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 I have the objective to study the format and method to crate sculpture under the 
topic "way of the machine" in order to study the attitude and thought on machines which is 
surrounding in our time by studying in the point relating to the feeling on power which is from 
machine to be inspiration in the creativity. Machines can always answer the usage and need 
of human. The expressed power or passed on into the power more than normal situation. 
Way of machines is to use an object as a way to respond to the need of life on passing or 
responding to the power. 
 The power of characteristics of machine, strength, enormous power, endurableness 
which give the feeling of seriousness constraining the inside felling that is ready to send out to 
change the surrounding condition. 
 From the thought and attitude on the said story, it lead to the creation of shape 
and volume. Connection of machines that is related to movement which is the same way as 
the material used in creating in order to pass on the story of power so that it can be seen by 
creating sculpture shapes according to the thought and imagination. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

 ความหมายโดยทั่วไปของ “ประติมากรรม” ตามความหมายของพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหความหมายไววา ประติมากรรม  น. หมายถึง  ศิลปะสาขาหนึ่งใน
จําพวกวิจิตรศิลป เกี่ยวกับการแกะสลักไม  หินออน  โลหะเปนตน ใหเปนรูปหรือลวดลายตางๆ 
 น. ณ ปากน้ํา ไดใหความหมายไววา  คือ ศิลปะการปนหรือแกะสลัก หรือจัดการวัสดุตางๆ
เปนปริมาตร  ใหเปนน้ําหนักแสง-เงา ท่ีทําใหเห็นรูปทรงแปลกๆ 
 วิเชียร  อินทรกระทึก  ไดใหความหมายวา  เปนศิลปะท่ีมีรูปลักษณะกินระหวางพื้นท่ี
ในอากาศ (Space Art) คือมีสามมิติ หรือศิลปะรูปทรง (Plastic Art) อันเปนคุณสมบัติของงานศิลปะ
ทุกชนิดที่เปนทัศนศิลป (Visual Art)  
 อารี สุทธิพันธ  กลาวไววา หมายถึงรูปปนและรูปสลักท่ีมนุษยสรางข้ึนดวยวิธีเพิ่ม วิธีลด 
หรือวิธีประสม โดยมีฐานรองรับในลักษณะตางๆกัน เชนฐานต้ัง  ฐานราบ  และฐานลอย  อาจมองดู
ไดรอบดาน  มองไดดานเดียว  หรือมองทะลุ  เขาไปในปริมาตรภายใน ประติมากรรมสามารถหลอ
จากแมพิมพไดหลายรูปตามความตองการซ่ึงจะแสดงท้ังรูปทรงหรือมวลภายนอกหรือปริมาตรภายใน 
 คมสันต  คําสิงหา  ใหความหมายวา  ประติมากรรมหมายถึง ผลงานท่ีมนุษยสรางสรรคข้ึน
ซ่ึงผานการแสดงออกทางกระบวนการใชส่ือทําใหเกิดมวลปริมาตร โดยใชทักษะและความคิดทําใหเกิด
ความงามเกิดมิติอยางสมบูรณ1 
 ความหมายของประติมากรรมในทรรศนะของขาพเจา คือ ศิลปะสาขาหน่ึงท่ีส่ือแสดงออก
ดวยการใชมวลปริมาตรของวัตถุหรือวัสดุทุกชนิดไมวาจะอยูในสถานะวัตถุแบบใด (ของแข็ง, 
ของเหลว, กาซ)  สอดคลองสัมพันธกับการใชแสง-เงาจริง   
 ประติมากรรมอันเปนสาขาหนึ่งของการแสดงออกทางศิลปกรรมนั้นมีประวัติศาสตร
การสรางสรรคมาอยางยาวนานต้ังแตโลกโบราณ  อันมีความคิด  ความเช่ือหลักการทางสุนทรียภาพ
ซ่ึงแตกตางกันในแตละยุคสมัย  ความเขาใจเกี่ยวกับผลงานประติมากรรมในสมัยปจจุบัน  หมายถึง 
การสรางรูปทรงดวย  วัสดุหรือเทคนิควิธีใดๆ  ท่ีมีเร่ืองราวหรือแนวความคิดตามท่ีศิลปนกําหนดซ่ึง

                                                            

 1 ประเสริฐ วรรณรัตน, ประวัติศาสตร ประติมากรรม  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ
มิตรสัมพันธกราฟฟค จํากัด, 2525). 
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มีความแตกตางจากการสรางสรรคประติมากรรมแบบจารีต อิทธิพลทางการสรางสรรค
ผลงานประติมากรรมในยุคสมัยปจจุบันมาจากการเกิดข้ึนของศิลปะลัทธิสมัยใหม (Modern Art) 
ทัศนคติไดเปล่ียนแปลงไปจากอดีตและอนาคต ซ่ึงเปนไปแบบสุดข้ัว โดยเร่ิมตนมาต้ังแตปลาย
คริสตศตวรรษท่ี 18  
 
ประติมากรรมในคริสตศตวรรษท่ี 19 (กอนเขาสูยุคใหม)  
 ศูนยกลางความเจริญและการสรางสรรคทางศิลปะเปล่ียนไป  จากเดิมท่ีเคยเปนประเทศ
อิตาลี ไปสูฝร่ังเศส เกิดแบบอยางทางศิลปะแนวโรแมนติก (Romantic) เรียลลิสม (แนวสัจนิยม
Realist) มีลักษณะเดนสะทอนแนวความคิดดังนี้ 
 1. ประติมากรรมยังคงยึดแนวทางการสรางสรรครูปทรงท่ีเหมือนจริง (Realistic) 
 2. ประติมากรรมใชเพื่อตกแตงอาคาร  สถานท่ีสําคัญ 
 3. รูปทรงท่ีสมบูรณ สงางาม  ชวนฝน หรือลึกซ้ึงตามเร่ืองราวความเปนจริง นําหลักการ
เดิมของกรีกคลาสสิกมาปรับปรุงตามรสนิยมใหม 
 4. เร่ิมมีการศึกษาจับลักษณะทาทางของประติมากรรมท่ีมีการเคล่ือนไหวมากข้ึน 
 5. เร่ิมเปนอารมณความรูสึกเปนเนื้อหาหลักในการสรางสรรค  เชน ผลงานประติมากรรม
ของโรแดง ปฏิเสธความเสร็จสมบูรณในผลงาน(ภาพท่ี 1) 
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ภาพท่ี 1  “The Eternal Idol” 1889  
 ศิลปน  Auguste  Rodin 
 ช่ือผลงาน “The Eternal Idol” 1889 
 เทคนิค  หลอโลหะ 
 ขนาด   72.2x59.2x41.1 cm. 
ท่ีมา : Joseph Manca, Patrick Bade, and Sarah Costello, 1000 Sculptures of Genius (Chaina : 
Parkstone International 2007), 381.  

 
 6. มีการทดลองความสําเร็จ ของผลงาน พื้นผิวของประติมากรรมดวยเทคนิคกรรมวิธีใหมๆ 
เชน การใชการราดปูนหรือข้ีผ้ึงแทนการกอปน เชน ผลงานของโรสโซ(ภาพท่ี 2) 
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ภาพท่ี 2  “Aetas Aurea of the Golden Age”  1886 
 ศิลปน  Medardo  Rosso 
 ช่ือผลงาน   “Aetas Aurea of the Golden Age”  1886 
 เทคนิค    หลอโลหะ 
 ขนาด    41.9x39.5x21.1  cm.  
ท่ีมา : Joseph Manca, Patrick Bade, and Sarah Costello, 1000 Sculptures of Genius (Chaina : 
Parkstone International, 2007), 379. 

 
 7. เนนความรูสึกโดยใชรูปทรง ท้ิงความสําคัญของรายละเอียดลงไป ใหความสําคัญตอ
โครงสรางของรูปทรงเชนผลงานของ  เลหมบรุค(ภาพท่ี3) 
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ภาพท่ี 3  “Kneeling  Woman”  1911 
 ศิลปน   Wilhelm  Lehmbruck 
 ช่ือผลงาน   “Kneeling  Woman”  1911 
 เทคนิค    หลอหินปูน 
 ขนาด    176.5x142.2x68.6  cm. 
ท่ีมา : Joseph Manca, Patrick Bade, and Sarah Costello, 1000 Sculptures of Genius (Chaina : 
Parkstone International, 2007),405.  

 
 8. การใชวัสดจุริงหรือวัสดุสําเร็จทดแทนการปนท้ังหมดเขามาเปนสวนประกอบใน 
ประติมากรรม เชน ผลงานของ เดอกาส(ภาพท่ี4) 
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ภาพท่ี 4  “Little  Dancer  Aged  Fourteen” 
 ศิลปน   Edgar Degas 
 ช่ือผลงาน   “Little  Dancer  Aged  Fourteen” 
 เทคนิค   หลอโลหะผสมวัสดุจริง(ผา) 
 ขนาด   สูง 98  Cm. 
ท่ีมา : Joseph Manca, Patrick Bade, and Sarah Costello, 1000 Sculptures of Genius (Chaina : 
Parkstone International, 2007), 347. 

  
ประติมากรรมสมัยใหม 
 ศูนยกลางความเจริญทางการสรางสรรคประติมากรรมยังคงอยูท่ีฝร่ังเศส แตประเทศ
ขางเคียงแวดลอมมีบทบาททางศิลปะเคล่ือนไหวอยูมากดวยเชนกันโดย เร่ิมต้ังแตตนคริสตศตวรรษ
ท่ี 20 เปนตนมาจนถึงสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 (1900 - 1950) ประเทศตางๆ ในยุโรปมีความ
เจริญกาวหนาข้ึนมาก  ศิลปะสมัยใหมใหความสําคัญเกี่ยวกับความเปน “อะวองท – การด”  (หัวกาวหนา, 
avant - garde) ศิลปะเร่ิมมีความคิดสวนตัวของศิลปนไมตองการอางอิงประเด็นทางสังคมและ
ศาสนาการเปล่ียนผานไปสูความเปนสังคมอุตสาหกรรม, เมืองใหญแบบมหานครท่ีเปนศูนยกลาง
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ความเจริญทางวัตถุนิยมอยางเต็มท่ี เกิดเปนรูปแบบใหมๆแตกตางไปจากแบบแผนดั้งเดิม มีแนวคิด
ทางสุนทรียภาพและความโดดเดนในการสรางสรรคดังนี้ 
 1. ประติมากรรมเร่ิมเปนรูปทรงนามธรรม บทความแทจริงและความบริสุทธ์ิของวัตถุ 
 2. วิธีการสรางสรรค หรือเทคนิคไมใชการปนหลอ หรือแกะสลักอยางเดิมอาจใช
วิธีการประกอบกันของเศษวสัดุ เชน ผลงานของปกัสโซ  คนหาวัสดใุหม ๆ มาใช(ภาพท่ี5) 
 

 
 
ภาพท่ี 5  “Guitar”  1912-1913 
 ศิลปน   Palblo  Picasso 
 ช่ือผลงาน   “Guitar”  1912-1913 
 เทคนิค   แผนโลหะและลวด 
 ขนาด   77.5x35x19.3  cm. 
ท่ีมา : Joseph Manca, Patrick Bade, and Sarah Costello, 1000 Sculptures of Genius  (Chaina : 
Parkstone International, 2007), 408. 

 
 3. ใชวิธีการหลักเหตุผลนิยม  เอากฎเกณฑทางคณิตศาสตร วิศวกรรม  อุตสาหกรรม  
เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร  ในลัทธิ “ฟวเจอรริสม” (Futurism)  
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 4. แนวคิดในการสรางประติมากรรมท่ีไมตองการปริมาตรและนํ้าหนกัมากใหความสําคัญ
กับการสรางบรรยากาศ  การบีบกดของอากาศรอบรูปทรงในงานของ จาโกเมตี(ภาพท่ี6) 
 

 
 
ภาพท่ี 6    “Large  Woman II”   1960 
  ศิลปน   Alberto  Giacometti  
 ช่ือผลงาน   “Large  Woman II”   1960 
 เทคนิค        หลอโลหะ 
 ขนาด          สูง  276  cm. 
ท่ีมา : YVES BONNEFOY, Alberto  Giacometti  a biography of his work (Italy: Canale,  2001), 
304. 
 
 5. การเกิดข้ึนของลัทธิคิวบิสม (Cuism) สนใจลักษณะรูปแบบ พริมิทีฟของอาฟริกา  
การใชเฉพาะแผนระนาบและเสนมาสรางรูปทรง 
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 6. การเจาะท่ีวางในรูปทรงท่ีเคยทึบตัน  เชนผลงานของอารคิเปงโก, ลิปชิทซ 
 7. การใชวัสดโุปรงเบา  เสน ระนาบบอบบางมาสรางผลงานเชนผลงานของ นาอุม  กาโบ
(ภาพท่ี7) 
 

 
 
ภาพท่ี 7    “Construction dans l’ espace”   1953 
                 ศิลปน   Naum Gabo 
 ช่ือผลงาน   “Construction dans l’ espace”   1953 
 เทคนิค  แผนอครีลิกระบายสีและเสนลวด  
 ขนาด   ไมระบุ 
ท่ีมา: Herbert  read and Leslie  Martin,  Naum Gabo (Lund Humphries, London,: Printed in 
Switzerland, 1957), 97. 
 
