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         The thesis project of Sculptural Creation titled “The Inspiration under the Sea” 
is the three dimensions sculptural creation in characteristics of functional art which is 
the creative scheme in reflecting the emotion and imaginary to the essence of 
pristine beauty under the sea. The miscellany of exotic marine organism ; aquatic 
animals, corals, etc. inhabited altogether in an immense terrain under the sea, its 
originated the forms of prominent structures and colors towards an inspiration and 
imaginary in creating the sculptural works to reflect an aesthetic value and 
satisfaction. 
               The study for several specific characteristics and forms of exotic marine 
organisms under the spacious sea is the creative scheme to present the multitudes 
of colors, structures and figures of exotic marine organisms; shells, sea urchins, 
jellyfishes, sea anemones, corals, etc.  Furthermore, this sculptural creation also has 
an influence from the forms of Thai folk handicrafts; earthen jars, large basins, 
bamboo fish traps and creels, etc. in which reflected to the complacency, involving 
an imaginary of artist in expressing of comfortableness, alleviation, joyfulness and 
abundance. 
                 These sculptures had been created through the techniques of knitting 
and sewing with crewels, tights and clothes on the steel structures and coil of wires, 
etc. The researcher designed the tangible forms according to one’s imaginary and 
inspiration under the sea, its subsequently originated the lighten lamps in the 
meaning of the sparkle from the exotic marine organisms. The researcher absolutely 
contemplated to the aesthetic value of beauteousness, happiness, comfortableness, 
cordiality in which can be implemented and finally approached into the artistic 
esthetic and sentiment.  
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

      อาณาจักรใต้ท้องทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลที่ปกคลุมถึง 3 ใน 4 ส่วนของพื้นที่โลก 
เปรียบได้ว่าโลกใต้ท้องทะเลเป็นเหมือนจุดก าเนิดของสรรพสิ่ง ซึ่งภายใต้ท้องทะเลนั้นจะเต็มไปด้วย
ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มีจ านวนมากมายมหาศาล ดังนั้น โลกใต้ท้องทะเลจึงเป็นแหล่งรวม
ธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และทรงคุณค่า ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่อยู่ร่วมกันและพึ่งพา
อาศัยซึ่งกันและกันในรูปแบบต่างๆ ต่างชนิด ต่างสายพันธุ์ แต่ละสายพันธุ์ก็มีรูปร่างลักษณะที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันทั้งรูปทรง สีสัน โครงสร้างทางกายภาพที่มีความแตกต่างหลากหลาย 
และด้วยความแตกต่างหลากหลายของสรีระ สีสัน อากัปกิริยา อุปนิสัย การเคลื่อนไหว ลักษณะการ
ใช้ชีวิตภายใต้ระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลนั้น ส่งผลเชิงคุณค่าทางความงาม เกิดเป็นแรง
บันดาลใจได้อย่างไม่จบสิ้น 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
      ธรรมชาติที่ปรากฏขึ้นเองตามครรลองของโลก สร้างสีสัน รูปทรง  ที่ล้วนแล้วแต่รังสรรค์
ให้ก่อเกิดความรู้สึกทางความงาม ตามประสบการณ์ การสัมผัสรับรู้ ความชอบ การพบเห็น บางคร้ัง
การสัมผัสกับความงามในธรรมชาติบ้าง หาเวลาที่จะสร้างมุมๆ หนึ่งในจินตนาการ และความคิดฝันก็
เป็นวิธีการเสพความสุขได้อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เรารู้สึกเหมือนการพักผ่อน รวมไปถึงการผ่อนคลาย 
บ าบัดจิตใจ เสมือนข้าพเจ้าได้สร้างโลกอีกโลกหนึ่ง ซึ่ งแยกตัวออกจากความสับสน ความวุ่นวายที่
เป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันของตัวเอง  
      โดยวิวัฒนาการทางเทคโนโลยี ท าให้วิถีชีวิตที่เป็นอยู่จริงในสภาพสังคมปัจจุบัน มนุษย์มี
การแข่งขัน แก่งแย่ง ดิ้นรน และรีบเร่ง  เพื่อการอยู่รอดในสังคม การด ารงชีวิตอยู่ของมนุษย์ในสังคม
ทุกวนันี้เราเร่ิมออกห่างจากธรรมชาติมากเข้าไปทุกที ซึ่งเห็นได้จากสังคมมนุษย์ในปัจจุบันนี้ สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงสภาวะความตึงเครียดที่เกิดจากวิถีท่ีเปลี่ยนไปจากอดีต  มีความนิยมทางวัตถุที่มีมาก
ขึ้นตามกระแสนิยม มนุษย์จะต้องแข่งขันกับเวลาอยู่ตลอด ชิงดีชิงเด่นกัน แต่หากมนุษย์ลองได้ใช้
โอกาสสัมผัสกับธรรมชาติบ้าง ตัดสิ่งที่รบกวนจิตใจ เรียนรู้ที่จะเสพความสุข ปลดปล่อยจิตใจให้ว่างไป
กับจินตนาการ  ค้นพบความสุขอยู่กับความงาม  ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติอย่างเต็มที่ ข้าพเจ้าเช่ือ
เหลือเกินว่า หากได้ปลดปล่อยใจให้สัมผัสและรับรู้ความสุขจากธรรมชาติ  เราก็จะเกิดความรู้สึกผ่อน
คลายและเป็นการพักผ่อนได้เป็นอย่างดีที่สุด 
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      ข้าพเจ้าเปรียบเสมือนฟันเฟืองตัวหนึ่งที่อยู่ในสังคม มีชีวิตอยู่บนสังคมที่ต้องดิ้นรน
แข่งขัน แต่ทุกคร้ังที่คิดฝันจินตนาการทุกคร้ังที่รับรู้และสัมผัสกับความงามในธรรมชาติ สร้างมโนภาพ
ของสีสันในธรรมชาติขึ้นในจิตใจก็จะรับรู้ถึงความสุข ความสบาย เกิดเป็นการพักผ่อนสมองและจิตใจ 
จนเสมือนว่าความงามในธรรมชาตินั้น  สร้างแรงกระตุ้นให้เรารู้สึกถึงกระบวนการของความสุข ความ
สบาย และการผ่อนคลายในจิตใจที่แท้จริงนั้นเอง 
      สภาวะในปัจจุบันจึงเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้าพยายามหาทางออกจากความวุ่นวาย โดย
ส่วนตัว ข้าพเจ้ามีความสนใจใฝ่รู้เร่ืองราวเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล บ่อยคร้ังที่
ข้าพเจ้าไปสัมผัสท้องทะเลตามสถานที่ต่างๆ เพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม อีกทั้งยังสามารถซึมซับกลิ่น
อายจากทะเลได้โดยตรง  กระทั่งพบว่า โลกของใต้ท้องทะเลเป็นสิ่งที่รวบรวมความงามที่หลากหลาย
ทั้งรูปทรงของสิ่งมีชีวิต และสีสันของพืชและสัตว์ใต้ท้องทะเล  ธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้ เต็มไปด้วย
ความงามที่เกิดจากความหลากหลายนี้ชวนหลงใหล  เคลิบเคลิ้ม ชวนให้เกิดความคิดฝันจินตนาการได้
อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
      จากแรงบันดาลใจเกิดเป็นความคิดฝันตามจินตนาการ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์การ
ออกแบบในโครงการสร้างสรรค์งานประติมากรรมผ้าที่มีความเป็นศิลปะและมีหน้าที่ใช้สอย 
 
2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
      2.1. ต้องการแสดงให้เห็นถึงจินตนาการส่วนตัว ที่มีต่อสาระทางความงามตามธรรมชาติ
ใต้ท้องทะเล 
      2.2. ต้องการสร้างความรู้สึกถึงการผ่อนคลาย จากการได้สัมผัสและรับรู้ความงามตาม
ธรรมชาติใต้ท้องทะเล 
      2.3. ต้องการถ่ายทอดผลงาน 3 มิติ โดยใช้ลักษณะงานแบบ Functional Art  เป็น
แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 
      2.4. ต้องการถ่ายทอดรูปทรงของและสีสันของสรรพสิ่งที่มีชีวิตใต้ท้องทะเลในรูปแบบกึ่ง
นามธรรม  มีการลด ตัดทองรูปทรง และสัญลักษณ์ในธรรมชาติตามจินตนาการ 
      2.5. ตามการสร้างทัศนคติแก่ผู้ชมให้เกิดสภาวะคล้อยตามไปกับความรู้สึกที่เกิดจาก
ความประทับใจในความงามของธรรมชาติ จนเกิดเป็นความรู้สึกผ่อนคลายและความสุขแก่ผู้ชม 
  
3. สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 
      3.1 . ผลงานการสร้างสรรค์จะเป็นในรูปแบบ ประติมากรรมผ้า 3 มิติ ที่น าเอา 
จินตนาการ ความรู้สึกส่วนตัว ที่มีต่อความงามที่พบเห็นในธรรมชาติใต้ท้องทะเล เป็นแรงบันดาลใจใน
การสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ น ามาส่งเสริมให้เกิดความสมบูรณ์ด้านความงามทางรูปทรงและสีสัน 
มุ่งเน้นเป็นงานศิลปะที่มีหน้าที่ใช้สอย (Functional Art) ที่มีทั้งประโยชน์ประกอบกับความงามที่
น่าสนใจ 
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     3.2. ผลงานการสร้างสรรค์นี้จะน าแนวคิดและแรงบันดาลใจผนวกกับจินตนาการส่วนตัว
ค้นหารูปทรงและสีสันที่ตอบโจทย์กับทางความรู้สึกทางอารมณ์ ที่มีต่อความงามในธรรมชาติใต้ท้อง
ทะเล โดยมุ่งเน้นรูปแบบกึ่งนามธรรมและนามธรรม เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์และน าเสนอ
ผลงานสะท้อนภาพความงามในธรรมชาติใต้ท้องทะเล  ให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ใหม่ทางความงามที่มี
ข้าพเจ้าเป็นตัวก าหนดและสร้างสรรค์ 
 
4. ขอบเขตกำรศึกษำ 
      4.1. ศึกษารูปแบบและเทคนิคทางประติมากรรมผ้า 
      4.2. ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับความงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเล 
      4.3. ศึกษาการออกแบบของตกแต่งบ้านรูปแบบ(Style)ต่างๆหรือมีแนวคิดเกี่ยวกับแรง
บันดาลใจใต้ท้องทะเล เพื่อน ามาเป็น Function และการใช้งานที่น าเอาประติมากรรมผ้าไปเป็น
แนวความคิดหลักในการท างาน 
 
5. ขั้นตอนกำรศึกษำ 
      5.1. การรวบรวมข้อมูล 
          5.1.1 ข้อมูลทางแรงบันดาลใจ คือ ความประทับใจกับความงดงามใต้ท้องทะเล 
      5.2. รวบรวมข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์หาแนวทางในการสร้างสรรค์ให้เกิดความสอดคล้อง 
และเชื่อมโยงกันกับธรรมชาติใต้ท้องทะเล  
      5.3. ท าแบบร่าง 
      5.4. เลือกแบบร่างที่ดีท่ีสุดน ามาสร้างผลงาน 
      5.5. น าผลงานมาวิเคราะห์และน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน า 
      5.6. สรุปและอภิปรายผล 
 
6. ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรวิจัย 
      ประมาณ 1 ปี  5  เดือน คิดว่าจะเร่ิมวิจัย ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 และเสนอ
วิทยานิพนธ์การค้นคว้าอิสระภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559 
 
7. วิธีกำรศึกษำ 
      ก าหนดเป้าหมายของโครงการ คือ สร้างสรรค์ประติมากรรมเพื่อการใช้งาน 
      7.1. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายของโครงการ คือ สถานที่ต่างๆ ที่มีแนวคิดหรือการตกแต่งที่
ได้รับแรงบันดาลใจจากท้องทะเล 
          การเก็บรวมรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ มีดังนี้ 
              7.1.1 ข้อมูลภาคสนาม 
        รวมรวมข้อมูลจากการลงพื้นที่จากท้องทะเลจริง และท้องทะเลจ าลอง 
                         7.1.2 ข้อมูลภาคเอกสาร 
        ข้อมูลจากหนังสือและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
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        ข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต 
      ข้อมูลจากวิจัยอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

     7.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
          น าทั้งข้อมูลภาคเอกสารและข้อมูลภาคสนาม น ามารวบรวม กลั้นกรอง วิเคราะห์หา
ความเชื่อมโยง ที่สามารถสอดคล้องไปกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสม 
      7.3 การปฏิบัติงานสร้างสรรค์ 
          7.3.1 การสร้างแบบร่าง จากแรงบันดาลใจให้เกิดความเหมาะสมกับสถานที่ในแต่ละ
ส่วน เช่น การก าหนดรูปแบบผลงานการสร้างสรรค์ให้มีขนาด สี และรูปทรง ให้เหมาะสม ออกแบบ
แบบร่างขึ้นมาจ านวนหลายแบบน ามาคิดวิเคราะห์และเลือกแบบท่ีดีที่สุดน ามาสร้างผลงานจริง 
          7.3.2 น าแบบร่าง มาขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนที่จะน ามาสร้าง    
ผลงานจริง 
          7.3.3 ลงมือสร้างช้ินงานจริง พร้อมท้ังทดลองรูปแบบการสร้างสรรค์และ      เทคนิค
ใหม่ๆ 
          7.3.4 คิดวิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เกิดความงามและความสมบูรณ์แบบ     
ของผลงาน 
 
8. แหล่งข้อมูล 
      8.1 สถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ทะเลจ าลอง พิพิธภัณฑ์ที่เก่ียวของกับทะเล ฯลฯ  
      8.2 หอสมุดของมหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาท่าพระ 
 
9. อุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรค้นคว้ำ 
      9.1 กล่องถ่ายรูป  ส าหรับเก็บข้อมูล 
      9.2 สมุดร่างภาพ กระดาษ ดินสอ ปากกา สีน้ า  เป็นต้น 

     9.3 คอมพิวเตอร์ ส าหรับหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการตัดต่อภาพผลงานกับ       
สถานที่ติดตั้ง 
      9.4 ผ้า ถุงน่อง ลวด ผ้าผนัง เข็ม ด้าย คีมตัดลวด ปืนกาว กาวร้อน ฯลฯ 
 
10. ค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดในกำรวิจัย 
      ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัยโดยประมาณ   90,000  บาท 
 
11. กำรน ำเสนอผลงำน 
      11.1 ผลงานจริง  ประมาณ   7  ช้ิน 
      11.2 ภาพจ าลองผลงานกับสถานที่ติดตั้ง 
      11.3 แบบจ าลอง  3  มิติ ของสถานที่ติดตั้ง 
      11.4 เอกสารประกอบ 
      11.5 เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบนิทรรศการศิลปะและการบรรยาย 
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บทท่ี 2 
ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ 

 
ผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชุด “แรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล” จ าเป็นอย่างยิ่งต้อง

อาศัยแรงบันดาลใจและประสบการณ์การฝึกฝน ค้นคว้า ศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ แรงบันดาลใจเป็นสิ่งส าคัญมากในการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ
ผลงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้พัฒนาการของการเรียนรู้เช่ือมโยงกับประสบการณ์ และการฝึกฝนเกิด
การแสดงออกของความคิด ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ตอบสนองเร่ืองราว ความประทับใจ ยึดโยง
กับเนื้อหาข้อมูลทั้งทางตรงและทางอ้อม 

การสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ ทั้งหมดเร่ิมจากความรู้สึกประทับใจจากประสบการณ์ตรงที่ได้
สัมผัสกับการไปท่องเที่ยวทะเลในพื้นที่จริง บวกกับประสบการณ์จากสื่อต่างๆ มาประกอบกับความ
ถนัดในการใช้ทักษะการถักและการเย็บ การตัดต่อผืนผ้า โดยมีกระบวนการทดลองเรียนรู้และเทคนิค
วิธีการต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมลงตัวกับลักษณะผลงานและเนื้อหาทางความคิด โดยได้สรุป
เร่ืองราวของแรงบันดาลใจที่เป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้ 

 

อิทธิพลจากธรรมชาติ 
อิทธิพลในการสร้างสรรค์รูปทรงทางศิลปะของข้าพเจ้า เกิดจากผลในการเรียนรู้และ

ศึกษาลักษณะรูปแบบของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ข้าพเจ้ามีความประทับใจและสนใจรูปแบบของ
รูปทรง สีสันในธรรมชาติใต้ท้องทะเล ซึ่งมีองค์ประกอบที่แสดงถึงความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต มีผล
ต่อด้านความงาม ความเพลิดเพลิน จนข้าพเจ้ารับรู้ถึงความรู้สึกพึงพอใจ สร้างแรงบันดาลใจและ
จินตนาการในโลกแห่งความฝัน โดยน ามาสร้างสรรค์รูปทรงให้เกิดความแปลกใหม่ที่ผ่านการคลี่คลาย
ตามจินตนาการส่วนตัวจากรูปทรง สีสันในธรรมชาติใต้ท้องทะเล 
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ภาพที่ 1 ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ 
ที่มา :  ธรรมชาติไต้ท้องทะเล, เข้าถึงเมื่อ 9 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
https://kukkikzani.wordpress.com/ 
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ภาพที่ 2 ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ 
ที่มา :  ธรรมชาติไต้ท้องทะเล. เข้าถึงเมื่อ 9 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก
https://kukkikzani.wordpress.com/ 
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ภาพที่ 3 ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ 
ที่มา :  คุยเรื่องทะเล,  เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก
http://aqua.c1ub.net/forum/indextopic=2262 
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ภาพที่ 4 ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ 
ที่มา :  คุยเรื่องทะเล,  เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2559,  เข้าถึงได้จาก 
http://aqua.c1ub.net/forum/indextopic=2262 



 

 
10 

 

 
 

ภาพที่ 5 ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ 
ที่มา :  คุยเรื่องทะเล,  เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2559,  เข้าถึงได้จาก 
http://aqua.c1ub.net/forum/indextopic=2262 
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ภาพที่ 6 ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ 
ที่มา :  คุยเรื่องทะเล,  เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2559,  เข้าถึงได้จาก 
http://aqua.c1ub.net/forum/indextopic=2262 
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ภาพที่ 7 ภาพอิทธิพลจากธรรมชาติ 
ที่มา :  คุยเรื่องทะเล,  เข้าถึงเมื่อ 15 มกราคม 2559,  เข้าถึงได้จาก 
http://aqua.c1ub.net/forum/indextopic=2262 
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อิทธิพลจากประสบการณ์จริงและประสบการณ์รอง 
กระบวนการการศึกษาเรียนรู้ของข้าพเจ้ามีพัฒนาการมาจากความรู้สึกรับรู้ด้านความงาม

ที่มีอยู่จริงในธรรมชาติ จึงเป็นความงามที่บริสุทธิ์ ธรรมชาติได้รังสรรค์เป็นต้นทุนของสรรพสิ่ง เป็น
ความงามที่ปราศจากการปรุงแต่งและมนุษย์สามารถสัมผัสได้ ด้วยองค์ประกอบของอายตนะภายใน 
คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือ จากประสบการณ์จริง และ
ประสบการณ์รองจากสื่อสารสนเทศต่างๆ 

จากประสบการณ์จริง เดิมทีข้าพเจ้ามีบ้านเกิดที่อ าเภอเมือง ในจังหวัดนครสวรรค์ และ
เนื่องจากว่า สภาพแวดล้อมรอบตัวของข้าพเจ้าอยู่ใจกลางเมือง ค่อนข้างห่างไกลความเป็นธรรมชาติ
จริงๆ ข้าพเจ้าจึงมีความรู้สึกโหยหาความเป็นธรรมชาติจริงๆ มาตั้งแต่เยาว์วัย เมื่อตอนเป็นเด็กจะรับรู้
ได้เพียงผ่านสื่อ เช่น สารคดีทางทีวี หนังสือต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เป็นต้น และเมื่อมี
วุฒิภาวะสูงขึ้น ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวในแหล่งธรรมชาติต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดตรัง จังหวัด
กระบี่ จังหวัดพังงา กับครอบครัวและเพื่อนๆ มีโอกาสด าน้ าชมปะการัง ดูปลาทะเล ดูสัตว์ทะเลชนิด
ต่างๆ สัมผัสกับกลิ่นไอของความเป็นธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สัมผัสกับความงามของรูปทรง รวมทั้ง
สีสันที่สวยงามและหลากหลายจากใต้ท้องทะเล จนเกิดเป็นความพอใจ เพลิดเพลินใจ ความรู้สึก
ดังกล่าวชวนให้เกิดเป็นความเผลอใจ ความหลงใหล จนจดจ าเป็นแรงบันดาลใจที่ฝังรากลึกลงไปใน
ความรู้สึก 

