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วิทยานิพนธ์นี  เป็นการศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ งานทัศนศิลป์ เพือสร้างสรรค์

เรืองราวจากประสบการณ์ ความรู้สึกทีตัวข้าพเจ้าผู ้เป็น “แม่” มีต่อลูก โดยนําเสนอขั นตอนการ

สร้างสรรค์ผ่านแรงบันดาลใจ ประสบการณ์ทีได้รับ ให้มีความสอดคล้อง สัมพันธ์กับรูปแบบของ

ผลงาน โดยแปลความหมายและถอดความผ่าน ผลงานวิทยานิพนธเ์ป็นภาษาและสัญลักษณ์ในแบบ

ของตนเอง 

ความรัก ความผูกพัน สถานะภาพทีแปลเปลียน ความเป็น “แม่” ก่อเกิดและ

เปลียนแปลงหลายสิง หลายอย่างในชีวิต ความเปลียนแปลงทางกายภาพ (สรีระ) เพือรองรับกับชีวิต

ใหม่ ความสมบูรณ์น่าอัศจรรย์ของสิงทีธรรมชาติสร้างขึ น และในทางนามธรรม (จิตใจ) ทีทําให้รู้จัก 

กับความรู้สึกต่างๆ ความผูกพัน ความรับผิดชอบในสิงทีเกิดขึ นใหม่ ความรักทีต้องทะนุถนอมรักษา

กับชีวิตทีเกิดขึ น มีจิตใจ มีความรู้สึกทีเราต้องดูแล ทั งทางกายและใจ 

การแสดงถึงความหมายสัญญะการเชือมโยง ความรักทีมีต่อลูก การสร้างสรรค์จาก

ประสบการณ์ทีได้รับ ในช่วงเวลาของ แม่-ลูก รูปทรงสรีระทีบ่งบอกความเป็นเพศแม่ สิงทีสอดคล้อง

กับประสบการณ์จริง รวมถึงว ัสดุทีเลือกใช้ เพือให้ตอบสนองความรู้สึก แนวความคิด ทีต้องการสือ  

ถึงความสําคัญทีมีให้กับลูก ทีเปรียบประดุจดังเนือแก้ว เปรียบเสมือนความเปราะบาง ความใสสะอาด 

บริสุทธิ  ต้องดูแลรักษาและปกป้องคอยระวังไม่ให้ แก้วตาดวงใจดวงนี กระทบกระเทือนแตกร้าวหรือ

ได้รับอันตรายใดๆ ข้าพเจ้าเปรียบความพิเศษของเนือแก้วนี  มิต่างจากความรู้สึกทีข้าพเจ้าในฐานะของ 

แม่ ทีมีต่อ ลูก ดังสภาวะในจิตใจของข้าพเจ้า 
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Thesis “13th April 2011” is a study of process to create visual works. For propagation 

my stories and feeling, when I am “mother” to my son. By present process to create relations visual 

works with my Inspiration and my life experiences. Via paraphrase from Thesis in my language and 

my symbol. 

Love, Attachment status that change many thing to “mother” in their life. 

Physiological changes (Body) to pregnant new life with amazing healthiness by nature. And 

Abstract changes (Mind) make I know how to feel anything such as attachment, responsibility, and 

love that I have to nurture with my son, who has mental and physical. 

The meaning of symbol is show how I love to my son. Created from my life 

experiences in mother-son time. Shape and body imply feminine that,  conform to my life 

experiences. Including material in visual works, for respond emotional, concept to show how 

importance I give to my son. My son be compared as glass that, frailty, immaculate and have to 

take care of my son, who I love more than my life like a protect glass to be no broken into pieces or 

any dangerous. I imply glass not different from my feeling that I give to my son same as my mental 

state. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ผลงานวิทยานิพนธ์   เมษายน  ในครั งนี   ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนและ

คําแนะนําต่าง ๆ ทีเป็นประโยชน์ ตั งแต่เริมเข้าศึกษาจนถึงขั นตอนการนําเสนอโครงการวิทยานิพนธ์

ทีเสร็จสมบูรณ์  ข้าพเจ้าขอน้อมขอบพระคุณทุก ๆ ท่านทีให้ความช่วยเหลือตลอดมา 

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ คุณพ่ออลังการและคุณแม่ภคนันท์  ว ัฒนวิจารณ์ ผู ้ ให้ชีวิต จิตใจ 

ความรู้สึกนึกคิด ผู ้มอบความรัก ความอบอุ่น  รวมถึงการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปกรรมจะสําเร็จลุล่วง

ไม่ได้ หากกระบวนการสร้างสรรค์นี  มิเกิดจากคุณพ่อ ผู ้ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานในขั นตอน การเป่า

แก้ว ข้าพเจ้าตระหนักอยู่เสมอว่าคุณพ่อสามารถถ่ายทอด ความรู้สึกนึกคิด ของข้าพเจ้าได้ประหนึงดัง

เป็นบุคคลเดียวกัน 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์กัญญา เจริญศุภกุล ผู ้ให้ความรู้และคําแนะนําต่าง ๆ 

ค้นหา รูปแบบ เทคนิค และให้ค ําปรึกษา ความเข้าใจในด้านการพัฒนารูปแบบของผลงาน 

ขอขอบพระคุณศาสตราจารย์พิษณุ  ศุภนิมิตร ผู ้ประสิทธิประศาสตร์วิชาให้เข้าใจถึง

หลักการ การออกแบบทีหลากหลาย รวมไปถึง ค ําแนะนําการเชือมโยงงาน แนวคิดให้แก่ข้าพเจ้า 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง ผู ้ทีเป็นแรงบันดาลใจในการ

ทํางานสร้างสรรค์ เทคนิค วิธีการ กระบวนการทํางานอย่างเป็นขั นตอน ให้ความรู้และคําแนะนําใน

การทําวิทยานิพนธ์ในครั งนี 

ขอบขอบพระคุณ คณาจารย์ในภาควิชาภาพพิมพ ์คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และ

ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านทีให้ความรู้ทางด้านวิชาการ ให้ค ําปรึกษาชี แนวทางใน

การศึกษาด้านศิลปะ ของขา้พเจ้า จนสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณกองทุนส่งเสริมศิลปะ มูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ และกองทุน

โบราณคดี ทัศนาจร บัณฑิตวิทยาลัย ผู ้มอบทุนอุดหนุนการศึกษา ในการค้นคว้าวิจัยผลงาน

วิทยานิพนธ์ ในครั งนี  จึงทําให้สําเร็จลุล่วงลงได้ 

ขอขอบคุณ พี น้อง เพือนๆ คู่ ชีวิต และทุกคนทีคอยเป็นกําลังใจ  ข้าพเจ้าขอน้อม

ขอบพระคุณทุก ๆ ท่านจากใจจริง และสุดท้ายนีขอขอบคุณบุตรชายอันเป็นทีรัก เป็นกําลังใจ เป็น

ผู ้ให้ประสบการณ์และความรู้สึกทีลึกซึ งของความรักของ “แม่” และเป็นแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ในครั งนี 
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