 8. มีการใชเคร่ืองจักรกล และพลังงานไฟฟามาทดลองสรางประติมากรรมเคล่ือนไหว 
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วิวัฒนาการสูประติมากรรมรวมสมัย 
 ประติมากรรมสมัยใหมยังคงสงอิทธิพลใหการสราสรรคประติมากรรมรวมสมัย  ใช
แนวความคิดความมุงหมายและหลักการทางสุนทรียศาสตร  เทคนิควิธีการอยางเดียวกัน  หากแต
ความกาวหนาทางวิธีการใหมๆ ชวยใหขอจํากัดในการสรางสรรคหมดไป  ประติมากรรมรวมสมัย 
ตั้งแตชวงปลายคริสตศตวรรษ 1970 มีการตอตานประติมากรรมในยุคสมัยใหมอยูในที2 
 ทฤษฎีหลังสมัยใหมอาจปฏิเสธเทคโนโลยี ตอตานความเจริญหรือความกาวหนามอง
หาแกนแทของธรรมชาติ หรือวัตถุตนกําเนิด  ตอตานศิลปะท่ีเปนกระแสหลัก  ความเปนตัวของตัวเอง
ตอผลงานศิลปะ  แนวความคิดเกี่ยวกับสังคม  โลก  วัตถุ  และสาระถูกแยกออกจากกัน  อางอิง
หรือไมอางอิงส่ิงใดๆ จากแนวความคิดและรูปแบบของกลุมมินิมอลลิสม (Minimalism) เคล่ือนไหว
ในระหวางคริสตทศวรรษ 1960 – 1970 กลับไปสูความเรียบงายอยางท่ีสุด  ประติมากรรมอาจมีการ
ใชส่ือชนิดอ่ืนเขามาประกอบ สรางใหสะดุดตา เรงเราอารมณ  เสาะหาส่ิงสะดุดใจใหมๆ แปลกๆ 
มานําเสนอ 
 1. ประติมากรรมคํานึงถึงการเปล่ียนแปรของแสงและเงา จากระนาบและเสน เชน 
ในผลงานของ นาอุม  กาโบ 
 2. ใชวัสดุท่ีไมจําเปนตองแสดงเน้ือแท  คุณคาอยูท่ีการจัดการเก่ียวกบัวัสดุ  รูปทรงเรียบงาย  
ผิวขัดมันวาว  เชน ผลงานของ บรานคูชี(ภาพท่ี8) 

                                                            

 2 Robert Atkins and Art Spoke, A Guide to Modern Ideas, Movement, and 
Buzzwords 1889 – 1993 (New York : Abberille Press Publishsher, 1993), 139-140. 
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ภาพท่ี 8  “Bird in Space”  1925-1931 
 ศิลปน  Constantin  Brancuci   
 ช่ือผลงาน   “Bird in Space”  1925-1931 
 เทคนิค    หินออน 
 ขนาด    สูง  134  cm. 
ท่ีมา : Joseph Manca, Patrick Bade, and Sarah Costello, 1000 Sculptures of Genius (Chaina : 
Parkstone International 2007), 452. 

   
 3. อิทธิพลการสรางรูปทรงของลัทธิคิวบิสม  สูการคํานวณอยางแมนยํา เชน ผลงานของ 
เดวิท  สมิท(ภาพท่ี9) 
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ภาพท่ี 9  “ Cubi XV” 1936 
 ศิลปน   David Smith 
 ช่ือผลงาน  “ Cubi XV” 1936 
 เทคนิค       เช่ือมโลหะ  
 ติดต้ังกับสภาพแวดลอม 
ท่ีมา: Hannelore Kersting, Rachel Kirby and Jorn Merkert,  David Smith Sculpture and drawing  
(Germany: Passavia Gmbtt, Passau, 1986), 28. 
 
 4.ใชสี  ความแวววาว  ความตางกันของวัสดุ  เสนลวด  เชนในผลงานของ บารบารา  เฮพเวริช 
 5. ประติมากรรมแขวนจลดุลย (Moile) เชน ผลงานของ  คอลเดอร (ภาพท่ี10)  
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ภาพท่ี 10  ผลงานของ  คอลเดอร  ป 1941 
 ศิลปน   Alexander  Calder 
 ไมมีช่ือผลงาน   1941 
 เทคนิค   แผนโลหะระบายสีและอลูมิเนียม  
 ขนาด(โดยประมาณ)   125.7  cm. 
ท่ีมา : Joseph Manca, Patrick Bade, and Sarah Costello, 1000 Sculptures of Genius (Chaina : 
Parkstone International, 2007),440. 

  
 6. มีแนวคิดแบบปอปอารต คือการใชประติมากรรมส่ือรวมกันกับสภาพแวดลอม 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 จากประสบการณทางการมองเห็นและการรับรูของขาพเจามาแตวัยเยาวไดเห็นผลจาก
ความเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอมท่ีขาพเจาอาศัย  และปรับเปล่ียนรูปแบบไปอยูเสมอ ปจจัยหนึ่ง    
ท่ีสรางความเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอมท่ีขาพเจาอาศัยนั้นเกิดจากการใชจักรกลเปนเคร่ืองมือ
ในการแปรสภาพส่ิงท่ีเปนอยูเดิม ซึ่งการเกิดขึ้นและการพัฒนาจักรกลโดยเฉพาะอยางยิ่ ง  
“เคร่ืองจักรกลหนัก” ท่ีใชในกิจกรรมการเกษตร, การเหมืองแร, การโยธา และพัฒนาไปสูการกอสราง  
การขนสง 
 ในขบวนการทํางานของเคร่ืองจักรกลนั้น ขาพเจาตระหนักและมองเห็นถึงความสามารถ
และพละกําลังที่ถายทอดออกมา ในกิจกรรมการแปลสภาพของพื้นที่หรือวัตถุ ซึ่งแตเดิมไดใช
แรงงานมนุษยในการทํางานโดยตรง และแมวาจะมีเคร่ืองมือเครื่องใชพื้นฐานผอนแรงแลวก็ตาม 
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แตก็มิอาจเทียบไดกับการควบคุมเคร่ืองจักรกลหนักในการทํางาน ซ่ึงมีพละกําลังมหาศาล สามารถ
ตอบสนองการทํางานไดรวดเร็ว 
 รูปแบบการทํางานของเครื่องจักรกลหนักมีความเคล่ือนไหวที่เปนจังหวะผานการควบคุม
ดวยรางกายมนุษย กลไกของมันสรางความมุงหมายในกิจกรรมการทํางานของมนุษยได ในงานท่ี
ตองใชพละกําลังเคร่ืองจักรกลหนักสามารถทดแทนแรงงานมนุษยไดหลายเทา จักรกลหนักช้ินหนึ่ง
เม่ือผานการใชงานควบคุมดวยมนุษยเพียงคนเดียวสามารถทดแทนแรงงานของมนุษยท่ีแปรรูปวัตถุ
โดยตรงไดหลายๆคนในคราวเดียวกัน ศักยภาพของจักรกลหนักที่ประจักษชัดคือ การสงผาน
แสดงออกเรื่องแรง ตามความมุงหมายของมนุษย จักรกลหนักจึงเทากับวามันมีสวนชวยในการ
สรางเสริมความสามารถของมนุษยใหมากไปกวาปกติตามธรรมชาติ  
 อนึ่งจักรกลหนักไดเขามามีบทบาทในกิจกรรมและการทํางานที่จําเปนตองใชแรงงาน
ในการผลิตหรือการสรางสรรควัตถุในโลกยุคปจจุบัน  การดําเนินชีวิตในสังคมเกษตรกรรม, การผลิต
วัตถุ และการกอสรางจึงเปล่ียนจากการใชแรงงานมนุษยและอุปกรณกลไกการผลิตหรือการทํางาน
พื้นฐานมาสูการพึ่งพาการใชเคร่ืองจักรกลหนัก ซ่ึงสามารถผอนแรงและสามารถขยายความสามารถ
ในการทํางาน การผลิตไดมากข้ึนสามารถใหความเท่ียงตรงแมนยํา, ประหยัดเวลา และคงทนตอ
สภาพแวดลอม ไดมากกวารางกายมนุษย วิถีการทํางานของมนุษยที่พึ่งการใชเครื่องจักรหนักนี้
มีสวนชวยใหมนุษยสะดวกสบายและปรับเปลี่ยนเปนผลผลิตที่มีความหลากหลายมากกวาเดิม  
การใชงานหรือแปรสภาพวัตถุดวยเคร่ืองจักรกลหนักทําใหสภาพการณหรือผลจากการกระทํานั้นมี
ความเปนเฉพาะมากกวาการใชแรงงานมนุษยโดยตรง สวนสําคัญท่ีสุดคือ ลดความเหนื่อยยากลําบาก
ของมนุษย  จักรกลท่ีสรางเสริมศักยภาพของมนุษยนี้เองท่ีเปนสวนสําคัญในการเพ่ิมพูนความสามารถ
ของมนุษยในปจจุบันและอนาคตได  โดยผานการควบคุมการใชงานของมนุษย หรือเขามาทดแทน
และเพิ่มเสริมอวัยวะสําคัญทางการใชงานของมนุษย  อันมีลักษณะเดนคือการแสดงออกถึงการมี
พละกําลังมหาศาล ความหนักแนน บึกบึน แข็งแกรงไปกวาความเปนมนุษยข้ันพื้นฐาน 

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 จักรกลหนักและมนุษยเปนท่ีมาแหงแรงบันดาลใจในการสรางสรรคประติมากรรมของ
ขาพเจา จากความประทับใจในหลักการทํางานของความสัมพันธระหวางเคร่ืองจักรกลกับมนุษย  
เปนประสบการณท่ีทําใหเราตระหนักถึงเร่ืองราวเหลานี้ไดจากรูปทรง   ความเคล่ือนไหวและกริยา
อาการ  สงผลตอความรูสึกของผูพบเห็นไดเร่ืองราวเกี่ยวกับพละกําลัง พลังเปนประเด็นนามธรรมท่ี
ถูกถายทอดมาเปนภาพใหสามารถระลึกถึงไดจากกลไกการทํางานตางๆอยางเปนระบบ  อันเปน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จุดมุงหมายสูงสุดท่ีขาพเจาตองการถายทอดออกมาใหรูสึกจากรูปทรงที่นํามาใชในการสรางสรรค
ผลงานประติมากรรม 

