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บทที ่1 

บทน า 
 

ขา้พเจ้าเกิดและเติบโตมาจากสังคมเกษตรกรรมเป็นวิถีชีวิตท่ีมีความผูกพนัใกล้ชิดกับ

ธรรมชาติ พึ่งพิงธรรมชาติในการด ารงชีวิต ธรรมชาติให้ปัจจยั 4 ท่ีจ  าเป็นพื้นฐานแก่มนุษย ์ไดแ้ก่ 

อาหาร อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค คุณงามความดีของธรรมชาติจึงเปรียบเสมือนเป็นแม่ผูใ้ห้

ชีวิตให้ความอุดมสมบูรณ์และเก้ือหนุนให้สรรพส่ิงทั้งหลายด ารงชีวิตต่อไป ส่งผลให้มีความเช่ือ

ทางวฒันธรรมเก่ียวกบัการเคารพบูชา “เทวนารี” เป็นสัญญาลกัษณ์ของธรรมชาติผูใ้ห้ชีวิต ความ

เช่ือน้ีถูกบอกเล่าสืบต่อกนัมาอยา่งยาวนานและหยัง่รากลึกในจิตใตส้ านึกของขา้พเจา้เสมอมา อีกทั้ง

ขา้พเจา้ไดรั้บความรักความอบอุ่นจากแม่บงัเกิดเกลา้  แม่คอยเล้ียงดูให้ความห่วงใยดูแลเอาใจใส่แก่

ลูกสาว ผา่นค าพูด ค าอวยพร ค าสั่งสอน และการกระท าของแม่มาโดยตลอด ความรู้สึกน้ีเป็นส่ิงท่ี

ท าใหข้า้พเจา้ตระหนกัไดว้า่ ความรักความอบอุ่นจากแม่บงัเกิดเกลา้เป็นแรงบนัดาลใจส าคญัท่ีท าให้

ลูกมีก าลงัใจในการด าเนินชีวติ กลา้ต่อสู้กบัปัญหาต่างๆและผา่ฟันอุปสรรคไ์ปให้ได ้ส่ิงเหล่าน้ีเป็น

แรงขบัเคล่ือนภายในและเป็นพลงัท าให้ขา้พเจา้อยากจะสรรค์สร้างผลงานศิลปะเป็นส่ิงแทนคุณ

มารดาท่ีเรียกวา่ “ ภาพสัญญะบุคลาธิษฐานของความเป็นแม่ผูใ้หชี้วติสรรพส่ิง ” เพื่อเป็นการเทิดทูน

ในคุณความดีท่ียิ่งใหญ่ของแม่ ถ่ายทอดความสัมพนัธ์จากแม่สู่ลูกสาว รวมพลงัของธาตุดิน น ้ า ไฟ 

ลม ก่อเกิดเมล็ดพนัธ์ุท่ีเป็นตน้ก าเนิดแห่งชีวิตใหม่ ด้วยการใช้รูปสัญญะของพรรณพฤกษาเป็น

สัญญาลกัษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์ เบ่งบาน งอกงาม และมีลกัษณะของเมล็ดพนัธ์ุท่ีแตกกระจาย

ออก แสดงถึงความสามารถในการเป็นผูใ้ห้ก าเนิดชีวิตใหม่ โดยส่ือสารผา่นผลงานจิตรกรรมไทย

จากจินตนาการท่ีมีรากฐานมาจากอารายธรรมตะวนัออก  
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ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 

ดอกไมพ้รรณพฤกษาเปรียบประดุจดัง่บุพผามีความงดงามประดบัผืนแผ่นดินให้โลกมี

ความสดช่ืนแจ่มใสมีชีวติชีวา ดว้ยความสวยงามจากสีสันและความหอมหวนของกล่ินท่ีชวนให้สด

ช่ืนเบิกบาน เป็นส่วนประกอบส าคญัในการขยายพนัธ์ุ เพื่อการแพร่กระจายพืชพนัธ์ุไมแ้ละร่วงลงสู่

พื้นดินรอการเจริญเติบโตเป็นต้นกล้าต้นใหม่ต่อไป  ดังนั้ นรูปสัญญะของพรรณพฤกษาจึง

เปรียบเสมือนผูอุ้ม้ชูธาตุทั้งส่ี ไดแ้ก่ ดิน น ้ า ลม ไฟ ส่ิงเหล่าน้ีไดเ้ช่ือมโยงกบัความหมายของสตรีผู ้

เป็นแม่ ในฐานะผูใ้หก้  าเนิดขยายเผา่พนัธ์ุ ผูค้อยโอบอุม้ เล้ียงดู ปกป้อง คุม้คลองลูกให้ปลอดภยั รอ

คอยให้ลูกเติบใหญ่เป็นคนดีมีความกตญัํูต่อบุพการีและผืนแผ่นดินของตน ดงันั้นสตรีจึงเป็น

สัญลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความเจริญงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์  เป็นผูใ้ห้ก าเนิดและสืบทอดเผ่าพนัธ์ุ

ของทุกสรรพส่ิง ดงันั้นการสร้างแนวคิดและปรัชญาในการสร้างรูปทรงสัญญะของพรรณพฤกษา 

จึงสามารถเปรียบอุปมาถึงเพศแม่ท่ีเป็นผูส้ร้างความจริง ความดี ความงาม ทัว่ทั้งแผน่ดิน  

ขา้พเจา้ใช้ความหมายท่ีเช่ือมโยงสัมพนัธ์น้ีสร้างเป็น รูปสัญญะของจินตนาการ จากภาพ

บุคลาธิษฐานของความเป็นแม่ผูใ้หชี้วติสรรพส่ิง เพื่อแสดงออกถึงสภาวะของการให้ก าเนิดและการ

ขยายเผา่พนัธ์ุของสตรี ท่ีเปรียบดัง่การขยายของพรรณพฤกษาอนัเป็นส่วนส าคญัท่ีสร้างชีวิตให้แก่

โลก โดยไดรั้บแรงบนัดาลใจการประกอบสร้างจากนิทานชาดก ในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา

เก่ียวกบัเร่ืองมกักะลีผลหรือนารีผล ซ่ึงเป็นจินตนาการของช่างศิลป์ไทยโบราณ ท่ีแสดงถึงการ

เช่ือมโยงของตน้ไมใ้ห้เขา้กบัมนุษยไ์ดอ้ยา่งสมบูรณ์ และไดถู้กน ามาสร้างสรรคเ์ป็นภาพจิตรกรรม

ไทยประเพณีตามจิตนาการของช่างสมยัก่อน รูปแบบของภาพในลกัษณะน้ีจึงเป็นตน้แบบท่ีส าคญั

ในการสร้างจินตนาการต่อของขา้พเจา้ ให้มีรูปลกัษณ์และเร่ืองราวของการเติบโตแพร่ขยายเผ่า

พรรณพฤกษา ท่ีผสมผสานกบัแนวคิดในการสร้างรูปสัญญะของบุคลาธิษฐาน โดยใช้จินตนาการ

ในการสร้างสรรคจ์ากจิตใตส้ านึกออกมาเป็นรูปแบบจิตรกรรมไทยในแนวจินตนาการ  
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เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อตีความในมโนทศัน์ มโนคติและมโนส านึกส่วนตน ออกมาเป็นการสร้างรูปสัญญะจากภาพ

บุคลาธิษฐานของความเป็นแม่ผูใ้หก้  าเนิด ใหค้วามอุดมสมบูรณ์ และใหชี้วติแก่สรรพส่ิง 

2. เพื่อสร้างสรรคจิ์นตนาการและถ่ายทอดออกมาเป็นรูปลกัษณ์ทางจินตภาพของพรรณพฤกษา 

3. เพื่อศึกษาความส าคญัและสร้างรูปแทนของความจริงความดีความงามจากรูปสัญญะของสตรีเพศ 

 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 สตรีเป็นแหล่งให้ก าเนิดชีวิตผู ้ให้ความอุดมสมบูรณ์และเป็นตัวแทนของพลังแห่ง

ธรรมชาติ ขา้พเจา้ไดรั้บความรัก ความเมตตา และความอบอุ่น จากสตรีผูเ้ป็นแม่บงัเกิดเกลา้มาโดย

ตลอด ความผูกพนัน้ีแปรเปล่ียนเป็นความรู้สึกท่ีสัมผสัได้ และถูกส่งต่อให้เป็นแรงดลใจในการ

สร้างสรรคผ์ลงานดา้นทศันศิลป์ ดว้ยการสร้างรูปสัญญะทางจินตนาการเป็นภาพบุคลาธิษฐานของ

ความเป็นแม่ผูใ้ห้ชีวิตสรรพส่ิงในแบบอุดมคติของขา้พเจา้ เพื่อส่ือสารถึงความเจริญงอกงามและ

ความอุดมสมบูรณ์ โดยไดรั้บแรงดลใจจากพรรณพฤกษามาเป็นสัญญาลกัษณ์ส่ือแทนความหมายถึง

แม่ผูใ้ห้ก าเนิดชีวิต ดว้ยการสร้างรูปสัญญะของการผลิดอกออกผลและเป็นแหล่งก าเนิดของเมล็ด

พนัธ์ุต่างๆในธรรมชาติ มุ่งแสดงออกถึงสภาวะของความรัก ความอบอุ่น และความนุ่มนวลของ

สตรี ซ่อนนยัยะผา่นความหมายแฝงของพรรณพฤกษาแต่ละชนิดท่ีแตกต่างกนั โดยใชก้ระบวนการ

สร้างสรรคเ์ป็นผลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมยัในแนวจินตนาการ  

ขอบเขตของการสร้างสรรค์  

ขอบเขตทางดา้นเน้ือหา ขา้พเจา้สรรคส์ร้างผลงานศิลปะเป็นส่ิงแทนคุณความดี ความจริง 

ความงาม โดยการสร้างรูปสัญญะจากภาพบุคลาธิษฐานของความเป็นแม่ผูใ้ห้ก าเนิดชีวิตสรรพส่ิง 

เช่ือมโยงสัมพนัธ์เป็นสายใยจากแม่สู่ลูก รวมพลงัของธาตุดิน น ้ า ไฟ ลม ก่อให้เกิดความผลิบาน

และใหก้ าเนิดชีวติใหม่ 

ขอบเขตทางด้านรูปแบบ สร้างมโนส านึกส่วนตนระหว่างสตรีเพศกบัพรรณพฤกษาใน

ธรรมชาติ โดยผา่นกระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรมไทยร่วมสมยัในแนวจินตนาการ 

 ขอบเขตทางดา้นเทคนิค ใชเ้ทคนิคพื้นฐานทางดา้นจิตรกรรมสีอะคลิลิคบนผา้ใบ  
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วธีิวทิยา 

 เกบ็ข้อมูลภาคเอกสาร 

1. ศึกษาประวติัความเป็นมาเก่ียวกบัอิทธิพลของเทวนารี และความส าคญัของสตรีผูใ้ห้ 

    ก าเนิดชีวติ 

2. รวบรวมและเรียบเรียงประเด็นท่ีสนใจ 

3. ศึกษาศิลปะท่ีมีการแสดงออกของแนวคิดและรูปแบบของผลงานท่ีใกลเ้คียง 

4. วเิคราะห์ ประมวลผลออกมาเป็นแนวความคิด (concept) 

