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บทคัดย่อ 

        การสร้างสรรค์ผลงานภายใต้ห้วข้อ ‘ความงามในความร่วงโรย’ ได้แรงบันดาลใจมาจากการ
สังเกตสภาะการร่วงโรยเสื่อมสลายของดอกไม้ ข้าพเจ้าเลยได้เปรียบเปรยดอกไม้กับสังขาร ผ่านแง่มุม
ของความงามและความร่วงโรย เพ่ือสะท้อนมุมมองของชีวิตที่ล้วนไม่เที่ยง แปรเปลี่ยน และร่วงโรยไป 

        ซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวของผู้สร้างสรรค์ที่ผ่านมา ได้พบเห็นความงามในชีวิตประจ าวันที่
แสนธรรมดาของคนที่ข้าพเจ้ารัก ข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงร่วงโรยของสังขาร ท าให้
ตระหนักได้ถึงสัจธรรมของชีวิตที่มีความงามแฝงอยู่ในแต่ละช่วงเวลาที่ล่วงเลยไป เหมือนดอกไม้ที่
หลุดร่วงออกจากกิ่งไม้ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเลยมีความมุ่งหมายที่จะสร้างผลงานประติมากรรม ผ่าน
การเกาะเกี่ยวกันของดอกไม้และกิ่งไม้ ในรูปแบบกึ่งนามธรรมเพ่ือสะท้อนความงามของสรรพสิ่ง
ทั้งหลายที่มีการร่วงโรยเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ชี้ให้เห็นถึงความงามอันไม่สมบูรณ์แบบของชีวิต 
ตามหลักปรัชญา “วะบิ ซะบิ” 

 

 

 

 

 

 

 



 

จ 
 

Title:   The aesthetic in wither 

Name:   Miss Preeyanan Boonpeng 

Student ID:  ๔๖๑๑๐๗๐๗๔๑๑๐๙ 

Adviser:  Assistant Professor Piamchan Boontrai 

Degree:  Bachelor of Fine Art Major in Sculpture the faculty of Poh-Chang  

Academy of Art Rajamangala University of Technology Rattanakosin 

Year:  ๒๐๒๑ 

  

Abstract 

        This creation is under the title of 'The aesthetic in wither' that was inspired by 
observing the wilting of flowers, therefore, I have compared the flowers to the body 
through the aspects of beauty and deteriorate to reflect the perspective of life that is 
impermanent, changing and withering by time. 

        From the creator's personal experience in the past which I have seen the beauty 
in the simple daily life of the one who I love. I have noticed a change in the body that 
made me realize the truth of life that has beauty hidden in each passing moment, 
looks like a flower that fell from a branch. Therefore, a creator aims to create 
sculptures through the tangling of flowers and branches in a semi-abstract form to 
reflect the beauty of all things that have decayed over time. Point out the beauty of 
Perfectly Imperfect Life according to the philosophy "Wabi Sabi". 
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กิตติกรรมประกาศ 

        ศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดีข้าพเจ้าขอกราบพระคุณผู้มีพระคุณ คุณแม่ และ ทุกคนใน
ครอบครัวเป็นก าลังใจที่ส าคัญเป็นเบื้องหลังของความส าเร็จในการศึกษา ซึ่งได้ช่วยเหลือให้ค าปรึกษา
ในงานการท าศิลปนิพนธ์และค่าใช้จ่ายครั้งนี้  

        ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ สาขาวิขาประติมากรรมทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรู้ให้ศิษย์คนนี้ มอบความรู้ความสามารถฝึกฝนวิชาแขนงต่างๆตลอดก้าวแรกจนถึงปัจจุบัน  และ
ขอขอบพระคุณการสนับสนุนบ่มเพาะแนะแนวการด าเนินชีวิตตลอดจนทางออกแห่งการเพ่ิมพูนทาง
ปัญญาตลอดจนจบหลักสูตร  

        ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านผู้ที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา อีกทั้งข้อคิดในการ
สร้างสรรค์งานต่างๆ อันทรงคุณค่าและมีประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาการใช้ชีวิตของข้าพเจ้า 

        ด้วยคุณูปการทั้งปวงจากท่านทั้งหลายที่มีต่อข้าพเจ้า ขอให้คุณความดีทั้งปวงได้ปกปักรักษาให้
ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความสุข และความเจริญสืบไป ขอขอบคุณวิทยาลัย
เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่เป็นแหล่งบ่มเพาะประสบการณ์ทางวิชา
ด้านศิลปกรรมที่นับว่ามีคุณค่ายิ่ง ซึ่งถือเป็นต้นทุนทางสังคมอันส าคัญที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาวิชาชีพด้านศิลปกรรมต่อไป  

 

 

 

ปรีญานันท์ บุญเพ็ง 
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ค าน า 

        รายงานทางศิลปกรรมฉบับนี้ เป็นเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน สาขาประติมากรรม  
ในหัวข้อเรื่อง ‘ความงามในความร่วงโรย’ รายวิชาศิลปนิพนธ์ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชา  
ประติมากรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  

        เอกสารศิลปนิพนธ์ฉบับนี้แสดงให้เห็นถึง ที่มา แนวความคิด แรงบันดาลใจ วัตถุประสงค์  
ขอบเขตของการท างาน รวมถึงเนื้อหา แนวเรื่อง กระบวนการทางศิลปกรรมและเทคนิควิธีการ
สร้างสรรค์ ตลอดจนการอ้างอิงทฤษฎีเพ่ือการวิเคราะห์ เชิงคุณค่าและน าเสนอแนวทางการแก้ไข
ปัญหาแบบอย่างการประยุกต์และปรับใช้ โดยหวังว่าองค์ความรู้ด้านการสร้างสรรค์ศิลปะที่เกิดขึ้นจะ
ส่งต่อและเป็นประโยชน์แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม
น าไปใช้ต่อยอดเพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศชาติสืบต่อไป  
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บทที่ ๑ 

บทนำ 

 

        ทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้ลวนมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องกันทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรมซึ่งอยู

ภายใตกฎเกณฑของธรรมชาติ คือการเกิดขึ้น ตั้งอยู และสลายไป อันเปนความจริง ที่เกิดขึ้นกับทุก

สรรพสิ่งในโลก สภาวะการแปรเปลี่ยนรวงโรยไปจนถึงความเสื่อมสลายตามกาลเวลา เพื่อรักษาสมดุล

ของสรรพสิ่งทั้งหลาย หรืออธิบายขยายความใหเขาใจไดวาทุกสิ่งที่เรารับรูไดดวยการสัมผัสหรือรับรูได

ดวยใจ ไมวาจะเปนสิ่งที่เล็กที่สุดอยางอะตอมไปจนถึงสิ่งที่ใหญที่สุดอยางจักรวาล ทุกสิ่งลวนเปน

สังขารที่เกิดจากปจจัยปรุงแตงขึ้น อาจเปนธรรมชาติ คน สัตว หรือวัตถุตางๆที่มนุษยนำมาปรุงแตง

ทำใหเกิดเปนสังขาร จะดำรงอยูเพียงชั่วคราวและเสื่อมสลายไปตามกาลเวลากำหนด ดวยเหตุนี้ทุก

สรรพสิ่งลวนไมมีความสมบูรณในตัวเอง การที่สังขารไมเที่ยงหรือเรียกอีกอยางวา อนัตตา คือการไมมี

ตัวตนอยางถาวร คงอยูแคชวงเวลาหนึ่งและแปรเปลี ่ยนไปเปนธรรมดา ทำใหทุกสรรพสิ่งลวน

เปลี่ยนแปลงรวงโรยเสื่อมสลายเพื่อรักษาสมดุล เปรียบเปรยไดกับดอกไมที่หลุดรวงออกจากกิ่งตาม

กำหนดกาล 

        การเรียนรูความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของมนุษยที่มีการเกิดไปจนถึงการเนาสลายของ

สังขารที่รวงโรยเปลี่ยนแปลง ความไมมีความสมบูรณพรอมในตัวเอง สังขารเกิดจากสวนประกอบ

ตางๆมาประกอบกัน มีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องอาศัยกันเปนเหตุเปนปจจัยแกกันและกัน เพราะสิ่ง

ทั้งหลายของโลกลวนแลวไมคงที่ถาวร ไมมีสิ่งใดจีรังยั่งยืน และการเรียนรูที่จะมองความรวงโรยเสื่อม

สลายในเชิงบวก คือ การเขาใจกฎเกณฑธรรมชาติของชีวิต รู จักอยู กับธรรมชาติอยางประสาน

กลมกลืนและมองใหเห็นถึงคุณคาความงามที่เกิดขึ้นในทุกชวงขณะ 

 

ท่ีมาและความสำคญัของปญหา 

        ขาพเจาไดชื่นชมและสังเกตถึงการเติบโตผลิบานและเปลี่ยนแปลงรวงโรยของดอกไม ขาพเจา

ตองการถายทอดความงามและการรวงโรยของดอกไม โดยการเปรียบเปรยถึงสังขารที่มีการเสื่อม

สลายไปตามกาลเวลา แตความเสื่อมสลายของสังขารน้ี สะทอนใหเห็นวาชีวิตนั้นมีความงาม ซึ่งการ    

ที่สรรพสิ่งมีการเสื่อมสลายของสังขาร ทำใหเราซาบซึ้งถึงคุณคาความงามของชีวิตที่เกิดขึ้น ซึ่งความ

ประทับใจดอกไมนี้ เกิดจากการไดสัมผัส และชื่นชม ทำใหเกิดแนวคิดและเปนแรงบันดาลใจในการ

สรางสรรคผลงานประติมากรรม
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         จากประสบการณของขาพเจาที่ผานมาไดเกิดปญหาดานสุขภาพที่ตองไดรับการดูแลรักษาอยู  

ที่บานเปนเวลานาน ทำใหขาพเจาเกิดความรูสึกวิตกกังวลและเกิดความเศราหมองในจิตใจ ขาพเจา

เลยต้ังสติอยูกับตัวเอง ใชความคิดตริตรองเรื่องราวความเปนไปของชีวิต และสังเกตคนรอบขางซึ่งราย

ลอมไปดวยผูคนที่มีอายุมากขึ้น ในชวงเวลาที่ไดอยูรวมกันทำใหเกิดการพินิจพิจารณาถึงสภาวะ       

ที่เปลี่ยนแปลงไปและเขาใจถึงความเปนจริงของชีวิต เมื่อลองคิดทบทวนตั้งแตอดีตจนถึงตอนน้ี

ขาพเจาเห็นถึงการแปรเปลี่ยนรวงโรยของสรรพสิ่งตางๆ ไมวาจะเปนการเห็นสังขารที่โรยราไปตาม

อายุ ไปจนถึงสูญเสียบุคคลอันเปนที่เคารพรัก รวมทั้งสัตว และสิ่งของ ทำใหขาพเจาตระหนักไดวาทุก

สรรพสิ่งลวนหมุนเวียน แปรเปลี่ยน ไมจีรังยั่งยืน และเวลาก็ยังคงลวงเลยไป เหมือนดอกไมที่มีการ    

ผลิบานและแปรเปลี่ยนเปนรวงโรย แตยังคงความงามในทุกขณะที่ปรากฏอยู ทำใหขาพเจาหวนคำนึง

ไดถึงคุณคาความงามของชีวิตที่มีการรวงโรยไปตามกาลเวลา                                               

        เนื่องดวยการสรางสรรคผลงานในชุด ‘ความงามในความรวงโรย’ มีความมุงหมายจะสะทอน

แนวความคิดในเรื่องความงามอันไมสมบูรณของชีวิต แนวคิดวะบิ ซะบิ เปนการหวนคำนึงถึงชีวิตและ

เปนปรัชญาความงามที ่โอบรับวา คน สัตวหรือ สิ ่งของ ทุกสิ ่งลวนไมสมบูรณแบบ และมีการ

เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา การยินยอมที่เปดเผยสวนไมดี ดำรงอยูแลวหายไป สะทอนความจริงวา

ชีวิตดำเนินเปนวัฏจักรมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไมเปนนิรันดร ชีวิตนี้จึงมีคุณคา ซึ่งวะบิ-

ซะบิมองชีวิตวาเปนความไมสมบูรณแบบอันสมบูรณพรอม คือการรับรูถึงชีวิตอยางเรียบงาย และช่ืน

ชมตอธรรมชาติของสรรพสิ่งที่ลวนไมเที่ยง ไมเสร็จสิ้น ไมสมบูรณ และตอบสนองตอสิ่งเหลานี้ดวย

ปญญาญาณตความงาม ที่สะทอนใหเห็นธรรมชาติที่แทจริงของชีวิต (เคมปตัน, 2563) 

