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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 

59901318 : ทัศนศิลปศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
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นางสาว รัชดาภรณ์ ปัดเจริญ: ความเหมือนที่ไม่เหมือน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : 
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วิทยานิพนธ์ชุด ความเหมือนที่ไม่เหมือน คือผลงานสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงความ

ต่างภายในจิตใจของคู่แฝด ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความเหมือนกันของรูปลักษณ์ภายนอก โดยใช้สัญลักษณ์
ของวัสดุเป็นสิ่งแสดงความต่าง ในการถ่ายทอดผลงานในสิ่งเดียวกัน เรื่องเดียวกัน แสดงออกใน
รูปแบบ และเทคนิควิธีการที่แตกต่างกัน โดยการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแฝด  ลักษณะ
ความเหมือน และความไม่เหมือนกันของแฝด สังเกตความเหมือน และความต่าง ตีความออกมา
เป็นสัญญะ และน ามาสร้างสรรค์เป็นผลงาน 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด ความเหมือนที่ไม่เหมือน เป็นผลงานที่แสดงถึงความแตกต่าง
ภายในจิตใจของคู่แฝด ที่ซ่อนอยู่ภายในความเหมือนกันของรูปลักษณ์ภายนอก ถ่ายทอดในรูปแบบ
ศิลปะการจัดวาง เทคนิคสื่อผสมเป็นผลงานทั้งหมด 3 ชุด  8 ชิ้น 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ 

59901318 : Major (VISUAL ARTS EDUCATION) 
Keyword : Difference, Similar, Twin, Physical Similarrity 

MISS RATCHADAPORN PADCHAROEN : THE DIFFERENT OF SIMILARITY THESIS 
ADVISOR : PROFESSOR YANAWIT KUNCHAETHONG 

This thesis about the similar which is now similar is the creative work 
which show the differences in human mind of twin which were hind under the 
physical similarity by using the symbol from the things to make them different in 
order to represent the similar or the same in in the different format and technique 
by studying and learning information about twin both similarity and difference. We 
investigate the similarity and difference and interpret them as symbol and using it to 
create our work. 

This thesis about the similar which is now similar is the work that show 
the difference inside the twin mind which is hide under the similarity of physical 
appearance and then express as the art, composition, and multimedia for 2 sets, 
8 pieces. 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

คําที่มีความหมายตรงข๎ามกันกับความเหมือน คือ ความตําง พจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ได๎ให๎ความหมายของคําวํา “เหมือนกัน” และ “ความตําง” ไว๎ดังนี้ 

“เหมือนกัน” หมายถึง อยํางเดียวกัน, ไมํแปลกกัน, เชํน พ่ีน๎องคูํนี้มีนิสัยเหมือนกัน.“ตําง” หมายถึง 

คําใช๎แทนนามหลายฝ่ายให๎แยกออกเป็นสํวน ๆ ผิดแผก ไมํเหมือน อ่ืน และคนละคนกัน 

ฝาแฝดทุกที่เกิดมาเป็นสิ่งมหัศจรรย๑สําหรับโลกใบนี้  เสมือนการได๎รับของขวัญล้ําคําจาก

ธรรมชาติที่น๎อยคนนักจะมีโอกาสเชํนนี้ จากข๎อมูลทางการแพทย๑ การให๎กําเนิดฝาแฝดไมํได๎เกิดขึ้น

งํายนัก ในการคลอดทารกประมาณ 250 ราย จะมีเพียง 1 คูํเทํานั้นที่เป็นฝาแฝด ทั้งสองต๎องเป็นผู๎ที่

ถูก�เลือก�แล๎วเทํานั้น 

แม๎แฝดแท๎จะมีสายพันธุกรรม (DNA) เหมือนกันทุกประการ แตํทางกายภาพนิสัยใจคออาจ

ไมํเหมือนกัน สิ่งแวดล๎อมที่แฝดถูกเลี้ยงดู ไมํวําด๎วยกันหรือแยกกัน มีบทบาทสําคัญกวําพันธุกรรมใน

การกําหนดกายภาพ และพฤติกรรม 

พันธุกรรม (heredity) คือ  สิ่งที่ได๎รับถํายทอดมาจากบรรพบุรุษ และสิ่งที่ถํายทอดสํงตํอ  

จากรุํนหนึ่ง ไปยังอีกรุํนหนึ่ง พันธุกรรมจะถูกควบคุมโดยหนํวยควบคุมลักษณะที่เรียกวํายีน  ยีนจะมี

อยูํเป็นจํานวนมาก ในเซลล๑ทุกเซลล๑ และจัดเรียงตัวเป็นแถวเป็นกลุํมจับตัวเป็นเส๎นยาว เรียกวํา 

โครโมโซม ลักษณะที่แสดงออก และถูกถํายทอดไปยังรุํนตํอไป แบํงเป็นประเภทคือ ลักษณะทาง

คุณภาพ และลักษณะทางปริมาณลักษณะทางคุณภาพเป็นลักษณะที่ควบคุมโดย ยีนน๎อยคูํ เชํน 

ลักษณะสีของขนลักษณะมีเขาหรือไมํมีเขา   และลักษณะผิดปกติที่ถํายทอดทางพันธุกรรมลักษณะ

ทางปริมาณ   เป็นลักษณะที่ควบคุมโดยยีนหลายคูํ สํวนใหญํเป็นลักษณะที่สําคัญ เชํน สํวนประกอบ

ในน้ํานม ลักษณะปรากฏถูกกําหนดโดย อิทธิพลรํวมระหวํางพันธุกรรมและสภาพแวดล๎อม   

(พว. นฤมล เปรมปราโมทย๑, 2555) 
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ข๎าพเจ๎า และน๎องสาวเป็นผู๎ที่ถูกเลือกให๎เกิดมารํวมกัน มีใบหน๎า รูปรําง สีของมํานตา สีผม 

เพศ หมูํเลือดที่มีความคล๎ายคลึงกัน ถูกเลี้ยงดูมาในสภาพแวดล๎อมเดียวกัน ใช๎ชีวิตรํวมกันตั้งแตํใน

ครรภ๑ของแมํ เมื่อลืมตาออกมาดูโลก จนเข๎าสูํวัยรุํนที่ตํางคนต๎องแยกไปศึกษาในระดับมหาลัย ใน

สถานที่ตํางกัน แตํถึงกระนั้น ความเหมือนกันของข๎าพเจ๎า และน๎องสาวฝาแฝดก็มิได๎ลดลง แตํสิ่ง

แสดงออกมาอยํางชัดเจนของข๎าพเจ๎า และน๎องสาวฝาแฝด คือ ความตํางจากภายในจิตใจ ที่เกิดจาก

ความชอบสํวนบุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมของพันธุกรรม  

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การที่ได๎เป็นผู๎ที่ถูกเลือกให๎เกิดมาเป็นคูํกันบนโลกใบนี้ มีชีวิตบนโลกใบนี้รํวมกัน เติบโตมาใน

สภาพแวดล๎อมเดียวกัน คือ โรงงานเครื่องปั้นดินเผา ได๎รับการเลี้ยงดู ดูแล อบรมสั่งสอนมาแบบ

เดียวกันในทุกเรื่อง แตํทวําความเหมือนกันของเราสองคนนั้น เป็นเพียงความเหมือนแคํภายนอก

เทํานั้น แตํความคิด ความชอบ อารมณ๑และอ่ืนๆที่อยูํภายในจิตใจของเราพ่ีน๎องฝาแฝดนั้น มีความ

แตกตํางกันโดยสิ้นเชิง 

ความชอบทั่วไปของแตํละบุคคลยํอมมีทั้งเหมือน และแตกตํางกัน ซึ่งสิ่งเหลํานี้เป็นเรื่องปกติ

ของมนุษย๑ที่จะชอบในสิ่งเดียวกัน ไมํชอบในสิ่งเดียวกันได๎ พี่น๎องฝาแฝดก็เชํนกัน แม๎จะเกิดจากมารดา

คนเดียวกัน ก็มิได๎หมายความวํา จะต๎องชอบในสิ่งเดียวกัน หรือไมํชอบในสิ่งเดียวกันเสมอไป 

มนุษย๑ทุกคนดํารงชีวิตอยูํได๎ด๎วยปัจจัย 4 ได๎แกํ อาหาร ที่อยูํอาศัย เครื่องนุํงหํม และยารักษา

โรค เป็นสิ่งที่มนุษย๑จะต๎องมีเหมือนกันทุกคน เป็นสิ่งจําเป็นตํอชีวิต หากขาดปัจจัย 4 ไป ไมํวําจะอยูํ

ในเพศใด วัยใด ฐานะเป็นอยํางไร ก็ไมํสามารถดํารงชีวิตอยูํได๎ รวมถึงคูํแฝด  

ในการดํารงชีวิตของคูํแฝด ปัจจัย 4 ก็เป็นสิ่งสําคัญ แตํความแตกตํางระหวํางนั้น ทําให๎ปัจจัย 

4 ของแตํละคนแตกตํางกันออกไปตามความชอบ ดังนี้  

ด๎านอาหาร มีความต๎องการอาหารเหมือนกัน อาหารของแฝด ก็มีทั้งที่ชอบเหมือนกัน เชํน 

ชอบผัดกระเพราะเหมือนกัน และชอบตํางกัน เชํน แฝดพี่ชอบหมั่นโถว แตํแฝดน๎องชอบ ซาลาเปา  

ด๎านที่อยูํอาศัย ในระหวํางที่ศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนั้น จะต๎องมีการอยูํหอพัก หอพักที่

แฝดพ่ีพักคือ ห๎องพักใกล๎ทะเล บางแสน จังหวัดชลบุรี สํวนแฝดน๎องเลือก คอนโด ยํานอโศกใน 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
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ด๎านเครื่องนุํงหํม เครื่องนุํงหํมที่คูํแฝดใช๎ ในวัยเด็กจะมีการใช๎เครื่องนุํงหํมเหมือนกัน 

เนื่องจากบิดา และมารดาเป็นผู๎เลือกให๎ แตํเมื่อโตขึ้นคูํแฝดมีสิทธ๑ในการเลือกได๎เองตามความชอบ 

เสื้อผ๎าของแฝดพี่มักจะมีสีเข๎ม สํวนแฝดน๎องนั้นมักจะมีสีสันสดใส 

ด๎านยารักษาโรค โรคที่ทั้งคูํมักจะเป็นบํอยคือ การแพ๎ ดังนั้น ในด๎านยารักษาโรค เป็นสิ่งที่

แฝดพี่ และแฝดน๎องมีเหมือนกัน  อาการท่ีแฝดพี่เป็นบํอย คือ แพ๎อากาศ สํวนแฝดน๎องมักจะแพ๎แมลง 

และ สัตว๑ตัวเล็กเชํน มด ตะขาบ และมีอาการรุนแรงกวําแฝดพี่มาก  

จากเหตุผลดังกลําว จึงเป็นประเด็นเริ่มแนวความคิดในการสร๎างสรรค๑ผลงานด๎วยแนวคิดที่

ต๎องการถํายทอดความแตกตํางกันของพ่ีน๎องฝาแฝดที่เป็นความแตกตํางจากภายในจิตใจโดยใช๎สัญญะ

เป็นสิ่งแสดงความตําง ที่ซํอนความเหมือนกันของของรูปลักษณ๑ภายนอก 

ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 วัตถุประสงค๑ของการสร๎างสรรค๑งานวิทยานิพนธ๑ชุด ความเหมือนที่ไมํเหมือน ( The 

Different of Similarity) ตามแนวคิดที่ต๎องการแสดงความตํางภายในจิตใจของแฝดแท๎ ที่ซํอนอยูํ

ภายในความเหมือนของรูปลักษณ๑ภายนอก โดยมีวัตถุประสงค๑ยํอยดังนี้ 

1. เพ่ือแสดงแนวคิดในการสร๎างสรรค๑ ในเรื่องความแตกตํางภายในจิตใจของแฝดแท๎ที่ซํอน

อยูํในความเหมือนกันของรูปลักษณ๑ภายนอก 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบในการแสดงออก โดยใช๎สัญญะของวัสดุเป็นสิ่งแสดงความตํางระหวําง

พ่ีน๎องฝาแฝด 

3. เพ่ือแสดงให๎เห็นถึงความแตกตํางระหวํางแฝด ที่ถํายทอดผลงานในสิ่งเดียวกัน เรื่อง

เดียวกัน แตํแสดงออกในรูปแบบ และเทคนิควิธีการที่แตกตํางกันตามความชอบของแตํ

ละคน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การกําหนดเนื้อหารูปแบบผลงานสร๎างสรรค๑ เรื่อง ความเหมือนท่ีเหมือน (The Different of Similarity) 

 

 

 

 

 

 

 

ข๎อมูลจากเอกสาร 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข๎อง 
1. ความหมาย และลักษณะของแฝด 
2. ความหมายของสุนทรยีศาสตร๑ 
3. ความหมายของเครื่องปั้นดินเผา 
4. แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และความแตกตําง
ระหวํางบุคคล 
5. อิทธิพลที่ได๎รับจากประสบการณ๑ 
6. อิทธิพลที่ได๎รับจากสิ่งแวดล๎อม 
7. อิทธิพลที่ได๎รับจากศลิปิน 

ข๎อมูลจากประสบการณ๑ของแฝด 

จาการสมัภาษณ๑แฝดผู๎น๎อง สรุปได๎วํา มีความชอบ 
ความคิด และทัศนคตเิกี่ยวกับสิ่งตาํงๆ ตํางกันในหลาย
เรื่อง เชํน แฝดพี่ชอบแมว และสุนขั แตํแฝดน๎องชอบกิ้งกํา 
และหนู แฝดพี่อยากเป็นครู แฝดน๎องอยากเป็นเชฟ แฝดพี่
ชอบสวมเสื้อผ๎าสเีข๎ม แฝดน๎องชอบสวมเสื้อผ๎าสีสดใส 
ฯลฯ 

ขั้นตอนวิธีดําเนินงานการสร๎างสรรค๑ผลงาน 
1. กําหนดหัวข๎อวิทยานิพนธ๑ 
2. สืบค๎นข๎อมูลจากเอกสาร และขอ๎มูลจาก
ประสบการณ๑ 
3. สร๎างแบบรําง 2 มิต ิ
4. ปฏิบัติงานสรา๎งสรรค๑ตามกระบวนการของ
เทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา ปูนปลาสเตอร๑ สบูํ
ด๎ายผ๎า เข็ม ด๎ายกระดาษ ลวดอะลูมิเนียม และ
กระดาษ 
 

การรวบรวมข๎อมูลสูํการสร๎างสรรค๑ผลงาน 
แนวคิด รูปแบบ เทคนิค 

แสดงความ
แตกตําง
ภายในจิตใจ
ของแฝดที่ซํอน
อยูํในความ
เหมือนกันของ
รูปลักษณ๑
ภายนอก 

ศึกษาความ
แตกตํางภายใน
จิตใจ ตีความ
ออกมาเป็นสัญญะ
ที่แสดงให๎เห็น
มุมมองที่แตกตําง
ในความเหมือน 
นําเสนอใน
รูปแบบศิลปะการ
จัดวาง 
(Installation 
Art) 

เทคนิค สื่อผสม 
ได๎แกํ ปูน
ปลาสเตอร๑  
ลวดอะลูมิเนียม 
ผ๎าสักหลาด ด๎าย 
เข็ม กระดาษ 
ด๎ายกระดาษ  
เครื่องเคลือบดิน
เผา และสบู ํ

ผลงานวิทยานิพนธ๑ชุด ความเหมือนท่ีไมํเหมือน  
 (The Different of Similarity ) นําเสนอในรูปแบบศลิปะ
การจัดวาง (Installation Art) เทคนิคสื่อผสม จํานวน 3 ชุด 

8 ช้ิน 
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สมมติฐาน 

 ผลงานวิทยานิพนธ๑เรื่อง ความเหมือนที่ไมํเหมือน (The Different of Similarity) จะ

นําเสนอในรูปแบบผลงานสื่อผสม ใช๎สัญญะแสดงความตํางที่ซํอนอยูํในความเหมือนกันของฝาแฝด 

โดยมีเทคนิคเครื่องปั้นดินเผา ปูนปลาสเตอร๑ ลวดอะลูมิเนียม ผ๎าสักหลาด ด๎าย เข็ม กระดาษ และ

ด๎ายกระดาษเป็นสิ่งแสดงความตํางระหวํางข๎าพเจ๎า และน๎องสาวฝาแฝด ผลงานชุดนี้ จะสามารถทํา

ให๎ผู๎ชม เข๎าใจวํา แม๎ภายนอกของแฝดจะเหมือนกันมากเพียงใด แตํภายในจิตใจระหวํางข๎าพเจ๎าและ

น๎องสาวฝาแฝดนั้น แตกตํางกัน 

ขอบเขตของการศึกษา 

ด้านเนื้อหา  

ศึกษาข๎อมูลเกี่ยวกับแฝด ลักษณะความเหมือน และความไมํเหมือนของแฝดที่เกิดจากไขํใบ

เดียวกันโดยอ๎างอิงจากข๎อมูลทางวิทยาศาสตร๑ สํารวจ และสังเกตหาความเหมือนและความตํางที่มีใน

ตัวข๎าพเจ๎า และน๎องสาวฝาแฝด เพ่ือหาความแตกตํางภายในจิตใจระหวํางพ่ีน๎องฝาแฝดที่ซํอนอยูํใน

ความเหมือนกันของรูปลักษณ๑ภายนอก 

 ด้านรูปแบบ  

ศึกษาความแตกตํางกันภายในจิตใจโดยใช๎วิธีการสังเกต ตีความออกมาเป็นสัญญะ เพ่ือแสดง

ให๎เห็นมุมมองที่แตกตํางในเรื่องเดียวกัน สิ่งเดียวกัน ศึกษาทฤษฎีการสร๎างผลงานประติมากรรม 

สื่อผสม และเครื่องปั้นดินเผา และผลงานของศิลปินที่ทํางานประติมากรรม สื่อผสม และ

เครื่องปั้นดินเผา 

ด้านเทคนิค 

เทคนิคในการสร๎างสรรค๑ผลงานเป็นเทคนิคสื่อผสม โดยมีการใช๎เทคนิคเครื่องปั้นดินเผา ปูน

ปลาสเตอร๑ ลวดอะลูมิเนียม ผ๎าสักหลาด ด๎าย เข็ม กระดาษ และด๎ายกระดาษ มาเป็นสัญญะแสดง

ความตํางระหวํางข๎าพเจ๎า และน๎องสาวฝาแฝด 
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ขั้นตอนของการศึกษา 

1. กําหนดหัวข๎อโครงการวิทยานิพนธ๑ 

2. ศึกษาค๎นคว๎า และรวบรวมข๎อมูลที่มาของแนวคิดในภาคสนาม และจากเอกสารที่

เกี่ยวข๎อง 

3. วิเคราะห๑ข๎อมูล และแนวความคิดเพ่ือการสร๎างสรรค๑ผลงาน 

4. สร๎างสรรค๑ และพัฒนารูปแบบตามแนวความคิด เป็นแบบรําง 2 มิติ  

5. เสนอแบบรําง 2 มิติ ตํออาจารย๑ที่ปรึกษา เพ่ือแก๎ไขข๎อบกพรํอง และพัฒนาด๎านแนวการ

สร๎างสรรค๑ของรูปแบบเป็นระยะ 

6. ปฏิบัติการ สร๎างสรรค๑ผลงานตามกระบวนการของเทคนิค 

7. สรุปผลงาน การสร๎างสรรค๑ ปัญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานของโครงการ 

8. นําเสนอผลงานสามมิติ เทคนิคสื่อผสม โดยจัดแสดงเผยแพรํให๎สอดคล๎องกับที่มาของ

แนวคิด และวัตถุประสงค๑ของการศึกษา 

วิธีการศึกษา 

รวบรวมข๎อมูล โดยการสืบค๎นจากรูปถํายในวัยเด็ก และสอบถามจากน๎องสาวฝาแฝด ศึกษา

หาข๎อมูลเพิ่มเติมจาก Internet หนังสือ เอกสารอ๎างอิง และผลงานของศิลปินที่ชื่นชอบ 

แหล่งข้อมูลในการศึกษา 

ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร 

 1. ความหมาย และลักษณะของแฝด   

2. ความหมายของสุนทรียศาสตร๑    

3. ความหมายของเครื่องปั้นดินเผา    

4. แนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ และความแตกตํางระหวํางบุคคล 
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5. อิทธิพลที่ได๎รับจากประสบการณ๑ 

