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บทคัดย่อ 
 

ในปัจจุบันผู้คนในสังคมมีทัศนคติ เรื่องความงามที่หลากหลายที่แตกต่างกันตามรสนิยม ได้ส่ง
ต่อค่านิยมต่อๆกันมา ผ่านยุคสมัยสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปัจจัยท าให้ทัศนคติของคนนั้นได้เปลี่ยนแปลงไป
เช่นกัน จากประเด็นนี้จึงท าให้ตั้งข้อสังเกตว่าในความเป็นจริงแล้วความสวย ความงามนั้นมันเกิดจาก
ใครกันที่เป็นคนตีกรอบความคิด หรือค่านิยมนั้นขึ้นมาจึงท าให้คนส่วนใหญ่เห็นพ้องตรงกันว่าแบบนี้
สวย แบบนี้งาม  

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้เสนอผ่านรูปทรงคน เพศหญิง น าเสนอที่มาของรูปแบบจากรูปเคารพมาสู่
การสร้างผลงานเพื่อสื่อถึงการยกย่องความงามของผู้หญิง น าเอาแสงสีในที่มืดและการใช้สีสะท้อนแสง
มาใช้กับผลงานชุดนี้เพื่อน าเสนอบริบทของผลงานให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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Abstract 
 

Currently, People seem to have variously attitudes toward the Beauty due to 
the diversity of fondness which always vary through time and generation.  
       According to the reason on the paragraph above, I have been wonder about the 
origination  of beauty , who was the one that determine the meaning of Beauty. 
From my opinion, I thought that maybe the meaning of beauty actually determined 
by the most similar opinion on the society about the beauty or what we called 
Fashion and nothing more than that.  
        Therefore, In this art thesis I created the woman sculpturesto respectfully 
portray the faith in beauty and the praise for the female right in the society. And I 
also painted this artwork with fluorescent colors to emphasize the purpose of this 
work too. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ขอความสุขจงประสบแด่ท่าน รวมถึง มารดา ผู้ให้ก าเนิด เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนในการใช้ชีวิต 
สอนให้มีความเพียรที่จะท าทุกสิ่งให้ประสบความส าเร็จ  และคอยเป็นก าลังใจมาโดยตลอด  ที่ท างาน
หาเงินเพ่ือครอบครัว  ได้มีโอกาสทางการศึกษาจนถึงทุกวันนี้  ขอขอบคุณครูอาจารย์ทุกท่านผู้ให้วิชา
ความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์ต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์  ท าให้สามารถน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ  และได้พัฒนาตนเอง  ขอบคุณพลพรรคเพ่ือนๆพ่ีๆที่คณะที่เป็นครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าได้รู้จักใช้ชีวิต
ร่วมกันในรั้วเดียวกันและได้ท ากิจกรรมต่างๆร่วม จนเกิดเป็นประสบการณ์ในชีวิตและบาง
ประสบการณ์ก็ได้น ามาถ่ายทอดลงสู่ผลงานประติมากรรม 

หวังว่าศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจและศึกษาหาความรู้ทางด้านความเชื่อใน
ความงามและศิลปะตามสมควร 
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ค าน า 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นศิลปนิพนธ์ภาคเอกสาร  สาขาวิชาทัศนศิลป์  กลุ่มวิชาเอกประติมากรรม 
คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเรียบเรียง 
และน าเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน  ในหัวข้อ “เผยร่าง”(The Revelation) โดยในส่วนของ
เนื้อหา จะมีตั้งแต่ข้ันตอนความคิดแรกเริ่ม ที่มีแรงบันดาลใจจากรูปทรงคน เพศหญิงที่แสดงให้เห็นถึง
ความงามในปัจจุบัน   โดยได้รับอิทธิพลทางด้านสมัยนิยมต่างๆ (Fashion)  ซึ่งได้รวบรวมข้อมูล  แล้ว
น ามาวิเคราะห์รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมที่มีความสนใจ  และน ามาสังเคราะห์เพ่ือให้เกิด
เป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม เฉพาะของตนเอง 
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศิลปนิพนธ์นี้จะช่วยแสดงให้เห็นถึงบทบาทของเพศหญิง เพ่ือน าไปสู่ความ
งามในความเป็นมนุษย์ ให้มีสมดุลที่สมบูรณ์ 
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46 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4         35
47 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4  ด้านข้าง        36 



 

ฏ 
 

 
ภาพที่          หน้า  
 
48 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5         37 
49 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5  ด้านข้าง       38 
50 ภาพร่าง ชิ้นที่ 1  ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 1       40 
51 วิเคราะห์ผลงานศิลปนพินธ์ชิ้นที่ 1        40 
52 ตัวอย่างรูปแบบรูปเคารพของศาสนา พราหมณ์-ฮินดู พระขันธกุมารเทพเจ้าแห่ง

สงคราม           45 
53 ภาพร่าง ชิ้นที่ 2          46 
54 ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 2         46 
55 Sandro Botticelli:, ก าเนิดวีนัส        47 
56 วิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธืชิ้นที่ 2        47 
57 Vitruvian Man Leonardo da Vinci Year c. 1490 Type Pen and ink with 

wash over metalpoint on paper Dimensions      48 
58 ภาพร่าง ชิ้นที่ 3  ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3       50 
59 วิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธืชิ้นที่ 3         51 
60 สีสะท้อนแสงหรือสารเรืองแสงที่ให้ความขาว (Black lights)     52 
61 ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4         53 
62 Movement in Squares         54 
63 แสงมืด กับสสีะท้อนแสง (Black lights)       57 
64 วิเคราะห์ผลงานศิลปนพินธ์ชิ้นที่ 4        58 
65 ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5         59 
66 วิเคราะห์ผลงานศิลปนพินธ์ชิ้นที่ 5        6



 

บทที ่1 

 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ในปัจจุบันสังคมมีทัศนคติ เรื่องความงามที่หลากหลายที่แตกต่างกันตามรสนิยม ได้ส่ง
ต่อค่านิยมต่อๆกันมา ผ่านยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยท าให้ทัศนคติของคน
นั้นได้เปลี่ยนไปเช่นกัน จากที่ตนเองนั้นเกิดเป็นเพศหญิงและอยู่ในช่วงอายุวัยรุ่นในรั้วมหาวิทยาลัย 
และจากสื่อโซเชียลต่างๆที่ได้เห็นนั้นเป็นเรื่องความสวย ความงาม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเฉพาะในกลุ่มของ
เพศหญิงจึงตั้งข้อสงสัยนี้ว่าจริงๆแล้วความสวย ความงามนั้นมันเกิดจากใครกันที่ เป็นคนตีกรอบ
ความคิดค่านิยมนั้นขึ้นมาจึงท าให้คนส่วนใหญ่เห็นพ้องตรงกันว่าแบบนี้สวย แบบนี้ที่งาม 

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมที่แสดงให้เห็นคุณค่าบทบาทของผู้หญิงผ่านความ
งามในเรือนร่าง ผ่านมุมมองของผู้หญิง 

2. เพ่ือถ่ายทอดการเปิดเผยเรือนร่างผ่านความงามอย่างเสรีภาพในเรือนร่างของผู้หญิงโดย
ไม่แฝงนัยยะทางเพศ 

