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 Because of economics and social condition change to the industrial age, people 
change their lifestyle for survival that makes the increasing of laboring class in society. Even 
though people work hard and work against time, they are still poor. Accordingly, I want to 
present the phenomenon that people work so hard and then have an effect to their health and mind 
by use the sculpture. I set sculpture for explain the relationship between human and object that 
represent life of laboring class for clearly. 
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บทที ่1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ผูใ้ชแ้รงงาน คือ กลุ่มคนส่วนใหญ่ในสังคม เป็นกลุ่มคนท่ีมีส าคญัมากในกระบวนการ

สร้างสรรค์และการพฒันาประเทศ กลุ่มคนกลุ่มน้ีคือฐานการผลิตในทุกด้าน ทั้งการเกษตร 

อุตสาหกรรม งานโยธาและก่อสร้างตึกรามบา้นช่อง พวกเขาเหล่าน้ีคือก าลังหลกัส าคญัในการ

ขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจของประเทศ สังคมพฒันามาถึงจุดน้ีไดเ้พราะมีกลุ่มผูใ้ชแ้รงงาน ดว้ยเหตุน้ี

รูปแบบดา้นการพฒันาประเทศจึงไม่อาจแยกออกจากวิถีแห่งการใชน้ ้ าพกัน ้ าแรงของผูใ้ช้แรงงาน

ได ้

 ภายใตก้ารใชชี้วิตในท่ีมีการเปล่ียนแปลงทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจ ก่อให้เกิด

ปัญหาความขาดแคลนทางดา้นการเงินและการผลิต อาชีพเกษตรกรคืออาชีพพื้นฐานของคนไทยจึง

ไม่เพียงพอต่อการด าเนินชีวิตอีกต่อไป ดว้ยความตอ้งการผลผลิตท่ีสูงข้ึนและตน้ทุนท่ีแพงข้ึน ดั้งนั้น

ผูค้นจึงตอ้งหารายไดเ้สริมจากการกูย้ืมมาลงทุน เช่น การซ้ือปุ๋ยเคมีมาท านา การเร่งก าลงัผลิตดว้ย

สารเคมี ก่อเกิดปัญหาความขาดแคลนทางดา้นการเงิน ส่งผลใหก้ลุ่มคนในชนบทต่างจงัหวดัในภาค

อีสานตอ้งหาแนวทางการปรับตวัเพื่อการอยูร่อด เป็นสาเหตุให้ผูค้นในชนบทหลัง่ไหลมาหางานท า

ในเมืองใหญ่ งานอาชีพกรรมกรจึงเป็นอาชีพส่วนใหญ่ท่ีผูค้นจากบา้นนอกคอกนาเลือกท า เพราะ

ดว้ยเหตุผลท่ีวา่มีต าแหน่งงานเยอะ สามารถ ท าไดไ้ม่จ  ากดัชายหญิง ไม่ตอ้งมีการศึกษาท่ีสูง ไม่ตอ้ง

มีผลการเรียนท่ีดี เพียงแค่มีพละก าลงัท่ีจะท าไดก้็พอ อาชีพน้ีจึงเหมาะส าหรับคนบา้นนอกคอกนา 

ดงันั้นจึงเกิดปัญหาความเล่ือมล ้ าทางสังคมข้ึน การเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์จากนายทุนจึงมีให้

เห็นอยูบ่่อย ๆ โดยกลุ่มคนผูใ้ชแ้รงงานมกัจะตกอยูใ่นฝ่ายเสียเปรียบอยูต่ลอด เช่น การลอยแพลูกจา้ง

หลงังานเสร็จส้ิน การกดข่ีดว้ยการใหค้่าแรงท่ีต ่ากวา่ความเป็นจริงจากผูรั้บเหมา เป็นตน้ 
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 บทบาทท่ีส าคญัมากในการพฒันาประเทศท่ีมีความเป็นมาควบคู่กบัการใชพ้ละก าลงักาย

และหยาดเหง่ือเป็นตน้ทุน การด าเนินงานท่ีหนกัหน่วง แข่งกบัเวลาตามความตอ้งการของนายทุน 

แต่กระนั้นการด าเนินชีวิตของผูใ้ช้แรงงานในไทยยงัอยู่ในฐานะยากจนและไร้การเหลียวแล 

ทั้งสวสัดิการท่ีไม่เพียงพอ ท างานในสภาพท่ีไม่ปลอดภยั ขาดความมัน่คงในอาชีพ ค่าจา้งต ่าไม่

เพียงพอแก่การด ารงชีวิต แรงงานไทยจึงอยู่ในสภาพท่ีถูกลืมเลือนมาตลอด จะเห็นได้จากการ

ก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในแต่ละยคุแต่ละสมยั ล่าสุดมีการออกกฎหมายค่าแรงขั้นต ่าของ

ผูใ้ช้แรงงานต ่า เป็นต้น ค่าแรงเป็นค่าตอบแทนซ่ึงนายจ้างจะต้องจ่ายแก่ลูกจ้างเป็นรายชั่วโมง 

รายวนัหรือรายเดือนตามท่ีกฎหมายก าหนดไวท่ี้ 300 บาทต่อวนั ล่าสุดคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

ประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง การปรับข้ึนค่าจา้งขั้นต ่าของคณะกรรมการค่าจา้งประจ าปี พ.ศ. 2560 

รวม 69 จงัหวดั อีก 5-10 บาท จากเดิม ซ่ึงถือเป็นการปรับค่าจา้งข้ึนเป็นคร้ังแรกในรอบ 4 ปี

นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 มีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เป็นตน้ไป1 

 ความยากจนเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างระดบัชาติท่ีสั่งสมในสังคมไทยมานาน ผูค้น

ท่ีมีความยากจนตอ้งต่อสู้ด้ินรนอยูใ่นสังคมเพื่อด ารงอยู ่ ตอ้งเผชิญกบัความยากจนรอบดา้น จนท าให้

ไม่สามารถหลุดพน้จากวงัวนแห่งความยากจนได ้จึงให้ก่อเกิดวิกิฤตกาลต่าง ๆ ตามมามากมายท่ียาก

จะแกไ้ข  ลกัษณะความจนยากมิไดมี้เฉพาะมิติดา้นการเงินหรือวตัถุ แต่ความจนยากมีมิติความซบัซ้อน

หลายดา้นและมีเหตุปัจจยัหลายสาเหตุปัจจยัหลายสาเหตุ ส่วนธนาคารพฒันาเอเชีย (Asian Development 

Bank) ก็ไดป้รับเปล่ียนกรอบแนวความคิดเร่ืองคนจนวา่ผูท่ี้มีปัญหา “ความจน” มิใช่แต่เพียงกลุ่มท่ี

จนเงินเท่านั้น แต่ยงัหมายรวมถึงผูท่ี้ดอ้ยโอกาส ดอ้ยอ านาจ ดอ้ยศกัด์ิศรีดว้ย2 

 เม่ือค่าตอบแทนท่ีนอ้ย วิธีการปรับตวัเพื่อเอาตวัรอดคงปฏิเสธไม่ได ้ดว้ยการท างานท่ี

เพิ่มข้ึนหนกัข้ึน การท างานอยา่งหนกัหน่วง การท างานท่ีหนกัจนอดหลบัอดนอนจนเกินขีดจ ากดัน้ีเอง

ส่งผลต่อร่างกาย จึงผลกระทบทางร่างกายของเป็นอย่างมาก ขอ้มูลจากประกนัสังคมไดเ้ขียนไวว้่า

                                                 
1ไทยรัฐออนไลน์, ราชกจิจาฯประกาศอตัราค่าจ้างขั้นต ่า, เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2560, 

เขา้ถึงไดจ้าก https://www.thairath.co.th/content/804867. 
2เจด็จคชฤทธ์ิ [นามแฝง], “ความยากจนในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง : มุมมองและขอ้งสังเกต

บางประการ,” วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทศัน์ 13,14 (พฤษภาคม 2556): 187-188. 
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ในขั้นตอนการท างานของผูค้นในอาชีพกรรมกร อนัตรายท่ีเกิดข้ึนสาเหตุหลกัมาจาก ประการแรก

คืออาการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ เช่น การพลดัตกจากท่ีสูง การหกลม้ ถูกของมีคมบาด ไฟฟ้าช๊อต 

เป็นตน้ ประการท่ีสองคือโรคภยัต่าง ๆ เช่น โรคปอดท่ีเกิดจากฝุ่ นหินทราย โรคเครียดจากปัญหา

ค่าใช้จ่าย รายได้ เป็นต้น ประการท่ีสามคือ การฉีกขาดของกล้ามเน้ือและเอ็นเช่น กรณีของ

กลา้มเน้ือเอวเคล็ด หมอนรองกระดูกสันหลงัมีปัญหาไปจนถึงระบบประสาท มีผลอยา่งมากต่อการ

ใชชี้วติสืบไป 

 เร่ืองราวการใช้ชีวิตของกลุ่มคนกลุ่มหน่ึงน้ีตอ้ยต ่ามาก ถา้เทียบกบัอาชีพอ่ืนในสังคม 

มนัคือการด าเนินชีวิตไปอย่างเงียบ ๆ ในสังคม ผูใ้ช้แรงงานผูเ้ผชิญชะตากรรมอนัเลวร้ายภายใต้

สังคมท่ีมีการพฒันาทางเศรษฐกิจ การเผชิญต่อสู่น้ีก็ยงัคงด าเนิน มนัคือความเป็นจริงในสังคมท่ียงั

ด าเนินอยู ่และนัน่ควรเป็นส่ิงท่ีทุก ๆ คนในสังคมควรจะรับรู้ไวถึ้งแมม้นัอาจเป็นเร่ืองไกลตวัของ

คนในฐานะอ่ืนก็ตาม  แง่มุมเหล่าน้ีส่งผลใหข้า้พเจา้สะเทือนใจต่อผูป้ระกอบอาชีพกรรมกรก่อสร้าง

ทัว่ไป น าไปสู่ความเห็นอกเห็นใจและตอ้งการให้ก าลงัใจด้วยหยิบยกเร่ืองราวของผูค้นชนชั้น

กรรมาชีพมาถ่ายทอดผา่นผลงานประติมากรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางเน้ือหา  ขา้พเจา้จึงมีความสนใจ

ท่ีจะศึกษา และน ามาสู่วตัถุประสงคก์ารสร้างสรรคท่ี์มีเน้ือหาแยกยอ่ยต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 1. ตอ้งการส่ือถึงสภาพชีวิตกรรมกร ซ่ึงเป็นผลกระทบอนัเกิดจากการท างานอย่าง

ตรากตร าของการประกอบอาชีพกรรมกร สะทอ้นอิริยาบถต่าง ๆ (การเคล่ือนไหวของร่างกายและ

จิตใจ) 

 2. เพื่อแสดงปฏิสัมพนัธ์ของรูปทรง อวยัวะร่างกายท่ีถูกใชง้านมาประกอบกนัโดยมุ่งเป้า

ไปท่ีการศึกษาเน้ือหา คน้ควา้จงัหวะของปริมาตร และพื้นท่ีวา่งท่ีก่อให้เกิดรูปทรงและความหมาย 

เพื่อสร้างหลกัการ ประติมากรรมจดัวาง รูปแบบ 3 มิติ 

 3. เพื่อแสดงถึงการท างานรูปทรงของคน ท างานร่วมกันกับรูปทรงจากวตัถุจน

กลายเป็นหน่ึงเดียวกนั ในอาการเสียสภาพท่ี ทรุดโทรม 
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สมมติฐานของการสร้างสรรค์ 

 1. สมมติฐานเชิงความคิด 

 การด ารงชีวิตท่ีเหน่ือยยากล าบาก การท างานอยา่งหนกัหน่วงข้ึนแบบซ ้ า ๆ เพื่อแข่งกบั

เวลาของกรรมกรการมองเห็นอะไรซ ้ า ก่อใหเ้กิดภาพชินตาและภาพในความจ า ส่งผลให้เราติดภาพเดิม 

ถึงแมว้า่กิจกรรมนั้นจะส้ินสุดลง แต่เม่ือมองพื้นท่ีนั้น เรายงัรู้สึกวา่ยงัมีผูก้ลุ่มนั้นยงัปฏิบติัท างานอยู ่

  1.1 ช่วงเวลาการพกัผอ่นหลงัจากการท างานอยา่งหนกัหน่วงทั้งวนัดว้ยความเหน่ือยลา้ 

คนจะทิ้งตวันอน เม่ือเขา้สู่ช่วงเวลานอนหลบั ระบบต่าง ๆ ทางร่างกายก็จะเร่ิมปรับตวัชา้ลง สมองก็

จะส่งสัญญาณให้กลา้มเน้ือคลายตวัอยา่งรวดเร็วจนก่อให้เกิดความสับสนในการสั่งการของสมอง 

จึงก่อให้เกิดอาการกระตุกขณะนอนหลบั เกิดจากการท างานของกลา้มเน้ือเป็นระยะในขณะหลบั 

ซ่ึงไดรั้บความรุนแรงท่ีมากนอ้ยแตกต่างกนั เช่น แขนขากระดิกเป็นระยะ บางคร้ังอาจรุนแรงขั้นเตะถีบ 

หรือแขนฟาด ซ่ึงอาการเหล่านน้ีจะเกิดข้ึนตอนท่ีรู้สึกตวัหรือไม่รู้สึกตวัก็ได ้อนัน าไปสู่การนอนหลบั

ท่ีไม่สบาย และหลบันอนไม่เต็มอ่ิม ต่ืนมาไม่สดช่ืน ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีท าให้เช่ือวา่ความเหน่ือยลา้ท่ีท าให้

ร่างกายผดิปกติส่งผลกระทบไปสู่การใชชี้วติท่ีอนัตราย 

 2. สมมุติฐานด้านรูปแบบ 

 ขา้พเจา้เห็นความเป็นไปไดว้่าในผลงานประติมากรรมท่ีจะสร้างสรรค์ สามารถเป็น

เคร่ืองมือส่ือสารขอ้ความหรือความคิดท่ีขา้พเจา้มีต่อการด ารงชีวติของกรรมกรไดรั้บผลกระทบจาก

การถูกใชง้านอยา่งหนกัทั้งวนั จนเกิดอาการอ่อนเพลีย เหน่ือยลา้ จนเกิดอาการผิดปกติทางร่างกาย

ในช่วงเวลาพกัผอ่นนอนหลบั การถ่ายทอดดว้ยวิธีการทางประติมากรรมโดยแสดงความความรู้สึก

ของขา้พเจา้ท่ีมีต่อคนกลุ่มน้ีในรูปแบบ 

  2.1 รูปทรงของมนุษยม์าเป็นเคา้โครงการสร้าง ด้วยท่าทางต่าง ๆ โดยได้เลือก

ลกัษณะจ าเพาะคือ ลกัษณะของคนท่ีเหน่ือยลา้จากการท างานอยา่งหนกั เช่น การนัง่ท่ีมีลกัษณะค ้ายนั

ร่างการในท่าค ้าคาง การนอนท่ีหมดสภาพโดยไม่ไดจ้ดัท่าทาง การเดินท่ีซวนเซคอตก เป็นตน้ ใน

ลกัษณะท่าทางเหล่าน้ีจะมีอาการท่ีสังเกตไดช้ดัเจนจ าเพาะเจาะจง เพื่อน าพาไปสู่เป้าหมายคือแสดง

อารมณ์คนท่ีเหน่ือยหมดเร่ียวแรงจากการท างานอยา่งหนกัมาและตอ้งการพกัผอ่น 

  2.2 การมองคนในฐานะวตัถุส่ิงของใช้ในวิธีการน าเสนอเน้ือหาของคนท่ีถูกกลืน

กลายเป็นวตัถุ เพื่อใหถึ้งสภาพแวดลอ้มหรือบริบทในบริเวณก่อสร้างของกรรมกรได ้
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ขอบเขตของโครงการ 

 1. น าเสนอมุมมองการใชชี้วิตของคนท่ีประกอบอาชีพกรรมกรในไทย โดยเนน้ไปใน

เร่ืองการใชชี้วติหลงัการใชแ้รงอยา่งตรากตร าทั้งวนั 

 2. ศึกษาเน้ือหาวสัดุและวัตถุในการท างานของกรรมกร อันน าไปสู่การสร้าง

ความหมายใหม่ในทางทศันศิลป์ โดยน าเสนอออกเป็นรูปแบบผลงานประติมากรรม  

 3. ศึกษาลกัษณะทางเทคนิคป้ันหล่อประกอบวสัดุส าเร็จรูป ในลกัษณะจ าเพาะอนัได้

ท่ีมาจากท่ีมาของอาชีพกรรมกรก่อสร้าง เพื่อแสดงคุณค่าดั้งเดิมของเทคนิคพื้นฐาน 

 

ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ 

 1. รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ จากสถานท่ีจริง และทฤษฎีอา้งอิงในหนงัสือ กรณีศึกษา 

 2. สอบถามจากบุคคลในหมู่บา้นของผูส้ร้างสรรคท่ี์เคยเป็นกรรมกร ลงไปใชชี้วิตใน

พื้นท่ีจริงแลว้น ามาวเิคราะห์หาความเป็นไปได ้

 3. ศึกษางานประติมากรรมท่ีตรงกบัประเด็นและรูปแบบคลา้ยคลึงกบัสมมุติฐาน 

 4. สร้างแบบจ าจ าลองภาพร่าง 2 มิติ และ 3 มิติ 

 5. สร้างสรรคผ์ลงานงานจริงโดยมีตน้แบบจ าลองท่ีเหมาะสม 

 6. รวบรวมขอ้มูลการท างานเพื่อสรุปและประมวลผล 

 
วธีิการศึกษา 
 1. การวจิยัเชิงสังคมศาสตร์ 
 2. การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
 3. การศึกษาในดา้นปรัชญาในศิลปะ 
 4. การศึกษาในดา้นลทัธิความเช่ือ 
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 บทที ่2 

