
                                                           
 
 
 
 
 

 

ชั่วขณะของดานมืด 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวอัจฉราวรรณ ฟกโต 

 
 
 
 
 
 
 
 

ศิลปนิพนธนี้เปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป (ประติมากรรม) 

ภาควิชาประตมิากรรม 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
ชั่วขณะของดานมืด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวอัจฉราวรรณ ฟกโต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศิลปนิพนธนี้เปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต 
สาขาวิชาทัศนศิลป (ประติมากรรม) 

ภาควิชาประตมิากรรม 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

THE MOMENT OF DARK SIDE 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Miss Uscharawan Fakto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree  
Bachelor of Fine Arts (B.F.A.), Program in Visual Arts  

Department of Sculpture 
The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts  

Silpakorn University 
Academic Year 2013 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหศิลปนิพนธ 
เร่ือง “ช่ัวขณะของดานมืด ” เสนอโดย นางสาวอัจฉราวรรณ ฟกโต เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป กลุมวิชาเอกประติมากรรม 

 
     .............................................................  
            (อาจารยอํามฤทธ์ิ ชูสุวรรณ) 
         คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
     ............/.............................../................. 
 

ผูควบคุมศิลปนิพนธ 
 1. อาจารยลูกปลิว  จันทรพดุซา 
 

คณะกรรมการตรวจศิลปนิพนธ  ............................................................. ประธานกรรมการ     
         (อาจารยไพยันต บรรจงเกล้ียง) 

.........../............................../................. 
 

   ............................................................. กรรมการ   
       (อาจารยนภดล  วิรุฬหชาตะพันธ) 

.........../............................../................. 
 

   ............................................................. กรรมการ      
                                                     (อาจารยจกัรพันธ  วิลาสินีกุล) 

.........../............................../................. 
 

   ............................................................. กรรมการ   
         (อาจารยลูกปลิว  จันทรพุดซา) 

.........../............................../................. 
 

   .............................................................. กรรมการและเลขานุการ    
             (อาจารยณภัทร  ธรรมนิยา)  
   .........../............................../................. 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 
 

หัวขอศิลปนิพนธ  ช่ัวขณะของดานมืด 
ช่ือนักศึกษา  นางสาวอัจฉราวรรณ ฟกโต 
สาขาวิชา  ทัศนศิลป 
ภาควิชา  ประติมากรรม 
ปการศึกษา  2556 

 
 

บทคัดยอ 
 

ในสังคมไทยมีวัฒนธรรมท่ีหลอหลอมใหเกิดความเช่ือท่ีดีงามและแบบแผนการประพฤติ
ปฏิบัติตนในสังคมโดยใหประชาชนปฏิบัติตนอยูภายใตกฎหมายและจารีตประเพณีท่ีถูกตอง  การ
ยอมใหชีวิตดําเนินไปตามกลไกธรรมชาติของเพศสภาพของตนมิไดหมายความวาใหชีวิตดําเนินไป
ตามอารมณความรูสึกเพียงอยางเดียวมนุษยเรายังมีความซับซอนในตัวเองและมีความคิดท่ีแตกตาง
หลากหลาย 

ดวยความสามารถคิดและตัดสินใจใดๆไดแมวาจะปราศจากเหตุผลโดยส้ินเชิงจนบางคร้ังก็
กอใหเกิดความไมพอใจในเพศสภาพในส่ิงท่ีตนเองเปนอยูในความคิดของขาพเจามีความรูสึกไม
พอใจในเพศหญิงของตนเองท่ีมีความออนแอและความออนดอยมากมายนอกจากนี้ยังตองแบก
รับภาระในการดําเนินชีวิตภายใตเพศสภาพนี้ ท้ังการต้ังครรภ การเล้ียงดูบุตร การเปนประจําเดือน 
อีกทั้งยังถูกกําหนดบทบาทในสังคมวาเพศหญิงเปนรองจากเพศชาย ดวยเหตุผลตางๆขางตนนี้ทําให
ช่ัวขณะหนึ่งขาพเจาก็นึกอยากจะกําจัดความออนแอของเพศสภาพนี้ออกไปซ่ึงแนวคิดรังเกียจความ
ออนแอของเพศสภาพตนเองนี้กอใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
 

Thesis Title The Moment of Dark Side 
Name  Miss Uscharawan Fakto 
Concentration Visual Arts 
Department Sculpture 
Academic Year 2013 

 
 

Abstract 
 

Thai culture teaches people to believe in and follow righteous deeds. People must not 
violate the law and compile with customs and tradition. Submissive life due to the law of gender 
does not mean that people have to go with the flow. We are sophisticated creatures. We can think 
for ourselves. 

Because of our abilities to think and make decision, we sometimes act irrationally. There 
are times that we are not satisfied with our gender. From my perspective, I am not satisfied with 
my gender as a female because of our fragility and weakness. Despite of our vulnerability, we are 
born with great responsibilities including pregnancy, parenting and menstruation. We are also 
considered inferior to man. Because of these reasons, sometimes, I wish to remove all of the 
female weakness. My loathing for gender vulnerability inspires me to create this work of art. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ขาพเจาขอรําลึกพระคุณบิดามารดาผูใหกําเนิดอบรมส่ังสอนเล้ียงดูรวมถึงญาติพี่นองทุก
ทานท่ีใหการอุปการะชวยเหลือเล้ียงดูขาพเจาต้ังแตเยาววัยจนเติบโตมาถึงปจจุบันนี้และพ่ีสาวของ
ขาพเจาท่ีคอยชวยเหลือขาพเจาในทุกๆดาน 
 ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ คุณแมณัฐรดา พิมรักษา และพ่ีสาว นางสาววรีวรรณ ฟกโต 
ผูท่ีคอยเปนกําลังใจ และใหการสนับสนุนการเรียนส่ิงท่ีขาพเจารักมาโดยตลอด 
 ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ อาจารยลูกปลิว จันทรพุดซา อาจารยผูควบคุมศิลปนิพนธ  
ท่ีคอยชวยเหลือเอาใจใสดูแลขาพเจาและใหคําปรึกษาในทุกข้ันตอนของการศึกษาศิลปนิพนธมา
โดยตลอด 
 ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทาน ท่ีถายทอดวิชาความรูและอบรมส่ังสอนขาพเจามาจนจบการศึกษา 
 ขอขอบคุณ รุนพี่ เพื่อนๆและรุนนอง ในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมอบมิตรภาพอันดีใหแกขาพเจาตลอดมา สุดทายนี้ขอขอบคุณทุกทานท่ีมี
สวนชวยใหศิลปนิพนธชุดนี้สําเร็จลุลวงในทุกประการ 
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  ช 

คํานํา 
 
 เอกสารฉบับนี้เปนสวนประกอบของผลงานศิลปนิพนธ สาขาวิชาทัศนศิลป กลุมวิชาเอก
ประติมากรรม ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร “ช่ัวขณะของ
ดานมืด” (The Moment of Dark Side) ตามหลักสูตรการศึกษาช้ันปริญญาศิลปบัณฑิต โดยเรียบเรียง
ใหสามารถเขาถึงระบบแนวความคิดและการปฏิบัติอันเปนการสรางสรรคผลงาน 

เนื้อหาในศิลปนิพนธนี้ ขาพเจาไดแรงบันดาลใจมาจาก ตัวตนของตัวขาพเจาเอง รวมถึง
ส่ิงแวดลอมรอบขาง ท่ีทําใหเกิดแรงผลักดันในการสรางสรรคผลงานประติมากรรมช้ินนี้ข้ึนมา ซ่ึงมี
เนื้อหาท่ีขาพเจาไดนําเสนอแงคิดท่ีเกี่ยวของกับอารมณความรูสึกภายในจิตใจของขาพเจา การดิ้น
รน อยากจะหลุดพนจากสภาวะท่ีเปนอยูในช่ัวขณะหนึ่งและความทุกขท่ีเกิดจากภาระท่ีตองแบกรับ
จากเพศหญิงจึงมีการนําเสนอแนวความคิด การตีความรวมถึงข้ันตอนการทํางานของขาพเจา เพื่อ
ส่ือความหมายใหเกิดความเขาใจแกผูชมโดยท่ีผลกระทบท่ีมีตอความคิดเห็นจินตนาการของผูชม
อาจเกิดความคิดเห็นท่ีตรงกันหรือขัดแยงกันกับแนวความคิดของขาพเจาข้ึนอยูกับปจจัยแวดลอม
และทัศนคติของแตละคนที่ตางกันออกไป 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
 มนุษยเรา เกิดมาพรอมเพศสรีระ(Sex) ซ่ึงเปนสภาพทางชีววิทยา ท่ีถูกกําหนดมาโดย
กําเนิด ซ่ึงก็คือเพศ หญิง หรือเพศชาย นั่นเปนส่ิงท่ีไมสามารถเลือกได ซ่ึงเพศสรีระ ก็เปนตัวกําหนด
เพศสภาวะ หรือเพศสภาพ (Gender) โดยเพศสภาวะประกอบไปดวย ความคิด ความเช่ือ และความ
คาดหวังตอพฤติกรรม บทบาท หนาท่ีใหตรงตามความเปนเพศท่ีสังคมกําหนดไว ซ่ึงเม่ือปฏิบัติตอๆ 
กันมา จนบางคร้ังเราอาจหลงลืมและเขาใจผิดวาเปนธรรมชาติได เชน เพศหญิง ตองเปนเพศท่ี
ออนแอ ตองคอยปรนนิบัติสามี ตองออนหวานและนอบนอม เพศชายตองมีความเขมแข็ง มีความ
เปนผูนํา และเปนผูท่ีรับผิดชอบดูแลครอบครัว ดวย นักวิชาการที่เกี่ยวของกับเร่ืองนี้ ไดใหคํานิยาม
ไววา เพศสภาพ เปนส่ิงสรางของสังคม มีเพียงแค “ความเปนหญิง” หรือ “ความเปนชาย” เทานั้น 
ซ่ึงเปนผลมาจากการปลูกฝงกลอมเกลาโดยสังคมและวัฒนธรรม 
 ช่ัวขณะของดานมืด ในที่นี้ของขาพเจา ไดเปรียบเปรยถึง ความรูสึกไมพอใจในเพศสรีระ 
และเพศสภาพของตนเองในช่ัวขณะหนึ่ง ซ่ึงเปรียบความคิดนี้เปนดานมืดในจิตใจของตนเอง เพราะ
การท่ีสังคมและวัฒธรรมเรานั้นมองวาเปนส่ิงท่ีผิด แปลกแยกจากคนหมูมาก  ก็เปรียบเสมือนเปน
ดานมืดดานหนึ่ง ท่ีไมไดรับการยอมรับ ความรูสึกเหลานี้มีผลกระทบตอจิตใจของขาพเจาและ
กอใหเกิดเปนแรงบันดาลใจของแนวความคิดในศิลปนิพนธชุดนี้ 
 
