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ค ําสําคัญ:  13 เมษายน 2554 

จุมพิตา  ว ัฒนวิจารณ์: 13 เมษายน 2554. อาจารย์ทีปรึกษาวิทยานิพนธ:์ รศ.กัญญา เจริญ

ศุภกุล , ศ.พิษณุ ศุภนิมิตร และ รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง.  65หน้า. 

 

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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บทที  

บทนํา 

  

มีค ํากล่าวจากศิลปินผู ้ยิงใหญ่ผู ้ผ่านประสบการณ์ชีวิตและศิลปะมาแล้ว

อย่างโชกโชน “ศิลปินได้แปลประสบการณ์ทางจิตของตนออกมาเป็นสัญลักษณ์ที

ตนเองและผู ้ อืนสามารถรับรู้ได้ยิงกว่านั น แต่ละคนย ังต้องการทีจะรับรู้สาระทีเป็นตัว

ร่วมของชีวิตทั งหลาย ทีฝังลึกอยู่ภายในของมนุษย์ด้วยกัน ต้องการสือสารความรู้สึก

จากส่วนลึกของกันและกัน นอกเหนือไปจากการติดต่อ สือความหมายทีกระทําด้วย

ภาษาและท่าทางในชีวิตประจําว ัน ศิลปะเป็นสือสําคัญ ในการแสดงออกซึงสาระ ของ

ชีวิตจึงสิงจ ําเป็นทางด้านจิต ของมนุษย์ตลอดมา”  

บทความข้างต้นแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะทีมีต่อการ

ดํารงชีวิตของมนุษย์ อาจกล่าวได้ว่า ศิลปะนั นเป็นส่วนสําคัญของการดําเนินชีวิต เพือ

ตอบสนองต่อความต้องการทางสุนทรียภาพ มนุษย์เรานั นมีการติดต่อสือสาร 

ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นภาษากาย ภาษาใจ แต่การถ่ายทอดเรืองราวของตนให้ผู ้คนรอบ

ข้างเข้าใจในการสือ อารมณ์ความรู้สึก และความต้องการในด้านต่างๆ จึงเป็นทีทําให้

เกิดแรงขับเคลือนให้มนุษย์มีการสร้างสรรค์สิงใหม่  ๆ

 

ความเป็นมาและความสําคัญของการศึกษา 

แรงบันดาลใจเกิดจากความรัก ความผูกพนัทีมีต่อลูก สถานะภาพทีแปล

เปลียน ความเป็นแม่ก่อเกิดและเปลียนแปลงหลายอย่างในชีวิต ความเปลียนแปลงทาง

กายภาพ เพือรองรับกับชีวิตใหม่ความสมบูรณ์น่าอัศจรรย์ของสิงทีธรรมชาติสร้างขึ น 

รวมถึงการเปลียนแปลงทางจิตใจ ทีทําให้ก่อเกิดความรู้สึกต่างๆทีมากมายความผูกพัน 

ความรัก ทีต้องทะนุถนอมทั งทางกายและทางใจ ความรู้สึกเหล่านี ทีข้าพเจ้าได้รับ 
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ข้าพเจ้าได้นํามาแปลและให้ความหมายโดยนําเสนอผ่านเป็นงานศิลปะ ในภาษา และความหมาย

ของตัวข้าพเจ้า 

 

ชลูด นิมเสมอ, วาดเส้นสร้างสรรค์ (กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์ , ),  
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ข้าพเจ้าได้แสดงความหมายโดยผ่านสัญญะการเชือมโยงความรักทีมีต่อลูก 

สร้างสรรค์จากประสบการณ์ทีได้รับ ในช่วงเวลาของ แม่-ลูก โดยนํารูปทรงสรีระทีบ่ง

บอกถึงความเป็นเพศแม่และสอดคล้องกับประสบการณ์จริง รวมถึงว ัสดุทีเลือกนํามาใช้ 

ให้ตอบสนองกับความรู้สึกและแนวคิดทีต้องการสือถึงความสําคัญทีมีกับลูก ลูก

เปรียบเสมือนดังเนือแก้ว  เสมือนความเปราะบาง ความใสสะอาด บริสุทธิ  ต้องดูแล

รักษาและปกป้องคอยระวังไม่ให้ แก้วตาดวงใจดวงนี กระทบกระเทือนแตกร้าวหรือ

ได้รับอันตรายใดๆ ในความพิเศษของวัสดุเนือแก้วนี  มิต่างจากความรู้สึกทีตัวข้าพเจ้าใน

ฐานะของ แม่ ทีมีของลูก สิงต่างๆมากมายเกิดขึ น ธรรมชาติสร้างนํ านมออกเพือเลี ยงดู 

ทางกายให้เจริญเติบโตและสร้างการเชือมโยงทางสรีระให้เกิดความอบอุ่นทางด้าน

จิตใจ ความซับซ้อนของธรรมชาติสร้างสิงอัศจรรย์ใจ นํ านม เป็นอีกสิงทีธรรมชาติสร้าง

ขึ นอย่างน่ามหัศจรรย์ นํ านม เป็นสิงทีมีคุณค่า มีเรืองราวและเวลา ข้าพเจ้าได้นํามา

เชือมโยงในผลงานโดยนําสิงนีมาบรรจุ เก็บรักษาไว้ด้านในของรูปทรงทีข้าพเจ้า ให้

ความหมายของคําว่า แม่-ลูกในแบบเฉพาะของตน นํ านม ความทรงจําของช่วงเวลาที

ข้าพเจ้าได้รับและมีความสุข มีความรัก การเชือมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างข้าพเจ้าผู ้ เป็น 

แม่ สู่ลูก 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี  ใช้เทคนิคการเป่าแกว้ให้เกิดเป็นรูปทรงทีออกแบบ

ให้สอดคล้องกับแนวคิด เพือแสดงเนือหา เกียวกับทัศนคติทีดี และประสบการณ์ทีได้

จากการมีบุตร สถานะของความเป็น “แม่” โดยการนํารูปทรงทีมีท่วงท่าลีลา ความอิม

เอิบ ทีบ่งบอกถึงนัยยะความสมบูรณ์ และนัยยะแสดงของเพศแม่ ข้าพเจ้านํานํ านมแม่มา

บรรจุอยู่ภายในรูปทรง เพือบอกเล่าเรืองราว เวลา ของสองชีวิตทีมีความผูกพัน และ

เชือมโยงกัน  ใช้ทัศนธาตุของสี เนือแก้ว  ผิวสัมผ ัส ทีมีความรู้สึก  ใสสะอาดแสดงถึง  

ความบริสุทธิ   ผุดผ่องของความรัก  ความเปราะบางของเนือแก้ว  เปรียบดังบุตรทีเป็นที

รัก ต้องคอย ระวังมิให้แตกร้าว  กระทบกระเทือน  มิต่างจาก ความรู้สึกทีต้องคอยดูแล

เอาใจใส่  เพราะเพียงสิงเล็กๆ  ทีเข้ามากระทบก็สามารถทําให้แก้ว  สั นสะเทือนได้ 

 

วัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์  
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1 .เพือศึกษา และถ่ายทอดประสบการณ์ ทีได้แรงบันดาลใจจากความผูกพัน ความรัก 

และความอบอุ่นทีตัวขา้พเจ้ามีต่อบุตร ผสมผสานกับจินตนาการอารมณ์และความรู้สึกส่วนตัว 

ผ่านเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี 

2. เพือแสดงออกถึงรูปทรงสัญลักษณ์ ผ่านวัสดุสิงของ แก้วและนํ านม รวมถึงถ้อยความ

เป็นภาษาทีสัมพันธ์กบัลูกทีมีความหมายถึงความรัก ความน่าทะนุถนอมทีขา้พเจ้ามีต่อลูก 

3. เพือศึกษาเทคนิค วิธีการ กระบวนการสร้างสรรค์ทัศนศิลป์ ในรูปแบบของศิลปะจัด

วาง 3 มิติ โดยใช้ว ัสดุทีเป็นแก้ว การพิมพ์บนแก้วและนํ านม 

 

ขอบเขตการสร้างสรรค์ 

. เนือหาสาระของผลงานเป็นการนําเสนอ ประสบการณ์จริงในเรืองราว ความรักทีเกิด

ขึ นกับขา้พเจ้าและ ความรู้สึกทีขา้พเจ้าผู ้ เป็น แม่ มีต่อลูก 

. รูปแบบผลงานนําเสนอผ่าน ประติมากรรมเครืองแก้ว (เป่าขึ นรูป) และเทคนิคผสม

(พ่นทรายบนผิวแก้ว) แนวกึงนามธรรม โดยการนํารูปทรง สัญญะของเพศแม่ (เต้านม) มาใช้ในการ

ออกแบบรูปทรงของผลงาน รวมถึงวัสดุทีใช้และส่วนประกอบต่างๆ ในผลงาน ผสมผสานกับ

จินตนาการ จากประสบการณ์และความรู้สึกภายใน  

. รวบรวมข้อมูล ศึกษาจากประสบการณ์ทีได้รับ และบันทึกตั งแต่ช่วงตั งครรภ์จนถึง

ว ันครบกําหนดคลอด ตลอดไปจนถึงการเลี ยงดบุูตรในปัจจุบัน 

. ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการออกแบบ การถอดแปลความรู้สึกผ่านผลงานศิลปะ 

. สร้างภาพจําลอง  มิติ โดยใช้เทคนิคการวาดเส้น 

. สร้างภาพจําลอง  มิติ (Model) เพือเป็นการจําลองรูปทรง และการจัดวางในพืนที

ตําแหน่งการติดตั งผลงานให้เห็นถึงภาพรวม และบรรยากาศโดยรวมของสถานที เพือใช้ในการ

พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วน และความเป็นไปได้ในการติดตั งผลงานจริง 

 

สมมติฐานของการสร้างสรรค์ 

ผลงานประติมากรรมและสือผสม   รูปแบบกึงนามธรรม  ในโครงสร้างทางรูปทรงทีสือ

ถึงนัยยะของเพศ “แม่” การเลือกใช้ว ัสดุเพือสือถึงแนวความคิดและการถ่ายทอดช่วงเวลาภายใต้
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รูปแบบผลงานที ใส สะอาดบริสุทธิ  แต่เปราะบางดุจดังแก้วตาดวงใจ เป็นการแทนค่า