6. อิทธิพลที่ได๎รับจากสิ่งแวดล๎อม 

7. อิทธิพลที่ได๎รับจากศิลปิน 

ข้อมูลจากประสบการณ์ สถานที่จริง 

 1. จากประสบการณ๑จริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีต 

 2. การสัมภาษณ๑จากน๎องสาวฝาแฝด 

นิยามค าศัพท์เฉพาะ 

ความเหมือน (Similarity) การที่มีเหมือนกัน คูํกัน อยํางเดียวกัน ชนิดเดียวกัน คล๎ายกัน 

รูปลักษณ๑เหมือนกัน 

ความไม่เหมือน (Unlike) การที่มีแตกตํางกัน คนละชนิด คนละอยําง รูปลักษณ๑ตํางกัน 

แฝด (Twins) คือ พี่น๎องรํวมสายโลหิต มีตั้งแตํสองคนขึ้นไป อยูํในครรภ๑มารดาท๎องเดียวกัน 

และคลอดออกมาพร๎อมกันมีพันธุกรรมเดียวกัน อาจมีรํางกายติดกัน หรือไมํติดกัน รูปลักษณ๑ภายนอก 

อารมณ๑ บุคลิกภาพอาจเหมือนกัน คล๎ายกัน หรือแตกตํางกันก็ได๎  

แฝดแท้ (Identical – monozygotic) แฝดที่เกิดจากไขํ 1 ฟองที่เกิดการปฏิสนธิ แล๎ว

แบํงตัวออกเป็น 2 สํวน มีลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกัน รหัสพันธุกรรมเดียวกัน 

แฝดเทียม (Freternal – dizygotic)  แฝดที่เกิดจากไขํ 2 ฟอง ที่เกิดการปฏิสนธิแล๎ว

แบํงตัว และมีการฝังตัวในมดลูก  

สัญญะ (Sign) อาการ เครื่องบํงชี้  หรือสัญลักษณ๑ใด ๆ ที่เป็นตัวแทน หรือแสดงความหมาย

อยํางหนึ่งอยํางใด 
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วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

1. คอมพิวเตอร๑สําหรับเก็บรวบรวมข๎อมูล  7. กระดาษ 

2. กล๎องถํายรูป     8. ด๎ายกระดาษ 

3. รูปถํายในวัยเด็ก    9. ใยสังเคราะห๑ 

4. ดินเหนียว     10. สบูํ 

5. น้ําเคลือบ     11. ผ๎าลินิน 

6. ปูนปลาสเตอร๑ 

งบประมาณในที่ใช้ในการสร้างสรรค์  

คําใช๎จํายทั้งหมดในการวิจัย (โดยประมาณ) 50,000 บาท 

รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1. ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ 30,000 
2. ค่าเดินทาง 10,000 
3. ค่าเอกสาร รูปเล่มวิทยานิพนธ์ 10,000 

รวม 50,000 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 จากที่มาและความสําคัญของการสร๎าสรรค๑คาดหวังวําวิทยานิพนธ๑ ความเหมือนที่ไมํเหมือน  

(The Different of Similarity) มีดังนี ้

1. สามารถเป็นสื่อในการถํายทอดเรื่องราวความแตกตํางภายในจิตใจผํานความเหมือนกัน

ระหวํางพี่น๎องฝาแฝด  

2. เกิดการพัฒนาตนเอง และผลงาน เกิดการตํอยอดทางแนวความคิดจากการศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี 

3. ผู๎ที่สนใจสามารถนําข๎อมูลจากวิทยานิพนธ๑ ความเหมือนที่ไมํเหมือน (The Different of 

Similarity) ไปตํอยอดทางความคิด เกิดเป็นผลงานสร๎างสรรค๑ตํอไป 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู๎วิจัยได๎ศึกษาเอกสารและงานวิจัยตํางๆ ที่เก่ียวข๎องตามหัวข๎อดังตํอไปนี้ 

1. ความหมาย และลักษณะของแฝด 

2. ความหมายของสุนทรียศาสตร๑ 

3. ความหมายของเครื่องปั้นดินเผา 

4. แนวคิดเก่ียวกับบุคลิกภาพ และความแตกตํางระหวํางบุคคล 

5. อิทธิพลที่ได๎รับจากประสบการณ๑ 

6. อิทธิพลที่ได๎รับจากสิ่งแวดล๎อม 

7. อิทธิพลที่ได๎รับจากศิลปิน 

1. ความหมาย และลักษณะของแฝด 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2545 ได๎นิยามความหมายของคําวําแฝดไว๎ดังนี้ 

แฝด คือ เป็นคูํ (ใช๎เรียกลูกที่เกิดจากท๎องแมํเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกันหรือใกล๎กัน) เชํน 

มีลูกแฝดโดยอนุโลมเรียกลูกที่เกิดจากท๎องแมํคนเดียวกันแม๎เกินกวํา ๒ คนก็ได๎ เชํน แฝด ๓ แฝด ๖, 

ติดกันเป็นคูํ เชํน มะมํวงแฝด ผลไม๎แฝด. 

ลูกแฝด คือ ลูกที่เกิดจากท๎องแมํคนเดียวกัน ในระยะเวลาเดียวกันหรือใกล๎กัน อาจเป็นแฝด 

๒ คน ๓ คน หรือมากกวํานั้นก็ได๎. 

 ฝาแฝด คือ มี ๒ ฝาติดกัน, หมายความถึงผลไม๎หรือสิ่งอื่นที่ออกมาติดกันผิดธรรมดา เรียกวํา 

ฝาแฝด, ถ๎าเป็นคนเม่ือคลอดออกมาจะติดกันหรือไมํติดกัน ก็เรียกวํา ฝาแฝด 

 

 

 



  10 

แฝด (Twins) คือ รํางกาย 2 รํางกาย ที่คลอดออกมาในเวลาเดียวกันจะติดกันหรือไมํติดกัน 

เพศเดียวกันหรือตํางกัน หน๎าตาเหมือนกัน หรือตํางกันก็ได๎ (Morgan, 2002) เป็นการโคลนนิ่งของ

ธรรมชาติ โดยเอ็มบริโอแบํงตัวแบบผิดปกติในขณะอยูํในมดลูก การโคลนนิ่งโดยธรรมชาติมีให๎เห็นกัน

บํอย แฝด 2 แฝด 3 หรือมากกวํานั้นก็เคยมีให๎เห็น สําหรับในประเทศไทยที่มีแฝดที่โดํงดังไปทั่วโลก 

คือ ฝาแฝด อิน-จัน (มติชน,2545) 

 แฝดอิน-จัน ถือกําเนิดขึ้นในปี พ.ศ.2354 ณ บ๎านแหลมใหญํ เมืองแมํกลองบนแผํนดิน

ประเทศสยาม ภายใต๎พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็กพระพุทธเลิศหล๎านภาลัย แฝดคูํนี้มี

ทํอนเนื้อ หรือเอ็นยาวสี่นิ้วอยูํบริเวณระหวํางสะดือกับหน๎าอก และเชื่อมรํางกายทั้งสองเข๎าด๎วยกันแตํ

กําเนิด จนเปรียบเสมือนเป็นคนคนเดียวกัน ทั้งลักษณะทางกายภาพ การเดิน พูด แตํงตัว ราวกับเป็น

คนคนเดียวกัน แตํอุปนิสัยสํวนตัวนั้นก็แตกตํางกันมีจิตใจที่แยกตํางหากจากกัน ทั้งสองมีบุคลิก

แตกตํางกัน อินมักเป็นฝ่ายอํอนข๎อให๎จันซึ่งมีอารมณ๑ร๎ายกวําเสมอ (วิลาศ นิรันดร๑สุขศิริ, 2549) 

ครรภ๑แฝดเกิดข้ึนได๎ 3 กรณีคือ 

1. การเกิดจากไขํ 2 ใบ  โดยแตํละใบผสมกับอสุจิใบละ 1 ตัว  แล๎วเป็นตัวอํอน ตํางก็เดินทาง

ไปฝังตัวที่ในโพรงมดลูก 

2. ถ๎าเกิดจากไขํใบเดียว  เริ่มต๎นจากไขํ 1 ใบ ผสมกับตัวอสุจิ 1 ตัว แล๎วแบํงตัว  แตํตอนที่

เป็น 2-4 เซลล๑  อาจจะมี 1-2 เซลล๑ แยกออกมาเป็น 2 กลุํมเซลล๑ของตัวอํอน  แล๎วแยกกัน

ฝังตัว 

3. ตอนที่เข๎าไปในโพรงมดลูกแล๎ว ขณะเป็น Blastocyst  แล๎วกําลังจะสร๎างสํวนที่เป็นเซลล๑

ทารกเกิดเจริญแยกกันเป็นทารก 2 คน  อยูํ ในถุงน้ําคร่ําเดียวกันอาศัยรกเดียวกัน 

(MamaExpert Team. (2016).ครรภ๑แฝด แฝดแท๎ แฝดเทียม เกิดขึ้นได๎อยํางไร ดูแลครรภ๑แฝดอยํางไรให๎

แข็งแรง. 9 สิงหาคม 2561 จากเว็บไซต๑ http://www.mamaexpert.com/posts/content-80 ) 

สาเหตุของการเกิดครรภ์แฝด 

สุชา จันทนเอม (สุชา จันทนเอม, 2541) ได๎แบํงสาเหตุการเกิดครรภ๑แฝด ไว๎ดังนี้ อันดับแรก 

คือ การลําช๎าในการแบํงเซลล๑ ถัดมาคือ การสืบทอดบางประการทางพันธุกรรมบิดาสูงอายุ และ

สาเหตุสุดท๎าย คือมารดาอายุ 30 -38 ปี 

http://www.mamaexpert.com/posts/content-80
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ประเภทของแฝดแบํงออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ฝาแฝดที่เกิดจากการปฏิสนธิจากไขํ 1 ใบ (Identical Twins) ฝาแฝดประเภทนี้เกิดจากไขํ 

1 ใบ ผสมกับอสุจิ 1 ตัว และแบํงตัวอํอนออกเป็นสองตัว (หรือมากกวํา) ให๎กําเนิดทารกสองคน (หรือ

มากกวํา) ที่เป็นเพศเดียวกันและมีความคล๎ายคลึงกันมากในทางพันธุกรรม 

         ลักษณะฝาแฝดประเภทนี้จะมีลักษณะ หน๎าตา และบุคลิกภาพคล๎ายคลึงกันมาก เรียกวํา

ฉลาดเหมือนกัน เจ็บป่วยเหมือนกัน คนหนึ่งเจ็บป่วยอีกคนหนึ่งก็จะเจ็บป่วยตามไปด๎วย จนมีคําพูด

เปรียบเทียบวํา แฝดประเภทนี้จะสามารถเห็นหน๎าของตัวเองได๎โดยการมองผํานพ่ีหรือน๎องที่เป็น  

ฝาแฝดเกิดมาพร๎อมกัน เปรียบเสมือนมีกระจกคอยสํงมองดูหน๎าตาและบุคลิกภาพของตัวเองได๎

ตลอดเวลา 

         กรณีของแฝดสยาม อิน-จัน (Siamese Twins) เกิดจากการปฏิสนธิจากไขํ 1 ใบ แตํมีความ

ผิดปกติในการแบํงตัว ทําให๎ไมํสามารถแบํงตัวได๎อยํางสมบูรณ๑ ทําให๎สํวนหนึ่งสํวนใดของรํางกาย

ติดกัน เชํน ท๎องติดกัน หัวติดกัน เป็นต๎น เนื่องจากเป็นคูํแฝดติดกันคูํแรกในโลก ที่สามารถดําเนินชีวิต

ได๎ตามปกติเหมือนคนทั่วไป จึงเรียกฝาแฝดติดกันวํา แฝดสยาม 

         2. ฝาแฝดที่เกิดจากการปฏิสนธิจากไขํมากกวํา 1 ใบ (Fraternal Twins) ฝาแฝดประเภทนี้

เกิดจากการผสมกันของไขํสองใบหรือมากกวํา และเชื้ออสุจิสองตัวหรือมากกวํา ทารกที่เกิดมาอาจจะ

เป็นเพศเดียวกันหรือตํางเพศก็ได๎ ฝาแฝดประเภทนี้มีลักษณะรูปรํางหน๎าตาที่ไมํเหมือนกัน แตํมีความ

คล๎ายคลึงกันเทํานั้น 

         ฝาแฝดประเภทนี้จะมีบุคลิกภาพที่ไมํเหมือนกัน รวมถึงความผูกพันก็ไมํลึกซึ้งเทํากับฝาแฝดที่

เกิดจากไขํใบเดียวกัน (เอื้อมเดือน วิริยะมนตรี. เอื้อมเดือน วิริยะมนตรี. "แฝด...มหัศจรรย๑แหํงชีวิต". ใน 

ประชากรและสังคม 2551.กฤตยา อาชวนิจกุล และกาญจนา ตั้ งชลทิพย๑  .  บรรณาธิการ(น ครปฐม:  

สํานักพิมพ๑ประชากรและสังคม,2551,1-2)  

 การศึกษาฝาแฝด (Twins) ซึ่งเลี้ยงดูแยกกัน ปรากฏวําแฝดเหมือน ( Identical twins) มี

ความสามารถทางสมองคล๎ายกันมากกวําฝาแฝดคล๎าย (Fraternal twins) หรือพ่ีน๎องกันตามปกติ 

(Ordinary siblings) (วิจิตพาณี วัฒนสินธุ๑ และจําเนียร ชํวงโชติ, 2519 น.126) 
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 องค๑ประกอบทางพันธุกรรม และพัฒนาการทางรํางกายตลอดจนสติปัญญาในมนุษย๑ได๎จาก

การศึกษาตํางๆ ดังนี้  

1.  การเปรียบเทียบระหวํางเด็กกับพํอแมํแท๎ๆ ซึ่งอยูํในบ๎านเดียวกัน และมีภูมิหลังทาง

พันธุกรรมเหมือนกัน กับเด็ก และพํอแมํบุญธรรม ซึ่งมีสิ่งแวดล๎อมเหมือนกัน และภูมิหลังทาง

พันธุกรรมตํางกัน โดยการเปรียบเทียบระหวํางพ่ีน๎องธรรมดา แฝดคล๎าย และฝาแฝดเหมือน  

2.  ศึกษากลุํมเด็กแฝด และเปรียบเทียบระหวําง เด็กแฝดที่เลี้ยงด๎วยกัน และที่เลี้ยง

แยกกัน ในสิ่งแวดล๎อมตํางกันNewman, Freeman และ Holzinger (1993)  ได๎ศึกษาเปรียบเทียบ

ความสูงของเด็กในครอบครัวเดียวกัน โดยใช๎พ่ีน๎อง 3 ประเภท คือ พ่ีน๎องธรรมดา ฝาแฝดคล๎าย และ

ฝาแฝดเหมือน ผลปรากฏวํา ฝาแฝดเหมือน มีพันธุกรรมเหมือนกัน เนื่องจากไขํใบเดียวกัน มีเพศ

เดียวกัน จะมีความคล๎ายคลึงมากกวําพ่ีน๎องทั้งสองประเภท (วิจิตพาณี วัฒนสินธุ๑ และจําเนียร ชํวง

โชติ, 2519 น.132-133) 

ข๎าพเจ๎า และน๎องสาวคูํแฝด เกิดมามีชะตากรรมรํวมกัน ถือเป็นสิ่งนําตื่นเต๎นของผู๎คนที่พบ

เห็น และเป็นสิ่งที่นํายินดีสําหรับข๎าพเจ๎า ที่มีคนอีกคนที่มีใบหน๎า รูปรําง สีผม สีผิว ที่คล๎ายคลึงกับ

ข๎าพเจ๎าราวกับกับกําลังสํองกระจกเงา หากจะแยกความแตกตํางระหวํางข๎าพเจ๎า และน๎องสาวคูํแฝด

จากลักษณะภายนอก สิ่งที่จะมาพิสูจน๑ได๎ในทางวิทยาศาสตร๑ คงจะเป็นลายนิ้วมือ ดีเอ็นเอ เพีย ง

เทํานั้น แตํหากจะแยกความแตกตํางระหวํางข๎าพเจ๎าและน๎องสาวคูํแฝดจากภายในจิตใจ เชํน 

ความชอบ ความคิด อารมณ๑ ความรู๎สึกตํางๆนั้น แคํเพียงการสังเกตพฤติกรรม หรือสอบถามทัศนคติ

ในเรื่องตํางๆ ก็จะสามารถระบุได๎วํา ผู๎ใดคือแฝดพี่ ผู๎ใดคือ แฝดน๎อง 

 จากมุมมองข๎างต๎น ทําให๎ข๎าพเจ๎าเกิดความรู๎สึกขัดแย๎งกับความคิดของผู๎คนรอบข๎างที่วํา  

ฝาแฝดนั้นจะต๎องเหมือนกันในทุกๆเรื่อง ข๎าพเจ๎าจึงมีความคิดที่จะถํายทอดความเหมือนที่ไมํ

เหมือนกันของข๎าพเจ๎า โดยมีการใช๎วัสดุที่ตํางกันเป็นสัญญะในการถํายทอดผลงานที่มีความเหมือนกัน

ของรูปทรงภายนอก นําเสนอในรูปแบบสื่อผสม เพื่อเป็นการแสดงถึงความเหมือนที่ไมํเหมือนระหวําง

ข๎าพเจ๎า และน๎องสาวคูํแฝด 
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2. ความหมายของสุนทรียศาสตร์ 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2545 ได๎นิยามความหมายของคําวําสุนทรีศาสตร๑ 

และคําทีเ่กี่ยวข๎องกับสุนทรีศาสตร๑ไว๎ดังนี้ 

สุนทรียะ คือ สิ่งเกี่ยวกับความนิยม ความงาม. 

สุนทรียภาพ หมายถึง ความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะที่แตํละบุคคลสามารถเข๎าใจและ

รู๎สึกได๎, ความเข๎าใจและรู๎สึกของแตํละบุคคลที่มีตํอความงามในธรรมชาติหรืองานศิลปะ. 