ความเปนมาและความสําคัญของการสรางสรรค 
 เม่ือสังคมโดยรวมมีคานิยมวา การดํารงชีวิตโดยใหเพศสรีระมีความสอดคลองกับเพศ
สภาพนั้นเปนส่ิงท่ีถูกท่ีควร คนสวนใหญจึง เขาใจวา การดํารงชีวิตตามอารมณความรูสึกโดย
แทจริง ท่ีขัดแยงกับเพศสภาพนั้น เปนส่ิงท่ีผิด แตในความเปนจริงนั้น การแสดงออกถึงตัวตน ไม
จําเปนตองสอดคลองกับเพศสรีระเสมอไป จึงเกิดคําคําหนึ่งข้ึนมา ซ่ึงเรียกวา เพศวิถี(Sexuality) ซ่ึง
เพศวิถีนั้นไมไดถูกจํากัดอยูในกรอบท่ีสังคมกําหนดข้ึน แตมีความเกี่ยวของกับอัตลักษณ และเร่ือง
ของความปรารถนาทางเพศมาเกี่ยวของดวย เพศวิถีนั้นคือการแสดงออกตอผูอ่ืน ตามอารมณ
ความรูสึกและความตองการของเรา อยากใหผูอ่ืนเห็นอยางไร ก็แสดงออกตอผูอ่ืนไปอยางนั้น อาจ
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เรียกไดวาเปนการแสดงตัวตนตามความตองการ โดยไมตองสอดคลองกับเพศสรีระท่ีเปนอยูก็ได 
แตเพศวิถีนั้น ไมใชส่ิงท่ีอิสระเสรีแตอยางใด เนื่องจาก ยังมีกรอบของสังคมและคานิยมของคนใน  
สังคม มาจํากัดไว และดวยความไมเทาเทียมกันของสังคม  จึงทําใหเกิดผูคนท่ีมีความตองการพ้ืนท่ี
ของตนเอง จึงดิ้นรน และมีความตองการที่จะหลุดพนจากกรอบของสังคมทั่วไป รวมถึงกลุมคนท่ี
แสดงถึงความไมพอใจใน เพศสรีระของตนเอง 
 
วัตถุประสงคของการสรางสรรค 
 1. เพื่อแสดงทัศนคติของขาพเจา ท่ีมีตอเพศสรีระและเพศสภาพของตนเองท่ีอยูภายใต
จิตใจ  
 2. ขาพเจาตองการมุงเนนการแสดงออกถึงความไมพอใจในเพศสรีระและเพศสภาพของ
เพศหญิง อยากหลุดพนจากส่ิงท่ีเปนอยู ผานการใชรูปทรงของมนุษยท่ีบิดเบ้ียวไมปกติและการใช
อากัปกิริยาทางรางกายของมนุษยผสานกับโครงสรางท่ีไปในทิศทางของเสนโคง ท่ีสามารถบงบอก
ถึงสภาวะอารมณออกมาไดทําใหเกิดเปนประติมากรรมท่ีใหความรูสึกการเคล่ือนไหวของพื้นผิว
และอวัยวะตางๆของรางกาย เชน การยืดการบิดตัว  เพื่อเปนแนวทางการศึกษา และสรางสรรค
ผลงานประติมากรรม ถายทอดจินตนาการของตนเองออกมาในรูปทรงกึ่งนามธรรม  
 
แนวความคิดในการสรางสรรค 
 ตัวขาพเจาไดกําเนิดในประเทศไทยและใชชีวิตในสังคมไทยซ่ึงมีคานิยมหลอหลอมให 
ดําเนินชีวิตตามวิถีท่ีเพศสภาวะกําหนดไวใหดําเนินชีวิตตามเพศสรีระท่ีตนเปนอยู แตในบางคร้ัง 
ตัวของขาพเจาเองไมสามารถดําเนินชีวิตไปตามกรอบของสังคมได และรูสึกทุกขทรมานกับเพศ
สภาวะของตนเอง ขาพเจาจึงเปรียบเปรยดานมืดภายในจิตใจจากส่ิงท่ีเปนอยูกับความกดดันท่ีราย
ลอมของตน กอใหเกิดผลงานประติมากรรมท่ีเปนรูปธรรม จากจินตนาการของขาพเจา  
 
ขอบเขตของการสรางสรรค 
 เพ่ือใหการดําเนินงานมีขอบเขตการคนควาท่ีชัดเจนและตรงกับจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 
ขาพเจาจึงกําหนดขอบเขตของการสรางสรรคไวดงันี ้
 1. ขอบเขตทางดานเน้ือหา (Content)  เร่ืองราวและเน้ือหาสาระของงานนําเสนอถึงการ
สะทอนความเปนตัวเองออกมาจากทัศนคติเม่ือดานมืดในเร่ืองเพศสภาพของตนเองไดเกิดการคิด
กังวลจนเขามาครอบงําในสภาวะ ช่ัวขณะนั้นซ่ึงจะแสดงผลออกมาจากพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
ของมนุษย 
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 2. ขอบเขตทางดานรูปแบบ (Form)  นําเสนอผลงานประติมากรรรมในรูปแบบกึ่ง
นามธรรม (Semi abstract)อากัปกิริยาทางรางกายของมนุษยและลักษณะของรูปทรงกับทัศนธาตุ
เพ่ือใหเกิดผลลัพธท่ีเขากับแนวความคิดไดสอดคลองเพ่ือแทนความหมายใหเกิดผลงานท่ีเปนจริง
จากจินตนาการ 
 3. ขอบเขตทางดานเทคนิค(Technique)  ใชเทคนิค ปนหลอ ไฟเบอรกลาส และปูน
ปลาสเตอร 
 
ขั้นตอนและวิธีการสรางสรรค 
 1. ศึกษาคนควา รวบรวมขอมูล จากส่ือตางๆ การสังเกตตนเองรวมท้ังการคิดวิเคราะหถึง
ส่ิงท่ีตองการนําเสนอและ ในกระบวนการ รูปแบบ เทคนิค  
 2. การทําแบบจําลอง 2 มิติ และ 3 มิติ                                                                                   
 3. ปฏิบัติงานจริงโดยขยายผลงานจากแบบจําลอง 3 มิติ                                                    
 4.ประเมินงานเพื่อการแกไขพัฒนาผลงานใหตรงตามแนวคิดในการสรางสรรค             
 5. การสรุปผลการศึกษาเพื่อเรียบเรียงจัดทําเปนเอกสาร 
 
แหลงขอมูลท่ีใชในการสรางสรรค 
 1.ศึกษาจากการสังเกตตนเองและสิ่งท่ีอยูรอบตัว พฤติกรรมตางๆของมนุษยท่ัวไป                
 2.ศึกษาจากหนังสือเอกสารที่เกี่ยวของ  ส่ือทางอินเทอรเน็ต ขาวสารประจําวันทาง
โทรทัศน                                                                                                                                    
 3.ศึกษาขอมูลจากผลงานศิลปน 
 
อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค 
 สามารถแบงประเภทไดดังนี ้            
วัสดุ-อุปกรณท่ีใชในการขึ้นรูปช้ินงาน (การปนดิน) 
 1. ดินเหนียว 
 2. เคร่ืองมือปน 
 3. ไม 
 4. เหล็กเสน 
 5. เหล็กทอ 
 6. ลวด 
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 7. คีมหนีบลวด 
 8. คอน 
 9. ตะปู  
 10. กิ๊ปหนีบทอ 
วัสดุ-อุปกรณท่ีใชในการทําพิมพ 
 1.ปูนปลาสเตอร 
 2.ใยมะพราว 
 3.ไมไผ 
 4. แผนอลูมิเนียมแบบบาง 
 5. กะละมังสังกะสี 
 6. กรรไกร,มีด,เล่ือย 
วัสดุ-อุปกรณท่ีใชในการหลอ 
 1. เรซ่ิน (Rasin) 
 2. โมโน (Mono) 
 3. อะซิโตน (Acetone) 
 4. ใยแกว (Fiber glass) 
 5. ตัวมวง  (Cobalt) 
 6. ตัวเรง (Hard) 
 7.วาสลีน (Vaseline) 
 8. แปรงทาสี 
 9. ลูกบอลพลาสติก 
 10. มีด 
 11. คัตเตอร 
 12. เหล็กเสน 
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ภาพท่ี1   อุปกรณสําหรับการทําโครงสรางและปนดนิ                            
 

 
 

ภาพท่ี2 วัสด-ุอุปกรณในการทําแมพมิพ 
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ภาพท่ี 3  วัสด-ุอุปกรณในการหลอ 
 

 
 

ภาพท่ี 4  วัสด-ุอุปกรณในการทําสี 
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บทท่ี 2 
 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรคผลงาน 
ท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 
 ขาพเจาไดรับแรงบันดาลใจจากทัศนคติของตนเองความรูสึกจากภายใน เกี่ยวกับความ
ไมสอดคลองของ เพศสรีระ เพศสภาวะและเพศวิถี ของตนเอง เนื่องจากเพศสรีระของขาพเจาซ่ึง
เปนเพศหญิง จึงถูกจํากัดใหตองมีบทบาทไปตามเพศสภาวะของเพศหญิง ตามกรอบท่ีสังคมกําหนด 
และส่ิงแวดลอมรอบขางผลักดันใหเดินไปตามวิถีของเพศหญิง ซ่ึง ตองมีความออนแอ เปนชางเทา
หลัง ดอยกวาเพศชายเสมอ อีกท้ังยังตองแบกรับภาระตางๆที่หลีกเล่ียงไมได เนื่องดวยวา ความเปน
เพศหญิง มีเพศสรีระเปนเพศหญิง ท้ังการต้ังครรภ การดูแลบุตร การเปนประจําเดือน และการมี
รางกายท่ีออนแอบอบบาง ทําใหบางคร้ังขาพเจาเกิดความไมพอใจในเพศสรีระและเพศสภาวะของ
ตนเองและอยากจะหลุดพนจากสภาพท่ีเปนอยู   
 จึงเกิดเปนแรงบันดาลใจใหขาพเจาสรางประติมากรรมท่ีแสดงถึงสภาพรางกายของเพศ
หญิง การนําวิธีการ บิด ยืด จังหวะของการดูดกลืนไปตามสภาพจิตใจท่ีทุกขทรมานจากเพศสรีระท่ี
เปนและภาระหนาท่ีท่ีหลีกเล่ียงไมไดของเพศสรีระนี้ 
 
