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“พนัธจองจ ำแห่งจิต” แสดงออกถึงโครงสร้ำงพนัธะผูกพนัระหวำ่ง “กำย” กบั “จิต” เป็น

โครงสร้ำงภำวะของมนุษย ์ท่ีตอบรับปฏิกิริยำในลกัษณะเหน่ียวร้ัง สร้ำงพนัธนำกำรจองจ ำ เสรีภำพ
จำกภำยในจิตวิญญำณของควำมเป็นมนุษย์ ซ่ึงแมแ้ต่ตนเองก็มิอำจหยุดย ั้งส่ิงท่ีเกิดข้ึนจำกควำม
ทะยำนอยำกท่ีไม่รู้จบไปได ้จนเกิดควำมรู้สึกกดทบั แสดงออกดว้ยกำรตอบโตท่ี้รุนแรง หำกมนุษย์
ปล่อยวำง ยอมรับวำ่จิตตนเป็นอิสระและเป็นคนละส่วนกบัร่ำงกำยแลว้ มนุษยย์อ่มด ำเนินชีวติอยูใ่น
ฐำนะท่ีใจเป็นอิสระโดยสมบูรณ์เหนือพนัธนำกำรทำงกำยและอำจคน้พบตวัตนท่ีแทจ้ริงได้  

นอกจำกนั้นวสัดุในกำรสร้ำงสรรค์มีผลต่อกำรแสดงออกทำงอำรมณ์ ถ่ำยทอดสู่ผลงำน
ทศันศิลป์ 2 มิติ โดยน ำคุณลกัษณะของไม ้วสัดุท่ีมีชีวิต เกิดจำกกำรเจริญเติบโตของเมล็ดพนัธ์ุผำ่น 
ดิน น ้ ำ อำกำศ และส่ิงแวดล้อมรอบขำ้ง ลกัษณะเน้ือไม ้ท่ีเป็นชั้นในแต่ละชั้นมีควำมอ่อนแข็งท่ี
แตกต่ำงกนั ควำมรู้สึกถ่ำยทอดแสดงผ่ำนพื้นผิวท่ีหลงเหลือบนแผ่นไม ้หลงักำรแกะ ขูด ขีด และ
กระบวนกำรอุดหมึกพิมพบ์นผิวไม ้สะทอ้นร่องรอยกำรเซำะลอกชั้นผิวภำยนอกออก หลงเหลือไว้
เพียงเน้ือหำสำระของควำมรู้สึกกดทบัท่ีรุนแรง ของพนัธนำกำรจองจ ำ ระหวำ่ง “กำย” กบั “จิต” 
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บทคดัย่อภำษำองักฤษ  

58007804 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Bondage, Body, Mind, Human 

MR. PANUWAT SITHEECHOKE : BONDAGE OF THE MIND THESIS ADVISOR 
: PROFESSOR EMERITUS PISHNU SUPANIMIT 

 “Bondage of the Mind” reveals the structural bond between body and mind. It is the 
structural circumstance of human that reacts in a restraining manner and builds the bondage 
imprisioning the freedom in the soul of human beings. Even oneself cannot stop this occurrence 
from the endless hunger. It makes us depressed and aggressive in reactions. If a human accepts 
himself that his mind is free and differ from the body, he definitely lives as his mind liberates 
from fleshly bondage and will probably finds his true self. 

In addition, the materials used in this artwork affect the art expression into two-
dimentional visual art. As an artist, I am interested in the characteristics of wood - the living 
material that was once a small seed growing up by the earth, water, air and environment. The 
wood characters of each annual ring are different in its hardness. The expression  the texture left 
on the wood after carving, grating and pressing the ink on the wood reflects traces of corroding 
outer surface, leaving the intense depression of the bondage between body and mind. 
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กิตติกรรมประก ำศ  
 

กติติกรรมประกาศ 
  

วิทยำนิพนธ์ฉบบัน้ีส ำเร็จลุล่วงไปได้ดว้ยดีจำกค ำแนะน ำและควำมช่วยเหลือจำกอำจำรย์
และผูเ้ช่ียวชำญในดำ้นต่ำง ๆ ขำ้พเจำ้จึงขอกรำบขอบพระคุณไว ้ณ ท่ีน้ี 

ขำ้พเจำ้ขอกรำบขอบพระคุณยิง่แก่ บิดำ มำรดำ ผูซ่ึ้งให้กำรอบรมเล้ียงดูให้ขำ้พเจำ้เป็น คนดี
มีกำรศึกษำ ซ่ึงข้ำพเจ้ำตระหนักถึงพระคุณอนัยิ่งใหญ่น้ีอยู่เสมอ ตลอดจนครอบครัวอนัเป็นท่ีรัก 
ส ำหรับก ำลงัใจท่ีมีต่อขำ้พเจำ้ 

อีกทั้งคณำจำรย์คณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ์ รวมถึงคณำจำรยผ์ูส้อนใน 
หลกัสูตรปริญญำปรัชญำดุษฎีบณัฑิต สำขำวชิำทศันศิลป์ทุกท่ำนท่ีเมตตำให้ควำมรู้ควำมคิด ตลอดจน 
ค ำแนะน ำและทักษะ  อันน ำมำซ่ึงควำมส ำเร็จของกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน  ข้ำพเจ้ำใคร่ขอกรำบ 
ขอบพระคุณยิง่แก่ ศำสตรำจำรยเ์กียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร, ดร.ปรมพร ศิริกุลชยำนนท์ และดร.สุธำ ลี
นะวตั ผูซ่ึ้งให้ควำมรู้ควำมเขำ้ใจในศิลปะตลอดจนกระบวนกำรทำง  ควำมคิด กำรสร้ำงสรรค์และ
ควำมเขำ้ใจในศิลปะอนัส ำคญัยิ่ง ขอขอบคุณกลัยำณมิตร พี่ๆนอ้งๆ และ เพื่อนๆส ำหรับค ำแนะน ำทั้งท่ี
โดยบงัเอิญและตั้งใจ ซ่ึงขำ้พเจำ้นั้นจะขอนอ้มระลึกถึงอยูเ่สมอ 

ข้ำพเจ้ำขอให้ควำมดีและคุณค่ำในงำนสร้ำงสรรค์งำนวิทยำนิพนธ์ในคร้ังน้ี ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อสังคมและเพื่อนมนุษยใ์นกำรด ำรงอยูร่่วมกนัตลอดไป 
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บทที ่1 
บทน า 

        เผำ่พนัธ์มนุษยมี์อำยปุระมำณ 1.5 ลำ้นปี มนุษยมิ์ไดเ้ป็นส่ิงมีชีวติท่ีขนำดใหญ่ท่ีสุด แขง็แรง

ท่ีสุด หรือเร็วท่ีสุด แต่มนุษยมี์ควำมควำมฉลำดท่ีสุด สำมำรถคิดวธีิปรับตวัไดห้ลำกหลำย หำอำหำร

และปรุงดว้ยควำมร้อนได ้ มนุษยท์  ำเคร่ืองนุ่มห่ม สร้ำงท่ีอยูอ่ำศยัและเคร่ืองปรับอำกำศ สำมำรถอยู่

รอดท่ำมกลำงอำกำศท่ีเหน็บหนำวหรือร้อนจดัได ้ คิดคน้ยำปฏิชีวนะเพื่อรักษำโรคติดเช้ือ มนุษย์

สร้ำงภำษำและมโนทศัน์เพื่อส่ือสำรควำมคิด ควำมฉลำดของมนุษยน์ั้นไดเ้ปล่ียนแปลงโลกอยำ่ง

รวดเร็วในทุกๆดำ้น มนุษยส์ร้ำงวฒันธรรม สังคม โครงสร้ำงเชิงสัญลกัษณ์เนน้ควำมส ำคญักบัวถีิ

กำรด ำรงชีวติของมนุษยเ์อง จนธรรมชำติมนุษยไ์ม่สำมำรถอยูต่วัคนเดียวโดยปรำศจำกสังคมได ้ 

จำกทฤษฎีระบบโครงสร้ำงของสังคมในแนวคิดของออกุสต์ กอ้งต์ (Auguste Comte) นัก
คิดชำวฝร่ังเศสผูถื้อเป็น “บิดำแห่งสังคมนิยม” เปรียบสังคมมนุษยเ์สมือนกบัส่ิงมีชีวิตเป็นองคร์วม
ของอินทรีย ์ระบบโครงสร้ำงของสังคมมีลกัษณะเป็นชีวอินทรียห์รือร่ำงกำยมนุษย ์ครอบครัวเป็น
หน่วยเบ้ืองตน้ของสังคม เป็นจุดเร่ิมตน้ของกำรรวมกลุ่มของมนุษย ์โดยเปรียบครอบครัวเสมือน
ธำตุในร่ำงกำย หรือ Element ต่ำง ๆ เพรำะธำตุเป็นหน่วยย่อยท่ีเล็กท่ีสุด กำรรวมตวัของครอบครัว
หลำย ๆ ครอบครัว จนเกิดเป็นชั้นวรรณะ เสมือนชั้นต่ำง ๆ ของเน้ือเยื่อ ร่ำงกำยมนุษยจ์ะมีธำตุ
ทั้งหลำยประกอบเป็นเน้ือเยื้อ มีชั้นต่ำงกนัไป เช่น เน้ือเยื้อ เน้ือหนงัและกลำ้มเน้ือประกอบข้ึนเป็น
อวยัวะต่ำง ๆ หัว ตำ แขน ขำ ล ำตัว โดยอวยัวะต่ำง ๆ น้ีก็ เสมือนสังคมใหญ่หรือบ้ำนเมือง 
ควำมสัมพนัธ์ต่ำง ๆ ของผูค้นในสังคมขบัเคล่ือนดว้ย “กฎทำงกำรกระท ำและกำรตอบโต”้ ( Lawa 
of action and reaction) มนุษยผ์ูซึ้มซับส่ิงต่ำง ๆ รอบตวั และตดัสินใจผ่ำนประสบกำรณ์ จำกนั้น
แสดงออกโตต้อบซ่ึงกนัและกนั สังคมไม่สำมำรถหยุดน่ิงอยูก่บัท่ีได ้ทุกอยำ่งจะมีควำมเคล่ือนไหว
และเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลำ ลกัษณะวิวฒันำกำรจะผสำนของส่วนและหน่วยต่ำง ๆ ท่ีไม่ได้
เก่ียวข้องกันมำก่อน กำรรวมตวัของกลุ่มก้อนต่ำง ๆ ท่ีเกิดควำมสลับซับซ้อนมำกข้ึนในระบบ
โครงสร้ำงสังคม1  
 

 

                                                           
1 สุภำงค์ จันทวำนิช, ทฤษฎีสังคมวิทยำ (พิมพ์คร้ังท่ี4) (กรุงเทพมหำนคร: 

ส ำนกัพิมพแ์ห่งจุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั, 2554), 24. 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
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ควำมตอ้งกำรของมนุษย ์โดยอบัรำฮมั มำสโลว ์(Abraham Maslow) เป็นนกัจิตวิทยำกลุ่ม
มนุษยนิ์ยม กล่ำวว่ำพฤติกรรมของมนุษย์ทุกรูปแบบเกิดจำก ควำมต้องกำรทำงจิต แรงจูงใจท่ี
แตกต่ำงกันจึงท ำให้บุคคลมีบุคลิกภำพไม่เหมือนกัน มนุษย์เกิดมำพร้อมกับควำมต้องกำร 5 
ประกำร จัดเรียงำมล ำดับก่อนหลังดังน้ี  1). ควำมต้องกำรทำงสรีระ ได้แก่ควำมต้องกำรเพื่อ
ตอบสนองควำมหิว ควำมกระหำย ฯลฯ เป็นควำมตอ้งกำรขั้นแรกสุด 2). ควำมตอ้งกำรสวสัดิภำพ 
ได้แก่ ควำมตอ้งกำรควำมปลอดภยั มีท่ียึดเหน่ียวทำงจิตใจ ปรำศจำกควำมกลวักำรสูญเสีย และ
ภยนัตรำยทั้งปวง เป็นควำมตอ้งกำรท่ีเกิดข้ึนเม่ือควำมตอ้งกำรทำงสรีระไดรั้บกำรตอบสนองแลว้ 
3). ควำมตอ้งกำรควำมรัก เป็นควำมต้องกำรท่ีเกิดหลังจำกท่ีควำมต้องกำร 2 ขั้นแรกได้รับกำร
ตอบสนองแล้ว ควำมต้องกำรในขั้นน้ีเป็นควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงบุคคลเป็นควำมต้องกำรท่ีจะ
สัมพนัธ์กบัคนอ่ืนในรูปแบบต่ำง ๆ กนัเช่น เพื่อน คนรัก สำมี-ภรรยำ พ่อแม่-ลูก 4). ควำมตอ้งกำร
ควำมนิยมนับถือในตนเอง เป็นควำมตอ้งกำรข้ึนสูงขั้น ในขั้นน้ีคนเรำจะมีควำมตอ้งกำรยอมรับ 
พอใจและภูมิใจในตนเอง 5). ควำมตอ้งกำรพฒันำศกัยภำพของตน เป็นควำมตอ้งกำรข้ึนสูงสุดของ
มนุษย ์เป็นขั้นท่ีมนุษยไ์ม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบัเร่ืองปำกทอ้ง เร่ืองควำมปลอดภยั เร่ืองควำมรัก  หรือ
เร่ืองศกัด์ิศรีอีกต่อไป มนุษยจ์ะพฒันำศกัยภำพของตนเองให้เจริญงอกงำมมำกท่ีสุด มนุษยจ์ะศึกษำ
เพรำะอยำกรู้ จะสร้ำงสรรคเ์พรำะใจรัก จะท ำงำนเพรำะอยำกท ำ2  

ภำวะธรรมชำติของมนุษย์ผูเ้ดียวมีสภำพเป็นเสรีภำพโดยสมบูรณ์ในกำรมีชีวิตอยู่ของ
มนุษยท์ั้งควำมคิดและกำรกระท ำเกิดข้ึนอยำ่งอิสระปรำศจำกขอ้ผูกมดัทุกประกำรด ำเนินตำมควำม
พึงพอใจของตนเอง แต่ในจิตของมนุษยอี์กดำ้นหน่ึงมนุษยไ์ม่สำมำรถอยู่ตวัคนเดียวได ้มนุษยอ์ยู่
เป็นกลุ่มเป็นกอ้นในสังคม ใชชี้วิตตำมวฒันธรรมท่ีสร้ำงข้ึนเพื่อเป็นแนวทำงหรือขอ้ควรกระท ำต่อ
มนุษยด์้วยกันเอง ดังนั้ นควำมเป็นอิสระท่ีมนุษยมี์อยู่ในสภำวะตำมธรรมชำติของทุก ๆคน จะ
หำยไปเพื่อแลกกบัสัญชำตญำณกำรเป็นสัตวส์ังคมและไม่สำมำรถอยูต่วัคนเดียวได ้

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2

 ขบวน พลตรี, มนษุยก์บัสงัคม (กรุงเทพมหานคร: กรมการฝึกหดัครู, 2530), 5-7 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
จำกสังคมมนุษยใ์ห้ควำมส ำคญักบักำยภำพ เสมือนมิติท่ีตอ้งใชก้ำยเป็นพำหนะหรือกำยภูมิ

จำกลกัษณะน้ี จึงมองถึงควำมเป็นมนุษยท่ี์“กำย” เป็นส่ิงตำมธรรมชำติประกอบดว้ยส่ิงยึดเกำะ จำก
ส่วนเล็ก ๆ ตั้ งแต่เซลล์ เป็นเลือด กล้ำมเน้ือ กระดูก หนัง จนกลำยเป็นร่ำงกำยทุกอย่ำงยึดติด
กลำยเป็นโครงสร้ำงท่ีเช่ือมโยงกนั เป็นสัญลกัษณ์ เป็นขอบเขตจ ำกดัทำงกำยภำพ เป็นท่ีอยู่อำศยั 
เป็นส่ิงยึดถือ ยึดติด เป็นเคร่ืองจองจ ำ ส่วน“ใจ”มนุษยมี์ควำมเป็นจริงในตวัเอง มีอิสรภำพตำมภำวะ
ธรรมชำติ ไม่ไดเ้กิดจำกภำพมำยำท่ีสร้ำงข้ึนโดยร่ำงกำย ใจมีหนำ้ท่ีคือ กำรรับรู้ปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนผ่ำนทำงร่ำงกำย โดยรับจำกสัมผสั ทั้ ง 5 ชนิด คือ ตำ หู จมูก ล้ิน และผิวหนัง ซ่ึงตำม
ธรรมชำติ ใจจะรับรู้และปรุงแต่งปรำกฏกำรณ์นั้น ๆ ตำมสภำพอำรมณ์และประสบกำรณ์เดิมของ
ชีวติท่ีผำ่นมำในแต่ละบุคคล สร้ำงให้เกิดร่องรอยในจิตใจมนุษยฝั์งลึกจนท ำใหจิ้ตไม่โปร่งใส ยดึติด
อยูก่บัเคร่ืองจองจ ำทำงกำย ยึดใหจิ้ตใจและร่ำงกำยดูเหมือนเป็นส่ิง ส่ิงเดียวกนัจิตท่ีมีควำมอิสระ แต่
ยดึติดกบัพนัธนำกำรท่ีตนเองสร้ำงข้ึน จิตและกำยผกูติดซ่ึงกนัและกนั มนุษยมี์ใจท่ีสำมำรถเคล่ือนท่ี
คิดส่ิงใดดว้ยควำมรวดเร็ว อยำ่งอิสระ แต่หำกจิตใจมนุษยม์กัยึดติดกบัร่ำงกำยติดกบัควำมคิดท่ีสั่ง
สมโดยประสบกำรณ์ จนเกิดควำมขดัแยง้กบัควำมเป็นอิสระแห่งจิตใจ 

ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน กำรแสดงออกถึงโครงสร้ำงท่ีผูกยึดจองจ ำระหว่ำง “จิต” กับ 
“กำย” เป็นโครงสร้ำงตำมธรรมชำติแต่มีควำมขดัแยง้กนัอยู่ในลกัษณะ ควำมเป็นอิสระซ่ึงกนัและ
กนั ธรรมชำติของจิตท่ีมีควำมเป็นอิสระ แต่ในควำมเป็นอิสระนั้นจริงแทแ้ลว้ ถูกผูกติดอยู่กบัเสำ
หลกัท่ีเรียกว่ำร่ำงกำยและควำมทะเยอทะยำนอยำกท่ีไม่รู้จบ ผูกดึง ยึดสองส่วนน้ีเขำ้ดว้ยกนัอยำ่ง
แยกไม่ออก ควำมอิสระในควำมไม่อิสระ ใจมีอิสระแต่กลบัสร้ำงควำมไม่เป็นอิสระใหก้บัจิตใจเอง 
หำกมนุษยย์อมรับวำ่ใจของตนเป็นอิสระและเป็นคนละส่วนกบัร่ำงกำยแลว้ มนุษยย์อ่มด ำเนินชีวิต
อยูใ่นฐำนะท่ีใจเป็นอิสระเหนือพนัธนำกำรทำงกำยและอำจคน้พบตวัตนท่ีแทจ้ริงได ้

 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยกำรบนัทึกถ่ำยทอดจำกขณะจิต ท่ีเป็นนำมธรรมผ่ำนกำร
แสดงออกทำงกำย ดว้ยผลงำนทศันศิลป์ 2 มิติ ดว้ยกำรแสดงออกในควำมหมำยถึงพนัธจองจ ำแห่ง
จิต 

2. สร้ำงพื้นผวิลงบนแผน่ไม ้ดว้ยกำรขูด ขีด แกะ กดัเซำะ ลอกเน้ือไมอ้อกและกระบวนกำร
อุดหมึกพิมพ์บนผิวไม ้สะทอ้นร่องรอยกำรระบำยออกดว้ยควำมรู้สึกท่ีรุนแรงจำกส่ิงท่ีเก็บกดอยู่
ภำยใน 
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3. เพื่อสร้ำงสรรค์กำรแสดงออกถึงเสรีภำพท่ีเกิดข้ึนจำกภำยในจิตวิญำณของควำมเป็น
มนุษย ์ซ่ึงแมแ้ต่ตนเองก็มิอำจหยุดย ั้งส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้เพื่อสร้ำงสรรค์ภำวะของจิตกบักำยมนุษย ์ท่ี
ตอบรับปฎิกริยำลกัษณะเหน่ียวร้ัง สร้ำงพนัธนำกำรจองจ ำ จนเกิดควำมรู้สึกกดทบั แสดงออกดว้ย
กำรตอบโตท่ี้รุนแรง 

4. เพื่อสร้ำงสรรคคุ์ณลกัษณะจ ำเพำะของไม ้ซ่ึงเป็นวสัดุหลกัในผลงำนทั้งทำงดำ้นเน้ือหำ
ควำมหมำยทำงนำมธรรม นยัยะ และเทคนิคในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน 

 
ขั้นตอนการศึกษา 

ขั้นตอนทำงกำรศึกษำ กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล และกำรวเิครำะห์ขอ้มูล เพื่อสร้ำงสรรคผ์ล 
วทิยำนิพนธ์ชุด พนัธจองจ ำแห่งจิต (Bondage of the Mind) มีขั้นตอนกำรศึกษำ 5ขั้นตอน คือ 

1. สร้ำงแรงบนัดำลใจ ดว้ยกำรคน้หำและศึกษำควำมรู้สึกภำยในจิตใจของผูว้ิจยัและศึกษำ
ขอ้มูลภำยนอกท่ีเก่ียวขอ้ง 2 ดำ้นคือ กรอบทฤษฏีและแนวควำมคิดปรัชญำ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนวิจยั 
(conceptual frameworks) และกรอบกำรศึกษำงำนภำคปฏิบติั (practical frameworks) 

2. วเิครำะห์ขอ้มูลท่ีศึกษำจำกเอกสำรท่ีมีกำรบนัทึก และขอ้มูลจำกแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีได ้
รวบรวมและศึกษำคน้ควำ้ กลัน่กรองเป็นแนวควำมคิดในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน 

3. สร้ำงสรรคผ์ลงำนทศันศิลป์ 2 มิติ  แสดงพื้นผวิของไม ้จำกกำรขดู ขีด แกะ กดัเซำะ ลอก
เน้ือไมอ้อก รวมถึงกระบวนกำรอุดหมึกบนพื้นผวิ  

4. จดัแสดงนิทรรศกำรศิลปกรรม เพื่อน ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค ์ต่อคณะกรรมกำร
ผูท้รงคุณวุฒิและน ำเสนอผลงำนออกสู่สำธำรณชน 

5. สรุปผล และ จดัท ำรูปเล่มรำยงำนกำรวิจยั 
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วธีิการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน 
1. ศึกษำ ส ำรวจและจดัเก็บขอ้มูล 

1.1 ส ำรวจและศึกษำควำมเป็นมำของแนวคิดและแรงบนัดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำน  

1.2  ศึกษำกรอบทฤษฏีและแนวควำมคิดปรัชญำ ท่ี เก่ียวข้องกับงำนวิจัย 
(conceptual frameworks) ท่ีเก่ียวขอ้งกบั“กำย” และ “จิต”ของมนุษย ์ทั้งมุมมองของโลกตะวนัตก
และตะวนัออก  

1.3 กรอบกำรศึกษำงำนภำคปฏิบติั (practical frameworks)กำรศึกษำผลงำนของ
ศิลปินท่ีมีควำมเก่ียวขอ้งผงักระบวนกำรคิดรูปแบบรวมถึงเทคนิควธีิกำรในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน 3 
ท่ำนคือ1. Egon Schiele กำรแสดงออกในรูปแบบกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนรูปใบหน้ำ และรูปร่ำงคน 
ผ่ำนลกัษณะกำรใช้ทีแปรงสร้ำงน ้ ำหนักของสีและลำยเส้น 2.Ursula von Rydingsvard ผูถ่้ำยทอด
ประสบกำรณ์ส่วนตวัผำ่นกำรแกะไมท่ี้สะทอ้นถึงควำมรู้สึกภำยในจิตใจ 3.Alison Lambert ผลงำน
ขำวด ำ ท่ีสร้ำงจำกน ้ำหนกัของเกรยองท่ีถ่ำยทอดอำรมณ์ผำ่นใบหนำ้มนุษยใ์นอำกปักิริยำต่ำงๆ  

2. วเิครำะห์ขอ้มูลท่ีศึกษำจำกเอกสำรท่ีมีกำรบนัทึก และขอ้มูลจำกแหล่งขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีได ้
หรวบรวมและศึกษำคน้ควำ้ โดยน ำมำใชเ้ป็นกรอบแนวควำมคิด แรงบลัดำลใจและเป็นแนวทำงใน 
กำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน 

3. กำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนเพื่อถ่ำยทอดควำมรู้สึกภำยใน ผำ่นพื้นผวิของไมท่ี้ปรำกฏระยะลึก
และระยะต้ืน จำกกำรขูด ขีด แกะ กดัเซำะ ลอกเน้ือไมอ้อก รวมถึงกระบวนกำรอุดหมึกแบบภำพ
พิมพ ์โดยเร่ิมจำกกำรสร้ำงภำพตน้แบบและสร้ำงสรรคผ์ลงำนจริง  

4. จดัแสดงนิทรรศกำรศิลปกรรม น ำเสนอผลงำนสร้ำงสรรค์ ต่อคณะกรรมกำร 
ผูท้รงคุณวุฒิ และน ำเสนอผลงำนต่อสำธำรณะชน เพื่อตรวจสอบคุณภำพของผลงำน 

5. สรุปผลกำรประเมินแนวทำงกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน ปรับปรุงแกไ้ข 
อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน 

1. อุปกรณ์บนัทึกภำพน่ิง และภำพเคล่ือนไหว 
2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และส่ืออินเตอร์เน็ต 
3. อุปกรณ์แกะไมส้ ำหรับสร้ำงผลงำนสร้ำงสรรคส์ร้ำง 
4. อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ สำหรับกำรน ำเสนอผลงำน 
5. อุปกรณ์ส ำหรับจดั ำ เอกสำร รูปเล่มวทิยำนิพนธ์ 
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ขอบเขตของการศึกษา 
1. แสดงออกถึงรูปแบบ สภำวะควำมสัมพนัธ์ของจิตกบักำยมนุษย ์ท่ีจิตหลงใหลในกำย 

โดยใชโ้ครงสร้ำงท่ีผูกยึด สร้ำงสัญลกัษณ์สำนต่อ ห่อหุ้ม จนกลำยเป็นเคร่ืองจองจ ำรูปทรงของกำย
มนุษย ์เพศหญิงและเพศชำย  

2. แสดงออกดว้ยผลงำนทศันศิลป์ 2 มิติผำ่นเทคนิคกำรแกะ ขดู ขีด สร้ำงพื้นผิวร่องรอยลง
บนแผน่ไมล้กัษณะเป็นอิสระ 

3. แสดงผลสะทอ้นร่องรอยกำรแสดงออกดว้ย โทนสีมืดโดยกระบวนกำรอุดหมึกพิมพบ์น
ผวิไม ้เพื่อสร้ำงบรรยำกำศท่ีถูกกดทบั หลงติดอยูใ่นพนัธนำกำรท่ีจิตของมนุษยท่ี์สร้ำงข้ึน  

4. เป็นผลงำนทศันศิลป์แบบศิลปะก่ึงนำมธรรม (Semi Abstract ) ในเทคนิคกำรท ำงำนจำก
องคค์วำมรู้พื้นฐำนกำรท ำภำพพิมพ ์กำรสร้ำงแม่พิมพแ์ละกำรอุดหมึกกำรเช็ดหมึกในรูปแบบและ
วธีิกำรของกระบวนกำรพิมพภ์ำพพิมพ ์ของแม่พิมพโ์ลหะร่องลึก 
สมมติฐานของการศึกษา 

1 สำมำรถแสดงออกถึง ผลงำนสร้ำงสรรค์ท่ีเกิดข้ึนจำกกำรแสดงออกถึงกำรตอบกลบัท่ี
รุนแรง ภำยในจิตวญิำณของมนุษยท่ี์มีเสรีภำพในกำรแสดงออก 

2 สำมำรถแสดงออกถึงท่ีมำของภำวะจิตกบักำย ท่ีสัมพนัธ์กนั จนเกิดเป็นกำรสร้ำงพนัธ
จองจ ำได ้

3 สำมำรถสร้ำงผลงำนทศันศิลป์ 2 มิติท่ีสร้ำงผิวร่องรอยลงบนแผ่นไมล้กัษณะเป็นอิสระ 
ดว้ยควำมรู้สึกท่ีรุนแรงจำกส่ิงท่ีเก็บกดอยูภ่ำยในจิตใจได ้
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บทที ่2  

 
อทิธิพลจากศิลปกรรมและ ทฤษฎกีารทบทวนวรรณกรรม 

 

ในกำรทบทวนทั้งแนวควำมคิดและกระบวนกำรท ำงำนวิจยัท่ีมีคุณภำพ ท่ีเป็นขั้นตอนใน

เน้ือหำเก่ียวขอ้งกบักำรสร้ำงสรรค์ผลงำนชุด“พนัธจองจ ำแห่งจิต” มุ่งเน้นประเด็นกำรศึกษำกำร

แสดงออกถึงโครงสร้ำงพนัธะผูกพนัระหว่ำง “กำย” กบั “จิต” เป็นโครงสร้ำงภำวะของมนุษย ์ท่ี

ตอบรับปฏิกริยำลกัษณะเหนียวร้ัง สร้ำงพนัธนำกำรจองจ ำ โดยสำมำรถแบ่งเน้ือหำและสำระส ำคญั

ท่ีน ำเสนอในบทน้ีออกมำเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ดงัน้ี คือ 

  

2.1 กรอบทฤษฏีและแนวควำมคิดปรัชญำ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนวจิยั (conceptual frameworks)  

2.1.1 แนวควำมคิดปรัชญำ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั“กำย” และ “จิต”ของมนุษย ์

 2.1.1.1 มุมมองโลกตะวนัตก :  

ร่ำงธรรมชำติ (naturalistic body) 

“กำย” ในทำงปรัชญำ 

ร่ำงกำยกบัเอก็ซิสเตนเชียลลิสม ์

2.1.1.2 มุมมองโลกตะวนัออก :  

กำยกบักำรบรรลุธรรม 

กำรปฏิบติั-กำรบรรลุธรรม 

2.1.2 กรอบทฤษฏีและแนวควำมคิดปรัชญำ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังำนวจิยั 

2.1.2.1 ทฤษฎีเอก็ซิสเตนเชียลลิสม ์ 

2.1.2.2 ทฤษฎีกำรแสดงออกของมนุษย ์ 

2.1.2.3 ทฤษฎีระบบโครงสร้ำงของสังคม 
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2.2 กรอบกำรศึกษำงำนภำคปฏิบติั (practical frameworks)  

ศึกษำศิลปินท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลงำนทั้งในทำงกำยภำพ แนวควำมคิด และเน้ือหำมี 3 

คน คือ   1. Egon Schiele  

2. Ursula von Rydingsvard   

3. Alison Lambert 

 

2.1 กรอบทฤษฏีและแนวความคิดปรัชญา ที่เกีย่วข้องกบังานวจัิย (conceptual frameworks)  
กรอบทฤษฏีจากแนวความคิดและปรัชญา 

ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน“พนัธจองจ ำแห่งจิต” แสดงออกถึงโครงสร้ำงพนัธะผูกพนั

ระหวำ่ง “กำย” กบั “จิต” เป็นโครงสร้ำงภำวะของมนุษย ์ท่ีตอบรับปฏิกริยำลกัษณะเหนียวร้ัง สร้ำง

พนัธนำกำรจองจ ำ เสรีภำพจำกภำยในจิตวิญำณของควำมเป็นมนุษย ์ซ่ึงแมแ้ต่ตนเองก็มิอำจหยุดย ั้ง

ส่ิงท่ีเกิดข้ึนจำกควำมหิวท่ีไม่รู้จบได ้จนเกิดควำมรู้สึกกดทบั แสดงออกดว้ยกำรตอบโตท่ี้รุนแรง 

หำกมนุษยย์อมรับวำ่จิตตนเป็นอิสระและเป็นคนละส่วนกบัร่ำงกำยแลว้ มนุษยย์่อมด ำเนินชีวิตอยู่

ในฐำนะท่ีใจเป็นอิสระเหนือพนัธนำกำรทำงกำยและอำจคน้พบตวัตนท่ีแทจ้ริงได ้ผลงำนชุดน้ี จึง

ศึกษำจำกแนวควำมคิดและปรัชญำ ในเร่ืองของโครงสร้ำงควำมผูกพนัระหวำ่ง “กำย” กบั “จิต” ทั้ง

แนวควำมคิดปรัชญำโลกตะวนัตก และตะวนัออก ตลอดจนใช้กรอบทฤษฎี  3 ทฤษฎีในกำรอำ้งอิง

โดยมีรำยระเอียดดงัน้ีไดแ้ก่  

2.1.1 แนวความคิดปรัชญา ที่เกีย่วข้องกบั“กาย” และ “จิต”ของมนุษย์ 
2.1.1.1 มุมมองโลกตะวนัตก :  

 ร่างธรรมชาติ (naturalistic body) 

มุมมองหรือทศันะท่ีมีผลต่อกำรรับรู้ควำมสัมพนัธ์ของร่ำงกำย อตัลกัษณ์และสังคมของคน

ตั้งแต่ศริสต์ศตวรรษท่ี 18 เป็นตน้มำ คือทศันะร่ำงธรรมชำติ ซ่ึงมองว่ำควำมสำมำรถและขอ้จ ำกดั

ของร่ำงกำยคือส่ิงท่ีนิยำมปัจเจกชน และเป็นท่ีมำของรูปแบบควำมสัมพนัธ์ในทำงสังคม กำรเมือง 

และเศรษฐกิจของคน ทั้งในระดบัประเทศ และระหวำ่งประเทศ ทั้งยงัเช่ือวำ่ควำมไม่เท่ำเทียมกนัใน

เร่ืองควำมมัง่คัง่ทำงวตัถุ สิทธิทำงกฎหมำยและอ ำนำจทำงกำรเมือง มิใช่ถูกก ำหนดโดยสังคม ซ่ึงมี

ลกัษณะไม่แน่นอน สำมำรถเปล่ียนแปลงได้ แต่เป็นผลจำกปัจจยัทำงชีววิทยำซ่ึงท ำให้ร่ำงกำยมี
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อ ำนำจแตกต่ำงกนัไปจนถึงปัจจุบนั ทศันะร่ำงกำยธรรมชำติก็ยงัมีผลต่อควำมคิดเร่ืองร่ำงกำยของ

คนจ ำนวนมำก โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เม่ือกล่ำวถึงควำมไม่เท่ำเทียมกนัระหวำ่งเพศหญิงและเพศชำย 

กำรศึกษำของโธมสั เลเกอร์(Thomas Laqueur) พบวำ่จนถึงคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 ร่ำงกำยใน

สำยตำของคนในทัว่ไป เป็นร่ำงกำยท่ีไม่มีเพศ (ungendered, generic body) แมร่้ำงกำยผูช้ำยจะถูกใช้

เป็นบรรทดัฐำน แต่ร่ำงกำยผูห้ญิงก็มีทุกอย่ำงท่ีร่ำงกำยผูช้ำยมีควำมแตกต่ำงอยูท่ี่แบบแผนกำรจดั

วำงอวยัวะต่ำง ๆ และควำมดอ้ยกวำ่ของแบบแผนของอวยัวะในร่ำงกำยของผูห้ญิง ผูค้นมีควำมเช่ือ

มำเป็นเวลำนบัร้อย ๆ ปีวำ่อวยัวะเพศของผูห้ญิงและผูช้ำยเหมือนกนั เพียงแต่ในเพศหน่ึงมนัอยูข่ำ้ง

ใน ในขณะท่ีอีกเพศหน่ึงมีอวยัวะเพศอยู่ขำ้งนอก กล่ำวคือช่องคลอดก็คือองคชำติท่ีอยู่ในร่ำงกำย 

แคมของอวยัวะเพศหญิงคือหนงัหุ้มปลำยองคชำติ มดลูกคือถุงอณัฑะ และรังไข่ก็คืออณัฑะ ทั้งยงั

เช่ือกนัวำ่ผูห้ญิงก็สำมำรถผลิตน ้ำอสุจิไดเ้หมือนผูช้ำย 

เม่ือถึงคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงวิทยำศำสตร์พฒันำมำกข้ึน ควำมคิดน้ีก็ยิ่งมีบทบำทมำกข้ึน

ดว้ย ร่ำงกำยซ่ึงเคยถูกมองวำ่เป็นส่ิงแสดงอตัลกัษณ์ และควำมแตกต่ำง ยงัถูกมองวำ่เป็นท่ีมำของอตั

ลกัษณ์และกำรแบ่งหน้ำท่ีในสังคม ท ำให้ร่ำงกำยกลำยเป็นวตัถุของกำรศึกษำเพื่อท ำควำมเขำ้ใจ

ปัจเจกบุคคลและสังคม ในบรรดำร่ำงกำยทำงสังคมทั้งหมด ร่ำงกำยของผูห้ญิงไดรั้บควำมสนใจ

มำกเป็นพิเศษ ทั้งในฐำนะปรำกฎกำรณ์ท่ีมีเลือดเน้ือและชีวิต หรือเพียงโครงกระดูกท่ีปรำศจำกลม

หำยใจ ขอ้สรุปท่ีไดจ้ำกกำรศึกษำร่ำงกำยของผูห้ญิงคือเธอมีร่ำงกำยและจิต (mind) ท่ีอ่อนแอกว่ำ 

และดว้ยเหตุน้ี จึงไม่ควรท ำงำนท่ีจะถูกกระทบดว้ยควำมรุนแรงทั้งกำยภำพและจิตใจ เม่ือควำมคิดน้ี

ถูกน ำเข้ำมำเป็นส่วนหน่ึงในกำรศึกษำเร่ืองสุขภำพและกำรเจ็บไขไ้ด้ป่วย ซ่ึงเช่ือว่ำวิถีชีวิตและ

ต ำแหน่งทำงสังคมมีควำมสัมพนัธ์อย่ำงใกล้ชิดกับควำมสำมำรถในกำรท ำกิจกรรมต่ำง ๆ ของ

ร่ำงกำย ท ำให้ไดบ้ทสรุปต่อไปวำ่ร่ำงกำยของผูห้ญิงถูกสร้ำงข้ึนเพื่อกำรสืบเผำ่พนัธ์ุ เล้ียงดูเด็ก และ

เพื่อ “สร้ำงศีลธรรมธรรมชำติผำ่นชีวติครอบครัว”3 

 

 

 

                                                           
3 ปริตตา เฉลมิเผ่า กออนันตกูล, เผยร่ำง-พรำงกำย (กรุงเทพมหำนคร: โครงกำรจดัพิมพค์บ

ไฟ, 2541), 20-22. 
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“กาย” ในทางปรัชญา 

กำยกบัจิตเป็นมโนทศัน์ท่ีแยกแยะจำกกนัไดใ้นทำงปรัชญำมำนำนแลว้ แต่เรอเน เดกำร์ตส์ 

(Rene Descartes 1596-1650) บิดำแห่งปรัชญำตะวนัตกสมยัใหม่ ให้ควำมส ำคญัเก่ียวกบั “กำย” ใน

ประเด็นว่ำ “ส่ิงท่ีแยกกนัไดท้ำงมโนทศัน์กลำยเป็นส่ิงท่ีแยกกนัไดท้ำงภำววิทยำ โดยมีแก่นสำรท่ี

แยกจำกกนัโดยเด็ดขำดได”้ กำรแยกแยะ “กำย” กบั “จิต” ในทำงภำววทิยำเช่นน้ี ส่งผลให้ “กำย” มี

เพียงมิติเดียว คือ มิติทำงกำยภำพ มีลกัษณะเป็นสสำร กินท่ี และไร้สมรรถภำพในกำรคิด รับรู้ หรือ

มีเจตจ ำนง คุณสมบติัประกำรหลงัเหล่ำน้ี ต่ำงไปด ำรงอยูใ่น “จิต” ของมนุษยเ์ท่ำนั้น ไม่ว่ำจะโดย

เจตนำหรือไม่ก็ตำม “กำย” ในทศันะแบบเดกำร์ตส์ สภำวะเป็น “สสำร” เท่ำนั้น ก็หลีกไม่พน้ท่ีจะ

เป็น “วตัถุแห่งกำรรับรู้” ของจิต ในแง่มุมน้ี “กำย” ของมนุษยก์็ไม่ต่ำงไปจำกวตัถุสสำรในโลก

ภำยนอก ไม่ต่ำงจำกเกำ้อ้ีหรือก้อนหิน เพรำะเม่ือ “แยกธำตุ” ออกแลว้ ธำตุแห่งกำยเป็นเพียงกำร

รวมตวัอนัซบัซ้อนของธำตุต่ำง ๆ  เท่ำนั้น อีกทั้งเป็นธำตุชุดเดียวกบัท่ีประกอบกนัเป็นสสำรอ่ืน ๆ 

ในโลก 

อยำ่งไรก็ตำม ทศันะเก่ียวกบักำยเช่นวำ่น้ีใช่วำ่จะปรำศจำกกระแสโตแ้ยง้คดัคำ้นจำกภำยใน

วงกำรปรัชญำเอง เมอร์โล-ปองติ (M. Merleau-Ponty) ใน Phenomenology of Perception เห็นว่ำ

กำยของมนุษยมี์ฐำนะท่ีแตกต่ำงจำกวตัถุสสำรอ่ืนในโลก ทั้งน้ีเพรำะมนุษยรั์บรู้กำยในฐำนะ “ชีวติ” 

แห่งตน (lived bodies) มิใช่เป็น “สสำร” ภำยนอกตวัตนของตนเอง ทศันะทำงปรัชญำเก่ียวกบักำย

เช่นน้ี นับว่ำเป็นกำรถอยห่ำงจำกกำรมองมนุษย์เป็น “ทวิภพ” คือ ภพแห่ง “จิต” และภพแห่ง 

“สสำร” แต่มองกำยและจิตอยูใ่นกระบวนกำรรับรู้ของมนุษยน์ั้นเอง ขอ้พิจำรณำเช่นน้ี ท ำใหเ้ห็นได้

วำ่เรำควรแยกแยะกำยท่ีเรำมี กบักำยท่ีเรำเป็น (The body I have; the body I am) ประเด็นส ำคญัคือ

กำยท่ีเรำมี ในฐำนะท่ีเป็นองคร์วมของสสำรชุดหน่ึง ไม่อำจครอบคลุมกำยท่ีเรำเป็นได ้ทั้งน้ีเพรำะ

กำยท่ีเรำ เป็น เป็นท่ีเกำะเก่ียวแห่งประสบกำรณ์ทั้งมวล กำยมิไดเ้ป็นเพียงส่ิงท่ีถูกรับรู้เท่ำนั้น แต่

กำยนั้นเองคือส่ือกลำงแห่งประสบกำรณ์ทั้งมวล4 

 

 

 
                                                           

4 ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, เผยรา่ง-พรางกาย (กรุงเทพมหานคร: โครงการ

จดัพิมพค์บไฟ, 2541), 52-53. 
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ร่างกายกบัเอก็ซิสเตนเชียลลสิม์ 

ร่ำงกำยของมนุษยแ์ต่ละคน กำรอำศยัอยูใ่นโลกของมนุษยก์็จ  ำเป็นตอ้งอำศยัร่ำงกำยของคน 

เพรำะมนุษยรั์บรู้โลกโดยอำศยัร่ำงกำยด้วย กำรมีอยู่ของมนุษย์หมำยถึงกำรมีปฏิกิริยำโต้ตอบ

ระหวำ่งมนุษยก์บัโลก ถำ้มนุษยไ์ม่มีร่ำงกำยมนุษยย์อ่มไม่สำมำรถแสดงปฏิกิริยำโตต้อบกบัโลกได ้

ดว้ยเหตุดงักล่ำวนกัปรัชญำเอก็ซิสเตนเชียลลิสมจึ์งไม่ปฏิเสธควำมส ำคญัของร่ำงกำยมนุษย ์

นกัปรัชญำเอ็กซิสเตนเชียลลิสมม์องควำมส ำคญัของร่ำงกำยในแง่ท่ีวำ่เป็นจุดท่ีเรำมองโลก

และกำรสร้ำงโลกตำมท่ีเรำปรำรถนำและเป็นจุดท่ีโลกจะมีปฏิกิริยำโต้ตอบเรำ อย่ำงไรก็ตำม

ถึงแมว้ำ่ร่ำงกำยจะเป็นองค์ประกอบท่ีจ ำเป็นส ำหรับกำรมีอยูข่องมนุษย ์แต่ขณะเดียวกนัร่ำงกำยก็

สำมำรถท ำลำยควำมยิง่ใหญ่ของกำรมีอยูข่องมนุษยไ์ด ้กล่ำวคือในกรณีท่ีร่ำงกำยติดยำเสพติด เรำก็

ตกเป็นทำสของร่ำงกำย เรำไม่สำมำรถตดัสินอะไรไดน้อกจำกรับใชร่้ำงกำย ร่ำงกำยจึงก ำหนดกำรมี

อยู ่ก  ำหนดกำรกระท ำและก ำหนดกำรตดัสินใจของเรำ ควำมส ำพนัธ์ระหวำ่งมนุษยก์บัร่ำงกำยจึงมี

ควำมขดัแยง้เช่นเดียวกบัควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งมนุษยก์บัโลกของมนุษย์ 5 

2.1.1.2 มุมมองโลกตะวนัออก :  

กายกบัการบรรลุธรรม 

ในขณะท่ีกำยในปรัชญำตะวนัตกสมยัใหม่ถูกลอ้มกรอบขีดเส้นให้อยูแ่ต่ในโลกแห่งสสำร 

ซ่ึงสำมำรถแยกออกจำกจิตโดยเด็ดขำดได ้กำยในทำงพุทธปรัชญำศำสนำ ซ่ึงสืบทอดและปฏิเสธวิธี

คิดแบบฮินดูโบรำณ ถูกพิจำรณำว่ำด ำรงอยู่คู่กับจิตมำตลอด แนวคิดเก่ียวกับควำมส ำคัญและ

ควำมสัมพนัธ์ของกำยต่อกำรบรรลุธรรม ยิ่งมีควำมหมำยมำกข้ึนเม่ือพิจำรณำวำ่โจทยท์ำงปรัชญำ

ส่วนใหญ่ในขนบทำงควำมคิดในโลกตะวนัออกให้ควำมส ำคญัแก่ “ปรัชญำปฏิบัติ” (practical 

wisdom) มำกกว่ำควำมรู้ทำงญำณวิทยำ (epistemic knowledge) ซ่ึงตดัขำดห่ำงเหินจำกข้อเสนอ

เก่ียวกบัวิถีปฏิบติัแห่งชีวิต หำกปัญญำย่อมตอ้งส่งผลต่อวิถีชีวิตเชิงปฏิบติั กำรปฏิบติัก็ย่อมจะมี

ควำมส ำคญัยิง่ต่อกำรไดม้ำซ่ึงปัญญำ 

 

 

                                                           
5 ปานทพิย ์ศุภนคร, เอ็กซิสเตนเชียลลิสม ์(กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยั

รามค าแหง, 2540), 17. 
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ปฏิสัมพนัธ์ระหวำ่งปัญญำกบัปฏิบติัดงักล่ำวน้ี นบัไดว้ำ่เป็นท่ำทีซ่ึงสะทอ้นใหเ้ป็นปรัชญำ

เก่ียวกบักำย และปัญญำควำมรู้ในวิธีคิดแบบโยคะและในพระพุทธศำสนำ กล่ำวคือแนวปฏิบติัตำม

ข้ึนตอนต่อกำย ตั้งแต่ท่ำนัง่ ยนื เดิน นอน กำรกินด่ืม กำรก ำหนดลมหำยใจ ลว้นมีผลโดยตรงต่อกำย 

มิใช่ฐำนะ “ส่ือกลำง” แห่งประสบกำรณ์ทั้ งมวลเท่ำนั้ นแต่ยงัมีศักยภำพในกำรผลักมนุษย์สู่

ประสบกำรณ์บรรลุธรรมอนัยิ่งใหญ่ อำจกล่ำวไดว้ำ่พุทธศำสนำสืบทอดแนวคิดท่ีวำ่กำรฝึกฝนกำย

สำมำรถพฒันำกำยนั้นสู่ควำมจริงไดจ้ำกศำสนำอินเดียโบรำณ แต่แนวปฏิบติัของศำสนำเหล่ำนั้น 

เช่น โยคะ ยงัไม่ไดมุ้่งเป้ำหมำยไปท่ีกำรหลุดพน้จำกกิเลสทั้งปวง ในแง่หลงัน้ี พุทธศำสนำไปไกล

กวำ่ส ำนกัควำมคิดเหล่ำนั้น  

พุทธศำสนำได้ให้ควำมส ำคัญแก่กำรฝึกจิตมำตลอด ทั้ งน้ีเพรำะมีควำมเช่ือว่ำ “ธรรม

ทั้งหลำยมีใจเป็นหัวหน้ำ มีใจประเสริฐท่ีสุด ส ำเร็จแล้วแต่ใจ” (ธรรมบท) อย่ำงไรก็ตำม มิได้

หมำยควำมว่ำกำรฝึกจิตนั้นสำมำรถแยกออกจำกกำร “ควบคุม” กำยได้ พระพุทธองค์ได้ทรงตั้ง

ขอ้สังเกตอยำ่งเฉียบคมว่ำ “จะหำส่ิงใดท่ีครอบง ำจิตบุรุษเท่ำกบัรูปกำย เสียง กล่ิน รส สัมผสัของ

สตรีไม่มี จะหำส่ิงใดท่ีครอบง ำจิตสตรีเท่ำกบัรูปกำย เสียง กล่ิน รส สัมผสัของบุรุษไม่มี” 

ในพุทธศำสนำนอกจำกกำยจะเป็นท่ีตั้ งแห่งกำมรำคะ กำยยงัเป็นท่ีรวมขยะปฏิกูล โดย

บรรยำยภำพของมนุษยว์ำ่เหมือน "หมอ้ปฏิกูลท่ีไดรั้บกำรประดบัประดำ” ทั้งน้ีเพรำะกำยเป็นท่ีรวม

