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บทคัดย'อ 

ความเชื่อเปKนธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับมนุษย0 และถือว2าเปKนวัฒนธรรมของมนุษย0อย2างหนึ่ง  ใน

การดำรงชีวิตของมนุษย0สมัยโบราณที่มีความเจริญทางด'านวิชาการน'อย ธวัช ปุณโณทก ได'กล2าวถึง

ความเชื่อไว'ว2า “ความเชื่อ คือ การยอมรับอันเกิดอยู2ในจิตสำนึกของมนุษย0ต2อพลังอำนาจเหนือ

ธรรมชาติที่เปKนผลดีหรือร'ายต2อบุคคลหรือสังคมนั้น ๆ แม'ว2าพลังอำนาจเหนือธรรมชาติเหล2านั้น ไม2

สามารถที่จะพิสูจน0ได'ว2าเปKนความจริง” การเข'าทรงเปKนความเชื่อที่เกี ่ยวข'องกับจิตวิญญาณ มี

รากเหง'าก2อขึ้นมาพร'อมกับการพัฒนาการทางจิตวิญญาณของมนุษย0 ม'าทรงหรือ ร2างทรงเทพเจ'าจีนท่ี

ออกมาเดินขบวนแล'วทำการทรมาน และทารุณกรรมตนเองด'วยวิธีการต2าง ๆ ด'วยความศรัทธา

เล่ือมใสของผู'ท่ีเปKนม'าทรงบ'างก็ไม2รู'สึกเจ็บปวดทรมานกาย 

ผู'ที่มีความเชื่อในพิธีกรรมนี้ จะมีทั้งผู'ที่เคารพศรัทธาเลื่อมใส แต2จะมีอีกกลุ2มที่ก'าวข'ามเส'น

ศรัทธาไปสู2ความงมงาย ภาพเฉพาะกิจกรรมเหล2านี้จึงเปKนแรงบันดาลใจ ในการสร'างสรรค0ศิลปนิพนธ0

นี้ เพื่อแสดงทัศนคติผ2านผลงานประติมากรรมในแต2ละกรณีศึกษา เพื่อการวิพากษ0และการเตือนสติ

ผู'คนให'พินิจพิเคราะห0ถึงคติความเชื่อในสังคม ที่มีแนวคิดผูกติดกระแสกับอำนาจเหนือธรรมชาติ อัน

เน่ืองด'วยความเช่ือความศรัทธา 
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Abstract 

It is accepted that belief is a nature of human and it is a culture in which the 

ancient people using in order to be alive. Mr. Thawat Poonnotok had mentioned that 

“Belief is the acceptance from human ,which occurred in our conscious, to the 

supernatural power that cause either good or bad things in one’s life, although there 

isn’t any proof what is true.” The Psychic is a belief that involve to the spirit. It’s 

together originated and developed within man soul. The Psychics of the Chinese God, 

who torture themselves in the various ways, may not be got hurt because they have 

faith in it.     

 People who believe in this rite could be both of faithfulness and credulity at 

the same time. Thus, it inspires me to produce this thesis from each case study to 

express some perspective via the sculpture works in order to be a criticism and a 

reminding works for people in society to scrutinize themselves about belief and faith 

which been associated with the power of supernatural for a long time.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

การสร'างสรรค0ผลงานศิลปนิพนธ0ชุด “ร2างทรง” สำเร็จลุล2วงได'ด'วยดีมีคุณภาพของการศึกษา

นั้น ก็ด'วยการบ2มเพาะความรู' อบรมสั่งสอนชี้แนะการสร'างสรรค0จากความกรุณาของคณาจารย0

ภาควิชาประติมากรรมทุกท2าน จึงขอขอบพระคุณคณาจารย0ภาควิชาประติมากรรมและคณาจารย0

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ0ทุกท2านเปKนอย2างสูง 

ข'าพเจ'าขอน'อมรำลึกพระคุณบิดามารดา บุคคลผู'ให'ชีวิต ความคิด สติป�ญญาและหัวใจที่รัก

ในศิลปะของข'าพเจ'าเสมือนมีผู'ช2วยหลักในการทำงานของข'าพเจ'าให'ลุล2วงไปได'ด'วยดี บุคคลเหล2าน้ีคือ

ครอบครัวของข'าพเจ'า 

ขอขอบคุณเพื่อน ๆภาควิชาประติมากรรม ผู'เปKนทั้งเพื่อนและครู เพื่อน ๆรุ2น 71 รุ2นพ่ี รุ2น

น'องคณะจิตรกรรมฯ กลุ2มคนสำคัญที่ทำให'การศึกษาตลอด 5 ปE ดำเนินไปอย2างสนุกสนานและ

สมบูรณ0แบบ
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คำนำ 

 เอกสารฉบับนี้เปKนศิลปนิพนธ0ภาคเอกสาร สาขาวิชาทัศนศิลปA วิชาเอกประติมากรรมของคณะ

จิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ0 มหาวิทยาลัยศิลปากร หัวข'อ “ร2างทรง” (Spiritualism) ตาม

หลักสูตรการศึกษาชั้นปริญญาศิลปบัณฑิต โดยเรียบเรียงให'สามารถเข'าถึงกระบวนการการศึกษาอันเปKน

การสร'างสรรค0ผลงาน ตั้งแต2การหาแรงบันดาลใจจนถึงสรุปและประมวลความคิดทั้งหมดจนกลายเปKน

ผลงานประติมากรรม ซึ่งศิลปนิพนธ0ชุดนี้ไม2ได'มุ2งเน'นวิจารณ0 กล2าวหาอย2างมุ2งร'ายต2อสิ่งศักดิ์สิทธิ์และ

ศาสนา เพียงแต2เปKนการเป�ดเผยความจริงต2อพิธีกรรมและขัดต2อหลักของพุทธศาสนา 

 ข'าพเจ'าหวังเปKนอย2างยิ่งว2า ศิลปนิพนธ0ชุดนี้จะเปKนส2วนหนึ่งให'ผู'พบเห็นได'พิจารณาไตร2ตรองต2อ

ปรากฏการณ0ที ่พบเจอในสังคมและเปKนประโยชน0แก2ผู 'ที ่สนใจทั ้งด'านเนื ้อหาและรูปแบบผลงาน

ประติมากรรมของข'าพเจ'าไม2มากก็น'อย 
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บทท่ี1 

บทนำ 

ความเป/นมาและความสำคัญของป9ญหา 

 

ความเชื่อ มีอยู/หลายความหมาย นักวิชาการและผู:รู:ส/วนใหญ/ได:ให:ความหมายของความเช่ือ

ไว:ดังนี้ กล/าวคือ ความเชื่อ คือ การยอมรับว/าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปFนความจริงหรือเปFนสิ่งที่เราไว:ใจที่เปFนรูป

ของความเชื ่อนั ้นไม/จำเปFนว/าจะต:องเปFนความจริงที ่ตรงตามหลักเหตุผลหรือหลักวิทยาศาสตรM 

ตัวอย/างเช/น คนที่เชื่อในฤกษMยามก็จะถือว/า วันเวลาการโคจรของดวงดาวจะก/อให:เกิดผลต/อตัวมนุษยM 

คนที่เชื่อเครื่องรางของขลังก็จะมีความยึดมั่นว/า เครื่องรางของขลังให:คุณให:โทษแก/ตนได:จริง ตัวอย/าง

ของความเชื่อ ได:แก/ ไสยศาสตรM โหราศาสตรM โชคลาง ของขลัง ผีสาง นางไม: ความเชื่ออำนาจลึกลับ 

ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ อิทธิฤทธ์ิปาฏิหาริยMเหล/าน้ีเปFนต:น 

 

 หากกล/าวว/าความเช่ือการบูชารูปเคารพต/าง ๆ จนเกิดศาสนาข้ึนน้ันมาจากความกลัวท้ังหมด

ท้ังส้ิน เปFนความกลัวท่ีสามารถกล/าวได:เลยว/า “ช/างโง/เขลา” เพราะเปFนความรู:สึกนึกกลัวถึงธรรมชาติ

ท่ีเราต/างคิดว/ามันคือส่ิงเหนือธรรมชาติ เกิดการกราบไหว:บูชา “ส่ิงของ วัตถุ” กันยกใหญ/ เกิดนิกาย

ความเช่ือต/าง ๆ กันไป  

 

 บทบาทหนึ่งที ่เข:ามามีส/วนในการเติมเต็มความกลัวท่ี โง/เขลา นี ้เลยคือการท่ีมีกลุ /มคน

สามารถติดต/อส่ือสารกับเหล/าวิญญาณได: ร/างทรงหรือคนทรงเจ:า เปFนคำเรียกของกลุ/มคนที่สามารถ

สื่อสารกับเหล/าวิญญาณได: เกิดขึ้นได:ในกลุ/มคนระดับหมู/บ:าน ในสมัยก/อนอาจมีหน:าที่เปFนแพทยM 

รักษาคนให:หายจากการป[วยไข: กลุ/มชาวบ:านที่เคารพนับถือจะนำเครื่องเส:นสังเวยมากราบไหว:บูชา 

“เทพ” ที่คนทรงนั้นเปFนสื่อกลาง ซึ่งความจริงแล:วชาวบ:านไม/ได:มีความประสงคMที่จะนำเครื่องเส:น

สังเวยมาให: “บุคคลหรือกลุ/มคน” ท่ีเปFนส่ือกลางให:กลับเทพ ท่ีเขาเคารพ แต/คนเหล/าน้ันก็จะได:  

อนิสงคMน้ันไปถือเปFนค/าตอบแทนในการช/วยเปFนส่ือกลางระหว/างชาวบ:านกับเทพ 

 

 กระบวนการนี้มีมานานและซับซ:อนมากอาจเปFนคำเล/าจากปากต/อปากของกลุ/มชาวบ:านใน

กลุ/มหนึ่งว/าเรื่องนี้เปFนเรื่อง “หลอกลวง” แต/ไม/สามารถออกมาอภิปรายแถลงไขได:อย/างแจ/มแจ:งว/าส่ิง

เหล/านี้ “บางเรื่อง” ก็เปFนสิ่งหลอกลวง ที่เปFนเหตุนี้เพราะ อาจเกิดความขัดแย:งกันเองในหมู/ของ

ชาวบ:านหากว/ากลุ/มคนที่เชื่อมีมากกว/า หรือ สิ่งที่กลุ/มไม/เชื่อคิดนั้นยังทำให:เขารู:สึก “กลัว” กับ

ความคิดของพวกเขาเองจึงไม/กล:าที่จะออกมาประกาศจุดยืนของตนเอง แต/กระนั้นความไม/เชื่อเหล/าน้ี
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ก็ส/งผลไปสู/การเกิดความเชื่อใหม/ๆขึ้นไปอีกไม/จบไม/สิ้น นี่คือส่ิงที่มนุษยMพยามจะแก:ป_ญหาความกลัว

ของตัวเองแต/กลับไม/มองต:นเหตุแห/งความกลัวท่ีแท:จริง 

 

สังคมไทย กับ การเข:าทรง เปFนส่ิงท่ีมีกันมาอย/างช:านาน หากย:อนกลับไปในพ้ืนท่ีของประเทศ

ไทยสมัยก/อนประวัติศาสตรMคนไทยอาศัยกันเปFนกลุ/ม ๆ เรียกว/าหมู/บ:าน ประกอบกับประเทศไทยเปFน

เขตป[าฝนร:อนช้ืนจึงเกิดปรากฏการณMธรรมชาติ เช/น ฝนตก ฟbาร:อง ฟbาผ/า ไฟป[า อะไรก็ตามท่ีรบกวน

การเปFนอยู/ของชาวบ:าน ทำให:รู:สึกกลัวและต:องการท่ีพ่ึงพิง จึงเกิดการกราบไหว:ผีข้ึน เปFนเร่ืองท่ี

เก่ียวข:องกับจิตวิญญาณ สำหรับสังคมไทยการทรงเจ:าเร่ิมปรากฏเปFนหลักฐานเม่ือไหร/ไม/ชัดเจน แต/

การทรงเจ:าถูกปลูกฝ_งไปพร:อมกับความเช่ือของไทยโบราณ ซ่ึงในสังคมไทยโบราณน้ันมีการนับถือผีมา

ก/อน ไม/ว/าจะเปFนพลังเหนือธรรมชาติ พลังจากบรรพบุรุษ หรือส่ิงศักด์ิสิทธ์ิอ่ืน ๆ ความเช่ือแบบน้ีอยู/ใน

สังคมไทยมาอย/างยาวนาน และการทรงเจ:าน้ันก็ยังถูกปลูกฝ_งไปพร:อมกับหลักธรรมคำสอนของศาสนา

ต/าง ๆ โดยเฉพาะอย/างย่ิง ศาสนาฮินดูท่ีนับถือเทพเจ:ามากมายจนหล/อหลอมเกิดเปFนวัฒนธรรมร/าง

ทรงข้ึนมา1  

 

วัตถุประสงค?ในการสรBางสรรค? 

