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บทคัดย่อ 
ข้าพเจ้าเห็นความส าคัญคุณค่าของความรักที่เกิดจากครอบครัวบุคคลที่รัก เป็นความสุขที่

ตราตรึงในความทรงจ า ข้าพเจ้าจึงต้องการถ่ายทอดสภาวะจากปรากฏการณ์อารมณ์  ความรู้สึก
(จิต) ช่วงขณะหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นจากความเงียบน าไปสู่การสร้างภาพข้ึน (มโนภาพ)ได้อย่างมหัศจรรย์ 
ซึ่งเป็นแรงผลักดันท าให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปทรงคน ผสมผสานกับรูปทรง
ธรรมชาติด้วยเทคนิควัสดุผสม   โดยแสดงออกทางรูปทรงที่ดูพริ้วไหวด้วยทิศทางของเส้นตาม
อารมณ์ความรู้สึกเพ้อฝัน  รูปแบบแฟนตาซี 
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Abstract 
        I saw always acknowledged the value of love born from a family party is happy that 
people in your memory. I would like to convey conditions caused the apparent emotion 
(mental) moments that arise from silence. Create an image (concept), Marvel As I thrust 
the creation of sculptures. People shape combined with the natural contours with 
composite material. Shows the movement of the shapes according to the moods, 
fancies 
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กิตติกรรมประกาศ 

         ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณครอบครัวของข้าพเจ้าที่สนับสนุนให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงาน
ศิลปะ ขอขอบคุณอาจารย์มานะ ไทวัฒนกุล อาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ และกราบขอบพระคุณ
อาจารย์ทุกท่านในภาควิชาประติมากรรม ที่ได้กรุณาให้ความรู้และค าปรึกษาทางด้านการศึกษา
แก่ข้าพเจ้า และคณาอาจารย์คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ 
และค าแนะน าในการท างานศิลปะตลอด 5 ปี ในการเรียนมหาวิทยาลัย ขอบคุณเพื่อนๆ ที่ให้ความ
ช่วยเหลือตลอดมา ท าให้การท างานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ส าเร็จลุล่วงทุกประการ    
         ข้าพเจ้าหวังว่าผลงานศิลปนิพนฉบับนี้ จะให้ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านศิลปะ 
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ค าน า 
           ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ผลงานศิลปะมักเกิดปัญหาความไม่เข้าใจระหว่างผู้
สร้างสรรค์ผลงาน และผู้ชม เนื่องจากขาดตัวเชื่อม ดังนั้นการท าเอกสารฉบับนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งที่
ช่วยแก้ไขปัญหา แนะน าให้เกิดความเข้าใจแก่ผู้ชมผลงาน เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนประกอบของ
ผลงานศิลปนิพนธ์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตามหัวข้อเรื่อง  
“ตราตรึงในความทรงจ า” ซึ่งกล่าวถึงตั้งแต่ขั้นตอนการศึกษา หาแรงบันดาลใจในการวิเคราะห์ 
รวบรวมข้อมูล และขั้นตอนการแสดงออกในผลงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาผลงาน โดย
คาดหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้สนใจศึกษาศิลปะต่อไป 
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บทท่ี 1 
บทน า 

การรับรู้ทางประสาทสัมผัส เช่น  ตา หู จมูก ล้ิน กาย  ใจ  กระทบกับสิ่งแวดล้อมเกิดเป็น
ความรู้สึกขึ้นเป็นปรากฏลักษณะของความรู้สึก ชอบ -ชัง หรือวางเฉยในตัวมันเอง  จากนั้น
ความรู้สึกจะแล่นไปตามประสาทซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าสะท้อนขึ้นในสมองเป็นมโนภาพของความ
ตรึงตรา (Percept) ความตรึงตราคือสิ่งที่รับทราบ สิ่งที่รับรู้จากความตรึงตราจะเกิดความทรงจ า
ขึ้น (Memory) จากความทรงจ าจะเกิดความนึก (Recollection) คือ มโนภาพ (Idea) ในสมองนี้
เป็นมโนภาพแห่งการนึก หรือมโนภาพแห่งจิตนาการ (Ideas of Imagination) คือ ภาพที่คิดขึ้นเอง
ในสมอง1  มโนภาพย่อมเป็นของส่วนตัวเฉพาะบุคคล เพราะมโนภาพอันนึกขึ้นมานี้เรารู้เพียงคน
เดียว ซึ่งเกี่ยวข้องกับประสบการณ์การรับรู้เรื่องราวความรัก ข้าพเจ้าต่อครอบครัว  และบุคคลที่รัก
ความทรงจ าจากความรักความผูกพันความอบอุ่น  ความสุข  เป็นข้อมูลที่ถูกบันทึกลงในสมองที่
ส่งผลต่ออารมณ์และจิตใจ ความทรงจ าได้ถูกบันทึกฝังลึกไว้ในความทรงจ า ข้าพเจ้าจึงใช้
แรงผลักดันจากประสบการณ์ความรักเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างผลงาน โดยใช้วิธีการปั้นหล่อ 
วัสดุอ่ืนร่วมด้วย ผสมผสานกันรูปทรงของสิ่งมีชีวิต รูปแบบแฟนตาซี จากรูปทรงคนผสมผสานกับ
รูปทรงธรรมชาติ แสดงให้เห็นความเคลื่อนไหว เบาลอย  อย่างช้าๆ ของรูปทรง ตามปรากฏการณ์
ทางอารมณ์ความรู้สึก นึกคิด (จิต) ความรู้สึกที่แสดงถึงความรัก  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
มนุษย์ทุกคนย่อมมีประสบการณ์ความทรงจ าที่แตกต่างหลากหลายกันออกไปในแต่ละ

บุคคล นั่นคือความทรงจ าที่มีต่อความรัก ความรักเป็นสิ่งที่ส าคัญทางด้านจิตใจ อารมณ์ความรู้สึก
และมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ ความทรงจ าอันดีในอดีตมักท าให้เราหวนคิดถึงบุคคล เหตุการณ์ 
สถานที่ และเรื่องราวเก่าๆ เหล่านั้นเสมอ ความทรงจ าที่นึกคิดย้อนกับไป  สภาวะอารมณ์สามารถ
แปรสภาพ ต่อเติมภาพจิตนาการเกิดภาพใหม่ด้วยความนึกคิด (มโนภาพ)  

 

                                                             
1 ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู้) (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2555), 26.  
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จากประสบการณ์ความรักความผูกพันจากครอบครัว บุคคลอันเป็นที่รักเกิดจากการรับรู้
ด้วยการเห็นการได้สัมผัส จากสภาพแวดล้อมในความทรงจ าและความรักความอบอุ่น ความสุข  
เป็นความทรงจ าที่ตราตรึงอยู่ในใจ ส่ิงเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความทรงจ าขึ้นและนึกคิด เห็นภาพขึ้น
ในใจ (มโนภาพ) สร้างเป็นจิตนาการขึ้นอย่างมหัศจรรย์ 
             ซึ่งข้าพเจ้ามีความสนใจในอนุภาพจิตใจส่วนลึกของมนุษย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือความคิด 
สามารถแต่งเติมจินตนาการขึ้นเองได้อย่างอิสระ เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมีคุณค่ามีความส าคัญ  
ข้าพเจ้าจึงประทับใจในประสบการณ์ที่เกิดจากความรักทุกครั้งที่ได้สัมผัส จึงท าให้ตระหนักและ
เห็นสิ่งที่อยู่ในปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งส าคัญ  ข้าพเจ้าเชื่อว่าความรักเป็นอีกเรื่องราว
หนึ่งในชีวิตมนุษย์ที่ได้เกิดขึ้นกับหลายคนทั้งความสุข และความทุกข์ที่ได้ถูกบันทึกฝังลึกไว้ใน
ความทรงจ า  ข้าพเจ้าจึงใช้แรงผลักดันจากประสบการณ์ความรักเป็นแรงบันดาลใจในการสร้าง
ผลงาน 
วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

1.  แสดงถึงช่วงขณะหนึ่งของการเกิดปรากฏการอารมณ์ความรู้สึกออกมา  ในมุมมอง
ความคิดถึงโหยหาความรัก ที่ได้ถูกบันทึกฝังลึกไว้ในความทรงจ า 

2.  แสดงถึงรูปทรงอิสระ รูปทรงธรรมชาติ   รูปทรงคน   และสัตว์ มาผสมผสานกันได้อย่าง
ต่อเนื่องด้วยรูปทรงที่ดูเคลื่อนไหว อย่างกลมกลืนและลงตัวในรูปแบบของงานแฟนตาซีรูปทรงผ่าน
ทิศทางของเส้นที่โอนเอนพลิ้วไหวและสีที่อ่อนเบา หวาน  ซึ่งสอดคล้องต่อเรื่องราวเนื้อหา  

3.  ต้องการแสดงออกถึงความเคลื่อนไหวของรูปทรง สามารถตอบสนองต่อความรู้สึก 
จินตนาการของผู้ดูเมื่อดูแล้วสามารถจิตนาการต่อได้ ซึ่งสอดคล้องกับเรื่องราวเนื้อหา 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
            เรื่องราวประสบการณ์ความรักจากครอบครัว บุคคลอันเป็นที่รัก เกิดจากการรับรู้ด้วยการ
เห็นการได้สัมผัสกับความรักความอบอุ่น ความสุข และความทุกข์ที่ได้ถูกบันทึกฝังลึกไว้ในความ
ทรงจ า เป็นความทรงจ าที่ตราตรึงอยู่ในใจ ส่งผลให้เกิดความทรงจ าขึ้นและนึกคิด เห็นภาพขึ้นใน
ใจ (มโนภาพ) สร้างเป็นจิตนาการขึ้นอย่างมหัศจรรย์ 
            ข้าพเจ้าต้องการเสนอมุมมองภาพฝันจิตนาการจากการรับรู้ประสบการณ์ความรัก ความ
ทรงจ าของข้าพเจ้าที่มีต่อครอบครัวและบคุคลอันเป็นที่รัก ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของข้าพเจ้าที่
เกิดขึ้นจากช่วงเวลาขณะหนึ่ง สร้างภาพข้ึนเองผ่านผลงานประติมากรรม 
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ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
1. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา 

1.1  เนื้อหาแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวความรักที่เกิดจากครอบครัว บุคคล 
อันเป็นที่รักทีเกิดจากความผูกพัน โดยก าหนดให้มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการสร้างความรู้สึกนึกคิด โหย
หาความรักและความทรงจ าในเรื่องราวของความรักที่ถูกบันทึกฝังลึกไว้ในความทรงจ า 

1.2 การสร้างสภาวะจ าลองถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยให้ความส าคัญกับปฏิกิริยาการ
ท างานของวัสดุผสมผสานกันเป็นรูปทรง สามารถให้ความหมายและความรู้สึก 