ส่ิงของเน่ำเหม็น น ้ ำเหลือง ท่ีถูกห่อหุ้มดว้ยผิวหนงั ของเหลวและของแข็งท่ีออกจำกกำยลน้แต่ส่ง

กล่ินอนัไม่พึงรัญจวนใจ ท่ำทีในทำงลบต่อกำยน้ีเป็นภำพสะทอ้นควำมจ ำเป็นท่ีตอ้งเผชิญหน้ำกบั

ควำมยึดมัน่ในตวัตน (อตัตำ) ของมนุษยผ์่ำนกำรยึดมัน่ในกำย อนัเป็นกำรยึดมนัท่ีเกำะเก่ียวแน่น

เหนียว ยำกแก่กำรคลำยออกดว้ยเหตุน้ี ในอีกดำ้นหน่ึง พุทธศำสนำจึง ใช ้ลกัษณะต่ำง ๆ อนัไม่พึง

ปรำรถนำแห่งกำยโดยเฉพำะอยำ่งยิ่งซำกศพ เป็นเคร่ืองมือกำรฝึกสติแบบหน่ึง เช่น อสุภกรรมฐำน 

ซ่ึงเป็นวิธีเพ่งกำยท่ีก ำลังเน่ำเป่ือยผุพงัมีหนอนชอนไช น ้ ำเหลืองนองน ้ ำหนองไหล ให้ผูป้ฏิบติั

ตระหนกัในสภำวะแห่งอนิจจงั ทุกขงั อนตัตำ ใน กำยคตำสติสูตร6 

การปฏิบัติ-การบรรลุธรรม 

หำกกำยคือท่ีตั้ งแห่งกำมรำคะ และพระอรหันต์คือผูด้ ับส้ินแล้วซ่ึงกิเลสตณัหำทั้ งปวง 

ค ำถำมต่อไปท่ีน่ำพิจำรณำคือ ถำ้เช่นนั้นแลว้ พุทธศำสนำให้ค  ำตอบเชิงปฏิบติัอะไรบำ้งท่ีจะน ำมำ

                                                           
6

 ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล, เผยรา่ง-พรางกาย (กรุงเทพมหานคร: โครงการจดัพิมพค์บไฟ
, 2541), 54-55 
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ซ่ึงกำรแปรสภำวะแห่งกำย อนัไม่ใช่ท่ีตั้งแห่งกำมรำคะ หำกแต่เป็นเคร่ืองแสดงออกซ่ึงธรรม พุทธ

ศำสนำเถรวำทเสนอแนวทำงกำรปฏิบติัเพื่อคลำยควำมยดึมัน่ถือมัน่ไวห้ลำยวธีิ เช่น 

 กำรเจริญสมำธิ วปัิสสนำ อำนำปำนสติ เป็นตน้  

กล่ำวไดว้ำ่ พุทธศำสนำเถรวำทมิไดม้อง “กำย” ในแง่ลบแต่เพียงอยำ่งเดียว เพรำะกำยอำจ

ตอ้งไดรั้บกำรฝึกฝนไปพร้อม ๆ กบัจิต เพื่อผลแห่งกำรบรรลุธรรมในท่ีสุด หวัใจแห่งพุทธธรรมคือ 

กำรปฏิบติั กำรปฏิบติัคือกำรบรรลุธรรม และประสบกำรณ์กำรบรรลุธรรมเป็นเคร่ืองยืนยนัควำม

เป็นจริงของขอ้ค ำสอนทั้งปวงในบวรพุทธศำสนำ 

กำรจดัอำกำรแห่งกำยให้สงบน่ิงสมดุลเป็นเง่ือนไขจ ำเป็นต่อกำรบรรลุธรรม กำรฝึกจิตกบั

ฝึกกำยอยู่ในกระบวนกำร “ปฏิบติัธรรม” เดียวกนักำรนั่งสมำธิเป็นกำรร้ือถอนค ำตดัสินเก่ียวกบั

โลกซ่ึงสั่งสมมำด้วยอคติอุปำทำน เป็นกำรละวำงกรอบวำงระเบียบโลกท่ีมีมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลำง 

เป็นกำรแปรสภำพกระบวนรับรู้ดว้ย กำยท่ีไม่ถูกครอบง ำดว้ยจิตอุปำทำน เป็นกำรปลดปล่อยกำยให้

เป็นส่ือกลำงระหว่ำง “โลก” และ “มนุษย”์ โดยท่ีทั้ง “โลก และ มนุษย”์ ไดก้ลำยเป็นหน่ึงเดียวใน

กระบวนแห่งเหตุปัจจยั “กำย” ในสมำธิมิใช่เคร่ืองแบ่ง “ตวัตน” (self) ใน “โลก” อีกต่อไป พิจำรณำ 

ในแง่น้ีจะเห็นไดว้ำ่ กำยแห่งกำมรำคะสำมำรถเป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุธรรม แต่ในขณะเดียวกนั 

กำยแห่งกำรปฏิบติัธรรม คือกระบวนกำรปรำกฏข้ึนแห่งพุทธธรรมนั่นเอง ควำมส ำคญัของกำย 

(มนุษย)์ ต่อกำรบรรลุธรรมกลำยเป็นเง่ือนไขท่ีจ ำเป็นต่อกำรเขำ้ถึงพระพุทธศำสนำ ทั้งน้ีเพรำะคติ

พุทธศำสนำในหลำยนิกำยถือว่ำ “กำรบรรลุธรรมต้องอำศยักำยมนุษย์”  “เทวดำก็ไม่อำจบรรลุ

โพธิญำณได”้ 

2.1.2 กรอบทฤษฏีและแนวความคิดปรัชญา ทีเ่กีย่วข้องกับงานวจัิย 
2.1.2.1 ทฤษฎีเอก็ซิสเตนเชียลลสิม์ 

ทฤษฎีเอ็กซิสเตนเชียลลิสม์ ของฌอง-ปอล ซำร์ตร์ (Jean-Paul Sartre) นักวรรณคดีและ

นกัปรำชญ์ร่วมสมยัชำวฝร่ังเศสกล่ำวว่ำ ส่ิงส ำคญัท่ีสุดท่ีใช้เป็นเคร่ืองยืนยนัคุณค่ำของมนุษย ์คือ

เสรีภำพ โดยเฉพำะเสรีภำพในกำรเลือกวินำทีใดท่ีมนุษย ์ยินยอมให้ผูอ่ื้นเป็นผูใ้ช้เสรีภำพในกำร
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เลือกของตน วนิำทีนั้นมนุษยไ์ดสู้ญเสียค่ำแห่งควำมเป็นมนุษยไ์ป ตวัของมนุษยเ์องเท่ำนั้นท่ีจะเป็น

ผูก้  ำหนดควำมหมำยปลำยทำงของตนเอง7 

ควำมวำ่งเปล่ำและเสรีภำพตำมทศันะของชำร์ตร์ ควำมวำ่งเปล่ำท่ีติดตวัมนุษยม์ำแต่แรกเกิด

นั้นจะเป็นสำเหตุของควำมทุกขข์องมนุษย ์แต่ในอีกแง่หน่ึง กำรท่ีมนุษยมี์ควำมวำ่งเปล่ำในตวันั้นก็

เป็นส่ิงท่ีดี เพรำะท ำให้มนุษยมี์อิสระ เสรีภำพในกำรสร้ำงชีวิตให้มีลกัษณะตำมควำมตอ้งกำรของ

ตน แมม้นุษยจ์ะสำมำรถท ำบำปได ้แต่มนุษยก์็ไม่ไดเ้ป็นคนบำปหรือมีบำปติดตวัมำแต่เกิด ควำมดี

ชัว่ทั้งหมด เป็นส่ิงท่ีมนุษยส์ร้ำงข้ึนภำยหลงัจำกมีชีวิตอยูแ่ลว้ กำรไม่มีอะไรติดตวัมำแต่เกิดน้ีท ำให้

ไม่มีอะไรมำบีบบงัคบัหรือก ำหนดกรอบของควำมเจริญเติบโตให้แก่มนุษย ์ดงันั้น ชีวิตมนุษยจึ์งจะ

มีลกัษณะใดก็แลว้แต่กำรตดัสินใจของมนุษยเ์อง8 

เสรีภำพของมนุษยแ์สดงออกให้เห็นชดัเจนในรูปของควำมสำมำรถท่ีมีอยูใ่นตวัมนุษยท่ี์จะ

ปฏิเสธไม่ยอมรับส่ิงหน่ึงส่ิงใด แมแ้ต่ตวัเรำเอง โดยเหตุท่ีควำมว่ำงเปล่ำและควำมสำมำรถท่ีจะ

ปฏิเสธเป็นลักษณะส ำคญัของมนุษย ์ชำร์ตร์จึงเช่ือว่ำเสรีภำพเป็นพื้นฐำนของควำมเป็นมนุษย ์

มนุษยคื์อเสรีภำพ ควำมเป็นมนุษยแ์ละกำรมีเสรีภำพเป็นส่ิงท่ีแยกออกจำกกนัไม่ได ้ถำ้ปรำศจำก

เสรีภำพแล้วมนุษยก์็ไม่แตกต่ำงอะไรจำกก้อนหินท่ีอยู่ในโลก ในฐำนะเป็นส่วนหน่ึงของโลก

เท่ำนั้น 

เสรีภำพท่ีเป็นพื้นฐำนของชีวิตมนุษย์ ปรำกฏตัวให้เห็นในรูปของควำมสำมำรถท่ีจะ

ตดัสินใจเลือกมำกกว่ำในรูปแบบอ่ืน ด้วยเหตุผลน้ีเวลำพูดถึงเสรีภำพของมนุษย ์เรำจึงมกัพูดถึง

เสรีภำพท่ีสัมพนัธ์กบักำรเลือก กำรตดัสินใจของมนุษย ์ดงันั้นถำ้หำกไม่มีสิทธิท่ีจะตดัสินใจเลือก

ส่ิงหน่ึงส่ิงใดเรำก็คงจะกล่ำววำ่ มนุษยมี์เสรีภำพไม่ได ้กำรไม่เลือกหรือกำรไม่สนใจท่ีจะเลือกก็เป็น

กำรเลือกอยำ่งหน่ึงไม่มีทำงใดท่ีเรำจะหลีกเล่ียงจำกกำรตดัสินใจเลือกไดเ้ลย ส่ิงเดียวท่ีมนุษยมิ์ได้

เลือกก็คือกำรมีเสรีภำพติดตวัมำแต่เกิด 9 

                                                           
7 ศกัด์ิชยั นิรัญทว,ี ปรัชญำเอก็ซิสเตนเชียลลิสม์  (พิมพค์รัง้ท่ี3) (นนทบรุี: โอเอ็นจี

การพิมพ,์ 2543), 10. 
 

8
 พินิจ รตันกลุ, ปรชัญาชีวิต ฌอง-ปอล ซารต์ร(์พิมพค์รัง้ท่ี6) (กรุงเทพมหานคร: สามญัชน, 

2549), 77. 
9

 เรือ่งเดียวกนั , 78-80 
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มนุษยจ์ะเลือกไม่ใช้เสรีภำพท่ีมีอยู่หรือให้มีชีวิตปรำศจำกเสรีภำพได้ แต่จะเลือกไม่ให้

ตวัเองมีเสรีภำพนั้นท ำไม่ได ้โดยเหตุผลท่ีมนุษยคื์อเสรีภำพ ดงันั้นจึงไม่มีส่ิงหน่ึงส่ิงใดไม่วำ่จะอยู่

ในหรือนอกตวัมนุษยม์ำมีอิทธิพลเหนือกำรตดัสินใจของมนุษย ์โดยปรำศจำกควำมยินยอมของ

มนุษยไ์ด ้เสรีภำพเป็นส่ิงตอ้งค ำสำปท่ีติดตวัมนุษยม์ำแต่เกิด ในกำรมีชีวติอยูใ่นโลก มนุษยส์ำมำรถ

เลือกอะไรก็ได ้มนุษยจ์ะเลือกไม่ใช้เสรีภำพท่ีมีอยู่หรือให้มีชีวิตปรำศจำกเสรีภำพได ้แต่จะเลือก

ไม่ให้ตวัเองมีเสรีภำพนั้นท ำไม่ได ้รวมทั้งมนุษยมี์เสรีภำพท่ีจะเลือกวำ่ จะยอมใหส้ัญชำตญำณใดมำ

มีอ ำนำจเหนือตนในเวลำไหนบ้ำง กำรท่ีเรำต้องด้ินรนต่อสู้ให้มีชีวิตอยู่ได้ในวนัหน่ึงนั้น ไม่ใช่

เพรำะเรำตอ้งท ำตำมสัญชำตญำณกำรมีชีวิตอยู่ แต่เป็นเพรำะเรำตอ้งกำรมีชีวิตอยู่ เรำจึงเลือกกำรมี

ชีวติอยูม่ำกกวำ่ควำมตำย 

2.1.2.2 ทฤษฎีการแสดงออกของมนุษย์ 
 ทฤษฎีกำรแสดงออกของมนุษยข์องอลัเฟรด แอดเลอร์ (Alfed Adler) จิตแพทย์

ชำวออสเตรีย ได้รับกำรยกย่องว่ำเป็นผูบุ้กเบิกแนวทำงกำรศึกษำพฤติกรรมและบุคลิกภำพของ

มนุษยท่ี์เนน้อิทธิพลของสัมพนัธภำพระหวำ่งบุคคลหรือพฤติกรรมทำงสังคม โดยแอดเลอร์พยำยำม

ท่ีจะท ำควำมเข้ำใจอ ำนำจสร้ำงสรรค์อย่ำงลึกลับของชีวิตมนุษย์ อ ำนำจดังกล่ำวแสดงออกใน

ลกัษณะควำมปรำรถนำจะพฒันำ จะขวนขวำยและส ำเร็จ และชดเชยควำมลม้เหลวในทำงหน่ึงดว้ย

กำรแสวงหำควำมส ำเร็จในทำงอ่ืน ควำมพยำยำมน้ีเป็นท่ีมำของทฤษฎีของเขำ ขอ้เสนอของทฤษฎี

ย  ้ำวำ่ กำรท ำควำมเขำ้ใจบุคลิกภำพของมนุษยจ์ะเป็นไปไดก้็ต่อเม่ือทรำบถึงเป้ำหมำยของบุคคล ทั้ง

เขำยงัเช่ืออีกว่ำส่ิงท่ีท ำให้บุคคลขวนขวำย ไม่ใช่ตวัควำมบกพร่องเหล่ำนั้น แต่เป็นทศันคติของ

บุคคลนั้นต่อควำมบกพร่องของเขำ เน่ืองจำกบุคคลมีอิสระท่ีจะอธิบำยควำมบกพร่องด้วยเหตุ

ผลต่ำง ๆ หรือเพิกเฉยเสียก็ได้10 

มนุษย์ทุกคนเคยมีควำมรู้สึกด้อยด้ำนจิตใจและสังคม เร่ิมตั้ งแต่ชีวิตวยัเด็กในครอบครัว จำก

ควำมรู้สึกดอ้ยเป็นพื้นฐำนของกำรแสวงหำ superiority ควำมรู้สึกดอ้ยจะก่อให้เกิดกำรสร้ำงสรรค์

หรือท ำลำยอยำ่งมำกมำยก็ได ้กำรรู้ตวัวำ่มีควำมต ่ำตอ้ยของคนเรำ ท ำให้เกิดแรงผลกัดนั พฒันำเพื่อ

เอำชนะปัญหำในชีวิต แต่ถำ้มีควำมรู้สึกดอ้ยมำกจนเกินไป ไม่ว่ำจะเป็นควำมจริงหรือจินตนำกำร

ไปเอง จะท ำให้ควำมไวว้ำงใจผูอ่ื้นและตนเองนอ้ยลง ผลท ำให้ชอบท ำในส่ิงท่ีไร้ประโยชน์ต่อชีวิต 

                                                           
10 สิรวิรรณ สาระนาค, ทฤษฎีบคุลิกภาพ (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยัรามค าแหง, 

2543), 41-43. 
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และจะยิ่งชดเชยมำกเกินไปเรียกว่ำ overcompensate ต่อควำมบกพร่องเพื่อสร้ำงควำมรู้สึก 

superiority ในลกัษณะท่ีเกินควำมจริง  

พฤติกรรมกำรแสดงออกของมนุษยแ์ต่ละบุคคลเกิดจำกกำรชดเชย “ปมหลงั” ท่ีมีอยูใ่นจิต

ของมนุษยทุ์กคน บำงคนมีควำมรู้สึกเป็นปมดอ้ย(Feeling of Inferiority) เม่ือมีร่ำงกำยท่ีไม่สมบูรณ์

หรือพิกำรและมีควำมตอ้งกำรท่ีจะสร้ำงแรงมำนะพยำยำมท่ีจะเอำชนะ “ปมหลงั” เหล่ำนั้น  

ควำมรู้สึกท่ีตนเองมีปมท ำให้เกิดแรงขบั ท่ีเรียกวำ่ “ปมเด่น” แอดเลอร์กล่ำววำ่ ควำมรู้สึกชดเชยปม

หลงัจะแสดงบทบำทท่ีส ำคญั ในกำรสร้ำงรูปแบบของบุคลิกภำพเฉพำะตน หรือแมก้ระทัง่กำรไม่

ยอมรับรู้ปมหลังท่ีมีอยู่เพื่อปิดบังข้อบกพร่องของตน จนมีพฤติกรรมสุดโต่งชอบแสดงควำม

กำ้วร้ำว  

อ ำนำจ จนเกินกวำ่ปกติ ดงันั้นปมจุดเล็กๆ ในวนัเด็กของมนุษยอ์ำจฝังอยูใ่นจิตใจ และสร้ำง

ผลท่ีแสดงออกทำงพฤติกรรมไดท้ั้งดำ้นดีและดำ้นร้ำย ข้ึนอยู่กบัส่ิงแวดลอ้ม ดำ้นสังคม เศรษกิจ 

วฒันธรรม เป็นตน้  

2.1.2.3 ทฤษฎีระบบโครงสร้างของสังคม 
ทฤษฎีระบบโครงสร้ำงของสังคมในแนวคิดของออกุสต์ กอ้งต์ (Auguste Comte) นักคิด

ชำวฝร่ังเศสผูถื้อเป็น “บิดำแห่งสังคมนิยม” เขำมองสังคมในเชิงวทิยำศำสตร์และพยำยำมจะอธิบำย

สังคมด้วยแนวคิดแบบวิทยำศำสตร์ โดยเปรียบสังคมมนุษย์เสมือนกับส่ิงมีชีวิตเป็นองค์รวม

ควำมสัมพนัธ์ของอินทรีย์ ระบบโครงสร้ำงของสังคมมีลกัษณะเป็น “ชีวอินทรีย”์ หรือร่ำงกำย

มนุษย ์ครอบครัวเป็นหน่วยเบ้ืองต้นของสังคม เป็นจุดเร่ิมตน้ของกำรรวมกลุ่มของมนุษย ์โดย

เปรียบครอบครัวเสมือนธำตุในร่ำงกำย หรือ Element ต่ำง ๆ เพรำะธำตุเป็นหน่วยย่อยท่ีเล็กท่ีสุด 

กำรรวมตวัของครอบครัวหลำย ๆ ครอบครัว จนเกิดเป็นชั้นวรรณะ เสมือนชั้นต่ำง ๆ ของเน้ือเยื่อ 

ร่ำงกำยมนุษยจ์ะมีธำตุทั้งหลำยประกอบเป็นเน้ือเยื้อ มีชั้นต่ำงกนัไปเช่น เน้ือเยื้อ เน้ือหนัง และ

กล้ำมเน้ือประกอบข้ึนเป็นอวยัะต่ำง ๆ หัว ตำ แขน ขำ ล ำตวั โดยอวยัวะต่ำง ๆ น้ีก็เสมือนสังคม

ใหญ่หรือบำ้นเมือง ส่ิงน้ีเป็นกำรเปรียบเทียบแบบพื้นฐำน วำ่ทำงสังคมเหมือนร่ำงกำยมนุษย ์เพรำะ

เปรียบเทียบตำมหลกัวิทยำศำสตร์ เพรำะฉะนั้นหำกนักวิทยำศำสตร์สำมำรถจะแยกย่อยส่ิงต่ำงๆ 

ออกมำเป็นหน่วยย่อยไดแ้ลว้เรียกมนัวำ่ธำตุ เรำก็สำมำรถแยกยอ่ยสังคมออกเป็นหน่วยย่อย ๆ ได้
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เหมือนกัน และถ้ำธำตุเป็นหน่วยย่อยท่ีสุดของธรรมชำติ หน่วยย่อยท่ีสุดของสังคมก็เรียกว่ำ 

ครอบครัว11 

 

 

 

ควำมสัมพนัธ์ต่ำง ๆ ของผูค้นในสังคมขบัเคล่ือนดว้ย “กฎทำงกำรกระท ำและกำรตอบโต”้ 

(Lawa of action and reaction) มนุษย์ผูซึ้มซับส่ิงต่ำง ๆ รอบตวั และตดัสินใจผ่ำนประสบกำรณ์ 

จำกนั้นแสดงออกโต้ตอบซ่ึงกันและกัน หำกเปรียบโครงสร้ำงของสังคมมีลักษณะเหมือนเป็น 

ร่ำงกำยมนุษยแ์ลว้ พฤติกรรมทำงสังคมของมนุษย ์ท่ีเช่ือมโยงมนุษยเ์ขำ้ดว้ยกนั ก็อำจเปรียบไดก้บั

ระบบกำรท ำงำนของประสำท ระบบเส้นเลือด  และระบบของเหลวต่ำงๆท่ีเช่ือมโยงอวยัวะเข้ำ

ดว้ยกนั  มีสำมเร่ืองท่ีส ำคญัเช่น 

ภำษำ ก้องต์บอกว่ำภำษำเป็นพำหนะของควำมคิดมีหน้ำท่ีท ำให้สังคมเป็นปึกแผ่น เม่ือคน

สำมำรถท่ีจะส่ือสำรกนัไดเ้ขำ้ใจวำ่อีกฝ่ำยหน่ึงคิดอยำ่งไรและเกิดควำมคิดร่วมกนัได ้สังคมจึงเป็น

ปึกแผ่น ซ่ึงอำจเปรียบได้กบัระบบกำรท ำงำนของเส้นประสำทของเหลวต่ำงๆ รวมถึงต่อมไร้ท่อ 

เป็นตวักลำงของกำรส่งผำ่นขอ้มูลไปมำ เช่ือมโยงกำรท ำงำนของอวยัวะส ำคญัต่ำง ๆ ซ่ึงมีหน้ำท่ีท่ี

แตกต่ำงกนัออกไป  

ศำสนำ เป็นส่ิงผูกพนัเช่ือมโยงจิตใจ ท ำให้เกิดเอกภำพศรัทธำในส่ิงเดียวกนัแลว้ท ำให้เกิด

เอกภำพ ส ำหรับกอ้งต ์ศำสนำไม่ใช่เป็นส่ิงท่ีเป็นค ำอธิบำยสุดทำ้ยของทุกอย่ำง ศำสนำเป็นส่ิงช่วย

อย่ำงหน่ึงเท่ำนั้น ถำ้อยำกให้สังคมเป็นปึกแผน่ก็ตอ้งมีศำสนำไว ้เพื่อช่วยเป็นศูนยร์วมจิตใจท ำให้

สังคมมีเอกภำพ อำจเปรียบกบัอวยัวะในร่ำงกำยคือระบบกำรท ำงำนของศูนยร์วมของเส้นประสำท 

เส้นเลือด เป็นจุดศูนยก์ลำงของกำรรวบรวมขอ้มูลและประมวลผล เพื่อส่งจ่ำยส่ิงต่ำง ไปสู่อวยัวะ

และเช่ือมโยงอวยัวะต่ำงๆเขำ้ดว้ยกนั  

หนำ้ท่ีกำรท ำงำน กอ้งตก์ล่ำววำ่คนท่ีจะอยูด่ว้ยกนัไดต้อ้งรู้จกักำรแบ่งหนำ้ท่ีในกำรท ำงำน ท ำ 

ทุกคนไม่ตอ้งท ำเหมือนกนัหมด ในสังคมวิทยำ เม่ือพูดถึงกำรจดัระเบียบทำงสังคม คือกำรก ำหนด

                                                           
11 สุภางค ์จันทวานิช, ทฤษฎีสังคมวิทยา (พิมพ์ครัง้ท่ี4) (กรุงเทพมหานคร: 

ส านกัพิมพแ์หง่จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, 2554), 32-33. 
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ว่ำใครมีบทบำทหน้ำท่ีอย่ำงไรในสังคม กำรจดัระเบียบทำงสังคม หมำยถึง กำรท่ีสังคมแบ่งหรือ

มอบหมำยหน้ำท่ีให้หน่วยต่ำง ๆ ในสังคม มีกำรก ำหนดเป็นสถำบนัต่ำง ๆ เช่น สถำบนักำรศึกษำ 

ครอบครัว ศำสนำ เป็นตน้ ในส่ิงท่ีกอ้งตพ์ูดถึงน้ี กำรแบ่งงำนกนัท ำก็คือส่วนหน่ึงในกำรจดัระเบียบ

ทำงสังคม ท ำให้คนสำมำรถท ำในส่ิงท่ีตนถนดัได ้และพึ่งพำกนัได ้อำจเปรียบกบัอวยัวะในร่ำงกำย

คลำ้ยกบั หัวใจ ปอด กระเพำะอำหำร ล ำไส้ เป็นตน้ ซ่ึงอวยัวะส ำคญัต่ำง ๆ เหล่ำน้ีมีลกัษณะและ

หนำ้ท่ีท่ีเฉพำะตวัขำดส่ิงหน่ึงส่ิงใดระบบในกำรท ำงำนของร่ำงกำยมนุษยก์็จะติดขดัไม่รำบร่ืนหรือ

อำจส่งผลร้ำยจนกระทัง่ ไม่สำมำรถด ำรงชีวิตอยูไ่ด ้ดงันั้นหนำ้ท่ีของอวยัวะท่ีซบัซอ้นในร่ำงกำยทุก

ส่วนไดถู้ก ก ำหนดหนำ้ท่ีเฉพำะตนส ำหรับเพื่อจะเป็นส่วนหน่ึงของชีวะอินทรียห์รือร่ำงกำยมนุษย์

นัน่เอง  

สังคมมนุษยไ์ม่สำมำรถหยดุน่ิงอยูก่บัท่ีได ้ทุกอยำ่งจะมีควำมเคล่ือนไหวและเปล่ียนแปลง

อยู่ตลอดเวลำ ลกัษณะวิวฒันำกำรจะผสำนของส่วนและหน่วยต่ำง ๆ ท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกนัมำก่อน 

กำรรวมตวัของกลุ่มกอ้นต่ำง ๆ ท่ีเกิดควำมสลบัซบัซอ้นมำกข้ึนในระบบโครงสร้ำงสังคม 

 

2.2 กรอบการศึกษางานภาคปฏิบัติ (practical frameworks)  
นอกจำกกำรศึกษำทบทวนวรรณกรรมทำงกรอบทฤษฏีและแนวควำมคิดปรัชญำ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบังำนวิจยัแล้ว ผูส้ร้ำงสรรค์ยงัได้ศึกษำกรอบกำรศึกษำงำนภำคปฏิบติั ในรูปแบบของ

ผลงำนสร้ำงสรรค์ ผ่ำนกำยภำพ แนวควำมคิด และเน้ือหำ ของศิลปิน 3 คน คือ1. Egon Schiele 2. 

Ursula von Rydingsvard และ3. Alison Lambert โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 

2.2.1 ศิลปิน Egon Schiele 
Egon Schiele (อีกอน ชีเลอ) เกิดเม่ือปี ค.ศ. 1890 ประเทศออสเตรีย พ่อช่ือ Adolf Schiele 

แม่ช่ือ Marie Schiele จำกลูกทั้งหมดส่ีคน Egon เป็นลูกคนท่ีสำม ชีวิตในวยัเด็กของเขำ ไม่มีเพื่อน 

นอกจำกพี่สำวและน้องสำวของเขำเอง เวลำในกำรท ำกิจวตัรประจ ำวนั ก็ถูกจดักำร ดูแลและวำง

ล ำดบัต่ำง ๆ โดยพ่อของเขำเอง ดว้ยลกัษณะเหล่ำน้ี ถือวำ่พอ่ของเขำ เป็นคนส ำคญัในช่วงชีวติในวยั

เด็กของ Egon เป็นอยำ่งมำก เม่ือพ่อของเขำเสียชีวิตลง อีกอนเสียใจอยำ่งสุดซ่ึง และบอบช ้ ำทำงใจ

เป็นอย่ำงมำก เพรำะควำมเอำใจใส่จำกแม่มีน้อยมำก ช่วงวยัเด็กส่งผลให้ Egonเป็นผู ้ชำยท่ีมี

ควำมรู้สึกดอ้ย จะมีพฤติกรรมพยำยำมพิสูจน์วำ่ตนเองเป็นชำยอยำ่งแทจ้ริง โดยแสดงควำมเป็นชำย

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1890
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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ดว้ยกำรมีสัมพนัธ์ชูส้ำวกบัหญิงจ ำนวนมำก กำรแสดงออกทำงเพศเป็นลกัษณะของอำกำร neurotic 

(ประสำท, สับสน)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมำ: Egon Schiele  Almost a Lifetime หนำ้ 17 

 

ในปี  ค.ศ.1906 อีกอนได้เข้ำศึกษำในโรงเรียนศิลปะ ท่ีกรุงเวียนนำ Akademie der 

bildenden Künste (Academy of Fine Arts) อีกอนเป็นนกัเรียนท่ีอำยนุอ้ยท่ีสุด ท่ีเลยลงทะเบียนเรียท่ี

สถำบนัแห่งน้ี เขำมีอำยเุพียง 16 ปีเม่ือเร่ิมเขำ้เรียนและ ณ ท่ีแห่งนั้นเองท่ี มีโอกำสไดพ้บกบั Gustav 

Klimp ซ่ึงเป็นรุ่นพี่ในสถำบนัเดียวกนั และ อีกอน ก็ไดใ้ห้ควำมนบัถือเป็นอย่ำงมำก ซ่ึงตวั Klimp 

เองก็ช่ืนชมในพรสวรรค ์ของ อีกอน เช่นกนั ภำยหลงัจำกท่ีไดรั้บกำรศึกษำเป็นเวลำ 3 ปี อีกอนไม่

จบกำรศึกษำเพรำะไม่พอใจค ำสอนแบบอนุรักษนิ์ยมของอำจำรย ์เขำและเพื่อนร่วมชั้นจ ำนวนหน่ึง

ไดจ้ดัตั้งกลุ่มท่ีเรียกวำ่ Neuekunstgruppe (กลุ่มศิลปะใหม่) พวกเขำจดันิทรรศกำรแสดงผลงำนของ

ตวัเองท ำใหอี้กอน ไดพ้บกบันกัวจิำรณ์ นกัเขียน นกัสะสม และลูกคำ้ท่ีส ำคญัอีกหลำยคน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  ภาพครอบครัวของ Egon Schiele 



  20 

ภาพท่ี 2  บัตรนักเรียนและบรรยากาศในห้องเรียน 

ภาพท่ี 3  บัตรนักเรียนและบรรยากาศในห้องเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมำ: Egon Schiele  Almost a Lifetime หนำ้ 48 

 

 ในปีค.ศ. 1909  เขำได้เช่ำบำ้นเพื่อเป็นท่ีพกั และ studio ในเมืองNeuiengdach พร้อมกับ

เร่ิมท ำงำนศิลปะ อยำ่งจริงจงัอีกอนไดว้ำดภำพจำกเหล่ำนำงแบบ ไวม้ำกมำย ซ่ึงภำพส่วนใหญ่ลว้น

แสดงออก ถึงควำมรู้สึกทำงเพศอยำ่งรุนแรง เขำตอ้งกำร ถ่ำยทอดควำมรู้สึก ออกสู่สำธำรณะชน ถึง

แมน้วำ่คนในยุคนั้นจะไม่สำมำรถ รับรู้ไดท้ั้งหมดก็ตำม ปี ค.ศ.1912 อีกอน ถูกเจำ้หนำ้ท่ีจบักุมและ 

ยดึภำพเขียนของเขำ ท่ีส่อไปในทำงลำมกอนำจำรจ ำนวนนบัร้อยภำพ พร้อมกบัถูกคุมขงัโดยถูกตั้ง

ขอ้กล่ำวหำ ล่อลวง และกระท ำอนำจำร ถึงแมน้วำ่ ขอ้หำล่อลวงจะมีหลกัฐำนอ่อน อีกอน ก็ยงัคงถูก

ตั้งขอ้กล่ำวหำว่ำ แสดงนิทรรศกำรศิลปะเชิงสังวำส (erotic) โดยให้เด็กเขำ้ชมได ้เขำถูกศำลสั่ง คุม

ขงั 21 วนั และถูกสั่งจ  ำคุกอีก 3 วนั พร้อมกบัเผำงำนของ อีกอน ทิ้งไปจ ำนวนหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

: Egon Schiele  Almost a Lifetime หนำ้ 73 
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ปีค.ศ. 1915 หลังจำกท่ี อีกอน สมรสได้ 4 วนั(Edith)เขำได้รับหมำยทหำร เรียกให้เข้ำ

ประจ ำกำร เขำถูกจดัให้อยูร่วมกบั เชลยศึกชำวรัสเซีย ในต ำแห่งเสมียน ในค่ำยกกักนั ทำงตอนใต้

ของประเทศออสเตรียและได้ยำ้ย มำประจ ำยงัหน่วยกองหน้ำ โดยประจ ำอยู่ในฝ่ำยจดัหำเสบียง 

ให้กบัทหำร ซ่ึงถือเป็นต ำแน่งท่ีสบำยในขณะนั้น หลงัปลดประจ ำกำร อีกอน และภรรยำ ไดย้ำ้ยมำ

อยู่บ้ำน และ studio หลังใหม่ ดูเหมือนชีวิตใหม่ของอีกอน ก ำลังจะประสบควำมส ำเร็จในเชิง

พำณิชยสุ์ขสบำยแต่ว่ำควำมสุขนั้น อยูก่บั อีกอน ไดไ้ม่นำน ในวนัท่ี 19 ตุลำคม 1918 Edithภรรยำ 

ซ่ึงก ำลงัตั้งครรภ์ ไดติ้ดเช้ือไขห้วดัชนิดหน่ึง (Spanish influenza) ซ่ึงระบำดในประเทศแถบยุโรป

ในขณะนั้น เธอเสียชีวิตในวนัท่ี 28 ตุลำคม 1918 ยงัควำมสลดใจอยำ่งมำกแก่ อีกอน และหลงัจำก

นั้นอีก3 วนั เขำก็เสียชีวติดว้ยโรคเดียวกนั  

 

 
 

ภำพท่ี 4  ภำพอีกอนกบัภรรยำ 
ท่ีมำ: Egon Schiele  Almost a Lifetime หนำ้ 141 

2.2.1.1  เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานและแนวความคิด 
แมจ้ะมีชีวิตสั้ นดว้ยวยัเพียง 28 ปี Egon Schiele ก็ยงัเป็นศิลปินผูผ้ลิตผลงำนท่ีน่ำอศัจรรย ์

ทั้งกำรท ำงำนบนผำ้ใบและกระดำษ ผลงำนได้รับอิทธิพลจำก Gustav Klimpเขำเป็นศิลปินเขียน

ภำพคนหน่ึงในผูน้ ำคนแรกๆ ของออสเตรีย Expressionism ท่ีส ำคญัของตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 ส่ิง

ท่ีเด่นของผลงำน Egonคือควำมเขม้ขน้ของรูปทรง ภำพคนวำดข้ึนด้วยร่ำงท่ีบิดเบ้ียว และเส้นท่ี

แสดงออกทำงอำรมณ์ เป็นลักษณะของงำนเขียนสี และ งำนวำดเส้น กำรวำดภำพของEgonจะใช้

เทคนิคกำรร่ำงภำพท่ีใช้เส้นตรงในกำรวำดคน ซ่ึงท ำให้ดูแข็งและมีกำรน ำเส้นมำทบัซ้อนให้เกิด

ร่องรอยท่ีบิดเบือน ประกอบกบักำรลกัษณะกำรใช้สีน ้ ำมนัในกำรระบำยจะใช้เน้ือสีน้อยผสมกบั

น ้ ำมนัในสัดส่วนทีมีน ้ ำมนัมำกกว่ำเน้ือสีในกำรใช้ตำมปกติระบำยทบัไปมำ จนเกิดพื้นผิวและ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87
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รูปทรงจำกกำรซ้อนของเน้ือสีบนต่ละชั้นสีสร้ำงควำมรู้สึกถึงกำรเคล่ือนไหวในภำพ ลกัษณะท่ีเด่น

อีกอยำ่งคือจะเห็นลำยทีแปรงเป็นลำยเส้นตำมลกัษณะกำรวำด ประกอบกบัเน้ือสีท่ีบำงบำงส่วนจะ

เห็นลำยดินสอจำกกำรร่ำงภำพเกิดข้ึน สร้ำงลกัษณะพิเศษของรำยระเอียดบนพื้นผิวผลงำนให้ดู

น่ำสนใจและในบำงคร้ังใช้ลวดลำยแบบดั้งเดิมมำร่วมในผลงำนเป็นส่วนองค์ประกอบภำพสร้ำง

ควำมเขม้ขน้ในผลงำนยิง่ข้ึน 

ผลงำนแสดงหลกัแนวคิดตรงไปตรงมำทำงอำรมณ์และทำงเพศ กำรใชเ้ส้นท่ีมีควำมอิสระ

เกิดกำรเคล่ือนไหว ร่วมกบักำรใชล้กัษณะสีท่ีบำงวำดทบัซอ้นกนัท ำให้ส่ืออำรมณ์ รูปหนำ้คนท่ีบิด

เบ้ียวแสดงอำรมณ์ รูปร่ำงของภำพคนในมุมมองท่ีแตกต่ำงไปของควำมงำมตำมธรรมชำติ ท่ีเกิดจำก

แนวคิดท่ีมีต่อสังคม มุมมองของศิลปิน ท ำให้เห็นถึงควำมงดงำมอีกมุมมองหน่ึง ผลงำนของEgon 

มกัเป็นภำพบุคคลท่ีใกลชิ้ดและภำพตนเอง ผ่ำนกำรสร้ำงสรรค์ของกำรบิดเบือนร่ำงข้ึนใหม่ โดย

ผลงำนส่วนใหญ่มกัจะปรำกฎในรูปแบบแนวตั้ง 

 ศิลปะในรูปแบบเชิงสังวำสหรืออีโรติกของ Egon มีควำมแตกต่ำงออกไปจำกศิลปินในยุค

เดียวกนั เพรำะกำรแสดงออก เผยเน้ือหำสำระของควำมไม่สงบภำยในจิตใจ โดยสังเกตได้จำก

ลกัษณะของเส้นท่ีเสมือนมีควำมเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลำรู้สึกได้ถึง กำรด้ินรน แสวงหำอะไร

บำงอยำ่ง ตลอดจนกำรสร้ำงกำรบิดเบือนของร่ำงกำยและกำรต่อตำ้นบรรทดัฐำนธรรมดำของควำม

งำม ภำพเปลือยโพสต์ในกำรเปิดเผยมุมมองท่ีไม่สงบ มองจำกด้ำนบนและไร้ส่ิงปิดบงั กำรใช้สี

จ  ำนวนนอ้ยและลกัษณะของสีท่ีไม่มีชีวติชีวำตำมธรรมชำติ 

2.2.1.2 Egon Schiele กบัทฤษฎกีารแสดงออกของมนุษย์ 
ตำมควำมคิดเห็นของอลัเฟรด แอดเลอร์ (Alfed Adler) นกัจิตวิเครำะห์ชำวออสเตรีย ผูริ้เร่ิม

เห็นควำมส ำคญัและเน้นอิทธิพลของสังคมและวฒันธรรมท่ีมีต่อกำรหล่อหลอมพฤติกรรมและ

บุคลิกภำพของบุคคล ทั้งชนิดท่ีปกติและผิดปกติ แอดเลอร์มีควำมเห็นวำ่ พฤติกรรมและบุคลิกภำพ

ของมนุษยไ์ดรั้บกำรเร่งเร้ำจำกลกัษณะสัมพนัธภำพกบัเพื่อนมนุษยด์ว้ยกนัหรือพฤติกรรมสังคม 

มนุษยมี์สัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นตั้งแต่แรกเกิด มนุษยไ์ม่สำมำรถหนีควำมจริงท่ีประสบมำได ้ 

มนุษยทุ์กคนมีแรงจูงใจท่ีส ำคญัอยูอ่ยำ่งหน่ึงซ่ึงเป็นอ ำนำจครอบง ำพฤติกรรมส่วนใหญ่คือ 

“ควำมปรำรถนำมีปมเด่น” แอดเลอร์อธิบำยว่ำ มนุษยเ์รำมีจุดอ่อนไม่เฉพำะแต่ทำงกำยเท่ำนั้น ทำง
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สังคม  อำรมณ์  จิตใจก็มีจุดอ่อนดว้ย ไม่อยำ่งใดอยำ่งหน่ึงจุดอ่อนเช่นน้ีเรียกวำ่ “ปมหลงั” มนุษยทุ์ก

คนพยำยำมหำทำงชดเชยปมหลงัดว้ยกำรสร้ำงปมเด่นข้ึนมำ12 

Egon มีควำมรู้สึกเก่ียวกบักำรขำดควำมรักจำกแม่เป็นปมดอ้ย(Feeling of Inferiority) เม่ือมี

ควำมปรำรถนำท่ีไม่สมบูรณ์หรือพิกำร จึงมีควำมตอ้งกำรท่ีจะสร้ำงแรงมำนะพยำยำมท่ีจะเอำชนะ 

“ปมหลงั” เหล่ำนั้น จำกควำมรู้สึกน้ีเองถูกพฒันำสร้ำงอุปนิสัย น ำไปสู่กำรแสวงหำควำมรัก ท่ี

แสดงออกโดยพฤติกรรมทำงเพศ ลกัษณะดงักล่ำวอำจเป็นผลมำจำกปมในวยัเด็กท่ีขำดควำมรักจำก

แม่และตอ้งกำรกำรถูกรักถูกห่วงใยตำมทฤษฎีปมหลงัของอลัเฟรด แอดเลอร์ 

 

2.2.1.3 ผลงานสร้างสรรค์ 

 

 

ภำพท่ี 5  “Standing Male Nude” 
Pencil, watercolor on paper 55.8  x 36.7  cm, 1910  

 ท่ีมำ: Egon Schiele Erwin Mitsch หนำ้ 121 

 

 

 

 

                                                           
12

 ศรีเรือน แกว้กงัวาล, ทฤษฎีจิตวิทยาบคุลิกภาพ(พิมพค์รัง้ท่ี16) (กรุงเทพมหานคร: ส านกัพิมพ์
หมอชาวบา้น, 2554), 47-48. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Egon_Schiele_-_Grimassierendes_Aktselbstbildnis_-_1910.jpeg
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 Pencil, watercolor on paper  44.31x 31  cm., 1910   

ท่ีมำ: Klimt Schiele Kokoschka หนำ้ 91 

 

 

ภำพท่ี 7  “Fighter” 
Pencil, watercolor on paper  48.8 x 32.2  cm, 1913   

ท่ีมำ: Egon Schiele Drawings & Watercolor หนำ้ 267 

 

ภาพท่ี 6  “squatting Female Nude” 

https://www.pinterest.com/pin/343892121527171024/
https://www.pinterest.com/pin/343892121527171024/
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ภำพท่ี 8  “Nude Self - Portrait” 
Pencil, watercolor on paper  29.5 x 45.8  cm, 1916   

ท่ีมำ: Egon Schiele Drawings & Watercolor หนำ้ 382 

 

2.2.1.4 วเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
กำรวิเครำะห์ผลงำนสร้ำงสรรค์ศิลปิน Egon Schiele ทั้งน้ีไดศึ้กษำและยกตวัอย่ำงผลงำน

จ ำนวน 3 ช้ิน โดยครอบคลุมช่วงเวลำในปีค.ศ.1910 ถึงปีค.ศ.1916 ซ่ึงสำมำรถแสดงใหเ้ห็นถึงควำม

เช่ือมโยงกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ของศิลปินกบัทฤษฎีกำรแสดงออกของมนุษย ์ของอลัเฟรด แอด

เลอร์ (Alfed Adler) ดงัมีรำยละเอียดตำมตำรำงดงัน้ี 
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เวลา ช่วงปี ค.ศ. 1910 ช่วงปี ค.ศ. 1913 ช่วงปี ค.ศ. 1916

 “Standing Male Nude”
Pencil, watercolor on paper 

55.8  x 36.7  cm

“Fighter”
Pencil, watercolor on paper  

48.8 x 32.2  cm

“Nude Self - Portrait”
Pencil, watercolor on paper  

29.5 x 45.8  cm

ในช่วงเวลาน้ีของอีกอน เป็น
ช่วงการท างานท่ีแสดงออก
ถึงชีวิตชีวา การตอบโต้
ระหว่างผลงานกบั รูปร่าง
รูปทรงทั้งร่างกายของผูห้ญิง
และผูช้าย โดยเขาแสดงออก
ผ่านทางฝีแปรงท่ีรุนแรงและ
ฉับพลนั จนถือเป็นยคุเร่ิมตน้
ของการเป็นท่ีรู้จกั และเป็น
แนวหนา้ของศิลปินหนุ่มใน
สมยันั้น

ช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงเวลา
หลงัจากท่ีอีกอนถูกจ าคุก 
เป็นเวลา 21 วนัจากขอ้หา
การท าอนาจารกบัเด็กอายุ
นอ้ย ซ่ึงหลงัจากเหตุการณ์
นั้นอีกอนก็มิค่อยไดว้าดรูป
จากแบบท่ีเป็นสาวแรกรุ่น 
จากเหตุการณ์นั้นส่งผลใน
ผลงานท าให้ความกา้วร้าว
ในฝีแปรงเด่นชดั ทั้งลกัษณะ
เส้นและการใชสี้ ประกอบ
กบัการใชเ้น้ือสีท่ีเขม้ขน้ท า
ให้เส้นดูแขง็กร้าว แต่ยงัคง
ถ่ายทอดความรู้สึกท่ีมีอยา่ง
ฉับพลนัไดเ้ช่นเดิม

หลงัจากเหตุการณ์ท่ีเขาแต่งงาน ได้
 4 วนัอีกอนโดนหมายเรียกเพ่ือไป
เป็นทหารประจ าการใน
สงครามโลกคร้ังท่ี 2 ช่วงเวลาน้ี
เป็นช่วงเวลาหลงัจากท่ีอีกอนปลด
ประจ าการและกลบัมาอยูก่บัภรรยา
 ประกอบกบัอายท่ีุเพ่ิมมากข้ึน 
ประสบการณ์ต่าง ๆ ไดผ้า่น
เหตุการณ์ มามากมาย ผลงานจึง
แสดงออกท าให้รู้สึกถึงความ
นุ่มนวลมากข้ึน การใชพู้่กนักบัสีมี
ความเขม้ขน้น้อยลง ส่งผลให้เส้น
และทีแปรงมีความนุ่มนวล ผลงาน
ท่ีแสดงออกจึงมีความรู้สึกนุ่มนวล
กวา่สองช่วงเวลาท่ีผา่นมา แต่
ทกัษะทางดา้นการแสดงออกของ
กลา้มเน้ือมนุษยย์งัมีความเฉียบคม
และถ่ายทอดสู่ผูช้มไดอ้ยา่งลงตวั

ตวัอยา่ง
ผลงาน

ในช่วงเวลา
ต่างๆ

รายระ
เอียด

แนวความ
คิดในแต่

ละ
ช่วงเวลา
 ของการ
สร้างสรร
คผ์ลงาน

ตารางท่ี 1 วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ศิลปิน Egon Schiele 
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เวลา ช่วงปี ค.ศ. 1910 ช่วงปี ค.ศ. 1913 ช่วงปี ค.ศ. 1916

 “Standing Male Nude”
Pencil, watercolor on paper 

55.8  x 36.7  cm

“Fighter”
Pencil, watercolor on paper  

48.8 x 32.2  cm

“Nude Self - Portrait”
Pencil, watercolor on paper  

29.5 x 45.8  cm

ลกัษณะการแสดงออกทาง
เทคนิควิธีการสร้างผลงาน
ดว้ยลกัษณะการผสมสีท่ีมี
เน้ือสีมากกว่าน ้า ท  าให้เวลา
วาดมีการกดทบัของขน
แปรงกบัเน้ือกระดาษมาก
ส่งผลให้รอยเส้นมีความแขง็
และฉับไวประกอบกบั
ทกัษะการวาดท่ีเนน้ถึง
กลา้มเน้ือ ท าให้ผลงานมี
ความน่าสนใจเป็นอยา่งมาก

ผลงานในช่วงน้ีใชเ้ทคนิค
วิธีการในการท างานโดยการ
ลดน ้าท่ีผสมกบัสีลง เพ่ิม
ข้ีนอีกท าให้เส้นดูแขง็กร้าว
มากข้ึน จะสงัเกตุไดจ้ากการ
ตดัเส้นขอบของรูปทรง
ร่างกาย จะเห็นถึงเส้นเล็ก
และเส้นใหญ่ท่ีมีการกระจดั
กระจายอยา่งไมเ่ป็นระเบียบ
มากท่ีสุดในสามช่วงเวลาน้ี

จากเหตุการในช่วงเวลา
ดงักล่าวท าให้มีการใชสี้และ
น ้าในการผสมเพ่ือ
สร้างสรรคผ์ลงาน ใน
จ านวนท่ีมากเพ่ือสร้างความ
นุ่มนวลของเส้นและการ
สร้างรูปทรงร่างกาย
กลา้มเน้ือเป็นไปอยา่งพร้ิว
ไหว อ่อนนุ่มมากข้ึน 
มากกว่าสองช่วงเวลาท่ีผ่าน
มา