         แอนดี โกลดสเวิรทธี ประติมากรชาวสก็อตสรางผลงานศิลปะชั่วคราว โดยใชวัสดุธรรมชาติที่

หาไดจากพื้นที่บริเวณนั้น เชนดอกไม ใบหญา กิ่งไม หินฯลฯ มาสรางเปนงานศิลปะ ที่สะทอนใหเห็น

ถึงความงดงามของปรากฏการณทางธรรมชาติ และปลอยใหธรรมชาติเขามาจัดการเปลี่ยนแปลง 

แสดงถึงความไมจีรัง เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาของสรรพสิ่ง ซึ่งในแตละชิ้นงานของเขาจะไดเห็นถึง

การเติบโต คงอยู และสูญสลายไป ซึ่งเปนสวนหน่ึงของวัฏจักรธรรมชาติ เปนงานศิลปะประเภทแลนด

อารต (Land art) หรือเรียกอีกชื่อวา เอิรธอารต (Earth art) ซึ่งขาพเจาไดนำแนวคิดของความเสื่อม

สลายไมจีรังในสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของศิลปนมาอางอิงในงาน 

        ภัคนิจ สรณารักษ มีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดความงามและความเสื่อมสลายของสิ่งที่อยูใน

ธรรมชาติ ผานเทคนิคของการทำเครื่องเคลือบดินเผา ขาพเจาไดนำเรื่องราวของกระบวนการ การ

สังเกตดอกไม ตนไม พืชพรรณของศิลปน ที่ไดเฝาสังเกตภาพหยุดชวงเวลาขณะหน่ึงของสรรพสิ่ง และ

นำมาสรางเปนผลงาน ซึ่งกระบวนการนี้ตอบสนองแนวคิดความงามในความรวงโรยของขาพเจา                                       

ที่ตองการแสดงภาพของการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา โดยถายทอดผานการหยุดชวงเวลาที่กำลัง  

เปลี่ยงแปลงจากสภาวะปกติไปสูความรวยโรย โดยศิลปนสรางรูปทรงของงานเปนดอกไม ผานเทคนิค

ที่ละเอียดออนควบคุมยากทำใหงานมีลักษณะของกลีบดอกไมที่แตกหักกระจัดกระจายการจัดวางงาน
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ของศิลปนที่ใชพ้ืนที่วางระหวางงาน ขาพเจาไดนำพ้ืนที่วางภายในและภายนอกมาใชในงาน เพ่ือสื่อถึง

ความรวงโรยสงบสบายลื่นไหลไปตามกาลเวลา และแนวคิดในการสรางสรรคผลงานของศิลปน

สอดคลองกับแนวความคิดของขาพเจาที่ตองการแสดงใหเห็นถึงความงามในความรวงโรยของสิ่งมีชีวิต 

        จากทฤษฎีและขอมูลที่ขาพเจากลาวมาทั้งหมด เปนสวนเสริมที่ทำใหขาพเจาเลือกที่จะมอง

ความงามของวัยที่รวงโรยเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา การเรียนรูการแปรเปลี่ยนและหวนคำนึงถึง

คุณคาความงามของชีวิต ซึ่งความแปรเปลี่ยนรวงโรยของชีวิตสะทอนใหเห็นวาควรซาบซึ้งถึงคุณคา

ความงามที่เกิดขึ้นในทุกชวงขณะ เหมือนการที่ไดเห็นความสวยงามของดอกไมที่เติบโตและรวงโรย  

ไปผานรูปทรงงานทางประติมากรรม สรางดวยวัสดุกระดาษที่จะมีความงามเมื ่อผานกาลเวลา          

มีรองรอยความเสื่อมสภาพ ใหตอบสนองแนวความคิดเพื่อสื่อถึงความรวงโรยของรางกายและชีวิต

ตามสัจธรรม ผานดอกไม กิ่งไมที่เกาะเกี่ยวกันเปนรูปทรงของสิ่งมีชีวิต 

 

วัตถุประสงคของการสรางสรรค 

 1. เพื่อศึกษาและคนหารูปทรงทางประติมากรรมที่สามารถตอบสนองเนื้อหาที่เกี่ยวกับความ

งามในความรวงโรย ผานดอกไมที่กอตัวกันเปนรูปทรงของสิ่งมีชีวิต 

2. เพ่ือศึกษาคนควาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความงามในความรวงโรยของชีวิต 

3. เพื่อศึกษารูปแบบงานศิลปกรรมเพื่อนำมาเปนอิทธิพลในงาน ที่สื่อสะทอนถึงเนื้อหาความ

งามในความรวงโรยของชีวิต 

 

แนวความคิดของการสรางสรรค 

        การสรางสรรคผลงานศิลปะเพื่อสะทอนใหเห็นถึงความงามในความรวงโรยของสังขารผาน

รูปทรงทางประติมากรรม โดยไดแรงบันดาลใจมาจากความงามและความแปรเปลี่ยนรวงโรยตาม

กาลเวลาของดอกไม โดยเปรียบเปรยกับสิ่งมีชีวิตเพื่อถายทอดเรื่องราวความงามและความรวงโรย    

ใชรูปทรงของผูคนและทุกสรรพสิ่งที่มีการเกิด แปรเปลี่ยนรวงโรยและเสื่อมสลายไป ผานการเกาะ

เกี่ยวกันของกิ่งไมและดอกไมเปนเทคนิคในการสรางสรรคผลงาน กระตุนใหเห็นถึงสัจธรรมสภาวะ

ความรวงโรยเสื่อมสลายของสรรพสิ่งเพ่ือใหผูชมเขาใจความงามของชีวิต 
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ขอบเขตของการสรางสรรค 

       1. ศึกษารูปทรงทางประติมากรรมที ่แสดงออกถึงความงามในความเสื ่อมสลายของชีวิต                    

โดยใชทัศนธาตุลักษณะโครงสรางของเสน รูปทรง พื้นที่วาง ทิศทาง จังหวะ และรูปทรงแบบกึ่ง

นามธรรม ในการสรางสรรคผลงานประติมากรรม 

        2.  ศึกษาปรัชญาความงามของ วะบิ ซะบิ เปนการหวนคำนึงถึงชีวิตและเปนปรัชญาความงาม

ที่โอบรับวา คน สัตวหรือ สิ่งของ ทุกสิ่งลวนไมสมบูรณแบบและมีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

เพ่ือนำมาเช่ือมโยงกับความงามในความรวงโรยของชีวิต 

        3. ศึกษารูปแบบงานศิลปกรรมของแอนดี โกลดสเวิรทธี และ ภัคนิจ สรณารักษ เพื่อศึกษา

แนวความคิด และ กระบวนการสรางสรรค เพื่อตอบสนองเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความงามในความรวง

โรยของชีวิต 
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ขั้นตอนการสรางสรรค 

 
ขั้นตอน 

ระยะเวลา 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

1. ศึกษาและคนควาหาขอมูล ทฤษฎี พรอม
กับศึกษา แนวทางในการสรางงาน ศิลปะที่มี
เนื้อหาเกี่ยวของ หรือใกลเคียงกันของศิลปน 
แลวนำไป วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่ได 
เพ่ือนำมาประยุกตใชกับ การสรางงาน 
 

      

2. หารูปทรงทางประติมากรรมศิลปน 
และประสบการณ ที่สามารถสื่อถึงเรื่องราว
ความงามของชีวิต หารูปทรงดวยการรางแบบ 
2 มิติ 
 

      

3. คัดเลือกแบบราง 2 มิติ เพื่อนำมาทำเปน
แบบ 3 มิติ ดวยวัสดุที่จะใชในงานจริงเพื่อหา
ความสมบูรณแบบของรูปทรง 3 มิติและ 
ศึกษา หาเทคนิคการทำงาน 
 

      

4. สรางสรรคผลงาน ประติมากรรมและ
จัดทำเลมศิลปนิพนธ 
 

      

5. แสดงผลงาน ประติมากรรม 
 

      

 

เวลาที่ใชในการทำงาน 

เร่ิมทำผลงานต้ังแตเดือน พฤษจิกายน พ.ศ. 2564 – เมษายน พ.ศ. 2565 

เสนอศิลปนิพนธภายในเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 
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วิธีการสรางสรรค 

1. รวบรวมปญหาและแรงบันดาลใจจากประสบการณที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง 

2. ศึกษาทฤษฎีของวะบิ ซะบิ  เกี่ยวกับความไมสมบูรณแบบของชีวิต จากหนังสือ 

3. ศึกษาผลงานศิลปกรรมของศิลปนแอนดี โกลดสเวิรทธี และ ภัคนิจ สรณารักษ  

4. รวบรวมขอมูลทั้งหมดเพ่ือนำมาวิเคราะหและสังเคราะหในการสรางสรรคผลงาน 

แหลงขอมูลทีน่ำมาใชในการสรางสรรค 

 1. ประสบการณตรงที่เกิดขึ้นในชีวิต 

 2. พืชพรรณธรรมชาติ 

 3. ศลิปนิพนธ 

 4. หองสมุด 

 5. อาจารยภายในสาขา 

 6. สูจิบัตรการแสดงนิทรรศการศิลปกรรม 

  7. เว็บไซตและอินเทอรเน็ต      
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บทที่ ๒ 

ท่ีมาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ 

 

        ทุกสรรพสิ่งในโลกใบนี้ลวนมีความสัมพันธและเกี่ยวเนื่องกันทั้งในทางรูปธรรมและนามธรรมซึ่ง

อยูภายใตกฎเกณฑของธรรมชาติ คือการเกิดขึ้น ตั้งอยู และสลายไป อันเปนสัจธรรมที่เกิดขึ้นกับทุก

สรรพสิ่งในโลก ทุกสิ่งลวนเปนสังขารที่เกิดจากปจจัยปรุงแตงขึ้นอาจเปนธรรมชาติ คน สัตว หรือวัตถุ

ตางๆ ที่ดำรงอยูเพียงชั่วคราวและรวงโรยเสื่อมสลายไปตามกาลเวลากำหนด ดวยเหตุนี้ทุกสรรพสิ่ง

ลวนไมมีความสมบูรณในตัวเอง ซึ่งแรงบันดาลใจในการที่ทำใหขาพเจาเขาใจสัจธรรมของชีวิต คือ 

การที่ขาพเจาไดช่ืนชมดอกไมและสังเกตเห็นถึงการเจริญเติบโตผลิบาน ไปจนถึงเปลี่ยนแปลงรวงโรย 

ทำใหนึกถึงความเปนจริงในชีวิตที่ขาพเจาพบเจอและไดรับรูผานบุคคลรอบตัว เมื่อครั้งที่ขาพเจามี

เวลาอยูกับตัวเองมากพอ ทำใหเกิดการคิดทบทวนเรื่องราวตางๆในอดีตที่เปลี่ยนแปลงมาจนถึง

ปจจุบัน มุมมองชีวิตของขาพเจาเลยเปลี่ยนไป  

        ขาพเจาคนพบความหมายของชีวิตที่ไมสมบูรณแบบมากขึ้น การพิจารณาบุคคลในครอบครัวที่

มีอายุมากขึ้น ไปจนถึงบุคคลที่เสียไปแลวทำใหขาพเจาสังเกตุเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปจนถึงการรวง

โรยของสังขาร ขาพเจาไดเรียนรูและเขาใจความงามของชีวิตวาสังขารนั้นไมเที่ยงรวงโรยเปนธรรมดา 

ขาพเจาไดเขาใจสัจธรรมของชีวิตจากคนในครอบครัวที่มีอายุมากขึ้นและจากบุคคลที่เสียไปแลว หรือ

แมกระทั้งสิ่งของที่ผานกาลเวลามีการผุพังเสื่อมสลาย สำหรับขาพเจาการไดใชเวลาอยูกับตัวเองและ

คนในครอบครัวที่มีอายุมาก เลยมีเวลาไตรตรองถึงความเปนไปของชีวิตวาเราไดใชชีวิตอยูกับใครและ

ไดเรียนรูอะไรกับบุคคลเหลาน้ี ทำใหนึกถึงตอนที่ไดอยูกับคนในครอบครัวและไดทำกิจกรรมตางๆ

ดวยกัน พอมองยอนกลับไปทำใหขาพเจารูสึกมีความสุขกับชีวิตที่แสนธรรมดานี้ เพราะมีบุคคลที่

ขาพเจารักอยูดวยซึ่งสิ่งนี้สำหรับขาพเจาถือวาเปนความงามที่เกิดขึ้นและอยากจะยืดชวงเวลาเหลาน้ี

ไว แตขาพเจาไมสามารถเปลี่ยนแปลงสัจธรรมที่วาสังขารเปนสิ่งไมเที่ยงนี้ได เลยทำไดแตยอมรับกับ