2. ขอบเขตทางด้านรูปแบบ 
เป็นผลงานประติมากรรมที่สร้างสรรค์ในเชิงรูปแบบอิสระแนวแฟนตาซี  ตัวงานมีการ

ผสานกันระหว่างรูปทรงอิสระกับรูปทรงคน โดยไม่ค านึงถึงความเหมือนจริงเพื่อให้รูปทรงมีความ
เป็นอิสระตามจิตนาการ 

วิธีการศึกษา 
       1.   ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์จากประสบการณ์ส่วนตัว    ความทรงจ าจากครอบครัว 
และสิ่งแวดล้อม 

 2.   ศึกษาจากหนังสือ 
 3.   ศึกษาจากเว็บไซต์ 
 4.   สร้างแบบร่าง 2 มิติเพื่อพัฒนารูปทรงสามมิติ และหาความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับ 

เรื่องราวที่ต้องการน าเสนอ 
5. สร้างแบบจ าลอง 3 มิติ 
6. วิเคราะห์วางแผนและตั้งข้อสังเกต โดยใช้แนวคิดอารมณ์ความรู้สึก และจิตนาการ 
7. น าเสนอแบบร่างสู่การสัมมนาวิจารณ์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงเนื้อหารูปแบบเทคนิค

วิธีการกระบวนการในการ สร้างสรรค์ผลงานให้ตรงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

แหล่งข้อมูล 
1. จากประสบการณ์ส่วนตัวและความทรงจ าจากครอบครัว บุคคลอันเป็นที่รัก    
2. หนังสือหลักธรรม เรื่องของจิต จิตคือ และเกิดจาก      
3. วีดิโอหลักธรรม เสียงบรรยายทบเรียนที่เกี่ยวกับพระอภิธรรม เรื่องจิตคืออะไร -จิต-ใจ 
4. หนังสือญาณวิทยา(ทฤษฏีความรู้ 
5. หนังสือความจริงของจิตใจ 
6. สื่อสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 1.  เครื่องมือปั้น                             
 2.  เครื่องขัดแต่ง                            
 3.  ดินเหนี่ยว, ดินญี่ปุ่น                  
 4.  ยูรีเทนโฟม                                
 5.  ลวดเหล็ก ลวดสแตนเลส           
 6.  ผ้า                                            
 7.  เรซิ่น, น้ ายาเร่งแข็งเรซิ่น              
 8.  ไม้ส าหรับจับพิมพ์                       
 9.   สิ่ว                                            

            10. คีม 
            11. ใยมะพร้าว 
            12. เครื่องเจียร 
            13. แปรงทาสี   พู่กัน 
            14. สีน้ ามัน, สีน้ า, น้ ามันลินสีด 
            15. วาสลีน 
             16.  วัสดุจากธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย ดอกไม้ 
            17.  เครื่องเชื่อม, ธูปเชื่อม 
            18.  ปูนปลาสเตอร์ 
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บทท่ี 2 

ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 
ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ล้วนได้รับอิทธิพลจากด้านต่างๆ ทั้ง

เป็นแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ รวมไปถึงการเก็บข้อมูล ในการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มี อิทธิพล
หลากหลายด้านซึ่งทั้งหมดล้วนมีความส าคัญทั้งรูปแบบ และเนื้อหาข้าพเจ้าสรุปได้ดังนี้ 

ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 
              ทุกสิ่งในธรรมชาติล้วนมีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์ ความสัมพันธ์ทางด้านจิตใจและ
ความรู้สึกนึกคิดซึ่งเกิดจากการรับรู้ทางประสาทสัมผัสด้วยอวัยวะรับสัมผัส ตา หู  จมูก ลิ้น  กาย  
ใจ กระทบกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเรียกว่าประสบการณ์นิยม ซึ่งเป็นมโนภาพจากความตรึงตราที่
ได้รับมาก่อนแล้ว มโนภาพ หมายถึง ภาพในความคิดทุกประเภทซึ่งเป็นมโนภาพของการเห็น การ
ดม การชิม การฟัง และการแตะต้อง ชินชา จิตวิทยาเรียกความตรึงตราว่าสิ่งที่รับทราบหรือสิ่งที่
รับรู้ จากความตรึงตราจะเกิดความทรงจ าขึ้นและจากความทรงจ าจะเกิดความนึก ผลการนึกคือ
มโนภาพ ในสมองนี้เป็นมโนภาพแห่งการนึก หรือมโนภาพแห่งจินตนาการ  มโนภาพนี้เป็นส่วนตัว
เฉพาะบุคคล2 
              ซึ่งข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องราวความรักที่เกิดจากครอบครัว บุคคลอันเป็น
ที่รัก ที่เกิดจากความผูกพัน  จากการรับรู้ด้วยการเห็นการได้สัมผัสกับความรักความอบอุ่น  
ความสุข และความทุกข์ ที่ได้ถูกบันทึกฝังลึกไว้ในความทรงจ า เป็นความทรงจ าที่ตราตรึงอยู่ในใจ       
ส่งผลให้เกิดนึกคิดเห็นภาพข้ึนในใจ (มโนภาพ) สร้างเป็นจิตนาการ 

อิทธิพลจากครอบครัวและบุคคลท่ีรัก 
              ครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักมีผลอย่างมากในผลงานศิลปะนิพนธ์ชุดนี้ ด้วยเรื่องราว
ที่เกิดจากความรักจากการรับรู้ด้วยการเห็นการได้สัมผัส กับความรักความอบอุ่น ความสุข และ
ความทุกข์ที่ได้ถูกบันทึกฝังลึกไว้ในความทรงจ า จากบุคคลในครอบครัวบุคคลที่รัก ซึ่งบุคคล
เหล่านี้เป็นบุคคลส าคัญส าหรับข้าพเจ้ามีอิทธิพลทางด้านจิตใจและการด าเนินชีวิต     
 

 

                                                             
2 ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู้) (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2555), 26. 
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อิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม 
ภาวะแวดล้อมที่มีลักษณะทางกายภาพที่อยู่รอบตัวซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  เป็น

สถานที่และบรรยากาศที่บันทึกไว้ในความทรงจ าด้วยเรื่องราวความรัก เช่น ป่าไม้ ล าคลองจาก
บ้านย่า ภูเขาจากอ าเภอพรหมคีรี ทะเล และบ้านจากปากพนัง  ดิน น้ า น้ าตก อากาศ ทรัพยากร  
และสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชน บ้าน ห้องพักสถานที่ที่คุ้นเคย และสถานที่ที่ประทับใจ  
รวมทั้งบรรยากาศ กลิ่น รสชาติ ที่ได้สัมผัส และคุ้นเคยด้วยการรับรู้ด้วยผสานสัมผัสทาง ตา หู  
จมูก ปาก ลิ้น กาย ใจ  เป็นประสบการณท์ี่ท าให้เกิดความตรึงตราเป็นความทรงจ าขึ้น 
 

 

ภาพท่ี 1 อิทธิพลจากสภาวะแวดล้อมภาพถ่ายพ่อกับชีวิตประจ าวัน 
ที่มา :    ภาพถ่ายจากผู้สร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 2 อิทธิพลจากสภาวะแวดล้อมภาพถ่ายแหลมตะลมุพุกจาก อ าเภอปากพนัง  
   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่มา :      ภาพถ่ายจากผู้สร้างสรรค์ 
 

อิทธิพลจากการเกดิปฏกิิริยา การเคลื่อนไหว 
ข้าพเจ้าได้สังเกตุและศึกษาปฏิกิริยาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของธรรมชาติ และการ

เกิดปฏิกิริยาขึ้นระหว่างวัตถุ  สิ่งมีชีวิต  ต่อธรรมชาติซึ่งมีดังนี้ 
1. การเคลื่อนไหวของผ้าที่อยู่ในน้ า 
2. ควันที่ก าลังเคลื่อนที่  ตามกระแสลม 
3. กระแสลมเบาๆ ที่สัมผัสได้ด้วยกาย 
4. กลุ่มก้อนเมฆที่ก าลังเคลื่อนที่ช้าๆ 
5. การเคลื่อนไหวของปะการัง ดอกไม้ทะเล 
6. ปฏิกิริยาจากสีเมื่อเทลงในน้ า 

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึง  ความรูสึกเบา ลอย เคลื่อนไหว ไม่คงที่     
ซึ่งข้าพเจ้าสื่อให้เห็นถึงสภาพอารมณ์ ความรู้สึก(จิต)ช่วงขณะหนึ่งที่ก าลังเกิดภาพฝันขึ้นจากจิต
นาการด้วยการสร้างภาพข้ึนมาเอง(มโนภาพ)    เป็นภาพที่ก าลังขึ้นความเคลื่อนที่อย่างช้าๆ ตาม
อารมณ์ความรู้สึก ข้าพเจ้าจึงน าความรู้สึกที่ได้รับจากธรรมชาติ ด้วยการมอง  สัมผัส และ
สังเกตุการเกิดปฏิกิริยาของธรรมชาติเพื่อน ามาเป็นรูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 
รูปทรงธรรมชาติ(รูปทรงแห่งความรู้สึก)      
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ภาพท่ี 3  อิทธิพลจากปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวจากสิ่งมีชีวิตเมื่อยู่ในน้ า 
ที่มา : http://birchandwillow.tumblr.com/post/43647850117/kevvn- 

deactivated20141201-by-lane-coder 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4  อิทธิพลจากความเคลื่อนไหวจากคนและผ้าเมื่ออยู่ในน้ า 
ที่มา :      https://motherlandchronicles.com/store/ 

http://birchandwillow.tumblr.com/post/43647850117/kevvn-%20deactivated20141201-by-lane-coder
http://birchandwillow.tumblr.com/post/43647850117/kevvn-%20deactivated20141201-by-lane-coder
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ภาพท่ี 5  อิทธิพลจากความ เคลื่อนไหวจาก ปฏิกิริยาของสี  
ที่มา :  https://pargames.ru/index.php?newsid=40201&seourl=bol-otzvuk-   

nevozmojnosti-poverit-v-to-  chto-proizoshlo&seocat=life 

 

ภาพท่ี 6  อิทธิพลจากความเคลื่อนไหว  จาก ปฏิกิริยาของสี 
ที่มา :     https://pargames.ru/index.php?newsid=40201&seourl=bol-otzvuk-  

   nevozmojnosti-poverit-v-to-chto-proizoshlo&seocat=life 
 

https://pargames.ru/index.php?newsid=40201&seourl=bol-otzvuk-%20%20%20nevozmojnosti-poverit-v-to-%20%20chto-proizoshlo&seocat=life
https://pargames.ru/index.php?newsid=40201&seourl=bol-otzvuk-%20%20%20nevozmojnosti-poverit-v-to-%20%20chto-proizoshlo&seocat=life
https://pargames.ru/index.php?newsid=40201&seourl=bol-otzvuk-
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อิทธิพลจากศาสนา 
ข้าพเจ้ามีความสนใจเรื่องราวในพระพุทธศาสนา เช่น  จิต ธรรมมารมณ์  มโนภาพ  จาก

