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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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บทท่ี 1 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบ ันสังคมไทยตกอยู่ในภาวะกระแสทุนนิยม และวตัถุนิยมความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทยความรักและความผกูพนักบัท้องถ่ินลดน้อยถอยลงการยอมรับในภูมิปัญญาไทยภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินอนัเป็นรากเหงา้ไทยแต่เดิมมีนอ้ยสงัคมไทยได้หนัไปรับวฒันธรรมตะวนัตกท่ีไหลบ่าเขา้
มาผา่นส่ือต่างๆโดยปราศจากการเลือกสรรกลัน่กรองจนเกิดการซึมซบัดดัแปลงละท้ิงวฒันธรรมเดิมรบั
เอาวฒันธรรมอ่ืนมาเป็นของตนเกิดการครอบง าทางวฒันธรรมในขณะเดียวกนัก็สร้างค่านิยมและ
ทศันคติท่ีขดัแยง้ระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่สภาพวิถีชีวิตไทยเอกลกัษณ์วฒันธรรมท่ีดีงามถูก
เบ่ียงเบนและเปล่ียนแปลงน ามาซ่ึงปัญหาความเส่ือมโทรมทางศีลธรรมคุณธรรมและปัญหาต่างๆ1 

สงัคมไทยเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนตามเวลาอยา่งท่ีเป็นอยูน่ั้น  รวมถึงการบริโภคส่ิงต่างๆไม่
ว่าจะเป็นดา้นวิถีชีวิตประจ าวนั ปัจจยัส่ี ส่ือเทคโนโลยีลว้นมีผลกบัการด าเนินชีวิตทั้งส้ินผลกระทบ
นั้นทุกเพศทุกวยัตามท่ีกาละเวลาและโอกาสของบุคคลนั้นๆ ซ่ึงปัจจัยท่ีเกิดข้ึนถูกสร้างมาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการอนัเป็นพื้นฐานจ าเป็นและบางส่ิงเกินความจ าเป็นแต่ตอ้งมีเพราะเป็นการ
สร้างภาพลกัษณ์ เหล่าน้ีเองก็เป็นอิทธิพลท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงด้านวิถีวฒันธรรมเช่นกนั  
ความสุขอยูท่ี่การบริโภคสังคมบริโภคไม่เพียงแต่เต็มไปด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกและให้ความ
เพลิดเพลินหากยงัเต็มไปด้วยแรงกระตุ้นเร้าให้ผูค้นมีความต้องการส่ิงเหล่าน้ีกระทัง่เขา้ใจไปว่า
เพียงแค่บริโภคส่ิงเหล่าน้ี ชีวิตกจ็ะราบร่ืนไร้ปัญหา 

กล่าวอีกนยัหน่ึงความเพลิดเพลินสะดวกสบายและความสุขเป็นเร่ืองเดียวกนัและทั้ ง
สองอย่างก็อยู่แค่เอ้ือมเท่านั้น ภายใต้เง่ือนไขดังกล่าวผูค้นจึงมีทัศนคติว่าความสุขนั้นอยู่ท่ีการ
บริโภค ยิง่บริโภคมากเท่าไรก็ยิง่มีความสุขมากเท่านั้น ยิง่ลทัธิบริโภคนิยมพฒันาจากการปรนเปรอ
ประสาททั้งห้ามาสู่การสนองความต้องการท่ีอยากเป็นคนใหม่หรือมีตัวตนท่ีดีกว่าเดิมผูค้นก็ยิ่ง
ถือเอาการบริโภคเป็นหนทางแห่งความสุขทั้งทางกายและใจอยา่งเหนียวแน่น2 

                                           
1
 ศรีศกัร วลัลิโภดม, พัฒนาการทางสังคม วัฒนธรรม (กรุงเทพฯ: อมัรินทร์, 2550), 

387. 
2  พระไพศาล วิสาโล, สุขในทุกความเปลี่ยนแปลง (กรุงเทพฯ: ณดา, 2557), 18. 
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ในขณะท่ีกระแสโลกาภิว ัฒน์เป็นกระแสท่ีแรงมากจนไม่สามารถปฏิเสธได ้เม่ือ
จ าเป็นต้องไปสัมพนัธก์บักระแสวฒันธรรมโลกจึงตอ้งพฒันาวฒันธรรมข้ึนมาใหม่เพื่อรองรับและ
บูรณาการให้เกิดความกลมกลืนกระแสท่ีไม่พึงประสงคต่์างๆได้     การสร้างสมความเป็นชาติ
และพื้นฐานของศาสนาซ่ึงหล่อหลอมให้สงัคมไทยมีวฒันธรรมท่ีดีงามก าลงัถูกกลืนหายไปกบักระแส
โลกาภิวฒันท่ี์ไหลบ่าจากภายนอกหากสงัคมไทยไม่เตรียมการตั้งรับให้ดีแลว้วฒันธรรมไทยคงสูญส้ิน
ในท่ีสุด3 

ด้วยเหตุผลดงักล่าว ขา้พเจ้าจึงมีความต้องการน าเสนอผลงานประติมากรรมปูนป้ัน
ร่วมสมัย  โดยใช้ศิลปะปูนป้ันท่ีเป็นภูมิปัญญาของคนไทยผสมผสานกบัวสัดุท่ีมีในสมยัใหม่ใน
ปัจจุบันโดยผ่านความคิดวิธีการสร้างสรรค์งานทางศิลปะเพื่อสะท้อนแนวคิดดังกล่าว เพื่อ ให้
ปรากฏเป็นรูปธรรมในงานสร้างสรรค์ วสัดุ 2 ส่ิง ท่ีมีต้นก าเนิดต่างท่ี ต่างเวลากนั ก็สามารถอยู่
ร่วมกนัไดอ้ยา่งลงตวั 

 เปรียบได้กบัคนไทยมีวฒันธรรมท่ีดีงามมีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นประจ าชาติ
ไทยเราซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดีอยูแ่ลว้ และการท่ีเราจะปฏิเสธความเจริญของกระแสโลกาภิวฒันก์เ็ป็นไปเสีย
มิได ้ ดงันั้นเราควรจะท าอยา่งไรในการใช้วิจารณญาณให้ 2 ส่ิงน้ีเกิดประโยชนใ์ห้กบัคนไทยในยุค
สมัยน้ีได้อยู่ร่วมกันอย่างงดงามและมีความสุข  ดังได้เห็นจากน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์
ประติมากรรมปูนป้ันร่วมสมยั  
 
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1. เพื่อลอ้เลียนสังคมวฒันธรรมร่วมสมยั ดว้ยการเปรียบเทียบกบัคุณค่าของวฒันธรรม
ไทย 

2. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมศิลปะปูนป้ันร่วมกบัวสัดุเป็นส่ิงท่ีเกิดในยุค
ปัจจุบนัเพื่อให้ไดผ้ลงานท่ีเป็นประติมากรรมปูนป้ันร่วมสมยั 

 
3. เพื่อเป็นแนวทางในการเผยแพร่ อนุรักษ ์สืบสานและต่อยอดงานศิลปะปูนป้ันท่ีเคย

ใชใ้นส่วนของการประดบัตกแต่งพุทธสถานให้สามารถน าภูมิปัญญาดงักล่าวมาสร้างสรรคเ์ป็นงาน 
ศิลปะในรูปแบบอ่ืนได ้

                                           
3
 เจือจนัทร์ จงสถิตอยู,่ การปฏิรูปการศึกษา: ทางออกการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศอย่างยั่งยืน, พิมพค์รั้ งท่ี 3 (กรุงเทพฯ: วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร, 2545), 47. 
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4. เพื่อสะท้อนสังคมปัจจุบนัท่ีมีค่านิยมในรูปแบบสังคมบริโภคโดยแสดงทศันะผ่าน
ผลงานประติมากรรม 

 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

สังคมไทยในปัจจุบนัด าเนินมาสู่ในยุควิถีวฒันธรรมสังคมบริโภค เต็มไปด้วยความ
สะดวกสบายกบัความเจริญทางเทคโนโลยีซ่ึงเขา้มาตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลาย เราคง
ปฏิเสธความเจริญทางวตัถุเหล่านั้นท่ีเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงและคล้ายว่าจะเป็นส่วนส าคญัในชีวิต
ไม่ไดเ้สียแลว้ เน่ืองจากประโยชนท่ี์ไดร้ับนั้นมีมากมายมหาศาล 

การเลือกบริโภคหรือการใช้ความความเจริญนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและ
ตอบสนองความต้องการของชีวิตในความจ าเป็นขั้นพื้นฐานอยา่งพอเพียงและสมบูรณ์ คงเป็นส่ิงท่ี
ท าให้สังคมไทยในปัจจุบนัก าลงัหลงลืมความจ าเป็นอนัแท้จริงและวิถีทางวฒันธรรมความเป็นอยู่
อยา่งไทยอนัมีเอกลกัษณ์มาอยา่งยาวนาน ยงัจะสามารถคงอยูแ่ละยืนหยดัควบคู่ไปกบักระแสความ
เจริญในยุคสมัยของ “วิถีวฒันธรรมไทยท่ีเปล่ียนแปลง” จึงเป็นการเสียดสีวฒันธรรมสมัยใหม่
เปรียบเทียบกบัโบราณไดอ้ยา่งกลมกลืนงดงามและมีความสุข 

 
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม ผูว้ิจยัได้จ าแนกขอบเขตในการสร้างสรรค์
ออกเป็น 2 ส่วน 

1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประเด็นหลกัท่ีใชเ้ป็นตวัด าเนินเร่ือง คือ รูปยกัษ ์เป็นภาพท่ีพบ
เห็นอยู่ในงานศิลปกรรมไทยและเป็นตวัละครมีอยูใ่นวรรณกรรมไทยหลายเร่ือง โดยเร่ืองราวท่ีได้
สมัผสัรับรู้ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน การเรียนหรือจากหลากหลายส่วนใหญ่จะมีความน่าเกลียด อว้นตวั
ใหญ่ รู้สึกไม่น่ารัก ไม่น่าใกลชิ้ด เช่น ผเีส้ือสมุทร นางยกัษพ์นัธุรัตน ์เป็นตน้ ยกัษเ์หล่าน้ีมกัผดิหวงั
และถูกรังเกียจเพราะรูปลกัษณ์ของตัวเองจากการรับรู้ทางเน้ือหาดังกล่าว จึงใช้รูปยกัษ์ตาม
จินตนาการของผูว้ิจยัมาใช้ร่วมกบัส่ิงของท่ีเกิดจากเทคโนโลยสีมยัปัจจุบนั ท่ีไดถู้กประดิษฐคิ์ดคน้ 
เช่น อุปกรณ์ออกก าลงักาย เสริมความงาม สวมใส่ชุดตามสมยันิยม เช่นชุดว่ายน ้ า ชุดส าหรับออก
ก าลงักาย ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท่ีท าให้ดูดี ดูทนัสมยัในค่านิยมของผูห้ญิงท่ีมีความตอ้งการเสริมสร้างให้ตน
มีความสวยงาม เพื่อสร้างคุณค่าและความมัน่ใจตามท่ียคุสมยัปัจจุบนันิยมท ากนั 

2. ขอบเขตด้านการสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 2 ดา้น คือ 
2.1 ด้านเทคนิควิธี รูปแบบประติมากรรมท่ีสร้างสรรคข้ึ์นน้ีเรียกว่าการป้ันปูนสด 

โดยใชปู้นต าโบราณเป็นการป้ันช้ินงานดว้ยปูนเม่ือป้ันเสร็จแลว้จะไดผ้ลงานซ่ึงจะไม่มีกรรมวิธีการ
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ถอดพิมพเ์พื่อไปสู่ขั้นตอนการหล่อดว้ยวสัดุอ่ืนใด จุดเด่นของงานประเภทน้ีจะเกิดร่องรอยเชิงช่างท่ี
ช านาญดว้ยทกัษะเฉพาะตน ซ่ึงเป็นกระบวนการท่ีช่างไทยในอดีตใชเ้ทคนิคการท างานลกัษณะน้ีใน
การตกแต่งประดบัประดาลวดลายไทยมีให้เห็นปรากฏอยูต่ามวดัวาอาราม พระราชวงัของไทย 

2.2 ด้านวัสดุ ท่ีน าเมาใชใ้นการสร้างสรรคใ์นผลงานประติมากรรมวสัดุหลกั ไดแ้ก่ 
      2.2.1 ปูนต าโบราณ ซ่ึงเป็นการส่ือแทนความหมายถึงวฒันธรรมไทยท่ีมีมาตั้งแต่

อดีต เน่ืองจากปูนต าโบราณเป็นภูมิปัญญาท่ีมีใชใ้นประเทศไทยมาแต่โบราณและคนไทยไดใ้ชว้สัดุ
ดงักล่าวในการสร้างสรรคผ์ลงานทางศิลปะมามากมายดงัจะเห็นได้ตาม โบราณสถาน พุทธสถาน
ต่างๆท่ีมีในประวติัศาสตร์จึงเป็นท่ียนืยนัไดว้่าเก่ียวขอ้งกบัวิถีไทยมาอยา่งยาวนาน 

2.2.2 วสัดุในปัจจุบัน โดยน าวสัดุหรือส่ิงของ สินค้าเคร่ืองใช้ได้เกิดข้ึนในยุค
ปัจจุบันและส่ิงของท่ีน ามาใช้มีเน้ือหาเก่ียวข้องกบัตัวผลงาน เพื่อต้องการส่ือความหมายของ
ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยท่ีีเขา้มามีบทบาทกบัวิถีชีวิตของคนไทยในปัจจุบนัในยุคสงัคมบริโภค
และเป็นค่านิยมซ่ึงเกิดข้ึนกบัสงัคมไทยในปัจจุบนั 
 

ข้ันตอนและวิธีการสร้างสรรค์ 
1. ศึกษาจากเน้ือหาจากงานวิจัยและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง เช่น บทประพันธ์และ

วรรณคดีต่างๆของไทย ได้แก่ เร่ืองรามเกียรต์ิ สังข์ทอง ฯลฯท่ีมียกัษ์เป็นตัวละครร่วมในเร่ือง
บทบาทจะเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองกิเลส ความอยากได้ อยากครอบครอง จึงเป็นท่ีมาของการน าบทบาทท่ี
เราคุน้เคยกบับุคลิกของตวัยกัษ์มาแสดงถึงการเป็นนกับริโภคท่ีต้องการควบคุมร่างกาย ลดภาวะ
ของการบริโภคเกินจนเป็นปัจจยัท่ีฟุ่ มเฟือยด้านการบริโภคของสังคมท่ีแวดลอ้มด้วยการพฒันาส่ิง
ต่างๆลว้นแลว้เพื่อให้เกิดความสะดวกทั้งส้ินน ามาแสดงให้เห็นโดยเปรียบเทียบกบัคนทั้งหลายท่ีมี
ลกัษณะดงักล่าวให้เห็นในปัจจุบนั 

2. จดัท าวสัดุด้วยตนเอง ด้วยการต าปูนและหาวสัดุมารองรับความคิดและวิธีการสร้าง
งาน ด้วยเทคนิคท่ีต้องการสร้างสรรค์เป็นงานประติมากรรมปูนป้ัน วสัดุปูนต าโบราณ จึงต้องมี
การศึกษาเทคนิควิธีการจากช่างปูนป้ัน เพื่อใช้ทกัษะเชิงช่างดงักล่าวมาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานใน
รูปแบบของประติมากรรม 3 มิติ 

3. ปฏิบัติการทดลองค้นควา้ด้วยการสร้างงานรูปจ าลองข้ึน เพื่อดูองค์ประกอบรอบ
ดา้นของช้ินงาน ก่อนลงมือปฏิบติัช้ินงานจริง 

4. ปฏิบติังานจริงจากภาพร่างกบัอารมณ์ความรู้สึก น าเสนอศิลปะปูนป้ันพื้นบ้านแบบ
ร่วมสมยั ผสมวสัดุท่ีหาไดใ้นปัจจุบนั เช่น ลูกปัดขนาดและสีต่างๆ กากเพชรสีต่างๆ 
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แหล่งข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ 
1. ห้องสมุดมหาวิทยาลยัศิลปากรมหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี 
2. แหล่งขอ้มูลทางเทคโนโลย ีเช่น เวบ็ไซตต่์างๆ 
3. สูจิบตัรจากงานนิทรรศการศิลปะปูนป้ันแห่งประเทศไทย ครั้ งท่ี 6-14 ปี พ.ศ. 2549 -

พ.ศ. 2557 
4. การแสดงละครชาตรี หรือนาฏศิลป์ เช่น นกัแสดง,ผูค้วบคุมคณะการแสดง 
5. ศึกษาจากต าราและเอกสาร เพื่อคน้หา ปรัชญา และแนวความคิดในงานปูนป้ันและ

และผูเ้ช่ียวชาญปราชญช์าวบา้น 
6. การสมัภาษณ์ ศิลปินแห่งชาติประจ าปี พ.ศ.2554 สาขาทศันศิลป์ (ประณีตศิลป์-

ศิลปะปูนป้ัน) นายทองร่วง  เอมโอษฐ 
 

วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
1. ส าหรับสร้างผลงานประติมากรรม 
1.1 ดินน ้ามนัท าตน้แบบ 
1.2 โฟมข้ึนรูป 
1.3  เหลก็เส้นขนาดต่างๆ เพื่อท าโครงสร้าง 
1.4 ลวดมดัเหลก็ ลวดตาข่าย  
1.5 เคร่ืองมือช่าง เช่น คีม คอ้น กรรไกรตดัเหลก็ ฯลฯ 
1.6 ปูนซีเมนต,์ ปูนต าโบราณ,อีพอกซี 
1.7 ลูกปัดสี ขนาดต่างๆ กากเพชรหลากสี  
1.8 ยรีูเทนแลคเกอร์,น ้ามนัเคลียโคท  

2. ส าหรับท าเอกสาร 
 2.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์, เคร่ืองพิมพเ์อกสาร 
 2.2 แผน่บนัทึก (แผน่ซีดี) เคร่ืองบนัทึกเสียง 
 2.3 กลอ้งถ่ายภาพ 
 2.4 สมุดร่างตน้แบบ 
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บทท่ี 2 

 
อิทธิพลและส่ิงท่ีเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
การปฏิบติังานสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมชุดน้ีได้รับแรงบนัดาลใจและส่ิงท่ีมา

กระทบจิตใจจนกลายมาเป็นตัวเร้าให้เกิดผลงานออกมา ทั้ งท่ีเป็นในลกัษณะของนามธรรมและ
รูปธรรม เร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนในวิถีวฒันธรรมของสังคมไทยปัจจุบนัตลอดจนเร่ืองราวของศิลปะปูน
ป้ันซ่ึงเป็นแนวทางสร้างงานโดยใช้เน้ือหามาน าเสนอแบบร่วมสมยัใช้เหตุการณ์ท่ีเป็นปัจจุบนัมา
สอดแทรกในการรังสรรค์ผลงาน เหล่าน้ีล้วนเป็นแนวทางและข้อมูลท่ีข้าพเจ้ารวบรวมมา
สร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4ขอ้ใหญ่ๆดงัน้ี 

1. การเปล่ียนแปลงของโลกและสงัคมไทย 
2. กระแสบริโภคนิยมและผลกระทบต่อสงัคมไทย 
3. การสะทอ้นเน้ือหาโดยใชว้รรณคดีไทย 
4. ศิลปินและผลงานศิลปกรรมท่ีสะทอ้นสงัคม 
 

1. การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย 
ปัจจุบนัสงัคมไทยตกอยูใ่นภาวะกระแสทุนนิยม พาณิชยนิ์ยม และวตัถุนิยม ขาดความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ขาดความรักและความผูกพนักบัท้องถ่ิน การยอมรับในภูมิปัญญาไทย
ภูมิปัญญาท้องถ่ินอนัเป็นรากเหงา้ไทยแต่เดิมมีน้อย ทุกวนัน้ีสังคมไทยได้รับกระแสวฒันธรรม
ตะวนัตกท่ีไหลบ่าเขา้มาผ่านส่ือต่างๆ โดยปราศจากการเลือกสรรกลัน่กรอง  จนเกิดการซึมซับ
ดัดแปลงผสมผสานวัฒนธรรมเดิมกับว ัฒนธรรมอ่ืน เกิดการครอบง าทางว ัฒนธรรม ใน
ขณะเดียวกนัก็สร้างค่านิยมและทศันคติ ท่ีขดัแยง้ระหว่างคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่ สภาพวิถีชีวิต
ไทย เอกลักษณ์ว ัฒนธรรมท่ีดีงามถูกเบ่ียงเบนและเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยและกระแส
วฒันธรรมต่างชาติ 

การเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมเกิดจากสาเหตุส าคญัดงัต่อไปน้ี 
1. การสั่งสมทางวฒันธรรมหมายถึงการท่ีหน่วยต่างๆของสังคมได้สั่งสมวฒันธรรม

ติดต่อกนัเป็นเวลานานเช่นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ติดต่อกนัมาตั้งแต่สมยักรีกโบราณจนกระทัง่ถึง
ทุกวนัน้ีเป็นเหตุให้วิทยาศาสตร์ในทวีปยโุรปเจริญกา้วหนา้ในด้านต่างๆโดยเฉพาะอยา่งยิง่ทางดา้น
เทคโนโลยที าให้สงัคมปัจจุบนัเปล่ียนแปลงไปจากเดิมอยา่งมากมาย 
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2. ความสัมพันธ์ใกล้ชิดกบัวฒันธรรมอ่ืนการรับและการถ่ายทอดทางวฒันธรรม
โดยเฉพาะสังคมท่ีอยู่ใกล้ชิดกนัโอกาสท่ีจะแลกเปล่ียนวฒันธรรมกนัมีมากข้ึนเช่นสังคมไทยอยู่
ใกลชิ้ดกบัสงัคมจีนการท่ีไทยจะยอมรับเอาวฒันธรรมจากจีนเป็นไปไดง้่ายและรวดเร็ว 

3. การติดต่อกบัวฒันธรรมอื่นโดยตรงคือการท่ีบุคคลในสังคมไดติ้ดต่อกบับุคคลในอีก
สงัคมหน่ึงท าให้บุคคลนั้นได้เรียนรู้ส่ิงใหม่แนวความคิดใหม่แลว้น ามาสู่สังคมของตนเช่นคนไทย
ไปต่างประเทศหรือคนต่างประเทศมาประเทศไทยกจ็ะมีการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมอนัเป็นเหตุ
ให้มีการเปล่ียนแปลงทางสงัคมวฒันธรรมข้ึนได ้

4. ปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มเปล่ียนแปลงส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มทางภูมิศาสตร์
เช่นท่ีตั้งภูมิประเทศภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติมีผลต่อการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรม
ถา้ส่ิงเหล่าน้ีเกิดการเปล่ียนแปลงกจ็ะท าให้สงัคมและวฒันธรรมเปล่ียนแปลงดว้ย 

5. ปัจจยัทางประชากรการเปล่ียนแปลงทางคุณภาพขนาดของประชากรการเพิ่มการลด
จ านวนประชากรการยา้ยถ่ินการเปล่ียนแปลงอตัราส่วนของเพศชายและหญิงอตัราส่วนของคน
หนุ่มและคนสูงอายุซ่ึงเพิ่มภาวะทางประชากรจะมีผลอยา่งส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงในเร่ืองการจดั
ระเบียบทางสงัคมการเปล่ียนแปลงดา้นขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ 

6. ปัจจยัทางเศรษฐกิจกิจกรรรมทางเศรษฐกิจคือการผลิตการบริโภคการจ าหน่ายและ
การแบ่งปันผลประโยชน์รวมทั้งระบบเศรษฐกิจและโครงสร้างทางเศรษฐกิจมีผลอย่างมากต่อการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและวฒันธรรมกล่าวคือสังคมและวฒันธรรมจะเปล่ียนแปลงไปตามปัจจยั
ทางเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป 

7. ปัจจัยทางการเมืองการเกิดสงครามหรืออิทธิพลของผูน้ าในสังคมท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมได ้

8. ปัจจยัศาสนาและอุดมการณ์ความคิดความเช่ืออุดมการณ์และศาสนาอาจเป็นปัจจยั
ส าคญัต่อการเปล่ียนแปลงไดเ้ช่นจรรยาแบบโปรเตสแตนต์เป็นรากฐานของก าเนิดระบบทุนนิยมใน
ยโุรปตะวนัตกเป็นตน้ 

9. วิกฤติการณ์ในสังคมการเกิดความวุ่นวายและความยุ่งยากในสังคมท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมไดเ้ช่นเศรษฐกิจตกต ่าภยัธรรมชาติโรคระบาดเป็นตน้ 

10. ความเจริญกา้วหนา้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยที าให้เกิดการศึกษาคน้ควา้วิจยั
และประดิษฐ์คิดค้นส่ิงใหม่ๆข้ึนในสังคมเสมอเป็นสาเหตุส าคัญให้สังคมและวัฒนธรรม
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและในทุกๆดา้นทั้งวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุและไม่ใช่วตัถุ 

   ส
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11. ปัจจัยทางจิตวิทยานักจิตวิทยาเช่ือว่าสาเหตุของการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วฒันธรรมเน่ืองมาจากความรู้สึกของมนุษยใ์นสงัคมท่ีชอบการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอชอบคน้ควา้ส่ิง
แปลกๆใหม่ๆชอบหาประสบการณ์ใหม่จึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมข้ึน 

12. ความสนใจและความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมจนกลายเป็นประชามติ
หรือเสียงส่วนใหญ่กจ็ะท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ 1 

ในการรักษาคุณค่าวฒันธรรมท่ีดีไวน้ั้น จ าเป็นต้องมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมซ่ึง
จะเป็นส่ิงส าคญัในอนัท่ีจะท าให้ได้เขา้ใจในคุณค่า ท่ีแท้จริงของวฒันธรรม มีทกัษะ ทศันคติ และ
พฤติกรรมท่ีดีงาม สามารถสร้างสรรคแ์ละเลือกสรรน าวฒันธรรมไปประยกุตใ์ช ้ในการด าเนินชีวิต
ไดอ้ย่างเหมาะสม   และเขา้ใจความหลากหลายทางวฒันธรรมเขา้ใจธรรมชาติของการเปล่ียนแปลง
เขา้ใจส่ิงแวดลอ้มสามารถคิด จินตนาการวิเคราะห์สถานการณ์และหาทางแกไ้ขได้อยา่งถูกตอ้งรู้จกั
เลือกรับและเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงและการไหลบ่าของวฒันธรรมต่างชาติได ้ 2 

ส่ิงเหล่าน้ีท าให้ผูว้ิจยัสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะปูนป้ันร่วมสมยัและใช้วสัดุสมยัใหม่เช่น 
ลูกปัดหลากสี กากเพชร มาประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน น ามาประยุกต์ให้ เข้ากับการ
เปล่ียนแปลงและความหลากหลายทางวฒันธรรมท่ีก าลงัเปล่ียนแปลง 
 
2. กระแสบริโภคนิยมและผลกระทบต่อสังคมไทย 

ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้สังคมบริโภคและลทัธิบริโภคนิยมเกิดข้ึนได้ก็คือ ความกา้วหน้า
ทางอุตสาหกรรมซ่ึงท าให้มีผลผลิตอย่างล้นเหลือ ตราบเท่าท่ีผูค้นยงัมีความประหยดัมัธยสัถ ์
บริโภคเท่าท่ีจ าเป็น อยากบริโภคอะไรก็ผลิตด้วยตนเอง สินคา้ก็จะต้องลน้ตลาด ดงันั้นผูผ้ลิตจึง
พยายามกระตุน้ให้ผูค้นบริโภคเพิ่มข้ึน และมีความตอ้งการสินคา้ใหม่ๆ อยูเ่สมอโดยเฉพาะส่ิงท่ีไม่
จ าเป็นต่อชีวิต สินค้าฟุ่ มเฟือยถูกสร้างภาพให้ผูค้นรู้สึกว่า เป็นส่ิงจ าเป็นข้ึนมา เช่น ช่วยให้ชีวิต
สะดวกสบายมากข้ึน มาตรฐานชีวิตสูงข้ึน ทัดหน้าเทียมตาผูอ่ื้น วิธีการส าคญัท่ีใช้กระตุ้นความ
ตอ้งการใหม่ๆ 

 
1 พระครูปริยติั กิตติธ ารง, การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม, เขา้ถึงเม่ือ 15 

กมุภาพนัธ ์2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://mcu.ac.th/userfiles/file/.../20233-246.pdf 
2 สุท ธิพงศ์ พงศ์ไพบูลย์, “ทิศทางวัฒนธรรมกับการศึกษาในกระแสแห่งการ

เปลี่ยนแปลง” จดัโดยส านกันโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องปร้ินซ์พาเลช 3 โรงแรมปร้ินซ์พาเลช กรุงเทพฯ, 14 
มีนาคม 2545. 
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ดงักล่าวได้แก่ การโฆษณา การบริโภคนิยมตามแบบอยา่งโฆษณา บริโภคสัญลกัษณ์
ของส่ิงของนั้นๆ ท าให้เกิดแรงจูงใจการกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการในการบริโภคท่ีเผยแพร่ทางส่ือ
ตามแนวทางของสงัคม เพราะยีห่้อหรือตราสินคา้สร้างภาพลกัษณ์ของส่ือมวลชน โดยการโฆษณา
ชวนเช่ือให้สามารถสร้างให้คนเช่ือว่า ถา้ไดบ้ริโภคส่ิงของนั้นๆ แลว้จะท าให้มีความสุขได้ 

ความเช่ือท่ีว่าสังคมบริโภคแม้จะช่วยให้ผูค้นส่วนใหญ่พน้จากความยากจนและความ
ขาดแคลนมีชีวิตท่ีสะดวกสบายมากข้ึนมีเสรีภาพในการบริโภคมากข้ึนแต่วิถีชีวิตและทศันคติแบบ
บริโภคนิยมดงักล่าวได้ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายทั้งในระดบับุคคลและส่วนรวมในขณะท่ีทุน
นิยมก าลงัครอบง าโลกยุคโลกาภิวฒัน์ จนท าให้สงัคมดั้งเดิมเปล่ียนแปลงไปสู่ “สงัคมบริโภคนิยม” 
ผูค้นในสงัคมตอ้งผจญกบัความทุกข ์เผชิญกบัปัญหานานาชนิด  3 

ปัจจัยท่ีท าให้เกิดลัทธิบริโภคนิยม 
1. กระแสโลกาภิวัฒน์ คือ พฒันาการขั้นสุดท้ายของทุนนิยมท่ีเปล่ียนส่ิงต่างๆ ให้เป็น

ส่ือของการซ้ือขายแลกเปล่ียน  จากเดิมท่ีเป็นทรัพยากรแรงงานมาตกัตวงเอาแม้กระทัง่วฒันธรรม
ความรู้สึก คุณค่าและจิตใจของผูค้นให้เป็นสินค้าไปด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการ
ส่ือสารและการคมนาคมภายใต้ระบบทุนนิยมโลก เป็นหัวใจส าคญัของโลกาภิวฒัน์ ก่อให้เกิด
กระบวนการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว ในด้านเศรษฐกิจ สังคมค่านิยมและระบบคุณค่าต่างๆ ใน
สังคมโลกาภิวฒัน์ก่อให้เกิดความฉาบฉวยชั่วแล่น รสนิยม การบริโภคการใช้ชีวิตท าให้บางส่ิง
บางอย่างเลือนหายไปจากจิตส านึกของบุคคล อาทิ ความรู้สึกสงบ ความต่อเน่ืองมัน่คง ความผกูพนั
กบัสถานท่ีและเวลา การเปล่ียนแปลงวิธีคิด เปล่ียนวิธีการมองความจริง และแบบแผนการใช้
ชีวิตประจ าวนัของปัจเจกบุคคลท่ีเคยปฏิบติัสืบทอดกนัมาท าให้คุณค่าต่างๆท่ีเคยยดึถือเปล่ียนไป 

2. นโยบายของรัฐ  การด าเนินนโยบายทางการเงินการคลงัท่ีท าให้ประชาชนมีอ านาจ
ในการซ้ือเพิ่มข้ึน ผลกัดนัและให้สงัคมไทยและคนไทยเขา้สู่กระแสบริโภคนิยมไดอ้ยา่งไม่รู้ตวั เม่ือ
สงัคมเขา้สู่ระบบบริโภคนิยมเต็มท่ี ระบบคุณค่าก็จะแปรเปล่ียนจากระบบความร่วมมือและความ
เก้ือกลูต่อกนั มาเป็นระบบการแข่งขนัและชิงดีชิงเด่นกนั  

3. การเมืองแบบประชาธิปไตยทุนนิยม ระบบทุนเขา้มามีบทบาทในระบบการเมือง
และระบบประชาธิปไตยแบบตวัแทนกลุ่มอ านาจทางการเมืองกบักลุ่มอ านาจทางเศรษฐกิจเป็นคน
กลุ่มเดียวกนัโครงสร้างของการคานอ านาจจะถูกระบบทุนและระบบการเมืองแบบประชาธิปไตย
รวมศูนยค์รอบง าการด าเนินการทางการเมือง และการก าหนดนโยบายจึงถูกครอบง าจากนกัธุรกิจ
การเมือง  

 
3 นิธิ เอียวศรีวงศ,์ “บริโภค,” โพสตโมเดิร์น (กรุงเทพฯ: อมัรินทร์, 2547), 10. 
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4. ค่านิยมของสังคมไทย ค่านิยม (Value) ของสงัคมไทย หมายถึง ส่ิงท่ีคนสนใจส่ิงท่ี
คนปรารถนาจะได ้ปรารถนาจะเป็นหรือกลบักลายมาเป็นมีความสุขท่ีได้เห็นได้ฟังได้เป็นเจ้าของ
ค่านิยมในสังคมจึงเป็น "วิถีของการจดัรูปความประพฤติ" ท่ีมีความหมายต่อบุคคล เป็นแบบฉบบั
ของความเป็นแบบฉบับของความคิดท่ีมีคุณค่าส าหรับยึดถือในการปฏิบัติตัวของคนในสังคม 
ความหมายของค่านิยมค าว่า ค่านิยมเป็นแนวความคิด ความเช่ือ เป็นอุดมการณ์ เป็นความต้องการ
ของกลุ่มคนในสังคม ซ่ึงยอมรับว่าเป็นส่ิงท่ีดี มีคุณค่าควรแก่การน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
เป็นกรอบของการด าเนินชีวิตเพื่อประโยชน์สุขของตนเองและส่วนรวม ทั้งน้ีอยู่ในดุลยพินิจของ
ตนเองเพราะจะมีค่านิยมท่ีพึงประสงคแ์ละไม่พึงประสงคค์วบคู่กบัไปแต่ละสังคม เพราะค่านิยม
ของแต่ละสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย ์เป็นมรดกทางความคิดของคนไทยและเป็นพื้นฐานของการ
เกิดขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรมอีกดว้ยลกัษณะของค่านิยม4 

ลกัษณะของค่านิยม พอสรุปไดด้งัน้ี 
   1. ก าหนดการประพฤติปฏิบติัของคนในสงัคม 
   2. สมาชิกในสงัคมยดึถือมานาน 
   3. ค่านิยมท่ียดึถือนั้นเป็นความตอ้งการของคนในสงัคม 
   4. สมาชิกในกลุ่มให้การยอมรับ 

ดงันั้น ค่านิยมจึงเป็นรูปแบบความตอ้งการของมนุษยใ์นสงัคมหน่ึง ๆ ท่ีมีเป้าหมาย มี
การยดึถือของสมาชิกในกลุ่มนั้น โดยส่งผลให้เกิดการตดัสินใจของคนในสงัคม ซ่ึงจะน าไปสู่การ
ปฏิบติัสืบทอดเป็นวฒันธรรมว่าเป็นส่ิงท่ีน่ากระท าและน่ายกยอ่ง 

ค่านิยมท่ัวไปของสังคมไทย 
ค่านิยมทัว่ไปของสงัคมไทย มีทั้งดีและไม่ดี ซ่ึงแลว้แต่ทศันคติของแต่ละกลุ่มบุคคล

หรือกลุ่มคนตามโอกาสหรือวาระต่าง ๆ หากส่ิงใดท่ีเราเห็นวา่ไม่ดีควรหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติั ส่ิงใด
เห็นว่าดีเป็นประโยชนแ์ก่สงัคมเรากค็วรปฏิบติัเพื่อเสริมสร้างสงัคมให้ดีข้ึน ค่านิยมทัว่ไปของ
สงัคมไทยมีดงัน้ี 

1. ความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์
2. เล่ือมใสศรัทธาในพระพทุธศาสนา 
3. นบัถือเงินตรา ยดึมัน่ในเงินทองส่ิงของมากกว่าความดี ให้ความยกยอ่งต่อผูมี้

อ  านาจ 

                                           
4 กรรณิการ์  พูลพิมพ,์ ค่านิยม, เขา้ถึงเม่ือ 11 กมุภาพนัธ ์2558, เขา้ถึงไดจ้าก

https://wiki.stjohn.ac.th/groups/poly_ordinarycourse1/wiki/c0572/_3___.html 
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4. ขาดระเบียบวินยั เช่นค าพูดท่ีว่า “ท าอะไรตามใจคือไทยแท”้ 
5. เคารพผูอ้าวุโส ยกยอ่งผูมี้ความรู้ 
6. รักความสนุก ชอบความสบาย รักความอิสระ ไม่ชอบขดัใจใคร 
7. มีความกตญัญูรู้คุณ รักพวกพอ้ง มีความเอ้ือเฟ้ือเพื่อแผ ่
8. ไม่ตรงต่อเวลา ชอบผดัผอ่นเล่ือนเวลา 
9. ขาดความอดทน ขาดความกระตือรือร้น เช่ือโชคลาง อยากรวย ชอบเล่นการ

พนนั 
10. ชอบงานพิธี สอดรู้สอดเห็น ลืมง่าย ชอบนบัญาติ 
11. ชอบโฆษณา ชอบของแจกของแถม เห็นใครดีกว่าไม่ได ้
12. ชอบต่อรอง ชอบพดูหรือบอกเล่าเกินความจริง 

ค่านิยมสังคมเมืองและสังคมชนบท พิธีกรรมทางศาสนาค่านิยมสงัคมเมือง 
1. ชอบหรูหรา ใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย 
2. นิยมสินคา้ Brandname จากต่างประเทศ 
3. ยกยอ่งผูมี้อ  านาจเงินทอง 
4. นิยมในเร่ืองวตัถุ 
5. เห็นแก่ตวั มีการแข่งขนักนัมาก 
6. เช่ือในเร่ืองหลกัการเหตุผล 
7. ชอบเส่ียงโชค 
8. ร่วมงานหรือพิธีกรรมทางศาสนานอ้ย 
9. ชีวติอยูก่บัเวลา แข่งขนักบัเวลา 
10. ขาดความมีระเบียบวินยั 
11. ไม่ชอบเห็นใครเหนือกว่า เห็นแก่ตวั 

ค่านิยมสังคมชนบท 
1. ประหยดั อดออม เศรษฐกิจพอเพียง 
2. นิยมภูมิปัญญาไทย สินคา้ไทย 
3. ยกยอ่งคนดี ความมีน ้าใจ 
4. นิยมเร่ืองคุณงามความดี มีจริยธรรม 
5. เสียสละ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เห็นแก่ส่วนรวม 
6. เช่ือโชคลาง ไสยศาสตร์ 
7. ชอบเล่นการพนนั 
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8. ชอบท าบุญร่วมมาก5 

การบริโภคเชิงสัญญะ 
การบริโภคเชิงสัญญะหมายถึงการบริโภคท่ีไม่ได้หมายถึงการบริโภควตัถุ ไม่ใช่การ

บริโภคท่ีตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานแต่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการบริโภคเพื่อความรู้สึกทาง
จิตใจ อารมณ์ ค่านิยมท่ีมีความเปล่ียนแปลง แปรผนัไปตามยุคสมยัแนวคิดเก่ียวกบัการบริโภค
เชิงสญัญะ (consumtionofsign) แนวคิดของโบดริยาร์ดปัจจุบนัวตัถุ/สินคา้ในวฒันธรรมการบริโภค
มิไดมี้หนา้ท่ีพื้นฐานทัว่ไป แต่ถูกสงัคมให้ความหมายเชิงสญัลกัษณ์เขา้ไป เพื่อผกูร้อยความสมัพนัธ์
ท่ีคนมีต่อวตัถุการบริโภค 

ในปัจจุบันไม่ใช่การบริโภคเพื่อสนองความต้องการพื้นฐาน แต่เป็นการบริโภคเชิง
ความหมาย หรือการบริโภคเชิงสญัญะสัญญะท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนของส่ิงอ่ืน ปฏิบติัหน้าท่ีแทนส่ิง
อ่ืนท่ีขาดหายไปดงันั้นส่ิงของต่าง ๆ ไม่ได้มีคุณค่าในตวัเอง แต่ถูกก าหนดให้เป็นตวัสร้างระบบ
คุณค่าระบบใดระบบหน่ึงท่ีด ารงอยูอ่ยากมายในสังคมในการบริโภคเชิงสัญญะนั้น ตวัสินคา้ได้ถูก
เปล่ียนไปเป็นสญัญะก่อนท่ีจะถูกบริโภค 

