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บทคดัย่อภาษาไทย  

56002203 : ทศันศิลป์ แผน ก แบบ ก 2 ระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
ค าส าคญั : พลงัของชีวติ, วถีิชีวติชนบท 

นาย สุภตัษร บรรณศรี: พลงัของชีวิต อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : ผูช่้วยศาสตราจารย ์
อดิเรก โลหะกุล 

  
เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีจุดประสงค์น าเสนอแนวความคิดและการสร้างสรรค์

ผลงานประติมากรรมภายใตห้วัขอ้ “พลงัของชีวิต” มีกรอบแนวคิดเชิงนามธรรม จากเคา้โครงของ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ส่ิงมีชีวิต ในวิถีชีวิตชนบทอีสาน ผสมผสานกบัความทรงจ าจากประสบการณ์
ชีวิตในสังคมเกษตรกรรมชนบทอีสาน  ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ เป็นผลงานศิลปะ
ประติมากรรมจ านวน4ช้ิน มีลกัษณะท่ีเป็นรูปแทนของความคิดถึง(ประสบการณ์ชีวิตในชนบท
อีสาน) ท่ีแสดงออกถึงความเรียบง่าย ความอบอุ่น มีชีวิตชีวา ดว้ยภาษาทางรูปทรงประติมากรรม 
โดยวิธีการสร้างความสัมพนัธ์ของโครงสร้าง ระนาบ เส้น ปริมาตร  ท่ีให้ความรู้สึกราวกบัมี
ชีวิตชีวามีพลงัและการเคล่ือนไหว โดยมีความคาดหวงัเพื่อให้ประติมากรรมเป็นรูปแทน ส่ือภาษา 
ในการกระตุน้และปลุกจิตส านึกของผูค้นใหเ้ห็นคุณค่าและตระหนกัถึงก าพืดหรือรากเหงา้แห่งชีวิต 
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บทคดัย่อภาษาองักฤษ  

56002203 : Major (VISUAL ARTS) 
Keyword : Power of  Life, rural area 

MR. SUPATSON BANNASRI : POWER OF LIFE THESIS ADVISOR :  ADIREK 
LOHAKUL 

This thesis has the purpose to present the concept and creation of the sculpture under 
the topic " Power of  Life". The abstract conceptual framework is outlined from the tools and 
living creatures in the rural area of Isan region merged with the memories from life experiences in 
the agricultural society in Isan for the creation of 4 sculptures. They represent the nostalgia (life 
experiences in the rural area of Isan region) that expresses the simplicity, warmth, and liveliness 
with a sculptural language as the relationship of structure, plane, line, and volume which give the 
feeling of vitality, power, and movement. The expectation is to present the sculpture as a 
substitute of the language to stimulate and raise the consciousness of people to realize the value 
and the ancestry or the origin of life. 

 
 

 



  ฉ 

กิตติกรรมประก าศ  
 

กติติกรรมประกาศ 
  

ผูศึ้กษาขอนอ้มร าลึกถึงผูมี้พระคุณท่ีอุปการะและให้ความช่วยเหลือ เป็นพลงัแรงใจขา้พเจา้
ตลอดมาคือบิดา มารดา และญาติมิตรพี่นอ้ง 

ผูศึ้กษาขอนอ้มร าลึกถึงพระคุณครู-อาจารย ์  ท่ีไดโ้ปรดกรุณา-เมตตา ให้ค  าปรึกษาในเร่ือง
ศิลปะ การด าเนินชีวิต ตลอดจนสละทรัพยเ์พื่อสนบัสนุนเป็นทุนช่วยเหลือการศึกษาให้แก่ผูศึ้กษา ซ่ึง
ประกอบดว้ย ศาสตราจารย ์ เข็มรัตน์ กองสุข ผูช่้วยศาสตราจารย ์ อดิเรก โลหะกุล อาจารยลู์กปลิว 
จนัทร์พุดซา และกลัยาณมิตร 

ผูศึ้กษาขอนอ้มระลึกถึงผูมี้พระคุณท่ีล่วงลบั แด่ท่าน ศาสตรเมธี ดร.นนทิวรรธน์ จนัทนะผะ
ลิน คุณตาสุบรรณ ปัญจะภกัดี ผูท่ี้เป็นบุคคลส าคญัต่อการศึกษา ปลุกเร้าหวัใจให้รักและศรัทธาใน
ศิลปะประติมากรรม เป็นแบบอยา่งของการท างานดว้ยความมุ่งมัน่ พากเพียรพยายาม และสละทรัพย์
เพื่อเป็นทุนสนบัสนุนการศึกษาแก่ผูศึ้กษาใหส้ าเร็จตรงตามวตัถุประสงคใ์นคร้ังน้ี 

  
  

สุภตัษร  บรรณศรี 
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บทที ่1  

บทน า 

                   เม่ือประมาณสองร้อยกวา่ปีท่ีผ่านมา การปฏิวติัอุตสาหกรรมเป็นจุดพลิกผนัคร้ังส าคญั

ในประวติัศาสตร์โลก ซ่ึงไดส่้งผลกระทบทัว่เกือบทุกเหล่ียมมุมของชีวิตไม่ทางดา้นใดก็ดา้นหน่ึง 

กระบวนการน้ีได้เร่ิมตน้ข้ึนประมาณปลายคริสต์ศตวรรษท่ีสิบแปด โดยวิธีการเปล่ียนรูปแบบ

เศรษฐกิจท่ีพึ่ งพาแรงงานคนกับสัตว์เป็นหลัก ให้กลายไปเป็นเศรษฐกิจแบบพึ่ งพาเคร่ืองจกัร 

เปล่ียนเศรษฐกิจแบบพึ่งพาอาศยัเกษตรกรรมกลายไปเป็นเศรษฐกิจแบบอาศยัอุตสาหกรรมการผลิต 

เกิดการไหล่บ่าของคนชนบทเขา้สู่เมืองและก่อให้เกิดปัญหาในเร่ืองจ านวนของประชากร ผลของ

การเปล่ียนแปลงหลายๆดา้นไดก้ระจายไปทัว่ทุกมุมโลกร่วมทั้งประเทศไทยเรา ซ่ึงเป็นประเทศท่ี

ก าลงัพฒันา 

                 จากแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ีหน่ึง จนถึงปัจจุบนั มีเป้าหมายท่ีมุ่ง

พฒันาประเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรม ยกระดบัมาตรฐานการด าเนินชีวิตประชาชนให้สูงข้ึน การ

กระจายความเจริญสู่ทอ้งถ่ินชนบทไปพร้อมกบัการลดทอนความส าคญัของภูมิปัญญาท่ีเก่ียวกบั

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นผลผลิตทางปัญญาของชาวบ้าน ในการปรับตวัให้เข้ากับ

สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมท้องถ่ินชนบทอีสาน อันเกิดจาก

ความสัมพนัธ์ของผูค้นในทอ้งถ่ินชนบทอีสานในระบบนิเวศวฒันธรรมนั้น ไดเ้ลือนหายไปพร้อม

กบัสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีไดถู้กท าลายให้หมดไป ดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ท่ีควบคู่มากลบั

การพฒันาบา้นเมืองให้กลายไปเป็นสังคมอุสาหกรรม เป็นผลให้ผูค้นรุ่นใหม่หันมาพึ่งพาความรู้

ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีมาจากตะวนัตกทดแทน 

              

 ความส าคัญของปัญหา 

                  ปัจจัยของความเจริญหลายๆด้าน จากการพฒันาท้องถ่ินในชนบทอีสาน ได้ส่งผล

กระทบต่อโครงสร้างของชีวิต สังคม วฒันธรรมขา้วในอดีตท่ีเป็นระบบพึ่งตนเอง ปลูกเพื่อกินเป็น

หลกั ใช้องค์ความรู้พื้นบา้น ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ใช้การลงแขก ตรงขา้มกบัการผลิตสมยัใหม่ท่ีใช้

เคร่ืองจกัร ใชส้ารเคมี ก่อเกิดความเส่ือมทราม เป็นความเหือดแห้งของจิตวิญาณ เป็นการลดและตดั

ทอนความส าคญัของวฒันธรรมขา้ว ซ่ึงเป็นพื้นฐานของสังคมไทย  ผูค้นรุ่นใหม่จึงอพยพจากชนบท
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เข้าท างานในเมือง ในหลายรูปแบบ เช่น ท างานโรงงานอุตสาหกรรม บ้างก็บริการ บ้างเป็น

นักศึกษา ร่วมถึงตวัขา้พเจา้เอง เป็นต้น เกิดการทิ้งไร่นา ห่างจากครอบครัว เพียงเพื่อความหวงั

ลมๆแลง้ๆของการกินดีอยู่ดี ยกระดบัฐานะของตนเองและครอบครัวตามกระแสของสังคมในยุค

สมยัใหม่ คน้หาวธีิเสริมสร้างก าลงัใจใหต้นเองในทางท่ีผดิ หลงระเริงไปกบัอบายมุขมอมเมาตวัตน 

จนหลงลืมความเป็นก าพืดหรือรากเหงา้ของตนเอง ลืมจอบ ลืมเสียม คราด ไถ ขอ้งไซ ฯลฯ  ซ่ึงมี

คุณค่าและความส าคญักบัชีวิตเปรียบไดด้ัง่ถอ้ยค าของประวติัศาสตร์ของเราท่ีบอกเล่าเร่ืองราวถ่ิน

ฐานของตน อตัลกัษณ์อนัเกิดจากวิถีการด าเนินชิวิตอยา่งสอดคลอ้งกลมกลืนกบัธรรมชาติแวดลอ้ม

ของคนชนบทอีสาน ท่ีเกิดจากการเรียนรู้ สังเกตแลว้หยิบจบัมาสร้างสรรค ์เป็นงานหตักรรม(ศิลป์)

ท่ีไม่ไดเ้พียงแค่ประโยชน์ใชส้อย แต่ยงัแฝงเร้นความนุ่มลึกของภูมิปัญญาท่ีส่งผา่นจากผืนแผน่ดินสู่

