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ความสุขจากการให ผลงานการสรางสรรคไดรับแรงบันดาลใจจากความปติภายในใจของขาพเจาท่ีเกิด

จากการเก้ือกูลแบงปนกันภายในครอบครัว รวมท้ังความปติจากการใหในความทรงจําท่ีขาพเจาไดพบ
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หายไปตามกาลเวลา โดยผลงานถูกสรางสรรคออกมาในรูปแบบผลงานประติมากรรม นําเสนอ
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 This Thesis is the creation of “Bliss” sculpture to present the concept of 

happiness from giving. The initiative was inspired from joyfulness of my heart as a 

result of sharing in the family including the joyfulness of giving in the memories that I 

have encountered and experiencing. All this joyfulness always stays in my heart. It is a 

joyfulness that does not fade with time. By the creative work expressed in the form of 

sculpture. Presenting feelings through the natural shapes of plants and flowers during 

the rhythm of growth and blossom to make these shapes is a symbol that expresses 

feelings of joyfulness, satisfied and buoyant. The sculpture were installed in the area 

of Arunotayarn Park , Ubonratchatani province. This is a garden with an objective story 

to create that linked and consistent with the story of the work. The sculptures were 

presented by emphasize on the concept and the beauty of the shapes so 

harmoniously into the area for the beauty of sculpture. The sculptures are planted 

Moss family to express the concept of giving story, the support of all things, show 

beauty aesthetics, and harmony with the surrounding environment in the installation 

area. 

 The purpose of the project was to value of the sculptures; aesthetically 

pleasing aesthetics harmonizes with the environment and stories within the 

installation space. This is to give the audience the experience the powerful feeling of 

giving. The support of all things from expression through coexistence between works 

and plants in nature. 
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บทท่ี1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญ  

“ความสุข”เปนความรูสึกท่ีทุกคนปราถนาท่ีจะสัมผัสและเขาถึง ซ่ึงความสุขของแตละบุคคล

ก็แตกตางกันออกไป เพราะความสุขนั้น ก็คือ ความรื่นรมณ ความอ่ิมเอมภายในจิตใจ ท่ีทุกคนก็มี

ความรื่นรมณใจในแตละสิ่งแตกตางกัน แตทําอยางไรเลา เราถึงจะพบและไดสัมผัสความสุขท่ีเปน

ความสุขท่ีแทจริง  

ซึ่งหากจะกลาวถึงความสุขในแงหลักธรรมทางพุทธศาสนา องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดระบุ

ไววา ความสุขที่แทจริงคือ การเขาสูนิพพาน โดยในแนวทางที่จะนําไปสูความสุขที่แทจริงก็คือ การเสียสละ 

หรือ “การเปนผูให” ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาตรงกับคําวา ทาน อันหมายถึง วิธีกําจัดความยึดมั่นถือมั่น 

ความโลภโกรธหลงตลอดจนเปนการเสียสละสิ่งเล็กเพื่อประโยชนของคนหมูมาก หรืออีกแงหนึ่งในดาน

จิตวิทยา การเปนผูใหหรือความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนที่เชื่อมโยงไปสูความสุขนั้น ไดมีการศึกษาไวเชนเดียวกัน

ในตางประเทศ โดยงานศึกษาที่มีการถูกกลาวอางมากที่สุด ไดแก การศึกษาของ Michael Norton และ

คณะ (Elizabeth Dunn และ Lara Aknin) ในบทความที่มีชื่อวา “Spending Money on Others 

Promotes Happiness,” ที่ตีพิมพในวารสาร Science ในเดือน มี.ค. ป 2008 โดยพบวาการจายเงินเพื่อ

คนอ่ืนๆ จะทําใหมีความสุขทางใจมากกวาการจายเงินเพื่อตนเอง
1 

ขาพเจาเติบโตมาในครอบครัวฐานะปานกลางท่ีสอนใหลูกๆทุกคนรูจักเอ้ือเฟอเผื่อแผและ

แบงปน ซ่ึงไมใชแคภายในครอบครัว แตหมายถึงใหกับผูอ่ืนรอบขาง การใชชีวิตภายในครอบครัวของ

เราคือ มีมากก็แบงปน มีนอยก็แบงกัน ขาพเจาจึงไมเคยรูสึกขาดอะไรในชีวิต และรูสึกภูมิใจและอ่ิม

เอมใจทุกครั้งท่ีไดมอบสิ่งตางๆใหแกผูอ่ืน แตเม่ือเวลาผานไปโลกของขาพเจาเริ่มกวางข้ึนเม่ือออกสู

สังคมใหม ขาพเจาสัมผัสไดถึงการใหท่ีหวังผลประโยชนหรือใหตามหนาท่ีจากบุคคลบางกลุม มองเห็น

