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บทคัดยอ 

ความผูกพัน ความรูสึกคิดถึงชวงเวลาหน่ึงท่ีเคยเกิดขึ้น การที่ไดอยูกับพอ  คดิถึงพอเวลาท่ีเรา

จากกัน เวลาที่ไมไดพบ ไมไดพูดคุย ไมไดอยูดูแลและเคยีงกัน จึงทำใหเกิดความคิดถึง คิดถึงคนที่ให

กำลังใจ คิดถึงคนที่คอยอยูดูแลและอยูขาง ๆไมเคยจากไปไหน ไกล ๆ  และจะเปนความทรงจำที่ดี 

คิดถึงเวลาที่ไดอยูดวยกัน และพอสกัูบโรคราย จนหมดทาง พอจึงจากลูกจากลูกไป โดยไมมีวันกลับมา 

ณ ตอนน้ี และตลอดไป พอจะอยูในความทรงจำของลูกเสมอ ดวยดวยรกัอันย่ิงใหญนี้กอใหเกิดความ

รักในอุดมคติที่ชางงดงาม เกินคำบรรยาย  

ขาพเจาจึงไดสรางสรรคผลงานประติมากรรมเพื่อถายทอดเรื่องความผูกพันของพอที่มีตอลูก

โดยถายทอดผานความรสูึกและความหลัง ความทรงจำท่ี ลูกไดรับความรสูึกนั้น ลงสูผลงาน

ประติมากรรมเพื่อใหเกิดเรื่องราวระหวางขาพเจาและพอเพื่อแสดงออกถึงความรูสึกโดยใชวัสด ุปนดิน

เสมือนจริงผานนกแพนวิน ที่เปนตัวแทนของพอและมีลูกนกแผนวินพี่เปนตัวแทนของลูกและ

ผสมผสานไปกับความผูกพันและความอบอุนและความของพอที่มีตอลูก 
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Abstract 

The connection, a feeling of nostalgia for a moment that happened.  being with 

father  I miss my dad when we're apart.  The time we didn't meet, didn't talk, didn't 

take care of and be around.  therefore causing nostalgia  think of the people who 

support  Think of the people who are there to take care of you and be by your side.  

never leave far away and will always be a good memory  Think about the time spent 

together  And the father fought the disease until the end of the way, so the father left 

the son.  There will never be a return, now and forever. You will always be in your 

memory.  With this great love produces an ideal love that is beautiful beyond words. 

Therefore, I created sculptures to convey the story of a father's bond with his 

son through his feelings and past memories.  into sculptures to create a story between 

me and my father to express feelings using materials  Sculpting virtual clay through a 

panwin  Representing the father and having a baby bird, Win Pee represents the child 

and blends with the bond and warmth and affection of the father towards the child. 

 

 

 

 

จ 
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กิตติกรรมประกาศ 

ศิลปนิพนธฉบับน้ี ไดรวบรวมขั้นตอน การทำงานศิลปะ  และขอมูลที่ไดวิเคราะหจากแหลง

ตางๆ สรุปใหไดขอสำคัญ โดยศลิปนิพนธ นี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขา

ประติมากรรม วิทยาลัยเพาะชาง  วาดวยเนื้อหา แนวคิดท่ีเก่ียวกับความรักและความผูกพันของที่มีตอ

ลูก และไดสรางสรรคงานประติมากรรมท่ีมีเนื้อหาตามแนวคิดนั้น 

ขาพเจาขอขอบพระคุณครอบครัวที่สรางความรกัและความอบอุน และขอขอบคุณ สาชาวิชา

ประติมากรรมสากล วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

ขอขอบคุณทานอาจารยเปยมจันทร บญุไตร ที่คอยใหคำปรึกษาในเรื่องการจัดเรยีงคำ ทักษะ

กระบวนการคดิ เทคนิคการเขียนศิลปนิพนธ เเละหลักการนำทฤษฎีมาประยุกตใชควบคูกับงานศลิปะ

มา 

ขอขอบคุณอาจารย ศริะ สุวรรณศร ผูใหแนวคิดในการรเิริ่มงานใหสามารถสรางผลงานในรูป

เเบบและรูปทรง ใหมุมมองความคิดที่เเปลกใหม ซึ่งทำใหไดมีความคิดสรางสรรคผลงานออกมาได

อยางสวยงาม 

ขาพเจาหวังเปนอยางยิ่งวานั้นจะกอใหเกิดประโยชน และขาพเจาขอขอบคุณบุคคลอ่ืนที่อาจ

ไมไดออกนาม ผูเปนสวนหนึ่งในศิลปะนิพนธครั้งนี้สุดทายนี้ขาพเจาหวังเปนอยายิ่งวาจะเปนประโยชน

ตอผอ่ืูนใหมากที่สุด 

 

 

ผาณิตา แซอ้ึง 
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คำนำ 

ศิลปนิพนธฉบับน้ี ไดรวบรวมขั้นตอนในการทำงานศิลปะ และเก็บขอมูลจากเเหลงตางๆ

เพื่อใหไดขอมูลที่สามารถวิเคราะหได มาสรุปใหไดขอมูลสำคัญ โดยศิลปนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของ

การศึกษาในระดับปรญิญาตรี สาขาวิชาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะชาง วาดวยเนื้อหา แนวคิดท่ี

เก่ียวกับความรักและความผกูพันของพอที่มีตอลูก   จากแนวคิดความรกัที่เกิดขึ้นบนโลกจึงเปนความ

รักที่ลอกเลียนมาจากความรักในอุดมคติเทานั้น แลวไดสรางสรรคผลงานประติมากรรมที่มีเนื้อหาตาม

แนวคิดดังกลาว 

 โดยขาพเจาหวังเปนอยางย่ิงวาจะเปนประโยชนตอผูอ่ืนใหมากที่สุด 

 

 

 

ผาณิตา แซอ้ึง 
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ภาพที่ ๑๙ ผลงานของ กิตติพงษ สุริยทองชื่น…………………….………………………………………….……….๒๓ 

ภาพที่ ๒๐ ผลงานของ กิตติพงษ สุริยทองชื่น………………………….…..……………………………….………..๒๔ 

 

 

 

 

 

 

ญ 
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สารบัญภาพ ( ตอ ) 

ภาพที่                                                                                                     หนา 

ภาพที่ ๒๑ ผลงานของ ลูกปลิว จันทรพุดชา……………………………………………………………….………….๒๕ 

ภาพที่ ๒๒ ชื่อ  : สะอาด…………………………………………………………………………………………......……..๒๖ 

ภาพที่ ๒๓ ชื่อ : อาบน้ำ…………………………………………………………………………………………………....…๒๖ 

ภาพที่ ๒๔ ชื่อ : หลังฝนตก……………………………………………………………………………………………...…..๒๗ 

ภาพที่ ๒๕ ชื่อ : หนาว………………………………………………………………………….....………………………….๒๗ 

ภาพที่ ๒๖ การพัฒนาแบบราง ๒ มิติ………………………………………………………………..…………………..๒๙ 

ภาพที่ ๒๗ การพัฒนาแบบราง ๒ มิติ…………………………………………………………………………..………..๓๐ 

ภาพที่ ๒๘ การพัฒนาแบบราง ๒ มิติ…………………………………………………………………………..………..๓๑ 

ภาพที่ ๒๙ การพัฒนาแบบราง ๒ มิติ……………………………………………………………………………..……..๓๒ 

ภาพที่ ๓๐ การพัฒนาแบบราง ๒ มิติ……………………………………………………..……………………………..๓๓ 

ภาพที่ ๓๑ การพัฒนาแบบราง ๒ มิติ……………………………………………………………………..……………..๓๔ 

ภาพที่ ๓๒ การพัฒนาแบบราง ๒ มิติ………………………………………………………………………..…………..๓๕ 

ภาพที่ ๓๓ การพัฒนาแบบราง ๒ มิติ………………………………………………………………………………..…..๓๖ 

ภาพที่ ๓๔ การพัฒนาแบบราง ๒ มิติ………………………………………………………………………..…………..๓๗ 

ภาพที่ ๓๕ การพัฒนาแบบราง ๒ มิติ…………………………………………………………………………..………..๓๘ 

ภาพที่ ๓๖ การพัฒนาแบบราง ๒ มิติ………………………………………………………………………..…………..๓๙ 

ภาพที่ ๓๗ การพัฒนาแบบราง ๒ มิติ……………………………………………………………………………..……..๔๐ 

ภาพที่ ๓๘ การพัฒนาแบบราง ๒ มิติ……………………………………………………………………………..……..๔๑ 

ภาพที่ ๓๙ การพัฒนาแบบราง ๓ มิติ……………………………………………………………………………..……..๔๒ 

ภาพที่ ๔๐ การพัฒนาแบบราง ๓ มิติ………………………………..…………………………………………………..๔๓ 

 

 

 

 

ฎ 
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สารบัญภาพ ( ตอ ) 

ภาพที่                                                                                                     หนา 

ภาพที่ ๔๑ การพัฒนาแบบราง ๓ มิติ……………………………………………………………………….…………..๔๔ 

ภาพที่ ๔๒ การพัฒนาแบบราง ๓ มิติ………………………………………………………………………….………..๔๕ 

ภาพที่ ๔๓ การพัฒนาแบบราง ๓ มิติ…………………………………………………………………………….……..๔๖ 

ภาพที่ ๔๔ ผลงานกอนศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี ๑…………………………………………………………………….………๔๗ 

ภาพที่ ๔๕ ผลงานกอนศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี ๒…………………………………………………………..………………..๔๘ 

ภาพที่ ๔๖ ผลงานกอนศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี ๓………………………………………………....…………………………๔๙ 

ภาพที่ ๔๗ ผลงานศิลปนิพนธ ชิ้นที่ ๑…………………………………………………………………….……………..๕๐ 

ภาพที่ ๔๘ ผลงานศิลปนิพนธ ชิ้นที่ ๒………………………………………………………………………….………..๕๑ 

ภาพที่ ๔๙ วัสดุและอุปกรณในการสรางสรรคผลงานประติมากรรม………………………………………….๕๓ 

ภาพที่ ๕๐ วัสดุและอุปกรณในการสรางสรรคผลงานประติมากรรม……………………………..…………..๕๔ 

ภาพที่ ๕๑ วัสดุและอุปกรณในการสรางสรรคผลงานประติมากรรม………….………………………………๕๕ 

ภาพที่ ๕๒ แบบจำลอง ๒ มิติ……….……………………………………………………………………….....…..……..๕๖ 

ภาพที่ ๕๓ แบบจำลอง ๓ มิติ………………………..…….………………………………………….....………..………๕๖ 

ภาพที่ ๕๔ ขั้นตอนการข้ึนโครงสราง……………………………….……….……………………….....……….………๕๗ 

ภาพที่ ๕๕ ขั้นตอนการปนดินเหนียว…………………….………………………….………………………………...…๕๗ 

ภาพที่ ๕๖ แผนใสก้ันพิมพ………………………………………………………………………………………….…..…..๕๘ 

ภาพที่ ๕๗ การทำผิวพิมพชั้นแรก…………………………………………………………………..…………………….๕๘ 

ภาพที่ ๕๘ การทำความหนาพิมพชั้นท่ี ๒……………………..………………………………………………...…….๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

ฏ 
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สารบัญภาพ ( ตอ ) 

ภาพที่                                                                                                     หนา 

ภาพที่ ๕๙ ทำความหนาของพิมพชิ้นที่ ๒ เสร็จแลว………..……………………………….………….………….๕๙ 

ภาพที่ ๖๐ แกะพิมพของจากดินตนแบบ…………………………………….….………………………………………๖๐ 

ภาพที่ ๖๑ แกะพิมพปูนปลาสเตอรออกจากตนแบบดินเหนียว…………………………..….…………...……๖๐ 

ภาพที่ ๖๒ ทำพิมพเสร็จแลว…………….……..…………………………….…….………………………….....……….๖๑ 

ภาพที่ ๖๓ ทำพิมพทาน้ำยากั้นพิมพลงแมพิมพปูนปลาสเตอร……………..…….………………………..…..๖๑ 

ภาพที่ ๖๔ การหลอการทำพิมพผิวชั้นแรก……….…………………………………………..…………..……………๖๒ 

ภาพที่ ๖๕ การหลอการทำพิมพผิวชั้น ๒…………………………………………………………………….….……..๖๒ 

ภาพที่ ๖๖ การประกบพิมพท่ีหลอเสร็จแลว...…………………......……………………………………...………..๖๓ 

ภาพที่ ๖๗ ชิ้นงานทำที่ทุบพิมพเสร็จแลว…………..……………………………………...………..………………...๖๓ 

ภาพที่ ๖๘ การขัดแตงไลกระดาษทราย เบอร ๘๐, ๑๕๐, ๒๒๐, ๓๖๐, ๑๐๐๐…..………………..…..๖๔ 

ภาพที่ ๖๙ ตัดดินเปน ๔ ชิ้น………………..…………………………………………………..……………………….….๖๔ 

ภาพที่ ๗๐ แผนใสก้ันพิมพ………..……………………………………………….…………………………………..……๖๕ 

ภาพที่ ๗๑ การหลอการทำพิมพผิวชั้นแรก แลวการทำความหนาพิมพชั้นที่ ๒…………………………..๖๕ 

ภาพที่ ๗๒ การแกะพิมพออกพิมพตนแบบ….………………………………………………………..…….………...๖๖ 

ภาพที่ ๗๓ การประกบพิมพหลอ…………………………………………………………………………………………..๖๖ 

ภาพที่ ๗๔ ทาน้ำยาจานลงไปในพิมพปูนปลาสเตอร……………..……………………………..………………….๖๗ 

ภาพที่ ๗๕  ทำความหนาของการหลอชั้นที่ ๒……………….…………………………………………….…………๖๗ 

ภาพที่ ๗๖ การประกบพิมพท่ีหลอเสร็จแลว……………………………………………………….…….…...……...๖๘ 

ภาพที่ ๗๗ ตัดเหล็ก ลวดดัดมัด………………………………………..………………………………..……….……..…๖๘ 

 