การดูการอ่านการฟัง ซึ่งในพระพุทธศาสนาจ ากัดความค าว่า จิต  ไปในทางธาตุรู้ หรือธาตุคิด ที่มี
กระบวนการเปลี่ยนแปลงไปตามองค์ประกอบ หรือคุณภาพต่างๆ ที่เรียกว่า เจตสิก กระบวนการนี้
เกิดดับไปตามแต่ที่จิตจะเหนีย่วสิ่งใดขึ้นมาจับไว้ จิตจึงเป็นความคิดที่เกิดๆ ดับๆ ส่วนใหญ่ใช้คู่กับ
ค าว่า ใจ แต่ค าว่าใจเมื่อประสมกับค าอ่ืนมักจะบอกถึงสภาพความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่า
จะเป็นกระบวนการทางความคิดที่เกิดดับ ตัวอย่าง เช่น เสียใจ บ่งสภาพความเศร้าโศก ดีใจบ่ง
สภาพความดียินดี เป็นอารมณ์ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปตลอดเวลารวมถึงการคิดนึกถึง3  

จิตกับใจ 
จิตกับใจถูกเรียกรวมกันว่า “จิตใจ” แท้แล้วจิตกับใจนั้นคนละส่วนกัน ตามค าสอนของ

หลวงปู่เทสก์ ได้กล่าวถึงจิตและใจที่แตกต่างกันไว้เพียงไม่มากนัก ส าหรับไตรปิฎกที่ได้บันทึกค า
สอนของพระพุทธเจ้า ท่านให้ใช้ “จิตตานุสติปัฏฐาน” เพื่อพิจารณา “จิตในจิต” แสดงว่า “ในจิตยัง
มีจิตที่อยู่ข้างในอีก” หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ “จิตที่อยู่เปลือกนอก และจิตที่อยู่ชั้นใน” แสดงว่าจิต
สองอย่างนี้ ไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่าง เช่น เวลาเลือกซื้อสินค้า มักลังเลใจ จิตใจด้านหนึ่งก็มองว่า
ควรซื้อ อีกด้านหนึ่งก็ไม่ซื้อดีกว่า เป็นต้น นี่แสดงให้เห็นว่า “ธรรมชาติของจิตใจ” มีความซับซ้อน
และขัดแย้งกันเองได้ อย่างน้อยก็สองแบบ หรือสองทาง อาจารย์ผู้ปฏิบัติจิตขั้นสูงบางท่าน 
แบ่งแยกจิตว่าเป็น “จิตสังขาร” และ “จิตวิญญาณ” ก็มี กล่าวคือ จิตที่อยู่ประจ าสังขารส่วนหนึ่งจิต
ที่ประสานกับวิญญาณส่วนหนึ่ง บางท่านแยกเป็น “จิตหลัก” และ “จิตรอง” ก็มี ในบทความฉบับนี้ 
ขอแบ่งแยกเป็น “จิตและใจ” เพราะเป็นค าโบราณไทยแท้ที่มีมาก่อนยาวนาน และมีอยู่จริง  

ค าว่า “ใจ”  หากพิจารณาตามหลักการดูจิตแบบ “จิตตานุสติปัฏฐาน” ก็คือ จิตที่อยู่ส่วน
เปลือก ไม่ใช่ “จิตในจิต” แต่หากพิจารณาตามกาย ต้องเรียกว่าเป็น “จิตสังขาร” คือ จิตที่อาศัยกับ
กายสังขารไม่อาจจุติออกไปได้ เมื่อกายสังขารตายลงก็จะสิ้นสภาพลงเท่านั้น ไม่เหมือนกับ  “จิต
วิญญาณ” ที่ประสานกับวิญญาณ และสามารถจุติออกทั้งๆ ที่ยังไม่ตายได้ เช่น ในคนที่มีจิต
วิญญาณมากกว่าหนึ่งดวง เช่น คนที่เลี้ยงกุมาร สามารถสั่งกุมารที่มาอาศัยร่วมในกายสังขารของ
ตนออกจากกายสังขารไปท ากิจต่างๆ ได้ นี่คือ ความแตกต่างของ “จิตและใจ” เบื้องต้น      

                                                             
3 ไชยทรง จันทรอารีย์,  ธรรมประทีป 9, รวมรวมโดย เภสัชกรหญิงณัฏฐิยา ปันภัทรทรัพย์ (กรุงเทพฯ: 

ธรรมะอินเทรนด์, 2556), 13. 
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จิตของแต่ละคนมีดวงเดียวไม่มีรูปร่างให้แลเห็นด้วยตา นอกจากจะแสดงความรู้ออกมา
ให้รู้สึกโดยผ่านช่องทางซึ่งจิตใช้อาศัยส าหรับติดต่อกับอารมณ์เท่านั้น  จิตมีสภาพว่องไวปราด
เปรียวในการออกไปรับรู้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนไปรับรู้อารมณ์อย่างอ่ืนอีกต่อไป
ตามล าดับตลอดเวลาที่ตื่นนอนอยู่ ในที่นี้ค าว่าใจจึงบอกถึงสภาพของสิ่งหนึ่ง ที่เป็นศูนย์กลางของ
ความรู้สึกมากกว่าจะเป็นกระบวนการของความคิด เหมือนอย่างค าว่า จิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดมาจาก
การรับรู้ทางประสาทสัมผัสที่เกิดจากอวัยวะรับสัมผัสก่อน แล้วส่งผลไปยังสมองหรือใจหรือในทาง
พระพุทธศาสนาซึ่งมโนภาพจากความตรึงตรา คือ การรับรู้เกิดความทรงจ าขึ้นและนึกคิดเห็นภาพ
ขึ้นในใจ (มโนภาพ) ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวความคิดของข้าพเจ้าอย่างมาก 

อิทธิพลทางดา้นศิลปะกรีกโรมัน 
ประติมากรรม ส่วนมากเป็นเรื่องศาสนา ซึ่งสร้างถวายเทพเจ้าต่างๆ แสดงท่าทางการ

เคลื่อนไหวที่สง่างามมีการขัดถูผิวหินให้เรียบดูคล้ายผิวมนุษย์ มีลีลาที่เป็นไปตามธรรมชาติมาก
ขึ้นท าให้ประติมากรรมกรีกจัดเป็นยุคคลาสสิคที่ให้ความรู้สึกในความงามที่ เป็นความจริงตาม
ธรรมชาติ  

ในสมัยอาร์คาอิก (200 ปีก่อน พ.ศ.) เริ่มมีลักษณะคล้ายกับมนุษย์มากขึ้น เป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับเทพเจ้า รูปนักกีฬา รูปวีรบุรุษ รูปสัตว์ต่างๆ ในยุคหลัง รูปทรงจะมีความเป็น มนุษย์มาก
ขึ้น แสดงท่าทางการเคลื่อนไหวที่สง่างาม มีการขัดถูผิวหินให้เรียบดูคล้ายผิวมนุษย์ มีลีลาที่เป็นไป
ตามธรรมชาติมากขึ้น ท าให้ ประติมากรรมกรีกจัดเป็นยุคคลาสสิก ที่ให้ความรู้สึกในความงามที่
เป็นความจริงตามธรรมชาตินั่นเอง ซึ่งบ่งบอกถึงรูปทรงที่สร้างขึ้นมาด้วยความสวยงามที่เกิดขึ้น
จากอุดมคติ  และลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหวที่ดูแล้วให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไปตามเรื่องราวที่
พูดถึงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2
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ภาพท่ี 7  รูปแกะสลักหินเทวรูปเทพเจ้า อิทธิพลทางด้านศิลปะกรีกโรมัน 
ที่มา :    https://iissbelle.wordpress.com/category/ศิลปกรรมของกรีก-art-of-greek/ 
 

อิทธิพลทางดา้นญาณวิทยา 
ญาณวิทยา (Epistemology) หรือ ทฤษฎีความรู้ (Theory of Knowledge) เป็นการศึกษา

เกี่ยวกับความรู้ของมนุษย์ หรือวิธีการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ โดยปกติเราถือว่าความรู้เป็นสิ่งที่
มีอยู่จริง และเราสามารถแสวงหาความรู้ได้ วิชาต่างๆ มีอยู่ก็เพื่อให้เราแสวงหาความรู้ เห็นได้ว่า
ความรู้เปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆ บางครั้งความรู้ก็เป็นเพียงทฤษฎีหรือความเห็นหนึ่ง ยังมีความเห็น
อ่ืนๆ ที่คัดค้านทฤษฎีหรือความเห็นนั้นๆ แม้แต่ประสาทสัมผัสที่ว่าแน่นอนนั้นบางครั้งก็รายงานสิ่ง
ที่ไม่เป็นจริง เช่นการเห็นภาพลวงตาต่างๆ เป็นต้น 

ผัสสะ (Sensation) คือ ความรู้ที่เกิดจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การเห็น การได้ยิน การ
ได้กลิ่น การรู้รส และการสัมผัส 

เหตุผล (Reason) คือ ความรู้ที่เกิดจากการคิดตามหลักเหตุผลในใจ หรือรู้โดยอ้างสิ่ งที่
แน่ใจมากกว่ามาสนับสนุน 

อัชฌัตติกญาณ (Intuition) คือ ความรู้ที่ผุดข้ึนในใจโดยตรง แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ อัชฌัต
ติกญาณระดับสามัญ และอัชฌัตติกญาณระดับอุตระ (Transcendental Intuition) ถ้าเป็นความรู้
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จากญาณวิเศษเรียกว่า “การตรัสรู”้ (Enlightenment) ถ้าเป็นความรู้ที่ได้จากการดลใจของพระเจ้า
ก็เรียกว่า “วิวรณ์” (Revelation) 

นักปรัชญาตะวันตกกลุ่มสสารนยิม (Materialism) เชื่อว่า ความรู้เกิดมาจากประสบการณ์
ที่มนุษย์ได้รับผ่านมาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 (Sensation) 

1. กลุ่มจิตนิยม (Idealism) เชื่อว่าความรู้ที่แท้จริงนั้นมนุษย์ได้จากการคิดตามเหตุผล 
ในใจ (Reasoning) กลุ่มนี้มีความเชื่อลึกลงไปอีกว่าความจริงสูงสุดบางคร้ังเกดิจากความรู้ที่ผุดข้ึน
จากญาณวิเศษที่เรียกว่า อัชฌัตติกญาณ เช่น การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (Enlightenment) หรือ
วิวรณ์ (Revelation) ขององค์ศาสดาในศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลาม ซึ่งถือว่าเป็นความรู้แจ้ง
อันเกิดจากการดลใจของพระเจ้า กลุ่มที่เชื่อว่าประสาทสัมผัสให้ความจริงสูงสุดเรียกว่า “ลัทธิ
ประสบการณ์นิยม” (Empiricism) และกลุ่มที่เชื่อว่าการใช้ความคิดให้ความรู้สูงสุดเรียกว่า “ลัทธิ
เหตุผลนิยม” (Rationalism) 