ตวัอยา่ง
ผลงาน

ในช่วงเวลา
ต่างๆ

รายระ
เอียด

ลกัษณะ
การ

แสดงออก
ของ
ผลงาน

ตารางท่ี 2  วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ศิลปิน Egon Schiele (ต่อ) 
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2.2.2 ศิลปิน Ursula von Rydingsvard 
Ursula von Rydingsvard เกิดในเมืองDeensen ประเทศเยอรมนี ปี คศ.1942 พ่อ

เป็นคนยูเครน ส่วนแม่ของเธอเป็นคนโปแลนด์ Ursulaเป็นลูกคนท่ี 5 ในจ ำนวนทั้ งหมด 7 คน 
ในช่วงเวลำนั้น อยูช่่วงสงครำมโลกคร้ังท่ี  2 ครอบครัวของเธอ เป็นหน่ึงในกลุ่มผูถู้กยึดทรัพย ์ถูก
บงัคบัให้ยำ้ยไปอยู่ในค่ำยผูล้ี้ภยั พ่อและแม่ของเธอถูกเกณฑ์บงัคบัส ำหรับใช้แรงงำน ในช่วงเวลำ
สงครำมผูค้นในค่ำยตอ้งถูกยำ้ยไปหลำยท่ีเสมือนคนพลดัถ่ินเป็นเวลำกว่ำ 5 ปี จนต่อมำครอบครัว
ได้ยำ้ยไปตั้ งถ่ินฐำนใหม่ในเมือง Plainville Connecticut ประเทศสหรัฐอเมริกำ    ในปี คศ.1950 
Ursula จบปริญญำตรีและปริญญำโทจำกUniversity of Miami, Coral Gables ในปี คศ.1965 และ
ป ริญญ ำเอก กิ ต ติม ศัก ด์ิ จ ำก  Maryland Institute College of Art ใน ปี  ค ศ .1991  Ursula von 
Rydingsvard สร้ำงผลงำนศิลปะผ่ำนประสบกำรณ์ท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงจำกกำรเปล่ียนแปลง
ของสงครำมโลกคร้ังท่ี2 ท่ีเกิดในนำซีเยอรมนี Ursula สนใจในวสัดุอินทรียแ์ละศกัด์ิศรีของแรงงำน
ท่ีถูกเกณฑ์มำส ำหรับกำรบงัคบัท ำงำนร่วมกนัแฝงควำมรู้สึกของกำรสูญเสีย ควำมเจ็บปวดและ
ควำมทรงจ ำในวยัเด็กท่ีเติบโตข้ึนมำในค่ำยผูพ้ลดัถ่ิน ท่ีถูกสร้ำงข้ึนในค่ำยทหำรเป็นท่ีพกัท่ีสร้ำงจำก
ไม้ส น ท่ี ไม่ ไ ด้ อ บ อุ่ น ใน ฤ ดูห น ำว เพ รำะไม่ มี ฉ น วน กัน ค ว ำม ร้อน 13โด ย  Ursula von 
Rydingsvard  สร้ำงสรรคผ์ลงำน มำจำกไมส้นมำกมำยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 

 

ภำพท่ี 9  ภำพครอบครัวของ Ursula von Rydingsvard 
ท่ีมำ: The Sculpture of Ursula von Rydingsvard หนำ้ 98 

 

                                                           
13

 Dore Ashton, The Sculpture of Ursura Von Rydingsvard  (New York: Hudson Hills Press, 
1996), 98 
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ภำพท่ี 10  กำรยำ้ยถ่ินฐำนไปอยูป่ระเทศสหรัฐอเมริกำ 
ท่ีมำ: The Sculpture of Ursula von Rydingsvard หนำ้ 98 

 

2.2.2.1 เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานและแนวความคิด 
Ursula เป็นท่ีรู้จกักนัดีส ำหรับกำรสร้ำงผลงำนขนำดใหญ่ สร้ำงสรรค์จำกคำนไมส้นซีดำร์ โดยใช้

ทั้งกำรแกะสลกัและเทคนิคกำรสร้ำงต่อประกอบไม ้จำกคำนไมส้นซีดำร์ ถูกตดัและต่อประกอบเขำ้

ดว้ยกนัอย่ำงช้ำ ๆ ด้วยกำวเพื่อให้ได้รูปทรงท่ีตอ้งกำรจำกนั้นประกอบเขำ้รูปจดัรูปลกัษณะด้วย 

เล่ือยวงเดือนประกอบสร้ำงเป็นโครงช้ินงำนใหญ่เก็บรำยละเอียดและสร้ำงผิวดว้ยกำรแกะกำรตดั 

ฉีก ดว้ยควำนและซ่ิวต่ำง ๆ ขั้นตอนสุดทำ้ยของกำรสร้ำงผิวสัมผสั ดว้ยกำรลูบโดยใช้ผงกรำไฟต ์

เพื่อให้เห็นถึงผิวร่องลึกจำกกำรแกะต่ำง ๆ ดูเด่นชัดมำกยิ่งข้ึนรวมทั้งสีโดยรวมจะดูเขำ้กนัสร้ำง

ควำมเป็นเอกภำพในผลงำน ผลงำนของเธอเป็นนำมธรรมแต่ยงัมีควำมหมำยถึงส่ิงท่ีอยูใ่นโลกแห่ง

ควำมจริง รูปแบบเหล่ำน้ีมกัจะแสดงใหเ้ห็นถึงวตัถุในค่ำยผูล้ี้ภยัเช่น ชอ้น จำน ชำม พลัว่ ขวำนและ

เคร่ืองมือกำรเกษตรอ่ืน ๆ รวมถึงสถำปัตยกรรมพื้นถ่ินอำทิค่ำยทหำรและร้ัว หรืออำจยอ้นไปถึงท่ี

อยูอ่ำศยัดั้งเดิม ผลงำนของเธอยงักระตุน้รูปแบบท่ีมีตำมธรรมชำติ ลกัษณะภูมิประเทศ ผำหินสูงชนั

ไปยงัหุบเขำลึกและปรำกฏกำรณ์ ของลมและน ้ำหรือกำรก่อตวัของชั้นผวิโลก 
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ภาพท่ี 11  กระบวนการท างาน 

 

 

 

 

 

 

ท่ีมำ: The Sculpture of Ursula von Rydingsvard หนำ้ 55  

 

2.2.2.2 Ursula von Rydingsvard กบัทฤษฎีแรงจูงใจ 
จำกทฤษฎีแรงจูงใจ จำกทศันคติของมำสโลว ์อธิบำยวำ่เป็นแรงขบัท่ีมกัจะเรียกวำ่แรงขบั

ทำงสรีรวิทยำ คือกำรตอบสนองมีก ำเนิดมำจำกควำมตอ้งกำรทำงร่ำงกำย และไม่ตอ้งอำศยักำร

เรียนรู้ เช่น ควำมหิวและควำมกระหำย ควำมตอ้งกำรทำงร่ำงกำย ยงัประกอบดว้ย อุณหภูมิร่ำงกำย

ท่ีตอ้งกำรควำมอบอุ่นและควำมหนำวเยน็ท่ีพอเหมำะ คือไม่ร้อนและหนำวจนเกินไป อำกำศร้อน

จดัหรือหนำวจดัจะก่อให้เกิดกำรปรับตวัทำงร่ำงกำย เพื่อให้อุณหภูมิคงท่ีและเกิดแรงจูงใจในกำร

แสวงหำเคร่ืองนุ่งห่ม หรือท่ีพกัอำศยั ส ำหรับอุณหภูมิท่ีพอเหมำะกบัร่ำงกำยมนุษยต์ลอดจนกำร

หลีกหนีควำมเจ็บปวด มนุษยต์อ้งไดรั้บกำรตอบสนองทำงสรีระวทิธยำ ซ่ึงเป็นขั้นพื้นฐำนก่อนเป็น

อนัดบัแรก มีอำหำรรับประทำน ไม่หิวโหย มีท่ีอยูอ่ำศยัมียำรักษำโรคหรือแมก้ระทัง่มีเคร่ืองนุ่งห่ม 

กนัร้อนกนัหนำว 

จำกแรงจูงใจขั้นพื้นฐำนน้ีเองน ำไปสู่ควำมรู้สึกเจบ็ปวดและแรงสะเทือนใจในควำมทรงจ ำ

ของ Ursula von Rydingsvard จำกในสมยัเด็กท่ีเธอพกัอำศยัอยู่ในค่ำยผูล้ี้ภยั ในช่วงสงครำมโลก

คร้ังท่ี2  พ่อแม่ถูกเกณฑ์ไปเพื่อใช้แรงงำน ท่ีพกัอำศยัถูกสร้ำงอย่ำงเรียบง่ำยดว้ยไม ้ในช่วงอำกำศ

หนำว ก็ไม่สำมำรถกนัควำมหนำวเยน็ได ้อำหำรและยำรักษำโรคในค่ำยผูล้ี้ภยั ก็มีจ  ำนวนจ ำกดั จำก

ลกัษณะพื้นฐำน สร้ำงแรงจูงใจ สู่กำรท ำกำรสร้ำงผลงำนศิลปะ จำกควำมทรงจ ำท่ีฝังลึกอยูใ่นอดีต

ของ Ursula ผลงำนศิลปะท่ีเธอแสดงออกมำสะทอ้นประสบกำรณ์ซ่ึงไดรั้บจำกสงครำม 
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ภาพท่ี 12  “Umarles (you went and died)” 

ภาพท่ี 13  “can’t Eat Black” 

 2.2.2.3 ผลงานสร้างสรรค์  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cedar and stain 200  x 328.2 x 30.7 cm, 1987-88 

ท่ีมำ: The Sculpture of Ursula von Rydingsvard หนำ้ 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
cedar and bondo 530 x 540 x 143.5   cm, 2001-02 
ท่ีมำ: Ursula von Rydingsvard Working หนำ้ 108 
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cedar and graphite 240  x 2,580 x 150  cm, 2005 
ท่ีมำ: Ursula von Rydingsvard Working หนำ้ 129 

 

ภาพท่ี 14  “berwici pici pa” 

http://www.pbs.org/art21/files/images/vonrydingsvard-011.jpg
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ภาพท่ี 15   “Blackened Word” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cedar and graphite 203  x 612 x 195  cm, 2008 
ท่ีมำ: Ursula von Rydingsvard Working หนำ้ 166 

 
 

 
ภำพท่ี 16  “Quarter Moon Crazies” 
cedar and graphite 275  x 150 x 18  cm., 2014 
ท่ีมำ: http://www.artinamericamagazine.com/reviews/ursula-von-rydingsvard-1/ 
เขำ้ถึงเม่ือวนัท่ี 5เมษำยน 2560 

 

http://www.artinamericamagazine.com/reviews/ursula-von-rydingsvard-1/
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2.2.2.4 วเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
ในกำรวิเครำะห์ผลงำนสร้ำงสรรค์ของ Ursula von Rydingsvard ไดศึ้กษำและยกตวัอย่ำง

ผลงำนจ ำนวน 3 ช้ิน โดยครอบคลุมช่วงเวลำในปีค.ศ.1987 ถึงปีค.ศ.2014 ซ่ึงสำมำรถแสดงให้เห็น

ถึงควำมเช่ือมโยงกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ของศิลปินกับทฤษฎีแรงจูงใจ ของมำสโลว์ ดังมี

รำยละเอียดตำมตำรำงดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา ช่วงปี ค.ศ. 1987-1988 ช่วงปี ค.ศ. 2005 ช่วงปี ค.ศ. 2014

“Umarles (you went and 
died)”

cedar and stain 200  x 328.2 x 
30.7 cm

“berwici pici pa”
cedar and graphite 240 x 

2,580 x 150  cm

“Quarter Moon Crazies”,
cedar and graphite 275  x 150 

x 18  cm

ช่วงเวลาก่อนหนา้น้ีศิลปิน
ใชไ้มส้นในการท างานแต่ยงั
ไมป่ระกอบเป็นพ้ืนท่ีขนาด
ใหญ่ช่วงเวลาน้ีเป็นช่วงเวลา
ของการเร่ิมตน้ในการใชไ้ม้
สนมาประกอบเขา้ดว้ยกนั
ในพ้ืนท่ีขนาดใหญ่มีการกดั
เซาะไมอ้อกไปสร้างให้เกิด
ช่องเสมือนการพรากส่ิงท่ี
ส าคญัออกจากชีวิตสะทอ้น
ประสบการณ์จากวยัเด็กท่ีอยู่

ในค่ายกกักนัของนาซีเยอรมนั

จากลกัษณะประสบการในวยั
เด็กศิลปินสร้างผลงาน
สะทอ้นโดยใชภ้าชนะท่ีใช้
ในค่ายกกักนัมาสร้างสรรค์
เป็นผลงาน ประกอบกบัการ
ซ ้าของรูปทรงภาชนะนั้น
เสมือนช่วงเวลาท่ีซ ้าไปซ ้า
มาอยา่งไมรู้่จบในการใช้
ชีวิตท่ีอยูใ่นค่ายกกักนัในวยั
เด็กของศิลปิน

จากลกัษณะอุปนิสยัของศิลปิน
และการถ่ายทอดประสบการณ์ใน
วยัเดก็ท่ีอยูใ่นคา่ยกกักนัหรือคา่ยผู ้
ล้ีภยัในนาซีเยอรมนั โดยศิลปิน
ถ่ายทอดถึงความเศร้า บรรยากาศ
รวมถึงลกัษณะส่ิงของเคร่ืองใช ้จน
รวมไปถึงสถาปัตยกรรม ณ เวลา
ขณะนั้น แต่จากการระบายออก
ทางศิลปะ เสมือนเป็นการผอ่น
คลายความรู้สึกหรือประวติัท่ีฝังอยู่
ในจิตใจให้ผอ่นคลายออกมา ยิ่ง
สร้างงานมากเท่าใดการปลดปล่อย
 ความกดดนัหรือความขบัแคน้ใน
สงคราม ยิ่งเป็นการบ าบดัและ
ปรับสภาพจิตใจให้ผอ่นคลายมาก
ยิ่งข้ึน ซ่ึงขา้พเจา้สงัเกตุงานในยคุ
หลงั ๆ

ตวัอยา่ง
ผลงานในช่วง
เวลาต่างๆ

รายระเอียด
 ผลงาน

แนวความคิ
ดในแต่ละ
ช่วงเวลา 
ของการ
สร้างสรรค์
ผลงาน

ตารางท่ี 3  วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ศิลปิน Ursula von Rydingsvard 
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ตำรำงท่ี 4 วิเครำะห์ผลงำนสร้ำงสรรคศิ์ลปิน Ursula von Rydingsvard (ต่อ) 

 
 

 

 

เวลา ช่วงปี ค.ศ. 1987-1988 ช่วงปี ค.ศ. 2005 ช่วงปี ค.ศ. 2014

“Umarles (you went and 
died)”

cedar and stain 200  x 328.2 x 
30.7 cm

“berwici pici pa”
cedar and graphite 240 x 

2,580 x 150  cm

“Quarter Moon Crazies”,
cedar and graphite 275  x 150 

x 18  cm

เป็นการประกอบไมส้นดว้ย
ลกัษณะการใชก้าวและการ
บีบอดัท าให้ไมมี้การต่อ
ผสานกนัจนเป็นผืนขนาด
ใหญ่ หลงัจากนั้นใชก้ารขดุ
เจาะดว้ยซ่ิวและเคร่ืองมือ
ต่าง ๆ ท าให้เกิดผลทาง
ความรู้สึก ถึงการท าลายลา้ง
ท่ีเกิดจากเส้นจากการกดั
เซาะของความร้อนและการ
ขดูถากอยา่งไมย่นิยอม 
นอกจากนั้นยงัใชผ้งถ่านทา
เพ่ือให้เห็นถึงร่องรอยใน
บางส่วนท่ีเป็นรอยกดัเซาะ
ลึกลงไปในผลงาน

ผลงานช้ินน้ีเป็นการ
ประกอบไมท่ี้เกิดจากการ
เช่ือมต่อดว้ยกาวเช่นเดียวกนั
แต่มีการทิ้งปลายดา้นบนของ
เสาไมใ้ห้มีความสูงและ
ความต ่าท่ีแตกต่างกนัท าให้
มีการเหล่ือมกนัและสร้างมิติ
ใหมใ่นการรับชม สร้างเป็น
รูปทรงภาชนะท่ีใชใ้นวยัเด็ก
ในค่ายกกักนั

เส้นเกิดจากรอยต่อของไมท่ี้
สร้างดว้ยคานไมส้น ขิ้น
เล็ก ๆ มาประกอบกนัและ
ร่อยรอยท่ีเกิดข้ึนจากพ้ืนผิว
ของการแกะเซาะและขดูขีด 
ให้ความรู้สึกถึงอดีตท่ีผ่าน
กาลเวลา ฝังลงบนเน้ือไม้
และพ้ืนผิวของไมท่ี้ปรากฎ
ให้เห็น

ตวัอยา่ง
ผลงานในช่วง
เวลาต่างๆ

รายระเอียด
 ผลงาน

ลกัษณะ
การ

แสดงออก
ของผลงาน
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2.2.3 ศิลปิน Alison Lambert 
Alison Lambert เกิดใน1957 ท่ี เมือง Surrey ประเทศอังกฤษ เธอเป็นสมำชิกผู ้

ก่อตั้งโคเวนทรีลุ่มน ้ ำ Trust ซ่ึงเป็นกลุ่มศิลปินท่ีบูรณะคลงัสินคำ้ท่ีมีคุณค่ำทำงประวติัศำสตร์ แต่ถูก

ทิ้งร้ำงลง ท ำสตูดิโอส ำหรับศิลปิน นกัออกแบบและ craftspeople ในช่วง 32ปีท่ีผำ่นมำผลงำนของ

เธอไดรั้บกำรจดัแสดงอย่ำงกวำ้งขวำง ในช่วงแรกๆ แลมเบิร์ตได้สร้ำงสรรคผ์ลงำนท่ีมีพลงัหลำย

รูปแบบ ภำพร่ำงมนุษยแ์ละสัตวต่์ำงๆเช่นมำ้หรือววัในกำรตั้งครรภ ์ซ่ึงมกัแสดงออกมำในโลกแห่ง

ควำมลึกลบัและควำมรุนแรง จำกรูปป้ันและวรรณคดีกรีก ต่อมำสร้ำงภำพของมนุษย ์ท่ีแสดงออก

ถึงควำมล ำบำกหรือควำมปวดร้ำว ผลงำนแสดงถึงควำมรุนแรงทำงอำรมณ์มำกข้ึน ในขณะท่ีงำน

ค่อยๆถ่ำยทอดควำมท่ีเป็นธรรมชำติมำกข้ึน ภำพของชนพื้นเมืองอเมริกันโดย Edward Sheriff 

Curtis (1868-1952) ซ่ึงท ำใหเ้ธอหนีอิทธิพลของรูปลกัษณ์ท่ีเงียบสงบแบบคลำสสิก ชุดภำพบุคคลท่ี

มีควำมสมจริงมำกข้ึนน้ี เป็นกำรพฒันำท่ีท ำใหเ้ธอสำมำรถส ำรวจตวัตนไดลึ้กมำกข้ึน 

ไม่นำน Alison Lambert ได้มุ่งเน้นท่ีจะสร้ำงผลงำนเฉพำะภำพ Portrait มนุษย  ์ภำพเหล่ำน้ีไม่ใช่

ภำพบุคคลโดยเฉพำะ แต่มีวิวฒันำกำรผ่ำนกระบวนกำรวำดรูปและวำดใหม่ดว้ยถ่ำนจำกเกรยอง

และพำสเทลบนกระดำษสีน ้ ำอ่อนท่ีมีขนำดใหญ่ เธอไม่ได้ท ำงำนจำกแบบคนจริง แต่จำกรูปถ่ำย

ของคน อ่ืน ท่ี เธอค้นหำมำจำกหลำยแหล่งซ่ึ ง หมำยถึงภำพจ ำนวนมำกส ำห รับงำน ช้ิน

เดียว จุดมุ่งหมำยของกำรท ำงำนคือตอ้งกำรภำพลกัษณ์ท่ีจะท ำให้ชีวิตภำยในของตวัเองมีควำมเป็น

สำกล และสร้ำงสรรคผ์ลงำนอยำ่งต่อเน่ืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

2.2.3.1 เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานและแนวความคิด 
จุดเร่ิมตน้ในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนของแลมเบิร์ต เป็นกำรใชภ้ำพสีน ้ำมนั แต่ไม่นำนก็พบวำ่ตนชอบ

กำรใชเ้กรยองมำกกวำ่ เธอใชเ้กรยองร่วมกบัพำสเทลสีด ำ ภำพวำดท่ีเธอวำดบนกระดำษสีน ้ ำอ่อนท่ีมี

ขนำดใหญ่กวำ่ขนำดปกติผิด ภำพวำดของเธอ วำดขนำดเตม็รูปทรงประมำณ เมตรคร่ึง ถึงสองเมตร

คร่ึง  วธีิกำรวำด จะวำดท่ีละหลำยๆภำพ โดยติดกระดำษไวก้บัฝำผนงั สไตลง์ำนมีกำรเปล่ียนแปลง

ไปตลอดสองทศวรรษท่ีผำ่นมำ ช่วงแรกในปี 1984เป็นเวลำหลำยปีท่ีเธอวำดภำพร่ำงมนุษยแ์ละสัตว์

ต่ำงๆเช่นมำ้หรือววัในลกัษณะกำรตั้งครรภ์ ใบหน้ำของคนมีลกัษณะโดยทัว่ไปน่ิงเฉย ดูไม่แสดง

อำรมณ์ 
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ในช่วงตั่งแต่ปี 1999 ผลงำนของ Alison Lambert ให้ควำมรู้สึกหนักแน่นมำก ทั้ งกำร

แสดงออกด้วยเส้น น ้ ำหนัก ท่ีชัดเจน รวมถึงกำรแสดงออกทำงรูปทรงของร่ำงกำยมนุษย์ ทั้ ง

กลำ้มเน้ือและกำรส่ืออำรมณ์ควำมรู้สึก กำรทบัซ้อนของ เกรยอง และพำสเทลสีด ำ สร้ำงควำมรู้สึก

ตดักนัอย่ำงชดัเจน ของแสงและเงำจนเห็นเป็นมวลกลำ้มเน้ือแสดงออกอำรมณ์ทำงใบหน้ำ ของ

รูปทรงมนุษย ์ประกอบกบัเส้นท่ีมีน ้ ำหนกัต่ำงกนัทั้งเส้นเบำและเส้นหนกั เส้นขนำดใหญ่และเส้น

ขนำดเล็กทบัซอ้นกนัจนเป็นรูปร่ำง รูปทรง สร้ำงควำมพิเศษใหก้บัผลงำนไดเ้ป็นอยำ่งดี 
 

           

 
ภำพท่ี 17  กำรสร้ำงสรรคง์ำนของ Alison Lambert 
ท่ีมำ: Alison Lambert face to face หนำ้ 98 
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2.2.3.2 ผลงานสร้างสรรค์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

charcoal and pastel on paper 157 x 147 cm, 1999 
ท่ีมำ: Alison Lambert face to face หนำ้ 65 

 

ภำพท่ี 19  “Job”, charcoal and pastel on paper 
  157 x 147 cm, 2005 

ท่ีมำ: http://www.jillgeorgegallery.co.uk/artists/lambert/pages/lamb_job.htm 

เขำ้ถึงเม่ือวนัท่ี 5เมษำยน 2560 

ภาพท่ี 18  “Ezra” 

http://www.jillgeorgegallery.co.uk/artists/lambert/pages/lamb_job.htm
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ภำพท่ี 20  “Quirinus” 
charcoal and pastel on paper 115 x 106 cm, 2006 
ท่ีมำ: Alison Lambert face to face หนำ้ 48 

 

 

ภำพท่ี 21  “Zepher”, charcoal and pastel on paper 
56 x 56 cm, 2006 

ท่ีมำ: http://www.jillgeorgegallery.co.uk/artists/lambert/pages/lamb_zephyr.htm 

เขำ้ถึงเม่ือวนัท่ี 5เมษำยน 2560 

 

http://www.jillgeorgegallery.co.uk/artists/lambert/pages/lamb_zephyr.htm
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2.2.3.3 วเิคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ 
ในกำรวิเครำะห์ผลงำนสร้ำงสรรค์ของ Alison Lambert ได้ศึกษำและยกตวัอย่ำงผลงำน

จ ำนวน 3 ช้ิน โดยครอบคลุมช่วงเวลำในปีค.ศ.1992 ถึงปีค.ศ.2006 ซ่ึงสำมำรถแสดงใหเ้ห็นถึงควำม

เช่ือมโยงกระบวนกำรสร้ำงสรรคข์องศิลปิน ดงัมีรำยละเอียดตำมตำรำงดงัน้ี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา ช่วงปี ค.ศ. 1992 ช่วงปี ค.ศ. 1999 ช่วงปี ค.ศ. 2006

  “Ferale Head 3”, charcoal 
and pastel on paper  57 x 67 

cm

  “Ezra”, charcoal and pastel 
on paper       157 x 147 cm

“Zepher”, charcoal and 
pastel on paper

56 x 56 cm

ผลงานในช่วงเวลาน้ีเป็น
ช่วงเวลาเร่ิมตน้ของการ
ท างานโดยศิลปินไดรั้บแรง
บนัดาลใจจาก การดูโบสถ์
วิหารในยคุคลาสิก 
นอกจากนั้นเวลาท างาน 
ศิลปินจะฟังบทสวดและ
เพลงโอเปร่าเพ่ือสร้าง
ความรู้สึกถึงยโุรปในยคุ
กลาง ผลงานในช่วงน้ี
ใบหนา้ท่ีแสดงออกจะดู
เพิกเฉย ไมแ่สดงออกทาง
อารมณ์อยา่งรุนแรงแต่ให้
ความรู้สึกถึงอารมณ์ท่ีอยู่

ภายในมากกว่าการ
แสดงออกทางใบหนา้

ผลงานในช่วงน้ีศิลปินละทิ้ง
ความรู้สึกแบบคลาสิกในยคุ
กลางของยโุรป หันกลบัมา
ใชภ้าพถ่ายจากคนในยคุ
ปัจจุบนัมากกว่าการใชใ้นยคุ
อดีต ส่งผลท าให้ลกัษณะ
การแสดงออกดูเหมือนคนท่ี
มีสีหนา้แววตา แสดง
ความรู้สึกมากข้ึนมากกว่า
ผลงานในช่วงก่อนหนา้น้ี

ผลงานในช่วงน้ีเป็นช่วง
ของการแสดงอารมณ์ท่ี
รุนแรงจากการใชรู้ปทรง
ใบหนา้ของคนท่ีแสดง
อาการทางภายนอกท่ีรุนแรง

ตวัอยา่งผลงาน
ในช่วงเวลา

ต่างๆ

รายระเอียด 
ผลงาน

แนวความคิด
ในแต่ละ
ช่วงเวลา 
ของการ
สร้างสรรค์
ผลงาน

ตารางท่ี 4  วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ศิลปิน Alison Lambert 
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ทศันธาตุ
ศิลปิน Egon Schiele Ursula von Rydingsvard Alison Lambert

อิทธิพลท่ีไดรั้บจากลกัษณะของเส้นเกิดจากที
แปรงของพูก่นัประกอบกบัเน้ือสีทีมีความบาง ท า
ใหเ้ส้นท่ีเกิดจากทีแปรงเห็นชดัเจน สร้างลกัษณะ
พิเศษของผลงาน ดว้ยลกัษณะของเส้นน้ีเอง
สามารถน ามาปรับใชใ้นการลงน ้าหนกัมือของ
การขดูขีดเน้ือไมใ้นผลงานสร้างสรรค ์ให้
ความรู้สึกเคล่ือนไหวและไม่สงบในการทบัซอ้น
ของเส้นขนาดต่าง ๆในผลงาน

เส้นเกิดจากรอยต่อของไมท่ี้สร้างดว้ยคานไมส้น 
ขิน้เลก็ ๆ มาประกอบกนัและร่อยรอยท่ีเกิดข้ึน
จากพ้ืนผิวของการแกะเซาะและขดูขีด ให้
ความรู้สึกถึงอดีตท่ีผา่นกาลเวลา ฝังลงบนเน้ือไม้
และพ้ืนผิวของไมท่ี้ปรากฎใหเ้ห็น

เส้นท่ีเกิดข้ึนอยูใ่นรายละเอียดของการวาดรูป
ใบหนา้คน ท่ีแสดงถึงความรู้สึกท่ีรุนแรงของการ
ใชน้ ้าหนกัของเส้นท่ีเขม้และเส้นท่ีอ่อนขนาดของ
เส้นใหญ่และเส้นเลก็ท่ีสร้างความรู้สึกสะเทือนใจ
ในผลงาน

รูปทรงท่ีเกิดข้ึนมีการใชรู้ปทรงท่ีเป็นเส้นตรงหรือ
เป็นเหล่ียมของรูปทรงแขน เขา้กบัรูปทรงท่ีเป็น
ร่างกายมนุษย ์ประกอบกบัทีพูก่นัท่ีทบัซอ้นกนัจน
เกิดมิติใหค้วามรู้สึกถึงความแขง็และกระดา้งใน
รูปทรงแต่กมี็ความพิเศษและน่าสนใจในผลงาน

จากผลงานรูปทรงเป็นรูปทรงรีซ่ึงมีแนวความคิด
มาจากพระจนัทร์ท่ีอยูท่า่มกลางสงครามท าให้
รู้สึกถึงความน่ากลวัและความเศร้าในขณะเดียวกนั

รูปทรงใบหนา้คนขนาดใหญ่ท่ีแสดงอารมณ์
ความรู้สึกท่ีรุนแรงสามารถดึงจุดสนใจในผลงาน
สร้างเน้ือหาและแสดงอารมณ์ไดเ้ป็นอยา่งดี

ในผลงานใชสี้ในจ านวนนอ้ยแต่ความพิเศษอยูต่รง
 ทา่ทีของการใชที้แปรง ซ่ึงท าใหเ้กิดสี ท่ีมีหลาย
น ้าหนกั สร้างความรู้สึกถึงกลา้มเน้ือท่ีดูซีด แต่ยงั
มีชีวิต

สีเกิดข้ึนจากเน้ือไมส้นท่ีผา่นการสร้างพ้ืนผิวเป็น
สีสีเดียวทัว่กนัทั้งผลงาน แต่จะมีลกัษณะของเน้ือ
ไมท่ี้เหลือมกนัในส่วนระหวา่งรอยต่อของไมใ้น
ผลงาน

สีในผลงานเกิดจากน ้าหนกัขาวเทาด าท่ีตดักนั 
สร้างอารมณ์ความรู้สึกรุนแรงท่ีเด่นชดั

น ้าหนกัในผลงานเกิดจากลกัษณะทีแปรงท่ีมีเน้ือ
สีบางประกอบกบัน ้าหนกัมือ สร้างน ้าหนกัอ่อน
แก่ใหเ้กิดข้ึน ในการสร้างผลงานน ้าหนกัท่ีเกิดข้ึน
จะอยูส่่วนกลางของภาพ ซ่ึงอยูใ่นรูปร่างของคน

น ้าหนกัเกิดจากความลึกต้ืนของพ้ืนผิวในการแกะ
เซาะเน้ือไมเ้พราะมีการใชผ้งกราไฟตลู์บบาง ๆ 
บนผิวของเน้ือไม ้สร้างน ้าหนกัดูคลา้ยวงกลม
จ านวนมาก

การวางคา่น ้าหนกัในผลงานเป็นการใชค้า่น ้าหนกั
ท่ีมีความเขม้ อยูใ่นส่วนกลางของภาพ 
นอกจากนั้นยงัใชน้ ้าหนกัเขม้และน ้าหนกัอ่อนตดั
กนัเพ่ือสร้างความรุนแรงในผลงาน

พ้ืนท่ีวา่งอยูใ่นส่วนรอบนอกของผลงานเป็น
เสมือนส่วนพ้ืนหรือระยะหลงัของผลงาน ท าให้
รู้สึกถึงความสบายเพราะส่วนท่ีเป็นรูปทรงท่ีเป็น
รูปคนเป็นรูปทรงท่ีมีความเขม้ขน้ในทาง
ความรู้สึก ดงันั้นพ้ืนท่ีวา่งของผลงานจึงมีส่วน
ส าคญัท่ีผลกัดนัรูปทรงหรือจุดเด่นใหมี้
ความส าคญัมากข้ึน

พ้ืนท่ีวา่งอยูใ่นหลาย ๆ ส่วนกระจายอยูใ่นผลงาน
เพราะพ้ืนท่ีวา่งของงานช้ินน้ีคือส่วนของเน้ือไม้
ดา้นบนท่ีไม่ไดถู้กเซาะหรือแกะแต่อยา่งใด

พ้ืนท่ีวา่งอยูใ่นส่วนของดา้นซา้ยและดา้นขวาของ
ผลงาน เพ่ือสร้างความผอ่นคลายใหต้ดักบัความ
รุนแรง ของรูปทรง ใหเ้กิดความชดัเจนมากข้ึน

สรุปอิทธิพลท่ีไดรั้บจากศิลปินทั้ง 3 คน 

ตวัอยา่งผลงาน
ของศิลปิน

เส้น (Line)

รูปทรง (Form)

สี (color)

น ้าหนกั (Value)

พ้ืนท่ีวา่ง (Space)

ตารางท่ี 5  การสรุปอิทธิพลท่ีได้รับจากศิลปิน 
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ตำรำงท่ี 7 กำรสรุปอิทธิพลท่ีไดรั้บจำกศิลปิน (ต่อ) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนผิวในผลงานเกิดจากรอยทีแปรงและสีท่ีผสม
กบัน ้ามนั ท  าใหร้อยทีแปรงมีความเด่นชดัพ้ืนผิว
ในผลงานอาจมีอยูน่อ้ย แต่พ้ืนผิวท่ีปรากฎใน
ความรู้สึกแสดงถึงความหยาบกระดา้งบนผิวมนุษย์

พ้ืนผิวท่ีเกิดข้ึนใหค้วามรู้สึกถึงสองนยั หน่ึงพ้ืนผิว
เป็นวงกลมเสมือนพระจนัทร์แต่มิใช่พระจนัทร์
ในค ่าคืนธรรมดาเพราะอีกนยัหน่ึงเสมือนพ้ืนผิว
ไมท่ี้ถูกกดัเซาะหรือกระแทกจากลูกปืนใน
สงคราม รวมถึงมีจ านวนซ ้าและมาก ท าใหรู้้สึก
ถึงค  ่าคืนท่ีโหดร้ายและยาวนาน

พ้ืนผิวในผลงานอาจมีอยูน่อ้ยมาก เพราะเป็น
ผลงานจิตรกรรมแต่การทบัซอ้นของเส้นและ
น ้าหนกั ท่ีมีความรุนแรงสามารถสร้างพ้ืนผิวทาง
ความรู้สึกได้

องคป์ระกอบของภาพใหค้วามส าคญักบัจุดเด่น
กบัส่วนกลางของภาพซ่ึงรูปทรงและทา่ทางมี
ความพิเศษทั้งทา่ทางการวางแขนทั้งสองรวมถึง
ลกัษณะใบหนา้ ล าตวัและการโพสทา่ ซ่ึงดู
แตกต่างจากลกัษณะของร่างกายมนุษยโ์ดยทัว่ไป

เป็นการจดัองคป์ระกอบโดยใชท้ฤษฎีการซ ้าของ
รูปทรงซ่ึงศิลปินไดแ้รงบรรดาลใจจากรูปทรง
พระจนัทร์ในค ่าคืนทา่มกลางสงคราม จ านวน
และการซ ้าหมายถึง การตอกย  ้าถึงความเศร้า ท่ีมี
จ  านวนมากเสมือนคืนวนัท่ีไม่รู้จบ

องคป์ระกอบของ ผลงานเป็นการเนน้คา่น ้าหนกัท่ี
เขม้และแสดงความรู้สึกรุนแรงจนกลายเป็น
จุดเด่นท่ีอยูก่ลางของผลงาน

ลกัษณะจากอุปนิสยัของศิลปินซ่ึงมีผลกระทบมา
จากช่วงเวลาในวยัเดก็ซ่ึงไดรั้บความรู้สึกวา่
มารดาของตนไม่รักตนท าใหเ้ป็นปมในการ
แสวงหาความรักและความตอ้งการทางเพศอยา่ง
รุนแรง ทั้งน้ีในแง่มุมดงักล่าวอาจมองไดว้า่ 
ลกัษณะทางกายเกิดจากแรงขบัภายในซ่ึงฝังอยูใ่น
จิตใจส่วนลึก และการโหยหาของศิลปินน้ีเองท า
ใหเ้ป็นแรงขบัในการวาดรูปทรงและลกัษณะ
ผิวหนงั เสมือนกบัในจิตใจมีการเคล่ือนไหวและ
จิตไม่มีความสงบอยูต่ลอดเวลา

จากลกัษณะอุปนิสยัของศิลปินและการถ่ายทอด
ประสบการณ์ในวยัเดก็ท่ีอยูใ่นคา่ยกกักนัหรือคา่ย
ผูล้ี้ภยัในนาซีเยอรมนั โดยศิลปินถ่ายทอดถึงความ
เศร้า บรรยากาศรวมถึงลกัษณะส่ิงของเคร่ืองใช ้
จนรวมไปถึงสถาปัตยกรรม ณ เวลาขณะนั้น แต่
จากการระบายออกทางศิลปะ เสมือนเป็นการ
ผอ่นคลายความรู้สึกหรือประวติัท่ีฝังอยูใ่นจิตใจ
ใหผ้อ่นคลายออกมา ยิง่สร้างงานมากเทา่ใดการ
ปลดปล่อย ความกดดนัหรือความขบัแคน้ใน
สงคราม ยิง่เป็นการบ าบดัและปรับสภาพจิตใจให้
ผอ่นคลายมากยิง่ข้ึน ซ่ึงขา้พเจา้สงัเกตุงานในยคุ
หลงั ๆ

จากการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยเส้น การใชค้า่
น ้าหนกัขาวด า การใชรู้ปทรงและพ้ืนท่ีวา่ง สร้าง
อารมณ์ความรู้สึกการแสดงออกท่ีรุนแรง แต่แฝง
ไปดว้ยความเศร้าโดยศิลปินถ่ายทอดจากความอึด
อดัทางสงัคม ท่ีแสดงออกทางสีหนา้ของมนุษย์

พ้ืนผิว (Texture)

องคป์ระ กอบ
ศิลป์ 

(Composition)

เน้ือหาท่ีไดจ้าก
ผลงาน
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บทที ่3 
กระบวนการในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
ในกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิทยำนิพนธ์ชุด  “พันธจองจ ำแห่งจิต”น้ี  เป็นกำร

สร้ำงสรรค์ผลงำนเพื่อคน้หำและกำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกภำยใน ผ่ำนพื้นผิวของไม ้โดยผลงำนถูก
สร้ำงสรรคข้ึ์นมิไดถู้กจ ำกดัอยูใ่นลกัษณะรูปแบบของจิตรกรรมหรือรูปแบบของภำพพิมพ ์แต่เป็น
กำรถ่ำยทอดบุคลิกจำกกรรมวิธีของภำพพิมพ์ สู่ผลงำนทศันศิลป์ 2 มิติ แบบจิตรกรรม โดยใช้
แม่แบบ จำกแม่พิมพไ์ม ้เป็นรูปแบบ ท่ีปรำกฏระยะลึกและระยะต้ืน จำกกำรขูด ขีด แกะ กดัเซำะ 
ลอกเน้ือไมอ้อก รวมถึงกระบวนกำรอดัหมึกและเช็ดหมึกออก คงเหลือไวแ้ต่หมึกท่ียงัขงัอยู่ใน
ควำมลึกหรือร่องของพื้นผวิไม ้เพื่อเพิ่มควำมชดัเจนของเน้ือไมแ้ละรำยละเอียดท่ีเกิดจำกกำรแกะไม ้
ด้วยองค์ควำมรู้จำกกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนอย่ำงต่อเน่ืองด้วยเทคนิคภำพพิมพ์โลหะตั้งแต่ระดับ
บัณฑิตและมหำบัณฑิต เป็นองค์ควำมรู้พื้นฐำนด้ำนเทคนิควิธีกำรท ำงำน ประกอบร่วมกับ
กระบวนกำรกำรวำงแผนในวิธีด ำเนินงำนตั้งแต่กำรหำขอ้มูล กำรพฒันำเทคนิควิธีกำรให้มีควำม
เฉพำะตวั กำรร่ำงภำพตน้แบบ จนสำมำรถพฒันำและสร้ำงสรรคเ์ป็นผลงำนวทิยำนิพนธ์ 

นอกจำกกำรพฒันำเทคนิควิธีกำรและกระบวนกำรท ำงำนแลว้ ยงัตอ้งค ำนึงถึงกำรเลือกใช้
วสัดุวสัดุไมซ่ึ้งเป็นวสัดุหลกั กำรใช้อุปกรณ์ต่ำงๆในกำรแกะเน้ือไม ้เสมือนกำรสร้ำงแม่พิมพแ์กะ
ไมแ้ต่ไม่มีกระบวนกำรพิมพ ์ผลงำนสำมำรถแสดงออกดว้ยพื้นผิวผำ่นคุณลกัษณะของวตัถุ ผิวไมท่ี้
แสดงกำรฉีกออกจำกกำรขูด ขีด กดัเซำะ แกะ ลอกเน้ือไมอ้อกสะทอ้นกำรจดบนัทึกของควำมอึด
อดัและกดดนั ผ่ำนรูปทรงทศันธำตุท่ีสร้ำงสรรคอ์ยู่บนเน้ือไม ้ท่ีหลงเหลืออยูจ่ำกกำรกระบวนกำร
แกะ โดยกระบวนกำรสร้ำงสรรคแ์ต่ละขั้นตอนตอ้งค ำนึงถึงระยะควำมต้ืนควำมลึก ลกัษณะพื้นผิว
ไมเ้พรำะจะส่งผลต่อ กระบวนกำรอดัหมึกพิมพ์แบบวิธีกำรท ำภำพพิมพ์โลหะหรือให้หมึกพิมพ์
แสดงผลอยูใ่นพื้นผิวตำมร่องควำมลึกในระดบัต่ำงๆเพื่อสร้ำงให้เกิดน ้ำหนกัจำกกำรท่ีหมึกขงัอยูใ่น
ร่อง ผิวหนำ้ตำมระยะต่ำงๆของไม ้ในแต่ละขั้นตอนเหล่ำน้ีมีควำมส ำคญักบักำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน 
โดยมีขั้นตอนขบวนกำรในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนดงัน้ี 

 
3.1 ความเป็นมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ในลกัษณะกำรด ำเนินชีวิตของมนุษย ์มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม มนุษยมิ์สำมำรถอยูเ่พียงล ำพงั
ได ้มนุษยอ์ำศยัอยูร่่วมกนัอยำ่งเป็นกลุ่มกอ้นเป็นหมวดหมู่ ท  ำกิจกรรมร่วมกนัพึ่งพำอำศยัสนบัสนุน
ซ่ึงกนัและกนั ทั้งทำงกำยและใจ ควำมรู้สึกเป็นสุข ควำมรู้สึกปลอดภยั และควำมมัน่ใจเกิดข้ึนจำก
กำรอยูร่่วมกนั นบัตั้งแต่มนุษยก์ ำเนิดข้ึนเป็นทำรก มนุษยก์็ไม่สำมำรถอยูต่วัคนเดียวได ้ตอ้งไดรั้บ
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กำรดูแลกำรเอำใจใส่จำกพ่อแม่ ผูป้กครอง เม่ือเร่ิมโตข้ึน จำกกำรเรียนรู้กำรอยู่ร่วมกนัจำกสังคม
ครอบครัว เปล่ียนลกัษณะเป็นสังคมเพื่อน สังคมโรงเรียน สังคมท่ีท ำงำน มีควำมสัมพนัธ์กบัผูค้น
รอบขำ้งมำกมำย มีสังคมท่ีใหญ่ข้ึนตำมตำมล ำดบั มีกำรเปล่ียนแปลงทำงควำมคิดในแต่ละช่วงอำยุ
และเปล่ียนแปลงตำมประสบกำรณ์ของลกัษณะชีวติในแต่ละบุคคล  

สังคมมนุษยใ์นแต่ละกลุ่มแต่ละระดบัชั้น จึงเป็นศูนยก์ลำงแหล่งเรียนรู้ของมนุษยใ์นกำรอยู่
ร่วมกนั มีแบบแผนของพฤติกรรมท่ีแตกต่ำงกนัออกไป ในกำรปฏิบติัสืบทอดสืบต่อกนัแต่ละช่วง
อำยุคน พฤติกรรมกำรอยู่ร่วมกนัของมนุษยเ์ป็นท่ียอมรับกนัในกลุ่มของตน ว่ำเป็นส่ิงท่ีดีงำม มี
ควำมเหมำะสมท่ีเห็นพอ้งไปในทำงเดียวกนั เช่น ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทศันคติ ควำมสนใจ ควำม
เช่ือ จนถึงศำสนำ  ควำมเห็นพอ้งเหล่ำน้ีอำจพฒันำกลำยเป็นวฒันธรรมข้ึนได ้และในบำงกรณีอำจ
พฒันำจนถึงขั้นเป็น อำรยธรรม เช่น กำรสร้ำงศำสนสถำนในสมยัก่อน เม่ือเวลำผำ่นไปจึงกลำยเป็น
โบรำณสถำน ท่ีมีควำมส ำคญัทำงประวติัศำสตร์ในมนุษยแ์ต่ละชนชำติ  

แต่ถึงอย่ำงไรในทุกๆวฒันธรรมหรือกลุ่มทำงสังคมท่ีมีประเพณีเป็นระเบียบแบบแผน

ก ำหนดพฤติกรรมมนุษยไ์ปในทำงเดียวกนั ดูผูค้นเป็นกลุ่มกอ้นมีลกัษณะกำรใชชี้วิตไปในรูปแบบ

ท่ีมีควำมคล้ำยคลึงกนัมำก  เม่ือพิจำรณำในรำยละเอียดของแต่ละคนหรือปัจเจกบุคคล กบัมีแรง

กระตุน้ภำยในจิตวญิญำณ มีควำมรู้สึกนึกคิดมีจุดหมำยปลำยทำงท่ีแตกต่ำงกนัออกไปถึงแม ้มนุษย์

ผูก้  ำเนิดในครอบครัวในสังคมเดียวกนั แต่ควำมเป็นปัจเจกบุคคลในทำงควำมคิดควำมรู้สึก ไม่มี

มนุษยบุ์คคลใดท่ีมีควำมเหมือนกนั มนุษยทุ์กคนมีควำมแตกต่ำงกนัอยำ่งส้ินเชิง 

ผูส้ร้ำงสรรค์ จึงสนใจพลงัของแรงกระตุน้ภำยในน้ี ท่ีมีควำมเป็นธรรมชำติและดูธรรมดำ

ท่ีสุด แต่ส่งผลและมีพลงักำรควบคุม ซ่ึงแมแ้ต่มนุษยห์รือตวัผูส้ร้ำงสรรค์เอง ก็มิสำมำรถหยุดย ั้ง

ควำมรู้สึกนึกคิดท่ีอยู่ภำยในจิตใจน้ีได้ ควำมธรรมดำท่ีเป็นธรรมชำติน้ีก็คือ มนุษย์ส่วนมำกใน

สังคมท่ีจะมีควำมรู้สึกนึกคิดตอ้งกำร โน้มเอียงไปในทิศทำงเดียวกนั โดยแบ่งควำมตอ้งกำรเป็น 2 

ส่วนใหญ่ๆคือควำมตอ้งกำรกำรตอบสนองทำงกำย และควำมตอ้งกำรกำรตอบสนองทำงใจ จำก

ปัจจัยพื้ นฐำนทำงร่ำงกำยในกำรด ำรงชีวิต เป็นกำรตอบสนองต่อควำมหิว ควำมต้องกำร

เคร่ืองนุ่งห่มตอบสนองควำมตอ้งกำรควำมอบอุ่นให้กบัร่ำงกำย เคร่ืองอ ำนวยควำมสะดวก ควำม

มัน่คงในท่ีอยูอ่ำศยั ส่วนควำมตอ้งกำรกำรตอบสนองทำงใจ คือมนุษยต์อ้งกำรควำมรักควำมสนใจ

จำกมนุษยด์้วยกนัเอง รวมถึงกำรเป็นท่ียอมรับของสังคมรอบขำ้ง แต่มนุษยมี์ควำมตอ้งกำรท่ีเพิ่ม

มำกข้ึนอยำ่งไม่มีท่ีส้ินสุด ท ำให้มนุษยส่์วนมำกผลกัดนัตวัเอง ไขวค่วำ้แสวงหำควำมสมบูรณ์แบบ

ของชีวิตตำมแนวทำงโลกวตัถุนิยม ควำมตอ้งกำรแสวงหำเกิดข้ึนจำกจุดเล็กๆทีละเล็กทีละน้อย 
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นบัตั้งแต่มนุษยคื์อก ำเนิดข้ึน เม่ือเวลำผำ่นไป ควำมตอ้งกำรดงักล่ำวถกัทอเหน่ียวร้ังเป็นพนัธนำกำร

ยดึเหน่ียวจิตใจมนุษยใ์ห้ถูกจองจ ำจำกส่ิงท่ีมนุษยส์ร้ำงข้ึนเอง จมอยูใ่นควำมสัมพนัธ์ระหวำ่งมนุษย์

กบัวตัถุและมนุษยก์ับมนุษยด์้วยกันเอง ควำมสัมพนัธ์เป็นเส้นใยบำงๆโยงใยผูกพนั ห้อมล้อม

ภำยในจิตใจมนุษยท์ั้งหลำยและรวมถึงตวัผูส้ร้ำงสรรค ์เอง ให้มิสำมำรถหลุดพน้จำกพนัธนำกำรน้ี

