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บทคดัย่อภาษาไทย 
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นาย สุชน  สุจิต: ร่างสะท้อนแรงกระตุ้นจากสังคมเมืองร่วมสมัย อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ : ผูช่้วยศาสตราจารย ์อดิเรก โลหะกลุ 

 
วิทยานิพนธ์น้ีก าหนดทิศทางของเน้ือหาว่าด้วยเร่ืองของ “ร่างกาย”ภายใต้บริบท

สังคมไทย จากพฤติกรรมคนเมืองสู่ปัญหาเชิงสุขภาพจิตของผูค้นท่ีอาศยั เพื่อตอ้งการสะทอ้น
ผลกระทบจากปัญหาแวดลอ้ม มลภาวะทางสังคม โดยเฉพาะปรากฏการณ์ความขดัแยง้และความ
รุนแรงในพื้นท่ีชุมชนเมือง 

ขา้พเจ้าก าหนดให้โครงการฉบับน้ีประกอบด้วยแนวทางของประเด็น อันได้แก่ 
สถานะกลืนและกลายของคนต่างถ่ินสู่วิถีสังคมใหม่, การจ ายอมต่อจิตไร้ส านึกภายใตบ้ริบทเมือง 
และพฤติกรรมจากคนสะทอ้นเมือง ประเด็นเหล่าน้ีต่างเป็นส่ิงก าหนดขอบเขตของการศึกษาและ
น าไปสู่กระบวนสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  ภายใตช่ื้อวิทยานิพนธ์ ‘ร่างสะทอ้นแรงกระตุน้จากสงัคม
เมืองร่วมสมยั’ โดยมีลทัธิเหนือจริง ‘Surrealism’ และทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมนัด์ ฟรอยด์ เป็น
กรอบคิดในการศึกษาค้นคว้าทั้ งด้านรูปแบบศิลปะและด้านเน้ือหา น าเสนอผ่านผลงาน
ประติมากรรม figurative art และภาษาทางประติมากรรมเป็นเคร่ืองมือในสร้างสรรค์ ดว้ยเทคนิค
เช่ือมโลหะ ซ่ึงมีหวัขอ้ดา้นศิลปะดงัน้ี 1. การกดทบัระหว่างรูปทรงหน่ึงกระท าต่อรูปทรงหน่ึง (การ
ถูกท าให้กลายเป็นวตัถุ) 2. รูปทรงในบรรยากาศของพื้นท่ีว่าง 3. รูปร่างท่ีแปรเปล่ียนจากการแปร
สภาพของวตัถุ รวมทั้งการผสมผสานวสัดุและอาศยัส่ือสมยัใหม่ในผลงานประติมากรรม 
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บทคดัย่อภาษาอังกฤษ 

58002205 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Behavior human, Environment, Society, Conflict, Violence 

MR. SUCHON SUJIT : THE HUMAN BODY REFLECTS MOTIVATION IN 
URBAN SOCIETY THESIS ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR ADIREK LOHAKUL 

This thesis determines the direction of the content on the subject of "Body" under 
the context of Thai society. From urban behavior to mental health problems of people living.  In 
order to reflect the impact of environmental, problems social pollution especially the conflict and 
violence phenomenon in urban areas. 

I designate this project to include guidelines for issues such as the status of 
swallowing and becoming of foreigners into a new way of society, being unwilling to the 
unconscious under the urban context and behavior from people reflecting the city. These issues 
define the boundaries of education and lead to the process of creating works of art. Under the 
thesis name 'The body reflects the impetus of contemporary urban society' with surrealism and 
Sigmund Freud's psychoanalytic theories are the framework for the study of art forms and 
content. Presented through sculptures, figurative art and sculpture language as a creative tool with 
metal welding techniques. Which has the following art topics 1. Pressure between one shape and 
one shape. (Being transformed into an object) 2. The shape of the atmospheric space  3. The 
shape that changes from the transformation of the object including the integration of materials and 
modern media in sculpture works 
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บทท่ี 1 

บทน า 

มนุษย ์ในฐานะเป็นสัตว์สังคม ย่อมมีความสัมพันธ์ทั้ งกับตัวเองและ

สภาพแวดล้อมรอบตัว ซ่ึงประกอบไปด้วยสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและ

สภาพแวดลอ้มทางสังคม มนุษยจึ์งเรียนรู้และสร้างการเป็นอยู่ร่วมกัน ก าหนด

ระเบียบแบบแผนในการด ารงชีวิต ก่อร่างข้ึนเป็นวฒันธรรม ประเพณี  และการ

ปฏิบติัตนภายใตก้ฎเกณฑเ์ดียวกนั  

ในสังคมแบบเมือง “Urbanization” ค านิยามของค าว่า Urbanization บาง

พจนานุกรมให้ค  านิยามว่า “การมีลกัษณะเป็นเมืองมากกว่าชนบท” หรือ การท่ี

ประเทศใดประเทศหน่ึง หรือเขตปกครองใดปกครองหน่ึง มีการอพยพของผูค้น

เขา้มาในเขตเมืองมากข้ึน1 จนท าให้สังคมเมืองมีการเติบโตและขยายใหญ่ข้ึน 

สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สุขภาพชุมชนเมือง ซ่ึงผลกระทบในสังคมเมือง 

ก าลงัขยายอิทธิพลเป็นวงกวา้งโดยเฉพาะสภาพจิตใจของผูค้นท่ีอาศยัอยู่ การ

ขยายตัวของเมืองจึงมีแต่จะบีบคั้น เร่งเร้าความเป็นมนุษยใ์ห้เล็กลง กล่าวคือ 

‘ปัญหาสุขภาพจิต’ ก าลงักลายเป็นปัญหาท่ีก่อตวัไปเร่ือยๆ เสมือนภยัเงียบท่ีซ่อน

อยู่ภายใตส้ังคม  ซ่ึงหลายปัจจยัท่ีส่งเสริมต่อสุขภาพของผูค้น ไม่ว่าจะเป็นความ

สะอาดบา้นหรือสถานอาคาร เง่ือนไขการท างานตามองคก์รและบริษทั มลภาวะ

ทางอากาศและความเส่ียงต่อโรคระบาด เป็นตน้ จะเห็นไดว้่าปัจจยัทั้งหลายเหล่าน้ี

เหมือนจะมีหน้าตาหรือลกัษณะรูปแบบเดิมมาหลายยคุสมยั ซ่ึงนกัคิดในยคุปฏิวติั

อุตสหกรรม ต่างน าเสนองานเขียนท่ีช้ีให้สังคมเห็นถึงการเช่ืองโยงของการ

ขยายตวัของเมือง ประชากรแออดั มลภาวะ อาชญกรรม การฆ่าตวัตาย ท่ีเป็น

ปัญหามาหลายทศวรรษ และยงัคงด ารงอยูใ่นปัจจุบนัอนัไม่อาจหลีกเล่ียงไปได ้ 

ด้วยความส าคญัของสภาพความเป็นเมืองท่ีส่งผลต่อ สุขภาพ วิถีชีวิต 

สภาพสังคม เศรษฐกิจ เป็นตน้ ดงันั้นจึงมี นักวิชาการจากหลากหลายวิชาชีพให้

                                                            
1 อรสิา จนัทรบญุฑา และ จิรฐั เจนพึง่พร, "ความเป็นเมือง(Urbanization)และนยัเชิงนโยบายของไทย," no. 128 (25 

2018), https://www.bot.or.th/Thai/MonetaryPolicy/ArticleAndResearch/FAQ/FAQ_128.pdf. 



  2 

ความสนใจในการศึกษา วิจยัความสัมพนัธ์ระหว่างเมืองกบัสุขภาพ เช่น นักวาง 

ผงัเมือง นกัระบาดวิทยา นักสังคมวิทยา และนักมนุษยวิทยา  ลกัษณะการวิจยัจะ

พิจารณาในแง่มุมท่ีต่างกันใน 3 รูปแบบ กล่าวคือ  แนวทางแรกพิจารณาความ

แตกต่างระหว่างเมืองกบัชนบท แนวทางท่ี2พิจารณาความแตกต่างของเมืองใน

ประเทศกับประเทศอ่ืนๆ โดยใช้เมืองเป็นตัวแปรหลักในการ ศึกษาและ

เปรียบเทียบระหว่างเมือง เพื่อให้เห็นปัจจยัท่ีมีผล ต่อสุขภาพ เช่น การศึกษาการ

ท างานของประชาชนในเมือง ใหญ่ในประเทศท่ีพฒันาแลว้ว่ามีผลต่อการดูแล

สุขภาพหรือ ไม่ และมีความเส่ียงต่อการเกิดโรคท่ีเก่ียวขอ้งอย่างไร แนวทางท่ี3

เป็นการศึกษาความแตกต่างของเมืองและศึกษา ว่าปัจจยัใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

สุขภาพ แนวทางการวิจยั ลกัษณะน้ีเป็นรากฐานในการสังเกตปัจจยัเฉพาะในพื้นท่ี

เล็กๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสุขภาพ การศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในเมืองกบั

ชนบทซ่ึงมีความแตกต่างกนั เช่น การรับบริการ ด้านสุขภาพของคนในเมืองมี

ความสะดวกมากกว่าคนท่ีอาศยัในชนบท (Sorgaard et al., 2003) มีผลต่อสุขภาพ

ท่ีดีกวา่ และชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีกว่า ในทางตรงขา้มมลพิษในเขต เมืองโดยเฉพาะ

เมืองอุตสาหกรรมจะมีปริมาณท่ีสูงกว่าในเขตชนบท  หากเมืองได้รับการ

ด าเนินการในเชิงบวกต่อสุขภาพ เช่น มีสวนสาธารณะ มีพื้นท่ีสีเขียวจะช่วยใน

เ ร่ื อ ง ก า ร ส่ ง  เส ริ ม สุ ข ภ าพ  (Takano, Nakamura, and Watanabe, 2 0 0 2 ) 

ขณะเดียวกนัพื้นท่ีเหล่าน้ีเป็นพื้นท่ีท่ีคนจ านวนมากมาใชร่้วมกนั จึงอาจเป็นแหล่ง

ของพาหะน าโรคติดต่อไดเ้ช่นกนั (Miller, 2001)และในปัจจุบนัแนวคิดการวิจยัจะ

ให้ความ ส าคญักบั 2 แนวคิดคือ Urban health penalty ท่ีมุ่งศึกษา กลุ่มประชากร

ยากจนในใจกลางเมือง ซ่ึงมองถึงความไม่เท่า เทียมกนัของประชาชน ชนกลุ่ม

นอ้ยในเมือง อีกแนวคิดคือ Urban sprawl ซ่ึงให้ความสนใจประชาชนท่ีอยู่รอบๆ 

เมือง ซ่ึงตอ้งเผชิญกบัการเพิ่มข้ึนของมลพิษจากรถยนต ์การเกิด อุบติัเหตุ วิถีชีวิต

ท่ีตอ้งนัง่นาน การเพิ่มข้ึนของโรคอว้น เบา หวาน การเพิ่มข้ึนของการแยกออกจาก

สังคม    

นอกจากน้ีพลวตัการเปล่ียนแปลงของเมืองอาจมี อิทธิพลต่อสุขภาพ ตาม

ลกัษณะปัจจยัของความเป็นเมือง เช่น สภาพความหนาแน่นของคนจนมากข้ึนใน

เมืองเก่า ความ กดดนัทางดา้นท่ีอยูอ่าศยัอาจน าไปสู่การเพิ่มข้ึนของสารก่อ ภูมิแพ้
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ต่างๆ ท่ีมีผลต่ออาการภูมิแพข้องมนุษย ์(Perry, Matsui, Merriman, Duong, and 

Eggleston, 2003) อย่างไรก็ตามหากเมืองเก่าๆ มีการปรับปรุงใหม่ ก็จะท าให ้

พาหะน าโรคลดลง มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะของผูอ้ยู่อาศยั ได้ สภาพการณ์

ดงักล่าวอาจกล่าวไดว้า่สุขภาพของคนในเมือง เป็นผลจากส่ิงแวดลอ้มของเมือง2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 1 ภาพประกอบความเป็นเมือง 

  

ขอ้มูลภาพจาก https://thematter.co/science-tech/urban-mentals-health-crisis/20204 เขา้ถึงเม่ือ 2 พฤษภาคม 2563. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
2 รองศาสตราจารยส์มโภช รติโอฬาร, "สขุภาพ: ผลกระทบจากความเป็นเมือง," วารสารความปลอดภยัและสขุภาพ 2 

(2009). 

https://thematter.co/science-tech/urban-mentals-health-crisis/20204
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ภาพท่ี 2 ภาพประกอบประชากรบนพื้นท่ีโดยสารสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ภาพประกอบมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มเมือง 
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  
ปัจจุบนัการด ารงชีวิตของมนุษยไ์ดมี้การปรับเปล่ียนและพฒันาจากอดีต 

ทั้งดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีการเปล่ียนแปลงพฒันาเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นถึง

ความเจริญ ความศิวิไลซ์ของยุคสมยั จนน าไปสู่การขยายขอบเขตท่ีกวา้งข้ึนของ

รูปแบบสังคมเมือง ท่ีรวมของผูค้นท่ีมีความแตกต่างของพื้นเพ ต่างถ่ินต่างท่ีไดม้า

รวมกนัจ านวนมากเพื่อแสวงหาความมัน่คงในอาชีพ รายได ้จากศูนยก์ลางของ

เศรษฐกิจในประเทศ กระทั้งก่อให้เกิดสภาพของความแออดัของผูค้นท่ีเพิ่มข้ึน 

โดยบริบทและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจต่างเป็นเหตุให้เกิดการแข่งขนัในการด าเนิน

ชีวิตอนัเป็นส่ิงท่ีท าใหม้นุษยส์มัพนัธ์ระหวา่งผูค้นลดนอ้ยลง อีกทั้งเป็นสาเหตุของ

ความเหล่ือมล ่า การเอารัดเอาเปรียบ ท่ีส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ในรูปแบบต่างๆ

ทั้งความขดัแยง้ภายในตนเอง ความขดัแยง้กบัผูอ่ื้น และความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่ม     

ความขดัแยง้ เหล่าน้ีน าไปสู่ภาวะอันซับซ้อนเชิงอารมณ์  อันมีผลต่อ

สุขภาพจิตของผูค้นในสถานการณ์ต่างๆ เช่น บนพื้นท่ีอนัจ ากัดในรถเมล์และ

รถไฟฟ้า การยื้อแยง้สินคา้ลดราคาจ านวนจ ากัด การละเมิดและไม่ปฏิบัติตาม

กฎระเบียบบนทางสัญจร เป็นตน้  ซ่ึงลกัษณะเช่นน้ีมกัพบบ่อยข้ึนจนกลายเป็น

ค่านิยม เป็นกระบวนการขดัเกลาทางสงัคม จนก่อใหเ้กิดปัญหาจากการกระท าและ

แสดงออกท่ีมีความรุนแรงระหวา่งผูค้นในสงัคมเร่ือยมา   ขา้พเจา้เห็นวา่หากเราให้

ความส าคญัในการตระหนักถึงความเป็นมนุษย ์จิตส านึกและคุณค่าท่ีดี ในความ

เป็นอ่ืนท่ีแปลกแยกจากตนเอง อนัเป็นส่ิงส าคญัท่ีมนุษยค์วรพิจารณาจากตวัเอง

และกบัผูอ่ื้นถึงการอยู่ร่วมกนัในสังคมจะท าให้ปัญหาและความขดัแยง้ทั้งหลาย

เจือจางและเบาบางลง 

จากประสบการณ์ของขา้พเจา้ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในสังคมเมืองและได้รับ

ผลกระทบจากปัญหาดงักล่าว ท่ีตอ้งปรับตวัจากการยา้ยถ่ินท่ีอยู่อาศยัจากสังคม

แบบชนบทสู่สังคมเมือง ขา้พเจา้ไดส้ังเกตเห็นพฤติกรรมจากผูค้นเมืองท่ีมกัแสดง

ให้เห็นถึงการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่าง และส่งผลต่อรูปแบบวิถีชีวิตต่อขา้พเจา้ให้

เปล่ียนไปตามสภาพการณ์แวดลอ้มของสังคม   จากพฤติกรรมของผูค้นท่ีมีสภาวะ
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จิตท่ีแปรปรวน ฉุนเฉียว  ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกภายในของขา้พเจา้ ท่ีต่อตา้น 

อดัอั้น หวาดระแวงผูค้นรอบขา้ง จนท าให้เกิดการซึมซบัและกลายเป็นพฤติกรรม

ของการด าเนินชีวิต  

ทามกลางบริบทของเมืองท่ีข้าพเจ้าอาศัยซ่ึงเป็นพื้นท่ีสังคมท่ีก าลัง

เปล่ียนแปลงมุมมองทศันคติต่อวิถีการด ารงชีวิตและท าลายคุณค่าภายในตวัมนุษย์

ให้ลดหาย ทั้งกายภาพของส่ิงแวดลอ้มไปจนถึงเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ ต่างส่งเสริม

และเป็นส่วนกระตุน้ขดัเกลาให้มนุษยส์ร้างค่านิยมของรูปแบบการอยู่ร่วมกนัใน

สงัคมอยา่งปัจจุบนัใหผ้ดิแปลกไป 

เป้าหมายและวตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาแรงกระท าต่อวัตถุด้วยกระบวนการทางศิลปะส าแดงอารมณ์ 

(Expresstionism) เป็นแนวทางหลักในการค้นหาวิธีการส่ือสารต่อแนวคิดเชิง

สภาวะภายในของมนุษย ์

2. เพื่อศึกษาและคน้ควา้พฤติกรรมคนเมือง ท่ีแสดงออกผ่านท่าทาง อากปักิริยา

จากกลุ่มคนท่ีปรากฎโตต้อบจากสภาวะต่างๆดว้ยปรากฏการณ์ของความรุนแรง

ในสงัคมแบบเมือง 

3. สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสะท้อนชีวิตในสังคมเมืองท่ีส่งผลต่อ

สุขภาพจิตและวิถีชีวิต เพื่อน าเสนออารมณ์ ความคิดและทศันคติท่ีแสดงถึงสภาวะ

เชิงอารมณ์ ความพิดเพี้ยนจากภายในสู่สู่พฤติกรรมภายนอกดว้ยรูปร่างและรูปทรง

ของมนุษย ์  

 

 

สมมุติฐานของการศึกษา 

 การสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมภายใตห้วัขอ้ ร่างสะทอ้นแรงกระตุน้

จากสังคมเมืองร่วมสมยั ขา้พเจา้มีสมมติฐานในเชิงความคิดและเชิงรูปแบบพอ

สงัเขปดงัต่อไปน้ี 
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สมมติฐานเชิงความคดิ 

1.การยา้ยถ่ินท่ีอยูอ่าศยัหรือกลุ่มทางสังคมแบบใหม่ มนุษยจึ์งตอ้งมีการปรับตวัให ้  

เขา้กบัแวดลอ้มเพื่อการด ารงชีวิต ซ่ึงก่อให้เกิดสถานะแบบกลืนกลายของคนต่าง

ถ่ินสู่วิถีชีวิตในสังคมใหม่ ปรับเปล่ียนเพื่อการด ารงอยู่ตามสภาพแวดลอ้มและ

บริบททางสงัคมเมืองในปัจุบนั 

2.กฏเกณฑท์างสงัคมเป็นส่ิงก าหนดพฤติกรรมของมนุษย ์ถึงลกัษณะการด ารงชีวติ 

สร้างค่านิยมและกระตุ้นสภาวะภายในให้ขัดแยง้ เก็บกด อัดอั้น ช้ีให้เห็นว่า

แหล่งก าเนิดของพฤติกรรมมาจากสภาวะจิตซ่ึงเป็นผลจากกระบวนการขดัเกลา

และบรรทดัฐานในสังคม 

3.แวดลอ้มทางสงัคมอนัมีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของมนุษย ์จน

สามารถสร้างก าหนดกรอบและทิศทางจนเป็นเบา้หลอมท่ีสร้างความเป็นตวัตน

และการแสดงออกดว้ยบุคลิกภาพของแต่ละบุคคลซ่ึงกล่าวไดว้า่ มนุษยเ์ป็น

ผลผลิตของสงัคม 

สมมตฐิานเชิงรูปแบบ  

1. คนแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างรูปทรง โดยมีขนาด สัดส่วนและพื้นผิว

ท่ีแตกต่างกนั เพื่อแสดงปฎิกิริยาการกดทบัของรูปทรง ดว้ยปริมาตรจาก

รูปทรงหน่ึงกระท าต่อรูปทรงหน่ึง   

2. คนท่ีมีการแปรสภาพจากรูปทรงหน่ึงไปสู่อีกรูปทรงหน่ึง  เช่น  

อากปักิริยาจากรูปทรงคนท่ีผสานรวมกนั แสดงใหเ้ห็นถึงภาพลกัษณ์ใหม่

ปรากฏในรูปทรงท่ีเปล่ียนสถานะและความหมายไปจากรูปเดิม เช่น คน

ในท่าทางแบบสตัว ์

3. ใช้การลดทอนปริมาตรจากรูปทรงคน ดว้ยวิธีการทุบตี ร่องรอยและ

โครงสร้างโปร่ง เพื่ อให้ เกิดมิติของระนาบท่ีย่อ ยุบ  และลักษณะ

อากปักิริยาจากการยดื หด เพื่อท าให้เห็นผลงานแสดงถึงภาวะแรงกระท า

ภายในรูปร่างคน ภายใตข้อบเขตของโครงสร้างท่ีแสดงพื้นท่ีวา่งอนัจ ากดั 
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4. การท างานร่วมกนัระหว่างรูปทรงกบัวสัดุ ดว้ยวิธีการสร้างสรรคแ์บบ

การผสมผสานวสัดุ (Assamblage) เพื่อท าให้เห็นเกิดความหมายใหม่ต่อ

ตวัของวตัถุ 

 

 

ขอบเขตการศึกษา 

1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา 

- ศึกษาจากทฤษฎีจิตวิเคราะห์ ซิกมุน ฟรอยด ์และจิตวิทยาทางสงัคม 

- ศึกษาบทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ือง ปรากฏการณ์ของความ

รุนแรงในสงัคมไทย 

- ศึกษาจากการสงัเกตการณ์พื้นท่ีและบริบทแวดลอ้มในบริบทสงัคมเมือง

รวมถึงบุคลิกภาพและพฤติกรรมของกลุ่มคน 

2. ขอบเขตดา้นรูปแบบ 

- ผลงานประติมากรรมท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการถ่ายทอดของสภาวะภายในสู่

ภายนอก ดว้ยวิธีการจากรูปแบบศิลปะส าแดงอารมณ์(Expresstionism)  

- ผลงานประติมากรรมอนัแสดงปฎิกิริยาระหวา่งรูปทรงคนกบัวตัถุใน

ลกัษณะของการสร้างสรรคแ์บบผสมผสานวตัถุ(Assamblage) จากวสัดุ

ส าเร็จรูป 
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ขั้นตอนของการศึกษา 

