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วรรณกรรมไทย เร่ือง“รามเกียรต์ิ” มีตวับทท่ีแสดงเร่ืองราวปัญหาและการตดัสินใจ

แกไ้ขปัญหาต่างๆของตวัละคร ซ่ึงส่ือให้เห็นถึงผลกระทบทั้งดา้นดีและร้าย ทั้งท่ีสมปรารถนาและ
ไม่สมปรารถนา ขา้พเจา้จึงสนใจศึกษาทศันคติในแต่ละตวัละคร ในลกัษณะรูปแบบท่ีคลา้ยคลึงกบั
โลกความเป็นจริง โดยน ามาเปรียบเปรย ตีความในประเด็นท่ีเก่ียวกบัแก่นแทข้องชีวิตและพนัธะ
โครงสร้างทางสังคมมนุษย ์

            

วิทยานิพนธ์ น้ี มี จุดประสงค์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยน าวิ ธีทาง
ประติมากรรม มาใช้สร้างสรรค์เพื่อน าเสนอมุมมองต่อวรรณกรรมซ่ึงสะทอ้นถึงภาวะชีวิตและ
เร่ืองราวในสังคมร่วมสมยั 
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Thai literature on "Ramayana" has a chapter that shows the problems and decisions 
to solve the problems of the character. The media outlines the impact both good and bad. Both 
satisfying and unfulfilled. I am interested in studying the attitude of each character. In a manner 
similar to the real world. By the way. Interpretation on issues related to the essence of life and the 
bonding of human social structures. 

This thesis aims to create artistic works by means of sculpture. Use creative to present 
a literary perspective, which reflects the living conditions and stories in contemporary society. 
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กิตติกรรมประก าศ  
 

กติติกรรมประกาศ 
  

ขา้พเจา้ขอขอบพระคุณบุญคุณของบุพการี ท่ีคอยอบรมตกัเตือนและสนบัให้ก าลงัใจในการ
ใชชี้วติอยา่งเหมาะสม ท่ีใหป้ระจกัษเ์ห็นความอดทนต่ออุปสรรคและบทบาทของแต่ละช่วงชีวิตท่ีผา่น
พน้มาอย่างมีคุณค่า และขอบคุณความกรุณาเมตตาของประสบการณ์ต่างๆท่ีกระทบเขา้มาให้เรียนรู้
ชีวิตอย่างต่อเน่ือง ขอบคุณในความเมตตา ผูอุ้ปการคุณปัจจยัค่าใช้จ่ายต่างๆท่ีมอบหมายหน้าท่ีให้มี
โอกาสไดส้ร้างสรรคฝึ์กฝนความสามารถและประสบการณ์ต่างๆเป็นสัมมาอาชีวะในการเล้ียงชีพเพื่อ
สร้างสรรคศิ์ลปะอยา่งทรงคุณค่า 

ในความส าเร็จต่างๆลว้นตอ้งใชแ้บบแผนความรู้ช้ีแนะแนวทางเบ้ืองตน้ จึงขอขอบพระคุณ
อาจารย  ์ผูอ้บรมบ่มสอนขอ้มูลความรู้แต่อดีต คุณค่าของศิลปะ และขอขอบคุณอาจารยศ์าสตรเมธี  
นนทิวรรธน์ จนัทนะผะลิน และศาสตราจารย ์เขม็รัตน์ กองสุข  ท่ีใส่ใจและสนบัสนุนแนวทางในการ
รักษาแบบแผนของตวัเอง และขอบคุณความเมตตากรุณา อาจารยจ์กัรพรรณ วลิาสินีกุล ท่ีค่อยตกัเตือน
ช้ีน าแบบแผนมุมมองทศันคติต่างๆ ถ่ายทอดขอ้มูลความรู้อย่างเขม้ขน้ตั้งใจ และเขา้ใจรับความคิด
บริบทปัญหาท่ีแตกต่างของนกัศึกษา เปิดโอกาสใหข้า้พเจา้ไดป้รับเปล่ียนแกไ้ขและหมัน่ช้ีน าแนวทาง
อยา่งเหมาะสม 

ขา้พเจา้ขอขอบคุณสถานศึกษา มหาลยัศิลปากร และผูบุ้กเบิกก่อตั้งท่านอาจารยศิ์ลป์ พีระศรี 
ท่ีสร้างแหล่งรวมความน่าสนใจทางศิลปะให้กระผมไดมี้โอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ศิลปะท่ีสะดวก
ข้ึน และขอขอบคุณอาจารยท่ี์เคารพทุกๆท่านท่ีกรุณาให้ก าลงัใจให้ค  าแนะน าและประสบการณ์ทาง
การศึกษาท่ีแตกต่างไปจากแนวทางอุดมคติ  และตระหนกัถึงปัญหาต่างๆท่ีไม่ควรละเลยในชีวติ  ความ
ประหม่าความยึดมัน่และความเช่ือใจเป็นองคป์ระกอบหน่ึงท่ีตอ้งเรียนรู้นอกเหนือจากการศึกษา และ
ปัญหาท่ีประสบมาท าใหซ้าบซ้ึงวา่ความเป็นตวัเองอยา่งถ่อมตนมีคุณค่าต่อเส้นทางศิลปะเพียงใด  และ
ขอขอบคุณพี่นอ้งศิลปากรทุกท่านท่ีมีมิตรไมตรี อธัยาศยั น ้ าใจท่ีดูเหมือนยนิดีแสดงความร่วมมืออยา่ง
ชดัเจนอบอุ่นจริงใจกลบัมาเสมอ ตลอดระยะเวลา ท าให้หลายๆอย่างท าให้ผมพบประสบการณ์ใน
สังคมอีกแบบท่ีตอ้งเรียนรู้และเขา้ใจข้ึน และขอบคุณเหตุการณ์ประสบการณ์ และบุคคลต่างๆท่ีไม่อาจ
กล่าวถึงไดห้มด ณ ท่ีน้ี ท่ีเป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้กระผมไดรู้้จกัคุณค่าท่ีเหมาะสม ความสมบูรณ์ในช่วง
ต่อจากน้ี 

ขอขอบคุณตวัเองและโชคชะตาท่ีให้ได้เรียนรู้จกัผลวิเศษของอุปสรรค  ผ่านพน้ภยัปัญหา
อุบติัเหตุความเส่ียงต่างๆ ให้ตระหนกัถึงแก่นแทชี้วิตท่ีเป็นการรับรู้เพียงกาลเฉพาะบุคคล  น าพาให้
เลือกทางท่ีเหมาะสมเรียนรู้แก้ไขจัดการส่ิงต่างๆมาได้ โดยท่ีร่างกายยงัสมบูรณ์ปกติ กับวาระ
ความส าเร็จอีกหน่ึงกา้ว ท่ีช้ีน าใหค้น้พบแนวทางคุณค่าของตวัเอง 
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ขอให้คุณงามกรรมดีทั้งหลายท่ีไดก้ระท าต่อกนัมา ส่งผลสะทอ้นนั้นกลบัสู่ผูพ้ึงตั้งมัน่ในน ้ า
ใจความดีทุกๆท่าน และขอขมากรรมต่อมิตรสหาย,พี่นอ้ง,ครูบาอาจารยท่ี์มีส่วนร่วมหวงัดีกระท าผลดี
เป็นพระคุณหรือกิริยาการกระท าค าพูดของขา้พเจา้ท่ีมีผลให้ขดัเคืองคบัขอ้งใจเดือดร้อนทั้งเจตนา
หรือไม่เจตนาก็ดี ขา้พเจา้นอ้มรับและขอขมากรรมในส่วนเก่ียวขอ้งนั้นดว้ยความจริงใจ 

ขา้พเจา้หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารศิลปะนิพนธ์ฉบบัน้ีจะสร้างประโยชนต่อผูส้นใจศึกษา 
และสร้างผลผลิตกลบัสู่สังคม ถ่ายทอดความรู้ทางศิลปะอยา่งเหมาะสม 

  
  

นภมร  อรุณวริาม 
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บทที ่1 

บทน า 
 

 วรรณคดีหรือวรรณกรรมเป็นส่วนหน่ึงท่ีแสดงอตัลกัษณ์ทางสังคม และบ่งบอกไดถึ้งโลก

ทศัน์ทางสังคมและวฒันธรรมภูมิความรู้ท่ีสั่งสมในแต่ละพื้นถ่ิน ตวัละครในวรรณคดีเป็นตวัอยา่ง

เปรียบเปรยชีวติและเป็นเคร่ืองมือสอนคนในสังคม  เม่ือโบราณนานมายงัไม่ไดมี้หนงัสือแบบเรียน

ไวอ่้านเขียนดัง่เช่นปัจจุบนั  บางสังคมจึงสร้างกุศโลบายโดยสั่งสอนในรูปแบบค าบอกเล่า เช่น

นิทานอีสปสั้นๆเพื่อไวเ้ตือนสติในยามท่ีตอ้งพึ่งพาตนเอง สมยัท่ียงัไม่มีเร่ืองบนัเทิงเริงใจ

วรรณกรรมก็เป็นส่วนหน่ึงนอกจากสร้างความสุนทรียะแลว้ยงัแอบแฝงคุณค่า และประโยชน์ของ

การจดัการปัญหาของตวัละครและผลกรระทบในชีวิต ซ่ึงแก่นแทเ้ร่ืองราวบทบาทของแต่ละช่วง

ปัญหาชีวิตก็ไดแ้ทรกอยูใ่นวรรณกรรมท่ีทรงคุณค่าหน่ึงของไทยอยา่ง เร่ือง“รามเกียรต์ิ” ก็เป็นส่วน

หน่ึงท่ีถูกดดัแปลงน ามาถ่ายทอดสอดแทรกผกูพนักบัชีวิตของศิลปะไทยเช่นกนั 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ความสนใจในวรรณกรรมไทย เร่ือง“รามเกียรต์ิ” ขา้พเจา้พบความน่าสนใจวธีิจดัการกบั

ปัญหาต่างๆของตวัละครกบัผลกระทบทั้งดา้นท่ีสมปรารถนาและไม่สมปรารถนาจึงเป็นท่ีมาของ

การศึกษาวรรณกรรม ขา้พเจา้มีทศันคติในแต่ละตวัละครท่ีมีบทบาทบนโลกสมมุติตวัละครท่ี

ประสบปัญหาคาบเก่ียวต่อความสัมพนัธ์ของชีวติท่ีสะทอ้นมุมมองในลกัษณะรูปแบบท่ีคลา้ยคลึง

กบัโลกความเป็นจริง  โดยขา้พเจา้น ามาเปรียบเทียบเป็นการตีความในประเด็นท่ีส่ือถึงแก่นแทข้อง

ชีวติกบัพนัธะทางสังคมมนุษย ์เช่นการด าเนินเร่ืองในรามเกียรต์ิ  ช้ีใหเ้ห็นตวัละคร“กุมภกรรณ” มี

ความขดัแยง้ระหวา่งศีลธรรมกบัความผกูพนัในแวดลอ้มสังคม ตวัละครท่ีถูกจ ากดัใหต้อ้งเลือก

ระหวา่งพนัธะกิจและการมุ่งหมายสู่ความตอ้งการของตวัเอง ปมความขดัแยง้ต่อความรู้สึกท่ีมีทั้ง

ภายนอกภายใน การเลือกตดัสินใจในการกระท าท่ีน ามาสู่ความผดิหรือความถูกตอ้งเป็นกลไกท่ี

น ามาใชส้อนสังคมมาเนินนานท่ีแฝงไวใ้นวรรณคดี การตีความจาก “รามเกียรต์ิ” ท่ีมีแนวคิดเร่ือง

แบบสัมพนัธบท เป็นมโนทศัน์ของแนวคิดสมยัใหม่ท่ีมีลกัษณะตวับทบาทหน่ึงๆมีความสัมพนัธ์

เช่ือมโยงต่อบทบาทอ่ืนๆเชิงการเปรียบเปรยและพรรณนา เป็นเคร่ืองมือท่ีใชส้ร้างอารมณ์ความรู้สึก

จิตนาการและความรู้ใหแ้ก่ผูอ่้านไดดี้ การเปรียบเทียบคุณลกัษณะเพื่ออนุมาน โดยการเปรียบเปรย

คือการน าตวัละคร(Model) มาอธิบายปรากฏการณ์ภายในขอบเขตท่ีถูกกระท าและขอ้จ ากดัของ
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สภาวะแวดลอ้ม ท่ีน ามาใชว้ิเคราะห์เป็นบทเรียนต่อยคุสมยัเหตุการณ์สถานการณ์ปัจจุบนั การ

ตีความตวัละครน้ีถูกสรุปออกมาเป็นสาระท่ีมีความหมายเชิงนามธรรม และน าเสนอในรูปแบบ

ประติมากรรมร่วมสมยัโดยใชรู้ปคนสัมพนัธ์กบัพื้นท่ี กรอบโครงความสัมพนัธ์ท่ีกระท าต่อมนุษย ์

โครงสร้างทางสังคมท่ีหอ้มลอ้มมนุษยอ์ยูถู่กน าเสนอในโครงสร้างรูปทรงเรขาคณิต ใชก้ฎแรงโนม้

ถ่วงและทิศทางพลงัของการดึงร้ังน ามาเสนอเป็นปฏิกิริยาระหวา่งมนุษยก์บัความหมายการหอ้ม

ลอ้มทางสังคม 

 ในท านองเดียวกนั ตวัละครอีก 2ตวัท่ีขา้พเจา้สนใจคือ ทศกณัฐ ์และอินทรชิต ซ่ึงตวัละคร

แต่ละตวัแสดงบทบาทหรือมีหนา้ท่ีแตกต่างกนั ขา้พเจา้ตีความหมายตวัละครบทบาทชีวิตของตวั

ละครทั้งสองตวัออกมาในความหมายท่ีแตกต่างกนั และก็น าเสนอมาในรูปแบบประติมากรรมร่วม

สมยั 

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษา ตีความเน้ือหาทางวรรณคดี โดยหยบิยก ตวัละครในวรรณคดี “รามเกียรต์ิ”  

กุมภกรรณ ทศกณัฐ ์อินทรชิต สร้างสรรคง์านประติมากรรมตามเน้ือหาของการตีความท่ีมีเน้ือหา

เชิงนามธรรม ดว้ยรูปทรงท่ีแสดงแรงโนม้ถ่วงและมีการกระท าระหวา่งตวัละคร รามเกียรต์ิ มา

ถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะ เพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัพนัธะชีวติซ่ึงเป็นความหมาย

เชิงนามธรรม 

2. เพื่อสร้างงานประติมากรรมท่ีมีความหมายเชิงนามธรรมจากการตีความ ในวรรณกรรม

“รามเกียรต์ิ” ดว้ยรูปแบบท่ีมีรูปทรงแสดงบทบาทหนา้ท่ีของตวัละครกระท าต่อกนั และใชแ้รงโนม้

ถ่วงความสัมพนัธ์ของรูปทรงและกรอบโครงรูปทรงเรขาคณิตท่ีห้อมลอ้มรูปทรงเหล่าน้ีอยู ่ 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 ขา้พเจา้ตีความตวัละครแต่ละตวั มีลกัษณะความหมายเชิงนามธรรม เช่นความขดัแยง้

ภายในใจระหวา่งความตอ้งการกบัความถูกตอ้งทางสังคม ศีลธรรมกบัจรรยาบรรณ ความรักพวก

พอ้งครอบครัว ความกลา้ความเส่ียงต่อขอ้จ ากดัของบริบทในการรักษาสมดุลยภาพของชีวติ โดย

แทจ้ริงแลว้มีลกัษณะท่ีเป็นความหมายเชิงนามธรรม วรรณกรรมรามเกียรต์ิมีวธีิการสอดแทรก

แนวคิดทางศีลธรรม ในลกัษณะเชิงปรัชญามีคุณลกัษณะเป็นนามธรรม เม่ือถูกน ามาเสนอเป็น

ศิลปะสมยัใหม่ขา้พเจา้ใชว้ธีิการสร้างโครงสร้างทางเรขาคณิตท่ีมีกฎระเบียบชดัเจน และรูปทรงคน

ซ่ึงมีปฏิกิริยาต่อกนัภายในรูปทรงเรขาคณิตหรือรูปทรงคนมีปฏิกิริยาต่อรูปทรงเรขาคณิต เป็นการ

เสนอแนวคิดโครงสร้างของสังคมท่ีกระท าต่อมนุษย ์หรือการพยายามท่ีจะแสดงผลกระทบปฏิกิริยา

ต่อบทบาทซ่ึงกนัและกนัภายใตก้รอบโครงของโครงสร้าง  

 

มีความสนใจต่อเน้ือหาแรงบนัดาลขอ้คิดท่ีตระหนกัไดจ้ากวรรณกรรม น ามาสะทอ้น

มุมมองโครงสร้างชีวิตกบัปฏิสัมพนัธ์ในสังคมยคุปัจจุบนั การเคล่ือนท่ีในบริบทสภาวะความ

ขดัแยง้ ด้ินรนเส่ือมสภาพของรูปอตัตาลกัษณ์ ขอ้จ ากดัขอบเขต  มวลปริมาตรท่ีตอ้งรักษาสมดุลของ

พื้นฐานความเป็นตวัตน ในการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างรูปท่ีแตกต่าง 2 รูปแบบ ระหวา่ง

รูปทรงเรขาคณิต(Geometric Form) กบัรูปทรงมนุษย ์(Figurative Form) และวธีิการทางการจดัการ

รูปทรงมาเป็นตวักลางของปฏิสัมพนัธ์ มวลปริมาตรท่ีเส่ือมและแปรรูปลกัษณ์ในลกัษณะท่ีต่างไป

ในทิศทางรูปแบบเฉพาะ  
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สมมุติฐานของการศึกษา 

1.  สมมุติฐานเชิงความคิดในด้านเนือ้หา (Research hypothesis)  

 ตวัละครท่ีถูกวพิากษใ์หเ้ป็นตวัร้ายมกัถูกตดัสินก่อนการแสดงพฤติกรรมในคร้ังต่อๆไป

เสมอและตวัละครท่ีเป็นตวัหลกัในการด าเนินเร่ืองจะไดรั้บบทบาทและถูกยกยอ่ง แมส่ิ้งนั้นจะเป็น

การพากชีวติหรือท าลายเบียดเบียนผูอ่ื้น  ผูค้นในสังคมมกัช่ืนชมและยอมรับในรูปลกัษณ์ตาม

รูปแบบบรรทดัฐานท่ีแต่ละสังคมก าหนด และปรับเปล่ียนอตัตาลกัษณ์ตวัเองเพื่อเป็นตามแนวทาง

สังคม โดยเช่ือวา่ส่ิงนั้นคือความสมบูรณแบบท่ีเพิ่มคุณค่าใหแ้ก่ตวัเอง ตีค่าความบกพร่องเป็นความ

ไม่สมบูรณ์แบบ(ปฏิลกัษณ์)  โดยมองขา้มแก่นแทข้องชีวติและศีลธรรม กลายเป็นลกัษณะ

ปฏิสัมพนัธ์ท่ีขดัแยง้ระหวา่งรูปลกัษณ์และอตัลกัษณ์ โลกท่ีเรียกร้องการแสดงความจริงอยา่งอิสระ

ท่ีถูกก ากบัดว้ยพนัธะทางสังคมในรูปแบบของกรอบขอ้จ ากดัทางความคิด เปรียบเสมือนกบัผล

สะทอ้นจากการตีความวรรณกรรมเพียงบางส่วนของอกัษรท่ีก ากบับทความของตวัละคร ในทิศทาง

เดียวของบทประพนัธ์ 

2.  สมมุติฐานเชิงรูปทรง (Statistical hypothesis) 

รูปทรงเรขาคณิตก็มีกฎระเบียบขอบโครงสร้างท่ีแน่นอนตายตวั เช่นรูปทรงส่ีเหล่ียมจตุัรัส 

ท่ีมีลกัษณะสัญญะท่ีเป็นดา้นเท่า เพราะฉะนั้นจะมีแรงตึงออกจากทุกดา้นท่ีถูกก ากบัของมุมแต่ละ

มุม ขอบก ากบัท่ีถูกบีบก าหนดในอตัรามาตรฐาน และลกัษณะท่ีตอ้งสมมาตรของรูปทรง เม่ือ

รูปทรงทางเรขาคณิตถูกสร้างใหเ้กิดความเป็นจริงของวตัถุข้ึนมาก็จะมีความชดัเจนทางปริมาตร

แน่นอน เช่นลูกบาศกท่ี์มีดา้นเท่า ถา้ถูกสร้างใหมี้รูปทรงท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นแนวระนาบแบบแบนก็

จะมีลกัษณะท่ีถูกมุมก ากบัหรือถูกก าหนดไวด้ว้ยจุดศูนยก์ลางท่ีเราสัมพนัธ์ได ้หรือเส้นรอบวงท่ีมี

ความสัมพนัธ์กนัทุกดา้นทั้งภายในและภายนอก หรือมีการแบ่งชดัเจนของกรอบพื้นท่ีก็จะท าให้

ความชดัเจนของส่ิงท่ีเรียกวา่ความหมายเชิงนามธรรมถูกน ามาเสนอไดง่้ายข้ึน    

 รูปทรงมนุษย ์ใหค้วามรู้สึกสัมผสัถึงความใกลเ้คียงลกัษณะทางกายภาพท่ีแสดงถึงความ

เป็นคน ส่ิงมีชีวติในรูปแบบเดียวกนั มีอารมณ์ความรู้สึก มีการแสดงออกถึงท่าทางกิริยาอาการท่ีบ่ง

บอกถึงเน้ือหาแรงกระท า ความพยายามท่ีมีต่อมวลปริมาตร การลดทอนและคล่ีคายลายละเอียดทาง

รูปทรงและเน้ือหา ช่วยก ากบัมุมมองรูปทรงมนุษยใ์หเ้ห็นชดัในทิศทางกิริยาการกระท า  
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 ปฏิกิริยาในรูปแบบรูปทรงเชิงบวกเชิงลบ(Positive-Negative Form) แสดงออกถึงความ

อิสระและพลงัต่อการเปล่ียนแปลงรูปแบบในมุมมองมวลปริมาตรต่างจากแบบปกติทัว่ไป เป็นคู่

ปฏิกิริยาขดัแยง้ท่ีจะมาน าเสนอในเร่ืองของพลงัหรือคู่ขดัแยง้ซ่ึงกนัและกนั ความขดัแยง้ภายในใจ 

ความเปรียบระหวา่งขาวกบัด า หรือลกัษณะท่ีเป็นคู่ตรงขา้ม ซ่ึงลกัษณะแบบเชิงบวกเชิงลบก็ดึงเอา

รูปทรงแบบเรขาคณิตและรูปทรงคนเขา้มาอยูป่ฏิสัมพนัธ์ร่วมดว้ย 

- ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งท่ีมา รูปทรงมนุษย ์(Figurative Form) กบักรอบโครงสร้างรูปทรง
เรขาคณิต (Geometric Form) ท่ีแสดงความต่างทางกายภาพ  

