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บทคัดย่อ 

 

ความอบอุ่นมีอยู่รอบตวั เราอาจจะรู้สึกอบอุ่นเม่ืออยูใ่กลค้นรัก เพื่อนฝูงสัตวเ์ล้ียง ส่ิงของ 

ฯลฯ ความอบอุ่นท่ีไดจ้ากส่ิงเหล่านั้นเป็นเพียงส่วนหน่ึงในชีวิต ความอบอุ่นจากสายสัมพนัธ์อนั

ใกลชิ้ดในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่และลูกจึงเป็นความอบอุ่นอนับริสุทธ์ิและยิ่งใหญ่กว่าความ

อบอุ่นใด จากเน้ือหาขา้งตน้ส่งผลให้เกิดแรงบนัดาลใจท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมท่ีจะ

ช่วยสร้างสุนทรียะของคนในสังคม เพื่อเป็นส่ือกลางระหว่างบุคคลอนัเป็นท่ีรัก และช่วยปลูก

จิตส านึกให้แก่คนในสังคมใหร้ าลึกถึงพระคุณของบุพการีหวนคิดถึงคุณค่าความอบอุ่นโดยแทจ้ริง  

งานวิจยัเล่มน้ีมีจุดประสงค์ท่ีจะน าเสนอผลงานประติมากรรมในหัวขอ้  ความอบอุ่น   มีเน้ือหา

เก่ียวกบัคุณค่าของความอบอุ่นอนับริสุทธ์ิของพอ่แม่ท่ีมีต่อลูก น าเสนอผา่นกระบวนการสร้างสรรค์

ทางทศันศิลป์ในรูปแบบประติมากรรม ขา้พเจา้หวงัว่างานวิจยัเร่ือง ความอบอุ่น ฉบบัน้ีจะเกิด

ประโยชน์ต่อท่านผูส้นใจในงานศิลปะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงานต่อไปและ

ใหค้ติแนวคิดความสุขอนับริสุทธ์ิแทจ้ริงของชีวติ 
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Abstract 

 

Warmth is everywhere around us. We might feel warm when we are close to lover, friend, 

pet or object These types of warmth are only another part of life.  The warmth from the deep 

connection with family especially parents and child is the purest and greatest warmth in this world. 

This kind of warmth inspires me to create this sculpture which creates aesthetic perception for 

people in the society.  It is another way to communicate between the loved ones and cultivate 

gratitude in children. This research aims to present the sculpture under the title “Warmth” which is 

about the value of pure warmth and kindness from parent to child.  The artist presents the idea 

through sculpture that is a form of visual arts.  I hope this research project “Warmth”  is useful for 

someone who is interested in art continue creating their works. It brings a thought of true happiness 

in life as well. 
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ขา้พเจา้น้อมร าลึกถึงพระคุณของบิดามารดาผูใ้ห้ก าเนิด อบรมเล้ียงดูขา้พเจา้มาจนถึงทุก

วนัน้ี ขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยถ์นอมจิตร์  ชุ่มวงศ ์ผูค้วบคุมศิลปนิพนธ์ รวมถึงอาจารยทุ์ก

ท่านท่ีมอบความรู้ ขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ ท่ีคอยช่วยเหลือในหลายๆด้าน ขอบคุณมหาวิทยาลยัท่ี

เอ้ือเฟ้ือพื้นท่ีให้ขา้พเจา้ได้สร้างสรรค์ผลงาน และก็ขอขอบคุณทุกปัจจยัท่ีท าให้ขา้พเจา้เดินทาง

มาถึงวนัน้ี 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร ปีการศึกษา 2559 ศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้มีช้ือว่าน้ีมีช้ือว่า “ความอบอุ่น”  

โดยเน้ือหาจะอธิบายถึงกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมท่ีถ่ายทอดภาวะแห่งความสุข

และสัมพนัธภาพจากความรักในความอบอุ่นของครอบครัวดว้ยรูปแบบก่ึงนามธรรม จากวสัดุปูนป

ราสเตอร์ รวมไปถึงรายระเอียดขั้นตอนของการปฏิบติังานสร้างสรรค์ประติมากรรมชุดน้ี ขา้พเจา้

หวงัวา่เน้ือหาภายในศิลปนิพนธ์ฉบบัน้ีจะเป็นแก่ผูท่ี้สนใจศึกษาทางศิลปะเป็นอยา่งยิง่ 
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บทที1่ 

บทน ำ 

ชีวติทุกชีวติในโลกน้ีไม่สามารถด ารงชีวิตอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวได ้ตอ้งพึ่งพาอาศยัอีกชีวิตคอย
ดูแลและให้ความอบอุ่นซ่ึงกันและกันจึงเกิดเป็นความสัมพันธ์และผูกพนันั่นก็คือ ห่วงโซ่ท่ี
แสดงออกถึงความเป็นรูปธรรมในความสัมพนัธ์ เช่น ไม่วา่จะเป็นความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัคน 
คนกบัสัตวห์รือ คนกบัส่ิงของเป็นตน้ ซ่ึงความสัมพนัธ์เหล่าน้ีตอ้งพึ่งพาอาศยักนัจึงสามารถท่ีจะ
สร้างความสมดุลใหเ้กิดเป็นความสุขและความอบอุ่นได ้

ศิลปนิพนธ์ฉบบัน้ีเป็นอีกความรู้สึกหน่ึงท่ีขา้พเจา้ไดน้ าเสนอเร่ืองราวของสายสัมพนัธ์และ
ความผูกพนัท่ีเต็มเปล่ียมไปด้วยความอบอุ่นระหว่างพ่อแม่และลูกหรือสมาชิกในครอบครัว ท่ี
เกิดข้ึนในการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกนั รวมทั้งสถานการณ์แวดลอ้มต่างๆท่ีพอ่แม่มีใหแ้ก่ลูกเสมอมา
เป็นปฏิสัมพนัธ์ท่ีก่อเกิดความรักความอบอุ่นน่ีจึงเติมเต็มพลงัให้แก่ลูกทุกคนได้มีแรงใจในการ
ด ารงชีวติต่อไป 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ขา้พเจา้ไดเ้ล็งเห็นถึงความผกูพนัความใกลชิ้ดระหวา่งบุคคลเป็นส่ิงก่อเกิดเร่ืองราวความรัก
และอาจจะรวมความอบอุ่นท่ีเป็นความรักจากคนในสังคม เช่น กลุ่มเพื่อน หรือคนรัก ฯลฯ ซ่ึงส่ิง
เหล่าน้ีเช่ือว่าทุกคนลว้นตอ้งการเพื่อมาเติมเต็มพลงัในการขบัเคล่ือนชีวิตของตนเอง แต่ความรัก
ความอบอุ่นของคนเหล่านั้น เม่ือน ามาเปรียบเทียบกบัความรักท่ีพ่อแม่มอบให้นั้นมีความแตกต่าง
กนั ซ่ึงความรักและความอบอุ่นท่ีพ่อแม่มีให้เป็นพลงัท่ีมีอนุภาพมหาสารไม่มีส่ิงใดจะเทียบได้
เพราะพอ่แม่เป็นผูใ้หท้ั้งพลงัแห่งชีวติและใหทุ้กส่ิงทุกอยา่งแก่เราจึงนบัไดว้า่ท่านทั้งสองเป็นผูมี้คุณ
ท่ีทรงคุณค่า 

ขา้พเจา้มีความซาบซ้ึงในความอบอุ่นของบุคคลทั้งสองท าใหข้า้พเจา้มีความคิดและเกิดแรง
บนัดาลใจท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม เพื่อเป็นส่ือสนบัสนุ่นและปลูกจิตส านึกให้แก่ลูก
ทุกๆคนไดเ้ห็นหรือสัมพนัธ์ความอบอุ่นอยา่งแทจ้ริงท่ีมีอยูไ่ม่ไกลเกินไปนัน่ก็คือครอบครัวของเรา
นัน่เอง
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วตัถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 

1.ตอ้งการศึกษาและถ่ายทอดผลงานประติมากรรมท่ีมีเน้ือหาความรักความผูกพนัเป็น
ความรู้สึกความประทบัใจในความทรงจ าท่ีแสดงถึงความอบอุ่นระหวา่งพอ่แม่ท่ีมีต่อลูก 