จากสภาพแวดลอ้มท่ีได้สงัเกตผูค้นในสังคมเมือง สรีระของมนุษยโ์ดยเฉพาะผูห้ญิงซ่ึง
จะมีลกัษณะทางกายภาพท่ีเปล่ียนแปลงได้เร็วกว่าผูช้าย เม่ือบริโภคอาหารในปริมาณท่ีมากเกิน
ความจ าเป็นของร่างกายและผูห้ญิงมกัจะให้ความสนใจในรูปร่างรูปทรงของตนเอง เพื่อให้เกิด
ความงามและคุณลกัษณะท่ีพึงปรารถนา จึงส่งผลให้เกิดธุรกิจทางดา้นความงามเก่ียวกบัสรีระของ
ร่างกาย หรือธุรกิจลดน ้ าหนัก ซ่ึงสามารถพบเห็นส่ือโฆษณาได้ตาม หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
โทรทศัน ์และวิทย ุต่างน าเสนอในแง่มุมต่างๆเก่ียวกบัร่างกายให้มีสดัส่วนสวยงาม แต่สรีระร่างกาย
ส่วนต่างๆเป็นผลมาจาการบริโภคอาหารท่ีมีปริมาณไขมนัมากเกินความจ าเป็นของกาย ในบางคน
อว้นมาจากกรรมพนัธุ์หรือเป็นโรค เช่น ต่อมไร้ท่อผิดปกติ และจากส่ิงเหล่าน้ีท าให้รูปทรงของคน
อว้นข้ึน จึงเป็นสรีระร่างกายของผูค้นในสงัคมปัจจุบนั6     

จากส่ิงเหล่าน้ีท าให้ขา้พเจ้าสนใจในรูปทรงของคนอว้น และอุปกรณ์ในการลดน ้าหนกั
ต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นส่ือโฆษณาต่างๆ จึงเป็นประเด็นส าคญัในการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธชุ์ดน้ี เพื่อแสดง

                                           
5
 เร่ืองเดียวกนั 

6
 ประสิทธ์ิชยั จรัสชยัวรรณา, “บริโภค” (วิทยานิพนธป์ริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา

ภาพพิมพ ์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร, 
2552), 6. 
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ให้เห็นถึง สรีระร่างกายของคนในยุคสังคมปัจจุบัน และการบริโภคส่ือท่ีไม่ได้ไตร่ตรอง ขาด
วิจารณญาณในการเท่าทนัส่ือ 

 
3. การสะท้อนเนือ้หาโดยใช้วรรณคดีไทย 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมชุดน้ีขา้พเจ้าใช้ตวัละครในวรรณคดีไทย คือ 
ยกัษม์าสร้างความหมายเชิงสญัลกัษณ์ของความอยากได ้อยากมี อยากเป็น เพื่อให้เป็นท่ียอมรับและ
สร้างการเปล่ียนแปลงตนเองให้เป็นคนใหม่จากเพียงภายนอกท่ีมองเห็นในกระแสสังคมแบบ
บริโภคนิยม ซ่ึงความอยากเหล่าน้ีเกิดข้ึนภายในจิตใจเป็นนามธรรม ในทางพระพุทธศาสนา 
ศิลปกรรมไทยและวรรณคดีไทย 

ลว้นมีเร่ืองราวของยกัษเ์ป็นตวัละครและใช้ส่ือสัญลกัษณ์ ยกตวัอย่างในวรรณคดีไทย
เร่ืองสงัขท์องไดแ้ก่ นางพนัธุรัตน ์นางผีเส้ือสมุทรจากเร่ืองพระอภยัมณี และนางส ามะนกัขาในเร่ือง
รามเกียรต์ิ  เป็นตน้ 

นางผเีส้ือสมุทรเป็นตวัละครจากวรรณคดีเร่ืองพระอภยัมณี ท่ีคนรู้จกักนัมากท่ีสุดตวั
หน่ึงในวรรณคดีไทยทั้งหมด   แม้จะไม่มีบทบาทมากนกัในเร่ือง   แต่ก็ถือเป็นตน้เหตุของเร่ืองราว
ทั้งหมด   อีกทั้งมีร่างกายสูงใหญ่ รูปร่างอปัลกัษณ์   ท าให้คนจดจ านางไดม้ากข้ึน   แต่ก็มกัจะจดจ า
ในแง่ร้าย โดยเฉพาะในความอปัลกัษณ์ของนาง จนถึงกบัมีค าเปรียบเทียบว่า "ผูห้ญิงคนนั้นอว้น
และตวัใหญ่อยา่งกบัผเีส้ือสมุทร"  แต่ความเป็นจริงแลว้ เบ้ืองหลงัความอปัลกัษณ์ กกัขฬะนั้น   นาง
ซ่อนอะไรไวบ้า้ง แต่หากมามองให้ลึกซ้ึงถึงจิตใจของนางผเีส้ือสมุทรแลว้ นางกเ็ป็นเพียงผูห้ญิงคน
หน่ึง ท่ีมีชีวิตเปล่าเปล่ียว อา้งวา้งไม่เคยพบชายใด อีกทั้งรูปร่างหน้าตาอปัลกัษณ์จะมีใครมาเหลียว
แล แต่เม่ือนางไดม้าพบพระอภยัมณี ก็เกิดความรักครั้ งแรกข้ึน และตอ้งการสร้างครอบครัวร่วมกนั
อยา่งท่ีผูห้ญิงทัว่ไปใฝ่ฝัน นางรู้ตวัว่าเพราะรูปร่างหนา้ตาของนาง  คงไม่มีทางท่ีพระอภยัมณีจะหัน
มาสนใจนางเป็นแน่แท ้แต่ดว้ยความหลงอยา่งหนา้มืดตามวั นางจึงตดัสินใจลกัพาตวัพระอภยัมณี
ไปด้วยความหวงัว่าเม่ืออยูด่้วยกนันานๆ พระอภยัมณีจะหลงรักนางเอง นางท าทุกอยา่งเพื่อให้พระ
อภยัมณีพอใจ ทั้ งแปลงกายเป็นสาวงามเวลาท่ีอยูก่บัพระอภยัมณี หาอาหารมาปรนเปรอมิได้ขาด 
นางท าหน้าท่ีภรรยาและแม่ท่ีดีมาโดยตลอด นางเคารพ ให้เกียรติ และเช่ือใจสามีจนในตอนท้าย
แมแ้ต่พระอภยัมณีเองกย็อมรับว่านางท าหนา้ท่ีภรรยาไดไ้ม่ขาดตกบกพร่อง7 

                                           
7
 เรณู  สุมาลยั, ตัวร้ายในวรรณคดี 2 นางผีเส้ือสมุทร, เขา้ถึงเม่ือ 9 ตุลาคม 2557,  เขา้ถึง

ไดจ้าก http://thai.thepbodint.ac.th/topmenu.php?c=listknowledge&q_id=118 
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ยกัษจ์ะมีหลายระดบัข้ึนกบับุญบารมี ยกัษช์ั้นสูง จะมีวิมานเป็นทอง มีรูปร่างสวยงาม 
มีเคร่ืองประดบั มีรัศมี แต่ผิวจะด า ด าอมเขียว อมเหลือง ด าแดงก็มี แต่ว่าด าเนียน มีอาหารทิพย ์มี
บริวารคอยรับใช ้ปกติไม่เห็นเข้ียว เวลาโกรธจึงจะมีเข้ียวงอกออกมา ยกัษช์ั้นกลาง ส่วนใหญ่จะเป็น
บริวารคอยรับใช้ของยกัษช์ั้นสูง ส่วนยกัษช์ั้นต ่าท่ีบุญนอ้ยก็จะมีรูปร่างน่าเกลียด ผมหยิก ตวัด า ตา
โปน ผวิหยาบ เหมือนกระดาษทราย นิสยัดุร้ายยกัษเ์กิดได ้3 แบบ คือ    

1. เกิดแบบโอปปาติกะ เกิดแลว้โตทนัที 
2.เกิดแบบชลาพุชะ เกิดในครรภ ์
3. เกิดแบบสงัเสทชะ เกิดในเหงื่อไคล 
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบรูปแบบของจินตภาพยกัษใ์นงานศิลปกรรมไทย 
 

ลักษณะจินตนาการส่วน
ต่างๆท่ีแสดงความเป็นยักษ์ 

ลักษณะจินตนาการส่วน
ต่างๆท่ีแสดงถึงหน้านาง 

การวิเคราะห์ลักษณะของยกัษ์ท่ี
น ามาใช้ในผลงาน 

ใบหน้ายักษ์ 

 
 

ใบหน้านาง 

 

ใบหนา้ของยกัษมี์ลกัษณะรูป
ส่ีเหลี่ยมรายละเอียดบนใบหนา้ดูน่า
กลวัซ่ึงต่างจากตวัภาพหรือเทวดา
นางฟ้าจะเป็นรูปวงรีหรือรูปไข่วง
หนา้รู้สึกอ่อนหวาน งดงามดุจ
นางในจินตนาการตามแบบไทย 
 

ตาและคิว้ 

 
 

ตาและคิว้ 

 

ยกัษมี์ลกัษณะตาโพลงค้ิวหนาและมี
ปลายค้ิวเป็นกนกเปลวเพลิง 

              
ส่วนนางค้ิวโก่งไดรู้ปและตาสวยงาม 
                      

จมูก 

 
 

จมูก 

 

จมูกของยกัษ์กลมและบานใหญ่ตา
จมูกหน้านางนั้นได้รูปสวยงามเป็น
ลกัษณะของผูห้ญิงสวยตามคติไทย 
 
 
 

ปาก 

 
 

ปาก 

 

ปากของยกัษล์กัษณะแสยะฟันยืน่มา
ด้านหน้ามีเข้ียวโงง้ออกมานอกปาก
ดูน่ากลวัและเป็นอนัตราย 
ส่วนหน้านางปากเป็นกระจับตาม
ลกัษณะความงดงามอย่างไทยและดู
ราวกบัมีรอยยิม้ตลอดเวลามีความสุข 
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ลักษณะยักษ์ท่ีพบเห็นในงานศิลปกรรมไทยประเภทต่างๆ 
 

 
 
ภาพท่ี 1 การเขียนลายเส้นรูปยกัษใ์นงานศิลปะไทย  
ท่ีมา: แหล่งเรียนรู้ศิลปะ, งานจิตรกรรมไทย, เขา้ถึงเม่ือ 22 กมุภาพนัธ ์2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://krumainakdee.blogspot.com/2012/10/blog-post_577.html 
 

จากภาพลกัษณะลายเส้นท่ีเขียนภาพยกัษแ์บบไทยประเพณี เราจะเห็นว่ามีดวงตากลม
โต ค้ิวหนาปลายกระดกเป็นลายเปลว ปากแสยะฟันยื่น มีเข้ียวโงง้ บริเวณขอบปากถึงบริเวณแกม้
เป็นพลายลายเปลว ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ีเป็นรูปลกัษณ์จากการจินตนาการของช่างศิลป์ไทยตั้งแต่สมัย
อดีต 

 
 

ภาพท่ี 2 ลกัษณะภาพนางยกัษใ์นงานจิตรกรรมไทย 
ท่ีมา: การศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม บนัเทิง, นางส ามนักขา, เขา้ถึงเม่ือ 22 กมุภาพนัธ ์2558, เขา้ถึงได้
จาก http://www.baanmaha.com/community/thread31943.html 
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ภาพท่ี 3 ลกัษณะภาพนางยกัษใ์นงานจิตรกรรมฝาผนงัไทย 
ท่ีมา: แหล่งเรียนรู้ศิลปะ, งานจิตรกรรมไทย,  เขา้ถึงเม่ือ 22 กมุภาพนัธ ์2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.thapra.lib.su.ac.th/ 
 

 
 
ภาพท่ี 4 ลกัษณะภาพนางยกัษแ์บบประติมากรรมไทย  
ท่ีมา: การศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม บนัเทิง, งานประติมากรรมไทย, เขา้ถึงเม่ือ 22 กมุภาพนัธ ์2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanwitcha&monthhttp 
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ภาพท่ี 5 ลกัษณะภาพนางยกัษใ์นงานประติมากรรมหุ่นข้ีผึ้ง 
ท่ีมา: การศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม บนัเทิง, เขา้ถึงเม่ือ 22 กมุภาพนัธ ์2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.bloggang.com/ 
 

จากลกัษณะของยกัษ์ท่ีปรากฏอยู่ในงานศิลปกรรมไทยตั้ งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน 
ยงัคงมีเอกลกัษณ์ของความเป็นไทยอยา่งชดัเจน แต่ด้วยกระบวนการสร้างสรรคท่ี์เป็นลกัษณะส่วน
ตนจึงน ามาปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้ท่าทางของยกัษ์ในแบบท่ีต้องการ และ
สอดแทรกแนวความคิดเชิงสัญลกัษณ์เพื่อให้นางยกัษใ์นชุดงานสร้างสรรคน้ี์ดูน่ารักและมีความสุข
ตามแนวความคิดท่ีตั้งใจไว ้
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นางยักษ์ในวรรณคดีไทย 
นางยกัษใ์นวรรณคดีไทยท่ีรู้จกักนัและรับรู้ถึงเร่ืองราวบทบาทจากวรรณกรรมมาอยา่ง

ยาวนาน  เช่น นางส ามนกัขาจากเร่ืองรามเกียรต์ิ นางผเีส้ือสมุทรจากเร่ืองพระอภยัมณีและนางพนัธุ
รัตน์จากเร่ืองสังขท์อง จึงได้หยิบยกตวัละครเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกเร่ืองราวท่ีมีอิทธิพลอนั
เป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมปูนป้ันครั้ งน้ี 

 

 
 
ภาพท่ี 6 ภาพนางยกัษส์ ามนกัขา 
ท่ีมา: การศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม บนัเทิง, นางส ามนักขา, เขา้ถึงเม่ือ 22 กมุภาพนัธ ์2558, เขา้ถึงได้
จาก http://www.baanmaha.com/community/thread31943.html 

 
นางส ามนกัขาเป็นธิดาองคเ์ดียวของท้าวลสัเตียนและนางรัชฎามีสวามีคือชิวหา เป็น

น้องสาวของทศกณัฐ์ กุมภกรรณ พิเภก ขรทูษณ์และตรีเศียรนางส ามะนักขามีสามีช่ือ ชิวหา ซ่ึง
ชิวหาผูน้ี้ท าหน้าดูแลกรุงลงกาเม่ือทศกณัฐไ์ดไ้ปเท่ียวป่ากบันางมณโฑตลอดเวลา 7 วนั 7 คืนท าให้
เกิดง่วงนอน จึงได้แลบล้ินยาวออกมาปกคลุมกรุงลงกาและนอนหลบัพกัผ่อน เม่ือทศกณัฐ์กลบัมา
พบว่ากรุงลงกาถูกปกคลุมกคิ็ดว่าเป็นเวทมนตร์ของศตัรู จึงขวา้งจกัรไปตดัล้ินชิวหาจนขาดท าให้
ชิวหาถึงแก่ความตายยงัความเศร้าโศกเสียใจให้แก่นางส ามนกัขายิง่นกั8 

                                           
8 พทัธนนัท ์ ศุกระศร, ประวัตินางส ามนักขา, เขา้ถึงเม่ือ 2 กมุภาพนัธ ์2558, เขา้ถึงได้

จาก http//www: mcpswis.mcp.ac.th 
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หลงัจากชิวหาส้ินไป วนัหน่ึงนางส ามนกัขาไปเท่ียวป่าและได้พบพระรามจึงเกิดหลง
รักข้ึนและได้เขา้ไปเก้ียวพาราสี แต่พระรามไม่สนใจ นางส ามนกัขาจึงตามพระรามไปท่ีอาศรมเห็น
นางสีดา จึงคิดว่า ถา้หากตนก าจดันางสีดาได ้พระรามคงจะหันมาสนใจตน ดงันั้น นางส ามะนกัขา
จึงเขา้ไปท าร้ายนางสีดาแต่ถูกพระรามจบัได ้พระลกัษณ์จึงจบัตดัหูและจมูก เป็นเหตุให้เกิดสงคราม
ระหว่างพระรามกบัทศกณัฐ์ 

นางส ามนักขา มีบุตรเป็นรากษส 3 ใน 10 แห่งกรุงลงกา คือ กุมภกาศอดูลยกัษิณี 
และวรณีสูร 

นางผีเส้ือสมุทร 
นางผีเส้ือสมุทร นางเกิดจากก้อนหินในมหาสมุทร โดยนางอสูรตนหน่ึงได้พรพิเศษ

ถอดดวงใจฝากไวก้บักอ้นหินนั้นแลว้ข้ึนไปรบกบัพระเพลิงถูกไฟกรดไหม้หมดทั้งกายแต่ดวงใจ
และอายุยงัไม่หมด กอ้นหินนั้นได้ไอน ้าและไอดินกง็อกออกเป็นแขนขาอยา่งแขง็แรง นบัหม่ืนปีก็มี
ชีวิตข้ึนมาเป็นผเีส้ือสมุทรเป็นใหญ่ในหมู่ภูติผใีนย่านแม่น ้ าอโนมานมีอิทธิฤทธ์ิมากสามารถนิรมิต
ร่างกายให้ใหญ่โตหรือสวยงามอยา่งไรกไ็ด ้มีมนตร์วิเศษเรียกฝนและลูกเห็บไดด้ว้ย 

 

 
 
ภาพท่ี 7 ประติมากรรมรูปนางผเีส้ือสมุทร  
ท่ีมา:การศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม บนัเทิง,  เขา้ถึงเม่ือ 22 กมุภาพนัธ ์2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wanwitcha&monthhttp 
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วนัท่ีพระอภยัเป่าป่ีให้พราหมณ์หนุ่มทั้งสามและศรีสุวรรณฟังท่ีชายน ้านั้น นางผีเส้ือก าลงัเท่ียวเล่น
จบัสัตวน์ ้ าเป็นๆกินเป็นอาหารอยูเ่ผอิญได้ยินเสียงป่ีพระอภยัมณีก็ป่วนป่ันหัวใจดว้ยความเสน่หา 
เขา้เกยฝ่ังอยา่งรัญจวนใจเห็นพระอภยัมณีทั้งรูปงามและเป่าป่ีไพเราะนางผีเส้ือสมุทรถึงกบักระโดด
ข้ึนไปอุ้มเอา พระอภัยมณีไปไวใ้นถ ้ าแล้วจ าแลงร่างเป็นมนุษยป์รนนิบัติพระอภัยมณีอย่างดียิ่ง
แรกๆ พระอภยัมณีกไ็ม่ยอมแต่ต่อมาไม่อาจหลีกเล่ียงไดจึ้งอยูกิ่นกบันางถึงแปดปีเศษ 

ความรักของนางผเีส้ือสมุทรรุนแรงและมัน่คงต่อองคพ์ระอภยัมณียิ่งนกั พระอภยัมณี
จะด่าว่าอยา่งไรนางกไ็ม่เคยถือโกรธ เม่ือสินสมุทรพาพระอภยัมณีหนีนั้น ผเีส้ือยกัษไ์ม่ไดโ้กรธพระ
อภยัมณีเลยไปโกรธเงือกพ่อแม่ท่ีให้พระอภยัมณีข่ีหลงัถึงขนาดท่ีพอจบัตวัได้ก็ฆ่าเสียครั้ งถึงเกาะ
แกว้พิสดารพระโยคีห้ามปรามและป้องกนัพระอภยัมณี ผีเส้ือยกัษ ์ก็ด่าว่าฤาษีแต่กบัพระอภยัมณี
แลว้นางตาม ออ้นวอนและกราบกรานอยา่งน่าสงสารถึงนางผีเส้ือจะรักพระอภยัมณีเพียงใดก็ตาม 
แต่พระอภยัมณีกลวัฤทธ์ิและความโมโหร้ายของนางเสียแลว้ จึงตดัใจเป่าป่ีสงัหารนางเสีย เพื่อมิให้
เป็นภยัต่อมนุษยแ์ละสตัวอ่ื์นทัว่ไปนางผเีส้ือยกัษต์ายไปดว้ยความรักอยา่งน่าสงสาร9 

นางพันธุรัตน์ 
นางพนัธุรัตน์เป็นยกัษใ์จดีในละครเร่ืองสงัขท์องนางเล้ียงดูพระสังขแ์ละรักเหมือนลูก  