ความคิด และความรู้สึกโดยผ่านวัสดุแก้วทีมีธรรมชาติอันเปราะบาง และนํ านมทีนับวัน

จะต้องเสือมสลายไป 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 

การสร้างสรรค์ผลงานเพือถ่ายทอด ความรู้สึกแนวคิด ช่วงเวลาระหว่างแม่-

ลูก  โดยใช้สัญญะในแบบของตนเอง โดยมุ่งเน้นถึงการถ่ายทอดความรู้สึกโดยบริบท

ของ “เพศ” เป็นการนําเสนอและสร้างสรรค์เพือให้สอดคล้องกับแนวคิด สร้าง

เอกลักษณ์ทีเป็นรูปแบบเฉพาะตน เพือให้ผูช้มและผู ้ ศึกษารับรู้ถึง ความเปราะบางทาง

อารมณ์ความรู้สึก และความรัก ด้วยการนําเสนอผ่านรูปทรงประติมากรรมทีสร้างด้วย

วัสดุจากแก้วเป่าขึ นรูปทรงให้สอดคล้องกับเรืองราวทีได้แรงบันดาลใจมาจาก สถานะ

ของเป็นแม่ และความรักทีมีต่อบุตร 

 

ขันตอนและวิธีการสร้างสรรค์ 

. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากประสบการณ์ ชีวิตประจําว ันระหว่างตนเอง

และบุตร 

. ศึกษาและวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลทีเกียวข้องกับประการณ์ของตนเอง

และบุตร 

. ทดลองออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน  ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพือ

ศึกษารูปทรงของผลงาน 

. ขยายผลงานประติมากรรมจากภาพร่างตน้แบบโดยใช้เทคนิคการเป่าแก้ว

ขึ นเป็นรูปทรง 

. นําผลงานทีขึ นรูปแล้วผ่าน เทคนิคขั นตอนการพ่นทรายลงบนผิวแก้ว  

. ทําฐานวางชินงานโดยทําบล็อกสําหรับวางชินงานโดยใช้กระจกเป็นฐาน

วางงาน บนพืนผิวกระจกใสและขาตั งของชินงาน 

. สร้างแบบจําลองในการติดตั งผลงาน และจําลองการติดตั ง มิติ (Model) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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. วิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ ์

. สรุปและอธิปรายผล 

 

 

 

 

 

ภาพขันตอนการขึนรูปชินงาน 
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ภาพที  ภาพขั นตอนการทํางานเป่าแก้ว ขึ นรูปชินงาน 
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ภาพที  ภาพร่างผลงาน 
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ภาพที  ภาพร่างจําลองการจัดวางผลงานบนพืนที 
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บทที  

ข้อมูลทีเกียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 

การสร้างสรรค์งานศิลปะ เป็นสิงทีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ เป็นการดําเนินการใน

ลักษณะต่างๆเพือให้เกิดสิงแปลกใหม่ทีไม่เคยปรากฏมาก่อน ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิด

ระดับสูง เป็นความสามารถทางสติปัญญาแบบหนึงทีจะคิดได้หลายทิศทางหลากหลายรูปแบบโดย

ไม่มีขอบเขต นําไปสู่กระบวนการคิดเพือสร้างสิงแปลกใหม่ หรือเพือการพัฒนาของเดิมให้ดีขึ นทํา

ให้เกิดผลงานทีมีลักษณะเฉพาะตน การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทําให้เกิดการเปลียนแปลง การ

สร้างสรรค์อาจไม่จ ําเป็นต้องยิงใหญ่ อาจเป็นเพียงสิงเล็กๆ เพือตัวของเราเอง ในวิถีแห่งการ

เปลียนแปลงทีเราได้มีประสบการณ์ สิงทีตัวเราประสบพบเจอนั นมีผลอย่างยงิในกระบวนการ

ความคิดเพือการสร้างสรรค ์

การสร้างสรรค์จะประสบความสําเร็จเป็นผลงานได้ ต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์เป็น

ตัวก ําหนดแนวทาง และรูปแบบแล้ว ย ังต้องอาศัยความสามารถทียอดเยียมของศิลปิน ซึงเป็น

ความสามารถเฉพาะตน เป็นความชํานาญทีเกิดจากการฝึกฝนและความพยายามอันน่าทึง เพราะ

ฝีมืออันยอดเยียมจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานทีมีความงามและสมบรูณ์ได้ นอกจากนี ย ังต้องอาศัย

ว ัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ในการสร้างด้วยเช่นกัน ว ัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ แบ่งออกเป็น 

ว ัตถุดิบทีใช้เป็นสือในการแสดงออก และเครืองมือทีใช้สร้างสรรค์ให้เกิดผลงาน ตามความชํานาญ

ของศิลปินแต่ละคน บางคนได้รับแรงบันดาลใจจากความงาม ความคิด ความรู้สึก ความประทับใจ 

แต่บางคนอาจสร้างสรรค์งานศิลปะเพือแสดงออกถึงฝีมืออันเยียมยอด เพือประกาศความเป็นเลิศ

อย่างไม่มีทีเปรียบปานโดยไม่เน้นทีเนือหาของงาน และบางคนอาจสร้างสรรค์งานศิลปะจากการใช้

ว ัสดุทีสนใจ โดยไม่เน้นรูปแบบและแนวคิดใด  ๆ

ซึงการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้านั น ได้นําประสบการณ์ทีได้รับ ผนวกกับหลายสิงหลาย

อย่างทีแวดล้อม ว ัสดุ รูปแบบ แนวคิด และอิทธิพลต่างๆรอบตัวมาประสมจนเกิดเป็นแนวคิดใน

การสร้างสรรค์ผลงานขึ น 
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1. อิทธิพลจากประสบการณ์ตรงในสถานะบทบาทของ “แม่” 

 เมษายน  . น. ห้วงเวลาแห่ง ว ันและเวลา ทีตราตรึงอยู่ในความ

ทรงจําของข้าพเจ้า สัมผ ัส ความรู้สึก เรืองราวต่างๆ ค่อยๆชัดเจนขึ น ว ันเวลาแห่งการรอ

คอยกับการโอบอุ้มหนึงชีวิตทีอยู่ภายในร่างกาย สิงน่าอัศจรรย์ทีธรรมชาติสร้างขึ น ชีวิต

ทีน่าทะนุถนอมเสมือนตัวตนของตนเอง ร่างกายสองร่างกาย ทีถูกเชือมโยงผ่านสาย

สัมพันธ์ ทีเปราะบางราวกับแก้วใส นั นคือ ชีวิตน้อยๆชีวิตทีใสสะอาดบริสุทธิ  ดุจดัง

แก้วตาดวงใจ สิงต่างๆเหล่านี เป็นความรู้สึกทีตัวข้าพเจ้าตระหนัก รับรู้ และเข้าใจถึง

ความหมายของผู ้ให้ก ําเนิด นั นคือ “แม่” 

 ความรู้สึกต่างๆทีข้าพเจ้าได้รับ เหล่านี  ยากเกินจะบรรยายออกมาเป็นคําพูด 

มากล้นจนไม่มีทีสินสุด การดูแล เอาใจใส่ ความทะนุถนอม ทีขา้พเจ้ามีต่อลูก ชีวิตที

แสนจะเปราะบาง เป็นความรู้สึกทีตัวข้าพเจ้ามีให้กับชีวิตใหม่ ทีแสนจะมีค่า ของผู ้ เป็น

แม่ 

จากความรู้สึกต่างๆเหล่านี  ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจในการนําเสนอ และ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ โดยถอดและแปล ถ่ายทอดจากความรู้สึกภายใน ทีตัวข้าพเจ้า 

(แม่) มีต่อลูก 

  “แม่” ผู ้ทีอุ ้มท้องและให้ก ําเนิดชีวิต ค ําและความหมายของแม่ อาจเป็นเพียงประโยค

สั นๆแต่ความหมายจากความรู้สึกภายในนั น มีรายละเอียดทีลึกซึ ง มากล้นเหลือเกิน ว ันแต่ละวัน 

เวลาแต่ละเวลา ของผู ้ เป็นแม่ ทีเดินผ่านพ้น มีความหมายและความสําคัญ ว ันและเวลาเป็นอีกสิง

หนึงทีทําให้ตัวข้าพเจ้าเกิดแรงบันดาลใจ และหยิบนํา สิงนี ขึ นมาเสนอผ่านผลงาน โดยนําลักษณะ 

รูปแบบของนาฬิกาทรายมาเป็นการเล่าเรือง ปรับเปลียน การเดินของเวลา เป็นการใช้หยดนํ านม

แทน เวลาทีค่อยๆเดิน “หยดนํ านมแต่ละหยด” เปรียบเสมือนเวลาทีเดินระหว่าง แม่-ลูก รวมถึง

รูปทรง สรีระในผลงาน ทีสือถึง สัญญะของเพศแม่ ท่วงท่า ลีลา ทีแสดงออกถึง การโอบอุ้ม ปกป้อง 

คุ ้มครอง ซึงเป็นความรู้สึกทีแม่มีต่อลูก 

“แม่” โดยธรรมชาติและสัญชาติญาณแล้ว ย่อมทีจะปกป้อง คุ ้มครอง ดูแล 

และทะนุถนอมลูกอย่างดีทีสุด ตราบทีชีวิตของผู ้ เป็น “แม่” จะปฏิบัติได ้ ในความรู้สึก

พืนฐานนี  เป็นส่วนหนึงในกระบวนความคิด การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี  โดยเลือกเอา
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วัสดุทีมีความสอดคล้อง กับสิงทีนิยามขึ นมา ความใส สะอาด แทนความหมาย เสมือนลูกน้อยที

เปราะบาง สะอาด และบริสุทธิ  ต้องการการปกป้องดูแล และย ังให้ความรู้สึกดุจดัง “แก้วตาดวงใจ”                                  

 

     

 

ภาพที 4 ภาพบุตรชายผู ้ เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

     
 
ภาพที 5   ภาพขณะให้นมบุตร 
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. อิทธิพลจากการทํางานเครืองแก้วในครอบครัว 
 อิทธิพลทีได้รับจากการทํางาน เครืองแก้ว ข้าพเจ้าเติบโตในครอบครัวทีคุณ

พ่อทําเครืองแก้วพ่อเป็นช่างเป่าแก้ว เครืองมือวิจัยทีใช้สําหรับทดลองวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์  ทุกวันคุณพ่อตั งใจทําชิ นงานออกมา ด้วยความประณีตบรรจงเพือให้

ชินงานแก้วออกมาสมบรูณ์  ซึงเป็นสิงทีข้าพเจ้า สัมผ ัสมาตั งแต่ว ัยเด็ก และปลูกฝังอยู่