 - น าวธีิการรูปก่ึงเหมือนจริง (Semi Abstract Sculpture) ลดทอนและคล่ีคายรูปทรงใหไ้ม่
จ  ากดับ่งช้ีไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงโดยตรง เพื่อใชรู้ปทรงสัมพนัธ์ในการส่ือในลกัษณะ
รูปสัญญะ, อุปมา (Metaphor) เปรียบเปรย ท่ีเป็นลกัษณะวธีีการเฉพาะจากแหล่งท่ีมาทาง
วรรณกรรม 

- ใชว้ธีิการซอ้นการเช่ือมโยง (Connecting Form) การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์สภาวะ
รูปทรงสองแบบและพฒันารูปลกัษณ์ (Transform) รูปทรงอิสระ ในลกัษณะรูปแบบเชิงบวกเชิงลบ 
(Positive-Negative Form) เป็นคู่ปฏิกิริยาความขดัแยง้ของพลงั การปะทะต่อสู้ด้ินรน, การเส่ือมแปร
สภาพ, เปล่ียนแปลงรูปเดิม โดยสร้างรูปทรงใหม่ในพื้นท่ีวา่ง  

- ก ากบัขนาดรูปทรงคนภายในโครงสร้างขนาดรูปเกือบเท่าจริง (Medium Size) เพื่อการ
เขา้ถึงเน้ือหาและเวน้ระยะ ประเด็นต่อความจริงความเป็นกลาง (ผูส้ังเกตการณ์) ถูกยอ่เสมือนให้
ผูช้มเป็นบุคคลท่ี 3 (ร่วมรับรู้เหตุการณ์แต่ไม่ไดรั้บผลกระทบเชิงตรง)  

- ก ากบัขนาดรูปทรงคนขนาดกลาง (Semi-Minimal Size) เพื่อแสดงถึงสภาวะท่ีตดัท่อน
คลา้ยความจริงประกอบโลกสมมุติ ความเปรียบเปรยภายในท่ีขบัเคล่ือนแรงความตอ้งการของจิตใจ 
หรือภาวะระยะความไม่ชดัเจนสับสน 

- ก ากบัขนาดรูปทรงคนขนาดเล็ก (Minimal Size) เพื่อแสดงถึงสภาวะสมมุติท่ีมีปริมาตรอยู่
จริง มีระยะจุดรวม (Focus) มุมมองทางสายตาสามารถสัมผสัไดช้ดัเจนดว้ยขนาดเล็กกะทดัรัด 

- การก ากบัรูปทรงคนใหเ้ป็นดา้นระนาบ (Plane View) แสดงลกัษณะท่ีรูปทรงถูกบีบอดั 
(Compression shape) และเป็นการเปรยใหแ้สดงถึงระยะมุมมองหลกัเพียงสองดา้น 

- ควบคุมทิศทาง (Direction) ระหวา่งโครงสร้างเรขาคณิตกบัรูปทรงคนมุ่งเนน้รูป การ

เคล่ือนตวัแทรกของพื้นท่ีวา่งสู่รูป และมวลปริมาตรสู่ท่ีวา่งเพื่อมุ่งเนน้จุดสนใจของรูป 
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ขอบเขตของการศึกษา 

 1.   เพื่อศึกษาตีความเน้ือหาทางวรรณคดีไทย “รามเกียรต์ิ” ตวัละครเช่น “กุมภกรรณ, 

ทศกณัฐ,์ อินทรชิต” วรรณกรรม และบทวเิคราะห์วิจารณ์ในลกัษณะของความสัมพนัธ์ระหวา่งคน

กบักรอบโครงสร้างสังคม การปฏิสัมพนัธ์เช่ือมโยงของบทบาทตวัละคร ภาวะความขดัแยง้พนัธะ

ตวัละครท่ีแตกต่างกนั วเิคราะห์ตีความและสังเกตการณ์ ท าความเขา้ใจ ต่อมุมมองท่ีสะทอ้นปัญหา

ความสัมพนัธ์ของคนในสังคมไทยในปัจจุบนั ภายใตก้รอบโครงสร้างท่ีถูกก าหนดทางสังคม และ

ศึกษาปัจจยัทางโครงสร้างรูปทรงเรขาคณิต  

 2.  เพื่อศึกษา สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ3มิติ ในรูปแบบงานประติมากรรมร่วมสมยั ท่ีใชม้โน

ทศัน์แนวคิดตีความแก่นสาระจากวรรณคดีไทย “รามเกียรต์ิ” โดยใชรู้ปทรงก่ึงนามธรรม โดย

ตอ้งการส่ือสารรูปทรงท่ีแสดงออกถึง “ความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบักรอบโครงสร้างสังคม” 

มุมมองความมุ่งมัน่พยายามของมนุษยแ์ละการรักษาสมดุลของชีวติ  
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ขั้นตอนการศึกษา 

 

1. ภาคข้อมูล,เอกสาร 

- ศึกษาทบทวนเน้ือหาทางวรรณคดี วรรณกรรม นิทานปรัมปรา ร่วมถึงบทวิจารณ์วเิคราะห์ 

- แยกกรณีศึกษาจากเน้ือหาทางบทวรรณคดีท่ีใกลเ้คียงหวัขอ้ขอ้ประเด็น และกรณีศึกษาเหตุการณ์

ปัจจุบนัและประวติัศาสตร์ (โดยสังเขป) 

- ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารงานวจิยั ทฤษฎีอา้งอิง-ขา้งเคียง 

- ตรวจสอบความสนใจตวัเอง จากขอ้มูลท่ีคน้ควา้ 

- ขยายท่ีมาในการคน้ควา้ประเด็นและเน้ือหาท่ีใกลเ้คียง จากค าจ ากดัความ นิยาม ทางรูปเล่มเอกสาร

และ ขอ้มูลทางเวบ็ไซต ์

- วเิคราะห์เน้ือหาเอกสาร จดัเรียงล าดบัขอ้มูล (เบ้ืองตน้พอสังเขป) จดัแยกชุดความสนใจส าคญั 

- สร้างสมมุติฐานทางการศึกษาและรูปแบบการสร้างสรรคผ์ลงาน 

- น าเสนอประเด็นท่ีมีความสนใจศึกษา ปรึกษาและรับค าช้ีแนะจากอาจารย ์

- ทดลองสร้างสรรค ์ในรูปแบบจ าลอง 3มิติ 

- เปรียบเทียบ ศึกษาผลงานศิลปะของศิลปิน ทั้งประเด็นและรูปแบบท่ีสอดคลอ้งความเป็นไปได้

ทางเน้ือหา 

- วเิคราะห์รูปแบบ รูปทรง ทางประติมากรรม เชิงวชิาการ 

- ตรวจสอบสรุปขอ้มูลก่อนสร้างสรรคผ์ลงานในขนาดท่ีตอ้งการ 

 

2.   ภาคสนาม 

- สังเกตการณ์ บนัทึกเหตุการณ์ การปฏิสัมพนัธ์สังคมผูเ้สียสละ ผูไ้ดรั้บและผูเ้สียผลประโยชน์ พอ

สังเขป 

- สัมภาษณ์เหตุการณ์ท่ีมีเน้ือหาใกลเ้คียงประเด็น (ถา้มีโอกาส) 
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วธีิการศึกษา 

1.  ตีความศึกษาเน้ือหาทางวรรณคดี วรรณกรรมปราชญา นิทานปรัมปรา ฯลฯการเช่ือมโยงระหวา่ง

บทความกบับทความ และบทความกบัความจริง (โดยสังเขป) 

2.  การวจิยัเชิงจิตวิเคราะห์ (รูปแบบลกัษณะท่ีมีผลกระทบเชิงตรงและเชิงออ้มต่อความรู้สึก) 

มานุษยวทิยา (ความตอ้งการทางผลประโยชน์) ความสัมพนัธ์เชิงสังคมศึกษา (แนวคิดการจดัการ

เลือกสรรปฏิสัมพนัธ์ในยคุปัจจุบนั) (โดยสังเขป) 

3.  การสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะในรูปแบบ ประติมากกรรม 3มิติ 

4.  ศึกษาหลกัการทางฟิสิกส์ การตั้งอยูแ่ละแรงกระท า ศึกษาวตัถุดิบวสัดุท่ีเก่ียวเน่ือง 

แหล่งข้อมูล 

1.  หนงัสือวรรณกรรม บทความ เอกสารผลงานวจิยั เอกสารแปล 

2.  อินเตอร์เน็ตและเครือข่ายส่ือออนไลน์ฯ 

3.  ศูนยร์วบรวมขอ้มูลการศึกษา, เครือข่ายห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ 

4.  ส่ือวดิีทศัน์ 

5. คณาจารย ์ศิลปิน ผูเ้ช่ียวชาญ บุคคลศึกษา และกรณีศึกษา 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

1.  หนงัสือ ฯ  

2. วสัดุการบนัทึกแบบร่าง  2 มิติและแบบจ าลอง 3มิติ เพื่อจดัการโครงสร้างจากแนวความคิด 

3.  อุปกรณ์โทรศพัทเ์คล่ือนท่ีเสริมโปรแกรมประยกุต ์(Smartphone) 

4. กลอ้งบนัทึกภาพ และวดิีทศัน์   

5.  Notebook Internet connection  

6. Printer  

ค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการวิจยั  (โดยประมาณ) 60,000 บาท 

 

 เวลาท่ีใชใ้นการวจิยั ประมาณ  1 ปี..........เดือน 

ติดวา่จะเร่ิมงานวจิยั ตั้งแต่เดือน  กนัยายน พ.ศ. 2560 

และเสนอวทิยานิพนธ์ / การคน้ควา้อิสระ    ภายในเดือน  สิงหาคม 
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บทที ่2 

ข้อมูลและอทิธิพลที่เกีย่วข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ในโครงการศิลปะนิพนธ์คร้ังน้ี ผูส้ร้างสรรคไ์ดร้วบรวมขอ้มูลท่ีมาแนวความคิดตามขั้นตอนดงัน้ี 

1.  การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมาและประมวลความคิดต่อตวัละครในวรรณกรรม 

2.  การก าหนดแนวความคิดในการสร้างสรรคแ์รงบนัดาลใจต่อวธีิสร้างตวัละคร 

 

ที่มาของความคิดและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 วรรณกรรมแสดงมุมมองสร้างเร่ืองราวให้เกิดความฟุ้ง หลงใหลในมายาคติ แต่เร่ืองราว

เหล่านั้นสามารถเกิดข้ึนในชีวติจริง มนัจะกลบักลายเป็นความรุนแรงท่ีตวับุคคลคนหน่ึงตอ้งพึง

ประสงคจ์ะแบกรับได ้สงครามวาทะทางตวัอกัษรการประพนัธ์สะทอ้นใหเ้ห็นวาระสงครามท่ี

บรรเลงเกิดข้ึนในชีวติจริง  

 บทประพนัธ์บทความท่ีดี มีเน้ือหาสรรพสาระท่ีทรงคุณค่าครบรสนั้นมกัถูกยกยอ่งใหเ้ป็น

วรรณกรรม ในปัจจุบนัวรรณกรรมก็ไดถู้กเปล่ียนแปลงพฒันาค่านิยมตามกาลเวลา กระแสนิยมท่ี

ฉาบฉวย ท าใหว้รรณกรรมท่ีทรงคุณค่าเป็นเพียงการเสพส่ือสัมผสัอรรถรสความสนุกกบัเน้ือหาตาม

ค่านิยมทางความงามของการประพนัธ์ การตีความวรรณกรรมจึงไม่ใช่แค่การอ่านและจดจ า

ขอ้ความในลกัษณะท่ีตรงไปตรงมาตามแบบเน้ือหาท่ีระบุตามบทบาทของตวัละครเท่านั้น โดย

แทจ้ริงแลว้ผูอ่้านยงัไม่สามารถไดรั้บรู้ถึงความนยัของผูป้ระพนัธ์ท่ีตอ้งการส่ือ การเสพขอ้มูล

ขอ้เทจ็จริงและใชอ้ารมณ์ความรู้สึกตดัสินยงัคงไม่เพียงพอในการตดัสิน การตีความท่ีเหมาะสมควร

ไดศึ้กษาขอ้ดีขอ้เสียอุปสรรคปัญหาขอ้ขดัแยง้ จุดเด่นโอกาสส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ และการใส่

ความคิดสร้างสรรคก์็เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้รูปลกัษณ์วรรณกรรมนั้นมีอรรถรสสีสันท่ีแตกต่าง

ออกไปในแบบเฉพาะบุคคล และการน าลกัษณะรูปแบบมาทบทวนสรุปความสนใจของตวัละคร 

นอกจากเราจะไดเ้ห็นปัจจยัต่างๆของอุปสรรค แลว้การตีความยงัสะทอ้นความคิดทศันคติต่อ

มุมมองตวัเอง 

 จากความสนใจขา้พเจา้ในการศึกษาวรรณกรรม จึงมุ่งเนน้ศึกษาวรรณกรรมกระแสหลกั ท่ี

ผกูพนักบัวถีิคนไทยแต่โบราณ ปรากฏเป็นช่ือบา้นนามเมือง สถานท่ี ถนนหลวง มีอิทธิพล
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สอดแทรกอยูใ่นวรรณคดีและต านานต่างๆเป็นจุดเร่ิมตน้ โดยในท่ีน้ีขอหยบิยกวรรณคดีไทยเร่ือง 

“รามเกียรต์ิ”  พระราชนิพนธ์ ใน รัชกาลท่ี ๑ เป็นตวับทตั้งตน้ จากแรงบนัดาลใจในการศึกษา

คน้ควา้วรรณกรรมน้ี ขา้พเจา้จึงเกิดความสนใจในการศึกษาเรียนรู้บทบาทตวัละคร การตีความ

วรรณกรรมท่ีใหเ้ขา้ใจถึงปัจจยัผลกระทบความขดัแยง้ในมุมมองท่ีแตกต่างกนั ทั้งยงัสอดแทรกหลกั

ศีลธรรม และสามารถสะทอ้นมุมมองสู่ชีวติในสังคมยคุปัจจุบนั ขา้พเจา้จึงมีความตระหนกัถึง

คุณค่าของวรรณกรรมท่ีแอบแฝงอยูใ่นแต่ละบทบาทตวัละครท่ีมีบริบทขอ้จ ากดัท่ีแตกต่างกนัไป 

 

  น ามาสู่การสร้างสรรคใ์นรูปแบบผลงานประติมากรรม 3มิติ ท่ีมีท่ีมาของแรงบนัดาลใจพอ

สังเขป ดงัน้ี 

1. แรงบนัดาลใจ จากความสนใจ วรรณกรรมกระแสหลกั เก่า ร่วมสมยั และวรรณกรรม

ภาพยนตร์  

2. แรงบนัดาลใจ จากประสบการณ์ ปัญหาผลกระทบ และ สภาพสังคม ณ ปัจจุบนั 

3. แรงบาลดาลใจจากผลงานศิลปกรรม ทางรูปแบบ  

4. แรงบนัดาลใจจากผลงานศิลปกรรมท่ีเก่ียวขอ้งทางแนวความคิด 

5. แรงบนัดาลใจจาก พื้นฐานทางความรู้ และผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
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แรงบันดาลใจ จากความสนใจ วรรณกรรมกระแสหลกั เก่า ร่วมสมัย และวรรณกรรมภาพยนตร์ 

 ในส่วนตวัขา้พเจา้มีความสนใจ แนวคิดเชิงปรัชญา และพื้นฐานความรู้ในหลายๆรูปแบบ  

ซ่ึงแนวคิดท่ีน่าสนใจส่วนมากในสมยัเก่านั้นมกัปรากฏอยูใ่นรูปแบบของวรรณกรรม เช่น รามา

ยะณะ สามก๊ก ไซอ๊ิว ทรอย ์ท่ีมีความแตกต่างในแต่ละภูมิภาคและยคุสมยั แต่แสดงรูปแบบความ

คลา้ยคลึงในลกัษณะแง่คิดของการสะทอ้นเร่ืองราวอุปสรรคปัญหาของชีวิต ในความสนใจใน

โครงการน้ีขา้พเจา้จึงมุ่งเนน้เฉพาะวรรณกรรมกระแสหลกั ท่ียงัพอมีบทบาทความนิยมในสังคมอยู ่

ขา้พเจา้จึงมีความสนใจต่อวรรณคดีไทย บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ(ร.๑),บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิและ

บ่อเกิดรามเกียรติ(ร.๒) การสอดแทรกแนวคิดตวัละครท่ีเปรียบเสมือนตวัแทนบทบาทท่ีตอ้งเผชิญ

ปัญหา การไดเ้รียนรู้บริบทของแต่ล่ะช่วงชีวิต ท่ีชวนให้ตระหนกัถึง คุณค่า ความจริง มุมมอง

ทศันคติต่ออีกฝ่าย เปรียบเสมือนอยูใ่นมุมมองบุคคลท่ีสามท่ีไดรั้บประสบการณ์ร่วมต่อเหตุการณ์

สมมุติหรือเป็นฝ่ายท่ีเป็นผูส้ังเกตการณ์ ซ่ึงในชีวิตจริงเราไม่ไดเ้ป็นเพียงผูช้ม ขอ้คิดในวรรณกรรม

จึงเป็นเหมือนเขม็ทิศส่วนหน่ึงท่ีเตือนสติและช่วยช้ีแนะแนวทางต่ออุปสรรคปัญหาของชีวติ  

 

 อทิธิพลทางวรรณกรรมทีอ้่างองิ อาทิ เร่ือง “รามเกียรต์ิ” ฉบบัพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราชหรือท่ีนิยมเรียกสั้นๆวา่ รามเกียรต์ิฉบบัรัชกาลท่ี ๑ ซ่ึงมีตน้ฉบบัสมบูรณ์ ทรงพระราช
นิพนธ์ไวเ้ป็นเร่ืองเดียวยาวตั้งแต่ตน้จนจบ คลา้ยกบัมีพระราชประสงคท่ี์จะรวบรวมเร่ืองรามเกียรต์ิ
ท่ีคนไทยรู้จกัดีเขา้ไวด้ว้ยกนั จากแหล่งขอ้มูลท่ีน่าสนใจและทรงคุณค่าต่อรากฐานมรดกวฒันธรรม
ของชาติ จึงท าใหไ้ดใ้กลชิ้ดและติดตามเขา้ถึงเน้ือหาในความสนใจหลายๆส่วนของตวัวรรณกรรม 
และสนใจท่ีจะหยบิยกเน้ือหาของประเด็นส่วนหน่ึงมาสร้างสรรค ์แสดงขอ้มูลโดยสังเขปดงัน้ี 
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กรณีศึกษาทางวรรณคดีรามเกยีรติ์ บทบาทตัวละคร “กุมภกรรณ” 

 จากการศึกษาตวัละคร “กุมภกรรณ” เป็นตวัละครท่ีมีรูปลกัษณ์เป็นยกัษ ์ร่างกายใหญ่โต

มาก มีผวิกายสีเขียว มีบทบาทเป็นนอ้งชายคนโตของ ทา้วทศกณัฐ ์มีฤทธ์ิเดชมาก และสติปัญญา

เป็นเลิศ จึงไดรั้บใหด้ ารงต าแหน่งอุปราช เป็นยกัษต์  าแหน่งใหญ่ท่ีไม่สวมมงกุฎทรงสูงดว้ยลกัษณะ

นิสัยท่ี ซ่ือสัตย ์เท่ียงธรรม รักษาศีลธรรม ทั้งชีวติจะบ าเพญ็เพียรอยูแ่ต่ในถ ้า ไม่ยุง่เก่ียวการเมือง

ภายนอกแต่เป็นผูม้ ัน่เพียรฝึกฝนสรรพวชิา จึงหย ัง่รู้ทุกเหตุการณ์ วนัหน่ึงเกิดศึกสงครามจึงถูกพี่ชาย

ปลุกจากการจ าศีลเพื่อเขา้ร่วมรบศึกกบัพระราม แต่กุมภกรรณรู้ดีวา่สงครามน้ีต่างฝ่ายท าในส่ิงท่ีไม่

ถูกตอ้ง แต่ดว้ยภาระหนา้ท่ีพนัธะของทหารยกัษ ์และไม่ตอ้งการใหเ้กิดความสูญเสียต่อเผา่พนัอีกจึง

ตอ้งสละชีวติส่วนตน การกระท าในศึกแตกต่างจากแม่ทพัตนอ่ืน กุมภกรรณพยายามเจรจาศึกดว้ย

กลวถีิในลกัษณะอบรมสั่งสอนเป็นค าบริภาษท่ีท าใหท้ั้งสองฝ่ายตอ้งยดืเยื้อการศึกเพื่อพินิจพิจารณา

ท าใหจ้บศึกโดยไม่เสียก าลงัพลเลย และศึกต่อมาก็เพียงนอนหลบัใหลเป็นฉากท่ีปิดกั้นวสิัยทศัน์

และมหาสมุทรท่ีเป็นล าน ้าหล่อเล้ียงกองทพัพระราม ถึงการกระท าศึกในลกัษณะน้ีกุมภกรรณตอ้ง

แบกรับปัญหาทั้งภายนอกภายในและรักษาเสถียรภาพก าลงัพลทั้งสองฝ่ายเพียงใดสุดทา้ยแลว้กุม

ภกรรณก็ยอ่มรู้ดีวา่ถึงจะตีแผค่วามตอ้งการตนใหช้ดัเจนเพียงใดก็ไม่อาจหา้มทิฐิใจคนได ้ความ

พยายามท่ีจะสร้างอิสรภาพท่ีถูกจ ากดัก็ไดแ้สดงแง่คิดต่อมุมมองทศันคติท่ีถูกก ากบัตั้งแต่ตน้ 

 ตวัละคร“กุมภกรรณ” ช้ีให้เห็นถึงความขดัแยง้ระหวา่งศีลธรรมกบัความผกูพนัในสังคม

และครอบครัวท่ีแวดลอ้ม ตวัละครท่ีถูกจ ากดัใหต้อ้งเลือกระหวา่งพนัธะกิจและการมุ่งหมายสู่ความ

ตอ้งการของตวัเอง ปมความขดัแยง้ต่อความรู้สึกท่ีมีทั้งภายนอกภายใน และมุมมองท่ีสะทอ้นให้

เห็นภายนอกไดถู้กก ากบัดว้ยแวดลอ้มส่วนใหญ่ ท่ีชกัน าสู่การตระหนกัรู้เพียงชัว่ครู่ในการตดัสิน

ของค่านิยม 

ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นความหมายเชิงนามธรรมท่ีขา้พเจา้จะอธิบายต่อไปในบทท่ี 3 
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กรณีศึกษาทางวรรณคดีรามเกยีรติ์ บทบาทตัวละคร “ทศกณัฐ์” 

 จากการศึกษา “ทศกณัฐ”์  เป็นตวัละครท่ีมีรูปลกัษณ์เป็นยกัษรู์ปงาม ร่างกายใหญ่โต มีผวิ

กายสีเขียว มีบทบาทเป็นเจา้แห่งยกัษก์รุงลงกา  มีฤทธ์ิเดชมาก มีความรู้รอบดา้น มีลกัษณะนิสัย ใจ

กวา้ง จริงใจ กลา้หาญ หมัน่เพียร มุ่งมัน่พยายาม เจา้ชู ้  เป็นผูห้มัน่เพียรเรียนรู้สรรพวชิาทุกแขนงท า