2.ตอ้งการถ่ายทอดผลงานสร้างสรรค ์โดยใชรู้ปแบบประติมากรรมท่ีมีลกัษณะรูปทรงเรียบ
ง่ายดว้ยวิธีการตดัทอนรูปทรงให้เหลือเพียงส่วนส าคญัท่ีตอ้งการแสดงความรู้สึกอบอุ่น โดยอาศยั
รูปทรงกบัพื้นท่ีวา่ง 

3.ตอ้งการแสดงถึงเร่ืองราวของสภาวะความอบอุ่นความประทบัใจท่ีเกิดจากความผูกพนั
เป็นความทรงจ าในแต่ละช่วงชีวติท่ีท าใหร้ะลึกถึงความสุขความอบอุ่นของครอบครัว 

4.มีความตอ้งการท่ีจะให้ประติมากรรมในชุดศิลปนิพนธ์น้ีเป็นส่ือกลางท่ีท าให้ลูกทุกคน
ไดต้ระหนงัถึงเร่ืองราวชีวิตของคนเราและไดส้ัมผสัถึงความอบอุ่นในคร้ังแรกซ่ึงท่ียิง่ใหญ่เหนือส่ิง
อ่ืนใด 

แนวควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์ 

ขา้พเจา้ปรารถนาถ่ายทอดความรู้สึกอบอุ่นท่ีเกิดจากพ่อแม่ซ่ึงเป็นประสบการณ์การใช้ชีวิต
และขา้พเจา้จึงน าสภาวะต่างๆท่ีเป็นประสบการณ์จริงเป็นแรงบนัดาลใจมาถ่ายทอดออกมาเป็นงาน
ประติมากรรมในรูปแบบสามมิติ เพื่อท่ีจะให้คนทุกคนไดร้ าลึกถึงพ่อแม่ท่ีคอยเป็นก าลงัใจให้ความ
รักความอบอุ่นท่ียิง่ใหญ่ 

ขอบเขตของโครงกำร 

              การน าเสนอผลงานประติมากรรมท่ีมีเน้ือหาท่ีแสดงถึงความอบอุ่นระหว่างพ่อแม่และลูก
ซ่ึงเป็นความอบอุ่นท่ีเรียบง่ายท่ีสุดแค่ไดมี้พอ่และแม่อยูเ่คียงขา้ง 

               การน าเสนอรูปแบบประติมากรรม 3 มิติ แบบก่ึงนามธรรม 

               การน าเสนอผลงานประติมากรรมดว้ยเทคนิคป้ันหล่อ 
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ขั้นตอนกำรและวธีิกำรศึกษำ 

ขั้นตอนการศึกษาพอแบ่งเป็นระยะไดด้งัน้ี 

 1.สรุปแนวความคิดเพื่อคน้หารูปแบบในการสร้างสรรคข์องตวังาน 

2.ไดค้น้หารูปแบบในการสร้างสรรคโ์ดยการใชก้ารร่างแบบจ าลอง 2มิติ และ 3 มิติ แบบก่ึง
นามธรรม 

3. น าแบบจ าลอง 2 มิติ และ 3 มิติ เขา้สู่กระบวนการวจิารณ์โดยอาจารยใ์นภาควชิา 

4. น าบทสรุปในการวจิารณ์มาแกไ้ขปรับปรุงแบบจ าลองเพื่อเตรียมการขยายผลงานต่อไป 

5. น าแบบจ าลอง 3 มิติ มาขยายเป็นผลงานจริงและรวบรวมขอ้มูลการท างานเพื่อสรุปต่อไป 

วธีิกำรศึกษำ 

1.จากเน้ือเร่ืองไดร้ าลึกถึงความทรงจ าท่ีประทบัใจในความสัมพนัธ์อนัอบอุ่นระหว่างพ่อ
แม่และขา้พเจา้ส่ิงท่ีส าคญัคือการไดก้ลบับา้นไปสู่ออ้มกอดสัมผสัถึงความอบอุ่นโดยแทจ้ริงซ่ึงเป็น
ขั้นตอนท่ีเรียกว่า การท าความเขา้ใจหรือศึกษาความรู้สึกท่ีแท้จริงจากการได้สัมผสัตรงเป็นวิธี
การศึกษาเพื่อใหไ้ดแ้รงบนัดาลใจ 

2.ศึกษารูปแบบผลงานของศิลปินท่านอ่ืนๆท่ีมีแนวทางในการสร้างสรรคค์ลา้ยคลึงกนัทั้งน้ี
เพื่อการเรียนรู้ในกระบวนการในการสร้างสรรค ์เปรียบเทียบกบัผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 

3.ศึกษาดว้ยวธีิคน้ควา้ทดลองเพื่อพฒันาผลงานทั้งทางดา้นเน้ือหาและรูปแบบ 

แหล่งข้อมูล 

1.พื้นท่ีท่ีเคยสัมผสัคือบา้น บริเวรท่ีท ากิจกรรมต่างๆแต่อดีตเพื่อการหวนร าลึกถึงความทรง
จ าท่ีขา้พเจา้ประทบัใจตั้งแต่แรกของการสัมผสัถึงความอบอุ่น 

2.จากพอ่แม่และครอบครัว 

3.แหล่งขอ้มูลทางดา้นวิชาการท่ีมีเน้ือหาดา้นครอบครัว,ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลใน
ครอบครัวตลอดจนในแง่ของมนุษยว์ทิยา  

4.อิทธิพลจากศิลปินท่ีมีเน้ือหาเร่ืองความรักความอบอุ่นคล้ายคลึงกนัเพื่อเป็นแนวทาง
วธีิการและรูปแบบในการสร้างสรรคผ์ลงาน 



4 
 

วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรสร้ำงสรรค์ 

1.คอมพิวเตอร์ 

2.กระดาษ 

3.ดินเหนียว 

4.ปูนปลาสเตอร์ 

5.ดินน ้ามนั 

6.ดินสอ 

7.เหล็กเส้น 

8.ปากกาเมจิก 

9.เคร่ืองมือป้ัน 

10.เคร่ืองมือขดัแต่งปูนปลาสเตอร์ 
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บทที2่ 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 

ข้อมูลจากความทรงจ า 

                    ถา้พูดถึงเร่ืองของการสร้างงานศิลปะส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดก็คือความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนจริงบน
ความเช่ือและความเคารพความศรัทธาท่ีมีต่อความรู้สึกนั้ นจริงๆมาพิจารณาให้ลึกซ้ึงถึงจะ
สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะออกมาโดยสมบูรณ์แบบได ้ขา้พเจา้เช่ือวา่ความรู้สึกจากประสบการณ์จริง
ของศิลปินเป็นความรู้สึกอนับริสุทธ์ิท าใหง้านไม่ค่อยมีปัญหาและก็สามารถแกไ้ขปัญหาให้โดยง่าย
ท าใหศิ้ลปินไดถ่้ายทอดผลงานออกมาอยา่งสมบูรณ์แบบมากข้ึน  

                     ขา้พเจา้จึงอธิบายถึงเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจแต่อดีตมีเหตุการนึงพ่อกบัแม่
ชอบเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังแทนทุกวนั ในเวลานั้นท าให้ผมรู้สึกอบอุ่นและมีความสุขมากท่ีได้
เห็นพอ่แม่คอยเอาใจใส่ดูแล จากภาพเห็นการในอดีตตอนนั้นจึงท าใหผ้มคิดถึงเร่ืองราวดีๆในวยัเด็ก 
อยากกลบัไปซึมซบัภาพเหตุการณ์เดิมอีกคร้ัง  

                      จากการศึกษาคน้ควา้ของศิลป์นิพนธ์ในเล่มน้ีเป็นการศึกษาเรียนรู้ของสภาวะความ
ทรงจ าท่ีแสดงถึงเร่ืองราวของความอบอุ่นของพ่อและแม่กบัขา้พเจา้ ความผกูพนัอนัอบอุ่นน้ีจะเป็น
เร่ืองราวท่ีประทบัอยูใ่จจิตรใจของขา้พเจา้ตลอดไป 

 