ทัศนคติท่ีเก่ียวของกับการสรางสรรค 
 ในการสรางสรรคผลงานศิลปะของขาพเจาจุดเร่ิมตนคือ ความคิด จินตนาการ อารมณ
ความรูสึกในตัวขาพเจาเอง หลังจากน้ันไดถายทอดออกมาใหตรงกับความรูสึก และ ความคิด เพื่อ
ส่ือความหมายใหผูชมเขาใจ ทัศนคติของขาพเจาท่ีมีตอเพศสรีระและเพศสภาพของตนเอง โดย
ถายทอดผานอุปกรณและวัสดุท่ีใช การนํารูปทรงและทัศนธาตุตางๆ มาใชใหสอดคลองกับการ
ออกแบบผลงานท่ีสรางจากจินตนาการและความรูสึกของตนโดยใช การบิดเบ้ียวของอวัยวะท่ี
ตองการเนนจุดเดนของตัวผลงาน การดูด กลืน ยืด ของรูปทรง มาประยุกตในการสรางผลงานและ 
สรางความงามเฉพาะตัว โดยใชการบิดเบ้ียวผิดแบบแผนนี้ ทําใหรูปทรงของมนุษยจากปกติ
กลายเปนรูปทรงของเพศหญิงท่ีดูไมสวยงามมองใหเห็นถึงลักษณะของรางกายมนุษยท่ีไมปกติ   
แทนความรูสึกทุกขทรมานและอยากจะหลุดพนในชั่วขณะหน่ึง  ผานผลงานประติมากรรมท่ีมี
เอกลักษณเฉพาะ 
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อิทธิพลท่ีไดรับจากส่ิงแวดลอม 

จากประสบการณและการดําเนินชีวิตของขาพเจา ขาพเจาไดถายทอดความรูสึกนี้ออกมาให
เกิดความสัมพันธของรูปทรง รวมถึงทัศนธาตุตางๆ มาใชในการสรางสรรคผลงาน จากการสังเกต 
ตนเองและความเปนไปของส่ิงแวดลอมรอบขาง 

    อัตลักษณทางเพศและบทบาททางเพศ 

 อัตลักษณทางเพศคือ การท่ีเรารับรูวาเราวาเปนผูหญิงหรือผูชาย ซ่ึงอัตลักษณทางเพศนี้
สามารถกําหนดบทบาทใหแกเรา ทําใหเรารูวาเราควรจะดําเนินชีวิตและดําเนินความสัมพันธกับส่ิง
ตางๆรอบตัวเราอยางไร สําหรับบางคนแลวอัตลักษณทางเพศไมใชเปนส่ิงติดตัวมาต้ังแตเกิดเทานั้น
แตอัตลักษณทางเพศนั้นถูกแวดลอมมาจากโครงสรางทางสังคม ครอบครัว หรือส่ือตางๆหรือ
ส่ิงแวดลอม คอยหลอหลอมใหเกิด อัตลักษณทางเพศนี้ข้ึนมา สวนบทบาททางเพศ (Gender role) 
หมายความถึง ทุก ๆ ส่ิงท่ีเรารูสึก คิด พูด และกระทําตอตนเองและตอผูอ่ืนวาเราเปนผูหญิงหรือ
ผูชาย เพราะฉะน้ัน อัตลักษณทางเพศยอมสงผลใหตัวเราแสดงออกตามบทบาททางเพศท่ีเราคิดวา
เราเปน1 
 บทบาททางเพศของเพศหญิง 
 ในสมัยกอน เพศหญิงมีบทบาทไมมากในสังคมไทย ถูกกีดกันไมใหไดรับการศึกษา อีก
ท้ังยังถูกมองวาออนแอ ตองพึ่งพาเพศชาย เพศหญิงยังตองมีความออนนอมถอมตน เรียบรอย เช่ือ
ฟงบิดามารดาและสามีอีกท้ังเพศหญิงนี้ตองมีบทบาทการเปนแม ตองอุมทอง คลอดบุตร และเล้ียงดู
บุตร และเนื่องดวยความออนแอทางเพศสรีระของเพศหญิงทําใหเพศหญิงถูกมองวาออนแอและถูก
เอารัดเอาเปรียบ บังคับ ขมเหง มาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันนอกจากนี้เพศหญิงยังถูกดูถูกในบาง
สังคมและเช่ือมโยงไปถึงการทารุณกรรมในเพศหญิง เชน ในประเทศจีนสมัยอดีตสามีกลัววา
ภรรยาจะออกไปนอกบานและไดรับความรูพวกเขาไมตองการใหภรรยาเช่ือฟงคนอ่ืนหรือคบคา
สมาคมกับใครจึงหลอกผูหญิงวาใหรัดเทา ยิ่งเทาเล็ก จะยิ่งสวย สามีจะรักจะหลง จึงเกิดคานิยมการ
รัดเทาข้ึน ทําใหเทาของผูหญิงจีนในสมัยกอนผิดรูปราง พิการ และไมสามารถเดินไดอยางสะดวก 
เปนตน 
 เพศสภาวะของเพศหญิงเพศสภาวะ เปนส่ิงท่ีสังคมและส่ิงแวดลอมรอบขางประกอบ
สรางข้ึนหรืออาจเปนคานิยมในสังคม ดังนั้นความเปนหญิงและความเปนชาย จึงเปนส่ิงท่ีสังคม
ประกอบข้ึนมา นอกจากนั้นแลว สังคม ยังมีกระบวนการทําใหเพศหญิงเปนเพศชายถูกทําใหดูราว

                                                            

