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บทคัดย่อ 

 
มนุษย์ทุกคนล้วนมีพื้นฐานการเรียนรู้ที่แตกต่างและหลากหลาย เสียงบอกเล่า ศาสนา หรือ

วิทยาศาสตร์  ทุกคนต่างมีมุมมองการรับรู้ได้มากกว่าหนึ่ง ประสบการณ์ บริบทแวดล้อม ต่างหล่อ
หลอมให้ผู ้คนรู ้สึกยึดเหนี ่ยวกับบางสิ ่งที ่เรียกว่า สิ ่งสมมติหรืออุดมคติ ความเชื ่อที ่ตรงกัน เป็น
แรงผลักดันให้มนุษย์สามารถสร้างรูปร่าง และรูปทรงแทนความเชื่อเหล่านั้น  จึงนำไปสู่การศึกษาเรื่อง
รูปแบบทางอุดมคติผ่านยุคสมัยที่แปรเปลี่ยน โดยอาศัยกระบวนการทำงานที่ผสมผสานระหว่าง
เทคนิคไทยโบราณและร่วมสมัย ที่มุ่งเน้นนำเสนอเรื่องราวผ่านรูปทรงทางกายวิภาคของสิ่ งมีชีวิตใน
จินตนาการ เพื่อสนองต่อความใคร่รู้ของคนยุคปัจจุบันที่มีความแตกต่าง เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์
เข้ามามีบทบาทกับมนุษย์มากยิ่งขึ้น อีกท้ังยังเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่จากเรื่องราวเดิม ที่ยังคง
ความเป็นเอกลักษณ์ของบรรพบุรุษให้กลับมามีบทบาท ในฐานะงานศิลปะที่แทนความเชื่อของผู้คน
อีกครั้ง 
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Abstract 

 
  Every human has a different foundation of education, and a variety of religions 
and scientific viewpoints. Human has more than one viewpoint and perception, 
experience and cultural context, which makes human cling to hypothetical and ideals. 
Same belief pushes human to understand shapes and form that represents those 
beliefs, leading to the idea of idealistic form throughout the changing in eras. The artist 
combined traditional Thai techniques with contemporary techniques, which he 
illustrates the anatomy of imaginative living creatures, to support the curiosity of 
humans as technology and science run a big role in the culture. On top of that, it 
creates a new experience for the old stories, bringing back the identity of the ancestors 
in the form of art, to represent human’s belief.    
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ผลงานศิลปนิพนธ์ว่าด้วยเรื่อง “ความจริงของอุดมคติ” ชุดนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น มิ
ใช้เพียงการทำงานของตัวข้าพเจ้าเพียงลำพัง ด้วยความรู้ และประสบการณ์อันน้อยนิดนั้น จะไม่มีทาง
สำเร็จได้เลยถ้าขาดผู้สนับสนุนในทุก ๆ ด้าน ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอกล่าวขอบคุณอย่างอบอุ่นสำหรับบุคคล
ที่กำลังจะกล่าวถึงดังต่อไปนี้ 

ข้าพเจ้าขอขอบคุณ พ่อ แม่ ที่ได้สนับสนุนตัวข้าพเจ้าในด้านศิลปะมาตั้งแต่สมัยยังเด็ก 
ถึงแม้ปัจจุบันนี้ ท่านจะไม่อยู่แล้วก็ตาม คำสอนสั่งทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้รับมานั้นไม่เสียเปล่าเลย 
ข้าพเจ้าสามารถทำศิลปนิพนธ์ชิ ้นนี ้สำเร็จได้นั ้น เพราะพวกท่านสอนไว้เสมอว่า “เราต้องทน” 
ขอบคุณพ่ีสาวคนโต และพี่ชายคนกลาง ที่เป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าต้องดิ้นรนด้วยตัวเองอยู่เสมอ 
เพราะนั่นคือบทเรียนสำคัญท่ีสุดในชีวิต ที่ไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามข้าพเจ้าจะต้องผ่านไปได้ 

ขอบคุณอาจารย์ประเสริฐ ยอดแก้ว ที่ปรึกษาผลงานศิลปนิพนธ์ ที่ให้คำแนะนำ และคอย
ช่วยเหลือในทุก ๆ ด้านเป็นอย่างดี ขอบคุณอาจารย์ภาควิชาศิลปไทยทุกท่าน ที่ให้บรรยากาศการ
เรียนการสอนมีความอบอุ่นมาก ขอบคุณอาจารย์คณะจิตรกรรมทุกท่าน ที่คัดเลือกข้าพเจ้าให้มายืน
อยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งนี้ และทำให้ข้าพเจ้าเข้าใกล้ความฝันวัยเด็กมากยิ่งขึ้น  

ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของข้าพเจ้า ทั้งดีและไม่ดี ทั้งที่เคยทำงาน
ร่วมกันหรือไม่ก็ตาม ทุกคนคือส่วนประกอบที่ทำให้ข้าพเจ้าเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ ขอบคุณเพ่ือนตั้งแต่
สมัยประถมศึกษา มัธยมศึกษา และมหาวิทยาลัย  ถึงแม้ช่วงเวลาจะต่างกันแต่ทุนที่ผ่านเข้ามานั้น 
ต่างคอยสนับสนุนข้าพเจ้าให้เลือกเดินเส้นทางสายศิลปะมาโดยตลอด ขอบคุณมิตรภาพดี ๆ จาก
เพ่ือนสนิทที่อยู่ร่วมบ้านกันมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ทุกคนที่ข้าพเจ้าร่วมกินข้าวด้วยไม่เคยมีใครทอดทิ้ง
ข้าพเจ้าเลย ขอบคุณเพ่ือน ๆ รุ่น72 ทุกคน พวกคุณทำให้ข้าพเจ้ามีความกล้าหาญ มีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่การเป็นหัวหน้ารุ่น ถึงแม้จะเหนื่อย แต่ทุกคนทำให้ข้าพเจ้าแข็งแกร่งขึ้น ขอบคุณ กุล ที่คอย
เป็นกำลังใจและดูแลในทุกสิ่งทุกอย่างที่ข้าพเจ้าอาจตกหล่นไป  

และที่สำคัญที่สุด ข้าพเจ้าขอขอบคุณตนเองที่พาความฝันวัยเด็ก มาไกลได้ถึงขนาดนี้ 
ขอบคุณตนเองที่มีต้นทุนด้านทุนทรัพย์ได้ไม่เท่าคนอื่น เพราะมันทำให้ข้าพเจ้าแข็งแกร่ง  ขอบุณ
อุปสรรคทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทุกอย่างเป็นบททดสอบที่ข้าพเจ้านั้นต้องผ่านพ้นไปให้ได้ 
ขอบคุณเรื่องราวดี ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ซึ่งเป็นการเก็บเกี่ยวความสุขจากทุกสิ่งที่ได้ผ่านพบ ขอบคุณ
ร่างกายตนเองแข็งแรงพอให้การทำงานทุกสิ่งผ่านพ้นไปได้ด้วยดี กล่าวคือ ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้
สำเร็จได้นั้น เป็นเพราะบุคคลที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ข้างต้นทั้งหมด และเพื่อเป็นการตอบแทน ข้าพเจ้า
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้จะเป็นประโยชน์อันดีต่อสังคมหรือผู้สนใจต่อไป 



  ช 

คำนำ 

 
เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานศิลปนิพนธ์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกศิลปะ

ไทย   ปีการศึกษา 2562 ของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย
มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อวิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ และเนื้อหาเชิงลึกของผลงานศิลปนิพนธ์ 
ในหัวข้อ “ความจริงของอุดมคติ”( Idealistic truth) โดยเริ่มตั้งแต่การอธิบายความเป็นมาของ
แนวความคิด ทฤษฎีที่ใช้อ้างอิง กระบวนการสร้างสรรค์  การพัฒนา การปรับปรุงแก้ไข รวมไปถึง
บทสรุป ทั้งหมดถูกเรียบเรียงอย่างเป็นขั้นตอน  

ผู้เขียนมีความหลงใหลในเรื่องราวของสัตว์ในจินตนาการ และสนใจในแง่ของการที่ความใหม่
ของเรื่องราวเดิม จากการสืบค้นความเป็นมาของนั้น มีทั้งความหลากหลายให้ผู้เขียนได้ศึกษา และ
นำเสนอรูปแบบได้มากยิ่งขึ้น ถึงกระนั้น ผู้เขียนมีความฝักใฝ่ในการศึกษาถึงรูปแบบทางกายวิภาค 
เพ่ือเสริมสร้าง และอ้างอิงถึงลักษณะทางความเป็นจริงให้กับสิ่งมีชีวิตแบบอุดมคติ 

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ หรือ
จุดประกายความคิดต่อผู้ที่สนใจ และนำไปต่อยอดได้ต่อไปในภายภาคหน้า 
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บทที่ 1 
 

บทนำ 
 

ที่มาและความสำคัญของโครงการศิลปนิพนธ์ 

มนุษย์ ล้วนมีพื ้นฐานการเรียนรู ้ที ่แตกต่างและหลากหลาย เสียงบอกเล่า ศาสนา หรือ

วิทยาศาสตร์  ทุกคนต่างมีมุมมองการรับรู้ได้มากกว่าหนึ่ง ประสบการณ์ บริบทแวดล้อม ต่างหล่อ

หลอมให้ผู้คนยึดเหนี่ยวกับบางสิ่งที่เรียกว่า สิ่งสมมุติ หรืออุดมคติ  ความเชื่อที่ตรงกันเป็นแรงผลักดัน

ให้มนุษย์สารมารถสร้างรูปร่าง และรูปทรงแทนความเชื่อเหล่านั้น  ซ่ึงความเชื่อที่กล่าวมาคือความเชื่อ

ในระดับอุดมคติที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างช้านาน  รวมไปถึงงานศิลปกรรมต่าง ๆ ที่เป็นมรดกของ

ชาติ  เช่น ผลงานจิตรกรรม และประติมากรรมสัตว์วิเศษ อย่างสัตว์หิมพานต์ที่หลายคนคุ้นชื่อกันเป็น

อย่างดี  โดยผลงานศิลปกรรมที่เก่าแก่ที่สุด พบในสมัยทวารวดีที่ได้รับอิทธิพลทางรูปแบบมาจาก

อินเดีย โดยเฉพาะศาสนาฮินดู ที่ถือว่าพระเจ้าเป็นผู้ปกครองจักวาล และต้องมีรูปร่างที่เหนือกว่า

มนุษย์สามัญ เช่น ขนาดของร่างกาย ลักษณะทางกายวิภาคที่ผิดแปลกจากความเป็นจริง และพาหนะ

ประจำองค์   โดยสัตว์หิมพานต์จากจินตนาการเหล่านี้ ถูกจัดให้เป็นภาพแทนหรือสัญลักษณ์แทน

ความศรัทธาของมนุษย์ในแต่ละศาสนา แต่เป็นส่วนน้อยที่จะรู้เรื่องราวความเป็นมาของสิ่งที่ถูกให้

ความหมายเชิงสัญลักษณ์ อันเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ฝังลึกเข้าไปในสำนึกของผู้คนในชาติ  

สัตว์จากจินตนาการล้วนถูกรังสรรค์ขึ้นจากความนึกคิดอันวิจิตรพิสดารของช่างไทยโบราณ  

ผนวกกับเรื่องราวปรัมปราที่ส่งผ่านมาจากหลากหลายวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นในด้านของศาสนาที่

นอกเหนือจากศาสนาไทยเดิมและพิธีกรรมต่าง ๆ  ทั้งยังรวมไปถึงเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  

สิ่งเหล่านี้จึงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้ข้าพเจ้าคิดต่อยอดจากงานศิลปกรรมของช่างไทยโบราณ 

นำไปสู่การศึกษารูปแบบทางอุดมคติ ผ่านยุคสมัยที่แปรเปลี่ยน 

เป็นการนำเสนอเรื่องราวผ่านทัศนคติของคนต่างช่วงเวลา ที่เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เข้า

มามีบทบาทกับวิถีชีวิตของมนุษย์มากขึ้น ผู้คนต่างต้องการหาข้อเท็จจริงกับทุกสรรพสิ่ง รวมไปถึงการ

ตั้งคำถามต่อสิ่งที่เป็นแรงจูงใจในการดำรงชีวิต  ซึ่งกระตุ้นให้ข้าพเจ้าต้องการนำเสนอความเป็นจริง

ของบางสิ่งที่นอกเหนือความเข้าใจแบบสากล โดยการใช้รูปทรงจากอุดมคติดั่งเดิมอย่างสัตว์หิมพานต์  

มาเป็นสัญลักษณ์เชิงความหมายในเรื่องของสิ่งสมมุต  ผนวกกับเทคนิควิธีการนำเสนอที่แตกต่างจาก



 

  

2 

แบบขนบทำเนียม  ผ่านวิวัฒนาการและพัฒนาการทางการสร้าสรรค์ สะสม และสืบทอดวัฒนธรรมใน

แบบของตนเอง  โดยใช้ทักษะด้านศิลปะและความเข้าใจด้านหลักกายวิภาคของสิ่งมีชีวิต  เป็นสื่อที่

แสดงถึงการสร้างความน่าจะเป็นของการมีอยู่จริงของสัตว์พิสดารจากจินตนาการเรื่องกายวิภาคใน

ทัศนคติของข้าพเจ้า  เพื่อสนองต่อความใคร่รู้ของคนยุคปัจจุบัน ก่อให้เกิดเป็นประสบการณ์รับรู้เชิง

วิภาควิจารณ์ ในเรื่องของความเป็นจริงกับอุดมคติ 

 

วัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ 

1. นำเสนอเรื่องราวความเป็นมา และลักษณะทางกายวิภาคทั้งภายนอกและภายใน ของสัตว์
ในจินตนาการอันเป็นมรดกของชาติ ผ่านทัศนคติ และประสบการณ์ ที ่พัฒนาจากความเป็น
ขนบธรรมเนียม สู่ความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นอุดมคติที่นอกเหนือความเข้าในแบบสากล กับ
แนวคิดการสร้างสรรค์เชิงความเป็นจริง 

 
2. เป็นการรื้อฟื้น และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องของจินตนาการอันไร้ขีดจำกัด โดยไม่เป็น

เพียงการที่ตีกรอบความคิดแบบประเพณีนิยมเท่านั้น  แต่เป็นการบอกเล่าเรื่องราวใหม่ โดยอาศัยชุด
ความคิดเดิมจากบรรพชนชาวไทยที่มีความพิเศษ ให้กลับมามีบทบาทในฐานะงานศิลปะที่สามารถ
เข้าถึงความเป็นปัจเจกชนอีกครั้ง 

 
3. ต้องการกระตุ ้นความรู ้สึกนึกคิด และเชื ่อมโยงผู ้ด ูเข้าสู ้การตระหนักถึงคุณค่าของ

จินตนาการที่ลึกลงไปภายในผลงานศิลปกรรม อันไร้กรอบของความเป็นขนบธรรมเนียม เกิดเป็นการ
ยอมรับที่มาของความเป็นอุดมคตินั้น 
  

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

 เป็นการใช้ชุดความคิดแบบอุดมคติเรื่องของสัตว์ในจินตนาการของช่างไทยโบราณอย่างสัตว์

หิมพานต์  ที่บรรจงสร้างขึ้นจากงานเขียนเป็นงานจิตรกรรมและประติมากรรมที่มีความงดงามตาม

แบบของอุดมคติ นำมาเสนอแนวความคิดที่แตกต่างจากรูปแบบเดิม แต่ยังคงเรื่องราวของสัตว์หิม

พานต์ทั้งในส่วนของประวัติความเป็นมา และลักษณะทางกายภาพที่ถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร    

โดยใช้เทคนิคการแสดงออกผ่านงานสร้างสรรค์ ที่ให้มองเห็นถึงที่มาที่ไปในแง่มุมที่แตกต่างจาก

แบบเดิม เช่น ร่างกายที่ถูกดัดแปลงจากความเป็นจริง รูปแบบการใช้ชีวิตในบริบทของพื้นที่ที ่ถูก

จินตนาการขึ้น  ลักษณะการเคลื่อนไหว ซึ้งจะให้สอดคล้องกับคำถามที่ว่า “หากสัตว์หิมพานต์มีอยู่

จริง จะเป็นอย่างไร” เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อชุดใหม่โดยอาศัยความเชื่อเดิม ให้กับสังคมในยุค
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ปัจจุบันที่เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์เข้ามามีบทบาทกับมนุษย์  จึงจำเป็นต้องใช้ความรู้ในเรื่องของ

กายวิภาคศาสตร์และสร้างความน่าจะเป็นให้กับความเป็นอุดมคติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างของ

ร่างกายสัตว์พิสดารและนำเสนอแง่มุมต่าง ๆ ที่ไม่ได้ถูกบันทึกไว้ในแบบฉบับ ประกอบกับการใช้ทักษะ