 
สมมุติฐานของการศึกษา 
 ท่ีมาและแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานประติมากรรมนั้นไดใหประเด็นทาง
ความคิด เร่ืองราวและรูปทรง โดยเฉพาะรูปทรงท่ีมีความเปนส่ิงสังเคราะห มีลักษณะเฉพาะก็ยังมี
ที่มา, การกอรูปของรูปทรงที่มีความหลากหลายจากความจําเปนทางเทคนิค  การใชงานวัสดุ  
จักรกลหนักช้ันหนึ่งก็เชนเดียวกัน ยอมมีความหลากหลายทางวัตถุแมเปนชนิดเดียวกัน  โดยการที่
จะนําแรงบันดาลใจและรูปทรงสามัญจากประสบการณหรือขอเท็จจริงนํามาใชในการสรางสรรค
ประติมากรรมนั้น อาจไดจากวิธีการวิเคราะหการเกิดของรูปทรงท่ีจะนํามาใชดังนี้ 
 1. การผลิตแบบอุตสาหกรรม วัสดุท่ีนํามาใชในอุตสาหกรรมหนักโดยสวนใหญเปนเหล็ก  
และโลหะแข็งซ่ึงมีลักษณะเฉพาะเปนคุณสมบัติมาพรอมกับการเกิดรูปทรง กลาวคือ การผลิตโลหะ
แบบการใชวิธีการข้ึนรูปดวยการหลอ (casting) ใหคุณสมบัติของรูปทรงท่ีกลมกลืน ผิวหยาบเปน
เม็ดทราย มีรองรอยของการประกบของแมพิมพหรือการใชโลหะกดอัดลงในแมพิมพก็สราง
ชิ้นสวนโลหะที่มีความเปนลักษณะเฉพาะ มีความโปรงเบากวา แสดงความหนาไดไมมากแต
ปริมาตรคงท่ี 
 2. การผลิตแบบอุตสาหกรรมผานการควบคุมดวยมนุษย  การประกอบกันของช้ินสวน
โลหะบางประเภท ใชวิธีการสรางวัสดุแบบกึ่งสําเร็จ เชน  โลหะเสน, โลหะแผน หรือช้ินโลหะกด
พิมพมาประกอบกันกระบวนการเหลานี้แสดงลักษณะเฉพาะของการตัด, การพับ, การดัด และ
การเช่ือม ท่ีผานการควบคุมดวยมนุษย รองรอยตางๆ ท่ีเกิดข้ึน เกิดจากการท่ีมนุษยเปนผูกําหนด 
และลักษณะการประกอบกันก็มีความตรงไปตรงมาพลิกแพลงทิศทางไดตามท่ีตองการ  ทิศทางและ
รองรอยน้ีเปนลักษณะเฉพาะท่ีแสดงออกผานการควบคุมดวยมนุษย 
 3. การผลิตตามความจําเปนของการใชงาน  ความจําเปนในการสรางวัตถุเพื่อการใชงาน
ท่ีมีประสิทธิภาพกอเกิดลักษณะของวตัถุท่ีมีความเปนเอกลักษณเฉพาะ เชน โลหะแทงท่ีจําเปนตองใช
ในการรองรับการกระทบของแรงก็แสดงลักษณะของการเกิดคานรับน้ําหนกัในวตัถุ (Flat  Bar) 
หรือการเกิดโครงสรางถักการยึดตอกันดวยสลัก  หรือเดือยเหล็ก (Revet) การใชนอตหรือสกรูตางๆ
ในการประกอบกันของช้ินงาน การใชวงแหวนยึดหลายรูปแบบ การใชทอนําสงของไหลตามขอตอตางๆ 
 ซ่ึงการกอเกิดของรูปแบบช้ินสวนตางๆท้ังสามแบบอันเปนลักษณะเฉพาะอยางนี้ท่ีจะ
นําเปนสวนในการสรางสรรครูปทรงมาใชในผลงานประติมากรรมโดยใชหลักการในการสราง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 รูปทรงท่ีคํานึงถึงวิธีการ 3  ประการ 
 1. ใชความเปนวัตถุธาตุ จากลักษณะพ้ืนผิวของวัตถุและการประกอบกันนํามาใชในการ
สรางสรรครูปทรง 
 2. นําท่ีมาและแรงบันดาลใจมาขยาย เพ่ิมเติมขอบเขต  ปริมาตร – ปริมาณ  เพื่อเรงเรา
อารมณความรูสึกมากข้ึน 
 3. ใชเนื้อหาในการกอรูปของวัตถุจากความจําเปนทางการใชงานแยกเปนรูปแบบเฉพาะ 
(Charector) ท่ีส่ือความหมายทั้งเคร่ืองจักรกลหนักเปนกรรมวิธีในการประกอบกันของรูปทรงทาง
ประติมากรรม 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 ความมุงหมายในการสรางสรรคเปนผลงานประติมากรรมที่สามารถส่ือใหเห็นถึง
เรื่องราวความสัมพันธระหวางมนุษยกับเครื่องจักรกล  หลักการแหงความสัมพันธระหวางมนุษย
กับวัตถุซ่ึงเปนจักรกลนั้นอาจสรุปไดเพื่อเปนแนวทางหรือทรรศนะความคิดเกี่ยวกับการสรางสรรค
ได 3 แนวทาง 
 1. มนุษยสราง, ใช ควบคุมจกัรกลไดตามความมุงหมายทางการใชงาน 
 2. จักรกลเสมือนส่ิงมีชีวิต  มนุษยยึดตดิและสยบยอมการควบคุมของเคร่ืองจักรกล 
 3. มนุษยและจักรกลอยูรวมผสานกันเพื่อแสดงศักยภาพอยางสรางสรรค เกื้อกูล
สอดคลองกัน ไมขัดแยง 
 จากแนวทางระบบความสัมพันธท้ังสาม  ขาพเจามีความมุงหมายใหจักรกลเปนส่ิงแทน
ความสามารถขยายศักยภาพ ความสามารถของมนุษย จึงเนนการส่ือความหมายการผสานกลมกลืน
ระหวางกันในระบบของการใชงาน  วัตถุจักรกลแตละชนิดถูกออกแบบใหมีหนาที่การใชงาน  
รางกายมนุษยก็มีอวัยวะตางๆท่ีมีกลไก หนาท่ีการใชงานดวยเหมือนกัน, หลักแหงระบบการใชงาน
ของกลไกมนุษยและจักรกลท่ีมีความสอดคลายคลึงกันนั้นเปนพื้นฐานกานผสานกันของหลักการ, 
ความกลมกลืน, ความเคล่ือนไหว และประกอบกันของรูปทรงในการสรางสรรคผลงาน 
 
รูปทรงท่ีใชในการศึกษาและการสรางสรรคผลงาน 
 รูปทรงเครื่องจักรกล 
 นํามาใชโครงสรางรูปทรงและลดทอน  เพิ่มเติม  โดยเนนการแสดงลักษณะเฉพาะของ
ความเปนวัตถุสังเคราะห, คุณสมบัติของวัตถุ, รูปทรง และหลักการทํางานเคล่ือนไหว 
 

   ส
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ขั้นตอนการศึกษา 
 1. ใชแรงบันดาลใจท่ีมีพื้นฐานความรูและประสบการณ รวมท้ังการรวบรวมขอมูลบันทึก
เปนแนวทางในการหาวิธีกาศึกษา 
 2. วิเคราะหเลือกเอาวิธีการและขอมูลท่ีเหมาะสมมาศึกษาใหตรงประเด็นท่ีตองการ
นําเสนอ 
 3. ปรับปรุงแนวทางการสรางสรรค  รูปแบบวิธีการนําเสนอใหตรงตามสมมุติฐานของ
การศึกษา 
 4. ศึกษาวิธีทางดานเทคนิค  วัสดุ  วิเคราะหวิธีการแลวสรุป 
 5. นําเสนอเปนแบบจําลองหรือแบบรางผลงานท่ีสมบูรณ 
 

วิธีการศึกษา 
 1. รวบรวมขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหในสวนท่ีจะใชแสดงออก  จัดหมวดหมูแบบขอมูล
พื้นฐาน 
 2. ทดลองแบบ 2  มิติ  ศึกษาการใชรูปทรง ส่ือการแสดงออก  และวัสดุท่ีจะนํามาใช 
 3. จําลองแบบราง 3  มิติ  (Model)  คนหาวธีิแนวทางการสรางสรรคอยางหลากหลาย 
 4. สรุปผลแบบรางช้ินงาน, วัสดุ และเทคนิค  แลวขยายแบบเปนผลงานจริง 
 5. ปรับปรุงวิเคราะหแกไข  ผลงานใหสมบูรณ  
 

แหลงขอมูล 
 1. ศึกษาและเก็บตัวอยางจากวัตถุจริง  บันทึกดวยการถายภาพ 
 2. ศึกษาจากผลงานทางวิชาการและผลงานวิจยัท่ีเกีย่วของ 
 3. สภาพแวดลอมและพฤติกรรมของบุคคล 
 4. พิพิธภัณฑวสัดุและนวัตกรรมตางๆ 
 5. สถานท่ีรวบรวมสินคาอะไหล และผลผลิตทางอุตสาหกรรม 
 

อุปกรณท่ีใชในการคนควา 
 1.  กลองถายรูป 
 2.  เคร่ืองตัดโลหะแผนระบบไฮดรอลิก 
 3.  ตูเช่ือมชนดิกระแสไฟสลับ  (Arc - Wilder) 
 4.  เคร่ืองตัดโลหะแผนไฟฟาแรงดันลม  (Plasma - Cutter) 
 5.  เคร่ืองมวนโลหะแผน  
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บทท่ี 2 

ท่ีมาของแนวความคิด 
 
 สภาพสังคมท่ัวโลกในยุคปจจุบันนั้น  ผลผลิตทางอุตสาหกรรมถูกสงกระจายแทรกซึม
อยูทุกแหงในสังคม ความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุทางการใชสอยเกี่ยวกับวิถีชีวิตของมนุษยในทุกสังคม
จึงเปนอยางเดียวกัน  หรือคลายคลึงกันมากจนไมมีลักษณะเฉพาะของวัตถุเฉพาะกลุมท่ีมีความโดดเดน
มากนัก  ตางสังคมอาจใชวัตถุอันเปนผลผลิตทางอุตสาหกรรมจากแหลงเดียวกัน  ใชงานเหมือนกัน  
พัฒนาหรือดัดแปลง  ปรับปรุงไปในแนวทางเดียวกัน  เกิดกระแสแหงการยอมรับ มี และใชวัตถุ
มากข้ึนกวาวิถีชีวิตของมนุษยดั้งเดิมท่ีเขาไปสูระบบธรรมชาติ สังคมและวิถีชีวิตของมนุษยในปจจบัุน
ดํารงอยูดวยการใชสอยผลผลิตทางอุตสาหกรรมยอมรับเปนสวนหนึ่งของการดํารงชีวิต  ผลดีและ
ประสิทธิภาพของวัตถุหรือส่ิงประดิษฐเขามาแปรเปล่ียนสภาพแวดลอมเดิมๆไปทุกวันไมวาเปน
ความต้ังใจหรือไมก็ตาม 
 ผลิตผลอันเปนวัตถุ  ผลิตภัณฑ เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ การสรางการผลิตซ่ึงมี
การแปรเปล่ียนวัตถุหนึ่ง ไปสูวัตถุหนึ่ง  วัตถุดิบไปสูผลิตภัณฑ หรือวัตถุดิบสูการจัดการแปรรูป  
ส่ิงเหลานี้เปนส่ิงสังเคราะหท้ังหมดที่สรางความเปล่ียนแปลงออกไปจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ
และวิถีการดํารงชีวิตของมนุษยซ่ึงขาพเจาเช่ือวา  การเปล่ียนแปลงทางสภาพแวดลอมท่ีมนุษยอาศัย
อยูสงผลตอชีวิตของมนุษยอยูเสมอ 
 
แรงบันดาลใจในการสรางสรรค จากสภาพแวดลอม 
 ในสังคมปจจุบันเราจะไดพบเห็นการใชเคร่ืองจักรกลเขาไปแปรเปล่ียนสภาพแวดลอมเดิม
โดยเฉพาะการใชเคร่ืองจักรกลหนัก  แทรกเตอร  การพึ่งพาอาศัยการใชเคร่ืองจักรกลหนักโดยเห็น
ความสําคัญของความมีพลังและสมรรถนะที่สามารถกระทําไดอยางรวดเร็ว เที่ยงตรง มั่นคง
สมํ่าเสมอ เขาไปสัมพันธกับวิถีชีวิตของมนุษย  เชน  การใชเครื่องจักรกลหนักเพื่อการกอสราง 
ใชในการผลิตทางการเกษตรใชในการผลิตสินคาตางๆ  
 การแขงขันกันทางการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพ  การสรางโอกาสทางการผลิตและความสามารถ
ในการใชเคร่ืองจักรในเวลาท่ีจํากัด  จึงมีการผลิตเคร่ืองจักรกล มีและใชกันอยางแพรหลาย  ท้ังยังมี
การพัฒนาประสิทธิภาพ  กําลังความสามารถมากข้ึนเร่ือยๆ   เคร่ืองจักรกลแทรกซึมเขาไปสูวิถีชีวิต
แมแตการดํารงชีพอยูดวยผลผลิตทางการเกษตรแบบงายๆ ในปจจุบันก็ตองใชเครื่องจักรกลตางๆ
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มากมาย   อาจกลาวไดวาไมมีสังคมใดในปจจุบันที่ตัดขาดไดจากการใชเครื่องจักรกลโดยมุงหวัง
เพื่อทดแทนแรงงานมนุษย   ลดความเหนื่อยยากลําบากในการทํางาน 
 
จากประสบการณ  
 โดยพื้นฐานของมนุษยตั้งแตวัยเยาวยอมคํานึงอยูเสมอวาตนนั้นออนแอตอภยันตราย
ตางๆ รอบตัว   และส่ิงท่ีจะสามารถเอาชนะความลําบากและความอยูรอดไดในการดํารงชีวิตคือ
ความมีพละกําลัง ความตระหนักถึงความหมายและความสําคัญของพละกําลังนี้เปนไปทั้งในสังคม
ของมนุษยและสัตว   ส่ิงอันมีพละกําลังมากกวาตนจึงนิยมเปนความรูสึกสะพร่ันพรึง   การสยบยอม   
ไปสูการเทิดทูนเห็นคุณคาและความสําคัญ 
 หลายยุคหลายสมัยแลวที่มนุษยเกิดมาพรอมประสบการณการพบเห็นการใชงาน
เคร่ืองจักรกล   และเห็นความสําคัญของการมีพละกําลังท่ีเหนือกวาความเปนธรรมชาติของมนุษย   
ความสามารถของเครื่องจักรกลในความมีพละกําลังและความเคล่ือนไหว เปนแรงบันดาลใจให
มนุษยเขาไปมีปฏิสัมพันธ   บางเพ่ือการใชงาน  บางเพื่อการปรับเปล่ียนและการควบคุม   ความบันเทิง   
และการสรางผลผลิต    
 การท่ีมนุษยไดพบเห็นมีประสบการณการใชงานยอมสงผลตอความสัมพันธกับวัตถุ   
นํามาเปนวิถีแนวทางในการดํารงชีพ   การปฏิบัติกิจกรรมตางๆ ใหเปนไปตามเปาหมาย 
 