 

 

 

 

 

 

ฐ 
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สารบัญภาพ ( ตอ ) 

ภาพที่                                                                                                     หนา 

ภาพที่ ๗๘ ตอสี่ขาท่ีทำพิมพแลว…………………………………………………………………………..………..…….๖๙ 

ภาพที่ ๗๙ การขัดแตงไลกระดาษทราย เบอร ๘๐, ๑๕๐, ๒๒๐, ๓๖๐, ๑๐๐๐….………………………๖๙ 

ภาพที่ ๘๐ ผลงานสำเร็จศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี ๑………….……………………….......…………………………..…….๗๐ 

ภาพที่ ๘๑ ผลงานสำเร็จศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี ๑ ( มุม ๔๕ องศา ดานซาย )………….…………..…….….….๗๑ 

ภาพที่ ๘๒ ผลงานสำเร็จศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี ๒…………………………………………………………………..……...๗๒ 

ภาพที่ ๘๓ ผลงานสำเร็จศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี ๒ ( มุมดานหนา )……..……………….……………..…….………๗๓ 

ภาพที่ ๘๔ ตัวอยางวิเคราะหผลงานศิลปนิพนธ ชิ้นท่ี ๒………………………………………………..…………๗๔ 

ภาพที่ ๘๕ ผลงานวิเคราะหรูปทรง…………………………………………………………………………...…………..๗๗                                                                                               

ภาพที่ ๘๖ ผลงานวิเคราะหรูปทรง………………………………………………………………..………………………๗๘                                                                                             

ภาพที่ ๘๗ ผลงานวิเคราะหเสน……………………………………………………………………………………………๗๙                                                                                                     

ภาพที่ ๘๘ ผลงานวิเคราะหพื้นที่วาง……………………………………………………….....…………………………๘๑ 

ภาพที่ ๘๙ ผลงานวิเคราะหพื้นผิว…………………………………………………………………………………………๘๒                                                                          

ภาพที่ ๙๐ ผลงานวิเคราะหสี…………………………………………………………………………….....………………๘๓ 
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บทที่ ๑ 

บทนำ 

 

“พอ”  คือคำวาผชูายที่กำเนิดเราอีกคนที่เปนเพศชาย  นับจากตั้งแตเราลืมตาขึ้นมาดูโลก 

ไมใชมีเพียงแคแมเทานั้นที่เอาใจใสเรา แตยังเปนอีกบุคคลหนึ่งที่คอยประคบประหงมเรามาตั้งแตออน

แตออก เปนผูที่รักและเอาใจใสเรามาตั้งแตเล็กตนโตไมแพกัน นั่นก็คือ "พอ” แมวาในความรสูึกของ

ลูกมันจะผูกพันกับแมมากกวาก็ตาม หลายคนคิดวาการเลี้ยงลูกนั้น คงเปนหนาที่แม ซึ่งเปนผูใหกำเนิด 

แตพอก็มีบทบาทที่จะอบรม เลี้ยงดูสั่งสอน และชวยฝกฝนลูกใหเติบใหญ เปนบุคคลที่เกง ที่มีทักษะ

ชีวิต มีชีวิตที่เอาตัวรอดได และสามารถดูแลตนเองได ไมเอาเปรียบสังคมและผูอ่ืน ประกอบอาชีพ

สุจริต เปนพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ ครอบครัวของเรา พอคือเสาหลักของครอบครัว เปนผนูำ ผดููแล

ลูก และบุคคลท่ีทำใหครอบครัวอบอุน เพราะขาพเจาเปนเด็กพิเศษที่พอเปนกังวลและเปนหวงคอย

ขางมาก พอใหทั้งความรัก ความอบอุน บำรุงรกัษา และทะนุถนอม ซึ่งเปนการแสดงออกที่ขาพเจา

ไดรับ มีการแสดงความรักตอกันอยางจริงใจ  พอสรางสรรคใหครอบครัวมีความสุขได ดวยการเปน

แบบอยางที่ดีในเรื่องตาง ๆ พอดูแลและใหความอบอุนและความสุข ดูแลซึ่งกันและกันจึงเกิดเปนเกิด

ความผูกพัน ความสัมพันธของขาพเจากับพอ พึ่งพาและอาศัยจนสามารถที่จะสรางความสมดุลใหเกิด

เปนความสุขและความอบอุนได 

ขาพเจาเกิดความคดิถึงความหลังในขณะที่อยูกับคณุพอทุกครั้ง เพราะคุณพอใหความรักและ

ความอบอุนกับฉันเสมอมา คุณพอเปนหวงฉันและดูแลฉันดีท่ีสุด ในยามท่ีฉันไมสบาย เจ็บไขไดปวยพอ

เปนดูแลรักษา พอเปนแรงดันใหขาพเจาสามารถดูแลตนเองได ใหสามารถดำเนินชีวิตอยูรวมกับสังคม

ของคนปกติได พอใหกำลังใจขาพเจาเสมอ ใหรวูาไมมีสิ่งใดท่ีขาพเจาทำไมได ถึงแมจะไมปกติเหมือน

คนอ่ืนก็ตาม พอมักจะเติมเต็มกำลังใจใหขาพเจาเสมอ ขาพเจาและพอจะอยูเคียงขางกันมิเคยหางกัน 

ปรึกษาหารือกันเสมอ ในเรื่องที่ขาพเจาสงสัย สามารถซักถามไดเสมอ 

พอแนะนำและใหแนวทางขาพเจาเสมอ ครอบครวัเปนครอบครวัที่แสนอบอุน แอบแฝงใน

เรื่องของความหวงใย ดูแลกันไมเคยหาง เปนครอบครัวที่พอคือเสาหลักของครอบครัว พอมีบุตรสาม

คนแตฉันเปนคนที่สาม เปนบุตรที่พอเปนหวงที่สุด ฉันจึงไดรับความหวงใยจากพอมากที่สุด เพราะฉัน

ยังไมสามารถดแูลตัวเองไดมาก จนวันท่ีพอไดจากไปดวยโรคราย และทิ้งความรักและความผูกพันให

บุตรคนนี้ไวคิดถึง จึงอยากสรางสรรคผลงาน เปนสัญลกัษณเเทนความคิดถึง ซึ่งพอเปนคนท่ีนารักมาก 



๒ 

 

และมีลักษณะที่อวนทวม ฉันจึงใชตัวแทนการสรางสรรคผลงานคือ นกเพนวินที่เปน

สัญลักษณท่ีคลายคลึงที่สุด และเปนสัตวท่ีพอเปนผูดูแลบุตรใหเปนอยางดี เหมือนกับพอของฉัน และ

สรางสรรคตามความรูสึกที่ขาพเจาคิดถึงพอที่สุดตอนที่ยังอยูกับฉัน 

 ดังน้ันความอบอุนที่พอมีใหฉัน ชางแสนลนเกินคำบรรยายที่มี เปนความรูสึกที่ลึกซึ้งและ

ละเอียดออน เปนความรักที่สดใสและบริสุทธิ์ อุนใจและอุนกาย ความอบอุนของพอเปนแขนออมกอด

ฉันเสมอในยามที่ฉันไมสบายใจ หวาเหว ในวันที่ขาพเจาเจอกับปญหารอบดาน เปนสิ่งท่ีมีคุณคาตอ

ทางจิตใจของขาพเจามาก จึงทำใหขาพเจาสรางสรรคผลงานของมาเปนนกเพนวินแทนสัญลักษณ

ของ”พอ” 

๑. ความเปนมาและความสำคัญจากปญหา 

ศิลปะนิพันธของขาพเจาไดเปนการจุดเริ่มตนในการคิดรเิริ่มงานนี้ โดยไดรับแรงบันดาลใจจาก

ความรูสึกคิดถึงและนึกคิดถึงผูเปนพอที่เคยอยูขาง ๆ เสมอ ยามที่มีพออยูรสูึกอบอนุใจ พอคอยดแูล

เราตลอดโดยไมตาง ๆ เราสองพอลูกจะอยูดวยกันตลอด ยามที่ฉันไปไหนพอก็จะไปดวยทุกที่ ในยามท่ี

เราอยากไดอะไรพอก็จะหามาใหตลอด ไปสงลูกโรงเรียนเพ่ือใหเราไมตองลำบากนั่งรถเมล เพราะพอ

กลัวเราเหนื่อยที่สุด และวันหนึ่งพอปวย พอไมแข็งแรง พอเจ็บปวยทรมาน พอตองพักที่โรงพยาบาล 

พอพูดไมเขาใจ พอไมเหมือนเดิมแลว จนสุดทายวันนั้นก็เกิดเหตุการณไมคาดฝนเกิดขึ้น พอไดจากไป

โดยไมมีวันกลับมา ในวันนี้ไมมีพออยูขางๆแลว รสูึกคิดถึง เสียใจ โศกเศราและไดสูญเสียพออันเปนที่

รักของครอบครวัไป  

อีก ๑ ปฉันก็จะถึงวันที่สำเร็จการศึกษา แตคุณพอมาเสียดวยโรคราย ในทั้งชีวิตคุณพอเปนคนดแูล

ฉันในทุกๆเร่ืองคุณพอเปนหวงฉันมาก กลัวฉันจะไมปลอดภัย จัดหาทุกสิ่งทุกอยางในยามตองการ ไม

วาจะเปนอุปกรณการเรียนตาง ๆ ที่ฉันแคเอยปากคุณพอก็จัดหามาใหทันที เวลาที่ฉันไปไหนคุณพอจะ

ไปดวยเสมอ คณุพอชอบขับมอเตอรไซค มารับมาสงตลอด กลัวฉันลำบาก กังวลวาฉันจะไปมหาลัย

สาย เวลาทำงานไมไดคุณพอจะคอยสอนตลอดเพ่ือฉันไดเกงข้ึน ยังคิดถึงกำลังใจที่ดี ของคุณพอเสมอ

มา คิดถึงคุณพอเสมอมา 

 

 

 

 



๓ 

 

๒. จุดมุงหมายและวัตถุประสงคของศึกษา 

๒.๑. เพื่อศึกษาเนื้อหาประติมากรรมนรูปแบบกึ่งนามธรรมที่แสดงความรักและความผูกพันของ

พอที่มีตอลูก 

๒.๒. เพ่ือศึกษาทฤษฎี โลกแหงผัสสะกับโลกแหงมโนคติ ของ เพลโต (Plato) ที่เก่ียวกับความรกัและ

ความผูกพันของพอที่มีตอลูก 

๒.๓. เพื่อศึกษาศลิปนรูปแบบศิลปกรรมเก่ียวกับความรักและความผูกพันของพอที่มีตอลูกของ 

กิตติพงษ สุริยทองชื่น และ ลูกปลิว จันทรพุดซา 

๓. สมมติฐานของการศึกษา 

ดวยความผูกพันธขาพเจาไดคิดสรางงานปนดินเหนียวผานอารมณความรูสึกในงานประติมากรรม

นี้ โดยขาพเจาไดถายทอดความรูสึกลงบนชิ้นงานนี้ชวงเวลาที่มีดวยความคิดถึงและความสุขตอพอของ

ฉัน และแสดงความรูสึกภายใน พอเหมือนแพนกวินที่คอยดูแลฉันในทกุ ๆ เรื่อง คอยอบรมสั่นสอน พอ

มีรูปรางคลายกับแพนกวิน อวนทวมสมบูรณ นารัก พอเปนคนอบอุน พอเปนคนชอบสอนในเรื่อง

ทักษะชีวิตใหฉันอยูรอดได โดยไมตองพึ่งพาใคร เพราะฉันไมไดเปนคนที่ปกติเหมือนคนอ่ืนเขา สอนให

ฉันตอสูกับทุกสิ่งที่ตองเจอกับปญหาตาง ๆ ฉันรสูึกอบอุนใจที่มีพอดูแลฉันในทุกครั้งๆตอนท่ีพอยังอยู

ดวย ทั้งหมดดังกลาวเปนความผูกพัน ณ ตอนที่ทานยังมีชีวิตอยู 

๔. ขอบเขตของการศึกษา 

๔.๑. ศึกษาเนื้อหาประติมากรรมในรูปแบบก่ึงนามธรรมดวยรูปทรงนกเพนวินท่ีแสดงออกผาน

มวลปริมาตรท่ีกลมกลืนถึงความรกัและความผูกผันของพอที่มีตอลูก 

๔.๒. ศึกษาทฤษฎีของ โลกแหงผัสสะกับโลกแหงมโนคติ ของ เพลโต (Plato) ที่เก่ียวกับความรักและ

ความผูกพันของพอที่มีตอลูก 

๔.๓. ศึกษาศิลปนรูปแบบงานศิลปกรรมที่เก่ียวกับความรักและความผูกพันของพอที่มีตอลูกของ 

กิตติพงษ สุริยทองชื่น และ ลูกปลิว จันทรพุดซา 

 

 

 



๔ 

 

ขั้นตอนการศึกษา 

 

ขั้นตอน 

  

 

 

ระยะเวลา 

  

 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

6.1 ศกึษาและคนควาขอมูล 

เก่ียวกบัความรักและความ

ผูกพันของพอที่มีตอลูก เพ่ือ

เปนแนวคิดในสรางสรรค

ช้ินงาน 

 

 

 

     

6.2 วิเคราะหและสังเคราะห

ขอมูลจากแหลงขอมูล เพื่อ

นำมาใชสรางสรรคช้ินงาน 

      

6.3 จัดหารูปแบบการสราง

งานประติมากรรมที่ส่ือความ

หมายความรักและความ

ผูกพันของพอที่มีตอลูก พรอม

ออกแบบรางสเก็ตภาพ 

      