 

จากการรวบรวมและศึกษาข:อมูลทำให:เห็นลักษณะเฉพาะบางประการซึ่งแตกต/างกันแล:วแต/กรณีจึง

เลือกท่ีจะแสดงทัศนคติผ/านรูปทรงประติมากรรมซ่ึงแยกย/อยเปFนดังน้ี 

1. ต:องการสร:างประติมากรรมที่แสดงทัศนคติโต:ตอบกลุ/มคนจำนวนหนึ่งที่มีความเชื่อความ

ศรัทธาต/อส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 

2. ต:องการสร:างประติมากรรมโดยบอกเล/าลักษณะของบริบทผ/านประติมากรรมเปFนการต้ัง

คำถามและวิพากษMมุ/งเน:นอารมณMการประชดประชันเปFนภาพหลักของงาน 

3. ต:องการให:ผู:ชมเห็นถึงกระบวนการคิดกระบวนการสร:างสรรคMผลงานซึ่งให:ผู:ชมได:ตั้งประเด็น

ในปรากฏการณMท่ีเกิดข้ึน 

 

แนวความคิดในการสรBางสรรค? 

 

แสดงทัศนคติของพฤติกรรมอันเนื่องด:วยความศรัทธาความเชื่อและความหวังที่มีต/อส่ิง

ศักดิ์สิทธิ์โดยมุ/งเน:นการตั้งข:อสงสัยและตั้งประเด็นคำถามกระบวนการความคิดของมนุษยMยุคป_จจุบัน

                                                
1เผยวงการร/างทรงในมุมมองที่คุณอาจยังไม/เคยรู:  2561 [ออนไลนM] ที่มา: 

https://ngthai.com/cultures/13172/spirit-medium/ 4 พฤษภคม 2562 
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ว/าสิ ่งที ่ไม/สามารถมองเห็นได:หรือไม/สามารถพิสูจนMด:วยเหตุผลทางวิทยาศาสตรMได:เหตุใดจึงมี

ผลกระทบต/อการดำเนินชีวิตในยุคป_จจุบันจนนำไปสู/ค/านิยมอันแปลกประหลาดที่กลายเปFนโทษ

มากกว/าคุณ 

 

ขอบเขตของการสรBางสรรค? 

 

ขอบเขตดBานเน้ือหา  

ประเด็นเน้ือหางานในชุดน้ี แยกย/อยเปFนกรณีศึกษา แต/งานท้ังหมดในศิลปนิพนธMอยู/

ภายใต:กรอบโครงการเดียวกัน คือ การแสดงบริบทของกลุ/มสังคมท่ีมีความเช่ือความศรัทธา

ต/อส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 

ขอบเขตดBานรูปแบบ  

นำเสนอ รูปแบบทางประติมากรรมโดยใช:วัตถุเปFนต:นแบบ เรื ่องราวที่มีมาจาก

กรณีศึกษา เปFนสิ่งบอกเล/าและสื่อความหมาย ด:วยนำการใช:ภาพสัญลักษณMมาปรับเปลี่ยนให:

ถูกต:องตามวัตถุประสงคM 

ขอบเขตดBานเทคนิค  

แบ/งเปFนสองส/วนคือ การสร:างงานข้ึนมาใหม/ทั้งหมด กับการตั้งต:นด:วยวัตถุ แต/ใช:

วิธีการป_�นดินหล/อไฟเบอรMกลาสและวัสดุกระดาษ เพ่ือให:ได:ตามวัตถุประสงคMท่ีต้ังไว: 

  

ข้ันตอนการศึกษา 

 

1. เริ่มจากความสนใจปรากฏการณM ในสังคมไทยเกี่ยวกับความเชื่อ ความศรัทธาต/อสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 

รวมทั้งประสบการณMที่ได:มีส/วนร/วมในสังคมของคนกลุ/มนี้ จึงนำมาเปFนแรงบันดาลใจในที่มา

ดังกล/าว 

2. หาข:อมูลจากหนังสือ อินเทอรMเน็ตและบทความออนไลนM 

3. วิเคราะหMข:อมูลด:วยการเขียนแผนท่ีความคิด 

4. ต้ังทัศนคติและหาประเด็น พร:อมท้ังหาข:อมูลจากกรณีศึกษากับเร่ืองท่ีสนใจ 

5. ทดลองแบบร/างสองมิติ สามมิติ 

6. สร:างผลงานจริงจากแบบจำลอง 

7. ตรวจสอบและวิเคราะหMผลงานเพ่ือแก:ไข:ให:ได:ตามวัตถุประสงคM 

8. รวบรวมข:อมูลเพ่ือสรุปผลงานสร:างสรรคM 
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วิธีการศึกษา 

 

1. ศึกษาและวิเคราะหMข:อมูล 

1.1. ศึกษาข:อมูลทางวิชาการที่มีเรื่องที่สนใจ ในรูปแบบหนังสือ บทความออนไลนMและวิดีโอการ

สัมภาษณMต/าง ๆ 

1.2. ศึกษาผลงานศิลปกรรมของศิลป�นทั้งชาวไทยและชาวต/างประเทศที่มีเนื้อหาและรูปแบบ

ผลงานท่ีใกล:เคียงและนำมาวิเคราะหMให:เหมาะสมกับรูปแบบการศึกษา 

1.3. ศึกษาจากประสบการณMโดยตรงที่มีส/วนร/วมกับพิธีกรรมต/าง ๆ โดยที่ได:โอกาสเข:าร/วมพิธี 

เทศกาลกินผัก จังหวัดภูเก็ต เก็บรวบรวมด:วยการจดบันทึกถ/ายวิดีโอและสัมภาษณMผู:เข:าร/วม

พิธีและม:าทรง 

2. ปฏิบัติงาน 

2.1. นำข:อมูลมาแปลงเปFนรูปทรงทางประติมากรรมหาความเปFนไปได:ท่ีรูปแบบงานสอดคล:องกับ

เน้ือหาโดยการทำแบบร/างสองมิติ 

2.2. สร:างแบบร/างสามมิติเพ่ือประเมินโครงร/างและองคMประกอบ 

2.3. ศึกษาวิธีการและเทคนิคให:เหมาะสมกับแบบร/างและแนวคิด 

2.4. รวบรวมข:อมูลจัดการเอกสารเพ่ือทำศิลปนิพนธM 

 

แหลLงขBอมูล 

 

1. แหล/งข:อมูลด:านวิชาการ จากปรากฏการณMต/าง ๆในสังคมท่ีเก่ียวกับความเช่ือ 

2. แหล/งข:อมูลจากศิลป�น 

2.1.   ด:านเน้ือหา 

2.1.1. มิดีโอ เอ็ม.ครูซ 

2.2. ด:านรูปแบบ 

2.2.1.  เฟรดดริก ราดดุม 

2.2.2. Calvin Nicholls 

3. แหล/งข:อมูลจากสถานท่ีจริง 

3.1. เทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต 
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อุปกรณ?ท่ีใชBในการสรBางสรรค? 

 

1. เคร่ืองมือท่ีใช:ในการเก็บข:อมูล 

1.1. คอมพิวเตอรM/Notebook 

1.2. เอกสารข:อมูลทางวิชาการ 

1.3. กล:องถ/ายรูป/สมุดบันทึก 

1.4. คลิปวิดีโอท่ีเก่ียวข:องกับการวิเคราะหMความเช่ือ/ศาสนา 

1.5. บทความท่ีเก่ียวข:องทางอินเทอรMเน็ต 

2. เคร่ืองมือใช:ในการสร:างสรรคMผลงาน 

- เหล็ก 

- สว/าน/ดอก

สว/าน 

- ค:อน/ตะปู 

- ปูนปลาสเตอรM 

- เหล็กท/อ 

- เรซ่ิน 

- น้ำมันทาไม: 

- แปรงทาสี 

- เคร่ืองเจียร 

- อีพอกซ่ี 

- ตู:เช่ือม 

- ไม:ป_�นขนาด

ต/าง ๆ 

- ดินเหนียว 

- วาสลีน 

- ไม:ไผ/ 

- กะลามัง 

- ลวดดำ 

- สีรองพ้ืน 

- สีโปbวเหลือง 

- กระดาษทราย 

- กระดาษแข็ง 

- กระดาษขาว

ร:อยปอนดM 

- สีพลาสติก 

- ธูป 

- ดินน้ำมัน
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บทท่ี 2 

ขBอมูลท่ีเก่ียวขBองกับการสรBางสรรค?ศิลปนิพนธ?ชุด “รLางทรง” 

 

 การศึกษาค:นคว:าข:อมูลเปFนสิ่งสำคัญในการสร:างสรรคMผลงาน เปFนกระบวนการหนึ่งที่ต:อง

ศึกษาค:นคว:าข:อมูลเพ่ือมาสนับสนุนให:มีความสมบูรณMทั้งด:านเนื้อหาและรูปแบบ อิทธิพลจากส่ือ

ประเภทต/าง ๆ แรงบันดาลใจแวดล:อมตัวเรานี้เปFนสิ่งสำคัญในการสนับสนุนระบบความคิด ความ

เข:าใจของผู:สร:างสรรคMและเปFนการพัฒนาผลงานไปพร:อม ๆ กัน 

 ความสนใจในสื่อหลายด:าน ไม/ว/าจะเปFน ศิลปะ บทความ ภาพยนตรM เพลง และข/าวสารท้ัง

ทางโทรทัศนMและโลกออนไลนMรวมไปถึงทฤษฎีวิชาการต/าง ๆ สิ่งเหล/านี้ทำให:สามารถได:ข:อมูลนำมา 

วิเคราะหM จำแนก เรียบเรียงประมวลผลจนนำไปสู/การประกอบร/างสร:างความคิดเปFนผลงานศิลปะใน

ท่ีสุด 

 

ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสรBางสรรค? 

 

 กิจกรรม พฤติกรรม ความเช่ือของกลุ/มคนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง รวมไปถึงบริบทต/าง ๆ 

เหล/าน้ีถูกแฝงไปด:วยวิธีคิดด้ังเดิมท่ีจะนำมาซ่ึงความผาสุก ปลอดภัยแคล:วคลาดจากภายันตราย นัย

หน่ึงแสดงถึงความอ/อนแอ ความกลัวของสภาพจิตของมนุษยMท่ีต:องไปพ่ึงส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ แม:ว/าในป_จจุบัน

มีความก:าวหน:าทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ีล้ำสมัย แต/จิตใจมนุษยMน้ันกลับห/อเห่ียวด่ังบัวท่ีอยู/ใต:ตม

โคลนเลยก็ว/าได: สู/จิตท่ีมืดมนนำไปสู/หนทางท่ีหลงผิดงมงายกันอย/างมากมาย 

 ความเชื่อเหล/านี้มีพบให:เห็นได:อยู/มาก ไม/ว/าจะเปFนเขตชนบทพื้นที่ห/างไกลป�นเที่ยง หรือ

แม:กระทั่งในเมืองก็ยังพบเห็นได:อยู/มากมายและหลากหลายวิธีการ บางอย/างก็กระทำเพื่อแสวง

ผลประโยชนMเข:าตนเองบางอย/างก็เชื่ออย/างสุดหัวจิตหัวใจแต/กลับไม/ค:นหาต:นเหตุแห/งความกลัวของ

ตน 

 รูปแบบความคิดรูปธรรมที่พบเห็นทั่วไปเหล/านี ้เปFนสิ ่งที ่ทำให:เกิดแรงบันดาลใจในการ

สร:างสรรคMผลงาน เพื่อวิพากษM การกระทำ กิจกรรมถึงเรื่องของความเชื่อที่ถูกส/งต/อกันมาจนวนเวียน

กลายเปFนความงมงายในท่ีสุด 
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อิทธิพลท่ีไดBรับจากวรรณกรรม 

 

 “คู/มือมนุษยM” ข้ันตอนการศึกษาของศิลป�นน้ันมุ/งเน:นหาเหตุผลว/าทำไมเราจึงมีความเช่ือท่ีงม

งาย หนังสือเล/มน้ีเขียนโดย ท/านพุทธทาสภิกขุ เปFนการเป�ดโลกเห็นความเปFนจริงท่ีพูดผ/านพุทธศาสนา

ในหลายแง/มุม ในบทท่ีมีอิทธิพลตรงกับเน้ือหาท่ีสนใจคือ บท อำนาจความยึดติด (อุปทาน) 

 ‘เราจะปลีกตัวถอนตัวออกมาเสียจากส่ิงท้ังหลายท่ีเป/น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได:

อย/างไร ? คำตอบก็คือจะต:องศึกษาว/าอะไรเปFนเหตุให:เราอยากจนเข:าไปยึดติดส่ิงน้ัน เม่ือรู:

ต:นเหตุเราอาจจะตัดความยึดติดเสียได: กิเลสซ่ึงเปFนความยึดถือในส่ิงท้ังปวง ในพุทธศาสนา

เรียกว/า อุปทานแปลว/าความยึดติด จำแนกด:วยกัน 4 ประการ 

กามุปาทาน ทิฏ�ูปาทาน สีลัพพตุปาทาน อัตตาวาทุปาทาน  

ซ่ึงอุปทานท่ีกล/าวมาท้ังหมดน้ี มีข:อ สีลัพพตุปาทาน ตรงกับเน้ือหามากท่ีสุด ว/าด:วย

เร่ือง ‘ความยึดมั่นในการประพฤติกระทำที่ทำปรัมปราสืบกันมาอย/างงมงายไร:เหตุผลหรือที่คนนิยมเรียก

