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 The agricultural society of the countryside that I had grown up has close 

connection with traditional beliefs. Many ceremonies are performed, demonstrating that the 

society is still riddled with superstition. The belief had been carried on from ancestors to me. 

This belief becomes an artistic source of my inspiration expressed through this three 

dimensional sculptor. Deploying the reduction technique to evoke the mysterious and 

frightening mood, this illusory, ambiguous figure reflects the meaning of ceremonies based 

upon the traditional beliefs of the people in my community. 

 This group of sculpture entitled “Fear” is inspired by memories which contains 

pattern and aspects that will contribute meaningfully to the artistic circle and the further 

development. 
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บทที ่1 

บทนํา 
 
 ความเช่ือ ความศรัทธา ลว้นเป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึนมาเพื่อเป็นส่ิงยึดเหน่ียวทาง
จิตใจ โดยพฤติกรรมของความเช่ือนั้นไดพ้ฒันามาจากยุคก่อนๆ ซ่ึงความเช่ือเกิดข้ึนมาจากความ
กลวัและความไม่เขา้ใจในส่ิงต่างๆท่ีปรากฏเกิดข้ึนมา เช่น การเกิดกลางวนั (ทาํใหเ้กิดการบูชาพระ
อาทิตย)์ การเกิดกลางคืน(การบูชาพระราหู) เป็นตน้ ต่อมาความเช่ือกถู็กปลูกฝังใหเ้ช่ือตามๆกนัมาโดย
ไม่ตอ้งหาเหตุผลเพ่ือเป็นการแสดงถึงความเคารพยาํเกรงต่ออาํนาจและวิถีความคิดของผูค้รองถ่ิน
ฐานนั้นๆเพื่อเป็นการควบคุมใหส้งัคมอยูใ่นอาํนาจของผูป้กครอง 
 การเกิดข้ึนมาของพุทธศาสนา โดยมีศาสดา คือ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได ้  
ช้ีทางสวา่ง ใหผู้ค้นไดต่ื้นข้ึนจากความเช่ือผดิ กลายเป็นความเช่ือท่ีเกิดข้ึนจากการใชปั้ญญา โดยการ
หาเหตุและผล(อริยสัจ 4)มาเป็นส่วนในการคิดเพื่อหลุดพน้จากทุกข ์ทาํใหเ้กิดการพฒันาของจิต
ข้ึนมา จนสามารถแยกแยะไดถึ้งความหลงเช่ือ กบัความเช่ือท่ีมีเหตุและผล 
  ความกลวั เกิดข้ึนจากความอยาก ความตอ้งการ คือ เราอยากไดส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงอยูแ่ละไม่อยาก
สูญเสียส่ิงนั้นไป เป็นการยดึมัน่ถือมัน่ จึงเกิดความกลวัข้ึน เช่น การกลวัความตาย กลวัผ ีกลวัส่ิงท่ี
ไม่มีตวัตน ลว้นเป็นส่ิงท่ีเกิดจากเร่ืองของอุปทาน  อุปทาน แปลว่าความยึดติด จาํแนกไดเ้ป็น 4 
ประการดว้ยกนั คือ  
     1. กามุปาทาน การยึดมัน่โดยความเป็นกามหรือของรักใคร่ทัว่ไป คือ ช่ืนชอบในส่ิงท่ี
น่ารักน่าพอใจไม่ว่าจะเป็นรูป รส กล่ิน เสียง และสัมผสั เป็นความรู้สึกถึงความสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน เอร็ดอร่อยในกามคุณ 
 2. ทิฎฐุปาทาน การยดึติดในทิฏฐิหรือความคิดเห็นท่ีตนมีอยูเ่ดิมๆ เช่น การไม่ยอมใคร
ง่ายๆ เราเรียกวา่ ทิฎฐิ. เป็นการเช่ือตวัเองชนิดทีเช่ือแต่ตวัเอง จนกลายเป็นความไม่รู้(อวิชชา) เห็นวา่
ส่ิงท่ีน่ารักน่ายดึถือ เป็นความสุข เป็นตวัตน แทนท่ีจะเห็นวา่ส่ิงเหล่านั้นเป็นเพยีงภาพมายาท่ีลวงตา
เราเอาไว ้
 3. สีลพัพตุปาทาน การยดึติดในวตัรปฏิบติัท่ีมุ่งหมายผิดทาง หมายถึง การยึดมัน่ถือมัน่
ในการประพฤติกระทาํตามประเพณีปฏิบติัท่ีทาํสืบกนัมาอยา่งงมงายไร้เหตุผล จึงเกิดเป็นการประพฤติ 
ท่ีเคยชิน เป็นการยึดติดท่ีเหน่ียวแน่น ชนิดท่ีแกไ้ขไ้ดย้าก เรียกว่า ความยึดติดในการปฏิบติัท่ีเคย
กระทาํสืบกนัมาอยา่งผดิๆ 
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     4. อตัตวาทุปาทาน เป็นการยดึมัน่โดยความเป็นตวัเป็นตน ความยึดมัน่ว่าตวัตนน้ีเป็น
ส่ิงสาํคญัและเป็นส่ิงเร้นลบั 
 ความกลวัยงัเป็นสัญชาตญาณขั้นตน้ของส่ิงมีชีวิต และเป็นมูลฐานของสัญชาตญาณอ่ืนๆ 
เช่น สัญชาตญาณสืบพนัธุ์ สัญชาตญาณต่อสู้ต่อส่ิงท่ีอนัตราย หลบหนี ส่ิงเหล่าน้ีลว้นแต่อาศยั
สญัชาตญาณแห่งความรู้สึกยดึถือวา่เป็นตวัตนทั้งนั้น ก่อใหเ้กิดรากฐานแห่งความทุกขท์ั้งปวง ความกลวั
ยงัเป็นสญัชาตญาณของมนุษย ์ท่ีผลกัดนัใหเ้กิดส่ิงท่ีเรียกวา่ ผ ีข้ึนมา ผจึีงเป็นสญัชาตญาณธรรมชาติ
อยา่งหน่ึงท่ีอยูภ่ายใตจิ้ตสาํนึก( Conscious mind)หรือ จิตใตส้าํนึก(Subconscious mind) ผ ีจึงเกิดข้ึนเอง
โดยสญัชาตญาณและส่วนท่ีมนุษยช่์วยกนัสร้างข้ึนเพื่อเป็นการส่งเสริมใหก้ลวัหนกัยิง่กวา่เดิม 
        เม่ือปรากฏวา่ความกลวัหรือผเีป็นทุกขเ์ป็นภยัต่อความสุขในการดาํรงชีวติ เราจะเอาชนะ
ความกลวัผไีดอ้ยา่งไร จึงสรุปวิธีเอาชนะความกลวัไดเ้ป็น 3 ประการคือ 
 1. สร้างความเช่ืออยา่งเตม็ท่ีในส่ิงท่ีตนยดึเอาเป็นท่ีพึ่ง คือการสร้างส่ิงยดึเหน่ียวดว้ยวตัถุ 
เช่นเช่ือวา่ตะกรุดหรือเคร่ืองรางของขลงั ตลอดจนพระเคร่ืองท่ีหอ้ยคอ เป็นส่ิงท่ีมีอาํนาจช่วยระงบั
ความกลวัได ้ วิธีน้ีไม่ใชท่ี้พึ่งอนัเกษม คือไม่ทาํความปลอดภยัไดอ้ยา่งแทจ้ริงและไม่ใชว้ิธีอนัสูงสุด 
(เนต ํ สรณ ํ เขม,ํ เนต ํ สรณมุตตม ํ) 
 2. ส่งจิตใจไปไวเ้สียในเร่ืองอ่ืนๆใหห่้างไปจากส่ิงท่ีกลวั พอท่ีจะเรียกว่าอยูใ่นขั้นท่ีเป็น
กุศโลบาย หลกัคือส่งความสนใจไปในท่ีอ่ืน ให้พน้จากความกลวันั้นๆ หรือหยุดคิดนึกทุกอย่าง
(ทาํสมาธิ) พระผูมี้พระภาคเจา้ทรงสอนใหร้ะลึกถึงพระองค ์ พระธรรม หรือพระสงฆ ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 
ในขณะท่ีภิกษุเกิดความกลวัข้ึนมา เป็นอาการท่ีเล่ือมใสในพระพทุธคุณมากกว่าเช่ือในวตัถุ(ในแบบ
ขอ้ท่ี 1)  
 3. ตดัตน้เหตุของความกลวัผนีั้นๆเสียดว้ยเหตุผล คือวิธีเอาชนะความกลวัดว้ยการสงบใจ
ไวด้ว้ยสมาธิ เป็นอุบายข่มความกลวัไดส้นิทแท ้เพราะในขณะท่ีมีสมาธิ ใจจะไม่มีการคิดนึกอ่ืนใดเลย  
แต่ใจท่ีเตม็ไปดว้ยความกลวัก็ยากท่ีจะเป็นสมาธิได ้ เพราะฉะนั้นจึงตอ้งฝึกฝนให้เกิดความชาํนาญ
ในการทาํสมาธิ จึงเป็นวิธีสะสางมูลเหตุแห่งความกลวัดว้ยการสร้างใหเ้ห็นความกลวัแลว้กาํหนดสติ 
ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจในเหตุและผลท่ีทาํใหเ้กิดความกลวั ดว้ยสมาธิ 
 ความกลวัจึงเป็นโมหะหรือความเขา้ใจผิด ซ่ึงเป็นมูลเหตุมาจากอุปทาน ท่ีว่า ตวัฉันมี 
ฉันเป็น นั่นของฉัน น่ีของฉัน เม่ือพบตน้เหตุแลว้ จงตดัดว้ยการปฎิบติัธรรมทางใจ ให้สูงข้ึน
ตามลาํดบั จนกวา่จะหมดการยดึมัน่ถือมัน่ และความกลวักจ็ะหมดไป 
 เม่ือคิดดูใหดี้แลว้ ความกลวันั้นมีตน้เหตุมากมาย คือความไม่เขา้ใจในส่ิงนั้นบา้ง การมี
ความกลวัติดตวัอยูบ่า้ง ใจอ่อนเพราะเป็นโรคประสาทบา้ง อาฆาตจองเวรไวก้บัคนไม่ชอบพอกนับา้ง 
รักตวัเองไม่อยากตายบา้ง เหล่าน้ีลว้นเป็นเหตุแห่งความกลวั แต่แทจ้ริงนั้นความกลวัเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึน
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จากความรู้สึกเช่นเดียวกนักบัความรัก ความโกรธ ความเกลียด ความหลง (เพราะความกลวัมีมูลเหตุ
ท่ีเกิดจากความหลง)คือ อุปทาน ความยดึถือวา่ส่ิงนั้น ส่ิงน้ีเป็นของเรา  
 เม่ือพบตน้เหตุของความกลวัวา่เกิดข้ึนจากส่ิงใดแลว้ เราก็มาแกปั้ญหาว่าจะตดัตน้เหตุนั้น
ไดอ้ยา่งไร วิธีการท่ีเหมาะสมและปฏิบติัไดคื้อการปฏิบติัธรรมทางใจ ให้กา้วหนา้สูงข้ึนตามลาํดบั 
จนกวา่จะหมดอุปาทาน หรือการประพฤติความดีทั้งทางโลกและทางธรรม ศึกษาใหเ้ขา้ใจ หาความ
หนกัแน่นมัน่ใจใหแ้ก่ตวัเอง เช่นน้ีความกลวักจ็ะหมดไป ใจกจ็ะไดท่ี้อนัเกษมอุดมสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 
ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา          
   จากการใชชี้วติอยูใ่นชนบท ท่ีมีเร่ืองราวของพิธีกรรมทางความเช่ือ การบวงสรวงจิตวิญญาณ
บรรพบุรุษ การกราบไหวข้อพรวิญญาณ ท่ีมีพลงัอาํนาจเร้นลบัอยูเ่หนือธรรมชาติ ดว้ยการประกอบ
พิธีกรรมทางความเช่ือ(การส่ือสารกบัวิญญาณ)โดยวิธีการ การบวงสรวงเคร่ืองเซ่นไหว ้ดว้ยดอกไม ้
ธูปเทียน สายสิญจน์  และอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชใ้นพิธีกรรมเพ่ือเป็นการตอบแทน ขอขมา และขอพรต่อ
วิญญาณบรรพบุรุษ พิธีกรรมความเช่ือเหล่าน้ีถูกปลูกฝังและสืบทอดกนัมาจากบรรพบุรุษมาสู่ตวัขา้พเจา้ 
ส่งผลทาํให้ขา้พเจา้และสังคม ท่ีขา้พเจา้อาศยัอยู่นั้นมีความเช่ือ และเคารพยาํเกรง ต่อจิตวิญญาณ
บรรพบุรุษ ก่อให้เกิดกุศโลบายต่างๆข้ึนในชุมชน ทาํให้ชุมชนและขา้พเจา้นั้นอาศยัอยูร่่วมกนัดว้ย
ความเช่ือและการปฏิบติัในพิธีกรรมสืบทอดกนัต่อมา 
 
 ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
 ความมุ่งหมายทางกายภาค          
       1. จากความเช่ือในเร่ืองจิตวิญญาณบรรพบุรุษ  ส่งผลกับการสร้างสรรค์ผลงาน
ประติมากรรมของขา้พเจา้ท่ีมีรูปแบบลกัษณะมีความพร่ามวั เลือนลาง ไม่ชดัเจนในการเห็นของรูปทรง 
ดว้ยการทบัซอ้นกนัของเสน้หลาย ๆ ชั้น ทาํใหรู้ปทรงนั้นเกิดความชดัเจนและไม่ชดัเจนข้ึนกบัผลงาน 
 2. การสร้างรูปทรง โดยการอาศยัรูปทรงมนุษย(์Figure)มาเป็นการนาํเสนอในผลงาน 
เพื่อความเขา้ใจและส่ือใหเ้ห็นถึงรูปวิญญาณบรรพบุรุษท่ีมีลกัษณะเคา้โครงคลา้ยมนุษย ์แต่มีความ
พร่ามวัไม่ชดัเจนดว้ยการทบัซอ้นกนัของเสน้  
 3. สร้างสรรคผ์ลงานดว้ยวสัดุ ท่ีสอดคลอ้งต่อแนวความคิดท่ีมีในพิธีกรรมความเช่ือ อาทิ
เช่น เชือก ดา้ยสายสิญจน์ มาสร้างในผลงาน เพื่อความสอดคลอ้งและสมัพนัธ์กบัเร่ืองราวท่ีนาํเสนอ 
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ความมุ่งหมายทางความรู้สึก 
 1. รูปทรงท่ีเล่ือนลางไม่ชดัเจน จากการสร้างดว้ยการทบัซอ้นกนัของเสน้ ทาํใหเ้กิดการเห็น
ของรูปทรงท่ีไม่ชดัเจน ก่อใหเ้กิดความลงัเล สงสยั ไม่มัน่ใจต่อส่ิงท่ีเห็น ส่งผลทาํใหเ้กิดความรู้สึก
ท่ีลึกลบั  และน่ากลวั  ข้ึนกบัผลงาน 
 2. รูปทรงมนุษยท่ี์มีความพร่ามวั ทาํใหเ้ห็นในลกัษณะเหนือความเป็นจริงเกินความเป็น
มนุษย ์เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกน่ากลวั  มีอาํนาจเหนือมนุษย ์
 3. ผลงานแสดงออกถึงความเช่ือ โดยการนาํวสัดุท่ีใชใ้นพิธีกรรมมาสร้างสรรค ์ เพื่อให้
เกิดความน่าเกรงขาม และส่งผลต่อความเช่ือในวิญญาณบรรพบุรุษ 
 
สมมุติฐานของการสร้างสรรค์                                                                                                                                   
 งานประติมากรรมชุดน้ี ตั้งอยูบ่นขอ้มูลสมมุติฐานของทศันธาตุซ่ึงไดแ้ก่  จุด เส้น รูปร่าง 
รูปทรง ที่ว่าง พื้นผิว รวมไปถึงวสัดุที่สามารถส่ือถึงความหมายกบัแนวความคิด โดยขา้พเจา้ใช้
วิธีการนาํเสนอดว้ยการเปล่ียนแปลงรูปทรงมนุษย(์Figure) ในลกัษณะต่างๆ จาํนวนหลายช้ิน เพื่อ
ความหลากหลายของรูปทรง โดยสร้างรูปทรงท่ีแตกต่างกนั ให้รูปทรงนั้นมีความเปล่ียนแปลงใน
ลกัษณะผลงานช้ินแรก ไปสู่ผลงานช้ินท่ี 2,3 และ 4 เร่ือยไปนั้น มีความเปล่ียนแปลงและสอดคลอ้งกนั 
โดยการใชท่้าทางและการจดัวางท่ีสมัพนัธ์กนัก่อใหเ้กิดรูปทรงท่ีรู้สึกมีความเคล่ือนไหว แปลเปล่ียนใน
ทางการเห็นดว้ยสายตาทาํใหผู้ช้มเห็นและเขา้ใจถึงสภาพการเปล่ียนแปลงของรูปทรง 
 วิธีการสร้างรูปทรง ขา้พเจา้เลือกใชว้ิธีการตัดทอนรูปทรงของผลงาน โดยการอาศยั
รูปทรงมนุษย(์Figure)มาเป็นการนาํเสนอเพื่อส่ือและอธิบายถึงเร่ืองราวของพิธีกรรมความเช่ือท่ีมี
ต่อวิญญาณบรรพบุรุษโดยการทาํให้รูปทรงมนุษยน์ั้นมีอาการคลา้ย การสลายหายไปของรูปทรง
และการมีอยูข่องรูปทรง ทาํให้เกิดความไม่ชดัเจนในรูปทรง โดยเร่ิมจากการตดัทอนรูปทรง ขา้พเจา้
เลือกการตดัส่วนต่างๆของรูปทรงออก แต่ยงัคงไวเ้ฉพาะส่วนท่ีมีความสาํคญัเพื่อให้รูปทรงนั้นคง
ความเขา้ใจว่ามาจากรูปทรงของมนุษย ์เช่น ส่วนมือ แขน และเทา้ โดยการให้รูปร่างกายบางส่วน
ชดัเจนและบางส่วนสลายหายไป จากการตดัทอนรูปทรง ขา้พเจา้ยงัสร้างรูปทรงโดยท่ีไม่เนน้ให้
เห็นในรายละเอียดท่ีชัดเจนในบางส่วนของผลงาน ทาํให้รูปทรงจะมีรายละเอียดท่ีดูเลือนลาง 
ไม่ชดัเจน    จนเหลือเพียงรูปทรงท่ีดูคลบัคลา้ยคลบัครารูปทรงมนุษย ์เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัเทคนิค 
วิธีการท่ีเลือกใชใ้นผลงาน(เหล็กเส้น)ก่อเกิดความน่าสนใจและก่อให้เกิดจิตนาการท่ีจะมีข้ึนกบั
ผูช้มผลงาน ทาํใหเ้กิดความลงัเลสงสัย ไม่มัน่ใจระหว่างความจริงและไม่จริงในส่ิงท่ีเห็นอยูต่่อหนา้
ผูช้มผลงาน 
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 โครงสร้างของผลงาน ขา้พเจา้ใชโ้ครงสร้างของรูปทรงมนุษย์ท่ีได้มาจากท่าทาง
อิริยาบถต่างๆ ของผูค้นในทอ้งถ่ินขา้พเจา้  ใช้ท่ายืนเป็นโครงสร้างในแนวตั้ง โดยให้รูปทรง
มีลกัษณะโปร่งและทึบสลบักนั  เสน้โครงสร้างในแนวนอนเกิดจากรูปทรงในท่านัง่ และท่าทางการ
กา้วเดิน ก่อใหเ้กิดความหลากหลายในทิศทาง ของโครงสร้างในผลงาน  
 วสัดุท่ีเลือกใชใ้นผลงาน เป็นการประกอบกนัของเส้นจากเหล็กเส้นและวสัดุท่ีใชใ้น
พิธีกรรม อาทิ เช่น เชือก,ดา้ยสายสิญจน์, ตะกรุด, เคร่ืองรางต่างๆ ท่ีใชป้ระกอบพิธีกรรม นาํมา
สร้างเป็นผลงานดว้ยการถกัเชือกและการประสานของเสน้ เพื่อถ่ายทอดออกมาในเร่ืองราวของพิธีกรรม
ความเช่ือใหอ้ยา่งชดัเจนตามแนวความคิด 
 ท่ีวา่ง(Space)ผลงานชุดน้ีขา้พเจา้สร้างใหรู้ปทรงและท่ีว่างให้มีการประสานกนัโดยการ
ใชเ้สน้ในการสร้างรูปทรงจากการทบัซอ้นของเสน้  เพื่อทาํใหเ้กิดการประสานกนัของท่ีวา่งกบัรูปทรง 
ใหมี้ความสมบูรณ์และเป็นเอกภาพในผลงาน       

 
ขอบเขตของการสร้างสรรค์ 
      1. ศึกษารูปแบบจากผลงานเสกต็ 
 2. สร้างผลงานดว้ยรูปแบบผลงานประติมากรรม 3 มิติ 
 3. ใหผ้ลงานแสดงออกในรูปแบบท่ีส่ือถึงความน่ากลวั เพื่อให้ผูช้มรู้สึก และสามารถ
สมัผสักบัความกลวัท่ีไม่มีจริงเป็นเพียงส่ิงสมมุติ เป็นการปรุงแต่งจากจิตของเราเอง 
 4. ผลงานประติมากรรมมีจาํนวนหลายช้ิน เพื่อให้เกิดการตอบสนองทางความรู้สึกต่อ
ผูช้ม ใหเ้ห็นและเป็นไปตามสมมุติฐานของศิลปิน 
 5. ใชห้ลกัการทางทศันธาตุในการสร้างและวิเคราะห์ผลงาน 
 6. ใชรู้ปทรงท่ีมีความพร่ามวั เพ่ือถ่ายทอดถึงเร่ืองราวท่ีตอ้งการนาํเสนอ  ดว้ยวิธีการท่ี
สอดคลอ้งกบัวสัดุท่ีนาํมาสร้างสรรค ์เพื่อใหเ้กิดรูปทรงท่ีโปร่ง และทึบข้ึนในผลงานชุดน้ี 
     
ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ 
 1. ศึกษาผลงานชุดก่อนและวิเคราะห์ผลงานจากผลงานเสกต็ เพื่อรวบรวมขอ้มูล 
 2. สรุปขอ้มูลท่ีไดศึ้กษามาทั้งหมด เพื่อเลือกและกาํหนดแนวทางในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ต่อไป 
 3. ศึกษารูปทรง วสัดุ และสมมุติฐานอ่ืนๆมาประกอบเพ่ือความเขา้ใจและจุดมุ่งหมายท่ี
ชดัเจน 
 4. สร้างรูปทรงจากแบบเสกต็ เป็นแบบจาํลอง 3 มิติ    
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 5. ขยายผลงาน ปรับปรุงผลงานใหเ้หมาะสมกับขนาด และรวบรวมขอ้มูลเพื่อทาํการ
จดัทาํเอกสารวิทยานิพนธ์ 
 6. สรุปและประเมินผลงานเพื่อการศึกษาและพฒันาผลงาน 
 
วธีิการ 
 1. ขั้นตอนการศึกษาและวเิคราะห์  
  1.1 คน้หาขอ้มูลท่ีทาํใหผ้ลงานเป็นไปตามเป้าหมายและจุดประสงคท่ี์ตั้งเป้าเอาไว ้
  1.2 ศึกษาผลงานของศิลปินจากประเทศไทยและต่างประเทศท่ีมีแนวความคิด และมี
ลกัษณะผลงานท่ีใกลเ้คียงกนั เพื่อนาํมาศึกษาและพฒันาต่อกบัผลงาน 
  1.3 ศึกษาวสัดุ ท่ีสามารถถ่ายทอดถึงแนวความคิด โดยนาํมาปรับใชก้บัผลงานใหมี้
ความเหมาะสมและลงตวักบัผลงาน 
  1.4 ศึกษาจากแบบผลงานเสกต็ 2 มิติ 
  1.5 ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ เช่น หอ้งสมุด อินเตอร์เน็ต ท่ีมีรูปแบบ
ผลงานใกลเ้คียงกนั เพื่อการศึกษา วิเคราะห์ สร้างสรรคอ์อกมาเป็นผลงานในลกัษณะท่ีมีความ
แตกต่างและเป็นแบบเฉพาะตวัเอง 
 2. ขั้นตอนปฏิบัติการ 
  2.1 เสกต็ภาพร่าง 2 มิติ(Sketch Drawing) 
  2.2 สร้างแบบจาํลอง 3 มิติ โดยใชว้สัดุท่ีมีความคงทน และศึกษาวิธีการสร้างรูปทรง
ท่ีทาํใหเ้กิดภาพพร่ามวั เพื่อนาํมาพฒันาต่อกบัผลงาน 
  2.3 ประเมินผลงาน จากแบบจาํลอง 3 มิติ วสัดุ ท่ีนาํมาใชก้บัผลงาน 
  2.4 วางแผนทางดา้นเทคนิค วิธีการในการขยายผลงานและจดัวางใหเ้หมาะสมกบัสถานท่ี  
  2.5 รวบรวมขอ้มูลจากการวิเคราะห์ผลงาน เพื่อสรุปผลงานในการทาํวิทยานิพนธ์ 
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บทที ่2 