สิ่งที่แปรเปลี่ยนรวงโรยของบุคคลที่ขาพเจารักอยางเลี่ยงไมได เพราะสุดทายแลวบุคคลที่ขาพเจารัก

หรือแมแตตัวขาพเจาเองก็ตองเสื่อมสลายไปเหมือนดอกไมที่แหงเหี่ยวโรยรา 

        ขาพเจาเลือกที่จะสื่อสารเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันที่แสนธรรมดากับคนที่ขาพเจารัก 

ผานการเกาะเกี่ยวกันของดอกไม ใหตระหนักถึงความเปนจริงในธรรมชาติที่เกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งใน

โลก มองเห็นถึงความงามที่เกิดขึ้นในแตละชวงชีวิต และยอมรับในความรวงโรยเสื่อมสลายของสังขาร 

การเรียนรูการแปรเปลี่ยนและเห็นคุณคาความงามของชีวิตที่ไมเที่ยงแท ไมจีรังยั่งยืน ซึ่งความเสื่อม

สลายของชีวิตสะทอนใหเราเห็นวาควรซาบซึ้งถึงคุณคาความงามของชีวิต เหมือนการที่ไดเห็นความ
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สวยงามของดอกไมที่เติบโตแตกยอดออกจากกิ่งและรวงโรยหลนลงสูพื้น เปรียบเปรยไดกับสังขาร      

ที่รวงโรยตามสัจธรรม อันเปนความเปนจริงที่เกิดขึ้นของทุกสรรพสิ่งในโลก ผานรูปทรงงานทาง

ประติมากรรม สรางดวยวัสดุที่มีการเปลี่ยนแปลงมีรองรอยของกาลเวลา ใหตอบสนองแนวความคิด

เพื่อสื่อถึงความรวงโรยของสังขาร ซึ่งผลงานที่สรางสรรคออกมาจะขาดความสมบูรณเพื่อใหเขา

ใจความไมสมบูรณแบบของชีวิตและรับรูไดถึงความงามที่แฝงอยูตามหลักปรัชญา วะบิ ซะบิ 

 

อิทธิพลทางแนวความคิด 

        ปรัชญาวะบิ ซะบิ 0

1  เมื่อลองคนหาความหมายจากพจนานุกรมโคจิเอ็ง ฉบับปรับปรุง               

ปค.ศ. ๒๐๑๘ จะไมพบความหมายที่แทจริง แตเมื่อลองแยกสองคำนี้ออกจากกันทั้งสองคำนี้สื่อถึง

คุณคาความงาม ถูกใชในวงวรรณกรรม วัฒนธรรม และศาสนา  คำวา วะบิ เกี่ยวกับ การมองเห็น

ความงามในความเรียบงาย ความรุงเรืองทางจิตวิญญาณ สวนคำวา ซะบิ เกี่ยวกับกาลเวลาที่ลวงเลย

ไป นำพาใหทุกสรรพสิ่งเติบโตขึ้นและเสื่อมสลายลง คืนวันผันผานไดแปรเปลี่ยนสิ่งตางๆ ที่เราเห็น   

ไปตามธรรมชาติอยางที่มันควรเปน 

        วะบิ ซะบิ เชื่อมโยงอยางลึกซึ้งกับความงาม ชนิดที่เตือนใจเราถึงความเปนอนิจจังของชีวิต     

ซึ่งนับเปนหนึ่งในคำสอนของศาสนาพุทธในเรื่องการดำรงชีวิตอยูของสรรพสิ่ง รวมถึงตัวชีวิตเองดวย

ลวนไมเที่ยง ไมเสร็จสิ้น ไมสมบูรณ ดังนั้น ความสมบูรณแบบจึงเปนเรื่องที่เปนไปไมได (เคมปตัน, 

๒๕๖๓) 

        การเห็นคุณคาความงามของความเรียบงายในชีวิตประจำวันที่ลวงเลยไป ซึ่งเราไมสามารถยืด

ชวงเวลาที่มีความสุขกับครอบครัวนี้ใหคงอยูไปไดตลอดเพราะทุกอยางลวนดำเนินไป ทำใหขาพเจา

เรียนรูปรัชญาชีวิตเพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองบางอยาง และเกิดการยอมรับในความรวงโรยเสื่อมสลาย 

ขาพเจาเลยนำปรัชญา วะบิ ซะบิ มาอางอิงในผลงาน  

 

อิทธพลและแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ 

        เนื่องจากขาพเจาชื่นชอบดอกไม เลยไดสังเกตตั้งแตการเติบโตผลิบานและรวงโรยไปตาม

กาลเวลา ขาพเจาสังเกตและรับรูถึงจังหวะของการแปรเปลี่ยนของดอกไมที่คงอยูไปจนถึงการรวงโรย

ลงสูพื้นของกลีบดอกไมที่มีความงามในทุกชวงขณะ ทำใหเชื่อมโยงไปถึงการปรับเปลี่ยนมุมมองของ

ชีวิตที่ทำใหขาพเจายอมรับการเสื่อมสลายของสังขารนี้ ซึ่งขาพเจาบันทึกภาพของดอกไมชนิดตางๆ   

 
1

 เบท เคมปตัน.  ๒๕๖๓.  wabi sabi แดความงามในความไมสมบูรณแบบของชีวิต, แปล
โดย วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ, พิมพครั้งที่2, (กรุงเทพฯ: ไอดี ออล ดิจิตอล พริ้นท), 40-42. 
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ที่เหี่ยวแหงรวงโรยเพื่อดูลักษณะการถายทอดทางอารมณและนำมาปรับใชในผลงาน เพื่อสะทอนให

เห็นความงามในความรวงโรย ที่เกิดเปนแรงบันดาลใจและแนวความคิด  

 

 

        

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ดอกไมรวงโรย 1 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ (ถายเมื่อ 19 ธันวาคม 2564) 

 

 

ภาพที่ 2 ดอกไมรวงโรย 2 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ (ถายเมื่อ 19 ธันวาคม 2564) 
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ภาพที่ 3 ดอกไมรวงโรย 3 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ (ถายเมื่อ 19 ธันวาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ดอกไมรวงโรย 4 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ (ถายเมื่อ 19 ธันวาคม 2564) 
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อิทธพลทางศลิปกรรม 

        ในการสรางสรรคผลงานประติมากรรมศิลปนิพนธชุด ความงามในความรวงโรย ขาพเจาได

ศึกษาถึงเรื่องราวของผลงานศิลปะที่มีเนื้อหาที่นาสนใจ และศิลปกรรมรวมสมัย เพื่อนำมาปรับใชกับ

แนวความคิด และรูปแบบผลงานใหความคิดขาพเจาเดนชัดเปนรูปธรรมมากขึ้น ขาพเจาไดหยิบยก

ผลงานศิลปะที่แสดงถึง ความงามและความเสื ่อมสลาย มาศึกษารูปแบบการแสดงออกของงาน 

แนวความคิดและกระบวนการสรางสรรคผลงาน เพื่อพัฒนารูปแบบงานของขาพเจา ซึ่งศิลปนที่มี

รูปแบบการแสดงออกทางผลงานที่ตรงกับแนวความคิดของขาพเจา คือ แอนดี โกลดสเวิรทธี, ภัคนิจ 

สรณารักษ และวินเซนต แวน โกะ 

 

อิทธพลจากศลิปน 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ภาพศิลปนแอนดี โกลดสเวิรทธี (Andy Goldsworthy) 

ที่มา : Andy Goldsworthy | Sartle - Rogue Art History. 

(เขาถึงเมื่อ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔)      

https://www.sartle.com/artist/andy-goldsworthy
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        แอนด ี  โกลด สเว ิร ท ธี  (Andy Goldsworthy) เก ิดเม ื ่อ ๒๕ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๙๕๖                         

เปนประติมากร ชางภาพ และนักอนุรักษสิ ่งแวดลอมคนสำคัญของอังกฤษ ตั ้งถิ ่นฐานอยู ใน

สกอตแลนด ผู สรางงานศิลปะประเภทแลนดอารต (Land art)1 หรือเรียกอีกชื ่อวา เอิรธอารต              

(Earth art) งานประติมากรรมจะตั้งอยูทามกลางสิ่งแวดลอมที่เปนธรรมชาติ งานศิลปะของโกลดส-

เวิรทธีใชวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุที่พบทั่วไปในการสรางงานที่เปนงานชั่วคราวหรืองานที่ถาวรที่มาจาก

ลักษณะและสิ่งแวดลอมธรรมชาติ วัสดุที่โกลดสเวิรทธีใชในการสรางงานศิลปะ เชน ดอกไมสีสด 

(flowers), ใบไม(leaves), โคลน (mud), ดอกสน (pine cone), หิมะ (mud), หิน (stones) และ    

กิ่งไม (twigs) โกลดสเวิรทธีกลาววา 

           “ในชวงแรกๆ งานของฉันเกี่ยวกับการลมสลายและการทรุดโทรม ตอนน้ีฉันตระหนักไดถึง

การเปลี่ยนแปลงบางอยางที่เกิดขึ ้นนั ้นสวยงามเกินกวาจะอธิบายไดวาเปนแคความเสื ่อมโทรม              

เชาวันหนึ่ง ณ ที่ Folke stone ฉันตื่นแตเชามาจัดเรียงดอกปอปปบนกอนหิน และในระยะเวลา     

ไมนานน้ำทะเลก็คอยๆ ลางกลีบดอกไมและกอนหินออกไปอยางชาๆ ทำใหน้ำทะเลกลายเปนสีแดง”2 

        ผลงานของโกลดสเวิรทธี สะทอนใหเห็นถึงความงดงามของปรากฏการณทางธรรมชาติ และ

ปลอยใหธรรมชาติเขามาจัดการเปลี่ยนแปลง แสดงถึงความไมจีรัง เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาของ

สรรพสิ่ง ซึ่งขาพเจาไดนำแนวคิดของความไมจีรังในสภาพแวดลอมทางธรรมชาติของศิลปนมาเปน

แนวทางในการสรางสรรคผลงานประติมากรรม ที่จะสื่อใหเห็นถึงความรวงโรยเสื่อมสลายของสังขาร 

และสรรพสิ่งทั้งหลายน้ันเปนเรื่องธรรมดาที่ทุกสรรพสิ่งตองเจอ ผานการเกาะเกี่ยวกันของดอกไมและ

กิ่งไมที่มีทั้งความงามและระยะเวลาในการอยูที่สั้น 

 

 

 
1

 Land art หรอื Earth art ถกูพัฒนามาจากศิลปะมินิมอลลิสมและคอนเซ็ปชวลอารต
ศิลปนแลนดอารต มักจะนำวัสดุที่ไดมาจากธรรมชาติมาใชทำงานศิลปะ และสรางงานในพ้ืนที่หรือภูมิ
ทัศนในธรรมชาติ 

2 Markus Seward.  ๒๕๕๙.  Man Arranges Leaves, Sticks, And Stones to Create 

Magical Land Artworks.   เข าถ ึงได จาก : https://www.top13.net/land-artworks-andy-

goldsworthy/. (วันที่คนขอมูล ๑๕ พฤษจิกายน ๒๕๖๔). 

 

https://www.top13.net/author/markus/
https://www.top13.net/land-artworks-andy-goldsworthy/
https://www.top13.net/land-artworks-andy-goldsworthy/
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ภาพที่ 6 ภาพผลงานแอนดี โกลดสเวิรทธี จาก Markus Seward, ๒๕๕๙. 

ที่มา : Man Arranges Leaves, Sticks, And Stones To Create Magical Land Artworks. 

(เขาถึงเมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

https://www.top13.net/author/markus/
https://www.top13.net/land-artworks-andy-goldsworthy/


14 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 ภาพศิลปน ภัคนิจ สรณารักษ 

ที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/166689. 

(เขาถึงเมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

 

นางสาว ภัคนิจ สรณารักษ เกิด ๒๒ มกราคม ๒๕๒๕  

ประวัติการศึกษา3

1 

- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สื่อสารมวลชน) ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) Bachelor of Arts (Mass 

Communication) B.A. (Mass Communication) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2549) 

- ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต นฤมิตศิลป วิชาเอกหัตถศิลป (ศป.บ.) Bachelor of Fine and 

Applied Arts (B.F.A.)(Creative Crafts) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 2 (2554) 

- ศิลปมหาบัณฑิต (ทัศนศิลป) ศล.ม. (ทัศนศิลป).  Master of Fine Arts (Visual Arts) M.F.A.(Visual 

Arts) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป (Bunditpatanasilpa Institute) (2562) 

        การสร างสรรค ผลงานในชื ่อช ุด “ความงามในความเส ื ่อมสลาย” (Beauty through 

Decadence) มีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดมุมมองตอโลก ผานแงมุมมองของความงามและความเสื่อม

 
1

 ภัคนิจ สรณารักษ, สัมภาษณโดย ปรีญานันท บุญเพ็ง, ม.ป.ท., 5 ธันวาคม 2564. 