5. สรุปผลทางความคิด ความรู้สึก และเทคนิควิธีการ 

 เกบ็ข้อมูลภาคสนาม 

1. สัมผสักบัวถีิชีวติพื้นถ่ินท่ีมีความเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ 

2. เสาะแสวงหาพืชพรรณท่ีมีความหมายเช่ือมโยงกบัสตรีผูใ้หก้  าเนิดชีวติ 

3. เก็บตวัอยา่งขอ้มูลจากของจริงในธรรมชาติ ไดแ้ก่ พรรณพฤกษา   

4. ประมวลผลดว้ยจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกส่วนตน 

5. ใชท้ฤษฎีองคป์ระกอบศิลป์ในการสร้างรูปสัญญะของสตรีผูใ้หก้  าเนิดชีวติ 

6. ท าภาพร่างตน้แบบ 

7. เขา้สู่กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม 

8. คิด วเิคราะห์ ปรับปรุง เพื่อใหผ้ลงานเป็นไปตามวตัถุประสงคม์ากท่ีสุด 

9. น าผลงานออกเผยแพร่ต่อสาธรณชนต่อไป 

 

แหล่งข้อมูล 

1.หนงัสือ เอกสารทางวชิาการ 

2.หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัศิลปากร 

3.ส่ือทางอินเตอร์เน็ต 

4.สภาพแวดลอ้มในธรรมชาติ  

5.พืชพรรณพฤกษา ตน้ไม ้ดอกไมใ้นธรรมชาติ 
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

1.อุปกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาเก็บขอ้มูลได้แก่ คอมพิวเตอร์ เคร่ืองอดัเสียง กล้องถ่ายภาพ 

เคร่ืองพิมพเ์อกสาร และโปรเจคเตอร์  

2.อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานจิตรกรรม ไดแ้ก่ โครงเฟรมไมส้น ผา้ใบ แปลงทาสี

รองพื้น พู่กนั สีอะคลิลิค กระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ จานสี ถงัน ้ า น ้ ายาเคลือบผลงาน และ

กรอบรูป  

 

ค านิยามศัพท์ 

1. รูปสัญญะ มีความหมายถึง ภาพบุคลาธิษฐานของความเป็นแม่ผูใ้หก้  าเนิดชีวติสรรพส่ิง 

2. บุคลาธิษฐาน มีความหมายถึง ภาพลกัษณ์ในอุดมคติของสตรีเพศผูใ้หก้  าเนิดชีวติ 

3. สัญญาลกัษณ์ มีความหมายถึง พรรณพฤกษาท่ีน ามาส่ือแทนความหมายถึงแม่ผูใ้หก้  าเนิดชีวติ 

4. เทวนารี มีความหมายถึง สัญญาลกัษณ์ของสตรีผูใ้หค้วามอุดมสมบูรณ์และพลงัแห่งธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  6 

บทที ่2 

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ “มาลี : นารี” ไดรั้บอิทธิพลทางดา้นเน้ือหามาจากความ

เช่ือของวฒันธรรมในสังคมท่ีอาศยัอยูร่วมกบัวถีิชีวติและความรู้สึกจากประสบการส่วนตน อิทธิพล

ทางดา้นรูปแบบศิลปกรรมไดรั้บมาจากศิลปกรรมไทยและต่างประเทศ ดงัต่อไปน้ี 

 

1. อทิธิพลทางด้านเน้ือหา 

 อิทธิพลทางดา้นเน้ือหาสามารถแบบออกไดเ้ป็น 3 ขอ้ตามล าดบั ดงัน้ี 

 

1.1 อทิธิพลจากคติความเช่ือในเร่ืองเทพสตรีของโลก 

 อารายธรรมของมนุษยด์ ารงอยูอ่ยา่งสัมพนัธ์และสมดุลกบับทบาทของสถานภาพทางเพศ

ชาย หญิง มาโดยตลอด ธรรมชาติสรรคส์ร้างให้มนุษยผ์ูห้ญิงท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งก าเนิดชีวิต โดยมี

ปัจจยัการกระตุน้มาจากมนุษยผ์ูช้าย มนุษยใ์นยุคแรกเร่ิมยอมรับความเป็นแม่ของเพศหญิง จึงเกิด

ความเช่ือและลทัธิบูชา “แม่ยา่” (The Great Mother) เพื่อเป็นสัญลกัษณ์ในการแสดงออกถึง “พลงั

แห่งธรรมชาติ” ผูใ้หค้วามอุดมสมบูรณ์แห่งชีวติ เช่ือมโยงเป็นหน่ึงเดียวกบัโลกผูใ้ห้ก าเนิดสรรพส่ิง 

อนัเน่ืองมาจากผูห้ญิงสามารถใหก้ าเนิดชีวิตและเก้ือหนุนให้ชีวิตด ารงต่อไป ดุจเดียวกบัผืนแผน่ดิน

ท่ีเป็นมารดาแห่งสรรพชีวิต ในสมยัก่อนผูห้ญิงท่ีมีเลือดประจ าเดือนเปรียบเสมือนเป็นส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 

เพราะเป็นอาหารหล่อเล้ียงชีวิตทารกในครรภ์มารดา เช่นเดียวกบัแผ่นดินหรือโลกท่ีถือวา่เป็นคนั

มารดาผูย้ิ่งใหญ่ ผูใ้ห้ก าเนิด และหล่อเล้ียงมวลชีวิตทุกสรรพส่ิงให้ด ารงอยู ่ฉะนั้นผูห้ญิงจึงเปรียบ

เหมือนแผน่ดิน ผูช้ายก็เปรียบเหมือนแผน่ฟ้า ท่ีท าให้น ้ าฝนตกลงมาสู่แผน่ดิน ก่อเกิดเป็นชีวิตใหม่ 

เจริญเติบโต และสืบเผา่พนัธ์ุต่อไป 

  แนวคิดจิตวิญญาณหญิงท าให้เกิดการบูชา “เทวนารี” ในแต่ละประเทศจะปรากฏช่ือท่ี

แตกต่างกนั อธิเช่น เทพเจา้ไอซิส(Isis)ในอียปิ, เทพมารดาอิสตาร์(Ishtar)ในบาบิโลน, เทพอินานนา

(Inanna)ในเมโสโปเตเมีย, เทพีซิบบะลี(Cybele)ในฟริเจีย, เทพีเพฟอส(Paphos)ในไซปรัส เป็นตน้ 
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นบัตั้งแต่ราว ค.ศ. 1973 เป็นตน้มา ศิลปินหญิงและกวีนิพนธ์ต่างสะทอ้นเร่ืองราวแนวคิดสตรีนิยม

กบัจิตวิญญาณ คล่ีคลายเป็นงานศิลปะแนว “จิตวิญญาณสตรีนิยม” (Spiritual Feminism)  ภาพ

ตน้แบบเทวนารีท่ีส าคญัท่ีสุดและเป็นท่ีรู้จกัทัว่โลกคือ เทวนารีผูย้ิ่งใหญ่ (The Great Mother) หรือ 

มารดาแห่งมวลชีวติ (The Mother of all) ผูเ้ป็นสัญลกัษณ์แห่งการก าเนิดและความอุดมสมบูรณ์ บท

กวีนิพนธ์ท่ีอุทิศแด่ภาพต้นแบบเทวนารี ต่างเป็นภาพแทนพลงัสร้างสรรค์ท่ีขบัเคล่ือนชีวิตตาม

จินตนาการของศิลปิน สะทอ้นภาพตน้แบบเทวีโลก ผูบ้ริบูรณ์ และเป็นหน่ึงเดียวกบัสรรพชีวิต ดว้ย

จินตภาพท่ีสะทอ้นถึงความเขม้แข็งและความเป็นหน่ึงเดียวกบัมวลชีวิต อธิเช่น บทกวีของ มาร์ช 

เพียรซี “เธอคือตน้ไมใ้หญ่แผก่ิ่งกา้นไพศาลกลางป่า พร้อมสร้างสรรคชี์วิต ผลิดอกออกผลเป็นรส

ทิพย์หวานล ้ าชวนหลงใหล เพราะต้นไม้ใหญ่ไพศาลคือภาพแทนพลังชีวิต กลุ่มผูห้ญิงทั้งมวล

รวมตวักนัเป็นแม่หน่ึงเดียว” เป็นตน้ (ศรวณีย ์สุขมุวาท 2560) 

 การนับถือ “เทวนารี” เป็นคติท่ีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในโลก ผูห้ญิงถูกเช่ือมโยงให้เขา้กับ

ความศกัด์ิสิทธ์ิในแง่ความอุดมสมบูรณ์(fertility) เพราะเป็นเพศท่ีสามารถให้ก าเนิดชีวิตและเล้ียงดู

บุตรใหเ้ติบใหญ่ได ้ศาสนาฮินดูเป็นอีกศาสนาหน่ึงท่ีให้ความส าคญักบัเทพสตรีไม่นอ้ย อธิเช่น ใน

ยคุพระเวท ชาวลุ่มน ้าท่ีมีความผกูพนักบัผนืดินและแม่น ้ า เน่ืองจากประชาชนใชร้ะบบเกษตรกรรม

ติดท่ี คือ การอาศยัอยูเ่ป็นหลกัแหล่ง ไม่อพยพไปมา จึงท าให้เกิดความเช่ือวา่ สตรีคือผูเ้ป็นใหญ่ใน

ครัวเรือน ความเช่ือน้ีสะทอ้นให้เห็นถึงการให้ความส าคญักบัสภาวะของการให้ก าเนิดชีวิต จึง

ปรากฏการบูชา “เทวนารี” ในพิธีกรรมต่างๆ อธิเช่น การเคารพบูชาอวยัวะเพศหญิง คือ เตา้นมของ

สตรี  ถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและสูงส่งมาแต่โบราณ เพราะเช่ือวา่เป็นแหล่งบรรจุน ้ าอมฤต 

ซ่ึงสามารถใหค้วามเจริญเติบโตแก่สรรพส่ิงได ้เตา้นม จึงเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัในระบบความเช่ือ

แบบน้ี จะเห็นไดจ้ากรูปเคารพของเทวีตามประเพณีนิยม โดยมีการสร้างประติมากรรมเทวีให้มีเตา้

นมขนาดใหญ่ ตลอดจนการป้ันหมอ้น ้ าให้มีลกัษณะของเตา้นมท่ียื่นออกมา เป็นตน้ ตวัอย่างของ 

“เทวนารี” ส าคญัท่ีปรากฏในคมัภีร์ฤคเวท ไดแ้ก่ 

“อุษาเทวี” เธอเป็นเทวีแห่งรุ่งอรุณ เธอเยาวว์ยัดุจดรุณี งดงามและอ่อนโยน เสด็จมาก่อนหนา้สุริยะ