 1 Haroon.hunter [นามแฝง], อัตลักษณทางเพศคืออะไร และมีความสําคัญอยางไรตอการอยูรวมกันในสังคมพหุ
วัฒนธรรม,  เขาถึงเม่ือ     6 มีนาคม 2557,  เขาถึงไดจาก http://haroon-journalism.blogspot.com/2012/03/blog-post_03.html 
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กับธรรมชาติ เปนส่ิงท่ีธรรมชาติสรางข้ึนโดยแทจริง ผานส่ือประเภทตางๆ เชน ภาพของผูหญิงท่ีอยู
ในเพลง มักจะไดรับการสรางใหเปน “ผูถูกกระทําทางความรัก”  (ดังปรากฏในเพลงท่ีวา “ยอมฉัน
ยอมเจ็บปวด”  “กักขังฉันเถิด กักขังไป”  “ถึงรายก็รักแมรักจะราย”  หรือ  “ไดแตยินยอมรับความ
เจ็บปวด”)  หรือภาพของผูหญิงท่ีเปนนางเอกภาพยนตรฮอลลีวูดสมัยกอน มักตองสวย หวาน และมี
เสนหเยายวนใจ (ดังกรณีของนางแบบ  อลิซาเบธ  เทยเลอร  เกรซ  เคลลี  หรืออิงกริด  เบิรกแมน) 
ดังนั้นสังคมและคนสวนใหญจึงถูกทําใหเขาใจวาเพศหญิงยอมตองเปนเพศท่ีถูกกระทํา ออนแอ 
และบอบบาง ไมสามารถสูเพศชายได อีกท้ังสังคมยังหลอหลอมใหมองวา เพศหญิงตองมี
ความสามารถดอยกวาเพศชายไมสามารถทํางานหรือส่ิงใดๆไดดีเทาเพศชาย 
 กระบวนการสรางความเปนเพศชายและความเปนเพศหญิง (feminity and masculity) 
 คุณลักษณะของแตละเพศท่ีปรากฏไมใชส่ิงท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติแตไดถูกสรางข้ึนโดย
ผานกระบวนการขัดเกลาทางสังคมท่ีซับซอนและซึมซับเขาไปเปนสวนหนึ่งของความเปนตัวตน
ของคนในสังคม ความเปนเพศเปนตัวกําหนดความเปนตัวตน ทักษะ และความสัมพันธท่ีมีตอผูอ่ืน
ของคนในแตละเพศในสังคมปจจุบันการขัดเกลาทางเพศท่ีมีความสําคัญไมนอยกวาครอบครัว 
โรงเรียน หรือกลุมเพื่อน คือ ส่ือตางๆ ไมวาจะเปนนวนิยาย โฆษณา ภาพยนตร ลวนสรางและเสริม
ความเปนหญิงความเปนชายตามประเพณีนิยมไมวาจะเปนเร่ืองคุณคาของสาบริสุทธ์ิความเปน
แมบานแมเรือนผูหญิงกับความสวยความสาวในขณะท่ีผูชายถูกสะทอนควบคูกับการทํางานการ
เปนผูนําความเปนผูกลาในสังคมท่ีเปนเชนนี้จึงไมนาแปลกท่ีคนในสังคมไมวาเพศหญิงหรือเพศ
ชายยังมีคุณลักษณะท่ีดูแตกตางกันและยังมีความเชื่อวาส่ิงเหลานี้เปนปรากฏการณตามธรรมชาติท่ี
เปล่ียนแปลงไมได 
 พัฒนาการของบทบาททางเพศของเด็กหญิงในสมัยใหมยิ่งซับซอนมากข้ึนในดานหนึ่ง
เด็กหญิงจะไปโรงเรียนเพื่อเตรียมตัวอยูในสังคมและวิทยาการท่ีซับซอนแตส่ิงท่ียังอยูในจิตไร
สํานึกของเด็กหญิงท่ีไดรับการสอนจากแมคือความเปนผูหญิงการรักสวยรักงามความเปนแมบาน
แมเรือนผูหญิงท่ีดีคือเพศท่ีออนแอท่ีสามารถใชน้ําตาลบลางความผิดหรือความรูสึกผิด นอกจากนั้น
ความเปนเมียและเปนแมยังพันธนาการผูหญิงใหแสดงบทบาทเหลานั้นซํ้าแลวซํ้าอีก ในขณะท่ีการ
ดําเนินชีวิตของเด็กชายก็ไมตางกันคือการไปโรงเรียน  เพื่อออกสูสังคม  แตเด็กชายจะสามารถสราง
บทบาทของตัวเอง หรือสามารถกลายเปนชายหนุมท่ีมีพื้นท่ีของตัวเองโดยท่ีไมไดผูกโยงหรือยึดติด
กับบทบาทของความเปนพอ  หรือสามี  เหมือนท่ีผูหญิงถูกตรึงดวยวัฒนธรรม 
 กระบวนการขัดเกลาทางสังคม(Socializations)ท่ีสรางความเปนเพศชายและเพศหญิง
สะทอนออกมาในทุกพื้นท่ีของชีวิตประจําวันและพื้นท่ีสาธารณะในพื้นท่ีของชีวิตประจําวัน   เชน  
การทําอาหารในครัวเรือนนั้นการทําอาหารเปนหนาท่ีและบทบาทของผูหญิงในขณะท่ีกาทําอาหาร
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ในโรงแรมหรือรานอาหาร(เชฟ)เปนหนาท่ีของผูชายผูชายมีบทบาทในพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีสรางรายได
เสมอในพื้นท่ีสาธารณะท่ีเปนเร่ืองของการเมืองผูหญิงถูกกีดกันออกจากพ้ืนท่ีเหลานั้นดวยหนาท่ี
ของความเปนแมและภรรยาที่ดีหากภรรยาท่ีไมดูแลสามีและลูก ถือเปนภรรยาท่ีบกพรองตอหนาท่ี
ดังนั้นผูหญิงเหลานี้ตองตอสูอยางมากกับแรงกดดันจากสังคมรอบขางท่ีคาดหวังกับบทบาทท่ีเธอ
ตองแสดงตามสถานภาพท่ีเธอเปนอยู  ซ่ึงเปนเร่ืองท่ีรบกวนและทําลายศักยภาพที่เธอมีเทาเทียมกับ
ผูชาย ดังนั้นจารีตและประเพณีจึงมีความขลังท่ีสามารถสรางใหผูหญิงยุคแลวยุคเลาอยูภายใตกรอบ
อันเดียวกันนี้ 
 ผูหญิงสวนหน่ึงพยายามจะกาวขามพื้นท่ีของการถูกกักขังดวยจารีตและประเพณีเดิมแต
พวกเธอเหลานั้นจะถูกบทลงโทษดวยวิถีประชา เชน ผูหญิงอาจจะไมแตงงานเพราะยังไมเจอคนท่ี
ถูกใจหรือการตองการประสบความสําเร็จในชีวิตการงานแตเธอจะถูกกลาวหาวาเพราะเธอตอง
บกพรองอะไรสักอยางทําใหเธอหาสามีไมได  หรือหากไมไดแตงงานกอนอายุ  30  ผูหญิงเหลานี้จะ
ถูกหาวา  “ข้ึนคาน”  หรือหากผูหญิงบางคนท่ีเกงมากเขามาเลนการเมืองเธอก็จะถูกกลาวหาวา   
“เกงเกินงาม”ซ่ึงนาแปลกดวยซํ้าท่ีวิถีประชาเหลานี้ไมใชเพียงผูชายเทานั้นผูหญิงเกือบท้ังหมดก็ทํา
เชนเดียวกันกับผูหญิงดวยกัน  ดวยเพราะเธอถูกหลอมจนฝกลึก  ดวยแนวคิดและจารีตของสังคมท่ี
พื้นท่ีสาธารณะเปนพื้นท่ีของผูชาย  และความเปนเพศชายคือความเปนหญิง  ยิ่งโดยเฉพาะในสังคม
ท่ีชายเปนใหญ  (Patriarchy)  ผูหญิงจะถูกกีดกันจากพื้นท่ีนี้มากยิ่งข้ึน 
 สาเหตุท่ีผูหญิงเหลานั้นไมสามารถกาวขามพื้นท่ีเหลานั้นออกมาได  ไมใชเพราะ ความ
เปนหญิงและความเปนชายท่ีเปนผลลัพธทางวัฒนธรรมเทานั้นในความเปนจริงนักวิชาการกลุม
หนึ่งบอกวามันไมใชอีกตอไปนั่นเพราะผูหญิงเหลานั้นถูกตรึงดวย“อํานาจ”บทความในผูหญิง
ประสบการณและการเมืองวาดวยเพศภาวะชี้ใหเห็นวาแมวาขบวนการตอสูเพื่อความเสมอภาค
ระหวางเพศชายขอบจะเกิดข้ึนแตมโนทัศนความเปนเพศท่ีมีขอบเขตแนนอนตายตัวไดหยั่งรากลึก
ลงไปในวิธีคิด ซ่ึงไมอาจชวยทําความเขาใจความเปนเพศท่ีเล่ือนไหล ซับซอนได  ขณะเดียวกันเพศ
ภาวะท่ีถูกกดดันใหอยูชายขอบก็ไดมีการตอบโตตอพลังอํานาจท่ีกดลงมาในรูปแบบท่ีแตกตางกัน
ไปและแมวาในสถานการณท่ีผูหญิงมีทางเลือกหรือเสรีภาพแตเสรีภาพนั้นมีเง่ือนไขมีความซับซอน  
และแฝงอยูในความในความสัมพันธอันไมเทาเทียมในสังคม เชน การเลือกท่ีจะเปนโสเภณีเพื่อ
ความกตัญูของผูหญิงลาว เปนตน  นอกจากน้ันยังไดนําเสนอความสัมพันธระหวางกระบวนการ
สรางอัตลักษณของเพศท่ีรับรูและปฏิบัติตามวาทกรรมความสวยของสังคม  ผูหญิงมีสิทธิท่ีจะเลือก
รับและปฏิเสธ หรือสรางวาทกรรมความงามมาตรฐาน  สตรีนิยมมักเช่ือวาบุคคลและประสบการณ
ของบุคคลโดยตัวของมันเองเปนนัยยะทางการเมือง  โดยลืมไปวาบอยคร้ังท่ีการเมืองนั้นๆ ถูกสราง
อยูบนบริบททางสังคมและวัฒนธรรมท่ีนอกเหนือตัวประสบการณนั้นๆเอง  เพศภาวะและการเมือง
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ของเพศภาวะจึงไมใชส่ิงท่ีจะสามารถจํากัดนิยมและจํากัดความไดอยางคงท่ีและถาวรในบริบท
สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
 ดังนั้นจะเห็นไดวาเพศสภาพ(Gender)ของชาย-หญิงเปนเร่ืองท่ีถูกสรางข้ึนมาท้ังจาก 
“วัฒนธรรม”  และ  “อํานาจ” ในการที่จะรักษาสภาพความแตกตางนั้น  ซ่ึงนั้นหมายถึงวา เพศสภาพ
ดังท่ีเปนอยูก็มิไดเปนส่ิงท่ีสถิตยไมเปล่ียนแปลงและ "เปนธรรมชาติ" ดังนั้นชาย-หญิง ก็อาจจะมี
เพศสภาพท่ีเปล่ียนแปลงไปไดความเปนเพศชายและความเปนเพศหญิงจะเปนวาทกรรมท่ีถูกร้ือ
ถอนและสรางข้ึนใหม (Deconstructed  and  reconstructed) ไดตลอดเวลา นอกจากนั้นวาทกรรมนี้
ยังเล่ือนไหลตามพื้นท่ี(Space)และเวลา (Time) ท่ีตางไปออกข้ึนอยูกับวาผูหญิงในศตวรรษท่ี  21 จะ
เขาใจถึงความแตกตางอันเกิดมาจากการสรางทางสังคม(Socializations)และสรางความหมายใหม
ของตัวเธอภายใตสถานการณแหงความเปนจริงไดเพียงใดซ่ึงนั้นมันรวมไปถึงความพรอมทาง
ความคิด ความรู และการเปดพื้นท่ีของการเปล่ียนแปลงระบบโครงสรางสังคม  ซ่ึงหากไมเปนความ
ฝนจนเกินไปคงมีโอกาสไดเห็นผูหญิงในพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีความสามารถไมถูกจํากัดแคเพศสภาพ2 
 
อิทธิพลท่ีไดรับจากผลงานศิลปกรรม                                                          

                    ศิลปนท่ีมีอิทธิพลทางความคิดของขาพเจาคือ  ทอร่ี แฟร (Tory Fair)  ขาพเจามีความ

ช่ืนชอบท่ีตัวศิลปนเองไดทํางานโดยการนําเ ร่ืองของตนเองมาทํางานศิลปะ  ในผลงาน

ประติมากรรมของเขา มีความโดดเดนในการใชวัสดุท่ีใหความรูสึกไดโดดเดนและชัดเจน ผลงาน

ของศิลปนเปนการผสมผสานระหวางส่ิงท่ีเปนธรรมชาติ เปนความเปนจริง กับจินตนาการของเขา

เอง ซ่ึงทําใหเกิดผลงานท่ีท้ังแตกตางและมีความสวยงามอยางเชนวิธีการนําเสนอการติดต้ังผลงาน

เขากับหอศิลปท่ีแสดงงาน ขาพเจาไดแรงบันดาลใจจากแนวคิดนี้ มาสรางสรรคงานประติมากรรม

ของขาพเจาซ่ึงเปนการผสมผสานระหวาง ความสมจริงในดานกายภาพของมนุษยและความรูสึกนึก

คิดในจินตนาการของขาพเจา นอกจากน้ีขาพเจายังไดรับอิทธิพลจากเทคนิคการจัดวางทาทางของ

รูปทรง และการใชรางกายของมนุษยเพื่อเขามาส่ือสารถึงอารมณความรูสึกจากการแสดงออกทาง

ทาทางอัปกัปกิริยาตางๆของมนุษยไดดี 

 

                                                            

 2 เย็นจิตร  ถิ่นขาม, ความเปนเพศหญิงและความเปนเพศชาย,  เขาถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2557,  เขาถึงไดจาก 
http://www.gotoknow.org/posts/357826 
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ภาพท่ี 5   ผลงานศิลปน Tory Fair, In the Wall : 2012  , Fiberglass, Aluminium and wax 

ท่ีมา : Tory Fair, In the Wall, accessed March 7, 2014, available from  
http://toryfair.com/home.html 
               

                 กีกี สมิธ (Kiki Smith) ศิลปนอีกทานหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอความคิดของขาพเจาคือ กีกี สมิธ 