1. ศึกษาขอ้มูลภาคเอกสารและภาคสนาม 

2. วิเคราะห์และสรุปประเดน็ของการศึกษา 

3. คน้หารูปแบบผลงานดว้ยภาพร่าง 2 มิติ 

4. สร้างรูปแบบจ าลองผลงาน 3 มิติ 

5. สร้างสรรคผ์ลงานตามกระบวนการ 

6. สรุปผล 

 

เวลาท่ีใชใ้นการวิจยัประมาณ   12   เดือน 

การด าเนินการ     ระยะเวลา 

1. รวบรวมและจดัระเบียบขอ้มูล  เม.ย. - ส.ค. 62 

2. สร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม  ก.ย. 62 – มี.ค. 63 

3. เตรียมน าเสนอผลงาน   เม.ย 63 

4. น าเสนอวิทยานิพนธ ์   พ.ค. 63 

 

วธีิการศึกษา    

1.การศึกษาภาคเอกสาร 

1.1ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งบทความจากหนงัสือ 

1.2ศึกษาทฤษฎีจิตวิเคราห์ ซิกมุน ฟรอยด ์นกัจิตวิทยา 

2.การศึกษาภาคสนาม 

2.1สงัเกตแบบมีส่วนร่วม 
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3.ศึกษาผลงานประติมากรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนสะทอ้นเมือง รวมถึงหลกัคิดและ

วิธีการน าเสนอในรูปแบบศิลปะเซอร์เรียลริส จากศิลปินไทยและต่างประเทศ 

 

แหล่งข้อมูล 

1. ประสบการณ์จากบริบทของชีวิตในแต่ละช่วงวนั และปฎิสมัพนัธ์กบัคน

ในสงัคม 

2. หนงัสือวรรณกรรม ส่ือบทความออนไลน์ รายการทีวี 

3. อาจารย ์ศิลปิน และผูเ้ช่ียวชาญศิลปะ 

4. หอ้งสมุดกลางมหาวิทยาลยัศิลปากร 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  11 

บทที ่2 

 

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 

ขา้พเจ้ามีความมุ่งหมายท่ีจะส ารวจพฤติกรรมคนเมือง ผ่านทฤษฏีจิต

วิเคราะห์  ท่ีสะท้อนถึง ‘ร่างกาย’ ภายใต้สังคม  (SOCIAL BODY) โดยการศึกษาท า

ความเขา้ใจบริบทในสังคมเมืองจากกรณีปรากฏการณ์ความรุนแรงท่ีมาจากความ

ขัดแย้งของมนุษย์ ประกอบกับ อิทธิพลจากข้อมูลเชิงประจักษ์ ท่ีมาจาก

ประสบการณ์ส่วนตัวและการเป็นผูส้ังเกตการณ์ท่ีพบเห็นปัญหาจากมนุษยท่ี์

แสดงออกผา่นพฤติกรรมรุนแรง ซ่ึงไดศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยมุมมองทฤษฏีจิตวิเคราะห์ 

ของ ซิกมนัด ์ฟรอยด ์เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์ขอ้มูลแบบกลไกของระดบัจิต

ไดแ้ก่ จิตส านึก จิตรู้ส านึกและจิตไร้ส านึกของมนุษย ์ อีกทั้งอิทธิพลจากศิลปิน

และกลุ่มลัทธิศิลปะเซอร์เรียลริสล์ (SURREALIMS ART) ท่ีสะท้อนแนวคิดและ

ทศันคติต่อความเป็นจริงผา่นผลงานศิลปะท่ีส่งพลต่อกระบวนการสร้างสรรคแ์ละ

วิธีการน าเสนอผลงานประติมากรรม   

แหล่งขอ้มูลท่ีจะน าไปสู่การท าความเขา้ใจถึงสาเหตุในปรากฏการณ์ความ

รุนแรงในสังคมเมืองจึงจ าเป็นท่ีตอ้งเขา้ใจความหมายของเมืองไปจนถึงระเบียบ

ทางสังคมนั้นๆและท่ีเป็นองคป์ระกอบ เช่น ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ พื้นท่ีชุกชุม

ของพลเมือง ไปจนถึงการศึกษากระบวนเกิดพฤติกรรมของธรรมชาติมนุษย ์โดย

ขา้พเจา้จ าแนกขอ้มูลออกเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. ความหมายของเมืองและกระบวนการกลายเป็นเมือง 

2. แนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้อนัเป็นปัจจยัของปัญหาความรุนแรง 

3. แนวคิดความรุนแรง 

4. ความรุนแรงและมายาแห่งอตัลกัษณ์ 

5. ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

6. ทฤษฏีจิตวิทยา 

7. อิทธิพลศิลปกรรม 
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1.ความหมายสังคมเมืองและกระบวนการกลายเป็นเมือง3 

นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้  านิยามของความเป็นเมืองไวใ้นมุมมองต่างๆดงัน้ี 

พีเอม เฮาวเ์ซอร์ (P.M. Hauser) กล่าวว่า การท่ีจะเกิดและพฒันาเมืองได้

นั้ นต้องกระกอบไปด้วยประชากรท่ี เกิดจากการรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน 

(agglomeration)  การควบคุมสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติของมนุษย ์การพฒันา

เทคโนโลยี การจดัระเบียบทางสังคม เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่มี

ความเหล่ือมล ่าหรือความขดัแยง้กนั  

พรอมัรินทร์ พรหมเกิด อธิบายว่า เมืองตอ้งมีประชากรเป็นองคป์ระกอบ

พื้นฐาน มีความหลากหลายด้านการประกอบอาชีพ และลกัษณะการประกอบ

อาชีพน้ีจะมีการพึ่งพาอาศยักนั เมืองยงัมีส่ิงก่อสร้างท่ีแตกต่างจากชนบท รวมทั้ง

การสร้างกฏเกณฑร์ะหวา่งกลุ่มคนท่ีมาอยูร่วมกนั รวมทั้งมีองคก์รต่างๆมากมาย 

           จากนิยามขา้งตน้สามารถท่ีจะสรุปไดว้า่เมืองมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. ลกัษณะทางกายภาพ (Physical)  เช่น ส่ิงปลูกสร้างท่ีมีขนาด

แ ต ก ต่ า ง กั น  มี ส่ิ ง อ า น ว ย ค ว าม ส ะ ด ว ก  ( Facilities) 

สาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า โครงข่ายถนนครบครัน 

2. ลกัษณะของประชากร (Population) มีอยู่ด้วยกันหลากหลาย

กลุ่มและกระจุกตวักนัอยา่งหนาแน่น 

3. องคก์รทางสังคม (Social Organ) หลากหลายรุปแบบ ซ่ึงสร้าง

ระเบียบทางสังคม (Social Order) เช่น ระบบการปกครอง 

กฏเกณฑ ์ค่านิยม ความเช่ือ ท่ียอมรับร่วมกนัระหวา่งกลุ่มคน

ท่ีมาอยูใ่นพื้นท่ีเมือง 

4. ลักษณะทางอาชีพ (Occupation) มีความเฉพาะทาง ช านาญ

พิเศษ (Specialization) แต่ละอาชีพตอ้งพึงพิงกนั (Dependent)  

                                                            
3 อิทธิพร ข าประเสรฐิ, ความหมายของเมืองและกระบวนการกลายเป็นเมือง, แนวความคิดและทฤษฏีการศกึษาทางสงัคม
วิทยาเมืองเบือ้งตน้ (นครปฐม: มหาวิทยาลยัครสิเตียน: พฤษภาคม 13, 2017, 2554). 
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จากองคป์ระกอบของเมืองขา้งตน้ เราสามารถท่ีจะเห็นจุดร่วมท่ีเป็นพื้นฐาน

ส าคญัของการนิยามค าว่าเมืองไดว้่า เป็นพื้นท่ีท่ีมีความหนาแน่น (Density) จากการ

กระจุกตวัของกลุ่มผูค้นท่ีมีความหลากหลาย (Diversity) ผูเคนเหล่าน้ีต่างมีกิจกรรม

เคล่ือนไหวปฏิสัมพันธ์ (Social  Interaction) อยู่ตลอดเวลาท าให้เมืองเป็นพลวัต 

(Dynamic) อยู่เสมอ นอกจากน้ีภายในเมืองเป็นพื้นท่ีท่ีมีการจ าแนกความแตกต่าง 

(Differentiation) ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่ม ตวัอยา่งท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือ การมีอาชีพ

ท่ีเฉพาะเจาะจงเน่ืองจากการแบ่งงานกนัท า ซ่ึงการจ าแนกความแตกต่างน้ีท าให้

ผูค้นในเมืองตอ้งพึ่ งพาอาศยัซ่ึงกันและกัน ส่งผลให้เกิดการสร้างระเบียบทาง

สงัคมท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะข้ึนเพื่อน ามาใชเ้ป็นขอ้ตกลงในการด ารงชีวิตร่วมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ภาพประกอบแสดงความเป็นเมืองและกระบวนการกลายเป็นเมือง 
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ภาพท่ี 5 ภาพประกอบแสดงความเป็นเมืองบนพื้นท่ีสญัจร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 ภาพประกอบแสดงการกระจุกตวัของกลุ่มคนบนพื้นท่ีโดยสารสาธารณะ 

 
 

 

 

 

 

 



  15 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 ภาพแสดงการกระจุกตวัของประชากรบนพื้นท่ีโดยสารเรือด่วน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 8 ภาพแสดงการกระจุกตัวของประชากรบนพืน้ท่ีโดยสารรถไฟฟ้า 
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ภาพท่ี 9 ภาพประกอบแสดงความหลากหลายของช่วงวยัของประชากรเมือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 ภาพประกอบแสดงสถานภาพทางสงัคมทั้งคนท่ีมีรถส่วนตวัและคนใชร้ถโดยสารต่างก าลงัใชส้อยพื้นท่ีเดียวกนั 
 

ดว้ยกระบวนการกลายเป็นเมืองจะเห็นไดว้า่จ านวนประชากรเป็นพื้นฐาน

ส าคญัของการนิยามความเป็นเมือง และส่ิงแวดลอ้ม เช่น สถาปัตยกรรม อาคาร 

เสน้โครงข่ายการเดินทาง ทั้งพาหนะยานยนต ์รถไฟฟ้า เรือด่วน ไปจนกระทั้งตาม

ซอกซอยของเขตชุมชน การกระจุกตวัของกลุ่มประชากรต่างมีความหลากหลาย
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จากวฒันธรรม ความเช่ือและประสบการณ์ท่ีแตกต่างกนัรวมถึงความหลากหลาย

ของบทบาทอาชีพ  

ความแตกต่างทั้ งหลายเม่ือมาอยู่รวมกันก่อให้เกิดความสัมพันธ์ ซ่ึง

ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัจุดมุ่งหมาย หรือวิธีการ แต่เป็นการ

พึ่งพาอาศยักนัทั้งดา้นบวกและดา้นลบ บนพื้นโดยสารสาธารณะเป็นพื้นท่ีแสดง

ใหเ้ห็นถึงการใชป้ระโยชน์รวมกนัอยา่งชดัเจนของกลุ่มอาชีพท่ีมีความหลากหลาย  

บนพื้นท่ีอนัจ ากดัน้ีเกิดข้ึนและกลายเป็นกิจวตัรของผูค้นท่ีอาศยัและเคล่ือนไหว

ทุกช่วงวนั  

 

2. แนวคดิเกีย่วกบัความขัดแย้ง4  

แนวคิดหรือทศันะเก่ียวกบัความขดัแยง้ แบ่งไดช้ดัเจนเป็น 3 แนวคิดคือ  

1.1 แนวคิดดั้ งเดิม (Traditional View) ถือว่า ความขัดแยง้เป็นส่ิงไม่ดี 

และเป็นผลร้าย เป็นสัญญาณของความผิดพลาดบางอย่าง หรือเป็น

ความลม้เหลว  คนส่วนมากจึงหลีกเล่ียง และกลวัการมีความขดัแยง้ 

ความขดัแยง้จึงเป็นส่ิงท่ีตอ้งเกบ็กด หลีกเล่ียงหรือก าจดัใหห้มดไป 

1.2  แนวคิดดา้นมนุษยสัมพนัธ์ (Human Relations View) ยนืยนัว่า ความ

ขดัแยง้อาจจะเกิดข้ึนตามธรรมชาติ และหลีกเล่ียงไม่ได ้เน่ืองจากไม่

สามารถหลีกเล่ียงความขดัแยง้ได้ มุมมองด้านมนุษยสัมพันธ์ จึง

สนบัสนุนการยอมรับความขดัแยง้ โดยอธิบายไวว้า่ เหตุผลของการมี

ความขดัแยง้ เพราะไม่สามารถถูกก าจดัไดแ้ละความขดัแยง้อาจจะมี

ประโยชน์ไดใ้นบางเวลา 

1.3 แนวคิดใหม่ (Contemporary View) ประยุกต์มาจากแนวคิดด้าน

มนุษยสัมพนัธ์ ถือว่าความขดัแยง้เป็นเร่ืองปกติท่ีมีนสังคม และเป็น

ส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้มีทั้งคุณและโทษ ความขดัแยง้จึงมิใช่ส่ิง

แปลกประหลาดหรือส่ิงท่ีน่ารังเกียจแต่เป็นส่ิงท่ีควรศึกษาให้เขา้ใจ

จนสามารถใช้ประโยชน์จกาความขัดแยง้ได้โดยเฉพาะในสังคม

                                                            
4 ขจรจิต  บนุนาค, แนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้, ความขดัแยง้ vs ความรุนแรง (มหาวิทยาลยักรุงเทพ). 
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ประชาธิปไตย ตอ้งอาศยัความขดัแยง้เป็นเคร่ืองหล่อเล้ียง เพราะจาก

การขดัแยง้นั้นจะเกิดมติอนัถูกตอ้ง เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ

บา้นเมืองอยา่งแทจ้ริง  

 

 

3. แนวคดิความรุนแรง (Violence)5  

ความรุนแรง (Violence) องคก์ารหสประชาชาติ (2544) ไดใ้ห้มีความหมาย

ของความรุนแรงไวว้่าเป็นการกระท าใดๆ ท่ีเป็นเหตุหรือเป็นส่ิงท่ีโนม้นา้วให้เกิด

ความทุกขท์รมาน 

 องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization (WHO)) ไดนิ้ยามความรุนแรง 

หมายถึง การจงใจใชก้ าลงัหรืออ านาจทางกายเพื่อข่มขู่ หรือกระท าต่อตนเอง ต่อ

ผูอ่ื้น ต่อกลุ่มบุคคลหรือชุมชน ซ่ึงมีผลท าให้เกิดให้เกิดหรือมีแนวโน้มท่ีจะมีผล

ให้เกิดการบาดเจบ็ ตาย หรือเป็นอนัตรายต่อจิตใจหรือเป็นการยบัย ั้งการเจริญงอก

งามหรือการกีดกนัหรือปิดกั้น ท าให้สูญเสียสิทธิบางประการ และขาดการไดรั้บ

ในส่ิงท่ีสมควรจะไดรั้บ (ส านกังานพฒันาระบบขอ้มูลข่าวสารสุขภาพ, ม.ป.ป.) 

  ความรุนแรง หมายถึง การท่ีกระท าการใดๆ ท่ีเป็นการล่วงละเมิด

สิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนๆ ทั้งทางร่างกาย วาจา หรือใจโดยการบงัคบั ขู่เขญ็ ท า

ร้ายร่างกาย การทุบตี แลว้เป็นผลให้ผูอ่ื้นเกิดความทุกข์ทรมานทั้ งร่างกายและ

จิตใจ และก่อให้เกิดความเสียหายทางทรัพยสิ์นทั้งตนเองและผูอ่ื้น (ฐาศุกร์ จนั

ประเสริฐ, 2553) 

 

 

                                                            
5 ขจรจิต บนุนาค, แนวคิดความรุนแรง, ความขดัแยง้ vs ความรุนแรง (มหาวิทยาลยักรุงเทพ). 
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4. สรุปความขดัแย้งและความรุนแรง 

 จากแนวคิดเก่ียวกบัความขดัแยง้ และความรุนแรงท่ีไดศึ้กษามาขา้งตน้ 

สามารถสรุปได้ว่าความขดัแยง้และความรุนแรงนั้น มีความแตกต่างกัน แต่ใน

ความแตกต่างนั้นกลบัมีความสมัพนัธ์เช่ือมโยงกนั 

 ดว้ยมุมมองและแนวคิดต่อความขดัแยง้ท่ีมีลกัษณะเป็นกลุ่มกอ้นโดยมี

ช่วงเวลาของยุคสมยัของสังคมเขา้มาเก่ียวขอ้งทั้ งแนวคิดแบบดังเดิมโดยอาศยั

มุมมองแบบกวา้งในการเสนอต่อความขดัแยง้ จนขบัเคล่ือนมาสู่มุมมองแบบ

สมยัใหม่ท่ีมีความสัมพนัธ์ของมนุษยเ์ช่ือมโยงอยูแ่ละมองว่าความขดัแยง้ทั้งหลาย

เป็นส่ิงท่ีตอ้งยอมรับในสงัคมรวมกนั กระทั้งแนวคิดแบบใหม่ท่ีมีบทบาทต่อสงัคม

ปัจจุบันซ่ึงถือว่าความขัดแยง้เป็นเร่ืองธรรมชาติ และหลีกเล่ียงได้ยากหรือ

หลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้นหากสงัคมไร้ซ่ึงความขดัแยง้กไ็ม่สามารถเจริญกา้วหนา้ได ้

 ในส่วนของความรุนแรงท่ีมีลกัษณะเช่ือมโยงมาจากความขดัแยง้ โดยท่ี

ความรุนแรงเป็นวาระสุดทา้ยท่ีใชใ้นการยติุต่อความขดัแยง้ ดงันั้นความขดัแยง้ท่ีมี

ระดับเกินพอดี ท าให้ในบางคร้ังมนุษยเ์ลือกใช้ความรุนแรงมาแก้ไขปัญหาท่ี

ขดัแยง้กนั ฉะนั้นจะเห็นว่าความรุนไม่ใช่เส่ิงท่ีเกิดตามธรรมชาติ ไม่ใช่ส่ิงปกติ 

และสามารถหลีกเล่ียงได ้
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ภาพท่ี 11 ภาพประกอบความขดัแยง้ท่ีน าไปสู่การใชค้วามรุนแรงในสงัคม 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12 ภาพประกอบการแสดงความคิดเห็นต่อข่าวความรุนแรงของมนุษยบ์นส่ือออนไลน ์
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5. ความรุนแรงและมายาแห่งอตัลกัษณ์6 

เพื่อใช้เป็นขอ้มูลในการวิเคราะห์หาประเด็นในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ขา้พเจา้ไดศึ้กษาจากหัวขอ้เร่ือง มายาแห่งอตัลกัษณ์ โดยแบ่งออกเป็น 3 หัวขอ้

หลกัดงัน้ี  

1. ความขัดแยง้และความรุนแรง : ประวัติศาสตร์มนุษย์ชาติไม่เคย

วา่งเวน้ความขดัแยง้ (CONFLICT) ไม่ว่าจะในระดบับุคคลหรือในระดบั

สังคม มนุษยมิ์ไดถื้อก าเนิดมาเหมือนกนั แต่มีความแตกต่างอนัเป็น

ผลมาแต่พันธุกรรมหรือสภาพแวดล้อมทางสังคม ความแตกต่าง

ท านองน้ีมกัเป็นบ่อเกิดของความขดัแยง้ 

กล่าวคือ ความรุนแรงหรือสงครามไม่ใช่ความขดัแยง้หากเป็นวิธีการ

แบบหน่ึงท่ีมนุษย์ใช้แก้ไขหรือยุติให้ความขดัแยง้ท่ีเกิดข้ึนด้วยสาเหตุ

ต่างๆกันความรุนแรงนั้ นมีธรรมชาติเป็นกระบวนการ (PROCESS) อัน

ประกอบดว้ยท่ีมาหรือตวัผูใ้ชค้วามรุนแรง  เป้าของความรุนแรงและเหยือ่

ของความรุนแรง  ทั้งน้ีเพราะความรุนแรงนั้นจะยงัผลให้เหยื่อแห่งความ

รุนแรงซ่ึงเป็นมนุษยต์อ้งถูกละเมิดในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะระดบัจิตใจ 

ความรู้สึก จิตวิญญาณหรือร่างกายกต็าม2 

2.  อตันิยมกับความรุนแรงระหว่างมนุษย:์  ความรุนแรงในชีวิตของ

มนุษยน์ั้ นด ารงและแพร่หลายอยู่ได้ก็ด้วยความสามารถ(?) ของตวั

มนุษยเ์องในการแยกตนเองจากผูอ่ื้นและกลุ่มอ่ืน ในทางจิตวิทยา

ก ระบ วน ก ารดั งก ล่ าว เรี ย ก ว่ า  “EGOCENTRIC PERCEIVING” ห รือ

การสัมผศัรับรู้โดยมีตนเองเป็นศูนยก์ลาง  

โดยพื้นฐานลกัษณะเช่นน้ีเป็นการก าหนดจุดศูนยก์ลางโดยจ ากดั

แง่มุมหน่ึงในสถานการณ์เท่านั้น ซ่ึงอาจหมายถึงการไม่สามารถรับรู้

                                                            
6 ชยัวฒัน ์สถาอานนัท,์ "ความรุนแรงกบัมายาแหง่อตัลกัษณ,์" in อาวธุมีชีวิต? แนวคิดเชิงวิพากษ์วา่ดว้ยความรุนแรง, ed. 