แหลงท่ีมาของแนวความคดิในการสรางสรรค 

 

 
 
ภาพท่ี  11   ภาพขอมูลท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ ภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี  12  ภาพขอมูลท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ ภาพท่ี 2 
 
การพัฒนาการสรางสรรคผลงานศิลปะ 
 พัฒนาการสรางสรรคผลงานศิลปะในปจจุบันลวนสืบเนื่องมาจากแบบอยางทางการ
สรางสรรคในยุคสมัยกอนมา    ไมวาจะเปนแนวความคิดหรือความนิยมในสุนทรียภาพ    ทฤษฎี
หรือลัทธิความเชื่อซ่ึงแตกตางกันในยุคสมัยนั้นยังมีพัฒนาการมาจากเร่ืองราวของสภาพแวดลอม
หรือสภาวการณทางสังคมรวมดวย  ขอกลาวถึงยุคสมัยท่ีสงอิทธิพลตอการสรางสรรคผลงานศิลปะ
อันเปนจุดเปล่ียนครั้งสําคัญ 
 นับต้ังแตชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19 กอเกิดคําที่ใชเรียกผลงานศิลปะวา “ศิลปะ
สมัยใหม”  ผลงานซ่ึงมีลักษณะท่ีเปนสากล   เปนเอกลักษณของบุคคลหรือศิลปนมากกวาเปนลักษณะ
ของสกุลชางหรือแบบอยางแตละพื้นที่  การเปลี่ยนแปลงทฤษฎีความคิดหลายอยาง ทรรศนะท่ี
เกี่ยวกับความสําคัญทางศาสนาเปล่ียนแปลงไป  การพัฒนาการทางดานเทคนิคและการเกิดวัสดุ
สังเคราะหใหมๆ  โลกทัศนเดิมจึงเปล่ียนไปอยางรวดเร็ว   อีกทั้งผลผลิตของเครื่องจักรกลก็ได
สะทอนไปสูผลงานศิลปะอยางหลากหลาย   นําความรูทางดานวิทยาศาสตร   ฟสิกซและจิตวิทยามา
ใชเปนเร่ืองเปนราว     แนวความคิดของศิลปนแสดงออกตอทรรศนะความคิดรอบตัวเกี่ยวกับโลกท่ี
แปลกไปจากเดิม 
  ปฏิกิริยาทางการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมสมัยใหมอาจทาทายหรือรุนแรงไปถึงข้ัน
ปฏิเสธคุณคา   แนวความคิด  ความหมาย   ทฤษฎี  ตลอดจนวัสดุและเทคนิควิธีการทางการสรางสรรค
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ไปจากยุคสมัยกอนหนา   ขณะเดียวกันพัฒนาการของศิลปะสมัยใหมก็สรางความเคล่ือนไหวมีแนวทาง 
การสรางสรรคผลงานอยางหลากหลายมากมายและโดดเดนเปนประเด็นทางการศึกษามาจนกระท่ัง
ปจจุบัน   ตัวอยางท่ีสําคัญคือการเกิดข้ึนของลัทธิคิวบิสม (cubism)  อันไดรับผลสะทอนมาจาก
อิทธิพลความเจริญทางดานวิทยาศาสตร  กอเกิดการสรางสรรคแบบใหมอันมีลักษณะเฉพาะของ
ศิลปนที่แสดงความเปนเฉพาะตน  การทดลองพัฒนาแนวความคิดรวบยอด 3 มิติ   สงอิทธิพล
อยางมากตอการสรางสรรคผลงานในยุคสมัยหลังตอมา 
  การเติบโตของศิลปะสมัยใหมเปนสวนหนึ่งของการที่สังคมไดเปล่ียนผานไปสูความเปน 
“อุตสาหกรรม”  สังคมวัตถุนิยมอยางเต็มท่ี    มักมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเทคโนโลยี   ดังจะ
เปนแบบอยางไดในผลงานของกลุมลัทธิ  “ฟวเจอรริสม” (futurism)  แนวคิดเชิงวิทยาศาสตรเห็น
ไดในผลงานของพวก “คอนสตรักติวิสม” (constructivism)    
  
อิทธิพลและแรงบันดาลใจจากรูปแบบศิลปกรรม 
 การพัฒนาการสรางสรรคผลงานประติมากรรมของขาพเจาในปจจุบันนั้น มีอิทธิพล
และแรงบันดาลใจมาจากรูปแบบการสรางสรรคผลงานศิลปกรรมในยุคกอนหนา   ซ่ึงเปนสวนหน่ึง
ท่ีขาพเจานํามาเปนแมแบบในการศึกษาและการวิเคราะหการสรางสรรคซึ่งอาจมาจากหลายๆ
ผลงาน ประสบการณในการศึกษาช่ืนชมผลงานการสรางสรรคศิลปกรรมเหลานั้น อาจมีอิทธิพล
โดยตรงหรือเปนสวนหนึ่งสวนใดในการศึกษาและการสรางสรรคผลงานของขาพเจา ท้ังวิธีการ
สรางรูปทรง  หลักองคประกอบศิลป  แนวความคิดในการสรางสรรค   จึงขอยกตัวอยางผลงานของ
ศิลปนอันมีอิทธิพลตอขาพเจาดังนี้ 
 1. ศิลปน วีรา  มูคีนา (Vera  Mukhina)  
  ศิลปนอดีตสหภาพโซเวียต  มีแนวความคิดในเร่ืองของพลังความเคล่ือนไหวโดยใช
รูปแรงมนุษยเปนส่ือ  พัฒนามาจากรูปแบบ Fiquractive เดิมตอยอดความคิดจากประติมากรรมแบบ 
Impressionism โดยมีหลักการมองเปนภาพรวมมวลใหญไมสนใจรายละเอียดแบบเหมือนจริง 
  การพัฒนาของระบบการเช่ือมหลังสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ทําให มูคีนา ใชเทคนิค
ในการสรางสรรคผลงานประติมากรรมรูปทรงแบบใหมโดยการใชแผนแสตนเลสดัดข้ึนรูปแทน
วิธีการหลอ  ท้ังยังมีความสนใจในการประกอบกันของช้ินสวนโลหะท่ีมีการแบงเช่ือมตอเปนช้ินๆ 
โดยท้ิงลักษณะรองรอยของการเชื่อมอันเปนเอกลักษณ แทนลักษณะยุคกอนหนานี้  ใชการหลอ
ประสานดูราวกับเปนเนื้อเดียวกันเปนวัสดุแบบใหมท่ีทาทายวิธีการขึ้นรูปแบบเดิม ท้ังวัสดุยังสามารถ
สะทอนเร่ืองราวเขากับรูปแบบที่นําเสนอ  นับเปนแบบอยางของผลงานประติมากรรมยุคแรกๆ  
ท่ีสะทอนใหเห็นภาพเทคโนโลยีแบบอุตสาหกรรมในรูปแบบผลงานประติมากรรมเดิมๆ ผลงาน
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ของมูคีนาใหอิทธิพลตอศิลปนในยุคหลังทางดานเทคนิคการสรางสรรคผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ
อยางเต็มท่ี 
  

 
 
ภาพท่ี  13   Man  and  Kolkhoz  1937 
 ศิลปน   Vera  Mukhina 
 ช่ือผลงาน   Man  and  Kolkhoz  1937  
 เทคนิค  เช่ือมโลหะ        
 ขนาด     สูง  24  เมตร 
ท่ีมา: Kultur,  Vera  Mukhina-hum som skapte et symbol pa sovjetepoken, accessed July 1, 
2009,  available from  http://norwegian.ruve.ru 
 
                    ผลงานประติมากรรมของมูคีนา  มีอิทธิพลตอการสรางสรรคผลงานของขาพเจา  โดย
ใหแนวความคิดเกี่ยวกับยุคสมัยคุณคาความนิยมในมนุษยท่ีสงเสริมความมีพละกําลัง ความแข็งแกรง   
สูการแสดงออกทางประติมากรรมที่มีทิศทางและพลังความเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังใหอิทธิพล
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ทางดานการจัดการเกี่ยวกับวัสดุ  การประกอบกันของโลหะแผน  เทคนิควิธีการ  จนกระท่ังนํามาใช
เปนรูปแบบของการสรางสรรคผลงานประติมากรรมของขาพเจาในชุดวิถีจักรกล 
 2. ศิลปน  อุมเบอรโต  บอคชโิอนี (Umborto  Boocioni)   
  ศิลปนกลุม Futurism อิตาเลียน พัฒนาการสรางรูปแบบประติมากรรมท่ีมี
ความสัมพันธกับพื้นท่ีวาง  การสรางท่ีวางภายในรูปทรงยอมทําใหเกิดแสงและเงา ท่ีสามารถสราง
รูปทรงไดอีกและเกิดทิศทางความรูสึกเคล่ือนไหว  ใชปริมาตรรูปทรงคลายวิธีการของ คิวบิสม แต
ไมแสดงความม่ันคงชัดเจนของรูปทรง รูปทรงและวิธีการประกอบรูปทรงของ บอคชิโอนี แสดง
ปริมารภายใน  – ภายนอก  และความเคลื่อนไหวตามแนวความคิดแบบลัทธิอนาคตนิยม      
มีแนวความคิดเกี่ยวกับการแสดงความรวดเร็ว  รูปทรงท่ีมีจังหวะตอเนื่องกันไปตามทรรศนะของ
เคร่ืองจักรกล เร็ว, รุนแรง แสดงพลังความเคล่ือนไหว 
 

 
 