3. เพ่ือสื่อถึงความงามของผู้หญิงในสังคมไทยน าเสนอทัศนคติด้านลบที่มีต่อความงามทาง
ร่างกายให้กลายเป็นด้านบวกด้วยการยกย่องความงามผ่านรูปแบบงานที่คล้ายเป็นรูปเคารพ
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ขอบเขตของการศึกษา 

1.จากประเด็นที่สนใจผ่านมุมมองของผู้หญิงในสังคมไทยในเรื่องความงามในเรือนร่างผ่าน
สมัยนิยมหรือแบบวิธีการที่นิยมกันทั่วไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งเป็นการยอมรับกันจนเกิด เป็นค่านิยม
ตามยุคสมัยและความเชื่อต่างๆ 

2.จากสื่อโซเชียลต่างๆที่น าเสนอความสวย ความงามโดยผ่านการโฆษณาสินค้า การประกวด
ประชันเรื่องความงาม เป็นต้น 

3.ศึกษารูปทรงคนเพศหญิง  
ขั้นตอนและวิธีการศึกษา 

 - รวบรวมข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ  
- ศึกษางานประติมากรรมที่ตรงกับประเด็นและรูปแบบคล้ายคลึงกับสมมุติฐาน  
- ศึกษาบทบาทของผู้หญิงในสังคมไทยในประวัติศาสตร์ ผ่านวรรณคดีไทย สุภาษิตสอนหญิง 
- ศึกษาการพูดถึงค่านิยมของความงามท่ีเปลี่ยนไปในสังคมไทย   
- ศึกษาเรื่องมนุษย์ “ภาษาทางประติมากรรมในประวัติศาสตร์ศิลปะ”   
- สร้างแบบจ าลองภาพร่าง 2 มิติ และ 3 มิติ   
- สร้างสรรค์ผลงาน งานจริงโดยมีต้นแบบจ าลองที่เหมาะสม   
- รวบรวมข้อมูลการท างานเพื่อสรุปและประมวลผล   

 

แหล่งข้อมูล 

 - จากการเก็บเก่ียวประสบการณ์ในชีวิตประจ าวัน 
 - จากการเปิดรับข้อมูลใหม่ๆในการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ 
 - จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับมิตรสหายและคนอ่ืนๆ 
 - อ่านหนังสือ - เขียนหญิง ของ ธเนศ วงยานนาวา 
   - October sex issue Political Economy International Relation  
   - อ่านบทความที่เก่ียวกับเพศชายที่พูดถึงเพศหญิง 
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วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท าศิลปนิพนธ์ 

- ภาพต้นแบบงาน , รูปภาพข้อมูลงาน 

- เหล็ก 

- ฆ้อน ตะปู  

- สกูร น๊อต 

- ดินน้ ามัน, ไม้ปั้น, ไม้แต่งปูน, ปลาสเตอร์ 

- สีพลาสติก (สีสะท้อนแสง) ,พู่กัน,ภาชนะใส่น้ า 

- ผ้าก๊อต, ซิลิโคน 

- ไฟเบอร์กลาส 

- ไม้กระดาน 

- สกอตไบท์ ฟองน้ า  

- ผ้ากาวยืด, ไหมด้นหลายสี,ใยสังเคราะห์ แผ่น/ก้อน 

- ไวนิล 

- ขนไก่สี 

- ตะแกรงอลูมิเนียม 

- กรรไกร 

- เข็ม เข็มหมุด ด้าย 

- ไฟแบล็กไลท์ (Blacklight) 
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บทที ่2  

 

ข้อมูลและอิทธิพลที่มีต่อศิลปนิพนธ์ “เผยร่าง” 

 
ในความงามของเพศหญิงในแต่ล่ะยุคสมัยน าผ่านผลงานศิลปะ โดยแต่ล่ะยุคสมัยนั้นมีความ

แตกต่างกันและชื่อผลงานหรือชื่อเรียกที่แตกต่างกัน อาทิเช่น เทพปกรณัมต่างๆ ที่เป็นเพศหญิงทาง
ศิลปะยกย่องถึงความงามนั้นก็คือ วีนัส(Venus)  

 
วีนัส ในยุคต่างๆ ความเป็นมา ความส าคัญและประเด็นที่ศิลปินแต่ล่ะยุคสร้างขึ้น มันมี

อิทธิพลต่างๆไม่ว่า จะสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อของแต่ล่ะถิ่นฐาน  

ข้อมูลที่ได้ด้านเนื้อหา 

  ค าว่า “วีนัส” นามทั่วไปซึ่งคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเป็นเทพีแห่งความงามและความรักโดยที่
เทพีวีนัสหรืออะโฟรไดท์เป็นเทพปกรณัมกรีกและโรมันตามความเชื่อทางเทววิทยา แต่ในทางศิลปะ
วิทยาวีนัสมีความหมายและมุมมองแตกต่างออกไป กล่าวคือ “วีนัส” ในศิลปะยุคต้น ๆ เป็นได้ทั้งชื่อ
งานศิลปะท่ีเกี่ยวข้องกับผู้หญิง ความงาม ความสมบูรณ์ (เพศสรีระ) ของผู้หญิงในมิติที่ศิลปะถ่ายทอด
ออกมา รวมถึงการสะท้อนภาพความงามของศิลปะกับสิ่งแวดล้อมในการด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ในยุค
ต่าง ๆ ด้วย 