ข้อมูลทางด้านวชิาการทีเ่ป็นแรงบันดาลใจ 

                       บทเพลงท่ีเก่ียวกบัแม่และครอบครัว เช่น เพลงครอบครัวเดียวกนั (คิว วงฟลวัร์) ซ่ึงมี
เน้ือหาดงักล่าวคือ ตั้งแต่วนันั้นเม่ือคร้ังแรกเจอก็เหมือนมีอะไรท่ีมนัเปล่ียนแปลงไป  สายนน ้ ายงั
ไหลอยูแ่ละก็ยงัคงเป็นเช่นนั้น จนมาในวนัน้ีฉนัจึงมัน่ใจความรักดีๆ ก็ยงัคงไม่เปล่ียนไปและก็ยงัอยู่
อบอุ่นเหมือนเดิม ฉนัรู้สึกปลอดภยัถึงแมโ้ลกจะเปล่ียนไปสักเท่าไรจะดีเหลือร้ายจะเป็นอยา่งไรก็
ปล่อยไป ขา้งนอกเป็นอยา่งไรจะเหน็บหนาวแค่ไหนอยา่งนอ้ยชีวติฉนัก็รู้วา่ฉนัเพียงพอแลว้ ขอ
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เพียงเรายงัอยูด่ว้ยกนั จากวนัน้ี...และตลอดไปยงัจ าทุกเร่ืองราวยาวลืมตาแมย้ามหลบัฝัน แค่เพียงมี
กนัอยูอ่ยา่งน้ีฉนัก็อุ่นใจ1 

                       หนังสือจากสถาบันบันลือธรรม เป็นองค์กรเอกชนท่ีก่อตั้ ง ข้ึนเพื่อเผยแพร่
พระพุทธศาสนาให้ด ารงอยู่ อนัเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของ หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ แห่งสวน
โมกขพลาราม จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

                        ช่ือหนงัสือ บนัทึกไวด้ว้ยรักแท ้ค าแม่สอน ทีเป่ียมไปดว้ยขอ้คิดดงัตอนหน่ึงท่ีเขียน
ไวใ้นหนงัสือ บนัทึกไวด้ว้ยรักแท ้“ค าแม่สอนวา่” 

ในทางพระพุทธศาสนากล่าววา่... 

                                                                   บิดามารดาเป็นพรมของบุตร 

                                                         ท่านมีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาต่อบุตร  

                                                         แม่มีความรักท่ีบริสุทธ์ิ มีความห่วงใยลูกเสมอ 

                                                         แม่เสียสละทุกอยา่งเพื่อลูก 

                                                         แม่จะช่วยเหลือลูกทุกเร่ืองอยา่งไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย 

                                                         ยามลูกสุข แม่ก็สุขดว้ย และมีแต่ความยนิดีตลอดเวลา 

                                                         ยามลูกตกทุกขไ์ดย้าก ลูกเกิดวามเสียอกเสียใจ 

                                                          แม่ก็สงสารและหมองไหมย้ิง่กวา่ลูกเสียอีก 

                                                          แม่ปรารถนาดีต่อลูกอยา่งจริงใจ 

                                                          ความรักของแม่ท่ีมีต่อลูก มิอาจบรรยายเป็นตวัอกัษรได้2 

                                                        
1 นายดู๋ด๋ี, คอร์ดเพลง ครอบครัวเดียวกนั    คิว วงฟลวัร์, เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.guitarthai.com/chord1/chordview.asp?QID=519 
2
 สถาบนับนัลือธรรม, บันทกึไว้ด้วยรักแท้ค าแม่สอนส่ัง, (กรุงเทพฯ : ธรรมสภาศูนยห์นงัสือ

พระพทุธศาสนา ), 1-2. 



7 
 

จากขอ้ความขา้งตน้น้ีจะเห็นไดว้า่ การท่ีพอ่แม่เสียสละเพื่อเรานั้นเป็นรากฐานแห่งความรักและการ
มอบพลงัความอบอุ่นท่ียิ่งใหญ่ให้แก่ลูก ฉะนั้นลูกทุกๆคนควรไดจ้ดจ าและร าลึกถึงความอบอุ่นท่ี
ท่านทั้งสองมอบใหซ่ึ้งเป็นรากฐานของความเจริญในชีวติต่อไป 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1  รูปครอบครัว 

ท่ีมา   https://news.sanook.com/2204674/vvv 

  สืบคน้เม่ือวนัท่ี29 มิถุนายน 2560 

 

 

https://news.sanook.com/2204674/vvv
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อทิธิพลจากการค้นคว้าหาข้อมูลในงานศิลปะ 

                    การศึกษาหาขอ้มูลเพื่อท่ีจะสร้างสรรค์งานศิลปะในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีขา้พเจา้ไดน้ า
รูปแบบเน้ือหาและการสร้างสรรคม์าจากศิลปินไทย ดงัน้ี 

                    อาจารยน์นทิวรรธน์ จนัทะนะผลิน  ท่านเป็นประติมากรท่ีมีส่ือเสียงคนหน่ึงของไทย
ท่านได้สร้างงานประติมากรรมในรูปแบบก่ึงนามธรรม มีการใช้เทคนิคได้หลากหลายมี เช่น
สัมฤทธ์ิ ปูนปลาสเตอร์ ในผลงานของท่านเป็นรูปทรงเรียบมนมีการใหเ้ส้นรอบนอกท่ีดูผอ่นคลายดู
สวยงามส่วนในเน้ือหาในส่วนมากจะเน้นขอ้คิดทางปรัชญาในทางพุทธศาสนาท่ีให้รับรู้ถึงความ
เขา้ใจ(perception)กบัสุนทรียท์างความสงบและเมตตา 

                    อาจารย์เ ขียน ยิ้ม ศิ ริ  ซ่ึง เป็นผู ้บุก เบิกยุคแรกของการสร้างสรรค์ผลงานทาง
ประติมากรรมแบบสมยัใหม่(Modern)ท่านไดแ้รงบนัดาลใจจากศิลปะไทยดั้งเดิมซ่ึงเป็นรูปลกัษณ์
ของพระพุทธรูปท่ีมีความอ่อนชอ้ยงดงามสู่การสร้างสรรคง์านออกมาในรูปแบบใหม่  แสดงใหเ้ห็น
ถึงความอ่อนชอ้ยของรูปทรงท่ีมีเส้นโคง้ท่ีประสานกลมกลืนกนัระหวา่งรูปทรง ช่องวา่ง เส้นท่ีโคง้
รับกนัใหจ้งัหวะของเส้นท่ีอ่อนโยนงดงามใหค้วามรู้สึกอ่อนหวาน3 

 

 

 

                                                        
3ลูกปลิว จนัทร์พดุซา, ความผกูพนัระหวา่งแม่และฉนั (วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปะมหาบณัฑิต สาขาวชิา

ประติมากรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2550), 8. 
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ภาพท่ี 1  ผลงานของนนทิวรรธน์ จนัทนะผะลิน, รูปทรงและปริมาตร, ปลาสเตอร์ 

ท่ีมา  เวบ็ไซต ์http://www.bangkokartnews.com/Art%20Ex/9.Art%20Non.ht 
สืบคน้เม่ือวนัท่ี29 มิถุนายน 2560 

 

http://www.bangkokartnews.com/Art%20Ex/9.Art%20Non.htสืบค้น
http://www.bangkokartnews.com/Art%20Ex/9.Art%20Non.htสืบค้น
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ภาพท่ี 2  ภาพผลงานประติมากรรมของ เขียน ยิม้ศิริ, แม่กบัลูก, บรอนซ์ 

ท่ีมา  เวบ็ไซตh์ttp://www.thaiartproject.org/mom.html  
สืบคน้เม่ือวนัท่ี29 มิถุนายน 2560 

 

 

 

http://www.thaiartproject.org/mom.html%20สืบค้น
http://www.thaiartproject.org/mom.html%20สืบค้น
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บทที3่ 
กระบวนการสร้างสรรค์ 

 
การสร้างสรรคผ์ลงานเป็นการคิดคน้ส่ิงแปลกใหม่ท่ีไม่ซ ้ าใคร การสร้างสรรคไ์ม่มีรูปแบบ