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/166689


15 
 

สลายของสิ่งธรรมดาๆ ที่มีอยูในธรรมชาติ ผูสรางสรรคผลงานมีความมุงหมายสรางผลงานศิลปะ

เครื่องเคลือบดินเผา เพื่อสะทอนทัศนะในการมองเห็นความสวยงามในสรรพสิ่งตางๆ ผานการหยุด

ชวงเวลาของสรรพสิ่งนั ้นไวโดยอาศัยกระบวนเทคนิควิธีอันเฉพาะตนของผูสรางสรรค  ทั ้งนี ้ผู

สรางสรรคไดเลือกสรรและผสมผสานเทคนิคกระบวนวิธีทางเครื่องเคลือบดินเผาหลากหลายวิธี มาใช

ในการสรางสรรคผลงาน เพ่ือสะทอนมุมมองทางปรัชญา สามารถชวยสะทอนจิตวิญญาณแหงคุณคาที่

แทจริงของสรรพสิ่ง โดยผานภาพหยุด ณ ขณะหนึ่งในกระบวนการเฝาสังเกตความเสื่อมสลายใน

ธรรมชาติ เพื่อเปนเครื่องกระตุนเตือนถึงแนวความคิดหลักในเรื่อง “อนัตตา” อันเปนหลักคำสอนใน

พุทธปรัชญา ชี้ใหเห็นความจริงขั้นพื้นฐานที่สุดของ “ความงามอันไมสมบูรณแบบ” ตามหลักปรัชญา 

วาบิ ซาบิ (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, เว็บไซต) 

 

ภาพที่ 8 ภาพความงามในความเสื่อมสลาย, ขนาดแปรผนัตามพ้ืนที่, ๒๕๖๒ 

ที่มา : https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/166689. 

(เขาถึงเมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔) 

 

        ซึ่งกระบวนการนี้ตอบสนองแนวคิดความงามในความรวงโรยของขาพเจา ที่ตองการแสดงภาพ

ของการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา โดยถายทอดผานการหยุดชวงเวลาที่กำลังเปลี่ยงแปลงจากสภาวะ

ปกติไปสูความรวยโรย โดยศิลปนสรางรูปทรงของงานเปนดอกไม ผานเทคนิคที่ละเอียดออนควบคุม

ยาก ทำใหงานมีลักษณะของกลีบดอกไมที่แตกหัก ซึ่งขาพเจาใชการจัดวางของศิลปนที่มีพื้นที่วางมา

ใชในงานของขาพเจา เพื่อสื่อถึงความรวงโรยสงบสบายลื่นไหลไปตามกาลเวลา และแนวคิดในการ

สรางสรรคผลงานของศิลปนสอดคลองกับแนวความคิดของขาพเจาที่ตองการแสดงใหเห็นถึงความงาม

ในความรวงโรยของสิ่งมีชีวิต 

 

https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Veridian-E-Journal/article/view/166689
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ภาพที่ 9 ภาพศิลปน วินเซนต แวน โกะ (Vincent van Gogh) 

ที่มา : https://www.vincentvangogh.org 

(เขาถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ 2565) 

 

        วินเซนต แวน โกะ (Vincent van Gogh)4

1 ถูกยกยองใหเปนจิตรกรชาวดัชทที่ยิ่งใหญที่สุด และ

ยังเปนผูที่มีอิทธิพลตอศิลปะลัทธิประทับใจ(Impressionism) เขาเกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม ค.ศ.

1853 ที่ซันเดิรท ในประเทศเนเธอรแลนด เขาเปนบุตรชายคนโต บิดาเปนนักบวชนิกายโปรแตส

แตนท เมื่อแวนโกะอายุได 16 ป เขาไดไปฝกงานขายภาพศิลปะที่ฮูเกนท เขาทำงานขายภาพทั้งใน

ลอนดอน และปารีสไปจนกระทั่งถึงปค.ศ.1876 และในปค.ศ. 1878 เขาไดมายืดอาชีพนักเทศน 

เดินทางไปเบลเยี่ยมเพื่อเผลแพรศาสนาในปค.ศ. 1880 เขาถูกขับออกจากกลุม ในสภาพของคนสิ้น

ไร และสูญเสียความเชื่อของตนไป เขาจมอยูกับความผิดหวังและไดเริ่มเขียนรูป แตเขาก็ตระหนักได

วาเขาไมสามารถที่จะเรียนรูการเขียนภาพดวยตนเอง ดังนั้นเขาจึงตัดสินใจเดินทางไปบรัสเซลเพ่ือ

 
1 Art Enigma.  ๒ ๕ 5 2 .   Vincent van Gogh Paintings, Drawings, Quotes and 

Biography. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : https://www.vincentvangogh.org.  (วันที่คนขอมูล : 2 

กุมภาพันธ  2565). 

 

https://www.vincentvangogh.org/
https://www.vincentvangogh.org/
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เรียนการเขียนภาพ ในปค.ศ.1886-1887 เขาไดยายไปอยูกับธีโอนองชายที่ปารีส ธีโอทำงานอยูใน

หองภาพที่นั่นและรูจักศิลปนในแวดวงหลายคน แวนโกะรูจักกับศิลปนกลุมอิมเพรสชั่นนิสตทำใหเปน

แนวทางเขียนภาพของเขา สีที ่สดขึ ้นการปายสีเปนไปอยางอิสระและเสนสายเปนลูกคลื่นที ่ได

แบบอยางจากภาพเขียนของญีปุน ในปค.ศ.1888 ปวยเปนโรคจิตและทะเลาะกับ พอล โกแกง(Paul 

Gauguin)จนถึงกับตัดหูขางซายของตน ในปค.ศ.1889-1890 ยายไปอยูที่อารเลสเมืองชนบท เปน

ระยะที่มีการพัฒนาทางศิลปะอยางสมบูรณ แตละภาพเต็มไปดวยความรูสึกอันรุนแรงที่รู สึกตอ

สิ ่งแวดลอม การปรากฎของสิ ่งตางๆในชีวิตประจำวัน ถูกแปรเปนแผนสีที ่สดใสและเสนสายที่

สั่นสะเทือนเปนลูกคลื่น อันเปนสัญลักษณของพลังสากลที่ควบคุมสรรพสิ่งในโลกไว เขาไดสรางสรรค

ผลงานไวมากมาย และวินเซนต แวน โกะ ไดจบชีวิตลงดวยการยิงตัวตายในวัย 37 ป 

 

 

 

ภาพที่ 10 ภาพผลงานของวินเซนต แวน โกะ จาก great stars art show , ๒๕60. 

ที่มา : https://www.greatstarsartshow.com/art/3834.  

(เขาถึงเมื่อ 2 กุมภาพันธ 2565) 

         

 

https://www.greatstarsartshow.com/art/3834
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        ขาพเจาไดศึกษาผลงานในชุด Sunflowers1 ประกอบดวยภาพจำนวน 7 ภาพ โดย 4 ภาพ               

เปนภาพตนฉบับที่วาดในปค.ศ. 1888 และอีก 3 ภาพเปนภาพที่แวน โกะ วาดเลียนแบบผลงานชุด

แรกในปตอมา ซึ่งขาพเจานำภาพลำดับที่ 2 ที่ชื่อผลงานวา “ทานตะวันแหงอาชิยะ” ขนาด 98*69 

เซนติเมตร ที่ไดสูญหายไปในชวงสงครามโลกครั้งที่2 มาเปนแรงบันดาลใจในการอางอิงในผลงาน ที่

การจัดองคประกอบของภาพแสดงใหเห็นถึง ดอกทานตะวันที่ยังคงสมบูรณอยูไปจนถึงเหี่ยวแหงรวง

ลงสูพื้น เสนที่พบในงานมีทิศทางที่โคงลง และบางเสนก็ระนาบไปกับพื้นแสดงใหเห็นถึงความรวงโรย

ของดอกทานตะวัน พื้นที่วางภายในผลงานทำใหเกิดจังหวะลีลาของดอกทานตะวันที่ใหความรูสึกไม

หยุดนิ่ง จังหวะที่ปรากฎอยูในงานทำใหรูสึกถึงการเคลื่อนที่ของรูปราง การแปรเปลี่ยนไปของดอก

ทานตะวันแตละดอกที่ยังคงสภาพอยูไปจนถึงดอกที่รวงหลนสูพ้ืน สีที่โดดเดนในภาพคือสีเหลืองที่สื่อ

ถึงความสุขและความสดใส ตัดกับพื้นหลังสีน้ำเงินที่ถูกสะบัดฝแปรงใหรู สึกหมนหมอง จากการที่

ขาพเจาวิเคราะหทัศนธาตุและการจัดองคประกอบโดยรวมของภาพวาด Sunflowers ลำดับที่ 2 

ขาพเจาไดนำการใชทัศนธาตุ เสน พื้นที่วาง จังหวะ มาใชในงาน เพื่อใหเกิดความรูสึกถึงชีวิตที่มีการ

รวงโรยไปตามกาลเวลาเปนสัจธรรมที่เกิดขึ้น ทำใหเกิดการเรียนรูที่จะซาบซึ้งถึงคุณคาของชีวิต

 
1 Great stars.  ๒๕52.  “Sunflowers”ของวินเซนต แวน โกะ. [ออนไลน].  เขาถึงได

จาก : https://www.greatstarsartshow.com/art/3834.  (สืบคนขอมูล : 2 กุมภาพันธ 256). 

 

https://www.greatstarsartshow.com/art/3834
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บทที่ ๓ 

วิธีการดำเนนิงาน 

 

        ในการศึกษาผลงานประติมากรรมชุด ความงามในความรวงโรย ทำใหขาพเจาไดทราบ             

ถึงขั้นตอนและกระบวนการสรางผลงานในทุกขั้นตอน อาทิเชน การรวบรวมขอมูลในทางทฤษฎี และ

รวบรวมขอมูลจากสภาพแวดลอมรอบตัวที ่เต็มไปดวยการเกิดและความรวงโรยเสื ่อมสลาย                   

เพื่อสรางสรรครูปทรงทางประติมากรรม ใหสอดคลองกับแนวคิด โดยหารูปแบบที่คาดวาสามารถ

ตอบสนองที่ตั้งไวตามหัวขอศิลปนิพนธ ที่เปนแนวทางเพื่อนำไปสูความสำเร็จในการแสดงออกตอ

สภาวะความรูสึกของขาพเจาในการสรางสรรคผลงานทางประติมากรรม 

 

การศึกษาคนควาและวิเคราหขอมูล 

        กระบวนการคนควารูปแบบในการสรางสรรคผลงาน ขาพเจาไดคนควาหาขอมูลจากแหลง

ตางๆ และจากประสบการณตรง ขาพเจาจึงไดศึกษา เก็บรวบรวมเพื่อนำมาวิเคราะห จนนำมาสู

กระบวนการคนหารูปแบบในการสรางสรรคดวยสเก็ต ๒ มิติ ในรูปแบบของงานขาพเจาไดนำลักษณะ

ของการเจริญเติบโตผลิบาน และรวงโรยเสื่อมสลายของดอกไมที่พบเห็นไดตามธรรมชาติ เขากับ

รูปแบบของการเกิดและการรวงโรยไปของทุกสรรพสิ่ง เพ่ือใหเห็นถึงความงามในความรวงโรย โดยทำ

เปนผลงานสเก็ต ๓ มิติขนาดเล็ก และเลือกนำมาขยายเปนผลงานขนาดจริง 

 

การพัฒนาและคลีค่ลายผลงานศลิปนิพนธ 

        ผลงานประติมากรรมของขาพเจาในชวงการพัฒนาและคลี่คลาย เปนเสมือนการทดลองใช

เทคนิคตางๆ ที่จะสามารถนำมาสรางสรรคผลงานประติมากรรมและคนหาวิธีการแสดงออกใหตรงกับ

แนวความคิดของขาพเจา ผลงานในชวงแรกขาพเจามีแนวคิดไปในเรื่องของการเปรียบเปรยดอกไม 

กับผูหญิง ที่ปรากฎใหเห็นความงาม ออกมาในชุดผลงานซึ่งเปนชวงที่ขาพเจากำลังศึกษาเรื่องผลงาน

สรางสรรคในขั้นตอนแรก จึงทำใหเกิดขอผิดพลาดมากมาย ทั้งดานแนวคิด วัสดุที่ใช และดานเทคนิค

วิธีการ
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ผลงานระยะกอนศลิปนพินธ ชิ้นที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 11 ภาพผลงานกอนศิลปนิพนธ, ความงามในความเปราะบาง 1, 49 x 82 x 45 ซม. 