สุนทรียศาสตร๑ หมายถึง ปรัชญาสาขาหนึ่งวําด๎วยความงาม และสิ่งที่งามในธรรมชาติหรือ

งานศิลปะ.(ราชบัณฑิตยสถาน, 2545) 

กีรติ บุญเจือ (กีรติ บุญเจือ, 2522) ได๎ให๎ความหมายวํา สุนทรียศาสตร๑ เป็นวิชาที่วําด๎วยสิ่งที่

สวยงาม หรือไพเราะเพราะพริ้ง คําวํา Aesthetic มาจากภาษากรีกวํา Aisthetikos = รู๎ด๎วยผัสสะ 

สุนทรียธาตุ (Aesthetic Elements) มี 3 อยําคือ ความงาม (Beauty) ความแปลกหูแปลกตา 

(Picturesqueness) และความนําทึ่ง (Sublimity) 

เบาว๑มการ๑เทน (Alexxander Gottlieb Baumgarten) คือ ผู๎ตั้งชื่อสุนทรียศาสตร๑วํา เอซ

เธทิกซ๑ (Aesthetics) มาจากภาษากรีก หมายถึง ศาสตร๑วําด๎วยการรับรู๎ทางประสาทสัมผัส 

สุนทรียศาสตร๑ได๎รับการยอมรับวําเป็นวิชาสาขาพิเศษในวิชาปรัชญา เบาว๑มการ๑เทน พบวํา การรับรู๎

ได๎มีการพัฒนาอยูํในกวีนิพนธ๑ และศิลปะอยํางอ่ืนด๎วย(ไพฑูรย๑ พัฒน๑ใหญํยิ่ง, 2541 น.2) 

เบาว๑มการ๑เทน ได๎รับการยกยํองให๎เป็นบิดาแหํงสุนทรียศาสตร๑  และยังได๎อธิบายความหมาย

ของคําวําสุนทรียศาสตร๑  (Aesthetics)  ไว๎วํา 

1. สุนทรียศาสตร๑  เป็นความรู๎จากประสบการณ๑  (Conceptual  Knowledge)  ซึ่งเป็นการ

นําเอาเหตุผลมาตัดสินความงาม 

2. สุนทรียศาสตร๑  เป็นความรู๎โดยตรง  (Intuitive  knowledge)  เป็นความรู๎ที่เกิดขึ้นอยําง

ฉับพลัน  หรือเรียกวําการหยั่งรู๎เป็นความรู๎ที่สูงกวําปกติและเป็นการนําความรู๎ที่ใช๎มาตัดสิน

ความงาม  โดยไมํจําเป็นต๎องอาศัยเหตุผลอ่ืนมาเก่ียวข๎อง 
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สุนทรียศาสตร๑เป็นแขนงหนึ่งของปรัชญา ถ๎าแยกปรัชญาออกเป็นสามสํวน (Brameld, 1995) คือ 

1. การศึกษาหลักการของความจริง (Ontology) 

2. การศึกษาหลักการของความรู๎ (epistemology) 

3. การศึกษาหลักการของคุณคํา (axiology) (อารี สุทธิพันธุ๑, 2533 น.47-48) 

นอกจากนี้สุนทรียศาสตร๑ยังหมายถึง  

1. วิชาที่เก่ียวข๎องกับความรู๎สึกของการรับรู๎ เกี่ยวข๎องกันกับความหมาย 

2. วิชาที่เกี่ยวข๎องกับหลักเกณฑ๑ และคุณลักษณะของความงาม คุณคําของความงาม และ

รสนิยมอยํางมีหลักการ 

3. วิชาที่สํงเสริมให๎สอบสวน และแสวงหาหลักเกณฑ๑ของความงามสากลในลักษณะของ

รูปธรรมที่เห็นได๎ รู๎สึกได๎ รับรู๎ได๎ เพ่ือชื่นชมได๎ 

4. วิชาที่เกี่ยวข๎องกับประสบการณ๑ตรงของบุคคลสร๎างพฤติกรรมตามความพอใจ โดยไมํ

หวังผลตอบแทนในการปฏิบัติ 

5. วิชาที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาพฤติกรรมตอบสนองของมนุษย๑จากสิ่งเร๎าภายนอก ตาม

เงื่อนไขของสถานการณ๑ เรื่องราวความเชื่อ และผลงานที่มนุษย๑สร๎าง (อารี สุทธิพันธุ๑, 

2533 น.59) 

สุนทรียศาสตร๑แบํงออกเป็น 2 ประเภท (พิศมัย รัตนวรรณ๑, 2555) 

1. สุนทรียศาสตร๑ที่เกิดจากความคิดเริ่มแรก คือ ศิลปะที่ความคิดเป็นผู๎สร๎างโดยตั้งใจ

หรือไมํตั้งใจ ศิลปะประเภทนี้ ได๎แกํ ก๎อนหิน ภูเขา แมํน้ํา และสิ่งที่ไมํมีชีวิต เกิดจากความคิดเริ่มแรก

เป็นผู๎สร๎าง ศิลปะประเภทนี้เกิดกํอนที่สิ่งมีชีวิตจะอุบัติ หรืออาจเกิดกํอนสิ่งมีชีวิตจะอุบัติ แตํไมํวําจะ

เกิดกํอนหรือเกิดหลังสิ่งมีชีวิต สิ่งเหลํานี้ก็ยังเป็นศิลปะทั้งหมด และเกิดจากความคิดเป็นผู๎สร๎างข้ึนมา 

1. สุนทรียศาสตร๑ที่เกิดจากความคิดพ้ืนฐาน คือ ศิลปะที่ความคิดเป็นผู๎คิดและให๎สัญ

ชานหรือสัมผัสทั้ง 5 อันได๎แกํ ตา หู จมูก ปาก และผิวกาย เป็นผู๎ทําขึ้น โดยบางครั้งอาจใช๎สัญชาน

หรือสัมผัสทั้ง 5 อันได๎แกํ ตา หู จมูก ปาก และผิวกาย หรือบางครั้งอาจใช๎สิ่งอ่ืน ๆ ที่ไมํใชํสัญชาน

หรือสัมผัสทั้ง 5 อันได๎แกํ ตา หู จมูก ปาก และผิวกาย  เป็นผู๎ทําขึ้น และทําขึ้นโดยตั้งใจมากกวําไมํ

ตั้งใจ ศิลปะประเภทนี้ ได๎แกํ ผลงานทางศิลปะท่ีสิ่งมีชีวิตทําข้ึนโดยไมํตั้งใจหรือตั้งใจ  สิ่งกํอสร๎าง และ
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สิ่งตําง ๆ ที่สิ่งมีชีวิตทําขึ้น โดยอาศัยให๎ความคิดเป็นผู๎คิดเพ่ือให๎เกิดเป็นนามธรรม และ ให๎สัญชาน

หรือสัมผัสทั้ง 5 อันได๎แกํ ตา หู จมูก ปาก และผิวกาย เป็นผู๎ทําให๎เกิดเป็นรูปธรรม  ศิลปะประเภทนี้

จะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งมีชีวิตอุบัติ ไมํได๎เกิดข้ึนกํอนสิ่งมีชีวิตจะอุบัติ ศิลปะประเภทนี้ไมํได๎ทรงผลตํอ วิถีชีวิต 

และการดํารงชีวิตมากหนัก  ไมํเหมือนกับสุนทรียศาสตร๑ที่ เกิดจากความคิดเริ่มแรก เพราะ

สุนทรียศาสตร๑ที่เกิดจากความคิดเริ่มแรกนั้นทรงผลตํอการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตตําง ๆ และมนุษย๑  

อยํางมาก และยังเป็นสิ่งที่ทําให๎เกิดสุนทรียศาสตร๑ที่เกิดจากความคิดพ้ืนฐานด๎วย (พิศมัย รัตนวรรณ๑, 

2555) 

3. ความหมายของเครื่องปั้นดินเผา 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2554 ได๎นิยามเครื่องปั้นดินเผาไว๎วํา 

เครื่องปั้นดินเผา 

คือ ภาชนะท่ีปั้นด๎วยดินแล๎วนําไปเผาไฟ วํา เครื่องปั้นดินเผา. 

คําวํา ceramic เครื่องปั้นดินเผา หมายถึง วัตถุประดิษฐ๑เพื่อเป็นเครื่องใช๎ ทํามาจากอนินทรีย๑

สาร อโลหะ(Inorganic Non Metallic Materials) คือ แรํธาตุ ดิน และหิน เป็นหลัก โดยผําน

กรรมวิธีการเผาเพ่ือให๎เกิดความแข็งแกรํง และอาจจะเคลือบด๎านสารประกอบที่ทําเป็นน้ํายาเคลือบ

และเผาเคลือบอีกชั้นหนึ่งก็ได๎ (พจนานุกรมศัพท๑ศิลปะ,2530,น.37) 

เครื่องปั้นดินเผา หมายถึง ผลิตภัณฑ๑นานาชนิดที่ทําขึ้นจากดินและหิน โดยผํานกรรมวิธีการ

เผา (Firing Process) ทําให๎มีความแข็งแกรํง (Strength) มีความคงทนถาวร เป็นผลิตภัณฑ๑ที่ทําจา

กอนินทรียสาร อโลหะ (Inorganic Non Metallic Materials) ซึ่งได๎แกํ แรํธาตุดิน หินตํางๆ ในสมัย

กรีกโบราณเรียกวํา เครามอส (Keramos) แปลวํา สิ่งที่ถูกเผา (Burnt - Suff) ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษ

วํา เซรามิกส๑ (Ceramic) (ทวี พรหมพฤกษ๑, 2523, น.1) 

 เครื่องปั้นดินเผา คือ ภาชนะใช๎สอยตํางๆ ที่ทําด๎วยดิน เริ่มด๎วยหม๎อสําหรับหุงต๎มข๎าว และ

ต๎มเนื้อสัตว๑บกและสัตว๑น้ํา และภาชนะอ่ืนๆ อีกตามความจําเป็นสําคัญสําหรับชีวิตประจําวันของ

มนุษย๑ (จิตร บัวบุศย๑ , 2519, น.18) 

 ความหมายของคําวํา “เซรามิกส๑ (Ceramic)”นั้น หมายถึง สิ่งที่เกิดจากการนําสารอนินทรีย๑

ที่เป็นอโลหะ ซึ่งได๎แกํ สารจําพวกและหิน หรือดินที่เกิดอยูํตามธรรมชาติ มาใช๎เป็นวัตถุดิบหลัก และ
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ผํานกรรมวิธีการผลิต และสิ่งที่สําคัญต๎องผํานกระบวนการความร๎อนเพ่ือให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ที่มีความ

แข็งแกรํง หรือผลิตภัณฑ๑ที่สามารถนําไปใช๎งานได๎ดี (สมศักดิ์ ชวาลาวัณย๑,2549,น.1) 

แนวทางการศึกษาด๎านเซรามิกส๑ 

แนวทางในการศึกษาด๎านเซรามิกส๑มี 3 ประการ ดังนี้ 

1. การศึกษาในแนวทางวิทยาศาสตร๑ (Ceramic Science หรือ Technology) 

2. การศึกษาในทางแนวศิลป์ (Ceramic Art) 

1. การศึกษาในแนวทางวิทยาศาสตร์ (Ceramic Science หรือ Technology)  

หมายถึง การศึกษาที่เน๎นหนักในทางการค๎นคว๎า สํารวจ วิจัย วิเคราะห๑หาข๎อมูลเกี่ยวกับ

วัตถุดิบ แหลํงวัตถุดิบ ปริมาณของวัตถุดิบ และคุณสมบัติกรรมวิธีเทคนิคตํางๆ ที่ชํวยในการผลิตได๎

เร็ว มีคุณภาพ และศึกษาเกี่ยวกับระบบเครื่องมือ เครื่องจักร และการใช๎เครื่องมือ ซึ่งเป็นแนวทาง 

และประโยชน๑ตํออุตสาหกรรมในขนาดใหญํ2.การศึกษาในทางแนวศิลป์ (Ceramic Art) 

2. การศึกษาในแนวทางศิลป์  

หมายถึง การศึกษาเน๎นคุณคําในทางสุนทรีภาพ อันได๎แกํ ความงามที่เกิดจากรูปทรง สีสัน 

พ้ืนผิว ขนาด น้ําหนัก การตกแตํงลวดลาย ให๎ผสมกลมกลืนเข๎าด๎วยกัน การออกแบบ และการ

เปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมที่เอ้ือประโยชน๑ตํอผู๎ใช๎ (ทวี พรหมพฤกษ๑, 2523) การศึกษาเซรามิกส๑ในทาง

ศิลป์ มี 3 แนวทาง ดังนี้ (สมศักดิ์ ชวาลาวัลย๑, 2549) 

2.1 การศึกษาเซรามิกส๑ทางด๎านออกแบบผลิตภัณฑ๑ เป็นการออกแบบที่มุํงเน๎นทาง

คุณคํา ความงาม ที่ยึดหลักประโยชน๑ใช๎สอยเป็นสําคัญ โดยต๎องมีความปลอดภัย สะดวกในการใช๎ 

แข็งแรง สวยงาม ราคาเหมาะสม 

2.2 การศึกษาเซรามิกส๑ด๎านศิลปะบริสุทธิ์  เป็นการศึกษาออกแบบสร๎างสรรค๑ที่

แสดงออกทางด๎านความคิด ความเชื่อ อุดมคติ ความเป็นปัจเจกของแตํละบุคคล ที่ตอบสนองทางด๎าน

สุนทรียะ ความพึงใจ โดยที่ไมํเน๎นประโยชน๑ใช๎สอยของผลงาน 

2.3 การศึกษาเซรามิกส๑ด๎านอุตสาหกรรม เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องวัตถุดิบที่นํามา

ผลิตเซรามกิส๑ ทั้งวัตถุดิบที่มีปริมาณ และคุณภาพสูง เพ่ือใช๎ในอุตสาหกรรม และการควบคุมอุปกรณ๑ 
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เครื่องมือเครื่องจักรสมัยใหมํ ที่ใช๎ในการผลิต วิจัย และพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ๑ในด๎านวัตถุดิบ 

เนื้อดิน กรรมวิธีการขึ้นรูป เคลือบสี เตา และการเผา เพ่ือลดต๎นทุนการผลิต ลดระยะเวลาการผลิต 

แตํผลผลิตได๎จํานวนมากขึ้น 

การจ าแนกเซรามิกส์ 

การจําแนกเซรามิกส๑แบํงออกเป็น 2 ประเภทใหญํๆ และข๎อยํอยดังนี้ คือ 

จําแนกตามลักษณะเนื้อดิน และอุณหภูมิ (ทวี พรหมพฤกษ๑, 2523) 

1.1 ผลิตภัณฑ๑เอิทเธนแวร๑ (Earthen ware) หมายถึง ผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎เนื้อดินที่มีสีน้ําตาล 

เทาอํอนลักษณะมีเนื้อหยาบ มีความพรุนตัวมาก มีความเหนียว แห๎งช๎า ของเหลวไหลผํานได๎ดี เผาใน

อุณหภูมิ 1050 – 1100 องศาเซลเซียส cone 01-04 การขึ้นรูปได๎ทั้งแบบอิสระ แบบขด แบบแผํน 

แบบแป้นหมุน แบบกดพิมพ๑ แบบรีดดิน ใช๎ประโยชน๑ในการทําหม๎อดิน กระถาง โอํงน้ํา และการ

กํอสร๎าง สํวนผลิตภัณฑ๑ดินเอิทเธินแวร๑สีขาว ลักษณะดินเนื้อแนํน มีความทึบแสง พรุนตัวพอประมาณ 

ใช๎ประโยชน๑ในการทําจาน เครื่องใช๎ เครื่องประดับ 

1.2 ผลิตภัณฑ๑ชนิดสโตนแวร๑ (Stone ware) หมายถึง ผลิตภัณฑ๑ที่มีลักษณะดินสีเทา 

และสีน้ําตาล เผาที่อุณหภูมิสูง 1190 ถึง 1390 องศาเซลเซียส cone 6-14 ลักษณะดินมีเนื้อหยาบ 

แนํนแข็งแกรํงมาก ของเหลวไมํสามารถไหลผํานได๎ มีความทึบแสง ใช๎การขึ้นรูปด๎วยมือ เชํน โอํง

ราชบุรี ศิลาดลจังหวัดเชียงใหมํ ใช๎ประโยชน๑ในการทําภาชนะใสํอาหาร เครื่องประดับ ภาชนะใสํ

สารเคมี ที่มีความเป็นกรด และดําง 

1.3 ผลิตภัณฑ๑ชนิดปอร๑สเลน (Porcelain) หมายถึง เนื้อดินสีขาว โปรํงแสง ลักษณะ

แข็งแกรํง น้ําและของเหลวไมํไหลผําน เนื้อดินละเอียด มีความเหนียวของดินน๎อย เผาที่อุณหภูมิ 

1250 องศาเซลเซียสขึ้นไป cone 9 นิยมขึ้นรูปด๎วยวิธีหลํอ (Casting) และวิธีขึ้นรูปด๎วยใบมีด 

(Jigger) เป็นสํวนใหญํ ไมํนิยมใช๎แป้นหมุนเนื่องจากความเหนียวน๎อย ชนิดของปอร๑สเลน แบํงตาม

อุณหภูมิในการเผา คือ แบบ Soft porcelain เผาในอุณหภูมิ 1210 ถึง 1235 องศาเซลเซียส cone 

7-11 นิยมนําไปทําภาชนะใสํอาหาร และงานประเภททางด๎านศิลป์ สํวนประเภท Hard porcelain 

เผาทีอุ่ณหภูมิ 1000 3000 ถึง 1431 องศาเซลเซียส cone 12 ถึง 15 มีความแข็งแกรํงเป็นพิเศษ ใช๎

ผลิตเครื่องมือ เครื่องฉนวนไฟฟ้าอุปกรณ๑ไฟฟ้า และภาชนะทดลองทางวิทยาศาสตร๑ 
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จําแนกตามประโยชน๑ใช๎สอย (สุขุมาล เล็กสวัสดิ์, 2548) 

1. เครื่องถ๎วยชาม ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑สําหรับใสํอาหารในชีวิตประจําวัน มีลักษณะแตกตําง

ออกไปตามสมบัติของดิน การออกแบบ และการเผา 

2. กระเบื้อง หมายถึง ผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎ประดับตกแตํง ในงานกํอสร๎าง อาคารบ๎านเรือน 

3. อิฐกํอสร๎าง ใช๎สําหรับทําผนัง กําแพง และปูพ้ืน 

4. เครื่องตกแตํงบ๎าน หมายถึง ผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎ในการตกแตํงอาคารบ๎านเรือนทุกชนิด 

5. เครื่องสุขภัณฑ๑ ได๎แกํ ผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎ในห๎องน้ํา และห๎องปฏิบัติการ 

6. เครื่องประดับ หมายถึง ผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎ประดับตกแตํงรํางกายเพื่อความสวยงาม 

7. เครื่องใช๎ในครัวเรือน ได๎แกํผลิตภัณฑ๑ที่ใช๎สอยในชีวิตประจําวันอ่ืนๆทั้งในบ๎านและนอก

บ๎าน 

กระบวนการท าผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 

กระบวนการทําเซรามิกส๑มีหลายขั้นตอน ตํอเนื่องกันไปจนถึงข้ันสุดท๎าย สามารถแบํงขั้นตอน

ได๎ดังนี้คือ 

1. การออกแบบ (Design) จะต๎องทราบถึงวัตถุประสงค๑ของตัวผลิตภัณฑ๑วํา  เป็น

ผลิตภัณฑ๑แบบเพ่ือใช๎สอย หรือเพ่ือความสวยงาม ต๎องมีความคิดสร๎างสรรค๑ (Idea) มีความรู๎ด๎าน

วัตถุดิบ (Raw Materials) การข้ึนรูป (Method) และการผลิต (Production) 

2. การเตรียมการเตรียมเนื้อดิน (body) และการเตรียมน้ําเคลือบ (Glaze) นําวัตถุดิบ 

ได๎แกํ ดิน หินแรํ สารเคมีไปทดสอบทางเคมี และฟิสิกส๑ กํอนเผา และหลังเผา แล๎วไปสูํกระบวนการ

ล๎าง และบดยํอย (Grainder) นําไปชั่ง และผสมวัตถุดิบ (Weighting and Mixing) นําดินและเคลือบ

ที่ต๎องการไปบดเปียกในบอลล๑มิลล๑ (Ball Mill) กรองด๎วยแรํง (Seive) น้ําดิน และน้ําเคลือบตาม

ต๎องการ สํวนน้ําดินที่ได๎นําไปหมัก กํอนจะนําไปขึ้นรูปด๎วยมือต๎องนําไปผํานเครื่องอัดดิน (Filter 

Press) การนําดินผงมาขึ้นรูปด๎วยการอัดในพิมพ๑ และการนําเนื้อดินที่เป็นน้ําดิน (Slip Clay) มาขึ้นรูป
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ด๎วยการหลํอในพิมพ๑ จะต๎องนําน้ําดินพํนผํานความร๎อน (Spray Dryer) กํอน เพ่ือให๎ได๎ดินผง 

(Powder Clay) 

3. วิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ๑ (Method) จะต๎องมีความเหมาะสม และสอดคล๎องกับ

ลักษณะ และคุณสมบัติของดินแตํละประเภท วิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ การขึ้นรูปด๎วยมือ ด๎วย

เครื่อง และด๎วยวิธีการใช๎พิมพ๑สําหรับการหลํอ 

4. ขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ๑ให๎แห๎ง (Drying) เมื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ๑แล๎ว จะต๎องปลํอยให๎

ผลิตภัณฑ๑แห๎ง ด๎วยวิธีการผึ่งลม หรือวิธีการอบด๎วยเครื่อง และเมื่อแห๎งสนิทดีแล๎ว จะต๎องมีการ

ตกแตํงให๎เรียบร๎อย หรือเขียนสีใต๎เคลือบในชํวงนี้กํอนจะนําไปเผา 

5. การเผาดิบ (Biscuit Firing) คือ การนําผลิตภัณฑ๑ที่แห๎งแล๎วไปเผาที่อุณหภูมิ 750 

ถึง 1250 องศาเซลเซียส ชํวงอุณหภูมิในการเผาขึ้นอยูํกับประเภทของผลิตภัณฑ๑ เชํน กระเบื้องปูพ้ืน 

หรือบุผนัง สินค๎าประเภทนี้จะใช๎ใช๎อุณหภูมิสูงกวําการเผาเคลือบ เพราะจะได๎ตรวจสอบและคัดเลือก

เฉพาะสํวนที่ดีไว๎ สํวนที่จะต๎องคัดท้ิงกํอนที่จะนําไปเคลือบ คือ สํวนที่เสีย เชํน การบิดงอ ร๎าว บิ่นหรือ