ภาพท่ี  14   Development  of  Bottle  in  space  1912 
 ศิลปน   บอคชิโอนี  (Umbonto  Boccioni)  
 ช่ือผลงาน   Develoqnrent  of  Bottle  in  space  1912 
 เทคนิค  หลอโลหะ 
 ขนาด   38 x 60.3 x 32.7  cm. 
ท่ีมา :  Joseph Manca, Patrick Bade, and Sarah Costello, 1000 Sculptures of Genius  (Chaina : 
Parkstone International, 2007),408. 
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                  ผลงานการสรางสรรคประติมากรรมของกลุมลัทธิคิวบิสม-ฟวเจอรริสม   เปนพื้นฐาน
ทางการศึกษาและการพัฒนาการสรางสรรคประติมากรรมของขาพเจา  โดยเฉพาะผลงานของ
บอคชิโอนี  ซ่ึงแสดงออกถึงความมีพลังเคล่ือนไหวในทุกส่ิง  
                  เนื้อหา  จากแนวความคิดของกลุมฟวเจอรริสมนั้นมีอิทธิพลมาจากพลังความเคล่ือนไหว-
ความรวดเร็ว   ขาพเจาเนนเอาเร่ืองราวประเด็นเกี่ยวกับพละกําลังของเครื่องจักรกลหนักเปนสําคัญ   
ซ่ึงเปนลักษณะหนึ่งของพลังที่แสดงความหนักแนนไดโดยมิจําเปนตองแสดงความเคล่ือนไหว
รวดเร็วเสมอไป 
                  รูปแบบ  ลักษณะการใชรูปทรงโคงเวาเพื่อแสดงความเคล่ือนไหวและความมีปริมาตร
อันซับซอน   ขาพเจาเลือกใชศึกษาเปนสวนประกอบในผลงานซึ่งชวยใหรูปทรงมีความนาสนใจ  
แสดงความเคล่ือนไหวและมีทิศทาง    
 การสรางสรรคผลงานกอนชุดวิทยานิพนธ 
 ในกระบวนการศึกษาเกี่ยวกับการสรางสรรคประติมากรรมตามแนวความคิดเกี่ยวกับ
เร่ืองราวของเคร่ืองจักรกลนั้นอาจแตกออกไปเปนหลายประเด็น ในการศึกษากอนหนานี้ขาพเจาจะ
มีความคิดรวมยอดสรุปมาเปนประเด็นในการสรางสรรคชุดวิทยานิพนธโดยเฉพาะ 
 การสรางสรรคผลงานประติมากรรมในชุดกอนวิทยานิพนธ เร่ิมการศึกษามาจาก
แนวความคิดเร่ืองของพลังงานความเคล่ือนไหวของรูปทรง โดยใชทัศนธาตุทางประติมากรรมของ
รูปทรง เนนการแสดงออกใหเห็นถึงเสนและทิศทางท่ีจะแสดงพละกําลังพวยพุงหรือปะทะเขาหากัน 
ท้ังนี้รูปทรงสวนตางๆท่ีเลือกนํามาใชประกอบกันอยูในโครงสรางของเสนรอบรูปท่ีถูกกําหนดไว
หลังจากการวางแผนการปฏิบัติงานในการสรางสรรคประติมากรรม โดยขาพเจามีแนวความคิดท่ีวา 
แรงบันดาลใจจากวัตถุหรือวัสดุท่ีนํามาใช(เคร่ืองจักร/เหล็ก) ในความเปนคุณสมบัติเดียวกันอาจ
นํามาเปนเร่ืองราว แนวความคิด ประเด็นหลักหรือแยกยอยในการสรางสรรคผลงานไดหลายหลาก 
ผลงานชุดกอนวิทยานิพนธเปรียบเสมือนการทดลองกรรมวิธีการสรางสรรคท่ีหลากหลายประเด็น 
ท้ังเรื่องราว แนวความคิด ตลอดจนเทคนิคที่นํามาใชสงผลใหขาพเจาสามารถวิเคราะห จุดเดน 
จุดดอย ในผลงาน และวิธีการในการสรางสรรคปรับปรุงแกไขในผลงานชุดกอนวิทยานิพนธ 
 การศึกษาตามหลักการในประเด็นตางๆ อาจใชวิธีการทดลองการสรางรูปแบบกอนและ
ประกอบกันของรูปทรง คนควาดวยวิธีการปฏิบัติเปนแบบรางกอนนํามาวิเคราะหหรือสรุปผล 
ความเปนไปได ปญหาและขอจํากัดของวัสดุที่นํามาใชในการสรางสรรคเพื่อใหสอดคลองกับ
แนวความคิดของขาพเจา อยางไรก็ตามขาพเจายังพบวากระบวนการปฏิบัติงานมีขอปจจัยกอนใหเกิด
การเปลี่ยนแปลงและการแกไขปญหาเกี่ยวกับรูปทรงเสมอ อันมีความสัมพันธกับวัสดุ เทคนิค 
ขนาด 
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 จึงนํามาสรุปเปนแนวความคิดและรูปแบบในการสรางสรรคผลงานชุดกอนวิทยานิพนธ 
ดังนี้ 
 1. แนวความคิดเกีย่วกับการสังเคราะหวัตถุท่ีเปนแรงบันดาลใจตนแบบ มาสรางสรรค
เปนผลงานประติมากรรม โดยใชทัศธาตุทางศิลปะ   
 2. ความงาม สุนทรียภาพจากแรงบันดาลใจ นํามาปรับใชในการสรางรูปทรง  โดยการใช
วัสดุประกอบกันจากลักษณะเดนของรูปทรง 
 3. ทรรศนคติเกี่ยวกับเคร่ืองจักรกลในแตละยุคสมัย ความนิยมชมชอบวัตถุอยางความ
เปนส่ิงสรางสรรคหรือศิลปะ ประสบการณเกีย่วกบัเคร่ืองจักรกล  จากความเคล่ือนไหว การเช่ือมตอ 
การมีหนาที่การทํางาน และประสบการณสวนรับรูอันเปนความรูสึกสวนตัว ซ่ึงเปรียบเทียบกับ
การทํางานและพลังของมนษุย  ความเปนเคร่ืองจักรในมนุษย  หุนยนต 
 4. ความเกี่ยวของของวัตถุกับความเปนมนุษย การประกอบกันของรูปทรงวัตถุและ
มนุษยเพื่อส่ือเร่ืองราวใหเหน็ถึงสภาวะความเปนมนุษยท่ีเปล่ียนแปลงไป   มีความเปนวัตถุในตัวซ่ึง  
แสดงความแข็งแกรง  ความหนักแนน  ไมยืดหยุน  มีกฎเกณฑ 
 5. สัญลักษณ วัตถุสําเร็จรูปทางอุตสาหกรรมท่ีนํามาใชในการสรางสรรคได เปนวัตถุท่ี
รูไดทันที่วาเปนผลมาจากการผลิดแบบอุตสาหกรรม  โดยสวนมากมักเปนวัตถุสําเร็จรูปซ่ึงมีหนาท่ี
การใชงาน  เชน  นอต  สลักเกลียว  สปริง  
 6. เทคนิคการประกอบกันของวัสดุที่มีความแตกตางกัน การใชการประกอบกันของ
วัสดุในหลายประเภท เชน  เหล็ก  พลาสติก  ยาง  
 ผลงานชิน้ท่ี 1 (ภาพท่ี 15) 
 ใชโครงสรางของเสนและทิศทางจากความรูสึกความมีพลังเคล่ือนไหวในวัตถุนั้นมาใช
เปนแนวทางในการกําหนดรูปทรง และการประกอบกันของสวนตางๆมุงหมายใหเสน และท่ีวาง
ภายในรูปทรงทํางานตอบโตกับปริมาตรอันมีทิศทางท่ีสอดคลองกัน ท้ังนี้ขาพเจามีแรงบันดาลใจมา
จากรูปแบบการเคล่ือนไหวของสายพานและวงลอในการทํางานของเคร่ืองจักรกล โดยประเด็น
ศึกษาน้ันขาพเจามีความมุงหมายในเร่ืองของพลังงานอันเกิดจากทิศทางความเคล่ือนไหว รูปทรง 
ความงามท่ีมีลักษณะเปนเฉพาะ แสดงอารมณความรูสึกถึงความมีพละกําลัง เหวี่ยง หมุน 
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ภาพท่ี  15    Z-Swing   
 ช่ือผลงาน  Z-Swing   
 ป พ.ศ.  2010 
 เทคนิค    เช่ือมโลหะ 
 ขนาด     82x70x150  cm. 
 
 ผลงานชิน้ท่ี 2 (ภาพท่ี 16) 
 ประเด็นเร่ืองราวเกี่ยวกับเคร่ืองจักรกลถูกนํามาเสนอใหม เกี่ยวกับความคิดเร่ืองราว
อันมีความสัมพันธกับรางกายมนุษย การตอบโตกันระหวางวัตถุ ผานการใชงานจากอวัยวะตางๆใน
รางกาย แนวความคิดเกี่ยวกับเคร่ืองจักรกลอันมีสวนเขามาเสริมสรางศักยภาพของมนุษย ขาพเจาจง
ใจแสดงใหเห็นความแตกตางกันของวัตถุที่นํามาใชในการสรางสรรค วิธีการประกอบกันของ
รูปทรงยอยแตละช้ินท่ีมีการเกาะเกี่ยวกัน เสมือนสามารถประกบกันไดสนิทแนน ขาพเจายังใช
โครงสรางโดยรวมของรูปทรงเปนเสนทแยงปะทะกันลอไปตามรูปทรงจุดเช่ือมตอประกอบกัน 
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ภาพท่ี  16    Neolifesis 
 ช่ือผลงาน  Neolifesis 
 ปพ.ศ.  2010 
 เทคนิค    เช่ือมโลหะ 
 ขนาด    70x60x110  cm. 
 
 ผลงานชิน้ท่ี 3 (ภาพท่ี 17) 
 จากแนวความคิดเดิมเกี่ยวกับเครื่องจักรกลอันเขามามีสวนในการเสริมสรางศักยภาพ
ของมนุษย หากแตขาพเจามุงมองการไดมาจากแรงบันดาลใจอันเปนเคร่ืองจักรกลโดยใชวิธีการ
สังเคราะห ซ่ึงเลือกเอาแตเพียงความเปนลักษณะเฉพาะของตัววัสดุ คือเหล็กนํามาใชในการ
สรางสรรค โดยใชรูปทรงมนุษยเปนส่ือแทนความหมายของเรื่องราว การประกอบกันของรูปทรง
ทางประติมากรรมจึงใชโครงสรางรูปทรงมนุษยควบคุมการจัดวางรูปทรงอันเปนช้ินสวน ซ่ึงมี
ความมุงหมายแสดงความเปนช้ินประกอบ มีปริมาตรภายนอก-ภายใน มีสวนนูน โคง เวา  
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ภาพท่ี  17   Human 2061 
 ช่ือผลงาน Human 2061 
 ปพ.ศ.  2011   
 เทคนิค    เช่ือมโลหะ 
 ขนาด    70x95x200   cm.    
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บทท่ี 3 

การสรางสรรคผลงานประตมิากรรมวิทยานิพนธ 
 

แนวความคดิ (Concept) 
 แนวความคิดของมนุษยที่มีทรรศนะคติเกี่ยวกับเครื่องจักรกล  โดยเชื่อวามีอิทธิพลตอ
วิถีชีวิต และอารมณความรูสึกของมนุษย  เปนส่ิงแวดลอมสวนหนึ่งท่ีมนุษยตองพึ่งพาอาศัยใชสอย  
ปรับเปล่ียนแปรสภาพไดเสมอโดยการใชพลังในการขับเคล่ือนการทํางาน  ทดแทนการใชพลังทาง
กายของส่ิงมีชีวิต 
 ขาพเจานําแนวความคิดเกี่ยวกับเร่ืองกลไกการทํางานของเคร่ืองจักรกล และพลังงานท่ี
แสดงออกมาใหประจักษ  เพื่อแสดงใหเห็นถึงความมีพละกําลังในการเปลี่ยนแปลงสภาวะเดิมอัน
มนุษยไมสามารถกระทําได แตจักรกลมีความอัศจรรยในการใชสภาวะกําลังผานการใชงานของ
มนุษยมากไปกวาสภาวะเดิมตามธรรมชาติ  ผลงานประติมากรรมในชุดวิทยานิพนธนี้   ขาพเจาใช
โครงสรางรูปทรงมาจากเคร่ืองจักรกลหนักซ่ึงสามารถส่ือไดถึงความมีพละกําลังมหาศาล ประกอบกับ
การส่ือถึงการแสดงออกทางวัตถุอันมีลักษณะเฉพาะ โดยใชเหล็กซ่ึงเปนวัสดุกึ่งสําเร็จรูปมาประกอบกัน
หลากหลายวิธีเปนส่ือในการสรางสรรค   
 
เร่ืองราว    
 เร่ืองราวท่ีขาพเจากําหนดขึ้นเปนโจทยในการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเปน
ประเด็นเกี่ยวกับพลังในเครื่องจักรกล  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของวิถีชีวิตและสิ่งแวดลอมของมนุษยใน
ยุคปจจุบัน  และมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงสภาวะเดิมไมวาทางตรงหรือทางออม  ส่ิงท่ีมนุษยมี
และพึงใชตองการอยูเสมอคือ  “พลัง” หากแตไมสามารถมีเกินไปกวาท่ีธรรมชาติกําหนด  จักรกล
เปนส่ิงสังเคราะหท่ีมนุษยสรางข้ึนเปนสวนชวยและทดแทนพลังรางกายของมนุษย  ยิ่งไปกวานั้น
ยังเหนือไปกวาความสามารถที่มนุษยจะกระทําได  จักรกลยังคงอยูและแสดงความสําคัญ  ความจําเปน
ในการใชงานอยูไมวายุคสมัยใด พลังจากจักรกลเหลานี้เองจะเปนสวนในการสรางสรรคสิ่งใหม
ตอไปอีกขางหนา สนองจินตนาการเดิมของมนุษยดวยภาวะกําลังมหาศาลที่สิ่งมีชีวิตใดๆ มิอาจ
เทียบไดเลย 
 จากเร่ืองราวขอเท็จจริงท่ีสามารถรับรูไดดวยประสบการณ  นํามาสูเรื่องราวทางการ
สรางสรรคเปนผลงานประติมากรรมโดยอาศัยรูปทรงท่ีไดจากเครื่องจักรกลหนักมาประกอบกันข้ึนใหมๆ  
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ซ่ึงมันมีลักษณะเฉพาะของวัตถุ พื้นผิว  ปริมาตรและการเช่ือมตอสวนตางๆ เขาดวยกัน ท้ังนี้รูปทรง
ของส่ิงประดิษฐท่ีถูกนําเสนอในประติมากรรม เปนรูปทรงนามธรรมท่ีมีลักษณะการเช่ือมตอแบบ
เคร่ืองจักรกลแตไมสามารถใชงานไดจริงตามอยางการทํางานของเคร่ืองยนต แตใชรูปทรงและ
ลักษณะการประกอบกันส่ือไปถึงเร่ืองราวของพลังงานท่ีจะแสดงออกมา 
 