ในการสร้างสรรค์รูปแบบของสัตว์หิมพานต์ให้มีความแตกต่างจากแบบฉบับเดิมและดูคล้ายกับ

สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่จริง เพ่ือเนรมิตสัตว์จากจินตนาการให้ดูราวกับว่าสัตว์หิมพานต์นั้นมีอยู่จริง 

 

ขอบเขตของโครงการ 

1. ด้านรูปแบบผลงาน 

มุ่งเน้นการนำเสนอไปที่ลักษณะทางกายภาพของสัตว์ในจินตนาการ ที่แสดงถึงความงามทั้ง
เรื่องของความเป็นขนบธรรมเนียม และกายวิภาคที่เสมือนจริง  ราวกับสัตว์ในจินตนาการมีชีวิตอยู่  
โดยอาศัยการหยิบยืมลักษณะทางกายวิภาคของสิ่งมีชีวิตที่มีอยู่จริง หรือจับต้องได้ นำมาเป็นแหล่ง
อ้างอิงสำคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับข้อมูลดังกล่าว และใช้เป็นภาพแทนของความเป็นอุดมคติ กับความ
เป็นจริง รวมไปถึงขนาด พ้ืนผิว และสีของผลงาน ให้มีความเสมือนจริงมากที่สุด  

 
2. ด้านเนื้อหาสาระ 
ศึกษาเรื่องราวเฉพาะสัตว์หิมพานต์อันเป็นมรดกของชาติ  นำไปสู้การเสาะแสวงหาข้อมูลเชิง

ลึก ทั้งในเรื่องของที่มาและความสำคัญของเรื่องราวสัตว์หิมพานต์ ที่มีอิทธิพลกับสังคมไทยมาอย่างช้า
นาน โดยนำเนื้อหาสาระนั้น ๆ วิเคราะห์และหาจุดเด่นสำคัญที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นอุดมคติ
จากสัตว์หิมพาต์ได้อย่างกระชับ และตรงไปตรงมา 

 
3. ด้านเทคนิค 

นำเสนอกระบวนการสร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบของความเป็นขนบธรรมเนียม ของศิลปกรรม
ไทยโบราณ และแบบร่วมสมัย โดยอาศัยเทคนิควิธีการที่แสดงถึงความเสมือนจริง ทั้งเทคนิควิธีการส้
รางสรรค์แบบไทยและตะวันตก ผ่านรูปทรงทางกายวิภาคศาสตร์และความงามแบบอุดมคติ 
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ขั้นตอนการศึกษา 

1. สืบค้นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับ สัตว์ในจินตนาการ ทั้งในรูปแบบของข้องานเขียนหรือ 
ข้อมูลภาพ รวมไปถึงหลักฐานสำคัญท่ีบ่งชี้ถึงการมีอยู่ของชุดความคิดเชิงอุดมคติ 

2. ศึกษาผลงานจากศิลปินที่มีแนวความคิดใกล้เคียงกันจากเว็ปไซต์  และศึกษาจากผลงาน
ศิลปกรรมของช่างไทยโบราณตามศาสนสถานต่าง ๆ 

3. รวบรวมข้อมูลที่ได้ศึกษา นำมาพิจารณาและหามุมมองที่แปลกใหม่ ร่างแบบแล้วทำการ 
ทดลองหาเทคนิคที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับเนื้อหา  

 4. ปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานตามความเหมาะสมของของแบบร่าง 

 5. ตรวจสอบและวิเคราะห์ความสมบูรณ์ของผลงาน 

 6. สรุปผลการสร้างสรรค์ และเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานในรูปแบบเอกสาร 
 

แหล่งข้อมูล 

1. ข้อมูลจากหนังสือชุดสัตว์หิมพานต์ และจากหนังสือชุดกายวิภาค 

2. ผลงานศิลปกรรมจากศาสนสถานต่าง ๆ  

3. ผลงานของศิลปินที่มีแนวคิดคล้ายกัน 

4. สัตว์ตามในธรรมชาติ 

5. อินเตอร์เน็ต 

6. อาจารย์ที่ปรึกษา 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำศิลปนิพนธ์  

1. กล้องถ่ายภาพ 

2. คอมพิวเตอร์ 

3. อุปกรณ์วาดภาพ 

4. วานิส 

5. ดินนำมัน 

6. อุปกรณ์ทำแม่พิมพ์ปูนปาสเตอร์ 

7. อุปกรณ์ทำแม่พิมพ์ซิลีโคน 

8. อุปกรณ์ทำแม่พิมพ์เรซิ่น 

9. ขนนก 

10. แผ่นอะคริลิค 

11. เหล็กเส้น (สำหรับการขึ้นโครงสร้าง) 

12. ยูนิเทนโพม 
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บทที่ 2  
 

ข้อมูลที่ใช้ในการสร้างสรรค์ 
 

ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ 

 เรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของจินตนาการอันกว้างไกลที่ถูกสร้างจากช่างไทยโบราณ รังสรรค์

ความวิจิตรพิสดารให้กับเหล่าสิ่งมีชีวิตในจินตนาการ  ที่ถูกสร้างข้ึนมาเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ในเชิงศาสนา 

และเป็นภาพแทนของความเชื่อที่เต็มไปด้วยความเป็นอุดมคติ  ภาพจิตรกรรมหรืองานศิลปกรรม  

ต่าง ๆ ที่ปรากฏให้เห็นถึงความงดงามของสรีระร่างกายในรูปแบบประเพณี  ล้วนก่อกำเนิดมาจาก

เรื่องราวที่ถูกเขียนขึ้นจากประสบการณ์และทัศนคติของคนยุคโบราณ  และได้ส่งผลต่อแรงศรัทธา

จากรุ่นสู่รุ่น กลายเป็นมรดกของชาติ  สิ่งเหล่านี้เป็นแรงกระตุ้นสำคัญศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ และส่งผลต่อ

กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้า  จากการได้ศึกษาความเป็นมาของงานศิลปกรรมยุค

โบราณและการศึกษาเรื่องกายวิภาคของร่างกายมนุษย์และสัตว์  จึงส่งผลต่อแรงบันดาลใจในการ

ทำงานศิลปะที่มุ่งเน้นไปในทิศทางที่แปลกไปจากเดิม  โดยเฉพาะยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ทัศนคติการรับรู้

เรื ่องราวทางศิลปวัฒนธรรมแบบประเพณีดั ่งเดิม จึงอาจไม่เพียงพอต่อความเป็นร่วมสมัยในยุค

ปัจจุบัน  จึงต้องเพิ่มความน่าสนใจให้กับที่มาของเรื ่องราวทางพุทธศาสนา ซึ่งเป็นรากเหง้าของ

ศิลปวัฒนธรรมให้มีแง่มุ่มที่แตกต่าง  เพื่อเป็นการแตกแนวคิดของความเชื่อในทัศนคติของคนยุคหลัง 

และยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของลักษณะเชิงความคิดแบบอุดมคติ  เพื่อเนรมิตสัตว์เหล่านี้ให้สมจริง  

ข้าพเจ้าจำเป็นต้องอาศัยความรู้และความน่าสนใจ ของกายวิภาคที่ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก ที่

อ้างอิงถึงความเป็นจริงในเชิงกายภาพภายนอก ทั้งในเรื่องของกายวิภาคที่มีความเสมือนจริง หลัก

แนวความคิดที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงความเป็นจริงแบบตรงไปตรงมา รวมไปถึงการผสมผสานเทคนิคการ

สร้างสรรค์ผลงานทั้งแบบประเพณีเดิม และกระบวนการที่สอดคล้องกับการสร้างความเสมือนจริง จึง

จะสามารถทำให้ปรากฏรูปร่างหน้าตาของสัตว์พิสดารให้ดูราวกับว่าสัตว์เหล่านี ้มีตัวตนจริง  ที่

นอกเหนือความเข้าใจแบบอุดมคติฝ่ายเดียว 
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ข้าพเจ้าใช้วิธีการนำเสนอและกระบวนการทำงานในลักษณะของรูปแบบการวิเคราะห์ และ

งานประติมากรรม ที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของความเป็นจริงกับความเป็นอุดมคติ  เพ่ื อให้

แนวความคิดในเรื่องของสัตว์ในจินตนาการเข้าถึงผู้คนในแวดวงที่กว้างขึ้น สามารถทำความเข้าใจถึง

ที่มาที่ไปของสัตว์ในอุดมคติได้หลากหลายมากยิ่งขึ ้น  ผ่านการแสดงออกของทัศนคติที่มีต่องาน

ศิลปกรรมของช่างไทยโบราณ  เพื่อให้ผู ้อ่านมีความเข้าใจตรงกัน จึงมีความจำเป็นในการจำแนก

กระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ ทั้งในส่วนที่เป็น “ความจริง”และ “อุดมคติ” ดังนี้ 

 

ความจริง (Reality) 

 ความจริง (Reality) หรือ “สัจจนิยม” มีลักษณะเป็นนามธรรม เมื่อเราพูดถึงความจริงของสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งเรามักหมายถึง หลักการที่มีอยู่แน่นอนมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้น เช่น “สังขารเป็น

ของไม่เที่ยง” “ไม่มีอะไรเกิดจากความว่างเปล่า” ล้วนแต่เป็นการบอกความจริง ทั้งสิ้น หรือแม้กระทั้ง

จินตนาการ ล้วนมีประสบการณ์ หรือความรู้เป็นส่วนประกอบ  ความจริงนั้นเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับ

ความรู้ เพราะเม่ือเราบอกว่าเรามีความรู้ ก็คือเรารู้ความจริงหรือเข้าถึงความจริงของสิ่งที่เป็นจริง และ

ความจริงไม่ได้มีเพียงระดับเดียว ดังนั้น การจะเข้าใจว่า สิ่งที่เป็นจริง คืออะไร และการเข้าถึงสิ่งที่เป็น

จริงหรือสิ่งที่มีอยู่จริงนั้น ต้องเข้าใจก่อนว่า สิ่งที่มีอยู่ในจักรวาลมีอยู่ 2 สภาวะ คือ 

 1. สภาวะที่ปรากฏ หรือ มายาภาพ คือ สิ่งที่มนุษย์รับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 

2. สภาวะความเป็นจริง หรือ สัจจะภาวะ คือ สิ่งที่เป็นจริงที่อยู่เบื้องหลังสภาวะที่ปรากฏโดย
ไม่บิดเบือนหรือผันแปรไปตามการรับรู้ของบุคคล 

 

ฉนั้น การรู้ “ความจริง” ก็คือ การรู้ที ่ตรงกับสภาวะความเป็นจริง ไม่ใช่รู ้เพียงสภาวะที่

ปรากฏ การรู้ความจริงของสภาวะความเป็นจริงเท่านั้นที่จะเรียกได้ว่าเป็น “ความรู้” ในขณะที่การรู้

สภาวะที่ปรากฏ เป็นเพียงการเห็น หรือข้อมูล ทั้งนี้ ความจริงสามารถแบ่งได้หลายระดับ รวมไปถึง

ผลงานศิลปะท่ีอยู่แพร่หลาย ทั้งแบบ Realism และในระดับของ Hyperrealism ที่มีแนวคิดแบบสัจจ

นิยมแบบสุดโต่ง 1 

 
1 ปัญหาเร่ืองความจริงและสิ่งท่ีเป็นจริง (truth and realtiy) – บา้นจอมยุทธ 2007 (ออนไลน์)  

สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562 , สืบค้นจาก : https://www.baanjomyut.com           
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ประวัติความเป็นมาของ สัจจนิยมแบบสุดโต่ง (Hyperrealism) 

เริ่มต้นจากข้ามมหาสมุทรแอตแลนติก ศิลปินภาพถ่ายเหมือนจริง (Photorealist) สร้างชื่อ

ให้ตัวเองในอเมริกาโดยจำลองภาพทั้งหมด จากภาพถ่ายในช่วงปลายทศวรรษ 1960  ซึ่งในขณะที่ 

Hyperrealism ถูกใช้โดยศิลปินชาวยุโรปในการค้นพบวิธีที่จะขยายองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต เป็น

ส่วนเสริมถ่ายภาพเพ่ือดึงดูดความสนใจไปของผู้คน การทำเช่นนั้นช่วยให้ไฮเปอร์ลิสต์ดึงดูดความรู้สึก

ของมนุษย์ และบอกเล่าเรื ่องราวที่มากกว่าภาพถ่ายทั่วไป  คำว่า 'Hyperrealism' นั้นมาจากชื่อ

นิทรรศการปี 1973 และแคตตาล็อกท่ีเรียกว่าHyperréalisme โดย Isy Brachot ศิลปินชาวเบลเยี่ยม

สร้างชื่อให้มีความหมายว่า photorealism ดังนั้นการจัดแสดงของเขาจึงรวมผลงานของนักเขียนภาพ

โดยชื่อ Chuck Close และ Charles Bell เมื่อมีการเคลื่อนไหวมากขึ้นมันได้นำเอาปรัชญาของ Jean 

Baudrillard มาใช้ซึ่งก็คือความสมจริงของ Hyper-realism of Simulation (1976) 

Baudrillard กำหนดแนวคิดของ Hyperrealism ว่าเป็น "การจำลองสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่" ในทาง

ปรัชญาของเขา สามารถนำไปใช้กับการสร้างอารมณ์ได้มากกว่า  หมายถึงการสร้างภาพลักษณ์ที่

ค่อนข้างใหม่ เพียงแค่พูดผ่านการปรับเปลี่ยนความเข้มของภาพไฮเปอร์เรียลิสต์สามารถสร้างอารมณ์

ในผู้ชม ซึ่งในชีวิตจริงของผู้ชมไม่สามารถสัมผัสถึงอารมณ์เหล่านี้ได้โดยตรง ซึ่งตั้งแต่ยุค 70 ภาพลวง

ตาของไฮเปอร์เรียลิสต์ได้เห็นการขยายตัวทั้งในด้านเทคนิค และความหมาย ตอนนี้พวกเขาสามารถ

สร้างผ่านภาพประกอบดิจิทัล โดยใช้การปรับเปลี่ยนภาพที่ถ่ายโอนลงบนผืนผ้าใบหรือแม่พิมพ์ รวมถึง

วิธีการวาดภาพวาดและประติมากรรมแบบดั้งเดิมได้โดยให้เกิดความรู้สึกหรือประสบการณ์รับรู้ที่

แตกต่าง2 

 

 

  

 
2 Hyperrealism : History of Hyperrealism – USEUM 2007 (ออนไลน์)   

สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562 , สืบค้นจาก : https://useum.org/hyperrealism/history-of-hyperrealism 
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อุดมคติ 

อุดมคติ คือ เรื่องจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิต หรือสิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิตที่มนุษย์ควรแสวงหา 

นั้นมีความแตกต่างกันตามความเข้าใจของนักคิดทางจริยศาสตร์ และยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่ บาง

สำนักมีทรรศนะว่า ความสุข ความพอใจ ปัญญาหรือความรู้ หรือความสมบูรณ์เป็นอุดมคติสูงสุด เป็น

สิ่งที่ดีท่ีสุดและน่าแสวงหา ทรรศนะของนักคิดทางจริยศาสตร์เหล่านี้สรุปได้ดังนี้ 

แนวคิดอุดมคตินิยมในเชิงการเมือง 

1. เชื่อว่ามนุษย์มีธรรมชาติเป็นคนดี มีเหตุผลมีศีลธรรมและจรรยาบรรณและต่างปรารถนาที่
จะทำให้ตนเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  

2. เชื่อว่ามนุษย์มีความเชื่อและความตั้งใจโดยพื้นฐานว่า โลกจะก้าวหน้าไปได้ก็ด้วยความ
ร่วมมืออย่างจริงใจของมนุษย์ในโลก  

3. หากมนุษย์ที่ประพฤติตนเลว โหดร้าย เช่นมีความเป็นศัตรูระหว่างกัน เอาเปรียบกัน ทำ
สงครามฆ่าฟันมนุษย์ด้วยกันเอง นั้นมิใช่เป็นความเลวของมนุษย์ หรือบางกลุ่มที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ 
หากแต่เป็นความบกพร่องของสิ่งแวดล้อมทางสังคม  

4. เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วหมายความว่า สงครามอาจเกิดขึ้นได้เป็นระยะ ๆ แต่สงครามจะถูก
จำกัดโดยการสร้างสรรค์สถาบันที่มุ่งขจัดสงครามอย่างจริงใจ  

5. การขจัดสงครามที่ได้ผล ต้องเกิดจากความร่วมมือของนานาชาติโดยไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
มุ่งหวังที่จะแก้ไขหรือระงับสงครามจากทัศนคติส่วนตัวเพียงจะแสวงหาประโยชน์แห่งชาติตนเท่านั้น  

6. ในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ แต่ละรัฐต้องคำนึงถึงศีลธรรมและจรรยาบรรณ  

