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วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีจุดประสงคท่ี์จะสร้างสรรคผ์ลงานทางประติมากรรม 4 ช้ิน เพื่อ

ตอ้งการแสดงออกให้เห็นถึง สภาวะทางอารมณ์ในช่วงเวลาของความคิด ค านึงถึงบุคคลท่ีเรารัก 
จากการจินตนาการภาพของความทรงจ าข้ึนมาใหม่ โดยใชเ้ร่ืองราวจากสภาพแวดลอ้ม วิถีชีวิต ของ
แม่ท่ีมีความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่าย ความรัก ความผกูพนั ความอบอุ่น ของแม่และกระผม ผา่นการเยบ็
ปักวสัดุส าเร็จรูป (ผา้ซ่ิน) น ามาเช่ือมต่อกนัให้เกิดเป็นรูปทรงทางประติมากรรม ในฐานะท่ีเป็นผู ้
สร้างสรรค์ กระผมไดใ้ชท้ศันคติ แนวคิด การสร้างรูปทรง การคล่ีคลายอารมณ์ความรู้สึกออกมา
เป็นผลงาน เพื่อน าไปเสนอต่อสาธารณชน 

กระผมหวงัวา่ วทิยานิพนธ์ เร่ือง รูปทรงจากความทรงจ าของฉนัและแม่ ฉบบัน้ีจะเป็น
ประโยชน์ใหก้บับุคคลท่ีสนใจในเน้ือหา วธีิคิด และสามารถน าไปต่อยอดความคิดสร้างสรรคต่์อไป 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

55002210 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : RELATIONSHIP, MEMORY, IMAGINATION, WARMTH 

MR. Artit RHATREE : FROM A MEMORY OF ME AND MY MOTHER Thesis 
advisor : Assistant Professor Adirek Lohakul 

  
The purpose of this thesis is to create 4 sculptures to express emotional state at the 

time of remembrance of the beloved from an imaginary new memory inspired by the 
environment, way of life of the mother who lives a simple life, affection, relationship and warmth 
between my mother and me through the embroidery (sarong). These aspects are delicately 
connected to form the shape of the sculpture. As the creator, I have applied the attitudes, concept 
of the shape formation and emotional release to inspire production of the sculpture to be offered 
to the public. 

I do hope the thesis “From a memory of me and my mother” would be useful for 
persons who have an interest in the same content and conception for their further creativity.  
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บทที ่1 

บทน า 

 โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์จะสามารถจดจ าส่ิงท่ีท าให้ตนสนใจมนุษย์จะระลึกถึง
เหตุการณ์ในอดีต เป็นเพราะเหตุการณ์นั้นเป็นส่วนส าคญัและเช่ือมโยงมาถึงชีวิตในปัจจุบนัของเรา 
ดงันั้นการล้ือฟ้ืนความหลงัท่ีผ่านมา จึงเป็นการเพิ่มพูนความหมายใหม่ให้กบัช่วงเวลาในปัจจุบนั 
มนัเป็นความหมายท่ีต่างไปจากตอนท่ีเหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนจริง ความทรงจ าจึงเป็นประสบการณ์ท่ี
ปราศจากความทุกขแ์ละความตรึงเครียดใดๆ 
 จากประสบการณ์ท่ีไดเ้กิดข้ึนกบัตวัขา้พเจา้โดยตรง เม่ือขา้พเจา้ตอ้งยา้ยถ่ินฐานเพื่อมา
ศึกษาและท างานในเมืองสถานท่ีแตกต่างไปจากเดิม ไดพ้บกบัสังคมใหม่และส่ิงแวดลอ้มใหม่ ท่ี
เต็มไปด้วยผูค้นมากหน้าหลายตาและต่างถ่ินฐานต่างเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมเมืองท่ีต้องด้ินลน
แข่งขนักนั เพื่อตามกระแสสังคมเมืองท่ีมีการพฒันาทางดา้น วตัถุและเทคโนโลยีอยา่งไม่จบส้ิน จน
ท าใหต้นเองนั้นหลงลืมความเป็นตวัตน ลืมวฒันธรรม ประเพณี วถีิชีวติอนัดีงาม และความรักความ
อบอุ่นของคนในครอบครัว ในขณะเดียวกนัขา้พเจา้รู้สึกว่าสภาพแวดลอ้มในสังคมใหม่นั้นส่งผล
กระทบต่อตวัขา้พเจา้ ทั้งทางกาย อารมณ์ จิตใจ จนท าให้เกิดภาวะของความคิดค านึง ถึงบุคคลอนั
เป็นท่ีรักในท่ีน้ีบุคคลท่ีขา้พเจา้รักนั้นคือ แม่  ซ่ึงภาวะของความคิดถึงนั้นสามารถเกิดข้ึนจากการท่ี
เราพบเห็นขา้วของเคร่ืองใช ้เช่น ผา้ซ่ิน ผา้ขาวมา้ หมอน อุปกรณ์ในการเล้ียงดูบุตร และภาพการท า
กิจกรรมต่างๆของคนในชนบทผา่นทางส่ือต่างๆ ยิ่งเป็นเคร่ืองกระตุน้ให้ขา้พเจา้นึกถึงความทรงจ า
ในอดีต และดึงเอาความทรงจ าท่ีดี มาใชป้ลอบประโลมตวัเองในยามท่ีเกิดความทุกขใ์จ 
 ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี ท าให้ขา้พเจา้เกิดแรงบนัดาลใจในการท่ีจะ
สร้างสรรคผ์ลงานทางประติมากรรม เพื่อตอบสนองความรู้สึกนึกคิดภายในตวัขา้พเจา้ และเป็นการ
สนบัสนุนให้ตนเองและบุคคลท่ีละถ่ินฐานมาโดยเฉพาะคนหนุ่มสาวให้ตระหนกัและเห็นคุณค่า
ของ ความรัก ความอบอุ่น ความเอ้ืออาทรของคนท่ีเรารัก รวมไปถึงวถีิชีวติท่ีเรียบง่าย ประเพณี และ
วฒันธรรมอนัดีงาม 
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ความเป็นมาและความส าคัญของการสร้างสรรค์ 

 สายสัมพนัธ์ของครอบครัวระหวา่งแม่และลูกนั้น เป็นความผูกพนัท่ีลึกซ้ึงและบริสุทธ์ิ 
ท่ีไม่เคยมีบุคคลใด ไม่เคยได้รับหรือสัมผสัความผูกพนัของบุคคลอันป็นท่ีรัก ข้าพเจ้าเช่ือว่า
ความสัมพนัธ์และความผกูพนัน้ีเป็นความสัมพนัธ์ระยะแรกท่ีจะสามารถน าไปสู่ความสัมพนัธ์อ่ืนๆ
ในอนาคต เม่ือเรามีพื้นฐานของความสัมพนัธ์ท่ีดีจากบุคคลอนัเป็นท่ีรักแล้ว เราก็จะสามารถ
น าไปใชใ้นการด ารงชีวติเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองเตือนสติในยามท่ีเรามีความทุกขใ์จ 
 แต่ในสภาพสังคมในปัจจุบนันั้นไดมี้ความเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีการพฒันา
ทางดา้นวตัถุ เทคโนโลยี ความเจริญกา้วหนา้อยา่งไม่ส้ินสุด อีกทั้งบุคคลท่ีตอ้งจากถ่ินฐานบา้นเกิด
เพื่อเข้ามาศึกษา เล่าเรียนหรือท างานในเมืองท่ีมีการพฒันาทางด้านวตัถุมากไป จนบางคร้ัง 
ส่ิงแวดลอ้มในบริบทของสังคมเมือง อาจท าให้บุคคลนั้นหลงลืมความเป็นตวัตน ลืมวิถีชีวิตท่ีเรียบ
ง่าย ลืมความผกูพนัระหวา่งตนเองและครอบครัว 
 จากผลกระทบดงักล่าวท าใหข้า้พเจา้เกิดแรงบนัดานใจ ในการสร้างสรรคผ์ลงานในคร้ัง
น้ีผา่นวธีิการทางประติมากรรม โดยใชก้ารเยบ็ปักวสัดุส าเร็จรูป (ผา้ซ่ินอีสาน) เช่ือมผูกกนัระหวา่ง
รูปทรงและแสดงใหเ้ห็นถึงความทรงจ า ความผกูพนัของแม่และขา้พเจา้ 
 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 1.ตอ้งการแสดงใหเ้ห็นสภาวะทางอารมณ์ในช่วงเวลาของความคิด ค านึงถึงบุคคลท่ีเรา
รัก ผา่นการจินตนาการภาพของความทรงจ าข้ึนมาใหม่ โดยใชเ้ร่ืองราวจากสภาพแวดลอ้ม วิถีชีวิต
ของแม่ท่ีมีความเป็นอยูอ่ยา่งเรียบง่าย 
 2.เพื่อคน้หาความหมายถึงความรักความผูกพนัระหวา่งแม่และขา้พเจา้ผา่นประเด็นใน
แง่มุมและช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั 
 3.เพื่อสร้างสรรค์ความหมาย ความรู้สึก ดว้ยการรวมรูปทรงท่ีเป็นหน่วยย่อยๆ น ามา
ประสาน เช่ือมต่อ ทกัทอ เย็บปัก โดยใช้วสัดุท่ีผ่านการใช้งานแลว้น ามาสร้างรูปทรงข้ึนใหม่ ให้
เห็นถึงความหมายของวสัดุ 
 4.ขา้พเจา้ตอ้งการท่ีจะดึงเอาสภาวะของความทรงจ าดงักล่าวน ามาสร้างเป็นรูปทรงเพื่อ
ขยายความ หรือเพิ่มพูนความหมายในช่วงเวลาในปัจจุบนั 
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สมมุติฐานของการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ชุด จากความทรงจ าของฉนัและแม่ มีสมมุติฐานเชิงความคิด 
และสมมุติฐานเชิงรูปแบบโดยสังเขปดงัน้ี 

สมมุติฐานเชิงความคิด 

 ในเร่ืองของการจากถ่ินฐานบา้นเกิดของคนจากหลากหลายกลุ่ม ท่ีไดเ้ขา้มาศึกษาเล่า
เรียนหรือเขา้มาท างานในสถานท่ีใหม่นั้น  อาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงการด ารงชีวิต เพื่อให้เขา้กบั
บริบทในพื้นท่ีในปัจจุบนั ซ่ึงการปรับเปล่ียนในคร้ังน้ีอาจส่งผลให้บุคคลนั้นหลงลืมความเป็น
ตวัตน ลืมวถีิชีวติท่ีเรียบง่าย ประเพณีและวฒันธรรมอนัดีงาม  
 ตอ้งการท่ีจะส่ือให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ในมุมมองของความรักระหว่างขา้พเจา้กบัแม่  
โดยแสดงใหเ้ห็นถึงความเรียบง่าย ความผกูพนั ความรัก อนัเกิดจากภาวะของความคิดถึงกนั ซ่ึงเกิด
จากส่ิงเลา้ต่างๆ เช่น ขา้วของเคร่ืองใชท่ี้มีส่วนคลา้ยครึงกนักบับุคคลท่ีเรารักใช ้ผา้ซ้ิน หมอน เปล
ญวน หรือขา้วของท่ีใช้ระหว่างแม่กบัลูก ทั้งหมดน้ีลว้นเป็นส่ิงท่ีมากระตุน้ให้เกิดภาวะของความ
คิดถึง 
 ข้าพต้องการท่ีจะดึงเอาความทรงจ าท่ีเคยผ่านช่วงเวลาดังกล่าว น ากลับมาเพิ่มพูน
ความหมายข้ึนมาใหม่ในช่วงเวลาปัจจุบนั เพื่อใชป้ลอบประโลมจิตใจในยามท่ีเรามีความทุกข ์และ
เพื่อเตือนสติในการใชชี้วติของเรา 

สมมุติฐานเชิงรูปแบบ 

 จากสมมุติฐานเชิงความคิด ผูท้  าวิทยานิพนธ์ใชก้ระบวนการหยิบยืมขอ้มูลและรูปแบบ
ของรูปร่างของคนท่ีแสดงออกในอิริยาบทต่างๆ รวมไปถึงขา้วของเคร่ืองใช ้ท่ีแสดงออกถึงความ
เรียบง่ายของแม่  โดยการลดทอนรูปทรงให้เหลือเพียงส่วนส าคัญและใช้รูปร่างของคนมา
ผสมผสานเขา้กบัรูปทรงขา้วของเคร่ืองใชโ้ดยวิธีการ (Transform)  คือน าเอารูปทรงท่ีเป็นส่วนยอ่ย
มาเช่ือมต่อกนัใหเ้กิดเป็นรูปทรงหลกัโดยการเยบ็ปัก เพื่อให้เห็นถึงความสัมพนัของรูปทรง และน า
วสัดุส าเร็จ (ผา้ซ้ิน) มาใส่ในผลงานเพื่อท าใหเ้กิดความรู้สึก อบอุ่น นุ่มนวล  
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ขอบเขตของการศึกษาและการสร้างสรรค์ 

