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55901323: สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
คําสําคัญ: ปฎิสัมพันธ  
 ราวิน ไชยวงค : ปฏิสัมพันธ .  อาจารย ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : ศ.เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร 
และ อ.ดร. อภินภัส จิตรกร.  102 หน3า 
 
 วิทยานิพนธ หัวข3อเรื่องปฏิสัมพันธ  มีวัตถุประสงค เพ่ือสร3างสรรค วิทยานิพนธ ท่ีแสดงถึง
ลักษณะเฉพาะตัว เป7นผลงานประติมากรรม 3 มิติ เทคนิคปูนป:;นเชื่อมโลหะติดกระเบื้อง โดยมี
แรงบันดาลใจมาจากการมีปฏิสัมพันธ ของสิ่งต@าง ๆ ท่ีอยู@ร@วมกัน ก@อเกิดสัมพันธ ซ่ึงกันและกัน       
เอ้ือประโยชน กัน จึงมีการอยู@ร@วมกันจนเกิดสายสัมพันธ  และสายสัมพันธ นั้นทําให3เกิดสิ่งดีงามตามมา 
เช@น ความรัก ความผูกพัน การเจริญงอกงาม ข3าพเจ3าจึงนําเอกลักษณ เหล@านั้นมาถ@ายทอดเป7นผลงาน
ประติมากรรม โดยการนําเอาความสัมพันธ นั้นมาแทนค@าความสัมพันธ ระหว@างรูปทรงภายในและ
ภายนอก การอยู@ร@วมกันระหว@างรูปทรง 2 รูปทรง ขอบเขตการศึกษาแบ@งออกเป7น 3 ประการ ได3แก@ 
1. ขอบเขตทางเนื้อหาแสดงเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องปฏิสัมพันธ ความสัมพันธ ของสิ่งมีชีวิตต@าง ๆ ท่ีอยู@
รวมกัน โดยใช3รูปทรงในทางประติมากรรมในการแสดงออก เช@น รูปทรงภายในและภายนอกท่ีต@างกัน 
สามารถอยู@ร@วมกันเกิดการปฏิสัมพันธ กันระหว@างรูปทรง 2. ขอบเขตทางรูปแบบสร3างสรรค ผลงาน 3 มิติ 
มีรูปแบบนามธรรม (Abstract) 3. ขอบเขตทางด3านเทคนิควิธีการสร3างสรรค ผ@านกระบวนการ
ประติมากรรม โดยการป:;น การเชื่อมโลหะ และการติดกระเบื้อง ซ่ึงมีข้ันตอนการสร3างสรรค  คือ 1. 
ข้ันตอนการสร3างภาพร@างผลงาน (Sketch) 2. ข้ันตอนการสร3างสรรค ผลงาน โดยผ@านกระบวนการ
ประติมากรรม 3 ข้ันตอน การนําเสนอผลงาน นําผลงานจัดแสดงในหอศิลปP โดยการติดต้ังแยกชิ้น 
เพ่ือให3แต@ละชิ้นแสดงความหมายของตัวเองออกมา 
 ผลของการศึกษาและสร3างสรรค ในครั้งนี้ ข3าพเจ3าได3นําข3อมูลมาวิเคราะห และสร3างสรรค 
ผลงานให3ตรงต@อวัตถุประสงค และตอบสนองแนวความคิดส@วนตัว โดยแสดงออกมาเป7นผลงาน
ประติมากรรม เทคนิคปูนป:;นเชื่อมโลหะติดกระเบื้อง ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 3 ชิ้น เพ่ือให3ผู3ท่ีได3รับชม
ผลงานได3เกิดความเข3าใจเรื่องความสัมพันธ ปฏิสัมพันธ มากข้ึน 
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 The thesis titled The Interaction aims to create exclusive thesis work regarding 

sculpture works in 3 dimensions using a technique of the plaster casting, welding and tiling 

that were inspired by the interaction among coexisting creatures that have mutual relationship 

and dependence. As a result, cohabitation occurs and leads to the relationship which causes 

good consequences such as love, bonds and flourishes. Therefore, I conveyed those 

attributes through sculpture works by having that relationship substituted with the relationship 

between internal and external forms and the cohabitation between 2 forms.              

 The boundaries of the study were divided into 3 categories, that are,   

1. Contents to show details of the interaction and relationship of coexisting things by using 

sculptural forms to show expression, for example, internal and external forms that are 

different can coexist and interact with each form 2. Shapes to create 3 dimensional works with 

abstract shapes 3. Techniques implemented in the creation through the sculpting process by 

using the technique of casting, welding and tiling, which consisted of the following stages 1. 

The sketch stage 2. The creation through the sculpting process stage 3. The exhibition stage 

which showed sculpture works in the exhibition hall by positioning pieces of work individually 

in order for them to represent its own meaning.                  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 การค3นคว3าและสร3างสรรค ผลงานชุดวิทยานิพนธ  “ปฏิสัมพันธ ” สําเร็จลุล@วงได3ด3วย
พระคุณของร@มเงาพระพุทธศาสนา ความรัก ความผูกพันและสัมพันธภาพท่ีได3เกิดข้ึนแด@สรรพสิ่ง
ท้ังหลาย ก@อเกิดแรงบันดาลใจในการสร3างสรรค ผลงานวิทยานิพนธ  และด3วยความอนุเคราะห จาก 
ศาสตราจารย พิษณุ ศุภนิมิตร  อาจารย  ดร.อภินภัศ จิตรกร อาจารย ที่ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ 
ท่ีให3ความรู3และให3คําแนะนําในการปรับปรุงแก3ไขข3อบกพร@องต@าง ๆ อีกทั้งยังคอยช@วยเหลือและ
คอยให3กําลังใจเสมอมา รวมถึงศาสตราจารย ปรีชา เถาทอง รองศาสสตราจารย ปริญญา ตันติสุข 
รองศาสตราจารย ศิริพงษ  พยอมแย3ม  อาจารย  ดร.เตยงาม คุปตะบุตร และอาจารย  ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน  
ท่ีคอยให3กําลังใจและให3คําแนะนํา ขอกราบขอบพระคุณ 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผู3ให3กําเนิด ให3ความรัก ให3กําลังกาย กําลังทรัพย และ
กําลังสติป:ญญา ในการสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาเล@าเรียน 
 ขอบคุณ พ่ี ๆ เพ่ือน ๆ น3อง ๆ ศิษย เก@าคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมท้ังสาขาทัศนศิลปP ท่ีคอยให3กําลังใจและความช@วยเหลือเก้ือกูลมาตลอด 
 ขอบคุณเจ3าหน3าท่ีฝYายวิชาการ เจ3าหน3าท่ีบัณฑิตวิทยาลัย เจ3าหน3าท่ีประจําหอศิลปP  
บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ  และคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร  ท่ีคอยติดต@อประสานงานและให3ความช@วยเหลือในทุก ๆ ด3าน 
 สุดท3ายขอ ขอบคุณความรัก ความผูกพัน และความสัมพันธ ท่ีได3เกิดข้ึนในตัวข3าพเจ3า 
ขอให3ผู3ท่ีเก่ียวข3องท่ีก@อให3เกิดวิทยานิพนธ นี้ รวมท้ังผู3ท่ีสนใจศึกษาความรู3ทางศิลปะ ประสบแต@สิ่งท่ี   
ดีงาม  ขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

 ธรรมชาติสรรค�สรางสิ่งต�างข้ึนมา จนเป�น วัฏจักรในการดํารงชีวิตสิ่งมีชีวิตต�างมีวิถีทาง
ดําเนินไปตามกฎเกณฑ� เพ่ือใหเกิดความสมดุลทางชีวะภาพ โดยการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 
 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
  วิถีทางการดํารงและดําเนินไปตามแนวทางสู�จุดมุ�งหมายเพ่ือความงาม ความสมบูรณ�ของ
ชีวิตอยู�ในสัมพันธภาพทางดานความรูสึกนึกคิดและอารมณ� ซ่ึงดํารงอยู�ภายใตอิทธิพลกฎแห�งความ
เคลื่อนไหวของธรรมชาติแห�งการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะปกติของโลกเฉกเช�นเดียวกันแต�มนุษย�เป�น
สัตว�ท่ีประเสริฐกว�าสัตว�ท้ังหลาย เพราะมนุษย�มีพัฒนาการและ วิวัฒนาการทางสติป:ญญา ความนึก
คิด และพัฒนาจิตใจใหสูงข้ึนอยู�ตลอดเวลา มนุษย�จึงมีการแสดงออกไดมากกว�าสัตว�อ่ืน และดําเนินไป
ไม�จบสิ้น และมีการพัฒนาต�อไปอีกมากมาย ศิลปะจึงเป�นการแสดงออกถึง ป:ญญาของมนุษย� ศิลป<น
จึงศึกษาคนควาถึงธรรมชาติรอบตัว ศาสตร�ปรัชญาต�าง ๆ เพ่ือสื่อความสัมพันธ�ระหว�างจิตใจมนุษย�
กับธรรมชาติ ถ�ายทอดออกมาเป�นผลงาน ท่ีแสดงเนื้อหาความคิด การสรางสรรค�และจินตนาการโดย 
มีพ้ืนฐานของความจริง มาสนับสนุนใหมีเอกลักษณ�ในการแสดงออกตามจินตนาการ ศึกษารูปทรงจาก
ธรรมชาติรวมท้ังรูปทรงจากนามธรรมเพ่ือสะทอนความงามและการเจริญของชีวิต ความสัมพันธ�ของ
สิ่งมีชีวิต 
 สิ่งมีชีวิตเป�นป:จจัยทางชีวภาพท่ีมีอิทธิพลต�อสิ่งมีชีวิตดวยกันเอง และกําหนดใหสิ่งมีชีวิต
อยู�ร�วมกันมีความสัมพันธ�ซึ่งกันและกัน เอื้อประโยชน�ซึ่งกันและกัน จึงมีการอยู�ร�วมกันเป�นกลุ�ม
หรือครอบครัวเพ่ือท่ีจะช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน เช�น การดูแลเอาใจใส�การปกป?องเลี้ยงดูการช�วยเหลือ
กันสิ่งเหล�านี้ทําใหเกิดสายสัมพันธ� และสายสัมพันธ�นั้นทําใหเกิดสิ่งท่ีดีงามตามมา เช�น ความรัก ความ
ผูกพัน 
 ขาพเจาจึงนําเอาลักษณะของการเจริญงอกงามของสิ่งมีชีวิตมาถ�ายทอดสรางสรรค�งาน
ประติมากรรม เป�นแรงบันดาลใจเป�นแรงขับเคลื่อนในการทํางาน โดยขาพเจาแสดงใหเห็นถึงสภาวะ
แห�งการเจริญเติบโต การห�อหุมปกป?องเกิดปฏิสัมพันธ�กันระหว�างรูปทรงภายนอกและภายใน 
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ความมุ�งหมายและวัตถุประสงค!ของการศึกษา 
 1. เพ่ือสรางสรรค�ผลงานท่ีสามารถถ�ายทอดใหเห็นถึงประติมากรรม 3 มิติ ความสัมพันธ�
กันระหว�างรูปทรงภายในภายนอกท่ีอยู�ร�วมกัน ซ่ึงมีความสมบูรณ�เจริญงอกงามจากรูปทรงภายในสู�
ภายนอกและมีรูปทรงท่ีมีเอกลักษณ�เฉพาะตัว 
 2. เพ่ือศึกษารูปทรงจากธรรมชาติ รวมท้ังรูปทรงจากนามธรรมเพ่ือสะทอนความงามและ
การเจริญของชีวิต  
 3. เพ่ือสรางสรรค�ผลงานท่ีมีอิทธิพลต�อผูชมงานใหรูสึกซาบซ้ึงถึงความงามในเชิงศิลปะ
ของความสัมพันธ�ของรูปทรงท่ีมีความเจริญงอกงามจากภายในสู�ภายนอก 
 
สมมติฐานของการศึกษา 
  ผลงานประติมากรรมท่ีสรางสรรค�ข้ึน สามารถแสดงถึงความงามของรูปทรงโครงสราง 
ทัศนธาตุ ทางงานประติมากรรมระหว�างรูปทรงภายในและภายนอกโดยมีลักษณะกายวิภาคของมนุษย�
เป�นตัวสื่อแสดงออกถึงการเจริญงอกงามของสิ่งมีชีวิต ซ่ึงส�งผลถึงการรับรูทางทัศนศิปDของผูชมงานให
รูสึกซาบซ้ึงถึงความงดงามของประติมากรรมนั้นได 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
   เพ่ือใหการดําเนินงานมีขอบเขตการคนควาท่ีชัดเจนตรงกับจุดมุ�งหมายของขาพเจาจึง
กําหนดขอบเขต ดังนี้  
 1. ขอบเขตทางเนื้อหา แสดงเนื้อหาเรื่องราวเก่ียวกับการอยู�ร�วมกัน การมีปฏิสัมพันธ�กัน
ของสิ่งต�าง ๆ โดยใชรูทรงนามธรรมและรูปทรงธรรมชาติแทนค�าความหมาย ถึงความสัมพันธ�โดยการ
ใชรูปทรงในงานประติมากรรม คือ รูปทรงภายนอกและภายในท่ีมีความสัมพันธ�ในระหว�างรูปทรง ให
ความรูสึกถึงการห�อหุมปกป?อง จากรูปทรงภายนอกสู�รูปทรงภายใน  
 2. ขอบเขตทางดานรูปแบบ สรางสรรค�เป�นผลงาน 3 มิติ มีรูปแบบนามธรรม (Abstract) 
โดยถ�ายทอเรื่องราวความสัมพันธ�ของรูปทรง 
  3. ขอบเขตทางเทคนิควิธีการ สรางสรรค�ผ�านกระบวนการประติมากรรม เทคนิคปูนป:Nน 
เชื่อมโลหะติดกระเบื้อง ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด 3 ชิ้น 
 
ข้ันตอนของการศึกษา 
  1. ศึกษาคนควาขอมูลจาก ตํารา งานวิจัยและขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย 
 2. สํารวจรวบรวมขอมูลท้ังในดานเอกสาร และ ภาคสนามท่ีจะนํามาเป�นแรงบันดาลใจ 
  3. นําขอมูลมาวิเคราะห�เพ่ือ สังเคราะห�เขาสู�กระบวนการร�างภาพตามแนวความคิด  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
3 

  4. วิเคราะห�ขอมูลท่ีไดมาแลวนํามาร�างแบบเป�น 2 มิติ เพ่ือหาโครงสรางของรูปทรง
เพ่ือท่ีจะนํามาร�างแบบ 3 มิติใหเห็นโครงสรางรูปทรงท่ีเป�นจริง นําเสนออาจารย�ท่ีปรึกษาและ
คณะกรรมการผูควบคุมวิทยานิพนธ� เพ่ือจะไดเห็นป:ญหา และนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข
รูปทรงใหเกิดความสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน 
 5. นําแบบร�าง 3 มิติมาขยายตามสัดส�วนท่ีเหมาะสมลงบนกระดาษ เพ่ือท่ีจะข้ึนงานจริง
ตามวัตถุประสงค� 
 6. นําชิ้นงานท่ีสรางสรรค�นําเสนอต�ออาจารย�ท่ีปรึกษาและคณะกรรมการผูควบคุม
วิทยานิพนธ� เพ่ือแกไขใหชิ้นงานมีความสมบูรณ�มากยิ่งข้ึน 
  7. เรียบเรียงเอกสารเพ่ือทํารูปเล�มวิทยานิพนธ� 
  8. เผยแพร�ผลงานวิทยานิพนธ�สู�สาธารณะชน 
 
วิธีการศึกษา 
 1. ศึกษาคนควาจากเอกสารต�าง ๆ ท่ีเก่ียวกับงานวิจัย เช�น บทความวิชาการทางดาน
ศิลปะ วรรณกรรมท่ีเก่ียวของดานต�าง ๆ อย�างละเอียด 
   2. ศึกษาวิเคราะห�ผลงานศิลปะจากศิลป<นต�าง ๆ ท่ีไดรับอิทธิพล หรือท่ีมีเนื้อหาแนวทาง
ผลงานใกลเคียง เพ่ือเป�นแรงบันดาลใจในการสรางสรรค�ผลงาน 
  3. กําหนดกรอบแนวความคิดวิธีการต�างเพ่ือใหการดําเนินงานเป�นไปตามข้ันตอน
ขอบเขตการสรางสรรค� 
  4. ร�างภาพและคัดเลือกผลงานท่ีสมบูรณ�ท่ีสุด และนําไปสู�การสรางสรรค�ผลงาน 
  5. วิเคราะห�และสังเคราะห� และเขียนบทสรุปรายงานผลการศึกษา 
 
แหล�งข*อมูล (สถานท่ี) 
 1. จากอินเทอร�เน็ต   
 2. จากหอสมุดมหาวิทยาลัย  
 3. จากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม 
 4. จากการชมผลงานศิลปกรรมท่ีหอศิลปDสนามจันทร� หอศิลปDท�าพระ 
 
วัสดุและอุปกรณ!ท่ีใช*ในการสร*างสรรค! 
 วัสดุ-อุปกรณ! ใช*ในการบันทึกข*อมูล 
 1. ดินสอ 
  2. ปากกา 
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  3. ยางลบ 
  4. กลองถ�ายภาพ 
  5. คอมพิวเตอร� 
  6. สมุดบันทึก สมุดวาดภาพ 
  7. แผ�น CD 
 วัสดุ-อุปกรณ!ท่ีใช*ในการร�างภาพ2มิติ 
  1. ดินสอ ปากกา 
  2. ยางลบ 
  3. สมุดวาดภาพ 
 วัสดุ-อุปกรณ!ท่ีใช*ในการทําต*นแบบ3มิติ 
  1. ดินเหนียว 
  2. ดินน้ํามัน 
  3. ข้ีผึ้ง 
  4. ไมป:Nน 
  5. หมอตมข้ีผึ้ง 
 วัสดุ-อุปกรณ!ท่ีใช*ในกระบานการสร*างสรรค!ผลงาน 
 1. ดินเหนียว 
  2. ปูนป:Nน 
 3. เหล็กเสน 
 4. สแตนเลส 
  5. กระเบื้อง 
  6. ลวดเชื่อม 
 7. ตลับเมตร 
  8. กรรไกรตัดเหล็ก 
  9. ถุงมือเชื่อม 
  10. หนากากเชื่อม 
  11. ตูเชื่อม 
  12. แท�นป:Nน 
  13. ท่ีดัดเหล็ก 
  14. แปรงทองเหลือง 
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 15. คอน 
  16. ครีมตัดลวด 
 
กรอบแนวความคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการสรางสรรค� 
 
นิยามศัพท!เฉพาะ 
 ปฏิสัมพันธ! (Interaction) ปฏิสัมพันธ� หมายถึง ความสัมพันธ� ของรูปทรงสองรูปทรงท่ี
อยู�รวมกันระหว�างรูปทรงภายในและภายนอก แสดงใหเห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ�กันของรูปทรงท่ีต�างกัน
แต�สามารถอยู�รวมกันได 

 

ปฏิสัมพันธ! 
 

กลุ�มทางสังคม คือ การที่
บุคคลมารวมกัน โดยมี
ปฏิสัมพันธ�กันอย�างใกลชิด
หรือความสัมพันธ�ความ
เก่ียวของ 

 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล*อม 
 

ชีวิตกับสิง่แวดลอม 
การอยู�ร�วมกันของสิ่งมีชีวิต 
การกําเนิดของสิ่งมีชีวิต 
การเจริญเติบโตของงมีชีวิต 

 

ผลงานศิลปCน 
 

นนทิวรรธน� จันทนะผะลนิ 
เข็มรัตน� กองสุข 
อุดร จิรักษา 
เฮนร่ี มัวร� (Henry Moore) 
อันโตนิ เกาด ีAntoni Gaude 
 

ประเด็นทีน่ํามาสรางสรรค� 

เทคนิคประติมากรรม 

ผลงานสรางสรรค�ชุดวทิยานิพนธ� 
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 ธรรมชาติ หมายถึง ปรากฏการณ�ของโลกกายภาพ และยังหมายถึงชีวิตโดยรวม มีขนาด
ต้ังแต�เล็กกว�าอะตอมไปจนถึงจักรวาล 
 กําเนิด หมายถึง การแตกตัวขยายตัวของรูปทรงจากภายในสู�ภายนอก  
 สังคม หรือ สังคมมนุษย! หมายถึง การอยู�รวมกันของมนุษย�โดยมีลักษณะความสัมพันธ�
ซ่ึงกันและกันหลายรูปแบบ เช�น อาชีพ อายุ เพศ ศาสนา ฐานะ ท่ีอยู�อาศัย ฯลฯ สังคมของมนุษย�เกิด
จากกลุ�มบุคคลท่ีมีความสนใจร�วมกันไม�ว�าจะในดานใด เช�น ประเทศ จังหวัด และอ่ืน ๆ และมักจะมี
วัฒนธรรมหรือประเพณีรวมถึงภาษา การละเล�นและอาหารการกินของตนเองในแต�ละสังคม  
 ประติมากรรม (Sculpture) หมายถึง เป�นงานศิลปะท่ีแสดงออกดวยการป:Nน แกะสลัก 
หล�อ และการจัดองค�ประกอบความงามอ่ืน ลงบนสื่อต�าง ๆ เช�น ไม หิน โลหะ สัมฤทธิ์ ฯลฯ เพ่ือให
เกิดรูปทรง 3 มิติ มีความลึกหรือนูนหนา สามารถสื่อถึงสิ่งต�าง ๆ สภาพสังคม วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจ
ของมนุษย�โดยชิ้นงาน ผ�านการสรางของประติมากร ประติกรรมเป�นแขนงหนึ่งของทัศนศิลปD 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข�อง 
 