การวิเคราะหทัศนธาตุในผลงาน 
 ในการสรางสรรคผลงานประติมากรรมนั้นนอกเหนือจากเนื้อหา รูปทรง  และวิธีการแลว   
การใชหลักองคประกอบศิลปมาเปนแนวทางในการสรางสรรคซ่ึงมีสวนสําคัญ มีแนวทางท่ีคํานึงถึง
การใชทัศนธาตุตาง  ๆ ท่ีหลากหลายใหอยูดวยกันอยางมีความกลมกลืน  มีเอกภาพ  ตรงตามวัตถุประสงค
หรือเร่ืองราวท่ีตองการนําเสนอ 
 การสรางสรรคผลงานตามภาพรางท่ีวางแผนไว และวิธีในการประกอบกันอยางมี
ความกลมกลืน  มีเอกภาพ  ตรงตามวัตถุประสงคหรือเร่ืองราวท่ีตองการนําเสนอ 
 การสรางสรรคผลงานตามภาพรางที่วางแผนไว และกลวิธีในการประกอบกันของ
รูปทรงทางประติมากรรม  จึงมีการเลือกใชวิธีการจัดการกับวัสดุที่มีความแตกตางกันไป  ซึ่งมี
หลากหลายประเภทของวัสดุ  ความสามารถของตัววัสดุเองที่จะเปนไปตามรูปทรงที่กําหนดได  
ลักษณะเฉพาะของวัสดุท่ีจะเกิดข้ึนจากกระบวนการแปรสภาพ  ส่ิงเหลานี้ยอมแสดงออกถึงความเปน
ทัศนธาตุทางศิลปะท้ังส้ิน ในขณะเดียวกัน ในการสรางสรรคนั้นยอมมีการคํานึงถึงผลแหงการ
เกิดข้ึนของทัศนธาตุตางๆ  และกําหนดรูปแบบของทัศนธาตุใหเปนไปตามเปาหมาย 
 ทัศนธาตุในผลงานประติมากรรมท่ีขาพเจาสรางสรรคนั้นโดยสวนใหญ เกิดข้ึนจากการ
ประกอบกันของวัสดุ  ท่ีนํามาใช ซ่ึงมีหลากหลายรูปแบบและหลายวิธี 
 
ปริมาตร 
 กําหนดปริมาตรโดยพื้นท่ีปริมาณท่ีวางในอากาศ  มีขนาดเล็กใหญในหลายสวน 
สอดคลองตามรูปทรงใหประกอบกันเปนรูปทรงมวลใหญ  โดยขาพเจามีวัตถุประสงค  ใหมวล
ปริมาตรเหลานั้นแสดงความหนักแนน  บึกบึน เบงขับพลังภายในสภาพที่สะสมอยู  ปริมาตรท่ี
กําหนดจึงมีลักษณะท่ีแสดงความม่ันคง   ทึบตัน  แข็งแกรงสามารถตอบโตกับสภาพแวดลอมได 
 ปริมาตร  มวลใหญเปนประธานหลัก  มวลรอง  และมวลยอยประกอบกันเปนรูปทรง
ใหมีมิติสอดคลองเปนเอกภาพ 
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รูปทรง  
 โดยสวนใหญรูปทรงถูกกําหนดเปนเรขาคณิต (grometric  from) มีเหล่ียมสัน ซ่ึงขาพเจา
อาศัยลักษณะเหลี่ยมสันของรูปทรงนั้นสรางมิติที่มีความนาสนใจ มีปริมาตรภายนอก – ภายใน  
แสดงความซับซอนในรูปทรงโดยรวมได 
 รูปทรงยอยอันมีลักษณะเปนเรขาคณิตนั้นใชการเชื่อมตอกันใหมีความเปนอิสระ
มากข้ึนกวารูปทรงธรรมดาท่ัวไป แมอางอิงรูปทรงท่ีมีอยูจริงตามแรงบันดาลใจท่ีใชในการสรางสรรค  
ใชการประกอบกันตามแบบวิธีการตางๆ ตามเหตุผลทางวัสดุและการใชงาน 
 
ท่ีวาง   
 ท่ีวางท่ีกําหนดมาใชในการสรางสรรคนั้น มีจุดมุงหมายแสดงลักษณะของความเปน
กลไกของวัตถุ  ความซับซอน  และมวลปริมาตรภายในเปนสําคัญ  ขาพเจากําหนดรูปทรงท่ี
นํามาใชในผลงานใหมีความสอดคลองกับพื้นท่ีวาง โดยใชการวางรูปทรงลอมรอบพื้นท่ีวาง ใหเกิด
มีท่ีวางภายใน ปฏิกริยาระหวางรูปทรงกับที่วางที่ถูกกําหนดขึ้นนี้กอใหเกิดความเคลื่อนไหวทาง
ความรูสึกเขาไปในช้ินงาน  แสดงเปนพลังตอรูปทรงท่ีกําหนดได 
 
พื้นผิว 
 พื้นผิวท่ีขาพเจากําหนดอาจมีท่ีมาจากเทคนิควิธีการสรางสรรคดวย  โดยพ้ืนผิวนั้นอาจ
ข้ึนอยูกับระยะมุมมองในช้ินงาน  วัสดุท่ีขาพเจานํามาประกอบเปนรูปทรงมีลักษณะของพื้นผิวท่ี
หยาบ – ขรุขระ  เรียง แตกตางกัน  โดยมีวิธีการกําหนดการใชพื้นผิวในช้ินงานดังนี้ 
 1. ใชพื้นผิวเปนการกําหนดความแตกตางของระนาบ  หรือมิติในรูปทรงยอยๆในช้ินงาน 
 2. พื้นผิวแสดงทิศทางของวตัถุไปตามปริมาตรท่ีกําหนดของรูปทรงนั้น 
 3. พื้นผิวอันเกดิจากเทคนิควธีิการประกอบกันของวัสดุ (การตัด, การเช่ือมตอ) แสดง
ลักษณะเฉพาะของความเปนวัสดุ หรือความจริงของวัตถุ 
 4. พื้นผิวท่ีถูกสรางข้ึนกําหนดทิศทางในการประกอบกันของช้ินสวนในรูปทรง 
 
น้ําหนัก 
 น้ําหนักเปนคาแทนความหมายของระดับแหงความรูสึกท่ีมีตอรูปทรง ขาพเจาใชทัศนธาตุ
น้ําหนักนี้เปนขอกําหนดในการสราง การประกอบกันของรูปทรง ประกอบกับใชเพ่ือกําหนดทิศทาง
และมุมมองตอประติมากรรมดวย  น้ําหนักท่ีใชเพื่อแสดง  แสดงความสัมพันธเกี่ยวของกันในแตละ
ปริมาตร   ดังน้ันขาพเจาจึงมีขอกําหนด และคํานึงถึงการใชน้ําหนักในงานประติมากรรมดังนี้ 
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 น้ําหนักแทนคาดวยปริมาตร 
 กําหนดไวดวยขนาดเล็ก – ใหญ ของรูปทรง  และทิศทางของรูปทรง  ในการสรางสรรค
ผลงานประติมากรรมจึงมีการใชการประกอบกันของรูปทรงหลายขนาด มีเล็ก -ใหญ ทิศทางตางกัน
เขามาประหอบกันข้ึนเปนรูปทรงใหญตามจุดมุงหมาย  น้ําหนักจึงเปนปริมาตรเล็ก - ใหญ มีทิศทาง
ที่ใชเพื่อแรงปะทะตอการมองเห็น มีลําดับและมุมมองตอเนื่องประสานกันไป ดวยรูปทรงท่ี
แตกตางกันจึงแสดงและมีคาน้ําหนักประสานตอเนื่องกันไปเปนเอกภาพในผลงาน 
 น้ําหนักแทนคาดวยมิต ิ
 ปริมาตรของรูปทรง  ประกอบกับพื้นที่วาง  แสดงความมีมิติหรือความลึกในช้ินงาน
ประติมากรรม แตการใชการจัดการในรูปทรงใหมีทิศทางชวยสรางน้ําหนักของมิติเปนความมืด-สวาง 
บอกความเปนมวลปริมาตรในช้ินงาน  ขาพเจากําหนดวิธีการใชน้ําหนักออน- แก ของ แสง- เงา ใช
ในช้ินงานดวยการกําหนดทิศทางและรูปทรงของปริมาตรสวนยอยตางๆ เม่ือประกอบการพื้นท่ีวาง
ที่กําหนดแลวมีผลทําใหผลงานแสดงความมีมิติที่นาสนใจ ความลึก  ความซับซอน และการ
ประกอบกันอยางมีระบบเปนขอกําหนดท่ีเกิดการจัดคาน้ําหนักอยางมีทิศทาง 
 
วัสดุท่ีใชในการสรางสรรค 
 การสรางสรรคผลงานประติมากรรมยอมมีการวางแผนขั้นตอนการทํางานที่มีระบบ  
การประกอบกันของรูปทรงตามภาพรางท่ีไดกําหนดไว  วัสดุก็เปนสวนสําคัญท่ีจะนํามาใชในการ
สรางสรรคใหสอดคลองกับรูปแบบและเร่ืองราวท่ีตองการนําเสนอ  ขาพเจาเลือกใชโลหะท่ีลักษณะ
หลายรูปแบบ ซ่ึงเปนวัสดุกึ่งสําเร็จรูป คือ เหล็กแผน ทอกลม  เหล็กฉากเหล่ียม เหล็กเสน  มา
ประกอบกันในหลายหนาที่ไมวาจะเปนสวนโครงสรางของรูปทรง  มุมหรือเหลี่ยมสันเพื่อการ
เช่ือมตอกันของรูปทรง 
 วัสดุเหล็กท่ีขาพเจาเลือกใชนั้น  ขาพเจาตองการแสดงความเปนลักษณะเฉพาะของตัว
วัสดุเองดวยเหล็กมีความแข็ง  ดัดโคงข้ึนรูปไดตามขอกําหนดทางกายภาพ และมีขอกําหนดบาง
ประการเชนกันในการจัดการเกี่ยวกับวัสดุชนิดนี้ ในวิธีการ  ตัด  พับ  ตอ  เช่ือม มีลักษณะแตกตาง
จากการประกอบกันของวัสดุชนิดอ่ืนขาพเจามีวัตถุประสงคท่ีจะแสดงลักษณะเฉพาะของเหล็กให
เห็นอยางเดนชัดและเปนวิธีหนึ่งของการใชเปนส่ือทัศนธาตุในการสรางสรรคดวยเชนเดียวกัน 
 เหล็กแผน  สามารถตัดเปนรูปทรงท่ีตองการไดแสดงใหเห็นถึงความเปนรูปราง (Shapc) 
มีเสรรอบรูปท่ีสามารถกําหนดไดชัดเจน  ดัดโคง  บิดงอและพับได แมไมอิสระนักแตขาพเจาใช
วิธีการตัดเปนแผนหลายช้ินเขามาประกอบกันเปนรูปทรง  เหลกแผนใหพื้นผิวที่เรียบและโคงงอ
อยางเท่ียงตรง  แนนตึงแตไมยืดหยุนตอการประกอบกันแบบอิสระ 
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 เหล็กทอ  สามารถสามารถนํามาประยุกตใชในการสรางสรรคไดหลายวิธี ขาพเจาใชมา
เปนสวนกําหนดเสนรอบรูปของรูปทรง  กําหนดโดยโครงสรางและปริมาตรนํามาประกอบกับ
รูปทรงโดยอาศัยความโคงเปนเหล่ียมมุมของรูปทรง  เปนสวนกําหนดความเท่ียงตรง  แลดงใหเห็น
ทัศนธาตุท่ีเปนเสนและทิศทางอยางชัดเจน นํามาดัดโครงสรางรูปทรงใหมๆ ท่ีมีความเท่ียงตรงตาม
แบบรูปทรงเรขาคณิต หรือนํามาประกอบกันสรางความอิสระและเปนสวนประกอบรายละเอียดใน
ช้ินงานได  นํามาตัดแลวประกอบกันข้ึน 
 เหล็กเสน  ขาพเจานํามาใชในการกําหนดโครงสรางภายในของรูปทรง  เหล็กเสนสามารถ
ดัดโคงเปนรูปทรงไดงายตามตองการ  เช่ือมประกอบไดอยางอิสระ  ท้ังนี้เหล็กเสนนั้นมิไดแสดงตัว
มากนัก ในกระบวนการสรางสรรคประติมากรรมของขาพเจา 
 
เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
 การเช่ือมโลหะมีวิธีการหลากหลายวิธี ขาพเจาเลือกใชวิธีการเช่ือมโลหะดวยการเช่ือม
แบบการใชไฟฟากระแสสลับ (Arc Wilding) การเช่ือมของขาพเจามีจุดมุงหมายอ่ืนนอกเหนือไปจาก
เพื่อการประกอบกันของรูปทรงนั่นคือ การเชื่อมนั้นแสดงการประกอบกันของเหล็กอยางชัดเจน  
ใหเห็นถึงความเปนชิ้นโลหะเปนเอกลักษณตางจากการประกอบกันของวัสดุอ่ืนใด  ท้ังนี้ยังแสดง
ใหเห็นเสน รองรอยการประกอบกัน ส่ิงสําคัญคือแสดงพื้นผิวท่ีสําคัญของการประกอบกันดวยโลหะ  
  ขาพเจาแสดงรองรอยการเชื่อมประสานอยางมิไดกลมกลืนเปนสวนหนึ่งของส่ิงท่ี
แสดงออกถึงวิธีการสรางสรรคประติมากรรม 
 เทคนิคการเช่ือมประสานโลหะดวยไฟฟามีท้ังสวนท่ีสามารถควบคุมไดและควบคุม
ไมได  ผลจากการเชื่อมอาจทําใหเกิดวิธีการประกอบกันเปล่ียนไป  เกิดการเหล่ือมซอนกัน  การบิดตัว
ของระนาบ  แตไมสงผลมากนักตอการสรางปริมาตรโดยรวม  รองรอยจากการเช่ือมนี้เองที่จะเปน
สวนชวยในการประสานการประกอบกันของรูปทรงใหมีความกลมกลืนและมีเอกภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การรวบรวมขอมูลและรูปทรงในการสรางสรรค 
 