6.4 คดัเลือกภาพท่ีออกแบบ 

เพื่อนำมาสรางสรรคช้ินงาน 

เพื่อนำมาปนใหเปนรูปทรงที่

สมบูรณ พรอมศึกษาวสัดุ

อุปกรณที่ใชในการสรางสรรค

ช้ินงาน 

      

6.5 จัดสรางงาน

ประติมากรรมและจัดทำเลม

งานวิจัยศิลปนพินธ 

      

6.6 การจัดงานแสดง      
 

 



๕ 

 

เวลาที่ใชในการทำงาน 

  เริม่การทำผลงาน ตั้งแตเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ 

วิธีการศกึษา 

๑. รวบรวมความคดิการสรางสรรค เรื่องความรักและความผูกพันของพอที่มีตอลูก จากเรื่อง

ที่เกิดข้ึนและเปนแรงบันดาลใจ 

๒. ศกึษาทฤษฎีของ โลกแหงผัสสะกับโลกแหงมโนคติ ของ เพลโต (Plato) เก่ียวกับความรักและ

ความผูกพันของพอที่มีตอลูก 

๓. ศึกษาศิลปนรูปแบบงานศิลปกรรมที่เก่ียวกับความรักและความผูกพันของพอที่มีตอลูก

ของกิตติพงษ สุริยทองชื่น และ ลูกปลิว จันทรพุดซา รวบรวมแนวคิดและขอมูลเพ่ือมาสรางสรรค

ชิ้นงาน พรอมทั้งศึกษาวัสดอุุปกรณนำมาใชในการสรางสรรคผลงาน 

เว็บไซต 

https://www.greenpeace.org 

https://www.mangozero.com 

http://www.thapra.lib.su.ac.th 

http://www.thapra.lib.su.ac.th 

แหลงขอมูล 

๑. เหตุการณที่เกิดข้ึนและทำใหคิดถึงอดีตคือคิดถึงคุณพอที่เพ่ิงจากไป 

๒ .ศิลปนรูปแบบงานศลิปกรรม 

๓. ศึกษาทฤษฎีของเพลโต 

๔. หองสมุดวิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

๕. คณะอาจารยสาขาประติมากรรมสากล วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร 

๖. เว็บไซคและสื่ออินเตอรเน็ต 



๖ 

 

บทท ี ๒ 

ทมีาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

 

เพนกวินนนัเรียกไดว่้าเป็นสตัวท์ีมีชอืเสียงสาํหรบัพวกเราไม่นอ้ย ดว้ยความน่ารกัและ

พิเศษของพวกมนัหลายๆอย่าง เจา้เพนกวินเหลา่นีมีสายพนัธุท์งัหมดถึง ๑๗ สายพนัธุด์ว้ยกนัและ

ทกุสายพนัธุม์ีขวัโลกใตเ้ป็นแหล่งทีอยู่อาศยั สายพนัธุท์ีโด่งดงัก็มี เพนกวินจกัรพรรดิ เพนกวินเจนทู 

เพนกวินร็อกฮอปเปอร ์เป็นตน้ เราจึงรวบรวมมมุตลกๆ ของนกทีขึนชือเรืองความเก่งกาจในการดาํ

นาํและว่ายนาํ รวมทงัสิงสาํคญัทีควรรูเ้กียวกับเพนกวินดงันี 

 

 

ภาพท่ี ๑ เพนกวินอะเดลีบนอาวโฮป ในแอนตารกติกา 

ที่มา https://www.greenpeace.org/ เขาถึงเมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

๑. เคยมีนกเพนกวินยักษอาศัยอยูในโลกของเรา 

นกสายพันธุแรกที่เราเรียกวาเพนกวินนั้นคือนก เกรท อัค (Great Auk) ซึ่งปจจุบันสูญพันธุไป

แลว พวกมันเคยอาศัยอยูบริเวณมหาสมุทรทางตอนเหนือของแอตแลนติก เพราะการถูกลาเพื่อเปน

อาหารของนักสำรวจโลกในสมัยนั้นทำใหพวกมันลดจำนวนลงอยางรวดเร็วและสูญพันธุจากโลกใน

ที่สุด 



๗ 

 

ฟอสซิลของเพนกวินยักษนี้เปนหลักฐานแสดงใหเห็นวาวาพวกมันมีวิวัฒนาการมาพรอมกับไดโนเสาร

และรอดพนจากการสูญพันธุครั้งใหญ และยังคงคนพบรองรอยการมีอยูของนกเพนกวินสายพันธุดึกดำ

บรรพนี้ โดยพวกมันมีขนาดใหญพอๆกับมนุษย 

 

๒. เพนกวินสายพันธุที่ตัวเล็กที่สุดในโลกมีความสูงเพียง เซนติเมตร 

 

ภาพท่ี ๒ เพนกวินลิตเตอรบูล 

ที่มา https://www.greenpeace.org/ เขาถึงเมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

เพนกวินลิตเตอรบล ู ไดรับความชวยเหลือเอาน้ำมันดิบท่ีติดกับตัวออกหลังจากเหตุการณ

น้ำมันดิบรั่วไหลจากเรือ เรนา (Rena) ใกลกับอาวแอสโตรแลบ ในป ๒๕๕๔ 

จากการวัดขนาดของเพนกวินแตละสายพันธุ เพนกวินสายพันธุลิตเตอรบลู ( Little Blue 

penguins ) เปนเพนกวินที่มีขนาดเล็กท่ีสุดในโลก มีความสูงเพียง30เซนตเิมตรโดยวัดจากครีปของมัน 

(ลองจินตนาการดูสิคะวานองเพนกวินสายพันธุนี้สามารถเขาไปอยูในกระเปาของคุณไดพอดีเปะ หรือ

จินตนาการวานองลงไปวายน้ำเลนในอางอาบน้ำที่บานไดสบายๆเลย) 

 

 

 



๘ 

 

๓. เราจะพบเห็นเหลาเพนกวินทางซีกโลกใตเทานั้น 

โดยปกติแลวเพนกวินทั้งหมดจะอาศัยอยูในซีกโลกใต และแมวามันจะคุนเคยกับน้ำแข็งมาก 

แตมีเพียงแค2สายพันธุเทานั้นท่ีอาศัยอยูในทวีปแอนตารกติกา และยังมีเพนกวินกาลาปากอสที่เปน

เพนกวินเปนสายพันธเุดียวที่เดินทางไปยังซีกโลกเหนือเพื่อหาอาหาร 

 

ภาพท่ี ๓ ฝูงเพนกวินบนธารน้ำแข็งในแอสตารกติก 

ที่มา https://www.greenpeace.org/ เขาถึงเมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

๔. “ลายทักซโิด” หรือลายขาวและดำบนตัวเพนกวิน ชวยพลางตัวจากสัตวนักลา 

เพนกวินสวนใหญจะมีสวนหลังสีดำและสีขาวตรงหนาทอง ซึ่งทำใหมองเห็นไดยาก ถาหาก

มองจากมุมบนสีดำจะกลมกลืนกับพื้นผิวของมหาสมุทร และถามองจากมุมลางหนาทองของเพนกวิน

จะกลมกลืนกับทองฟาสีสวาง 

อีกฉายาหนึ่งท่ีมักไดยินคนเรียกนกเพนกวินกันนั่นก็คือ “Business Goose” หรือเจานกนักธุรกิจ 

เพราะลายขาวดำของเพนกวินนั้นทำใหเจานกชนิดนี้เหมือนใสสูทเพ่ือไปทำธุรกิจตลอดเวลา 

๕. เพนกวินมีวิธีที่ชาญฉลาดในการเคลื่อนที่ใหเร็วข้ึน 

เหลาเพนกวินมีเทคนิคท่ีเรียกกันวา porpoising หรือวิธีกระโดดขามคลื่นทะเล เพ่ือใหวายน้ำ

ไดเร็ว และใชวิธีเดินสลับใชหนาทองสไลดไปกับพื้นน้ำแข็งเพ่ือการเคลื่อนที่อยางรวดเร็วบนพ้ืนน้ำแข็ง 



๙ 

 

 

ภาพที่ ๔ ในมหาสมุทรแอนตารกติก 

ที่มา https://www.greenpeace.org/ เขาถึงเมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

 

ภาพเพนกวินกำลังวายน้ำในมหาสมุทรแอนตารกติก แมวาทาทางของพวกมันจะดูนาขบขัน

เวลาเดนิอยูบนพื้นน้ำแข็ง แตเพนกวินมีความสามารถในการวายน้ำไดอยางดีเยี่ยม โดยเพนกวินสาย

พันธุชินสแตรปสามารถวายน้ำไดเร็วถึง ๒๐ ไมลตอชั่วโมง ซึ่งมีความเรว็มากกวานักกีฬาฝมือดีถึง ๔ 

เทา 

นักวิทยาศาสตรพบวา เพนกวินจักรพรรดิเปนสายพันธุที่มีขนาดใหญที่สุดและมีกลไกการเพิ่ม

ความเร็วในการวายน้ำ ดวยการกับเก็บอากาศไวใตปก เม่ือพวกมันอยากพุงตวัไปขางหนามันก็จะ

ปลอยฟองอากาศทำใหพุงตัวใตน้ำไดอยางรวดเรว็ 

๖. เพนกวินคือซุปเปอรสตารในสื่อตางๆ 

เพนกวินไดรับความนิยมจากสื่อตางๆมากมายทั้งในภาพยนตรและรายการทีวี เชน Singing 

with Marry poppins, stealing the Muppet Shows, dancing their hearts out in Happy Feet, 

protecting the oceans with the Octonauts และ being a criminal mastermind in Wallace 

& Gromit เปนตน 

ความโดงดังของเพนกวินยังปรากฎอยูในชื่อแบรนดตางๆเชน แบรนดหนังสือ และแบรนด

บิสกิตอีกดวย (แมวาพวกมันจะไมมีนิ้วเพ่ือแกะหอบิสกิตก็ตาม) 

 



๑๐ 

 

๗. เพนกวินอาเดลีมีชีวิตรักท่ีซับซอนมาก 

เพนกวินอาเดลีชื่นชอบกอนหินมาก พวกมันจะใชกอนหินเพ่ือทำรังจำนวนมากและใชเพ่ือ

ชวยดำเนินชีวิต แลวพวกมันเพ่ิมจำนวนกอนหินไดอยางไร? คำตอบก็คือ เพนกวินอาเดลีเพศเมียจะ

หลอกลอใหเพนกวินอาเดลีเพศผูมาผสมพันธ ุ หลังจากนั้นก็จะแยงกอนหินจากเพศผูมา พฤติกรรมนี้

นักวิทยาศาสตรในแอนตารกติกาชวงกอนยุคสมัยเอ็ดเวิรดมองวาเปนพฤติกรรมสุดแปลกสำหรับ

สาธารณะแตกตางจากความนารักของเจานกเพนกวินสายพันธุนี ้

 

 

ภาพท่ี ๕ เพนกวินอะเดลี 

ที่มา https://www.greenpeace.org/ เขาถึงเมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

๘..เราสามารถมองเห็นอึของเพนกวินไดจากอวกาศ 

เราพบวาอึของเพนกวินนั้นมีประโยชนอยางไมคาดคิด ซึ่งไมใชเพียงแคการมองเห็นจาก

ดาวเทียมเทานั้น แตยังเปนวิธีการปองกันตัวจากผูลาและเปนการบงบอกถึงตำแหนงที่อยูของมันดวย 



๑๑ 

 

 

ภาพท่ี ๖ เพนกวินไดจากอวกาศ 

ที่มา https://www.greenpeace.org/ เขาถึงเมื่อ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 

เพนกวินที่เคยเปนที่นิยมในสวนสัตวเอดินเบิรกตลอดทั้งศตวรรษ จนกระทั่งสวนสัตวรับ

แพนดา ๑ คูในไมก่ีปที่ผานมา ทำใหเพนกวินบางสวนใชอึประทวงความโดงดังของแพนดาคใูหม 

๙. เพนกวินตองการความชวยเหลือจากพวกเรา 

กรีนพีซรวมมือกับนักวิทยาศาสตรศึกษาเรียนรูเพนกวินในแอนตารกติก ซึ่งพวกเขาไดขอมูลท่ีนาตกใจ

ของจำนวนกลุมเพนกวินซึ่งมีจำนวนลดลงเกือบ ๖๐% บางกลมุลดลงถึง ๗๗ % จากการนับจำนวน

ประชากรทั้งหมด ในชวงตนปพ.ศ. ๒๕๑๓ นักวิทยาศาสตรไดพูดคุยเก่ียวกับระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลง

ไป และใหขอมูลวาสิ่งท่ีคนความามีหลักฐานเชื่อมโยงวา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนหนึ่งใน

ตัวการที่ทำใหเพนกวินมีจำนวนลดลง 

เพื่อปกปองระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปา เราจำเปนตองผลักดันใหโลกมีเขต

คุมครองระบบนิเวศทางทะเลในมหาสมุทรโลก เพื่อชวยใหทรัพยากรธรรมชาติและสัตวปาเชนเหลา

เพนกวินนี้ไดมีพ้ืนที่ฟนฟูตัวเองและปรับตัวใหทันกับสภาพภูมิอากาศท่ีเปลี่ยนไป รวมทั้งยังเปนที่หลบ

ภัยจากอุตสาหกรรมที่เปนภัยคุกคามตอสิ่งแวดลอม 

รวมกันปกปองนกเพนกวินท่ีนารักเหลานี้ รวมลงชื่อผลักดนัเขตคุมครองระบบนิเวศทางทะเล

ในมหาสมุทรโลก เพ่ือบอกใหผูนำโลกสนับสนุนการลงนามเพ่ือทำสนธิสัญญาทะเลหลวง (Global 

Ocean Treaty) ซึ่งจะทำใหเขตคมุครองระบบนิเวศทางทะเลนี้เกิดขึ้นไดจริง 



๑๒ 

 