 การสร�างสรรค
ผลงานวิทยานิพนธ
ชุด “ปฏิสัมพันธ
” ในครั้งนี้ ข�าพเจ�าได�ทําการศึกษา
วิเคราะห
เก่ียวกับ การดํารงชีวิต การมีปฏิสัมพันธ
กันของสิ่งมีชีวิต และได�ใช�รูปทรงของสิ่งมีชีวิตใน
ธรรมชาติ เป0นสื่อแสดงสัญญาลักษณ
ถ5ายทอดให�เห็นถึงการอยู5รวมกันพ่ึงพาอาศัยกัน โดยอาศัย
รูปทรงแทนค5าเชิงสัญญาลักษณ
 ยึดหลักตามกฎเกณฑ
ความสัมพันธ
 กับสิ่งมีชีวิตของสภาพแวดล�อม
ในธรรมชาติ 
  ข�าพเจ�าได�ศึกษาค�นคว�า เอกสาร ตํารา ทางวิชาการต5าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องกับข�อมูลทางชีววิทยา
ของสิ่งแวดล�อมและความสัมพันธ
กับสิ่งมีชีวิต เพ่ือใช�เป0นแนวทางในการถ5ายทอดแนวความคิด ข�อมูล
เก่ียวกับ วัฏจักรในการดํารงชีวิตการอยู5ร5วมกันในธรรมชาติ และผลงานศิลปะของศิลป<นท่ีมีอิทธิผลต5อ
การสร�างสรรค
และยังศึกษาเก่ียวกับการสร�างสรรค
ผลงานประติมากรรมหรือผลงานสามมิติทุก
ประเภทในรูปแบบต5าง ๆ รวมท้ังการใช�หลักองค
ประกอบศิลป=ในการสร�างรูปทรงของงานศิลปะ และ
การมีปฏิสัมพันธ
ของสิ่งต5าง ๆ รอบตัว ท้ังหมดเพ่ือเป0นฐานข�อมูลในการอ�างอิง สร�างสรรค
ผลงานของ
ข�าพเจ�าซ่ึงนําเสนอในหัวข�อต5าง ๆ ดังนี้ 
 1. ความหมายของปฏิสัมพันธ
 
 2. อิทธิพลท่ีได�รับจากธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
  2.1 ชีวิตกับสิ่งแวดล�อม 
  2.2 การอยู5รวมกันของสิ่งมีชีวิต 
  2.3 การกําเนิดของสิ่งมีชีวิต 
  2.4 การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 
 3. อิทธิพลท่ีได�รับจากสังคมและวัฒนธรรม 
  3.1 สังคมชนบท (กลุ5มปฐมภูมิ) 
  3.2 สังคมเมือง (กลุ5มทุติยภูมิ) 
 4. อิทธิพลท่ีได�รับจากผลงานศิลป<น 
    4.1 อิทธิพลด�านแนวความคิดท่ีเก่ียวกับผลงานศิลปะ 
    4.2 อิทธิพลทางด�านรูปแบบ 
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ความหมายของปฏิสัมพันธ� 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน1 พ.ศ.2542 ได�ให�ความหมายของปฏิสัมพันธ
 
(interaction) หมายถึง ความสัมพันธ
ความเก่ียวข�องกลุ5มทางสังคมคือการท่ีบุคคลมารวมกันโดยมี
ปฏิสัมพันธ
กันอย5างใกล�ชิด หรือ การกระทําหรือการประกอบกิจกรรมระหว5างสิ่งสองสิ่งหรือสิ่งหลาย
สิ่งเพ่ือให�ได�มาซ่ึงผลลัพธ
 ไม5ว5าผลลัพธ
นั้นจะออกมาในทางท่ีดีมีประโยชน
หรือออกมาในทางท่ี
ก5อให�เกิดผลเสียต5อสิ่งท่ีกําลังกระทําหรือตอบโต�อยู5นั้น 
 ในผลงานชุดนี้ ปฏิสัมพันธ
 ทางศิลปะ หมายถึง ความสัมพันธ
ระหว5างรูปทรงภายใน 
ภายนอกพ้ืนท่ีว5างท่ีเกิดข้ึนในตัวรูปทรง ความแตกต5างทางกายภาพของรูปทรง แต5สามารถอยู5ร5วมกัน
ได�รูปทรงภายนอกทึบตัน แต5รูปทรงภายในโปร5ง แต5ทําให�เกิดความสัมพันธ
กัน โดยการใช�ทัศนธาตุใน
การเชื่อมสัมพันธ
ของรูปทรง คือการใช�เส�นและรูปทรงท่ีรับกันจนเป0นรูปทรงเดียวกัน 
 
อิทธิพลท่ีได�รับจากธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม 
 ชีวิตกับส่ิงแวดล�อม 
  จากข�อมูลทางนิเวศวิทยาของหนังสือชีวิตกับสิ่งแวดล�อม2 ได�กล5าวไว�ว5า ดิน น้ํา อากาศ 
ปSาไม� หุบเขาและสิ่งมีชีวิตท้ังหลายประกอบกันข้ึน เป0นโลกของสิ่งมีชีวิต ถ�ามองดูอย5างผิวเผินจะจะ
คิดว5ามีอณาเขตกว�างใหญ5ไพศาล แต5ที่จริงแล�วส5วนของโลกที่สิ่งมีชีวิตจะดํารงอยู5ได�นั้น มีเพียงแต5
ส5วนที่เป0นบริเวณผิวโลกเท5านั ้น อันเป0นที่อยู 5อาศัยและรองรับสิ ่งมีชีวิต เมื่อรวมเอาระดับของ
สิ่งมีชีวิตทั้งมวลมาบรรจุเป0นหน5วยใหญ5เพียงหน5วยเดียวเรียกว5า ชีวภาค ที่มีความหมายครอบคลุม
ทุกสิ่งทุกอย5าง ที่แวดล�อมสิ่งมีชีวิต รวมทั้งปTจจัยที่รองรับให�สิ่งมีชีวิตดํารงอยู5ได� หรืออาจกล5าวโดย
สรุปได�ว5า ชีวภาค ก็คือ ระบบนิเวศ (Ecosystem) ทั้งหลายในโลกมารวมกันแล�วเรียกชื่อใหม5เป0น 
นิเวศมลฑล (Ecosphere) 
 สรรพสิ่งท้ังหลายใน ชีวภาค ย5อมมีขอบเขตความสัมพันธ
ต5อกัน ซ่ึงเป0นผลให�เกิด ดุล
ธรรมชาติ (Balance of nature) ถ�าส5วนใดส5วนหนึ่งซ่ึงเป0นองค
ประกอบของโลกสิ่งมีชีวิต มีอันเป0นไป
ด�วยฝ`มือของมนุษย
หรือภัยธรรมชาติ ย5อมส5งผลกระทบต5อสิ่งมีชีวิตในระดับอ่ืน ๆ ด�วย อาจจะเป0นไป
โดยทางตรงหรือทางอ�อม ทําให�กลุ5มสิ่งมีชีวิตเปลี่ยนแปลงไปดังนั้นจึงกล5าวได�ว5า สิ่งมีชีวิตท้ังหลาย 
ย5อมมีสัมพันธ
กันอย5างแยกไม5ได� 
 

                                                           

 1 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (กรุงเทพฯ: นานมีบุdคส
  
พับลิเคชั่นส
, 2542), 885. 
 2 ศิริพรต พลสินธุ
, ชีวิตกับส่ิงแวดล�อม (กรุงเทพฯ: ดี. ดี. บุdคสโตร
, 2531), 14-15. 
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 การอยู+รวมกันของส่ิงมีชีวิต 
  การอยู 5ร 5วมกันของสิ ่งมีช ีวิตต5างเป0นไปตามกฎของธรรมชาติ ทุกสิ ่งทุกอย5างย5อมมี
ความสัมพันธ
 ปฏิสัมพันธ
 ซ่ึงกันและกัน ไม5ด�านไหนก็ด�านหนึ่ง ความสัมพันธ
หรือปฏิสัมพันธ
 จึงเป0น
อิทธิพลของความคิดในการสร�างสรรค
ผลงาน วิทยานิพนธ
ชุด ปฏิสัมพันธ
 การดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
ในแต5ละอาณาจักรจะมีบทบาทหน�าที่ต5าง ๆ กันในระบบนิเวศระบบนิเวศ (Ecosystem) หมายถึง
ระบบความสัมพันธ 
ของสิ ่งมีช ีว ิตชนิดต5าง ๆ ที ่อาศัยอยู 5ในแหล5งที ่อยู 5อาศัยเดียวกัน ซึ ่งเป 0น
ความสัมพันธ
ระหว5างสิ่งมีชีวิตด�วยกันเองและความสัมพันธ
ระหว5างสิ่งมีชีวิตกับแหล5งที่อยู5อาศัย โดย
ความสัมพันธ
ดังกล5าวจะต�องมีการถ5ายทอดสารและพลังงานให�แก5กันและกันระบบสิ่งมีชีวิตในระบบ
นิเวศหนึ่ง ๆ นอกจากจะมีความสัมพันธ
เชิงอาหารแบบโซ5อาหารแล�ว ยังมีความสัมพันธ
เชิงอาหาร
แบบสายใยอาหารอีกด�วย สายใยอาหาร (Food Web) เป0นระบบความสัมพันธ
เชิงอาหารของ
สิ่งมีชีวิตท่ีมีความซับซ�อนมาก  
 จะเห็นได�ว5า ในระบบนิเวศหนึ่ง ๆ ผู�ผลิตจะเป0นตัวกลางสําคัญ ในการถ5ายทอดพลังงาน 
โดยผู�ผลิตจะรับพลังงานแสงจากดวงอาทิตย
มา แล�วถ5ายทอดไปยังผู�บริโภคชนิดต5าง ๆ ในรูปของ
พลังงานเคมีควบคู5ไปกับสารต5าง ๆ ท่ีเป0นส5วนประกอบของสารอาหาร ดังนั้น ถ�าในระบบนิเวศใด ๆ 
ไม5มีผู�ผลิต มีแต5ผู�บริโภคและผู�ย5อยสลายอินทรีย
สารแล�ว สิ่งมีชีวิตต5าง ๆ บนโลกนี้ก็คงจะสูญพันธ
ไป
หมด ท้ังนี้เพราะสภาวะสมดุลธรรมชาติของระบบนิเวศสูญเสียไป ทําให�ผู�บริโภคท่ีเคยบริโภคพืช 
(ผู�ผลิต) หันมาบริโภคกันเอง หรือไม5ก็ตายไปเนื่องจากขาดอาหาร วัฏจักรของกdาซท่ีจําเป0นต5อสิ่งมีชีวิต
ก็จะสูญเสียไป อุณหภูมิของโลกจะสูงข้ึน สิ่งมีชีวิตท่ีดํารงชีวิตอยู5เม่ือปรับตัวให�เข�ากับสภาวะแวดล�อม
ท่ีเปลี่ยนแปลงไปไม5ได� ก็จะตายและสูญพันธุ
ไปในท่ีสุด3 
 ภาวะล+าเหย่ือ (Predation) หมายถึง การอยู5ร5วมกันของสิ่งมีชีวิตโดยฝSายหนึ่งจับอีก
ฝSายหนึ่งเป0นอาหาร เรียกว5า ผู�ล5า (predator) ส5วนฝSายท่ีถูกจับเป0นอาหารหรือถูกล5า เรียกว5า เหยื่อ 
(prey) เช5น กบกับแมลง: กบเป0นผู�ล5า แมลงเป0นผู�ถูกล5า และเหยี่ยวกับหนู เหยี่ยวเป0นผู�ล5า ส5วนหนู
เป0นผู�ถูกล5า 

                                                           

 3 บัญชา แสนทวี และคณะ, หนังสือเรียนสมบูรณ�แบบวิทยาศาสตร�กายภาพชีวภาพ 
เรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, เล5ม 1 (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช, 2540), 
57. 
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ภาพท่ี 1 ภาวะล5าเหยื่อ 
ท่ีมา: ครูวิชชุตา, ภาวะล+าเหย่ือ, เข�าถึงเม่ือ 22 ตุลาคม 2557, เข�าถึงได�จาก http://kruwichuta. 
wordpress.com/knowledge-of-the-course/relationships-of-organisms 
  
  ภาวะพ่ึงพา (Mutualism) หมายถึง การอยู5ร5วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดโดยต5างก็ได�รับ
ประโยชน
ซ่ึงกันและกัน หากแยกกันอยู5จะไม5สามารถดํารงชีวิตต5อไปได� เช5น ไลเคนส
 (Lichens) 
สาหร5ายอยู5ร5วมกับสาหร5าย สาหร5ายได�รับความชื้นและแร5ธาตุจากรา ราได�รับอาหารและออกซิเจน
จากสาหร5าย 

 

  
 
ภาพท่ี 2 ภาวะพ่ึงพา 
ท่ีมา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, ภาวะล+าเหย่ือ (Predation), เข�าถึงเม่ือ 22 ตุลาคม 2557, เข�าถึงได�
จาก http://th.wikipedia.org/w/index.php?title 
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 ภาวะการได�ประโยชน� (Proto cooperation) หมายถึง การอยู5ร5วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 
ชนิด โดยก็ได�รับประโยชน
ซ่ึงกันและกัน แม�แยกกันอยู5ก็สามารถดํารงชีวิตได�ตามปกติ เช5น แมลงกับ
ดอกไม�: แมลงได�รับน้ําหวานจากดอกไม� ส5วนดอกไม�ได�แมลงช5วยผสมเกสรทําให�แพร5พันธุ
ได�ดีข้ึน 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาวะการได�ประโยชน
 
ท่ีมา: บล็อกครูวิชชุตา,  ภาวะการได�ประโยชน� (Protocooperation),  เข�าถึงเม่ือ 22 ตุลาคม 2557, 
เข�าถึงได�จาก http://kruwichuta.wordpress.com/knowledge-of-the-course/relationships-
of-organisms/ 
 
 ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเก้ือกูล (Commensalism) หมายถึง การอยู5ร5วมกันของ
สิ่งมีชีวิต 2 ชนิด โดยฝSายหนึ่งได�ประโยชน
 อีกฝSายหนึ่งไม5ได�และไม5เสียประโยชน
 เช5น  
 1. ปลาฉลามกับเหาฉลาม: เหาฉลามเกาะติดกับปลาฉลาม ได�เศษอาหารจากปลาฉลาม
โดยปลาฉลามก็ไม5ได�และไม5เสียประโยชน
อะไร  
 2. พืชอิงอาศัย (Epiphyte) บนต�นไม�ใหญ5: พืชอิงอาศัย เช5น ชายผ�าสีดาหรือกล�วยไม�
เกาะอยู5บนต�นไม�ใหญ5 ได�รับความชุ5มชื้น ท่ีอยู5อาศัยและแสงสว5างท่ีเหมาะสมโดยต�นไม�ใหญ5ไม5ได�และ
ไม5เสียประโยชน
ใด ๆ 
 3. นก ต5อ แตน ผึ้ง ทํารังบนต�นไม�: สัตว
เหล5านี้ได�ท่ีอยู5อาศัย หลบภัยจากศัตรูธรรมชาติ
โดยต�นไม�ไม5ได�และไม5เสียประโยชน
อะไร 
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ภาพท่ี 4 ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเก้ือกูล 
ท่ีมา: อัญชลี ทองใบ, ภาวะอิงอาศัยหรือภาวะเก้ือกูล (Commensalism), เข�าถึงเม่ือ 22 ตุลาคม 
2557, เข�าถึงได�จาก http://an558.wordpress.com/category/ 
 
 ภาวะปรสิต (Parasitism) หมายถึง การอยู5ร5วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด โดยฝSายหนึ่งได�
ประโยชน
 เรียกว5า ปรสิต (parasite) อีกฝSายหนึ่งเสียประโยชน
เรียกว5าผู�ถูกอาศัย (host) เช5น  
 1. เห็บ เหา ไร หมัด บนร5างกายสัตว
: ปรสิตภายนอก (ectoparasite) เหล5านี้ดูดเลือด
จากร5างกายสัตว
จึงเป0นฝSายได�ประโยชน
 ส5วนสัตว
เป0นฝSายเสียประโยชน
  
 2. พยาธิ ในร5างกายสัตว
: ปรสิตภายใน (endoparasite) จะดูดสารอาหารจากร5างกาย
สัตว
จึงเป0นฝSายได�ประโยชน
ส5วนสัตว
เป0นฝSายเสียประโยชน
 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ภาวะปรสิต  
ท่ีมา: Nattaphat Kat, ภาวะปรสิต (Parasitism), เข�าถึงเม่ือ 22 ตุลาคม 2557, เข�าถึงได�จาก 
http://katnattaphat.blogspot.com/2014/07/parasitism.html 
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  ภาวะมีการย+อยสลาย (Saprphytism) เป0นความสัมพันธ
ท่ีกลุ5มสิ่งมีชีวิตท่ีเป0นผู�ย5อย
สลายอินทรีย
สารได�แก5 แบคทีเรีย เห็ด รา จะสร�างสารออกมาย5อยสลายซากสิ่งมีชีวิตบางส5วนของสาร
ท่ีย5อยแล�ว จะดูดกลับไปใช�ในการดํารงชีวิต 

 

 
 
ภาพท่ี 6 ภาวะมีการย5อยสลาย 
ท่ีมา: เพลินทิพย
 พิมพ
วิชัย, ภาวะมีการย+อยสลาย (Saprphytism), เข�าถึงเม่ือ 22 ตุลาคม 2557,  
เข�าถึงได�จาก http://pearnthip.blogspot.com/2011_09_01_archive.html  
 
 การกําเนิดของส่ิงมีชีวิต 
  เป0นท่ีสงสัยของคนท่ัวไปว5าสิ่งมีชีวิตกําเนิดจากอะไร สิ่งมีชีวิตพวกใดท่ีเริ่มเกิดข้ึนในโลก
และมีรูปร5างหน�าตาอย5างไร จะเหมือนกับสิ่งมีชีวิตท่ีเรารู�จักในปTจจุบันหรือไม5 หรือมีการเปลี่ยนแปลง
จากบรรพบุรุษแบบต5อเนื่องอย5างยาวนาน สมัยก5อนนักปราชญ
เชื่อว5ามีอํานาจเหนือธรรมชาติเป0น
ผู�สร�างสิ่งมีชีวิต เช5น เชื่อว5าพระเจ�าเป0นผู�บันดาลสิ่งมีชีวิตข้ึน แต5ไม5มีผู�ใดให�คําตอบว5าใครเป0นผู�สร�าง
พระเจ�าข้ึนมา ดังนั้นมนุษย
ทุกยุคทุกสมัยโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร
ได�สันนิษฐานไว�อย5างกว�างขวาง 
โดยให�แนวคิดไว�มากมายซ่ึงอาจไม5กําหนดได�ว5าแนวคิดใดเป0นคําตอบท่ีถูกต�อง แนวคิดท่ีมักกล5าวถึง
เสมอเก่ียวกับการกําเนิดสิ่งมีชีวิต ได�แก5แนวคิดของโอปารินและการทดลองของ มิลเลอร
 
  ป` พ.ศ. 2479 โอปาริน (I. A. Oparin) นักชีวเคมีชาวรัสเซีย ได�เสนอว5าสิ่งมีชีวิตแรกเริ่ม
เกิดในทะเลในสภาพบรรยากาศของโลกท่ีไม5มีออกซิเจนอิสระ แต5ประกอบไปด�วยกdาซหลายชนิด เช5น 
มีเทน แอมโมเนียไนโตรเจน และไอน้ํา สารเหล5านี้จะร5วมตัวกันโดยอาศัยพลังงานจากดวงอาทิตย
ซ่ึง
ได�แก5 รังสี คอสมิก รังสีอัตราไวโอเลต ฟ|าแลบ ฟ|าผ5าทําให�สารเคมีเหล5านั้นรวมตัวกันเป0นสารอินทรีย

อยู5ในทะเล และต5อมาจะมีการรวมตัวเป0นโมเลกุลท่ีใหญ5ข้ึนและเป0นโครงสร�างท่ีซับซ�อน มีการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล�อม เช5น มีเยื่อหุ�มแยกเป0นหน5วยหนึ่งจากสิ่งแวดล�อม มีความสามารถใน
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การดึงดูดหรือขับสารบางอย5างออกมา สารท่ีมีลักษณะดังกล5าวนี้ถือว5าเป0นสิ่งมีชีวิตเริ่มแรกท่ีสุด 
ต5อจากนั้นก็จะเริ่มแสดงลักษณะของสิ่งมีชีวิตเพ่ิมข้ึนอีก เช5น มีเมแทบอลิซึมการเจริญเติบโต และเพ่ิม
จํานานได�4 
 การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต 
  การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต เป0นผลมาจากการทํางานของระบบต5าง ๆ ท่ีเป0นไป
ตามปกติถ�าหากระบบใดหรืออวัยวะใดท่ีทํางานผิดปกติไป ก็จะมีผลกระทบกระเทือนไปถึงการทํางาน
ของระบบอ่ืน ๆ ได�ด�วย การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตข้ึนอยู5กับสภาพแวดล�อม เช5น อุณหภูมิความชื้น
และอ่ืน ๆ สภาพแวดล�อมมีท้ังสภาพแวดล�อมภายนอก และสภาพแวดล�อมภายใน เช5น ฮอร
โมนบาง
ชนิด อันได�แก5 ฮอร
โมนจากต5อมใต�สมอง จากลูกอัณฑะ , รังไข5 เป0นต�น และยังข้ึนกับอิทธิพลของ
กรรมพันธุ
ด�วย การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต ไม5ว5าพืชหรือสัตว
ก็ตามต5างก็มีแบบแผนของการ
เจริญเติบโต อยู5ภายใต�กฎเกณฑ
ธรรมชาติท่ีคล�ายคลึงกัน ดังนั้นในการกล5าวถึงการเจริญเติบโตของ
สิ่งมีชีวิตโดยท่ัว ๆ ไป จึงมักจะกล5าวถึงสัตว
เป0นส5วนใหญ5ซ่ึงการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตนั้น มีการ
เจริญเติบโตท่ีเริ่มมาจากเซลล
เพียงเซลล
เดียว แล�วแบ5งตัวและให�กําเนิดอวัยวะต5าง ๆ และเป0นการ
เจริญเติบโตท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตามลําดับข้ันเป0นแบบแผนตายตัวสําหรับพืชหรือสัตว
แต5ละชนิด5 
   การเติบโต (Growth) การเติบโตเป0นการเพ่ิมปริมาณของไซโทพลาซึมของเซลล
 ซ่ึงทําให�
เกิดการแบ5งเซลล
 อันเป0นการเพ่ิมจํานวนของเซลล
ในร5างกายพร�อมกันนั้นก็เพ่ิมขนาดของเซลล
อีก
ด�วย ทําให�ขนาดและน้ําหนักของสิ่งมีชีวิตเพ่ิมข้ึน การพัฒนา (Development) การพัฒนาเป0นการ
เจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงต5าง ๆ ท้ังในรูปร5างลักษณะ ทางสรีรวิทยา และทางชีวเคมี ทําให�เซลล
มี
การแปรสภาพท้ังรูปร5างและหน�าท่ี เกิดเป0นเนื้อเยื่อ และเม่ือเนื้อเยื่อต5างชนิดกันเคลื่อนท่ีมาทํางาน
ร5วมกันทําให�เกิดเป0นโครงสร�างของอวัยวะข้ึน ผลคือเกิดเป0นร5างกายข้ึนมา ดังนั้นจะเห็นได�ว5า 
Development นี้ควบคุมถึงคําว5า Growth อีกด�วย การพัฒนานั้นต�องมีการเปลี่ยนแปลงเป0นลําดับ 
ข้ันตอนท่ีแน5นอนและจําเพาะสําหรับพืชและสัตว
แต5ละชนิด6 
 