ทีม่าของแนวความคิด แรงบันดาลใจและอทิธิพล 

 

 ภายใตก้ารใชชี้วติในสังคมท่ีมีการเมืองและเศรษฐกิจก่อให้เกิดปัญหาความขาดแคลน

ทางดา้นการเงินและการผลิต อาชีพเกษตรกรท่ีเป็นอาชีพพื้นฐานของคนไทยจึงไม่เพียงพอต่อการ

ด าเนินชีวิตอีกต่อไป ดว้ยความตอ้งการผลผลิตท่ีสูงข้ึนและตน้ทุนท่ีแพงข้ึน ดั้งนั้นผูค้นจึงตอ้งหา

รายไดเ้สริมจากการกูย้ืมมาลงทุน เช่น การซ้ือปุ๋ยเคมีมาท านา เหตุผลเหล่าน้ีจึงท าให้ก่อเกิดปัญหา

ความขาดแคลนทางดา้นการเงิน ส่งผลให้กลุ่มคนในชนบทต่างจงัหวดัในภาคอีสานตอ้งหาแนวทาง 

การปรับตวัเพื่อการอยูร่อด จึงเป็นเหตุใหผู้ค้นในชนบทหลัง่ไหลมาหางานท าในเมืองใหญ่ อาชีพกรรมกร

จึงเป็นอาชีพส่วนใหญ่ท่ีผูค้นจากบา้นนอกคอกนาเลือกท า เพราะดว้ยเหตุผลท่ีวา่มีต าแหน่งงานเยอะ 

สามารถท าไดไ้ม่จ  ากดัชายหญิง ไม่ตอ้งมีการศึกษาท่ีสูง ไม่ตอ้งมีผลการเรียนท่ีดี เพียงแค่มีพละก าลงัท่ี

จะท าไดก้็พอ อาชีพน้ีจึงเหมาะส าหรับคนบา้นนอกคอกนา ดงันั้น จึงเกิดปัญหาความเหล่ือมล ้ า

ทางสังคมข้ึน การเขา้มาแสวงหาผลประโยชน์จากนายทุนจึงมีให้เห็นอยูบ่่อย ๆ โดยกลุ่มคนผูใ้ชแ้รงงาน

มกัจะตกอยูใ่นฝ่ายเสียเปรียบอยูต่ลอด เช่น การลอยแพลูกจา้งหลงังานเสร็จส้ิน การกดข่ีดว้ยการให้

ค่าแรงท่ีต ่ากวา่ความเป็นจริงจากผูรั้บเหมา เป็นตน้ 

 ผูใ้ช้แรงงานคือฐานการผลิตทุกในด้าน ทั้ งการเกษตร อุสาหกรรม งานโยธาและ

ก่อสร้างตึกรามบา้นช่อง พวกเขาเหล่าน้ีคือกุญแจส าคญั การขบัเคล่ือนทางเศรษฐกิจของประเทศให้

เจริญข้ึน แต่การใชชี้วติของกลุ่มคนเหล่าน้ี ยงัตอ้งอยูฐ่านะท่ียากจนใชชี้วิตอยา่งล าบาก จึงส่งผลให้

ตอ้งด้ินรนปรับตวั เพื่อการอยูร่อด ขวนขวายความเรียบง่าย และความสะดวกสบายของชีวิตท่ีมาก 

ดว้ยเหตุน้ีผูค้นจึงไดค้น้หาวิธีการการปรับตวัเพื่อด้ินรนตามประสบการณ์และความรู้ของตนเองท่ี

สั่งสมมา ในรูปแบบท่ีมีความเฉพาะแตกต่างกนัออกไป แต่ในขณะเดียวกนัในการด้ินรนของชีวิตท่ี

มากข้ึนส่งผลกระทบไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ทางร่างกายท่ีตามมา เช่น ปัญหาดา้นสุขภาพร่างกาย เป็นตน้ 

ภายใตป้รากฏการณ์น้ีเองส่งผลใหผู้ส้ร้างสรรคมี์ความสนใจศึกษาในเน้ือหาวถีิชีวติของผูค้นในสังคม   
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เพื่อช้ีชดัให้เห็นถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการใช้ชีวิตการเป็นอยู่ไปพร้อม ๆ กบัผลลพัธ์ในเน้ือหาท่ีจะ

น าไปสู่การเห็นอกเห็นใจ การสงสารผูค้นเหล่านั้นในฐานะเพื่อนมนุษยท่ี์เกิดมาร่วมโลกกนั 

 

อทิธิพลทางด้านทฤษฎ ี

 จากสมมติฐานของการสร้างสรรค์ชุดน้ี ขา้พเจา้ไดน้ าทฤษฏีในเร่ืองการทบัซ้อนกนั

ระหว่างอดีต ปัจจุบนั อนาคตท่ีทบัซ้อนกนัอยู่บนกาลเวลาเดียวกนั ยกตวัอย่าง สถานท่ีก่อสร้างมี

ผูช้ายคนท่ี 1 ท างานอยา่งหนกัหน่วงแบบซ ้ า ๆ ในพื้นท่ีก่อสร้าง หลงัจากนั้นเวลาผา่นไป 1ชัว่โมง มี

ชายคนท่ี 2 มาท างานในท่ีท่ีเดิมของชายคนท่ี 1 อยู ่แน่นอนสถานท่ีก่อสร้างแห่งน้ีชายคนท่ี 2 เขายืน

ทบัซอ้นกนักบัชายคนท่ี 1 อยูบ่นคนละมิติเวลา และเคล่ือนไปตามเวลา (ของแสง) โลกเรามองเห็น

ดว้ยแสงและความเร็วของมนั ดงันั้นหากภาวะอากาศ ความถ่ี หรืออะไรแปรปรวนไปจากกฎเดิม 

จนภาวะอากาศเอ้ืออ านวย เราก็อาจเห็นชายคนท่ี 1 แวบข้ึนก็ได ้“จากบทความตอนหน่ึงของ เมธา 

มาสขาว เขียนบทความอธิบายทฤษฏีมิติเวลาท่ีทบัซ้อนกนั – อดีต ปัจจุบนั อนาคต อยูบ่นกาลเวลา

เดียวกนั ของไอน์สไตน์ ในเร่ืองมิติเวลา”1 

 จากขอ้ความขา้งตน้ ขา้พเจา้ไดน้ าไปสู่แนวความคิดหลกัการสร้างรูปทรงท่ีมีลกัษณะ

ทบัซ้อน หลกัการน้ีส่งผลไปสู่การคน้หาหลกัการสร้างรูปได ้2 วิธีการ คือ การทบัซ้อนแบบซ ้ า

ระหว่างคนกันคนในรูปทรงเดียวกัน และการทบัซ้อนแบบหลอมรวม ระหว่างคนกับวตัถุ คือ 

อุปกรณ์เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือของกรรมกร 2 วิธีการน้ีไดต้ั้งข้ึน เพื่อคน้หาผลงานท่ีมีคุณสมบติัและ

คุณลกัษณะเฉพาะของตวัขา้พเจา้เองที่จะพูดเน้ือหาวิถีชีว ิตผูค้นที่ท  างานอยู่หนักหน่วงจน

เกิดผลกระทบทางร่างกาย ขา้พเจา้จึงใช้วิธีการเป็นแนวทางคน้หาทั้งการสร้างและมิติใหม่ในการ

คน้ควา้วทิยานิพนธ์สืบไป 

 

  

                                                           
1 เมธา มาสขาว, ปริศนาความลบัของเอกภพบนกาลเวลาที่ไม่มีวนัส้ินสุด อนันตกาล และ

มิติเวลาทีท่บัซ้อนกัน, เขา้ถึงเม่ือ 20 มกราคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก http://oknation.nationtv.tv/blog/ 
talkwithMetha/ 2008/10/14/entry-1 

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%B2+%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7&espv=2&biw=1366&bih=623&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjPvsejyPLUAhXEuo8KHRDDCq0QsAQIJw
http://oknation.nationtv.tv/blog/talkwithMetha/2008/10/14/entry-1
http://oknation.nationtv.tv/blog/talkwithMetha/2008/10/14/entry-1
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อทิธิพลทางด้านลทัธิความเช่ือ 

 ตั้งแต่เกิดมาขา้พเจา้ก็ไดถู้กสั่งสอนให้มีความเช่ือมาตลอด ความเช่ือในท่ีน้ีคือ ศาสนา 

ภายใตศ้าสนาน้ีเองก็จะมีแนวทางการปฏิบติันบัถือมาตลอด ยกตวัอยา่งเช่น การท าดียอ่มไดดี้ เป็นตน้ 

ภายไตค้วามเช่ือน้ีเองก่อให้เกิดขนบธรรมเนียมประเพณี และรสนิยมต่าง ๆ ตามมา ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะ

น าไปสู่การคน้หาอยา่งมีแก่นสาร และแลว้ทางแห่งการพฒันาและต่อยอดไดอ้ยา่งเป็นขั้นเป็นตอน 

เช่นกนักบัการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ลทัธิความเช่ือน้ีเอง ดว้ยเน้ือหาสาระของแรงบนัดาลใจอนั

มาจากสังคมท่ีก าลงัเป็นไปอยูข่นาดน้ีและขา้พเจา้เช่ือวา่ศิลปะของขา้พเจา้ท่ีสร้างสรรคข้ึ์น สามารถ 

พฒันาสังคมไดไ้ม่ทางใดก็ทางหน่ึงเช่นกนักบัความเช่ือในลทัธิสังคมนิยม 

 ลทัธิสังคมนิยม (Socialism) ลทัธิเศรษฐกิจ การเมือง และระบบสังคมมีหลกัการให้รัฐ

เป็นเจา้ของ หรือควบคุมก ากบัดูแลปัจจยัส าคญัของการผลิตทางสาธารณประโยชน์เพื่อสกดักั้นการ

เขา้มาครอบครองของเหล่านายทุนท่ีตอ้งการเพียงผลก าไรกบัขาดทุน โดยค านึงถึงประชาชนทัว่ไป 

 แนวความคิดน้ีต่อมาไดพ้ฒันาเป็นลทัธิคอมมิวนิสต ์(communism) ท่ีมีหลกัการสังคมนิยม

แบบสุดโต่งให้อ านาจรัฐเขา้มาควบคุมปัจจยัการผลิตทั้งหมดเป็นของรัฐ นอกจากน้ี ยงัมีอีกหลาย

หลกัการ เช่น ลทัธิชาติสังคมนิยม คือ ชาตินิยม + สังคมนิยม แนวคิดน้ีมีผลกระทบต่อการสร้างสรรค์

งานศิลปะอย่างมากในปัจจุบัน ในรูปของการแสดงออกในเร่ืองสิทธิมนุษยชน นักอนุรักษ์

ส่ิงแวดลอ้ม ฯลฯ2 

 

อทิธิพลทางด้านปรัชญา 

 การน าศาสตร์ในเร่ืองปรัชญาเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัวิทยานิพนธ์ ดว้ยส่วนตวัผูส้ร้างสรรค์

ตอ้งการคน้หาแนวทางการผลิตผลงานท่ีมีคุณค่าทางด้านเน้ือหา ทางดา้นรูปแบบ และความจริง

บางอย่างในนั้น การศึกษาปรัชญาน้ีเองก่อให้เกิดแนวความคิดต่าง ๆ เพื่อน าไปสู่การพฒันา

สร้างสรรคต่์อไป 

 ตอลสตอย (Leo Tolstoy) ค.ศ. 1820-1910 ชาวรัสเชีย เป็นนกัประพนัธ์เอกของโลก 

นกัศึกษา และนกัปฏิรูปสังคม ผลงานเขียนทางสุนทรียศาสตร์ท่ีโด่งดงั ช่ือ What is Art ?  (ค.ศ. 

                                                           
2 ก าจร สุนพงษศ์รี,  สุนทรียะศาสตร์, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2559), 23-24. 
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1898) On Art (ค.ศ.1895-1910) เขาสนใจในเร่ืองปัญหาศีลธรรมมากเป็นพิเศษเขามีทรรศนะว่า 

(งาน) ศิลปะคือการสร้างสรรค์ของสุนทรียะ แต่สุนทรียะก็ไม่ได้อยู่เหนือปัญหาทางศีลธรรมแต่

อยา่งใด งานศิลปะคือการส่ือสารของอารมณ์สะเทือนใจ (เช่น อารมณ์ รัก, โลภ,โกรธ, หลง)ไปยงั

ผูอ่ื้นท่ีมีอารมณ์สะเทือนใจแบบเดียวกนั อารมณ์ความรู้สึกยิ่งรุนแรงเพียงใด งานศิลปะก็ยิ่งเป็นงาน

ศิลปะมากข้ึนเท่านั้น งานศิลปะท่ีแทจ้ริงยอ่มส่ือสารท่ีท าให้เกิดความรักพระเจา้ รักมนุษย ์และรัก

ความเป็นพี่น้องร่วมโลก ความก้าวหน้าของงานศิลปะคือความก้าวหน้าของมนุษยชาติ ไปสู่

ความสุขสมบรูณ์ ความคิดเห็นของตอลสตอย เป็นอุดมคติของคริสตศาสนิกชนผูเ้ต็มไปดว้ยศรัทธา

แก่กลา้ เขามีความความเห็นว่างานศิลปะช้ินใดขาดความรับผิดชอบต่อสังคม และละเลยความจริง

ดงักล่าว งานศิลปะช้ินนั้นจะเลวและเป็นงานศิลปะจอมปลอม 

 งานศิลปะ คือ กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากมนุษยท่ี์ตอ้งแสดงความรู้สึกนึกคิดออกมาเป็น

สัญลกัษณ์ต่าง ๆ ใหป้ระจกัษ ์ไม่วา่จะเป็นวธีิใดแบบใดก็ตาม 

 ตอลสตอย ให้ความเห็นต่อไปวา่ การสร้างสรรคง์านศิลปะท่ีมีคุณค่าใดนั้น ข้ึนอยูก่บั

เง่ือนไข 3ประการ คือ 1) ดบัความบริสุทธ์ิใจของศิลปินโดยพิจารณาจากการส าแดงออกของความ

ตอ้งการในลึกท่ีแฝงอยูใ่นความรู้สึก 2) ระดบัของความเป็นปัจเจกบุคคลท่ีถ่ายทอดส่ือสาร (transmitted) 

ของความรู้สึก และ 3) สุนทรียะท่ีพวกเขาตอ้งการส าแดงออก ซ่ึงทั้งหมดเขาให้ความส าคญัเร่ืองของ

ขอ้ท่ี 1 มาก3 

 

อทิธิพลจากการค้นคว้าข้อมูลทางด้านศิลปะ 

 ศิลปะเรียลลิสม์ (Realism) เกิดข้ึนประมาณกลางคริสตศตวรรษท่ี 19 จนถึงปลาย

คริสตศตวรรษท่ี 19 (ค.ศ. 1850-1880) มีจุดเร่ิมตน้ในประเทศฝร่ังเศส โดยกลุ่มศิลปินชาวฝร่ังเศส

กลุ่มหน่ึงท่ีไม่เห็นด้วยกับการท างานของกลุ่ม "นีโอ-คลาสสิคอิสม์" (คลาสสิคใหม่ คือความ

เคล่ือนไหวทางศิลปะซ่ึงมีสุนทรียภาพแบบกรีกและโรมนั) และ "กลุ่มโรแมนติกอิสม"์ (จินตนิยม) 

                                                           
3 ก าจร สุนพงษศ์รี, สุนทรียะศาสตร์, พิมพค์ร้ังท่ี 3 (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2559), 131. 
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ท่ียดึถือประเพณีหรือตวัตนเป็นหลกั หรือแสดงความคิดฝันเอาตามใจตนเอง ศิลปินเรียลลิสมเ์ห็นวา่

ศิลปะทั้งสองไม่ไดแ้สดงความกลมกลืนของชีวิต ยงัคงลกัษณะความเป็นอุดมคติอยู ่หาใช่ความจริงไม่ 

 ศิลปะเรียลลิสม์ (Realism) หรือศิลปะสัจนิยม โดยทัว่ไปหมายถึง การสร้างงานท่ี

เหมือนจริงดงัท่ีปรากฏอยูใ่นธรรมชาติ รวมถึงการสร้างสรรคภ์าพงานในเชิงวิพากษว์ิจารณ์สังคม 

(socially critical images) ภาพเก่ียวกบัชีวติของคนเมืองและชนบท พวกชาวไร่ชาวนาในช่วงยุคสมยั 

จากประสบการณ์ตรงของชีวิต เช่น ความยากจน การปฏิวติั ความเหล่ือมล ้ าในสังคม โดยการเน้น

รายละเอียดเหมือนจริงมากท่ีสุด 

 โดยลกัษณะผลงานการแสดงออกท่ีส าคญัของแบบอยา่งศิลปะเรียลลิสต ์คือ 

 1. มีรูปแบบและการแสดงออกอย่างเหมือนจริง เน้นความจริงท่ีศิลปินในอดีตเคย

รังเกียจ โดยกล่าวหาวา่เป็นส่ิงสามญัและเป็นของพื้น ๆ ปราศจากคุณค่าทางความงาม เช่น สภาพชีวิต