๙. เพนกวินจักรพรรดิเลี้ยงลูก 

 

ภาพท่ี ๗ เพนกวินจักรพรรดิเล้ียงลูก 

ที่มา https://penguindarling.wordpress.com เขาถึงเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

แมเพนกวินเม่ือกลับมาราวระหวางตั้งแตลูกนกฟกตัวออกมาจนราวสิบวันหลังจากนั้น ราว

ระหวางกลางเดือนกรกฎาคมจนถึงตนเดือนสิงหาคม ก็จะเรยีกหาคูในบรรดานกนบัรอยนับพันโดยการ

กูเรียก เพื่อที่จะมารับหนาที่เลี้ยงลูกตอจากพอนก เมื่อพบลูกแลวก็จะขยอนอาหารท่ีเก็บสำรองไวใน

ทองใหลูก เมื่อมารับหนาท่ีแลวตัวผก็ูจะกลับไปหาอาหารในทะเลได โดยทิ้งลูกนกไวกับแมราว ๒๔ วัน

กอนท่ีจะกลับมาชวยเลี้ยงลูกอีก การเดินทางของพอนกจะใชเวลานอยกวาเมื่อเดินทางมาผสมพันธุ 

เพราะอากาศท่ีอุนขึ้นระหวางฤดูรอนท่ีทำใหแผนน้ำแข็งละลาย และหดตัวลงไปบางท่ีทำใหระยะทาง

สั้นข้ึน ชวงนี้พอและแมนกก็จะสลับกันระหวางการเลี้ยงลูกและการเดนิทางไปหาอาหาร 

หลังจากออกจากไขได ๔๕ ถึง ๕๐ วันลูกนกก็จะมารวมตัวกันเปนฝูงเบียดกันเพ่ือใหไดรับ

ความอบอุนและเพ่ือความปลอดภัย ระหวางชวงเวลานี้ท้ังพอและแมก็จะออกไปหาอาหารในทะเล

และกลับพรอมกับอาหารเพ่ือมาเลี้ยงลูก ฝูงลูกนกอาจจะมีดวยกันเปนจำนวนหลายพันตัวที่เบียดตัว

กันแนนเพื่อการอยูรอดในภาวะอากาศและอุณหภูมิของทวีปแอนตารกติกา 

ตั้งแตตนเดือนพฤศจิกายนลูกนกก็จะเริ่มเปลี่ยนขนออนฟูเปนขนแบบนกเล็กที่ใชเวลาถึงสอง

เดือนจึงเปลี่ยนเสร็จ และสวนใหญก็จะยังเปลี่ยนขนไมเสร็จเมื่อถึงเวลาที่จะออกจากฝูง ระหวางชวงน้ี



๑๓ 

 

พอแมก็จะหยุดเลี้ยงลูก หลังจากนั้นนกทั้งฝูงก็จะเดินทางเพียงระยะสั้นไปยังฝงทะเลระหวางเดือน

ธันวาคมถึงเดือนมกราคมเพ่ือหาอาหารจนตลอดฤดูรอนท่ีนั่น 

 

๑๐. การอางอิงทางวัฒนธรรม 

ความเปนอยูอันเปนเอกลักษณของเพนกวินจักรพรรดิในสภาวะอากาศอันทารุณไดรับ

การศึกษาคนควา และทำเปนภาพยนตรหลายเรื่อง นักสำรวจแอนตารกติกาชาวอังกฤษ แอ็พสลีย 

เชอรร-ีการราด กลาววา “เมื่อเปรียบเทียบโดยทั่วไปแลวผมก็ไมเชื่อวาจะมีผูใดในโลกที่ตองผจญ

สถานภาพที่ทารุณมากไปกวาเพนกวินจักรพรรดิ” การเดินทางของจักรพรรดิ (La Marche de 

l’empereur) เปนภาพยนตรสารคดีฝรั่งเศสที่ไดรับรางวัลออสการในฐานะที่เปนภาพยนตรสารคดี

ยอดเย่ียม ของป ค.ศ. ๒๐๐๕ ที่เปนที่แพรหลายไปท่ัวโลก เนื้อหาของภาพยนตรเปนการบันทึกการ

เดินทางเพ่ือไปทำการการผสมพันธุตั้งแตตนจนจบ หัวเรื่องดงักลาวยังถูกนำเสนอโดยบีบีซีและเดวิด 

แอทเทนเบอเรอหถึงสองครั้ง ครั้งแรกใน สารคดีชีวิตในตูน้ำแข็ง: ตอนท่ีหนึ่ง (Life in the Freezer) 

เมื่อป ค.ศ. ๑๙๙๓ และอีกครั้งหนึ่งในป ค.ศ. ๒๐๐๙ ในซรีีส แพลนเน็ตเอิรธ 

ภาพยนตรคอมพิวเตอรแอนิเมชัน เรื่อง เพนกวินกลมปุกลุกขึ้นมาเตน (Happy Feet) (ค.ศ. 

๒๐๐๖ ) มีตัวละครเอกเปนเพนกวินจักรพรรดิที่ชอบเตนรำ แมวาจะเปนแอนิเมชันก็ตาม แตก็ยังแสดง

ถึงวงจรชีวิตของเพนกวินและพยายามสื่อปญหาสิ่งแวดลอมที่มีผลกระทบกระเทือนตอประชากรของ

เพนกวินจักรพรรดทิี่เกิดจากปรากฏการณโลกรอนและการประมงที่ทำกันมากเกินควร จนทำใหแหลง

อาหารของเพนกวินลดนอยลง ภาพยนตรคอมพิวเตอรแอนิเมชันอีกเรื่องหนึ่ง คือ เซริฟอัพ‘ (Surf’s 

Up) (ค.ศ. ๒๐๐๗ ) มีเรื่องราวของเพนกวินจักรพรรดิที่ชอบเลนคลื่น ชื่อวา Zeke “Big-Z” Topanga 

เพนกวินจักรพรรดยิังไดปรากฏบนแสตมปของมากกวา ๓๐ ประเทศ ซึ่งในประเทศออสเตรเลีย 

สหราชอาณาจักร ชิลี และฝรั่งเศสไดผลิตออกมาหลายรูปแบบมากและปรากฏบนแสตมป ๑๐ ฟรังก 

ในป ค.ศ. ๑๙๖๒ ท่ีเปนสวนหนึ่งของชุดการสำรวจทวีปแอนตารกติกา 



๑๔ 

 

 

ภาพท่ี ๘ เพนกวินมีถ่ินอาศัยอยูบริเวณซกีโลกทางใตหรือข้ัวโลก 

ที่มา https://penguindarling.wordpress.com เขาถึงเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

๑๑. ลักษณะและพฤติกรรม 

เพนกวินมีถิ่นอาศัยอยูบริเวณซีกโลกทางใตหรือข้ัวโลกใต เปนนกที่บินไมได มีลักษณะเดนคอื 

มีขนสีดำที่ดานหลัง และขนสีขาวท่ีดานหนาทอง ซึ่งชวยปองกันเพนกวินจากสัตวนักลาตาง ๆ เวลา

วายน้ำ ปกของเพนกวินมีลักษณะคลายครีบปลา ชวยในการวายน้ำ แตไมสามารถใชปกในการบิน

เหมือนนกทั่วไป เพนกวินไมสามารถหายใจในน้ำไดแตสามารถกลั้นหายใจไดนานมากในน้ำ รอยละ 

๗๕ ของชีวิตเพนกวินจะอาศัยในน้ำ เพนกวินสามารถวายน้ำไดเร็วเฉลี่ยประมาณ ๒๒ - ๒๔ กิโลเมตร/

ชั่วโมง และสามารถดำน้ำไดลึกถึง ๒๕๐ เมตร ตีนของเพนกวินเปนพังผืดเหมือนตีนเปด ใชไดดีเวลา

วายน้ำหรือดำน้ำ แตเมื่อเดินบนบกแลว เพนกวินจะเดินตัวตรง แตจะทำใหเดินอยางชา ๆ ซึ่งเพนกวิน

มีวิธีการเคลื่อนที่บนบกที่เร็วกวาและใชไดผลดีกวาการเดิน นั่นคือ การไถลตัวไปตามทางลาดชันหรือ

พ้ืนที่ลื่นเปนน้ำแข็ง 

เพนกวินออกลูกเปนไข เมื่อเพนกวินตัวเมียออกลูกจะใหตัวผูกกไข สวนตัวเมียจะออกไปหา

อาหาร ซึ่งไดแก ปลา, ครัสเตเชียน หรือหมึก ลูกเพนกวินแรกเกิดจะมีขนสีเทา เมื่อโตข้ึนขนสีเทาจะ

คอย ๆ เปลี่ยนเปนสีดำที่ดานหลัง และขนสีขาวที่ดานหนาทอง เพนกวินจะมีพฤติกรรมการทำรังท่ีตาง

ออกไปตามแตละชนิด บางชนิดทำรังใกลทะเล แตบางชนิดทำรังในปามะเลาะ หรอืพื้นที่ในชุมชนของ

มนุษย เชน ใตถุนบาน หรือในสวนหลังบาน ก็มี เพนกวินทุกชนิดจะอาศัยอยูในบริเวณที่มีอากาศหนาว 



๑๕ 

 

ทำใหเพนกวินตองมีชั้นไขมันที่หนาเพ่ือชวยในการกักเก็บความรอนจากรางกาย และเปนอาหารในชวง

ที่คลาดแคลน ขนของเพนกวินมี ๒ ชั้น ชั้นในทำหนาที่เหมือนขนของนกทั่วไป สวนชั้นนอกจะมีไขมัน

เคลือบไว เพื่อปองกันน้ำ ความหนาวเย็น และลมหนาวจากภายนอก เพนกวินจะผลัดขนปละครั้ง ขน

ที่เกาและเสียหายจะหลุดออก และขนใหมจะขึ้นอยางรวดเร็ว 

เพนกวิน มีอายุขัยโดยเฉลี่ยประมาณ ๑๕ - ๒๐ ป แตบางชนิดก็อาจมีอายุที่ยาวกวานั้น ทุก

ชนิดจะอาศัยอยูรวมกันเปนฝูงใหญคลายนิคม ในบางครั้งอาจมีการรวมฝูงกันมากถึงจำนวนนับแสน

หรือลานตัว เพนกวินเปนนกที่บินไมได แตสามารถวายน้ำไดอยางคลองแคลวและรวดเร็วมาก ซึ่ง

เพนกวินจะตกเปนอาหารของสัตวลาเหยื่อขนาดใหญ เชน วาฬออรกา, แมวน้ำเสือดาว หรอื นก

จมูกหลอดยักษเปนตน 

เพนกวิน เปนนกที่แพรขยายพันธุในชวงฤดูใบไมรวง ซึ่งตรงกับปลายปของเวลาในซีกโลกใต 

ซึ่งเปนชวงเวลาที่อากาศยังอบอุนและยังหาอาหารกินได เพนกวินจะออกไขและฟกใหเปนตัวในชวงน้ี 

และจะเรงเลี้ยงดูลูกใหเติบโตอยางรวดเรว็เพื่อใหทันฤดูหนาว ซึ่งเปนฤดทูี่ทั้งพ้ืนดินและทะเลในซีกโลก

ทางใตเปนน้ำแข็งทั้งหมด และเปนฤดูกาลที่ยาวนานมาก เพนกวินบางชนิด อยางเพนกวินจักรพรรดิ 

(Aptenodytes forsteri) ซึ่งเปนเพนกวินชนิดที่ใหญที่สุด ในเพศผูอาจมีน้ำหนักตัวมากไดถึง ๔๐ 

กิโลกรัม ซึ่งเปนการเตรยีมตัวสำรองพลังงานอาหารไวเพ่ือรอรับกับฤดูหนาว 

นอกจากนี้แลว ยังมีขอมูลจากการบันทึกโดยนักสำรวจขั้วโลกใตชาวอังกฤษในป ค.ศ. ๑๘๑๐ 

ที่ศกึษาถึงพฤติกรรมเพนกวินที่อาเดลีแลนด พบวา มีพฤติกรรมทางเพศที่แปลกประหลาดมาก โดยมี

การพบการรักรวมเพศ, การขมขืน, การผสมพันธโุดยไมหวังการสืบพันธุ รวมถึงการผสมพันธุกับซาก

เพนกวินเพศเมียที่ตายไปนานแลวดวย 

เหตุที่เพนกวินไมสามารถบินได ปจจุบัน นักวิทยาศาสตรเชื่อวาเปนเพราะความสามารถที่ดีใน

การวายน้ำและดำน้ำ จึงทำใหปกของเพนกวินไมสามารถใชในการบินได เพราะการวายน้ำและดำน้ำ

ใชพลังงานท่ีนอยกวา ความสามารถในการบินก็คอย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ ทั้งนี้เปนผลมาจากการวิจัยจาก

นกทะเลชนิดอ่ืนท่ีมีสายพันธุใกลเคียงกับเพนกวินมากท่ีสุด เชน นกทะเลปากยาว 

 

 

 

 



๑๖ 

 

๑๒. วิวัฒนาการ 

 

ภาพที่ ๙ วิวัฒนาการ 

ที่มา https://penguindarling.wordpress.com เขาถึงเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

บรรพบุรุษของเพนกวิน เปนนกที่ปกไมสามารถบินได แตกลับวายน้ำไดคลองแคลวที่มีชื่อวา 

“ไวมานู” ท่ีมีชีวิตอยูในยุคพาลีโอซีน ประมาณ ๖๒ ลานปกอน ซึ่งฟอสซิลของไวมานู ปจจุบันพบไดท่ี

นิวซีแลนดไวมานูมีรูปรางที่เพรียวยาวแตกตางจากเพนกวินในปจจุบันมาก 

สำหรับเพนกวินในยุคปจจุบัน เปนนกที่ถือกำเนิดมานานกวา ๔๐ ลานปกอน จากการศึกษาไมโตคอน