ชีวติ  

               ปัจจุบนัวิถีการท านาของชนบทภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ(อีสาน) มีนวตักรรมใหม่รวมถึง

เทคโนโลยแีละเคร่ืองจกัรกล ไดเ้ขา้มามีบทบาทส าคญัในการทดแทนแรงงานของคนเพิ่มมากยิ่งข้ึน 

ส่งผลให้วฒันธรรมประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวกบัขา้วและชาวนาบางส่วนเล่ือนหายไป 

ขา้พเจา้ปรารถนาปลุกจิตส านึกและสร้างก าลงัใจให้ผูค้น ให้ตระหนกัและเห็นคุณค่าความส าคญั

มรดกทางวฒันธรรมของชาวนาในชนบทอีสานอนัดีงาม ผา่นกระบวนการสร้างสรรคแ์ละส่ือภาษา

ผา่นผลงานประติมากรรม 

 

ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. ศึกษาและค้นคว้า รูปทรง โครงสร้าง ในลักษณะท่ีเป็นรูปแทนของความคิดถึง

ประสบการณ์ชีวิตในชนบทอีสาน ท่ีแสดงออกถึงความเรียบง่าย ผ่านรูปทรงท่ีตอ้งใช้แรงงานของ

คนและสัตว ์ราวกบัวา่มีชีวติท่ีตอ้งใชพ้ลงั 

 2. ศึกษาและสร้างสรรครู์ปทรงท่ีมีท่ีมาจากเคา้โครงของคน สัตว ์ว ัตถุ เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ

ในสังคมเกษตรกรรม ดว้ยวธีิการตดัทอน เพิ่มเติมรูปทรงกลา้มเน้ือของคนและสัตวจ์ากกิจกรรมใน

การท างาน ใหเ้ป็นสัญลกัษณ์หรือรูปแทนของความคิดถึงประสบการณ์ชีวติในชนบท  

3. ศึกษาวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมเกษตรกรรมชนบทในปัจจุบนั อนัส่งผลต่ออารมณ์

ความรู้สึกจากประสบการณ์ในความทรงจ ากบัวถีิชีวติชนบทอีสาน 
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สมมุติฐานการศึกษา 

ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมในหัวข้อ พลังของชีวิต ผู ้ศึกษามี

สมมุติฐานในดา้นความคิดกบัสมมุติฐานดา้นรูปแบบดงัต่อไปน้ี 

สมมุติฐานด้านความคิด 

ความทรงจ าในการด าเนินชีวิตในสังคมเกษตรชนบทอีสาน การไดร่้วมกิจกรรมท านาใน

แบบดั่งเดิมมีการใช้แรงงานคนและสัตว์ มีการผลิตเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตามสภาพแวดล้อมทาง

ธรรมชาติด้วยภูมิความรู้ท่ีสั่งสมมาจากรุ่นสู่รุ่น จากปู่ สู่พ่อ จากพ่อสู่ลูกสู่หลานสืบต่อไป เป็น

ผลงานสร้างสรรค์ของชีวิตเพื่อชีวิต เป็นมรดกวฒันธรรมพื้นถ่ินท่ีถูกผลิตข้ึนเพื่อใช้ในการด าเนิน

ชีวิต ทั้งใช้ท  ากินและหากิน เม่ือเวลาผ่านไป ยุคสมยัเปล่ียนสังคมพฒันามีเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั

ท างานเร็วและสะดวก วิถีชีวิตของคนชนบทก็เปล่ียน ทิ้งไวเ้พียงความทรงจ า ขา้วของเคร่ืองใชถู้ก

ทอดทิ้ง เหลือไวเ้พียงเศษซากของความทรงจ า ใหไ้ดช่ื้นชมตามใตถุ้นบา้นหรือตามเสาของยุง้ขา้ว ผู ้

ศึกษามีแนวคิดจากการเห็นข้าวของเคร่ืองใช้ สัตว์เล้ียงในการเกษตรแบบดั่งเดิม ท่ีถูกปลด

ประจ าการแล้ว จึงเกิดความคิดท่ีจะน าข้อมูลจากภาพท่ีเห็นเคร่ืองมือท่ีไม่ได้ใช้งานแล้วท่ีให้

ความรู้สึกไม่มีชีวติใหก้ลบัมามีชีวติอีกคร้ังหน่ึงในรูปแบบของประติมากรรม โดยใชภ้าพของความ

ทรงจ าในวถีีชีวติชนบทมาเป็นโครงสร้างในการสร้างสรรครู์ปทรง 

สมมุติฐานด้านรูปแบบ 

ผูศึ้กษาเลือกใช้รูปแบบประติมากรรมแบบก่ึงอุดมคติ(semiabstract)ลกัษณะเป็นรูปทรง

เดียว ท่ีจบภายในตวังานช้ินเดียว โดยอาศยัความสัมพนัธ์ของมวลปริมาตรกบัท่ีวา่ง เพื่อให้เป็นรูป

แทนหรือสัญลักษณ์ของความคิดถึงประสบการณ์ชีวิตในชนบทอีสาน โดยอาศยัเค้าโครงของ

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้, คน ,สัตวใ์นสังคมเกษตรกรรมชนบทเป็นเคร่ืองมือส่ือสารความรู้สึกท่ีตอ้งใช้

พลงัชีวติ  สร้างสรรคใ์นลกัษณะท่ีไม่ค  านึงถึงความถูกตอ้งตามกายภาพ เป้าหมายคือแสดงความเป็น

สามมิติให้ดูได้รอบด้าน ด้วยวิธีการ ตดัทอนและเพิ่มเติมรายละเอียด จดัองค์ประกอบใหม่ โดย

อาศยักิจกรรมใชแ้รงงานของคนและสัตวเ์ป็นโครงสร้างทางรูปทรง โดยไม่ค  านึงถึงลกัษณะท่ีเป็น

จริงตามธรรมชาติ เนน้ความรู้สึกของการเคล่ือนไหว ใหค้วามเคารพและศรัทธาในความเป็นรูปทรง

ท่ีสง่างามของประติมากรรมเป็นส าคญั 
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ขอบเขตของการศึกษา 

ผูศึ้กษาได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานจ านวน 4 ช้ิน แบ่งเป็น

ขอบเขตทางดา้นรูปแบบและดา้นเน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

ขอบเขตด้านรูปแบบ 

-ศึกษาและส ารวจเคร่ืองมีเคร่ืองใช ้วตัถุต่างๆท่ียงัหลงเหลืออยูใ่นชนบทท่ีสามารถสะทอ้น

ถึงวถีิชีวติและวฒันธรรมชาวนาได ้

-วเิคราะห์รูปแบบเพื่อสร้างเน้ือหาทางความรู้สึกนึกคิดในการก าหนดโครงสร้างของ

กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมโดยอาศยัเคา้โครงจากเร่ืองราวประสบการณ์การ

ด าเนินชีวติวยัเยาวใ์นชนบท 

-ก าหนดรูปแบบท่ีชดัเจนให้ตรงตามอารมณ์ความรู้สึกแบบสมเหตุสมผลและผลตามหลกั

สุนทรียศาสตร์เพื่อใหต้รงเป้าวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการแสดงออกในงานประติมากรรม 

ขอบเขตด้านเนือ้หา 

เน้ือหาโดยรวมของผลงานสร้างสรรค์ในโครงการวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ให้ความส าคญัถึง

ความรู้สึกทางรูปทรง ท่ีให้อารมณ์ความเคล่ือนไหวแบบมีพลงัราวกบัมีชีวิต ดว้ยอาการดึง การลาก 

จากกิจกรรมใชแ้รงงานในการเกษตร และยงัแฝงความรู้สึกอบอุ่นในแบบวิถีชีวิตพื้นบา้นของสังคม

ชนบทท่ีเรียบง่ายใหคุ้ณค่าความส าคญัทางดา้นจิตใจ ซ่ึงตรงกนัขา้มโดยส้ินเชิงกบัสังคมเมืองในยุค

สมยัปัจจุบนั ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงแบบรวดเร็ว เร่งรีบ และให้ความส าคญักบัวตัถุมากกว่า

ความเป็นคน 

ขั้นตอนวธีิการศึกษา 

1.ศึกษาขอ้มูลภาคเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.ศึกษางานศิลปินท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นรูปแบบและดา้นความคิด 

3.เก็บขอ้มูลจากการศึกษาทั้งเอกสาร ภาพถ่าย 

4.รวบรวมขอ้มูล น ามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 

5.สร้างแบบร่างแลว้น าเสนอกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเป็นชุดๆเพื่อขอค าแนะน าแลว้น ามา

ปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ก่อนสร้างสรรคเ์ป็นผลงานจริง 
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6.ขยายผลงานจริงจากแบบร่าง 

7.น าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการ 

แหล่งข้อมูล 

-แหล่งขอ้มูลภาคเอกสาร ไดแ้ก่ หอสมุดศิลปากร ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต 

-แหล่งขอ้มูลภาคสนาม ไดแ้ก่ บา้น ครอบครัวผูศึ้กษา วถีิชีวติในชนบทอีสาน(จงัหวดั

มหาสารคาม) 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

-กลอ้งบนัทึกภาพเพื่อบนัทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

-อุปกรณ์เคร่ืองเขียนเพื่อบนัทึกขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

-เคร่ืองมือในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม 

การน าเสนอผลงาน 

-ผลงานศิลปะนิพนธ์(ประติมากรรม)จ านวน 4 ช้ิน 

-เอกสารประกอบศิลปะนิพนธ์จ านวน 3 ชุด 

-แผน่บนัทึกขอ้มูลเอกสารและผลงานศิลปะนิพนธ์จ านวน 4 ชุด 
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บทที ่2  

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ 

ทีม่าจากประสบการณ์ในพืน้ถิ่นชนบท(อสีาน) 

ผูศึ้กษาเกิดและเติบโตมาในครอบครัวชนบทท่ีมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั ไดส้ัมผสัวิถี