 ขา้พเจา้มีขอบเขตในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ดงัน้ี 
 
 1.ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 ข้าพเจ้าเลือกรูปร่างและรูปทรงจากอิริยาบถของแม่ ในท่าทางต่างๆท่ีก าลังปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ ในช่วงเวลาของการเล้ียงดูขา้พเจา้ โดยใช้ช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั เช่น ช่วงเวลาท่ีแม่
เล้ียงดูเรา ,ช่วงเวลาท่ีแม่พกัผอ่น,ช่วงเวลาท่ีแม่อาบน ้ าให้ ทั้งหมดน้ีขา้พเจา้ใชก้ารศึกษาโครงสร้าง
ทางกายภาพและน ามาผสมผสานเขา้กบัขอ้มูลทางความคิด เพื่อตอ้งการท่ีจะสร้างรูปท่ีแสดงออกถึง 
ความผกูพนัของแม่และตวัขา้พเจา้ 
 
 2.ขอบเขตดา้นเทคนิค 
 ขา้พเจา้เลือกใชเ้ทคนิคการเยบ็ปักและการใชว้สัดุส าเร็จ (ผา้ซ่ิน) ท่ีทั้งใหม่และผา่นการ
ใชง้านมาแลว้ น ามาสร้างรูปทรงข้ึน ผา่นการใช่รูปร่างรูปทรงจากอิริยาบถของแม่และขา้พเจา้ โดย
การประกอบกนัของเส้นโคง้ เส้นตรง การขาย ยืดออกของ รูปทรง เช่ือมต่อกนัให้เกิดป็นปริมาตร 
ขา้พเจา้เลือกใชว้ิธีการเยบ็ปัก ผา้ซ่ิน(อีสาน) การประสาน การเช่ือมต่อ  ความผูกพนัท่ีเกิดจากการ
รวมกนัของยนิูดยอ่ยๆของตวัวสัดุ เพื่อใหรู้ปทรงเกิดความสัมพนักนั และเพื่อให้เห็นคุณค่าของวสัดุ
ท่ีมีความหมายของความเป็นพื้นถ่ิน วถีิชีวติความเรียบง่ายของแม่ 
 
 3.ขอบเขตดา้นรูปแบบ 
 ข้าพเจ้าน าเสนอความสัมพนัระหว่างรูปทรงและพื้นท่ีว่าง (Space) ท่ีเกิดจากการ
เช่ือมต่อกนัของรูปทรง แสดงให้เห็นลกัษณธของรูปทรงหลกัท่ีก าลงัโอบอุม้พื้นท่ีวา่งท่ีขา้พเจา้ใช้
แทนความเป็นตวัขา้พเจา้เอง ผลงานบางช้ินยงัมีปฏิสัมพนักบัผูช้มเพื่อให้ผูช้มสัมผสัผลงาน เกิดการ
ตอบสนองระหวา่งผลงานเพื่อส่ือให้เห็นช่วงเวลาของความรัก ความผูกพนัของแม่และขา้พเจา้อีก
ทางดว้ย 

วธีิการศึกษา 

 1.ศึกษารูปทรงทางกายภาพท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในบริบทของแม่และขา้พเจา้ คือ อิริยาบถ
ของแม่ รูปร่าง ใบหนา้ เกา้อ้ีโยก หมอน เปญวน รวมไปถึงรูปทรงของวตัถุและของใชต่้างๆ น ามา
บันทึกเก็บข้อมูล ศึกษาจากหนังสือกายวิภาค ภาพถ่าย ท่ีมีความหมายและเก่ียวข้องกับการ
สร้างสรรค์ น ามาวิเคราะห์ แยกแยะ ในเร่ืองของเน้ือหา รูปทรง และประเด็นท่ีจะส่ือให้เห็นใน
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ผลงาน เพื่อท่ีจะสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมให้อยูใ่นขอบเขตของเร่ือง “รูปทรงจากความทรง
จ าของฉนัและแม่”  
 2.ศึกษาจากรูปแบบผลงานประติมากรรมของศิลปินท่ีมีความใกล้เคียงในทางเน้ือหา
และเทคนิคในการ เยบ็ปัก ทกั ร้อย และการใชรู้ปร่าง รูปทรงของคนผสมผสานเขา้กบัวตัถุส่ิงของ 
ผลงานท่ีไดรั้บแรงบนัดานใจจากเร่ืองราวความรักความผูกพนัของแม่ ในเน้ือหา รูปแบบและการ
แสดงออก น ามาวิเคราะห์ แยกแยะ เพื่อน าไปสู่การสร้างสรรค์ในรูปแบบ ก่ึงนามธรรม (Semi-
abstract) 
 3.ศึกษาจากขอ้มูลบทความทางวิชาการ ทฤษฎี และปรัชญาต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัและ
เก่ียวขอ้งในดา้นเน้ือหาน ามาตีความและขยายความของเร่ืองราวท่ีจะน าเสนอและสร้างสรรคอี์กทาง 
 

การเสนอผลงาน 

 ผูท้  าวทิยานิพนธ์แบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วนคือ 
 1. ภาคเอกสาร ไดจ้ากการจดบนัทึก  การถ่ายภาพและร่างภาพในขั้นตอนต่าง ๆ รวมไป
ถึงการจดัท าเป็นรูปแบบเอกสารประกอบการศึกษาหรือวทิยานิพนธ์ โดยน าเสนอพร้อมกบัผลงาน 
 2. ภาคปฏิบติั สร้างสรรคผ์ลงาน และจดันิทรรศการเผยแพร่ผลงานแก่สังคม 
 

แหล่งข้อมูล 

 ศึกษาขอ้มูลจากส่ือต่าง ๆ หนงัสือ บทความในอินเตอร์เน็ต สารคดีภาพเคล่ือนไหว และ
ลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูลจากสถานท่ีจริง 
 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

 1. Laptop 
 2. Internet 
 3. Gmail drive 
 4. Thumb drive 
 5. แฟ้มเก็บขอ้มูล 
 6. กลอ้งถ่ายรูป,สมุด ,ปากกา 
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บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ 
 

 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมในวิทยานิพนธ์ชุด “รูปทรงจากความทรงจ าของ
ฉนัและแม่” ผูท้  าวิทยานิพนธ์ไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการสร้างสรรค์โดย
แบ่งขอ้มูลเป็น 3 หวัขอ้ดงัน้ี 
 
 1. ท่ีมาและความส าคญัจากประสบการณ์ตรง 
 2. รูปแบบและแนวคิดจากบทความและทฤษฏีต่างๆ 
 3. ผลงานสร้างสรรคข์องศิลปินท่ีมีอิทธิพล 
   

ทีม่าและความส าคัญจากประสบการณ์ตรง 

 เร่ืองราวของการสร้างสรรค์ในคร้ังน้ี เกิดจากสภาพแวดลอ้มรอบตวัของขา้พเจา้ ท่ีเคย
ไดรั้บรู้ และ สัมผสัถึง ความรัก ความผูกพนั ความอบอุ่น ความสนุกสนาน ของครอบครัวท่ีมีอยูใ่น
ชนบท ในท่ีน้ีขา้พเจา้หมายถึงความผกูพนัระหวา่งขา้พเจา้และแม่ ซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่เป็นความผูกพนั
และสายสัมพนัธ์ท่ีบริสุทธ์ิปราศจากส่ิงปรุงแต่งใดๆ 
 การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาและเรียนรู้ในสภาวะของความทรงจ า การระลึกถึง
บุคคลอนัเป็นท่ีรัก ซ่ึงเกิดจากการท่ีเราไดพ้บเห็นส่ิงของต่างๆ ท่ีมีความคลา้ยคลึงกบัส่ิงของทีบุคคล
ท่ีเรารัก รวมไปถึงตวัเราท่ีไดเ้คยสัมผสัและมีความผกูพนักบัส่ิงของเหล่านั้น  
 เม่ือข้าพเจา้ได้เขา้มาใช้ชีวิตในเมืองขา้พเจา้พบกบั สภาพความเป็นอยู่ บริบทรอบๆ
เปล่ียนแปลง ผนัแปลไปตามยุคสมยั โดยส่วนใหญ่สังคมของคนในเมือง ตามท่ีได้พบเห็นนั้น 
ส่วนมากจะด ารงชีวิตดว้ยความเร่งรีบ มีการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างต่อเน่ือง 
จนท าใหก้ารด าเนินชีวิตของเราตอ้งกา้วตามให้ทนั ในบางคร้ังขา้พเจา้รู้สึกไดว้า่ ส่ิงเร้าต่างๆเหล่าน้ี
ท าให้ผูค้นนั้นหลงลืมความเป็นตัวตน ลืมวิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ความรักความผูกพนัของคนใน
ครอบครัวก็จะเร่ิมลดนอ้ยลง  
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รูปแบบและแนวคิดจากบทความและทฤษฏีต่างๆ 

 ในการศึกษาวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี ขา้พเจ้าได้ศึกษาและรวบรวมแนวคิด และทฤษฎี
ต่างๆเพื่อน ามาเป็นขอ้มูล ส่งเสริมความคิดและทฤษฎีของขา้พเจา้ในการสร้างสรรค์ ผลงานทาง
ประติมากรรม 
 ทฤษฎีนักปรัชญาปฏิบติันิยมชาว อเมริกา (John Dewey: 1859-1892) จอร์น ด้ิวอ้ี                  
ไดก้ล่าวถึงประสบการณ์ในโลกแห่งความทรงจ าอนัเป็นประโยชน์ท่ีช่วยในการสร้างสรรคผ์ลงาน
ในคร้ังน้ี 
 โลกของมนุษยเ์ป็นโลกท่ีมีความหมายทั้งน้ีเพราะวา่ มนุษยมี์ความทรงจ าและเก็บรักษา
บนัทึกประสบการณ์ต่างๆไวไ้ด ้โดยธรรมชาติแลว้มนุษยจ์ะจดจ าส่ิงท่ีท าให้ตนสงบใจ มนุษยจ์ะ
ระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตไม่ใช่เพราะตวัเหตุการณ์นั้นโดยอยา่งเดียว แต่เพราะเหตุการณ์นั้นมีส่วน
ส าคญัต่อชีวิตในปัจจุบนัของเขาดงันั้น จะเห็นวา่ความทรงจ าของมนุษยใ์นระยะแรกๆจึงเป็นเร่ือง
ของความรู้สึกมากกวา่จะเป็นเร่ืองราวของสติปัญญาหรือเหตุผล การร้ือฟ้ืนความหลงัท่ีผา่นมาเป็น
การเพิ่มพูนความหมายใหม่ให้กบัช่วงเวลาในปัจจุบนั มนัเป็นความหมายท่ีแตกต่างไปจากตอนท่ี
เหตุการณ์นั้นเกิดข้ึนจริง ความทรงจ าจึงเป็นประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบัความรู้สึกท่ีไดรั้บมา ท่ีเต็มไป
ดว้ยคุณค่าทางอารมณ์ โดยปราศจากความทุกขแ์ละความตรึงเครียด1 
 จากทฤษฎีของ จอร์น ด้ิวอ้ี ขา้พเจา้ไดศึ้กษาและคน้และพบว่า การท่ีเราสามารถจดจ า
เร่ืองราวต่างๆท่ีเคยผ่านจากประสบการณ์ตรง ของแต่ละบุคคลนั้นๆ สวนใหญ่แล้วทุกคนมกัจะ
จดจ าเร่ืองราวท่ีดีๆเก็บไวภ้ายในตวัเราเสมอ  ซ่ึงความทรงจ าดีๆนั้น จะสามารถเป็นตวักระตุน้หรือ
ใชเ้ป็นเคร่ืองเตือนสติของเราในช่วงเวลาท่ีเราประสบปัญหากบัเร่ืองต่างๆในช่วงเวลาของปัจจุบนั 
 อริสโตเติล (Aristotle) นักปราชยช์าวกรีก ได้อธิบายไวว้่า มนุษยน์ั้นเป็นสัตวส์ังคม 
มนุษย์อยู่ด้วยกันเป็นหมู่ เป็นกลุ่ม เป็นพวก ซ่ึงมนุษย์นั้นมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั การท่ีมนุษย์อยู่
รวมกนันั้นจะท าใหจ้ะท าใหพ้วกเขารู้สึกปลอดภยัซ่ึงเป็นสันชาตญาณของมนุษย ์ดงันั้นเรากล่าวได้
วา่เม่ือมนุษยมี์ความสัมพนัธ์กนัต่อกนั มนุษยจึ์งเป็นสัตวส์ังคม2 
 
 
 

                                                           
1  ประทุม องักูรโรหิต,ปรัชญาปฏิบติันิยม (กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2543),74 
2  ชยัพร วชิชาวธุ,มูลสารจิตวิทยา (กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2525),491 
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 จากขอ้ความท่ีกล่าวมาขา้พเจา้เช่ือวา่ ความสัมพนัธ์ท่ีดีนั้น จะเร่ิมตน้จากครอบครัวหรือ
เกิดจากบุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัเรา ความสัมพนัธ์ท่ีเกิดจากตวัขา้พเจา้และแม่นั้นเป็นความสัมพนัธ์ใน
แบบท่ีทุกๆคนตอ้งเคยไดส้ัมผสัถึง ความรัก ความผูกพนั ความอบอุ่น การอบรมเล้ียงดู เป็นพื้นฐาน
ใหเ้ราสามารถใชชี้วติร่วมกนักบัผูอ่ื้นได ้
 

ฉนัรักเธอเพราะ เธอเป็นบณัฑิต 
เพราะเธอเป็นคนดี เป็นราชา ราชินี หรือ ? 
ฉนัรักเธอ เพราะเธอเป็นมหาโจรคนเลว 
เป็นอนัธพาล ขอทานขา้งถนน หรือ ? 
ฉนัช่ืนชมคนดีคนมีช่ือเสียงคนร ่ ารวย 