ชยัธวชั ตลุาฑล ธนาพล อิ่วสกลุ, อเุชนทร ์เชียงแสน, วิรพา องักรูทศันียรตัน ์และพชัร ีองักรูทศันียรตัน ์(กรุงเทพ: ส านกัพิมพ์
ฟา้เดียวกนั, 2546). 
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หรือมองเห็นแง่มุมท่ีส าคญัอ่ืนๆของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง หรือ

เรียกว่า เป็นลักษณะขาดวุฒิภาวะ หากการมีวุฒิภาวะ หมายถึง

ความสามารถท่ีจะรับรู้แง่มุมต่างๆของสถานการณ์ใดสถานการณ์

หน่ึงไดอ้ย่างรอบดา้น ตวัอย่างเช่น กรณีของเด็กเล็กๆ ซ่ึงมองสภาน

การณ์ทั้งหลายแบบอตันิยม กล่าวคือ เด็กจะไม่สามารถมองส่ิงใดส่ิง

หน่ึงจากแง่มุมของผูอ่ื้นได้ และไม่สามารถเห็น ‘ขอ้เท็จจริง’ ดังท่ี

ปรากฏต่อผูอ่ื้นได ้เด็กเป็นศูนยก์ลางจกัรวาลของตนเอง  เม่ือเด็กเล่น

กบัเพื่อน เด็กอาจมองไม่เห็นว่า เพื่อนเล่น ต่างจาก ของเล่น อย่างไร 

เม่ือ เพื่อนเล่น ไม่ตามใจเขาหรือท าส่ิงท่ีไม่ตอ้งใจของเขา เด็กก็อาจ

ปฏิบัติต่อ ‘เพื่อนเล่น’ ดังท่ีท ากับ ‘ของเล่น ’ ท่ีไม่ชอบคือการทุบ

ท าลายใหเ้สียหายไปได ้  

3.  การแยกประเภทเทียม (Pseudospeciation) ในฐานะส่วนผสมแห่ง

ความรุนแรง: 

มนุษยแ์บ่งแยกตวัเองออกเป็นชาติ เป็นเผ่า วรรณะและชนชั้น มี

ศาสนาและอุดมการณ์ต่างกนั โดยท่ีอตัลกัษณ์แต่ละชุดก็ด ารงอยูร่าว

กบัเป็นมนุษยต่์างๆท่ีถูกสร้างข้ึนดว้ยธรรมชาติ ทั้งท่ีมนุษยเ์ป็นสัตว์

เดียวกัน(species)แต่ก็ได้อาศยัความสามารถในการคิดแบ่งประเภท

เทียมออกด้วยเง่ือนไขทางอาณาเขตวฒันธรรมและเมือง ประเภท

เทียมเหล่าน้ีปล่อยให้มนุษยคิ์ดเอาไดว้่าตนเท่านั้นเป็นมนุษยป์ระเภท

แทจ้ริง และคิดว่ากลุ่มอ่ืนทั้งหมดหรือบางกลุ่มไม่ใช่มนุษย ์แต่เป็น

อะไรบ้างอย่างท่ีต ่ ากว่ามนุษย์ เม่ือ “เรา” เห็น “คนอ่ืน” ไม่ใช่คน

เหมือนเรา การใชค้วามรุนแรงกบัเขากก็ลายเป็นเร่ืองไม่ยาก   
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6. ที่มาเชิงประจักษ์ 

6.1 อทิธิพลจากประสบการณ์ส่วนตัว 

 “ข้าพเจ้าเติบโตมาในสังคมชนบทอีสาน เป็นพื้นท่ีบ่มเพาะและหล่อ

หล่อมประสบการณ์ในวยัเด็ก รวมถึงการโยกยา้ยสถาบนัทางการศึกษา ดว้ยการ

เข้าเรียนท่ีโรงเรียนท่ีห่างไกลจากบ้านและครอบครัว คือ โรงเรียนประจ า

ต่างจงัหวดั  การเคล่ือนยา้ยถ่ินอาศยัดว้ยแผนการศึกษากลายเป็นอิทธิพลทางสังคม

และแวดล้อมต่อข้าพเจ้า โดยแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างทั้ งด้านภาษา วิถีการ

ด าเนินชีวิต และวฒันธรรมของสังคมนั้นๆ จากประสบการณ์ในช่วงวยัเด็กสู่วยัรุ่น

(18 – 35ปี) อนัเป็นช่วงวยัท่ีเร่ิมมีปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้นในสังคมมากยิง่ข้ึน ท าใหเ้กิด

มิติของมุมมองในการด าเนินชีวิตท่ีเปล่ียนไปตามวุฒิภาวะ การมองไม่เพียงแต่

เฉพาะการสังเกตุตนเองในสถานการณ์ต่างๆ แต่ขยายมุมมองต่อแวดลอ้มรอบขา้ง

แบบวงกวา้งมากข้ึน กล่าวคือ ระยะแรกของช่วงวยัเด็กเป็นการแสดงพฤติกรรมท่ี

มกัจะขาดการคิดไตร่ตรองกบัปัญหาหรือท่ีเรียกว่าการขาดวุฒิภาวะ การเปล่ียน

แนวคิดท่ีมีต่อสังคมรวมทั้งการแสดงพฤติกรรม ค่อยๆถูกพฒันาดว้ยการเรียนรู้

จากประสบการณ์ในอดีตของตนเอง ขา้พเจา้ด ารงชีวิตโดยเป็นส่วนหน่ึงในสังคม

และไดรั้บผลกระทบจากความเป็นเมือง การท่ีตอ้งปรับตวั การยา้ยพื้นท่ีอยู่อาศยั

จากสังคมแบบชนบทสู่สงัคมเมือง ขา้พเจา้ไดส้ังเกตพฤติกรรมจากผูค้นท่ีมกัแสดง

ให้เห็นถึงการด าเนินชีวิตท่ีแตกต่าง โดยมกัเผยให้เห็นถึงความตอ้งการ ความ

ปราณนา อาการของคนท่ีเอาตวัรอดกบัการเผชิญกบัสถานการณ์ในชัว่โมงรีบเร่ง 

ไปจนถึงภาวะความเครียดท่ีมีมากข้ึนภายใตบ้ริบทของเมือง  ส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพกลายเป็นเง่ือนไขหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพและพฤติกรรมของมนุษย ์

ส่ิงก่อสร้าง อาคาร ตลอดจนพื้นท่ีสีเขียวท่ีหดหาย ส่งผลกระทบต่อร่างกายและ

จิตใจ รวมทั้งภูมิแพ ้การบาดเจ็บ การเก็บกด กระทั้งการก่ออาชญกรรมและอตัรา

การท าร้าย หรือฆ่าตัวตายท่ีพบมากข้ึนจากแหล่งข่าวต่างๆ ทั้ งหนังสือพิมพ ์

รายการทีวี ส่ือออนไลน์ เป็นตน้” 
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 ส่ิงแวดลอ้มภาพกวา้งในระดบัธรรมชาติและสังคมไปจนถึงส่ิงแวดลอ้มท่ี

ใกลต้วัและมีอิทธิพลมากท่ีสุดหากไม่ได้รับการปลูกฝังท่ีดี คือส่ิงแวดลอ้มทาง

ครอบครัว ซ่ึงเป็นสถานบนัแรกๆท่ีบ่มเพาะ ขดัเกลา ใหม้นุษยเ์ติบโตไปในทิศทาง

ท่ีดีทั้ งกับตนเองและสังคมในอนาคต นอกจากน้ีปัจจยัทางแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น 

สถานภาพทางสังคมของแต่ละบุคคล สภาพเศรษฐกิจและการเมือง ลว้นเป็นปัจจยั

เสริมในฐานะแรงกระตุน้ภายนอก    

 

 

 

7. ทฤษฎีจิตวิทยา 

7.1 ทฤษฏีจิตวเิคราะห์ของซิกมุนด์ ฟรอยด์7  

ซิกมนัด ์ฟรอยด ์(Sigmund Freud) เป็นประสาทแพทยช์าวออสเตรีย และบิดาแห่ง

จิตวิเคราะห์(Psychoanalysis) ซ่ึงเป็นวิธีการรักษาโรคทางจิตผ่านการพูดคุยระหว่าง

คนไขก้บัจิตแพทยผ์ูท้  าการวิเคราะห์ 

ฟรอยด์ไม่เช่ือว่า มุนษย์เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีตัดสินใจอย่างมีเหตุผลและเป็นผู ้

ก  าหนดชีวิตของตนเอง เน่ืองจากประสบณ์ส่วนใหญ่ของชีวิต อารมณ์ ความเช่ือ 

ความรู้สึก และแรงขบัท่ีเป็นรากฐานของประสบการณ์ถูกเก็บไวภ้ายในจิตส านึกท่ี

ซ่ึงจิตท่ีรู้ตวัหรือจิตส านึกเขา้ถึงไม่ได ้แต่กลบัส่วนท่ีควบคุมไม่ไดน้ี้กลบัมีอิทธิพล

ต่อพฤติกรรมและบุคคลิกภาพของมนุษยอ์ย่างมากท่ีสุด ในขณะท่ีจิตส านึกท่ี

มนุษยเ์ขา้ถึงไดถื้อเป็นส่วนเลก็นอ้ยของภาพรวมของจิตของบุคคลเท่านั้น โดยมีค า

กล่าวว่าเม่ือเราตัดสินใจกระท าบางอย่างด้วยตัวเอง จริงๆแล้วจิตไร้ส านึกได้
                                                            
7 "ทฤษฏีจิตวิเคราะหข์องซิกมนัด ์ฟรอยด ์บิดาแห่งจิตวิเคราะห,์" ส านกัพิมพห์กเหล่ียม, last modified Jun 19 2019, 

2019, accessed Jun 19, 2019, 
https://www.sixfacetspress.net/content/4849/%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E
0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%
E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87
%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8
C-%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C-
%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%8
7%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%
A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C. 
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ตดัสินใจให้เราไปก่อนหน้านั้นแลว้ประมาณ 2 – 3 วินาที ไม่ใช่เราท่ีเป็นผูรู้้ตวั

ตดัสินใจ 

ฟรอยดแ์บ่งการท างานของจิตมนุษยอ์อกเป็น 3 ระดบั  

1. จิตส านึก (Conscious) เป็นส่วนท่ีรับรู้ความคิด ความรู้สึก และ

พฤติกรรมของตนเอง ใช้เหตุผลท างานประสานกับประสาท

สมัผสัทั้งหา้ และเป็นส่วนเลก็นอ้ยของส่ิงท่ีปรักอบข้ึนเป็นบุคคล 

2. จิตก่อนส านึก หรือ จิตก่ึงส านึก หรือจิตใตส้ านึก (Pre-conscious 

หรือ Sub-conscious) เป็นจุดท่ีอยู่ภายใต้พื้นผิวของจิตส านึก

โดยตรง ซ่ึงความรู้และประสบการณ์บางอย่างถูกเก็บกดหรือฝัง

ไว ้ท าให้ไม่ปรากฏใหเ้ห็นในจิตส านึก แต่หากมีแรงกระตุน้หรือ

มีการสืบคน้ กส็ามารถดึงมายงัจิตส านึกได ้

3. จิตไร้ส านึก (Unconscious) เป็นส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุดของภาพรวม

ของจิตของบุคคล แต่มีอิทธิพลกบัพฤติกรรมและบุคคลิกภาพ

อย่างสูงสุด เป็นท่ีเก็บความตอ้งการตามสัญชาตญาณ ความรู้สึก

และประสบการณ์ท่ีถูกเก็บกดไว ้หากความปราถณาท่ีไดเ้ก็บกด

ไว้ในจิตไร้ส านึกไม่บรรลุผล อาจมีการแสดงออกในระดับ

จิตส านึกในรูปแบบของความฝัน(Dream) การพลั้งหลุดค าพูด

(parapraxes) อาการกลัว(phobias) หรือการเพ้อฝันหรือสร้าง

วิมานในอากาศ (fantasy) 

จึงมีการเปรียบเทียบภูมิลกัษณ์ของจิตว่าเป็นเหมือนภูเขาน ้ าแขง็ท่ีมีส่วนท่ีรับรู้ได้

เหนือน ้าเพียงเลก็นอ้ย ในขณะท่ีส่วนใหญ่ถูกฝ่ังไวอ้ยูใ่ตผ้วิน ้ า 
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ภาพท่ี 13 ระดบัการท างานของจิต (conscious, pre-conscious, unconscious) 
 

ใน ส่วนของการพัฒนาบุคค ลิกภาพ  ฟรอยด์ได้แ บ่ งโครงส ร้างของจิต

(Structural/Topographical Model of the Mind) ออกเป็นสามองคป์ระกอบดงัน้ี 

1. Id   

เราถือก าเนิดข้ึนมาพร้อมกบั Id ซ่ึงท างานในจิตไร้ส านึก Id เรียกร้องให้

ตอบสนองความตอ้งการของสัญชาตญาณ ตามหลกัแห่งความพึ่งพอใจ(Pleasure 

principle) เราสามารถเปรียบเทียบ Id กับเด็กทารกแรกเกิดท่ีร้องเม่ือหิว หรือ

ตอ้งการเปล่ียนผา้ออ้ม โดยเรียกร้องการตอบสนองโดยทนัทีหรือจนกว่าจะไดรั้บ

การตอบสนองโดยไม่ค านึงถึงความเป็นจริงของสถานการณ์ หรือหลกัแห่งความ

เป็นจริง(Reality principle) วา่พอ่แม่หรือผูดู้แลสะดวกอยูห่รือไม่ 

2. Ego 

ท่ี อายุประมาณ  3 ขวบ  เม่ือ เด็กได้มีป ฏิสั มพัน ธ์กับโลกมาก ข้ึน 

องค์ประกอบของจิตท่ีเรียกว่า Ego ก็ถูกพฒันาข้ึนโดยท างานตามหลกัของ

ความเป็นจริง มีการใช้เหตุผล เขา้ใจว่าผูอ่ื้นก็มีความต้องการเช่นกัน การ

เรียกร้องมากเกินไปก็อาจเป็นผลเสียในระยะยาวได ้หน้าท่ีของ Ego คือการ

ตอบสนองความต้องการของ Id ในขณะท่ีค านึงถึงความเป็นจริงตาม

สถานการณ์ Ego อยูต่รงกลางระหวา่ง Id กบั Superego 
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3. Superego 

เม่ืออายุครบประมาณ 5 ขวบ องคป์ระกอบของจิตท่ีเรียกว่า Superego ก็

ไดพ้ฒันาข้ึนจากการเรียนรู้มาตรฐานและขอ้จ ากดัทางศีลธรรม จริยธรรมท่ีพ่อแม่

หรือผูดู้แลสอนให้ Superego ความรู้สึกผิดชอบชัว่ดี (Conscience) เช่นใครแกลง้

เพื่อนเป็นเด็กไม่ดี หรือการปฏิบัติเพื่อสร้างการยอมรับ (Ego ideal) ซ่ึงมักเป็น

เสริมเชิงบวก เช่น ไดรั้บค าชมเพราะเป็นเดก็ดี เป็นตน้ 

 การพฒันาของ Ego ในระดบัจิตส านึกส าคญัมาก บุคคลท่ีมีสุขภาพจิตท่ีดี

จะมี Ego เป็นส่วนท่ีเขม้แขง็ท่ีสุด ซ่ึงสามารถสร้างสมดุลระหว่าง Id กบั Superego 

โดยตอบสนองความต้องการของ Id ในขณะท่ีไม่กระทบต่อมาตรฐานของ 

Superego และค านึงถึงหลกัแห่งความเป็นจริงของสถานการณ์ในทางตรงขา้มหาก 

Id เขม็แขง็ท่ีสุด บุคคลกจ็ะตกเป็นทาสของแรงขบัใหต้อบสนองความตอ้งการตาม

สัญชาตญาณ ในขณะท่ีเม่ือ Superego แขง็แกร่งท่ีสุด จะท าใหบุ้คคลกลายเป็นผูคุ้ม

กฏทางศีลธรรม จริยธรรม ชอบตดัสินผูอ่ื้น ขาดความยดืหยุน่ในการด าเนินชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 ตวัอยา่งแสดงโครงสร้างทางจิต (Structural / Topographical Model of the Mind ) 
 

 จากขอ้มูลท่ีน ามาศึกษาและท าความเขา้ใจต่อเน้ือหา น าไปสู่การวิเคราะห์

โดยสรุปเป็นแผนผงัทางความคิด เพื่อสร้างกรอบคิดและกระบวนการศึกษาอยา่ง
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เป็นระบบ และเพื่อท าใหเ้ห็นแนวทางในการตั้งสมมติฐานกระทั้งน าไปสู่ประเด็น

แยกยอ่ย  

ขา้พเจา้ตั้งขอ้สังเกตต่อปรากฏการณ์ทางสังคมท่ีมีความขดัแยง้และความ

รุนแรงเป็นองค์ประกอบ ผ่านมุมมองเชิงจิตวิทยา สังคมวิทยาเป็นเคร่ืองมือ

วิ เคราะห์  กระทั้ งน าไป สู่ข้อส รุปและรูปแบบการน าเสนอด้วยผลงาน

ประติมากรรม  โดยสรุปเป็นแผนผงัดงัน้ี 

แผนผงัทางความคดิ  
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7. อทิธิพลทางศิลปกรรม 

8. ลทัธิศิลปะเซอร์เรียลลซึิม (Surrealism)8 

อ็องเดร เบรอตง เป็นผูริ้เร่ิมเผยแพร่แนวคิดของกลุ่มเซอร์เรียลลิซึม เขาเคย

เป็นแพทย์ในช่วงสงครามโลกคร้ังท่ีหน่ึง และได้ศึกษาแนวคิดของซิกมันด ์

ฟรอยด์ ท่ี เซอร์เรียลลิซึมต่างเห็นว่าทฤษฏีเก่ียวกับจิตใต้ส านึกของฟรอย์มี

ความส าคญัยิ่งต่อชีวิตและการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมของมนุษย ์เบรอตงและ

พรรคพวกได้น าเอาวิธีการเช่ือมโยงอิสระ(Free association) ของฟรอยด์มา

ประยุกต์ใชก้บัศิลปะ โดยให้ศิลปินวาดรูปหรือเขียนส่ิงท่ีลอยเขา้มาในความคิด

โดยไม่ต้องสนใจเหตุผลตรรกะใด ๆ งานศิลปะของเซอร์เรียลลิซึมจึงเป็นทั้ ง

เน้ือหาและสัญลกัษณ์ต่าง ๆ ท่ีผดุบงัเกิดจากจิตไร้ส านึก (หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ 

เป็นการสร้างสรรคจ์ากโลกภายในของศิลปินและโลกท่ีอยูเ่หนือกฎเกณฑข์องโลก

กายภาพ)  

โดยศิลปินท่ีมีช่ือเสียงส าหรับจิตรกรรมแนวน้ีได้แก่ ซาวาดอร์ ดาลี

(Salvador Dali ) และเรเน่ มากริตต์(Rene Magritte) จิตรกรชาวเบลเยียมแสดงจินตภาพ

ของส่ิงท่ีพบเห็นกนัในชีวิตประจ าวนัผสมผสานกบัความคิดฝันส่วน ตวั จิตรกรรม

ของดาลีศินปินชาวสเปนได้วาดภาพออกมาในลักษณะคลา้ยภาพถ่าย มีความ

ชดัเจนและมิติชดัลึกสูง ไม่เพียงผลงานดา้นจิตรกรรมเพียงเท่านั้น แนวคิดแบบ

เซอร์เรียลลิซึมยงัถูกน าเสนอผ่านกระบวนการสร้างสรรคด์ว้ยวตัถุท่ีคดัแยง้ตาม

ความเป็นจริงของโลกภายนอก ดังเช่น แมน เรย์(Man Ray) ศิลปินชาวอเมริกัน 

ผูเ้ขา้ร่วมกลุ่มท่ีดูชองและปีกาเบียในนิวยอร์ก ประติมากรรมของขวัญ (The Gift 

ค.ศ. 1921) ใชรู้ปทรงของของใชป้ระจ าวนั แต่ประโยชน์และการใชส้อยของเตา

รีดถูกโยนท้ิงไป กลายมาเป็นรูปลกัษณ์เตารีท่ีดูกา้วร้าว รุนแรง ดว้ยการใส่แถว

แนวของตะปูแหลมลงไป  

 

 

                                                            
8 รศ. จิระพฒัน ์พิตรปรชีา, "ลกัธิเซอรเ์รยีลลสิม ์(Surrealism)," in โลกศิลปะศตวรรษท่ี 20, ed. ศิรประภา ดารามาตร ์
(กรุงเทพ : ส  านกัพิมพเ์มืองโบราณ: 2552). 
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ภาพท่ี 15  Man Ray, Gift, c. 1958 (replica of 1921 original), painted flatiron and tacks, 15.3 x 9 x 11.4 cm 
 

แม้กระทั้ งผลงานของดาลี เอง ก็ มีลักษณะของการกลับ ค่าห รือ

เปล่ียนแปลงความหมายของวตัถุเดิมให้หมดส้ินไป เช่น ประติมากรรม โทรศพัท์

กุง้มงักร (Lobster Telephone ค.ศ. 1936) (ภาพประกอบท่ี) จดัวา่เป็นวตัถุเหนือจริง 

(Surrealist Objects) ยิ่งกว่านั้ นดาลีเป็นศินปินเซอร์เรียลลิสท์คนแรกๆ ท่ีน าเอา

วตัถุท่ีมีอยู่แลว้ส าเร็จรูปมาใช ้แทนท่ีจะสร้างข้ึนมาใหม่ จุดประสงคข์องการใช้

วตัถุส าเร็จรูปน้ีแตกต่างไปจากดูชอง ซ่ึงตอ้งการทา้ทายความหมายเก่าของค าว่า 

ศิลปะ ส าหรับงานช้ินน้ีดาลีเพียงน าวตัถุมาใชง้านเพื่อเป็นสัญลกัษณ์ท่ีเหมาะสม

เท่านั้นเอง  ดงันั้นวตัถุเหนือจริงจึงเป็นการเอาส่ิงท่ีพบเห็นโดยบงัเอิญหรือตั้งใจ

น ามาเพื่อถ่ายทอดจินตนาการของศิลปิน ดังท่ีดาลีตั้ งช่ือว่าเป็นวตัถุประโยชน์

ในทางสัญลกัษณ์ 

 

 



  31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 16 Lobster telephone,  1936, Salvador Dali (1904 – 1989) 
ขอ้มูลจาก : https://cs.nga.gov.au/detail.cfm?IRN=2607 

 

การแสดงออกทางรูปทรงสามมิติของศิลปินเซอร์เรียลลิสท์นั้นมีความ

น่าสนใจทั้งรูปแบบและเน้ือหา ศิลปินแต่ละท่านไดถ่้ายทอดแนวความคิดแบบ

เหนือจริงของตนเองลงไปในผลงาน ผ่านวสัดุและกรรมวิธีท่ีแตกต่างกนัออกไป 

อย่าง อลัเบอร์โต เจียโคเม็ตติ (Alberto Giacometti ค.ศ. 1901 - 1966) ประติมากรชาว

สวิส ซ่ึงผลงาน L’Heure des Traces เป็นงานช้ินส าคญัท่ีเซอร์เรียลลิสท์ท าหน้าท่ีเชิง

สัญลกัษณ์  

 

 

 

 

 

 

 

https://cs.nga.gov.au/detail.cfm?IRN=2607
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ปราสาทในเวลา 4 นาฬิกา (The Palace at 4 a.m. ค.ศ. 1932 – 1933) งานช้ินน้ี

ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นหน่ึงในประติมากรรมช้ินเอกของลทัธิเซอร์เรียลลิสม ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 The Palace at 4 a.m. (1933), Alberto Giacometti 
ขอ้มูลจาก : http://socks-studio.com/2017/10/22/an-immaterial-drawing-in-space-alberto-giacomettis-the-

palace-at-4-a-m-1933/ 

 

 

 

9. อทิธิพลศิลปิน  

9.1 ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon ค.ศ 1909 - 1992) 

ฟรานซิส เบคอน (องักฤษ: Francis Bacon) เป็นศิลปินชาวองักฤษในยุคสมยั

สงครามโลกคร้ังท่ีสอง ท่ีสร้างสรรคผ์ลงานในลทัธิส าแดงพลงัอารมณ์ หรือลทัธิ

แสดงพลงัอารมณ์(expressionism) ลทัธิแสดงพลงัอารมณ์ถือเป็นความเคล่ือนไหว

ในช่วงตน้คริสศตวรรษท่ี 20 งานเหล่าน้ีมกัแสดงถึงความเป็นจริงท่ีบิดเบือนและ

อารมณ์อนัรุนแรง ดงัจะเห็นไดใ้นผลงานของเบคอนท่ีมกัจะใชล้ายเส้นแสดงความ
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บิดเบ้ียว และอารมณ์ความรู้สึกเร่าร้อนรุนแรง โดยศิลปินมกัสะทอ้นแนวคิดดา้น