เดรียและดีเอ็นเอพบวา เพนกวินสกุล Aptenodytes ซึ่งเปนเพนกวินชนิดท่ีใหญท่ีสุด เปนตนสายพันธุ

ของเพนกวินทั้งหมดในปจจุบัน กอนท่ีแตละสกุลหรือชนิดจะแยกสายวิวัฒนาการของตัวเองขึ้นมา 

 

ความสัมพันธกับมนุษย 

เพนกวินเปนนกที่มีความสัมพันธกับมนุษยในดานตาง ๆ มากมาย ในอดีตเปนนกที่มนุษยลา

เพื่อเอาเนื้อมาบริโภค แตในปจจุบันเปนสัตวท่ีเลี้ยงไวแสดงตามสวนสัตวหรือสถานแสดงพันธุสัตวน้ำ

ตาง ๆ ท่ัวโลก (โดยมากจะเปนเพนกวินฮัมโบลด) โดยสถานที่เลี้ยงเพนกวินท่ีมีจำนวนมากที่สุด คือ 

โตเกียวซีไลฟปารค ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

และถึงถูกอางอิงถึงในสัญลักษณหรือวัฒนธรรมรวมสมัยตาง ๆ เชน เปนสัญลักษณของลีนุกซ, เปนตัว

ละครฝายรายในการตูนชุด Batman ของดีซี คอมิคส ท่ีชื่อ Penguin ที่มีตนแบบมาจากเพนกวิน

จักรพรรดิ เปนตน 

 



๑๗ 

 

ชนิดหรือสายพนัธุของเพนกวิน 

 

 

ภาพที่ ๑๐ เพนกวินจักรพรรดิ 

ที่มา https://penguindarling.wordpress.com เขาถึงเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

๑๓. เพนกวินจักรพรรดิ (Emperor penguin) 

เปนเพนกวิน ที่มีขนาดใหญที่สุดในบรรดาเพนกวินดวยกัน มีความสูง ๑.๒ เมตร น้ำหนัก ๓๐ 

- ๔๐กิโลกรัม สามารถอยูในที่ที่มีอากาศหนาวจัดไดถึง - ๖๐ องศาเซลเซียส มีอายุไดสูงสุดคือ ๒๐ ป 

ในการวางไข แมเพนกวินจะเปนตัววางไข สวนตัวผจูะกกไขเปนเวลา ๙ สัปดาห ในพายุหิมะอันหนาว

เหน็บ พอเพนกวิน จะอยูรวมกันเปนกลมุและทำงานเปนทีมโดยการผลัดกันอยูนอกวงตานความหนาว 

สวนแมเพนกวิน จะไปหาอาหารมาใหลูกเพนกวิน ซึ่งลูกจะมีลักษณะขนปุกปุย ขนที่ตัวจะมีสีเทาและที่

หัวจะมีสีดำ 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

อิทธิพลทางทฤษฎีและปรัชญา 

 

 

ภาพท่ี ๑๑ ผลงานของ Plato ( เพลโต ) 

ที่มา https://www.mangozero.com เขาถึงเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

‘‘ความรัก’’ จากมุมของทางปรัชญามารวมเอาไวดวยกัน เพ่ือใหเราสามารถเขาใจความรักใน

หลากหลายนิยามมากขึ้นเพ่ือใหรถูึงความเปนความหมายของความรักอยางชัดเจน ในปรัชญากรีกมี

การแบงระดับของความรักออกเปน ๓ คำคือ 

Eros คือความรกัหรือความปรารถนา ความรักแบบ Eros จะเปนความรักทีม่ีความตองการในการ

ครอบครองสิ่งนั้น เชนอยากเปนความรักแบบคูรัก นอกจากนั้นแลว Eros จะมีความตองการทางเพศ

เขามาเก่ียวของดวย 

Philia ก็แปลไดวาความรักเชนกัน แตแตกตางกับคำวา Eros ตรงที่วาไมมีความตองการท่ีจะ

ครอบครองหรือความตองการทางเพศเขามาเก่ียวของ ถาเปนเปนระดับบุคคลคือเปนความรักแบบ

มิตรภาพ การเคารพในตัวบุคคล หรือ Philia ไมไดเปนแคความรักระหวางบุคคลกับบุคคลเทานั้น แต

เปนความรักที่เก่ียวของกับบางสิ่งบางอยางเชน ความรักในสถาบัน เปนตน 



๑๙ 

 

Agape คือความรักระดับสากลเปนสิ่งสูงสุดระดับสูงสุดทางศาสนา ความรักในระดับนี้จะเกิดขึ้นโดย

ไมมีเงื่อนไข ถาพูดยกตัวอยางใหเขาใจงายๆ ก็คือความรักนะหวางบุคคลกับพระเจา เปนตน 

รักแทเปนเพียงแคอุดมคติเทานั้นไมมีอยูจริง 

เนื่องจากเพลโตมีทัศนะเกี่ยวกับโลกและสิ่งท่ีตางๆ วาสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นมาไดเพราะมีแบบ (Form) 

และแบบเปนสิ่งที่สมบูรณ สิ่งที่ปรากฏข้ึนบนโลกเปนแคของที่ลอกเลียนแบบมาเทานั้น ไมใชสิ่ง

สมบูรณ เพราะฉะนั้นแลวความรักที่เกิดขึ้นบนโลกจึงเปนความรักที่ลอกเลียนมาจากความรักในอุดม

คติเทานั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



๒๐ 

 

อิทธิพลทางศิลปกรรม 

 

 

ภาพท่ี ๑๒ ผลงานของ กิตติพงษ สุริยทองช่ืน 

ที่มา http://www.thapra.lib.su.ac.th/ เขาถึงเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

แนวความคิด 

ความรัก ความอบอุน ความสุข เปนสิ่งที่มนุษยบนโลกนี้ปรารถนาจะไดรับเปนอยางยิ่ง ไมวา

ความรักจะเกิดขึ้นดวยสถานะเชนไร เรื่องราวของความทุกข ความสุข จะสลับสับเปลี่ยน หมุนเวียนเขา

มาในชีวิตอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ไมวาบุคคลนั้นจะเกิดจากตระกูลอันสูงสงหรือเกิดจากสามัญชน แต

สิ่งท่ีสำคัญก็คือทุกๆคนตางก็เกิดมาจากครรภของแมเชนเดียวกัน 

วิทยานิพนธนี้มีจุดประสงคสรางผลงานประติมากรรมเพ่ือศึกษาวิธีการสรางรูปทรงของ มนุษยที่สื่อถึง

ความรัก ความอบอุนในชีวิตโดยใชความผูกพันระหวางแมกับลูกเปนสัญลักษณ แสดงถึงความหมายใน

ใจของขาพเจาเกี่ยวกับสัจธรรมแหงชีวิตที่ไดรับความรัก ความเมตตา ความปรารถนาดีอยางมากเกิน

คำอธิบายจากแมผูใหกำเนิดแกขาพเจาและแมทุก ๆ คนบนโลกนี้ คงมีดวงจิตเฉกเชนเดียวกับแมของ

ขาพเจา 

 



๒๑ 

 

ภาพผลงาน 

 

 

ภาพท่ี ๑๓ ช่ือ : คืนหนาวอันอบอุน เทคนิค : ปลาสเตอร (Plaster) ขนาด : ๔๐ x ๘๐ x ๒๔ ซม. 

ที่มา http://www.thapra.lib.su.ac.th/ เขาถึงเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

 

ภาพท่ี ๑๔ ช่ือ : สายใยแหงชีวิต เทคนิค : ปลาสเตอร (Plaster) ขนาด : เทาคนจริง 

ที่มา http://www.thapra.lib.su.ac.th/ เขาถึงเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 



๒๒ 

 

 

ภาพท่ี ๑๕ ช่ือ : ความอบอุนแหงชีวิต เทคนิค : ปลาสเตอร (Plaster) ขนาด : เทาคนจริง 

ที่มา http://www.thapra.lib.su.ac.th/ เขาถึงเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

 

ภาพท่ี ๑๖ ชื่อ : ขุนเขาแหงความอบอุน เทคนิค : หลอสำริด ขนาด : ๔๕ x ๗๘ x ๓๐ ซม. 

ที่มา http://www.thapra.lib.su.ac.th/ เขาถึงเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

 

ภาพท่ี ๑๗ ช่ือ : หยอกลอ เทคนิค : หลอสำริด ขนาด : ๔๐ x ๓๐ x ๔๗ ซม. 

ที่มา http://www.thapra.lib.su.ac.th/ เขาถึงเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 



๒๓ 

 

 

ภาพท่ี ๑๘ ช่ือ : โอบอุม เทคนิค : ปลาสเตอร (Plaster) ขนาด : เทาคนจริง 

ที่มา http://www.thapra.lib.su.ac.th/ เขาถึงเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

“ความทรงจำทายสุดคือ เห็นตัวเองเปนเด็กเล็กๆ กำลังเลนเรือใบไมในกะละมังซักผาของแม  

สนุกสนานกับการกอบเอาฟองผงซกัฟอก จากกะละมังดวยอุงมือ แลวเปาฟองนั้นขึ้นสูทองฟา วิ่งไลจับ

ฟองที่แตกกระจายไปตามสายลม หัวเราะสนกุสนาน  ว่ิงไปมา อยูรอบๆตัวแม” 

 

 

ภาพท่ี ๑๙ ผลงานของ กิตติพงษ สุริยทองช่ืน 

ที่มา https://mgronline.com/ เขาถึงเม่ือ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 



๒๔ 

 

 

 

ภาพท่ี ๒๐ ผลงานของ กิตติพงษ สุริยทองช่ืน 

ที่มา https://mgronline.com/ เขาถึงเม่ือ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

แนวความคิด 

ความรัก ความอบอุน ความนุมนวลและความสุข เปนสิ่งที่มนุษยพึงตองการและไดรับกันเปน

อยางยิ่งจากครอบครัวของฉัน มีเรื่องราวท่ีตองผานความสุข ความทุกข ความลำบากและความอดทน 

ที่พัดผานเขามาในชีวิต ไมวาบุคคลนั้นจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจน แตเปนสิ่งที่รับความสำคัญคือได

ความรักและการดูแลจากพอ 

วิทยานิพนธนี้มีจุดประสงคสรางผลงานเก่ียวกับประติมากรรมเพ่ือการศึกษาวิธีการสรางรูปทรงของ

มนุษยที่สื่อถึงความรักและความอบอุนจากพอที่มีตอลูก เปนสัญลักษณที่แสดงออกถึงความคิดถึงเเละ

นึกถึงของขาพเจา ณ ขณะที่พอยังมีชีวิตอยูไดใกลชิดและดูแลใหความอบอุนแกขาพเจา จึงทำให

ขาพเจาไดสรางผลงานประติมากรรมเพื่อเปนสัญลักษณแหงความคิดถึงคิดถึงผูเปนพอเสมอมา 



๒๕ 

 

 

ภาพที่ ๒๑ ผลงานของ ลูกปลิว จนัทรพุดชา 

ที่มา http://www.thapra.lib.su.ac.th/ เขาถึงเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

แนวความคิด 

วิทยานิพนธฉบับนี้มีจุดประสงคที่จะนำเสนอผลงานประมิมากรรม จำนวน ๕ ชิ้นในเรื่อง 

ความผกูพันระหวางแมและฉัน มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับ วิถีชวีิต สภาพแวดลอมและการดำรงอยูดวย

ความรักความผูกพันระหวางแมและขาพเจาเมื่อคร้ังเยาววยั นำเสนอผานระบวนการสรางสรรคทาง

ประติมากรรม ซึ่งประกอบไปดวย ทัศนคติ แนวความคิด การสรางรูปทรง การแสดงออก ตลอดจนการ

แปรเปลี่ยนคลี่คลายอารมณความรูสกึและการแกไขปญหาในการสรางสรรค 

ศิลปนิพนธ เร่ืองความผูกพันของพอที่มีตอลูก เปนความนึกถึงและคิดถึงที่พอไดอยูดูแลฉันมาตลอดไม

วาฉันจะเจอเร่ืองทุกขใจ พอก็จะยงัอยูขางฉันเสมอและไดถายทอดผานกระบวนการสรางสรรค

ประติมากรรม โดยใชทัศนคติ แนวความคิด การสรางรูปทรง และการแสดงออกตลอดจนแปรเปล่ียน

คลี่คลายอารมณของความรูสกึและสรางสรรคผลงาน 

 

 



๒๖ 

 

ภาพผลงาน 

 

ภาพที่ ๒๒ ช่ือ  : สะอาด เทคนิค : หลอปลาสเตอร ขนาด : ๕๐ x ๙๕ x ๑๓๐ เซนตเิมตร 

ที่มา http://www.thapra.lib.su.ac.th/ เขาถึงเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

 

ภาพที่ ๒๓ ช่ือ : อาบน้ำ เทคนิค : หลอปูนปลาสเตอร ขนาด : ๓๔ x ๘๗ x ๘๕ เซนติเมตร 

ที่มา http://www.thapra.lib.su.ac.th/ เขาถึงเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 



๒๗ 

 

 

ภาพที่ ๒๔ ช่ือ : หลังฝนตก เทคนิค : หลอไฟเบอรกลาส ขนาด : ๕๗ x ๑๓๕ x ๒๑๐ เซนติเมตร 

ที่มา http://www.thapra.lib.su.ac.th/ เขาถึงเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

 

ภาพที่ ๒๕ ชื่อ : หนาว เทคนิค : หลอปูนปลาสเตอร ขนาด : ๕๐ x ๑๑๐ x ๑๐๐ เซนติเมตร 

ที่มา http://www.thapra.lib.su.ac.th/ เขาถึงเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

 

 

 



๒๘ 

 

บทที่ ๓ 

การบวนการสรางสรรค 

 