ทีม่าของแนวความคดิ   
 
รูปแบบทางสภาพแวดล้อม   
              จากการท่ีขา้พเจา้เติบโตมาจากสังคมในชนบท ซ่ึงมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั ชีวิตจึง
ผกูพนักบัธรรมชาติ โดยมีความเช่ือเป็นพื้นฐานของการใชชี้วิตอยูใ่นสังคมชนบท การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมจึงมีความเช่ือในส่ิงต่างๆท่ีมีพลงัอาํนาจอยูเ่หนือธรรมชาติ โดยการออ้นวอน บวงสรวง 
ขอพรในส่ิงท่ีตนตอ้งการ คือการขอให้ฝนฟ้าตกถูกตอ้งตามฤดูกาล คนในชนบทจึงตอ้งอาศยัและ
ยดึถือส่ิงเหล่าน้ีเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวทางจิตใจเอาไว ้ ในการประกอบพิธีกรรมขา้พเจา้ไดมี้ส่วนร่วม
โดยการเขา้ไปชมและสัมผสัถือวิธีการท่ีถูกซ้อนไวด้ว้ยกุศโลบายท่ีทาํให้คนในชุมชนเกิดความรัก
และสามคัคีกนั    
 
อทิธิพลในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ         
          ทฤษฎีจิตวิเคราะห์(Psychoanalysis)จากการคน้พบของ ซิกมนัต ์ฟรอยด(์Sigmund  Freud)
มีอิทธิพลต่อการทาํงานศิลปะของข้าพเจ้า โดย ซิกมันต์  ฟรอยด์ นักจิตวิทยาชาวออสเตรีย 
ไดก้ล่าวถึงลักษณะธรรมชาติของบุคลิกของจิตว่าประกอบด้วยกนั 3 ส่วน คือ 1.จิตสาํนึก
(Conscious Mind) คือภาวะของจิตซ่ึงเรารู้สึกหรือสาํนึกได ้เช่นเดียวกบัการมองเห็นส่ิงต่างๆในโลก 
เรารู้และสาํนึกอยูว่่าเราเห็นอะไร 2.จิตก่อนสาํนึก(Pre-Conscious Mind) คือ จิตท่ีประกอบดว้ย
ร่องรอยความทรงจาํท่ีตกคา้งอยูภ่ายในและสามารถระลึกถึง หรือร้ือฟ้ืนใหก้ลบัมาสู่ความสาํนึกได้
ในสภาวะปกติ  3.จิตไร้สาํนึกหรือจิตใตส้าํนึก(Unconscious Mind) คือ ส่วนของจิตท่ีไม่สามารถร้ือฟ้ืน
ให้กลบัมาสู่ความสํานึกไดน้อกจากการใช้วิธีการพิเศษ เช่นการ สะกดจิต (Hypnotism)หรือการ
รังสรรคอ์ยา่งอิสระ(Free  Asssociation)เร่ืองจิตไร้สาํนึกเป็นเร่ืองสาํคญัของทฤษฎีจิตวิเคราะห์  
         ในชีวิตประจาํวนัของเรา นอกจากพฤติการณ์หรือภาวะของความสาํนึกจะเป็นตวัช้ีนาํ
ใหด้าํเนินไปแลว้  ยงัมีจิตก่อนสาํนึกและจิตไร้สาํนึกเป็นตวับ่งการอยูเ่บ้ืองหลงั เปรียบเสมือนความ
เป็นตวัเราในปัจจุบนัยอ่มมีท่ีมาจากภูมิหลงัในอดีตของเรา  อดีตท่ีพอจะร้ือฟ้ืนความทรงจาํไดคื้อจิต
ก่อนสาํนึก และอดีตท่ีเราลืมไปหมดส้ินหรือร้ือฟ้ืนไม่ไดแ้ลว้ แต่ก็ยงัซ่อนเร้นอยูใ่นตวัเรา นั้นคือ 
จิตไร้สาํนึก      
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 ประเดน็สาํคญัคือ ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมนัต ์  ฟรอยด ์ ท่ีกล่าวถึงจิตไร้สาํนึกเป็น
พื้นหลงั(Background) ของบุคคล  เป็นท่ีเกบ็ประสบการณ์อนัชอกชํ้าในอดีต ซ่ึงฝังใจไม่รู้หาย และ
จะแสดงอิทธิพลในภายหลงัต่อมา มากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของเหตุการณ์ท่ีมากระทบ
ต่อจิตใจในอดีตท่ีผา่นมา 
 เหตุผลท่ีขา้พเจา้ให้ความสําคญักบัทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของ ซิกมนัต ์ ฟรอยด์ เน่ืองจาก
การทาํงานสร้างสรรคศิ์ลปะของขา้พเจา้จะกาํหนดใหง้านมีความเก่ียวขอ้งกบัประสบการณ์ชีวิตท่ีมี
ภาวะของจิตไร้สาํนึกเป็นตวัควบคุมเร่ืองราวและเน้ือหาของผลงาน และยงัสะทอ้นให้เห็นอดีตท่ีมี
ประสบการณ์ท่ีฝังใจท่ีมีผลต่อความคิดกบัความทรงจาํของขา้พเจา้                                                                                
 
อทิธิพลและความบันดาลใจจากรูปแบบศิลปกรรม   
 แอนโทนี  กอร์มลย์ี (Antony  Gormley)ศิลปินชาวองักฤษ เป็นศิลปินแนวหนา้ระดบั
นานาชาติอีกคนหน่ึง ท่ีมีช่ือเสียงในฐานะประติมากรท่ีสร้างผลงานรูปคน(Figure)ผลงานของเขา
ไดรั้บคาํช่ืนชมอย่างแพร่หลายในวงการศิลปะทั้ งภายในและนอกประเทศ กอร์ลียมี์ความมัน่คง
ต่อวิธีการนาํเสนอในรูปแบบงานของเขา ซ่ึงมีช่ือเสียงจากการสร้างผลงานรูปคนดว้ยตะกัว่ กอร์ลีย์
สร้างผลงานออกมาในหลายอากปักิริยา รูปคนดงักล่าวลว้นปราศจากหนา้ตา  ปราศจากส่ิงท่ีบ่งบอก
ไดถึ้งลกัษณะพิเศษเฉพาะของบุคคลใดบุคคลหน่ึง(ศิลปินใชต้วัเองเป็นตวัแทนของรูปบุคคล)เป็น
เพียงรูปทรงท่ีศิลปินหล่อมาจากตวัศิลปินเองโดยการห่อพนัตวัศิลปินดว้ยแผน่หุม้ใสบางๆก่อนท่ีจะ
ให้ผูช่้วยทาํการหุ้มทบัดว้ยปูนพลาสเตอร์ รอจนแห้งแลว้จึงตดัผลงานออกเป็นส่วนๆ จากนั้นจึงใช้
ตะกัว่หุม้ทบัผลงานแลว้จึงนาํมาประกอบเป็นรูปคน(Figure)นอกจากนั้นศิลปินยงัปล่อยใหเ้ห็นรอย
ตะเขบ็จากการเช่ือมต่อของผลงานอีกดว้ย 
 วเิคราะห์ผลงานและรูปแบบ, แนวความคดิของ Antony Gormley 
 แอนโทนี กอร์มลีย ์อธิบายว่าประติมากรรมของเขาเป็นประติมากรรมที่ทาํข้ึนจาก
อากาศ (air) ซ่ึงก็เป็นเหมือนทาํข้ึนจากไฟเบอร์กลาส ตะกัว่ หรือวสัดุอ่ืน ๆ เพียงแต่การทาํข้ึนจาก
อากาศนั้นทาํใหไ้ม่สามารถท่ีจะเห็นไดด้ว้ยตาอยา่ชดัเจนวา่ รูปร่างหนา้ตาเป็นอยา่งไร 
 งานศิลปะของกอร์มลียข้ึ์นอยู่กบัความเขา้ใจจากตวัศิลปินเอง ในเร่ืองจิตวิญญาณของ
ตะวนัตกและตะวนัออก รวมทั้งความคลอ้งจองเขา้กันของตัวงานกับตาํแหน่งท่ีท่ีศิลปินวางตัว
ช้ินงานลงไป ประติมากรรมของเขาเก่ียวขอ้งกบัอะไรท่ี “เห็น” เช่น เป็นการเห็นถึงความว่าง ลึก
ภายในตวัคน กล่าวไดว้า่รูปร่างคนท่ีทาํจากตะกัว่น้ี เป็นเพียงปลอกหรือเปลือกหุม้เท่านั้น  
 คาํวา่ “การเห็น” (Seeing) ของศิลปินนั้น หมายถึง ความเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึง หรือการมองเห็น
อยา่งชดัแจง้อยูภ่ายใน ดังนั้น “Learning to See” จึงหมายถึง การเรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้
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ผลงานช้ินน้ีเป็นการเสนอแนะถึงการเห็นภายใน มิใช่การเห็นดว้ยตาท่ีมองเห็นเพียงภายนอก ผิวตะกัว่
ของช้ินงานทาํหนา้ท่ีทั้งเช่ือมปิดและป้องกนัไม่ใหท่ี้วา่ง (Space) ภายในและภายนอกทาํงานร่วมกนั
หรือมีปฏิกิริยาต่อกนั  ศิลปินใหค้วามสนใจต่อคาํว่า “Insight” ซ่ึงหมายถึงการเขา้ใจอย่างถ่องแท ้
ลึกซ้ึง หรือการมองเห็นทะลุถึงขา้งใน คาํน้ีมีความหมายพอ้งกบัคาํบาลีวา่ วิปัสสนา (Vipassana) อนั
เป็นคาํท่ีร่วมกบั ภาวนา (Bhavana) ซึงเป็นคาํท่ีทางพุทธศาสนาใชใ้นการฝึกปฏิบติัทางวิปัสสนา 
ภาวนาน้ีเป็นส่ิงท่ีนาํมาซ่ึงการมีสติ รู้ตวั รู้จกัคิด เขา้ใจในสันโดษ เป็นอิสระไม่ยดึติดซ่ึงน่ีคือส่วนหน่ึง
ท่ีพระพทุธเจา้สอน และใหย้อมรับในความไม่แน่นอน ความไม่จีรัง อนัเป็นกฎหลกัของชีวิต 
 อิทธิพลจากการปฏิบติัทางวิปัสสนามีผลต่องานประติมากรรมของเขา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
การพฒันาต่อการรับรู้และเขา้ใจในสงัขาร แต่อยา่งไรกต็าม หลกัธรรมจากพทุธศาสนาในเร่ืองความ
ไม่แน่นอน หรือไม่จีรัง (impermanence) กไ็ม่เชิงเป็นความคิดหลกัในการสร้างงานศิลปะของเขาแต่
อยา่งเดียว แต่จะมีเร่ืองราวของความสัมพนัธ์ ระหว่างผูช้มผลงานกบัผลงานดว้ย  กอร์มลียพ์าดพิง
ถึงเร่ืองทางกายภาพกบัจิตวิญญาณ ซ่ึงเป็นการบรรจุอยู่ร่วมกนั ดงัเช่น ร่างกายกบัจิตใจ โลกภายนอก
กบัโลกภายใน ความรู้สึกกบัความคิด เกิดกบัตาย เติบโตกบัเส่ือมถอย เป็นตน้ ร่างกายเป็นเสมือนท่ี
อยู่ เป็นเหมือนบา้น หรือเป็นเสมือนสุสานของวิญญาณ ศิลปินปรารถนาท่ีจะสร้างประติมากรรม
เป็นตวันาํหรือพาหนะของความรู้สึก การรับรู้ การสะทอ้นกลบัของท่าทาง และลกัษณะเฉพาะของ
ผลงานกอร์มลียน์ั้น จะถูกสันนิษฐานหรือแปลความไดห้ลายประการ ซ่ึงข้ึนอยูก่บัความเขา้ใจ และ
การหยัง่ รู้ของแต่ละบุคคล จึงเป็นการนาํเสนอของศิลปินท่ีปล่อยให้ผูช้มได้ใช้การหยัง่ รู้จาก
ประสบการณ์ของตนเองในการเขา้ถึงตวัผลงาน 
  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  10 