ใหมี้ชยัเหนือเหล่ายกัษเ์ป็นขุนพลกลา้เป็นท่ีเกรงใจต่อบริวาร กรุงลงกาจึงพร้อมไปดว้ยทรัพย์

บริบูรณ์ท่ีจดัสรรมาเช่ือมสัมพนัธไมตรี ดว้ยเหตุบงัเอิญต่อมาจากความเจา้ชูจึ้งท าใหเ้กิดหลงเสน่ห์

ตกหลุมรักนางสีดาเขา้ ซ่ึงเป็นคู่หมั้นหมายของพระราม จึงท าใหเ้กิดอุบายศึก“สงครามชิงนาง”กบั

พระราม และเร่ืองราวบานปลายถึงขั้นจะยดึกรุงลงกา ถึงปัญหาความรักน้ีจะเป็นปัญหารองใน

เร่ืองราวรามเกียรต์ิ แต่ก็ยงัเป็นปัญหายอ่ยๆวนเวยีนอยูใ่นการครอบคลุมตลอดเร่ืองรามเกียรต์ิ จาก

ความสนใจขา้พเจา้จึงมุ่งหมายการตีความของทศกณัฐไ์ปในทิศทางของความสัมพนัธ์ดา้นความรัก

ระหวา่งทศกณัฐแ์ละนางสีดา หลงัจากมีสงครามข้ึนนอกจากการท าศึกเพื่อปกป้องเผา่พงศจ์ากอุบาย

ศตัรูแลว้ทศกณัฐก์็ใหค้วามส าคญักบันางสีดาเป็นหลกั จากความพยายามท่ีจริงใจของทศกณัฐก์็ได้

สร้างความผกูพนัต่อความรู้สึกภายในนางสีดา  แต่ในพนัธะความสัมพนัธ์ระหวา่งชายกบัหญิงท่ี

พยายามบรรจบกนั ในเบ้ืองลึกของกรอบศีลธรรมท่ีถูกบีบก าหนดฐานะทั้งสองถูกแยกออกมาคนละ

ทิศทาง  การพยายามท่ีขดัแยง้และพยายามฉีกกฎศีลธรรม ความไม่สมบูรณ์ในช่องวา่งของ

ความสัมพนัธ์ท่ีถูกปกคลุมและภาวะความรู้สึกท่ีรับรู้ไดเ้พียงกนัและกนั 

ตวัละคร“ทศกณัฐ”์ ช้ีให้เห็นถึงความขดัแยง้ระหวา่งความหลงกบัความถูกตอ้งทางศีลธรรม 

ความปรารถนาในหญิงท่ีรักเป็นความรู้สึกท่ีทศกณัฐล์ะเมิดศีลธรรม แต่ไม่อาจเอาชนะแรงปารถนา

แห่งตนหรือกิเลสและตอ้งการเอาชนะดว้ยอ านาจ ความรู้สึกต่อกนับนพื้นฐานของชีวิตท่ีมีกรอบ

ศีลธรรมเป็นตวัก าหนด ขอ้จ ากดัความสัมพนัธ์ร่วมกนัท่ีถูกบีบใหน้ ้าหนกัการกระท าท่ีขดัแยง้

ภายในระหวา่งกนั ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นความหมายเชิงนามธรรมท่ีขา้พเจา้จะอธิบายการสร้างสรรค์

ขั้นต่อไปในบทท่ี 3 
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 กรณีศึกษาทางวรรณคดีรามเกยีรติ์ บทบาทตัวละคร “อนิทรชิต” 

 จากการศึกษาตวัละคร “อินทรชิต” แปลวา่ผูป้ราบพระอินทร์ เดิมช่ือ “รณพกัตร์” แปลวา่

เสียงค ารามฟ้าร้องเป็นช่ือเสียงหนา้ตาแก่ทศกณัฐ์ เป็นตวัละครท่ีมีรูปลกัษณ์เป็นยกัษค์ร่ึงเทพ 

ร่างกายสง่างาม มีผวิกายสีเขียว เป็นลูกชายคนโปรดของ ทศกณัฐแ์ละนางมณโฑ มีฤทธ์ิเดชมาก สติ 

ปัญญาหลกัแหลมเป็นเลิศ ความรู้รอบดา้น มีลกัษณะนิสัย ใจกวา้ง จริงใจ กลา้หาญ หมัน่เพียร 

มุ่งมัน่พยายามบ าเพญ็เพียรจึงไดรั้บพรจาก 3 มหาเทพประทานอาวธุพิเศษ ในสงครามเคยแปลงเป็น

พระอินทร์ข้ีชา้งเอราวณัเพื่อปราบทพัพระลกัษณ์ แปลงกระบวนทพัโห่ร้อง 3เห่กึงกอ้งไปทัว่ทอ้ง

นภาจนเหล่าวานรไพรหวาดกลวั รณพกัตร์ยงิศรนาคบาศฆ่าพระลกัษณ์ปรางตาย และไดแ้ต่งตั้งช่ือ

ใหม่เพื่อประกาศชยัชนะ การทรนงต่อความส าเร็จท่ีตอ้งเป็นเพียงผูช้นะเป็นกรอบท่ีจ ากดัขอบเขต 

ของชีวติ มนัก็คือภาระท่ีตอ้งรักษาพื้นท่ีในความเส่ียงของความสมบูรณ์เล็กๆท่ีไม่เท่ียงแท ้

ความส าเร็จเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ แต่ความทรนงเป็นปัญหาเล็กๆท่ีถูกมกัมองขา้ม 

ตวัละคร“อินทรชิต” ช้ีใหเ้ห็นถึงความขดัแยง้ระหวา่งชยัชนะและพนัธะ ตวัละครท่ีติดกบั

ดกัความส าเร็จ  ความส าเร็จท่ีท าใหชี้วติถูกตึงดว้ยพละก าลงัตวัเองความพยายามท่ีมุ่งสู่ความ

ตอ้งการและอิสรภาพชีวิต  

กรณีศึกษาทางวรรณคดีรามเกยีรติ์ บทบาทตัวละคร “พระลกัษมณ์” 

จากการศึกษาตวัละคร “พระลกัษมณ์” เป็นอุปราช,วงศก์ษตัริยแ์ห่งกรุงอโยธยา เป็นตวั

ละครท่ีมีรูปลกัษณ์เป็นคนร่างกายสง่างาม มีผวิกายสีทอง นอ้งชายต่างมารดา พระราม   สติปัญญา

หลกัแหลมเป็นเลิศ  มีลกัษณะนิสัย เด็ดขาด ใจกลา้หาญ เขม้แขง็ เสียสละ มุ่งมัน่ภกัดี พระลกัษมณ์

เป็นผูมี้ฝีมือและความสามารถไม่ต่างจากพระราม ในพิธียกมหาธนูโมลีเลือกนางสีดาพระลกัษมณ์

เป็นผูย้กศรไดแ้ต่แสร้งท าเป็นยกไม่ข้ึนเพราะเห็นวา่พระรามมีความสนใจต่อนางผูน้ี้ และเม่ือ

พระรามเดินดงพระลกัษมณ์จึงออกอาสาปกป้องติดตามและออกรบในศึกท่ีมีความเส่ียงสูง เป็นผูอ้ยู่

เบ้ืองหลงัของความส าเร็จของพระราม ตวัพระลกัษมณ์เองจึงไดผ้า่นการรบปางตายหลายคร้ัง ศตัรู

สงครามท่ีไม่เคยน่ิงเฉยต่อความลม้เหลว การไม่ยอ่ทอ้เพื่อยดึมัน่ต่ออุดมการณ์และการยนืหยดัหนั

หนา้สู้อุปสรรค  ในความพยายามเป็นภาวะสถานการณ์เล็กๆท่ีตอ้งผา่นอุปสรรคเพื่อความส าเร็จ 

 “พระลกัษมณ์” ช้ีใหเ้ห็นถึงความขดัแยง้ระหวา่งความพยายามต่อสู้กบัอุปสรรค ซ่ึงขอ้มูล

เหล่าน้ีเป็นความหมายเชิงนามธรรมท่ีขา้พเจา้จะอธิบายการสร้างสรรคข์ั้นต่อไปในบทท่ี 3 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวรรณกรรม 

 ศึกษาขอ้มูลประเภทเอกสาร  โดยการคน้ควา้จาก บทความ และวรรณกรรมท่ีหยบิยกอา้งอิง 
 

 
ภาพท่ี 1หนงัสือ บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ และบ่อเกิดรามเกียรต์ิ 

 
 

ภาพท่ี 2 หนงัสือ บทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลก 
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ภาพท่ี 3หนงัสือศาสตร์และศิลป์แห่งวรรณคดี รศ.ดร.ร่ืนฤทยั สัจจพนัธ์ุ. 

แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปกรรม ทางรูปแบบ 

 ขา้พเจา้มีความสนใจปฏิกิริยาของรูปทรง 3มิติ ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปทรงท่ีกายภาพ

แตกต่างกนั ความน่าสนใจความสัมพนัธ์ของกายภาพมนุษย ์ในแต่ละส่วนของจงัหวะรูปทรง

กลา้มเน้ือท่ีเป็นรูปทรงธรรมชาติท่ีไม่ตายตวัเช่ือมต่อสัมพนัธ์พอดีในเง่ือนไขตวัมนัเอง  เสน่ห์ของ

รูปทรงเรขาคณิตท่ีเรียบง่ายโครงสร้างพื้นฐานท่ีมีขอบเขตมาตรฐานแน่นอน จะเห็นไดช้ดัวา่ความ

วเิศษของรูปทรง 2แบบน้ี สัดส่วนถูกจดัการลงตวัดว้ยหลกัการสร้างรูปท่ีแตกต่างกนัแต่มี

สภาวการณ์เป็นตวัก าหนดจงัหวะทิศทางรูปทรงความสัมพนัธ์ เพียงแต่ขา้พเจา้เลือกน าวธีิการไปใช้

เพื่อก ากบัขอบเขตตามกระบวนทางแนวความคิดจากมุมมองทางทศันคติ ขา้พเจา้จึงขยายความ

สนใจมายงัความสัมพนัธ์ของการคล่ีคลายรูปทรง การจดัการท่ีใชจ้งัหวะลีลามาเป็นตวักลางระหวา่ง

พื้นท่ีและมวลปริมาตร ท่ีวา่งในการแฝงเน้ือหาบริบท  ขา้พเจา้ใชเ้คา้โครงภาพลายเขียน 2มิติมา

สร้างเป็นภาพแทนและไม่ไดดึ้งรายละเอียดท่ีแสดงลกัษณะท่ีเป็นรูปแบบลวดลายชดัเจนมาใช้

ทั้งหมดเพื่อไดน้ าโครงสร้างรูปมาสร้างสรรคใ์นแง่ของรูปทรงประติมากรรม 3มิติเป็นภาพแทน

หรือแสดงรูปในลกัษณะภาพแบนระนาบท่ีเจาะเขา้ไปในลกัษณะวธีิการท่ีเป็นมุมมองปริมาตรคู่ตรง

ขา้ม(Positive-Negative Form) ในการแสดงผลลพัธ์เชิงนามธรรม 
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อทิธิพลทางศิลปะประจ าชาตไิทย 

 จากพื้นฐานท่ีไดโ้อกาสเรียนรู้แบบดัง่เดิมในรูปแบบของศิลปะไทย  สั่งสมใหเ้ป็นผูส้นใจ

และสังเกตการเลียนแบบคล่ีคลายจากลกัษณะรูปทรงของธรรมชาติ ปฏิกิริยาจากความสัมพนัธ์ของ

จงัหวะโครงสร้าง การสอดรับของรูปทรง การเปล่ียนแปลงเพียงเล็กนอ้ยของรูปสามารถสร้างสรรค์

เน้ือหาใหม่ในรูปแบบเฉพาะ และแฝงท่ีมาของ “อตัลกัษณ์” ดว้ยความน่าสนใจน้ีอิทธิพลส่วนหน่ึง

จึงไดถู้กน ามาถ่ายทอดสู่งานสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมชุดน้ี   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 ยกัษ ์จิตรกรรมไทย  
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อทิธิพลจากรูปแบบผลงานของศิลปิน 

 จอห์น มอร์ริส (John Morris)  Butterfly Effect. 42x10x48 cm.การแสดงออกของผลกระทบ

ท่ีมีต่อเพศหญิงประติมากรรมฟิกเกอร์ ท่ีแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างรูปทรงฟิกเกอร์และ

รูปเรขาคณิต ท่ีแสดงรูปทรงส่ีเหล่ียมท่ีมีขนาดพื้นท่ีใหญ่กวา่รูปทรงฟิกเกอร์เป็นตวัก ากบัขอบเขต

โครงสร้าง โดยใชเ้ส้นเป็นตวัก ากบัทิศทางเช่ือมโยงความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปทรงฟิกเกอร์กบั

รูปทรงระนาบ รูปทรงส่วนหวัแสดงพลงัท่ีทิศทางขดัแยง้ในทิศทางเส้นท าใหเ้กิดจุดรวมความสนใจ

ไปท่ีส่วนของล าคอ ปฏิกิริยาทิศทางโครงสร้างเส้นท่ีมีลกัษณะแสดงพลงัต่อตา้นรูปทรงส่ีเหล่ียม 

การเคล่ือนท่ีถูกจดัวางไวใ้นพื้นท่ีเฉพาะอยูร่ะดบัก่ึงกลางของมุมมองระดบัสายตา รูปส่ีเหล่ียมถูกตดั

ทอนโดยใชพ้ื้นท่ีวา่งและการปฏิสัมพนัธ์เส้นแทนท่ีในการลดน ้าหนกัความส าคญัของรูปทรงลง 

และสร้างรูปทรงอิสระข้ึนใหม่ในการเช่ือมโยงความต่างสองรูปทรงเขา้ดว้ยกนั โครงสร้างระนาบ

ส่ีเหล่ียมท่ีมีสัณฐานแคบไม่มัน่คงแสดงความเส่ียงถูประกอบใหติ้ดตั้งภายในโครงสร้างพื้นท่ี

รูปทรงเดียวกนั รายละเอียดของสีโทนร้อนใหค้วามรู้สึกถึงพลงัชีวติและการท าสีคนแสดงเน้ือหาให้

ใกลเ้คียงความเป็นจริง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 จอห์น มอร์ริส (John Morris).  Butterfly Effect [ประติมากรรมไม]้  
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ลอร์เรนโซ่ ควนิน์ (Lorenzo Quinn), Tight-rope-II 84x100x40 cm.   
ชีวติก็เหมือนเชือกท่ีตึง การเดินมนัจะง่ายข้ึนถา้คุณมีใครสักคนท่ีจะช่วยพยงุใหคุ้ณขา้ม
ประติมากรรมฟิกเกอร์ ท่ีมีโครงสร้างของรูปทรงเรขาคณิตทรงกลม เป็นตวัก าหนดขอบเขต
โครงสร้าง และใชก้ารแสดงออกเน้ือหาจากรูปทรงฟิกเกอร์ในการส่ือถึงประเด็นส าคญัท่ีตอ้งการ
ถ่ายทอด รูปทรงถูกจดัวางให้ตั้งอยูบ่นโครงสร้างสมดุลสองฝ่ังเท่ากนั โครงสร้างหลกัท่ีมีสัณฐาน
มนกลมแสดงลกัษณะเคล่ือนไหวส่ือถึงความไม่มัน่คง และทิศทางของฟิกเกอร์เพศตรงขา้ม ท่ีถูกจดั
กิริยาท่ีแสดงอาการเหน่ียวร้ัง ใหป้ะทะเขา้หากนั โดยใชรู้ปของเส้นเป็นจุดเช่ือมโยงเขา้หากนั ในรูป
มีโครงสร้างท่ีถูกตดัทอนเป็นเส้นสมมุติเพื่อเป็นการเปิดให้พื้นท่ีวา่งผา่นเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของ
ช้ินงาน  วสัดุท่ีน ามาใชถู้กตีค่าดว้ยราคา  และแสดงมุมมองสะทอ้นกลบั 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ลอร์เรนโซ่ ควนิน์ (Lorenzo Quinn).  Tight-rope-II [ประติมากรรมโลหะ].   
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แรงบันดาลใจจากผลงานศิลปกรรมทีเ่กี่ยวข้องทางแนวความคิด 

เป็นประติมากกรรมท่ีมีแหล่งก าเนิดจากวรรณกรรมบทละครโซโฟคลีส(Sophocles) ท่ี
ปัจจุบนัสูญหายไปแลว้ เป็นเร่ืองราวของนกับวชชาวเมืองทรอยช่ือเลาคูน(Laocoon) กบับุตรชายทั้ง 
2 อนัทิฟานทีส (Antiphantes) และ ไทมบ์ราเอียส (Thymbraeus) ท่ีก าลงัถูกงูรัดกดัจนตาย  
บทลงโทษของความงมงายท่ีมีต่อพระเจา้  สร้างกระแสวา่มา้ไมโ้ทรจนัท่ีปรากฏเบ้ืองหนา้เป็นของ
บรรณาการท่ีพระเจา้ทรงสร้าง และน าเขา้มาเก็บในกรุงทรอย  แต่เป็นกลลวงของชาวกรีก  และถูก
กล่าวหาทา้ทายไม่เคารพเทพอะพอลโล่กบัโพไซดอน โดยใหงู้รัดจนเสียชีวติพร้อมกบับุตรสองคน  
ผลงานสูง 8ฟุต เป็นประติมากรรมหน่ึงท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานและมีขอครหาวา่เป็นผลงาน
เลียนแบบข้ึนมาเน่ืองจากมีขอ้สันนิฐานวา่อาจเป็นมีศิลปินท่ีสันทดัในการสร้างงานเลียนแบบเป็น
ผูท้  า  ประติมากร 3 คนคือ อเจซานเดอร์ (Agesander) อธานาโดรุส (Athanadorus) และโปลีโดรุส 
(Polydorus) เป็นสกุลช่างเกาะโรดส์ (Rhodes School 100 ปี ก่อน ค.ศ.)สมยัเฮลเลนนิสติก แต่เน้ือหา
ท่ีขา้พเจา้สนใจไม่เก่ียวขอ้งวา่ศิลปินสร้างผลงานจะเป็นใคร แต่สนใจในตวัผลงานประติมากรรมท่ี
มีแนวความคิดท่ีมาจากการตีความวรรณกรรม  ประติมากรรมส่วนใหญ่ในยคุคลาสสิคกรีกโบราณ
เป็นเร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนาเทพเจา้ในสมยัแรกๆรูปทรงยงัมีลกัษณะคลา้ยเรขาคณิตต่อมาในยคุสมยั
อาคาอิกเร่ิมมีลกัษณะคลา้ยมนุษยม์ากข้ึน ประติมากรรมในอดีตมีแนวคิดแต่เดิมจะมองเร่ืองของ
รูปทรงเป็นหลกัมกัผกูพนัไปกบัรูปทรงของมนุษย ์

 
ภาพท่ี 7 Laocoön and His Sons [ประติมากรรมหินอ่อน].  พิพิธภณัฑว์าติกนัอิตาลี 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%82%E0%B8%9F%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
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แรงบันดาลใจจาก พืน้ฐานทางความรู้ และผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

 โดยจุดเร่ิมตน้ขา้พเจา้มีความสนใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีอยากจะพฒันาองคค์วามรู้ท่ีมีน ามาใชต่้อ
ยอดในทิศทางการแสดงออกทางทศันคติมุมมองท่ีแตกต่างจากรูปแบบเดิมๆ จึงไดก้ลัน่กรองและ
ฝึกฝนรูปแบบแนวทางวธีิการตามระบบระเบียบแบบแผนวธีิทางแนวคิดสร้างสรรคท์างทศันศิลป์ 
มาคดักรองความสนใจต่อวธีิการตกตะกอนองคป์ระกอบความรู้ต่างๆมาใชส้ร้างสรรคห์ลกัอยู ่3
รูปแบบ 1.การศึกษาปัจจยัรูปทรงเรขาคณิต 2.การศึกษากิริยารูปทรงมนุษย ์3.การใชรู้ปแบบวธีิการ
เชิงบวกเชิงลบทางปริมาตรและพื้นท่ีมาใชง้าน  การหยบิยกรูปทรงเรขาคณิตมาใชง้านนั้นส่วนหน่ึง
มีท่ีมาแรงบนัดาลใจจากการสร้างสรรคผ์ลงานทางศิลปะไทยท่ีมีจุดเร่ิมตน้ท่ีจ  ากดับนขอบเขตของ
รูปทรงพื้นทาง เน่ืองจากลกัษณะรูปทางศิลปะไทยนั้นมีความละเอียดสลบัซบัซอ้นค่อนคา้งมาก จึง
นิยมใชห้ลกัเกณฑท์างรูปทรงพื้นท่ีมาเป็นกรอบขอ้ก าหนดในรูปร่าง  และศึกษากิริยารูปทรงมนุษย์
เพื่อมุ่งหมายใหแ้ทนรูปคน มีชีวติมีภาวะเน้ือหาทางอารมณ์ และการน ารูปแบบวธีิการปริมาตรพื้นท่ี
เชิงบวกเชิงลบมาใชเ้พื่อเป็นการยดึโยงถึงคู่ตรงขา้มแนวคิดภาวะทางนามธรรม ซ่ึงในการ
สร้างสรรคผ์ลงานของขา้พเจา้ก็มีการใชห้ลกัการทศันธาตุส่วนอ่ืนมาประกอบเช่นกนั 
 การสร้างสรรคผ์ลงานท่ีผา่นมาแนวความคิดส่วนใหญ่จริงอยูใ่นขอบเขตของการตีความ
จากวรรณกรรม รามเกียรต์ิ ท่ีอยากจะส่ือถึงทศันคติมุมมองจากตวัละครท่ีมีลกัษณะในคู่ตรงขา้ม
สวนทางจากแนวคิดกระแสหลกัของสังคม การสร้างก าลงัใจจากผูแ้พ ้จึงสนใจส่ือรูปแบบ”ยกัษ”์ 
ความกลา้ท่ีตกในภวงัคข์องความกลวั ภาวะนามธรรมทางอารมณ์ สะทอ้นปัญหาท่ีสร้างขอ้ขดัแยง้
ภายนอกภายในจิตใจผลกระทบ  เพื่อนยัถึงการยอมรับความแตกต่างบนความไม่เท่ียงของชีวติ  

 
 

ภาพท่ี 8 รูปแบบผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ 
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บทที ่3 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

ขา้พเจา้สนใจตวัละครหลกัอยู ่4 ตวั ท่ีมีค่านิยมมุมมองในความไม่สมบูรณ์แบบของชีวิต 

และตวัละครทั้ง 4 ตวัน้ีท าให้เราเขา้ใจความหมายของชีวติมนุษยไ์ดใ้นแต่ละขณะ ตวัละครท่ีหยบิยก

มาไดแ้ก่ กุมภกรรณ ทศกณัฐ์ อินทรชิต และพระลกัษมณ์ ดัง่ท่ีกล่าวเน้ือหาไปแลว้ในบทท่ี 2  

 