ร้ายของสังคม การเมือง หรือเร่ืองทางเพศผ่านผลงานของตน ช่วงชีวิตของฟราน

ซิส เบคอนมีโอกาสไดเ้ดินทางไปยงัสถานท่ีต่าง ๆ และไดรั้บแรงบนัดาลใจจน

เกิดผลงานท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซ่ึงนบัไดว้่าฟรานซิส เบคอนเป็นศิลปินคน

หน่ึงท่ีถ่ายทอดเร่ืองราวต่าง ๆ รอบตวัผา่นผลงานไวอ้ยา่งมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 18 Portrait of Innocent X 
 เขา้ถึงไดจ้าก  https://en.wikipedia.org/wiki/Portrait_of_Innocent_X 

            เบคอนมกัจะไดค้วามคิดในการท างานจากจิตรกรรุ่นก่อน ดงัเช่นจิตรกรรม

ช่ือ ศีรษะท่ีลอ้มรอบอยูด่ว้ยววัผา่ซีก (Head Surround by Sides of Beef  ค.ศ 1954) วาดดว้ย

เทคนิคสีน ้ ามนั ไดค้วามคิดมาจากจิตรกรรม โป๊ป อินโนเซนต ์(POPE IN-NOCENT) 

ของเวลาสเควซ โปปหรือพระสังฆราชท่ีเราเห็นในจิตรกรรมของเวลาสเควซได้

ทรงนั่งอยู่ในท่าเดียวกนั แต่กลายมาเป็นเสมือนปีศาจท่ีก าลงักู่ตะโกนวิธีการวาด

ใบหน้าของเบคอนเร่ิมจากการไดรั้บแรงบนัดาลใจจากภาพคนท่ีเป็นโรคในช่อง

ปาก และภาพท่ีเต็มไปด้วยอารมณ์ตอนหน่ึงจากภาพยนต์ของไอเซนสไตน์คือ 

อเลก็ซานเดอร์ เนเวสก้ี (ALEXANDER NEVESKY) ส่วนซาววัผา่คร่ึงนั้นไดแ้รงบนัดาล

ใจจากจิตรกรรมแบบเหมือนจริงของเรมบรันท ์(REMBRANDT)   
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            เบคอนสามารถน าเอาจินตภาพจากจิตรกรรมของศิลปินรุ่นก่อนมา

สร้างสรรคใ์หม่ดว้ยวิธีการของตน นอกจากงานช้ินน้ีแลว้เราจะเห็นอิทธิพลจาก

งานจิตรกรรมของกรูเนอวาลด์ (GRUNEWALD) ฟูเซลลิ (FUSELI) เอนซอร์ (ENSOR) 

และมุง้ซ์ โดยเฉพาะมุง้ซ์นั้นเป็นจิตรกรท่ีเบคอนศึกษาผลงานและการแสดงออก

อยา่งรุนแรงต่อชะตากรรมอนัไม่ส้ินสุดของมนุษยม์าเป็นแบบอยา่งในงานชุดน้ีเรา

จะเห็นว่าจิตรกรรม เสียงกรีดร้อง (The Scream) ของมุ้งซ์ได้จุดประกายความคิด

ใหก้บัเบคอนเป็นอยา่งมาก9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 19 Study after Velazquez 1950, oil on canvas 78 x 54 cm. 

 

ขา้พเจ้าสนใจผลงานหลายช้ินของฟรานซิส เบคอน ด้วยมุมมองและ

แนวคิดท่ีน าเสนอถึงเบ้ืองลึกภายในจิตใจและสภาวะอนัซบัซอ้นภายในตวัมนุษย ์

โดยปรากฎผ่านรูปร่างท่ีบิดเบ้ียวเกินจริงหรือแม้แต่การใช้สีในภาพเขียนของ

เบคอน ยงัมุ่งท าใหเ้ห็นมิติของพื้นท่ีท่ีต่างออกไปจากความเป็นจริงดว้ยเช่นกนั  

ผลงาน ช่ือ  ‘Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion’

(ภาพประกอบที่ ) เป็นอีกตัวอย่างผลงานท่ีเบคอนมุ่งน าเสนอภาพวาดของ

                                                            
9 รศ. จิระพฒัน ์พิตรปรชีา, "กรรมวิธีการในการสรา้งสรรคง์านทศันศิลป์ท่ีนา่สนใจ/ศิลปินกบัผลงานและขัน้ตอนการท างาน
ศิลปะ," in โลกศิลปะศตวรรษท่ี 20, ed. ศิรประภา ดารามาตร ์(กรุงเทพ : ส  านกัพิมพเ์มืองโบราณ: 2552). 
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องคาพยพร่างกายมนุษย ์ท่ีเหมือนกบัถูกปล้ินเอาอวยัวะภายในออกมาขา้งนอก 

เพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพจิตใจอนัไร้ความมัน่คงและความสกปรกโสมมท่ีซ่อน

อยูภ่ายในจิตใจคน นอกจากนั้น เขายงัเป็นผูแ้หวกขนบธรรมเนียมของการวาดภาพ

แนวประเพณีนิยมโดยส้ินเชิง 

โดยน ารูปแบบของภาพเขียน 3 ช่อง (Triptych) ท่ีมกัวาดกันบนผนังแท่น

บูชาของโบสถค์ริสตท่ี์เป็นเร่ืองราวทางศาสนาหรือนกับุญ มาใชใ้นการวาดภาพท่ี

แสดงถึงความชัว่ร้ายเลวทรามของมนุษยอ์อกมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 20 Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion c.1944 Francis Bacon 1909-1992 Presented by Eric Hall 1953 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.tate.org.uk/art/work/N06171 

 

เบคอนสร้างผลงานชุด Three Studies for Figures at the Base of a Crucifixion (1944) 

โดยไดแ้รงบนัดาลใจจากภาพวาด Guernica ของปิกสัโซ และผลงานศิลปะแบบเซอร์

เรียลลิสมข์องดาลี มนัถูกแสดงในแกลเลอร่ี Lefervre ในลอนดอน ซ่ึงสร้างความต่ืน

ตระหนกแก่สาธารณชนและนักวิจารณ์จากความทุกขท์รมานและความบิดเบ้ียว

ของมนั แต่ในขณะเดียวกันมนัก็ถูกยกย่องให้เป็นงานของศิลปินอจัฉริยะและ

ประกาศตวัเป็นสไตลใ์หม่ของศิลปะองักฤษอนัเกร้ียวกราดหลงัจากนั้นเบคอนก็

กลายเป็นไอคอนของวงการศิลปะโลกในลอนดอน 

‘ฟรานซิส เบคอน เร่ิมต้นท าซีร่ีส์ “ศีรษะ” หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2’ 
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โดยตั้งค  าถามถึงความเป็นมนุษยข์องเผ่าพนัธ์ุมนุษยชาติ ในภาพ Head I (1948) ภาพ

ใบหนา้คนอนับิดเบ้ียวผสมกบัหนา้ลิงบาบูนแยกเข้ียวท่ีแสดงออกถึงความเจบ็ปวด

รวดร้าว ชิงชงั  ภาพวาดของเบคอนมกัจะแสดงออกถึงความไม่มัน่คง ตวัตนของ

เขาก็มีบุคลิกท่ีเขา้ใจยาก แต่อิทธิพลทางศิลปะของเขาท่ีมีต่อวงการศิลปะองักฤษ 

(และของโลก) ในศตวรรษท่ี 20 กเ็ป็นเร่ืองท่ีไม่มีใครสามารถปฏิเสธไดเ้ลย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21 Head I ,1948.  Francis Bacon 
เขา้ถึงขอ้มูลจาก https://en.wikipedia.org/wiki/Head_I 

 

ถึงแมผ้ลงานอนัแปลกประหลาดและเป่ียมเอกลกัษณ์เฉพาะตวั รวมถึงอุปนิสัยอนั

พิลึกพิลัน่ของเขาจะท าให้ตามรอยไดย้ากว่าผลงานของเขามีอิทธิพลต่องานศิลปะ

ร่วมสมยั โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เดเมียน เฮิร์สต์ ท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากผลงาน

ของฟรานซิส เบคอน อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลงาน A Thousand Years, 

1990 ของเฮิร์สต ์ท่ีท าข้ึนเพื่อเป็นการสดุดีใหแ้ก่ ฟรานซิส เบคอน  

 ฟรานซิส เบคอน ได้รับการนิยามว่าเป็นศิลปินผู ้มีความเป็นกวี ท่ี

โหดเห้ียมไร้การประนีประนอมท่ีสุดในปลายยุคศตวรรษท่ี 20 ขององักฤษ หรือ

อนัท่ีจริงก็ของโลกดว้ยซ ้ า เขาไดรั้บการยกยอ่งเคียงคู่กบัศิลปินนามธรรมผูย้ิง่ใหญ่
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อย่าง วิลเลียม เดอ คูนน่ิง (Willem de Kooning) ให้เป็นจิตรกรคนส าคญัท่ีสุดท่ี

วาดภาพอนัน่าหวาดหวัน่ของร่างกายมนุษย์10 

 

9.2 Emil  Alzamora (1975) 

 อีมิล อาซาโมรา ชาวองักฤษ เกิดปี 1975 ในกรุงลิมาประเทศเปรูและ

เติบโตท่ี Boca Grande ซ่ึงอยู่ในฟลอริดา้ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละ Majorca ประเทศ

สเปน เขา้รับการศึกษาจาก Florida State University ดว้ยเกียรตินิยมอนัดบัท่ีสอง

ในปริญญาตรีดา้นศิลปกรรม ในปี1998 อาซาโมราเปิดกว้างในเร่ืองของวสัดุและ

เทคนิคท่ีหลากหลายต่อการตีความรูปป้ันท่ีมีอาการผิดแปลกจากธรรมชาติของ

มนุษย ์บ่อยคร้ังเขามกัจะบิดเบือนเรือนร่างหรือการห่อหุม้ร่างกายใหเ้หลือเพียงแต่

รูปทรงท่ีบ่งบอกว่าเป็นมนุษย ์แต่จะน าเสนอเน้ือหาท่ีแสดงถึงอารมณ์และความ

ซบัซอ้นของสภาวะภายในดว้ยกิริยาท่าทาง ส่ิงส าคญัในผลงานของเขาคือวสัดุและ

การสร้างความหมายใหม่ด้วยเทคนิควิธีการท่ีใช้ส่ือสารผ่านกระบวนการ

สร้างสรรคแ์บบตรงไปตรงมา  อีกทั้งเผยให้เห็นถึงความงามในดา้นของแนวคิด

อยา่งน่าสนใจ 

 ประติมากรรมรูปคนของเขาในแต่ละช้ิน มกัจะปรากฏตวัละครเพียง

หน่ึงเดียวโดยปราศจากเคร่ืองหมายหรือสัญลกัษณ์ให้ตีความ เขามุ่งหมายท่ีจะ

น าเสนอเน้ือแทข้องมนุษยม์ากกว่าสถานภาพของตวัละคร รูปทรงคนในผลงาน

ของอาซาโมราจึงโดดเด่นในเร่ืองของเรือนร่างเป็นพิเศษ ดว้ยเทคนิคและวิธีการท่ี

น ามาผสมผสานกันระหว่างรูปร่างและวสัดุ รวมไปถึงภาษาของร่างกายท่ีถูก

ถ่ายทอดดว้ยแนวคิดของเขา  

 

 

 

                                                            
10 ภาน ุบญุพิพฒันาพงษ์, “ศิลปินผูเ้ปลือยปลิน้ ความบิดเบีย้วในใจมนษุย”์(อะไร(แมง่)ก็เป็นศิลปะ, 26 มิถนุายน 2560 ed., 

มติชนสดุสปัดาห ์(2560). 



  38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 22 Strange Situation, 2015, gypsum, 75 x 20 x 16 inches, unique 
ขอ้มูลจาก : https://www.emilalzamora.com/strange-situation 

 

 ผลงานช่ือ ‘สถานการณ์อนัแปลกประหลาด’ (Strange Situation) เป็น

ประติมากรรมรูปคนท่ีให้ความรู้สึกท่ีอึดอดั ราวกบัถูกพนัธนาการ ขณะเดียวกนั

ในผลงานกลบัไม่ปรากฏถึงตวัแปรท่ีกระท าต่อรูปร่างดงักล่าว เหลือเพียงร่องรอย

ของกระบวนการและภาษาของร่างกายท่ีพอจะสืบสาวถึงตน้ตอหรือความหมายท่ี

ซ่อนอยู่ในประติมากรรม อย่างผลงานช่ือ ‘ห้วงเหว’ (Abyss) (ภาพประกอบที่) ภาษา

ของร่างกายเป็นประเด็นส าคญัในงานของอาซาโมรา เฉกเช่นประติมากรรมรูป

มนุษยท่ี์อยูใ่นท่าทางนัง่บนพื้นท่ีอนัจ ากดั ส่วนหัวกม้มองต ่าตามแนวด่ิงของแขน

ทั้ งสองขาท่ีถูกยืดออกมากกว่าความเป็นจริง จึงเป็นจุดส าคัญของเน้ือหาท่ี

แสดงออกดว้ยร่างกาย สถานะจมด่ิงหรือตกอยู่ในสถานการณ์ท่ียากล าบากตาม

แนวคิดของศิลปินซ่ึงไดถ่้ายทอดดว้ยภาษาทางร่างกายอนัเป็นรูปธรรมท่ีสามารถ

ส่ือถึงอารมณ์และความรู้สึกจากหว้งลึกภายในจิตใจ 

  

 

https://www.emilalzamora.com/strange-situation
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ภาพท่ี 23 Abyss , bronze, 53 x 30 x 18 inches 
ขอ้มูลจาก : https://www.emilalzamora.com/abyss-1 

 

https://www.emilalzamora.com/abyss-1


  40 

บทที ่3 

 

หลกัทฤษฏีและวธีิการด าเนินงาน 

 

 จากการศึกษาคน้ควา้และท าความเขา้ใจ ขอ้มูลทางทฤษฏี บทความทาง

วิชาการ การลงพื้นท่ีส ารวจ ข้อมูลเชิงประจักษ์ แนวคิดลัทธิทางศิลปะและ

วิเคราะห์ผลงานของศิลปินท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค ์เพื่อน าไปสู่การคน้หา

ประเด็นและหลกัคิดทฤษฏีท่ีน ามาใชก้บัรูปแบบทางศิลปะรวมถึงเทคนิควิธีต่อ

การสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมในวิทยานิพนธ์ ภายใตห้ัวขอ้ ‘ร่างสะทอ้น

แรงกระตุน้จากสงัคมเมือง’ โดยแบ่งตามชุดขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 

1. จากขอ้มูลเชิงประจกัษ์ท าให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของกลไกส่ิงแวดลอ้ม

และร่างกาย(ช่วงวยัของมนุษย)์เป็นกลไกท่ีเคล่ือนไหวแบบพลวตั (Dynamic) 

ประสบกาณ์ในวยัเด็กท่ีขา้พเจ้าได้ซึมซับสัมผสัต่อพฤติกรรมก้าวร้าว ทั้ ง

ทางตรงและทางออ้มอนัเก่ียวขอ้งกบัการกีดกนั กดข่ี ในลกัษณะของการถูกท า

ใหอ้ยูต่  ่ากวา่ หรือกลายเป็นเหยือ่ของกลุ่มคนท่ีแสดงอ านาจดว้ยร่างกายท่ีใหญ่

กว่า มีพลงัมากกว่า สามารถควบคุมและสกดักั้นความเท่าเทียมของอีกฝ่ายท่ี

ไม่ใช่พวกของตนเอง จึงท าให้เกิดสถานะ คนนอก หรือกลุ่มคนชายขอบใน

สังคมแบบเมือง 

- กระบวนการท าใหเ้ป็นอ่ืน หรือเป็นส่ิงแปลกประหลาดนอกกลุ่มของ

ตน 

- การลดทอนความเป็นมนุษยด์ว้ยความเกลียดชงัว่าเป็น คนนอก คน

ชายขอบ  

- ความกลวัของมนุษยท์  าใหเ้กิดกลไกของการป้องกนัตวัจากอนัตรายท่ี

ตนเองคาดการณ์วา่จะไดรั้บจากบุคคลอ่ืน 

ขา้พเจา้ไดส้รุปจากขอ้มูลเชิงประจกัษโ์ดยสรุปไดเ้ป็นหลกัคิดเชิงจิตวิทยา

ดว้ยลกัษณะกลไกการกีดกนัทางสังคมขา้งตน้ จึงท าใหเ้ห็นแนวทางไปสู่การสร้าง
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ประเด็นและหลกัวิธีการน าเสนอดว้ยรูปทรงประติมากรรมในผลงานวิทยานิพนธ์

ช้ินท่ี1 

2. จากขอ้มูลทฤษฏีจิตวิเคราะห์และมุมมองเชิงอตัลกัษณ์ท่ีช่วยท าความเขา้ใจต่อ

พฤติกรรมของผูค้นดว้ยหลกัจิตวิทยาเก่ียวกบัระบบภายในจิตใจมนุษย ์ซ่ึงแบ่ง

ออกไดส้ามระดบัประกอบดว้ยระดบับนท่ีมีความเป็นเหตุและผล ความเป็น

ตรรกะเป็นพฤติกรรมท่ีรู้สึกตวัเพื่อใหต้อบรับกบัโลกความจริง ระดบักลางคือ

เป็นส่วนท่ีรับรู้ของความรู้สึกแต่สามารถหยุด หรือไม่แสดงพฤติกรรมโดย

ทนัที ระดับล่างเป็นส่วนท่ีไม่รู้สึกตวัต่อพฤติกรรมท่ีแสดงออกของมนุษย ์

ลักษณะพลั้ งเผลอ เป็นส่วนท่ีลึกและซับซ่อนท่ีสุดของทั้ งสามระดับ ซ่ึง

พฤติกรรมทั้งหมดของมนุษยมี์แรงขบัมาจากสัญชาตญาณความกา้วร้าวและ

สญัชาตญาณทางเพศอยูเ่บ้ืองหลงั 

 ดว้ยทฤษฏีจิตวิคราะห์ท าให้เห็นตน้ตอหรือแหล่งก าเนิดของพฤติกรรม

มนุษยโ์ดยองคป์ระกอบของส่ิงแวดลอ้มภายนอกและตอบโตด้ว้ยจิตใจภายในเป็น

สองส่วนท่ีคู่ขนานกนั เม่ือน าไปมองเร่ืองอตัลกัษณ์กบัความรุนแรงพบว่ามนุษย์

นั้ นมีการสัมผัสรับรู้โดยมีตนเองเป็นศูนย์กลาง ซ่ึงเป็นลักษณะก าหนดจุด

ศูนย์กลางโดยจ ากัดแง่มุมหน่ึงในสถานการณ์เผชิญเท่านั้ น หรือเรียกว่าเป็น

ลกัษณะขาดการคิดรอบดา้นโดยเฉพาะดา้นมุมของผูอ่ื้นท่ีเขา้มาปฏิสัมพนัธ์กบั

ตนเองบนพื้นท่ีของสงัคม  

ข้าพเจ้าจึงสรุปได้ว่าโครงสร้างของระดับจิตใจตามหลักทฤษฏีจิต

วิเคราะห์สามารถน าไปสู่การน าเสนอดว้ยประเด็นทั้งทางเร่ืองและประเด็นทาง

ศิลปะในผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 2 โดยมีองคป์ระกอบจากภาพทฤษฏีภูเขาน ้ าแขง็

ของนักจิตวิเคราะห์และสัดส่วนความงามของร่างกายมุนษย์มาใช้เพื่อแสดง

ขอบเขตของร่างกายต่อพื้นท่ีวางเสมือนและจ าลองบรรยากาศท่ีจะช่วยสร้างการ

รับรู้ต่อผูช้มใหต่้างออกไปจากพื้นท่ีแห่งความจริง 
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ภาพท่ี 24 โครงสร้างบุคลิกภาพ ทฤษฏีจิตวเิคราะห์, ฟรอยด ์
ขอ้มูลจาก http://laboratorythailand.blogspot.com/2011/09/subconscious.html?m=0 สืบคน้เม่ือ 5 พฤษภาคม 2563  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 25 แสดงสดัส่วนความงามในร่างกายมนุย ์: “วทิรูเวียแมน” (Vitruvian Man) ของ ลีโอนาโด ดาวนิชี 
ขอ้มูลจาก https://mymodernmet.com/leonardo-da-vinci-vitruvian-man/ สืบคน้เม่ือ 4 พฤษภาคม 2563 

 

 

 

http://laboratorythailand.blogspot.com/2011/09/subconscious.html?m=0%20สืบค้น
https://mymodernmet.com/leonardo-da-vinci-vitruvian-man/%20สืบค้น
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3.    จากการศึกษาสภาพทางสังคมเมือง ขอ้มูลความขดัแยง้และความรุนแรงท าให้

ขา้พเจา้พบว่าพฤติกรรมของมนุษยมี์ปัจจยัภายนอกคือส่ิงแวดลอ้มทางสังคม

เป็นตวักระตุน้ต่อการกระท าและพฤติกรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกับทฤษฏีสังคม 

(Social Theory) โดยเห็นว่ามนุษย์เป็นผู ้สร้างสังคมและเป็นผู ้อาศัยโดย

ธรรมชาติ ดงันั้นความเป็นเมืองและผูค้นท่ีอาศยัจึงเสมือนเป็นอนัหน่ึงอนัเดียว 

จากขอ้สรุปน้ีท าให้ขา้พเจ้าเห็นแนวทางต่อการสรุปเป็นประเด็นและการ

คน้หารูปทรงประติมากรรมในผลงานช้ินท่ี 3 และ4   ดว้ยขอ้มูลท่ีไดย้กมา

ขา้งตน้ ท าใหเ้ห็นไดว้่าหลกัการท่ีครอบคลุมเน้ือหาทั้งทางเร่ืองและทางศิลปะ

คือหลักทฤษฏีจิตวิทยาและสังคมวิทยาท่ีสามารถค้นหาค าตอบหรือตั้ ง

ขอ้สังเกตต่อพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคมเมืองไดด้ว้ยการน าเสนอผลงาน

ประติมากรรมในฐานะส่ือศิลปะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดแนวคิด

มุมมองของขา้พเจา้ต่อประเดน็ปัญหาดา้นมนุษยแ์ละสงัคม 

   

 

 

การค้นหารูปแบบทางศิลปะหรือรูปทรงทางประติมากรรม 

 การคน้หารูปแบบและวิธีการน าเสนอแนวคิดของผลงานในวิทยานิพนธ์น้ี 

ซ่ึงขา้พเจา้มีกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมดว้ยวสัดุโลหะ และวสัดุ

