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คําสําคัญ : กายมนุษย / “กายมนุษย” วัตถุดิบแหงการสรางสรรคที่ไมส้ินสุด

ภานุ สรวยสุวรรณ  : “กายมนุษย” วัตถุดิบแหงการสรางสรรคที่ไมส้ินสุด (“HUMAN 
BODY” MATERIAL OF INFINITY CREATION) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ :                        
ผูชวยศาสตราจารย รุง ธีระพิจิตร และ รองศาสตราจารย อิทธิพล ตั้งโฉลก. 46 หนา.                    
ISBN 974-653-622-2

รางกายมนุษยมีขอบเขตความหมายและรับรูรวมกันในหมูสังคมมนุษยที่ยอมใหความ
สําคัญ บํารุงรักษา พัฒนาและเสริมแตงอยูเปนธรรมดา โดยธรรมชาติรางกายมนุษยมีขอบเขตของ   
ศักยภาพการทํางาน และรูปพรรณสัณฐานตามแตที่ธรรมชาติกําหนดมา แตบางโอกาสเจาของ       
รางกายก็ปรารถนาใหรางกายนี้มีขีดความสามารถเกินกวาที่ธรรมชาติกําหนดมา รวมทั้งปรารถนา
ใหรางกายนี้มีรูปพรรณสัณฐานสวยงามตามรูปแบบคานิยม กระบวนการตางๆ ทางความรูของ
มนุษยจึงถูกคิดคนขึ้นเพื่อตอบสนองความปรารถนานั้น

ปจจุบันสถานะของรางกายทางสังคมเปนเสมือนตัวแทนแหงอัตลักษณของบุคคลนั้น ๆ 
รางกายจึงเปรียบเสมือนวัตถุดิบทางศิลปะที่ตองมีการตกแตง ตัดทอน เพิ่มเติมเพื่อรางกายนี้จะได
แสดงออกเชิงการยอมรับ และสรางความพึงพอใจใหกับเจาของรางกายนั้น

ขอเท็จจริงเหลานี้เปนสิ่งที่ปรากฏขึ้นอยางตอเนื่องในสังคมปจจุบันและมีแนวโนมที่จะทวี
ความสําคัญขึ้นเรื่อย ๆ ขาพเจาตระหนักถึงความเปนจริงนี้และตองการนําเสนอปรากฎการณนี้ผาน
ผลงานศิลปะ เพื่อเนนย้ําถึงกระแสความเปนไปของคานิยมที่ปรากฏ โดยที่สาระในผลงานถูกแสดง
ออกตามความเปนจริงอยูในตัวของมันเอง

______________________________________________________________________________
ภาควิชาจิตรกรรม                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร                   ปการศึกษา 2546
ลายมือช่ือนักศึกษา…………………………………….
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 1.  ……………………………  2.  ……………………….
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Human body has meaning by all social people which normally do the best maintain, 
curing and shaping to their body all the time. Naturally, by god of nature, human body has their 
own limits of efficiency and proportion. However, sometimes, the owners would more over those 
nature limits, including reshape their body follow by popular pattern, so human has created 
several ways to reach that willing.

In the present day, status of human body is as a representative of that person. Human 
body is assumed like art materials, which must be decorated for making appreciate to owner.

Those facts are happen continuously, in the present day and also seem to be much 
more in the future. From this, I realize that and need to present the specify event go through the 
art pieces, to represent the moving of popular pattern, which its magnificent can show obviously 
in itself.
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คํานํา

วิทยานิพนธชุด “กายมนุษย” วัตถุดิบแหงการสรางสรรคที่ไมส้ินสุด” เปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาจิตรกรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในการจัดทําผลงานวิทยานิพนธนี้แบงออกไดเปน 2 สวน สวนที่ 1 คือ 
สวนของผลงานศิลปะ สวนที่สองคือ เอกสารวิทยานิพนธ โดยสวนที่สองนี้เปนการกลาวถึงขั้นตอน
การดําเนินการสรางสรรคผลงานศิลปะในสวนที่หนึ่ง รวมไปถึงขั้นตอนของการวิเคราะห ปญหาที่
เกิดขึ้นและสรุปผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อใหผูอานทราบถึงความเปนมาและวิธี
การสรางสรรคของผลงานวิทยานิพนธชุดนี้

วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความเอื้อเฟอจากบุคคลหลายฝาย ขาพเจาจึง                
ขอขอบคุณทุกทาน รวมทั้งผูที่ใหกําลังใจสนับสนนุ เสนอความคิดเห็นอันเปนประโยชน ชวยให
การดําเนินงานสําเร็จและลุลวงไดดวยดี ขาพเจาหวังวาผลงานวิทยานิพนธชุดนี้จักเปนประโยชนตอ
ผูสนใจใครรูสืบไป
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กิตติกรรมประกาศ

ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงในความอนุเคราะหของ ฯพณฯ พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท ที่มอบทุนการศึกษามูลนิธิ “รัฐบุรุษ” ในการทําวิทยานิพนธชุดนี้ และขอนอมรําลึกถึง
คุณบิดามารดาผูสงเสียอุปถัมภมาแตกําเนิด รวมทั้งคณาจารยทุกทานโดยเฉพาะคณาจารยภาควิชา
จิตรกรรมที่ไดประสิทธิ์ประสาทความรู อบรมแนะแนวทางในการทํางานศิลปะใหกับขาพเจา       
ทําใหผลงานวิทยานิพนธชุดนี้สําเร็จดวยดีทุกประการ

ขาพเจาหวังวาวิทยานิพนธชุดนี้จักเปนประโยชนกับผูสนใจใครรูทุกทานโดยถวนหนา