ในโครงการศิลปะนิพนธ์คร้ังนี ้ผู้สร้างสรรค์โครงการได้ด าเนินงานตามข้ันตอนดังนี้ 

1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อสร้างสรรคต์วัละคร  

2. การก าหนดรูปแบบตวัละคร วธีิการเพื่อสร้างสรรคผ์ลงาน  

 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่สร้างสรรค์ตัวละคร 

 การสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมชุดน้ี มีความตอ้งการท่ีเสนอมุมมองทศันคติท่ีมีต่อการ

ตีความวรรณคดีไทย โดยน าเสนอมาในรูปแบบของงานประติมากรรมร่วมสมยั  ใชรู้ปทรงมนุษย์

เพื่อมีความมุ่งหมายท่ีจะแสดงความเป็นคนเป็นส่ือกลางใหน้ าเสนอมุมมองในลกัษณะการตีความ

วรรณคดีสะทอ้นสังคม จากเร่ืองรามเกียรต์ิ ผา่นบทบาทตวัละคร 

 ซ่ึงปัญหาในบางสถานการณ์ในโลกวรรณกรรมนั้น ก็มีปรากฏอยูบ่นโลกความจริง จาก

ประสบการณ์มุมมองของขา้พเจา้ ตวัละครสมมุติมีลกัษณะบริบทท่ีคลา้ยคลึงกนักบับุคคลทาง

ประวติัศาสตร์ เช่นกรณีศึกษาวรรณกรรมเร่ืองรามายณะ ก็เกิดจากการบนัทึกเร่ืองราวชีวประวติัของ

บุคคลจริงผา่นสายตามุมมองผูป้ระพนัธ์ในสมยันั้น การตีความวรรณกรรมจึงไม่ใช่เพียงแค่การ

ยอ้นกลบัไปเขา้ใจเร่ืองราวในอดีต แต่เปรียบเสมือนการเรียนรู้ปัญหาในการด าเนินชีวิต 

กระบวนการแนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 1. ศึกษาเร่ืองราววรรณกรรมต่างๆ คดัเลือกหยบิเร่ืองราวท่ีมีความสนใจมาทบทวนแยกแยะ

ปัญหาท่ีมาจากมุมมองทศันคติมาตีความต่อประเด็นท่ีสนใจ เพื่อใหค้วามส าคญัต่อเร่ืองราวของตวั

ละครในวรรณกรรมท่ีหยบิยกมาใชใ้นงานสร้างสรรคอ์ยา่งชดัเจน 
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2. ท าความเขา้ใจต่อเน้ือหา ท่ีสะทอ้นมุมมองผลกระทบต่อวถีิชีวติจริงในบทบาทสมมุติตวั

ละคร ท่ีมีปัจจยัเง่ือนไขต่อความตอ้งการบนพื้นฐานของชีวิตท่ีแสดงความขดัแยง้ต่อสภาวะ

กฎเกณฑแ์วดลอ้มเป็นรูปแบบลกัษณะเชิงนามธรรม 

3. น าขอ้มูลท่ีสนใจในเน้ือหาของตวัละครมา ทดลองสร้างสรรคแ์ละตรวจสอบแนวทาง

ผลลพัธ์ของรูปทรงท่ีตอ้งการแสดงออก และตีความบทบาทตวัละครต่อบริบทต่างๆท่ีแสดง

ผลกระทบพฤติกรรมในรูปแบบลกัษณะมายาคติเชิงเปรียบเปรย แสดงผลในสถานการณ์ช่วงเวลา

จุดเปล่ียนต่อเร่ืองราวส าคญัของบทบาทชีวติตวัละคร ท่ีสะทอ้นปัญหามุมกลบัในชีวติจริงนอก

วรรณกรรม 

จากแนวความคิดในการสร้างสรรคท่ี์อา้งดัง่ไดก้ล่าวไวใ้นขอ้มูลบทท่ี 2 วา่ขา้พเจา้น าเอา

กรณีศึกษาจากตวัละครมาสร้างสรรคใ์นโครงการศิลปะนิพนธ์น้ี อนัไดแ้ก่ 

1. กุมภรรณ  

2. ทศกณัฐ ์

3. อินทรชิต 

4.พระลกัษมณ์ 

 

 

 

 

 

วธีิสร้างตัวละคร 

 วธีิการของแนวความคิดท่ีน ามาซ่ึงกระบวนการสร้างตวัละคร ขา้พเจา้สนใจตวัละครหลกั

อยู ่4 ตวัละคร ในมุมมองความไม่สมบูรณ์แบบของตวัละครทั้ง 4 ตวัน้ี ท่ีแสดงความพยายามหกัลา้ง

ขดัแยง้ตวัแปรต่อเง่ือนไขค่านิยมแวดลอ้มท่ีตีกรอบความตอ้งการหรือความส าเร็จแห่งชีวติ ขา้พเจา้

จึงไดน้ าเลือกน าตวัละครท่ีสนใจไดแ้ก่ กุมภกรรณ ทศกณัฐ ์อินทรชิต และพระลกัษมณ์  ดัง่ท่ีกล่าว

เน้ือหาไปแลว้ในบทท่ี 2  ขา้พเจา้จึงสรุปสาระส าคญั  เพื่อหากระบวนการรูปแบบลกัษณะในการ

สร้างสรรคป์ระติมากรรมท่ีส่ือแสดงต่อประเด็นอยา่งเหมาะสม จากรณีศึกษาอนัไดแ้ก่ 
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การก าหนดรูปแบบตัวละคร 

1. กุมภกรรณ ขา้พเจา้พบความน่าสนใจจากบทประพนัธ์ตวัละครกุมภกรรณ ท่ีช้ีให้เห็นถึง 
ความขดัแยง้ระหวา่งศีลธรรมกบัความผกูพนัในสังคมและครอบครัวท่ีแวดลอ้ม ตวัละครท่ีถูกจ ากดั

ใหต้อ้งเลือกระหวา่งพนัธะกิจท่ีมีผลต่อชีวิตครอบครัวและการมุ่งหมายสู่ความตอ้งการของตวัเอง 

ปมความขดัแยง้ต่อความรู้สึกท่ีมีทั้งภายนอกภายใน และการแสดงความพยายามผลกัดนัตวัเอง 

โดยการใชต้วัแทนท่ีเป็นรูปมนุษยเ์พื่อมุ่งหมายถึงลกัษณะของคน(ตวัละคร model) มา

อธิบายปรากฏการณ์ภายในขอบเขตท่ีถูกกระท าต่อขอ้จ ากดัของสภาวะแวดลอ้ม โดยใชรู้ปทรง  

เรขาคณิตมาน าเสนอโครงสร้างทางสังคมท่ีหอ้มลอ้มรูปทรงมนุษย ์ภาวะท่ีถูกพนัธนาการของตวั

ละครท่ีมีลกัษณะการลากจูงโครงสร้างขนาดใหญ่ โดยการน ารูปทรงส่ีเหล่ียมท่ีมีลกัษณะโครงสร้าง

ทางปัจจยัท่ีถูกก าหนดตายตวัดา้นชนดา้นมีมุมก ากบั จุดศูนยก์ลางท่ีแสดงแรงตึงต่อมุมแต่ละดา้น 

รูปส่ีเหลียมท่ีมีค่ามาตรฐาน ปริมาตรท่ีถูกซอ้นทบัในลกัษณะท่ีถูกบีบใหแ้คบแบนเป็นระนาบท าให้

การตีแผข่ยายในดา้นกวา้งและดา้นลึกมากข้ึน ในขณะเดียวกนัรูปทรงแสดงภาวะความเส่ียงของแรง

ตา้นในแนวตั้งก็จะเพิ่มความเส่ียงต่อการตั้งอยูข่องสัณฐานมากข้ึนตามขนาดความกวา้งและความสูง 

ดา้นระนาบท่ีแบ่งพื้นท่ีวา่งเป็นสองฝ่ังท าใหรู้ปทรงบางส่วนปิดกั้นวสิัยทศัน์ในมุมมองอีกฝ่ัง ในการ

เช่ือมโยงรูปทรงท่ีแตกต่างกนัระหวา่งสองรูปจึงมีความตั้งใจท่ีจะใชรู้ปแบบตดัทอนปริมาตรเชิง

บวกเชิงลบมาใชเ้พื่อเป็นตวักลางสัมพนัธ์ระหวา่งรูปทรงสองรูปแบบ และเพื่อตอ้งการส่ือถึงเน้ือหา

ทางนามธรรมการสลบัขั้วของภาวะดีชัว่ และในระหวา่งรูปจึงตอ้งการสร้างพลงังานเสริมจาก

ทิศทางของเส้นในการสร้างโครงสร้างใหม่แฝงเน้ือหาและท่ีมาของเร่ืองราวผลงานชุดน้ี  

 
ภาพท่ี 9 รูปแบบผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
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2. ทศกัณฐ์ ขา้พเจา้พบความน่าสนใจต่อเน้ือหาเร่ืองราวแรงปรารถนาของทศกณัฐท่ี์มีความ
ลุ่มหลงต่อนางสีดา ช้ีใหเ้ห็นถึงแรงผลกัดนัของกิเลสและอ านาจท่ีขดัแยง้ต่อศีลธรรม ความสัมพนัธ์
ระหวา่งชายกบัหญิงท่ีพยายามบรรจบกนั บนพื้นฐานของชีวติท่ีมีกรอบศีลธรรมเป็นตวัก าหนด 

จากการตีความในการวนเวยีนของหว้งอารมณ์ภวงัคค์วามรู้สึกในบทบาทตวัละคร เป็น
ภาวะทางนามธรรมจึงสนใจท่ีจะก าหนดรูปทรงท่ีมีลกัษณะท่ีมีสัณฐานไม่มัน่คงน ามาใช ้ก าหนด
ขอบเขตท่ีถูกก ากบัวนเวยีนไม่รู้จบ โดยสนใจน ารูปทรงวงกลมมาใชใ้นโครงสร้างหลกั และ
ก าหนดใหว้งกลมเป็นแปลนระนาบเพื่อการตั้งอยูข่องสัณฐานท่ีไม่ถาวรมัน่คง โดยมีความสนใจท่ี
จะส่ือแสดงโดยการใชรู้ปคนเพศชายและหญิง ท่ีถูกจดัการตดัทอนเฉพาะส่วนใบหนา้ใส่ไวภ้ายใน
รูปทรงวงกลม รูปทรงวงกลมท่ีถูกจ ากดัขอบเขตของพื้นท่ีจึงท าใหรู้ปท่ีถูกใส่เขา้ไปภายหลงัอาจถูก
บีบใหผ้ดิรูปจากลกัษณะความจริง การจดัวางในลกัษณะใบหนา้ชนเขา้หากนัในระยะท่ีใกลชิ้ดแต่
ปริมาตรไม่ถูกสัมผสักนั จากโครงสร้างรวมท่ีทุกส่วนอยูแ่ต่ภายในวงกลมนั้นจึงมีความตอ้งการท่ีจะ
ส่ือแสดงถึงความสัมพนัธ์ท่ีถูกฉีกออกมาภายนอกของกรอบอารมณ์ ท่ีแสดงพลงัของแรงเหวีย่งจาก
แก่นกลาง แรงโนม้ถ่วงของหลกัความเป็นจริง จึงตอ้งการใชก้รอบโครงสร้างท่ีแสดงลกัษณะท่ี
รุนแรงพุง่ตรงขดัแยง้ไปในทิศทางตรงกนัขา้ม โดยสนใจท่ีจะรูปทรงอิสระหลอมรวมกบัรูปทรงคน
ร่วมดว้ยในกรอบโครงสร้างของรูปทรงสามเหล่ียมท่ีถูกเช่ือมโยงออกมาจากรูปทรงวงกลม  ใน
ลกัษณะท่ีรูปทรงสร้างพลงัความขดัแยง้ทางภาวะนามธรรมจึงมีความตอ้งการท่ีให้รูปทรงขาดความ
สมบูรณ์แบบโดยจดัการท่ีรายละเอียดท่ีไม่บรรจบการฉีกขาดของรูปทรง  ในระหวา่งการ
สร้างสรรครู์ปทรงน้ีแรงโนม้ถ่วงรูปทรงท่ีสัณฐานตั้งอยูถี่บออกจากจุดศูนยก์ลางในแนวระนาบยงัมี
ความเก่ียวขอ้ง จึงใชว้ธีิการน้ีก ากบัน ้าหนกัในการยกจุดสนใจดา้นหน่ึงท่ีตอ้งการแสดงบทบาท
ภาระความส าคญั 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 รูปแบบผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
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3. อนิทรชิต ขา้พเจา้พบความน่าสนใจต่อเน้ือหาเร่ืองราว ในบทบาทพฤติกรรมของตวัละคร

อินทรชิต ผูท่ี้มีความทรนงต่อความส าเร็จเป็นตวัละครหาญกลา้ทดัเทียมเจา้ ความส าเร็จท่ีท าใหชี้วติ
ถูกตึงดว้ยภาระท่ีตอ้งเก่ียวพนัอยา่งต่อเน่ืองดว้ยเหตุพนัธะปัจจยัท่ีตวัเราดึงร้ังไวด้ว้ยตวัเอง  ความ
ขดัแยง้ในความส าเร็จท่ีถูกความตอ้งการความสมบูรณ์แบบก ากบัชีวติ 
 จากการตีความตามบทบาทในบทประพนัธ์ช้ีใหเ้ห็นถึงตวัละครท่ีติดกบัดกัความส าเร็จ  จ่ึง

มีรูปแบบการช้ีน าท่ีจะส่ือถึง  รูปทรงโคง้ท่ีถูกตดัทอนออกจากรูปทรงวงกลมในขนาด เศษ1ส่วน4

ของทรงกลมทั้งหมด ท่ีถูกประกอบเขา้กบัรูปทรงคนท่ีถูกคล่ีคลายรูปลกัษณ์จากลกัษณะยกัษใ์น

อุดมคติไทยท่ีมีกิริยาท่าทางหนัออกนอกเส้นรอบวง ในลกัษณะถีบออกจากปลายดา้นสันของขอบ

ระนาบรูปทรงโคง้  การประกอบรูปทรงทั้งสองแบบเขา้ดว้ยกนัตรงๆโดยใชป้ฏิกิริยาของโครงสร้าง

วงกลมเป็นตวัก ากบัความสัมพนัธ์ภายใตก้ารตั้งอยูโ่ครงสร้างในลกัษณะคลา้ยรูปทรงเรือ และใช้

เส้นเป็นตวัก ากบัตดัผา่คร่ึงเส้ียวรูปทรงวงกลมและเก่ียวร้ังรูปทรงคน ถูกจ ากดัดว้ยขนาดของรูปทรง

ท่ีอยูใ่นระยะสายตาเป็นนยัยะในการเขา้ถึงตวัผลงาน และพลงัของการส่ือของรูปทรงในระยะ

ประชิด 

 

 

 

 
ภาพท่ี 11 รูปแบบผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
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4. พระลกัษมณ์  ตวัละครท่ีมีทีมาทางลกัษณะทางเน้ือหาตรงกนัขา้มกบัตวัละครขา้งตน้ ทั้ง

รูปลกัษณ์ เผา่พนัธ์ุ และเน้ือหาท่ีท าสงครามสูสีกนัระหวา่งอินทรชิต แต่พระลกัษณ์ก็เป็นมนุษยท่ี์มี

ชีวติ มีอารมณ์ มีความผิดพลาด มีภาระพนัธะความตอ้งการเช่นกนั จากบทประพนัธ์ในวรรณกรรม

ช้ีใหเ้ห็นถึง ความกลา้ท่ีจะต่อสู้ต่ออุปสรรคความกลวัภายในจิตใจ และปัจจยัความเส่ียงของบทบาท

ท่ีจ ากดัชีวติ ความขดัแยง้ระหวา่งความตั้งมัน่และสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือต่อความส าเร็จ  

จึงมีความสนใจท่ีจะใชรู้ปแบบวธีิการทางโครงสร้างคลา้ยกบั รูปทรงผลงานท่ีตีความจากตวั

ละครอินทรชิต โดยใชรู้ปทรงโคง้ท่ีถูกตดัทอนออกจากรูปทรงวงกลมในขนาด เศษ1ส่วน4ของทรง

กลมทั้งหมด มาประกอบเขา้กบัรูปทรงคนท่ีถูกตดัทอนในรูปลกัษณ์ใหม่ แต่มีปฏิกิริยาหนัหนา้เขา้

เส้นรอบวง ในลกัษณะการทรงตวัถอยออกจากปลายดา้นบนของขอบระนาบรูปทรงโคง้  ท่ีมีกิริยา

ท่าทางในลกัษณะเล็งธนู การประกอบรูปทรงทั้งสองแบบเขา้ดว้ยกนัตรงๆโดยใชป้ฏิกิริยาของ

โครงสร้างวงกลมเป็นตวัก ากบัความสัมพนัธ์ การตั้งอยูโ่ครงสร้างในลกัษณะเส้ียวพระจนัทร์  ใช้

เส้นสมมุติตดัผา่คร่ึงเส้ียวรูปทรงวงกลมไปสู่ปลายอีกดา้นหน่ึง  

 

ทั้งน้ีการน าเสนอในรูปแบบประติมากรรมร่วมสมยัโดยใชรู้ปคนสัมพนัธ์กบัพื้นท่ี กรอบ

โครงความสัมพนัธ์ท่ีกระท าต่อมนุษย ์โครงสร้างทางสังคมท่ีหอ้มลอ้มมนุษยอ์ยูถู่กน าเสนอใน

โครงสร้างรูปทรงเรขาคณิต ใชก้ฎแรงโนม้ถ่วงและทิศทางพลงัของการดึงร้ังน ามาเสนอเป็น

ปฏิกิริยาระหวา่งมนุษยก์บัความหมายการหอ้มลอ้มของขอ้จ ากดัทางสังคม 

 

 

 
ภาพท่ี 12 รูปแบบผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี 13 แบบจ าลอง 3มิติ ชุดท่ี1 
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ภาพท่ี 14 แบบจ าลอง รูปร่างโดยใชโ้ปรแกรม ชุดท่ี1 
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ภาพท่ี 15 แบบจ าลอง รูปร่างโดยใชโ้ปรแกรม ชุดท่ี2 
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ภาพท่ี 16 แบบจ าลองรูปร่างโดยใชโ้ปรแกรมสร้างแบบมีท่ีมาทางโครงสร้างเรขาคณิต ชุดท่ี 3 
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ภาพท่ี 17 แบบจ าลอง ภาพร่าง  รูปรทรง ชุดท่ี 4 
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 ภาพท่ี 18 แบบจ าลอง รูปทรง ชุดท่ี 5 
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 ภาพท่ี 19 แบบจ าลอง รูปทรง ชุดท่ี 6 
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 ภาพท่ี 20 แบบจ าลอง รูปร่างโดยใชโ้ปรแกรมค านวณความสมดุลของโครงสร้าง ชุดท่ี 7 
 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 21  แบบจ าลอง รูปร่างโดยใชโ้ปรแกรมค านวณความสมดุลของโครงสร้าง ชุดท่ี 8 
 

 

 

 



  37 

 

 
 

 ภาพท่ี 22 การวเิคราะห์ผลงานช้ินท่ี1 ในช่วงตอนตน้การเร่ิมน าเสนอผลงานศิลปะนิพนธ์ 
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จัดการรวบรวมวธีิเพือ่สร้างสรรค์ผลงานและวเิคราะห์ข้อมูล 

 ผูส้ร้างสรรคไ์ดน้ าขอ้มูลจากการรวบรวมขอ้มูล  โดยการศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร รูปแบบ
ผลงานสร้างสรรค ์ท่ีสนใจ มีลกัษณะทางเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งใกลเ้คียง  และทดลองสร้างสรรค์

ผลงานมาจดัการและหยบิยกความสนใจเฉพาะบางส่วนมาร่วมสร้างสรรค ์ดงัต่อไปน้ี 
- ศึกษาขอ้มูลจากเอกาสารทุติยภูมิ เอกสารอิเล็กโทรนิกส์  
- เน้ือหาวรรณกรรมจากแหล่งต่างท่ีมีบทบาทตีความทางประเด็นท่ีใกลเ้คียงกนั 
- ประวติัศาสตร์และเหตุการณ์บุคคล กรณีศึกษาตวัอยา่งท่ีเคยเกิดข้ึนลกัษณะในใกลเ้คียง 
- รูปแบบ กระบวนการสร้างสรรค ์และมุมมองทางประเด็นท่ีน่าสนใจจากศิลปิน 
- คดัเลือกรูปแบบการสร้างสรรคท่ี์สนใจ โดยเลือกจากลกัษณะรูปแบบทางประติมากรรม 

รูปทรงมนุษย ์(Figurative Form) ช้ินงานท่ีแสดงการปฏิสัมพนัธ์ของรูปทรงเรขาคณิต ผลงานท่ีมี
เน้ือหารูปลกัษณ์ใกลเ้คียงเป็นไปไดก้บัประเด็นท่ีสนใจ และผลงานท่ีแสดงภาวะขดัแยง้และพึ่งพา
หลกัแรงโนม้ถ่วงของรูปทรง เป็นตน้ 

- น าขอ้มูลท่ีไดจ้าการศึกษาภาคเอกสาร และการวเิคราะห์จากกรณีศึกษาตวัอยา่งมา
เปรียบเทียบกบัตวัละคร เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค ์

- น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการคน้ควา้ขอ้มูลรูปแบบศิลปิน ท าการศึกษาหาความสัมพนัธ์เก่ียวกบั
แนวคิดทฤษฏีการออกแบบท่ีเหมาะสม ประกอบกบัค าช้ีแนะจากคณาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ
ในการสร้างสรรค ์

- ท าการทดลองสร้างสรรค ์ในแบบร่าง และแบบจ าลอง และทดสอบออกแบบร่างใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทดลองความสมมาตรรูปทรงต่อความสนใจในหลกัแรงโนม้ถ่วง  

- คดัเลือกแบบจ าลอง เพื่อสร้างตน้แบบ 
- สรุปแนวความคิดผลงานอภิปรายผล และรับค าช้ีแนะจากคณาจารยท่ี์ปรึกษา 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ 

 

 
 

ภาพท่ี 23 เตรียมวสัดุ อุปกรณ์ในการป้ัน 
 

อุปกรณ์พื้นฐานส าหรับป้ัน 
1. อุปกรณ์ป้ันชนิด และขนาดต่างๆ 

ลวดข้ึนโครงสร้าง 
อีฟอกซ่ีAB ส าหรับป้ัน ไวข้ึ้นโครงสร้างงานท่ีตอ้งการข้ึนสดหรือตอ้งการความอยูต่วั 
คีมตดั ดดั ถ่าง 
น ้ามนัหล่อล่ืน 
น ้าเปล่า 
แป้นไมส้ าหรับติดตั้งฐานโมเดล 
น๊อตสกรูปล่อยไวย้ดึโครงสร้างกบัฐาน 
คอ้น  
ไขควง 
ดินน ้ามนัปรุงคดักรอง พร้อมส าหรับป้ัน 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ในการขึน้โครงสร้างไม้ ขนาดใหญ่ 