ท่ีตายตวัเสมอไปศิลปินบางท่านอาจจะก าหนดท่ีรูปแบบรูปทรง  บางท่านอาจเร่ิมท่ีวสัดุหรือส่ิงของ
ท่ีหาไดใ้นสภาพแวดลอ้มนั้น แลว้ค่อยๆน ามาผสมผสานกนักบัเน้ือหาท่ีวางไว ้จากนั้นค่อยพฒันา
งานแต่ละช้ินข้ึนไป เป็นรูปแบบของการสร้างสรรคผ์ลงานมีดงัน้ี 

1 รูปแบบ ประติมากรรมจากคน โดยการใช้รูปทรงของคนมาเป็นตวัส่ือสาร มีเน้ือหา
เก่ียวกบัการแสดงความอบอุ่นของคนในครอบครัว ซ่ึงใหต้รงตามเน้ือหาและเป้าหมายท่ีวางเอาไว ้

2 เทคนิค ข้ึนรูปดว้ยดินเหนียว จากนั้นก็ป้ันตามแบบภาพร่างหรือโมเดล3มิติ โดยรูปแบบ
ของงานจะมีพื้นผิวขอ้นขา้งเรียบเนียน และรูปทรงของตวังานกบัภาพรวมทั้งหมดมีการใชเ้ส้นโคง้
ท่ีกลมมลมาผสมผสานกบัรูปทรงของพื้นผิวทั้งหมด ซ่ึงท าให้งานท่ีออกมาแสดงออกตรงตาม
เน้ือหาความอบอุ่นอยา่งเห็นไดช้ดั 

3 วสัดุ ใชปู้นปราสเตอร์เป็นวสัดุในการท าแม่พิมพแ์ละการหล่อผลงาน การท่ีเลือกวสัดุใน
การหล่อเป็นปูนปราสเตอร์น้ีก็เพราะ ปูนปราสเตอร์มีคุณสมบติัท่ีมีเน้ือแข็งและสามารถขดัแต่งให้
เรียบเนียนง่ายกวา่การใชว้สัดุอ่ืน อีกทั้งยงัมีเน้ือสีท่ีขาวเป็นธรรมชาติของปราสเตอร์แสดงออกถึง
ความบริสุทธ์ิของวสัดุท่ีเราใชไ้ดอ้ยา่งลงตวั จึงเป็นวสัดุท่ีเหมาะสมและตรงกบัเน้ือท่ีแสดงถึงความ
อบอุ่นอนับริสุทธ์ิของแม่ท่ีมีต่อลูก 
วธีิการสร้างสรรค์ผลงาน 

การเลือกส่ือทางศิลปะ 3 มิติ หรือประติมากรรมในการสร้างสรรครู์ปทรงท่ีมาจากเร่ืองราว
ของครอบครัวท่ีอบอุ่น ซ่ีงเป็นส่ือท่ีสามารถสร้างจินตนาการใหก้บัผูช้มแบบไม่จ  ากดั 
เป็นขอ้มูลมาจากประสบการณ์ตรงท่ีเกิดจากชีวิตจริงความประทบัใจในภาพเหตุการณ์และสัมผสั
แรกสภาวะนั้นท่ีแสดงออกถึงการรับรู้ความอบอุ่นของขา้พเจา้ต่อพ่อแม่และพ่อแม่มีต่อขา้พเจา้ใน
วยัเยาว ์
              ขอ้มูลจากส่ือต่างๆ เช่น บทเพลงท่ีเก่ียวกงัครอบครัวและความอบอุ่น หนงัสือ เอกสารต ารา
ต่างๆท่ีช่วยใหข้า้พเจา้ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานไดดี้ เช่น เพลง ครอบครัวเดียวกนั (คิว วงฟลวัร์) 
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การศึกษางานศิลปกรรมของศิลปินท่ีไดช่้วยให้ขา้พเจา้ไดเ้สาะหาแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ต่อไปด้วยการพิจารณาแยกแยะหรือจะกล่าวว่า การวิเคราะห์ทั้งเน้ือหาและรูปแบบของศิลปะ
เหล่านั้นท่ีมีความน่าสนใจและในแนวคิดเหล่านั้นท่ีเป็นแรงบนัดาลใจสู่การสร้างสรรคศิ์ลปนิพนธ์
ฉบบัน้ี 
สรุปแนวความคิด  

จากท่ีไดศึ้กษาหาขอ้มูลสานสัมพนัธ์ความอบอุ่นของพ่อและแม่จากชีวิตจริงของขา้พเจา้ท่ี
เป็นประสบการตรงส่ือออนไลน์ หนงัส่ือและเอกสารต าราเรียน รวมไปถึงผลงานศิลปกรรมของ
ศิลปินต่างๆท่ีขา้พเจา้ไดศึ้กษาคน้ควา้เพื่อหาแนวทางในการสร้างสรรค์งานในแบบประติมากรรม
ต่อไป  ขา้พเจา้ยงัตอ้งน าแนวคิดเร่ืองของความอบอุ่นน้ีเพื่อท่ีจะมาเป็นส่ือส่วนกลางในการสรรค์
ผลงานในช้ินต่อไป การสร้างสรรคง์านประติมากรรมในคร้ังขา้พเจา้มีความประสงคท่ี์อยากเห็นคน
ในสังคมหรือลูกๆไดส้ัมผสัถึงพลงัความอบอุ่นของพ่อแม่ท่ีคอยเฝ้าดูแลเราตั้งแต่เล็กจนโตอยาดให้
กลบัมาร าลึกถึงภาพเหตุการณ์ตอนเยาววยัและความเสียสละของพ่อแม่ท่ีคอยปกป้องเราอีกคร้ัง 
ความอบอุ่นท่ีเกิดจากพ่อแม่หรือครอบครัวเป็นความอบอุ่นท่ีบริสุทธ์ิ ซ่ึงเกิดจากความสัมพนัธ์ทาง
สายเลือดท่ีเช่ือมโยงดว้ยจิตรวญิญาณ(spiritual)ท่ีเกิดจากใจ 
กระบวนการสร้างโครงสร้างของรูปทรง 

ขา้พเจา้ไดน้ าโครงสร้างของรูปคนจากธรรมชาติท่ีมีรูปทรงลกัษณะท่าทางการกอดกนั เพื่อ
แสดงออกถึงความอบอุ่นท่ีมีต่อกนัดว้ยวิธีการน าสองรูปทรงมาผสมผสานให้เป็นรูปทรงเดียวกนั 
ทั้งน้ีเพื่อเน้ือหาท่ีแสดงออกถึงความอบอุ่น จากนั้นก็เป็นกบวนการน าหลกัองค์ประกอบท่ีมีทศัน
ธาตุ เช่น จุด เส้น พื้นผวิ ต่างๆน ามาผสมผสานกบัการคล่ีคลายรูปทรงใหเ้กิดเป็นรูปทรงท่ีไม่เหมือน
จริงโดยทั้งหมดแต่ยงัคงใหเ้ห็นวา่เป็นโครงสร้างรูปทรงคน งานประติมากรรมในชุดน้ีขา้พเจา้ไดน้ า
หลกัการข้ึนรูปทรงท่ีเป็นมาท าให้ดูเป็นกลุ่มเดียวกนัส่ือถึงความอบอุ่นท่ีเกิดจากการรวมสองหรือ
สามรูปทรงใหเ้ป็นมวลเดียวกนั 
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 
            1 การร่างแบบ  เป็นขั้นตอนท่ีส าคญัมากเป็นการการขบวนการผสมผสานความคิดและ
รูปแบบงานเพื่อใหง้านออกมาใหเ้ป็นรูปก่ึงนามธรรม จึงเป็นการท างานในช่วงท่ีตอ้งใส่ใจเป็นพิเศษ
เพื่อท่ีจะเป็นตวัตน้แบบของงานช่ินต่อไปโดยผลงานการร่างแบบในงานประติมากรรมมี2ลกัษณะ
ดว้ยกนัคือ 

1.1 การร่างแบบ 2 มิติ(Drawing)เป็นการร่างลงบนกระดาษเพื่อท่ีจะน ามาเป็น
ตน้แบบใน 3 มิติต่อไป 