ประสบการณ์รอง  คือ ประสบการณ์จากสื่อสารสนเทศต่างๆ ข้าพเจ้าเรียนรู้ จดจ า และ
ศึกษาภายใต้ความรู้สึกท่ีเพลิดเพลินใจจากสื่อสารสนเทศต่างๆ ได้แก่ สารคดีต่างๆ ทางโทรทัศน์ เช่น 
รายการท่องโลกกว้าง โลกใต้ทะเล หรือสัตว์โลกผู้น่ารัก ผ่านระบบของช่องฟรีทีวี หรือวีดิโอ หรือซีดีที่
หาซื้อได้ตามท้องตลาด หรือจากหนังสือท่ีเกี่ยวข้องกับสารคดีใต้ท้องทะเล ซึ่งมีเนื้อหาสาระทางความรู้
ของสิ่งมีชีวิตและลักษณะการใช้ชีวิตของสัตว์และพืชใต้ท้องทะเล การพึ่งพาอาศัย ความเป็นอยู่ วงจร
ชีวิต ระบบนิเวศที่มีความน่าสนใจและน่าเรียนรู้ กระทั่งการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลในพิพิธภัณฑ์ทาง
วิทยาศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับโลกใต้ท้องทะเล หรือจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบของการ
จ าลองความเป็นวิถีแหล่งธรรมชาติใต้ท้องทะเล เช่น Siam Ocean World Paragon, พิพิธภัณฑ์ 
สัตว์น้ าบางแสน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าจังหวัดตรัง เป็นต้น กระบวนการศึกษาเรียนรู้และประสบการณ์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมนี้ ช่วยส่งเสริมแนวคิดและแรงบันดาลใจส่งผลเกิดเป็นอิทธิพลในการสร้างสรรค์
ผลงาน 
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ภาพที่  8  ภาพอิทธิพลจากประสบการณ์ส่วนตัว ณ  สยามโอเชียนเวิลด์ ห้างสรรพสนิค้า 
สยามพารากอน 
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ภาพที่ 9 .ภาพอิทธิพลจากประสบการณ์ส่วนตัว ณ  สยามโอเชียนเวิลด์  
ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 
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อิทธิพลทางการออกแบบ 
ลักษณะแนวคิดในการออกแบบของสถานที่ที่เหมาะสมกับผลงานศิลปะนั้น  เนื่องจาก

รูปแบบแนวคิดในการออกแบบของข้าพเจ้าที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโลกใต้ท้องทะเลนั้น ไม่สามารถ
ตอบโจทย์ การตกแต่งที่มี รูปแบบ (Style) โดยทั่วไปที่เป็นแบบสากลได้  เพราะผลงานของข้าพเจ้ามี
ความเป็นปัจเจกในตัวมันเองค่อนข้างสูง ลักษณะผลงานของข้าพเจ้าจึงเหมาะสมกับน าไปตกแต่งกับ
พื้นที่ที่มีแนวความคิดไปในทิศทางเดียวกัน เป็นลักษณะเฉพาะเจาะจงให้เห็นถึงการออกแบบโดย
ค านึงถึงโลกอุดมคติ หรือ ความประทับใจ ที่มีความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับแนวความคิดและแรงบันดาล
ใจของการออกแบบผลงานของข้าพเจ้า 

สไตล์การออกแบบที่ข้าพเจ้าหยิบยกมาเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการออกแบบจะเป็น
รูปแบบ(Style) ที่สะท้อนแนวคิดของบรรยากาศใต้ท้องทะเลที่ชวนให้สร้างความรู้สึกผ่อนคลาย หาก
เข้าไปได้สัมผัสจะรู้สึกอยากนอน อยากพักผ่อน หลักการตกแต่งของส่วนใหญ่ก็จะมีความใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติ เป็นรูปแบบที่เรียบง่าย การใช้โทนสีที่ดูนุ่มนวล อ่อนโยน เป็นโทนสีเบจที่ให้ความรู้สึกของ
ความอบอุ่น สบายตา ผ่อนคลาย 

วัสดุที่น ามาใช้ในการตกแต่งอาจจะเป็นรูปแบบ (Style)ที่ใกล้เคียงกับชาวประมงด้วยการ
น าลังไม้ แห อุปกรณ์จับปลาทะเล รวมถึงเปลือกหอย ปะการัง ก็จะช่วยสื่อถึงบรรยากาศทะเลได้เป็น
อย่างดี หรือจะเสริมด้วยการเลือกสีผ้าหรือลวดลายของผ้า แล้วน ามาตกต่างภายในห้อง ท าให้ห้องนั้น
มีบรรยากาศของทะเลได้เช่นกัน นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการเปิดให้แสงสว่างจากภายนอกเข้ามาถึง
บ้าง สร้างความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย ในบรรยากาศของตอนกลางวันอีกด้วย หรือการเพิ่มด้วยการ
เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ดูโปร่งแสงและอาจมีโครงสร้างของเส้นที่ให้ความรู้สึกของลักษณะปะการัง การ
ที่มีการให้โทนสีฟ้าสดใสอย่างหลากหลายก็จะช่วยสร้างให้เกิดความรู้สึกของการสัมผัสกับบรรยากาศ
ใต้ท้องทะเลได้ชัดเจนขึ้นเช่นกัน โดยรูปแบบลักษณะเด่นของ บ้าน ,โรงแรม หรือ  รีสอร์ท  ที่การ
ตกแต่งที่มีแนวความคิดจากท้องทะเลนั้นส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ(โมเดิร์น)ที่สะท้อนความเรียบง่าย
และดูผ่อนคลายเกือบทั้งสิ้น 
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ภาพที่ 10 ภาพ Castaways Beach, Noosa, ประเทศออสเตรเลียที่มีการตกแต่งที่น าบรรยากาศ 
แบบทะเล 
ที่มา : Castaways Beach, Noosa, เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2559 . เข้าถึงได้จาก  http://www. 
Rukbarn.com/1374          
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ภาพที่ 11    ภาพการออกแบบห้องที่มีลักษณะอิงกับแนวคิดใต้ทะเลบางส่วน 
ที่มา: .Pinterest , เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2559,  เข้าถึงได้จาก 
ttps://www.pinterest.com/pin/335025659  
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ภาพที่  12  ภาพการออกแบบห้องที่มีลักษณะอิงกับแนวคิดบรรยากาศใต้ทะเล 
ที่มา: .Pinterest , เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2559,  เข้าถึงได้จาก 
ttps://www.pinterest.com/pin/335025659  
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ภาพที 13   ภาพการออกแบบห้องที่มีลักษณะอิงกับแนวคิดด้านบรรยากาศใต้ทะเล 
ที่มา: .Pinterest , เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2559,  เข้าถึงได้จาก 
ttps://www.pinterest.com/pin/335025659  
 

 

ภาพที่ 14  ภาพลักษณะการตกแต่งที่มีแนวคิดของโลกใต้ท้องทะเล 
ที่มา:  เทคนิคการแต่งบ้าน,  เข้าถึงเมื่อ 5 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://home.sanook.com/1495 
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ภาพที่ 15 ภาพลักษณะการออกแบบตกแต่งที่มีแนวคิด ของโลกใต้ท้องทะเลของCentara Grand  
Phratamnak Pattaya 
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ภาพที่ 16 ภาพลักษณะการออกแบบตกแต่งที่มีแนวคิดของโลกใต้ท้องทะเลของ 
โรงแรม  Hilton Pattaya 
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ภาพที่ 17 ภาพลักษณะการออกแบบตกแต่งที่มีแนวคิด ของโลกใต้ท้องทะเลของ 
โรงแรม  Hilton Pattaya 
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อิทธิพลจากงานหัตถกรรม 
หัตถกรรม (crafts) หมายถึง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่สร้างขึ้นด้วยมือเป็นหลัก เช่น การปั้น 

การแกะสลัก การจักสาน ซึ่งเกิดจากฝีมือช่างเพียงคนเดยีวหรือมากกว่าหนึ่งคน 
พื้นบ้าน (folk) นักคติชนวิทยาได้ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง กลุ่มชนใดคนหนึ่ง ที่มี

เอกลักษณ์หรือลักษณะร่วมกันอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะเป็นลักษณะของการเลี้ยงชีพที่คล้ายคลึงกัน 
พูดภาษาเดียวกัน นับถือศาสนาเดียวกัน มีขนบประเพณีเดียวกัน 

หัตถกรรมพื้นบ้านท าขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยเป็นส าคัญ แต่หัตถกรรมพื้นบ้านบางอย่าง มี
ความงามร่วมอยู่ด้วย อาจเป็นในด้านรูปทรง ลวดลาย สีสัน ความละเอียด ประณีตของวัสดุการท า 
ดังนั้นหัตถกรรม พื้นบ้านบางอย่างจึงจัดเป็นงานศิลปะซึ่งเรียกว่า ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ได้มีผู้ให้
ข้อสังเกตไว้ว่า ถ้าวัตถุนั้น ผู้สร้างให้ความส าคัญด้านความงามมากกว่า ประโยชน์ใช้สอยก็ถือว่า วัตถุ
นั้นเป็นศิลปหัตถกรรม แต่ถ้าวัตถุนั้นมีประโยชน์ใช้สอยมากกว่าก็ถือว่าเป็นงานหัตถกรรม  

หัตถกรรมพื้นบ้าน หมายถึง งานช่างหรืองานฝีมือของชาวบ้าน ที่ประดิษฐ์เป็นเคร่ืองใช้ไม้
สอบภายในบ้าน ใช้เป็นสิ่งของสนองความเช่ือถือทางด้านประเพณี ศาสนา เช่น เป็นเค ร่ืองบูชา ใช้
เพื่อความสวยงามสนองความสุขทางจิตใจและเป็นเคร่ืองมือในการประกอบอาชีพ  

หัตถกรรม หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการกระท าด้วยฝีมือมนุษย์ โดยน าวัตถุดิบที่มีอยู่
ตามธรรมชาติมาประดิษฐ์เป็นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เพื่อประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวัน งานหัตถกรรม
จะมีการพัฒนารูปแบบไปตามการพัฒนาฝีมือของช่าง ที่สั่งสมประสบการณ์ และสืบทอดความรู้ ความ
ช านาญ จากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาและทักษะ ส่งผลให้งานหัตถกรรมมีความงาม
และมีคุณค่าทางศิลปะ งานหัตถกรรมจึงกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรม ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน
จนไม่อาจแยกออกจากกันได้ศิลปหัตถกรรม มีความสัมพันธ์  

ตัวอย่าง หัตถกรรมพื้นบ้าน ที่ ข้าพเจ้าได้รับ แรงบันดาลใจ ด้านรูปทรง ที่ให้ความรู้สึก  
อิ่ม อวบ เช่น ไซ, ตุ่ม, ข้อง ,โอ่ง,ไห เป็นต้น  

ข้าพเจ้าสนใจในรูปทรง วิธีการหัตถกรรมบางประเภทที่ให้ความรู้สึกอิ่มเอิบ และแสดง
ลักษณะของความอุดมสมบูรณ์ เช่น ไซ, ตุ่ม, ข้อง ,โอ่ง,ไห หัตถกรรมพื้นบ้านที่กล่าวมานั้น ให้ลักษณะ
รูปทรงที่มีมวลของความหนาขยายออกให้รับรู้ถึงความรู้สึกอวบอิ่ม ให้ผลทางความอุดมสมบูรณ์ และ
ยังให้อารมณ์ของความใสซื่อ ตรงไปตรงมา ชัดเจนในการแสดงออก ซึ่งรูปลักษณะภายนอกโดยผ่าน
กระบวนการคิดอย่างเรียบง่าย แต่แฝงได้ด้วยช้ันเชิงทางด้านทักษะฝีมือ  
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        สิ่งที่เป็นอิทธิพลกับข้าพเจ้า คือ การสร้างรูปทรงที่ให้ความรู้สึกอ่ิมเอม ความงามท่ีเข้าถึง
ความเรียบง่ายแต่มีความประณีตในด้านทักษะฝีมือ 

 

 

 
ภาพที่ 18 ภาพงานหัตถกรรมประเภทเคร่ืองจักสาน 
ที่มา: หัตถกรรมพื้นบ้าน, เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2559,  เข้าถึงได้
จาก http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ 
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ภาพที่ 19 ภาพงานหัตถกรรมประเภทเคร่ืองจักสาน 
ที่มา: หัตถกรรมพื้นบ้าน, เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2559 , เข้าถึงได้
จาก http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ 
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ภาพที่ 20 ภาพงานหัตถกรรมประเภท โอ่ง 
ที่มา: หัตถกรรมพื้นบ้าน, เข้าถึงเมื่อ 10 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้
จาก http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php/ 
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 อิทธิพลทางศิลปกรรม 
การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์จากการเรียนวิชา ออกแบบประยุกต์ศิลป์ โดยในระหว่าง

การศึกษานี้ ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าแนวคิดและแรงบันดาลใจค้นคว้ารูปทรงทางศิลปกรรมให้เกิด
ความเหมาะสม ลงตัวกับรูปแบบแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 
 กรกต  อารมย์ดี  เป็น ศิลปินเจ้าของแบรนด์ Koraket ที่ได้รับการยอมรับ และเป็นที่นิยม
ในปัจจุบัน Koraket ที่ได้รับการยอมรับและเป็นที่นิยมทั้งไทยและสากล โดย คุณกรกต  อารมย์ดี  มี
ที่มาจากแรงบันดาลใจจาก ว่าวไทย และอัตลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น  มาสร้างสรรค์งานออกแบบ
จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนขึ้นมา  ลักษณะงานอันโดดเด่นของ คุณกรกต จึงมี
ลักษณะแสดงอารมณ์ที่เรียบง่ายอย่างมีช้ันเชิงทางเทคนิค ที่ถ่ายทอดความเป็นอัตลักษณ์และภูมิ
ปัญญาพื้นบ้านไทย  น ารูปแบบวิธีการและวัสดุท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ 
 อิทธิพลจากผลงานของ คุณ กรกต  อารมย์ดี  ที่มีต่อการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้า  คือ  
แนวคิดในการตัดทอนรูปทรง ให้เหลือรูปลักษณะความงามที่เรียบง่าย ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกเป็น
นามธรรม ที่เข้าถึงง่ายทางความรู้สึก มีความประณีตในกระบวนการคิดและขั้นตอนการท างาน และมี
ความพยายามพัฒนารูปแบบที่แสวงหาเอกลักษณ์และตัวตนให้เกิดในผลงานตามแนวคิดและแรง
บันดาลใจที่มีกระบวนการท างานของ Function เข้ามาเกี่ยวข้องกับผลงาน 
 

 

ภาพที 21  ภาพผลงานของ กรกต  อารมณ์ดี 
ที่มา: Nationmultimedia, เข้าถึงเมือ่ 21 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก 
http://www.nationmultimedia.com/life/Hanging-bamboog 
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ยาโยอิ คุซามะ เป็นศิลปินชาวญี่ปุ่นเธอเกิดที่ Matsumoto ในปี 1929 เธอเร่ิมต้น
เส้นทางการออกแบบลายจุดมาตั้งแต่เธออายุเพียง 10 ปีเท่านั้น ซึ่งเธอเร่ิมต้นฝึกฝนและเรียนรู้เป็น
เวลา 10 ปีที่ the Kyoto School of Arts จากนั้นไม่นานเธอก็ย้ายไปอยู่ที่ New York ในปี 1958 
และด้วยความทะเยอทะยานบวกกับความพยายามของเธอ เธอจึงกลายเป็นคนเอเชียคนแรกที่ไม่ใช่
คนอเมริกาที่มีผลงานโด่งดัง ถึงแม้ในช่วงชีวิตของเธอนั้นมีช่วงเวลาที่ไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นัก แต่
มันก็ท าให้เธอสร้างสรรค์ผลงานที่น่าตื่นตาส าหรับคนทั่วไปด้วยเหตุที่วัยเด็กเธอมักหลงใหลในรูปทรง
ลายจุดและด้วยความหลงใหลนั้นเองนั้นจึงท าให้เธอน ามันมาเป็นหัวใจส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงาน
เธอทั้งหมด และจากความหลงใหลในลายจุดก็ท าให้เธอโด่งดังจนใครต่อใครรู้จักผลงานเธอ ผลงาน
ต่างๆที่เธอออกแบบนั้นจะเป็นแนวสนุกสนาน แหวกแนว สีสันแปลกตา และที่ส าคัญเป็นลายจุด  
ข้าพเจ้าได้รับแนวคิดในการสะท้อนตัวตนจากความบันดาล ใจ ออกมาเป็นรูปแบบผมงาน ศิลปะ    
จัดวาง  ( Installation ) 

อิทธิพลที่ได้จาก ยาโยอิ คุซามะ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้วิธีคิดในการท างานในลักษณะการจัด
ร่างแบบ Installation การหาองค์ประกอบหาความสงสัยของผลงาน ลักษณะการใช้สีที่สดใส การ
สร้างความรู้สึกตื่นตาตื่นใจ ตามแรงบันดาลใจและรูปแบบด้านเทคนิควิธีการ ซึ่งในช่วงต้นยุค 60 คุซา
มะ เริ่มให้ความส าคัญกับการท างานแบบ 3 มิติ ที่ใช้เทคนิคและรูปแบบท่ีมีความหลากหลายด้านสีสัน 
ความสนุก สร้างบรรยากาศให้เกิดความงามอย่างมีชีวิตชีวา ผลงานมีรูปแบบที่หลากหลาย มีมวล มี
ปริมาตร และผลงานส่วนใหญ่จะเป็นการสร้างรูปทรงใหม่ขึ้นมาตามจินตนาการ และแนวคิดแรง
บันดาลใจ 
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ภาพที่ 22 ภาพผลงานของ ยาโยอิ คุซามะ 
ที่มา:  Marumura ,เข้าถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก  
http://www.marumura.com/yayoi-kusama-polka-dot/  
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ภาพที่23  ภาพผลงานของ ยาโยอิ คุซามะ 
ที่มา:  Marumura ,เข้าถึงเมื่อ 9 กรกฎาคม 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.marumura.com/yayoi-kusama-polka-dot/  
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ประวัติการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม 
การศึกษาระดับปริญญาตรี ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะนิพนธ์ สาขาวิชาจิตรกรรม 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “สีสันและจินตนาการในธรรมชาติ” มีเนื้อหาสาระคือ ธรรมชาติเป็น
ความงามที่คอยจรรโลงและสร้างสรรค์ความรู้สึกถึงความสุข ความผ่อนคลาย ความสบายใจ เมื่อได้ผล
สัมผัส ข้าพเจ้าจึงได้สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบการจัดวาง (Installation) เป็นมุมพักผ่อนที่มาจาก
จินตนาการเพื่อให้เกิดความสุขแก่ผู้ชม ในปี 2549 โดยในลักษณะผลงานในช่วงการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรีนั้น มีลักษณะแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ที่มีความต่อเนื่องเช่ือมโยงจนถึงช่วงการศึกษา
ระดับปริญญาโทในสาขาวิชาประยุกต์ศิลป์ คือ น าเอาแนวคิดและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติใต้ท้อง
ทะเลเป็นหัวข้อในการน าเสนอ และมีการพัฒนาเทคนิคการเย็บ การถักวัสดุที่เกี่ยวข้องกับผ้า ใย
สังเคราะห์ ไหมพรม เป็นต้น โดยมีกระบวนการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาแนวคิด และเทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์เร่ือยมาตามล าดับ 

 

 

ภาพที่ 24  ภาพประวัติการสร้างสรรค์ผลงานศลิปกรรม 
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ภาพที่ 25 ภาพประวัติการสร้างสรรค์ผลงานศลิปกรรม 
ช่ือผลงาน    :    เอน นอน หลับ 
ขนาด         :    ไม่แน่นอน 
เทคนิค       :   วัสดุผสมประเภทหนัง, ผ้า 
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ภาพที่ 26 ภาพประวัติการสร้างสรรค์ผลงานศลิปกรรม 
             ช่ือผลงาน    :    มุมหนึ่งในท้องทะเล 
    ขนาด        :     ไม่แน่นอน 
              เทคนิค      :     วัสดุผสมประเภทหนัง, ผ้า, ไหมพรม 
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ภาพที ่27 ภาพรายละเอียดผลงาน “แอน นอน หลับ” 

 

ภาพที่ 28  ภาพรายละเอียดผลงาน “มุมหนึ่งในท้องทะเล” 
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ข้อมูลการสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ 
การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ ชุด แรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล มีกระบวนการสร้างสรรค์งาน