ได ้

จำกควำมเป็นธรรมชำติภำยในจิตใจท่ีดูแสนธรรมดำน้ีแทรกอยู่ในทุกๆ กำรตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรทั้งทำงกำยและทำงใจของมนุษย ์ตำมท่ีกล่ำวมำแลว้น้ี ท ำให้ตอ้งทบทวนดว้ยควำมคิด
และสติสัมปชญัญะถึงกำรหลุดพน้ออกจำก“พนัธจองจ ำของจิต” แต่พลงัของกำรสวนกระแสควำม
เป็นธรรมชำติในจิตใจนั้น ท ำให้รู้สึกถึง “หนทำงท่ีไม่มีทำงไป” “กำรแก้ปัญหำท่ีไม่มีทำงออก” 
ชัว่ขณะจิตแห่งควำมรู้สึกนั้นส่งผลถึง ควำมอึดอดักดดนั กำรแสวงหำค ำตอบท่ีไม่มีใครตอบและไม่
มีทำงออก ควำมรู้สึกน้ีเอง ท่ีตอ้งกำรถ่ำยทอดในผลงำนศิลปนิพนธ์ชุด “พนัธจองจ ำแห่งจิต” น้ี 

3.2 การรวบรวมข้อมูล 
จำกควำมเป็นมำของแนวควำมคิดและแรงบันดำลใจภำยใน สู่กำรรวบรวมข้อมูลของ

ลกัษณะสังคม ชีวิตของผูค้นแวดลอ้ม รวมถึงเอกลกัษณ์ของปัจเจกบุคคลรอบขำ้งภำยนอก ในกำร
รวบรวมเก็บขอ้มูลจะแบ่งออกเป็นขอ้มูล 2 ส่วนใหญ่ๆคือกำรรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นใบหน้ำมนุษย ์
และขอ้มูลท่ีเป็นร่ำงกำยของมนุษย ์ส่วนท่ี 1 กำรรวบรวมขอ้มูลใบหนำ้มนุษย ์จะใช้ใบหนำ้บุคคล
รอบขำ้ง ท่ีอำจเคยรู้จกัพูดคุยทั้งทำงตรงและทำงออ้มหรือ ใช้ชีวิตร่วมกนัในกำรท ำงำน ในกลุ่ม
สังคมต่ำงๆ โดยเก็บขอ้มูลจำกจำกเพศหญิง เพศชำย ทุกช่วงอำยุท่ีอยู่รอบตวั สังเกตุลกัษณะของ
ใบหน้ำจำกลักษณะควำมรู้สึกปกติ สู่ควำมรู้สึกชอบ ควำมรู้สึกโกรธ  ควำมรู้สึกรอคอย ท่ำทำง 
วำจำ กำรเคล่ือนไหวต่ำงๆ ลกัษณะบนใบหนำ้ถ่ำยทอดควำมรู้สึกภำยในสู่สภำพร่ำงกำยภำยนอกไม่
ว่ำจะเป็นสีหน้ำลักษณะใบหน้ำท่ำทำงต่ำงๆ ส่วนท่ี 2 กำรรวบรวมข้อมูลท่ีเป็นร่ำงกำยของ
มนุษย ์ เป็นกำรศึกษำโครงสร้ำงทำงกำย ลกัษณะกล้ำมเน้ือ ระบบกำรท ำงำนภำยในของร่ำงกำย 
โดยโครงสร้ำงของผูช้ำยและผูห้ญิง ท่ีมีรูปลกัษณ์ ควำมสมบูรณ์แบบตำมอุดมคติ จะมีเอกลกัษณ์
กลำ้มเน้ือ ท่ีเป็นสัญลกัษณ์แตกต่ำงกนัเช่น ผูห้ญิงเนน้สัญลกัษณ์ของกลำ้มเน้ือหนำ้อก เอว สะโพก 
ผูช้ำยเน้นกล้ำมเน้ือหน้ำอก กล้ำมเน้ือหัวไหล่อวยัวะเพศ รวมถึงควำมชัดเจนของกล้ำมเน้ือส่วน
ต่ำงๆ ลกัษณะท่ำทำงกำรแสดงออกทำงร่ำงกำยนั้น ก็มีควำมเช่ือมโยงกนักบัควำมรู้สึกภำยใน โดย
รวบรวมจำกผูค้นท่ีอยูร่อบขำ้ง นิตยสำร อินเตอร์เน็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และรูปภำพท่ีถ่ำยดว้ย
ตนเอง ส ำหรับเป็นขอ้มูลในกำร สร้ำงภำพตน้แบบต่อไป 

https://www.dhammahome.com/audio/topic/7968
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ดงันั้นกำรสร้ำงผลงำนศิลปะจึงมีกำรเก็บขอ้มูลจำกสภำพสังคมสภำพส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่
รอบตวั โดยเก็บขอ้มูลจำกจำกเพศหญิงเพศชำยทุกช่วงอำยุไม่ว่ำจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตนักศึกษำ
นักเรียนนักศึกษำอยู่ท่ีท  ำงำนผูใ้หญ่ทุกเพศทุกวยัท่ีอยู่รอบตวั ขอ้มูลต่ำงๆถูกคดักรองจำกสภำพ
ควำมรู้สึกภำยในท่ีแสดงออกมำผ่ำนทำง    สีหน้ำท่ำทำงวำจำกำรเคล่ือนไหวต่ำงๆซ่ึงสะทอ้นถึง
สภำพอำรมณ์ท่ีอยูภ่ำยใน สภำพร่ำงกำยถ่ำยทอดควำมรู้สึกภำยในสู่สภำพร่ำงกำยภำยนอกไม่วำ่จะ
เป็นสีหน้ำลกัษณะใบหน้ำขำ้งทำงต่ำงๆทำงร่ำงกำยกำรขยบักำรเคล่ือนไหวตลอดจนค ำพูดและ
อำกำรต่ำงๆในกำรเคล่ือนไหว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพท่ี 22  การรวบรวมข้อมลูใบหน้ามนุษย์ 

ภาพท่ี 23  การรวบรวมข้อมลูรูปทรงล าตัวมนุษย์ 
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3.3 การสร้างภาพร่างต้นแบบ 

จำกกำรรวบรวมขอ้มูลน ำไปสู่กำรสร้ำงภำพตน้แบบ โดยกำรคดัสรร กำรลดทอนขอ้มูล
กรอบทฤษฎี และภำพต่ำงๆ น ำมำผสมผสำน กบัควำมรู้สึกส่วนตวั เพื่อสร้ำงสรรค์ผลงำนท่ีแสดง
อำรมณ์ควำมรู้สึกในรูปแบบท่ีเฉพำะตวัข้ึนมำใหม่ สะทอ้นสะทอ้นสภำวะภำยใน แสดงออกผ่ำน
ทำงทศันธำตุทำงศิลปะเช่น เส้น สี น ้ ำหนกั รูปร่ำง รูปทรง พื้นท่ีว่ำ และกำรจดัองค์ประกอบศิลป์ 
โดยภำพร่ำงตน้แบบจะเป็นกำรทดลองกำรร่ำงภำพจ ำนวนมำกช่วยดินสอดว้ยปำกกำเป็นลำยเส้นใน
สมุดสเก็ต หลงัจำกนั้นจะมีกำรคดัเลือกควำมเหมำะสมท่ีลงตวั วำดและลงสีใหม่ลงบนกระดำษ100 
ปอนด์ขนำด A4 และ A3 อีกจ ำนวนหน่ึงหลงัจำกนั้นคดัเลือกบำงช้ินงำนเพื่อท ำเป็นผลงำนจริง
ต่อไป กำรสร้ำงภำพร่ำงต้นแบบสำมำรถแบ่งแยกในกำรสร้ำงสรรค์ทำงด้ำนรูปทรงได้เป็น 3 
ลกัษณะใหญ่ๆ คือกำรสร้ำงควำมรู้สึกของรูปทรงใบหนำ้คน กำรสร้ำงควำมรู้สึกจำกรูปทรงร่ำงกำย 
และกำรสร้ำงควำมรู้สึกโดยกำรจกัองคป์ระกอบของศิลปะ โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 
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3.3.1 กำรสร้ำงควำมรู้สึกของใบหนำ้คน  
จำกกำรรวบรวมขอ้มูลภำพใบหน้ำผูค้นแวดล้อมรอบตวั น ำมำสร้ำงสรรค์ใบหน้ำบุคคล

ข้ึนมำใหม่ แสดงควำมรู้สึกภำยใน สะทอ้นสภำวะทำงอำรมณ์ขณะท่ีมีผลต่อแรงกระทบ จำกส่ิงเร้ำ
รอบๆขำ้งตวัมนุษยใ์นลกัษณะกำรอยู่ร่วมกนั โดยสร้ำงสัญลกัษณ์ของใบหน้ำท่ีตอ้งกำรไขว่ควำ้ 
ควำมทะเยอทะยำน กำรรอคอยควำมหวงั รวมไปถึงลกัษณะทำงอำรมณ์ท่ีมนุษยม์ำอยูร่่วมกนั โดย
ใชใ้บหน้ำของผูค้นจ ำนวนมำก แสดงออกถึงอำรมณ์ร่วมทำงสังคม กำรสร้ำงภำพร่ำงตน้แบบโดย
ทดลองใช้สีผสมกบัหมึกในน ้ ำหนกัเขม้ เท รำด หยอด สะบดั สลดัลงบนกระดำษปล่อยให้สีไหล
อยำกเป็นอิสระ อำจมีกำรบงัคบักำรไหลของสีบำ้ง โดยกำรเอียงกระดำษหรือเป่ำลม สร้ำงควำม
อิสระใหก้บัรูปทรงโดยไม่บงัคบัวำ่รูปทรงท่ีเกิดข้ึนจะเป็นรูปทรงใด มีเจตนำกำรสร้ำงรูปทรงอิสระ
ให้เกิดจำกควำมเป็นนำมธรรมเสมือนอำรมณ์ของมนุษย์ท่ีเกิดข้ึน และเคล่ือนไหวตำมสภำพ
ส่ิงแวดลอ้ม เม่ือสีแห้งบำงช้ินงำนมีกำรท ำซ ้ ำในน ้ ำหนกัท่ีแตกต่ำงหรือสีอ่อนมำกข้ึนกว่ำเดิม และ
เม่ือรูปทรงอิสระของสีทั้งหมดแห้งแลว้ ก็จะน ำมำพิจำรณำวำ่ในรูปทรงอิสระนั้นๆ สำมำรถสร้ำง
รูปทรงใบหน้ำคนหรือส่วนประกอบของใบหน้ำเช่น ตำ จมูก ปำก หู เส้นผม เข้ำไปแฝงหรือ
ประกอบเป็นหน้ำคนได้ในส่วนใดบำ้ง โดยใช้ดินสอ ปำกกำด ำ ดินสอไขสีขำว เขียนเติมแต่งใน
บำงส่วนให้รู้สึกถึงใบหน้ำของผูค้น  ในกำรทดลองกำรท ำสีในรูปทรงอิสระและเส้นท่ีเกิดจำก
ปำกกำและดินสอ เพื่อต้องกำรหำควำมเฉพำะตวัและลักษณะทำงอำรมณ์ของใบหน้ำท่ีมีควำม
แตกต่ำง และสะทอ้นควำมเป็นปัจเจกบุคคลท่ีไม่มีบุคคลใด ท่ีมีลกัษณะทั้งทำงกำยและทำงใจท่ี
เหมือนกนัเลย ในกำรท ำภำพร่ำงตน้แบบนั้น ค ำนึงถึงลกัษณะของสีลกัษณะ ของลำยเส้นท่ีใชว้ำ่ถำ้
หำกเป็นผลงำนจริง ตอ้งแทนค่ำกำรแกะ กำรขูด กำรขีด กำรเจำะ กำรสร้ำงพื้นผวิท่ีมีระยะควำมต้ืน
ลึกแตกต่ำงกนัเพื่อรองรับกระบวนกำรอดัหมึกพิมพบ์นผวิไม ้ในผลงำนจริง น้ีเป็นส ำคญั  
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3.3.2 กำรสร้ำงควำมรู้สึกของโครงสร้ำงร่ำงกำยมนุษย ์ 
จำกกำรเก็บขอ้มูลร่ำงกำยของชำยและหญิงน ำไปสู่ กำรใช้สัญลกัษณ์ร่ำงกำยในผลงำน

ลดทอนลกัษณะร่ำงกำยให้เหลือเพียงรูปทรงโครงสร้ำงและท่ำทำง คงควำมสมบูรณ์แบบทำงกำย
สังขำรทั้งชำยและหญิง รูปทรงโครงสร้ำงเกิดข้ึนจำกเส้นท่ีถกัทอสอดประสำน ตำมลกัษณะมวล
กล้ำมเน้ือของโครงสร้ำงมนุษย ์โดยลักษณะกล้ำมเน้ือของผูช้ำยจะเน้นโครงสร้ำงหน้ำอก ท้อง 
โครงสร้ำงหัวไหล่ล ำแขน โครงสร้ำงอวยัวะเพศเพื่อบ่งบอกควำมสมบูรณ์ของลกัษณะโครงสร้ำง
ทำงกำยภำพของเพศชำย ส่วนลกัษณะรูปทรงทำงกำยภำพของผูห้ญิงจะใช้โครงสร้ำงท่ีเน้นส่วน
ของหนำ้อกหนำ้ทอ้ง ควำมโคง้เวำ้ของเอว และสะโพกซ่ึงบ่งบอกถึงควำมสมบูรณ์แบบทำงกำยภำพ
ทำงอุดมคติของสตรีเพศ ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนจริงรูปทรงทรงโครงสร้ำงร่ำงกำยท่ีมีควำมงำม
เฉพำะตวัของเพศชำยและเพศหญิงน้ี ภำยในจะถูกอดัแน่นประกอบไปด้วยรูปทรงของใบหน้ำ
มนุษยจ์  ำนวนมำก ท่ีแสดงควำมรู้สึกถึง กำรไขว่ควำ้ ควำมทะเยอทะยำน กำรรอคอยควำมหวงั 
อำรมณ์กำรถูกเหน่ียวร้ัง และลักษณะทำงอำรมณ์ท่ีมนุษย์มำอยู่ร่วมกัน  รูปทรงร่ำงกำยเป็น

ภาพท่ี 26  ภาพร่างการสร้างความรู้สึกของใบหน้ามนุษย์ 
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สัญลกัษณ์แทนโครงสร้ำงทำงสังคมมนุษยใ์นอุดมคติท่ีมีมองถึงแต่ควำมงำมภำยนอก เป็นเคร่ือง
จองจ ำท่ีมีชีวิตเป็นตวัดึงดูดและขบัเคล่ือนสภำวะปัจเจกบุคคล ให้เคล่ือนไหว สังคมเกิดวฒันธรรม
เคล่ือนท่ี ด ำเนินทิศทำงไปตำมควำมทะเยอทะยำนอยำกของมนุษยจ์  ำนวนมำก แสวงหำควำม
สมบูรณ์แบบ ในรูปทรงโครงสร้ำงทำงร่ำงกำย 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 27  ภาพร่างการสร้างความรู้สึกของโครงสร้างร่างกายมนุษย์ 
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3.3.3 กำรใชส้ัญลกัษณ์จำกรูปทรงโดยใชเ้ส้นโครงสร้ำง 
กำรใชส้ัญลกัษณ์ในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนถือเป็นส่วนส ำคญัในกำรถ่ำยทอดควำมรู้สึก 

ผำ่นรูปทศันะดงันั้นสัญลกัษณ์จึงแสดงออกถึงแนวคิด ควำมรู้สึก โดยจ ำแนกและมีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัญลักษณ์ การสร้างความรู้สึก 

1

สัญลักษณ์จากเส้นที่ทับซ้อนกัน

จากสัญลักษณ์ของเส้นทีท่บัซ้อนกันสร้าง ความรู้สึกกดทบัและเมือ่มจี านวนมาก

จนกลายเป็นโครงสร้างของเคร่ืองพันธนาการ ย่ิงสร้างความรู้สึกอึดอัด ดินรน

เพ่ือทีจ่ะต้องการความอิสระและหลุดพ้นจากพันธนาการทีห่่อหุ้มจิตไว้

2




สัญลักษณ์จากรูปทรงโครงสร้างมนษุย์

จากเส้นทีท่บัซ้อนกันจนกลายเป็นโครงสร้างของมนุษย์ เพ่ือสร้างความรู้สึกของ

เคร่ืองพันธนาการจองจ าซ่ึงมรูีปลักษณ์เป็นมนุษย์ เสมอืนการยึดติดกับร่างกาย 

จนจิตถูกจองจ ามสิามารถหลุดพ้นออกจากร่างกายนี้ได้

3

สัญลักษณ์ของโครงสร้างมนษุย์ชายหญิง

การใช้สัญลักษณ์ของโครงทีร่วมตัวกันของทัง้เพศชายและเพศหญิง เสมอืนการ

ยึดติดอยู่กับร่างกายจนจิตไมส่ามารถหลุดออกจากร่างกายนี้ไปได้ ส่ิงนี้เกิดข้ึนกับ

มนุษย์ทกุคน ไมว่่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิง

4

สัญลักษณ์ของใบหนา้มนษุย์

สัญลักษณ์ของใบหน้ามนุษย์ทีใ่ช้ในผลงาน จะลักษณะการแสดงออกทางสีหน้า

และทา่ทางถึงการไขว่คว้าความทะเยอทะยานอยาก การรอคอย ความต้องการ

การหลุดพ้นจากพันธนาการจองจ าแห่งจิตนี้

5

สัญลักษณ์ของใบหนา้ที่อยู่ภายใน

โครงสร้างร่างกายมนษุย์

สัญลักษณ์ของใบหน้ามนุษย์ทีม่ขีนาดเล็ก อยู่ในโครงสร้างของรูปทรงทัง้ผู้ชาย

และผู้หญิง มกีารแสดงออกทางใบหน้าถึงการไขว่คว้า ความทะเยอทะยานอยาก

รวมถึงความต้องการหลุดพ้นและความต้องการเป็นอิสระจากพันธนาการจองจ า

แห่งจิตนี้

ตารางท่ี 6  การใช้สัญลักษณ์จากรูปทรงโดยใช้เส้นโครงสร้าง 
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3.3.4 กำรร่ำงภำพตน้แบบโดยจดัองคป์ระกอบของศิลปะ 
  กำรร่ำงภำพตน้แบบเป็นกำรทดลองในกำรจดัองค์ประกอบของศิลปะในผลงำน ก่อนกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนจริง โดยเป็นกำรทดลองวำงสัญลกัษณ์ของใบหน้ำมนุษย ์และสัญลกัษณ์ทำง
รูปทรงร่ำงกำยมนุษยท์ั้งชำยและหญิง รวมถึงกำรใชเ้ส้น สี น ้ ำหนกั รูปร่ำงรูปทรง ให้ส่งผลในทำง
ประกอบศิลป์ ในกำรใช้สัญลกัษณ์ร่ำงกำยและใบหน้ำคนในผลงำนตอ้งกำรแสดงถึงลกัษณะของ
สังคมท่ีเคล่ือนไหวอย่ำงมีชีวิตด ำเนินตำมทิศทำงควำมทะเยอทะยำนอยำกของมนุษย ์โดยจดัให้
ใบหน้ำของผูค้นจ ำนวนมำกท่ีแสดงอำรมณ์ ถูกหุ้มครอบคลุมแมนรูปส่งของโครงสร้ำงร่ำงกำย
ผูช้ำยและผูห้ญิงเสมือนพนัธนำกำรจองจ ำควำมอิสระทำงจิตของมนุษย ์ท่ียึดติดอยูก่บัควำมงำมของ
กำยสังขำร โดยกำรสร้ำงควำมรู้สึกผ่ำนกำรจดัองค์ประกอบทำงศิลปะนั้น นอกจำกรูปทรงของ
ร่ำงกำยและใบหน้ำคนแลว้ยงัมีกำรสร้ำงพื้นท่ีหรือสถำนท่ี เสมือนดินแดนท่ีอำ้งวำ้ง ถ่ำยทอดโดย
กำรใช้น ้ ำหนักและสีรวมถึงต้องกำรสร้ำงควำมเคล่ือนไหวโดยกำรใช้เส้นและใบหน้ำคนท่ีมี
ลกัษณะต่ำงๆทำงอำรมณ์พูดข้ึนมำจำกพื้นท่ีมีลกัษณะเคล่ือนไหวเป็นเส้นแนวนอนเพื่อเช่ือมโยง
รูปทรงของร่ำงกำยผูช้ำยและผูห้ญิงให้อยูใ่นสถำนท่ีเดียวกนันอกจำกนั้นยงัใชสี้ในโทนสีเดียวเพื่อ
สร้ำงควำมรู้สึกแห้งแลง้และอำ้งวำ้งมีเส้นขอบฟ้ำบ่งบอกระยะควำมใกลแ้ละไกลสร้ำงมิติระยะจำก
น ้ำหนกัของเส้นและสีในผลงำน และจดัโครงสร้ำงหลกัจะตั้งอยู ่ในบรรยำกำศของสถำนท่ีหรือมิติ
ท่ีไร้ทิศทำงไม่มีขอบเขตและกำลเวลำ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 28  ภาพร่างชิ้นท่ี1 
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ภาพท่ี 30   ภาพร่างชิ้นท่ี3 

ภาพท่ี 29  ภาพร่างชิ้นท่ี2 
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ภาพท่ี 31  ภาพร่างชิ้นท่ี4 

ภาพท่ี 32  ภาพร่างชิ้นท่ี5 
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ภาพท่ี 33  ภาพร่างชิ้นท่ี6 

ภาพท่ี 34  ภาพร่างชิ้นท่ี7 
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ภาพท่ี 35  ภาพร่างชิ้นท่ี8 
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3.3.5 ลกัษณะของพืน้ผวิ 
ในกระบวนกำรท ำงำนพื้นผวิถือเป็นส่ิงส ำคญัในกำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกผำ่นวสัดุไม ้ดงันั้น

กำรร่ำงภำพควรนึงถึงกระบวนกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนจริงในกำรแกะไม ้ทั้งกำรใชเ้ส้น รูปทรง พื้นท่ี
วำ่ง น ้ำหนกั ทุกส่วนประกอบส่งผลถึงกำรสร้ำงพื้นผวิและกำรถ่ำยทอดควำมรู้สึก โดยมีรำยละเอียด 
ดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ลักษณะของพ้ืนผิว สร้างความรู้สึก 

1

พ้ืนผิวของเส้น

พ้ืนผิวของเส้นในกระบวนการท างานจริง เกิดจากการขูดขีดของเหล็กกล้าปลาย

แหลมจึงสร้างความรู้สึกเสมอืนการจดบันทกึความรู้สึกกดทบั จากการกดด้วย

น้ าหนักมอืของเหล็กกล้าปลายแหลมลงบนเนื้อไม ้กลายเป็นเส้นทีแ่สดงความรู้สึก

เป็นรูปใบหน้าคน เป็นเส้นทีเ่ชื่อมโยงระหว่างรูปทรงกับรูปทรงเข้าด้วยกัน

2

พ้ืนผิวของรูปร่างรูปทรง

พ้ืนผิวของรูปร่างรูปทรงในกระบวนการสร้างผลงานจริง เกิดจากการแกะเนื้อไม้

ด้วยเคร่ืองมอืทริมเมอร์ และส่ิวแกะไม ้โดยสามารถสร้างพ้ืนผิวทีแ่สดงระยะลึก

และต้ืน ได้อย่างชัดเจนจนสามารถเป็นรูปร่างรูปทรงทีแ่สดงโครงสร้างหลักของ

ผลงานและแสดงความรู้สึกถึงการครอบคลุมและกดทบัด้วยเคร่ืองพันธนาการใน

รูปทรงต่างๆ
3

พ้ืนผิวของพ้ืนที่ว่าง

พ้ืนผิวของพ้ืนทีว่่าง ในส่วนของผลงานจริงจะเป็นส่วนทีแ่สดงลักษณะของลายไม ้

รวมถึงเส้ียนไมซ่ึ้งปรากฏจากการลอกผิวไมอ้อก เป็นส่วนทีแ่สดงความรู้สึกผ่อน

คลาย จากจากรูปทรงพันธนาการหลัก

4

ผิวของน้ าหนกั

พ้ืนผิวของน้ าหนักทีม่กีารตัดกันอย่างชัดเจนด้วยพ้ืนผิวของน้ าหนักเข้มและพ้ืนผิว

ของน้ าหนักอ่อน  แสดงความรุนแรงทางอารมณ์ของความรู้สึกผ่อนคลายและ

ความรู้สึกกดดันกดทบั ด้วยเหตุของการตัดกันอย่างชัดเจนจะเพ่ิมความรู้สึกกดทบั

ให้ทวีความรุนแรงเพ่ิมมากข้ึน

ตารางท่ี 7  ลักษณะของพืน้ผิว 
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3.3.6 การถ่ายทอดบุคลกิจากกรรมวธีิของภาพพมิพ์ 2 มิติ สู่งานแบบจิตรกรรม 2 มิติ 
ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิทยำนิพนธ์ชุด  “พันธจองจ ำแห่งจิต” น้ี  เป็นกำรพัฒนำทั้ ง

ทำงดำ้นควำมคิดและเทคนิควิธีกำร โดยกำรถ่ำยทอดบุคลิกจำกกรรมวิธีของภำพพิมพ ์สู่งำน 2 มิติ
แบบจิตรกรรม ดว้ยลกัษณะบุคลิกในควำมชอบล่องลอย ครำบ พื้นผิว ท่ีปรำกฏอยูบ่นผิววตัถุ ต่ำงๆ 
น ำมำสู่กำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนภำพพิมพโ์ลหะอยำ่งต่อเน่ืองทั้งในระดบับณัฑิตและมหำบณัฑิต โดย
ลกัษณะของงำนภำพพิมพ์เป็นกำรถ่ำยทอด หมึกพิมพ์ท่ีหลงเหลืออยู่บนแผ่นหน้ำแม่พิมพ์สู่กำร
แสดงออกผ่ำนผิวของกระดำษท่ีผ่ำนกำรกดทบัหรือกระบวนกำรพิมพ์ ดว้ยขีดจ ำกดัของกำรผ่ำน
กระบวนกำรพิมพ์น้ีเอง ท ำให้ขนำดของผลงำนไม่สำมำรถมีขนำดท่ีใหญ่เกินกว่ำแท่นพิมพ์ได ้
รวมถึงพื้นผิวของแม่พิมพก์็ไม่สำมำรถถ่ำยทอดผำ่นผิวของเน้ือกระดำษไดท้ั้งหมด ผูส้ร้ำงสรรค์จึง
ทดลองกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนดว้ยกำรสร้ำงแม่พิมพแ์ละตดักระบวนกำรพิมพอ์อกไป รวมถึงทดลอง
ใช้วสัดุต่ำงๆเช่นปูน กระจก แผ่นอะคริลิค แผ่นโลหะ รวมถึงแผ่นไม ้ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน
ผลสรุปในกำรเลือกใชว้สัดุคือกำรใชแ้ผน่ไมอ้ดั ดว้ยลกัษณะของเน้ือไมท่ี้มีควำมแตกต่ำงกนัในแต่
ละชั้นไม้ สำมำรถสร้ำงควำมพิเศษในกำรสร้ำงพื้นผิวได้หลำกหลำย นอกจำกนั้นควำมเป็นไม้
เสมือน ส่ิงมีชีวิตท่ีมีกำรเจริญเติบโต ผำ่นธรรมชำติแวดลอ้ม ซ่ึงคลำ้ยกบัมนุษย ์ตำมแนวควำมคิด
และแรงบนัดำลใจของผูส้ร้ำงสรรคเ์อง 

 

3.4 ความส าคัญของแผ่นไม้แม่พมิพ์และอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน  
ในผลงำนวิทยำนิพนธ์ชุด “พนัธจองจ ำแห่งจิต” น้ีเป็นกำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกภำยในผ่ำน 

พื้นผิวท่ีเกิดจำกกำรขูด กำรตอก กำรแกะ บนเน้ือไม้ให้มีระยะควำมลึกของพื้นผิวท่ีแตกต่ำงกัน
รวมถึงกำรสร้ำงพื้นผิวให้เกิดข้ึนจำกเส้ียนไม ้สร้ำงควำมรู้สึกถึงกำรจดบนัทึกควำมกดดนั ท่ีถูกกด
ทบัดว้ยพนัธนำกำรจองจ ำแห่งจิต ดงันั้นกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนจึงมีกระบวนกำรขั้นตอนกำรท ำงำน 
ท่ีตอ้งท ำควำมเขำ้ใจกบัคุณลกัษณะพิเศษจ ำเพำะและขอ้สังเกตของวสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆท่ีจะน ำมำใช้
ในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน สำมำรถแบ่งไดเ้ป็น 4 ส่วนใหญ่ๆคือ  

1. คุณลกัษณะของไมอ้ดั  
2. ขอ้สังเกตและกำรทดสอบแผน่ไมอ้ดัท่ีน ำมำใชส้ร้ำงผลงำน  
3. คุณลกัษณะของอุปกรณ์ในกำรแกะเน้ือไม ้ 
4. คุณลกัษณะของอุปกรณ์ในกำรสร้ำงน ้ ำหนักด้วยหมึกพิมพ์ โดยมีรำยละเอียด

ดงัน้ี  
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3.4.1 คุณลกัษณะของไม้อดั 
ไมอ้ดั เป็นวสัดุหลกัในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน กำรท ำควำมเขำ้ใจถึงกระบวนกำรผลิตและ

องคป์ระกอบของเน้ือไมจึ้งเป็นส่วนส ำคญัในกำรเลือกใชไ้มอ้ดัในกำรท ำงำน ไมอ้ดัเป็นผลิตภณัฑ์

ธรรมชำติท่ีเกิดจำกแผน่ไมบ้ำง ๆ ท่ีท ำจำกกำรกลึงปอกท่อนซุงหรือ กำรผำ่ กำรฝำนให้ไดแ้ผ่นไม้

เป็นท่ีมีควำมบำงหลำยๆแผ่น แลว้น ำมำอดัทบักนัเป็นแผ่น โดยมีลกัษณะกำรวำงให้แนวเส้ียนไม้

วำงขวำงซ่ึงกันและกนั ทั้ งน้ีก็เพื่อเพิ่มคุณสมบติัในด้ำนควำมแข็งแรง ทั้งยงัช่วยลดกำรหดและ

ขยำยตวัในแนวระนำบของแผ่นไมใ้ห้เหลือน้อยท่ีสุด เม่ือควำมช้ืนเปล่ียนไป ในกำรประสำนกนั

ของแผ่นไมแ้ต่ละชั้นจะถูกประสำนกนัดว้ยกำว กำรอดัชั้นขอไมอ้ดัจะอดัทีละ 3, 5 ,7 หรือ 11ชั้น 

จ  ำนวนชั้นของแผ่นไมจ้ะตอ้งเป็นจ ำนวนเลขค่ีเสมอเพื่อให้เกิดควำมสมดุล และแนวเส้ียนไมข้อง

ด้ำนนอกคือด้ำนหน้ำและด้ำนหลังจะมีแนวเส้ียนไม้ เรียงไปในทิศทำงเดียวกันนั่นก็คือทิศทำง

แนวตั้ง ไมอ้ดัมีขนำดมำตรฐำน กวำ้ง 4 ฟุตหรือ 122 ซม. ยำว 8 ฟุตหรือ 244 ซม.มีควำมหนำขนำด 

ตั้งแต่ 3, 4, 6, 10, 15 และ 20 มม. ในผลงำนจะใช้ไม้อดัท่ีมีควำมหนำ 6 มม. 10 มม. และ 20 มม.

ประกอบกนั โดยจะใชต้ำมควำมลึกของลกัษณะผลงำน แต่ควำมหนำของไมอ้ดัท่ีซ้ือตำมร้ำนทัว่ไป 

อำจจะไม่ตรงกบัขนำดท่ีระบุไวเ้สมอไป เช่นไมอ้ดัหนำ 20 มม. อำจจะมีควำมหนำจริงแค่ 17 มม. 

เท่ำนั้น ฉะนั้นควรเลือกใช้ไมอ้ดัตำมขนำดควำมหนำจริงของเน้ือไม ้ควำมหนำของไมท่ี้ไม่ตรงกบั

ควำมหนำท่ีระบุไวอ้ำจเป็นเพรำะ ปัจจุบนัในทอ้งตลำดมีไมอ้ดัให้เลือกหลำยแบบ หลำยชนิด หลำย

คุณภำพ เกรดท่ีดีท่ีสุดคือ A-A มีลกัษณะหน้ำเรียบทั้ง 2 ดำ้น กำรอดัแน่นของไมด้ำ้นในจะมีควำม

แน่นท่ีสุดและมีเส้ียนไมท่ี้เสมอกนั  เกรดA-B มีลกัษณะหนำ้เรียบดำ้นหน่ึง หยำบดำ้นหน่ึง กำรอัด

แน่นของไมด้ำ้นในจะมีควำมโปร่งไม่ค่อยแน่น และ มีเส้ียนมีตำไมไ้ม่เสมอกนั และ เกรดA-C มี

ลกัษณะดำ้นหลงัคุณภำพต ่ำ กำรอดัแน่นของไมด้ำ้นในจะมีควำมโปร่งไม่ค่อยแน่น ส่วนคุณภำพ

ของเน้ือไม้ ไมอ้ดัส่วนมำกจะใช้ไมท่ี้อยู่ด้ำนในเป็นไมท่ี้รำคำถูกเช่น ไมย้ำงหรือไมเ้บญจพรรณ 

และดำ้นผิวนอกสุดจะใช้ไมเ้น้ือแข็งหรือท่ีมีลวดลำยสวยงำมมีรำคำแพงกว่ำ เช่น ไมส้ัก อดัแอชอ 

ไมบี้ช ไมม้ะฮ็อกกำนี เป็นตน้ เกรดของไมข้ึ้นอยูก่บักำรใช้งำนและ คุณภำพของผิวแผ่นดำ้นหน้ำ

ดำ้นหลงั กำรเลือกคุณภำพของไมส้ำมำรถเลือกไดจ้ำกรำคำท่ีแตกต่ำงกนั รำคำท่ีแพงกวำ่ยอ่มผลิต

จำกวสัดุท่ีมีรำคำแพงกว่ำ มีควำมแน่นของไมท่ี้มำกกว่ำ โดยมีรำยละเอียดลกัษณะและคุณสมบติั

ของไมอ้ดัชนิดต่ำงๆดงัน้ี 
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ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนจริงมิไดเ้ลือกใช้ไมอ้ดัชนิดเดียวในกำรท ำงำน แต่เลือกลกัษณะ

และคุณสมบติัของไมต้ำมลกัษณะกำรแกะเน้ือไมว้ำ่บำงส่วนตอ้งโชวร์ำยละเอียดเช่นในส่วนของ

ล ำตวัและใบหน้ำมนุษยท่ี์มีขนำดเล็กส่วนน้ีจะใชไ้มอ้ดัท่ีมีคุณภำพเกรด A-A ท่ีควำมแน่นของเน้ือ

ไม ้เช่นไมอ้ดัยำงท ำเฟอร์นิเจอร์ ไมอ้ดัสัก ส่วนใบหนำ้ท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีตอ้งใชส่ิ้วแกะไมใ้นกำรแกะ 

ส่วนน้ีสำมำรถใช้ไมท่ี้มีคุณภำพเกรดA-B และเกรด A-C หรือไมย้ำงส ำหรับท ำแบบก่อสร้ำงก็ได ้

เพรำะในส่วนของชั้นไมท่ี้อยูต่รงกลำงจะมีควำมโปร่งและหยำบเม่ือแกะสลกัหรือขุดเจำะในไมแ้ต่

ละชั้นเปิดผิวหน้ำออกจะเห็นลำยไมแ้ละเส้ียนไมท่ี้มีควำมหยำบและมีควำมโปร่งสำมำรถสร้ำง

พื้นผวิท่ีดูน่ำสนใจไดดี้กวำ่ไมท่ี้มีคุณภำพดี นอกจำกนั้นในส่วนของ background ของผลงำนจะเป็น

ส่วนท่ีมีกำรแกะ ลงไปในเน้ือไมน้้อยดงันั้นตอ้งเลือกไมอ้ดัท่ีมีลวดลำยสวยงำม โดยสำมำรถเลือก

จำกลวดลำยบนผวิหนำ้ของไมอ้ดัไดเ้ลยเช่น ลำยของไมส้ักท่ีเขม้ชดัลำย ลำยของตำไมข้องไมอ้ดัยำง 

หรือสีอมชมพูของไมอ้ดับีช ซ่ึงลำยและชนิดไม่อำจตอ้งเลือกจำกร้ำนคำ้วสัดุเลย เพรำะในแต่ละ

ประเภทของไม้อัด คุณสมบัติของเน้ือไม้ สีของเน้ือไม้

1 ไม้อัดยาง ท าแบบก่อสร้าง มีผิวหนา้ไม่เรียบมาก ไส้ไม้มีความโปร่ง เหมาะส าหรับการท าแบบงาน

ก่อสร้าง

สีออก น้ าตาลอ่อน

2 ไม้อัดยาง ท าเฟอร์นเิจอร์ ผิวหนา้จะเรียบและไส้ไม้แนน่ เหมาะส าหรับ การท าสี หรือโชว์ผิวไม้ ใน

งานเฟอร์นเิจอร์ และงานตกแต่งภายใน/บิวท์อิน

สีออก น้ าตาลอ่อน

3 ไม้อัดสัก, ไม้อัดสักอิตาลี ผิวหนา้จะเรียบและไส้ไม้แนน่ เหมาะส าหรับ การโชว์ผิวไม้ในงาน

เฟอร์นเิจอร์ และงานตกแต่งภายใน/บิวท์อิน

สีออก น้ าตาล

4 ไม้อัดบีช นยิมใชใ้นงานตกแต่งภายใน/บิวท์อิน/ชัน้วางของ/หนา้โต๊ะ

การใชไ้ม้อัดบีชในงานตกแต่งจะท าให้ห้องดูสว่างมากข้ึน

สีอ่อน ออกเหลืองหรือชมพู

5 ไม้อัดแอชอเมริกา นยิมใชท้ าเคร่ืองเรือน งานตกแต่งภายใน/บิวท์อิน สีออก ขาวเหลือง

6 ไม้อัดแอชจีน ไม้อัดแอชจีน ลักษณะเนือ้ไม้มีสีออกเหลืองเข้ม สีออก เหลืองเข้ม

7 ไม้อัดชานอ้อย ประกอบด้วยเส้ียนไม้ชิน้ไม้เล็กๆ ไปเรียงให้เส้ียนไม้อยู่ทิศทางเดียวกัน

ในแต่ละชัน้ เหมาะส าหรับ โชว์ผิวเส้ียนไม้ งานตกแต่งภายใน

สีออก เหลือง น้ าตาล

ตารางท่ี 8  คุณลักษณะของไม้อัดแต่ละชนิด 
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ร้ำนคำ้หรือโรงงำนผลิตไมแ้ต่ละคร้ังกำรผลิตจะผลิตสีคุณภำพลำยไม่เหมือนกนั ลวดลำยสีของเน้ือ

ไมมี้รำยละเอียดดงัน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประเภทของไม้อัด

ลายภูเขา ลายเส้น

ลายตาไม้เล็ก ลายตาไม้ใหญ่

ลายของไม้อัด

ไม้อัดยาง1

ตารางท่ี 9  ลายของไม้อัดแต่ละชนิด 
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ประเภทของไม้อัด

2

ไม้อัดสัก

ลายภูเขา ลายเส้น

3

ไม้อัดบีช

ลายภูเขา ลายเส้น

4

ไม้อัดแอช

ลายภูเขา ลายเส้น

5

ไม้อัดชานอ้อย

เรียงเส้ียน

ลายของไม้อัด

ตารางท่ี 10  ลายของไม้อัดแต่ละชนิด (ต่อ) 
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3.4.2 ข้อสังเกตและการทดสอบแผ่นไม้อดัที่น ามาใช้สร้างผลงาน  
ไมท่ี้น ำมำใช้ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนคือไมอ้ดั ไมอ้ดัเกิดจำกกำรผสำนระหว่ำงแผ่นไม้

แผน่บำงๆ ผสำนดว้ยกำวเป็นชั้นๆ แต่ละชั้นวำงทบัซ้อนกนัโดยทิศทำงของเส้ียนไมจ้ะเรียงขวำงกนั 
เพื่อควำมยึดเกำะและควำมแข็งแรงของแผ่นไมอ้ดั นอกจำกนั้นกำรเลือกใช้ไมอ้ดัยงัตอ้งเขำ้ใจถึง
ควำมหลำกหลำยของคุณภำพ ซ่ึงเกิดจำกกำรผลิตไมจ้ำกโรงงำนไม ้ท่ีใช้ชนิดของไม ้ลกัษณะของ
ไม้แตกต่ำงกนัในแต่ละชั้นไม้ อำจเป็นเพรำะกำรลดตน้ทุนในกำรผลิตเพื่อให้ได้รำคำท่ีมีควำม
แตกต่ำงกนัตั้งแต่รำคำแพงจนถึงรำคำถูก ไมอ้ดัท่ีมีรำคำแพงจะมีลกัษณะเน้ือไมแ้น่นกำรอดัของ
เน้ือไมมี้ควำมเรียบเสมอกนั รวดลำยสวยงำม ไมอ้ดัท่ีมีรำคำปำนกลำงหรือรำคำถูกจะมีกำรอดัแน่น
ของเน้ือไมต้รงกลำง โป่งกวำ่กำรเรียงตวัของเน้ือไมอ้ำจไม่เสมอกนั รำคำของไมก้็เป็นส่วนหน่ึงใน
กำรเลือกใช้ตำมคุณภำพของเน้ือไม ้แต่ทั้งน้ีกำรผลิตในแต่ละคร้ังจำกโรงงำนผลิตเดียวกนั แต่กำร
ผลิตคนละช่วงเวลำกนัคุณภำพของไมอ้ดัก็ไม่เหมือนกนั  

3.4.2.1 ข้อสังเกตแผ่นไม้อดัทีน่ ามาใช้สร้างผลงาน  
ในกำรท ำงำนกบัไมอ้ดัทุกคร้ังควรสังเกตดำ้นขำ้งของแผน่ไมท่ี้น ำมำใชว้ำ่มีลกัษณะของชั้น

ไมเ้ป็นอยำ่งไร เพื่อสำมำรถน ำมำวำงแผนกบัภำพร่ำงตน้แบบไดว้ำ่ ในส่วนของรูปทรงท่ีจะเกิดข้ึน
จำกแต่ละควำมลึกของกำรแกะ กำรลอกเน้ือไมอ้อก แต่ละชั้นจะมีผลต่อพื้นผิวท่ีจะแสดงลำยเส้น
ของไมซ่ึ้งในแต่ละชั้นจะมีสีของเน้ือไม ้ควำมหนำแน่นของเน้ือไม ้ทิศทำงของลำยไม ้ขนำดของ
เส้ียนไม ้แตกต่ำงกนัออกไป โดยมีขอ้สังเกตดงัต่อไปน้ี  

สังเกตความแน่นของเน้ือไม้ ในกำรเลือกซ้ือไมอ้ดัรำคำจะเป็นส่วนหน่ึงในกำรท่ีสำมำรถ
บ่งบอกได้ว่ำเน้ือของให้อดัมีควำมหนำแน่นหรือมีควำมโปร่งมำกน้อยเพียงใดในกำรเลือกซ้ือ
สำมำรถมองไดจ้ำกดำ้นขำ้งของแผ่นไม ้ถำ้ไม่อดัท่ีมีกำรผลิตท่ีดีเน้ือไมท่ี้ดีไมจ้ะมีควำมแน่นและ
เรียบเนียนไม่มีช่องวำ่งของไมอ้ดัดำ้นขำ้งเลย ไมท้ั้งแผ่นดำ้นขำ้งจะมีควำมเรียบแน่นเท่ำกนัทั้งผืน 
แต่ในกำรท ำงำนไม่ไดเ้ลือกใชไ้มอ้ดัท่ีมีควำมหนำแน่น เพรำะลกัษณะของเส้ียนไมเ้ม่ือแกะแลว้จะมี
ควำมเรียบเนียนมีควำมเป็นระเบียบมำกเกินไป  

สังเกตความโปร่งของเน้ือไม้ ไม้ท่ีมีรำคำปำนกลำงหรือมีรำคำถูกจะมีควำมโปร่ง ตรง
ส่วนกลำงของไมอ้ดั แต่ผิวนอกสุดดำ้นหน้ำและดำ้นหลงัจะใช้ไมท่ี้มีควำมละเอียดและควำมแน่น
เหมือนไมท่ี้มีรำคำสูงกว่ำ กำรสังเกตก็สำมำรถสังเกตได้จำกด้ำนขำ้งเช่นเดียวกนั จะสังเกตเห็น
ช่องวำ่งในส่วนตรงกลำงของเน้ือไม ้ลกัษณะช่องวำ่งน้ีจะมีจ ำนวนมำกหรือนอ้ยแตกต่ำงกนัออกไป
ในแต่ละแผน่ ลกัษณะช่องวำ่งน้ีเองเม่ือแกะไมห้รือลอกเน้ือไมอ้อกจนถึงช่องวำ่ง จะเห็นเป็นเส้ียน
ไมท่ี้มีพื้นผวิท่ีน่ำสนใจ  
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สังเกตการทบัซ้อนของเน้ือไม้ทีเ่หล่ือมกนั ในกำรผลิตไมอ้ดัจะมีไมอ้ดับำงชนิดท่ีมีรำคำถูก
และมีกำรผลิตท่ีใชไ้มไ้ม่เรียบไม่เสมอกนัดงันั้นในกำรอดัดว้ยเคร่ืองจกัร กำรทบัซ้อนของแต่ละชั้น
ไมอ้ำจจะมีกำรเหล่ือมกนัของไมแ้ผ่นเล็กๆ ไมอ้ดับำงแผ่นจะมีกำรเหล่ือมกนั มำกหรือน้อยข้ึนอยู่
กบักำรเลือกใช้ และไมอ้ดับำงแผ่นก็จะมีควำมพิเศษตรงท่ีมีส่วนผสมของเน้ือไมอ้ดั 3 ชนิดคือ ไม้
อดัในบำงส่วนเน้ือของชั้นไมจ้ะแน่น มีส่วนท่ีโปร่งและมีส่วนท่ีเหล่ือมกนั ดว้ยควำมพิเศษของเน้ือ
ไมโ้ปร่งและมีส่วนท่ีเหล่ือมกนัน้ี จะเลือกใช้ไมช้นิดน้ีในกำรท ำงำน แต่ตอ้งดูว่ำช่องว่ำงท่ีโปร่ง 
และส่วนท่ีเหล่ือมกนันั้นอยู่ในส่วนไหนของแผ่นไม ้เช่นตอ้งอยูต่รงกลำงอยูด่ำ้นบนหรือดำ้นล่ำง
และจะปรำกฏข้ึนในผลงำนส่วนใด ดงันั้นไมแ้ต่ละแผน่จะมีลกัษณะท่ีไม่เหมือนกนัตอ้งสังเกตและ
เปรียบเทียบกบัภำพร่ำงตน้แบบวำ่จะน ำมำใชใ้นส่วนใดเป็นส ำคญั 

สังเกตสีของเน้ือไม้ สีของเน้ือไมใ้นแต่ละชั้นของไม่อดัจะมีควำมแตกต่ำงกนัเพรำะไมอ้ดั
เป็นกำรผสำนของไมแ้ผน่บำงๆเขำ้ดว้ยกนั กำรสังเกตสีเน้ือไมส้ำมำรถสังเกตไดจ้ำกดำ้นขำ้งของไม้
อดั หำกไม่ชดัเจนใหใ้ชเ้ล่ือยหรือกระดำษทรำยขดัเน้ือไมอ้อกแลว้ใชน้ ้ ำลูบบำงๆจะเห็นลกัษณะแต่
ละชั้นของไมสี้ของไมท่ี้แตกต่ำงกนั  

 
 

 
 
 
 

เน้ือไมท่ี้มีควำมแน่น       เน้ือไมท่ี้มีควำมโปร่ง 

       

 

 

             เน้ือไมท่ี้มีกำรทบัซอ้นเหล่ือมกนั               สีของเน้ือไมใ้นแต่ละชั้น 

 
 
 

ภาพท่ี 36  ข้อสังเกตแผ่นไม้ท่ีน ามาใช้สร้างผลงาน 
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3.4.2.2 การทดสอบแผ่นไม้อัดทีน่ ามาใช้สร้างผลงาน  

โดยปกติจำกกำรผลิตไมอ้ดัมีควำมแตกต่ำงของเน้ือไมล้กัษณะของเส้ียนไม ้ในแต่ละคร้ัง
ของกำรผลิตอยูแ่ลว้ ดงันั้นกำรซ้ือไมม้ำในแต่ละคร้ังจึงมีควำมจ ำเป็นตอ้งมีกำรทดสอบแผน่ไมท่ี้จะ
น ำมำใช้ในแต่ละช้ินงำนว่ำ แต่ละแผ่นไมมี้ลกัษณะเน้ือไม ้ลกัษณะสี ลกัษณะขนำดของเส้ียนไม้
และภำยหลงัจำกกำรสร้ำงน ้ ำหนกัดว้ยหมึกพิมพแ์ลว้ลกัษณะสีของไมจ้ะเป็นอยำ่งไร โดยในกำร
ทดสอบไมน้ั้น จะใชช้ิ้นส่วนของไมท่ี้เหลือจำกกำรตดัในช้ินงำนจริง มำเป็นตวัทดสอบเพื่อให้รู้ถึง
ชั้นจริงของเน้ือไมท่ี้จะน ำมำใชใ้นผลงำน โดยมีวธีิกำรทดสอบท่ีมีรำยละเอียดดงัน้ี 

