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บทคัดย่อ 

  รอยสักหรือการสักนั้นมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ  จนถึงปัจจุบนัน้ีรอยสักก็ยงัคงเป็นท่ีนิยมกนั
อยา่งแพร่หลาย การสักลายนั้นพบไดใ้นเกือบทุกประเทศทัว่โลก ลกัษณะของลายสักนั้นแตกต่างกนั
ไปตามประเพณีและวฒันธรรมของประเทศนั้นๆ  แต่ละประเทศก็มีรูปแบบและวิธีการสักแตกต่าง
กนัไป แต่มีหนา้ท่ีเหมือนกนั คือ การสร้างสีสัน  ลวดลายบนผิวหนงัมนุษย ์ ปัจจุบนัการสักเป็นท่ี
นิยมกนัอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มของวยัรุ่น  มีการสักลวดลายไวบ้นร่างกายเพื่อประดบัตกแต่ง 
หรือท่ีเรียกกนัอีกอยา่งวา่ การสักแบบแฟชัน่  เช่น  รูปของสัตว ์ รูปของดอกไม ้ ฯลฯ  หรือลวดลาย
ต่างๆตามความช่ืนชอบของแต่ละบุคคล       

  รอยสักเป็นศิลปะบนร่างกายแขนงหน่ึง ท่ีมีความงามซ่ึงสามารถวดัคุณค่าของความงาม
ไดด้ว้ยศาสตร์แห่งสุนทรียภาพ ดว้ยทศันคติน้ีของขา้พเจา้ จึงเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้างผลงาน
ประติมากรรม เพื่อน าเสนอ ความงามของลวดลายท่ีอยู่บนร่างกายของมนุษย ์ความสัมพนัธ์กนั
ระหวา่งลายและส่วนต่างๆของร่างกาย  เช่น  หลงั  ขา  หรือแขน  เป็นตน้ 
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Abstract 

A Tattoo, which have been known since ancient times until today and it is still widely 
popular, Tattooing found in almost every country around the world, and each tattoo pattern is 
differently according to traditions and culture of the country. And it’s has a various format and 
method in each country, but have the same function, that is to create a colorful pattern on human 
skin. In present day tattooing is very popular especially in teenage who love to have a tattoo 
pattern decorate on their body also known as “fashioning tattoo” such as an image of a flower and 
animal or a pattern according to each individual preference.  

Tattoo is a one kind of body art, it beauty can be measure by the aesthetic theory. This 
became my inspiration to create the sculptures to present the beauty of tattoo pattern that are on a 
human body and the relation between pattern and part of the body such as back, legs or arms.  
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กติติกรรมประกาศ 

 

 ผลงานท่ีส าเร็จลุล่วงในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ขอนอ้มล าลึกถึงพระคุณ ของบิดา มารดา ท่ีให้ก าเนิด 
เล้ียงดู และปลูกฝังความรักในงานศิลปะในใจของขา้พเจา้ ขอบคุณญาติพี่นอ้งทุกๆคนในคลอบครัว
ท่ีคอยช่วยเหลือและสนบัสนุนขา้พเจา้มาโดยตลอด ท าใหผ้ลงานศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ส าเร็จลุล่วง
ไปไดด้ว้ยดี 

 ขอขอบคุณ อาจารย์นภดล วิรุฬห์ชาตะพันธ์ อาจารย์ผู ้ควบคุมศิลปนิพนธ์ ผู ้คอยให้
ค  าปรึกษา ก าลงัใจและแนะน าแนวทางการท างานในศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 

 ขอขอบคุณ อาจารยภ์าควิชาประติมากรรม อาจารยจ์กัรพนัธ์ วิลาสินีกุล อาจารยณ์ภทัร 
ธรรมนิยา อาจารยไ์พยนัต์ บรรจงเกล้ียง ผูช่้วยศาสตราจารยอ์ดิเรก โลหะกุล ผูช่้วยศาสตราจารย์
ถนอมจิตร ชุ่มวงค์ อาจารยม์านะ ไทวฒันกุล อาจารยลู์กปลิว จนัทร์พุดซา อาจารย์พิเชฐ เขียว
ประเสริฐ และคณาจารยค์ณะจิตรกรรมฯ ทุกท่าน ผูป้ระสิทธ์ิประสาทความรู้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ 

 ขอขอบคุณ วทิยาลยัช่างศิลปและอาจารยทุ์กๆท่านท่ีปลูกฝังทกัษะและทศันคติท่ีดีต่อศิลปะ
และใหค้วามรู้เก่ียวกบังานศิลปแก่ขา้พเจา้ และท าใหข้า้พเจา้รักและเลือกท่ีจะอยูก่บังานศิลปะต่อไป 

ขอขอบคุณ เพื่อนๆภาควิชาประติมากรรม ผูเ้ป็นทั้งเพื่อนและครู เพื่อนๆรุ่น 68 รุ่นพี่ รุ่น
นอ้ง คณะจิตรกรรมฯ กลุ่มคนส าคญัท่ีท าให้การศึกษาศิลปะตลอด 5 ปีของขา้พเจา้ ด าเนินไปอยา่ง
สนุกสนานและสมบูรณ์แบบ 
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ค าน า 

 

 เอกสารฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของศิลปนิพนธ์ ตามหลกัสูตรปริญญาศิลปบณัฑิต สาขาวิชา
ทศันศิลป์ ภาควิชาประติมากรรม ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ปีการศึกษา 2558 ศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้น้ีมีช่ือว่า “ ลวดลายและเรือนร่าง ” ( Body 
Ornament ) ตามหลกัสูตรการศึกษาชั้นปริญญาศิลปบณัฑิต โดยเรียบเรียงให้สามารถเขา้ถึงระบบ
กระบวนการคิดและการปฏิบติังานอนัเป็นการสร้างสรรคผ์ลงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการหาแรงบนัดาล
ใจไปจนถึงสรุปและประมวลความคิดทั้งหมดจนกลายเป็นผลงานประติมากรรม ซ่ึงศิลปนิพนธ์ชุด
น้ีไดพ้ดูถึงเร่ืองราว ความงามของรอยสักท่ีเป็นกระเสอยูใ่นปัจจุบนั 

 ขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิ่งวา่ ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีจะไดเ้ป็นส่วนหน่ึงให้ผูพ้บเห็นไดต้ั้งประเด็น
หรือฉุกคิดต่อการมองและตดัสินคุณค่าของผูท่ี้สัก และเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจทั้งดา้นเน้ือหา
และรูปแบบผลงานประติมากรรมของขา้พเจา้ไม่มากก็นอ้ย 
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บทที ่1 

บทน ำ 

“ การสัก ” คือศิลปะแขนงหน่ึง ซ่ึงมีประวติัอนัยาวนานนบัพนัปี “ Tattoo ” หรือรอยสักนั้น
ในภาษาไทยหมายถึง “ การตีหรือการเคาะ ” ซ่ึงเกิดจากการใชว้ตัถุแหลมคมท่ิมลงบนผิวหนงั ให้สี
ของหมึกติดอยูใ่ตผ้วิหนงัเป็นรูปต่างๆ ปัจจุบนัการสักก็ยงัคงเป็นท่ีนิยมอยา่งมากถึงในสังคมไทยใน
สมัยก่อนน้ี จะมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อรอยสักหรือคนท่ีสักมากนัก แต่ปัจจุบันด้วยสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามยคุสมยัจึงท าใหค้นในสังคมบางส่วน สามารถเปิดใจยอมรับการสักมากข้ึน ดว้ย
เหตุน้ีการสักในปัจจุบนัจึงเปรียบเสมือนค่านิยม อย่างหน่ึงซ่ึงเป็นแรงจูงใจท าให้วยัรุ่นให้ความ
สนใจต่อการสักมากข้ึน 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

รอยสักหรือการสักนั้นมีมาตั้งแต่สมยัโบราณ จนถึงปัจจุบนัน้ีการสักก็ยงัคงเป็นท่ีนิยมกนั
อย่างแพร่หลาย การสักลายนั้นพบไดใ้นเกือบทุกประเทศทัว่โลกลกัษณะของลายก็แตกต่างกนัไป
ตามประเพณีและวฒันธรรมของประเทศนั้นๆ และแต่ละประเทศก็มีรูปแบบวิธีการสักแตกต่างกนั 
แต่มีหนา้ท่ีเหมือนกนั คือ การสร้างสีสันลวดลายลงบนผวิหนงัของมนุษย ์