แตก ขั้นตอนนี้อาจจะมีการข๎ามขั้นตอนนี้ได๎โดยเฉพาะ การผลิตในลักษณะที่ขึ้นรูปด๎วยวิธีการหลํอ 

และการอัดผง 

6. การตกแตํงสีใต๎เคลือบ (Under Glaze Decoration) เป็นการนําผลิตภัณฑ๑ที่เผาดิบ

แล๎ว มาทําการตกแตํงลวดลาย โดยใช๎สีใต๎เคลือบ 

7. การเผาเคลือบ (Glost Firing) การเผาเคลือบนั้นขึ้นอยูํกับการชนิดของเคลือบที่ใช๎ 

เชํน เคลือบไฟต่ํา เคลือบไฟสูง ต๎องเลือกให๎เหมาะสมกับประเภทของดิน และอุณหภูมิของเคลือบแตํ

ละชนิด ซึ่งเริ่มตั้งแตํ 750 – 1350 องศาเซลเซียส 

8. การตกแตํงสีบนเคลือบ (Overglaze Decoration) คือการนําผลิตภัณฑ๑ที่เผาเคลือบ

เรีบยร๎อยแล๎ว มาตกแตํงด๎วยสีบนเคลือบ หรือรูปลอก 

9. การเผาสีบนเคลือบ (Overglaze Firing) เป็นการนําผลิตภัณฑ๑ที่ตกแตํงด๎วยสีบน

เคลือบ หรือรูปลอกเรียบร๎อยแล๎ว มาเผาในอุณหภูมิ 800 – 900 องศาเซลเซียส จะทําให๎สีบนเคลือบ 

หรือรูปลอกท่ีอยูํบนผลิตภัณฑ๑ติดแนํนแบบคงทนถาวร ไมํหลุดรํอน 

(สมศักดิ์ ชวาลาวัณย๑, 2549. น.17-20) 
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แผนภูมิแสดงกระบวนการท าผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ 

 

ภาพที่ 1 แผนภูมิแสดงกระบวนการทําผลิตภัณฑ๑เซรามิกส๑. จาก วิชาเครื่องเคลือบดินเผาเบื้องต๎น : 
กระบวนการทําผลิตภัณฑ๑ดินเผา. (น. ก.) โดยทวี พรหมพฤกษ๑, 2523, กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร๑. 
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4. แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และความแตกต่างระหว่างบุคคล 

กอร๑ดอน อัลพอร๑ท นักจิตวิทยาชาวอเมริกา ผู๎นําในการเคลื่อนไหวที่จะบูรณาการวิชา

จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาเข๎าด๎วยกัน อัลพอร๑ทได๎สร๎างผลงานการเขียน และได๎รับ

เกียรติดํารงตําแหนํงเป็นประธานของสมาคมจิตวิทยาแหํงอเมริกัน (American Psychological 

Association) เป็นบรรณาธิการวารสารจิตวิทยาอปกติ และจิตวิทยาสังคม (Journal of Abnormal 

and Social Psychology) 

อัลพอร๑ทได๎ให๎แนวคิดถึงบุคลิกภาพไว๎วํา  บุคลิกภาพ หรือการจัดสํวนประกอบของแตํละคน

ทั้งภายใน และภายนอก (จิตใจ และรํางกาย) และบุคลิกภาพนี้ จะทําหน๎าที่เป็นเครื่องกําหนด ตัดสิน 

ลักษณะพฤติกรรม และความนึกคิดของคนๆนั้น ในความหมายของ อัลพอร๑ท จะเห็นได๎วํา เขาเน๎น

ความสัมพันธ๑รํวมของรํางกายและจิตใจ อยํางมีระบบที่เกี่ยวข๎องกัน และไมํขัดแย๎งเพราะเหตุวํา ตํางก็

เป็นสํวนประกอบของกันและกัน เมื่อผสมผสานเป็นบุคลิกภาพแล๎ว ระบบเหลํานี้จะมีการเคลื่อนไหว

อยูํเสมอ (ลักขณา สริวัฒน๑ , 2530 น.149)  

อัลพอร๑ท (Gordon Allport : 1897 – 1967 อ๎างใน Barkhun,1999) เน๎นวําไมํมีอะไรที่จะ

สะท๎อนให๎เห็นบุคลิกภาพของบุคคลได๎ดีเทํากับลักษณะนิสัย เพราะลักษณะนิสัยจะเป็นสิ่งที่มีความ

เป็นเอกลักษณ๑ ซึ่งทําให๎เกิดความแตกตํางระหวํางบุคคล และเป็นแนวทางสําหรับการแสดงพฤติกรรม 

กิลฟอร๑ด (Gilford, 1980, pp. 715-735) กลําววํารูปแบบของการคิด เป็นพ้ืนฐานความชอบของ

บุคคล ที่กําหนดวิธีการจัดการกับข๎อมูลตํางๆ ความแตกตํางของบุคคลเป็นสิ่งที่พัฒนาอยูํภายใต๎

ลักษณะบุคลิกภาพ 

กิลฟอร๑ดได๎ให๎คําจํากัดความของบุคลิกภาพไว๎วํา บุคลิกภาพคือ แบบแผนที่เป็นเอกลักษณ๑

(Unique) ที่ประกอบกันขึ้นของบุคคล ในความหมายนี้เขาได๎เน๎นถึงแบบแผนที่เป็นเอกลักษณ๑ที่มนุษย๑

ทุกคนมี และไมํมีใครเหมือนใครได๎เลย เด็กที่เกิดมาทุกคนแม๎จะเป็นพ่ีน๎องท๎องเดียวกัน แตํจะมีบุคลิก

ที่ไมํซ้ําแบบกัน ไมํวําจะเป็นเรื่องนิสัยใจคอ ทัศนคติ ความสนใจ พฤติกรรม สรุปคือกิลฟอร๑ด ได๎เน๎น

วํา บุคลิกภาพกําเนิดจากความแตกตํางระหวํางบุคคล (ลักขณา สริวัฒน๑ , 2530 น.150) 
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ความหมายความแตกต่างระหว่างบุคคล  

มนุษย๑เรามีความคล๎ายคลึงกันอยูํหลายประการ เชํน ตํางก็มีความต๎องการ มีความรู๎สึก มี

อารมณ๑แตํในขณะเดียวกันบุคคลแตํละคนก็มีความแตกตํางจากคนอ่ืน ๆ ได๎หลายประการ เชํน มี

รูปรํางตํางกัน มีสีของตา สีของผมตํางกัน บางคนมีความฉลาดบางคนโงํเขลาแม๎แตํคูํแฝดยังมี ความ

แตกตํางกัน เชํน แตกตํางกันในความคิดและอารมณ๑ ฉะนั้นเราอาจกลําวได๎วํา ไมํมีผู๎ใดจะมีความ

เหมือนกันไปเสียทุกสิ่งทุกอยําง มนุษย๑ทุกคนในโลกนี้จึงมีความแตกตํางกันทั้งทางรํางกายและ

สิ่งแวดล๎อมท่ีตํางกันและความแตกตํางของมนุษย๑จึงเป็นเรื่องท่ีบุคคลควรเข๎าใจและศึกษาเพ่ือให๎เข๎าใจ

เพ่ือนมนุษย๑ (จิตวิทยาทั่วไป อ.สุธีรา เผําโภคสถิตย๑:2543 หน๎า 26-28) 

ทฤษฎีความแตกต่างระหว่างบุคคล  

ทฤษฎีความแตกตํางระหวํางบุคคล (Individual Differences Theory) ได๎รับการพัฒนามา

จากแนวความคิดเรื่องสิ่งเร๎าและการตอบสนอง (Stimulus-Response) หรือทฤษฎี เอส-อาร๑  

(S-R theory) ของกาเยํ(Gagne)และนํามาประยุกต๑ใช๎ (Defleur, 1966) อธิบายวํา บุคคลมีความ

แตกตํางกันหลายประการ เชํน บุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปัญญา และความสนใจ เป็นต๎น 

ความแตกตํางนี้ยังขึ้นอยูํกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมทําให๎มีพฤติกรรมการสื่อสารและ

การเลือกเปิดรับสารที่แตกตํางกัน ได๎แกํ 

1. มนุษย๑เรามีความแตกตํางกันมากในองค๑ประกอบทางจิตวิทยาสํวนบุคคล 

2. ความแตกตํางนี้บางสํวนมาจากลักษณะแตกตํางทางชีวภาค หรือทางรํางกายของแตํละ

บุคคล แตํสํวนใหญํแล๎วจะมาจากความแตกตํางที่เกิดจากการเรียนรู๎ 

3. มนุษย๑ซึ่งถูกชุบเลี้ยงภายใต๎สภาพการณ๑ตํางๆ จะเปิดรับความคิดเห็นแตกตํางกันไป 

4. การเรียนรู๎สิ่งแวดล๎อมทําให๎เกิดทัศนคติ คํานิยม และความเชื่อที่รวมเป็นลักษณะทาง

จิตวิทยาสํวนบุคคลที่แตกตํางกันไป(จิตวิทยาทั่วไป อ.สุธีรา เผําโภคสถิตย๑:2543 หน๎า (28-29)  
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นักจิตวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับความแตกตํางของบุคคลได๎แบํงความแตกตํางของบุคคลออกเป็น 

2 ประเภทคือ  

1.  ความแตกตํางระหวํางบุคคล (Inter – Individual Differences) หมายถึง ความ

แตกตํางทางลักษณะ และคุณสมบัติตํางๆ ระหวํางบุคคลตั้งแตํ 2 คนขึ้นไป ความแตกตํางนี้อาจจะ

เป็นความแตกตํางทางเชาว๑ปัญญา หรือความคิดสร๎างสรรค๑  หรือความแตกตํางชนิด อ่ืน  

(สุรางค๑ โค๎วตระกูล, 2533 น.91) 

2.  ความแตกตํางภายในตัวบุคคล (Intra – Individual Differences) นักจิตวิทยา

พบวํา บุคคลแตํละบุคคล มีความแตกตํางภายในตัวตัวอยํางเชํน นักเรียนบางคนมีความสามารถทาง

คณิตศาสตร๑สูง แตํมีความสามารถทางภาษาต่ํา เป็นต๎น (สุรางค๑ โค๎วตระกูล, 2533 น.91) 

การวัดลักษณะของบุคคลตํางๆได๎มีการทํากันอยํางแพรํหลาย มีดังนี้ 

1. มนุษย๑เราทุกคนจะไมํเหมือนกัน ในขนาด และรูปรําง เชํนคนจะมีรองเท๎าคนละ

ขนาด หรือใสํเสื้อผ๎าคนละเบอร๑ 

2. การวัดเกี่ยวกับการทํางานของสํวนตํางๆ ของรํางกายของคนเรา ตลอดจนการวัด

การทํางานของระบบตํางๆ เชํน วัดน้ําตาลในเลือด ชีพจร อัตราการหายใจ หรือการวัด ซึ่งในแตํละ

บุคคลพบวําจะมีไมํเทํากัน (วิจิตพาณี วัฒนสินธุ๑ และจําเนียร ชํวงโชติ, 2519 น.9) 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และความแตกตํางระหวํางบุคคลที่กลําวมา

ทั้งหมด จะเห็นได๎วํา ความแตกตํางระหวํางบุคคลเกิดขึ้นจากลักษณะนิสัยสํวนตัวของแตํละบุคคล 

เป็นสิ่งที่พัฒนาอยูํภายใต๎ลักษณะบุคลิกภาพ ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ๑ที่มนุษย๑ทุกคนมี และไมํมีใคร

เหมือนกันแม๎แตํพ่ีน๎องท๎องเดียวกัน ทั้งนิสัยใจคอ ทัศนคติ ความสนใจ หรือพฤติกรรมก็แตกตํางกัน

โดยสิ้นเชิง ข๎อสรุปดังกลําวมีความสอดคล๎องกับวิทยานิพนธ๑ชุด ความเหมือนที่ไมํเหมือน (The 

Differrent of Similarity) ที่มีแนวคิดท่ีจะแสดงความตํางภายในจิตใจของพ่ีน๎องแฝดแท๎ ที่ซํอนอยูํใน

ความเหมือนกันของรูปลักษณ๑ภายนอก 
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5. อิทธิพลที่ได้จากประสบการณ์ 

 จากประสบการณ๑ที่อยูํรํวมกันของข๎าพเจ๎าตั้งแตํในครรภ๑มารดา จนถึงปัจจุบัน ทําให๎ข๎าพเจ๎า 

และน๎องสาวคูํแฝดรู๎วํา เราสองคนมีความชอบและความคิดตํางกันในหลายๆเรื่อง เชํน ข๎าพเจ๎าชอบ

ทานไขํขาว น๎องชอบไขํแดง สัตว๑เลี้ยงของข๎าพเจ๎า คือ สุนัข แมว สํวนสัตว๑เลี้ยงของน๎องคือ หนูไร๎ขน 

หนอน น๎องคูํแฝดเรียนทําอาหาร และมีอาชีพเป็นเชฟ สํวนข๎าพเจ๎าเรี ยนศิลปะ และมีธุรกิจ

เครื่องปั้นดินเผา สิ่งเหลํานี้เป็นความตํางกันของข๎าพเจ๎าและน๎องคูํแฝด จึงเป็นที่มาของการสร๎างสรรค๑

ผลงานวิทยานิพนธ๑ชุดความเหมือนที่ไมํเหมือน (The different of similarity) ซึ่งเป็นผลงานที่สร๎าง

ขึ้น ผํานประสบการณ๑ที่เกิดขึ้นจริง ของข๎าพเจ๎า และน๎องสาวคูํแฝด 

ตารางที่  1 ตารางแสดงข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จากแบบส ารวจความชอบท่ัวไปของข้าพเจ้า 
และน้องสาวฝาแฝด 

ประเด็นคําถาม คําตอบ “ตอง” คําตอบ “ตาล” 
1. สีที่ชอบ น้ําเงิน สีเทา 
2. สไตล๑อาหารที่ชอบ/ชื่อเมนู ไทย / ข๎าวผัดกระเพราใสํ

หนํอไม๎ 
ไทย / แกงไกํใสํ

หนํอไม๎ 
3. กิจกรรมยามวําง เลํนกับสัตว๑เลี้ยง ทําอาหาร 
4. Social Network ที่ใช๎งานบํอยสุด Instagram facebook 
5. สถานที่ทํองเที่ยวที่ชอบ ทะเล ทะเล 
6. สัตว๑ที่ชอบ สุนัข มะอึก (สุนัข) 

 

จากตารางแบบสํารวจความชอบทั่วไปข๎าพเจ๎า และน๎องสาวฝาแฝด สรุปได๎วํา สีที่แฝดชอบมี

ความแตกตํางกัน แตํเป็นในสีวรรณะเย็นเหมือนกัน อาหารที่ชอบคือ อาหารไทยเหมือนกัน 

เมนูอาหารที่ชอบตํางกัน แฝดพ่ีชอบ ผัดกระเพรา สํวนแฝดน๎องชอบ แกงกะทิไกํ แตํสํวนประกอบใน

อาหารที่มีความเหมือนกัน คือ หนํอไม๎ กิจกรรมยามวํางแตกตํางกัน Social Network ที่ใช๎งานบํอย

สุดแตกตํางกัน สถานที่ทํองเที่ยวมี่ความเหมือนกัน คือ ทะเล สัตว๑ที่ชอบมี่ความเหมือนกัน 
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6. อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม 

 ข๎าพเจ๎าและน๎องคูํแฝด เติบโตมาด๎วยกันในครอบครัวที่ทําอาชีพเครื่องปั้นดินเผา ถูกอบรม

เลี้ยงดูมาด๎วยกัน ใช๎ชีวิตรํวมกันตั้งแตํเด็ก จนกระทั่งเข๎าสูํวัยรุํน ข๎าพเจ๎าและน๎องมีเหตุให๎ต๎องแยกกัน

เพ่ือไปศึกษาตํอในสถาบันที่ตํางกัน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให๎ความแตกตํางภายในจิตใจของเราทั้งสองชัดเจน

ขึ้น มีกิจกรรม การดําเนินชีวิตที่ตํางกัน อิทธิพลเหลํานี้จึงเป็นสิ่งที่แสดงชัดเจนวํา แม๎ภายนอกเราจะ

เหมือนกันเพียงใด แตํภายในของเรานั้น แตกตํางกันโดยสิ้นเชิง โดยมีสภาพแวดล๎อมเป็นอิทธิพล

สําคัญของความแตกตํางระหวํางข๎าพเจ๎า และน๎องสาวคูํแฝด 

7. อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน 

7.1 วินเซนต์ แวน โกะห์ (Vincent Van Gogh) 

 

ภาพที่ 2 วินเซนต๑ แวน โกะห๑ (Vincent Van Gogh) 

วินเซนต๑ แวน โกะห๑ คือศิลปินผู๎ล๎มเหลวในด๎านการใช๎ชีวิต แตํผลงานของวินเซนต๑กลับ

กลายเป็นที่ยอมรับจากคนทั้งโลก และได๎รับการขนานนามจากผู๎คนที่ตํางพากันรังเกียจวินเซนต๑ใน

ตอนที่เขายังมีชีวิต วําเป็น “อัจฉริยะ”ทางด๎านศิลปะ 

 หนึ่งปีให๎หลังที่บุตรของเธโอดอร๑ แวนโกะห๑ เสียชีวิตตั้งแตํในครรภ๑ของแอนนา คอร๑เนเลีย  

แวนโกะห๑ผู๎เป็นภรรยา ในวันที่ 30 มีนาคม 1863 วินเซนต๑ แวนโกะห๑ ก็ได๎ลืมตามาสูํโลกอันแสนมืด

หมํน ชีวิตฆราวาสในเหมืองถํานหินของเบลเยียมก็ไปไมํรอด ความรักก็ไมํสมหวัง วินเซนต๑จึงใช๎ศิลปะ

เป็นสิ่งแสดงความในใจ โดยมีเธโอ น๎องชายที่เกิดหํางจากวินเซนต๑ 4 ปี เป็นผู๎ให๎การอุปถัมภ๑ เธโอ

เขียนจดหมายโต๎ตอบกับวินเซนต๑อยูํเสมอ ตํอมาจดหมายดังกลําวได๎กลายเป็นหลักฐานแสดงความรู๎

ทางทฤษฎีตํางๆที่วินเซนต๑ แวนโกะห๑ ใช๎ในการสร๎างสรรค๑ผลงาน 
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 เมื่อความฝันที่จะมี “ชุมชนศิลปะ”รํวมกับเพ่ือนศิลปินที่สุดท๎ายแล๎วมีเพียงโกแกงที่มาใน

ชุมชนศิลปิน และเพียงไมํนานก็จากไป เนื่องจากลักษณะนิสัยที่เข๎ากันไมํได๎ วินเซนต๑เกิดความ

สะเทือนใจที่ความฝันของเขาแตกร๎าว “โศกนาฏกรรมของอาเลส๑” จึงเป็นสาเหตุของการเสียสติของ

วินเซนต๑ 

 ในเดือนธันวาคม 1888 วินเซนต๑ แวน โกะห๑ ได๎วาดภาพ “เก๎าอ้ีของวินเซนต๑กับกล๎องยาสูบ” 

และ “เก๎าอ้ีของโกแกงกับหนังสือและเทียน” เก๎าอ้ีในภาพวาดของวินเซนต๑นั้นวํางเปลําไมํมีคนอยูํใน

ภาพซึ่งหมายถึงการจากไป เก๎าอ้ีทั้งสองเป็นเก๎าอ้ีที่ใช๎ประโยชน๑ในการนั่งเหมือนกัน แตกตํางกันที่

เก๎าอ้ีของแวนวินเซนต๑เป็นเก๎าอ้ีไม๎ธรรมดามีกล๎อง และยาสูบวางอยูํบนเก๎าอ้ี แสดงถึงความธรรมดา

และถํอมตัวสํวนเก๎าอ้ีของโกแกงนั้นมีความพิเศษกวําเก๎าอ้ีของวินเซนต๑ เก๎าอ้ีของโกแกงมีสีเข๎มมีที่พัก

แขน ไม๎ที่ใช๎ทําเก๎าอ้ีดูเป็นไม๎เนื้อแข็งที่มีความแข็งแรง มีลวดลายการเหลาไม๎อยํางประณีตดูมีคํามี

ราคาบนเก๎าอ้ีมีเทียนไขและเปลวไฟสํองสวํางวางคูํกับหนังสือ 2 เลํม แสดงถึงความใฝ่รู๎ใฝ่เรียนและ