1.2 การสร้างรูปตน้แบบ (Model) 3มิติ ดว้ยดินเหนียวหรือดินน ้ามนั  
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             2 การสร้างสรรค์ผลงานจริง 
2.1น าแบบจ ารอง 3 มิติ (Model) มาขยายลงบนกระดาษใหไ้ดใ้นสัดส่วนตามความ

ตอ้งการ 
2.2น าโครงเหล็กท่ีท าการขยาย (ตามขนาดท่ีตอ้งการสร้างคือ 120 เซนติเมตร ใน

ท่ีน้ีจะมีขนาดความสูง120 เซนติเมตร ) แลว้เอาไมก้ากบาทมาพนัท าหน้าท่ีเป็นโครงสร้างภายใน
รูปทรง ทั้งน้ีเพื่อยดึดินไม่ไหดิ้นร่วงเวลาป้ัน 

2.3น าเดินเหนียวมาป้ันหุม้ตามโครงสร้าง 3 มิติ ภายในดงัท่ีกล่างไวข้า้งตน้ 
2.4การป้ันเก็บรายละเอียด (ทุกส่วน) ขั้นตอนน้ีตอ้งป้ันให้สมบูรณ์จะต้องค่อย

พิจารณาดูความผดิเพี้ยนบา้ง หรืออาจจะตอ้งปรับจากแบบเดิมเล็กนอ้ยก็ได ้
ขั้นตอนการถอดพมิพ์ 

- เม่ือกระบวนการป้ันผลงานเสร็จแลว้มาเขา้สู่กระบวนการท าพิมพก์็คือ การท าพิมพด์ว้ย
วสัดุปูนปราสเตอร์แลว้หุ้มพนัดว้ยโครงสร้างยึดพิมพใ์ห้แข็งแรง โดยใชไ้ม ้หรือเหล็กเส้น การท า
พิมพจ์ะแบ่งเป็น 2 ลกัษณะคือ พิมพแ์ม่และพิมพลู์ก ซ่ึงพิมพแ์ม่จะเป็นพิมพข์นาดใหญ่จะท าหนา้ท่ี
ก าหนดโครงสร้างของรูปทรงทั้งหมด แต่พิมพลู์กจะเป็นพิมพข์นาดเล็กจะแบ่งเป็นช้ินเล็กช้ินน้อย
ตามขนาดของแบบงาน 

- เม่ือเสร็จจากการท าแม่พิมพแ์ลว้ก็เขา้สู่ขบวนการหล่อ ซ่ึงในงานชุดน้ีใชว้สัดุในการหล่อ
ดว้ยปูนปราสเตอร์ 

- เม่ือเสร็จจากการหล่อแลว้ก็ถอดพิมพเ์พื่อท่ีจะชมผลงานท่ีอยูภ่ายใน                                                                                                                         
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                 ภาพที ่4 ภาพแบบร่าง 2 มิติ ช้ินท่ี 1 

 

 
            ภาพที ่5 ภาพแบบร่าง 2 มิติ ช้ินท่ี 2 



15 
 

 
 

 
            
ภาพที ่6 ภาพแบบร่าง 2 มิติ ช้ินท่ี 3 

 

 
            ภาพที ่7 ภาพแบบจ าลอง 3 มิติ ช้ินท่ี 1 
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ภาพที ่8 ภาพแบบจ าลอง 3 มิติ ช้ินท่ี 2 
 

 
                    
ภาพที ่9 ภาพแบบจ าลอง 3 มิติ ช้ินท่ี 3 
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ภาพที1่0 ภาพการวเิคราะห์ผลงานประติมากรรม ช้ินท่ี1 
เส้น 
ลักษณะเส้นรอบนอก ให้ความรู้สึกเติบโตท่ีห่อหุ้มรูปทรงภายในไว ้และแสดงออกถึงการปกป้อง
ส่ิงท่ีอยูภ่ายในเพื่อสร้างเพื่อใหเ้จริญเติบโตต่อไป 
เส้นโครงสร้างภายใน แสดงออกถึงการโอบออ้มอารีท่ี   เกิดข้ึนจากมวลทั้งสองมารวมตวักนั เกิด
เป็นความกลมกลืนอยา่งลงตวั 
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ภาพที1่1 ภาพการวเิคราะห์ผลงานประติมากรรม ช้ินท่ี1 
มวล 

เม่ือรูปทรงทั้งสองมารวมตวักนัจึงเกิดเป็นความกลมกลืนท่ีใหค้วามรู้สึกถึงความสัมพนัธ์ท่ี
เป็นกลุ่มกอ้นเดียวกนั 
น า้หนักของแสงเงา  

น ้าหนกัท่ีมีความเขม้แสดงออกถึงความลึกใหเ้กิดมีติในตวังานมากข้ึน 
น ้าหนกัอ่อนแสดงออกถึงความนูนท่ีมีรูปทรงโคง้มนใหค้วามรู้สึกอ่อนหวานนุ่มนวล 
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ภาพที1่2 ภาพการวเิคราะห์ผลงานประติมากรรม ช้ินท่ี2 
 
เส้น 
ลกัษณะเส้นรอบนอก ใหค้วามรู้สึกแสดงออกถึงรูปทรงท่ีอยูภ่ายในก าลงัเจริญเติบโต 
ลักษณะเส้นโครงสร้างภายใน ให้ความรู้สึกถึงการเช่ือมถึงสายใยท่ีดีต่อกนั โดยมีปริมาตรทั้งสอง
เป็นตวัประ 
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ภาพที1่3 ภาพการวเิคราะห์ผลงานประติมากรรม ช้ินท่ี2 
มวล 

รูปทรงทั้งสองรูปทรงรวมตวักนัและการท าฐานใหเ้ป็นรูปทรงกลม ซ่ึงยิง่ท  าใหม้วลทั้งหมด
กลมกลืนกนัยิง่ข้ึน 
น า้หนักของแสงเงา 

น ้าหนกัเขม้แสดงออกถึงความลึกซ่ึงท าใหเ้กิดสึกมิติในตวังานมากยิง่ข้ึน 
น ้าหนกัอ่อนแสดงออกถึงรูปทรงท่ีนูนโคง้มลซ่ึงใหค้วามรู้สึกนุ่มนวล 
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ภาพที1่4 ภาพการวเิคราะห์ผลงานประติมากรรม ช้ินท่ี3 
 
เส้น 
ลกัษณะเส้นรอบนอกใหค้วามรู้สึกถึงความหนกัแน่นมัน่คง 
ลกัษณะเส้นทีอ่ยู่ภายในใหค้วามรู้สึกอบอุ่นละมุนละไม 



22 
 

 
 

 
 
ภาพที1่5 ภาพการวเิคราะห์ผลงานประติมากรรม ช้ินท่ี3 
 
มวล 

ความลงตวัในการวางองคป์ระกอบของท่ีสามรูปทรง ท าใหเ้กิดเป็นความกลมกลืนของมวล
ท่ีแสดงออกใหรู้้สึกถึงความอบอุ่น 
น า้หนักของแสงเงา 

น ้าหนกัเขม้เป็นน ้าหนกัท่ีแสดงออกถึงความลึกซ่ึงสามารถสร้างมิติในตวังานไดม้ากยิง่ข้ึน 
น ้าหนกัอ่อนแสดงออกถึงรูปทรงท่ีมีความนูน โคง้มลใหค้วามรู้สึกถึงความนุ่มนวล 
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ภาพที ่16 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานจริง ช้ินท่ี 1  
 
ภาพน้ีเป็นขั้นตอนการข้ึนรูปขยายผลงานจริงดว้ยดินเหนียวตามแบบท่ีวางเอาไว ้
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ภาพที ่17 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานจริง ช้ินท่ี 1  
 
ภาพน้ีเป็นขั้นตอนการท าแม่พิมพ์ดว้ยปูนปราสเตอร์ จากภาพน้ีแสดงให้เห็นถึงการแบ่ง

พิมพอ์อกเป็นช้ินเล็กช้ินนอ้ย เพื่อง่ายต่อการถอดพิมพแ์ละการหล่อ 
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ภาพที ่18 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 1  
 
ภาพน้ีจดัเป็นขั้นตอนท่ีเสร็จสมบูรณ์ โดยไดท้  าการหล่อดว้ยปูนปราสเตอร์และท าการขดั