ความเป็นอยูข่องชนชั้นต ่า ผูย้ากไร้ หรือสภาพอาคาร ท่ีอยูอ่าศยัอนัซอมซ่อ 

 2. น าเสนอความจริงในทางสังคมท่ีเก่ียวขอ้งกบัมนุษยม์ากกวา่ เนน้การแสดงเร่ืองราว

เน้ือหาความงามในธรรมชาติหรือความงามท่ีเกินจริงแบบอุดมคติ 

 ผลพวงจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมไดส้ร้างปัญหาแก่สังคมและเศรษฐกิจมากมาย มี

คนจนชนชั้นกรรมาชีพเพิ่มข้ึน ศิลปินเรียลลิสมต์อ้งการน าเสนอปัญหาในงานศิลปะ เพื่อน าความจริง

ตีแผ่ให้เพื่อนมนุษยไ์ดรั้บรู้ โดยมกัปฏิเสธเร่ืองราวเก่ียวกบัคนชั้นสูงหรือคนรวย แต่เลือกสะทอ้น

ภาพความล าบากของชนชั้นล่าง แสดงให้เห็นถึงความเหล่ือมล ้ าในสังคมตามพนัธ กิจซ่ึงพวกเขา

เห็นวา่ภาระหนา้ท่ีของศิลปินคือการถ่ายทอดเร่ืองราวท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพสังคม และสอดคลอ้งกบั

ชีวติความเป็นอยูร่่วมสมยั4 

 

  

                                                           
4 ก าจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมัยใหม่ (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2554), 16. 
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อทิธิพลจากแนวความคิดของศิลปิน 

 ไอ ้เว่ยเว่ย (จีน: 艾未未; พินอิน: ÀiWèiwèi; เกิด 28 สิงหาคม ค.ศ. 1957) เป็น

ศิลปินและนักเคล่ือนไหวชาวจีน มีผลงานด้านสถาปัตยกรรม ศิลปะส่ือประสม การถ่ายภาพ 

ภาพยนตร์ และการวจิารณ์สังคมและวฒันธรรมจีน 

 ไอเ้ว่ยเว่ย เคยเป็นท่ีปรึกษาดา้นศิลปะของบริษทั เฮอร์ซอก แอนด์เดอมูรอน บริษทั

สัญชาติสวสิ ในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมอาคารสนามกีฬาแห่งชาติปักก่ิง หรือสนามรังนก ท่ีเป็น

สนามหลกัในการแข่ขนักีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 ท่ีปักก่ิง ต่อมาเขากลบัไปสนใจดา้นการขุดคุย้

และเปิดโปงการทุจริตของเจา้หนา้ท่ีรัฐในการก่อสร้างอาคารโรงเรียน ซ่ึงส่งผลให้อาคารเหล่านั้น

พังทลายลงในเหตุการณ์แผ่นดินไหวในมณฑลเสฉวน พ.ศ. 2551 และมีผู ้เสียชีวิตเป็นจ านวน

มาก นอกจากน้ีเขายงัเป็นผูท่ี้ใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต เช่น ทวิตเตอร์และบล็อกในการติดต่อส่ือสารกบั

ผูค้นทัว่ประเทศจีน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่เพื่อปลุกระดมให้มีการวิพากษว์ิจารณ์รัฐบาลกลาง จนถูก

เพง่เล็งจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจเป็นพิเศษ 

 ไอถู้กเจา้หน้าท่ีต ารวจจีนกกับริเวณในบา้นพกัท่ีเมืองเซ่ียงไฮต้ั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2553  พร้อมกบัมีค าสั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อป้องกนัไม่ให้เขาเดินทางไปร่วมพิธี

มอบรางวลัโนเบล สาขาสันติภาพ ประจ าปี 2010 ของหลิว เซ่ียวโป เขาถูกเจา้หนา้ท่ีจบักุมตวัขณะ

พยายามเดินทางไปฮ่องกง เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2554 เพื่อไปร่วมการรณรงค์ในแบบเดียวกบั

การประทว้งในตูนิเซีย หรือท่ีเรียกวา่ "การปฏิวติัดอกมะลิ"  ส านกังานของเขาถูกร้ือคน้ เขาถูกตั้งขอ้หา

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ5 

 

 

 

                                                           
5 วกิิพีเดีย, ไอ้เว่ยเว่ย, เขา้ถึงเม่ือ 7 กรกฎาคม 2560, เขา้ถึงไดจ้าก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%89_%E0%B9%80%E0%B

8%A7%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%A2 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%81_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C_%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99_2008
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%89%E0%B8%A7%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2551
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A7_%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9B
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/4_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2554
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2553-2554
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
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ภาพท่ี  1  เมล็ดทานตะวนั (Sunflower Seed)  

ท่ีมา : Ai WeiWei, Sunflower Seed, Accessed 7 July 2017, Available from  

https://albertpotjes.wordpress.com/2014/09/09/ai-weiwei 

 

 เมล็ดทานตะวนั (Sunflower Seed) เป็นงานท่ีประกอบด้วยเคร่ืองเคลือบรูปเมล็ด

ทานตะวนั 100 ลา้นช้ิน หนกั 150 ตนั ใชแ้รงงานช่าง 1,600 คนในเวลา 2 ปีคร่ึง งาน social sculpture 

ในหอศิลป์ชุดน้ีท่ีเปิดให้คนเขา้ไปเดินย  ่า นั่ง หรือแมแ้ต่นอนเล่น ได้แฝงแง่คิดไวห้ลายประการ 

ไดแ้ก่ เมล็ดทานตะวนัเป็นดัง่เมล็ดพนัธ์ุแห่งความหวงั และเป็นส่ิงเตือนใจให้ร าลึกถึงอดีต (มนัเป็น

ของกินราคาถูกในยุคปฏิวติัวฒันธรรม และค าว่า “ตะวนั” เป็นสัญลกัษณ์ท่ีส่ือถึงประธานเหมา) 

นอกจากนั้นยงัสะทอ้นถึงความส าคญัของ “ปัจเจกบุคคล” ท่ีรวมพลงักนัสรรคส์ร้างผลงานท่ียิ่งใหญ่

ให้ส าเร็จลุล่วงได ้ในขณะเดียวกนัก็ประชดประชนับทบาทของจีนในยุคโลกาภิวตัน์ไปในตวั (จีน

ในฐานะผูผ้ลิต mass production เพื่อตอบสนองลทัธิบริโภคนิยมตะวนัตก) 

 

ศิลปินทีไ่ด้รับอทิธิพลทางด้านรูปแบบ 

 ข้าพเจ้ามีความสนใจรูปแบบการน าเสนอผลงานของ จอร์จเซกัส ประติมากรใน

ศตวรรษท่ี 20 ท่ีสร้างช่ือเสียงจากการใช้ปลาสเตอร์เป็นวสัดุอย่างชัดเจน ได้แก่ จอร์จซี เซกัส

(George Segal) เป็นชาวอเมริกนั เขาเกิดในครอบครัวชาวยิวเม่ือปี 1924 ท่ีเมืองนิวยอร์ก รัฐนิวเจอร์ซี 

https://albertpotjes.files.wordpress.com/2014/09/visitors-walk-through-the-art-installation-sunflower-seeds-by-chinese-artist-ai-weiwei-in-london.jpg
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ซ่ึงเขาใช้ชีวิตอยู่ท่ีนั่นจนกระทัง่เสียชีวิตในปี 2000 เซกสัได้แรงบนัดาลใจในการสร้างงานจาก

เร่ืองราวชีวิตประจ าวนั ผลงานของเขาสะทอ้นชีวิตสมนัใหม่ในศตวรรษท่ี 20 และมกัส่ือถึงความ

โดดเด่ียว ความอา้งวา้ง และความเงียบเหงาของชีวิตชาวอเมริกาท่ามกลางส่ิงแวดลอ้มท่ีวุน่วายในเมือง 

รูปคนในผลงานของเขามกัอยูร่วมกนัเป็นกลุ่ม แต่คนทั้งหมดดูไม่มีปฏิสัมพนัธ์กนั เป็นแต่เพียงกลุ่มคน

ท่ีบงัเอิญมาอยู่ในสถานท่ีเดียวกนั ส่ิงท่ีบ่งบอกวา่กลุ่มคนเหล่าน้ีเป็นผลงานช้ินเดียวกนัก็คือรูปร่าง 

ลกัษณะผวิของงานและสีท่ีเหมือนกนั ซ่ึงเซกสัมกัจดัวางรูปกลุ่มคนของเขาในส่ิงแวดลอ้มท่ีฉากในเมือง 

เช่น ท่ีมุมตึก ร้านอาหารขา้งทางและหนา้โรงหนงัภาพยนตร์ เป็นตน้ เซกสัสร้างผลงานช่ือ ผูโ้ดยสาร

รถประจ าทาง (Bus Riders) ในปี 1962 จากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนัอนัน่าเบ่ือหน่ายของเขาเอง

ซ่ึงตอ้งนัง่รถประจ าทางระหวา่งนิวยอร์กลบันิวเจอร์ซีในตอนค ่าทุกวนั ผลงานช้ินน้ีเป็นรูปกลุ่มคน

นัง่บนเกา้อ้ีแบบท่ีใชบ้นรถประจะทางตามยุคสมยั ท่าทางของผูโ้ดยสารต่างเฉยเมย เป็นบรรยากาศ

ท่ีเงียบงนัไร้บทสนทนา ปัจจุบนัผลงานช้ินน้ีเป็นงานสะสมของพิพิธภณัฑ์ศิลปะและส่วนประติมากรรม

เอียซ์ฮอร์น กรุงวอชิงตนั ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา ผลงานของเขาสะทอ้นวฒันธรรมอเมริกนัช่วงหลงั

สงครามโลกคร้ังท่ี 2 อย่างแทจ้ริง ดว้ยเหตุน้ีนกัวิจารณ์ศิลปะจึงมกัจดัรวบรวมผลงานของเซกสัใน

กลุ่มเดียวกบัศิลปะป๊อปอาร์ต 

 เชกสั ศึกษาศิลปะในมหาวิทยาลยันิวยอร์กช่วงปลายสงครามโลกคร้ังท่ี 2 เขาเร่ิมท างาน

จิตรกรรมก่อนผลงานจิตรกรรมระยะแรกไดรั้บอิทธิพลของศิลปะอเมริกนัเอ็กเพรซชัน่นิสน์ ต่อมา

เขาเปล่ียนแนวทางจากงานแบบนามธรรมมาเป็นงานท่ีแสดงรูปคนและวตัถุในห้อง ผลงานจิตรกรรม

ในช่วงปลายทศวรรษท่ี 1950 ของเขามกัมีมิติยื่นออกมาและมีพื้นผิวท าด้วยปลาสเตอร์ผลงาน

เหล่านั้นเป็นจุดเร่ิมตน้ของการท างานประติมากรรมในเวลาต่อมาเทคนิคการท างานของเซกสัพฒันา

มาจากการท าพื้นผิวบนงานจิตรกรรม  ซ่ึงเป็นวิธีการป้ันปูปลาสเตอร์โดยตรง ไม่ใช่วิธีการป้ันดิน 

ท าแม่พิมพ ์และงานหล่อ ผลงานของเขาจึงดูแตกต่างจากประติมากรคลาสสิก6 

  

 

                                                           

 6 จกัรพนัธ์ วลิาสินีกุล, วสัดุและส่ือในงานประติมากรรม, กรุงเทพฯ: บริษทั ไซเบอร์กรุ๊ป 
จ ากดั, 2560), 72. 
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ภาพท่ี  2  Bus Riders, 1962. 

ท่ีมา : George Segal, Bus Riders, 1962, Accessed 7 July 2017, Available from  

https://www.google.co.th/search?q=george-segal 
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การสร้างสรรค์ผลงานก่อนชุดวทิยานิพนธ์ 

 ในกระบวนการศึกษาเก่ียวกบัการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม ไดรั้บแรงบนัดาลใจ

มาจากวิถีชีวิตประจ าวนัของกรรมกร เป็นการคน้หาวิธีการน าเสนอเน้ือหาสาระเร่ืองราวในตวัวสัดุ

ท่ีมีในส่ิงแวดลอ้มของกรรมกร มาประกอบสร้างระหวา่งวสัดุส าเร็จรูป กบัวตัถุท่ีท างานร่วมกนัใน

รูปทรงท่ีมีลักษณะไม่สมบูรณ์ ถ่ายทอดแนวความคิดระหว่างคนกับวตัถุท่ีมีความอาศัยกันใน

ลกัษณะภาพใตค้วามเงียบ ความน่ิงในตวังาน เพื่อแสดงความงามของชีวิตในช่วงเวลาหน่ึง 

การประกอบรูปทรงดว้ยจงัหวะการเคล่ือนไหวขององคป์ระกอบ คือการเปล่ียนแปลงจากสภาวะหน่ึง

ไปสู่อีกสภาวะหน่ึงในตวัรูปของมนัเอง 

 

 
 

ภาพท่ี  3  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี  1 
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ภาพท่ี  4  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี  2 

 

 

 
 

ภาพท่ี  5  ผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์  ช้ินท่ี  3 
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บทที ่3 

กระบวนการสร้างสรรค์ 

 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด วิถีชีวิตกรรมกร ทั้งหมดเกิดจากความสะเทือนใจในกลุ่มคน

ผูใ้ชแ้รงงาน ท่ีถูกใชง้านอย่างหนกัหน่วงแบบซ ้ า ๆ ซาก ๆ ด าเนินชีวิตดว้ยความล าบากและตรากตร า  

ขา้พเจา้จึงเกิดความสนใจภาพเชิงซ้อนท่ีเกิดข้ึนระหว่างการท างานของกรรมกรในอิริยาบถต่าง ๆ

ของช่วงเวลาการท างานของกรรมกร โดยแสดงเป็นวงจรวฏัฏะจกัร ตั้งแต่เชา้ กลางวนั เยน็ กลางคืน 

ท่ีไม่หยุด พฤติกรรมท่ีเดินทางควบคู่ไปกับกาลเวลาในสถานท่ีเดิม ๆ จึงท าให้ข้าพเจ้ามอง

ความสัมพนัธ์ของการเคล่ือนไหวร่างกาย กบัเวลาในแต่ละวนัไดอ้ยา่งชดัเจน ศึกษาคน้ควา้การสร้าง

ปรากฏการณ์ข้ึนในมโนภาพพื้นท่ีราวกบัว่าพื้นท่ีนั้น ๆ เม่ือสมมติท่าทางของผูค้นท่ีเหน่ือยลา้และ

อ่อนแรงหลงัจากการท างาน มาสร้างประกอบให้เกิดรูปทรง และปริมาตรท่ีมีความต่อเน่ืองกนั ใน

รูปแบบผลงานประติมากรรม เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงภาวะของการเคล่ือนไหวของร่างกายและจิตใจ 

เกิดข้ึนเป็นหลกัการแลว้จึงก าหนดออกมาเป็นวธีิการ 2 ประเภท 

 ประเภทที ่ 1  การเคลือ่นไหวทางของร่างกายและจิตใจ 

  ขา้พเจา้จึงน าเสนอในกรอบแนวความคิดทางทฤษฎีมิติเวลาท่ีทบัซ้อน ทฤษฎีน้ีได้

ตั้งข้ึนมาก าหนดเน้ือหาโดยการวิเคราะห์ภาพท่ีเห็นตรงหนา้ แยกออกเป็นสองส่วนคือ การมองเห็น

ดว้ยภาวะวิสัยท่ีมีลกัษณะยืน เดิน นัง่ นอน เพื่อท่ีจะมาบ่งบอกถึงกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในวิถีชีวิต ส่วน

การมองเห็นดว้ยอตัตะวิสัย คือการมองเห็นแลว้เกิดความรู้สึกจากประสบการณ์ตวัเองท่ีมีต่อภาพท่ี

อยู่ตรงหน้า เช่น เราเห็นคนท างานหนกัเราจึงเกิดความรู้สึกเหน่ือยแทน เราเห็นคนหมดแรงเราจึง

เกิดความรู้สึกอยากพกัผ่อน เป็นตน้ ขา้พเจา้จึงน าวิธีการน้ี มาสร้างเน้ือหาในรูปด้วยวิธีการ น า

รูปทรงแต่ละช่วงเวลาท่ีต่างกนัมาซ้อนกนัเพื่อให้เกิดเน้ือหาใหม่  และเพื่อคน้หาความแตกต่างของ

มิติเวลาใหค้งอยูใ่นรูปเดียวกนั  



18 

 

  1.1 หลกัการสนบัสนุนในการสร้างรูปทรงให้เคล่ือนไหว หลกัการเห็นภาพติดตา 

(Persistence of Vision) การท่ีเราเห็นภาพน่ิงหลาย ๆ ภาพท่ีต่อเน่ืองกนั เม่ือมองเห็นภาพใดภาพหน่ึง 

หลงัจากภาพนั้นหายไป สายตามนุษยจ์ะยงัคา้งภาพนั้นไวท่ี้เรติน่าในชัว่ขณะหน่ึง ประมาณ 1/15 วินาที 

และหากในระยะเวลาดงักล่าวมีภาพใหม่ปรากฏข้ึนมาแทนท่ีสมองของมนุษยจ์ะเช่ือม โยงสองภาพ

เขา้ดว้ยกนั และหากมีภาพต่อไปปรากฏข้ึนในเวลาไล่เล่ียกนั ก็จะเช่ือมโยงภาพไปเร่ือย  ๆ จนก่อเกิดเป็น

ภาพเคล่ือนไหว1 หลกัการน้ีน ามาสู่การเขา้ไปศึกษาอิริยาบถต่าง ๆ ของกรรมกร เพื่อคน้หารูปทรง

ต่าง ๆ ตามท่ีขา้พเจา้ก าหนด 

 