ภายในจากชินงานของพ่อทีละเอียดบรรจงนี  ข้าพเจ้าได้นํามาประกอบกับแนวคิดของ

ข้าพเจ้าในการถ่ายทอดสือความหมายผลงานวิทยานิพนธ์ในชุดนี  การถ่ายทอด

ความรู้สึกทีสัมผ ัสระหว่างข้าพเจ้าและลูกโดยสืออออกเป็นรูปทรง สัญญะทางกายภาพ 

โดยทีพ่อเป็นผู ้บรรจงหล่อหลอมเนื อแกว้ขึ นรูปสร้างสรรคต์้นแบบทีข้าพเจ้าได้

ถ่ายทอดออกแบบจนได้ออกมาเป็นชิ นงานต่างๆตามทีตอ้งการเพือแสดงออก ซึ ง

ข้าพเจ้าสามารถรับรู้ได้ว่าสิงทีข้าพเจ้าต้องการสือนั น พ่อบรรจงทําชินงานให้สมบูรณ์

เพือข้าพเจ้าอีกด้วย  ความรู้สึกทีซับซ้อนกันเปียมด้วยพลังในการสร้างสรรค์ผลงาน

วิทยานิพนธชุ์ดนี 

 

              

 

ภาพที 6 ภาพขั นตอนการทํางาน ภาพที 7 ภาพคุณพ่ออลังการ ว ัฒนวิจารณ์ 
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. อิทธิพลทีได้รับจากการทํางานศิลปกรรม 

มณเฑียร  บุญมา 

 

 

ภาพที 8 ภาพศิลปิน มณเฑียร บุญมา 

 

ศิลปินร่วมสมัยของไทย มณเฑียร บุญมา เป็นผูมี้บทบาทในการสร้างสรรค์ศิลปะแนว

ใหม่ บุกเบิกการสร้างสรรค์งานสือผสม และศิลปะการจัดวางโดยวัสดุ รูปแบบเนือหาทั งแบบไทย

ชนบท และ พุทธปรัชญา ทําให้เกิดแนวศิลปะร่วมสมัย ทีมีทั งความเป็นสากล และ ความเป็นไทย 

ประติมากรรมสือผสมของมณเฑียร บุญมา ประกอบขึ นด้วยวัสดุหลากหลายพบเห็นได้ทั วไป 

มณเฑียร บุญมา นําว ัสดุจากธรรมชาติ และ ข้าวของสําเร็จรูปแบบชาวบ้าน ชาวชนบทไทยมา

ประกอบในงานประติมากรรม ประสมกันจนเกิดภาพลักษณ์ใหม่ทําลายบริบทของหน้าที  

(Function) เดิมของแต่ละวัตถุ และจัดตั งผลงานรายรอบพืนทีว่างกลายเป็นกลุ่มประติมากรรมทีถูก
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จัดวางอย่างจงใจรวมถึงจัดสรรในแต่ละส่วนให้พืนทีว่างวิงผ่านไปทุกๆส่วนของกลุ่ม

ประติมากรรม การจัดวางดังกล่าวทําให้ผู ้ชมสามารถเดินผ่านเข้าไปในผลงานทีถูก

ประกอบกันราวกับเป็นหนึ งในสิงมีชีวิตถูกแทนด้วยสัญญะบางอย่างด้วยผลในการ

วางตัวผลงานในแต่ละจุดอย่างมีจังหวะ ทําให้เกิดความเคลือนไหวแปรเปลียนของแต่

ละรูปทรงอย่างลงตัวผู ้ดูจึงสามารถสัมผ ัสกับสารทีศิลปินได้ส่งผ่านทางทัศนศิลป์ได้

อย่างน่าสนใจ 

ผลงานของมณเฑียร บุญมา ทีข้าพเจ้าสนใจและนํามาเป็นแรงบันดาลใจใน

การสร้างสรรค์คือผลงานชุดนี คือ “เสียงเงียบจากทรวงอก และ พลังอันศักดิสิทธิ” 

ผลงานชุดนี มณเฑียร  บุญมา  ได้สัมผ ัสกับอณูชีวิตทีแวดล้อมด้วยธรรมชาติอันแท้จริง

ผู ้หญิงในชนเผ่าเป็นผู ้ท ํางาน ชีวิตทีเปลือยเปล่าทรวงอกทีโดดเด่นสร้างความรู้สึกทีน่า

คารวะในเพศแม่  ของเหลวทรัพยากรธรรมชาติทีคนกรีดต้นไม้มีลักษณะสีขาวคล้าย

นํ านม รองด้วยภาชนะเหมือนกะลามะพร้าว ผลงานชุดนี พูดถึงเรืองการเชือมโยงใน

สถานที และคงต้องกล่าวถึงเรืองราวส่วนตัวของศิลปิน ทีหันหน้าเข้าพระพุทธศาสนา 

และความเชืออืนๆในการรักษาเยียวยา รักษาโรคทางกายภาพ จึงน่าจะเป็นเรืองทีศิลปิน

ตั งค ําถามมากทีสุด ผลงานรูปทรงนม หรือทรวงอกทองเหลืองขนาดใหญ่ ถูกติดตั งใน

สวนกลางแสงแดดสะท้อนเห็นเป็นประกายวาววับ ด้วยความรู้สึกทีให้ความขลังและ

ทรงพลังของทางพุทธศาสนา และกรรมวิธีหล่อสิงศักดิ สิทธิ  ซึงเป็นตัวแทนของพลัง

และอํานาจของธรรมชาติ ทรวงอกทีเต็มอิมเรียบลืน สามารถเติมเต็มพลังให้กับชีวิต

มนุษย์ สิงต่างๆทีศิลปินสือถึงไม่ว่าจะเป็น บริบททางรูปทรงสัญญะทีสือ รวมถึงการจัด

วาง ทําให้ข้าพเจ้ามีความสนใจในเรืองของวิธีคิด รูปแบบวิธีการจัดวาง ทีศิลปินเล่าเรือง

โดยนํารูปทรงมาสือ และเลือกใช้ว ัสดุ ทีสอดคล้องกับแนวความคิดอย่างสมบรูณ์แบบ 

ข้าพเจ้าได้ศึกษารูปแบบวิธีการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปินท่านนี เพือนํา

ผลการศึกษาไปใช้ในการออกแบบสร้างสรรค ์รวมถึงพัฒนาวิธีการคิดในผลงานของ

ข้าพเจ้า และในด้านการพัฒนา รูปทรง การวางจังหวะ ปริมาณ นํ าหนัก ของการจัดวาง 

การเลือกใช้ว ัสดุในผลงาน การสอดผสานแนวคิดในผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า 
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ภาพผลงานศิลปกรรมของ มณเฑียร บุญมา 

 

 

 

ภาพที 9 ภาพผลงานอิทธิพลด้านศิลปกรรม 

 ชือผลงาน   เสียงเงียบจากทรวงอก และพลังอันศักดิสิทธิ 

 เทคนิค ทองเหลือง  

 ศิลปะจัดวาง 
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ภาพที 10 ภาพผลงานอิทธิพลด้านศิลปกรรม 

 ชือผลงาน   เสียงเงียบจากทรวงอก และพลังอันศักดิสิทธิ 

 เทคนิค ทองเหลือง  

 ศิลปะจัดวาง 
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อาจารย์นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน  (ศิลปินแห่งชาติสาขาประติมากรรมปี ) 

 

 

 

ภาพที 11 ภาพศิลปิน อาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน   

 

ผลงานของอาจารย์นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน  “อุดม สมบูรณ์”  “แม่คือความอุดม

สมบูรณ์ ความอิมเป็นสิงหล่อเลี ยงสิงมีชีวิต การเริมต้นของความเป็นแม่ ความผูกพัน ความรัก” 

“ธรรมชาติมาจากธรรมชาติ เมล็ดพืชทีเจริญเติบโตค่อยๆงอกในช่วงทีมันเริมงอก เริม

ผลิบาน ก็จะมีความงดงาม อวบอิม พอมันเติบโตแล้วก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึงเหมือนมนุษย์ เหมือน

ธรรมชาติทั วไป จะว่าเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้ พอตอนเด็กๆมันกลมๆน่ารักมันแสดงถึงการเติบโต แต่พอ

โตเมือมันแข็งแกร่งแล้ว มันก็เป็นอีกความรู้สึกหนึง พอแก่ก็เห็นความเหียวเฉาร่วงโรยไป” 

จากผลงานนามธรรม คือ ภาพร่างจากความคิดของอาจารย์นนทิวรรธน์ จันทนะผะลิน

นั นให้ความสนใจเกียวกับรูปทรงและปริมาตร พืนทีผลงานทีงอกเงยออกสู่อากาศ นั นมีความหมาย

ต่อศิลปิน ไม่ว่าศิลปินจะเติบโตไปในทางทิศใดๆจากนามธรรมสู่รูปธรรมและกลับไปสู่นามธรรม

อีกก็ตาม เนือหาทีเป็นเมล็ดพันธุ์หลักนั น ก็ล้วนแล้วแต่งอกงามเป็นความอุดมสมบูรณ์ โดยทีมีตัว

ศิลปินร่วมเดินทาง ในทางอันอุดมนั นด้วย ผลงานตลอดช่วงชีวิต จากผลงานชุดแรกเป็นลักษณะ
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เหรียญทรงกลม (แม่, )ซึงนําเอาความคิดของธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ และ

การเป็นผู ้ ก่อก ําเนิดมารวมอยู่ในผลงานชินนี  ผลงานทางความคิดของอาจารย์นั น สนใจ

รูปทรงอันมีเนือหาทีขยายความหมายออกสู่ธรรมชาติ หากแต่ผลงานเหล่านั น กลับ

แสดงถึงความต่อเนืองหรือเชือมโยงกับรูปธรรม ทีจับต้องได้ สอดคล้องกับ

แนวความคิดของแม่ทีเป็นนามธรรม คือความอุดมสมบูรณ์ของทุกสรรพชีวิต ซึงส่งผ่าน

มาโดยเฉพาะเพศหญิงอย่างเป็นรูปธรรม ย ังส่งผลให้ผลงานนั นคงความเอิบอิม หมดจด 

สงบ สมบูรณ์ ตั งแต่ชุดแรกของผลงานทีเกิดขึ น จึงเป็นประติมากรรมทีสร้างให้เห็นถึง

ภาพลักษณ์ ชั วขณะของการก่อกําเนิดและความอุดมสมบูรณ์ของมนุษย์ 

จากบทความนามธรรม ภาพร่างทางความคิดของ อาจารย์นนทิวรรธน์ 

วิธีการแห่งการสร้างสรรค์ผลงาน ทําให้ข้าพเจ้า มีความสนใจในการแสดงออกทั งด้าน

นามธรรมละรูปธรรม การศึกษาแม่แบบจากธรรมชาติ หรือจากสรีระอันงดงามของ

อิสตรีการแสวงหารูปทรงทีเหมาะสมเป็นสือในการถ่ายทอดความรู้สึก ตลอดจนการ

บรรยายถ่ายทอดทัศนคติใหม่ๆ ทีมีอยู่ในใจของศิลปิน ทําให้ตัวข้าพเจ้าเกิด แรงบันดาล

ใจทางกระบวนการวิธีคิดขึ นและสร้างสรรค์ผลงาน โดยนําความรู้สึกทีตนมีสือภาษาอัน

งดงามผ่านรูปทรง เพือสะท้อนถึงความนึกคิดภายใน ข้าพเจ้าได้ศึกษาจากสิงต่างๆของ

ผลงาน อาจารย์นนทิวรรธน์ โดยการค้นคว้าหารูปทรงทีเหมาะสม ทีแสดงความหมาย

สอดคล้อง เชือมโยงกับแนวความคิดของตัวข้าพเจ้า 
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ภาพผลงานศิลปกรรมของ อาจารย์นนทิวรรธน์  จันทนะผะลิน 
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ภาพที 2 ภาพผลงานอิทธิพลด้านศิลปกรรม 

ชือผลงาน  เติบโต 

ปีพ.ศ.      