เทพ เพื่อปลุกมนุษยแ์ละสัตวใ์ห้ต่ืนข้ึนในยามเชา้ อุษาเทวี จึงหมายถึง ความสวา่งเร่ือเรืองในยามรุ่ง

สาง ก่อนท่ีดวงอาทิตยจ์ะแผแ่สงแรงกลา้ 
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“ราตรีเทวี” เธอเป็นราตรีกลางคืนท่ีไม่มืดมิด แต่กลบัส่องสวา่ง ดว้ยแสงของดวงดาวระยิบระยบั ท่ี

ช่วยใหค้นเดินทางกลบับา้นอยา่งปลอดภยั (คมกฤช อุ่ยเตก็เค่ง 2559) 

“พระแม่สรัสวดี” เป็นตวัแทนแห่งปัญญาความรู้ มีความงามแบบสุขมุน่ิงเยอืกเยน็ดูฉลาด 

“พระแม่ลกัษมี” เป็นตวัแทนแห่งความร ่ ารวย มีความงามแบบน่ารัก นุ่มนวล ดูอบอุ่น 

“พระแม่อุมา” เป็นตวัแทนแห่งความมีอ านาจ มีความงามแบบน่าเกรงขาม ดูเฉียบขาด 

 นอกจากน้ียงัมีคมัภีร์บางศาสนาไดก้ล่าวไวใ้นต านานการสร้างโลก (to create the world) ท่ี

เช่ือมโยงกบัอุปนิสัยของความเป็นสตรี ไวว้า่ ทา้วมหาพรหมเป็นผูส้ร้างสรรพส่ิง ไดส้ร้างมนุษยเ์พศ

ชายเสร็จเรียบร้อยแลว้  ก็ไดคิ้ดต่อไปวา่ บนโลกน่าจะมีความอ่อนหวาน ละมุนละไม และน่าอยูก่วา่

ท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น ส่ิงนั้นก็คือ มนุษยผ์ูห้ญิง พอคิดไดด้งันั้น ทา้วมหาพรหมก็ไดน้ าเอาวสัดุต่างๆ

เหล่าน้ี มาป้ันท าเป็นรูปผูห้ญิงข้ึน สูตรนั้นก็คือ 1. ความกลมกล่อมของพระจนัทร์ 2. ความคดเค้ียว

ของเถาไมเ้ล้ือย 3. ความเกาะเก่ียวเล้ียวลดัของเถาวลัย ์4. ความไหวหวัน่ไหวโอนเอนของยอดหญา้ 

5. ความอ่อนไหวออ้นแอน้ของใบออ้ 6. ความหอมหวนยวนยีของมวลบุปผชาติ 7. ความแหลมคม

ของดวงตาสัตวม์ฤคี 8. ความเบาบางของใบไมน้านาชนิด 9. ความรุ่งโรจน์แจ่มจา้ของดวงระวี 10. 

น ้าตาของมวลเมฆหมอก 11. ความโบกพล้ิวของทิศทางลม 12. ความต่ืนตกใจและความใจเสาะของ

กระต่าย 13. ความมกัโออ้วดของนกยูง 14. ความนุ่มน่ิมของขนนกน้อย 15. ความแข็งแกร่งของ

เพชร 16. ความหวานด่ืมด ่าของน ้ าผึ้ง 17. ความดุร้ายของพยคัฆ ์18. ความร้อนระอุของเปลวไฟ 19. 

ความเยอืกเยน็ของหิมะ 20. ความครวญครางของนกเขา 21. พิษร้ายต่างชนิดของอสรพิษ 22. ความ

ช่างพูดของนกกระจอก รวมเบ็ดเสร็จ 22 อย่างพอดี มวลสารทั้งหมดเหล่านั้นได้ป้ันกลายมาเป็น

ผูห้ญิง นอกจากนั้นทา้วมหาพรหมยงัไดใ้ส่ดวงใจของราชสีห์ (ความอนัเด็ดเด่ียวแน่วแน่และความ

เยอ่หยิง่) ดวงใจของสุนขั (ความจงรักภกัดีและซ่ือสัตย)์ และดวงใจของลิง (ความอ่อนไหว ชอบส่ิง

สวยงาม) หลอมรวมเขา้ดว้ยกนั ทั้งสามดวงใจน้ีใส่ไวเ้พื่อการถ่วงดุลของกนัและกนัเอาไว ้(พระ

มหาสมสิริปัญโญ 2523) 

 สรุปจากคติความเช่ือในเร่ืองเทพสตรีของโลกท่ีให้อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของ

ขา้พเจา้ คือ การเคารพยกยอ่งเชิญชูในคุณความดีของสตรี ในฐานะผูเ้ป็นแม่ผูใ้ห้ก าเนิดชีวิตและสืบ

ทอดเผา่พนัธ์ุมนุษย ์ อีกทั้งยงัเป็นผูเ้ล้ียงดู อุม้ชู มอบความรัก ความอบอุ่นแก่บุตร นอกจากนั้นยงัได้

มอบความสวยงามใหแ้ก่โลก ดงันั้น สตรีจึงเปรียบเสมือน ความจริง ความดี ความงาม ของโลกใบน้ี 
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1.2 อทิธิพลจากคติความเช่ือในเร่ืองเทพสตรีของไทย 

 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้วมทั้งประเทศไทยมีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม จึง

ปรากฏการบูชาเทพมารดา ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดู ท่ีมีการนบัถือเทพมารดา

แห่งโลกในนามของ “ภูมิเทว”ี (Bhumi Devi) เป็นเทพผูใ้หก้  าเนิดทุกชีวติ แสดงให้เห็นถึงการเคารพ

ในความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ท่ีคอยโอบอุม้ เลียงดู และรองรับสรรพชีวิตบนโลกน้ี เช่ือมโยงกบั

ความดีงามในทางจริยธรรมของสังคมมนุษย ์โดยภาพรวมถือเป็นสังคมแบบท่ีเรียกวา่ มาตาธิปไตย

(ผูห้ญิงเป็นใหญ่) ส่วนในประเทศไทย เป็นดินแดนท่ีเรียกว่า สุวรรณภูมิ ซ่ึงหมายถึง แผ่นดินทอง 

จึงปรากฏวฒันธรรมความเช่ือเก่ียวกบัเทพมารดาในช่ือเรียกตามบทบาทและหน้าท่ีหลากหลาย 

ไดแ้ก่  

พระแม่ธรณี คือ มารดาแห่งผนืแผน่ดินของโลก และเป็นสัญลกัษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ 

พระแม่คงคา คือ มารดาแห่งสายน ้า (คงคา เป็นช่ือของสายน ้าศกัด์ิสิทธ์ิ ท่ีไหลมาจากสรวงสวรรค)์ 

พระแม่โพสพ คือ มารดาแห่งขา้วพนัธ์ุธญัญาหาร  

 หากพิจารณาจากภาษาซ่ึงสะทอ้นระบบความเช่ือของไทย จะเห็นร่องรอยการให้เกียรติ

ผูห้ญิงในฐานะผูใ้ห้ก าเนิด ผูข้ยายเผา่พนัธ์ุ สามารถเป็นผูผ้ลิต และสามารถเสาะหาอาหาร จึงไดรั้บ

ยกยอ่งใหเ้ป็นผูน้ าตวัแทนของความอุดมสมบูรณ์ใหแ้ก่ชุมชน สตรีจึงถูกใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของความ

เจริญงอกงาม สังคมจึงกล่าวยกย่องส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีมีอ านาจคุม้ครองดูแลให้เป็นเพศหญิง ดงัจะเห็น

ไดจ้ากการปรากฏของค าน าหนา้ช่ือ ท่ีมีค  าวา่ “แม่” มาก่อนเสมอ อธิเช่น แม่น ้ า แม่ทพั แม่เตาไฟ แม่

ยา่นาง และนอกจากน้ียงัปรากฏตามช่ือสถานท่ีในภาคเหนือ เช่น แม่แจ่ม แม่วาง แม่ออน แม่อาย แม่

แตง แม่ฮ่องสอน ฯลฯ เป็นตน้  

 ร่องรอยนั้นยงัปรากฏในต านานการก าเนิดโลกของเผ่าไทหรือไต เป็นตวัอย่างท่ีสะทอ้น

ความเช่ือทางนิเวศวิถี ท่ีสอดคลอ้งกบัจิตวิญญาณหญิงอยา่งน่ามหศัจรรย ์สรุปตามต านานได้กล่าว

ไว้ว่า มีเมล็ดพันธ์ุร่วงลงมาจากแห่งใดแห่งหน่ึงในจักรวาล เมล็ดพันธ์ุนั้ นค่อยๆเจริญแตก

ก่ิงก้านสาขาเป็นเถาแต่ง บางส านวนว่าเป็นน ้ าเต้า เม่ือน ้ าเตา้ออกผลและเติบโตสุกงอมจึงแตก

ออกเป็นชนเผา่ไตกระจายไปทัว่ดินแดน ในปัจจุบนัเป็นทางตอนใตข้องจีน ทางตะวนัออกของพม่า 

ทางเหนือของไทย และทางตะวนัตกเฉียงเหนือของลาว เร่ืองเล่าน้ีสะทอ้นความรู้สึกถึงความส านึก



  10 

ในบุญคุณของตน้ไมแ้ละผลไม้ว่าเป็นแม่ผูใ้ห้ก าเนิดชีวิต คนไตหลายเผ่าพนัธ์ุจึงเป็นพี่น้องกัน 

เพราะเช่ือวา่มีแม่เป็นน ้าเตา้ผลเดียวกนั (ศรวณีย ์สุขมุวาท 2560) 

 สรุปจากคติความเช่ือในเร่ืองเทพสตรีของไทย ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานของ

ขา้พเจา้มากท่ีสุด คือ ความเช่ือทางวฒันธรรมท่ีปลูกฝังและหยัง่รากลึกในจิตใจของขา้พเจา้ ในเร่ือง

ของ การเคารพบูชาธรรมชาติผูใ้หค้วามอุดมสมบูรณ์ และใหชี้วติแก่สรรพส่ิง 

 

1.3 อทิธิพลจากคติความเช่ือในเร่ืองสตรีทางพุทธศาสนา 

 สตรีท่ีมีบทบาทส าคัญในพุทธศาสนาและเป็นท่ีกล่าวถึงมากท่ีสุดคือ พระแม่ธรณี ดัง

ปรากฏในวรรณคดีเก่ียวกบัพุทธประวติัเร่ือง ปฐมสมโพธิกถา ถูกกล่าวถึงในเหตุการณ์ท่ีส าคญัคือ 

บทบาทในฐานะผูร่้วมรับรู้เป็นสักขีพยานในการบ าเพ็ญธรรมของพระโพธิสัตว ์ท าให้สามารถ

เอาชนะพญามาร และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้ได ้ดงันั้นในบทบาทน้ี พระแม่ธรณี ไดถู้กใช้

เป็นสัญลกัษณ์ของผูต้ ั้งอยูใ่นความสัตย ์ผดุงไวซ่ึ้งคุณธรรม ศีลธรรม และความดีงามทั้งปวง  