ชีวติในบริบทแบบธรรมชาติแวดลอ้มท่ีอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยทรัพยากรทางธรรมชาติตามฤดูกาลและ

ได้เล่นสนุกในแบบของเด็กๆบ้านนอก การเล่นสนุกนั้นก็จะเป็นการเล่นโดยการใช้วสัดุจาก

ธรรมชาติ เช่นดินเหนียว ก่ิงไม ้ใบไม ้ดอกหญา้ฯลฯ เม่ือถึงฤดูฝน น ้ าจากฟ้าก็จะประทานของเล่น

ใหเ้ด็กๆ น ้าตกฟ้าสู่ผนืดินท่ีแขง็กระด่างแตกระแหงใหก้ลบักลายเป็นดินท่ีนุ่มและเหนียวติดกนั เป็น

ของเล่นของเด็กๆผูท่ี้ก าลังจินตนาการถึงส่ิงแวดล้อมรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์เล้ียงหรือ

แมก้ระทัง่พืชพนัธ์ุธญัญาหาร เป็นความสุข สนุกสนาน ท่ามกลางวิถีเกษตรกรรม เม่ือคร้ังผูศึ้กษายงั

เยาวว์ยั 

เม่ือเวลาไดห้มุนวนเปล่ียนไปวีถีชีวิตแบบดัง่เดิมก็ปรับเปล่ียนไปตามกาลเวลา ผูศึ้กษาได้

เขา้มาศึกษาและใชชี้วติในเมืองใหญ่ท่ีสับสนวุน่วายซ่ึงไม่ไดต่้างอะไรไปกบัผูผ้ลดัถ่ิน ซ่ึงอพยพจาก

ชนบทสู่เมืองใหญ่ในคาบของนกัศึกษา เป็นการด าเนินชีวิตท่ีตรงกนัขา้มอยา่งส้ินเชิงกบัชนบท มี

ผลกระทบต่อจิตใจจนรู้สึกอ่อนแรง ทอ้ถอย ขาดพลงัแรงใจเป็นอย่างมาก การหวนคิดถึงเร่ืองราว

ความทรงจ าจากประสบการณ์ชีวิตในชนบทเป็นวิธีหน่ึงของการเติมเต็มให้พลงัและก าลงัใจกบั

ตนเอง ซ่ึงเป็นท่ีมาของหวัขอ้โครงการวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

อทิธิพลจากการค้นคว้าข้อมูลทางวชิาการ 

ผูศึ้กษามีความคิดเห็นท่ีไปในแนวทางแง่คิดของนกัปรัชญาปฏิบติันิยม  จอร์น ดิวอ้ี (John 

Dewey ค.ศ.1859-1952) ท่ีให้ความส าคญักบัประสบการณ์ในโลกแห่งความทรงจ า “บนโลกมนุษย์

เป็นโลกท่ีเต็มไปด้วยความหมาย เพราะมนุษย์มีความทรงจ าและเก็บรักษาจารึกประสบการณ์

เหล่านั้นไว ้โดยธรรมชาติแลว้มนุษยจ์ะจดจ าส่ิงท่ีท าให้มนุษยส์นใจ มนุษยร์ะลึกถึงเหตุการณ์ใน

อดีต ไม่ใช่เพราะตวัเหตุการณ์นั้นโดยล าพงั แต่เพราะเหตุการณนั้นมีความส าคญัต่อชีวิตปัจจุบนั

ของเขา ดงันั้นจะเห็นไดว้่า ความทรงจ าของมนุษยใ์นระยะแรกจึงเป็นเร่ืองของความรู้สึก มากกว่า

สติปัญญาหรือเหตุผล การร้ือฟ้ืนความหลงัท่ีผา่นมา เป็นการเพิ่มพูนความหมายใหม่ให้กบัช่วงเวลา
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ปัจจุบนั มนัเป็นความหมายท่ีต่างจากตอนท่ีเกิดจริง ความทรงจ าจึงเป็นประสบการณ์ท่ีเก่ียวกบั

ความรู้สึกท่ีเตม็ไปดว้ยคุณค่าทางอารมณ์”1  

การศึกษาขอ้มูลทางวิชาการในเร่ืองปรัชญาวา่ดว้ยประสบการณ์ชีวิตของจอร์น ดิวอ้ี (John 

Dewey) เป็นข้อมูลประการหน่ึงท่ีสร้างความกล้าหาญและเช่ือมั่นในการสร้างสรรค์ ซ่ึงมี

ความสัมพนัธ์กบัความคิดในเร่ืองของการน าเอาเร่ืองราวจากภาพจ าในอดีต ประสบการณ์เม่ือคร้ังวยั

เยาว์ในสังคมเกษตรชนบท มาศึกษาสร้างสรรค์เป็นประติมากรรม เป็นการคืนชีวิตจากอดีตให้

กลบัมามีพลงัชีวิตอีกคร้ัง และสร้างความกลา้ในสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมในวิทยานิพนธ์

ฉบบัน้ี วา่มิไดถู้กสร้างข้ึนมาเองโดยล าพงัหรือดว้ยความอหงัการของผูศึ้กษาเองหากแต่เกิดข้ึนจาก

การศึกษาคน้ควา้จากแหล่งขอ้มูลท่ีเกิดจากการบนัทึกของผูท่ี้มีประสบการณ์มาก่อน ท่ีผูค้นส่วน

ใหญ่บนโลกใบน้ีใหก้ารยอ่มรับ 

อทิธิพลจากลทัธิคิวบิสม์(Cubism) 

คิวบิสมห์รือลทัธิบาศนิยมเป็นช่ือกระบวนการศิลปะแบบหน่ึง มีแนวทางการคน้หาคุณค่า

ความงามทางศิลปะตามแนวทางของตนเอง เกิดข้ึนท่ีกรุงปารีส ราวปี ค.ศ.1907 โดยสองหนุ่ม คือ 

ชอร์ช บราค (Georges Braque, 1882-1963) ชาวฝร่ังเศส กบั ปาโบล ปิกสัโซ (Pablo Picasso, 1881-

1973) ชาวสเปน ทั้งสองมีจุดเร่ิมตน้ของความประทบัใจจากพอล เซซานท่ีมีความคิดวา่ “โครงสร้าง

ทางเรขาคณิตเป็นรากฐานของรูปทรงในธรรมชาติทั้งมวล” และ “ถา้เขา้ใจรูปทรงรูปภายนอกและ

โครงสร้างตามความเป็นจริงแลว้ จงมองดูรูปทรงเหล่านั้นให้เป็นเหล่ียมเป็นลูกบาศก์ง่ายๆ”  ทั้งบ

ราคและปิกัสโซได้พยายามเน้นคุณค่าของปริมาตร(VolumeและMass)ของวสัดุกับอากาศซ่ึง

สัมพนัธ์กนัเตม็ไปหมด ทั้งสองต่างส ารวจรายละเอียดของส่ิงท่ีพวกเขาตอ้งการสร้างสรรค ์ดว้ยการ

วเิคราะห์และแยกแยะท าลายรูปทรงเหล่านั้นใหก้ลายเป็นช้ินเล็กช้ินนอ้ย ไม่ปะติดปะต่อกนั จากนั้น

น ามาสังเคราะห์ประกอบใหม่ มีการซอ้น การทบักนั เหล่ือมล ้าซ ้ ากนัและกนั ดว้ยจุดประสงคส์ าคญั

ในเร่ืองการสร้างความงามท่ีเกิดจากมวลปริมาตรเป็นเป้าหมายสูงสุด2  

ผูศึ้กษาได้น าหลกัสุนทรียภาพของลทัธิคิวบิสม์มาใช้และสร้างความเช่ือมัน่ให้ผูศึ้กษามี

ความกลา้หาญในการออกแบบและสร้างสรรครู์ปทรงทางประติมากรรมคร้ังน้ีในแบบสมเหตุสมผล 
                                                           

1 ประทุม องักรูโลหิต,ปรัชญาปฏิบติันิยม(กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2543),74 
2 ก าจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมยัใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี1, (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั,2554), 213 
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โดยลทัธิน้ีมีความเช่ือวา่สัจธรรมของสรรพส่ิงนั้นคือโครงสร้างของปริมาตร รูปทรง ส่ิงท่ีส าคญัท่ี

ตอ้งพิจารณาก่อนลงมือสร้างสรรค์ผลงานคือ รูปร่าง รูปทรง ดว้ยวิธีการสร้างให้เรียบง่ายดว้ยเส้น

เรขาคณิต รูปทรงถูกท าใหแ้ขง็แน่น เตม็ไปดว้ยมวลปริมาตร สร้างความเคล่ือนไหวของรูปทรงดว้ย

การหกัเหของแสงดว้ยการท าให้เป็นเหล่ียมเป็นสันโดยมุ่งเนน้สร้างแนวทางใหม่ในการสรรคส์ร้าง

ความงามแบบใหม่ข้ึนมา 

อทิธิพลจากศิลปินต่างประเทศ 

อิทธิพลจากศิลปิน ผูศึ้กษาไดรั้บอิทธิพลในเร่ืองของวิธีคิดกบัในทางดา้นรูปแบบ วิธีการ 

ตลอดจนการด าเนินชีวติ ของศิลปินบา้งประการ ดงัต่อไปน้ี 

 ปาโบล ปิกสัโซ (Pablo Picasso, 1881-1973)    

 ปิกสัโซมีช่ือเต็มวา่ Publo  Ruiz Y Picasso เกิดท่ีเมืองมะละกา ประเทศสเปนศึกษาศิลปะ

คร้ังแรกจากบิดา ผูเ้ป็นจิตรกรคนส าคญัคนหน่ึงของเมืองบาร์เซโลนา  อายุ 14 ปีเขา้ศึกษาศิลปะท่ี 

บาร์เซโลนา สกูล ออฟ อาร์ต (Barcelona School of Art) จากนั้นก็เขา้ศึกษาต่อในมาดริด อคาเดมี 