                                                           

 4 ประสงค
 หลําสะอาด และ จิตเกษม หลําสะอาด, ชีววิทยา (กรุงเทพฯ: พัฒนา, 2549), 
254. 
 5 มลธิรา บุญเรือง, การเจริญเติบโตของส่ิงมีชีวิต, เข�าถึงเม่ือ 22 ตุลาคม 2557, เข�าถึง
ได�จาก http://61.19.145.7/student/science401/bio/bio1-3/c.htm.  
 6 Ronald C. Smith, Home Propagation Techniques (2004),  accessed 
October 22, 2014, available from http://www.ext.nodak.edu/extpubs/plantsci/ 
landscap/h1257w.htm. 
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 1. การเจริญเติบโตของมนุษย� 
  สัตว
เลี้ยงลูกด�วยนมหลายประเภทมีการเจริญเติบโตเป0นตัวอ5อนจากในครรภ
มนุษย
 
เช5นเดียวกันมีการเจริญเติบโตเป0นตัวอ5อนในครรภ
 แล�วจึงคลอดออกมาเป0นเด็กทารก การเจริญเติบโต
ของตัวอ5อน สิ่งมีชีวิตให�อิทธิพลทางด�านรูปแบบ ในผลงานวิทยานิพนธ
ชุดปฏิสัมพันธ
 เช5น รูปทรงของ
ตัวอ5อนท่ีอยู5ในไข5 แสดงให�เห็นรูปทรงภายในและภายนอกท่ีสัมพันธ
กันห5อหุ�มปกป|อง 

 

 
 
ภาพท่ี 7 ทารกในครรภ
 อายุ 12 เดือน 
ท่ีมา: Pregnant Tips, Pregnancy Guide, accessed October 25, 2014, available from  
http://pregnancy.pregnantshop.info/category/pregnancy-guide/page/77 
 

 
 
ภาพท่ี 8 ทารกในครรภ
 อายุ 36 สัปดาห
  
ท่ีมา: Pregnant Tips, Pregnancy Guide, accessed October 25, 2014, available from  
http://pregnancy.pregnantshop.info/category/pregnancy-guide/page/77 
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  การเจริญของตัวอ5อนต้ังแต5หนึ่งท่ีเรียก เอ็มบริโอ หรือทารกในครรภ
ในมดลูกของหญิง 
เป0นชื่อสามัญของการต้ังครรภ
ในมนุษย
 การต้ังครรภ
แฝดเก่ียวข�องกับการมีเอ็มบริโอหรือตัวอ5อน
มากกว5าหนึ่งในการต้ังครรภ
ครั้งเดียว เช5น ฝาแฝด การคลอดปกติเกิดราว 38 สัปดาห
หลังการเริ่มต้ัง
ท�อง หรือ 40 สัปดาห
หลังเริ่มระยะมีประจําเดือนปกติครั้งสุดท�ายในหญิงซ่ึงมีความยาวรอบ
ประจําเดือนสี่สัปดาห
 การร5วมเพศหรือเทคโนโลยีช5วยเจริญพันธุ
ทําให�เกิดการเริ่มต้ังท�อง 
 2. การเจริญเติบโตของสัตว� 
  สัตว
จะเริ่มมีการเจริญเติบโตเม่ือเซลล
สืบพันธุ
เพศผู�ผสมกับเซลล
สืบพันธุ
เพศเมีย แล�ว
เจริญเป0นตัวอ5อนภายในท�องของเพศเมีย (ในกรณีท่ีสัตว
มีการปฏิสนธิภายใน) จนกระท่ังตัวอ5อนฟTก
ออกมาจากไข5 ตัวอ5อนจะเจริญเติบโตโดยมีการเพ่ิมขนาดของอวัยวะในร5างกาย และมีการพัฒนาระบบ
อวัยวะต5าง ๆ ในร5างกายให�สามารถทํางานได�อย5างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการเจริญเติบโตของสัตว
วัดได�จาก
ความสูงและน้ําหนักของร5างกายท่ีเพ่ิม มากข้ึน ตัวอ5อนนี้จะเจริญเติบโตไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังมีรูปร5าง
ลักษณะเหมือนตัวเต็มวัยทุกประการ และสามารถสืบพันธุ
เพ่ือดํารงเผ5าพันธุ
ต5อไปได� 
 

 
 
ภาพท่ี 9 ตัวอ5อนสัตว
 
ท่ีมา: Dogilike.com, พัฒนาการของลูกสุนัขในครรภ� อายุ 39 วัน, เข�าถึงเม่ือ 25 ตุลาคม 2557,  
เข�าถึงได�จาก http://www.dogilike.com/content/tip/655/ 
 

 3. การเจริญเติบโตของพืช 
  พืชมีลักษณะการเจริญเติบโตท่ีมีลักษณะเฉพาะ อาจจะแตกต5างบ�างแต5โดยท่ัวไปแล�ว 
อาศัยเมล็ดในการเจริญสืบพันธ
 การงอกการเจริญเติบโตของพืช ทําให�ข�าพเจ�าได�รับอิทธิพล ทางด�าน
รูปทรงมาใช�ในงาน เช5น การแตกตัวขยายตัวของเมล็ด การดันตัวเพ่ือให�ยอดงอกออกมา มีท้ังรูปทรง
ภายนอกและรูปทรงใหม5ภายในท่ีกําลังจะเกิดสิ่งใหม5ข้ึนมา 
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   เมล็ดจะงอกได�ต�องได�รับสภาพแวดล�อมภายนอกท่ีเหมาะสม มากระตุ�นการ
เปลี่ยนแปลงภายในเมล็ด ซ่ึงเก่ียวข�องกับหลายกระบวนการ เริ่มต้ังแต5เมล็ดมีการดูดน้ําเพ่ือทําให�
เซลล
ได�รับน้ําเข�าไปจึงเริ่มมีการทํางาน ของเอนไซม
สําหรับย5อยอาหารท่ีเก็บสะสมไว�ในการพัฒนาของ
ต�นกล�า อย5างไรก็ตามการดูดน้ําของเมล็ดเป0นกระบวนการฟ<สิกส
 เมล็ดท่ีไม5มีชีวิต ก็สามารถดูดน้ําได� 
เมล็ดท่ีไม5มีชีวิตจึงอาจจะบวมข้ึนได�เช5นกัน อาหารท่ี ถูกเก็บสะสมไว�ในเมล็ดพวกแป|ง โปรตีน ไขมัน 
และน้ํามันจะถูกย5อยให�เป0น สารท่ีมีโครงสร�างง5าย ๆ แล�วเคลื่อนย�ายไปท่ีจุดเจริญ 
  มีการแบ5งเซลล
ท่ีปลายยอดและปลายราก ต5อจากนั้นพัฒนา เป0นโครงสร�างของต�นกล�า
ประกอบด�วยแกนต�น (embryonic axis) ท่ีมีใบเลี้ยง (cotyledon) ติดอยู5 ส5วนท่ีอยู5เหนือใบเลี้ยงข้ึนไป
เรียกว5า epicotyl ประกอบด�วยส5วนยอดอยู5ท่ีปลายของแกนต�น เรียกว5า plumule และส5วนของแกน
ต�นท่ีอยู5ใต�ใบเลี้ยงเรียกว5า hypocotyl มีส5วนของรากท่ีเรียกว5า radicle ท่ีจะพัฒนาไปเป0นรากต5อไป 
ลักษณะการงอกของต�นกล�าจึงใช�ส5วนท่ีมีการเจริญข้ึน มาจากเมล็ดในการเรียกการงอกได�  2 แบบ คือ 
epigeous (epigeal) germination เป0นต�นกล�าท่ีมี ส5วนของลําต�นท่ีอยู5ใต�ใบเลี้ยง (hypocotyl) ยืดตัว 
และชูใบเลี้ยงข้ึนเหนือดิน ได�แก5 ถ่ัวเขียว ดาวเรือง คะน�า มะขาม เม่ือใบเลี้ยงคลี่ตัวออกและเปลี่ยนเป0น 
สีเขียวสามารถช5วยในการสังเคราะห
แสงได� Hypogeous germination ส5วนต�นกล�าท่ีมีส5วนของลําต�น
ท่ีอยู5เหนือใบเลี้ยง (epicotyl) ยืดตัวข้ึนมาในการงอกเรียกว5า hypogeous (hypogeal) germination 
ทําให�ใบเลี้ยงไม5ชูข้ึนเหนือดิน ได�แก5 ข�าวโพด ถ่ัวลันเตา ขนุน หญ�า7 
 ถ่ัวเหลือง  
 ถ่ัวเหลือง มีชื่อภาษาอังกฤษ: Soybean ชื่อวิทยาศาสตร
 (Glycine max (L.) Merrill) 
เป0นพืชเศรษฐกิจท่ีเหมาะสําหรับปลูกสลับกับการปลูกข�าว ได�มีรายงานการปลูกถ่ัวเหลืองในประเทศ
จีนเม่ือเกือบ 5,000 ป`มาแล�ว แต5ก็ยังไม5แน5ชัดว5าส5วนใดของประเทศจีนเป0นถิ่นกําเนิดที่สันนิษฐาน
และยอมรับกันโดยท่ัวไปคือบริเวณหุบเขาแม5น้ําเหลือง (ประมาณเส�นรุ�งท่ี 35 องศาเหนือ) เพราะว5า
อารยธรรมของจีนได�ถือกําเนิดท่ีนั่น และประกอบกับมีการจารึกครั้งแรกเก่ียวกับถ่ัวเหลือง เม่ือ 2295 
ป`ก5อนพุทธกาล ท่ีหุบเขาแม5น้ําเหลือง จากนั้นถั่วเหลืองได�แพร5กระจายสู5ประเทศเกาหลีและญี่ปุSน 
เมื่อ 200 ป`ก5อนคริสตกาล แล�วเข�าสู5ยุโรปในช5วงหลัง พ.ศ.2143 และไปสู5สหรัฐอเมริกาในป` พ.ศ.
2347 จากนั้นกว5า 100 ป` ชาวอเมริกันได�ปลูกถ่ัวเหลืองเพ่ือเป0นอาหารสัตว
ใช�เลี้ยงวัวโดยไม5ได�นํา
เมล็ดมาใช�ประโยชน
อย5างอ่ืน จนถึงป` พ.ศ.2473 สหรัฐอเมริกาได�นําพันธุ
ถ่ัวเหลืองจากจีนเข�าประเทศ
กว5า 1,000 สายพันธุ
 เพ่ือการผสมและคัดเลือกพันธุ
 ทําให�ได�เมล็ดพันธุ
ท่ีมีเมล็ดโต ผลผลิตสูง เหมาะ
แก5การเพาะปลูกเพ่ือผลิตเมล็ดมากข้ึน 

 
                                                           

 7 การเจริญเติบโตของพืช, พืช, เข�าถึงเม่ือ 26 ตุลาคม 2557, เข�าถึงได�จาก http:// 
www.bloggang.com/mainblog.php?id=chisaito&month=06-08-2008&group 
=12&gblog=26 
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ภาพท่ี 10 ถ่ัวเหลือง  
 ท่ีมา: เชียงใหม5นิวส
,  ถ่ัวเหลือง, เข�าถึงเม่ือ 25 ตุลาคม 2557,  เข�าถึงได�จาก http://www. 
chiangmainews.co.th/viewnews.php?id=19030&lyo=1 
 
 ถ่ัวเขียว  
 ถ่ัวเขียวเป0นพืชตระกูลถ่ัว ท่ีให�เมล็ดท่ีมีเปลือกสีเขียว แต5เนื้อเมล็ดสีเหลือง ถ่ัวเขียวเป0น
พืชท่ีมีอายุสั้น หรือวงจรชีวิตของถ่ัวเขียวมันสั้น จึงใช�น้ําน�อยกว5าพืชไร5อ่ืนหลายชนิด และงอกได�เร็ว 
สามารถใช�ในระบบปลูกพืช เช5น ทดแทนข�าวนาปรัง ปลูกก5อนข�าวโพดในพ้ืนท่ีประสพภัยแล�ง ใช�ปลูก
ก5อนหรือหลังการทํานาหรือทําไร5 เพ่ือตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืช ช5วย บํารุงรักษาความอุดม
สมบูรณ
ของดิน ตรึงไนโตรเจนได�ดี สามารถใช�เป0นปุ�ยพืชสดให�ปริมาณไนโตรเจนสูง ถ่ัวเขียวใช�เป0น
วัตถุดิบ ในการผลิตแป|งวุ�นเส�น เพาะถ่ัวงอก และประกอบอาหารอ่ืน ๆ ถ่ัวเขียวมีสองชนิด ได�แก5 ถ่ัว
เขียวผิวมัน และถ่ัวเขียวผิวดํา 
 

 
 
ภาพท่ี 11 ถ่ัวเขียวงอก 
ท่ีมา: Bebo.com, ถ่ัวเขียว, เข�าถึงเม่ือ 25 ตุลาคม 2557, เข�าถึงได�จาก http://www.bloggang. 
com/mainblog.php?id=chisaito&month=06-08-2008&group=12&gblog=26 
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 ทานตะวัน  
 ยังมีชื่อท�องถ่ินอ่ืน ๆ อีกว5า บัวทอง บัวตอง ทานตะวัน (ภาคเหนือ), บัวผัด บัวทอง (ภาค
ตะวันตกเฉียงเหนือ), ชอนตะวัน ทานตะวัน (ภาคกลาง), ทานหวัน (ภาคใต�), เซ่ียงยื่อขุย เซ่ียงยื้อขุย 
(จีนกลาง), เหี่ยงหยิกขุ�ย (จีนแต�จิ๋ว) เป0นต�น การท่ีมีชื่อเรียกว5า “ทานตะวัน” นั่นเป0นเพราะลักษณะ
การหันของช5อดอกและใบนั้น จะหันไปในทางทิศของดวงอาทิตย
 โดยในตอนเช�าจะหันไปทางทิศ
ตะวันออก และในช5วงเย็นจะหันไปทางทิศตะวันตกตามดวงอาทิตย
 แต5การหันจะลดน�อยลงเรื่อย ๆ 
หลังมีการผสมเกสรแล�วไปจนถึงช5วงดอกแก5 ซ่ึงช5อดอกจะหันไปทางทิศตะวันออกเสมอ 
 

 
 
ภาพท่ี 12 ทานตะวัน 
ท่ีมา: SiamProPlants, ทานตะวัน,  เข�าถึงเม่ือ 25 ตุลาคม 2557,  เข�าถึงได�จาก  http://www. 
siamproplants.com/forums/...ms105-1114.jpg 
 
  ศุภโชค 
 ศุภโชค (อังกฤษ: Pachira aquatica) เป0นไม�ยืนต�น พืชเขตร�อน มีถ่ินกําเนิดแถบทวีป
อเมริกาใต� เช5น ประเทศเม็กซิโก บราซิล หมู5เกาะฮาวาย นิยมนํามาถักเป0นไม�แคระกระถาง และมี
ความเชื่อว5าเป0นไม�มงคล ภาษาจีนเรียกว5า “เหยาเฉียนซู5” แปลว5า เรียกเงิน หรือ เขย5าเงิน ถ�าปลูกลง
ดินโตเต็มท่ีสูง 15-20 ฟุต ทรงพุ5มกว�าง 2-3 เมตร แตกก่ิงเป0นชั้น ๆ เป0นไม�เนื้ออ5อนข้ึนได�ดีในเขตท่ีมี
อากาศอบอุ5น ทนต5อสภาพแห�งแล�ง ขยายพันธุ
โดยตอนก่ิงปTกชํา มีระบบรากใหญ5และลึกเหมาะ
สําหรับท่ีจะส5งเสริมปลูกเป0นพืชในเชิงอนุรักษ
ต�นน้ํา 
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ภาพท่ี 13 ศุภโชค  
ท่ีมา: Me Art Prebuilt,  ศุภโชค,  เข�าถึงเม่ือ 25 ตุลาคม 2557,  เข�าถึงได�จาก  http://www. 
meartprobuilt.com/decorguide/412_05dec_specygar.htm 
 
  มะขาม  
 เป0นไม�ยืนต�นขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ5แตกก่ิงก�านสาขามากไม5มีหนาม เปลือกต�น
ขรุขระและหนา สีน้ําตาลอ5อน ใบเป0นใบประกอบ ใบเล็กออกตามก่ิงก�านใบเป0นคู5 ใบย5อยเป0นรูปขอบ
ขนาน ปลายใบและโคนใบมน ประกอบด�วยใบย5อย 10-15 คู5 แต5ละใบย5อยมีขนาดเล็ก กว�าง 2-5 มม. 
ยาว 1-2 ซม. ออกรวมกันเป0นช5อยาว 2-16 ซม. ดอกออกตามปลายก่ิง ดอกมีขนาดเล็ก กลีบดอกสี
เหลืองและมีจุดประสีแดง/ม5วงแดงอยู5กลางดอก ผลเป0นฝTกยาว รูปร5างยาวหรือโค�ง ยาวราว 3-20 ซม. 
ฝTกอ5อนมีเปลือกสีเขียวอมเทา สีน้ําตาลเกรียม เนื้อในติดกับเปลือก เม่ือแก5ฝTกเปลี่ยนเป0นเปลือกแข็ง
กรอบหักง5าย สีน้ําตาล เนื้อในกลายเป0นสีน้ําตาลหุ�มเมล็ด เนื้อมีรสเปรี้ยว และ/หรือหวาน ซ่ึงฝTก
หนึ่งๆ จะมีหุ�มเมล็ด 3–12 เมล็ด เมล็ดแก5จะแบนเป0นมันและมีสีน้ําตาล 
 

 
 
ภาพท่ี 14 มะขาม 
ท่ีมา: BOI Gang, มะขาม, เข�าถึงเม่ือ 25 ตุลาคม 2557, เข�าถึงได�จาก http://www.biogang.net/ 
biodiversity_view.php?menu=biodiversity&uid=273&id=1793

   ส
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 ถ่ัวลันเตา 

 ถ่ัวลันเตา มีชื่อวิทยาศาสตร
 Pisum sativum จัดอยู5ในตระกูลถ่ัว มีถ่ินกําเนิด แถบประเทศ
เอธิโอเป`ย ต5อมาแพร5กระจายปลูกในแถบเมดิเตอร
เรเนียน เอเชีย และเขตอบอุ5นต5าง ๆ ของโลก    
ถ่ัวลันเตาเป0นพืชฤดูเดียว มีใบแบสลับ ปลายใบเปลี่ยนเป0นมือเกาะ การเจริญเติบโตแบบพุ5ม หรือข้ึน
ค�าง บางสายพันธุ
อาจมีเฉพาะใบ บางพันธุ
อาจมีเฉพาะมือเกาะ ใบมีสีเขียวอ5อนถึงสีเขียวเข�ม ลําต�น
เล็กเป0นเหลี่ยม รากเป0นระบบรากแก�ว ดอกเป0นแบบดอกสมบูรณ
เพศ ผสมตัวเอง สามารถแบ5ง 
ประเภทของถ่ัวลันเตาเป0น 2 ประเภท ได�แก5 ประเภท ฝTกเหนียว และแข็ง เมล็ดโต นิยมปลูกเพ่ือ 
รับประทานเมล็ด ส5วนอีกชนิดปลูกเพ่ือรับประทานฝTกสด โดยฝTกจะมีขนาดใหญ5 มีป`ก เป0นต�น 
 

 
 

ภาพท่ี 15 ถ่ัวลันเตา  
ท่ีมา: ผู�จัดการ, ถ่ัวลันเตา, เข�าถึงเม่ือ 25 ตุลาคม 2557,  เข�าถึงได�จาก http://www.manager. 
com.th/Family/ViewNews.aspx?NewsID=9550000125598 
 
ตารางท่ี 1 วิเคราะห
อิทธิพลท่ีได�รับจากธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
 

อิทธิพลท่ีนํามาใช�ในการพัฒนาสร�างสรรค�ผลงาน 
หัวเรื่อง ภาพ 

ด�านรูปแบบ ด�านแนวความคิด 
ก า ร อ ยู5
ร5วมกันของ
สิ่งมีชีวิต 

 

 

 

- 
การอยู5ร5วมกันของสิ่ง มีชีวิตต5าง
เป0นไปตามกฎธรรมชาติทุกสิ่ง
ทุกอย5างย5อมมีความ สัมพันธ
ซ่ึง
กันและกันข�าพเจ�าจึงจับเอาแก5น
ค ว า ม สั ม พั น ธ
 ม า แ ท น ค5 า
ตีความหมายของรู ปทรงใน
ผลงาน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 1 วิเคราะห
อิทธิพลท่ีได�รับจากธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ต5อ) 
 

อิทธิพลท่ีนํามาใช�ในการพัฒนาสร�างสรรค�ผลงาน 
หัวเรื่อง ภาพ 

ด�านรูปแบบ ด�านแนวความคิด 

ก า ร เ จ ริ ญ 
เ ติบโตของ
สิ่งมีชีวิต 

(สัตว
)  

การเจริญเติบโตของตัวอ5อน
สิ่ ง มีชี วิ ตให� อิทธิพลด� าน
รู ป แ บ บ เ ป0 น รู ป ท ร ง
ภายนอกห5 อหุ� ม รู ปทร ง
ภายในทําให�เกิดความรู�สึก
ปกป|องอบอุ5นห5อหุ�ม 

- 

ก า ร เ จ ริ ญ 
เ ติบโตของ
สิ่งมีชีวิต 

(พืช)  

การงอกการเจริญเติบโต
ของพืชทําให�ข�าพเจ�าได�รับ
อิทธิพลด�านรูปทรงมาใช�ใน
ง า น  เ ช5 น  ก า ร แ ต ก ตั ว
ขยายตัวของเมล็ดการดัน
ตัวมีท้ังรูปทรงภายนอกและ
ภายในรูปทรงภายนอก
ห5อหุ�มรูปทรงภายในทําให�
เกิดความรู�สึกปกป|องอบอุ5น
ห5อหุ�ม 

- 

 
 