“วีนัส” แน่นอนที่สุดต้องเป็นรูปผู้หญิง ซึ่งในงานศิลปะที่มีชื่อเกี่ยวกับวีนัสมีหลายชนิดและ
หลายความเชื่อแตกต่างไปตามสถานที่ รสนิยม และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมของการก าเนิดงานศิลปะ
ในแต่ละสมัย อาทิ ประติมากรรมเก่ียวกับวีนัส จิตรกรรมเกี่ยวกับวีนัส เป็นต้น1 
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แนวคิดแรกจากศิลปะวีนัสที่ผู้เขียนวิเคราะห์คือ ศิลปะเพ่ือความอุดมสมบูรณ์ โดยประติมากรรม
ศิลปะที่เป็นตัวอย่างได้ดีที่สุดคือ วีนัส แห่งวิลเลนดรอฟ (Venus of Willendorf) เป็นประติมากรรม
ในยุคหินเก่าตอนปลาย (24,000BC - 22,000BC) แกะสลักด้วยหินขนาดเล็ก ส่วนใหญ่เป็นรูป
แกะสลักหินซึ่งนักโบราณคดีสมัยปัจจุบันเรียกชื่อรูปเหล่านี้ว่า “วีนัส” เนื่องจากเป็นประติมากรรมที่
แสดงเพศหญิงอย่างชัดเจน และสรีระที่สมบูรณ์มาก จากงานศิลปะแสดงให้เห็นถึงรสนิยม
แนวความคิดของศิลปินได้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่คล้ายคลึงกัน คือ ศีรษะไม่แสดงรายละเอียดของหู ตา 
จมูก แต่ท าเป็นเป็นปุ่มเล็ก ๆ แขนและขาลีบไม่ปรากฏเท้าและนิ้วเท้า เต้านมใหญ่ ท้องยื่นคล้ายก าลัง
ตั้งครรภ์ แสดงอวัยวะเพศชัดเจน ซึ่งเชื่อว่ารูปเหล่านี้สร้างขึ้น เพ่ือเป็นสัญลักษณ์ของความอุดม
สมบูรณ์ (Fertility Rites) หรือ เพ่ือขอบุตร (Fecundity) พบในออสเตรีย ปัจจุบันจัดแสดงที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย จะเห็นได้ว่าช่วงสมัยของการประดิษฐ์งานนี้
ขึ้นมา เป็นช่วงยุคหินในโซนยุโรป ซึ่งแน่นอนว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยน้ าแข็ง ดังนั้นความ
อบอุ่นจึงเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินชีวิต ฉะนั้นงานศิลปะที่ท าแบบภาพเสมือนจึงออกมาในรูปแบบที่
เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เป็นไปได้ว่าผู้หญิงสมัยยุคหินจะต้องมีน้ าหนักมากมีรูปร่างใหญ่ เพราะไขมันใน
ร่างกายจะได้ให้ความอบอุ่นได้  
นอกจากนี้ความอ้วนยังแฝงนัยของความอุดมสมบูรณ์ของเพศหญิงที่พร้อมในการมีบุตร แต่อย่างไรก็
ตาม วีนัส แห่งวิลเลนดรอฟ น่าจะถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพ่ือเป็นรูปเคารพบูชาให้ดินแดนนั้นมีความอุดม
สมบูรณ์และ/หรือเพ่ือการขอบุตร โดยใช้ “แม่” เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อความหมายก็เป็นได้ ซึ่งงาน
ความเชื่อจากงานศิลปะนี้สามารถเทียบได้กับประติมากรรมรูปเทพีของชาวฮินดู (Goddess) สมัย
อารยธรรมฮารัปปา (Harappan Civilization) ที่มีลักษณะเป็นหญิงอวบอ้วนเกี่ยวเนื่องกับลัทธิความ
อุดมสมบูรณ์ (Fertility cult) แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ในการสักการะบูชา ในด้านความเชื่อของ
วีนัสที่ปรากฎบนงานศิลปะทั้งยุโรปและอินเดีย ท าให้ดินแดนในแถบอุษาคเนย์ที่รับเอาวัฒนธรรมส่วน
ใหญ่มาจากอินเดีย มีการมองความงามของศิลปะที่แสดงออกในด้านความอุดมสมบูรณ์ผ่านสรีระของ
เพศหญิงจึงปรากฎในดินแดนแถบนี้ด้วย1

                                                           
1 วีนัส ศิลปะแห่งความงาม กับดินแดนอุษาคเนย,์ เข้าถึงเมื่อ 16 พฤษภาคม 2560. สืบค้นจาก 

http://criticize-thailand.blogspot.com/2009/12/chapter-i.html 
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มองเผินๆ งานชุดนี้ของ Vincent Dixon จะเห็นว่ามันเป็นรูปภาพของทะเลทราย ลาดเขา 

ทะเลสาบที่ดูเนียนตามาก แท้ที่จริงนี่คือสัดส่วน ท้อง บั้นท้าย ของผู้หญิงที่จัดฉากถ่ายได้สมจริง 

บริษัทส่งเสริมความงามเป็นผู้ว่าจ้างให้ศิลปินท างานชุดนี้ เขาภาพลักษณ์ของธรรมชาติ อย่าง น้ า 

แผ่นดิน ภูเขา พระอาทิตย์ มาจัดองค์ประกอบ โดยใช้ร่างกายของเพศหญิงเป็นเครื่องมือ  เกิด

ความรู้สึกว่า เมื่อธรรมชาติคือผู้ยิ่งใหญ่ เป็นแม่ ผู้ให้ก าเนิดชีวิต เพศหญิงก็เป็นเช่นนั้นดุจกัน การ

ประเทืองผิวพรรณให้งดงามอยู่เสมอนั้นเสมือนการอนุรักษ์ธรรมชาติ ช่างเป็นกุศโลบายที่แนบเนียน  

  ศิลปะมันก็สิ้นสุดตรงความแนบเนียนนี่เอง มันได้แช่แข็งความเป็นจริงเสียจนเราไม่ทันคิดว่า 

ความแก่เฒ่า โรคภัยไข้เจ็บ ความเศร้า ความขมขื่นคืออะไร จะรับมือมันได้อย่างไร ศาสนาก็เข้ามารับ

ช่วงต่อ ให้สังเวชในรูปอันแปรเปลี่ยนอยู่เป็นนิจ เรื่องนี้เป็นวิถีทางเฉพาะตัว เป็นบารมีธรรมเฉพาะคน 

ผู้ดูจะต้องเป็นนักปฏิบัติ เช่นเดียวกับศิลปินที่กระตือรือร้น หมั่นพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ไม่ให้งานของ

ตนเป็นงานที่ท าให้ผู้ดูถล าลึกในอารมณ์2 

                                                           
2
 Peerayut Phontree. ความเชื่อมต่อระหว่างศิลปะกับศาสนาผ่านภาพถ่ายสดัส่วนของเพศหญิง, เข้าถึง

เมื่อ 20 มิถุนายน 2560.สืบค้นจาก https://storylog.co/story/58579ff78ad373e9637b736c 



9 
 



10 
 



11 
 



12 
 



13 



14 



15 
 



 

16 

บทที่ 3  

 

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ “เผยร่าง” 

การจัดระเบียบ และคัดกรองข้อมูล  

    จากเรื่องราวที่กล่าวมาในบทที่ 2 ได้อธิบายที่มาและประสบการณ์ตรงจาก กระบวนการหา

ข้อมูลต่างๆและน าไปสู่วิธีการสร้างงานประติมากรรม ที่เริ่มต้นจากการประมวลความคิด สร้าง

ประเด็นจากข้อมูลสนใจในความงามของเพศหญิงในแต่ล่ะยุคสมัยและได้เล็งเห็นทัศนคติ ในความงาม

ที่หลากหลายที่แตกต่างกันตามค่านิยมที่ส่งต่อๆกันมา ผ่านยุคสมัยมีการเปลี่ยนแปลงไป สิ่งเหล่านี้ก็

เป็นปัจจัยท าให้ทัศนคติของคนนั้นได้เปลี่ยนไปเช่นกัน จากการที่เป็นเพศหญิง จึงมีปัจจัยทางความ

งามต่างๆเข้ามาให้ศึกษา จากการเข้าสังคมในปัจจุบันแต่ล่ะอาชีพการแต่งหน้า แต่งกายให้เกิดความ

สวยงาม มันกลายเป็นมารยาททางสังคมและเป็นความสุขของผู้หญิงและเพศท่ีสามอย่างมาก และเป็น

ที่ยอมรับทางสังคมอีกด้วยการค้นหาแบบทางศิลปกรรมเพ่ือตอบประเด็น 
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ขั้นตอนการสร้างผลงานจริง 

การขยายแบบ เริ่มจากการสร้างโครงสร้างภายในแกนหลัก(เส้นสีเหลืองภาพที่ 19) ด้วยเหล็กเส้น ผูก
ไม้กากบาทคือน าไม้ สองชิ้น มีความยาวประมาณ 5-7 cm มาผูกกันให้เป็นกากบาทด้วยลวดด า แล้ว
เหลือเส้นลวดไว้เพ่ือน าไปผูกกับแกนเหล็กประมาณ 20-30 cm เข้ากับโครงสร้างที่ท าไว้ขั้นตอนนี้
ส าคัญมาก ส าหรับยึดดินไม่ให้ร่วง  