(Madrid Academy) สองปี ค.ศ. 1900 เดินทางเขา้สู่กรุงปารีสคร้ังแรกชัว่ระยะเวลาหน่ึงต่อมาอีก

สามปีเขาจึงไดต้ั้งหลกัแหล่งในปารีสอยา่งถาวร3  

ปิกัสโซ ผูน้ าศิลปะลัทธิคิวบิสม์ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 20 เป็นผู ้ปฏิวติัศิลปกรรม

สมยัใหม่ ศิลปะตามอุดมคติคิวบิสมร์ะยะแรกปิกสัโซแสดงให้เห็นอิทธิพลจาก เซซาน เร่ิมจากการ

น าเอารูปทรงจากธรรมชาติมาเป็นแหล่งแห่งความบนัดาลใจ จากนั้นค่อยดดัแปลงเพิ่มเติมตดัทอน

รายละเอียดรูปทรงต่างๆ ช่วงสงครามคร้ังท่ี1 ปี ค.ศ. 1914 ปิกสัโซพฒันาแนวคิดคิวบิสมใ์ห้กา้ว

ไกล โดยน าเทคนิค “ปะปิดดว้ยกระดาษ” (Papiers Colles)  ท่ีใช่ในงานจิตรกรรมมาใช้ในงาน

ประติมากรรม มีการใชว้สัดุต่างชนิดมาประกอบเขา้ดว้ยกนั มีการใชว้สัดุส าเร็จรูปท่ีท าข้ึนเรียบร้อย

แลว้มามีส่วนร่วม  น าเอาเศษวสัดุมาปะติดผสมผสานจนเกิดเอกภาพ ซ่ึงเรียกวิธีการน้ีวา่ “คอลลาจ” 

(Collage) ซ่ึงวิธีการแสดงออกของปิกสัโซน้ีได้น ามาซ่ึงความเจริญก้าวหน้าต่อแวดวงวิชาการ

ศิลปกรรมก่อความคิดใหเ้กิดลทัธิใหม่ เช่น ป็อปอาร์ต ดาดา และกลุ่มแอซ็เซมเบล็จ 

                                                           
3 ก าจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมยัใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี1, (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั), 221 
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ภาพท่ี 1 PABLO PICASSO (1881-1973) 
'Bull', 1945 (a series of eleven lithographs) 

ท่ีมาภาพ: http://www.artyfactory.com/art_appreciation/animals_in_art/pablo_picasso.htm 

 

ผูศึ้กษาสนใจวิธิการของปิกสัโซ ท่ีมีการวิเคราะห์รูปทรงจากประสบการณ์แล้วน ามาสู่

กระบวนการสังเคราะห์รูปทรงข้ึนใหม่ ดว้ยการผสมผสานวสัดุ การปะติดประต่อรูปทรงโดยวิธีการ 

“คอลลาจ”  (Collage) แลว้ก็เพิ่มเติมและลดทอนตามความเหมาะสมทางสุนทรียภาพ ก่อเกิดรูปทรง

ใหม่ความหมายใหม่แปลกตาน่าสนใจสร้างสุนทรียภาพ ไดอ้ยา่งน่าท่ึงอยา่งอาจหาญ เด็ดขาดหมด

จด ดว้ยเอกภาพทางรูปทรงหรือการคล่ีคลายรูปทรงจากภาพจริงแล้วลดในเหลือแต่แก่นแทข้อง

รูปทรง จนท าใหช้วนจินตนาการถึงหลกัธรรมการเกิด ด ารงอยูแ่ละสลายไป ในทางพุทธศาสนาคือ

การลดปัจจยัท่ีไม่จ  าเป็นให้เหลือแต่แก่นแทท่ี้เป็นหวัใจส าคญัของการด ารงชีวิตเพื่อเดินหนา้ไปหา

ความตายคือว่างเปล่า ผูศึ้กษาสนใจวิธีการคล่ีคลายรูปทรงของปิกสัโซ จากภาพววัเหมือนจริงแลว้

ลดความละเอียดลง เป็นเหล่ียมสันลกัษณะคิวบิสม์แล้วและลดลงจะเหลือแค่เส้น ซ่ึงสะทอ้นถึง

กระบวนการคิดและการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองและจริงจงั 
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คอนสแตนติน บรันครูสิหรือบรานคูส (Constantin Brancusi, 1876-1957) 

บรันคูสิเกิดจากตระกูลยากจน  เป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหน่ึงในประเทศโรมาเนีย ความ

ยากจนไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคท่ีท าให้เขาทอ้ถอยแต่อยา่งใด 18 ปีเขา้ศึกษาศิลปกรรมของกรุงบูคาเรสต์

ถึง6 ปี พออายุ28 ปีจึงออกเผชิญโลกกวา้งตามวิถีของหนุ่มคะนอง มุ่งสู่กรุงปารีสนครหลวงของ

ฝร่ังเศส เขา้ศึกษาท่ีเอโกล เดส์ โบซาร์ สองปีจากนั้นจึงออกมาศึกษาดว้ยตวัเอง ลกัษณะเด่นของบ

รันคูสิ คือ มีความอดทนสูง มีความอหงัการและมีความคิดสร้างสรรค ์พร้อมท่ีจะเป็นศิลปิน 

บรันคูสิเร่ิมศึกษารูปทรงของสรรพส่ิงต่างๆในธรรมชาติ เขาพอใจรูปทรงท่ีมีความเรียบง่าย 

บริสุทธ์ิ ความซ่ือไร้มายา เขาเร่ิมมองเห็น ความเรียบง่าย ในวิถีทางของศิลปะท่ีศิลปินทุกคน

แสวงหา เช่น ความง่ายในเน้ือหา รูปแบบ และการแสดงออก ให้ง่ายต่อการสัมผสัรับรู้ดว้ยประสาท

สัมผสั แต่ไม่ไดเ้ป็นความมกัง่าย 

บรันคูสิชอบพูดเสมอว่า “จงสร้างสรรค์เช่นเดียวกบัพระเจ้า จงออกค าสั่งคล้ายกบัองค์

จกัรพรรดิด ารัสและจงท างานดุจดงัทาส” บรันคูสิถึงแก่กรรมวนัท่ี 16 สิงหาคม 1957 ไดรั้บเกียรติ

เป็นประชากรฝร่ังเศสกิตติมศกัด์ิ ศพของเขาถูกบรรจุอยูใ่นสุสานท่ีมองตป์าร์นาส์ ห้องท างาน ขา้ว

ของเคร่ืองใช้เคร่ืองไมเ้คร่ืองมือในการท างานของเขาทั้งหมดถูกเก็บไวใ้นพิพิธภณัฑ์สมยัใหม่ของ

กรุงปารีส เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บรันคูสิบิดาแห่งประติมากรรมสมยัใหม่4 

                                                           
4 ก าจร สุนพงษศ์รี, ศิลปะสมยัใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี1, (กรุงเทพฯ:ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั), 266 
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ภาพท่ี 2 อดมักบัอีฟ, คอนสแตนติน บรันคูซี 
แกะสลกัไมเ้ชสทน์ทัและไมโ้อค๊ บนฐานหินปูน 

ขนาดความสูง 238 เซนติเมตร ปี 1921 
พิพิธพณัฑศิ์ลปะกกุเกนไฮม ์นิวยอร์ก 

ท่ีมาภาพ: httpswww.guggenheim.orgartwork663 
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ผูศึ้กษาประทบัใจและช่ืนชอบรูปแบบของบรันคูสิทั้งในรูปแบบของผลงานและการ

ด ารงชีวิต ท่ีมีความมานะอุตสาหะ ความอดทน ไม่ทอ้ถอยต่อปัญหาทุกรูปแบบ ในด้านรูปแบบ

วธีิการของผลงานผูศึ้กษาสนใจและชอบความเรียบง่ายของรูปทรง ท่ีเกิดจากการลดทอนเพื่อแสดง

ให้เห็นหัวใจส าคญัของเน้ือหา แสดงถึงความกลา้หาญอยา่งชาญฉลาด อย่างเช่นรูปอดมักบัอีฟ ใน

การแสดงออกอยา่งเป็นเอกภาพของรูปทรงท่ีน่าท่ึงมีการสร้างความหมายของรูปทรงเชิงสัญลกัษณ์

โดยอาศยัอาการของมนุษยเ์ช่น ร้องอา้ปากสนทนามาสร้างรูปและเลือกอวยัวะบางส่วนเช่น อวยัวะ

เพศชายเป็นตน้เพื่อสร้างความหมาย 

อทิธิพลจากศิลปินไทย 

รองศาสตราจารย์เข็มรัตน์ กองสุข 

รองศาสตราจารยเ์ข็มรัตน์ กองสุข ศิลปินแห่งชาติสาขาทศันศิลป์(ประติมากรรม พ.ศ.