 

ภาพท่ี   1   ผลงาน “Land, Sea and Air II” 
ท่ีมา : Antony Gormley, Land, Sea  and  Air II, accessed  August 8, 2011, available from 
http://www.antonygormley.com/ 
 
 ส่วนผลงาน “Land, Sea and Air II” ซ่ึงเป็นผลงานชุดรูปคน 3 คน ในอากปักิริยา 3 ท่าทาง
นั้น ศิลปินนาํเสนอดว้ยการจดัวางบนชายทะเล โดยกาํหนดใหรู้ปคนท่ีหมอบโคง้ตวั เอียงศีรษะ
แนบกบัแผน่ดิน แสดงความหมายของ “Land” ในขณะท่ีคนยนืมองไปในทิศทางซ่ึงเป็นตาํแหน่ง
ของทะเล แสดงความหมายถึง “Sea” และรูปคนท่ีนั่งคุกเข่า แหงนเงยศีรษะข้ึนราวกบัวิงวอน 
เรียกร้องต่อเบ้ืองบน แสดงความหมายของ “Air” ในมุมมองของศิลปิน เลข 3 ถือเป็นการเร่ิมของ
ความไม่รู้จบ โครงร่างภายนอกของรูปคนทั้ง 3 น้ี ก่อให้เกิดความสมบูรณ์และความกลมกลืน
ร่วมกบัเน้ือหาของธาตุทั้ง 3 คือ ดิน นํ้า และลม 
 นอกจากน้ีศิลปินยงันิยมสร้างผลงานใหท้าํงานร่วมกบัสถานท่ีท่ีศิลปินไดก้าํหนดตาํแหน่ง
ท่ีติดตั้งผลงาน ซ่ึงลว้นเป็นสถานท่ีท่ีก่อใหเ้กิดการทาํงานร่วมกนักบัประติมากรรมตามความมุ่งหมาย
ของศิลปินทั้งส้ิน 
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ภาพท่ี  2   ผลงานสร้างสรรคข์องกอร์มลีย ์
ท่ีมา : Antony Gormley, Learning  to  Think, accessed August 8, 2011, available from 
http://www.antonygormley.com/ 
 

 ผลงานสร้างสรรคข์องกอร์มลียใ์นรูปของคนท่ีสร้างข้ึนจากวสัดุตะกัว่น้ีเป็นเพียงเปลือกนอก

ท่ีรับรู้ไดด้ว้ยตา ซ่ึงศิลปินตอ้งการให้เป็นส่ือในการนาํสู่ความว่างภายใน อนัเป็นสาระสําคญัของ

เน้ือหา กล่าวไดว้่า ศิลปินตอ้งการให้รูปเป็นเพียงเปลือกนอก ส่วนแก่นแทคื้อการรู้แจง้ ทั้งน้ีข้ึนอยู่

กบัการหยัง่รู้ และการเขา้ใจอยา่งลึกซ้ึงของแต่ละบุคคลนั้นเอง 
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ภาพท่ี  3  อิทธิพลและรูปแบบท่ีไดรั้บจากศิลปิน แอนโทนี กอร์มลีย ์
ท่ีมา : Antony  Gormley, ผลงานประติมากรรมรูปคน, accessed August 8, 2011, available from 
http://www.antonygormley.com/ 
 
 อทิธิพลและรูปแบบทีไ่ด้รับจากศิลปิน 
 จากการท่ีศิลปิน แอนโทนี กอร์มลีย ์สร้างผลงานประติมากรรมรูปคน โดยให้ความสาํคญั

ต่อแนวความคิดท่ีตอ้งการถ่ายทอดถึงการรู้แจง้ การแสดงออกดว้ยท่าทางต่าง ๆ ของคน รูปคนดงักล่าว

ปราศจากหน้าตา ปราศจากลกัษณะพิเศษท่ีบ่งบอกเฉพาะว่าเป็นบุคคลใด เป็นเพียงรูปทรงต่าง ๆ 

ของคนท่ีไดห้ล่อออกมาจากตวัศิลปินเอง  (ประติมากรรมท่ีทาํข้ึนจากอากาศ)  รูปคนจึงมีขนาดเท่ากบั

ตวัศิลปินเอง  

 แอนโทนี กอร์มลีย ์ไดศึ้กษาหลกัความคิดจากดินแดนตะวนัออก (ประเทศอินเดีย) เพื่อ
ศึกษาคน้ควา้วิธีการเขา้ใจในความรู้ถึง การคน้หาของเขาไดพ้บกบัวิธีทางพุทธศาสนาท่ีสอนใหรู้้แจง้ 
เขา้ใจอย่างถ่องแท ้ดว้ยการวิปัสสนา และภาวนา ในการสร้างหรือการถอดพิมพผ์ลงานจากตวัเขา
ยอ่มตอ้งใชค้วามอดทน (ขนัติ) ต่อความอึดอดัทรมานกบัการอยูน่ิ่ง ๆ ดงันั้นหากศิลปินไม่ใชว้ิธี 
 เม่ือ แอนโทนี กอร์มลีย ์ไดศึ้กษารูปแบบน้ีมาอย่างต่อเ น่ืองอย่างมั่นคงต่อวิธีการ
นาํเสนอรูปแบบผลงานของเขามาหลายปี โดยผลงานของกอร์มลียต์อ้งการส่ือใหผู้ช้มเป็นผูเ้ขา้ใจหยัง่รู้
ไดด้ว้ยตนเอง ผลงานเป็นเพียงเปลือกหรือเป็นเพียงส่ือท่ีศิลปินนาํเสนอ หากแก่นแทคื้อการรู้แจง้ 
การเขา้ใจถึงความรู้ของแต่ละบุคคล ดงันั้นผลงานของกอร์มลียไ์ม่ไดแ้สดงความรู้สึก แต่เป็นผูช้ม
ผลงานท่ีเกิดความรู้สึก (หรือการหยัง่รู้) ต่อผลงานดว้ยตนเอง 
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บทที ่3 

กระบวนการสร้างสรรค์ 
 

 จากการไดศึ้กษารูปแบบผลงานของศิลปินและการไดรั้บอิทธิพลจากผลงานประติมากรรม
รูปคน(Figure)ขา้พเจา้จึงเกิดแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมรูปคนท่ีแสดงออก
ถึงจินตนาการท่ีมีต่อสภาวะของความกลวั ทาํให้เกิดผลงานท่ีเกิดข้ึนจากความรู้สึกส่วนตวัและ
ตอ้งการถ่ายทอดถึงความกลวั ผา่นกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม โดยการนาํผลงาน
มาวิเคราะห์ใหเ้ห็นถึงรูปแบบและความคิดมาถ่ายทอดเป็นผลงานประติมากรรมกลุ่ม ซ่ึงมีรูปแบบ,
เน้ือหา,และกระบวนการท่ีลาํดบัขั้นตอนต่างๆไวด้งัน้ี 
 
การกาํหนดรูปแบบ เนือ้หา และความคดิ  
 ขา้พเจา้ไดก้าํหนดเน้ือหาของผลงานจากประสบการณ์ในอดีตท่ีผา่นมาสู่รูปแบบผลงาน
ประติมากรรมโดยใช้เร่ืองราวจากความทรงจาํท่ีเกิดจากความรู้สึกท่ีมีต่อความกลวัในเร่ืองราวท่ี
ไม่สามารถอธิบายเป็นเร่ืองราวของความเช่ือของคนในชุมชนชนบท ซ่ึงความเช่ือนั้นมีอิทธิพลใน
การดาํรงอยูข่องชุมชนท่ีขา้พเจา้อาศยัอยู ่เร่ืองราวความเช่ือเหล่านั้นสะทอ้นใหเ้ห็นถึงเร่ืองราวท่ีลึกลบั  
ท่ีไดรั้บปลูกฝังและสืบทอดกนัมา ก่อใหเ้กิดจินตนาการท่ีมีสภาวะของความกลวัเขา้มาสู่ความรู้สึก
ส่วนตวัของขา้พเจา้ ขา้พเจา้จึงใหค้วามสาํคญักบัเร่ืองราวในชุมชนและความรู้สึกถึงเร่ืองราวความล้ีลบั
มาประกอบในผลงานชุด"สภาวะของความกลวั"  ในผลงานตอ้งการส่ือถึงความล้ีลบั จินตนาการท่ีมี
ต่อเร่ืองราวความล้ีลบั ประสบการณ์ท่ีผา่นมาในอดีต และตอ้งการให้ผูช้มผลงานไดมี้ส่วนรวมกบั
ผลงาน ขา้พเจา้จึงจดัวางผลงานในลกัษณะท่ีผูช้มสามารถเดินชมผลงานไดโ้ดยรอบ เสมือนผูช้มได้
เป็นส่วนหน่ึงกบัผลงานนั้นดว้ย ในการเลือกใชว้ิธีการนาํเสนอ โดยใหผู้ช้มผลงานไดเ้ดินชมผลงาน
ไดโ้ดยรอบนั้น เพื่อเป็นการเร้าอารมณ์และเป็นแรงจูงใจให้ผลงานเป็นส่วนหน่ึงกบัผูช้มผลงาน ซ่ึง
ผลงานจะค่อยๆเผยให้รู้สึกถึงความน่ากลวั แลว้ค่อยเห็นถึงเจตนาท่ีขา้พเจา้ไดต้ั้งใจเอาไว ้คือความ
น่ากลวัท่ีกาํลงัห้อมลอ้มผูช้มผลงานอยูน่ั้นเอง เม่ือเกิดความกลวัแลว้ผูช้มผลงานจะเกิดความนึกคิด
และพิจารณาถึงสาเหตุท่ีเกิดความกลวันั้นว่ามาจากท่ีใด เม่ือกาํหนดดว้ยจิตท่ีมีสติดีแลว้ก็จะเกิด
ปัญญารู้แจง้ วา่ความกลวัท่ีเราเห็นอยูน่ั้นเกิดมาจากการปรุงแต่งข้ึนของจิต หรือมโนภาพของตนเอง
ท่ีสร้างเป็นจินตนาการใหเ้กิดเป็นความกลวัข้ึนมาเอง ในการสร้างรูปทรงใหแ้สดงออกถึงความรู้สึก
ถึงความน่ากลวัหรือใหนึ้กถึงส่ิงท่ีน่ากลวัขา้พเจา้สร้างรูปทรงมาจากรูปทรงท่ีคุน้เคยและมาจากรูปทรง
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ท่ีเรานึกถึงวิญณาญบรรพบุรุษ ไดน้ั้นก็คือ การสร้างรูปบุคคลสมมุติ รูปบุคคลท่ีเป็นตวัแทนถึงจิตวิญาณ
บรรพบุรุษก็ยอ่มมีลกัษณะรูปร่างคลา้ยคน แต่สร้างใหรู้ปทรงคนมีความไม่ชดัเจนในรูปทรง เพราะ
ไม่ตอ้งการเจาะจงวา่เป็นบุคคลใดบุคคลหน่ึง เม่ือผูช้มเห็นลกัษณะผลงานท่ีดูคลุมเคลือไม่ชดัเจนใน
รูปทรง และมีอาการสลายหายไปของรูปทรงทาํให้ผูช้มผลงานไดเ้ขา้ใจและเกิดความรู้สึกลงัเล สงสัย 
ไม่มัน่ใจ จนนาํไปสู่สภาวะอารมณ์ของความกลวันั้นเอง  
 ในการสร้างผลงานจากมโนภาพนั้น มีความสาํคญัต่อผลงานของขา้พเจา้ โดยขา้พเจา้ได้
ใชแ้หล่งขอ้มูลมาจากความทรงจาํ ประสบการณ์ ท่ีผา่นมาจากอดีตและเร่ืองราวท่ีมีผลต่อสภาพจิตใจ 
ปล่อยให้จิตใตส้าํนึกมีหนา้ท่ีแสดงถึงจินตนาการนั้นออกมาอยา่งเตม็ท่ี แลว้จึงใชว้ิธีการจดัการกบั
รูปแบบผลงานใหต้รงกบัแนวความคิด จึงเป็นวิธีการหาเหตุและผลใหก้บัผลงาน เพือ่เป็นตอบสนอง
ต่อความคิดหลกัหรือขอ้มูลท่ีขา้พเจา้ไดน้าํเสนอมาแลว้ และผลงานประติมากรรมชุด "สภาวะของ
ความกลวั"ยงัเป็นผลงานท่ีแสดงออกของสภาวะจิตใตส้าํนึกของขา้พเจา้ท่ีปรากฏออกมาเป็นผลงาน
ท่ีดูแลว้เหนือความเป็นจริง ผา่นรูปทรงท่ีมีจินตนาการถึงความรู้สึกท่ีมีต่อเร่ืองราวความล้ีลบัและ
ความน่ากลวัจากเร่ืองราวจิตวิญณาญบรรพบุรุษ 
 การกาํหนดรูปแบบทางศิลปะ  
 ประติมากรรมกลุ่มชุด"สภาวะของความกลวั"ประกอบข้ึนมาดว้ยกนั 3 ชุด  ขา้พเจา้ได้
ใชรู้ปร่าง สัดส่วน ท่ีมาจากจากรูปทรงมนุษย ์เพื่อใหเ้ห็นถึงการสลายของรูปทรง  การสลายหายไป
ของรูปทรงคนนั้นก่อใหเ้กิดปฏิกิริยาทางการเห็น ทาํใหผู้ช้มผลงานเกิดการเปรียบเทียบกนัจากรูปทรง
ท่ีมีอยูแ่ลว้ค่อยๆสลายหายไป ในการสร้างผลงานโดยการใช้รูปทรงคนเพื่อแสดงออกว่ามาจาก
บุคคลในจินตนาการ และไม่ตอ้งการบ่งบอกว่าเป็นบุคคลใดบุคคลหน่ึง จากผลงานก่อให้เกิด
ประสบการณ์ทางการรับรู้ใหผู้ช้มผลงานสามารถเขา้ใจไดว้่า ผลงานท่ีกาํลงัชม คือการสลายหายไป
ของรูปทรงมนุษย  ์แลว้ผูช้มจึงเกิดความรู้สึกถึงความลงัเล สงสัยในรูปทรงนั้น นาํไปสู่อารมณ์
ความรู้สึกไม่มัน่ใจ และเกิดความกลวัข้ึนในท่ีสุด 
 ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 1. ทาํการร่างแบบร่าง 2 มิติ เม่ือไดแ้บบร่าง 2 มิติแลว้จึงสร้างแบบจาํลองผลงาน 3 มิติ
ข้ึนมา นาํแบบจาํลองนั้นเขา้สู่กระบวนการวิเคราะห์และปรึกษาคณาจารย ์ เพื่อหาบทสรุป แกไ้ข 
และปรับปรุง เม่ือไดผ้ลท่ีน่าพอใจจึงเร่ิมกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานจริง 
     