  
 
ภาพท่ี  6  ภาพร่างอิริยาบถของในแต่และช่วงเวลาวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1  

 

                                                 
1 พิพิษณ์ สิทธิศกัศ์ิ, ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาพยนตร์, เขา้ถึงเม่ือ 25 มีนาคม 2560, เขา้ถึง

ไดจ้าก https://filmv.files.wordpress.com/2011/06/101-intromovie.pdf  
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ภาพท่ี  7  ภาพร่างการทบัซอ้นของรูปในอิริยาบถต่าง ๆ วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1  (1) 
 

 
 
ภาพท่ี  8  ภาพร่างการทบัซอ้นของรูปในอิริยาบถต่าง ๆ วิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1  (2) 
 
 1.2 จากหลกัการน ามาสู่วิธีการคน้หาผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1, 2 การคน้หาวิธีการ
ดว้ยการซ้อนรูปทรงของคนในอิริยาบถของคนในท่านัง่ 3 แบบ ซ่ึงแต่ละแบบอยู่คนละช่วงเวลา  
เม่ือน าทั้งสามภาพมาซ้อนกนัไวใ้นรูปทรงเดียวกนั ก็จะเกิดความต่อเน่ือง เช่ือมโยงระหวา่งรูปทรง
แต่ละรูปทรงก่อใหเ้กิดภาพท่ีเคล่ือนไหวในลกัษณะหมุนวน 
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ภาพท่ี  9  ภาพร่างอิริยาบถของในแต่และช่วงเวลาวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1  (2) 

 

 
 
ภาพท่ี  10  ภาพร่างการทบัซ้อนของรูปในอิริยาบถต่าง ๆ วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1  (3) 
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ภาพท่ี  11  ภาพร่างการทบัซ้อนของรูปในอิริยาบทต่าง ๆ วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1  (4) 
 
 1.3 จากวิธีการคน้หารูปทรงดว้ยการวาดเส้น สู่ขั้นตอนการหารูปทรงแบบ 3 มิติ 
ช้ินท่ี 1 ขา้พเจา้ท าการสร้างรูปทรงดว้ยวิธีการซ้อนรูปทรงแต่ละรูปเขา้กนั และก าหนดทิศทางของ
รูปผลท่ีคือรูปทรงสามารถควบคุมทิศทางไดใ้นทิศทางท่ีตอ้งการ รูปทรงมีลกัษณะทึบตนัท าให้รูปทรง
เกิดความรู้สึกหนกัและเคล่ือนท่ีชา้เพราะเกิดระนาบในอากาศมาก ผลท่ีออกมาไดค้วามเคล่ือนไหว
ตามท่ีตอ้งการ 

 
 
ภาพท่ี  12  การคน้หารูปแบบผลงาน 3 มิติ ช้ินท่ี 1 วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 
 1.4  ในขั้นตอนการท าโมเดลช้ินท่ี  2  ขา้พเจา้ใชห้ลกัการการทบัซ้อนระหวา่ง
รูปทรงคนกบัรูปทรงคนเหมือนเดิม แต่โมเดลช้ินต่อมา ขา้พเจา้ไดน้ ารูปทรงโปร่งมาใชใ้นลกัษณะ
เคา้โครงคน เคา้โครงท่ีน ามาใช้เพื่อสร้างน ้ าหนักเทาในงานเพราะโมเดลช้ินแรกน ้ าหนักมนัทบั
เท่ากนัหมดมนัจึงท าใหเ้กิดความรู้สึกหนกัมากเกินไป อีกหน่ึงหนา้ท่ีคือเป็นจุดเช่ือมระหวา่งรูปทรง
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กบัรูปทรง ไปตามทิศทางตามท่ีตอ้งการ ผลท่ีไดคื้อของการท าโมเดลช้ินน้ีคือ สร้างอตัตาเร่งของ
รูปทรงไดม้ากข้ึนในอาการของคนท่ีนอนพลิกตวัท่ีรุนแรง 
 

 
 
ภาพท่ี  13  การคน้หารูปแบบผลงาน  3  มิติ  ช้ินท่ี  2 วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 
 1.5 จากขั้นตน้การท าโมเดลช้ินท่ี 1, 2 คน้พบการสร้างรูปดว้ย รูปทรงทึบรูปทรงโปร่ง 
ในลกัษณะรูปทรงท่ีทบัซอ้นกนัสองช้ินน้ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองของน ้ าหนกัและอตัตาความเร็ว
ของการเคล่ือนไหว ผลท่ีไดจ้ากการท าคือเร่ิมมีความเขา้ใจในเร่ืองการควบคุมการเคล่ือนไหวของ
รูป อาการเคล่ือนท่ีไดต้ามใจท่ีตอ้งการเม่ือควบคุมการสร้างไดต้ามท่ีตอ้งการแลว้ข้ึนตอนตน้ไปเร่ิม
ก าหนดเน้ือหาของรูป โดยช้ินท่ีหน่ึงขา้พเจา้ก าหนดการเคล่ือนไหวแบบช้า ๆ แบบจมด่ิง ในช่วง
เวลานอน 
 1.6 ขา้พเจา้เร่ิมจากการขีดเส้นแกนแนวตั้งและแลว้นอนตดักนัแลว้จึงน ารูปทรงท่ีได้
จากขั้นตอนท่ีสองมาใส่โดยเนน้ไปท่ีรูปทรงคนท่ีนอน สร้างจงัหวะดว้ยรูปทรงทบัรูปทรงโปร่ง ใน
อาการคนท่ีนัง่และนอนอยา่งอ่อนลา้ในภาพ ท่ีทบัซ้อนกนัอยูเ่พื่อส่ือให้เห็นอาการของคนท่ีนอนจมด่ิง
ในอาการท่ีพลิกไปพลิกมา เม่ือไดรู้ปท่ีพอใจในระดบัหน่ึง และจึงน าโมเดลช้ินน้ีมาขยายเป็นผลงาน
ช้ินท่ี 1 ในละดบัต่อไป 
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ภาพท่ี  14  การคน้หารูปแบบผลงาน 3 มิติ วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1  (ท่ีสมบูรณ์แลว้) (1) 
 

 
 

ภาพท่ี  15  การคน้หารูปแบบผลงาน 3 มิติ วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1  (ท่ีสมบูรณ์แลว้) (2) 
 
 กระบวนการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ช้ินที่  1  มีขั้นตอนดงัน้ี 
  เร่ิมจากร่างแบบ 2 มิติให ้ไดข้นาดเท่าท่ีตอ้งการท่ีจะขยายแบบเป็น 3 มิติ ก่อนร่างแบบ
ดา้นหนา้ ดา้นขา้ง แลว้ร่างแบบโครงสร้างเหล็กตามท่ีตอ้งการ เวลาร่างควรให้เส้นอยูจุ่ดศูนยก์ลาง
เสมอ เพื่อความง่ายและให้เหล็กกระจายการน ้ าน ้ าหนกั ต่อมาตดัเช่ือมตามขนาดท่ีไดว้ดั และน ามา
ประกอบใหเ้ขา้กนั เป็นโครงสร้างก่อนถึงขั้นตอนการป้ัน   
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 ขั้นตอนการป้ัน  กระท าดงัน้ี 
  1. ขั้นตอนการท าท่ียดืดิน น าไม ้มีความยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร สองช้ินน ามา
ผูกเขา้ดว้ยกนั ท าให้เป็นกากบาทด้วยลวดด า แล้วเหลือเส้นลวดไวเ้พื่อน าไปผูกกบัแกนเหล็ก
ประมาณ 20-30 เซนติเมตร 
  2. น าไม้กากบาทท่ีมัดไว้ตอนขั้นตอนท่ี 2 มามัดเข้ากับโครงสร้างท่ีท าไวใ้น
ขั้นตอนท่ีหน่ึง ขั้นตอนน้ีมีความส าคญัมาก ถา้ไมน้อ้ยเกินไป หรือไมก้ระจายไม่ทัว่ถึง อาจท าให้ดิน
ร่วงได ้
  3. ขั้นตอนการป้ัน น าดินท่ีเตรียมไวม้าข้ึนรูป วิธีการข้ึนควรข้ึนตามไมก้ากบาท
และดึงลวดให้ตึงก่อนเพื่อไม่ให้ไมไ้ปกอง ๆ และให้ไมก้ระจายการรับน ้ าหนกัในสัดส่วนท่ีเท่า ๆ 
กนั 
 

 
 
ภาพท่ี  16  ภาพขั้นตอนการข้ึนโครงสร้างหลกัของรูปทรงดว้ยดินวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 
 ข้ันตอนการขึน้โครงสร้างหลักของรูปทรงด้วยดิน  กระท าดงัน้ี 
 ขั้นตอนการป้ัน น าดินท่ีเตรียมไว้มาข้ึนรูป วิธีการข้ึนควรข้ึนดินตามไม้
กากบาทก่อนและดึงลวดใหตึ้งก่อน เพื่อไม่ใหไ้มไ้ปกอง ๆ ให้ไมก้ระจายการรับน ้ าหนกัในสัดส่วน
ท่ีเท่า ๆ กนั จากนั้นก็ข้ึนตามแกนเหล็กจนเต็ม ช่วงข้ึนดินเร่ิมเต็มควรเช็คตลอดวา่ดินไดเ้ต็มหรือยงั 
โดยเช็คตามระนาบแบบหยาบ ๆ ไปก่อนเพื่อความรวดเร็วในการท างาน พอไดร้ะนาบเต็มแลว้ ค่อย
เร่ิมใส่รายละเอียดทีหลงั ขั้นตอนน้ีควรใชฝี้มือและสมาธิสูงมาก เพื่อเป้าหมายตามท่ีวางไว ้
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ภาพท่ี  17  ภาพขั้นตอนการท าพิมพว์ทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 
 ขั้นตอนการท าพมิพ์  กระท าดงัน้ี 
 1. ขั้นตอนการท าพิมพ์  เตรียมแผ่นอะลูมิเนียมเป็นช้ินขนาด 3-4 เซนติเมตร 
เพื่อขั้นตอนกั้นแบ่งพิมพโ์ดย  เรียงฟิล์มท่ีตดัมาตามรอยท่ีเขียนเส้นไวบ้นตวัช้ินงาน ตามแบบท่ีได้
ศึกษามา และเร่ิมกระบวนการผสมปูนพลาสเตอร์โดยเติมน ้ าและปูนพลาสเตอร์ในอตัราส่วน 1:1 
โดยเติมน ้าก็และน าปูนมาผสมเขา้ดว้ยกนัและทิ้งไวป้ระมาณ 1 นาที แลว้ผสมสีฝุ่ น จากนั้นใชแ้ปรง
จุ่มปูนทาไปยงัพื้นผิวของงานชั้นแรกก่อน รอจนปูนแห้งแลว้ ค่อยผสมปูนใหม่ โดยท่ีไม่ตอ้งใส่สีฝุ่ น
รอให้ปูนหมาดแลว้ค่อยใชปู้นพอกให้มีความหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตร จากผิวงาน โดยการพอกปูน 
จะตอ้งรอใหปู้น เซตตวัก่อน ดูจากเม่ือเอียงภาชนะใส่ปูน ปูนจะไม่ไหลเป็นน ้า จึงเร่ิมพอกดว้ยความ
รวดเร็ว มิฉะนั้นปูนจะแขง็ตวัก่อน 
 2. เม่ือท าการพอกพิมพเ์สร็จ ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนเอาพิมพอ์อกจากงาน 
หาตะเข็บของพิมพใ์ห้เจอ โดยใชส่ิ้วเซาะตามรอยอะลูมิเนียมท่ีกั้นก่อนหนา้น้ี จบัพิมพป์ูนพลาสเตอร์
ดว้ยไม ้เพื่อใช้จบัและเสริมความแข็งแรงของพิมพ ์หลงัจากนั้นก็ถอดพิมพจ์ากดิน โดยใช้น ้ าราด
ตามรอยแบ่งของพิมพเ์พื่อใหดิ้นท่ีติดกบัปูนร่อนออกจากกนักบัดิน แลว้จึงดึงพิมพอ์อกโดยง่าย แลว้
จึงเอาดินออกมาจากพิมพ ์
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ภาพท่ี  18  ภาพขั้นตอนการเอาพิมพอ์อกจากดินวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 
 ขั้นตอนการเอาพมิพ์ออกจากดิน  กระท าดงัน้ี 
  ขั้นตอนการหล่องาน ท าความสะอาดพิมพด์ว้ยน ้ า ขดัให้สะอาดแลว้ตากพิมพใ์ห้
แหง้ หลงัจากนั้นใชว้าสลีนทาพิมพใ์หท้ัว่ ในส่วนน้ีเป็นการป้องกนัไม่ใหผ้วิงานติดกบัพิมพ ์จากนั้น
ก็ทิ้งไวใ้ห้แห้งประมาณ 1-2 ชัว่โมง ผสมเรซ่ินแลว้ทาลงไปท่ีพิมพป์ระมาณ 2 ชั้น แลว้ซับใยแกว้เป็น
ชั้นท่ี 3 รอเรซ่ินแห้ง ใช้เวลาประมาณ 1-2 ชัว่โมง หลงัจากนั้นก็ทุบแม่พิมพอ์อกท าความสะอาด
ช้ินงานและจึงน ามาขดัแต่ง ถือวา่เป็นอนัเสร็จในขั้นตอนหล่อช้ินงาน 
 

 
 
ภาพท่ี  19  ภาพขั้นตอนการท าส่วนประกอบดว้ยโครงเหล็กวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
  



27 

 

 

 

 ขั้นตอนการท าส่วนประกอบด้วยโครงเหลก็  กระท าดงัน้ี 
  1. ขั้นตอนการดดัเหล็กมาประกอบช้ินงานในผลงาน ขั้นตอนการดดัเหล็กน า
ช้ินงานท่ีหล่อเสร็จแลว้ ส่วนท่ีเป็นขาน ามาข้ึนรูปเหล็กดว้ยความถ่ีท่ีตอ้งการ ดดัให้รอบแลว้เช่ือม
ตามระนาบ พยายามคุมเหล็กใหรั้ดช้ินงานท่ีสุด เพื่อไม่ใหช้ิ้นงานคลาดเคล่ือนจากตน้แบบ 
  2. ขั้นตอนการประกอบ น าผลงานแต่ละส่วนมาประกอบเขา้ดว้ยกนั แลว้ขดัแต่ง
อีกรอบเช็คความเรียบร้อยก่อนท าสี 

 

 
 

ภาพท่ี  20  ภาพขั้นตอนการประกอบผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 (1) 
 
 ขั้นตอนการประกอบผลงาน  กระท าดงัน้ี 
  ขั้นตอนการท าสี ผสมสีตามท่ีเราตอ้งการแลว้ทาลงไปยงัช้ินงาน การทาควรทา
ทีละชั้นบาง ๆ ทบัไปเร่ือย ๆ จนพอใจ ก็ถือวา่เป็นอนัเสร็จสมบรูณ์ 
   

 
 

ภาพท่ี  21  ภาพขั้นตอนการประกอบผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1  (2) 
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ภาพท่ี  22  ผลงานสมบรูณ์วิทยานิพนธ์  ช้ินท่ี  1 (1) 
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ภาพท่ี  23  ผลงานสมบรูณ์วิทยานิพนธ์  ช้ินท่ี  1 (2) 
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 กระบวนการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ช้ินที่  2  มีขั้นตอนดงัน้ี 
  1. เร่ิมจากร่างแบบ 2 มิติให้ไดข้นาดเท่าท่ีตอ้งการท่ีจะขยายแบบเป็น 3 มิติ ก่อน
ร่างแบบด้านหน้า ด้านขา้ง แล้วร่างแบบโครงสร้างเหล็กตามที่ตอ้งการ เวลาร่างควรให้เส้นอยู่
จุดศูนยก์ลางเสมอ เพื่อความง่ายและให้เหล็กกระจายน ้ าหนกั ต่อมาตดัเช่ือมตามขนาดท่ีไดว้ดั และ
น ามาประกอบใหเ้ขา้กนัเป็นโครงสร้างก่อนถึงขั้นตอนการป้ัน 
  2. ขั้นตอนการท าท่ียืดดิน น าไมมี้ความยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร สองช้ินน ามา
ผูกเขา้ด้วยกนั ท าให้เป็นกากบาทด้วยลวดด า แล้วเหลือเส้นลวดไว ้เพื่อน าไปผูกกบัแกนเหล็ก
ประมาณ 20-30 เซนติเมตร 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  24  ภาพขั้นตอนการข้ึนโครงสร้างหลกัของรูปทรงวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
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 3. น าไม้กากบาทท่ีมดัไวต้อนขั้นตอนท่ี 2 มามดัเขา้กับโครงสร้างท่ีท าไวใ้น
ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นตอนน้ีมีความส าคญัมาก ถา้ไมน้อ้ยเกินไปหรือไมก้ระจายไม่ทัว่ถึงอาจท าให้ดินร่วง
ได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี  25  ภาพขั้นตอนการข้ึนโครงสร้างหลกัของรูปทรงดว้ยดินวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 
 4. ขั้นตอนการป้ัน น าดินท่ีเตรียมไวม้าข้ึนรูป วิธีการข้ึนควรข้ึนดินตามไมก้ากบาท
ก่อนและดึงลวดใหตึ้งก่อน เพื่อไม่ใหไ้มไ้ปกอง ๆ ให้ไมก้ระจายการรับน ้ าหนกัในสัดส่วนท่ีเท่า ๆ กนั 
จากนั้นก็ข้ึนตามแกนเหล็กจนเต็ม ช่วงข้ึนดินเร่ิมเต็มควรเช็คตลอดว่าดินได้เต็มยงั โดยเช็คตาม
ระนาบแบบหยาบ ๆ ไปก่อนเพื่อความรวดเร็วในการท างาน พอไดร้ะนาบเต็มแลว้เราค่อยเร่ิมใส่
รายละเอียดทีหลงั ขั้นตอนน้ีควรใชฝี้มือและสมาธิสูงมาก เพื่อเป้าหมายตามท่ีวางไว ้
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ภาพท่ี  26  ภาพขั้นตอนการท าพิมพว์ทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 (1) 
 