2555) เกิด 26 พฤษภาคม พ.ศ.2490 จงัหวดัสุรินทร์ ปัจจุบนัอยู่ท่ีจงัหวดัราชบุรี ท่านเป็นครูผูมี้

พระคุณ นอกจากท่านจะเป็นอาจารยส์อนผูศึ้กษาแลว้ ท่านยงัด าเนินชีวิตเป็นศิลปินผูพ้ฒันางานอยู่

อย่างสม ่าเสมอ ดั่งจะเห็นได้จากการสะท้อนเร่ืองราวผ่านประติมากรรมท่ีมกัจะแฝงนัยยะของ

แนวคิดใหค้นดูไดคิ้ดตามอยา่งมีตรรกะและแยบยลแนบเนียน 

 

ภาพท่ี 3 เมล็ดพนัธ์ุแห่งจินตนาการ ,ศาสตราจารย ์เขม็รัตน์ กองสุข, 
ปูนปลาสเตอร์ท าสี ,ขนาด 80x140 เซนติเมตร, ปี พ.ศ.2532 

ท่ีมาภาพ: http://sculpture-deva.blogspot.com/p/2532-80-x-140.html 

http://sculpture-deva.blogspot.com/p/2532-80-x-140.html
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ผูศึ้กษามีความสนใจเป็นอย่างมาก ในรูปแบบงานและวิธีการท างานของท่านอาจารยอ์าทิ

เช่น งานชุดนามธรรม ท่ีมีท่ีมาจากรูปทรงธรรมชาติ แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตและเบ่งบาน

แห่งรูปทรง ดว้ยการออกแบบรูปทรงท่ีมีลกัษณะการเกาะเก่ียวและผนึกกนัของรูปทรง เปิดให้เห็น

ภายนอกภายในรูปทรง มีความเป็นคมชดัของเส้นท่ีชดัเจนและเด็ดขาด 

จากเหตุผลดงัท่ีกล่าวมา ผูศึ้กษาไดน้ าเอารูปแบบลกัษณะบา้งอยา่ง จากผลงานท่านอาจารย์

มาใชจ้ดัการกบัรูปทรงประติมากรรมของผูศึ้กษาใหมี้ความงามทางรูปทรง ไดแ้ก่ ความเด็ดขาดของ

รูปทรง ความคมชดัของเส้น ความเป็นเหล่ียมเป็นสัน เป็นตน้ 
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ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ 

ผลงานช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ผูศึ้กษาให้ความสนใจวสัดุ ข้าวของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ท่ี

สะทอ้นถึงวีถีชีวิตชนบท ท่ีสามารถพบเห็นไดใ้นปัจจุบนัท่ียงัหลงเหลือให้ไดช่ื้นชม ถึงแมจ้ะยงัคง

ไม่ได้ถูกใช้งานแล้ว ผูศึ้กษารู้สึกถึงพลังคาวามเคล่ือนไหวทุกคร้ังกับเร่ืองราวการท างานของ

เคร่ืองมือเคร่ืองใชน้ั้นเป็นอย่างดี จากประสบการณ์ชีวิตในสังคมชนบทเม่ือคร้ังอดีต ท่ีปัจจุบนัได้

หายไปหมดแล้ว หลงเหลือไวเ้พียงเคร่ืองมือท่ีตายแล้ว(ไม่ได้ใช้งานตามหน้าท่ีของเคร่ืองไม้

เคร่ืองมือนั้น)ประดบัตกแต่งตามเสาและใตถุ้นบา้นหรือเป็นแค่เพียงเคร่ืองประดบั 

     ในการคน้หารูปแบบช่วงก่อนวยิานิพนธ์ ผูศึ้กษาให้ความสนใจกลบัรูปทรงนามธรรมท่ี

สะทอ้นถึงความเป็นพื้นบา้นในวิถีชีวิตชนบท โดยอาศยัเคา้โครงมาจากรูปทรงเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือ

ทั้งท ากินและหากินท่ีพบเห็นไดใ้นพื้นถ่ินชนบทอีสาน มาเป็นโครงสร้างในการออกแบบรูปทรง

โดยอาศยัสร้างความสัมพนัธ์ของเส้น ระนาบ ปริมาตร รูปทรง ซ่ึงผลงานในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์น้ี

จะมีลกัษณะทึบตนั(Solid Form) ให้ความรู้สึกหนกัแน่นมีก าลงั เป็นรูปทรงเด่ียวท่ีเกิดจากการผนึก

กนัของหน่วยยอ่ย 
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ภาพท่ี 4 ภาพตวัอยา่งผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์,ช้ินท่ี1,พลงัของรูปทรง,ปีท่ีสร้าง 2557,เรซ่ินท าสี 
ขนาด 90x70x60 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 5 ภาพตวัอยา่งผลงานช่วงก่อนวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี2,รูปทรงจากชนบท,ปีท่ีสร้าง 2557, 
เรซ่ินท าสี,ขนาด 120x70x90 เซนติเมตร 
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บทที่ 3  

กระบวนการสร้างสรรค์ประติมากรรม 

การสร้างสรรค์ประติมากรรม คือ การท าให้เกิดรูปลกัษณ์ใหม่ในทางรูปทรงดว้ยปัญญา 

เ ป็นกระบวนการ อิสระในการค้นหาลักษณะ ซ่ึงน ามา สู่ เอกภาพและความ เฉพาะตัว

(Individuality)ของผูส้ร้างสรรค์ ผลงานศิลปะก็คือผลผลิตท่ีคนสร้างข้ึนเพื่อแสดงออกซ่ึงอารมณ์ 

ความรู้สึก ความคิด หรือความงาม มีองค์ประกอบท่ีส าคญั  2 ส่วน คือ ส่วนท่ีคนสร้างข้ึนไดแ้ก่

โครงสร้างทางวตัถุท่ีมองเห็นไดห้รือรับรู้ดว้ยประสาทสัมผสัเป็นองค์ประกอบทางรูปทรง( form) 

หรือส่วนท่ีเป็นรูปธรรม กับส่วนท่ี2ท่ีเป็นการแสดงออก เป็นส่วนของเน้ือหา(content)หรือ

ส่วนประกอบทางนามธรรม5 

ดว้ยเหตุดงักล่าว กระบวนการสร้างสรรคจึ์งถูกลิขิตข้ึนดว้ยตวัของศิลปิน(ผูศึ้กษา)เองวา่จะ

ก าหนดกระบวนการไปในแนวทางไหน เช่น การเร่ิมจากความคิด(Idea) แลว้ค่อยสร้างผลงาน หรือ 

การเร่ิมตน้จากการใช้รูปทรงหรือสัญลกัษณ์ก่อนสร้างผลงาน หรือ การเร่ิมจากเทคนิค-วสัดุก่อน

สร้างผลงานก่อนก็ได้ เป็นต้น แต่สุดท้ายไม่ว่าผูส้ร้างสรรค์จะเร่ิมต้นก าหนดจากจุดไหนใน

กระบวนการอย่างไร ผูส้ร้างสรรค์ก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขพฒันา และมีการส้ินสุดขั้นตอนท่ีมี

ความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนัเป็นระบบระเบียบ 

ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ 

ขั้นตอนวิธีการสร้างสรรค์ประติมากรรมได้แยกออกเป็น2ส่วน คือ ส่วนรูปความคิด

(นามธรรม)กบัส่วนท่ีเป็นรูปแบบวธีิการสร้างสรรค ์(รูปธรรม)ไวด้งัต่อไปน้ี 

1 ส่วนของชุดกรอบของความคิดในการสร้างสรรค์ประติมากรรมซ่ึงมีลกัษณะเป็นนามธรรม  

1.1 การรวบรวมและก าหนดความคิดทีเ่ป็นแรงบันดาลใจ  

- จากประสบการณ์ ท่ีเกิดจากความประทบัใจในความทรงจ าท่ีแสดงถึงความผกูพนักบัวิถีชีวิต

ในชนบทอีสาน  

- จากเอกสาร ต าราวิชาการต่างๆท่ีช่วยสนับสนุนในการสร้างสรรค์ท่ีจะให้บรรลุเป้า

วตัถุประสงค ์

                                                           
5 ชะลูด น่ิมเสมอ,องคป์ระกอบของศิลปะ(กรุงเทพฯ:อมรินทร์,2554),30 
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- จากงานศิลปกรรมเป็นการค้นควา้เพื่อศึกศึกษาหาแนวทางต่อยอดความคิดทั้งเน้ือหาและ

รูปแบบ ท่ีมีผลต่อการพฒันาแนวทางการสร้างสรรค ์

1.2 สรุปความคิดเพือ่ไปสู่การสร้างสรรค์ 

        จากประสบการณ์การใช้ชีวิตในชนบทเม่ือคร้ังเยาวว์ยั ความผูกพนัระหว่างชนบทและวีถีดัง่

เดิมยงัมิเคยจ่างหายทุกๆคร้ังท่ีหวนค านึงถึงความทรงจ าเก่าๆ ถึงแมว้่าปัจจุบนัจะไม่มีความจริง

เหล่านั้นหลงเหลืออยู่แลว้ ทุกคร้ังท่ีคิดถึงความทรงจ านั้นจะกระตุน้ให้ชีวิตมีพลงัก าลงัใจในการ

ด าเนินชีวติปัจจุบนั 

          จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ผูศึ้กษาไดน้ ามาตีความและสร้างความหมายโดยอาศยัรูปความทรงจ า 

จากประสบการณ์เป็นหลกั เพื่อใหรู้ปทรงส่ือความหมายถึงชนบทอีสานในแบบของพลงัอนัแฝงไป

ดว้ยความเรียบง่าย อบอุ่น สนุกสนาน บรรยากาศแบบสังคมเกษตรกรรมชนบท 

            ความปรารถนาให้ประติมากรรมเป็นส่ือภาษาให้ผูค้นไดต้ระหนกัและร าลึกถึงความทรงจ า

ท่ีส่งผลต่อพลงัชีวิตในการด าเนินชีวิตกบัสังคมปัจจุบนั ดว้ยส านึกรักแผน่ดินเกิดและรากเหงา้แห่ง

ชีวติ 

1.3 การก าหนดโครงสร้างของรูปทรง 

โครงสร้างของรูปทรง เป็นโครงสร้างท่ีก าหนดจากการร าลึกนึกถึงความทรงจ าจาก

ประสบการณ์ชีวิตในสังคมเกษตรกรรมชนบทอีสาน ในวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีโครงสร้างของรูปทรง

จะมีความหลากหลาย ข้ึนอยู่กบัการก าหนดเน้ือหาของผลงานแต่ละช้ิน โครงสร้างโดยรวมจะมา

จากเคา้โครงของเคร่ืองมือเคร่ืองใช้พื้นถ่ิน จากสัตวเ์ล้ียงและคนเป็นเคา้โครงก าหนดขอบเขตของ

ผลงานเพื่อการควบคุมหรือจดัการรูปทรงไดง่้ายข้ึนซ่ึงรายละเอียดเร่ืองโครงสร้างของแต่ล่ะช้ินงาน