ปัจจุบนัการสักนั้นเป็นท่ีนิยมอยา่งมากโดยเฉพาะในกลุ่มของวยัรุ่น ท่ีมีการสักลวดลายไว้
บนร่างกายเพื่อประดบัตกแต่ง หรือเรียกกนัอีกอยา่งวา่ การสักแบบแฟชัน่ เช่น รูปของสัตว ์รูปของ
ดอกไม ้ฯลฯ หรือลวดลายต่างๆตามความช่ืนชอบของแต่ละบุคคล 

ข้าพเจ้ามีความสนใจในลวดลายและสีสันของลายสักท่ีอยู่บนร่างกายของมนุษย์ และ
ประเด็นถกเถียงกนัในมุมมองต่างๆของผูค้นท่ีมองเก่ียวกบัการสัก ดว้ยทศันคติของคนท่ีมองรอยสัก
และคนสักแตกต่างกนัออกไปน้ี ขา้พเจา้จึงมีความสนใจในเร่ืองพฤติกรรมการสักท่ีมีผลต่อความคิด
ของคนในสังคม ดงันั้น ขา้พเจา้จึงเร่ิมศึกษาและน าเสนอมุมมองความคิดผา่นทศันคติของขา้พเจา้ท่ี
มีต่อรอยสักในเร่ืององคค์วามงามของลวดลายท่ีอยูบ่นร่างกาย 
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วตัถุประสงค์ของกำรสร้ำงสรรค์ 

  1.  ตอ้งการน าเสนอประเด็นในดา้นความงามของรอยสักบนร่างกาย และความสอดคลอ้ง
กนัระหวา่งลวดลายและร่างกาย 
  2.  ตอ้งการน าเสนอความงามของรอยสักท่ีอยูบ่นร่างกายคน โดยไม่เก่ียวขอ้งกบัการตดัสิน
คุณค่าของความเป็นมนุษย ์
แนวควำมคิดในกำรสร้ำงสรรค์ 

รอยสักเป็นศิลปะบนร่างกายแขนงหน่ึงท่ีมีความงาม ซ่ึงสามารถวดัคุณค่าของความงามได้
ด้วยศาสตร์แห่งสุนทรียภาพ แต่ไม่สามารถตดัสินคุณค่าของความเป็นมนุษย์ท่ีมีอยู่ในตวัแต่ละ
บุคคลได ้ดว้ยเหตุน้ี ผลงานศิลปะจึงท าหนา้ท่ีส่ือสารเร่ืองทศันคติและรสนิยมท่ีมีในดา้นความงาม
ของลวดลายท่ีอยูบ่นเรือนร่างของมนุษย ์โดยอธิบายดว้ยภาษาทางประติมากรรม 

ขอบเขตของโครงกำร 

ขอบเขตดา้นเน้ือหา น าเสนอความงามของลายสักในรูปแบบต่างๆ โดยอ่างอิงจากลายสักท่ี
มีลกัษณะแบบแฟชัน่ทัว่ไปในปัจจุบนั 

ขอบเขตดา้นรูปแบบ สร้างผลงานประติมากรรมท่ีมีลกัษณะเป็นท่าทางของมนุษย ์โดยใช้
สัดส่วนต่างๆของร่างกาย และออกแบบลายสักใหเ้ขา้กบัส่วนนั้นๆ 

ขอบเขตดา้นเทคนิค น าเสนอผลงานประติมากรรมดว้ยเทคนิคการป่ันหล่อและท าสี 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

  1.   ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลของร่างกายมนุษยท์่าทางสัดส่วนต่างๆของมนุษยแ์ละศึกษาลายสัก
ในแบบต่างๆ 

2. สรุปแนวความคิดและขอ้มูลท่ีได ้เพื่อหารูปแบบในการสร้างสรรค ์
3.   ร่างแบบจ าลอง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อหาความเป็นไปไดใ้นการสร้างรูปทรง 
4.   น าแบบจ าลอง 3 มิติ มาผา่นการวิจารณ์ โดยอาจารยท่ี์ปรึกษาและเพื่อนๆ เพื่อปรับปรุง

แกไ้ขและน าไปขยายเป็นผลงานจริง 
  5.   วเิคราะห์หาขอ้ผดิพลาด เพื่อน าไปพฒันาในผลงานช้ินต่อไป 
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แหล่งข้อมูล 
  1.   แหล่งขอ้มูลดา้นวชิาการ  บทความในหนงัสือต่าง ท่ีเก่ียวกบัการสัก 
  2.  แหล่งขอ้มูลดา้นส่ืออินเตอร์เน็ต 
  3.  แหล่งขอ้มูลดา้นศิลปกรรม ศึกษาผลงานและแนวความคิดของศิลปิน 
  4.  แหล่งขอ้มูลจากสถานท่ีจริง เช่น ร้านสัก หรือแหล่งท่ีสามารถพบบุคคลท่ีสักได ้
วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรสร้ำงสรรค์  
  1.    ปูนปลาสเตอร์( Plaster ) 
  2.    ผา้ก๊อซ 
  3.    วาสลีน 

4.    ใยมะพร้าว 
5.    น ้ายาลา้งจาน ( ซนัไล ) 
6.    ซิลิโคน 
7.    ลูกบอล 
8.    ผงทลัคัม่  
9.    ดินน ้ามนั 
10.  เตาแก๊ส 
11.  แปลงทาสี , พูก่นั 
12.  ทินเนอร์ 
13.  เบนซินขาว 
14.  น ้ายาท าความสะอาด ( อะซิโทน ) 
15.  สีน ้ามนั 
16.  เคร่ืองมือเขียนลาย , ไมป่ั้น 
17.  ไมไ้ผ ่
18.  กระดาษทราย 
19.  สีสเปรย ์
20.  เขม็หมุด 
21.  เรซ่ิน 
22.  สวา่น 
23.  สวา่นปากกา ( Foredom ) 
24.  เคร่ืองขดักระดาษทราย 
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25.  ถุงมือยาง 
26.  น ้ายาเคลือบใส ( 2K ) 
27.  ตวัท าละลายเรซ่ิน ( mono ) 
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บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 

ทีม่าของแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งาน 

การสักนั้นอยูคู่่กบัมนุษยม์ายาวนาน ส าหรับหลกัฐานท่ีวา่การสักลายลงไปบนร่างกายของ
คนนั้นเกิดข้ึนมาตัง่แต่ยุคไดนั้นยงัไม่มีปรากฏอยา่งชดัเจน แต่ปัจจุบนัการสักก็ยงัคงเป็นท่ีนิยมกนั
อยา่งแพร่หลายและยงัเป็นท่ีตอ้งการของกลุ่มคนท่ีช่ืนชอบอีกมากมาย โดยเฉพาะวยัรุ่นในปัจจุบนัท่ี
เร่ิมมีความหลงใหลในการสักเกิดข้ึนเป็นจ านวนมาก จนเรียกไดว้่าการสักเป็นเหมือนแฟชัน่ชนิด
หน่ึงท่ีไม่ต่างอะไรกบัแฟชัน่การแต่งตวั และยงัท าหนา้ท่ีบ่งบอกรสนิยมของผูส้ักไดอี้กดว้ย 

 จากเร่ืองราวน้ี ท าให้มีความสนใจในการสร้างสรรคล์วดลายการสักลงไปบนร่างกาย ซ่ึง
ลวดลายเหล่าน้ีก็ต่างเกิดข้ึนจากรสนิยมของผูส้ักและการถ่ายทอดลวดลายท่ีเป็นรูแบบของตนเขา้ไป
กบัลายสัก ไม่ต่างอะไรกบังานศิลปะ จากเร่ืองราวน้ีจึงตอ้งการน าเสนอประเด็นในดา้นของความ
งามของรอยสักท่ีถูกถ่ายทอดลงบนร่างกายของมนุษย ์จึงตั้ งสมมุติฐานเชิงความคิดว่า ตอ้งการ
ช้ีใหเ้ห็นถึงคุณค่าความงามในรอยสัก มากกวา่การมองหรือตกัตดัสินคุณค่าของคนท่ีสัก 

อทิธิพลจากเนือ้หาและข้อมูล 

 การสักลวดลายลงบนผิวหนงัเป็นวฒันธรรมของมนุษยท่ี์มีมาเป็นเวลายาวนาน ตน้ก าเนิด
ของการสักนั้นยงัไม่เป็นท่ีชดัเจนและไดมี้การคน้หาหลกัฐานเพื่อมายนืยนัไนเร่ืองน้ีเป็นจ านวนมาก 