 5. ขั้นตอนการท าพิมพ์ เตรียมแผ่นอะลูมิเนียมเป็นช้ินขนาด 3-4เซนติเมตรเพื่อ 
ขั้นตอนกั้นแบ่งพิมพ ์โดยเรียงฟิล์มท่ีตดัมาตามรอยท่ีเขียนเส้นไวบ้นตวัช้ินงานตามแบบท่ีไดศึ้กษา
และเร่ิมกระบวนการผสมปูนพลาสเตอร์ โดยเติมน ้าและปูนพลาสเตอร์ในอตัราส่วน 1:1 โดยเติมน ้ า
และน าปูนมาผสมเขา้ดว้ยกนัและทิ้งไวส้ัก 1 นาที แลว้ผสมสีฝุ่ น จากนั้นก็ใชแ้ปรงจุ่มปูนทาไปยงั
พื้นผวิของงานชั้นแรกก่อน รอจนปูนแหง้แลว้ ค่อยผสมปูนใหม่โดยท่ีไม่ตอ้งใส่สีฝุ่ นอีก รอให้ปูนหมาด
แลว้ค่อยใชปู้นพอกให้มีความหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตรจาก ผิวงานโดยการพอกปูนจะตอ้งรอ
ให้ปูนเซตตวัก่อน ดูจากเม่ือเอียงภาชนะใส่ปูน ปูนจะไม่ไหลเป็นน ้ าจึงเร่ิมพอกดว้ยความรวดเร็ว
มิฉะนั้นปูนจะแขง็ตวัก่อน 
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ภาพท่ี  27  ภาพขั้นตอนการท าพิมพว์ทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 (2) 

 
 
 



34 

 

 

 

 
 
ภาพท่ี  28  ภาพขั้นตอนการท าพิมพว์ทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 
 6. เม่ือเราท าการพอกพิมพเ์สร็จ ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนเอาพิมพอ์อกจากงาน 
หาตะเข็บของพิมพโ์ดยให้เจอ ใชส่ิ้วเซาะตามรอยอะลูมิเนียมท่ีกั้นก่อนหนา้น้ี จบัพิมพป์ูนพลาสเตอร์
ดว้ยไม ้เพื่อใช้จบัและเสริมความแข็งแรงของพิมพ ์หลงัจากนั้นก็ถอดพิมพจ์ากดิน โดยใช้น ้ าราด
ตามรอยแบ่งของพิมพเ์พื่อใหดิ้นท่ีติดกบัปูนร่อนออกจากกนักบัดิน แลว้จึงดึงพิมพอ์อกโดยง่าย แลว้
จึงเอาดินออกมาจากพิมพ ์
 7. ขั้นตอนการหล่องาน ท าความสะอาดพิมพด์ว้ยน ้า ขดัให้สะอาดแลว้ตากพิมพ์
ให้แห้ง หลงัจากนั้นใช้วาสลีนทาพิมพใ์ห้ทัว่ ในส่วนน้ีเป็นการป้องกนัไม่ให้ผิวงานติดกบัพิมพ ์
จากนั้นก็ทิ้งไวใ้หแ้หง้ประมาณ 1-2 ชัว่โมง ผสมเรซ่ินแลว้ทาลงไปท่ีพิมพป์ระมาณ 2 ชั้น แลว้ซบัใยแกว้
เป็นชั้นท่ี 3  รอเรซ่ินแห้ง ใชเ้วลาประมาณ 1-2 ชัว่โมง หลงัจากนั้นทุบแม่พิมพอ์อกท าความสะอาด
ช้ินงานและจึงน ามาขดัแต่ง ถือวา่เป็นอนัเสร็จในขั้นตอนหล่อช้ินงาน 
 8. ขั้นตอนการดดัเหล็กมาประกอบช้ินงานในผลงาน ขั้นตอนการดดัเหล็กน า
ช้ินงานท่ีหล่อเสร็จแลว้ส่วนท่ีเป็นขา น ามาข้ึนรูปเหล็กดว้ยความถ่ีท่ีตอ้งการ ดดัให้รอบแลว้เช่ือม
ตามระนาบ พยายามคุมเหล็กใหรั้ดช้ินงานท่ีสุด เพื่อไม่ใหช้ิ้นงานคลาดเคล่ือนจากตน้แบบ 
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ภาพท่ี  29  ภาพขั้นตอนการประกอบผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 (1) 
 
 9. ขั้นตอนการประกอบ น าผลงานแต่ละส่วนมาประกอบเขา้ดว้ยกนั แลว้ขดัแต่ง
อีกรอบเช็คความเรียบร้องก่อนท าสี 
 10. ขั้นตอนการท าสี ผสมสีตามท่ีเราตอ้งการ แลว้ทาลงไปยงัช้ินงาน การทาควรทา
ทีละชั้นบาง ๆ ทบัไปเร่ือย ๆ จนพอใจก็ถือวา่เป็นอนัเสร็จสมบรูณ์ 
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ภาพท่ี  30  ภาพขั้นตอนการประกอบผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 (2) 
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ภาพท่ี  31  ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบรูณ์วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  2 (1) 
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ภาพท่ี  32  ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบรูณ์วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 (2) 
 

 
 

ภาพท่ี  33  ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบรูณ์วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 (3) 
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 ประเภทที ่ 2  การทบัซ้อนในรูปแบบการผลกึของโครงสร้าง (คนกบัวตัถุ) 

  จากผลงานช้ินท่ี 1, 2 สู่ชุดท่ี 3 ท่ีขา้พเจา้ทฤษฎีมิติเวลาท่ีทบัซ้อนสู้การสร้างผลงาน
ชุดท่ี 3 ก่อนหนา้น้ีในการสร้างงาน ช้ินท่ี 1, 2 ขา้พเจา้ใชว้ธีิการสร้างความเคล่ือนไหวในรูปดว้ยการ
ทบัซ้อนรูปผลงานชุดท่ี 3 งานชุดน้ีขา้พเจา้ไดส้ร้างหลกัการท างานของรูปข้ึนมาใหม่ ดว้ยมุมมอง
การซอ้นทบัในลกัษณะคงอยูอ่นัหน่ึงอนัเดียวกนั 
 การก าหนดมุมมองการทบัซ้อนกนัแบบคงอยู่ในรูปเดียวกนั ยกตวัอย่าง สถานท่ี
ก่อสร้างมีผูช้ายคนท่ี 1 ท างานอยา่งหนกัหน่วงแบบซ ้ า ๆ ในพื้นท่ีก่อสร้าง หลงัจากนั้นเวลาผา่นไป 
1 ชัว่โมง มีชายคนท่ี 2 มาท างานในท่ีท่ีเดิมของชายคน 1 อยู ่แน่นอนสถานท่ีก่อสร้างแห่งน้ี ชายคน
ท่ี 2 เขายืนทบัซ้อนกนักบัชายคนท่ี 1 อยูบ่นคนละมิติเวลา และเคล่ือนไปตามเวลา (ของแสง) โลก
เรามองเห็นดว้ยแสงและความเร็วของมนั ดงันั้นหากภาวะอากาศ ความถ่ี หรืออะไรแปรปรวนไป
จากกฎเดิมจนภาวะอากาศเอ้ืออ านวย  เราก็อาจเห็นชายคนท่ี 1 แวบข้ึนก็ได ้ดงันั้นก็หมายความว่า
ในพื้นท่ีก่อสร้างนั้น กาลถึงแม้จะส้ินสุดลงเม่ือเรายงัยืนอยู่ท่ีเดิม เรายงัมีโอกาสท่ีจะเห็นภาพ
เหล่านั้นนพื้นท่ีท่ีวา่งเปล่าอยู ่ดว้ยหลกัการการทบัซ้อนกนัระหวา่ง อดีต ปัจจุบนั อนาคต ท่ีทบัซ้อน
กนัอยูบ่นกาลเวลาเดียวกนัมาเป็นตวัก าหนดมุมมองในผลงานชุดท่ี 3 น้ี 

 

 
 
ภาพท่ี  34  ภาพร่างรูปทรงคน กบั รูปทรง วตัถุวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี  35  ภาพร่างการซอ้นกนัระหวา่งรูปทรงคนกบัรูปทรงวตัถุวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
 

 
 

ภาพท่ี  36  ภาพร่างการซอ้นกนัระหวา่งรูปทรงคนกบัรูปทรงวตัถุวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
 

  
 

ภาพท่ี  37 ภาพร่างการซอ้นกนัระหวา่งรูปทรงคนกบัรูปทรงวตัถุวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
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 กระบวนการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ช้ินที่  3  มีขั้นตอนดงัน้ี 
  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานดว้ยหลกัการการทบัซ้อนระหว่างคนกบัวตัถุ น าเสนอ
เน้ือหาการทบัซ้อนของคนท่ีถูกกลืน กลายเป็นวตัถุ ในสภาพแวดลอ้มบริเวณก่อสร้างของกรรมกร 
ดว้ยการน ารูปทรงของคนในอิริยาบถต่าง ๆ ท่ีอยูต่่างช่วงเวลากนั มาซอ้นกนัระหวา่งวตัถุ ในรูปทรง
เดียวกนั โดยมุ่งเนน้ไปท่ีการท าใหภ้าพใหม่ปรากฏข้ึนมาและเช่ือมโยงสองภาพเขา้ดว้ยกนั ระหวา่ง
รูปทรงคนในอริยะบทต่าง ๆ ซ้อนเขา้กบัวตัถุส่ิงของท่ีมีเน้ือหาในตวัของมนัเอง เช่น คาน เสา และ 
นัง่ร้าน เป็นตน้ อนัน าไปสู่ภาวะใหม่ท่ีเรียกวา่ ภาวะทรุดโทรม แตกสลาย ของร่างกายและจิตใจ  

 

 
 
ภาพท่ี  38  การคน้หารูปแบบผลงาน 3 มิติ วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 (ท่ีสมบูรณ์แลว้)  
 
 การค้นหารูปแบบผลงาน 3 มิติ กระท าดงัน้ี 
 การก าหนดเน้ือหาน้ี ในอาการของคนท่ีพกัผ่อนโดยก าหนดให้มีรูปทรงของ
วตัถุแทรกตามร่างกาย เช่น เสา คาน นั่งร้าน  เป็นตน้ ตวัวสัดุน้ีแทนความหมายของการแบกรับ
โครงสร้างทั้งหมดเม่ือน ามารวมกนัจะเกิดการท างานระหว่างรูปทรงคนกบัรูปทรงของวตัถุ ท่ีมี
ความขดัแยง้กนั แต่สามารถอยูด่ว้ยกนัไดจ้นกลายเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  ในช่วงเวลาเดียวกนั เพื่อ
แสดงความรู้สึกถึงการผสมผสานกันระหว่างรูปทรงคนกับโครงสร้างในส่ิงก่อสร้าง และ
ความหมายของการทบัซอ้นกนัราวกบัพื้นท่ีมีชีวติข้ึน 
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 ขั้นตอนการปฏิบัติงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่ 3  มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1. เร่ิมจากร่างแบบ 2 มิติให้ไดข้นาดเท่าท่ีตอ้งการท่ีจะขยายแบบเป็น 3 มิติ  
ก่อนร่างแบบดา้นหนา้ ดา้นขา้ง แลว้ร่างแบบโครงสร้างเหล็กตามท่ีตอ้งการ เวลาร่างควรให้เส้นอยู่
จุดศูนยก์ลางเสมอ เพื่อความง่ายและให้เหล็กกระจายน ้ าหนกั ต่อมาตดัเช่ือมตามขนาดท่ีไดว้ดั และ
น ามาประกอบใหเ้ขา้กนั เป็นโครงสร้างก่อนถึงขั้นตอนการป้ัน 
 

 
 
ภาพท่ี  39  ภาพขั้นตอนการข้ึนโครงสร้างหลกัของรูปทรงดว้ยดินวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 
 
 ขั้นตอนการข้ึนโครงสร้างหลกัของรูปทรงดว้ยดิน  กระท าดงัน้ี 
  1. ขั้นตอนการท าท่ียืดดิน น าไมท่ี้มีความยาวประมาณ 5-7 เซนติเมตร สองช้ิน
น ามาผกูเขา้ดว้ยกนัท าให้เป็นกากบาทดว้ยลวดด า แลว้เหลือเส้นลวดไวเ้พื่อน าไปผกูกบัแกนเหล็ก
ประมาณ 20-30 เซนติเมตร 
  2. น าไมก้ากบาทท่ีมนัไวต้อนขั้นตอนท่ี 2 มามดัเขา้กบัโครงสร้างท่ีท าไวใ้น
ขั้นตอนท่ีหน่ึง ขนัตอนน้ีมีความส าคญัมาถา้ ไมน้้อยเกินไป หรอไมก้ระจายไม่ทัว่ถึงอาจท าให้ดิน
ร่วงได ้
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  3. ขั้นตอนการป้ัน น าดินท่ีเตรียมไวม้าข้ึนรูป วิธีการข้ึนควรข้ึนดินตามไม้
กากบาทก่อนและดึงลวดใหตึ้งก่อน เพื่อไม่ใหไ้มไ้ปกอง ๆ ให้ไมก้ระจายการรับน ้ าหนกัในสัดส่วน
ท่ีเท่า ๆ กนั จากนั้นก็ข้ึนตามแกนเหล็กจนเต็ม ช่วงข้ึนดินเร่ิมเต็มควรเช็คตลอดวา่ดินไดเ้ต็มยงั โดย
เช็คตามระนาบแบบหยาบ ๆ ไปก่อนเพื่อความรวดเร็วในการท างาน พอไดร้ะนาบเต็มแลว้เราค่อย
เร่ิมใส่รายละเอียดทีหลงั ขั้นตอนน้ีควรใชฝี้มือและสมาธิสูงมาก เพื่อเป้าหมายตามท่ีวางไว ้
 
 

 
 
ภาพท่ี  40  ภาพขั้นตอนการข้ึนโครงสร้างหลกัของรูปทรงดว้ยดินวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 
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ภาพท่ี  41  ภาพขั้นตอนการข้ึนโครงสร้างหลกัของรูปทรงดว้ยดินวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 (1) 
 
 

 
 
ภาพท่ี  42  ภาพขั้นตอนการข้ึนโครงสร้างหลกัของรูปทรงดว้ยดินวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 (2) 
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 ขั้นตอนการข้ึนโครงสร้างหลกัของรูปทรงดว้ยดิน  กระท าดงัน้ี 
 1. ขั้นตอนการท าพิมพ ์เตรียมแผน่อะลูมิเนียมเป็นช้ินขนาด 3-4 เซนติเมตร เพื่อ 
กั้นแบ่งพิมพโ์ดย เรียงฟิล์มท่ีตดัมาตามรอยท่ีเขียนเส้นไวบ้นตวัช้ินงานตามแบบท่ีไดศึ้กษามา และ
เร่ิมกระบวนการผสมปูนพลาสเตอร์ โดยเติมน ้ าและปูนพลาสเตอร์ในอตัราส่วน 1:1 โดยเติมน ้ าก็
และน าปูนมาผสมเขา้ดว้ยกนัและทิ้งไวส้ัก 1 นาที แลว้ผสมสีฝุ่ น จากนั้นใช้แปรงจุ่มปูนทาไปยงั
พื้นผิวของงานชั้นแรกก่อน รอจนปูนแห้งแลว้ ค่อยผสมปูนใหม่โดยที่ไม่ตอ้งใส่สีฝุ่ นอีก รอให้
ปูนหมาดแลว้ค่อยใชปู้นพอกให้มีความหนาประมาณ 2-3 เซนติเมตรจากผิวงาน โดยการพอกปูน 
จะตอ้งรอใหปู้น เซตตวัก่อน ดูจากเม่ือเอียงภาชนะใส่ปูน ปูนจะไม่ไหลเป็นน ้า จึงเร่ิมพอกดว้ยความ
รวดเร็วมิฉะนั้นปูนจะแขง็ตวัก่อน 
 
 

 
 
ภาพท่ี  43  ภาพขั้นตอนการท าพิมพว์ทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 (1) 
  



46 

 

 

 

 2. เม่ือเราท าการพอกพิมพเ์สร็จ ขั้นตอนต่อไปเป็นขั้นตอนเอาพิมพอ์อกจากงาน 
หาตะเข็บของพิมพโ์ดยให้เจอ ใชส่ิ้วเซาะตามรอยอะลูมิเนียมท่ีกั้นก่อนหนา้น้ี จบัพิมพป์ูนพลาสเตอร์
ดว้ยไม ้เพื่อใช้จบัและเสริมความแข็งแรงของพิมพ ์หลงัจากนั้นก็ถอดพิมพจ์ากดิน โดยใช้น ้ าราด
ตามรอยแบ่งของพิมพ ์เพื่อใหดิ้นท่ีติดกบัปูนร่อนออกจากกนั  แลว้จึงดึงพิมพอ์อกโดยง่าย  
 
 

 
 
ภาพท่ี  44  ภาพขั้นตอนการท าพิมพว์ทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 (2) 

 
 



47 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  45  ภาพขั้นตอนการท าพิมพว์ทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 (3) 
 