แต่ความรักของนางกลบัท าลายตวันางเอง  เพราะเท่ากบัว่าเม่ือพระสังข ์ “ปีกกลา้ขาแขง็” แลว้กห็นี
จากนางไปเป็นความขดัแยง้ระหว่างนางพนัธุรัตนก์บัพระสงัขต์ั้งแต่แรกท่ีท้าวภุชงคส่์งพระสงัขม์า
เป็นลูก โหรไม่เห็นด้วย  แต่นางไม่ฟังค าทกัทว้งเพราะรักใคร่เอ็นดูพระสงัขเ์สียแลว้  แต่วิตกว่าตน
เป็นยกัษ ์ พระสงัขเ์ป็นมนุษยจ์ะกลวัยกัษ ์ จึงสั่งให้พวกยกัษจ์ าแลงกายเป็นมนุษยท์ั้งหมด  นางยกัษ์
เร่ิมต้นด้วยการหนีความจริง เม่ือโหรท านายว่าพระสังขจ์ะก่อความวิบัติให้นาง กไ็ม่ตดัไฟต้นลม
เสียก่อน นอกจากน้ียงัไม่ยอมรับฟังเหตุผลโมโหร้ายท่ีถูกขดัใจ ถือเอาความคิดของตนเองเป็นใหญ่
นางพนัธุรัตนแ์ปลงกายอ าพรางไม่ให้พระสังขรู้์จนเวลาผ่านไปร่วมสิบปี  แต่นางกก็ลวัว่าพระสังข์
จะหนีไป  

 
 

 

                                           
9
 ภาทิพ ศรีสุทธ์ิ, “วรรณคดีมรดกพระอภยัมณี,” ในเอกสารการสอนชุดวิชาภาษาไทย 4 

หน่วยท่ี 10 (กรุงเทพฯ: องคก์รการคา้ของคุรุสภา, 2548), 164 -191. 
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ภาพท่ี 8 ประติมากรรมรูปนางพนัธุรัตน์ 
ท่ีมา: การศึกษา ศิลปะ วฒันธรรม บนัเทิง, ประติมากรรมไทย, เขา้ถึงเม่ือ 22 กมุภาพนัธ ์2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก https://www.flickr.com/photos 
 

จึงคอยระวงัอยู่ตลอดเวลา  แม้เวลาท่ีจะไปป่ากย็งัหลอกพระสงัขจ์นพระสังข ์ ถึงแมจ้ะเป็น
ยกัษน์างพนัธุรัตนก์เ็ป็นแม่ท่ีอุม้ชูพระสงัขม์าเป็นเวลานานให้ความห่วงใยเสมอตน้เสมอปลาย  พระ
สังขเ์องก็อดท่ีจะโศกเศร้าอาลยัอาวรณ์ไม่ได้ ครั้นพอเห็นพระสังขไ์ม่ยอมลงมาหาแน่แล้ว นางก็
เขียนมหาจินดามนตร์ไว้ให้เพื่อเป็นการเตรียมการให้พระสังข์ไปผจญกบัอุปสรรคและแก้ไข
อุปสรรคไดก้ารกระท าของนางคือการเสียสละเพื่อลูกอยา่งแทจ้ริง10 

 

 

 
 
 

                                           
10

 กิตติยา วิทยานารถไพศาล, วิเคราะห์ตัวละคร, เขา้ถึงเม่ือ 2 กมุภาพนัธ ์2558, เขา้ถึง
ไดจ้าก http://www.thaigoodview.com 
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4. ผลงานศิลปกรรมท่ีสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนสังคม 
 

 
 

ภาพท่ี 9 นายทองร่วง เอมโอษฐ ศิลปินแห่งชาติสาขาทศันศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศลิปะปูนป้ัน) 
(ถ่ายโดย ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 6 ตุลาคม 2557) 

 
ทองร่วง เอมโอษฐ 
ทองร่วง เอมโอษฐ เกิดเม่ือวนัท่ี 8พฤศจิกายน พุทธศกัราช 2486 ท่ีต าบลบางกระบือ 

อ าเภอบางคนทีจงัหวดัสมุทรสงคราม เป็นบุตรคนท่ี 2 ในจ านวนพี่น้อง 4 คน ของนายยศ เอมโอษฐ
และนางส าลีเอมโอษฐสมรสกบันางบุญเจือน เอมโอษฐ มีบุตร 2 คน ชาย 1 คน หญิง 1 คน จบ
นกัธรรมชั้นเอก จากวดัอมัพวนัเจติยาราม จงัหวดัสมุทรสงคราม ปริญญากิตติมศกัด์ิ จากสถาบัน
ราชภฎัเพชรบุรี จงัหวดัเพชรบุรี 

เร่ิมท างานปูนป้ันตั้งแต่ พ.ศ. 2504 จนถึงปัจจุบนั โดยป้ันงานให้กบัวงัและวดัต่างๆ ใน
จงัหวดัเพชรบุรีและในต่างจงัหวดัพ.ศ. 2522 ได้รับเชิญจากกรมศิลปากรในฐานะผูเ้ช่ียวชาญพุทธ
ศิลป์สถาปัตยกรรมและประติมากรรมไทยในโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วดัพระศรีรัตนศาสดาราม
และพระบรมมหาราชวงั ในช่วงเตรียมการฉลอง 200 ปีกรุงรัตนโกสินทร์11 

                                           
11

 กรมส่งเสริมวฒันธรรม หออคัรศิลปิน, ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2554 
(กรุงเทพฯ: อมัรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง, 2554), 88 - 90. 
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นอกจากความละเอียดละเมียดละไมแสนประณีตในศิลปะปูนป้ันท่ีมีให้ช่ืนชมแล้ว 
จุดเด่นเฉพาะตวัในการสร้างประติมากรรมของครูทองร่วง เอมโอษฐ คือการเสนอประเด็นสังคม
และการเมืองสอดแทรกในผลงานมากมาย จนได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินปูนป้ันผูส้ร้างสรรค์
สังคม สร้างอรรถรสในการช่ืนชมผลงาน ดูแล้วมีชีวิตชีวา ไม่ว่าสังคม การเมือง ผ่านการป้ันรูป
ลอ้เลียนนกัการเมืองแต่ละยุคสมยั เพื่อให้ขอ้คิดและสอดแทรกคติธรรมต่างๆ ผลงานมากมายเป็นท่ี
จดจ าและกล่าวขานในสังคม อาทิ งานปูนป้ัน ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช นายกรัฐมนตรีแบกฐานพระ 
แลว้ยงัมีงานปูนป้ันในวดัมหาธาตุวรวิหาร จงัหวดัเพชรบุรี ท่ีน าเร่ืองราวจากวรรณคดีพระอภยัมณี
มาสอดแทรกเหตุการณ์ การเรียกร้องประชาธิปไตย 14 ตุลา 2516 และเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ไวใ้น
ฉากสงครามไดอ้ยา่งกลมกลืนเป็นงานปูนป้ันท่ีมีแง่คิดและสวยงาม12 

 

 
 
ภาพท่ี 10 ผลงานประติมากรรมปูนป้ันของทองร่วง เอมโอษฐ ช่ือภาพ ชวนไถนา 

  (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 15 ตุลาคม 25 

ลกัษณะประติมากรรมปูนป้ันร่วมสมัยของทองร่วง เอมโอษฐเป็นเร่ืองราวท่ี
เกิดข้ึนในสังคมปัจจุบันและแสดงออกในลักษณะเชิงเสียดสีผ่านรูปแบบท่ีเรียบง่ายรวดเร็ว 
ตรงไปตรงมาส่วนใหญ่ผลงานของทองร่วงเป็นเน้ือหาของข่าวการบ้านการเมืองท่ีเกิดข้ึนในวาระ
ต่างๆด้วยผลงานในลกัษณะน้ีเองจึงท าให้เป็นท่ีรู้จกัทั้งตวัของท่านและผลงานประติมากรรมอีกทั้ง

                                           
12 ไทยโพสต,์ ทองร่วง เอมโอษฐจากคนป้ันปูนสู่ศิลปินแห่งชาติ, เขา้ถึงเม่ือ 2 

กมุภาพนัธ ์2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaipost.net/ 
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ยงัเป็นการสืบสานและต่อยอดงานศิลปะปูนป้ันสกลุช่างเมืองเพชรให้มีรูปแบบศิลปะปูนป้ันงดงาม
เป็นเอกลกัษณ์อีกดว้ย 

งานปูนป้ันมีมานานและได้มีการพัฒนามาถึงยุคสมัยอยุธยา เร่ือยมาจนถึงยุค
รัตนโกสินทร์ ถา้เป็นงานปูนป้ันสมัยอยุธยาท่ีได้รับการยกย่องว่าเป็นงานปูนป้ันฝีมือท่ีมีลวดลาย
งดงามท่ียากจะหาผูใ้ดท าตามไดน้ั้นกป็รากฏอยูท่ี่หน้าบรรณวดัใหญ่สุวรรณาราม หนา้บรรณโบสถ์
วดัสระบวั ส่วนงานปูนป้ันในสมยัรัตนโกสินทร์ท่ีพฒันามาจากสมยัอยุธยาแต่มีการใส่ลวดลายตาม
ความคิดสร้างสรรคข์องช่างลงไปก็ปรากฏอยู่ท่ีหน้าบรรณวดัมหาธาตุวรวิหาร และวดัน้ีนบัเป็น
แหล่งท่ีมีงานปูนป้ันหลากหลายฝีมือช่างอยู่มากมายเลยทีเดียว แต่ในการป้ันแบบไทยประเพณีใน
สมยัน้ีมีอยูท่ ัว่ไป เราเลยคิดว่าลองแหวกมุมแนวคิดการป้ันแบบงานวิจิตรศิลป์มาเป็นภาพลอ้บุคคล
ดา้นการเมืองท่ีแฝงการเสียดสี และแง่คิดต่างๆ ไวถ้า้จะป้ันเร่ืองการเมืองตอ้งติดตามข่าวสารและป้ัน
ให้เสร็จทนัการณ์และต้องรู้จกัแง่มุมของข่าวนั้น วิเคราะห์ให้ออกจนกลายมาเป็นงานศิลปะได้มนั
ถึงจะประสบความส าเร็จ 

 

  “ นายรู้ไหม คนรู้จกัเราไดอ้ย่างไร ก็เพราะเราท างานปูนป้ันลอ้การเมือง เรา
น าเอาเหตุการณ์ปัจจุบนั มาบันทึกเร่ืองราวใส่ไวใ้นงานปูนป้ัน จนเป็นเอกลกัษณ์ เป็นที่
รู้จกั จะเห็นไดว้า่ฝีมือเราก็ไม่ไดป้ั้นสวยอะไร ฉะนั้นถา้มาในสายช่างรับเหมาท าวดั แบบ
ช่างคนอื่นๆน้ี อย่ามาเลย ตอ้งมาต่อแถวต่อคิวเขา มันคงไม่ทนัการณ์ ทั้ งประสบการณ์ 
ทกัษะในความช านาญสู้ช่างคนอื่นเขาไม่ได ้จงไปสร้างแถวใหม่เถิดตามที่ไปร ่าเรียนมา13 

 

 เม่ือการท างานศิลปะปูนป้ันไม่ใช่ต้องติดยึดอยู่กบัการตกแต่งซุ้มหน้าต่าง ประตูหรือหน้า
บรรณโบสถเ์พียงแค่นั้น การต่อยอดศิลปะปูนป้ันให้เป็นงานร่วมสมยัย่อมเป็นทางเลือกท่ีควรจะ
เป็นเพราะเป็นโอกาสอนัดีท่ีงานประเภทน้ีได้เขา้ถึงบุคคลท่ีสนใจศิลปะได้ง่ายข้ึน รวมไปถึงการ
เผยแพร่เพื่อให้ส่ิงน้ีด ารงอยู่และให้รู้จักได้เป็นอย่างดี ตามแบบอย่างผลงานท่ีทองร่วง เอมโอษฐ
ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ประณีตศิลป์-ศิลปะปูนป้ัน) ได้สร้างสรรคเ์ป็นแนวทางไวเ้ป็นท่ี
ประจกัษ ์

                                           
13

 สมัภาษณ์ ทองร่วง  เอมโอษฐ, ศิลปินแห่งชาติปี พ.ศ. 2554, 6 ตุลาคม 2557. 
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ภาพท่ี 11 ผลงานประติมากรรมปูนป้ันของทองร่วง เอมโอษฐ ช่ือภาพ พล.อ.สุจินดา  คราประยรู 
สวมหวัโขนรูปสุนขั 
(ถ่ายโดย ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 15 ตุลาคม 2557)   

 
ประติมากรรมปูนป้ันร่วมสมัยของอาจารยท์องร่วง เอมโอษฐ ช้ินน้ีเป็นปูนป้ันรูป 

พล.อ.สุจินดา คราประยูรสวมหัวโขนรูปสุนัข  ก็เพราะว่า พล.อ.สุจินดา คราประยูรข้ึนเป็น
นายกรัฐมนตรีอยา่งมาสง่างาม ไม่สมศกัด์ิศรี เป็นนายกท่ีไม่ไดม้าจากการเลือกตั้งโดยตรง แต่มีกลุ่ม
การเมืองหนุน หัวโขนท่ีสวมบอกให้เห็นถึงความไม่ย ัง่ยืนถูกถอดเม่ือไหร่กไ็ด้  ประติมากรรมปูน
ป้ันของอาจารยท์องร่วง  เอมโอษฐและผลงานประติมากรรมปูนป้ันของขา้พเจา้มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
เร่ืองของการการน าเร่ืองราวและส่ิงท่ีเป็นท่ีสนใจในยคุสมยันั้นๆมาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะร่วมสมยั 
บนัทึกเหตุการณ์เร่ืองราวในช่วงเวลานั้นๆ 
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อิทธิพลศิลปะท่ีได้รับจากผลงานของ Duane Hanson ซ่ึงเป็นศิลปินแบบ PopArt มี
ความเก่ียวขอ้งกบัผลงานของขา้พเจ้าในด้านของรูปทรงเพราะศิลปินและขา้พเจ้านั้นได้ใช้รูปทรง
ของคนท่ีมีลกัษณะอว้นของขา้พเจา้เป็นยกัษอ์ว้นในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ ทั้งน้ีเพื่อแสดงออก
ถึงการด ารงชีวิตประจ าวนัของผูค้นสรีระของคนในสังคมเมืองและเป็นเร่ืองราวท่ีสะท้อนความเป็น
จริงในการบริโภคของสงัคมเมืองปัจจุบนั 

ผลงานของ Duane Hanson เป็นผลงานดา้นประติมากรรมซ่ึงสร้างในลกัษณะท่ีเหมือน
จริงยิง่กว่าเหมือน (SuperRealist) และตอ้งการแสดงออกถึงสภาพการด ารงชีวิตขั้นพื้นฐานในทุกๆ
วนัของสังคมอเมริกนั ไม่ว่าจะเป็นท่ีท างาน การกินหรือการบริหารร่างกายเพื่อสะท้อนความเป็น
จริงของการใช้ชีวิตด้วยการสร้างสรรคค์วามคิด ผ่านทางร่างกายของคนท่ีแสดงถึงความส้ินหวงั 
ขาดความช่วยเหลือ และไร้ความรู้สึกบนเส้นทางชีวิตของชาวอเมริกนั ทั้งน้ีเพื่อเป็นการกระตุน้ส่ิงท่ี
มองเห็นให้ผูช้มได้พิจารณาอย่างถ่ีถว้นถึงตวัตนของพวกเขาทั้งหลาย14 ผลงานของDuaneHanson
และขา้พเจา้เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวสภาพความเป็นไปของสงัคมเมืองและสะท้อนภาพการด ารงชีวิต
ในประจ าวนัของคนเมือง เช่นเดียวกนั 

 
 
  
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 12 ภาพผลงานประติมากรรมของ Duane Hanson 
ท่ีมา: Duane Hanson, accessed October 20, 2014, available from 
http://www.rogallery.com/botero/botero-bio.htm 
 
 

 

                                           
14 Chistine Davis and others, the Prestel Ditionary of Art and Artists in the 20 th 

Century. (Munich: Prestel Verlay, 1986), 148-149. 
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ผลงานของศิลปินอีกคนหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อผลงานสร้างสรรคคื์อ FernandoBotero เป็น
ศิลปินชาวโคลมัเบีย ท่ีแสดงผลงานดว้ยรูปทรงจากร่างกายคนท่ีมีปริมาตรหนาหนกั หรืออวบอว้น
เป็นรูปทรงหลกันั้นไดมี้ความคลา้ยคลึงกบัผลงานของขา้พเจา้ ซ่ึงเป็นยกัษอ์ว้น 

FernandoBotero มีความสนใจในเร่ืองของร่างกาย ใบหน้าคนและดนตรี แต่เน้ือหา
ส่วนใหญ่เก่ียวกบัประวติัศาสตร์ศิลป์ การเมืองในโคลมัเบีย สงัคมครอบครัวของชนชั้นกลาง ศิลปิน
ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองของมวลปริมาตร พื้นท่ีว่างและการแสดงออก จึงกลายเป็นเอกลกัษณ์ท่ีมี
ความโดดเด่น ดว้ยผลงานท่ีแสดงถึงมวลปริมาตรอนัหนาหนกัหรืออวบอว้น15 

และผลงานของศิลปินท่ีขา้พเจา้น ามาประกอบในวิทยานิพนธ์น้ี เป็นผลงานจิตรกรรม 
(Painting) ซ่ึงจะแสดงถึงความคลา้ยคลึงกนักบัผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจ้าในเร่ืองของสรีระ
รูปทรง การใส่เส้ือผา้นอ้ยช้ิน กระตุน้ความสนใจแก่ผูพ้บเห็น โดยไม่สนใจส่ิงแวดลอ้มรอบขา้ง ไม่
สนใจถึงความเหมาะสมหรือไหม แต่เนน้ไปท่ี ฉนัท าแลว้มีความสุข จึงเป็นประติมากรรมนางยกัษ์
หลบัตา ส่วนของศิลปินเป็นผูห้ญิงท่ีมีปริมาตรหนาและอวบอว้น อยู่ในลกัษณะท่าทางท่ีเป็นการ
แสดงอาจมีเน้ือหาท่ีสะทอ้นหรือเสียดสีความเป็นไปของสงัคมปัจจุบนั  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 13 ภาพผลงานศิลปกรรมของ Fernando Botero 
ท่ีมา: Fernando Botero, Paintings & Drawings, accessed October 20, 2014, available from 
http://www.rogallery.com/botero/botero-bio.htm 

                                           
15

 RobertRogal, FernandoBotero Biography, เขา้ถึงเม่ือ 20 ตุลาคม 2557, เขา้ถึงได้
จาก Http://www.rogallery.com/botero/botero-bio.htm 
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บทท่ี 3 

 
ข้ันตอนและการด าเนินงานสร้างสรรค์ 

 
 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมปูนป้ันวิทยานิพนธ์ชุด“วิถีว ัฒนธรรมไทยท่ี
เปล่ียนแปลง”  ด้วยเจตนาในการส่ือสารผ่านตัวนางยกัษ์ในวรรณคดีสะท้อนวิถีไทย ท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงในสังคมไทยในปัจจุบนั ซ่ึงเป็นเร่ืองราวจากการสัมผสัและรู้สึกถึงเน้ือหาน้ีโดยตรง 
จนเกิดความต้องการสะท้อน และน าเสนอในมุมมองท่ีน่ารัก ขบขนั และรู้สึกมีความสุข ด้วย
ความคิดค านึงการสร้างสรรค์ครั้ งน้ี คือ เราต้องด าเนินชีวิตในสังคมยุคตอบสนองการอุปโภค 
บริโภค เพื่อสร้างความสะดวกสบาย บางครั้ งบางเหตุผลดูจะเป็นการเกินความจ าเป็น แต่เพราะเรา
เช่ือว่า ส่ิงเหล่าน้ีก็มีส่วนให้ชีวิตมีความสุข  ดงันั้นขั้นตอนของการด าเนินการสร้างสรรคไ์ด้แบ่ง
ออกเป็นส่วนต่างๆ ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความคิด 
2. กระบวนการปฏิบติังานสร้างสรรค ์
3. กระบวนการวิเคราะห์องคป์ระกอบทางทศันธาตุ 
4. ภาพร่างแนวความคิดสู่ผลงานส าเร็จ (Sketch) 
5. อุปกรณ์และวสัดุท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์

 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเนือ้หาท่ีเกี่ยวข้องกับความคิด 

1.1 เนื้อหาสาระ น าเสนอเร่ืองโดยการใช้สญัลกัษณ์ คือนางยกัษต์วัละครในวรรณคดี
ไทย ซ่ึงมีเร่ืองราวท่ีคุน้ชินกนัจาการได้เรียนรู้และรับรู้ และรับรู้กนัมา จากนั้นจึงใช้เร่ืองราวของ
นางยกัษท่ี์มกัผดิหวงัในเร่ืองของความรัก เป็นความน่ากลวั ไม่มีใครอยากเขา้ใกล ้เป็นเหตุให้ต้อง
แปลงกายเพื่อให้สวยงาม น่าหลงใหลแก่ผูพ้บเห็น จึงหยิบยกประเด็นความไม่พอใจในรูปของ
ตนเองตอ้งการปรับเปล่ียนรูปลกัษณ์ภายนอกให้งดงาม คือท่ีมาของแนวความคิดในการน าเสนอ
เป็นผลงานประติมากรรมปูนป้ันชุดน้ี 