 
อุปกรณ์พื้นฐานส าหรับสร้างโครงสร้างไม ้

1. เล่ือยจ๊ิกซอไฟฟ้า 
2. ไมอ้ดัแผน่หนา 4 มม. 2 แผน่เตม็ 
3. ไมอ้ดัแผน่หนา 20 มม. 5 แผน่ใหญ่ 
4. ไมเ้ส้น 50 มม. x25 มม. 10 เส้น 
5. กาวลาเทก็ซ์ 2 กระปุก 
6. ปืนลมตะปู 
7. ถงัป๊ัมลมพร้อมสาย 
8. เคร่ืองเจียรไฟฟ้า  
9. ปลัก๊สามตา 
10. หวัขดั กระดาษทรายคละขนาด คละชนิด 
11. ชุดเคร่ืองขดัตดัเซาะไฟฟ้า 
12. เคร่ืองขดักลมไฟฟ้า 
13. ชุดทริมเมอร์ไฟฟ้า 
14. สวา่นไฟฟ้า 
15. กระดาษทรายคละเบอร์ 
16. โตะ๊ตดัไม ้
17. ถุงมือป้องกนั 
18. แวน่ตาป้องกนั 
19. หนา้กากเตม็ใบ 
20. ดินสอร่าง หมึกมาร์คเส้น  
21. ไมบ้รรทดั ตลบัเมตร ระดบัน ้ า 
22. พิมพเ์ขียวขยายงาน 
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 ภาพท่ี 24 ขั้นตอนการเตรียมโครงสร้าง 
 

 
 

 ภาพท่ี 25  ขั้นตอนการฉลุไม ้
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 ภาพท่ี 26 ขั้นตอนการฉลุไม ้
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 ภาพท่ี 27  ทดลองประกอบหลงัฉลุ 
 

 

 

 



  44 

 
 

 ภาพท่ี 28 ทดลองประกอบหลงัฉลุแก่นกลางโครงสร้าง 
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 ภาพท่ี 29 ขั้นตอนการทดสอบท าพิมพโ์ซ่เองโดยใชก้ารหล่อผสมวสัดุต่างๆชนิด 
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 ภาพท่ี 30 เช็คสัดส่วนโครงสร้างหลงัความคืบหนา้ 50 เปอร์เซนต ์
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ขั้นตอนการป้ันผลงานช้ินที่ 1 

 

 
 

 ภาพท่ี 31 การข้ึนตน้แบบป้ันผลงานดว้ยโครงสร้างดินน ้ ามนั 
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 ภาพท่ี 32 ขอ้มูลภาพอา้งอิงสัดส่วนตน้แบบ 
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ขั้นตอนการท าพมิพ์ผลงานช้ินที่ 1 

 

 

 
 

 ภาพท่ี 33 การตดัช้ินส่วนช้ินงานเพื่อเตรียมท าพิมพ ์
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 ภาพท่ี 34 ใชดิ้นน ้ามนักั้นแบ่งเพื่อเตรียมท าพิมพย์างซิลีโคน 
น าดินมากล้ิงแลว้รีดใหแ้บนเสมอกนัตดัความกวา้งใหไ้ดข้นาด 1น้ิว น ามากั้นเก็บตะเข็บ

รอยร่ัวดา้นแรกท าท่อส่งของเหลวในการเทหล่อเรซิน เรียบร้อยแลว้ท าขอบกั้นการไหลออกของน ้า

ยาง และวางตวัล็อคกนัพิมพเ์คล่ือน 
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 ภาพท่ี 35 การเทยางซิลีโคนลงบนผวิช้ินงาน 

 

ผสมน ้ายาท าแขง็อตัราส่วน 2%ใส่ซิลีโคนคนใหเ้ขา้กนั แลว้รีบเทยางซิลีโคนลงบน

ผวิช้ินงานใหท้ัว่โดยเทยางให้มีเส้นบางๆลงบนช้ินงานสานไปมาเพื่อการไล่ตวัดี (ควรปิดพดัลม

ขณะท า) ใชพ้กูนัตามขนาดงาน ควรระวงัตามซอกท่ีมีร่องหรือรายละเอียดเป็นพิเศษ คอยตรวจสอบ

ระวงัไม่ใหเ้กิดฟองอากาศบนช้ินงาน และการไหลไปกองรวมกนั ตอ้งระวงัยางจะค่อยๆอยูต่วั ตวง

ปริมาณท่ีใส่น ้ายาท าแขง็ ยางอยูต่วัไวสุดโดยประมาณ 1-2นาที และแขง็ตวัใน 5นาที ชั้นผวิแรกควร

ใหมี้ระยะการไล่ตวัของยางจึงตอ้งใส่ส่วนผสมท่ีนอ้ยเพื่อใหเ้น้ือยางมีควมยดืหยุน่ในการเก็บ

รายละเอียดช้ินงาน จะมีระยะเวลาอยูต่วัพอเหมาะประมาณ 30-60นาที และเร่ิมแขง็ประมาณ 60นาที 

พกูนัใชส้ าหรับชั้นผวิแรกหลงัจากใชง้านเสร็จควรรักษาพกูนัและอุปกรณ์ดว้ยการปาดยางท่ีตกคา้ง

ออก และลา้งทินเนอร์ทนัที  

เทยางลงไปประมาณ 2-3 ชั้นก่อนปิดผา้ก๊อตเสริมทบั หรือลงจนกวา่การมองเห็นสีผวิงาน

จางลงในการทายางชั้นหลงัๆระวงัการแหง้ไม่สนิทของยางชั้นก่อนหนา้จะท าใหผ้วิดึงตวัออกจาก

ตน้แบบช้ินงาน และระวงัการจบัตเัป็นกอ้นวของยางเพื่อความเรียบร้อยในการท าตน้แบบท่ีสมบูรณ์

ใกลเ้คียงท่ีสุด 
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 ภาพท่ี 36 การเทยางซิลีโคนและปิดผา้ก๊อตเพิ่มความแขง็แรงใหเ้น้ือยาง 

 

. เทคนิคการปิดผา้ก็อตใหเ้รียบร้อยโดยการเทน ้ายาในอตัราส่วนท าแขง็ 1% เพื่อเป็นกาวหนา้

แรกในการวางผา้ก๊อตสะดวก และน าพกูนัตามขนาดงานจุ่มน ้ามนัทินเนอร์หมาดๆกนัการยดืเกาะ

ของเน้ือยางและผา้ซบัใหท้ัว่ จากตรงกลางบนสุดไล่ไปตามซอกเพื่อใหไ้ม่เกิดช่องวา่งระหวา่งชั้นผา้

ก๊อตเพื่อเพิ่มความแขง็แรงให้ตวัพิมพย์างและกนัการฉีกขาดง่าย  หลงัจากท าการลงยางชั้นผา้เสร็จ

ควรทิ้งไวใ้หเ้น้ือยางแหง้สนิทไม่มีความเหนียวเลย และตดัตวัล็อคจากการหล่อเน้ือยางซิลีโคนไว้

ส าหรับการล็อคตวัระหวา่งพิมพย์างกบัพิมพค์รอบ จากนั้นเช็คความเรียบร้อยของผิวผา้ เทเน้ือยาง

บางๆชั้นสุดทา้ยเพื่อเก็บผวิงานและวางตวัล็อคไวเ้ฉพาะมุมหรือระยะทางท่ีห่างกนัประมาณ 3น้ิว 

หรือตามขนาดความเหมาะสม  
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 ภาพท่ี 37 การท าพิมพค์รอบยางซิลีโคน 

 

 ผสมปูนปลาสเตอร์ร้อนตรามือกระสอบฟ้า ลงบนภาวนะถว้ยปริมาณตามขนาดช้ินงาน 

มีน ้าเปล่าประมาณคร่ึงของภาชนะ และตวงปูนปลาสเตอร์ค่อยๆทยอยโรยลงผวิน ้าให้รอบภาชนะ 

ในอตัราตวงน ้าและผงปูนทั้งหมดประมาณ 1ต่อ1 หรือจนกวา่ท่วมผวิน ้าคือระดบัการอ่ิมตวัระหวา่ง

ปูนกบัน ้ารอสักพกัในระยะเวลา 1นาที สังเกตไดว้า่สีปูนทีฟูขาวจะอมน ้าเขม้ข้ึน ใหท้  าการคนเบาๆ

อยา่ใหเ้กิดฟองและทาฉาบเทลงบนผวิงานตน้แบบหรือพิมพซิ์ลีโคนท่ีเตรียมไวใ้หท้ัว่และคอย

ประมาณความหนาปูนทัว่ผวิงานประมาณคร่ึงน้ิว ในช้ินงานขนาดใหญ่ดกิน 1ฟุต มีความเส่ียงหกั

ใหท้  าการลงใยมะพร้าวผสมเน้ือปูนในชั้นท่ี 2 ต่อจากชั้นปูนเคลือบผวิงานได ้และใหไ้มไ้ผย่ดึ

โครงสร้างเพื่อสะดวกต่อการถอดประกอบ 
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 ภาพท่ี 38 ตวัอยา่งพิมพย์างซิลีโคนพร้อมหล่อ 
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 ภาพท่ี 39 ทดลองประกอบตวังานหลงัหล่อไฟเบอร์กลาส 

 

 
 ภาพท่ี 40 การเช่ือมประกอบโครงสร้างภายในฐานตั้งช้ินงาน 

 



  56 

ขั้นตอนการป้ันผลงานช้ินที่ 2 
 

 
 

 ภาพท่ี 41 การข้ึนโครงสร้างดินน ้ามนับนช้ินงานท่ีไม่ยดึโครงสร้างกบัฐาน 
เพื่อเป็นเกณฑส่์วนหน่ึงกะศูนยถ่์วงในการคาดคะเนสังเกตน ้าหนกัปริมาตรของช้ินงานทั้ง2ฝ่ัง 
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’ 
 ภาพท่ี 42 ผลงานช้ินท่ี 2 ก่อนท าพิมพย์างซิลิโคน  
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ขั้นตอนการท าแม่พมิพ์ผลงานช้ินที ่2 
 

 
 

 ภาพท่ี 43 การกั้นแบ่งตน้แบบก่อนท าพิมพย์างซิลีโคน 
 

 

 
 

 ภาพท่ี 44 การเทยางซิลีโคนลงบนพิมพห์นา้ 2 
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ขั้นตอนการป้ันผลงานช้ินที่ 3 
 

 
 

 ภาพท่ี 45 ผลงานช้ินท่ี 3 ก่อนถอดท าพิมพย์างซิลิโคน เฉพาะฟิกเกอร์ 
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ขั้นตอนการท าแม่พมิพ์ผลงานช้ินที ่3 

 

 
 ภาพท่ี 46 การท าพิมพย์างซิลีโคนและแม่พิมพก์ารหล่อซีเมนต ์
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 ภาพท่ี 47 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 มุมมองท่ี 1 
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 ภาพท่ี 48 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 มุมมองท่ี 2 
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 ภาพท่ี 49ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 มุมมองท่ี 3 

 

 

 
 

 ภาพท่ี 50 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 มุมมองท่ี 4 
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 ภาพท่ี 51 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 มุมมองท่ี 1 
 

 
 

 ภาพท่ี 52 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 มุมมองท่ี 2 
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 ภาพท่ี 53 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 มุมมองท่ี 3 
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 ภาพท่ี 54 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 มุมมองท่ี 1 
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 ภาพท่ี 55 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 มุมมองท่ี 1 
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 ภาพท่ี 56 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 มุมมองท่ี 3 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

 ผลงานสร้างสรรคค์ร้ังน้ีมุ่งศึกษาการตีความจากวรรณกรรมสะทอ้นแก่นแทข้องมนุษย ์

ขา้พเจา้ไดท้  าการวิเคราะห์ศึกษาขอ้มูลอธิบายใหเ้ห็นลกัษณะทางรูปทรงอยา่งชดัเจน เพื่อน ามา

สร้างสรรคใ์นรูปแบบประติมากรรม 

 

รูปแบบวธีิการหลกัทีน่ ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน มีดังนี้ 

1. รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) 

2. รูปทรงมนุษย ์(Figurative Form) 

3. ปฏิกิริยารูปแบบปริมาตรเชิงบวกเชิงลบ (Positive-Negative Form) 

4. ความสัมพนัธ์แรงโนม้ถ่วงของปริมาตรรูปทรง 

 

 

วเิคราะห์ทัศนธาตุผลงานประติมากรรม 

 การวเิคราะห์ผลงานประติมากรรม เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างสรรคเ์พื่อศึกษาองคป์ระกอบ

ต่างๆ ของทศันธาตุ ท่ีน ามาสร้างสรรคใ์นการแสดงออกของแนวความคิด จินตนาการใหช้ดัเจนใน

การส่ือความหมายและเพื่อการจดัการแกไ้ของคป์ระกอบทศันธาตุต่างๆทางทศันศิลป์ จุดดึงดูด

มุมมอง เส้น โครงสร้าง ลกัษณะรูปทรง พื้นผวิ ปริมาตร ขนาดสัดส่วน พื้นท่ีวา่ง สอดรับประสาน

กลมกลืนกบัประเด็นเน้ือหา และจดัการจุดบกพร่องเพื่อความเหมาะสมและพฒันาสร้างสรรคใ์น

ผลงานต่อๆไป 
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 การวเิคราะห์ประติมากรรมตามความหมายขา้งตน้ เป็นการจ าแนกแยกแยะความสัมพนัธ์

ของทศันธาตุต่างๆท่ีน ามาใชใ้นประติมากรรมตามหลกัการขององคป์ระกอบสุนทรียภาพ 

โครงสร้างทางผลงานประติมากรรมจ าเป็นตอ้งใชโ้ครงสร้างโดยรวมเป็นหลกั เพื่อแสดงขอบเขต

ปริมาตร สัณฐานการตั้งอยู ่

 

1. เส้น ในผลงานประติมากรรมมีผลแสดงออกในการก าหนดทิศทางมุมมองของผลงาน  

โดยมีการจดัการจากโครงสร้างโดยรวมทั้งหมดเส้นท่ีดึงดูดความสนใจจากโครงสร้างรูปทรงใหญ่

มุ่งสู่อีกรูปทรงเป็นตวัเช่ือมโยงการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งรูปทรงท่ีแตกต่างกนั และเส้นท่ีน าทิศทางสู่

พื้นท่ีวา่งเพื่อสร้างขอบเขตงาน และการสวนกลบัของทิศทาง เส้นจึงมีความส าคญัในการก าหนด

ทิศทางเพื่อสร้างเอกภาพของรูปทรงและสร้างแรงขบัเคล่ือน การเคล่ือนไหวของเส้นท าใหผ้ลงานมี

การตอบสนองระหวา่งกนัของทศันธาตุ 

 

2. รูปร่างและรูปทรง โครงสร้างทางประติมากรรมเกิดจากรูปร่าง ท่ีผสมผสานกนัโดยใช ้

รูปทรงแสดงเน้ือหา ในผลงานการสร้างสรรคไ์ดใ้ชรู้ปทรงหลกั 2 ชนิด ไดแ้ก่รูปทรงส่ิงมีชีวติ และ

รูปรูปทรงพื้นฐานเรขาคณิต จากประเด็นเน้ือหาจึงน ารูปทรงของมนุษยม์าลดทอนสร้างสรรคแ์ละ

พฒันาเสริมเติมแต่งเอกลกัษณ์บางส่วนในความเหมาะสมต่อการชูประเด็นเน้ือหา และใชรู้ปทรง

เรขาคณิตเป็นรูปทรงท่ีแสดงปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั และใชรู้ปทรงเรขาคณิตส่วนหน่ึงเป็นกรอบ

ควบคุมก ากบัรูปทรงอิสระ 

 

3. ปริมาตร  รูปทรงประติมากกรรมเป็นการใชป้ริมาตรน ้าหนกัในการก าหนดแสงเงา  

สัณฐานการตั้งอยู ่แสดงการลดทอนของโครงสร้างรูปทรง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปก่ึงเสมือนจริง 

และเนน้น ้าหนกัทิศทางความน่าสนใจ เนน้น ้าหนกัความเส่ียงของแรงพยงุการตั้งอยูข่องสัณฐาน 
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4. พืน้ทีว่่าง ในปริมาตรท่ีรวมตวักนัในช้ินงานประติมากรรมไดก้ าหนดใหพ้ื้นท่ีวา่งถูกใช ้

เป็นส่วนหน่ึงของผลงาน เพื่อเป็นส่วนหน่ึงท่ีมีการแสดงออกถึงสภาวะและการปฏิสัมพนัธ์ การ

สร้างก าเนิดใหม่ของอีกหน่ึงรูปทรงนามธรรม และเพื่อก าหนดใหพ้ื้นท่ีวา่งถูกท างานอยา่งชดัเจน

ข้ึน โครงสร้างหลกัส่วนใหญ่ถูกจดัการใหเ้ป็นพื้นท่ีมุมมองในแนวระนาบ ประติมากรรม3มิติท่ีมีจุด

สนใจต่อมุมมองหลกั2ดา้นในพื้นท่ีวา่งในอากาศท่ีเสมือนการละเลยจุดสนใจ แต่เป็นพื้นท่ีส าคญั

ส่วนหน่ึงของรูปทรงอีกรูปท่ีจะปรากฏ 

 

5. จังหวะ  รูปทรงและทิศทางท่ีแสดงถึงพลงัการเคล่ือนท่ี มุมมองการเคล่ือนไหวของ 

ทศันธาตุการจดัการจงัหวะของทศันะธาตุต่างมีส่วนส าคญัในการส่งต่อแรงผลกัดนั ไปสู่จุดสนใจ

ของรูปจึงไดถู้กน ามาใชโ้ครงสร้างรวมส่วนใหญ่แทบทั้งหมด ในการส่งต่อขนาด ปริมาตรน ้าหนกั 

เส้น พื้นท่ีวา่งใหเ้กิดความสัมพนัธ์กนัอยา่งต่อเน่ือง และมีการก ากบัหยดุชะงกัของรูปทรงใหค้งอยู่

กบัจงัหวะเวลาท่ีตอ้งการส่ือสารในเน้ือหาของความเส่ียงในโครงสร้างประเด็นหลกั 

 

6. พืน้ผวิ ผลงานมีการใชท้ั้งพื้นผวิจริงและพื้นผวิจ าลอง มีพื้นท่ีเรียบ ก่ึงเรียบ หยาบ และ 

วสัดุจริงในความหลากหลายเพื่อแสดงความผดิแปลกผสมอยูใ่นความจริง พื้นผวิหยาบท่ีเนน้

น ้าหนกัแต่เม่ืออยูใ่นจ านวนไม่มาก็ถูกเปล่ียนค่า ในพื้นผวิจริงแต่ถูกก ากบัใหเ้รียบและแสดง

ปริมาตรในพื้นท่ีมากแทนเพื่อแสดงจุดสนใจต่อแก่นแทใ้นประเด็นบางส่วน 
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การวิเคราะห์โครงสร้างรูปทรง ผลงงานช้ินที ่1 

 
1. กุมภกรรณ ขา้พเจา้พบความน่าสนใจจากบทประพนัธ์ตวัละครกุมภกรรณ ท่ีช้ีให้เห็นถึง 

ความขดัแยง้ระหวา่งศีลธรรมกบัความผกูพนัในแวดลอ้มสังคม ตวัละครท่ีถูกจ ากดัใหต้อ้งเลือก

ระหวา่งพนัธะกิจท่ีมีผลต่อชีวติครอบครัวและการมุ่งหมายในการรักษาศีลธรรม ความขดัแยง้ของ

ตวัละครท่ีพยายามจะหาทางออกสู่อิสรภาพของตวัเอง  

จากการตีความในเน้ือหาประเด็นของ “การต่อสู้ในขอ้จ ากดัของโครงสร้างท่ีหอ้มลอ้มทาง

สังคม”  สามารถน ามาวเิคราะห์รูปแบบการสร้างสรรคจ์ดัการรูปทรงไดด้งัต่อไปน้ี 

1.) โดยใชรู้ปทรงเรขาคณิต(Geometric Form)มาน าเสนอโครงสร้างทางสังคมท่ีหอ้มลอ้มและ

ก าหนดบทบาทของตวัละคร (ดูภาพประกอบท่ี 52,61) 

 

 
 ภาพท่ี 57 รูปร่างผลงานช้ินท่ี 1 และกรอบโครงส่ีเหล่ียมผืนผา้ 
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2.) โดยการน ารูปทรงส่ีเหล่ียม(Rectangle Form)เป็นรูปทรงท่ีถูกพบและใชม้ากท่ีสุดในชีวติ มี

ลกัษณะรูปทรงตายตวัมีดา้นยาวดา้นกวา้งเท่ากนัและมีมุมฉากก ากบัท่ีสมบูรณ์แบบ ท าใหผ้นืผา้ให้

ความรู้สึกถึงความมีเสถียรภาพและเป็นทางการ มีจุดศูนยก์ลางท่ีแสดงแรงตรึงต่อมุมแต่ละดา้น มุม

ส่ีจุดโครงสร้างผนืผา้ท่ีไดฉ้ากท าใหมี้ความรู้สึกมัน่คงเช่ือถือได ้รูปโคง้ของวงกลมท่ีเนน้จุดสนใจ

แทรกกลางรูปตดักบัรูปทรงตรงมีความโคง้ท าใหเ้กิดน ้าหนกัแรงเคล่ือนท่ีภายในรูปทรง รูป

สามเหล่ียมเป็นรูปท่ีแสดงถึงพลงัและมุมท่ีน าสายตาเม่ือถูกวางในทิศทางเฉียงท าใหรู้้สึกเกิดแรงตึง

เครียดไม่สมดุล ช้ีใหเ้ห็นถึงความเปล่ียนแปลงความต่างท่ีเกินขีดจ ากดัของรูป รูปส่ีเหล่ียมเปียกปูน

ท่ีถูกแสดงดา้นท่ีขนานและเท่ากนัจึงแสดงความตึงเครียดของรูปในขณะท่ีมุม4มุมถูกเคล่ือนไปใน

ทิศทางท่ีพร่องกนัท าใหมี้ลกัษณะของความแปลกแยก จึงน ามาสวมใชใ้นรูปคนต่อมุมมองลกัษณะ

แบบนามธรรม (ดูภาพประกอบท่ี 58,63,64) 

 

 
 ภาพท่ี 58 มุมมองรูปทรงแบบขอบโครงสร้างเรขาคณิต 

 

 

 

 



  74 

3.) โดยการใชต้วัแทนท่ีเป็นรูปมนุษย(์Figurative Form)เพื่อมุ่งหมายถึงลกัษณะของคน(ตวั

ละคร Model) มาอธิบายปฏิกิริยาท่ีมีต่อโครงสร้างภายในกรอบท่ีถูกกระท าต่อขอ้จ ากดัสภาวะ

แวดลอ้ม พนัธนาการรูปทรงขนาดเล็กท่ีก าลงัลากจูงโครงสร้างขนาดใหญ่ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงั 

(ดูภาพประกอบท่ี 59) 

4.) รูปทรงคนกบัรูปทรงนามธรรมลดทอนรายละเอียดลงประกอบกนัใหมี้ลกัษณะท่ีเป็น

รูปทรงนามธรรม(Abstract Form) โดยรูปทรงคนใชล้กัษณะของการคล่ีคลายมวลกลา้มเน้ือท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยความจริงแสดงถึงพละก าลงัและแทรกมวลท่ีมีลกัษณะเรียบตึงมีเหล่ียมสันแบบ