 เทคนิค ประกอบ(กระดาษ), ๒๕๖๔ 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
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ผลงานระยะแรกกอนศิลปนพินธ ชิ้นที่ 1 

        ขาพเจามีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตของขาพเจาวา มีชวงชีวิตที่สั้นเหมือนดอกไม ทำใหขาพเจารับรู

วาชีวิตมีคุณคาความงาม ที่นาดูแลทะนุถนอมไว โดยถายทอดผานรูปทรงของธรรมชาติ อาทิเชน 

ดอกไม กิ่งไม และใบหญา 

แนวความคิด 

        ความงามในความเปราะบาง การเห็นคุณคาความงามของสิ่งมีชีวิต นำเสนอผานดอกไมที่มี

ความสวยงามแตมีชวงชีวิตที่สั้น ทำใหขาพเจาตระหนักรูไดถึงความงามและความเปราะบางที่ปะปน

รวมกันอยูในชีวิต เหมือนกับการที่ไดเห็นดอกไม  

รูปแบบการแสดงออก 

        สื่อใหเห็นถึงความงามของสิ่งมีชีวิต ถายทอดออกมาในรูปแบบนามธรรม โดยใชวิธีการจัด

องคประกอบ และใชทัศนธาตุในการนำเสนอผลงาน ใหสื่อถึงแนวคิดที่วาความงามในความเปราะบาง

ของสิ่งมีชีวิต ผานการเกาะเกี่ยวกันของดอกไม 

เทคนิค วิธีการ 

        ผลงานระยะแรกทำเปนรูปทรงเปนนามธรรม เพ่ือที่จะสื่อสารแนวความคิดผานเทคนิดและการ

จัดองคประกอบ โดยใชวัสดุเปนกระดาษที่สามารถสลายไดงายสื่อถึงความเสื่อมสลาย ใชวิธีการพับ

กระดาษเปนดอกไมทีละดอกเพ่ือใหเห็นถึงความงาม 

ปญหาและแนวทางแกไข 

        รูปทรงที่เปนนามธรรม โดยผานการจัดองคประกอบของทัศนธาตุ ยังไมสามารถสื่อสารถึง

แนวความคิดได อีกทั้งยังไมกอใหเกิดความรูสึกของความงาม เนื่องจากรูปทรงที่ปรากฏออกมาและ

การจัดวางดอกไมยังดูกระจัดกระจายขาดระเบียบ ทำใหงานชิ้นนี้ไมสามารถแสดงออกถึงความงาม

ตามแนวความคิดได 

การพัฒนาและคลีค่ลายผลงาน 

        คนควาหารูปทรงของสิ่งมีชีวิตที่สามารถตอบสนองแนวคิด และเนื่องจากขาพเจายังขาดทักษะ

การจัดการกับวัสดุ เลยไมปรากฏใหเห็นถึงความงามที่ตองการนำเสนอ จึงตองมุงเนนที่จะศึกษา

เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการจัดการกับวัสดุ เพ่ือตอบสนองแนวความคิดอยางสมบูรณ 
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ผลงานระยะกอนศลิปนพินธ ชิ้นที่ 2 

 

ภาพที่ 12 ผลงานกอนศิลปนิพนธ, ความงามในความเปราะบาง 2, 46 x 50 x 33 ซม. 

 เทคนิค ประกอบ(กระดาษ), ๒๕๖๔ 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
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ผลงานระยะแรกกอนศิลปนพินธ ชิ้นที่ 2 

        ขาพเจามีมุมมองสวนตัวเกี่ยวกับชีวิตวา ชีวิตมีระยะเวลาที่สั้นเหมือนดอกไม ทำใหขาพเจารบัรู

วาชีวิตมีคุณคาความงาม ที่นาดูแลทะนุถนอมไว โดยถายทอดผานรูปทรงของผีเสื้อที่ขาพเจาช่ืนชอบ 

แนวความคิด 

        ความงามในความเปราะบาง การเห็นคุณคาความงามในชีวิตของขาพเจาเปรียบเปรยไดกับ

ดอกไมที่มีชวงชีวิตที่สั้น ซึ่งความไมสมบูรณแบบของสรรพสิ่งทั้งหลายทำใหขาพเจารับรูไดถึงความ

งามและความเปราะบางที่ปะปนรวมกันอยู เหมือนการที่ไดเห็นความสวยงามของดอกไม  

รูปแบบการแสดงออก 

        สื่อใหเห็นถึงความงามของสิ่งมีชีวิต ถายทอดออกมาในรูปแบบกึ่งนามธรรม โดยการตัดทอน

โครงสรางสัดสวนของสิ่งมีชีวิต ใหขับเนนทัศนธาตุที่สำคัญ อาทิเชน เสน พื้นผิว และพื้นที่วาง โดย

แสดงออกใหเห็นถึงความงามในความเปราะบางของสิ่งมีชีวิต 

เทคนิค วิธีการ 

        ในระยะที่สองไดเปลี่ยนรูปทรงเปนกึ่งนามธรรม เพื่อใหเห็นรูปทรงของสิ่งมีชีวิตชัดขึ้นโดยใช

วัสดุเปนกระดาษที่สามารถสลายไดงายสื่อถึงความเสื่อมสลาย ใชวิธีการพับกระดาษเปนดอกไมทีละ

ดอกเพ่ือใหเห็นถึงความงามที่แฝงอยูในความเปราะบางเสื่อมสลาย 

ปญหาและแนวทางแกไข 

        การตัดทอนรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ยังไมกอใหเกิดความรูสึกของความงาม เนื่องจากรูปทรงของ

ผีเสื้อที่สรางสรรคออกมามีโครงสรางที่ผิดสัดสวน ทำใหยังไมปรากฏใหเห็นถึงความงาม และการ

ประกอบกันของดอกไมยังดูไมกลมกลืนไปกับโครงสราง ใหความรูสึกไมเปนระเบียบ ทำใหงานชิ้นที่

สองไมแสดงออกถึงความงาม 

การพัฒนาและคลีค่ลายผลงาน 

        จากปญหาที่เกิดขึ้นเห็นไดชัดวารูปทรงการแสดงออกไมสามารถตอบสนองแนวคิดของขาพเจา

มากนักจึงตองคนควาหารูปทรงของสิ่งมีชีวิตที่สามารถตอบสนองแนวคิด และเน่ืองจากขาพเจายังขาด

ทักษะการจัดการกับวัสดุ  เลยไมปรากฏใหเห็นถึงความงามที่ตองการนำเสนอ จึงตองมุ งเนนที่        

จะศึกษาผลงานของศิลปน เพื่อใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางรูปทรง และเรียนรูปรับแกกับผลงาน

ช้ินตอไป 
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ผลงานระยะกอนศลิปนพินธ ชิ้นที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 ผลงานกอนศิลปนิพนธ, ความงามในความเปราะบาง 3, 176 x 45 x 25 ซม. 

เทคนิค ประกอบ(กระดาษ,ผาแกว,ลวด), ๒๕๖๔ 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
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ผลงานระยะแรกกอนศิลปนพินธ ชิ้นที่ 3 

        งานชิ้นนี ้ไดรับแรงบันดาลใจมาจากตัวขาพเจาเอง ที ่ประสบกับปญหาดานสุขภาพทำให

ตระหนักไดวาชีวิตของขาพเจานั้นไมจีรังยั่งยืน เลยมีมุมมองเกี่ยวกับชีวิตวามีความเปราะบางไมมั่นคง 

แตในขณะเดียวกันก็มีเรื่องราวความงดงาม เหมือนกับดอกไมที่สวยงามและบอบบางช้ำงาย 

แนวความคิด 

        ตองการถายทอดใหเห็นถึงความงามของสิ่งมีชีวิตที่ไมจีรัง โดยเปรียบเปรยกับดอกไมที่มีทั้ง

ความงามและการโรยราเสื่อมสลาย ผานรูปทรงสรีระของขาพเจา  

รูปแบบการแสดงออก 

        ในระยะที่สามไดมีการพัฒนารูปทรงใหเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สื่อใหเห็นถึงความงามของ

สิ่งมีชีวิต ถายทอดออกมาในรูปทรงของมนุษย โดยการลดทอนโครงสรางของสิ่งมีชีวิต และใชทัศน

ธาตุของ เสน พื้นผิว และพื้นที่วาง เขามาใชในงานเพื่อจะนำเสนอใหเห็นถึงความงามของสิ่งมีชีวิตที่ 

ไมจีรังย่ังยืน 

เทคนิค วิธีการ 

        ทดลองเปลี่ยนวัสดุโดยใชผาแกวที่เปนวัสดุหลักในการทำงานและกระดาษเปนวัสดุรอง เพ่ือ

คนหาวัสดุที่สื่อถึงความงามและเสื่อมสลาย โดยการนำมาประกอบเปนดอกไมเล็ก หลายๆดอกมา

เกาะเกี่ยวกันใหเปนรูปทรงของมนุย 

ปญหาและแนวทางแกไข 

        งานที่ปรากฏออกมา ยังไมกอใหเกิดความรูสึกของความงาม เนื่องจากรูปทรงของมนุยษที่

สรางสรรคออกมามีโครงสรางที่ผิดสัดสวน ทำใหยังไมปรากฏใหเห็นถึงความงาม และวัสดุผาที่ใชยังไม

ตอบสนองแนวคิดของความเสื่อมสลาย ขาพเจาจึงตองคนหาวัสดุที่มีคุณลักษณะตอบสนองแนวคิด 

การพัฒนาและคลีค่ลายผลงาน 

        จากชิ้นกอนที่มุงเนนไปที่คุณคาความงามที่นาดูแลทะนุถนอมของสิ่งมีชีวิตโดยใชวัสดุกระดาษ 

มาถึงชิ้นนี้ขาพเจาตองการพัฒนาทางดานของแนวคิดและแกนแทของเนื้อหาของความงามและความ

รวงโรย แตใชวัสดุที่ไมตอบสนองแนวคิด ทำใหตองกลับไปใชวัสดุกระดาษที่สื่อสารถึงความเสื่อมสลาย

ไดมากกวาจึงตองมุงเนนที่จะศึกษาผลงานของศิลปน และคนหาปรัชญาหรือทฤษฎี เพื่อเปนสวน

อางอิงการแสดงออกของรูปทรง และแนวทางการใชวัสดุ 
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กระบวนการสรางสรรคศลิปนิพนธ 

        ในการสรางสรรคผลงานประติมากรรม ขาพเจาไดแรงบันดาลใจมาจากการเติบโตผลิบานและ

ความรวงโรยเสื่อมสลายของดอกไม ตองการใหแรงบันดาลใจออกมาเปนรูปธรรมมากที่สุด โดยการ

เปรียบเปรยดอกไมกับสิ่งมีชีวิต เพื่อสื่อสารความจริงที่วาทุกสรรพสิ่งมีสภาวะการเปลี่ยนแปลงและ

เสื่อมสลายอันเปนสัจธรรมของโลก ผานรูปทรงทางประติมากรรม ซึ่งเน้ือหาในงานของขาพเจา

ตองการใหเห็นถึงความงามในความรวงโรยไปตามกาลเวลา ขาพเจาจึงใชแนวความคิดน้ีเปนจุดเริ่มตน

ในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

การกำหนดแนวความคิด 

        ขาพเจาไดแรงบันดาลใจมาจากการชื่นชอบและสังเกตดอกไม ที่เจริญเติบโตและการรวงโรยไป 

ทำใหนึกถึงความเปนจริงในชีวิตที่ขาพเจาพบเจอและไดรับรูผานบุคคลในครอบครัว ขาพเจาเลือกที่    

จะถายทอดเรื่องราวความงามในชีวิตประจำวันที่แสนธรรมดาของบุคคลที่ขาพเจารัก ขาพเจาจึง

ตองการถายทอดความงามและการรวงโรยของดอกไม โดยการเปรียบเปรยถึงสิ่งมีชีวิต ที่มีคุณคา

ความงาม และความเสื่อมสลายของสังขารไปตามกาลเวลา จากประสบการณของขาพเจาที่ผานมาได

พบเห็น สัจธรรมของสรรพสิ่งทั้งหลายทำใหขาพเจาไดเห็นถึงสภาวะความเปลี่ยนแปลงรวงโรยไปของ

สิ่งตางๆขาพเจาเลยตระหนักไดวา ชีวิตของคนเรานั้นไมเที่ยง ไมจีรังย่ังยืน และเวลาก็ยังคงลวงเลยไป