ความทะเยอทะยาน ภาพ “เก๎าอ้ีของวินเซนต๑กับกล๎องยาสูบ”ใช๎โทนสีเหลืองกับมํวงเป็นสัญลักษณ๑

ของแสงสวํางในเวลากลางวัน สํวนภาพ “เก๎าอ้ีของโกแกงกับหนังสือและเทียน”ใช๎สีแดงกับเขียวเป็น

สัญลักษณ๑ของความมืดในเวลากลางคืนความมืดและความหวังที่พังทลายความสัมพันธ๑ระหวํางวิน

เซนต๑กับโกแกงเปรียบเสมือนกลางวันกับกลางคืนที่อยูํตรงข๎ามกันเสมอมา 

 จากแนวคิดในการแสดงความรู๎สึกภายในจิตใจของวินเซนต๑ผํานผลงานศิลปะโดยใช๎

สัญลักษณ๑ของสิ่งของตํางๆ เชํน สิ่งของ สีของวัสดุของสิ่งตํางๆแสดงสิ่งที่อยูํภายในจิตใจ วินเซนต๑ 

แวน โกะห๑มีอิทธิพลตํอผู๎วิจัยในด๎านแนวความคิดในด๎านการใช๎สัญญะมาประยุกต๑เข๎ากับแนวความคิด

ในการสร๎างสรรค๑ของผู๎วิจัย ในเรื่องความแตกตํางภายในจิตใจที่ซํ อนอยูํในความเหมือนกันของ

รูปลักษณ๑ภายนอก วินเซนต๑ แวน โกะห๑ จึงเป็นศิลปินที่มีอิทธิพลตํอวิทยานิพนธ๑ชุด “ความเหมือนที่

ไมํเหมือน” ของผู๎วิจัย 
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ภาพที่ 3 Vincent’s Chair with Pipe ,Vincent Van Gogh,1888 

 

ภาพที่ 4 Gauguin’s Chair with Book and Candle,Vincent Van Gogh,1888 
7.2 ฐิติรัตน๑ สกุลตันติเมธา 

 

ภาพที่ 5 ฐิติรัตน๑ สกุลตันติเมธา 

นิสิตจากจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑ภาควิชาอุตสาหกรรมสาขา

ออกแบบนิเทศศิลป์ศิลปินแจ๎งเกิดจากโครงการประกวดศิลปกรรม Brand New 2558 กับผลงานชุด 
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“ Filling the Void ” จากแนวคิดสร๎างความสูญเสียให๎กลายเป็นสิ่งที่จับต๎องได๎ เนื่องจากครอบครัว

ของฐิติรัตน๑ได๎สูญเสียลูกชายฝาแฝด แตํเพราะความเหมือนความสัมพันธ๑ระหวํางพ่ีน๎องแฝด ทําให๎เกิด

การคงอยูํทั้งที่ไมํได๎คงอยูํของลูกอีกคน และเป็นสํวนเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายของครอบครัว 

ผลงานชุดฟิลลิ่ง “ Filling the Void ” ประกอบด๎วย 2 สํวนคือวัสดุจริงที่ใช๎งานจริงของฐิติ

รัตน๑ และวัสดุที่สร๎างขึ้นมาทดแทน โดยเลือกใช๎วัสดุที่แตกสลายได๎งําย เชํน เทียนไข ขี้ผึ้ง แผํนกัน

ความร๎อน และกระดาษทิชชูํ นํารูปแบบของความไมํสมบูรณ๑ ความบอบบางของวัสดุ และบางสํวนที

ขาดหายไปของความทรงจําที่ยังคงอยูํเพ่ือแสดงออกถึงผู๎ที่สูญเสียบุคคลใกล๎ชิดโดยนําเสนอผํานสื่อ

ประติมากรรม ในรูปแบบศิลปะการจัดวาง (Installation Art) 

 

ภาพที่ 6 Filling the Void , ฐิติรัตน๑ สกุลตันติเมธา, 2015 
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7.3 โจเซฟ โคซุส 

 

ภาพที่ 7 โจเซฟ โคซุส 

โจเซฟ โคซุส เกิดในปีคริสต๑ศักราช 1945 รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 1965 โคซุส

ย๎ายมาอยูํที่นิวยอร๑กเพ่ือเข๎าศึกษาในโรงเรียนวิชาทัศนศิลป์ (School of Visual Arts) และตํอมาไมํ

นานในปีคริสต๑ศักราช 1967 ผลงานของเขาก็แสดงให๎เห็นถึงศิลปะเชิงแนวคิดจากงานนิทรรศการที่

เขามีสํวนรํวมในการกํอตั้งชื่อ Museum of Normal art  ซึ่งผลงานทีท่ําให๎เขาเป็นที่รู๎จักได๎แกํผลงาน

ชื่อ One And three chairs 

 ผลงานของโจเซฟ โคซุส เป็นต๎นแบบสุดยอดของ Conceptual Art ในชํวงทศวรรษ  1960 

โคซุธมองศิลปะในมุมมองที่แตกตํางออกไป คือเปลี่ยนจากหลักสุนทรียศาสตร๑ และผลงานศิ ลปะถูก

แยกออกจากกันอยํางสิ้นเชิง หน๎าที่ของศิลปะคือการตั้งคําถามถึงสาระในตัวของมันเองผํานการ

วิเคราะห๑อยํางจริงจังเพ่ือหาคําตอบวําศิลปะคืออะไร ผลงานของโคซุธมุํงแสดงออกทางความคิดและ

วิเคราะห๑ไมํมีสิ่งอ่ืนมาเกี่ยวข๎องนอกจากบริบทของศิลปะ โคซุส กลําววํา “ศิลปะเรียกร๎องเพียงเพ่ือ

ศิลปะ ศิลปะคือนิยามของศิลปะ”  

ผลงาน One And three chairs เป็นการกลําวซ้ําๆถึงความหมายบริบทและความสําคัญวํา 

นี่คือเก๎าอ้ีนี่คือเก๎าอ้ี และนี่คือเก๎าอ้ี โดยรับอิทธิพลทางแนวคิดจากแนวคิดปฏิฐานนิยม ปรัชญา

ทางด๎านภาษาศาสตร๑ และมายาคติของมา มาแชล ดูช็องป์ (Michael Duchamp) ที่นําวัสดุสําเร็จรูป 

(Ready Made) มาทําเป็นผลงานศิลปะทําให๎ศิลปะไมํถูกจํากัดอยูํแคํการสร๎างรูปทรง (Form) แตํยัง

รวมถึงแนวคิด (Concept) ทําให๎คุณคําของศิลปะไมํได๎อยูํแคํที่ตัวผลงานเพียงอยํางเดียว 
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จากแนวคิดของโจเซฟ โคซุสผลงานของ โคซุสให๎อิทธิพลทางด๎านแนวความคิดในการ

ถํายทอดความเหมือนออกมาในรูปแบบที่แตกตํางกัน สิ่งที่โคซุสถํายทอดออกมาเมื่อผู๎ชมผลงานเห็น

เวลาที่มองไปที่เก๎าอ้ี ต๎องปรากฏอยูํในรูปทุกสิ่งอันอยํางไมํผิดเพี้ยน ทั้งความหมาย รูปทรง และบริบท 

นําเสนอในรูปแบบศิลปะจัดวางที่ประกอบด๎วย เก๎าอ้ีธรรมดาหนึ่งตัว ภาพถํายเก๎าอ้ีตัวนั้นขนาดเทํา

จริง กระดาษถํายสําเนาขนาดใหญํที่พิมพ๑ความหมายของคําวํา ‘เก๎าอ้ี’ จากพจนานุกรม ด๎านเทคนิคมี

การนําวัตถุสําเร็จรูป และของใช๎ในชีวิตประจําวันมาสร๎างงานศิลปะ  

ผลงานของโคซุส ให๎อิทธิพลทางด๎านแนวความคิดตํอวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน 

(The Differrent of Similarity) ในการถํายทอดความเหมือนออกมาในรูปแบบที่แตกตํางกัน 

 

ภาพที่ 7 One and Three Chairs  , Joseph Kosuth , 1965 
7.4 เฟลิกซ๑ กอนซาเลซ-ตอร๑เรส 

 

ภาพที่ 8 เฟลิกซ๑ กอนซาเลซ-ตอร๑เรส 
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เฟลิกซ๑ กอนซาเลซ-ตอร๑เรสเป็นศิลปินอเมริกาที่เกิดในประเทศคิวบาในปี 1957 เขาทํางาน

เป็นอาจารย๑ในมหาวิทยาลัยศิลปะในนิวยอร๑กตั้งแตํปี 1987 จนถึงปี 1989 เขาเปิดเผยรสนิยมทาง

เพศแบบชายรักชาย บํอยครั้งที่อยูํที่อิทธิพลในการทํางานของเขามาจากรสนิยมทางเพศ ซึ่งในการ

ทํางานของเขาจะมีรูปแบบเป็นการจัดวางเล็กๆ และประติมากรรม เฟลิกซ๑ใช๎วัสดุ เชํน สายไฟ 

นาฬิกา กลํองกระดาษ หรือกลํองของลูกกวาด มาใช๎ในการทํางาน ในปี 1987 เขาเข๎ารํวมกลุํมวัสดุซึ่ง

เป็นรากฐานของนิวยอร๑กของศิลปินผู๎ซึ่งมีเจตนารมณ๑ที่จะทํางานรํวมกัน ยึดมั่นในหลักของการ

เคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม และกลุํมการศึกษา 

จากแนวคิดของเฟลิกซ๑ กอนซาเลซ-ตอร๑เรสมีผลตํอวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน 

(The Differrent of Similarity)” ผลงานของของเฟลิกซ๑ กอนซาเลซ-ตอร๑เรสสะท๎อนให๎เห็นถึงความ

ไมํแนํนอนของความรัก โดยใช๎สัญญะของนาฬิกาสองเรือนแทนชีวิตคูํและกลไกของเวลา นําเสนอใน

รูปแบบศิลปะการจัดวาง โดยใช๎วัสดุสองสิ่งที่มีความเหมือนกันในการเปรียบเทียบคูํรักใน ด๎านเทคนิค

การนําวัสดุสําเร็จรูป (Ready Made) และของใช๎ในชีวิตประจําวันมาสร๎างงานศิลปะ ผลงานของ 

เฟลิกซ๑ กอนซาเลซ-ตอร๑เรสให๎อิทธิพลทางด๎านแนวคิดของสิ่งที่อยูํคูํกัน และกลไกของเวลา ที่แม๎จะถูก

กําหนดให๎เหมือนกันเพียงใด แตํสุดท๎ายเงื่อนไขของสิ่งตํางๆ ก็ทําให๎ของสองสิ่งนั้นตํางกัน 

 

ภาพที่ 9 "Untitled" (Perfect Lovers) 1991, Felix Gonzalez 
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ตารางที่  2 สรุปอิทธิพลที่ได๎รับจากศิลปิน 

ผลงานศิลปิน 
ชื่อผลงาน / 

ศิลปิน 
อิทธิพลด๎านรูปเนื้อหา/

แนวความคิด 
อิทธิพลด๎านรูปแบบ 

อิทธิพลด๎าน
เทคนิค 

สรุปอิทธิพลที่มีตํอการ
สร๎างสรรค๑ผลงาน 

 

Vincent’s 
Chair with 
Pipe 
,Vincent 
Van 
Gogh,1888 

สะท๎อนถึงความผิดหวัง 
ความเศร๎าภายในใจสื่อ
ความหมายในเชิงสัญญะ
เกี่ยวกับความโดดเด่ียวใน
อาร๑เลส๑ และความถํอมตัว
ของวินเซนต๑ 

นําเสนอในรูปภาพภาพ
จิตรกรรม 
หํุนนิ่งเก๎าอ้ียาสูบ 

ถํายทอดของใช๎
ในชีวิตประจําวัน 
และแฝง
ความหมายผําน
วัสดุออกมาเป็น
ผลงานศิลปะด๎วย
เทคนิคสีน้ํามัน 

ผลงานของวินเซนต๑ แวน 
โกะห๑ ให๎อิทธิพลทางด๎าน
แนวคิดโดยการแฝงสัญญะ
ผํานหํุนนิ่ง ภาพเก๎าอ้ีทั้งสอง
ภาพนี้ มีประโยชน๑ใช๎สอยใน
การนั่ง แตํด๎วยสัญญะที่แฝง
อยูํในภาพทําให๎เก๎าอี้สองตัว
นี้แตกตํางกันอยํางสิ้นเชิง  

 

Gauguin’s 
Chair with 
Book and 
Candle,Vi
ncent Van 
Gogh,1888 

สะท๎อนถึงความผิดหวัง 
ความเศร๎าภายในใจสื่อ
ความหมายในเชิงสัญญะ
เกี่ยวกับความโดดเด่ียวใน
อาร๑เลส๑ และการยกยํองโก
แกงวําเป็นผู๎ใฝ่รู๎ และทะ
เยอะทะยาน 

นําเสนอในรูปภาพภาพ
จิตรกรรม หํุนนิ่งเก๎าอ้ี หนังสือ 
เทียนไข 

 

"Untitled" 
(Perfect 
Lovers) 
1991, 
Felix 
Gonzalez 

สะท๎อนให๎เห็นถึงความไมํ
แนํนอนของความรัก โดย
ใช๎สัญญะของนาฬิกาสอง
เรือนแทนชีวิตคูํและกลไก
ของเวลา 

นําเสนอในรูปแบบศิลปะการจัด
วาง โดยใช๎วัสดุสองสิ่งที่มีความ
เหมือนกันในการเปรียบเทียบ
คูํรัก 

นําวัตถุ และของ
ใช๎ใน
ชีวิตประจําวันมา
สร๎างงานศิลปะ 

ผลงานของ Gonzalez ให๎
อิทธิพลทางด๎านแนวคิดของ
สิ่งที่อยูํคูํกัน และกลไกของ
เวลา ที่แม๎จะเหมือนกัน
เพียงใดแตํสุดท๎ายก็ตํางกัน 

 

One and 
Three 
Chairs  , 
Joseph 
Kosuth 
, 1965 

สิ่งที่คุณเห็นเวลาที่คุณมองไป
ที่เก๎าอี้ ต๎องปรากฏอยูํในรูป
ทุกสิ่งอันอยํางไมํผิดเพี้ยน 

นําเสนอในรูปแบบศิลปะจัดวาง
ที่ประกอบด๎วย เก๎าอี้ธรรมดา
หนึ่งตัว ภาพถํายเก๎าอ้ีตัวนั้น
ขนาดเทําจริง กระดาษถําย
สําเนาขนาดใหญํที่พิมพ๑
ความหมายของคําวํา ‘เก๎าอี้’ 
จากพจนานุกรม 

นําวัตถุ และของ
ใช๎ใน
ชีวิตประจําวันมา
สร๎างงานศิลปะ 

ผลงานของ Kosuth ให๎
อิทธิพลทางด๎านแนวความคิด
ในการถํายทอดความเหมือน
ออกมาในรูปแบบที่แตกตําง
กัน 

 

Filling the 
Void , ฐิติ
รัตน๑ สกุล
ตันติเมธา, 
2015 

ครอบครัวของฐิติรัตน๑ได๎สูญ
ลูกชายฝาแฝดจึงมีแนวคิด
สร๎างความสูญเสียให๎
กลายเป็นสิ่งที่จับต๎องได๎ และ
เติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย 

นําเสนอในรูปแบบศิลปะการจัด
วางโดยใช๎วัสดุที่ใช๎วายจริงใน
ชีวิตประจําวัน และวัสดุที่สร๎าง
ข้ึนมาทดแทน 

นําวัตถุ และของ
ใช๎ใน
ชีวิตประจําวันมา
สร๎างงานศิลปะ 

ผลงานของฐิติรัตน๑ ให๎แนวคิด
ในเรื่องแฝดในมุมมองของ
การเติมเต็มความสูญเสีย  

สรุป 

แนวคิดที่ได๎จากศิลปิน
ทั้งหมด ทําให๎เกิดเป็นผลงาน
สร๎างสรรค๑ที่มีแนวคิดที่แสดง
ความแตกตํางภายในจิตใจ
ของแฝด ที่ซํอนอยูํในความ
เหมือนกันของรูปลักษณ๑
ภายนอก 

รูปแบบการนําเสนอจากศิลปิน
ทั้งหมด ทําให๎เกิดเป็นผลงาน
สร๎างสรรค๑ที่นําเสนอในรูปแบบ
ศิลปะการจัดวาง ที่นําความตําง
ภายในจิตใจของแฝด ตีความ
เป็นสัญญะ เพื่อให๎เห็นมุมมองที่
แตกตําง 

เทคนิคในการ
ทํางานของศิลปิน
ทั้งหมด ทําให๎
เกิดเป็นผลงาน
สร๎างสรรค๑ ด๎วย
เทคนิคสื่อผสม 

ผลงานสร๎างสรรค๑ที่มีแนวคิด
ที่แสดงความแตกตํางภายใน
จิตใจของแฝด ที่ซํอนอยูํใน
ความเหมือนกันของ
รูปลักษณ๑ภายนอก ใน
รูปแบบศิลปะการจัดวาง 
เทคนิคสื่อผสม 
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บทที่ 3 

วิธีการด าเนินการ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข๎องในการสร๎างสรรค๑ จากแหลํงข๎อมูลเอกสาร และ

ข๎อมูลจากประสบการณ๑ เกิดเป็นจุดมุํงหมายในการสร๎างสรรค๑ผลงานชุด ความเหมือนที่ไมํเหมือน ใน

รูปแบบศิลปะการจัดวาง เทคนิคสื่อผสม จํานวน 3 ชุด 8 ชิ้น โดยมีขั้นวิธีการดําเนินการ ดังนี้ 

3.1 แนวความคิด และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 ผลงานวิทยานิพนธ๑ชุด”ความเหมือนที่ไมํเหมือน” มีแนวความคิด และแรงบันดาลใจจากเรื่อง

ความแตกตํางภายในจิตใจของคูํแฝด ที่ซํอนอยูํในความเหมือนกันของรูปลักษณ๑ภายนอก โดย

ใช๎สัญญะแสดงความตํางระหวํางพ่ีน๎องคูํแฝด โดยที่มีการถํายทอดเรื่องราวตํางๆ ได๎แกํ อาหารเช๎า 

รองเท๎า หมวก และเสื้อผ๎า ใน เรื่องเดียวกัน แตํแสดงออกในรูปแบบ และเทคนิควิธีการที่แตกตํางกัน 

3.2 รูปแบบของงานสร้างสรรค์ 

จาการศึกษาหาความตํางภายในจิตใจ และตีความออกมาเป็นสัญญะ แสดงให๎เห็นมุมมองที่

แตกตําง ภายในความเหมือน ผลงานวิทยานิพนธ๑ชุด”ความเหมือนที่ไมํเหมือน”จึงมีการนําเสนอเป็น

ผลงาน 3 มิติ ในรูปแบบศิลปะการจัดวาง (Installation Art) 
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3.3 วิธีการด าเนินงาน 

การพัฒนาผลงานกํอนวิทยานิพนธ๑ 

 

ภาพท่ี 10 ผลงานกํอนวิทยานิพนธ๑ ชิ้นที่ 1 

 
ภาพที่ 11 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 2 
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ภาพที่ 12 ผลงานกํอนวิทยานิพนธ๑ ชิ้นที่ 3 
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ภาพที่ 13 ภาพขยายผลงานกํอนวิทยานิพนธ๑ ชิ้นที่ 3 

 
ภาพที่ 14 ภาพขยายผลงานกํอนวิทยานิพนธ๑ ชิ้นที่ 3 
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ภาพที่ 15 ภาพขยายผลงานกํอนวิทยานิพนธ๑ ชิ้นที่ 3 

 
ภาพที่ 16 ภาพขยายผลงานกํอนวิทยานิพนธ๑ ชิ้นที่ 3 
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ภาพที่ 17 ภาพขยายผลงานกํอนวิทยานิพนธ๑ ชิ้นที่ 3 

 
ภาพที่ 18 ภาพขยายผลงานกํอนวิทยานิพนธ๑ ชิ้นที่ 3 
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ตารางที่  3 ตารางพัฒนาผลงานกํอนวิทยานิพนธ๑ 

ภาพผลงาน 

ชิ้นที่ 1 ชิ้นที่ 2 ชิ้นที่ 3 

 
 

 