1.2 รูปแบบของผลงาน เป็นงานประติมากรรมปูนป้ันลอยตวัผสมวสัดุซ่ึงเป็นลูกปัด
หลากสีลกัษณะภาพลกัษณ์ของผลงานเป็นตวันางยกัษอ์ว้นมีรูปแบบทางองคป์ระกอบท่ีแสดงถึง
ท่าทางการออกก าลงักายกบัอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ห่วงฮูล่าฮูป ลูกบอล และเคร่ืองออกก าลงักาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30 

 

ประกอบกบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการพบเห็นคนออกก าลงักายในลานกิจกรรมน ามาร่าง ไดม้าซ่ึงรูปแบบ
ท่ีตอ้งการสร้างสรรค ์
  1.3 เทคนิค วสัดุปูนต าโบราณผ่านกระบวนการป้ันสด คือเอกลกัษณ์ของจงัหวดั
เพชรบุรีขา้พเจ้าได้ใช้กระบวนการทางเทคนิคพิเศษน้ีน ามาเป็นส่วนส าคญัของการสร้างสรรค์
ผลงานชุด“วิถีวฒันธรรมไทยท่ีเปล่ียนแปลง”ทั้งการเตรียมวสัดุท่ีตอ้งต าปูนข้ึนมาใชโ้ดยเฉพาะและ
เรียนรู้เทคนิคอุปกรณ์ในการป้ันปูนต ากบัช่างผูเ้ช่ียวชาญจงัหวดัเพชรบุรี คือ อาจารยท์องร่วง เอม
โอษฐ ศิลปินแห่งชาติประจ าปี 2554 สาขาทศันศิลป์ (ประณีตศิลป์ – ศิลปะปูนป้ัน)นายสมชาย  
บุญประเสริฐ ประติมากรปูนป้ันชั้นเยี่ยมในการประกวดศิลปะปูนป้ันแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 
2555 ตลอดจนเคล็ดลบัของวสัดุอ่ืนๆอีกท่ีใช้ในการท างาน ในตวัเทคนิคยงัใช้วสัดุสมยัใหม่ คือ 
ลูกปัดพลาสติกหลากสีมาประกอบ เพื่อให้เกิดความหมายกบัตวัวสัดุทั้งสองมาประกอบกนั 

ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ ์เร่ืองวิถีวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลง มีลกัษณะโดด
เด่นในการสร้างผลงานชุดน้ีหากพูดถึงเร่ืองของแนวทางและแนวความคิดท่ีโดดเด่น ประกอบกนั 2 
ส่วน คือ 

1. ด้านเนือ้หา เร่ืองราวของนางยกัษอ์ว้นท่ีส่ือสารทางสญัลกัษณ์จากเร่ืองราววรรณคดี
ท่ีคุน้ชิน น ามาจดัองคป์ระกอบของท่าทางการออกก าลงักาย ด้วยเหตุผลว่า หลายคนท่ีออกก าลงั
กายเพราะตอ้งการ ลด ควบคุม กระชบัสัดส่วน โดยผา่นอุปกรณ์ท่ีช่วยในการลด ควบคุมน ้ าหนกั 
ซ่ึงมีจ าหน่ายมากมายในทอ้งตลาด ตลอดจนการโฆษณาขายทั้งในส่ือวิทย ุโทรทศัน์ และเครือข่าย
ออนไลน ์จึงเป็นจุดเด่นหน่ึงของงานท่ีอิริยาบถของปูนงานศิลปะปูนป้ันตวัละครในวรรณคดีไม่เคย
มีการจดัอิริยาบถในลกัษณะน้ี รวมถึงการใชอุ้ปกรณ์ท่ีปรากฏข้ึนในปัจจุบนั 

2. ด้านเทคนิคและวัสดุ การใชว้สัดุในการท างานเพื่อสร้างความหมายใหม่ในตวัวสัดุ
ปูนต าโบราณเป็นส่วนผสมท่ีมาจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นปูนขาว ทรายละเอียดกระดาษฟาง กาว
หนงัสัตว ์และน ้ าตาลโตนด (สูตรเมืองเพชร)  น าส่วนผสมทุกอย่างมาต ารวมกนั ตามอตัราส่วนท่ี
เหมาะสม จึงได้วสัดุคือปูนต าโบราณเพื่อมาใช้ในผลงานประติมากรรมปูนป้ันครั้ งน้ี เป็นการ
เปรียบเทียบความหมายในตวัวสัดุท่ีเกิดข้ึนในงานศิลปวฒันธรรม ในศาสนสถานโบราณเราพบ
เห็นวสัดุน้ีมีมาอยา่งยาวนานจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์จนมาถึงปัจจุบนั ลูกปัดพลาสติกหลาก
สี เป็นวสัดุท่ีเกิดข้ึนในการผลิตระบบอุตสาหกรรมสมยัใหม่  ใช้วสัดุทางเคมีผสมสีต่างๆ ถูกใช้
อย่างแพร่หลายในปัจจุบนัจนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตท่ีส าคญัในกระบวนการผลิตส่ิงของ
เพื่อน ามาอุปโภคในชีวิตประจ าวนัจากแหล่งก าเนิดและกระบวนการผลิตของวสัดุท่ีต่างท่ีกนั ต่าง
เวลา เพื่อส่ือให้เห็นถึงวิถีวฒันธรรมไทยมีเร่ืองของเทคโนโลยีและวสัดุท่ีทนัสมยัมารองรับการ
ด าเนินชีวิตในสงัคมไทยปัจจุบนั 
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2. กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงาน 
ด้วยรูปแบบท่ีเป็นงานสร้างสรรคป์ระติมากรรม 3  มิติ ขั้นตอนเร่ิมจากการร่างภาพ

เป็นลายเส้น เพื่อแสดงออกทางความคิดในจิตนาการ ให้ปรากฏรูปลายเส้น 2 มิติ และร่างให้เห็น
มุมมองท่ีเกิดข้ึนด้านหน้า ด้านหลงั และด้านขา้งอาจต้องขยายส่วน เป็นลายเส้นในจุดท่ีคิดว่าเป็น
จุดเช่ือม หรือรู้สึกทางความคิดว่าเป็นจุดส าคญัในการท างานจริง จากนั้นจึงสร้างรูปจ าลอง (Model)  
ก่อนเพื่อได้เห็นรูปแบบใกลเ้คียงกบัตวัผลงานจริง และแกไ้ขปัญหาขอ้บกพร่อง ในองคป์ระกอบ
โดยรวม ตลอดจนมุมมองรูปทรงท่ีตอ้งเก่ียวกบัพื้นท่ีว่างในอากาศ หลงัจากนั้น จึงหาทางแกไ้ขและ
ปฏิบติัการสร้างสรรคช้ิ์นงานจริงเม่ือผ่านขั้นตอนประมวลภาพร่าง 2 มิติ และรูปจ าลองของจริง 3 
มิติแลว้ จึงมาถึงกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานจริง โดยแบ่งการท างานเป็นดงัน้ี 

2.1 การขึ้นโครงสร้างผลงาน ส าหรับในการข้ึนโครงสร้างจะท าการร่างแบบเท่าของ
จริงด้วยชอล์ก ลงบนกระดาษร่างแบบ เม่ือได้โครงร่างแลว้ ใช้เหล็กเส้นดัดไปตามรูปท่ีร่างไว ้
เหล็กเส้นเพื่อท าโครงร่างเหลก็เส้นส าหรับท าโครงสร้างเพื่อความแขง็แรงมีดงัน้ีเหล็กปลอ้งออ้ย 4 
หุน (0.12 มม.) เม่ือข้ึนโครงสร้างเหล็กและเช่ือมรอยต่อต่างๆอย่างแข็งแรง จากนั้นจึงใช้เหล็ก 3 
หุน(0.9 มม.)เหลก็ 2 หุน(0.6 มม.)ในส่วนท่ีต้องการความแข็งแรงรองลงมา ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นแขน 
ขา ในตวัผลงานหรือตามลกัษณะองคป์ระกอบในตวังานท่ีวิเคราะห์รูปแบบเพื่อการท าโครงสร้าง 
สุดทา้ยคือลวดแขวนฝ้าใช้ในส่วนประกอบเลก็ๆ ท่ีไม่ตอ้งรองรับน ้ าหนกัมากแต่เพื่อความแข็งแรง
ของตวังาน 
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ภาพท่ี 14 การร่างภาพดว้ยชอลค์เท่าขนาดผลงานจริงตามสดัส่วนท่ีตอ้งการเพื่อดดัเหลก็ 

  (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 21 ธนัวาคม 2556) 
 

 
 
ภาพท่ี 15 การดดัเหลก็ตามแบบท่ีร่างไว ้

  (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 21 ธนัวาคม 2556) 
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เม่ือใชเ้หลก็ดดัตามแบบท่ีร่างไวแ้ลว้จึงใชล้วดตาข่ายมากรุและโกลนปูนซีเมนตใ์น
ล าดบัต่อไป 
 

 
 
ภาพท่ี 16 ดดัเหลก็ตามแบบท่ีร่างไวจ้ากนั้นน าลวดตาข่ายมาคลุมเพื่อเตรียมโกลนปูนปูนซีเมนต ์

 (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 21 ธนัวาคม 2556) 
 

การผสมปูนซีเมนตเ์พื่อใชใ้นการโกลนข้ึนหุ่นประติมากรรมเพื่อความแขง็แรงในส่วน
โครงสร้างใชอ้ตัราส่วนคือ ปูนซีเมนต์ 2 ส่วน ทรายละเอียด 1 ส่วน ผสมกนัโดยใส่น ้าตามต้องการ
ซ่ึงส่วนใหญ่จะใช้ประมาณ 1 ส่วนท่ีส าคญัอย่าให้ปูนซีเมนต์ท่ีผสมส าหรับโกลนเพื่อข้ึนรูป
โครงสร้างผลงานเหลวมากเกินไป เพราะจะท าให้การโกลนหุ่นนั้นยากเน่ืองจากปูนไม่สามารถ
เกาะติดตาข่ายและเหล็กได้ การแกไ้ขเม่ือเกิดปัญหาปูนซีเมนต์เหลวเกินไปคือการใส่ปูนเพิ่มข้ึน
ตามความเหมาะสม 
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ภาพท่ี 17 โกลนปูนซีเมนตข้ึ์นหุ่น 
  (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 21 ธนัวาคม 2556) 

 
น าซีเมนตท่ี์ผสมไปโกลนข้ึนหุ่นให้ทัว่รูปผลงานให้ใกลเ้คียงขนาดท่ีตอ้งการมากท่ีสุด  

ท้ิงไวใ้ห้ซีเมนตแ์ห้งสนิท จึงใชปู้นต าโบราณป้ันพอกแต่งผวิในล าดบัต่อไป 
2.2 การขึ้นส่วนผิวนอกตัวปูนต าโบราณ ขั้นตอนน้ีเป็นการใช้ปูนต าโบราณเพื่อตกแต่ง

และเกบ็รายละเอียดในส่วนท่ีจะป้ัน การประสานระหว่างซีเมนตท่ี์โกลนไวก้บัปูนป้ันท่ีใช้ป้ันทบัลง
ไป จะใชน้ ้าเปล่าหรือน ้าเปล่าผสมน ้ายาประสานคอนกรีต เพื่อการยดึเกาะท่ีดี 
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ภาพท่ี 18 ใชปู้นต าโบราณป้ันรายละเอียด 

  (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 21 ธนัวาคม 2556) 
 

2.3 การตกแต่งด้วยวัสดุร่วมในผลงาน เม่ือป้ันเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆ ตามท่ี
ตอ้งการแลว้กม็าถึงขั้นตอนการตกแต่งผิวผลงานดว้ยวสัดุสมยัใหม่ คือ ลูกปัดพลาสติกหลากสี โดย
ใชก้าวอีพอกซ่ีเป็นตวัติดท าให้ไม่หลุดร่อนง่าย และเคลือบผวิลูกปัดดว้ยแลคเกอร์หรือยรีูเทนอีกครั้ ง 
ส่วนการใชก้ากเพชรทาทบัในส่วนบริเวณท่ีท าให้เกิดประกาย กใ็ช้กากเพชรสี ผสมยรีูเทนทาเคลือบ
อีกไปหลายๆชั้น จนกว่าจะทึบและหนาพอตามท่ีตอ้งการ 

ในกระบวนการดังกล่าวท่ี เกิด ข้ึนจ าเป็นอย่างมากท่ีควรสร้างสรรค์ภายใต้พื้ น
ฐานความรู้ความเขา้ใจในการใช้องคป์ระกอบศิลป์ซ่ึงมีทัศนธาตุทางทศันศิลป์ต่างๆ น ามาใช้เพื่อ
สร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม 
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ภาพท่ี 19 ใชลู้กปัดพลาสติกหลายสีติดดว้ยกาวอีพอกซ่ี 

   (ถ่ายโดยชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 12 มกราคม 2557) 
 

 
 

ภาพท่ี 20 ใชก้ากเพชรผสมแลคเกอร์และลูกปัดพลาสติกหลายสี 
   (ถ่ายโดยชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 12 มกราคม 2557) 
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3. กระบวนการวิเคราะห์องค์ประกอบทางทัศนธาตุ 
การสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมในโครงการวิทยานิพนธ์ชุดน้ี เป็นรูปแบบงาน

ประติมากรรมท่ีใช้วสัดุปูนต าโบราณป้ันเป็นหลกั ลกัษณะคือเป็นประติมากรรมประเภทลอยตวั 
(Round relief) หมายถึง รูปป้ันแกะสลกัมีมวลปริมาตร 3 มิติ จะไม่มีพื้นดา้นหลงั สามารถมอง เห็น
ได้รอบด้านทุกมุมมองโดยใช้พื้นฐานการป้ันกายวิภาคท่ีแสดงความเป็นปัจเจก (Individual) ของ
ตนเอง ใช้รูปแบบ Figurative มาตอบสนองแนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงาน ประกอบกบั
ความรู้สึกท่ีต้องการถ่ายทอดในอิริยาบถต่างๆ ในลกัษณะเรียบง่าย ด้วยภาพรวมเหล่านั้นเกิด
อารมณ์ท่ีน่ารัก ขบขนั มีความสุขแฝงอยูใ่นตวัช้ินงาน สอดแทรกความหมาย และนยัยะซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงในการน าเสนอ 

ผลงานสร้างสรรคป์ระติมากรรมในชุดวิทยานิพนธ์ชุด “วิถีวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลง” 
น้ี รูปงานท่ีปรากฏ สะทอ้นรูปแบบการแสดงออกโดยการน าเอาลกัษณะความเป็นศิลปะไทยมาใช ้
และจดัท่าทางในการน าเสนอท่ีผดิแผกแตกต่างจากอารมณ์ และความรู้สึกทัว่ไปอย่างท่ีเคยพบเห็น
ภายใต้กรอบแนวความคิดของขา้พเจ้าเป็นส าคญั จากแนวเร่ืองของภาพนางยกัษ ์มกัปรากฏอยู่ใน
เน้ือหาทางวรรณคดีพุทธประวติัและเร่ืองเล่านิทานต่างๆ เป็นสาระท่ีรับรู้กนัอยา่งกวา้งขวางตั้งแต่
เด็กจนเติบใหญ่ จึงน าแนวเร่ืองดงักล่าวมาผสานกบัจินตนาการแนวความคิด เพื่อสะท้อนวิถีชีวิต
ของคนในสงัคมปัจจุบนั 

ประติมากรรมนั้นปรากฏรูปลกัษณ์ภายใตอ้งคป์ระกอบทางทศันธาตุท่ีส าคญั สามารถ
จ าแนกไดด้งัน้ี   

3.1 เส้น (Line) เส้นโครงสร้าง เส้นท่ีมองไม่เห็นด้วยตา เป็นเส้นในจินตนาการท่ีผูดู้
จะรู้สึกหรือปะติดปะต่อเช่ือมโยงจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึงเส้นชนิดน้ีเดินทางดว้ยความรู้สึก ไม่ใช่
ด้วยการเห็นเป็นเส้นท่ีมีความส าคญัมากในศิลปะ พลงัอ านาจในงานศิลปะท่ีจะเคล่ือนไหวหรือ
หยุดน่ิง ผ่อนคลายหรือตึงเครียดก็อยู่ท่ี เส้นโครงสร้างหรือเส้นภาพในท่ีมองไม่เห็นน้ี1 ซ่ึงใน
โครงสร้างน้ีเอง เป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีก าหนดในผลงานประติมากรรม เพื่อใชก้  าหนดทิศทางใน
การแสดงออกของการสร้างสรรค ์

 
      

                                           
1 ชลูด  น่ิมเสมอ,องค์ประกอบของศิลปะ,พิมพค์รั้ งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิชย,์ 

2534), 251. 
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ภาพท่ี 21 เส้นแกนของโครงสร้าง 
 

ในตัวงานท่ีเป็น 3 มิ ตินั้น ตัวผลงานแต่ละช้ินอาจมีเส้นเกิดข้ึนมากกว่าหน่ึงเส้น
ประกอบกนั การมองได้หลายด้านย่อมเกิดการเห็นเส้นปรากฏท่ีแสดงทิศทางในตวังานออกมา แต่
แกนเส้นหลงัท่ีถูกก าหนดไวเ้บ้ืองต้นยงัคงไวซ่ึ้งองคร์วมหลกัของการสร้างสรรค ์เพื่อท าหน้าท่ีของ
การจดัวางภาพ ซ่ึงในท่ีน้ีได้น าเอาลกัษณะของอิริยาบถในการออกก าลงักายมาจดัท่าทาง เพื่อให้ได้
เส้นท่ีรู้ลึกถึงการเคล่ือนไหวในความน่ิงในตวัประติมากรรม 

ในผลงานแม้ไม่มีเส้นปรากฏเป็นร่องรอยให้เห็น แต่เส้นโครงสร้างขององคป์ระกอบ
นั้น เกิดจากแกนของส่วนต่างๆ ท่ีประสานข้ึนในรายละเอียดของรูปทรงในผลงาน เพื่อให้เกิดทิศทาง 
เกิดอารมณ์ความรู้สึก ขา้พเจา้ไดใ้ช้เส้นเป็นตวัก าหนดตั้งแต่เป็นภาพร่าง ตลอดจนถึงขั้นตอนในการ
สร้างสรรคเ์ป็นผลงานจริงออกมาจนเสร็จสมบูรณ์  

3.2 สี (Color) ในงานประติมากรรม โดยทัว่ไปแลว้ถา้งานแนวเหมือนจริงจะไม่ระบาย
สี เพราะงานประติมากรรมจะแสดงคุณค่าของปริมาตรแสงเงาการแสดงมวล มิติ และแสดงคุณค่า
ของวสัดุ ซ่ึงจะปรากฏสีของวสัดุในตวังาน เช่น สีหินอ่อนชนิดต่างๆ สีไม้สกั เป็นต้น แต่กรณีหล่อ
งานดว้ยวสัดุต่างๆ ซ่ึงจะตอ้งแต่สีให้เหมือนวสัดุอ่ืนตามท่ีตอ้งการ เช่นปัดทองให้เหมือนโลหะ หรือ
หล่อเรซ่ินผสมผงหิน ส่วนงานประติมากรรมสมยัใหม่ การใช้สีจะมีส่วนน ามาใช้งานมาก โดยกรรม
วิถีต่างๆซ่ึงถือว่าสีมีความส าคญัส่วนหน่ึงในงานประติมากรรมสมยัใหม่่2 

                                           
2 คมสนัต ์ ค าสิงหา, ประติมากรรมคนเหมือน (กรุงเทพฯ: มิตรสมัพนัธก์ราฟิค, 2550), 

121. 
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ผลงานประติมากรรมชุดน้ี แบ่งประเภทของสีท่ีเกิดข้ึนในตวัผลงานสีจากวสัดุท่ีน ามาใช ้
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ สีของปูนต าโบราณ สีของลูกปัดพลาสติก และสีของกากเพชร 
             3.2.1 สีของปูนต าโบราณ เป็นสีขาวนวลโดยธรรมชาติ ซ่ึงเกิดจากปูนขาวท่ีเป็น
ส่วนผสมหลกั วสัดุปูนขาวท่ีเป็นส่วนผสมหลกัเม่ือน ามาผสมเขา้กบัส่วนผสมอ่ืนๆ และผ่านการ
ต านานจนวตัถุดิบทั้งหมดเป็นเน้ือเดียวกนั จึงไดต้วัปูนท่ีมีสีขาวนวลเม่ือเป็นช้ินงานออกมา 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 22 สีแทข้องวสัดุปูนต าโบราณ 
  (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 2 มกราคม 2557) 
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3.2.2 ลูกปัดพลาสติกหลากหลายสี สีท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตวสัดุช้ินน้ี ซ่ึงเกิดจาก
กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมมีสีสันสวยงามอยู่ในตัวเอง สามารถใช้ได้ทันทีและเกิดสี
หลากหลายน ามาติดไปบนผวิหลงัจากป้ันดว้ยปูนแลว้ 