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี   4  การร่างแบบร่าง  2  มิติภาพท่ี 1-6 
 

 
 

ภาพท่ี   5  การร่างแบบร่าง  2  มิติภาพท่ี 7-12 
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ภาพท่ี   6  การร่างแบบร่าง  2  มิติภาพท่ี 13 -18 
 

 
 
ภาพท่ี   7  การร่างแบบร่าง  2  มิติภาพท่ี 19 -21 
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ภาพท่ี   8  ภาพตน้แบบ  3 มิติ ภาพท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี   9  ภาพตน้แบบ  3 มิติ ภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี   10  ภาพตน้แบบ  3 มิติ ภาพท่ี 3 
 
 2. ป้ันรูปทรงผลงานจากดินเหนียวใหเ้ป็นรูปทรงคน(Figure) โดยคาํนึงถึงหลกักายภาค ซ่ึง
ขา้พเจา้สร้างรูปทรงคนจากท่าทางและอริยาบทต่างๆของบุคคลในพ้ืนท่ีชนบทท่ีขา้พเจา้มีความคุน้เคย 
แลว้นาํมาถ่ายทอดออกมาเป็นรูปทรงในผลงาน 
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ภาพท่ี  11  ผลงานจากดินเหนียวใหเ้ป็นรูปทรงคน 
                   
 3. ถอดแบบผลงานดว้ยปูนพลาสเตอร์เพื่อนาํมาประกอบข้ึนใหม่ดว้ยการเช่ือมให้เป็น
ผลงานมีรายละเอียดต่างๆ ตามแบบร่างผลงาน โดยสร้างใหผ้ลงานมีรายละเอียดท่ีเกิดข้ึนจากเสน้ท่ีมี
ขนาดต่างๆมาประกอบกนัเป็นผลงาน และยงัเวน้รูปทรงบางส่วนเพื่อให้มีลกัษณะท่ีคลา้ยกบัการ
สลายหายไปของรูปทรง 
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ภาพท่ี  12 ถอดแบบผลงานดว้ยปูนพลาสเตอร์ ภาพท่ี 1 
 

 
 
ภาพท่ี  13  ถอดแบบผลงานดว้ยปูนพลาสเตอร์ ภาพท่ี 2 
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 4. เช่ือมผลงานและตกแต่งรายละเอียดผลงานใหมี้ความสมบูรณ์ เพิ่มเติมส่วนท่ีตอ้งการ 
โดยการเช่ือมทองเหลืองเขา้ไปใหผ้ลงานมีนํ้าหนกัของสีและมีความแตกต่างของตวัวสัดุ เพื่อใหเ้กิด
เป็นจงัหวะของเสน้ทาํใหเ้กิดความโดดเด่นและมีความน่าสนใจข้ึนกบัตวัผลงาน 
                      

 
 
ภาพท่ี  14  เช่ือมผลงานและตกแต่งรายละเอียดผลงานใหมี้ความสมบูรณ์ 



  22 

 5. เม่ือประกอบผลงานและเก็บรายละเอียดผลงานสมบูรณ์ เรียบร้อยแลว้ จึงนาํผลงาน
มาจดัวางใหผ้ลงานมีความลงตวัข้ึนกบัสถานท่ีท่ีจดัแสดงโดยคาํนึงถึงสถานท่ีและมุมมองท่ีตอบสนอง
ต่อรูปแบบผลงานและสร้างใหเ้กิดจินตนาการแก่ผูช้มผลงานนั้นเอง 
        

 
 
ภาพท่ี  15  ประกอบผลงานและเก็บรายละเอียดผลงานสมบูรณ์       
 
 ผลงานชุด"สภาวะความกลวั" จะเห็นไดว้่าผลงานชุดน้ีจะตอ้งใชท้กัษะ วิธีการ ระยะเวลา 
และความพยายามอยา่งมากเพ่ือใหผ้ลงานมีความสมบูรณ์ มีคุณค่า ตามความตั้งใจของขา้พเจา้ และ
เพื่อใหเ้กิดสุนทรียภาพทางทศันธาตุท่ีถ่ายทอดออกมาอยา่งลงตวัในผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี 
 
วสัดุและอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 
 1. เหล็กเส้น เป็นวสัดุหลกัท่ีใช้ในผลงาน เพื่อให้เกิดเส้นขนาดต่างๆ ข้ึนในผลงาน
วิทยานิพนธ์คร้ังน้ี  โดยขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัเสน้ท่ีเกิดข้ึนกบัผลงาน ทาํใหผ้ลงานมีความเคล่ือนไหว
ท่ีเกิดจากเสน้ การดดัเหลก็เสน้และบงัคบัเสน้ใหไ้ดรู้ปทรงตามตอ้งการนั้นตอ้งใชค้วามพยายามเป็น
อยา่งยิง่ จึงทาํใหไ้ดเ้สน้ท่ีมีขนาดท่ีแตกต่างกนั จนกลายเป็นผลงานตามรูปแบบท่ีนาํเสนอออกมา 
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 2. เสน้ลวด เป็นวสัดุอีกประเภทหน่ึงท่ีขา้พเจา้นาํมาใชใ้นผลงาน เพื่อทาํใหเ้สน้ในผลงาน
ชุดน้ีมีความประสาน กลมกลืนระหว่างท่ีว่างกบัผลงาน โดยนํ้ าหนกัของเส้นท่ีเกิดจากการสานตวั
ของเสน้ลวดนั้นยงัทาํใหเ้กิดการเห็นท่ีดูคลุมเคลือ รูปทรงดูไม่ชดัเจน จนนาํไปสู่อารมณ์ความสงสยั
ใหก้บัผูช้มผลงาน 
 3. เสน้ทองเหลือง เพื่อใหผ้ลงานมีความแตกต่างของเสน้ จึงไดใ้ชเ้สน้ทองเหลืองมาประกอบ
กบัเสันอ่ืนๆ ทาํให้เกิดความหลากหลายของวสัดุท่ีเป็นเส้น และทาํให้เกิดนํ้ าหนักสีของเส้นท่ีมี
ความแตกต่างอีกดว้ย เสน้ทองเหลืองจึงเป็นส่วนช่วยส่งเสริมใหผ้ลงานมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 4. ดา้ยสายสิญจน ์ เป็นวสัดุท่ีข่วยทาํใหผ้ลงานมีความสมบูรณ์ ต่อแนวความคิดกบัการ
สร้างสรรคผ์ลงาน ทาํใหว้สัดุกบัผลงานนั้นมีความสอดคลอ้งกบัเร่ืองราวท่ีนาํเสนอในผลงานวิทยานิพนธ์
ชุดน้ีอยา่งลงตวั 
  
 

 
 
ภาพท่ี  16  อุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์และการแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ 
 
 ผลงานศิลปนิพนธ์ชุด"สภาวะของความกลวั"ผลงานประกอบกันข้ึนมาดว้ยเส้น(การ
เช่ือมต่อดว้ยเหลก็เส้น) เป็นการสร้างรูปทรงให้มีปริมาตรโดยการใชเ้ส้น เพ่ือใหผ้ลงานมีความสัมพนัธ์
ต่อเน้ือหาท่ีขา้พเจา้ไดก้ล่าวมาแลว้ และมีความต่อเน่ืองกนัของผลงานชุดท่ี 1. 2 และ 3 ขา้พเจา้เลือกใช้
วสัดุและวิธีความคิดท่ีใกลเ้คียงกนั แต่วิธีการสร้างผลงานมีความแตกต่างกนั โดยผลงานชุดท่ี 1 นั้น
ขา้พเจา้เลือกใชว้ิธีการข้ึนรูปผลงานสด(โดยการเช่ือมโลหะให้เป็นรูปทรงทนัที)โดยใชค้วามรู้สึก
จากความทรงจาํมาเป็นการสร้างรูป ซ่ึงทาํให้ไดรู้ปแบบท่ีมีลกัษณะท่ีตอ้งการตอ้งอาศยัประสบการณ์
และความแม่นยาํในการสร้างรูปทรง จึงเกิดการแกไ้ขในตวัผลงานอยู่บ่อยคร้ัง ในผลงานชุดที่2 
ขา้พเจา้ใชว้ิธีการสร้างสรรคผ์ลงานโดยการข้ึนรูปดว้ยการป้ันผลงานมาก่อนแลว้จึงใชว้ิธีการถอด
พิมพผ์ลงานออกมาจากนั้นจึงเช่ือมผลงานเป็นโครงสร้างลงในพิมพ ์เพื่อให้พิมพเ์ป็นเสมือนกรอบ
บงัคบัใหผ้ลงานอยูใ่นพิมพท่ี์กาํหนดไว ้ไม่ใหผ้ดิเพี้ยนจากตน้แบบมากนกั ขา้พเจา้ยงัใชว้ิธีการเช่ือม
เหลก็เส้นใหมี้ความหนาทึบไม่เท่ากนั เพื่อใหเ้กิดนํ้ าหนกัท่ีมีความทึบ ความโปร่งในผลงาน และยงั
เช่ือมผลงานดว้ยวสัดุท่ีเป็นเส้นทองเหลืองทาํให้เกิดเส้นท่ีมีความมนัวาว มีนํ้ าหนกัของสีในเส้น
ทองเหลืองกบัเหลก็เสน้ไม่เท่ากนั จึงเป็นการประสานของวสัดุใหมี้ความกลมกลืนข้ึนกบัตวัผลงาน
ดว้ย ส่วนผลงานชุดท่ี 3 เป็นผลงานในท่านัง่ซ่ึงใชว้สัดุและกรรมวิธีเช่นเดียวกบัผลงานในชุดท่ี 2 แต่
ใดเ้พิ่มเติมวสัดุดว้ยดา้ยสายสิญจน์ เพื่อใหว้สัดุและรูปทรงมีความสมัพนัธ์กบัแนวความคิดนั้นเอง 
 