ช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ เป็นผลงานสร้างสรรค์ระหว่างการเรียนภาควิชา ประยุกต์ศิลป์ศึกษา ซึ่งสามารถ
แบ่งออกเป็น 4 ช่วง ดังต่อไปนี้ 

ช่วงที่ 1  ปีการศึกษา 2554  ภาคการศึกษาที่ 1 การศึกษาในรายวิชา Advance  
Applied Art Design I 

ช่วงที่ 2  ปีการศึกษา 2554  ภาคการศึกษาที่ 2 การศึกษาในรายวิชา Advance 
Applied Art Design II 

ช่วงที่ 3  ปีการศึกษา 2555  ภาคการศึกษาที่ 3 การศึกษาในรายวิชา Advance 
Applied Art Design III  

ช่วงที่ 4  ผลงานในช่วงเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
37 

 

 
 

ช่วงที่ 1 ปีการศึกษา 2554  ภาคการศึกษาท่ี 1  การศึกษาในรายวิชา Advance Applied Art 
Design I 

 

ภาพที่ 29 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ช้ินที่ 1 
ช่ือผลงาน  :    มุมพักผ่อน 
ขนาด       : 3.00 x 150 ซ.ม. (โดยประมาณ) 
เทคนิค     : วัสดุผสมประเภทผ้า 
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ผลงานช้ินนี้ ได้แรงบันดาลใจจากความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่มาเกาะกลุ่มเช่ือมโยง
ความสัมพันธ์กันในพื้นที่เดียวกัน แสดงถึงความผูกพัน ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้ท้องทะเลที่
เป็นแหล่งทรัพยากรอันทรงคุณค่าของธรรมชาติที่สวยงาม เพลิดเพลินไปกับรูปทรง สีสัน ที่สร้างแรง
บันดาลใจและจินตนาการอย่างคาดไม่ถึง 

ข้าพเจ้าน าเสนอรูปทรงและสีสันของธรรมชาติใต้ท้องทะเลในรูปแบบผลงานกึ่งนามธรรม 
ใช้แรงบันดาลใจที่ได้จากความอุดมสมบูรณ์และความงามของโลกใต้ท้องทะเล มุ่งเน้นความรู้สึกผ่อน
คลาย และความรู้สึกทางจิตใจ 

 

ภาพที่ 30 ภาพรายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ช้ินที่ 1 
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ภาพที่ 31 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ช้ินที่ 2 
             ช่ือผลงาน   : แมงกะพรุน 
    ขนาด       : 250 x 600 ซ.ม. (โดยประมาณ) 
    เทคนิค     : วัสดุผสม 
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ผลงานช้ินนี้ ข้าพเจ้าเจาะจงน าสัตว์ประเภทแมงกะพรุน ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลาย
สายพันธุ์ และดูบอบบาง นุ่มนวล มาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ น าลักษณะความอ่อนไหว
เป็นธรรมชาติ ความรู้สึกของความอิสรเสรี การเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ อย่างเป็นจังหวะ ไม่เร่งรีบ แทน
ความรู้สึกของการผ่อนคลาย ความรู้สึกเบา ล่องลอยได้ตามกระแสแห่งความสุขของจินตนาการ 

 

ภาพที่ 32 ภาพรายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ช้ินที่ 2 
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ภาพที่ 33 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ช้ินที่ 3 
ช่ือผลงาน   : ปะการังและดอกไม้ทะเล 
ขนาด        : ไม่แน่นอน 
เทคนิค       : วัสดุผสมประเภทผ้า 

 

ผลงานช้ินนี้ ข้าพเจ้าได้น าเสนอรูปแบบของสีสันและลักษณะทางกายภาพของปะการัง
และดอกไม้ทะเล ประกอบกับความคิดจากจินตนาการความรู้สึกส่วนตัวที่แทนความหมายของความ
อบอุ่น ความปลอดภัย เปรียบเปรยว่า ปะการังและดอกไม้ทะเลเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล
ชนิดต่างๆ มากมาย เป็นเหมือนบ้านที่อาศัยการด ารงชีวิตให้ความอบอุ่น ความสบายใจ ความ
ปลอดภัย และยังมีความหลากหลายของรูปทรงและสีสันที่สวยงามอีกด้วย 

ในการสร้างสรรค์ผลงานจริง ท าเป็นรูปทรงในแนวราบเพื่อแสดงถึงความนิ่ง การหยุด
พักผ่อนคลาย ตามความรู้สึกของจินตนาการส่วนตัว 
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ภาพที่ 34 ภาพรายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 1 ช้ินที่ 3 
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ช่วงที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาท่ี 2 การศึกษาในรายวิชา Advance Applied Art 
Design II 

 

 

ภาพที่ 35 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ช้ินที่ 1 
ช่ือผลงาน   :  สีสันของดอกไม้ทะเล 
ขนาด        :  ไม่แน่นอน 
เทคนิค      :   วัสดุผสมประเภทผ้า 

 
ข้าพเจ้ามีความประทับใจในความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ท้องทะเล ในผลงานช้ิน

นี้ ข้าพเจ้าหยิบยกรูปทรง และสีสันของดอกไม้ทะเลมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
ดอกไม้ทะเลเป็นสิ่งที่มีชีวิตท่ีสวยงามหลากหลาย ไม่ซับซ้อน เป็นสัตว์ทะเลที่สามารถสร้างเซลล์ใหม่ได้
เร่ือยๆ อันหมายถึง พวกมันสามารถมีชีวิตได้ชั่วนิรันดร์  

แรงบันดาลใจที่ข้าพเจา้ได้จากสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ ข้าพเจ้าน ามาผนวกกับความรู้สึกและ
จินตนาการส่วนตัวในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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ภาพที่ 36  ภาพรายละเอียดผลงานผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์  
              ช่วงที่ 2 ช้ินที่ 1 
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ภาพที่ 37 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ช้ินที่ 2 
  ช่ือผลงาน   : ปะการัง 

   ขนาด        : 100 x 200 ซ.ม. (โดยประมาณ) 
   เทคนิค      : วัสดุผสม  
 

ผลงานช้ินนี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และศึกษาความส าคัญของปะการัง ซึ่งเป็นโครงสร้างหลัก
ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้ท้องทะเล เป็นระบบนิเวศที่มีความซับซ้อนหลากหลาย เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
ทะเลนานาชนิด มีการเจริญเติบโตอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป มีรูปทรงและสีสันที่แตกต่างกันอย่าง
หลากหลายสายพันธุ์ ให้ผลทางความงาม ความอุดมสมบูรณ์ เป็นความอบอุ่น  และ ความปลอดภัย  
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานข้าพเจ้าน าเอาลักษณะทางกายภาพของรูปทรงและสีสันของ
ปะการังน ามาตัดทอน เพิ่มเติมรูปทรงอย่างอิสระตามจินตนาการ สร้างรูปทรงใหม่ให้เกิดความรู้สึก
ทางความงามและจรรโลงใจ มีผลทางความสุข 
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ภาพที่ 38 ภาพรายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ช้ินที่ 2 
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ภาพที่ 39 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ช้ินที่ 3 
ช่ือผลงาน : ไข่ปลาหมึก 
ขนาด      : 150 x 100 ซ.ม. (โดยประมาณ) 
เทคนิค    : วัสดุผสม 

 
ผลงานช้ินนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากการเกิดของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลในรูปแบบของ “ไข่” วิถี

การเกิดคราวละมากๆ ซึ่งมาจากผลของการวิวัฒนาการเพื่อสร้างความสมดุลในธรรมชาติ รูปแบบการ
ก าเนิดนี้ สร้างแรงบันดาลใจทางความรู้สึกของความเป็นกลุ่มก้อนของความอบอุ่น ความผูกพันสายใย
ระหว่างชีวิต ความห่วงใย ทะนุถนอม รักษา ฟูมฟัก สะท้อนคุณค่าในรูปแบบความงามที่ส่งผลกับ



 

 
48 

 

 
 

จิตใจได้อีกรูปแบบหนึ่ง ข้าพเจ้าจึงน ารูปทรงและสีสันที่ได้มาจากแรงบันดาลใจในธรรมชาติ ใต้ท้อง
ทะเลมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนความรู้สึกอบอุ่น ห่วงใย ใส่ใจ เป็นกลุ่มก้อน
แห่งสายใยตามจินตนาการของข้าพเจ้า 

 

ภาพที่ 40  ภาพรายละเอียดผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 2 ช้ินที่ 3 
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ช่วงที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษาท่ี 3 การศึกษาในรายวิชา Advance Applied Art 
Design III  

 

 

ภาพที่ 41 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 3 ช้ินที่ 1 
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ภาพที่ 42  ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 3 ช้ินที่ 1 
   ช่ือผลงาน  : แรงบันดาลใจจากหอยและดอกไม้ทะเล 

    ขนาด       : 150 x 100 ซ.ม. (โดยประมาณ) 
    เทคนิค     : วัสดุผสม 
 
 ข้าพเจ้าน ารูปทรงจากสัตว์ทะเลและดอกไม้ทะเลมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
รูปทรงประติมากรรมตามจินตนาการสร้างรูปทรงใหม่ ให้ความรู้สึกแปลกตาในรูปแบบนามธรรม 
แสดงแนวคิดของความสัมพันธ์กันของรูปทรงและสีสันที่ลดทอนจากรูปทรง สีสันที่หลากหลายใน
ผลงานช้ินก่อน มามุ่งเน้นรูปทรงทางนามธรรมมากขึ้น ลดทอนสีสันที่สะดุดตา ให้เป็นลักษณะสีแบบ 
Monochrome เพื่อส่งเสริมความส าคัญของรูปทรงมากขึ้น ให้ความรู้สึกสงบ นิ่ง เหมือนการหลับลึก 
ไม่ฝัน ซึ่งเป็นความรู้สึกของการพักผ่อนได้ดีที่สุด 
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ภาพที่ 43 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 3 ช้ินที่ 2 
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ภาพที่ 44  ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 3 ช้ินที่ 2 
              ช่ือผลงาน    :    หอยทะเล 

    ขนาด         :   ปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่ 
     เทคนิค       :   วัสดุผสม 
 

ผลงานช้ินนี้ข้าพเจ้าน าเสนอแรงบันดาลจากสัตว์ทะเลประเภทหอยมาเป็นแนวคิด
สร้างสรรค์ผลงาน แสดงแนวคิดที่จับต้องรูปทรงของสัตว์ทะเลประเภทนี้ที่ให้ความรู้สึกของความ
แข็งแรงและอ่อนแอบอบบางในตัวเดียวกัน อีกทั้งความหลากหลายของรูปทรงและสีสันลวดลาย
แตกต่างกันตามชนิดและสายพันธุ์ เช่น หอยเม่นทะเล หอยปีกนางฟ้า หอยสังข์ เป็นต้น โดยลักษณะ
รูปทรงของหอยนั้นส่งผลเป็นความรู้สึกชวนคิดฝัน เป็นเสียงเรียกจากท้องทะเลได้อีกนัยยะหนึ่ง จน
ข้าพเจ้าสัมผัสรับรู้ได้ถึงความรู้สึกดังกล่าว มีผลในการคิดจินตนาการรูปทรง โดยการน ารูปทรงจาก
ธรรมชาติทั้งลวดลายและสีสันมาเป็นต้นแบบแห่งแรงบันดาลใจ 
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ภาพที่ 45  ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 3 ช้ินที่ 3 
              ช่ือผลงาน    :    จินตนาการรูปทรงใต้ทะเล 
     ขนาด        :      100 x 130 ซ.ม. (โดยประมาณ ) 
     เทคนิค       :     วัสดุผสม 
 
             ผลงานช้ินนี้ ข้าพเจ้าผสมผสานรูปทรงที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติใต้ท้องทะเล สร้าง
รูปทรงใหม่ขึ้นโดยค านึงถึงความรู้สึกที่หลากหลาย โดยให้น้ าหนักกับรูปทรงของหอยมาบวกกับ
ความคิดและจินตนาการสร้างรูปทรงที่มีการคลี่คลาย ตัดทอนให้เหลือแก่นของรูปทรง สร้างรูปทรง
ใหม่ โดยค านึงถึงบุคลิกภาพของสัตว์ประเภทหอย ที่มีสรีระแยกรูปทรงทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัว และค านึงถึงความรู้สึกอ่อนโยน นุ่มนวล เบาสบาย ไม่ซับซ้อน ให้ความรู้สึกท่ีเป็นมิตร 
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ช่วงที่ 4  ผลงานในช่วงเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ 

 

 

ภาพที่ 46 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 4 ช้ินที่ 1 
  ช่ือผลงาน  : รูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ทะเล รูปท่ี 1 
  ขนาด       : 170 x 100 ซ.ม. (โดยประมาณ) 
  เทคนิค      : วัสดุผสม 
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ผลงานช้ินนี้ ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงของสัตว์ใต้ท้องทะเลมาผ่านกระบวนการ
คิด การจินตนาการส่วนตัว โดยให้ความส าคัญกับรายละเอียดของผลงาน วัสดุที่ให้ความรู้สึกบอบบาง 
โปร่งแสง เป็นมวลของรูปทรงที่ไร้น้ าหนัก บางจุดชัด บางจุดทึบ สลับกันตามจินตนาการ รายละเอียด
รูปทรงได้รับแรงบันดาลใจจากปะการังและดอกไม้ทะเล มีผลทางความรู้สึกชวนคิดฝัน เบิกบาน และ
ผ่อนคลาย 
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ภาพที่ 47 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 4 ช้ินที่ 2 
  ช่ือผลงาน   : รูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ทะเล  

    ขนาด       : 160 x 100 ซ.ม. (โดยประมาณ) 
    เทคนิค     : วัสดุผสม 
 

ผลงานช้ินนี้ ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงและลักษณะเด่นของปลาหมึกทะเล และ
ลวดลายสีสันของปะการัง และดอกไม้ทะเล น าองค์ประกอบทางแรงบันดาลใจผสมผสานแนวคิดและ
จินตนาการความรู้สึกส่วนตัว สร้างสรรค์รูปทรงที่ให้ความรู้สึกแปลกใหม่ มีสีสันลวดลายที่หลากหลาย 
สะท้อนความรู้สึกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสภาวะใต้ท้องทะเล เป็นผลให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลินกับ
จิตใจ 
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     ภาพที่ 48 ภาพผลงานการสร้างสรรค์ประติมากรรมก่อนวิทยานิพนธ์ ช่วงที่ 4 ช้ินที่ 3 

       ช่ือผลงาน   : แมงกะพรุนยักษ์ 
        ขนาด        : 3.5 x 200 ซ.ม. (โดยประมาณ) 
        เทคนิค      : วัสดุผสม 
 

ผลงานช้ินนี้  ข้าพเจ้าได้แรงบันดาลใจจากรูปทรงและลักษณะทางกายภาพของ
แมงกะพรุน ลักษณะอุปนิสัยการเคลื่อนไหวของแมงกะพรุนเป็นบุคลิกที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มี
ความนุ่มนวล อ่อนโยน และบอบบาง เคลื่อนไหวไปตามทิศทางของกระแสน้ า แรงบันดาลใจนี้ข้าพเจ้า
ได้น าความรู้สึกและจินตนาการเข้าไปผสมผสานประโยชน์ร่วมกัน โดยใช้คุณลักษณะความงามของ
ปะการังใต้ท้องทะเลลึก มาผนวกกับรูปทรงทางกายภาพของแมงกะพรุนที่ผ่านการตัดทอนรูปทรงให้
เกิดสรีระของรูปทรงใหม่ 
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สรุปการสร้างสรรค์ผลงานระยะก่อนวิทยานิพนธ์ 
ลักษณะผลงานของข้าพเจ้าในช่วงระยะก่อนวิทยานิพนธ์ ได้รับแรงบันดาลใจจากท้อง

ทะเล และสิ่งมีชีวิตหลากหลายใต้ท้องทะเล เช่น ปลาชนิดต่างๆ กุ้ง ปลาหมึก ปู แมงกะพรุน ปะการัง 
และดอกไม้ทะเล เป็นต้น 

ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้คือ 
1. แบบการจัดวาง 
2. แบบนามธรรมเป็นประติมากรรมอ่อนนุ่ม 

ซึ่งในช่วงแรกของการศึกษาในภาควิชา Advance Applied Art Design I – III  ข้าพเจ้า
ได้สร้างสรรค์ผลงานในรูปของกึ่งนามธรรมผสมกับนามธรรม ที่ให้ความรู้สึกเข้าถึงงาน แสดงความรู้สึก
ผ่อนคลาย โดยการเน้นวัสดุอ่อนนุ่ม ให้ความรู้สึกคล้ายหมอน นุ่มนวล น่าสัมผัส และสร้างความรู้สึก
ผ่อนคลาย มีการใช้สีสันในแบบเต็มที่ สดใส จัดจ้าน ในด้านรูปทรงมีการทดสอบรูปทรงต่างๆ ที่ได้รับ
แรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดใต้ท้องทะเล โดยน ามาทดลองตัดทอนรูปทรงให้เกิดรูปทรง
ใหม่ ลงรายละเอียดความเป็นรูปทรงตามจริงในธรรมชาติ โดยจินตนาการส่วนตัวเข้าไปจัดการ มีการ
ทดลองวัสดุต่างๆ เช่น เลื่อม กระดุม เม็ดโฟม หนังชนิดต่างๆ ผ้าชนิดต่างๆ ถุงน่องหลากหลายลาย 
เป็นต้น เพื่อหาความสัมพันธ์และหาความเหมาะสมกับแนวคิดและแรงบันดาลใจในการแสดงออก 
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผลงานไปสู่ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ 

ช่วงของการท างานก่อนวิทยานิพนธ์ 
จากการศึกษาในช่วงรายวิชา Advance Applied Art Design เป็นจ านวน 3 ภาคการ

เรียนนั้น ข้าพเจ้ามีการด าเนินการต่อยอดทางความคิดมาสู่ในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ซึ่งยังคงยึดหลักคิด
ที่มีความเกี่ยวข้องกับแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล โดยในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์นี้ ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์
ผลงานเป็นรูปแบบของงานประติมากรรมอ่อนนุ่ม (soft sculpture ) ที่แปลกใหม่ น่าสนใจ โดย
น าเอาการถักไหมพรมและการเย็บถุงน่องชนิดต่างๆ มาเป็นวัสดุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน สร้าง
ความรู้สึกนุ่มนวล บอบบาง น่าสัมผัส และให้มิติของธรรมชาติและบรรยากาศใต้ท้องทะเลได้เป็นอย่าง
ด ี

โดยผลงานนี้มีการใช้สีสันที่สดใส สะดุดตา กระตุ้นอารมณ์ของความเพลิดเพลิน สุขใจ 
ด้านโครงสร้างรูปทรง ข้าพเจ้ายังคงคลี่คลายรูปทรงตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลชนิดต่างๆ 
เช่น แมงกะพรุน ปลาหมึกทะเล ปะการัง ดอกไม้ทะเล  เป็นต้น ให้เกิดรูปทรงใหม่ ในรูปแบบ
นามธรรม 3 มิติ  คล้ายลักษณะระหว่างเปลือกนอกกับเนื้อข้างในในรูปทรงเดียวกัน เพื่อให้เกิดการ
รับรู้ของการมองที่น่าสนใจ รูปทรงจะมีความโปร่งใส่ขึ้น โครงสร้างภายในมีอากาศถ่ายเท สร้าง
ความรู้สึกของความเบา และ บอบบาง โดยอาศัยความบางของการเย็บถุงน่องและลวดลายการถัก
ไหมพรม เป็นตัวก าหนดความรู้สึกและคุณค่าทางความงาม เพื่อน าไปพัฒนาสู่พัฒนางานในช่วง
วิทยานิพนธ์ต่อไปได้ 
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สรุปข้อมูลมี่เกี่ยวข้อง 
แรงบันดาลใจที่เกิดจากการสัมผัสรับรู้จากประสบการณ์ส่วนตัวที่มีต่อธรรมชาตินั้นน ามา

จากภาพความทรงจ าที่เป็นความสุขติดอยู่ในความรู้สึกของจิตใจของข้าพเจ้า เป็น การผ่อนคลายและ
เพลิดเพลิน  ทุกคร้ังที่ได้ระลึกถึงประสบการณ์เหล่านั้น และจากประสบการณ์ เหล่านั้นเองจึงน ามา
เป็นส่วนช่วยสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้าสรรค์งานศิลปะ 