เหมือนกลีบดอกไม ทำใหขาพเจารับรูถึงความงามในความรวงโรยไปของชีวิต 

        ซึ่งขาพเจาไดวิเคราะหแรงบันดาลใจจนไดเปนแนวความคิด ที่ใชในการสรางสรรคผลงาน     

โดยการศึกษาคนควาขอมูลจากหนังสือ และอินเทอรเน็ต เพื ่อยืนยันแนวความคิดของขาพเจา     

พรอมทั้งไดรับคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา 

 

การคนหารปูแบบ 

        ๑. การคนควาหาขอมูล ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับหัวขอที่สรางสรรค 

           เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ อาทิเชน อิทธิพลจากประสบการณของขาพเจา 

อิทธิพลจากสิ่งแวดลอม อิทธิพลจากงานศิลปกรรม อิทธิพลจากสื่อวัสดุที่นำมาสรางสรรคผลงานที่ตอง

รองรับและตอบโจทยแนวความคิดของขาพเจา ซึ่งขาพเจากำหนดวัตถุประสงค และขอบเขตในการ

สรางสรรคผลงานเพ่ือเปลี่ยนขอมูลที่ไดจากนามธรรมใหเปนรูปธรรม  
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        ๒. การวาดแบบราง ๒ มิติ 

           แบบราง ๒ มิติ เกิดจากการศึกษาคนควา และเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อนำมาวิเคราะหหา

รูปทรงและองคประกอบในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา ที่ไดแรงบันดาลใจมาจากการเติบโต   

ผลิบานของดอกไม จนกาลเวลาไดนำพาความรวงโรยใหมาถึง ดังนั้นขาพเจาจึงไดนำขอมูลที่คนควา

มา นำมารางแบบเพื่อคนหารูปราง และองคประกอบตามแรงบันดาลใจที่ไดรับประสบการณมา     

ผานกระบวนการพัฒนาและคลี่คลายแนวความคิดใหออกมาเปนรูปทรง ๓ มิติ ที่มีความสัมพันธกับ

เน้ือหา 

        ๓. การสรางแบบจำลอง ๓ มิติ 

           รูปราง ๓ มิติ เกิดจากการคัดเลือกแบบราง ๒ มิติ เพ่ือนำมาขยายในอัตราสวน ๑:๑ โดยผาน

กระบวนการ และเทคนิคทางประติมากรรม เพื่อใหผลงานแสดงออกมาในรูปแบบที่สามารถเห็น     

ไดรอบดาน พรอมกับตรวจสอบสัดสวนในการสรางสรรคงานประติมากรรมและขั้นตอนนี้ยังชวยเพ่ิม

ความแมนยำในการขยายงานจริง ทำใหสามารถปรับแกไขตรงจุดที่ยังไมตอบสนองแนวคิด เพ่ือใหงาน

ประติมากรรมมีความกลมกลืนกับแนวความคิดมากที่สุด 

        ๔. การสรางสรรคผลงานขนาดเทาจริง 

           เมื่อไดแบบจำลอง ๓ มิติที่ตรงกับแนวความคิดแลว ขั้นตอนตอไปคือการขยายผลงานจริง 

โดยตองคำนึงถึงขนาด สัดสวนใหเหมาะสมกับแนวคิดและความเปนไปได เพ่ือที่จะปฏิบัติงานใหสำเร็จ

ตามเวลาที่กำหนด  

 

การสรางสรรคผลงาน 

        ๑. กำหนดเนื ้อหา แนวความคิด ที ่ไดจากแรงบันดาลใจ และกำหนดจุดประสงคของงาน               

เพ่ือนำไปศึกษาคนควารูปทรงทางประติมากรรม 

        ๒. ศึกษาและคนควาหาขอมูล รูปแบบการแสดงออก ทฤษฎี และแนวทางในการสรางงาน

ศิลปะที่มีเน้ือหาสอดคลองกับแนวความคิด โดยศึกษาจากประสบการณ และแหลงขอมูล 

        ๓. การรางแบบ ๒ มิติ เพื่อคนหารูปทรงจากการวิเคราะหแนวความคิด หลังจากไดแบบราง       

ที่ตองการแลว จึงนำมาสรางเปนแบบจำลอง ๓ มิติ จากวัสดุจริง ขนาดพอดีที่สามารถนำมาวิเคราะห

ใหเห็นทุกดานได  

        ๔. วางแผน และประมวลขั้นตอนการทำงานทั้งหมด โดยคำนึงถึงเวลาที่กำหนดสง 

        ๕. เตรียมวัสดุอุปกรณที่ใชในการสรางผลงานใหครบ รวมถึงสถานที่ทำงานเพื่อใหงายตอการ

สรางสรรคผลงาน 
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        ๖. หลังจากทุกอยางพรอมแลว จึงเริ่มขยายแบบจำลอง ๓ มิติ ลงในกระดาษกอน เพื่อใหงาย

ตอการสรางงาน 

        ๗. วัดขนาดเหล็กเพื่อนำมาเชื่อมเปนโครงสราง และดัดลวดตามรูปทรงของผลงาน โดยวัด

ขนาดจากกระดาษที่ขยาย 

        ๘. ประกอบลวดเขาดวยกันใหเปนโครงสรางตามแบบที่ขยายดวยเทปกาว และพันกระดาษ           

เขากับโครงสราง 

        ๙. พับดอกไมจากกระดาษ และทำกานดวยลวดขนาดเล็กเพื่อสะดวกตอการประกอบเขากับ

โครงสรางในงาน 

        ๑๐. นำดอกไมที่พับมาประกอบเขากับลวดใหทิศทางเหมือนในแบบจำลอง ๓ มิติ โดยจัดวาง

องคประกอบตามความรูสึกและแนวความคิด 

 

วัสดุอุปกรณในการสรางสรรค 

        วัสดุและอุปกรณ เปนสวนสำคัญมากในการสรางสรรคผลงาน ทั้งในดานเทคนิค และทำให      

มีคุณภาพของการแสดงออกผานผลงานประติมากรรมเปนไปตามอารมณความรูสึกและจุดมุงหมาย

ที่ตั้งไว และดวยเหตุผลที่งานประติมากรรมนั้นมีความหลากหลายทางเทคนิค วัสดุอุปกรณที่ใชจึง      

มีความแตกตางกันออกไป ทำใหผู สรางสรรคจำเปนตองศึกษาวิธีการใชงานวัสดุอุปกรณตางๆ            

ใหชำนาญเพื่อที่จะนำมาใชสรางสรรคผลงานประติมากรรมไดอยางถูกวิธี และใหงานออกมาตรงตาม

แนวคิดมากที่สุด ซึ่งวัสดุและอุปกรณที่ใชในการสรางสรรคผลงานในหัวขอ ความงามในความรวงโรย 

มีดังตอไปน้ี 

1. ลวด 1.2 มม.     9. ถุงชา 

2. ลวดอลูมิเนียม 3 มม.    10. แปรงพูกนั 

3. เหล็ก 2 หนุ     11. ธูปเช่ือมเหล็ก  

4. กระดาษ     12. ตูเช่ือม   

5. กาวลาเท็กซ     

6. กรรไกร 

7. คีมตัดลวด 

8. เทปกระดาษกาวยน 
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ขั้นตอนการสรางสรรคผลงานศลิปนิพนธชิ้นที่ 1 

 

 

ภาพที่ 14 ภาพแสดงแบบจำลอง 2 มิติ 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

 

ภาพที่ 15 ภาพแสดงแบบจำลอง 3 มิติ 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
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ภาพที่ 16 ภาพแสดงการขยายอัตราสวนของช้ินงาน 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

ภาพที่ 17 ภาพแสดงการขึ้นโครงดวยเหล็ก 2 หุน 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
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ภาพที่ 18 ภาพแสดงการขึ้นโครงสรางหลักดวยลวดและพันดวยเทปกระดาษกาวยน 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19 ภาพแสดงการพับดอกไมจากกระดาษ 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
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ภาพที่ 20 ภาพแสดงการประกอบดอกไมเขากับโครงสราง 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 ภาพแสดงการเก็บรายละเอียดไมใหเห็นลวด 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 



33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22 ภาพแสดงการผสมสีจากน้ำชา 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 23 ภาพแสดงการทากระดาษเพ่ือใหคลายคลึงกับกระดาษเกา 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
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ภาพที่ 24 ภาพแสดงการขึ้นโครงสรางรองดวยลวด 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

 

 

ภาพที่ 25 ภาพแสดงการประกอบโครงสรางรองเขากับโครงสรางหลัก 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
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ภาพที่ 26 ภาพแสดงรายละเอียดในงาน 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
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ภาพที่ 27 ภาพแสดงผลงานศิลปนิพนธช้ินสมบูรณ(ความงามในความรวงโรย 2), ประกอบ, 

68x83x38 ซม., 2564, ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
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บทที่ 4 

การวิเคราะหผลงานศิลปนิพนธ 

 

        ทัศนธาตุ หมายถึง การมองเห็นหรือสวนประกอบตางๆที่สำคัญในงานศิลปะหรือทัศนศิลป 

ไดแก จุด เสน รูปราง รูปทรง พื้นผิว พื้นที่วาง สี แสงเงา เปนตน ซึ่งเราสามารถนำสวนประกอบ                

ของทัศนธาตุตางๆ มาสรางองคประกอบเปนผลงานศิลปะไดในหลายรูปแบบซึ่งก็จะใหความรูสึกใน

การมองเห็นที่แตกตางกันไป ทัศนธาตุสามารถสื่อสารอารมณความรูสึกใหกับคนดูจึงนับเปนความรู          

ขั้นพ้ืนฐานในการนำทัศนธาตุมาจัดองคประกอบงานศิลปะ 

        การที่ผลงาน ความงามในความรวงโรย มีการพัฒนามาจากผลงานกอนศิลปนิพนธ ซึ่งเปนการ

นำเสนอถึงเรื่องความงามและความรวงโรยของสิ่งมีชีวิต มาสรางสรรคผลงานดวยวิธีการดัดลวดเปน

เสนโครงสรางและพันดอกไมกระดาษเขากับโครงสราง จากน้ันนำมาผานกระบวนการทางเทคนิคที่ทำ

ใหงานสื่อสารถึงความรวงโรย รูปแบบของผลงานเปนลักษณะกึ่งนามธรรม มีแนวความคิด เทคนิค 

และวัสดุ เปนสวนสงเสริมที่สื่อสารถึงความหมายของชีวิต 

        อาจกลาวไดวาผลงานศิลปนิพนธชุดนี้ขาพเจามีความสนใจในการนำเสนอเรื่องราวความงดงาม

และความรวงโรยเสื่อมสลายของชีวิตผานการเกาะเกี่ยวกันของดอกไม กิ่งไม โดยผานกระบวนการ

สรางสรรคทางความคิดที่มุงเนนถึงอารมณความรูสึกในการแสดงออกถึงความงามในความรวงโรยของ

สิ่งมีชีวิต ขาพเจาจึงนำมาสรางสรรคผลงานประติมากรรมโดยผานกระบวนการตางๆ ที่สะสมมาจาก

การเรียนรูทดลองวัสดุ เทคนิควิธีการตางๆ เพื่อใหตอบโจทยและเกิดการพัฒนาแนวความคิดและ

รูปแบบของผลงานใหสมบูรณตามแนวคิด 

 

การวิเคราะหศิลปนิพนธ 

1. แนวความคิด 

           จากการพบชื่นชอบและสังเกตดอกไมที่มีการเติบโตผลิบานและแปรเปลี่ยนรวงโรย ทำให

เปรียบเปรยไดกับชีวิตที่มีความงดงามจากการผานระยะเวลาและรวงโรยไป แนวความคิดน้ีตองการ
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สื่อถึงเรื่องราวความงามของบุคคลในครอบครัวผานทาทางกิจวัตรประจำวันที่แสนธรรมดากับสังขาร 

ที่ไมเที่ยง และการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงรวงโรยของสังขารเปรียบเปรยไดกับดอกไมที่แตกยอด

ออกจากกิ่งและรวงหลนลงสูพื้นเปนสัจธรรม ดังนั้นขาพเจาจึงตองการนำเสนอแนวความคิดความงาม