การวเิคราะห์ผลงาน 
 การวเิคราะห์ผลงานชุดที ่1 
 ผลงานชุดน้ีขา้พเจา้ใดใ้ชว้ิธีการจดัวางโดยใหค้วามสาํคญักบัตาํแหน่งผลงาน ใหผ้ลงาน
มีลกัษณะปะทะสายตากบัผูช้มผลงาน เพื่อให้เกิดความรู้สึกเร้าอารมณ์ และปะทะอารมณ์ ชวนให้
ติดตาม ขา้พเจา้ไม่ตอ้งการสร้างผลงานใหมี้จุดเด่นเพียงจุดใดจุดหน่ึง เพ่ือใหเ้กิดความสับสนในการ
ชมผลงาน ก่อให้เกิดความเคล่ือนไหว เสมือนรูปทรงคนนั้นกาํลงัห้อมลอ้มผูช้มอยูน่ั้นเอง  ผลงาน
ยงัมีกล่องไฟมาประกอบเพ่ือสร้างบรรยากาศในพื้นท่ีใหช้วนเกิดความสนใจยิง่ข้ึน 
                             

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี  17 ,18 ภาพการวิเคราะห์องคป์ระกอบผลงานชุดท่ี 1 
 
 เส้น  ขา้พเจา้เลือกใชเ้สน้มาประกอบกนัโดยเสน้ในส่วนล่าง(บริเวณขา)เป็นการประกอบ
กนัของเสน้ใหเ้ป็นรูปทรงท่ีแน่นทึบ แลว้เส้นค่อยคลายเป็นเส้นแนวตรงข้ึนไปดา้นบน(ช่วงลาํตวั) 
ซ่ึงมีเส้นแนวตั้งดา้นบนจาํนวนหลายๆเส้น แต่มีความโปร่งและมีขนาดความยาวไม่เท่ากนั ส่งผลทาํให้
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รูปทรงดา้นบนดูคลุมเคลือ ดว้ยวิธีการใชเ้ส้นมาเป็นกระบวนการในการทาํให้ผลงานเป็นไปตาม
จุดประสงค ์
 เส้นแกนของผลงานเป็นเส้นในแนวตรง จาํนวน 5 เส้น(เส้นสีดาํขนาดใหญ่) เพ่ือให้
ผลงานเกิดความเป็นเอกภาพ เส้นแกนจึงมีลกัษณะเป็นเส้นแนวตั้งในลกัษณะซํ้ าๆกนั โดยขา้พเจา้
ไดค้าํนึงถึงผลทางการมอง ทาํให้เกิดการมองในลกัษณะเปรียบเทียบระหว่างผลงานช้ินหน่ึงกบัอีก
ช้ินหน่ึง ส่งผลทาํให้ผูช้มเกิดการเปรียบเทียบผลงาน จนรู้สึกถึงการเปล่ียนแปลงและเห็นรูปทรงท่ี
กาํลงัสลายหายไปนั้นเอง 
 พืน้ผิว ผลงานมีพื้นผวิท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการและวสัดุทีนาํมาใช ้คือ การเช่ือมโลหะ
(เหลก็เสน้) ทาํใหเ้กิดพื้นผวิท่ีไม่ราบเรียบ มีร่องรอยท่ีเกิดจากการเช่ือมประสานของการเช่ือมโลหะ 
พื้นผวิเหล่าน้ียงัช่วยส่งเสริมใหผ้ลงานมีความน่าสนใจ เป็นพื้นผวิท่ีมีความเกินจริงจากรูปทรงคนท่ี
สร้างข้ึนมา  ทาํใหเ้กิดจินตนาการและการตีความหมายต่างๆข้ึนตามจินตนาการของผูรั้บชม 
 ทีว่่าง  ท่ีวา่งท่ีเกิดข้ึนจากช่องว่างระหว่างรูปทรงคน ในแต่ละช้ินท่ีตั้งเอาไว ้โดยขา้พเจา้
ไดเ้วน้ใหช่้องวา่งเหล่านั้นมีผลต่อการเห็นรูปทรง ทาํใหเ้กิดการมองผลงานจากช้ินหน่ึงสู่อีกช้ินหน่ึง 
ท่ีวา่งโดยรอบบริเวณผลงานสร้างความรู้สึกและบรรยากาศ ใหผู้ช้มผลงานจิตนาการตาม 
 รูปทรง ผลงานมีรูปทรงท่ีเกิดจากการตดัทอนรูปทรงคน แต่ยงัคงเคา้โครงรูปทรงเดิมอยูบ่า้ง
เพ่ือความเขา้ใจในรูปทรง ทาํใหเ้กิดมโนภาพตามผลงาน และยงัมีช้ินงานท่ีมีเพียงโครงเส้นอยา่งเดียว 
แต่กย็งัทาํใหเ้ขา้ใจไดว้า่มาจากรูปทรงคน 
 จังหวะและทิศทาง ผลงานชุดน้ีมีจงัหวะท่ีมีการซํ้ าของรูปทรงท่ีเป็นรูปทรงคนท่ีกาํลงั
สลายนั้น ทาํให้เกิดความรู้สึกถึงความไม่แน่นอนของรูปทรง ก่อเกิดเป็นความลงัเลสงสัย ไม่มัน่ใจ
ในส่ิงท่ีเห็นอยู ่
        ขา้พเจา้ยงัสร้างทิศทางของผลงานดว้ยการสลายของรูปทรงในแนวตั้ง เพ่ือใหพ้ื้นท่ีโดยรอบ
ผลงานเป็นส่วนหน่ึงในการนาํเสนอ 
 การวเิคราะห์ผลงานชุดที ่2 
           ขา้พเจา้ตอ้งการสร้างผลงานชุดน้ีใหผ้ลงานมีลกัษณะท่ีใหค้วามรู้สึกถึงความเคล่ือนไหว 
ในรูปแบบผลงานรูปทรงคนท่ีกาํลงัเคล่ือนท่ี เพื่อให้ความรู้สึกถึงความมีปฎิกิริยาท่ีกาํลงัเขา้มาหา
ผูช้ม และยงัใชเ้หล็กเส้นกบัเส้นทองเหลืองมาเช่ือมประกอบกนัในผลงาน ให้เกิดความหนาบาง
ไม่เท่ากนัจากเสน้ลวดทาํใหเ้กิดจงัหวะของเสน้ท่ีมีความแตกต่างข้ึนในผลงาน 
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ภาพท่ี  19,20  ภาพการวิเคราะห์องคป์ระกอบผลงานชุดท่ี 2 
 
 เส้น ขา้พเจา้สร้างเส้นจากการเช่ือมประกอบกนัของเส้นขนาดต่างๆให้เกิดเป็นรูปทรง
คน ทาํให้เส้นท่ีสร้างรูปทรงนั้นมีความกลมกลืนกบัพื้นท่ีโดยรอบ เส้นท่ีมีการสานตวักนัแน่นให้
เห็นเป็นรูปร่างท่ีชดัเจน เพื่อให้ผูช้มผลงานเขา้ใจไดว้่าเป็นรูปทรงคน ส่วนเส้นท่ีเบาบางเพื่อให้
ความรู้สึกถึงการสลายของรูปทรงท่ีมีอยูเ่ดิม แต่ก็ตั้งใจใหเ้ห็นเพียงบางส่วนเท่านั้น ก่อใหเ้กิดเส้นท่ี
ใหค้วามชดัเจนและเลือนลางอยูใ่นผลงานเดียวกนั 
 พืน้ผิว พื้นผวิของผลงานมีลกัษณะท่ีไม่ราบเรียบ คลา้ยหมอกควนั(ในลวดเส้น) ทาํให้
พื้นผวิมีความหลากหลาย ไม่สมํ่าเสมอเป็นผวิท่ีแตกต่างกนัในรูปทรงเดียวกนั 
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 ที่ว่าง ท่ีว่างเกิดข้ึนจากการประสานกนัของเส้นต่างๆและมีขนาดต่างกนั ทาํใหเ้กิดช่องว่าง
ในรูปทรง การขดของเส้นลวดทาํใหผ้ลงานมีท่ีว่างเกิดข้ึนในรูปทรง และการจดัว่างทาํให้เกิดท่ีว่าง
ระหวา่งผลงาน รูปทรงคนท่ีกาํลงัเคล่ือนท่ีทาํใหเ้กิดการเช่ือมโยงดว้ยสายตากบัผลงานท่ีเห็นรูป เช่น 
ขา้พเจา้สร้างรูปทรงคน(ช่วงลาํตวั) และช่วงศีรษะอีกส่วนหน่ึง เม่ืองมองดูโดยรอบแลว้ก็จะนึกได้
วา่เป็นส่วนประกอบของช้ินงานเดียวกนั 
 รูปทรง ขา้พเจา้สร้างรูปทรงข้ึนมาจากวสัดุประเภทเส้น จากเหล็กเส้น,เส้นลวด,เสน้
ทองเหลือง โดยนาํมาประกอบกนัเป็นรูปทรงคน ในท่าทางกาํลงักา้วเดินมาสู่ตวัผูช้มผลงาน ซ่ึง
จะทาํใหเ้กิดความรู้สึกถึงความน่ากลวัท่ีกาํลงัเขา้มาใกลต้วัผูช้มนั้นเอง 
 จังหวะและทศิทาง  ผลงานมีทิศทางท่ีมุ่งหนา้เขา้มาหาผูช้มผลงาน เพื่อใหผู้ช้มเกิดความ
หวาดกลวัข้ึนในใจ โดยใหผ้ลงานท่ีมีความสมบูรณ์อยูด่า้นหลงั และใชรู้ปทรงท่ีกาํลงัสลายถดัเขา้มา
ดา้นหนา้ เสมือนความน่ากลวักาํลงัเขา้มาสู่ตวัผูช้มผลงาน  
 การวเิคราะห์ผลงานชุดที ่3 
 มีลกัษณะเป็นผลงานท่ีสร้างสรรคด์ว้ยท่าทางอริยาบทในท่านัง่ คือการนัง่ในลกัษณะน้ี
ขา้พเจา้ไดแ้รงบนัดาลใจในการเห็นผูค้นในชุมชน ในขณะท่ีประกอบพิธีกรรมท่ีเก่ียวกบัความเช่ือ 
ในพื้นถ่ินมกัใชท่้านัง่(ท่านัง่แบบหยองๆ) เป็นท่านัง่ท่ีคุน้เคยสาํหรับผูค้นในทอ้งถ่ินของขา้พเจา้ ท่านัง่
แบบน้ีจึงเป็นท่านัง่ท่ีมีความรู้สึกท่ีคุน้เคย ในวิธีการสร้างสรรคผ์ลงานนั้น ขา้พเจา้ใชว้ิธีการเช่ือม
เหลก็เส้นลงบนตน้แบบผลงานท่ีป้ันข้ึนดว้ยดินแลว้เวน้เส้นบางส่วนให้เกิดความว่าง ขา้พเจา้ไดเ้ช่ือม
ทองเหลืองและใช้ด้ายสายสิญจน์มาเป็นการช่วยทาํให้ผลงานมีความหลากหลายและตรงต่อ
แนวความคิดของผลงาน จึงไดผ้ลงานตามรูปแบบท่ีนาํเสนอออกมา 
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ภาพท่ี  21,22  ภาพการวิเคราะห์องคป์ระกอบผลงานชุดท่ี 3 
 