และคนมีเกียรติยศสูง 
ฉนัรักเธอผูไ้ม่มีส่ิงเหล่าน้ีเลย 
“ฉนัรักเธอ เพราะฉนัเป็นแม่ 

(จากแม่ทุกคน ผูรั้กลูกทุกชนิด)3 
 จากบทกลอนของท่านอาจารย ์ช่วง มูลพินิจ ขา้พเจา้ไดย้กตวัอยา่งบทกลอนน้ีข้ึนมาเพื่อ
ใชตี้ความหมายหรือขยายความ ของความรัก ท่ีผูเ้ป็นแม่มอบใหก้บัลูกทุกคน ไม่วา่ลูกของตนนั้นจะ
อยูใ่นสถานะภาพใดก็ตาม แม่นั้นก็ยงัคงรักลูกของตนเองเสมอ เพราะความรักของแม่นั้นยิง่ใหญ่จน
ถูกน าไปเปรียบกบัหลายๆส่ิงบนโลกใบน้ี  
 ชาวอีสานถือว่าการทอผา้เป็นกิจกรรมยามว่างหลงัจากฤดูการท านาหรือว่างจากงาน
ประจ าอ่ืนๆ ในใตถุ้นบา้นแต่ละบา้นจะกางหูกทอผา้กนัแทบทุกครัวเรือน โดยผูห้ญิงในวยัต่างๆนั้น
จะสืบทอดกนัมาผา่นการจดจ าและปฏิบติัจากวยัเด็ก ทั้งลวดลาย สีสัน การยอ้ม การทอ ผา้ท่ีทอดว้ย
มือนั้นจะน าไปใช้ตดัเย็บเป็นเคร่ืองนุ่งห่ม หมอน ท่ีนอน ผา้ห่ม การทอผา้ยงัเป็นการเตรียมผา้
ส าหรับการออกเรือน และยงับ่งบอกความเป็นแม่เหยา้แม่เรือนของหญิงชาวอีสานอีกดว้ย4 
 จากบทความท่ีขา้พเจา้ไดน้ ามาเสริมความหมายใหก้บัตวัวทิยานิพนธ์ชุดน้ี เป็นการขยาย
ความหมายของวสัดุท่ีน ามาใชคื้อ ผา้ซ่ิน(อีสาน) น ามาเยบ็ ประสาน เช่ือมต่อ ให้เกิดเป็นรูปทรงเพื่อ
เพิ่มพูนความหมายของวสัดุท่ีติดมาใหเ้ห็น ความเรียบงายและวถีิชีวติของคนในชนบทอีสาน  
  
                                                           

3 ดินป่า จีวนั,แด่แม่พระอรหนัตข์องลูก (กรุงเทพฯ:สุขภาพใจ,2548),45 
4 ความหมายของผา้ซ่ิน,อีสาน,ไทยอีสาน,ลวดลายความส าคญั,เขา้ถึงเม่ือ 11 พฤศจิกายน 

2559,  เขา้ถึงจาก : www.student.swu.ac.th/sc/ผา้ภาคอีสาน.html  



  9 

  
 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพความรักของแม่ 
 

 
 

ภาพท่ี 2 ความรักของแม่และลูกๆ 
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ภาพท่ี 3 ความอบอุ่นของครอบครัว 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แม่ช่วงเวลานอน ภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 5 แม่ช่วงเวลานอน ภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 6 โมบายส าหรับเด็ก 
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ภาพท่ี 7 ผา้ซ่ิน (อีสาน) 
 

 
 
ภาพท่ี 8 ของเล่นส าหรับเด็ก 
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ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินทีม่ีอทิธิพล 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ชุด รูปทรงจากความทรงจ าของฉนัและแม่ จะไม่
สามารถเกิดข้ึนได้เลย ถ้าหากขา้พเจา้ไม่ศึกษาหรือเรียนรู้จากศิลปิน ท่ีได้สร้างสรรค์ผลงานท่ีมี
ลกัษณะท่ีใกลเ้คียง และยงัเป็นแนวทางในการคิดสร้างสรรคผ์ลงานให้ออกมาในรูปแบบเฉพาะตวั  
จนเกิดเป็นผลงานวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี 
 
 

HENRY MOORE 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ROCKING CHAIR NO.2, by HENRY MOORE, ท่ีมา: Modern British and Irish Art 
Evening Sale, London, เขา้ถึงเม่ือ: 10 พฤศจิกายน 2559, www.christies.com/lotfinder/Lot/henry-
moore-om-ch-1898-1986-rocking-chair-5914836-details.aspx 
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เฮนรี มวัร์ (30 กรกฎาคม 1989 – 31 สิงหาคม 1986) เป็นศิลปินชาวองักฤษ เขาเป็นท่ีรู้จกั

จากผลงานประติมากรรม อนุสรณ์ทองสัมฤทธ์ิก่ึงนามธรรมซ่ึงตั้งอยู่ทัว่โลกซ่ึงเป็นงานศิลปะเชิง

สาธารณะ นอกจากงานประติมากรรมแลว้ เฮนรี มวัร์ มีผลงานภาพวาดอีกมากมาย รวมถึงเร่ืองราว

ท่ีบรรยายถึงชาวลอนดอนท่ีหลบซ่อนตวัจากการทิ้งระเบิดในช่วงสงคราโลกคร้ังท่ีสอง พร้อมทั้ง

งานภาพพิมพบ์นกระดาษ งานของเขามกัเป็นแนวนามธรรมเก่ียวกบัรูปทรงของมนุษย ์โดยเฉพาะ

เน้ือหาท่ีเก่ียวกบั แม่และลูก โดยใชรู้ปทรงแนวนอน งานของ เฮฯรี มวัร์ เนน้ไปท่ีรูปทรงของผูห้ญิง

ยกเวน้ในช่วงปี1960 ท่ีเขาท าประติมากรรมรูปสมาชิกครอบครัว งานของเขามกัมีการเจาะรูหรือเป็น

พื้นท่ีวา่ง(Space) นกัเขียนหลายคนเปรียบเทียบผลงานเป็นแนวเคล่ือนไหว รูปทรงแนวนอนของเขา

กบัภูมิประเทศและหุบเขาท่ีเป็นบา้นเกิดของเขา เฮนรี มวัร์ เกิดท่ีเมืองคาสเซ่ิลฟอร์ด เป็นลูกชายของ

คนงานเหมืองถ่านหิน เขามีช่ือเสียงจากผลงานประติมากรรมแกะสลกัหินอ่อนและประติมากรรม

รูปหล่อทองสัมฤทธ์ิแนวนามธรรมขนาดใหญ่ และเขาเป็นผูน้ ารูปแบบเฉพาะของความคิดสมยัใหม่

ใหก้บัองักฤษอีกดว้ย 

เฮนรี มัวร์ เป็นประติมากรท่ียิ่งใหญ่และมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในยุคของเขาเอง เขาได้
สร้างสรรค์ผลงานในหลายรูปแบบหลากหลายเทคนิคและวิธีการ เป็นศิลปินท่ีมีความส าคญัและ
ทรงอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานให้กบัศิลปินรุ่นหลงัอย่างเรา ได้ศึกษาและค้นควา้ผลงาน 
ขา้พเจา้ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยว่าผลงานของเขา มีส่วนส าคญัในการสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ชุดน้ี ได้
ศึกษารูปแบบวิธีการต่างๆและน ามาปรับใช้ในผลงานเกือบทุกช้ิน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ รูปร่าง 
รูปทรง พื้นท่ีวา่ง และเน้ือหา อิทธิพลท่ีไดรั้บคือการหารูปร่างและรูปทรงท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของ
ตนเอง  การใชพ้ื้นท่ีวา่ง (Space) ในการใชแ้ทนเป็นตวัขา้พเจา้เพื่อเป็นตวัเช่ือมกบัรูปทรงหลกัท่ีเป็น
รูปร่าง รูปทรงท่ีไดจ้ากอิริยาบถของแม่ท่ีอยูร่่วมกนักบัวตัถุในบริบทของแม่ในช่วงเวลานั้นๆ  

 

 

 

 

 



  15 

HUGO ROBUS 

 
 

 
 

ภาพท่ี 10 CRADLE SONG,(1957) by HUGO ROBUS,ท่ีมา: American Destiny. เขา้ถึงเม่ือ:             
10 พฤศจิกายน 2559, เขา้ถึงจาก: www.artnet.com/artists/hugo-robus/cardle-song-
MHN2_r8jQmb8sFzotupgQw2  
 
 

เกิดท่ีรัฐโอไฮโอ และต่อมาเรียนท่ีเมืองนิวยอร์คซิต้ีและปารีส ในเบ้ืองตน้เป็นจิตรกรแนว

คิวบิส (Cubism) จนกระทัง่ปี1920 จากนั้นกลายมาเป็นประติมากรซ่ึงมีรูปแบบของงานท่ีส่ือถึง

ความสนใจใน “รูปแบบความบริสุทธ์ิ” โดยเฉพาะในร่างกายมนุษย ์โรบสัเรียนท่ีโรงเรียนสอนการ

ออกแบบแห่งชาติในเมือง นิวยอร์ค ซ่ึงเขาไดอ้ธิบายถึงการทดลองของเขาในภาพวาด “การเปรอะ

เป้ือน” การป้ายสีผา้ใบและการพยายามหาความรู้ เขาท างานในร้านขายเคร่ืองประดบั และใช้ชีวิต

หลายปีในฝร่ังเศสในการวาดภาพภูมิทศัน์และศึกษาประติมากรรมท่ีสถาบนั Académie de la 

Grande Chaumièreโรบสักลบัอเมริกาในปี1914 และไดก่้อตั้งสตูดิโอของเขาเองท่ี เมือง นิวยอร์ค 

เขาทดลองรูปแบบการวาดภาพสมยัใหม่ เช่นแนว อนาคตนิยม (Futurelism) และสร้างภาพก่ึง

นามธรรมของรูปทรงต่างๆและภูมิทศัน์ท่ีมีสีสดใส เม่ืออายุได้35ปีเขาเปล่ียนความสนใจไปท่ีงาน
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ประติมากรรมทั้งหมดและใช้เวลาท่ีเหลือของชีวิตสร้างภาพจากดินเหนียว ให้เป็นรูปหล่อปูน

ปลาสเตอร์และทองสัมฤทธ์ิ  

เม่ือศึกษาผลงานของ Hugo Robus ส่ิงท่ีขา้พเจา้ไดจ้ากการวิเคราะห์และไดน้ ามาปรับใชก้บั

ผลงานคือ รูปแบบในการจดัองคป์ระกอบของงาน การน าเอารูปทรง รูปร่างของคนมาคล่ีคลายและ

ลดทอนให้เหลือเพียงส่วนท่ีตอ้งการจะส่ือถึงช่วงเวลาในอดีตระหว่างแม่และขา้พเจา้ โดยการใช้

ทศันธาตุต่างๆ ไม่วา่จะเป็นการใช้เส้นรอบนอกของรูปทรง การเช่ือมโยงกนัของรูปทรง แสดงให้

เห็นปริมาตรของรูปทรง ท่ีเกิดจากการรวมกนัของยูนิดยอ่ย ประกอบกนัจนเป็นรูปทรงในลกัษณะ

ของงานท่ีเป็นรูปแบบก่ึงนามธรรม (Semi-Abstract) 

 

กติติพงษ์ สุริยะทองช่ืน 

 

 
 

ภาพท่ี 11 ภาพความทรงจ าของแม่ ผลงานประติมากรรมของ กิตติพงษ ์สุริยะทองช่ืน 
ท่ีมา : นิทรรศการ ภาพความทรงจ าของแม่ (The memories of mom), เขา้ถึงเม่ือ 4 พฤศจิกายน 
2559, เขา้ถึงไดจ้าก: www.manager.co.th/CelebOnline/ViewNews.aspx?  
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 เกิด 23 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ กิตติพงษ ์สุริยะทองช่ืน เป็นอาจารยแ์ละ
ศิลปินท่ีมีแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเอง ท่ีมีรูปแบบและเน้ือหาส่วนใหญ่ เป็น
เร่ืองราวเก่ียวกบั ความทรงจ าของศิลปินกบัแม่ บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆท่ีเกิดจากประสบการณ์ตรง
ของตวัศิลปินเอง ในแง่มุมของ ความรัก ความผูกพนั ความอบอุ่น ความสุข โดยการสร้างสรรค์
ผลงานในรูปแบบงาน ประติมากรรม ท่ีผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ และแสดงถึงอารมณ์ ของ
ผลงานไดเ้ป็นอย่างดี ผลงานท่ีไดน้ ามาเป็นแนวทางการสร้างผลงาน คือผลงานในชุด “ภาพความ
ทรงจ าของแม่” คือภาพความทรงจ าสุดทา้ยท่ีตวัศิลปินนั้น ถ่ายทอดออกมาจากความคิด ความรู้สึกท่ี
มีต่อความทรงจ า เขาเห็นตวัเองเป็นเด็กตวัเล็กๆ ท่ีก าลงัพยายามเล่นเรือใบในกะละมงัซกัผา้ของแม่ 
สนุกสนานกบัการเป่าฟองผงซกัฟอก และวิง่ไปมาอยูร่อบๆตวัแม่  
 จากการศึกษาผลงานในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ไดว้เิคราะห์ผลงานในดา้นรูปแบบและเน้ือหาของ
ศิลปิน พบวา่ผลงานท่ีขา้พเจา้สร้างสรรคน์ั้น มีรูปแบบเน้ือหาท่ีคลา้ยคลึงกนั และไดน้ ามาปรับใชใ้น
การสร้างรูปทรง ในคร้ังน้ีข้าพเจ้าใช้วิธีการ หยิบยกเอาเฉพาะรูปร่างและรูปทรงทางความคิด
บางส่วน มาน ามาจดัการในการสร้างสรรค์ และจดัองค์ประกอบของผลงานข้ึนใหม่ เช่น การใช้
ใบหนา้ของแม่ รูปร่าง หมอน น ามาเช่ือมต่อและผสมผสานกนัเพื่อแสดงให้เห็น อาการของรูปทรง
ท่ีมีความสัมพนัธ์กนั  และส่ือใหเ้ห็นถึงเร่ืองราวความผกูพนัของแม่และขา้พเจา้ 
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NICK CAVE 