อิทธิพลท่ีได�รับจากผลงานศิลป[น 
 ในการสร�างสรรค
ผลงานวิทยานิพนธ
ชุด “ปฏิสัมพันธ
” ข�าพเจ�าได�รับแรงบันดาลใจและ
พัฒนามาจากผลงานก5อนวิทยานิพนธ
 ท้ังในด�านรูปแบบศิลปกรรมและแนวความคิด เทคนิค
กระบวนการ และได�ศึกษาค�นคว�าข�อมูลเก่ียวกับศิลป<นท่ีมีเนื้อหา แนวความคิด ตลอดจนกระบวนการ
การสร�างสรรค
ของศิลป<นและผลงานท่ีสอดคล�องกับการสร�างสรรค
ของข�าพเจ�า ศิลป<นท่ีทําการศึกษา
ข�อมูลนั้นจะมีท้ังศิลป<นไทยและศิลป<นต5างชาติโดยท้ังหมดจะเป0นศิลป<นท่ีทํางานประติมากรรม ซ่ึงมี
ท้ังหมด 5 ท5าน ดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ
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 นนทิวรรธน� จันทนะผะลิน 
  นนทิวรรธน
 จันทนะผะลิน เกิดเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2489 ที่ตําบลวัดพระ อําเภอ
บางกอกใหญ5 จังหวัดธนบุรี เป0นบุตรของนายจํานง และนางทวีศรี จันทนะผะลิน ได�เข�าศึกษาระดับ
ประถมศึกษาท่ีโรงเรียนเทศบาลวัดดีดวด และระดับมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนทวีธาภิเศก จากนั้นในป` 
พ.ศ.2505 จึงเข�าเรียนท่ีโรงเรียนช5างศิลป กรมศิลปากร ในป` พ.ศ.2508 เข�าศึกษาท่ีคณะจิตรกรรม
และประติมากรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และสําเร็จการศึกษาได�รับปริญญาศิลปะบัณฑิต สาขา
ประติมากรรม เม่ือป` พ.ศ.2513 และศึกษาศิลปมหาบัณฑิต สาขาประติมากรรม เม่ือป` พ.ศ.2522 
จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากการศึกษาในประเทศไทยแล�วในป` พ.ศ.2523 ได�รับทุนไปอบรม
เรื่องการสลักหินอ5อน ท่ีเมือง Carrara ประเทศอิตาลี เป0นเวลา 6 เดือน8 
   นนทิวรรธน
 จันทนะผะลิน เป0นประติมากรท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดคนหนึ่งของประเทศไทย
และเป0นศิลป<นท่ีสร�างสรรค
ผลงานประติมากรรมอย5างต5อเนื่อง ผลงานประติมากรรมของเขามีท้ังแนว
นามธรรมและรูปธรรม วัสดุท่ีใช�ในการสร�างสรรค
ก็ค5อนข�างหลากหลาย แต5ไม5ว5าประติมากรผู�นี้จะ
ถ5ายทอดความรู�สึกของเขาลงในประติมากรรมท่ีทําด�วย ไม� ปูนปลาศเตอร
 สัมฤทธิ์ โครเมียม หรือแก�ว 
เขาก็พิสูจน
ให�เห็นถึงความสามารถทางเทคนิค ฝ`มือ แนวความคิด และการนําเสนอท่ียอดเยี่ยมได�
อย5างชัดเจนเสมอ ในช5วงแรกซ่ึงเป0นระยะเวลาแห5งการศึกษาค�นคว�าเนื้อหาและแนวทางในการ
สร�างสรรค
งานศิลปะ ผลงานของศิลป<นผู�นี้จะมีท้ังแนวรูปธรรมและนามธรรม นําเอารูปทรงของมนุษย

และสัตว
มาเป0นสื่อเรียนรู�และสร�างสรรค
งาน เขาจะศึกษาลักษณะทางกายวิภาค ตลอดจนสีหน�าและ
ท5าทางของมนุษย
สัตว
 เพ่ือนํามาถ5ายทอดลงในงานประติมากรรม การศึกษาอารมณ
ความรู�สึกของ
มนุษย
จากสีหน�าและท5าทางเป0นแรงบันดาลใจและสร�างงานประติมากรรมนามธรรม โดยใช�เส�นตรง
และเส�นโค�งมาแทนค5าความรู�สึกท่ีแสดงออกถึงความสุข เส�นโค�งข้ึน ความทุกข
 เส�นโค�งลง และความ
สงบนิ่งทางอารมณ
 เส�นตรง 
  นอกจากนี้ สุธี คุณาวิชยานนท
9 ได�กล5าวถึง นนทิวรรธน
 จันทนะผะลิน ในช5วงพุทธ
ศตวรรษ 2510 นักศึกษายังสนใจศึกษาผลงานของ เฮนรี่ มัวร
 (Hemry Moore) และศิลป<นกลุ5ม
คอนตรัคติวิสม
 อาทิ ผลงานของ นัมกาโบ (Naum Gabo) นักศึกษาในช5วงพุทธศวรรษ 2510 อาทิ 
นนทิวรรธน
 จันทนะผะลิน ผู�เริ่มชีวิตประติมากรจากงานรูปเหมือนในช5วงต�นแล�วพัฒนาไปสู5งาน

                                                           

 8 นนทิวรรธน
 จันทนะผะลิน, เงาสะท�อนแห+งความปรารถนา, นิทรรศการประติมากรรม
ของ นนทิวรรธน
 จันทนะผะลิน ณ หอศิลป= คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท5าพระ,  25 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2544,  (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2544), 4. 
 9 สุธี  คุณาวิชยานนท
, ทัศนศิลป\ (กรุงเทพฯ: สํานักงานอุทยานการเรียนรู�, 2554), 243. 
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นามธรรมท่ีเน�นรูปทรงแบอินทรียรูปผลงานมีลักษณะเป0นเส�นโครงสร�างท่ีให�ความรู�สึกบางเบาและ
เปราะบาง เช5นผลงานชื่อ เงาสะท�อน (ป` พ.ศ. 2512) ต5อมามักจะนําเสนอรูปทรงท่ีกลมกลึงแสดงถึง
ความอ่ิมเอิบสมบูรณ
คล�ายสิ่งมีชีวิตท่ีเจริญเติบโตได� เช5น การเติบโต 3 (ป` พ.ศ. 2515) และ
สัมพันธภาพ (ป` พ.ศ. 2517)  
 

 
 

ภาพท่ี 16 นนทิวรรธน
 จันทนะผะลิน, สัมพันธภาพ [ประติมากรรม], เงาสะท�อนแห5งความ
ปรารถนา, นิทรรศการประติมากรรมของ อาจารย
นนทิวรรธน
 จันทนะผลิน, 2544. 

ท่ีมา: โครงการส5งเสริมศิลปะไทย, นนทิวรรธน� จันทนะผะลิน สัมพันธภาพ, เข�าถึงเม่ือ 25 ตุลาคม 
2557, เข�าถึงได�จาก http://www.thaiartproject.org/non.html  
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ภาพท่ี 17 นนทิวรรธน
 จันทนะผะลิน, เติบโต [ประติมากรรม], เงาสะท�อนแห5งความปรารถนา,

นิทรรศการประติมากรรมของ อาจารย
นนทิวรรธน
 จันทนะผลิน, 2544 
ท่ีมา: นนทิวรรธน
 จันทนะผะลิน, เงาสะท�อนแห+งความปรารถนา, นิทรรศการประติมากรรมของ 
นนทิวรรธน
 จันทนะผะลิน ณ  หอศิลป= คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท5าพระ,  25 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2544,  ม.ป.ท., 2544. 

   ส
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ภาพท่ี 18 นนทิวรรธน
 จันทนะผะลิน, คู+รักในความรัก [ประติมากรรม], เงาสะท�อนแห5งความ
ปรารถนา, นิทรรศการประติมากรรมของ อาจารย
นนทิวรรธน
 จันทนะผลิน, 2544, 

ท่ีมา: นนทิวรรธน
 จันทนะผะลิน, เงาสะท�อนแห+งความปรารถนา, นิทรรศการประติมากรรมของ 
นนทิวรรธน
 จันทนะผะลิน ณ  หอศิลป= คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท5าพระ,  25 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2544,  ม.ป.ท., 2544. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 19 นนทิวรรธน
 จันทนะผะลิน, ครอบครัว [ประติมากรรม], เงาสะท�อนแห5งความปรารถนา,

นิทรรศการประติมากรรมของ อาจารย
นนทิวรรธน
 จันทนะผลิน, 2544 
ท่ีมา: นนทิวรรธน
 จันทนะผะลิน, เงาสะท�อนแห+งความปรารถนา, นิทรรศการประติมากรรมของ 
นนทิวรรธน
 จันทนะผะลิน ณ  หอศิลป= คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
 มหาวิทยาลัย
ศิลปากร วังท5าพระ,  25 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2544,  ม.ป.ท., 254. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เข็มรัตน� กองสุข 
  เข็มรัตน
 กองสุข เกิดเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2490 เป0นชาวจังหวัด
สุรินทร
  โดยกําเนิด สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาศิลปบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2 
(ประติมากรรม) และระดับปริญญาโท ปริญญาศิลปมหาบัณฑิต (ประติมากรรม) จากคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ
 มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มรับราชการในตําแหน5งอาจารย
 ท่ีคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ
 มหาวิทยาลัยศิลปากร เกษียณอายุในตําแหน5งรอง
ศาสตราจารย
 ระดับ ๙ และได�รับการต5ออายุราชการ 5 ป`ขณะนี้กาลังทางานค�นคว�าพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการระดับศาสตราจารย
10 
 เข็มรัตน
 กองสุข มีความผูกพันกับงานช5างพ้ืนบ�านและสร�างสรรค
ผลงานทางศิลปะความ
ประทับใจจากการเห็นผลงานศิลปะชั้นครูของเหล5าบรรดาจิตรกรอย5าง อาจารย
เฟ��อ หริพิทักษ
 
อาจารย
จํารัส เกียรติก�อง อาจารย
ทวี นันทขว�าง และอาจารย
 จักรพันธ
 โปษยกฤต เป0นแรงผลักดัน
อันสําคัญให� เข็มรัตน
 กองสุข ต้ังเป|าหมายไว�ว5าจะเป0นจิตรกร ความสามารถในการแกะสลักและ
ความคิดสร�างสรรค
ในการสร�างรูปทรงแปลกใหม5ทําให�ผลงานสลักหินของ เข็มรัตน
 กองสุข ได�รับ
ความสนใจเป0นอย5างมาก เม่ือป` พ.ศ. 2519 ผลงานสลักหิน การผนึกแห5งรูปทรง (2518) เป0นผลงานท่ี
กลั่นกรองจากผลงานสลักหินชุดวิทยานิพนธ
ในระดับปริญญาตรีซ่ึงพัฒนามาต้ังแต5ป` พ.ศ. 2514-
2516 ได�รับเกียรติยศยกย5องเป0นศิลป<นชั้นเยี่ยม สาขาประติมากรรม ของการแสดงศิลปกรรม
แห5งชาติ เม่ือป` พ.ศ. 2538 "นาม-ไร�รูป" นิทรรศการประติมากรรมรูปแบบนามธรรม 
  นอกจากนี้ สุธี คุณาวิชยานนท
11 ได�กล5าวถึง เข็มรัตน
 ประติมากรท่ีมีความโดดเด5นมี
เส�นทางคล�ายคลึงกับนนทิวรรธน
และวิชัยแต5จุดท่ีแตกต5างก็คือเข็มรัตน
ประสบความสําเร็จในเวทีการ
ประกวดการแสดงศิลปกรรมแห5งชาติจนได�รับยกย5องให�เป0น ศิลป<นชั้นเยี่ยม สาขาประติมากรรมในป` 
พ.ศ. 2538 ในขณะท่ีนนทิวรรธ
และวิชัยแม�ว5าจะเคยได�รางวัลจากเวทีดังกล5าวแต5ก็ห5างหายไปหลังจาก
ร5วมกันก5อต้ังกลุ5มประติมากรไทยซ่ึงต5อมาจดทะเบียนเป0นสมาคมประติมากรไปเม่ือป` พ.ศ.2526 เข็ม
รัตน
เป0นอีกผู�หนึ่งท่ีเชี่ยวชาญในประติมากรรมเหมือนจริง ตลอดชีวิตศิลป<นของเขาแม�จะทํางาน
สร�างสรรค
แต5ก็ยังปT�นรูปเหมือนต5างและปT�นพระพุทธรูปอยู5เสมอ 

                                                           

 10 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, เข็มรัตน� กองสุข, เข�าถึงเม่ือ 1 พฤษจิกกายน 2557, เข�าถึง
ได�จาก http://th.wikipedia.org/wiki/เข็มรัตน
_กองสุข 

 11 สุธ ีคุณาวิชยานนท
, ทัศนศิลป\, 243.p 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 20 เข็มรัตน
 กองสุข,  Imaginative Kernel [ประติมากรรม], นิทรรศการศิลปกรรม 
 ครั้งท่ี 5 
ท่ีมา: แหล5งสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส
ทางศิลปะในประเทศไทย,  เข็มรัตน� กองสุข: Imaginative 
Kernel, เข�าถึงเม่ือ 25 ตุลาคม 2557, เข�าถึงได�จาก http://www.era.su.ac.th/ArtDB/tha/ 
detailpicture.asp?id=P001275 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 21 เข็มรัตน
 กองสุข, แม+กับลูก [ประติมากรรม]. 
ท่ีมา: โครงการส5งเสริมศิลปะไทย, เข็มรัตน� กองสุข: แม+ลูก, เข�าถึงเม่ือ 25 ตุลาคม 2557, เข�าถึงได�
จาก http://www.thaiartproject.org/kem.html 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 22 เข็มรัตน
 กองสุข, เมล็ดพันฑุ�แห+งจินตนาการ 2532 [ประติมากรรม], การแสดง

ศิลปกรรมแห5งชาติ ครั้งท่ี 35 
ท่ีมา: แหล5งสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส
ทางศิลปะในประเทศไทย, เข็มรัตน� กองสุข: เมล็ดพันฑุ�แห+ง
จินตนาการ 2532, เข�าถึงเม่ือ 25 ตุลาคม 2557, เข�าถึงได�จาก http://www.era.su.ac.th/ArtDB/ 
tha/detailpicture.asp?id=P001275 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 อุดร จิรักษาเกิด 
 อุดร จิรักษาเกิด 2 ตุลาคม จังหวัดระนอง การศึกษา ปริญญาตรี คณะวิจิตรศิลป= 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม5ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประติมากรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร สร�างสรรค
ประติมากรรม โดยใช�โครงสร�างเรขาคณิตและโครงสร�างของธรรมชาติ โดยจัด
องค
ประกอบ ลักษณะของการซ�อนกันของรูปทรงเป0นชั้น ๆ เพ่ือต�องการแสดงให�เห็นว5าการซ�อนกัน
ของรูปทรงเป0นสื่อถึงระยะเวลาของการเจริญเติบโตแต5ละช5วงเวลาท่ีต5างกันส5วนโครงสร�างเรขาคณิตท่ี
อยู5ภายในรูปทรงบางรูปทรง ต�องการแทนค5าของการเจริญเติบโตท่ีผิดธรรมชาติหรือการเจริญเติบโตท่ี
ไม5สมบูรณ
ในระยะเวลาหนึ่ง และการใช�โครงสร�างธรรมชาติของปะการังท่ีมีลักษณะเป0นเส�นท่ีซับซ�อน 
มีชีวิต เพ่ือต�องการสื่อถึงการเจริญเติบโตแต5ละช5วงเวลานั้น ๆ เป0นหลักความจริงท่ีว5าทุกสิ่งทุกอย5าง
ส5วนใหญ5กําเนิดเติบโตข้ึนมาได�ต�องอาศัยความสมบูรณ
 ซ่ึงในระยะเวลาแห5งการเจริญเติบโตในแต5ละ
ช5วยเวลามีความเติบโตท่ีแตกต5างกันออกไปตามสภาพแวดล�อมหรือปTจจัยด�านอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต5อการ
เจริญเติบโตต้ังแต5เริ่มกําเนิด เจริญเติบโต ขยายใหญ5 แต5ละช5วงเวลาท่ีต5างกันออกไป เพ่ือต�องการไปสู5
จุดมุ5งหมายของความงามความสมบูรณ
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ภาพท่ี 23 อุดร จิรักษาเกิด,  จิตจักรวาล [ประติมากรรม], ประติมากรรมอนุสรณ
สึนามิ หาดกมลา 
ท่ีมา: อันดามัน ไกด
, อุดร จิรักษาเกิด: จิตจักรวาล, เข�าถึงเม่ือ 29 ตุลาคม 2557, เข�าถึงได�จาก 
http://www.andamanguide.com/andaman_news/andaman_news_1_311.html  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 24 อุดร จิรักษาเกิด, เล็กสู+ใหญ+ [ประติมากรรม], การแสดงศิลปกรรมแห5งชาติ ครั้งท่ี 48 
ท่ีมา: อันดามัน ไกด
, อุดร จิรักษาเกิด: เล็กสู+ใหญ+, เข�าถึงเม่ือ 29 ตุลาคม 2557, เข�าถึงได�จาก 
http://www.andamanguide.com/andaman_news/andaman_news_1_311.html  
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ำนกัหอ
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ภาพท่ี 25 อุดร จิรักษาเกิด, กําแพงปะการัง [ประติมากรรม], การแสดงศิลปกรรมแห5งชาติ ครั้งท่ี 43 
ท่ีมา: อันดามัน ไกด
, อุดร จิรักษาเกิด: กําแพงปะการัง, เข�าถึงเม่ือ 29 ตุลาคม 2557, เข�าถึงได�จาก 
http://www.andamanguide.com/andaman_news/andaman_news_1_311.html 
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 เฮนรี่ มัวร� (Henry Moore) 
  เกิดท่ีคาสเทิลฟอรด (Castle ford) ในยอรคไซร
 (Yorkshire) ค.ศ.1898 ตระกูลของเขา
ทําเมืองแร5เฮนรี่มัวร
 เป0นประติมากร ท่ีมีชื่อเสียงเด5นมาก ในทางประวัติกรรมก่ึงนามธรรม (semi 
abstract) เฮนรีมัวร
 ต้ังใจเป0นครู ในสงครามครั้งแรกได�รับบาดเจ็บมากจากแกdสพิษ ค.ศ.1919 อายุ
ประมาณ-1ป` สอบชิงทุนเข�ามหาลัยลีดส
 (Leeds) ได�ในขณะศิลปกรรม ต5อมาฝ�กงานราชการสมาคม
ศิลปะ (royal college of art) หลังจากนั้นไปศึกษาท่ีฝรั่งเศส อิตาลี ค.ศ.1921 สําเร็จการศึกษาทาง
ศิลปะ เม่ือกลับมาสมัครทํางานท่ีราชสมาคมศิลปะ ๆ เฮนรี่เป0นครู ท่ีโรงเรียนศิลปกรรมเชลซ่ี 
(chelsea) งานทุก ๆ ชิ้น ท่ีได�รับมอบหมายเฮนรีมัวร
ได�เป0นผลสําเร็จแก5ทางราชการเป0นอย5างดี ใน
ตอนระยะสงครามครั้งสุดท�ายเขามีชื่อเสียงมากในการเขียนภาพเก่ียวเรื่องการถูกโจมตีทางอากาศ (air 
raid shelter) และรูปแม5พระมะตอนน5า (Madonna) ในโบสถ
นอแธมตัน (Northampton) เขา
เดินทางไปยังสเปน อิตาลีบ5อย ๆ เพ่ือแสวงหาความรู� ค.ศ.1945 อายุประมาณ 47 ป` เขารับปริญญา 
กิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัยลิดส
 ประเทศอิตาลี  
  ค.ศ.1948 ชนะการประกวดศิลปะแห5งชาติ รูปท่ีเขาปT�นคือรูปแข5งรถม�าประจําป` (Grand 
Prix ) ท่ีเวนีช (Venice Biennal) ผลงานของเขาต5าง ๆ ยังอยู5ท่ีลอนดอน (Tate Gallerry) .ในเมือง
ต5าง ๆ ของอังกฤษ และท่ีพิพิธภัณฑ
อเมริกา (American museums) เม่ือเร็ว ๆ นี้ ได�ทําอนุสาวรีย
 ท่ี 
Air force เมืองอานแฮน ในฮอลแลนด
 และท่ีตึกใหม5 ยูเนสโค ในปารีส (The new Unesco 
building in Paris) รูปนั้นของเขานั้นท้ัง ๆ อยู5ในความเศร�าสลดก็จริง แต5ก็ให�ประทับใจเป0นอย5างยิ่ง
ในลักษณะของรูปปT�นไม5แสดงปฏิกิริยา (action) ใด ๆ ออกมาท้ังสิ้น แต5กลับเก็บความรู�สึก อารมณ
 
ไว�เป0นอย5างดี วางอิริยาบถในลักษณะของเขาเป0นงานท่ีใช� semi abstract art ให�ความรู�สึก ปฏิกิริยา 
อารมณ
 และอิริยาบถของรูปทรง (form) ไว�เท5านั้น ไม5ได�ให�ลักษณะหน�าท่ีและกายวิภาคส5วนสัดของ
คนไว�อย5างแท�จริง 
  ในปTจจุบันนี้ ศิลป<นสมัยใหม5 นําเอาอิทธิพลของเขามาใช� เฮนรีมัวร
 มีชื่อเสียงมากท้ังใน
ด�านประติมากรรมจะเห็นได�จากผลงานท่ีทําไว� การเปรียบเทียม งามประติมากรรม ระหว5างพอลโร
แดง ประติมากรชาวฝรั่งเศส กับ เฮนนรีมัวร
 ประติมากรชาวอังกฤษ ซ่ึงเป0นระยะเวลาห5างกัน 
ประมาณ 58 ป` ผลงานท้ังสอง มีลักษณะคล�ายกัน ในการแสดงออกทางออกทางความรู�สึก ทัศนคติ 
อารมณ
ในการประทับใจแต5รูปทรงทรงผิดกัน งานของเฮนรีมัวร
เป0นแบบก่ึงนามธรรม (Simi 
abstract) คือ ไม5แสดงรูปร5างหน�าตาและกายวิภาคไว�แท�จริง งานของพอลโรแดง ไม5เป0นแบบก่ึง
นามธรรม ส5วนสําคัญท่ีสุด โรแดงยึดหลักในเรื่องการประทับใจท่ีเก่ียวกับความรู�สึก ทัศนคติ อารมณ