 
 
ภาพท่ี  18   ภาพแบบราง 2  มิติ ภาพท่ี 1   
 

 
 
ภาพท่ี  19   ภาพแบบราง 2  มิติ  ภาพท่ี 2   
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ภาพท่ี 20  ภาพแบบราง 2  มิติ ภาพท่ี 3 
 

 
 
ภาพท่ี  21  ภาพแบบราง 2  มิติ ภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี  22   ภาพแบบราง 2  มิติ ภาพท่ี 5 
 

 
 
ภาพท่ี  23  ภาพแบบราง 2  มิติ ภาพท่ี 6 
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ภาพท่ี  24  ภาพแบบราง 2  มิติ ภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี  25  ภาพแบบราง 2  มิติ ภาพท่ี 8 
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ภาพท่ี 26  ภาพแบบราง 2  มิติ ภาพท่ี 9 
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 ภาพขัน้ตอนการสรางสรรคผลงาน 
 

 
 
ภาพท่ี  27  ภาพข้ันตอนการสรางผลงานข้ันตอนท่ี 1 
    

 
 
ภาพท่ี  28  ภาพข้ันตอนการสรางผลงานข้ันตอนท่ี 2 
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ภาพท่ี  29  ภาพข้ันตอนการสรางผลงานข้ันตอนท่ี 3 
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 ภาพผลงานสําเร็จชุดวิทยานพินธ 
 

 
 
ภาพท่ี  30  ภาพผลงานสําเร็จชุดวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 1 ภาพท่ี  1 
 ช่ือผลงาน  นัยยะแหงวัตถุ 
 ปพ.ศ.  2555 
 เทคนิค    เช่ือมโลหะ 
 ขนาด      285x198x153  cm. 
 



  43 

 
 
ภาพท่ี  31   ภาพผลงานสําเร็จชุดวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 1 ภาพท่ี  2 
 ช่ือผลงาน  นัยยะแหงวัตถุ 
 ปพ.ศ.  2555 
 เทคนิค    เช่ือมโลหะ 
 ขนาด      285x198x153  cm. 
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ภาพท่ี  32   ภาพผลงานสําเร็จชุดวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 1 ภาพท่ี  3 
 ช่ือผลงาน  นัยยะแหงวัตถุ 
 ปพ.ศ.  2555 
 เทคนิค    เช่ือมโลหะ 
 ขนาด     285x198x153  cm. 
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ภาพท่ี  33  ภาพผลงานสําเร็จชุดวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 2 ภาพท่ี  1 
 ช่ือผลงาน  พลังทะยาน 
 ปพ.ศ.  2555 
 เทคนิค   เช่ือมโลหะ 
 ขนาด      165x168x192  cm. 
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ภาพท่ี  34  ภาพผลงานสําเร็จชุดวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 2 ภาพท่ี  2 
 ช่ือผลงาน  พลังทะยาน 
 ปพ.ศ.  2555 
 เทคนิค    เช่ือมโลหะ 
 ขนาด      165x168x192  cm. 
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ภาพท่ี  35   ภาพผลงานสําเร็จชุดวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 2 ภาพท่ี  3 
 ช่ือผลงาน  พลังทะยาน 
 ปพ.ศ.  2555 
 เทคนิค    เช่ือมโลหะ 
 ขนาด      165x168x192  cm. 
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ภาพท่ี  36  ภาพผลงานสําเร็จชุดวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 3 ภาพท่ี  1 
 ช่ือผลงาน  วิถีจักรกล 
 ปพ.ศ.  2555 
 เทคนิค    เช่ือมโลหะ 
 ขนาด     25x80x43  cm. 
 
 
 
 



  49 

 
 
ภาพท่ี  37  ภาพผลงานสําเร็จชุดวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 3 ภาพท่ี  2 
 ช่ือผลงาน  วิถีจักรกล 
 ปพ.ศ.  2555 
 เทคนิค    เช่ือมโลหะ 
 ขนาด      25x80x43  cm. 
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ภาพท่ี  38   ภาพผลงานสําเร็จชุดวิทยานิพนธ  ช้ินท่ี 3 ภาพท่ี  3 
 ช่ือผลงาน  วิถีจักรกล 
 ปพ.ศ.  2555 
 เทคนิค    เช่ือมโลหะ 
 ขนาด     25x80x43  cm. 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหและการแกปญหาในการสรางสรรค 
 

การวิเคราะหและการแกปญหาในการสรางสรรค 
 หลักการแหงการวิเคราะหผลงานในการสรางสรรคประติมากรรม คือการใชการแยก
ยอยหลายสวนซ่ึงไดประกอบกันเปนผลงานนั้น  โดยวิธีการวิเคราะหเกี่ยวกับหลักการแหง
องคประกอบศิลป  อันมีการใชทัศนธาตุ และการประกอบกันของรูปทรง 

  
การวิเคราะหผลงาน 
 การใชการประกอบกันของรูปทรง  แบบการวางรูปทรงเคียงกันเปนหลายสวนและ
เช่ือมตอความสัมพันธของรูปทรงท้ังหมดดวยรูปทรงรองที่มีลักษณะเปนเสนเช่ือมตอ หรือการใช
การรวมรูปทรงที่แตกตางจากรูปทรงประธานเปนการวางรูปทรงที่สามารถกําหนดขอบเขตของ
การใชพื้นท่ีวางในผลงานใหล่ืนไหลตอเนื่องกันไปทั้งสภาพโดยรวม  หลักการวางรูปทรงเคียงกัน
และการใชรูปทรงตอเนื่องออกไปจากรูปทรงหลักนั้นขาพเจานําวิธีการนี้มาใชในกระบวนการ
สรางสรรคผลงานประติมากรรมท้ังหมด 
 

 
 

ภาพท่ี 39  การวางโครงสรางสัดสวนรูปทรงในผลงานช้ินท่ี 1 
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การจัดวางตําแหนงของรูปทรง 
 การจัดวางตําแหนงของรูปทรงยอย  ๆ ในโครงสรางหลักโดยรวมของผลงานประติมากรรม
นั้น  ขาพเจาคํานึงถึงเสนของรูปทรงที่มีจังหวะลอเชื่อมตอกันไปโดยมีที่วางเขามาทํางานระหวาง
รูปทรงท่ีวางเคียงกันหรือตอเนื่องกันนั้น  ขนาดของรูปทรงท่ีใหญเปนรูปทรงประธาน เปนลําดับ
รูปทรงแรกท่ีจะปะทะการมองเห็นและควบคุมภาพรวมของการมองเห็นตอเนื่องไปเปนรูปทรง
สวนยอยอ่ืน  ๆ นอกจากนั้นมิติท่ีถูกกําหนดดวยรูปทรงของปริมาตรอันมีลักษณะนอก-ใน  เปนสวนหนึ่ง
ในการจัดลําดับการมองเห็น  โดยการทํางานของพื้นท่ีวางท่ีจะสามารถนําพาสายตาเขาไปสูภายใน
ตัวผลงานซ่ึงสามารถสรางความซับซอนอันมาความนาสนใจมากข้ึนไปอีก 
 
ทิศทางและพลังความเคล่ือนไหว 
 จากการทดลองการสรางสรรคผลงานประติมากรรมท้ัง 3 ชุด จะเห็นไดวารูปทรงยอยๆ 
ในภาพรวมของประติมากรรมมีทิศทางท่ีสลับสับเปลี่ยนกัน โดยขาพเจามุงหมายใหรูปทรงแสดง
เสนรอบรูปอยางชัดเจนดวยเทคนิคการวางวัสดุเปนแนวเสนในรูปทรง ดังนั้นทิศทางของรูปทรงยอย
เหลานั้นจึงเกิดจากการกําหนดการใชเสนในรูปทรงอันเกิดจาก 
 1. เสนรอบรูป หรือรูปราง 
 2. เสนทิศทางรายละเอียด  โครงสราง  โครงราง 
 3. เสนทิศทางของปริมาตร  ความนูน  โคง  เวา  มีมิต ิ
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ภาพท่ี  40  ทิศทางการวางรูปทรงใหเกดิจังหวะและทิศทางความเคล่ือนไหวในผลงานชิ้นท่ี 2  
 

 ส่ิงเหลานี้ประกอบกันโดยอาศัยการใชขนาดและสัดสวนของพื้นท่ีวางภายในรูปทรง 
เขามาเปนสวนชวยใหเกิดพลังความเคล่ือนไหวจากการมองเห็น ภายนอกเขาสูภายในของช้ินงาน  
ทิศทางและการทํางานระหวางรูปทรงกับพื้นท่ีวางนี้เองท่ีขาพเจาคาดหวังเปนผลใหความรูสึกมีพลัง
ในผลงาน 
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ภาพท่ี 41  การประกอบกันของปริมาตรและทิศทางของรูปทรงในผลงานช้ินท่ี 3 
 

ปญหาทางดานเนื้อหากับแนวความคดิ  และการกําหนดรูปทรง 
 เนื้อหาเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับจักรกลหนัก ซ่ึงขาพเจามีทรรศนะเกี่ยวกับแรงบันดาลใจจาก
เนื้อหานี้  เปนส่ิงท่ีอํานวยใหเกิดความเปลี่ยนแปลงผลการสรางสรรคสิ่งตางๆ แรงบันดาลใจจาก
รูปทรงและการใชงานขิงเครื่องจักรกลหนัก มีรูปแบบและการทํางานหลายอยางขาพเจากําหนด
แบบของความรูสึกอันเกิดจากแรงบันดาลใจในการมองเห็นและประสบการณเปนเร่ืองราวของ 
“พลัง” ซ่ึงความรูสึกของพลังนั้นก็ยังมีแบบหลายอยางท่ีจําตองกําหนดใหเปนประเด็นท่ีชัดเจนซ่ึง
จะสงผลตอการสรางสรรคหรือการกําหนด  รูปแบบ  รูปทรง ตลอดจนเทคนิควิธีการ  ในประเด็น
เร่ืองราวของพลังนั้นเปนส่ิงท่ีขาพเจานํามากําหนดเปนรูปแบบของอารมณท่ีจะนํามาใชเปนส่ือใน
ผลงาน  ซ่ึงกําหนดใหเกิดความรูสึกท่ีมีพลัง  แตมิใชพลังความเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็ว รุนแรง แตเปน
พลังสะสม เครงเครียด ขึงขัง บึกบึน พรอมท่ีจะสําแดงปะทะส่ิงรอบขาง 
 รูปทรงท่ีนํามาใชเปนส่ือในผลงาน เปนรูปทรงที่ไดแรงบันดาลใจมาจากเครื่องจักรกล
โดยตรง และใชการออกแบบรูปทรง การประกอบกันของรูปทรงใหสอดคลองกับแนวความคิด 
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ปญหาที่ขาพเจาพบคือ ความเปนไปไดยากในการถายทอดรูปทรงท่ีมันถูกผลิตตามรูปแบบอุตสาหกรรม 
แมวาขาพเจามีความพยายามถายทอดเอาลักษณะรูปทรงที่เกิดแบบอยางเฉพาะหรือเอกลักษณใน
วัตถุมาสรางสรรคเปนผลงาน แตการถายทอดรูปทรงในทางประติมากรรมท่ีมีการเช่ือมตอกันของ
รูปทรง  วิธีการประกอบกันของรูปทรง เทคนิควิธีการสรางสรรค ยอมทําใหเกิดรูปทรงท่ีมีความ
แตกตางจากรูปทรงตนแบบที่เห็นไดชัด  อยางไรก็ตามขาพเจาพยายามทดแทนความสามารถในการ
สรางสรรครูปทรงเหลานั้นดวยการลอกับลักษณะของวัตถุธาตุตนแบบซ่ึงเปนโลหะ ดวยการใช
เหล็กเปนส่ือแสดงคุณสมบัตขิองมันเอง ใหเปนสวนชวยสงเสริมการออกแบบรูปทรงใหสอดคลอง
กับเนื้อหาและแนวความคิดเม่ือนํามาถายทอดเปนผลงานประติมากรรมจึงตองอาศัยรูปทรงตนแบบ
มาเปนสวนชวยในการสรางจินตนาการเพื่อแทนคาความรูสึกทางจุดมุงหมายในเร่ืองของพลัง  
ปญหาอีกประการหน่ึงเกี่ยวกับรูปทรงที่ขาพเจาพบเกี ่ยวกับการแสดงออกของรูปทรงตาม
ประเด็นของเนื ้อหาคือ การใชวิธีการประกอบกันของรูปทรงดวยโลหะแผน ซึ่งยากตอการ
ควบคุมการตอประสานใหแนบเนียนเปนเนื้อเดียวกัน  จึงสงผลตอความรูสึกถึงความหนักแนน  ความ
มีพลัง  รูปทรงท่ีไดจึงไมแสดงมวลปริมาตรท่ีมีความหนาแนนเทาท่ีควรตามอยางรูปทรงตนแบบ 
 การปรับปรุงรูปทรงตนแบบเดิมเพ่ือการประสานกันของรูปทรงใหมตามหลักการของ
องคประกอบศิลปและประติมากรรมมีผลใหการเช่ือมตอกันแตละหนวยในปริมาตรมวลใหญขาด
ความแนบเนียนและไมคอยมีเหตุผล อาจเปนเพราะการขาดความคํานึงถึงหลักการใชงานของวัตถุ
อยางแทจริง 
 