7. แต่ละรัฐจะต้องปฏิรูประบบการปกครองของตนให้เป็นประชาธิปไตย  

8. ประชาคมโลกต้องประกอบไปด้วยรัฐต่าง ๆ ซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ 73 

  

 
3 จิตนิยม (Idealism) – บ้านจอมยุทธ 2007 (ออนไลน์)  

สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562 , สืบค้นจาก : https://www.baanjomyut.com/ 
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อิทธิพลที่ได้รับจากสัตว์ในจินตนาการ 

 ข้าพเจ้าได้ศกึษาที่มาของเรื่องราวสัตว์หิมพานต์ตามจิตรกรรมฝาผนัง และหนังสือที่เกี่ยวข้อง

กับดินแดนแห่งป่าหิมพานต์  ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้เป็นอย่างดี ในการศึกษาเรื่องราวอยา่ง

ละเอียด ก่อนจะนำข้อมูลที่ได้นำไปสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ ที่อ้างอ่ิงจากแหล่งข้อมูลเดิมที่หาได้จาก

ตามตำราและงานจิตรกรรมของช่างไทยโบราณ  ข้อมูลจากตำราหรือหนังสือนับได้ว่าเป็นคลังสมบัติที่

เก็บเรื่องราวของความเชื่อ ที่ในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงนี้น้อยคนนักจะให้ความสนใจ  อิทธิพลที่

ได้รับจากหนังสือหรือตำรา ไม่พียงแต่จะทำให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์งานได้โดยมีข้ อมูลที่ถูกต้อง แต่

อิทธิพลจากข้อมูลเหล่านี้ ยังถูกใช้อยู่บ่อยครั้งในงานวิจิตรศิลป์ที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของช่าง

ไทย เช่น งานปั้นหล่อ งานประติมากรรมท่ีประดับศาสนสถาน ภาพจิตรกรรมฝาผนังตามอาคารศาสน

สถาน งานพระเมรุ หรือแม้กระทั่งการเทศนาเรื่องไตรภูมิพระร่วง 

มีการเขียนภาพสัตว์ห ิมพานต์ ด้วยเส้นขาวลงในสมุดไทยดำ ถูกเขียนขึ ้นในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3  ซึ่งปัจจุบันอยู่ในหอสมุดแห่งชาติ เป็นการจัด

รวบรวมสัตว์หิมพานต์ไว้เป็นจำนวนมากถึง 76 ตัว  เป็นรูปสัตว์แปลกประหลาด วิจิตรพิสดาร หลาย

ประเภท หลายจำพวกด้วยกัน เช่น สัตว์บทจร สัตว์คคนจร และสัตว์ชลจร  ที่มีทั้งสัตว์ที่เป็นจตุบาท 

และสัตว์ทวิบาท  สัตว์หิมพานต์ทุกตัวมีบุษบกหลังเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนหลัง เป็นเครื่องแสดงว่าภาพสัตว์

หิมพานต์ที่ถูกเขียนขึ้นนั้นเพื่อใช้ในงานพระเมรุ  เพราะเมื่ออัญเชิญพระศพสู่พระเมรุ มีการผูกทำหุ่น

สัตว์หิมพานต์เหล่านี้เข้ากระบวนแห่ด้วย  จึงใช้บุษบกเป็นที่ตั้งภาชนะรองรับไทยทานวัตถุสำหรับ

ถวายพระที่พระเมรุ เมื่อถึงพระเมรุแล้ว ก็นำรูปหุ่นสัตว์เหล่านั้นไปไว้ ณ โรงรูปสัตว์ที่รายรอบราชวัติ 

ภาพสัตว์หิมพานต์ทั้ง 76 ตัวนั้นประกอบด้วยสัตว์ 3 จำพวก ได้แก ่

1. สัตว์บทจร เป็นสัตว์บกท่ีใช้เท้าเดิน มีอยู่ 2 ประเภทย่อย ประกอบด้วย 

1.1 สัตว์บทจร ประเภทสัตว์จตุบาท คือ สัตว์ 4 เท้า  

1.2 สัตว์บทจร ประเภทสัตทวิบาท คือ สัตว์ 2 เท้า 

2. สัตว์คคนจร เป็นสัตว์ปีกท่ีใช้ปีกบิน มีอยู่ 2 ประเภทย่อย ประกอบด้วย 

1.3 สัตว์คคนจร ประเภทสัตว์จตุบาท คือ สัตว์ 4 เท้า ใช้ปีกบิน 

1.4 สัตว์คคนจร ประเภทสัตว์ทวิบาท คือ สัตว์ 2 เท้า ใช้ปีกบิน 
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3. สัตว์ชลจร เป็นสัตว์น้ำที่ใช้ครีบและหางแหวกว่ายในน้ำ มีอยู่ 3 ประเภทย่อย ประกอบด้วย 

1.5 สัตชลจร ประเภทสัตว์จตุบาท คือ สัตว์ 4 เท้า ใช้ครีบและหาง 

1.6 สัตว์ชลจร ประเภทสัตว์ทวิบาท คือ สัตว์ 2 เท้า ใช้ครีบและหาง 

1.7 สัตว์ชลจร ประเภทสัตว์อวบาท คือ สัตว์ที่ไม่มีเท้าใช้ครีบและหางในการว่ายน้ำ4 

 

 

ภาพที่ 1 “ดุรงค์ไกรสร” สัตว์บทจร ประเภทสัตว์จตุบาท คือ สัตว์ 4 เท้า (ออนไลน์) 

สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562 ,  

สืบค้นจาก : http://www.himmapan.com/thai/himmapan_horse_durongkraisorn.html 

 

 
4 ภาพสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการ โดย รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์ เจริญวงศ์ (พิมพ์ครั้งท่ี 1) 2557  

สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562 , สืบค้นจาก : ห้องข้อมูล คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ภาพที่ 2 “สิงหพานร” สัตว์บทจร ประเภทสัตว์ทวิบาท คือ สัตว์ 2 เท้า (ออนไลน์) 

สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562 ,  

สืบค้นจาก : http://www.himmapan.com/thai/himmapan_lion_singhapanorn.html 

 

 

 

ภาพที่ 3 “กิเลนปีก” สัตว์คคนจร ประเภทสัตว์จตุบาท คือ สัตว์ 4 เท้า ใช้ปีกบิน (ออนไลน์) 

สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562 ,  

สืบค้นจาก : http://www.himmapan.com/thai/himmapan_ghilen_winged.html 
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ภาพที่ 4 “อสูรปักษา” สัตว์คคนจร ประเภทสัตว์ทวิบาท คือ สัตว์ 2 เท้า ใช้ปีกบิน (ออนไลน์) 

สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562 ,  

สืบค้นจาก : http://www.himmapan.com/thai/himmapan_bird_asoonpuksa.html 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 “สินธพนที” สัตว์ชลจร ประเภทสัตว์จตุบาท คือ สัตว์ 4 เท้า ใช้ครีบและหางว่ายน้ำ 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562 ,  

สืบค้นจาก : http://www.himmapan.com/thai/himmapan_horse_sintapanattee.html 
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ภาพที่ 6 “กุมภีนิมิตร” สัตว์ชลจร ประเภทสัตว์ทวิบาท คือ สัตว์ 2 เท้า ใช้ครีบและหางว่ายน้ำ 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562 ,  

สืบค้นจาก : http://www.himmapan.com/thai/himmapan_croc_gumpeenimitr.html 

 

 
 

 

ภาพที่ 7 “นางเงือก” สัตว์ชลจร ประเภทสัตว์อวิบาท คือ สัตว์ที่ไม่มีเท้าใช้ครีบและหางว่ายน้ำ 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562 ,  

สืบค้นจาก : http://www.himmapan.com/thai/himmapan_fish_mermaid.html 
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เมื่อกล่าวถึงสัตว์หิมพานต์ที่ถูกจัดขึ้นในงานพระเมรุ สัตว์เหล่านี้จะถูกจัดเป็นประเภทและมี

ชื่อเรียกที่แตกต่างกันตามระดับสูงต่ำของบรรทัดฐานทางความเชื่อ  โดยสัตว์หิมพานต์ที่ถูกจัดในงาน

พระเมรุจะมีทั้งหมด 76 ตัว  ถ้าสังเกตอย่างละเอียดก็จะพบว่า สัตว์หิมพานต์ที่ใช้เป็นสังเค็ด (ทาน

วัตถุที่ถวายแก่สงฆ์เมื่อเวลาปลงศพ) ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์บทจร ประเภทสัตว์จตุบาตรซึ่งเป็นสตัว์บก 

4 เท้า มีจำนวนมากที่สุดถึง 32 ตัว และสัตว์คคนจรประเภทสัตว์ทวิบาก ซึ่งเป็นสัตว์ปีก บินด้วยปีก

และมีเท้า 2 เท้า มีจำนวนรองลงมาคือ 27 ตัว  สัตว์หิมพานต์นอกนั้นแต่ละกลุ่มจะมีไม่ถึง 11 ตัว เช่น

สัตว์คคนจรประเภทสัตว์จตุบาท เป็นสัตว์ 4 เท้า และมีปีกบินใช้บินมีเพียง 7 ตัว สัตว์บทจรประเภท

ทวิบาท สัตว์บกท่ีเดินด้วย 2 เท้า มีเพียง 5 ตัว สัตว์ชลจรซึ่งเป็นสัตว์น้ำ  เป็นกลุ่มสัตว์หิมพานต์ที่นิยม

นำมาทำเป็นสัตว์สังเค็ดเข้ากระบวนในงานพระเมรุน้อยที่สุด  จะสังเกตว่าไม่มีสั ตว์ชลจรประเภทอว

บาทหรือสัตว์น้ำไร้เท้าจำพวก นาค งู ปลา เงือก หรือเทพนาคา เป็นสัตว์สังเค็ดในงานพระเมรุเลย5 

 

จากภาพร่างสัตว์หิมพานต์ด้วยเส้นขาวในสมุดไทยดำทั้ง 76 ตัว ที่ถูกเขียนขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 

3 เนื่องจากเป็นภาพร่างร่างของสัตว์หิมพานต์ที่ถูกเขียนขึ้นเพ่ือใช้เฉพาะงานพระเมรุ  ซึ่งมีข้อจำกัดใน

การเลือกสัตว์สังเค็ด และการจัดกริยาท่าทางของสัตว์หิมพานต์ให้มีลักษณะเดียวกัน  ภาพสัตว์หิม

พานต์แม้จะมีความวิจิตรพิสดาร แต่ยังคงดูมีระเบียบ ขาดอารามณ์ ความมีชีวิต ซึ่งต่างไปจากภาพ

สัตว์หิมพานต์ที่ช่างไทยนำมาสร้างงานศิลปะแขนงต่าง ๆ เช่น ประติมากรรมประดับอาคาร จิตรกรรม

ฝาผนัง จิตรกรรมบนสมุดไทย ลายเส้นลายลดน้ำ หรืองานประดับมุขที่มีทั ้ง ตามตู้พระธรรม ตู้

พระไตรปิฎก บานประตูและบานหน้าต่างของอาคารศาสนสถาน 

 

 

 
5 ภาพสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการ โดย รองศาสตราจารย์สรุศักดิ์ เจริญวงศ์ (พิมพ์ครั้งท่ี 1) 2557  

สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562 ,  สืบค้นจาก : ห้องข้อมูล คณะจติรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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ภาพที่  8 “ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหน่อพุทธางกูร จ.สุพรรณบุรี ” (ออนไลน์) 
สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562 ,  
สืบค้นจาก : http://www.himmapanavatar.com/th/whats-himmapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ภาพสัตว์หิมพานต์ ลายรดน้ำ ตู้พระธรรมวัดเชิงหวายศิลปะอยุธยา (พุทธศตวรรษที่ ๒๔) 

(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562 ,  

สืบค้นจาก : http://dhamma-media.blogspot.com/2017/09/blog-post_32.html 
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 ทั่วไปแล้วประติมากรรมรูปสัตว์มักจะเป็นสัตวที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจากจินตนาการ หรืออุดมคติ

คือ “สัตว์หิมพานต์” หรือสัตว์ในวรรณคดีต่างๆ ในนิทานชาดกมักเล่าถึงบาดาลโลก มนุษยโลกและ

สวรรค์ โดยละเอียด เป็นเหตุให้ศิลปินคิดค้นตัวลวดลายต่าง ๆ เป็นสรรพชีวิตที่มีรูปร่างลักษณะแปลก

ไปจากสภาพตามธรรมชาติ โดยได้อิทธิพลประติมานวิทยามาจากทั้งศาาสนาพรามหณ์และศาสนา

พุทธปะปนกันบรรดา สัตว์เหล่านี้รวมเรียกว่า “สัตว์หิมพานต์” ซึ่งมีความหมายเชิงสัญลักษณ์และคติ

ความเชื่อ จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ข้าพระเจ้า คิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานเรื่องสัตว์หิมพานต์ ให้มี

ลักษณะที่ดูมีชีวิตหรือมีอยู ่จริงผ่านกระบวนการที ่แตกต่างจากเดิม ที่เป็นแบบประเพณีและให้

ความรู้สึกที่มากกว่าภาพสัตว์หิมพานต์ที่เป็นลายเส้นขาวในสมุดไทยดำสมัยรัชกาลที่  3  ซึ่งมีลักษณะ

ท่าทางที่เป็นแบบแผนและให้ความรู้สึกที่เป็น 2 มิติ  ข้าพเจ้าได้ศึกษาข้อมูลภาพสัตว์หิมพานต์เท่าที่

พบจากศิลปกรรมแขนงต่าง ๆ และเป็นแนวความคิดที่ต้องการให้งานของช่างไทย ที่ได้มอบชีวิตให้กับ

สัตว์หิมพานต์ ผ่านลายเส้นที่มีความเคลื่อนไหว ซึ่งข้าพเจ้าจะเพิ่มมิติของความสมบูรณ์ในงาน  โดย

การนำเทคนิคการนำเสนอ และรูปแบบของลักษณะสัตว์หิมพานต์ในมุมมองแบบกายวิภาคศาสตร์ 

 

อิทธิพลที่ได้รับจากสัตว์ในจินตนาการของตะวันตก  

ตำนานและเรื่องราวสัตว์มหัศจรรย์หรือสัตว์ในจินตนาการนั้นมีอยู่ทั่วทุกมุมของโลก ทั้งใน

เอเชียและตะวันตก  เรื่องราวเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า เพราะสัตว์

ในจินตนาการเหล่านี ้ม ีความวิเศษและน่าสนใจ  เนื ่องด้วยเร ื ่องการผสมข้ามสายพันธุ ์ผ ่าน

ประสบการณ์หรือจินตนาการของคนต่างยุคสมัยทั้งสิ้น  โดยรูปร่างที่แปลกประหลายและลักษณะทาง

กายภาพท่ีมีความพิเศษที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว 
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ภาพที่ 10 ภาพสัตว์ในเทพนิยายกรีก ยูนิคอร์น (ออนไลน์) 
สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562 ,  
สืบค้นจาก : http://emunahinyeshua.blogspot.com/2016/12/blog-post_17.html 
 

 ยูนิคอร์นเป็นสัตว์ในตำนานชนิดหนึ่งของยุโรป ซึ่งเชื่อว่าสามารถพบได้ตามป่าทางตอนเหนือ

ของทวีปมีลักษณะสมบูรณ์ เป็นม้าสีขาวบริสุทธิ์ดูสง่างามมีเขาหนึ่งเขาที่เป็นลักษณะเกลียวอยู่กลาง

หน้าผากลูกยูนิคอร์นแรกเกิดมีขนเป็นสีทอง และจะเปลี่ยนเป็นสีเงินก่อนที่จะโตเต็มวัย  ทางด้าน

เวทย์มนต์ศาสตร์เชื่อว่าเขามีเลือดเป็นสีทอง และขนของยูนิคอร์นมีคุณสมบัติทางด้านการปรุงยา  ยูนิ

คอร์นมักปรากฏตัวอยู่ในตำนานและเทพนิยายต่าง ๆ มากมายโดยทั่วไป  จัดว่าเป็นสัตว์ที่ดุร้ายและ

รักสันโดษหากใครที่คิดจะจับขึ้นมาว่ากันว่าต้องใช้สาวพรหมจรรย์ในการจับเท่านั้น ซึ่งยูนิคอร์นจะลืม

สัญชาตญาณท่ีป่าเถื่อนและจะเชื่องราวกับเป็นม้าธรรมดา แต่ในประเทศจีน(รู้จักกันดีในชื่อของกิเลน) 

ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับกิเลนในสัตว์หิมพานต์ 
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ภาพที่ 11 ภาพสัตว์ในเทพนิยายกรีก ฮิปโปกริฟฟ์ (ออนไลน์) 
สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562 ,  
สืบค้นจาก : https://writer.dek-d.com/story/writer/view.php?id=1795262 