แนวความคิด 

มือ คืออวัยวะคูํที่มี
ความสําคญัตํอราํงกายใน
การหยิบ จับ สิ่งของตํางๆ 
แฝดก็เปรียบเสมือนมือหน่ึง
คูํ ท่ีมีชีวิตคูํกันคอย
ประคับประคองชํวยเหลือ
กัน และเคียงข๎างกัน  

ข๎าพเจ๎า และน๎องสาวฝา
แ ฝ ด  ช่ื น ช อ บ ใ น สิ่ ง
เดียวกัน คือ ดอกไม๎ จึง
นํามาเป็นแรงบันดาลใจ 
โดยข๎าพเจ๎าและน๎องสาว
ฝ า แ ฝ ด ไ ด๎ รํ ว ม กั น
สร๎ า ง ส ร รค๑ ด อก ไม๎ ที่
แสดงถึงความเป็นตนเอง 
ตามความถนั ด  และ
ความชอบของตนเอง 

ผลงานช้ินนี้มีแนวคิดมาก
จากของใช๎ใน
ชีวิตประจําวันท่ีมี
เหมือนกันของคูํแฝด โดยมี
การใช๎วัสดุที่บํงบอกถึง
ความชอบ ความผูกพัน 
ระหวํางพี่น๎องฝาแฝดแฝด 

ช่วงเวลา 
ผลงานกํอนวิทยานิพนธ๑ ปี 

พ.ศ. 2560 
ผลงานกํอนวิทยานิพนธ๑ 

ปี พ.ศ. 2560 
ผลงานกํอนวิทยานิพนธ๑ 

ปี พ.ศ. 2560 

ข้อเสนอแนะ 
ในการพัฒนา

ผลงาน 

1. ผลงานไมํแสดงความตําง
ระหวํางคูํแฝด  
2. ควรให๎คูํแฝดมามสีํวนรํวม
ในผลงาน 

ผัก ผลไมส๎ดที่นํามา
แกะสลัก ไมํมคีวาม
คงทน เหี่ยวเฉาไปตาม
กาลเวลา ไมสํามารถเก็บ
ไว๎ได๎นาน 

1. เส๎นก๐วยเตีย๋วท่ีนํามา
สานเป็นช้ินงาน ไมมํีความ
คงทน มีความกรอบ และ
แตกหัก 
2. คูํแฝดไมํสามารถรํวม
สร๎างสรรค๑ผลงานได ๎

การพัฒนา 

เปลี่ยนวสัดุในการ
สร๎างสรรค๑ เพื่อให๎เห็นถึง
ความตํางระหวํางคูํแฝด 

เลือกใช๎วัสดุที่เป็นของ
แห๎ง หรือมีการแปรรูป
แล๎ว มาสร๎างสรรค๑
ผลงาน 

1. ควรเลือกวัสดุที่มีความ
คงทนถาวร และเสียหายได๎
ยาก 
2. หาวิธีใช๎สัญญะที่บํงบอก
ถึงน๎องสาวคูํแฝด โดยไมํ
ต๎องมีสํวนรํวมในขั้นตอน
การสร๎างสรรค๑  
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 จากการที่ข๎าพเจ๎า มีน๎องสาวคูํแฝดที่มีความเหมือนกันของรูปลักษณ๑ภายนอก และผู๎อ่ืนมักจะ

เข๎าใจผิดเสมอวํา ข๎าพเจ๎าและน๎องสาวตูํแฝด จะมีความคิด และความชอบเหมือนกัน จึงเกิดเป็นแรง

บันดาลใจในการสร๎างสรรค๑ผลงาน เพ่ือแสดงความแตกตํางภายในจิตใจที่ซํอนอยูํภายใต๎ความ

เหมือนกันของรูปลักษณ๑ภายนอก ในรูปแบบศิลปะการจัดวาง เทคนิคสื่อผสม 

 วิธีการดําเนินงานวิทยานิพนธ๑ชุด ความเหมือนที่ไมํเหมือน เริ่มจากการรวบรวมข๎อมูลจาก

เอกสาร ได๎แกํ ความหมาย และลักษณะของแฝด ความหมายของสุนทรียศาสตร๑ ความหมายของ

เครื่องปั้นดินเผา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับบุคลิกภาพ และความแตกตํางระหวํางบุคคล อิทธิพลที่

ได๎รับสิ่งตํางๆ เชํน อิทธิพลจากศิลปิน อิทธิพลจากสิ่งแวดล๎อม และอิทธิพลจากประสบการณ๑ 

 จากการรวบรวม และวิเคราะห๑ข๎อมูล เกิดเป็นผลงานวิทยานิพนธ๑ความเหมือนที่ไมํเหมือน ใน

รูปแบบศิลปะการจัดวาง เทคนิคสื่อผสมจํานวน 3 ชุด ได๎แกํ ปาทํองโก๐ รองเท๎า และหมวก 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ “ความเหมือนที่ไม่เหมือน” ชุดที่ 1 ปาท่องโก๋ 

 

ภาพที่ 19 ผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน (The Different of Similarity)” 

 

ภาพที่ 20ภาพขยายผลงานวิทยานิพนธ๑ ความเหมือนที่ไมํเหมือน ชุดที่ 1 ปาทํองโก๐ 
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ภาพที่ 21 ภาพขยายผลงานวิทยานิพนธ๑ ความเหมือนที่ไมํเหมือน ชุดที่ 1 ปาทํองโก๐ 

 

ภาพที่ 22 ภาพขยายผลงานวิทยานิพนธ๑ ความเหมือนที่ไมํเหมือน ชุดที่ 1 ปาทํองโก๐ 
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ภาพที่ 23 ภาพขยายผลงานวิทยานิพนธ๑ ความเหมือนที่ไมํเหมือน ชุดที่ 1 ปาทํองโก๐ 

 

ภาพที่ 24 ภาพขยายผลงานวิทยานิพนธ๑ ความเหมือนที่ไมํเหมือน ชุดที่ 1 ปาทํองโก๐ 

ขนาด แปรผันตามสถานที่ 

เทคนิค เครื่องปั้นดินเผา ปูนปลาสเตอร๑ ผ๎าลินิน ผ๎าสักหลาด ใยสังเคราะห๑ ด๎าย 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ “ความเหมือนที่ไม่เหมือน” ชุดที่ 2 รองเท้า 

 

ภาพที่ 25 ภาพขยายผลงานผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน” ชุดที่ 2 รองเท๎า 

 

 

ภาพที่ 26 ภาพขยายผลงานผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน” ชุดที่ 2 รองเท๎า 

 



  45 

 

ภาพที่ 27 ภาพขยายผลงานผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน” ชุดที่ 2 รองเท๎า 

 

ภาพที่ 28 ภาพขยายผลงานผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน” ชุดที่ 2 รองเท๎า 
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ภาพที่ 29 ภาพขยายผลงานผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน” ชุดที่ 2 รองเท๎า 

 

ภาพที่ 30 ภาพขยายผลงานผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน” ชุดที่ 2 รองเท๎า 
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ภาพที่ 31ภาพขยายผลงานผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน” ชุดที่ 2 รองเท๎า 

 

ภาพที่ 32 ภาพขยายผลงานผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน” ชุดที่ 2 รองเท๎า 

ขนาด แปรผันตามสถานที่ 

เทคนิค ปูนปลาสเตอร๑ ผ๎าลินิน  สบูํ ผ๎าสักหลาด ใยสังเคราะห๑ ด๎าย 
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ผลงานวิทยานิพนธ์ “ความเหมือนที่ไม่เหมือน” ชุด หมวก 

 

ภาพที่ 33 ภาพขยายผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน” ชุด หมวก 

 

 

ภาพที่ 34 ภาพขยายผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน” ชุด หมวก 
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ภาพที่ 35 ภาพขยายผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน” ชุด หมวก 

 

ภาพที่ 36 ภาพขยายผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน” ชุด หมวก 
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ภาพที่ 37 ภาพขยายผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน” ชุด หมวก 

 

ภาพที่ 38 ภาพขยายผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน” ชุด หมวก 
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ภาพที่ 39 ภาพขยายผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน” ชุด หมวก 

 

ภาพที่ 40 ภาพขยายผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน” ชุด หมวก 
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ภาพที่ 41 ภาพขยายผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน” ชุด หมวก 

 

ภาพที่ 42 ภาพขยายผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน” ชุด หมวก 

ขนาด แปรผันตามสถานที่ 

เทคนิค เครื่องปั้นดินเผา ลวดอะลูมิเนียม กระดาษ ด๎ายกระดาษ 
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3.4 รายละเอียดของระยะเวลาในการด าเนนิงาน 

ตารางที่  4 ตารางแสดงรายละเอียดของระยะเวลาในการดําเนินงาน 
เดือน รายละเอียดของการดําเนินงาน 

มกราคม   2561 เสนอหัวข๎อในการสร๎างสรรค๑วิทยานิพนธ๑ แนวคิด และแรงบันดาลใจใน
การสร๎างสรรค๑ผลงาน กับคณะกรรมการ และอาจารย๑ที่ปรึกษา 

กุมภาพันธ๑ 2561 เสนอแบบรํางผลงานชิ้นที่ 1 กับคณะกรรมการ และอาจารย๑ที่ปรึกษา 
และปฏิบัติงานชิ้นที่ 1 

มีนาคม     2561 เสนอแบบรํางผลงานชิ้นที่ 2 กับคณะกรรมการ และอาจารย๑ที่ปรึกษา 
และปฏิบัติงานชิ้นที่ 2 

เมษายน    2561 เสนอแบบรํางผลงานชิ้นที่ 3 กับคณะกรรมการ และอาจารย๑ที่ปรึกษา 
และปฏิบัติงานชิ้นที่ 3 

พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการ และอาจารย๑ที่ปรึกษา คัดเลือกผลงานเพ่ือใช๎ในการจัด
นิทรรศการ 

มิถุนายน   2561 การแสดงนิทรรศการ 8th ณ หอศิลป์กรุงไทย กรุงเทพมหานคร 
 

3.5 วัสดุ อุปกรณ์ในการด าเนินงาน 

3.5.1 วัสด ุ

3.5.1.1  ดินVCB และดินPBA  3.5.1.7  ผ๎าลินิน      

3.5.1.2  น้ําเคลือบ   3.5.1.8  ด๎ายผ๎า 

3.5.1.3 สีใต๎เคลือบ   3.5.1.9  กระดาษ 

3.5.1.4 ปูนปลาสเตอร๑   3.5.1.10 ด๎ายกระดาษ  

3.5.1.5 สบูํ     3.5.1.11  ลวดอะลูมิเนียม 

3.5.1.6  ผ๎าสักหลาด   3.5.1.12  เชื้อเพลิงในการเผาผลงาน 
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3.5.2 อุปกรณ๑ 

3.5.2.1 คอมพิวเตอร๑ และอุปกรณ๑ตํอพํวง  3.5.2.5 คีมตัดลวด

3.5.2.2 โปรแกรมคอมพิวเตอร๑สําเร็จรูป   3.5.2.6 กระป๋องน้ํา 

3.5.2.2.1 Adobe Photoshop   

3.5.2.2.2 Microsoft Word 

3.5.2.3 ใบเลื่อยเหล็ก     3.5.2.7 เหยือก 

3.5.2.4 อุปกรณ๑ถํายภาพ    3.5.2.8 กรรไกร 

3.6 เทคนิค ขั้นตอน กระบวนการทํางาน 

การสร๎างสรรค๑ผลงานชุดที่ 1 ชื่อ “ปาทํองโก๐” 

หลังจากวิเคราะห๑ข๎อมูล เกิดเป็นแนวคิด รูปแบบแล๎ว ก็เริ่มกระบวนการสร๎างแบบ

รําง 2 มิติ เพ่ือให๎ได๎ภาพรวมของผลงาน และการจัดวาง โดยผลงานชุดปาทํองโก๐นี้ แบํง

กระบวนการทํางานออกเป็น 2 เทคนิค คือ เครื่องเคลือบดินเผา และผ๎า โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 

ภาพที่ 43 แบบรําง 2 มิติ ผลงานชุดที่ 1 ชื่อ “ปาทํองโก๐” 

ปาทํองโก๐ เทคนิค เครื่องเคลือบดินเผา เริ่มต๎นจากการนําปาทํองโก๐มามาถอดพิมพ๑ 

ให๎เป็นแมํพิมพ๑ปูนปลาสเตอร๑ จากนั้นตากให๎แห๎งสนิท นําน้ําสลิปดิน PBA มาเทหลํอแบบ

กลวงในแมํพิมพ๑ปูนปลาสเตอร๑ เมื่อดินเริ่มแห๎ง นําชิ้นงานดินออกมาจากพิมพ๑ปูนปลาสเตอร๑ 

ตากให๎แห๎งสนิทอีกครั้งด๎วยลมธรรมชาติ และนําเข๎าเผาในอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
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ภาพที่ 44 พิมพ๑ต๎นแบบชิ้นงาน 

 

ภาพที่ 45 ภาพชิ้นงาน “ปาทํองโก๐” 
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การทําสีชิ้นงาน นําชิ้นงานปาทํองโก๐ที่ผํานการเผาในอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

มาพํนสีใต๎เคลือบ และน้ําเคลือบด๎วยแอร๑บลัช นําเข๎าเผาอีกครั้งในอุณหภูมิ 1230 องศา

เซลเซียส ในระบบรีดักชั่น 

 

ภาพที่ 46 ภาพชิ้นงาน “ปาทํองโก๐” 

 

ภาพที่ 47 ภาพชิ้นงาน “ปาทํองโก๐” 
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ปาทํองโก๐ เทคนิค ผ๎า เริ่มจากการวาดต๎นแบบปาทํองโก๐ให๎ได๎ขนาด และสัดสํวน

เทํากับปาทํองโก๐ เทคนิคเครื่องปั้นดินเผา จากนั้นนํามาคัดลอกลงบนผ๎า ตัดผ๎าตามแบบที่

คัดลอก และนํามาเย็บประกอบ เหลือชํองไว๎เล็กน๎อยสําหรับใสํใยสังเคราะห๑ นําใยสังเคราะห๑

มาใสํในผ๎าให๎แนํน จัดทรงให๎สวยงาม และเย็บปิดทับให๎เรียบร๎อย 

 

ภาพที่ 48 ภาพชิ้นงาน “ปาทํองโก๐” 

เมื่อได๎ผลงานที่สมบูรณ๑ท้ังสองเทคนิคแล๎ว นํามาจัดวางให๎เข๎ากับอุปกรณ๑เพ่ิมเติมที่

นํามาติดตั้ง ได๎แกํ ชุดโต๏ะ เก๎าอ้ี จานรอง แก๎ว และรูปภาพ เพ่ือจําลองโต๏ะอาหารเช๎าของ

ข๎าพเจ๎า และน๎องสาวคูํแฝด 

 

ภาพที่ 49 ภาพผลงานปาทํองโก๐ 
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การสร้างสรรค์ผลงานชุดที่ 2 ชื่อ “รองเท้า” 

ผลงานชุด รองเท๎า เริ่มต๎นจากการสร๎างแบบรําง 2 มิติ โดยผลงานนี้มี

กระบวนการทํางาน 2 เทคนิค คือ เทคนิคปูนปลาสเตอร๑ และเทคนิคผ๎าสักหลาด 

โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 50 ภาพผลงานแบบรําง 2 มิติ ผลงานชุด “รองเท๎า” 
รองเท๎า เทคนิคปูนปลาสเตอร๑ เทคนิคนี้เริ่มจากการนํารองเท๎ามาถอดพิมพ๑

เป็นแมํพิมพ๑ปูนปลาสเตอร๑ เพ่ือทําพิมพ๑แบบทุบ จากนั้นนําปูนปลาสเตอร๑เทกลับไป

ในแมํพิมพ๑อีกครั้งหนึ่ง เพ่ือให๎ได๎ชิ้นงานปูนปลาสเตอร๑ เมื่อได๎ชิ้นงานปูนปลาสเตอร๑

แล๎ว นํามาตกแตํง ซํอมแซมสํวนที่สึกหรอให๎สมบูรณ๑ ตากให๎แห๎งสนิท และใช๎แปรง

ทาชิ้นงานด๎วยน้ําสบูํ แล๎วเช็ดออก ทําซ้ํา 3-4 ครั้งเพ่ือเป็นการเคลือบชิ้นงาน 
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ภาพที่ 51 ภาพพิมพ๑ต๎นแบบรองเท๎า 

รองเท๎า เทคนิค ผ๎าสักหลาด เริ่มจากการวาดต๎นแบบรองเท๎าลงบน

กระดาษตามสัดสํวนจริง นํามาคัดลอกลงบนผ๎าสักหลาด และตัดผ๎าตามต๎นแบบที่

คัดลอกไว๎ จากนั้นนําชิ้นสํวนผ๎าที่ตัดไว๎มาเย็บประกอบเข๎าด๎วยกันเป็นชิ้นงาน 

ตกแตํงลายละเอียดเพ่ิมเติม โดยการตัดผ๎าสักหลาดเป็นชิ้นเล็ก เย็บทับลงบนชิ้นงาน

เพ่ือให๎เกิดเป็นมิติ สมจริง 

 

ภาพที่ 52 ภาพที่ 53ภาพชิ้นงานรองเท๎า 
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ภาพที่ 54 ภาพที่ 52ภาพชิ้นงานรองเท๎า 

นําผลงานรองเท๎า เทคนิคปูนปลาสเตอร๑ และเทคนิคผ๎าสักหลาด ที่เสร็จ

สมบูรณ๑แล๎ว มาจัดวางรํวมกับอุปกรณ๑เพ่ิมเติมในการติดตั้ง คือ ชั้นวางรองเท๎า แบบ

ติดผนัง 

การสร้างสรรค์ผลงานชุดที่ 3 ชื่อ “หมวก” 

ผลงานชุด หมวก เริ่มต๎นจากการศึกษารูปแบบการตัดเย็บหมวกทรงตํางๆ 

หลังจากได๎ทรงที่เหมาะสมกับแนวคิด และผลงานแล๎ว จึงนํามาทําเป็นแบบรําง 2 

มิติ โดยมีกระบวนการทํางาน 2 เทคนิค คือ เทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา และเทคนิค

กระดาษ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
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ภาพที่ 55 ภาพแบบรําง 2 มิติ ผลงานชุด “หมวก” 
หมวก เทคนิคเครื่องปั้นดินเผา เริ่มจากการหลํอน้ําดินPBA ให๎เป็นแผํน

ขนาดใหญํ เมื่อดินเริ่มแห๎ง ใช๎ใบเลื่อยตัดให๎เป็นชิ้นสํวนขนาดตํางๆ และเจาะรู

สําหรับการเย็บประกอบชิ้นงาน ตากจนแห๎งสนิท นําเข๎าเผาที่อุณหภูมิ 800 องศา

เซลเซียส 

 

ภาพที่ 56 ภาพสํวนประกอบของชิ้นงานหมวก 

นําดินที่ผํานการเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส มาวาด

ลวดลายด๎วยพูํกัน โดยใช๎สีใต๎เคลือบ สีน้ําเงิน เคลือบผลงานด๎วยน้ําเคลือบ 

และนําเข๎าเผาในอุณหภูมิ 1230 องศาเซลเซียส ในระบบรีดักชั่น 
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ภาพที่ 57 ภาพสํวนประกอบของชิ้นงานหมวก 

 นําชิ้นงานที่ได๎มาเย็บประกอบเข๎าด๎วยกันให๎แนํนด๎วยลวดอะลูมิเนียม จัด

ทรงของชิ้นงานให๎สวยงาม ได๎สัดสํวน รอการติดตั้ง 

 

ภาพที่ 58 ภาพการประกอบชิ้นงานหมวก 
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ภาพที่ 59 ภาพการประกอบชิ้นงานหมวก 

 

ภาพที่ 60 ภาพการประกอบชิ้นงานหมวก 
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หมวก เทคนิคกระดาษ เริ่มจากการนําถ๎วยกระดาษมาตัดเป็นชิ้น

หลากหลายขนาด และเจาะรูไว๎สําหรับการเย็บประกอบ นําด๎ายกระดาษมาร๎อย 

เย็บประกอบชิ้นสํวนทั้งหมดเข๎าด๎วยกันให๎เป็นรูปทรงของหมวก 

 

ภาพที่ 61 ภาพการประกอบชิ้นงานหมวก 
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ภาพที่ 62 ภาพชิ้นงานหมวก 

นําผลงานหมวก เทคนิคเครื่องปั้นดินเผา และเทคนิคกระดาษ มาจัดวาง

รํวมกัน โดยมีอุปกรณ๑เพ่ิมเติมในการติดตั้ง คือ ที่แขวนหมวกแบบติดผนัง 

 