“ค าว่า Tattoo ซ่ึงแปลว่า รอยสัก ในภาษาองักฤษมาจากศพัท์วา่ Tatan เป็นภาษาตาฮิเตียน 
แปลว่า รอยสัก จึงสันนิฐานได้ว่า ชาวตะวนัตกรู้จักการสักมาจากชาวตาฮิเตียนซ่ึงเป็นชาว
เกาะ ในยคุท่ีชาวตะวนัตกออกเรือไปยงัท่ีต่างๆ เม่ือสมยัศตวรรษท่ี 15 – 16 น้ีเอง อยา่งไรก็
ตาม นดัโบราณคดีสันนิษฐานวา่ การสักไดมี้มาก่อนแลว้ตั้งแต่สมยั 8,000 ปีล่วงมาแลว้ ทั้งน้ี
โดยอาศยัหลกัฐานท่ีขดุคน้ไดจ้ากหลุมฝังศพโบราณ”1 

ทั้งน้ีดว้ยจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนัออกไปในแต่ละสังคม ไม่ว่าจะดว้ยเหตุผลไดก้็ตามแต่ 
รายสักก็ย่อมแฝงไวซ่ึ้งความงามในแง่ของทศันศิลป์เพื่อให้เป็นท่ีตอ้งตาตอ้งใจต่อผูท่ี้ไดพ้บเห็น 

                                                           
1 ประเทิน มหาขนัธ์. ศิลปะการสักลาย. พิมพค์ร้ังท่ี 1 กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พร้ินต้ิง 

เฮาส์, 2534, 25. 
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และตวัเจา้ของรอยสักเองดว้ย การสักลายลงบนร่างการเป็นเหมือนศิลปะอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งใชค้วามช า
นานของผูส้ักและความอดทน ทั้งตวัผูส้ักและผูถู้กสักเป็นอยา่งมาก โดยปกติในการสักนั้นผูส้ักจะ
เลือกลายสักท่ีแสดงถึงความเป็นตวัตนและรสนิยมของผูส้ัก 

  “ลายสักทุกชนิดยอ่มมีความหมายไม่อยา่งใดก็อยา่งหน่ึง ความหมายอาจเป็นไปอยา่งสากล คือ 
เป็นท่ีเขา้ใจของคนทัว่ไป หรืออาจมีความหมายท่ีเขา้ใจเฉพาะตวัผูส้ักก็ได ้รูปรอยท่ีใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ใน
การสกั นอกจากจะเป็นรูปรอยท่ีมีความหมายแลว้ ยงัจะตอ้งมีความงามในเชิงสุนทรียภาพ มีความสง่าเป็น
ท่ีเกลงขามในเชิงจิตวทิยา ทั้งยงัตอ้งมีความชดัเจนในสัญลกัษณ์นั้นๆดว้ย โดยเหตุท่ีการสักเป็นทศันศิลป์ 
สามารถท าความเขา้ใจไดด้ว้ยการดู สามารถแสวงหาสุนทรียรสไดโ้ดยสายตา ดงันั้น สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้น
การสักจึงตอ้งเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมีสุนทรียภาพ และมีความหมายท่ีลึกซ้ึงอีกดว้ย จึงจะเป็นสัญลกัษณ์ท่ีมี
คุณค่า”2 

 การสักลวดลายต่างๆลงบนร่างกายนั้น ผูส้ักแต่ละคนย่อมมีจุดประสงคใ์นการสักต่างกนั
ออกไป ข้ึนอยูก่บัความเช่ือ ทศันคติ และรสนิยมของแต่ละบุกคน 

อทิธิพลจากผลงานศิลปิน 

 อิทธิพลจากผลงานของศิลปินนั้นถือไดว้่าเป็นแรงผลกัดนัในดา้นกระบวนการเรียนรู้และ
สร้างสรรคเ์ป็นอยา่ยิง่ 
 ผลงานของศิลปินต่างประเทศท่ีมีอิทธิพลต่อแนวความคิดและรูปแบบในการสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรมชุด “ ลวดลายและเรือนร่าง ” น้ีคือ อา เซียน ( Ah Xian ) , คิมจูน ( Kim Joon ) 
, มาร์ค ควนิน์  ( Marc Quinn )  

 

 

 

 

 

 
                                                           

2 ประเทิน มหาขนัธ์. ศิลปะการสักลาย. พิมพค์ร้ังท่ี 1 กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พร้ินต้ิง 
เฮาส์, 2534 , 65. 
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Ah Xian 

ผลงานของ อา เซียน น าเสนอถึงการทบัซ้อนกนัระหวา่งวฒันธรรม ของสองวฒันธรรมคือ
จีนกบัออสเตรเลีย เคา้น าเสนอถึงความตรึงเครียดท่ีปรากฏให้เห็น กบัความต่างและตรงกนัขา้มเขา้
ดว้ยกนั เป็นการประสานความต่างของรูปทรงคนได้อย่างชัดเจน และลวดลายท่ีเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัในผลงานของเขา 

 งานของเคา้ท าจากเคร่ืองเคลือบดินเผา รูปแบบงานศิลปินไดใ้ชส่้วนหนา้ของคนมาน าเสนอ 
ถึงแนวความคิดของเขา และไดมี้การเขียนลายลงไปบนหนา้ลวดลายเป็นรูปแบบของการเขียนเร่ือง
เคลือบแบบดั้งเดิม การตดัทอนรูปทรงจากงานของเขาสามารถน ามาปรับใชใ้นงานของขา้พเจา้ได ้

 

ภาพที ่1 อาเซียน Ah Xian, China Series, Ceramic. 
ท่ีมา The Art Ah Xian. Queensland Art Gallery 
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kim Joon 

Kim Joon เป็นศิลปินชาวเกาหลี ผลงานของ Kim Joon แสดงความตอ้งการของเขาท่ี
ตอ้งการให้ผูค้นรู้จกัและเขา้ใจการสักเป็นภาษาภาพท่ีมีความหมายเหมือนกบัความเจ็บปวด ความ
ซับซ้อน ความต้องการ เขาต้องการให้ผูค้นใช้รอยสักเป็นตวัสะท้อนความจริงของตวัเอง เขา
ตอ้งการให้ผูค้นคิดถึงรอยสักของตวัเองและกลบัมาตรวจสอบชีวิตของตวัเองผา่นการมองงานของ
เขา ส าหรับเขารอยสักหรือการสักนั้น มนัเป็นเหมือนสัญลกัษณ์ท่ีมนัซ้อนกนัอยู่หลายๆชั้นของ
ความตอ้งการ ความปรารถนา อารมณ์การกระท า ความเจ็บปวดและความสุขของตวัเองและคนอ่ืน 
ตอ้งการให้ผูค้นรับรู้ถึงแรงตรึงระหวา่งความสามารถของมนุษย ์ในการควบคุมความตอ้งการและ
แรงของสังคมท่ีถูกขบัเคล่ือนโดยอ านาจท่ีเหนือกวา่ 

งานของเขามีทั้งท่ีเป็นสามมิติท าจากเซรามิค และสองมิติท่ีตดัต่อภาพ ลวดลายท่ีเขาใชน้ั้น
มกัจะมาจากแบรนด์สินคา้ช่ือดงัต่างๆ และเขาใชก้ารตดัทอนของรูปทรงจากร่างกายของมนุษย ์แต่
จะแตกต่างจากของอาเซียนตรงท่ีของเขาใชส่้วนท่ีเป็นร่างกายมากกวา่ส่วนใบหนา้  

 

ภาพที ่2 คิมจูน Kim Joon, Bird Land – Chrysler,  2018, digital print 120 x 210 cm. lmage  
courtesy of the Sundaram Tagore Gallery. 
ท่ีมา : Art Radar, Korean artist Kim Joon discusses tattoos, taboos and his inspiration – 
interview [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 16 เมษายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://artradarjournal.com/2009/12/02/korean-artist-kim-joon-discusses-tattoos-taboos-and-his-
inspiration-interview/ 
 

http://artradarjournal.com/2009/12/02/korean-artist-kim-joon-discusses-tattoos-taboos-and-his-inspiration-interview/
http://artradarjournal.com/2009/12/02/korean-artist-kim-joon-discusses-tattoos-taboos-and-his-inspiration-interview/
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Marc Quinn 