จะถูกล่าวถึงในบทท่ี4การวเิคราะห์ผลงานเป็นล าดบัต่อไป 

ในการก าหนดโครงสร้างของรูปทรงเพื่อการคน้หาความเป็นไปไดข้องโครงสร้างจากการ

น าขอ้มูลจริงมาต่อ ประกอบกนัเพื่อคน้หาวิธีการและก าหนดขอบเขตของรูปทรง ผูศึ้กษามีวิธีการ

คือการน าขอ้มูลจริงมาต่อกนั วา่งทบัซอ้นกนั ประกอบกนัเพื่อก าหนดเน้ือหาและสร้างสรรคข์องแต่

ละช้ินผลงาน คน้หาโครงสร้างของรูปทรงดงัภาพต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 6 ภาพตวัอยา่งวธีิการคน้หาโครงสร้างของรูปทรง 
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ภาพท่ี 7 ภาพตวัอยา่งวธีิการคน้หาโครงสร้างของรูปทรง 
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2.ส่วนทีเ่ป็นรูปแบบวธีิการสร้างสรรค์ทางประติมากรรมซ่ึงมีลกัษณะเป็นรูปธรรม 

2.1วธีิการสร้างสรรค์ 

2.1.1 การท าแบบร่าง 

เป็นขั้นตอนการสร้างรูปทรงท่ีส าคญั การร่างแบบจะช่วยให้กระบวนการท างานมีขอบเขต

เพื่อเป็นพื้นท่ีให้เราไดใ้ส่จินตนาการลงไปในรูปทรงอย่างเป็นระเบียบ และเป็นตน้ความคิดท่ี

จะน าไปขยายเป็นผลงานขนาดเท่าจริงตามสัดส่วนท่ีก าหนด และความเหมาะสมต่อไป  

ในการท าภาพร่างวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีสองแบบคือแบบภาพร่างสองมิติกบัแบบร่างสามมิติ 

แบบร่างสองมิติเป็นการบนัทึกดว้ยเส้นลงบนกระดาษแบบคราวๆเพื่อคน้หาความเป็นไปได้

ทางรูปทรง ส่วนแบบร่างสามมิติเป็นการจ ารองผลงานท่ีมีขนาดเล็กเพราะง่ายต่อการควบคุม 

จะมีลกัษณะลอยตวัข้ึนรูปดว้ยดินเหนียว ดินน ้ ามนั เป็นตน้ เพื่อท่ีจะให้เห็นถึงความเป็นไปได้

ของผลงานใหไ้ดใ้กลเ้คียงมากท่ีสุดกบัผลท่ีคาดวา่จะเป็นงานจริง 

 

2.1.2 วธีิการสร้างผลงานจริง 

1. น าแบบร่างสามมิติ มาก าหนดมาตราส่วนเพื่อขยายใหไ้ดผ้ลงานจริงตามความเหมาะสม 

2. ข้ึนโครงสร้างเหล็กตามมาตราส่วนท่ีจะขยาย แลว้มดัดว้ยไมก้ากบาตเพื่อยดึดินไม่ให้ร่วง

หล่นจากโครงสร้างของรูปทรง 

3. ข้ึนดินคือน าดินเหนียวมาป้ันตามโครงสร้างเหล็กท่ีมดักากบาตโดยยืดแบบร่างเป็น

ตน้แบบหลกัในการสังเกตเส้นรอบนอกของรูปทรง 

4. ป้ันผลงานให้เกิดความสมบูรณ์ ในขั้นตอนน้ีตอ้งใชค้วามคิดพิจารณาถึงความพอดีของ

รูปทรงวา่ตรงตามเป้าประสงค์ท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ ถา้ยงัไม่ตรงก็ปรับปรุงแกไ้ข ซ่ึงอาจจะไม่

ตรงตามแบบร่างบา้ง มากน้อย ตามความเหมาะสม เป็นการตรวจก่อนท่ีจะจบขั้นตอนเพื่อจะ

ไปสู่ขนัตอนต่อไป 

5. เม่ือป้ันผลงานเสร็จตรวจดูความเรียบร้อย แลว้เขา้สู่ขั้นตอนการถอดพิมพ ์การถอดพิมพ์

เป็นการใช้ปูนปลาสเตอร์ฉาบทาเคลือบผลงานโดยมีการกั้นดว้ยแผ่นอะลูมิเนียมบางกั้นเป็น

ส่วนๆเพื่อง่ายต่อการแกะหรือแยกพิมพแ์ต่ละส่วนออกจากกนั  

6. หลงัจากแกะพิมพอ์อกจากโครงดินแลว้ท าความสะอาดพิมพด์ว้ยการลา้งแลว้พกัให้แห้ง

เพื่อไปสู่ขั้นตอนการหล่อเรซ่ินไฟเบอร์กลาส 
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7. การหล่อไฟเบอร์กลาส บนพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ต้องทาน ้ ายาบนปูนปลาสเตอร์กั้น

ระหวา่งเน้ือเรซ่ินกบัปูนปลาสเตอร์ไม่ใหติ้ดกนั แลว้จึงหล่อหรือทาเรซ่ินตามแม่พิมพ ์

8.รอแหง้แลว้ตดัแต่งตะเขบ็ผลงานหรือเจียรขอบตะเขบ็ใหเ้รียบร้อย 

9. น าช้ินส่วนท่ีหล่อแต่ละช้ินมาต่อกนัตามรูปทรงตน้แบบผสานดว้ยเรซ่ิน 

10. จบขั้นตอนหล่อ ขั้นต่อไปคือการทุบหรือแยกปูนออกจากตวังานแล้วขดัแต่งลอยต่อ

แม่พิมพใ์หเ้รียบร้อย 

11. ตรวจดูความเรียบร้อยของผลงานแลว้ลา้งดว้ยผงซกัฟอกรอใหแ้หง้แลว้ท าสี 

12. วเิคราะห์และน าเสนอเพื่อประเมินต่อไป 

 

วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการสร้างสรรค์ผลงาน 

วสัดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรคผ์ลงานเป็นองคป์ระกอบส าคญัประการหน่ึงท่ีขาดไม่ได ้ใน

โครงการวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี  ดงัภาพต่อไปน้ี 

                             

 

ภาพท่ี 8 ภาพวสัดุอุปกรณ์ในการป้ันดินตน้แบบ 
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ภาพท่ี 9 ภาพวสัดุอุปกรณ์ในการถอดพิมพแ์ละท าแม่พิมพ ์
 

 

ภาพท่ี 10 ภาพวสัดุอุปกรณ์ในการหล่อผลงาน 
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ภาพท่ี 11 ภาพวสัดุอุปกรณ์ในการท าสีผลงาน 
 

ผลงานช้ินที่1 

ภาพร่างช้ินท่ี1 เป็นการออกแบบรูปทรงโดยก าหนดโครงสร้าง จากภาพในความทรงจ า 

จากกิจกรรมใชแ้รงของชีวิตระหวา่งเคา้โครงของคนกบัควายก าลงัคราดไถ เป็นโครงหลกัก าหนด

ขอบเขตรูปทรง 

 

ภาพท่ี 12 แบบร่าง 2 มิติ ผลงานช้ินท่ี1 
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ภาพท่ี 13 ภาพภาพร่าง 3 มิติ ช้ินท่ี1 
 

 
ภาพท่ี 14 ภาพผลงานช้ินท่ี1,พลงัชีวติ,ปีท่ีสร้าง 2559,เทคนิค เรซ่ินท าสี, 

ขนาด 120x50x47 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 15 ภาพผลงานช้ินท่ี1,พลงัชีวติ,ปีท่ีสร้าง 2559,เทคนิค เรซ่ินท าสี, 
ขนาด 120x50x47 เซนติเมตร     

เทคนิควิธีการ กระบวนการในการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินที1 จะเหมือนกนักบัช้ินท่ี4 ช่ึงจะ

ประกอบไปด้วยการข้ึนแบบด้วยดินเหนียว ถอดแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์แบบพิมพ์ทุบ แล้วหล่อ

ดว้ยเรซ่ินไฟเบอร์กลาส ท าสีอะคิลิค ดงัภาพท่ี28-40 
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ผลงานช้ินที่2 

 
ภาพท่ี 16 ภาพท่ีมาของโครงสร้างในการออกแบบรูปทรง 

 

 

ภาพท่ี 17 แบบร่าง2 มิติผลงานช้ินท่ี2 
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ภาพท่ี 18 ภาพตวัอยา่งภาพร่าง3 มิติช้ินท่ี2 
 

 

ภาพท่ี 19 ภาพตวัอยา่งขั้นตอนการข้ึนดินป้ัน 
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ภาพท่ี 20 ภาพตวัอยา่งการถอดพิมพด์ว้ยปูนปลาสเตอร์ 
 

 

ภาพท่ี 21 ภาพตวัอยา่งการหล่อดว้ยเรซ่ิน 
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ภาพท่ี 22 ภาพตวัอยา่งการท าสีดว้ยสีอะคิลิค 
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ภาพท่ี 23 ภาพผลงานช้ินท่ี2,บุญมา,ปีท่ีสร้าง 2559,เทคนิค เรซ่ินท าสี, 
ขนาด 260x120x240 เซนติเมตร 
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ผลงานช้ินที่ 3 

 

ภาพท่ี 24 แบบร่าง2 มิติผลงานช้ินท่ี3 
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ภาพท่ี 25 ภาพผลงานชินท่ี3,เคร่ืองประดบัชีวิต,ปีท่ีสร้าง 2561,เทคนิค เรซ่ินท าสี, 
ขนาด 80x50x30 เซนติเมตร 

เทคนิควธีิการ กระบวนการในการสร้างสรรคผ์ลงานช้ินท่ี3 จะเหมือนกนักบัช้ินท่ี1และช้ิน

ท่ี4 ช่ึงจะประกอบไปดว้ยการข้ึนแบบดว้ยดินเหนียว ถอดแม่พิมพป์ูนปลาสเตอร์แบบพิมพทุ์บ แลว้