 

 ฮิปโปกริฟฟ์ ถึงแม้จะมีชื ่อว่าฮิปโปก็ใช่ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับฮิปโปโปเตมัสแต่อย่างใด  

เพราะคำว่าฮิปโปในภาษากรีกนั้นแปลว่าม้า ซึ่งเจ้าสัตว์ชนิดนี้เป็นสัตว์ครึ่งกริฟฟินครึ่งม้า  โดยส่วนหัว

ปีกและขาหน้าจะเหมือนนกอินทรี แต่ท่อนลำตัวไปจนถึงขาหลังกลับเป็นม้าฮิปโปกริฟฟ์ มี

ความสามารถคือบินระยะทางไกลที่ระดับสูงๆได้  โดยธรรมชาติกริฟฟินและม้าจะเป็นศัตรูกัน ซึ่ง

ฮิปโปกริฟฟ์จะเป็นลูกผสมระหว่างสัตว์ทั้งสองและเป็นสัญลักษณ์ของการทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไป

ได้  ดังนั้นจึงมีสำนวนโบราณที่เกี่ยวกับฮิปโปกริฟฟ์ว่า “ข้ามหลังกริฟฟินด้วยม้า” ซึ่งหมายถึงภารกิจ

ที่ไม่น่าเป็นไปได ้
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ภาพที่ 12 ภาพสัตว์ในเทพนิยายกรีก มังกร (ออนไลน์) 
สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562 ,  
สืบค้นจาก : http://nimikumora.blogspot.com/ 
 

มังกรนับเป็นสัตว์ที่จัดว่าอันตรายที่สุดในบรรดาสัตว์ทุกชนิดในโลกของนิยาย  ชื่อของมันมา

จากภาษาละตินว่า Draco  เป็นสัตว์วิเศษที่รู้จักกันดีในตำนานและนิยายปรัมปราและเป็นที่รู้จักกัน

ทั่วไปในทุกๆมุมโลก  มังกรเป็นสัตว์อันตรายและน่าสะพรึงกลัวจึงมักเป็นศัตรูตัวฉกาจของเหล่ามนุษย์

และวีรบุรุษอัศวินตามนิยายทั้งหลาย  การฆ่ามังกรนั้นมีปรากฏในตำนานของฝั่งยุโรปโดยเกี่ยวข้องกับ

การข้ึนเถลิงอำนาจเป็นกษัตริย์  ดังนั้นมังกรจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของกษัตริย์ทั้งที่มีตัวตนจริงๆและ

กษัตริย์ในตำนาน6 

สัตว์ในเทพนิยายนั้นด้านหนึ่งเป็นเรื่องจริง และอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องแต่งจินตนาการตาม

ความคิด ความเห็น และตามสภาพแวดล้อมของแต่ละยุคสมัยที่ผู้คนได้พบพาน แล้วบอกเล่าสืบต่อกัน

มา โดยเฉพาะการบอกเล่าด้วยปากเปล่านั ้นก็ยิ ่งเป็นการเพิ่มเติมจินตนาการของผู ้เล่ากัน  จน

กลายเป็นเกินจริงหรือเหนือจริงมากยึ่งข้ึนตามแต่การสืบทอด 

  

 
6 สัตว์ในเทพนิยายกรีก-โรมัน - blogger 2013 (ออนไลน์)  สืบค้นเมือ่ 30 พฤศจิกายน 2562 ,  

สืบค้นจาก : http://toonbodyghost.blogspot.com/2013/05/blog-post.html  
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กระนั้นสุดท้ายแล้วเรื่องราวเหล่านี้ก็เป็นบทพิสูจน์ถึงคุณค่าและความหมายในเชิงนามธรรม

ของเรื่องเล่าด้วยกันแทบทั้งสิ้น ไม่ว่าในเทพปกรณัมของชาติใดในโลก แน่นอนที่สุดว่ามักจะปรากฏ

เรื่องราวของบรรดาสัตว์ประหลาดที่มาในรูปของคน หรือสัตว์แทบทั้งสิ้น  ส่วนหนึ่งมองกันว่า สาเหตุ

ที่ทำให้คนเราจิตนาการเรื่องราวขึ้นมานั้น ก็เพราะพ้ืนฐานของการไม่รู้โดยเฉพาะในอดีตที่รับรู้และเข้า

ในทางชีววิทยายังมีน้อยและทั้งการเรียนรู้ด้านภูมิศาสตร์ยังไม่กว้างขวาง ทำให้จินตนาการความแปลก

และแตกต่างนั้นออกไปไกลเสียจนบางครั้งยากที่จะเข้าใจได้ 
 

อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรม 

ก่อนที่ข้าพเจ้าจะเริ่มต้นสร้างผลงาน ต้องมีการทดลองเทคนิควิธีการหลายขั้นตอนก่อนจะเริ่ม

ผลงานจริง  แนวทางการทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผลงานของข้าพเจ้ามีความน่าสนใจ  ข้าพเจ้า

จึงต้องศึกษาผลงานจากศิลปินที่เป็นแรงบันดาลใจ และมีแนวทางที่คล้ายคลึงกับเรื ่องที่ข้าพเจ้า

ต้องการนำเสนอ โดยสามารถอธิบายลักษณะของกายวิภาคศาสตร์และในเชิงชีววิทยาได้   ซึ่งศิลปินที่

ข้าพเจ้าหยิบยกมาเพ่ือเป็นแนวทางในการทำงาน ได้แก่ เลโอนาร์โด ดาวินชี (Leonardo da Vinci) ผู้

ที่ถูกขนานนามว่า เป็นสุดยอดอัจฉริยะทั้งวิทย์และศิลป์หนึ่งเดียวของโลก 
 

 

ภาพที่ 13 “Woman Torso” ตัวอย่างผลงานของ Leonardo da Vinci (ออนไลน์) 
สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562 , สืบค้นจาก : https://www.takieng.com/stories/6089 
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ดาวินชีมีวิธีในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์แตกต่างจากผู้คนในยุคสมัยนั้น ที่มักจะเรียนรู้จาก

การอ่านคัมภีร์ไบเบิลและบันทึกของนักปราชญ์ยุคกรีกและโรมัน  แต่ดาวินชีใช้วิธีสังเกตจากสิ่งต่างๆ

รอบตัว ตั้งคำถาม หาคำตอบ และค้นคว้าเจาะลึกในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ  สิ่งที่ดาวินชีศึกษาได้รับ

การบันทึกเป็นข้อความและภาพสเก็ตช์ จำนวนถึง 13,000 หน้า ซึ ่งได้เชื ่อมศิลปะและปรัชญา

ธรรมชาติหรือฟิสิกส์เข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน จนบางครั้งถูกเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีน่าประทับใจ

ของงานศิลปะ  

 

ภาพที่ 14 “Larynx and Leg”ตัวอย่างผลงานของ Leonardo da Vinci (ออนไลน์) 
สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562 , สืบค้นจาก : https://www.takieng.com/stories/6089 

 

 ดาวินชีได้ศึกษากายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับร่างกายของมนุษย์ วาดภาพบันทึก

กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และส่วนอื่นๆของร่างกาย  เขาได้รับอนุญาตให้ผ่าชำแหละศพเพื่อศึกษาอวัยวะ

ภายในที่โรงพยาบาลทั้งในเมืองฟลอเรนซ์, มิลาน และโรม บางช่วงก็ศึกษาร่วมกับนายแพทย์  ดาวิน

ชีวาดภาพรายละเอียดของอวัยวะมนุษย์พร้อมข้อความประกอบไว้มากกว่า 240 ภาพ  ซึ ่งเป็น

ประโยชน์ต่อการศึกษาด้านการแพทย์ในยุคต่อมา นอกจากนี้ผลจากความเข้าใจในลักษณะสรีระของ

มนุษย์อย่างลึกซึ้งส่งผลให้งานเขียนภาพบุคคลของดาวินชีมีสัดส่วนที่สวยงามสมจริงที่สุด 7 

 

 7 เลโอนาร์โด ดาวินชี  - exness 2017  (ออนไลน์)  สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562  , 
สืบค้นจาก : https://www.takieng.com/stories/6089 
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 การศึกษาค้นคว้าของดาวินชีครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชา ได้แก่ กายวิภาคศาสตร์ สัตว

วิทยา พฤกษศาสตร์ ธรณีวิทยา ทัศนศาสตร์ ดาราศาสตร์ อากาศพลศาสตร์ และอุทกพลศาสตร์  

อย่างไรก็ดีผลงานด้านวิทยาศาสตร์ของดาวินชีนั้น เป็นการศึกษาค้นคว้าผ่านทางการสังเกตเป็นหลัก  

เนื่องจากในสมัยนั้นยังไม่มีเครื่องมือตรวจวัดทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งยังไม่ได้ค้นพบวิชาคณิตศาสตร์ที่

จำเป็นสำหรับการคำนวณ  แต่ผลงานของเขาถือว่าเป็นการเริ่มต้นวิวัฒนาการทางวิทยาศาตร์และเป็น

ต้นแบบของการทำงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์  

 

ภาพที่ 15 “hand” ตัวอย่างผลงานของ Leonardo da Vinci (ออนไลน์) 
สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562 , สืบค้นจาก : https://www.takieng.com/stories/6089 

 

 ผลงานของดาวินชีจึงเป็นต้นแบบทางความคิดและการนำเสนอในแง่มุมแบบกายวิภาพ

ศาสตร์ เนื่องด้วยลักษณะการศึกษาที่มุ่งเน้นไปในในเรื่องของการสังเกตเป็นหลัก ซึ่งดาวินชีใช้การจด

บันทึกเป็นข้อความประกอบกับสเก็ตช์ เพื่อเพิ่มความเข้าใจและต้องการอธิบายาสิ่งที่ดาวินชีได้ศึกษา

จากสิ่งที่ตาเห็น   
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Thomas Grünfeld ( โทมัส กรันเฟล์ด ) เป็นศิลปินที่ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลจากงานตะวันตก 

เป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า ที่ต้องการสะท้อนแง่มุมการมองสัตว์ที่มี

ความแปลกประหลาดของยุคสมัยปัจจุบัน  Thomas Grünfeld เป็นศิลปินอีกท่านที่ข้าพเจ้าได้รับ

อิทธิพลด้านรูปแบบการนำเสนอผลงาน ที่ต้องการให้ผู้คนมีความรู้สึกต่อสิ่งที่ไม่คุ้นตา จินตนาการวัย

เด็กอันน่าอัศจรรย์ที่ถูกนำมาสร้างในมุมมองที่ต่างไปของเวลา Thomas Grünfeld เป็นนักประดิษฐ์

ชาวเยอรมันสมัยใหม่ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในชุด “สัตว์ผสม”  ซึ่งศิลปินได้อธิบายว่า: "การใช้หลักการ

จับแพะชนแกะฉันออกแบบสายพันธุ์ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นการรวมกันของศัตรูในธรรมชาติได้อย่างลงตัว" ซึ่ง

ผลงานของ Thomas Grünfeld มักคลุมเครือหรือเป็นการผสมผสานระหว่างสัตว์ที่มีความต่างกัน

อย่างสิ้นเชิง ผลงานของเขาทำให้เกิดความวิตกกังวลต่อผู้ชม และถูกตั้งคำถามอยู่เสมอเกี่ยวกับ

ลักษณะของศิลปะ ที่ขาดความเป็นระเบียบของศิลปะวัตถุโดยทั่วไป 8 

 

ภาพที่ 16  “misfit (peacock/ albino kangaroo/ ostrich) 2014” ตัวอย่างผลงานของ Thomas 

Gru ̈nfeld (ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562 ,  
สืบค้นจาก : http://www.wentrupgallery.com/artist/thomas-grunfeld/selected-works/ 

 

 8Thomas Grünfeld - artnet 2015 (ออนไลน์)  สืบค้นเมื่อ 31 พฤศจิกายน 2562 , 
สืบค้นจาก : http://www.artnet.com/artists/thomas-gr%C3%BCnfeld 
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ภาพที่  17 “misfit (cow / ostrich) 1997” ตัวอย่างผลงานของ Thomas Gru ̈nfeld (ออนไลน์) 
สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562 ,  
สืบค้นจาก : http://www.wentrupgallery.com/artist/thomas-grunfeld/selected-works/ 
 

 ผลงานของ Thomas Grünfeld มักสร้างความขัดแย้งระหว่างรูปลักษณ์ที่คุ้นเคยและความ

ไม่เหมาะสมของลักษณะสัตว์ที่ต่างจากประสบการณ์ของมนุษย์  Thomas Grünfeld ได้กล่าวถึง

ความเป็นจริงและจินตนาการผ่านผลงานสร้างสรรค์ เพ่ือสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกของผู้พบเห็น  สิ่งที่

เห็นนั้นเมื่อมองด้วยทัศนคติที่แตกต่างกัน เราก็จะได้สิ่งที่เหนือความคาดหมาย หรือกลายเป็นสิ่งที่มี

ความพิเศษในตัวมันเอง เฉกเช่นกับงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า ที่มีแนวความคิดและลักษณะผลงาน

คล้าย Thomas Grünfeld ที่ต้องการจะตั้งประเด็นกับผู้พบเห็นว่าด้วยเรื่องของความเป็นจริงและ

จินตนาการ 
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CAO HUI  (เฉาฮุ่ย) เป็นศิลปินชาวเอเชียที่ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลด้านรูปแบบและเนื้อหาที่

สอดคล้องกับแนวความคิดของข้าพเจ้า ซึ่งศิลปิน CAO HUI มีความคิดในการทำงานที่ว่า ผู้คนนั้นมี

ความต่างกัน ระหว่างศิลปินและไม่ใช่ศิลปินก็ตาม ระดับความเชี่ยวชาญในการเลียนแบบธรรมชาติ

และแยกความแตกต่างจาก ความสมจริง ออกจากความเป็นจริง ตามทักษะในการแสดงรายละเอียด 

แรงจูงใจที่แตกต่างกันในส่วนของศิลปินยังสามารถใช้เพื่อสร้างความแตกต่างเช่น ความสมจริงหรือ

สัญลักษณ์ และรวมไปถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของ  CAO HUI ที ่เน้นไปที่การนำเสนอ

รูปลักษณ์ภายใน หรืออวัยวะภายใน ให้ออกมาพิเศษและน่าสนใจ จึงเป็นส่วนสำคัญในการแสดง

ออกแบบตรงไปตรงมาของผลงานของข้าพเจ้าอย่างยิ่ง 
 

 

ภาพที่ 18 “Disclosing You — Pig No.2” (2008) ตวัอย่างผลงานของ CAO HUI (ออนไลน)์ 
สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562 ,  
สืบค้นจาก : http://www.linlingallery.com/eng/artists-d.php?id=33 
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ศิลปินมีมุมมองที่ว่า งานศิลปะที่ทำในนามของ ภาพถ่ายเหมือนจริง (Photorealism), 

ศิลปะเหมือนจริง (Realism) และแม้แต่ ไฮเปอร์เรียลลิซึ่ม (Hyperrealism)  ล้วนสร้างขึ้นจากกอง

โคลนหรือด้วยสีบนผืนผ้าใบ ศิลปินมีความไม่สบายใจและไม่พอใจกับการอธิบายเพียงแค่การปรากฏ

ตัวของพ้ืนผิว  ตอนนี้ศิลปินพยายามที่จะดิ่งไปถึงด้านในเรื่องของสิ่งต่าง ๆ สภาวะที่เข้าสู่วิทยาศาสตร์

หรือสาขาอ่ืน ๆ ดูเหมือนว่าศิลปินจะไม่มีความสุขในการเป็นศิลปินอีกต่อไป  แต่ได้รับแรงผลักดันจาก

ความรักที่มีมาแต่กำเนิดของพวกเขา ในการลองบทบาทใหม่ ๆ เช่นนักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์ 

แพทย์หรือแม้แต่วิศวกร ศิลปินต้องการเล่นกับพระเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นใด  และจะไม่หยุดยั้งที่จะสร้าง

ความจริงที่รับรองความเป็นตัวของตัวเอง ก่อนหน้านั้นเขาหลอกลวงตัวเอง และสงสัยจริง ๆ ว่าการ

หลอกลวงตนเอง และสร้างความจริงเหล่านี้มีขอบเขตมีขอบเขตมากน้อยเพียงใด9 
 

 

ภาพที่ 19 “Visual Temperature — Sofa” (2008)  ตวัอย่างผลงานของ CAO HUI (ออนไลน์) 
สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562 ,  
สืบค้นจาก : http://www.linlingallery.com/eng/artists-d.php?id=33 

 