เทคนิค บรอนซ ์

ขนาด      เซนติเมตร 

 

 

ภาพที 3 ภาพผลงานอิทธิพลด้านศิลปกรรม 

ชือผลงาน  สัมพันธภาพ 
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ปีพ.ศ.  

เทคนิค บรอนซ ์

ขนาด  x 95 เซนติเมตร 

 

 

  . การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมก่อนวิทยานิพนธ์ 

การสร้างสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมก่อนวิทยานิพนธ์นี เป็นผลงานศิลปะภาพพิมพ์

เทคนิคแม่พิมพ์ตะแกรงไหม(Silk screen) และเทคนิคแม่พิมพ์โลหะ (Etching) โดยใช้รูปแบบ การ

จัดวาง (Instauration) ในการวางองค์ประกอบของงาน เป็นผลงานทีข้าพเจ้าสร้างขึ นในรายวิชา 

Advance Graphic Art Studio ซึ งเป็นช่วงเวลาของการศึกษารูปแบบ งานทีมีความถนัด ตาม

แนวความคิดส่วนตัว ของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

ในระยะนี ข้าพเจ้าได้แสดงเนือหาเกียวกับความทรงจําในวัยเยาว์ และความรักความ

อบอุ่นจากสิงทีได้รับจากครอบครัว โดยแสดงออกผ่านชินงาน ศิลปะภาพพิมพ์ในเทคนิควิธีการ

ต่างๆ รวมถึงรูปแบบการนําเสนอแบบจัดวาง ด้วยการนําเอาข้าวของเครืองใช้ในวัยเยาวม์าสือ

ความหมายและการได้รับ ความรักในวัยเยาว์จากครอบครัว ต่อเนืองเชือมโยงสู่ช่วงเวลาความรัก

ของ แม่–ลูก จากผู ้ รับเป็นผูม้อบส่งต่อความรัก 

รูปแบบการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมก่อนวิทยานิพนธ์ เป็นการสร้างสรรค์ผลทีมี

แนวคิดและความรู้สึกส่วนตัวร่วมอยู่ในงาน ข้าพเจ้ามีความประทับใจและความทรงจําทีดีในช่วงวัย

เยาว์ ได้รับความรักจากครอบครัว ก่อให้เกิดความอบอุ่น ซึงเป็นจุดกําเนิดให้ตัวข้าพเจ้าอยากส่งผ่าน

ความรักนี   ให้กับคนทีข้าพเจ้ารักและได้สัมผ ัสกับความรู้สึกทีดีเฉกเช่นเดียวกับตัวข้าพเจ้า นั นคือ 

“บุตรชาย” สิงทีข้าพเจ้าเคยได้รับในวัยเยาว์เป็นสิงทีอยากส่งผ่านความรู้สึกทีตัวข้าพเจ้าได้รับสู่ลูก 

ความรู้สึกทีถูกเชือมโยงจากรุ่นสู่รุ่น จากการรับสู่การส่งต่อ เป็นเนือหาหลักทีข้าพเจ้าใช้แสดงออก

ในผลงาน และย ังส่งผลต่อรูปแบบเนือหาในการสร้างสรรค์ ผลงานวิทยานิพนธ์ เชือมโยงไปสู่

เนือหาหลักของการสร้างสรรค์ทีข้าพเจ้าใช้ในการวิเคราะห์ เพือสร้างรูปทรงและรายละเอียดของ

ผลงานศิลปกรรมชุดนี 
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ภาพผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

 

 

 

ภาพที 4  ภาพผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ ์
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ชือผลงาน  ความฝันในความทรงจําว ัยเยาว์ 

ปีพ.ศ. 553 

เทคนิค แม่พิมพ์โลหะบนกระดาษสา, สือผสม 

ศิลปะจัดวางตามพืนทีทีเหมาะสม 

  

 

 

ภาพที 5 ภาพผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน  ความฝันในความทรงจําว ัยเยาว์ 

ปีพ.ศ.       553   

เทคนิค แม่พิมพ์โลหะบนกระดาษสา, สือผสม 

ศิลปะจัดวางตามพืนทีทีเหมาะสม 
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ภาพที 16 ภาพผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน  ความฝันในความทรงจําว ัยเยาว์ 

ปีพ.ศ.       553   

เทคนิค แม่พิมพ์โลหะบนกระดาษสา, สือผสม 

ศิลปะจัดวางตามพืนทีทีเหมาะสม 
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ภาพที 17 ภาพผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน  นํ านมแม่ 

ปีพ.ศ. 2554  

เทคนิค เป่าแก้ว นํ านม และพ่นทราย 

ศิลปะจัดวางตามพืนทีทีเหมาะสม 
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ภาพที 18 ภาพผลงานก่อนสร้างสรรค์วิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน  นํ านมแม่ 

ปีพ.ศ. 2554  

เทคนิค เป่าแก้ว นํ านม และพ่นทราย 

ศิลปะจัดวางตามพืนทีทีเหมาะสม 
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.บทสรุปอิทธิพลทีเกียวข้องกับการสร้างสรรค์ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ หัวข้อ “13 เมษายน 2554” นี ได้มีการศึกษา

วิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพือนํามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยเริมแรกอิทธิพลจาก

ประสบการณ์ตรงทีเกียวข้องกับความรู้สึกเหตุการณ์ทีตัวข้าพเจ้าเป็นผู ้ให้ก ําเนิดบุตร ข้าพเจ้าได้

สัมผ ัสเรียนรู้ถึง ประสบการณ์ทีอัศจรรย์ต่าง ๆ ทั งทางนามธรรมและรูปธรรม ข้าพเจ้าได้เก็บเกียว

เรืองราวในช่วงเวลาความรู้สึก ความรัก ความกังวลความห่วงใย รวมถึงการแปรเปลียนทางรูปทรง

สรีระทีธรรมชาติ สรรสร้างขึ นอย่างน่าประหลาดใจ สถานภาพทีเปลียนแปลงทั งสินล้วนเป็น

แนวคิดและแรงบันดาลใจเบื องต้นทีมีความสําคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงาน อิทธิพลจาก

ประสบการณ์ตรงในสถานะผู ้ให้ก ําเนิด “แม่” ทีน่าอัศจรรย์นี  ทําให้ข้าพเจ้าถอดและแปลอารมณ์ 

ความรู้สึกผ่านสัญญะต่างๆในแบบฉบับของตน ซึงเรืองราวต่างๆ เป็นแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานทีแสดงรายละเอียดและความหมายทีน่าสนใจ 

อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมของศิลปิน ผู ้ ทีมีอิทธิพลทั งทางผลงานและการดําเนินชีวิต 

รวมถึงวิธีคิดนั นคือ คุณพ่ออลังการ ว ัฒนวิจารณ์ ผู ้ทีสอนและปลูกฝัง แนวทางการจัดการใช้ชีวิต 

เกิดเป็นแรงผลักดันในการทําผลงานศิลปกรรม และอาจารย์ มณเฑียร บุญมา  อาจารย์นนทิวรรธน์ 

จันทนะผะลิน ทีมีอิทธิพลทางด้านรูปแบบและวิธีคิดวิธีการจัดการ การทํางานศิลปกรรม ข้าพเจ้าได้

ศึกษาเทคนิควิธีการสร้างสรรค์และซึมทราบผลงานแบบต่าง ๆ ทีน่าสนใจ เพือนําความรู้ทีได้มาต่อ

ยอดการสร้างสรรค์ผลงาน วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า รวมถึงการต่อเนืองจากผลงาน ศิลปกรรมก่อน

วิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า ส่งผลต่อรูปแบบทางเนือหาและแนวคิดในการสือความหมาย เพือให้

เชือมโยงกับการจัดวาง การแปลนัยยะเชิงศิลปะ ซึงถือเป็นลักษณะพิเศษสําคัญ ในการแสดงออก

และการทําวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้า รูปแบบก่อนวิทยานิพนธ์มีภาพแห่งความทรงจําในวัยเยาว์ เป็น

เนือหาหลัก ซึงข้าพเจ้าได้นํารูปแบบ แนวคิดของผลงานมาพัฒนาให้มีความสัมพันธ์ เชือมโยงให้

สอดคล้องกับแนวคิดในปัจจุบัน เพือการนําเสนอหัวข้อ วิทยานิพนธ์ เรือง “13 เมษายน 2554” 
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บทที 3 

การดําเนินงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

 

ในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์นั น ผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าเป็นผลงาน 

ศิลปะภาพพิมพ์ และสือผสมทีแสดงเนือหาทีเกียวข้องกับความทรงจําในวัยเยาว์ที

ถ่ายทอดความรัก ความอบอุ่นทีได้จากครอบครัว โดยข้าพเจ้าได้เลือกรูปทรงและ

ลักษณะของสัญญะแห่งความรัก ความอบอุ่นรวมถึงข้าวของเครืองใช้ในวัยเยาว์ และ

ภาพถ่ายทีพ่อเป็นผู ้บันทึก มาจัดองค์ประกอบใหม่ ตามจินตนาการและความรู้สึก

ส่วนตัว แสดงบรรยากาศขึ นใหม่ ด้วยความรู้สึกทีถ่ายทอดถึงความรักและความอบอุ่น 

ซึงแนวคิดดังกล่าวได้สอดคล้องกับการนําเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ คือการสือแสดง