ไม้กากบาทถ้าน้อยเกินไปหรือไม่ทั่วถึงอาจท าให้ดินร่วงได้ ท าดินเหนียวมาพอกขึ้นรูปตาม
แบบที่ร่างไว้การปั้น น าดินที่เตรียมไว้มาข้ึนรูป ควรขึ้นตามไม้กากบาทและดึงลวดให้ตึงเพ่ือไม่ให้ไม้ไป
กองและควรให้ไม้กระจายรับน้ าหนักสัดส่วนที่เท่ากัน ช่วงขึ้นดินควรขึ้นให้เต็ม แน่น ตรวจดูระนาบ
แบบหยาบๆ และเริ่มเก็บรายละเอียดในส่วนต่างๆเช่น ใบหน้า รายละเอียดตา จมูก ปากและเส้นผม
ให้สมบูรณ ์
 
 
 
  

 

 

 

ภาพที่ 19 การขยายแบบดินเหนียว 

 
 
 
 

ภาพที่ 20 ขยายแบบดินเหนียว 
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ในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 4 ได้มีการน าสร้างลวดลายพ้ืนหลังให้กับตัวงานโดยการหาความ

เป็นไปได้ ด้วยการพิมพ์ภาพบนแผ่นไวนิล  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 30 ภาพการสร้างลวดลายพ้ืนหลังให้กับตัวงานหาความเป็นไปได้
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ภาพที่ 45         ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3 ด้านข้าง                           
 ชื่อผลงาน  Her 3  
 เทคนิค            ไฟเบอร์กลาส แสงมืด (Black light) 
 ขนาด    30x50x20 cm 
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ภาพที่ 47     ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 4   ด้านเฉียงขวาและซ้าย                         
ชื่อผลงาน Number 1  
เทคนิค     ไฟเบอร์กลาส  แสงมืด (Black light) 
ขนาด    47x155x140 cm 
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ภาพที่ 49     ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 5 ด้านข้าง                           

 ชื่อผลงาน  Number 2 
 เทคนิค           ไฟเบอร์กลาส แสงมืด (Black light) 
 ขนาด    47x155x140 cm 
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บทที่ 4  

 

การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลงาน 

 
การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมหัวข้อ “ เผยร่าง ” ชุดนี้เป็นการ สร้างสรรค์ผลงานโดย 

น าเสนอเรื่องราวความงามของเพศหญิงเป็นเรื่องความสวย ความงาม ที่เป็นเฉพาะในกลุ่มของเพศ
หญิงซะส่วนใหญ่อาทิเช่น เครื่องส าอางค์ สิ่งที่ตกแต่งเรือนร่าง ใบหน้า ให้สวยงาม  โดยใช้
องค์ประกอบจากรูปแบบคล้ายรูปเคารพ แสดงถึงการยกย่องความงามของเพศหญิงที่เป็นภาพความ
งามในปัจจุบัน 

พัฒนาการศิลปนิพนธ์  ข้อมูลจากผลงานศิลปนิพนธ์ได้สร้างผลงานจ านวน 5 ชิ้น เนื่องด้วย
ผู้สร้างน าเสนอผ่านรูปทรงผู้หญิงเปลือยกาย บางชิ้นมีรูปทรงที่แฝงนัยยะทางเพศ และบางชิ้นผู้สร้าง
ได้แสดงรูปทรงของใบหน้าเพียงอย่างเดียวทั้งหมดนี้เพ่ือพูดถึงการยกย่องบทบาทของผู้หญิงเรื่องของ
ความงาม 

พัฒนาการผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 จากผลงานชิ้นได้น าเสนอเรื่องราวทัศนคติทางด้าน
ความงามของผู้หญิงผ่านมุมมองเรือนร่างของผู้หญิง โดยมีประเด็นในนเรื่องความงามแบบไม่ปรุงต่ง 
เนื่องด้วยเพราะค่านิยมหรือรสนิยมของผูหญิงในสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 

“Transcript of วัฒนธรรมกระแสนิยม 
ในปัจจุบันการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของคนไทยเป็นอย่างมาก นอกจากนี้เทคโนโลยีสารสนเทศยังเป็นตัวแปรส าคัญในการขับเคลื่อนโดย
น าไปสู่การพัฒนาในสังคมและระบบเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าในประเทศท่ีพัฒนาแล้วนั้นประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้ง่าย และประชาชนสามารถเข้าถึงได้ในทุกๆส่วน
ของประเทศ ด้วยเพราะสังคมไทยเป็นสังคมเปิดที่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายและเร็วเกินไป
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่ใช้ประโยชน์กันเพียงเพ่ือความบันเทิงที่เป็นไปตามกระแสนิยมมากกว่ามุ่งใช่
เพ่ือประโยชน์ในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร การใช้สื่อเหล่านี้อาจเป็นไปในลักษณะคลั่งไคล้ชั่วระยะ
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“เส้น (Line) 
เกิดจากจุดที่เรียงต่อกัน   หรือเกิดจากการลากเส้นไปยังทิศทางต่างๆ มีหลายลักษณะ เช่น 

ตั้ง นอน เฉียง โค้ง ฯลฯ เส้น เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด  หรือถ้าน าจุดมาวางเรียงต่อๆ กันก็จะเกิดเป็น
เส้นขึ้น  เส้นมีมิติเดียว  คือ ความยาว  ไม่มีความกว้าง  ท าหน้าที่เป็นขอบเขตของที่ว่าง  รูปร่าง  
รูปทรง  สี น้ าหนัก  รวมทั้งเป็นแกนหลักโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงต่างๆ 

“เส้นเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของงานศิลปะทุกชนิด  เส้นสามารถให้ความหมาย แสดงความรู้สึก
และอารมณ์ด้วย การสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะคือ เส้นตรง ( Straight Line ) และ 
เส้นโค้ง ( Curve Line ) เส้นทั้งสองชนิดนี้เมื่อน ามาจัดวางในลักษณะต่างๆ กันและให้ความหมาย 
ความรู้สึก ที่แตกต่างกันออกไปด้วย”5 

 
เส้นในงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1(ดูภาพที่ 51(หน้า 39)ประกอบด้วย เส้นโครงรอบนอก (เส้นประ

สีแดง) เมื่อลากจุดรอบตัวงานจะพบรูปทรงสามเหลี่ยมที่ชัดเจนเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพ 
รู้สึกถึงความมั่นคงของรูปทรง และเส้นโครงสร้างภายใน (เส้นสีส้ม) ในตัวงานจะมีลักษณะเป็น
เส้นแนวตั้งอย่างชัดเจนโดยจะมีเส้นโค้งในแนวราบแสดงออกถึงความั่นคง เชื่อมั่น โดย 2 เส้นนี้วางทับ
กันเปรียบเสมือนรูปทรงสามเหลี่ยมที่อยู่รอบนอก(เส้นสีส้ม) เช่นกัน และยังมีรายละเอียดรอบๆตัว
รูปทรงคนคือการใช้เส้นตรงตัดกัน(เส้นสีเหลือง) จนเกิดทิศทางในตัวงานเพ่ือให้รูปทรงคนที่อยู่ตรง
กลางนั้นกลายเป็นจุดเด่น 