กันว/า ขลัง หรือ ศักดิ์สิทธิ์ คิดกันว/าเปFนสิ่งอื่นไปไม/ได: และไม/ยอมเปลี่ยนแปลง  

คนไทยเราทั่วไป ก็มีสิ่งนี้กันไม/น:อยกว/าชนชาติอื่นมีการถือเครื่องรางของขลังหรือเคล็ดลับต/าง ๆ 

เช/นตื่นนอนขึ้นมาจะต:องเสกน้ำล:างหน:า จะถ/ายอุจจาระก็ต:องผินหน:าไปทิศนั้นทิศนี้ จะบริโภคอาหารหรือ

จะนอน ก็ต:องมีเคล็ดพิธี เชื่อผีสางเทวดาต:นไม:ศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปFนต:น เปFนการปฏิบัติที่ไร:เหตุผล

อย/างยิ่ง. ไม/เคยคำนึงถึงเหตุผล คงมีแต/ความยึดมั่นถือตามตำราบ:าง เคยทำมาแล:วไม/ยอมเปลี่ยนแปลง

บ:าง’2 

ภาพที 1 ภาพหน:าปกหนังสือ คู/มือมนุษยM 

 

                                                
2 พุทธทาสภิกขุ , คู/มือมนุษยM เรื่อง อำนาจของความยึดติด (อุปาทาน) (กรุงเทพฯ) , 109.  
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อิทธิพลท่ีไดBรับจากสังคม 

 การสำรวจ ข/าวสารต/าง ๆ ข:อมูลทางอินเทอรMเน็ต 

ความเช่ือเร่ืองรLางทรง ของคนไทย ในยุค 4.0 

ศูนยMสำรวจความคิดเห็น “นิด:าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรM (นิด:า) เป�ดเผยผล

สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อเรื่องรLางทรง ของคนไทย ในยุค4.0” ทำการ

สำรวจระหว/างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ป�ขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค 

ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน/วยตัวอย/าง เกี่ยวกับความเช่ือ

เรื่องร/างทรง ของคนไทย ในยุค 4.0 การสำรวจอาศัยการสุ/มตัวอย/างด:วยความน/าจะเปFน จากบัญชี

รายชื ่อฐานข:อมูลตัวอย/างหลัก (Master Sample) ของ “นิด:าโพล” ด:วยวิธ ีแบบแบ/งชั ้นภูมิ 

(Stratified  Random  Sampling) โดยแบ/งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต/ละภูมิภาคสุ/มตัวอย/าง

ด:วยวิธีแบบอย/างง/าย (Simple Random Sampling) เก็บข:อมูลด:วยวิธีการสัมภาษณMทางโทรศัพทM 

โดยกำหนดค/าความเช่ือม่ันท่ี ร:อยละ 95.0              

          จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเชื่อในเรื่องร/างทรง พบว/า ประชาชนส/วนใหญ/ ร:อยละ 74.64 

ระบุว/า ไมLเชื่อ เพราะ ศาสนาไม/ได:สอนให:เชื่อเรื่องร/างทรง เปFนการจินตนาการ งมงาย หลอกลวง ไร:

สาระ และไม/สามารถพิสูจนMได: รองลงมา ร:อยละ 23.60 ระบุว/า เชื่อ เพราะเปFนความเชื่อส/วนบุคคล 

เปFนส่ิงท่ีมองไม/เห็น และจะได:ระวังตัว ไม/ประมาท และร:อยละ 1.76 ไม/แน/ใจ/ไม/ระบุ 

          ด:านความคิดเห็นของประชาชนต/อกระแสเรียกร:องให:มีการจัดระเบียบร/างทรง พบว/า 

ประชาชนส/วนใหญ/ ร:อยละ 60.88 ระบุว/า เห็นดBวย เพราะ จะได:เปFนระเบียบ เปFนท่ียอมรับและถูก

กฎหมาย รองลงมา ร:อยละ 36.56 ระบุว/า ไมLเห็นดBวย เพราะ ไร:สาระ ไม/มีประโยชนM และไม/เปFนท่ี

ยอมรับ ขณะท่ีบางส/วนระบุว/า ไม/สนับสนุนร/างทรง และร:อยละ 2.56 ไม/แน/ใจ/ไม/ระบุ 

          สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับการออกกฎหมายเอาผิดกับร/างทรงท่ีเรียกรับเงิน 

พบว/า ประชาชนส/วนใหญ/ร:อยละ 77.12 ระบุว/า เห็นดBวย เพราะ ลดการหลอกลวงและความเช่ืองม

งายท่ีไม/มีอยู/จริง ให:ความเปFนธรรมแก/ผู:ท่ีถูกหลอกลวง รองลงมา ร:อยละ 21.52 ระบุว/า ไมLเห็น

ดBวย เพราะ ไม/จำเปFนต:องออกกฎหมายเก่ียวกับเร่ืองน้ี ขณะท่ีบางส/วนระบุว/า เปFนความเช่ือส/วน

บุคคล ไม/สามารถห:ามได: และร:อยละ 1.36 ไม/แน/ใจ/ไม/ระบุ 

          ท:ายท่ีสุด เม่ือถามถึงแนวทางแก:ป_ญหาในการจัดระเบียบร/างทรง พบว/า ประชาชนส/วนใหญ/ 

ร:อยละ 60.08 ระบุว/า ปลูกฝ_งให:ประชาชนมีวิจารณญาณ เพ่ือไม/ให:ตกเปFนเหย่ือของมิจฉาชีพ 

รองลงมา ร:อยละ 33.04 ระบุว/า ออกกฎหมายข:อบังคับในการควบคุมร/างทรง มีบทลงโทษแก/ผู:ท่ี

กระทำผิด ร:อยละ 25.28 ระบุว/า ให:หน/วยงานท่ีเก่ียวข:องเข:ามาควบคุมตรวจสอบ พิสูจนM ร:อยละ 
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17.52 ระบุว/า มีการ ข้ึนทะเบียนร/างทรงอย/างถูกกฎหมาย ร:อยละ 3.28 ระบุอ่ืน ๆ ได:แก/ ไม/มีแนวทาง

แก:ป_ญหาในการจัดระเบียบร/างทรง ขณะท่ีบางส/วนระบุว/า ไม/อยากให:มีร/างทรงเลย เพราะถือว/าเปFน

การหลอกลวงประชาชน และร:อยละ 1.76 ไม/ระบุ/ไม/แน/ใจ 

          เม่ือพิจารณาลักษณะท่ัวไปของตัวอย/าง พบว/า ตัวอย/างร:อยละ 10.00 มีภูมิลำเนาอยู/กรุงเทพฯ 

ร:อยละ 25.36 มีภูมิลำเนาอยู/ปริมณฑลและภาคกลาง ร:อยละ 19.28 มีภูมิลำเนาอยู/ภาคเหนือ ร:อยละ 

31.12 มีภูมิลำเนาอยู/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และร:อยละ 14.24 มีภูมิลำเนาอยู/ภาคใต: ตัวอย/างร:อย

ละ 49.92 เปFนเพศชาย ร:อยละ 50.00 เปFนเพศหญิง และร:อยละ 0.08 เปFนเพศทางเลือก ตัวอย/างร:อย

ละ 7.12 มีอายุ 18 – 25 ป� ร:อยละ 14.64 มีอายุ 26 – 35 ป� ร:อยละ 22.72 มีอายุ 36 – 45 ป� ร:อย

ละ 33.92 มีอายุ 46 – 59 ป� ร:อยละ 19.76 มีอายุ 60 ป�ข้ึนไป และร:อยละ 1.84 ไม/ระบุอายุ ตัวอย/าง

ร:อยละ 92.64 นับถือศาสนาพุทธ ร:อยละ 1.84 นับถือศาสนาอิสลาม ร:อยละ 0.96 นับถือศาสนาคริสตM 

/ฮินดู/ซิกขM/ยิว/ไม/นับถือศาสนาใด ๆ และร:อยละ 4.56 ไม/ระบุศาสนา 

          ตัวอย/างร:อยละ 22.24 ระบุว/าสถานภาพโสด ร:อยละ 69.60 สมรสแล:ว ร:อยละ 3.52 หม:าย 

หย/าร:าง แยกกันอยู/ และร:อยละ 4.64 ไม/ระบุสถานภาพการสมรส ตัวอย/างร:อยละ 27.92 จบการศึกษา

ประถมศึกษาหรือต่ำกว/า ร:อยละ 29.28 จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท/า ร:อยละ 7.28 จบ

การศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท/า ร:อยละ 24.08 จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท/า ร:อยละ 

6.32 จบการศึกษาสูงกว/าปริญญาตรีหรือเทียบเท/า และร:อยละ 5.12 ไม/ระบุการศึกษา 

          ตัวอย/างร:อยละ 11.36 ประกอบอาชีพข:าราชการ/ลูกจ:าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร:อยละ 12.64 

ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน ร:อยละ 19.52 ประกอบอาชีพเจ:าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ ร:อยละ 

15.04 ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง ร:อยละ 15.12 ประกอบอาชีพรับจ:างท่ัวไป/ผู:ใช:แรงงาน ร:อย

ละ 17.60 เปFนพ/อบ:าน/แม/บ:าน/เกษียณอายุ/ว/างงาน ร:อยละ 3.20 เปFนนักเรียน/นักศึกษา ร:อยละ 

0.08 เปFนพนักงานองคMกรอิสระท่ีไม/แสวงหากำไร และร:อยละ 5.44 ไม/ระบุอาชีพ ตัวอย/างร:อยละ 

15.68 ไม/มีรายได: ร:อยละ 22.56 มีรายได:เฉล่ียต/อเดือนไม/เกิน 10,000 บาท   ร:อยละ 24.08 มีรายได:

เฉล่ียต/อเดือน 10,001 – 20,000 บาท ร:อยละ 11.12 มีรายได:เฉล่ียต/อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 

ร:อยละ 7.12 มีรายได:เฉล่ีย ต/อเดือน 30,001 –  40,000 บาท ร:อยละ 6.64 มีรายได:เฉล่ียต/อเดือน 

40,001 บาทข้ึนไป และร:อยละ 12.80 ไม/ระบุรายได:3 

                                                
3 ความเชื่อเรื่องร/างทรงของคนไทย, เข:าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2562, เข:าถึงได:จาก

http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=601# 
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ภาพที่ 2 อินโฟกราฟ�กสำรวจความเชื่อในสังคมไทย 

ที่มา : http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=601# เข:าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2562 

 

อิทธิพลท่ีไดBรับจากประสบการณ?ตรง 

  ประวัติประเพณีเทศกาลกินผัก 

เดิมประเพณีกินผัก (เจี๊ยะฉ/าย) ที่ชาวบ:านและชาวจีนที่อยู/ในจังหวัดภูเก็ตเรียกกันว/า “เจี๊ยะ

ฉ/าย” นั้น เปFนลัทธิเต¢าซึ่งนับถือบูชาเซียนเทวดา เทพเจ:า วีรบุรุษเปFนประเพณีที่คนจีนนับถือมาช:า

นาน โดยเฉพาะคนจีนฮกเกี้ยน คำว/า “เจี๊ยะฉ/าย” (กินผัก) เปFนภาษาท:องถิ่น วันประกอบพิธีตรงกับ

วันข้ึน 1 ค่ำ ถึง 9 ค่ำ (เก:าโง:ยโฉ/ยอีดถึงโฉ/ยเก:า) ตามปฏิทินจีนของทุก ๆป� 
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ประเพณีเจี๊ยะฉ/าย ได:เริ่มขึ้นเปFนครั้งแรกที่หมู/บ:าน ไล/ทู (ในทู) ซึ่งเปFนหมู/บ:านกะทู: ตำบลกะ

ทู: จังหวัดภูเก็ตในป_จจุบัน คนจีนเหล/าน้ันได:อพยพเข:ามาทำเหมืองแร/ต้ังแต/สมัยกรุงศรีอยุธยา (ในสมัย

รัชสมัยสมเด็จพระนารายณMมหาราช) มีการค:าขายแร/ดีบุกกับปอรMตุเกส ฮอลันดา ฝรั่งเศส อังกฤษ 

เปFนต:น คนจีนเหล/านั้นได:หลั่งไหลเข:ามามากที่สุดก/อนป� พ.ศ.2368 คือหลังจากเมืองภูเก็ตและเมือง

ถลางถูกพม/ารุกรานเมื่อป� พ.ศ.2352 พลเมืองได:กระจัดกระจายไปอยู/ตามที่ต/าง ๆ ครั้นพระยาถลาง 

(เจิม)ได:รับแต/งตั้งให:เปFนเจ:าเมืองถลาง และได:ต้ังเมืองภูเก็ตที่บ:านเก็ตโฮ/ ให:พระภูเก็ต (แก:ว) มาเปFน

เจ:าเมือง (ระหว/าง พ.ศ. 2368-2400) 

พื้นที่รอบ ๆในทู (กะทู:) อุดมสมบูรณMไปด:วยแร/ดีบุก จึงทำให:คนจีนหลั่งไหลเข:ามาขุดแร/ดีบุก

เปFนจำนวนมาก ส/วนใหญ/จะเปFนคนจีนที่อพยพมาจากเมืองถลางเดิมที่กระจัดกระจายอยู/ท่ัวไป และท่ี