ถึงความรัก ความผูกพัน การดูแล ปกป้องของข้าพเจ้าทีต้องการแสดงออก ซึงมีการ

พัฒนาทางความคิดและรูปแบบอย่างชัดเจน เป็นผลจากประสบการณ์ตรง และ

การศึกษารูปแบบ เทคนิค วิธีการเชิงศิลปะ  

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้านั น มีกระบวนการศึกษาที

เป็นขั นตอน เพืออธิบายถึงวิธีการดําเนินงานสร้างสรรค์ และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

ระหว่างบริบทของรูปทรง เทคนิค วิธีการ กับแนวความคิด ให้เหมาะสมและสอดคล้อง

กัน ในกระบวนการดําเนินงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าแบ่งช่วงเวลาใน

การศึกษาข้อมูลและรวบรวมแนวคิดทีเป็นแกนสําคัญ โดยช่วงระยะเวลาเริมต้นคือ 

การศึกษาข้อมูลพืนฐานจากตนเอง ความรู้สึกนึกคิดของตนทีมีทัศนคติ ต่อความรัก 

ความอบอุ่น ทีไดรั้บจากครอบครัว ช่วงระยะเวลาทีสอง คือการเปลียนแปลงจากผู ้ รับ

ความรัก เป็นผู ้ ส่งต่อและมอบความรักให้ต่อบุตรขณะตั งครรภ์ และดูแล ปกป้อง ทะนุ

ถนอมบุตรในครรภ์ การเชือมโยงระหว่างตนเองและบุตร และช่วงสุดท้าย คือเมือคลอด

บุตร สายสัมพันธ์ทีเกิดการปฏิสัมพันธ์ขึ น การดูแล เอาใจใส่ ส่งผ่านจากประสบการณ์ที

ไ ด้ รั บ  ร ว ม ถึ ง ใ น ทุ ก
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ช่วงเวลา เกิดการเปลียนแปลงทางสรีระอย่างน่ามหัศจรรย์ เพือรองรับ การปกป้องทางกายภาพ ที

เกิดจากธรรมชาติเป็นผู ้สรรสร้าง ข้าพเจ้าเฝ้าสังเกตถึงการเปลียนแปลงต่าง ๆ ในแต่ละช่วงเวลา 

ก่อให้เกิดเป็นแนวคิดสําคัญในการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าได้นําสิงต่าง ๆ มาศึกษา 

วิเคราะห์ และสร้างสรรค์ ทีจะได้อธิบายเป็นขั นตอนดังต่อไปนี 

 

แนวความคิดในการทํางาน 

กระบวนการทางความคิดของการทํางานถูกจัดสรรอย่างเป็นขั นตอน  โดยคํานึงถึงการ

สร้างสรรค์เป็นหลักเพือให้ผลงานเกิดผลสัมฤทธิ ทีสมบรูณ์ โดยขั นตอนการทํางานจะแบ่งออกเป็น 

3 ขั นตอนหลักดังนี 

1.ทําภาพร่างเพือศึกษาค้นคว้า ศึกษาภาพร่าง เพือค้นหาวิธีการ และเทคนิคให้เหมาะสม

กับผลงาน โดยเมือศึกษาจากภาพร่างจนได้ค้นพบวัสดุ และวิธีการทีสามารถตอบสนองและ

แสดงออกถึงสิงทีตัวข้าพเจ้าต้องการสือ ข้าพเจ้าได้เลือกใช้ว ัสดุ แก้วเป็นชินงานโดยขึ นรูปให้เกิด

เป็นรูปทรงตามภาพร่างทีออกแบบสร้างสรรค์ รวมถึงการเลือกใช้นํ านมในผลงาน นํ านมมีบทบาท 

และสามารถเป็นตัวแทน บอกเล่าเรืองราวความหมายในผลงาน 

2.เทคนิค วิธีการ การปฏิบัติงานเป่าแก้ว ว ัสดุทีนํามาขึ นรูปจนได้รูปทรงตามทีออกแบบ

สร้างสรรค์ตามภาพร่างนั น เป็นการใช้แท่งแก้ว (แก้วชนิดโบโลซิลิเกต) นํามาลนไฟด้วยความร้อน

สูง 800-900 องศาเซลเซียส จนเนือแก้วหลอมเหลว จากนั นเป่านําอากาศเข้าไปด้านในแก้วทีกลวง 

จนแก้วขยายตัว และขึ นรูปทรงตามภาพร่าง เมือขึ นรูปทรงจนได้เป็นชินงานนําชินงานเข้าเตาอบ

เพือลดอุณหภูมิให้ค่อยๆเย็นตัวลง เพือไม่ให้แก้วร้าวและแตก 

3.การติดตั งผลงาน การติดตั งผลงาน คํานึงถึงสภาพแวดล้อม พืนทีเมือผู ้ชมผลงานเข้ามา

ในพืนที ให้อารมณ์ความรู้สึกบรรยากาศทีใส สะอาด เสมือนอยู่ในห้องโดยได้แนวคิดเมือครั งเลี ยง

ดูบุตรในห้องสีเหลียม โดยลดมุมห้องออกเพือรับกับแนวความคิดทีอ่อนโยน ผนังห้องจะตัดทอน 

ดึงความสําคัญในรายละเอียด เรืองราวมาประกอบกับการจัดวาง โดยนําผ ้าอ้อมทีมีกลินอ่อนๆ หอม

สะอาดของทารก มาเย็บติดเป็นผนังห้องและจัดวางชินงานบนแท่นวางแก้วใสเพือรับกับชินงาน

แก้วให้สือถึงความเปราะบาง และการทีผู ้ชมต้องคอยระมัดระวัง ระแวดระวังทีกลัวจะเกิดอยู่

ตลอดเวลา ด้านบนของการติดตั งผลงาน มีฐานรองรับงานโดยการแขวนแก้วรูปทรงคล้ายทรวงอก
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กับหยดนํ านม ทีก ําลังหยดลงมา ฐานแขวนได้ค ํานึงถึงรูปทรงเพือไม่ให้คัดแย ้งกับงาน

โดยได้รูปทรงมาจากเบาะนอนของลูกทีเป็นรูปทรงสีเหลียมลดมุมให้เกิดความอ่อนโยน

รับกับแนวความคิดของผลงาน 

 

การวิเคราะห์ลักษณะผลงานและแนวความคิด 

ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี แบ่งออกเป็นหลายชินงาน แต่ละชินงานสือและ

แสดงถึงอารมณ์ความรู้สึกจากประสบการณ์ทีต่างกันในแต่ละช่วงเวลา อยู่ในขอบเขต

การเชือมโยงระหว่างตนเองและบุตร สามารถแบ่งแนวความคิดในการสร้างสรรค์ได้

เป็น  ช่วงเวลาคือ 

ช่วงระยะเวลา ขณะตั งครรภ์ (อุ ้มท้อง) 

ช่วงหลังจากคลอดบุตร ปฏิสัมพันธ์ทีเชือมโยงระหว่างตนเองและบุตร 

ในช่วงระยะเวลานี ก่อให้เกิดความรู้สึกและแนวคิดของการเกิดขึ นของ

ธรรมชาติทีสรรค์สร้างสิงอัศจรรย์ขึ น รูปทรงสรีระทีแปรเปลียนไป เตรียมรองรับและ

โอบอุ้มชีวิตใหม่ รวมถึงสภาวะทางอารมณ์และจิตใจทีอ่อนไหวและเปราะบาง ซึง

ก่อให้เกิดแนวคิดหลักของผลงานในการเลือกใช้สัญญะและนําว ัสดุทีสะท้อนถึงนัยยะ

ทางศิลปะ โดยเลือกนําว ัสดุแก้วใสเปราะบาง เพือสือแสดงออก รูปทรงทีออกแบบ

สร้างสรรค์ เกิดจากประสบการณ์ตรง การนํารูปทรงของ สองรูปทรงมาทับซ้อนจนเกิด

มิติเป็นรูปทรงใหม่ เพือแสดงถึงการซ้อนทับระหว่างรูปทรงภายนอกและภายใน ผสาน

รวมเป็นหนึ งรูปทรง เสมือนร่างกายของตนและบุตรทีเป็นหนึ งเดียว โดยรูปทรง

ภายนอก ปกป้องรูปทรงภายในอยู่ สือแทนการดูแลและทะนุถนอมขณะอุ้มท้อง ไม่ให้

บุตรทีอยูภ่ายในครรภ์ได้รับการกระทบกระเทือนจากสิงอันตรายรอบตัวโดยข้าพเจ้าได้

แปลความหมายและบอกเล่าผ่านชินงานวิทยานิพนธ์  
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ภาพที 19 ชือผลงาน 13 APRIL 2010 

 

 

 

ภาพที 20  ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน   20:38 PM. 

ปีพ.ศ. 2555  
เทคนิค   เป่าแก้ว ,พ่นทราย    
ขนาด     10x18 เซนติเมตร 
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ผลงาน  20:38 PM. นาฬิกาหยดนํ านม โดยชินงานนี  ข้าพเจ้าแรงบันดาลใจ

มาจากระยะเวลา ช่วงเวลา ทีค่อย ๆ ผ่าน โดยอาศัยการรอคอย ประดุจดังเวลาทีเดินอยู่

ตลอดเวลา นาฬิกาหยดนํ านมเป็นเครืองนับเวลาถอยหลังและเวลาทีหมุนวน นํ านมแต่

ละหยดเปรียบเสมือนเวลาทีค่อย ๆ เดินไปอย่างช้า ๆ มีการเชือมต่อระหว่างกัน เป็นคาบ

เกียวของเวลาและการส่งผ่าน รูปทรงเต้านมทีข้าพเจ้านํามาใช้ สือความหมายถึง

ความสัมพันธ์ของชีวิต สอดคล้องกับหยดนํ านมด้านในทีไม่มีว ันหยุดหยดไหลเช่นกัน 

 

ช่วงระยะเวลาหลังคลอด เลียงดูบุตร 

ปฏิสัมพันธ์ความผูกพันร่วมกันระหว่าง แม่-ลูก เป็นผลงานทีสือและ

แสดงออกถึงความรู้สึกในช่วงแรกทีได้สัมผ ัสกับร่างกายน้อยๆ ความรู้สึกมากมาย เป็น

ประสบการณ์แรกทีได้พบเห็นและโอบกอด ข้าพเจ้าใช้รูปทรงของหยดนํ าและเต้านมมา

ผสมผสานกัน เสมือนนํ านมทีไหลหล่อเลี ยงชีวิตให้เติบใหญ่ สัมผ ัสแรกคือการ

เชือมโยงความสัมพันธ์ให้ลูกได้ดืมนมจากเต้า การโอบอุ้ม โอบกอด ไว้ในอ้อมแขน 

เป็นประสบการณ์ทีสร้างความรู้สึกทางจิตใจ การเชือมโยงระหว่างแม่สู่ลูก เป็นสือทีเกิด