“รูปทรง ( Form  )  หมายถึง  ลักษณะของวัตถุท่ีเรามองเห็นเป็นรูป  3  มิติ คือมีความกว้าง  
ความยาว และความหนา  หรือความลึก  เรามองไม่เห็นเส้นขอบของวัตถุ  แต่เราเห็น รูปได้จาก    
ความลึกของเส้น  สี  แสง  และเงา   ถ้าวัตถุนั้นมีปริมาตรเราจะเห็นเป็นรูป  3  มิติ 

รูปทรงแบ่งได้เป็น  3 ประเภท คือ 
.1  รูปทรงจากธรรมชาติ ( Natural  Form )   หมายถึง  รูปทรงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติเช่น  
คน  สัตว์   พืช   โดยการน ามาถ่ายทอดเป็นงานศิลปะในลักษณะ 3 มิติ  รูปทรงประเภทนี้จะให้
ความรู้สึกมีชีวิต  

                                                           
5 เส้น. สืบคนเมื่อ 20 พฤษภาคม 2561, สืบค้นได้จาก

https://patsudabbcit58.wordpress.com/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99-line/ 
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2   รูปทรงเรขาคณิต  ( Geometrical  Form ) หมายถึง รูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้นด้วยเครื่องมือ 
ได้แก่  รูปทรงสามเหลี่ยม  รูปทรงสี่เหลี่ยม  รูปทรงกลม  เป็นต้น รูปทรงเหล่านี้จะแสดง ความกว้าง    
ความยาวและความหนาหรือความลึก  มีความเป็นมวลหรือมีปริมาตร 

  3  รูปทรงอิสระ  ( Free form )  รูปทรงอิสระหมายถึง   รูปทรงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
หรือมนุษย์สร้างขึ้นไม่มีโครงสร้างเป็นมาตรฐานแน่นอนเหมือนรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงจาก
สิ่งมีชีวิต ได้แก่ รูปทรงของก้อนหิน ก้อนกรวด ดิน หยดน้ า ก้อนเมฆ เปลวไฟ คลื่นน้ า คลื่นทราย รูป
ปั้น ภาพเขียนเป็นต้น ”6   

 
รูปทรงในงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1(ดูภาพที่ 51(ดูหน้า 39)  ประกอบด้วยรูปทรงโครงสร้างคือ

รูปทรงสามเหลี่ยม (เส้นสีแดง)ส่วน รูปทรงคนที่เป็นรูปทรงธรรมชาติอยู่ตรงกลาง (เส้นสีด า)รูปทรง
ธรรมชาติ(เส้นสีขาว) เหมือนถูกกองทับซ้อนกันขณะที่มีลักษณะโดนรูปทรงคนทับอยู่และส่วนด้านบน
จะมีรูปวงกลมขนาดเล็กล้อมรอบรูปทรงคนเช่นกันเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพในตัวงานให้ผลงานเกิด
จุดเด่นตรงกลางของผลงาน 

                                                           
6 รูปทรง. Master. Thani  Phunopakun. Audio Visual & Art, สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2561 

สืบค้นจากhttps://www.gotoknow.org/posts/155339 
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 “ทฤษฎีสี ( Theory of Colour) 
วงจรสี (Colour Wheel)คือ สีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ เริ่มตั้งแต่ แม่สี 3 สี แล้วเกิดเป็นสีใหม่
ขึ้นมา จนครบวงจร จะได้สีทั้งหมด 12 สี ซึ่งแบ่งสีเป็น 3 ขั้นคือ 
 สีขั้นที่ 1 (Primary Colours) คือ แม่สี 3สี ได้แก่ สีแดง เหลือง และน้ าเงิน 
 สีขั้นที่ 2 (Secondary Colours) คือ สีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ๆ ระหว่างแม่สี 3 สี จะ 
ได้สีเพิ่มขึ้นอีก 3สี  

สีขั้นที่ 3 (Tertiary Colours) คือ สีที่เกิดจากการผสมกันเป็นคู่ๆ ระหว่างแม่สี 3 สี กับสีขั้น
ที่ 2 จะได้สีเพ่ิมขึ้นอีก 6สี 

สีกลาง (Neutral Colour) คือ สีที่เกิดการผสมสีทุกสี ในวงจรสี หรือ แม่สี 3สี ผสมกัน จะได้
สีเทาแก่  
สีทั้ง 3ขั้น เมื่อน ามาจัดอยู่เป็นวงจรจะได้ลักษณะเป็นวงล้อสี  

วรรณะของสี (Tone of Colour)คือ  ความแตกต่างของสีแต่ละกลุ่ม ในวงจรสีโดยแบ่ง
ตามความรู้สึกด้านอุณหภูมิ โดยแบ่งออกเป็น 2 วรรณะ คือ 

สีวรรณะร้อน (Warm Tone) ประกอบด้วยสีเหลือง, ส้มเหลือง, ส้ม, ส้มแดง, แดง และม่วง
แดง  

สีวรรณะเย็น (Cool Tone) ประกอบด้วยสีม่วง, ม่วงน้ าเงิน, น้ าเงิน, เขียวน้ าเงิน, เขียวและ
เขียวเหลือง 

สีตรงข้าม (Comprementary Colour)หมายถึง สีที่อยู่ในต าแหน่งตรงข้ามกันในวงจรสี และมีการ
ตัดกันอย่างเด่นชัดซึ่งจะให้ความรู้สึกที่ขัดแย้งกัน หากน ามาผสมกันจะได้สีกลาง (เทา) ซึ่งมีทั้งหมด 6
คู่ ได้แก่ สีเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วง 

- สีแดง ตรงข้ามกับ สีเขียว   - สีน้ าเงิน ตรงข้ามกับ สีส้ม 
- สีเขียวเหลือง ตรงข้ามกับ สีม่วงแดง  - สีส้มแดง ตรงข้ามกับ สีเขียวน้ าเงิน 
- สีม่วงน้ าเงิน ตรงข้ามกับ สีส้มเหลือง”7 
 
สีข้างเคียง หมายถึง สีที่อยู่เคียงข้างกันทั้งซ้ายและขวาในวงจรสี มีความคล้ายคลึงกันหากน า 
มาจัดอยู่ด้วยกันจะมีความกลมกลืนกัน หากอยู่ห่างกันมากเท่าใดความกลมกลืนก็จะยิ่ง

น้อยลงความขัดแย้งก็จะมีมากข้ึน 

                                                           
7 “ทฤษฎีสี ( Theory of Colour).สืบค้นเมื่อ 20 พฤษภาคม 2561 สืบค้นจาก

https://www.novabizz.com/CDC/Interior/Interior_Colour01.htm 
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สีในงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 (ดูภาพท่ี 51(ดูหน้า 40) สีเกิดจากการใช้สีมาจากคู่ตรงข้ามเพ่ือให้
ตัวงานมีความเป็นเอกภาพโดย การใช้สีคู่ตรงข้ามจะท าให้รู้สึกที่ตัดกันรุนแรง สร้างความเด่น เร้าใจ
และสมดุลโดยการยึดเอาสีส้มและสีน้ าเงินเป็นหลัก และใช้ทฤษฎีในการใช้สีคู่ตรงข้ามโดยการน าเอาสี
กลางเช่น สีด า สีขาว หรือการผสมสีให้หม่นลง หรือใช้สีข้างเคียงของสีหลักมาช่วย 
 