 
9 CAO HUI - Linlingallery 2014 (ออนไลน์)  สืบค้นเมื่อ : 5 ธันวาคม 2562 , 

สืบค้นจาก : http://www.linlingallery.com/eng/artists-d.php?id=33 
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ภาพที่ 20 “Visual Temperature — Sofa No.2” (2008) ตวัอย่างผลงานของ CAO HUI 
(ออนไลน์) สืบค้นเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2562 ,  
สืบค้นจาก : http://www.linlingallery.com/eng/artists-d.php?id=33 
 

อย่างไรก็ตามศิลปินเชื่อว่าการหลอกลวงตัวเองมีความสำคัญอันดับต้น ๆ  เนื่องจากอนุญาต

ให้มีความเชื่อในการทำความเข้าใจพื้นผิวและการตกแต่งภายใน เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน 

และด้วยวิธีคิดนี้ความสัมพันธ์ระหว่างการตกแต่งภายในและภายนอกของทุกสิ่ง ดูเหมือนจะมีตรรกะ

ที่สมบูรณ์แบบและสามารถตีความได้ด้วยความรู้ที ่ได้รับการยอมรับ เพื่อที่จะหลอกลวงผู้อื ่นด้วย

ทฤษฎี ฉะนั้นศิลปินมีแนวโนมที่จะมีแนวคิดเชิง วิพากวิจารณ์สังคมที่เต็มไปด้วยความเป็นมายาคติ ที่

มองข้ามเรื่องภายใน แต่กับให้ความสำคัญกับสิ่งประดับประดาภายนอก เมื่อพูดถึงแนวคิดนี้ ข้าพเจ้า

เล็งเห็นถึงปัญหาในสังคมที่มีต่อความเป็นพื้นผิวภายนอก มากกว่าเรื่องเรื่องราวภายใน จึงได้หยิบยก

ศิลปิน CAO HUI มาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญของผลงานศิลปนิพนธ์  
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บทที่ 3 
  

การกำหนดรูปแบบและกระบวนการสร้างสรรค์ 

 

การจัดระเบียบ และคัดกรองข้อมูล 

ดังเช่นได้กล่าวไปในบทก่อนหน้า ว่าด้วยเรื ่องข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่เป็นการ

ผสมผสานระหว่างเรื่องราวความเป็นอุดมคติที่นอกเหนือจากความเป็นจริง ผนวกเข้ากับความเป็น

สากลที่นำเอาเทคนิคการนำเสนอในส่วนของรูปแบบผลงาน ที่มีความเป็นจริง “สัจจนิยม” เป็น

ตัวกำหนดโครงสร้างภายนอก ก่อเกิดเป็นผลงานที่เป็นรูปธรรมและยังสร้างทัศนคติได้อย่างหลาหลาย 

ทั้งยังศึกษากระบวนการทางความคิดของศิลปินที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ผ่านมา มีทั้งกระบวนการคิด

วิเคราะห์ที่ซับซ้อน และหลากมุมมองตามลำดับ  เมื่อกล่าวถึงการกำหนดรูปแบบและกระบวนการ

สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลด้านเนื้อหาทั้งของศิลปินที่เป็น

แรงบันดาลใจ และข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ตกตะกอนเป็นผลงานสร้างสรรค์ในกระบวนการถัดไป  ซึ่ง

การกำหนดรูปแบบงานสร้างสรรค์นั้น ข้าพเจ้าจำแนกความเป็นอุดมคติออกมา โดยใช้ “สัตว์หิม

พานต์” เป็นสัญลักษณ์สำคัญของความเป็นอุดมคติทางความเชื่อ และยังใช้รูปแบบการแสดงออกเชิง

กายวิภาคเสมือนจริง มาเป็นตัวกำหนดรูปแบบทางกายภาพของผลงานแทนทัศนคติของผู้สร้างผลงาน 

ทั้งนี้ เพ่ือให้ผลงานศิลปนิพนธ์บรรจุจุดประสงค์ท่ีตั้งไว้ การจัดระเบียบทางความคิดเพ่ือกำหนดผลงาน

ศิลปนิพนธ์จึงเป็นปัจจัยสำคัญ ที่จะผสมผสานเรื่องราวที่กล่าวมาในข้างต้นนั้น ออกมาอย่างมีระบบ

และแบบแผน ไม่ว ่าจะเป็นส่วนของสัตว์หิมพานต์ หรือความเป็นจริงแต่ละระดับ ล้วนเป็น

ส่วนประกอบที่มีความละเอียดอ่อนทางทัศนคติของผู้อ่าน  และเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่แตกต่าง

ของรูปแบบผลงาน ข้าพเจ้าได้จำแนกรูปแบบของการสร้างสรรค์ไว้ 2 ส่วน ได้แก่  การกำหนดรูปแบบ

ทางอุดมคติ และการกำหนดรูปแบบทางความจริง ซึ่งในแต่ละหัวข้อย่อยข้าพเจ้าจะบรรยายหลัก

เหตุผลของการกำหนดรูปแบบนั้นออกอย่างเป็นระบบ และในส่วนกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน จะ

มีกรรบรรยายขั ้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานที ่ว่าด้วยการผสมผสารแนวความคิดที ่ต่างกัน จน

กลายเป็นผลงานที่สะท้อนทัศนคติของผู้สร้างสรรค์ที่อยากจะสื่อความหมายได้อย่างหลากหลายแง่มุม  
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การกำหนดด้านรูปแบบ 

การจัดระเบียบชุดข้อมูลของข้าพเจ้านั้น กล่าวคือเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในการจำกับ

รูปแบบของผลงานก่อนจะนำสู้ผลงานที่สมบูรณ์ให้ตรงตามจุดประสงค์ที่ตั ้งไว้  เพื่อให้ผู ้อ่านได้

ตระหนักถึงคุณสมบัติของอิทธิพลทั้ง 2 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ส่วนของอุดมคติ หรือความเป็นจริงนั้น 

ข้าพเจ้าได้แจกแจงรูปแบบทางความคิดที่ได้จากข้อมูลของบทก่อนหน้า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 

1. การกำหนดรูปแบบทางอุดมคติ 

รูปแบบทางอุดมที่ข้าพเจ้าจะกล่าวมานั้น เป็นรูปแบบที่ข้าพเจ้าได้ให้ความสนใจ และเป็น

ปัจจัยหลักในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาของสัตว์หิมพานต์ 

รูปลักษณ์ทางกายภาพภายนอกที่มีความพิเศษในแต่ละพ้ืนที่และยุคสมัย รวมไปถึงเรื่องราวต้นกำเนิด

ทางความคิดแบบอุดมคติ(จุดมุ่งหมายสูงสุด) ที่ผสมผสานกันระหว่างความเป็นพุทธกับฮินดูออกมาได้

อย่างลงตัว เป็นการผสานวัฒนธรรมทางความเชื่อที่คล้ายกัน ก่อให้เกิดรูปทรงทางความเชื่อที่มีความ

พิเศษจากสิ่งมีชีวิตจากความเป็นจริง ผู้คนสามารถเข้าถึงความเป็นอุดมคติได้พร้อม ๆ กัน แต่ถึง

กระนั ้น ชุดความคิดแบบอุดมคติ ยังไม่ได้เป็นที ่แพร่หลายในวงกว้าง ทั ้งในยุคสมัยแห่งการ

เปลี่ยนแปลง ความสะดวกสบายของมนุษย์ล้วนเป็นสิ่งที่เคยชินกับสังคมไปโดยปริยาย  เทคโนโลยีต่าง 

ๆ มีบทบาทกับมนุษย์มากยิ่งขึ้น แนวคิดเชิงอุดมคติจึงเป็นสิ่งที่กำลังจะค่อย ๆ จางหายจากสังคม

ภายนอก  ซึ่งการที่ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรื่องราวทางอุดมคติ ว่าด้วยเรื่องของสัตว์หิมพานต์ เป็นสิ่งที่

กระตุ้นความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาในรูปแบบที่แตกต่าง ทั้งยังเป็นการสำรวจ

เรื่องราวของสิ่งที่ยังไม่ได้ถูกกล่าวถึง ทั้งรูปแบบการอยู่อาศัยของสัตว์หิมพานต์ที่อ้างอิงจากความเป็น

จริงทางกายภาพ ลักษณะทางกายวิภาคที่ให้ความรู้สึกสมจริง เพราะในทางกลับกันนั้น การมีอยู่จริง

ของสัตว์จากจินตนาการเหล่านี้ มักถูกออกแบบมาให้มีความวิเศษกว่าสิ่งมีชีวิตทั่วไป เพื่อใช้กระตุ้น

แรงศรัทธาของผู้คน ให้ยังคงยึดเหนี่ยวกับความเชื่อเหล่านั้น ให้มีรูปร่างหน้าตาตามความเข้าใจส่วน

บุคคล ดังนั ้น ข้าพเจ้าจึงใช้สัตว์หิมพานต์บางชนิด เป็นสัญลักษณ์ของชุดความคิดของอุดมคติ 

ออกเป็นข้อ ๆ เพื่อให้ผู้อ่านเกิดการเข้าใจร่วมกับข้าพเจ้า ถึงขอบเขตรูปแบบทางอุด มคติที่ข้าพเจ้าจะ

นำเสนอดังต่อไปนี้ 
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 1.1 รูปแบบทางความคิดของสัตว์หิมพานต์ 

 คติความเชื่อเรื่องสัตว์หิมพานต์ หรือสัตว์พิสดารจากจินตนาการของช่างไทยโบราณ

นั้น มีกันหลายชนชาติและความคิดนั ้นอาจมาพ้องกันเข้าโดยบังเอิญ หรือให้อิทธิพลกันในทาง

ความคิด คติความเชื่อเรื่องสัตว์หิมพานต์ส่งอิทธิพลต่อการประดับตกแต่งศาสนสถานด้วยเหล่าสัตว์

หิมพานต์ เพื่อเสริมแนวคิดการจำลองวัดให้เป็นดังจักรวาลให้มีความสมบูรณ์ เพื่อน้อมผู้คนให้เกิด

ความศรัทธาต่อคติความเชื่อเหล่านี้ ว่าสิ่งที่สูงสุดของพระพุธศาสนาคือพระนิพพาน และด้วยชุด

ความคิดเหล่านี้ ทำให้ข้าพเจ้าหยิบยกเรื่องราวของสัตว์หิมพานต์ ที่มุ ่งเน้นการนำเสนอเรื่องราว

ระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นมาเป็นสัญลักษณ์ เพื่อเป็นหลักความเชื่อมั่นว่ามนุษย์นั้นยังคงสามารถ

เข้าถึงความเป็นพระนิพพานนั้นได้ การที ่ข้าพเจ้าใช้สัตว์หิมพานต์ที ่มีรูปลักษณ์ของมนุษย์เป็น

ส่วนประกอบของร่างกาย เป็นจุดประสงค์หลักในการจัดรูปแบบเชิงความคิดทั้งในกระบวนการส้ราง

สรรค์และในผลงานศิลปนิพนธ์  
 

1.2 รูปแบบทางกายวิภาคของสัตว์หิมพานต์ 

ว่าด้วยเรื ่องของรูปแบบทางกายวิภาคของสัตว์หิมพานต์ตามคติความเชื ่อของ

พระพุทธศาสนา ด้วยเชื่อว่าสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์วิเศษ มีอำนาจ พละกำลังมาก สามารถปกป้อง

คุ้มครองอาคารศาสนสถาน และผู้ที่เคารพนับถือให้รอดพ้นจากภยันตรายต่าง ๆ ในอีกด้านหนึ่งสัตว์

จากจินตนาการเหล่านี้ ถูกรังสรรค์ขึ ้นเพื่อให้เกิดความสวยงามตระการตา ช่วยสร้างจินตภาพถึง

ดินแดนสรวงสวรรค์อันยากที่จะเข้าถึง ทั้งนี้ การนำสัตว์หลากหลายชนิดมาเป็นส่วนผสมในการ

สร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติ ล้วนใช้สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่จริงบนโลก เป็นส่วนประกอบในกานสร้างสิ่ง

แปลกใหม่ เพื่อเนรมิตความเป็นอุดมคติ ให้มีอยู่จริงภายใต้ทัศนคติของแต่ละบุกคน  ข้าพเจ้าได้หยิบ

ยกเรื่องาราวของสัตว์หิมพานต์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นชาติไทยอย่าง กินรี และกินนร มาเป็น

เป้าหมายในการสร้างสรรค์ เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างความเป็นอุดมคติ กับความเป็นมนุษย์ที่ถูกใช้

รูปแบบทางกายภาพเป็นสื่อกลางระหว่างคติความเชื่อแบบอุดมคติ กับความเชื่อแบบความเป็นจริง

เข้าด้วยกัน 
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2. การกำหนดรูปแบบทางความเป็นจริง 

รูปแบบทางความเป็นจริงนั้น ข้าพระเจ้าศึกษาต้นความคิดเรื่องของความจริง(reality) ในบท

ที่ผ่านมา และได้แจกแจงออกเป็นข้อย่อย จึงมาสู่การการกำหนดรูปแบบทางความคิดเชิงความจริง 

ที่ว่าด้วยความจริงของ ซึ่ง “จินตนาการ” ที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั้นรวมถึงเรื่องของพระเจ้า  ศาสนา  

ภูตผีปีศาจ  ประเทศชาติ   และเงิน ซึ่งทั้งหมดนั้นทำให้มนุษย์มีพลังมหาศาลเพราะมันสามารถทำให้

คนจำนวนมหาศาลเป็นล้าน ๆ  คนประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในแบบเดียวกันหรือสอดคล้องกันใน

ขณะที่สัตว์อ่ืนทำไม่ได้10  

เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงต้องการนำเสนอรูปแบบทางความเป็นจริงที่มุ้งเน้นไปที่รูปแบบทาง

กายภาพภายนอก ที่แสดงถึงลักษณะการอ้างอิงจากความเป็นจริงหรือที่เรียกว่า realistic นั้นเพ่ือ

สนองต่อความใคร่รู้ของผู้คนต่างยุคสมัย เพื่อสร้างประสบการณ์การรับรูปเชิงวิพากวิจารณ์ ให้ผู้ชม

ผลงานมีการใช้ทัศนตคิที่หลากหลายในการเนรมิตสัตว์หิมพานต์ให้ออกมาอย่างร่วมสมัย 

การนำเสนอรูปแบบทางความเป็นจริงนั้น ไม่เพียงแต่กระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงเหตุการณ์

ปัจจุบันเท่านั้น แต่เป็นการตีแพร่เรื่องราวของสิ่งที่ถูกเรียกว่าเป็นนามธรรม ให้เกิดรูปร่างและรูปททรง

เสมือนจริง ออกมาดูราวกับว่ามีชีวิตอยู่จริง ฉะนั้น การกำหนดรูปแบบทางความเป็นจริง จึงเป็นสิ่งที่

จำเป็นต่อกระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ เพ่ือไม่ให้รูปแบบทางกายภาพมีแนวโนมที่ให้ความสำคัญ

เพียงความเหมือนจริงเพียงด้านเดียว กล่าวคือ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ของข้าพเจ้านั้น มุ่ง

นำเสนอรูปแบบทางกายวิภาคที่เสมือนจริงของสัตว์จากจินตนาการ ให้ออกมาสมจริง แต่ยังคงกลิ่น

อายความเป็นคติความเชื่อแบบเหนือจริง ให้มีความสมดุลและมีมิติการรับรู้ที่มากกว่าแบบใดแบบหนึ่ง 

  

 
10 Dr.Niwes Hemvachiravarakorn - thaivi.org  (ออนไลน์)  สืบค้นเมื่อ : 20 ธันวาคม 2562 , 

สืบค้นจาก https://www.finnomena.com/dr-niwes/reality-knowledge 
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ภาพที ่21  แผนผังการคัดกรองข้อมูล 

 

 

ภาพที ่22  แบบร่างต้นความคิด รูปแบบที่ 1 
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ภาพที ่23  แบบร่างต้นความคิด รูปแบบที่ 2 

 

 

ภาพที่ 24  แบบร่างต้นความคิด รูปแบบที่ 3 
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ภาพที่ 25  แบบร่างต้นความคิด รูปแบบที่ 4 

 

 

ภาพที่ 26  แบบร่างต้นความคิด รูปแบบที่ 6 
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วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 

การสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าชุดนี้ เป็นการแสดงออกถึงกระบวนการในการทำงาน และ

ผลงานที่เป็นรูปธรรมภายในชุดเดียวกัน  จากการศึกษาข้อมมูลจากแหล่งต่าง ๆ แล้วนำมาวิเคราะห์

หาจุดร่วมและคัดกรองข้อมูลเชิงลึกที่ได้กล่าวไว้ในบทข้างต้น เป็นผลให้กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน

ของข้าพเจ้านั้น มุ่งเน้นไปถึงกระบวนการทำงานและการวางแผนงานเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งใช้เวลาในการ

ปฏิบัติ ไตร่ตรอง และวิเคราะห์ผลการทำงานไปพร้อม ๆ กัน เนื ่องด้วยผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 