2. เหตุผลนิยม (Rationalism) 
2.1  พื้นฐานและลักษณะแนวคิด แนวคิดเหตุผลนิยม มีพื้นฐานจากแนวคิดที่ 

อธิบายความเป็นจริงว่าเป็นจิต/อุดมการณ์ จิต (สติปัญญา) ของมนุษย์เป็นคุณลักษณะพิเศษ 
สามารถรู้ความจริง เน้นศักยภาพของจิต (สติปัญญา) ซึ่งมีศักยภาพที่จะเข้าใจความจริง ที่เป็น
สากลและแน่นอนตายตัว ซึ่งประสาทสัมผัสไม่สามารถให้ได้ แนวคิดนี้เน้นบทบาทของจิต ในการ   
แสวงหาความรู้ด้วยการใช้เหตุผล ซึ่งเป็นศักยภาพของมนุษย์ในการใช้สติปัญญา (จิต) เพื่อการรู้
ความจริง ความจริง/ความรู้ มีลักษณะที่แน่นอน ชัดเจนและเป็นสากล ดังนั้น ต้องใช้จิตมนุษย์ที่
เป็นสากลจึงจะเข้าใจกันได้ (สิ่งเหมือนกัน ย่อมเข้าใจกัน) นักปรัชญาที่ส าคัญมากในกลุ่มเหตุผล
นิยม คือ เรอเน เดสการต์ (Rene Descartes, ค.ศ. 1596 – 1650) ซึ่งสรุปความคิดได้ว่า 

2.2  ตัวอย่างแนวคิดที่เกี่ยวข้อง แนวคิดเหตุผลนิยม สามารถแยกย่อยได้อีกหลาย 

ทฤษฏี (กีรติ บุญเจือ, 2522) เช่น  ทฤษฏีการระลึกได้ (Theory of recollection) เสนอความคิดว่า
ความรู้ของมนุษย์ คือ การระลึกได้ เนื่องจากความรู้แฝงในวิญญาณมนุษย์ แต่มนุษย์หลงลืมไป
เนื่องจากมนุษย์มีร่างกาย จึงจ าเป็นต้องช่วยขุด หรือฟื้นความรู้ที่เขามีอยู่แล้ว เพื่อให้เขาระลึกได้
ถึงความจริงที่เขารู้อยู่แล้ว อาศัยประสบการณ์ ครูช่วยกระตุ้น และการท าปัสนา นักปรัชญาที่
ส าคัญตามแนวคิดนี้ ได้แก่ เพลโต (Plato, ราวปี 428 – 347 ก่อน ค.ศ.) 
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3. ประสบการณ์นิยม (Empiricism) 
พื้นฐานและลักษณะแนวคิด แนวคิดประสบการณ์นิยม มีพื้นฐานจากแนวคิดที่ 

เสนอว่าความเป็นจริง เป็นสสาร (สสารนิยม) ซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ (ปรัชญากรีกระยะ
เริ่มต้น) แนวคิดนี้มีลักษณะตรงกันข้ามกับ  แนวคิดเหตุผลนิยม ด้วยการ เน้นบทบาทของประสาท
สัมผัส ว่าเป็นแหล่งที่มาของความรู้ความจริง มนุษย์ไม่มีความรู้ติดตัวมาตั้งแต่เกิด แต่ต้องค่อยๆ 
เรียนรู้จากประสบการณ์ทางประสาทสัมผัส นักปรัชญาที่มีชื่อเสียงมากในกลุ่มประสบการณ์นิยม 
ได้แก่ จอห์น ล็อค4 
  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 ธีรวัส บ าเพ็ญบุญบารมี, ญาณทัศน์, เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://dhrammada.wordpress.com/philosophyreligion/...pure.../ญาณวิทยา/ 
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แผนผังการรับรู้ 

 

ภาพท่ี 8 แผนผังการรับรู้ 
ที่มา :    รองศาสตราจารณ์ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู้) (กรุงเทพฯ: 

   มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2555) 28. 
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ภาพท่ี 9 แผนผังการรับรู้   
ที่มา :    รองศาสตราจารณ์ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์, ญาณวิทยา (ทฤษฎีความรู้) (กรุงเทพฯ: 

  มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 2555) 28. 
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อิทธิพลทางดา้นจิตวิทยา 

จิตนิยามของ ซิกมันด์ฟรอยด์  
ซิกมันด์ ฟรอยด์ บิดาแห่งจิตวิเคราะห์ได้แบ่งจิตของคนเราออกเป็นสามระดับ คือ 

จิตส านึก(Conscious) จิตกึ่งส านึก (Preconscious) และจิตไร้ส านึก (Unconscious) ซึ่งฟรอยด์
จะเรียกรวมจิตไร้ส านึกรวมอยู่ในจติใต้ส านึกดว้ย โดยเปรียบจิตทั้งสามส่วนนี้กบัภูเขาน้ าแข็งที่ลอย
อยู่ในทะเล จิตส านึกเปรียบได้กับน้ าแข็งส่วนที่ลอยโผล่พ้นน้ าขึ้นมา มองเห็นและสัมผัสได้ เข้าใจ
ง่าย จิตไร้ส านึกเปรียบเหมือนส่วนของน้ าแข็งที่อยู่ใต้น้ า มองไม่เห็น เข้าใจยาก แต่มีอิทธิพลต่อ
มนุษย์มากที่สุด ส่วนจิตกึ่งรู้ส านึกจะอยู่กึ่งกลางระหว่างจิตส านึกและจิตใต้ส านึก 

จิตส านึกหรือจิตรู้ส านึก (Conscious mind)    
หมายถึงภาวะจิตที่รู้ว่าตัวเองเป็นใคร อยู่ที่ไหน ก าลังท าอะไรอยู่ รู้สึกอย่างไร อารมณ์เป็น

เช่นไร หรือต้องการอะไร และแสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับหลักแห่งความเป็นจริงตามหลักเหตุ
และผล การคิด การตัดสินใจ การมีอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ เหล่านี้ที่เกิดขึ้นในจิตส านึกบางส่วน
จะถูกย้ายไปเก็บไว้ในจิตไร้ส านึก เช่น ประสบการณ์ที่ฝังใจ เป็นต้น ซึ่งแม้เราจะพยามลืมสิ่งต่างๆ
เหล่านี้หรือเราอาจจะคิดว่าเราลืมมันไปแล้ว แต่แท้ที่จริงมันยังคงฝังตัวอยู่ในจิตไร้ส านึก ปัญหา
ต่างๆ ในชีวิตมนุษย์เกิดจากการที่จิตส านึกถูกรบกวนโดยสิ่งที่เก็บไว้ในจิตไร้ส านึกมากเสียจน
ควบคุมไม่ได้ 

จิตกึ่งส านึก หรือ จิตกึ่งรู้ส านึก (Subconscious mind)   
หมายถึงส่วนของจิตใจ  ที่มิได้แสดงออกเป็นพฤติกรรมในขณะนั้น  แต่ เป็นส่วนที่

รู้ตัว สามารถดึงออกมาใช้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ มันท าหน้าที่ในการเชื่อมประสานระหว่างจิตไร้ส านึก
และจิตรู้ส านึก คอยตรวจสอบสิ่งที่จิตไร้ส านึกส่งมาให้กับจิตส านึก และยังท าหน้าที่เก็บกดความ
ปรารถนาและความต้องการที่ไม่อาจแสดงออกมาได้ลงไปไว้ในจิตไร้ส านึก หากจิตกึ่งส านึกได้รับ
การกระตุ้น เช่น การสะกดจิต การบ าบัดจิตหรือการรักษาคนไข้ที่เป็นโรคประสาท สิ่งต่างๆ ที่อยู่ใน
จิตไร้ส านึกจะถูกรับรู้โดยจิตส านึกมากขึ้น 

จิตไร้ส านึกหรือจิตใต้ส านึก (Unconscious mind)   
หมายถึงภาวะจิตที่ไม่อยู่ในภาวะที่รู้ตัวระลึกถึงไม่ได้ เป็นที่เก็บความคิดและความรู้สึกที่

ถูกเก็บกดทั้งหลาย เนื่องจากอาจถูกบังคับหรือไม่สามารถแสดงอาการโต้ตอบได้ในขณะนั้น ใน
ที่สุดก็จะฝังลึกลงในจิตใจจนลืมไปชั่วขณะ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้บางครั้งถูกส่งออกมายังจิตส านึก 
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โดยต้องผ่านการตรวจสอบของจิตกึ่งรู้ส านึกก่อน  จิตไร้ส านึกจะเป็นส่วนของสัญชาตญาณ
ทั้งหลาย ความพึงพอใจ ความปรารถนาต่างๆ โดยมันไม่สนใจเรื่องของเวลา เหตุผลหรือความ
ขัดแย้ง ฟรอยด์บอกว่าถ้าความปรารถนาในจิตใต้ส านึกไม่บรรลุผล จะท าให้เกิดการฝันหรืออาการ
ทางโรคประสาทได้5 

อิทธิพลจากศิลปิน 

 (Gustav Klimt) 
ชาวออสเตรีย เขียนภาพที่สะท้อนให้เห็นการใช้ชีวิตอันฟุ้งเฟ้อ ออกมาในภาพอันหวานฉ่ า

และยั่วยวนอารมณ์ ภาพของเค้าแสดงแนวคิดที่แสดงถึงความคิดถึงคนรัก การสัมผัสความอบอุ่น  
ที่สอดคล้องกับอารมณ์ความรู้สึก และเนื้อเรื่องบางส่วนของศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้า ภาพวาดของ 
กุสตาฟคลิมต์เป็นภาพแสดงออกอย่างประณีตที่ตกแต่งอย่างวิจิตรและเต็มไปด้วยสัญลักษณ์
ต่างๆ เน้นการแสดงทางอารมณ์ และการปลดปล่อยจากภายใน บางคนกล่าวว่าผู้ที่เป็นแบบใน
ภาพ คือ ตัวคลิมต์เอง 

 

ภาพท่ี 10 อิทธิพลจากศิลปิน 
ที่มา :      http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1323687215&grpid=01&  

    catid=08 

                                                             
5  ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ (Freud, 1856-1939), เข้าถึงเมื่อ 6 เมษายน 2561, เข้าถึงได้จาก 

https://www.novabizz.com/NovaAce/Personality/Theory_Freud.htm 

http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1323687215&grpid=01&%20%20%20%20%20catid=08
http://m.matichon.co.th/readnews.php?newsid=1323687215&grpid=01&%20%20%20%20%20catid=08
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 (David Altmejd)       
ศิลปินมีความสนใจในเรื่องเหนือธรรมชาติ ศิลปินสนใจเรื่องราวชีวิตมนุษย์หมาป่าซึ่งเป็น