ปัญหาที่พบ 
  เส้น รูปทรง และสี จากภาพร่าง จนมาสู่ผลงนจริงมีความคล้ายแต่ตัวภาพร่างออกมาชัดเจน
ด้วยการ จัดองค์ประกอบที่ดีกว่า การใช้สีที่มีความสมดุลมากกว่าจึงท าให้ผลงานจริงนั้นยังออกมาไม่
ตรงกับ เป้าหมายด้านรูปแบบ   
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“The Vitruvian Man ภาพมนุษย์วิทรูเวียน เป็นผลงานชิ้นที่มีชื่อเสียงมากของ ดา วินชี  
และถูกจัดให้เป็นอันดับ 1 ของ 10 สุดยอดผลงานทางความคิดของเขาที่จัดโดย (เน้นสิ่งประดิษฐ์ 
คิดค้นที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ได้เน้นทางภาพวาดที่เป็นศิลปะ) เนื่องจากเป็นการวาดภาพที่ 
ผนวกกับศาสตร์ทางวิชาการในเรื่องสัดส่วนทางคณิตศาสตร์ ที่เขาวาดตามค าบรรยายในหนังสือ 
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของ มาร์คัส  วิทรูเวียส พอลลีโอ (Marcus Vitruvius Pollio) ซึ่งเป็นสถาปนิก 
และวิศวกรชาวโรมัน มีชีวิตอยู่ในราว 100 ปีก่อนคริสตกาล หนังสือที่ชื่อ De architectura ได้ 
บรรยายสัดส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบทางความงามไว้ดังนี้ 
-          1 ฝ่ามือ ยาวเท่ากับความกว้างของนิ้วมือทั้งสี่  
-          1 ฝ่าเท้า ยาวเท่ากับความกว้างของ 4 ฝ่ามือ 
 -          1 คิวบิต (ความยาวของช่วงแขนล่าง ตั้งแต่ปลายนิ้วกลางถึงข้อศอก) ยาวเท่ากับความ กว้าง
ของ 6 ฝ่ามือ 
 -          ระยะจากปลายคางจนถึงตีนผมที่หน้าผาก ยาวเท่ากับ 1/10 ของความสูง (ของคนๆนั้น) 
 -          ความยาวของใบหู เท่ากับ 1/3 ของใบหน้า 
 -          ความยาวของฝ่ามือ เท่ากับ 1/10 ของความสูง (ของคนๆนั้น)  
-          ระยะจากปลายหัวไหล่ทั้ง 2 ด้าน ยาวเท่ากับ 1/4 ของความสูง”8    

 
พัฒนาการศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 จากผลงานชิ้นได้น าเสนอเรื่องราวทัศนคติทางด้านความงามของ

ผู้หญิงผ่านมุมมองของผู้หญิง โดยมีประเด็นในเรื่องความงามแบบปรุงแต่ง การปรุงแต่งนั้นเคือการสื่อ
ถึงการเสริมความงามในด้านบวก 

ด้านรูปแบบสร้างรูปทรงคนผู้หญิงที่มีร่างเปลือยและไม่มีรายละเอียดบนใบหน้า เพ่ือสื่อถึงความ
งามแบบปรุงแต่ง โดยน าเอาร่างผู้หญิงสมบูรณ์โดยชิ้นนี้ได้หยิบเอารูปแบบรูปเคารพมาใช้และจัดการ
งานประติมากรรมประเภทประติมากรรมนูนสูงอยู่ในซุ้มมาและมีรายละเอียดเช่น ถุงน่อง ดอกไม้ 
ผ้าลูกไม้ มาเป็นสื่อในชิ้นงาน  
 
 
 
 

 

                                                           
8  รูปหล่อปูนปลาสเตอร์แสดงสดัสว่นของคน. เสวก จิรสุทธิสาร, สืบคน้เมื่อ 22 มิถุนายน 2561 สืบค้นได้

จาก http://cfa.bpi.ac.th/sub5-7-14.html 
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ภาพที่ 58      ภาพร่าง ชิ้นที่ 3   ผลงานศิลปนิพนธ์ ชิ้นที่ 3                    
               ชื่อผลงาน Her 3 

    เทคนิค  ไฟเบอร์กลาส แสงมืด (Black light) 
ขนาด  30x50x20cm  

“ประติมากรรมนูนสูง จะมีความนูนจากพ้ืนมาประมาณ 70-80เปอร์เซนต์ ในงานบางชิ้น 
แทบจะหลุดออกมาเป็นลอยตัวเอียง แตะพ้ืนเพียงเล็กน้อยซึ่งนักวิชาการได้อธิบายถึงลักษณะ
ประติมากรรมนูนสูงไว้ดังนี้ 

 มัย ตาติยะ (2549) ได้กล่าวถึงประติมากรรมนูนสูงว่า  รูปนูนสูงเป็นผลงานประติมากรรมที่ 
สร้างสรรค์ข้ึนเพื่อให้นูนกว่าประเภทนูนต่ าหนึ่งเท่าตัวหรือมากกว่านั้นจึงยกตัวอย่างคือ หากปั้น 
รูปทรงกลมเช่นเดียวกันกับประเภทนูนต่ าที่แบ่งรูปทรงกลมในแนวตั้งออกเป็น 4 ส่วน 
เส้นผ่าศูนย์กลางก็จะเป็นเส้นแบ่งก่ึงกลางของรูปทรงกลม และในเวลาปั้นก็จะคาดคะเนความสูงที่   
ยื่นออกมาจากพ้ืนฐานสองส่วนหรือมากกว่าสองส่วนก็ได้ แต่ไม่ควรปั้นทั้งหมดสี่ส่วน ไม่เช่นนั้นจะเป็น
การปั้นงานประติมากรรมลอยตัว ด้วยเหตุนี้ ผลงานประติมากรรมประเภทนี้ จึง สัมผัสนับรู้ได้ 2 ด้าน
ด้วยกัน ได้แก่  ด้านหน้าและด้านข้าง ซึ่งเวลามองรูปทรงจะให้พื้นฐานอยู่ใน แนวตั้งฉาก จึงจะ
สามารถรับรู้เรื่องราวในรูปภาพได้เด่นชัดมากกว่าประเภทนูนต่ า โดยการมองเห็น และจับต้องทางผิว
กาย”9

                                                           
9 ประติมากรรมนนูนสูง. มคอ.3 รายวิชาประตมิากรรม สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2561 สืบค้นจาก 

http://regis.dusit.ac.th/images/download/1508128498_2022311%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0 
B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1 %E0 %B8%A1%20.doc 
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แสงมืด กับสีสะท้อนแสง(Black lights) 

ท าไมสีสะท้อนแสงได้ดีกับหลอดแบล็คไลท์หลอดแบล็คไลท์ (Black lights) มองธรรมดามี
ลักษณะเหมือนกับหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ หรือหลอดไฟมีไส้ แต่หน้าที่ของมันมีความแตกต่างกัน 
เมื่อคุณเปิดสวิทซ์ คุณจะไม่ได้เห็นแสง แต่ถ้าคุณไปเปิดในที่มืด สิ่งของบางอย่างจะสว่างเรืองแสงขึ้น
โดยเฉพาะสิ่งของที่มีสีสะท้อนแสง หรือทาสีสะท้อนแสงไว้ หรือแม้แต่เสื้อสีขาวของคุณก็จะสว่างเรือง
แสงขึ้น ขณะที่หลอดแบล็คไลท์ให้แสงสีม่วงจางๆเท่านั้น 