ในการสรางสรรคผลงานประติมากรรมชุด “ไออุนรักจากบิดา” การประมวลความคิดของ

การศึกษาคนควาตางๆท่ีไดรวบรวมมา ในเร่ืองความรักและความอบอุนของพอที่มีตอลูก ทางดาน

สิ่งแวดลอม สังคม ประสบการณสวนตัว และวัสดอุุปกรณหรือ เทคนิดในวิธีที่หลากหลาย และนำมา

สรางสรรคผลงานทางดานศิลปะ เพ่ือใหทราบถึงพัฒนาการและรูปแบบของงาน ท่ีมีความลงตัวมาก

ที่สุด 

คนควาและรวบรวมขอมูล 

๑.         การรวบรวมและกกำหนดความคิดที่เปนแรงบัลดาลใจจากประสบการตรงท่ีเกิดจาก

ความประทับใจระหวางพอที่มีตอลูก 

๒.    จากความรักที่แมมีใหกับลูกของสังคมรอบๆ ตัวในปจจุบันหนังสือเอกสารตำราวิชาการ

ตางๆ ที่ชวยสงเสรมิสนับสนุนการสรางสรรคใหบรรลุตามเปาหมาย 

๓.   การศึกษาทดลองปฏิบัติงานสรางสรรคดานเทคนิควิธีการสอดคลองและตรงตามแนวคิด

สรางสรรค 

๔.    ทำแบบรางออกแบบรูปทรงของผลงานโดยใหสะทอนและสื่อความหมายท่ีชัดเจนตาม

แนวคิดจากบทสรุป 

๕.        ดำเนินการสรางขยายงานจากแบบที่ทำไวและสรางรูปทรงผลงานขนาดเทาจริง 

๖.       เม่ือขยายผลงานเสร็จสมบูรณไดทำการวเคราะหประเมนิผลจากมุมมอง ทัศนคติจาก

ผูชมผลงาน 

 

 

 



๒๙ 

 

การบวนการคนหารูปแบบ 

 การพัฒนาแบบราง ๒ มิติ รวบรวมหาขอมูลตาง ๆ ท่ีตองการนำเสนอ จากนั้นนำขอมูลท่ีไดมา

ประมวลผลทางความคิด และคนหารูปแบบจากขอมูลที่มีอยูใหตอบสนองกับแนวความคิดของขาพเจา

มากที่สุด โดยใชปากกาและดินสอเขียนเปนลายเสนลงบนกระดาษคนหารูปทรงที่ลงที่สุด 

 

 
ภาพท่ี ๒๖ การพัฒนาแบบราง ๒ มิต ิ



๓๐ 

 

 

 
ภาพที่ ๒๗ การพฒันาแบบราง ๒ มติ ิ



๓๑ 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๒๘ การพัฒนาแบบราง ๒ มิต ิ

 

 



๓๒ 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๒๙ การพัฒนาแบบราง ๒ มิต ิ

 

 

 



๓๓ 

 

 
ภาพท่ี ๓๐ การพัฒนาแบบราง ๒ มิต ิ  



๓๔ 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ ๓๑ การพฒันาแบบราง ๒ มติ ิ  



๓๕ 

 

 

 

 
ภาพที่ ๓๒ การพฒันาแบบราง ๒ มติ ิ  



๓๖ 

 

 
ภาพที่ ๓๓ การพฒันาแบบราง ๒ มติ ิ



๓๗ 

 

 

 
ภาพท่ี ๓๔ การพัฒนาแบบราง ๒ มิต ิ



๓๘ 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๓๕ การพัฒนาแบบราง ๒ มิต ิ



๓๙ 

 

 
ภาพท่ี ๓๖ การพัฒนาแบบราง ๒ มิต ิ  



๔๐ 

 

 
ภาพที่ ๓๗ การพฒันาแบบราง ๒ มติ ิ



๔๑ 

 

 

 
ภาพที่ ๓๘ การพฒันาแบบราง ๒ มติ ิ  



๔๒ 

 

 การพัฒนาแบบราง ๓ มิติ เกิดจากการนำแบบราง ๒ มิติมาขยายยผานกระบวนการทาง

ความคดิ นำมาจำลองตนแบบท่ีสามารถมองเห็นไดรอบดานการหามุมมองและ 

 

 

 

ภาพท่ี ๓๙ การพัฒนาแบบราง ๓ มิต ิ



๔๓ 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔๐ การพัฒนาแบบราง ๓ มิต ิ

 



๔๔ 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๔๑ การพัฒนาแบบราง ๓ มิต ิ



๔๕ 

 

 

ภาพท่ี ๔๒ การพัฒนาแบบราง ๓ มิต ิ



๔๖ 

 

 

ภาพท่ี ๔๓ การพัฒนาแบบราง ๓ มิต ิ

 

การคนควาขอมูลในเรื่องที่เกี่ยวของกับหัวขอที่ไดรับ 

เมื่อไดรับหัวขอสนใจในการสรางสรรคผลงานไดแลว ขั้นตอนตอมาคือการนำขอมูลทุกองค

รวมท่ีเก่ียวของกับชิ้นงานมาสรุปเนื้อหา แนวความคิด ทั้งนี้เพ่ือเปนการคิดคนหารูปแบบโดยที่ใช

สภาพแวดลอมดังกลาวเปนสื่อกลางในการถายทอดความรูสึก 

 

การพัฒนาและคลี่คลายผลงาน 

การพัฒนาการของผลงานและการคลี่คลายเปนถึงชื่อมีความจำเปนตอการสรางสรรคงานศลี

ปะเพ่ือสรางรูปแบบของงานใหเกิดลักษณะเฉพาะ หรือบงบอกถึงความเปนรูปลักษณะ เเละมุงเนน

เอกลักษณของลักษณะงาน เพื่อสรางชิ้นงานในแตละชิ้นงานและนำมาปรบัปรุงเพ่ิมเติมใหสามารถตอ

ยอดชิ้นงานตอๆไป เพื่อใหเกิดเรื่องราวความสำคัญและเกิดความสมบูรณใหกับผลงานมีการพัฒนา

ทางดานเนื้อหาและการจัดวางองคประกอบใหดีมากยิ่งข้ึน 



๔๗ 

 

การพัฒนาการสรางสรรคผลงานกอนศิลปนพินธ 

ผลงานกอนศิลปนิพนธ ชิ้นที่ ๑ 

 

 

ภาพที่ ๔๔ ผลงานกอนศิลปนิพนธ ช้ินที่ ๑ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

ชื่อผลงาน บทเรียนท่ีล้ำคา 

ขนาด สูง ๖๐ x กวาง ๔๕ x ยาว ๔๕ ซม. 

เทคนิด เรซ่ันหลอกับสีสเปรย 

แนวความคิด พอหยิบกำลังอานหนังสือพิมพ ลกูข้ึนมานั่งตักพอรูสกึอบอุน ดูหนังสือพิมพแบบหนา

สนใจ ต้ังใจดูเร่ือยๆไดความรู มีหูฟงพอไดยินนอย ลูกชอบกอดตุกตาคือแมวน้ำเอามาไปดวยรูสึกนมุ

นิ่ม 

 



๔๘ 

 

ผลงานกอนศิลปนิพนธ ชิ้นที่ ๒ 

 

 

ภาพที่ ๔๕ ผลงานกอนศิลปนิพนธ ช้ินที่ ๒ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

ชื่อผลงาน วายน้ำ 

ขนาด สูง ๓๐ x กวาง ๕๐ x ยาว ๕๕ ซม. 

เทคนิค ปูนปลาสเตอรกบัสีอะคิริก 

แนวความคิด พอจะเปนคนที่อยขูางๆลูกเสมอคอยดูและปกปองเราจากลูกคล่ืนที่ซดัมาอยางรุนแรง 

แมกระทั้งลูกจะรูสกึสนุกและสดชื่นกับการเลนน้ำก็ตามเเตในสายตาพอคือความหวยใยท่ีดีเสมอ 

 

 

 



๔๙ 

 

ผลงานกอนศิลปนิพนธ ชิ้นที่ ๓ 

 

 

ภาพที่ ๔๖ ผลงานกอนศิลปนิพนธ ช้ินที่ ๓ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

ชื่อผลงาน ถ้ำ 

ขนาด  สูง  ๖๐ x กวาง ๔๐ x ยาว ๔๕ ซม. 

เทคนิค ปนดิน ถอดพิมพ หลอปูนปลาสเตอร 

แนวความคิด พอคือถ้ำท่ีคอยโอบกอดเรา หินงอกหินยอยเปรียบเสมือนความดูเเลเอาใจใสของพอท่ี

เปนหวงเรา ถำ้ที่เเข็งแรงเเข็งแกรงดูคลายกับการปกปองเราไมใหพบเจอส่ิงอันตรายเปนภาพ

ประติมากรรมธรรมชาติ ลูกอยูในออมกอดของพอที่เเสนอบอนุ 

 

 



๕๐ 

 

ผลงานศิลปนิพนธ ชิ้นที่ ๑ 

 

 

ภาพที่ ๔๗ ผลงานศิลปนพินธ ช้ินที่ ๑ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปะนิพนธ 

 

 

 

ชื่อผลงาน หมอน 

ขนาด สงู ๔๐ x กวาง ๕๐ x ยาว ๖๐ ซม. 

เทคนิค ปนดิน ถอดพิมพ หลอปูนปลาสเตอร 

แนวความคิด  ตอนเด็กฉันชอบซนเสมอ พอจะคอยเปนหวงฉันเสมอ แอบมองฉนัอยหูาง ๆ พอนอน

ขางฉันเสมอ ฉันชอบเผลอไปกอดพอ พอเหมือนตุกตาที่เเสนอบอุน พอเปนที่ยิ้มเกงและเปนคน

อารมณดี  รูสกึคิดถึงพอที่จากไปเพราะไมมีตุกตาใหกอดอีกเเลว พอเปรียบเทียบตุกตาและหมอนที่ทำ

ใหรูสกึนุมนิ่มและอบอุนที่สุด 

 

 



๕๑ 

 

ผลงานศิลปนิพนธ ชิ้นที่ ๒ 

 

 

ภาพที่ ๔๘ ผลงานศิลปนพินธ ช้ินที่ ๒ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปะนิพนธ 

 

 

ชื่อผลงาน โซฟา 

ขนาด สูง ๕๐ x กวาง ๔๐ x ยาว ๖๐ ซม. 

เทคนิค ปนดิน ถอดพิมพ หลอปูนปลาสเตอร 

แนวความคิด พอเปรียบเทียบโซฟาที่คอยในความอบอนุ ความสบายอกสบายใจ เวลาท่ีฉันออนแอ

หรือเหนื่อยลา พอจะเปนคนที่รบัฟง ทกุๆปญหาของฉัน เพื่อใหฉันไดระบายออกไปและพอก็ใหความ

ผอนคลายมาสูฉัน 

 

 

 



๕๒ 

 

อุปกรณในการสรางผลงาน 

วัสดุอุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการสรางสรรคงาน 

๑. สิ่ว                                    ๒. เกียง 

๓. คีมดัดเหล็กขนาดเล็ก                ๔. คมีตัดเหล็ก 

๕. คอน                                  ๖. ตะปู 

๗. ลวด                                   ๘. ฐานไมอัด 

๙. ไมบัสซา                              ๑๐. เครื่องมือไมปน 

๑๑. ดินเหนียว                          ๑๒. ปูนปลาสเตอร (ตรามือสีน้ำเงนิ) 

๑๓. สผีง                                 ๑๔. ใยเสน 

๑๕. แปรง                               ๑๖. แผนใสก้ันพิมพ 

๑๗. สบู                                  ๑๘. ขัดกระดาษทราย 

๑๙. ถุงมือผา                             ๒๐. ถุงมือยาง 

๒๑. หนากากอนามัย                    ๒๒. ขวดฉีดน้ำ 

๒๓. ผาคลุมดิน                          ๒๔. ถุงพลาสติกคลุมดิน 

๒๕. ถังน้ำ                               ๒๖. มีคคัดเตอร 

๒๗ .แปนรองปน                        ๒๘. ตลับเมตร 

๒๙. เหล็กขอออย                       ๓๐. ไขควง 

๓๑. เครื่องมอืปนปูน                    ๓๒. น้ำยาความสะอาด  

๓๓. ขันน้ำ       



๕๓ 

 

สิ่ว 

 

 
 

เกียง 

 

 

คีมดัดเหล็กขนาดเล็ก        

 

คีมตัดเหล็ก 

 

คอน

 

ตะปู 

ลวด 

 

ฐานไมอัด 

 

ไมบัสซา 

เครื่องมือไมปน 

 

 
 

ดินเหนียว 

 

 

ปูนปลาสเตอร (ตรามือสีน้ำ

เงิน)  

 

 
ภาพที่ ๔๙ วัสดุและอุปกรณในการสรางสรรคผลงานประติมากรรม 



๕๔ 

 

สีผง 

 

ใยเสน 

 

แปรง 

แผนใสกั้นพิมพ 

 

สบู 

 

ขัดกระดาษทราย 

 

ถุงมือผา 

 

ถุงมือยาง 

 

หนากากอนามัย 

 
 

ขวดฉีดน้ำ 

 

ผาคลุมดิน 

 

ถุงพลาสติกคลุมดิน 

 
 

ถังน้ำ 

 

มีคคัดเตอร 

 

แปนรองปน 

 

 

ภาพท่ี ๕๐ วัสดุและอุปกรณในการสรางสรรคผลงานประติมากรรม 

 



๕๕ 

 

 

ตลับเมตร 

 

 

 

เหล็กขอออย 

 

 

ไขควง 

 
เครื่องมือปนปูน 

 

 
 

น้ำยาความสะอาด 

 

 

ขันน้ำ 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๕๑ วัสดุและอุปกรณในการสรางสรรคผลงานประติมากรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 

 

ข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๕๒ แบบจำลอง ๒ มิติ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