 3. ขั้นตอนการหล่องาน ท าความสะอาดพิมพด์ว้ยน ้ า ขดัให้สะอาดแลว้ตากพิมพ์
ให้แห้ง หลงัจากนั้นใช้วาสลีนทาพิมพใ์ห้ทัว่ ในส่วนน้ีเป็นการป้องกนัไม่ให้ผิวงานติดกบัพิมพ ์
จากนั้นก็ทิ้งไวใ้หแ้หง้ประมาณ 1-2 ชัว่โมง จากนั้นก็ผสมคอนกรีตมาเทลองในแม่พิมพ ์เวน้จงัหวะ
ของระนาบตามท่ีตอ้งการดว้ยกระดาษ การเวน้น้ีท าเพื่อให้เหล็กเส้นท่ีดดัไวโ้ผล่ออกมากให้เห็น
เป็นโครงสร้าง จากนั้นก็ทิ้งไวป้ระมาณ 24 ชั่วโมง หลงัจากนั้นทุบแม่พิมพ์ออกท าความสะอาด
ช้ินงานและจึงน ามาขดัแต่ง ถือวา่เป็นอนัเสร็จในขั้นตอนหล่อช้ินงาน 
 

 
 

ภาพท่ี  46  ภาพขั้นตอนการข้ึนโครงสร้างดว้ยเหล็กวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 (1) 
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 4. ขั้นตอนการดดัเหล็กมาเป็นโครงสร้างในช้ินงาน ขั้นตอนการดดัเหล็กในพิมพ์
ท่ีละส่วน น ามาข้ึนรูปเหล็กดว้ยความถ่ีท่ีตอ้งการ ดดัให้รอบแลว้เช่ือมตามระนาบ พยายามคุมเหล็ก
ใหรั้ดช้ินงานท่ีสุด เพื่อไม่ใหช้ิ้นงานคลาดเคล่ือนจากตน้แบบ 
 
 

 
 
ภาพท่ี  47  ภาพขั้นตอนการข้ึนโครงสร้างดว้ยเหล็กวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 (2) 
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ภาพท่ี  48  ภาพขั้นตอนการหล่อผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 
 
 5. ขั้นตอนการประกอบ น าผลงานแต่ละส่วนมาประกอบเขา้ดว้ยกนั เช่น โครงเหล็ก 
วสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองไม ้เคร่ืองมือมาประกอบใหเ้ขา้กนัตามโครงสร้างท่ีเราก าหนดไว ้
 6. ขั้นตอนสุดทา้ย ท าความสะอาดผลงานให้เรียบร้อยก่อนน าไปจดัวางก็ถือวา่
เป็นอนัเสร็จสมบูรณ์ 
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ภาพท่ี  49  ภาพขั้นตอนการทุบแม่พิมพว์ทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 
 

 
 
ภาพท่ี  50  ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบรูณ์วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 (1) 
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ภาพท่ี  51  ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบรูณ์วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 (2) 
 
 

 
 
ภาพท่ี  52  ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบรูณ์วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 (รายละเอียด) (1) 
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ภาพท่ี  53 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบรูณ์วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 (รายละเอียด) (2) 
 
 

 
 

ภาพท่ี  54  ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบรูณ์วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 (รายละเอียด) (3) 
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ภาพท่ี  55 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบรูณ์วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 (รายละเอียด) (4) 
 

 
 

ภาพท่ี  56  ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบรูณ์วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 (รายละเอียด) (5) 
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ภาพท่ี  57  ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบรูณ์วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี  3 (รายละเอียด) (6) 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์และการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ 

 

 ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชุดวิถีชีวิตกรรมกร ผลงานทั้งหมดเกิดจากการหยิบยกเร่ืองราว

ของกลุ่มคนผูใ้ชแ้รงงาน จากนั้นจึงมีการศึกษาอยา่งจริงจงัในหลาย ๆ มิติ สร้างสรรคผ์ลงานทั้งหมด

อยู่ภายใตก้รอบแนวความคิดในเร่ืองวิถีชีวิตกรรมกร ซ่ึงขา้พเจา้ได้มุ่งประเด็นไปที่ผลกระทบ

ท่ีเกิดข้ึนจากการท างานอยา่งหนกัหน่วง เช่น ผละกระทบจากการพกัผอ่นไม่เพียงพอ ผลกระทบจาก

การท างานท่ีหนกัเกินร่างกายจะรับได ้ผลกระทบจากอุบติัเหตุต่าง ๆ เป็นตน้ นอกจากน้ียงัมีการสืบคน้

สารข่าวสารบา้นเมืองเก่ียวกบัผูใ้ชแ้รงงาน และท่ีส าคญัคือการศึกษาคน้หาวิธีการถ่ายทอดออกมา

เป็นผลงานประติมากรรม  

 เน่ืองดว้ยผูส้ร้างสรรคต์อ้งการแสดงอารมณ์ความรู้สึกตามแนวความคิดในเน้ือหาของ

ความเศร้าและสะเทือนใจในวิถีชิวิตกรรมกร กลุ่มคนท่ีตอ้งท างานอยา่งหนกัจนส่งผลกระทบไปสู่

ร่างกายและจิตใจท่ีผดิปกติและทรุดโทรม ในการสร้างสรรคท์ั้งหมดน้ีขา้พเจา้ไดน้ าแนวทางทฤษฎี 

มิติเวลาท่ีทบัซอ้นกนั  อดีต ปัจจุบนั อนาคต อยูบ่นกาลเวลาเดียวกนั เป็นแนวทางในการคน้หาและ

ถ่ายทอดออกมาทางงานประติมากรรม ดงันั้นผลงานแต่ละช้ินจึงใช้ลกัษณะท่ีมีการทบัซ้อนของ

รูปทรง ในรูปแบบทบัซ้อนแบบซ ้ ารูป และทบัซ้อนแบบหล่อหลอมเขา้ดว้ยกนั จนก่อเกิดมิติใหม่

ข้ึนมาในรูปแบบท่ีมีความเฉพาะภายใต้การควบคุมของข้าพเจ้า เม่ือมีการสร้างสรรค์ผลงาน

ประติมากรรมแลว้จึงมีความจ าเป็นตอ้งอาศยัทศันะธาตุต่าง ๆ ในการประกอบรูปทรงข้ึนมา เช่น  

เส้น น ้ าหนกั ท่ีวา่ง สี และพื้นผิว เป็นตวัก าหนดขอบเขตพื้นท่ีการท างานของรูป กลายเป็นสัญลกัษณ์

การแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกของขา้พเจา้ 

 เม่ือเน้ือหาสาระมีท่ีมาจากเร่ืองวิถีชีวิตผูค้น รูปร่างคนจึงเป็นปัจจยัหลกัในการศึกษา

วทิยานิพนธ์น้ีในการน ารูปร่างคนมาใช ้ขา้พเจา้หยิบยกมาในฐานะรูปทรงสัญลกัษณ์การแสดงออก 

เช่น ท่านัง่พกัในอาการเหน่ือยลา้ การนอน การเดิน เป็นตน้ ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะถูกจดัการดว้ยวิธีการท่ี

กล่าวมาขา้งตน้ คือวธีิการทบัซอ้น วธีิการซ ้ ารูปในรูปแบบต่าง ๆ และอาศยัตวัวสัดุเป็นตวัน าพาผูช้ม  
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ให้เกิดสุนทรียภาพในดา้นเน้ือหาท่ีลึกซ้ึงข้ึน ดงันั้นการสร้างสรรคจึ์งมีความจ าเป็นท่ีตอ้งเลือกสรร 

วสัดุมาศึกษาควบคู่ไปพร้อม ๆ กบัการคน้หารูปทรง เน่ืองดว้ยวสัดุท่ีน ามาก็จะเป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีมี

สาระและเน้ือหาในชีวติประจ าวนัของกรรมกร  เช่น หิน ปูน ซีเมนตร์ เหล็ก ไม ้และนัง่ร้าน เป็นตน้ 

ในการสร้างสรรค์จึงเกิดความทา้ทาย และปัญหาต่าง ๆ ตามมาซ่ึงผูส้ร้างสรรค์มีการวิเคราะห์และ

แนวทางการแกไ้ขในบทน้ีเป็นช้ิน ๆ ไป 

 

การวเิคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 1 

 

 
 

ภาพท่ี  58  วเิคราะห์เส้น (Ling) วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
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 การวเิคราะห์เส้น (Ling) วทิยานิพนธ์ช้ินที่ 1 

 ในงานประติมากรรมช้ินท่ีหน่ึง ขา้พเจา้ไดก้ าหนด เส้น (Ling) ข้ึนมา 2 ลกัษณะ ดงัน้ี 

 1. เส้นโครงรอบนอก ( 0) เม่ือลากจุดรอบตวังานจะเห็นจะพบวา่รูปทรงจะมีลกัษณะ

ท่ีชดัเจน และความชดัเจนนั้นก็จะมีความต่อเน่ือง ซ่ึงเส้นรอบนอกน้ีขา้พเจา้ไดแ้บ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนท่ี 1 คือ ส่วนดา้นล่างของรูปมีลกัษณะเป็นเส้นตรง ขอบเขตชดัเจนอยูใ่นทรงเลขาคณิต จะให้

ความรู้สึกถึงความแข็งแรง ความดุดนัของรูปทรง ในส่วนท่ี 2 ส่วนบนของรูป เส้นจะมีลกัษณะล่ืนไหล 

มีความโคลง อยู่ในโครงสร้างอินทรียรูป ซ่ึงเม่ือเส้นทั้งหมดมาบรรจบกนัจะเกิดความขดัแยง้กนั

อยา่งรุนแรงในตวัรูป 

 2. เส้นโครงสร้างภายใน  ในสัณฐานของรูปจะมีลกัษณะท่ีชดัเจนคือเส้นแนวตั้ง 

(0) และเส้นแนวนอนที่ท ามุมเฉียงเล็กน้อย (0) เส้นตั้งคือส่วนที่รับน ้ าหนักรูปทรงทั้งหมด ซ่ึง

เส้นแนวตั้งสร้างข้ึนให้มีสัดส่วนท่ีน้อยกว่า รูปท่ีอยู่ในเส้นแนวนอนท าให้เกิดความหนัก และ

น ้าหนกัทั้งหมดกดลงมายงัรูปทรงขา้งล่าง ดว้ยการท ามุมท่ีมีความลาดเอียงเล็กนอ้ย รูปจึงมีลกัษณะ

การกดท่ีเบา การท างานของเส้นทั้งสองน้ีจะเป็นการท างานท่ีขดักนัอย่างรุนแรง ให้ความรู้สึกถึง

ความเด็ดขาดในตวัรูป เส้นโครงสร้างแนวราบ (0) ท่ีอยูใ่นโครงสร้างภายในของกล่องเส้นโครงสร้างน้ีมี

ส่วนท่ีท าใหเ้กิดความรู้สึกถึงความน่ิง ความสงบ เม่ือท างานคู่กบัเส้นสีแดงแลว้จะสร้างทิศทางของ

รูปใหเ้กิดความรู้สึกท่ีจมด่ิงของรูปและยงัท าหนา้ท่ีเป็นส่วนท่ีรองรับรูปทรงทั้งหมดไว ้
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ภาพท่ี  59  วเิคราะห์ท่ีวา่ง(Space) วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 

 การวเิคราะห์ทีว่่าง (Space) วทิยานิพนธ์ช้ินที่ 1 

 ในงานประติมากรรมช้ินท่ีหน่ึงขา้พเจา้ไดก้ าหนดท่ีวา่ง (space) ข้ึนมา 3 พื้นท่ี 

ไดแ้ก่ 

 1. พื้นท่ีว่างทั้งหมดรอบ ๆ ตวังาน คือ เส้นสีเหลือง 0 พื้นท่ีส่วนน้ีเป็นตวัก าหนด

รูปทรงทั้งหมดท่ีสร้างข้ึนมาในลกัษณะรูปทรงส่ีเหลียมผืนผา้ มีขอบเขตท่ีชัดเจน ภายในพื้นท่ีมี

รูปทรงเลขาคณิตกบัรูปทรงอินทรียรูปท่ีเกิดการเผชิญหน้าเพื่อสร้างความรู้สึกถึงความตึงเครียด 

และความรุนแรงของรูปทรงทั้งสอง 

 2. พื้นท่ีว่างในตวังาน พื้นท่ีส่วนน้ีได้แบบออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีพื้นท่ีสีแดง 0 

เป็นตวัก าหนดทิศทางของรูปใหอ้ยูใ่นเน้ือหาท่ีก าหนดไวใ้นช้ินงาน เป็นการก าหนดดว้ยดว้ยทิศทาง

ของขาส่งมายงัมือ มือท่ีช้ีไปยงัไปหน้า ใบหน้าท่ีหันไปในทิศทางส้ินสุดคือกล่อง รูปแบบการท างาน

พื้นท่ีน้ีเป็นการท างานของพื้นท่ีว่างท่ีใช้สัญลกัษณ์ อาการท่ีมีในท่าทางคน บ่งบอกถึงทิศทางการ

เคล่ือนไหวของรูปในเชิงนามธรรม เป็นพื้นท่ีในลกัษณะรูปทรงเปิด ส่วนพื้นท่ีว่างแบบปิด พื้นท่ี

ส่วนน้ีสร้างความต่อเน่ืองของจงัหวะ และปริมาตรในรูปทรง ท าให้เป็นจุดเด่นในงาน พื้นท่ีวา่งส่วนน้ี
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สร้างเพื่อจะเน้นให้เกิดความรู้สึกท่ีหนกัของรูป และเป็นพื้นท่ีท่ีรูปทรงทั้งสองมาบรรจบกนั และ

แยกออกจากกนัระหวา่งพื้นท่ีดา้นล่าง 

 3. พื้นท่ีวา่งส่วนสีน ้ าเงิน 0 คือ พื้นท่ีทบัซ้อน พื้นท่ีส่วนน้ีเกิดจุดหมุนระหวา่งสอง

รูปทรง และอีกหน้าท่ีหน่ึงคือพื้นท่ีท่ีไม่สามารถมองเห็นในตวังานแต่เราสามารถสัมผสัได ้พื้นท่ี

ตรงน้ีเกิดข้ึนมาจากท่าทางระหวา่งนอนกบันัง่ท่ีทบัซอ้นกนัอยู ่ในส่วนท่านัง่มีบางส่วนท่ีหายไป แต่

ดว้ยรูปทรงคนท่ีเราเคยเห็นจนชินตาจนเกิดภาพในความจ า การน ามาแค่ส่วนขาจึงท าให้รู้สึกไดว้่า

พื้นท่ีส่วนน้ียงัมีคนอยู ่

 

 การวเิคราะห์รูปทรง (Form) วทิยานิพนธ์ช้ินที่ 1 

 ผลงานช้ินท่ี 1 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมช้ินน้ี ได้น ารูปทรงมาใช้ใน

หลายลกัษณะ แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี สีแดงคือรูปทรงโปร่งของวสัดุ สีน ้ าเงินรูปทรงคนท่ีเรียบตึง 

สีเหลืองรูปทรงเลขาคณิต ทั้งสามลกัษณะน้ีน ามาอยู่ในรูปเดียวกนัเพื่อสร้างความหมายของการ

อยูร่่วมกนัในลกัษณะท่ีขดัแยง้กนั แยกยอ่ยไดด้งัน้ี 

 1. รูปทรงของวสัดุในกรอบสีแดง มีลกัษณะโปร่งของระนาบ เหล็กเส้นท่ีมีความแข็ง

และเป็นวสัดุจริงท่ีน ามาใชใ้นส่วนของขา เพื่ออธิบายถึงบริบทการท างานของรูปสองส่วน ระหวา่ง

ทึบและโปร่งท่ีแยกกนัอย่างชัดเจน แต่อยู่ในสถานะเดียวกนั และอีกหน้าท่ีหน่ึงคือช่วยส่งเสริม

รูปทรงทั้งหมดใหเ้กิดความรู้สึกของภาวะท่ีจมด่ิงในอาการนอน 

 2. รูปทรงคนเรียบตึงในกรอบสีน ้ าเงิน เป็นรูปทรงท่ีทบัซ้อนกนัอยูร่ะหวา่งการนอน

และการนัง่ ในส่วนการท างานในลกัษณะมีความต่อเน่ืองความล่ืนไหลของระนาบ ท างานเป็นกลุ่มกอ้น

สร้างความหมายของการอยูด่ว้ยกนัแบบขดัแยง้กนั ทิศทางท่ีจมด่ิงลง 

 3. รูปทรงเลขาคณิตในกรอบสีเหลือง ในส่วนท่ีเป็นรูปทรงของกล่องเคร่ืองมือและ

ฐานตั้ง แยกการท างานดงัน้ี ส่วนหมอนเป็นรูปทรงท่ีมีความโปร่ง การท างานคือเป็นจุดส้ินสุดของ

รูปทรงทั้งหมด รูปทรงทั้งหมดจะท ามุมในแนวด่ิงรับกบักล่องท่ีมีความวา่งเปล่า ส่ือให้เห็นถึงภาวะ

ของการด าด่ิงไปกบัความเหน่ือยลา้ในช่วงการนอนหลบั อีกรูปทรงหน่ึงเป็นรูปทรงเลขาคณิตทึบ 

ท าหน้าท่ีเป็นส่วนฐานรองรับรูปทรงทั้งหมด ก าหนดให้มีขนาดเท่ากบัสัดส่วนจริงของโลงศพ 
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ท างานร่วมกบัรูปทรงคนขา้งบน ส่ือความหมายถึงความตายท่ีอยู่เบ้ืองบน และร่วงลงมายงัพื้นล่าง