 

 
  

ภาพท่ี 23 การใชสี้ในงานท่ีเกิดจากลูกปัดพลาสติกหลากหลาย 
  (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2557) 
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3.2.3 สีของกากเพชร ในตวังานประติมากรรมนอกจากต้องการสีของตวัวสัดุเองแลว้ 
ยงัมีความต้องการความรู้สึกมันเงาเกิดการสะท้อนเพื่อสร้างความหมายของการขดัแยง้กนัจึง
เลือกใช้สีท่ีเป็นประกายสีกากเพชรเป็นตวัเลือกหน่ึงได้น ามาสร้างสรรคร่์วมเพื่อให้เกิดสีในงาน
ประติมากรรมครั้ งน้ี 

 
 

 
 

ภาพท่ี 24 การใชสี้ในงานท่ีเกิดจากสีของกากเพชร  
  (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 2 มกราคม 2557) 
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ภาพท่ี 25 การใชสี้ในงานท่ีเกิดจากสีของกากเพชร  
  (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2557) 

 
สีท่ีถูกน ามาใช้ในการสร้างสรรคผ์ลงานนั้น นอกจากให้ความสวยงามกบัตวังานแล้ว 

ขา้พเจ้ามีเจตนาเพื่อส่ือสารความรู้สึกแนวความหมายร่วมดว้ย ทั้งน้ี ไม่ไดใ้ชสี้ท่ีเกิดจากทฤษฎีสีเป็น
ตัวก าหนดหลัก นอกจากต้องการให้สีเดิมของวตัถุท่ีเป็นนั้นท าหน้าท่ีของตัวมันเองตามแนว
ความหมายของการส่ือสาร ดงันั้น การใช้สีในผลงานจึงเป็นตวัช่วยหน่ึงเพื่อเติมเต็มตามแนวทาง
ความคิดในการสร้างสรรคท่ี์ถูกก าหนดไว ้

3.3 มวลปริมาตร (Mass) ในงานประติมากรรมจดัได้ว่าเป็นส่วนท่ีส าคญัมาก เพราะ
จะต้องแสดงปริมาตรเพื่อท าให้เกิดมวล รูปทรง มิติ ท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่มเป็นกอ้นรวมเป็นรูปทรง
เกิดมิติทั้ง 3 มิติและ 2 มิติ สามารถสัมผสัดว้ยตาและมือได้3 พื้นผิวเป็นบริเวณท่ีแสดงปริมาตรตรงท่ี

                                           
3คมสนัต ์ค าสิงหา, ประติมากรรมคนเหมือน (กรุงเทพฯ: มิตรสมัพนัธก์ราฟิค, 2550), 

78. 
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ผิวมีลกัษณะโคง้นูนของของมนักินท่ีในท่ีว่างการเห็นการเคล่ือนไหวการขยายตวัไปในท่ีว่างของ
พื้นผิวของส่ิงนั้น มากกว่าจะเห็นเส้นรูปนอก เห็นปริมาตรก่อนเห็นเส้น ปริมาตรของรูปทรงมี 2 
ชนิด 

1. ปริมาตรของรูปทรงท่ีแน่นตัน (Solid Form) หรือรูปทรงท่ีเป็นมวล 
2. ปริมาตรของท่ีว่าง (Space Volume) หรือรูปทรงของท่ีว่าง (From of Space) ท่ีเกิด

จาการลอ้มรอบของพื้นผวิของรูปทรง เช่น ปริมาตรของช่องโหว่ ปริมาตรภายในโดมโคง้ ปริมาตร
ภายในห้อง ฯลฯ เราเรียกปริมาตร 2 อย่างน้ีว่า ปริมาตรมวล (Mass Volume) กบัปริมาตรของท่ีว่าง 
(Space Volume)4 

 

 
 
ภาพท่ี 26  แสดงมวลปริมาตรท่ีเกิดข้ึนในงานประติมากรรม 

  (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2557) 
 

ความเป็นมวลปริมาตรท่ีเกิดข้ึนอย่างแท้จริงในงานประติมากรรม ปริมาตรของ
รูปทรง 3 มิติ ท่ีจบัตอ้งได้ สมัผสัได้ ตวัผลงานเป็นรูปทรงของนางยกัษอ์ว้นท่ีมีส่วนปริมาตรท่ีโคง้
เวา้ตามคุณลกัษณะของเส้นสายแบบอยา่งไทยประเพณีจึงเป็นส่ิงท่ีเห็นไดม้ากในผลงานชุดน้ี 
 

                                           
4  ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ,พิมพค์รั้ งท่ี 2 (กรุงเทพฯ: ไทยวฒันาพานิชย,์ 

2534), 211. 
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3.4 พืน้ท่ีว่าง (Space) ในงานประติมากรรมถือว่าเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั เพราะจะ
ท าให้เกิดรูปทรงต่างๆ ของมวลท าให้ดูไม่ทึบตนั ไม่อึดอดับริเวณว่างในงานประติมากรรมมี 2 
ลกัษณะ คือ บริเวณว่างภายนอกรูปทรง (Negative) จะอยูบ่ริเวณภายนอก เส้นรอบนอก (Out line) 
ของรูปร่างบริเวณว่างอีกอนัหน่ึงคือ จะเกิดช่องว่างท่ีทะลุทะลวงรูปทรงท าให้เห็นพื้นหลงั (Back 
ground) อีกด้านหน่ึงลกัษณะบริเวณว่างภายในตวังานรูปทรงกบัท่ีว่าง (From-space) หรือรูปกบั
พื้น (Figure-Ground) เม่ือเราสร้างส่ิงหน่ึงข้ึนในท่ีว่าง เราเรียกส่ิงนั้นว่า รูปทรง ในงานศิลปะช้ิน
หน่ึงจึงมีรูปทรงกบัท่ีว่างประกอบกนัอยู ่ในงานประติมากรรม เราเรียกวตัถุท่ีสร้างข้ึนนั้นว่ารูปทรง
และเรียกความว่างรอบๆท่ีลูบไล ้ผิวนอกหรือบริเวณภายในของรูปทรงน้ีว่า ท่ีว่างรูปทรงกบัท่ีว่าง
หรือรูปกบัพื้นเป็นส่ิงตรงขา้มกนัแต่ต้องอาศยัซ่ึงกนัและกนั รูปทรงจะเกิดข้ึนโดยไม่มีท่ีว่างนั้น
เป็นส่ิงเป็นไปไม่ได ้เพราะท่ีว่างเป็นส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้แต่ดั้งเดิม ส่วนท่ีว่างท่ีปราศจากรูปทรงกจ็ะเป็น
ความว่างท่ีไม่มีความหมายอะไร การเปล่ียนแปลงต าแหน่งขนาดหรือรูปร่างของฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะ
มีผลกระทบไปถึงอีกฝ่ายหน่ึงและท าให้ผลส่วนรวมของภาพเปล่ียนแปลงไปดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 27 ลกัษณะพื้นท่ีว่างภายนอกรูปทรงประติมากรรม 

 (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 15 พฤศจิกายน 2557) 
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3.5 ลักษณะพื้นผิว (Texture) ลกัษณะพื้นผวิโดยทัว่ไปแลว้ลกัษณะผิวเกือบจะสร้าง
รูปทรงข้ึนโดยตวัเองล้วนๆ โดยไม่อาศยัทัศนธาตุอ่ืนเลยไม่ได้ ลกัษณะผิวนั้นตามธรรมดาจะ
ปรากฏในเส้น ในน ้ าหนกั ในรูปแบบของท่ีว่างหรือในสีอยูแ่ลว้ เป็นการช่วยเสริมคุณลกัษณะของ
ธาตุเหล่านั้นให้มีรสชาติเพิ่มข้ึน แต่ถ้าบางคนจะทดลองใช้ลกัษณะผิวเป็นธาตุหลกัในการสร้าง
รูปทรงกอ็าจท าไดแ้ละคงเป็นไปตามกฎเกณฑข์องเอกภาพเช่นเดียวกบัการใชท้ศันธาตุอ่ืนๆ จะผิด
กนัก็ตรงท่ีลกัษณะผิวนั้นมีข้อจ ากดัในตัวเองมากกว่าธาตุอ่ืนเช่นกนัการใช้ลกัษณะผิวโดยวิถี
ขดัแยง้เป็นการใช้ความตดักนัของความหยาบกบัความละเอียด ความขรุขระกบัความเรียบ ความ
เป็นมนักบัความดา้น ฯลฯ การใช้ลกัษณะผวิหน่ึงเป็นปริมาณมาก หรือในจุดท่ีน่าสนใจของภาพอยู่
ในกฎของความเป็นเด่น การใช้ลักษณะท่ีค่อยๆต่างกันออกไปทีละน้อยก็เป็นกฎของการ
เปล่ียนแปลง 
 

 

 
 

ภาพท่ี 28 ภาพเปรียบเทียบแสดงให้เห็นพื้นผวิท่ีเกิดข้ึนในตวัผลงาน 
  (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 12 พฤศจิกายน 2557) 
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ภาพท่ี 29 ภาพเปรียบเทียบแสดงให้เห็นพื้นผวิท่ีเกิดข้ึนในตวัผลงาน 
   (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 21 พฤศจิกายน 2557)  
 

พื้นผิวท่ีปรากฏในตัวผลงานประติมากรรมชุด“วิถีวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลง” มี
ลกัษณะพื้นผิวเรียบท่ีเกิดจากการใช้วสัดุปูนต า และพื้นผิวขรุขระเกิดจากการติดเรียงเม็ดลูกปัด
พลาสติกสีดงันั้นในตวัผลงานประติมากรรมจึงมีลกัษณะพื้นผวิท่ีแตกต่างกนัเกิดข้ึนลดความรู้สึก
เรียบเกล้ียงของงานปูนป้ันพื้นผิวท่ีแตกต่างระหว่างเรียบกับขรุขระเม่ือมีแสงเงาตกกระทบ 
คุณลกัษณะของวสัดุยงัเกิดผลท่ีต่างกนั นัน่คือ ตัววสัดุปูนต าโบราณ มีความเป็นผิวด้านดูดกลืน
แสง ส่วนวสัดุของลูกปัดพลาสติกสีมีความเป็นมนัเงาสะทอ้นแสงกลบัออกมา เม่ือถูกเคลือบด้วยยู
รีเทนผสมกากเพชรสียิ่งท าให้ผลของการสะทอ้นแสงมีมากข้ึน ตดักบัพื้นผิวเรียบด้านของตวัวสัดุ
ปูนป้ันอย่างชดัเจน เจตนาของการใชว้สัดุท่ีให้ผลต่างกนั เพื่อส่ือสารทางความหมายท่ีมีผลต่อการ
มองพื้นผวิทั้งสองส่ิงว่าพื้นผวิท่ีเป็นมนัเงาสะทอ้นแสง ยอ่มเรียกร้อง กระตุน้สายตาให้มองมากกว่า
ผวิเรียบด้าน เสมือนกบัตัวผลงานท่ีน าเอาส่วนของผิวมนัเงาเกาะติดไปบนตวัรูปทรงนางยกัษ์ซ่ึง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 

 

เป็นปูนป้ันผวิเรียบด้านเพื่อให้เกิดความรู้สึกเป็นจุดท่ีเรียกร้องในการมอง ดูสะดุดตาในเบ้ืองแรกท่ี
ดูผลงาน 

พื้นผวิในงานประติมากรรมชุดน้ี เป็นการใชพ้ื้นผวิท่ีให้ความรู้สึกท่ีต่างกนั 2 แบบ คือ 
ผวิเรียบดา้น และผวิขรุขระเป็นมนัเงาสะทอ้นแสง เพื่อให้ผลทางความรู้สึกต่อการมองท่ีต่างกนั อีก
ทั้งต้องการแสดงผลทางแนวความคิดว่า วสัดุท่ีมีคุณลกัษณะมนัเงา สะท้องแสงเป็นตวักระตุ้นให้
น่าดู น่าสนใจ ภายนอกท่ีน ามาแต่งเติมความเป็นเน้ือแทภ้ายใน 
 
4. ภาพร่างแนวความคิดสู่ผลงานส าเร็จ (Sketch) 

การสร้างสรรคเ์ป็นผลงานประติมากรรมชุด“วิถีวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลง”ขั้นตอน
ส าคญัก่อนเร่ิมการท าผลงานคือการร่างความคิดออกมาเป็นรูปธรรมดว้ยการร่างดินสอเพื่อให้เห็น
มิติของรูปองคป์ระกอบแบบ 2 มิติและร่างหลายมุมมองเพื่อสร้างความเขา้ใจเบ้ืองตน้ 
 

 
 
ภาพท่ี 30 ภาพร่างแนวความคิดดว้ยดินสอชุดท่ี 1 
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ภาพท่ี 31 ภาพร่างแนวความคิดดว้ยดินสอชุดท่ี 2 
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ภาพท่ี 32 ภาพร่างแนวความคิดดว้ยดินสอชุดท่ี 3 
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หลงัจากท่ีได้ร่างภาพท่าทางต่างๆ ในลกัษณะ 2 มิติแกไ้ขรูปแบบจนได้รูปแบบท่ีลงตวั
แลว้จึงมาสู่กระบวนการป้ันแบบจ าลอง 3 มิติ 
 

 
 

ภาพท่ี 33 ตน้แบบจ าลองผลงานวิทยานิพนธ ์ชุดท่ี 1 
  (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 1 ตุลาคม 2557)  
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ภาพท่ี 34 ตน้แบบจ าลองผลงานวิทยานิพนธ ์ชุดท่ี 2 

  (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 10 ตุลาคม 2557)  
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5.อุปกรณ์และวัสดุท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ 
5.1 อุปกรณ์ในการท าโครงสร้าง 

 

 
 
ภาพท่ี 35 วสัดุอุปกรณ์ในการข้ึนงาน 
   (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 21 พฤศจิกายน 2557)  
 

เหลก็เส้นขนาดต่างๆ 
เหลก็ปลอ้งออ้ย4 หุน (0.12 มม.) 
เหลก็เส้น 3 หุน (0.09 มม.) 
เหลก็เส้น 2 หุน (0.06 มม.) 
ลวดโครงฝ้า 
ลวดเช่ือเหลก็ขนาด 0.26 มม. 
ตูเ้ช่ือม 
ลวดมดัเหลก็ 
ลวดตาข่ายขนาด 3/8 หุน 
กรรไกรตดัเหลก็ คีมตดัลวด 
ประแจดดัเหลก็ 
สงักะสีแผน่เรียบ ตาข่ายอลูมิเนียม/โฟม 
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5.2 อุปกรณ์ขึ้นรูปด้วยซีเมนต์ 
 

 
 
ภาพท่ี 36 อุปกรณ์ข้ึนรูปดว้ยซีเมนต ์
   (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 21 พฤศจิกายน 2557)  
 

ซีเมนตส์ าหรับก่อ-ฉาบ 
   ทรายละเอียด 
   กระบะฉาบปูน 
   กระป๋องผสมปูน 
   เกรียวขนาดต่างๆ (ส าหรับข้ึนรูป) 
   ประกอบดว้ย 
   เกรียงใบโพธ์ิ 
   เกรียงป้ันลาย 
ในการผสมซีเมนตเ์พื่อโกลนหุ่นการท าโครงสร้างใชอ้ตัราส่วนคือ ปูนซีเมนต ์2 ส่วน และ

ทรายละเอียด2 ส่วนแต่ถา้ตอ้งการให้เหนียวมากควรใส่ทรายแค่ 1 ส่วน เติมน ้าตามความเหมาะสม 
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5.3 อุปกรณ์ท่ีใช้ในการป้ันปูนบนผิวผลงาน  
 

 
 

ภาพท่ี 37 อุปกรณ์ในการป้ันผวิผลงาน 
   (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 21 พฤศจิกายน 2557)  
 

ในงานน้ีเป็นการใชปู้นต าโบราณซ่ึงเป็นวสัดุท่ีใชส้ร้างสรรคผ์ลงานโดยมี
ส่วนผสมวตัถุดิบ ดงัน้ี 

  ปูนขาว 7 ส่วน 
  ทรายละเอียด 1 ส่วน   
  เยือ่กระดาษ 1.5 ส่วน 
  กาวหนงัสตัว ์1 แผน่ เค่ียวรวมกบัน ้าประมาณ 0.5 ลิตร 
  กากน ้ าตาลแบบเขม้ขน้ 1 ชอ้นโต๊ะ 
  กลว้ยน ้าวา้ 4 ผล   
  น ้าตามความเหมาะสม 

(การต าปูนโบราณใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง ต่อการต า 1 ครั้ ง จะได้ปูนประมาณ 10 กิโลกรัม ใส่ถุง
เกบ็ไวป้ั้นได ้หลงัจากป้ันเหลือเกบ็ไวใ้นถุงปิดปากให้สนิทอยา่ให้อากาศเขา้ เกบ็ไวใ้ชต่้อไป) 

ครกต าปูน (ใชค้รกเคร่ืองไฟฟ้า) 
กะละมงัและเกรียงเคลา้ปูน 

  น ้ายาประสานคอนกรีต (ไฮเซมเฟลก) 
  เกรียงป้ันลายขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ป้ันลาย 
  ถุงมือพยาบาล Size s 
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 5.4 อุปกรณ์ตกแต่งผลงาน 
 

 
   

ภาพท่ี 38 อุปกรณ์ตกแต่งผวิขั้นสุดทา้ย 
   (ถ่ายโดย ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 21 พฤศจิกายน 2557)  
 

ลูกปัดพลาสติก สีและขนาดต่างๆ 
  กาวอีพอ็กซ่ี 
  กากเพชรสีต่างๆ 
  แลคเกอร์/ยรีูเทน 
  พู่กนั ขนาดต่างๆ 
  น ้ายาเคลือบผวิวสัดุปูนสูตรน ้า 
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บทท่ี 4 

 
วิเคราะห์ผลงานการด าเนินงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

 
ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมชุด “วิถีวฒันธรรมไทยท่ีเปล่ียนแปลง”

ระยะเวลาของการด าเนินงานเพื่อให้ได้ช้ินงานตามแนวทางความคิดจนกลายมาเป็นผลงานส าเร็จ
เพียงอย่างเดียวนั้นคงเป็นปลายทางของผลลพัธ์ท่ีเล็กนอ้ย จุดส าคญัคือระหว่างทางท่ีพฒันา แกไ้ข 
ปรับเปล่ียนจากอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูท้รงคุณวุฒิเพื่อให้ได้ผลงานเป็นรูปธรรมสอดคล้องกบั
แนวความคิดสะท้อนเน้ือหาท่ีสะเทือนใจอย่างท่ีต้องการน าเสนอ ต้องอาศยัการพฒันาเป็นระยะๆ 
ดว้ยจุดเร่ิมต้นของความตอ้งการใช้วสัดุปูนต าโบราณเป็นหวัใจส าคญัเชิงเทคนิคในการสร้างสรรค์
ผลงานซ่ึงเป็นวสัดุอนัเป็นภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือเรียกได้ว่าเป็นการใชเ้ทคนิคน าความคิด ด้วยเหตุ
ดงักล่าวน้ีจึงเป็นเง่ือนไขของตนเองท่ีต้องการให้วสัดุสร้างคุณค่าทางความหมายบนตวังานศิลปะ
ประเภทประติมากรรมได้อย่างไร ก่อนจะมาเป็นผลงานชุด “วิถีวฒันธรรมท่ีเปล่ียนแปลง”ไม่ได้
เร่ิมต้นความคิดน้ีตั้งแต่แรก ในช่วงแรกๆนั้นคงเป็นเพียงการทดลองใช้สีมาผสมเขา้ไปในเน้ือวสัดุ
ปูนต าโบราณเพื่อสร้างสรรคผ์ลงานแบบ 2 สี ส่ือความหมายเปรียบเปรยถึงความดี ความชัว่ผ่าน
รูปแบบศิลปะไทยคือเป็นการใช้ลวดลายไทยมารองรับความคิดในรูปทรงท่ีก าหนดข้ึนแต่ผลท่ีได้
นั้นยงัแสดงออกไม่เพียงพอต่อความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง การพฒันา การปรับปรุงแกไ้ขพร้อมทั้งตั้ง
ค าถามกบัตนเองเพื่อให้ได้ถึงส่ิงท่ีอยากน าเสนอให้ตรงกบัแนวความคิดมากท่ีสุด เร่ืองราวท่ีสร้าง
แรงบนัดาลใจมากระทบความรู้สึกสภาวะจิตใตส้ านึกกระตุน้ให้เกิดการประมวลทางความคิดผสาน
กบัขอ้มูลท่ีคน้หาออกมาเป็นจินตนาการเพื่อตอ้งการน าเสนอและไดร้ับการวิเคราะห์ให้เกิดเป็นงาน
ประติมากรรมในช่วงก่อนการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธแ์ละช่วงการสร้างสรรคว์ิทยานิพนธด์งัน้ี 
 
