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วิทยานิพนธน้ี์ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทฤษฎี และแนวคิดในการสร้างสรรคศ์ิลปะปูน

ป้ัน ซ่ึงสะท้อนถึงภูมิปัญญาไทย ในสงัคมไทยท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง การศึกษาทฤษฎีท าให้ไดแ้นวคิด
และแรงบนัดาลใจในการผลิตผลงานประติมากรรมส่ือผสมเพื่อท่ีจะลอ้เลียน วิถีวฒันธรรมไทยร่วม
สมยัท่ีแตกต่างจากคุณค่าตามประเพณีไทย 

ขอบเขตการศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1.การศึกษาและวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และ
ขอ้มูลอ่ืนๆ 2.การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีประกอบด้วย งานประติมากรรมปูนป้ันส่ือผสม 5 ช้ิน 
กระบวนการในการศึกษาทฤษฎีและการสร้างสรรคผ์ลงาน ได้แก่ 1.การรวบรวมขอ้มูล 2.การร่าง
แบบ 3.การเลือกวสัดุ 4.การสร้างสรรคผ์ลงานชุดแรก 5.วิเคราะห์ผลงาน 6.สร้างสรรค์ผลงานท่ี
สมบูรณ ์

ผลการศึกษาและการสร้างสรรค์ปูนป้ัน 5 ช้ิน ประกอบด้วย ปูนป้ันนางยกัษ์จาก
วรรณคดีไทย รูปป้ันนางยกัษน้ี์ท าในลีลาการออกก าลงักายบนเคร่ืองออกก าลงักายสมยัใหม่ แสดง
ให้เห็นถึงจินตนาการส่วนบุคคล การแสดงออกความรู้สึกของความสุข การตกแต่งรูปนางยกัษซ่ึ์ง
สร้างด้วยเทคนิคปูนป้ันแนวประเพณีจากวสัดุสังเคราะห์ ลูกปัดหลากสี กากเพชร สะท้อนถึงการ
เปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมในสงัคมไทยร่วมสมยั 
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This thesis aimed to study theories and concepts of creative stucco work, which 
reflected Thai wisdom in the changing Thai society. The theoretical studies provided ideas and 
inspiration for producing mixed media sculpture, in order to make a parody of Thai contemporary 
ways of life in contrast to traditional values.   

The scope of the studies was divided into 2 parts: 1.the study and analysis of ideas, 
theories, and other information 2.The creation of creative works included 5 mixed media stucco 
sculptures. The processes of the theoretical studies and creative works were 1.gathering 
information 2.making primary sketches 3.choosing working materials 4.creating the first set of art 
works 5.analyzing the art works 6.Creating the complete art works. 

The result of the studies and complete creative stucco modelingworks included 5 
statues of giantesses derived from Thai literature.The giantesses, whichwere made to exercising 
happily on modern working out equipment, reveal personal imagination, expression and feeling of 
happiness. These images were decoratedwith synthetic materials such as colourful beads and 
glitters on traditional stucco in order to reflect cultural transformation in Thai contemporary 
society. 
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ผูว้ิจยัขอน้อมร าลึกถึงพระคุณของบิดามารดาเป็นผูใ้ห้ก าเนิดและอบรมสัง่สอนและให้

โอกาสเลือกเส้นทางการด าเนินชีวิต ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒิทุกๆ ท่าน ท่ีมอบ
วิชาความรู้ทุกแขนง ทุกสาขาวิชา ในการด าเนินงานรวมถึงการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ใน
ครั้ งน้ี คงมิอาจส าเร็จไดห้ากไม่ได้รับค าปรึกษาช้ีแนะและโอกาสท่ีดีจากรองศาสตราจารยป์ริญญา  
ตนัติสุข ศาสตราจารยเ์กียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตรและอาจารย ์ดร.อภินภศั  จิตรกร อาจารยท่ี์ปรึกษา
ของข้าพเจ้า และขอขอบพระคุณการให้ความรู้ความเข้าใจจากอาจารยศ์ิริพงศ์ พยอมแยม้ ท่ีให้
ค าปรึกษาในเร่ืองท่ีเป็นประโยชนต่์อการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ 
 สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอขอบคุณทุกท่านรวมทั้งภรรยา ท่ีให้การช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจใน
การด าเนินการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณ
ไวใ้นโอกาสน้ี 
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