ไว�เป0นอับดับแรก รองลงมา คือ ลักษณะความเป0นจริงของคน 
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ภาพท่ี 26 Henry Moore,  Power and humanity [ประติมากรรม], 1981. 
ท่ีมา: Wikimedia Commons, Henry Moore: Oval with Points, accessed October 29, 2014,  
available from http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oval_with_Points.jpg  
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ภาพท่ี 27 Henry Moore,  Oval with Points [ประติมากรรม], 1968-70. 
ท่ีมา: Henry Moore, Power and Humanity, accessed October 29, 2014, available from 
http://pictify.com/205489/the-artist-henry-moore-power-and-humanity 
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ภาพท่ี 28 Henry Moore,  Mother and Child [ประติมากรรม], 1968-70.  
ท่ีมา: โอเคเนชั่น,  Hakone Open-air Museum เสพศิลป\กลางเขาลมหนาวโอบ, เข�าถึงเม่ือ 29 
ตุลาคม 2557, เข�าถึงได�จาก http://www.oknation.net/blog/print.php?id=371684 
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 อันโตนิ เกาดี 
 Antoni Gaudi Cornet อ5านว5า อันตอนี เกาดี อี กูร
เนต หรือ อันโตนิ เกาดีเกิดวันท่ี 25 
มิถุนายน ค.ศ. 1852 สถานท่ีคือทาราโกนา (Taragona) บาร
เซโลนา (Barcelona) แคว�นคาตาโลเนีย 
(Catalonia) ในประเทศสเปน เป0นสถาปนิกท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดคนหนึ่งของสเปนมีผลงานศิลปะแนว Art 
Nouveau 
 ประวัติของเขา ในตอนเด็กเขาไม5ค5อยแข็งแรงนักเพราะปSวยเป0นโรคปวดในข�อ 
(rheumatic) เขามักแยกตัวออกจากเด็กอ่ืน ชอบท่ีจะเก็บตัวอยู5ในบ�าน แทนท่ีจะออกไปวิ่งเล5น
เหมือนเด็กท่ัวไป ระหว5างท่ีศึกษาระดับมัธยม ในป` ค.ศ. 1867 เขาก็เริ่มมีผลงานวาดเส�นลงตีพิมพ
ใน
หน�าหนังสือพิมพ
 แล�วก็ได�เข�าเรียนท่ีคณะวิทยาศาสตร
ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยบาร
เซโลนา วิชา
สถาปTตยกรรมใน The Escola Provincial Arquitectura ในระหว5างท่ีเรียนอยู5นั้นเขาก็หา
ประสบการณ
จากการเป0นผู�ช5วยสถาปนิกท่ีมีชื่อเสียงหลายคน และได�ร5วมทําโครงการฟ��นฟูโบสถ
ซาก
ราดา ฟามิลิยา รวมไปถึงโบสถ
อ่ืน ๆ ต5อมาในช5วงก5อนจะจบการศึกษาเขาก็ได�รับรางวัลจากการ
ประกวดการออกแบบโคมไฟถนน ของเมืองบาร
เซโลนาอีกด�วย 
  อันโตนิ เกาดี เป0นศิลป<นแนว อาร
ตนูโว (Art Nouveau) คือเป0นการพัฒนาปรับปรุงมา
จากพ้ืนฐานของสถาปTตยกรรมแบบนีโอ-กอทิก (neo-gothic) จนมีลักษณะโดดเด5นเป0นของตัวเอง 
ลักษณะงานของเขาจะใช�รูปทรง เส�นโค�ง และลบเหลี่ยมต5าง ๆ ออกไป ทําให�งานท่ีออกมามีลักษณะ
แปลกตาโดดเด5นเป0นเอกลักษณ
 
 อันโตนิ เกาดี เป0นคนมีความคิดและมีจิตนาการท่ีลึกล้ํากว5าสถาปนิกคนอ่ืน ๆ ทําให�
รูปทรงของตัวอาคารท่ีเขาออกแบบนั้นไม5เหมือนใครและไม5มีใครเหมือน ในช5วงสุดท�ายของชีวิตศิลป<น
ผู�ยิ่งใหญ5นี้ ได�จบชีวิตลงในวัย 74 ป` ด�วยอุบัติเหตุทางรถยนต
 เหลือไว�แต5ผลงานท่ีทรงคุณค5าให�คนรุ5น
หลังได�จดจํา 
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ภาพท่ี 29 Antoni Gaudi,  Casa Batllo - House of Bones [สถาปTตยกรรม], 1904-1906. 
ท่ีมา: Shangrala University, India, Casa Batllo-House of Bones, accessed October 29, 
2014,  available from http://www.shangralafamilyfun.com/hbones.html 
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ภาพท่ี 30 Antoni Gaudi,  Casa Batllo - House of Bones [สถาปTตยกรรม], 1904-1906. 
ท่ีมา: Western Art and Culture by DPU02ontisa,  Antoni Gaudi: Casa Batllo - House 
of Bones, accessed October 29, 2014,  available from http://dpu02ontisa.blogspot. 
com/2010/09/post-modern.html 
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ภาพท่ี 31 Antoni Gaudi,  Casa Batllo - House of Bones [สถาปTตยกรรม], 1904-1906. 
ท่ีมา: Western Art and Culture by DPU02ontisa,  Antoni Gaudi: Casa Batllo - House 
of Bones, accessed October 29, 2014,  available from http://dpu02ontisa.blogspot. 
com/2010/09/post-modern.html 
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ตารางท่ี 2 การวิเคราะห
ผลงานศิลป<นท่ีมีอิทธิพลต5อการสร�างสรรค
 
 

ชื่อศิลป[น แนวความคิด 
เทคนิค/ 

กระบวนการ 
รูปทรง ลักษณะท่ีสําคัญ 

1. นนทิวรรธน
  การ เ จริญ เติบ โตและ  
การเบ5งบานปริมาณท่ี 
อ่ิมเต็มและสมบูรณ
มา  
รัดรึงและเกาะเก่ียวกัน 

ประติมากรรม 
หล5อสําริด 

รูปทรงจากจินตนาการ
รูปทรงจากธรรมชาติ
เมล็ดพันธ
ต5าง ๆ  

เป0นรูปทรงท่ีแสดง
ปริมาตรตึงกลมโดย
ใ ช� เ ส� น โ ค� ง แ ส ด ง
อารมณ
สงบน่ิง 

2. เข็มรัตน
 กองสุข เป0นรูปทรงนามธรรมท่ี
แ ส ด ง รู ป ท ร งภ า ย ใ น
รูปทรงภายนอกห5อหุ�ม
รูปทรงภายในทําให�เกิด
ความรู�สึกปกป|องอบอุ5น 

ประติมากรรม 
หล5อสําริด 

รูปทรงจากจินตนาการ
รูปทรงจากธรรมชาติ
คลี่คลายจากมนุษย
 

รูปทรงนามธรรมท่ี
แสดงรูปทรงภายใน
รูปทรงภายนอก 

3. อุดร จิรักษา การเจริญเติบโตจากเล็ก
สู5ใหญ5 จากจุดเล็กๆ ผสม 
ผสานกันสู5มวลใหญ5 โดย
อาศัยความสมดุลเป0น
หลัก 

ประติมากรรม 
เช่ือมโลหะ  

รูปทรงจากจินตนาการ
รูปทรงจากธรรมชาติ 

รูปทรงท่ีโปร5งซ�อน
กั น จ า ก ภ า ย ใ น สู5
ภายนอก 

4. เฮนรี มัวร
 รู ป ท ร ง น า ม ธ ร ร ม ท่ี
คลี่คลายจากการกอดอุ�ม
กันของแม5ลูก 

ประติมากรรม 
หล5อสําริด 

รูปทรงจากจินตนาการ
รูปทรงจากธรรมชาติ 

รูปทรงนามธรรมท่ี
แสดงรูปทรงภายใน
รูปทรงภายนอก 

5. อันโตนีโอ เกาดี � งานสถาปTตยกรรมตกแต5
อาคาร 

สถาปTตยกรรม รูปทรงจากจินตนาการ
รูปทรงจากธรรมชาติ 

นํ า เ อ า ก ร ะ เ บ้ื อ ง    
โ ม เ ส ค ติ ด ต า ม
สถาปTตยกรรม 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 

 
 

บทท่ี 3 
 

วิธีการดําเนินการและข้ันตอนการสร�างสรรค� 
 

  การสร�างสรรค�ผลงานชุดนี้ เริ่มต�นจากแรงบันดาลใจและแนวความคิดในเรื่องสิ่งมีชีวิต
ที่มีอิทธิพลต%อสิ่งมีชีวิตด�วยกันเอง และกําหนดให�สิ่งมีชีวิตอยู%ร%วมกันมีความสัมพันธ�ซึ่งกันและกัน 
เอ้ือประโยชน�ซึ่งกันและกัน จึงมีการอยู%ร%วมกันเป.นกลุ%มหรือครอบครัวเพ่ือท่ีจะช%วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
เช%นการดูแลเอาใจใส%การปกป/องเลี้ยงดูการช%วยเหลือกันสิ่งเหล%านี้ทําให�เกิดสายสัมพันธ� และสาย
สัมพันธ�นั้นทําให�เกิดสิ่งท่ีดีงามตามมา เช%น ความรัก ความผูกพัน ข�าพเจ�าจึงนําเอาลักษณะของการ
เจริญงอกงามของสิ่งมีชีวิตมาถ%ายทอดสร�างสรรค�งานประติมากรรม เป.นแรงบันดาลใจเป.นแรงขับเคลื่อน
ในการทํางานโดยข�าพเจ�าแสดงให�เห็นถึงสภาวะแห%งการเจริญเติบโต การห%อหุ�มปกป/องเกิดปฏิสัมพันธ�
กันระหว%างรูปทรงภายนอกและภายในเป.นสื่อสัญลักษณ�ในการแสดงออกทางความคิด โดยได�วางแผน
วิธีการการดําเนินงานและกระบวนการสร�างสรรค�เป.นลําดับข้ันตอนคือเริ่มต�นจากการศึกษาค�นคว�า
ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับแนวความคิด รูปแบบท่ีใช�แสดงออกและถ%ายทอดเรื่องราว ศึกษาข�อมูลและ
เทคนิควิธีการท่ีนํามาใช�ในการสร�างสรรค�ผลงาน เพ่ือให�ผลงานมีความสมบูรณ� ซ่ึงมีข้ันตอนและ
กระบวนการ ดังนี้ 
 1. สํารวจและศึกษาข�อมูลในการสร�างสรรค� 
  1.1 ข�อมูลภาคสนาม 
  1.2 ข�อมูลเก่ียวกับการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
   1.2.1 แนวความคิด 
   1.2.2 รูปแบบ 
   1.2.3 เทคนิค 
 2. ศึกษาวิเคราะห�อิทธิพลผลงานของศิลป>นท่ีมีอิทธิพลต%อการสร�างสรรค�ผลงาน 
 3. วิเคราะห�ผลงานก%อนวิทยานิพนธ� 
  3.1 ผลงานก%อนวิทยานิพนธ�ระยะท่ี 1 (ปริญญาตรี) ภาคเรียนท่ี 1 พ.ศ. 2554 
  3.2 ผลงานก%อนวิทยานิพนธ�ระยะท่ี 2 (ปริญญาตรี) ภาคเรียนท่ี 2 พ.ศ. 2554 
 4. ข้ันตอนกระบวนการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
  4.1 ประมวลความคิด 
  4.2 สร�างภาพร%างผลงาน 2 มิติ 
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  4.3 สร�างต�นแบบ 3 มิติ 
  4.4 การเตรียมวัสดุอุปกรณ� 
  4.5 กระบวนการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
 5. ทัศนธาตุท่ีใช�ในการสร�างสรรค� 
  5.1 จุด 
  5.2 เส�น 
  5.3 รูปทรง 
  5.4 สีและน้ําหนัก 
  5.5 พ้ืนท่ีว%าง 
  จุด  
  ขบวนการในการสร�างสรรค�  ผลงานวิทยานิพนธ�ชุดนี้  เป.นผลงานประเภท
ประติมากรรม ในตัวผลงานประติมากรรมจึงต�องอาศัยทัศนธาตุในทางศิลปะมารวมกันให�เกิดเป.น
ผลงาน จุดเป.นเหมือนการเริ่มต�นในการสร�างสรรค� ผลงานในการร%างภาพต�นแบบ หรือในการข้ึน
โครงสร�างชิ้นงาน 
  เส�น 
             ตัวผลงานวิทยานิพนธ� เป.นผลงานประติมากรรมท่ีเน�นการใช�เส�นในการสร�างรูปทรง 
ใช�เส�นในการแทนค%าความหมาย โดยการใช�เหล็กเส�นมาดัดทับซ�อนกันให�เป.นรูปทรงใหม%ท่ีทับซ�อนกัน 
เพ่ือให�แสดงความรู�สึกถึงรูปทรงภายนอกและภายใน 
  รูปทรง 
              โดยท่ังไปผลงานท่ีเป.นงานประติมากรรมจะเน�นในการสร�างรูปทรงเป.นหลักผลงาน
วิทยานิพนธ�ชุดนี้ก็เช%นกันเป.นผลงานประติมากรรมจึงเน�นในการสร�างรูปทรงให�เกิดความรู�สึกถึง
รูปทรงภายนอกและภายใน 
  สีและน้ําหนัก 
  ผลงานวิทยานิพนธ� ชุดปฏิสัมพันธ� มีสีและน้ําหนักเป.นทัศนธาตุท่ีสําคัญโดยการใช�สีให�
เกิดน้ําหนักในตัวผลงาน และช%วยให�ตัวผลงานเกิดความน%าสนใจ คือการนําเอากระเบื้องสีต%างๆ มาติด
ไล%น้ําหนักของสี ช%วยในการเน�นรูปทรง  
  พ้ืนท่ีว%าง 
  ผลงานวิทยานิพนธ� ชุดปฏิสัมพันธ� เป.นผลงานประติมากรรมท่ีกินพ้ืนท่ีในอากาศจึง
เกิดพ้ืนท่ีว%างเข�ามาเก่ียวข�องในตัวผลงานท้ังรอบตัวผลงานและในตัวผลงานในการสร�างสรรค�ผลงานยัง
เน�นพ้ืนท่ีว%างภายในตัวผลงานโดยการทําให�โปร%งมองเห็นรูปทรงทับซ�อนกันพ้ืนท่ีว%างภายในจึงทําให�ตัว
ผลงานน%าสนใจมากข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
47 

สํารวจและศึกษาข�อมูลในการสร�างสรรค� 

 ข�อมูลภาคสนาม สํารวจข�อมูลจากแหล%งข�อมูลภาคสนาม ดังนี้ 

  ปฏิสัมพันธ� คือ ความสัมพันธ�ความเก่ียวข�องกลุ%มทางสังคม คือ การท่ีบุคคลมารวมกันโดย

มีปฏิสัมพันธ�กันอย%างใกล�ชิด หรือการกระทําหรือการประกอบกิจกรรมระหว%างสิ่งสองสิ่งหรือสิ่งหลาย

สิ่งข�าพเจ�าจึงสังเกตกลุ%มคนรอบ ๆ ตัวของข�าพเจ�าไม%ว%าจะเป.นครอบครัว กลุ%มเพ่ือน กลุ%มคนร%วมงาน 

เช%น ตามโรงอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร� จังหวัดนครปฐม  

 นอกจากมนุษย�แล�ว ข�าพเจ�ายังสังเกตศึกษาพืชและสัตว�สิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ ด�วย เช%น การ

เจริญเติบโตของพืช โดยการปลูกและสังเกตการเจริญเติบโต ผลสังเกตสามารถสรุปได�ดังนี้ สิ่งมีชีวิต

ต%าง ๆ ท่ีอาศัยอยู%ร%วมกัน ย%อมพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันละกัน มีปฏิสัมพันธ�กัน เช%น การช%วยเหลือ การเอ้ือ

ประโยชน� การพ่ึงพิงอาศัย 

 ข�อมูลเก่ียวกับการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 

 1. แนวความคิด 

   จากแรงบันดาลใจท่ีมาจาก ปฏิสัมพันธ�ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตการอยู%รวมกันของ

สิ่งมีชีวิตการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตทําให�เห็นความสัมพันธ�บางอย%างของสิ่งต%าง ๆ ท่ีอยู%ร%วมกัน 

ก%อให�เกิดแนวความคิดในการสรรค�หารูปทรงท่ีให�ความหมายสื่อแสดงออกถึงการอยู%ร%วมกันของรูปทรง

การเจริญเติบโตของรูปทรง 

   ผลงานวิทยานิพนธ�ชุด “ปฏิสัมพันธ�” ชุดนี้  ได�ใช�การเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 

ปฏิสัมพันธ�ความสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตเป.นสื่อสัญญาลักในการแสดงออกทางด�านประติมากรรม 

 2. รูปแบบ  

     การสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�ชุด “ปฏิสัมพันธ�” มีลักษณะเป.น 3 มิติ รูปแบบ

งานนามธรรม (Abstract) เพ่ือให�สามารถถ%ายทอด อารมณ�ความรู�สึกของรูปทรงภายนอกภายในท่ีสื่อ

แสดงถึงการเจริญเติบโตห%อหุ�มปกป/อง และความสัมพันธ�ระหว%างรูปทรงโดย การใช�รูปทรงท่ีแตกต%าง

กันของรูปทรงสองรูปทรงท่ีโปร%งและทึบตัน 

 3. เทคนิค  

   ผลงานวิทยานิพนธ�ชุดนี้ได�ถ%ายทอดแนวความคิด เนื้อหา และเรื่องราว ตลอดจน

รูปแบบของผลงาน โดยผ%านกระบวนการ สร�างสรรค�เป.นงาน 3 มิติ ประติมากรรม ซ่ึงกระบวน

ประติมากรรมเป.นการสร�างสรรค�ท่ีเป.นรูปธรรมกินพ้ืนท่ีในอากาศสามารถจับต�องได�จริง โดยใช�เทคนิค

การเชื่อมโลหะปูนปNOนติดกระเบื้อง เป.นสื่อแสดงในการสร�างสรรค� 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ศึกษาวิเคราะห�อิทธิพลผลงานของศิลป1นท่ีมีอิทธิพลต%อการสร�างสรรค�ผลงาน 

 จากการศึกษาข�อมูลเก่ียวกับการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� การศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

นิเวศวิทยาการอยู%ร%วมกันของสิ่งมีชีวิต และข�อมูลต%างต%าง ๆ เก่ียวกับการอยู%ร%วมกันการมีปฏิสัมพันธ�

กันนอกจากนี้ ได�ศึกษาข�อมูลอิทธิพลงานศิลป>น โดยมุ%งศึกษาเฉพาะผลงานประติมากรรม ใน

การศึกษาผลงานของศิลป>นท่ีมีอิทธิพลต%อการสร�างสรรค�นั้น ได�แบ%งออกเป.น 2 ส%วน  

 ส%วนท่ี 1 คือ รูปแบบท่ีใช�ในการสร�างสรรค� ได�รับอิทธิพลจาก รูปแบบของ นนทิวรรธน� 

จันทนะผะลิน ในเรื่องรูปทรงท่ีใช� การแทนค%ารูปทรงให�เกิดมวลปริมาตรท่ีมีความนุ%มนวลโดยการใช�

เส�นโค�งเช%นเด่ียวกับงานของ เข็มรัตน� กองสุข, เฮนรี่ มัวร� (Henry Moore) ส%วนงานของ อุดร จิรักษา 

ได�ใช�เส�นของเหล็กและสแตนเลสดัดให�ซ�อนทับกันทําให�เกิดความโปร%งของรูปทรง  

 ส%วนท่ี 2 เทคนิคท่ีใช�ในการสร�างสรรค� อันโตนิ เกาด้ี (Antoni Gaudi) ถึงแม�งานส%วนใหญ%

จะเป.นงานสถาปNตยกรรม อันโตนิ เกาด้ี ก็ได�นําเอาเทคนิคท่ีมีความน%าสนใจมาใช�ในงานสถาปNตยกรรม

คือการนําเอากระเบื้องโมเสค มาติดประดับตามอาคารท่ีเป.นสถาปNตยกรรมหรือประติมากรรมรอบ ๆ 

อาคาร 

  ข�าพเจ�าจึงนําเอากระบวนการรูปแบบและเทคนิคการสร�างสรรค�ท่ีได�รับอิทธิพลของ

ผลงานศิลป>น มาเป.นแนวทางและปรับประยุกต�ใช�ในการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�เพ่ือให�เกิด

ความสมบูรณ� 

 

วิเคราะห�ผลงานก%อนวิทยานิพนธ� 

 การสร�างสรรค�ผลงานก%อนวิทยานิพนธ�เป.นการเริ่มต�นจากความสนใจในเรื่องราว

ความสัมพันธ�ระหว%างสิ่งต%าง ๆ ท่ีอยู%ร%วมกันมีปฏิสัมพันธ�กันการช%วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันและการเกิด

และเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต นํามาสู%การเลือกใช�สัญลักษณ�และรูปทรงทางธรรมชาติให�สอดคล�อง

กับเนื้อหาและแนวความคิดที่สนใจเพื่อนําไปสู%กระบวนการสร�างสรรค�ผลงาน โดยผ%านกระบวนการ

ทางด�านประติมากรรม เทคนิคการเชื่อมโลหะปNOนปูนติดกระเบื้อง 

 ผลงานก%อนวิทยานิพนธ�ระยะท่ี 1 (ปริญญาตรี) ภาคเรียนท่ี 1 พ.ศ.2554 

  จากความสนใจในเรื่องวิถีทางการดํารงชีวิตการอยู%ร%วมกัน สายสัมพันธ�ในครอบครัว จึงมี

การอยู%ร%วมกันเป.นกลุ%มหรือครอบครัวเพ่ือท่ีจะช%วยเหลือกันสิ่งเหล%านี้ทําให�เกิดสายสัมพันธ� ข�าพเจ�าจึง

นําเอาลักษณะสิ่งเหล%านี้มาสื่อแสดงถึงการเจริญงอกงามของสิ่งมีชีวิตถ%ายทอด สร�างสรรค�งาน

ประติมากรรมโดยผ%านกระบวนการการเชื่อมโลหะ ปNOนปูนติดกระเบื้อง ซ่ึงผลงานท่ีสร�างสรรค�ในระยะ

นี้ มีท้ังหมด 3 ชิ้น ดังนี้ 
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 วิเคราะห�ผลงานก%อนวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 1 
 

 

 
 