แต่งผวิปูนใหเ้รียบ 
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 ภาพที ่19 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานจริง ช้ินท่ี 2  
 

ภาพน้ีเป็นขั้นตอนการข้ึนรูปดว้ยดินเหนียว ขยายงานจริงตามแบบเสก็จท่ีไดว้างเอาไว ้
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ภาพที ่20 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานจริง ช้ินท่ี 2  
 
ภาพน้ีเป็นขั้นตอนการหล่อพิมพอ์อกมาแลว้ปรากฏวา่การประกอบแม่พิมพมี์การผิดพลาด

ทางเทคนิคนิดหน่อยคือ ขั้นตอนการประกอบขั้นตอนการประกอบแม่พิมพ์ผิดส่วน จึงท าให้
รูปแบบงานออกมาผดิเพี้ยนไปจากตน้แบบเล็กนอ้ย แต่ก็สามารถซ่อมแซมใหม่ได ้
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ภาพที ่21 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 2  
 

ภาพน้ีเป็นภาพท่ีเสร็จสมบูรณ์ของตวังานโดยผา่นการขดัแต่งช้ินงานอยา่งเรียบร้อย 
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ภาพที ่22 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานจริง ช้ินท่ี 3  
 
ภาพน้ีเป็นภาพแม่พิมพข์องผลงานช้ินท่ี 3 ท่ีเป็นขั้นตอนของการท าการลา้งแม่พิมพ ์เพื่อ

เตรียมไวเ้ป็นขั้นขั้นตอนในการหล่อช้ินงานต่อไป 
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ภาพที ่23 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงานจริง ช้ินท่ี 3  
 

ภาพน้ีเป็นภาพขั้นตอนการแกะพิมพท่ี์ไดท้  าการหล่อออกมาใหม่ๆ เพื่อท่ีจะท าการขดัแต่ง
ช้ินงานเป็นขั้นตอนต่อไป 
 
 
 



31 
 

 
 

 
 

ภาพที ่24 ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 

ภาพน้ีเป็นภาพท่ีตวัช้ินงานไดผ้า่นขบานการขดัแต่งอยา่งสมบูรณ์ 
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บทที ่4 
การวเิคราะห์ 

 
การวิเคราะห์คุณค่าทางทศันศิลป์และการแกไ้ขปัญหาในการสร้างสรรค์ หน่วยทางทศัน

ธาตุท่ีมีความส าคญัต่อการผสานสัมพนัธ์ให้เกิดเน้ือหาตามแนวคิดเพื่อสาระความหมายในเร่ืองราว 
การประกอบข้ึนของทางทศันธาตุนั้นอาจเลือกใชเ้พื่อน าเสนอและส่ือความหมายเพียงไม่ก่ีทศันธาตุ
ก็ได้ จากหน่วยทางทศันธาตุหลากหลายได้แก่ โครงสร้าง เส้น รูปร่าง ท่ีว่าง ทิศทาง ปริมาตร 
ระนาบ พื้นผิว แสงเงา เขา้พเจา้ไดเ้ลือกเพียงบางทศันธาตุเพื่อสุนทรียภาพ จึงจะกล่าวถึงเน้ือหาทาง
ทศันธาตุดงัต่อไปน้ี 

1 เส้นโคง้ เป็นหน่วยทางทศันธาตุท่ีได้เลือกสรรเปรียบดัง่ตวัเอก ท าหน้าท่ีประสานกบั
ทศันธาตุอ่ืน เช่น เส้นรอบนอกกบัทิศทางท่ีโคง้มนท าให้เกิดความหมายถึงการเปล่ียนแปลงและ
แสดงถึงความรู้สึกของเส้นท่ีก าลงัห่อหุม้ เพื่อส่ือถึงความอบอุ่น 

2 รูปทรง “คน” ท าหนา้ท่ีส่ือสารเร่ืองราว ความรู้สึกและแนวคิด จินตนาการของขา้พเจา้นั้น 
การท าหนา้ท่ีของรูปทรง จะเนน้รูปทรงท่ีดูโคง้พื้นผิวเรียบแสดงออกถึงความโอบออ้มอารีขา้พเจา้
จึงน ารูปทรงของมนุษยม์าผสมผสานและตดัทอน ต่อเติมให้เกิดรูปทรงใหม่ เพื่อให้ส่ือความหมาย
ตามเน้ือหาเก่ียวกบัความอบอุ่นท่ีไดว้างเอาไว ้

3 ปริมาตร “พ่อแม่และลูก” แสดงออกถึงความเป็นหน่วยทางทศันธาตุท่ีได้เลือกสรรค์
เปรียบดัง่ตวัเอกท าหน้าท่ีประสานกบัทศันธาตุอ่ืน เช่น ปริมาตรกบัมวล เป็นตวัส่ือให้มองเห็นถึง
รูปทรงภายนอกท่ีมีความหนาแน่นของปริมาตร ก่อให้เกิดมวลท่ีดูแลว้อ่ิมเอิบรูปทรงท่ีดูแลว้อบอุ่น
นุ่มนวล 

4 ช่องวา่ง เป็นหน่วยทางทศันธาตุท่ีส าคญัใชใ้นการเนน้รูปทรง จึงท าให้เกิดความเด่นชดั
ของตวังานท่ีแสดงออกถึงความอบอุ่นและกลมกลืนกบัภาพรวมในตวังานมากข้ึน 

5 วสัดุ ปูนปราสเตอร์เป็นวสัดุท่ีมีเน้ือนุ่มนวลเป็นสีขาวบริสุทธ์ิ ซ่ึงสีขาวโดยธรรมชาติของ
ปูนปราสเตอร์น้ี ส่ือถึงความบริสุทธ์ิท่ีตรงตามเน้ือหาของตวังานอยา่งแทจ้ริง เพราะในเน้ือหาพูดถึง
ความอบอุ่นอนับริสุทธ์ิ จึงท าใหต้อบโจทยเ์น้ือหาท่ีไดว้างเอาไว ้สามารถส่งผลถึงอารมณ์ความรู้สึก
ของความอบอุ่นอนับริสุทธ์ิแก่ผูดู้ผลงานไดดี้เลยท่ีเดียว 
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การแก้ไขปัญหาในการสร้างสรรค์ 
การแกไ้ขปัญหาแบ่งออกเป็นขอ้ๆดงัต่อไปน้ี 
1 รูปแบบ เป็นรูปแบบการให้รูปทรงคนเพื่อเป็นตวัส่ือในการตอนโจทย์ของเน้ือหาท่ี

กล่าวถึงชีวิตจิตใจ และด้วยวิธีการตดัทอนรายละเอียดของรูปทรงคนให้เหลือเพียงโครงสร้าง
คลา้ยคลึงรูปทรงของคนเท่านั้น 

2 เทคนิค ป้ันดินเหนียวและท าพิมพปู์นหล่อปราสเตอร์ ซ่ึงปัญหาท่ีมกัพบโดยทัว่ไปจะพบ
ในขั้นตอนการประกอบแม่พิมพ ์เพราะพิมพบ์างพิมพเ์วลาน ามาประกอบรวมกนัดงัเดิมแต่ละช้ิน
ของพิมพอ์าจเคล่ือนออกจากกนั จึงท าให้ผลงานเม่ือท าการหล่อออกมาแลว้ตวังานจะมีส่วนท่ีบิด
เบ้ียวไปจากเดิม เพราะฉะนั้นจึงตอ้งท าการ กะเทาะส่วนท่ีเกินออกจากแบบเดิม และท าการโป้ปูน
ปลาสเตอร์เติมแต่งส่วนท่ีขาดหายไป 
    3 วสัดุ ปูนปราสเตอร์เป็นวสัดุท่ีมี คุณสมบัติเน้ือเป็นสีขาวบริสุทธ์ิ ซ่ึงเป็นลักษณะท่ี
ตอบสนองสามารถตอบโจทยเ์น้ือหาท่ีวางเอาไว ้ท าให้สามารถถ่ายทอดถึงอารมณ์ความรู้สึกถึง
ความอบอุ่นอนับริสุทธ์ิไดอ้ยา่งลงตวัเลยทีเดียว 