การหักไม้เพ่ือทดสอบ โดยปกติลกัษณะของเส้ียนไมอ้ดั ในกำรผลิตจำกวำงทบัซ้อนกนัใน
ทิศทำงท่ีขวำงกนั และส่วนนอกสุดดำ้นหนำ้และดำ้นหลงั ของแผน่ไมจ้ะใชไ้มท่ี้มีคุณภำพดีมีเส้ียน
ไมท่ี้เล็กและมีควำมละเอียด มีควำมเรียบอำจมีตำไมห้รือสีสันท่ีสวยงำม ส่วนชั้นกลำงของไมอ้ดัจะ
เป็นชั้นท่ีให้ควำมแข็งแรง คือจะมีเส้ียนไมท่ี้ใหญ่และหนำกว่ำ ในกำรทดสอบหักดูลกัษณะของ
เส้ียนไมน้ี้ ใชว้ิธีกำรน ำเศษแผน่ไมท่ี้เหลือจำกกำรตดั แผน่ไมจ้ริงท่ีจะน ำมำสร้ำงผลงำนจริง น ำมำ
หกัในแนวขวำงดูลกัษณะของเส้ียนไมใ้นแต่ละชั้นวำ่มีลกัษณะเป็นอยำ่งไรและกำรเรียงในทิศทำง
ใด กำรทดสอบน้ี จะเห็นถึงสีและคุณภำพของเน้ือไมใ้นแต่ละชั้นดว้ย ดงันั้นก่อนเร่ิมงำนทุกช้ินควร
น ำเศษไมท่ี้เหลือจำกกำรตดันั้นๆน ำมำดูแต่ละชั้นไมแ้ละเพื่อกำรวำงแผนในกำรเจำะลอกชั้นไมใ้น
แต่ละชั้นเพื่อจะไดเ้ห็นถึงเส้ียนไมแ้ละสีและคุณภำพลำยไมใ้นชั้นต่ำงๆต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    ทดสอบหกัไมใ้นแนวขวาง     

 

 

     สังเกตขนาดและสีของเส้ียนไมใ้นแต่ละชั้น                          

ภาพท่ี 37  การหักไม้เพ่ือทดสอบ 
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การเจาะเปิดหน้าผิวไม้เพ่ือทดสอบ ในกำรทดสอบเปิดผิวหนำ้น้ีจะใชท้ริมเมอร์เป็นตวัเปิด
เจำะผิวหนำ้ไมใ้นแต่ละชั้น โดยตั้งควำมลึกอยูท่ี่ประมำณคร้ังละ 1 มิลลิเมตร ซ่ึงในกำรตั้งควำมลึก
น้ีในกำรท ำงำนจริงจะใชร้ะยะควำมลึกท่ีนอ้ยน้ี โดยจะนอ้ยกวำ่ 1 มิลลิเมตรในแต่ละชั้น ในตวัอยำ่ง
กำรทดสอบน้ีจะใชไ้มอ้ดัท่ีใชใ้นงำนจริงท่ีมีขนำดตั้งแต่ 4 มิลลิเมตร 10 มิลลิเมตรและ 15 มิลลิเมตร
เป็นตวัทดสอบ เม่ือกำรเจำะเปิดผิวเน้ือไมเ้สร็จแลว้ ก็ท  ำกำรผสมหมึกพิมพใ์นลกัษณะสีเสมือนจริง
ท่ีจะใชใ้นกำรท ำงำน จำกนั้นท ำกระบวนกำรอดัหมึกพิมพ ์เช็ดหมึกพิมพแ์ละรอให้หมึกพิมพแ์ห้ง 
หลงัจำกนั้นดูสีท่ีเกิดข้ึนจะไดสี้ของหมึกผสมกบัเน้ือไมแ้ละลกัษณะกำรขงัอยูข่องหมึกในแต่ละชั้น
สีวำ่เกิดกำรแสดงลกัษณะของเส้ียนไมแ้ละสีไมเ้ป็นอย่ำงไร เพื่อเป็นตวัอย่ำงในกำรวำงแผนสร้ำง
ผลงำนในล ำดบัต่อไป 

 

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
ก่อนลงหมึกพิมพ ์                      หลงักำรลงหมึกพิมพ ์
 
 

 
 
 

 

 

ภาพท่ี 38  ลักษณะของเสีย้นไม้และสีไม้อัดขนาด 15 ม.ม ก่อนและหลังการลงหมึกพิมพ์ 
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ก่อนลงหมึกพิมพ ์                 หลงักำรลงหมึกพิมพ ์
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ก่อนลงหมึกพิมพ ์                            หลงักำรลงหมึกพิมพ ์
 
 
 

 

 

 

           

ภาพท่ี 39  ลักษณะของเสีย้นไม้และสีไม้อัดขนาด 10 ม.ม ก่อนและหลังการลงหมึกพิมพ์ 

ภาพท่ี 40  ลักษณะของเสีย้นไม้และสีไม้อัดขนาด 4 ม.ม ก่อนและหลังการลงหมึกพิมพ์ 
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3.4.3 คุณลกัษณะของอุปกรณ์ในการแกะเน้ือไม้ 
ในกระบวนกำรกำรสร้ำงพื้นผวิใหมี้ลกัษณะท่ีพิเศษ โดยวสัดุหลกัของกำรสร้ำงผลงำนชุด

น้ีคือไมอ้ดั ไมอ้ดัเป็นวสัดุธรรมดำท่ีสำมำรถหำไดต้ำมร้ำนวสัดุก่อทัว่ไป แต่หำกท ำควำมเขำ้ใจกบั
ลกัษณะเฉพำะของเน้ือวสัดุ และสำมำรถดึงควำมพิเศษของควำมหมำยวสัดุออกมำใชไ้ด ้วสัดุท่ี
ธรรมดำทัว่ไปจะกลำย เป็นวสัดุส่ือกลำงในกำรสร้ำงผลงำนท่ีส่ือควำมหมำยทำงศิลปะได ้ 

เพรำะลำยไมข้องไมอ้ดัในแต่ละชั้นมีกำรเรียงเส้ียนไปในทิศทำงท่ีไม่เหมือนกนัรวมถึง
ลกัษณะของเน้ือไมค้วำมแน่น สีไมมี้ควำมแตกต่ำงกนัในแต่ละชนิดของไมอ้ดั 

นอกจำกนั้นอุปกรณ์ใน กำรขูด ขีด แกะ เจำะเน้ือไม้ยงัมีควำมส ำคญัและมีรำยละเอียด 
อุปกรณ์ท่ีใชมี้ในกำรท ำงำนทั้งอุปกรณ์ท่ีสำมำรถใชใ้ชไ้ดเ้ลยโดยตรง อุปกรณ์ท่ีตอ้งใชแ้รงกระแทก
จำกกำรทุบของคอ้น และเคร่ืองทุ่นแรงอย่ำงเคร่ืองแกะไมท่ี้ใช้ไฟฟ้ำ นอกจำกนั้นยงัตอ้งท ำควำม
เขำ้ใจถึงควำมอนัตรำยและอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยจำกเคร่ืองแกะไมท่ี้ใชไ้ฟฟ้ำอีกดว้ย ทั้งน้ีเพื่อท ำ
ควำมเขำ้ใจและสำมำรถใชอุ้ปกรณ์ สร้ำงและดึงคุณลกัษณะเฉพำะในแต่ละชั้นไมข้องไมอ้ดั แสดง
ควำมพิเศษของเส้ียนไมอ้อกมำ โดยมีรำยละเอียดของอุปกรณ์ดงัน้ี   

3.4.3.1 เหล็กกล้าปลายแหลม เหล็ก คือแร่ธำตุโลหะชนิดหน่ึงท่ีมีอยู่ในธรรมชำติ 
ส่วนใหญ่มีสีแดงอมน ้ ำตำล แต่เหล็กกล้ำถูกพฒันำปรับปรุงโครงสร้ำง เป็นโลหะผสมชนิดหน่ึง 
ประกอบดว้ยธำตุหลกัๆ คือ เหล็ก คำร์บอน แมงกำนีส ซิลิคอน และธำตุอ่ืนๆ อีกเล็กนอ้ย เพื่อให้มี
คุณสมบติัดียิ่งข้ึน มีควำมแข็งแรง ยืดหยุ่น ทนทำนต่อแรงกระแทก สำมำรถรับน ้ ำหนกัไดม้ำก ไม่
ฉีกขำดหรือแตกหกัง่ำย เหล็กกลำ้ปลำยแหลมท่ีเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นกำรท ำงำน สำมำรถท ำข้ึนไดเ้อง
ดว้ยวสัดุอุปกรณ์ท่ีหำซ้ือไดง่้ำยทัว่ไป เช่นไขควง เหล็กสกดัปูน เหล็กตอกหัวตะปู น ำมำเจียปลำย
ให้แหลมข้ึน เหล็กกลำ้ปลำยแหลมใช้ส ำหรับสร้ำงพื้นผิวบนแผ่นไมใ้นลกัษณะของกำรตอกดว้ย
คอ้น หรือกำรขูดขีด สร้ำงควำมลึกและต้ืนจำกน ้ำหนกักำรกดดว้ยมือ กำรขดูขีดสร้ำงเส้นบนเน้ือไม้
นั้ น ลักษณะของลำยเส้ียนไม้อัดมีผลต่อกำรสร้ำงพื้นผิวท่ีเป็นเส้นอีกด้วย โดยแบ่งได้ในสอง
ลกัษณะคือ กำรขูดตำมลำยเส้ียนของไมอ้ดั จะสร้ำงให้เกิดลกัษณะเส้น ท่ีมีควำมลึกแต่ไม่มีขนำด
ใหญ่มำกนกั เพรำะปลำยแหลมของเหล็กมิไดขู้ด สร้ำงผิวดำ้นบนให้มีควำมกวำ้งมำกนกั ส่วนกำร
ขดูอีกแบบหน่ึงคือ กำรขดูขวำงลำยเส้ียนของไมเ้ส้นท่ีไดจ้ะมีควำมใหญ่และให้ควำมรู้สึก ถึงควำม
หยำบกระดำ้ง เพรำะกำรขูดขีดตดัขวำงลำยเส้ียนเส้นไม ้ท ำให้ผิวไมห้ลุดออกมำเห็นเป็นเส้ียนไม ้
ตำมแนวขูดนั้ น ๆ จำกลักษณะกำรขูดด้วยเหล็กแหลมสองลักษณะน้ีสำมำรถสร้ำงเส้นและ
ควำมรู้สึกท่ีจ ำเป็นในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนชุดน้ีเป็นอยำ่งมำก 
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3.4.3.2 เคร่ืองมือแกะไม้  คมมีดผลิตจำกเหล็กกล้ำ มีด้ำมจับท่ีท ำจำกไม้หรือ

พลำสติกเหนียว มีรูปทรงใหจ้บักระชบัมือเวลำแกะไม ้เคร่ืองมือแกะไมเ้ป็นเคร่ืองมือปกติในกำรท ำ

แม่พิมพแ์กะไม ้หรือwood cut เคร่ืองมือลกัษณะน้ีจะเป็นกำรสร้ำงร่องลึกให้เกิดข้ึนบนผิวไมโ้ดย

กำรกดเคร่ืองมือลงบนเน้ือไม ้ส่วนควำมลึกและต้ืนของกำรกินเน้ือไมข้ึ้นอยู่กบัแรงกดและองศำ

ของเคร่ืองมือท่ีเฉียงและขูดเน้ือไมข้ึ้นมำ เคร่ืองมือแกะไมน้ี้มีคมใบมีดหลำยลกัษณะโดยมีกำรใช้

งำนดงัน้ี 1. คมมีดเป็นตวัว ีใชใ้นกำรเสำะร่อง ท ำให้เกิดเส้นท่ีคมส่วนจะมีขนำดเล็กหรือใหญ่ข้ึนอยู่

กบักำรกดใหกิ้นเน้ือไม ้2. คมมีดเป็นตวัยู ใชใ้นกำรเสำะร่อง ท ำให้เกิดเส้นท่ีมีควำมคมและมีขนำด

ใหญ่เท่ำกบัใบมีดตวัยูนั้น ๆ 3. คมมีดหัวตดั เป็นใบมีดส ำหรับเปิดผิวหน้ำของไม ้ควำมกวำ้งของ

กำรแกะไมจ้ะเท่ำกบัขนำดใบมีดหัวตดันั้น 4. คมมีดหัวเฉียง ซ่ึงจะมีควำมเฉียงประมำณ 45 องศำ 

เป็นใบมีดท่ีสำมำรถเสำะร่องท ำให้เกิดเส้นขนำดเล็กหรือใช้ส ำหรับเปิดหน้ำผิวไม ้ก็ได ้ในกำรใช้

เคร่ืองมือแกะไมน้ี้จะใชใ้นกำรเก็บรำยละเอียดของผลงำน ในขั้นตอนสุดทำ้ยในกำรสร้ำงพื้นผวิ 

 

 

 

ภาพท่ี 41  เหลก็กล้าปลายแหลม 
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ภาพท่ี 43  ส่ิวแกะไม้ 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.3 ส่ิวแกะไม้ มีลกัษณะคลำ้ยกบัเคร่ืองมือแกะไมแ้ต่มีขนำดใหญ่กวำ่ เวลำแกะ

ใช้ร่วมกบัคอ้นไมห้รือคอ้นยำง ใช้ส ำหรับเปิดหน้ำผิวไมใ้นโครงสร้ำงหลกัสำมำรถใช้คอ้นตอก

เพื่อให้น ้ ำหนกักำรกดของส่ิวกินเน้ือไมไ้ดใ้นวงกวำ้งและรวดเร็ว ลกัษณะของซ่ิวแกะไม ้ลกัษณะ

ของใบมีดมีอยู ่2 ลกัษณะ คือ 1. ใบมีดท่ีเป็นหวัตดัใชส้ ำหรับเปิดหนำ้ผวิไมใ้หล้งลึกไปในแต่ละชั้น

ของผิวไมอ้ดั ดว้ยกำรตอกหรือขดูก็ได ้2. ใบมีดท่ีเป็นใบมีดโดง้ คลำ้ย ๆ กบัเครืองมือแกะไมท่ี้เป็น

ตวัยู แต่มีขนำดใหญ่กวำ่ ใบมีดลกัษณะน้ีจะเปิดเน้ือไมใ้ห้ลงลึกเป็นร่อง หรือเส้นท่ีมีขนำดใหญ่ตำม

ลกัษณะของใบมีด ซ่ิวแกะไมน้ี้มี 2 ลกัษณะใบมีดก็จริง แต่มีขนำดท่ีแตกต่ำงกนัหลำยขนำดตั้งแต่

เล็กจนถึงใหญ่ กำรใชง้ำนใชต้ำมเน้ือท่ีท่ีตอ้งกำรแกะ เพื่อควำมรวดเร็วของกำรท ำงำน 

 

 

  

  

  

 

 

 

ภาพท่ี 42  เคร่ืองมือแกะไม้ 
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3.4.3.4 เหล็กตอกรู หรือตุ๊ดตู่  ผลิตจำกเหล็กคำร์บอนสูง และผำ่นกระบวนกำรชุบ
แข็ง ส่วนปลำยจะมีควำมแข็งแรงทนทำน เวลำตอกใช้ร่วมกบัคอ้นเหล็ก เหล็กตอกรู หรือตุ๊ดตู่มี
หลำกหลำยขนำดให้เลือกใช้ตำมควำมเหมำะสมโดยปกติจะใชส้ ำหรับเจำะรู ทองเหลือง ทองแดง 
ยำง หนงั สติก ผำ้ใบ กระดำษ แต่ในงำนสร้ำงสรรค ์น ำมำสร้ำงพื้นผวิให้เกิดเป็นร่องรูปวงกลมหรือ
เจำะรูเป็นวงกลมในขนำดต่ำงๆ และสำมำรถน ำเหล็กตอกรูน้ี  วำงเอียงตอกตะแคง ให้กินเน้ือไมใ้น
บำงส่วน คลำ้ยๆกบักำรใชส่ิ้วปลำยโคง้ กำรต่อใหผ้สมผสำนกนัสำมำรถสร้ำงพื้นผวิท่ีดูน่ำสนใจได ้

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3.5 ค้อน  เป็นเคร่ืองมือช่ำงพื้นฐำนใชส้ ำหรับกำรเคำะ กำรตี กำรตอก กำรทุบ 
ลงบนวสัดุอ่ืนเช่น ตะปูเหล็กสกดั ส่ิวแกะไมเ้ป็นตน้ คอ้นมีอยู่หลำยรูปแบบและท ำข้ึนจำกหลำย
วสัดุ ทั้งคอ้นปอนด์ คอ้นเหล็ก คอ้นยำง คอ้นไม ้แต่โดยโครงสร้ำงพื้นฐำนท่ีเหมือนกนั คือ ดำ้มจบั
และหวัคอ้น ซ่ึงหัวคอ้นจะมีน ้ ำ หนกัมำก ส่วนของดำ้มจบั เพื่อน ้ ำหนกัในกำรตอก หัวคอ้นท่ีหนกั
มำกและตอกด้วยควำมเร่งมำก แรงท่ีไดจ้ำกคอ้นก็จะยิ่งมำกตำมไปดว้ย คอ้นท่ีจะเลือกใช้ในกำร
ท ำงำน คือคอ้นเหล็ก คอ้นยำง และคอ้นไม ้โดยคอ้นแต่ละชนิดจะใชป้ระโยชน์ไม่เหมือนกนั คอ้น
เหล็กส่วนมำกมกัจะใชก้บัวสัดุท่ีแข็งเป็นตวัตอก หรือตวัตอกท่ีเป็นเหล็กเช่นใชก้บัเหล็กตอกรูและ 
เหล็กกลำ้ปลำยแหลม เพรำะตอ้งกำรแรงกระแทกท่ีมำก ถึงจะสำมำรถแกะเน้ือไมใ้ห้เป็นรูปร่ำงได ้
คอ้นยำงและคอ้นไมใ้ชก้บัส่ิวแกะไม ้เพรำะตอ้งกำรควำมยดืหยุน่ในกำรแกะเน้ือไมส่้วนขนำดของ
คอ้นและน ้ำหนกัมือ ในกำรตอกข้ึนอยูก่บักำรตอ้งกำรแกะในควำมลึกหรือควำมต้ืนลงบนผวิไม ้

 
 
 
 

ภาพท่ี 44  เหลก็ตอกรู หรือตุ๊ดตู่ 
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3.4.3.6 เกรียง เป็นเคร่ืองมือท่ีน ำมำใช้ปำด ฉำบ อุด ขูด ซ่อมแซม หรือกำรขูดท ำ
ควำมสะอำดพื้ นผิว ลักษณะทั่วไปของเกรียงท ำมำจำก เหล็กหรือสแตนเลสทรงแบนรูป
ส่ีเหล่ียมผืนผำ้ หรือรูปทรงสำมเหล่ียม ดำ้มจบัท่ีมีควำมแข็งแรงท ำจำกไมห้รือพลำสติกแข็ง กำรใช้
เกรียงในกำรท ำงำนส่วนมำกจะเป็นกำรขูดให้เกิดลำยเส้น และกำรปำดผิวหนำ้ของเน้ือไมห้ลงัจำก
กำรแกะสลกัจำกเคร่ืองมือแกะไมต่้ำงๆเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้เศษไมห้รือเส้ียนไมต่้ำงๆหลุดออกมำ
และมีควำมเรียบบของพื้นผวิดำ้นบนของไมม้ำกข้ึน 
 

 

 

 

 

 
3.4.3.7 หินเจียรอมยิม้ มีลกัษณะหัวเป็นหินท่ีมีควำมหยำบ มีแกนเหล็กขนำด 6 

มิลลิเมตร ซ่ึงใชร่้วมกบัสวำ่นไฟฟ้ำทัว่ไป กำรใชง้ำนปกติใชส้ ำหรับกำรเจีย ลบคม ลบัคม มีด เหล็ก

ชุบแข็งต่ำงๆ แต่ส ำหรับกำรใช้งำนในกำรท ำงำน ใชส้ ำหรับลบเส้ียนไมห้รือขำดตำมร่องท่ีมีควำม

ภาพท่ี 45  ค้อนเหลก็ค้อนยางและค้อนไม้ 

ภาพท่ี 46  เกรียงขดูสีแบบต่างๆ 
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ภาพท่ี 47  หินเจียรอมยิม้ 

หยำบมำกเกินไป โดยหินเจียรอมยิม้น้ีมีหลำยรูปทรงเช่น รูปทรงกลม รูปทรงกระบอก รูปทรงกรวย 

รูปทรงโคง้ หัวแหลม หัวมน กำรใชง้ำนข้ึนอยูก่บัลกัษณะพื้นท่ีของเน้ือไมท่ี้ตอ้งกำร เจียออกหรือ

ตอ้งกำรขดัให้เรียบ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัแรงกดและองศำของกำรเจียรในผลงำน นอกจำกนั้นลกัษณะกำร

ขดัให้เรียบน้ียงัสำมำรถสร้ำงพื้นผวิท่ีมีควำมหยำบและเรียบแตกต่ำงกนั และสำมำรถสร้ำงจุด สร้ำง

เส้นตรง เส้นโคง้ในควำมเรียบท่ีแตกต่ำงกนัสำมำรถเพิ่มควำมพิเศษในผลงำนไดอี้กดว้ย 

 

  

 

 

 

3.4.3.8 ทริมเมอร์เจาะไม้ เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ำท่ีใชก้ำรหมุนของมอเตอร์เป็นตวัหมุน
ใบมีดเพื่อกดัเซำะไม ้ทิมเมอร์เป็นอุปกรณ์อเนกประสงค์ส ำหรับงำนไม ้สำมำรถใช้เจำะ เซำะร่อง 
กดัลวดลำย ฉลุ กดังำนโค้ง ทิมเมอร์สำมำรถสร้ำงจุด เส้น หรือแม้กระทัง่กำรเปิดหน้ำผิวไม้ใน
บริเวณกวำ้ง นอกจำกนั้นทิมเมอร์สำมำรถตั้งระดบัของหวัของใบมีดใหกิ้นเน้ือไม ้ในระดบัควำมลึก
ต่ำงๆตำมควำมตอ้งกำรได ้ลกัษณะหวัใบมีดก็สำมำรถเปล่ียนไดห้ลำยแบบเช่น แบบหวัแหลม แบบ
หวัโคง้ แบบหวัตดั โดยลกัษณะของหวัใบมีดแหลมส่วนมำกจะใชใ้นกำรสร้ำงใหเ้กิดจุดหรือเส้นใน
ขนำดท่ีแตกต่ำงกนัออกไปตำมควำมลึกท่ีตั้งไว ้หัวใบมีดท่ีเป็นรูปโคง้ ในกำรเจำะตดั เน้ือไมจ้ะมี
ลกัษณะใกลเ้คียงกบัใบมีดหวัแหลม แต่จะมีควำมแตกต่ำงกนัของกน้ควำมลึกของเส้นหรือจุด โดย
หวัแหลมจะเป็นรูปตวัวแีละ หวัโคง้จะเป็นรูปตวัยู ส่วนลกัษณะของใบมีดหวัตดั นิยมใชใ้นกำรเจำะ
เปิดพื้นท่ีบริเวณกวำ้ง แสดงลกัษณะพิเศษของแต่ละชั้นไมข้องไมอ้ดัเพื่อสร้ำงระยะและควำมลึก
ควำมต้ืนท่ีแตกต่ำงกัน ทริมเมอร์กัด เซำะไม้จะสร้ำงลกัษณะพื้นผิวท่ีมีขอบคมใช้ส ำหรับสร้ำง
โครงสร้ำงหลกัในพื้นท่ีกวำ้ง รวมถึงยงัสำมำรถใช้ในกำรเก็บรำยละเอียดของเส้นขนำดใหญ่และ
ขนำดกลำงได ้ส่วนเส้นขนำดเล็กตอ้งใช้เคร่ืองมือแกะไม ้หรือเหล็กกลำ้ปลำยแหลมในกำรขูดขีด 
ทิมเมอร์เป็นอุปกรณ์ท่ีสร้ำงควำมสะดวกในกำรกดัเซำะเน้ือไม ้ สำมำรถสร้ำงจุด เส้น พื้นผิว ได้
ตำมควำมตอ้งกำร แต่ดว้ยทริมเมอร์เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ำอำจมีขอ้เสียคือไม่สำมำรถท ำงำนต่อเน่ืองได้
นำน เพรำะมอเตอร์ไฟฟ้ำจะร้อนเกินไป และขอ้ควรระมดัระวงัจำกกำรใชท้ริมเมอร์อีกอยำ่งหน่ึงคือ
กำรสะบดัออกของตวัทริมเมอร์ เน่ืองจำกใบมีดของทิมเมอร์ จะสำมำรถ กดั เจำะเน้ือไมไ้ดร้อบหัว
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ใบมีดทั้ง 360 องศำ  และกำรหมุนของมอเตอร์เม่ือวำงลงบนแผน่ไมจ้ะหมุนไปทำงดำ้นขวำ ดงันั้น
กำรจบัทริมเมอร์ให้ใบมีดกดัเซำะเน้ือไมใ้นทำงดำ้นซ้ำยหรือดำ้นขวำของใบมีด หรือแมก้ระทัง่กำร
ดนัไปขำ้งหน้ำหรือดึงเขำ้หำตวั จึงมีควำมส ำคญัและมีควำมแตกต่ำงกนั ในทิศทำงกำรท ำงำนของ
ใบมีดดำ้นบนดำ้นล่ำงดำ้นซำ้ยดำ้นขวำ จะเกิดอำกำรสบดัออกหรือดูดเขำ้ในกำรกินเน้ือไม ้  ท่ำทำง
ในกำรจบัทั้งควำมแน่นและควำมมัน่คง เป็นส่ิงส ำคญัในกำรบงัคบัทิศทำง และป้องกนัอนัตรำยจำก
กำรสะบดัของทิมเมอร์จำกกำรท ำงำนได ้

 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

 
3.4.4 คุณลกัษณะอุปกรณ์ในการสร้างน า้หนักด้วยหมึกพิมพ์  
จำกกระบวนกำรกำรสร้ำงพื้นผิวบนแผ่นไม้สู่กระบวนกำรกำรอ่ำนหมึกพิมพ์บนผิว 

รำยละเอียดคุณลกัษณะของวสัดุและอุปกรณ์ในกำรสร้ำงพื้นผิวดงัท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้ กำรแกะ กำรขูด 
กำรเจำะสร้ำงพื้นผิวให้มีระยะควำมลึกควำมต้ืนท่ีแตกต่ำงกนั เพื่อเตรียมพร้อม ในกระบวนกำร
ต่อไปคือกำรอดัหมึกพิมพก์ระบวนกำรน้ีมีควำมส ำคญัไม่แตกต่ำงกนัจำกกำรสร้ำงพื้นผวิ เพรำะเป็น

ภาพท่ี 48  ทริมเมอร์เจาะไม้และดอกทริมเมอร์แบบต่างๆ 
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ภาพท่ี 49  หมึกพิมพ์สีต่างๆ 

กำรแสดงให้เห็นถึงรำยละเอียดควำมชดัเจนของผิวไมแ้ละเส้ียนไมใ้ห้ปรำกฏข้ึน โดยมีรำยละเอียด
ของวสัดุและอุปกรณ์ในกำรอดัหมึกพิมพด์งัน้ี  
    3.4.4.1 หมึกพิมพ์ หมึกพิมพส์ ำหรับกระบวนกำรกำรท ำภำพพิมพน์ั้น มีหมึกพิมพ์

ให้เลือกใช้ตำมเทคนิคภำพพิมพ์หลำยชนิดเช่น หมึกพิมพ์ส ำหรับภำพพิมพ์แกะไม้ หมึกพิมพ์

ส ำหรับภำพพิมพ์โลหะ หมึกพิมพส์ ำหรับภำพพิมพหิ์น หมึกพิมพส์ ำหรับภำพพิมพต์ะแกรงไหม 

โดยในผลงำนชุดน้ีใช้หมึกพิมพส์ ำหรับภำพพิมพแ์กะไมห้รือภำพพิมพ ์wood cut ซ่ึงลกัษณะหมึก

พิมพ์มีควำมขน้ควำมละเอียดท่ีพอดี รวมถึงรำคำท่ียอ่มเยำ กว่ำหมึกพิมพข์องภำพพิมพโ์ลหะและ

ภำพพิมพหิ์น ซ่ึงมีควำมละเอียดสูงและมีรำคำแพงกวำ่ สีของหมึกพิมพท่ี์เลือกใชคื้อ สีด ำ สีน ้ำเงิน สี

น ้ำตำล สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีขำว รวมถึง หมึกmedium ซ่ึงเป็นตวัผสมเพื่อให้เกิดควำมใสของเน้ือ

สี หมึกพิมพ์ในสีต่ำงๆเม่ือน ำมำใช้จะต้องมีกำรผสมสีตำมสัดส่วนควำมเหลว ควำมเข้มข้นท่ี

พอเหมำะ เพรำะควำมขน้ของหมึกพิมพมี์ควำมส ำคญั ต่อกระบวนกำรกำรอดัหมึกพิมพแ์ละกำรเช็ค

หมึกพิมพต่์อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.2 ตัวผสมหมึกพมิพ์ หมึกพิมพท่ี์ใชส้ ำหรับกำรท ำภำพพิมพแ์กะไมห้รือหรือ
ภำพพิมพ์ wood cut นั้นมีควำมเหนียวและเขม้ขน้ เพรำะกระบวนกำรพิมพ์ของภำพพิมพ์แกะไม ้
จะตอ้งใชลู้กกล้ิงตีหมึกพิมพใ์ห้เรียบเนียนและมีจ ำนวนหมึกมำกพอบนลูกกล้ิง ก่อนท่ีจะกล้ิงลงบน
แม่พิมพ์ไม้เตรียมไว ้ให้มีจ  ำนวนหมึกติดอยู่บนผิวหน้ำและท ำกำรพิมพ์ให้หมึกพิมพ์ติดลงบน
กระดำษฉะนั้นควำมเขม้ขน้ของหมึกพิมพจึ์งมีควำมเขม้ขน้ส ำหรับภำพพิมพแ์กะไม ้แต่เม่ือน ำมำใช้
กบัผลงำนจะตอ้งท ำกำรผสม ตวัผสมท่ีท ำให้หมึกพิมพ์นั้นมีควำมเหลวมำกข้ึน ซ่ึงนั่นควรผสม
น ้ ำมนัลินสีดและน ้ ำมนัซกัแห้ง โดยคุณสมบติัของ 2 ตวัผสมน้ีมีควำมแตกต่ำงกนัคือ น ้ ำมนัลินสีด 
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สำมำรถท ำให้หมึกพิมพมี์ควำมเหลวมำกข้ึนแต่จะท ำให้หมึกพิมพน์ั้นแหง้ชำ้ ดงันั้นจึงตอ้งใชน้ ้ำมนั
ซกัแห้ง เขำ้ผสมร่วมดว้ยเพรำะน ้ำมนัซกัแห้งจะเป็นตวัท ำใหห้มึกพิมพท่ี์ใชมี้ควำมเหลวและแหง้ใน
ระยะเวลำท่ีเร็วข้ึน 2 ตวัผสมน้ีควรใชใ้นปริมำณท่ีพอๆกนัเพรำะถำ้หำกใชต้วัใดตวัหน่ึงมำกเกินไป
อำจท ำใหแ้หง้ชำ้มำก หรือแหง้เร็วเกินไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4.3 เกรียงผสมสี หมึกพิมพ์ท่ีใช้มีสีท่ีแตกต่ำงกัน แต่ไม่สำมำรถน ำสีท่ีมีอยู่มำใช้ได้

โดยตรงเลย เพรำะสีมีควำมสดและไม่ตรงตำมควำมตอ้งกำร ดงันั้นจึงตอ้งมีกำรผสมสีของหมึก

พิมพใ์ห้ตรงตำมควำมตอ้งกำรในแต่ละส่วนของค่ำน ้ ำหนกั ท่ีก ำหนดไวใ้นแต่ละส่วนของผลงำน 

เกรียงมีหลำยลกัษณะทั้งควำมยำว ควำมสั้น หัวมน หัวโคง้ หัวตดั รวมถึงควำมหนำของโลหะท่ีมี

ควำมแข็ง ควำมนุ่ม ควำมยืดหยุ่นส ำหรับกำรเกล่ียและผสมสีให้เขำ้กนั สำมำรถเลือกใชต้ำมควำม

ตอ้งกำร นอกจำกเกรียงยงัมีอุปกรณ์อยำ่งอ่ืนท่ีใชร่้วมดว้ยเช่นโตะ๊ผสมหมึกหรือถำดผสมหมึก ท่ีพื้น

มีควำมเรียบ รวมถึงแปลงท่ีใชค้นผสมหมึกพิมพ ์น ้ำมนัลินสีดและ น ้ำมนัซกัแหง้ใหเ้ขำ้กนั 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 50  ตัวผสมหมึกพิมพ์น า้มนัลินสีดและน า้มนัซักแห้ง 

ภาพท่ี 51  เกรียงผสมสีขนาดต่างๆ 
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ล า
ดับ

ที่
  อุปกรณ์ ลักษณะพ้ืนผิว หลังกระบวนการอัดหมึก ลักษณะพิเศษ

การตอกเป็นจุด 

การตอกเพ่ือสร้างจุด จุดให้มีขนาดเล็ก

หรือใหญ่จะตามความลึกที่เจาะ จาก

การตอกสรมารถงัดเนือ้ไม้ข้ึนมา จะ

เกิดรอยแตก เพ่ิมพ้ืนผิวใหม่

การขูดตามแนวเส้ียนไม้

การขูดตามแนวเส้ียนของไม้ จะเกิด

เส้นที่ระลึกแต่มีเส้ียนไม้นอ้ย และ

ความตรงจะถูกบังคับด้วยลายไม้ 

การขูดตามแนวเส้ียนไม้

การขูดตามแนวขวางเส้ียนของไม้ จะ

เกิดเส้นที่มีเส้ียนมาก  และ ความตรง

จะบังคับง่าย

การขูดแบบผสม

การขูดในทิศทางที่ผสมผสาน จะมี

เส้ียนไม้เกิดข้ึนหลายลักษณะตาม

ทิศทางที่ขูดตามหรือขวางเส้นของไม้

2

เคร่ีองมือแกะไม้ มีความคมใชใ้นพ้ืนที่ขนาดเล็ก

ใชใ้นพ้ืนที่ขนาดเล็ก ใบมีดที่มีความคม

จากตัดผ่านเนือ้ไม้ด้วยความง่าย ท าให้

เส้นและลวดลายที่เกิดมามีความคม

เส้ียนไม้จะนอ้ยมาก

1 เหล็กกล้าปลายแหลม

ตารางท่ี 11  สรุปลักษณะพิเศษของอุปกรณ์ในการท างาน 
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ล า
ดับ

ที่

  อุปกรณ์ ลักษณะพ้ืนผิว หลังกระบวนการอัดหมึก ลักษณะพิเศษ

3

ส่ิวแกะไม้ หัวใบมีดแบบโค้ง ความลึกมีความโค้ง

ด้วยความโค้งของคมมีดท าให้

แกะง่ายและเส้ียนไม้เกิดข้ึนนอ้ย 

ส่วนที่มีความลึกจะมีความโค้ง

หมึกอาจอยู่ในร่องได้นอ้ย

4

ส่ิวแกะไม้ หัวใบมีดแบบตัด เปิดผิวหนา้เนือ้ไม้

ด้วยความคมมีดที่แบน จะเป็น

การเปิดหนา้ผิวไม้ สามารถดึงฉีก

เนือ้ไม้ออกเพ่ือเพ่ิมลักษณะเส้ียน

ไม้ ให้เห็นชดัเจนมากข้ึนได้

ตอกแบบตรง

ความลึกข้ึนอยู่กับน้ าหนกัมือการ

ตอก ตอกนอ้ยอาจจะสร้างให้เป็น

เส้นรูปวงกลม แต่เมื่อตอกมาก

ข้ึนไม้จะหลุดติดออกมาเป็นรูป

วงกลมทรงลึก

ตอกแบบเฉียง

ตอกแบบเฉียง ลวดลายจะมี

ความโค้งรูปทรงคล้าย กับการใช้

สิวหัวโค้ง แต่ความคมจะนอ้ย

กว่าท าให้ขอบอาจเกิดเส้ียนไม้ข้ึน

ได้

6

หินเจียรอมย้ิม การหมุนคล้ายการขัด

มีเส้ียนไม้นอ้ยเกิดจากการหมุน

คล้ายการขัดด้วยกระดาษทราย 

สามารถสร้างพ้ืนผิวได้แต่ไม่ลึก

มากนกั

5

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

                 เหล็กตอกรู

ตารางท่ี 12  สรุปลักษณะพิเศษของอุปกรณ์ในการท างาน (ต่อ1) 
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3.5 การสร้างสรรค์ผลงานจริง 
กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนจริงจะยึดตำมลกัษณะโครงสร้ำงรูปทรง โครงสีและน ้ ำหนักของ

ผลงำนตน้แบบท่ีไดเ้ลือกไว ้เพื่อป้องกนักำรผิดพลำดโครงสร้ำงหลกัทำงองค์ประกอบศิลป์ ท่ีอำจ

เกิดข้ึนจำกกำรร่ำงภำพท่ีขยำยให้ใหญ่ข้ึน โดยจะใช้รูปทรงท่ีเป็นหลักของผลงำนในกำรจดัหำ

องคป์ระกอบจำกขนำดของไมท่ี้จะสร้ำงสรรคจ์ริง ส่วนรำยละเอียดท่ีมีอยูใ่นผลงำน เล็กๆนอ้ยๆจะ

ถูกสร้ำงสรรค์ข้ึนใหม่ตำม ลักษณะพื้นท่ีและพื้นผิวบนไม้จริง ตำมกำรถ่ำยทอดทำงอำรมณ์ 

ควำมรู้สึกท่ีเกิดข้ึน แต่กำรสร้ำงสรรคเ์ปล่ียนแปลงไปของโครงสร้ำงเล็กๆ จะตอ้งไม่ส่งผลกระทบ

ล า
ดับ

ที่

  อุปกรณ์ ลักษณะพ้ืนผิว หลังกระบวนการอัดหมึก ลักษณะพิเศษ

7

ดอกทริมเมอร์แบบหัวตัด

เส้นมีความคม หัวใบมีดตัดขนาด

ใหญ่ใชส้ าหรับเปิดพ้ืนที่แต่ละชัน้

 ส่วนหัวขนาดเล็ก สามารถใช้

เดินเส้นตามซอกบริเวณเล็กๆได้

8

ดอกทริมเมอร์แบบหัวโค้ง

ใชใ้นการเดินเส้นที่มีความลึกเป็น

รูปโค้ง แต่หัวใบมีดขนาดใหญ่

หากขุดลึกจะใชเ้วลานานและ

คอนโทรลยาก 

9

ดอกทริมเมอร์แบบหัวแหลม 

ใชไ้ด้ดีในการเดินเส้นทั้งขนาด

เล็กและขนาดใหญ่

ตารางท่ี 13  สรุปลักษณะพิเศษของอุปกรณ์ในการท างาน (ต่อ2) 
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ต่อรูปทรงหลกัและโครงโดยรวมของผลงำน เพื่อจุดมุ่งหมำยจำกภำพร่ำงท่ีตั้งใจและวำงไว ้เทคนิค

และวธีิกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนจริง จึงมีกระบวนกำรขั้นตอนท่ีส ำคญัดงัน้ี 

3.5.1 กระบวนกำรเตรียมพื้นผวิสู่กำรร่ำงภำพ 
จำกกระบวนกำรกำรสร้ำงภำพร่ำงสู่กำรเตรียมพื้นผิวของแผ่นไม้ท่ีจะใช้ในกำรสร้ำง

ผลงำนจริง ควำมหนำของไมอ้ดัท่ีเลือกใชมี้ขนำด 10 - 20  มิลลิเมตร ซ่ึงบำงช้ินงำนก็อำจใชแ้ผน่ไม้
อดัควำมหนำ 10 มิลลิเมตร 2 แผน่มำประกบกนัเพื่อกำรท ำงำนท่ีง่ำยข้ึนในกำรเจำะและแกะเน้ือไม้
ออก โดยไมอ้ดัท่ีเลือกใช้ตอ้งสังเกตลวดลำยของไมอ้ดัทั้งดำ้นหนำ้และดำ้นหลงัเพรำะลวดลำยทั้ง
สองดำ้นจะไม่เหมือนกนั ยิ่งผลงำนท่ีมีขนำดใหญ่ท่ีใช้ไมอ้ดั 2 แผน่ต่อกนัควรสังเกตลวดลำยให้มี
ควำมต่อเน่ือง ตรงระหว่ำงช่วงรอยต่อเพื่อมิให้ผลงำนดูแยกออกจำกกนัเม่ือวำงคู่กนั โดยลวดลำย
ของไมอ้ดัจะมีอยู่ประมำณ 3 ลกัษณะคือลำยเส้นตรง ลำยเส้นโคง้แบบเป็นรูปภูเขำ ลำยเส้นจุดจะ
เห็นเป็นรูปตำไม ้ควรเลือกสีของเน้ือไมแ้ละลำยเส้นของไมใ้ห้คลำ้ยคลึงกนั  เม่ือเลือกพื้นผิวและ
ลวดลำยของไมไ้ดแ้ลว้ ล ำดบัต่อไปเปรียบเทียบกบัภำพร่ำงท่ีจะน ำมำใชว้ำ่มีส่วนไหนของพื้นท่ีวำ่ง
ท่ีจะสำมำรถโชวล์ำยไมห้รือตำไมท่ี้มีควำมสวยงำมและมีควำมพิเศษไดบ้ำ้ง หลงัจำกนั้นใชสี้ขำวทำ
รองพื้นแลว้เวน้ส่วนท่ีตอ้งกำรจะโชวล์ำยไมใ้ห้เห็น กำรใชสี้ขำวในกำรทำรองพื้นใชท้ำประมำณ 3 
คร้ังแต่ละคร้ังจะใช้สีขำวบำงๆทำในคร้ังแรกรอให้แห้งหลงัจำกนั้นเร่ิมทำชั้นท่ี 2 โดยเวน้ลำยไม้
ส่วนท่ีส ำคญัและตอ้งกำรโชวไ์ว ้รอให้แห้งหลงัจำกนั้นค่อยเพิ่มควำมเขม้ของเน้ือสีในกำรทำคร้ังท่ี 
3 ในส่วนท่ีเป็นรูปทรงหลกัเป็นบริเวณพื้นท่ีท่ีจะท ำกำรเจำะตดัเน้ือไมอ้อก ในส่วนของสีขำวท่ีตอ้ง
ทำรองพื้นก่อนเพื่อควำมชัดเจนในส่วนของกำรร่ำงภำพและในกำรใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือ ตดั เจำะ 
เดินเส้น สร้ำงรำยละเอียดในผลงำนต่อไป  

กำรร่ำงภำพบนพื้นผิวท่ีท ำกำรรองพื้นด้วยสีขำวแล้ว จะร่ำงด้วยเมจิกในส่วนของ
โครงสร้ำงหลกั เขียนร่ำงรำยละเอียดของรูปทรงต่ำงๆ กำรทบัซอ้นของเส้นรวมถึงรูปใบหนำ้คนใน
โครงหนำ้หลกั ท่ีมีขนำดใหญ่และขนำดกลำง รำยละเอียดของลำยเส้น Background รวมถึงลำยเส้น
ทั้งหมดท่ีจะตอ้งใชอุ้ปกรณ์เจำะตดัและแกะเน้ือไมอ้อกของแต่ละชั้นไมใ้นกระบวนกำรต่อไป 
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การทาสีขาวบางๆลงบนเน้ือไม้ท่ี มี

ลวดลายควรดูจากภาพร่าง วา่ส่วนใดท่ี

จะสามารถโชวล์ายไม้หรือตาของไม ้

ให้เวน้ระยะหรือใชสี้ขาวท่ีมีความบาง
ทาในการรองพื้นชั้นแรก 

การร่างดว้ยปากกาเมจิก จะให้ความ

คมชดัในขณะท่ีใช ้ทริมเมอร์แกะไม ้

เพราะในช่วงเวลาท างานจะมีผงไม้

จ  านวนมาก ฟุ้งกระจายการใชป้ากกา

เมจิกจะเห็นชดัเวลาท างาน 

การร่างภาพในผลงานขนาดใหญ่ท่ี

ตอ้งใช้แผ่นไม้ 2 แผ่นต่อกัน ควร

ค านึงถึงลักษณะของลายไม้และ

เน้ือไม้ในช่วงรอยต่อให้มีความ

คล้ายคลึงกัน หรือใช้แผ่นไม้ท่ีมา

จากโรงงานผลิตและล็อตการผลิต

เดียวกนั 

ภาพท่ี 52  กระบวนการเตรียมพืน้ผิวสู่การร่างภาพ 
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3.5.2 กำรแกะไมส้ร้ำงพื้นผวิ  
จำกกำรน ำเศษแผ่นไมข้องไมท่ี้จะน ำมำสร้ำงผลงำน มำทดสอบหักดูชั้นไมด้ำ้นใน โดย

ค ำนึงถึงลักษณะทิศทำงของเส้ียนไม้ลักษณะของสีเน้ือไม้รวมถึงควำมหนำของแต่ละชั้นไม ้
หลงัจำกนั้นท ำกำรแบ่งควำมลึกในแต่ละรูปทรง วำ่ในแต่ละส่วนจะใชค้วำมลึกควำมต้ืนในระยะใด 
โดยหลกัใหญ่ๆแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ รูปทรงท่ีอยู่ส่วนหน้ำจะใช้กำรแกะในระยะต้ืนท่ีสุด รูปทรง
หลกัหรือรูปทรงท่ีอยูส่่วนกลำงจะใชร้ะยะกำรแกะในควำมลึกระดบักลำง และรูปทรงท่ีอยูใ่นระยะ
หลงัหรือแบล็คกรำวจะใช้กำรแกะในควำมลึกท่ีสุด โดยค ำนึงถึงวำ่แต่ละระยะจะเจำะและเปิดเน้ือ
ไมแ้ลว้จะเจอชั้นไมใ้นส่วนไหนและสีอะไรเป็นส ำคญั เม่ือแบ่งระยะกำรแกะเน้ือไมใ้นโครงหลกั
ใหญ่ๆแลว้ อำจเขียนใส่เลขก ำกบัระยะกำรแกะเน้ือไมไ้วเ้พื่อป้องกนักำรสับสนในหลำยๆรูปทรง 
นอกจำกนั้นยงัมีระยะของรำยละเอียดท่ีใช้เน้นรูปทรงให้ลึกและต้ืนสร้ำงควำมชัดเจนในแต่ละ
รูปทรงอีกดว้ย  

หลงัจำกกำรแบ่งระยะและกำรใส่เลขท่ีใชก้ ำกบัระยะกำรแกะชั้นเน้ือไมแ้ลว้ กำรแกะสร้ำง
พื้นผวิในขั้นตอนแรกจะใชท้ริมเมอร์หวัใบมีดตวัวหีรือใบมีดตวัยกู็ไดเ้ดินเส้น ในควำมลึกต่ำงๆตำม
ชั้นระยะเน้ือไมท่ี้ไดใ้ส่เลขก ำกบัไว ้เส้นท่ีมีควำมลึกแตกต่ำงกนัจะเป็นตวัก ำหนดควำมลึกของแต่
ละส่วนของผลงำน เม่ือเดินเส้นทั้งหมดเรียบร้อยแลว้หลงัจำกนั้น ใช้หัวทิมเมอร์ท่ีเป็นแบบใบมีด
หวัตดัและมีขนำดใหญ่ข้ึนท ำกำรแกะเปิดหน้ำชั้นไมใ้ห้มีวงกวำ้งข้ึนโดยเน้นกำรสร้ำงรูปทรงหลกั 
ท่ีเป็นรูปทรงลำยเส้นโครงสร้ำงของมนุษย ์ลำยเส้นดงักล่ำวจะมีกำรทบัซ้อนกนัและสร้ำงควำมรู้สึก
ให้เกิดควำมนูนข้ึนมำจำกผลงำน ดงันั้นจะตอ้งแกะพื้นท่ีว่ำงด้ำนขำ้งออกให้หมดแต่ยงัคงอยู่ใน
ระยะควำมลึกระดบักลำงตำมท่ีก ำหนดไวต้ั้งแต่แรก  

เม่ือกำรแกะดว้ยทิมเมอร์หัวขนำดใหญ่ในรูปทรงหลกัเสร็จเรียบร้อยแลว้ หลงัจำกนั้นร่ำง
รำยละเอียดซอกมุมกำรทบัซ้อนของรูปทรงลำยเส้นต่ำงๆดว้ยเมจิก และเปล่ียนหัวทิมเมอร์โดยใช้
ใบมีดรูปทรงหัวตดัท่ีเล็กท่ีสุด ท ำกำรเจำะเก็บรำยละเอียดโครงสร้ำงล ำตวัของมนุษยท่ี์เป็นลำยเส้น
ซบัซ้อน ในกำรท ำงำนแกะโครงสร้ำงของลำยเส้นจะตอ้งค ำนึงถึง มุมเหล่ียมท่ีมีขนำดเล็ก เพรำะถำ้
ไม่ระวงัอำจท ำใหไ้มห้กัหรือขำดออกจำกกนัได ้หลงัจำกนั้นใชใ้ชสิ้วขนำดเล็กเก็บรำยละเอียด ส่วน
ท่ีเป็นมุม ส่วนท่ีเป็นเหล่ียม ท่ีใบมีดของทิมเมอร์ไม่สำมำรถซอกซอนได ้และสร้ำงระยะควำมลึก
ต้ืนท่ีแสดงออกถึงเส้นท่ีทบัซ้อนกนัดว้ยเคร่ืองมือแกะไม ้ขนำดเล็ก ในกระบวนกำรขั้นตอนน้ีจะใช้
ระยะเวลำนำนเพรำะจะค่อยๆสร้ำงพื้นผวิไปทีละส่วนจนเสร็จ  
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เดินเส้นก าหนดความลึกในระยะความ
ลึกท่ีแตกต่างกนั จนทัว่ทั้งผลงาน  
 
 
 
 

แกะพื้นท่ีวา่งออกเพื่อสร้างเส้นนูน ใน
ส่วนของโครงสร้างหลกัหรือ
โครงสร้างร่างกายมนุษย ์ 
 
 
 
 
 
ใชท้ริมเมอร์ในการสร้างพื้นผวิของ
เส้นโครงสร้างร่างกายมนุษย ์
 
 
 
 
ใชเ้คร่ืองมือแกะไมใ้นการสร้างพื้นผวิ
ของเส้นโครงสร้างร่างกายมนุษย ์
 

ภาพท่ี 53  กำรแกะไมส้ร้ำงพื้นผวิ 
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3.5.3 กำรแกะไมส้ร้ำงรูปทรงใบหนำ้มนุษย ์