เนื่องด้วยในวัยเด็ก ข้าพเจ้าเติบโตในสังคมเมืองที่อยู่ค่อนข้างห่างไกลกับวิถีแห่งธรรมชาติ
จริงๆ ข้าพเจ้าจึงมีความรู้สึกโหยหาความเป็นธรรมชาติที่แท้จริงตั้งแต่เด็ก การเรียนรู้ธรรมชาติของ
ข้าพเจ้าในวัยเด็ก โดยมากจึงมาจากการเรียนรู้ ผ่านสื่อ เช่น หนังสือ โทรทัศน์ วีดีโอ เป็นต้น สื่อต่างๆ
เหล่านี้ก็เพียงพอท่ีท าให้ข้าพเจ้าเกิดความประทับใจได้เพียงระดับนึงเท่านั้น ข้าพเจ้ายังคงใฝ่ฝันในการ
ที่จะได้มีโอกาสรับรู้รสสัมผัสกับธรรมชาติจริงๆอยู่ เมื่อถึงช่วงวัยที่ข้าพเจ้ามีวุฒิภาวะมากขึ้น ข้าพเจ้า
จึงมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวกับครอบครัวและเพื่อนฝูง มีโอกาสด าน้ าดูสัตว์น้ าเห็นปะการัง ฯลฯ เช่น 
ทะเลกระบี่ ทะเลภูเก็ต ทะเลตรัง เป็นต้น ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติอย่าง
ใกล้ชิด เกิดเป็นความสุข ความประทับใจ ความผ่อนคลาย ความสบาย เป็นสภาวะทางอามรณ์ที่
เพลิดเพลิน คล้อยตามไปกับธรรมชาติรอบตัว ข้าพเจ้าจดจ าความรู้สึกก่อนดื่มด าขึ้นมาเป็นแรงบันดาล
ใจ เพื่อมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

ข้อมูลทางแรงบันดาลใจ ความงามในธรรมชาตินั้นมีอิทธิพลทางการศึกษาในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการน าความประทับใจที่กล่าวมานั้น มาถ่ายทอดสาระ
เร่ืองราว บอกเล่า ผ่านจินตนาการโดยใช้รูปภาพทางศิลปะ เป็นตัวสื่อ สร้างรูปทรง ที่อาศัยมิติของ
ความกลมกลืน สมดุล แสวงหาความลงตัวอย่างเรียบง่ายตามแนวคิดและแรงบันดาลใจซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายส าคัญในการสร้างสรรค์ 

ข้าพเจ้าไดศึกษาข้อมูลจากนักออกแบบและศิลปินที่ข้าพเจ้าสนใจ ด้วยเหตุผลที่ท าให้
ข้าพเจ้าได้ทราบถึงแนวคิดและแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีรูปแบบเฉพาะตน เรียนรู้ วิธีการ
แสวงหาความเป็นเอกลักษณ์และหาความลงตัวในผลงาน และรูปแบบลักษณะผลงานที่เป็นยอมรับใน
ระดับสากล อาทิ  เช่น  

ผลงานของ คุณ กรกต อามรณ์ดี เป็นผลงานการสร้างสรรค์งานประติมากรรมเพื่อการใช้
งาน เช่นเดียวกับข้าพเจ้า โดยมุ่งเน้นอามรณ์ที่เป็นวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์เข้ากับ
แนวคิดการออกแบบที่มีความร่วมสมัย อย่างเรียบง่ายและลงตัว และแรงบันดาลใจจาการค้นหา
รูปแบบของความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตนและวิถีการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของการจัดวางแบบ
นามธรรมของคุชามะ เป็นต้น 
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การศึกษารูปทรง ของหัตถกรรมพื้นบ้านของไทย ที่ให้ลักษณะทางอามรณ์ที่อวบอ่ิม แสดง
ความรู้สึกของความสมบรูณ์ทางรูปทรงของ โอ่ง , ไห , ตุ่ม หรืองานเคร่ืองจักสาน เช่น ไช, ข้อง เป็น
ต้น 

รวมถึงการศึกษาลักษณะรูปแบบของการตกแต่งที่มีแนวคิดในการตกแต่งที่ให้เร่ืองราว
เกี่ยวข้องกับท้องทะเลในลักษณะต่างๆ เช่น บ้าน , ห้อง , โรงแรม, รีสอร์ท   เป็นต้น โดยข้าพเจ้าน า
แนวคิดในการออกแบบเหล่านี้มาศึกษาเพื่อหาความสอดคล้อง สัมผัสกับตัวผลงานของข้าพเจ้า 

ในการสร้างสรรค์ผลงานก่อนช่วงวิทยานิพนธ์  ข้าพเจ้า เน้น รูปแบบงาน แบบ Pure Art 
คือ เน้นรูปทรงที่แสดงผลทางความงาม ในลักษณะงานแบบประยุตศิลป์  โดย เป็นการสร้างสรรค์เพื่อ
หาความเป็นไปได้ทางแนวคิดและแนวทางที่จะน าไปสู่การก าหนดรูปแบบผลงานในช่วงการสร้างสรรค์
วิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้ามีแนวคิดที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นคือการแสดงออกทางรูปทรงที่มีแรงบันดาลใจจาก
ธรรมชาติใต้ท้องทะเล แต่การหารูปแบบและเทคนิคการสร้างสรรค์ในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์ ยังไม่มี
ความชัดเจนมากนัก ยังมีการแสวงหารูปแบบในการแสดงออก การทดลองวิธีการด้านเทคนิคต่างๆ
เพื่อค้นหาความสมบรูณ์ ความลงตัวในผลงาน โดนเน้นการแสดงออกทางรูปทรง ท าให้ความรู้สึก อวบ
อิ่ม หาความสมดุลที่แสดงออกได้อย่างเรียบง่าย และการใช้ที่สดใส สะดุดตา เพลิดเพลินตาเป็นส าคัญ 

ต่อมาผลงานในช่วงเสนอหัวข้อก่อนวิทยานิพนธ์ ข้าพเจ้าน าเทคนิควิธีการและรูปแบบการ
สร้างสรรค์ในช่วงก่อนวิทยานิพนธ์มาทบทวนพัฒนาต่อยอด โดยมีการวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อย ของ
ผลงานปรับปรุงแก้ไขผลงาน เพื่อหาความสมบรูณ์ของผลงานและเร่ิมมีการทดลองแนวคิดของการ
สร้างสรรค์รูปทรงผนวกกับประโยชน์ใช้สอย เพื่อการพัฒนาไปสู่ช่วงวิทยานิพนธ์ต่อไปได้ 

จากข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจากประสบการณ์ในธรรมชาติ ทั้งทางสื่อต่างๆและประสบการณ์
ตรงของข้าพเจ้าบวกกับแรงบันดาลใจที่ให้อิทธิพลทางศิลปะของศิลปินที่เป็นที่ยอมรับที่ให้ผลทาง
ความคิดและรูปแบบผลงาน รวมถึงรูปทรงทางความงามของหัตถกรรมพื้นบ้านและแนวคิดทางการ
ออกแบบสถานที่ต่างๆที่มีแรงบันดาลใจจากท้องทะเล ซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่มีผลทางความคิดและรูปแบบ
ผลงานของข้าพเจ้าทั้งสิ้น โดยสะท้อนอามรณ์ อามรณ์ความรู้สึกผ่านรูปทรงทางศิลปะให้ผลเป็นความ
เรียบง่าย ความสดใส เพลิดเพลิน 

การท าการศึกษาข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการถ่ายทอดแนวคิด และรูปแบบพัฒนาผลงาน 
การใช้รูปแบบในการน าเสนอท่ีค านึงถึงวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นกระบวนการส าคัญ
ที่จ าเป็นจะต้องศึกษาเพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างถูกต้องสมบรูณ์ 
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บทท่ี 3 
การด าเนินงานวิทยานิพนธ์ 

 
การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งานในหัวข้อ “แรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล” 

มุ่งเน้นการศึกษางานศิลปะเพื่อประสานประโยชน์กับการใช้งาน โดยการศึกษาจะน าเสนอผลงาน
ศิลปะประเภทประติมากรรมโคมไฟ เทคนิคเย็บปักถักร้อย มีวัตถุประสงค์แสดงให้เห็นถึงจินตนาการ
ส่วนตัวที่มีต่อสาระทางความงามตามธรรมชาติใต้ท้องทะเล โดยถ่ายทอดผลงานสามมิติที่ใช้ลักษณะ
งานแบบ Functional Art  มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ 
     ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานโดยค านึงถึง บทบาทหน้าที่ในการใช้งาน ให้ความส าคัญกับ
แนวคิดควบคู่ไปกับหน้าที่ประโยชน์ใช้สอย 
     โครงการวิทยานิพนธ์ชุดนี้ จึงมีการพัฒนาแนวคิดและวิธีการสร้างสรรค์ผลงานเพื่อให้ได้
ประโยชน์สูงสุด โดยก าหนดวิธีการผสานประโยชน์กันระหว่างงานประติมากรรมแบบ Soft 
Sculpture กับลักษณะรูปแบบของโคมไฟ ซึ่งค านึงถึงสาระทางความงามตามแรงบันดาลใจ การ
ออกแบบรูปทรงที่ตัดทอน บดิเบือนจากความเป็นมาเป็นรูปทรงตามจินตนาการ ลักษณะทางกายภาพ
ต่างๆ แสดงรูปทรงและสีสัน สื่อเร่ืองราวของความรู้สึก อิ่มเอม เพลิดเพลิน และมีความสุข 
 
การศึกษาข้อมูล 

     1. สถานที่เกิดแรงบันดาลใจ 
       1.1  รวบรวมข้อมูลสถานที่จากหนังสือ สื่ออินเตอร์เน็ต และเดินทางไปยงัสถานที่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
       1.2  น าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อสร้างสมมติฐานการสร้างสรรค์ 

     2. การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน 
       2.1  รวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบ

สร้างสรรค์ผลงาน 
           2.2.  วิเคราะห์ข้อมูลและเนื้อหา รวมถึงรูปแบบผลงานการสร้างสรรค์ 
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ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
ท้องทะเลในปัจจุบันยังความอุดมสมบูรณ์อยู่มากด้วยสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่มีความ

หลากหลาย ต่างสายพันธุ์ ต่างรูปทรง ต่างสีสัน สิ่งมีชีวิตในทะเลนั้นยังคงสร้างความประทับใจและให้
แรงบันดาลใจกับผู้ที่เคยสัมผัส รับรู้ และช่ืนชมได้เสมอ ทั้งสามารถน ามาสร้างเป็นแนวคิดหรือสร้าง
จินตนาการได้ไม่จบสิ้นเสมอมา  

ในท้องทะเลอันกว้างใหญ่นี้เอง มันจึงเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตที่น่าอัศจรรย์อาศัยอยู่มากมาย 
ความงามที่แฝงไว้ด้วยกลไกการอยู่รอด การพึ่งพาอาศัยกัน เกาะเกี่ยวหลอมรวมกันเป็นระบบนิเวศน์
เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสันตระการตาของปะการัง และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่น่าสนใจด้วย สรรพสิ่งใต้ทะเลที่มี
ความหลากหลายทั้งใหญ่น้อย ขนาดรูปทรงที่มีความซับซ้อน สีสันที่สะดุดตา กระตุ้นความรู้สึก
เคลิบเคลิ้มแปรเปลี่ยนเป็นจินตนาการ ในการออกแบบผลงานที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าความงาม
เหล่านั้น  

ข้าพเจ้ามีความสนใจในรูปทรงสีสันของสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เช่น ปะการัง , ดอกไม้ทะเล ,  
หอยทะเลและเม่นทะเล เป็นพิเศษ การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ของข้าพเจ้าจึงนิยมน ารูปทรง
และสีสันที่หลากหลายของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ มาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบรูปทรงผลงาน
ประติมากรรมเพื่อการใช้งานดังนี้ 

1.ประเภทของปะการังและดอกไม้ทะเล  
ปะการังและดอกไม้ทะเลเป็นสิ่งมีชีวิตท่ีมีความหลากหลายน่าสนใจ ปะการัง ในโลก มีอยู่

ด้วยกัน 400  ชนิด ซึ่งมีความสวยงามและมีรูปร่าง รูปทรง หลายแบบ เช่น แบบกิ่งก้านเหมือนเขา
กวาง หรือเหมือนกิ่งไม้ แบบก้อน หรือโขด คล้ายสมองหรือรังผึ้ง แบบแผ่นบางๆเหมือนใบไม้ หรือ
เคลือบตามผิวซากปะการังที่ตายไปแล้ว ไม่ว่ารูปทรงจะต่างกันอย่างไรก็ตาม ปะการังทุกชนิด ต้องมี
ลักษณะร่วมประการหนึ่ง คือ มีช่องเล็กๆ บนหินปูน ให้ตัวนุ่มๆของปะการังหดตัวเข้าไปอาศัยอยู่ได้ 
โดยปะการังเล็กๆนับร้อยนับพันตัวอยู่รวมกัน ยกเว้นปะการังดอกเห็ด ซึ่งหนึ่งก้อน คือ หนึ่งตัว 

ดอกไม้ทะเล หรือ เห็ดหลุบ เป็นสัตว์ทะเลไม่มีกระดูกสันหลัง หลายชนิดและหลายสกุล มี
รูปทรงกระบอกยืดหดได้ ด้านหนึ่งเป็นฐานส าหรับยึด ด้านตรงข้ามเป็นช่องปาก มีหนวดมาก  อาศัย
อยู่ภายใต้ท้องทะเลและมหาสมุทร มีลักษณะของล าตัวที่มีรูปร่างคล้ายถุง และมีรูเปิดออก 1 รู 
ดอกไม้ทะเลจะมีอวัยวะท่ีมีลักษณะคล้ายกับหนวดอยู่รอบ ๆ บริเวณรูเปิดนั้น มีสีสันที่แตกต่างกันเช่น 
สีแดง สีเขียว สีส้ม เป็นต้น 
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2. ประเภทของหอยทะเลและเม่นทะเล 
หอยทะเลส่วนใหญ่มีเปลือกหุ้มตัว พวกไม่มีเปลือกจะถูกเรียกเป็นอย่างอื่น เช่น ทากทะเล 

หมึก ทากทะเล เป็นกลุ่มของหอยกาบเดี่ยวที่เปลือกลดรูปไป ส่วนหมึกนอกจากไม่มีเปลือกแข็งหุ้มตัว
แล้วยังมีรูปลักษณ์แตกต่างไป หอยทะเลสามารถสร้างเปลือกได้อย่างน่าพิศวง มีรูปทรงที่หลากหลาย 
มีสีและสวยงาม 

เม่นทะเล หรือ หอยเม่น  เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีรูปร่างกลม หรือ มีรูปร่างคร่ึง
วงกลมคล้ายถ้วยคว่ า เปลือกเป็นหินปูน ด้านหลังคือส่วนที่โค้งนูน มีหนามยาวปลายแหลม เรียงตัว
เป็นแถวคู่ ขนานกันตามส่วนโค้งนูน ตรงกลางเป็นช่องเปิดของก้น ซึ่งท าหน้าที่ในการถ่ายของเสีย 
ระหว่างหนามมีหนวดสั้น ๆ เรียงเป็นแถวขนานไปกับหนามเหล่านั้น ปากของเม่นทะเลอยู่ด้านล่าง มี
ลักษณะกลม หนามของเม่นทะเลมีรูปร่างคล้ายเข็ม เป็นหินปูนที่แข็งแต่เปราะและหักง่าย    ลักษณะ
โดยทั่วไปของเม่นทะเลจะมีเปลือกที่แข็งโดยที่รูปแบบของเปลือกนั้นจะมีลักษณะค่อนข้างเป็นทรง
กลม และท่ีส าคัญมีหนามแหลม ยื่นออกมารอบตัว 

3. ประเภทของแมงกะพรุน  
แมงกะพรุน เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ทั่วโลกมีอยู่  200 ชนิด  เป็นสัตว์มีโพรงใน

ล าตัว  ร่างกายประกอบไปด้วยน้ าส่วนใหญ่ ลักษณะล าตัวใส  อ่อนนิ่ม คล้ายก้อนวุ้น เคลื่อนที่ได้  แต่
การว่ายน้ าแบบเคลื่อนท่ีของแมลงกระพรุนเป็นไปอย่างเช่ือช้าและว่ายไปตามกระแสน้ าสุดแต่คลื่นลม
จะพาไป   รูปร่างแมงกะพรุนมีลักษณะคล้ายร่ม ทางด้านนอกของร่มเป็นรูปโค้งผิวเรียบ   ด้านใต้มี
ปากอยู่ตรงกลางและมีส่วนยื่นรอบปากออกไป  แมงกะพรุนทุกชนิดมีพิษพบมากบริเวณหนวดและ
ส่วนยื่นรอบปาก    



 
 

64 
 

 
 

 

 
ภาพที่ 49 ภาพตัวอย่างประเภทของปะการังและดอกไม้ทะเล 
ที่มา : ปะการัง , เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559, .เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/87 
 

 

 

 

 



 
 

65 
 

 
 

 

ภาพที่ 50 ภาพประเภทของหอยทะเลและเม่นทะเล 
ที่มา : เม่นทะเล,. เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/
เม่นทะเล 
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ภาพที่ 51 ภาพตัวอย่างประเภทของแมงกะพรุน 
ที่มา : แมงกะพรุน,.เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/
แมงกะพรุน 
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วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งท่ีมาของแรงบันดาลใจ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานในคร้ังนี้ เป็นการสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์โดยได้รับแรงบันดาลใจ

จากใต้ท้องทะเล โดยมีการก าหนดการสร้างสรรค์ในรูปแบบผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งานและ
เนื่องด้วยลักษณะรูปแบบผลงานสร้างสรรค์เป็นการน าเอาแนวคิดและแรงบันดาลใจจากความ
ประทับใจส่วนตัวท่ีมีต่อประสบการณ์ท้ังทางตรงและทางอ้อมจากโลกของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล โดยมี
การเช่ือมโยงกับแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในรูปแบบของ
โคมไฟประดับติดตั้ง ข้าพเจ้าจึงได้ท าการค้นคว้าหาข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดและแรง
บันดาลใจของข้าพเจ้า โดยมีที่มาจากประสบการณ์จริงจากการสัมผัสกับพื้นที่จริง และพื้นที่จ าลอง
เพื่อการเรียนรู้ จากหนังสือและเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งท าให้ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรียนรู้รูปทรง สีสัน บุคลิกภาพ 
อุปนิสัย ลักษณะการใช้ชีวิต ความหลากหลายที่มีความแตกต่างกัน แต่สามารถพึ่งพาอาศัยกัน เกื้อกูล
กัน อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศน์เดียวกันอย่างมีเอกภาพและสมดุล สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ทาง
ความงามได้อย่างเด่นชัด 

สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจต่อข้าพเจ้านั้น แต่ละสายพันธุ์มีลักษณะเฉพาะ มี
ความเป็นตัวของตัวเอง มีลักษณะและบุคลิกภาพเฉพาะสายพันธุ์ไป ในการท าวิทยานิพนธ์คร้ังนี้ 
ข้าพเจ้าน ารูปทรงของปะการัง ดอกไม้ทะเล เม่นทะเล หอยทะเล และแมงกะพรุน มาเป็นจุดหลักใน
ผลงาน โดยข้าพเจ้ามองว่าสัตว์ต่างๆ ที่กล่าวมานั้น มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในตัวเองสูงและด้วย
รูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์นี้สามารถสื่อให้เห็นภาพของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลได้อย่างชัดเจน โดยปะการัง
นั้นมีลักษณะรูปทรงที่มีโครงสร้างของความแข็งแรงสลับกับความอ่อนนุ่มในตัวเอง มีลักษณะแผ่ขยาย
ออกไปรอบทิศทาง ในรูปแบบการทับบนเส้นและมิติของรูปทรง 

ดอกไม้ทะเล แสดงถึงบุคลิกภาพของความอ่อนนุ่ม นุ่มนวล แสดงความหลากหลายของสี
ได้อย่างเด่นชัด ให้ความรู้สึกสบายตาและเป็นมิตร 

หอยทะเล เป็นสัตว์ทะเลที่มีบุคลิกภาพทั้งแข็งและอ่อนนุ่มในตัวเดียวกัน ซึ่งแต่ละสาย
พันธุ์นั้นมีความหลากหลายด้านรูปทรงมาก รูปทรงภายนอกของหอยทะเลนั้นมีลักษณะมากมายหลาย
แบบ ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของหอยแต่ละชนิด ซึ่งมีความแปลกตาของรูปทรงที่หลากหลาย มี
ลักษณะเฉพาะของแต่ละสายพันธุ์นั้นไป 

เม่นทะเล เป็นสัตว์ท่ีมีรูปทรงให้ความรู้สึกสมดุล มั่นคง มีน้ าหนัก ในขณะเดียวกันเม่น
ทะเลบางชนิดยังให้รูปแบบของสีที่หลากหลายได้อีกด้วย 