อพยพมาจากมณฑลฮกเกี้ยน,ซัวเถาและเอ:หมึง ซึ่งอยู/ทางตอนใต:ของประเทศจีน โดยอาศัยเรือใบผ/าน

มาทางแหลมมาลายู เปFนต:น หมู/บ:านในทูในสมัยนั้นยังเปFนป[าทึบ มีไข:ป[า ตลอดจนภยันตรายต/าง ๆ 

จากสัตวMป[ามากมาย แต/ผู:คนและชาวจีนในหมู/บ:านในทูกลับเพิ่มจำนวนขึ้นอย/างรวดเร็ว เนื่องจากมีแร/

ดีบุกอุดมสมบูรณMจนเปFนท่ีเล่ืองลือไปท่ัวโลก 

คนจีนท่ีอยู/ในทูสมัยน้ัน มีความเช่ือและความศรัทธาในเร่ืองเทพเจ:าประจำตระกูลหรือเทพ

เจ:าท่ีคุ:มครองประจำหมู/บ:าน เช/น เทพยดาฟbาดิน เซียนต/าง ๆ รวมถึง บรรพบุรุษของตนเองมาก/อน

แล:ว เม่ือมีเหตุเภทภัยเกินข้ึนจึงได:มีการอัญเชิญเทพเจ:าแต/ละพระองคMท่ีตนนับถือบูชากราบไหว:ให:มา

คุ:มครองปกปbองรักษาตน หรือพวกพ:องท่ีได:ทำมาหากินในท:องถ่ินท่ีตนพำนักอาศัยให:คนเหล/าน้ันอยู/ 

เย็นเปFนสุขโดยท่ัวกันและความเช่ือน้ียังคงยึดถือจนตราบเท/าทุกวันน้ี   ป_จจุบันประเพณีเจ๊ียะฉ/าย (กิน

ผัก) ของชาวภูเก็ตได:ปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกป�นับเวลาได: หลายร:อยป�แล:วซ่ึงถือว/าเปFนประเพณีอันดี

งามของชาวภูเก็ต4 

จากประสบการณMความเปFนอยู/ของกลุ/มคนท่ีอาศัยกันเปFนหมู/บ:านจะมีลักษณะความเช่ือเร่ือง

องคMเทพท่ีเหมือน ๆ กัน จึงเกิดเปFนแนวคิดมายาคติข้ึนมาว/าทวยเทพได:คุ:มครองประชาชนจากฝนฟbา 

คล่ืนลม พายุ(ภูเก็ตมีปรากฎการณMทางธรรมชาติท่ีรุนแรงอยู/บ/อยคร้ัง)การประกอบพิธีกรรมบางอย/าง

เพียงแต/อาศัยความกล:าหาญท่ีจะกระทำหาได:มีองคMเทพมาคุ:มครองไม/ ท้ังหมดน้ีเปFนเพียงการสร:าง

                                                
4 ประเพณีถือศีลกินผัก(กินเจ) จังหวัดภูเก็ต, เข:าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2562, เข:าถึงได:จาก

https://www.phuketvegetarian.com/history/ 
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ภาพจินตนาการจาก กลุ/มคนจำนวนหน่ึง เพ่ือให:กลุ/มคนหลาย ๆ จำนวนเช่ือในเร่ืองเดียวกันเปFนหน่ึง

กุศโลบายในการปbองกันความแตกแยกทางวัฒนธรรม  

 

ภาพที่ 3 ภายในบริเวณการทำพิธี ตั๋วพระจีน ในแบบของฮกเกี้ยน 

ที่มา ถ/ายโดย ภัทร สุวรรณรงคM 17 ตุลาคม 2561 

 

ภาพที่ 4  “พระจับ” อาการเข:าทรงของม:าทรง 

ที่มา ถ/ายโดย ภัทร สุวรรณรงคM 17 ตุลาคม 2561 
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ภาพที่ 5  พิธีลุยไฟ 

ที่มา ถ/ายโดย ภัทร สุวรรณรงคM 19 ตุลาคม 2561 

 

อิทธิพลท่ีไดBรับจากศิลปกรรม 

 

 Mideo M.Cruz 

Mideo M. Cruz ศิลป�นชาวฟ�ลิปป�นสM เจ:าของนิทรรศการ KULOExhibition ( Kulo แปลว/า สภาวะ

เดือด ในภาษา tagalog ) ท่ีแสดงออกเก่ียวกับศาสนาอย/างท:าทายและรุนแรง ภายในนิทรรศการ

จัดเปFน รูปเหมือนศาลเจ:า (Installation) จาก Found Media Images ซ่ึงจัดเปFนรูปลกษณMหรือวัสดุ/

วัตถุทางศาสนา มีส/วนปะติดภาพของเยซูคริสตMร/วมกับรูปศิลป�นและคนดัง กล/าวคือเปFนการวิจารณM

พระเจ:าเปFนบุคคลสำคัญ (Celebrity) ในสังคมฟ�ลิปป�นสM นอกจากน้ียังมีการใช:วัตถุเฉพาะเร่ือง น่ันคือ 

ไม:กางเขนนำมารวมกับองคชาติสีแดง และไม:กางเขนอันอ่ืนท่ีถูกคลุมด:วยถุงยางอนามัยสีชมพู รูปป_�น

ของพระเยซูคริสตMท่ีใส/หูมิกก้ีเม:าสM โดยศิลป�นให:ความหมายว/า อวัยวะเพศเปFนสัญลักษณMพลังสำหรับ

คนส/วนใหญ/ 

 ส่ิงท่ีได:จาก Mideo M. Cruz ในนิทรรศการน้ีคือ ความกล:าท่ีจะเลือกใช:ส่ืออย/างตรงไปตรงมา

ตามความคิดของตน และการสร:างบริบทต/าง ๆ ทำให:รู :สึกความเปFนศาสนสถานได:อย/างดี มี

รายละเอียดน/าสนใจใน Found Media Images ท่ีใช: ซ่ึงท้ังหมดเหล/าน้ีก็เปFนข:อควรระวังเช/นกันในกร
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เลือกสิ่งต/าง ๆ นำมาใช:ให:ดีก/อนนำมาเปFนงานศิลปะของเรา ซึ่งภายหลังนิทรรศการนี้ถูกสั่งป�ดโดย

รัฐบาลฟ�ลิปป�นสM 

 คนส/วนใหญ/ท่ีต/อต:านนิทรรศการน้ีมุ/งประเด็นไปยัง พหูเทวนิยม5 ที่เปFนเหมือนการต/อต:าน

ชาวคาทอลิก ทำให:เกิดการกระแสต/อต:านมากมายว/า Cruz เปFนผู:ก/อการร:าย เล/นตลกกับสัญลักษณM

ของคาทอลิก ซ่ึงนำมาซ่ึงความรุนแรงเปรียบเปรยเขาเหมือนชาวมุสลิมท่ีเปFนพวกระเบิดพลีชีพ 

 อย/างไรก็ดี ศิลป�นยืนกรานที่จะพัฒนาความคิดสร:างสรรคMต/อไป เขาเล็งเห็นว/าควรให:ความ

สนใจในการพัฒนาทางด:านวิทยาศาสตรMมากกว/าสิ่งมัวเมาทางศาสนาที่แยกกันไม/ออกและไม/มีการจัด

ระเบียบวิถีทางสังคม 

 
ภาพที่ 6 นิทรรศการ KULOExhibition  ของ Mideo M. Cruz 

ที่มา http://artasiapacific.com/News/ClosureOfKuloExhibitionIgnitesArtCensorshipDebateInThePhilippines 

เข:าถึงเมื่อ 3 พฤษภาคม 2562 

 

 

                                                
5 พหุเทวนิยม (Polytheism) เปFนการบูชาความเชื่อในพระเจ:าหรือทวยเทพหลายองคM ถือเปFนเทวนิยม

แบบหนึ่ง ซึ่งตรงกันข:ามกับเอกเทวนิยมที่เชื่อในพระเจ:าองคMเดียว ผู:ที่เชื่อในพหูเทวนิยมไม/ได:บูชาทวยเทพทุกองคM

เสมอกัน แต/อาจบูชาเฉพาะองคMใดองคMหนึ่งเปFนพิเศษก็ได: ศาสนาประเภทพหูเทนิยม เช/น พหุเทวนิยมกรีกและโรมัน 

เทพปกรณ ัมสลาฟ ศาสนาฮ ินด ู  ศาสนาช ินโต ศาสนาพ ื ้นบ :านจ ีน ศาสนาผ ี  เป Fนต :น , เข :าถ ึงได :จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/ , เข:าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2562 
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Fredrik Raddum 

 Fredrik Raddum เปFนศิลป�นร/นใหม/ชาวนอรMเวยMที่ใช:สื่อหลายประเภทในการทำงาน ทั้งงาน

ประติมากรรม การจัดวาง(Installation) ภาพถ/ายและศิลปะการแสดง เพื ่อแสดงให:เห็นเนื ้อหา

เกี ่ยวกับการเดินทางให:เห็นความแตกต/างหลากหลายและเอกลักษณMแต/ละพื้นที่ ซึ ่งผลงานของ 

Raddum เปFนที่น/าจับตามองมักเรียกรอยยิ้มและความตลกขำขันให:ผู :ชม และเปFนประเด็นอย/าง

ตรงไปตรงมาบ/อยครั้งที ่งานของเขาในภาพแทน สัตวM ที ่บอกเล/าถึงการลดลงของจำนวนสัตวMใน

นอรMเวยM ผลงานของเขาชัดเจนในข:อหนึ่งคือ การถากถางสังคมและความขุ/นเคืองผ/านชีวิตของงาน

ประติมากรรมท่ีเข:าถึงได:กับทุกคน 

 รูปแบบประติมากรรมสัตวMท่ีมีลักษณะท/างทางเศร:าปนขบขัน(Tragicomic) รูปร/างท่ีมีความ

เปFนก่ึงการMตูน การบิดเบือนรูปร/าง บางส/วนนำวัตถุมาผสมผสานกัน มีนัยยะเปFนการปลุกเร:าผู:ชม ให:

กล:าท่ีจะเผชิญหน:ากับโลกท่ีไม/ได:เปFนอุดมคติ 

 การสอดแสรกความตลกร:ายท่ีศิลป�นใช:มีอิทธิพลมากในการแสดงออกทางรูปแบบให:กับศิลป

นิพนธMน้ี ส่ิงท่ีคนพบในผลงานของ Raddum คือ การนำเสนออย/างตรงไปตรงมามีความชัดเจน

แสดงออกได:อย/างแยบยลผ/านรูปแบบการMตูน ท่ีทำให:ดูไม/รุนแรงจนเกินไปเพ่ือสอดคล:องกับเน้ือหาท่ี

รุนแรงและเสียดสีสังคมแต/กลับไม/มีความก:าวร:าวอยู/ในน้ันและทำให:งานมีความน/าสนใจ 

 

ภาพที่ 7 ผลงาน Installation ของ Fredrik Raddum 

ที่มา http://hugoopdal.no/en/exhibitions/fredrik-raddum/ 

เข:าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2562 
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ภาพที่ 8 ผลงานประติมากรรมของ Fredrik Raddum ในโครงการ Who Killed Bambi 

ที่มา http://www.whokilledbambi.co.uk/2011/01/fredrik-raddum/  

เข:าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2562 

 

Calvin Nicholls  

 Calvin Nicholls สร:างสรรคMผลงานจากกระดาษ Nicholls สามารถนำวัสดุกระดาษ

มาสร:างเปFนผลงานประติมากรรมโดยส/วนใหญ/แล:วจะเปFนผลงานประติมากรรมนูนต่ำ การสร:างสรรคM

จากผลงานของเขาน้ันมีรายละเอียดมากอย/างเหลือเช่ือจากวัสดุธรรมดาอย/างกระดาษ Nicholls ได:รับ

แรงบันดาลใจมาจากบริบทแวดล:อมกับสถานท่ีท่ีเขาอาศัยอยู/ ภายนอกบริเวณสตูดิโอน้ันล:อมไปด:วย

ป[าเขาลำธารและสัตวMนานาชนิด งานของเขาส/วนใหญ/น้ันจึงเปFนสัตวMป[านานาชนิด  

สิ่งที่ได:รับจากงานของ Nicholls คือรูปแบบการสร:างประติมากรรมจากวัสดุกระดาษ กับ

เทคนิคการสร:างสรรคMรายละเอียดต/าง ๆ และถือว/าเปFนอิทธิพลอย/างมากต/อการสร:างผลงานศิลป

นิพนธMในช/วงหลัง 
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ภาพที่ 9 ผลงานของ Calvin Nicholls 

ที่มา https://inhabitat.com/artist-calvin-nicholls-creates-life-like-animals-sculptures-from-

paper/  เข:าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2562  

 

ภาพที่ 10 ภาพผลงานของ Calvin Nicholls 

ที่มา https://pearl-nautilus.tumblr.com/post/87943371993/cross-connect-calvin-nicholls-canadian-

artist  เข:าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2562 
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บทท่ี 3 

ข้ันตอนและกระบวนการสรBางสรรค?ศิลปนิพนธ?ชุด “รLางทรง” 

 