(Kiki Smith) เปนศิลปนอเมริกันท่ีจัดเปนศิลปนกลุมเรียกรองสิทธิสตรี การเคล่ือนไหวทางศิลปะ

ของเธอเร่ิมตนในคริสตศตวรรษท่ี 20 โดยใชรางกายของเธอเปนศิลปะยอมสีท่ีส่ือถึงความสําคัญ

ทางการเมือง การรอบทําราย  การรับรองอารมณของผูหญิง  และปญหาทางสังคมท่ีซอนเง่ือน  งาน

ของเธอท่ีเปนท่ีรูจักกันดีท่ีสุด  คือ ประติมากรรมดานการสรางวัตถุ  และภาพวาดตาม

อวัยวะ  รูปแบบ การเคล่ือนท่ี และระบบประสาทของมนุษย ขาพเจามีความสนใจในผลงานของ กีกี 

สมิธ (Kiki Smith) เพราะผลงานของเธอสวนใหญมักจะทําประติมากรรมโดยใชรางกายของผูหญิง

เปนส่ือกลางในการส่ือถึงอารมณความรูสึกโดยปนรางกายผูหญิงอยางสมจริง ไมไดใชความ

สวยงามเกินจริงของรางกายในจินตนาการมาแตงเติม ทําใหส่ือสารถึงอารมณความรูสึกไดอยางดี 

อีกท้ังยังมีการใชสีท่ีดูเปนธรรมชาติในผลงาน ทําใหผลงานแฝงดวยความรูสึกหดหู และความทุกข

ท่ีผูชมสามารถสัมผัสถึงได และผลงานของเธอยังมีการใชพื้นผิวในงานคอนขางหยาบ ซ่ึงทําใหเกิด

เสนหในความรูสึกท่ีถูกผานสงจากศิลปนสูคนดู ผลงานของขาพเจาก็ไดรับอิทธิพลจากจุดนี้เพื่อ

นํามาทําใหผลงานสามารถส่ืออารมณไดมากข้ึนอีกดวย 
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ภาพท่ี6   ผลงานศิลปน Kiki Smith, Tale, wax, pigment and paper-mache                                                                     
ท่ีมา : Kiki Smith , Tale, accessed March 7, 2014, available from  
http://www.learn.columbia.edu/courses/fa/htm/fa_ck_smith_k_1.htm 
 
 

 



 
14 

 

 
 

บทท่ี 3 
 

ขั้นตอนและกระบวนการสรางสรรค 
 

ขั้นตอนการประมวลความคิด 

 ทําการสังเกตในพฤติกรรมของตนเอง ศึกษาลักษณะทาทางของมนุษยและอวัยวะตางๆ
จากขอมูลในหนังสือและอินเทอรเน็ต  การใชภาษาทางประติมากรรม แลวคิดวิเคราะหอากัปกิริยาท่ี
แสดงออกและดูเร่ืองขอบเขตอยางชัดเจนของประเด็นหลักท่ีตองการจะส่ือเปาหมายของการ
สรางสรรคมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 

การวิเคราะหขอมูล เพื่อการประมวลความคิด 

1.การวิเคราะหจากขอมูลนามธรรม 

             1.1 ขอมูลจากการสังเกตในพฤติกรรมของตนเอง เชน การใชรูปทรงของมนุษยใน

งาน คือตองใชลักษณะของรางกายเพศหญิงอยางไรเพื่อใหสามารถจินตนาการจากประสบการณได 

       1.2 ขอมูลจากศิลปนและเอกสารตางๆ เชนวรรณกรรมและหนังสือศิลปะ 

2. การวิเคราะหขอมูลใหเปนรูปธรรม 

                          2.1 วิเคราะหเร่ืองวิธีการสรางสรรคโดยการนําภาษาทางประติมากรรมมาใชท่ีให
ความรูสึกของ จังหวะ การดึง ดูด กลืน หมุน บิด ยืด  การนําทัศนาตุมาใชเชน การเอียง ต้ัง  เฉียง  
ทิศทาง 
                          2.2 วิเคราะหอากัปกิริยาท่ีแสดงออก เชน การทําตัวคดงอของรางกาย การเกร็งตัว 

การบิดตัว 

                          2.3 วิเคราะหวิธีการการสรางรูปทรงทัศนธาตุ เชน การเอียง ต้ัง  เฉียง  ทิศทาง 
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การแสดงออกทางทัศนศิลป 
                เสน (Line) เปนส่ิงท่ีมีผลตอการรับรู เพราะทําใหเกิดความรูสึกตออารมณและจิตใจของ
มนุษย เสนเปนพื้นฐานสําคัญของศิลปะทุกแขนง เพื่อถายทอดส่ิงท่ีเห็นและส่ิงท่ีคิดจินตนาการให
ปรากฎเปนรูปภาพหรือรูปทรง 
 1.เสนเฉียง ใหความรูสึกไมม่ันคง เคล่ือนไหว รวดเร็ว แปรปรวน 

    2. เสนโคง ใหความรูสึกออนไหว สุภาพออนโยน สบาย นุมนวล เยายวน 
    3. เสนโคงกนหอย ใหความรูสึกเคล่ือนไหว การคล่ีคลาย ขยายตัว มึนงง 

 รูปทรง ( Form ) หมายถึงโครงสรางของส่ิงตางๆ ประกอบดวยดาน 3 ดาน  คือ ดาน
กวาง ดานยาว ดานหนาหรือความลึก เรียกวารูป 3 มิติ เรามองไมเห็นเสนขอบของวัตถุ แตเราเห็น
รูปไดจาก ความลึกของเสน  สี  แสง  และเงา   ถาวัตถุนั้นมีปริมาตรเราจะเห็นเปนรูป  3  มิติ  
 1. รูปทรงจากธรรมชาติ ( Natural  Form )  หมายถึง  รูปทรงท่ีเกิดจากส่ิงมีชีวิตใน
ธรรมชาติ เชน  คน  สัตว   พืช โดยการนํามาถายทอดเปนงานศิลปะในลักษณะ 3 มิติ รูปทรง
ประเภทนี้จะใหความรูสึกมีชีวติ 
 2.รูปทรงอิสระ  ( Free form ) หมายถึง รูปทรงท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือมนุษย
สรางข้ึนไมมีโครงสรางเปนมาตรฐานแนนอนเหมือนรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงจากส่ิงมีชีวิต 
ไดแก  รูปทรงของกอนหิน   กอนกรวด  ดิน   หยดน้ํา  กอนเมฆ  เปลวไฟ  คล่ืนน้ํา   คล่ืนทราย 
                 บริเวณวาง (Space) หรือ ชองไฟ  หมายถึง บริเวณท่ีเปนความวางไมใชสวนท่ีเปน

รูปทรง หรือเนื้อหา  ในการจัดองคประกอบใดก็ตามถาปลอยใหมีพืน้ท่ีวางมากและใหมีรูปทรง

นอย  การจัดนัน้จะใหความรูสึกอางวาง โดดเดี่ยว ในทางตรงกันขาม ถาใหมีรูปทรงมากหรือเนื้อหา

มาก โดยไมปลอยใหมีพืน้ท่ีวางเลยกจ็ะใหความรูสึกอึดอัด คับแคบ  ดังนั้นการจดัวางในอัตราสวน

ท่ีพอเหมาะก็จะใหความรูสึกท่ีพอดีทําใหไดภาพท่ีไดสัดสวนงดงาม 

หลักการออกแบบและองคประกอบของการออกแบบ 

1 .ความสมดุล หรือ ดุลยภาพ หมายถึง น้ําหนักท่ีเทากันขององคประกอบ  ไมเอนเอียงไป
ขางใดขางหนึง่    ในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดขีอง สวนตาง 
ๆ ในรูปทรงหนึ่ง หรืองานศิลปะช้ินหนึ่ง  การจัดวางองคประกอบตาง ๆ   ลงใน งานศิลปกรรมนั้น
จะตองคํานึงถึงจุดศูนยถวง ในธรรมชาตินั้น  ทุกส่ิงส่ิงท่ีทรงตัวอยูได โดยไมลมเพราะมีน้ําหนัก
เฉล่ียเทากันทุกดานฉะนั้น  ในงานศิลปะถามองดูแลวรูสึกวาบางสวนหนักไป แนนไป หรือ 
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เบา  บางไปก็จะทําใหภาพนัน้ดูเอนเอียง และเกิดความ รูสึกไมสมดุลเปนการบกพรองทางความ
งาม  ดุลยภาพในงานศิลปะ มี  2 ลักษณะ คือ           

                    1.1 ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซาย
ขวาเหมือนกัน คือ การวางรูป ท้ังสองขางของแกนสมดลุ เปนการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบ
นี้ใน ทางศิลปะมีใชนอยสวนมากจะใชในลวดลายตกแตง ในงานสถาปตยกรรมบางแบบ หรือ ใน
งานท่ีตองการดุลยภาพท่ีนิ่งและม่ันคงจริง ๆ 

             1.2 ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบซาย

ขวาไมเหมือนกัน มักเปน การสมดุลท่ีเกิดจาการจัดใหมของมนุษย ซ่ึงมีลักษณะท่ีทางซายและขวา

จะไม เหมือนกันใชองคประกอบท่ีไมเหมือนกัน  แตมีความสมดุลกัน  อาจเปนความสมดุลดวย 

น้ําหนกัขององคประกอบ หรือสมดุลดวยความรูสึกก็ได การจัดองคประกอบ ใหเกดิความ สมดุล

แบบอสมมาตรอาจทําไดโดย  เล่ือนแกนสมดุลไปทางดานท่ีมีน้ําหนกัมากวา หรือ เล่ือนรูปท่ีมี

น้ําหนกั  มากวาเขาหาแกน จะทําใหเกดิความสมดุลข้ึน หรือใชหนวยท่ีมีขนาดเล็กแตมีรูปลักษณะ

ท่ีนาสนใจถวงดุลกับรูปลักษณะ  ท่ีมีขนาดใหญแตมีรูปแบบธรรมดา 

2.จังหวะลีลา  หมายถึง  การเคล่ือนไหวท่ีเกดิจาการซํ้ากันขององคประกอบ เปนการซํ้าท่ี
เปนระเบียบ จากระเบียบ    ธรรมดาท่ีมีชวงหางเทาๆ กัน มาเปนระเบียบท่ีสูงข้ึน ซับซอนข้ึนจนถึง
ข้ันเกิดเปนรูปลักษณะของศิลปะโดยเกิดจาก การซํ้า ของหนวย หรือการสลับกันของหนวยกับ
ชองไฟ หรือเกิดจาก การเล่ือนไหลตอเนือ่งกันของเสน สี รูปทรง หรือ น้ําหนกั    