 

 
 
ภาพท่ี 12 SOUNDSUIT , (2011) By NICK CAVE, ท่ีมา: SOUNDSUIT-SCULPTURE,  
เขา้ถึงเม่ือ: 5 พฤศจิกายน 2559, เขา้ถึงไดจ้าก: www.designboom.com/art/soundsuit-sculpture-by 
nick cave   
 

ดีไซน์บูม ถือเป็นผลงาน Soundsuit (เส้ือผา้แกะสลัก) ล่าสุดของศิลปิน นักแสดง และ     

ประติมากร ท่ีสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยผา้ ชาวอเมริกนั ช่ือ นิค เคฟ เขามาจากเมือง มิสซูร่ีตอนน้ีอาศยั

อยู่ท่ีชิคาโก้ สหรัฐอเมริกา เขาได้สร้างผลงานการแกะสลักท่ีสวมใส่ได้ท่ีประณีต มาเกือบ20ปี

ผลงานแต่ละช้ินสร้างมาจากวสัดุท่ีไดม้าจากหลายทอ้งถ่ิน นิค เคฟไดน้ าส่วนประกอบมากมาย เช่น 

เล่ือม ก่ิงไม ้ขนนก งานถกั กระดุม ลูกปัด ลวด โลหะ ผมมนุษยแ์ละตุ๊กตา วูดู มาสร้างสรรค์เป็น

ผลงานท่ีมีขนาดเท่าคนจริง และเป็นมนุษยท่ี์มีชีวติชีวา  

นิค เคฟ ยงัท างานเป็นนกัเตน้ซ่ึงเขาไดฝึ้กฝนกบั อลัวนิไอลีย ์ซ่ึงเป็นนกัเตน้ชาวอเมริกนัใน

โรงละครในเมือง นิวยอร์คซิต้ี ซ่ึงถือเป็นจุดท่ีท าให้เขามีความช่ืนชอบในรูปร่างกายและการ

เคล่ือนไหวของมนุษย ์ในการสร้างผลงาน soundsuits ของเขาแต่ละช้ินส่วนนั้น ท าส าหรับให้สวม
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ใส่ได ้ลกัษณะท่ีแปลกประหลาดของแต่ละช้ินส่วนไดรั้บการส่งเสริมโดยพลงัของคนขา้งในชุดท่ี

ซบัซอ้นนั้นชุด Soundsuits  

จากการศึกษาผลงานของ Nick Cave อิทธิพลท่ีไดรั้บจากผลงานของเขาคือ เร่ืองของการ

น าเอาวสัดุมาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน เขาไดใ้ช้วสัดุท่ีเป็นผา้หลากหลายชนิด น ามาทกัทอเป็น

ผลงานประติมากรรมท่ีมีชีวิต ดว้ยเน้ือหา ความหมายท่ีติดตวัวสัดุ เขา้ใชม้นัส่ือถึงความเป็นตวัตน

ของคนในทอ้งถ่ินและความเป็นเช้ือชาติ ขา้พเจา้จึงไดน้ ารูปแบบของงานและน า มาปรับใชใ้นงาน

วทิยานิพนธ์ชุดน้ี โดยการใชว้สัดุท่ีเป็น ผา้ซ่ิน (อีสาน) น ามาสร้างเป็นรูปทรงทางความคิด เร่ืองราว

ความรัก ความผกูพนั ของแม่และขา้พเจา้ ลวดลายของผา้นั้นยงับ่งบอกความเป็นทอ้งถ่ิน ความเรียบ

ง่าย และวถีิชีวติ ดว้ยวธีิการ เยบ็ปัก ทกั ลอ้ย วสัดุท่ีผา่นการใชง้านมาแลว้ น ามาเยบ็ประสานกนัจน

เกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง  

 

ลทัธิทางศิลปะ 

จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ในชุด “รูปทรงจากความทรงจ าของฉันและแม่” 

นอกจากขา้พเจา้จะใชข้อ้มูลจากประสบการณ์ตรง ทฤษฎี รูปแบบผลงานของศิลปินแลว้ ขา้พเจา้ได้

ใช้การสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลกัการและลทัธิทางศิลปะ เขา้มาช่วยเพิ่มความหมายให้กบัการ

สร้างสรรคผ์ลงานในคร้ังน้ี   

ลทัธิไอเดียลลิสม์ (Idealism) เกิดเม่ือปี ค.ศ.1860 ศิลปินในลทัธิไอเดียลลิสม์ มกัจะมี

ทศันคติในการสร้างสรรคผ์ลงานดงัน้ี คือ ศิลปินตอ้งการแสดงออกใหเ้ห็นถึงคุณค่า ความดีของชีวิต  

แสดงถึงความคิดนึกฝันหรือความรู้สึกทางอารมณ์ ผลงานของศิลปินส่วนใหญ่ จึงเป็นรูปแบบท่ีเป็น

ความฝันตามจินตนาการของศิลปิน ลทัธิน้ีประกอบกนัหลายๆชนชาติท่ีมีทศันคติตรงกนัศิลปินท่ีมี

ช่ือเสียงในลทัธิ เช่น กุสตาฟ มอโร (Gustave Moreay) ชาวฝร่ังเศส เขาชอบวาดภาพจากจินตนาการ

ของเขา ภาพท่ีมีช่ือเสียงคือ “ความฝันของโมเล” (La Vislon De Salome)5  

                                                           
5 ลทัธิต่างๆทางศิลปะ,นยัรัตน์,ชาคริยา กาญจน์พีระพล, เขา้ถึงเม่ือ: 5 กุมภาพนัธ์ 2560, 

เขา้ถึงจาก: www.13nr.org>posts 
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ลัทธิเซอร์เรียลลิซึม (Surrealism) เอกลักษณ์ของศิลปะเซอร์เรียลลิซึมก็คือการใช้ส่ิงท่ี

เรียกว่า ความบงัเอิญ (Chance) มาเป็นส่วนหน่ึงในการน าเสนอผลงาน โดยเฉพาะการหยิบเอา

ส่ิงของสองอยา่งหรือมากกวา่นั้นซ่ึงไม่มีความเก่ียวขอ้งกนัมาวางไวด้ว้ยกนั เหมือนเป็นการพบกนั

โดยบงัเอิญก่อให้เกิดความหมาย แมแ้ต่ล่ะอย่างอาจจะไม่มีความเก่ียวเน่ืองกันเลย แต่เม่ือมาอยู่

รวมกนัในพื้นท่ีเดียวกนั ก็ยอ่มจะกระตุน้ให้ผูช้มเกิดจินตนาการและความรู้สึกถึงเอกภาพแบบใหม่ 

ซ่ึงไม่ข้ึนกบัเหตุผลหรือตรรกะใด ในโลกกายภาพ รูปแบบศิลปะจะใชว้ิธีการน าเอาส่ิงท่ีเป็นสภาวะ

ปกติวิสัยตั้ งแต่ 2ส่ิงท่ีดูเขา้กันไม่ได้มาจดัร่วมประกอบกนั และแต่งเติมผสมผสานให้ดูเป็นส่ิง

เดียวกันอย่างกลมกลืน รวมถึงการเช่ือมโยงความรู้สึกสัมผสัและประสบการณ์ทางการเห็นให้

สอดคลอ้งกบัความคิด เช่ือมโยงใหเ้ป็นเร่ืองใหม่6 

จากการศึกษาและได้น าเอาวิธีการของลัทธิทางศิลปะทั้งสองน้ีมาใช้ในการสร้างสรรค์

ผลงาน ดว้ยวิธีคิดและรูปแบบ ของความรู้สึกจากจินตนาการภาพบวกกบัภาพของความทรงจ าใน

อดีต มาสร้างให้เกิดเป็นรูปทรงทางประติมากรรม และใช้วิธีการของ ลัทธิเซอร์เรียลลิซึม 

(Surrealism) มาใชเ้ป็นหลกัการในการ ขยายรูปแบบ และการสร้างผลงานตามจินตนาการเพื่อให้อยู่

ในโครงสร้างของเน้ือหาท่ีขา้พเจา้ไดน้ าเสนอ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 ลทัธิเหนือจริง,วกิิพีเดีย, เขา้ถึงเม่ือ: 5 กุมภาพนัธ์ 2560, เขา้ถึงจาก: www.wikipedia.org 

/wiki/ลทัธิเหนือจริง 

http://www.wikipedia.org/
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ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

 

ภาพท่ี 13 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 

ช่ือผลงาน   อุม้ชู 

เทคนิค        เยบ็ปัก (ผา้ซ่ินอีสาน) 

ขนาด           35 x 45 x 185 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 14 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 

ช่ือผลงาน   รอคอย 

เทคนิค        เยบ็ปัก (ผา้ซ่ินอีสาน) 

ขนาด           28 x 35 x 75 เซนติเมตร 
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เน้ือหาแนวความคิด ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ในช่วงของการทดลอง ขา้พเจา้ใชรู้ปแบบการ

สร้างสรรคท่ี์คอ้นขา้งใชรู้ปแบบ นามธรรม โดยการลดทอนรูปทรงใหเ้หลือเพียงแค่รูปร่าง ท่ีมีความ

เช่ือมโยงกนัของสองรูป การก าหนดรูปของคนท่ีเป็นแม่และตวัขา้พเจา้ แสดงใหเ้ห็นเร่ืองราว ความ

รัก ความผกูพนั  

กระบวนการสร้างสรรคด์า้นเทคนิค การสร้างสรรคผ์ลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ขา้พเจา้

ไดใ้ชเ้ทคนิควธีิการในการสร้างรูป โดยการใชว้สัดุท่ีผา่นการใชง้านมาแลว้ คือ ผา้ซ่ิน (อีสาน) น ามา

ประสาน เช่ือมต่อกนัให้เกิดเป็นรูปทรง ดว้ยวิธีการ เยบ็ปัก  เพื่อแสงให้เห็นถึงความหมายของตวั

วสัดุท่ีมีความผกูพนักบัแม่ของขา้พเจา้ 

การพฒันาดา้นรูปแบบ รูปแบบของผลงานนั้นใชว้ธีิการ ใชรู้ปทรงของคนมาผสมผสานเขา้

กันกับวตัถุท่ีเป็นส่ิงของท่ีมีความผูกพัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ของสองส่ิง ผ่าน

กระบวนการทางประติมากรรม ด้วยวิธี ยืดรูปทรง ขยายรูปทรง เจาะให้เห็นพื้นท่ีว่างระหว่าง

รูปทรง และใช้ลกัษณะทางกายภาพบวกกบัความคิดจินตนาการภาพในดา้นเน้ือหา ให้ออกมาเป็น

รูปทรงท่ีส่ือถึงภาวะของความผกูพนัของแม่และขา้พเจา้ได ้
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บทที ่3 

กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์ผลงงานวิทยานิพนธ์ชุด รูปทรงจากความทรงจ าของฉันและแม่ ผูท้  า
วิทยานิพนธ์ไดท้  าการ ศึกษาขอ้มูลทางกายภาพของตวัผูส้ร้างสรรค์เองและบริบทต่างๆในชนบท 
ทั้งในเชิงรูปแบบและแนวคิด ผูท้  าวทิยานิพนธ์รวบรวมขอ้มูลทางเอกสารและการลงพื้นท่ีเก็บขอ้มูล 
ซ่ึงผลงานประติมากรรมทั้ง 4 ผลงานเกิดข้ึนจากการประมวลผลทางความคิดเพื่อก าหนดรูปแบบ
ผลงานทางประติมากรรม  ให้มีรูปแบบท่ีเป็นการสร้างสรรค์ ท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
(Individuality) ดงันั้นขา้พเจา้เช่ือว่า ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นปรากฏการณ์ใหม่ ในเร่ืองเน้ือหา
และประเด็น เทคนิค วิธีการต่างๆท่ีผูส้ร้างสรรคต์อ้งการน าเสนอ การประมวลผลทางความคิด เกิด
จากการท่ีไดร้วบรวมขอ้มูลต่างๆออกมาดงัน้ี 
 การรับรู้(Perception) การรับรู้ในความหมายของขา้พเจา้คือ การรับรู้จากประสาทสัมผสั
ต่างๆในธรรมชาติและบริบทรอบตวั การผ่านการรับรู้จากถ่ินฐานบ้าเกิดของตนเองในชนบท 
ขา้พเจา้จึงไดรั้บรู้ถึงสายสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่งแม่และขา้พเจา้ ซ่ึงการรับรู้น้ีเป็นความรู้สึกนึกคิดและ
ไดน้ ามาถ่ายทอดผา่นผลงานวทิยานิพนธ์คร้ังน้ี 
 จินตนาการภาพ(Imagination) จินตนาการภาพของขา้พเจา้นั้น เกิดจากการรับรู้และได้
สัมผสักบัผูเ้ป็นแม่ ความรัก ความผูกพนั ท่ีแม่มอบให้นั้นเป็นส่ิงท่ีมีค่าเหนือส่ิงอ่ืนใด รวมไปถึงวิถี
ชีวติท่ีเรียนง่ายท่ีมีอยูใ่นบริบทรอบตวั ดงันั้นขา้พเจา้จึงใชก้ารจินตนาการภาพ ของความทรงจ านั้น
ข้ึนมาใหม่ ผ่านผลงานตามความรู้สึกนึกคิด เพื่อใช้เป็นตวัส่ือขยายความหมายของช่วงเวลาใน
ปัจจุบนัในยามท่ีเรามีความไม่สบายใจ 
 ประสบการณ์(Experience) ขา้พเจา้เช่ือวา่ประสบการณ์นั้นเป็นส่วนส าคญัท่ีช่วยในการ
สร้างสรรค ์เพราะวา่ประสบการณ์ของแต่ล่ะบุคคลนั้นจะแตกต่างกนัออกไป ถึงแมว้า่จะเป็นเร่ืองท่ี
ใกลเ้คียงกนัก็ตาม ดงัเช่นประสบการณ์ตรงของขา้พเจา้ท่ีเกิดจากการโยกยา้ยถ่ินฐานเขา้มาท างานใน
เมืองใหญ่ ความห่างไกลจากแม่ จึงท าใหเ้กิดความรู้สึกนึกคิดและระลึกถึง บุคคลอนัเป็นท่ีรักและใช้
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ีน ามาถ่ายทอดเป็นผลงานวทิยานิพนธ์ 
 

 จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์ 

 ขา้พเจา้ตอ้งการส่ือความหมายถึงความสัมพนัธ์ในแง่ของความรักระหวา่งขา้พเจา้กบัแม่ 
โดยแสดงใหเ้ห็นถึง ความเรียบง่าย ความสุข ความผกูพนั อนัเกิดจากสภาวะคิดถึงกนั ซ่ึงเกิดจากส่ิง
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เลา้ต่างๆ เช่น ขา้วของเคร่ืองใชท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีเรารักท่ีมีอยูใ่นใจของขา้พเจา้ และยงัตอ้งการ
จินตนาการภาพ ของความทรงจ าข้ึนมาใหม่ เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองเตือนสติในการด าเนินชีวติของเรา 
 

ขันตอนการสร้างสรรค์ 

 ขา้พเจา้ไดก้ าหนดขั้นตอนในการสร้างสรรคไ์ว ้2 ลกัษณะคือ 
1.การประมวลผลทางความคิด การประมวลผลทางความคิดของขา้พเจา้นั้นคือการ

รวบรวมขอ้มูลต่างๆ ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน โดยเร่ิมตน้จากประสบการณ์ของตนเอง แลว้ท า
การรวบรวมตวัส่ือทั้งทางกายภาพ ทางความรู้สึก น ามาวิเคราะห์ แยกแยะ ออกมาเป็นประเด็นยอ่ย 
ออกมาจากโครงสร้างท่ีเป็นเน้ือหาตามหัวขอ้ รูปทรงจากความทรงจ าของฉันและแม่ เพื่อท่ีจะ
แสดงออกและส่ือใหเ้ห็นถึง ความรัก ความผกูพนั และวถีิชีวติท่ีเรียบง่าย 

 
2.การประมวนผลทางดา้นรูปแบบ รูปแบบท่ีใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์

ชุด รูปทรงจากความทรงจ าของฉนัและแม่ ขา้พเจา้ใชรู้ปแบบ ก่ึงนามธรรม (Semi-Abstract) และใช้
รูปทรงจากธรรมชาติ (Organic form) โดยใชรู้ปทรงท่ีเป็นรูปร่างของคนในท่ีน้ีขา้พเจา้ใชแ้ทนผูเ้ป็น
แม่ และใช้รูปทรงของวตัถุต่างๆในบริบทรอบๆท่ีมีความสัมพนัธ์ ระหว่างแม่และข้าพเจ้า เช่น 
หมอน เกา้อ้ี น ามาจดัวางองค์ประกอบข้ึนมาใหม่ ให้รูปทรงทั้งสองผสมผสานเขา้หากนั ให้เกิด
ความสัมพนัธ์ของรูปทรง และใช้วิธีทางประติมากรรมเขา้ไปในผลงาน เช่น การเช่ือมต่อ การยืด 
การขยายรูปทรงการควา้นให้เกิดล่องลึก เพื่อท่ีจะจดัการรูปทรงให้อยู่ในขอบเขตของเร่ืองราวท่ี
ขา้พเจา้ไดน้ าเสนอ 
 

วธีิการสร้างสรรค์ 

 ขา้พเจา้มีวธีิการสร้างสรรคผ์ลงานและแยกออกเป็นขอ้ต่างๆดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ก าหนดรูปแบบของผลงานใหอ้ยูใ่นเน้ือหาของหวัขอ้ รูปทรงจากความทรง
จ าของฉนัและแม่ โดยการใชข้อ้มูลทางกายภาพและบริบทของแม่ น ามาบวกกบัความคิดสร้างสรรค ์
แลว้จึงท าการร่างแบบผลงานออกมาเป็น 2 มิติ ลงบนกระดาษ เพื่อให้เห็นเป็นภาพร่างทางความคิด 
ก่อนน าไปขยายเป็นผลงานภาพร่าง 3 มิติ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางของผลงานตาม
ความเหมาะสม 
 ขั้นตอนท่ี 2 เม่ือได้ภาพร่างท่ีเป็น 3 มิติแล้ว ข้าพเจ้าได้ท าการเลือกใช้วสัดุท่ีมี
ความหมายและเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองราวท่ีจะน าเสนอ โดยการใช้วสัดุท่ีเป็นวสัดุส าเร็จรูปคือ 
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ผา้ซ่ิน (อีสาน) ทั้งผา้ใหม่และผา้ท่ีผา่นการใชง้านของแม่มาแลว้เพื่อน ามาสร้างเป็นรูปทรงในคร้ังน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือวา่ ความหมายท่ีติดตวักบัวสัดุมานั้น จะช่วยเสริมตวังานในแง่นของเน้ือหาอีกทาง 
 ขั้นตอนท่ี 3 น าเอาภาพร่าง 3 มิติ มาขยายและถอดแบบเพื่อข้ึนผลงานจริง โดยข้ึนเป็น
โครงสร้างตามรูปแบบใหใ้กลเ้คียง แลว้ค่อยปรับเปล่ียนหรือแกไ้ขโครงสร้าง ในกระบวนการเช่ือม
โครง ทั้งน้ีการปรับเปล่ียนนั้นก็เพื่อท่ีจะใหไ้ดโ้ครงสร้างท่ีสมบูรณ์ 
 ขั้นตอนท่ี 4 เม่ือไดโ้ครงสร้างท่ีสมบูรณ์แบบแลว้ จึงน าวสัดุท่ีเป็นฟองน ้ าท่ีติดกบัผา้ไว้
แลว้ ตดัเป็นยุนิดยอ่ยๆ และตดัให้เป็นลกัษณะตามโครงสร้างของงาน จนไปถึงการเลือกสีสันของ
ผา้ใหเ้หมาะสมกบัประเด็นในแต่ล่ะช้ินงาน 
 ขั้นตอนท่ี 5 น ายูนิดท่ีได้ท าการเตรียมไวม้าข้ึนรูปเขา้กบัโครงสร้างผลงาน เพื่อท าให้
ผลงานเกิดปริมาตร เกิดเส้นของรูปทรง โดยวิธีการ เยบ็ปัก เช่ือมต่อยุนิดเล็กให้เกิดเป็นรูปทรงข้ึน
ในขั้นตอนน้ีตอ้งใชค้วามสามารถและสมาธิ เพราะวา่การเยบ็ปักเป็นเร่ืองท่ีละเอียดของผูห้ญิง แต่
ขา้พเจา้เป็นชาย ดงันั้นอารมณ์ของการเยบ็ตวังานจึงมีความแตกต่างกนั 
  ขนัตอนท่ี 6 ปรับรูปร่างของยูนิดยอ่ยๆ และก าหนดทิศทางของยูนิด ให้เคล่ือนไหวไป
ตามรูปทรงของงาน เพื่อเป็นการน าสายตาให้เกิดการเช่ือมโยงของรูปทรงหลกักบัพื้นท่ีวา่ง (Space) 
ในพื้นท่ีว่าดงักล่าว ขา้พเจา้ใช้แทนดว้ยใบหน้าของเด็ก โดยวิธีการป้ัน อีพ็อกซ่ี เพื่อให้เห็นความ
แตกต่างของรูปทรงทั้งสอง 
 ขั้นตอนท่ี 7 เม่ือผลงานเร่ิมท่ีจะสมบูรณ์ ขา้พเจา้ได้ใช้การ เย็บปัก เพิ่มเติมเขา้ไปใน
ผลงานในบางจุด เพื่อเน้นรายละเอียดของตวังาน และเพิ่มยูนิดย่อยท่ีเป็นรูปทรงต่างๆ ผสมผสาน
เขา้กบัรูปทรงหลกั เพื่อตอ้งการใหผ้ลงานมีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 
 

วเิคราะห์และน าเสนอผลงาน 

 เม่ือสร้างสรรค์ผลงานไดส้ าเร็จและเป็นท่ีหน้าพึ่งพอใจแลว้ ก็จะเขา้สู่กระบวนการคิด
วเิคราะห์ผลงาน เพื่อท่ีจะหาจุดบกพร่องและขอ้เสนอแนะ เพื่อเป็นการพฒันาการสร้างสรรคผ์ลงาน
ต่อไป และเพื่อเป็นการน าเสนอผลงานต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา คณะกรรมการท่ีปรึกษาในการตรวจ
วทิยานิพนธ์และเผยแพร่ต่อสาธารณะชนต่อไป  
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ผลงานช้ินที ่1 

 การประมวลผลทางความคิดและรูปแบบ ผลงานช้ินที ่1  

 การประมวลผลงานในช้ินท่ี 1 ขา้พเจา้ไดเ้ร่ิมตน้จากการจินตนาการภาพ จากความรู้สึก
นึกคิดก่อน แล้วท าการศึกษาโครงสร้างทางกายภาพของส่ิงต่างๆ ในบริบทท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง
ระหวา่ง ขา้พเจา้และแม่ คือ รูปทรงคนและเกา้อ้ีโยก โดยการน าเอาขอ้มูลทั้งสองมาวิเคราะห์และ
จดัท าเป็นภาพร่าง (Sketch) ของผลงานช้ินท่ี 1  
 
 

 
 
ภาพท่ี 15 ภาพร่างผลงาน (Sketch) 
 

 
 



  28 

 เม่ือไดข้อ้มูลท่ีเป็นภาพร่างของผลงาน ขั้นตอนต่อมาคือการท าภาพร่าง  3 มิติ เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลและแนวทางในการหาความเป็นไปไดใ้นการสร้างรูปทรง     
 

   

 
 

 

 
ภาพท่ี 16 ตวัอยา่งภาพร่าง 3 มิติ  
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 ขั้นตอนน้ีเป็นการทอดแบบจากภาพร่าง 3 มิติ โดยการว่างต าแหน่งโครงสร้าง ของ
รูปร่างรูปทรง ให้อยู่ในลกัษณะทางความคิดบวกกบัรูปทรงทางกายภาพ น ามาข้ึนเป็นโครงสร้าง
ของผลงานดว้ยวธีิการเช่ือมเหล็ก   
 

 

       
 

 
ภาพท่ี 17 ตวัอยา่งโครงสร้างผลงาน  
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 ลกัษณะการตดัฟองน ้ าให้เป็นหน่อยย่อย คลา้ยรูปหยดน ้ าก่อนท่ีจะน าไปประกอบเขา้
กบัโครงสร้างของผลงานผลงาน ดว้ยวธีิการ เยบ็ปัก ประสานกนั จนเกิดเป็นรูปทรงข้ึน 
 

 

      
 

 
ภาพท่ี 18 ฟองน ้าท่ีเป็นยนิูดเพื่อเยบ็ข้ึนรูป ภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 19 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน ภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 20 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน ภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 21 ภาพขั้นตอนการสร้างสรรคผ์ลงาน ภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 22 ภาพขั้นตอนการป้ันใบหนา้ท่ีใชก้บัพื้นท่ีวา่ง 
 

 
 
ภาพท่ี 23 ภาพขั้นตอนการเยบ็ผลงาน ภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 24 ภาพขั้นตอนการเยบ็ผลงาน ภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 25 ภาพขั้นตอนการท าสีผลงาน  
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ภาพท่ี 26 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ ภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 27 ภาพผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ ภาพท่ี 2  
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ผลงานช้ินที ่2 

 การประมวลผลทางความคิดและรูปแบบ ผลงานช้ินที ่2  

 ในผลงานช้ินท่ี 2 ขา้พเจา้ไดใ้ชรู้ปทรงท่ีเป็นใบหนา้ของแม่ผสมผสานเขา้กบัรูปทรงท่ี
เป็นวตัถุ คือหมอน โดยก าหนดให้รูปทรงอยู่ในแนวนอน เพื่อแสดงให้เห็นถึง ช่วงเวลาของแม่ท่ี
ก าลงัพกัผอ่น หลบัฝัน เพื่อแสดงเน้ือหาในประเด็นของความห่วงหา อาทร ของแม่ท่ีมีต่อลูก 
 