ข้ันตอนในการทำงาน 

  การทำงานนั้นมักเริ ่มจากสิ ่งรอบตัว ข:อมูลที ่ได:รับจากสื ่อทั ้งโลกออนไลนMและ

โทรทัศนM ประสบการณMตรงที่ได:เคยมีส/วนร/วม รายละเอียดเล็ก ๆ น:อย ๆ ของสังคมที่เข:ามาปะทะ

ความรู:สึกจนเกิดเปFนแรงบันดาลใจแบ/งเปFน  

2 ข้ันตอน 

 1.การสร:างโครงความคิดหลัก 

 2.การลงมือปฏิบัติงาน 

ท้ังสองข้ันตอนน้ีทำงานกันเปFนอย/างลำดับข้ันตอน ควบคู/กันอย/างต/อเน่ืองสนับสนุนทุกลำดับ

ในการทำงาน การสร:างแบบร/างสองมิติและแบบร/างสามมิติเพ่ือทำให:โครงสร:างความคิดหลักท่ีเปFน

นามธรรมออกมาเปFนรูปธรรมและตรวจทานประเด็นของผลงานตลอดกระบวนการสร:างด:วยโครง

ความคิดท่ีต้ังไว: 

 

ข้ันตอนการประมวลความคิด 

 

 ขั้นตอนนี้อยู/ในการสร:างกระบวนการคิดหลัก โดยการนำข:อมูลมาเขียนเปFนแผนที่ความคิด 

(Mind Map)เพื่อที่จะจัดระเบียบ แยกแยะข:อมูลให:เข:าใจได:มากขึ้นซึ่งสามารถนำข:อมูลมาเชื่อมโยง

กันกับเร่ืองท่ีทำ ช้ีให:เห็นถึงความสัมพันธMของความคิดหลัก ความคิดรองท่ีมีความสัมพันธMกัน 

 

ข้ันตอนการแสดงออกทางรูปธรรม 

 

เมื ่อประมวลความคิดแล:วจึงนำข:อมูลทั ้งหมดมาหารูปแบบทางประติมากรรมโดยการ

ตั้งสมมติฐานจากประเด็นทางความคิดในขั้นตอนที่แล:ว เริ่มทำแบบร/างสองมิติและสามมิติเพื่อทีเห็น

ภาพได:ชัดข้ึน 

18 
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ข้ันตอนการแสดงออกดBวยเทคนิควิธีการ 

 ศิลปนิพนธMชุดน้ีคือการใช:วัสดุ/วัตถุ ดังน้ี 

1. กระดาษแบ/งออกเปFนชนิด  

1.1. กระดาษร:อยปอนดM 

1.2. กระดาษ A4 

1.3. กระดาษสา 

1.4. กระดาษทิชชู 

2. เหล็ก 

2.1. เหล็กเพลาขนาด 2.5 หุน 

2.2. เหล็กเส:นดำขนาด 1หุน 2หุน 2.5หุน 3หุน 

2.3. เหล็กเส:นแบนหน:า 1 เซนติเมตร 

3. แผ/นโฟเมก:า 

4. ธูป 

5. ดินเหนียว 

6. ไฟเบอรMกลาส 

7. ไม:จ:อยทM (ไม:โครง) 

8. ไม:อัด 

 

 

 

ผลงานในศิลปนิพนธMช/วงต:นจะใช:เทคนิคการป_�นหล/อด:วยไฟเบอรMกลาสโดยเริ่มโครงสร:างหลักจาก

ดินเหนียวแล:วถอดพิมพMมาเปFนไฟเบอรMกลาส6 ซ่ึงมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมสำหรับการนำมาใช: คือ 

1. ไม/ติดไฟและเปFนฉนวนกันไฟ 

2. ทนความร:อนได:ดี 

                                                
6 ไฟเบอรMกลาส คือเส:นใยแก:วถูกนำไปใช:เปFนวัสดุช/วยเสริมแรงให:กับพลาสติกเรซิ่น และขึ้นรูป เปFน

ผลิตภัณฑMต/าง ๆ เช/น หลังคารถกระบะ อ/างอาบน้ำ เรือ ชิ้นส/วนเครื่องบินเล็ก ถังน้ำขนาดใหญ/ ชิ้นส/วนรถแข/ง

ผลิตภัณฑM คอนกรีตเสริมใยแก:ว(Glass Reinforced Concrete , GRC) เปFนต:น 
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3. คงรูปเดิมได: มีการยืดหยุ/นน:อย 

4. ไม/เน/าเป�µอย ไม/ผุกร/อน 

5. ไม/เปFนสนิม 

6. ไม/เกิดการแข็งตัวจากอากาศหนาวจัด 

7. สามารถทำสีได:ตามต:องการ 

ข:อควรระวังของไฟเบอรMกลาส คือการผลิตขึ ้นจากสารเคมีและวัสดุหลายชนิด ซึ ่งเปFน

อันตรายต/อสุขภาพ เช/น ดวงตา ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ดังน้ันจึงควรระมัดระวังและใส/อุปกรณM

ปbองกันในขณะท่ีทำช้ินส/วนจากไฟเบอรMกลาส 

ผลงานศิลปนิพนธMในช/วงหลังน้ันนำวัสดุกระดาษและวัสดุสำเร็จรูปต/าง ๆ นำมาใช: ซ่ึงมี

คุณสมบัติเหมาะสำหรับการสร:างสรรคMผลงาในช/วงหลัง ข้ันตอนการปฏิบัติงานเปFนดังน้ี
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ข้ันตอนปฏิบัติงานศิลปนิพนธ?ช้ินท่ี 1 

 

ภาพที่ 11 ขั้นตอนทำแบบร/างสองมิติ 
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ภาพที่ 12 ขั้นตอนการขึ้นโครงด:วยดินเหนียว โดยจะขึ้นโครงสร:างด:วยเหล็กเส:นขนาด  3 หุนเพื่อเปFนโครงสร:างโดยรวม

จากนั้นใช:ดินเหนียวขึ้นเปFนรูปทรงตามรูป เมื่อป_�นโครงสร:างตามความต:องการแล:วจึงทำการใช:แผ/นอะลูมิเนียมแบ/งเปFน

พิมพMจำนวน 8 ส/วน 

 

 

ภาพที่ 13 ขั้นตอนการทำพิมพM เปFนการใช:ปูนปลาสเตอรMทำพิมพMแบบใช:ครั้งเดียว(พิมพMทุบ) เริ่มด:วยการผสมปูน

ปลาสเตอรMให:มีความเหลวพอที่จะเกาะพื้นผิวของงานได:จากนั้นค/อยทาไปทีละชั้นในระหว/างที่เพิ่มชั้นปลาสเตอรMให:ทำผิว

ในลกัษณะขรุขระเนื่องจากผิวชั้นถัดไปจะได:ไม/หลุดร/อนเปFนแผ/นทำให:พิมพMปูนมีความแข็งแรงมากขึ้น 
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จากภาพได:มีการแบ/งพิมพMเปFน 2 ส/วน ภาพทางซ:ายมือจำนวน 7 ช้ิน เปFนพิมพMช้ินเล็กเพ่ือให:

สะดวกในการถอดพิมพMส/วนภาพขวาจะเปFนพิมพMหลัก 1 ช้ิน เมือได:พิมพMครบแล:วจึงมาประกอบเข:ากัน

แล:วหล/อด:วยเรซ่ิน 

 

ภาพที่ 14 ขั้นตอนการขัดผิวและทำสี หลังจากที่ถอดพิมพMเสร็จจะได:ตัวงานที่ยังไม/เรียบร:อยจึงต:องทำการขัดแต/งให:ผิว

งานมีความเรียบร:อยตามวัตถุประสงคM  

 

 

ภาพที่ 15 ขั้นตอนการทำสีและรายละเอียดผลงาน การทำสีจะใช:สเปรยMกระป¶องพ/น เปFนสีเหลืองและใช:สเปรยMสีดำพ/น

บริเวณขวานและรายละเอียดส/วนเหล็กรูปทรงแบน 
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ภาพที& 16   ผลงานศลิปนิพนธช์ิ1นที4 5  

ชื&อ   “รวมรา่ง” 

ขนาด  80x70x100 ซม. 

วสัด ุ  ไฟเบอรก์ลาส,วสัดโุฟเมกา้,เหลก็ 
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ข้ันตอนปฏิบัติงานศิลปนิพนธ?ช้ินท่ี 2 

ภาพที่ 17 ขั้นตอนการทำแบบร/างสองมิติ 

 

ภาพที่ 18 ขั้นตอนการป_�นดินเหนียว ขึ้นโครงสร:างด:วยเหล็กเส:น 3 หุน ดัดให:ได:ตามโครงสร:างที่ตั้งไว:จากนั้นป_�นดิน

เหนียวขึ้นตามรูปทรงที่กำหนดเมื่อได:โครงสร:างภาพรวมแล:ว ทำการเก็บผิวงานให:เรียบเนียน 
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ภาพที่ 19 ขั้นตอนการทำพิมพMปูนปลาสเตอรM การใช:ปูนปลาสเตอรMทำพิมพMแบบใช:ครั้งเดียว (พิมพMทุบ)7 เริ่มด:วยการผสม

ปูนปลาสเตอรMให:มีความเหลวพอที่จะเกาะพื้นผิวของงานได:จากนั้นค/อยทาไปทีละชั้นในระหว/างที่เพิ่มชั้นปลาสเตอรMให:ทำ

ผิวในลักษณะขรุขระเนื่องจากผิวชั้นถัดไปจะได:ไม/หลุดร/อนเปFนแผ/นทำให:พิมพMปูนมีความแข็งแรงมากขึ้น งานชิ้นนี้ทำการ

แบ/งพิมพMเปFน  2 ส/วน คือส/วนหน:าที่ประกอบไปด:วยส/วนหน:าของหมีรูปทรงโค:งเว:าของใบหู และส/วนหลังของหมีที่ไม/ได:

มีส/วนอันเดอรMคัต(Undercutting)8จึงทำให:สามารถแบ/งพิมพMเพียง 2 ชิ้น 

 

 

                                                
7 พิมพMทุบ คือแม/พิมพMที่ใช:สำหรับงานหล/อ แต/ละคราว ซึ่งช/างหล/อจะทุบแม/พิมพMให:แตก เพื่อเป�ดเอารูป

ประติมากรรมออกมา ภายหลังการหล/อสำเร็จแล:ว ใช:เพียงครั้งเดียว เข:าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2562 เข:าถึงได:จาก 

http://www.trueplookpanya.com/new/asktrueplookpanya/questiondetail/672 
8 อันเดอรMคัต (Undercutting) คือ วิธีการทางประติมากรรมที่เกิดขึ้นอย/างบ/อยครั้งในประติมากรรมนูนและ

ประติมากรรมลอยตัว จะเปFนส/วนที่อยู/ด:านหลังหรือซอกต/าง ๆ ของรูปทรงจะเปFน ประติมากรรมนูนสูงอาจมีส/วนที่เปFน

อันเดอรMคัตมากเพราะว/ามีส/วนทับซ:อนของรูปทรงที่ซับซ:อน เข:าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2562 เข:าถึงได:จาก 

https://www.arcyart.com/ad-undercutting.htm 
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ภาพที่ 20 ขั้นตอนการเชื่อมเหล็กกับตุ¸กตา เมื่อได:ชิ้นงานไฟเบอรMกลาสเสร็จก็ทำการเจาะในส/วนบริเวณด:านข:างของ

รูปทรงหน:าหมี เพื่อที่จะทำการประกอบเหล็กเพลา ให:มีลักษณะทิ่มออกมาจากแก:มหมี 

ภาพที่ 21 รูปทรงภาพรวมของชิ้นงาน 

ภาพที่ 22 ขั้นตอนการทำสี ใช:สีสเปรยMสีดำด:านในการพ/นสีงาน 
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ภาพที่ 23   ผลงานศิลปนิพนธMชิ้นที่ 2  

ชื่อ   “Teddy Bad” 

ขนาด  120x70x80 ซม. 

วัสดุ   ไฟเบอรMกลาส,เหล็ก 
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ข้ันตอนปฏิบัติงานศิลปนิพนธ?ช้ินท่ี 3 

ภาพที่ 24 ขั้นตอนการป_�นดินน้ำมันจาก วัตถุจริง ตัวหุ/นนางรำจริงทำการป_�นส/วนหัวขึ้นมาใหม/ด:วยดินน้ำมันและทำการ

สร:างรายละเอียดขึ้นมาใหม/ ตามวัตถุประสงคMที่ต:องการดังรูป 

ภาพที่ 25 ขั้นตอนการสร:างพื้นผิวด:วย ธูป การขึ้นโครงสร:างด:วยไม:จ:อยทM เปFนโครงสร:างหลักจากนั้นใช:ธูปทีละดอกติด

ไปกับโครงสร:างทำให:เกิดรายละเอียดและพื้นผิวที่เกิดจากวัสดุดังกล/าว 
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ภาพที่ 26 ขั้นตอนการทำพิมพMซิลิโคน การทำพิมพMซิลิโคนเปFนการทำพิมพMเพื่อหล/อผลงานมากกว/า  1 ชิ้น ใช:การแบ/ง

พิมพMเปFนสองส/วน เริ่มจากทำด:านหนึ่งก/อนแล:วล็อคพิมพMซิลิโคนด:วยปูนปลาสเตอรMอีก 1 ชั้นเพื่อไม/ให:ผลงานเกิดอาการ

บิดเบี้ยว จากนั้นทำอีกด:านโดยทาวาสลีนลงไปในพิมพMชิ้นที่ 1 แล:วเทเนื้อซิลิโคนที่ยังไม/แข็งตัวไป เมื่อแห:งเรียบร:อยแล:วก็

จะได:พิมพMดังภาพทางซ:ายมือ หลังจากทำพิมพMเสร็จให:ประกบพิมพMให:เรียบร:อยเตรียมหล/อด:วยเรซิ่น 

 

 

ภาพที่ 27 โครงสร:างภาพรวมของผลงาน ติดตั้งผลงานในแบบคร/าว ๆ เพื่อให:เห็นภาพรวมของงาน 
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ภาพที่ 28 ขั้นตอนการทำสีนางรำ สีที่ใช:คือสีสเปรยMทอง เริ่มจากการรองพื้นด:วยสีสเปรยMรองพื้นก/อนจากนั้นค/อยพ/นสี

ทองลงเปFนสีสำหรับชิ้นงาน 
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ภาพที& 49    ผลงานศลิปนิพนธช์ิ1นที4 3  

ชื&อ      “Overdose Faith” 

ขนาด      60x60x90 ซม. 