 
ภาพท่ี ๕๓ แบบจำลอง ๓ มิติ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 



๕๗ 

 

 
ภาพท่ี ๕๔ ข้ันตอนการข้ึนโครงสราง 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

 
ภาพท่ี ๕๕ ขั้นตอนการปนดินเหนียว 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 



๕๘ 

 

 
ภาพที่ ๕๖ แผนใสกั้นพิมพ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

 
ภาพที่ ๕๗ การทำผิวพิมพช้ันแรก 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 



๕๙ 

 

 
ภาพท่ี ๕๘ การทำความหนาพิมพชั้นที่ ๒ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

 
ภาพท่ี ๕๙ ทำความหนาของพิมพชิ้นที่ ๒ เสร็จแลว 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 



๖๐ 

 

 

 
 

ภาพที่ ๖๐ แกะพิมพของจากดินตนแบบ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปะนิพนธ 

 

 
ภาพที่ ๖๑ แกะพิมพปูนปลาสเตอรออกจากตนแบบดินเหนียว 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 



๖๑ 

 

 
ภาพท่ี ๖๒ ทำพิมพเสรจ็แลว 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

 
ภาพท่ี ๖๓ ทำพิมพทาน้ำยากั้นพิมพลงแมพิมพปูนปลาสเตอร 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 



๖๒ 

 

 
ภาพท่ี ๖๔ การหลอการทำพิมพผิวชั้นแรก 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปะนิพนธ 

 

 
ภาพท่ี ๖๕ การหลอการทำพิมพผวิช้ัน ๒ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 



๖๓ 

 

 
ภาพที่ ๖๖ การประกบพิมพที่หลอเสร็จแลว 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

 

 

 
ภาพท่ี ๖๗ ช้ินงานทำที่ทุบพิมพเสร็จแลว 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปะนิพนธ 

 



๖๔ 

 

 
ภาพท่ี ๖๘ การขัดแตงไลกระดาษทราย เบอร ๘๐, ๑๕๐, ๒๒๐, ๓๖๐, ๑๐๐๐ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

 

 
ภาพท่ี ๖๙ ตัดดินเปน ๔ ช้ิน 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 



๖๕ 

 

 
ภาพที่ ๗๐ แผนใสกั้นพิมพ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

 
ภาพที่ ๗๑ การหลอการทำพิมพผวิชั้นแรก แลวการทำความหนาพิมพชั้นที่ ๒ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 



๖๖ 

 

 
ภาพที่ ๗๒ การแกะพิมพออกพิมพตนแบบ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปะนิพนธ 

 

 
ภาพท่ี ๗๓ การประกบพิมพหลอ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 



๖๗ 

 

 
ภาพที่ ๗๔ ทาน้ำยาจานลงไปในพิมพปูนปลาสเตอร 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

 
ภาพที่ ๗๕  ทำความหนาของการหลอชั้นที่ ๒ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 



๖๘ 

 

 
ภาพที่ ๗๖ การประกบพิมพที่หลอเสร็จแลว 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

 
 

ภาพที่ ๗๗ ตัดเหล็ก ลวดดัดมัด 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 



๖๙ 

 

 

 
ภาพที่ ๗๘ ตอส่ีขาท่ีทำพิมพแลว 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 
 
 

 
ภาพที่ ๗๙ การขัดแตงไลกระดาษทราย เบอร ๘๐, ๑๕๐, ๒๒๐, ๓๖๐, ๑๐๐๐ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปะนิพนธ 

 
 
 



๗๐ 

 

ผลงานสำเร็จศิลปนพินธ ช้ินท่ี ๑ 

 
 
 

 
ด้านหน้า                                               ด้านบน 

 

 
     ด้านข้าง                                            ด้านมุม ๔๕ ขวา 

 
 

ภาพที่ ๘๐ ผลงานสำเร็จศลิปนิพนธ ชิ้นที่ ๑ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 
 
 



๗๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๘๑ ผลงานสำเร็จศิลปนิพนธ ช้ินที่ ๑ ( มุม ๔๕ องศา ดานซาย ) 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

ชื่อผลงาน หมอน 

ขนาด สูง ๔๐ x กวาง ๕๐ x ยาว ๖๐ ซม. 

เทคนิค ปนดิน ถอดพิมพ หลอปูนปลาสเตอร 

แนวความคิด  ตอนเด็กฉันชอบซนเสมอ พอจะคอยเปนหวงฉันเสมอ แอบมองฉนัอยหูาง ๆ พอนอน

ขางฉันเสมอ ฉันชอบเผลอไปกอดพอ พอเหมือนตุกตาที่เเสนอบอุน พอเปนที่ยิ้มเกงและเปนคน

อารมณดี  รูสกึคิดถึงพอที่จากไปเพราะไมมีตุกตาใหกอดอีกเเลว พอเปรียบเทียบตุกตาและหมอนที่ทำ

ใหรูสกึนุมนิ่มและอบอุนที่สุด 

 

 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 
ผลงานสำเร็จศิลปนิพนธ ช้ินท่ี ๒ 

 
 

 
ด้านหลัง                                              ด้านบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านมุม ๔๕                                            ด้านขา้งซ้าย 

 
ภาพที่ ๘๒ ผลงานสำเร็จศลิปนิพนธ ชิ้นที่ ๒ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 
 
 
 
 



๗๓ 

 

 

 
ภาพที ่๘๓ ผลงานสำเร็จศิลปนิพนธ ช้ินที่ ๒ ( มุมดานหนา ) 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 
 

ผลงานช่ือ โฟซา 

ขนาด สงู ๕๐ x กวาง ๔๐ x ยาว ๖๐ ซม. 

เทคนิค ปนดิน ถอดพิมพ หลอปูนปลาสเตอร 

แนวความคิด พอเปรียบเทียบโซฟาที่คอยในความอบอนุ ความสบายอกสบายใจ เวลาที่ฉนัออนเเอ

หรือเหนื่อยลา พอจะเปนคนที่รบัฟง ทุกๆปญหาของฉัน เพื่อใหฉันไดระบายออกไปเเละพอก็ใหความ

ผอนคลายมาสูฉัน 

 

 

 

 

 



๗๔ 

 

บทที่ ๔ 

การวิเคราะหผลงานสรางสรรค 

 

การวิเคราะหผลงานศิลปะน้ันเปรียบเสมือนการศึกษาในเรื่องขององคประกอบศิลปะของ

ผลงาน เพ่ือใหเกิดการถายทอดสามารถที่จะเขาใจและเขาถึงในผลงานศิลปะมากยิ่งขึ้น โดยการ

วเิคราะหตีความนั้น ตองอาศัยความรเูก่ียวกับเรื่องทัศนธาตเุขามาชวยมีสวนรวมและในงาน

ประติมากรรมของขาพเจาประกอบไปดวย มวล รูปทรง ปริมาตร พื้นผิว ความกลมกลืน เสน  พืน้

บริเวณ และรูปเเบบเปนจุดเดนท่ีสามารถส่ือความหมายออกมาไดอยางชัดเจน 

 

การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

 

ภาพที่ ๘๔ ตัวอยางวิเคราะหผลงานศิลปนพินธ ชิ้นที่ ๒ 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

 

 

 



๗๕ 

 

 

การพัฒนาและคลี่คลายผลงาน 

๑.๑ แนวความคิด 

ขาพเจาไดมีความรูสึกคิดถึง ความรูสึกที่เกิดกับคุณพอประกอบไปดวยกับความอบอุน จึงเกิด

เปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานท่ีจะสื่อออกมาใหเห็นถึง แนวความคิดที่เก่ียวของทาง

สัมพันธภาพการอิงอาศัย พอเปรยีบเทียบโซฟาที่คอยในความอบอุน ความสบายอกสบายใจ เวลาที่ฉัน

ออนเเอหรือเมื่อเหนื่อยลา พอจะเปนคนที่รับฟง ทุกๆปญหาของฉัน เพ่ือใหฉันไดระบายออกไปเเละ

พอก็ใหความผอนคลายมาสฉูัน 

๑.๒ รูปแบบการแสดงออก 

ขาพเจาไดเลือกรูปแบบของถึงความอบอุนของพอที่มีตอลูกเพ่ือทำใหเห็นถึงความอบอุน 

ความนิ่มนวล  ความบริสุทธิ์ ของพอที่มีตอลูก ในซอนตัวเพ่ือใหเขากับ แนวความคิดขาพเจา  

๑.๓ เทคนิค 

วิธีการ ขาพเจาใชเทคนิคปนดิน ถอดพิมพ และหลอปูนปลาสเตอร   

๑.๔ ปญหาและแนวทางแกไข 

ขาพเจาเจอปญหาในการประกอบของพื้นผิวท่ีไมเรียบเนียนเพราะไมมีอุปกรณที่เพียงพอ 

เนื่องดวยสถานกาณโควิด-๑๙ จึงทำใหไมสามารถไปยืมอุปกรณได และระยะยาวไมเพียงพอ 

 

วิเคราะหงานศิลปกรรม 

ในขั้นตอนกระบวนการสรางสรรคท้ังหมดเม่ือเราไดบรรลุถึงตัวผลงานแลวก็ยังไมสำเร็จทุก 

ขั้นตอนกระบวนการสรางสรรคไดเมื่อเราสรางสรรคผลงานขึ้นมาแลวสิ่งที่ควรทำคือการวิเคราะห 

ผลงานท่ีเราสรางสรรคขึ้นมาเพ่ือเช็คองคประกอบวาเปนอยางท่ีตองการหรือไมหรือตรวจทานความ

บกพรองและความผิดพลาดในชิ้นผลงานที่ผิดพลาดเพื่อไปสูแนวทางแกปญหาดังนั้นในข้ันตอน

กระบวนการ สรางสรรคขาพเจาก็ไดวิเคราะหหลักองคประกอบของงานไดดังนี้  

 

 



๗๖ 

 

รูปทรง (Form) 

ทัศนศิลปถูกออกสรางขึ้นดวยการผสานกันอยางของทัศนธาตุ ซึ่งไดแก วัสดุ ปรมิาตร มวล 

กลมกลืน เปนการกอใหเกิดรูปทรงที่สามารถตอบสนองถึงความรูสึกในแนวคิดของพอที่มีตอลูก ซึ่ง

เปนการปนดิน ถอดพิมพ และหลอปูนปลาสเตอร   

เสน (Line)  

ทัศนธาตุเบื้องตนที่สำคัญ สามารถบอกถึงอารมณความรูสึกไดเปนอยางดี ลักษณะบอกถึง

ความรูสึกความอบอุน ความกลมกลืน เปนหนึ่งเดียว มีสวนเสนโคงใหรสูึกถึงความออนโยน ออนไหว

และมีความเชื่อมโยงเก่ียวกับรูปทรงหลักและรูปทรงรองใหเขากัน 

พื้นวาง (spaee) 

ที่วางที่หมุนเวียนภายในงานประติมากรรมของขาพเจานั้นไดถูกกำหนดโดยปริมาตรใหมี

รูปทรงท่ีเกิดขึ้น จนกลายเปนรูปทรงที่ทำใหมีปฎิกิริยาตอพื้นที่วางภายในของรอบนอก ที่เชื่อมตอกับ

รูปทรงท่ีเกิดขึ้นจากการทำใหมีท่ี วางเกิดขึ้น มีทั้งชวีาที่มีลักษณะทับซอนเเละการตอกันของเสนจึง

เกิดพื้นที่วางเล็กนอย แตจะมีพื้นที่วางภายนอกเขามาชวยทำใหผลงานดูเดนและนาสนใจมากขึ้น 

พื้นผวิ (SurFace)  

คือ ลักษณะของบริเวณพื้นผิวมีความเรียบของสวนตางๆ ท่ีเมื่อสัมผัสแลวสามารถรับรูได วามี

ลักษณะ อยางไรในชิ้นงานของขาพเจาสรางรูปแบบของพื้นผิวที่เรยีบ แสดงใหเห็นถึงความอบอุน 

สี (Color) 

สีของปนดิน   เปนสีขาว ที่แสดงถึงความ ความบริสุทธ์ิ ออนนุม ความอบอุน นมุมวล 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 

 

วิเคราะหรูปทรง  

 

 

 

ดานขางขวา                                         ดานหลัง 

 

           

 

 

 

 

ดานขางซาย                              ดานมุน ๔๕ ขวา                           

 

ภาพท่ี ๘๕ ผลงาน 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 



๗๘ 

 

 

 

ภาพท่ี ๘๖ ผลงาน 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

สรางสรรค รูปทรงใหมขึ้นมาโดยเปนรูปทรงอิสระ ซึ่งเปนรูปทรงบอกถึงสัญลักษณความ

อบอุนของพอที่มีตอลูก มีรูปทรงโซฟาเปนลักษณะที่บงบอกถึงความผอนคลาย ใหรสูึกถึงสบายอก

สบายใจ ดวยเหตุนี้จึงนำเปนรูปทรงการปนดินแสดงใหเห็นถึงความกลมเกลียวของรูปทรงหลักและ

รูปทรงรอง   

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 

 

วิเคราะหเสน   

 

 

 

ดานขางขวา                                      ดานหลัง 

 

ดานขางซาย                                   ดานมุม ๔๕ 

 

ภาพท่ี ๘๗ ผลงาน 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

 



๘๐ 

 

เสนรอบรูป หรือเสน Out line ท่ีปรากฏรอบนอกและรองในของรูปทรง โดยปรากฏ เดนชัด 

บอกขอบเขตพื้นที่บริเวณของชิ้นงาน ในสวนตางๆ ที่ ปรากฏในชิ้นงาน เพื่อจะทำผลงานไดเดน

ชัดเจน โดยเสน Out line ของผลงานชิ้นนี้ใหความรูสึกถึงบุคคลของตัวชิ้นงานที่มีการเชื่อม