ความเห็นแกตัว การแกงแยงกันในสังคม โลกท่ีเต็มไปดวยความปติอ่ิมเอมความสุขจากการใหการ

แบงปนของขาพเจาดูเล็กลง แตก็ไมใชโดยท้ังหมด เม่ือใดท่ีขาพเจากลับบานก็ยังไดกินอาหารท่ีญาติ

คนไขนํามาฝากเพ่ือเปนการขอบคุณคุณแมอยูเสมอ หรือไดทานอาหารกนบาตรจากวัดท่ีคุณพอมักจะ

ไปทําบุญ ท่ีคุณยายมักจะหอบใสถุงใหคุณพอ ท้ังหมดนี้ทําใหขาพเจาเขาใจไดวาความรูสึกปติอ่ิมเอม

ใจนั้นเปนควาสุขท่ีไมเลือนหายไปตามกาลเวลาความสุขจากการไดใหและอยูในสภาพแวดลอมท่ีเต็ม 

 1พิริยะ ผลพิรุฬห, ความสุขจากการเปนผูให, เขาถึงเม่ือ 25 มกราคม 2560, เขาถึงไดจาก 

http://piriya-pholphirul.blogspot.com/2012/12/blog-post_30.htm
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ไปดวยการเก้ือกูลกันนั้นยังอ่ิมเอมใจขาพเจาอยูเสมอ 

 ขาพเจาจึงปรารถนาท่ีจะนําเสนอความรูสึกปติภายในใจท่ีเคยประสบมานํามาสรางสรรคเปน

ผลงานในรูปแบบงานประติมากรรมท่ีสื่อถึงความปติ อ่ิมเอมใจ ความสุขท่ีเกิดจากการให โดยนําเสนอ

ผานท่ีมารูปทรงของดอกไม ใหความเบิกบานของดอกไมเปนสัญลักษณสื่อแทนความรูสึกเบิกบานใจ

จากการใหผูชมผลงานไดรับรู โดยติดตั้ง ณ สวนอรุโณทยาน ท่ีมาของสวนอรุโณทยาน มาจากคําวา 

อรุโณ ท่ีแปลวา เวลาท่ีพระอาทิตยข้ึน อรุโณทยานจึงหมายถึงอุทยานบนพ้ืนท่ีท่ีมีพระอาทิตยข้ึนเปน

แหงแรก นั่นก็คือจังหวัดอุบลราชธานี เมืองท่ีมีพระอาทิตยข้ึนกอนท่ีใดๆในสยาม อรุโณทยานนี้สราง

ข้ึนจากความตั้งใจของ ดร.สมชาย  เหลาชายเชื้อ ประธานกรรมการบริษัท โตโยตาดีเยี่ยมผูท่ีมี

เลือดเนื้อเชื้อไขเปนชาวอุบลฯ คุณสมชายมีความต้ังใจท่ีจะสรางอรุโณทยานนี้ใหเปนอุทยานดอกไม 

เปนพ้ืนท่ีสําหรับการพักผอนหยอนใจใหกับคนในจังหวัดและนักทองเท่ียว ท่ีสําคัญความตั้งใจสูงสุดก็

เพ่ือเปนการทดแทนบุญคุณใหกับถ่ินฐานบานเกิดเรื่องราววัตถุประสงคของพ้ืนท่ีมีความเชื่อมโยงกับ

แนวความคิดของผลงานในเรื่องของการใหจึงมีความเหมาะสมท่ีจะติดตั้งผลงาน ปติสุข 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.  ศึกษานิยามความหมายของความสุข การให และความสุขจากการให ศึกษาบทความ

งานวิจัยเก่ียวกับความสุขจากการใหท้ังในเชิงจิตวิทยาและศาสนา เพ่ือออกแบบประติมากรรม

สรางสรรคท่ีสื่อถึงความสุขจากการให 

 2.  ศึกษาดอกไมชนิดตางๆ ท้ังในเชิงรูปทรงทางความงามและความหมาย เพ่ือนํามา

ออกแบบรูปทรงในการสรางสรรคประติมากรรมในการสื่อถึงความปติ อ่ิมเอิบ เบิกบาน 

 3.  ศึกษาพ้ืนท่ี อรุโณทยาน จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือนําขอมูลมาสรางสรรคผลงานใหมี

เหมาะสมและกลมกลืนกับพ้ืนท่ีติดตั้งใหเกิดความงาม 

 

สมมติฐานของการวิจัย 

 1.  ผลงานประติมากรรมสรางสรรคแสดงออกถึงแนวความคิดเรื่อง ความสุขจากการให 

 2.  ผลงานประติมากรรมสรางสรรคแสดงออกถึงความรูสึก ปติ อ่ิมเอิบ เบิกบาน ใหผูชมรูสึก

เกิดความสุนทรียไปกับตัวผลงาน 

 3.  ผลงานมีความเหมาะสมกลมกลืนกับพ้ืนท่ีติดตั้ง เกิดผลทางความงาม 

 