 เส้น  เสน้ในผลงานเกิดข้ึนจากเส้นต่างๆท่ีอยูใ่นรูปทรง และเส้นท่ีเกิดจากดา้ยสายสิญจน์ 
เส้นมีขนาดแตกต่างกนัตามรายละเอียดท่ีนาํเสนอออกมาในผลงาน เส้นทองเหลืองทาํให้ผลงานมี
ความน่าสนใจข้ึน ส่วนเสน้ของสายสิญจน์เช่ือมโยงจากรูปทรงคนในท่านัง่ ทาํใหรู้้สึกถึงความหวาดกลวั
ท่ีมีอยูภ่ายในจิตใจของเรานั้นเอง 
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 พืน้ผวิ เกิดจากเสน้ท่ีมีความหลากหลากหลายของวสัดุ เช่น พื้นผวิของเหลก็เสน้,พื้นผวิ
ของเสน้ทองเหลือง และดา้ยสายสิญจน์ มารวมอยูใ่นผลงานเดียวกนัทาํใหไ้ดพ้ื้นผวิท่ีต่างกนั 
 ทีว่่าง ผลงานมีท่ีวา่งตามช่องต่างๆในรูปทรงท่ีมีขนาดต่างกนั และท่ีวา่งท่ีเกิดจากภายนอก
ของรูปทรงเขา้ไปหารูปทรงภายใน 
 รูปทรง เป็นรูปทรงคนในท่าอริยาบทในท่านั่ง โดยสร้างรูปทรงจากการประกอบกนั
ของเส้น ทาํใหไ้ดรู้ปทรงท่ีมีความโปร่งสามารถมองเห็นอีกดา้นหน่ึงของรูปทรงได ้ ก่อให้เกิดการ
เห็นในลกัษณะซอ้นของรูปทรง เพ่ือให้เกิดจินตนาการต่างๆกบัผูช้มผลงาน ท่ีมีต่อรูปทรงท่ีนาํเสนอ
ออกมา 
 จังหวะและทศิทาง  ทิศทางผลงานมีรูปแบบจากเส้นท่ีเช่ือมโยงจากเส้นรอบนอก(เส้นดา้ย 
สายสิญจน์) เขา้ไปสู่เส้นภายใน(รูปทรงคน)และไปสู่เส้นในแนวตั้ง ท่ีเป็นเส้นในลกัษณะคลา้ยการ
สลายของรูปทรงคนในท่านัง่  นาํสายตาจากเสน้ภายนอกเขา้ไปสูเ้สน้ภายใน 
 ก่อใหเ้กิดการคน้หาคาํตอบในผลงาน เสมือนการคน้หาท่ีพึ่งของจิตใจเรา ว่าส่ิงใดเป็น
ท่ีพึ่งของจิตใจเราอยา่งแทจ้ริงได ้
 
การวเิคราะห์ทางด้านเนือ้หา 
                 ความกลวั เป็นสัญชาติญาณอย่างหน่ึงของมนุษย ์เป็นการเรียนรู้จากความผิดผลาด เม่ือ
มนุษยย์งัไม่สามารถเขา้ใจในทุกส่ิงทุกอยา่งไดม้นุษยจึ์งสร้างระบบป้องกนัภยัดว้ยความกลวั ทาํใหเ้กิด
การสร้างปฏิกิริยาทางการปกป้องใหชี้วิตอยูร่อดอยา่งปลอดภยั ความกลวัจึงเป็นความรู้สึกอยา่งหน่ึง
ท่ีทาํให้มนุษยด์าํรงอยูร่อดมาได ้และความกลวัน้ีจะถูกถ่ายทอดทางพนัธุกรรมจากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง 
ทาํใหเ้ราไม่สามารถทราบเหตุผลท่ีทาํใหเ้รากลวัต่อส่ิงเหล่านั้นได ้ตามหลกัคาํสอนของพุทธศาสนา 
กล่าวไวว้่าความกลวัเป็นส่ิงหน่ึงท่ีควรเรียนรู้ เพ่ือเป็นการฝึกจิตใจให้ว่าง สงบ โดยอาศยัความกลวั
มาเป็นตวัพิสูจน์จิตใจ ขณะท่ีจิตเกิดความกลวัข้ึน ให้เราเรียนรู้และมีสติ (หากกลวัส่ิงใดให้เรียนรู้
จากความกลวัในส่ิงนั้น) โดยวิธีการกาํหนดดูจิต ดว้ยการกาํหนดลมหายใจ ภาวนา จนทาํใหจิ้ตใจ
สงบน่ิงและมีสติ พิจารณาดูว่า ความกลวัท่ีเกิดข้ึนน้ี คือการปรุงแต่งของจิตในตวัเรา ทาํใหเ้ราเขา้ใจ
ไดว้า่ ดวงจิตของเรานั้นมีการปรุงแต่ง(การเกิด-ตั้งหมัน่-ดบัไป)ของจิตนั้นเอง                                                        
        ท่านพุทธทาส เคยกล่าวไวใ้นหนังสือบทความ ความกลวั ว่าความกลวัเกิดข้ึนมาจาก
อุปทาน 
 อุปทาน คือการยึดหมัน่ ถือหมัน่ ในทุกส่ิงทุกอยา่ง กล่าวง่ายๆคือการคิดว่าส่ิงนั้น ส่ิงน้ี
เป็นของก ูการมีตวัก ูเม่ือยดึทุกส่ิงเอาไวแ้ลว้ จิตก็เกิดความกงัวล และเกิดความกลวั คือกลวัการจาก
ไปของคนรัก กลวัคนไม่รัก กลวัมีใม่เท่าเขา กลวัการพลดัพลาก จึงทาํให้จิตไม่ยอมปล่อยวาง จนเป็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  31 

สภาวะอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนมาจากความกลวั ถา้จะกล่าววา่ความกลวั คือการปรุงแต่งของจิต หรือมองได้
อีกอยา่งหน่ึงว่าความกลวัเป็นเร่ืองของนามธรรม(ส่ิงเดียวกนักบั  ความรัก โกรธ เกลียด หลงใหล) 
ถา้หากเราใชว้ิธีการของความกลวัมาเรียนรู้ เขา้ใจถึงสภาวะจิตภายในตวัเรา เพื่อทาํให้เราสามารถ
เขา้ใจ นาํมาปฎิบติัจนเกิดปัญญารู้แจง้จากความกลวันั้นได ้กจ็ะกาํจดัความไม่รู้ไปได ้
 ขา้พเจา้จึงไดรั้บแรงบนัดาลใจจากความกลวั ท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ ซ่ึงเป็นเร่ืองราวท่ีถูก
ปลูกฝ่ังและรับฟังมาจากบรรพชน จึงเป็นการทาํความเขา้ใจต่อจิตของเราเอง เป็นการเอาชนะความ
กลวัดว้ยการสร้างส่ิงท่ีเรากลวัออกมา และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูช้มผลงานใหเ้กิดความรู้ ความเขา้ใจ มี
ปัญญารู้แจง้ในการศึกษาใหไ้ดป้ระโยชนก์บัผลงานวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้ในคร้ังน้ีดว้ย 
 
 
 
สรุปการวเิคราะห์ทางด้านทศันธาตุ 
 การวิเคราะห์ผลงานประติมากรรมกลุ่มชุด"สภาวะของความกลัว" เพื่อศึกษาหา
องคป์ระกอบต่างๆทางทศันธาตุ ท่ีถูกนาํมาสร้างสรรคผ์า่นความคิด จินตนาการ เพื่อให้เกิดความงาม
ทางดา้นสุนทรียภาพ ขา้พเจา้จึงไดส้รุปการวิเคราะห์ผลงานทั้งหมด จาํนวน 3 ชุดโดยการนาํทศันธาตุ
ต่างๆ มาประกอบคาํอธิบายไวด้งัน้ี   
 เส้น (Line) ในผลงานประกอบดว้ยเส้นต่างๆท่ีเกิดข้ึนในตวัผลงาน ซ่ึงมีเส้นท่ีเป็นเส้น
โครงสร้าง เป็นเส้นในลกัษณะซํ้ าๆ เส้นโครงสร้างในผลงานจะเป็นตวักาํหนดภาพรวมให้กบั
ผลงานอีกดว้ย เส้นอีกแบบหน่ึงคือเส้นท่ีเกิดข้ึนในรูปทรง โดยการเช่ือมประกอบกนัของเหลก็เส้น
หลายๆเส้น  เส้นในแบบน้ีเป็นเส้นท่ีมีรายละเอียดทาํให้ผลงานเกิดระยะ นํ้ าหนัก และมิติ ใน
รายละเอียดของเสน้ส่งผลใหผ้ลงานมีความโปร่ง และมีทิศทางของเสน้ในลกัษณะท่ีหลากหลาย 
 สีและนํา้หนัก(Color and Tone)สีในผลงานเป็นสีท่ีเกิดข้ึนจากสีของวสัดุในผลงาน คือสี
ท่ีเป็นเหลก็เสน้ ทองเหลือง และดา้ยสายสิญจน์ เหลก็เสน้มีสีเเละนํ้าหนกัท่ีเขม้ ส่วนทองเหลืองมี
ความมนัวาวจึงเป็นสีและนํ้าหนกัท่ีอ่อน ทาํใหเ้กิดนํ้าหนกัท่ีแตกต่างในผลงาน เหลก็เสน้ในรูปทรง
ท่ีมีจงัหวะของการประกอบกนัทาํให้มีความหนาแน่นต่างกนั จึงเกิดเป็นนํ้ าหนกัในผลงาน ทั้งน้ี
ขา้พเจา้ไดค้าํนึงถึงส่วนประกอบต่างๆเพ่ือใหผ้ลงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
 พืน้ผิว(Texture)พื้นผิวผลงานแสดงออกมาในลกัษณะของเส้นท่ีรวมกนัในรูปทรง ทาํให้
เกิดความแน่นทึบและโปร่งไม่เท่ากนั จึงเกิดเป็นพื้นผวิท่ีไม่เท่ากนัจากวสัดุท่ีเป็นเหลก็เส้น และพื้นผิว
จากเส้นทองเหลือง ท่ีมีขนาดของเส้นต่างกนั ทาํใหผ้ลงานมีพื้นผิวท่ีแตกต่างกนัตามคุณสมบติัของ
วสัดุท่ีนาํเสนอออกมา 
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 ที่ว่าง(Space)ขา้พเจา้ตอ้งการสร้างให้ผลงานมีท่ีว่างในผลงานโดยรอบ และขา้พเจา้ได้
สร้างท่ีว่างรูปทรงคน(Figure)ภายในรูปทรงท่ีแสดงอาการความรู้สึกท่ีกาํลงัสลายหายไป จึงทาํให้
ผลงานเกิดท่ีว่างตามจุดต่างๆในรูปทรงคน ผลงานมีท่ีว่าง(Space)บริเวณรอบผลงานและในรูปทรง 
ยงัมีส่วนของท่ีว่างท่ีเกิดข้ึนในผลงานกบัรูปทรงท่ีกาํลงัสลายหายไป และท่ีว่างบริเวณจุดเลก็ๆตาม
รูปทรงคน(Figure) ผลงานจึงมีท่ีวา่งตามส่วนต่างๆในผลงานชุดน้ีข้ึนมากมาย 
 รูปร่างและรูปทรง (Form )เน่ืองจากประติมากรรมชุดน้ีสร้างมาจากการประกอบกนัของ
เส้นจนกลายเป็นรูปทรง ทาํให้ไดรู้ปทรงท่ีเกิดข้ึนมามีลกัษณะโปร่ง ขา้พเจา้ไดต้ดัทอนส่วนต่างๆ
ของรูปทรงคน(Figure)ออกไปบางส่วน และลดทอนรายละเอียดของรูปทรง แต่ยงัคงเคา้โครงให้
เขา้ใจว่ามีท่ีมาจากรูปทรงมนุษย ์รวมทั้งขา้พเจา้ไดจ้ดัวางรูปทรงในผลงานใหมี้ความหมาย โดยได้
คาํนึงถึงมุมมอง ปฏิกิริยาในการเห็นของผูช้มผลงาน ทาํให้เกิดอารมณ์ ความรู้สึก ท่ีมีต่อผลงานให้
ตรงตามความหมายในตวัผลงาน ตามท่ีขา้พเจา้ไดก้าํหนดรูปแบบท่ีนาํเสนอออกมา 
 จังหวะและทิศทาง(Rhythm and Direction) จงัหวะในผลงานมีลกัษณะท่ีแสดงความซํ้ า
(ในผลงานชุดท่ี 1)มีลกัษณะท่ีเปล่ียนแปลงและเกิดการเคล่ือนไหวอยา่งชา้ๆ(ผลงานชุดท่ี 2) เกิดการ
เคล่ือนไหวในบริเวณโดยรอบผลงาน(ผลงานชุดท่ี 3) จงัหวะของเส้นท่ีเกิดข้ึนในรูปทรง ทาํให้
ไดผ้ลงานท่ีทาํให้เกิดทิศทางต่างๆของรูปทรง ในการจดัวางผลงานออกมาทาํให้เกิดจงัหวะและ
ทิศทางต่างๆท่ีแสดงออกมา ส่งผลต่อความรู้สึก ความสมัพนัธ์ของผูช้มกบัผลงานดว้ย 
 การซ้ํา(Repace)ผลงานถูกสร้างให้มีรูปทรงในลกัษณะใกลเ้คียงกนั มีขนาดและท่าท่าง
ของรูปทรงคลา้ยกนั ทาํให้เกิดการซํ้ าของรูปทรง  มีทิศทางท่ีซํ้ ากนั และใชว้สัดุในการสร้างสรรค์
เป็นวสัดุประเภทเดียวกนั จึงทาํใหผ้ลงานมีการซํ้ากนัข้ึนมากบัผลงานชุดน้ี 
 ความสมดุลและความกลมกลนื (Balance and Harmony) การติดตั้งผลงานใหมี้ความสมดุล
นั้นตอ้งอาศยัพื้นท่ีในการจดัวาง ตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบของสถานท่ี เพื่อใหผ้ลงานไดผ้ลงานตาม
จุดมุ่งหมายท่ีตั้งเอาไว ้ขา้พเจา้จึงให้ความสาํคญักบัผลงานให้มีความกลมกลืนกนัของช้ินงานใน
แต่ละช้ิน โดยตวัผลงานมีลกัษณะเป็นเส้นจึงใชล้วดและเหล็กเส้นประกอบกนัให้ผลงานมีความ
สมบูรณ์และลงตวั 
 การประสาน (Transition) ขา้พเจา้สร้างผลงานท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นเส้นโดยสร้างให้เป็นรูปทรง 
และใชเ้ส้นลวดเป็นการประสานกนัของรูปทรงให้เขา้กบัพื้นท่ีว่าง(Space)ในพ้ืนท่ีจดัแสดงผลงาน 
เสน้ท่ีมีความห่างก่อให้เกิดรูปทรงท่ีโปร่งกับเส้นท่ีสานกับจนทึบเกิดรูปทรงท่ีชดัเจน ขา้พเจา้จึง
สร้างเส้นท่ีมีนํ้ าหนกัเป็นกลางระหว่างรูปทรงทึบกบัพื้นท่ีว่างให้มีความกลมกลืน และประสานกนั
อยา่งลงตวักบัผลงานในแต่ละช้ิน  
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ผลงานสําเร็จศิลปนิพนธ์ 
 