วสัด ุ      ไฟเบอรก์ลาส,วตัถุสาํเรจ็รปู,โฟเมกา้ 
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ข้ันตอนปฏิบัติงานศิลปนิพนธ?ช้ินท่ี 4 

 

ภาพที่ 30 ขั้นตอนนำต:นแบบสามมิติมาขยายตามสัดส/วนความเหมาะสมด:วยวิธีการวาดเส:นในกระดาษขนาดเท/าจริงกับ

ผลงานที่ทำโดยการดราฟทM (Draft) 9จากรูปที่ปริ้นทMให:มีสัดส/วนเท/าจริง 

 

ภาพที่ 31 ขั้นตอนขึ้นโครงสร:างกล/องด:วยกระดาษแข็งเพื่อให:เปFนโครงสร:างหลัก หลังจากที่ได:โครงสร:างจากต:นแบบ

มาแล:ว ทำการตัดตามโครงสร:างแล:วนำมาประกอบให:ได:รูปทรงดังภาพด:านบน 

 

 

                                                
9 ดราฟทM(Draft) คือการร/างภาพให:มีสัดส/วนขนาดเท/าของภาพต:นแบบตรงตามต:องการ เข:าถึงเมื่อ 4 

พฤษภาคม 2562 เข:าถึงได:จาก https://www.dek-d.com/board/view/3627770/ 
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ภาพที่ 32 ขั้นตอนตัดเกล็ดเปFนวงกลมชิ้นเล็กแล:วใช:ปลายปากกาดุนให:มีความโค:งและเกิดมิติที่ทับซ:อนกันและ

มีลักษณะคล:ายเกล็ดปลา 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 33 ขั้นตอนตัดชิ้นส/วนประกอบรายละเอียดด:วยกระดาษร:อยปอนดMโดยใช:วิธีการติดกาว 

ภาพที่ 34 ขั้นตอนการทำเส:นขนด:วยกระดาษ A4 กรีดกระดาษให:เปFนเส:นให:มีลักษณะคล:ายเส:นผม

หรือขน 
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ภาพที่ 35 ขั้นตอนการป_�นต:นแบบและในส/วนของหัวด:วยดินน้ำมันแล:วใช:กระดาษสาทำเปเปอรMมาเช (Paper Mache) 10

แล:วอัดกาวลาเท็กซMให:กระดาษมีความเหนียวและเปFนรูปทรง จะได:เปFนรูปทรงโดยรวม 

 

ภาพที่ 36 ขั้นตอนการนำส/วนรายละเอียดมาประกอบเข:าด:วยกัน และเก็บรายละเอียดเพิ่มอีกทีด:วยการใช:กระดาษทิชชู

แบบบางเพื่อเชื่อมโยงรายละเอียดให:กลมกลืน 

                                                
10 เปเปอรMมาเช (Paper Mache)กระบวนการสร:างสรรคMงานประติมากรรมกระดาษอัดที่ใช:กลวิธีในการหล/อรูป

จากการฉีกเศษกระดาษเปFนชิ้นเล็ก ๆ หรือเปFนแถบ ๆ แล:วนำมาทากาวป�ดทับกันหลาย ๆ ชั้นบนหุ/น หรือนำเศษกระดาษ

ที่แช/น้ำจนเป�µอยยุ/ย แล:วนำไปตำหรือป_�นให:ละเอียดและนวดกับแปbงเป�ยกหรือน้ำกาวนำมาป_�นหรือกดในแม/พิมพM โดยผ/าน

กระบวนการออกแบบและการผลิตหุ/นต:นแบบด:วยวิธีการขึ้นรูปด:วยดินเหนียวหรือดินน้ำมัน หรือปูนหรือแกะโฟม หรือ

แกะปูนปลาสเตอรM หรือแกะเทียนเปFน นำไปใช:ประโยชนM ทำเปFนของใช:ทั่วไป ของประดับตกแต/ง และของที่ระลึกได:อย/าง

กว:างขวาง กรรมวิธีนี้นิยมใช:ในการทำเครื่องตกแต/งและเครื่องใช:ต/าง ๆ เช/น หน:ากาก ของเล/น ลวดลายป_�นบนเครื่องเรือน 

หัวโขน เข:าถึงเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เข:าถึงได:จาก https://phaiboon01.wordpress.com 
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ภาพที่ 37  ผลงานศิลปนิพนธMชิ้นที่ 4  

ชื่อ  “ความไม/จริงในความจริง” 

ขนาด   50x15x20 ซม. 

วัสดุ   กระดาษ 
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ข้ันตอนปฏิบัติงานศิลปนิพนธ?ช้ินท่ี 5 

นำต:นแบบมาทำแบบร/างสามมิติเพ่ือดูขนาดและสัดส/วนของงานเท/าจริง 

 

ภาพที่ 38 ขั้นตอนการตัดกระดาษแข็งเพื่อประกอบเปFนเสาบันได จากนั้นทำการบากกึ่งกลางตาม

แนวยาวของกระดาษที่ตัดไว: เพื่อที่จะพับในแนวหน:าตัดให:ได:มีความฉากและนำทั้ง 2 ส/วนมาประกอบเข:า

ด:วยกัน 

 

ภาพที่ 39 ขั้นตอนการประกอบกระดาษให:เปFนรูปทรงสี่เหลี่ยมและทำเดือยเพื่อให:สามารถต/อประกอบเปFน

รูปทรงคล:ายบันได 
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ภาพที่ 40 ขั้นตอนการประกอบโครงสร:างและทำสีเพื่อให:เห็นสัดส/วนและความสูงของชิ้นงาน 

 

ภาพที่ 41 ขั้นตอนการทำรูปทรงใบบันไดมีด ใช:กระดาษแข็งเทาสองแผ/นตัดขนาดตามสัดส/วน และใช:สีโปbวเหลืองในการ

ทำส/วนคมของใบมีดเพื่อให:มีความเฉียงรับองศาคล:ายด:านคมของมีดจริง 
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ภาพที่ 42 ขั้นตอนการติดตั้งผลงาน 

 

ภาพที่ 43 ต:นฉบับลายอักษรธงเจ 

ภาพที่ 44 นำเข:าโปรแกรม Paint ไปดัดแปลงเปFนธงกระดาษ 
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ภาพที่ 45 ขั้นตอนการทำส/วนประกอบธงเจและทำตัวอักษรด:วยวิธีการฉลุกระดาษ A4 
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ภาพที่ 46 ผลงานศิลปนิพนธMชิ้นที่ 5 

ชื่อ    “บันไดมีด” 

ขนาด    60x60x420 ซม. 

วัสดุ    กระดาษ 
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บทท่ี 4 

บทวิเคราะห?ศิลปนิพนธ?ชุด “รLางทรง” 

 

ผลงานศิลปนิพนธ?ช้ินท่ี 1 “รวมรLาง” 

 รวมร/างเปFนกรณีศึกษามากจากความเชื่อแบบพหุเทวนิยม คือความเช่ือที่ว/ามีเทพเจ:าหลาย

องคMการบูชาเคารพที่หลากหลายนำไปสู/การเกิดคนทรงองคMเทพต/าง ๆ ร/างทรงเกิดขึ้นเปFนระบบระเบียบ

แบบแผนตามความเชื่อและสอดแทรกเข:าไปกับวัฒนธรรมต/าง ๆ บนโลกนี้อย/างไม/อาจแยกกันได: สิ่งท่ี

นำเสนอคือการนำวัตถุต/าง ๆ มาผสมปนกันให:เกิดรูปทรงใหม/ ไม/ว/าจะเปFนรูปทรงที่แปลกประหลาดทับ

เศษชิ้นส/วนของขวานและฐานไว:สำหรับเคารพบูชา นำมาประกอบกันเปFนสิ่ง ๆ ใหม/ โดยเปFนการวิพากษM

ความเช่ือส่ิงน้ี ไปในทางเสียดสี ตลกร:าย ในรูปแบบก่ึงการMตูน 

 รูปแบบประติมากรรมที่ใช: คือการสร:างสิ่งหนึ่งขึ้นมาใหม/ จากสิ่งเดิมที่อ:างอิงถึงบริบทต/าง ๆ 

ส่ิงของต/าง ๆ ในความเช่ือเก่ียวกับทวยเทพหลายองคMนำจับมารวมกัน 

 สีในผลงานเปFน สีท่ีอ:างอิงมาจากสีในความเช่ือของคนจีน คือ เหลือง และ แดง 

วิเคราะห?ป9ญหาและองค?ประกอบทางทัศนธาตุ ท่ีมีบทบาทตLอผลงาน “รวมรLาง” 

 รูปร/างและรูปทรง เม่ือเสร็จสมบูรณMยังไม/มีความใกล:เคียงกับแบบร/างตามท่ีต:องการ ส/วนท่ีเปFน

ขวานและแท/งเหล็กเปFนช้ินส/วนลักษณะเหมือนงอกออกมาจากโครงสร:างหลักของงาน 

 อีกนัยกล/าวได:ว/า โครงสร:างหลักของผลงานคือส/วนที่เปFนพื้นผิวสีเหลืองโดยอ:างอิงมาจากแท/น

วางอาวุธจำพวก หอก ขวานยาว เหล็กแหลม ฯลฯ ได:ทำการผสมรวมกันกับอาวุธจนแยกกันไม/ออกและ

กลายเปFนช้ินเดียวกัน 

 โครงสร:างภาพรวมของงาน ลักษณะโครงสร:างมีความคล:ายแท/นเสียบอาวุธในพิธีกรรม ในการ

สร:างสรรคMผลงานจะไม/ได:นำโครงสร:างจริงมาทำให:เหมือน แต/เปFนการสร:างภาพข้ึนมาใหม/โดยอาศัยแรง

บันดาลใจจากโครงสร:างของวัตถุจริงเดิม 

 

41 
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ภาพที่ 47 รายละเอียด ในส/วนของขวาน พื้นผิว และ ฐาน 

 
ภาพที่ 48 ลักษณะโครงสร:างหลักของงานที่อ:างอิงถึงแท/นวางอาวุธ 
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ผลงานศิลปนิพนธ?ช้ินท่ี 2 “Teddy Bad” 

 Teddy Bad เปFนกรณีศึกษามาจากพิธีกรรม แห/พระ ในเทศกาลกินผัก(เจ) ทางภาคใต: ในการแห/

พระจะมีกลุ/มชาวบ:านที่นับถือต/าง ๆ มาร/วมเดินขบวนไม/เว:นแม:แต/ลูกเล็กเด็กแดง(อายุราว 5 – 8 ป�)

จำนวนไม/น:อยที่ได:เห็น ความรุนแรงในพิธีกรรม เช/นการเห็นเหล็กแหลมหรือ วัตถุใดวัตถุหนึ่ง เสียบเข:าไป

ในกระพุ:งแก:มของ ม:าทรง หรือการเดินลุยไฟที่เปFนภาพชวนน/าหวาดเสียว ผลงานช้ินนี้เปFนการนำ

สัญลักษณM มานำเสนอตุ̧กตาหมี แทนเปFนกลุ/มเด็กเล็ก และเหล็กเส:นส่ือถึงความรุนแรงท่ีเด็กได:รับ 

 การนำเสนอรูปแบบทางประติมากรรมในผลงานชิ้นนี้คือการจัดเหล็กให:มีหน:าที่เหมือนเหล็ก

แหลมที่อยู/ในพิธีกรรม ที่นำไปเสียบแก:มของม:าทรงนำมาเสียบแก:มของตุ¸กตาหมีซึ่งทิศทางพุ/งออกมาจาก

บริเวณแก:มของหมี 

 

วิเคราะห?ป9ญหาและองค?ประกอบทางทัศนธาตุ ท่ีมีบทบาทตLอผลงาน “Teddy Bad” 

 รูปร/างและรูปทรง เมื่อเสร็จสมบูรณMภาพรวมเปFนในแบบที่ต:องการโครงสร:างหลักเปFนรูปทรง