 

 

 

 

(ปป) 
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บทที่ 4 

ผลการสังเคราะห์การสร้างสรรค ์

ผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน (The Different of Similarity)” มี

จุดมุํงหมายในการแสดงความตํางภายในจิตใจของพ่ีน๎องฝาแฝด โดยมีการถํายทอดเรื่องราวความตําง

ในแตํละด๎าน เพ่ือแสดงถึงความตํางภายในจิตใจ ที่ไมํสามารถรับรู๎ได๎จากรูปลักษณ๑ภายนอก และ

เพ่ือให๎สังคมได๎ทําความเข๎าใจเกี่ยวกับความเป็นแฝดอยํางถูกต๎อง  ผํานผลงานศิลปะการจัดวาง 

(Installation Art) โดยใช๎เทคนิคสื่อผสม ได๎แกํ ปูนปลาสเตอร๑ ลวดอะลูมิเนียม ผ๎าสักหลาด ด๎าย เข็ม 

กระดาษ ด๎ายกระดาษ และ เครื่องเคลือบดินเผา ผลงานมีการใช๎วัสดุตํางกัน เพ่ือเป็นการแสดงสัญญะ

ที่บํงบอกถึงความเหมือนที่ไมํเหมือน  

หลังจากขั้นตอนการสร๎างสรรค๑ผลงาน ได๎ผลการวิเคราะห๑การสร๎างสรรค๑โดยทฤษฏีทาง

ทัศนศิลป์ โดยมีหลักการดังตํอไปนี้ 

1. วิเคราะห๑พัฒนาการด๎านแนวความคิด 

2. วิเคราะห๑พัฒนาการด๎านขั้นตอน และกระบวนการสร๎างสรรค๑ 

3. วิเคราะห๑พัฒนาการด๎านรูปแบบ และทักษะการแสดงออก 

4. วิเคราะห๑พัฒนาการด๎านเทคนิค การใช๎วัสดุอุปกรณ๑ 

5. ตารางวิเคราะห๑เคราะห๑ผลงาน 

5.1. ตารางวิเคราะห๑รูปทรงกับที่วําง 

5.2. ตารางวิเคราะห๑เนื้อหาในการสร๎างสรรค๑ 

5.3. ตารางวิเคราะห๑ผลของการจัดนิทรรศการ 
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4.1 วิเคราะห์พัฒนาการด้านแนวความคิด 

ผลงานวิทยานิพนธ๑ชุด ความเหมือนที่ไมํเหมือน ประกอบด๎วยผลงานศิลปะการจัดวาง 

(Installation Art) เทคนิค สื่อผสม จํานวน 3 ชุด ได๎แกํ ปาทํองโก๐ รองเท๎า และหมวก โดยเริ่มจาก

การหาแรงบันดาลใจ แนวความคิด และสร๎างสรรค๑ออกมาเป็นผลงาน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 วิเคราะห์พัฒนาการด้านขั้นตอน และกระบวนการสร้างสรรค์ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ความเหมือนที่ไม่เหมือน ชุดที่ 1 ปาท่องโก๋ 

ลักษณะทางกายภาพ 

 ผลงานชุดที่ 1 “ปาทํองโก๐” เกิดจากการจําลองอาหารเช๎าของข๎าพเจ๎า และน๎องสาวฝาแฝด

เป็นรูปทรงสามมิติคือ ปาทํองโก๐และน้ําเต๎าหู๎ 2 ชุด ที่ใช๎วัสดุแตกตํางกัน ได๎แกํ ชุดปาทํองโก๐ และน้ํา

เต๎าหู๎ที่เป็นเครื่องเคลือบดินเผา และชุดปาทํองโก๐ และน้ําเต๎าหู๎ที่เป็นผ๎า นํามาจัดวางบนโต๏ะ 1 ตัว 

และเก๎าอ้ี 2 ตัว เป็นมุมที่ใช๎รับประทานอาหารเช๎าของคูํแฝด  

แรงบันดาลใจ 

 ความเหมือนกันของแฝดแท๎ ที่มีรูปรํางหน๎าตาเหมือนกัน เพศเดียวกัน ไมํได๎หมายความวํา 

ความคิด ความชอบ บุคลิกภาพจะเหมือนกันเสมอไป แตํละคนจะมีเอกลักษณ๑เฉพาะตน มี

บุคลิกภาพ และความแตกตํางระหวํางบุคคล ภายในความเหมือนกันของรูปลักษณ๑ภายนอก 

แนวความคิด 

 วิทยานิพนธ๑นี้แสดงให๎เห็นถึงความเป็นจริงของคูํแฝดจากประสบการณ๑ตรงของข๎าพเจ๎า ใน

ฐานะที่ตนเองมีคูํแฝดที่มีความเหมือนกันของรูปลักษณ๑ภายนอก แตํแท๎จริงแล๎ว มีความคิ ด 

ความชอบซึ่งเป็นสิ่งที่อยูํภายในจิตใจ ซึ่งไมํสามารถมองเห็นได๎ด๎วยตาที่มีความแตกตํางกัน โดย

ผลงานวิทยานิพนธ๑ชุดนี้จะนําเสนอเรื่องราวในชีวิตประจําวันของแฝด ในเรื่องราวเดียวกัน แตํจะมี

การนําเสนอในเทคนิคที่แตกตํางกัน 
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ลักษณะด้านเนื้อหา 

ปาทํองโก๐เป็นอาหารเช๎าที่ข๎าพเจ๎า และน๎องสาวคูํแฝดชื่นชอบ วิธีรับประทานปาทํองโก๐ของ

ข๎าพเจ๎าและน๎องสาวคูํแฝด คือ การแบํงครึ่งกันในทุกๆชิ้นที่รับประทาน จากความประทับใจในความ

ทรงจํานี้ จึงเป็นที่มาของแนวคิดในการสร๎างสรรค๑ผลงานชุดปาทํองโก๐ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ความเหมือนที่ไม่เหมือน ชุดที่ 2 รองเท้า 

ลักษณะทางกายภาพ 

ผลงานชุดที่ 2 “รองเท๎า” เป็นผลงานสามมิติของรองเท๎าลําลอง 2 คูํ และรองเท๎าผ๎าใบสองคูํ 

ซึ่งเป็นการจําลองมาจากรองเท๎าของข๎าพเจ๎า และน๎องสาวฝาแฝด  สวมใสํเป็นประจําในชีวิตประจําวัน 

สัดสํวนเทําขนาดจริง โดยวัสดุที่ใช๎ในการทํารองเท๎านั้น จะเป็นแบํงสองชนิดด๎วยกัน คือ รองเท๎าที่ทํา

จากปูนปลาสเตอร๑ และรองเท๎าท่ีทํามาจากผ๎าสักหลาด 

ลักษณะด้านเนื้อหา 

 ผลงานชุดที่ 2 “รองเท๎า” รองเท๎าเป็นสิ่งที่ใช๎สวมใสํเพ่ือการก๎าวเดิน รองเท๎าแตํละคูํยํอมมีทั้ง

เหมือน และตํางปะปนกันไป รองเท๎าของข๎าพเจ๎า และน๎องสาวคูํแฝดมีความเหมือนกันของลักษณะ

ภายนอก แตํมีความแตกตํางกันที่รองเท๎าของเราสองคนนั้น ใสํไปทําสิ่งใดมาบ๎างในแตํละวัน 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ความเหมือนที่ไม่เหมือน ชุดที่ 3 หมวก 

ลักษณะทางกายภาพ 

 ผลงานชุดที่ 3 “หมวก” เป็นผลงานสามมิติของหมวกผู๎หญิงสองใบ ที่มีรูปทรงเดียวกัน แตํใช๎

วัสดุตํางกัน หมวกใบแรกใช๎วัสดุเครื่องปั้นดินเผาชิ้นเล็กๆที่มีการเขียนลวดลายด๎วยสีใต๎เคลือบสีน้ําเงิน 

มาประกอบเข๎าด๎วยกันเป็นหมวกใบใหญํโดยใช๎ลวดอะลูมิเนียมเป็นวัสดุในการผูก ร๎อย ชิ้นสํวนเล็กๆ

เข๎าด๎วยกัน 

หมวกใบที่สอง เป็นหมวกท่ีเกิดจากการนําถ๎วยกระดาษที่ใช๎เป็นภาชนะในการใสํเครื่องดื่มมา

ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ และนํามาประกอบเข๎าด๎วยกันเป็นหมวกใบใหญํ โดยมีการใช๎ด๎ายกระดาษเป็นวัสดุใน

การผูก ร๎อย ชิ้นสํวนเข๎าด๎วยกัน 
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ลักษณะด้านเนื้อหา 

ผลงานชุดที่ 3 หมวกในเชิงจิตวิทยาเป็นสัญลักษณ๑ที่แสดงถึงความคิด ผลงานหมวกสองใบนี้ก็

เชํนกัน เป็นสิ่งแสดงถึงความคิดของข๎าพเจ๎า และน๎องสาวฝาแฝดที่มีคามแตกตํางกัน โดยใช๎สัญญะ

ของวัสดุที่ใช๎ในการสร๎างสรรค๑ เป็นสิ่งแสดงถึงความตํางกันของคูํแฝด 

4.3 วิเคราะห์พัฒนาการด้านรูปแบบ และทักษะการแสดงออก 

ผลงานวิทยานิพนธ๑ชุด ความเหมือนที่ไมํเหมือน ทั้งสามชิ้น มีรูปแบบ และทักษะการแสดงออกตาม

หลักการขององค๑ประกอบศิลป์ และทัศนธาตุ ดังนี้ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ความเหมือนที่ไม่เหมือน ชุดที่ 1 ปาท่องโก๋ 

วิเคราะห์ทัศนธาตุ 

เส้น (Line) มีการใช๎เส๎นโค๎ง และเส๎นลักษณะอ่ืนๆ ทั้งในสํวนของชิ้นงานปาทํองโก๐ 

และอุปกรณ๑เพ่ิมเติมในการจัดวางผลงาน 

รูปร่าง (Shape) และ รูปทรง (Form) รูปรําง และรูปทรงที่ใช๎ในผลงานชุด 

ปาทํองโก๐มีการใช๎รูปรํางรูปทรงจากธรรมชาติ เรขาคณิต และแบบอิสระ 

สี (Color) ในผลงานชุด ปาทํองโก๐ เป็นสีที่เกิดจากการสร๎างสรรค๑ขึ้นใหมํ สีวรรณะ

ร๎อนที่ใช๎ คือ สีส๎ม เพ่ือให๎เกิดความรู๎สึกถึงความอบอํุนของบรรยากาศการทานอาหารรํวมกัน

ของคูํแฝด 

แสงเงา (Light and Shadow) เป็นแสงที่มนุษย๑ประดิษฐ๑ขึ้น ได๎แกํ แสงไฟฟ้าที่ใช๎

ในการจัดวางผลงาน 

พื้นผิว (Texture) พ้ืนผิวในผลงานที่ทั้งพ้ืนผิวที่เกิดจากธรรมชาติของปาทํองโก๐ 

พ้ืนผิวที่เรียบ และมันวาวของเครื่องปั้นดินเผา และพ้ืนผิวนุํมของผ๎าที่นํามาตัดเย็บเป็น

ปาทํองโก๐ 
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วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ 

เอกภาพ (Unity) มีเอกภาพแบบประสานกัน มีการกลมกลืนเข๎าหากันของเส๎น

รูปรําง รูปทรง สี แสงเงา 

ดุลยภาพ (Balance) ผลงานชุด ปาทํองโก๐ มีดุลยภาพแบบ 2 ข๎างเทํากัน มีการจัด

วางผลงานให๎มีขนาด สัดสํวน และมีรูปแบบเหมือนกัน คล๎ายกัน 

ความกลมกลืน (Harmony) ผลงานมีความกลมกลืนกันของรูปรําง รูปทรง เนื้อหา

เรื่องราว และวรรณะของสีในผลงาน 

ความขัดแย้ง (Contrast) มีความขัดแย๎งกันของพ้ืนผิวหยาบ ละเอียดของชิ้นงาน

ปาทํองโก๐ และความแข็ง นุํมของวัสดุ 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ความเหมือนที่ไม่เหมือน ชุดที่ 2 รองเท้า 

วิเคราะห์ทัศนธาตุ 

เส้น (Line) มีการใช๎เส๎นโค๎ง และเส๎นตรง ทั้งในสํวนของชิ้นงานรองเท๎า และอุปกรณ๑เพ่ิมเติม

ในการจัดวางผลงาน 

รูปร่าง (Shape) และ รูปทรง (Form) รูปรําง และรูปทรงที่ใช๎ในผลงานชุด รองเท๎ามีการ

ใช๎รูปรํางรูปทรงแบบอิสระ 

สี (Color) ในผลงานชุด รองเท๎า เป็นสีที่เกิดจากตัววัสดุ ได๎แกํ ปูนปลาสเตอร๑ และผ๎า

สักหลาด 

แสงเงา (Light and Shadow) เป็นแสงที่มนุษย๑ประดิษฐ๑ขึ้น ได๎แกํ แสงไฟฟ้าที่ใช๎ในการจัด

วางผลงาน 

พื้นผิว (Texture) พ้ืนผิวในผลงานที่ทั้งพ้ืนผิวที่เกิดจากธรรมชาติของรองเท๎า พ้ืนผิวที่เรียบ 

และมันวาวของปูนปลาสเตอร๑ และพ้ืนผิวนุํมของผ๎าที่นํามาตัดเย็บเป็นรองเท๎า  
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วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ 

เอกภาพ (Unity) มีเอกภาพแบบประสานกัน มีการกลมกลืนเข๎าหากันของเส๎นรูปรําง 

รูปทรง สี แสงเงา 

ดุลยภาพ (Balance) ผลงานชุด รองเท๎า มีดุลยภาพแบบ 2 ข๎างเทํากัน มีการจัดวางผลงาน

ให๎มีขนาด สัดสํวน และมีรูปแบบเหมือนกัน คล๎ายกัน 

ความกลมกลืน (Harmony) ผลงานมีความกลมกลืนกันของรูปรําง รูปทรง เนื้อหาเรื่องราว 

และสีในผลงาน 

ความขัดแย้ง (Contrast) มีความขัดแย๎งกันของพ้ืนผิวหยาบ ละเอียดของชิ้นงานรองเท๎า 

และความแข็ง นุํมของวัสดุที่ใช๎ในการสร๎างสรรค๑ผลงาน 

ผลงานวิทยานิพนธ์ ความเหมือนที่ไม่เหมือน ชุดที่ 3 หมวก 

วิเคราะห์ทัศนธาตุ 

เส้น (Line) มีการใช๎เส๎นโค๎ง และเส๎นลักษณะอ่ืนๆ ในชิ้นงานหมวก และลวดลายของหมวก  

รูปร่าง (Shape) และ รูปทรง (Form) รูปรําง และรูปทรงที่ใช๎ในผลงานชุด หมวก มีการใช๎

รูปรํางรูปทรงจากธรรมชาติ เรขาคณิต และแบบอิสระ 

สี (Color) ในผลงานชุด หมวก เป็นสีที่เกิดจากการสร๎างสรรค๑ขึ้นใหมํ สีวรรณะเย็นที่ใช๎ คือ 

สีน้ําเงิน เพ่ือให๎รู๎สึกถึงมิตรภาพ และความไว๎เนื้อเชื่อใจกันระหวํางพี่น๎องฝาแฝด 

แสงเงา (Light and Shadow) เป็นแสงที่มนุษย๑ประดิษฐ๑ขึ้น ได๎แกํ แสงไฟฟ้าที่ใช๎ในการจัด

วางผลงาน 

พื้นผิว (Texture) มีพ้ืนผิวที่เรียบ และมันวาวของเทคนิคเครื่องปั้นดินเผา และแก๎วกระดาษ 
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วิเคราะห์องค์ประกอบศิลป์ 

เอกภาพ (Unity) มีเอกภาพแบบประสานกัน มีการกลมกลืนเข๎าหากันของเส๎นรูปรําง 

รูปทรง สี แสงเงา 

ดุลยภาพ (Balance) ผลงานชุด หมวกมีดุลยภาพแบบ 2 ข๎างเทํากัน มีการจัดวางผลงานให๎

มีขนาด สัดสํวน และมีรูปแบบเหมือนกัน คล๎ายกัน 

ความกลมกลืน (Harmony) ผลงานมีความกลมกลืนกันของรูปรําง รูปทรง เนื้อหาเรื่องราว 

และวรรณะของสีในผลงาน 

ความขัดแย้ง (Contrast) มีความขัดแย๎งกันของวัสดุที่ใช๎ในการสร๎างสรรค๑ผลงาน ในเรื่อง

น้ําหนักระหวํางเครื่องปั้นดินเผา กระดาษ 

4.4 วิเคราะห์พัฒนาการด้านวิธีการ เทคนิค การใช้วัสดุอุปกรณ์ 

 การสร๎างสรรค๑ผลงานสื่อผสม ชุด ความเหมือนที่ไมํ เหมือน เกิดจาการที่ข๎าพเจ๎ามี

ประสบการณ๑ตรงจากการมีคูํแฝด และต๎องการแสดงความเป็นจริงเกี่ยวกับคูํแฝด ที่ไมํได๎เหมือนกันไป

เสียทุกอยําง แม๎รูปลักษณ๑ภายนอกจะเหมือนกัน คล๎ายคลึงกันมาก แท๎จริงแล๎วคูํแฝดแตํละคนล๎วนมี

ความเป็นปัจเจกบุคคลมีความชอบ ความคิด และบุคลิกภาพที่แตกตํางกัน 

 ผลงานวิทยานิพนธ๑ชุดนี้ เป็นการตีความสิ่งที่อยูํในใจ ที่ข๎าพเจ๎าต๎องการจะแสดงออกมาให๎

ผู๎ชมได๎เข๎าใจถึงการเป็นคูํแฝดที่แท๎จริง ผํานผลงานสื่อผสม จํานวน 3 ชุด 8 ชิ้น ซึ่งจะเป็นสิ่งที่บํงบอก

ถึงความเป็นจริงของแฝดคูํของข๎าพเจ๎าได๎ชัดเจนขึ้น โดยผลงานทั้ง 3 ชุด จะมีเทคนิค และวัสดุ

อุปกรณ๑ท่ีแตกตํางกัน ดังนี้ 

 4.4.1 เทคนิคการทําปูนปลาสเตอร๑ 

วัสดุ อุปกรณ๑ที่ใช๎ในการสร๎างสรรค๑ผลงาน เทคนิค ปูนปลาสเตอร๑ ได๎แกํ ปูน

ปลาสเตอร๑ น้ํา  ทํอPVC และกระป๋องสําหรับผสมปูน แผํนอะคริลิคสําหรับกั้นพิมพ๑ ใบเลื่อย 

และน้ําสบูํ  
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เทคนิคปูนปลาสเตอร๑นี้ใช๎ในวิธีการทําแมํพิมพ๑สําหรับขึ้นรูปชิ้นงาน ในกระบวนการ

ทําเครื่องปั้นดินเผา และประติมากรรม ในผลงานวิทยานิพนธ๑ ความเหมือนที่ไมํเหมือน ที่ใช๎

เทคนิคปูนปลาสเตอร๑ในการสร๎างสรรค๑ผลงาน ได๎แกํ ผลงานชุดที่ 1 ปาทํองโก๐ และผลงานชุด

ที่ 2 รองเท๎า 

4.4.2 เทคนิคการทําเครื่องปั้นดินเผา 

วัสดุ อุปกรณ๑ที่ใช๎ในการสร๎างสรรค๑ผลงานเทคนิค เครื่องปั้นดินเผา ได๎แกํ  ดิน น้ํา 

เหยือก ใบเลื่อย ฟองน้ํา สีใต๎เคลือบ กระป๋อง น้ําเคลือบ เตาสําหรับเผา และเชื้อเพลิง  

วิธีการทํางานเทคนิคนี้ คือ การนําดินมาขึ้นรูปเป็นชิ้นงาน และเผาในอุณหภูมิ  

800 – 1230 องศาเซลเซียส เพ่ือให๎เกิดความแกรํงของเนื้อดิน ลงสีและเคลือบเพ่ือให๎เกิด

ความมันวาว และลวดลายที่สวยงาม ใช๎ในการสร๎างสรรค๑ผลงานวิทยานิพนธ๑ ความเหมือนที่

ไมํเหมือน ในชุดที่ 1 ปาทํองโก๐ และชุดที่ 3 หมวก 

4.4.3 เทคนิคการทําประติมากรรมอํอนนุํม  

วัสดุ และอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการสร๎างสรรค๑ผลงานเทคนิคประติมากรรมนุํม ได๎แกํ ผ๎า