เรื่องราวในต านาน เป็นเทพนิยายเรื่องหนึ่งที่เหนือจากความเป็นจริง ศิลปินได้คิดค้นเรื่องราวอัน
ทรงพลังเกี่ยวกับการที่มนุษย์หมาป่าของเขาเข้ามามีชีวิต ข้าพเจ้าสนในการผสมผสานกันของวัสดุ    
และสีที่ศิลปินใช้  สนใจในความกล้าของศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานออกมาได้แปลกใหม่                                          

 

ภาพท่ี 11 อิทธิพลจากศิลปิน David Altmejd 

ที่มา :      http://www.saatchigallery.com/artists/david_altmejd.htm 

 

ภาพท่ี 12 อิทธิพลจากศิลปิน David Altmejd 

ที่มา :       http://www.saatchigallery.com/artists/david_altmejd.htm 
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ภาพท่ี 13  อิทธิพลจากศิลปิน David Altmejd 
ที่มา :       http://www.saatchigallery.com/artists/david_altmejd.htm 
 

Valérie Hadida        

เป็นประติมากรที่ท างานเกี่ยวกับ  อารมณ์จิตวิญญาณผ่านเรื่องราวผู้หญิง  เป็นงาน
ประติมากรรมรูปแบบทรวดทรงผู้หญิงที่มีร่างหลายรูปลักษณ์โดยไม่จ ากัด โครงสร้างรูปทรง เรือน
ร่างผู้หญิงที่มีรูปทรงโครงกระดูกผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง และพื้นผิวที่ดูแล้วเคลื่อนไหวตาม
ความรู้สึกที่ออกมาจากอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งข้าพเจ้าสนใจเทคนคิวิธีการและรูปแบบผลงานรูปทรง
ที่ผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริง  พื้นผิวและรูปทรงของคนที่แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก
คล้ายคลึงกัน 
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ภาพท่ี 14 อิทธิพลจากศิลปิน ValérieHadida 
ที่มา :      http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2015/05/Valerie- 
      Hadida.html 

 

ภาพท่ี 15 อิทธิพลจากศิลปิน ValérieHadida 
ที่มา :      http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2015/05/Valerie 

    Hadida.htm 

http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2015/05/Valerie
http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2015/05/Valerie


 
22 

 

 
 

 

ภาพท่ี 16  อิทธิพลจากศิลปิน ValérieHadida 
ที่มา :       http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2015/05/Valerie 
      Hadida.html 
lra Reines         

จิตนาการและต านานเทวศาสตร์ประดิษฐ์ ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปแบบแนวแฟนตาซี  ใน
เรื่องราวต านานเทพที่แสดงออกมาในรูปทรงคนเปลือยกายลอยร่อง ซึ่งศิลปินใช้เทคนิค ที่ 
ผสมผสานกันกับรูปทรงอิสระ การใช้สีที่หลากหลายท าให้ข้าพเจ้าสนใจรูปแบบเรื่องราวความฝัน 
เทวศาสตร์  สี  และการใช้วัสดุหลากหลายมาผสมผสานกันอย่างลงตัว 

 

http://www.tuttartpitturasculturapoesiamusica.com/2015/05/Valerie
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ภาพท่ี 17 อิทธิพลศิลปิน lra Reines 
ที่มา :      http://www.saatchigallery.com/artists/david_altmejd.htm 

 

ภาพท่ี 18 อิทธิพลศิลปิน lra Reines  
ที่มา :       http://www.saatchigallery.com/artists/david_altmejd.htm 
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Philip Wakeham      
เป็นประติมากรที่สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมโดยใช้การผสมผสานกันระหว่างวัสดุกับ

รูปทรงคน  ซึ่งข้าพเจ้าสนใจในวิธีการผสมผสานกันกับรูปทรง ที่มีความหมายต่างกันมาผสมผสาน
เข้าด้วยกันอย่างลงตัว 

 

ภาพท่ี 19 อิทธิพลจากศิลปิน  Philip  Wakeham  

ที่มา :      https://twitter.com/bronzecrow 

 

ภาพท่ี 20 อิทธิพลจากศิลปิน  Philip  Wakeham  

 ที่มา :      https://twitter.com/bronzecrow

https://twitter.com/bronzecrow
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บทท่ี 3 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 
          วิธีการด าเนินงานในการสร้างศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูล แรงบันดาลใจและ
อิทธิพลต่างๆ รวมถึงผลงานที่เคยสร้างสรรค์ น ามาวิเคราะห์เพื่อน าไปสู่เค้าร่างทางความคิดและ
รูปแบบ ถ่ายทอดเป็นผลงานประติมากรรม ซึ่งมีกระบวนการและด าด าข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ประเด็นจากแรงบันดาลใจ 
           ในช่วงเวลาหนึ่งของการด าเนินชีวิตตามล าพังด้วยตัวเองด้วยการห่างเหินจากความรัก ท า
ให้เกิดอารมณ์แห่งความเหงา  สภาพแวดล้อมเป็นบ่อเกิดส าคัญในการสร้างจิตนาการที่เกิดจาก
ความรู้สึกขึ้นเมื่อความเงียบเริ่มเข้ามา สภาวะทางอารมณ์ความรู้สึก (จิต) จากจิตใต้ส านึก ได้
สร้างจิตนาการ (มโนภาพ) ภาพฝัน นึกคิดย้อนกับไปยังอดีตที่สวยงามและเติมแต่งภาพใหม่ขึ้น
อย่างมหัศจรรย์ สภาวะเช่นนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ข้าพเจ้าจึงทบทวนถึงเรื่องราวเก็บความ
ทรงจ าจากความรักความผูกพัน บรรยากาศแห่งความสุขที่ข้าพเจ้าประทับใจไว้หล่อเลี้ยงจิตใจเก็บ
เป็นหนทางหนึ่งที่ต่อเติมความรู้สึกคิดถึง โหยหา เพื่อบอกผ่านความรู้สึกทั้งหมดและตระหนักเห็น
คุณค่าของความรัก  

การค้นหารูปแบบทางศิลปะ 
         เมื่อก าหนดเนื้อหาและใช้รูปแบบจากความชอบส่วนตัวด้วยการดูรูปภาพผลงานศิลปะ เช่น
ภาพวาดสีน้ ามันยุคเรเนอสซองส์  โรโคโค รูปปั้นกรีก โรมัน รูปที่ข้าพเจ้าสนในนั้นเป็นความชอบ
ส่วนตัว เมื่อได้รูปแบบทางศิลปะแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้น าข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์และและค้นหา
รูปแบบของผลงานโดยมีอยู่ 2 ขั้นตอนคือ 

รูปแบบทางศิลปะเพื่อตอบประเด็น 
           รูปแบบที่ใช้เป็นรูปแบบแฟนตาซี  ถ่ายทอดถึงความเพ้อฝันปรุงแต่งด้วยอารมณ์ความรู้สึก  
(จิต) ข้าพเจ้าได้รูปทรงจากความชอบส่วนตัว รูปทรงที่เกิดขึ้นข้าพเจ้าได้แสดงออกมาจากอารมณ์
ความรู้สึกส่วนตัว ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 

1. รูปทรงคน รูปทรงที่ได้นั้นข้าพเจ้าน ามาจากรูปปั้น และภาพวาดเทพนิยายปกรณัมกรีก 
โบราณ ซึ่งเป็นความชอบส่วนตัวสร้างเป็นลายเส้นขึ้นด้วยอารมณ์ความรู้สึกช่วงขณะหนึ่ง  เส้น
จากอารมณ์ความรู้สึกน ามาสร้างเป็นรูปทรงรูปทรง 3 มิติ ลักษณะของรูปทรงคนที่ดูแล้วบิดเบี้ยว 
ผิดแปลกไปจากความเป็นจริงด้วยทิศทางการเคลื่อนไหวของเส้นภายนอกและเส้นภายรูปทรง      
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สู่การติดตั้งด้วยการใช้ทิศทางของเส้นที่บิดเอน ไม่คงที่ แสดงถึงความพลิ้วไหว เบา เคลื่อนไหว  
ปล่อยไปตามอารมณ์ความรู้สึก (จิต) อยู่ในภวังค์  เห็นความเคลื่อนไหวของรูปทรง อย่างช้าๆ การ
เกิดขึ้นหลังจากนั้น ด้วยการจิตนาการต่อจากผู้ดู     

2. รูปทรงธรรมชาติ (รูปทรงแห่งความรู้สึก) ด้วยรูปทรงธรรมชาติ ที่คล้ายคลึงกับรูปทรง 
ของปะการัง บงบอกถึงความเป็นตัวตนของข้าพเจ้าจากมูลฐานบ้านเกิด  และความชอบส่วนตัว
ความประทับใจกับธรรมชาติทางทะเลมีความผูกพันกับน้ า ดอกไม้ในน้ า รูปทรงปะการังและ
ดอกไม้ทะเล  ยังบ่งบอกถึงความงามที่ลึกลับและเงียบสงบ ซึ่งตรงต่อสภาวะด้านอารมณ์
ความรู้สึก(จิต) ความรู้สึกด้านอารมณ์ (จิต) มีความลึกลับซับซ้อนยากที่จะรู้ได้ และเป็นสิ่งที่
มหัศจรรย์เหนือทุกอย่าง  

เป็นรูปทรงที่คล้ายคลึงกับปะการังและดอกไม้ในทะเล เป็นรูปทรงที่ไม่คงที่ มีความ
เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ อยู่ตลอดเวลา ข้าพเจ้าสามารถรับรู้ได้ถึงการเกิดปรากฏการของอารมณ์
ความรู้สึก(จิต) ที่ก าลังก่อตัว และเคลื่อนที่อย่างช้าๆ เป็นรูปทรงที่ข้าพเจ้าคุ้นชินและประทับใจจาก
การย้อนนึกคิดปรุงแต่งภาพข้ึน (มโนภาพ) อย่างมหัศจรรย์ 

ข้าพเจ้าแสดงให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวของรูปทรงมากขึ้น ด้วยการใช้รูปทรงคล้ายปะการัง 
สร้างรูปทรงด้วยทิศทางของเส้น การใช้เส้นดึงดูดสายตาให้เห็นถึงรูปทรงปะการัง หรือรูปทรงแห่ง
ความรู้สึกที่ก าลังก่อตัวเลื้อยงอกเงยแผ่กิ่ง และดอกออกมา เพื่อที่จะแสดงความรู้สึก และจิตนา
การที่ก าลังเกิดขึ้น  