 
 
ภาพท่ี 23  ผลงานสาํเร็จศิลปนิพนธ์ ชุดท่ี 1 ภาพท่ี 1 
                 ช่ือผลงาน   อุบายจากความกลวั  
                  ขนาด         ผนัแปรไม่แน่นอน พ.ศ. 2554 
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ภาพท่ี  24  ผลงานสาํเร็จศิลปนิพนธ์ ชุดท่ี 1 ภาพท่ี 2  
                  ช่ือผลงาน  อุบายจากความกลวั  
                  ขนาด         ผนัแปรไม่แน่นอน พ.ศ. 2554 
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ภาพท่ี  25  ผลงานสาํเร็จศิลปนิพนธ์ ชุดท่ี 1 ภาพท่ี 3 
                  ช่ือผลงาน  อุบายจากความกลวั  
                  ขนาด         ผนัแปรไม่แน่นอน พ.ศ. 2554 
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ภาพท่ี  26  ผลงานสาํเร็จศิลปนิพนธ์ ชุดท่ี 1 ภาพท่ี 4 
                  ช่ือผลงาน  อุบายจากความกลวั  
                  ขนาด         ผนัแปรไม่แน่นอน พ.ศ. 2554 
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ภาพท่ี  27  ผลงานสาํเร็จศิลปนิพนธ์ ชุดท่ี 1 ภาพท่ี 5 
                  ช่ือผลงาน  อุบายจากความกลวั  
                  ขนาด         ผนัแปรไม่แน่นอน พ.ศ. 2554 
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ภาพท่ี  28  ผลงานสาํเร็จศิลปนิพนธ์ ชุดท่ี 1 ภาพท่ี 6 
                  ช่ือผลงาน  อุบายจากความกลวั  
                  ขนาด         ผนัแปรไม่แน่นอน พ.ศ. 2554 
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ภาพท่ี   29  ผลงานสาํเร็จศิลปนิพนธ์ ชุดท่ี 2 ภาพท่ี 7 
                   ช่ือผลงาน  จินตภาพจากความกลวัในท่ีมืด  
                   ขนาด         ผนัแปรไม่แน่นอน พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี  30  ผลงานสาํเร็จศิลปนิพนธ์ ชุดท่ี 2  ภาพท่ี 8 
                  ช่ือผลงาน  จินตภาพจากความกลวัในท่ีมืด  
                   ขนาด       ผนัแปรไม่แน่นอน พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี  31  ผลงานสาํเร็จศิลปนิพนธ์ ชุดท่ี 2  ภาพท่ี 9 
                  ช่ือผลงาน  จินตภาพจากความกลวัในท่ีมืด  
                  ขนาด         ผนัแปรไม่แน่นอน พ.ศ. 2555 
 
 
                                                     
 
 



  42 

 

 
 
 ภาพท่ี  32  ผลงานสาํเร็จศิลปนิพนธ์ ชุดท่ี 2  ภาพท่ี 10 
                  ช่ือผลงาน  จินตภาพจากความกลวัในท่ีมืด  
                  ขนาด         ผนัแปรไม่แน่นอน พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี  33  ผลงานสาํเร็จศิลปนิพนธ์ ชุดท่ี 2  ภาพท่ี 11 
                  ช่ือผลงาน  จินตภาพจากความกลวัในท่ีมืด  
                  ขนาด         ผนัแปรไม่แน่นอน พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี  34  ผลงานสาํเร็จศิลปนิพนธ์ ชุดท่ี 2  ภาพท่ี 12 
                  ช่ือผลงาน  จินตภาพจากความกลวัในท่ีมืด  
                  ขนาด         ผนัแปรไม่แน่นอน พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี   35  ผลงานสาํเร็จศิลปนิพนธ์ ชุดท่ี 3 ภาพท่ี 13 
                   ช่ือผลงาน  ความกลวั  
                   ขนาด         200 x 200 x 130 ซม. :  พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี   36  ผลงานสาํเร็จศิลปนิพนธ์ ชุดท่ี 3 ภาพท่ี 14 
                   ช่ือผลงาน  ความกลวั  
                   ขนาด        200 x 200 x 130 ซม.  :  พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี  37  ผลงานสาํเร็จศิลปนิพนธ์ ชุดท่ี 3  ภาพท่ี 15 
                  ช่ือผลงาน  ความกลวั  
                  ขนาด        200 x 200 x 130 ซม.  :  พ.ศ. 2555 
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ภาพท่ี  38  ผลงานสาํเร็จศิลปนิพนธ์ ชุดท่ี 3  ภาพท่ี 16 
                  ช่ือผลงาน  ความกลวั  
                  ขนาด        200 x 200 x 130 ซม.  :  พ.ศ. 2555 
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บทที ่5 

สรุป 
 
 จากการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์"สภาวะความกลวั"ขา้พเจา้ไดมี้โอกาสเรียนรู้จาก
กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงาน เพื่อถ่ายทอดถึงอารมณ์  ความรู้สึกท่ีมีต่อความกลวั และวิธีการท่ี
แสดงออกให้สอดคลอ้งต่อแนวความคิดในผลงาน จนกลายเป็นผลงานท่ีมีการพฒันาในรูปแบบ
และมีการแกปั้ญหาในตวัผลงาน เพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้  และพฒันาต่อไป 
 ขา้พเจา้ยงัมุ่งเนน้ให้เห็นถึงประสบการณ์โดยตรงจากสภาพแวดลอ้มรอบขา้งในชนบท
ท่ีขา้พเจา้ดาํรงอยู่ซ่ึงมีผลต่อรูปแบบผลงานของขา้พเจา้  ขา้พเจา้จึงแสดงออกมาในมุมมองและ
ความคิดท่ีมีต่อเร่ืองราวความเช่ือเหล่านั้น    ผลงานชุด"สภาวะความกลวั"จึงเป็นผลงานท่ีไดรั้บอิทธิผล
จากประสบการณ์ และความรู้สึกท่ีมีต่อวิถีชีวิตท่ีขา้พเจา้ดาํรงอยู่ จนกลายเป็นจินตนาการท่ีแสดง
ออกมาในรูปแบบสุนทรียภาพ ท่ีแฝงไวด้ว้ยปรัชญาชาวบา้นท่ีอยูใ่นเร่ืองราวท่ีนาํเสนอออกมาดว้ย
มุมมองส่วนตวั และเพื่อให้ผูช้มผลงานมีความเขา้ใจถึงผลงานที่นาํเสนอนั้น ขา้พเจา้จึงพยายาม
สร้างผลงานท่ีแสดงออกถึงความน่ากลวัในสภาวะอารมณ์ท่ีทาํใหเ้ขา้ใจถึงความรู้สึกน่ากลวัท่ีมาจาก 
อุปทาน  ทาํใหเ้กิดเป็นผลงานท่ีสร้างใหผู้ช้มผลงานมีจินตนาการคลอ้ยตามผลงานจนเกิดเป็นภาวะ
ของความกลวัและไดเ้รียนรู้จากความกลวันั้นจนเกิดการรู้เท่าทนัสติ(ความกลวัเกิดข้ึนจากการปรุงแต่ง
ของความคิด) เม่ือเกิดสติข้ึนมาดีแลว้กส็ามารถควบคุมและรู้ถึงจิตท่ีถูกปรุงแต่งเป็นมโนภาพต่างๆท่ี
เราสร้างข้ึนมาเอง จึงเกิดเป็นเร่ืองราวของการอุปทานของจิตท่ีเกิดข้ึนมาดว้ยความคิดของเรานั้นเอง 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี จึงเป็นนาํเสนอผลงานในมุมมองส่วนตวัโดยไดรั้บอิทธิผลจาก
สภาพแวดลอ้มและการศึกษาปฏิบติัธรรม ซ่ึงบางส่วนของผลงานไดป้รับเปล่ียนเพ่ือความลงตวัต่อ
เน้ือหา จึงเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกท่ีมีต่อความเช่ือ โดยหวงัให้ก่อเกิดประโยชน์ใน
รูปแบบศิลปะและประโยชน์ต่อการรับรู้ขอ้ธรรมะ ให้ตรงตามจุดมุ่งหมายและเจตนาส่วนตวัของ
ขา้พเจา้  ผลงานจึงเป็นการส่งผลประโยชน์โดยตรงต่อความรู้สึกของผูช้มผลงานและตวัขา้พเจา้  ใน
การสร้างสรรคว์ิทยานิพนธ์คร้ังน้ี ขา้พเจา้จึงหวงัว่าผลงานจะเป็นแนวทางหรือสร้างให้เกิดแรง
บนัดาลใจต่อผูศึ้กษาผลงานศิลปะและผูท่ี้มีความสนใจในผลงานชุดน้ีเป็นอยา่งยิ่ง และถา้มีโอกาส
ในการสร้างสรรคผ์ลงานต่อเน่ืองอีกในอนาคต ขา้พเจา้จะเพิ่มเติมในส่วนของจินตนาการกบัรูปแบบ 
ใหค้วบคู่กบัแนวทางท่ีสนใจน้ี เพื่อใหว้ิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์อยา่งมากท่ีสุด 
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