ภาพท่ี 32 ผลงานก%อนวิทยานิพนธ� “กําเนิด” สร�างสรรค�เม่ือ พ.ศ. 2554 
 
  วิเคราะห� 
 ผลงานชิ้นท่ี 1 มีรูปแบบนามธรรม (Abstract) ใช�เทคนิคการเชื่อมโลหะและปูนปNOน
ผลงานชิ้นนี้สื่อแสดงถึงสภาวะการเจริญเติบโต การด้ินรน การห%อหุ�ม ดูแล�วให�ความรู�สึกถึงความอึดอัด 
แข็งกระด�างมากกว%าความนุ%มนวล อีกท้ังการใช�โครงสร�างเป.นรูปสามเหลี่ยมยิ่งทําให�รู�สึกถึงความ
ม่ันคง วัสดุท่ีห%อหุ�มอยู%ภายนอกยังเป.นแผ%นเหล็กท่ีถูกเคาะ จึงทําให�รู�สึกถึงความแข็งแรงของรูปทรง
ภายนอกปกป/องรูปทรงภายในอยู% 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 วิเคราะห�ผลงานก%อนวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 2 
 

 

 
 

ภาพท่ี 33 ผลงานก%อนวิทยานิพนธ� “เกิด” สร�างสรรค�เม่ือ พ.ศ. 2554 
 
  วิเคราะห� 
 ผลงานชิ้นท่ี 2 มีรูปแบบนามธรรม (Abstract) ใช�เทคนิคปูนปNOนผลงานชิ้นนี้สื่อแสดงถึง
สภาวะการเจริญเติบโตการห%อหุ�มปกป/องระหว%างรูปทรงภายในและภายนอก เป.นการนําเอาสัญลักษณ�
หรือลักษณะที่เป.นรูปไข%สื่อแสดงให�เห็นถึงการปกป/อง เหมือนมีสิ่งที่ต�องปกป/องอยู%ข�างใน อีกทั้งยัง
นําเอากระเบื้องโมเสคมาติดทําให�เพ่ิมความน%าสนในมากข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 วิเคราะห�ผลงานก%อนวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 3 
 

 

 
 
ภาพท่ี 34 ผลงานก%อนวิทยานิพนธ� “เกิด” สร�างสรรค�เม่ือ พ.ศ. 2554 
 
   วิเคราะห� 
 ผลงานชิ้นท่ี 3 มีรูปแบบนามธรรม (Abstract) ใช�เทคนิคปูนปNOนผลงานชิ้นนี้สื่อแสดงถึง
สภาวะการเจริญเติบโต การห%อหุ�มปกป/องระหว%างรูปทรงภายในและภายนอก เป.นการนําเอา
สัญลักษณ�หรือลักษณะท่ีเป.นรูปไข%สื่อแสดงให�เห็นถึงการปกป/อง เหมือนมีสิ่งท่ีต�องปกป/องอยู%ข�างใน 
อีกท้ังยังนําเอากระเบื้องโมเสค มาติดทําให�เพ่ิมความน%าสนในมากข้ึน 
 

   ส
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 ผลงานก%อนวิทยานิพนธ�ระยะท่ี 2 (ปริญญาตรี) ภาคเรียนท่ี 2 พ.ศ. 2554 
 การสร�างสรรค�ผลงานก%อนวิทยานิพนธ�ระยะที่ 2 เป.นการนําเอาความคิดความสนใจ
เดิมในการสร�างสรรค�ผลงานก%อนวิทยานิพนธ�ระยะที่ 1 มาพัฒนาต%อเนื่อง ซึ่งยังคงมีความสนใจ
ในแนวความคิดในเรื ่องราวความสัมพันธ�ระหว%างสิ่งต%าง ๆ ที่อยู%ร%วมกันมีปฏิสัมพันธ�กันการ
ช%วยเหลือพ่ึงพาอาศัยกันและการเกิดและเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต นํามาสู%การเลือกใช�สัญลักษณ�
และรูปทรงทางธรรมชาติให�สอดคล�องกับเนื้อหาและแนวความคิดท่ีสนใจเพ่ือนาํไปสู%กระบวนการ
สร�างสรรค�ผลงาน โดยผ%านกระบวนการทางด�านประติมากรรม เทคนิคการเชื่อมโลหะปNOนปูนติด
กระเบื้อง 
  ในการสร�างสรรค�ผลงานในระยะนี้ นอกจากจะมีแนวความคิดเพ่ิมเติมในเรื่องเดิม แต%ก็ได�
มีการปรับเปลี่ยนรูปทรงท่ีใช�เป.นสื่อให�ชัดเจนมากข้ึน และเทคนิคท่ีเปลี่ยนจากปูนอย%างเดียวก็ได�นําเอา 
สเตนเลส เข�ามาใช�ในการสร�างสรรค�งานชุดนี้ด�วย ผลงานก%อนวิทยานิพนธ�ระยะท่ี 2 (ปริญญาตรี) 
ภาคเรียนท่ี 2 พ.ศ. 2554 มีจํานวนท้ังหมด 3 ชิ้น ดังนี้ 

   ส
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สมุดกลาง
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 วิเคราะห�ผลงานก%อนวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 4 
 

 
 
ภาพท่ี 35 ผลงานก%อนวิทยานิพนธ� “กําเนิด 2” สร�างสรรค�เม่ือ พ.ศ. 2554 
 
  วิเคราะห� 
 ผลงานชิ้นท่ี 4 มีรูปแบบนามธรรม (Abstract) ใช�เทคนิคปูนปNOนผลงานชิ้นนี้สื่อแสดงถึง
สภาวะการเจริญเติบโต การห%อหุ�มปกป/องระหว%างรูปทรงภายในและภายนอก เป.นการนําเอาสัญลักษณ� 
หรือลักษณะท่ีเป.นรูปไข%สื่อแสดงให�เห็นถึงการปกป/อง เหมือนมีสิ่งท่ีต�องปกป/องอยู%ข�างใน อีกท้ังยัง
นําเอากระเบื้อง โมเสคมาติดทําให�เพ่ิมความน%าสนในมากข้ึน การใช�โครงสร�างท่ีเป.นทรงกลมทําให�ลด
ความรู�สึกแข็งลงได� 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 วิเคราะห�ผลงานก%อนวิทยานิพนธ�ช้ินท่ี 5 
 

 

 
 
ภาพท่ี 36 ผลงานก%อนวิทยานิพนธ� “กําเนิด 3” สร�างสรรค�เม่ือ พ.ศ. 2554 
 
 วิเคราะห� 
 ผลงานชิ้นท่ี 5 มีรูปแบบนามธรรม (Abstract) ผลงานชิ้นนี้เกิดจากการพัฒนามาจากชิ้น
ท่ีแล�วทําให�เห็นถึงสภาวะการเจริญเติบโตชัดเจนมากข้ึน โดยการใช�รูปทรงท่ียืดยาวดันตัวออกจาก
รูปทรงหลักท่ีเป.นทรงกลมสื่อแสดงให�เห็นถึงการแตกตัว การงอกการพยายามท่ีจะเกิดข้ึนมา 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 วิเคราะห�ผลงานก%อนวิทยานิพนธ�ช้ินท่ี 6 
 

 
 
ภาพท่ี 37 ผลงานก%อนวิทยานิพนธ� “กําเนิด 2” สร�างสรรค�เม่ือ พ.ศ. 2554 
 
  วิเคราะห� 
 ผลงานชิ้นท่ี 6 มีรูปแบบนามธรรม (Abstract) ผลงานชิ้นนี้เกิดจากการพัฒนามาจากชิ้น
ท่ีแล�วทําให�เห็นถึงสภาวะการเจริญเติบโตชัดเจนมากข้ึน โดยการใช�รูปทรงท่ียืดยาวดันตัวออกจาก
รูปทรงหลักท่ีเป.นทรงกลมสื่อแสดงให�เห็นถึงการแตกตัว การงอกการพยายามท่ีจะเกิดข้ึนมา 
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ตารางท่ี 3 การพัฒนาผลงานก%อนวิทยานิพนธ� 
 

รูปภาพ 
ระยะ 

ระยะที่ 1 (ปริญญาตรี) 
ภาคเรียนที่ 1 พ.ศ.2554 

ระยะที่ 2 (ปริญญาตรี) 
ภาคเรียนที่ 2 พ.ศ.2554 

ภาผลงาน 
 
 
 
 
 

   

   
 

 

แนวความคิด ดํารงชีวิตการอยู%ร%วมกัน สายสัมพันธ�ใน
ครอบครัว จึงมีการอยู%ร%วมกันเป.นกลุ%ม
หรือครอบครัวเพื่อที่จะช%วยเหลือกันสิ่ง
เหล%านี้ทําให�เกิดสายสัมพันธ� ข�าพเจ�า
จึงนําเอาลักษณะสิ่งเหล%านี้มาสื่อแสดง
ถึงการเจริญงอกงามของสิ่งมีชีวิต โดย
การใช� รูปทรงแทนค%าความหมาย 
ระหว%างรูปทรงภายใน และภายนอกที่
ต%างกัน ให�สัมพันธ�กัน กลายเป.นรูปทรง
ใหม%ที่มีปฏิสัมพันธ�กัน 

นําเอาความคิดความสนใจเดิมในการ
สร�างสรรค�ผลงานก%อนวิทยานิพนธ�ระยะที่ 
1 มาพัฒนาต%อเนื่อง คือยังคงมีความสนใจ
ในแนวความคิดในเร่ืองราวความสัมพันธ�
ร ะ ห ว% า ง สิ่ ง ต% า ง  ๆ  ที่ อ ยู% ร% ว ม กั น มี
ปฏิสัมพันธ�กันการช%วยเหลือพึ่งพาอาศัย
กันและ การเกิดและเจริญเติบโตของ
สิ่งมีชีวิต นํามาสู%การเลือกใช�สัญลักษณ�
และรูปทรงทางธรรมชาติ  โดยการใช�
รูปทรงแทนค%าความหมาย ระหว%างรูปทรง
ภายใน และภายนอกที่ต%างกัน ให�สัมพันธ�
กัน กลายเป.นรูปทรงใหม%ที่มีปฏิสัมพันธ�
กัน 

เทคนิค ปูนปNOน เชื่อมโลหะ ติดกระเบื้อง ปูนปNOน เชื่อมโลหะ ติดกระเบื้อง 

จุดเด%น วัสดุที่ใช�มีความน%าสนใจ รูปทรงที่มีความชัดเจนมากข้ึน 

จุดด�อย สื่อแสดงรูปทรงที่จะแทนความหมายยัง
ไม%ชัดเจน 

ตัวชิ้นงานมีน้ําหนักมากจึงยากต%อการขน
ย�าย 

การพัฒนา ปรับเปลี่ยนเทคนิคที่ใช�จากตอนแรกแค%
ปูนอย%างเดียวก็พัฒนามาใช�เหล็กกับปูน 

พัฒนารูปทรงให�มีความชัดเจนมาข้ึน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
57 

ข้ันตอนกระบวนการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
 ประมวลความคิด 
 ในการศึกษาค�นคว�า เพ่ือสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�ชุด ปฏิสัมพันธ� ข�าพเจ�าได�ให�
ความสําคัญกับรูปทรงและเทคนิคท่ีนํามาสร�างสรรค�เป.นหลัก โดยมีแนวความคิดในเรื่องปฏิสัมพันธ�
ของสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ ท่ีอยู%ร%วมกันมาเป.นแรงบันดาลใจและได�รับอิทธิพลจากศิลป>นท่ีมีรูปแบบและ
แนวความคิดท่ีสนใจนํามาประมวลความคิดในการสร�างรูปทรงข้ึนใหม% ท่ีแสดงออกด�วยทัศนธาตุ ผ%าน
กระบวนการเทคนิค 3 มิติ (ประติมากรรม) ในลักษณะเฉพาะตน ดังนี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แผนภาพท่ี 2 แสดงกรอบแนวความคิด 
 
 สร�างภาพร%างผลงาน 2 มิติ 
  การสร�างภาพร%าง 2 มิติ เป.นข้ันตอนแรกในการสร�างสรรค�ผลงาน การสร�างภาพร%าง
ผลงานจะเริ่มต�นจากการศึกษาภาพถ%ายข�อมูลต%าง ๆ ซ่ึงเป.นภาพท่ีมาจากการเก็บข�อมูลภาคสนาม 
เพ่ือนํามาคัดเลือก และนําไปสู%การสร�างสรรค�ต�นแบบ 3 มิติ การสร�างภาพร%าง 2 มิติ และต�นแบบ 3 
มิติ เพ่ือหาความสมดุลในผลงานและเทคนิคการท่ีนํามาใช�ในการสร�างสรรค�ให�มีความเหมาะสม
สอดคล�องกับวัสดุ รวมถึงทําการกําหนดวิธีการนําเสนอ  
 
 

รูปแบบเทคนิค 

- โมเสก 

- ปูนปNOน 

- เชื่อมโลหะ 

ปฏิสัมพัน ความสัมพันธ� ศิลป>น 

การเจริญเติบโต ความสัมพันธ� 

แนวความคิด 

ผลงานสร�างสรรค� 
ชุด ปฏิสัมพันธ� 
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ภาพท่ี 38 ภาพร%างแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 1  
 
 แนวความคิดในการสร�างสรรค�ผลงาน ต�องการสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู%ร%วมกันของ
สิ่งมีชีวิต การมีสัมพันธภาพกันระหว%างสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ ท่ีอาศัยอยู%ร%วมกัน ระหว%างรูปทรงท่ีมีความ
แตกต%างกัน แต%สามารถอยู%ร%วมกัน มีความสัมพันธ�ระหว%างรูปทรง 
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ภาพท่ี 39 ภาพร%างแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 2 
 
 แนวความคิดในการสร�างสรรค�ผลงาน ต�องการสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู%ร%วมกันของ
สิ่งมีชีวิต การมีสัมพันธภาพกัน ระหว%างสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ ท่ีอาศัยอยู%ร%วมกัน ข�าพเจ�าจึงนําเอาแก%นของ
การอยู%ร%วมกันนั้นมาเป.นหลักในการตีความหมาย สร�างสรรค�ผลงานประติมากรรม โดยตีความเป.น
การอยู%ร%วมกันระหว%างรูปทรงท่ีมีความแตกต%างกัน แต%สามารถอยู%ร%วมกัน มีความสัมพันธ�ระหว%าง
รูปทรง โดยผลงานชิ้นนี้ได�ใช�รูปทรงร%างกายของมนุษย�ในท%าทางหรือกริยาการกอดกัน เพ่ือสื่อแสดง
ความหมายของความสัมพันธ�ให�ชัดเจนมากข้ึนในสัญลักษณ�แทนค%ารูปทรง 
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ภาพท่ี 40 ภาพร%างแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 3 
 
 แนวความคิดในการสร�างสรรค�ผลงาน ต�องการสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู%ร%วมกันของ
สิ่งมีชีวิต การมีสัมพันธภาพกัน ระหว%างสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ ท่ีอาศัยอยู%ร%วมกัน ข�าพเจ�าจึงนําเอาแก%นของ
การอยู%ร%วมกันนั้นมาเป.นหลักในการตีความหมาย สร�างสรรค�ผลงานประติมากรรม โดยตีความเป.น
การอยู%ร%วมกันระหว%างรูปทรงท่ีมีความแตกต%างกัน แต%สามารถอยู%ร%วมกัน มีความสัมพันธ�ระหว%าง
รูปทรง โดยผลงานชิ้นนี้ได�ใช�รูปทรงร%างกายของมนุษย�ในท%าทางหรือกริยาการกอดกัน เพ่ือสื่อแสดง
ความหมายของความสัมพันธ�ให�ชัดเจนมากข้ึนในสัญลักษณ�แทนค%ารูปทรง 
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ภาพท่ี 41 ภาพร%างแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 4 
 
 แนวความคิดในการสร�างสรรค�ผลงาน ต�องการสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู%ร%วมกันของ
สิ่งมีชีวิต การมีสัมพันธภาพกันระหว%างสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ ท่ีอาศัยอยู%ร%วมกัน ข�าพเจ�าจึงนําเอาแก%นของ
การอยู%ร%วมกันนั้นมาเป.นหลักในการตีความหมาย สร�างสรรค�ผลงานประติมากรรม โดยตีความเป.น
การอยู%ร%วมกันระหว%างรูปทรงท่ีมีความแตกต%างกัน แต%สามารถอยู%ร%วมกัน มีความสัมพันธ�ระหว%าง
รูปทรง โดยผลงานชิ้นนี้ได�ใช�รูปทรงร%างกายของมนุษย�ในท%าทางหรือกริยาการกอดกัน เพ่ือสื่อแสดง
ความหมายของความสัมพันธ�ให�ชัดเจนมากข้ึนในสัญลักษณ�แทนค%ารูปทรง 
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ภาพท่ี 42 ภาพร%างแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 5 
 
 แนวความคิดในการสร�างสรรค�ผลงาน ต�องการสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู%ร%วมกันของ
สิ่งมีชีวิต การมีสัมพันธภาพกัน ระหว%างสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ ท่ีอาศัยอยู%ร%วมกัน ข�าพเจ�าจึงนําเอาแก%นของ
การอยู%ร%วมกันนั้นมาเป.นหลักในการตีความหมาย สร�างสรรค�ผลงานประติมากรรม โดยตีความเป.น
การอยู%ร%วมกันระหว%างรูปทรงท่ีมีความแตกต%างกัน แต%สามารถอยู%ร%วมกัน มีความสัมพันธ�ระหว%าง
รูปทรง โดยผลงานชิ้นนี้ได�ใช�รูปทรงร%างกายของมนุษย�ในท%าทางหรือกริยาการกอดกัน เพ่ือสื่อแสดง
ความหมายของความสัมพันธ�ให�ชัดเจนมากข้ึนในสัญลักษณ�แทนค%ารูปทรง 
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ภาพท่ี 43 ภาพร%างแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 6 
 
 แนวความคิดในการสร�างสรรค�ผลงาน ต�องการสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู%ร%วมกันของ
สิ่งมีชีวิต การมีสัมพันธภาพกัน ระหว%างสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ ท่ีอาศัยอยู%ร%วมกัน ข�าพเจ�าจึงนําเอาแก%นของ
การอยู%ร%วมกันนั้นมาเป.นหลักในการตีความหมาย สร�างสรรค�ผลงานประติมากรรม โดยตีความเป.น
การอยู%ร%วมกันระหว%างรูปทรงท่ีมีความแตกต%างกัน แต%สามารถอยู%ร%วมกัน มีความสัมพันธ�ระหว%าง
รูปทรง โดยผลงานชิ้นนี้ได�ใช�รูปทรงร%างกายของมนุษย�ในท%าทางหรือกริยาการกอดกัน เพ่ือสื่อแสดง
ความหมายของความสัมพันธ�ให�ชัดเจนมากข้ึนในสัญลักษณ�แทนค%ารูปทรง 
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ภาพท่ี 44 ภาพร%างแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 7 
 
 แนวความคิดในการสร�างสรรค�ผลงาน ต�องการสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู%ร%วมกันของ
สิ่งมีชีวิต การมีสัมพันธภาพกัน ระหว%างสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ ท่ีอาศัยอยู%ร%วมกัน ข�าพเจ�าจึงนําเอาแก%นของ
การอยู%ร%วมกันนั้นมาเป.นหลักในการตีความหมาย สร�างสรรค�ผลงานประติมากรรม โดยตีความเป.น
การอยู%ร%วมกันระหว%างรูปทรงท่ีมีความแตกต%างกัน แต%สามารถอยู%ร%วมกัน มีความสัมพันธ�ระหว%าง
รูปทรง โดยผลงานชิ้นนี้ได�ใช�รูปทรงร%างกายของมนุษย�ในท%าทางหรือกริยาการกอดกัน เพ่ือสื่อแสดง
ความหมายของความสัมพันธ�ให�ชัดเจนมากข้ึนในสัญลักษณ�แทนค%ารูปทรง 
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ภาพท่ี 45 ภาพร%างแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 8 
 
 แนวความคิดในการสร�างสรรค�ผลงาน ต�องการสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู%ร%วมกันของ
สิ่งมีชีวิต การมีสัมพันธภาพกัน ระหว%างสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ ท่ีอาศัยอยู%ร%วมกัน ระหว%างรูปทรงท่ีมีความ
แตกต%างกัน แต%สามารถอยู%ร%วมกัน มีความสัมพันธ�ระหว%างรูปทรง 
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 สร�างต�นแบบ 3 มิติ 
  การสร�างต�นแบบ 3 มิติ เป.นขั้นตอนที่ต%อเนื่องมาจากการสร�างภาพร%าง 2 มิติ เพื่อให�
เห็นรูปทรงรอบด�านและหาความเป.นไปได�ของรูปทรงเทคนิคและวัสดุต%าง ๆ ในการสร�างสรรค�ผลงาน 
การสร�างต�นแบบผลงานจะเริ่มต�นจากการคัดเลือกภาพร%าง 2 มิติ ท่ีร%างไว� และนําไปสู%การสร�างสรรค�
ต�นแบบ 3 มิติ โดยการใช�ดินน้ํามัน และข้ีผึ้ง  
 

 

 
ภาพท่ี 46 วัสดุท่ีใช�สร�างต�นแบบ 3 มิติ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 47 ต�นแบบแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 1 
 
 แนวความคิดในการสร�างสรรค�ผลงาน ต�องการสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู%ร%วมกันของ
สิ่งมีชีวิต การมีสัมพันธภาพกัน ระหว%างสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ ท่ีอาศัยอยู%ร%วมกัน ระหว%างรูปทรงท่ีมีความ
แตกต%างกัน แต%สามารถอยู%ร%วมกัน มีความสัมพันธ�ระหว%างรูปทรง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 48 ต�นแบบแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 2 
 
 แนวความคิดในการสร�างสรรค�ผลงาน ต�องการสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู%ร%วมกันของ
สิ่งมีชีวิต การมีสัมพันธภาพกัน ระหว%างสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ ท่ีอาศัยอยู%ร%วมกัน ระหว%างรูปทรงท่ีมีความ
แตกต%างกัน แต%สามารถอยู%ร%วมกัน มีความสัมพันธ�ระหว%างรูปทรง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 49 ต�นแบบแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 3 
 
 แนวความคิดในการสร�างสรรค�ผลงาน ต�องการสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู%ร%วมกันของ
สิ่งมีชีวิต การมีสัมพันธภาพกัน ระหว%างสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ ท่ีอาศัยอยู%ร%วมกัน ระหว%างรูปทรงท่ีมีความ
แตกต%างกัน แต%สามารถอยู%ร%วมกัน มีความสัมพันธ�ระหว%างรูปทรง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 50 ต�นแบบแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 4 
 