แมงกะพรุน มีลักษณะนุ่มนิ่ม บอบบาง รูปทรงที่ดูอ่อนไหว ให้ความรู้สึกเบา ล่องลอย 
เคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติ ดูสงบ และผ่อนคลาย 
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การวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นท้ังหมด 
ข้าพเจ้าเล็งเห็นว่าลักษณะโดยธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ได้น ามาเป็นต้นแบบแนวคิด

ในการสร้างสรรค์นั้น มีลักษณะความเป็นเฉพาะตัวสูง มีบุคลิกภาพที่มีความต่างกันของรูปร่าง รูปทรง 
และสีสัน รวมไปถึงผลลัพธ์ของความรู้สึก ท าให้เกิดภาพสะท้อนจากแรงบันดาลใจในตัวข้าพเจ้ า ใน
การน ามาสร้างแนวคิดที่มีที่มาจากแรงบันดาลใจเหล่านี้มาสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าที่ผ่านมานั้น 
มีจุดเชื่อมโยงคือ แนวคิดในการน าเสนอรูปทรงที่แสดงถึงแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ให้คุณค่า
ทางความงาม แสดงรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์ ให้ความรู้สึกถึงความนุ่มนวล เบาสบาย สร้างความ
เพลิดเพลินแก่ผู้พบเห็นให้รับรู้ถึงความรู้สึกท่ีผ่อนคลายในตัวผลงานของข้าพเจ้าในรูปแบบของโคมไฟ
ประยุกตศิลป์ 

สมมติฐานการสร้างสรรค์ 
ธรรมชาติใต้ท้องทะเลเป็นแหล่งก าเนิดของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดที่มีความหลากหลายทั้ง

รูปร่าง รูปทรง อุปนิสัย บุคลิกภาพ สีสัน โดยสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะในตัวมันเอง มี
รูปร่างรูปทรง สีสันหลากหลาย แปลกตา ชวนมอง ชวนคิด ชวนให้เกิดจินตนาการ สร้างแรงบันดาลใจ 
สร้างความรู้สึกอ่ิมเอมใจ เป็นความรู้สึกท่ีผ่อนคลาย 

ดังนั้น ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากใต้
ท้องทะเลนั้น จึงค านึงความคิดที่มีลักษณะสอดคล้องกับแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้าได้รับจากใต้ท้องทะเล 
ที่ให้ความรู้สึกถึงความอิ่มเอิบ ผ่อนคลาย แปลกตา ชวนมองในรูปแบบของโคมไฟที่มีความงามเพื่อ
ประโยชน์ทางการใช้งาน 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของแรงบันดาลใจของโลกใต้ทะเล ทั้งสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่มี
ความเป็นเอกลักษณ์นั้น ข้าพเจ้าจึงสามารถสรุปมาเป็นแนวทางในการออกแบบผลงานสร้างสรรค์ใน
รูปแบบของประติมากรรมเพื่อการใช้งานในลักษณะโคมไฟ ที่สามารถจุดประกายความรู้สึกของความ
อิ่มเอิบอย่างเป็นเอกภาพ และผ่อนคลายด้วยสีสัน และรูปทรงที่แปลกตาชวนมองและยังค านึงถึงมิติ
ด้านประโยชน์ใช้สอย 

ผลจากการวิเคราะห์ พบว่า การออกแบบรูปทรงในผลงานสร้างสรรค์ต้องการตอบโจทย์
ในด้านความอวบอิ่มและสีสันสดใสได้อย่างชัดเจน จึงมีการลดทอนโครงสร้างที่ดูเกะกะให้เกิดความ
เรียบง่าย สร้างความเป็นเอกภาพให้เกิดกับผลงานมากที่สุด สร้างมิติด้านองค์ประกอบให้เกิดการทับ
ซ้อนกัน ระหว่างเส้น สี และรูปทรงในโครงสร้างผลงานประติมากรรม 3 มิติ เพิ่มลักษณะของมิติ แสง
เงาที่อบอุ่นในบรรยากาศท่ีผ่อนคลายจิตใจ 
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แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน มีแนวความคิดที่น าเอาแรงบันดาลใจ

ส่วนตัวที่มีอิทธิพลมาจากความประทับใจในความงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเล น ามาสร้างรูปทรง
ใหม่ที่ให้ความรู้สึกอิ่มเอม ผ่อนคลาย เบิกบาน ในรูปแบบของโคมไฟเพื่อการใช้งาน โดยตัว
ประติมากรรมจะแฝงไว้ด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่ข้าพเจ้าค้นคว้าศึกษา ผ่านกระบวนการคิดให้เกิด
เป็นขั้นตอนการสร้างรูปทรงในแบบเฉพาะตนอย่างเป็นล าดับ ขั้นตอนตามความส าคัญ ดังนี้ 

การด าเนินการมีการก าหนดทิศทางในการสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงลักษณะรูปทรงและ
สีสันที่ให้ผลทางความงามที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงและสีสันของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะ เล ใน
รูปแบบงานประติมากรรมเพื่อการใช้งานในลักษณะโคมไฟ 

ในการสร้างสรรค์ผลงานคร้ังนี้ ได้มีการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากสื่อสารสนเทศต่างๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับแนวความคิดในการท างาน เช่น สารคดีท่องเที่ยวโลกใต้ท้องทะเล หรือข้อมูล
รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ประเภทสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ข้อมูลลักษณะของอุปนิสัย 
พฤติกรรม ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต ระบบนิเวศน์ มาประกอบเป็นข้อมูลเพิ่ม เป็นการส่งเสริมให้กับ
แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน สรุปเป็นแนวทางในการออกแบบผลงาน
ประติมากรรมเพื่อการใช้งาน โดยด้านรูปทรงข้าพเจ้าหยิบเอาความรู้สึกของตนเองที่มีต่อความ
ประทับใจ กับความงามในโลกใต้ท้องทะเล  สรุปเป็นแนวทางในการออกแบบผลงานประติมากรรม
เพื่อการใช้งาน โดยด้านรูปทรงข้าพเจ้าหยิบเอาความรู้สึกของตนเองที่มีต่อความประทับใจกับความ
งามในโลกใต้ท้องทะเล สิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่ให้ประสบการณ์ด้านความงาม ความประทับใจ 

น ารูปทรงที่ได้ค้นคว้าจากสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล เช่น ปะการัง หอยทะเล เม่นทะเล แมงกะพรุน 
ดอกไม้ทะเล เป็นต้น  น ามาเป็นสื่อสัญลักษณ์แทนความประทับใจที่อยู่ในจิตใจ ซึ่งเป็นที่มาของการ
สร้างสรรค์ด้วยสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล มีความหลากหลายเป็นรูปแบบของความที่ซับซ้อน น่าสนใจ ชวน
ให้เกิดความคิดฝัน การสร้างงานประติมากรรมเพื่อการใช้งานในคร้ังนี้ จึงมีการสร้างรูปทรงขึ้นมาใหม่
ให้มีความน่าสนใจ โดยหยิบเอารูปร่างรูปทรงที่หลากหลายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลน ามาผนวกกับ
จินตนาการความคิด ความรู้สึกส่วนตัว ลดทอนรายละเอียดเพื่อสร้างความเรียบง่าย โดยแสดงออกมา
ในรูปแบบนามธรรม ผ่านการใช้วัสดุที่เป็นรูปแบบของศิลปะร่วมสมัย แต่ให้กลิ่นอายของงาน
หัตถกรรมอยู่ด้วย ผสมผสานกับการให้ความส าคัญของประโยชน์ด้านการใช้งานในรูปแบบโคมไฟ 

รูปแบบของผลงานเป็นการสร้างสรรค์งานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน โดยมีการน าวัสดุ
ต่างๆ เช่น ไหมพรม ด้าย ผ้า และถุงน่อง มาเป็นวัสดุหลักในการท างาน ซึ่งวัสดุต่างๆ เหล่านั้นมัก
ให้ผลทางความรู้สึกอ่อนโยน นุ่มนวล บอบบาง และผ่อนคลาย ในด้านรูปทรงมีการตัดทอนเพิ่มเติม 
รูปทรงที่ได้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลมาสร้างรูปทรงใหม่ โดยค านึงถึง
รูปทรงที่เรียบง่าย แต่มีรายละเอียดภายในรูปทรงที่สวยงามทั้งรูปแบบและสีสันตามแนวคิดที่วางไว้ 
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การสร้างสรรค์ผลงานจ าเป็นต้องให้ความรู้สึกที่อิ่มเอม ผ่อนคลาย โดยใช้อารมณ์และความรู้สึกจาก
ภาวะใต้ท้องทะเลเป็นส าคัญ 

แรงบันดาลใจในการออกแบบรูปทรงทางศิลปะ 
ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับแนวคิดและแรงบันดาล

ใจในการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า เช่น รูปทรงของหอยทะเล เม่นทะเล และแมงกะพรุน เป็นต้น 
รูปทรงต่างๆ ดังกล่าวมีรูปลักษณะต่างๆ เป็นภาพสิ่งมีชีวิตที่มี รูปแบบ รูปทรงที่พิเศษ มีลักษณะ
ท่าทางของรูปแบบที่หลากหลายอย่างเป็นเอกลักษณ์น ามาตัดทอนรูปทรงให้ความรู้สึกแปลกตา ชวน
มอง มีโครงสร้างที่ดูอ่ิมเอิบ อบอุ่น ชวนจินตนาการ จึงน ามาสร้างเป็นผลงาน 

 

 

ภาพที่ 52 .ตัวอย่างภาพแรงบันดาลใจจากรูปทรงในธรรมชาติ  
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ภาพที่ 53 ตัวอย่างภาพแรงบันดาลใจจากรูปทรงในธรรมชาติ 

 

ภาพที่ 54 ตัวอย่างภาพแรงบันดาลใจจากรูปทรงในธรรมชาติ 
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ภาพที่ 55 รูปรวมภาพสิง่มีชีวิตในธรรมชาติ 
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การสร้างภาพร่าง 
จากประสบการณ์จริงและประสบการณ์รองของข้าพเจ้าได้น ามาการสร้างเป็นภาพร่าง 

โดยเป็นการจ าลองผลงานจริงขนาดเล็ก และสามารถเห็นภาพรวมของงาน ก่อนที่จะมีการสร้างสรรค์
ผลงานจริง โดยหารูปแบบท่ีน่าสนใจมาสร้างสรรค์ผลงานต่อไป โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

การสร้างภาพ 2 มิติ โดยการวาดภาพลายเส้น  เพื่อหารูปแบบที่น่าสนใจโดยเป็น
การศึกษาลักษณะรูปแบบตามจริงของสิ่งมีชีวิตใต้ทองทะเล และการทดลองคลี่คลายลักษณะรูปแบบ
ลวดลายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล  

 

ภาพที่ 56 ภาพลายเส้นการศึกษาลักษณะรูปแบบตามจริงของสิ่งมีชีวิตใต้ทองทะเล 
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 การสร้างภาพจากข้อมูลต่างๆ เพื่อหารูปแบบท่ีน่าสนใจที่สามารถมาใช้ในผลงานได้ 

 

ภาพที่  57  ภาพวาดลายเสน้ การทดลองคลี่คลายลักษณะลวดลายของสิง่มีชีวิตใต้ท้องทะเล จาก
ภาพข้อมูลต่างๆ เพื่อหารูปแบบของรายละเอียดที่สามารถน ามาใช้ในผลงานได้อยา่งเหมาะสม 
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ข้อมูลด้านรูปแบบ 
 จากผลงานของ คุณ กรกต  อารมย์ดี  ที่มีต่อการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้า  คือ  
แนวคิดในการตัดทอนคลี่คลายรูปทรง ให้เหลือรูปลักษณะความงามที่เรียบง่าย  มีความประณีตใน
กระบวนการคิดและขั้นตอนการท างาน และมีความพยายามพัฒนารูปแบบที่แสวงหาเอกลักษณ์และ
ตัวตนให้เกิดในผลงานตามแนวคิดและแรงบันดาลใจในธรรมชาติ 
 

 

ภาพที่ 58 ภาพตัวอย่างการคลี่คลายผลงานจากแรงบันดาลใจในรูปทรงธรรมชาติของ 
คุณ กรกต อารมณ์ดี 
 

 

ภาพที่ 59 ภาพตัวอย่างการคลี่คลายผลงานจากแรงบันดาลใจในรูปทรงธรรมชาติ ของข้าพเจา้ 
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การสร้างภาพร่างผลงาน  

 

ภาพที่ 60 ตัวอย่างภาพร่างลายเส้นโครงสร้างรูปแบบผลงาน 
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ภาพที่ 61 ตัวอย่างภาพร่างลายเส้นลวดลายและรายละเอียดของผลงานเพื่อให้สามารถสร้างสรรค์
ผลงานให้เข้ากับเทคนิคการถัก 
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ภาพที่ 62 ตัวอย่างภาพร่างสลีวดลายและรายละเอียดของผลงาน 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

 
 

การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นที่ 1 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ด้านเนื้อหา ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการออกแบบของ

หอยทะเลและเม่นทะเล โดยมีการผสมผสานรูปทรงของครีบปลา มีการตัดทอนรูปทรงจนเหลือเป็น
รูปแบบนามธรรม ให้ดูเรียบง่ายแต่เน้นรายละเอียดที่ซับซ้อน เพื่อดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจ ให้
ความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย และเพลิดเพลิน 

 

 

ภาพที่ 63 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 1 ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 64 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 1 ภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 65 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 1 ภาพที่ 3 



 
 

81 
 

 
 

จากภาพร่างทั้ง 3 แบบผลงาน ได้เลือกภาพที่ 1 เพราะมีความเหมาะสมลงตัวในด้าน
รูปทรงที่แสดงรูปแบบของบุคคลตามแรงบันดาลใจตามแนวคิดที่สร้างความมีชีวิตชีวา ที่ได้วางเอาไว้ 
ซึ่งมีการวางองค์ประกอบของสี น้ าหนักของครีบปลาที่มีน้ าหนักที่ดีกว่าและรายละเอียดที่ลงตัวกว่า
แบบอ่ืน จึงน าภาพร่างภาพที่ 1 ใช้ในการขยายผลงานสร้างสรรค์ต่อไป 

การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นที่ 2 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของปะการังและ

ดอกไม้ทะเล โดยข้าพเจ้าน ารูปแบบทางกายภาพมาตัดทอนรูปทรง คลี่คลาย สร้างรูปทรงใหม่ใน
ลักษณะแนวตั้งทรงกระบอก เป็นลักษณะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ทะเล ก าหนดโครงสร้าง
ของสีในลักษณะสีโทนอ่อน ให้ความรู้สึกโปร่งเบา นุ่มนวล มีชีวิตชีวา ในรูปแบบนามธรรมที่แสดง
รายละเอียดลวดลายอย่างพิถีพิถัน 

 

 

ภาพที่ 66 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 2 ภาพที่  1 
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ภาพที่ 67 .ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 2 ภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 68 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 2 ภาพที่ 3 
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จากภาพร่างทั้ง 3 แบบผลงาน ได้เลือกภาพที่ 2 เพราะมีความเหมาะสมลงตัวในด้าน
รูปทรงที่แสดงรูปแบบของบุคคลตามแรงบันดาลใจตามแนวคิดท่ีสร้างความมีชีวิตชีวาได้มากกว่าอีก 2 
ภาพ ที่ได้วางเอาไว้ โดยภาพที่ 2 นั้น มีการวางองค์ประกอบของสีและรูปร่างรูปทรงที่ไม่เทอะทะ
เหมือนภาพที่ 1 และภาพที่ 3 ดูการจัดวางแบบกระจายมากไปหน่อย จึงน าภาพร่างภาพที่ 2 ใช้ใน
การขยายผลงานสร้างสรรค์ต่อไป 

การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นที่ 3 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งานช้ินนี้ ข้าพเจ้าได้รับแรง

บันดาลใจมาจากรูปทรงของเม่นทะเลและดอกไม้ทะเล ที่ให้คุณลักษณะรูปแบบที่แสดงระนาบ  โค้ง
มนแบบทรงกลม มีกลีบแยกออกจากกันคล้ายผลส้ม ซึ่งรูปทรงโครงสร้างโดยรวมของการสร้างภาพ
ผลงานนี้ ได้รับแรงบันดาลใจหลักมาจากเม่นทะเลแต่งตัว (Toxopneustes pileolus) เป็นอิทธิพล
ส าคัญในการออกแบบรูปทรง สะท้อนความงาม ให้ความรู้สึกอิ่มเอิบ ความอุดมสมบูรณ์ ความอบอุ่น 
ความอ่อนโยน และผ่อนคลาย โดยการสร้างภาพร่างของข้าพเจ้าจะเน้นลักษณะการใช้สีในโทนอุ่น
ด้วยสีเหลืองขาว น้ าตาลสลับด า และค านึงถึงลวดลายรายละเอียดที่ประณีตสวยงามให้เกิดกับผลงาน 

 

 

ภาพที่ 69 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นที่ 3 ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 70 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 3 ภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 71 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 3 ภาพที่ 3             
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จากภาพร่างทั้ง 3 แบบผลงาน ได้เลือกภาพที่ 2 เพราะมีความเหมาะสมลงตัวในด้าน
รูปทรงที่แสดงรูปแบบของบุคคลตามแรงบันดาลใจตามแนวคิดที่สร้างความมีชีวิตชีวา ที่ได้วางเอาไว้ 
ซึ่งมีการวางองค์ประกอบของสีและรายละเอียดที่ลงตัวกว่าแบบอื่น โดย ภาพที่ 1 การให้น้ าหนักของ
ขอบดูแล้วให้สร้างความรู้สึกอึดอัดไป ภาพที่ 3 มีน้ าหนักของขอบที่ดูแล้วสบายแต่ โล่งเกินไป ส่วน
ภาพที่ 2 มีน้ าหนักตรงขอบที่มีการไล่น้ าหนักที่ดูมีการรับส่งน้ าหนักได้ดีและขนาดรูปทรงก็มีความลง
ตัวกว่าทั้ง 2 ภาพ  จึงน าภาพร่างภาพที่ 2 ใช้ในการขยายผลงานสร้างสรรค์ต่อไป 

การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นที่ 4 
แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงอิสระของโครงสร้างปะการังและดอกไม้ทะเล มาตัดทอน

คลี่คลายให้เกิดรูปทรงใหม่ ให้สีสันในโทนเย็นใช้สีฟ้า สีม่วง สีเขียวอ่อน เป็นสีหลัก ก าหนดสัดส่วน
ของสีให้กลมกลืนไปในทิศทางเดียวกัน การแสดงออกด้านรูปทรง ถ่ายทอดรูปทรงอิสระของทรงกลม
บวกกับความไหลลื่นของเส้นโค้งเป็นจังหวะตามจินตนาการและแรงบันดาลใจ เพื่อสะท้อนความรู้สึก
ของความงามและการผ่อนคลาย 

 

ภาพที่ 72 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 4 ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 73 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 4 ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 74 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ช้ินที่ 4 ภาพที่ 3 

จากภาพร่างทั้ง 3 แบบผลงาน ได้เลือกภาพที่ 1 เพราะมีความเหมาะสมลงตัวในด้าน
รูปทรงที่แสดงรูปแบบของบุคคลตามแรงบันดาลใจตามแนวคิดที่สร้างความมีชีวิตชีวา ที่ได้วางเอาไว้ 
ซึ่งมีการวางองค์ประกอบของเส้นที่พุ่งกระจายดูมีชีวิตชีวาและรายละเอียดที่ลงตัวกว่าแบบอื่น จึงน า
ภาพร่างภาพที่ 1 ใช้ในการขยายผลงานสร้างสรรค์ต่อไป 
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การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นที่ 5 
แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของหอยทะเล เป็นภาพประทับใจที่เกิดจากรูปทรงโครงสร้าง

ที่สร้างความรู้สึกเย้ายวนชวนฝัน เปรียบเสมือนเสียงเรียกแห่งท้องทะเล ข้าพเจ้าน าแรงบันดาลใจจาก
รูปทรงของหอยทะเลและปลาทะเลมาผสมผสานกันจนเกิดรูปทรงใหม่ที่ให้ความรู้สึกโปร่งเบา และ
ผ่อนคลาย 

 

 

ภาพที่ 75 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 5 ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 76 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 5 ภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 77 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 5 ภาพที่ 3 
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จากภาพร่างทั้ง 3 แบบผลงาน ได้เลือกแบบที่ 1 เพราะมีความเหมาะสมลงตัวในด้าน
รูปทรงที่แสดงรูปแบบของบุคคลตามแรงบันดาลใจตามแนวคิดที่สร้างความมีชีวิตชีวา ที่ได้วางเอาไว้ 
ซึ่งมีการวางองค์ประกอบของรูปทรงเปิดกว่าภาพอื่นๆและรายละเอียดที่ลงตัวกว่าแบบอื่น จึงน าภาพ
ร่างแบบท่ี 1 ใช้ในการขยายผลงานสร้างสรรค์ต่อไป 

การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นที่ 6 
แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของปะการังและดอกไม้ทะเล โดยข้าพเจ้าน ารูปทรงของ

ปะการังและดอกไม้ทะเลมาเช่ือมโยงกันจนเกิดเป็นรูปทรงนามธรรม ใช้การลดตัดทอนมิติทางความ
จริงให้เหลือไว้แต่รูปทรงจากจินตนาการตามแรงบันดาลใจ ข้าพเจ้าใช้โทนสีเย็นในการสร้างความรู้สึก
สบาย และให้ความหมายทางความงามด้วยรูปทรงที่คลี่คลายอย่างเรียบง่าย 

 

 

ภาพที่ 78 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 6 ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 79 .ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 6 ภาพที่ 2 

 

ภาพที่ 80 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 6 ภาพที่ 3 
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จากภาพร่างทั้ง 3 แบบผลงาน ได้เลือกแบบที่ 3 เพราะมีความเหมาะสมลงตัวในด้าน
รูปทรงที่แสดงรูปแบบของบุคคลตามแรงบันดาลใจตามแนวคิดที่สร้างความมีชีวิตชีวา ที่ได้วางเอาไว้ 
ซึ่งมีการวางองค์ประกอบเป็นเอกภาพที่มีความเป็นกลุ่มก้อนของรูปทรงและรายละเอียดที่ลงตัวกว่า
แบบอ่ืน จึงน าภาพร่างแบบท่ี 3 ใช้ในการขยายผลงานสร้างสรรค์ต่อไป 

การสร้างภาพร่างในผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นที่ 7 
ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลประเภทปะการังและดอกไม้ทะเล 

โดยน ารูปแบบโครงสร้างทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลมาลดตัดทอนรูปทรงตามจินตนาการ
ให้เกิดเป็นรูปทรงใหม่แบบนามธรรม โดยเป็นลักษณะโคมระย้า โดยมุ่งเน้นความรู้สึกให้เห็นถึงความ
แปลกตา น่าสนใจกับเส้นโค้งสลับกันให้เกิดเป็นมิติทับซ้อนของเส้น อ่อนโยนในลักษณะผ่อนคลาย 

 

 

ภาพที่ 81 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 7 ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 82 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 7 ภาพที่ 2 

 

 

ภาพที่ 83 ภาพร่างผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 7 ภาพที่ 3 

จากภาพร่างทั้ง 3 ภาพผลงาน ได้เลือกภาพท่ี 3 เพราะมีความเหมาะสมลงตัวในด้าน
รูปทรงที่แสดงรูปแบบของบุคคลตามแรงบันดาลใจตามแนวคิดที่สร้างความมีชีวิตชีวา ที่ได้วางเอาไว้ 
ซึ่งมีการวางองค์ประกอบภาพที่ 1 และ 2 ดูแล้วไม่สามารถขยายเป็นงานจริงได้ รูปทรงด้านบนและ
รูปทรงด้านล่างมีมิติของน้ าหนักที่หนักเกินไปกว่า ภาพที่ 3 ที่ให้รายละเอียดด้านน้ าหนักที่ลงตัวกว่า
แบบอ่ืน จึงน าภาพร่างแบบท่ี 3 ใช้ในการขยายผลงานสร้างสรรค์ต่อไป 
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หลังจากออกแบบภาพร่างตัวผลงานแล้ว ก็มีการวางแผนในด้านการพัฒนารูปแบบเพื่อ
เข้าสู่กระบวนการการขยายแบบ โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับขนาดไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไป 
เพื่อการน าเสนอรูปทรงที่สะท้อนความงามจากแรงบันดาลใจให้เหมาะสมท่ีสุด 

วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
     โครงเหล็กเส้น 
     สสีเปรย์รองพื้นกันสนิม 
     ด้าย 
     ไหมพรม 
     ถุงน่อง 
     ผา้บาติก 
     เข็ม 
     ปืนกาว 
     คีม 
     กรรไกร 
     ลวด 
     กาวติดผา้ 
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ภาพที่  84 ภาพโครงเหล็กเสน้เป็นวัสดุที่เป็นโครงสร้างหลักของรูปทรง จึงเลือกใช้วัสดุที่เป็นเส้นเหล็ก
เพื่อความคงทนแข็งแรงของผลงาน 

 

 
ภาพที่  85 ภาพถา่ยอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
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การเลือกใช้วัสด ุ 

 

ภาพที่ 86 ภาพถ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
การเลือกใช้วัสดุ   ที่ให้ความรู้สึกของความนุ่มนวลและสดใส เบาและอ่อนโยน อย่างเช่น 

ผ้า ถุงน่อง และผ้าบาติก สีสันต่างๆ น ามาใช้ในผลงานสร้างสรรค์ 
ถุงน่อง และ ผ้าบาติก  วัสดุเหล่านี้เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ให้ความรู้สึกอ่อนนุ่ม เบา และ

สดใส สามารถหาได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยข้อดีคือ มีรูปแบบและสีสันหลากหลายให้เลือกและ
น ามาใช้ในผลงานได้อย่างดี 
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ภาพที่ 87 ภาพถ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

การเลือกใช้วัสดุ   ที่ให้ความรู้สึกของความนุ่มนวลและสดใส เบาและอ่อนโยน อย่างเช่น 
ไหม  พรม สีสันต่างๆ น ามาใช้ในผลงานสร้างสรรค์ 

ไหมพรม  วัสดุนี้เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ให้ความรู้สึกอ่อนนุ่ม เบา และสดใส สามารถหาได้
ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยข้อดีคือ มีรูปแบบและสีสันหลากหลายให้เลือกและน ามาใช้ในผลงานได้
อย่างดี 
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ภาพที่ 88 ภาพถ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

การเลือกใช้วัสดุ ที่ให้ความรู้สึกของความนุ่มนวลและสดใส เบาและอ่อนโยน ด้าย สีต่างๆ 
น ามาใช้ในผลงานสร้างสรรค์ 

ด้ายสีต่างๆ วัสดุนี้เป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ให้ความรู้สึกอ่อนนุ่ม เบา และสดใส สามารถหาได้
ง่ายตามท้องตลาดทั่วไป โดยข้อดีคือ มีรูปแบบและสีสันหลากหลายให้เลือกและน ามาใช้ในผลงานได้
อย่างดี 
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วิธีการสร้างสรรค ์
การสร้างสรรค์ประติมากรรมเพื่อการใช้งาน จ านวน 7 ช้ินผลงาน โดยมีรูปแบบและ

แนวคิดจากการศึกษาข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสร้างภาพร่างเพื่อหาความเหมาะสมลงตัวของ
รูปแบบ ตามแนวความคิดของการสร้างสรรค์สอดคล้องกับแรงบันดาลใจที่ก าหนดไว้ด้วยเทคนิคและ
วิธีการ ในการสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดและเป็นรูปแบบเฉพาะตัว โดยมีขั้นตอนการสร้างสรรค์
ผลงาน ดังนี้ 
 

     ขั้นตอนท่ี 1 การจ าลองโครงสร้างโมเดลเพื่อการขยายผลงาน 

 

ภาพที่ 89 .ภาพตัวอย่างขั้นตอนท่ี 1แบบจ าลองโครงสร้างผลงานสร้างสรรค์ 
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ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นตอนการขยายแบบ โดยน าแบบที่ได้คัดเลือกไว้มาขยายโครงสร้างด้วยการเช่ือมโครง
เหล็กขยายขึ้นรูปแบบตามที่ก าหนดไว้และการพ่นสีสเปรย์กันสนิม 
 

 
ภาพที่ 90 ภาพตัวอย่างขั้น การสร้างสรรค์ผลงาน โครงสร้างเหล็กเส้น 

 

ภาพที่ 91 ภาพตัวอย่างขั้นตอน การพ่นสีสเปรย์กันสนิม 
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ขั้นตอนท่ี 3 การพันไหมพรมรอบโครงเหล็ก และการเย็บผ้าบาติกและถุงน่องกับโครงสร้างเหล็ก
หลังจากที่สีสเปรย์ที่พ่นไว้แหง้สนิทดีแล้ว 
 

ภาพที่ 92 ภาพตัวอย่างขั้นตอนท่ี 3 
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     ภาพตัวอย่างข้ันตอนที่ 4  เป็นขั้นตอนของการถักไหมพรม เพื่อเตรียมไว้ในการตกแต่ง
รายละเอียด 
 

 

ภาพที่ 93 ภาพตัวอย่างขั้นตอนท่ี 4 
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ภาพที่ 94 ภาพตัวอย่างขั้นตอนท่ี 4 การเตรียมส่วนของรายละเอียดผลงาน 
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 เทคนิคในการสร้างสรรค์ รูปแบบต่างๆในขั้นตอนที่ 4 
ข้าพเจ้ามีความสนใจในเทคนิค การถัก การเย็บ การปัก ในวัสดุผ้าและไหมพรม 

 

ภาพที่ 95 ภาพเทคนิคการสร้างสรรค์ ลวดลายในรูปแบบต่างๆในขั้นตอนที่ 4 
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อย่างข้ันตอนที่ 5  เป็นขั้นตอนการประกอบกันระหว่างส่วนของโครงสร้างรูปทรงกับรายละเอียดของ
รูปทรงของการถักไหมพรม น าทั้งสองส่วนมาประกอบกันโดยใช้วิธีการเย็บและท าการเก็บรายละเอียด
ผลงานให้ดูเรียบร้อย 
 

 
ภาพที่ 96 ภาพตัวอย่างขั้นตอนท่ี 5 
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ขั้นตอนท่ี  6 เป็นขั้นตอนการติดตั้งหลอดไฟเพื่อการใช้งาน 
 

 
ภาพที่ 97 ภาพตัวอย่างขั้นตอนท่ี 6 
ที่มา: การเลือกซ้ือหลอดไฟและแสงของหลอดไฟ , เข้าถึงเมื่อ15 เมษายน 2559  ,  เข้าถึงได้จาก
http://www.thianthong.com 
  

เป็นขั้นตอนการติดตั้งหลอดไฟเพื่อการใช้งาน ข้าพเจ้าเลือกหลอดไฟมาตรฐานใน
ท้องตลาด เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการใช้งาน โดยใช้หลอดไฟที่ให้แสงแบบอบอุ่น (worm white) 
เป็นแสงสว่างแบบที่ให้โทนแสงที่นวลตา เป็นสีโทนอุ่น ให้ความสว่างไม่มาก และไม่น้อยเกินไป เป็น
แบบสีส้มทอง เหมาะกับการใช้เพื่อประดับตกแต่งมากกว่าหลอดไฟประเภทอื่นๆ เหมาะสมกับห้องที่
ใช้ในการพักผ่อน ไม่เพียงเป็นแสงที่สร้างความอบอุ่นเท่านั้น และหลอดไฟชนิดนี้(worm white) ยังให้
ความรู้สึกโรแมนติก ผ่อนคลายอีกด้วย สถานที่ต่างๆ ที่เป็นสถานที่พักผ่อนจึงนิยมใช้หลอดไฟชนิดนี้
ตกแต่ง ข้าพเจ้าคิดว่าหลอดไฟแบบนี้มีความเหมาะสมกับทิศทางแนวคิดของการสร้างสรรค์งาน
ประติมากรรมเพื่อการใช้งานในรูปแบบโคมไฟ ที่ให้ประโยชน์ในด้านความงามและความนุ่มนวลแล้ว 
ในขณะเดียวกันยังตอบสนองประโยชน์ทาง Function ด้วย ซึ่งน ามาประกอบติดกับส่วนของ
โครงสร้างเหล็กของผลงานสร้างสรรค์ 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
ในการสร้างสรรค์ผลงานนั้น กระบวนการในการสร้างสรรค์ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก 

การค้นคว้า การหาข้อมูล การศึกษาข้อมูล  มีผลช่วยให้การท างานสร้างสรรค์เป็นไปได้อย่างเป็นระบบ 
สามารถท าให้การสร้างสรรค์ผลงานลุล่วงไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ กระบวนการค้นคว้า
ข้อมูลยังช่วยให้การท างานเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม สามารถก าหนดลักษณะรูปแบบงานให้มีความ
สอดคล้องกับแนวคิดและแรงบันดาลใจ จนน าไปสู่ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยเทคนิคที่
เหมาะสมกับแนวคิด 

การทดลองการสร้างภาพร่างแต่ละช้ินผลงานนั้น สามารถเล็งเห็นถึงความเหมาะสมหรือ
ความแตกต่างของโครงสร้างรูปทรงและการก าหนดโครงสร้างการใช้สี มองเห็นทิศทางของการวาง
รูปทรงและโครงสีให้เป็นไปตามแนวคิดและแรงบันดาลใจในรูปแบบของงานประติมากรรมเพื่อการใช้
งานในลักษณะโคมไฟ และเห็นถึงความเป็นไปได้ของการทดลองออกแบบรูปทรงที่สามารถสะท้อน
ความคิดและแรงบันดาลใจ 

1. ผลงานช้ินที่ 1 ช่ือผลงาน: รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.1  
 เทคนิค: วัสดุผสม  ขนาด       100   x  105   ซ.ม (โดยประมาณ ) 

2. ผลงานช้ินที่ 2 ช่ือผลงาน: รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.2 
 เทคนิค: วัสดุผสม  ขนาด       110  x   78   ซ.ม.(โดยประมาณ ) 

3. ผลงานช้ินที่ 3 ช่ือผลงาน: รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.3 
 เทคนิค: วัสดุผสม  ขนาด       100   x  98    ซ.ม.(โดยประมาณ ) 

4. ผลงานช้ินที่ 4 ช่ือผลงาน: รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.4  
 เทคนิค: วัสดุผสม   ขนาด       115 x   55   ซ.ม.(โดยประมาณ ) 

5. ผลงานช้ินที่ 5  ช่ือผลงาน: รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.5 
 เทคนิค: วัสดุผสม   ขนาด       120  x  120  ซ.ม.(โดยประมาณ ) 

6. ผลงานช้ินที่ 6 ช่ือผลงาน: รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.6  
 เทคนิค: วัสดุผสม   ขนาด       105   x   50  ซ.ม.(โดยประมาณ ) 

7. ผลงานช้ินที่ 7 ช่ือผลงาน: รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.7  
 เทคนิค: วัสดุผสม   ขนาด        38   x   80   ซ.ม.(โดยประมาณ ) 
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บทท่ี 4 
การศึกษาวิเคราะห์การออกแบบผลงาน 

การศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางกายภาพของผลงาน 3 มิติ เพื่อการใช้งาน ในลักษณะงาน
ประติมากรรมนั้นเป็นการแสดงออกโดยการใช้วัสดุที่มีปริมาตรของรูปทรงเป็น 3 มิติ สามารถ 
มองเห็นได้รอบด้าน ผู้สร้างผลงานจึงจ าเป็นต้องใช้ความรู้ทางทัศนศิลป์  น ามาเป็นองค์ ประกอบ
ส าคัญในการน ามาใช้วิเคราะห์ผลงานเพื่อผลทางการพัฒนา สามารถต่อยอดความคิด ในการ
สร้างสรรค์ต่อไปได้ 

วิเคราะห์การพัฒนาผลงาน 
หลักการวิเคราะห์ผลงานในคร้ังนี้ ข้าพเจ้าได้น าเอาหลักการทางทัศนธาตุในทางศิลปะมา

เป็นตัวก าหนดรูปแบบการใช้องค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน ข้าพเจ้าได้ค้นคว้าข้อมูลใน
หลากหลายช่องทางที่มีประโยชน์ในการพัฒนาผลงาน มีการปรับปรุง ค้นคว้า ทดลองรูปแบบผลงาน
ศิลปะตามล าดับขั้นตอน ซึ่งในแต่ละขั้นตอน ข้าพเจ้าได้มีการวิเคราะห์ อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงการ
คลี่คลายของผลงานสร้างสรรค์ เพื่อผลทางหลักสุนทรียภาพทางความงามตามแรงบันดาลใจ ดังนี้ 

วิเคราะห์องค์ประกอบส่วนของเนื้อหา 
เนื้อหา คือ องค์ประกอบที่เป็นนามธรรมหรือโครงสร้างทางจิต เนื้อหาแบ่งเป็นเนื้อหา

ภายในที่ประกอบด้วยสุนทรียภาพ และเนื้อหาภายนอกคือ อารมณ์ ความรู้สึกที่เป็นไปตามแนวเร่ือง 
การสร้างสรรค์ศิลปะนั้น ความคิดหรืออารมณ์ที่ศิลปินต้องการแสดงออกนับเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด 
แนวความคิดในการท างานจึงเป็นโครงสร้างทางนามธรรม ทัศนธาตุ เป็นสื่อทางสุนทรียภาพที่ศิลปิน
น ามาประกอบกันเข้าให้เป็นรูปทรง เพื่อสื่อความหมายตามแนวเร่ืองหรือแนวความคิดตาม
จุดมุ่งหมาย ดังนั้น การวิเคราะห์เนื้อหาทางศิลปะก็แบ่งอธิบายไว้ได้ดังนี้ 

1. เนื้อหาทางรูปทรง 
 การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้ามีความประทับใจในความงดงามใต้ท้องทะเล 
ผนวกกับการใช้เทคนิคของการถัก การเย็บ ผสมยึดติดกับโครงสร้างเหล็ก สร้างรูปทรงใหม่แบบ
นามธรรม สะท้อนอารมณ์อวบอิ่มเพลิดเพลินให้เกิดแก่รูปทรง สร้างความสัมพันธ์กันระหว่างรูปทรง
ภายนอกและภายในให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น เช่ือมโยงกับความงามและความประทับใจ เกิดเป็น
ความรู้สึกผ่อนคลายและสุขใจ 
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2.  แนวเรื่อง 
  การสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้แรงบันดาลใจจากโลกใต้ท้องทะเล เช่น 
รูปทรงจากหอย แมงกะพรุน เม่นทะเล ปะการัง ดอกไม้ทะเล เป็นต้น มาสร้างสรรค์ผลงานด้วยการ
อาศัยรูปทรงที่เรียบง่าย สร้างความมีเอกลักษณ์ในแนวทางความคิดจินตนาการของข้าพเจ้า เข้าไปมี
ส่วนร่วมกับแนวคิดและความประทับใจในโลกใต้ท้องทะเล 

3.  รูปแบบวิธีการสร้างสรรค์ 
 ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมโดยอาศัยเส้นและรูปทรงที่ประสานกันจนเกิดเป็น
มิติปริมาตร ด้วยวิธีการถัก การเย็บ ให้เกิดความหลากหลายของรูปแบบลวดลายและเส้นที่มีปริมาตร
มิติ ให้ความรู้สึกถึงความอวบอิ่มของรูปทรงและแสดงลดลายที่มีสีสันตามจินตนาการจากแรงบันดาล
ใจ สร้างการเช่ือมโยงกันระหว่างรูปทรง น้ าหนัก สี และพื้นผิว ให้เกิดความกลมกลืนเป็นเอกภาพใน
ผลงาน 

วิเคราะห์รูปร่างรูปทรง 
      ข้าพเจ้าสร้างสรรค์รูปทรงที่มีปริมาตร 3 มิติ โดยน าแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตใต้ท้อง
ทะเล มาเป็นต้นแบบแนวความคิดในการสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการผสมผสานกันระหว่างจินตนาการ
ส่วนตัวกับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปทรงอิสระ ให้ความรู้สึกสดใส เบา
สบาย ปลอดภัย มุ่งแสวงหาความเพลิดเพลินทางจิตใจเป็นส าคัญ สร้างแรงดึงดูดใจให้กับผู้พบเห็น 
พิถีพิถันในการคัดสรรรูปทรงให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในการสร้างสรรค์ 