แนวตั้งตรงโดยมีองคMประกอบทัศนธาตุในส/วนของเส:นที่พุ/งออกมาจากโครงสร:างหลักของงานทำให:มี

ความรู:สึกถึงความขัดแย:งกันของเส:นที่ตั้งตรงขึ้นของโครงสร:างหลักกับเส:นที่พุ/งทแยงออกมากันหลาย

ทิศทาง จึงเกิดเปFนมิติที่กลืนเข:าไปในส/วนของบริเวณว/างรอบผลงานเปFนการลดหลั่นความขัดแย:งระหว/าง

รูปทรงกับบริเวณว/างรอบรูปทรง ทำให:ผลงานไม/ดูอึดอัดจนเกินไป 

พ้ืนผิวให:มีความตึงเรียบมากท่ีสุด ให:ความรู:สึกกลายเปFนจุดสนใจ ขับเน:นโครงสร:างหลักให:ทำงาน

มากยิ่งขึ้นเปFนการลดความไม/เปFนระเบียบของเส:นที่พุ/งออกมาจากโครงสร:างหลักด:วยทำให:มีความรู:สึก

กลมกลืนมากข้ึน  
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สี ส/วนของสีเปFนการพ/นสีดำท้ังผลงาน ในแง/ของเน้ือหาน้ันสอดคล:องกับความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนกับ

กลุ/มเด็ก เด็กถ:าเปรียบเปFนสีก็เหมือนกับสีขาวการใช:สีดำ11ก็เปFนส่ิงท่ีต:องการให:ไปในทางตรงกันข:าม ในแง/

ของการทำงานระหว/างรูปทรงและพ้ืนท่ีช/วยขับเน:นรูปทรงให:มีความชัดเจนย่ิงข้ึน 

โครงสร:างภาพรวมของผลงาน ลักษณะโครงสร:างมีความคล:ายตุ¸กตาหมี ที่มีเหล็กเสียบพุ/งออกมา

อย/างไร:ทิศทางบริเวณแก:ม ในส/วนของเหล็กนั้นมีการกลืนกินพื้นที่ว/างรอบงานทำให:รู:สึกถึงทิศทางของส่ิง

ท่ีพุ/งออกมาจากโครงสร:างหลัก เกิดเปFนการทำงานระหว/างรูปทรงกับพ้ืนท่ี 

 

 

ภาพที่ 49 เปรียบเทียบสัญลักษณMการใช:ตุ¸กตาหมีแทนเด็กที่ไร:เดียงสา 

ภาพด:านขวา ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/215385 เข:าถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2562 

                                                
11 ในแง/ของความหมายของผลงานให:ความรู:สึกถึง พลังอำนาจ การมองโลกในแง/ร:าย ความรุนแรง สื่อถึง

ความรู:สึกลึกลับและไม/เปFนที่รู:จัก สื่อถึงสิ่งที่มองไม/เห็น ความชั่วร:าย และความมืด สีดำเปFนสีที่ดึงดูดพลังงานด:านลบ 

หากใช:มากเกินไปจะทำให:รู:สึกอึดอัด ไม/สบายใจ และสามารถสร:างบรรยากาศที่ไม/เปFนมิตร การครอบงำ และการสิ้นสุด, 

เข:าถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2562, เข:าถึงได:จาก http://www.beger.co.th/ 
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ภาพที่ 50 ทิศทางการพุ/งของเส:นในงาน มีลักษณะพุ/งออกกินพื้นที่ว/าง 

 

 

ผลงานศิลปนิพนธ?ช้ินท่ี 3 “Overdose Faith” 

 Overdose Faith เปFนกรณีศึกษาการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเกินความจำเปFนในผลงานชิ้นนี้เปFน

การนำเสนอด:วยสัญลักษณM คือ นางรำ กับศาลพระภูมิ โดยศาลพระภูมิจะเปFนการประกอบสร:างขึ้นใหม/

โดยโครงสร:างหลักคือไม: และใช: ธูป เปFนพื้นผิวของงาน นางรำมีการป_�นหน:ากากบริเวณหัวเพิ่ม เปFนการ

เสียดสีล:อเลียนตลกร:ายในแง/ของการบูชา ท่ีนางรำในศาลไม/อาจทนควันธูปได: ต/างก็ต:องป�ดหน:ากากกันไป 

วิเคราะห?ป9ญหาและองค?ประกอบทางทัศนธาตุ ท่ีมีบทบาทตLอผลงาน “Overdose Faith” 

 โครงสร:างภาพรวมของงานอ:างอิงถึงศาลพระภูมิ ส/วนบนเปFนการลดทอนความเหมือนจริงของ

ศาลพระภูมิให:ขับเน:นไปท่ีตัวนางรำในการส่ือสารความหมาย 

 วัสดุในการสร:างผลงาน ใช:วัสดุสำเร็จรูปเพื่อให:วัสดุสามารถสื่อสารความหมายของสิ่งนั้นได:

โดยตรงในและสามารถสร:างพ้ืนผิวไปในตัวได:ด:วยเช/นกัน 
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 สีการใช:สีในผลงานนี้ การใช:สีแดงเปFนส/วนใหญ/เพื่อขับเน:นตัวนางรำให:มีความเด/นชัดมากขึ้นและ

การใช:สีทองในส/วนของนางรำทำให:มีความชัดเจนมากข้ึนด:วยเช/นกัน  

  

ภาพที่ 51 รายละเอียด ในส/วนของนางรำ และ ก:านธูป 

 

ภาพที่ 52 การจัดเรียงตำแหน/งของนางรำ 
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ภาพที่ 53 รายละเอียดของเสารูปทรงคล:ายศาลพระภูมิเจ:าที่กับวัตถุจริง 

ภาพด:านขวา ที่มา : https://www.wilai.de/th/product-4266-empty เข:าถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2562 

 

ผลงานศิลปนิพนธ?ช้ินท่ี 4 “ความไมLจริงในความจริง” 

 ความไม/จริงในความจริงเปFนกรณีศึกษามาจากพิธีกรรมการทรมานตนเอง โดยใช:อาวุธของมีคม

มากรีด ฟาด ฟ_น ร/างกายตนเองให:เลือดออก แต/กลับแสดงให:เห็นว/าผู:กระทำไม/ได:มีความรู:สึกบาดเจ็บเลย 

ในบางสำนักที่มีการประกอบพิธีกรรมขึ้นนั้นเปFนของจริง แต/ อาจจะไม/คมอย/างที่คนทั่วไปข:าใจ ทำให:

บาดแผลนั้นไม/ลึกมาจนเกิดความรู:สึกบาดเจ็บรุนแรง แต/เปFนอาการรู:สึกพอทนความเจ็บนั้นได: แต/นั่นก็

ไม/ได:ทำให:ชาวบ:านเอะใจ กลับเช่ือว/าน่ันเปFนพรประธานจากทวยเทพเพ่ือไม/ให:ม:าทรงได:รับบาดเจ็บ 
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ภาพที่ 54 พิธีกรรมร/างทรงที่นำอาวุธมาทรมานตนเอง 

ที่มา https://today.line.me/th/pc/article/  เข:าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2562 

 

ความเชื่อที่เปFนอุปทานหมู/นั้นมีความกว:างขวางมากในแวดวงเหล/านี้ การบอกต/อความเชื่อแบบ

ปากต/อปากเล/าต/อกันไปเปFนจุดแข็งในการแสดงศักยภาพต/าง ๆ ในการประกอบพิธีกรรม 

นานาทรรศนะเหล/านี้ทำให:ศิลป�นได:ตั้งข:อวิพากษMกับการประกอบพิธีกรรมนี้ คือการ สร:างความ

เปFนมายาคติ โดยการคัดลอกความจริงของวัตถุ วัตถุที่เปFนสื่อกลางคือ ขวาน ซึ่งไว:ประกอบพิธีกรรม

ทรมานร/างกายเปFนลักษณะเฉพาะขวานท่ีอยู/ในประเพณี 

การสร:างของเลียนแบบจากของจริงเหมือนเปFนการวิพากษMไปในเรื่องความเปFนมายาคติในแบบ

อุปทานหมู/โดยที่เชื่อกันเปFนทอด ๆ จนกลืนไปในสังคมนั้น ๆ ในที่สุดลักษณะโครงสร:างงานที่เหมือนจริง 

แต/ดูจับต:องไม/ได:ด:วยการทอดคุณสมบัติสีของวัตถุจริงออกเปFนการวิพากษMอย/างตรงไปตรงมาในเรื่องของ

ความปลอม (มายาคติ)  

 รูปแบบทางประติมากรรมที่ใช: ผลงานชิ้นนี้ตั้งต:นด:วยวัตถุที่อยู/ในกรณีศึกษา นั่นคือ ขวาน เปFน

การคัดลอกรูปทรงให:คล:ายจริงมากท่ีสุดและสร:างภาพมายาคติให:ดู เกินจริงมากข้ึน 

 สีในผลงานใช:สีของวัสดุ นั่นคือ กระดาษขาว เพื่อให:เนื้อแท:ของวัสดุทำงาน การใช:วัสดุกระดาษ

เปFนสิ่งที่สร:างความสมบูรณMทางด:านเนื้อหาในเรื่องมากขึ้นกระดาษเปFนวัสดุที่นำมาสร:างสรรคMและสื่อสาร

ความหมายได:อย/างชัดเจนในแง/ของความปลอม ความคล:ายจริงได: 

วิเคราะห?ป9ญหาและองค?ประกอบทางทัศนธาตุ ท่ีมีบทบาทตLอผลงาน “ความไมLจริงในความจริง” 

 รูปร/างและรูปทรง รูปทรงภาพรวมเมื่อเสร็จสมบูรณMขนาดมีความใกล:เคียงกับวัตถุจริง ส/วนด:าม

จับเปFนการลอกเลียนแบบโครงสร:างจากวัตถุจริงมาและทำให:มีความโค:งมากข้ึนเล็กน:อยส่ือสารผ/านการใช:



 
 

 

  50 

 

 
 

เส:นโค:งแทนการบิดตัวของมังกรในตำนานจีนและเพื่อสอดรับกับโครงสร:างส/วนหัว ส/วนท่ีเปFนหัวของด:าม

ขวานมีการใช:รูปทรงที่มีความคล:ายกับหัวมังกรเปFนการอ:างอิงสัญลักษณMเชิงความหมายของวัฒนธรรมจีน

และลักษณะรูปทรงขวานที่ใช:ในพิธีกรรมของร/างทรง ซึ่งมังกรเปFนสัตวMในตำนานจีนเปรียบได:ว/าเปFนสัตวM

คู/บ:านคู/เมืองของชาวจีนเลยก็ว/าได:  

 ลักษณะพื้นผิว ใช:รายละเอียดที่ทำให:ดูเกินไปจากจริงเช/นเส:นขนหรือ เกล็ดมังกร ลดความเปFน

จริงของขวานท่ีใช:กันท่ัวไป และยกระดับความเปFนขวานท่ีใช:ในการทำพิธีกรรม 

 ความสมบูรณMของงานอีกอย/างหนึ่งนั่นคือ เมื่อสีของผลงานเปFนสีขาวโดยเน้ือแท:วัสดุจึงลดทอน

ความเปFนจริงไป ทำให:ผลงานช้ินน้ีเปFนไปตามวัตถุประสงคMท่ีต:องการลดความจริงของวัตถุ 

 

ภาพที่ 55 การอ:างอิงจากวัฒนธรรมจีน ผ/านรูปมังกร 

ภาพด:านขวา ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ เข:าถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2562 

 

ผลงานศิลปนิพนธ?ช้ินท่ี 5 “บันไดมีด” 

บันไดมีดเปFนกรณีศึกษามาจากพิธีกรรม โต/ทุ:ย12 น่ันคือการป�นบันไดท่ีข้ันด:วยใบมีด เปFนอีก

พิธีกรรมหน่ึงท่ีแสดงความหวาดเสียวให:กับผู:ชม ส่ิงเร:าต/าง ๆ ท่ีทำให:พิธีกรรมน้ีดูศักด์ิสิทธ์ิ ไม/ว/าจะเปFน 

ขนาดความสูงของบันได การเข:าทรงของม:าทรง เพลง ทุกอย/างท่ีแวดล:อมในบริเวณน้ัน เราจะมีความเช่ือ

ท่ีว/าม:าทรงท่ีข้ึนไปน้ันมีทวยเทพคอยปกป_กรักษาไม/ให:เกิดบาดแผลหรือแสดงเจ็บปวดแต/อย/างใด ซ่ึงในพิธี

                                                
12โต/ทุ:ย เปFนพิธีแสดงอิทธิฤทธิ์ของเหล/าบรรดาม:าทรงที่ต:องทนความเจ็บปวดกับใบมีดที่ที่คมกริบ นำไปมาวางเรียงเปFน

ขั้นบันไดหลายๆขั้น โดยด:านบนสุดของขั้นบันไดจะมีธงป_กอยู/เสมือนเปFนเส:นชัยและจุดหยุดพักให:พระ เพราะบันไดของ

แต/ละศาลเจ:ามีความสูงอยู/ไม/ใช/น:อย ก/อนที่จะต:องป�นลงอีกด:านหนึ่งของบันไดซึ่งทำจากใบมีดเช/นกัน เข:าถึงจาก 

http://www.thavornpalmbeach.com/news/rituals-phuket-vegetarian-festival/ เข:าถึงเมื่อ 25 พฤษภาคม 