 พุทธศาสนามีหลกัธรรมท่ีถูกกล่าวถึงว่า เป็นหลกัธรรมส าคญัของสตรีผูเ้ป็นมารดาควรมี 

เพื่อช่วยให้ด ารงชีวิตอยู่ไดอ้ย่างประเสริฐ คือ พรหมวิหาร 4 เม่ือผูใ้ดนอ้มน าเขา้มาเป็นคุณธรรม

ประจ าใจแลว้จะไดช่ื้อวา่เป็น มนุสสเทโว คือมีร่างกายเป็นมนุษยแ์ต่มีจิตใจเป็นเทวดาดัง่พระพรหม 

หลกั พรหมวหิาร 4 ไดแ้ก่  

1. เมตตา คือ  ความปรารถนาใหผู้อ่ื้นไดรั้บสุข            

2. กรุณา คือ ความปรารถนาใหผู้อ่ื้นพน้ทุกข ์

3. มุทิตา คือ ความยนิดีเม่ือผูอ่ื้นไดดี้                             

4. อุเบกขา คือ การรู้จกัวางเฉย  

 นอกจากน้ีหลกัธรรมค าสอนท่ีเป็นคุณธรรมส าคญัท่ีจะท าใหชี้วติบุคคลประสบความส าเร็จ

เจริญรุ่งเร่ือง คือ มงคลชีวิต 38 ประการ หน่ึงในนั้นคือ  ความกตญัํู หมายถึง การรู้จกัซาบซ้ึงและ

ร าลึกถึงบุญคุณของผูมี้พระคุณ และรู้จกัตอบแทนบุญคุณให้แก่ผูมี้พระคุณของตน ความกตญัํูท่ี

บุคคลควรมี ไดแ้ก่ 

1. กตญัํูต่อบุคคล คือ คนท่ีมีบุญคุณควรระลึกถึงและตอบแทนพระคุณ เช่น บิดา มารดา อาจารย ์ 

2. กตญัํูต่อสัตว ์คือ สัตวท่ี์มีคุณประโยชน์ต่อเรา จึงควรเล้ียงดูใหดี้ เช่น สุนขัท่ีช่วยเฝ้าบา้น  
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3. กตญัํูต่อส่ิงของ คือ สรรพส่ิงทุกอยา่งท่ีมีคุณประโยชน์ช่วยในการด ารงชีวิต เช่น ธรรมชาติ พืช

พรรณ อาหาร ป่าไม้ แม่น ้ า เป็นต้น จึงควรท่ีจะช่วยกันอนุลักษณ์และรักษาธรรมชาติให้อุดม

สมบูรณ์สืบไป 

 นอกจากนั้นทศันะของพุทธศาสนาในแง่ของจิตวิญญาณความเป็นมนุษย ์ผูห้ญิงไม่มีความ

แตกต่างจากผูช้ายเลย เพราะทุกคนต่างตกอยูภ่ายใตก้ฎของธรรมชาติท่ีตอ้งเผชิญกบัไตรลกัษณ์ คือ 

การรับรู้อารมณ์ทาง หู ตา จมูก ล้ิน กาย ท่ีไม่เท่ียง เป็นทุกข ์เป็นอนตัตา ตกอยูภ่ายใตก้ฎแห่งกรรม

ทั้งส้ิน ดงันั้นผูห้ญิงก็มีศกัยภาพท่ีจะพฒันาตนเองให้พน้จากสภาพแห่งความเป็นทุกข ์และสามารถ

ศึกษาปฏิบติัธรรม พฒันาตนเองเพื่อบรรลุมรรคผลนิพาน ตามค าสั่งสอนขององค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ไดเ้ช่นกนั 

 สรุปจากคติความเช่ือในเร่ืองสตรีทางพุทธศาสนา ท่ีมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานของ

ขา้พเจา้มากท่ีสุด คือ ความกตญัํูต่อผูมี้พระคุณ ไดแ้ก่ กตญัํูต่อบิมามารดาผูใ้ห้ก าเนิด และกตญัํู

ต่อสรรพส่ิงในธรรมชาติท่ีช่วยใหเ้ราไดด้ ารงชีวิตอยูต่่อไป  

 

1.4 อทิธิพลทางด้านครอบครัว 

 ขา้พเจา้เกิดและเติบโตมาจากครอบครัวท่ีอบอุ่น ขา้พเจา้เป็นลูกคนเดียวจึงไดรั้บความรัก

ความอบอุ่นจากแม่อยา่งเตม็ท่ี แม่คอยเล้ียงดู ให้ความห่วงใย ดูแลเอาใจใส่แก่ลูกสาว ผา่นค าพูด ค า

อวยพร ค าสั่งสอน และการกระท าของแม่มาโดยตลอด แม่คอยเป็นก าลงัใจ สนบัสนุน ส่งเสริมให้

ลูกท าในส่ิงท่ีชอบอยูเ่สมอ แสดงความยนิดีอยา่งจริงใจแก่ลูกเม่ือลูกประสบผลส าเร็จ และปลอบใจ

เม่ือลูกเจอกบัปัญหา ท าให้มีก าลงัใจในการด าเนินชีวิต ต่อสู้กบัปัญหาและผ่าฟันอุปสรรค์ไปได ้

ดงันั้นความรู้สึกน้ีเป็นส่ิงท่ีท าให้ขา้พเจา้ตระหนกัไดว้่า ความรัก ความอบอุ่น จากแม่บงัเกิดเกล้า

เป็นแรงบนัดาลใจท่ีส าคญัท่ีสุด 

 สรุปจากอิทธิพลทางดา้นครอบครัวท่ีมีผลต่อขา้พเจา้มากท่ีสุด คือ ความรัก ความอบอุ่น 

ของแม่บงัเกิดเกลา้ท่ีมีต่อขา้พเจา้เสมอมา ความรู้สึกน้ีเป็นพลงัท่ีท าให้ขา้พเจา้อยากจะสรรค์สร้าง

ผลงานศิลปะเป็นส่ิงแทนคุณมารดา เพื่อเป็นการเทิดทูนในคุณความดีท่ียิง่ใหญ่ของบุพการี 
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2. อทิธิพลทางด้านรูปแบบศิลปกรรม 

 อิทธิพลทางดา้นรูปแบบศิลปกรรมสามารถแบบออกไดเ้ป็น 4 ขอ้ ดงัน้ี 

 

2.1 อทิธิพลจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 

 ขา้พเจา้เกิดและเติบโตในสังคมเกษตรกรรม บิดามารดาท าอาชีพปลูกขา้วและท าสวนใน

พื้นท่ีราบสูงทางภาคเหนือ วิถีชีวิตด าเนินไปอย่างเรียบง่ายพึ่ งพิงธรรมชาติในการด ารงชีวิต 

ธรรมชาติให้ปัจจยั 4 ท่ีจ  าเป็นพื้นฐาน ไดแ้ก่ อาหาร อากาศ ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค ดงันั้นการ

ดูแลรักษาและอนุลกัษณ์ธรรมชาติจึงเป็นหน้าท่ีของมนุษยทุ์กคน ดัง่ค  าสอนของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชด ารัสถึงคุณค่าของการปลูกป่า 3 

อยา่งประโยชน์ 4 อยา่งตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความวา่ “ป่าไมท่ี้จะปลูกนั้น สมควรท่ีจะ

ปลูกแบบป่าใชไ้มห้น่ึง ป่าส าหรับใชผ้ลหน่ึง ป่าส าหรับใชเ้ป็นฟืนอยา่งหน่ึง อนัน้ีแยกออกไปเป็น

กวา้งๆใหญ่ๆ การท่ีจะปลูกตน้ไมส้ าหรับไดป้ระโยชน์ดงัน้ี ในค าวิเคราะห์ของกรมป่าไมรู้้สึกจะ

ไม่ใช่ป่าไม ้แต่ในความหมายของการช่วยเหลือเพื่อตน้น ้ าล าธารนั้น ป่าไมเ้ช่นน้ีจะเป็นสวนผลไมก้็

ตามหรือเป็นสวนฟืนก็ตามนัน่แหละเป็นป่าไมท่ี้ถูกตอ้ง เพราะท าหนา้ท่ีเป็นป่า คือ เป็นตน้ไมแ้ละ

ท าหน้าท่ีเป็นทรัพยากรในด้านส าหรับให้ผลท่ีมาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้” และทรง

พระราชทานพระราชาอธิบายถึงประโยชน์ในการปลูกป่าตามพระราชด าริว่า “การปลูกป่า 3 อยา่ง 

แต่ให้ประโยชน์ 4 อย่าง ซ่ึงได้ไมผ้ล ไมส้ร้างบา้น และไมฟื้นนั้น สามารถให้ประโยชน์ได้ถึง 4 

อยา่ง คือ นอกจากประโยชน์ในตวัเองตามช่ือแลว้ ยงัสามารถให้ประโยชน์อนัท่ี 4 ซ่ึงเป็นขอ้ส าคญั 

คือ สามารถช่วยอนุรักษดิ์นและตน้น ้ าล าธารดว้ย” อีกทั้งทรงมีพระราชด ารัสเพิ่มเติมว่า “การปลูก

ป่าถา้จะให้ราษฎรมีประโยชน์ให้เขาอยูไ่ด ้ให้ใชว้ิธีปลูกไม ้3 อยา่ง แต่มีประโยชน์ 4 อยา่ง คือ ไม้

ใชส้อย ไมกิ้นได ้ไมเ้ศรษฐกิจ โดยรองรับการชลประทาน ปลูกรับซบัน ้ า และปลูกอุดช่วงไหล่ตาม

ร่องหว้ย โดยรับน ้าฝนอยา่งเดียว ประโยชน์อยา่งท่ี 4 ไดร้ะบบอนุรักษดิ์นและน ้ า” และพระองคท์รง

มีพระราชด าริถึงวธีิการฟ้ืนฟูตน้มะม่วง 9 วธีิ ลงในหนงัสือพระราชนิพนธ์เร่ือง พระมหาชนก ฉบบั

การ์ตูน ดงัน้ี 1.เพาะเมล็ด 2.ถนอมราก 3.ปักช าก่ิง 4.เสียบยอด 5.ต่อตา 6.ทาบก่ิง 7.ตอนก่ิงให้ออก

ราก 8.รมควนัตน้ท่ีไม่มีลูก 9.ท าชีวาณูสงเคราะห์ (พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
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ภูมิพลอดุลยเดชฯ 2542)  ฉะนั้นค าสอนเหล่าน้ีท าใหข้า้พเจา้เกิดความรู้สึกส านึกรักบา้นเกิด แผน่ดิน 

ตน้ไม ้และธรรมชาติ 

 ดว้ยเหตุน้ีขา้พเจา้จึงเลือกใช ้“พรรณพฤกษา” มาเป็นสัญญะในการส่ือสารถึงธรรมชาติผูใ้ห้

ก าเนิดสรรพส่ิง พรรณพฤกษาท่ีเลือกใชเ้ป็นพืชท่ีมีลกัษณะของการแตกออก กระจายออกของเมล็ด