 

 
 

 

ภาพท่ี 28 ภาพร่างผลงานช้ินท่ี 2  
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 เม่ือไดภ้าพร่างท่ีเป็นภาพ 2 มิติแลว้ขา้พเจา้จึงท าการขั้นโมเดล 3 มิติ ดว้ยดินน ้ ามนัเพื่อ
เป็นแนวทางในการสร้างสรรคแ์ละสามารถปรับเปล่ียนรูปทรงให้เหมาะสมกบัเน้ือหา และประเด็น
ในช้ินน้ี 
 

 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 29 ภาพร่างผลงาน 3 มิติ ช้ินท่ี 2  
 

 



  40 

 
 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 30 ขั้นตอนการดดัโครงสร้างผลงาน 
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ภาพท่ี 31 ขั้นตอนการเช่ือมโครงสร้างของงานช้ินท่ี 2  
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 เม่ือไดโ้ครงสร้างท่ีเสร็จเรียบร้อยแลว้ ก็จะเขา้สู่ในขั้นตอนของการวาง และบุฟองน ้ าให้
ไดรู้ปทรงตามโครงสร้างของผลงาน  และเยบ็ในขั้นตอนต่อไป 
 

 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 32 โครงสร้างของผลงานท่ีเสร็จเรียบร้อยรอการเยบ็ 
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ภาพท่ี 33 ขั้นตอนการตดัฟองน ้าใหไ้ดรู้ปตามโครงสร้างผลงาน ภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 34 ขั้นตอนการตดัฟองน ้าใหไ้ดรู้ปตามโครงสร้างผลงาน ภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 35 การยดึฟองน ้าเขา้กบัโครงสร้าง 
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ภาพท่ี 36 ภาพแสดงการเยบ็ช้ินส่วนใหเ้ป็นช้ินเดียวกนั ภาพท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 37 ภาพแสดงการเยบ็ช้ินส่วนใหเ้ป็นช้ินเดียวกนั ภาพท่ี 2 



  46 

 
 

ภาพท่ี 38 ภาพแสดงการป้ันรูปทรงท่ีเป็นท่ีวา่งภายใน ภาพท่ี 1 
 
 

       
 

 
   ภาพท่ี 39 ภาพแสดงการป้ันรูปทรงท่ีเป็นท่ีวา่งภายใน ภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 40  ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ ภาพท่ี 1  
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ภาพท่ี 41 ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ ภาพท่ี 2 



  49 

ผลงานช้ินที ่3 

 การประมวลผลทางความคิดและรูปแบบ ผลงานช้ินที ่3 

 ขา้พเจา้ใช้รูปทรงท่ีเป็นรูปร่างของแม่ผสมผสานเขา้กบัเปลญวนท่ีใช้เล้ียงดูลูก โดยท่ี
ขา้พเจา้เลือกใชเ้หตุการณ์และอิริยาบถของแม่ในช่วงเวลาของการเล้ียงดู กล่อมเกลาลูกอยู ่น ามาจดั
องคป์ระกอบข้ึนใหม่ ใหรู้ปทรงนั้นอยูใ่นลกัษณะของการเคล่ือนไหวอยา่งนุ่มนวล  
 
 

 

       

 
ภาพท่ี 42 ภาพร่างผลงานช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 43 ภาพร่าง 3 มิติช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 44 โครงสร้างของผลงานท่ีสมบูรณ์  
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ภาพท่ี 45 แสดงการติดผา้เขา้กบัฟองน ้า 
 

 
 
ภาพท่ี 46 แสดงการตดัช้ินส่วนใหไ้ดรู้ปทรงตามโครงสร้าง 
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ภาพท่ี 47 แสดงการน าช้ินส่วนมาประกอบเขา้กบัโครงสร้างงาน  
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ภาพท่ี 48 แสดงการจดัวางต าแหน่งของผลงาน  
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ภาพท่ี 49 แสดงการป้ันพื้นท่ีภายในท่ีเป็นเคลา้โครงของใบหนา้ 
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 ขั้นตอนน้ีขา้พเจา้ใชรู้ปทรงท่ีมีอยูใ่นบริบทรอบๆ ท่ีไดม้าจากตุก๊ตาหรือของเล่นท่ีใชใ้น
การเล้ียงดูลูก ในช่วงเวลาท่ีแม่ก าลงัท ากิจกรรมหรือเล้ียงดูขา้พเจา้ น ามาเพิ่มเติมเขา้ไปในงานช้ินน้ี 
เพื่อใหเ้ห็นถึงสภาวะความรักความอบอุ่นท่ีแม่มีต่อลูก  
 
 

 

     
 

     
 

 
ภาพท่ี 50 แสดงการวางยนิูดท่ีเป็นรูปร่างต่างๆ 
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ภาพท่ี 51 ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์  ภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 52 ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ ภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 53 รายละเอียดผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ ภาพท่ี 3  
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ผลงานช้ินที ่4 

 การประมวลผลทางความคิดและรูปแบบ ผลงานช้ินที ่4 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี 4 ขา้พเจา้ไดใ้ชช่้วงเวลาหรือกิจกรรมของแม่ท่ีก าลงัเล้ียง
ดูลูก โดยขา้พเจา้ใช้การถอดแบบจากลกัษณะทางอิริยาบถ คือ การน าเอารูปร่างรูปทรงของแม่มา
ผสมผสานเขา้กนักบัวตัถุ เช่น หมอน อ่างท่ีใชอ้าบน ้ าเด็ก น ามาเช่ือมต่อกนัให้เกิดเป็นรูปทรงข้ึนมา
ใหม่ เพื่อแสดงอาการของรูปทรงท่ีสัมพนัธ์กนักบัพื้นท่ีวา่ง 
 

 

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 54 ภาพร่างผลงาน 2 มิติ 
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ภาพท่ี 55 ภาพร่างผลงาน 3 มิติ  
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ภาพท่ี 56 โครงสร้างของผลงานท่ีสมบูรณ์  
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ภาพท่ี 57 ขั้นตอนการเยบ็ผา้เขา้กบัโครงสร้างผลงาน 
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ภาพท่ี 58 แสดงการเยบ็ยนิูดยอ่ยใหเ้ขา้กบังาน 
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ภาพท่ี 59 แสดงการวางต าแหน่งของรายละเอียดของผลงาน 
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ภาพท่ี 60 ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ ภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี 61 ผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ ภาพท่ี 2  
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บทที ่4 

วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 การวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นการศึกษาแนวคิดวิธีการต่างๆ ในการสร้างสรรค ์
ผลงาน เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินผลงานของตนเองว่าอยู่ในกรอบวิธีคิดของการ
สร้างสรรค์ ในเน้ือหาหรือประเด็นท่ีเราต้องการท่ีจะน าเสนอออกมา นอกเหนือจากการท่ีเรา
รวบรวมขอ้มูล จนมาถึงขั้นตอนในการสร้างสรรคผ์ลงาน ดงันั้นการวิเคราะห์ผลงานของตนเองใน
แต่ละช้ินงานจึงมีความส าคญั ไม่ว่าจะเกิดจากการวิพากษ์ วิจารณ์ ข้อเสนอแนะ ของอาจารย์ท่ี
ปรึกษารวมถึง เพื่อนร่วมงานท่ีสร้างสรรคผ์ลงานทั้งหมดน้ี จะช่วยให้เราสามารถสร้างสรรคผ์ลงาน
ใหอ้อกมาสมบูรณ์ท่ีสุด 
 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุด รูปทรงจากความทรงจ าของฉนัและแม่ ประกอบ
ไปดว้ยผลงานประติมากรรมจ านวน 4 ผลงาน ผลงานทั้ง 4 ช้ิน มีขอบเขตของแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหาในเร่ืองของ ความรัก ความสุข ความอบอุ่น ความคิดถึง บุคคลอนัเป็นท่ีรัก ในท่ีน้ีขา้พเจา้ได้
พูดถึง แม่ โดยใชก้ารถ่ายทอดเร่ืองราวผา่นการสร้างสรรคผ์ลงานดว้ยวสัดุส าเร็จ ผา้ซ่ิน (อีสาน) เพื่อ 
ส่ือความหมายใหเ้ห็นถึง วถีิชีวติ ความเรียบง่าย และวฒันธรรม 
 รูปทรงจากความทรงจ าของฉนัและแม่ขา้พเจา้มีความเห็นวา่ รูปร่างรูปทรงของคน (แม่) 
กับวตัถุส่ิงของนั้นมีความผูกพันและสัมพนัธ์กัน ซ่ึงความสัมพันธ์นั้ นเกิดจากช่วงเวลาหรือ
เหตุการณ์ในอดีต สภาวะความสัมพนัธ์ของสองส่ิงน้ี ท าให้เกิดเป็นภาพของความทรงจ า โดยผ่าน
การมองยอ้นกลบัไปผ่านวตัถุหรือส่ิงของท่ีมีส่วนคลา้ยคลึงกบัของท่ีเรานั้นผูกพนั ท่ีไดพ้บเห็นใน
ช่วงเวลาปัจจุบนั ซ่ึงขา้พเจา้นั้นตอ้งการสร้างภาพของความทรงจ าข้ึนมาใหม่ ผ่านการใช้รูปทรง 
รูปร่าง วตัถุส่ิงของท่ีมีความหมาย ความผูกพนั และเช่ือมโยงกนั เพื่อน ามาเพิ่มพูนความรู้สึกนึกคิด
ทางอารมณ์ และน ามาแสดงออกใหอ้ยูใ่นรูปแบบผลงานก่ึงนามธรรม (Semi-Abstract) 
 เม่ือขา้พเจา้ไดไ้ด้พิจารนาความสัมพนัธ์ของรูปทรงคนกบัวตัถุส่ิงของ ท่ีอยู่ในบริบท
รอบๆในช่วงเวลา เหตุการณ์ของภาพความทรงจ านั้น ขา้พเจา้ใช้เหตุการณ์และช่วงเวลาแห่งความ
ผูกพนัของแม่และขา้พเจา้ น ามาแยกออกเป็นประเด็นในการสร้างสรรค์ผลงานเป็น 4 เร่ืองราว                
4 รูปทรง คือ 1.เฝ้าคอย 2.หลับฝัน 3.กล่อมไกว 4.ชุ่มฉ ่า โดยก าหนดโครงสร้าง ทิศทางในการสร้าง
รูปทรงให้อยู่ในขอบเขตและเน้ือหาในประเด็นท่ีขา้พเจา้แยกออก เพื่อให้รูปทรงแสดงอาการและ
ความหมายท่ีแตกต่างกนัในแต่ล่ะผลงาน 
 ทศันคติในการสร้างสรรคผ์ลงานขา้พเจา้เช่ือในความรู้สึกของความหมายและความทรง
จ าในด้านดีท่ีเกิดข้ึนในอดีต ความปรารถนา ความคิดค านึงถึงบุคคลอนัเป็นท่ีรัก ความรัก ความ
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ผูกพนั ความสุข ท่ีมีอยู่ภายในนั้นเป็นความรู้สึกทางอารมณ์ท่ีเป็นความสุข และข้าพเจ้าเช่ือว่า
ความรู้สึกท่ีกล่าวมาน้ีจะสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยเติมเตม็ในยามท่ีเรามีความทุกขใ์จได ้
 การแสดงออกทางผลงานประติมากรรมชุด “รูปทรงจากความทรงจ าของฉันและแม่” 
ขา้พเจา้ใชเ้ส้นรอบนอกของรูปทรง เพื่อแสดงใหเ้ห็นความสัมพนัธ์และเช่ือมโยงกนัระหวา่งรูปทรง 
และใช้การก่อตวักนัของยุนิดท่ีเป็นส่วนย่อย น ามา เย็บปัก ทกัทอ และประสานกัน ให้เกิดเป็น
รูปทรงท่ีแสดงอาการของรูปในลกัษณะของช่วงเวลาอิริยาบถของแม่และขา้พเจา้ 
 ดงันั้นการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ในชุด “รูปทรงจากความทรงจ าของฉนัและแม่”
ขา้พเจา้ไดแ้ยกประเด็นในการวเิคราะห์ดงัน้ี 
 