หล่อดว้ยเรซ่ินไฟเบอร์กลาส ท าสีอะคิลิค ดงัภาพท่ี28-40 
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ผลงานช้ินที่  4 

 

 

ภาพท่ี 26 แบบร่าง2 มิติผลงานช้ินท่ี4 



  35 

 

ภาพท่ี 27 ภาพภาพร่าง3มิติช้ินท่ี4 
 

 

ภาพท่ี 28 ภาพขั้นตอนการขยายงานจากภาพร่าง3มิติ ดว้ยโครงเหล็ก 
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ภาพท่ี 29 ภาพตวัอยา่งการข้ึนรูปดว้ยดินเหนียว 
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ภาพท่ี 30 การกั้นแบ่งแม่พิมพด์ว้ยแผน่อะลูมิเนียม 
 

 

ภาพท่ี 31 การท าพิมพช์ั้นแรกดว้ยปูนปลาสเตอร์ 
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ภาพท่ี 32 ภาพตวัอยา่งการท าแม่พิมพ ์
 



  39 

ภาพท่ี 33 ภาพตวัอยา่งแม่พิมพ ์

 

ภาพท่ี 34การทากั้นแม่พิมพด์ว้ยน ้าดิน(น ้า slip) 
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ภาพท่ี 35 การทากั้นแม่พิมพด์ว้ยน ้าดิน(น ้า slip) 

 

 

ภาพท่ี 36 ภาพตวัอยา่งการหล่อผลงาน 
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ภาพท่ี 37 วธีีการวา่งใยแกว้ 
 

 

ภาพท่ี 38 ขั้นตอนการประกบแม่พิมพเ์ขา้หากนั 
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ภาพท่ี 39 ผลงานหลงัจากทุบออกจากแม่พิมพ ์
 

 

ภาพท่ี 40 วธีิการท าสีผลงานดว้ยสีอะคิลิค 
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ภาพท่ี 41 ภาพผลงานช้ินท่ี4,จงัหวะชีวติ,ปีท่ีสร้าง 2561,ปีท่ีสร้าง 2561,เทคนิค เรซ่ินท าสี
,ขนาด165x50x100 เซนติเมตร 
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 บทที่4  

การวเิคราะห์ทัศนธาตุพืน้ฐานของผลงานสร้างสรรค์ 

วิเคราะห์ทศันธาตุพื้นฐาน คือ การอธิบายเหตุผลในการสร้างสรรค์รูปทรงประติมากรรม

แต่ละช้ิน ด้วยการจ าแนกแยกแยะออกเป็นส่วนๆ จากผลของการประกอบกันเกิดเป็นรูปทรง

ประติมากรรมท่ีผูศึ้กษาได้ปรุงแต่งมนัข้ึนมา เพื่อส่ือความหมายถึงชนบทอนัเรียบง่าย อบอุ่น อนั

แฝงไปดว้ยพลงัของชีวิต ท่ีเป็นเป้าประสงคข์องการสร้างสรรค์ของผูศึ้กษา เปรียบเสมือนการปรุง

อาหารสักอยา่ง ท่ีตอ้งอาศยัวตัถุดิบหลากหลายอยา่งมารวมกนั มีเคร่ืองปรุงรสเป็นตวัผสานวตัถุดิบ

ต่างๆใหเ้ขา้กนัและไดร้สชาติท่ีเหมาะสมแลว้น าไปใหผู้ค้นไดล้ิ้มรส ศิลปะก็เฉกเช่นกนั 

ในงานประติมากรรมท่ีผูศึ้กษาสร้างสรรคก์็เช่นกนั เกิดข้ึนจากการปรุงแต่งข้ึนมาโดยอาศยั

วตัถุดิบคือทศันธาตุ สร้างความสัมพนัธ์ส่งผลต่อการรับรู้ทางสายตาเป็นหลกั ผูศึ้กษาไดใ้ชท้ศันธาตุ

ทางศิลปะเป็นวตัถุดิบในการปรุงแต่งรูปทรง ดงัจะอธิบายต่อไปน้ี 

วเิคราะห์ผลงานช้ินที ่1 

 

ภาพท่ี 42 ตวัอยา่งภาพเพื่อประกอบการวิเคราะห์ผลงานช้ินท่ี1 
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 โครงสร้างของรูปทรง 

ผูศึ้กษาก าหนดโครงสร้างไวส้องแบบดงัน้ี แบบท่ีหน่ึงมาจากเคา้โครงของกิจกรรมทาง

การเกษตรมีลักษณะท่ีเป็นคนกับควายก าลังไถนา มีทิศทางการเคล่ือนไหวไปในแนวราบเป็น

โครงสร้างหลกั ของรูปทรง ส่วนแบบท่ีสองเป็นโครงสร้างของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้มีแอก คราด ขอ้ง 

กระบวย ซ่ึงเป็นวตัถุท่ีมาจากชนบท โครงสร้างส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเส้นตรงและเส้นโคง้ ซ่ึงเป็น

กายภาพของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

ปริมาตรและระนาบของรูปทรง 

ผูศึ้กษามกัใช้ลกัษณะของปริมาตรและระนาบสามลกัษณะ ดงัน้ี ปริมาตรทรงกลม แสดง

ความอ่ิม สมบูรณ์ ระนาบท่ีดูแข็ง ขาดชีวิต ใช้น้อยมีท่ีมาจากเคร่ืองใช้ ใช้เน้นให้เห็นท่ีมาจาก

เคร่ืองมือ และปริมาตรท่ีแสดงเต่งตรึง ความสมบูรณ์ใชใ้นปริมาตรท่ีมากกระจ่ายทัว่รูปทรง 

เส้นและทิศทางของเส้น 

ผูศึ้กษาใช้เส้นในลกัษณะท่ีซ ้ ามีขนาดท่ีเท่ากันและต่างกนั ทิศทางเฉียงตามจงัหวะของ

โครงสร้าง เพื่อแสดงความเคล่ือนไหวของรูปทรง ดงัเส้นสีเหลืองจะเป็นเส้นแกนท่ีบอกทิศทางของ

การเคล่ือนไหว อาการลากไปขา้งหนา้ในแนวราบกบัอาการกดลงในแนวด่ิง 

 พืน้ผวิ 

ผูศึ้กษาใช้พื้นผิวท่ีมีลกัษณะหยาบและเรียบ เกิดจากการทิ้งร่องรอยของการขูด ขีด จาก

เคร่ืองมือในการท างาน แสดงออกถึงนยัยะการท างาน 

สี 

ผูศึ้กษา ใชสี้ เป็นสีท่ีแสดงถึงบรรยากาศของสภาพแวดลอ้ม แต่ละกิจกรรม สีบรรยากาศ

หนา้ฝน สีของดินท่ีมีสีด าอมเขียวของตระไคร้น ้า ใหค้วามรู้สึกชุ่มช้ืน   
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วเิคราะห์ผลงานช้ินที่2 

 

ภาพท่ี 43 ตวัอยา่งภาพเพื่อประกอบการวิเคราะห์ผลงานช้ินท่ี2 
 

โครงสร้างของรูปทรง 

ผูศึ้กษาก าหนดโครงสร้างไวส้องแบบดงัน้ี แบบท่ีหน่ึงโครงหลกัเพื่อเป็นขอบเขตของ

รูปทรงมาจากเค้าโครงของควาย ซ่ึงเป็นสัตว์ท่ีมีความส าคัญกับเกษตรกรรมในอดีตและมี

ความส าคญัต่อผูศึ้กษา เป็นโครงสร้างท่ีหยุดน่ิงราวกบัตกอยูใ่นหวงแห่งความคิด ส่วนแบบท่ีสอง

เป็นโครงสร้างของเคา้โครงเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้มีแอก คราด ขอ้ง มีด  ซ่ึงเป็นวตัถุท่ีมีท่ีมาจากพื้นถ่ิน

ชนบท โครงสร้างส่วนใหญ่ประกอบด้วยเส้นตรงและเส้นโค้ง ซ่ึงเป็นกายภาพของเคร่ืองมือ

เคร่ืองใช ้

ปริมาตรและระนาบของรูปทรง 

ผูศึ้กษามกัใช้ลกัษณะของปริมาตรและระนาบสามลกัษณะ ดงัน้ี ปริมาตรทรงกลม แสดง

ความอ่ิม สมบูรณ์ ระนาบท่ีดูแข็ง ขาดชีวิต ใช้น้อยมีท่ีมาจากเคร่ืองใช้ ใช้เน้นให้เห็นท่ีมาจาก

เคร่ืองมือ และปริมาตรท่ีแสดงเต่งตรึง ความสมบูรณ์ใชใ้นปริมาตรท่ีมากกระจ่ายทัว่รูปทรง 
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เส้นและทศิทางของเส้น 

ผูศึ้กษาใชเ้ส้นตรงและเส้นโคง้ในลกัษณะท่ีซ ้ ามีขนาดท่ีเท่ากนัและต่างกนั ทิศทางของเส้น

เคล่ือนไหวไปตามขอบของโครงสร้างหลกั เพื่อแสดงความเคล่ือนไหวภายในของรูปทรง ดงัเส้นสี

เหลืองจะเป็นตวัก าหนดทิศทางของการเคล่ือนไหวภายในรูปทรงมีการเคล่ือนไหวในแนวราบและ

แนวด่ิง ส่วนวงกลมสีส้มเป็นตวัก าหนดการเคล่ือนไหวของรูปทรงรองมีทิศทางการเคล่ือนไหว

หมุนวน 

 พืน้ผวิ 

ผูศึ้กษาใชพ้ื้นผิวท่ีมีลกัษณะหยาบ เกิดจากการใชมื้อป้ันสดและการทิ้งร่องรอยของการขูด 

ขีด จากเคร่ืองมือในการท างาน เพื่อแสดงออกถึงนยัยะของการท างาน 

สี 

ผูศึ้กษา ใช้สี ท่ียงัคงความเป็นฤดูฝนซ่ึงเป็นฤดูฝนท่ีให้ความชุ่มฉ ่า สีเขียวอมด า เป็นสีท่ี