งานของเขาน าเสนอความสัมพนัธ์ระหวา่งธรรมชาติและวฒันธรรมเช่น การท างานร่วมกนั
ระหวา่งศิลปะและเทคโนโลย ีในการแกะสลกัเขาแสดงใหเ้ห็นถึงจินตนาการของตวัเอง งานของเขา
มกัจะอ้างอิงกระบวนการซับซ้อนของการสร้างการเช่ือมโยงประวติัศาสตร์ของมนุษย์ ในการ
ท างานของเขา ร่างกายท างานเป็นส่ิงท่ีศิลปินแสดงให้เห็นการอ่านใหม่ของความสัมพนัธ์ระหวา่ง 
ภายในและภายนอก น าเสนอภายในใหม่ การแสดงผลท่ีหนา้สนใจ และหนกัใจในขณะท่ีภายนอก
ถูกเปิดเผยวา่เป็นส่วนประกอบของภายใน 

งานของเขาช้ินน้ีมีการแกะลายสักลงไปบนร่างกายของคน ลายท่ีแกะลงไปไม่ลึกมานั้นท า
ให้ดูเหมือนการสักจริง โดยท่ีไม่ไดผ้่านกระบวนสักเลย จากงานของเขา ไดน้ าเทคนิคในการแกะ
ลายของเขามาปรับใชใ้ห้เขา้กบังานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 

 

ภาพที ่3 Marc Quinn, Zombie Boy (Rick), 2011, 178h x 56w x 35d cm. 
ท่ีมา : www.appstate.edu [ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 16 เมษายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.appstate.edu/~mccrearylj/marcquinn/gallery_zombie.html 
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อทิธิพลจากผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ 

ในระยะแรกๆของการสร้างสรรค์งานชุดก่อนศิลปนิพนธ์น้ี อาจเรียกไดว้า่เป็นการทดลอง
เพื่อหาแนวทางและเน้ือหาท่ีตนเองมีความสนใจ และตรวจสอบแนวทางของตนให้แน่ชดัรวมไปถึง
รูปแบบและเทคนิคท่ีตอ้งการน าเสนอ วา่จะมีความเป็นไปไดใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานให้สอดคลอ้ง
กบัแนวความคิดในหวัขอ้น้ีอยา่งไรบา้ง 

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช้ินที ่1 

ผลงานช้ินน้ีเป็นแนวทางในการตั้งตน้แนวความคิดเร่ืองของ พฤติกรรมการสักของวยัรุ่นท่ี
ใหค้วามสนใจในการสัก โดยลกัษณะท่ีขา้พเจา้เลือกใชใ้นงานคือ รูปร่างคนและท่าทางของกลุ่มคน
ท่ีก าลงัใหค้วามสนใจกบัลายท่ีอยูบ่นตวัของคนในกลุ่มนั้น 

ปัญหาทีพ่บ 

เน่ืองดว้ยงานช้ินน้ียงัเป็นผลงานช้ินแรกๆของการคน้หาแนวความคิดและการสร้างสรรค ์
ประเด็นในการน าเสนอจึงยงัไม่ชดัเจนและไม่มัน่คง ยงัไม่สามารถบอกความตอ้งการท่ีจะแสดง
ทศันคติต่อเร่ืองได้อย่างชัดเจนมากนัก ส่วนด้านช้ินงานก็ยงัคงเป็นเร่ืองของการคน้หาเทคนิคท่ี
สามารถตอบโจทยต่์อความตอ้งการท่ีจะส่ือใหเ้ห็นถึง ภาวะของการสักบนผวิมนุษย ์

ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช้ินที ่2 

ยงัคงใช้รูปร่างของคนเป็นหลกัแต่เปล่ียนเทคนิคการท าจากเดิมท่ีเป็นเซรามิค มาเป็นการ
เจาะแผ่นหนังแทน ลกัษณะของงานจะไม่เป็นกลุ่มคนเหมือนเดิมแต่จะเป็นคนคนเดียวเท่านั้น
เพื่อใหเ้ห็นถึงลายชดัข้ึน ในการติดตั้งงานจะน าไฟไปใส่เอาไวข้า้งในตวังานเพื่อส่องให้ลายสะทอ้น
ออกมารอบๆตวังาน 

ปัญหาทีพ่บ 

ในผลงานช้ินน้ียงัคงมีความลงัเลกบัแนวความคิดต่อเร่ืองน้ีอยู่ แต่เร่ิมท่ีจะสรุปตวัเองได้
แลว้วา่ตอ้งการท าเสนอถึงความงามของลวดลายท่ีอยูบ่นตวัคน แนวทางการสร้างสรรคง์านน้ีคือน า
รูปร่างคนมาใช้เหมือนเดิม แต่เม่ือน าคนมาทั้งตวัจึงท าให้ลายท่ีตอ้งการน าเสนอดูด้อยกว่ารูปร่าง
ของคน ส่วนลายท่ีเจาะบนแผน่หนงัก็ยงัไม่สามารถบอกถึงความงามได ้เพระดว้ยความท่ีเป็นหนงั
จริงจากท่ีตอ้งการแสดงใหเ้ห็นถึงความงามแต่กลบัดูเป็นความโหดร้าย เจบ็ปวดมากกวา่ 
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ภาพที ่4 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 1 
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ภาพที ่5 ภาพผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ช้ินท่ี 2 
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บทที่ 3 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 

ข้ันตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 

น ำข้อมูลในด้ำนต่ำงๆมำวิเครำะห์ และเลือกมำใช้โดยค ำนึงถึงแนวควำมคิดหรือ
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งกำรส่ือสำรเป็นหลกั และเร่ิมสร้ำงสรรคผ์ลงำนโดยกำรร่ำงแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ 
เพื่อหำควำมเป็นไปไดข้องช้ินงำน 

ข้ันตอนการค้นหารูปทรงจากแบบร่าง 2 มิติให้เป็น 3 มิติ 

ในกำรร่ำงผลงำนนั้นท ำเพื่อหำควำมเป็นไปไดข้องรูปทรงท่ีจะสอดคลอ้งกบัแนวควำมคิด 
โดยเลือกใชส้ัดส่วนของร่ำงกำยคนเป็นหลกั น ำมำตดัทอนเพื่อให้เห็นแค่บำงเส้ียวส่วนของคน โดย
รูปทรงคนท่ีเลือกใช้จะอยู่ในกิริยำท่ำทำงต่ำงๆ หลังจำกได้แบบร่ำงท่ีพอใจแล้วจึงน ำมำท ำ
แบบจ ำลอง 3 มิติ เพื่อดูควำมเป็นไปไดใ้นมุมมองรอบดำ้น 

    

ภาพที ่6 ภำพแบบร่ำง 2 มิติ ( 1 ) 
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ภาพพี ่7 ภำพแบบร่ำง 2 มิติ ( 2 ) 
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ภาพที ่8 ภำพแบบจ ำลอง 3 มิติ 
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ขั้นตอนการขยายผลงาน 

ขั้นตอนที ่1 การถอดแบบจากร่างกายคนด้วยปูนปลาสเตอร์ ( Plaster ) 

เม่ือไดแ้บบจ ำลอง 3 มิติแลว้จึงเร่ิมท ำกำรถอดพิมพป์ูนปลำสเตอร์หรือถอดแบบออกมำจำก
ร่ำงกำยของคนท่ีเป็นแบบ โดยเร่ิมจำกกำรผสมปูนกับน ้ ำในสัดส่วนท่ีเท่ำกัน คือ น ำน ้ ำเทใส่
กะละมงัแลว้ค่อยๆโรยผงปูนลงในน ้ ำจนผงปูนสูงเท่ำกบัระดบัน ้ ำท่ีเทไวร้อให้น ้ ำซึมให้ทัว่ปูน จึง
เร่ิมผสมให้เขำ้กนัแลว้น ำไปลูบบนผิวของแบบ หลงัจำกนั้นน ำผำ้ก๊อซมำตดัออกจำกมว้นเป็นแผ่น
ส่ีเหล่ียม แล้วน ำมำชุบลงไปในน ้ ำปูนทีละแผ่น น ำมำวำงทำบลงไปกับผิวส่วนท่ีลูปปูนเอำไว ้
หลงัจำกนั้นรอให้ปูนท่ีผสมเอำไวเ้ร่ิมแข็งตวัจึงโปะปูนทบัลงไปบนผิวแรก โดยให้ปูนมีควำมหนำ
ประมำน 1 cm. รอใหปู้นเซ็ตตวัจนแขง็จึงเร่ิมท ำกำรดึงแม่พิมพอ์อกจำกแบบ 