 แนวความคิดในการสร�างสรรค�ผลงาน ต�องการสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู%ร%วมกันของ
สิ่งมีชีวิต การมีสัมพันธภาพกัน ระหว%างสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ ท่ีอาศัยอยู%ร%วมกัน ข�าพเจ�าจึงนําเอาแก%นของ
การอยู%ร%วมกันนั้นมาเป.นหลักในการตีความหมาย สร�างสรรค�ผลงานประติมากรรม โดยตีความเป.น
การอยู%ร%วมกันระหว%างรูปทรงท่ีมีความแตกต%างกัน แต%สามารถอยู%ร%วมกัน มีความสัมพันธ�ระหว%าง
รูปทรง โดยผลงานชิ้นนี้ได�ใช�รูปทรงร%างกายของมนุษย�ในท%าทางหรือกริยาการกอดกัน เพ่ือสื่อแสดง
ความหมายของความสัมพันธ�ให�ชัดเจนมากข้ึนในสัญลักษณ�แทนค%ารูปทรง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 51 ต�นแบบแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 5 
 
 แนวความคิดในการสร�างสรรค�ผลงาน ต�องการสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู%ร%วมกันของ
สิ่งมีชีวิต การมีสัมพันธภาพกัน ระหว%างสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ ท่ีอาศัยอยู%ร%วมกัน ข�าพเจ�าจึงนําเอาแก%นของ
การอยู%ร%วมกันนั้นมาเป.นหลักในการตีความหมาย สร�างสรรค�ผลงานประติมากรรม โดยตีความเป.น
การอยู%ร%วมกันระหว%างรูปทรงท่ีมีความแตกต%างกัน แต%สามารถอยู%ร%วมกัน มีความสัมพันธ�ระหว%าง
รูปทรง โดยผลงานชิ้นนี้ได�ใช�รูปทรงร%างกายของมนุษย�ในท%าทางหรือกริยาการกอดกัน เพ่ือสื่อแสดง
ความหมายของความสัมพันธ�ให�ชัดเจนมากข้ึนในสัญลักษณ�แทนค%ารูปทรง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 52 ต�นแบบแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 6 
 
 แนวความคิดในการสร�างสรรค�ผลงาน ต�องการสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู%ร%วมกันของ
สิ่งมีชีวิต การมีสัมพันธภาพกัน ระหว%างสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ ท่ีอาศัยอยู%ร%วมกัน ข�าพเจ�าจึงนําเอาแก%นของ
การอยู%ร%วมกันนั้นมาเป.นหลักในการตีความหมาย สร�างสรรค�ผลงานประติมากรรม โดยตีความเป.น
การอยู%ร%วมกันระหว%างรูปทรงท่ีมีความแตกต%างกัน แต%สามารถอยู%ร%วมกัน มีความสัมพันธ�ระหว%าง
รูปทรง โดยผลงานชิ้นนี้ได�ใช�รูปทรงร%างกายของมนุษย�ในท%าทางหรือกริยาการกอดกัน เพ่ือสื่อแสดง
ความหมายของความสัมพันธ�ให�ชัดเจนมากข้ึนในสัญลักษณ�แทนค%ารูปทรง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 53 ต�นแบบแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 7 
 
 แนวความคิดในการสร�างสรรค�ผลงาน ต�องการสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู%ร%วมกันของ
สิ่งมีชีวิต การมีสัมพันธภาพกัน ระหว%างสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ ท่ีอาศัยอยู%ร%วมกัน ข�าพเจ�าจึงนําเอาแก%นของ
การอยู%ร%วมกันนั้นมาเป.นหลักในการตีความหมาย สร�างสรรค�ผลงานประติมากรรม โดยตีความเป.น
การอยู%ร%วมกันระหว%างรูปทรงท่ีมีความแตกต%างกัน แต%สามารถอยู%ร%วมกัน มีความสัมพันธ�ระหว%าง
รูปทรง โดยผลงานชิ้นนี้ได�ใช�รูปทรงร%างกายของมนุษย�ในท%าทางหรือกริยาการกอดกัน เพ่ือสื่อแสดง
ความหมายของความสัมพันธ�ให�ชัดเจนมากข้ึนในสัญลักษณ�แทนค%ารูปทรง 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 54 ต�นแบบแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 8 
 
 แนวความคิดในการสร�างสรรค�ผลงาน ต�องการสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู%ร%วมกันของ
สิ่งมีชีวิต การมีสัมพันธภาพกัน ระหว%างสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ ท่ีอาศัยอยู%ร%วมกัน ข�าพเจ�าจึงนําเอาแก%นของ
การอยู%ร%วมกันนั้นมาเป.นหลักในการตีความหมาย สร�างสรรค�ผลงานประติมากรรม โดยตีความเป.น
การอยู%ร%วมกันระหว%างรูปทรงท่ีมีความแตกต%างกัน แต%สามารถอยู%ร%วมกัน มีความสัมพันธ�ระหว%าง
รูปทรง โดยผลงานชิ้นนี้ได�ใช�รูปทรงร%างกายของมนุษย�ในท%าทางหรือกริยาการกอดกัน เพ่ือสื่อแสดง
ความหมายของความสัมพันธ�ให�ชัดเจนมากข้ึนในสัญลักษณ�แทนค%ารูปทรง 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
75 

 

 
 
ภาพท่ี 55 ต�นแบบแนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 9 
 
 แนวความคิดในการสร�างสรรค�ผลงาน ต�องการสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู%ร%วมกันของ
สิ่งมีชีวิต การมีสัมพันธภาพกันระหว%างสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ ท่ีอาศัยอยู%ร%วมกัน ระหว%างรูปทรงท่ีมีความ
แตกต%างกัน แต%สามารถอยู%ร%วมกัน มีความสัมพันธ�ระหว%างรูปทรง 
 
การเตรียมวัสดุ 
   การสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� ชุดนี้มีการใช�วัสดุต%าง ๆ เช%นกระเบื้อง สแตนเลส และ
เหล็กเพ่ือใช�ในการสร�างสรรค�ผลงาน บ�างอย%างไม%สามารถหาได�จึงจําเป.นต�องทําข้ึนมา เช%นกระเบื้อง 
โดยท่ัวไปแล�วกระเบื้องเคลือบมีความหนาไม%สามารถนํามาติดตามผลงานได� สแตนเลสท่ีเป.นเส�นตรงก็
นํามาดัดก%อนให�ได�รูปตามต�องการสิ่งเหล%านี้ ถือเป.นวัสดุท่ีสร�างข้ึน 
 1. การทําแผ%นกระเบ้ือง 
   นําดินท่ีเตรียมไว�มารีดเป.นแผ%นให�ได�ความบางตามขนาดท่ีต�องการเสร็จแล�วนําไปตาก
ให�แห�งเพ่ือเตรียมเผาดิบ (Biscuit Firing) การทําแผ%นกระเบื้องเคลือบจะต�องเผาสองครั้ง เผาดิบเป.น
กระบวนการเผาครั้งแรก โดยมีจุดประสงค�ให�เนื้อดินหรือผลิตภัณฑ�ท่ีทําสําเร็จรูปมีความแข็ง 
(Mechanical Strength) และคงรูป ตลอดจนสีสันของเนื้อดิน เป.นการตรวจสอบสภาพเนื้อดินว%ามี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การแตกร�าวหรือไม%ก%อนนําไปเคลือบ นับเป.นการประหยัดเชื้อเพลิงและแรงงานได�เป.นอย%างดี เป.นการ
เชื่อม่ันว%าผลิตภัณฑ�ไม%แตกก%อนนําไปเคลือบ การเผาดิบควรให�ระยะการเผาเป.นไปอย%างช�า ๆ 
สมํ่าเสมอ เวลาท่ีใช�ในการเผาไม%ควรเร็วเกินไป อาจทําให�ผลิตภัณฑ�เสียได�โดยง%าย โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ�ท่ีมีขนาดใหญ% อุณหภูมิท่ีใช�ในการเผาดิบโดยท่ัวไปประมาณ 750 องศาเซลเซียส ถึง 850 
องศาเซลเซียส เวลาท่ีใช�ในการเผาผลิตภัณฑ�ไม%ตํ่ากว%า 8-10 ชั่วโมง แต%ท้ังนี้ข้ึนอยู%กับขนาดของ
ผลิตภัณฑ�และขนาดของเตา การให�เตาเย็นลงภายหลังจากการเผาควรระมัดระวังเช%นกัน ควรให�เวลา
ไม%ต่ํากว%า 24 ชั่วโมง การเผาเคลือบ (Glost Firing) การเผาเคลือบผลิตภัณธ�เซรามิก อุณหภูมิท่ีใช�เผา
เคลือบประมาณต้ังแต%อุณหภูมิ 750-1,350 องศาเซลเซียส ในการเผาเคลือบจะต�องคํานึงถึง
บรรยากาศของเตาเผาท่ีใช�วิธีการเผาท่ีถูกต�องเหมาะสมกับเคลือบและเนื้อดินปNOนนั้น ๆ  
 

 
 
ภาพท่ี 56 การเตรียมวัสดุ รีดแผ%นดิน เพ่ือทําแผ%นกระเบื้องถ%าย 
 (ภาพถ%ายโดยผู�วิจัย, เมษายน 2557) 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 57 แผ%นของดินลงท่ีเตรียมไว�เผาดิบ 
 (ภาพถ%ายโดยผู�วิจัย, เมษายน 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 58 แผ%นของดินท่ีเตรียมไว�เผาดิบ 
 (ภาพถ%ายโดยผู�วิจัย, เมษายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 59 แผ%นกระเบื้องท่ีเผาดิบเสร็จแล�ว  
 (ภาพถ%ายโดยผู�วิจัย, เมษายน 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 60 การพ�นเคลือบแผ%นดิบท่ีเผาไว� 
 (ภาพถ%ายโดยผู�วิจัย, เมษายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 61 การเผาเคลือบ  
 (ภาพถ%ายโดยผู�วิจัย, เมษายน 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 62 การเผาเคลือบ  
 (ภาพถ%ายโดยผู�วิจัย, เมษายน 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 63 แผ%นกระเบื้องเคลือบท่ีเผาเสร็จ  
 (ภาพถ%ายโดยผู�วิจัย, เมษายน 2557) 
 
 2. การดัดสแตนเลสเส�น 
  สแตนเลสมีลักษณะเป.นเส�นตรง จึงนํามาดัดให�ได�รูปทรงท่ีต�องการเนื่องจากสแตนเล
สมีความแข็งมากกว%าเหล็กในการดัดบางครั้งอาจต�องใช�ความร�อนในการช%วยดัดเสร็จแล�วนํามาตีใน
แบบไม%ท่ีเป.นครึ่งวงกลมเพ่ือเส�นสแตนเลสมีความโค�งถึงจะใช�ต%อเป.นวงกลมได� 
 

 
 
ภาพท่ี 64 สแตนเลสเส�นท่ีดัดแล�ว  
 (ภาพถ%ายโดยผู�วิจัย, พฤษภาคม 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 65 แบบไม�ใช�ตีสแตนเลสให�เข�ารูป  
 (ภาพถ%ายโดยผู�วิจัย, พฤษภาคม 2557) 
 
กระบวนการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
 การสร�างสรรค�ผลงานประติมากรรมแบ%งออกเป.นสองส%วนคือรูปทรงภายในและรูปทรง
ภายนอกในข้ันตอนแรกคือการข้ึนโครงสร�างรูปทรงภายนอกด�วยเหล็กเส�นให�ได�โครงตามรูปทรงท่ี
ต�องการเม่ือได�โครงเหล็กแล�ว จึงข้ึนดินรูปทรงภายในเพ่ือใช�เป.นโครงวางสแตนเลสท่ีดัดไว�เม่ือข้ึนดิน
ได�รูปทรงแล�วจึงนําสแตนเลสท่ีดัดมาวางตามรูปทรงแล�วเชื่อมให�ติดกันสแตนเลสท่ีเชื่อมติดกันเป.น
รูปทรงแล�วดึงออกมาจากดินท่ีข้ึนโครงไว�เพ่ือท่ีจะเอาดินออกและทําเส�นสแตนเลส ภายในให�ทับซ�อน
กันมากข้ึนดินนั้นใช�แค%เป.นการข้ึนโครงของสแตนเลสเท%านั้น ข้ึนรูปสแตนเลสเสร็จแล�วจึงนํามา
ประกอบกับรูปทรงภายนอกท่ีข้ึนโครงไว�แล�ว ด�านนอกท่ีข้ึนโครงไว�ด�วยเหล็กเส�นนั้นจะปNOนปูนครอบ
เป.นรูปทรงภายนอกเม่ือปNOนปูนได�รูปทรงภายนอกแล�วจึงนํากระเบื้องท่ีเตรียมไว�มาติดแล�วยาแนวตาม
รอยต%อและขัดออก 
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ภาพท่ี 66 โครงสร�างภายนอกท่ีข้ึนด�วยเหล็กเส�น 
 (ภาพถ%ายโดยผู�วิจัย, พฤษภาคม 2557) 
 
 เม่ือข้ึนโรงสร�างภายนอกด�วยเหล็กเส�นแล�วจึงข้ึนรูปทรงภายในด�วยดินเหนียวให�ได�รูปทรง
เสร็จแล�วจึงนําเอาสแตนเลสท่ีดัดไว�มาวางตามรูปทรงดินเพ่ือท่ีจะเชื่อมให�ติดกันเป.นรูป 
 

 

   
 
ภาพท่ี 67 ข้ึนรูปดินเหนียวรูปทรงภายในและวางสแตนเลส  
 (ภาพถ%ายโดยผู�วิจัย, พฤษภาคม 2557) 
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ภาพท่ี 68 รูปทรงภายในท่ีเชื่อมเป.นรูปด�วยเส�นสแตนเลส  
 (ภาพถ%ายโดยผู�วิจัย, พฤษภาคม 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 69 ประกอบรูปทรงภายนอกและภายใน  
 (ภาพถ%ายโดยผู�วิจัย, พฤษภาคม 2557) 
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ภาพท่ี 70 การติดกระเบื้อง  
 (ภาพถ%ายโดยผู�วิจัย, มิถุนายน 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 71 ยาแนวกระเบื้องตามรอยท่ีติด 
 (ภาพถ%ายโดยผู�วิจัย, มิถุนายน 2557) 
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ทัศนธาตุท่ีใช�ในการสร�างสรรค� 
 ทัศนธาตุท่ีใช�ในการถ%ายทอดและสร�างสรรค�ออกมาเป.นผลงาน มีดังนี้ 
  1. จุด กระเบื้องท่ีใช�ติดนั้นคือการติดเป.นจุดเพ่ือไล%น้ําหนักของสี 
 2. เส�น ในการสร�างสรรค�ผลงานมีการใช�เส�นมาสร�างรูปทรง เช%น เส�นสแตนเลสเพ่ืองให�
เกิดการทับซ�อนและความต%างกันระหว%างรูปทรงภายนอกและภายใน 
 3. รูปทรง เป.นสิ่งสําคัญท่ีสุดในงานประติมากรรม ในงานประติมากรรมจะสร�างรูปทรงท่ี
เป.น 3 มิติ ท่ีกินพ้ืนท่ีในอากาศสามารถจับต�องได� ในการสร�างสรรค�งานชุดนี้ก็ได�ใช�รูปทรงท่ีมาจาก
ธรรมชาติเช%นคนและสิ่งมีชีวิตต%าง ๆ มาคลี่คลายเป.นผลงานในรูปแบบนามธรรม 
 4. สีและน้ําหนัก การใช�สีในงานประติมากรรมชุดนี้คือกระเบื้อง โดยการใช�จะเน�นคุม
โทนสีแล�วไล%น้ําหนักสี สีในงานเป.นสิ่งสําคัญทําให�เกิดความน%าสนใจมากข้ึน 
 5. พ้ืนท่ีว%าง ผลงานประติมากรรมชุดนี้ในตัวชิ้นงานมีการปล%อยพ้ืนท่ีว%างเพ่ือให�เกิดมิติใน
งานและเพ่ือให�ทัศนธาตุต%างได�แสดงตัวเด%นข้ึนมาและยังทําให�ผลงานได�มีอากาศทําให�มวลประริมาตร
ไม%ทึบตันและแน%นมากเกินไป 
   การเลือกใช�ทัศนธาตุ ซ่ึงได�แก% จุด เส�น รูปทรง สีและน้ําหนัก พ้ืนท่ีว%าง การทํางานของ
ทัศนธาตุต%าง ๆ ล�วนสอดคล�อง กลมกลืน และสนับสนุนซ่ึงกันและกัน ก%อให�เกิดองค�ประกอบทาง
ศิลปะท่ีสมบูรณ�  
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บทท่ี 4 
 

วิเคราะห�ผลงานการดําเนินงานสร�างสรรค�วิทยานิพนธ� 
 

 ผลการดําเนินงานสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�ในชุด “ปฏิสัมพันธ�” พัฒนาต#อเนื่องจาก
ผลงานก#อนวิทยานิพนธ� ซ่ึงเป*นจุดเริ่มต�นในการค�นพบแรงบันดาลใจ แนวความคิดรูปแบบและเทคนิค
วิธีการท่ีเป*นเอกลักษณ�และมีลักษณะเฉพาะตัว โดยมุ#งเน�นในการถ#ายทอดรูปทรงทางธรรมชาติท่ีมี
ความสอดคล�องกับแนวความคิดเนื้อหาและสื่อความหมายให�ตรงจุดมุ#งหมายท่ีต�องการแสดงออกและ
สื่อความหมายให�ตรงจุดมุ#งหมายท่ีต�องการแสดงออกทางด�านศิลปะ  
 ในการสร�างสรรค�งานศิลปะ ความคิดและอารมณ�คือสิ่งท่ีต�องการแสดงออก นับเป*นสิ่งท่ี
สําคัญท่ีสุดเป*นอันดับแรก และในการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� ชุด “ปฏิสัมพันธ�” ได�พัฒนา
รูปแบบให�มีเนื้อหาและเรื่องราวท่ีชัดเจนสมบูรณ�มากข้ึนรวมท้ังได�ทําการศึกษาค�นคว�าเก่ียวกับข�อมูล
ต#าง ๆ ท่ีเก่ียวกับเนื้อหา ทําให�เขาใจสายสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตต#าง ๆ จึงนํามาสร�างสรรค�งานศิลปะท่ี
มีลักษณะเฉพาะตนโดยอาศัยรูปแบบและวิธีการสร�างสรรค�ด�วยเทคนิคการเชื่อมการติดการป<=น   
ในรูปแบบเฉพาะตนจากแรงบันดาลใจท่ีได�รับจากความผูกพันสายสัมพันธ�ของสิ่งมีชีวิตต#าง ๆ ข�าพเจ�า
ถ#ายทอดความรู�สึกผ#านกระบวนการสร�างสรรค�ผลงานรูปแบบประติมากรรม 3 มิติ ซ่ึงผลงานมี
องค�ประกอบท่ีสําคัญอยู# 2 ส#วน คือ องค�ประกอบทางด�านกายภาพและองค�ประกอบทางด�าน
แนวความคิดเนื้อหาโดยข�าพเจ�าได�วิเคราะห�ผลการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� เพ่ือเปรียบเทียบ 
ปรับปรุง และพัฒนาในการสร�างสรรค�งานต#อไป 
 การวิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� คือ วิเคราะห�ทางกายภาพในการสร�างสรรค�และ
วิเคราะห�การพัฒนาทางความคิดในการสร�างสรรค� รวมไปถึงการวิเคราะห�ป<ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการ
สร�างสรรค�ผลงาน โดยอธิบายในแต#ละผลงานดังต#อไปนี้ 
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วิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี 72 ผลงานวิทยานิพนธ� “สัมพันธภาพ” สร�างสรรค�สําเร็จ 20 เมษายน 2557 
 
 วิเคราะห�การสร�างสรรค�ผลงานทางกายภาพ ช้ินท่ี 1 
 โครงสร�างรูปทรงข�าพเจ�าสร�างสรรค�ผลงานจากรูปทรงการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต 
การอยู#ร#วมกัน การเจริญงอกงามให�ความรู�สึงถึงการมีปฏิสัมพันธ�กับผลงานมีลักษณะ 3 มิติ สามารถ
มองเห็นได�รอบด�านทับซ�อนกันจากภายในสู#ภายนอกโดยแสดงออกในรูปทรงธรรมชาติและนามธรรม 
 เส�นของรายละเอียดภายในผลงาน แสดงออกด�วยเส�นก่ึงนามธรรม มีการเคลื่อนไหว
เชื่อมต#อกันของเส�น จากภายในสู#ภายนอกด�วยการทับซ�อนกัน เส�นท่ีถูกดัดและเชื่อมให�ทับซ�อนกันทํา
ให�ได�ความรู�สึกถึงการแตกขยายจากภายในสู#ภายนอก ซ่ึงเส�นท่ีถูกดัดเชื่อมให�เกิดรูปทรงท่ีทับซ�อนกัน
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นั้นเกิดจากการถ#ายทอดอารมณ�การเจริญงอกงามจากภายในสู#ภายนอกทําให�โครงสร�างหลักสามารถ
หลอมรวมรูปทรงให�สมบูรณ�อย#างลงตัวได� 
  โครงสร�างของสี การนําเอากระเบื้องท่ีมีสีมาติดประดับในตัวงานประติมากรรม เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของงานโดยไล#น้ําหนักจากกระเบื้องหลายสีแต#คลุมโทนสีให�ได�ค#าสีโทนเดียวกัน การ
ไล#น้ําหนักของกระเบื้องสียังสื่อแสดงให�ความรู�สึกถึงการห#อหุ�มจากรูปทรงภายนอกเหมือนเปลือกไข# สี
ต#าง ๆ ทําให�ตัวงานประติมากรรมเกิดความรู�สึกมีชีวิตชีวามากข้ึนการคลุมโทนสีให�ได�สีโทนเดียวทําให�
งานเป*นเอกภาพเป*นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว#างตัวผลงานท่ีเป*นปูนกระเบื้องและ สแตนเลส 
 พ้ืนท่ีว'างทางกายภาพ โครงสร�างรูปทรงของผลงานชิ้นนี้ เป*นผลงานท่ีโปร#งสามารถ
มองเห็นท้ังภายในและภายนอกอีกท้ังยังมองทะลุ ตัวผลงานได�ทําให�เกิดพ้ืนท่ีว#างท้ังในตัวผลงานและ
รอบ ๆ ตัวผลงานท่ีกินเนื้อท่ีในอากาศทําให�ดูไม#อึดอัดมากเกินไปเพราะไม#ทึบตัน พ้ืนท่ีว#าง ยังทําให�
เกิดความสัมพันธ�กับระหว#างรู�ทรงภายในและภายนอกได�อย#างลงตัว 
 วิเคราะห�การสร�างสรรค�ผลงานการพัฒนาทางแนวความคิด ช้ินท่ี 1  
   แนวความคิด ในการสร�างสรรค�ผลงานต�องสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู#ร#วมกันของ
สิ่งมีชีวิตการมีสัมพันธภาพกันระหว#างสิ่งมีชีวิตต#าง ๆ ท่ีอาศัยอยู#ร#วมกัน ข�าพเจ�าจึงนําเอาแก#นของ
การอยู#ร#วมกันนั้นมาเป*นหลักในการตีความหมาย สร�างสรรค�ผลงานประติมากรรมโดยตีความเป*นการ
อยู#รวมกันระหว#างรูปทรงท่ีมีความแตกต#างแต#สามารถอยู#ร#วมกับหรือความสัมพันธ�ระหว#างรูปทรง 
   รูปทรง รูปทรงท่ีนํามาสร�างสรรค�ผลงานเป*นรูปทรงท่ีนํามาจากธรรมชาติ เช#น รูปทรง
การเจริญเติบโตของพืชสัตว� การงอกของเมล็ดพืช ผ#านเรื่องราวด�วยอารมณ�ความรู�สึกและลักษณะ
เทคนิคเฉพาะตน 
  รูปร'างในส'วนของรายละเอียดผลงาน เป*นการสร�างสรรค�ผลงานในรูปแบบ 3 มิติ 
(ประติมากรรม) โดยใช�รูปทรง 2 รูปทรง ระหว#างรูปทรงภายในและรูปทรงภายนอกมาประกอบกันให�
แสดงอารมณ�ความรู�สึกถึงการห#อหุ�มปกปGองระหว#างรูปทรงภายนอกสู#รูปทรงภายในอีกท้ังยังให�
ความรู�สึกถึงการเจริญเติบโตจากภายในสู#ภายนอกอีกด�วย 
 ป,ญหาในการสร�างสรรค�ผลงาน จากการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�ชิ้นท่ี 1 พบป<ญหา
คือ รูปทรงท่ียังไม#ชัดเจนในการตีความหมายให�แสดงอารมณ�ความรู�สึกออกมาทําให�ผู�ดูผลงานเข�าใจ
รู�สึกถึงได�ง#าย อีกท้ังในเรื่องของตัววัสดุเองเป*นเนื้อปูนส#วนใหญ#จึงมีน้ําหนักมากเป*นอุปสรรคต#อการ
ขนย�าย 
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วิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 2 
 