เรขาคณิตแทรกในส่วนของกลา้มเน้ือท่ีแสดงแรงตึง เป็นการสร้างรูปทรงในลกัษณะเชิงเปรียบเปรย

(Metaphor From) ภาวะทางความรู้สึกท่ีน าเสนอในทิศทางของตวัแบบสมมุติเท่านั้น และตอ้งการ

แฝงถึงเน้ือหาท่ีมาต่อเร่ืองราว (ดูภาพประกอบท่ี 68) 

 

 

 
 

 ภาพท่ี 59 รูปทรงทึบของเรขาคณิตและรูปคนกบัปฏิกิริยาพื้นท่ีวา่ง 
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5.) ใชห้ลกัการสมดุลของรูปทรงท่ีไม่เท่ากนั (Asymmetrical Balance) รูปทรงในมุมมองหลกั

มีลกัษณะดุลยภาพสองขา้งท่ีมีน ้าหนกัไม่เท่ากนั รูปทรงคนท่ีก าลงัแบกกบัรูปหนา้ยกัษท่ี์เป็นรูปทรง

ส่ีเหล่ียม รูปทรงมีการเปล่ียนแปลง(Transition Form)เช่ือมต่อกนัดว้ยเส้นแลว้รูปทรงภายในท่ีก าลงั

ท างาน(Activity Form)ขณะท่ีทิศทางถ่ายน ้าหนกัมาท่ีรูปทรงคนมีมวลปริมาตรท่ีอยูใ่กลจุ้ด

ศูนยก์ลางโครงสร้างและผลกัออกจากจุดศูนยก์ลาง ท าใหรู้ปทรงมีลกัษณะของความไม่แน่นอน 

และภาพบางส่วนถูกปิดกั้นวสิัยทศัน์อีกฝ่ังในมุมมองดา้นกวา้ง (ดูภาพประกอบท่ี 60)  ส่วนใน

มุมมองดา้นส้นเป็นส่วนแคบท่ีมีลกัษณะสมดุล(Balance Form)สองฝ่ังท าใหรู้ปทรงดา้นสันถูกมอง

ในลกัษณะท่ีมัน่คง ดว้ยขอ้มูลหลกัการเหล่าน้ีท าใหเ้กิดผลทางมุมมองท าใหรู้ปทรงคนท่ีมีขนาดเล็ก

มีพลงัพอท่ีกระท าผลกระทบต่อรูปทรงขนาดใหญ่ได ้ 

6.) จุดศูนยถ่์วง(Center of Gravity) ปฏิกิริยารูปทรงคนท่ีมีลกัษณะพุง่ออกจากแนวของสัณฐาน 

รูปทรงคนทีมีลกัษณะสัมพนัธ์หรือถูกก ากบัจากโครงสร้างทั้งหมดนั้นแต่ถูกจดัวางแยกออกจากผนื

ผา้จึงตอ้งพึ่งพาการใชจุ้ดศูนยถ่์วงตวัเอง การตั้งอยูรู่ปทรงคนท่ีเสียศูนยถ่์วงจากเส้นแกนกลาง มี

พื้นท่ีสัมผสัตวัฐานเพียงเล็กนอ้ยเคล่ือนสู่พื้นท่ีวา่ง(Area) ท าใหผ้ลรูปทรงคนแสดงความขดัแยง้

ต่อตา้นโครงสร้างการตั้งอยูข่องน ้าหนกัและหลกัศูนยถ่์วงท่ีเป็นรูปแบบพื้นฐาน  

 
 ภาพท่ี 60 การแบ่งเส้นสมดุลโครงสร้างรูปทรง และจุดศูนยถ่์วงของรูปทรงคน  

เส้นสมมุติท่ีเกิดจากแรงกระท าจากแรงโนม้ถ่วง 
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7.) ในส่วนของพื้นท่ีวา่ง(Center Space)จุดก่ึงกลางโครงสร้างท่ีอยูร่ะหวา่งปริมาตรของรูปทรง

ทั้งสองแบบ จึงมีความตั้งใจท่ีจะใชก้ารจดัการรูปทรงในรูปแบบตดัทอนปริมาตรเชิงบวกเชิงลบ

(Positive-Negative Form)มาใช ้ในการแทรกตวัของพื้นท่ีวา่งเขา้ไปในโครงสร้างรูปทรงผนืผา้และ

ถ่ายเทปริมาตรใหมี้ทิศทางมาปะทะกลบั พื้นท่ีวา่งในท่ีน้ีช้ีใหเ้ห็นถึงความตรงขา้มของรูปทรงการ

หอ้มลอ้มของอุปสรรคหรือแสดงผลของความเป็นไปไดใ้นการจดัการต่อช่องวา่งท่ีไดผ้ลลพัธ์ใน

ลกัษณะนามธรรม (ดูภาพประกอบท่ี 61,65,)   

8.) ทิศทาง (Direction) รูปทรงคนถูกแรงกระท าแบบทิศทางเดียว(Simplex)รูปทรงคนท่ี

พยายามโนม้ไปท่ีทิศทางพื้นท่ีวา่งขา้งหนา้ โดยใชทิ้ศทางของมวลน ้าหนกัจากโครงสร้างผนืผา้ 

ถ่ายเทน ้าหนกัไปท่ีรูปทรงคน ท าใหรู้ปทรงคนเป็นเอกภาพ ในทิศทางการส่ือสารเป็นรูปแบบการ

สวนสลบักนัทางใดทางหน่ึง(Half Duplex) รูปทรงคนท่ีสร้างแรงตึงต่อโครงสร้างและมีลกัษณะ

รูปทรงภายในท่ีตา้นสวนทางกลบั ทิศทางช้ีใหเ้ห็นแรงกระท าท่ีมีต่อรูปทรงคนและปฏิกิริยาสวน

กลบัในลกัษณะนามธรรม (ดูภาพประกอบท่ี 61,64,65)   

 

 
 

 ภาพท่ี 61 ทิศทางของรูปแบบ Positive-Negative Form ทิศทางการส่ือสารรูปทรง 
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9.) การจดัวางท่ีตั้งรูปทรง(Location Form)โครงสร้างระนาบผนืผา้ถูกวางในแนวตั้งท าให้มี

พื้นท่ีสัณฐานแคบแสดงความเส่ียงต่อการตั้งอยูม่ากข้ึน รูปทรงคนขนาดเล็กเคล่ือนจากแกนศูนยถ่์วง

ไปดา้นหนา้ ท าให้เกิดความเส่ียงท่ีตดักนั2รูปแบบ ผลลพัธ์ความเส่ียงท่ีขดัแยง้กนัท าใหมี้ความไม่

แน่นอนปรากฏบนรูปทรง ช้ีใหเ้ห็นถึงรูปทรงเล็กท่ีพยายามท าลายโครงสร้างใหญ่โดยท่ีรูปทรงคน

ก็มีส่วนไดรั้บผลกระทบ (ดูภาพประกอบท่ี 62,63,67,68)   

10.) โครงสร้างผนืผา้ในส่วนท่ีถูกตดัทอนน าวธีิการรูปทรงมาซ้อนทบักนั(Overlapped Form)

ใหเ้กิดความหนาเป็นชั้นๆ(Layer Form) ท าใหมุ้มมองดา้นสันส่วนบนผนืผา้มีลกัษณะท่ีทึบตนั

(Solid Form) มวลปริมาตรท่ีแสดงการซอ้นทบับางส่วนท าใหเ้นน้น ้าหนกัในโครงสร้าง ช้ีใหเ้ห็นถึง 

รูปแบบส าเนาท่ีถูกท าซ ้ าๆตามๆกนัมาท่ีมีลกัษณะก าลงัครอบทบัรูปทรงคนท่ีถูกสร้างใหมี้การ

พฒันารูปแบบลกัษณะทางนามธรรม (ดูภาพประกอบท่ี 62,63)   

 

 

 

 ภาพท่ี 62 การเนน้ปริมาตรดว้ยรูปแบบซอ้นทบักนั, 
พื้นท่ีการจดัวางรูปทรงและทิศทางความเส่ียงท่ีมีต่อรูปทรง  
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11.) การวเิคราะห์และน าวสัดุมาใช ้โครงสร้างวสัดุก่ึงส าเร็จ(Semi-Finished materials) รูปทรง

ผนืผา้ท่ีใชว้สัดุเป็นแผน่ไมอ้ดัหนามาประกอบกนัเป็นชั้นๆ วตัถุท่ีผา่นกระบวนการผลิตแบบ

อุสาหกรรมมาส่วนหน่ึง  ท าใหมี้เป้าหมายขอบเขตการใชง้านท่ีจ ากดั วสัดุท่ีแสดงถึงการถูกบีบอดั

ในระบอบระบบท่ีตายตวัและรูปแบบการท าซ ้ าก่อนแลว้เม่ือน ามาถูกเนน้ย  ้าในรูปแบบวธีิการเดิมถา้

ไม่ถูกเปล่ียนแปลงรูปลกัษณ์ของวสัดุก็ท  าใหว้ตัถุนั้นคงสภาพความหมายในลกัษณะแบบเดิม 

ไมอ้ดัท่ีถูกฉาบลบร่องรอยผิวบางส่วนดว้ยเน้ือสีเพื่อห่อหุ้มกลบลดความเป็นวสัดุเพื่อลด

ความส าคญัของวสัดุในบางส่วนท าใหมุ้มมองส่วนนั้นมีโครงสร้างรูปทรงท่ีตอ้งการส่ือ  

12.) การน าวสัดุตรงขา้ม ในการเช่ือมโยงโซ่ท่ีเป็นวสัดุก่ึงส าเร็จรูปท่ีมีเน้ือกายภาพตรงขา้มกบั

ไมอ้ดั  ความขดัแยง้ท่ีถูกจบัชนกนัดว้ยการเช่ือมโยงของทิศทางเส้น(โซ่)ท่ีโผล่ออกจากภายในของ

เน้ือไม ้ส่ือถึงเส้นใยวสัดุท่ีถูกฝังอยูใ่นแกนโครงสร้างทึบท่ีถูกแรงกระตุน้ในการสลายออกของ

โครงสร้าง ซ่ึงโซ่มีความหมายเฉพาะทางการใชง้านท่ีหมายถึงการยดึโยงน ้าหนกัในแรงตา้นทาน

ปริมาณมาก และมีเจตนาก าหนดลกัษณะของรูปแบบโซ่ท่ีเป็นทรงกลมเพื่อแสดงน ้าหนกัของ

ปริมาตรเส้นเท่าๆกนั และก าหนดลายละเอียดของส่วนท่ีถูกสนิมกดัเพื่อส่ือถึงน ้าหนกัช่วงของ

ระยะเวลาความเสียหายและเป็นการก าหนดขอบเขตของความเขม้ขน้ของรูปทรงอิสระท่ีแทรกตวั

ในพื้นท่ีวา่ง 

13.) พื้นผวิและสี(Texture) สีเด่ียวบนโครงสร้างพื้นผา้มีลกัษณะท่ีเขม้ทึบ เม่ือถูกจดัวางในพื้นท่ี

แสงนอ้ยท าใหน้ ้าหนกัรูปทรงถูกกลืนเขา้ไปในพื้นท่ี การท าสีรูปทรงคนแสดงถึงความกลมกลืนจาก

โครงสร้างแต่มีความแตกต่างในการปรับระดบัความสวา่งของเฉดสีท่ีแสดงมวลปริมาตรเพื่อให้

ความส าคญัต่อรูป สีของฐานท่ีเป็นจุดยนืรูปทรงคนท่ีไม่ถูกจดัการใหมี้ส่วนร่วมดว้ยกบัโครงสร้าง

ทั้งหมด จึงถูกจดัการใหมี้เฉดสีท่ีสวา่งในโครงสร้างท่ีมีเน้ือหางานทั้งหมดท่ีมีสีเขม้ ท าใหฐ้านถูกลด

บทบาทความส าคญั 

  
 การวเิคราะห์ปฏิกิริยาทางรูปทรงท่ีปรากฏในผลงานช้ินน้ี เพื่อท่ีขา้พเจา้ตอ้งการส่ือและ
แสดงถึงภาวะความขดัแยง้ท่ีมีต่อประเด็น “การต่อสู้ในขอ้จ ากดัของโครงสร้างท่ีหอ้มลอ้มทาง
สังคม” ในโครงการวทิยานิพนธ์การตีความวรรณคดีสะทอ้นสังคม ในผลงานช้ินท่ี 1 การตีความ
จากตวัละคร ช่ือชุดผลงาน “การต่อสู้กุมภกรรณ” 
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 ภาพท่ี 63 การวเิคราะห์ทิศทาง โครงสร้างหลกั 
 

ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงระหวา่งรูปทรงระนาบกบัรูปทรงมนุษย ์ 
จากขนาดพื้นท่ีโครงสร้างรูปทรงท าใหถู้กน าเสนอในพื้นท่ีดา้นระนาบทั้งสองฝ่ัง 
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 ภาพท่ี 64 ทิศทางความสัมพนัธ์และแรงตึงสมมุติภายในรูปทรงผนืผา้ และการเช่ือมโยงโครงสร้าง 
ระหวา่งรูปทรงผนืผา้กบัรูปทรงคน 
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 ภาพท่ี 65 การปฏิสัมพนัธ์ในความขดัแยง้ของทิศทางโครงสร้างภายใน 
 

พื้นท่ีส่ีเหล่ียมผนืผา้ท่ีถูกลดน ้าหนกัความส าคญัทางปริมาตรลงโดยใชพ้ื้นท่ีวา่งเขา้แทนท่ี

ดว้ยการปรากฏของรูปทรงอิสระแทรก เช่ือมโยงการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง รูปทรงคนและรูปทรงผนื

ผา้ ทิศทางของเส้นท่ีช้ีน าจุดรวมความสนใจและปฏิกิริยายอ้นกลบัท่ีกระท าต่อโครงสร้างใหญ่ 
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ภาพท่ี 66 การแบ่งช่วงสัดส่วน และแสดงการปฏิสัมพนัธ์ปริมาตรพื้นท่ี 
ในรูปแบบมุมมองโครงสร้างเรขาคณิต  

 

 

 

พ้ืนท่ีแสดงขอบเขต ท่ีมี
ผลกระทบต่อน ้ าหนกัแรง
กด ต่อโครงสร้างและรูป

รูปทรงมนุษย ์

 

พื้นท่ีขดัแยง้  ส่วนต่อตา้นและรับผล 
กระทบสมดุลความเส่ียง 

ปริมาตรหลกัท่ี
ก ากบัโครงสร้าง 

สัณฐานการ
ตั้งอยู ่

พื้นท่ีปฏิสัมพนัธ์
ของรูปทรง 

เส้นแบ่งสัดส่วนการแสดงผลปฏิกิริยา
รูปทรง แนวนอน 

เส้นแบ่งสัดส่วนการตั้งอยูรู่ป แนวตั้ง  
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 ภาพท่ี 67 พื้นท่ีปริมาตรดา้นความหนาของผลงาน 
ท่ีแสดงพื้นท่ีดา้นแคบใหเ้ห็นถึงรูปทรงระนาบ 

ท่ีความหนาถูกบีบ1/3ส่วนของพื้นท่ีฐานของรูปทรงคน  
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 ภาพท่ี 68 การวเิคราะห์โครงสร้างดา้นตรง ในรูปแบบมุมมองรูปเรขาคณิต 
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การวิเคราะห์โครงสร้างรูปทรง ผลงงานช้ินที ่2 

 

2. ทศกัณฐ์ ขา้พเจา้พบความน่าสนใจต่อเน้ือหาเร่ืองราวแรงปรารถนาของทศกณัฐท่ี์มีความ
ลุ่มหลงต่อนางสีดา ช้ีใหเ้ห็นถึงแรงผลกัดนัของกิเลสและอ านาจท่ีขดัแยง้ต่อศีลธรรม ความสัมพนัธ์
ระหวา่งชายกบัหญิง คู่ตวัละครท่ีถูกก าหนดในแวดลอ้มท่ีมีปัจจยัท่ีแตกต่างกนั แรงปรารถนาท่ีท่ีไม่
สมบูรณ์แบบสร้างแรงผลกัดนัพยายามต่อความสัมพนัธ์ระหวา่งชายกบัหญิง บนพื้นฐานของชีวิตท่ี
มีกรอบศีลธรรมเป็นตวัก าหนด  

จากการตีความในเน้ือหาประเด็น “แรงปรารถนาแห่งกิเลส” ตวัละครท่ีตกอยูใ่นภวงัค์

ความรู้สึก ความรู้สึกคือภาวะทางนามธรรม น ามาวเิคราะห์การจดัการรูปทรงไดด้งัต่อไปน้ี 

1.) ใชรู้ปทรงเรขคณิตทรงวงกลม(Ring Circle Form)ในการสร้างโครงสร้างท่ีมีสัณฐานไม่
มัน่คง  ความอ่อนโยนกลมกลืนของรูปทรงกลมท่ีอยูร่อบตวัในธรรมชาติ ท่ีแสดงถึงจุดเร่ิมตน้หรือ
ส้ินสุด ;’วงกลมส่ือถึงความสมบูรณ์แบบท่ีครบวงจร รูปทรงกลมมีลกัษณะเนน้จุดสนใจดว้ยตวัรูป
ของมนัเอง ส่วนรูปสามเหล่ียมเป็นรูปท่ีแสดงถึงพลงัเม่ือถูกวางในทิศทางเฉียงมุมทั้งสองฝ่ังท าให้
เกิดจุดน าสายตาท่ี2 แรงตึงเครียดท่ีถูกดึงรวมเป็นน ้าหนกัท่ีปลายสุด เม่ือถูกประกอบเขา้กบัรูปทรง
วงกลมกลางท าใหจุ้ดศูนยถ่์วงถูกเปล่ียน ช้ีใหเ้ห็นถึงแรงผลกัดนัท่ีฉีกคนละทิศทางความต่างท่ีเกิน
ขีดจ ากดัของรูป และความพยายามบรรจบเขา้กนัไดข้องวงกลม(ดูภาพประกอบท่ี 69,74)   

 
 

 
 
 

 ภาพท่ี 69 มุมมองรูปทรงแบบขอบโครงสร้างเรขาคณิต 
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2.) โครงสร้างรูปทรงใบหนา้(Portrait Form)แสดงเคา้โครงในลกัษณะของเพศชายหญิงเพื่อ
ช้ีน าเน้ือหาของเพศตรงขา้ม รูปท่ีถูกบีบใหแ้ปลนระนาบและถูกยดืออกมีพื้นท่ีแคบในสัณฐานโคง้
เพิ่มความเส่ียงต่อการตั้งอยูข่องรูปทรง รูปทรงท่ียืน่ออกดา้นขา้งมีลกัษณะสามเหล่ียม(Triangle 
Form)ในโครงสร้างวงรีไข่(Olate Spheroid Form)ท่ีบอบบาง มุมสามเหล่ียมท่ีก าหนดทิศทาง
เคล่ือนไหวและช้ีจุดน าสายตาของรูปทรง รูปสามเหล่ียมท่ีมีมุมยดืดา้นเท่าๆกนัในทิศทางตะแครง
ขา้งยงัส่ือถึงความไม่เสถียรภาพท่ีมัน่คง เม่ือมุมแหลมสามเหล่ียมท่ีถูกจดัวางหนัแยกกนัยงับ่งถึง
ความขดัแยง้ เม่ือถูกน ามาใชร่้วมกบัสัญลกัษณ์ท่ีมีรูปทรงความเป็นมนุษยท่ี์ถูกบีบผดิรูป ช้ีใหเ้ห็นถึง
ความรู้สึกทางอารมณ์ร่างกายในลกัษณะรูปแบบนามธรรม ท่ีส่ือถึงแรงกระท าต่อแรงผลกัดนัของ
คนท่ีต่อเน่ืองเกินก าลงั(ดูภาพประกอบท่ี 69,70)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพท่ี 70 ในมุมมองโครงสร้างหลกั 
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3.) ความสมดุลของรูปทรงมีลกัษณะแบบสมดุลเท่ากนั(Formal Balance) รูปทรงท่ีมีศูนยถ่์วง
จุดหมุนตรงกลางน ้าหนกัโครงสร้างให้รูปทรงเท่ากนั ซ่ึงมีลกัษณะทางลายละเอียดท่ีไม่เท่ากนัจริง 
รูปทรงวงแหวนท่ีมีขอบพุง่ขยายออกดา้นขา้งโดยมีรูปทรงมนุษยท่ี์พยายามผลกัออกมาจากจุด
ศูนยก์ลางภายใน รูปทรงคนสองขา้งท่ีแสดงปฏิกิริยาในการแสดงแรงผลกัท่ีต่างกนัท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้ต่อความสัมพนัธ์ของรูปทรงทั้งสองฝ่ัง โครงสร้างท่ีเท่ากนัท าใหเ้กิดความรู้สึกน่ิง แต่ถา้จดั
วางน ้าหนกัทางรูปทรงถ่ายเทไปดา้นใดดา้นหน่ึงความหมายความรู้สึกจะถูกเปล่ียนไปในลกัษณะ
ขดัแยง้กนัของน าหนกัแรงโนม้ถ่วงกบัแรงผลกัดนั(ดูภาพประกอบท่ี 71)   

4.) จุดศูนยถ่์วง (Center of Gravity) น ้าหนกัแนวด่ิงท่ียงัอยูใ่นจุดศูนยก์ลางของรูปทรง ท าให้

รูปทรงยงัถูกตั้งอยูไ่ดด้ว้ยโครงสร้างของตวัเอง และโครงสร้างท่ียืน่ออกสองขา้งก็ยงัไม่ท าใหพ้น้

น ้าหนกัของจุดศูนยถ่์วง ท าใหป้ฏิกิริยารูปถูกก ากบัต่อจุดศูนยก์ลางรูปทรงท่ีเป็นพื้นฐานของการ

ตั้งอยูข่องสัณฐาน แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของตั้งอยูห่ลกัของโครงสร้างทั้งหมด รูปทรงคนท่ีมี

ลกัษณะพุง่ออกจากแนวของสัณฐาน ถึงรูปทรงขา้งใดจะมีลกัษณะโนม้เอียงไปในทิศทางใดทิศทาง

หน่ึงก็ไม่สามารถท าลายจุดศูนยถ่์วงท่ีตั้งอยูข่องรูปทรงได ้โดยอาศยัจุดศูนยก์ลางมวล(Center of 

Mass)ท่ีแสดงมวลปริมาตรภายในท่ีหนาแน่น เป็นขอ้พิสูจน์ถึงแรงกระท าต่อรูปทรงท่ีมีช่องวา่งตรง

กลางท่ีแสดงขอ้ขดัแยง้ท าให้แสดงใหเ้ห็นความส าคญัต่อน ้าหนกัมวลท่ีไม่ชดัเจนท่ีห้อมลอ้มจุด

ศูนยก์ลาง เป็นความสัมพนัธ์มวลและน ้าหนกัท่ีไม่ชดัเจนแต่แสดงจุดยนืศูนยถ่์วงไดอ้ยา่งหนกัแน่น 

 
 

 
 