แสดงถึงบรรยากาศของสภาพแวดลอ้ม  สีของดินท่ีมีสีด าอมเขียวของตระไคร้น ้า  
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วเิคราะห์ผลงานช้ินที ่3 

 

ภาพท่ี 44 ตวัอยา่งภาพเพื่อประกอบการวเิคราะห์ผลงานช้ินท่ี2 
 

โครงสร้างของรูปทรง 

มาจากเค้าโครงของหัวควายเป็นโครงสร้างเพื่อก าหนดขอบเขตของรูปทรงมีนา มีทิศ

ทางการเคล่ือนไหวไปในแนวตั้งเป็นโครงสร้างหลกั ของรูปทรง สร้างความสัมพนัธ์ของปริมาตรท่ี

ประกอบกบัผนึกเขา้ดว้ยกนั 

ปริมาตรและระนาบของรูปทรง 

ผูศึ้กษามกัใช้ลกัษณะของปริมาตรและระนาบสามลกัษณะ ดงัน้ี ปริมาตรทรงกลม แสดง

ความอ่ิม สมบูรณ์ ระนาบท่ีดูแข็ง ขาดชีวิตเพื่อความหกัเหของแสง มีการเพิ่มปริมาตรและยืดออก

แสดงเต่งตรึง ความสมบูรณ์ 

 เส้นและทิศทางของเส้น 

ผูศึ้กษาใชเ้ส้นตรงและเส้นโคง้ ท่ีมาจากลกัษณะเด่นทางกายภาพของเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือเพื่อ

แสดงความเคล่ือนไหวของรูปทรง เส้นสีเหลืองเป็นเส้นแกนหลกัก าหนดทิศทางของรูปทรงมี2
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ลกัษณะคือกระจ่ายออกสองขา้งของรูปและด่ิงลงสู่พื้น วงกลมสีส้มเป็นกรอบรวมของกลุ่มรูปทรงมี

สองต าแหน่งคือบนกบัล่าง 

 พืน้ผวิ 

ผูศึ้กษาใช้พื้นผิวท่ีมีลกัษณะหยาบและเรียบ เกิดจากการทิ้งร่องรอยของการขูด ขีด จาก

เคร่ืองมือในการท างาน  

สี 

ผูศึ้กษา ใช้สีเพื่อจ าลอง เป็นสีท่ีแสดงถึงโลหะซ่ึงเป็นวสัดุท่ีคงทนถาวร เพื่อแทนค่าวสัดุ

จริง 

วเิคราะห์ผลงานช้ินที ่4  
 

ภาพท่ี 45 ตวัอยา่งภาพเพื่อประกอบการวิเคราะห์ผลงานช้ินท่ี4 
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โครงสร้างของรูปทรง 

ผูศึ้กษาก าหนดโครงสร้างไวด้งัน้ี มาจากเคา้โครงของคราด มีทิศทางการเคล่ือนไหวไปใน

แนวราบเป็นโครงสร้างหลกั ของรูปทรง โครงสร้างส่วนใหญ่ประกอบดว้ยเส้นตรง ซ่ึงเป็นกายภาพ

ของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

ปริมาตรและระนาบของรูปทรง 

ผูศึ้กษามกัใชล้กัษณะของปริมาตรท่ีกรึงกลม ไปตามเส้นโครงสร้าง แสดงความอ่ิม เต่งตรึง

สมบูรณ์  

เส้นและทศิทางของเส้น 

ผูศึ้กษาใช้เส้นในลกัษณะท่ีซ ้ ามีขนาดท่ีเท่ากนัและต่างกนั ทิศทางเฉียงขดักนัไปมาตาม

จงัหวะของโครงสร้าง เพื่อแสดงความเคล่ือนไหวของรูปทรง ดงัเส้นสีเหลือง 

ทีว่่าง 

ท่ีวา่งในผลงานมี3 ลกัษณะคือ1.ท่ีวา่งเปิดท่ีอากาศสามารถเขา้ไปในผลงานได ้ 2.ท่ีวา่งปิด

คือท่ีวา่งไม่ใหอ้ากาศเขา้ 3.ท่ีวา่งก่ึงปิดก่ึงเปิดคือมีทั้งอากาศเขา้ไดแ้ละเขา้ไม่ได ้

 พืน้ผวิ 

ผูศึ้กษาใชพ้ื้นผิวท่ีมีลกัษณะหยาบ เกิดจากการทิ้งร่องรอยของการขดู ขีด จากเคร่ืองมือใน

การท างาน เพื่อชวนอุปมาถึงการท างาน 

สี 

ผูศึ้กษา ใชสี้ เป็นสีท่ีแสดงถึงบรรยากาศของสภาพแวดลอ้ม แต่ละกิจกรรม สีบรรยากาศ

หนา้ฝน สีของดินท่ีมีสีด าอมเขียวของตระไคร้น ้า ใหค้วามรู้สึกชุ่มช้ืน  
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บทที่5 

สรุป 

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมภายใตโ้ครงการวิทยานิพนธ์หัวขอ้ “พลงัของชีวิต” 

ฉบบัน้ี เป็นการน าเสนอกระบวนการสร้างสรรค ์อยา่งละเอียด ระหวา่งของกระบวนการสร้างสรรค์

ยอ่มคน้พบความรู้ใหม่ๆเสมอ แต่ในขณะเดียวกนัเราก็ไม่สามารถปฏิเสธปัญหาท่ีเขา้มาระหวา่งการ

ท างานได ้สองส่ิงน้ีจะด าเนินควบคู่กนัไป ในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมในคร้ังน้ี พอจะ

สรุปปัญหาท่ีเกิดข้ึน ความรู้ท่ีไดรั้บในการท างานและผลท่ีปรารถนาในอนาคต ไดด้งัน้ี 

ปัญหา(ข้อเสีย) 

1. ความชดัเจนของการน าเสนอเร่ืองราว ถึงแมจ้ะเป็นงานแบบก่ึงนามธรรมก็ยงัมีเคา้โครง

ของเร่ืองราวปรากฏอยูบ่า้ง มกัมีปัญหาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปทรงกบัรายละเอียด ในกรอบ

ของเอกภาพแห่งรูปทรง เพราะเราตอ้งค านึงถึงความหมายไปพร้อมกนั 

2. ขนาดของผลงานประติมากรรม ส่งผลต่อการควบคุมความสัมพนัธ์ทศันธาตุเพื่อความ

เป็นเอกภาพของรูปทรงและส่งผลต่อพื้นท่ีการเก็บผลงาน 

3. วสัดุท่ีน ามาสร้างประติมากรรมเป็นวสัดุสังเคราะห์ มีกล่ินเหมน็ ส่งผลต่อร่างกาย 

4. ปัญหาเร่ืองทุนทรัพย ์ท าใหค้วามคิดสร้างสรรคมี์ขอ้จ ากดั  

ความรู้ใหม่(ข้อดี) 

ในการท างานตลอดระยะเวลาของโครงการวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี เทคนิค วสัดุ และ

กระบวนการท างาน เป็นตวัแปลส าคญัท่ีท าใหเ้กิดส่ิงใหม่ๆ 

1. การคิดสร้างสรรค์รูปทรงด้วยการก าหนดแนวคิดให้แคบและกระชับ สามารถน าพา

เทคนิคและรูปแบบไปหาเป้าหมายทางรูปทรงไดเ้ร็ว 

2. การหล่อดว้ยไฟเบอร์กลาสเป็นวสัดุท่ีค่อนขา้งจะคงทนแข็งแรง มีน ้ าหนกัเบาง่ายต่อการ

ยกยา้ยผลงาน และราคาไม่แพงมาก 
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3. การป้ันดินเหน่ียวเป็นจิต-กายบ าบดัอีกแบบหน่ึง ท่ีช่วยลดความตรึงเครียดของชีวิตลงได้

และส่งผลต่อสภาพร่างกายดว้ย(ในแบบลกัษณะกายบริหารหรือออกก าลงักายก็วา่ได)้  

4. ไดรั้บรู้วา่พื้นท่ีท่ีเหมาะสมส่งผลและมีความส าคญักบัผลงานประติมากรรมอยา่งยิง่ 

ผลทีป่รารถนาและคาดหวงัในอนาคต 

1. ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี จะเป็นตน้ความคิดเพื่อต่อยอดให้คนรุ่นหลงัได้

พิจารณา ตั้งค  าถาม และน าไปพฒันาประติมากรรมในรูปแบบของตนเองต่อไป 

2. ผูศึ้กษามีความปรารถนาอยากให้ผลงานได้ขยายและติดตั้งในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมและ

เปล่ียนวสัดุเป็นโลหะท่ีมีความมัน่คงแขง็แรง เช่น ทองเหลือง บรอนซ์ สแตนเลส เป็นตน้  

3. ความปรารถนาสูงสุดของผูศึ้กษาคือตอ้งการให้ประติมากรรมเป็นเสมือนจดหมายท่ีส่ง

ก าลงัใจให้กบัผูค้นและชักชวนผูค้นให้หวนคิดค านึงถึงรากเหง้าแห่งชีวิต อนัจะส่งผลต่อความ

ส านึกรักแผน่ดินเกิดต่อไป ไม่ไดเ้ป็นแค่รูปทรงท่ีใหช่ื้นชมแค่เพียงความสวยงามเท่านั้น 

(ก าจร สุนพงษศ์รี, 2554; ชะลูด น่ิมเสมอ, 2554; ประทุม องักรูโลหิต, 2543) 

 

 



 

รายการอา้งอิง  
 

รายการอ้างองิ 
 

 

ก าจร สุนพงษศ์รี. (2554). ศิลปะสมยัใหม,่ . กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ชะลูด น่ิมเสมอ. (2554). องคป์ระกอบของศิลปะ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์. 
ประทุม องักรูโลหิต. (2543). ปรัชญาปฏิบติันิยม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 

 



 



 

ประวติัผูเ้ขียน  
 

ประวตัิผู้เขยีน 
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