จำกกำรสร้ำงพื้นผิวขั้นตอนแรกคือกำรเปิดหน้ำไมด้ว้ยทิมเมอร์และซ่ิวในโครงสร้ำงหลกั 
ตลอดจนสร้ำงควำมลึกในแต่ละระดบัชั้นโดยค ำนึงถึง ระยะหนำ้ ระยะกลำง และระยะหลงัของมิติ
ในผลงำนส่วนท่ีอยู่ระยะหน้ำจะเป็นระยะบนสุดซ่ึงจะเป็นพื้นผิวท่ีไม่ไดถู้กแกะหรือถูกแกะน้อย
ท่ีสุด ระยะกลำงจะเป็นระยะท่ีมีกำรแกะเซำะร่องลึกลงไปในผิวไม ้แต่ไม่ลึกมำก ส่วนระยะท่ีลึก
ท่ีสุดของกำรแกะคือระยะหลงัสุด หลงัจำกโครงสร้ำงและระยะทั้งหมดเสร็จส้ิน ล ำดบัต่อไปคือกำร
เก็บรำยละเอียดของใบหนำ้มนุษยใ์นผลงำน  ลกัษณะใบหนำ้จะแสดงอำรมณ์ท่ี เฝ้ำรอคอยควำมหวงั 
ควำมทะเยอทะยำนอยำก อำรมณ์ของกำรไขวค่วำ้อยูต่ลอดเวลำ ในกำรสร้ำงเส้นและรูปทรงใบหนำ้
มนุษยน้ี์ คุณลกัษณะของอุปกรณ์ท่ีใช้สร้ำงรูปทรงและเส้นจะมีเอกลกัษณ์เฉพำะตวัไม่เหมือนกนั
โดยสำมำรถจ ำแนกและมีรำยละเอียดกำรสร้ำงใบหนำ้มนุษยด์งัน้ี 
 ใบหน้ามนุษย์ขนาดเล็กที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างร่างกายมนุษย์ จำกกำรเจำะเปิดเน้ือไมส้ร้ำง
รูปทรงลกัษณะโครงสร้ำงร่ำงกำยมนุษยห์รือโครงสร้ำงหลกัของผลงำนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมี
ระยะควำมลึกท่ีลึกต่อจำกลำยเส้นโครงสร้ำงของมนุษย ์โดยซ่อนรูปทรงของใบหน้ำไวอ้ยู่ใน
ช่องวำ่งของเส้นโครงสร้ำง ซ่ึงลกัษณะในกำรเจำะและท ำเป็นใบหนำ้มนุษยจ์ะมีควำมยำก จะตอ้งใช้
เคร่ืองมือแกะท่ีเล็กลงไปอีกเพรำะช่องว่ำงท่ีมีขนำดเล็ก เคร่ืองมือท่ีใช้คือทิมเมอร์ หัวใบมีดปลำย
แหลมท่ีเล็กท่ีสุด หรือถำ้ช่องมีขนำดเล็กมำกก็อำจตอ้งใชเ้หล็กปลำยแหลมหรือเคร่ืองมือแกะไมรู้ป
ตวัวี เป็นตวัแกะเดินเส้นรูปใบหน้ำคน ต่อจำกนั้นใช้เคร่ืองมือแกะไมห้ัวตดั หรืออำจใช้หวัรูปตวัย ู
ในกำรแกะสร้ำงมิติของใบหน้ำมนุษย ์ในช่องท่ีมีขนำดเล็กในรูปทรงโครงสร้ำงมนุษย ์เพื่อสร้ำง
ควำมพิเศษและควำมน่ำสนใจในผลงำน  

ใบหน้ามนุษย์ขนาดเลก็ที่อยู่นอกโครงสร้างร่างกายมนุษย์ นอกจำกใบหนำ้ของมนุษยข์นำด
เล็กท่ีซ่อนรูปทรงอยูใ่นโครงสร้ำงร่ำงกำยมนุษยแ์ลว้ ยงัมีรูปทรงใบหนำ้มนุษยข์นำดเล็กกระจำยอยู่
ในพื้นท่ีว่ำงนอกโครงสร้ำงหลกัหรือโครงสร้ำงร่ำงกำยมนุษยอี์กด้วย โดยกำรสร้ำงรูปทรงของ
ใบหนำ้น้ีมีควำมง่ำยกวำ่ เพรำะมีพื้นท่ีในกำรท ำงำนท่ีมำกกวำ่โดยสำมำรถใชท้ริมเมอร์ หวัใบมีดรูป
ตวัวีเดินเส้นก ำหนดรูปทรงก่อน แล้วใช้สิวหรือเคร่ืองมือแกะไมส้ร้ำงรูปทรงให้มีมิติและควำม
น่ำสนใจ และเก็บรำยละเอียดจนเสร็จสมบูรณ์ได ้ 

ใบหน้ามนุษย์ขนาดขนาดใหญ่ที่สร้างมิติด้วยเหล็กกล้าปลายแหลม เหล็กกลำ้ปลำยแหลม
เป็นอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้ก ำลงัมำกในกำรกด ลำก ขูดลงบนเน้ือไม ้โดยเส้นจะมีขนำดเล็กหรือขนำด
ใหญ่ข้ึนอยูก่บัแรงกดของมือท่ีกดลงไปบนเน้ือไม ้แต่เหล็กกลำ้ปลำยแหลมน้ีสำมำรถท ำงำนสร้ำง
เส้นท่ีดูพิเศษและอิสระ ซ่ึงเกิดจำกขอบของเส้นจะมีเส้ียนของไมจ้  ำนวนมำกติดโผล่ข้ึนมำ โดย
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ลกัษณะของเส้นท่ีเกิดข้ึนจำกเหล็กกลำ้ปลำยแหลมมีลกัษณะเส้นอยู ่2 ชนิดคือเส้นท่ีขูดขีดตำมลำย
ไมเ้ส้นลกัษณะน้ีจะมีร่องท่ีลึกลำกตำมลำยไมแ้ละขอบเส้นชดั เส้ียนของไมท่ี้เกิดข้ึนจะมีนอ้ย และ
ลกัษณะของเส้นอีกชนิดคือเส้นท่ีขูดขีดขวำงลำยไม้เส้น เส้นชนิดน้ีขอบของเส้น จะมีเส้ียนไม้
เกิดข้ึนจ ำนวนมำก เพรำะถูกตดัขำดจำกปลำยเหล็กแหลม ดงันั้นกำรสร้ำงรูปทรงใบหนำ้มนุษยน้ี์ทิศ
ทำงกำรขดูขีดของเหล็กกลำ้ปลำยแหลม จะเป็นตวัก ำหนดเส้ียนของไมว้ำ่จะเกิดข้ึนมำกหรือนอ้ย   

ใบหน้ามนุษย์ขนาดขนาดใหญ่ที่สร้างมิติด้วยส่ิวแกะไม้ ส่ิวแกะไมเ้ป็นอุปกรณ์ชนิดหน่ึงท่ี
สำมำรถทุ่นแรงในกำรแกะและเปิดหน้ำไมไ้ดเ้ป็นอย่ำงดี  โดยกำรท ำงำนร่วมกบัคอ้นไม ้น ้ ำหนัก
ของกำรตอกคอ้นและองศำของกำรจบัส่ิวจะเป็นตวัก ำหนดควำมลึกของกำรกินเน้ือไม ้ส่วนขนำด
ควำมกวำ้งข้ึนอยู่กบักำร เลือกใช้ขนำดของสิวซ่ึงมีอยู่หลำยขนำดตั้งแต่ขนำดหน้ำกวำ้งเล็ก ขนำด
หน้ำกำกกวำ้งปำนกลำง หรือขนำดหน้ำกวำ้งใหญ่ กำรสร้ำงมิติดว้ยส่ิวแกะไมจ้ะสำมำรถเปิดใน
บริเวณกวำ้ง และลึก ควำมพิเศษของกำรใชส่ิ้วแกะไมคื้อสำมำรถโชวล์ำยเส้ียนของไมใ้นแต่ละชั้น
ไดดี้ ต่ำงจำกกำรใชทิ้มเมอร์เพรำะหวัใบมีดของซิมเมอร์จะหมุนตดัเส้ียนไมอ้อกท ำให้พื้นในแต่ละ
ชั้นมีควำมเรียบ  

ใบหน้ามนุษย์ขนาดขนาดใหญ่ที่สร้างมิติด้วยทิมเมอร์ กำรใชท้ริมเมอร์ในกำรท ำงำนดว้ย
หวัใบมีดท่ีมีลกัษณะแตกต่ำง ทั้งหวัใบมีดปลำยแหลมรูปตวัวี  หวัใบมีดรูปโคง้ หวัใบมีดตดั ดงันั้น
กำรเลือกใชห้วัใบมีดในขั้นตอนแรกคือกำรเดินเจำะเป็นเส้น เจำะส่วนของตำ ส่วนของรูจมูก ส่วน
ของปำกด้วยหัวใบมีดปลำยแหลมรูปตวัวี หลังจำกนั้นก ำหนดชั้นไม้และปรับระดับใบมีดเพื่อ
เจำะลึกลงไปในแต่ละระดบัชั้นไม ้ไล่เรียงกนัไปตั้งแต่ควำมลึกน้อยไปจนถึงควำมลึกมำก สร้ำง
มวลและมิติให้เกิดข้ึนจำกระยะท่ีมีควำมลึกแตกต่ำงกนั กำรใชท้ริมเมอร์ในกำรท ำงำนสะดวกสบำย
เพรำะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้ำและใบมีดท่ีหมุนด้วยควำมเร็วสำมำรถตดัเน้ือไม้ได้อย่ำงรวดเร็ว แต่
ลกัษณะของเส้ียนไมก้็จะถูกท ำลำยไปดว้ยพื้นท่ีเกิดจำกกำรเจำะ กำรแกะจะมีผิวท่ีเรียบและคมมี
เส้ียนไมน้อ้ยมำก ซ่ึงลกัษณะน้ีก็เป็นเอกลกัษณ์จำกกำรใชท้ริมเมอร์ในกำรท ำงำน 
 

จำกกำรแกะในส่วนของรูปทรงหลกัหรือรูปทรงร่ำงกำยมนุษย ์และรูปทรงของใบหนำ้คน
ท่ีไมรำยละเอียดและขนำดต่ำงๆเสร็จเรียบร้อยแลว้ ล ำดบัต่อไปจะเป็นกำรแกะในส่วนของพื้นท่ีวำ่ง
ท่ีเป็นผวิแสดงบรรยำกำศโดยรวมของผลงำน เพื่อเป็นBackground ทั้งในส่วนบนและส่วนล่ำง เม่ือ
ถึงขั้นตอนน้ีจะสังเกตไดว้่ำลกัษณะสีของผิวไมใ้นแต่ละชั้นจะมีควำมแตกต่ำงกนั บำงชั้นมีสีเขม้
บำงชั้ นมีสีอ่อนบำงชั้น มีสีเน้ือไม้อมชมพู แสดงลักษณะของแต่ละชั้นไม้ได้อย่ำงชัดเจน กำร
กระบวนกำรท ำงำนแกะไมล้ ำดบัทำ้ยสุด คือกำรใชเ้หล็กกลำ้ปลำยแหลมในกำรขูดขีด สร้ำงพื้นผิว
สร้ำงรำยละเอียดท่ีเล็กท่ีสุดรวม รวมถึงสร้ำงเส้นท่ีเป็นอิสระดว้ยเส้นควำมหยำบท่ีเกิดจำกเส้ียนไม้
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ในกำรขูดตดัขวำงเส้นไมอ้ดั ในกำรสร้ำงเส้นท่ีเกิดจำกเหล็กกล้ำปลำยแหลมน้ี ยงัเป็นกำรเช่ือม
โครงสร้ำงของรูปทรงทุกส่วนในผลงำนใหเ้ป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัอีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ก ารแ ก ะ รูป ใบ ห น้ า
มนุษย์ท่ี มีขนาดเล็ก ท่ี
อยู่ภายในรูปทรงของ
โครงสร้างหลกัหรือรูป
โครงสร้างมนุษย ์
 

 
 

ก ารแ ก ะ รูป ใบ ห น้ า
มนุษย์ขนาดเล็ก ท่ีอยู่
ภ ายนอกของ รูป ร่ าง
โครงสร้างมนุษย ์ 
 

ภาพท่ี 54  การแกะไม้สร้างใบหน้ามนุษย์ขนาดเลก็ 
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การแกะรูปทรงใบหนา้คน
ข น า ด ใ ห ญ่  โ ด ย ใ ช้
เหล็กกล้าปลายแหลมใน
การขดูขีด 
 
 

 

การแกะรูปทรงใบหนา้คน
ขนาดใหญ่ โดยใช ้ส่ิวแกะ
ไม้ในการตอกและงัดผิว
ไมใ้หห้ลุดออก 
 

 

 

การแกะรูปทรงใบหนา้คน
ขนาดใหญ่  โดยใช้ท ริม
เมอร์  ในการเจาะส ร้าง
ระยะบนเน้ือไม ้ 
 

ภาพท่ี 55  งานแกะไม้สร้างใบหน้ามนุษย์ขนาดใหญ่ ด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 
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3.5.4 กำรสร้ำงน ้ำหนกัดว้ยกำรใชห้มึกพิมพ ์ 
หลงัจำกกำรแกะไมส้ร้ำงรูปทรงต่ำงๆและไดค้วำมลึกบนผิวไมต้ำมตอ้งกำรแลว้ ขั้นตอน

ต่อไปคือกำรเก็บรำยละเอียดและท ำควำมสะอำดเพื่อเตรียมพื้นผิวส ำหรับกำรอดัหมึกต่อไป ในกำร
เก็บรำยละเอียดบนพื้นผิวนั้นจะใช้เหล็กปลำยแหลมขูดเส้นเล็กๆ เป็นเส้นท่ีเช่ือมโยงรูปทรงเขำ้
ด้วยกนั หรืออำจใช้ขูดเส้ียนไมท่ี้ตกอยู่ในร่อง ส่วนเส้ียนไมท่ี้เป็นส่วนเกินมีขนำดใหญ่และยำว
เกินไป ให้ใชก้ระดำษทรำยหรือแปรงลวดค่อยๆตกแต่งให้มีควำมเรียบเนียนมำกข้ึน เพรำะเส้ียนไม้
ท่ีเป็นส่วนเกินเหล่ำน้ีอำจท ำอนัตรำยต่อน้ิวและมือในขณะอดัหมึกได ้หลงัจำกนั้นใชแ้ปรงขนอ่อน
และลมค่อยๆเป่ำ ไล่เศษไมท่ี้ตกหล่นหลงเหลืออยู่ตำมร่องและซอกต่ำงๆในผลงำน สีของเน้ือไม้
จำกกำรแกะอำจมีสีใกลเ้คียงกนัหมดทั้งผลงำนจึงอำจทำสีรองพื้นดว้ยสีขำว ในบำงส่วนท่ีตอ้งกำร
ท ำใหเ้ป็นส่วนสวำ่ง แต่ตอ้งระวงัไม่ใหก้ลบลำยไมท่ี้ส ำคญัไป  

เม่ือสีขำวรองพื้นมีควำมแห้งสนิทดีแลว้ กระบวนกำรต่อไปคือกำรสร้ำงน ้ ำหนกัในผลงำน .
ในกระบวนกำรสร้ำงน ้ ำหนกัดว้ยกำรใช้หมึกพิมพน้ี์ จะเป็นกระบวนกำรและแนวคิดกำรท ำงำนท่ี
คลำ้ยกบักำรอดัหมึกในแม่พิมพโ์ลหะ แต่มีขอ้ปลีกย่อย ตั้งแต่กระบวนกำรผสมหมึก กำรอดัหมึก 
กำรเช็ดหมึกแตกต่ำงกนัเล็กนอ้ย โดยมีขั้นตอนและรำยละเอียดดงัน้ี 

การผสมหมึกพิมพ์จำกแนวคิดและกระบวนกำรท่ีคล้ำยกบักำรท ำแม่พิมพ์โลหะ แต่กำร
สร้ำงผลงำนชุดน้ีใชไ้มเ้ป็นวสัดุหลกัในกำรท ำงำน ดว้ยวสัดุท่ีแตกต่ำงกนั หมึกท่ีใชจึ้งไม่จ  ำเป็นตอ้ง
ใชห้มึกของแม่พิมพโ์ลหะแต่ใชห้มึกของแม่พิมพแ์กะไมแ้ทน ดว้ยรำคำท่ีถูกกว่ำหลำยเท่ำตวั และ
ไม่จ  ำเป็นตอ้งใชค้วำมละเอียดของเน้ือหมึกสูงเท่ำกบัหมึกพิมพข์องแม่พิมพโ์ลหะ กำรน ำหมึกท่ีใช้
กบัแม่พิมพแ์กะมำใหม้ำใชน้ั้น ตอ้งปรับค่ำควำมเขม้ขน้ของหมึกใหล้ดลงท ำให้ใสและเหลวมำกข้ึน 
เพรำะควำมลึกของเน้ือไมจ้ำกกำรแกะ และลกัษณะของผวิไมเ้อง หำกหมึกมีควำมหนืดเกินไปจะไม่
สำมำรถเช็ดออกไดง่้ำย เพรำะเน้ือไมมี้กำรดูดซึมหมึกไวส่้วนหน่ึง กำรเช็ดออกจึงมีควำมยำกกว่ำ
กำรเช็ดออกจำกพื้นผวิโลหะซ่ึงควำมลึกไม่มำกนะ กำรเพิ่มควำมเร้วของเน้ือหมึกพิมพโ์ดยกำรผสม
น ้ ำมนัลินสีดลงไป น ้ ำมนัลินสีดน้ีสำมำรถสร้ำงลกัษณะของหมึกไดท้ั้งสองอย่ำง คือ สร้ำงควำม
เหลวและควำมใสในขณะเดียวกนั แต่ตวัน ้ ำมนันิลซีทนั้นก็จะมีขอ้เสียตรงท่ีเม่ืออยู่ในร่องลึกบน
พื้นผิวไมเ้ป็นจ ำนวนมำกจะแห้งชำ้ อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยสัปดำห์ ดงันั้นจึงใชน้ ้ ำมนัซกัแห้งผสมลง
ไปเพื่อเร่งให้ผลงำนแห้งเร็วข้ึน แต่หำกผสมมำกเกินไปน ้ ำมนัซักแห้งจะท ำให้หมึกนั้นเช็ดยำก
เพรำะอำจแห้งภำยใน 5-10 นำที ดงันั้นอตัรำส่วนผสมของน ้ ำมนัลินสีดและน ้ ำมนัซักแห้งในกำร
ผสมหมึกนั้นมีควำมส ำคญัในขั้นตอนสุดทำ้ยน้ีเป็นอยำ่งมำก  
ในกระบวนกำรของกำรผสมหมึกพิมพน์ั้น นอกจำกจะค ำนึงถึงลกัษณะควำมใส ควำมหนืด และ
กำรแหง้ของตวัหมึกเองแลว้ ยงัมีส่วนท่ีส ำคญัอีกอยำ่งนึงคือเฉดสีของหมึก กำรผสมหมึกใน 
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เฉดสีต่ำงๆสำมำรถดูและเทียบไดจ้ำกภำพร่ำงตน้แบบ โดยลกัษณะในกำรแบ่งสำมำรถแบ่ง
ตำมค่ำน ้ ำหนักใหญ่ๆ ไดป้ระมำณ 3 ค่ำน ้ ำหนัก นั่นคือค่ำน ้ ำหนักสว่ำง ค่ำน ้ ำหนักท่ีเป็นน ้ ำหนัก
กลำง และส่วนท่ีเป็นค่ำน ้ ำหนกัเขม้ ดว้ย 3 ค่ำน ้ำหนกัน้ีสำมำรถแบ่งเฉดสีในกำรผสมไดง่้ำยข้ึน สีท่ี
ใช้ในผลงำนจะเป็นสีด ำและสีน ้ ำเงินเป็นส่วนมำก ส่วนสีน ้ ำตำล สีแดง สีส้ม และสีเหลือง จะใช้
นอ้ยใชแ้ทรกเขำ้ไปในส่วนท่ีมีควำมสวำ่งหรือขอบของค่ำน ้ำหนกักลำงและขอบของค่ำน ้ ำหนกัเขม้ 
เพื่อสร้ำงมิติและควำมน่ำสนใจใหเ้กิดข้ึน  

การอัดหมึกพมิพ์กำรอดัหมึกคือกำรน ำหมึกท่ีผสมตำมอตัรำส่วนควำมหนืดท่ีเหมำะสม ทำ
หรืออดัลงไปบนพื้นผิวของแผ่นไมท่ี้ถูกแกะและจดัเตรียมไวเ้รียบร้อยแลว้ โดยมีขอ้ส ำคญัคือกำร
ท ำให้หมึกเขำ้ไปในทุกร่อง ทุกควำมลึก ทุกซอกของพื้นผิว ในกำรลงหมึกล ำดบัแรกอำจใช้แปรง
ทำสี ทำหมึกลงไปก่อนจะไดบ้ริเวณท่ีกวำ้งและง่ำยข้ึน หลงัจำกนั้นใชน้ิ้วโป้ง ค่อยๆกดอดัหมึกลง
บนพื้นผิวเพื่อให้หมึกไหลเข้ำไปในซอกรำยละเอียดเล็กๆ กำรอัดหมึกด้วยน้ิวต้องใช้ควำม
ระมดัระวงัอย่ำงมำก เพรำะเส้ียนไมท่ี้ยงัหลงเหลืออยู่ หรือเศษไมโ้ผล่ข้ึนมำ รวมถึงตำมขอบท่ีมี
ควำมคมซ่ึงเกิดจำกกำรตดัดว้ยทิมเมอร์ จะเป็นอนัตรำยต่อน้ิวได ้ 

ในกำรอดัหมึกน้ีสำมำรถแบ่งตำมลกัษณะได ้2 แบบคือ 1.อดัหมึกทัว่ทั้งผลงำนอำจเป็นสี
เดียวหรือแบ่งตำมเฉดสีตำมน ้ำหนกัของผลงำนก็ได ้2. อดัหมึกทีละส่วนตำมค่ำน ้ำหนกั เช่นอดัหมึก
ในค่ำน ้ ำหนกัส่วนกลำงเสร็จแลว้ท ำกระบวนกำรเช็ดหมึกแลว้ หลงัจำกนั้นท ำกำรอดัหมึกในส่วน
อ่ืนๆต่อ แล้วท ำกำรเช็ดหมึกให้เสร็จป็นส่วนส่วนไป โดยกำรอดัหมึกดว้ยวิธีน้ี จะอดัหมึกจำกสี
อ่อนไปหำสีเขม้ ลกัษณะกำรอดัหมึก 2 แบบน้ี มีขอ้ท่ีแตกต่ำงกนัคือลกัษณะกำรเช่ือมกนัของสี กำร
อดัหมึกทีเดียวทัว่ทั้งผลงำน สีจะเช่ือมต่อกนัไดดี้และสวยกว่ำ แต่กำรอดัหมึกทีละส่วนก็สำมำรถ
ควบคุมกำรไหลและกำรเช่ือมกำรของสีไดง่้ำยกวำ่นัน่เอง  

การเช็ดหมึกพิมพ์  กำรเช็ดหมึกพิมพ์คือกำรน ำหมึกพิมพ์ออก จำกพื้นผิวด้ำนบนของ
ผลงำน เพื่อให้เห็นค่ำควำมสวำ่งเกิดควำมควำมชดัเจนของรูปทรง ก่อนกระบวนกำรเช็ดหมึกน้ีคือ
กำรน ำหมึกพิมพท์ำและอดัลงไปบนเน้ือไมทุ้กส่วน จำกนั้นใชผ้ำ้และกระดำษเช็ดหมึกพิมพท์ั้งหมด
ออก โดยหมึกพิมพ์จะติดเหลืออยู่ในร่องและควำมลึกของเน้ือไม ้ส่วนท่ีอยู่ด้ำนบนจะถูกผำ้และ
กระดำษเช็ดหมึกพิมพ์ออก ดังนั้ น ส่วนท่ีอยู่ลึกจะมีควำมเข้ม กว่ำพื้นผิวด้ำนบน จะท ำให้เห็น
รำยละเอียดของส่ิงท่ีเรำแกะ ในควำมลึกเกิดเป็นน ้ ำหนักท่ีเขม้และพื้นผิวท่ีอยู่ดำ้นบนจะเห็นเป็น
น ้ ำหนกัอ่อนกว่ำ ดงันั้นบรรยำกำศและน ้ ำหนกัเขม้น ้ ำหนกัอ่อนในรูปทรงหลกั และรูปทรงลองจะ
เกิดข้ึน นอกจำกนั้นสีของเน้ือไม ้ท่ีพบในแต่ละชั้นท่ีแกะ ไม่วำ่จะเป็นสีอ่อนสีเขม้หรือสีไมอ้มชมพู
ท่ีเวน้ระยะจำกกำรแกะไวจ้ะแสดงผลดว้ย เม่ือถึงขั้นตอนกำรอดัหมึกและเก็บรำยละเอียดน้ี จะพบสี
ท่ีแตกต่ำงกนัของ เน้ือไมท่ี้ถูกหมึกพิมพส์ัมผสัและเช็ดออก สร้ำงพื้นผิวท่ีแตกต่ำงและน่ำสนใจข้ึน
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เป็นพิเศษ  หลงัจำกนั้นดูรำยละเอียดและ โครงสร้ำงทั้งหมดของผลงำน หำกมีส่วนใดท่ีอ่อนมำก
เกินไป หลงัจำกผลงำนแห้งแลว้ก็ท  ำกระบวนกำร อดัหมึกพิมพน้ี์ เพิ่มในแต่ละส่วนท่ีตอ้งกำรให้มี 
น ้ ำหนกัท่ีเขม้ข้ึนในผลงำน หลงัจำกนั้นเม่ือผลงำนแห้งแลว้ก็ถือว่ำเป็นกำรเสร็จสมบูรณ์ของกำร
สร้ำงสรรคผ์ลงำน  

 
 
 
 
 
 
 
เตรียมหมึกพิมพท่ี์ตอ้งกำร                        ผสมหมึก ผสมน ้ำมนัลินสีดและน ้ำมนัซกัแหง้ 
 
 
 

 
 
 

 ทำหมึกพิมพด์ว้ยแปรง                   อดัหมึกพิมพด์ว้ยน้ิวมือ  
 
 
 

 
 

ซบัผวิหนำ้ดว้ยกระดำษหนงัสือพิมพห์รือผำ้                         เช็ดหมึกพิมพท่ี์ผวิหนำ้ออก 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 56  กระบวนการสร้างน า้หนักด้วยการใช้หมึกพิมพ์ 
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ภาพเปรียบเทยีบการสร้างผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ภาพท่ี 57รายละเอียดกระบวนการการท างานส่วนของใบหน้าท่ีอยู่ในโครงสร้าง

ร่างกายมนุษย์ 
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ภาพท่ี 58  รายละเอียดกระบวนการการท างานส่วนของใบหน้ามนุษย์วิธีแกะโดยใช้ทริมเมอร์ 
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ภาพท่ี 59   รายละเอียดกระบวนการการท างานส่วนของใบหน้ามนุษย์วิธีแกะโดยใช้ส่ิวและเหลก็กล้าปลาย
แหลม 
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การร่างภาพ   

 

 

 

การเจาะในส่วนของรูปทรงหลกั 

 

 

 

การเจาะเก็บรายละเอียดทั้งหมด
ของผลงาน   
 
   
 

การลงหมึกและรอใหผ้ลงานแหง้
สนิท 
 

ภาพท่ี 60 รายละเอียดกระบวนการการท างาน 
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3.6 ผลงานสร้างสรรค์ชุด “พันธจองจ าแห่งจิต” 
 

 

 

 

 

 

 

120 x 100 ซม. กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้
 

 

 

 

 

 

 

 
120 x 100 ซม. กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 61  ผลงานสร้างสรรค์ภาพท่ี 1 “พันธจองจ าแห่งจิต1” 

ภาพท่ี 62  ผลงานสร้างสรรค์ภาพท่ี 2 “พันธจองจ าแห่งจิต2” 

ภาพท่ี 63  ผลงานสร้างสรรค์ภาพท่ี 3 “พันธจองจ าแห่งจิต 3” 



  97 

120 x 100 ซม. กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180 x 120 ซม. กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 64  ภาพท่ี 64 ผลงานสร้างสรรค์ภาพท่ี 4 “พันธจองจ าแห่งจิต4” 

ภาพท่ี 65  ผลงานสร้างสรรค์ภาพท่ี 5 “พันธจองจ าแห่งจิต 5” 
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ภาพท่ี 67  ผลงานสร้างสรรค์ภาพท่ี 7 “พันธจองจ าแห่งจิต 7” 

240 x 120 ซม. กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
240 x 120 ซม. กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120 x 200 ซม. กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้

 
 

ภาพท่ี 66  ผลงานสร้างสรรค์ภาพท่ี 6 “พันธจองจ าแห่งจิต 6” 
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210 x 240 ซม. กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

210 x 240 ซม. กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้

ภาพท่ี 68  ผลงานสร้างสรรค์ภาพท่ี 8 “พันธจองจ าแห่งจิต 8 ” 

ภาพท่ี 69  ผลงานสร้างสรรค์ภาพท่ี 9 “พันธจองจ าแห่งจิต 9 ” 
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3.7 กระบวนการในการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 
หลงัจำกกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนในแต่ละชุดไดด้ ำเนินไปตำมกรอบเวลำท่ีก ำหนด โดยเร่ิม

จำกกำรหำและรวบรวมขอ้มูล กำรสร้ำงภำพร่ำง กำรทดลองหำแนวทำงในกำรสร้ำงสรรคด์ว้ยกำร
ใชว้สัดุไมใ้นแต่ละชนิด กำรหำอุปกรณ์ในกำรแกะไมท่ี้เหมำะสมกบัเทคนิคและเน้ือของไมใ้นกำร
สร้ำง เส้น รูปร่ำง รูปทรง พื้นผิวในลกัษณะต่ำงๆในผลงำน จนสำมำรถหำลกัษณะเฉพำะตวัและ
ควำมพิเศษของผลงำน และพฒันำกำรของผลงำนทั้งชุดข้ึนอย่ำงเป็นล ำดบั ผลงำนวิทยำนิพนธ์ชุด 
“พนัธจองจ ำแห่งจิต” ในแต่ละช่วงเวลำมีกำรน ำเสนอผลงำนผ่ำนกำรจดันิทรรศกำรแสดงรวม
ทั้งหมด 3 คร้ังคือ 

คร้ังท่ี 1 วนัท่ี 5-29 เมษำยน 2560 ณพิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ หอศิลป์เจำ้ฟ้ำ เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ  

คร้ังท่ี 2 วนัท่ี 28 กุมภำพนัธ์ -13 มีนำคม 2561 ณ ศูนยศิ์ลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 
รอบพระชนมพรรษำ มหำวทิยำลยัศิลปำกร วทิยำเขตพระรำชวงัสนำมจนัทร์นครปฐม  

คร้ังท่ี 3 วนัท่ี 1-13 พฤษภำคม 2561 นิทรรศกำรศิลปะ 3H13 : Head Heart Hands ณ หอ

ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหำนคร (BACC) เพื่อเป็นกำรเผยแพร่ผลงำนวิทยำนิพนธ์ออกสู่

สำธำรณชน  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 70   น าเสนอผลงาน ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า เขตพระนคร กรุงเทพฯ 
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ภาพท่ี 71  น าเสนอผลงาน ณ ศูนย์ศิลปวฒันธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์นครปฐม 

ภาพท่ี 72  น าเสนอผลงาน ณ หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) 
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บทที ่4 
การด าเนินงานสร้างสรรค์การพฒันาและการวเิคราะห์ 

 
กำรวิเครำะห์กระบวนกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนวทิยำนิพนธ์ชุด “พนัธจองจ ำแห่งจิต” มีผลงำน 

จ ำนวนทั้งส้ิน 8 ช้ิน โดยมีกำรพฒันำผลงำนทั้งดำ้นควำมคิดและเทคนิควิธีกำรในกำรท ำงำนอยำ่ง

ต่อเน่ือง รำยละเอียดในกำรวิเครำะห์จะแบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลกั ไดแ้ก่ กำรวิเครำะห์ท่ีมำและ

แรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ กำรวิเครำะห์ด้ำนกรอบทฤษฏีและแนวควำมคิดปรัชญำ  กำร

วิเครำะห์ด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน กำรวิเครำะห์ลักษณะกำรพัฒนำกำรสร้ำงผลงำน โดยมี

รำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.1 การวเิคราะห์ทีม่าและการรวบรวมข้อมูลในการสร้างสรรค์  
จำกจุดเร่ิมตน้ของกำรเรียนรู้ กระทัง่กำรรู้จกัตวัตนของตนเองในกำรสร้ำงสรรค์ ดว้ยเหตุ

ท่ีวำ่ผลงำนสร้ำงสรรค์ตอ้งมีแรงผลกัดนัทำงอำรมณ์ภำยในจิตใจก่อนเป็นอนัดบัแรก หลงัจำกนั้น

เป็นกระบวนกำรท่ีซบัซ้อนทำงควำมคิดควำมรู้สึกท่ีเป็นนำมธรรมจ ำนวนมำก จนสุดทำ้ยตอ้งสรุป

ในกระบวนกำรสร้ำงสรรคว์ำ่ทำ้ยท่ีสุดแลว้ ตวัตนของเรำตอ้งกำรถ่ำยทอดและแสดงอะไร จึงน ำมำ

สู่กำรวเิครำะห์ท่ีมำในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนในหวัขอ้พนัธจองจ ำแห่งจิตน้ีโดยมีขอ้วเิครำะห์หลกัอยู ่

2 หวัขอ้คือ1. กำรวิเครำะห์ควำมเป็นมำของแนวควำมคิดและแรงบนัดำลใจและ 2.กำรวิเครำะห์กำร

รวบรวมขอ้มูล โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

4.1.1 การวเิคราะห์ความเป็นมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ  
อำรมณ์นบัวำ่เป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกำรแสดงออกของบุคลิกภำพและกำรแสดงออกทำง

พฤติกรรมของบุคคล อำรมณ์เป็นเร่ืองสำกลและเป็นแบบฉบบัเฉพำะของแต่ละบุคคล อำรมณ์มี
อิทธิพลต่อควำมคิด กำรกระท ำ กำรตดัสินใจจนมีค ำกล่ำวท่ีวำ่ “มนุษยทุ์กคนมีอำรมณ์เป็นนำยและ
มีอำรมณ์เป็นศตัรูของตนเอง” อำรมณ์เป็นค ำท่ีมีควำมหมำยยำกท่ีจะนิยำมให้เห็นได้โดยเด่นชัด 
เพรำะมีควำมละเอียดอ่อน ซับซ้อน และเป็นนำมธรรม ไม่สำมำรถสัมผสัได ้แต่มีกำรตอบสนองท่ี
เป็นรูปธรรม มีทั้งท่ีสังเกตได้ชัดเจนและไม่สำมำรถสังเกตได้ชัดเจน หำกบุคคลนั้นสำมำรถเก็บ
ซ่อนอำรมณ์ไดดี้  

อำรมณ์ คือควำมวุ่นวำยใจ ควำมป่ันป่วน เป็นสภำวะท่ีบุคคลสูญเสียควำมเป็นตวัของ
ตวัเอง เป็นควำมรู้สึกส่วนตวัภำยในของบุคคลนั้นๆ เพรำะมนุษยทุ์กคนมีควำมชอบธรรมท่ีตอ้ง
ได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำรทำงอำรมณ์ เพรำะควำมต้องกำรทำงอำรมณ์เป็นส่ิงจ ำเป็น 
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เช่นเดียวกบัควำมตอ้งกำรทำงร่ำงกำย อนัเป็นส่ิงท่ีเกิดจำกกำรมีปฏิสัมพนัธ์ของตนเองกบัผูอ่ื้นและ
ส่ิงแวดล้อม ทั้งน้ีมีค  ำบำงค ำท่ีมีควำมหมำยใกล้เคียงกบัอำรมณ์และมีควำมสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนั
อยำ่งมำก ไดแ้ก่ ควำมรู้สึก และจิตใจ 

ควำมรู้สึก มีลกัษณะอำกำรท่ีแสดงออกของอำรมณ์เป็นกำรแปลควำมหมำยหรือตีควำมซ่ึง
แสดงออกมำในรูปของควำมรู้สึกรัก ชอบ เกลียด พอใจ ไม่พอใจ ดีใจ เสียใจ หรือหมำยถึง
กระบวนกำรทำงควำมรู้ส ำนึกในเร่ืองใดก็ได ้

จิตใจ หมำยถึงควำมรู้สึกนึกคิดของคนเรำท่ีมัน่คงถำวรมีสำระแท้จริงและยำกต่อกำร
เปล่ียนแปลงเพรำะเป็นลกัษณะเฉพำะของแต่ละบุคคล14 

ดังนั้นสำมำรถกล่ำวได้ว่ำอำรมณ์และควำมรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงท่ีแทรกอยู่ในทุกๆกิริยำ

อำกำรท่ีมนุษยเ์รำคิดและแสดงออกในกำรด ำรงชีวติ โดยในผลงำนสร้ำงสรรคชุ์ด “พนัธจองจ ำแห่ง

จิต” น้ีเป็น กำรแสดงออกถึง อำรมณ์และควำมรู้สึกอึดอดักดดนั ในควำมตอ้งกำรกำรหลุดพน้ จำก

ควำมทะเยอทะยำนอยำกทั้งหลำย ทั้งในควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงมนุษยก์บัวตัถุและมนุษยก์บัมนุษย์

ด้วยกนัเอง ควำมทะเยอทะยำนอยำกน้ีท่ีไม่เคยหมดส้ินไปจำกทุกๆควำมคิดและอำรมณ์  ท่ีเป็น

เสมือนพันธจองจ ำแห่งจิต ทั้ งท่ีมีอยู่ภำยในจิตใจของผู ้สร้ำงสรรค์เองและของมนุษย์ทุกคน 

ควำมรู้สึกอึดอดักดดนัเกิดข้ึนจำก กำรแสวงหำค ำตอบถึงกำรหลุดพน้ออกจำกพนัธนำกำรน้ี ซ่ึงดู

เหมือนจะเป็นส่ิงท่ีเป็นไปไม่ไดส้ ำหรับมนุษยปุ์ถุชนทัว่ไป ดว้ยกำรแสดงออกถึงควำมรู้สึกภำยใน

จิตใจน้ีเอง จึงศึกษำและถ่ำยทอดสะทอ้น ผำ่นผลงำนศิลปกรรม 2 มิติดว้ยกระบวนกำรแกะไม ้และ

อดัหมึกพิมพ ์ถ่ำยทอดในผลงำนศิลปนิพนธ์ชุด “พนัธจองจ ำแห่งจิต” น้ี 

4.1.2 การวเิคราะห์การรวบรวมข้อมูล 
จำกแนวควำมคิดและแรงบนัดำลใจท่ีสะเทือนอำรมณ์อยูภ่ำยในจิตใจ สู่กำรรวบรวมขอ้มูล

ภำยนอกจำกบุคคลแวดลอ้มและลกัษณะสภำพสังคมท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั ดว้ยกำรสังเกตลกัษณะ

พฤติกรรมและกำรเก็บขอ้มูลภำพถ่ำยทั้งกำรถ่ำยภำพดว้ยตวัเองและภำพถ่ำยท่ีมีอยูใ่นอินเทอร์เน็ต 

กำรรวบรวมขอ้มูลภำพถ่ำยเน้นภำพถ่ำยของใบหน้ำและภำพถ่ำยของร่ำงกำยมนุษยท์ั้งผูช้ำยและ

ผูห้ญิง ใบหนำ้ของมนุษยท่ี์ใชเ้ป็นใบหนำ้ท่ีแสดงอำรมณ์ควำมรู้สึกเสียใจ เศร้ำหมอง โหยหำ กำรรอ

คอยควำมหวงั ส่วนภำพร่ำงกำยมนุษยจ์ะเน้นลกัษณะกลำ้มเน้ือรูปทรงท่ีบ่งบอกถึงควำมงำมทำง

กำยในลกัษณะของผูช้ำยและผูห้ญิงในทำงอุดมคติ จำกภำพและขอ้มูลมำกมำยท่ีท ำกำรรวบรวมไว้

จะถูกคดักรอง จบักลุ่มและแยกประเภท หลงัจำกท่ีมีขอ้มูลแลว้ มิไดใ้ช้ใบหน้ำหรือรูปโครงสร้ำง

ของร่ำงกำยมนุษย ์นั้นมำท ำเป็นผลงำนโดยตรงแต่ตอ้งผำ่นกระบวนกำรสร้ำงสรรค ์ โดยสร้ำงภำพ

 14 พรีพล เทพประสิทธิ์, จิตวิทยาทั่วไป (กรุงเทพมหานคร: ทริปเพิล้ กรุ๊ป, 2549), 185-186. 
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ร่ำงท่ีสะเทือนใจต่อควำมรู้สึกท่ีอยู่ภำยในของบุคคลนั้นๆ โดยกำรเขียนภำพร่ำง ของใบหน้ำผูค้น

รวมถึงโครงสร้ำงของร่ำงกำยจ ำนวนมำก ก่อนสร้ำงผลงำนจริงจะมีกำรคดัเลือกในมุมมองและ

ควำมหมำยของแต่ละใบหนำ้ท่ีจะแสดงออกในผลงำนต่อไป กำรเก็บขอ้มูลเป็นเพียงจุดเร่ิมตน้ของ

กำรจดบนัทึกขอ้มูลต่ำงๆท่ีสนใจ ทั้งรูปร่ำงรูปทรงหรือเน้ือหำทำงควำมรู้สึก โดยขอ้มูลทั้งหมดจะ

ถูกคัดเลือกและสร้ำงสรรค์ข้ึนมำใหม่รำยกำรสร้ำงภำพร่ำง และอำจปรับเปล่ียนด้วยอำรมณ์

ควำมรู้สึก ณขณะท่ีสร้ำงสรรคผ์ลงำนจริงในกระบวนกำรแกะไมแ้ละอดัหมึกพิมพ์ 

4.2 การวเิคราะห์ด้านกรอบทฤษฏีและแนวความคิดปรัชญา 
จำกจุดเร่ิมต้นของกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนด้วยแรงบนัดำลใจ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นนำมธรรม

ภำยในจิตใจ ผำ่นเขำ้สู่กระบวนกำรกำรหำขอ้มูลรวมถึงกรอบทฤษฎีต่ำงๆและแนวควำมคิดปรัชญำ 
เพื่อสนับสนุนแนวควำมคิดหรือแรงบนัดำลใจท่ีมีอยู่เดิม โดยกรอบทฤษฎีและแนวควำมคิดทำง
ปรัชญำท่ีน ำมำใช้ไดแ้ก่ ทฤษฎีเอ็กซิสเตนเชียลลิสม ์ทฤษฎีกำรแสดงออกของมนุษย ์ทฤษฎีระบบ
โครงสร้ำงของสังคมและ แนวควำมคิดกำยกบักำรบรรลุธรรม กำรผสมผสำนแรงบนัดำลใจกบั
กรอบทฤษฎี ส่ือผำ่นทศันธำตุต่ำง ๆ ทำงศิลปะจึงน ำมำสู่กำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนศิลปกรรมกำรแกะ
ไม ้2มิติ โดยสำมำรถวเิครำะห์ทฤษฎีและแนวคิดปรัชญำท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัน้ี  

4.2.1 ทฤษฎีเอก็ซิสเตนเชียลลิสม ์
เสรีภำพของมนุษยแ์สดงออกให้เห็นชดัเจนในรูปของควำมสำมำรถท่ีมีอยูใ่นตวัมนุษยท่ี์จะ

ปฏิเสธไม่ยอมรับส่ิงหน่ึงส่ิงใด แมแ้ต่ตวัเรำเอง โดยเหตุท่ีควำมว่ำงเปล่ำและควำมสำมำรถท่ีจะ
ปฏิเสธเป็นลักษณะส ำคัญของมนุษย ์ฌ็อง-ปอล ซำทร์(Jean-Paul Sartre) จึงเช่ือว่ำเสรีภำพเป็น
พื้นฐำนของควำมเป็นมนุษย ์มนุษยคื์อเสรีภำพ ควำมเป็นมนุษยแ์ละกำรมีเสรีภำพเป็นส่ิงท่ีแยกออก
จำกกนัไม่ได ้ถำ้ปรำศจำกเสรีภำพแลว้มนุษยก์็ไม่แตกต่ำงอะไรจำกกอ้นหินท่ีอยูใ่นโลก ในฐำนะ
เป็นส่วนหน่ึงของโลกเท่ำนั้น 15 

ภำยในจิตใจของมนุษยทุ์กคนมีเสรีภำพเป็นรำกฐำน โดยแสดงให้เห็นออกมำในรูปแบบ
ของควำมสำมำรถในกำรตดัสินใจเลือกมำกกว่ำในรูปแบบอ่ืนๆ ด้วยเหตุผลน้ีเวลำพูดถึงเสรีภำพ
ของมนุษย ์จึงมกัมองเห็นถึงเสรีภำพท่ีแสดงออกมำในกำรมีสิทธ์ิตดัสินใจเลือก ดงันั้นถำ้หำกไม่มี
สิทธิท่ีจะตดัสินใจเลือกส่ิงหน่ึงส่ิงใดแลว้มนุษยเ์รำก็คงเป็นมนุษยท่ี์มีเสรีภำพไม่ได ้กำรไม่เลือก 
 

 
  15 พินิจ รตันกุล, ปรชัญาชีวิต ฌอง-ปอล ซารต์ร(์พิมพค์รัง้ท่ี6) (กรุงเทพมหานคร: สามัญชน, 

2549), 78-80. 
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หรือกำรไม่สนใจท่ีจะเลือกของมนุษย ์ก็เป็นกำรเลือกอย่ำงหน่ึงไม่มีทำงเลือกใด ท่ีเรำจะ
หลีกเล่ียงจำกกำรตดัสินใจเลือกไปไดเ้ลย ส่ิงเดียวท่ีมนุษยมิ์ไดเ้ลือกก็คือกำรมีเสรีภำพในกำรเลือกท่ี
ติดตวัมำแต่มนุษยเ์กิดข้ึน ดว้ยควำมคิดจำกทฤษฎีเอ็กซิสเตนเชียลลิสมน้ี์เอง จึงแสดงออกในผลงำน
ท่ีมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  

  4.2.1.1 ทฤษฎีเอ็กซิสเตนเชียลลิสม์กับเส้น   ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนใช้เส้น เพื่อให้เกิด
ควำมเคล่ือนไหวอยำ่งอิสระ ในรูปทรงมิติของพื้น เป็นกำรน ำสำยตำจำกจุดหน่ึงไปสู่อีกจุดหน่ึง ใช้
ในส่วนของควำมเคล่ือนไหวในแนวระนำบแนวนอน สร้ำงควำมรู้สึก เคล่ือนไหวอยู่บนพื้น จำก
ซ้ำยไปขวำและขวำไปซ้ำย ลกัษณะเส้นท่ีตั้งใจสร้ำงมิใช่เป็นเส้นตรงยำว แต่เป็นเส้นท่ีมีกำรหกัเห 
เพื่อสร้ำงให้เกิด อำรมณ์ควำมรู้สึกไม่มัน่คง มีพื้นผิวท่ีขรุขระ และมีระดบัสูงต ่ำท่ีแตกต่ำงกนั แต่ยงั
ด ำเนินเคล่ือนไหวอย่ำงอิสระในระนำบแนวนอน ทั้งน้ีขนำดของเส้น ในระยะหน้ำจะใช้เส้นท่ีมี
ขนำดใหญ่และมีกำรเจำะลงไปในเน้ือไมท่ี้ลึกกวำ่ระยะอ่ืน ในระยะกลำงจะใชเ้ส้นท่ีมีขนำดกลำงไม่
เล็กหรือใหญ่จนเกินไป และในส่วนของระยะดำ้นหลงัจะใชเ้ส้นท่ีมีขนำดเล็ก ดว้ยลกัษณะของกำร
ใชเ้ส้นท่ีมีขนำดท่ีมีควำมแตกต่ำงกนัน้ี เพื่อสร้ำงให้เกิดควำมรู้สึกถึงพื้นดินท่ีเป็นดินแดน ท่ีกวำ้งไร้
ขอบเขต มีควำมเคล่ือนไหวอยำ่งอิสระตลอดเวลำ 
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4.2.1.2 ทฤษฎีเอ็กซิสเตนเชียลลิสม์กับรูปทรง  รูปทรงถือเป็นส่วนส ำคญัอย่ำงยิ่งในกำร 
สร้ำงสรรคผ์ลงำน ใชรู้ปทรงอิสระ ในกำรแสดงออกถึงควำมมีเสรีภำพ โดยลกัษณะของรูปทรงท่ี
ใชคื้อ รูปทรงของเหลวท่ีเกิดกำรเคล่ือนไหวจำกกำรกระทบอยำ่งรุนแรง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนของรูปทรงคือ
กำรกระจำยออก กำรไหลจำกพื้นท่ีส่วน 1 กระจำยออกไปทัว่ทั้งภำพ นอกจำกนั้นยงัใชรู้ปทรงของ
ใบหน้ำคนแสดงควำมรู้สึกถึงกำรรอคอยควำมหวงัถึงเสรีภำพท่ีจะเกิดข้ึนจำกกำรปล่อยวำงซ่ึงถูก
เหน่ียวร้ังระหวำ่งจิตท่ีถูกกกัขงัอยูก่บัร่ำงกำย จนเสมือนผสมผสำนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั มำอยำ่ง
ยำวนำน 
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4.2.2 ทฤษฎีกำรแสดงออกของมนุษย ์ 