 

ภาพที ่9 กำรถอดแม่พิมพป์ูนปลำสเตอร์จำกแบบคน                    
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ขั้นตอนที ่2 ขั้นตอนการหล่อดินน า้มัน 

น ำแม่พิมพม์ำทำน ้ ำยำลำ้งจำนเคลือบลงบนผิวเพื่อไม่ให้พิมพติ์ดกบัดินน ้ ำมนั ทำประมำณ 
3 – 4 รอบแลว้รอใหน้ ้ำยำลำ้งจำนซึมลงไปในแม่พิมพจ์นแหง้และแม่พิมพด์ำ้นในเร่ิมมีควำมล่ืนเม่ือ
สัมผสั น ำดินน ้ ำมนัมำใส่ในหม้อหรือกะละมงัแล้วน ำไปตั้งไฟให้ร้อน เพื่อให้ดินน ้ ำมนัละลำย 
หลงัจำกดินน ้ ำมนัเร่ิมละลำยจนเป็นน ้ ำแลว้นั้น ให้ใชแ้ปลงทำสีขนำดประมำน 1 – 2 น้ิวมำจุ่มดิน
น ้ ำมนัท่ีก ำลงัตม้อยู ่ทำไปบนแม่พิมพท่ี์ทำน ้ ำยำลำ้งจำนเอำไว ้ทำไล่ไปเล่ือยๆจนเต็ม ท ำแบบน้ีซ ้ ำ
กนัประมำณ 4 – 5 รอบ ให้ดินน ้ ำมนัมีควำมหนำประมำณ 3 – 5 มิลลิเมตร เม่ือทำดินน ้ ำมนัลงบน
แม่พิมพจ์นไดค้วำมหนำท่ีตอ้งกำรแลว้ จึงเร่ิมผสมปูนในสัดส่วนท่ีเท่ำเดิม ผสมให้เขำ้กนัทิ้งไวจ้น
ปูนเร่ิมแข็งตัว แล้วจึงโปะปูนทบัไปบนดินน ้ ำมนัท่ีทำทิ้งเอำไว ้โปะจนทัว่ให้ปูนมีควำมหนำ
ประมำณ 1 cm. เม่ือทัว่แลว้รอให้ปูนเซ็ตตวัจนแข็ง ระหว่ำงรอเร่ิมท ำกำรผสมปูนอีก 1 กะละมงั
โดยรอบน้ีจะไม่ท ำกำรผสมใหเ้ขำ้กนั หลงัจำกนั้นน ำใยมะพร้ำวมำชุบปูนและน ำไปโปะทบัชั้นแรก
ให้ทัว่อีกรอบ น ำไมไ้ผข่นำดควำมยำวท่ีพอดีกบัช้ินงำนมำวำงและใช้ใยมะพร้ำวท่ีชุบปูนมำจบัไม้
เอำไวใ้ห้ยึดติดกบัช้ินงำน ทิ้งไวจ้นทั้งหมดแข็งตวัดี ใช้คอ้นกบัส่ิวค่อยๆกะเทำะแม่พิมพอ์อกจำก
เน้ืองำนท่ีเป็นดินน ้ำมนัและท ำควำมสะอำดครำบปูนและเศษปูนออกจำกผวิงำนให้หมด 

 

ภาพที ่10 กำรหล่อดินน ้ำมนั 
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ขั้นตอนที ่3 การตกแต่งและเขียนลายลงบนงาน 

หลงัจำกท ำควำมสะอำดเศษปูนออกจำกงำนหมดแล้ว น ำไมป้ั้นมำแต่งผิวงำนท่ีเป็นดิน
น ้ ำมนัให้เรียบร้อย หลงัจำกนั้นน ำเคร่ืองมือเขียนลำยมำเขียนลงไปบนดินน ้ ำมนั โดยใช้กำรกดหัว
เคร่ืองมือลงไปในดินน ้ำมนัใหเ้กิดเป็นร่องลำยเส้นท่ีตอ้งกำร 

 

ภาพที ่11 กำรเขียนลำย 

ขั้นตอนที ่4 การท าแม่พมิพ์ซิลโิคน ( Silicone ) 

เม่ือเขียนร่องลำยเส้นเรียบร้อยแลว้ จึงเร่ิมกำรท ำแม่พิมพซิ์ลิโคนโดยเร่ิมจำก น ำดินน ้ ำมนั
มำนวดให้เป็นแผน่หนำประมำณ 0.5 cm. แลว้ตดัให้ไดค้วำมกวำ้งประมำณ 2 cm. หลงัจำกนั้นน ำ
ดินน ้ ำมนัท่ีตดัเตรียมเอำไวม้ำวำงตำมขอบเส้นท่ีไดขี้ดร่ำงแบบพิมพเ์อำไว ้แลว้น ำเข็มหมุดเจำะลง
ไปเพื่อให้เส้นดินน ้ ำมนัติดกบังำนไดดี้มำกขั้น และปิดรูท่ีไม่แนบกบังำนให้หมดเพื่อไม่ให้ซิลิโคน
ไหลออก หลงัจำกตรวจดูเรียบร้อยแลว้เร่ิมกำรผสมซิลิโคนเขำ้กบัตวัเร่งแลว้คนให้เขำ้กนัจนทัว่ เท
ลงบนช้ินงำนใช้ไมไ้อติมเกล่ียให้ทัว่ผิวงำนแล้วน ำป๊ัมลมมำเป่ำลมลงไปบนซิลิโคนชั้นแรกเพื่อ
ไม่ให้มีฟองอำกำศ รอจนซิลิโคนเร่ิมแข็งตวัจึงเร่ิมท ำชั้นท่ีสอง โดยท ำตำมขั้นตอนเดิมแต่รอบน้ี
ก่อนท่ีซิลิโคนจะแข็งตวัให้ใช้ผำ้ก๊อซท่ีตดัเตรียมเอำไวเ้ป็นส่ีเหล่ียมมำวำงนำบลงไปให้ติดกับ
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ซิลิโคนทีละแผ่นจนทัว่งำน รอให้ซิลิโคนแข็งตวัหลงัจำกนั้นจึงเร่ิมลงชั้นท่ีสำมโดยท ำตำมวิธีเดิม
ก่อนซิลิโคนจะแขง็ตวัใหใ้ชซิ้ลิโคนท่ีเป็นแท่งมำตดัให้เป็นส่ีเหล่ียม วำงตำมจุดต่ำงๆให้ทัว่งำนเพื่อ
เป็นสลกั รอจนซิลิโคนแขง็ตวัหลงัจำกนั้นผสมปูนดว้ยวธีิกำรเดิม ผสมให้เขำ้กนัแลว้ทำเน้ือปูนท่ียงั
เป็นน ้ ำลงไปให้ทัว่ น ำผำ้ก๊อซจุ่มปูนและวำงทบัลงบนซิลิโคนจนทัว่ รอปูนเร่ิมแข็งตวัแลว้โปะลง
ให้ทัว่งำนรอจนปูนแข็ง ผสมปูนอีกรอบโดยไม่ผสมให้เขำ้กนั ตดัไมไ้ผ่ให้พอดีกบัพิมพแ์ลว้ใช้ใย
มะพร้ำวจุ่มปูนและจบัใยทบัไปบนไมท่ี้หวัและทำ้ยเพื่อใชเ้ป็นดำ้มจบัรอจนปูนแข็งตวัทั้งหมดแลว้
จึงเอำออกจำกช้ินงำนท่ีเป็นดินน ้ำมนัเพื่อท ำกำรหล่อ 

 

ภาพที ่ 12 กำรท ำสลกัแม่พิมพ ์

 

ภาพที ่13 กำรท ำแม่พิมพซิ์ลิโคน ( 1 ) 
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ภาพที ่14 กำรท ำแม่พิมพซิ์ลิโคน ( 2 ) 
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ขั้นตอนที ่5 การหล่อช้ินงานและแต่งช้ินงาน 