 
 ภาพท่ี 71 การแบ่งเส้นสมดุลโครงสร้างรูปทรง และจุดศูนยถ่์วงของรูปทรง 

 เส้นสมมุติท่ีเกิดจากแรงกระท าจากแรงโนม้ถ่วง 
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5.) ความสัมพนัธ์ แบบ1ต่อ1 (One to one Relationships)ระยะท่ีมีช่องวา่ง และรูปทรงท่ีถูกจดั
วางในขอบเขต(Combine scope)วงแหวนท่ีมีพื้นท่ีความหนาแคบ ใบหนา้ท่ีถูกสวมเขา้ไปมีเจตนา
ใหถู้กจดัวางในขอบเขตท่ีจ ากดั(Squeeze the limits)ภายในวงแหวน โครงสร้างโดยรวมท าใหก้าร
มองในมุมมองบุคคลท่ีสาม(Third person)มองเห็นใบหนา้เฉพาะดา้นขา้งเพื่อสะทอ้นความสัมพนัธ์
ท่ีบุคคลภายนอกเห็นชดัเจนเพียงดา้นท่ีมีพื้นท่ีปะทะสายตามากสุด  (ดูภาพประกอบท่ี 72)   

6.) ทิศทาง (Direction) โครงสร้างถูกแรงกระท าแบบ(Half Duplex)ท่ีสร้างแรงเคล่ือนจาก
รูปทรงคนสู่ปลายอีกดา้นของโครงสร้างหรืออีกดา้นหน่ึงยงัใหน้ ้าหนกัต่อโครงสร้างอีกดา้น ในทิศ
ทางการส่ือสารของรูปทรงใชทิ้ศทาง2แบบ คือในวงแหวนเป็นแบบสองทิศทาง (Full Duplex) 
รูปทรงวงแหวนใบหนา้หนัเขา้หากนั และการส่ือสารโครงสร้างภายนอกถูกกระท าแบบทิศทางเดียว
(Simplex)รูปทรงคนท่ีพยายามโนม้ไปท่ีทิศทางพื้นท่ีวา่งขา้งหนา้และรูปทรงผูห้ญิงเป็นปริมาตร
น ้าหนกัท่ีทึบตนัน่ิงๆหนัในทิศทางท่ีพร้องกนักบัรูปใบหนา้ ท าใหโ้ครงสร้างท่ียดืออกจากวงแหวน
มีน ้าหนกั กิริยาท่ีมีลกัษณะทิศทางท่ีแตกต่างกนัท าให้เกิดความขดัแยง้ของรูปทรงขั้วตรงขา้มท่ี
แสดงพลงังานกระท าต่อมวลปริมาตรทั้งหมด (ดูภาพประกอบท่ี 72,80)   
 
 

 

 
 
 

 ภาพท่ี 72 ทิศทางการส่ือสารรูปทรง 
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7.) รายละเอียด(Texture)รูปทรงท่ีถูกขึงดว้ยโครงสร้างไม่สมบูรณ์ของวงแหวนท่ีถูกผา่ออก
ความสัมพนัธ์ของรูปทรงท่ีถูกฉีกออกในทิศทางตรงกนัขา้ม พื้นท่ีวา่งภายนอกท่ีถูกแทรกผา่นใน
บางส่วนของรูปท าให้เกิดระยะห่าง ช่องวา่งท่ีส่ือถึงความไม่สมบูรณ์ของรูปทรงท่ีก าลงัถูกท าลาย 

8.) พื้นท่ีวา่งภายนอก(Area Space)ท่ีขนาบขา้งแสดงสภาวะทางนามธรรมท าให้ อากาศท่ีห้อม
ลอ้มรูปทรงมีลกัษณะถูกบีบในขอบเขตพื้นท่ีจ  ากดัในแปลนระนาบขวางของรูปทรงท่ีมีแรงตา้น
กระทบผา่นรูปทรงทั้งสองฝ่ัง ช้ีใหเ้ห็นถึงความรู้สึกทางนามธรรมในมุมมองแวดลอ้มภายนอกมี
บทบาทท่ีส่งผลต่อรูป (ดูภาพประกอบท่ี 73)   

 
 การวเิคราะห์ปฏิกิริยาทางรูปทรงท่ีปรากฏในผลงานช้ินน้ี เพื่อท่ีขา้พเจา้ตอ้งการส่ือและ
แสดงถึงภาวะขดัแยง้ทางอารมณ์ท่ีมีต่อประเด็น “แรงปรารถนาแห่งกิเลส” ในโครงการวทิยานิพนธ์
การตีความวรรณคดีสะทอ้นสังคม ในผลงานช้ินท่ี 2 การตีความจากตวัละคร ช่ือชุดผลงาน “กิเลส
ทศกณัฐ”์ 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 73 รูปร่างผลงานช้ินท่ีสอง 
แสดงความหนาแน่นของรูปทรงท่ีลวงตาและแสดงน ้าหนกัสมมุติของโครงสร้างรูป 
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 ภาพท่ี 74 การวเิคราะห์โดยอาศยัโครงสร้างพื้นฐานรูปร่าง เรขาคณิต 
และการแบ่งสัดส่วนของพื้นท่ีปริมาตร ท่ีมีผลต่อทิศทางของโครงสร้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

พื้นท่ีระยะความไม่เสถียร 
จุดสมดุลศนูยถ่์วงของ

สัณฐาน   

ปริมาตรท่ีแสดง
แรงกระท า

ปริมาตรท่ีแสดง
น ้าหนกัแรงกด 
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 ภาพท่ี 75 การวเิคราะห์ทิศทางการปฏิสัมพนัธ์โครงสร้างภายใน  
 

-ความขดัแยง้ของทิศทางโครงสร้างภายใน และทิศทางขอบนอกวงแหวนรูปท่ีฉีกตวัออก  

-โครงสร้างใบหนา้ท่ีถูกลดทอนและน ามาคล่ีคลายรูปทรงโดยอาศยัพื้นท่ีของโครงรูปทรงวงกลม 

-และสัณฐานโครงสร้างรูปทรงโคง้ท่ีถูกก ากบัดว้ยความเส่ียงของแรงโนม้ถ่วงท่ีไม่มัน่คง  

-การแยกตวัของปริมาตรเกิดช่องพื้นท่ีวา่งแทรกตรงกลางเป็นเส้นแบ่งระหวา่งรูปทรงทั้งสองฝ่ัง  

-รูปทรงภายนอกและภายในวงแหวนแสดงพื้นผวิปริมาตรท่ีมีลกัษณะการขึงผา่นโครงสร้างท่ีถูก

แบ่งเป็นสองส่วน โครงสร้างท่ีถูกพุง่ออกไปในทิศทางท่ีตรงขา้ม 

-รูปทรงโครงสร้างในแปลนระนาบท่ีแสดงลกัษณะถูกบีบในพื้นท่ีขอบเขตจ ากดัของขนาดวงแหวน 

ท่ีแสดงพื้นท่ีมุมมองในดา้นระนาบสองดา้น 

-รูปทรงขา้งหน่ึงท่ีถูกใหค้วามส าคญัต่อน ้าหนกัท่ีต่างกนั และทิศทางท่ีแสดงแรงตึงผลกัออกจากอีก

มุมดา้นตรงขา้มของรูปทรง 
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การวิเคราะห์โครงสร้างรูปทรง ผลงงานช้ินที ่3 

 

3. อนิทรชิต ขา้พเจา้พบความน่าสนใจต่อเน้ือหาเร่ืองราว ในบทบาทพฤติกรรมของตวัละคร
อินทรชิต ท่ีช้ีใหเ้ห็นถึงความทระนงต่อความส าเร็จ ตวัละครท่ีมุ่งมัน่ต่อภาระหนา้ท่ี ความขดัแยง้
ระหวา่งความตอ้งการอิสรภาพต่อพนัธะท่ีผกูตึงตวัเองกบัโครงสร้างหนา้ท่ี ความตอ้งการท่ีจะก ากบั
ชีวติบนความสมบูรณ์แบบ  ท าใหพ้ื้นท่ีชีวติถูกตึงขึงวนเวียนอยูก่บัขอบเขตของการแบกรับภาระ 
 จากการตีความในเน้ือหาประเด็น “ความทระนงต่อความส าเร็จ” ช้ีให้เห็นถึงตวัละครท่ีติด
กบัดกัความส าเร็จ  ความรู้สึกของผลการกระท าในภาวะทางนามธรรม น ามาวเิคราะห์การจดัการ
รูปทรงไดด้งัต่อไปน้ี  

1.) โดยการใชรู้ปทรงโคง้(Curve Form)ท่ีสร้างแรงโคง้งอ(Bending)ส่วนโคง้มกัถูกพบเห็นการ
น ามาใชใ้นลกัษณะส่วนท่ีลดหรือตา้นแรงเสียดทาน ไดน้ ามาใชส่ื้อถึงโครงสร้างน ้าหนกัพนัธะ
หนา้ท่ี โครงสร้างโคง้ท่ีสร้างแรงผลกั(Thrust)ในวงนอกหรือแรงกดทบั(Compression) เม่ือถูก
กระทบกบัพื้นท่ีวา่งหรือสัณฐานก็จะเกิดแรงตา้น(Friction)หรือแรงตึง(Tensile Stress)จากขั้วตรง
ขา้มคือเป็นการโตก้ลบัระหวา่งกนั เม่ือรอบวงกลมถูกแบ่งน ามาใชง้านเศษ1ส่วน4 ของทรงกลม
ทั้งหมด แรงตา้นก็จะถูกเนน้จากปริมาณพื้นท่ีวา่งภายใน การแบ่งสัดส่วนโครงสร้างโคง้และรูปทรง
คน เพื่อแสดงถึงการต่อเน่ืองพลงัของโครงสร้างท่ีมีน ้าหนกัท่ีมีผลต่อการตั้งอยูข่องรูปทรงคน ใน
การแสดงผลของชัว่ขณะส่วนหน่ึงต่อปัญหาโครงสร้างท่ีสัมพนัธ์ผลกระทบต่อเน่ือง และรูปทรง
โคง้ท่ีมีหนา้แคบท าใหเ้กิดแรงเคล่ือนไหวท่ีมีความเส่ียง(ดูภาพประกอบท่ี 76,81,82) 
 

 
 

 ภาพท่ี 76 มุมมองรูปทรงแบบขอบโครงสร้างเรขาคณิต 
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2.) โดยการใชต้วัแทนท่ีเป็นรูปมนุษย(์Figurative Form)เพื่อมุ่งหมายถึงลกัษณะของคน(ตวั

ละคร Model) มาอธิบายปฏิกิริยาท่ีมีต่อโครงสร้างภายในกรอบท่ีถูกกระท าต่อขอ้จ ากดัสภาวะ
แวดลอ้ม รูปทรงคนท่ีถูกคล่ีคลายรูปลกัษณ์ รูปทรงมีการเปล่ียนแปลง(Transition Form)จาก
ลกัษณะยกัษใ์นอุดมคติไทยเพื่อปรับลดความส าคญัต่อเน้ือหาและแฝงเอกลกัษณ์ท่ีมา 

3.) การประกอบรูปทรงแบบต่อโครงสร้าง (Connecting form) ทั้งสองแบบเขา้ดว้ยกนัตรงๆ
โดยใชโ้ครงสร้างวงกลมเป็นตวัก ากบัเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมต่อกนัระหวา่งรูปทรง 2ชนิด ท่ี
ไม่ไดแ้สดงความตอ้งการผกูโยงทั้งหมด แต่แสดงความสัมพนัธ์ของปฏิกิริยารูปทรงคนท่ีมีแรงตึง
ขึงผา่นจุดศูนยก์ลางสู่ขอบปลายโคง้อีกฝ่ัง ท าใหส่้วนต่อรูปทรงมีลกัษณะค ้ายนัตรึงกบัรูปทรงโคง้  
(ดูภาพประกอบท่ี 77,80,82) 
 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 77 รูปคนและเรขาคณิตกบัปฏิกิริยารูปทรง 
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4.) ความสมดุลของรูปทรงท่ีไม่เท่ากนั (Informal Balance) มีดุลยภาพสองขา้งท่ีมีน ้าหนกัไม่
เท่ากนั ในการจดัองคป์ระกอบภาพจึงใชก้ารชดเชยรูปทรง โดยใชรู้ปทรงโคง้ท่ีมีขนาดพื้นท่ี
มากกวา่กวา่ใหมี้มวลปริมาตรท่ีอยูใ่กลจุ้ดศูนยก์ลางโครงสร้างหรือมีมวล 2ใน 3ส่วนโคง้ เพื่อค ้ายนั
น ้าหนกัต่อรูปทรงคน ระหวา่งภาพทั้งสองดา้นมีมวลขนาดท่ีนอ้ยกวา่ท าใหโ้ครงสร้างมีลกัษณะของ
ความไม่แน่นอน (ดูภาพประกอบท่ี 78) 

5.) จุดศูนยถ่์วง (Center of Gravity) น ้าหนกัแนวด่ิงท่ียงัอยูใ่นจุดศูนยก์ลางของรูปทรง ท าให้

รูปทรงยงัถูกตั้งอยูไ่ดด้ว้ยโครงสร้างของตวัเอง ท าใหป้ฏิกิริยารูปถูกก ากบัต่อจุดศูนยก์ลางรูปทรงท่ี

เป็นการตั้งอยูข่องสัณฐาน แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการตั้งอยูข่องโครงสร้างทั้งหมด รูปทรง

คนท่ีมีลกัษณะถูกก ากบัอยูใ่นกรอบโครงของทรงโคง้ท าใหน้ ้าหนกัศูนยถ่์วงมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง  

และจุดศูนยก์ลางมวล(Center of Mass)ท่ีปริมาตรถูกถ่ายน ้าหนกัใหก้ดลงท่ีส่วนโคง้ล่างสุดของ

สัณฐาน เม่ือสร้างแรงกระท าต่อดา้นปลายรูปทรงท าให้รูปทรงเกิดแรงเหวีย่งกลบั  รูปทรงไม่ถูกยดึ

ติดกบัพื้นฐานแต่ถูกแรงดึงดูดในการก ากบัพื้นท่ีแรงเหวีย่ง แสดงใหเ้ห็นถึงแรงผลกัท่ีมีต่อน ้าหนกั

ไดแ้ต่มีแรงตา้นแรงโนม้ถ่วงท่ีตึงโครงสร้างให้อยูใ่นแกนเหวีย่ง (ดูภาพประกอบท่ี 78) 

 

 
 

 

 ภาพท่ี 78 การแบ่งเส้นสมดุลโครงสร้างรูปทรง และจุดศูนยถ่์วงของรูปทรง  
เส้นสมมุติท่ีเกิดจากแรงกระท าจากแรงโนม้ถ่วง 
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6.) ทิศทาง (Direction) โครงสร้างถูกแรงกระท าแบบสองทิศทาง (Full Duplex) รูปทรงคน
กระท าต่อรูปทรงโคง้โดยเส้นตรง แต่รูปทรงโคง้กระท ากบัในทิศทางโครงสร้างโคง้ เป็นการกระท า
ทิศทางแบบคู่ต่างรูปแบบ รูปทรงคนถูกประกอบใหส้ัมพนัธ์กบัรูปทรงโคง้ท่ีมีกิริยาท่าทางหนัออก
นอกเส้นรอบวงเพื่อสร้างแรงผลกัออกของรูปทรงคนและดึงทิศทางจุดรวมความสนใจท่ีรูปทรงให้
ความส าคญัต่อพื้นท่ีวา่งดา้นหนา้ เม่ือเกิดแรงเหวีย่งจากปลายอีกดา้นแต่แรงดึงดูดยงัก ากบั
โครงสร้าง รูปทรงก็อยูใ่นพื้นท่ีเดิม ในทิศทางการส่ือสารของรูปทรงถูกกระท าแบบทิศทางเดียว
(Simplex)รูปทรงคนท่ีพยายามโนม้ไปท่ีทิศทางพื้นท่ีวา่งขา้งหนา้และกลบัมาท่ีเดิม ช้ีให้เห็นถึง
รูปทรงแทนตวัละครท่ีเป็นบทบาทสมมุติท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการถูกก ากบัดว้ยการกระท าของตวัเอง
ต่อแวดลอ้มท่ีสั่งสมความยดึมัน่ภายในท่ีมีผลต่อเน่ืองกบัชีวติ (ดูภาพประกอบท่ี 79,82) 

7.) การตั้งอยู ่โครงสร้างโคง้ท่ีรูปทรงถูกหงายข้ึนแบบทอ้งเรือ เม่ือตวัรูปทรงท่ีไม่มัน่คงอยูใ่น
แวดลอ้มแรงผลกัแรงตา้นของพื้นท่ีตั้งอยูข่องรูปทรงท าให้รูปทรงมีพลงัแรงเคล่ือนไหวและความ
เส่ียงต่อแวดลอ้ม ส่ือถึงพลงัการเคล่ือนไหวต่อเน่ืองของรูปทรง ท่ีสะทอ้นถึงลกัษณะแรงขบัเคล่ือน
ของกิเลสตนท่ีไม่หยดุน่ิงตามแรงคล่ืน ดัง่เรืออยูบ่นกระแสน ้า  (ดูภาพประกอบท่ี 79) 

 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 79 ทิศทางการส่ือสารรูปทรง 
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8.) รูปทรงท่ีถูกจ ากดัขนาดเล็ก(Minimal Size)ใหอ้ยูใ่นระยะสายตาเพื่อเป็นนยัยะในการเขา้ถึง
ตวัผลงาน และพลงัการส่ือสารของรูปทรงกบัมุมมองบุคคลท่ีสามในระยะประชิด แรงดึงดูดของรูป
ขนาดเล็กไม่ใช่การแสดงพลงัข่มในรูปแบบงานขนาดใหญ่แต่เพื่อให้เห็นถึงความตระหนกัรู้ต่อ
ปฏิกิริยารูปทรงการกระท าเล็กๆท่ีปล่อยผา่นมีพลงัท่ีสามารถสะทอ้นผลลพัธ์การติดกบัดกัชีวติท่ีอยู่
ภายในของมนุษยใ์นลกัษณะนามธรรม  

9.) เน้ือหาทางวสัดุ เส้นลวดสลิงท่ีขึงตดัผา่คร่ึงเส้ียวระหวา่งส่วนปลายรูปทรงโคง้กบัการยดึดึง
จากรูปทรง เพื่อแสดงแรงตึงระหวา่งรูปทรงทั้งสองท าให้รูปทรงมีลกัษณะท่ีถูกก ากบัพื้นท่ีในการ
เคล่ือนไหวในขอบเขตของทรงโคง้ และเน้ือหาของวสัดุท่ีเป็นลวดสลิงแสดงความคงทนต่อแรงตึง
ไดม้ากท่ีสุด แมแ้ต่ในขนาดเล็กก็มีความเหนียวแน่น และน าความเป็นธรรมชาติของเน้ือปูนซีเมนต์
มาสร้างสรรคใ์นส่วนของโครงสร้างทางรูปทรงโคง้เพื่อแสดงความเป็นจริงของวสัดุท่ีมีผลต่อ
น ้าหนกัโครงสร้างท่ีแสดงผลกระทบความรู้สึกจริงของน าหนกัท่ีสัมพนัธ์กบัรูปทรงคน  
 การวเิคราะห์ปฏิกิริยาทางรูปทรงท่ีปรากฏในผลงานช้ินน้ี เพื่อท่ีขา้พเจา้ตอ้งการส่ือและ
แสดงถึงภาวะขดัแยง้ทางอารมณ์ท่ีมีต่อประเด็น “ความทระนงต่อความส าเร็จ”  ในโครงการ
วทิยานิพนธ์การตีความวรรณคดีสะทอ้นสังคม ในผลงานช้ินท่ี 3 การตีความจากตวัละคร ช่ือชุด
ผลงาน “อินทรชิต” 
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 ภาพท่ี 80 รูปร่างผลงานช้ินท่ี 3 
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 ภาพท่ี 81 ทิศทาง โครงสร้างหลกั และการตดัแบ่งสัดส่วนวงกลม เศษ1ส่วน4 
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 ภาพท่ี 82 ทิศทางการวเิคราะห์โดยอาศยัมุมมองโครงสร้างพื้นฐานรูปร่าง  
เรขาคณิต และการแบ่งสัดส่วนพื้นท่ีปริมาตรท่ีแสดงช่วงระยะความสัมพนัธ์ของสองรูปทรง 

 

รูปทรงโคง้มีสัดส่วนความยาวเป็น2/1เพื่อแสดงระยะคานถ่วงรับน ้าหนกัท่ีมีปริมาตร

หนาแน่นกวา่รูปทรงมนุษย ์

 

 

 

 

 

 

พื้นท่ีระยะความไม่เสถียร 
จุดสมดุลศนูยถ่์วงของสัณฐาน   

ปริมาตรท่ีแสดงแรง
โนม้ถ่วงแรงเหน่ียว

ร้ัง

ปริมาตรท่ีแสดง
น ้าหนกัแรงกระท า

ผลกัดนั
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 ภาพท่ี 83 การปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งโครงสร้างเรขาคณิตทรงโคง้กบัรูปทรงมนุษย ์
-โครงสร้างหลกัท่ีถูกก ากบัในเส้นโคง้ท่ีสัณฐานไม่เสถียรภาพ  

-รูปทรงมนุษยต์ดัทอนท่ีถูกยดึเหน่ียวแสดงปฏิกิริยาของแรงถีบตวัออกจากรูปทรงโคง้ พร้อมกบั

การยดึตึงรูปทรงเขา้กบัพื้นท่ีโครงสร้าง การจ ายอมปฏิกิริยาความสัมพนัธ์ท่ีตอ้งรักษาเสถียรภาพ

ความสมดุลโครงสร้าง 

-สัณฐานรูปท่ีไม่มัน่คงถูกตึงดว้ยความเส่ียงของแรงโนม้ถ่วงทั้งสองรูปทรง  

-แรงกระท าของปริมาตรท่ีนอ้ยกวา่ ท่ีส่ือแสดงปฏิกิริยาต่อรูปทรงโคง้ท่ีน าส่ือวสัดุพื้นฐานส าคญัใน

การก่อสร้างโครงสร้าง ในรูปแบบของรูปทรงพื้นฐานของโครงสร้างเรขาคณิต 

-น ้าหนกัพื้นท่ีวา่งโดยรอบถูกถ่ายเทเพื่อแสดงภาวะแรงเหวีย่ง  เส้นสลิงท่ีถูกตึงเขา้กบัน ้าหนกั

โดยรวมของโครงสร้างตดัผา่นพื้นท่ีวา่งตรงกลางเช่ือมโยงรูปทรงทั้งสอง และคัน่แบ่งจ ากดัพื้นท่ี

วา่งภายในส่ือเน้ือหาของโครงสร้างเรือท่ีถูกก ากบัในแรงกระท า 

-มุมมองรูปทรงโครงสร้างทั้งหมดถูกจดัการ ใหพ้ื้นท่ีแสดงมุมมองทางดา้นระนาบเป็นหลกั เพื่อ

ผลกัดนัใหเ้ห็นภาวะแรงกระท าของเอกภาพ 

-รูปทรงท่ีถูกใหค้วามส าคญัต่อน ้าหนกัท่ีต่างกนั และทิศทางกิริยาท่ีถูกก ากบัต่อรูปทรงท่ีตอ้งรักษา