ประสานกันท้ังรูปทรงสองรูปทรง แตรูปแบบทิศทางของเสนโคงที่แสดงออกถึงความกลมกลืนและ

แสดงถึงความอบอุนเชื่อมโยงกัน จนทำใหเกิดสัมพันธภาพการระหวางสองรูปทรง  

เสนที่แสดงใหเห็นถึงเคลื่อนไหวการเปนทิศทางของรูปทรงที่ท่ีเชื่อมตอกันโดยลักษณะ ของ

เสนที่เปนเสนโคงนอยๆ ทำรูปทรงมีการเคลื่อนไหวและเชื่อมโยงกันของรูปทรงท้ังสองรูปทรงท่ี แสดง

ถึงสัมพันธภาพระหวารูปทรง แตทิศทางของเสนที่เคลื่อนไหวถูกกำหนดในขอเขตของรูปทรง ของ

ผลงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 

 

วิเคราะหพื้นที่วาง 

 

 

ภาพท่ี ๘๘ ผลงาน 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

ที่วางภายนอกของตัวผลงานของขาพเจานั้น ถูกกำหนดดวยเสนรอบนอกของผลงานใหเปน

รูปรางขึ้นมา แตรูปรางของที่วางที่เกิดขึ้นนั้น มีความสัมพันธกัน และทำใหรูปทรงของผลงานของ

ขาพเจา มีการขับเนนเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงกันของรูปทรงท้ังสองและของรูปทรงท่ีสัมพันธกันใหดู

เดนขึ้น ทำใหรูปทรงของขาพเจามีผลงานที่เดนข้ึนมา 

 

ที่วางภายในพ้ืนที่วางท่ีซบัซอนภายในที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของพื้นที่วางมีความ

ซับซอนภายในและขับเนนในเรื่องของเสนที่มีความเชื่อมตอกันไดอยางเดนชัดขึ้น จะใหเกิดความรูสกึ

ในการเคลื่อนไหวของงานและเเสดงใหเห็นถึงการทำสัมพันธภาพภายในของรูปทรง ซึ่งทำใหเกิด

รูปทรงท่ีมีความสัมพันธกันมากขึ้น 

 

 

 



๘๒ 

 

วิเคราะหพ้ืนผิว  

 

 

ภาพที ่๘๙ ผลงาน 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

พื้นผิวของดินนำมาแสดงของรูปทรงมีความเรียบเนียนเพ่ือแสดงใหเห็นสดชื่นและสดใส ถึง

ความอบอุนของพอที่มีตอลูก แสดงความรสึูกที่ดรีะหวางพอกับลูกออกมาไดอยางเรียบนวล 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๓ 

 

วิเคราะหสี  

 

 

ภาพที ่๙๐ ผลงาน 

ที่มา ภาพถายโดยผสูรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

สขีองปนดิน   เปนสีขาว ที่แสดงถึงความ ความบริสุทธิ์ ออนนุม ความอบอนุ นมุมวล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 

 

บทที่ ๕ 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

      กลาวไดวาการสรางผลงานศิลปะนิพนธนี้ เปนการถายทอดแนวความคิด อารมณ และความรูสึก

ภายในจิตใจ ผานเรื่องราวตาง ๆ ออกมาในรูปแบบงานประติมากรรม และตองมีความสอดคลองกับ

แนวความคิด ถือเปนเรื่องที่มีความยาก เพ่ือตองสรางใหเกิดเรื่องราวที่สื่องานออกมาในรูปแบบงาน

ประติมากรรม ขาพเจาไดพบกับปญหาและอุปสรรคในการทำงาน และไดรวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับ

ปญหาท่ีเกิดขึ้นและนำแนวทางการแกปญหา รวมถึงสรุปเกี่ยวกับผลงานมาไวในสวนนี้ 

๑. ปญหา แนวทางแกไข 

๑.๑  ปญหาดานแนวความคิด 

แนวความคิด ในเรื่องมโนคติที่วาเปนพอเปนบิดาที่ใหความอบอุนของขาพเจา นับจากตั้งแต

เราลืมตาขึ้นมาดูโลก ไมใชมีเพียงแคแมเทานั้นที่เอาใจใสเรา แตยังเปนอีกบุคคลหนึ่งท่ีคอยประคบประ

หงมเรามาตั้งแตออนแตออก เปนผูที่รักและเอาใจใสเรามาตั้งแตเลก็ตนโตไมแพกัน นัน่ก็คือ "พอ” จึง

ตองการถายทอดมโนคตินั้นใหเปนงานประติมากรรมที่แสดงออกถึงความรูสึก “ความอบอุนของพอที่

มีตอลูก” โดยแนวความคิดนี้ยังสื่อถึงความอบอุนไมไดเพียงพอจากงานประติมากรรม จึงอาศัยความ

กลมกลืนและความใกลชิดใหมากยิ่งข้ึน 

แนวทางการแกปญหาดานแนวความคิด 

ศึกษาหลักปรชัญามโนคติของเพลโตใหมีคสามลึกซึ้งมากข้ึน และสามารถนำหลักปรัชญามา

ตีความหมายใหแตกฉาน และเพิ่มเติมในการเปลี่ยนองคประกอบใหดูมีความอบอุนมากขึ้น เพื่อให

ผลงานประติมากรรม มีมโนคติท่ีแสดงออกถึงความรูสึกที่มากขึ้น 

๑.๒  ปญหาดานรูปแบบ 

การสรางงานประติมากรรมจำเปนอยางยิ่งที่เราตองทำใหรูปแบบก่ึงนามธรรมและแนวคิดมี

ความสัมพันธ ไปในทิศทางเดียวกัน ขาพเจาเกิดปญหาในเรื่องขนาดที่คอนขางใหญจนเกินไป 

 

 

 



๘๕ 

 

แนวทางการแกไขปญหาดานรูปแบบ 

แนวการแกไขปญหามีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ เพ่ือใหงานประติมากรรมออกมาได

เหมาะสมและสมบูรณท่ีสุด 

๑.๓  ปญหาดานเทคนิค   

ในการสรางพื้นผิวยังไมเรียบเนียนพอสมควร เนื่องจากอุปกรณไมเพียงพอและระยะในการ

ปฏิบัติงานคอนขางนอย 

แนวทางการแกไขปญหาดานเทคนิค 

ควรใช สไป บุงทองปลิง เพ่ือชวยใหผิวที่เรียบนวล และควรใหปูนแหงสนิทกอนถึงจะลงมือ

ปฏิบัต ิ

๑.๔  ปญหาดานการแสดงออก 

การสรางงานประติมากรรมจำเปนอยางยิ่งที่เราตองทำใหรูปแบบ และแนวคิดมีความสัมพันธ 

ไปในทิศทางเดียวกัน ขาพเจาเกิดปญหาในเรื่องของความแข็งแรง และคงทน ซึ่งเม่ือระยะเวลาผานไป

จะองคประกอบจะเกิดความเสื่อมสภาพ 

แนวทางการแกไขปญหาดานการแสดงออก 

แนวการแกไขปญหามีการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ เพ่ือใหงานสามารถยึดติดกันได ไมให

เกิดการเสื่อมสภาพของผลงานประติมากรรม ในเรื่องของระยะเวลาของานประติมากรรม 

๑.๕  ปญหาดานการส่ิงแวดลอม 

มีปญหาในเรื่องของผูจัดทำเปนนิสิตท่ีมีความบกพรองทางการไดยินและการสื่อสาร ในชวง

การศึกษา มีการเรียน On-Line จึงทำใหผจูัดทำไมสามารถสื่อสารหรือเรียนไดประสบความสำเร็จ ไม

สามารถเรยีบเรยีงคำในการสรางหนังสอืศิลปนิพนธและเรื่องของพื้นท่ี และคอนขางมีความคับแคบ 

อยูในสถานที่ปด ไมมีอากาศถายเท มีฝนุมลพิษมากทำใหสามารถสงผลเสียตอสุขภาพในชวงที่ทำงาน

ได และในชวงที่ทำงานประติมากรรม มีการโยกยายที่พักอาศัย จึงทำใหงานเกิดความเสียหาย และ

เสียเวลาในการกลับมาทำงานใหมอีกครั้ง ซึ่งขาพเจามีโรคประจำตัวเปนภูมิแพ จึงทำใหรางกาย

ออนแอในชวงของการทำงานบางครั้งการทำงานจึงออกมาไมประสบความสำเร็จอยางที่ตั้งใจ

พอสมควร  



๘๖ 

 

แนวทางการแกไขปญหาดานการสิ่งแวดลอม 

จัดหาบุคคลเพ่ือชวยในเรื่องการเรียบเรยีงสรางหนังสอืศิลปะนิพนธและวางแผนการสราง

ชิ้นงานใหทันหรือมีเวลามากพอที่จะสรางหนังสือศิลปะนิพนธเพิ่มข้ึน ปรับเปลี่ยนสถานที่ในการ

ทำงานใหมีที่โลง มีอากาศเทพอสมควร และใชพื้นที่สามารถมองระยะไกลไดในการมองผลงานได  

ปรับการทำงานและปรับการเขานอน มุงเรื่องการพักผอนใหเพียงพอ สวนการแกไขปญหาในดานเศษ

ฝุนโดยใชหนากากอนามัยปดในขณะทำงาน 

๑.๖  ปญหาดานเงื่อนไขอื่นๆ 

มีปญหาดานทุนทรัพย ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณจึงทำใหการสรางสรรคผลงานตองมีการการ

วางแผนอยางจำกัด หากใชอุปกรณท่ีเกินงบประมาณก็อาจจะไมสามารถทำงานไดอยางประสบ

ความสำเร็จ 

แนวทางการแกไขปญหาดานเงื่อนไขอื่น ๆ 

หารายไดจากงานพิเศษเเละหาอุปกรณภายในบานที่มีนำมาใชในการทำงาน เพื่อลดคาใชจาย

ในการทำงาน 

สรุป  

จากที่ขาพเจาไดศึกษาวิชาประติมากรรม ๔ ป ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร วิทยาลัยเพาะชางนั้นทำใหขาพเจาสามารถนำเสนอผลงานไดออกมาในหลาย

รูปแบบดังท่ีไดกลาวมา อีกท้ังการนำเสนอผลงานในดานของการคิดสรางสรรครูปทรงประติมากรรมท่ี

แสดงถึงเน้ือหาในเรื่องของแนวคิดที่ไดจินตนาการโดยการใชอารมณและความรูสึกเปนสื่อในการ

ถายทอดออกมาผานผลงานในแตละสวนมีความแตกตางตามลักษณะของผลงานตามที่ขาพเจา

ตองการสื่อดวยเทคนิควิธีการและวัสดุที่สื่อแสดงใหเห็นถึงรูปทรงประติมากรรมตามเนื้อหาตาม

แนวคิดไดอยางสมบูรณครบถวน 

เนื้อหาสาระทั้งหมดของการสรางสรรคผลงานของศิลปนิพนธชุดนี ้

แสดงใหเห็นถึงการศึกษาคนควาและหาขอสรุปอันเปนแนวคิด ในการแสดงออกทางผลงาน

ดานศิลปะของขาพเจาอีก ทั้งยังใหแงคิดและแนวคิดในมุมมองใหมๆ ในการสรางสรรคผลงานศิลปะ

ของขาพเจาในระยะเวลาตอไปผลงานการศึกษาการคนควา เพื่อนำมาสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

ทั้งนี้ไดเปนการถายทอดเรื่องราวจากประสบการณตรงที่ไดรับการผสมผสานกับจินตนาการในการ



๘๗ 

 

สรางสรรค โดยศึกษาและปฏิบัติงานชุดนี้ ขาพเจามีแนวคิดที่วา ขาพเจามีความนึกถึงและคิดถึง ถึง

ความอบอุนที่พอมีตอลูก รูสึกถึงความสบายอกสบายใจ ในขณะที่อยูรวมกัน เพราะพอใหความรูสึก

ผอนคลาย ไมเครียด พอฉันเปนคนที่อารมณดี ตอใหฉันจะเจอเรื่องที่โชคราย เพียงใดฉันกลับไปจะเปน

ความรูสึกที่โชคดีเสมอ และพอจะอยูขางๆฉันในทุกเมื่อ ที่ฉันไมสบายใจหรือทอเเทใจเสมอ เพราะนั่น

คือกำลังใจที่ดีของฉัน เพราะเหตุน้ีจึงเกิดความสัมพันธภาพระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่เปนรูปทรงที่ฉัน

สรางขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 
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ประวัติผูศกึษา 

 

ชื่อ                                   นางสาว ผาณิตา แซอ้ึง 

ภูมิสำเนาเดิม                       ๑๓๕/๙ ซอย เพชรเกษม ๑๑๐  หนองคางพลู 

                                         เขตหนองแขม  กทม. ๑๐๑๖๐ 

วัน เกิด ป                           ๑๐ มีนาคม ๒๕๔๑ 

การศกึษา               

    - ระดับมประถมศึกษาที่        โรงเรียนราชวินติ 

    - ระดับมัธยมตนศึกษาที่        โรงเรียนราชวินิต มัธยม 

    - ระดับมัธยมปลายศึกษาที่     วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา 

    - ปจจุบันศึกษาอยูที่             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาลัยเพาะชาง 

                                         สาขาประติมากรรมสากล 

สถานศึกษา                         นักศึกษา 

ปที่สำเร็จการศึกษา                 ๒๕๖๔ 

ประสบการณ             

- แสดงนิทรรศการทางศิลปะ “ ดิน เปอน หมึก” ครั้งท่ี ๑๓ ตอน หาง ไม หาง ที่หอศิลป

ราชดำเนนิ ป ๒๕๖๔ โดยนักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรมและสาขาภาพพิมพ วิทยาลัย

เพาะชางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

- แสดงนิทรรศการศลิปนิพนธจัดแสดงออนไลน at Arsteps (online) Sketchfad  

ป ๒๕๖๕ โดยนักศึกษาสาขาวิชาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะชางมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 