เม่ือได้แม่พิมพ์ซิลิโคนมำแล้วใช้เรซ่ินท่ีผสมไวโ้ดย เรซ่ินได้ท ำกำรผสมกับผงทลัคั่ม
เพื่อให้เรซ่ินมีควำมหนืดมำกข้ึนและผสมสีให้เป็นสีเน้ือ ขั้นแรกน ำลูกบอลมำตดัแบ่งคร่ึงเป็น
ภำชนะใส่เรซ่ิน ตกัเรซ่ินใส่ลูกบอลและตกัตวัเร่งใส่ คนจนเขำ้กนัแลว้ใชแ้ปลงทำสีขนำด 1 – 2 น้ิว 
จุ่มเรซ่ินแลว้ทำลงไปบนผิวของดำ้นในของแม่พิมพซิ์ลิโคนให้ทัว่ หลงัจำกนั้นใช้ใยแกว้ท่ีตดัเป็น
ส่ีเหล่ียมวำงทบัไปบนเรซ่ินชั้นแรกให้ทัว่ รอจนแข็งตวัผสมคร้ังท่ีสองโดยคร้ังน้ีจะผสมน ้ ำยำ
ละลำยเรซ่ิน ( mono ) ลงไปดว้ยเพื่อให้เรซ่ินมีควำมเหลวมำกข้ึน เม่ือผสมตวัเร่งจนทัว่ให้ใชแ้ปลง
ทำทบัลงไปบนใยแกว้ ทำให้ทัว่ช้ินงำนรอจนเรซ่ินแข็งตวั แกะออกมำจำกแม่พิมพ ์และท ำกำรแต่ง
ส่วนต่ำงๆท่ีเสียหำย 

 

ภาพที ่15 กำรหล่อช้ินงำน 
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   ขั้นตอนที ่6 การท าสี 

                    เม่ือตกแต่งช้ินงำนจนเสร็จแลว้ ในกำรท ำสีขั้นแรกใชสี้น ้ ำมนัสีด ำผสมกบัเบนซินขำว
แลว้ทำลงไปตำมร่องท่ีเป็นลำย พยำยำมใหสี้เขำ้ไปอยูใ่นร่องให้มำกท่ีสุด หลงัจำกนั้นใชผ้ำ้ก๊อซชุบ
น ้ำยำท ำควำมสะอำด ( อะซิโทน ) แลว้เช็ดสีด ำท่ีเป้ือนอยูอ่อกให้สะอำดจนไม่ให้เหลือครำบของสี
ด ำ แลว้จึงเร่ิมท ำสีผิวคนและสีผิวของลำยโดยใช้กำรผสมสีด้วยวิธีกำรแบบเดิมเม่ือท ำเสร็จใช้สี
สเปรยเ์คลือบดำ้นพน่ทบัใหท้ัว่งำนเพื่อไม่ใหสี้ท่ีท ำไวห้ลุดออกเวลำจบั 

 

ภาพที ่ 16 กำรท ำสี 
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ขั้นตอนที ่7 เคลอืบช้ินงาน 

                    เม่ือท ำสีช้ินงำนจนเสร็จแลว้ น ำน ้ ำยำเคลือบใส ( 2K ) มำพ่นเคลือบช้ินงำนให้ทัว่โดย
ใชส้ัดส่วน 4 : 1 พน่ทบัประมำน 3 – 4 ลอบ รอจนแหง้เป็นอนัเสร็จขั้นตอนกำรท ำงำน 

 

ภาพที ่17 เคลือบช้ินงำน 
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ภาพที ่ 18 ภำพวสัดุ – อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำน ( 1 ) 
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ภาพที ่19 ภำพวสัดุ – อุปกรณ์ ท่ีใชใ้นกำรปฏิบติังำน ( 2 ) 
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ภาพที ่20  ผลงำนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 1 ภำพท่ี 1 
    ช่ือผลงำน ขำลำย 
    ขนำด  30 x 25 x 75 ซ.ม. 
    เทคนิค ไฟเบอร์กลำส 
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ภาพที ่21 ผลงำนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงำน หลงัลำย 
 ขนำด  131 x 167 x 131 ซ.ม. 
 เทคนิค  ไฟเบอร์กลำส  
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ภาพที ่22  ผลงำนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงำน M Leg 
 ขนำด  60 x 136 x 145 ซ.ม. 
 เทคนิค  ไฟเบอร์กลำส 
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ภาพที ่23  ผลงำนศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 ช่ือผลงำน อกลำย 
 ขนำด  45 x 20 x 70 ซ.ม. 
 เทคนิค  ไฟเบอร์กลำส 
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บทที ่4 

วเิคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ 

ผลงานศิลปนิพนธ์ “ ลวดลายและเรือนร่าง ” น้ีเป็นการต่อยอดแนวความคิดจากงานทดลอง
ก่อนหน้า น ามาพฒันาเน้ือหาและรูปแบบต่อจากเดิม เพื่อสามารถส่ือสารถึงส่ิงท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ
น าเสนอในเร่ืองของ ลายสักท่ีอยูบ่นร่างกายมนุษยใ์นดา้นศิลปะบนเรือนร่างท่ีมีความสวยงามแห่ง
สุนทรียภาพและรสนิยมในดา้นความงามของลวดลายโดยมีวธีิการสร้างสรรคง์านดงัน้ี 

ประเด็นของผลงานประติมากรรม 

 ผลงานประติมากรรมในชุดศิลปนิพนธ์น้ี มีเน้ือหาและเร่ืองราวในแนวทางเดียวกนัคือการ
น าเสนอความงามของลวดลายสักท่ีอยู่บนร่างกายของมนุษย ์ผ่านมุมมองความคิดความรู้สึกท่ี
ตอ้งการใหม้องเร่ืองของการสักไปในทางดา้นของความงาม มิใช่มองเพื่อตดัสินคุณค่าของผูท่ี้มีลอย
สัก จนสรุปออกมาเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ชุดน้ี 

ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที ่1 

ช่ือผลงาน “ ขาลาย ” 

ผลงานช้ินน้ีได้มีการพฒันาต่อจากช้ินงานก่อนศิลปนิพนธ์ โดยส่ือสารภายใต้หัวข้อ “ 
ลวดลายและเรือนร่าง ” ผลงานช้ินน้ีไดน้ าเสนอออกมาในรูปแบบท่ีเป็นรูปทรงคน โดยใชเ้ส้ียวส่วน
ของร่างกายคนมาน าเสนอในท่าทางต่างๆ และมีลายสักท่ีมีรูปแบบทัว่ไปของวยัรุ่นมาเขียนไวบ้น
เส้ียวส่วนของร่างกายนั้น ลกัษณะขององค์ประกอบ เป็นการก าหนดโครสร้างของรูปทรงโดย
เลือกใช้เฉพาะส่วนของขาทั้งสองขา้ง การเลือกใช้ส่วนขานั้นเป็นการอ่างอิงรูปแบบมาจากการ
แสดงโชวร์ะบ าใตน้ ้าท่ีมีลกัษณะของการน าเสนอความสวยงามและท่วงท่าลีลาของขา โดยการถอด
แม่พิมพจ์ากร่างการของมนุษยเ์พื่อใหมี้ความเป็นมนุษยม์ากท่ีสุด 

วเิคราะห์องค์ประกอบทางทศันธาตุ 

ลกัษณะของการสร้างรูปทรงในงานช้ินน้ี เป็นการสร้างรูปทรงของขาคนเสมือนจริง 1 คู่ 
ใชแ้ค่บางเส้ียวส่วนของร่างกายคนเพื่อเพิ่มจุดเด่นให้กบัลายท่ีอยูบ่นช้ินงาน โดยลกัษณะของขานั้น
อยูใ่นท่าทางท่ีก าลงัพอ้ยเทา้อยูเ่หมือนการโชวล์วดลายท่ีอยูบ่นขา 
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ลายท่ีอยู่บนขาเป็นลายสักท่ีปัจจุบันมีคนนิยมสักกันทั่วไปโดยเลือกลายต่างๆมาจัด
องคป์ระกอบใหอ้ยูบ่นขาทั้งสองขา้ง 

สีทีใช้ในงานเป็นการท าสีให้มีความเสมือนสีผิวของคนและในลายสักก็มีสีสันทัว่ไปตาม
แบบของการสัก ส่วนตดัตรงตน้ขาของงานมีการท าสีแดงลงไป 

ปัญหาจาการสร้างสรรค์ 

จากการวิเคราะห์ผลงาน ด้านการน าเสนอเร่ืองความงามของลายนั้นในตัวงานยงัไม่
สามารถน าเสนอให้เห็นถึงเร่ืองความงามของลายสักไดช้ดัเจนมากนัก และการท าสีแดงท่ีอยู่ตรง
ส่วนตดัของขานั้นท าให้ตวังานนั้นเหมือนมีนัยยะถึงเร่ืองของความเป็นมนุษย์แฝงอยู่ จึงท าให้
ผลงานช้ินน้ีดูแลว้มีความหม่ินเหม่ท่ีจะหลุดออกจากความตอ้งการท่ีจะส่ือถึงเร่ืองความงามของรอย
สักโดยท่ีไม่ตดัสินถึงความเป็นมนุษย ์