เน้ือหาของงานประติมากรรมชุดน้ี เป็นการแสดงออกของความอบอุ่นอนับริสุทธ์ิโดย
แทจ้ริงท่ีเกิดจากสายสัมพนัธ์ของพอ่แม่ท่ีมีต่อลูก 

ส่วนในตวัของการสร้างสรรค์งานประติมากรรมเกิดจากการผสมผสานกนัอยา่งมีเอกภาพ
ของทศันธาตุภายในรูปทรงอนัไดแ้ก่ เส้นรอบนอก น ้ าหนกัแสงเงา ท่ีว่างรอบรูปทรง สีท่ีเกิดจาก
วสัดุ พื้นผวิ ซ่ึงในประติมากรรมชุดน้ีมีเน้ือหาท่ีใหค้วามรู้สึกถึงความอบอุ่นอนับริสุทธ์ิ 
 
ประเด็นของประติมากรรมในแต่ละช้ิน 

ผลงานประติมากรรมแต่ละช้ินในวิทยานิพนธ์ชุดน้ีสร้างสรรคจ์ากการระลึกถึงความทรงจ า 
เกิดเป็นมโนภาพตามความประทบัใจท่ีผา่นมาของชีวิตครอบครัวและการสร้างสรรคป้ั์นแต่งข้ึนเอง
ในบางเหตุการณ์ท่ีมีความประทบัใจในความผูกพนัท่ีขา้พเจา้ไดร้ าลึกถึงความรู้สึกถึงความอบอุ่น
อนับริสุทธ์ิในครอบครัว 
 
ประติมากรรมช้ินที ่1 ช่ือผลงาน “กอด” 

เป็นการถ่ายทอดมโนภาพส่วนตวัท่ีแสดงออกถึงความอบอุ่นอีกแบบ ถ่ายทอดความรู้สึก
ระหว่างพ่อก าลงัโอบกอดแม่ท่ีอุม้ทอ้ง ซ่ึงแสดงออกถึงพ่อกบัแม่ก าลงัวาดภาพอนาคตครอบครัว
ของตนท่ีมีลูกเป็นตวักลางของความอบอุ่นอนัสมบูรณ์ 
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การออกแบบรูปทรง เกิดจากการน ากิริยาท่าทางของพ่อท่ีกอดแม่ ซ่ึงแม่อุม้ทอ้งสะทอ้นให้
เห็นถึงการท่ีทั้งสองไดเ้ร่ิมสร้างชีวิตคู่ดว้ยกนัอย่างสมบูรณ์ โดยมีลูกเป็นตวักลางของความอบอุ่น
การก าหนดรูปทรงยืนดว้ยเหตุผลทางการเห็นคือ จะเห็นแม่ท่ีตั้งทอ้งไดอ้ย่างชดัเจนและรับรูปถึง
การโอบกอด 

ลกัษณะทางองค์ประกอบ เป็นการก าหนดโครงสร้างของรูปทรงท่ีประกอบกนัระหว่าง
รูปทรงหลกัคือ พ่อโอบกอดแม่ท่ีก าลงัอุม้ทอ้งแก่ เกิดข้ึนจากมโนภาพและจินตนาการ เช่ือมต่อกนั
เป็นโครงสร้างรูปทรงสองรูปและน ารูปทรงนั้นมาผสานเขา้ดว้ยกนัจึงเกิดเป็นรูปทรงท่ีกลมกลืน
แนบชิดติดกนั ซ่ึงดูแลว้มีความเป็นกลุ่มเป็นกอ้นเดียวกนั 
 
 ประติมากรรมช้ินที ่2 ช่ือผลงาน “สัมผสัแรกแห่งความอบอุ่น” 

ข้าพเจ้าถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในช่วงวยัท่ีพ่อแม่แสดงออกถึงความอบอุ่นท่ีมีต่อ
ขา้พเจา้ โดยการแสดงออกถึงการโอบอุม้ลูกอนัเป็นท่ีรัก ประติมากรรมช้ินน้ีน าเสนอภาพของลูกท่ี
นอนหลบัในลกัษณะท่ีก าลงักินนมแม่ พอ่และแม่ไดเ้ฝ้ามองอยา่งเอน็ดูและถะนุถนอม 

ลกัษณะทางองคป์ระกอบ เป็นการขยายความคิดจากผลงานช้ินท่ี 1 เพื่อสร้างความสมบูรณ์
ให้ตรงกบัเน้ือหามากยิ่งข้ึน ผลงานชุดน้ีลกัษณะการจดัองค์ประกอบเป็นการถ่ายทอดให้เห็นถึง
ความอบอุ่นในแบบท่ีพ่อแม่ก าลงัเฝ้ามองดูเรา(ลูก)ในยามหลบัใหลอย่างเอ็นดู ซ่ึงรูปทรงท่ีแสดง
ออกเป็นรูปทรงสองรูปท่ีใกล้ชิดติดกนั และก าลงัเพิ่งมองไปยงัจุด จุดหน่ึงพร้อมกนั ซ่ึงเป็นการ
ถ่ายทอดเนน้ความส าคญัใหก้บัจุด จุดนั้นเป็นเซนเตอร์ (Centre) 

 
 ประติมากรรมช้ินที ่3 ช่ือผลงาน “สุขสันต์” 

ผลงานช้ินน้ีมีเน้ือหาต่างจากงานช้ิน 1-2 คือ เป็นการถ่ายทอดถึงความเป็นครอบครัวอย่าง
สมบูรณ์ มีพอ่แม่และลูกโดยการท ากิจกรรมร่วมกนัทั้งสามคนจึงมีความสัมพนัธ์ต่อกนั 

ลกัษณะทางองคป์ระกอบ ผลงานช้ินน้ีไดมี้การน าท่าทางการแสดงออกของรูปทรงโดยการ
เนน้จุดท่ีเช่ือมต่อความสัมพนัธ์นั้นก็คือ การห่อหุม้ของรูปทรงท่ีเป็นพอ่กอดหุม้รูปทรงทั้งสองท่ีเป็น
แม่และลูก จากรูปทรงหน่ึงไดห่้อหุม้อีกรูปทรงหน่ึงท ารูปทรงทั้งหมดถูกรวมตวักนัเป็นรูปทรงเดียว 
หากวเิคราะห์โครงสร้างแลว้จะเห็นวา่เป็นสามเหล่ียมมุมแหลม 
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อุปสรรคและปัญหาในการสร้างสรรค์ 
ประติมากรรม เป็นงานท่ีน าเสนอ “รูปทรง” เป็นการน าเสนอให้เห็นถึงความงามทาง

สุนทรียภาพ และ  “ภาษา “ของศิลปินท่ีไดผ้า่นความทรงจ าออกมาเป็นมโนภาพและความรู้สึกนึก
คิด อารมณ์ พร้อมทั้งจินตนาการส่วนตวั การสร้างสรรครู์ปทรงให้ถูกตอ้งโดยการใชห้ลกัของทศัน
ธาตุมาเป็นตัวกลางในการส่ือภาษาให้ได้ความหมายท่ีมีใจความอย่างครบถ้วนนั้น เป็นเร่ือง
ละเอียดอ่อนตอ้งใชค้วามพยายามในการแกไ้ขปัญหาอยูเ่สมอ 

ศิลปนิพนธ์ “ความอบอุ่น” ที่กล่าวถึงความรักความผูกพัน และความอบอุ่นอันบริสุทธ์ิที่
พ่อแม่ได้มอบให้นี ้ในกระบวนการสร้างสรรค์ได้พบปัญหาและทั้งนีพ้อจะกล่าวโดยสังเขป ดังนี้ 

1. รูปทรงท่ีตอ้งการน ามาส่ือถึงความสัมพนัธ์ของทั้งสองรูปทรงท่ีมารวมตวักนั การคดัสรร
หารูปทรงจึงเป็นเร่ืองละเอียดอ่อนเน่ืองจากรูปทรงดงักล่าวตอ้งสามารถส่ือเขา้ไปสัมผสัในใจของ
ผูช้มได้ ขา้พเจา้อาศยัรูปทรงคนสองคนเพื่อน ามาส่ือให้เห็นรูปร่างคล่าวๆ จากนั้นน ามาตดัทอน
รูปทรงเพื่อลดความเหมือนจริงและเน้นน ้ าหนักแสงเงาท่ีมีลกัษณะเรียบเสมอโคง้มนไปในทาง
ความหมายอ่อนนุ่ม โดยใชรู้ปทรงคนเป็นตวัหลกัแต่ยงัคงไวซ่ึ้งความงามทางทศันธาตุ 