พนัธ์ุ จากฝักท่ีแห้ง ภายในจะมีเมล็ดเล็กๆจ านวนมากท่ีมีขนพิเศษช่วยในการกระจายพนัธ์ุไปตาม

ลม บ่งบอกถึงความสามารถในการกระจายเมล็ดพนัธ์ุของพืชชนิดนั้นให้ปลิวไปไดใ้นระยะท่ีไกล

ออกไป เม่ือเมล็ดพนัธ์ุตกลงสู่พื้นดินในท่ีเหมาะสมก็จะงอกเงยข้ึนเป็นตน้อ่อนตน้ใหม่ เจริญเติบโต 

และสืบสายพนัธ์ุของพืชชนิดนั้น ใหผู้ค้นไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในการด ารงชีวิตต่อไป ดงันั้นพรรณ

พฤกษาในลกัษณะน้ีจึงสามารถพบได้ทัว่ไปตามทอ้งถ่ินต่างๆ เช่น ฝักของตน้ผกัเชียงดา(เป็นผกั

พื้นเมืองของคนภาคเหนือ) ดอกชวนชม ดอกรัก ตน้นมต าเลีย (milkweed plant) ท่ีเป็นวชัพืช ฯลฯ 

เป็นตน้  

 สรุปอิทธิพลทางดา้นรูปแบบจากสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีมีผลต่อขา้พเจา้มากท่ีสุด 

คือ การน าเอาพรรณพฤกษามาใช้เป็นสัญญะในการสร้างรูปทรงจากจินตนาการ เพื่อส่ือสารใน

ความหมายของการเป็นผูใ้หก้  าเนิดและขยายเผา่พนัธ์ุของธรรมชาติต่อไป 
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ภาพท่ี 1 ภาพวธีิการฟ้ืนฟูตน้มะม่วง 9 วธีิ 
ท่ีมา พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชฯ เร่ือง พระมหาชนก 
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ภาพท่ี 2 ฝักแหง้ของตน้ชวนชมท่ีก าลงัแตกเมล็ดออก 

 

 
ภาพท่ี 3 เมล็ดของดอกรัก 

ท่ีมา : https://www.bloggang.com/m/viewdiary.php?id=kitpooh22&month=08- 

2009&date=19&group=4&gblog=4   และ https://tonrak160.wordpress.com 
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2.2 อทิธิพลจากจิตรกรรมไทยประเพณใีนคติความเช่ือทางวรรณกรรมไทย 

 
 เร่ืองราวในวรรณกรรมไทยท่ีขา้พเจา้สนใจปรากฏในพระเวสสันดรชาดกมหาชาติค าหลวง 

และไตรภูมิพระร่วง เก่ียวกบัต านานของตน้มกักะรีผลหรือนารีผล เป็นตน้ไมท่ี้เกิดจากการเนรมิต

ของพระอินทร์ ตั้งอยูใ่นป่าหิมพานต ์อยูเ่ลยภูเขาหิมาลยัไปสิบหกโยชน์ เป็นตน้ไมม้หศัจรรยท่ี์ออก

ผลเป็นหญิงสาวสวยงาม เปรียบปานสาวรุ่นท่ีมีอายไุด ้16 ปี เม่ือชายหนุ่มไดม้าพบเห็นก็มีใจเสน่หา

ลุ่มหลงรัก คร้ันยามร่วงหล่นลงพวกฤาษีชีไพรก็จะเก็บเอาไปเสพสังวาสแลว้ฌานท่ีเคยบ าเพญ็มาก็

จะเส่ือมถอย นารีผลจึงถูกใชเ้ป็นสัญญาลกัษณ์ของกามตณัหา คือความอยากในกามคุณ 5 ไดแ้ก่ รูป 

รส กล่ิน เสียง และสัมผสัทางกาย เร่ืองราวของมกักะลีผลไม่ไดเ้ป็นเร่ืองโดดเด่นและส าคญัมากนกั 

แต่ก็มกัจะสอดแทรกมารูปแบบของเร่ืองเล่าชาดก ท่ีฟังสืบๆกนัมา จนไดมี้การจดบนัทึกเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรไว ้ส่วนใหญ่จะน ามาใชเ้ป็นคติสอนใจเพื่อใหผู้ฟั้งไดเ้กิดขอ้คิดให้ตั้งมัน่อยูใ่นศีลธรรม 

ประพฤติความดีละเวน้ความชั่วเสมอมา ภาพของมกักะลีผลปรากฏในผลงานจิตรกรรมต่างๆ

มากมายตาม อธิเช่น ในสมุดภาพไตรภูมิฉบบักรุงศรีอยุธยา - ฉบบักรุงธนบุรี และคมัภีร์ไตรภูมิ

ฉบบัภาษาเขมร เป็นตน้ 

 ภาพมกักะลีผลได้ถูกสร้างสรรค์ข้ึนตามจินตนาการของช่างศิลป์ไทยโบราณ ออกมาใน
รูปแบบของจิตรกรรมไทยประเพณี เอกลกัษณ์เด่นคือใช้รูปทรงตามอุดมคติท่ีไม่ปรากฏรูปทรง
เหมือนจริงตามธรรมชาติ ใชล้กัษณะของการลดทอนภาพเหมือนจริงให้เหลือเฉพาะลายเส้นท่ีเป็น
ส่วนส าคญัเท่านั้น และไม่ค  านึงถึงสัดส่วนของความเป็นจริง มีการระบายสีแบบแบนๆ และใช้
โครงสร้างทางทศันศิลป์เพื่อแสดงออกทางรูปสัญญะในเชิงสัญลกัษณ์ ท่ีมีความหมายเช่ือมโยงไปสู่
คติธรรมทางดา้นพุทธปรัชญาเป็นส าคญั 
 สรุปอิทธิพลทางด้านรูปแบบจากจิตรกรรมไทยประเพณีในคติความเช่ือทางวรรณกรรม

ไทยเร่ืองนารีผล ไดก้ลายเป็นแรงดลใจให้ขา้พเจา้ในแง่ของการสร้างจินตนาการในการประกอบ

สร้างรูปทรง จากรูปทรงของคนกบัรูปทรงของพืชเขา้ดว้ยกนั เป็นการสร้างแนวความคิดท่ีเช่ือมโยง

ไปสู่ การสร้างรูปสัญญะของสตรีผูใ้หก้  าเนิดสรรพส่ิง 
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ภาพท่ี 4 แผนท่ีโบราณ : แสดงภาพป่านารีผล 
ท่ีมา สมุดภาพไตรภูมิฉบบักรุงศรีอยธุยา - ฉบบักรุงธนบุรี เล่ม 1 หนา้ 68 
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ภาพท่ี 5 แผนท่ีโบราณ : แสดงภาพป่านารีผล 
ท่ีมา ไตรภูมิฉบบัภาษาเขมร แปรโดย นายอ าไพ ค าโท 2530 หนา้ 49 
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ภาพท่ี 6 แผนท่ีโบราณ : แสดงภาพป่านารีผล 
ท่ีมา ไตรภูมิฉบบัภาษาเขมร แปรโดย นายอ าไพ ค าโท 2530 หนา้ 56 
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2.3 อทิธิพลจากจิตรกรรมจีนโบราณ 

 ศิลปะจีนสะทอ้นถึงแนวคิดทางพุทธศาสนาแบบฌาน แนวคิดแบบเต๋า และแนวคิดแบบ

ขงจ๊ือ อนัเป็นสภาวะของชาวจีนท่ีไม่อาจแยกความเช่ือออกจากกนั แต่กลบัผสมผสานให้กลมกลืน

เขา้กนั จนมีบทบาทต่อวถีิชีวิตและเป็นแรงดลใจให้กบัจิตรกรจีนอยา่งมาก ขา้พเจา้มีความสนใจใน

กระบวนวธีิคิดและการแสดงออกอยา่งลึกซ้ึงของจิตรกรจีน กล่าวคือ ภาพเขียนจะมีความสอดคลอ้ง

ตอ้งกนักบัสภาวะปกติ หมายถึง จิตใจของจิตรกรจะตอ้งสอดประสานสัมพนัธ์กบัรูปแบบลีลาท่ีจะ

ถ่ายทอดออกมา และแสดงถึงความมีชีวิตจิตใจให้ได้ เพราะสภาวะจิตใจเช่นน้ี เป็นผลจากการ

ส ารวมพลงัของจิตรกรท่ีส่งผา่นสู่พู่กนัลงในผลงานของเขาเอง และความสามารถในการแสดงออก

ถึงรูปทรงอยา่งแทจ้ริง คือ ไม่เพียงวาดใหรู้้วา่เป็นวตัถุเท่านั้น แต่ตอ้งแสดงแก่นแทข้องความเป็นส่ิง

นั้น และสัจธรรมท่ีปรากฏอยู่ตามธรรมชาติออกมาด้วย  จิตกรจีนจึงไม่นิยมวาดภาพตามท่ีเห็น

ทั้งหมด แต่จะเลือกเอาเพียงบางส่วนเท่าท่ีจ  าเป็นเท่านั้น อีกทั้งการระบายสีอยา่งเหมาะสมเพื่อแสดง

ถึงความเคารพสัจธรรมของสีในธรรมชาติ กระทัง่พูก่นัจีนก็มีความหมายต่อจิตกรจีนมาก เพราะการ

ป้ายพูก่นัแต่ละคร้ังยอ่มหมายถึง พลงั อารมณ์ และความกลา้ตดัสินใจ พูก่นัคือส่ิงท่ีช่วยสร้างชีวิตจิต

วญิญาณ สร้างรอยเส้นใหป้ระกอบเป็นรูปทรง ซ่ึงมีทั้งความงาม ความอ่อนโยน และความแข็งกร้าว 

จิตรกรรมจีนท่ีข้าพเจ้าสนใจ จะมีเน้ือหาเก่ียวกับความงามของธรรมชาติอนัเป็นสัจธรรมของ

ธรรมชาติและจกัรวาล  ธรรมชาติท่ีวาดลงไปจะต้องมีความหมายท่ีต้องค านึงถึง การรวมพลัง

ระหวา่ง หยนิ และ หยาง ซ่ึงเป็นการรักษาดุลยภาพไว ้(ปัญญา เทพสิง 2548) 

 สรุปอิทธิพลจากจิตรกรรมจีนโบราณท่ีมีผลต่อขา้พเจา้คือ การเลือกใชธ้รรมชาติมาเป็นส่ือ

ในการส่งสารถึงผูช้ม แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกภายในของศิลปินได้อย่างมีนัยยะ แฝง

ความหมายในเชิงปรัชญาไวอ้ยา่งลึกซ้ึง 
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ภาพท่ี 7 Artwork : Travelers in a Wintry Forest 
 Artist     : Li Cheng, Five Dynasties period (907-960) 

 Medium : Hanging scroll, ink and color on silk 

 Dimensions  : 161.9 x 100.3 cm 

 National Treasure  : The Metropolitan Museum of Art, New York 

 References    : http://www.chinaonlinemuseum.com/painting-li-cheng-travelers-in-a- 

            wintry-forest.php 
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2.4 อทิธิพลจากจิตรกรรมญี่ปุ่นโบราณ 