วิเคราะห์ วัสดุ พื้นผิว 
      ข้าพเจ้าได้คัดสรรวัสดุในการสร้างผลงานโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับแนวคิด สามารถ
รับรู้ได้ทางสายตาและการสัมผัส อารมณ์สัมผัส การจับต้อง ความหยาบ ความนุ่มนวล ความขรุขระ 
ความบอบบาง เป็นอารมณ์ที่สะท้อนความรู้สึกที่เกิดในผลงานการสร้างสรรค์ โดยแต่ละวัสดุที่ใช้
ข้าพเจ้าค านึงถึงความคงทน ความแข็งแรง ความปลอดภัย และสามารถแสดงคุณค่าทางความงามได้
อย่างเต็มที่ สีสันที่ข้าพเจ้าน ามาใช้ควบคู่กับงาน 3 มิติ  เป็นสีสันที่ให้ความรู้สึกสดใส สะดุดตา ผ่อน
คลาย โดยจากการจับต้อง ของลายผ้าบาติก ลายที่เกิดจากไหมพรมหลากหลายสี ที่น ามาถักทอ เย็บ
ให้เกิดการรวมตัวกันจนเป็นลวดลายตามความคิดและจินตนาการ 
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การวิเคราะห์เปรียบเทียบการออกแบบผลงาน 3 มิติของข้าพเจ้ากับรูปแบบผลงาน 
      จากการสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้า มีแนวคิดในการออกแบบรูปทรงที่แสดงออกถึง
รูปแบบนามธรรมอย่างเรียบง่าย เพื่อการค้นหาความหมายอันบริสุทธิ์ รูปทรงที่ข้าพเจ้าได้รับแรง
บันดาลใจ ลักษณะการออกแบบของข้าพเจ้าได้ผสมผสานรูปแบบที่มีความหลากหลายทั้งแบบงาน
หัตถกรรม มีการสร้างสรรค์รูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงตามจริงของธรรมชาติมาลดทอน
รายละเอียดของรูปทรงให้เหลือเพียงรายละเอียดที่เรียบง่าย เพื่อการพัฒนาค้นหารูปทรงใหม่ที่ให้มิติ
ทางอารมณ์อย่างมีความหมายตามแรงบันดาลใจ และให้ความส าคัญกับความประณีตด้านทักษะใน
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งในส่วนของการค้นหารูปทรงใหม่และแสดงถึงความประณีตใน
ผลงานนั้น ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณ กรกต อารมย์ดี อีกทั้งการสร้างผลงานของคุณกรก
ยังให้ความส าคัญกับกระบวนการท างานที่ให้ประโยชน์ด้าน Function ในรูปแบบของโคมไฟให้แสง
สว่าง ซึ่งเป็นอิทธิพลในการสร้างผลงานของข้าพเจ้าเช่นกัน 
      รูปแบบการสร้างงานของคุณกรกต อารมย์ดี มีแนวคิดในการออกแบบรูปทรงที่ได้รับ
อิทธิพลจากธรรมชาติที่แฝงไปด้วยความสัมพันธ์กันระหว่างภายในและภายนอก สร้างความอุดม
สมบูรณ์จากการปกป้องดูแลซึ่งกันและกัน สร้างสรรค์รูปทรงที่มีความงดงามประกอบกับได้รับเอา
เทคนิคภูมิปัญญาชาวบ้าน ท าให้ผลงานออกมามีความแปลกใหม่ มีการใช้เทคนิควิธีการง่ายๆ 
แสดงออกแนวเร่ืองง่ายๆ ด้วยการอาศัยรูปทรงแบบเรียบง่ายและผสมกับความหมั่นเพียร จึงท าให้
ผลงานมีเอกลักษณ์ทางพื้นบ้าน แต่เพิ่มให้เกิดความน่าสนใจในรูปแบบของศิลปะร่วมสมัย 

วิเคราะห์สุนทรียศาสตร์ 
      ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดนี้ เป็นการแสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกจากประสบการณ์และ
แรงบันดาลใจส่วนตัวที่ต้องการความงามของโลกใต้ท้องทะเล เป็นประสบการณ์ที่ก่อให้เกิดความสุข 
ความเพลิดเพลิน การผ่อนคลาย สร้างความคิดฝันและเกิดเป็นจินตนาการ โดยมีเนื้อหาสาระของ
ความงามของรูปทรง สีสัน มาเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดเป็นคุณค่าทางความงาม 
      การสร้างสรรค์รูปทรงให้จนเกิดเป็นความเรียบง่าย กลมกลืน สมบูรณ์ สีสันที่สดใสสร้าง
ความรู้สึกอิ่มเอมใจ เป็นผลให้เกิดความเพลิดเพลินในจิตใจ และซาบซึ้งกับคุณค่าทางความงามนั้น  
ด้วยความโปร่งขององค์ประกอบในช้ินงานที่เกิดจาก เทคนิคในการถัก และการเย็บ ด้วยวัสดุที่
น ามาใช้จึงท าให้เกิดเป็นช่องว่าง(space)เพื่อเหมาะกับการกระจายตัวของแสงและสัมพันธ์กับแนวคิด
หลัก 
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วิเคราะห์ขนาดสัดส่วน 
      ลักษณะการก าหนดขนาดสัดส่วนของงานสร้างสรรค์ 3 มิติ เพื่อการใช้งาน แต่ละช้ินต้อง
ค านึงถึงความเหมาะสม การออกแบบจึงต้องมีปัจจัยส าคัญตามความสะดวกคือ ระดับสายตามนุษย์ 
ซึ่งมีความส าคัญในการก าหนดความเหมาะสมของสัดส่วนของงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ของข้าพเจ้า 

 

ภาพที่ 98. ตัวอย่างภาพการวิเคราะห์ขนาดสัดส่วนผลงาน 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

112 
 

วิเคราะห์มวลและความหนาแน่น 
      วิเคราะห์มวลและความหนาแน่นของเส้นปริมาตรรูปทรง เส้นโครงสร้างเหล็กเส้นที่มา
จากการเย็บถักทอจากวัสดุด้ายและไหมพรม ก่อให้เกิดมวลและความหนาแน่นของผลงาน เกิดเป็น
รูปทรงที่มีผลต่อความรู้สึกท่ีเกี่ยวกับน้ าหนักและปริมาตรของผลงาน แสดงลักษณะความสัมพันธ์ของ
มวลและความหนาแน่นของเส้น ที่รวมตัวกันเป็นโครงสร้างรูปทรงและลวดลายให้เกิดในผลงาน ซึ่งมี
ลักษณะของการแสดงถึงการเกื้อกูลสนับสนุนซึ่งกันและกัน เป็นองค์รวมเกิดมุมมองด้านเอกภาพและ
มิติทางความงาม 

วิเคราะห์มิติการทับซ้อนของผลงานสร้างสรรค์ 
      ข้าพเจ้าสร้างผลงาน 3 มิติ โดยให้มิติของการทับซ้อนของเส้นและรูปทรง ซึ่งมีโครงสร้าง
หลักคือ โครงสร้างเหล็ก และโครงสร้างรองคือ รูปแบบของการเย็บ ถักทอ เส้นด้ายและไหมพรม ใช้
มิติของการทับซ้อนกันเป็นช้ันๆ ระหว่างโครงสร้างหลักกับโครงสร้างรอง มีผลทางสุนทรียะทางความ
งามของผลงานสร้างสรรค์ ดังนั้น งานสร้างสรรค์ผลงานของข้าพเจ้าจึงค านึงถึงรายละเอียดความ
ประณีต เพื่อสะท้อนภาพความงาม ความประทับใจ ที่เกิดของแสงที่กระทบกับมาตรน้ าและสะท้อน
มายังเหล่าสิ่งมีชีวิตต่างๆใต้ท้องทะเล  ส่งผลตามจินตนาการซึ่งดูเหมือนเป็นการ เอ็กซเรย์จึงท าให้ทุก
อย่างดูไม่แข็งกระด้างและส่งเสริมความรู้สึกนุ่มนวลของการสร้างสรรค์งานของข้าพเจ้า 

วิเคราะห์การใช้ลวดลายและสีสัน 
      ข้าพเจ้าเลือกใช้สีที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สดใส ด้วยโทนต่างๆ ที่ให้ความรู้สึกเบาสบาย
ของโทนสีอ่อน เช่น ฟ้า เหลือง เขียวอ่อน ครีม และใช้สีในโทนหม่น เช่น น้ าตาลหม่น ด า  เพื่อสร้าง
มิติด้านน้ าหนักให้เกิดกับผลงาน รวมถึงการผสมด้วยการใช้โทนสีแสด หรือชุดสีที่สดใสสะดุดตา เช่น 
ม่วง เขียวเข้ม ฟ้าน้ าทะเล มาเป็นส่วนสร้างให้เกิดความสดใส สะดุดตาโดยการเลือกใช้โครงสีทั้งหมด 
จ าเป็นต้องค านึงถึงความเหมาะสม กลมกลืน เพื่อสร้างเอกภาพในผลงาน 

วิเคราะห์การใชแ้สง 
              เนื่องด้วยการสร้างสรรค์งาน 3มิติ ในคร้ังนี้ เป็นรูปแบบของประโยชน์ด้านการใช้งาน 
ข้าพเจ้าจึงมีการคิดวิเคราะห์ในส่วนของการติดตั้งแสงไฟให้เกิดความเหมาะสม สอดคล้องกับ
กระบวนการผลิตผลงาน โดยมีการวิเคราะห์ขนาด ปริมาณของแสง ระยะการกระจายแสง ความแรง 
และความนุ่มนวลของแสงที่น ามาใช้ในการติดตั้งประกอบกับผลงานสร้างสรรค์งานประติมากรรม  
โดยข้าพเจ้าเลือกใช้แสงที่มีความสว่างน้อย ให้ความนุ่มนวล การกระจายตัวของแสงไม่มาก ให้ความ
สว่างเฉพาะบริเวณรอบตัวผลงาน 3 มิติ  มุ่งเน้นความรู้สึกอบอุ่น อ่อนโยน ให้เกิดแก่ผลงาน เสมือน
แสงทีเ่กิดเป็นประกายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล 
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ภาพที ่99. ตัวอย่างภาพการวิเคราะห์การใช้แสงทั้ง 3 แบบท่ีใช้กันกันโดยทั่วไป 
ที่มา: การเลือกซ้ือหลอดไฟและแสงของหลอดไฟ , เข้าถึงเมื่อ15 เมษายน 2559, เข้าถึงได้จาก
http://www.thianthong.com 
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ภาพที่ 100. ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นที่ 1 
               ช่ือผลงาน    :    รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.1 
               เทคนิค       :    วัสดุผสม 
               ขนาด         :    100   x  105  ซ.ม  (โดยประมาณ ) 
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ผลงาน 3 มิติ ในรูปแบบทรงกลมช้ินนี้ มีการออกแบบโครงสร้างกับรูปทรงอิสระตาม
จินตนาการและแรงบันดาลใจ โดยค านึงถึงความกลมกลืนของรูปทรงที่แสดงความสมดุล ผสมผสาน
กับรูปทรงที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวคล้ายครีบปลา ที่ให้จังหวะการเคลื่อนไหวอยู่โดยรอบรูปทรงกลม 

ข้าพเจ้าก าหนดโครงสร้างของสีที่ใช้ในผลงานให้มีความหลากหลายเพื่อแสดงความงาม
ของสีสัน เน้นสีในโทนเย็นเพื่อสร้างความรู้สึกภายใต้ท้องทะเล โดยลักษณะของสีที่ใช้จะมีรายละเอียด
เป็นลายน้ าแบบผ้าบาติก เพื่อสร้างความรู้สึกถึงมวลมิติใต้ท้องทะเลได้มากยิ่งขึ้น เน้นความเคลื่อนไหว
ในโทนสีฟ้า น้ าเงินเขียว สร้างความรู้สึกเย็นตาเย็นใจ เพลิดเพลิน สบายๆ และผ่อนคลาย จะมีแทรกสี
โทนร้อนอื่นบ้างก็เพียงเล็กน้อย รูปทรงที่มีลักษณะมวลก้อนทรงกลมนี้ ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับ
รายละเอียดโดยการใช้วิธีถักไหมพรม เป็นลวดลายในรูปทรงกลมหลากหลายขนาด สร้างให้เกิด
ผิวสัมผัสคล้ายคลึงปะการังและดอกไม้ทะเลตามแรงบันดาลใจ 

 

ภาพที่ 101.  ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 1 
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ภาพที่ 102  ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 2 
               ช่ือผลงาน : รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.2 
      เทคนิค : วัสดุผสม 
      ขนาด : 110  x  78  ซ.ม (โดยประมาณ ) 
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ผลงาน 3 มิติ ช้ินนี้  ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากรูปทรงธรรมชาติของปะการังและ
ดอกไม้ทะเล น ามาตัดทอนคลี่คลายรูปทรงตามความคิดและแรงบันดาลใจ สร้างรูปทรงใหม่ตาม
จินตนาการ ก าหนดโครงสร้างหลักเป็นรูปทรงกระบอก ให้ความรู้สึกมั่นคงในแนวดิ่ง โดยเพิ่มลักษณะ
รูปทรงกรวย เป็นลักษณะของโครงสร้างดอกไม้ทะเล มีการก าหนดโทนสีที่นุ่มนวล อ่อนหวาน เพื่อ
สร้างให้เกิดความรู้สึกเพลิดเพลิน ใช้วัสดุผ้าบาติกท่ีมีลายน้ าเพื่อให้เกิดผิวสัมผัสรับรู้จริง แรงบันดาลใจ
ใต้ท้องทะเลที่มีลักษณะคล้ายการเคลื่อนไหว ในส่วนของรายละเอียด ข้าพเจ้าใช้คุณลักษณะของการ
ถักไหมพรมมาเสริมให้เห็นถึงรายละเอียดของรูปลักษณะดอกไม้ทะเลและปะการังได้เด่นชัดยิ่งขึ้น โดย
การถักไหมพรมเป็นลวดลายนามธรรมในกรอบรูปทรงกลม เพื่อสร้างให้เกิดความน่าสนใจ ดึงดูดให้
เกิดมิติทางความงาม 

 

 

ภาพที่  103. ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ช้ินที่ 2 
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ภาพที่ 104. ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นที่ 3 
      ช่ือผลงาน : รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.3 
      เทคนิค : วัสดุผสม 
      ขนาด : 100  x  98  ซ.ม ((โดยประมาณ ) 
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ผลงาน 3 มิติ ในรูปแบบทรงกลมช้ินนี้ มีลักษณะรูปทรงกลมซึ่งมีที่มาจากเม่นทะเล (Sea 
Urchin) และดอกไม้ทะเลที่มีลักษณะรูปทรงกลมและมีระนาบโค้งมน โดยลักษณะของเม่นทะเลใน
ธรรมชาติจะมีหลายสี หลายชนิดเผ่าพันธุ์ โดยในช้ินผลงานนี้ ข้าพเจ้าได้น าแรงบันดาลใจหลักมาจาก
รูปทรงของเม่นทะเลแต่งตัว (Toxopneustes pileolus) มาเป็นแนวคิดในการสร้างรูปทรง สะท้อน
ความงามในรูปแบบชีวิตที่หลากหลาย จนบังเกิดผลเป็นความรู้สึกเพลิดเพลิน ประทับใจเมื่อได้สัมผัส
พบเห็น โดยข้าพเจ้าอาศัยเทคนิควิธีการถักไหมพรมและเย็บถุงน่อง ซึ่งสร้างความรู้สึกอ่อนโยนและ
นุ่มนวล น่าสัมผัส 

 

 

ภาพที่  105. ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 3 



 
 

120 
 

 

ภาพที่ 106.  ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 4 
                ช่ือผลงาน : รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.4 
                เทคนิค : วัสดุผสม 
                ขนาด : 115  x 55  ซ.ม ((โดยประมาณ ) 
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ผลงาน 3 มิติ ช้ินนี้ ข้าพเจ้าแสดงโครงสร้างอย่างอิสระโดยมีแนวคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจ
จากการตัดทอน คลี่คลายลักษณะของปะการังและดอกไม้ทะเล แสดงลักษณะเส้นโค้งที่กินพื้นที่ใน
อากาศ โครงสร้างที่ให้ความรู้สึกของการเคลื่อนไหวแบบดุลยภาพในธรรมชาติ เกิดการผสมผสานของ
ความงามในลักษณะของเส้นที่แสดงสีสันอันหลากหลาย ก่อเกิดเป็นรูปทรงทางนามธรรมตามความคิด
และจินตนาการ คล้ายปะการังหรือดอกไม้ทะเลที่ก าลังเจริญเติบโตและงอกงามออกมาในโลกแห่งใต้
ท้องทะเลอย่างวิจิตรบรรจง สร้างความรู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน และผ่อนคลายในรูปแบบความ
งามตามจินตนาการและแรงบันดาลใจของข้าพเจ้า 

 

 

ภาพที่  107.  ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 4 
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ภาพที 108  ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 5 
                ช่ือผลงาน : รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.5 
                 เทคนิค : วัสดุผสม 
                 ขนาด : 120 x 120 ซ.ม. (โดยประมาณ) 
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ผลงาน 3 มิติ ช้ินนี้ ข้าพเจ้าน าเสนอโครงสร้างของรูปทรงที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์
ทะเลประเภทหอย ซึ่งเป็นรูปแบบของสิ่งมีชีวิตท่ีมีเอกลักษณ์และลักษณะเด่นเฉพาะตัว น ามาตัดทอน
รูปทรงให้เกิดความรู้สึกใหม่ แสดงการไหลเวียนของอากาศที่อยู่ภายในรูปทรง สร้างการรับรู้ถึง
ความรู้สึกเบา สบาย ผ่อนคลาย ไม่อึดอัด ตามแนวคิดและจินตนาการในการสร้างสรรค์ของข้าพเจ้า 
 

 

ภาพที่ 109.   ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 5 
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ภาพที่  110.  ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 6 
                 ช่ือผลงาน : รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.6 
                 เทคนิค : วัสดุผสม 
                 ขนาด : 105   x  50  ซ.ม ((โดยประมาณ ) 
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ผลงาน 3 มิติ ช้ินนี้ ได้แรงบันดาลใจมาจากรูปทรงของปะการังและดอกไม้ทะเล โดย
ข้าพเจ้าน ารูปทรงของปะการังและดอกไม้ทะเลมาเช่ือมโยงกันจนเกิดเป็นรูปทรงนามธรรม ใช้การลด
ตัดทอนมิติทางความจริงให้เหลือไว้แต่รูปทรงจากจินตนาการตามแรงบันดาลใจ ข้าพเจ้าใช้โทนสีเย็น
ในการสร้างความรู้สึกสบาย และให้ความหมายทางความงามด้วยรูปทรงที่คลี่คลายอย่างเรียบง่าย 
 

 

ภาพที่  111.   ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 6 
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ภาพที่  112. ภาพผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 7 
                 ช่ือผลงาน : รูปทรงจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล No.7 
                  เทคนิค : วัสดุผสม 
         ขนาด : 38   x  80   ซ.ม (โดยประมาณ ) 
 
               ผลงาน 3 มิติ ช้ินนี้ ข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลประเภทปะการัง
และดอกไม้ทะเล โดยน ารูปแบบโครงสร้างทางกายภาพของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลมาลดตัดทอนรูปทรง
ตามจินตนาการให้เกิดเป็นรูปทรงใหม่แบบนามธรรม โดยเป็นลักษณะโคมระย้า โดยมุ่งเน้นความรู้สึก
ให้เห็นถึงความแปลกตา น่าสนใจกับเส้นโค้งสลับกันให้เกิดเป็นมิติทับซ้อนของเส้น อ่อนโยนใน
ลักษณะผ่อนคลาย 
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ภาพที่ 113.   ภาพรายละเอียดผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งาน ชิ้นท่ี 7 
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     ในวัตถุประสงค์ของงานประยุกตศิลป์ 3มิติ แบบ Functional Art ของ ข้าพเจ้า ทั้ง 7 
ช้ินผลงาน นั้นได้สร้างผลงาน 3 มิติ เพื่อตอบสนองประโยชน์ใช้สอยในรูปแบบโคมไฟ การให้แสงสว่าง
กับพื้นที่โดยรอบผลงาน ซึ่งข้าพเจ้าใช้โคมไฟที่ให้แสงนวล ไม่สว่างมากแบบวอร์มไวท์ (Warm White)   
เพื่อเน้นมิติทางความงามของรูปทรงผลงาน 3 มิติ ให้ผสมผสานกับวัตถุประสงค์ของการท างานเพื่อ
การใช้งานได้อย่างกลมกลืน 

 

ภาพที่  114.  ภาพตัวอย่างการให้แสง Warm White ของงาน 3 มิติ รูปแบบโคมไฟ  
( Functional Art ) เพื่อการใช้งาน 
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ภาพที่  115.  ภาพตัวอย่างการให้แสง Warm White ของงาน 3 มิต ิ รูปแบบโคมไฟ  
( Functional Art )   เพื่อการใช้งาน 
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ภาพที่  116. ภาพตัวอย่างการให้แสง Warm White ของงาน 3 มิติ รูปแบบโคมไฟ 
( Functional Art )   เพื่อการใช้งาน 
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ภาพที่  117.  ภาพตัวอย่างการให้แสง Warm White ของงาน 3 มิต ิรูปแบบโคมไฟ  
( Functional Art ) เพื่อการใช้งาน 
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การประเมินผลงานวิทยานิพนธ์ 
               ผลงาน 3 มิติ  เพื่อการใช้งาน ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติของทะเล ทั้งๆ ช้ิน
ผลงานนั้น แสดงให้เห็นถึงรูปทรงและสีสัน แบบนามธรรมที่สะท้อนถึงสาระทางความงาม สร้าง
ความรู้สึกของการผ่อนคลาย โดยมีการใช้ลักษณะงานแบบ มี Functional Art  เป็นแนวทางในการ
ตอบสนองด้านประโยชน์ใช้สอย 