ขอบเขตของการศึกษา 

 1.  ดานเนื้อหา 

  1.1 ศึกษานิยามความหมายของความสุข การให และความสุขจากการให 
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2.  ดานรูปแบบของผลงาน 

  2.1 ศึกษาดอกไมชนิดตางๆ ท้ังในเชิงรูปทรงทางความงามและการสื่อความหมาย 

  2.2 ศึกษาทัศนธาตุและองคประกอบศิลป 

  2.3 ศึกษาผลงานประติมากรรมและตัวอยางผลงานของศิลปน 

 3.  ดานพ้ืนท่ีการติดตั้งผลงานกําหนดติดตั้งใน 

  3.1 บรรยากาศ สภาพแวดลอมภายในพ้ืนท่ีอรุโณทยาน จังหวัดอุบลราชธานี 

  3.2 ลกัษณะพ้ืนท่ีใชสอย 

  3.3 ขนาดของพ้ืนท่ี 

  3.4 ความสัมพันธและความสอดคลองระหวางสถานท่ีและผลงาน 

 

ข้ันตอนการวิจัย 

 1.  ศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูล 

  1.1 รวบรวมขอมูลเอกสาร 

        1.1.1 ทบทวนขอมูลแนวความคิด ทัศนคติและประสบการณเก่ียวกับแรง

บันดาลใจ 

        1.1.2  รวบรวมขอมูลเอกสารท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับความสุข การให และความสุข

จากการใหท้ังในศาสนาและจิตวิทยา 

        1.1.3  รวบรวมขอมูลเอกสารเนื้อหาเก่ียวกับดอกไมชนิดตางๆ 

        1.1.4  รวบรวมขอมูลเอกสารเนื้อหาเก่ียวกับทัศนธาตุและองคประกอบศิลป 

         1.1.5  รวบรวมขอมูลเอกสารเนื้อหาเก่ียวกับผลงานประติมากรรมและ

ตัวอยางผลงานของศิลปน 

        1.1.6 รวบรวมเนื้อหาขอมูลเก่ียวกับวัสดุและเทคนิคในการสรางสรรคผลงาน 

        1.1.7 รวบรวมขอมูลเนื้อหาพ้ืนท่ีติดตั้ง คือ อรุโณทยาน จังหวัดอุบลราชธานี 

                     1.2 รวบรวมขอมูลจากการใชเครื่องมือ 

        1.2.1 สัมภาษณผูมีประสบการณในเรื่องเก่ียวกับความสุขจากการให 

        1.2.2 จดบันทึกความรูสึกเม่ือเกิดประสบการณการใหในรูปแบบตางๆ 

        1.2.3 สัมภาษณเจาของพ้ืนท่ีสวนอรุโณทยาน  

  1.3 รวบรวมขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีสังเกต 

                           1.3.1 การลงพ้ืนท่ีสังเกตลักษณะดอกไมชนิดตางๆ 

 2.  วิเคราะหขอมูลท่ีไดและสังเคราะหขอมูลสูแนวความคิดในการสรางสรรค 

 3.  สรางผลงานการสรางสรรค 
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  3.1 การรางแบบตามแนวความคิดโดยใชรูปทรงดอกไมเปนสื่อสัญลักษณถึงความปติ 

เบิกบาน โดยรับคําแนะนําในการรางแบบจากอาจารยท่ีปรึกษา 

  3.2 กําหนดเทคนิคในการสรางสรรคผลงาน 

  3.3 รางแบบ 2 มิติ ดูความงามดานทัศนศิลปของรูปแบบ ความสอดคลองใน

แนวความคิด 

  3.4 สรางแบบจําลอง 3มิติ ศึกษาวัสดุและเทคนิคการสรางผลงานไปพรอมกับการ

วิเคราะหขนาดและความเปนไปไดในการข้ึนรูปผลงานพรอมท้ังดูความงามดานทัศนศิลป 

  3.5 นําเสนอผลงาน 3มิติตออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือรับคําแนะนําในการแกไขรูปแบบสู

การขยายผลงาน 

  3.6  ดําเนินการขยายผลงานตามรูปแบบของแบบจําลอง3มิติท่ีผานการวิเคราะห

และไดรับการอนุมัติจากอาจารยท่ีปรึกษา 

 4.  จําลองการติดตั้งผลงานในสถานท่ีโดยการตัดตอคอมพิวเตอรกราฟฟก 

 5.  ประเมิณผลงานการสรางสรรค 

 6.  วิเคราะหและอภิปรายผลการศึกษา 

 7.  สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.  ปติสุข ในงานวิจัยนี้ หมายถึง ความปลาบปลื้มใจในอารมณ เปนอาการท่ีเม่ือเกิดข้ึนกับ