รูปแบบๆ หนึง่ อาจเรียกวาแมลาย  การนําแมลายมาจัดวางซํ้า ๆ   กันทําใหเกิดจังหวะและ
ถาจัดจังหวะใหแตกตางกนัออกไป ดวยการเวนชวง หรือสลับชวง ก็จะเกดิลวดลายที่แตกตางกัน
ออกไป ไดอยางมากมาย แตจังหวะของลายเปน จังหวะอยางงาย ๆ ใหความ รูสึกเพยีงผิวเผิน และ
เบ่ืองาย เนื่องจากขาดความหมาย เปนการรวมตัวของส่ิงท่ีเหมือนกนั    แตไมมีความหมายในตัวเอง 
จังหวะท่ีนาสนใจและมีชีวติ ไดแก การเคล่ือนไหวของ คน สัตว การเติบโตของพืช    การเตนรํา
เปนการเคล่ือนไหวของโครงสรางท่ีใหความบันดาล ใจในการสรางรูปทรงท่ีมีความหมาย 

3.สัดสวน หมายถึง  ความสัมพันธกันอยางเหมาะสมระหวางขนาดของ องคประกอบท่ี
แตกตางกัน ท้ังขนาดท่ีอยู    ในรูปทรงเดยีวกันหรือระหวางรูปทรง และรวมถึงความสัมพันธ
กลมกลืนระหวางองคประกอบท้ังหลายดวย ซ่ึงเปนความ    พอเหมาะพอดี ไม มากไมนอย ของ
องคประกอบท้ังหลายท่ีนํามาจัดรวมกัน ความเหมาะสมของสัดสวนอาจ พิจารณา
จาก    คุณลักษณะดังตอไปนี้ 
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                 3.1  สัดสวนท่ีเปนมาตรฐาน จากรูปลักษณะตามธรรมชาติ ของ คน สัตว  พืช 
ซ่ึงโดยท่ัวไปถือวา สัดสวนตาม  ธรรมชาติ  จะมีความงามที่เหมาะสมท่ีสุด หรือจากรูปลักษณะท่ี
เปนการ สรางสรรคของมนุษย เชน Gold Section เปนกฎในการ  สรางสรรครูปทรงของกรีก ซ่ึงถือ
วา "สวนเล็กสัมพันธกับสวนท่ีใหญกวา  สวนท่ีใหญกวาสัมพันธกับสวนรวม"  ทําใหส่ิงตาง ๆ ท่ี
สรางข้ึนมีสัดสวนท่ีสัมพันธกับทุกส่ิงอยางลงตัว 

                  3.2  สัดสวนจากความรูสึก  โดยท่ีศิลปะน้ันไมไดสรางข้ึนเพื่อความงามของ
รูปทรงเพียง อยางเดยีว แตยังสรางข้ึน เพื่อแสดงออกถึง  เนื้อหา เร่ืองราว ความรูสึกดวย  สัดสวนจะ
ชวย เนนอารมณ ความรูสึก ใหเปนไปตามเจตนารมณ และเร่ืองราวท่ีตองการ เนนท่ีความรูสึก 
ดังนั้น รูปลักษณะจึงมีสัดสวนท่ีผิดแผกแตกตางไปจากธรรมชาติท่ัวไป 

4. เอกภาพ  หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกนัขององคประกอบศิลปท้ังดาน
รูปลักษณะและดานเน้ือหา  เร่ืองราวเปนการประสานหรือจัดระเบียบของสวนตาง ๆใหเกิดความ
เปน หนึ่งเดยีวเพื่อผลรวมอันไมอาจแบงแยกสวนใดสวนหน่ึงออกไป 

การสรางงานศิลปะ คือ  การสรางเอกภาพข้ึนจากความสับสน  ความยุงเหยิง  เปนการจัด
ระเบียบ และดุลยภาพ ใหแก ส่ิงท่ีขัดแยงกนัเพื่อใหรวมตวักันได โดยการเช่ือมโยงสวนตาง ๆให
สัมพันธกันเอกภาพของงานศิลปะ มีอยู  2 ประการ คือ 

                4.1 เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกทีมีจุดมุงหมายเดียว 
แนนอน และมีความเรียบงายงานช้ินเดียวจะแสดงออกหลายความคิดหลายอารมณไมได จะทําให
สับสนขาดเอกภาพ และการแสดงออกดวยลักษณะ  เฉพาตัวของศิลปนแตละคน ก็สามารถทําให 
เกิดเอกภาพแกผลงานใด 

               4.2 เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอยางมีดุลยภาพ และมีระเบียบของ
องคประกอบ ทางศิลปะ เพื่อใหเกิด เปนรูปทรงหนึ่งท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณของ
ศิลปน ออกไดอยางชัดเจน เอกภาพของรูปทรง เปนส่ิงท่ี สําคัญท่ีสุดตอความงามของผลงานศิลปะ 
เพราะเปนส่ิงท่ีศิลปนใชเปนส่ือในการแสดงออกถึงเร่ืองราว ความคิด และอารมณ ดังนั้นกฎเกณฑ
ในการสรางเอกภาพในงานศิลปะเปนกฎเกณฑเดยีวกันกบัธรรมชาติ   
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ขั้นตอนการแสดงออกทางรูปธรรม 

จากการวิเคราะหขอมูลแลว นํามาผสมผสานใหเกิดรูปทรงท่ีมีเสนโครงสรางรับกันและจัด

องคประกอบใหลงตัวแลวนํามาสรางแบบรางสองมิติและสามมิติเพื่อใชสําหรับขยายงานจริง 

 
 

ภาพท่ี 7    ภาพแบบราง 2 มิติ 

 
 

ภาพท่ี 8    ภาพแบบราง 2 มิติ 
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 ภาพท่ี9   ภาพแบบราง 2 มิติ 

 

ภาพท่ี10   ภาพแบบราง 2 มิติ 
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ภาพท่ี11   ภาพแบบราง 2 มิติ 

 

ภาพท่ี12    ภาพแบบราง 2 มิติ 
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ภาพท่ี13   ภาพแบบราง 2 มิติ 

 

ภาพท่ี14   ภาพแบบราง 2 มิติ 
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ภาพท่ี15   ภาพแบบราง 2 มิติ 

 

ภาพท่ี16   ภาพแบบราง 2 มิติ 
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ภาพท่ี17  ภาพแบบราง 3 มิติ 

 

   

ภาพท่ี18  ภาพแบบราง 3 มิติ 
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ภาพท่ี 19   ภาพแบบราง 3 มิติ 

 

 

  

ภาพท่ี 20  ภาพแบบราง 3 มิติ 
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ภาพท่ี 21   ภาพแบบราง 3 มิติ 

 

 

ภาพท่ี 22    ภาพแบบราง 3 มิติ 
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ภาพท่ี23    ภาพแบบราง 3 มิติ 

 

ภาพท่ี24    ภาพแบบราง 3 มิติ 
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ขั้นตอนการแสดงออกดวยเทคนิควิธีการ 

                  ขาพเจาไดเลือกใชเทคนิคการหลอดวยไฟเบอรกลาสเพราะมีคุณสมบัติท่ีคงทนและ

แข็งแรง เปนวสัดุท่ีตอบสนองตอผลงานท่ีปนจากดินเหนียวไดดี  การใชไมปนโดยการวัดสัดสวน

ของอวัยวะตางๆ  การทําใหเกิดระนาบท่ีไปในทิศทางเดยีวกัน ทําพืน้ผิวใหเกิดเสนท่ีหยาบจากเสน

ของไมปนเพื่อใหเกิดความรูสึกถึงน้ําหนักมือของขาพเจาและการตกแตงผิวดวยวิธีการใชมือ ไมปน 

ฟองน้ํา จากนัน้ก็ตามดวยข้ันตอนการทําแมพิมพโดยการใชปูนปลาสเตอรเปนวัสดแุลวหลอดวย   

เรซ่ินออกมาเปนตัวผลงานทําการตกแตงผิวเพิ่มเติมสวนท่ีมีจุดบกพรองไดและสามารถตกแตงสีได

ตามตองการ 

ขั้นตอนในการทํางาน 

1. การข้ึนดินเหนียว 

             1.1 นําทอเหล็กมาวัดขนาดและเช่ือมติดกันเพื่อท่ีจะทําโครงสรางภายในของการปนดิน

เหนียวตามแบบรางสามมิติ แลวผูกไมใหเปนกากบาทเพ่ือนํามายึดติดกับตัวโครงสรางเหล็กท่ีทําไว

ในจุดท่ีตองการเพื่อใชร้ังน้ําหนักของดนิเหนยีว  

             1.2 ทําการยึดโครงสรางใหติดกับฐานโดยการนํากิ๊บหนีบทอเหล็กมายึดตรงสวนลางฐานใช

ตะปูและนอตหัวเกลียวยึดเขาดวยกนั 

             1.3 นําดินท่ีนวดไวมาปนติดตามไมกากบาทใหท่ัว จากนั้นเติมปริมาณดินใหเต็มตาม

โครงสรางเพื่อวัดสัดสวนของโครงสรางท่ีออกแบบไวใหไดขนาดท่ีไมผิดเพืย้น 

             1.4 หม่ันวัดขนาดของโครงสรางและปรับสัดสวนจนไดในสัดสวนท่ีตองการ 

             1.5 เก็บรายละเอียดของเสนรอบนอกระนาบตางๆ และสวนท่ีตองการเนน เชนชวงของ

กลามเนื้อ พื้นผิว 

2. การทําแมพิมพปูนปลาสเตอร 

2.1ตัดแผนอลูมิเนียมยาวประมาณ 1.5 นิ้ว กวางประมาณ 2 เซนติเมตร ไวตามจํานวนท่ี

ตองการ เพื่อใชสําหรับกั้นแมพิมพ 
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2.2 นําแผนอลูมีเนียมท่ีตัดไวมาปกลงบนดินท่ีขีดเสนแบงแมพิมพ 