ปญหาทางดานวัสดุและเทคนิค 
 วัสดุเหล็กแผน  เหล็กทอ  เหล็กฉาก  เหล็กเสนเหลานี้สามารถข้ึนรูปและประสานกัน
ดวยการเช่ือมตอกันไดงาย การประกอบกันของเหล็กแตละชนิดที่มีลักษณะตางกันนั้นยอมมี
ขอจํากัดของแตละชนิดท่ีไมสอดคลองกันบาง ขาพเจาใชวัสดุเหลานี้ในการกําหนดการสรางรูปทรง  
จากกระบวนการ ตัด พับ ดัด เช่ือม โดยกําหนดการใชเหล็กทอกลมเปนโครงสรางใหญและรับ
น้ําหนัก  เหล็กเสนขนาดตางๆ เปนโครงสรางภายในที่เปนตัวกําหนดขอบเขตและรูปรางเสน
รอบนอกของรูปทรงเหล็กแผนเปนพื้นผิวภายนอกของรูปทรง เหล็กฉากเปนรายละเอียดและพื้นผิว 
จากการใชการประกอบกันดวยวิธีนี้มีปจจัยอันเปนตัวแปรทําใหรูปทรงไมเปนไปตามวัตถุประสงค  
คือ เหล็กแผน สามารถดัดโคงงอไดในทิศทางเดียวจึงมาสามารถบังคับไปในทิศทางอ่ืนไดอีก  
หากตองการรูปทรงที่มีสวนโคงอยางสลับซับซอนยอมไมสามารถที่จะบังคับใหพื้นผิวแนนตึง
แสดงปริมาตรไดดี 
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 เหล็กทอ  สามารถดัดโคงไดในลักษณะของวงกลมที่มีความสมมาตรอยางสมํ่าเสมอ 
หากตองการวงโคงท่ีมีมุมแคบในขณะท่ีทอมีขนาดใหญ ยอมไมสามารถเปนไปได  การแกปญหานี้
ดวยกรรมวิธีการ หั่น แลว ประกอบกันดวยการเช่ือมยอมสงผลตอการสรางและการควบคุมทิศทาง
ของรูปทรงและพ้ืนผิว 
 เหล็กเสน สามารถสรางทิศทางของโครงสรางไดดี สามารถชวยกําหนดปริมาตรของ
รูปทรงไดดวย แตความอิสระของการใชเหล็กเสนเปนโครงสรางภายในมีผลท่ีพื้นผิว ปริมาตรท่ีทําดวย
เหล็กแผนไมสอดคลองไปตามทิศทางท่ีกําหนดเนื่องจากขอจํากัดในแบบชนิดของมัน ดังนั้นจดุสัมผัส
ของการเช่ือมประสานกันจึงไมแนบเนียนและขาดความกลมกลืน 
 นอกจากนี้ การประกอบกันของพ้ืนผิวปริมาตรตามรูปทรงของโครงสรางเกิดปญหา
ความไมตอเน่ืองจากการติดแบบชิ้นสวนเขามาประกอบจากความผิดเพ้ียน จากการยืด-หด  ขยายตัว
จากการบิดงอ และทิศทางที่เปลี่ยนไปจากเดิมอันมีสาเหตุจากความรอนของการเชื่อมดวยระบบ
ไฟฟา   ทําใหช้ินสวนประกอบเขาดวยกันไมแนบสนิท เปนปญหาในขนาดช้ินงานใหญ เม่ือเกิดการ
ทับซอนกันของแผนโลหะในตางขนาดและทิศทาง รองรอยการเชื่อมจึงมีขนาดอันเปนแนวที่  
ไมเปนระเบียบ  และไมผสานกันบนพื้นผิวของช้ินงาน 
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บทท่ี 5 

สรุป 
 

 การวางแผนการทํางานและการสรางสรรคผลงานประติมากรรม  ใชชุดวิถีจักรกล
นอกจากใชวิธีการสรางตามจุดมุงหมายท่ีตั้งไวแลว ยังมีการทดลองและวิเคราะหผลจากกระบวนการ
ทํางาน จากเร่ืองประเด็นเกี่ยวกับพลังท่ีมีความเปนนามธรรมนั้นถูกถายทอดออกมาเปนรูปทรงทาง
ประติมากรรมและใชทัศนธาตุตางๆ ในขั้นตอนการสรางจากเรื่องราวที่มาและแรงบันดาลใจ 
สูแนวความคิดและทรรศนะเก่ียวกับเร่ือง  มาสูกรรมวิธีการสรางสรรคนั้น เปนการตรวจสอบผล
ทางการแสดงออกของประติมากรรมใหสอดคลองสัมพันธกันท้ังหมด 
 
การศึกษารูปแบบท่ีมาในการสรางสรรค 
 รูปทรงท่ีไดจากแหลงท่ีมาเสมือนเปนวัตถุดิบ กอนการนํามาถายทอดเปนรูปทรงทาง
ประติมากรรมจําเปนตองทําความเขาใจในรูปทรงตนกําเนิดนี้ จากการประกอบกัน การผลิต  
วัตถุประสงคทางการใชงาน ตลอดจนวิธีการสราง ทางวัตถุของมัน  จึงแยกวิเคราะหหาเอา
ลักษณะเฉพาะอันเดนชัดท่ีจะนํามาเปนส่ือและทัศนธาตุในการสรางสรรคดวย 
 รูปทรงท่ีไดจากเครื่องจักรกลนั้นอาจมีหลากหลาย แตมีความเปนลักษณะที่สากลอยู 
อยางรูปทรงเลขาคณิตท่ีถูกทําวางทับซอนกัน  รูปทรงของเฟองที่อางอิงกับทรงกลมเสมอ แขนกล 
ท่ีมีลักษณะแทงยาวมีขอตอประกอบกัน รูปทรงเหลานี้เม่ือนํามาประกอบกันมิไดมีจุดมุงหมายเพื่อ
การใชงานตามอยางวัตถุจริง หากแตมุงประโยชนจากรูปลักษณโดยการอางอิงมาใชในหนาท่ีของ
รูปทรงผสานกับท่ีวางทางประติมากรรม โดยใชเสนลาย  พื้นผิว  ทัศนธาตุ  ท่ีวิเคราะหไดมาจาก
ท่ีมาของวัตถุนั้นประกอบเขาไปเปนเรื่องราวที่แสดงลักษณะเกี่ยวของกันเครื่องกลท่ีผลิตตาม
ความจําเปนทางการใชงานมักสรางรูปทรงเดียวซํ้าๆ เพื่อกําลังในการใชอยางมีประสิทธิภาพแตหาก
นํามาใชในการสรางรูปทรงทางประติมากรรม มักสรางความจําเจ ไมนาสนใจ ขาพเจาใหวิธีการ
ประกอบกันของรูปทรงจากหลากหลายแหลงท่ีมา แตอยูในแบบรูปทรงของเคร่ืองจักรกลหนัก  เพื่อ
ไดแบบของรูปทรงที่หลากหลายมาประกอบกันโดยมิไดอางอิงการใชงานอยางแทจริง  ผลงานที่
แสดงออกมาจึงมีลักษณะเปนนามธรรมโดยเนนส่ือความรูสึกของพลังในวัตถุเปนสําคัญ 
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การถายทอดรูปทรง 
 ในผลงานของขาพเจาใชวิธีการศึกษาและการถายทอดรูปทรงไดดังนี ้

 1. รูปทรงจากขอเท็จจริงทางวัตถุ  แหลงท่ีมา เปนแรงบันดาลใจ 

 2. รูปทรงจากการลดทอนปรับปรุงรูปแบบ  รูปทรง ท่ีมาจากวัตถุจริงเพื่อการสรางมิติ  
ทิศทาง และการเช่ือมตอประสานกับรูปทรงอ่ืนๆ 

 3. รูปทรงจากวัตถุสําเร็จรูป หรือกึ่งสําเร็จรูปนํามาประกอบเพ่ือการเช่ือมตอ  การ
ประสานกันของรูปทรงตามหลักการความตอเน่ือง  เคล่ือนไหว  การยดึจับ  

 4. รูปทรงท่ีอิสระไปจากตนแบบ  เพื่อการสรางจินตนาการ  ความเราอารมณสรางความ
สมบูรณในประติมากรรม 

 ท้ังหมดนี้การถายทอดรูปทรงสูผลงานประติมากรรม อาจเปนการถายทอดโดยตรง  
หรือการถายทอดแบบสังเคราะห ผสมผสานกันได  ทั้งการใชการประกอบกันของรูปทรงแบบ
รูปทรงเดียวกัน  รูปทรงตอเนื่อง  รูปทรงท่ีเกาะเกี่ยว และบิดพันกัน  

 รูปทรงท่ีนํามาใชในการสรางสรรคมิใชการจําลองสภาพของวัตถุแตเปนการเลือกเอา
เอกลักษณพิเศษอันเห็นไดชัดเกี่ยวกับวัตถุมาสราง   

 ในกระบวนการของการศึกษาหรือการสรางสรรคศิลปะน้ัน  จําตองอาศัยสวนประกอบ
จากส่ิงตางๆมากมาย  เปนตนความรูจากทฤษฎีศิลปะ  ขอมูล  เร่ืองราว  วิธีการศึกษาและการคนควา  
แหลงท่ีมาของเร่ืองราว  วัตถุประสงค  การวิเคราะหความสําคัญและความจําเปนของเร่ือง  ประเด็น
แยกยอย  ประสบการณ  การทํางานและการสรางสรรค  เทคนิควิธีการ  วัสดุ  และส่ิงตางๆ เหลานั้น
ลวนมีความสําคัญและตองมีการตระเตรียม  จัดลําดับความสําคัญ  สรางเปนเปนขั้นตอนอยางมี
ระบบของตัวศิลปนเอง เพราะฉะนั้นขอมูลที่ไดตระเตรียมมาถูกจัดทําใหเปนเอกสารประกอบ
การศึกษาและการสรางสรรคเปนผลดีหลายประการ อาทิเพื่อใหผูสรางสรรคผลงานนํามาวิเคราะห 
ขอดี ขอเสีย นํามาปรับปรุงกระบวนการสรางสรรคตอไป เปนประโยชนเพื่อใหเห็นถึงแนวทาง  
การสรางสรรคที่มีขั้นตอนชัดเจน  เพื่อใหผูสรางสรรคและผูชมมีความเขาใจตอกันเกี่ยวกับ
เร่ืองราวท่ีนําเสนอ  และส่ิงสําคัญคือเปนสวนชวยสรางความแจมชัดในผลงานท่ีแสดงออกมาไดดี
อีกทางหนึ่ง 
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 ขาพเจาคาดหวังใหวิทยานิพนธชุดนี้  ไดแสดงออกใหเห็นถึงกระบวนการทาง
การศึกษาคนควา และวีการสรางสรรคอันเปนลักษณะเฉพาะตัวหรือเปนอีกแนวทางหนึ่งของวิธี
การศึกษาการสรางสรรคศิลปะ  ขจัดความซับซอนท่ีมิอาจมองเห็นได  ผานการอธิบายขยายความ
ดวยเอกสารและภาพประกอบ  ซ่ึงสรุปสําเร็จเปนผลงานประติมากรรมรวมสมัยปจจุบัน  วัตถุประสงค
ในการจัดทําเอกสารประกอบการปฏิบัติงานนั้น  จึงมิใชแตเพียงอธิบายความเขาใจในผลงาน
ประติมากรรมแตเพียงอยางเดียว  แตมุงหวังใหเปนเอกสารหรือหลักฐานทางวิชาการเกี่ยวกับ
การศึกษาและการสรางสรรคศิลปะในยุคสมัยของผูจัดทําเอง  อันจักเปนประโยชนตอการพัฒนา
การศึกษาตอผูอ่ืนตอไปในอนาคต 
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