 จิตรกรรมญ่ีปุ่นไดรั้บอิทธิพลจากจิตรกรรมจีนและสอดคลอ้งกบัลกัษณะนิยมแบบเซน มี

การเขียนภาพท่ีเรียบง่าย การใช้หมึกด าท่ีให้ความรู้สึกลึกลบั ไม่ใช่สีสันฉูดฉาด และไม่ตอ้งการ

ความเหมือนจริง จงัหวะอยูท่ี่การตวดัเส้นพู่กนัให้เกิดภาพอยา่งรวดเร็ว การแตม้หมึกให้ซึมซบัหรือ

จางหายไปกบัความวา่งเปล่าของกระดาษ  แมสี้ด าเพียงสีเดียวจิตกรก็สามารถสร้างมิติได ้ดว้ยวิธี

ควบคุมน ้ าหนกัพู่กนัให้เกิดเส้นและค่าน ้ าหนกัอ่อนแก่ ปราศจากการระบายอย่างซ ้ าซาก ภาพไม่

แสดงระยะหน้าระยะหลงัอย่างชดัเจน แต่สามารถรู้สึกไดจ้ากจิตส านึกของผูช้ม ดว้ยการมองเห็น

ลักษณะของเส้น ความอ่อนแก่ หรือความเข้มกลางของสี เน้ือหาของภาพส่วนใหญ่เก่ียวกับ

ธรรมชาติ เช่น นก ดอกไม ้ตน้ไม ้ภูเขา ท่ีน่าสังเกตคือ ภาพเหล่าน้ีจะมีขนาดเล็ก แสดงถึงการใช้

ชีวิตแบบสมถะและเรียบง่ายของจิตรกรเซน (ปัญญา เทพสิง 2548) ดงันั้นภาพจิตรกรรมญ่ีปุ่นท่ี

ขา้พเจา้สนใจมีดงัต่อไปน้ี 

  ผลงานของ Kano Sansetsu ภาพล าตน้สีด าขนาดใหญ่ของตน้พลมัโบราณ ท่ีมีก่ิงกา้นโคง้งอ 

ตน้ไมต้น้เล็กเล้ือยคลานท่ีน าพาบรรยากาศเช้าตรู่ของฤดูใบไมผ้ลิท่ีหนาวเยน็ และเป็นสัญลกัษณ์

ของการเกิดและการต่ออาย ุแฝงความหมายของการเคารพย  าเกรงธรรมชาติ 

 

 
ภาพท่ี 8 Artwork : Old plum 
 Artist     : Kano Sansetsu (Japanese, 1589–1651) 

 Medium : Four sliding-door panels (fusuma); ink, color, gold, and gold leaf on paper 

 Dimensions  : Overall (of all four panels): 68 3/4 x 191 1/8 in. (174.6 x 485.5 cm) 

 References    : https://www.metmuseum.org/art/collection/search/44858 
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 ผลงานของ Ogata Kōrin ในภาพ Red and White Plum Blossoms ดอกพลมัสีแดงและสี

ขาว ศิลปินเปล่ียนภูมิทศัน์ให้เรียบง่าย ตน้ไมผ้ลิดอกอยู่ทางด้านขา้งของล าธารทั้งสอง อนัเป็น

วิสัยทศัน์ในฝัน ใช้หมึกสีด าและลา้งแร่สีเหมือนอญัมณี ภาพดูเป็นนามธรรมและสมจริงในเวลา

เดียวกนั พื้นหลงัของแผ่นทองค าเปลวนั้นปฏิเสธความรู้สึกของสถานท่ีและเวลา  ฝังทุกอย่างดว้ย

แสงท่ีไม่มีตวัตน ลอนโลหะและเกลียวคล่ืนท่ีบวมของกระแสน ้ า ท าให้เกิดความรู้สึกถึงความ

เคล่ือนไหว ศิลปินรู้จกัตน้พลมัอยา่งลึกซ้ึง สามารถมองเห็นไดจ้ากจงัหวะการบิดและยุ่งเหยิงของ

ยอดก่ิง นับว่าเป็นการรวมตวักนัของส่ิงท่ีเป็นนามธรรมและความเป็นรูปธรรมจากธรรมชาติได้

อยา่งลงตวั แสดงออกถึงการมีอยูข่องส่ิงมีชีวติในธรรมชาติท่ีงดงาม 

   

 

 
 
ภาพท่ี 9 Artwork : Red and White Plum Blossoms, Edo period, 18th century,  
 Artist     : Ogata Kōrin 

 Medium : pair of two-fold screens, color and gold leaf on paper 

 Dimensions  : 156 ×172.2 cm each 

 National Treasure  : MOA Museum in Atami, Japan 

 References  : https://www.khanacademy.org/humanities/art-asia/art-japan/edo-  

          period/a/ogata-krin-red-and-white-plum-blossoms 
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สรุปอิทธิพลจากจิตรกรรมญ่ีปุ่นโบราณท่ีมีผลต่อขา้พเจา้ แบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ  

 1. อิทธิพลด้านความคิด คือ การน าเอาธรรมชาติมาสร้างสัญญะทางความรู้สึก โดยการ

ลดทอนรายละเอียดความเหมือนจริงของธรรมชาติลง สร้างองคป์ระกอบทางทศันศิลป์ เพื่อให้ผล

ทางความรู้สึกและแฝงนยัยะทางความหมายในเชิงปรัชญาท่ีดีงามเอาไว ้

 2. อิทธิพลด้านรูปแบบ คือ การสร้างบรรยากาศของภาพท่ีไม่ค  านึงถึงกาลเวลา ให้

ความรู้สึกถึงสภาวะความเป็นอนันต์ และการลดทอนความเหมือนจริงของภาพ ด้วยการแทนค่า

สภาวะของความเป็นนามธรรมลงไป  
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บทที ่3 

การก าหนดรูปแบบและวธีิการสร้างสรรค์ 

 

 การก าหนดรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุด “มาลี : นารี” สามารถแบ่ง

หลกัการและเหตุผลในการสร้างรูปสัญญะได ้3 ประเด็น คือ แรงบนัดาลใจ + แนวคิด = รูปแบบ

เทคนิควธีิการ ดงัน้ี 

1. หลกัการและเหตุผลเกีย่วกับหลกัคิดในการสร้างรูปสัญญะ 

 หลกัคิดในการสร้างรูปสัญญะเกิดจาก : ความรักความอบอุ่นจากแม่ + ความผูกพนักบั

ธรรมชาติ + ความเช่ือทางวฒันธรรมเก่ียวกบัการเคารพ “เทวนารี”  =  การสร้างสัญญะของภาพ

บุคลาธิษฐานของความเป็นแม่ผูใ้หก้  าเนิดชีวติ 

 

 

ความรักจากแม่            +       ความผูกพนักบัธรรมชาติ       +          ความเช่ือทางวฒันธรรม                                                                                                                                                  

 

 

 

 

             การสร้างสัญญะของภาพบุคลาธิษฐานของความเป็นแม่ผู้ให้ก าเนิดชีวติ 
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2. หลกัการและเหตุผลในรูปสัญญะทางความหมาย 

 รูปสัญญะทางความหมายเกิดจาก : พรรณพฤกษาในธรรมชาติ + รูปสัญญะของสตรี = 

รูปสัญญะของภาพบุคลาธิษฐานของความเป็นแม่ผูใ้หก้  าเนิดชีวติ 

 

   

 

รูปสัญญะของภาพบุคลาธิษฐานของความเป็นแม่ผูใ้หก้  าเนิดชีวติ 

 

 

 

 

 

 

 พรรณพฤกษาในธรรมชาติ         +       รูปสัญญะของสตรี   

 

 

 

 

     พืชท่ีมีลกัษณะของการแตกกระจายออก                         ความสามารถของสตรีในการ 

     ของเมล็ดพนัธ์ุท่ีแพร่กระจายไปตามลม            =            ใหก้ าเนิดลูก เล้ียงดู อุม้ชู และ 

             เพื่อแพร่ขยายเผา่พนัธ์ุต่อไป                                    เก้ือหนุนลูกใหด้ ารงชีวิตต่อไป 
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3. หลกัการและเหตุผลในสร้างองค์ประกอบศิลป์ 

 โครงสร้างทางทศันธาตุเกิดจากการน าเอาส่วนประกอบทางทศันศิลป์มาจดัองค์ประกอบ

(Composition) สร้างให้เป็นภาพตามจินตนาการ ทศันธาตุท่ีโดดเด่นในผลงานชุด “มาลี : นารี” คือ 

รูปทรง เส้น สี ความเคล่ือนไหว จงัหวะ ทิศทาง และพื้นท่ีวา่ง ตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

3.1 รูปทรง (From) 

 รูปทรงหลกัท่ีเลือกใช้ คือ รูปทรงอินทรียรูป (organic form) ท่ีเกิดข้ึนจากส่ิงมีชีวิตใน

ธรรมชาติ ไดแ้ก่ รูปสัญญะสตรี พรรณพฤกษา เมล็ดพืชท่ีก าลงัปลิว ก่ิงกา้นของตน้ไม ้เส้นใยของ

เถาวลัย ์ เป็นตน้ ท าใหเ้กิดความรู้สึกอิสระ 

 

 

ภาพท่ี 10 แสดงรูปทรงหลกั : รูปทรงอินทรียรูป 
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3.2 เส้น (Line) 

 การปรากฏของเส้นท่ีส าคญัในผลงานจะมีอยู่ดว้ยกนั 2 ลกัษณะ คือ เส้นท่ีเกิดข้ึนจริงทาง

กายภาพ(Actual Lind) สามารถมองเห็นดว้ยตาอยา่งชดัเจน ซ่ึงผลงาน “มาลี : นารี” ส่วนใหญ่จะ

ประกอบดว้ยเส้นโคง้ ใหค้วามรู้สึกถึงความนุ่มนวลอ่อนชอ้ย และเส้นท่ีปรากฏอีกลกัษณะหน่ึง คือ 

เส้นเชิงนยั (Implied Lind) เป็นเส้นท่ีรับรู้ดว้ยความรู้สึก โดยไม่มีการปรากฏของเส้นจริง ไดแ้ก่ เส้น

ท่ีเกิดจากทิศทางของการปลิวของเมล็ดพืช ให้ความรู้สึกถึงการเคล่ือนไหวอยา่งชา้ๆ ต่อเน่ือง และ

ไม่มีท่ีส้ินสุด 

 

 

ภาพท่ี 11 แสดงทิศทางของเส้นจริงทางกายภาพ(สีแดง) และเส้นเชิงนยั(สีเหลือง) 
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3.3 สี (Color) 

 สีเป็นสัญลกัษณ์ท่ีส่ือความหมายประสานไปกบัสัญลกัษณ์ทางทศันธาตุอ่ืนๆ โครงสร้าง

ของสีท่ีใชใ้นผลงาน “มาลี : นารี” ประกอบดว้ย 5 สี คือ 

สีน ้ าตาล ให้ความหมายถึง ความอบอุ่น เป็นมิตร ความเรียบง่าย พลงัของโทนสีน ้ าตาลช่วยสร้าง