การสร้างแบบร่าง 2 มิติ 
         หลังจากที่รวบรวมข้อมูลได้ตามต้องการแล้วจึงน าข้อมูลเหล่านี้มาคัดสรรค์เพื่อ (Drawing) 
ด้วยเส้นดินสอ ร่างภาพ  โดยข้าพเจ้าได้รับจิตนาการจากสภาวะความรู้สึกของตนเอง โดยการ
อาศัยข้อมูลประสบการณ์ตรง เป็นสภาวะความนึกถึงความรักความผูกพัน มโนภาพ อิทธิพล
ทางด้านต่างๆ รวมถึงผลงานศิลปกรรมที่เคยสร้างสรรค์มาวิเคราะห์และสร้างแบบร่าง 2 มิติทั้งนี้ก็
เพื่อการตรวจสอบทางความคิดและจิตนาการถึงความเป็นไปได้ในการแสดงออก 

การสร้างแบบจ าลอง 3 มติ ิ
          ข้าพเจ้าน าแบบร่าง 2 มิติที่มีความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์น ามาสร้างเป็นแบบจ าลอง 3 
มิติเพื่อวิเคราะห์ส ารวจและหาความเป็นไปได้ในการแสดงออกของผลงานในมุมมองด้านต่างๆ
รวมถึงการก าหนดวัสดุ 
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ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน 
เมื่อได้วิเคราะห์และสรุปความเป็นไปได้แล้วจากแบบจ าลอง 3 มิติ จนได้เป็นที่น่าพอใจ

แล้วข้าพเจ้าได้ขยายผลงานตามขนาดและวัสดุที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละชิ้นงาน โดยมีกระบวนการ
และข้ันตอนต่างๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
1. วัสดุที่ใช้ส าหรับกระบวนการปั้นหล่อ  ดินเหนียว  เหล็กเส้น   ปูนพลาสเตอร์  เรซิ่น 
2. วัสดุที่ใช้ส าหรับกระบวนการสร้างรูป  ยูริเทนโฟม อีพ็อกซี่ เคลือบโฟมผ้า  ลวด  และวัสดุ 

ธรรมชาติ เช่น เปลือกหอย   

ขั้นตอนท่ี 2 การขยายแบบ 
การขยายแบบร่างลงบนกระดาษ เพื่อดูภาพรวมและขึ้นโครงสร้าง เพื่อก าหนดควบคุม

ขนาดสัดส่วนของผลงาน   

ขั้นตอนท่ี 3 ขึ้นโครงและขึ้นรูป 
1. ดัดโครงเหล็กให้ได้สัดส่วนตามแบบร่างที่ขยาย 
2. ปั้นขึ้นรูปด้วยวัสดุดินเหนียว ก าหนดภาพรวมของชิ้นงานทั้งหมด รวมถึงการเก็บ 

รายละเอียดของผลงานตามที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 

ขั้นตอนท่ี 4 การท าแม่พิมพ์ 
1.  ขีดเส้นแบ่งพิมพ์ก าหนดแนวเพื่อปักแผ่นอะลูมิเนียมกันไม่ให้แม่พิมพ์แต่ล่ะชิ้นติดกัน และ 

ถอดออกได้ง่าย เรียกว่า พิมพ์แม่ พิมพ์ลูก  
2.  ผสมปูนปลาสเตอร์แล้วดีดใส่ผลงานที่ปักแผ่นอลูมิเนียม แล้วจากนั้นโบกปูนตามระดับ 

แผ่นอะลูมิเนียมที่กั้นไว้ 
3.  น าแม่พิมพ์ออกจากชิ้นงานแล้วท าความสะอาดด้วยน้ า 

 ขั้นตอนท่ี 5 การหล่อ 
1. เมื่อได้แม่พิมพ์เรียบร้อยแล้วจึงทาวาสลีนที่แม่พิมพ์เพื่อไม่ให้เรซิ่นติดกับชิ้นงาน 

2. ทาเนื้อเรซิ่นรอบแรกบางๆ ทิ้งไว้จากนั้นต่อด้วยการทาทับรอบที่ 2 ตามด้วยใยแก้วซับให้ 
ความหนาเท่าๆ กัน 

 
3. ใส่โครงสร้างภายในด้วยเหล็กเส้น ติดกันด้วยใยแล้วผสมเรซิ่นทิ้งไว้ประมาณ 6 -12  
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ชั่วโมง แล้วทุบแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ออก 

ขั้นตอนท่ี 6 การสร้างรูปทรงแห่งความรู้สึก 

1. น ารูปทรงที่ผ่านการหล่อแล้วน ามาขัดแต่ง 
2. ขึ้นรูปด้วยเหล็กเส้น  ด้วยการดัดเหล็กตามรูปทรงที่ก าหนดไว้  แล้วน ามาเชื่อมติดกับ 

รูปทรงคนตามแบบร่าง 
3. ก าหนดรูปทรงด้วยผ้าขาวและผ้าของบุคคลที่รักเช่นผ้าถุงของแม่ ผ้าเสื้อของข้าพเจ้าเอง 

จัดการผ้าให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการด้วยกาวร้อน  จากนั้นใส่ยูริเทนโฟม ในผ้า  ยูริเทนโฟมจะ
ค่อยๆ ฟูตามรูปรูปทรงของผ้า 

4. เมื่อได้รูปทรงสมบูรณ์แล้วก็เคลือบด้วยอีพอกซี่เคลือบโฟม เมื่อแห้งทาเรซิ่นเคลือบอีก 
ครั้งเพื่อความแข็งแรง   

5. เก็บรายละเอียดด้วยการปั้นดอกไม้ใส่รูปทรง และแต่งรูปทรงให้ดูเข้ากันลงตัวมากขึ้น 
ด้วยอีพ็อกซี่ปั้น   

6. จากนั้นเก็บรายละเอียดด้วยการติดเปลือกหอย  
7. เมื่อได้รูปทรงที่ต้องการแล้ว ต่อด้วยการลงสีพื้นด้วยการพ่นแอร์บรัชเพื่อดูรอยต่างๆที่ยัง 

เก็บไม่หมดด้วยสีขาว    
8. โป๊วด้วยสีโป๊วเหลืองแล้วพ่นสีทับอีกที  ขัดด้วยกระดาษทราย  
9. ลงสีรูปทรงคนและรูปทรงธรรมชาติด้วยสีน้ า  สีน้ ามัน  และสีอะคลีลิค  และสีน้ า 
10. ขั้นตอนสุดท้าย ติดกากเพชรบางส่วน 

ขั้นตอนท่ี 7 การประกอบผลงานเพื่อการติดตั้ง    
ในการประกอบผลงานแต่ละชิ้นนั้น เช่นการสร้างเดือยเพื่อให้สามารถถอดออกได้ ทั้งนี้ก็

เพื่อง่ายในการปฏิบัติงานและการติดตั้งขนย้าย 

เมื่อกระบวนการข้ันตอนทั้ง 6 นั้นได้เสร็จสิ้น สิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ รูปแบบในการน าเสนอ
การจัดการทางด้าน มุมมอง ที่จะตอบสนองในการสร้างจิตนาการของผู้ชมได้     จะเห็นได้ว่า
ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ต้องใช้ทักษะ เวลาและความพยายาม เพื่อให้ได้
ผลงานประติมากรรมที่มีคุณค่า ทางจิตใจ ทางองค์ประกอบศิลป์และสุนทรียภาพทางด้านรูปแบบ
ความคิดด้วยรูปทรงคน  รูปทรงธรรมชาติ และสีที่ใช้           
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สรุปผลการปฏิบัติงาน 
ผลงานศิลปะนิพนธ์แต่ละชิ้นล้วนผ่านขั้นตอนการคิดวิเคราะห์หาปัญหา รวมทั้งขั้นตอนใน

การสร้างที่หลากหลายและซับซ้อน บางขั้นตอนต้องอารมณ์ความรู้สึกร่วมด้วย ถือเป็นความช า
นานส่วนบุคคล 
 

ภาพวัสดุอุปกรณ์ 

 

ภาพท่ี 21 ภาพวัสดุอุปกรณ์ในการท าศิลปนิพนธ์ 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค์ 

 

ภาพท่ี 22 ภาพวัสดอุุปกรณ์ในการท าศิลปนิพนธ์ 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพท่ี 23 ภาพวัสดุอุปกรณ์ในการท าศิลปนิพนธ์ 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค์ 

 

ภาพท่ี 24 ภาพวัสดุอุปกรณ์ในการท าศิลปนิพนธ์ 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพก่อนสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

ตัวอย่างภาพร่างจากดดินสอส ี

 

ภาพท่ี 25 ภาพวาดดินสอสีก่อนได้แบบร่างศิลปนิพนธ์ 
ที่มา :     ภาพจากผู้สร้างสรรค์ 

 

ภาพท่ี 26 ภาพวาดดินสอสีก่อนได้แบบร่างศิลปนิพนธ์ 
ที่มา :     ภาพจากผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพแสดงขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ภาพท่ี 27 ภาพร่างก่อนผลงานศิลปนิพนธ์ 
ที่มา :     ภาพจากผู้สร้างสรรค์ 

 

ภาพท่ี 28 ภาพร่างก่อนผลงานศิลปนิพนธ์ 
ที่มา :     ภาพจากผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพท่ี 29 ภาพร่างก่อนผลงานศิลปนิพนธ์ 
ที่มา :     ภาพจากผู้สร้างสรรค์ 

 

ภาพท่ี 30 ภาพร่างก่อนผลงานศิลปนิพนธ์ 
ที่มา :     ภาพจากผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพท่ี 31 ภาพร่างก่อนผลงานศิลปนิพนธ์ 
ที่มา :     ภาพจากผู้สร้างสรรค์ 

 

ภาพท่ี 32 ภาพร่างก่อนผลงานศิลปนิพนธ์ 
ที่มา :     ภาพจากผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพท่ี 33 ภาพร่างก่อนผลงานศิลปนิพนธ์ 
ที่มา :     ภาพจากผู้สร้างสรรค์ 

 

ภาพท่ี 34 ภาพร่างก่อนผลงานศิลปนิพนธ์ 
ที่มา :     ภาพจากผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพท่ี 35 ภาพร่างสามมิติ 
ที่มา :     ภาพจากผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นท่ี 1 

 

ภาพท่ี 36 ภาพแสดงข้ันตอนการขึ้นดินศิลปนิพนธช์ิ้นที่ 1 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค ์

 

ภาพท่ี 37 ภาพแสดงข้ันตอนการขึ้นดินศิลปนิพนธช์ิ้นที่ 1 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค ์
 

 



 
38 

 

 
 

 

ภาพท่ี 38 ภาพแสดงข้ันตอนการท าแม่พิมพ์ ศิลปนพินธช์ิน้ที่ 1 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค ์

 