ในความรวงโรยไปของชีวิต ผานมุมมองของขาพเจา 

        2. รูปแบบการแสดงออก 

           รูปแบบของผลงานศิลปนิพนธชุดนี้ไดรับแรงบันดาลใจมาจากดอกไม นำมาแสดงออกผาน

ความงามที่เกิดจากการผานระยะเวลา ในรูปแบบผลงานกึ่งนามธรรม ผานการเกาะเกี่ยวกันของ

ดอกไม กิ่งไม โดยใชวัสดุกระดาษที่ผานกระบวนการที่ทำใหเสื่อมสภาพมาขับเนนแนวความคิด  

        3. เทคนิควิธีการ 

           ผลงานชิ้นนี้ขาพเจานำลวดมาดัดเปนเสนโครงสรางของสิ่งมีชีวิตผานการตัดทอนและนำ

ดอกไมที่พับจากกระดาษมาประกอบเขากับโครงสราง จากนั้นนำกระดาษมาผานกระบวนการการ

ยอมสี เพ่ือเลียนแบบลักษณะการแสดงออกของดอกไมที่เหี่ยวแหงรวงโรย  

        4. ปญหาและแนวทางการแกไข 

           ในการสรางสรรคผลงานประติมากรรมชิ้นที่1 ขาพเจาพบปญหาในขั้นตอนของการควบคุม

การดัดลวดใหตรงตามแบบสเก็ต และการใชวัสดุในผลงานประติมากรรมที่ยังไมตอบสนองตาม

แนวความคิด ทำใหเวลาในการทำงานลดนอยลง และปญหาของการสื่อสารทางรูปทรงที่ยังไม

แสดงออกถึงความงามในความรวงโรย จึงตองพัฒนาใหเห็นถึงรูปทรงที่มีความงามและรวงโรย 

        5. การพัฒนาและคลีค่ลายรูปแบบ 

           จากปญหาผลงานศิลปนิพนธชิ ้นที่1 รูปทรงการแสดงออกยังไมตอบสนองแนวความคิด 

ขาพเจาจึงไปศึกษาขอมูลทางดาน เทคนิค วิธีการแสดงออก และวิธีการแกไขปญหาตางๆ เพื่อนำมา

พัฒนางานของขาพเจาในดานที่ยังทำไดไมตรงตามแนวความคิด ทั้งยังตองศึกษาทำความเขาใจ 

เทคนิค วิธีการที่ขาพเจาใชในการสรางสรรคผลงานประติมากรรมใหตอบสนองตอแนวความคิดของ

ขาพเจาในงานประติมากรรมช้ินตอไป 
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การวิเคราะหทัศนธาตุ 

        ในขั้นตอนกระบวนการสรางสรรคทั้งหมดเมื่อขาพเจาทำงานบรรลุถึงตัวผลงานแลวก็ยังไม

ตอบสนองแนวคิดในทุกขั้นตอน เมื่อสรางสรรคผลงานขึ้นมาแลวสิ่งที่ควรทำคือการนำมาวิเคราะห

ผลงานที่สรางขึ้นมาเพื่อตรวจสอบองคประกอบโดยรวมวาเปนไปตามแนวความคิด และตรวจทาน

จุดบกพรองที่ปรากฏอยูในงานเพื่อนำไปสูแนวทางแกปญหา ดังนั้นในขั้นตอนกระบวนการสรางสรรค

ของขาพเจาก็ไดวิเคราะหหลักการวิเคราะหทัศนธาตุออกมาไดดังน้ี 

1. การแสดงออกของทัศนธาตุ 

1.1  เสน (Lines)  

           เปนทัศนธาตุเบ้ืองตนที่สำคัญที่สุด เปนแกนของทัศนศิลปทุกแขนงเปนพ้ืนฐานของโครงสราง

ของทุกสิ่งในจักรวาลเสนแสดงความรูสึกไดดวยตัวมันเอง อาทิเชน เสนตรงใหความรูสึกแข็งแรง    

เสนโคงใหความรูสึกสบายลื่นไหลมีความกลมกลืนในการเปลี่ยนทิศทาง โดยเสนในงานของขาพเจาน้ัน

ประกอบไปดวยเสนที่โคงขึ้นและโคงลง เกาะเกี่ยวกันเปนรูปทรงเพื่อแสดงสภาวะของความงามและ

ความรวงโรยใหเกิดความตอเนื่องกลมกลืน ชวยใหลักษณะของงานมีการเติบโตเคลื่อนไหวของชีวิต

และโครงสรางบางบริเวรเปนเสนโคงลง แสดงออกถึงความรูสึกที่กำลังรวงโรย 

        1.2 รูปทรง (Form)  

           คือสิ่งที่มีสามารถมองเห็นไดรอบดาน มีความหนาทึบแบบ ๓ มิติ มีลักษณะความเปนมวล

และบริเวณวางมีรูปที่แนนอนเปนรูปธรรมแสดงถึงความกวางความยาวความสูงความรูสึกตางๆรูปทรง

ที่เกิดขึ้นในงานของขาพเจานั้นเปนรูปแบบกึ่งนามธรรมที่นำเสนอผานจังหวะชวงเวลาของความรวง

โรยที่มีความงาม นำมาจัดองคประกอบและตัดทอนรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นรูปทรงที่ปรากฏในงาน

ของขาพเจาจะมีทั้งรูปทรงที่แสดงออกทางอารมณความรูสึกผานรูปทรงใหมีลักษณะเสนโครงสราง

(Skeletal Form) ที่เบาบางไมหนาแนน มีพ้ืนที่ในอากาศนอยใหความรูสึกถึงความรวงโรย 

        1.3 พื้นที่วาง (spaces) 

          ในงานทัศนศิลปประเภทประติมากรรมมีบริเวณวาง ๒ ประเภทคือพื้นที่วางบวก (Active 

space) และพื้นที่วางลบ (Passive space) ในงานประติมากรรมเปนมิติที่สามารถรับรูไดดวยการ

สัมผัสและการมองเห็น ซึ่งในผลงานศิลปนิพนธของขาพเจาไดใชพื้นที่วางจากทั้งภายนอกและภายใน 

ใหมีการเชื่อมโยงกันโดยใชเทคนิคการเกาะเกี่ยวกันของลวดใหเกิดเปนรูปทรง โดยพื้นที่วางทำใหรับรู

ไดถึงพลังความเคลื่อนไหว มีพื้นที่วางภายนอกและภายในที่อากาศเชื่อมโยงถึงกันใหความรูสึกวารวง

โรยสงบสบายลื่นไหลไปตามกาลเวลา 
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        1.4 ทิศทางและการเคลื่อนไหว (Direction and Movement) 

           คือ การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในงานทัศนศิลปที่อยูนิ ่ง(Static) รับรูการเคลื่อนไหวไดดวย

อารมณความรูสึกผานจักษุสัมผัสและประสบการณในธรรมชาติ ในงานของขาพเจาใชทิศทางของเสน

ที่คอยๆโคงขึ้นและโคงลงตามลักษณะการเกิดของดอกไมที่มีการเติบโตและรวงโรย แสดงใหเห็นถึง

การเคลื่อนไหวในตัวงาน 

        1.5 วัสดุ (Materials) 

           คือ สิ่งที่นำมาใชขับเนนแนวความคิดใหเขมขนยิ่งขึ้น งานของขาพเจามีการอาศัยอารมณ

ความรูสึกจากวัสดุเปนอยางมาก วัสดุที่นำมาใชในผลงานคือกระดาษที่ผานกระบวนการเทคนิคที่ทำ

ใหเสื ่อมสภาพ ซึ่งกระดาษเปนวัสดุที่ใหความรูสึกถึงความนุมนวลละมุนละไมมีความงามเฉพาะ                

เมื่อผานการใชงานรองรอยของความงามก็จะปรากฏชวยใหมีคุณคา แตก็มีความบอบบางเปอยขาด

งายและมีการเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา  
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การแสดงออกของเสน 

 

 

 

ภาพที่ 28 ภาพแสดงการวิเคราะหผลงานศิลปนิพนธช้ินที่ 2 (ความงามในความรวงโรย), 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

การแสดงออกของเสนแกนกลาง 

        เสนแกนกลางในรูปทรงมีลักษณะเปนเสนโคงที่ปลายตกลง เปนลักษณะของคนนั่งกมหนาโคง

ลง ใหความรูสึกถึงความไมมั่งคงของเสนแกนกลางลำตัว 

การแสดงออกของเสนภายในโครงสราง 

        เสนภายในโครงสรางเปนเสนโครงสรางของแขนงกิ่งไมที่ไมสม่ำเสมอที่เกาะเกี่ยวกันเปนรูปทรง 

แสดงออกถึงความรูสึกของการเคลื่อนไหวของสังขารที่รวงโรย 

การแสดงออกของเสนรอบนอก 

        เสนรอบนอกในงานเปนลักษณะเสนโคงเชื่อมตอกัน ใหความรูสึกเปลี่ยนแปลง ลื่นไหลของ

รูปทรง ซึ่งขาพเจาตองการสื่อความหมายของการเปลี่ยนแปลงรวงโรยไปตามกาลเวลาอยางเรียบงาย

ของสังขารผานรูปทรงมนุษย 
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การแสดงออกของรูปทรง 

 

 

 

ภาพที่ 29 ภาพแสดงการวิเคราะหผลงานศิลปนิพนธช้ินที่ 2 (ความงามในความรวงโรย), 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

การแสดงออกของรูปทรงหลกั 

        เปนรูปทรงอินทรีย(Organic Form) ซึ่งแสดงโครงสรางของมนุษยในอริยาบถการนั่งผานการ

ตัดทอนออกมาในรูปแบบกึ ่งนามธรรม ที ่มีโครงสรางของกิ ่งไมที ่เกาะเกี ่ยวกันเปนรูปทรงเพ่ือ

แสดงออกถึงความงามในความรวงโรยของสังขาร ในทาทางการแสดงออกที่เรียบงาย 

การแสดงออกของรูปทรงรอง 

        เปนรูปทรงที่เปนโครงสรางของกิ่งไมที่ประกอบรวมกันเปนรูปทรงของเด็กผานการตัดทอน 

รูปทรงรองในผลงานของขาพเจา จะสื่อใหเห็นถึงความงามของสังขารที่เปรียบเด็กทารกกับดอกไมที่

เกิดใหม เพ่ือใหเห็นภาพของแนวความคิดที่ชัดเจนขึ้น 
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การแสดงออกของพื้นที่วาง 

 

 

 

ภาพที่ 30 ภาพแสดงการวิเคราะหผลงานศิลปนิพนธช้ินที่ 2 (ความงามในความรวงโรย), 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

การแสดงออกของพื้นที่วางภายในและภายนอก 

        ในงานของขาพเจามีการเชื่อมโยงพื้นที่วางภายในและภายนอก ถึงกันเปนพลังของพื้นที่วางใน

อากาศที่ถายเทถึงกันใหความรูสึกถึงจังหวะที่เลื่อนไหล รูปทรงที่ปรากฏดูเบาบางลงเพราะการใช

ลักษณะของการเติบโตของดอกไมกิ ่งไมในเทคนิคที่เกาะเกี ่ยวกันเลยทำใหมีพื ้นที ่วางในตัวงาน 

แสดงออกถึงความเคลื่อนไหว ความโลงโปรงสบาย 
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การแสดงออกของทิศทาง 

 

 

 

ภาพที่ 31 ภาพแสดงการวิเคราะหผลงานศิลปนิพนธช้ินที่ 2 (ความงามในความรวงโรย), 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

การแสดงออกของทิศทาง 

        ทิศทางของโครงสรางเสนในรูปทรงที่เกิดจากการเกาะเกี่ยวกันของกิ่งไมคอยๆโคงขึ้นและโคง

ลงทำใหเกิดเปนจังหวะของความเคลื่อนไหว ซึ่งขาพเจานำทิศทางของโครงสรางนี้มาจากการสังเกต

พืชพรรณดอกไม ที่มีการเกิดขึ้นไปจนถึงการรวงโรยแสดงออกถึงความเปนจริงในธรรมชาติ 
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การแสดงออกของวัสดุ 

 

 

 

ภาพที่ 32 ภาพแสดงการวิเคราะหผลงานศิลปนิพนธช้ินที่ 2 (ความงามในความรวงโรย), 

ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 

การแสดงออกของวัสดุ 

        วัสดุที่นำมาใช เปนโครงสรางเหล็กที่เลียนแบบโครงสรางในธรรมชาติของการเกาะเกี่ยวกันของ

กิ่งไมและตัวดอกไมที่ประกอบกับโครงสรางเปนกระดาษ เปนวัสดุที่ใหความรูสึกถึงความนุมนวล

ละมุนละไมมีความงามเฉพาะตัว เมื่อผานการใชงานรองรอยของความงามก็จะปรากฏชวยใหมีคุณคา             

แตก็มีความบอบบางเปอยขาดงายและมีการเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาเชื่อมโยงสัจธรรมของชีวิต  

ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดของขาพเจา 
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ภาพที่ 33 ผลงานศิลปนิพนธช้ินสมบูรณ(ความงามในความรวงโรย 1), ประกอบ, 117x64x45ซม. 