วิเคราะห์ผลงานก่อนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์  

ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมของผู ้วิจัยเป็นการใช้เทคนิคน าความคิด 
กล่าวคือ ต้องการใช้ว ัสดุปูนต าโบราณมาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเน่ืองด้วยว ัสดุดังกล่าวมี
คุณลกัษณะพิเศษ น่าสนใจสมควรอยา่งยิง่หากน ามาใชส้ร้างผลงานศิลปะเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงปกติมกั
ถูกใช้เพื่อตกแต่งในศาสนสถานอย่างท่ีเคยพบเห็นกนัอยู่แล้วนั้น วสัดุประเภทน้ีสามารถน ามา
สร้างสรรคเ์ป็นงานประติมากรรมร่วมสมยัไดห้รือไม่ แต่เม่ือมาเขา้สู่กระบวนการสร้างงานนั้นใน
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ระยะแรกต้องพัฒนาทั้ งรูปแบบ วิธีการ เทคนิคตลอดจนแนวความคิดซ่ึงพอจะเสนอให้เห็น
ดงัต่อไปน้ี 

 
วิเคราะห์ผลงานก่อนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 1  

ผลงานในระยะเร่ิมตน้ในการใชว้สัดุส่ือสารความหมายในความคิดเป็นหลกั โดยน าเอา
ตวัวสัดุปูนต าโบราณสีของเน้ือวสัดุเดิมเป็นสีขาวได้มาจากปูนขาวเป็นส่วนผสมหลกัในการต าปูน
และอีกส่วนหน่ึงได้ใช้สีด ามาผสมในตวัของปูนต าเพื่อสร้างผลงานประติมากรรมแบบสองสี ใน
ระยะเร่ิมตน้น้ีแนวเร่ืองในการสร้างงานเกิดจากความรู้สึกท่ีมีต่อคนในสงัคมปัจจุบนัท่ีเป็นอยูพ่บเจอ
ส่ิงแวดลอ้มรอบตวัมีทั้งท่ีดีและไม่ดีเขา้สู่การรับรู้ของตวับุคคลดว้ยอายตนะทั้ง6คือตา หู จมูก ปาก 
กายและใจด้วยการรับส่ือต่างๆหากขาดการไตร่ตรอง กลัน่กรองพิจารณาแห่งภูมิคุม้กนัท่ีดีงามใน
ตนเองส่ิงแวดอนัไม่เหมาะสมย่อมเขา้มาเกาะกุม ครอบง าผ่านอายตนะท่ีเป็นเคร่ืองรับสัมผสัส่ิง
เหล่านั้น ด้วยท่ีมาของเร่ืองราวเป็นผลสืบเน่ืองในการสร้างสรรค์งานในระยะแรก ด้วยวิธีการใช้
วสัดุปูนป้ันสองสีแทนความหมายว่า ปูนสีขาวคือตวัตนท่ีเป็นอยู่ แล้วใช้ปูนป้ันสีด าป้ันลวดลาย
แบบอย่างลายในศิลปะไทยแทนความหมายของส่ิงแวดลอ้มรอบกายอนัไม่เหมาะสมเขา้เกาะกุม
ส่วนต่างๆของร่างกายปรากฏเป็นประติมากรรมของการท างานช่วงแรก 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 

 

 
 
ภาพท่ี 39 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 1 ช้ินท่ี 1  

  (ถ่ายโดยชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 17 มิถุนายน 2554) 
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ภาพท่ี 40  ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 1 ช้ินท่ี 2 

   (ถ่ายโดยชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 17 มิถุนายน 2554) 
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ภาพท่ี 41 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 1 ช้ินท่ี 3 

  (ถ่ายโดยชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 17 มิถุนายน 2554) 
 

ผลงานในช่วงแรกนั้นเป็นการป้ันลวดลายของศิลปะไทยปิดทบักบัพื้นผิวรูปทรง การ
ใช้ปูนสองสีสร้างสรรค์ผลงานยงัไม่ตอบสนองแนวความรู้สึกให้เป็นท่ีประจักษ์นัก เน่ืองจาก
ความหมายของรูปท่ีปรากฏยงัขาดเหตุและผลมาตอบสนองเป็นเพียงกบัสีของวสัดุเท่านั้นยงัไม่
สามารถส่ือความหมายใดๆตามต้องการ อีกทั้ งองคป์ระกอบของรูปทรงในตัวงานยงัขาดความ
สมบูรณ์ อาจเรียกไดว้่าเป็นเพียงชุดการทดลองวสัดุท่ีคิดข้ึนเพื่อใชพ้ฒันางานในเบ้ืองตน้เท่านั้น 
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วิเคราะห์ผลงานก่อนการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ระยะท่ี 2  
จากปัญหาท่ีพบเร่ืองตัวผลงานยงัไม่ตอบสนองแนวความรู้สึกจึงถูกพฒันาแก้ไข 

ปรับเปล่ียนภายใตก้รอบแนวความคิดเดิมท่ีได้รับแรงบนัดาลใจอนัเกิดจากส่ิงแวดลอ้มในสงัคมท่ี
ไม่เหมาะสม พฒันารูปทรงทางกายภาพโดยน าเอากายวิภาคคนมาน าเสนอด้วยความคิดว่าส่ิงท่ี
สัมผสัรับส่ือเขา้มานั้นเกิดจากผสัสะทั้งหลาย คือ ตา หู จมูก ปากและร่างกาย ถูกปกคลุมอ าพราง
ดว้ยลวดลายสีด าเพื่อสะทอ้นความคิดค านึงว่าการรับรู้จากส่ิงเร้าแบบไม่เหมาะสมถูกอ าพรางดว้ยส่ิง
เร้านั้นท่ีไหลเวียนอยูร่อบๆตวัหากไม่ยบัย ั้งพิจารณาดว้ยคุณธรรมในจิตส านึกแลว้อาจยากท่ีจะสลดั
ความมวัหมองท่ีรุกรานจิตให้หลุดไปได้ จึงรวบรวมความคิด เทคนิคดงักล่าวเพื่อสร้างสรรคเ์ป็น
ผลงานในระยะต่อมา 

 

 
 
ภาพท่ี 42 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 2 ช้ินท่ี 1  

  (ถ่ายโดยชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 17 มิถุนายน 2554) 
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ผลงานน้ีลวดลายท่ีน ามาใช้ร่วมกบักระบวนการเทคนิคป้ันปูนเน้ือสีด ายงัตอบสนอง
แนวความรู้สึกไม่เพียงพอ เน่ืองจากตวัของลวดลายท่ีเกิดข้ึนนั้นเป็นเพียงการประดบัลงไปบนพื้นท่ี
ท่ีต้องการ แต่ตวัลวดลายท่ีเป็นลกัษณะของงานศิลปะไทยมิได้สร้างความหมายหรือท าให้เกิดแนว
ความรู้สึกใดๆ อยา่งท่ีตอ้งการเป็นเพียงการปกปิดปกคลุมอยา่งไร้ความหมายขาดท่ีมาท่ีไปอยา่งเป็น
เหตุเป็นผล ในการน้ีจ าเป็นต้องสังเคราะห์เน้ือหาท่ีต้องการน าเสนอ ทบทวนกระบวนการทาง
ความคิดเพื่อให้สอดคลอ้งใกลเ้คียงตามเจตนามากข้ึนจึงเป็นช้ินงานท่ีถูกพฒันาต่อมา 

 

 
 
ภาพท่ี 43 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 

  (ถ่ายโดยชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 17 มิถุนายน 2554) 
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ภาพท่ี 44 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 ดา้นขา้ง 

  (ถ่ายโดยชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 17 มิถุนายน 2554) 
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ภาพท่ี 45 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 2 ช้ินท่ี 2 ดา้นหลงั 

  (ถ่ายโดยชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 17 มิถุนายน 2554) 
 

จากปัญหาท่ีผ่านมาปรับเปล่ียนแกไ้ขน าเอาลวดลายท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความคิดในตวั
งานออกไปและขยายความรู้สึกของการถูกดูดกลืนหากจิตใจปราศจากความรู้จกัผดิชอบชัว่ดียอ่มถูก
ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสมนั้นรุมเร้ากลืนกินให้จมลงจึงน าเสนอเพียงบางส่วนของใบหน้าของ
ปรากฏรูปอายตนะก าลงัถูกรุกรานดว้ยปูนป้ันสีด ากบัอาการท่ีเสมือนเล้ือยปกคลุมบริเวณรูปทรงสี
ขาวของใบหนา้ตามแนวความคิดของการถูกครอบง าจากส่ิงไม่เหมาะสม 
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ภาพท่ี 46 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 ดา้นหนา้ 
  (ถ่ายโดยชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 17 มิถุนายน 2554) 

 

 
 
ภาพท่ี 47 ผลงานสร้างสรรคก่์อนวิทยานิพนธร์ะยะท่ี 2 ช้ินท่ี 3 ดา้นขา้ง 

(ถ่ายโดยชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์ถ่ายเม่ือ 17 มิถุนายน 2554) 
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ผลงานในช่วงระยะแรก เป็นความต้องการใช้วสัดุปูนต าโบราณมาสร้างสรรคผ์ลงาน
ศิลปะในขั้นตน้ของการทดลองวสัดุให้สามารถรองรับกบัแนวความคิดในการน าเสนอปัญหาท่ีพบ
ในระหว่างการท างาน คือ เน้ือปูนท่ีผสมสีด าเข้าไปเม่ือป้ันออกมาเป็นช้ินงานแล้วไม่ได้ด าเข้ม
เท่าท่ีควรเน่ืองจากตวัปูนขาวนั้นท่ีเป็นวตัถุดิบหลกัมีอิทธิพลมากท าให้สีฝุ่ นด าท่ีผสมลงไปออกมา
ไม่ด าตัง่ท่ีต้องการ อีกทั้ งตัวผลงานก็ยงัไม่แลดงผลในแนวความรู้สึกเชิงประจกัษ์นัก ตลอดจน
องคป์ระกอบโดยรวมของตวัประติมากรรมยงัไม่แสดงเจตนาของขา้พเจ้าอย่างท่ีตั้ งใจไว ้จึงต้อง
ยอ้นกลบัมาสู่กระบวนการทบทวนทางความคิดเพื่อพฒันาในระยะต่อมา 
 
วิเคราะห์การด าเนินงานการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์  

เม่ือมาสู่กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานในชุดวิทยานิพนธ ์ยงัคงเป็นแนวทางในการใช้
เทคนิคปูนต าโบราณมาป้ันผสมกบัวสัดุและใช้แนวความคิดท่ีใกลเ้คียงกบัในระยะแรกเพียงแต่
เปล่ียนแนวทางมาเป็นเร่ืองของสังคมในลกัษณะของวิถีชีวิตของวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนปัจจุบนัโดย
ผา่นส่ือสญัลกัษณ์จากวสัดุท่ีเลือกใช ้พร้อมทั้งปรับเปล่ียนอิริยาบถในองคป์ระกอบให้สอดคลอ้งกบั
แนวความคิดใช้ตัวนางยกัษ์ในวรรณคดีสะท้อนวิถีไทย ท่ีมีการเปล่ียนแปลงในสังคมไทยใน
ปัจจุบัน ซ่ึงเป็นเร่ืองราวจากการสัมผสัและรู้สึกถึงเน้ือหาน้ีโดยตรง จนเกิดความต้องการสะท้อน 
และน าเสนอในมุมมองท่ีน่ารัก ขบขนั และให้รู้สึกมีความสุข ดว้ยความคิดค านึงการสร้างสรรคค์รั้ ง
น้ีคือเราต้องด าเนินชีวิตในสังคมยุคสมัยแห่งวิถีตอบสนองการอุปโภค บริโภค เพื่อสร้างความ
สะดวกสบาย บางครั้ งบางเหตุผลดูจะเป็นการเกินความจ าเป็น แต่เพราะเราเช่ือว่า ส่ิงเหล่าน้ีกมี็ส่วน
ให้ชีวิตมีความสุข  จากเน้ือหาท่ีมากระทบกลายเป็นแรงบนัดาลใจมาสู่การต่อยอดแนวความรู้สึก
ออกมาเป็นผลงานประติมากรรมปูนป้ันร่วมสมยัตามความตอ้งการ 
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
ผลงานช้ินท่ี 1 ลกัษณะรูปแบบประติมากรรมสร้างสรรคด์้วยวสัดุปูนป้ันเป็นรูปยกัษ์

ยืนกางแขนให้ความรู้สึกถึงความเบาสบาย อิสระ วตัถุท่ีเข้ามาร่วมในงานคือห่วงเหล็กวงกลม
ลกัษณะเป็นห่วงฮูลาฮุปใช้ส าหรับบริหารร่างกาย ตวังานประติมากรรมยนืน่ิงแต่เส้นท่ีเกิดจากห่วง
เหล็กวิ่งรอบเป็นเส้นเฉียงวนรอบให้ความรู้สึกถึงการเคล่ือนไหวด้วยเส้น ด้วยแนวคิดถึงปัจจุบัน
นิยมใชห่้วงฮูลาฮุปมาบริหารร่างกายกนัอยา่งแพร่หลายจึงเลือกใชส่ิ้งท่ีคุน้เคยเพื่อส่ือสารอยา่งเขา้ใจ
ง่าย และความส าคญัของประติมากรรมชุดน้ีคือการจดัการท่าทางตวัประธาน(นางยกัษ)์ในงานนั้นยงั
ไม่เคยมีปรากฏอยูใ่นประติมากรรมแบบประเพณี ซ่ึงส่ิงท่ีสร้างสรรคน้ี์เป็นการย  ้าแนวความคิดใน
เร่ืองวิถีวฒันธรรมไทยนั้นเปล่ียนแปลงไปในทางความหมายท่ีตอ้งการส่ือสารเช่นกนั 
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ภาพท่ี 48  ผลงานวิทยานิพนธช้ิ์นท่ี 1 

ขนาด  60 x 65 x 80 เซนติเมตร 
ปี พ.ศ.      2556 
เทคนิค      ปูนป้ันโบราณผสมวสัดุ 
ช่ือศิลปิน   ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
ผลงานช้ินท่ี 2 ลกัษณะประติมากรรมเป็นรูปนางยกัษน์อนเป็นการน าอิริยาบถของการ

ออกก าลงักายท่ีเรียกว่าท่า Sit Up กบัอุปกรณ์ลูกบอลส าหรับท าการบริหารร่างกาย องคป์ระกอบท่ี
เกิดในงานเป็นแนวนอนราบให้ความรู้สึกน่ิง สงบ แต่กลบัใช้สีสันท่ีดูฉูดฉาดด้วยเม็ดพลาสติก
หลากสีท่ีใช้กบัรูปทรงกลมอีกทั้งกากเพชรท่ีดูแวววบัสะดุดตา เจตนาเพื่อสร้างความขดัแยง้กบัผิว
วสัดุปูนป้ันท่ีใช้ในงาน ให้ความแตกต่างทั้งความรู้สึกของพื้นผิวและสีสันเพื่อเน้นย  ้าแนวความคิด
ในเร่ืองดงักล่าวกบัความหมายท่ีตอ้งการส่ือสารเช่นเดียวกนั 
 

 
 
ภาพท่ี 49 ผลงานวิทยานิพนธช้ิ์นท่ี 2 

  ขนาด  45 x 120 x 75 เซนติเมตร 
  ปี พ.ศ.  2556 
  เทคนิค      ปูนป้ันโบราณผสมวสัดุ 
  ช่ือศิลปิน   ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
ผลงานช้ินท่ี 3 ในประติมากรรมช้ินน้ีเป็นการให้ความส าคญักบัท่วงท่าของตวัประธาน

ท่ีถูกจดัวางให้อยูใ่นลกัษณะลอยคา้งอยูก่ลางอากาศ อารมณ์บนใบหนา้น่ิงเพื่อแสดงให้เห็นถึงความ
ไม่สนใจกบัส่ิงรอบด้าน และยงัคงใช้เทคนิคของงานประติมากรรมปูนป้ันในแบบประเพณีมา
สร้างสรรค ์
 

 
 
ภาพท่ี 50  ผลงานวิทยานิพนธช้ิ์นท่ี 3 

ขนาด  6 5 x 65 x 85 เซนติเมตร 
เทคนิค ปูนป้ันโบราณผสมวสัดุ 
ปี พ.ศ.  2556 
ช่ือศิลปิน  ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์
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วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
ผลงานช้ินท่ี 4 เป็นผลงานท่ีใช้รูปประติมากรรมปูนป้ันนางยกัษก์บัวสัดุท่ีมีลกัษณะ

เป็นเสาตั้ง ตวัประติมากรรมดูลอยอยู่ในอากาศ โดยเน้ือหาของงานแสดงออกมาให้เห็นว่าในยุค
ปัจจุบันการทกิจกรรมลกัษณะน้ีเป็นการออกก าลงักายอีกรูปแบบหน่ึง มีทั้ งความสวยงามและ
สามารถเสริมสร้างร่างกายให้สมส่วนและแขง็แรง สีสันท่ีเขา้มาร่วมอยูใ่นงานดูฉูดฉาดสะดุดตาเกิด
ความน่าสนใจข้ึน 
 

 
 
ภาพท่ี 51  ผลงานวิทยานิพนธช้ิ์นท่ี 4 

ขนาด  35 x 65 x 115 เซนติเมตร 
เทคนิค ปูนป้ันโบราณผสมวสัดุ 
ปี พ.ศ.  2557 
ช่ือศิลปิน  ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์
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สมุดกลาง



72 

 

วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
ผลงานประติมากรรมในช้ินท่ี 5 เป็นการน าเสนอท่ีได้พบเห็นเคร่ืองออกก าลงักายซ่ึง

พบเห็นอยู่ในเอกสารขายสินคา้ประเภทขายตรง (Direct Sales) รวมถึงรายการสถานีโทรทศัน์ช่อง
ดิจิตอลท่ีแพร่ภาพกนัมากมาย จึงได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของเคร่ืองออกก าลังมาเป็น
โครงสร้างร่วมกันกนัตัวนางยกัษ์ท่ี เป็นประติมากรรมปูนป้ัน เป็นการถ่ายทอดและแสดงถึง
แนวความคิดในการสร้างสรรคผ์ลงานในชุดน้ี  

 

 
 
ภาพท่ี 52  ผลงานวิทยานิพนธช้ิ์นท่ี 5 

ขนาด  55 x 70 x 105 เซนติเมตร 
เทคนิค ปูนป้ันโบราณผสมวสัดุ 
ปี พ.ศ.  2557 
ช่ือศิลปิน  ชชัวาลย ์ สหสัสพาศน ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
จากเร่ืองราวท่ีมีผลกระทบจนปรับความรู้สึกและประมวลผลภายใต้แนวคิดจนเกิดเป็น

จินตนาการ ส่ือสารผ่านตวังานเชิงสัญลกัษณ์สะท้อนถึงสังคมไทยในปัจจุบนัด าเนินมาสู่ในยุควิถี
วฒันธรรมสังคมบริโภค เต็มไปด้วยความสะดวกสบายกบัความเจริญทางเทคโนโลยีซ่ึงเข้ามา
ตอบสนองความต้องการท่ีหลากหลาย เราคงปฏิเสธความเจริญทางวตัถุเหล่านั้นท่ี เข้ามาให้
ประโยชนใ์นชีวิต การเลือกบริโภคหรือการใช้ความความเจริญนั้นเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดและ
ตอบสนองความต้องการของชีวิตในความจ าเป็นขั้นพื้นฐานอย่างพอเพียงและสมบูรณ์ คงเป็นส่ิงท่ี
ท าให้สังคมไทยในปัจจุบนัก าลงัหลงลืมความจ าเป็นอนัแทจ้ริงและวิถีทางวฒันธรรมความเป็นอยู่
อยา่งไทยอนัมีเอกลกัษณ์มาอย่างยาวนาน ยงัจะสามารถคงอยู่และยนืหยดัควบคู่ไปกบักระแสความ
เจริญในยคุสมยัของ “วิถีวฒันธรรมไทยท่ีเปล่ียนแปลง” ไดอ้ยา่งกลมกลืนและมีความสุข 