ส าเร็จรูป โดยมีการก าหนดขอบเขตของรูปทรงจากท่ีมาหรือรูปทรงท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองมาเป็นโครงสร้างหลกัของรูปทรงก่อน เช่น รูปแบบของท่ีนั่งในสนามกีฬา

ฟุตบอล ภาพของคนในบริบทเชียร์กีฬา เป็นตน้ จากนั้นเป็นการก าหนดวตัถุและ

วสัดุท่ีจะมาแทนค่าหรือใชใ้นการส่ือสารรวมทั้งเทคนิควิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัแนว

เร่ือง  

โดยขา้พเจา้ไดแ้ยกออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของเร่ืองและส่วนของรูปทรง 

ตามล าดบั คน้หากลวิธีและส่ือทางศิลปะเป็นตวัน าเสนอ ดัง่เช่นในวิทยานิพนธ์ชุด

น้ีเช่นเดียวกัน ขา้พเจา้ไดส้รุปเน้ือหาของแนวคิดน าไปสู่เน้ือหาทางศิลปะ และ

ค้นหารูปแบบส่ือท่ีแสดงออกต่อ ประเด็นท่ีข้าพเจ้าน ามาเสนอผ่านผลงาน
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ประติมากรรมไดแ้ก่ 1. การกดทบัระหว่างรูปทรงหน่ึงกระท าต่อรูปทรงหน่ึง (การ

ถูกท าให้กลายเป็นวัตถุ) 2. รูปทรงในบรรยากาศของพื้นท่ีว่าง 3. รูปร่างท่ี

แปรเปล่ียนจากการแปรสภาพของวตัถุ ทั้ง3ประเด็นทางศิลปะเหล่าน้ีขา้พเจา้ใช้

วิธีการน าเสนอโดยแยกเป็นแต่ละช้ินงานดงัต่อไปน้ี 

 

ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 

 

 

  

  

 

 

  

 
 

ภาพท่ี 26 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี1 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 27ตวัอยา่งผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี2 
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์น้ีมีประเด็นคือ ‘มนุษยก์บัสภาวะท่ีแปรเปล่ียน

ภายใตว้ฒันธรรมการเชียร์’ โดยขา้พเจา้เลือกใชท่ี้มาของรูปทรงคือ ‘คนกบัพื้นท่ี’ 

ในท่ีน้ีคือ ‘อฒัจนัทร์’ ซ่ึงใช้เทคนิคเช่ือมและประกอบโลหะพร้อมกันน้ีวิธีการ

แสดงออกในลกัษณะดว้ยการทุบ การตีและเจาะ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวเร่ือง

และสอดรับกบับริบทของท่ีมา  

 ผลงานทั้ง2ช้ินมุ่งถ่ายทอดพฤติกรรมท่ีแสดงออกของมนุษยจ์ากการชม

เกมส์กีฬา จนน าไปสู่สภาวะคลอ้ยตาม โดยแสดงถึงแวดลอ้มและบรรยากาศท่ีบีบ 

เร่งเร้า ให้มนุษยก์ระท าพฤติกรรมอนัน่าแปลกประหลาด  ส่ิงท่ีไดรั้บจากผลงาน

ก่อนวิทยานิพนธ์ชุดน้ีคือ การตีความจากแนวเร่ืองสู่รูปทรง การวิเคราะห์บริบท

ของท่ีมาน าไปสู่เทคนิคและวิธีการท่ีสอดคลอ้งกบัแนวเร่ือง ตลอดจนกลวิธีการ

น าเสนอ ทั้งหมดน้ีขา้พใชเ้ป็นตน้ทางของวิธีการคิดในการท าความเขา้ใจและการ

ท าผลงานสร้างสรรคส์ามมิติ ซ่ึงในโครงการวิทยานิพนธ์น้ีกเ็ช่นเดียวกนั   

 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที่ 1  

วิธีการด าเนินงาน 

 ประเด็นการศึกษา : ‘สถานะกลืนและกลาย(คนต่างถ่ินสู่วิถีสังคมใหม่’ 

โดยขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอรูปทรงประติมากรรมท่ีมีความเป็นวตัถุดว้ยรูปร่าง

มนุษยแ์ละความเป็นเน้ือหนงัของส่ิงมีชีวิตในคราวเดียวกนั 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 28 ความหลากหลายทางชนช้ันในพืน้ท่ีสังคมเมือง 
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ภาพท่ี 29  สถานภาพของมนุษย์ในพืน้ท่ีสังคมเมือง 
 

 การน ารูปร่างคนมาเรียบเรียงด้วยกระบวนการทางศิลปะรูปแบบ

ประติมากรรม ขา้พเจา้ไดเ้ลือกใชรู้ปร่างคนสองคน สองลกัษณะอาการหรือภาษา

ของร่างกายท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงแยกขอ้มูลออกเป็นสองแบบคือ รูปร่างมนุษยใ์น

ลกัษณะท่านอน ปลายขามีลกัษณะของการเคล่ือนไหวดว้ยวิธีการยืดรูปทรงโดย

ในรายละเอียดมีแผ่นโลหะห่อหุมไปทั้งตวัสเหมือนเป็นมนุษยโ์ลหะโดยส่ือถึง

ตวัแทนของคนเมืองและความทนัสมยั อีกรูปร่างมีลกัษณะท่าทางนัง่ท่ีมีอาการฝืน

ตา้นและต่อสู้ในรายละเอียดท่ีแสดงให้เห็นถึงเน้ือหนงัแบบมนุษย ์ทั้งสองรูปร่าง

สร้างปฏิสัมพนัธ์ระหว่างรูปทรงคือ ‘การกดทบั’ โดยการใชห้ลกัการของขนาด

และสัดส่วนท่ีแตกต่างกัน เพื่อให้เห็นรูปทรงท่ีเกิดลักษณะการเปรียบเทียบ

ระหว่างหน่วยท่ีมีขนาดใหญ่กบัหน่อยขนาดเล็ก และแกนโครงสร้างท่ีมีลกัษณะ

เสน้ตั้งและเสน้นอนซ่ึงใหอ้ารมณ์ความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 30 ภาพร่าง2มิติแสดงอาการด้ินรนผา่นภาษาร่างกาย 
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 ผลงานช้ินน้ีน าเสนอโดยใชก้ลวิธีการแปรสภาพของวตัถุ(Modification) 

โดยมีแนวคิดคือการท าให้ส่ิงมีชีวิตกลายเป็นวตัถุ ขา้พเจา้ใชก้ลวิธีดงักล่าวเพื่อให้

สอดรับต่อแนวคิดและการสร้างสรรคใ์นลกัษณะเหนือจริง คนเมืองถูกแทนค่าดว้ย

การสวมใส่เส้ือผา้ในลกัษณะห่อหุมร่างกายดว้ยวสัดุโลหะท่ีให้ความรู้สึกท่ีทึบตนั

มีน ้ าหนกั การกดทบัเกิดข้ึนเม่ือรูปร่างมนุษยน์อนพาดยาวลงบนรูปทรงมนุษยท่ี์ยอ่

หด อากปักิริยาทั้งสองรูปทรงท าให้เกิดสถานะบนและล่าง เพื่อแสดงนัยยะของ

สถานภาพทางสังคม  

 การใช้วิธีการทุบ การตี และการเจาะโลหะในรูปร่างมนุษย์ โดยทาง

กายภาพเพื่อขบัเน้นถึงสถานภาพของการถูกกระท า ในแง่น้ีคือถูกลดทอนความ

เป็นมนุษยใ์ห้หายไป เหลือเพียงเปลือกนอกท่ีแข็งกระด้าง ไร้สติและอารมณ์

ความรู้สึกดัง่ธรรมชาติของมนุษย ์ ซ่ึงในรายละเอียดของพื้นผิวท่ียบัยน่ของโลหะ

และพื้นผิวของความเป็นเน้ือหนังแบบมีชีวิตท่ีตรงขา้มกนั ทั้งน้ีเพื่อช่วยเน้นถึง

สภาวะของความกดดนั ความอึดอดั แสดงในแง่อารมณ์ความรู้สึกท่ีเป็นนามธรรม

สู่รูปธรรมด้วยภาษาของร่างกายในผลงานประติมากรรม เม่ือพิจราณาประเด็น

ดงักล่าวจึงน าไปสู่กระบวนการสร้างสรรคด์ว้ยภาพร่างผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่1   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31 ภาพร่าง 2 มิติ ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี 32 ภาพร่าง 3 มิติ ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
 

 การค้นหารูปทรงในแบบร่าง 2 มิติเป็นการก าหนดโครงสร้างของ

ภาพรวม เพื่อให้เห็นการท างานระหว่างสองวตัถุและลกัษณะท่าทางมนุษย ์โดย

เจาะจงไปท่ีภาษาของร่างกายในอริยาบทท่ีแสดงนามธรรมเชิงสภาวะความอึดอดั  

ระยะแรกเป็นการคน้หาท่าทางท่ีผิดแปลกจากธรรมชาติและความเป็นจริงของ

ท่าทางมนุษยเ์พื่อตอ้งการขบัเนน้ลกัษณะอาการท่ีก ้าก่ึงระหวา่งการจ ายอมและการ

ต่อสู้ในรูปทรงเดียว  จากการคน้หาโครงสร้างใหญ่ของรูปทรงและไดซ่ึ้งขอ้สรุป 

ขา้พเจา้น ามาขยายสู่แบบจ าลองสามมิติเพื่อใหเ้ห็นรายละเอียดและทิศทางของการ

ประกอบวสัดุใหช้ดัเจนมากข้ึน 
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 ผลงานช้ินแรก โครงสร้างหลกัในประติมากรรมคือมนุษยท์ั้งรูปร่างและ

รูปทรง ถูกจดัว่างอยู่ในลกัษณะบนและล่าง ซ่ึงแสดงอาการ ‘กดทับ’ ระหว่าง

รูปทรงโดยท่ีรูปร่างมนุษยท่ีอยูด่า้นบนถูกปรับเปล่ียนใหอ้ยูใ่นรูปทรงก่ึงนามธรรม

ดว้ยการถูกท าให้กลายเป็นวตัถุไปเสีย ท่าทางการนอนเยียดขาพร้อมทั้งลกัษณะ

กอดอกของท่อนบน เพื่อใหเ้ห็นถึงความสะดวกสบาย ความแขง็แกร่ง ดว้ยวสัดุเงา

งามสะทอ้นเอกลกัษณ์แบบเมือง    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 33 ขั้นตอนการป้ันข้ึนรูปดว้ยดินเหนียว 
 

ขั้นตอนการขยายช้ินงานจากแบบจ าลอง3มิติ เป็นการขยายโดยข้ึนแบบ

เท่าคร่ึงของขนาดคนจริง เม่ือท่ีมาของรูปทรงทั้ ง2มาจากรูปมนุษย์ ข้าพเจ้า

ก าหนดให้ ‘ขนาดและสัดส่วน’ หรือในทางประติมากรรมคือ ‘สเกล’(scale) ท า

หนา้ท่ีเป็นส่ือระหว่างรูปทรง2รูปทรงท่ีมีขนาดแตกต่างกนัเม่ือน ามาอยูด่ว้ยกนัจะ

เกิดขอ้เปรียบเทียบหรือเกิดปฏิกิริยาระหวา่งรูปทรงนั้นๆ ขนาดและสดัส่วนจึงเป็น

ส่วนส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี1 

 

 



  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 34 ขั้นตอนการจดัองคป์ระกอบ 

 

ขั้นตอนการข้ึนรูปด้วยดินเหนียว เพื่อก าหนดขอบเขตและขนาดของ

ช้ินงาน การข้ึนรูปดว้ยวิธีการป้ันเพื่อท่ีจะเป็นตน้แบบของการท าโครงสร้างดว้ย

เหลก็เสน้และประกอบแผน่โลหะในล าดบัขั้นตอนต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 35 รูปทรงท่ีประกอบดว้ยแผน่โลหะ 
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 การประกอบแผ่นโลหะท่ีขึน้รูปดว้ยโครงสรา้งเหล็ก ดว้ยวิธีการทบุ การตีแผ่นโลหะ

ใหไ้ดต้ามรูปรา่งดว้ยคอ้นและเจาะดว้ยการตอกหรือยิงรีเวท  ในส่วนรูปทรงท่ีอยู่ดา้นล่างนัน้

ไดข้ึน้ป้ันดว้ยดินเหนียวแลว้ท าการท าพิมพป์นูปลาสเตอรเ์พ่ือน าไปหล่อเป็นตน้แบบดว้ยไฟ

เบอรก์ลาส   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 36 ผลงานท่ีสมบูรณ์ ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่2  

ประเด็นการศึกษา : ‘การตกอยูใ่นอ านาจของจิตใตส้ านึกภายในแวดลอ้ม

เมือง’ ขา้พเจา้เห็นการกระท าของมนุษยเ์มืองว่าด้วยเร่ืองของความรุนแรงทาง

กายภาพท่ีมีให้พบเห็นทุกวนัตามส่ือข่าว ท าให้เกิดของสงสัยถึงท่ีมาหรือตน้สาย

ปลายเหตุของการกระท าเหล่านั้ น บางเหตุการณ์เป็นเพียงการทะเลาะวิวาท

ธรรมดา แต่กลบับานปลายในท่ีสุดจ าน าไปสู่เหตุการณ์ท่ีร้ายแรงมากข้ึน ในแง่

จิตวิทยานั้นสถานการณ์และแวดลอ้มคือส่ิงเร้าภายนอกท่ีเขา้มาส่งเสริมกระตุน้

ความอยาก ความตอ้งการ หรือเป็นแรงจูงใจภายในและก่อใหเ้กิดพฤติกรรมข้ึนใน

ท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 37 ตวัอยา่งภาพแสดงพื้นท่ีท่ีมีความแต่ต่างของการรับรู้บนพื้นท่ีของสงัคม 
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เม่ือการศึกษาในประเดน็ดงักล่าวท าใหเ้ห็นถึงรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัภาพ

อธิบายหลกัการท างานของจิตตามทฤษฏีจิตวิเคราะห์ของซิกมนัด์ ฟรอยด์ คือ

ทฤษฏี ‘ภูเขาน ้ าแข็ง’ ว่าดว้ยกระบวนการท างานของจิตใจมนุษย ์ขา้พเจา้จึงหยิบ

ยืมขอ้มูลภาพทฤษฏีมาเป็นรูปแบบทางศิลปะในผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี2 โดย

ขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอถึงสภาวะไร้การควบคุมทั้งร่างกายและจิตใจ กล่าวคือเป็น

สภาวะการท างานของจิตใต้ส านึกมนุษย ์น าไปสู่ประเด็นทางศิลปะ คือ ‘การ

แปรเปล่ียนบริบทของพื้นท่ี’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 38  ตัวอย่างจากการปรับเปลีย่นบริบทของพืน้ท่ีในผลงานประติมากรรมใต้น า้ของ ‘Jason decaires Taylor’ ใต้มหาสมทุรแอ
ตแลนติด , 2006 
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ผลงานแสดงถึงรูปร่างมนุษยท่ี์ถูกตดัทอนบางส่วนของร่างกายออกไป 

เหลือเพียงส่วนบนและใบหนา้ท่ีบ่งบอกไดว้า่เป็นรูปมนุษย ์แสดงอาการท่ีร่องลอย

ไร้การควบคุมของร่างกายในแง่น้ีอากปักิริยาของร่างกายกลบัแสดงภาวะการจ า

ยอมดว้ยเช่นกนั ภายในรูปทรงมีรายละเอียดท่ีซอ้นทบัอยู ่เป็นลกัษะรูปร่างมนุษย์

ถูกแทนค่าเน้ือหนงัดว้ยวสัดุโลหะราวกบัเป็นเปลือก(skin)ท่ีห่อหุมร่างกาย เพื่อส่ือ

ถึงตวัแทนของมนุษยเ์มือง พร้อมโครงสร้างกล่องส่ีเหล่ียมแสดงขอบเขตของพื้นท่ี

ภายในของรูปทรง  จุดส าคญัในผลงานช้ินน้ีคือแสงและผลสะทอ้น(Effect) ของ

น ้ าเพื่อเป็นส่ือบรรยากาศและบริบทให้แก่รูปทรง โดยมีขั้นตอนและกระบวนการ

สร้างสรรคด์งัต่อไปน้ี 

 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานช้ินที ่2       

ขั้นตอนปฏิบติัการสร้างผลงาน : ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2  

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 39 แบบร่าง 2 มิติผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 

       ระยะแรกของการออกแบบภาพร่าง2มิติ ขา้พเจา้ไดร้วบรวมชุดขอ้มูลภาพท่ี

เก่ียวของกบัประเด็นทางเร่ืองและทางรูปทรงศิลปะเพื่อก าหนดโครงสร้างหลกั

ของรูปทรง โดยมีขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  
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 ร่างกายกบัพื้นท่ีรอบตวั เป็นขอ้มูลในการท าความเขา้ใจ พื้นท่ีโดยรอบตาม

ขนาดและสัดส่วนแสดงระยะของขอบเขตผ่านสรีระมนุษย ์ เพื่อก าหนดขอบเขต

พื้นท่ีวา่งของรูปทรงในผลงานประติมากรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 40 ภูเขาน ้าแขง็จากทฤษฏีจิตวเิคราะห์ของฟรอยด ์
 

 ภาพประกอบทฤษฏีจิตวิเคราะห์ ‘ภูเขาน ้ าแข็ง’ ของซิกมนัด์ ฟรอยด์ เพื่อ

อธิบายให้เห็นภาพอย่างเขา้ใจนักจิตวิทยาเปล่ียนระดบัของจิตมนุษยอ์อกเป็น 3 

ระดบัหรือเป็น3 ส่วน ดา้นบน กลางผิวน ้ าและใตน้ ้ า โดยเปรียบว่า ส่วนบนสุดคือ

จิตส านึก  บริเวณส่วนผวิน ้าเป็นจิตก่ึงส านึก และส่วนใตน้ ้ าท่ีลึกท่ีสุดคือส่วนจิตใต้

ส านึก การจ าลองพื้นท่ีเพื่อแสดงถึงความว่างเปล่าท่ีไร้ขอบเขต ในแง่ของร่างกาย

(body) คือการไม่สามารถควบคุมหรือสั่งการต่อร่างกายได ้เพราะอาศยัอยูใ่นส่วน

ท่ีลึกท่ีสุดตามทฤษฏีภูเขาน ้าแขง็  
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ภาพท่ี 41การจ าลองภาพทางความคิด 
 

 ขา้พเจา้ท าการจ าลองภาพทางความคิดให้เป็นแบบร่าง2มิติ  ด้วยรูปทรง

มนุษยผ์ูช้ายท่ีถูกตัดทอนสัดส่วนทางร่างกายเหลือเพียงส่วนล าตัวและหัว ใน

กระบวนการจ าลองภาพทางความคิดน้ี เพื่อท่ีจะให้เห็นภาพรวมของผลงานทั้งใน

แง่ของรูปทรงและอารมณ์ความรู้สึกในผลงาน 

วธีิการด าเนินงาน 

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 42 ขั้นตอนการข้ึนรูปดว้ยดินเหนียวผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 43 ขั้นตอนการข้ึนรูปดว้ยดินเหนียวผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
 

 ขา้พเจา้ข้ึนรูปโดยเลือกขนาดเท่าจริงของมนุษย ์ดว้ยวิธีการป้ันดินเหนียว

เพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมรูปทรง(From) และสามารถเก็บรายละเอียดให้ใกลเ้คียง

ตามลกัษณะความจริงดว้ย อีกทั้งสดัส่วนท่ีเทียบเคียงแบบเท่าจริงสามารถเช่ือมโยง

ในแง่ของสรีระ(ร่างกาย)ระหว่างผลงานประติมากรรมกบัโลกแห่งความเป็นจริง

ได ้

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 44 ภาพแสดงดา้นขา้งขั้นตอนการข้ึนรุปดว้ยดินเหนียว 
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 ขั้นตอนการป้ันดินเหนียว เพื่อเนน้รายละเอียดทั้งสีหนา้และลกัษณะบิดของ

เส้ือผา้โดยท่ีไม่ปรากฏถึงส่วนแขน ขา และเนน้ร่องรอยของผา้ท่ีสเหมือนลอยใน

อากาศหรือในน ้า  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 45 ตน้แบบปูนปลาสเตอร์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 

 

 กระบวนท าแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์พร้อมทั้ งหล่อต้นแบบด้วยปูน

ปลาสเตอร์เช่นเดียวกนั เพื่อเก็บในส่วนของรายละเอียดเช่น เส้นขอบรอยต่อของ

แม่พิมพแ์ละความคมชดัของใบหน้าก่อนท่ีจะน าไปสู่ขั้นตอนการท าแม่พิมพย์าง

ซิลิโคนต่อไป  

 

 

  

 

 

 

 

ภาพท่ี 46 ขั้นตอนการท าแม่พิมพย์างซีลีโคน 
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ภาพท่ี 47 ขั้นตอนการท าแม่พิมพย์างซีลีโคน 

 

 เม่ือตกแต่งรายละเอียดของตน้แบบปูนปลาสเตอร์เสร็จแลว้ ขั้นตอน

ต่อไปคือ การท าแม่พิมพ์ยางซิลิโคน โดยขั้นแรกท าการแบ่งพิมพ์เป็นสองฝ่ัง

ด้านบนและด้านล่าง ท าการแบ่งด้วยดินน ้ ามันกั้นในลกัษณะเส้นรอบช้ินงาน 

จากนั้นทาวาสลีนลงบนผิวของปูนปลาสเตอร์เพื่อเป็นสารเคลือบไม่ให้ยางดูด

ความช้ืนจากปูนและง่ายต่อการถอดแม่พิมพ ์ล าดบัต่อไปท าการลงยางซิลิโคนชั้น

แรกโดยใช้แปรงทาจนทัว่ช้ินงาน เม่ือชั้นแรกแห้งสนิทก็สามารถลงชั้นท่ีสอง

ต่อไปได ้หลงัจากน้ีจะวางใยผา้เพื่อเสริมความแขง็แรงให้กบัเน้ือยางซิลิโคนดว้ย 

เม่ือชั้นสุดทา้ยแห้งสนิทต่อไปคือการท าพิมพค์ลอบยางดว้ยไฟเบอร์กลาส พร้อม

ทั้งเสริมโครงสร้างดว้ยเหล็กเส้นเพื่อให้ตวัคลอบยางไม่บิดตวัและท าให้คงรูปตวั

งานไวด้ว้ย  
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ภาพท่ี 48 แม่พิมพย์างซิลิโคน 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 49 วสัดุในการหล่อช้ินงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 50 ขั้นตอนการหล่อช้ินงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 

 