ในทฤษฎีกำรแสดงออกของมนุษย์ ของอลัเฟรด แอดเลอร์ (Alfed Adler) กำรแสดงออก
ของมนุษยเ์กิดจำกกำรชดเชย “ปมหลงั” ท่ีมีอยู่ในจิตของมนุษยทุ์กคน มนุษยแ์สวงหำส่ิงท่ีตนเอง
ขำดไปเพื่อชดเชยปมหลงั ซ่ึงอำจเกิดข้ึนในช่วงใดช่วงหน่ึงของชีวติก็เป็นได ้ไม่วำ่จะเป็นช่วงท่ีเป็น
ทำรก เด็กเล็ก เด็กโต ช่วงวยัรุ่น หรือแมก้ระทัง่ช่วงท่ีผูใ้หญ่ก็อำจก็เกิดปมชีวิตหรือปมดอ้ยข้ึนได ้
ผลงำนชุด“พนัธจองจ ำแห่งจิต”น้ี เนน้ลกัษณะมนุษยท่ี์หลงติดอยูใ่นพนัธนำกำรจำกควำมรู้สึกของ
ควำมต้องกำรท่ีเกิดข้ึนอยู่ตลอดเวลำ ควำมพยำยำมไขว่ควำ้ท่ีมิเคยหมดส้ินไปจำกภำยในจิตใจ
มนุษยเ์อง ชอบควำมสมบูรณ์แบบในอยำ่งอุดมคติ ซ่ึงเป็นของตรงขำ้มกบัส่ิงมีชีวติอยำ่งมนุษย ์และ
มนุษยเ์องก็สร้ำงและแสวงหำวตัถุอยูต่รอดเวลำ เพื่อชดเชยปมหลงั ในเร่ืองกำรขำดวตัถุหรือของจน
จึงแสดงพฤติกรรมกำรไขว่ควำ้หำอยู่ตลอดไม่รู้จบ จนกระทัง่หลงติดอยู่ในวตัถุท่ีตนเองสร้ำงข้ึน 
จำกกำรท่ีไม่รู้จกัพอและยึดเหน่ียวอยู่ตลอดเวลำ โดยรูปร่ำงรูปทรงท่ีน ำมำใช้เพื่อแสดงพฤติกรรม
กำรไขวค่วำ้คือ รูปทรงใบหนำ้มนุษย ์โดยมีลกัษณะและควำมหมำยแฝงไดด้งัน้ี 

4.2.2.1 ทฤษฎีการแสดงออกของมนุษย์กับรูปทรงใบหน้ามนุษย์ รูปลักษณะ
ใบหน้ำของมนุษยคื์อส่วนส ำคญัในกำรแสดงให้เห็นถึงควำมรู้สึกภำยในโดยลกัษณะใบหน้ำท่ีใช ้
ริมฝีปำกจะเผยอข้ึนเล็กน้อย บำงหน้ำมีกำรมองจบัจอ้งดวงตำ และบำงใบหน้ำก็ปรำศจำกดวงตำ 
เพื่อแสดงถึงควำมรู้สึก กำรแก่งแย่งแข่งขัน กำรไขว่ควำ้ของผู ้คน ทั้ งมีจุดมุ่งหมำยและไม่มี
จุดมุ่งหมำยโดยทีปมหลงัเร่ืองกำรไขวค่วำ้วตัถุท่ีตนยงัไม่มีเป็นตวัผลกัดนัอยูภ่ำยใน ลกัษณะใบหนำ้
ของคนมีอยูส่องส่วนใหญ่ๆในผลงำนคือ ส่วนใบหนำ้มนุษยข์นำดใหญ่และใบหนำ้มนุษยข์นำดเล็ก
ซ่ึงอยู่ซ้อนกันในรูปทรงหลัก ท่ีเป็นรูปทรงมนุษย์ทั้ งชำยและหญิงภำยในผลงำน  เป็นเสมือน
พนัธนำกำรภำยในจิตใจมนุษย ์
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4.2.3 ทฤษฎีระบบโครงสร้ำงของสังคม 

ในแนวคิดของออกุสต ์กอ้งต ์(Auguste Comte) เปรียบสังคมมนุษยเ์ป็นดัง่กบัส่ิงมีชีวิต โดย
เป็นองค์รวมของอินทรียเ์สมือน ระบบโครงสร้ำงของสังคมมีลกัษณะเป็นชีวะอินทรียห์รือร่ำงกำย
มนุษย ์ควำมสัมพนัธ์ทำงสังคมคือส่วนต่ำง ๆ ของร่ำงกำยมีกำรเช่ือมโยงและร่วมมือกนั โดยแรง
ผูกพนัทำงกำยภำพผ่ำนควำมสัมพนัธ์ส่ือกลำง เช่น ภำษำพูด ภำษำเขียนและท่ำทำง ส่วนต่ำง ๆ 
รวมตวั ผสมผสำนจนกลำยเป็นควำมรู้สึกทำงสังคมร่วมกนัขบัเคล่ือน สร้ำงกระแสหมุนเวียนทำง
สังคมให้ เคล่ือนท่ีไป แต่กำรเคล่ือนท่ีของสังคมต่ำงจำกกำรขับเคล่ือนของร่ำงกำย ตรงท่ีกำร
ขบัเคล่ือนของร่ำงกำยนั้นมีจุดศูนยก์ลำงอยูจุ่ดเดียวคือ จำกสมองส่งผ่ำนประสำทควำมรู้สึกต่ำง ๆ 
ไปยงักล้ำมเน้ือมีกำรเคล่ือนไหวรับรู้และส่งขอ้มูลกลบัไปท่ีสมองประมวลผล แต่สังคมเกิดกำร
ขบัเคล่ือนจำกจุดเล็ก ๆ ท่ีกระจำยอยูใ่นทุกส่วนประกอบของทุกระดบัชั้นทำงสังคม ในทฤษฎีระบบ
โครงสร้ำงของสังคมของออกุสต ์กอ้งต ์น้ีไดแ้สดงออกในผลงำนโดยใชรู้ปทรงโครงสร้ำงร่ำงกำย
และน ้ำหนกัของสีซ่ึงมีรำยละเอียดดงัน้ี  

 4.2.3.1 ทฤษฎีระบบโครงสร้างของสังคมกับรูปทรงร่างกาย จำกลักษณะของ
สภำพสังคมท่ีด ำเนินตำมลกัษณะกำรเคล่ือนไหวจำกควำมคิดและพฤติกรรมของมนุษย ์ในสังคม
นั้นๆกำรเคล่ือนไหวของสังคมรวมถึงกำรรวมตวัของมนุษยจ์  ำนวนมำก สร้ำงภำวะในทำงท่ีแสดง
ให้เห็นเป็นสภำวะ สังคมชีวะอินทรียซ่ึ์งหมำยถึงสังคมท่ีเสมือน ส่ิงมีชีวติ ในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน 
กำรวำงรูปทรง ใบหน้ำเล็กๆ ท่ีมีจ  ำนวนมำกไวใ้นรูปร่ำง ของมนุษยท์ั้ง ผูห้ญิงและผูช้ำย โดยกำร
ผสมผสำนชำยและหญิงจนเกิดเป็นรูปร่ำงรูปทรงท่ีถูกสร้ำงสรรคข้ึ์นมำใหม่ ลกัษณะรูปร่ำงรูปทรง
ของมนุษยน์ั้น ถูกสร้ำงสรรคใ์ห้เป็นโครงสร้ำง และเป็นเส้น ท่ีถกัทอเสมือนพนัธนำกำรท่ีคุมขงัจิต
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วิญญำณของ มนุษยเ์อำไว ้เพรำะมนุษยห์ลงติดกบัร่ำงกำยกบัตวัตน ของมนุษยเ์องจนไม่สำมำรถ
คน้พบอิสระท่ีจะเกิดข้ึนจำกภำยในจิตใจของมนุษยเ์องได ้จำกลกัษณะควำมผูกพนั กำรยึดติดกบั
ร่ำงกำยน้ีเองน ำไปสู่รูปทรงหลกัท่ีเกิดจำกมนุษยผ์ูช้ำยและผูห้ญิง รวมถึงให้รู้สึกถึง สภำพสังคม ท่ี
เสมือนกับเป็นส่ิงท่ีมีชีวิตดงัรูปทรงของร่ำงกำยมนุษยท่ี์น ำมำเป็นสัญลักษณ์ในกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำน 
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4.2.3.2  ทฤษฎีระบบโครงสร้างของสังคมกับน ้าหนักของสี ลกัษณะกำรรวมตวั
ของมนุษยจ์นเกิดเป็นสภำวะสังคมชีวะอินทรีย ์หรือสังคมท่ีมีชีวิต ให้น ้ ำหนกั ของสีเขม้อยูใ่นส่วน
ของรูปทรงท่ีมีใบหน้ำของผูค้นอดัแน่นจนกลำยเป็นรูปทรง ของผูห้ญิงและรูปทรงของผูช้ำย โดย
น ้ ำหนกัเขม้จะให้ควำมรู้สึกถึงมวลท่ีมีควำมหนำแน่นสูง และถำ้หำกมองไปในรำยละเอียดจะเห็น
ใบหนำ้คนท่ีมีควำมแตกต่ำงทำงอำรมณ์ แต่แฝงไวด้ว้ยควำมรู้สึกของกำรเฝ้ำรอ กำรไขวค่วำ้ กำรยึด
มัน่ ในตวัตนควำมเป็น มนุษย ์รวมถึงกำรใช้ สีเขม้ เช่นสีน ้ ำเงินเขม้ สีน ้ ำตำลเขม้ และ สีด ำ สร้ำง
ควำมรู้สึก ถึงกำรผสมผสำนรวมตวัเกำะกลุ่ม หนักแน่น มัน่คง สะทอ้นควำมเป็นสังคม ท่ีมีควำม
เคล่ือนไหวเป็นสังคมท่ีมีชีวติท่ีมีกำรเกิดข้ึนและเคล่ือนไหวอยูต่ลอดเวลำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2.4 แนวควำมคิดปรัชญำกำยกบักำรบรรลุธรรม 
กำรจดัอำกำรแห่งกำยให้สงบน่ิงสมดุลเป็นเง่ือนไขจ ำเป็นต่อกำรบรรลุธรรม กำรฝึกจิตกบั

ฝึกกำยอยู่ในกระบวนกำร “ปฏิบติัธรรม” เดียวกนักำรนั่งสมำธิเป็นกำรร้ือถอนค ำตดัสินเก่ียวกบั
โลกซ่ึงสั่งสมมำด้วยอคติอุปำทำน เป็นกำรละวำงกรอบวำงระเบียบโลกท่ีมีมนุษยเ์ป็นศูนยก์ลำง 
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เป็นกำรแปรสภำพกระบวนรับรู้ดว้ย กำยท่ีไม่ถูกครอบง ำดว้ยจิตอุปำทำน เป็นกำรปลดปล่อยกำยให้
เป็นส่ือกลำงระหว่ำง “โลก” และ “มนุษย”์ โดยท่ีทั้ง “โลก และ มนุษย”์ ไดก้ลำยเป็นหน่ึงเดียวใน
กระบวนแห่งเหตุปัจจยั “กำย” ในสมำธิมิใช่เคร่ืองแบ่ง “ตวัตน” (self) ใน “โลก” อีกต่อไป พิจำรณำ 

ในแง่น้ีจะเห็นได้ว่ำ กำยแห่งกำมรำคะสำมำรถเป็นอุปสรรคต่อกำรบรรลุธรรม แต่ใน
ขณะเดียวกัน กำยแห่งกำรปฏิบัติธรรม คือกระบวนกำรปรำกฏข้ึนแห่งพุทธธรรมนั่นเอง 
ควำมส ำคัญของกำย (มนุษย์) ต่อกำรบรรลุธรรมกลำยเป็นเง่ือนไขท่ีจ ำเป็นต่อกำรเข้ำถึง
พระพุทธศำสนำ ทั้งน้ีเพรำะคติพุทธศำสนำในหลำยนิกำยถือว่ำ “กำรบรรลุธรรมตอ้งอำศยักำย
มนุษย”์  “เทวดำก็ไม่อำจบรรลุโพธิญำณได”้ 

4.2.4.1 กายกับการบรรลุธรรมขององค์ประกอบศิลป์ จำกลกัษณะท่ีส ำคญัของ
ทศันะธำตุต่ำงๆถูกจดัสรรเป็นรูปทรงหลกัท่ีขนำดใหญ่เพื่อเนน้ควำมชดัเจนและพลงัในรูปทรงกบั
พื้นท่ีรอบขำ้ง กำรเหน่ียวร้ังสัมพนัธ์กนัระหว่ำงกำยกบัจิต หำกมนุษยม์องถึงควำมสัมพนัธ์ และ
ตอ้งกำรกำรละทิ้งจำก รูปลกัษณ์ทำงกำยจำกตวัตนท่ีมนุษยมี์มำ และละทิ้งปล่อยให้จิตเกิด ควำมมี
อิสระอยำ่งสมบูรณ์ ตำมแนวทำงกำรฝึกกำยและจิต ให้มองเห็น ควำมเป็นธรรมชำติและควำมเป็น
อิสระ ซ่ึงกนัและกนั โดยใชส้ัญลกัษณ์ ในผลงำน โดยใช ้รูปทรงของกำรเคล่ือนไหว ท่ีหลุดพน้ทะลุ
ออกมำจำกร่ำงกำยท่ีถูก 

เหน่ียวร้ังไว ้ให้รู้สึกเสมือนเป็นอิสระโดยใช้รูปทรงของเหลว ร่วมกบัใบหน้ำคนท่ีแสดง
ควำมรู้สึก แต่รูปทรงท่ีหลุดพน้นั้นเป็น เพียงส่วนดำ้นบนเท่ำนั้น ส่วนดำ้นล่ำงยงัยึดติด ยงัมิไดห้ลุด
พน้ออกทั้งหมด เพียงให้เกิดควำมรู้สึกว่ำสำมำรถ หลุดพน้ได้ในบำงส่วนเท่ำ เพรำะ ควำมเพียร
พยำยำมฝึกฝนกำรละทิ้งตวัตนคือ ส่ิงส ำคญัท่ีมนุษยธ์รรมดำพึงปฏิบติัในปัจจุบนั 
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4.2.4.2 กายกับการบรรลุธรรมของพื้นผิว จำกลกัษณะกำรท ำงำนโดยใช้ ไมเ้ป็น
วสัดุในกำรสร้ำงสรรค ์กำรแกะ ลอกผิวไม ้ในแต่ละชั้นของไมอ้ดัจะสำมำรถสร้ำงพื้นผิวท่ีมีควำม
แตกต่ำงกนัไดเ้พรำะแต่ละชั้นผิวของไมอ้ดัมีกำรเรียงเส้นของเน้ือไมท่ี้มีควำมแตกต่ำงกนั แต่ละชั้น
ทิศทำงของเส้ียนไมจ้ะมีลกัษณะขวำงกนั กำรใชร้ะยะควำมลึกและต้ืนของกำรแกะ จะสำมำรถสร้ำง
ควำมพิเศษให้เกิดข้ึน จำกผิวและเส้ียนของไม้นอกจำกนั้นยงัรวมไปถึงสีของเน้ือไม้ซ่ึงมีควำม
แตกต่ำงกนัอีกดว้ย ลกัษณะกำรท ำงำนแกะไม ้ส ำหรับผูส้ร้ำงสรรคแ์ลว้ยงัมีอีกหน่ึงนยัยะท่ีส ำคญั 
คือเสมือนกบักำรแกะกำรลอกกำรฝึกจิตในกำรเอำส่วนท่ีไม่ส ำคญั เอำส่วนท่ีมนุษยย์ึดติดกบั ส่ิงท่ี
เป็นรูปธรรม เอำออกไป และให้คงเหลือไวแ้ต่ อำรมณ์ควำมรู้สึก ควำมเป็นสำระส ำคญัท่ีตอ้งกำร
น ำเสนอ 

 

 

 

 

ภาพท่ี 79  ของเหลวท่ีหลุดพ้นออกมาจากโครงสร้างมนุษย์ 



  113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 การวเิคราะห์ด้านการสร้างสรรค์ผลงานชุด “พนัธจองจ าแห่งจิต” 
กระบวนกำรและขั้นตอนในกำรสร้ำงผลงำนสร้ำงสรรค์มีในรำยละเอียด เพื่อให้ผลงำนมี

เอกภำพมีจุดมุ่งหมำยในกำรแสดงออกท่ีเป็นหน่ึงเดียว โดยกระบวนกำรจะตอ้งเป็นกำรรวมของ 

เน้ือหำ ลกัษณะกำรแสดงออกผำ่นทศันธำตุเพื่อกำรรับรู้ ตลอดจนเทคนิควิธีกำรในกำรสร้ำงสรรค์

ผลงำน ผลงำนชุดพันธจองจ ำแห่งจิตจึงมีส่วนประกอบหลำยด้ำนท่ีต้องท ำกำรวิเครำะห์ด้ำน

คุณสมบติัโดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี   

4.3.1 คุณสมบติัดำ้นเน้ือหำ (Content Proporties)  
เน้ือหำ คือ องค์ประกอบท่ีเป็นนำมธรรมหรือโครงสร้ำงทำงจิต เป็นควำมหมำยของงำน

ศิลปะท่ีแสดงออกผ่ำนรูปทรงทำงศิลปะ (Artistic Form) เน้ือหำของงำนศิลปะแบบรูปธรรม เกิด

จำกกำรประสำนกนัอยำ่งมีเอกภำพของเร่ืองแนวเร่ือง และรูปทรง เน้ือหำของงำนแบบนำมธรรม

หรือแบบนอนออบเจ็คทีฟ  เกิดจำกกำรประสำนกันอย่ำงมีเอกภำพของรูปทรง เน้ือหำเป็น

คุณลกัษณะฝ่ำยนำมธรรมของงำนศิลปะท่ีมองจำกดำ้นกำรช่ืนชมหรือจำกผูดู้ รูปทรงท่ีแสดงเน้ือหำ

หรือควำมหมำยของงำนศิลปะได ้จะตอ้งเป็นงำนรูปทรงท่ีเป็นศิลปะเท่ำนั้น หมำยถึง เป็นรูปทรงท่ี

ศิลปินได้สร้ำงข้ึนจำกทัศนธำตุๆอย่ำงมีเอกภำพ  รูปทรงท่ีมีคุณลักษณะเช่นน้ีจะให้เน้ือหำท่ี

ประกอบด้วยอำรมณ์ควำมรู้สึกทำงสุนทรียภำพ  และอำรมณ์อ่ืนๆ ตำมเร่ืองท่ีศิลปินได้รับควำม

ภาพท่ี 80  พืน้ผิวท่ีเกิดจากการแกะเนือ้ไม้ออก 
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บนัดำลใจมำ รูปทรงธรรมดำท่ีอำจทำให้ผูดู้สร้ำงจินตนำกำรข้ึนเองตำมเน้ือเร่ืองนั้น แต่ไม่มีเน้ือหำ 

เน้ือหำจะมีอยูใ่นงำนศิลปะเท่ำนั้น16 

กำรเลือกเน้ือหำในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนชุด “พันธจองจ ำแห่งจิต” นั้ นเป็นเน้ือหำท่ี

เหมำะสมเน่ืองจำก เป็นกำรแสดงออกถึงภำวะภำยในจิตใจของผูส้ร้ำงสรรค์ ท่ีตอ้งกำรสะท้อน

อำรมณ์ควำมรู้สึก ของควำมอึดอดั ควำมตอ้งกำรกำรหลุดพน้ออกจำกพนัธนำกำรแห่งจิต ท่ีสั่งสม

ค่อยๆก่อก ำเนิดข้ึนทีละเล็กทีละนอ้ย จำกควำมตอ้งกำรพื้นฐำนทำงร่ำงกำยเติบโตไปจนควำมอยำก

ท่ีสั่งสมและกลำยเป็นควำมอยำกท่ีมีผลต่อกำรด ำรงชีวิตโดยเป็นควำมอยำกท่ีเกิดข้ึนอยำ่งไม่รู้จบ 

และทวคีวำมรุนแรงข้ึนเร่ือยๆ จนสุดทำ้ยจิตใจมิสำมำรถหลุดพน้ออกจำกพนัธนำกำรหนีออกไปได ้

4.3.2 คุณสมบติัดำ้นทศันธำตุส่วนประกอบกำรรับรู้ (Elemental Proporties)  
กำรสร้ำงงำนศิลปะนั้น ควำมคิดหรืออำรมณ์ท่ีศิลปินตอ้งกำรแสดงออกนบัเป็นส่ิงท่ีส ำคญั

ท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก เปรียบไดก้บัแบบแปลนในกำรก่อสร้ำงงำนสถำปัตยกรรม ถำ้ไม่มีแปลนหรือ
จุดหมำยงำนท่ีสร้ำงข้ึนก็จะเป็นไปอย่ำงตำมบุญตำมกรรม   จะเรียกว่ำเป็นงำนศิลปะไม่ได ้
แนวควำมคิดในกำรท ำงำนจึงเป็นโครงสร้ำงทำงนำมธรรมหรือทำงจิตท่ีจะขำดเสียมิได ้ 

นักประพนัธ์ใช้ถ้อยค ำแสดงควำมคิด นักดนตรีใช้เสียงถ่ำยทอดอำรมณ์ทำงดนตรี ทศัน
ศิลปินใชท้ศันธำตุ อนัไดแ้ก่ เส้น(Line)  น ้ ำหนกัอ่อนแก่ของแสงเงำ(Tone)  ท่ีวำ่ง(Space) สี(Color)  
และพื้นผิว(Texture)  สร้ำงรูปทรง(Form) เพื่อส่ืออำรมณ์หรือควำมคิด ศิลปินอำจสร้ำงรูปดว้ยทศัน
ธำตุอยำ่งใดอยำ่งหน่ึงหรือหลำยอยำ่งรวมกนัก็ได ้แต่โดยควำมจริงแลว้ ถึงแมจ้ะใชธ้ำตุใดธำตุหน่ึง
สร้ำงรูปข้ึน ธำตุอ่ืนๆก็จะปรำกฏตวัตำมมำเอง เช่น เม่ือใชเ้ส้นสร้ำงรูปทรงข้ึนในงำนช้ินหน่ึง จะมีท่ี
วำ่งหรือรูปร่ำงของท่ีวำ่งปรำกฏข้ึนพร้อมกบัเส้นดว้ย หรือเม่ือใชสี้ระบำยลงในแผน่ภำพ ทศันธำตุท่ี
ปรำกฎจะมีทั้งเส้นท่ีเป็นขอบเขตของรูปร่ำงของสี มีน ้ ำหนักอ่อนแก่ของสี มีท่ีว่ำงรอบๆบริเวณสี 
และจะมีลกัษณะพื้นผวิท่ีหยำบหรือละเอียด มนัหรือดำ้นของสีท่ีระบำยลงไปเกิดข้ึนดว้ย  

ทศันธำตุเหล่ำน้ีจะอยูร่วมตวักนัและเก่ียวเน่ืองกนัอยู ่ทั้งในรูปทรงท่ีศิลปินสร้ำงข้ึนและใน
ส่ิงต่ำงๆท่ีมีอยูต่ำมธรรมชำติ โดยเม่ือมีรูปทรงของส่ิงใดปรำกฏข้ึนแก่สำยตำ ทศันธำตุทั้งหลำยจะ
ประสำนตวัรวมกนัอยู่ในรูปทรงนั้นอย่ำงครบถว้น ในกำรศึกษำองค์ประกอบศิลป์เรำจ ำเป็นตอ้ง
แยกทศันธำตุออกเป็นอยำ่งๆ เพื่อศึกษำวิเครำะห์ให้ชดัเจนถึงคุณลกัษณะและหน้ำท่ีเฉพำะตวัของ
แต่ละธำตุ ตลอดจนบทบำทท่ีซอ้นกนั และร่วมกนักบัธำตุอ่ืนๆในกำรสร้ำงรูปทรง  

 
 

 16 ชลูด น่ิมเสมอ, องคป์ระกอบของศลิปะ (กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิชจ ากดั, 2534), 22. 
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ทัศนธำตุเป็นส่ือสุนทรียภำพท่ีศิลปินจะน ำมำประกอบกันเข้ำให้เป็นรูปทรง เพื่อส่ือ
ควำมหมำยตำมแนวเร่ืองหรือแนวควำมคิดท่ีเป็นจุดหมำยนั้น กำรประกอบกนั หรือกำรจดัระเบียบ 
หรือกำรผสำนกนัเขำ้ของทศันธำตุ จึงเป็นปัญหำส ำคญัท่ีสุดในอนัดบัต่อมำ และจ ำเป็นตอ้งมีส่ิง
หน่ึงท่ียดึเหน่ียวใหว้สัดุเหล่ำน้ีรวมตวัเขำ้ดว้ยกนัอยำ่งสมบูรณ์เป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เป็นส่ิงใหม่ท่ี
มีชีวติ มีควำมหมำยในตวัเอง ส่ิงยดึเหน่ียวน้ีก็คือกฎเกณฑข์องเอกภำพ17  

ดว้ยเหตุน้ีกำรวเิครำะห์คุณสมบติัดำ้นส่วนประกอบกำรรับรู้ จึงตอ้งวเิครำะห์ส่วนประกอบ
ของทศันธำตุต่ำงๆท่ีประกอบสร้ำงข้ึนมำเป็นผลงำนสร้ำงสรรค์ในชุดพนัธจองจ ำแห่งจิต โดยมี
รำยละเอียดดงัน้ี 

เส้น(Line) ในกำรส ร้ำงสรรค์ผลงำนชุด  “พันธจองจ ำแห่งจิต” น้ี เส้นเป็น
ส่วนประกอบส ำคญัในกำรสร้ำงรูปทรงหลกั โดยใช้เส้นแทนควำมไม่รู้ และควำมทะเยอทะยำน
อยำกของมนุษย ์ท่ีเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลำจนกลำยเป็นโครงสร้ำงควำมสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมโยงกนัระหวำ่ง
มนุษยก์บัวตัถุ และมนุษยก์บัมนุษยด์ว้ยกนัเอง โดยสร้ำงเส้นท่ีทบัซ้อน สอดสำนต่อกนัจนกลำยเป็น
รูปทรงของร่ำงกำยมนุษยท์ั้งชำยและหญิง เสมือนเป็นโครงสร้ำงพนัธนำกำร ห่อหุ้มมนุษยไ์ว ้จนมิ
สำมำรถหลุดพน้จำกควำมรู้สึกภำยในจิตใจน้ีออกไปได ้

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 17 ชลูด น่ิมเสมอ, องคป์ระกอบของศลิปะ (กรุงเทพมหานคร: ไทยวฒันาพานิชจ ากดั, 2534), 27. 

 
 

 

เสน้ท่ีแสดงการทบัซอ้นกนั            เสน้ท่ีสานต่อกนัจนกลายเป็นรูปทรงมนุษย ์

 

 

ภาพท่ี 81   ลักษณะของเส้นท่ีเช่ือมโยงกันระหว่างมนุษย์ 
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รูปทรง (Form) กำรใช้รูปทรงหลงัในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนชุด “พนัธจองจ ำแห่ง
จิต” สำมำรถแบ่งรูปทรงออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆคือ รูปทรงของใบหน้ำมนุษยแ์ละรูปทรงของ
ร่ำงกำยมนุษย ์ด้วยลกัษณะของเส้นท่ีมีกำรทบัซ้อนและสำนต่อจนกลำยเป็นรูปทรงของร่ำงกำย
มนุษย ์ซ่ึงรูปทรงท่ีเป็นโครงสร้ำงของร่ำงกำยมนุษยน้ี์จะเป็นรูปทรงหลกัในผลงำน โดยลกัษณะ
เป็นโครงสร้ำงสำมำรถมองเห็นรูปทรงท่ีอยูภ่ำยในได ้รูปทรงท่ีอยูภ่ำยในโครงสร้ำงล ำตวัของมนุษย์
นั้ น ใช้รูปทรงของใบหน้ำมนุษย์ท่ีแสดงอำรมณ์ ควำมรู้สึก ทะเยอทะยำนอยำก กำรรอคอย
ควำมหวงั รูปทรงของใบหนำ้มนุษยน้ี์จะมีจ ำนวนมำก ถูกจดัวำงให้เบียดชิดเรียงเกำะติดกนัจนเป็น
กลุ่มกอ้น อยูภ่ำยในโครงสร้ำงของร่ำงกำยมนุษย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปทรงใบหนำ้ขนำดเลก็               รูปทรงร่ำงกำยมนุษย ์        รูปทรงใบหนำ้ขนำดเลก็รวมกบัรูปทรงร่ำงกำยมนุษย ์
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พื้นที่ว่าง (Space Pattern) กำรจดัลกัษณะของพื้นท่ีว่ำงในผลงำนส่วนมำกจะอยู่
ส่วนบนของผลงำนทำงดำ้นซำ้ยและดำ้นขวำ ซ่ึงสร้ำงเป็นลกัษณะของพื้นท่ีวำ่งท่ีอยูใ่นส่วนพื้นหลงั
( Background ) โดยลักษณะกำรจัดองค์ประกอบ จะใช้รูปทรงหลักท่ีประกอบสร้ำงข้ึนจำก
โครงสร้ำงของร่ำงกำยและใบหนำ้มนุษย ์จดัวำงอยูส่่วนกลำงรำยลอ้มดว้ยบริเวณพื้นท่ีวำ่งโดยรอบ 
ส่วนล่ำงของผลงำนมกัจะใชรู้ปทรงและลำยเส้นท่ีเป็นคล่ืนเสมือนพื้นดิน และส่วนดำ้นบนทั้งซ้ำย
และขวำมกัจะเป็นพื้นท่ีวำ่งท่ีแสดงถึงทอ้งฟ้ำ ดว้ยลกัษณะกำรจดัพื้นท่ีวำ่งน้ีสร้ำงให้เกิดมิติและกำร
ผลกัระยะซ่ึงกนัและกนัระหวำ่งระยะของพื้นท่ีวำ่งและรูปร่ำงรูปทรงท่ีใชใ้นผลงำน  

 

 

 

 

 

 

 

สี (Color) สีท่ีเกิดข้ึนในผลงำนชุดน้ีเกิดจำก 2 ส่วนคือ 1 สีท่ีเกิดจำกสีของไมซ่ึ้ง
เป็นวสัดุหลกัในกำรท ำงำน สีของตวัไมเ้องมีควำมแตกต่ำงกนั ดว้ยเน้ือของไมอ้ดัเป็นกำรผสำนของ
เน้ือไมแ้ผน่บำงๆ ประสำนเขำ้กนัดว้ยกำวและกำรกดทบั อดัจำกกระบวนกำรผลิต ลกัษณะของสีไม้
เองในแต่ละชั้นจะมีควำมแตกต่ำงกนั ดงันั้นจึงตอ้งท ำควำมเขำ้ใจกบัสีของไมอ้ดัแต่ละชนิดและสี
ในแต่ละชั้นของเน้ือไมใ้ห้เขำ้ใจเป็นอนัดบัแรกก่อน  และอีกส่วนหน่ึงคือ สีท่ีเกิดจำกหมึกพิมพ์ท่ี
ผสม และอำจลงบนพื้นผวิของเน้ือไมท่ี้ถูก แกะ เซำะ  ลอกออกเรียบร้อยแลว้ 

 

 

 

 

                      ภาพผลงาน                                                         บริเวณสีขาวคือบริเวณพื้นท่ีวา่ง  
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ภาพผลงาน  
 
 
 

 
 
 
สีเทาแสดง 
สีท่ีเกิดจากเน้ือไม ้

 
 
 
 
 
 

สีเทาแสดง 
สีท่ีเกิดจากหมึกพิมพ ์
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ลักษณะพื้นผิว (Texture) ดว้ยกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนท่ีใชไ้มอ้ดัเป็นวสัดุหลกั ใน
กระบวนกำรสร้ำงเส้น รูปร่ำง รูปทรง กำรสร้ำงระยะ กำรสร้ำงน ้ ำหนักอ่อนแก่ของสี ทุกส่วน
ดงักล่ำวมีผลมำจำกกำรสร้ำงลกัษณะของพื้นผิวบนแผ่นไมท้ั้งส้ิน ผิวท่ีถูกแกะ เซำะ ลอกออก จะ
แสดงควำมจริงทั้งสีและลกัษณะของเน้ือไมอ้ดัท่ียงัคงเหลืออยู่ และด้วยพื้นผิวท่ีแสดงควำมลึก 
ควำมต้ืน พื้นผวิหยำบหรือละเอียด จึงเป็นส่วนส ำคญัท่ีจะส่งผลถึงทุกส่วนในผลงำน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพผลงาน 

 

พื้นผิวท่ีแสดงความละเอียด

ของการแกะใบหน้ าท่ี มี

ข น าด เล็ ก  ซ่ อ น อ ยู่ ใ น

รูปทรงของทรงล าตวัมนุษย์

รวมถึงรูปทรงอิสระท่ีแสดง

พื้นผิวของชั้นไม้และเส้ียน

ไม ้

 

พื้นผิวท่ีแสดงคุณสมบัติ

ของสีเน้ือไม ้ในแต่ละชั้น

ของไม้อัดท่ีมีสีแตกต่าง

กันรวมถึงลักษณะเส้ียน

ไม้ท่ี มีความแตกต่างกัน

ดว้ย 
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น ้าหนกัของใบหนา้มนุษยข์นาดเล็ก  

 

น ้าหนกัของใบหนา้มนุษยข์นาดใหญ่  

 

น า้หนักอ่อนแก่ของสี (Tone) น ้ำหนกัอ่อนแก่ของสีในผลงำนจะเกิดข้ึนจำกกำรอดั
หมึก โดยจะแสดงผลในส่วนของพื้นผิวท่ีมีระยะควำมลึกและต้ืนท่ีแตกต่ำงกนั ดว้ยกระบวนกำรอดั
หมึกจะใช้หมึกท่ีผสมแลว้ สีทำหรืออดัลงบนพื้นผิวของไมท่ี้แกะ เจำะ ลอก เรียบร้อยแลว้ เม่ือทำ
หรืออดัหมึกจนทัว่ทั้งผลงำนหลงัจำกนั้นท ำกำรเช็ดหมึกออก หมึกท่ีอยูด่ำ้นบนหรือมีพื้นผวิท่ีเรียบ
และมีขนำดกวำ้งหมึกจะถูกเช็ดออกคงไวเ้หลือแต่หมึกท่ีอยูใ่นร่อง อยูใ่นซอก อยูใ่นควำมลึกท่ีเช็ด
ออกไม่หมด ลักษณะน ้ ำหนักอ่อนและแก่ของสีจะเกิดข้ึนโดยพื้นผิวท่ีต้ืนและอยู่ด้ำนบนจะมี
น ้ำหนกัท่ีสวำ่งกวำ่ และพื้นผวิท่ีอยูด่ำ้นล่ำงและยิง่ลึกจะมีน ้ำหนกัท่ีแค่มกวำ่เพรำะมีกำรขงัของหมึก
มำกกวำ่นัน่เอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
น ้าหนกัสว่างท่ีสุดจาก

พ้ืนผิวดา้นบน 

 

น ้าหนกัสว่างจาก
พ้ืนผิวท่ีมีความลึกนอ้ย 

 

 

 

น ้าหนกัเขม้ระดบักลาง
จากพ้ืนผิวท่ีความลึก 

 

น ้าหนกัเขม้จากพ้ืนผิว
ท่ีมีความลึกมาก 
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จดัวางโครงสร้างโดยการวางรูปทรงหนาแน่น อึดอดั
ตอ้งการหลุดพน้ออกจากพนัธนาการทางจิต  วางอยู่
บนพื้นท่ีวา่งใหเ้กิดความรู้สึกอึดอดัเพิ่มมากข้ึน 

 

โครงสร้างองค์ประกอบศิลป์ (Structure) ผลงำนสร้ำงสรรคชุ์ด “พนัธจองจ ำแห่ง
จิต” เป็นกำรประกอบสร้ำงของเส้น รูปร่ำง รูปทรง พื้นท่ีวำ่ง พื้นผิว สี น ้ำหนกัอ่อนแก่ของสีในกำร
จดัวำงด้ำนโครงสร้ำงน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมสะเทือนใจต่อผูช้มผลงำน โดยจัดวำง
โครงสร้ำงของรูปทรงหลกั วำงอยูใ่นส่วนกลำงของภำพ เสมือนตั้งอยูบ่นดินแดนหรือมิติท่ีอำ้งวำ้ง 
มีพื้นท่ีว่ำงทั้งพื้นดินและพื้นท่ีท้องฟ้ำ ให้ควำมรู้สึกถึงกำรอยู่ในพื้นท่ีท่ีอ้ำงวำ้งและห่ำงไกลไร้
กำลเวลำ รูปทรงหลกัในผลงำนเกิดจำกกำรรวมตวัของใบหนำ้มนุษยแ์ละโครงสร้ำงของล ำตวัมนุษย์
ทั้งชำยและหญิง แสดงผลโหยหำควำมอดัควำมตอ้งกำรหลุดพน้ออกจำกพนัธนำกำรทำงจิต กำรจดั
โครงสร้ำงมีจุดมุ่งหมำยใหเ้ห็นถึงควำมขดัแยง้กนัของรูปทรงและพื้นท่ีวำ่ง รูปทรงจะแสดงควำมอึด
อดั ส่วนพื้นท่ีว่ำงโดยรอบจะแสดงควำมว่ำงเปล่ำเวง้วำ้ง กำรจดัวำงโครงสร้ำงน้ีจะยิ่งสร้ำงควำม
กดดนัและบีบคั้นใหก้บัรูปทรงหลกัท่ีก ำลงัแสดงควำมอดั ใหพ้ฒันำกำรเพิ่มข้ึนจำกเดิมข้ึนไปอีก  

 

              พื้นท่ีวำ่ง                             พื้นท่ีวำ่ง 

 

                      

             

      รูปทรงหลกั 

                                                   

 

 

       พื้นท่ีวำ่ง                             พื้นท่ีวำ่ง 
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4.3.3 คุณสมบติัดำ้นเทคนิควิธีกำร (Technical Proporties)  

เทคนิควิธีกำรในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนชุด “พนัธจองจ ำแห่งจิต” น้ี เป็นกำรแสดงออกโดยกำรใช้
พื้นผิวท่ีเกิดข้ึนบนวสัดุหลกัคือไมอ้ดักำรสร้ำงพื้นผิวเป็นกำรเจำะ เซำะ ขูด ขีด ลอกเน้ือไมอ้อกจน
เหลือไวเ้พียงเน้ือไมท่ี้ตอ้งกำรแสดงผลถึง เส้น รูปร่ำง รูปทรง พื้นผวิ พื้นท่ีวำ่ง แสดงเน้ือหำสะทอ้น
ควำมรู้สึก ของกำรติดอยูใ่นพนัธนำกำรท่ีจองจ ำแห่งจิต ในกระบวนกำรดำ้นเทคนิคน้ีแขวงควำมคิด 
จำกกำรเจำะ กำรเซำะ กำรขูดขีด กำรลอกเน้ือไมอ้อก เสมือนกำรน ำส่ิงท่ีเป็นเปลือกหรือส่ิงท่ีไม่
จ  ำเป็นท่ีวุ่นวำยอยู่ในจิตใจออกไป คงเหลือไวแ้ต่เพียงแก่นหรือส่วนท่ีส ำคญัท่ีแสดงเน้ือหำเพื่อให้
เห็นถึงควำมเป็นจริงภำยในจิตใจ 

4.4 การวเิคราะห์การพฒันาการสร้างผลงานชุด “พนัธจองจ าแห่งจิต”  
ผลงำนวิทยำนิพนธ์ในระดบัดุษฎีบณัฑิตชุด “พนัธจองจ ำแห่งจิต” น้ีมีกำรพฒันำกำรจำก

กำรศึกษำคน้ควำ้และกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนศิลปะอยำ่งต่อเน่ือง มีพฒันำกำรทำงควำมคิด รูปแบบ
รวมไปถึงเทคนิคกระบวนกำรในกำรสร้ำงผลงำน ส ำหรับกำรท ำงำนในสมยัช่วงกำรศึกษำระดบั
บณัฑิตและมหำบณัฑิตนั้น สร้ำงสรรคผ์ลงำนดว้ยเทคนิคภำพพิมพโ์ลหะ และในระดบัดุษฎีบณัฑิต
ด้วยกำรทดลองในกำรหำวสัดุในกำรท ำงำนใหม่แทนกระดำษและแม่พิมพ์แผ่นทองแดง ใน
ระยะแรกผูส้ร้ำงสรรค ์ใชว้สัดุอ่ืนเช่น แผน่ทองเหลือง แผน่อลูมิเนียม แผน่สังกะสี แผน่ปูนซีเมนต ์
แผน่กระเบ้ือง แผน่อะคริลิครวมถึงแผน่ไม ้ในกำรหำวสัดุใหม่ผลท่ีไดคื้อ ไมเ้ป็นวสัดุท่ีน่ำสนใจใน
กำรพฒันำผลงำนมำกท่ีสุด เพรำะสำมำรถตอบสนองต่อพื้นฐำนควำมคิดกระบวนกำรท ำงำนท่ีคลำ้ย
กบัภำพพิมพ ์เม่ือหำวสัดุใหม่ในกำรท ำงำนไดก้ระบวนกำรคิดในกำรสร้ำงรูปทรงก็มีกำรพฒันำไป
พร้อมๆกนัอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอนตำมล ำดบั โดยสำมำรถแบ่งจ ำแนกผลงำนงำนตำมลกัษณะทำง
ควำมคิดและช่วงเวลำได ้2 ช่วงเวลำ คือ ระยะแรกของกำรพฒันำเทคนิคในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน( 
พ.ศ. 2559) และระยะท่ี 2 กำรวิเครำะห์กำรพฒันำผลงำนชุด “พนัธจองจ ำแห่งจิต” ด้วยกำรแบ่ง
สำมำรถวเิครำะห์ในกำรพฒันำผลงำน โดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.4.1 กำรวเิครำะห์ช่วงระยะแรก กำรพฒันำเทคนิคในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน 
ในระยะแรกของกำรพฒันำเทคนิคในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน( พ.ศ. 2559) ช่วงก่อนท่ีจะ

ศึกษำในระดบัปริญญำดุษฎีบณัฑิต ผูส้ร้ำงสรรค ์สร้ำงผลงำนในรูปแบบของภำพพิมพโ์ลหะมำโดย
ตลอด โดยกระบวนกำรกำรสร้ำงสรรค์ภำพพิมพ์โลหะนั้ นมี 2 กระบวนกำรหลักคือกำรสร้ำง
แม่พิมพแ์ละ กระบวนกำรพิมพ ์ในกระบวนกำรกำรสร้ำงแม่พิมพโ์ลหะคือกำรใชน้ ้ำกรด เป็นตวักดั
กร่อนเน้ือโลหะสร้ำงพื้นผิวให้เกิดระยะควำมลึกควำมต้ืน เป็นเพื่อนเป็นพื้นท่ีเป็นรูปทรงท่ีก ำหนด 
เม่ือสร้ำงแม่พิมพเ์สร็จก็จะเขำ้สู่กระบวนกำรพิมพ ์โดยเร่ิมจำกกำรอดัหมึกให้หมึกพิมพเ์ขำ้สู่ร่องใน
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ควำมลึกระยะต่ำงๆของพื้นผวิแม่พิมพ ์หลงัจำกนั้นเช็ดหมึกทั้งหมดออก หมึกจะคำ้งอยูต่ำมพื้นผวิท่ี
เป็นร่องเป็นซอกเป็นมุมท่ีสร้ำงข้ึน จำกนั้นน ำกระดำษท่ีท ำควำมช้ืนเรียบร้อยแล้วน ำมำวำงบน
ผิวหน้ำแม่พิมพ ์และเขำ้แท่นพิมพแ์รงกดของแท่นพิมพ์จะกดทบักระดำษกบัแม่พิมพ์เขำ้ด้วยกนั 
เน้ือกระดำษท่ีท ำควำมช้ืนจะมีควำมนุ่มสำมำรถยบุตวัเขำ้ไปรับหมึกพิมพท่ี์อยูต่ำมซอกตำมร่องของ
แม่พิมพไ์ด ้เม่ือออกจำกแท่นพิมพน์ ำกระดำษออกหมึกพิมพจ์ะติดข้ึนมำบนผิวของกระดำษโดยจะ
สังเกตไดว้ำ่ หมึกพิมพ์ท่ีอยูบ่นผิวหน้ำของแม่พิมพ์ท่ีหมึกพิมพ์ถูกเช็ดออกไปจะมีน ้ ำหนกัท่ีสว่ำง
และร่องหรือซอก ท่ียงัมีหมึกพิมพ์คำ้งอยู่จะเกิดเป็นน ้ ำหนักท่ีเขม้ข้ึน ตำมระยะควำมลึกในเน้ือ
โลหะท่ีสร้ำงแม่พิมพไ์ว ้ 
  ดว้ยลกัษณะองคค์วำมรู้จำกภำพพิมพโ์ลหะในกำรสร้ำงแม่พิมพแ์ละกำรเช็ดหมึกพิมพ ์จึง
เป็นรำกฐำนในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนและพฒันำเทคนิคในกำรสร้ำงสรรคใ์นผลงำนชุดน้ี ในผลงำน
ระยะท่ี 1 ระยะแรกของกำรพฒันำเทคนิคในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน( พ.ศ. 2559) น้ี ถือเป็นกำร
ทดลองกำรเปล่ียนวสัดุจำกเดิม ช่วงแรกใช้วสัดุท่ีมีควำมแตกต่ำงออกไปจำกแผ่นโลหะแผ่น
ทองแดงท่ีใชใ้นกำรท ำแม่พิมพแ์บบเดิม โดยทดลองใชว้สัดุอ่ืนๆ เช่นแผน่ทองเหลืองแผน่สแตนเล
สแผน่สังกะสี แผน่ปูน แผน่อะคริลิค แผน่กระจกและแผน่ไมช้นิดต่ำงๆ สุดทำ้ยในกำรสร้ำงพื้นผิว
ท่ีสำมำรถพฒันำต่อไปได้ก็คือแผ่นไมอ้ดั ท่ีใช้กำรสร้ำงพื้นผิวโดยกำรขุดเจำะตดัเซำะร่องด้วย
อุปกรณ์ ท่ีตอ้งใชก้ำรทดลองและปรับเปล่ียนอีกเช่นเดียวกนั ในผลงำนในช่วงน้ีจึงเป็นช่วงทดลอง
ทำงวสัดุหำ ขนำดควำมหนำ ลกัษณะเน้ือไม ้รวมถึงอุปกรณ์ในกำรขูด ตดั เจำะ เซำะร่อง แกะสลกั
อีกดว้ย  

4.4.1.1 การวิเคราะห์จากเทคนิคการสร้างแม่พิมพ์โลหะสู่การสร้างสรรค์ผลงาน 
กำรสร้ำงแม่พิมพ์ร่องลึกนั้น คือกำรสร้ำงพื้นผิวของแผ่นโลหะให้มีควำมต่ำงละดบักนั 

โดยมีกำรกดักร่อนของน ้ ำกรดนั้นเป็นตวัส ำคญั กำรสร้ำงพื้นท่ีในลกัษณะต่ำงๆ เพื่อให้น ้ ำกรด กดั

กินเน้ือโลหะในบำงส่วนโดยกำรปิดดว้ยสำรเคมีท่ีกนักำรกดักร่อนของน ้ำกรด เทคนิควิธีกำรในกำร

สร้ำงสรรค์ผลงำนชุดน้ีเป็นเทคนิควิธีกำรจำกพื้นฐำนในกำรท ำภำพพิมพโ์ลหะ จำกกระบวนกำร

ทดลองในกำรเปล่ียนวสัดุจำกแผน่โลหะสู่กำรใชแ้ผน่ไมอ้ดัและไดท้  ำกำรปรับเปล่ียนกระบวนกำร

ในเทคนิคกำรท ำภำพพิมพท่ี์ สร้ำงใหเ้กิดพื้นผิวในลกัษณะต่ำง ๆ ซ่ึงมีกระบวนกำรอยำ่งเป็นขั้นเป็น

ตอนดว้ยลกัษณะน้ีเองจำกท่ีเปล่ียนจำกโลหะเป็นแผ่นไมอ้ดั เม่ือนึกถึงกำรสร้ำงพื้นผิวท่ีเป็นเส้น

หรือร่องลึก จึงปรับใชเ้ทคนิคกระบวนกำรต่ำง ๆ สู่กำรแกะไม ้มีกำรเปรียบเทียบจำกเทคนิคต่ำง ๆ 

ของกำรสร้ำงแม่พิมพ ์กบักำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนบนแผน่ไมด้งัน้ี 
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 เทคนิคฮาร์ดกราวด์กับการสร้างสรรค์ผลงาน  ฮำร์ดกรำวด์คือ กำรเปิด

หนำ้แผน่โลหะ โดยกำรใชเ้หล็กปลำยแหลม ขูดหรือขีดลงบนตวักนักรดหรือ วำนิชด ำ วิธีกำรน้ีจะ

ท ำใหเ้กิดจุดและเส้นท่ีมีขนำดเล็กและเส้นท่ีมีขนำดใหญ่ จำกหลกัเทคนิคน้ีเม่ือน ำมำใชก้บักำรสร้ำง

พื้นผิวไม้แล้วอุปกรณ์ท่ีใช้แทน คือกำรใช้ทิมเมอร์ในกำรเซำะร่องและเปิดหน้ำผิว เพรำะจะได้

พื้นผวิท่ีมีขอบคมเป็นเส้นเสมือนกำรใชเ้ทคนิคฮำร์ดกรำวน์ใกนำรสร้ำแม่พิมพโ์ลหะ 

 

 

 

 

 

 

เทคนิครีลีฟกับการสร้างสรรค์ผลงาน รีลีฟคือกำรปิดหนำ้แผน่โลหะดว้ย

ตวักนักรดหรือวำนิชด ำในบำงส่วน เพื่อสร้ำงพื้นท่ีให้มีกำรกดักร่อนเฉพำะส่วนสร้ำงให้เกิดควำม

ลึกและลกัษณะพื้นผิวให้มีหลำยระดบัแตกต่ำงกนั จำกหลกัเทคนิคน้ีเม่ือน ำมำใชก้บักำรสร้ำงพื้นผิว

บนแผ่นไม ้อำจใช้อุปกรณ์ได้สองแบบ คือ กำรใช้ซ่ิว หรือกำรใช้ทิมเมอร์ ในกำรเปิดพื้นผิวหน้ำ