 
 
ภาพท่ี 73 ผลงานวิทยานิพนธ� “สัมพันธภาพ 1” สร�างสรรค�สําเร็จ 30 มิถุนายน 2557 
 
 วิเคราะห�การสร�างสรรค�ผลงานทางกายภาพ ช้ินท่ี 2 
 โครงสร�างรูปทรง การสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�ชิ้นท่ี 2 เป*นการพัฒนาโครงสร�าง
รูปทรงจากผลงานชิ้นแรกโดยการจับเอากริยาท#วงท#าของร#างกายมนุษย�ท่ีมีปฏิสัมพันธ�กันระหว#างตัว
บุคคลคือการกอดกันระหว#างพ#อแม#ลูก จินตนาการเป*นงานนามธรรมคลี่คลายรูปทรงให�เหลือเฉพาะ
เส�นท่ีแสดงลักษณะสําคัญ 
 เส�นของรายละเอียดภายในผลงาน การสร�างสรรค�ผลงานต#อเนื่องจากผลงานชิ้นท่ี 1 
แสดงลักษณะรูปทรงทางทัศนธาตุท่ีเคลื่อนไหวเชื่อมต#อกัน ระหว#างเส�นรอบนอกท่ีเป*นรูปทรงของ
มนุษย�นอนกอดกันกับเส�นภายในท่ีถูกดัดเชื่อมด�วยสแตนเลสทับซ�อนกันจนทําให�เกิดรูปทรงใหม#ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตน 
 โครงสร�างของสี การนําเอากระเบื้องท่ีมีสีมาติดประดับในตัวงานประติมากรรม เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของงานโดยไล#น้ําหนักจากกระเบื้องหลายสีแต#คลุมโทนสีให�ได�ค#าสีโทนเดียวกัน การ
ไล#น้ําหนักของกระเบื้องสียังสื่อแสดงให�ความรู�สึกถึงการห#อหุ�มจากรูปทรงภายนอกเหมือนเปลือกไข# สี
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ต#าง ๆ ทําให�ตัวงานประติมากรรมเกิดความรู�สึกมีชีวิตชีวามากข้ึนการคลุมโทนสีให�ได�สีโทนเดียวทําให�
งานเป*นเอกภาพเป*นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว#างตัวผลงานท่ีเป*นปูนกระเบื้องและ สแตนเลส 
 พ้ืนท่ีว'างทางกายภาพ โครงสร�างรูปทรงของผลงานชิ้นนี้ เป*นผลงานท่ีโปร#งสามารถ
มองเห็นท้ังภายในและภายนอกอีกท้ังยังมองทะลุ ตัวผลงานได�ทําให�เกิดพ้ืนท่ีว#างท้ังในตัวผลงานและ
รอบ ๆ ตัวผลงานท่ีกินเนื้อท่ีในอากาศทําให�ดูไม#อึดอัดมากเกินไปเพราะไม#ทึบตัน พ้ืนท่ีว#าง ยังทําให�
เกิดความสัมพันธ�กับระหว#างรู�ทรงภายในและภายนอกได�อย#างลงตัว อีกท้ังในตัวประติมากรรมยังมี
พ้ืนท่ีว#างเพ่ือให�เกิดความลึกและมิติในงานอีกด�วย 
 วิเคราะห�การสร�างสรรค�ผลงานการพัฒนาทางแนวความคิด ช้ินท่ี 2  
 แนวความคิด ในการสร�างสรรค�ผลงานต�องสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู#ร#วมกันของ
สิ่งมีชีวิตการมีสัมพันธภาพกันระหว#างสิ่งมีชีวิตต#าง ๆ ท่ีอาศัยอยู#ร#วมกัน ข�าพเจ�าจึงจับเอาแก#นของ
การอยู#ร#วมกันนั้นมาเป*นหลักในการตีความหมาย สร�างสรรค�ผลงานประติมากรรมโดยตีความเป*นการ
อยู#รวมกันระหว#างรูปทรงท่ีมีความแตกต#างแต#สามารถอยู#ร#วมกับหรือความสัมพันธ�ระหว#างรูปทรง 
โดยผลงานชิ้นนี้ได�ใช�รูปทรงร#างกายของมนุษย�ในท#าหรือกิริยาการกอดกันเพ่ือสื่อแสดงความหมาย
ของความสัมพันธ�ให�ชัดเจนมากข้ึน 
 รูปทรง แสดงถึงลักษณะความสัมพันธ�กันในครอบครัว โดยโดยใช�รูปคน 3 คน พ#อ แม# 
ลูกมาสื่อแสดงสายสัมพันธ�โดยการกอดท่ีเป*นสัญลักษณ�ของความรักความผูกพัน แสดงอารมณ�
ความรู�สึกต#อกันของมนุษย�ทําให�ข�าพเจ�าเกิดจินตนาการมาสร�างสรรค�ให�เกิดรูปทรงใหม#โดย
ลักษณะเฉพาะตน 
 รูปร'างในส'วนของรายละเอียดผลงาน  พัฒนาจากผลงานชิ้นท่ี 2 โดยการทําให�ดูชัดเจน
มากข้ึนเช#น จับเอาลักษณะท่ีมีอยู#จริงมาสร�างสรรค�ในผลงาน เช#น กายวิภาคของมนุษย�ในลักษณะการ
กอดกัน อีกท้ังยังเหลือสัดส#วนไว�เพ่ือสามารถมองออกถึงท่ีมาของรูปทรง 
 ป,ญหาในการสร�างสรรค�ผลงาน  จากการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�ชิ้นท่ี 2 พบป<ญหา
คือ รูปทรงพัฒนาค#อนข�างชัดเจนมากข้ึนแต#ยังขาดการหาความเป*นไปได�ของรูปทรงท่ีหลากหลายทํา
ให�การตีความหมายให�แสดงอารมณ�ความรู�สึกออกมาให�ผู�ดูผลงานเข�าใจรู�สึกถึงได�ยาก อีกท้ังในเรื่อง
ของตัววัสดุเองเป*นเนื้อปูนส#วนใหญ#จึงมีน้ําหนักมากเป*นอุปสรรคต#อการขนย�าย 
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วิเคราะห�ผลงานวิทยานิพนธ� ช้ินท่ี 3 
 

 
 
ภาพท่ี 74 ผลงานวิทยานิพนธ� “สัมพันธภาพ 2” สร�างสรรค�สําเร็จ 30 กันยายน 2557 
 
 วิเคราะห�การสร�างสรรค�ผลงานทางกายภาพ ช้ินท่ี 3 
 โครงสร�างรูปทรง การสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�ชิ้นท่ี 3 เป*นการพัฒนาโครงสร�าง
รูปทรงจากผลงานชิ้นท่ี 2โดยการนําเอากริยาท#วงท#าของร#างกายมนุษย�ท่ีมีปฏิสัมพันธ�กันระหว#างตัว
บุคคลคือการกอดกันระหว#างพ#อแม#ลูก จินตนาการเป*นงานนามธรรมคลี่คลายรูปทรงให�เหลือเฉพาะ
เส�นท่ีแสดงลักษณะสําคัญ 
 เส�นของรายละเอียดภายในผลงาน การสร�างสรรค�ผลงานต#อเนื่องจากผลงานชิ้นท่ี 2 
แสดงลักษณะรูปทรงทางทัศนธาตุท่ีเคลื่อนไหวเชื่อมต#อกัน ระหว#างเส�นรอบนอกท่ีเป*นรูปทรงของ
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มนุษย�นอนกอดกันกับเส�นภายในท่ีถูกดัดเชื่อมด�วยสแตนเลสทับซ�อนกันจนทําให�เกิดรูปทรงใหม#ท่ีมี
ลักษณะเฉพาะตน 
 โครงสร�างของสี การนําเอากระเบื้องท่ีมีสีมาติดประดับในตัวงานประติมากรรม เพ่ือ
ดึงดูดความสนใจของงานโดยไล#น้ําหนักจากกระเบื้องหลายสีแต#คลุมโทนสีให�ได�ค#าสีโทนเดียวกัน การ
ไล#น้ําหนักของกระเบื้องสียังสื่อแสดงให�ความรู�สึกถึงการห#อหุ�มจากรูปทรงภายนอกเหมือนเปลือกไข# สี
ต#าง ๆ ทําให�ตัวงานประติมากรรมเกิดความรู�สึกมีชีวิตชีวามากข้ึนการคลุมโทนสีให�ได�สีโทนเดียวทําให�
งานเป*นเอกภาพเป*นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว#างตัวผลงานท่ีเป*นปูนกระเบื้องและ สแตนเลส 
 พ้ืนท่ีว'างทางกายภาพ โครงสร�างรูปทรงของผลงานชิ้นนี้ เป*นผลงานท่ีโปร#งสามารถ
มองเห็นท้ังภายในและภายนอกอีกท้ังยังมองทะลุตัวผลงานได� ทําให�เกิดพ้ืนท่ีว#างท้ังในตัวผลงานและ
รอบ ๆ ตัวผลงานท่ีกินเนื้อท่ีในอากาศทําให�ดูไม#อึดอัดมากเกินไปเพราะไม#ทึบตัน พ้ืนท่ีว#าง ยังทําให�
เกิดความสัมพันธ�กับระหว#างรูปทรงภายในและภายนอกได�อย#างลงตัว อีกท้ังในตัวประติมากรรมยังมี
พ้ืนท่ีว#างเพ่ือให�เกิดความลึกและมิติในงานอีกด�วย 
 วิเคราะห�การสร�างสรรค�ผลงานการพัฒนาทางแนวความคิด ช้ินท่ี 3  
 แนวความคิด ในการสร�างสรรค�ผลงานต�องสื่อแสดงออกให�เห็นถึงการอยู#ร#วมกันของ
สิ่งมีชีวิตการมีสัมพันธภาพกันระหว#างสิ่งมีชีวิตต#าง ๆ ท่ีอาศัยอยู#ร#วมกัน ข�าพเจ�าจึงนําเอาแก#นของ
การอยู#ร#วมกันนั้นมาเป*นหลักในการตีความหมาย สร�างสรรค�ผลงานประติมากรรมโดยตีความเป*นการ
อยู#รวมกันระหว#างรูปทรงท่ีมีความแตกต#างแต#สามารถอยู#ร#วมกับหรือความสัมพันธ�ระหว#างรูปทรง 
โดยผลงานชิ้นนี้ได�ใช�รูปทรงร#างกายของมนุษย�ในท#าหรือกิริยาการกอดกันเพ่ือสื่อแสดงความหมาย
ของความสัมพันธ�ให�ชัดเจนมากข้ึน 
 รูปทรง แสดงถึงลักษณะความสัมพันธ�กันในครอบครัว โดยโดยใช�รูปคน 3 คน พ#อ แม# 
ลูกมาสื่อแสดงสายสัมพันธ�โดยการกอดท่ีเป*นสัญลักษณ�ของความรักความผูกพัน แสดงอารมณ�
ความรู�สึกต#อกันของมนุษย�ทําให�ข�าพเจ�าเกิดจินตนาการมาสร�างสรรค�ให�เกิดรูปทรงใหม#โดย
ลักษณะเฉพาะตน 
 รูปร'างในส'วนของรายละเอียดผลงาน พัฒนาจากผลงานชิ้นท่ี 2 โดยการทําให�ดูชัดเจน
มากข้ึนเช#น การนําเอาลักษณะท่ีมีอยู#จริงมาสร�างสรรค�ในผลงาน เช#น กายวิภาคของมนุษย�ในลักษณะ
การกอดกัน อีกท้ังยังเหลือสัดส#วนไว�เพ่ือสามารถมองออกถึงท่ีมาของรูปทรง  
 ป,ญหาในการสร�างสรรค�ผลงาน ผลงาน จากการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ�ชิ้นท่ี 3 
พบป<ญหาคือ รูปทรงพัฒนาค#อนข�างชัดเจนมากข้ึนแต#ยังขาดการหาความเป*นไปได�ของรูปทรงท่ี
หลากหลายทําให�การตีความหมายให�แสดงอารมณ�ความรู�สึกออกมาให�ผู�ดูผลงานเข�าใจรู�สึกถึงได�ยาก 
อีกท้ังในเรื่องของตัววัสดุเองเป*นเนื้อปูนส#วนใหญ#จึงมีน้ําหนักมากเป*นอุปสรรคต#อการขนย�าย 
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การนําเสนอผลงาน 
 ผลงานทั้งหมดจะมีการนําเสนอผลงาน โดยการวางบนแท#นที่เตรียมไว�แต#ละชิ้นแยก
จากกันเนื่องจากผลงานแต#ละชิ้นเป*นผลงานท่ีเสร็จเฉพาะชิ้นไม#ใช#ผลงานกลุ#ม ดังนั้นประติมากรรม
แต#ละชิ้นจะสื่อแสดงทัศนธาตุทางศิลปะที่แตกต#างกันออกไปถึงแม�จะอยู#ในแนวความคิดเรื่องราว
เดียวกันก็ตาม 

 

 
 
ภาพท่ี 75 ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 1 
 ชื่อผลงาน สายสัมพันธ� 
 ขนาด  60 x 80 x 110 เซนติเมตร 
 เทคนิค  ป<=นปูน ติดกระเบื้อง เชื่อมโลหะ 
 ปLท่ีสร�าง  2557 
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ภาพท่ี 76 ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 2 
 ชื่อผลงาน สายสัมพันธ� 1 
 ขนาด   150 x 150 x 110 เซนติเมตร 
 เทคนิค   ป<=นปูน ติดกระเบื้อง เชื่อมโลหะ 
 ปLท่ีสร�าง  2557 
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ภาพท่ี 77 ผลงานวิทยานิพนธ� ชิ้นท่ี 3 
 ชื่อผลงาน สายสัมพันธ� 2 
 ขนาด   50 x 40 x 60 เซนติเมตร 
 เทคนิค   ป<=นปูน ติดกระเบื้อง เชื่อมโลหะ 
 ปLท่ีสร�าง  2557 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายและข�อเสนอแนะในการสร�างสรรค�วิทยานิพนธ� 
 
สรุปการสร�างสรรค�ผลงานวิทยานิพนธ� 
 ในการสร
างสรรควิทยานิพนธชุด “ปฏิสัมพันธ” มีท้ังหมด 3 ชิ้น ซ่ึงมีแรงบันดาลใจและมี
แนวความคิดมาจากการอยู+ร+วมกันการมีปฏิสัมพันธกันระหว+างสิ่งต+าง ๆ เกิดความสัมพันธซ่ึงกันและ
กัน เอ้ือประโยชนกัน จึงมีการอยู+ร+วมกันจนเกิดสายสัมพันธ และสายสัมพันธนั้นทําให
เกิดสิ่งท่ีดีงาม
ตามมา เช+นความรัก ความผูกพัน การเจริญงอกงาม ข
าพเจ
าจึงนําเอาลักษณะเหล+านั้นมาถ+ายทอด
เป8นผลงานประติมากรรมโดยการจับเอาความสัมพันธนั้นมาแทนค+าความสัมพันธระหว+างรูปทรง
ภายในและภายนอกการอยู+ร+วมกันระหว+างรูปทรงท้ัง 2 รูปทรง 
  ผลงานชุดนี้ข
าพเจ
าได
ใช
ท้ังรูปทรงนามธรรมและรูปทรงท่ีมาจากธรรมชาติมาสื่อแสดง
สร
างสรรค โดยมีจุดมุ+งหมายในตัวรูปทรงภายในและภายนอกเป8นตัวแสดงความหมายถึงการอยู+
ร+วมกันของรูปทรงการเจริญ เติบ โต ห+อหุ
ม ปกป<อง  
   ผลงานช้ินท่ี 1 สร
างสรรคโดยใช
รูปทรงท่ีเรียบง+าย คือรูปทรงกลม 2 รูปทรงภายในและ
ภายนอกท่ีแตกต+างกันในเรื่องของวัสดุแต+สามารถอยู+ร+วมกันได
 รูปทรงภายในเป8นสแตนเลสท่ีดัดทับ
ซ
อนกันเกิดความรู
สึกถึงการแตกตัวขยายตัวรูปทรงภายนอกใช
ปูนป=>นมีลักษณะทึบตันบางส+วนให

ความรู
สึกปกป<องรูปทรงภายในท้ัง 2 มีความสัมพันธซ่ึงกันและกันจนกลายเป8นรูปทรงเดียวกันเกิด
ความรู
สึกใหม+ถึงการเจริญเติบโต 
   ผลงานช้ินท่ี 2 การสร
างสรรคผลงานชิ้นท่ี 2 พัฒนามาจากผลงานชิ้นแรกทําให
รูปทรง
ชัดเจนมากข้ึนในการแสดงออกและสื่อถึงสายสัมพันธความผูกพัน โดยใช
รูปทรงของมนุษย คือท+วงท+า
กริยาของมนุษยท่ีนอนกอดกันสามคน คือ พ+อ แม+ ลูก สิ่งเหล+านี้คือกริยาอย+าหนึ่งท่ีมนุษยแสดงต+อกัน 
อีกท้ังรูปทรงภายในและภายนอกยังแสดงให
เห็นถึงการเจริญเติบโตงอกงามเข
ากับรูปทรง พ+อ แม+ ลูก 
ก็หมายถึงการเจริญเติบโต 
  ผลงานช้ินท่ี 3 การสร
างสรรคผลงานชิ้นท่ี 3 เป8นผลงานจากแนวความคิดเดิมของผลงาน
ชิ้นท่ี 2 เพียงแต+พัฒนารูปทรงให
มีลักษณะท่ีแตกต+างเพ่ือหาความเป8นไปได
ของรูปทรง 
  รูปทรงส+วนใหญ+จะเป8นรูปทรงท่ีแสดงถึงการแตกตัวขยายตัว ซ่ึงสื่อความหมายถึงการเจริญ
งอกงาม 
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 ผลงานท้ังหมดมีการนําเสนอในรูปแบบประติมากรรม 3 มิติ จัดวางเป8นชิ้น ๆ เพ่ือให

รูปทรงแต+ละชิ้นทํางานสื่อแสดงความหมาย เพราะแต+ละชิ้นมีความหมายทางรูปทรงท่ีต+างกัน 
 
ข�อเสนอแนะในการสร�างสรรค�วิทยานิพนธ� 
 ในกระบวนการของการสร
างสรรคย+อมมีป=ญหาเกิดข้ึน ซ่ึงต
องมีการแก
ไข ปรับปรุง เพ่ือ
เกิดความสมบูรณของผลงาน โดยอาศัยประสบการจากการสร
างสรรคผลงานในระยะแรกและ
คําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา ดังนี้ 
 1. การสร
างรูปทรงในทางประติมากรรมควรศึกษาโครงสร
างให
เข
าใจจึงจะสามารถ
สร
างสรรครูปทรงได
ดี และ สื่อแสดงตามความหมายชัดเจนกับแนวความคิด 
 2. การศึกษาทัศนธาตุต+าง ๆ เช+น รูปทรง น้ําหนัก สี พ้ืนท่ีว+าง และการศึกษาเก่ียวกับ
การจัดวางองคประกอบทางศิลปะ จะช+วยให
พัฒนาผลงานการสร
างสรรคให
มีความสมบูรณมากข้ึน 
 3. ควรมีการพัฒนามุมมองและรูปแบบการสร
างสรรคผลงานใหม+ เพ่ิมเติมอาทิเช+นนําเอา
รูปทรงเดิมมาลดตัดทอนเข
ากับรูปทรงท่ีนึกข้ึนใหม+ก็จะได
รูปทรงอ่ืนท่ีต+างออกไป 
 4. ควรมีการศึกษาเทคนิคในการสร
างสรรคงานประติมากรรมในหลาย ๆ รูปแบบเพ่ือหา
ความเป8นไปได
ให
เข
ากับแนวความคิด และ ความถนัดเฉพาะตนเพ่ือความสามารถในการสร
างสรรค
วิทยานิพนธ 
 5. การสร
างสรรคผลงานวิทยานิพนธชุด “ปฏิสัมพันธ” อาจเป8นแนวความคิดในมุมหนึ่ง
ทีศิลปHนสนใจ สามารถศึกษาวิเคราะหข
อมูลในการพัฒนาผลงานในรูปแบบใหม+ ๆ ต+อไปได
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 พ.ศ. 2555 สําเร็จการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาประติมากรรม 
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