 

ภาพที ่24 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน ขาลาย 
 ขนาด  30 x 25 x 75 ซ.ม. 
 เทคนิค  ไฟเบอร์กลาส 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที ่2 

ช่ือผลงาน “ หลงัลาย  ” 

ในผลงานช้ินน้ี ยงัคงน าเสนอโดยใชเ้ส้ียวส่วนของร่างกายคนอยู ่ในช้ินน้ี ไดเ้ลือกใชส่้วน
ของหลงัมาน าเสนอและเขียนลายสักท่ีมีลกัษณะของความสมดุลกนัทั้งสองฝ่ัง ลงไปบนแผ่นหลงั 
โดยลายท่ีใชจ้ะเป็นลายท่ีบ่งบอกถึงความลึกลบัดา้นมืด ในการท าสีงานช้ินน้ีจะเลือกใช้สีเป็นพาส
เทลใหอ้อกแนวป๊อป 

วเิคราะห์องค์ประกอบทางทศันธาตุ 

ลกัษณะของรูปทรงคนในช้ินน้ี เป็นการน าเสนอความงามของลายสักท่ีอยู่บนแผ่นหลงั 
โดยมีการน าแผน่หลงัท่ีมีรูปแบบเหมือนเดิมมาท าซ ้ ากนัเป็น 4 ช้ิน  

ลายสักท่ีอยูบ่นหลงัมีการจดัวางใหล้ายมีความสมดุลกนัทั้งสองฝ่ัง 

 “ ดุลยภาพ เป็นคุณลกัษณะส าคญัของเอกภาพ ดุลยภาพโดยทัว่ไปหมายถึงการถ่วง
น ้ าหนกั หรือแรงปะทะท่ีเท่ากนั แต่ในทางศิลปะ ดุลยภาพมีความหมายรวมไปถึง
ความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆในรูปทรงหน่ึง หรือใน

งานศิลปะช้ินหน่ึง 1”  

โดยใชเ้ส้นแกนของกระดูกสันหลงัเป็นตวัแบ่งความสมดุลของทั้งสองขา้ง 

  “ เสน้แกนเป็นโครงสร้างท่ีเห็นไม่ไดด้ว้ยตา แต่เห็นไดด้ว้ยจินตนาการ ภาพท่ีมีดุลย
ภาพ คือ ภาพท่ีมีรูปทรงอยูใ่นเส้นแกนด่ิงหรือมีรูปทรงเท่าๆกนัอยู ่2 ขา้งของเส้น
แกนด่ิง ”2 

การท าสีงาน แผ่นหลงัทั้ง 4 ช้ินนั้นจะมีสีท่ีแตกต่างกนัรวมทั้งลายท่ีอยู่บนแผ่นหลงัด้วย 
โดยสีท่ีใชจ้ะเป็นสีท่ีมีลกัษณะของท่ีเป็นสีอ่อนหรือท่ีเรียกวา่สีพาสเทลคือ สีในวรรณะต่างๆ ท่ีเกิด
จากการเอาสีขาวมาผสม เพื่อลดความเขม้ขน้ของเน้ือสีลง  

การติดตั้งงานเป็นการจดัวางให้มีลกัษณะของการซ ้ าของจ านวนงาน งานจึงมีลกัษณะเป็น
ศิลปะแนวป็อป อาร์ต 

                                                           
1 ชลูด น่ิมเสมอ. องคป์ระกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2553, 166. 
2 ชลูด น่ิมเสมอ. องคป์ระกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2553, 164. 



33 
 

“ ป็อป อาร์ต (Pop Art) มาจากภาษาองักฤษวา่ "Popular Art" ซ่ึงแปลวา่ ศิลปะท่ีเป็น
ท่ีนิยม การเคล่ือนไหวของป๊อปอาร์ตในอเมริกาและองักฤษเกิดข้ึนใน ค.ศ.1950 
โดยน าแรงบนัดาลใจมาจากแนวความคิดของสงัคมบริโภค และความนิยมในสังคม
มาสร้างเป็นงานศิลปะเช่น การ์ตูน รูปโฆษณาสินค้า รูปถ่ายดาราภาพยนตร์ท่ี
ประชาชนคลัง่ไคล ้ตวัอกัษรหรือหนงัสือข าขนั ป้ายโฆษณาตามทางหลวง เคร่ืองรับ
วทิย ุโทรทศัน์ ถว้ยพลาสติค กระป๋องเบียร์ กระป๋องโคล่า ไอศกรีมซนัเดย ์ฮอทด็อก 

และแฮมเบอร์เกอร์ ” 3 

ปัญหาจากการสร้างสรรค์ 

 จากการวเิคราะห์ผลงาน ลวดลายท่ีอยูบ่นแผน่หลงันั้นมีความสอดคลอ้งกนัมากกวา่ผลงาน
ช้ินท่ี 1 โดยวิธีการน าเสนอในรูปแบบน้ีท าให้ทั้งลายและแผ่นหลงัมีความสัมพนัธ์กนั โดยท่ีไม่มี
อยา่งใดอยา่งหน่ึงโดดเด่นกวา่กนั 

 

ภาพที ่25 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน หลงัลาย 
 ขนาด  131 x 167 x 131 ซ.ม. 
 เทคนิค  ไฟเบอร์กลาส  

                                                           
3 sites.google.com/site/popart20thcentury, ป๊อป อาร์ต (Pop Art) ศิลปะคริสต์ศตวรรษที ่

20 [ออนไลน์], เขา้ถึงไดจ้าก https://sites.google.com/site/popart20thcentury/ 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินที ่3 

ช่ือผลงาน “ M Leg ” 

ในผลงานช้ินน้ียงัคงใชเ้ส้ียวส่วนของร่างกายคนเป็นหลกัเช่นเดิม โดยใชข้าเป็นส่ือ ท่าทาง
ของขานั้นอยูใ่นลกัษณะของอาการอ่าขาออก เพื่อบ่งบอกถึงเร่ืองเพศ ลกัษณะของขาท่ีน ามาใชจ้ะ
เป็นขาของผูห้ญิง และ ผูช้าย โดยจะมีส่วนท่ีเช่ือมต่อกนัอยู่ท่ีส่วนกลาง ลวดลายท่ีใส่ลงไปบนขา
เป็นลายท่ีบ่งบอกถึงสัญลกัษณ์ของอวยัวเพศ โดยใช้ลกัษณะของสัญลกัษณ์ภาพ แทนท่ีจะใช้รูป
ของอวยัเพศของจริง เพื่อลดความโจ่งแจง้ของงานลง สีในช้ินงานมีการท าให้ดูมีความสดใสและมี
สีสันท่ีฉูดฉาดมากข้ึน 

วเิคราะห์องค์ประกอบทางทศันธาตุ 

ลกัษณะของรูปทรงคนในงานช้ินน้ี เป็นการใช้รูปทรงของขาเหมือนกบัช้ินท่ีหน่ึง แต่การ
ใชใ้นคร้ังน้ีเป็นการเอาส่วนขาของเพศชายและเพศหญิงมาเช่ือมต่อกนั ลกัษณะของขาท่ีต่อกนัจะมี
ลกัษณะคลา้ยกบั รูปตวั M  ท่าทางของขาทั้งสองดา้นจะมีลกัษณะอาการของคนท่ีก าลงัถ่างขาออก
เพื่อใหเ้ห็นถึงนยัยะของเร่ืองเพศ 

ลวดลายท่ีอยู่บนขานั้นเป็นการออกแบบลายให้เขา้กบัท่าทางของขา โดยลายท่ีเขียนลงไป
บนขา เป็นลายท่ีบ่งบอกถึงอวยัวะเพศของทั้งเพศหญิงและชาย แต่ลายจะเป็นการใชส้ัญลกัษณ์ภาพ
แทนโดยสัญลกัษณ์ภาพท่ีแทนอวยัวะของเพศหญิงนั้น ใชเ้ป็นรูปของโดนทั ส่วนของเพศชายนั้นใช้
รูปของกลว้ยเป็นภาพแทน 