ต้องการนำเสนอรายละเอียดของพื้นผิวและรูปแบบทางกายภาพที่เสมือนจริง ผสมกับพื้นผิวผลงาน

ศิลปกรรมแบบประเพณี เพ่ือใตรตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ 

 ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้นำรูปแบบของงานเขียนโบราณ มาวิเคราะห์และสังเกตการณ์เคลื่อนไหวของ

ลายเส้นที่เส้นโค้ง  เพื่อใช้ประกอบกับโครงสร้างการเคลื่อนไหวแบบสิ่งมีชีวิตในความเป็นจริง ผ่านการ

แสดงลักษณะของกระดูกและกล้ามเนื้อ  รวมไปถึงกริยาท่าทางการขยับของร่างกายสัตว์หิมพานต์ 

ข้าพเจ้าได้แบ่งขั้นตอนการทำงานเป็น 3 ขั้นตอน ซึ่งเป็นการศึกษาระบบการทำงาน ประกอบกับการ

สังเกตการพัฒนาของผลงานและแนวความคิดเพ่ือนำไปปรับใช้กับชิ้นงานในอนาคต โดยมีขั้นตอนดังนี้  

 1.   ขั้นตอนการสืบค้นข้อมูล  การศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำไปประมวลแนวความคิดใน

ขั้นตอนต่อไปนั้น แรงบันดาลใจที่มีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ได้มาจากการรวบรวมข้อมูล

ด้านเอกสาร หนังสือที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ในจินตนาการ  คุณค่าความเป็นประเพณี วัฒนธรรมและคติ

ความเชื่อ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวสัตว์หิมพานต์ และข้อมูลที่ได้จากสภาพแวดล้อมทางสังคม 

ยุคสมัยที่แปรเปลี่ยนส่งผลต่อประสบการณ์การรับรู้ของจินตนาการมนุษณ์ตลอดเวลา  ข้าพเจ้าได้

พิจารณาข้อมูลและกลั่นกรองเฉพาะข้อมูลที่ข้าพเจ้าเห็นตรงกันกับกระบวนการทำงานและตรงตาม

วัตถุประสงค์ของงานสร้างสรรค์ 

 2.   ขั้นตอนการถอดลักษณะทางกายวิภาค การที่ใช้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นข้อมูลภาพจาก

ลายเส้นที่มีรูปร่างเป็น 2 มิติ ที่ใช้เป็นต้นแบบงานเขียนโบราณ  จำเป็นต้องใช้การวิเคราะจากต้นแบบ

ว่ามีส่วนประกอบของสัตว์ประเภทใดบ้าง และลักษณะการเคลื่อนไหวของสัตว์ประเภทนี้เป็นอย่างไร  

จึงต้องมีการอ้างอิงภาพจากหนังสือหรือภาพจากอินเตอร์เน็ต  เรื่องของกายวิภาคสัตว์เป็นตัวประกอบ

ตามหลักความเป็นจริง  โดยผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าต้องอาศัยที่มาที่ไปของลักษณะอวัยวะ ที่ไม่

เหมือนอวัยวะของสัตว์ประเภทใดในโลก นั่นก็คือรอยต่อของสัตว์ประเภทหนึ่งต่อกับสัตว์อีกประเภท

หนึ ่ง ข้าพเจ้าจึงต้องใช้จินตนาการผสมกับหลักความเป็นจริง ออกมาเป็นงานสเก็ตช์ เพื ่อใช้

ประกอบการสร้างสรรค์งาน 
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 3.   ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานจริง ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นการนำ 2 ขั้นตอนข้างต้น มา

ผนวกเข้าด้วยกัน นั่นคือการนำข้อมูลเรื่องสัตว์ในจินตนาการมาถอดรูปแบบทางกายวิภาค และเป็น

การสร้างแบบร่างที่มีส่วนประกอบของลักษณะเชิงกายวิภาค นำมาตีความและสร้างสรรค์เป็นผลงาน 

3 มิติ ให้เกิดมิติทางทัศนศิลป์ที่กว้างออกไปจากรูปแบบ 2 มิติ ทั้งนี้ เพ่ือให้ตรงตามวัตถุประสงค์ เรื่อง

ของขนาดผลงานจึงมีผลต่อกระบวนการสร้างสรรค์เป็นอย่างมาก เพื่อเป็นการชี้ชัดถึงประเด็นเรื่อง

กายวิภาคท่ีข้าพเจ้าให้ความสำคัญ  เพื่อเป็นการทำความเข้าใจถึงผลงานที่จะสร้างสรรค์ และเป็นการ

สำรวจแนวคิดของตน ข้าพเจ้าจึงจำเป็นที่จะต้องชี้แจงกระบวนการทำงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

3.1   ส่วนของผลงาน 2 มิติ เป็นผลงานที่เกิดจากการสเก็ตช์เชิงแนวความคิดที่ได้

จากการสืบค้นข้อมูลเรื่องสัตว์ในจินตนาการ ออกมาเป็นภาพที่แสดงถึงลักษณะของกายวิภาคของสัตว์

ในจินตนาการ ตามหลักของความเป็นจริง เช่น ลักษณ์อันแท้จริงของสัตว์ที่ศึกษาจากสัตว์ที่มีอยู่จริง

บนโลก ความน่าจะเป็นเมื่อสัตว์หิมพานต์มีการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นอ้างอิงถึงสิ่งนามธรรมให้ออกมา

เป็นรูปธรรมได้มากข้ึน ผ่านความรู้สึกท่ีคุ้นเคย  

3.2   ส่วนของผลงาน 3 มิติ เป็นการนำเสนอรูปทรงของอวัยวะสัตว์ในจินตนาการ 

ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือภายนอก ที่ผ่านกระบวนการทางความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์

และสรีรวิทยา เพื่อช่วยให้แนวความคิดแบบคติความเชื่อเรื ่องสัตว์หิมพานต์นั้น มีตัวตนและเป็น

รูปธรรมมากกว่าที่จะนำเสนอเพียงพ้ืนผิวภายนอกที่มีความสง่างามตามแบบประเพณีเท่านั้น   
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ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 1. เส้น  ในส่วนของเส้นในผลงานของข้าพเจ้า ใช้เป็นโครงสร้างของรูปร่างรูปทรง ที่เป็น

พ้ืนฐานที่สำคัญของงานสร้างสรรค์ โดยใช้เส้นแสดง ความรู้สึก และอารมณ์ได้ด้วยตัวเอง และเป็นการ

สร้างรูปทรงต่าง ๆ ผลงานสร้างสรรค์ของข้าพเจ้าจะเน้นไปที่รูปแบ “เส้นตรง” ซึ่งมีหลายลักษณะ ซึ่ง

แต่ละลักษณะก็ให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกันออกไปมีความยาวเป็นอนันต์ ความกว้างเป็นศูนย์ กล่าวคือ 

ในผลงานของข้าพเจ้านั้นจะเน็นในเรื่องของเส้นแกนเป็นหลัก เพ่ือสือถึงความมั่นคง ยึดมั่น และสูงสง่า  

 2. รูปทรง เป็นการนำรูปทรงของสัตว์แต่ละประเภทมาผสมเข้ากัน เพ่ือให้เกิดรูปทรงที่ดูเป็น

สิ่งมีชีวิตแต่ไม่เหมือนกับสิ่งมีชีวิตในความเป็นจริง  ซึ่งผลงานของข้าพเจ้าจะเน้นการนำเสนอรูปทรง

ธรรมชาติ  คือ สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีกฎเกณฑ์แน่นอน และมีโครงสร้างเป็นไปตามธรรมชาติ 

เช่น รูปทรงของสิ่งมีชีวิต คน สัตว์ เป็นต้น ในการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ได้นำเอารูปทรงธรรมชาติ

มาใช้มาก เพราะชีวิตประจำวันของคนเรามีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา จึงเป็นเหตุผลที่

ข้าพเจ้าเลือกใช้รูปทรงธรรมชาติ เพ่ือถ่ายทอดสิ่งที่เคยชินของมนุษย์ให้มีลักษณะที่แปลกออกไป 

 3. สี  ภายในผลงานจะปรากฎรูปแบบของสีที่ให้ความรู้สึกเหมือนจริง เช่น สีเลือด กล้ามเนื้อ

ภายในร่างกาย กระดูก รวมไปถึงการสร้างสีที่ให้ความรู้สึกถึงพื้นผิวที่แข็งแรง เพื่อใช้สร้างในส่วนที่

เป็นผิวของรูปปั้น เพ่ือสร้างบรรยากาศภายในงาน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะของรูปทรงที่ข้าพเจ้าต้องการ

นำเสนอเป็นพิเศษ ข้าพเจ้าก็จะใช้สีที่แทนลักษณะของสัตว์จำพวกนั้น ๆ 

 4. พื้นผิว  เป็นบริเวณผิวด้านนอกของสิ่งต่าง ๆ ที่ปรากฏให้เห็น สามารถรับรู้ได้ด้วยการ

สัมผัส และการมองเห็น ทำให้เกิดความรู้สึกในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ผลงานของข้าพเจ้า

นั้นต้องการนำเสนอความเป็นพื้นผิว  เป็นจุดเด่นสำคัญที่จะส่งเสริมให้ผลงานมีความเสมือนจริงมาก

ขึ้น เพื่อบ่งบอกถึงความสมจริงในเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอ เช่น พื้นผิวของกล้ามเนื้อ พื้นผิวของ

กระดูก รวมไปถึงพ้ืนผิวของเปลือกเป็นลักษณะของพ้ืนผิวรูปปั้น เป็นต้น 
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ขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ขั้นตอนในการตกตะกอนทางความคิด และเลือกสรรสัตว์หิมพานต์ ที่จะเป็นตัวนำเสนอ

ความเป็นคติความเชื่อเรื่องสัตว์หิมพานต์ที่แสดงออกถึงความเป็นไทยให้มากท่ีสุด โดยข้าพเจ้าได้เลือก 

“กินนร” เป็นตัวนำเสนอเรื่องราวทั้งหมดของผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

 

ภาพที่ 27  “กินนร” รูปหล่อโลหะสัตว์หิมพานต์ สมัยรัชกาลที่ 5  
ณ ลานทักษิณชั้นบน ปราสาทพระเทพบิดร  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม , กรุงเทพมหานคร 
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2. ขั้นตอนการสร้างแบบร่าง ภาพส่วนประกอบร่างกายของสัตว์หิมพานต์ลงบนกระดาน 

โดยใช้แทงชอล์กในการร่างภาพรวมของตัวผลงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในส่วนของโครงสร้างทาง

กายภาพสัตว์หิมพานต์  ทั้งการทำแบบล่าง 2 มิติ ต้นแบบ 3 มิติ และตัวอย่างแบบดิจิตอลโดย

โปรแกรมZBrush 

 

ภาพที่ 28  กระดานร่างโครงสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

 

ภาพที่ 29  รายละเอียดลายเส้นการร่างโครงสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ 
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ภาพที่ 30  ขัน้ตนการดัดลวด เพื่อใช้เป็นโครงสร้างในการปั้นหุ่นต้นแบบ 3 มิติ 

 

 

ภาพที่ 31  การสร้างหุ่นต้นแบบ 3 มิติ ในส่วนที่เป็นกายวิภาคภายใน 
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ภาพที่ 32  แบบจำลอง 3 มิติ ดิจิตอล โดยโปรแกรมZBrush 
 

 

 

 

ภาพที่ 33  แบบจำลอง 3 มิติ ดิจิตอล แสดงลักษณะทางกายภาย ด้านหลัง ข้างซ้าย และข้างขวา 
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3. ขั้นตอนการปั้นหุ่น “กินนร” สัตว์หิมพานต์ที่ข้าพเจ้าได้เลือกสรรค์มานั้น เปรียบเสมือน

ต้นแบบสำคัญที่จะเป็นภาพแทนของความเป็นอุดมคติที่ข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในบทข้างตน การนำเสนอ

กระบวนการดังต่อไปนี้ จะเป็นการสร้างหุ่นที่ใช้การปั้นดินเหนียวเป็นเทคนิคหลักในขั้นตอนนี้ โดย

อาศัยต้นแบบจากรูปหล่อโลหะสัตว์หิมพานต์ สมัยรัชกาลที่ 5 ณ ลานทักษิณชั้นบน ปราสาทพระเทพ

บิดร  วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตามภาพท่ี 21 นำมาเป็นต้นแบบในการปั้น หล่อเรซิ่น และสร้างเป็น

พ้ืนผิวภายนอกของผลงานศิลปนิพนธ์  

 

 

ภาพที่ 34  ขั้นตอนการสร้างรูปทรงของ “กินนร” โดยการปั้นดินนเหนียว 
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ภาพที่ 35  ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดลวดลายโดยรวม 
 
 

 

ภาพที่ 36  ขั้นตอนการเก็บรายละเอียดลวดลายเครื่องประดับ ด้วยการปั้นดิน 
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ภาพที่ 37  การปั้นแยกชิ้นส่วนลวดลายกนก ส่วนห่าง 
 

 

 

ภาพที่ 38  การปั้นแยกชิ้นส่วน ส่วนที่เป็นปีกทั้ง 2 ข้าง 
  



 

  

46 

 4. ขั้นตอนการทำแม่พิมพ์ และหล่อเรซิ่น ขั้นตอนนี้จะเป็นการสร้างพื้นผิวของรูปปั้นกินนร 

เพ้ือใช้ประกอบกับรูปทรงกล้าวเนื้อภายในที่จะบรรยายในขั้นตอนถัดไป 

 

ภาพที่ 39  ขั้นตอนการแบ่งแม่พิมพ์ โดยใช้แผนสังกะสีบางกั้นเป็นแนวโดยรอบ 

 

 

ภาพที่ 40  เก็บรายละเอียดการแบ่งแม่พิมพ์ 
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ภาพที่ 41  การทำแม่พิมพ์โดยใช้ปูนปาสเตอร์ ชั้นแรก 
 
 

 

ภาพที่ 42  การทำแม่พิมพ์โดยใช้ปูนปาสเตอร์ ชั้นสุดท้าย 
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ภาพที่ 43  ขั้นตอนการแกะแม่พิมพ์ปูนปาสเตอร์ 
 
 

 

ภาพที่ 44  ขั้นตอนการหล่อเรซิ่น และซับใยแก้วเสริมความแข็งแรง   
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ภาพที่ 45  ขั้นตอนการแกะแม่พิมพ์ โดยหลงเหลือส่วนที่เป็นปูนปาสเตอร์ไว้เล็กน้อย 

 

 

ภาพที่ 46  การทำสีชิ้นส่วนที่หล่อแล้ว 
 

จากกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เป็นการสร้างชิ้นส่วนรูปทรงที่เป็นต้นแบบทางคติความ

เชื่อเรื ่อง “กินนร” สัตว์หิมพานต์ ที่ข้าพเจ้าใช้เป็นภาพแทนแห่งความศรัทธา โดยข้าพเจ้าจะใช้

ชิ้นส่วนเหล่านี้ ประกอบอยู่เหนือจากตัวงานที่แสดงลักษณะของกล้ามเนื้อในกระบวนการต่อไป 
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5. ขั้นตอนการสร้างผลงานส่วนของกายวิภาคเสมือนจริง จากการที่ข้าพเจ้าทำกระทำการ

สร้างแบบร่างและหุ่นจำรองทั้งแบบ 3 มิติ และแบบดิจิตอลนั้น ทำให้กระบวนการสร้างรูปทรงกาย

วิภาคในขั้นตอนนี้ เป็นไปได้อย่างมีระบบและแบบแผนมากยิ่งขึ้น ซึ่งการที่ทำแบบร่างให้ครบสมบูรณ์

นั้น เป็นการย่นระยะเวลาในการวางแผนงานระหว่างปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้ การศึกษาเรื่อง

เทคนิควิธีการสร้างหุ่นจำลอง 3 มิติ ดิจิตอลจากโปรแกรมZBrush ยังช่วยในการมองเห็นรูปแบบทาง

กายภาพโดยรอบได้อย่างครบถ้วน ทั้งส่วนที่เป็นโครงสร้างหลัก จนไปถึงส่วนที่เป็นรายละเอียดของ

กล้ามเนื้อภายในแต่ละชิ้น อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องสร้างแบบจำลองขนาดเท่าจริง  กล่าวคือ ใน

กระบวนการนี้จะเป็นการสร้างรูปจำลองของ “กินนร” ในลักษณะที่แตกต่างจากรูปแบบในขั้นตอน

ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการใช้เทคนิคการแกะโฟม ปั้นอีพ็อกซ่ี (Epoxy) และใช้วัสดุชีวภาพอย่างขนนกจริง 

เป็นส่วนประกอบให้งานสมบูรณ์ 

 

 