แบบจมด่ิง 

 

 การวเิคราะห์ระนาบ (plane) วทิยานิพนธ์ช้ินที่ 1 

 ผลงานช้ินท่ี 1 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมช้ินน้ีได้น าระนาบมาใช้

ลกัษณะแบ่ง 2 ลกัษณะดงัน้ี ระนาบโคง้งอบรรจบกนัและระนาบจนเกิดรูปทรงคนและระนาบท่ีมี

ความตรงบรรจบจบกนัและท ามุมเป็นรูปทรงทางเลขาคณิตทั้ง2 ลกัษณะน้ีน ามาอยูใ่นรูปเดียวกนั

เพื่อสร้างความหมายของการอยูร่่วมกนัในลกัษณะท่ีขดัแยง้กนั แยกยอ่ยไดด้งัน้ี 

 1. ระนาบ 3 มิติ ท่ีมีความโคง้มน ใชใ้นรูปทรงคน สร้างในลกัษณะท่ีทึบตนัและตึง

โคง้มนล่ืนไหล มีความแขง็จนกลายเป็นวตัถุ ภายในรูปมีจุดเด่นท่ีระนาบดา้นหนา้ท่ีมีความต่อเน่ือง

ในทิศทางแนวด่ิง และส่วนท่ีเป็นระนาบแนวลึกเพื่อสร้างความลึกให้บงัคบัรูปให้มีอากาศของการ

พลิกตัวของรูปในลักษณะท่ีทับซ้อน เพื่อเกิดจังหวะท่ีต่อเน่ืองกันแบบกลุ่มก้อน จนมีอาการ

เคล่ือนไหวของรูปในแนวด่ิง 

 2. ระนาบ 2 มิติ เลขาคณิตเกิดจากการชนกนัระหวา่งดา้นหนา้ ดา้นบน ดา้นขา้ง ท ามุม

จนกลายเป็นกล่องส่ีเหล่ียมท่ีมีความแข็งแรง สร้างความมัน่คงให้แก่รูป ท าหนา้ท่ีเป็นส่วนฐานรองรับ

รูปทรงทั้งหมด ก าหนดให้มีขนาดเท่ากบัสัดส่วนจริงของโลงศพ ท างานร่วมกบัรูปทรงคนขา้งบน 

ส่ือความหมายถึงความตายท่ีอยูเ่บ้ืองบน และร่วงลงมายงัพื้นล่างแบบจมด่ิง 
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ภาพท่ี  60  การวเิคราะห์พื้นผิว (Texture) วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 

 

 การวเิคราะห์พืน้ผวิ (Texture) วทิยานิพนธ์ช้ินที่ 1 

  ผลงานช้ินท่ี 1 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมขา้พเจ้าช้ินน้ีได้น าลักษณะ

พื้นผวิมาใชใ้นผลงานช้ินน้ีใน 3ลกัษณะดงัน้ี สีแดงคือพื้นผิวของวสัดุ สีน ้ าเงินคือผิวท่ีเรียบตึง สีเหลือง

คือพื้นผิวหยาบ ทั้งสามลกัษณะน้ีน ามาอยูใ่นรูปเดียวกนัเพื่อสร้างความหมายของการอยูร่่วมกนัใน

ลกัษณะท่ีขดัแยง้กนั แยกยอ่ยไดด้งัน้ี 

  1. พื้นผิวของวสัดุในกรอบสีแดง มีลกัษณะหยาบเหล็กเส้นท่ีมีความแข็งและเป็น

ผิวของวสัดุจริงท่ีน ามาใช้ ในส่วนของขาและหมอนพื้นผิวเหล็กเส้นน้ีน ามาเพื่ออธิบายถึงบริบท

การท างานของกรรมกรก่อสร้าง ในส่วนน้ีสร้างข้ึนเพื่อแทนค่าน ้าหนกัของรูปดว้ยการเปิดให้อากาศ

ไหลผา่นท าใหมี้ความรู้สึกถึงความเบาและโปร่งของรูป 
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  2. พื้นผวิเรียบตึงในกรอบสีน ้าเงิน คือรูปทรงคน ในส่วนท างานในลกัษณะมีความแข็ง

มีความล่ืนไหลและมีความต่อเน่ืองของระนาบท างานเป็นกลุ่มก้อน ในอาการของคนท่ีทบัซ้อน

ระหวา่งการนัง่และนอน สร้างความความหมายของการอยูด่ว้ยกนัแบบขดัแยง้กนั 

  3. พื้นผิวหยาบในกรอบสีเหลือง ในส่วนท่ีเป็นฐาน พื้นผิวส่วนน้ีมีขอบเขตท่ีชดัเจน

อยู่ในระนาบท่ีตรงเป็นเหล่ียมสัน พื้นผิวส่วนน้ีจะมีลกัษณะเหมือนจริง สร้างมาจากดินท าหน้าท่ี

รองรับรูปทั้งหมดไวส่ื้อใหเ้ห็นถึงรูปทรงทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากความเป็นจริง 

 

การวเิคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 2 

 

 
 

ภาพท่ี  61  วเิคราะห์เส้น (Ling)วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 

 

 การวเิคราะห์เส้น (Ling) วทิยานิพนธ์ช้ินที่ 2  

 ในงานประติมากรรมช้ินท่ีหน่ึง ขา้พเจา้ไดก้ าหนดเส้น (Ling) ข้ึนมา 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

 1. เส้นโครงสร้างรอบนอก (0) เม่ือลากจุดรอบตวังานจะพบวา่จะเกิดเส้นรอบนอก

ในลกัษณะ 2 ส่วน คือ ส่วนบนและส่วนล่างท่ีมีลกัษณะต่างกนั ดงัน้ี ส่วนท่ี 1 คือส่วนดา้นล่างของรูป

มีลกัษณะเป็นเส้นตรงขอบเขตชดัเจนอยูใ่นทรงเลขาคณิต จะให้ความรู้สึกถึงความแข็งแรง ความดุดนั 

ของรูปทรง ในส่วนท่ี 2 ส่วนบนของรูป เส้นจะมีลกัษณะโคง้มีทิศทางผลกัดนัให้เคล่ือนท่ีไปดา้นหนา้ 

ซ่ึงเม่ือเส้นทั้งหมดเม่ือมาบรรจบกนัจะเกิดการท างานในลกัษณะท่ีขดัแยง้กนัอยา่งรุนแรงในตวัรูป 
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 2. เส้นโครงสร้างภายใน ในสัณฐานของรูปจะมีลกัษณะท่ีชดัเจนคือเส้นแนวตั้ง (0) 

และเส้นแนวนอนท่ีท ามุมเฉียงเล็กน้อย (0) เส้นตั้งคือส่วนท่ีรับน ้ าหนกัรูปทรงทั้งหมด ซ้ึงเส้นตั้ง

สร้างข้ึนให้มีสัดส่วนท่ีน้อยกว่ารูปท่ีอยู่ในเส้นแนวนอนท าให้เกิดความหนกั และน ้ าหนกัทั้งหมด

กดลงมายงัรูปทรงขา้งล่าง ดว้ยการท ามุมท่ีมีความลาดเอียงเล็กน้อย รูปจึงมีลกัษณะการกดที่เบา 

การท างานของเส้นทั้งสองน้ีจะเป็นการท างานท่ีขดักันอย่างรุนแรง เพื่อให้ความรู้สึกถึงความ

เด็ดขาดในตวัรูป เส้นในแนวราบ (จ) ท่ีอยู่ในโครงสร้างของกล่องเส้น โครงสร้างน้ีมีส่วนท่ีท าให้

เกิดความรู้สึกถึงความน่ิง ความสงบ ซ่ึงเป็นส่วนท่ีรองรับรูปทรงทั้งหมดไว ้

 

 

ภาพท่ี  62  วเิคราะห์ท่ีวา่ง (Space) วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 

 การวเิคราะห์ทีว่่าง (Space) วทิยานิพนธ์ช้ินที่ 2 

 ในงานประติมากรรมช้ินท่ีหน่ึง ขา้พเจา้ไดก้  าหนดท่ีวา่ง (space) ข้ึนมา 3 พื้นท่ี 

ไดแ้ก่ 

 1. พื้นท่ีว่างทั้งหมดรอบ ๆ ตวังานคือเส้นสีเหลือง 0 พื้นท่ีส่วนน้ีเป็นตวัก าหนด

รูปทรงทั้งหมดท่ีสร้างข้ึนมาในลกัษณะรูปทรงส่ีเหลียมผืนผา้ มีขอบเขตท่ีชัดเจนภายในพื้นท่ีมี
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รูปทรงเลขาคณิตกบัรูปทรงอินทรียรูปท่ีเกิดการเผชิญหน้า เพื่อสร้างความรู้สึกถึงความตึงเครียด

และความรุนแรงของรูปทรงทั้งสอง 

 2. พื้นท่ีวา่งในตวังาน พื้นท่ีส่วนน้ีไดแ้บ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนท่ีพื้นท่ีสีแดง 0 เป็น

ตวัก าหนดทิศทางของรูปใหอ้ยูใ่นเน้ือหาท่ีก าหนดไวใ้นงานช้ินนั้นดว้ยดว้ยทิศทางของมือส่งมายงัขา 

ขาท่ีช้ีไปยงัขาอีกขา้ง และส่งไปยงัหน้าในทิศทางท่ีเป็นวงกลมไม่มีจุดส้ินสุด รูปแบบการท างาน

พื้นท่ีน้ีเป็นการท างานของพื้นท่ีว่างสร้างความต่อเน่ืองของจงัหวะ ท่ีใช้สัญลกัษณ์อาการท่ีมีใน

ท่าทางคน บ่งบอกถึงทิศทางการเคล่ือนไหวของรูปในเชิงนามธรรมส่ือถึงการเดินทางไปขา้งหน้า

แบบล่องลอยแบบไม่มีจุดหมายเป็นพื้นท่ีในลกัษณะรูปทรงเปิด ส่วนพื้นท่ีวา่งแบบปิด พื้นท่ีส่วนน้ี 

และปริมาตรในรูปทรง ท าให้เป็นจุดเด่นในงาน พื้นท่ีวา่งส่วนน้ีสร้างเพื่อจะเนน้ให้เกิดความรู้สึกท่ี

หนกัของรูป 

 3. พื้นท่ีว่างส่วนสีน ้ าเงิน 0คือพื้นท่ีทบัซ้อนพื้นท่ีส่วนน้ีเป็นเกิดจุดหมุนระหว่าง

สองรูปทรง และอีกหนา้ท่ีหน่ึงคือพื้นท่ี ท่ีรูปทรงทั้งสองมาบรรจบกนั และแยกออกจากกนัระหวา่ง

รูปแนวนอนกบัรูปแนวตั้ง ท่ีทบัซอ้นกนัอยู ่ในและอาศยัเพิ่งหากนัไปขา้งหนา้แบบไร้จุดหมาย 

 

 การวเิคราะห์รูปทรง (Form) วทิยานิพนธ์ช้ินที่ 2 

 ผลงานช้ินท่ี 2 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมช้ินน้ีได้น ารูปทรงมาใช้ใน

หลายลกัษณะ แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ ดงัน้ี สีแดงคือรูปทรงโปร่งของวสัดุ สีน ้ าเงินรูปทรงคนท่ีเรียบตึง 

สีเหลืองรูปทรงเลขาคณิต ทั้งสามลกัษณะน้ีน ามาอยูใ่นรูปเดียวกนัเพื่อสร้างความหมายของการอยู่

ร่วมกนัในลกัษณะท่ีขดัแยง้กนั แยกยอ่ยไดด้งัน้ี 

 1. รูปทรงของวสัดุในกรอบเหลือง มีลกัษณะโปร่งของเหล็กเส้นท่ีมีความแข็งและ

เป็นวสัดุจริงท่ีน ามาใช้ในส่วนของขาเพื่ออธิบายถึงบริบทการท างานของรูปสองส่วนระหว่างทึบ

และโปร่งท่ีแยกกนัอย่างชดัเจนแต่อยูใ่นสถานะเดียวกนั และอีกหนา้ท่ีหน่ึงคือช่วยส่งเสริมรูปทรง

ทั้งหมดใหเ้กิดความรู้สึกของภาวะการเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้แบบล่องลอย 

 2. รูปทรงคนเรียบตึงในกรอบสีน ้ าเงิน เป็นรูปทรงท่ีทบัซ้อนกนัอยูร่ะหว่างการนอน

และการเดิน ในส่วนการท างานในลกัษณะมีความต่อเน่ืองความล่ืนไหลของระนาบการท างานเป็น

กลุ่มกอ้น สร้างความหมายของการอยูด่ว้ยกนัแบบขดัแยง้กนั ทิศทางการเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ 
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 3. รูปทรงเลขาคณิตในกรอบสีแดง ในส่วนท่ีเป็นรูปทรงของกล่องเคร่ืองมือและ

ฐานตั้ง เป็นรูปทรงเลขาคณิตทึบท าหน้าท่ีเป็นส่วนฐานรองรับรูปทรงทั้งหมด ก าหนดให้มีขนาด

เท่ากบัสัดส่วนจริงเท่าทางเดินแคบ ๆ และมีลอยรองเทา้ท่ีเดินบนกล่อง ท างานร่วมกบัรูปทรงคน

ขา้งบน ส่ือความหมายถึงการเดินทางในท่ีแคบ ๆเดินดว้ยความล าบากและไร้จุดหมาย 

 

 การวเิคราะห์ระนาบ (plane) วทิยานิพนธ์ช้ินที่ 2 

 ผลงานช้ินท่ี 2 การสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมช้ินน้ีไดน้ าระนาบมาใช ้แบ่งได ้ 

2 ลกัษณะดงัน้ี ระนาบโคง้งอบรรจบกนัและระนาบจนเกิดรูปทรงคนและระนาบท่ีมีความตรง

บรรจบกนั ท ามุมเป็นรูปทรงเลขาคณิต ทั้ง 2 ลกัษณะน้ีน ามาอยูใ่นรูปเดียวกนัเพื่อสร้างความหมาย

ของการอยูร่่วมกนัในลกัษณะท่ีขดัแยง้กนั แยกยอ่ยไดด้งัน้ี 

 1. ระนาบ 2 มิติ เลขาคณิตเกิดจากการชนกนัระหวา่งดา้นหนา้ ดา้นบน ดา้นขา้ง ท ามุม

จนกลายเป็นกล่องส่ีเหล่ียมท่ีมีความแข็งแรง สร้างความมัน่คงให้แก่รูป ท าหนา้ท่ีเป็นส่วนฐานรองรับ

รูปทรงทั้งหมดก าหนดให้มีขนาดเท่ากบัสัดส่วนจริงของโลงศพ ท างานร่วมกบัรูปทรงคนขา้งบน 

ส่ือความหมายถึงการเดินไปขา้งหนา้แบบล่องลอยข้ึนไปดา้นบน 

 2. ระนาบ 3 มิติ ท่ีมีความโคง้มน ใชใ้นรูปทรงคน สร้างในลกัษณะท่ีทึบตนัและตึง

โคง้มนล่ืนไหล มีความแขง็จนกลายเป็นวตัถุ ภายในรูปมีจุดเด่นท่ีระนาบดา้นหนา้ท่ีมีความต่อเน่ือง

ในทิศทางแนวด่ิง และส่วนท่ีเป็นระนาบแนวลึก สร้างเพื่อบงัคบัรูปให้มีอากาศของการพลิกตวัของ

รูปในลกัษณะท่ีทบัซอ้นเพื่อเกิดจงัหวะท่ีต่อเน่ืองกนัแบบกลุ่มกอ้นจนมีอาการเคล่ือนไหวของรูปใน

แนวเฉียงข้ึนไปดา้นบน ส่ือความหมายถึงการเดินไปขา้งหนา้แบบล่อยลอยข้ึนไปดา้นบน 
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ภาพท่ี  63  การวเิคราะห์พื้นผิว(Texture) วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 

 

 การวเิคราะห์พืน้ผวิ (Texture) วทิยานิพนธ์ช้ินที่ 2 

 ผลงานช้ินท่ี 2 การสร้างสรรค์ข้าพเจา้ผลงานประติมากรรมช้ินน้ีได้น าลักษณะ

พื้นผวิมาใชใ้นผลงานช้ินน้ี 3 ลกัษณะ ดงัน้ี สีแดงคือพื้นผิวของวสัดุ สีน ้ าเงินคือผิวท่ีเรียบตึง สีเหลือง

คือพื้นผิวหยาบ ทั้งสามลกัษณะน้ีน ามาอยูใ่นรูปเดียวกนัเพื่อสร้างความหมายของการอยูร่่วมกนัใน

ลกัษณะท่ีขดัแยง้กนั ดงัน้ี 

 1. พื้นผิวของวสัดุท่ีมีลักษณะหยาบเหล็กเส้น ในส่วนของขาและหมอนพื้นผิว

เหล็กเส้นน้ีน ามาเพื่ออธิบายถึงบริบทการท างานของกรรมกรก่อสร้าง ในส่วนน้ีสร้างข้ึนเพื่อแทนค่า

น ้าหนกัของรูปดว้ยการเปิดใหอ้ากาศไหลผา่นท าใหมี้ความรู้สึกถึงความเบาและโปร่งของรูป 