 ขั้นตอนการหล่อช้ินงานดว้ยเรซ่ินท่ีมีคุณสมบติัท่ีใสและใหค้วามโปร่งกบัตวั

งาน โดยการเตรียมอุปกรณ์เรซ่ินพร้อมทั้งภาชนะบรรจุซ่ึงขั้นตอนการหล่อเรซิน

โดยเฉพาะแบบใสน้ี ในส่วนของช้ินงานจะมีรายละเอียดคือช้ินงานเหล็กอาศยัอยู่

ในรูปทรงด้วย การหล่อจึงต้องเป็นลักษณะแบบทึบตัน ดังนั้ นการผสมเรซ่ิน

ระหว่างตวัท าปฏิกิริยาทางเคมีและสารตวัเร่งจึงตอ้งวดัตวง รวมทั้งการควบคุม

เร่ืองของปริมาณเน้ือเรซ่ินและเวลาแขง็ตวัในแต่ละรอบจ าตอ้งมีการจดบนัทึกดว้ย 

เพื่อควบคุมและป้องกนัการแตกร้าวในผลงานจากความร้อนของปฏิกิริยาเคมี 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 51 ขั้นตอนการแกะแม่พิมพย์างซิลิโคน 
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 เม่ือกระบวนการหล่อช้ินงานดว้ยเรซ่ินมาถึงขั้นตอนสุดทา้ย คือการแกะ

พิมพค์รอบรวมถึงยางซิลิโคน น าช้ินงานมาท าความสะอาดดว้ยน ้ าและโฟดาไฟ

โดยวิธีการขดัเพื่อลา้งคราบเน้ือเรซินท่ีระเหยจากความร้อน หลงัจากนั้นสู่ขั้นตอน

การขดัแต่งพื้นผวิดว้ยกระดาษทราย 

 

 

 

 

    

 

ภาพท่ี 38 ช้ินงานหล่อเรซินแบบโปร่งแสง 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 52 ขั้นตอนการติดตั้งช้ินงานกบัโครงสร้างเหลก็ 

 

ขา้พเจา้ใชส้ลิงเขา้มาช่วยในเร่ืองของการติดตั้งช้ินงาน เน่ืองจากน ้ าหนัก

ของช้ินงานท่ีค่อยข้างมากพร้อมทั้ งต าแหน่งของรูปทรงท่ีอยู่กลางโครงสร้าง

ส่ีเหล่ียม การยึดโยงดว้ยเส้นสลิงจึงเป็นวิธีการท่ีจะช่วยประคองรูปทรงให้อยู่ใน

พื้นท่ีและต าแหน่งท่ีตอ้งการได ้ 
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ภาพท่ี 53 โครงสร้างกบัรูปทรงประติมากรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 54 รูปแบบการแขวน้ดว้ยสล่ิง 
 

 การใช้แสงกับผลงานประติมากรรมในช้ินน้ี ขา้พเจา้ท าการติดตั้งด้วย

ไฟสปอตไ์ลท่ีส่องกระทบกบัถาดน ้าและพดัลมมอเตอร์เพื่อใหเ้กิดการสัน่กบัผวิน ้ า

พร้อมทั้งแสงท่ีลอดผา่นลงมาท าใหเ้กิดภาพเคล่ือนไหวลงบนพื้นท่ีวา่งและรูปทรง 
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ภาพท่ี 55 รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี 56 การใชแ้สงสร้างภาพเคล่ือนไหวกบัผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี2 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่3  

         ประเด็นการศึกษา : ‘สภาวการณ์ในรูปแบบเมืองท่ีส่งเสริมพฤติกรรมมนุษย’์  

คนในฐานนะผูอ้าศยัและผูส้ร้าง(สังคม)ต่างส่งเสริมกนัจนแยกออกจากกนัไดย้าก

เสมือนเป็นส่ิงเดียวกนั กล่าวคือ ‘เมืองคือคน คนคือเมือง’ ในแง่น้ี ‘คน’ จึงถูกหยบิ

มากล่าวถึงในเชิงร่างกายตามแบบธรรมชาติ การก าเนิดของพฤติกรรมและการ

กระท าต่างๆลว้นมาจากการขดัเกลาทางสงัคมและวฒันธรรมในภายหลงั จะเห็นวา่

บริบททางสังคมมีบทบาทต่อการก ากบัและกระตุน้การแสดงออกทั้งดา้นอารมณ์

และความตอ้งการของมนุษยด์ว้ยเช่นกนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 57  สภาพความเป็นเมืองท่ีส่งเสริมและกระตุน้พฤติกรรมมนุษย ์
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         ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  าส าคญัในผลงานช้ินน้ีคือ ‘กลบั’และ ‘กลาย’ โดยเป็นสภาวะ

ท่ีแสดงในส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เช่น อาคาร ถนน  การสร้างตึก บริบทแบบ

เมือง ในขณะเดียวกนักลบัส่งผลกระทบต่อมนุษยท์ั้งแบบส่งเสริมและโดยเฉพาะ

ตรงกนัขา้ม คือ การท าลายสุขภาพกายและสุขภาพจิตของมนุษยเ์สียเอง  

          กลวิธีท่ีขา้พเจา้เลือกมาให้สอดคลอ้งตามแนวทางของเน้ือหาคือ ‘การแปร

สภาพวตัถุ’(modification) คือการปรับเปล่ียนบริบทของวตัถุ  ซ่ึงคือการแปรสาร

หรือปรับเปล่ียนหนา้ท่ีของวตัถุเพื่อสร้างความหมายใหม่ โดยแยกเป็น 2 แบบ คือ 

1.การเปล่ียนแปลงลกัษณะกายภาพของวตัถุ 2.คุณสมบติัเดิมของวตัถุ ดว้ยวิธีการ

ทางประติมากรรมคือ  

        -  การลดทอนขนาด(Scale)  

         - การสร้างรูปทรง(Positive Form)และรูปทรงในพื้นท่ีวา่ง(Negative Form)  

         - การซ ้าของรูปทรงท่ีมีลกัษณะซอ้นทบักนั(Overlapping Forms) 

        ขา้พเจา้ตอ้งการให้ผลงานช้ินน้ีแสดงถึง ‘ปรากฏการณ์’ ซ่ึงเป็นลกัษณะการ

จ าลองสถานการณ์(Simulation)ดว้ยรูปทรงมนุษยแ์ละรูปเคร่ืองจกัรกล เช่น เคร่ือง

ลงเสาเข็ม เป็นตน้ ทั้งน้ีรูปแบบลกัษณะการจ าลองเป็นแนวคิดท่ีท าให้เห็นการ

เคล่ือนไหวไปมาระหว่าง ‘การปรากฏและการสาบสูญ’ ท่ีเป็นส่ือสะทอ้นสภาวะ

ของมนุษยภ์ายใตส้ังคมเมืองดว้ยตวัแปรของส่ิงแวดลอ้มโดยเฉพาะจากส่ิงก่อสร้าง 

เช่น อาคาร ซ่ึงมีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจรวมทั้งภูมิแพ ้การบาดเจ็บ การเก็บ

กดไปจนถึงพฒันาการของเดก็ไปจนถึงการออกแบบเมืองอาจจะส่งอิทธิพลต่อการ

ก่ออาชญากรรมและอตัราการท าร้ายกนัระหว่างมนุษย ์โดยขา้พเจา้คดัเลือกและ

สรุปข้อมูลเพื่ อน ามาก าหนดทิศทางของโครงสร้างหลักซ่ึงจะอธิบายใน

รายละเอียดตามขั้นตอนต่อไป  
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ภาพท่ี 58  ขอ้มูลในการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี3 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 59 ขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการสร้างสรรค ์

 ด้วยแนวเร่ือง ท่ีว่าด้วยร่างกายมนุษย์และสังคม ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับ 

โครงสร้างท่ีสัมพนัธ์กบัมนุษยใ์นโลกแห่งความเป็นจริง เช่น  ขนาดของความสูง

ของช้ินงานเทียบเท่ากบัคนยนื หรือพื้นท่ีวา่งท่ีไดม้าจากระยะห่างระหวา่งช่วงแขน

ของคน เป็นต้น ในขั้ นตอนการคัดเลือกข้อมูลมาสร้างสรรค์เป็นผลงานก็

เช่นเดียวกนั ขา้พเจา้ไดก้ าหนดให้รูปทรงหลกัในผลงานเป็นลกัษณะโครงสร้าง

(Construction) จากเคร่ืองจักรท่ีมีหน้าท่ีลงเสาเข็มเม่ือจะสร้างตึกหรือบ้าน คือ 
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‘ป้ันจัน่’ มาเป็นส่ือสัญลกัษณ์ของการก่อร่างสังคมเมือง อีกส่วนเป็นรูปร่างคนซ่ึง

ขา้พเจา้ใช้เป็นรูปทรงหลกัในโครงการวิทยานิพนธ์น้ี โดยทั้ง2 ส่วนของขอ้มูล

น ามาคน้หารูปแบบในการสร้างสรรครู์ปทรงประติมากรรม  

วธีิการด าเนินงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 60 แบบร่าง 2 มิติผลงานช้ินท่ี 3 
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 (แบบร่าง3มิติ ท่ี1)                                                     (แบบร่าง3มิติ ท่ี2) 

ภาพท่ี 61 แบบร่าง 3 มิติ แบบท่ี1 และแบบท่ี2 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 62 ขั้นตอนการข้ึนโครงสร้างดว้ยเหลก็ 

 

        เม่ือไดรู้ปทรงท่ีก าหนดตามแบบร่าง3มิติ ขั้นตอนต่อมาคือการน าแบบร่างมา

ขยายข้ึนโครงสร้างดว้ยเหล็กกล่อง  การคดัเลือกวสัดุท่ีน ามาประกอบข้ึนรูปนั้น 

ขา้พเจา้มีความสนใจต่อความเป็นธรรมชาติท่ีอยู่ในตวัวสัดุดว้ย เช่น เหล็กท่ีข้ึน

เป็นคราบสนิท หรือวสัดุบางช้ินมีท่ีมาจากการใช้งานในกลุ่มคนกรรมกร เพื่อ

เช่ือมโยงถึงบริบทเดิมของวตัถุนั้น   
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ภาพท่ี 63 การประกอบโครงสร้างผลงาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 64 ส่วนประกอบในผลงานช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 65 มอเตอร์ใชใ้นการเคล่ือนไหวลกัษณะลอกชกั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 66 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่4  
 

 ผลงานช้ินน้ีไดถู้กพฒันาและต่อยอดทางความคิดจากผลงานก่อนหน้า 

ดว้ยลกัษณะดา้นองคป์ระกอบในผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3      

โดยมีท่ีมาและแรงบนัดาลใจท่ีว่ามนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคมเช่นเดียวกนักับ

ส่ิงมีชีวิตสปีชีส์อ่ืนๆ แต่มนุษยมี์อารมณ์และความรู้สึก อารมณ์จึงมีอิทธิพลหรือ

พลงัมากกว่าสติปัญญา ทั้งน้ีเพราะมนุษยทุ์กคนยงัมีความโลภ โกรธ หลง ท าให้

พฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นไปตามความรู้สึกและอารมณ์พื้นฐาน  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 67 แสดงโครงสร้างภายในลกัษณะเคล่ือนไหวของมนุษยใ์นพื้นท่ีสงัคม 
 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 68 ลกัษณะกระดูกสนัหลงัระหวา่งสตัวแ์ละมนุษย ์
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ภาพท่ี 69 ตัวอย่างเส้นกระดูกสันหลงัของมนุษย์ท่ีเป็นแนวคิดต่อการใช้รูปแบบของการเคล่ือนไหว 
ขอ้มูลภาพ : https://sites.google.com/site/mintjeen09/1/7 

ขา้พเจ้าใช้ ‘กระดูกสันหลัง’ เป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์ของมนุษยใ์น

ลกัษณะโครงสร้างภายในร่างกาย น าเสนอดว้ยวิธีการอุปมา อุปไมย ระหว่างแกน

โครงสร้างท่ีตั้งตรงแบบมนุษยแ์ละแกนแนวนอนท่ีแบบสัตวส่ี์ขา เพื่อน าเสนอ

สะท้อนจากพฤติกรรมของมนุษย์ภายใต้การด ารงชีวิตในบริบทสังคมเมือง  

ผลกระทบจากปัญหาแวดลอ้มและมลภาวะทางสังคมร่วมถึงปรากฏการณ์ความ

ขดัแยง้และความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ส่งผลต่อค่านิยมดา้นพฤติกรรมและ

การแสดงออกของมนุษยท่ี์รุนแรงและป่าเถ่ือนทามกลางสังคมท่ีเรียกว่า ‘ศิวิไลน์

และทนัสมยัอยา่งปัจจุบนั’  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 70 ภาพแสดงววิฒันาการของแกนกระดูกสนัหลงัของมนุษย ์โดยมีแกนแนวตั้งและแกนแนวนอน 
 

https://sites.google.com/site/mintjeen09/1/7
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 จากการเสนอขอ้มูลในตอนตน้ทั้ งทางทฤษฏีจิตวิทยาและสังคมวิทยา 

ช้ีให้เห็นไดว้่าพฤติกรรมของมนุษยท่ี์ว่าดว้ยการแสดงออกถึงความกา้วร้าวรุนแรง

จากส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเป็นตวักระตุน้เร้าจนท าให้เกิดปรากฏกาณณ์ท่ีเก่ียวกับ

ความรุนแรงของมนุษยน์ั้นเป็นพฤติกรรมท่ีถอ้ยหลงัไปสู่อดีต เสมือนการกระท าท่ี

ไร้กฏเกณฑแ์ละระเบียบซ่ึงขดัต่อความคิดของยคุสมยัเช่นสังคมปัจจุบนั จึงท าให้

ขา้พเจ้าสนใจและตั้ งค  าถามถึงตัวตนของมนุษย์ภายใต้บริบทสังคมเมืองและ

น าไปสู่กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี4 

 

ขั้นตอนและกรบวนการสร้างสรรค์ 

 

   

  

 

 

 
ภาพท่ี 71ภาพร่าง 2 มิติผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 72 แบบร่างโมเดลจ าลอง3 มิติ 
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ภาพท่ี 73 แบบจ าลอง 3 มิติผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
 

 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ีมีลกัษณะท่ีแตกต่างของกลวิธีจากช้ินงานก่อน

หน้า โดยอาศยัขอ้มูลเด่ียวคือโครงสร้างภายในร่างกายมนุษยเ์ป็นภาพแทนเชิง

สัญลกัษณ์ ซ่ึงอาศยักลไกให้เคล่ือนไหว(kinetic art)ดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อสร้าง

การเคล่ือนท่ีของรูปทรงให้มีการแปรเปล่ียนทั้ งด้านกายภาพของรูปทรงและ

ความหมาย  ในรายละเอียดชุดผลงานวิทยานิพนธ์น้ีประกอบดว้ย รูปทรงกระดูก

สันหลังสามช้ิน โดยใช้หลักการซ ้ าของรูปทรงและการยืดหดของขนาดและ

สดัส่วน 

 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 74 โมเดลกระดาษจ าลอง3มิติ 
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ภาพท่ี 75 การประกอบช้ินงาน 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 76 ติดตั้งระบบขบัเคล่ือนมอเตอร์ DC  
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ภาพท่ี 77 ชุดผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 78 ชุดผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี4 สมบูรณ์ 
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บทท่ี 4 

 

วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ 
  

การวิจัยและศึกษาด้วยกระบวนการสืบค้นข้อมูลทั้ งกับข้อมูลเชิง

วรรณกรรม ข้อมูลเชิงประสบการณ์ ข้อมูลทางทฤษฏีและข้อมูลศิลปกรรม 

น าไปสู่การคน้หา ออกแบบรูปทรงประติมากรรมจากนั้นท าการสร้างสรรค ์การ

วิเคราะห์เน้ือหาทางแนวคิดและเน้ือหาทางศิลปะ ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัต่อการศึกษา

คน้ควา้และสร้างสรรคผ์ลงาน ทั้งน้ีเพื่อตรวจสอบวตัถุประสงคไ์ปจนถึงเป้าหมาย

ของผูศึ้กษาถึงการส่ือสารเน้ือความทั้ งแนวคิดและทางศิลปะถ่ายทอดสู่ผลงาน

ประติมากรรมต่อผูช้ม ให้เกิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหว่างผูส่้งสารและผูช้มท่ีรับ

สาร  

 ดังท่ีกล่าวมาแล้วในบทตอนต้นถึงความสนใจเร่ืองราวและเน้ือหาท่ี

กล่าวถึงความเป็นมนุษย์โดยมีประเด็นอันเก่ียวกับสุขภาพจิตของมนุษย์ใน

แวดลอ้มทางสงัคม โดยเฉพาะ ‘สังคมเมือง’ เน้ือหาหลกัในโครงการวิทยานิพนธ์น้ี

ว่าดว้ยปัญหาดา้นพฤติกรรมและสุขภาพจิตของคนเมือง การกระท าความรุนแรง

ผ่านร่างกาย ขา้พเจา้ศึกษาและท าการวิเคราะห์ถึงความรุนแรงท่ียงัคงด ารงอยู่กบั

สังคมท่ีร่วมสมยัในปัจจุบนั โดยขา้พเจา้แบ่งขอ้มูลออกเป็น2ส่วนหลกั คือส่วนท่ี

เป็น ‘ภายนอก’ และ ‘ภายใน’ ท่ีส่งเสริมต่อการกระท าท่ีรุนแรงของมนุษย ์ไดแ้ก่ 

ส่วนภายนอก คือปัจจยัเชิงโครงสร้างทางสังคม แวดลอ้มและบริบทรอบขา้งท่ี

ส่งเสริมหรือกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรม  ส่วนภายใน จากตวับุคคลหรือมนุษยเ์องท่ี

เป็นสัตวส์ังคม มีอารมณ์และความรู้สึกรวมถึงส่ิงท่ีเรียกว่า ‘สัญชาตญาณ’ ท่ีมีอยู่

ในตวัโดยธรรมชาติก าเนิด ทั้ง2ส่วนอาศยัอยู่รวมกนัในฐานะผูส้ร้างสังคมและผู ้

อาศยัในสังคม ซ่ึงเสมือนเป็นส่ิงเดียวกนัจนแยกออกจากกนัไดย้ากในท่ีสุด เม่ือ

เห็นเช่นน้ีขา้พเจา้จึงมุ่งไปท่ีส่วนเน้ือหาของมนุษยใ์นแง่จิตวิทยาเป็นส าคญัในการ

วิเคราะห์เน้ือหาไปจนถึงประเดน็น าเสนอโดยสรุปดงัต่อไปน้ี 
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1. สถานะกลืนและกลายของคนต่างถ่ินสู่วิถีสงัคมใหม่ 

2. การตกอยูใ่นอ านาจของจิตใตส้ านึกภายในแวดลอ้มเมือง 

3. สภาวการณ์ในรูปแบบเมืองท่ีส่งเสริมพฤติกรรมผูค้นท่ีอาศยั 

 

ในด้านรูปแบบทางศิลปะข้าพเจ้าเห็นว่า ‘ประติมากรรม’ เป็นส่ือท่ี

สามารถส่งสารทั้งเน้ือหาทางแนวคิดและเน้ือหาทางศิลปะตามทศันะของขา้พเจา้ท่ี

มีต่อประเด็นมนุษยก์บัสังคมท่ีจะเล่าถึงสภาวะทางจิตไปสู่ผูรั้บสาร(ผูช้ม) ด้วย

วิธีการอุปมาอุปมัยเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้เห็นภาพสะท้อนจากผลกระทบใน

สภาพแวดลอ้มแบบเมือง ดว้ยวิธีการทางประติมกรรม โดยตีความเป็นลกัษณะการ

กระท าดงัน้ี 1.การกดทบัระหว่างรูปทรงหน่ึงกระท าต่อรูปทรงหน่ึง (การท าให้

ส่ิงมีชีวิตกลายเป็นวตัถุ) 2. รูปทรง(มนุษย)์ในบรรยากาศของพื้นท่ีว่าง 3. รูปร่าง

(มนุษย)์ท่ีแปรเปล่ียนจากการแปรสภาพเมือง(วตัถุ) ทั้ ง3ประเด็นน้ีขา้พเจา้ใช้

แสดงออกในผลงานโดยแยกเอาแต่ละประเด็นไปสร้างสรรค์เป็นหน่ึงช้ินงาน

ดงัต่อไปน้ี  
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วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที่ 1   

 

 

 

 

 

 

  

 

 
ภาพท่ี 79 ผลงานสมบูรณ์วทิยานิพนธช้ิ์นท่ี 1 

 

ช่ือผลงาน : MISSHAPEN 

ขนาด : 60 x 200 x 75 cm 

เทคนิค : เหลก็, สังกะสี, อลูมิเนียม, ไฟเบอร์กลาส 

ปีท่ีสร้าง : 2561 

บทวิเคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่1 

 การสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมของขา้พเจา้ มีเร่ืองราวมาจากปัญหา

ของความรุนแรงระหว่างมนุษย์ท่ีได้รับผลกระทบจากแวดล้อมทางสังคม

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมแบบเมือง กล่าวถึงมุมมองของมนุษยผ์่านแนวคิดเชิง

จิตวิทยาท่ีเช่ือมโยงไปถึงเง่ือนไขและปัจจยัท่ีมีต่อการกระท าพฤติกรรมดว้ยความ

รุนแรงทั้งทางตรงและทางออ้ม  โดยขา้พเจา้ไดท้  าการวิเคราะห์จากขอ้มูลซ่ึงได้

เป็นขอ้สรุปสู่ประเด็น คือ ‘สถานะกลืนและกลายของคนต่างถ่ินสู่วิถีสังคมใหม่’ 
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ซ่ึงในทางศิลปะคือ ‘การกดทบัระหว่างรูปทรงหน่ึงกระท าต่อรูปทรงหน่ึง(การท า

ใหส่ิ้งมีชีวิตกลายเป็นวตัถุ)  

 การน าเสนอในเน้ือทางศิลปะดงักล่าว ขา้พเจา้ใชก้ลวิธีคือ ‘การแปรสภาพ

ของวตัถุ(Modification)’ คือ การปรับเปล่ียนส่ิงมีชีวิตให้มีความผิดธรรมชาติโดย

วิธีการแปรสภาพของวตัถุ ในผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินน้ีไดใ้ชโ้ครงสร้างจากรูปทรง

คนเป็นหลกั แตกต่างท่ีท่าทางและภาษาของร่างกายเพื่อแสดงถึงสถานะการกีดกนั 

การกดข่ี กดทบั ระหวา่งมนุษย ์ผลงานถูกน าเสนอดว้ยรูปแบบ figurative art ซ่ึงท า

หน้าท่ีแสดงรูปทรงมนุษยโดยไม่ไดร้ะบุในรายละเอียดของบุคคล เพศ สถานะ

และบทบาท ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งการเล่าถึง ‘มนุษย’์ ในฐานะผูอ้าศยัร่วมกนัในสงัคม    

 ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี1 เป็นประติมากรรมท่ีประกอบสร้างดว้ย2ส่วน