สมดุลของตวัมนัเอง 
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 ภาพท่ี 84 รูปทรงโคง้ถูกก ากบัใหมี้ความหนาในระดบัท่ีใกลเ้คียงล าตวัของรูปทรงมนุษย ์ 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปไดข้องการขดัแยง้และไม่ตดัขาดต่อปริมาตรน ้าหนกัอยา่งส้ินเชิง 
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 ภาพท่ี 85 การวเิคราะห์รูปทรงมุมมองดา้นหลงั  
โดยอาศยัโครงสร้างทิศทางพื้นฐานรูปร่าง เรขาคณิต ท่ีแสดงถึงเน้ือหาของโครงสร้างท่ีทึบตนั และ
เป็นปริมาตรท่ีมีผลต่อน ้าหนกัโครงสร้างส่วนใหญ่ และการแสดงส่วนโคง้ท่ีใหค้วามรู้สึกของแรง

กระท าโครงสร้างชดัเจน 
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ภาพท่ี 86 การวเิคราะห์รูปทรงมุมมองดา้นหลงัรูปทรงคน  
โดยอาศยัโครงสร้างทิศทางพื้นฐานรูปร่างเรขาคณิต โครงสร้างส่วนใหญ่ของมุมมองถูกแสดงในรูป
ของปลายแหลมท่ีมีทิศทางหนัเขา้สู่รูปโคง้แสดงใหเ้ห็นถึงความขดัแยง้ในมุมมองรูปแบบเรขาคณิต 
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การวิเคราะห์โครงสร้างรูปทรง ผลงงานช้ินที ่4 

  

4. พระลกัษมณ์  ขา้พเจา้พบความน่าสนใจจากบทประพนัธ์ตวัละครพระลกัษมณ์ ช้ีใหเ้ห็นถึง
ตวัละครท่ีมุ่งมัน่มัน่คงต่อหนา้ท่ีการงาน มีความกลา้และเป็นผูเ้สียสละต่อภยัปัญหา เป็นความ
ขดัแยง้ท่ีใชค้วามกลา้เอาชนะทา้ทายอุปสรรค ตวัละครท่ีมุ่งมัน่ต่อเป้าหมายบนขอ้จ ากดัของชีวติ  
ในลกัษณะนามธรรมของตวัละครท่ีต่อสู้กบัสงครามภายในจิตใจความกลวัและพนัธะในการรักษา
สมดุลของชีวติ ท่ีมีความตั้งมัน่และสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ือต่อความส าเร็จ ปฏิกิริยาท่ีพยายาม
กระท าต่อเป้าหมายท่ีไม่ชดัเจนอยูภ่ายหนา้ 
 จากการตีความในเน้ือหาประเด็น “ความกลา้ต่ออุปสรรค” ช้ีใหเ้ห็นถึงตวัละครท่ีมุ่งมัน่ต่อ
เป้าหมายและขอ้จ ากดัของชีวิต  ท่ีไม่มีอะไรน่ากลวัเท่ากบัความอ่อนแอในใจตวัเอง ซ่ึงเป็นการ
ตีความจากภาวะความรู้สึกท่ีเป็นนามธรรม 

1.) โดยการใชรู้ปทรงโคง้(Curve Form)ท่ีสร้างแรงโคง้งอ(Bending)ในการส่ือถึงโครงสร้าง
อุปสรรคท่ีมีน ้าหนกัในการหน่วงน าโครงสร้าง โครงสร้างโคง้ท่ีสร้างแรงผลกั(Thrust)ในวงนอก
หรือแรงกดทบั(Compression) เม่ือถูกกระทบกบัพื้นท่ีวา่งหรือสัณฐานก็จะเกิดแรงตา้น
(Friction)หรือแรงตึง(Tensile Stress)จากขั้วตรงขา้มคือเป็นการโตก้ลบัระหวา่งกนั เม่ือรอบวงกลม
ถูกแบ่งถูกน ามาใชง้านเศษ1ส่วน4 ของทรงกลมทั้งหมด แรงตา้นก็จะถูกเนน้จากปริมาณพื้นท่ีวา่ง
ภายใน การแบ่งสัดส่วนโครงสร้างโคง้และรูปทรงคน เพื่อแสดงถึงการเช่ือมโยงของโครงสร้างท่ีมี
น ้าหนกัท่ีมีผลต่อการตั้งอยูข่องรูปทรงคน ท่ีแสดงผลของน ้าหนกัโครงสร้างท่ีถูกเหวีย่งเขา้มา และ
รูปทรงโคง้ท่ีมีหนา้แคบท าใหเ้กิดแรงเคล่ือนไหวท่ีมีความเส่ียง(ดูภาพประกอบท่ี 87,92,93) 

 
 

 
 

 ภาพท่ี 87 มุมมองรูปทรงแบบขอบโครงสร้างเรขาคณิต 
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2.) โดยการใชต้วัแทนท่ีเป็นรูปมนุษย(์Figurative Form)เพื่อมุ่งหมายถึงลกัษณะของคน(ตวั
ละคร Model) มาอธิบายปฏิกิริยาท่ีมีต่อโครงสร้างภายในกรอบท่ีถูกกระท าต่อขอ้จ ากดัสภาวะ
แวดลอ้มรูปทรงคนท่ีถูกคล่ีคลายรูปลกัษณ์(Transform) จากลกัษณะตวัละครมนุษยส์มมุติเทพใน
อุดมคติไทยเพื่อปรับลดความส าคญัต่อเน้ือหาและแฝงเอกลกัษณ์ท่ีมา (ดูภาพประกอบท่ี 88) 

3.) การประกอบรูปทรงเช่ือมต่อแบบสัมผสั (Touching Base)รูปทรงทั้งสองแบบเขา้ดว้ยกนั
โดยใชโ้ครงสร้างวงกลมเป็นตวัก ากบัเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ท่ีเช่ือมต่อกนัระหวา่งรูปทรงท่ี
แตกต่างกนั 2ชนิด โดยใชป้ฏิกิริยารูปทรงคนก าหนดเส้นสมมุติน าสายตาทิศทางท่ีตดัผา่นมวล
โครงสร้างรูปทรงโคง้ ผา่นจุดศูนยก์ลางรูปสู่ขอบปลายโคง้อีกฝ่ัง ท าใหรู้ปทรงมีลกัษณะถูกแรง
กระท าต่อมวลกายภาพท่ีเล็กกวา่ และรูปทรงโคง้ ส่งแรงสะทอ้นกลบั (ดูภาพประกอบท่ี 88) 
 
 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 88 รูปคนและเรขาคณิตกบัปฏิกิริยารูปทรง 
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4.) ความสมดุลของรูปทรงท่ีไม่เท่ากนั (Informal Balance) มีดุลยภาพสองขา้งท่ีมีน ้าหนกัไม่
เท่ากนั ในการจดัองคป์ระกอบภาพจึงใชก้ารชดเชยรูปทรง โดยใชรู้ปทรงโคง้ท่ีมีขนาดพื้นท่ี
มากกวา่กวา่ใหมี้มวลปริมาตรท่ีอยูใ่กลจุ้ดศูนยก์ลางโครงสร้างหรือมีมวล 2ใน 3ส่วนโคง้ เพื่อเป็น
ถ่วงน ้าหนกัของรูปทรงคน ระหวา่งภาพทั้งสองดา้นมีมวลขนาดท่ีนอ้ยกวา่ท าใหโ้ครงสร้างมี
ลกัษณะของความไม่แน่นอน (ดูภาพประกอบท่ี 89) 

5.) จุดศูนยถ่์วง (Center of Gravity) น ้าหนกัแนวด่ิงท่ียงัอยูใ่นจุดศูนยก์ลางของรูปทรง ท าให้

รูปทรงยงัถูกตั้งอยูไ่ดด้ว้ยโครงสร้างของตวัเอง ท าใหป้ฏิกิริยารูปถูกก ากบัต่อจุดศูนยก์ลางรูปทรงท่ี

เป็นการตั้งอยูข่องสัณฐาน แสดงใหเ้ห็นถึงความส าคญัของการตั้งอยูข่องโครงสร้างทั้งหมด รูปทรง

คนท่ีมีลกัษณะถูกก ากบัอยูใ่นกรอบโครงของทรงโคง้ท าใหน้ ้าหนกัศูนยถ่์วงมีความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง  

และจุดศูนยก์ลางมวล(Center of Mass)ท่ีปริมาตรถูกถ่ายน ้าหนกัใหก้ดลงท่ีส่วนโคง้ล่างสุดของ

สัณฐาน เม่ือสร้างแรงกระท าต่อดา้นปลายรูปทรงท าให้รูปทรงเกิดแรงเหวีย่งกลบั  รูปทรงไม่ถูกยดึ

ติดกบัพื้นฐานแต่ถูกแรงดึงดูดในการก ากบัพื้นท่ีแรงเหวีย่ง แสดงใหเ้ห็นถึงแรงผลกัท่ีมีต่อน ้าหนกั

ไดแ้ต่มีแรงตา้นแรงโนม้ถ่วงท่ีตึงโครงสร้างให้อยูใ่นแกนเหวีย่ง (ดภูาพประกอบท่ี 89) 

 

 

 

 
 

 ภาพท่ี 89 การแบ่งเส้นสมดุลโครงสร้างรูปทรง และจุดศูนยถ่์วงของรูปทรง  
เส้นสมมุติท่ีเกิดจากแรงกระท าจากแรงโนม้ถ่วง 
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6.) ทิศทาง (Direction) โครงสร้างถูกแรงกระท าแบบสองทิศทาง (Full Duplex) รูปทรงคนถูก
ประกอบใหส้ัมพนัธ์กบัรูปทรงโคง้ท่ีมีกิริยาท่าทางหนัเขา้มาในเส้นรอบวงและการสะทอ้นกลบัของ
โครงสร้างโคง้ในทิศทางแบบโคง้ รูปทรงคนท่ีหนัเขา้กบัสร้างแรงตา้นออกของรูปทรงคนและดึง
ทิศทางจุดรวมความสนใจท่ีผา่นโครงสร้างทั้งหมดไปยงัทิศทางของผลลพัธ์ภายนอกเส้นรอบวง ให้
ความส าคญัต่อพื้นท่ีวา่งดา้นหนา้ ในทิศทางการส่ือสารเป็นรูปแบบการสวนสลบักนัทางใดทางหน่ึง
(Half Duplex)ท่ีสร้างแรงเหวี่ยงจากรูปทรงคนถูกกระท าสู่ปลายอีกดา้นของโครงสร้างโคง้ หรือ
โครงสร้างโคง้กระท าสู่รูปทรงคน โดยแรงดึงดูดยงัก ากบัโครงสร้างรูปทรงใหอ้ยูใ่นพื้นท่ีเดิมแต่
ทิศทางเป้าหมายถูกส่งออกภายนอกรัศมีโครงสร้าง รูปทรงคนมีทิศทางผลกัออกแต่ประกอบเขา้
ร่วมกบัโครงสร้างโดยหนัหนา้กลบัเขา้มาจุดศูนยถ่์วง ช้ีใหเ้ห็นถึงรูปทรงแทนตวัละครท่ีเป็น
บทบาทสมมุติสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความกลา้ต่อความกลวัต่อการถูกก ากบัของโครงสร้างดว้ยการ
กระท าของตวัเองเพื่อยดึมัน่ในเป้าหมาย (ดูภาพประกอบท่ี 90,93) 

7.) การตั้งอยู ่โครงสร้างโคง้ท่ีรูปทรงถูกหงายข้ึนแบบทอ้งเรือ เม่ือตวัรูปทรงท่ีไม่มัน่คงอยูใ่น
แวดลอ้มแรงผลกัแรงตา้นของพื้นท่ีตั้งอยูข่องรูปทรงท าให้รูปทรงมีพลงัแรงเคล่ือนไหวและความ
เส่ียงต่อแวดลอ้ม และการโก่งตวัของรูปทรงคนท่ีสร้างเส้นน าสายตาสมมุติท่ีส่งผา่นเส้นรอบวงท า
ใหเ้กิดจุดตดัท่ีปลายรูปทรงโคง้ ส่ือถึงพลงัการเคล่ือนไหวต่อเน่ืองของรูปทรง ท่ีสะทอ้นถึงลกัษณะ
ภาวะนามธรรมในมุมมองท่ีมองผา่นความกลวัและปัญหา (ดูภาพประกอบท่ี 90,93) 

 
 

 
 

 ภาพท่ี 90 ทิศทางการส่ือสารรูปทรง 
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8.) รูปทรงท่ีถูกจ ากดัขนาดเล็ก(Minimal Size)ใหอ้ยูใ่นระยะสายตาเพื่อเป็นนยัยะในการเขา้ถึง
ตวัผลงาน และพลงัการส่ือสารของรูปทรงกบัมุมมองบุคคลท่ีสามในระยะประชิด แรงดึงดูดของรูป
ขนาดเล็กไม่ใช่การแสดงพลงัข่มในรูปแบบงานขนาดใหญ่แต่เพื่อให้เห็นถึงความตระหนกัรู้ต่อ
ปฏิกิริยารูปทรงการกระท าเล็กๆท่ีปล่อยผา่นมีพลงัท่ีสามารถสะทอ้นผลลพัธ์การติดกบัดกัชีวติท่ีอยู่
ภายในของมนุษยใ์นลกัษณะนามธรรม  

9.) เน้ือหาทางวสัดุ น าความเป็นธรรมชาติของเน้ือปูนซีเมนตท่ี์เป็นวสัดุพื้นทางในการน ามาใช้
สร้างช้ินงานท่ีมีขนาดใหญ่เช่น ตึก อาคาร เม่ือวสัดุส าคญัท่ีถูกใชง้านในโครงสร้างขนาดใหญ่ถูกยอ่
มาในขนาดท่ีถูกก ากบัเป็นนยัยะส าคญัท่ีไดน้ าสาระของวสัดุดิบติดมาดว้ยในรูปแบบของคุณสมบติั
ดา้นน ้าหนกัการใชง้านมาสร้างสรรคใ์นส่วนของโครงสร้างทางรูปทรงโคง้เพื่อแสดงความเป็นจริง
ของวสัดุท่ีมีผลต่อน ้าหนกัโครงสร้างท่ีแสดงผลกระทบความรู้สึกจริงของน าหนกัท่ีสัมพนัธ์กบั
รูปทรงคน 
 การวเิคราะห์ปฏิกิริยาทางรูปทรงท่ีปรากฏในผลงานช้ินน้ี เพื่อท่ีขา้พเจา้ตอ้งการส่ือและ
แสดงถึงภาวะขดัแยง้ทางอารมณ์ท่ีมีต่อประเด็น “ความกลา้กบัปัญหาอุปสรรค”  ในโครงการ
วทิยานิพนธ์การตีความวรรณคดีสะทอ้นสังคม ในผลงานช้ินท่ี 4 การตีความจากตวัละคร ช่ือชุด
ผลงาน “ลกัษมณ์” 
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 ภาพท่ี 91 รูปร่างผลงานช้ินท่ี 4 
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 ภาพท่ี 92 ทิศทาง โครงสร้างหลกั และการตดัแบ่งสัดส่วนวงกลมในเศษ1ส่วน4 
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 ภาพท่ี 93  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 มุมมองท่ี 2 
ทิศทางการวเิคราะห์โดยอาศยัมุมมองโครงสร้างพื้นฐานรูปร่าง เรขาคณิต และการแบ่ง

สัดส่วนพื้นท่ีปริมาตรท่ีแสดงช่วงระยะความสัมพนัธ์ของสองรูปทรง 

รูปทรงโคง้จึงมีทิศทางของแรงผลกัจากดา้นบนแรงตา้นจากวงโคง้ และสัดส่วนความยาว

เป็น2/1เพื่อแสดงระยะคานถ่วงรับน ้าหนกัท่ีมีปริมาตรหนาแน่นกวา่รูปทรงมนุษย ์  

 

 

 

 

 

พื้นท่ีระยะความไม่เสถียร 
จุดสมดุลศนูยถ่์วงของสัณฐาน   

ปริมาตรท่ีแสดง
แรงโนม้ถ่วง 

ปริมาตรท่ีแสดง
น ้าหนกัแรงกระท า

ผลกัดนั 

 

 

 

  



  112 

 
 

 

 ภาพท่ี 94  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 มุมมองท่ี 3 
การวเิคราะห์รูปทรงคน โดยอาศยัโครงสร้างทิศทางพื้นฐานรูปร่างเรขาคณิต โครงสร้าง

ส่วนใหญ่ของมุมมองถูกแสดงในรูปของปลายแหลมท่ีมีทิศทางหนัเขา้สู่รูปโคง้แสดงใหเ้ห็นถึง

ความขดัแยง้ในมุมมองรูปแบบเรขาคณิต 

 

 
 

 ภาพท่ี 95  ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 มุมมองท่ี 4 
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บทที ่5 

สรุป 
 

การศึกษาคน้ควา้โครงการวทิยานิพนธ์น้ี เป็นการศึกษาถึงกระบวนการสร้างสรรค์

ประติมากรรม ท่ีมีรูปแบบ เน้ือหา เร่ืองราว กระบวนการ เทคนิคเพื่อแสดงจุดประสงคใ์นการ

ออกแบบสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมในเชิงทศันศิลป์ซ่ึงเป็นเพียงการศึกษาคน้ควา้ในช่วง

ระยะเวลาหน่ึง เพื่อเรียนรู้ รวบรวม พฒันาความรู้ทางดา้นรูปทรงน าไปปรับใชต่้อเน้ือหาท่ีน ามา

สร้างสรรคป์ระติมากรรม จากการตีความทางประเด็นของวรรณกรรมสะทอ้นแก่นแทข้องมนุษย ์ท่ี

แสดงภาวะนามธรรมภายในท่ีก าลงัอยากตอบโตก้บัรูปธรรมภายนอก โดยน าเอาหลกัการทาง

ทศันศิลป์มาใชเ้ป็นส่วนหน่ึงของการปฏิสัมพนัธ์กนัระหวา่งรูปทรงมนุษยก์บัรูปทรงเรขาคณิตท่ีมี

ความแตกต่างกนั ความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปคนกบัพื้นท่ี กรอบโครงความสัมพนัธ์ท่ีกระท าต่อมนุษย ์

โครงสร้างทางสังคมท่ีหอ้มลอ้มมนุษยอ์ยูถู่กน าเสนอในโครงสร้างรูปทรงเรขาคณิต โดยใช้

ความส าคญัของการจดัการโครงสร้างพื้นฐานของรูปทรงเรขาคณิตเป็นตวัก ากบัรูปทรงอิสระ ท่ีถูก

แรงกระท ามุ่งไปในทิศทางตรงกนัขา้ม และใชห้ลกัการทศันะธาตุของเส้นและจงัหวะเป็นตวั

ประสานการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งรูปก็ท าใหเ้กิดรูปทรงนามธรรมใหม่ในพื้นท่ีวา่ง ในระหวา่งท่ีรูป

ถูกก าหนดใหเ้กิดขอ้จ ากดัผกูติดตึงร้ังจากแรงกระท าของทิศทางในการแสดงพื้นท่ีถูกบีบให้

ผดิเพี้ยนจากความจริงในทางระนาบ ก็มีหลกัการของการตั้งอยูข่องสัณฐานรูปทรงท่ีแสดงการ

ความสัมพนัธ์เคล่ือนไหวพลงัความเส่ียงต่อหลกัสมดุลของรูปทรงคน  

 โครงการวทิยานิพนธ์น้ี ใชอ้งคค์วามรู้ ทางองคป์ระกอบศิลป์เพื่อแสดงถึงกระบวนการ

หลกัการสร้างสรรคง์านประติมากรรมท่ีมีระบบระเบียบวธีิในการสร้างสรรคพ์ฒันารูปทรงจาก

สมมุติฐานและพื้นฐานทกัษะฝีมือ ภูมิความคิดประสบการณ์ต่างๆ ประกอบกบัการเรียนรู้ล าดบัการ

แกไ้ขปัญหาก็น าพาไปตามวตัถุประสงค ์การก าหนดเป้าหมายวธีิการจึงเป็นส่วนส าคญัท่ีใช้

ประกอบกบัภาวะอารมณ์ความรู้สึก ต่อการออกแบบพฒันาโครงสร้างทางความคิด จิตนาการ

มุมมองทศันคติ เม่ือศึกษาคน้ควา้และพิจารณาประกอบกบัไปตามเหตุการณ์ประสบการณ์ ในการ

ฝึกฝนพฒันารูปทรงประติมากรรมนอกจากสร้างคุณค่าทางความงามแลว้อีกทั้งยงัมีสุนทรียะให้

ผลงานน่าสนใจมากข้ึน 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 

 การศึกษาคน้ควา้ในวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี เป็นเพียงส่วนหน่ึงในช่วงโอกาสหน่ึง ท่ีจะได้

เรียนรู้ขอ้จ ากดัต่างๆท่ีมีในการสร้างสรรค ์การฝึกฝนในช่วงระยะหน่ึงท าใหรู้้จกัการจดัการปัญหา

อยา่งเป็นระบบ ท่ีมีส่วนช่วยใหก้ารพฒันาภูมิความรู้ต่อแนวทางอิสระในการสร้างสรรคใ์นผลงาน

ลกัษณะอ่ืนมีความต่อเน่ืองตรงตามวตัถุประสงค ์จากการเขา้ใจกระบวนการวธีิของการเรียนรู้ใน

แง่มุมของปัญหาต่างๆ  

 

 คุณค่าทางผลส าริดท่ีไดจ้ากผลงานประติมากรรมท่ีมีการศึกษาคน้ควา้ประกอบภาคเอกสาร 

ท าใหส่้วนตวัพฒันาความมัน่ใจต่อลกัษณะรูปแบบเฉพาะตวั โดยขอบเขตท่ีมีขอ้จ ากดักระบวนการ

สร้างสรรคป์ระติมากรรม ไม่อาจเป็นตวัช้ีวดัคุณค่าทางศิลปะท่ีไดรั้บการพฒันาไดอ้ยา่งสมบูรณ์  

แต่เป็นแรงผลกัดนัในการสร้างสรรคพ์ฒันาคุณค่าท่ีสนใจอยา่งมัน่ใจในแนวทางของตวัเอง และ

เป็นส่วนช่วยช้ีน าประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชนศิลปินและผูส้นใจงานศิลปะ



 



 

รายการอา้งอิง  
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ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล นภมร อรุณวริาม 
วนั เดือน ปี เกดิ 15 กนัยายน 2530 
สถานทีเ่กดิ กรุงเทพมหานครฯ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีศิลปะบณัฑิต คณะศิลปะประจ าชาติ สาขาศิลปะไทย ภาควชิา

ประติมากรรมไทย มหาวยิาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยา
เขตเพาะช่าง 

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 214 เจริญนคร12-14 บางล าพลู่าง 
รางวลัทีไ่ด้รับ รางวลัรองอนัดบั 1 แข่งขนัแห่งชาติป้ันปูนสด TPI หวัขอ้พระบาทสมเด็จ

พระภูมิพลอดุลยเดช   
รางวลัรองอนัดบั 2 แข่งขนัแห่งชาติป้ันปูนสด TPI   
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