 1.โครงสร้าง (Structure) 
 โครงสร้างของรูปทรงในผลงานทั้ง 4 ผลงานนั้นจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั 
 โครงสร้างของผลงานในช้ินท่ี 1.เฝ้าคอย มีลักษณะโครงสร้างท่ีเป็นแนวตั้ง เพื่อให้
รูปทรงมีความมัน่คง และใช้เส้นโครงสร้างท่ีเป็นแนวนอนตดักนักบัเส้นโคง้ ท่ีน าอาการของขา
เกา้อ้ีโยกมาใช้เพื่อให้รูปทรงเกิดการเคล่ือนไหวในรูปทรง โครงสร้างโดยรวมทั้งหมดจะประกอบ
ไปดว้ยเส้นโคง้ท่ีประสานและเช่ือมโยงกนัเพื่อท าใหรู้ปทรงเคล่ือนไหวในทิศทางท่ีสัมพนัธ์กนั 
 โครงสร้างของผลงานในช้ินท่ี 2.หลับฝัน โครงสร้างโดยรวมเป็นลกัษณะแนวนอน
แสดงให้เห็นความน่ิงของรูปทรง และเส้นแนวนอนท่ียืดออกจากรูปทรงหน่ึงเพื่อแสดงอาการของ
ความเคล่ือนไหวโดยใชเ้ส้นรอบนอกรูปทรงก าหนดทิศทาง 
 โครงสร้างของผลงานในช้ินท่ี 3.กล่อมไกว โครงสร้างโดยรวมของผลงานเป็นลกัษณะ
เส้นแกนแนวตั้งใหค้วามรู้สึกของเส้นท่ีด่ิงลงมาท่ีพื้น และใชเ้ส้นโคง้ท่ีน าเอาอาการของเปลญวนมา
ใชใ้หรู้ปทรงเกิดความเคล่ือนไหวท่ีตดักนักบัเส้นท่ีเป็นแนวตั้ง  
 โครงสร้างของผลงานในช้ินท่ี 4.ชุ่มฉ ่ า โครงสร้างโดยรวมของผลงานอยู่ในลกัษณะ
แนวนอนแสดงอาการของรูปทรงท่ีรู้สึกน่ิง และรู้สึกผอ่นคลาย  
 
 2.รูปทรง (Form) 
 รูปทรงท่ีขา้พเจา้น ามาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานนั้นจะเกิดจากการรวมกนัของเส้นแต่
ละประเภทท่ีน ามาประกอบกนัจนเกิดเป็นรูปทรง รูปร่าง ทางประติมากรรมแยกไดเ้ป็น 3 ประเภท 
 2.1 รูปทรงจากธรรมชาติ (Organic Form) ขา้พเจา้ใช้รูปร่าง รูปทรงของคน (แม่) ท่ีอยู่
ในลกัษณะท่าทางในอิริยาบถในช่วงเวลาของกิจกรรมของแม่  
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 2.2 รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) ขา้พเจา้ใชรู้ปทรงท่ีน ามาสร้างสรรคแ์ละพฒันา
ขอบเขตของรูปทรง คือ รูปส่ีเหล่ียม วงกลม วงรี ท่ีไดจ้ากวตัถุส่ิงของท่ีขา้พเจา้น ามาประกอบข้ึน
เป็นรูปทรง เช่น หมอน เกา้อ้ี เปลญวน  
 2.3 รูปทรงอิสระ (Free Form) ขา้พเจา้ใชก้ารประกอบรูปทรงข้ึนจากเส้นท่ีมีลกัษณะ
อิสระ เป็นรูปทรงท่ีเกิดจากการก่อตวักนัของยนิูดยอ่ยมาประกอบกนั และหยบิเอาลกัษณะของ กอ้น
เมฆ รูปทีเป็นสัญลกัษณ์ท่ีอยูใ่นโมบายแขวนส าหรับเด็ก 
 3.ปริมาตร (Volume) ปริมาตรท่ีเกิดข้ึนในผลงานทั้งหมดนั้นเกิดจากท่ีขา้พเจา้ใชรู้ปร่าง
ของยูนิดท่ีเป็นหน่อยยอ่ย น ามาประสาน เช่ือมต่อกนัจนเกิดเป็นรูปทรงข้ึนและเกิดเป็นปริมาตร ท่ี
ขยายตวัข้ึนเพื่อท าใหเ้กิดความรู้สึกถึง ความอบอุ่น มัน่คง ปลอดภยั   
 4.เส้น (Line) ลกัษณะของเส้นท่ีขา้พเจา้น ามาใชใ้นการสร้างสรรค์ผลงานในคร้ังน้ี เกิด 
จากการท่ีขา้พเจา้ก าหนดโครงสร้างของผลงานให้อยู่ในลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นอิริยาบถต่างๆ
ของรูปทรง โดยขา้พเจา้น าเส้นในลกัษณะท่ีต่างกนัมารวมกนัให้เกิดเป็นรูปทรง ขา้พเจา้ใชเ้ส้นแนว
นอนเพื่อท าใหรู้ปทรงรู้สึกน่ิงสงบ เส้นโคง้เวา้ท าใหรู้ปทรงนั้นเกิดการเคล่ือนไหว เส้นแกนท่ีตดักบั
รูปทรงท าใหเ้กิดความมัน่คง ทั้งหมดน้ีขา้พเจา้ไดน้ ามาใชก้บัผลงานทุกช้ิน 
 5.พื้นท่ีว่าง (Space) พื้นท่ีวา่งในผลงานนั้นเกิดจากการประกอบของเส้นต่างๆท่ีเกิดข้ึน
จากการรวมกนัจนกลายเป็นรูปทรงข้ึนมา ท าให้รูปทรงมีปฏิกิริยากบัอากาศรอบๆรูปทรง พื้นท่ีวา่ง
ในงานขา้พเจา้ใช้แทนความหมายของความห่างไกล ความห่วงหา ของแม่ โดยก าหนดพื้นท่ีว่าง
ภายนอก (Positive Space) มีความสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีภายใน (Inner Space) คือรูปร่างของเคลา้โครง
ใบหนา้ของเด็กเพื่อท่ีจะแสดงอารมณ์ของความคิดค านึงถึง     
 6.พื้นผิว (Texture) ลกัษณะพื้นผิวของงาน มีลกัษณะท่ีเป็นยูนิดส่วนยอ่ยน ามาวาง และ
ก่อใหเ้กิดเป็นรูปทรงข้ึนมา ดว้ยวธีิการเยบ็ปัก จนเกิดเป็นพื้นท่ีไม่เรียบเสมอกนั เพื่อแสดงให้เห็นถึง
การก่อตวักนัของช้ินส่วนยอ่ย ส่วนพื้นผวิท่ีอยูภ่ายในรูปทรง ขา้พเจา้ท าให้เกิดความแตกต่างกนัเป็น
พื้นผวิท่ีเรียบใหเ้ห็นเป็นรูปร่างของใบหนา้ของคน 
 7.สี (Colour) ลกัษณะการใช้สีในผลงานขา้พเจา้เลือกใช้ผา้ท่ีมีโทนสีร้อน หรือสีท่ีมี
ความอบอุ่น เพื่อท าให้รูปทรงนั้นไม่โดนกลืนดว้ยรวดลายของผา้ สีของผา้ยงัให้ความรู้สึกถึงความ
รัก ความอบอุ่น โดยขา้พเจา้ถอดแบบจากอิริยาบถของแม่ของแม่ขา้พเจา้ท่ีใชผ้า้ในการด ารงชีวิตอยู่
จริง 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่1 

 

 
 
ภาพท่ี 62    ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 ภาพท่ี 1 
 ช่ือ เฝ้าคอย 
 เทคนิค เยบ็ปัก (ผา้ซ่ินอีสาน) 
 ขนาดกวา้ง 80 x 185 x 150 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 63    ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 ภาพท่ี 2 
 ช่ือ เฝ้าคอย 
 เทคนิค เยบ็ปัก (ผา้ซ่ินอีสาน) 
 ขนาด 80 x 185 x 150 เซนติเมตร 
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 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 น้ีขา้พเจา้ไดท้  าการเลือกตวัส่ือ (Medium) 
ท่ีจะใชใ้นการสร้างรูปทรงข้ึน โดยการศึกษาจากขอ้มูลทางกายภาพ และขอ้มูลทางความรู้สึกนึกคิด 
น ามาจดัการดว้ยวิธีการทาง ประติมากรรม คือ ขา้พเจา้ใชรู้ปทรงของคน ในส่วนน้ีใช้รูปทรงแทน
ความเป็น “แม่” และใช้รูปทรงของวตัถุท่ีมีความหมายในบริบทของแม่ เช่น เก้าอ้ีโยก ผา้ซ่ิน 
(อีสาน) ขา้พเจา้น าเอารูปทรงทั้งสองรูปมาจดัองคป์ระกอบใหม่ ให้อยูใ่นท่าทางของการนัง่ รอคอย 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัช่ือผลงาน เฝ้าคอย ตามเน้ือหาและประเด็นท่ีจะส่ือออกมา ในช้ินน้ีวิธีการใน
การสร้างสรรค์นั้น ขา้พเจา้ใช้ การเช่ือมต่อกนัของรูปทรงทั้งสอง (Transform) เพื่อให้รูปทรงทั้ง
สองเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั เช่ือมโยงกนัระหวา่งสองรูป แสดงออกให้เห็นถึงการเคล่ือนไหวของ
รูป ท่าทางของคนท่ีก าลงันัง่บนเกา้อ้ีมีลกัษณะของการโอบกอดลูก และใช้การยืดรูปทรงออกจาก
รูปทรงหลกั เพื่อตอ้งการใหเ้กิดช่องวา่งระหวา่งรูป เกิดพื้นท่ีวา่ง (Space) ของใบหนา้ท่ีควา้นเขา้ไป
ในรูปทรงหลกักบัรูปทรงท่ียดืออกมา เพื่อส่ือถึงความรู้สึกท่ีห่างไกลกนัระหวา่งแม่และตวัขา้พเจา้  
 ในงานรูปทรงจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกัน คือ ส่วนของตวัท่ีเป็นรูปทรงคนจะใช้การ
ลดทอนรูปทรงใหเ้ห็นเป็นรูปท่ีไม่ชดัเจน โดยการใชย้นิูดยอ่ยน ามาประสาน เช่ือมต่อกนั ขา้พเจา้ใช้
การประสานยูนิดย่อยดว้ยวิธีการ เยบ็ปัก น ามารวมกนัซ่ึงแสดงให้เห็นการก่อเกิดข้ึนจนกลายเป็น
รูปทรงข้ึนมา 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่2 

 
 

 

 
ภาพท่ี 64 ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 ภาพท่ี 1 
 ช่ือ หลบัฝัน 
 เทคนิค เยบ็ปัก (ผา้ซ่ินอีสาน) 
 ขนาดกวา้ง 40 x 165 x 50 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 65 ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 ภาพท่ี 2 
 ช่ือ หลบัฝัน 
 เทคนิค เยบ็ปัก (ผา้ซ่ินอีสาน) 
 ขนาด 40 x 165 x 50 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 66 ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 ภาพท่ี 3 
 ช่ือ หลบัฝัน 
 เทคนิค เยบ็ปัก (ผา้ซ่ินอีสาน) 
 ขนาด 40 x 165 x 50 เซนติเมตร 
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 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 ขา้พเจา้ไดเ้ลือกใช้ตวัส่ือ (Medium) ใน
การแสดงออกทางรูปทรงคือ ประเด็นในช่วงเวลาและอิริยาบถของแม่ท่ีก าลงันอน และการน าเอา
รูปทรงของวตัถุท่ีเป็นหมอน รูปร่างและใบหน้าของคน โดยการน ารูปทรงทั้งสามมาเช่ือมต่อและ
ประกอบเขา้หากนั ด้วยวิธีการทางประติมากรรม (Transform) ในช้ินน้ีขา้พเจา้ได้ลดทอนรูปทรง
ออกให้เหลือในเน้ือหาและประเด็นท่ีจะสร้างรูป ใชล้กัษณะท่าทางของใบหน้าท่ีก าลงัหนุนหมอน
นอนหลบัอยู ่และก าหนดทิศทางของเส้นในรูปทรงใหอ้ยูใ่นแนวนอน เพื่อให้รูปทรงมีความน่ิง การ
ลดทอนรูปทรงออกให้เหลือเพียงรูปร่างทางความคิด ในรูปทรงหลกัท่ีเป็นรูปใบหน้า ได้ใช้การ
ควา้นรูปทรงเขา้ไปให้เกิดเป็นรูปร่างของคน (Negative Form) ท่ีซ้อนทบัเป็นรูปร่างของคนนอน
โอบกอดลูก ข้าพเจ้าให้ความรู้สึกคิดถึงบุคคลท่ีเรารัก ผ่านรูปทรงท่ีซ้อนกันอยู่ในต าแหน่งท่ี
ตอ้งการ ลกัษณะการยดืออกของรูปทรงเป็นการยืดให้เห็นระยะห่างของรูปทรง ท าให้เกิดเป็นท่ีวา่ง 
(Space) ในรูปทรงและมีรูปทรงท่ีเป็นรูปคนท่ียืดออกมาก าลงัอุม้ลูก ท่ีขา้พเจา้ใช้ท่ีว่างท่ีเวา้เขา้ไป
เป็นเคา้โครงของใบหน้าของเด็กท่ีขา้พเจา้ใช้แทนตวัขา้พเจา้  เพื่อแสดงให้เห็นอาการของรูปทรง
ภายนอกก าลงัโอบอุม้รูปทรงภายใน 
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ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่3 

 

 
 