หลกั โดยแบ่งเป็นส่วนบนและส่วนล่าง ซ่ึงมีลกัษณะทางโครงสร้างเป็นเส้นแนว

เฉียงพุ่งทะแยงข้ึนจากพื้นทอดยาวลงบนรูปทรงท่ีเป็นส่วนดา้นล่าง ในลกัษณะ

อาการ ‘กดทบั’  รูปทรงมนุษยส่์วนบนท่ีถูกประกอบสร้างดว้ยแผ่นโลหะท่ีวสัดุ

แสดงตวัดว้ยพื้นผิวท่ียบัยน่ บิดเบ้ียวตามรูปร่างของคนในทว้งท่าท่ีแสดงถึงความ

สะดวกสบาย ลักษณะการนอนกอดอกและช่วงปลายเท้าท่ีมีการเคล่ือนไหว  

รูปร่างคนท่ีนอนทอดยาวถูกน าเสนอความเป็นเน้ือหนงัดว้ยแผน่โลหะราวกบัเป็น

ชุดห่อหุ้มร่างกาย โดยมีรูปทรงคนท่ีรองรับอยู่ดา้นล่างดว้ยลกัษรณะท่าทางท่ีผิด

แปลกจากธรรมชาติเพื่อแสดงถึงสภาวะของการด้ินรนและฝืนตา้นกับสภาวะ

ภายในจิตใจ ท้วงท่าท่ีคดงอตามร่างกาย แขนท่ีพยุงรับทั้ งส่วนบนและล่างซ่ึง

ขา้พเจา้ตอ้งการเนน้ให้แสดงเชิงอารมณ์ดว้ยทว้งท่าของร่างกาย ส่วนส าคญัคือ มือ 

ท่ีเป็นส่วนแสดงถึงความเป็นเน้ือหนงัแบบมนุษยท่ี์หลงเหลือ เพื่อส่ือถึงส่ิงมีชีวิตท่ี

ก าลงักลายเป็นวตัถุ  
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การวเิคราะห์ทศัธาตุและองค์ประกอบ 

 รูปทรง (Form) ท่ีมาของรูปทรงคือ มนุษย ์เป็นรูปทรงหลกัในช้ินงาน 

โดยมีความแตกต่างระหวา่งทว้งท่าและอากปักิริยา ซ่ึงรูปร่างท่ีปรากฏทางกายภาพ

ทั้ง2 จึงมีลกัษณะทางโครงสร้างภายในท่ีแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 80 รูปทรงคนเป็นรูปทรงหลกัในผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 

 

      แสดงขอบเขตรูปทรงคนท่ี 1 

    แสดงขอบเขตรูปทรงคนท่ี 2  

 

    แสดงปฏิกิริยาระหวา่งรูปทรงคือ ‘การกดทบั’ 
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เส้น (Line) เส้นท่ีแสดงตวัอย่างชัดเจนคือส่วนของเส้นโครงสร้าง โดย

จ าแนกเป็น 2 แบบคือ 1. ‘เส้นโครงสร้างภายนอก’ ท าหน้าท่ีแสดงขอบเขตของ

รูปร่างและรูปทรงโดยรวมของผลงาน 2. ‘เส้นโครงสร้างภายใน’ เป็นเส้นแกน

(Axis) ท่ีอาศยัอยู่ภายในรูปร่างและแสดงสันฐานของรูปทรง ทั้งน้ีประกอบดว้ย 

เส้นแนวเฉียงทะแยง เป็นเส้นท่ีอยู่ระหว่างเส้นนอนกับเส้นตั้ ง ให้ความรู้สึก

เคล่ือนไหว ไม่สมบูรณ์ ไม่มัน่คง และลกัษณะเสน้แบบฟันปลาหรือเสน้คดท่ีหกัเห

โดยกะทนัหนั เปล่ียนทิศทางรวดเร็ว ใหจ้งัหวะกระแทกและเกร็ง 

 

                                                     เส้นแสดงโครงสร้างภายนอก 

               เส้นแสดงโครงสร้างภายใน 

 

    

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 81 ภาพแสดงเส้นโครงสร้างในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 
 

 

 ระนาบ (Plane) ความเป็นระนาบในผลงานถูกท าใหเ้ห็นผา่นรูปแบบทางเทคนิค

คือส่วนประกอบจากแผน่โลหะซ่ึงแสดงความเป็นระนาบ2มิติดว้ยตวัวสัดุเอง เม่ือ
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น ามาซ้อนทบักนัเกิดเป็นระนาบท่ีต่อเน่ืองตามสรีระร่างกายมนุษย ์จึงท าให้การ

หกัเหของเสน้ระนาบ สร้างความรู้สึกท่ีฉบัพลนั รุนแรง  

 

 สี (Color)  เป็นหน่ึงในทศัธาตุท่ี มีส่วนส าคญัในผลงาน สีถูกน ามาใชใ้นส่วน

ของรูปทรงมนุษยท่ี์อยู่ดา้นล่าง นอกจากทว้งท่าของรูปทรงท่ีแสดงสถานะและ

บทบาทมนุษย ์สีช่วยในการเนน้ถึงสถานะหรือลกัษณะของการแปรเปล่ียนจากส่ิง

หน่ึงไปเป็นส่ิงอ่ืน เช่น ส่ิงมีชีวิตท่ีก าลงักลายเป็นวตัถุ ดว้ยวิธีการเขียนถึงความ

เป็นเน้ือหนงัของมนุษยใ์หเ้หมือนจริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 82 ทัศนธาตขุองสีท่ีน ามาใช้ในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 1 
 

   เส้นปะแสดงการใชสี้ในลกัษะเหมือนจริง 

 

                                                                       เส้นแสดงทิศทางของสีแบบวตัถุสู่การใชสี้ในลกัษณะของ

ผวิหนงัมนุษย ์
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 พืน้ผวิ (Texture) เป็นทศัธาตุท่ีมีความโดดเด่นในผลงาน พื้นผวิถูกท าใหป้รากฏ

ข้ึนจากกระบวนการสร้างสรรคบ์นแผ่นโลหะ จากแผ่นท่ีมีพื้นผิวราบเรียบถูกท า

ให้เปล่ียนภาพลกัษณ์ดว้ยวิธีการทุบ ตี กระแทก เพื่อท าให้เห็นรูปร่างท่ีบิดเบ้ียว

และร่องรอยจากการกระท าต่อวสัดุ พื้นผิวท่ียบัย่นกระจุกตัวในส่วนล่างของ

รูปทรงมนุษย(์ท่านอน)ก่อนท่ีจะเคล่ือนท่ีและคล่ีคลายไปสู่ลกัษณะพื้นผิวท่ีเรียบ

ตึงในส่วนบนของรูปทรงมนุษย ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 83  ทศันธาตุพื้นผวิในผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 

 

                                                        เสน้แสดงพื้นท่ีวา่งกบัเทคนิคทุบ ตี แผน่โลหะ  

       เสน้แสดงขอบเขตพื้นผวิในรูปทรงคน 

 

 

 



  87 

 

 

วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที่ 2   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 84 ผลงานสมบูรณ์วทิยานิพนธช้ิ์นท่ี 2 
 

ช่ือผลงาน : พื้นท่ีเชิงลึกภายใตโ้ครงสร้างแห่งจิต / the deep structure of psychology 

ขนาด : 200 x 180 x 200 cm 

เทคนิค : เรซ่ิน, แสตนเลส, น ้า, แสง 

ปีท่ีสร้าง :  2562 
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บทวิเคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที่ 2  

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี2 น้ีขา้พเจา้น าเสนอดว้ยประเด็น

ในแนวเร่ืองคือ ‘การจ ายอมต่อจิตไร้ส านึกภายใตแ้วดลอ้มเมือง’ ในส่วนเน้ือหาใน

ประเดน็ดงักล่าวน้ีเป็นการน าเสนอถึงดา้นสภาวะภายในของมนุษยซ่ึ์งเก่ียวขอ้งกบั

เน้ือหาดา้นจิตวิทยา คือ จิตวิเคราะห์(Psychoanalysis) เป็นส่วนอธิบายการท างาน

ของจิตใจมนุษย ์จากการสืบคน้ขอ้มูลและวิเคราะห์ไปสู่การสรุปประเด็นของแนว

เร่ือง ขา้พเจา้ไดส้รุปในประเดน็ทางศิลปะคือ ‘รูปทรงในบรรยากาศของพื้นท่ีวา่ง’  

 การน าเสนอความเป็นบรรยากาศในผลงาน2มิติมกัจะเขา้ถึงผูช้มไดอ้ย่าง

ตรงไปตรงมา เช่น ลกัษณะการแสดงของสีท่ีบ่งบอกช่วงเวลาและสถานท่ีอีกทั้ง

ระยะของระนาบในภาพท่ีมีระดบัใกล ้กลาง ไกล ในลกัษณะซ้อนกนัเป็นวิธีการ

เพื่อท าให้เกิดพื้นท่ีและบรรยากาศในผลงานแบบ2มิติ  ในทางประติมากรรมซ่ึง

เป็นการน าวตัถุทางศิลปะท่ีมีท่ีว่าง(Space) และอากาศในโลกของความเป็นจริง

รายลอ้มอยู่ การท่ีจะส่ือสารหรือปรับเปล่ียนบรรยากาศแวดลอ้มให้สอดรับกับ

เร่ืองราวและรูปทรงจึงเป็นส่วนส าคญัในผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี2 

 กลวิธีคือ ‘การสร้างสถานการณ์’ หรือ ‘Accidental Encounter’  คือ การ

ปรับเปล่ียนสภาพแวดลอ้มให้ดูผิดปกติจากความเป็นจริง ท าให้เกิดมุมมองท่ี

ขดักนัระหว่าง ‘วตัถุ’ กบั ‘พื้นท่ี’ ซ่ึงถือเป็นกลวิธีหน่ึงท่ีจิตรกรในกลุ่มเซอร์เรีย

ลิสมนิ์ยมใช ้ เพื่อให้เกิดบรรยากาศและส่งเสริมต่อรูปทรงทางประติมากรรม การ

ใชส่ื้อ(Media)อ่ืนๆ เช่น น ้ า, แรงลมและแสง จึงเขา้มาช่วยให้เกิดภาพเคล่ือนไหว

กบัผลงานประติมากรรมช้ินน้ี  

 พื้นท่ี(Space) ท่ีสร้างบรรยากาศเสมือนคือพื้นท่ี ‘ใตน้ ้ า’ เป็นพื้นท่ีแนวลึก

แสดงความรู้สึก ด ามืด ไร้ขอบเขตเม่ือเขา้ไปสัมผสั รูปทรงมนุษยท่ี์ลอยเหนือตวั

ผูช้มท าใหเ้กิดปฎิสัมพนัธ์เชิงความหมายระหวา่งผลงานกบัผูช้ม รูปทรงทางศิลปะ

ท าให้ผูช้มกลายเป็นส่วนหน่ึงในผลงานเม่ือเขา(ผูช้ม)เหล่านั้ นต่างตกอยู่ใต้
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บรรยากาศเดียวกนั คือ พื้นท่ีในระดบัลึกท่ีสุดของจิตใจตามแนวคิดทฤษฏีของฟ

รอยด์ เป็นส่วนระดับของจิตใต้ส านึก (Unconscious) เพื่อต้องการสะท้อนถึง

สถานะของการจ ายอมจากการถูกส่ิงกระตุน้เร้าภายนอกดว้ยสภาพแวดลอ้มเมืองท่ี

ส่งเสริม ย ัว่ยุให้เกิดพฤติกรรมกา้วร้าวและน าไปสู่ทางออกดว้ยการแสดงความ

รุนแรงผา่นร่างกายมนุษย ์  

     

 ผลงาน ‘พื้นท่ีเชิงลึกภายใตโ้ครงสร้างแห่งจิต’ เป็นผลงานประติมากรรม

รูปทรงเด่ียว มีความเด่นของรูปทรงลอยเควง้บนอากาศ โดยมีโครงสร้างเหล็ก

ลกัษณะส่ีเหล่ียมลูกบาศ แสดงขอบเขตของช้ินงาน  รูปทรงท่ีลอยเด่นในพื้นท่ีว่าง

กลางส่ีเหล่ียม ในรายละเอียดปรากฏรูปร่างมนุษยท่ี์ถูกลดท่อนสัดส่วนร่างกาย 

เหลือเพียงส่วนบนคือตั้งแต่สะโพกไปจนถึงศีรษะ ลกัษณะอาการท่ีนอนหลบัใหล

ท่าทีดูราวกลบัการเผิกเฉย ไร้สติ สังเกตุไดจ้ากรายละเอียดในรูปทรงคนท่ีท าให้

เห็นเพียงรูปร่างของเส้ือผา้ท่ีมีความบิดพล้ิวตามคุณลกัษณของผา้เม่ือไม่มีคนสวม

ใส่ ในรายละเอียดย่อยลงไปในรูปทรงคนมีแผ่นโลหะช้ินเล็กถูกจดัเรียงเป็นรูป

มนุษย์ท่ีผิดรูปผิดร่าง แผ่นโลหะแสดงท่าทีของการเป็น  ‘ผิว’หรือ  ‘เปลือก’ 

มากกวา่ส่ิงท่ีเป็นกลา้มเน้ือของมนุษย ์ส่วนบนถูกท าใหโ้พล่ออกมาจากรูปทรงโดย

ส่วนล่างจมอยูใ่นรูปทรงมนุษยร์าวกบัถูกผนึกไว ้    

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 85 รายละเอียดในผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 2 
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ภาพท่ี 86 รายละเอียดแสดงแผน่โลหะในรูปทรงมนุษย ์

 

 

  เสน้ปะแสดงการซ่อนทบัรูปร่างคน 
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การวเิคราะห์ทศันธาตุและองค์ประกอบ  

 รูปทรง (Form) จากการได้มาซ่ึงรูปทรงทางประติมากรรมขา้พเจ้าใช้

รูปทรง 2 ประเภท คือ รูปทรงส่ิงมีชีวิตคือ มนุษย(์Organic form) และ รูปทรงเลขา

คณิต(Geometric form) ซ่ึงไดม้าจากลกัษณะทางโครงสร้างและกายภาพของตึก 

อาคาร เป็นตน้  

เส้น (Line) ลกัษณะของเส้นท่ีปรากฏคือ เส้นโครงสร้างส่ีเหล่ียมลูกบาศก ์

ซ่ึงมาจากเส้นท่ีแสดงขอบเขตจากขนาดและสัดส่วนร่างกายมนุษยก์บัพื้นท่ีว่าง 

(Human dimension)  

 ระนาบ (Plane)  ในผลงานช้ินน้ีระนาบปรากฏระหว่างเส้นกบัพื้นท่ีว่าง 

คือเส้นโครงสร้างส่ีเหล่ียมลูกบาศก์จึงเกิดระนาบท่ีมองไม่เห็นเป็นระนาบท่ี

เคล่ือนไหวในทางราบ ทางด่ิง ทางเฉียง จากภายในและภายนอก อีกทั้งเคล่ือนไหว

ในทางลึก ทางต้ืน ต่อเน่ืองกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 87 ภาพแสดงสีโปร่งแสงในผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
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 สี (Color) เป็นทศัธาตุท่ีมีความส าคญัต่อผลงานช้ินน้ีอยูไ่ม่นอ้ย จากกลวิธี

น าเสนอท่ีตอ้งการแปรเปล่ียนบริบทของพื้นท่ีใหมี้ความรู้สึกถึงพื้นท่ีใตน้ ้ า ใตท้อ้ง

ทะเล สีท่ีใชจึ้งเป็นสีโปร่งเพื่อให้แสงลอดผ่านรูปทรงไดใ้นโทนเยน็แบบสีคราม

น ้าเงิน จึงท าใหเ้ม่ือแสงลอดผา่นวตัถุกจ็ะท าใหสี้ของแสงเปล่ียนไปดว้ยเช่นกนั 

 พื้นผิว (Texture) ในส่วนรายละเอียดของพื้นผิวของวสัดุเรซ่ินซ่ึงมีคณ

สมบติัแบบโปร่งแสง พื้นผวิจึงมีลกัษณะเรียบขดัมนั เพื่อใหเ้กิดประกายจากแสงท่ี

ตกกระทบบนพื้นผวิตามช้ินงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 88 แสดงโครงสร้างท่ีก าหนดบรรยากาศพื้นท่ีเสมือนภายใน ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 

 

                   เส้นแสดงขอบเขตทางโครงสร้างก าหนด

พื้นท่ีวา่งภายนอกและพื้นท่ีเสมือนภายใน  

     

        

เสน้แสดงพื้นท่ีวา่งเสมือนภายในระหวา่งรูปทรง 
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ภาพท่ี 89 แสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งรูปทรงกบัพื้นท่ีวา่งภายในและระหวา่งผูช้มกบัผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 

 

เส้ นแสดงทิศทางของแสงท่ีทอด

กระทบรูปทรงคน 

เส้นแสดงระยะของพื้นท่ีว่างท่ีมาจาก

หลักการสัดส่วนความงามตามสรีระ

ของมนุษย ์

เส้นแสดงขอบเขตของพื้นท่ีว่างจ าลอง

ภายในโครงสร้างส่ีเหล่ียม 
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วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที่ 3  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 90 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
 

ช่ือผลงาน : กลบั – ก(ล)าย / Come back to the past.  

ขนาด : 40 x 60 x 190 cm 

เทคนิค : สังกะสี , โลหะ, มอเตอร์ดีซี 

ปีท่ีสร้าง : 2563 
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จากการวิเคราะห์และสรุปเป็นประเด็นในการศึกษา คือ ‘สภาวการณ์ใน

รูปแบบเมืองที่ส่งเสริมพฤติกรรมผู้คนที่อาศัย’ ว่าดว้ยความเป็นกลุ่มสังคมซ่ึงเป็น

การรวมกนัของคนจ านวนมากในพื้นท่ีหน่ึงจนเกิดการขยายตวัของพื้นท่ีทางสงัคม 

มนุษยส์ร้างและก าหนดเง่ือนไขของการอยูร่่วมกนั เช่น กฎกติกา เพื่อจดัระบบทาง

สงัคมกระทั้งก่อใหเ้กิดความเป็นอารยะข้ึนกบัมนุษยโ์ดยเฉพาะ ‘ร่างกาย’ กล่าวคือ 

มนุษยเ์ร่ิมมีการแบ่งแยกตนเองออกจากส่ิงแวดลอ้มและธรรมชาติอย่างชดัเจน มี

ความสามารถในการใชเ้หตุผล สามารถควบคุมอารมณ์มิใหแ้สดงผา่นร่างกาย และ

สามารถตรวจสอบกิจกรรมทั้ งหลายท่ีท าลงไปทั้ งโดยตนเองและผูอ่ื้น รวมทั้ ง

สามารถซึมซบัชุดกฏเกณฑว์า่ดว้ยพฤติกรรมท่ีเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์   

ดงันั้นแลว้ขา้พเจา้จึงมุ่งเป้าไปท่ีใจกลางของเน้ือหาคือ ‘มนุษย’์ ซ่ึงเป็น

ผูส้ร้างและผูอ้าศยัในสังคมต่างเป็นส่ิงเดียวกนั จึงยากท่ีจะแยกออกจากกนัโดย

ปราศจากดา้นใดดา้นหน่ึง   ค  าส าคญัในผลงานคือ ‘การกลบั กลาย’ ในแง่น้ีคือการ

กลับไปสู่วิถีแบบไร้อารยธรรม  (uncivilized body) หรือวิถีป่าเถ่ือนแบบยุค

สมยัก่อน เช่น การถูกก าหนดและควบคุมดว้ยเกณฑท์างความประพฤติเพียงไม่ก่ี

อยา่ง สามารถกระท าตามการบญัชาของอารมณ์ และตอบสนองความตอ้งการของ

ร่างกายโดยปราศจากขีดจ ากดั   

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 91 ภาพรายละเอียดส่วนบน 
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ผลงาน ‘กลบั – ก(ล)าย’ ประติมากรรมแบบโครงสร้างท่ีมีกลวิธีของการ

จ าลอง หรือ การสร้างสถานการณ์ ดว้ยกลไกของเคร่ืองจกัรซ่ึงเป็นรูปแทนส่ือถึง

กระบวนการประกอบสร้างภูมิทศัของเมือง รูปทรงหลกัแบ่งออกเป็น2ส่วน คือ 

ส่วนโครงสร้าง(ป่ันจัน่)และส่วนรูปร่างมนุษย ์ ทั้ง2ส่วนถูกน ามาแสดงออกดว้ย

รูปแบบของเคร่ืองจกัรท่ีอยูใ่นระหว่างการก่อการสร้าง โดยมีลกัษณะผิดท่ีผิดทาง

ขององคป์ระกอบ เช่น การสลบับนและล่างของแท่นฐาน การแทนความหมายของ

โครงสร้างดว้ยกระดูกมนุษยใ์นบางส่วนของผลงาน การเคล่ือนไหวท่ีข้ึน ลง ของ

กลไกสร้างสถานะของ การสร้างข้ึนและการท าลายลงในคราวเดียวกนั  

เม่ือพิจราณาจากรายละเอียดในผลงานจะสังเกตุเห็นโครงสร้างท่ีมีความ

โดดเด่นและเป็นส่วนส าคญัของผลงาน โครงสร้างในท่ีน้ีประกอบดว้ยโครงสร้าง

แบบเมืองและโครงสร้างของร่างกายคือ ‘กระดูก’ ของมนุษย ์โดยมีนยัยะถึงความ

เป็นโครงสร้างภายนอก(construction) ในแง่น้ีแสดงถึงทศันีภาพแบบเมืองอนัเป็น

เอกลกัษณ์ของพื้นท่ีอยูอ่าศยั และโครงสร้างภายใน(structures) ซ่ึงเป็นแกนกลาง

ในร่างกาย ท าให้หน้าท่ีเป็นส่วนให้กลา้มเน้ือยึดเกาะเป็นรูปร่างและรูปทรง ทั้ง2

แบบถูกผสมผสานกนัราวกบัเคร่ืองจกัรท่ีมีชีวิต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 92 รายละเอียดในผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
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รูปทรงมนุษยท่ี์อาศยัอยูด่า้นล่าง เป็นมนุษยท่ี์ท าให้เห็นเพียงคร่ึงท่อนบน

ของร่างกาย รูปร่างมนุษยถู์กประกอบสร้างจากแผ่นโลหะ ซ่ึงเป็นภาพแทนของ

มนุษยเ์มืองท่ีถูกน าเสนอและปรากฏในผลงานก่อนหนา้ แผ่นโลหะถูกหยิบยกมา

เป็นส่ือแสดงถึงความเป็นวตัถุมากกว่าเน้ือหนังของส่ิงส่ิงมีชีวิต การกระท าของ

สภาวะท่ีรุนแรงท่ีมกัจะน าเสนอใหเ้ห็นความน่ากลวั ความสยดสยองดว้ยเลือดและ

เน้ือหนงัของมนุษย ์แต่ในผลงานไดส่ื้อถึงความรุนแรงผา่นร่องรอยและอาการทาง

วตัถุเป็นส่ือแสดงออกของความรุนแรง รอยยบั ลกัษณะท่ีบิดเบ้ียวจึงท าใหเ้ห็นการ

เปล่ียนแปลงทั้งกายภาพในวตัถุและรูปทรงมนุษย ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 93 เส้นวงกลมแสดงผสมผสานโครงสร้างมนุษยผ์สานกบัโครงสร้างอาคาร 

     