การท าสีในงาน ส่วนของผวิท าเป็นสีท่ีมีความคลา้ยกบัสีผวิของคน ส่วนสีในลายสักนั้น ใช้
สีท่ีมีความสดใสและสีท่ีฉูดฉาด 

ในการติดตั้งงานนั้นไดมี้การใชเ้สาท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัเตียงนอนขาหยัง่ มาค ้าขาเอาไวเ้พื่อ
แสดงใหเ้ห็นถึงนยัยะเร่ืองเพศมากข้ึน 

ปัญหาจากการสร้างสรรค์ 

 จากการวเิคราะห์ในงานช้ินน้ี มีการเพิ่มเร่ืองราวเขา้ไปในงานโดยใชเ้ร่ืองเพศมาส่ือแต่ยงัไม่
สามารถบอกไดว้า่ตอ้งการส่ืออะไรเก่ียวกบัเร่ืองเพศและเม่ือเร่ิมมีเร่ืองราวเขา้มาในงานท าให้ผลงาน
ในช้ินน้ีไม่เขา้กบัจุดประสงคท่ี์ตั้งไวใ้นตอนแรกคือ การตดัสินคุณค่าของความเป็นมนุษย ์
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ภาพที ่26 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน M Leg 
 ขนาด  60 x 136 x 145 ซ.ม. 
 เทคนิค  ไฟเบอร์กลาส 
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ผลงานศิลปนิพนธ์ช้ินที ่4 

ช่ือผลงาน “ อกลาย ” 

ในผลงานช้ินน้ียงัคงใชเ้ส้ียวส่วนของร่างการคนอยู ่โดยเลือกใชส่้วนดา้นหนา้ตั้งแต่ปากลง
มาจนถึงช่วงทอ้ง ลายท่ีเขียนลงไปเป็นลวดลายของดอกไมแ้ละมีลายของผูห้ญิงซ่อนอยูใ่นจุดต่างๆ 

วเิคราะห์องค์ประกอบทางทศันธาตุ 

ลกัษณะของรูปทรงคนในงานช้ินน้ีเป็นการใชเ้ส้ียวส่วนของคนเช่นเดิม ส่วนท่ีน ามาใชน้ั้น 
เป็นส่วนของดา้นหนา้ตั้งแต่ปากลงไปจนถึงส่วนทอ้ง 

ลายท่ีเขียนลงไปเป็นลายของดอกไมท่ี้แสดงถึงความเป็นผูห้ญิงและในลายยงัมีรูปผูห้ ญิง
ซ่อนอยูใ่นลายของดอกไม ้

สีท่ีใช้ในงานเป็นการท าสีผิวของคนเป็นสีด าทั้งหมด และสีในลายมีการลงสีเพื่อเน้นให้
เห็นเด่นชดัเพียงบางจุด และมีการท าสีใหมี้ความคลุมเครือเพื่อลดความเด่นชดัของลาย 

ปัญหาจากการสร้างสรรค์ 

 ในงานช้ินน้ีไดมี้การลดความเป็นเร่ืองราวของเน้ือเร่ืองลงโดยการซ่อนลายเอาไว ้การจกั
รูปแบบของลายมีความเก่ียวเน่ืองกบัท่าทางของร่างกายคนมากข้ึน แต่ในงานช้ินน้ี เม่ือมีเร่ืองราวเขา้
มาเก่ียวจึงท าใหมี้ความไขวเ้ขวต่อประเด่นท่ีตอ้งกาลน าเสนออยู ่
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ภาพที ่27 ผลงานศิลปนิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
 ช่ือผลงาน อกลาย 
 ขนาด  43 x 29 x 70 ซ.ม. 
 เทคนิค  ไฟเบอร์กลาส 
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บทที ่5 

บทสรุป 

  จากการศึกษาศิลปนิพนธ์หัวขอ้ “ ลวดลายและเรือนร่าง ” นั้น ขา้พเจา้มุ่งเน้นถึงความ
ตอ้งการท่ีจะส่ือสารถึงความรู้สึกในการมองลายสักท่ีอยูบ่นร่างกายของมนุษยใ์นแง่ของความงาม 
และในผลงานแต่ละช้ินจะมีทิศทางเดียวกนัโดยน าเสนอ ลายสักท่ีอยูบ่นตวัคน ความงามของลายสัก
ท่ีมีความสัมพนัธ์กันกับร่างกาย น าเสนอผ่านโครสร้างของรูปทรงเส้ียวส่วนของมนุษย์ ผ่าน
ประสบการณ์และจินตนาการของขา้พเจา้ 

ในการท าศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้ไดเ้รียนรู้ถึงการคน้หาจุดมุ่งหมายของตนท่ีมีต่อเร่ืองท่ี
ข้าพเจ้าสนใจ เรียนรู้วิทีท่ีใช้น าเสนอและวิเคราะห์ออกมาผ่านรูปแบบของงานประติมากรรม 
เทคนิคท่ีน ามาใช ้วธีิการออกแบบรูปทรงและลวดลายท่ีใชอ้ธิบายแนวความคิดของตน 

  ขา้พเจา้ได้คน้ควา้และน าเสนอความเป็นไปได้ในการน าเร่ืองราว 2 มิติ คือลวดลาย มา
น าเสนอผ่านงานประติมากรรมและวิเคราะห์แก้ปัญหาท่ีพบเจอในระหว่างปฏิบัติงานตาม
ประสบการณ์ท่ีขา้พเจา้มี  ขา้พเจา้หวงัว่าศิลปนิพนธ์ชุดน้ีจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผูท่ี้สนใจและเป็น
แนวทางในการพฒันางานสร้างสรรคผ์ลงานต่อไป 
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บรรณานุกรม 

หนังสือภาษาไทย 

ประเทิน มหาขนัธ์. ศิลปะการสักลาย. พิมพค์ร้ังท่ี 1 (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พร้ินต้ิง เฮาส์,    
2534. 

ศาสตราจารยเ์กียรติคุณชลูด น่ิมเสมอ. องค์ประกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2553. 

 

เวบ็ไซต์ 

Art Radar, Korean artist Kim Joon discusses tattoos, taboos and his inspiration – interview 
[ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 16 เมษายน 2559, เขา้ถึงไดจ้า
http://artradarjournal.com/2009/12/02/korean-artist-kim-joon-discusses-tattoos-taboos-
and-his-inspiration-interview/ 

Marc Quinn, Zombie Boy (Rick), 2011, 178h x 56w x 35d cm.ท่ีมา : www.appstate.edu 
[ออนไลน์], เขา้ถึงเม่ือ 16 เมษายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.appstate.edu/~mccrearylj/marcquinn/gallery_zombie.html 

sites.google.com/site/popart20thcentury, ป๊อป อาร์ต (Pop Art) ศิลปะคริสต์ศตวรรษที ่20 
[ออนไลน์], เขา้ถึงไดจ้าก https://sites.google.com/site/popart20thcentury/ 

The Art Ah Xian. Queensland Art Gallery 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 

ช่ือ-นามสกุล   ศาลินี นิยมบูรณะ 
วนัเดือนปีเกดิ  16 มีนาคม 2536  
ทีอ่ยู่ 47/486 ต. บางกรวย อ.บางกรวย. จ.นนทบุรี 11130  
เบอร์โทรศัพท์   087-366-2264 
     
 ประวตัิการศึกษา 
   โรงเรียนสตรีอ่างทอง 
   วทิยาลยัช่างศิลป กรมศิลปากร 
        คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพม์หาวทิยาลยัศิลปากร 
 
ประวตัิการแสดงผลงาน 

2554 -นิทรรศการศิลปกรรมนกัเรียนนกัศึกษาวทิยาลยัช่างศิลป ประจ าปี
การศึกษา 2553 ณ ศูนยก์ารคา้ซีคอนแสควร์ 

2555 -นิทรรศการ “10 step” ณ หอศิลป์คณะจิตรกรรมฯ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

2557  -นิทรรศการ “จากตาเราสู่ใจเขา Art for the blinds” โดยนกัศึกษาภาควชิา   
ประติมากรรมคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์, หอ
ศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร(BACC) 

 -นิทรรศการ “Metro 9 Artขิงขิง” โดยนกัศึกษาคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ ์, สถานีรถไฟฟ้าใตดิ้น พระราม9 (Metro9) 

 - นิทรรศการ “So far so good II” โดยนกัศึกษาภาควชิาประติมากรรม
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์, หอศิลปวฒันธรรมแห่ง
กรุงเทพมหานคร(BACC) ,25 มิถุนายน 2557 
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