ภาพท่ี 39 ภาพแสดงข้ันตอนการท าแม่พิมพ์ ศิลปนิพนธช์ิน้ที่ 1 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 40 ภาพแสดงข้ันตอนการทุบแม่พิมพ์ ศิลปนิพนธช์ิ้นที่ 1 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค ์

 

ภาพท่ี 41 ภาพแสดงขั้นตอนการประกอบสร้างรูปทรงขึน้โครงด้วยเหลก็เสน้ ศิลปนพินธช์ิ้นที่ 1 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 42 ภาพผลงานศิลปนิพนธช์ิ้นที่ 1 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค ์
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ภาพศิลปนิพนธ์ชิ้นท่ี 2 

 

ภาพท่ี 43 ภาพแสดงข้ันตอนการขึ้นรูปด้วยดินเหนียว ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค ์

 

ภาพท่ี 44 ภาพแสดงข้ันตอนการขึ้นรูปด้วยดินเหนียว ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 45 ภาพแสดงข้ันตอนการท าแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์  ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค ์

 

ภาพท่ี 46 ภาพเมื่อทุบแม่พิมพ์แล้วแสดงขั้นตอนการวางโครงด้วยเหล็กเส้น ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค ์
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ภาพท่ี 47 ภาพแสดงข้ันตอนการการสร้างรูปทรงด้วยผ้าและ ยูริเทนโฟมศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค ์

 

ภาพท่ี 48 ภาพแสดงข้ันตอนการการลงสีพื้น ศิลปนิพนธ์ชิ้นที่2 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค ์
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บทท่ี 4 

การสร้างสรรค์และวเิคราะห์ผลงานศิลปนิพนธ ์

          ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมชุด “ตราตรึงในความทรงจ า” ข้าพเจ้าได้ไตร่ตรอง
และตระหนักถึงสภาวะจิตที่ระลึกถึงความทรงจ าจากบุคคลที่รัก จนเกิดแรงบันดาลใจเพื่อ
สร้างสรรค์ผลงานแนวความคิด  ความประทับใจจากความทรงจ า เป็นจิตนาการผ่านสภาวะจิตใจ
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจ าวันบางช่วงเวลาที่ต้องอยู่ตามล าพังคนเดียว จึงต้องการแสดงออก
ถึงความนึกถึง จิตนาการ มโนภาพออกมาเป็นภาพที่สามารถเติมเต็มสภาวะจิตใจโดยใช้เทคนิค
การสร้างสรรค์ผลงานด้วยการผสมผสานระหว่างเทคนิคปั้นหล่อไฟเบอร์กลาสกับโฟม และวัสดุ
ธรรมชาติ เพื่อเข้าถึงความรู้สึกและบอกความหมายนัยยะของผลงานได้อย่างเต็มที่ ซึ่งข้าพเจ้าได้
สร้างสรรค์พัฒนาผลงานได้ 3 ระยะ คือ 

1. ระยะเริ่มต้นที่มีความชอบความสนใจ    
2. ระยะก่อนศิลปนิพนธ์   
3. ระยะศิลปนิพนธ์การพัฒนารูปแบบ 

การสร้างสรรค์และพัฒนาในะยะเร่ิมต้น 
         ข้าพเจ้ามีความชอบและสนใจรูปวาดสีน้ ามันยุคกรีกโรมัน เรเนอสซองส์  โรโคโค รูปปั้นยุค
กรีกโรมัน สี ภาพ รูปทรงที่อ่อนช้อย แสดงออกถึงความเคลื่อนไหว ก าลังเกิด สามารถจิตนาการต่อ
ได้ควบคู่ไปกับความชอบด้านการวาดภาพด้วยสีไม้ ท าให้เข้าพเจ้าได้สรรค์สร้างภาพวาดจาก
ความประทับใจเอาไว้ด้วยความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากความคิดถึง ข้าพเจ้าได้ร่างภาพด้วยดินสอสี
เรื่อยๆ และเก็บภาพเหล่านั้นมาคัดสรร สานต่อด้วยการร่างเพิ่มแก้ไขและน ามาท าเป็นโมเดลด้วย
ดินน้ ามัน  

การทดลองวัสดุ 
ข้าพเจ้าสนใจและสนุกกับการก่อตัวของยูริเทนโฟม จากปฏิกิริยาของโฟมที่ก าลังฟูเกิด

รูปทรงใหม่ที่ข้าพเจ้าตั้งใจไว้ การทดลองวัสดุยูริเทนโฟมครั้งแรก ผลที่ออกมาคือโฟมได้ท า
ปฏิกิริยาด้วยการฟูข้ึน ข้าพเจ้าจึงได้ทดลองโดยใส่โฟมเข้าไปในถุงเพื่อให้ได้หมอนแบบสมจริง   
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              จากการทดลองที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ต่อยอด ผลงานด้วยการใช้ยูริเทนโฟม ต่อมาด้วยการ
เพิ่มรายละเอียดของรูปทรงที่ฟูออกมาด้วยการใช้ผ้าสร้างรูปทรงขึ้นแล้วใส่ยูนิเทนโฟมเข้าไปข้างใน 
ผลที่ได้รับ คือ ผ้าสามารถให้ความรู้สึกการเคลื่อนไหวที่นุ่มนวลละมุนขึ้นได้อย่างชัดเจน ซึ่งตรงกับ
เรื่องราวจากความรู้สึกที่ก าลังก่อตัวข้ึนเป็นจิตนาการ ท าให้ตอบสนองต่อความรู้สึกของผู้ดูมากขึ้น  
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ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ 

 

ภาพท่ี 49 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นแรก 
ชื่อผลงาน ธรรมารมณ์ 
เทคนิค  วัสดุผสม 
ขนาด  80 x 60 x 60 ซม. 

 

ภาพท่ี 50  รายละเอียดภาพ ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นแรก 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค์ 
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ภาพท่ี 51 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
ชื่อผลงาน ภาพฝันในความทรงจ า 
ขนาด  56 x 90 x 95 ซม. 
เทคนิค  วัสดุผสม 

 

ภาพท่ี 52  รายละเอียดภาพ ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค์ 



 
48 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 53  รายละเอียดภาพ ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
ที่มา :      ภาพจากผู้สร้างสรรค ์

 

ภาพท่ี 54 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 3 
ชื่อผลงาน     คนึง 
ขนาด           60 x 66 x 200 ซม.  
เทคนิค        วัสดุผสม 
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การสร้างสรรค์และพัฒนาในระยะศิลปนิพนธ์ 
ข้าพเจ้าใช้รูปแบบในการสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้จิตนาการ สร้างภาพใหม่ข้ึนด้วยอารมณ์ 

ความรูสึกถึงความรักที่มีต่อครอบครัวและบุคคลที่รัก จากความเงียบระยะสั้นได้สร้าง
ปรากฏการณ์แห่งความรู้สึกด้วยความรักที่มีต่อครอบครัวบุคคลที่รัก จึงใช้รูปแบบที่ต่อเนื่องกัน
รวมอยู่ในชุดเดียวการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 

ด้านเน้ือหา ในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นที่ 1 และ 2 ข้าพเจ้าได้มุ่งประเด็นไปสู่การ
จินตนาการที่เกิดขึ้นจากความรู้สึกประทับใจจากความรัก ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากความรักและ
อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม สภาวะอารมณ์ความรู้สึกของความคิดถึง นึกถึง จากความเงียบที่เข้า
มาท าให้เกิดความรู้สึกและสร้างจินตนาการขึ้น  ข้าพเจ้าต้องการแสดงถึงปรากฏการณ์ทาง
ความรู้สึก ณ ช่วงขณะหนึ่งที่เกิดความเงียบ เห็นถึงความเคลื่อนไหวของความรู้สึกด้วยการ
จินตนาการต่อจากผู้ดู 

ด้านรูปแบบ รูปทรงและการใช้ภาษาทางศิลปะ ข้าพเจ้าได้ใช้รูปทรงคนกับรูปทรง
ธรรมชาติ โดยวิธีการผสานเป็นเรื่องราวเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพของชิ้นงานและแสดงออกตาม
ความต้องการได้  ลักษณะของรูปทรงที่อ่อนพลิ้วไหวเอนตามความรู้สึกด้วยเส้นและองศาการจัด
วาง  เพื่อแสดงถึงความเบาเคลื่อนไหวตามความรู้สึก และรายละเอียดจากพื้นผิวด้วยการใช้เส้น
ตามเส้นดินสอสี แสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวมากขึ้น   

ปัญหาท่ีเกิดขึ้นระหว่างการสร้างสรรค์ 
ปัญหาหลักในการสร้างสรรค์ผลงานแบ่งเป็น 2 เรื่องหลักๆ คือ เรื่องโครงสร้างและการ

จัดการกับผลงานกับพื้นที่ 
1. ปัญหาจากโครงสร้างภายใน เป็นเรื่องส าคัญต่องานประติมากรรมเป็นอย่างมาก 

และเป็นเรื่องยากมากต่อการวางเพื่อสร้างโครงให้เขื่อมโยงกับโครงของแกนที่น ามาประกอบ   และ
ต้องค านึงถึงการเคลือ่นย้าย และการติดตั้ง  ซึ่งข้าพเจ้าไม่ช านาญทางด้านวิธีการค านวณน้ าหนัก
และโครงสร้างรวมไปถึงร่างกาย ท าให้เกิดการล่าช้าในการท างานและไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คิดไว้
เท่าที่ควร      

2. ปัญหาเร่ืองการจัดการกับพื้นท่ี จากการท างานช่วงแรกก่อนศิลปนิพนธ์ข้าพเจ้า 
ได้เรียนรู้และพัฒนาความผิดพลาด จากการจัดการผลงานด้วยความไม่ช านาญ ขาดประสบการณ์
เกิดจากการไม่ค่อยศึกษาดูผลงานนอกสถานที่ ข้าพเจ้าจึงขาดความรู้ด้านการจัดวางกับพื้นที่
ค่อนข้างมาก แต่เมื่อได้เรียนรู้จากการท างานศิลปนิพนธ์ชุดนี้  ข้าพเจ้าจึงเข้าใจมากขึ้น  อีกส่วน
หนึ่งเนื่องจากผลงานมีขนาดใหญ่ด้วยแรงกายข้าพเจ้าจึงยากที่จะก าหนดหรือบังคับให้อยู่ตาม
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จินตนาการค่อนข้างยาก  แต่ข้าพเจ้าก็สามารถสร้างสรรค์และจัดวางผลงานได้ออกมาดีระดับหนึ่ง 
แต่ไม ่100% กับความคิดที่ได้วางเอาไว้ และเนื่องจากผลงานของข้าพเจ้ามีรูปทรงของเส้นที่เอน
เอียงจึงต้องค านวณระยะจุดรับน้ าหนักแรงโน้มถ่วงผลงานให้ดี เพื่อให้เหมาะสมและเข้ากันกับ
พื้นที่ด้วย   จึงเป็นเรื่องยากต่อข้าพเจ้าผู้ไม่ช านาญการทางด้านนี้ 