ภาพที่ 47  กระบวนการประกอบโครงสร้างเหล็กเพ่ือเสริมความแข็งแรง 
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ภาพที่ 48  โครงสร้างเหล็กภายในของผลงานศิลปนิพนธ์  
 
 

 

ภาพที่ 49  ขั้นตอนการแกะยูนิเทนโฟม (UP FOAM) 
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ภาพที่ 50  การปั้นต้นแบบของฟันเพื่อใช้หล่อ 
 
 

 

ภาพที่ 51  ขั้นตอนการหล่อแม่พิมพ์ฟัน 
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ภาพที่ 52  ปั้นอีพ็อกซ่ีโดยรวมทั้งตัว 
 

 

 

ภาพที่ 53  เริ่มปั้นอีพ็อกซี่เป็นรายละเอียดส่วนต่าง ๆ ของอวัยวะ 
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ภาพที่ 54  ขั้นตอนการติดขนนก เพ่ือให้เกิดความสมจริงมากยิ่งข้ึน 
 
 

 

ภาพที่ 55  ขั้นตอนการทดลองวางระดับของแผ่นเปลือกของ “กินนร” 
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ภาพที่ 56  การตรวจความเรียบร้อยของโครงสร้างโดยรอบ 
 
 

 

ภาพที่ 57  การทำความสะอาดก่อนทำการลงสี 
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ภาพที่ 58  ขั้นตอนการลงสี โดยใช้สีอะคริลิค 
 

 

 

ภาพที่ 59  รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ 
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ภาพที่ 60  ภาพผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

ขั้นตอนการกำหนดรูปแบบและและกระบวนการสร้างสรรค์ ตั้งแต่การจัดระเบียบความคิด 

การคัดกรองข้อมูล  วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน วิธีการสร้างสรรค์ผลงาน ทัศนธาตุในการสร้างสรรค์

ผลงาน จนมาถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์นั้น ทำให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านความคิดเชิง

วิเคราะห์และเชิงกายภาพของผลงาน ตั้งแต่ต้นไปจนถึงขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทั้งนี้ จะสังเกตุได้ว่าข้าพเจ้านั้นจะมีวิธีการนำเสนอผลงานไปในรูปแบบทางเทคนิคเป็นส่วนใหญ่ 

เพ่ือให้เกิดผลงานที่สมบูรณ์ให้บรรลุตามจุดประสงค์ให้มากท่ีสุด 
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บทที่ 4  
 

การสร้างสรรค์ วิเคราะห์และพัฒนาการของผลงาน 
 

 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ที่ว่าด้วยเรื่องของความจริงของอุดมติ ขึ้นมานั้น ข้าพจ้าได้

ใช้ประสบการณ์ในการทดลองมาอย่างต่อเนื่องจากระยะเวลาสองปีที่ผ่านมา ดังนั้น การศึกษาค้นคว้า

ที่มาของประศาสตร์สัตว์ในจินตนาการ และเป็นการสร้างสรรค์ผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ จึงเป็นบทสรุป

สำคัญต่อการที่ได้ศึกษาทั้งในเรื่องของแนวความคิดและรูปแบบมาอย่างถี่ถ้วน โดยผลงานศิลปนพินธ์

ของข้าพเจ้านั้นมีเป็นเฉพาะตัวในส่วนของการนำเสนอเรื่องราวภายในของความเป็นอุดมติ ที่เป็นราก

ลึกของความเป็นไทย ตีแพร่จนเกิดเรื่องราวใหม่บนชุดความคิดเดิม ทั้งนี้ จากการที่ข้าพเจ้าได้รับแรง

บันดาลใจจากเรื่องราวเหนือจินตนาการของเหล่าสัตว์หิมพานต์ ที่รังสรรค์อย่างวิจิตรบรรจงของช่าง

ไทยโบราณนั้น ให้ออกมามีมิติทางการรับรู้ที่แตกต่าง การนำเสนอกระบวนการคิด และกลวิธีในการ

สร้างสรรค์ จึงเป็นสิ่งสำคัญยิงในบทนี้ ที่จะอธิบายแนวคิดของทัศนคติที่มีต่อผลงานทางอุดมคติและ

แบบเหมือนจริงที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมา ให้เกิดเป็นที่ประจักรและสร้างประโยชน์ทางประสบการณ์ต่อผู้ที่

สนใจ ซึ่ง การรสร้างสรรค์ วิเคราะห์และพัฒนาการของผลงานที่ข้าพเจ้าจะอธิบายในต่อไปนี้ เป็นการ

นำผลงานทั้งก่อนศิลปนิพนธ์และผลงานศิลปนิพนธ์ มาวิเคราะห์เพื่อหาจุดบกพร่องและประเด็นที่ตก

หล่น เพื่อค้นหาวิธีการแก้ไขและพัฒนาการสร้างสรรค์ผลงาน ให้คงไว้ซึ่งคุณภาพของข้อมูล เนื้อหา

และความเป็นเอกภาพของผลงานสร้างสรรค์ โดยมีการแบ่งระยะเวลาดังนี้จะนำไปสู้การพัฒนาใน

ผลงานในภายภาคหน้า  

 

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะแรก 

 เป็นผลงานชิ ้นแรกเริ่มของข้าพเจ้า ที ่ได้นำเรื ่องราวของสัตว์หิมพานต์มานำเสนอ เพ่ือ

ถ่ายทอดรูปแบบและวิธีการที่แตกต่างจากรูปแบบดั่งเดิมตามแบบแผน  ผลงานชิ้นนี้ต้องการแสดง

ลักษณะทางกายวิภาคของสัตว์หิมพานต์ตามที่ได้ศึกษารูปแบบของศิลปกรรมสมัยโบราณและปัจจุบัน  

ซึ่งยังคงความเป็นแบบแผนตามความเป็นอุดมคติ ข้าพเจ้าจึงใช้รูปแบบการนำเสนอที่สอดประสาน
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เทคนิควิธีการด้านทัศนศิลป์แบบตะวันตก เพื่อเป็นการถ่ายทอดและสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ในอีก

แง่มุมที่แตกต่างของสัตว์ในจินตนาการอย่างสัตว์หิมพานต์ 

การสะกิดลายเส้นชาโคลและร่องรอยสะบัดพู่กัน ล้วนเป็นเนื้อหาที่แอบแฝงภายในงาน ความ

เป็นตะวันออกและตะวันตก ที่มีความเข้ากันในด้านของความรู้สึก ซึ่งมีแรงจูงใจในการสร้างสรรค์จาก

จินตนาการของมนุษย์  การอาศัยประสบการณ์ร่วมกับผลงานจึงเป็นสิ่งสำคัญในการรังสรรค์ผลงาน

ชิ้นนี้ ให้มีความรู้สึกต่อการรับรู้เชิงวิเคราะห์ แค่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นอุดมคติของเรื่องราวสัตว์หิมพานต์

ที่เป็นมรดกของวัฒนธรรมประจำชาติ 

 
 

 

 

ภาพที่ 61 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะแรก ชิ้นที่ 1 
ชื่อผลงาน กินรี (Kinnaree)  
ขนาด  120 x 150 เซนติเมตร 
เทคนิค  วาดเส้น 
ปีที่สร้าง  2561 
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ภาพที่ 62  ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะแรก ชิ้นที่ 2 
ชื่อผลงาน เงือก (Mermaid) 
ขนาด  210 x 150 เซนติเมตร 
เทคนิค  วาดเส้น 
ปีที่สร้าง  2561 
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สรุปการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะแรก 

 สิ่งที่ข้าพเจ้าพบในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ ทำให้ข้าพเจ้าคิดที่จะนำเสนอ

เรื่องราวของสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการต่อไป  เพราะเนื่องด้วยเนื้อหาที่สอดคล้องกับความเป็นไทย 

ที่ว่าด้วยเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ของช่างไทยโบราณ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ทั้งในด้านเนื้อหา

และรูปแบบที่เป็นแบบแผนตามขนบธรรมเนียม แต่ข้าพเจ้ากับนำเสนอในรูปแบบที่แตกต่างออกไป 

แต่ยังคงเรื่องราวและที่มาที่ไปของสัตว์หิมพานต์ ซึ่งผลงานชิ้นนี้เป็นผลงานชิ้นแรกของการเรื่องศึกษา

เรื่องราวของสัตว์หิมพานต์ ทำให้การดำเนินงานเต็มไปด้วยประเด็นที่ต้องการหาคำตอบต่อไป ทั้งใน

เรื่องของเนื้อหาและวิธีการ ที่ยังนำเสนอมาในรูปแบบที่ยังคงความเป็นดั่งเดิมในแบบตะวันตกที่ว่า

ด้วยการนำเสนอผลงานพร้อมอธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในงาน ซึ่งยังมีความคล้ายคลึงกับ

ผลงานที่เป็นแรงบรรดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานอยู่ ทำให้ผลงานชิ้นนี้ออกมาในแบบที่ยังไม่ตรง

กับยุคสมัยมากนัก แต่ก็ได้สร้างสรรค์ความแตกต่างให้กับสัตว์หิมพานต์อย่างที่ควรจะเป็น 

 

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 2 

จากประสบการณ์การทำงานสร้างสรรค์ด้วยเรื ่องราวของสัตว์หิมพานต์ทั้ง 2 ชิ้น ทำให้

ข้าพเจ้า เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากผลงาน และกระบวนการสร้างสรรค์ โดยผลงานศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 

ต้องการนำข้อดีของผลงานชุดก่อน มาปรับใช้ในรูปแบบเชิงวิทยาศาสต์มากขึ้น  ซึ่งเป็นการนำศาสตร์

ที่มีความแตกต่างของความเชื่อ มาผสานเข้าด้วยกัน เช่น การสร้างรูปทรง 3 มิติ  จากเรื่องราวที่มี

ความเป็นอุดมคติให้ออกมาสมจริงราวกับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตอยู่บนโลกความเป็นจริง เพ่ือสะท้อนเรื่องราว

ที่เป็นจินตนาการสู้ความรู้สึกผ่านประสบการณ์ของผู้คนต่างยุคสมัย  

 โดยครั้งนี้ข้าพเจ้าใช้เทคนิคการนำเสนอในรูปแบบของศิลปะการจัดวาง ( Installaytion) ซึ่ง

จะช่วยให้ผู้ชม มีมุมมองที่หลากหลายในการรับชม หรือรับรู้ความรู้สึก ที่มีความแปลกใหม่จากผลงาน 

2 มิติ รวมไปถึงในผลงานชิ้นนี้ จะเป็นการผสมผสานเทคนิควิธีการแบบ 2 มิติ และ 3 มิติเข้าด้วยกัน 

การนำเอาผลงงานฉบับร่างมาเป็นตัวประกอบด้านกระบวนการการศึกษา และยังคงใช้ข้อความที่เป็น

ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ กายวิภาคศาสตร์และเรื่องราวต้นกำเนิดของสัตว์หิมพานต์มาไว้ในงานเช่นกัน 
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ภาพที่ 63 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2  
ชื่อผลงาน ครุฑ หมายเลข 1 
ขนาด  100 x 170 x 90 เซนติเมตร 
เทคนิค  จัดวาง (Installation)  
ปีที่สร้าง   2561 
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ภาพที่ 64  รายละเอียดผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2  
 
 

 

ภาพที่ 65  รายละเอียดผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2  
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สรุปการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 2  

 ปัญหาในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดนี้ มีในส่วนที่เป็นผลงาน 3 มิติ  ซึ่งเป็นเป็น

ปัญหาในเรื่องของการนำรูปทรงมาใช้แสดงออกในเรื่องของกายวิภาคได้ยังไม่มีความละเอียด และมี

ส่วนประกอบที่อาจจะยังไม่สอดคล้องกับตัวงานสเก็ตช์เท่าที่ควร  แนวทางการแก้ปัญหาในส่วนนี้ คือ

ต้องเลือกใช้วัสถุที่ให้ความรู้สึกถึงความเป็นผิวหนังหรือกล้ามเนื้อ เพ่ือให้เกิดความรู้สึกที่คล้ายของจริง 

โดยเรื่องของขนาดและจำนวนก็เป็นส่วนสำคัญ  ซึ่งในผลงานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ เป็นการ

นำเสนอแบบศิลปะการจัดวาง จึงจำเป็นต้องอาศัยจำนวนของตัวงานและขนาดเข้าช่วย เพื่อให้เกิด

แรงปะทะระหว่างผู้ชมกับตัวผลงาน  ทั้งนี้ได้มีแนวทางการแก้ปัญหาคือต้องจัดหาวัสดุที่มีความ

หลากหลายในการนำเสนอ รวมไปถึงลักษณะรูปทรงของงาน 3 มิติ ให้มีความหลายหลายมากยิ่งขึ้น 

เช่น การเลือกชิ้นส่วนของอวัยวะให้มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เกิดมุมมองที่แตกต่างตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   ทั้งนี้ ผลงานก่อนสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ก็ได้สร้างความแปลกใหม่ให้กับ

แง่มุมของสัตว์หิมพานต์ที่มีความแตกต่างจากแบบขนบธรรมเนียมเดิม และตรงจุดประสงค์เดิมที่เคย

ได้ตั้งไว้พอสมควร 

   

การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 3 

 การสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 3 นั้น เป็นการนำข้อดีของทั้ง 2 

ระยะ ผมาวิเคราะห์ และหาความเป็นไปได้ใหม่ ในการนำเสนอผลงาน โดยครั้งนี้จะเป็นการใช้รูปแบบ

ของงาน 3 มิติ เป็นตัวเล่าเรื่องบราวและถ่ายทอดความเป็นจริงใหม่ท่ีเพ่ิมมิยติทางการมองเห็นได้อย่าง

มากยิ่งขึ้น เนื่องด้วยตัวผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ชุดที่ 3 นี้ จะใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ที่แตกต่างจาก

ขั้นตอนที่ผานมาอย่างสิ้นเชิง ซึ่งเป็นการใช้ยูนิเทนโฟมขึ้นโครงสร้างโดยรวม อีพ็อกซีในการเก็บพ้ืนผิว

ต่าง ๆ ให้มีความสมจริงกับรูปแบบทางธรรมชาติมากยิ่งข้ึน   
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 จากการทดลองเทคนิคการนำเสนอของทั้งสองระยะแล้ว จึงทำให้ข้าพเจ้าได้ค้นพบว่า วิธีการ

นำเสนอผลงานชิ้นที่ผ่านมานั้น เป็นการสร้างการจัดระเบียบทางความคิดของการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการแตกความคิดออกเป็นระบบ การนำเสนอข้อเท็จจริงว่าด้วยเรื ่องของ

อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายสัตว์ในจินตนาการ ล้วนแล้วแต่เป็นการฝึกฝนให้ข้าพเจ้านั้น มีความคิด

ที่จะใช้เทคนิคดังกล่าว มาเป็นขั้นตอนเริ่มต้นในกระบวนการทำงานชุดต่อไป เพ่ือให้ผลงานนั้นออกมา

ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด 
  

 

 

ภาพที่ 66 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 
ชื่อผลงาน กินรี (Kinnaree) 2 
ขนาด  40 x 40 x 65 เซนติเมตร 
เทคนิค  ปั้นอีพ็อกซี่ (Epoxy)  
ปีที่สร้าง   2561 
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ภาพที่ 67  รายละเอียดผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 
 
 

 
ภาพที่ 68  รายละเอียดผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 
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ภาพที่ 69 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 
ชื่อผลงาน ครุฑ หมายเลข 2 
ขนาด  30 x 30 x 50 เซนติเมตร 
เทคนิค  ปั้นอีพ็อกซี่ (Epoxy)  
ปีที่สร้าง   2562 
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ภาพที่ 70 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 
ชื่อผลงาน มือครุฑ 
ขนาด  30 x 50 x 45 เซนติเมตร 
เทคนิค  ปั้นอีพ็อกซี่ (Epoxy)  
ปีที่สร้าง   2562 
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ภาพที่ 71  รายละเอียดผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 

 

 

 
ภาพที่ 72  รายละเอียดผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 
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ภาพที่ 73 ผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 3 
ชื่อผลงาน ค-ร-ุฑ (Garuda)   
ขนาด  75 x 45 x 120 เซนติเมตร 
เทคนิค  ปั้นอีพ็อกซ่ี (Epoxy) 
ปีที่สร้าง  2562  
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ภาพที่ 74  รายละเอียดผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 

 

 

ภาพที่ 75  รายละเอียดผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ระยะที่ 2 
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สรุปการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 3 

 จากการทดลองเทคนิคการปั้นอีพ็อกซ่ี ของผลงานก่อนศิลปนิพนธ์ในระยะที่ 3 นั้น พบว่าเป็น

เทคนิคที่ข้าพเจ้านั้นให้ความใส่ใจในเรื่องรายละเอียดเป็นพิเศษ เนื่องด้วยกระบวนการทำงานนั้นมี