บรรยากาศท่ีอบอุ่น ใหค้วามรู้สึกท่ีเช่ือมโยงกบัธรรมชาติแวดลอ้ม  

สีทอง ให้ความรู้สึกสูงส่ง มีมนต์ขลงั บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรือง และพลงัอ านาจ การใช้สีทอง

อยา่งสมดุลจะช่วยใหเ้ขา้ถึงพลงัแห่งจิตวญิญาณ  

โทนสีด า แสดงถึงพลงัอ านาจ ความน่าเกรงขาม ใหค้วามรู้ความลึกลบั และน่าคน้หา  

สีขาว ใหค้วามรู้สึกถึงความบริสุทธ์ิ ความอ่อนเยาว ์ความดีงาม และความมีเมตตา 

สีชมพู ใหค้วามรู้สึกถึงความนุ่มนวล ความอ่อนโยน ความไร้เดียงสา และการทะนุถนอม  

 

 

ภาพท่ี 12 แสดงสัดส่วนและโครงสร้างของโทนสี 
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3.4 ความเคล่ือนไหว (movement) จังหวะ (Rhythm) และทศิทาง (Direction)  

 3.4.1 ความเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการน าของเส้นโครงสร้างหลกัท่ีปรากฏอยู่จริง  ได้แก่ 

ความเคล่ือนไหวของเส้นท่ีเกิดจากการวางต าแหน่งและทิศทางของพรรณพฤกษา ความเคล่ือนไหว

ของเส้นท่ีเกิดจากก่ิงก้านสาขาของต้นไม้ท่ีพุ่งทแยงข้ึนลงและเฉียง เส้นชนิดน้ีให้ความรู้สึก

เคล่ือนไหวแก่ภาพในทิศทางท่ีชดัเจน เป็นการเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนจริง ท าให้เกิดเป็นความรู้สึกท่ี

เคล่ือนไหว เปล่ียนแปลง และไม่หยดุน่ิง 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13 แสดงทิศทางเส้นแกนของโครงสร้างหลกั 
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 3.4.2 ความเคล่ือนไหวท่ีเกิดจากการเคล่ือนไหวของทศันธาตุไปในทิศทางจากจุดหน่ึงไปสู่

จุดหน่ึง เป็นการบ่งช้ีลกัษณะให้เกิดความรู้สึกด้วยการลวงตา ได้แก่ ทิศทางการเคล่ือนไหวของ

เมล็ดพืชท่ีปลิวและล่องลอยไปในบรรยากาศทัว่ทั้งภาพ ช่วยสร้างความเคล่ือนไหวให้ภาพเกิด

ความรู้สึกมีชีวติ ต่ืนเตน้ มีอากาศ และไม่สงบน่ิงจนเกินไป  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 แสดงทิศทางความเคล่ือนไหวของทศันธาตุ 
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3.5 พืน้ทีว่่าง (Space) 

 พื้นท่ีวา่งเป็นส่ิงตรงกนัขา้มกบัรูปทรง แต่ในรูปทรงก็ปรากฏพื้นท่ีวา่งเช่นกนั ดงันั้นพื้นท่ี

ว่างจึงท าหน้าท่ีเป็นตัวช่วยขับเน้น ความเคล่ือนไหว จังหวะ และทิศทาง ของผลงานให้เกิด

ความรู้สึกมากข้ึน ผลงานวทิยานิพนธ์ “มาลี : นารี” ปล่อยพื้นท่ีวา่งในสัดส่วนท่ีมากกวา่รูปทรง เพื่อ

เพิ่มจงัหวะในการเคล่ือนไหวของรูปทรง และปล่อยให้พื้นท่ีว่างช่วยสร้างระยะห่างของรูปทรง 

เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกถึงการล่องลอย และความเคล่ือนไหวไปในอากาศใหม้ากยิง่ข้ึน  

 

 

 

ภาพท่ี 15 แสดงทิศทางของพื้นท่ีวา่ง 
 



  33 

บทที ่4 

การด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

  

 การด าเนินการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าเร่ิมมีพฒันาการมาจากผลงานช่วงก่อน

วทิยานิพนธ์ มีการทดลองสร้างสรรคผ์ลงานอยา่งต่อเน่ืองมาในช่วงระยะเวลาหน่ึง ประกอบไปดว้ย

ผลงานจิตรกรรมจ านวน 9 ช้ิน จนได้องค์ความรู้รวบยอดเป็นบทสรุปของการศึกษา ผลงาน

วทิยานิพนธ์ “ มาลี : นารี ” มีจ  านวนทั้งหมด 4 ช้ิน ตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

1. ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

 เป็นการทดลองสร้างสรรค์ผลงานในระยะเร่ิมต้น โดยโครงสร้างของรูปทรงหลัก

ประกอบดว้ยรูปสัญญะของพรรณพฤกษากบัสัญญาลกัษณ์ของสตรีเพศ ดว้ยวิธีการประกอบสร้าง

ของรูปทรงจากการผลิดอก ออกมาจากขั้วของพรรณพฤกษา ท่ีก าลงัจะเบ่งบานกลายเป็นผลไมท่ี้

สุกสวา่งสดใส ใหค้วามรู้สึกถึงสภาวะของการให้ก าเนิดข้ึนมาใหม่ท่ีมีความแรกแยม้ผอ่งใส การจดั

องคป์ระกอบทางทศันศิลป์ในช่วงแรก ใชก้ารคลุมโทนสีของภาพดว้ยสีขาวและสีด า เพื่อลดทอน

บรรยากาศท่ีเสมือนจริงลงไป ใหค้งเหลือไวแ้ต่บรรยากาศท่ีสร้างข้ึนจากอุดมคติท่ีไม่มีอยูจ่ริง และสี

ขาวด ายงัช่วยลดความแตกต่างกนัของโครงสร้างหลกัทั้งสองให้เขา้กนัไดอ้ย่างกลมกลืนมากข้ึน 

และใหค้วามรู้สึกถึงความลึกลบั น่าคน้หา 
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1.1 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินที ่1  

 ทดลองจินตนาการสร้างสรรครู์ปทรงของทรงพุ่มไม ้การจดัองคป์ระกอบของรูปทรงหลกั

ในทิศทางท่ีเฉียงลง เพื่อให้ภาพเกิดความรู้สึกท่ีเล่ือนไหวจากบนลงสู่ล่าง และทิศทางจากขวาไป

ซา้ย ปล่อยพื้นท่ีวา่งใหเ้หลือไวป้ระมาณ 35% ของพื้นท่ีทั้งหมด เพื่อไม่ให้ภาพอึดอกัมากจนเกินไป 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือ ภาพท่ีออกมาปรากฏในรูปแบบท่ีตรงตวัมากเกินไป ขาดความซบัซ้อนแยบคาย 

ผลงานขาดความลึกซ้ึง และการประกอบสร้างของรูปทรงควรให้มีความกลกลืนมากกวา่น้ี ซ่ึงจุดน้ี

จะตอ้งน าไปพฒันาในช้ินต่อไป 

 

 

 

ภาพท่ี 16 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1 
มวลหมู่นารี, 110 x 150 ซม., สีอะคลิลิคบนผา้ใบ 
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1.2 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินที ่2  

 จากขอ้บกพร่องท่ีเกิดข้ึนในผลงานช้ินท่ี 1 น ามาซ่ึงการทดลองลดลอนรายละเอียดท่ีไม่

จ  าเป็นในส่วนของก่ิงกา้นสาขาออกไป คงเหลือไวเ้พียงกา้นเดียวท่ีหอ้ยยอ้ยลงมาจากโคนของตน้ไม ้ 

และเพิ่มพื้นท่ีวา่งใหม้ากข้ึน เพื่อให้ภาพเบาสบายไม่อึดอดัจนเกินไป การวางองคป์ระกอบของก่ิงมี

ลกัษณะแนวนอน ในทิศทางจากซ้ายไปขวาและค่อยๆลาดเอียงลงมาดา้นล่างขวา ท าให้ภาพน้ีมี

ความรู้สึกถึงความเล่ือนไหวเล็กนอ้ย ไม่รุนแรง สงบ แต่ไม่ถึงกบัน่ิงเฉย  

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2 
แมกไมน้ารี, 110 x 150 ซม., สีอะคลิลิคบนผา้ใบ 
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1.3 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินที ่3  

 โครงสร้างของรูปทรงคลา้ยคลึงกบัผลงานช้ินท่ี 2 แตกต่างกนัในส่วนของพรรณพฤกษาท่ี

เลือกมาใช ้ซ่ึงเป็นพืชท่ีมีลกัษณะของกลีบท่ีซบัซ้อนสวยงาม ภาพน้ีแสดงถึงความรู้สึกของการผลิ

ดอก และการก าเนิดข้ึนมาใหม่ของส่ิงมีชีวติท่ีอยูใ่นช่วงแรกแยม้ 

 

 

ภาพท่ี 18 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 
นวลนารี, 150 x 110 ซม., สีอะคลิลิคบนผา้ใบ 
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1.4 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินที ่4  

 โครงสร้างของรูปทรงมีความคลา้ยคลึงกบัผลงานช้ินท่ี 3 การจดัองคป์ระกอบเส้นแกนของ

โครงสร้างหลกัท่ีมองเห็นได้ชัดเจน จะประกอบด้วยเส้นตั้ง เส้นนอน และเส้นทแยง ภาพน้ีให้

ความรู้สึกถึงความน่ิง สงบ มัน่คง และสง่างาม 

 

 

ภาพท่ี 19 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4 
เมล็ดพนัธ์ุนารี, 150 x 110 ซม., สีอะคลิลิคบนผา้ใบ 
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1.5 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินที ่5  

 ทดลองลดลอนรายละเอียดในส่วนของก่ิงก้านสาขาออกไป คงเหลือไวเ้พียงส่วนส าคญั

ท่ีสุดคือโครงสร้างหลกัเท่านั้น และขยายขนาดของโครงสร้างหลกัใหมี้ความใหญ่ข้ึนประมาณ 40% 

ของพื้นท่ีทั้ งหมด และเหลือพื้นท่ีว่างประมาณ 60% เพื่อให้พื้นท่ีว่างเป็นตวัช่วยในการขบัเน้น

จุดเด่นให้เพิ่มมากข้ึน และเพิ่มเติมรายละเอียดภายในของโครงสร้างหลกัให้มีความซับซ้อนมาก

ยิง่ข้ึน เพื่อช่วยใหภ้าพดูไม่น่าเบ่ือจนเกินไป การวางองคป์ระกอบของโครงสร้างหลกัมีลกัษณะเป็น

แนวนอน ท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีน่ิงสงบ และไม่มีความเคล่ือนไหว  

 

 

 

ภาพท่ี 20 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 
คืนนวลนารี, 110 x 150 ซม., สีอะคลิลิคบนผา้ใบ 