      เสน้แสดงวิธีการซ่อนทบัของรูปทรง 

โครงสร้างแบบสถาปัตยก์รรมและโครงสร้างภายใน

ร่างกายมนุษย ์
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ภาพท่ี 94 แสดงรายละเอียดในผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 

                                                                            

                             เส้นแสดงทิศทางแกนโครงสร้างมนุษยแ์ละสตัว ์

         

 แถบแสดงรูปทรงกระดูกสันหลงัมนุษย ์

 

 

ส่วนบนของผลงานมีการใชโ้ครงสร้างในร่างกายมนุษย ์คือ ‘กระดูกสัน

หลัง’ มาเป็นสัญลกัษณ์ในรูปแบบของเคร่ืองหมายของสัตวท่ี์มีโครงสร้างตั้งตรง

กบัแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ถูกน าเสนอดว้ยการจดัวางให้มีลกัษณะขนานกบัพื้น

โลกเหมือนสัตวส่ี์ขาแทน   
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การวเิคราะห์ทศันธาตุและองค์ประกอบ 

 รูปทรง (Form)  ผลงานช้ินน้ีขา้พเจา้เลือกใชรู้ปทรงท่ีมีท่ีมาจากเคร่ืองกล

ท่ีใชล้งเสาเขม็เพื่อตั้งเสาหลกัของการสร้างบา้นสร้างตึก อาคาร โดยใชว้ิธีการแบบ

ประติมากรรม คือ การลดท่อนขนาดและสัดส่วนของรูปทรง การสร้างภาพซ้อน

เพื่อให้รูปทรงเกิดอาการสลบักลบัหัว รวมทั้งการน ากระดูกมาเป็นส่ือสัญลกัษณ์

แทนโครงสร้างภายในมนุษยเ์พื่อแสดงถึงพฤติกรรมระหวา่งมนุษยแ์ละสตัว ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 95 แสดงการซอ้นทบัของรูปทรงในผลงานวทิยานิพนธ์ 

เส้นแสดงการซ่อนทับของรูปทรงป่ันจั่นใน

ลกัษณะสลบักลบัหวั 

 เส้นแสดงทิศทางการเคล่ือนไหวของเส้น

โครงสร้างและน าสายตา 
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เส้น (Line) การปรากฏของเส้นในผลงานคือเส้นแสดงขอบเขตของ

รูปทรง เสน้ของโครงสร้างท่ีมีลกัษณะเป็นเสน้ตรงและเสน้เฉียงท่ีมีลกัษณะพุ่งข้ึน 

อีกหนา้ท่ีหน่ึงของเส้นท่ีมีลกัษณะแบบฟันปลาเป็นส่วนรายละเอียดในผลงานซ่ึง

แนวของเสน้เฉียงท่ีพุง่ทะแยงเพื่อแสดงจุดน าสายตาไปสู่รูปทรงมนุษย ์

พื้นผิว (Texture) เป็นทศัธาตุท่ีส าคญัในหลายช้ินงานของขา้พเจา้ พื้นท่ี

ผวิท่ีเกิดข้ึนจากวิธีการทุบตี กระแทกแผน่โลหะ เพื่อใหเ้กิดร่องรอย และลกัษณะท่ี

บิดเบ้ียวของวตัถุ ในแง่น้ีขา้พเจา้ตอ้งการส่ือถึงสภาวะเชิงนามธรรมผ่านร่องรอย

ของพื้นผวิท่ียบัยน่ ฉบัพลนัและรุนแรง   

โครงสร้าง (Structure) รูปแบบทางศิลปะในผลงานช้ินน้ี โครงสร้างเป็น

ค าส าคญัในการน ามาออกแบบรูปทรง ซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะโครงสร้างของ

อาคาร ตึก และโครงสร้างจากภายในรูปร่างมนุษย ์โดยผลงานมีลกัษณะโครงสร้าง

แบบรูปร่างส่ีเหล่ียมคา้งหมูท่ีถูกยดืยาวข้ึน 

 

แสดงการเคล่ือนไหวแบบวงกลม 

 

     วตัถุท่ีเคล่ือนไหวในแนวด่ิง 

 

      

 ทิศทางการเคล่ือนไหวของวตัถุ 

 

 

ภาพท่ี 96 แสดงทิศทางการเคล่ือนไหวผลงานสมบูรณ์วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
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วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที่ 4  
 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 97  ชุดผลงานวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี4 

 

               ช่ือผลงาน:  Mainstay of three time  

               ขนาด  : 30x30x130 / 30x30x150 / 30x30x170 cm 

                เทคนิค :  เช่ือมโลหะ, มอเตอร์ไฟฟ้า  

                ปีท่ีสร้าง : 2020  

         ผลงานช้ินท่ี 4 เป็นการน าเอารูปทรงท่ีเป็นส่วนประกอบในผลงานก่อนหนา้

มาพฒันาและน าเสนอในลกัษณะรูปทรงเด่ียว การน าเอาโครงสร้างภายในมนุษย์

เป็นเคร่ืองหมายเชิงสัญลกัษณ์ดว้ยวิธีการเปรียบเทียบระหว่างโครงสร้างแกนตั้ง

ตรงกบัโครงสร้างท่ีเป็นแนวราบกับพื้นโลก น าเสนอเป็นเคร่ืองหมายแบ่งแยก

ระหวา่งคนและสตัว ์  

         วิธีการแบบ อุปมา อุปไมย ผ่านเส้นแกนทางโครงสร้างของรูปทรงดว้ยการ

เคล่ือนไหวจากกลไกมอเตอร์(kinetic) ท่ีเขา้มาช่วยในการเคล่ือนไหวของรูปทรง 

โดยวิธีการสร้างสรรคท์างศิลปะดว้ยวิธีการซ ้ าของรูปทรงและการน าเสนอดว้ย

ระดบัต าแหน่งท่ีแตกต่างกนั จึงแสดงจุดเช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาดา้นวิวฒันาการของ
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มนุษยผ์่านยุคสมยัจากอดีต ท่ีปรากฏในรายละเอียดของแต่ละช้ินงานมีวิธีการ

ประกอบสร้างรวมทั้งจงัหวะ(Rhythm)ของการเคล่ือนไหวเร็วชา้ท่ีต่างกนั  

         ช้ินงานท่ีมีระดบัท่ีต ่าท่ีสุด ถูกประกอบสร้างดว้ยลกัษณะทางโครงสร้างท่ีเลก็

กว่าโครงสร้างของมนุษยจ์ริง เม่ือพิจารณาทางเทคนิคพบว่าในรายละเอียดไดถู้ก

ท าให้เห็นอย่างจงใจต่อวสัดุและกระบวนการประกอบ โดยละท้ิงความละเมียด

ละไมหรือการจดัการให้สวยงาม แต่กลบัปล่อยให้ธรรมชาติของวสัดุปรากฏอยา่ง

ตรงไปตรงมาคือการเกิดข้ึนของ ‘สนิม’ สะทอ้นความดิบ ความไร้ระเบียบ ผ่าน

เทคนิควิธีการดงักล่าว ในส่วนช้ินงานท่ีมีระดบัถดัมามีรายละเอียดเพิ่มมากข้ึน 

ดว้ยวิธีการประกอบสร้างเช่นเดียวกนัแต่ถูกท าให้ค  านึงถึงโครงสร้างคลา้ยมนุษย์

มากข้ึน กระดูกเชิงกราน(Pelvic bones) ท่ียืดสูงข้ึน แสดงให้เห็นความเป็นเพศ

หรือลกัษณะโครงสร้างแบบมนุษยแ์รกเร่ิม (Homo erectus)อีกดว้ย ประกอบกบั

จงัหวะ(rhythm)ท่ีเร็วข้ึนซ่ึงสะทอ้นการเปล่ียนแปลงระหว่างของโครงสร้างอยา่ง

สมดุล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 98 ดา้นหลงัผลงานวทิยานิพนธช้ิ์นท่ี 4 
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ในช้ินผลงานท่ีมีความซับซอ้นท่ีสุด ทั้งดา้นกระบวนการเทคนิคในการประกอบ

สร้างรูปทรง และการร่อยเรียงช้ินส่วนอย่างละเอียด ท าให้ผลงานแสดงความ

เหมือนจริงไดอ้ย่างใกลเ้คียง ดว้ยขนาดและต าแหน่งของการติดตั้ง อีกทั้งจงัหวะ

(rhythm)ท่ีถูกติดตั้งกบังานช้ินน้ีจะมีความเร็วในการเคล่ือนไหวท่ีเร็วกว่าสองช้ิน

ก่อนหนา้  

           ทั้ งสามช้ินงานถูกจัดน าเสนอเป็นผลงานประติมากรรมหน่ึงชุด ด้วย

บทบาทของมนุษยภ์ายใตบ้ริบททางสังคมเมือง โดยอาศยัส่ือแกนกลางโครงสร้าง

มนุษย์เป็นตัวแทนเชิงสัญลักษณ์และตั้ งค  าถามต่อความเป็นมนุษย์ผ่านส่ือ

ประติมากรรมเคล่ือนไหว จดัแสดงภายใตโ้ครงการบ่มเพาะและสร้างเครือข่าย

ศิลปินรุ่นใหม่ คร้ังท่ี 5 โดยหอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 99 เส้นแกน X / Y แสดงการเคล่ือนไหวในผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี4 

 

X 

Y 
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ภาพท่ี 100 ผลงานสมบูรณ์วทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 

 

         สดัส่วนโครงสร้างกระดูกสนัหลงัขนาดลก็ 

 

สดัส่วนโครงสร้างกระดูกสนัหลงัขนาดกลาง                    จดัวา่งลกัษณะววิฒันาการของมนุษย์

           

 

        สดัส่วนโครงสร้างกระดูกสนัหลงัขนาดใหญ่ 

 

 

    เส้นปะแสดงต าแหน่งการจดัวางโครงสร้างสามเหล่ียม 
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ภาพท่ี 101 ชิน้งานล าดับท่ี 2 ในผลงานชุดวิทยานิพนธ์ชิน้ท่ี 4 
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บทที ่5  
 

สรุป 

 ประเด็นปัญหาด้านสังคมมนุษยท่ี์ข้าพเจ้าศึกษามิใช่เป็นปัญหาหรือ

เร่ืองราวใหม่แต่อยา่งใด ผลกระทบจากปัญหาทางสงัคมเมือง เป็นประเดน็ปัญหาท่ี

เกิดข้ึนมาหลายยคุหลายสมยัอนัจะเห็นไดจ้ากการศึกษาและงานวิจยัอนัเก่ียวขอ้ง

กับมนุษย์กับเมืองท่ีมีผลกระทบต่อสังคมทั่วโลก อย่างการเช่ือมโยงของการ

ขยายตวัของเมือง จ านวนประชากรแออดั อาชญากรรม มลภาวะ ไปจนถึงปัญหา

สุขภาพจิต แทจ้ริงแลว้มีลกัษณะคลา้ยขอ้ต่อลูกโซ่ท่ีถูกออกแรงดึงไปพร้อมกนั  

โดยการขยายตวัของเมืองมีแต่บีบคั้นความเป็นมนุษยใ์หเ้ลก็ลง ‘ปัญหาสุขภาพจิต’ 

กลายเป็นปัญหาท่ีก่อตวัเร่ือยๆ จนเป็นอีกปัจจัยหน่ึงของความรุนแรง ท่ีก าลัง

คุกคามในสังคมไทย จึงท าให้ขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอผลงานประติมากรรมใน

โครงการวิทยานิพนธ์ภายใตห้ัวขอ้ ‘ร่างสะทอ้นแรงกระตุน้จากสังคมเมืองร่วม

สมยั’ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อน าเสนอผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มแบบเมืองท่ีส่งผล

ต่อพฤติกรรมและการแสดงออกดว้ยความรุนแรงระหวา่งมนุษย ์ 

 ในระยะแรกของการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล เป็นการศึกษาดว้ยมุมมองและ

ประสบการณ์ส่วนตวัท่ีได้รับผลกระทบจากความขดัแยง้และความรุนแรงทั้ ง

ทางตรงและทางออ้ม การเก็บขอ้มูลดว้ยวิธีการส ารวจและเป็นผูส้ังเกตการณ์ จึง

เป็นลกัษณะเบ้ืองตน้ของการศึกษาพฤติกรรมบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในสังคม เม่ือ

น ามาวิเคราะห์ผ่านข้อมูลทางจิตวิทยาและสังคมจึงท าให้เห็นถึงประเด็นใน

การศึกษาค้นควา้ จนน าไปสู่แนวคิดและสมมติฐานโดยมีวตัถุประสงค์และ

เป้าหมายเป็นตวัก าหนดทิศทางในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม 

 กระบวนสร้างสรรค์ในช่วงแรกเร่ิมจากการวิเคราะห์ผลงานก่อนหน้า

วิทยานิพนธ์ดว้ยการวิเคราะห์รูปแบบ เทคนิคและวิธีการน าเสนอก่อนขยายไปสู่

การวิเคราะห์เน้ือหาสาระ ทั้งน้ีการวิเคราะห์ดว้ยรูปแบบเป็นเพียงตน้ทาง เพื่อท่ีจะ

ท าให้ขา้พเจา้เขา้ใจรูปทรงและเทคนิควิธีการท่ีสามารถใชเ้ป็นส่ือแสดงออกต่อ

แนวคิดใหมุ่้งไปในทิศทางเดียวกนั อยา่งไรก็ดีในผลงานช้ินท่ี2 – 3 ขา้พเจา้ไดส้รุป
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จากขอ้มูลและน าไปสร้างประเดน็ กระทั้งน ารูปแบบและเทคนิคมารองรับกบัแนว

เร่ือง ทั้งวิธีการแบบประติมากรรมรูปทรงคนท่ีมีลกัษณะการแสดงออกดว้ยเทคนิค

ท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะตน ขณะเดียวกนัช่วงระหว่างการสร้างสรรคร์วมถึงขอ้สรุป

จากผลงานแต่ละช้ิน ท าให้ขา้พเจา้เห็นแนวทางและสามารถต่อยอดทางความคิด

ใหเ้กิดมิติมุมมองท่ีหลากหลาย 

 วิทยานิพนธ์หัวขอ้ ‘ร่างสะทอ้นแรงกระตุน้จากสังคมเมืองร่วมสมยั’ ได้

ศึกษาเก่ียวกับประเด็นปัญหาเชิงสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยมีทฤษฏี

จิตวิทยาเป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์และสรุปไปสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

ประติมากรรม 3 ช้ิน และ 1 ชุด ดังนั้ นจะเห็นว่าผลงานประติมากรรมจึงเป็น

ผลลพัพข์องวิทยานิพนธ์น้ี เพื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของผูว้ิจยั 

ผลงานศิลปะจึงท าหน้าท่ีเป็นส่ือแสดงทศันคติต่อประเด็นท่ีผูว้ิจยัน าเสนอ และ

ตรวจสอบเม่ือผลงานประติมากรรมไดถู้กเผยแพร่ต่อสาธารณะโดยท าหนา้ท่ีเป็น

ส่ือวตัถุ เพื่อส่งสารให้กบัผูช้มและสังคมดว้ยทศันะของผูส้ร้างสรรคเ์ป็นจุดตั้งตน้

จนขยายไปสู่ผูช้มใหเ้กิดการพิจารณาและวิพากษห์รือวิจารณ์รวมกนั  

 ด้วยลกัษณะเน้ือหาในวิทยานิพนธ์น้ีกล่าวถึงส่ิงแวดแวดลอ้มเมืองท่ี

ส่งผลกระทบต่อมนุษยผ์ูอ้าศยั โดยน าเสนอเน้ือหาเชิง สภาวะ อารมณ์ความรู้สึก 

หรือลักษณะนามธรรมภายในจิตใจ เป็นแกนหลักของเร่ือง ซ่ึงอาศัยทฤษฏี

จิตวิทยาของ ซิกมนัด์ ฟรอยด์ เป็นเสมือนแว่นตาเพื่อท าความเขา้ใจกระบวนการ

ของจิตใจไปจนถึงพฤติกรรมท่ีถูกแสดงออกของมนุษย ์และแนวคิดมุมมองดา้น

มานุษยวิทยาและสังคม ทั้ งน้ีจากการสรุปผลการวิจัยและการน าเสนอผลงาน

ประติมากรรมจึงท าให้เห็นจุดท่ีควรพฒันาและต่อยอดเพื่อให้เกิดความช านาญใน

ฐานนะผูส้ร้างสรรคศิ์ลปะ ขา้พเจา้จึงไดแ้บ่งขอ้เสนอแนะเป็น 2 ประเดน็ดงัน้ี 
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 ข้อเสนอแนะ 

1. ประเด็นด้านเน้ือหา 

 ดงัท่ีกล่าวมา วิธีการศึกษาและการเกบ็ขอ้มูลจึงเป็นส่วนส าคญัไม่นอ้ยต่อ

การพฒันาต่อยอดทั้ งแนวคิดและรูปแบบผลงานศิลปะ การรวบรวมขอ้มูลด้วย

วิธีการสังเกตการณ์เป็นวิธีการขั้นตน้ของผูท้  าการวิจัย เพื่อให้เกิดมุมมองและ

ประเด็นแยกย่อย ท่ีหลากหลาย จึงเสนอแนะให้มีการทดลองเพื่อเป็นขอ้มูลใน

ลกัษณะอ่ืนๆ เช่น การทดลองเพื่อท าสถิติ การน าหลกัการและองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อจะได้ผลลัพธ์หรือขอ้เท็จจริง จนท าให้เกิดแนวคิดและ

รูปแบบน าเสนอผลงานประติมากรรม  

2. ประเด็นรูปแบบและเทคนิควธีิการ 

 การน าเสนอรูปแบบผลงานเป็นส่ิงส าคญัไม่นอ้ยไปกว่าแนวความคิดต่อ

การสร้างสรรค ์โดยผลงานศิลปะในวิทยานิพนธ์น้ีใชรู้ปทรงคนท่ีเป็นรูปแบบหลกั

ในผลงานประติมากรรมทั้ง3ช้ินแตกต่างท่ีกลวิธีท่ีใชต้อบรับกบัประเด็นของแต่ละ

ช้ินงาน  เพื่อให้รูปแบบและเทคนิควิธีการส่งเสริมต่อแนวเร่ืองไดอ้ยา่งถึงแก่น ทั้ง

ดา้นองคป์ระกอบและเทคนิควิธีให้แสดงหรือโตต้อบเชิงอารมณ์ต่อผูช้มจึงจะเกิด

ความน่าสนใจและดึงดูดให้เขา้ไปพิจราณาเพื่อน าไปสู่การตีความในขั้นต่อไป 

วิธีการเหล่าน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีตอ้งอาศยัประสบการณ์และการสร้างสรรคผ์ลงานอยา่ง

สม ่ า เสมอ เพื่ อให้ เกิดการพัฒนาต่อมุมมองและการส ร้างสรรค์ รูปทรง

ประติมากรรมไดอ้ยา่งลึกซ้ึง 

 วิทยานิพนธ์น้ีจะสามารถเป็นขอ้สรุปไปสู่การตั้งขอ้สังเกตถึงพฤติกรรม

ของผูค้นในสังคมเมือง ดว้ยทศันะของผูศึ้กษาท่ีเป็นส่วนหน่ึงในสังคมเช่นกัน  

การศึกษาในแนวเร่ืองสังคมและมนุษยเ์ป็นการคน้ควา้ในลกัษณะแบบภาพกวา้ง

โดยตอ้งอาศยัองคป์ระกอบท่ีหลากหลายส่วนเป็นเง่ือนไข โดยเฉพาะประเด็นดา้น

พฤติกรรมและสุขภาพจิตมนุษยซ่ึ์งมีความซบัซอ้นและรายละเอียดแยกยอ่ยท่ีตอ้ง

อาศยัการทดลองหรือการจ าลองเพื่อคน้หาค าอธิบายต่อสภาวะจิตของผูค้นจน

สามารถน าไปสู่การแกปั้ญหาร่วมกนัของคนในสงัคมไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 
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 ส่ิงส าคญัของการศึกษาคน้ควา้ภายใตโ้ครงการวิทยานิพนธ์น้ี ขา้พเจา้ได้

ด า เนิ นตามวัต ถุประสงค์และเป้ าหมาย ท่ี วางไว้อย่างครบถ้วน  ผลงาน

ประติมากรรมไดท้ าหนา้ท่ีเป็นส่ือสะทอ้นปัญหาสุขภาพจิตและพฤติกรรมมนุษย์

กบัสังคม ดงันั้นแลว้ขา้พเจา้มุ่งหวงัท่ีจะใหผ้ลงานศิลปะสร้างการตระหนกัต่อการ

รับรู้เชิงอารมณ์ความรู้สึกทั้งกบัภายในตนเองและผูอ่ื้นในสังคม ทั้งน้ีเพื่อลดละ

ปัญหาความรุนแรงระหว่างมนุษยแ์ละอาศยัร่วมกบัความขดัแยง้โดยปราศจาก

เหตุการณ์ท่ีรุนแรง กระทั้งน าไปสู่สภาพทางสงัคมท่ีมีการด ารงอยูข่องสนัติภาพใน

ท่ีสุด 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-สกลุ สุชน   สุจิต 
วนั เดือน ปี เกดิ 02 สิงหาคม 2533 
สถานที่เกดิ ยโสธร 
วุฒิการศึกษา 2557 : ศิลปบณัฑิต สาขาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 45 หมู่7 ต าบล ศรีฐาน  อ าเภอ ป่าต้ิว  จงัหวดั ยโสธร 35150 
ผลงานตีพมิพ์ 2563 : ร่วมแสดงนิทรรศการ "EARLY YEARS PROJECT #5 โครงการ

บ่มเพาะและสร้างเครือข่ายศิลปินรุ่นใหม่ คร้ังท่ี5", ชั้น 9 หอ
ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพมหานคร  
2562 : ร่วมแสดงนิทรรศการ "HAIKU - Sculpture 2019", International 
Exhibition for Art Universities, Okinawa, Japan.   
2561 : ร่วมแสดงนิทรรศการ "ศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังท่ี 64", 
พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจา้ฟ้า, กรุงเทพมหานคร  
2557 : นิทรรศการกลุ่ม "Don't quit your day dream" , กอ้ย อาร์ต     
แกลเลอร่ี, กรุงเทพมหานคร.  
2556 : นิทรรศการ ศิลปนิพนธ์ "พนัธ์ทาง" Same plane different shoes, 
กลุ่มนกัศึกษาชั้นปีท่ี 5 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, หอ
ศิลปวฒันธรรมเชียงใหม่  
2555 : ร่วมแสดงนิทรรศการ "ศิลปกรรมร่วมสมยั ศิลปินรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 
30", หอศิลปวฒันธรรมพระราชวงัสนามจนัทร์, นครปฐม 

รางวลัที่ได้รับ รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2 โครงการประกวดประติมากรรมฉลอง
มิตรภาพ อิตาลี - ไทย 125ปี ภายใตห้วัขอ้ "ความสัมพนัธ"์, สวนลุมพินี, 
กรุงเทพมหานคร   
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