เป็นแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ชินงานขึ น 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลเพือการออกแบบ 

สัมผ ัสแห่งการเชือมโยง รูปทรงทีถูกผสมเชือมโยงติดกันสือให้เห็นถึงสาย

สัมพันธ์จากอีกสิงสู่อีกสิง รูปทรงถอดและแปลจากความหมายทางความรู้สึกทีได้รับ

จากประสบการณ์ ของสถานภาพของผู ้ เป็นแม่ ได้ถ่ายทอดเรืองราวประสบการณ์ โดย

ใช้สัญญะผ่านลักษณะของตัวว ัสดุทีนํามาใช้เป็นตัวแทนของความรู้สึกที เปราะบาง ใส

สะอาดของเนือแก้ว แทนการให้ความหมายของลูก สอดคล้องดังค ําว่า “แก้วตาดวงใจ”  

ทีสือความหมายเชิงลึก เปรียบลูกเสมือนสิงทีสําคัญทีสุดในชีวิต เป็นดังชีวิตและจิตใจ

ของแม่ ทีต้องปกปักรักษา ทะนุถนอม และดูแลอย่างดีทีสุด โดยใช้ว ัสดุ (แก้ว) เป็นสือ

แทน ประกอบกับรูปทรงทีออกแบบได้ค ํานึงถึง เรืองราว ความหมาย ทีต้องการสือ 
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รูปทรงออกแบบ สอดคล้องกับเนือหาของประสบการณ์ ทีได้รับจากเหตุการณ์ทีประสบพบเจอกับ

ตนเอง 

 

 
 

 

 

 

 

 

วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

 

     

 ภาพที 21  ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์
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ชือผลงาน  กล่อม 

ปีพ.ศ. 2555  

เทคนิค   เป่าแก้ว ,พ่นทราย และนํ านม 

ขนาด    16x22 เซนติเมตร 

 

ให้ความรู้สึกเสมือนลูกน้อยกําลังถูกโอบอุ้ม รูปทรงที โค้ง งอ คดตัว คล้าย

ขณะอยู่ในอ้อมกอดของแม่ ด้วยความอบอุ่น ปกป้อง ดูแล ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจใน

การออกแบบรูปทรงขณะอุ้มลูกน้อย รูปทรงสามารถเคลือนไหวได้คล้ายกําลังกล่อมลูก

น้อยในอ้อมแขน บทความทีอยู่บนรูปทรงเป็นบทเพลงกล่อมเด็กทีตัวข้าพเจ้าเอง ได้ขับ

กล่อมลูกน้อย ให้นอนหลับฝันดี สุขกายและอุ่นใจ ภายในอ้อมแขนของแม่ 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 22   ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ 

ชือผลงาน  หลับฝันดี 
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ปีพ.ศ.  2555   

เทคนิค เป่าแก้ว,พ่นทราย และนํ านม 

ขนาด  12 x 20 เซนติเมตร 

 

รูปทรงคล้ายเต้านมวางราบกับพืน เสมือนช่วงเวลาขณะนอนให้นมลูก เส้นนอนบอก

ระดับของนํ านมทีถูกบรรจุอยู่ภายใน สือความหมายถึงช่วงเวลาทีสงบ ราบเรียบ ความเต่งตึง

สมบูรณ์ของรูปทรง บ่งบอกถึงลักษณะความงามเชิงบวก ข้อความอักษรทีอยู่บนรูปทรง เสมอกับ

ระดับนํ านมทีบรรจุสร้างให้เกิดเส้นทีดูแล้วนิง สงบ ความหมายของบทความบอกเล่า เรืองราว

ระหว่าง แม่ลูกทีสัมพันธ์กัน ข้อความบอกลูกน้อยให้ “นอนหลับฝันดี” ผ่านบทเพลงกล่อมเด็กที

ร้องกล่อมลูก 

 

 

ภาพที 23  ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน  สวมกอด 
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ปีพ.ศ. 2555  

เทคนิค  เป่าแก้ว,พ่นทราย และนํ านม 

ขนาด  22x25 เซนติเมตร 

 

รูปทรงสองรูปทรง สอดผสานเข้าด้วยกัน คล้ายกําลังสวมกอด เป็นการ

แสดงความรักทางกายภาพ มอบความอบอุ่นให้แก่กัน เป็นกริยาทีก่อให้เกิดการ

สร้างสรรค์ ออกแบบรูปทรงนี ขึ น เป็นปฏิสัมพันธ์ทีส่งผ่านสายสัมพันธ์ระหว่างแม่สู่ลูก 

รูปทรงคล้ายเต้านมทีอวบอ้วนแสดงถึงความสมบรูณ์ทางความรู้สึก และความอบอุ่นที

ส่งผ่านการสวมกอดระหว่างข้าพเจ้าและบุตร การจัดวางรูปทรง สองรูปทรงก่อให้เกิด

ความรู้สึกสมดุลทางกายภาพ ซึงเป็นสิงทีต้องการสือให้เห็นถึงสมดุลทางธรรมชาติ

ระหว่างแม่ลูก ทีถูกจัดวางอย่างลงตัว 

 

 

ภาพที 24   ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์
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ชือผลงาน  แม่ – ลกู 

ปีพ.ศ. 2555  

เทคนิค     เป่าแก้ว,พ่นทราย และนํ านม 

ขนาด        16x20 เซนติเมตร 
 

ผลงานนี ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ ในช่วงเวลาทีลูกน้อยเริมมีการ

ตอบสนองรับรู้มากขึ น มีการตอบโต้ทางอารมณ์ และท่าทางมากขึ น ถูกสร้างสรรค์จากจินตนาการ 

ประสบการณ์ทีเล่นกับลูกน้อยรูปทรงสองรูปทรงทีวางหมินเหม่กันอยู่ ทําให้นึกไปถึง ความรู้สึกที

คอยวิตกกงัวล ตลอดเวลาถึงความปลอดภัยของลูก ขณะทีกําลังอุ ้มและเล่นกันกับลูกซึงเป็นการ

แสดงออกทางอารมณ์ของความผูกพันทีส่งผ่านถึงกัน การจัดวางของรูปทรงแสดงให้เห็นถึงความ

หวาดระแวง เสียงต่อภัยรอบตัวทําให้ต้องปกป้องรักษา ระมัดระวังทะนุถนอมอย่างดี 

 

 

ภาพที 25   ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน  พ่อ-ลูก-แม่ 
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ปีพ.ศ. 2555 

เทคนิค  เป่าแก้ว,พ่นทราย และนํ านม 

ขนาด  22x25 เซนติเมตร 

 

ผลงานการสร้างสรรค์เกิดจากความรู้สึกทีมีต่อครอบครัว ปฏิสัมพันธ์ของ

ครอบครัวทีต่อตัวกัน สร้างความสุขทีลงตัว นํ าหนักทีถ่ายเทด้วยนํ านมถูกส่งผ่านลูก

น้อยทีเป็นตัวกลาง เชือมโยงระหว่างผู ้ เป็นพ่อและแม่ก่อเกิดเป็นความงามเชิงศิลปะทีบ่ง

บอกนัยยะถึงครอบครัวทีสมบรูณ์โดยมีลูกน้อยเป็นตัวเชือมโยงและเติมเต็ม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 26   ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์
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ชือผลงาน 13 APRIL 2010 

ปีพ.ศ.      2556  

เทคนิค     เป่าแก้ว,พ่นทราย และนํ านม 

ขนาด       16x22 เซนติเมตร 

 
ผลงานต้องการสือให้เห็นถึงช่วงเวลาขณะตั งครรภ์ รูปทรงสองรูปทรงที ทับซ้อนกันอยู่

ภายในและภายนอกสร้างมิติให้เกิดขึ น และบอกเล่าความหมายในตัว รวมถึงการนําสภาวะทาง

อารมณ์ของผู ้สร้างสรรค์มาออกแบบให้เกิดรูปทรงความรู้สึกถึงการปกป้อง ทะนุถนอมมิให้เกิดการ

กระทบกระเทือนเป็นอีกสิงทีข้าพเจ้าต้องการสือถึง ข้อความทีอยู่บนรูปทรงบอกวัน เวลา ทีคลอด

บุตร ซึงเป็นเวลาทีสําคัญทีสุดในการให้ก ําเนิดชีวิต เวลาและวันจึงมีความหมาย มีความทรงจํา มีผล

ต่อผลงานการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าเป็นอย่างมาก 
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ภาพที 27   ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน หลับฝันดี 

ปีพ.ศ.      2555 

เทคนิค     เป่าแก้ว,พ่นทราย และนํ านม 

ขนาด       15x20 เซนติเมตร 
 
ผลงานสือแสดงความหมายในช่วงเวลาทีข้าพเจ้าให้นมบุตร ขณะทีลูกน้อย

หลับใหล อยู่ภายในอ้อมกอดทีปลอดภัย รูปทรงภายนอกเปรียบเสมือนการปกป้องจาก

ภายนอก ช่วยให้ลูกน้อยอุ่นใจ เมืออยู่ภายในอ้อมกอดของผู ้ เป็นแม่ นํ านมทีบรรจุอยู่

ภายในรูปทรงของมิติทั งสองรูปทรงสือแสดงถึงความสมบรูณ์และความอบอุ่น นํ านมที

บรรจุอยู่ภายในอย่างเต็มเปียม มิต่างจากความรู้สึก อิมเอม สมบรูณ์ และความรักทีแม่

มอบให้แก่บุตร  
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ภาพที 28   ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน ความรู้สึก 

ปีพ.ศ.      2555 

เทคนิค     เป่าแก้ว,พ่นทราย และนํ านม 

ขนาด       15x20 เซนติเมตร 22 ชิน (จัดวาง) 

 



43 
 

 
 

ภาพที 29   ชือผลงาน ความรู้สึก 

ปีพ.ศ. 2555 

เทคนิค เป่าแก้ว,พ่นทราย  และนํ านม 

ขนาด 15x20 เซนติเมตร 22 ชิน (จัดวาง) 