หลอดแบล็คไลท์มีให้เห็นอยู่ทั่วไป เช่น ไนท์คลับ สวนสนุก ปาร์ตี้ party และห้องนอน เมื่อ
ตกกระทบกับสีสะท้อนแสง จะท าให้เหมือนสีนั้นมีแสงพุ่งออกมา เรืองแสง ที่บางคนชอบแสงแบบนี้
เพราะลึกลับดี มันคืออะไร และท าไมถึงสามารถสว่าง เรืองแสง สีสะท้อนแสงในที่มืดได้ 

 

การท างานหลอดแบล็คไลท์ กับการเรืองแสง 

หลอดแบล็คไลท์มีหลักการท างานเช่นเดียวกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ โดยที่หลอดฟลูออเรส
เซนต์จะสว่าง เรืองแสงขึ้นเมื่อเราผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในหลอดที่บรรจุก๊าซเฉื่อย และไอปรอท
จ านวนเล็กน้อยเมื่ออะตอมของปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนต์ได้รับการกระตุ้น มันจะปลดปล่อย
พลังงานออกมาในรูปของแสง เรืองแสง สะท้อนแสง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงในย่านอัลตร้าไวโอเล็ต ซึ่งตา
ของมนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ และมีส่วนน้อยที่ปลดปล่อยแสงออกมาในย่านที่ตามองเห็นได้ ดังนั้น
ผิวด้านในของหลอดฟลูออเรสเซนต์จึงต้องเคลือบด้วยฟอสฟอรัสไว้ ฟอสฟอรัสนี้ยังมีการผสมในน้ ายา
ซักผ้าขาวและ สีสะท้อนแสง สีเรืองแสงอีกด้วย 

เมื่อแสงอัลตร้าไวโอเล็ตกระทบเข้ากับอะตอมของฟอสฟอรัส มันจะท าให้อิเล็กตรอนของ
ฟอสฟอรัสย้ายเข้าสู่วงโคจรสูง ขณะที่ตกลงสู่วงโคจรต่ า มันจะปลดปล่อยพลังงานเป็นแสงที่ตา
มองเห็นได ้

 

อะไรบ้างที่สว่างข้ึน เรืองแสง 

ถ้าคุณเข้าไปในห้องมืด และเปิดหลอดแบล็คไลท์ คุณจะพบว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่สว่าง
ขึ้น สะท้อนแสง เรืองแสง ในที่มืด เพราะสิ่งเหล่านั้นมีฟอสฟอรัสที่เกิดจากธรรมชาติ ฟันและเล็บของ
คุณ ก็มีฟอสฟอรัสอยู่ด้วย ส่วนฟอสฟอรัสที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นก็มี เช่น หน้าจอโทรทัศน์ สี 
โดยเฉพาะสีสะท้อนแสง สีเรืองแสง ส าหรับ ปาร์ตี้ และเส้นใยพลาสติก เป็นต้น สีสะท้อนแสงเพ่ือให้
เกิดความสว่างในที่มืดได้มากๆ จะใส่ฟอสฟอรัสไว้ เมื่อคุณน าไปเขียน และฉายด้วยหลอดแบล็คไลท์
มันจะสว่าง เรืองแสงในท่ีมืดได้ 
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ในไนท์คลับและท่ีเที่ยวกลางคืน งานปาร์ตี้ ชอบน าสีสะท้อนแสง สีเรืองแสง นี้ไปทา เมื่อเปิด
แบล็คไลท์มันจะสว่างข้ึน เรืองแสงในที่มืด ดูสวยงาม ลึกลับ สามารถดึงดูดนักเที่ยวกลางคืน นักปาร์ตี้ 
ได้อย่างดียิ่ง คุณก็สามารถหาซื้อหลอดพวกนี้ได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์เจลใส่ผมที่
ผสมฟอสฟอรัสไว้ เมื่อวัยรุ่นน าเจลมาทาผม มันจะสว่าง สะท้อนแสง เรืองแสง ขึ้นในที่มืด 

บางครั้งเสื้อผ้าที่คุณสวมใส่ก็สว่าง เรืองแสง สะท้อนแสง ขึ้นในที่มืดได้ เมื่อส่องด้วยแบล็ คไลท์ 
เพราะว่าน้ ายาสมัยใหม่ท่ีใช้กับผ้า ผสมดัวยฟอสฟอรัส คุณลองสังเกตดูว่า คนที่โฆษณาขายน้ ายาพวก
นี้ จะบอกว่า เสื้อผ้าจะขาวขึ้นถ้าใช้น้ ายา เวลาน าเสื้อผ้าขึ้นส่องมันจะขาวจริง เหตุผลก็เพราะว่า 
ฟอสฟอรัส จะให้แสงสว่างออกมาเมื่อกระทบกับแสงอาทิตย์ ไม่ใช่เสื้อสะอาดขึ้นแต่อย่างใดแบล็คไลท์ 
สามารถประยุกต์ใช้งานได้อีกหลายอย่างเช่น 

นักโบราณคดีใช้ตรวจสอบของเก่าว่าเก่าจริงหรือไม่ สีสมัยใหม่มักจะผสมฟอสฟอรัส จึงสว่าง
ขึ้นเมื่อฉายด้วยหลอดแบล็คไลท์ แต่สีสมัยก่อนไม่ได้ผสมไว้ เมื่อคุณส่องแล้วไม่สว่าง เรืองแสงขึ้นแสดง
ว่าเก่าแน่นอน 
  วิศวกรใช้แบล็คไลท์ตรวจสอบการรั่วซึมของเครื่องจักร ด้วยการฉีดสีฟลูออเรสเซนต์ (คือสาร
ที่ผสมสารฟอสฟอรัส ) เข้าไปในท่อ และอัดด้วยแรงดัน เมื่อตรวจตามผิวของท่อโดยใช้แบคไลท์ส่อง 
ถ้ามันสว่างข้ึน แสดงว่ารั่ว นิยมใช้ในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ ที่ต่อท่อระโยงระยางภายในอาคาร
มากมาย หารอยรั่วได้ยากมากถ้าไม่ใช้วิธีนี้ 
  ธนาคารใช้แบล็คไลท์ ในการตรวจสอบธนบัตรว่า ปลอมหรือไม่ เพราะว่าผู้ผลิตธนบัตรจะ
ออกแบบลายเส้นที่ฉาบฟอสฟอรัสไว้ เมื่อส่องจะสว่าง เรืองแสง สะท้อนแสงขึ้น 
ส่วนสนุกและไนท์คลับ งานปาร์ตี้ ใช้แบล็คไลท์ ท าให้ห้องมืดสว่างข้ึน ดูตื่นเต้นและลึกลับ 
หน่วยสืบสวน ใช้ตรวจหารอยนิ้วมือในที่เกิดเหตุ เมื่อมีผู้ก่ออาชญากรรมขึ้น โดยนักสืบจะฉีดสีที่ผสม
ฟอสฟอรัส และฉายแบล็คไลท์ รอยนิ้วมือผู้ต้องสงสัยจะปรากฎขึ้นมา  
มีงานประยุกต์อีกมากมายหลากหลาย จารนัยไม่หมดสิ้น แบล็คไลท์ท าให้สิ่งที่มองไม่เห็นในที่มืด 
สามารถมองเห็นได้ สะท้อนแสงได้ เรืองแสงได้ดัดแปลงจากบทความของ จรัส บุญธรรมมา12