     โดยลักษณะรูปทรงของผลงาน แต่ละช้ินผลงานนั้น ข้าพเจ้าได้ก าหนดรูปทรงตาม
จินตนาการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละช้ินผลงาน แต่ละช้ินผลงานมีการ หยิบยกคุณลักษณะทาง
กายภาพของรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ประเภทต่างๆเข้ามาผสมผสานกับแนวคิดและจินตนาการส่วนตัว 
เพื่อสร้างให้เกิดรูปทรงใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางความงามที่ข้าพเจ้าต้องการจะถ่ายทอด รวมถึง
แสดงความสอดคล้องกับบริบทของเนื้อหาเร่ืองราวตามวัตถุประสงค์และแรงบันดาลใจที่ข้าพเจ้า     
ได้ตั้งไว้ 

      ในภาพรวมของผลงานทั้ง 7 ช้ิน นั้นแสดงให้เห็นถึงรูปทรงที่อวบอิ่มและผิวสัมผัสที่ เบา 
นุ่มนวล ใช้โทนสีที่มีความหลากหลาย ที่ให้ความรู้สึก สบายตา ในวรรณะเดียวกัน จะมีคู่สีที่ขัดแย้ง
บ้างก็เป็นเฉพาะส่วนน้อย เพื่อก่อให้เกิด ความน่าสนใจและลดทอนความน่าเบื่อ ความแรง ของสีใน
ผลงาน ให้ผลงานในภาพรวมมีความกลมกลืนเห็นเป็นเอกภาพ 

     ขนาดสัดส่วน มุมมอง ข้าพเจ้ายึดหลักการมองในระดับสายตาโดย ใช้รูปทรงแบบ
ประติมากรรม 3 มิติ มองได้อย่างรอบด้าน จึงออกแบบรูปทรงที่เป็นแนวตั้งเป็นส่วนใหญ่ โดยใช้
มุมมองของรูปทรงที่ให้ความรู้สึก อวบอิ่ม ขยายออกกกินพื้นที่ในอากาศ ใช้จังหวะของเส้นที่ใส่ใน
รายละเอียด เน้น ความประณีตภายในผลงานเป็นตัวดึงดูดความน่าสนใจ 

     เนื่องด้วย ผลงาน ประติมากรรมในวิทยานิพนธ์ ชุดนี้ มีรูปแบบประติมากรรม 3 มิติ เพื่อ
ตอบสนอง ด้านการใช้งานในลักษณะโคมไฟ ข้าพเจ้าจึงจ าเป็น ต้องทดลองวิเคราะห์ การติดตั้ง
หลอดไฟให้แสงสว่างในรูปแบบต่างๆ วิเคราะห์หา ความลงตัวของมุมมองด้านแสงให้ผลเป็น 
ความรู้สึก ทางความงามและในขณะเดียวกันก็ต้องสามารถตอบโจทย์ด้านประโยชน์การใช้งานได้ด้วย 
โดยจากการทดลอง พบว่า แสงในลักษณะเป็นแสงอบอุ่น ( Warm White ) นั้นสามารถตอบโจทย์
ตามแนวคิดท้ัง 2 กรณีได้  

     เนื่องจากเป็นแสงที่ให้ความรู้สึกอบอุ่น มีมิติด้านความงามตามธรรมชาติแสงที่ออกมาให้
ความรู้สึกนุ่มนวล ไม่แรงจนเกินไปและไม่สลัวจนเกินไป เช่นกัน ฉะนั้น แสงในลักษณะนี้จึงเหมาะสม
กับรูปแบบผลงาน สร้างสรรค์ของข้าพเจ้าเป็นอย่างดี 
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     เมื่อท าการวิเคราะห์ผลงานโดยรวม ทั้ง 7 ช้ิน จะพบว่า ผลงานโดยร่วมมีความโดดเด่น
ด้านรูปทรง การให้รายละเอียดด้านเทคนิคในการน าเสนออย่างประณีต โดยรวมมีความเข้ากันของ
การใช้โทนสี ตามแนวคิดและแรงบันดาลใจจนสามารถไล่เรียงล าดับได้ดังนี้ 

ประเมินผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชิ้นท่ี 1  
     เมื่อวิเคราะห์ ผลงานจะพบว่า ผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ที่ 1 นี้ มีความโดดเด่นด้าน

สีสัน รูปทรง ที่มีมิติของการมองที่สบายตา โดยรูปทรงที่ใช้เป็นรูปทรงกลมที่ให้ความรู้สึกของความ
สมบรูณ์ อวบอิ่ม อย่างเรียบง่าย ดึงความรู้สึกให้เกิดการรับรู้และนึกถึง รูปทรงของปะการัง และ
ดอกไม้ทะเล ที่ดูสดใส สดช่ืน เบาตา ด้วยสีฟ้า – ขาว เป็นสีส่วนใหญ่ในผลงาน สามารถสร้างเป็น
ความรู้สึกผ่อนคลาย เบาสบายให้กับบรรยากาศโดยรอบผลงาน 

ประเมินผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชิ้นท่ี 2 
     เมื่อวิเคราะห์ ผลงานจะพบว่า ผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ช้ินที่ 2 นั้น มีความโดดเด่น 

ด้านสีสันและความประณีตของเทคนิคในการสร้างสรรค์ในตัวผลงานที่เกิดจากการถักและการเย็บ 
ประติปะต่อกันเป็นรูปทรงที่ให้รายละเอียดที่พิถีพิถันสวยงามตามแนวคิดและแรงบันดาลใจ แต่มีส่วน
ด้อย คือ ขาดความสมบรูณ์ด้านรอบทรง โดยให้ผลส่วนน้อยในเร่ืองของอามรณ์ ความอวบอิ่มทางด้าน
รูปทรงขาดความลงตัวที่มีลักษณะของ ความแข็ง กระด้างอยู่ภายใต้รูปทรง กระบอกในทิศทางของ
แนวตั้ง 

ประเมินผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชิ้นท่ี 3 
     เมื่อวิเคราะห์ ผลงานจะพบว่า ผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ช้ินที่ 3 นั้น มีลักษณะ

คล้ายคลึงกับผลงานช้ินที่ 1 คือให้ความงามทางด้านรูปทรงที่แสดงถึงความสมบรูณ์ อวบอ่ิม แต่ในการ
สร้างสรรค์ประติมากรรรม ช้ินที่ 3 นี้ มีการน าสีในวรรณะอุ่นมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน การให้สี
จะอยู่ในโทน ขาว เหลือง ส้ม และสีน้ าตาลเป็นสีน้ า สร้างความงามด้วยรายละเอียดเทคนิคของการ
ถักและเยิบที่ประณีต เพื่อให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สงบ อบอุ่น ตามแนวคิดแรงบันดาลใจ 
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ประเมินผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชิ้นท่ี 4 
     เมื่อวิเคราะห์ ผลงานจะพบว่า ผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ช้ินที่ 4 นั้น มีความโดดเด่น 

ทางด้าน สีสัน และรูปทรง ที่ให้ความรู้สึกถึงความเจริญงอกงามการพูดออก หรือการเกิดตามแนวคิด
และแรงบันดาลใจ ซึ่งมาจากรูปทรงธรรมชาติในท้องทะเล ตัวผลงานสร้างมิติของความงาม ความ
สมบรูณ์ ในลักษณะอวบอิ่มของรูปทรงได้อย่างเต็มที่ เสริมด้วยมุมมองความงามจากเทคนิค วิธีการ 
ถัก การเย็บ อย่างละเอียด ประณีต น าโทนสีในวรรณะเย็น เช่น สีฟ้า สีคราม สีม่วง สลับกับสี แดง 
และส้ม ขาว เขียว และด า ผสมผสานในรูปทรงโดยรวมทั่วทั้งผลงาน น าไปสู่การสร้างให้เกิด มิติทาง
สุนทรียะได้อย่างกลมกลืน 

ประเมินผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชิ้นท่ี 5 
     เมื่อวิเคราะห์ ผลงานจะพบว่า ผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ช้ินที่ 5 นั้น ได้มีการแสดง

ความโดดเด่นในเร่ืองของรูปทรง ที่ ค่อนข้าง ยึดโครงรูปแบบทางกายวิภาค ของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล 
ประเภท หอย เด่นชัดจากการใช้แนวคิดการตัดทอน การละลายโครงสร้างทางรูปทรงให้แลดูเรียบง่าย
แต่ยังคงทิ้งร่องรอย เค้าโครงรูปแบบของหอยอยู่ไม่น้อย อาจมองได้ว่า ผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ช้ิน
ที่ 5 นั่น ยังคงติดในรูปแบบกึ่ง นามธรรม ยังเป็นรูปแบบทางนามธรรมอย่างเต็มตัวทางด้านเทคนิค 
ยังคงค านึงถึง ความประณีต โดยใช้เทคนิคทางการเย็บเป็นส่วนใหญ่ และมีการเพิ่มความน่าสนใจ 
ด้วยการให้สีสันที่สดใส สะดุดตา โดยภาพรวมของผลงานจะเป็นการใช้สีสีโทนสีอุ่น เช่นสีโทน ขาว 
เหลือง ส้ม น้ าตาล และด า สีเหล่านี้จะเป็นสีหลักช้ินผลงาน ด้วยลักษณะและรูปทรงด้านใน รูปทรงใน
ผลงานช้ินที่จะแบ่งเป็นรูปทรงเปลือกนอกและรูปทรงด้านใน ข้าพเจ้ามีแนวคิดว่าการให้รูปทรงใน
ลักษณะนี่จะสามารถเพิ่ม ความสนใจทางความงามได้ดีในอีก มิติ หนึ่ง 

ประเมินผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชิ้นท่ี 6 
     เมื่อวิเคราะห์ ผลงานจะพบว่า ผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ช้ินที่ 6 นั้น ให้มิติของรูปทรง

ที่ดีได้รับแรงบันดาลใจ จากปะการังและดอกไม้ทะเล อย่างเด่นชัดให้ ความรู้สึก คล้ายรังที่อยู่อาศัย
การปกป้อง สะท้อนรูปแบบเป็นความงามได้อย่างดี ซึ่งในส่วนของรูปทรงนั้น ข้าพเจ้าทดลองใช้รูปทรง 
ในแนวตั้ง มีรายละเอียดภายในรูปทรงอย่างละเอียด ประณีต ด้วยการถัก และการเย็บ ซึ่งเป็นเทคนิค
หลักในผลงานรูปทรงให้ความรู้สึกถึง ความสง่า ยืนหยัด หนักแน่น 

     การใช้สีภายในรูปทรงนั้น จะเน้นโทนสี ส้มอมชมพู ซึ่งให้ความรู้สึกอ่อนหวาน อ่อนโยน 
เพื่อลดทอนความแข็งกระด่างของรูปทรงในแนวตั้ง รวมถึง รูปทรงของรายละเอียด ปลีกย่อยใน
ผลงานที่มีการใช้สี เขียว ม่วง น้ าตาล ส้ม ชมพู และสีฟ้าคราม ท าให้ภาพร่างของผลงานเกิดความ
น่าสนใจ ด้วยการใช้สีสันที่มีความหลากหลาย 
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ประเมินผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ชิ้นท่ี 7 
     เมื่อวิเคราะห์ ผลงานจะพบว่า ผลงานประยุกตศิลป์ 3 มิติ ช้ินที่ 7 นั้น มีความโดดเด่นใน

ด้านการแสดงรูปทรงแบบนามธรรมที่ได้รับการติดทอนจากรูปทรงของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติใต้ท้อง
ทะเล สร้างรูปทรงใหม่ตามความรู้สึกและจินตนาการโดยประติมากรรมช้ินนี้ให้ความรู้สึกของความ
โปร่ง เบา ล่องลอย อวบอ่ิม กินพื้นที่ในอามรณ์เป็นสิ่งที่ท าให้ผลงานมีความน่าสนใจ มีการให้โทนสีใน
โทนอ่อน เช่น เขียวอ่อน ส้มอ่อน เหลืองอ่อน และโทนสีส้มอ่อนออกครีม ท าให้ผลงานออกมาใน
ลักษณะนุ่มนวล เบาสบาย รวมถึงผลงานประติมากรรมช้ินนี้มุ่งหวังแสดงความรู้สึกทางการรับรู้ทาง
รูปทรงอย่างเรียบง่าย เน้นความกลมกลืนของสีอย่างมีเอกภาพตามวัตถุประสงค์ 
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สรุปการวิเคราะห์วิทยานิพนธ์ 
     ในการวิเคราะห์ผลงานในคร้ังนี้ ได้มีกระบวนการจัดล าดับการวิเคราะห์ ทางด้านเนื้อหา

และรูปทรงโครงสร้าง แนวคิด  เทคนิควิธีการ และหลักการขององค์ประกอบ หลักสุนทรียศาสตร์ 
หลักของการใช้ทัศนธาตุ โดยในการวิเคราะห์คุณค่าของผลงาน การประเมินผลงานประยุกตศิลป์ 3 
มิติ ในหัวข้อแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล โดยรวมผลงานทุกช้ินมีการแสดงออกถึงคุณค่าทางความงาม
ในลักษณะเดียวกัน คือ แสดงคุณค่าของรูปทรงที่ผ่านการคิด ลดทอนรูปทรงทางกายภาพจากแรง
บันดาลใจให้เกิดรูปทรงใหม่ในรูปแบบนามธรรมที่เรียบง่าย สมดุล กลมกลืน เป็นเอกภาพ มีการ
แสวงหาความงามจากเทคนิควิธีการเย็บ การถัก สร้างรายละเอียดที่สวยงามและประณีต ผลงาน
โดยรวมจะให้คุณลักษณะของสีสันที่สดใสเป็นความรู้สึกที่ผ่อนคลายจาการแสดงออกทางสีสันใน
ภาพรวม 

     การวิเคราะห์การใช้แรงในด้านผลงานนั้น เนื่องจากงานมีลักษณะของ Functional  Art 
การใช้งานเป็นรูปแบบโคมไฟ ดังนั้นการสร้างสรรค์กระบวนการศึกษาเรียนรู้เร่ืองราวของแสงซึ่งเป็น
ส่วนส าคัญในการสร้างสรรค์ผลงานซึ่งในการวิเคราะห์พบว่าการให้แสง แบบ Warm White นั้นมี
ความเหมาะสมกับตัวงานและรูปแบบงานมากที่สุด ถ้าหาเหตุผลว่าแสงแบบ warm White นั้นมี
ลักษณะนุ่มนวลเป็นธรรมชาติ 

     ฉะนั้นกระบวนการสร้างสรรค์ การศึกษาและเรียนรู้วิเคราะห์ ปัญหาและการพัฒนา
ผลงาน จึงช่วยส่งเสริมให้ผลงานข้าพเจ้ามีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นขึ้นได้ และด้วยการ
ประเมินผลนั้น ข้าพเจ้าคิดว่า อาจมีบางช้ินผลงานยังขาดความสมบรูณ์ลงตัวด้านรูปทรงอยู่บ้าง แต่ใน
ภาพรวมของผลงานทั้งหมดของวิทยานิพนธ์จึงมีทิศทางและแนวคิดในลักษณะเดียวกัน คือ แสวงหา
รูปทรงใหม่ในลักษณะนามธรรมที่มาจากแรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล โดยน าแรงบันดาลใจมาเป็นต้น
ทางในการค้นหารูปทรงที่เรียบง่ายในลักษณะงานที่ร่วมสมัย 

     ผลงานโดยรวมของข้าพเจ้าจึงแสดงออกมาในรูปทรงที่พยายามลดทอนรูปทรงความจริง
ในธรรมชาติ แสวงหาการประสานกันของรูปทรงที่ให้ความรู้สึกอวบอิ่ม เบา สบาย ให้สีสันที่สดใส 
แสดงเทคนิคของการถักและการเย็บอย่างละเอียดและประณีต ท าให้ผลงานโดยรวมของข้าพเจ้าได้ว่า
มีคุณภาพเป็นทีน่่าพอใจตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
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บทท่ี 5 
สรุปและอภิปรายผล 

 
จากแนวความคิดและจินตนาการท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากความประทับใจใต้ท้องทะเล 

ต่อการท างานวิทยานิพนธ์ชุด โครงการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเพื่อการใช้งานในหัวข้อ   
“แรงบันดาลใจใต้ท้องทะเล” ได้เป็นที่มาของการค้นคว้า วิเคราะห์ ศึกษารูปทรงธรรมชาติตาม
จินตนาการ เพื่อตอบสนองกับประโยชน์ใช้สอยในรูปแบบของโคมไฟ โดยเร่ิมจากกระบวนการ
วิเคราะห์ตามความสนใจในเร่ืองความงามในธรรมชาติใต้ท้องทะเล มีกระบวนการศึกษา ค้นคว้า 
ทดลอง และพัฒนา จนน าไปสู่การผลิตผลงานสร้างสรรค์ในลักษณะเฉพาะตน โดยกระบวนการศึกษา
ของข้าพเจ้ามีขอบเขตในกรอบของเงื่อนไขในการศึกษา คือ กรอบของแรงบันดาลใจที่มีความ
เกี่ยวข้องกับความงามใต้ท้องทะเล ก าหนดรูปแบบและเทคนิค เย็บ ปัก ถัก ร้อย 3 มิติ โดยเป็น
ลักษณะงานแบบ Soft Sculpture สามารถน ามาเป็น Function ให้กับการใช้งานได้ จากการศึกษา 
ข้าพเจ้าได้ศึกษาวิเคราะห์ผลงานสร้างสรรค์ แบ่งเป็นขั้นตอนไว้ในแต่ละบทตามกระบวนการวิจัยเพื่อ
การพัฒนาผลงานสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

โดยการเร่ิมท าวิจัยในวิทยานิพนธ์คร้ังนี้ ข้าพเจ้ามีความสนใจและประทับใจสีสัน รูปทรง
ทางความงามในธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ความหลากหลายทางความงามของสิ่งมีชีวิต โดย
มีผลต่อการเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างรูปทรง 3 มิติ ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโครงสร้าง
สีสันต่างๆ ของสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด เช่น ปลา หอย ปะการัง ดอกไม้ทะเล ฯลฯ มาผนวกกับความคิด
และจินตนาการ ท าให้เกิดวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน 3 มิติ ที่เป็นแบบเฉพาะตัวขึ้น โดยใช้เทคนิคการ
เย็บ การถักบนโครงสร้างเหล็กและลวด ค านึงถึงความส าคัญของรายละเอียดลวดลายที่ให้ผลตามแรง
บันดาลใจ 

ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ภาพรวม ข้าพเจ้าเห็นว่ารูปทรงทางธรรมชาติที่สื่ อออกมาใน
รูปแบบผลงาน 3 มิติ  ลักษณะผลงานที่ให้รูปทรงจะคล้ายหอย ปะการัง ดอกไม้ทะเล เป็นต้น 
โครงสร้างของรูปทรง สีสัน และลวดลายที่น ามาจัดองค์ประกอบในผลงานช่วยสร้างมิติทางความงาม
และความกลมกลืน สร้างความรู้สึกอิ่มเอมเพลิดเพลิน อบอุ่น สดใสและมีความสุข โดยส่งเสริม
สุนทรียะทางการออกแบบให้เกิดเป็นจินตนาการถึงอารมณ์ความรู้สึกในโลกแห่งสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล 
เพื่อสื่อสารได้ตามวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
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ขั้นตอนต่อมาของวิทยานิพนธ์ คือ การค านึงถึงประโยชน์ในการใช้งาน โดยในคร้ังนี้
ข้าพเจ้าก าหนดรูปแบบการใช้งานในรูปแบบของโคมไฟแขวนและตั้ง เพื่อให้แสงสว่างกับพื้นที่ใช้งาน 
ซึ่งค านึงถึงลักษณะการออกแบบดวงไฟ ติดตั้งให้สอดคล้องกับรูปทรงการออกแบบโคมไฟ เพื่อมุ่งเน้น
ให้เกิดความงามและความเหมาะสมกลมกลืนกันเสมือนแสงแห่งประกายของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล 
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