 2. พื้นผิวเรียบตึงคือรูปทรงคน ท างานในลกัษณะมีความแข็งมีความล่ืนไหลและ

ต่อเน่ืองท างานเป็นกลุ่มกอ้น ในอาการของคนท่ีทบัซอ้นระหวา่งการนัง่และนอน 

 3. พื้นผวิหยาบในส่วนท่ีเป็นฐาน พื้นผวิส่วนน้ีจะมีลกัษณะเหมือนจริง สร้างมาจากดิน 

ท าหนา้ท่ีรองรับรูปทั้งหมดไวส่ื้อใหเ้ห็นถึงรูปทรงทั้งหมดมีพื้นฐานมาจากความเป็นจริง 
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การวเิคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินที่ 3 

 

 
 

ภาพท่ี  64  วเิคราะห์เส้น (Ling)วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 

 

 การวเิคราะห์เส้น (Ling) วทิยานิพนธ์ช้ินที่ 3 

 ในงานประติมากรรมช้ินท่ี 3 ขา้พเจา้ไดก้  าหนดเส้น (Ling) ข้ึนมา 3 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

 1. เส้นโครงสร้างรอบนอก ( 0 ) เม่ือลากจุดรอบตวังานจะเห็นวา่เกิดเส้นรอบนอก 

เป็นเส้นตรง ขอบเขตชดัเจนอยูใ่นทรงเลขาคณิตส่ีเหล่ียม จะให้ความรู้สึกถึงความเป็นขอบเขตของ

รูปทรง เป็นตวัก าหนดพื้นท่ีทั้งหมดของตวังาน 

 2. เส้นโครงสร้างภายในเส้นสีเหลือง (0) เป็นเส้นท่ีปะติดปะต่อระหวา่งรูปทรงไปยงั

อีกรูปทรง ใหท้  างานเป็นกลุ่มกอ้นเส้นน้ีใชเ้หล็กนัง่ร้านเป็นตวัก าหนดทิศทาง ระหวา่งจุดหน่ึงไปยงั

อีกจุดหน่ึงอย่างต่อเน่ือง และในแต่ละจุดก็จะมีเส้นสีน ้ าเงิน (0)คือแกนท่ีถูกก าหนดให้ตั้ งเป็น

เส้นตรง ส่ือถึงความมัน่คง และสถิตน่ิง 

 

 

 



68 
 

 
 

ภาพท่ี  65  วเิคราะห์ท่ีวา่ง (Space) วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 

 

 การวเิคราะห์ทีว่่าง (Space) วทิยานิพนธ์ช้ินที่ 3 

 ในงานประติมากรรมช้ินท่ี 3 ขา้พเจา้ไดก้ าหนดท่ีวา่ง(space) ข้ึนมา 3 พื้นท่ีรูปทรง

เลขาคณิต พื้นท่ีขอบเขตทั้งหมดกบัพื้นท่ีวา่งระหวา่งรูปทรงคน และพื้นท่ีระหวา่งท่ีเดินทางเป็นเส้น

จากอาการของรูปทรงคน ท่ีเกิดการเผชิญหนา้เพื่อสร้างความรู้สึกถึงความตึงเครียดระหวา่งรูปทรงหน่ึง

กบัอีกรูปทรงหน่ึง 

 1. พื้นท่ีโครงสร้าง คือ พื้นท่ีทั้งหมดของตวังาน คือ เส้นสีเหลือง 0 ส่วนพื้นท่ีวา่ง

แบบปิด พื้นท่ีส่วนน้ีเป็นตวัก าหนดรูปทรงทั้งหมดท่ีสร้างข้ึนมาในลกัษณะรูปทรงส่ีเหลียมผืนผา้ มี

ขอบเขตท่ีชดัเจน ก าหนดไวเ้พื่อใหจ้  ากดัขอบเขตทั้งหมดของผลงาน และรักษาความเป็นกลุ่มกอ้น 

 2. พื้นท่ีปฏิสัมพนัธ์ ส่วนท่ีพื้นท่ีสีแดง 0 เป็นพื้นท่ีในลกัษณะรูปทรงเปิด เป็น

ตวัก าหนดทิศทางของรูปให้อยูใ่นเน้ือหาท่ีก าหนดไวใ้นช้ินงาน ดว้ยทิศทางของใบหนา้ส่งมายงัอีกหนา้ 

ในทิศทางท่ีเป็นวงกลมไม่มีจุดส้ินสุด สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งรูปหน่ึงไปยงัอีกรูปต่อเน่ืองกนัไป

เร่ือย ๆ จนเกิดเป็นบทสนทนา รูปแบบการท างานพื้นท่ีน้ีเป็นการท างานของพื้นท่ีวา่ง สร้างความ

ต่อเน่ืองของจงัหวะท่ีใชส้ัญลกัษณ์อาการท่ีมีในท่าทางคน บ่งบอกถึงทิศทางการเคล่ือนไหวของรูป

ในเชิงนามธรรมส่ือถึงการพบประพดูคุยในในช่วงเวลาพกัผอ่น 
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 3. พื้นท่ีว่าง ส่วนสีน ้ าเงิน 0 คือพื้นท่ีแบบเปิด พื้นท่ีส่วนน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีก าหนดให้

เป็นพื้นท่ีวา่ง เปิดใหอ้ากาศแทรกเขา้มาในงานในแต่ละรูป ท าใหรู้ปแต่ละรูปมีลกัษณะท่ีไม่สมบรูณ์ 

และความรู้สึกถึงอาการผุพงั แบบ ทรุดโทรมในแต่ละรูป และอีกหน้าท่ีคือเพื่อแยกให้รูปทรง

ทั้งหมดท างานเป็นหน่วยยอ่ย ๆ สร้างความเป็นกลุ่มกอ้น 

 4. พื้นท่ีทบัซ้อน เป็นพื้นท่ีท่ีท างานอยู่แต่เราไม่สามารถมองเห็น ก็คือพื้นท่ีของ

ช้ินส่วนรูปทรงคนท่ีหายไป แต่ก าหนดให้ตวัวสัดุเขา้มาท างานแทนท่ี พื้นท่ีส่วนน้ี น ามาใช้เพื่อส่ือ

ถึงสภาวะการทบัซอ้นกนัอยูร่ะหวา่งคนกบัวตัถุ อยูใ่นอาการท่ีทรุดโทรม 

 

 การวเิคราะห์ระนาบ(plane) วทิยานิพนธ์ช้ินที ่3 

 ผลงานช้ินท่ี 3 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมช้ินน้ีได้น าระนาบมาใช้

แบ่งเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี ระนาบโคง้งอบรรจบกนัและระนาบจนเกิดรูปทรงคน และระนาบท่ีมีความตรง

บรรจบกันและท ามุมเป็นรูปทรงเลขาคณิต ทั้ง2 ลักษณะน้ีน ามาอยู่ในรูปเดียวกันเพื่อสร้าง

ความหมายของการอยูร่่วมกนั แยกยอ่ยไดด้งัน้ี 

 1. ระนาบ 2 มิติ เลขาคณิตเกิดจากการชนกนัระหวา่งดา้นหนา้ ดา้นบน ดา้นขา้ง ท ามุม

จนกลายเป็นกล่องส่ีเหล่ียมท่ีมีความแข็งแรงสร้างความมัน่คงให้แก่รูป ท าหนา้ท่ีเป็นส่วนรอบนอก

รูปทรงทั้งหมดก าหนดให้มีพื้นท่ีล้อมรอบรูปทรงคนทั้งหมด ส่ือความหมายถึงขอบเขตท่ีเป็น

สภาพแวดลอ้มของคนงานก่อสร้าง 

 2. ระนาบ 3 มิติ ท่ีมีความโคง้มน ใชใ้นรูปทรงคน สร้างในลกัษณะท่ีทึบตนัและตึง

โคง้มนล่ืนไหล มีความแข็งจนกลายเป็นวตัถุ ภายในรูปมีความต่อเน่ืองในทิศทางแนวนอน และ

ส่วนท่ีเป็นระนาบแนวลึกสร้างเพื่อบงัคบัรูปให้มีอากาศของการนัง่พกัของรูปในลกัษณะท่ีทบัซ้อน

เพื่อเกิดจงัหวะท่ีต่อเน่ืองกนัแบบกลุ่มกอ้นมีอาการท่ีสถิตน่ิงของรูป ส่ือความหมายถึงการพกัผอ่น

ในลกัษณะท่ีไม่มีชีวติของผูค้นในกลุ่มนั้น 
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ภาพท่ี  66  การวเิคราะห์พื้นผิว (Texture) วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 

 

 การวเิคราะห์พืน้ผวิ (Texture) วทิยานิพนธ์ช้ินที่ 3 

 ผลงานช้ินท่ี 3 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมช้ินน้ีขา้พเจ้าได้น าลักษณะ

พื้นผิวมาใชใ้นผลงานช้ินน้ี 2 ลกัษณะดงัน้ี พื้นผิวของคอนกรีตท่ีมีความหยาบ สองคือพื้นผิววสัดุท่ีมี

ความดา้นและขรุขระทั้งสองลกัษณะน้ีน ามาอยู่ในรูปเดียวกนัเพื่อสร้างความหมายของการอยูร่่วมกนั

ในลกัษณะท่ีขดัแยง้กนั ดงัน้ี  
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 1. พื้นผิวของคอนกรีตท่ีมีลกัษณะผิวท่ีหยาบ อยู่ในรูปร่างคน พื้นผิวน้ีน ามาเพื่อ

อธิบายถึงบริบทการท างานของกรรมกรก่อสร้าง ในส่วนน้ีสร้างข้ึนเพื่อแทนค่าภาวะแวดลอ้มของรูป

ดว้ยการเปิดใหอ้ากาศไหลผา่น ท าใหมี้ความรู้สึกถึงความทรุดโทรมและผพุงั 

 2. พื้นผวิดา้นอยูใ่นลกัษณะของตวัวสัดุท่ีแทรกในงาน ในส่วนท างานในลกัษณะมี

ความแขง็ มีความรุนแรงอยา่งต่อเน่ืองของรูปแทรกกนัอยูร่ะหวา่งคนกบัวตัถุ ท่ีท างานเป็นกลุ่มกอ้น 
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บทที่  5 
 

สรุป 

 

                  ผลงานศิลปะนิพนธ์ ชุดวิถีชีวิตกรรมกร ทั้งหมดเกิดจากความสนใจในเน้ือหาสาระ

ของกลุ่มคนผูใ้ชแ้รงงาน จากนั้นจึงมีการศึกษาคน้ควา้ในหลาย ๆ มิติเพื่อมาสู่การสร้างสรรคผ์ลงาน

ทั้งหมดอยูภ่ายใตแ้นวความคิดในวิถีชีวิตกรรมกร ซ่ึงขา้พเจา้ไดมุ้่งประเด็นไปท่ีการท างานอยา่งหนกั 

อนัน าไปสู่ผลกระทบทางร่างกายและจิตใจ โดยการน าเสนอช่วงเวลาพกัผ่อนเพื่อการกลบัมามี

พละก าลังท่ีจะต่อสู้ชีวิตใหม่อีกคร้ัง โดยเน้ือหาทั้งหมดน้ีอยู่ในฐานของความจริงท่ีเป็นอยู่ใน

สังคมไทย 

 ความรู้สึกท่ีเป็นนามธรรม น าสู่แนวทางทฤษฎี มิติเวลาท่ีทบัซ้อนกนั อนัเป็นแนวทาง

ในการคน้หาความรู้สึก น าไปสู่หลกัการทางความคิด การสร้างรูปทรงท่ีมีลกัษณะทบัซ้อนของ

รูปทรง ดว้ยวธีิการสร้างรูป 2 วธีิการ คือ การทบัซอ้นแบบซ ้ าระหวา่งรูปทรงคนกบัรูปคนในรูปทรง

เดียวกนั และการทบัซอ้นแบบผนึกกนัระหวา่งคนกบัวตัถุ 

 วิธีการท่ี 1 การทบัซ้อนระหว่างคนกบัคนในรูปทรงเดียวกันน้ี ได้อาศยัลักษณะ

อิริยาบทต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในวิถีชีวิตกรรมกร มุ่งเนน้ไปท่ีการประกอบสร้างให้เกิดอาการเคล่ือนไหว

ของรูป สร้างความรู้สึกถึงภาวะท่ีเกิดข้ึนในแต่ละช่วงเวลา วธีิการน้ีใชใ้นผลงานช้ินท่ี 1, 2  มีดงัน้ี 

  ผลงานช้ินท่ี 1 ขา้พเจา้น าเสนอให้เห็นถึงภาวะจมด่ิง เป็นการน าเสนอช่วงเวลา

พกัผอ่นของกรรมกรหลงัจากการท างานอยา่งหนกั จนร่างกายทรุดโทรม ในช่วงเวลาพกัผอ่น เก็บแรง

เพื่อท่ีจะลุกข้ึนมาสู้ใหม่ 

  ผลงานช้ินท่ี 2 ข้าพเจ้าน าเสนอให้เห็นถึงภาวะแห่งความไม่ส้ินหวงั น าเสนอ

ช่วงเวลาท างานของกรรมกร ในอาการเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ดว้ยความล าบากและยากเข็ญ แต่กระนั้น

เขาก็ยงัเดินต่อไป  
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 วธีิการท่ี 2 การทบัซ้อนแบบผนึกกนั ระหวา่งคนกบัวตัถุ ไดอ้าศยัลกัษณะอิริยาบทใน

ช่วงเวลาพกัผอ่นของกรรมกรมาสร้างรูป 

  ผลงานงานช้ินท่ี 3 เป็นการน าขอ้เสียจากวิธีการท่ี 1 มาแกไ้ข ้คือการน าขอมูลของ

กรรมกรมาใชม้ากข้ึน ทั้งในดา้นเทคนิคและขบวนการสร้างวสัดุอุปกรณ์มาใชแ้ละเช่ือมโยงเน้ือหา  

ท่ีมีในชีวิตประจ าวนัมาประกอบสร้าง ในลกัษณะใหม่ น าแสนอในรูปแบบประติมากรรม จดัวาง 

สร้างความเป็นกลุ่มกอ้น เป็นส่ิงเร้าใหเ้กิดภาวะความรู้สึกใหพ้ื้นท่ีส่วนนั้นมีชีวติข้ึน 

  

ขอ้เสนอแนะในผลงานชุดวทิยานิพนธ์ 

 1. ขอ้ดีในวธีิการ ในผลงานช้ินท่ี 1, 2 ขอ้ดีของผลงานคือแสดงให้เห็นถึงภาวะทางอารมณ์

ไดเ้ป็นอยา่งดี  การท างานของรูปทรงเป็นไปไดต้ั้งเป้าหมายท่ีวางไว ้

 2. ขอ้เสียในวธีิการ ในผลงานช้ินท่ี 1, 2  เร่ืองการน าขอ้มูลมาใชใ้นรูปทางอยูใ่นส่วนของ

อารมณ์มากเกินไป จนไม่สามารถบ่งบอกความเป็นลกัษณะจ าเพาะของความเป็นกรรมกรท่ีแทจ้ริง

ไดท้ั้งหมด ส่วนในเร่ืองวสัดุนั้นยงัไม่ตอบสนองในดา้นเน้ือหามากนกัเพราะเป็นไฟเบอร์กลาส 

 3. ขอ้ดีในส่วนวิธีการท่ี 2 ในผลงานชุดท่ี 3  ผลออกมาเป็นท่ีน่าพอใจมาก เม่ือมอง

ผลงานเราจะรู้สึกไดท้นัทีถึงท่ีมา ลกัษณะอาการท่ีเกิดข้ึนในวิถีชีวิตของกรรมกร ในเร่ืองวสัดุท่ีใชก้็

สอดคลอ้งไปกบัเน้ือหามาก 

 4. ขอ้เสียในวิธีการท่ี 2 ในผลงานชุดท่ี 3 เป็นเร่ืองเป็นของการติดตั้งผลงานเพราะเม่ือ

สร้างงานท่ีมีรูปแบบการจดัวางแลว้ ส่ิงแวดล้อมนั้นควรถูกจดัการไปดว้ย ซ่ึงในส่วนน้ีจะน าไป

แกไ้ขต่อไป 

 ความรู้ท่ีเกิดจากการค้นพบ ในช่วงการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดน้ีท าให้ข้าพเจ้า

ยอ้นกลบัไปตรวจสอบชุดความรู้ท่ีมีอยู่ ส่งเสริมและพฒันาการหลกัการเดิมท่ีมี สามารถแยกย่อย

ออกมาเป็นส่วน ๆ ตามล าดบัอยา่งขั้นตอนไดดี้ และมองเห็นถึงภาวะต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งชดัเจน 

 การสร้างสรรคผ์ลงานในเชิงวพิากษว์จิารณ์สังคม โดยส่ือให้เห็นสุนทรียภาพท่ีเกิดข้ึน

ผ่านผลงานประติมากรรม ในวิทยานิพนธ์น้ีข้าพเจ้าน าเสนอมุมมองท่ีมีต่อผูค้นชนชั้นแรงงาน 

ภายใตค้วามรู้ความเขา้ใจในสภาวะแวดลอ้มทั้งหมดของวิถีชีวิตกรรมกร ในฐานะคนท่ีประสบพบเจอ 

และเคยเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของบริบทนั้น ในแง่มุมความสะเทือนใจ เพื่อให้ผูท้ ัว่ไปได้เห็นและ
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ตระหนกัถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในความเป็นจริงของสังคมท่ียงัด าเนินอยู ่และนัน่ควรเป็นส่ิงท่ีผูค้นใน

สังคมควรจะรับรู้ เพื่อน าไปสู่แนวทางการแกไ้ขและพฒันา โดยหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่วิทยานิพนธ์น้ีจะ

เป็นส่วนหน่ึงของการสร้างสรรคส์ังคมของเราใหมี้ความเป็นอยูข่องวถีิชีวติท่ีดีข้ึน 
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