ของแผน่ไมใ้ห้เป็นระนำบจำกเทคนิคน้ีนอกจำกกำรเปิดพื้นผวิแลว้ยงัมีควำมพิเศษท่ีเกิดจำกชั้นของ

ไมอ้ดัอีกอยำ่งหน่ึงคือกระบวนกำรสร้ำงไมอ้ดัจะมีกำรใชไ้มแ้ผน่บำง ๆในกำรทบัซ้อนกนัแต่ละชั้น

โดยกำรเรียงเซ้ียนไมใ้นทิศทำงท่ีสลบัขวำงกนัเม่ือเรำเปิดหน้ำไมห้น่ึงชั้นก็จะพบเซียนไมท่ี้มีกำร

เรียงทิศทำงขวำงของชั้นต่อไป ลกัษณะน้ีเองเม่ือท ำกำรขูดดว้ยเหล็กแหลมเส้นท่ีปรำกฎในหน่ึงเส้น

จะมีลกัษณะของเส้นท่ีแตกต่ำงกนัคือ เส้นท่ีตำมเส้ียนไมจ้ะมีขนำดเล็ก ส่วนเส้นท่ีผำ่นกำรตดัเส้ียน

ไมใ้นแนวขวำงจะมีควำมหยำบกระดำ้ง และมีเส้ียนไมโ้ผล่ออกมำมำกกวำ่ลกัษณะน้ีเองคือลกัษณะ

ของกำรใชเ้ทคนิครีลีฟในกำรท ำงำนกบัไมอ้ดั 

 

ภาพท่ี 88  จากเทคนิคฮาร์ดกราวด์ขูดด้วยด้วยเหลก็ปลายแหลมสู่การสร้างงานแกะไม้ 
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เทคนิคอะควาติ้นท์กับการสร้างสรรค์ผลงาน  จำกหลกัเทคนิคน้ีในกำร

แกะเน้ือไมไ้ม่สำมำรถท ำไดเ้พรำะเทคนิคอะควำต้ินท ์ในกำรท ำภำพพิมพโ์ลหะคือกำรสร้ำงให้เกิด

น ้ำหนกัเขม้และน ้ ำหนกัอ่อน โดยกำรใชดิ้นสอไขในกำรกดักร่อนของกรดแต่ในกำรท ำงำนเทียบได้

กบักำรอดัหมึกลงบนเน้ือไมแ้ล้วเช็ดหมึกท่ีอยู่ดำ้นบนออกบำงส่วนอำจตอ้งเช็ดหนักและเช็ดเบำ

แตกต่ำงกนัแต่จุดมุ่งหมำยคลำ้ยกนัคือกำรสร้ำง น ้ำหนกัอ่อนแก่ในผลงำน 

 

 

 

 

 

 

เทคนิคดรายพอยท์กับการสร้างสรรค์ผลงาน ดรำยพอยท์คือเทคนิคท่ีนบั

ไดว้ำ่เป็นกำรกระท ำท่ีง่ำยและตรงไปตรงมำมำกท่ีสุดในบรรดำเทคนิคของภำพพิมพโ์ลหะทั้งหมด 

กล่ำวคือ เป็นกำรขดูขีดหรือวำดเส้นลงไปบนแผน่โลหะ ดว้ยเหล็กกลำ้ปลำยแหลมแรงกดของปลำย

แหลมจะเสียดแทงลงไปบนผิวโลหะ ท ำให้เน้ือโลหะนูนข้ึนมำ เป็นสันขอบซ่ึงท ำหน้ำท่ีอุม้หมึก

พิมพ์ไวแ้ละเน่ืองจำกสันขอบของเส้นเหล่ำน้ีเป็นไปอย่ำงไม่สม ่ำเสมอกนั จำกหลกัเทคนิคดรำย

ภาพท่ี 89  จากเทคนิครีลีฟในการสร้างแม่พิมพ์โลหะสู่การสร้างงานแกะไม้ 

ภาพท่ี 90  จากเทคนิคอะควาติน้ท์เขยีนไล่น า้หนักด้วยดินสอไขสู่การสร้างงานแกะไม้ 
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พอยทก์บักำรสร้ำงผลงำนมีลกัษณะคลำ้ยกนัมำกต่ำงกนัตรงท่ีใชว้สัดุท่ีเปล่ียนจำกโลหะกลำยเป็น

แผน่ไมอ้ดัส่วนอุปกรณ์ในกำรใชก้็มีลกัษณะคลำ้ยกนันัน่คือ เหล็กกลำ้ปลำยแหลมส่วนกำรขูดขีด

ให้เกิดเส้น ลงบนพื้นผิวนั้นคลำ้ยกนัคือข้ึนอยูก่บัน ้ ำหนกัมือในกำรกดและองศำของปลำยแหลมท่ี

กดลงบนพื้นผิวเทคนิคน้ีใช้ในกำรสร้ำงเส้นท่ีมีขนำดเล็กหรือเส้นท่ีมีขนำดลึก สร้ำงรำยละเอียด

ใหก้บัผลงำนไดเ้ป็นอยำ่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 91  จากเทคนิคฮาร์ดกราวด์ขูดด้วยเหลก็กล้าปลายแหลมสู่การสร้างงานแกะไม้ 
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4.4.1.1 ผลงานช่วงระยะแรก การพัฒนาเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 x 30 ซม.จ ำนวน 10 ช้ิน  กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้
 

ภาพท่ี 92  ผลงานสร้างสรรค์ภาพท่ี 1 “การทดลองเทคนิค” 



  128 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 x 120 ซม. กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 x 120 ซม. กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้

ภาพท่ี 93  ผลงานสร้างสรรค์ระยะท่ี 1 ภาพท่ี 3 “กายภูมิ 2” 

ภาพท่ี 94  ผลงานสร้างสรรค์ระยะท่ี 1 ภาพท่ี 3 “กายภูมิ 3” 



  129 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 x 200 ซม. กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

120 x 100 ซม. กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้

ภาพท่ี 95  ผลงานสร้างสรรค์ระยะท่ี 1 ภาพท่ี 5 “กายภูมิ 4” 

ภาพท่ี 96  ผลงานสร้างสรรค์ระยะท่ี 1 ภาพท่ี 6 “กายภูมิ 5” 
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  การวิเคราะห์ด้าน เน้ือหา

เส้น(Line) ลักษณะของเส้นในการสร้างสรรค์ผลงานในระยะที่ 1 

หรือระยะแรกนี ้เส้นที่ใชใ้นการสร้างโครงสร้างของ

รูปทรงมนษุย์ ในระยะแรกนียั้งเป็นเส้นที่ไม่มีความ

ซับซ้อนและทับซ้อนกันมากนกั เป็นเพียงเส้นที่เชือ่มโยงกัน

เป็นโครงข่าย สร้างความรู้สึกการห่อหุ้มและพันธนาการ

ในจิตใจมนษุย์

รูปทรง (Form) รูปทรงที่ใชใ้นการสร้างสรรค์ผลงาน เป็นรูปทรงของใบหนา้คน

ที่มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยขนาดเล็กจะซ่อนอยู่

ด้านหลังของโครงสร้างรูปทรงที่เป็น ล าตัวของมนษุย์ โดย

รูปทรงของใบหนา้มนษุย์ที่ใชจ้ะแสดงอารมณ์ถึงความ

ทะเยอทะยานอย่า การเฝ้ารอคอย

พ้ืนท่ีว่าง (Space Pattern) พ้ืนที่ว่างเป็นส่วนที่สร้างความรู้สึกผ่อนคลายในผลงาน โดย

พ้ืนที่ว่างจะอยู่ในส่วนพ้ืนหลังของผลงาน ส่วนมากจะแสดงรู้สึก

ถึงการเป็นพ้ืนที่ว่างของท้องฟ้าที่มีระยะไกลออกไป

สี (Color) สีที่ใชใ้นการท างานมี 2 ส่วนคือสีที่เกิดจากหมึกพิมพ์และสีที่

เป็นผลมาจากเนือ้ไม้ในการแกะพ้ืนผิว สีของไม้ถูกก าหนดให้ข้ึน

ในส่วนล่างของผลงานแทนค่าความเป็นพ้ืนดิน และสีของหมึก

พิมพ์จะอยู่ทั่วทั้งภาพโดยจะใชสี้ด าเทาเป็นหลักและมีการ

แทรกสีด้วยสีน้ าเงิน สีน้ าตาล สีแดง และสีส้มประมาณ 10 

เปอร์เซ็นต์ของผลงาน

ตารางท่ี 14  แสดงการวิเคราะห์ช่วงระยะแรก การพัฒนาเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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  การวิเคราะห์ด้าน เน้ือหา

ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) ลักษณะพ้ืนผิวเกิดข้ึนจากการแกะ เกาะ เซาะ ลอกผิวไม้ออก 

ผิวไม้ที่เหลืออยู่จะมีลักษณะพ้ืนผิวหยาบหรือละเอียดข้ึนอยู่

กับลักษณะของเส้ียนไม้และการแกะว่าการแกะไม้นัน้ แกะไป

ในทิศทางเดียวกับเส้ียนไม้หรือไม่หากแกะไปในทิศทางเดียวกับ

เส้ียนไม้ ลักษณะจะมีผิวที่เรียบกว่า การแกะที่ขวางเส้ียนไม้ 

เพราะจะมีเส้ียนไม้โผล่ข้ึนมาบนผิวของผลงานสร้างพ้ืนผิวที่มี

ความหยาบและเป็นเส้นแสดงความพิเศษของผิวไม้ได้ดี

ค่าหนักอ่อนแก่ของสี (Tone)   ค่าน้ าหนกัอ่อนแก่ของสีโดยข้าพเจ้าวางค่าน้ าหนกัของ สีโดยใช้

โทนสีเข้มลงบนรูปทรงของล าตัวมนษุย์ที่เป็นรูปทรงหลัก และ

มีน้ าหนกัรองลงมาในรูปทรงใบหนา้คนทั้งที่มีขนาดใหญ่และ

ขนาดเล็กหลังจากนัน้ จัดโทนสีพ้ืนหลังให้มีสีเข้มและสีอ่อนใน

ส่วนของท้องฟ้าและพ้ืนดิน

เทคนิควิธีการ (Technical Proporties) เทคนคิวิธีการจากลักษณะการแกะไม้และจัดวาง เป็นผลทาง

ความคิดมาจากพ้ืนฐานในการท าภาพพิมพ์โลหะของข้าพเจ้า 

โดยข้าพเจ้าน าการไล่เรียงกระบวนการการจัดลักษณะความ

ลึกความต้ืนของพ้ืนผิว ในการท างาน ด้วยไม้อัดแทนแผ่นโลหะ

 ดังนัน้เทคนคิวิธีการในการเจาะ ตัด เซาะร่องหรือลอกเนือ้ไม้ 

ออกจะเป็นกระบวนการเร่ิมต้นของการพัฒนาและการเรียนรู้

ในการใชวั้สดุอุปกรณ์ในการท างาน

ตารางท่ี 15  แสดงการวิเคราะห์ช่วงระยะแรก การพัฒนาเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน  (ต่อ1) 
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ปัญหา การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน

ปัญหาดา้นภาพร่าง

ในลกัษณะของการร่างภาพท่ีเป็นโครงสร้างของเส้นท่ีจะสร้าง
เป็นรูปทรงในล าตวัของมนุษย ์ในการร่างภาพใชเ้ส้นเป็นตวัแทน
 แต่เม่ือในการสร้างสรรคผ์ลงานจริงจะตอ้งเป็นเส้นท่ีนูน
ออกมาจากพ้ืนผิว กระบวนการท าคือจะตอ้งวางแผนในการ
เจาะเซาะร่องดา้นขา้งเพ่ือท าให้เกิดเส้นท่ีมีความนูนออกมาจาก
ผลงาน 

ปัญหาดา้นรูปทรง

รูปทรงจากลกัษณะของขนาดเล็กและขนาดใหญ่ของใบหนา้
มนุษย ์ในการท างานจริงจะตอ้งมีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะ
การแสดงอารมณ์ของใบหนา้มนุษยเ์พราะดว้ยพ้ืนท่ีและรูปทรง
อาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดแตกต่างกนัออกไป 

ปัญหาดา้นวสัดุ

จากการทดลองใชว้สัดุคือไมอ้ดัดว้ยลกัษณะของไมอ้ดัแต่ละ
ชนิดหรือแต่ละร้านคา้จะมีความแตกต่างกนัเม่ือท าการตดัขดุ
เจาะลงไปสีของเน้ือไมใ้นแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกนั
ฉะนั้นจะตอ้งมีการทดลองน าไมอ้ดัท่ีจะใชใ้นการสร้างสรรค์
ผลงานจริงมาลองดูผิวหรือสีของไมท่ี้อยูภ่ายในก่อนทกุคร้ังใน
การท างาน 

ตารางท่ี 16  ปัญหาและการแก้ปัญหาในช่วงระยะแรก การพัฒนาเทคนิคในการสร้างสรรค์ 



  133 

ปัญหา การแก้ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงาน

ปัญหาดา้นการใชอุ้ปกรณ์
ในการแกะไม้

อุปกรณ์แกะไมจ้ะถูกแบง่ออกเป็น 2 ชนิดคืออุปกรณ์ท่ีใชใ้น
การแกะดว้ยมือและอุปกรณ์ท่ีจะตอ้งใชไ้ฟฟ้าช่วยในการแกะ
โดยอุปกรณ์ท่ีใชไ้ฟฟ้านั้นจะมีขอ้จ ากดัคือลกัษณะของฝุ่ นท่ี
กระจายออกมาจะมีการฟุ้งกระจายเป็นจ านวนมากดงันั้นจึง
ตอ้งมีเคร่ืองป้องกนัเช่นป้องกนัฝุ่ นป้องกนัเสียงและป้องกนั
อนัตรายจากการสะบดัของอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นๆ รวมถึงตอ้งพกั
เคร่ืองเพราะการใชไ้ฟฟ้าไมส่ามารถท่ีจะใชติ้ดต่อกนัใน
ระยะเวลายาวนานไดจ้ะเป็นการสั่งสมความร้อนจึงตอ้งพกั
เคร่ือง เป็นช่วงช่วงของการท างาน 

ปัญหาดา้นการใชห้มึกพิมพ์

ปัญหาของการใชห้มึกพิมพก์บัพ้ืนผิวของไมคื้อลกัษณะของผิว
ไมจ้ะดูดซึมหมึกพิมพด์ว้ยความรวดเร็วท าให้หมึกพิมพมี์ความ
แห้งท่ีรวดเร็วและจะเช็ดออกไดย้ากท าให้น ้าหนกัท่ีเกิดข้ึนมีสี
เขม้ดงันั้นตอ้งผสมหมึกพิมพใ์ห้มีความอ่อนแอของสีท่ีมากกว่า
ปกติและตอ้งผสมน ้ามนัลินสีดเพ่ือท าให้เกิดความล่ืนของเน้ือ
หมึกพิมพด์ว้ย

สรุป

ในการเร่ิมตน้ของการท างานและการใชอุ้ปกรณ์ท่ีมีความ
เปล่ียนไป เสมือนการทดลองในส่วนต่างๆทั้งส่วนของวสัดุ
อุปกรณ์และส่วนของการสร้างน ้าหนกัคือการผสมสดัส่วน
หมึกพิมพ ์ในการท างานในช่วงเวลาระยะแรกหรือระยะท่ี 1 ถือ
เป็นการทดลองเพ่ือพฒันาทางดา้นความคิดทางดา้นรูปทรง
ทางดา้นอุปกรณ์และวสัดุต่างๆในการท างาน 

ตารางท่ี 17  ปัญหาและการแก้ปัญหาในช่วงระยะแรก การพัฒนาเทคนิคในการสร้างสรรค์ (ต่อ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.4.2 กำรวเิครำะห์กำรพฒันำผลงำนชุด “พนัธจองจ ำแห่งจิต” 
หลกัจำกกำรพฒันำผลงำนแกะไม ้โดยเป็นกำรทดลองใช้ไมช้นิดต่ำงๆในกำรท ำงำนและ

กำรศึกษำคุณสมบติัต่ำงๆของไมแ้ผน่แต่ละชนิด รวมถึงกำรทดลองใชอุ้ปกรณ์ในกำรแกะเน้ือไม ้ทั้ง
อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ท่ีช่ำงแกะไม้ใช้อยู่โดยทัว่ไป ผลของกำรพฒันำผลงำน คือ
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ผลงำนชุด“กำยภูมิ ” และมีกำรพฒันำอยำ่งต่อเน่ือง จนถึงผลงำนชุด “พนัธจองจ ำแห่งจิต”น้ี ในกำร
สร้ำงสรรค์ผลงำนชุดน้ีมีทั้งหมด 8 ช้ิน เน่ืองดว้ยมีระยะท่ีปรับปรุงและพฒันำผลงำน จึงสำมำรถ
แบ่งลกัษณะของผลงำนได ้3 ช่วงเวลำ  

ผลงำนชุด“พนัธจองจ ำแห่งจิต”ช่วงระยะท่ี 1 มีผลงำนทั้งหมด 3 ช้ินลกัษณะผลงำนจะเป็น
กำรทดลองเพิ่มรำยละเอียดของระยะกำรเจำะในควำมลึกแต่ละชั้นไมว้ำ่จะสำมำรถแบ่งชั้นไมไ้ดก่ี้
ระยะซ่ึงจำกเดิมจะเจำะในควำมลึกหลกัอยู่ท่ีประมำณ 3 ระยะ แต่ในผลงำน 3 ช้ินน้ีจะมีควำมลึก
ของชั้นไมท่ี้เพิ่มมำกข้ึนเป็น 5-7 ระยะในกำรเจำะหลกั โดยจะสังเกตไดจ้ำกเส้นของโครงสร้ำงหลกั
ท่ีเป็นรูปร่ำงกำยมนุษยล์กัษณะของเส้นจะมีกำรทบัซอ้นกนัและมีควำมซบัซอ้นมำกข้ึน แต่เน่ืองจำก
ผลงำนในช่วงแรกน้ียงัเป็นกำรทดลองเพิ่มรำยละเอียดในส่วนต่ำงๆ จึงมีขนำดของผลงำนท่ียงัมี
ขนำดเล็กอยู ่โดยมีขนำด 100 x 120 เซนติเมตร  

ผลงำนชุด“พนัธจองจ ำแห่งจิต”ช่วงระยะท่ี 2 มีผลงำนทั้งหมด 3 ช้ิน ลกัษณะของงำนจะ
เป็นกำรเพิ่มรำยละเอียดท่ีมำกข้ึนจำกช่วงเวลำท่ี 1 ทั้งรำยละเอียดของใบหนำ้มนุษยแ์ละรำยละเอียด
ของมือมนุษยท่ี์มีอยูใ่นส่วนประกอบของผลงำน และยงัเป็นกำรทดลองเจำะลงไปในชั้นไมท่ี้มีสีท่ี
แตกต่ำงกนัโดยเน้นแสดงสีของชั้นไมโ้ดยไม่ผสมหมึกพิมพล์งไป นอกจำกนั้นผลงำนในช่วงน้ียงั
เป็นช่วงเวลำของกำรแสดงผลของควำมพิเศษในกำรเจำะเน้ือไม ้โดยผลงำนจะมีขนำดท่ีขนำดใหญ่
เพิ่มมำกข้ึนโดยมีขนำดใหญ่สุดคือขนำดของไมอ้ดัท่ีไม่ไดถู้กตดัออก ขนำด 120 x 240 เซนติเมตร  

ผลงำนชุด“พนัธจองจ ำแห่งจิต”ช่วงระยะท่ี 3 มีผลงำนทั้งหมด 2 ช้ิน ลกัษณะของผลงำนจะ
เป็นกำรใชรู้ปทรงอิสระใส่เขำ้ไปในผลงำนเพื่อเพิ่มควำมผอ่นคลำยในตวังำน เน่ืองจำกลกัษณะของ
กำรเจำะเซำะและตดัร่องไมจ้ะมีขอบคมจนท ำให้ผลงำนดูมีควำมแข็งจนเกินไปจำกในผลงำนช่วงท่ี 
2 ผลงำนในช่วงเวลำท่ี 3 น้ีจึงเป็นกำรท ำลำยคอรูปทรงท่ีเกิดข้ึน นอกจำกนั้นขนำดของผลงำนยงัมี
ขนำดท่ีใหญ่ข้ึนโดยใชไ้มอ้ดั2 แผน่ต่อกำรและสร้ำงสรรคผ์ลงำนดว้ยขนำด 240 x 240 เซนติเมตร  

โดยแต่ละช่วงเวลำกำรท ำงำนจะมีกำรท ำงำนและมีกำรปรับปรุงเปล่ียนแปลงโดยมี
รำยละเอียดเรียงตำมช่วงเวลำและวเิครำะห์ตำมทศันธำตุดงัน้ี  
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ตารางท่ี 18  แสดงการการวิเคราะห์การพัฒนาผลงานชุด “พันธจองจ าแห่งจิต” 
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ตารางท่ี 19  แสดงการการวิเคราะห์การพัฒนาผลงานชุด “พันธจองจ าแห่งจิต”  (ต่อ1) 
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ตารางท่ี 20  แสดงการการวิเคราะห์การพัฒนาผลงานชุด “พันธจองจ าแห่งจิต”  (ต่อ2) 
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ตารางท่ี 21  แสดงการการวิเคราะห์การพัฒนาผลงานชุด “พันธจองจ าแห่งจิต”  (ต่อ3) 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ชุด “พนัธจองจ าแห่งจิต” 
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ภาพท่ี 97  ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพท่ี 1 
       ช่ือผลงาน : “พนัธจองจ ำแห่งจิต1” 

       ขนาด : 120 x 100 ซม. 
      เทคนิค : กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้
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ภาพท่ี 98  ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพท่ี 2 
ช่ือผลงาน : “พนัธจองจ ำแห่งจิต 2” 

ขนาด : 120 x 100 ซม. 
เทคนิค : กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้
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ช่ือผลงาน : “พนัธจองจ ำแห่งจิต 3” 

ขนาด : 120 x 100 ซม. 
เทคนิค : กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้

 

 

ภาพท่ี 99  ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 100  ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพท่ี 4 
 

ช่ือผลงาน : “พนัธจองจ ำแห่งจิต 4” 

ขนาด : 180 x 120 ซม. 
เทคนิค : กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้
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ช่ือผลงาน : “พนัธจองจ ำแห่งจิต 5” 

ขนาด : 240 x 120 ซม. 
เทคนิค : กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้

 
 

ภาพท่ี 101  101 ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพท่ี 5 
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ช่ือผลงาน : “พนัธจองจ ำแห่งจิต 6” 

ขนาด : 240 x 120 ซม. 
เทคนิค : กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้

 

ภาพท่ี 102  ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี 103  ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพท่ี 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือผลงาน : “พนัธจองจ ำแห่งจิต 7” 

ขนาด : 120 x 200 ซม. 
เทคนิค : กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้
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ช่ือผลงาน : “พนัธจองจ ำแห่งจิต 8” 

ขนาด : 210 x 240 ซม. 
เทคนิค : กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้

 
 
 

 

 

ภาพท่ี 104  ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพท่ี 8 
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ช่ือผลงาน : “พนัธจองจ ำแห่งจิต 8” 

ขนาด : 210 x 240 ซม. 
เทคนิค : กำรแกะและหมึกพิมพบ์นไม ้

 

 

 

 

 
 
 

ภาพท่ี 105  ผลงานวิทยานิพนธ์ภาพท่ี 9 
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บทที ่5 
บทสรุป 

ในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนวิทยำนิพนธ์ชุด “พนัธจองจ ำแห่งจิต” เป็นกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำน
เพื่อคน้หำและกำรถ่ำยทอดควำมรู้สึกท่ีอยูภ่ำยในจิตใจ ค ำถำมท่ีเป็นนำมธรรมเพื่อคน้หำควำมจริง
ของชีวิต โดยใช้ลกัษณะทำงศิลปะแสดงอำรมณ์ออกมำเป็นรูปธรรม ผลงำนศิลปะเป็นตวัสะทอ้น
ภำยในผ่ำนผลงำนทศันศิลป์ 2 มิติ ท่ีแสดงเส้น รูปร่ำง รูปทรง พื้นท่ีว่ำง น ้ ำหนักของสี พื้นผิวใน
ควำมลึกต้ืนและคุณลกัษณะของเน้ือไม ้ดว้ยกำรเจำะ เซำะ แกะ ขูด ขีดลอกเน้ือไมอ้ดัออก จนเห็น
ถึงเน้ือไม้ล้วนเป็นกลวิธีหรือกุศโลบำยท่ีอุปมำอุปไมยแสดงสัจจะของควำมจริงท่ียงัหลงเหลือ
อยู ่ ควำมตอ้งกำรของมนุษยแ์ละตวัผูส้ร้ำงสรรคท์ั้งกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรทำงกำยและทำงใจ 
ท่ีมีอยูต่ลอดเวลำและมีมำตลอดตั้งแต่มนุษยถื์อก ำเนิดข้ึน จนหล่อหลอมเป็นพนัธนำกำร กกัขงัจอง
จ ำจิตไว ้จนมิสำมำรถหลุดพน้จำกพนัธนำกำรและคน้พบควำมจริงของชีวติได ้ 

จำกเทคนิคกระบวนกำรท ำงำนและรูปแบบกำรสร้ำงสรรคท่ี์พฒันำมำจำกผลงำนช่วงศิลป

มหำบณัฑิตสำมำรถปรับเปล่ียนพฒันำกำรไดด้งัน้ี 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานสรา้งสรรคใ์นชว่งศลิปมหาบัณฑติ ผลงานสรา้งสรรคใ์นชว่งปรัชญาดษุฎบัีณฑติ

          ชือ่ผลงาน : "ร่าง - แห 4"

          ขนาด       : 120 x 80 ซม. 

          เทคนคิ     : ภาพพมิพแ์มพ่มิพโ์ลหะ

          ปี             :  2554

          ชือ่ผลงาน : "พันธจองจ าแหง่จติ 8"

          ขนาด       : 210 x 240 ซม. 

          เทคนคิ     : การแกะและหมกึพมิพบ์นไม ้

          ปี             :  2561

ตารางท่ี 22  การเปรียบเทียบพัฒนาการของการสร้างสรรค์ผลงาน 
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สรุปคุณค่าทีไ่ด้รับจากเน้ือหาและเร่ืองราว 
ดว้ยผลงำนสร้ำงสรรคท์ำงศิลปะท่ีเป็นเสมือนเคร่ืองมือคน้หำและถ่ำยทอดควำมรู้สึกท่ีอยูภ่ำยในจิต
น้ีเองในอีกนัยยะหน่ึงเป็นเสมือนอุบำยวิธีหรือกุศโลบำยของกลวิธีแห่งสือทำงทศันศิลป์ท่ี ท ำให้
ผูส้ร้ำงสรรค ์เห็นขอ้แตกต่ำงและพฒันำกำรจำกผลงำนศิลปะในช่วงท่ีศึกษำระดบัศิลปมหำบณัฑิต
และผลงำนวิทยำนิพนธ์ในหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิตน้ี โดยผลงำนสร้ำงสรรค์ช่วงศิลปมหำบณัฑิต มี
ควำมสนใจลกัษณะทำงควำมรู้สึกของมนุษยท่ี์หลงติดอยูก่บัควำมงำมของกำย ทั้งร่ำงกำยของตนเอง
และหลงใหลติดอยูก่บัร่ำงกำยของเพศตรงขำ้ม จนเสมือนกบัร่ำงกำยเป็นร่ำงแห ห่อหุ้มยดึเหน่ียวทั้ง
กำยและจิตใจไวจ้นเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั สำมำรถแยกแยะผดิถูกรวมทั้งไม่สำมำรถเป็นอิสระซ่ึง
กันและกันได้  น ำเสนอออกมำในชุดผลงำนช่ือ  “ร่ำง-แห” ในส่วนของผลงำนวิทยำนิพนธ์ใน
หลกัสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑิตน้ี มีกระบวนกำรท ำงำนและควำมคิด ท่ีผสมผสำนและพฒันำไปในวง
ท่ีกวำ้งข้ึน โดยควำมคิดอำจจะเป็นกำรพฒันำจำกเดิมซ่ึงผลงำนมีควำมต่ำงกนัในช่วงระยะเวลำ
กำรศึกษำในหลกัสูตรปรัชญำดุษฎีบณัฑิตน้ีกบัศิลปมหำบณัฑิตมีควำมต่ำงช่วงเวลำกนัถึง 8 ปี และ
ดว้ยเหตุของระยะเวลำน้ีเองควำมคิดในกำรมองถึงร่ำงกำยของมนุษยใ์นมุมมองของผูส้ร้ำงสรรค ์ก็มี
มุมมองท่ีเปล่ียนไป ควำมงำมท่ีเคยมองเห็นเร่ิมมีควำมลดน้อยลงทั้งในตวัเองและผูค้นรอบขำ้งแต่
ส่ิงท่ีไม่เคยเปล่ียนไปคือ ควำมตอ้งกำรและควำมโหยหำต่อส่ิงท่ียงัไม่เคยมี ทั้งกำรตอบสนองทำง
กำยและทำงใจ ดว้ยลกัษณะน้ีเอง จึงมองควำมอยำกและควำมโหยหำท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดของมนุษย ์เป็น
พนัธนำกำรจองจ ำจิตวิญญำณของมนุษยใ์ห้อยูก่บั ตวัตนของวตัถุและส่ิงท่ีเป็นมำยำแวดลอ้ม โดยท่ี
ตวัของมนุษยห์รือแมก้ระทัง่ผูส้ร้ำงสรรค ์ก็มิสำมำรถหยุดย ั้งควำมรู้สึกนึกคิดท่ีมีอยูภ่ำยในจิตใจน้ี
ได ้จนสร้ำงและถูกจองจ ำยึดเหน่ียวเป็นอยูใ่นพนัธนำกำรท่ีตวัของเรำเองสร้ำงข้ึน ผลงำนศิลปะท่ี
ถ่ำยทอดออกมำ จึงเป็นเสมือนรูปธรรม ท่ีผูส้ร้ำงสรรค์ คน้คน้หำมำโดยตลอดและพบในควำมเป็น
นำมธรรมภำยในจิตใจมีควำมละเอียดอ่อนและยำกท่ีจะบงัคบั ฝืนใจ ให้ละทิ้งและหลุดออกจำก 
“พนัธจองจ ำแห่งจิต” ท่ีผูส้ร้ำงสรรค ์น ำเสนอน้ีไปได ้ 
 
สรุปคุณค่าทีไ่ด้รับจากรูปแบบและเทคนิคกระบวนการการท างาน 

ในกำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนช่วงศิลปมหำบณัฑิต เป็นผลงำนท่ีถูกสร้ำงสรรคด์ว้ยเทคนิคภำพ
พิมพ์โลหะร่องลึก โดยจะมีองค์ควำมรู้ ใน 2 กระบวนกำรคือกระบวนกำรสร้ำงแม่พิมพ์และ
กระบวนกำรพิมพ ์โดยกระบวนกำรสร้ำงแม่พิมพโ์ลหะร่องลึก จะใชแ้ผน่โลหะสร้ำงพื้นผวิจำกกำร
กดักร่อนของน ้ ำกรด ให้ลกัษณะพื้นผิวท่ีมีควำมลึกเกิดจำกกำรกดักร่อนท่ียำวนำนและพื้นผิวท่ีมี
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ลกัษณะต้ืนจะใชร้ะยะเวลำในกำรกดักร่อนท่ีนอ้ยกวำ่ ดว้ยลกัษณะพื้นผิวของควำมลึกและต้ืนน้ีเอง
จะเป็นผลท ำให้เกิดน ้ ำหนกัเส้นรูปร่ำงรูปทรงในผลงำน ดว้ยควำมรู้ของกระบวนกำรพิมพ ์โดยกำร
อดัหมึกและเช็ดหมึกท่ีอยูบ่นผิวหนำ้ของแผน่โลหะออก หมึกท่ีคำ้งอยู่ในพื้นผิวทั้งลึกและต้ืนของ
แผ่นโลหะจะสร้ำงน ้ ำหนกัและรูปร่ำงรูปทรงท่ีถูกก ำหนดในกำรสร้ำงแม่พิมพ์ไว ้หลงัจำกนั้นน ำ
กระดำษท่ีท ำช้ืน วำงลงบนแผน่แม่พิมพแ์ละเขำ้แท่นพิมพ ์แท่นพิมพจ์ะท ำกำรกดกระดำษและซับ
หมึกท่ีขงัอยูบ่นพื้นผวิของโลหะข้ึนมำจนได ้ภำพพิมพโ์ลหะท่ีตอ้งกำร   

ในกำรศึกษำและสร้ำงผลงำนวทิยำนิพนธ์ในระดบัดุษฎีบณัฑิตน้ี ใชพ้ื้นฐำนจำกองคค์วำมรู้
ภำพพิมพโ์ลหะ ทั้งกระบวนกำรสร้ำงแม่พิมพ ์และกระบวนกำรอดัหมึกกำรเช็ดหมึกของกำรพิมพ ์
มำปรับเปล่ียนวสัดุจำกโลหะเป็นไมอ้ดั และสร้ำงสรรค์ผลงำนในชุด  “พนัธจองจ ำแห่งจิต” เม่ือ
สร้ำงสรรคผ์ลงำนดว้ยควำมปรำณีตและระยะเวลำยำวนำนอยำ่งต่อเน่ือง จึงเห็นสัจจะของกำรแกะ
ไม ้วำ่ไมท่ี้ถูกลอกออกน้ีเสมือนกบักำรน ำส่ิงท่ีไม่จ  ำเป็นส่ิงท่ีเป็นเปลือกทิ้งไป ควำมเป็นแก่นควำม
เป็นจริงท่ีตอ้งกำรแสดงออกบนผลงำนท่ีเหลืออยู ่และท่ีส ำคญันอกจำกนั้นผูส้ร้ำงสรรค์ สัมผสัถึง
คุณค่ำทั้งของตวัวสัดุจำกไมเ้องหรือแมก้ระทัง่กระบวนกำรต่ำงๆในกำรเจำะ เซำะ ขูด ขีด กำรลอก
เน้ือไมอ้อก ไม่ว่ำจะเป็นกำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำหรืออุปกรณ์ช่ำง เช่นส่ิว หรือเคร่ืองมือแกะไม ้ โดย
สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

สรุปคุณสมบัติของวัสดุ ไมอ้ดัเป็นวสัดุหลกัในกำรท ำงำน โดยลกัษณะของไมเ้จริญเติบโต
และเป็นวสัดุทำงธรรมชำติ ลกัษณะของไมมี้ควำมแตกต่ำงกนัแมต้น้ไมท่ี้มีชนิดเดียวกนัปลูกขำ้งกนั
ไดรั้บลกัษณะทำงส่ิงแวดลอ้มเหมือนกนัลกัษณะของไมท่ี้เกิดข้ึนยงัมีควำมแตกต่ำงกนัทั้งทำงดำ้น
เน้ือไม้ลำยไม้และเส้ียนไม้ ลกัษณะของเน้ือไม้อดัเป็นเน้ือไม้แผ่นบำงๆวำงซ้อนต่อกันเป็นชั้น
ประสำนกนัดว้ยกำวแลว้ถูกเคร่ืองจกัรบีบอดัทบัลงดว้ยลกัษณะน้ีเองลกัษณะของชั้นไมใ้นแต่ละชั้น
จึงมีควำมแตกต่ำงกนัและทิศทำงของอำเซียนไมก้็มีควำมแตกต่ำงกนัดว้ยเช่นกนั ก็เหมือนกบัมนุษย์
เรำท่ีมีควำมเหมือนแต่มีควำมแตกต่ำงกนัในรำยละเอียดในแต่ละปัจเจกบุคคลมีใครเหมือนกนัเลยมี
ควำมแตกต่ำงกนัอย่ำงส้ินเชิง กำรลอกเน้ือไม้อดัแต่ละชั้นเพื่อแสดงคุณสมบัติของเน้ือไม้ท่ีอยู่
ภำยในจึงเสมือนกบักำรคน้หำและกำรเจำะลึกลงภำยในจิตใจเพื่อคน้หำส่ิงท่ีเป็นจริงในแต่ละบุคคล
ซ่ึงตอ้ง คน้หำดว้ยตวัตนของตนเอง 

สรุปคุณสมบัติของการเซาะด้วยร่องทิมเมอร์เซาะไม้  เป็นลักษณะของกำรใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้ำในกำรเซำะร่องดว้ยหวัใบมีดท่ีหมุนจำกแกนมอเตอร์ท่ีมีควำมเร็วรอบสูงเน้ือไมจ้ะถูก
ตดัป่ันเป็นผงฝุ่ นฟุ้งกระจำย ดว้ยลกัษณะของอุปกรณ์ไฟฟ้ำน่ีเองท ำให้กำรแกะกำรกดัเซำะเน้ือไม้
เป็นไปไดด้ว้ยควำมสะดวกสบำยแต่แฝงไปดว้ยควำมอนัตรำยเพรำะกำรควบคุมทริมเมอร์น้ีตอ้งใช้
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ควำมช ำนำญควบควบคุมกำรใชง้ำน แต่ถึงจะสะดวกสบำยอย่ำงไรก็ยงัมีขีดจ ำกดัคือดว้ยหัวใบมีด
จะมีขนำดท่ีไม่เล็กมำกซ่ึงจะไม่สำมำรถแกะเน้ือไมใ้นมุมหรือส่วนท่ีเป็นรำยละเอียดเล็กๆนอ้ยๆได ้
โดยเปรียบกำรท ำงำนดว้ยทิมเมอร์น้ีเสมือนกบักำรคน้หำตนเองในวงกวำ้งสำมำรถแยกแยะส่ิงท่ีเป็น
สำระหรือเป็นแก่นออกจำกส่ิงท่ีไม่มีสำระได ้กำรแยกแยะนั้นสำมำรถท ำไดล้ะเอียดประมำณปำน
กลำง ไม่สำมำรถลงรำยละเอียดลึกซ้ึงได ้ 

สรุปคุณสมบัติของการแกะด้วยส่ิวแกะไม้ ส่ิวแกะไมเ้ป็นอุปกรณ์ท่ีใชง้ำนร่วมกบั
คอ้นไม ้สำมำรถแกะสลกัไดต้ำมควำมตอ้งกำรตำมซอกตำมมุมต่ำงๆ ดว้ยลกัษณะในกำรแกะจำก
กำรตอกดว้ยคอ้น กำรกินเน้ือไมจึ้งสำมำรถบงัคบัไปในทิศทำงต่ำงๆไดง่้ำย แต่จะตอ้งปรำณีตค่อยๆ
เป็นค่อยๆไป ในกำรแกะด้วยลักษณะกำรใช้ส่ิวน้ี เปรียบเสมือนกำรค้นหำตวัตนแต่จะมีควำม
ปรำณีตมำกข้ึนสำมำรถหำข้อผิดพลำดได้ในรำยละเอียดแต่ไม่สำมำรถลงลึกไปในรำยละเอียด
เล็กๆนอ้ยๆได ้

สรุปคุณสมบัติของการขูดขีดด้วยเหลก็กล้าปลายแหลม กำรแกะไมด้ว้ยกำรขูดขีด
ดว้ยเหล็กกลำ้ปลำยแหลมนั้นตอ้งใชพ้ละก ำลงัจำกกำรจบัตวัเหล็กกลำ้เอง กำรกดปลำยแหลมลงบน
เน้ือไม ้กำรขูดดึงเหล็กกลำ้เพื่อให้กินเน้ือไมไ้ปในทิศทำงท่ีตอ้งกำร สำมำรถขูดขีดตำมเส้นไมห้รือ
ขวำงเส้นไมไ้ดต้ำมควำมตอ้งกำร เพื่อแสดงลกัษณะของเส้ียนไมท่ี้เป็นเอกลกัษณ์ส ำคญัของไมอ้ดั
ได้เป็นอย่ำงดีรวมถึงควำมแหลมของปลำยเหล็กกลำ้นั้นยงัสำมำรถควบคุมและเขำ้ไปในซอกมุม
ของเน้ือไมใ้นจุดท่ีละเอียดไดอ้ยำ่งง่ำยดำย กำรใชเ้หล็กกลำ้ปลำยแหลมในขูดขีดเน้ือไม ้ดว้ยควำม
ล ำบำกและตอ้งใชค้วำมพยำยำมน้ี เปรียบกำรใชเ้หล็กกลำ้ปลำยแหลมน้ีเสมือน กำรคน้หำตวัตนใน
จิตใจ ในซอกมุมท่ีละเอียด และต้องใช้ควำมพยำยำมอย่ำงยิ่งยวดในกำรจดจ่อและวิเครำะห์ถึง
เน้ือหำสำระส ำคญัของแก่นในกำรใชชี้วติ และเลือกส่ิงท่ีคงเหลือไวส้ ำหรับค ำตอบในชีวติท่ีแทจ้ริง  

จำกกำรเรียนรู้ ศึกษำและประสบกำรณ์ทำงศิลปะขำ้งตน้ สำมำรถคน้พบควำมจริงภำยใน
จิตใจ ท ำให้ประจกัษ์ถึงกำรแสดงออกของเสรีภำพท่ีเกิดข้ึนจำกจิตวิญำณของควำมเป็นมนุษย ์ซ่ึง
แมแ้ต่ตนเองก็มิอำจหยุดย ั้งส่ิงท่ีเกิดข้ึนได ้จนสร้ำงภำวะของจิตกบักำยมนุษย ์ท่ีตอบรับปฎิกริยำ
ลกัษณะเหนียวร้ัง เป็นพนัธนำกำรจองจ ำ เกิดควำมรู้สึกกดทบัและแสดงออกด้วยกำรตอบโต้ท่ี
รุนแรง สร้ำงผลงำนดว้ยคุณลกัษณะจ ำเพำะของไม ้เสมือนกำรบนัทึกถ่ำยทอดจำกขณะจิตท่ีเป็น
นำมธรรมผำ่นกำรแสดงออกทำงกำย ในงำนทศันศิลป์ 2 มิติ สร้ำงพื้นผิวลงบนแผน่ไมจ้ำกกำรขูด 
ขีด แกะ กดัเซำะ ลอกเน้ือไม้ออกและกระบวนกำรอดัหมึกพิมพ์บนผิวไม ้สะท้อนร่องรอยกำร
ระบำยออกดว้ยสัจจะของควำมจริงท่ียงัหลงเหลืออยู ่
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ประวติัผูเ้ขียน 
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล ภำนุวฒัน์ สิทธิโชค 
วนั เดือน ปี เกดิ 6 สิงหำคม 2523 
สถานทีเ่กดิ กรุงเทพมหำนคร 
วุฒิการศึกษา ประวติักำรศึกษำ  

2538 – 2540   โรงเรียนสำธิต มหำวทิยำลยัศรีนคริทรวิโรฒ ประสำนมิตร 
(ฝ่ำยมธัยม)  
2540 – 2542  วทิยำลยัช่ำงศิลป กรมศิลปำกร ลำดกระบงั  
2542 – 2545  ศิลปกรรมศำสตร์บณัฑิต ภำควชิำวิจิตรศิลป์ คณะ
สถำปัตยกรรมศำสตร์  สถำบนัเทคโนโลยี พระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำร
ลำดกระบงั  
 2550 – 2553  ศิลปมหำบณัฑิต  สำขำวชิำภำพพิมพ ์คณะจิตรกรรม 
ประติมำกรรมและภำพพิมพม์หำวทิยำลยัศิลปำกร  
2558 – 2563  ปรัชญำดุษฎีบณัฑิต  สำขำวชิำทศันศิลป์ คณะจิตรกรรม 
ประติมำกรรมและภำพพิมพ ์มหำวทิยำลยัศิลปำกร 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 61 หมู่ 1 แขวงคลองสองตน้นุ่น เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร 10520 
รางวลัทีไ่ด้รับ เกียรติประวติั  

2561  - รำงวลัประกำศนียบตัรเกียรตินิยม อนัดบั 3 เหรียญทองแดง 
กำรแสดงศิลปกรรมแห่งชำติ คร้ังท่ี 64  
2553  - รำงวลัท่ี 2  รำงวลัสนบัสนุน โดยส ำนกังำนศิลปวฒันธรรมร่วม
สมยั กำรแสดงศิลปกรรมแห่งชำติ คร้ังท่ี 56  
  - รำงวลัพิเศษ กำรแสดงงำนศิลปกรรมโตชิบำ “น ำส่ิงท่ีดีสู่ชีวติ” คร้ัง
ท่ี 22  
2552  - Three Equal Awards : The 15th International Print Biennial 
Varna, Bulgaria  
2550  - รำงวลัประกำศนียบตัรเกียรตินิยม อนัดบั 2 เหรียญเงิน กำร
แสดงศิลปกรรมแห่งชำติ คร้ังท่ี 53  
  - รำงวลัพิเศษ กำรแสดงงำนศิลปกรรมโตชิบำ “น ำส่ิงท่ีดีสู่ชีวติ” คร้ัง
ท่ี 19  
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2546  - รำงวลันกัศึกษำดีเด่น คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ สถำบนั
เทคโนโลย ีพระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั ปีกำรศึกษำ 2545  
- รำงวลัสนบัสนุนศิลปินรุ่นเยำว ์กำรแสดงงำนศิลปกรรมร่วมสมยัของ
ศิลปินรุ่นเยำว ์คร้ังท่ี 20  
2545  -รำงวลันกัศึกษำดีเด่น คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ สถำบนั
เทคโนโลย ีพระจอมเกลำ้เจำ้คุณทหำรลำดกระบงั ปีกำรศึกษำ 2544  
- รำงวลัสนบัสนุนศิลปินรุ่นเยำว ์กำรแสดงงำนศิลปกรรมร่วมสมยัของ
ศิลปินรุ่นเยำว ์คร้ังท่ี 19  
2544  - รำงวลัดีเด่น กำรแสดงงำนศิลปกรรมโตชิบำ “น ำส่ิงท่ีดีสู่ชีวติ” 
คร้ังท่ี 13  
 
กำรแสดงงำนระดบันำนำชำติ  
2559 - The 2nd SDM International Mail Art, Thailand  
  - The 13th Grest Oriental Art Exhibition, Thai, China and Korea  
2558 -The 1nd SDM International Mail Art, Thailand  
2556 -The 12th Sino-Thai Great Oriental Art Exhibition Art Collection, 
China  
2555 -The 3th Bangkok Triennale International Print and Drawing 
Exhibition, Thailand  
2554  - Art Exhibition “Believer's Paradise” by three Artists from 
Thailand, Karachi, Pakistan  
  - The 10th ”Premio Acqui” International Biennial of Engraving, 
Italy  
2553  -The 14th International Biennial Print Exhibition, Taiwan   
  -Fifty international biennial of mini prints - Tetovo, Macedonia  
2552 -The 2th Bangkok Triennale International Print and Drawing 
Exhibition, Thailand  
  -The 15th International Print Biennial Varna, Bulgaria  
  -The “Iosif” International Contemporary Engraving Biennial 
Exhibition2009, Romania  
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2551  -International Mini Print Tetovo, Macedonia   
  -The 7th Kochi International Triennial Exhibition of Prints, Japan  
2550  -The 14th International Print Biennial Varna, Bulgaria  
2546  -International Print and Drawing Exhibition on the Occasion of 
60th Anniversary             Celebration of Silpakorn University, Thailand  
  -The 4th Egyptian International Print Triennial, Egypt  
  -International Triennial of Graphic Art Bitola, Macedonia  
2545 -Project Revisla de Arte Postat Mail Art Magazine By Jose’ 
Roborto  Sechi Rio Claro Brazil, 2002  
-Project postcard with a message of love to Leticia Tonon, Brazil  
 
กำรแสดงงำนระดบัชำติ  
2561  -กำรแสดงศิลปกรรมแห่งชำติ คร้ังท่ี 64  
2560  -กำรแสดงศิลปกรรมแห่งชำติ คร้ังท่ี 63  
2559- แสดงงำนกำรประกวดจิตรกรรมยูโอบี คร้ังท่ี 7 ณ หอ
ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพ  
-แสดงงำนนิทรรศกำร "Print in Loei" หอศิลป์กรุงไทย  
2556-นิทรรศกำร”Little Big Prints” ณ. PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม 
ประติมำกรรมและภำพพิมพ ์มหำวทิยำลยัศิลปำกร  
2554 -กำรแสดงศิลปกรรมแห่งชำติ คร้ังท่ี 57  
2553  -กำรแสดงศิลปกรรมแห่งชำติ คร้ังท่ี 56  
-แสดงงำนศิลปกรรมโตชิบำ “น ำส่ิงท่ีดีสู่ชีวติ” คร้ังท่ี 22  
2552 -กำรแสดงศิลปกรรมแห่งชำติ คร้ังท่ี 55  
2551  -กำรแสดงศิลปกรรมแห่งชำติ คร้ังท่ี 54  
2550  -กำรแสดงศิลปกรรมแห่งชำติ คร้ังท่ี 53  
  -แสดงงำนศิลปกรรมโตชิบำ “น ำส่ิงท่ีดีสู่ชีวติ” คร้ังท่ี 19  
  -นิทรรศกำรแลกเปล่ียนศิลปะภำพพิมพไ์ทย – ญ่ีปุ่น “Cross Borders” 
ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมำกรรมและภำพพิมพ ์มหำวทิยำลยั
ศิลปำกร  
2546  -กำรแสดงศิลปกรรมแห่งชำติ คร้ังท่ี 49  
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-แสดงงำนศิลปกรรมโตชิบำ “น ำส่ิงท่ีดีสู่ชีวติ” คร้ังท่ี 15  
-แสดงงำนศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยำว ์คร้ังท่ี 20  
-แสดงงำนกลุ่ม “Monday Printmaking” ณ Bangkok Art Gallery  
2545  -กำรแสดงศิลปกรรมแห่งชำติ คร้ังท่ี 48  
  -แสดงงำนศิลปกรรมโตชิบำ “น ำส่ิงท่ีดีสู่ชีวติ” คร้ังท่ี 14  
   -แสดงงำนศิลปกรรมร่วมสมยัของศิลปินรุ่นเยำว ์คร้ังท่ี 19  
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