  39 

1.6 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินที ่6  

 ใช้หลกัการจดัองค์ประกอบเหมือนกบัผลงานช้ินท่ี 5 ผลงานช้ินน้ีให้ความรู้สึกถึงสภาวะ

ของการเกิดส่ิงใหม่ แต่ในขณะเดียวกนัก็ใหค้วามรู้สึกถึงความร่วงหล่น และก าลงัจะเห่ียวแหง้ไป 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 21 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 6 
เยื้อใยนารี, 110 x 150 ซม., สีอะคลิลิคบนผา้ใบ 
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1.7 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินที ่7  

 การจดัองค์ประกอบของผลงานช้ินน้ีมีความแตกต่างจากช้ินก่อนๆคือ ทิศทางของพรรณ

พฤกษาท่ีเป็นโครงสร้างหลกัให้ความรู้สึกถึงการล่องลอยอยูก่ลางอากาศ ไม่มีท่ีมาจากก่ิงกา้นสาขา

ใดๆ การวางต าแหน่งจุดเด่นและจุดรองไล่เรียงลงมาจากบนลงล่าง มีเส้นใยท่ีเช่ือมสัมพนัธ์กนัห้อย

ยอ้ยลงมา ท าให้ภาพมีความเช่ือมโยงเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน ท าให้เกิดความรู้สึกถึงความ

เคล่ือนไหวอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด  

 

ภาพท่ี 22 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 7 
ลอยล่องนารี, 150 x 110 ซม., สีอะคลิลิคบนผา้ใบ 
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1.8 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินที ่8  

 ทดลองหารูปทรงของพรรณพฤกษาในธรรมชาติท่ีมีลกัษณะของการแตกกระจายของเมล็ด

พนัธ์ุออกและล่องลอยไปในอากาศ การจดัองคป์ระกอบของภาพจะยงัคงเนน้เฉพาะโครงสร้างหลกั

เป็นส าคญั สัดส่วนของจุดเด่นมีประมาณ 40% และท่ีเหลืออีก 60% เป็นพื้นท่ีวา่งทั้งหมด เส้นแกน

ของโครงสร้างหลกัเป็นเส้นเฉียง ท าใหภ้าพมีความรู้สึกถึงความเคล่ือนไหว  

 

 

 

 

ภาพท่ี 23 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 8 
ฝันหวาน, 110 x 150 ซม., สีอะคลิลิคบนผา้ใบ 
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1.9 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ช้ินที ่9  

 ใช้พรรณพฤกษาเดียวกนักบัผลงานช้ินท่ี 8 แต่มีการเพิ่มเติมในส่วนของก่ิงกา้นสาขาให้มี

ลกัษณะของการก าเนิดออกมาจากก่ิงท่ีเช่ือมต่อกบัล าตน้  เส้นแกนของโครงสร้างหลกัส่วนใหญ่

เป็นเส้นตั้ง มีเส้นทแยงเล็กนอ้ย ใหค้วามรู้สึกถึงความน่ิง สงบ มัน่คง ไม่เอนเอียง 

 

 

ภาพท่ี 24 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 8 
ปลิดปลิว, 150 x 110 ซม., สีอะคลิลิคบนผา้ใบ 
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2. การสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชุด “มาลี : นารี” เป็นบทสรุปของการศึกษาทดลอง

คน้ควา้สร้างสรรค์ทั้งหมด นับตั้งแต่ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ระยะท่ี 1 ท าให้ได้ผลสรุปของการ

สร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ ดงัน้ี 

 2.1 ผลงานวิทยานิพนธ์ “มาลี : นารี” ช้ินที่ 1 น าเสนอห่วงเวลาในขณะท่ีพรรณพฤกษามี

การเติบโตสุขงอมเต็มท่ี และเตรียมพร้อมแก่การแตกเมล็ดเพื่อขยายพนัธ์ุต่อไป ให้ความรู้สึกถึง

สภาวะของการพร้อมท่ีจะท าหนา้ท่ีเป็นแม่ผูใ้หก้  าเนิด อุม้ชูเมล็ดพนัธ์ุ และแพร่กระจายพนัธ์ุต่อไป 

 2.2 ผลงานวิทยานิพนธ์ “มาลี : นารี” ช้ินที่ 2 น าเสนอสภาวะของการเคียงคู่อยูร่่วมกนัของ

ธรรมชาติ โดยใช้ภาพสัญญะของสตรีทั้งสอง ภายในรูปทรงสัญญะของพรรณพฤกษาท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยรูปทรงหวัใจ ใหค้วามรู้สึกถึงการมอบความรักความอบอุ่นใหแ้ก่กนั การวางองคป์ระกอบของ

โครงสร้างหลกัอยู่ตรงกลางภาพ เส้นแกนของโครงสร้างหลกัเป็นเส้นตั้ง ท าให้ภาพเกิดความรู้สึก

สงบและมัน่คง 

 2.3 ผลงานวิทยานิพนธ์ “มาลี : นารี” ช้ินที่ 3 น าเสนอสภาวะของการก่อก าเนิดและแตก

กระจายของเมล็ดพนัธ์ุ การวางองค์ประกอบโครงสร้างหลกัอยู่สองฝ่ังซ้ายขวาของภาพ เส้นแกน

ของโครงสร้างหลกัเป็นเส้นตั้ง ท าใหเ้กิดความรู้สึกสงบ มัน่คง และมีเส้นทแยงของก่ิงไมท้  าให้ภาพ

มีความรู้สึกเคล่ือนไหว 

 2.4 ผลงานวิทยานิพนธ์ “มาลี : นารี” ช้ินที่ 4 น าเสนอสภาวะของการก่อก าเนิดและแตก

กระจายของเมล็ดพนัธ์ุ โดยใช้ภาพสัญญะของสตรีทั้งสองภายในรูปทรงสัญญะของพรรณพฤกษา 

ท่ีมีลักษณะล่อยลอยอยู่กลางอากาศ เมล็ดพนัธ์ุท่ีอยู่กลางภาพแตกกระจายออกและค่อยๆปลิว

ล่องลอยไปทัว่ทั้งภาพ การวางองค์ประกอบของโครงสร้างหลกัอยู่ตรงกลางภาพ เส้นแกนของ

โครงสร้างหลกัเป็นเส้นทแยง ท าใหเ้กิดความรู้สึกถึงความเคล่ือนไหวไดอ้ยา่งชดัเจน 
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ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ “ มาล ี: นารี ” 
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ภาพท่ี 25 ผลงานวทิยานิพนธ์ “มาลี : นารี” ช้ินท่ี 1 
อวบอ่ิม, 180 x 150 ซม., สีอะคลิลิคบนผา้ใบ, พ.ศ. 2562 
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ภาพท่ี 26 ผลงานวทิยานิพนธ์ “มาลี : นารี” ช้ินท่ี 2 
เคียงคู่, 180 x 150 ซม., สีอะคลิลิคบนผา้ใบ, พ.ศ. 2562 
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ภาพท่ี 27 ผลงานวทิยานิพนธ์ “มาลี : นารี” ช้ินท่ี 3 
ลอ้ลม, 150 x 180 ซม., สีอะคลิลิคบนผา้ใบ, พ.ศ. 2562 
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ภาพท่ี 28 ผลงานวทิยานิพนธ์ “มาลี : นารี” ช้ินท่ี 4 
ล่องลอย, 150 x 180 ซม., สีอะคลิลิคบนผา้ใบ, พ.ศ. 2562 
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บทที ่5 

บทสรุป 
  

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ “ มาลี : นารี ” เร่ิมต้นจากรากฐานความเช่ือทาง

วฒันธรรมพื้นถ่ินท่ีมีความเคารพกตญัํูต่อธรรมชาติผูใ้ห้ชีวิต ให้ท่ีอยูอ่าศยั อาหาร และความอุดม

สมบูรณ์แก่ทุกสรรพชีวติเท่าเทียมกนั ประกอบกบัการไดรั้บความรักความอบอุ่นจากแม่บงัเกิดเกลา้

ของตน ก่อเกิดเป็นแรงดลใจในการสร้าง “รูปสัญญะจากภาพบุคลาธิษฐานของความเป็นแม่ผูใ้ห้

ก าเนิดสรรพส่ิง”  โดยโครงสร้างกระบวนวิธีของผลงานเกิดข้ึนจากความประทบัใจในความงาม

ของธรรมชาติรอบกาย อนัไดแ้ก่ พรรณพฤกษานานาชนิดท่ีก าลงัเกิดข้ึน เติบโต งอกงาม เบ่งบาน 

สุขสว่าง เห่ียวแห้ง แตกเมล็ดพนัธ์ุ ร่วงหล่น วฏัจกัรน้ีเกิดข้ึนวนซ ้ าไปมา ขา้พเจา้มองเห็นความ

งดงามเหล่านั้นและเกิดประจกัษใ์นจินตนาการของตน จึงน ามาใชเ้ป็นภาพสัญญะแทนความหมาย

ของการเปรียบเปรยถึงคุณค่าของ ความจริง ความดี ความงาม ของสตรีเพศผูใ้ห้ก าเนิดสรรพส่ิงและ

ธ ารงเผา่พนัธ์ุมนุษย ์ โดยการใชรู้ปทรงพรรณพฤกษาท่ีมีลกัษณะการแตกกระจายตวัของเมล็ดพนัธ์ุ 

ประกอบรวมเขา้กบัภาพสัญญะของสตรีในลกัษณะของการให้ก าเนิดออกมาจากฝัก เป็นโครงสร้าง

หลักในการสร้างสรรค์ เพื่อส่ือถึงความเจริญงอกงามและความอุดมสมบูรณ์ ใช้แนวทางการ

สร้างสรรคจิ์ตรกรรมไทยรูปในแนวจินตนาการ ดว้ยทฤษฎีองคป์ระกอบศิลป์เบ้ืองตน้ การผสานกนั

ของทศันศิลป์มุ่งแสดงออกถึงสภาวะของความรัก ความอบอุ่น ความนุ่มนวล และความโอบออ้ม

อารีของสตรีเพศ  

 ความรู้ทกัษะและประสบการณ์ท่ีได้จากการศึกษา ค้นควา้ ทดลองสร้างสรรค์ผลงาน

วิทยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้จะน าไปเป็นบรรทดัฐานในการพฒันาสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะอตัลกัษณ์

ใหม่ต่อไปในอนาคต สุดทา้ยน่ีขา้พเจา้หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ ผลงานศิลปะท่ีศิลปินไดทุ้่มเทสร้างสรรค์

ข้ึนมาด้วยจิตวิญญาณท่ีบริสุทธ์ินั้ น จะสามารถส่งต่อความรู้สึกไปยงัผูช้มให้ได้เห็นถึงคุณค่า

สุนทรียภาพภายในท่ีแทจ้ริงของผลงานศิลปะช้ินนั้นไดอ้ย่างสมบูรณ์ และเป็นท่ีแน่นอนว่าผูท่ี้มี

ศรัทธาจริตในทางเดียวกนัจึงจะสามารถรับรู้และซาบซ้ึงในสุนทรียะของผลงานศิลปะช้ินนั้นได้

อยา่งสมบูรณ์ท่ีสุด 



 

รายการอา้งอิง  
 

รายการอ้างองิ 
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