สักหลาด ผ๎าลินิน ใยสังเคราะห๑ ด๎าย เข็มเย็บผ๎า ดินสอเขียนแบบ และกรรไกร 

วิธีการทํางานในเทคนิคประติมากรรมนุํม คือ การสร๎างรูปทรง 3 มิติที่มีความ

นุํมนวล บางเบา เคลื่อนไหว ยืด หยุํน แปรเปลี่ยนรูปทรงได๎โดยการใช๎ผ๎า และใยสังเคราะห๑ 

ผลงานเทคนิคนี้ในกระบวนการสร๎างสรรค๑ ได๎แกํ ชุดที่ 1 ปาทํองโก๐ และชุดที่ 2 รองเท๎า 

4.4.4 เทคนิคกระดาษ 

วัสดุ และอุปกรณ๑ที่ใช๎ในเทคนิคกระดาษได๎แกํ ถ๎วยกระดาษ กรรไกร ตาไกํ ด๎าย 

และกระดาษ วิธีการทํางานของเทคนิคนี้ คือการนํากระดาษมาเย็บประกอบให๎เกิดเป็น

ผลงานสร๎างสรรค๑ ผลงานในวิทยานิพนธ๑ ความเหมือนที่ไมํเหมือน ที่ ใช๎เทคนิคกระดาษ คือ 

ผลงานชุดที่ 3 หมวก 
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ตารางวิเคราะห์ผลงาน 
 ตารางที่  5 ตารางวิเคราะห๑รูปทรงกับท่ีวําง 

ผลงาน ผลการวิเคราะห๑รูปทรงกับท่ีวําง 

 

 

 สีขาว คือ รูปทรงของผลงาน 

 สีแดง คือ ปริมาตรของที่วํางในผลงาน 

 

 

 สีขาว คือ รูปทรงของผลงาน 

 สีแดง คือ ปริมาตรของที่วํางในผลงาน 

 

 

 สีขาว คือ รูปทรงของผลงาน 

 สีแดง คือ ปริมาตรของที่วํางในผลงาน 

 

 

 



  75 

ตารางที่  6 ตารางวิเคราะห๑เนื้อหาในการสร๎างสรรค๑ 
ผลงาน ผลการวิเคราะห๑เนื้อหาในการสร๎างสรรค๑ 

 

ผลงานชุดที่ 1 “ปาทํองโก๐” 

ปาทํองโก๐เป็นอาหารเช๎าที่ข๎าพเจ๎า และน๎องสาวคูํ

แฝดชื่นชอบ เป็นอาหารเช๎าที่เป็นเสมือนการเติม

พลังให๎กับรํางกาย เพ่ือไปทําสิ่งตํางๆตามหน๎าที่ 

และความชอบในแตํละวัน 

 

 

ผลงานชุดที่ 2 “รองเท๎า” 

รองเท๎า เป็นสิ่ งที่ ใช๎สวมใสํ เ พ่ือการก๎าวเดิน 

รองเท๎าแตํละคูํยํอมมีทั้งเหมือน และตํางปะปน

กันไป รองเท๎าของข๎าพเจ๎า และน๎องสาวคูํแฝดมี

ความเหมือนกันของลักษณะภายนอก แตํมีความ

แตกตํางกันที่รองเท๎าของเราสองคนนั้น ใสํไปทํา

สิ่งใดมาบ๎างในแตํละวัน 

 

ผลงานชุดที่ 3 “หมวก” 

หมวกในเชิ งจิตวิทยาเป็นสัญญะที่ แสดงถึ ง

ความคิด หมวกสองใบนี้ของข๎าพเจ๎า และน๎องสาว

คูํแฝดก็เชํนกัน เป็นสิ่งแสดงถึงความคิดของคูํแฝด

ที่มีคามแตกตํางกัน 
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ตารางที่  7 ตารางวิเคราะห๑ผลของการจัดนิทรรศการ 
ผลงาน ผลการวิเคราะห๑ของการจัดนิทรรศการ 

 

 

 

 

ผลงานวิทยานิพนธ๑ชุด ความเหมือนที่ ไมํ

เหมือน จํานวน 3 ชุด ที่นําไปจัดแสดง และ

อุปกรณ๑เพ่ิมเติมที่นําไปติดตั้ง มีการจัดวางที่

แปรผันตามสถานที่  ผลงานบางชิ้น เชํน 

ปาทํองโก๐ ผู๎ชมสามารถเข๎ามามีสํวนรํวมกับ

ผลงาน ได๎มีการนั่งจําลองการทานอาหารเช๎า 

แสงจากไฟฟ้ามีลักษณะกระจายไปได๎รอบ

ทิศทาง ทําให๎เกิดแสงที่ซับซ๎อน และมีเงาของ

ผลงานที่ไมํชัดเจน พ้ืนหลังของกําแพงที่ใช๎

ติดตั้งผลงานมีสีอํอน ทําให๎ผลงานบางชิ้นไมํ

โดดเดํน ภาพรวมของผลงาน และอุปกรณ๑

เพ่ิมเติม มีความดึงดูดผู๎ชมให๎มีสํวนรํวมกับ

ชิ้นงาน 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการสร้างสรรค์ 

 ผลงานวิทยานิพนธ๑ชุด “ความเหมือนที่ไมํเหมือน (The Different of Similarity)” มีความ

ต๎องการแสดงให๎เห็นถึงความตํางภายในจิตใจของคูํแฝดที่ซํอนอยูํภายใต๎ความเหมือนกันของรูปลักษณ๑

ภายนอก มีการศึกษารูปแบบการแสดงออก โดยการนําวัสดุ ได๎แกํ ปูนปลาสเตอร๑ ลวดอะลูมิเนียม ผ๎า

สักหลาด ด๎าย เข็ม ด๎ายกระดาษ เครื่องปั้นดินเผา และสบูํ มาใช๎เป็นสัญญะในการแสดงออกถึงความ

แตกตํางกันระหวํางพ่ีน๎องฝาแฝด และนํามาถํายทอดเป็นผลงานชุดเดียวกัน เรื่องเดียวกัน นําเสนอ

ด๎วยเทคนิคสื่อผสม ที่มีการใช๎วัสดุที่ตํางกัน เพ่ือให๎เห็นถึงความแตกตํางระหวํางแฝดพี่ กับแฝดน๎อง 

 ผลงานวิทยานิพนธ๑ชุดนี้ ได๎ผํานกระบวนการรวบรวมข๎อมูลจากเอกสาร ได๎แกํ ความหมาย 

และลักษณะของแฝด ความหมายของสุนทรียศาสตร๑ ความหมายของเครื่องปั้นดินเผา แนวคิด

เกี่ยวกับบุคลิกภาพ และความแตกตํางระหวํางบุคคล ข๎อมูลจากประสบการณ๑ ได๎แกํ อิทธิพลที่ได๎รับ

จากประสบการณ๑ สิ่งแวดล๎อม ผลงานของศิลปินที่ชื่นชอบ และข๎อมูลจากการสัมภาษณ๑น๎องสาวฝา

แฝด มาวิเคราะห๑เรื่องราว และทําเป็นแบบรําง จัดเตรียมอุปกรณ๑ที่ใช๎ในการสร๎างสรรค๑ให๎เหมาะกับ

แตํละชิ้นงาน เพ่ือให๎สอดคล๎องกับสัญญะที่ต๎องการจะแฝงในผลงาน และดําเนินการสร๎างสรรค๑เป็น

ผลงานวิทยานิพนธ๑ ชุด “ความเหมือนที่ไมํเหมือน (The Different of Similarity)” ทั้งนี้สามารถ

สรุปผลการสร๎างสรรค๑ได๎ดังตํอไปนี้ 

1. สามารถสร๎างสรรค๑ผลงานวิทยานิพนธ๑ชุด “ความเหมือนที่ไมํเหมือน (The Different of 

Similarity)” นี้ เป็นผลงานที่สะท๎อนให๎เห็นถึงความแตกตํางภายในจิตใจของแฝดแท๎ ที่ซํอนอยูํใน

ความเหมือนกันของรูปลักษณ๑ภายนอก  

2. สามารถสร๎างสรรค๑ผลงานศิลปะการจัดวาง ( Installation Art) เทคนิคสื่อผสม ได๎แกํ ปูน

ปลาสเตอร๑ ลวดอะลูมิเนียม ผ๎าสักหลาด ด๎าย เข็ม กระดาษ ด๎ายกระดาษ และ เครื่องเคลือบดินเผา 

3. ได๎ศึกษาผลงานของศิลปินที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการใช๎สัญลักษณ๑ของสิ่งของ และวัสดุตํางๆ 

มาเป็นสิ่งแทนความรู๎สึกภายในจิตใจ และยังได๎ศึกษาแนวคิด และทฤษฎีตํางๆของนักจิตวิทยา ที่

เกี่ยวข๎องกับความเป็นแฝด บุคลิกภาพ ความแตกตํางภายในจิตใจ ซึ่งล๎วนแตํมีอิทธิพลตํอการ
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สร๎างสรรค๑ผลงาน และมีสํวนชํวยในการสร๎างสรรค๑ผลงานวิทยานิพนธ๑ชุด ความเหมือนที่ไมํเหมือน

(The Different of Similarity) 

4. สามารถสร๎างสรรค๑เป็นผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะตนที่เป็นสิ่งแสดงความในใจ

ของผู๎สร๎างสรรค๑ผํานผลงานไปสูํผู๎รับชมผลงานได๎ 

อภิปรายผล 

ผลงานวิทยานิพนธ๑ชุด “ความเหมือนที่ไมํเหมือน (The Different of Similarity)” สร๎างขึ้น

เพ่ือนําเสนอเรื่องราวที่แท๎จริงเกี่ยวกับความเป็นแฝด ที่ภายนอกมีรูปลักษณ๑ที่เหมือนกันราวกับสํอง

กระจก แตํความจริงแล๎วภายในจิตใจ ความรู๎สึกนึกคิด ความชอบ และบุคลิกภาพนั้น มีความแตกตําง

กันอยํางสิ้นเชิง โดยถํายทอดผลงานผํานรูปแบบศิลปะการจัดวางที่มีการแปรผันตามสถานที่ เพ่ือให๎

เกิดบรรยากาศของการใช๎ชีวิตรํวมกันของคูํแฝด 

 การสร๎างสรรค๑วิทยานิพนธ๑ชุดนี้ เริ่มจาการกําหนดรูปแบบผลงาสร๎างสรรค๑ นําเสนอ

แนวความคิดที่มีจุดมุํงหมายในการแสดงความแตกตํางภายในจิตใจของแฝด ที่ซํอนอยูํในความ

เหมือนกันของรูปลักษณ๑ภายนอก นําไปสูํการศึกษาข๎อมูล วรรณกรรมตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการ

สร๎างสรรค๑วิทยานิพนธ๑ และข๎อมูลจากประสบการณ๑ของการเป็นแฝด นํามากําหนดเป็นรูปแบบการ

สร๎างสรรค๑ที่ต๎องการเสนอความแตกตํางภายในจิตใจ ตีความความตํางออกมาเป็นสัญญะที่แสดงให๎

เห็นมุมมองที่แตกตํางในความเหมือน โดยใช๎เทคนิคสื่อผสม ได๎แกํ ปูนปลาสเตอร๑ ลวดอะลูมิเนียม ผ๎า

สักหลาด ด๎าย เข็ม กระดาษ ด๎ายกระดาษ และเครื่องปั้นดินเผา เกิดเป็นผลงานสร๎างสรรค๑ผลงาน

วิทยานิพนธ๑ชุด “ความเหมือนที่ไมํเหมือน (The Different of Similarity)” นําเสนอในรูปแบบศิลปะ

การจัดวาง จํานวน 3 ชุด 8 ชิ้น 

 ผลงานวิทยานิพนธ๑ชุด “ความเหมือนที่ไมํเหมือน (The Different of Similarity)” มีความ

สอดคล๎องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบุคลิกภาพของ กอร๑ดอน อัลพอร๑ท นักจิตวิทยาชาวอเมริกาที่ได๎

อธิบายโดยรวมไว๎วํา ความแตกตํางระหวํางบุคคล เกิดข้ึนจากลักษณะนิสัยสํวนตัวของแตํละบุคคล 

เป็นสิ่งที่พัฒนาอยูํใต๎ลักษณะบุคลิกภาพ เป็นเอกลักษณ๑ที่มนุษย๑ทุกคนมี และจะไมํมีใครเหมือนใคร

แม๎แตํพ่ีน๎องท๎องเดียวกัน วิทยานิพนธ๑ชุดนี้ เป็นอีกหนึ่งผลงานที่สนับสนุนทฤษฎีของกอร๑ดอน  
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อัลพอร๑ท และเป็นสิ่งแสดงถึงความในใจของแฝดคูํนี้ที่สื่อสารกับผู๎ รับชมผลงาน ผํานผลงาน

วิทยานิพนธ๑ 

ข้อเสนอแนะ 

1. ผลงานวิทยานิพนธ๑ “ความเหมือนที่ไมํเหมือน (The Different of Similarity)” เป็นการ

สร๎างความเข๎าใจถึงลักษณะที่แท๎จริงของคูํแฝด ที่มาจากประสบการณ๑ตรงของผู๎ทําวิทยานิพนธ๑จาก

การมีพ่ีน๎องคูํแฝด 

2. ในการนําเทคนิคเครื่องปั้นดินเผามาใช๎ในการสร๎างสรรค๑ผลงาน ยังมีเทคนิค วัสดุ อีก

หลากหลาย ที่สามารถสร๎างความแปลกใหมํ และนําสนใจ เชํน การเลือกใช๎ดินตํางชนิดกัน การใช๎สี 

การนําสํวนผสมอ่ืนๆที่มาจากธรรมชาติ ที่สามารถนํามาพัฒนารูปแบบ และกระบวนการสร๎างสรรค๑

ผลงานได๎ 

3. ในการนําผลงานวิทยานิพนธ๑ชุดนี้ไปตํอยอด วัสดุอุปกรณ๑ เทคนิค กระบวนการทํางาน และ

รูปแบบการนําเสนอผลงาน  เชํน จิตรกรรม ประติมากรรม ดิจิทัลอาร๑ต ผู๎ที่สนใจสามารถนําไปพัฒนา

ผลงาน แนวคิด และกระบวนการสร๎างสรรค๑ เพ่ือกํอให๎เกิดเป็นผลงานสร๎างสรรค๑ใหมํ 

 



 

รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
 

 

ปป. กีรติ บุญเจือ.  ปรัชญาศิลปะ.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช,  2522 

จิตร บัวบุศย๑.  เครื่องปั้นดินเผาไทย.  กรุงเทพฯ: บริษัทการพิมพ๑สตรีสาร, 2501 

ทวี พรหมพฤกษ๑.  วิชาเครื่องปั้นดินเผาเบื้องต๎น = Introduction to ceramic. กรุงเทพฯ:  

       โอเดียนสโตร๑, 2523 

พว.  นฤมล เปรมปราโมทย๑.  ความหมายของพันธุกรรม, เข๎าถึงเมื่อ 10 สิงหาคม 2561, เข๎าถึงได๎ 

       จาก http://www.mamaexpert.com/posts/comtent-150 

พิสมัย รัตนวรรณ๑.  สุนทรียศาสตร๑, เข๎าถึงเมื่อ 9 สิงหาคม 2561, เข๎าถึงได๎จาก 

       http://gotoknow/posts/292695 

รัชดาวรรณ ปัดเจริญ.  สัมภาษณ๑, 8 สิงกาคม 2561 

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554.  กรุงเทพฯ:  

       นานมีบุ๏คส๑ พับลิเคชั่น, 2554 

ราชบัณฑิตยสถาน.  พจนานุกรมศิลปะอังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กรุงเทพฯ:  

       โอเดียนสโตร๑, 2530 

ลักขณา สริวัฒน๑.  จิตวิทยาเบื้องต๎น.  กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร๑, 2530 

วิลาศ นิรันดร๑สุขสิริ.  แฝดสยามอิน – จัน ฅนสู๎ชีวิต.  กรุงเทพฯ: มติชน,2549 

ศรีศักร วัลลิโภดม และคนอื่นๆ.  เครื่องปั้นดินเผา และเครื่องเคลือบกับการพัฒนาการทาง 

       เศรษฐกิจ และสังคมของสยาม.  กรุงเทพฯ: มติชน, 2550 

สมศักดิ์ ชวาลาวัณย๑.  เซรามิกส๑ = ceramic. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร๑, 2549 

  

http://www.mamaexpert.com/posts/comtent-150
http://gotoknow/posts/292695


  81 

 

สุขุมาลย๑ เล็กสวัสดิ์.  เครื่องปั้นดินเผา: พื้นฐานการออกแบบ และปฏิบัติงาน.  กรุงเทพฯ:  

       สํานักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2548 

สุชา จัทร๑เอม.  จิตวิทยาเด็ก.  กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช,  2541 

สุธีรา เผําโภคสถิต.  จิตวิทยาทั่วไป.  กรุงเทพฯ: แม็ค, 2543 

สุรางค๑ โค๎วตระกูล.  จิตวิทยาการศึกษา.  กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย, 2533 

อารีย๑ สุทธิพันธ๑.  ประสบการณ๑สุนทรียะ.  กรุงเทพฯ: บริษัทต๎นอ๎อแกรมม่ี, 2522 

Gilford, 1980, PP.715-735 

Gordon W. Allport, Psychology of Individual, 1897-1967 

MamaExpertTeam.  ครรภ๑แฝด แฝดแท๎ แฝดเทียม เกิดข้ึนได๎อยํางไร ดูแลครรภ๑แฝดอยํางไร 

       ให๎แข็งแรง, เข๎าถึงเม่ือ 9 สิงหาคม 2561, เข๎าถึงได๎จาก  

       http://www.mamaexpert.com/posts/comtent-80.  

 

 

http://www.mamaexpert.com/posts/comtent-80


 



 

ประวัติผู้เขียน  

 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล รัชดาภรณ์ ปัดเจริญ 
วัน เดือน ปี เกิด 27 ตุลาคม 2535 
สถานที่เกิด กรุงเทพ 
วุฒิการศึกษา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา 
ที่อยู่ปัจจุบัน 273 ม.2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130   

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญภาพ
	บทที่ 1
	บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษา
	กรอบแนวคิดในการวิจัย
	สมมติฐาน
	ขอบเขตของการศึกษา
	ขั้นตอนของการศึกษา
	วิธีการศึกษา
	แหล่งข้อมูลในการศึกษา
	นิยามคำศัพท์เฉพาะ
	วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
	งบประมาณในที่ใช้ในการสร้างสรรค์
	ประโยชน์ที่ได้รับ

	บทที่ 2
	วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
	1. ความหมาย และลักษณะของแฝด
	2. ความหมายของสุนทรียศาสตร์
	3. ความหมายของเครื่องปั้นดินเผา
	4. แนวคิดเกี่ยวกับบุคลิกภาพ และความแตกต่างระหว่างบุคคล
	5. อิทธิพลที่ได้จากประสบการณ์
	6. อิทธิพลจากสภาพแวดล้อม
	7. อิทธิพลที่ได้รับจากศิลปิน

	บทที่ 3
	วิธีการดำเนินการ
	3.1 แนวความคิด และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
	3.2 รูปแบบของงานสร้างสรรค์
	3.3 วิธีการดำเนินงาน
	3.4 รายละเอียดของระยะเวลาในการดำเนินงาน
	3.5 วัสดุ อุปกรณ์ในการดำเนินงาน
	3.6 เทคนิค ขั้นตอน กระบวนการทำงาน

	บทที่ 4
	ผลการสังเคราะห์การสร้างสรรค์
	4.1 วิเคราะห์พัฒนาการด้านแนวความคิด
	4.2 วิเคราะห์พัฒนาการด้านขั้นตอน และกระบวนการสร้างสรรค์
	4.3 วิเคราะห์พัฒนาการด้านรูปแบบ และทักษะการแสดงออก
	4.4 วิเคราะห์พัฒนาการด้านวิธีการ เทคนิค การใช้วัสดุอุปกรณ์

	บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
	สรุปผลการสร้างสรรค์
	อภิปรายผล
	ข้อเสนอแนะ

	รายการอ้างอิง
	ประวัติผู้เขียน