                                                           
12 แสงมืด กับสีสะท้อนแสง (Black lights), เข้าถึงเมื่อ 22 มิถุนายน 2560 สืบค้นจาก 

https://www.facebook.com/innovationkidsclub/posts/1742620965974859 
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ภาพที่ 63 แสงมืด กับสีสะท้อนแสง (Black lights), 22 มิถุนายน 2560 
https://www.facebook.com/innovationkidsclub/photos/pcb.1742620965974859/17426
17715975184/?type=3&theater 
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การวิเคราะห์งานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 66 วิเคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 

เส้นในงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 ประกอบด้วย เส้นแกนกลาง(เส้นประสีแดง)เมื่อลากจุดตัดตั้ง
ตรงตัวงานจะเป็น แนวตั้งและมีจุดศูนย์กลาง(เส้นสีแดง )อยู่กลางรูปทรงใบหน้าของผู้หญิงเพ่ือให้เป็น
เอกภาพ มีเส้นในรายละเอียด คือเส้นจากรูปทรงใบหน้าคน ลิปสติก เป็นเส้นตรงตัดกันเป็นรัศมี(เส้นสี
เหลือง)ให้กับรุปทรงคนอยู่บริเวณศีรษะ และมีเส้นผมมาปิดใบหน้าครึ่งหน้า เพ่ือให้เห็นความ
เคลื่อนไหวของเส้นผม (ภาพท่ี 66(ดูหน้าที่ 39) 

รูปทรงในงานศิลปนพินธ์ชิ้นที่ 5 ประกอบด้วยรูปวงกลม(เส้นสีเหลือง)เป็นรูปทรงรอบตัวงาน 
ตรงกลาง เพื่อให้งานมีเอกภาพ มีรูปทรงคน รูปทรงธรรมชาติที่สร้างขึ้นมาใหม่ สร้างรัศมีรอบใบหน้า
ด้วยรูปทรง เครื่องส าอางค์ (ภาพท่ี 66(ดูหน้าที่ 39)  
สีในงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 5 สีเกิดจากการใช้สีสะท้อนแสง แสงมืด กับสีสะท้อนแสง (Black lights) โดย
การน าเอาสีคู่ตรงข้ามมาใช้คือ สีเขียวและสีแดง โดยการใช้ไฟแบล็กไลท์นั้น(ภาพที่ 66(ดูหน้าที่ 40)
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บทที่5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ในชุดนี้ ได้ค้นคว้า และปฏิบัติตามกระบวนการ  
สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ทั้งในด้านรูปทรง เนื้อหาทัศนธาตุทางศิลปะ จึงศึกษาศิลปนิพนธ์ ใน หัวข้อ 
เผยร่าง ในผลงานประติมากรรมชุดนี้ได้รวบรวมประสบการณ์ด้านความงาม สมัยนิยม(Fashion) จึง 
ต้องการแสดงออกถึงความสวยความงาม  ชิ้นงานจะน าเสนอผ่านรูปทรงคน เพศหญิง น าเอาการ 
แสดงออกแบบรูปเคารพมาสร้างสรรค์ผลงานเพ่ือบอกถึงการยกย่องความงามของผู้หญิง น าเอาแสง สี 
ที่ได้จากการใช้สีสะท้อน จึงท าให้งานน่าสนใจมากขึ้น และจากผลงานระยะแรกของศิลปนิพนธ์ได้ พบ
ปัญหาหลายด้าน เช่น การสร้างวัตถุประสงค์กับผลงานไม่สอดคล้องกัน จึงท าให้งานไม่มีความ 
สมบูรณ์ และปัญหาจากการท างานคือ สร้างผลงานชิ้นเล็ก ด้านกระบวนการในการสร้างงาน ผลงาน 
ไม่มีรายละเอียดในการชมงานในระยะใกล้ การใช้สีในตัวงานที่เป็นไฟเบอร์กลาส การจัดแสงยังไม่ 
ช านาญ   

ความรู้ที่เกิดจากการค้นพบสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมได้เรียนรู้กระบวนการตั้งแต่การ 
ค้นหาข้อมูล การ คิดวิเคราะห์จากข้อมูลและตั้งทัศนคติต่อประเด็นที่จะศึกษาในแต่ล่ะชิ้นงานเจอ 
ปัญหาที่แตกต่างกัน มีข้อดี ข้อเสียที่แตกต่างกัน และการจัดการรูปทรงคนผู้หญิงและส่วนอ่ืนๆเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือการแสดงออกทางอารมณ์ที่ชัดเจน การใช้วัสดุส าเร็จรูปมาประกอบตกแต่งในงานและได้น าเอา 
การใช้แสง สี ในที่มืดมาสร้างสรรค์เพ่ิมเติม และท าให้งานนี้ มีความสมบูรณ์มากขึ้นและได้ตั้ง 
สมมุติฐาน ปรับปรุงกระบวนการทั้งหมดนี้ในศิลปนิพนธ์ได้ท าให้ตนเองรู้จักวิธีการ กระบวนการสร้าง 
และยังน าเอาไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้า   

 
การสร้างสรรค์ผลงานในเชิงวิพากษ์วิจารณ์สังคม โดยสื่อให้เห็นสุนทรียภาพที่เกิดขึ้นผ่าน 

ผลงานทางประติมากรรม ได้เสนอมุมมองของเพศหญิง ด้านความงาม สมัยนิยม(Fashion) ในฐานะผู้ 
ที่ประสบพบเจอและเคยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของบริบทนั้นแสดงทัศนคติทั้ง ในแง่มุมด้านบวก และด้าน 
ลบ เพื่อให้ผู้ที่สนใจรับรู้แนวทางความคิด ทัศนคติเป็นของตนเองในเรื่องความงามสะท้อนให้เห็น 
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บทบาทเพศหญิงของคนในปัจจุบันเพ่ือให้สังคมเห็นว่าความงามไม่ใช่เรื่องยากที่คนพยายามและเข้าถึง 
แต่ความงามนั้นเป็นเพียงรสนิยมของคนในสังคมที่แตกต่างกันไปตามยุคสมัยและหวังว่าจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจและผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานงานศิลปะต่อไป 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ ์

 

ชื่อผลงาน              เทคนิค             ขนาด  

“Her”    ไฟเบอร์กลาส    50x70x10 cm 

 “Her2”          ไฟเบอร์กลาส  สื่อผสม      30x50x20 cm 

 “Her3”          ไฟเบอร์กลาส  แสงมืด (Black light)     30x50x20 cm   

“Number 1”        ไฟเบอร์กลาส   แสงมืด (Black light)   47x155x140 cm 

 “Number 2”        ไฟเบอร์กลาส   แสงมืด (Black light) 47x155x140 cm 
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E0%B8% 81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%20.doc 
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https://www.gotoknow.org/posts/155339
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2560. สืบค้นจาก http://criticize-thailand.blogspot.com/2009/12/chapter-i.html 
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หอศิลป์เซเว่นรังสรรค์ โดยนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2560 - รางวัลพระจันทร์เพชร ประจ าปีการศึกษา 2559 Silp Suit Seed 5th 

2016 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 
- รางวัลร่วมแสดง ในการประกวดวาดภาพนวัตกรรม ประจ าปี 2560 Live 
Innovation Thailand Painting Contest 2017 