2562 
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เราจะเห็นได:จริงว/าม:าทรงเหล/าน้ัน ไม/แสดงอาการใด ๆ เลยทำให:ชาวบ:านเช่ือเคารพนับถือ และ บูชาทวย

เทพไปโดยเช่ือว/าเปFนเช/นน้ันจริง  

ซ่ึงเคยมีโอกาสอาศัยอยู/ในกลุ/มแวดล:อมน้ี เห็นว/า ความจริงแล:วการป�นบันไดมีดน้ัน จะต:องมีเทคนิคและ

วิธีการพอสมควร ผู:ท่ีป�นบันไดจะต:องมีประสบการณM การฝ¹กฝนอย/างชำนาญ จึงจะสามารถมาทำพิธีน้ีได: 

ไม/ใช/ใคร ๆ  ก็จะมาป�นได: จึงทำให:เกิดประเด็นต้ังข:อวิพากษMต/อพิธีกรรมน้ี ว/า พิธีกรรม โต/ทุ:ย หรือ พิธีกรรม

ป�นบันไดมีดของม:าทรงในเทศกาลกินเจน้ัน นับว/าเปFนการแสดง อย/างหน่ึงซ่ึงต:องใช:เทคนิคพิเศษ ความ

กล:า และการฝ¹กฝนอย/างชำนาญ ไม/ได:มีทวยเทพมาปกป_กรักษาแต/อย/างใด จึงมองว/าเปFนมายาคติ โดยเกิด

จากกลุ/มคนท่ีทำพิธี ได:สร:างความเปFนอุปทานหมู/ข้ึน เปFนการสร:างความจริงใหม/ทำให:ชาวบ:านเช่ือเคารพ

นับถือ ท้ัง ๆท่ีไม/ได:หาต:นเหตุท่ีแท:จริงว/า ม:าทรงเหล/าน้ันกระทำด:วยเทคนิคและวิธีการอย/างไร 

วิเคราะห?ป9ญหาและองค?ประกอบทางทัศนธาตุ ท่ีมีบทบาทตLอ “บันไดมีด” 

รูปร/างและรูปทรง ภาพรวมของงานเม่ือเสร็จสมบูรณMอยู/ในขนาดเท/าจริงตามต:องการ ด:วย

ลักษณะโครงสร:างหลักของงานเปFนเส:นต้ังตรงและมีความสูงแสดงถึงความมีอำนาจ น/าศรัทธา เหตุเพราะ

ด:วยขนาดท่ีใหญ/เม่ือเทียบกับสัดส/วนความสูงของมนุษยMปกติ  

ลักษณะพื้นผิว พื้นผิวในผลงานมีความเรียบเนียน หากมองงานในระยะท่ีไกลกว/า 2 – 3 เมตร ก็

จะให:ความรู:สึกว/าไม/ใช:วัสดุกระดาษซึ่งเปFนไปตามวัตถุประสงคMในการทำงาน พอเริ่มเข:ามาในระยะใกล:

ผู:ชมก็สามารถเห็นว/าเปFนวัสดุกระดาษ  

สีในงานเปFนการตัดสีของความจริงในวัตถุออกหมดและใช:เน้ือแท:ของวัสดุทำงานคือกระดาษเปFน

สีขาวเพ่ือเช่ือมโยงเข:าสู/วัตถุประสงคMท่ีส่ือสารในผลงานช้ินน้ี  



 
 

 

  52 

 

 
 

ความสมบูรณMของงาน เน่ืองด:วยขนาดความสูงท่ียังไม/สามารถเทียบของจริงได: (ของจริงมีขนาด 6 

– 8 เมตร ) หากเทียบของของจริงแล:วจึงเปFนการย/อรูปทรงจากของจริง  

 

ภาพที่ 56 เปรียบเทียบระหว/างของวัตถุจริงกับวัสดุกระดาษ  

ภาพด:านขวา ที่มา : http://www.trangstory.com/2015/10/14/ เข:าถึงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2562 
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บทท่ี 5 

สรุปผลงานศิลปนิพนธ?ชุด รLางทรง 

 จากการทำงานตลอด 1 ป�การศึกษาของการทำงานชุดนี้ มีความเข:าใจการทำงานควบคู/ระหว/าง

เนื้อหาที่เปFนข:อมูลทางวิชาการและการสร:างผลงานเปFนรูปธรรม ทำให:เกิดการทำงานอย/างเปFนระบบมี

ลำดับขั้นตอนด:านการทำงานศิลปะ ได:เริ่มการเรียนรู:การทำงานสามมิติอย/างจริงจังในชั้นป�ที่ 3 มีเพื่อน

เปFนคุณครูช/วยสอนเทคนิคต/าง ๆ ทางประติมากรรม จนถึงชั้นป�ที่ 5 ในระยะเวลาการทำศิลปนิพนธMก็ยังมี

การแลกเปล่ียนเทคนิคการทำงานจากเพ่ือน ๆ และคำแนะนำจากพ่ี ๆ อยู/เสมอ 

 ด:านการทำงานศิลปะ ได:เรียนรู:กระบวนการศึกษาทางด:านข:อมูลและการปฏิบัติงานสามมิติอย/าง

จริงจัง มีเพ่ือนเปFนครูและผู:ช/วยในการสอนเทคนิคต/าง ๆ ทางประติมากรรม ต้ังแต/ช้ันป�ท่ี 3 จึงถึงช้ันป�ท่ี 5 

ในช/วงระยะเวลาในการทำศิลปนิพนธM ยังมีการแลกเปล่ียนเทคนิควิธีการจากเพ่ือนๆและคำแนะนำจากพ่ี 

ๆ อยู/เสมอ 

 ระยะเวลาเกือบ 1 ป�น้ัน (ช้ันป�ท่ี 4 ) ได:รวบรวมข:อมูลรูปแบบการคิด วิเคราะหM การสร:างทัศนคติ

ของตนเอง พิจารณาและแยกแยะกับส่ิงท่ีเรียกว/าแรงบันดาลใจ ความเข:มข:นในช/วงเวลาน้ันทำให:เปFน

ช/วงเวลาแห/งการแก:ไขป_ญหาเฉพาะหน:า มีความต:านทานและพ้ืนฐานความคิดท่ีดีมากในการทำงานศิลปะ  

 ในช/วงเทอมแรกของช้ันป�ท่ี 5 น้ัน ได:ทำการรวบรวมข:อมูลอย/างรวดเร็วท่ีสุด เพ่ือนำมาสร:างสรรคM

จนเกิดเปFนศิลปนิพนธMชุด “ร/างทรง” ทำให:มีมุมมองที่กว:างขวางขึ้นจากการที่เกิดขึ้นด:วยแรงบันดาลใจ

เปFนสิ่งตั้งต:นจากเร่ืองที่สนใจกลายเปFนเรื่องที่เข:าใจ โดยแท:จริงน้ันเรื่องนั้นมีผลกระทบต/อสังคมและระบบ

ทางวัฒนธรรม กล/าวคือ ป_จจุบัน สังคมต/างมีภาพที่เปFนมายาคติในหลายแง/มุม การสร:างภาพมายาคติ

สำหรับคนในยุคนี้นั้นช/างง/ายดายเสียเหลือเกิน ทำให:เกิดความเชื่อที่หลงพากันงมงายเปFนกลุ/มคนเปFนหมู/

คณะ รวมทั้งเปFนกลุ/มความเชื่อโบราณซึ่งสมัยใหม/ไม/อาจลบล:างไปได:เพราะฝ_งรากลงลึกไปกับวัฒนธรรม

นั้น ทำให:ความเชื่อเหล/านี้ มีบทบาทแลอิทธิพลมากต/อคนในสังคมป_จจุบันกันอย/างไม/อาจขาดสะบั้นลงได: 

ซึ ่งเนื้อหาในผลงานชุดนี้ไม/ได:มีเจตนาที่จะมุ/งร:ายไปในวัฒนธรรมและความเชื่อเดิม หากแต/ต:องการ

นำเสนอทัศนคติในมุมมองอีกมุมที่มีต/อเรื่องนี้ต/างออกไป โดยให:ผู:ชมนำสิ่งที่ได:พิจารณาหรือตัดสินใจว/า
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ควรจะเชื ่ออย/างไร เปFนการส/งเสริมให:คิด วิเคราะหM อย/างมีเหตุผลด:วยตนเอง ซึ ่งถือเปFนการสร:าง

วัฒนธรรมทางวิทยาศาสตรMและสังคมแห/งเหตุผลให:เข:มแข็งมากข้ึน 

 อย/างไรก็ดี ทัศนคติของเราที่มีต/อเรื่องต/าง ๆ ไม/ควรเบี่ยงเบนไปตามกระแสสังคมเพียงเพราะมัน

เปFนเรื่องเปราะบางที่จะแตะต:อง การคิด วิเคราะหM พิจารณาและค:นหา รวมไปถึงการสังเคราะหMออกมา

ผ/านทัศนคติเรา การแสดงออกอย/างมีระบบนี้เปFนส่ิงสำคัญที่จะเปFนตัวเคลื่อนความคิดเราไปสู/สาธารณชน 

น่ันคือ ความหมายของการทำงานศิลปนิพนธMชุดน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  55 

 

 
 

บรรณานุกรม 

 

ภาษาไทย 

พุทธทาสภิกขุ. คูLมือมนุษย?; เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒนM : ภาพประกอบ. - พิมพMคร้ังท่ี 10 – กรุงเทพฯ:  

แพรวดี, รวมตำนานเทพจีนผูBย่ิงใหญL. –กรุงเทพฯ : ไพลิน, 2555. 

ไรท, ไมเคิล. ฝร่ังคล่ังผี. กรุงเทพฯ : มติชน 2550. 

อมรินทรMธรรมะ อมรินทรMพร้ินต้ิงแอนดMพับลิชช่ิง, 2560. 

แฮรารี, ยูวัล โนอาหM. เซเป�ยนส? ประวัติยLอมนุษยชาติ Sapiens. –กรุงเทพฯ : ยิปซี กรุ̧ป, 2561. 

 

ออนไลน? 

ความเช่ือเร่ืองรLางทรงของคนไทย 2561 [ระบบออนไลนM] แหล/งท่ีมา: 

http://nidapoll.nida.ac.th/index.php?op=polls-detail&id=601#   

29 เมษายน 2562 

ความเช่ือ 2561 [ระบบออนไลนM] แหล/งท่ีมา: https://bcnlp56.weebly.com/  

29 เมษายน 2562 

เผยวงการรLางทรงในมุมมองท่ีคุณอาจยังไมLเคยรูB  2561 [ระบบออนไลนM] แหล/งท่ีมา: 

https://ngthai.com/cultures/13172/spirit-medium/ 4 พฤษภคม 2562 

ประเพณีถือศีลกินผัก(กินเจ) จังหวัดภูเก็ต 2561 [ระบบออนไลนM] แหล/งท่ีมา  

https://www.phuketvegetarian.com/history/ 4 พฤษภคม 2562 
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รายช่ือผลงาน 

1. ภาพผลงานศิลปนิพนธMช้ินท่ี 1  

ช่ือ    “รวมร/าง” 

ขนาด  80x70x100 ซม. 

วัสดุ   ไฟเบอรMกลาส,โฟเมก:า,เหล็ก 

2. ภาพผลงานศิลปนิพนธMช้ินท่ี 2  

ช่ือ    “Teddy Bad” 

ขนาด  120x70x80 ซม. 

วัสดุ   ไฟเบอรMกลาส,เหล็ก 

3. ภาพผลงานศิลปนิพนธMช้ินท่ี 3  

ช่ือ    “Overdose Faith” 

ขนาด   60x60x90 ซม. 

วัสดุ   ไฟเบอรMกลาส,วัตถุสำเร็จรูป,โฟเมก:า 

4. ภาพผลงานศิลปนิพนธMช้ินท่ี 4  

ช่ือ   “ความไม/จริงในความจริง” 

ขนาด   50x15x20 ซม. 

วัสดุ        กระดาษ 

5. ภาพผลงานศิลปนิพนธMช้ินท่ี 5 

ช่ือ    “บันไดมีด” 

ขนาด   60x60x420 ซม. 

วัสดุ   กระดาษ 
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ประวัติผูBสรBางสรรค? 

 

ช่ือ - นามสกุล   นายภัทร สุวรรณรงคM    

ป�เกิด   2538 

ท่ีอยูL   80 วัดสุทธาวาส ถ.รัชดาภิเษก-ท/าพระ 

แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี  

กรุงเทพมหานครฯ 10600 

เบอร?โทรศัพท?   0614259797 

อีเมล    larron959@gmail.com 

 

ประวัติการศึกษา 

2559  ปริญญาตรี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพM  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2557  จบมัธยมศึกษา โรงเรียนทวีธาภิเศก 

 

ประวัติการแสดงงาน 

2559      SO FAR SO GOOD 5 ,หอศิลป½กรุงไทย ,กรุงเทพฯ 

2558      Sea Side Sade ,เวนิส ดิ ไอซMริช ,กรุงเทพฯ 

2557        นิทรรศการ น/าน น/าน , อ.เมือง , จ.น/าน 
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