2.3 สลัดน้ําปูนบนผิวดินจนท่ัว แลวท้ิงปูนไวจนปูนแข็งตัว 

2.4 นําปูนท่ีผสมไปพอกอีกช้ัน ใหหนาจนเสมอแผนอลูมีเนียมท่ีกั้นไว แลวปลอยไวจนปูน

แข็งตัว แลวจึงใชมีดขูดใหเห็นตะเข็บของแมพิมพท่ีกั้นไว 

2.5 นําไมไผมาดามตามแนวรอบนอกของช้ันผิวแมพิมพแลวเช่ือมติดกันดวยใยมะพราวท่ี

ชุปปูนแลว เพื่อใหแมพิมพไมแตกหักออกจากกัน 

2.6 ถอดแมพิมพในสวนท่ีกั้นตะเข็บไวแยกออกจากตัวพิมพแม เพื่อนําดินและโครงสราง

ดานในออก 

2.7 เม่ือนําดินและโครงสรางออกจนหมดแลว ก็นําแมพิมพท้ังหมดไปทําความสะอาดเพ่ือ

ลางดินท่ีติดอยูตามซอกท่ีเปนรายละเอียดออกใหหมด 

3. การหลอไฟเบอรกลาส 

3.1 นําแมพิมพท่ีชําระลางดินเสร็จแลวมาตากใหแหง แลวนํามาประกบเขาท่ีเดิม เพื่อ

ปองกันแมพิมพเคล่ือนหรือบิดออกจากกัน 

3.2 แยกแมพิมพออกมาทีละสวน แลวนํามาทาวาสลีน 3 รอบ เพื่อปองกันไมใหปูนติดกับเร

ซ่ินในข้ันตอนถัดไป 

3.3 เม่ือวาสลีนหมาดไดท่ี แลวจึงนําเรซ่ินผสมกับทัลค่ัมไว มาทาลงบนแมพิมพของแตละ

สวน 

3.4 เม่ือเรซ่ินท่ีทาไวแข็งตัว ทาเรซ่ินอีกช้ันหนึ่ง ท้ิงไวสักครู ในขณะท่ีเรซ่ินกําลังคอยๆ 

แข็งตัว จึงนําใยแกวท่ีตัดไวมาวางลงบนแมพิมพท่ีทาเรซ่ินไวช้ันแรก แลวจึงซับใหใยแกวติดกับ

เนื้อเรซ่ินใหท่ัว เพื่อเปนเนื่อเดียวกันกับเรซ่ินท่ีทาไว ซ่ึงเม่ือนําเรซ่ินมาซับดวยใยแกวก็จะไดช้ินงาน

ท่ีหลอดวยไฟเบอรกลาส 

3.5 เม่ือซับใยแกวครบจนหมดทุกช้ินสวนแมพิมพ แลวจึงนําเสนเหล็กมาวางในสวนที่ตอง

ดามพิมพแม เพื่อใหผลงานมีความแข็งแรง ไมแตกหักงาย 

3.6 ตัดขอบตามแนวแมพิมพแตละช้ิน เพื่อประกบแมพิมพแตละช้ินเขาดวยกัน 

3.7 ทาเรซ่ินลงบนขอบของแมพิมพแตละช้ินแลวนํามาประกบกับแมพิมพ ในระหวาง

ประกบแมพิมพจําเปนตองรัดลวดทุกคร้ังเพื่อไมใหแมพิมพเคล่ือน 
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3.8 เม่ือประกบแมพิมพจนครบแลว รอในสวนท่ีทาเรซ่ินตามขอบไวใหแหงประมาณ 1 คืน 

แลวจึงทุบพิมพท่ีเปนปูนออก 

3.9 เม่ือทุบปูนออกจากช้ินงานท่ีหลอเสร็จแลว นําช้ินงานออกมาทําความสะอาดในสวนท่ี

มีเศษปูนเกาะติดอยู แลวปลอยไวใหแหงประมาณ 1 คืน 

3.10 เม่ือช้ินงานแหงสนิทแลว นํามาขัดแตงตะเข็บรอยตอ และอุดรอยตางๆ แลวจึงแตงผิว

ตัวงานเปนลําดับสุดทาย 

4.ข้ันตอนการทําสี 

4.1 ทําความสะอาดช้ินงานดวยปมลม 

4.2 ฉีดเปรสีขาวขุนเพื่อทําการรองพ้ืนผิวใหเนยีน 

4.3 รองพื้นดวยสีอะคลิลิกสีเนื้อจากนัน้ตามดวยสีท่ีเขมกวาเก็บรายละเอียดเนนสวนตาม

กลามเนื้อชวงขา ชวงกระดูกสันหลัง แลวนาํสีท่ีออนกวาปดทับไลแสงเงา 

5. ข้ันตอนการทําฐานติดต้ังผลงาน 

5.1 วัดขนาดของตัวงานในจดุท่ีตองการวางลงบนฐาน 

5.2 ออกแบบรูปทรงของแทนโดยวัดแตละดานใหมีความสมดุลกัน 

5.3 ทาสีเทาออนท่ีตัวฐาน ติดต้ังผลงานบนฐาน 

 
 

ภาพท่ี 25   ภาพข้ันตอนการเช่ือมเหล็กเพื่อทําโครงสรางในการปนดินเหนียว 
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ภาพท่ี26   ภาพเม่ือทําโครงสรางเสร็จ 
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ภาพท่ี 27   ภาพข้ันตอนระหวางการปนดินเหนียว 

 

   

ภาพท่ี 28    ภาพการปนดินเหนียวท่ีเสร็จสมบูรณ 
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ภาพท่ี 29   ทําแมพิมพดวยปูนปลาสเตอร 

 

  

ภาพท่ี 30  ภาพพิมพแมจะมีขนาดท่ีใหญท่ีสุดและช้ินสวนอ่ืนๆจะนํามาประกบกันเม่ือทําการหลอ 
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ภาพท่ี 31     ภาพเม่ือทําการหลอเสร็จทําการขัดแตงพืน้ผิวตัวผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 32     ภาพทําการทาสีตกแตงรายละเอียดท้ังหมด 
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ภาพท่ี 33   ภาพข้ันตอนการทําแทนเพื่อวางผลงาน 

 

 

ภาพท่ี 34    ภาพทําการติดต้ังผลงาน ณ หอศิลปทองพระโรง  มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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บทท่ี 4 
 

การพัฒนาการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
 

 งานศิลปนิพนธ “ช่ัวขณะของดานมืด”ไดผานกระบวนการศึกษาอยางมีระบบ โดย
ทดลองการสรางสรรคในวิธีการตางๆอยางตอเนื่อง ซ่ึงการสรางสรรคผลงานออกมาไดสมบูรณ นั้น
มีการศึกษาคนควา ทดลอง ท้ังดานความคิด รูปแบบ และวิธีการ การแกปญหาตางๆ อยางตอเนื่อง 
ซ่ึงมาจากการสรางสรรคดังนี้ 
 
 การสรางสรรคผลงานระยะกอนศิลปนิพนธ (Terminal Project) 
 ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะท่ี 1 
               ในระยะแรกของการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธของขาพเจา ยังมีเนื้อหาและเร่ืองราว
ของแนวความคิดท่ียังไมลงตัวเทาท่ีควร ซ่ึงแนวทางของผลงานตองการแสดงออกถึงแนวคิดท่ีไม
พอใจในเพศสภาพของตนเอง ความทุกขทรมานและอยากจะหลุดพนจากเพศสรีระท่ีเปนอยู ซ่ึง
แนวคิดนี้มีท่ีมาจากอารมณความรูสึกของตัวขาพเจาเอง เร่ิมแรก ขาพเจาไดศึกษาสรีระของมนุษย 
และนํามาผนวกกับจินตนาการของตนเอง ดวยตัวขาพเจาเองรูสึกวาความทุกขทรมาน และการดิ้น
รนอยากหลุดพนในจินตนาการของขาพเจา ถาใชการบิดเบ้ียวหรือการทําใหผิดรูปราง การดูดกลืน 
จะสามารถส่ือสารความรูสึกของขาพเจาออกมาได  นอกจากนี้ขาพเจายังใชเทคนิคการจัดวางใหผล
งานใหมีความแปลกแตกตางและใชการปนสรีระของเพศหญิงโดยปนตามท่ีออกแบบไวคือการพุง
ตัวลงมาสูดานลางแลวมวนเขาตัวเองจะสังเกตไดท่ีปลายขาไดช้ีข้ึน ไมเนนความสมจริงทาง
กายภาพของมนุษย   
ปญหาในการสรางสรรคผลงานระยะกอนศิลปนิพนธ 
 ดวยการคิดออกแบบรางในคร้ังนี้คิดไวหลายอยางและยังไมเกิดความชํานาญกับวัสดุท่ีใช
พอสมควร ทําใหระยะแรกของการสรางสรรคผลงาน ไมคอยราบร่ืน ปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ในข้ันแรก
ของการปนดินเพราะในระหวางการทํางานไดเกิดดินแตกข้ึนเนื่องจากโครงสรางท่ีไมแข็งแรง  
รูปทรงของผลงานควบคุมยากเกิดความเทียบกันระหวางท่ีตัวขาพเจาทํางานท่ีเปนดานลบแตผลท่ี
ออกมายังดูไมชัดเจน เม่ือลงมือทําจริงงานท่ีออกมาผลจึงไมคอยสอดคลองกับท่ีคิดไว 
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ผลงานกอนศิลปนิพนธ ระยะท่ี 2 
 เม่ือในระยะแรกของการสรางสรรคผลงาน ขาพเจาไดหาวิธีแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน และได
เรียนรูจากปญหาที่เกิดข้ึน รูปแบบผลงานเร่ิมชัดเจนมากข้ึน แนวความคิดเดียวกับระยะแรก แตมี
รูปแบบท่ีชัดเจนกวา ซ่ึงในชวงแรกจะเปนการคนควาทดลองสรางสรรคผลงานใหสอดคลอง และ
เหมาะสมกับเนื้อหาและแนวความคิดของขาพเจามากท่ีสุด จึงทําใหกระบวนการสรางสรรคของ
ขาพเจา พัฒนามาอยางตอเนื่อง ทําใหการสรางสรรคผลงานในชวงนี้ มีความสอดคลองกับเนื้อหา
และแนวความคิดของขาพเจามากข้ึน 
 

 

 
 
ภาพท่ี 35   ภาพผลงานระยะกอนศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน    “  หมุนวนกับความเศรา  ” 
 เทคนิค ปูนปลาสเตอร 
  ขนาด         40 X 120 X 120 ซม. 
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ภาพท่ี 36   ภาพผลงานระยะกอนศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน    “  หมุนวนกับความเศรา  ” 
 เทคนิค ปูนปลาสเตอร 
  ขนาด         40 X 120 X 120 ซม. 
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ภาพท่ี 37   ภาพผลงานระยะกอนศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน    “กลืนกิน”   
 เทคนิค ไฟเบอรกลาส 
  ขนาด         70 X 80 X 120 ซม. 
 