 
รูปทรงทีได้แรงบันดาลใจมาจากหยดนํ านมและเต้านม หยดนํ านมแต่ละ

หยดบอกเล่าเรืองราวความรู้สึกต่างๆทีข้าพเจ้ามีต่อบุตร ข้อความต่างๆ เป็นอารมณ์

ความรู้สึกทีบ่งบอกและแสดงถึงความรัก ทีแม่มีต่อลูกในทัศนคติของตน โดยจัดวาง

ผลงานให้ห้อยลงมาคล้ายนํ านมกําลังหยด โดยผสมผสานกันระหว่างเต้านมและหยดนํ า 
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ขนาดของผลงาน 
การออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ขนาดของรูปทรงทีมีขนาดทีแตกต่างกัน เกิดจาก

ประสบการณ์ การให้นมบุตรในช่วงเวลาขณะนั น เต้านมของมารดาจะมีขนาดทีไม่เท่ากัน ตาม

ธรรมชาติ ขึ นอยู่กับการผลิตของนํ านมทีมากน้อยต่างกัน จัดเป็นเหตุผลในการออกแบบ สร้างสรรค์

รูปทรงทีมีขนาดเล็กใหญ่ต่างกัน โดยไม่จ ํากัด ขอบเขตขนาดของชินงาน ตามวัตถุประสงค์เพือ

สอดคล้องกับสิงทีธรรมชาติสร้างขึ น 

 

ความหมายของการจัดวางผลงาน 

การจัดวางชินงาน แบบหมินเหม่ เสมือนความอันตรายทีเกิดขึ นในสภาวะนั น ความ

กลัว ความหวาดระแวง ก่อขึ นในจิตใจ นําพาไปสู่การจัดวางเพือให้ผู ้ชมผลงานเกิดความ

หวาดระแวง ระวัง เพือตอบสนองต่อแนวคิด และมีส่วนร่วมในชินงานทางความรู้สึก โดยสร้าง

บรรยากาศให้เกิดความอบอุ่นและความสะอาดใสดังแนวความคิดของผลงานวิทยานิพนธ ์

 

สมมุติฐานการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 

ในบริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย  “แม่” คือผู ้ เสียสละความสุขส่วนตนเพือลูก คอย

ดูแลเอาใจใส่และประคบประหงมลูกจนเติบใหญ่ ความรักของแม่ เป็นรักทีบริสุทธิ 

ข้าพเจ้าก็คิดเช่นนี เช่นกัน มุมมองของข้าพเจ้าทีมีต่อ แม่ ในบทบาทหน้าทีของลูก แม่

ช่างเป็นหญิงผู ้ทีเสียสละและรักเราโดยมิหวังสิงตอบแทนใดๆ และเมือถึงวาระทีบทบาทใน

สถานภาพของลูกเปลียนเป็นบทบาททียิงใหญ่กว่า คือ “แม่” ความรู้สึกอนัเป็นนามธรรม สัมพันธ์

ระหว่าง สองชีวิตนี กับยิงทวีคูณลึกซึงมากมายมหาศาล ข้าพเจ้าได้พบกับตัวตนถึง ความรักทีเปียม

ล้น ความห่วงแหน และความสุขทีได้รับ สุดแสนจะพรรณนาได้ ชีวิตทีงดงาม ลูกเป็นดังแก้วตา

ดวงใจ ความรู้สึกที ผู ้ เป็นแม่เท่านั นจะรู้สึกได้ความรู้สึกเช่นนี เป็นจุดกําเนิดทางความคิด นําไปสู่

แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ รูปทรงทีถูกสร้างขึ นในแบบเฉพาะตน ได้แสดงถึงความหมาย

สัญญะการเชือมโยงความรักทีมีต่อลูก สร้างสรรค์จากประสบการณ์ทีได้รับ ในช่วงเวลาของแม่-ลูก 

รูปทรงสรีระทีบ่งบอกความเป็นเพศแม่ และสอดคล้องกับประสบการณ์ทีได้รับ รวมถึงวัสดุทีเลือก

นํามาใช้ เพือให้ตอบสนองกับความรู้สึก แนวความคิด ทีต้องการสือถึงความสําคัญทีมีให้กับลูก ลูก
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เปรียบดัง เนือแก้ว เสมือนความเปราะบาง ความใสสะอาด น่าทะนุถนอมและปกป้อง

รักษา ต้องคอยระวังดูแลไม่ให้ แก้วตาดวงใจดวงนี กระทบกระทั งหรือได้รับอันตราย

ใดๆ ในความพิเศษของเนือแก้วนี  มิต่างจากความรู้สึกทีตัวข้าพเจ้าในฐานะของแม่มี

ต่อลูก สิงมหัศจรรย์มากมายเกิดขึ นกับการเป็นแม่ทั งทางกายและทางจิตใจ ร่างกาย

สร้างนํ านมออกมา เพือเลี ยงดู ดูแลลูกน้อย มันเป็นสิงทีมหัศจรรย์ ข้าพเจ้านําสิง

มหัศจรรย์ต่างๆ เหล่านี มาบอกเล่าผ่านผลงานการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ในมุมมองแห่งความรักทีมีต่อบุตร 

จากประสบการณ์ โดยถ่ายทอดเรืองราวผ่าน สัญญะของรูปทรงและวัตถุทีมีความ

พิเศษของเนือแก้ว มุ่งสร้างให้เห็นถึงคุณค่าและความงาม ของกาลเวลา และความรัก

ความผูกพัน ระหว่างแม่-ลูก  ซึ งเมือพินิจถึงสิงทีมีอยู่ให้ดี สิงทีรูปทรงและวัสดุ 

สะท้อนออกมานั น จะพบความงามทียิงใหญ่ทีซ่อนนัยยะเชิงศิลปะและรายละเอียด

ของสัมพันธ์ ช่วงเวลาแห่งความรัก ความอบอุ่น  ทีเกิดขึ น 
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บทที            

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของผลงานวิทยานิพนธ์ ได้ถ่ายทอดผ่านการ

สร้างสรรค์เชิงสัญลักษณ์ ผนวกกับแนวคิด ทัศนคติ และจินตนาการ ทีได้จาก

ประสบการณ์และความประทับใจ โดยมีการสลายรูปทรง ตัดถอน จนเหลือแก่นสาร 

ของสิงทีต้องการถ่ายทอด ตอบสนองแนวคิด มาเป็นรากฐานสําคัญของการสร้างสรรค์

ผลงาน 

ผลงานวิทยานิพนธ์สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่า บทบาท ความรัก ความเอาใจ

ใส่การปกป้อง ดูแลทีแม่มีต่อลูก ช่วงเวลาที เปียมล้นไปด้วยความสุข และถ่ายทอด

ความรู้สึกเหล่านี ผ่านการแสดงออกทางผลงานโดยใช้สัญญะทางสรีระของมนุษย์เพศ

แม่ ผ่านวัสดุ เนือแก้วทีเปราะบางเสมือนลูกน้อยทีต้องการ การทะนุถนอม เปราะบาง 

ใส สะอาดราวกับแก้ว ผสานกับสิงทีธรรมชาติสร้างขึ นให้สอดคล้อง เพือถ่ายทอดความ

รัก ความรู้สึกทีแม่มีต่อลูกและย ังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทความสําคัญของ การ

ดํารงชีวิต การดูแล เลี ยงดู ของแม่ การถ่ายทอดความรัก เป็นธรรมชาติของความรู้สึกอัน

เป็นนามธรรมเชือมโยง ระหว่างจิตใจสู่กายภาพสัมผ ัสระหว่าง แม่-ลูก ร่วมถึงความ

มหัศจรรย์ของร่างกายมนุษย์ทีสามารถผลิตสร้างนํ านม ทีมีคุณค่าและประโยชน์ต่อลูก  

การศึกษาค้นคว้า และทดลองวิธีการสร้างสรรค์ โดยเทคนิคการเป่าแก้ว 

สร้างรูปทรงที สามารถถ่ายทอดถึงแนวความคิด มีรูปแบบเฉพาะตน เพือสือให้ผู ้ชม

ตระหนักถึงบทบาทความสําคัญของ แม่และความสัมพันธ์กับลูก 
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ความหมายและการใช้สัญลักษณ์ 

การเลือกนําว ัสดุ ว ัตถุ ทีมีความสําคัญกับเรืองราว และแนวคิดสามารถสือความหมาย

และบอกเล่าถึงผลงาน โดยทีสิงต่างๆถือเป็นสือสัญลักษณ์ในการแสดงออกของการสร้างสรรค์

ผลงาน ตอบสนองต่อแนวคิดของงาน 

1. รูปทรง ความหมายของรูปทรงแต่ละชินงานทีสร้างสรรค์จะมีความหมายทีสอดคล้อง

กับแนวคิด ความรักความผูกพัน ระหว่างแม่-ลูก โดยรูปทรงทีได้จะเป็นโครงสร้างทางรูปทรงทีสือ

ถึงการบ่งบอกนัยยะ ของเพศ “แม่” ทรวงอกหรือเต้านมทีเต่งตึง เกลี ยงมน บรรจุนํ านมทีมีคุณค่า 

เป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงเพศ “แม่” และย ังบอกถึงความสมบรูณ์ กริยา ท่วงท่าของรูปทรงทีมีการ

ซ้อนทับ แสดงออกถึงความหมายการปกป้อง คุ ้มครอง รักษา การโอบกอดความสัมพันธ์ต่างๆที

เกิดขึ นในช่วงเวลาของ แม่และลูก ซึงเป็นทีมาในการออกแบบสร้างสรรค์รูปทรงต่างๆขึ น 

2. การใช้สัญลักษณ์ด้วยวัสดุและนํ านม การนําทัศนธาตุของวัสดุทีนํามาใช้ ว ัสดุแก้ว 

และนํ านม ผิวสัมผ ัสของเนือแก้ว ความใส ความเปราะบาง และสีของนํ านมทีมีความ ขาวนวล 

สะอาด บริสุทธิ  เป็นสัญลักษณ์ทีสามารถให้ความหมายในตัวของวัสดุเอง ความรักทีบริสุทธิ  ผุด

ผ่อง ของความรู้สึกของผู ้ เป็นแม่ทีมอบต่อลูก ความเปราะบางของเนือแก้ว เปรียบประดุจดังลูกอัน

เป็นทีรักยิง ลูกน้อยทีต้องคอยระวังมิให้ ได้รับภัยอันตราย แตกร้าว กระทบกระเทือน มิต่างจาก

ความรู้สึกทีต้องคอยดูแลเอาใจใส่ ซึงทั งสองสิงเป็นสือสัญลักษณ์ทีนํามาใช้ในการทําผลงานเพือ

ตอบสนองต่อแนวคิด 

3. การใช้ภาษาทีพิมพ์ลงไปบนแก้ว บทเพลงกล่อมเด็กเป็นสิงทีถูกปลูกฝังมาใน

สังคมไทยในทุกๆรุ่น การร้องเพลงขับกล่อมให้ลูกน้อยนอนหลับในอ้อมกอดของแม่ใหห้ลับสบาย 