ภาพท่ี 67 ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 ภาพท่ี 1 
 ช่ือ กล่อมไกว 
 เทคนิค เยบ็ปัก (ผา้ซ่ินอีสาน) 
 ขนาด 72 x 38 x 188 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 68 ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 ภาพท่ี 2 
 ช่ือ กล่อมไกว 
 เทคนิค เยบ็ปัก (ผา้ซ่ินอีสาน) 
 ขนาด 72 x 38 x 188 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 69  ลายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3  
 ช่ือ กล่อมไกว 
 เทคนิค เยบ็ปัก (ผา้ซ่ินอีสาน) 
 ขนาด 72 x 38 x 188 เซนติเมตร 
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 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 ขา้พเจา้ไดเ้ลือกใช้ตวัส่ือ (Medium) คือ
การใช้ประเด็น ในเน้ือหาเร่ืองราวและอิริยาบถของแม่ในช่วงเวลาท่ีแม่เล้ียงดูเราน ามาจัด
องคป์ระกอบใหม่ โดยการผสมผสานรูปทรงของคนกบัวตัถุส่ิงของ เช่นหมอน กบัเส้นโคง้ท่ีไดจ้าก
อาการของการเคล่ือนไหวของเปลญวน น าเอาสองรูปทรงมาเช่ือมต่อกนัดว้ยวิธีการ (Trans Form) 
คือการผนึกรูปทรงทั้งสองใหเ้ป็นรูปทรงทางความคิด และตอ้งการให้รูปทรงแสดงอาการในท่าทาง
ลกัษณะของแม่ท่ีก าลงันอนโอบกอดพื้นท่ีภายใน (Negative Space) โดยขา้พเจา้ใช้พื้นท่ีภายในน้ี
เป็นรูปร่างหรือเส้นรอบนอกของใบหนา้เด็ก ท่ีขา้พเจา้ใชแ้ทนตวัขา้พเจา้เอง โดยการควา้นรูปทรง
เขา้ไปเป็นร่อง ใหค้วามรู้สึกถึงความลึกท่ีกินรูปทรงเขา้ไป โครงสร้างโดยรวมของผลงานช้ินน้ี เป็น
ลกัษณะของเส้นโคง้ท่ีมีท่ีมาจากเปลญวน น ามาใช้กบัลูกทรงหลกัท่ีเป็นรูปร่างคน เพื่อให้รูปทรง
นั้นแสดงอาการเคล่ือนไหว   
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ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินที ่4 

 
 

 
 
ภาพท่ี 70  ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 ภาพท่ี 1 
 ช่ือ ชุ่มฉ ่า 
 เทคนิค เยบ็ปัก (ผา้ซ่ินอีสาน) 
 ขนาด 45 x 160 x 65 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 71 ผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 ภาพท่ี 2 
 ช่ือ ชุ่มฉ ่า 
 เทคนิค เยบ็ปัก (ผา้ซ่ินอีสาน) 
 ขนาด 45 x 160 x 65 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 72 รายละเอียดผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 ภาพท่ี 3 
 ช่ือ ชุ่มฉ ่า 
 เทคนิค เยบ็ปัก (ผา้ซ่ินอีสาน) 
 ขนาด 45 x 160 x 65 เซนติเมตร 
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 ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ในช้ินท่ี 4 ขา้พเจา้ใช้ตวัส่ือในการท่ีจะน ามา
สร้างสรรคเ์ป็นผลงานคือ การน าเอาช่วงเวลาและกิจกรรมระหวา่งแม่กบัขา้พเจา้ น ามาเล่าในบริบท
ใหม่โดยการใช้รูปร่างรูปทรงของแม่ท่ีถอด จากอิริยาบถของแม่น ามาผสมผสานเขา้กนักบัวตัถุท่ี
เป็นขา้วของเคร่ืองใช้ (Transform) ให้รูปทรงอยู่ในลกัษณะท่าทางท่ีแม่ก าลงั อาบน ้ าให้ลูก ถะนุ
ถนอมลูก โดยขา้พเจ้าหยิบยกรูปทรงบางส่วนมาใช้ เช่น ช่วงของแขนท่ียืดออกไปรองรับพื้นท่ี
ภายใน (Inner Space) ท่ีขา้พเจา้ใชเ้ส้นรอบนอกของใบหนา้เด็ก เพื่อแสดงการโอบ รองรับ รูปทรง 
ในลกัษณะพื้นท่ีว่างท่ีเจาะผ่านรูปทรง ขา้พเจา้ตั้งใจให้เห็นรูปท่ีเป็นใบหน้า (Negative Form) ให้
รูปทรงของใบหนา้ตรงกนัแสดงใหเ้ห็นถึง ความห่วงหาถึงบุคคลท่ีรัก  
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บทที ่5 

สรุป 

 จากผลงานประติมากรรมชุด “รูปทรงจากความทรงจ าของฉันและแม่” เป็นผลงานท่ี
ขา้พเจา้ไดศึ้กษาและไดค้น้ควา้มาอย่างต่อเน่ือง จากผลงานในชุดก่อนวิทยานิพนธ์ ทั้งในดา้นการ
คน้ควา้และปฏิบติัตามกระบวนการสร้างสรรคท์างทศันศิลป์อยา่งละเอียด ไม่วา่จะเป็นในเร่ืองของ
การใช้รูปทรง เน้ือหา ทศันธาตุ และแรงบนัดาลใจท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์คล่ีคลายผลงานให้เกิดความ
สมบูรณ์ เพราะเร่ืองราวท่ีขา้พเจา้น ามาสร้างสรรคน์ั้น ส่วนใหญ่มกัจะเป็นเร่ืองราวท่ีศิลปินหลายๆ
ท่าน ใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน คือเร่ือง ความผูกพนัของแม่และลูก แต่ส าหรับการ
สร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ี ขา้พเจา้ไดค้นพบประเด็นท่ีเพิ่มเติมท่ีเป็นรูปแบบเฉพาะของ
ตนเอง ดว้ยการคน้หาวสัดุใหม่มาสร้างสรรคเ์ป็นผลงานทางประติมากรรม ดงันั้นวสัดุมีส่วนส าคญั 
ขา้พเจา้ใช ้ผา้ซ่ิน (อีสาน) น ามาสร้างเป็นผลงานท่ีมีเร่ืองราวระหวา่งแม่และขา้พเจา้  ขยายความผา่น
ตวัวสัดุท่ีมีความหมายและคุณค่าในตวั เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึง ความรัก ความผูกพนั ความคิดถึง
บุคคลท่ีเรารัก วถีิชีวติและความเรียบง่ายในชนบท โดยผา่นการใชรู้ปทรงทางประติมากรรม เน้ือหา
และวสัดุ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นเป็นภาพความทรงจ าท่ีดีต่อขา้พเจา้  
 ดังนั้นการศึกษาการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในชุดน้ี ข้าพเจ้าสามารถเรียนรู้วิธีการ
สร้างสรรคท่ี์จะแสดงออกในรูปแบบท่ีเป็นเฉพาะตน โดยการส่ือความหมายออกมาในรูปแบบงาน
ประติมากรรมทั้งหมด 4 ช้ิน โดยขา้พเจา้นั้นได้อาศยัรูปทรงจากจินตนาการภาพความรู้สึกใน
เร่ืองราวของความรัก ความผูกพนัระหว่างแม่และขา้พเจา้ และน าเอา อิริยาบถต่างๆในช่วงเวลาท่ี
แตกต่างกัน น ามาประกอบสร้างข้ึนเป็นรูปทรงทางประติมากรรม ด้วยการใช้วิธีการทาง
ประติมากรรม คือ การประสานรูปทรง (Transform) การยืดรูปทรง การขยายรูปทรง การควา้น
รูปทรงให้เกิดเป็นท่ีวา่งภายใน (Inner space) และท่ีว่างท่ีเกิดรอบๆรูปทรง กระบวนการทั้งหมดน้ี
ขา้พเจา้ไดน้ ามาใชใ้นการแสดงออกทางรูปทรง ให้ออกมาในรูปแบบก่ึงนามธรรม (Semi Abstract) 
เพื่อท่ีจะต้องการให้รูปทรงนั้นน าพาไปสู่เน้ือหาทางความคิด ในเร่ืองราวสภาวะของความคิด 
ค านึงถึงบุคลอนัเป็นท่ีรัก ผา่นภาพความทรงจ าอนัดีของขา้พเจา้ 
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ข้อเสนอแนะ 

 ผลจากการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะนิพนธ์ทั้งหมด 4 ช้ิน ท าให้ขา้พเจา้เกิดความรู้ความ
เขา้ใจในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานออกมาไดใ้นระดบัหน่ึง ไม่ว่าผลงานนั้นจะออกมาดีมาก
หรือน้อยมากนั้น ไม่ใช่ปัญหาส าคญั หากแต่ส่ิงท่ีส าคญัคือการท่ีข้าพเจา้ได้เรียนรู้ กระบวนการ 
ขั้นตอนต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานท าให้ขา้พเจา้พบเห็นกบั ขอ้ดี ขอ้เสีย ปัญหาและอุปสรรค 
ซ่ึงขา้พเจา้สามารถอธิบายออกมาใหเ้ป็นหวัขอ้ไดด้งัน้ี 
 ขอ้ดีท่ีข้าพเจ้าพบเห็นในการร้างสรรค์คือ การท่ีข้าพเจ้าได้ใช้วสัดุส าเร็จรูป (ผา้ซ่ิน
อีสาน) ท่ีผ่านการใช้งานหรือเศษผา้ท่ีไม่ใช้แล้ว น ากลับมาสร้างเป็นผลงานผ่านรูปทรงทาง
ประติมากรรมและผลของการใช้วสัดุดงักล่าว ยงัช่วยส่งเสริมเน้ือหา แนวความคิดของขา้พเจา้ใน
เร่ืองของ ความผกูพนัระหวา่งแม่และขา้พเจา้อีกดว้ย 
 ขอ้เสียท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์คือ ขา้พเจา้ยงัควบคุมการใช้วสัดุในการสร้างสรรค์ได้
อยา่งไม่เต็มท่ี เน่ืองดว้ยมีความจ ากดัในตวัวสัดุเองท่ีอาจจะท าให้การน ามาสร้างรูปทรงนั้น ยากต่อ
การจดัการใหว้สัดุสัมพนัธ์กบัรูปทรงในทางกายภาพ 
 ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ขา้พเจา้คิดว่าเกิดจากระยะเวลาในการคน้ควา้ 
ศึกษาและหารูปแบบในการสร้างสรรค์รวมไปถึง การท่ีเราอยู่ในขั้นตอน กระบวนการสร้างสรรค์
นั้นมกัจะมีประเด็นอ่ืนท่ีแทรกเขา้มา จนท าให้เรานั้น ไม่สามารถท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานให้อยู่ใน
ขอบเขตและเน้ือหาท่ีเราจะน าเสนอออกมา 
 ท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ีขา้พเจา้คาดหวงัว่า การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี จะ
เป็นจุดเร่ิมตน้ของการคน้ควา้ สร้างสรรค์ และสามารถน ากระบวนการดงักล่าวไปปรับใช้ในการ
พฒันาต่อไปในอนาคตได ้
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล อาทิตย ์ ราตรี 

วนั เดือน ปี เกดิ 20 พฤศจิกายน 2529 
สถานทีเ่กดิ ศรีสะเกษ 

วุฒิการศึกษา โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกษ  

โรงเรียนศรีสะเกษวทิยาลยั  

ศิลปบณัฑิต ศิลปกรรมศาสตร์บณัฑิต ศป.บ. มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 1408/2 ถ.อุบล ต.เมืองใต ้อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 
ผลงานตีพมิพ์ ร่วมแสดงงานศิลปกรรม ปตท.คร้ังท่ี 24 ในหวัขอ้ “ความสุข”  

ร่วมแสดงงานศิลปกรรมรุ่นเยาว ์คร้ังท่ี 25  

Diversity Voice Thesis Exhibition โครงการนิทรรศการวทิยานิพนธ์ของ
นกัศึกษาปริญญาโทภาควชิาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ ์มหาวทิยาลยัศิลปากร ประจ าปีการศึกษา 2558  ณ หอศิลป์ตา
ดูไทยยานยนตมิ์ตซูบิชิ สุขมุวทิ 87 อ่อนนุช กรุงเทพฯ 

 

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของการสร้างสรรค์
	ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์
	สมมุติฐานของการสร้างสรรค์
	สมมุติฐานเชิงความคิด
	สมมุติฐานเชิงรูปแบบ
	ขอบเขตของการศึกษาและการสร้างสรรค์
	วิธีการศึกษา
	การเสนอผลงาน
	แหล่งข้อมูล
	อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า

	บทที่ 2
	ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
	ที่มาและความสำคัญจากประสบการณ์ตรง
	รูปแบบและแนวคิดจากบทความและทฤษฏีต่างๆ
	ผลงานสร้างสรรค์ของศิลปินที่มีอิทธิพล
	HENRY MOORE
	HUGO ROBUS
	กิตติพงษ์ สุริยะทองชื่น
	NICK CAVE

	ลัทธิทางศิลปะ
	ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์

	บทที่ 3
	กระบวนการและองค์ประกอบในการสร้างสรรค์
	จุดมุ่งหมายของการสร้างสรรค์
	ขันตอนการสร้างสรรค์
	วิธีการสร้างสรรค์
	วิเคราะห์และนำเสนอผลงาน
	ผลงานชิ้นที่ 1
	การประมวลผลทางความคิดและรูปแบบ ผลงานชิ้นที่ 1

	ผลงานชิ้นที่ 2
	การประมวลผลทางความคิดและรูปแบบ ผลงานชิ้นที่ 2

	ผลงานชิ้นที่ 3
	การประมวลผลทางความคิดและรูปแบบ ผลงานชิ้นที่ 3

	ผลงานชิ้นที่ 4
	การประมวลผลทางความคิดและรูปแบบ ผลงานชิ้นที่ 4


	บทที่ 4
	วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์
	ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 1
	ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 2
	ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 3
	ผลงานวิทยานิพนธ์ ชิ้นที่ 4

	บทที่ 5
	สรุป
	ข้อเสนอแนะ

	รายการอ้างอิง
	ประวัติผู้เขียน