2. การก าหนดต าแหน่งจดัวางเพื่อให้เกิดความสมดุลความงาม ความเป็นเอกภาพระหว่าง
การท างานในทั้งสามชุด ขา้พเจา้ไดเ้กิดความลงัเลท่ีจะแบ่งแยกการจดัวางของแต่ละช้ินงานให้เป็น
ช้ินยอ่ยๆ เพื่อเนน้ในการแสดงใหเ้ห็นถึงรายระเอียดของส่วนต่างๆบนช้ินงานมากข้ึน หากเพื่อความ
สมดุลความงามและความเป็นเอกภาพท่ีถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์และสุดทา้ย ขา้พเจา้น ามาประกอบ
กนัเป็นชุด และปล่อยให้รายละเอียดของตวังานในแต่ละสภาวะเป็นตวัร่วมกนับอกเล่าความหมาย
ในการแสดงความหมายของช้ินงาน เพื่อส่ือให้ถึงความส าคญัของรูปทรงท่ีอบอุ่นละมุลละไมกบั
การผสานของเส้นและพื้นผวิท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหามากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 
 

 
 

ภาพที ่25 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี1 
      ช่ือผลงาน  “กอด” 
      เทคนิค  ปูนปลาสเตอร์ 
      ขนาด   38x43x130 ซม. 
      ปีท่ีสร้าง  2560 
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ภาพที ่26 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี2 
      ช่ือผลงาน  “สัมผสัแรกแห่งความอบอุ่น” 
      เทคนิค  ปูนปลาสเตอร์ 
                                ขนาด   48x42x112 ซม. 
      ปีท่ีสร้าง  2560 
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ภาพที ่27 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี3 
      ช่ือผลงาน   “สุขสันต”์ 
      เทคนิค   ปูนปลาสเตอร์ 
      ขนาด    60x40x64 ซม. 
      ปีท่ีสร้าง   2560 
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บทที ่5 
บทสรุป 

การศึกษาค้นคว้าจนถึงขั้ นตอนการสร้างสรรค์งานประติมากรรมตามโครงสร้าง
วิทยานิพนธ์ เป็นการน าเสนอการสร้างสรรค์รูปทรงและการผสมผสานด้วยทศันธาตุไวด้้วยกนั 
เน้ือหาทางดา้นความคิด จินตนาการ ทศันคติในเร่ืองความอบอุ่น ขา้พเจา้ไดถ่้ายทอดมโนภาพจาก
ประสบการณ์และความทรงจ าในวยัเยาว ์ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้เขา้ใจในศิลปะและแสดงออกถึงความ
งามทางทัศนศิลป์มากข้ึน อีกทั้ งได้ศึกษาหลักแนวความคิดในศาสตร์อ่ืนๆท่ีข้าพเจ้าก าลังจะ
ยกตวัอยา่งดงัต่อไปน้ี 

1 ดา้นความคิด ขา้พเจา้ไดคิ้ดถึงภาพในวยัเยาวซ่ึ์งเป็นวยัท่ีมีความสุขท่ีสุดเติมเต็มไปดว้ย
ความรักความอบอุ่นท่ีพอ่และแม่มีใหไ้ม่ขาด 

2 ดา้นเทคนิค ในการเลือกใชเ้ทคนิคการป้ันดินหล่อปูนปราสเตอร์ขา้พเจา้คิดวา่เป็นเทคนิค
ท่ีเหมาะสมกบัตวังานอยา่งเห็นไดช้ดั เพราะการใชเ้ทคนิคป้ันดว้ยดินน้ี เราสามารถสร้างรูปทรงโคง้
มนไดง่้ายและปรับเปล่ียนหรือแกไ้ขตวังานไดง่้ายกวา่เทคนิคอ่ืน ส่วนวสัดุท่ีเป็นปูนปราสเตอร์นั้น
เป็นวสัดุท่ีสามารถขดัแต่งผิวให้ไดต้ามรูปทรงท่ีตอ้งการไดโ้ดยง่าย จึงเป็นการใช้เทคนิคและวสัดุ
ไดอ้ยา่งลงตวัเลยทีเดียวอีกทั้งสีวสัดุท่ีขาวนวลซ่ึงใหก้ารรับรู้ถึงความอ่อนหวานนุ่มนวล 

3 ดา้นสังคม วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีขา้พเจา้อยากให้เป็นส่ือน าพาคนรุ่นใหม่ท่ีโหยหาความสุข
ทั้งชีวติ แต่กลบัยงัไม่เจอความสุขและความอบอุ่นอนัแทจ้ริง อยากใหล้องนึกถึงคนขา้งหลงัท่ีท าให้
เราไดมี้วนั วนัน้ีนั้นก็คือพอ่แม่ สุดทา้ยน้ีขา้พเจา้ก็หวงัวา่ศิลปะนิพนธ์ฉบบัน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการ
คน้พบความสุขและความอบอุ่นอนัแทจ้ริงของใครอีกหลายคน 

สรุปการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี เป็นส่วนประกอบหน่ึงท่ีส าคญัซ่ึงสามารถช้ีให้เห็น
ถึงความคิด จินตนาการและการวางแผนการในการสร้างงาน โดยน าหลกัวิชาการทางทศันศิลป์คือ
ทัศนธาตุต่างๆมาเป็นตัวผสานกับแนวคิดความอบอุ่นของข้าพเจ้า เพื่อส่ือภาษาทางผลงาน
ประติมากรรมให้ออกมาได้ชัดเจนตรงตามแนวความคิดของ”ครอบครัวท่ีอบอุ่น”ท่ี เป็น
วตัถุประสงคข์องชุดวิทยานิพนธ์ให้ดีท่ีสุด จากผลงานชุดน้ีจะเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ท่ีให้
ประโยชน์ต่อสังคมและเป็นพื้นฐานของผลงานช้ินต่อไปในอนาคตของขา้พเจา้ 



บรรณานุกรม 

ภาษาไทย 

สถาบนับนัลือธรรม. บันทกึไว้ด้วยรักแท้ค าแม่สอนส่ัง. กรุงเทพฯ : ธรรมสภาศูนยห์นงัสือพระพุทธศาสนา. 

ลูกปลิว จนัทร์พุดซา. ความผูกพนัระหวา่งแม่และฉนั วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปะมหาบณัฑิต สาขาวชิา

ประติมากรรม บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร. 2550. 

เวบ็ไซต์ 

นายดู๋ด๋ี. คอร์ดเพลง ครอบครัวเดียวกนั    คิว วงฟลวัร์. เขา้ถึงเม่ือวนัท่ี 12 มกราคม 2561. เขา้ถึงไดจ้าก 

https://www.guitarthai.com/chord1/chordview.asp?QID=519 
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ประวตัิผู้สร้างสรรค์ 

ช่ือ   นายเศกสิทธ์ิ  กิจแสวง 

เกดิ            28 ตุลาคม  2535 

ทีอ่ยู่           78 หมู่ 13 ต าบล ขอนแก่น อ าเภอ เมืองร้อยเอด็ จงัหวดั ร้อยเอ็ด 45000 

โทร            064-2563552 

ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ.2540   - โรงเรียนบา้นขอนแก่น 

พ.ศ.2551   - วทิยาลยัอาชีวะศึกษาร้อยเอ็ด 

พ.ศ.2554   - ปริญญาตรี สาขาวชิาทศันศิลป์ กลุ่มวชิาเอกประติมากรรม คณะจิตรกรรม 

   ประติมากรรมและภาพพิมพ์

ประวตัิการแสดงผลงาน 

พ.ศ.2554      - แสดงงานในนิทรรศการนกัเรียนวทิยาลยัอาชีวะศึกษาร้อยเอด็ 

พ.ศ.2555    - แสดงในนิทรรศการงานนกัศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ ์

  มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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