การสร้างสรรค์ผลงานเพื่อสะท้อนสังคมจากเร่ืองราวท่ีน าเสนอด้วยเชิงทักษะทาง
ศิลปะ สอดแทรกความสวยงาม รูปร่าง รูปทรง ท่ีดูให้ความรู้สึกน่ารักตลอดจนต้องการให้ผลงาน
สร้างรอยยิ้มเกิดความสุขแก่ผู ้พบเห็น และยงัคงรูปแบบความเป็นงานแบบประเพณีไทยซ่ึง
สร้างสรรคใ์ห้มีความร่วมสมยัในลกัษณะศิลปะส่วนตน 

   ส
ำนกัหอ
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บทท่ี 5 

 
สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 
สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

จากสภาพแวดลอ้มในสงัคมไทยท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนับนความเจริญกา้วหน้าท่ีเติบโต
ข้ึนอยา่งรวดเร็วทุกวนั เราเห็นการเปล่ียนแปลงในวิถีการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งชดัเจนส่ิงต่างๆไม่ว่า
จะเป็นเคร่ืองส่ือสาร ธุรกิจการซ้ือขายเคร่ืองอุปโภคบริโภคอนัสะดวกสบายเขา้ถึงผูค้นและอ่ืนๆ
อีกมากมาย ลว้นถูกสร้างข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการในหลายๆด้าน และส่ิงดงักล่าวเหล่านั้น
ยอ่มให้คุณและโทษเป็นคู่ขนานกนัไปอยา่งปกติข้ึนอยูก่บัว่าผูใ้ชส้ามารถรู้เท่าทนัส่ิงเหล่าน้ีไดม้าก
นอ้ยแค่ไหนอีกทั้งการให้ความส าคญัอนัเป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษยอ์ย่างแท้จริงเป็น
อยา่งไรเพื่อให้ไดป้ระโยชนใ์นการด าเนินวิถีชีวิตบนความเปล่ียนแปลงนั้นไดอ้ยา่งดีมีความสุข 

ในมุมมองท่ีสะทอ้นเร่ืองราววิถีวฒันธรรมซ่ึงน าเสนอในเร่ืองราวใกลต้วัจากการรับรู้
เขา้มาโดยตรงของสตรีในปัจจุบนัย่อมควบคู่กบัความสวยความงาม การมีรูปลกัษณ์ท่ีเป็นรสนิยม
ในสงัคมจึงเป็นท่ีมาของความต้องการควบคุม ลดในส่วนท่ีเกิน เพิ่มในส่วนท่ีขาดเพื่อสร้างความ
พึงพอใจแก่ตนเองและผูพ้บเห็น หากแต่ในส่วนของการน าเสนอผลงานของขา้พเจา้สะทอ้นในมิติ
ของความน่ารัก ขบขนั เจตนาเพื่อให้เป็นประติมากรรมท่ีสร้างความสุขเป็นอนัดับแรก ภายใต้
แนวความคิดว่าไม่ว่าวิถีสังคมจะเปล่ียนแปลงไปอย่างไรหรือสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยู่ทุกเม่ือ
เช่ือวนัเราไม่มีทางท่ีจะหลีกหนีหรือหลุดพน้ไปได ้จงอยู่ร่วมกบัความเป็นไปเหล่านั้นเถิดและจง
อยูอ่ยา่งมีความสุข อยูอ่ยา่งมีสติ อยูอ่ยา่งมีธรรมะจงพิจารณาให้เห็นส่ิงทั้งหลายทั้งปวงยอ่มเป็นไป 
รู้เท่าทันความจริงของวิถีโลกท่ีต้องขับเคล่ือนเปล่ียนแปลงไม่หยุดน่ิง ปรับคติความคิดให้
กลมกลืนไปกบัการใช้ชีวิตท่ีเรายงัต้องด าเนินอยูโ่ดยการสะท้อนแนวคิดออกมาเป็นรูปธรรมผา่น
ผลงานประติมากรรมปูนป้ันผสมกบัวสัดุเช่นลูกปัดสี กากเพชร และอ่ืนๆ 
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อภิปราย 
การสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมชุดน้ีเป็นความตอ้งการหยิบยกเสน่ห์ความเป็น

ไทยมาน าเสนอทั้งเร่ืองราวของตัวต้นเร่ืองคือนางยกัษ์ตัวละครในวรรณคดีไทย กระบวนการ
สร้างสรรค์ การใช้วสัดุ เทคนิค วิธีการ เป็นการน าเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นซ่ึงเป็นต้นทุนทาง
วฒันธรรมเดิมของไทยทั้งส้ิน แต่ในระหว่างการท างานยงัพบเจอปัญหาจากผลงานคือเร่ืองของ
น ้าหนกัของช้ินงานซ่ึงเม่ือเราใช้วสัดุท่ีเป็นปูนส่ิงท่ีตามมาคือผลงานมีน ้าหนกัมากหากโครงสร้าง
ไม่แข็งแรงการรับน ้ าหนักหรือความแข็งแรงเม่ือเคล่ือนยา้ยจะมีปัญหาตามมาก่อให้เกิดความ
เสียหายภายใน อีกทั้งตวัวสัดุปูนต าโบราณกเ็ป็นวสัดุท่ีมีความเปราะอาจไม่เหมาะกบัการท างานท่ี
ตอ้งเคล่ือนท่ีหรือใกลมื้อมากๆเพราะส่วนใหญ่ท่ีช่างน าไปใชป้ั้นงานประดบัตกแต่งวดั หนา้บรรณ
โบสถ ์ซุ้มประตูหน้าต่างท่ีอยูสู่งและติดตั้งอยูก่บัสถานท่ี เม่ือน ามาใชส้ร้างสรรคผ์ลงานในชุดน้ีจึง
ตอ้งใชค้วามระมดัระวงัความเสียหายเป็นอยา่งมาก 

การส่ือสารด้วยสัญลกัษณ์เพียงหน่ึงส่ิงเพื่อให้ครอบคลุมความหมายหลายอย่างนั้น
เป็นเร่ืองยาก ในตวัผลงานชุดน้ีใช้นางยกัษอ์ว้นมาแทนสตรีในสงัคมปัจจุบนัในยคุบริโภคนิยมแต่
เนน้ไปท่ีประเด็นของความต้องการ ผอม สวย รูปร่างดี เพราะจากพื้นฐานความเขา้ใจนางยกัษคื์อ
ตวัละครในวรรณคดีไทยท่ีมกัตกเป็นผูผ้ิดหวงัในเร่ืองต่างๆ เช่นนางผีเส้ือสมุทรผิดหวงัจากพระ
อภัยมณีทั้งลูกคือสินสมุทรยงัร่วมมือกบัพระอภยัมณีผูเ้ป็นพ่อมาหักหลงัตน นอกจากน้ียงัมีนาง
พนัธุรัตน์ นางสัมนักขา เป็นต้นเพื่อสะท้อนสังคมท่ีมีส่ิงเร้าโฆษณาชวนเช่ือในเร่ืองความสวย
ความงามของสถาบนัเสริมความงามต่างๆ วิตามินดูแลผิวพรรณเรือนร่าง ตลอดจนอุปกรณ์เพื่อ
ช่วยให้ดูดีข้ึนมาได้ภายในพริบตาของสุภาพสตรีซ่ึงมีอยูม่ากมายทั้งส่ือวิทยุโทรทศัน์ ส่ือโฆษณา
ต่างๆเพื่อสร้างแรงจูงใจในการบริโภค อุปโภคผลิตภัณฑ์หลากหลายในท้องตลาด ผลงาน
ประติมากรรมในชุดวิทยานิพนธ์น้ีใช้แนวความคิดเร่ืองการให้จดัท่าทางร่วมกบัอุปกรณ์ในการ
ออกก าลงักาย ได้แก่ ห่วงฮูลาฮุป ลูกบอล และเคร่ืองออกก าลงักายสมยัใหม่ เจตนาท่ีใช้ท่าทางการ
ออกก าลงักายนั้นเพื่อส่ือความหมายถึงการลด ควบคุม ทั้งภายในและภายนอก จากการสงัเกตเห็น
ว่าในลานกิจกรรมหรือในสนามกีฬาท่ีมีการออกก าลงักายผูค้นเหล่านั้นเพื่อเวลาเพื่อสร้างสุขภาวะ
ทางกายและใจ จนอาจเรียกได้ว่าเป็นวฒันธรรมในการสร้างสุขอีกรูปแบบหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในสังคม
ปัจจุบัน นอกจากความหมายดังกล่าวมาแล้วตัววสัดุท่ีน ามาใช้ คือ ปูนต าโบราณและลูกปัด
พลาสติกหลายสีอนัเป็นวสัดุหลกัในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมแทนเร่ืองราวของ
ระยะเวลาท่ีเกิดและแหล่งท่ีมาของวสัดุทั้ งสองส่ิงเร่ิมเขา้มาในวิถีชีวิต จึงได้ใช้วสัดุเพื่อตกแต่ง
ผลงานร่วมกนัให้เกิดความเหมาะสมในตวัผลงานส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั 
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จากความหมายท่ีผ่านกระบวนการคิดสงัเคราะห์และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานเพื่อ
ส่ือสารผ่านตวัช้ินงานท่ีเป็นประติมากรรมลอยตวั รูปธรรมของผลงานในเชิงสัญลกัษณ์เพื่อแทน
ความหมายสะท้อนวิถีวฒันธรรมไทยในสังคมปัจจุบันคงจะครอบคลุมเร่ืองราวทางวิถีชีวิตใน
แง่มุมทางวฒันธรรมไดไ้ม่หมด คงได้สะท้อนมุมมองเพียงผิวเผนิหากแต่ผลงานประติมากรรมน้ี
ปรากฏผลให้ผู ้พบเห็นเกิดรอยยิ้ม พิจารณาผลงานแล้วเกิดความสุข สร้างสรรค์อารมณ์ขัน 
เน่ืองจากเสน่ห์ของความเป็นไทย เอกลกัษณ์ไทย คือรอยยิม้จนเป็นท่ีมาของค าว่า “สยามเมืองยิม้”
ท่ีตอ้งอยูคู่่สงัคมไทยไม่ว่าวิถีทางวฒันธรรมจะเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรแต่ความเป็นไทยความเป็น
รากทางวฒันธรรมต้องไม่เปล่ียนแปลง เช่นเดียวกบัรอยยิ้มจะต้องอยู่คู่กบัคนสยามอย่างเป็น
เอกลกัษณ์และงดงามไปตลอด ตวัผลงานยงัต้องมีการพฒันากระบวนการสร้างสรรคอ์ยา่งต่อเน่ือง
เพื่อความชดัเจนภายใตแ้นวความคิดดงักล่าว ดงันั้นการท าการฝึกฝน คน้ควา้ ทั้งรูปแบบ ความคิด
เพื่อความเขา้ใจในการส่ือสารผา่นผลงานศิลปะยอ่มส าคญั 

การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ได้รับค าแนะน าและขอค าปรึกษาจากศิลปินและ
อาจารยผ์ูค้วบคุมวิทยานิพนธใ์นการปรับปรุงแกไ้ขเป็นระยะ เพื่อให้ผลงานออกมามีความสมบูรณ์
ทั้งเร่ืองราว เทคนิควิธีการตลอดจนความรู้ความเขา้ใจในการสร้างสรรคผ์ลงานให้เป็นท่ีถูกต้อง 
รวมถึงการแกไ้ขปัญหาและการคน้ควา้ขอ้มูลเพื่อน ามาใช้ในการสร้างสรรคไ์ด้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมเพื่อประโยชนส์ามารถน าไปพฒันาการสร้างสรรคผ์ลงานในภายหนา้ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. เร่ืองราวและเสน่ห์ของวฒันธรรมไทยยงัมีอีกมากมายซ่ึงลว้นแลว้แต่มีเน้ือหาท่ี
สามารถน ามาสร้างสรรคเ์พื่อให้เกิดการร่วมสมยั แต่ยงัคงไวซ่ึ้งคุณค่าและยงัได้ประโยชนใ์นการ
เผยแพร่สู่สาธารณะและสืบสานต่อไป 

2. ในรูปแบบภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีเป็นส่วนของกระบวนการท างาน กลเม็ดเคล็ดลบั
ของแต่ละภาคแต่ละจงัหวดัมีความแตกต่างกนั ควรได้รับการสืบคน้และถูกน าเสนอเพื่อเผยแพร่
ในแง่มุมทางศิลปะสามารถสร้างความน่าสนใจแก่คนในสังคมไทยและต่างชาติ เป็นการสมควร
อยา่งมากท่ีใชศ้ิลปะเพื่อช่วยขบัเคล่ือนชุมชนสู่กระบวนการเผยแพร่สู่สาธารณะ 

3. ขีดจ ากดัของตวัวสัดุในเร่ืองของความแขง็แรง น ้าหนกัของช้ินงานท่ีมากเพราะเป็น
ปูน หากสามารถใช้วสัดุอ่ืนมาข้ึนรูปภายในทดแทนปูนซีเมนต์เพื่อลดทอนน ้ าหนักกจ็ะสามารถ
ท างานขนาดใหญ่ข้ึนสะดวกในการเคล่ือนยา้ยซ่ึงจากตรงน้ีสันนิษฐานว่าในทอ้งตลาดน่าจะมีวสัดุ
ทดแทนแลว้หากยงัขาดการทดลองเพื่อน ามาใชอ้ยา่งเหมาะสม 
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4. การศึกษาผลงานศิลปกรรมของต่างประเทศเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรคง์าน
ศิลปะเป็นอยา่งมากเพราะการส่ือสารผา่นผลงานศิลปะนั้นเป็นภาษาสากลหากใชส้ญัลกัษณ์ในการ
สร้างสรรคผ์ลงานก็จะสามารถท าให้ทุกคน ทุกชาติรับรู้ความหมายเชิงสัญลกัษณ์ไปในทิศทาง
เดียวกนั การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะนั้นย่อมประสบความส าเร็จและเขา้ใจได้เป็นอย่างดี และ
ประโยชน์ท่ีตามมาอีกมากมายคือ มุมมองท่ีกวา้งข้ึน มีการพฒันาทั้งทางด้านเทคนิคและวิธีการ
ของการสร้างสรรคใ์นล าดบัต่อไปในอนาคต 

5. ประโยชน์ของการท ารูปแบบจ าลอง(Model) เป็นประโยชน์อย่างมากเพราะเป็น
การตรวจสอบองคป์ระกอบแบบ 3 มิติก่อนลงมือท าผลงานจริง รวมทั้งแบบร่างดินสอท่ีเป็น 2 มิติ
กค็วรท าเป็นมุมมองหลายๆด้านคือดา้นซ้าย ด้านขวา ด้านหน้าและหลงั เพื่อประโยชน์ในการท า
ความเขา้ใจของตนเองและการแกไ้ขพฒันาผลงานในขั้นต่อๆ ไปสมควรท่ีจะต้องท าเพราะส าคญั
มาก 

6. ผลงานศิลปะเป็นเคร่ืองมือส่ือสารของผูส้ร้างสรรคผ์ลงานกบัผูช้มงานศิลป์การ
อ่านคน้ควา้เร่ืองราวท่ีมีอยู่ทั้งเร่ืองราวในพุทธประวติั ชาดก วรรณคดี ต่างๆเหล่าน้ีหากหยิบยก
ประเด็นหรือตวัละครตวัใดตวัหน่ึงหรือบางส่วนมาขยายความหมายสอดแทรกมุมมองและทศันะ
คติส่วนตนท่ีคน้พบในเร่ืองราวนั้นๆซ่ึงลว้นแลว้แต่มีเน้ือหาท่ีสัมพนัธ์กบัปัจจุบนัสมยัเพียงต่าง
เวลา ต่างสถานท่ี ต่างบริบท เพียงแต่น ามาปรับพร้อมทั้งน าเสนอแนวความคิดย่อมเกิดผลงาน
สร้างสรรคท่ี์ร่วมสมยัข้ึนในความเป็นเอกลกัษณ์ของไทยไดอ้ยา่งน่าสนใจ 
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คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพแ์ละคณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

ประวัติการแสดงผลงาน 
พ.ศ.2547 SVOA ART Exhibition  
พ.ศ.2548 งานศิลปกรรมบวัหลวงครั้ งท่ี 22 
พ.ศ.2549 งานศิลปกรรมบวัหลวงครั้ งท่ี 23 
พ.ศ.2550 ร่วมงานเทิดพระบารมีราชวงศจ์กัรี พระนครคีรีเขาวงั-เขาหลวง 

ครั้ งท่ี 21  
พ.ศ.2550 ร่วมการจดันิทรรศการศิลปะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วั  
พ.ศ.2551 เน่ืองในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  
พ.ศ.2551 ร่วมงานสืบสานวฒันธรรม “งานรวมใจรักษว์ฒันธรรม”  
พ.ศ.2552 ร่วมจดันิทรรศการ “ร้อยแปดอาชีพ” ณ โรงเรียนเบญจมเทพ

อุทิศ  
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พ.ศ.2554 ร่วมแสดงผลงานศิลปะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ
พระบรมราชินีนาถ ณ ส านกังานวฒันธรรมเพชรบุรี  

พ.ศ.2554 ร่วมงานลานวฒันธรรมเมืองเพชร  
พ.ศ.2554 ร่วมสืบสานมรดกทางวฒันธรรมในงานมหกรรมพื้นท่ี

สร้างสรรค ์“ เพชรบุรี...ดีจงั” 
พ.ศ.2554 - ปัจจุบนั ร่วมสืบสานมรดกวฒันธรรมไทย งานพระนครคีรีเมืองเพชร

ครั้ งท่ี 25  
พ.ศ.2549 - พ.ศ.2554 การประกวดปูนป้ันแห่งประเทศไทย  
พ.ศ.2555 - พ.ศ.2558  แสดงผลงานศิลปะและสาธิตงานศิลปะปูนป้ัน ท่ี สถานกงสุล

ไทยในลอสแองเจลิส ในโครงการถ่ายศิลปะกบัศิลปินแห่งชาติ 
โดยหออคัรศิลปิน 

พ.ศ.2555  นิทรรศการ13 ศิลปะร่วมสมยั ทศันศิลปศึกษา 
 Bounless Gallery Panisa 

 

เกียรติประวัติ 
พ.ศ.2538 รางวลัชมเชย การประกวดวาดภาพ โครงการไร้ยาเสพติด ชีวิต

สดใส  
พ.ศ.2539 รางวลัท่ี 1 HITACHI PAINTING CONTEST ครั้ งท่ี 3 
พ.ศ.2542 รางวลัประกาศเกียรติคุณ “ศิลปกรรมยอดเยีย่มแห่งประเทศไทย

ประจ าปี 2542” 
พ.ศ.2549 รางวลัชมเชย การประกวดศิลปะประดิษฐ์ ประเภทงานป้ัน งาน

คิดถึงสมเด็จยา่  
พ.ศ.2550 รางว ัลชมเชย “เร่ืองรู้รักสามัคคี” การประกวดปูนป้ันแห่ง

ประเทศไทย  
พ.ศ.2552   รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 การประกวดปูนป้ันแห่งประเทศ

ไทย  
พ.ศ.2554 รางวลัชมเชย “ประติมากรรมปูนป้ัน7 รอบนักษตัรเฉลิมราช

สีมา” การประกวดปูนป้ันแห่งประเทศไทย ประเภทป้ันสด 
พ.ศ.2554 บุคคลดีเด่นด้านการสืบสานงานศิลปะปูนป้ันเมืองเพชร จาก

มหาวิทยาลยัราชภฎัเพชรบุรี  
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พ.ศ.2555 ได้รับคดัเลือกไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา จากหอ
อคัรศิลปิน โครงการถ่ายทอดศิลปะกบัศิลปินแห่งชาติ ครั้ งท่ี3  

พ.ศ.2556 รางวลัชมเชย “มหาชาติ 13 กัณฑ์” การประกวดปูนป้ันแห่ง
ประเทศไทย ครั้ งท่ี 13 ประเภทป้ันสด 

พ.ศ.2557 รางวลัชมเชย “สมุทรโคตรค าฉันท์”การประกวดปูนป้ันแห่ง
ประเทศไทย ครั้ งท่ี 14 ประเภทปูนป้ันสด 

 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2539-2545 ครูสอนศิลปะเด็กและเตรียมสอบเอน็ทรานซ์โรงเรียนART 

FOR ENT’ 
 พ.ศ. 2545-2546     ฝ่ายศิลป์ บริษทั แมส มอนิเตอร์ 
 พ.ศ. 2547 -ปัจจุบนั  ช่างปูนป้ัน บา้นศิลปเอเซียปูนป้ัน 
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