วิเคราะห์ทางทัศนธาตุ 
         การวิเคราะห์ ผลงานประติมากรรมชิ้นที่ 1 และ 2 ข้าพเจ้าได้ศึกษาองค์ประกอบต่างๆของ
ทัศนธาตุที่น ามาสร้างสรรค์  ในการแสดงออกของความคิดและอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการ
เพื่อให้เห็นถึงความชัดเจนในการสื่อสารที่ตั้งเอาไว้และพัฒนาต่อไป 

เส้น ในผลงานชิ้นที่ 1 ข้าพเจ้าได้ใช้เส้นจากการร่างภาพด้วยสีไม้ ตามอารมณ์ความรู้สึกที่
เกิดขึ้นช่วงขณะหนึ่งด้วยเส้นของรูปทรงคนรอบนอก ที่ดูแล้วแตกต่างจากความเป็นจริงด้วยเส้น
ของรูปทรงที่ดูอ่อนไหว เอนไปตามจุดดึงดูดสายตาเพื่อตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึก และเส้น
จากการจัดวาง เส้นภายในรูปทรงราวกับเส้นที่เขียนเป็นทีแปรงเกิดจากอารมณ์ความรู้สึกฉับพลัน 
คล้ายรูปวาดสีน้ ามัน ซึ่งลักษณะของเส้นแสดงทิศทางไม่คงที่ตามอารมณค์วามรู้สึก 

ผลงานชิ้นที่ 2  ข้าพเจ้าได้ใช้เส้นจากการร่างภาพสีไม้ด้วยเช่นกันโดยการเพิ่มความยืด
และบิดเบือนของภาพด้วยเส้นรูปทรงคนรอบนอกเท่านั้นเพื่อแสดงถึงความนุ่มนวลของรูปทรงคน 

ปริมาตร ปริมาตรของผลงานทั้ง 2 ชิ้นนี้ เกิดจากระยะของรูปทรงแห่งความรู้สึก(รูปทรง
ธรรมชาติ) ที่มีลักษณะละเอียดซับซ้อนหลายระยะ  คล้ายคลึงกับการมองภาพวาดจิตรกรรม   
         รูปร่างแระรูปทรง เป็นการผสมกันระหว่างรูปทรงคนและรูปทรงธรรมชาติ (รูปทรง
ปะการัง) โดยใช้วิธีผสานกลืนกันเป็นรูปทรงเดียว เพื่อให้เกิดความลงตัวของเอกภาพรวมถึงการจัด
วางที่ยังให้เห็นความส าคัญของมุมมองที่ให้เกิดความหมาย และอารมณ์ความรู้สึกต่อรูปทรงนั้น 
         พื้นท่ีว่าง  ในส่วนของพื้นผิวของผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 เป็นพื้นผิวเรียบเนียนราวกับผิว
ของหญิงสาว เพื่อขัดเกลาให้เหน็ความส าคัญและรายละเอียดของรูปทรงธรรมชาติ (ปะการัง) และ
ผ้าบนเนื้อ ซึ่งไม่ท าให้ขัดกันจนเกินไปและกลืนกัน 
         สีและน้ าหนัก สีที่ อ่อนละมุน หวาน เบา สีที่เบาสามารถขับให้รูปทรงนั้นดูเบา ลอย 
เคลื่อนไหวมากขึ้น สีที่ปะปนผสมกันแสดงถึงความรู้สึกนึกคิด(จิต) มโนภาพที่จินตนาการขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงของสีที่ไม่สม่ าเสมอ เปลี่ยนแปลงไปตามปรากฏการณ์ของอารมณ์ความรู้สึกที่
ก าลังเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
        สีม่วงอ่อนแสดงถึงความรัก ความอบอุ่น  มีพลังแฝงอยู่ ลึกลับ  แสดงถึงความคิดถึงโหยหา
ความรัก  อารมณ์อ่อนไหว ครุ่นคิด 
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สีเหลืองอ่อน แสดงถึงก าลังใจ  ความสุข  อ่อนโยน  แดด  มี ชีวิตชีวา  ร่ืนรมย์ เนื้อแสดงถึง
ความเป็นจริงร่วมด้วย   นุ่มนวล  อ่อนโยน  ลึกซึ้ง 

สีครามสีเปลือกหอย แสดงถึงมี ชีวิตชีวา  ร่าเริง จริงใจ สนุกสนานแสดงถึงบรรยากาศ 
ความสดชื่น  ธรรมชาติ  สดใส   มหาสมุทร 

สีฟ้าของน้ า ฟ้าอ่อน สีน้ าทะเลแสดงถึงน้ า สดชื่น  ความฝัน  กว้างขวาง  น้ า  ความเย็น 
ท้องฟ้า  อ่อนโยน น้ าหนักเบา สงบ  เงียบ  สันติภาพ   บริสุทธิ์ 

สีครามแสดงถึงสงบ  ห่างไกล  สวรรค์  ความจริง  เย็น  พักผ่อน  พอใจ 
สีกุหลาบ แสดงถึงความรักที่หอมหวานละมุน และ บริสุทธิ์ 
สีชมพูปะการัง  แสดงถึง พลังชีวิต  ความยืดหยุ่น   ฝักใฝ่ 
สีชมพูลูกพีช แสดงถึงนุ่มนวล  สัมผัส  ใกล้ชิด กอด ทะนุถนอม   อุ่นใจ  ละมุน 
สีชมพูอ่อน อ่อนเยาว์ เปราะบาง  ละเอียดอ่อน  ซาบซึ้ง บริสุทธิ์ ความรัก  เพ้อฝัน 
สีฝุ่นสีชมพู  แสดงความรู้สึก อ่อนโยน บอบบาง คิดถึง  ความหลัง  สลัว 
เขียว แสดงถึงความสงบ  เงียบ เรียบง่าย  ร่มรื่น ร่มเย็น ผ่อนคลาย   ธรรมชาติ  ความสุข  

เยือกเย็น   
สีเขียวอ่อนแสดงความรู้สึก สงบ  บางเบา   ผ่อนคลาย มีชีวิตชีวา เขียวชอุ่ม  สดชื่น 
สีเหล่านี้ที่ข้าพเจ้าเอ่ยมาล้วนแล้วแต่สื่อความหมายได้ตรงกับเรื่องราวเนื้อหา และ

สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างชัดเจน ใส่น้ าหนักและความน่าสนใจด้วยการลงสีเป็น
ทีแปรงตามอารมณ์ความรู้สึก และเพิ่มสีบรรยากาศในผลงาน เช่น ใส่สีฟ้าครามตรงรูปทรงคนบาง
ช่วงที่มีความบิดเอนจากการเคลื่อนไหว เพื่อให้งานดูมีอากาศมีชีวิตและลงตัวมากขึ้น 

ซึ่งสีพวกนี้มีความหมายที่ตรงตามแนวความคิด และให้อารมณ์ความรู้สึกตามที่ต้องการ   
ข้าพเจ้าใช้สีที่อ่อนบ้างเข้มบ้างตามความส าคัญของแต่ละส่วน เช่น ส่วนของผมบริเวณใบหน้า 
ข้าพเจ้าเลือกใช้สีเนื้ออมชมพู  ผมที่สามารถขับใบหน้าให้ดูโดดเด่นเป็นจุดสนใจขึ้น ด้วยสี น้ าตาล  
ม่วง น้ าตาลอมชมพู     
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ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ภาพท่ี 55 ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 
ชื่อผลงาน      คะนึงนิตย์ 1 
ขนาด          ขนาด 80 x 73 x 250 ซม. 
เทคนิค         วัสดุผสม 
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ภาพท่ี 56 รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 
ที่มา :     ภาพจากผู้สร้างสรรค์ 
 

 

 

 

 



 
54 

 

 
 

 

ภาพท่ี 57  ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 1 จากการแก้ไข 
ชื่อผลงาน      คะนึงนิตย์ 1 
ขนาด          ขนาด 80 x 73 x 250 ซม. 
เทคนิค        วัสดุผสม 
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ภาพท่ี 58  ผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นที่ 2 
ชื่อผลงาน       คะนึงนิตย์ 2 
ขนาด     50 x 200 x 69 ซม. 
เทคนิค       วัสดุผสม 

 

ภาพท่ี 59  ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดที่ 1 
ชื่อผลงาน       คะนึงนติย์ 
ขนาด     250 x 300 x 250 ซม. 
เทคนิค     วัสดุผสม 
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บทท่ี 5 
บทสรุป 

ศิลปนิพนธ์ชุด “ตราตรึงในความทรงจ า” เป็นการศึกษาสภาวะระยะหนึ่งด้านอารมณ์
ความรู้สึก (จิต) จากความเงียบที่สามารถสร้างจินตนาการขึ้นด้วยบทบาทของความรัก เป็นสิ่งที่
ข้าพเจ้าประทับใจน ามาสร้างเป็นผลงานแนวแฟนตาซี โดยใช้ทัศนธาตุด้านรูปทรงน ามาถ่ายทอด
เชิงอารมณ์ความรู้สึกผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และการทดสอบทางด้าน
รูปทรง รวมถึงการพัฒนาและแก้ไขเพื่อให้ได้ผลงานประติมากรรมที่สมบูรณ์ในด้านเนื้อหา รูปแบบ
และองค์ประกอบทางสุนทรียภาพ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ทั้ง 2 ชิ้นนี้ มีประเด็น รูปแบบ
และการสื่อความหมายที่ต่อเนื่องกัน แต่ต่างกันตรงการใช้วัสดุและการติดตั้ง   เพื่อการทดลองต่อ
การรบัรู้ด้านอารมณค์วามรู้สึกผู้ดูได้อย่างชัดเจนขึ้น ผลงานประติมากรรมที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์
ออกมาสามารถตอบสนองความคิดขอบเขตของความต้องการในการแสดงออกได้อย่างน่าพอใจ    

ในการสร้างสรรค์นั้นอาจเริ่มต้นด้วยความชอบส่วนตัว น ามาด้วยเรื่องราวความรู้สึกที่
ข้าพเจ้าประทับใจต่อความรัก ความบังเอิญ หรือ โดยสัญชาติญาณในการสร้างสรรค์ล้วนแล้วแต่
เป็นประสบการณ์ความรัก ความชอบ ที่ท าให้ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 
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รายชื่อผลงานศลิปนิพนธ ์

ชื่อผลงาน   เทคนิค    ขนาด 
“คะนึงนิตย์ 1”               วัสดุผสม       80 x 73 x 250 ซม. 
“คะนึงนิตย์ 2”               วัสดุผสม       50 x 200 x 69 ซม. 
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