ความซับซ่อนกว่า ผลงานชิ้นผ่าน ๆ มา ทั้งในเรื่องของการวางแผนที่เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้น รวม

ไปถึงผลสำริดของตัวชิ้นงาน ยังให้ความรู้สึกท่ีมากกว่าผลงาน 2 มิติที่ผ่านมา แต่ถึงกระนั้น ผลสำริดที่

ออกมานั้น ยังไม่ได้ตรงตามเป้าหมายที่ข้าพเจ้าได้ตั้งเอาไว้ อาทิเช่น ในเรื่องของขนาดที่ไม่ได้ตรงตาม

ตำหรับตำราของสัตว์หิมพานต์ตามแบบฉบับไตรภูมิ และเมื่อพูดถึงความละเอียดของตัวผลงานแล้ว 

กับให้ความสำคัญได้อย่างไม่เพียงพอ รวมไปจนถึงโครงสร้างในตัวผลงานเอง ที่ยังคงเป็นการแสดง

ความเป็น “เสมือนจริง” เพียงด้านเดียว จึงทำให้อารมณ์ความรู้สึกถึงจินตภาพของความเป็นปัจเจก

นั ้น ถูกหลงลืมไป ซึ ่งเป็นเพราะในด้านของตัวแนวความคิดที ่อยากจะให้ผู ้ชมผลงานนั้น ได้รับ

ประสบการณ์ที่มากกว่า นั่นคือความเสมือนจริงของทั้งรูปแบบทางกายภาพภายนอกและลงลึกไปถึง

ความละเอียดภายใน อาจจะยังทำออกมาได้ไม่ตามประสงค์  อย่างไรก็ตาม การปฏิบัติงานในระยะท่ี 

3 นั้น เป็นส่วนสำคัญยิ่งที่จะนำข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่สังเกตได้จากผลงานชุดนี้ นำมาวิเคราะห์และ

พัฒนาต่อในผลงานศิลปนิพนธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีว่า “ความจริง” ของ “อุดม

คติ”  
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ผลงานศิลปนิพนธ์  

 การสร้างสรรค์ค์ผลงานศิลปนิพนธ์นั้น เป็นการนำกระบวกการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนของ

การหาข้อมูล วิเคราะห์ จนกระทั่งตกตะกอนเป็นการร้อยเรียงขันตอนการเสาะแสวงหาความเป็นไป

ได้ถึงผลงานที่สมบูรณ์ จากการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานศิลป์นิพนธ์ในระยะที่ผ่านมานั้น ข้าพเจ้า

ได้ตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้ของผลงานศิลปนิพน์ชิ้นที่กำลังจะกล่าวถึง โดยผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้น

นี้ เป็นการนำทั้งข้อดีและข้อเสียของผลงานก่อนศิลปนิพนธ์มาเป็นจุดประสงค์หลัก ในการพัฒนา

รูปแบบความคิด และรูปแบบทางกายภาพของผลงาน ซึ่งในระยะเวลาของการทดลองนั้น ข้าพเจ้าได้

ตระหนักถึงประโยชน์ในการจัดการแนวคิด ให้มีความชัดเจนและตรงประเด็นมากท่ีสุด   

 เมื่อกล่าวถึงประเด็นทางความคิดที่ข้าพเจ้าได้นำมาพัฒนาในผลงานศิลปนิพนธ์ชิ้นนี้ นั่นก็คือ

ในเรื่องของคุณค่าทาง “จินตนาการ” กับ ประเด็นทาง “ความเชื่อ”  โดยเนื้อหาต่อไปนี้จะกล่าวถึง  

การที่มนุษย์สร้างจินตนาการเพื่อให้คน “เชื่อ” ว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นเรื่องจริงและเพื่อให้คนปฏิบัติตาม  

เหตุผลที่มนุษย์ทำแบบนั้นก็เพ่ือที่จะสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว และทำในสิ่งที่ต้องใช้พลังของคน

จำนวนมหาศาลเพื่อที่จะเป็นผลประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวม และเป็นผลประโยชน์ต่อคนที่สร้าง

จินตนาการนั้นขึ้นมาด้วย จากแนวคิดนี้ข้าพเจ้าได้นำมาปรับใช้กับผลงานของข้าพเจ้าในส่วนกายภาพ

ของผลงาน โดยการหยิบยืมลักษณะทางความเชื่ออย่างรูปปั้นโลหะ “กินนร” ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์ของ

ความเป็นอุดมคติ มาเสริมสร้างให้งาน 3 มิติ ที่มุ่งเน้นใจความสำคัญไปที่ด้านความเป็นจริงเพียงด้าน

เดียว จนหลงลืมเรื ่องราวความเป็นอุดมคติที่ข้าพเจ้าต้องการให้มีความสมดุลกันตั้งแต่การสร้าง

วัตถุประสงค์หลักของการสร้างผลงานศิลปนิพนธ์ 

 ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้กล่าวมานั้น มาพัฒนาเป็นงานศิลปะแบบ 3 มิติ หรือเรียก

ได้ว่าเป็นงานประติมากรรม 1 ชิ้น ตลอดการศึกษาค้นคว้าไปพร้อม ๆ กัน  โดยการเลือกสรรค์สัตว์หิม

พานต์ทีม่ีความเฉพาะเจาะจงเป็นปัจจัยหลักในการนำเสนอ ทั้งยังมีการนำเอาวัตถุชีวภาพมาประกอบ

ใช้ภายในงาน เพื่อให้เกิดความสมจริงมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการใช้รูปทรงของกินนรที่มีลักษณะตาม

แบบขนบประเพณี มาเป็นส่วนประกอบภายในงาน เพ่ือให้เกิดความสมดลของเนื้อหาและกายภาพ 
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ภาพที ่76 ผลงานศิลปนิพนธ์ 
ชื่อผลงาน กินนร" (Kinnorn)  
ขนาด  140 x 140 x 270 เซนติเมตร 
เทคนิค  ปั้นอีพ็อคซี่ (Epoxy) 
ปีที่สร้าง  2563 
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ภาพที่ 77  รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ 

 

 

ภาพที่ 78  รายละเอียดผลงานศิลปนิพนธ์ 
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สรุปการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานศิลปนิพนธ์ 

ตลอดระยะเวลาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ข้าพเจ้ามักจะพบปัญหาอยู่บ่อยครั้งใน

การปฏิบัติงาน มีทั้งเรื่องของการควบคุมภาพรวมของงาน รายละเอียดเล็กน้อยที่ถูกมองข้าม แต่

ปัญหาหลักที่ข้าพเจ้าพบบ่อยที่สุดก็คือ  “การประมาณความพอดีของตัวชิ้นงาน” ความพอดีที่ข้าพเจ้า

จะกล่าวนั้น เป็น “ความพอดี” ที่ข้าพเจ้านั้นให้ความสำคัญกับประเด็นนี้น้อยเกินไป ผลงานชิ้นใหญ่มี

ทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อเสียก็คือการจำกัดเวลาที่พอเหมาะสำหรับตัวชิ้นงาน ซึ่งจะกำหนดได้ยากกว่า

ผลงานชิ้นเล็ก  กล่าวคือ การทำงานนั้นมักมีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลา และสิ่งที่ข้าพเจ้าต้องพบเจอนั้น 

คือความเสี่ยงที่ข้าพเจ้าต้องหาวิธีแก้ไขระหว่างปฏิบัติอยู่ทุกเมื่อ ข้อดีของผลงานชิ้นใหญ่ คือการทำ

ตามวัตถุประสงค์หลังได้สำเร็จ ทั้งในเรื่องของขนาดที่ใหญ่กว่าสัดส่วนมนุษย์ ก็เป็นการสร้างแรงปะทะ

ทางความรู้สึกแรก หรือก็คือความประทับใจแรก ซึ่งเป็นเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างประสบการณ์

ให้กับผู้พบเห็นและนำไปต่อยอดความคิดเชิงวิพากษ์ได้อย่างสมเหตุสมผล  
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บทที่ 5 

บทสรุป 

เรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของจินตนาการอันกว้างไกลที่ถูกสร้างจากช่างไทยโบราณ รังสรรค์

ความวิจิตรพิสดารให้กับเหล่าสิ่งมีชีวิต ณ สถานที่อันห่างไกลเกินจะหยั่งถึง ก่อเกิดเป็นแรงบันดาลใจ

ในการศึกษาค้นคว้า คำถามมากมายสั ่งสมจนเกิดเป็นความใคร่ร ู ้ ต่อเรื ่องราวอันชวนสงสัย   

“จินตนาการ” ที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั้นรวมถึงเรื่องของพระเจ้า  ศาสนา  ภูตผีปีศาจ  ประเทศชาติ  

และเงินตรา ต่างเกิดจากจินตนาการซ่ึงมาพร้อมกับพลังมหาศาล เพราะจินตนาการสามารถทำให้ผู้คน

จำนวนนับล้าน ประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในแบบเดียวกัน ซึ่งสิ่งมีชีวิตอ่ืนไม่สามารถทำได้  

ชนวนสำคัญที่ทำให้ผลงานศิลปนิพนธ์ที่ว่าด้วยเรื่องของ “ความจริงของอุดมคติ” เกิดขึ้นมา

ได้นั้นคือการที่ข้าพเจ้าซึมซับรูปแบบทางความเป็นจริง ในแง่ของอุดมคติมาโดยตลอด ทั้งเรื่องเล่า 

พิธีกรรม เทวรูป แต่กับไม่เคยตั้งข้อสงสัยเลยว่า “เมื่อทฤษฎีถูกใช้เพื่อยืนยันสิ่งที่ไม่เข้าใจ และ

จินตนาการจากอุดมคติ ถูกกล่าวถึงในเชิงทฤษฎี” นั้นจะเกิดเป็นผลลับอย่างไร จึงทำให้ข้าพเจ้าศึกษา

เรื่องราวของทั้งสองแง่มุม ที่ว่าด้วยเรื่องของความเป็นจริงกับสิ่งที่ไม่เข้าใจ โดยสิ่งที่ไม่เข้าใจในทัศนคติ

ของข้าพเจ้านั้น คือเรื่องราวของสิ่งเหนือธรรมชาติ สวรรค์ นรก สัตว์วิเศษ หรือแม้กระท่ังเทพเจ้า การ

จำกัดความของความหมายของศิลปนิพนธ์นั้น ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปนิพนธ์ ที่ศึกษาเรื่อราว

ของสัต์หิมพานต์อย่าง “กินนร” ที่ใช้เป็นภาพแทนของความเป็นอุดมคติ และใช้กายวิภาคภายในเป็น

กายภาพของความเป็นจริง ทั้งสองสิ่งเป็นนั้นอยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาอย่างช้านาน เป็นรากเหง้าสำคัญ

ของความเป็นมนุษย์  ซึ่งข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานโดยนำเอาความคิดแรงบันดาลใจจากสัตว์หิม

พานต์ มาผสมผสานกับจินตนาการในเชิงวิทยาศาสตร์ กายวิภาคศาตร์ และวิธีการแสดงออก โดยการ

สร้างกระบวนการให้สอดคล้องกับศิลปะแบบดั้งเดิมของไทยกับร่วมสมัย สร้างจินตนาการเป็นรูปทรง

แบบใหม่  เพื่อนำเสนอเรื่องราวความเป็นมา และลักษณะทางกายวิภาคทั้งภายนอกและภายใน ของ

สัตว์ในจินตนาการอันเป็นมรดกของชาติ ผ่านทัศนคติ และประสบการณ์ ที่พัฒนาจากความเป็น

ขนบธรรมเนียม สู่ความเชื่อมโยงระหว่างความเป็นอุดมคติที่นอกเหนือความเข้าในแบบสากล กับ

แนวคิดการสร้างสรรค์เชิงความเป็นจริง 
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บรรณานุกรม 

 
ภาษาไทย 

รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ เจริญวงศ.์ ภาพสัตว์หิมพานต์ในจินตนาการ. กรุงเทพ :  
บริษัท ศิลป์สยามบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์. 2557. 

 
สื่อออนไลน์ 

บ้านจอมยุทธ. ปัญหาเรื่องความจริงและสิ่งที่เป็นจริง (truth and realtiy).2007  
สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562 . สืบค้นจาก : https://www.baanjomyut.com/ 

USEUM . Hyperrealism : History of Hyperrealism. 2007  
สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562 . 
สืบค้นจาก : https://useum.org/hyperrealism/history-of-hyperrealism 

บ้านจอมยุทธ. จิตนิยม (Idealism).  2007 สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562 .           
สืบค้นจาก : https://www.baanjomyut.com/ 

Blogger. สัตว์ในเทพนิยายกรีก-โรมัน. 2013  สืบค้นเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2562 . 
สืบค้นจาก : http://toonbodyghost.blogspot.com/2013/05/blog-post.html 

Exness. เลโอนาร์โด ดาวินช.ี 2017 สืบค้นเมื่อ 29 พฤศจิกายน 2562 . 
สืบค้นจาก : https://www.takieng.com/stories/6089 

Artnet. Thomas Grünfeld. 2015 สืบค้นเมื่อ 31 พฤศจิกายน 2562 . 
สืบค้นจาก : http://www.artnet.com/artists/thomas-gr%C3%BCnfeld 

Linlingallery. CAO HUI   2014  สืบค้นเมื่อ : 5 ธันวาคม 2562 . 
สืบค้นจาก : http://www.linlingallery.com/eng/artists-d.php?id=33 

thaivi.org. Dr.Niwes Hemvachiravarakorn สืบค้นเมื่อ 20 ธันวาคม 2562 . 
สืบค้นจาก : https://www.finnomena.com/dr-niwes/reality-knowledge 
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รายช่ือผลงานศิลปนิพนธ์ 

 
ชิ้นที ่

 
ชื่อผลงาน ขนาด เทคนิค ปี 

1 กินนร (Kinnorn) 140 x 140 x 270 ซม. ปั้นอีพ็อคซี่ (Epoxy) 2563 
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ประวัติผู้สร้างสรรค์ 

 
ชื่อ-นามสกุล นายเจนณรงค์ แคะมะดัน 
เกิด  6 สิงหาคม 2539 
ที่อยู่  524 ถนนเบญจรงค์ ซอย 6 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  

จังหวัดนครราชสีมา 30000  
ติดต่อ  อีเมล : ko.mo.jame@gmail.com  

Facebook : Jennarong Khaemada 
  เบอร์โทรศัพท์ : 092-928-7428 
การศึกษา 
2562 - สาขาวิชาทัศนศิลป์ กลุ่มวิชาเอกศิลปะไทย  

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2558 - โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา 
2552 - โรงเรียนบ้านหัวทะเล จังหวัดนครราชสีมา 
 
เกียรติประวัติ 
2562 - รางวัลร่วมแสดง “การประกวดศิลปกรรมไทยออยล์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562”  

  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, จังหวัดนครปฐม 

 - รางวัลยอดเยี่ยม “ดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 12”,  
  หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, กรุงเทพมหานคร 

 - รางวัลร่วมแสดง “การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 36” 
  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา 
  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, จังหวัดนครปฐม 

2561 - รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการนักศึกษา 
  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ประวัติผู้สร้างสรรค์(ต่อ) 

 
2559 - รางวัลพิเศษ โครงการประกวดวาดภาพ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับ 

  อินทัช”, บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), กรุงเทพมหานคร 
 - ตัวแทนนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  

  มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดพระบรมสาทิสลักษณ์  
  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
  บรมนาถบพิตร ชุด “อัครศิลปิน” ติดตั้งบริเวณมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ,  
  กรุงเทพมหานคร และได้รับรางวัล “เด็กกิจกรรม” จากเว็บไซต์เด็กดีดอทคอม 

2558  - รางวัลเหรียญทอง “International Year of Water Cooperation Art and  
  Design Competition”, ฮ่องกง 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการประกวดวาดภาพ “จินตนาการ สืบสาน  
  วรรณกรรมไทยกับอินทัช”, บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน),  
   กรุงเทพมหานคร 

 - รางวัลชนะเลิศ “NANMEE Fine Arts Award ครั้งที่ 9”, บริษัท นานมี จำกัด,  
  กรุงเทพมหานคร 
 

การแสดงงาน 
2562  - นิทรรศการ “Rhythm of Life and Nature”, Joyman Gallery,  

  กรุงเทพมหานคร 
2561  - นิทรรศการ “ไทยยังไง 2”, หอศิลป์บรมราชกุมารี  

  คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
    วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์, จังหวัดนครปฐม 
2560  - นิทรรศการ “1+1” ปฏิบัติการวาดเส้นสร้างสรรค์,  

  หอศิลป์ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  
    มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, กรุงเทพมหานคร 
2559  - ตัวแทนนักศึกษาคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดพระบรมสาทิสลักษณ์ของ 
    พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  

  บรมนาถบพิตร, มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ, กรุงเทพฯ 
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