2564, (ดานหนา) ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
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ภาพที่ 34 ผลงานศิลปนิพนธช้ินสมบูรณ(ความงามในความรวงโรย 1), ประกอบ, 117x64x45ซม. 

2564, (ดานหลัง) ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
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ภาพที่ 35 ผลงานศิลปนิพนธช้ินสมบูรณ(ความงามในความรวงโรย 1), ประกอบ, 117x64x45ซม. 

2564, (ดานซาย) ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
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ภาพที่ 36 ผลงานศิลปนิพนธช้ินสมบูรณ(ความงามในความรวงโรย 1), ประกอบ, 117x64x45ซม. 

2564, (ดานขวา) ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
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ภาพที่ 37 ผลงานศิลปนิพนธช้ินสมบูรณ(ความงามในความรวงโรย 2), ประกอบ, 68x83x38ซม. 

2565, (ดานหนา) ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
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ภาพที่ 38 ผลงานศิลปนิพนธช้ินสมบูรณ(ความงามในความรวงโรย 2), ประกอบ, 68x83x38ซม. 

2565, (ดานหลัง) ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
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ภาพที่ 39 ผลงานศิลปนิพนธช้ินสมบูรณ(ความงามในความรวงโรย 2), ประกอบ, 68x83x38ซม. 

2565, (ดานซาย) ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
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ภาพที่ 40 ผลงานศิลปนิพนธช้ินสมบูรณ(ความงามในความรวงโรย 2), ประกอบ, 68x83x38ซม. 

2565, (ดานขวา) ที่มา : ภาพถายโดยผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ 
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บทที่ 5 

ปญหา แนวทางแกไขปญหาและสรปุ 

 

        การสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธชุดนี ้ เปนการแสดงออกเรื ่องราวความงามของใชชีวิต             

ที่แสนธรรมดากับคนในครอบครัว ผานมุมมองของชีวิตและความรูสึกที่สอดคลองกับแนวความคิดของ

ขาพเจา ไดเกิดปญหาและอุปสรรคในการทำงานในแตละขั้นตอน ปญหาเรื่องการจัดองคประกอบใน

แตละดานของผลงาน ใหมีเอกภาพและกลมกลืนกันของทัศนธาตุตางๆ การจัดการกับวัสดุและเรียนรู

การใชงานของอุปกรณรวมถึงเรื่องราวที่ตองการแสดงออกมักมีปญหาเกิดขึ้นเสมอ ปญหาเหลาน้ี

สามารถทำใหเกิดการเรียนรูแนวทางการแกไขปญหา ซึ่งผูสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธไดแยกแยะ

ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาได ดังน้ี 

 

ปญหาแนวทางการแกไข 

        1. ปญหาดานแนวความคิด 

           ในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธชุดน้ี ไดมีแนวความคิดซึ่งแสดงออกถึงความงามที่รวงโรย

ไปตามกาลเวลา ไดแรงบันดาลใจจากดอกไมที่มีการผลิบาน เติบโต และรวงโรยเหี่ยวเฉาไป แตก็ยังคง

ความงามในทุกชวงขณะที่ปรากฏอยู ดังน้ันในการที่ขาพเจาคิดที่จะสรางสรรคผลงานที่มีแนวความคิด

เกี ่ยวเนื ่องกับรูปทรง จึงตองตระหนักถึงขอจำกัดไมใหเกินขอบเขตและกรอบความคิดในการที่               

จะสรางสรรคผลงาน ดังน้ันขาพเจาจึงตองตรวจทานขอมูลใหรอบคอบและนำเสนอออกมาใหพอดี 

 

        แนวทางการแกไข ปญหาแนวความคิด 

           จากปญหาที่ขาพเจาไดกลาวมาทั้งหมด ขาพเจาไดทำการหาขอมูลที่เกี่ยวของกับมุมมอง

เกี่ยวกับชีวิตและศิลปนที่สรางสรรคผลงานในแนวทางเดียวกันกับขาพเจา เพื่อลดปญหาความไม

เขาใจในทางความรูสึกที่จะสื่อสารออกใหผูชมผลงานเขาใจในรูปแบบผลงานของขาพเจา ขาพเจาจึง

มุงเนนในเรื่องของความงามในความรวงโรยของสังขาร เพื่อกระตุนใหเห็นถึงความงามของความจรงิที่

เกิดขึ้น เพื่อจะสะทอนการสรางสรรคผลงานออกมาใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในดานอารมณความรูสึกให

เขาถึงแนวความคิดมากที่สุด 
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        2. ปญหาดานรูปทรง 

           ผลงานศิลปนิพนธชุดนี้ไดรับอิทธิพลจากรูปแบบศิลปะแบบกึ่งนามธรรม ที่เกิดจากการเกาะ

เกี่ยวกันของดอกไม กิ่งไม ใหเกิดเปนรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ทำใหในบางสวนขาพเจาไดนำมาพัฒนา

รูปทรงโดยการปรับเปลี่ยนรวมถึงเสริมรายละเอียดที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของขาพเจา เพื่อเนน

ความหมายใหชัดเจนย่ิงขึ้น 

 

        แนวทางการแกไขปญหาดานรูปทรง 

           จากการที่ขาพเจาไดศึกษาผลงานของศิลปน ทำใหขาพเจาไดนำเอาอารมณความรูสึกในการ

จัดองคประกอบ และนำกระบวนการการแสดงออกบางสวนของศิลปนมาพัฒนาและแกไขปญหา

ความงามในความรวงโรยใหมีความเฉพาะตัวมากขึ้น 

 

        3. ปญหาดานเทคนคิและวิธีการ 

           ปญหาทางดานเทคนิคในชวงแรก เน่ืองจากขาพเจายังขาดความชำนาญในการแสดงออกของ

ทัศนธาตุที่เปนสวนหลักในเทคนิคของขาพเจา การแสดงออกการเกาะเกี่ยวกันของโครงสรางเลยยังไม

ตอบสนองแนวความคิดที่สื่อถึงความงามและความรวงโรย  

 

        แนวทางการแกไขปญหาดานเทคนคิและวิธีการ 

           ขาพเจาไดวางแผนในเรื่องระยะเวลา และกระบวนการทำงานอยางรอบคอบ เนื่องจาก

เทคนิคการเกาะเกี่ยวกันของโครงสรางยังไมสื่อสารตามแนวความคิด ขาพเจาเลยไดศึกษาเพิ่มดาน

การแสดงออกของทัศนธาตุ เพ่ือใหเกิดขอผิดพลาดนอยที่สุด 

 

        4. ปญหาดานวัสดุ 

           ในการสรางสรรคผลงานชุด ‘ความงามในความรวงโรย’ วัสดุที่ขาพเจาเลือกนำมาใชคือ

กระดาษ ทำใหขาพเจาพบปญหาเรื่องการทดลองหาชนิดของกระดาษที่ตองตอบสนองแนวความคิด

ของขาพเจา  
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        แนวทางการแกไขปญหาดานวัสดุ 

           จากปญหาที่กลาวมา ขาพเจาไดทำการหาขอมูลและสังเกตกระดาษแตละชนิดเพ่ือใหตรงกับ

แนวความคิด ความงามในความรวงโรยมากที่สุด โดยคนหากระดาษความหมายทางความรูสึกของ

กระดาษใหความรูสึกถึงความนุมนวลละมุนละไมมีความบอบบาง ความงามที่เกิดจากรองรอยของ

กาลเวลาเมื่อถูกปลอยทิ้งไวก็จะเสื่อมสภาพ เพราะกระดาษเมื่อโดนน้ำ อากาศ หรือความรอน ก็จะ

เสื่อมสภาพเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 

        5. ปญหาดานสถานที่ทำงาน 

           ในการสรางสรรคผลงาน สถานที่ในการปฏิบัติงานถือวามีความจำเปนอยางมาก เพราะพ้ืนที่

ทำงานตองเหมาะสมกับผลงานและเอื้ออำนวยใหทำงานไดอยางราบรื่น เนื่องดวยมีเหตุปจจัยที่ตอง

ทำงานที่บานปญหาในการทำงานชุดน้ีคือ อุปกรณในการทำงานที่ไมเอ้ืออำนวยและพ้ืนที่ทำงานที่แคบ  

 

         แนวทางการแกไขปญหาดานสถานที่ทำงาน 

           วิธีการแกไขปญหาดานสถานที่ทำงานที่แคบ คือการวางแผนกระบวนการทำงานใหรอบคอบ

วาลักษณะของพื้นที่เหมาะสมกับขนาดผลงานการสรางสรรคอยางไร การจัดเตรียมอุปกรณใหพรอม

กอนเริ่มงานและคำนึงถึงการเคลื่อนยายช้ินงานใหสะดวกและปลอดภัยที่สุด 
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สรุป 

        อาจกลาวไดวาการที่ขาพเจาไดศึกษาประติมากรรม 4 ปตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรวิทยาลัยเพาะชาง ทำใหขาพเจาสามารถที่จะนำเสนอผลงานออกมา

ไดหลายรูปแบบ อีกทั้งการนำเสนอในดานของการสรางสรรครูปทรงประติมากรรมที่แสดงเนื้อหาใน

เรื่องของแนวความคิดจินตนาการโดยที่ใหอารมณและความรูสึกที่แตกตางออกไปตามลักษณะของ

ผลงาน ในรูปแบบที่ขาพเจาตองการสื่อสารดวยทัศนธาตุ การจัดองคประกอบ เทคนิค วัสดุและ

กระบวนการทำงานที ่เป นสื ่อแสดงใหเห็นถึงรูปทรงทางประติมากรรมอันแสดงเนื ้อหาตาม

แนวความคิดอยางครบถวน 

      เนื้อหาสาระทั้งหมดของการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธในหัวขอ ‘ความงามในความรวงโรย’ 

แสดงใหเห็นถึงการคนควาหาขอสรุปอันเปนแนวความคิดในการแสดงออกทางดานศิลปะของขาพเจา 

อีกทั้งยังใหแงคิดและมุมมองใหมๆในการสรางสรรคผลงาน ในระยะเวลาตอไปผลงานการคนควาเพ่ือ

นำมาสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธครั้งนี้เปนการถายทอดเรื่องราวจากประสบการณสวนตัวที่ไดพบ

เห็นจากบุคคลที่ขาพเจารักผานเรื่องราวการใชชีวิตประจำวันที่แสนธรรมดา ที่เกิดเปนมุมมองใหเห็น

ถึงคุณคาความงามของชีวิต การที่ขาพเจามีเวลาไดใชความคิดทบทวนอยูกับตัวเองและสังเกตสรรพสิ่ง

รอบขางที่รายลอมไปดวยผูคนที่มีอายุมากขึ้น ทำใหขาพเจาไดเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงรวงโรยไปของ

รางกายและชีวิต เลยตระหนักไดถึงความไมเที่ยงของสังขาร ที่แปรเปลี่ยน ไมจีรังยั่งยืนและเวลาก็

ยังคงลวงเลยไป เหมือนดอกไมที่มีการผลิบานจนกระทั่งแปรเปลี่ยนเปนรวงโรยหลุดรวงออกจากกิ่งไม 

ทำใหขาพเจาหวนคำนึงถึงคุณคาความงามของสังขารที่รวงโรยไปตามกาลเวลา ดังนั้นขาพเจาจึง

ตองการนำเสนอความงามและความรวงโรย ดวยการนำทัศนธาตุที่ไดศึกษามาใชเพ่ือใหเกิดรูปทรงทาง

ประติมากรรม และแสดงออกถึงอารมณความรูสึกที่สอดคลองกับแนวความคิดของขาพเจา 

        ศิลปนิพนธนี ้เปนเพียงสวนประกอบที ่แนะแนวอยางกวางๆ เพื ่อใหเห็นถึงกระบวนการ

สรางสรรคแนวความคิดการทำงานเนื้อหาทางทฤษฎีและการแยกแยะใหเห็นถึงหลักการสรางสรรค

องคประกอบซึ่งขาพเจาหวังวาผลงานของขาพเจาจะสามารถถายทอดอารมณและความรูสึกตาม

จุดมุงหมายใหผูอานศิลปนิพนธเลมนี้ไดจุดประกายใหเห็นถึงความงามของชีวิตผานมุมมองที่ขาพเจา

สื่อสารออกมาและขาพเจามีความเชื่อวาบางสิ่งบางอยางในปญหาที่ขาพเจายังไมคนพบขาพเจาจะ

พยายามแกไขในขอบกพรองนั้นตอไป และสืบคนสัจธรรมความหมายของชีวิตเพื่อการขยายความคิด

และแนวทางในการสรางสรรคใหไปสูการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่ดีย่ิงขึ้นไป 
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