อุ่นกาย อุ่นใจ ความหมายในบทเพลงเป็นถ้อยภาษาทีบอกเล่าความหมายถึงสิงดีๆ ทีอยากให้ลูก

ได้รับ ซึงบทเพลงต่างๆเป็นบทเพลงทีข้าพเจ้าใช้ขับกล่อมลูกน้อยขณะให้นมบุตร เป็นช่วงเวลาแห่ง

ความผูกพันเชือมโยงระหว่างข้าพเจ้าและลูก ข้าพเจ้านําบทเพลงทีขับกล่อม ความรู้สึกดีๆทีมีต่อลูก 

รวมถึง ช่วงวัน เวลา ทีมีการเชือมโยงระหว่างข้าพเจ้าและลูกมาพิมพ์ลงบนชินงานแก้วเพือบอกเล่า

และสือความหมาย 

4. การติดตั งผลงาน แนวตั งและแนวนอน การติดตั งผลงานจะคํานึงถึงแนวความคิดที

ต้องการสือแสดงออกซึงมีสองช่วงเวลาทีสามารถบ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างชัดเจน ใน
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การออกแบบผลงานในช่วงแรก  เป็นช่วงเวลาขณะตั งครรภ์ความหมายและ

ประสบการณ์ทีได้รับ ผลงานจะถูกติดตั งเป็นรูปแบบแนวนอน ความหมายของชินงาน

ต่างๆ เกิดจาก ความรู้สึกทีสงบนิง การอยู่กับความรู้สึกของตัวเอง และในช่วงเวลาต่อมา

คือช่วงเวลาทีลูกน้อยมีพัฒนาการและการตอบสนอง มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน การ

ติดตั งของผลงานจึงมีการจัดวางอย่างหมินเหม่ ระมัดระวัง มีท่วงท่า กริยามากขึ น การ

ติดตั งในแนวตั งจึงมีผลต่อการแสดงออกของผลงาน ทําให้สามารถสือและแสดง

อารมณ์ความรู้สึกได้อย่างชัดเจน  
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บทที  

สรุปอภิปรายผล 

 

จุดเริมต้นของศิลปะคือ การทีมนุษย์ต้องการประดิษฐ์สร้างสรรค์สิงอ ํานวยความสะดวก 

และเพือความเป็นอยู่ทีปลอดภัย ตอบสนองปัจจัยทีมนุษย์ต้องการ ซึงล้วนเป็นการใช้ความคิด

สร้างสรรค์เพือแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในการดํารงชีวิต เป็นไปใน

ลักษณะทีแตกต่างจากธรรมชาติ การสร้างสรรค์สิงต่างๆ เหล่านี เป็นรากฐานและแรงบันดาลใจให้

มนุษย์ สร้างงานทีมีลักษณะแปลก แตกต่าง และพัฒนาให้เกิดเป็นผลงานขึ น 

จากทฤษฎีการสร้างสรรค์ต่างๆ ถูกแสดงออกผ่านการสร้างสรรค์เป็นผลงานโดยมี

ส่วนผสมในแต่ละส่วนทีต่างกัน ขึ นอยู่กับศิลปินผู ้สร้างสรรค์ จะให้แสดงออกและให้ความสําคัญ

ในส่วนใดมากกว่ากัน เพือตอบสนองต่อแนวคิดของผลงานให้สมบรูณ์ทีสุด สําหรับตัวข้าพเจ้าแล้ว 

จุดเริมต้นในการสร้างสรรค์ผลงาน เกิดจากความประทับใจเป็นทีตั งโดยความประทับใจทีได้เกิด

จากประสบการณ์ทีตัวข้าพเจ้าสัมผ ัสกับสิงทีแปลกใหม่ในชีวิต และความอัศจรรย์ใจของธรรมชาติ

ทีเกิดขึ นกับตัวข้าพเจ้าระหว่างตั งครรภ์ จุดกําเนิดนี ก่อให้เกิด จินตนาการ อารมณ์ ความรู้สึก เพือส่ง

ต่อไปย ังการสือแสดงออกผ่านผลงานวิทยานิพนธ์ ในช่วงเวลานั น การวิเคราะห์ การพิจารณา

แยกแยะศึกษาองค์รวมของผลงานออกเป็นส่วนๆ ทีละประเด็นทั งในด้านทัศนธาตุ องค์ประกอบ 

และความสัมพนัธ์ต่างๆ ในด้านเทคนิควิธีการ จากอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ อันเนืองมาจากเรืองราว 

ประสบการณ์ได้ถ่ายทอดจินตนาการ ความคิดฝัน เป็นการสร้างสรรค์รูปทรงทีสือแสดงสัญญะโดย

ประกอบกับสาระความงามเชิงศิลปะ มีขอบเขตยึดนําแนวความคิด ความรู้สึกทีตัวข้าพเจ้าผู ้ เป็น 

“แม่” มีต่อบุตร 
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในชุดนี มีผลงานด้วยกัน  ชิน โดยเนือหาของผลงานจะ

มุ่งเน้นเรืองราวการถ่ายทอดอารมร์ความรู้สึกของข้าพเจ้าทีได้รับประสบการณ์ บทบาทของ “แม่”

เป็นจุดกําเนิดแนวคิด ผู ้สร้างสรรค์มีความประสงค์ทีจะสือสาร บอกเล่าเรืองราว สิงทีธรรมชาติสรร

สร้างขึ น และความรู้สึกภายในทีงดงามของจิตใจผู ้ให้ก ําเนิด มิแต่กับตัวข้าพเจ้า แต่การปกป้อง ดูแล 



51 
 

รักษา ชีวิตน้อยๆทีมีภายในร่างกายของเรา ธรรมชาติกับดูแล ปกป้องโดยทีตัวเราเพียงสงบ และ

เฝ้าดูปรากฎการณ์ทีเกิดขึ นและพินิจพิจารณากบัตัวตนของตนเองถึงความสําคัญนั น และเพือ

สะท้อนถึงความรักอันบริสุทธ์ของผู ้ เป็น “แม่” อาจกล่าวได้ว่าผลงานในชุดวิทยานิพนธ์นี สามารถ

บรรลุเป้าหมายทีตั งไว ้ตามจุดประสงค์ทีคาดหมาย และหวังว่าผลงานในชุดวิทยานิพนธ์นี จะเป็น

ประโยชน์แก่ผู ้ ทีสนใจศึกษาในด้านศิลปะไม่มากก็น้อย 
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ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ 
 

 

 

ภาพที  ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์
ชือผลงาน   20:38 PM. 

ปีพ.ศ. 2555  

เทคนิค เป่าแก้ว ,พ่นทราย    

ขนาด 10x18 เซนติเมตร 
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ภาพที  ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน  กล่อม 

ปีพ.ศ. 2555  

เทคนิค เป่าแก้ว ,พ่นทราย และนํ านม 

ขนาด 16x22 เซนติเมตร 
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ภาพที 2 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน  หลับฝันดี 

ปีพ.ศ. 2555  

เทคนิค เป่าแก้ว,พ่นทราย และนํ านม 

ขนาด  12 x 20 เซนติเมตร 
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ภาพที  ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน  สวมกอด 

ปีพ.ศ. 2555  

เทคนิค เป่าแก้ว,พ่นทราย และนํ านม 

ขนาด 22x25 เซนติเมตร 
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ภาพที    ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน  แม่ – ลูก 

ปีพ.ศ.      2555  

เทคนิค เป่าแก้ว,พ่นทราย และนํ านม 

ขนาด 16x20 เซนติเมตร 
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ภาพที    ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน  พ่อ-ลูก-แม่ 

ปีพ.ศ. 2555 

เทคนิค เป่าแก้ว,พ่นทราย และนํ านม 

ขนาด 22x25 เซนติเมตร 
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ภาพที    ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน  13 APRIL 2010 

ปีพ.ศ.       2556  

เทคนิค      เป่าแก้ว,พ่นทราย และนํ านม 

ขนาด 14 x 11 เซนติเมตร 
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ภาพที    ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์

ชือผลงาน หลับฝันดี 

ปีพ.ศ.       2555 

เทคนิค      เป่าแก้ว,พ่นทราย และนํ านม 

ขนาด       15x20 เซนติเมตร 
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ภาพที    ภาพผลงานวิทยานิพนธ ์ 

ชือผลงาน  ความรู้สึก 

ปีพ.ศ.      2555 

เทคนิค       เป่าแก้ว,พ่นทราย และนํ านม 

ขนาด         15x20 เซนติเมตร 22 ชิน (จัดวาง) 
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ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ขณะจัดวางบนพืนท ี

 

 
 
  ภาพที 39 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ขณะจัดวางบนพืนที 
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  ภาพที 40 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ขณะจัดวางบนพืนที 
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  ภาพที 41 ภาพผลงานวิทยานิพนธ์ขณะจัดวางบนพืนที 
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รายการอ้างอิง 

 

ชลูด นิมเสมอ. วาดเส้นสร้างสรรค์.กรุงเทพมหานคร: อัมรินทร์พรินติงแอนด์พับริชชิง, 3. 
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ประวัติผู ้วิจัย 

 

ชือ – สกุล นางสาวจุมพิตา  ว ัฒนวิจารณ์ 

ทีอยู ่ /   หมู่บ้านปาจรีย์  ต ําบลหนองควาย  อ ําเภอหางดง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตเจ็ดยอด  

 คณะศิลปกรรม สาขาศิลปะภาพพิมพ ์

พ.ศ. 6 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะจิตรกรรม ประติมากรรม 

และ  

  ภาพพิมพ ์ 

เกียรติประวัติ  

พ.ศ.  ได้รับการคัดเลือก รับทุน “กองทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ”  

การสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์  มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม 

ติณสูลานนท ์

พ.ศ.     ได้รับรางวัลทุนการศึกษา จากการประกวดผลงานศิลปะ  มิติ  

Young Thai Artist Awards มูลนิธิปูนซีเมนต์ไทย (SCG) 

พ.ศ.  ได้รับรางวัลชมเชย ศิลปะ  มิติ หัวข้อ “ประชาธิปไตย”  

สถาบันประปกเกล้า เนืองในการประชุมวิชาการสถาบัน

พระปกเกล้าครั งที  

พ.ศ.  ได้รับการคัดเลือกรับทุนอุดหนุนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  

“ทุนโบราณทัศนาจร” 

พ.ศ.  ได้รับการคัดเลือก รับทุน “กองทุนส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปะ”  

การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมติณ

สูลานนท์   
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