 
 

ภาพท่ี 38   ภาพผลงานระยะกอนศิลปนิพนธ ช้ินท่ี 2 
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การสรางสรรคผลงานระยะศิลปนิพนธ (Thesis Project) 
   ผลงานศิลปนิพนธ เปนการนําเอาเร่ืองราว เนื้อหาสาระ รวมถึงอารมณ ความรูสึก การ
ทดลองสรางสรรคอยางตอเนื่อง จากผลงานระยะกอนศิลปนิพนธ ซ่ึงมีการพัฒนาปรับปรุงและแก
ไชปญหาตางๆ เพื่อใหผลงานศิลปนิพนธเกิดความสมบูรณท่ีสุด  
                1.  ผลงานระยะศิลปะนิพนธชวงท่ี 1 
 ผลงานศิลปนิพนธในชวงนี้ ไดรับการคนควา ทดลอง วิเคราะห แกไขขอบกพรองตางๆ 
จากผลงานกอนศิลปนิพนธ  ท้ังในดานเทคนิคการสรางสรรคและการออกแบบผลงาน เพื่อให
ผลงานมีความสอดคลองกับแนวความคิด ความรูสึก ทัศนคติและจุดมุงหมายของ ขาพเจา ท่ีตองการ
จะแสดงออกมาอยางชัดเจน โดยใชรูปรางสรีระของมนุษย มัดกลามเน้ือของมนุษย ผนวกกับ
ความรูสึกนึกคิด ตามจินตนาการของขาพเจา  ออกแบบผลงานใหมีความสวยงามของรูปทรงมาก
ข้ึน ยากข้ึน แตใหความแปลกใหมกับผลงาน ระยะนี้มีปญหาท่ีเกิดข้ึนคือ เนื่องดวยการออกแบบ
ผลงานท่ียาก จึงทําใหยากตอการสรางสรรคผลงาน ในระยะแรกเม่ือข้ึนโครงผลงาน ทําใหเกิด
ปญหาดินท่ีข้ึนโครงสรางไวถลมลงมา เพราะการใชน้ําหนักของผลงานท่ีไมสมดุล ยากตอการทรง
ตัวของผลงาน  น้ําหนักมากอยูดานบน น้ําหนักนอยอยูดานลาง และโครงท่ีสรางไวรองรับน้ําหนัก
ไดไมดีพอ 
 2.  ผลงานระยะศิลปนิพนธชวงท่ี 2 
 ขาพเจาไดพัฒนาเทคนิคและกระบวนการสรางสรรคงาน โดยการขึ้นโครงใหมใหมี
ความแข็งแรงทนทานและสามารถรองรับน้ําหนักของผลงานไดมากข้ึน ข้ึนโครงใหมีตัวยึดดิน
มากกวาเดิม ยึดไดแนนข้ึน และจัดวางน้ําหนักของโครงสรางใหสมดุลกวาเดิม โดยการนําเอา
น้ําหนักมาก ถวงไวท่ีดานลางของผลงาน ทําใหเม่ือปน งานทรงตัวไดดี ไมถลมลงมา  
รูปแบบผลงานในชวงนี้มีความชัดเจนและตรงกับแนวคิดของขาพเจา โดยผลงานศิลปะนิพนธนี้มี
แนวความคิดของ ภาระท่ีตองแบกรับตามเพศสรีระของตน เขามารวมดวย ทําใหแนวคิดของผลงาน
ชัดเจน และ ลึกซ้ึงยิ่งข้ึน โดยออกแบบผลงานใหมีขาท่ีเรียวเล็กเสมือนขาเพศหญิง แตดานบน มี
ความคดงอ เหมือนกําลังแบกรับบางอยาง ซ่ีโครงมนุษยท่ีชัดเจนตรงชวงลําตัวดานบนใหแสดงออก
ถึงความลําบาก ลักษณะของ ตนขามีความปูดนูนของกลามเน้ือ ส่ือใหเห็นถึง ความหนักกับภาระท่ี
ตองแบกรับจากดานบน และมีความยืดของหนาอกเพศหญิง ถวงลงมาท่ีขา เพื่อใหรูสึกถึงความ
หนักหนวงและแบกรับ ชัดเจนยิ่งข้ึน ชวงเทาของประติมากรรม คลายกับเทาท่ีกําลังกาวเดินอยาง
ยากลําบาก เหมือนเทาของคนท่ีตองแบกรับของท่ีหนักไวแลวกาวเดิน ผลงานศิลปะนิพนธชวงนี้จึง
มีความชัดเจน ซับซอนของแนวความคิดและรูปแบบมากข้ึน แตดวยปญหาของเวลาท่ีจํากัด และ
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รายละเอียดท่ีมากของผลงาน ทําใหเสียเวลากับผลงานชวงแรกมาก ไมสามารถเก็บรายละเอียดได
อยางครบถวนตามท่ีคิดไว 
 3.  ผลงานระยะศิลปนิพนธชวงท่ี 3 
               ผลงานศิลปนิพนธชวงท่ี3 มีการใชสีเพื่อใสแสงเงาและความสมจริงใหกับผลงาน ทํา
ใหผลงานมีความชัดเจนยิ่งข้ึน ใหความรูสึกนาสนใจและดึงดูดมากข้ึน โดยใชสีชมพู ผสมสีเหลือง 
สีเนื้อ และสีน้ําตาล เพื่อความสมจริง ใชสีขาวเพื่อใสแสง ทําใหผลงานส่ือสารความรูสึกออกมาไดดี 
และเม่ือสรางฐานใหผลงาน ทําใหผลงานทรงตัวไดดียิ่งข้ึนและดูเปนเอกภาพมากข้ึนและสมบูรณ 
 ปญหาในการสรางงานระยะศิลปนิพนธ 
 การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธของขาพเจาในคร้ังนี้ เปนการพัฒนาและสรางสรรคไป
พรอมๆกัน สําหรับปญหาในการปฏิบัติงานศิลปนิพนธในครั้งนี้คือนําเสนอเร่ืองเดิมแตจะทํา
อยางไรใหผลงานมีความแตกตางในขอคิดและ เทคนิคเดิมไดไมนาเบ่ือทําใหผลงานมีความกาวหนา
ยังไมเปนไปตามตองการ 
 การแกปญหาขาพเจาคือรวบรวมขอมูลและประสบการณ เกี่ยวกับเนื้อหาขอมูลท่ีตองการ 
คนควา ทําใหเกิดจินตนาการใหมๆรวมไปถึง องคประกอบของผลงานใหมีความนาสนใจมากข้ึน
จากปญหาในการสรางสรรคท้ังหมดนี้ ขาพเจาไดพยายาม ปรับปรุงแกไข เพื่อใหผลงานเสร็จ
สมบูรณ โดยใช ความคิด เทคนิค วิธีการที่อิสระสรางสรรคตามจินตนาการ ใหผลงานมีความ
สมบูรณมากข้ึน 
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ภาพท่ี 39   ภาพผลงานศิลปนิพนธ ดานขาง 
 ช่ือผลงาน    “  ภาระไมมีวันส้ินสุด  ” 
 เทคนิค ไฟเบอรกลาส 
  ขนาด           80 X 120 X 160 ซม. 
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ภาพท่ี 40  ภาพผลงานศิลปนิพนธ ดานมุมส่ีสิบหาองศา 
 ช่ือผลงาน    “  ภาระไมมีวันส้ินสุด  ” 
 เทคนิค ไฟเบอรกลาส 
  ขนาด           80 X 120 X 160 ซม. 
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ภาพท่ี 41   ภาพผลงานศิลปนิพนธ ดานขาง 
 ช่ือผลงาน    “  ภาระไมมีวันส้ินสุด  ” 
 เทคนิค ไฟเบอรกลาส 
  ขนาด           80 X 120 X 160 ซม. 
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ภาพท่ี 42   ภาพผลงานศิลปนิพนธ ดานหลัง 
 ช่ือผลงาน    “  ภาระไมมีวันส้ินสุด  ” 
 เทคนิค ไฟเบอรกลาส 
  ขนาด           80 X 120 X 160 ซม. 
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บทท่ี 5 
 

บทสรุป 
 
     โครงการศิลปนิพนธท่ีขาพเจานําเสนอ มีเนื้อหาเร่ืองราวเกี่ยวของ กับความไมพอใจ
และการดิ้นรนอยากหลุดพนจากเพศสภาพท่ีเปนอยู โดยการถายทอดผานผลงานประติมากรรม ซ่ึง
นําเนื้อหาเร่ืองราวท่ีแสดงถึง ความทุกขทรมานในการแบกรับภาระของเพศสภาพของตนเอง ความ
รังเกียจในเพศสภาพและเพศสรีระของตน  อยากจะหลุดพนจากสภาวะนี้ในชวงเวลาหนึ่ง มาเพ่ือ
แสดงแนวคิดของงาน จุดประสงคหลักของงาน คือตองการแสดงใหเห็นถึง อารมณความรูสึกของ
ขาพเจา ซ่ึงเปนความทุกขทรมานกับเพศสรีระของตน ผานรูปแบบประติมากรรม ในตัวผลงานตาง
ไปจากสภาพรางกายมนุษยปกติ และนําอิริยาบถตางๆมาผสมผสานกับจินตนาการของขาพเจา ใน
การสรางสรรครูปทรง  ซ่ึงขาพเจาคิดวาขาพเจาจะถายทอดทัศนคติและจินตนาการของขาพเจา จาก
นามธรรมไปสูรูปธรรมได  โดยนําเอาความรูสึกและแรงบันดาลใจท่ีมีตอขาพเจา มาถายทอดเปน
ผลงานประติมากรรมท่ีทําใหรูสึกและสัมผัสไดถึงทัศนคติและแนวความคิดของผลงานศิลปนิพนธ
ชุดนี้  
 ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวา ผลงานของขาพเจาและหนังสือศิลปนิพนธเลมนี้ จะเปน
ประโยชนแกทานผูท่ีสนใจในงานประติมากรรม ไมมากก็นอย 
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