ใครยอมทําใหผูนั้นรูสึกปลาบปลื้มใจ ทําใหจิตใจฟูเอิบอ่ิมข้ึนมา เกิดจากธรรมชาติของอารมณความ

ยินดี ท่ีไดประสบอารมณท่ีดี ท่ีมีความสุข ณ เวลานั้น 

 2.  ความสุข ในงานวิจัยนี้ หมายถึง อารมณความรูสึกแหงความสบายกายสบายใจ 

 3.  การให ในงานวิจัยนี้ หมายถึง การมอบสิ่งตางๆใหกับผูอ่ืนดวยจิตใจท่ีดีงาม 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. ผูชมผลงานสัมผัสไดถึงพลังความรูสึกแหงการให การเก้ือกูลกันของสรรพสิ่งจากกการ

แสดงออกผานการอยูรวมกันระหวางผลงานและพืชในธรรมชาติ 

 2. ผลงานสรางสรรค เกิดคุณคาความงามทางสุนทรียศาสตรใหกับผูชมใหพ้ืนท่ี มีความงามท่ี

กลมกลืนและลงตัวท้ังสภาพแวดลอมและเรื่องราวภายในพ้ืนท่ีติดตั้ง 

 3. ผลงานสรางความนาสนใจใหกับพ้ืนท่ีติดตั้งเกิดเปนท่ีพักผอนใหกับคนในจังหวัดและเปน

สถานท่ีทองเท่ียวแหงใหมกับจังหวัดอุบลราชธานี 

 4. เปนแนวทางการสรางสรรคผลงานประติมากรรมกับธรรมชาติใหแกผูท่ีสนใจ 



 
 

บทท่ี2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีกี่ยวของ 

 

                การสรางสรรคประติมากรรมประยุกตเพ่ือติดตั้ง ณ อรุโณทยานจังหวัดอุบลราชธานี 

เรื่อง “ปติสุข” มีการศึกษาคนควาขอมูลองคความรูท่ีเก่ียวของในดานตางๆ เพ่ือสนับสนุนแนว

ทางการสรางสรรคโดยแบงเปนประเด็นตางๆเพ่ือสะดวกตอการวิเคราะฆขอมูลโดยแบงตามประเภท

ของขอมูลดังนี้ 

 1.  ขอมูลดานศิลปะและการออกแบบ 

  1.1 ท่ีมาแนวความคิด 

  1.2 แรงบันดาลใจในการออกแบบ 

  1.3 หลักองคประกอบศิลป 

  1.4 อิทธิพลท่ีไดรัจากงานศิลปกรรม 

 2.  ขอมูลพ้ืนท่ีติดตั้งผลงาน 

  2.1 ขอมูลท่ัวไป 

  2.2 สภาพแวดลอม 

  2.3 ความสอดคลองระหวางพ้ืนท่ีและผลงาน 

 3. ขอมูลดานเทคนิคการสรางสรรค 

  3.1 งานประติมากรรม 

  3.2 งานเครื่องเคลือบดินเผา 

  3.3 งานศิลปะกับธรรมชาติ 

 

1.  ขอมูลดานศิลปะและการออกแบบ 

1.1 ท่ีมาแนวความคิด 

       1.1.1 ความหมายของความสุข  

       ความสุข หรือ สุข พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยามวา "ความ

สบายกายสบายใจ" คือความรูสึกหรืออารมณประเภทหนึ่ง มีหลายระดับตั้งแตความสบายใจเล็กนอย

หรือความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปดวยความสนุก มีการใชแนวความคิดทางปรัชญา 

ศาสนา จิตวิทยา ชีววิทยาอธิบายความหมายของความสุข รวมถึงสิ่งท่ีทําใหเกิดความสุข 
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       ความสุขในเชิงจิตวิทยา  

       ความสุขในเชิงจิตวิทยา คือ สภาวะท่ีบุคคลรับรูวาตนเองไดทําในสิ่งท่ีตนตองการและทํา

ไดสําเร็จ มีความเปนตัวของตัวเอง มีความภาคภูมิใจในการกระทําของตน มีความคิดเชิงบวก มีความ

กระตือรือรนลนในการดําเนินชีวิตท่ีจะนําไปสูการมีสุขภาพท่ีดี การพัฒนาตนการมีสัมพันธภาพท่ีดีกับ

คนรอบขางและสังคม สามารถดําเนินชีวิตอยางพอเพียงและมีใจท่ีสงบ และสิ่งเหลานี้ก็ประกอบข้ึนได

จากองคประกอบของความสุขดังนี้ 

  1. การไดทําในสิ่งท่ีตองการ: มีอิสระท่ีจะเลือกทางเดินชีวิตของตัวเอง เลือกทําสิ่ง

ตางๆไดตามท่ีตัวเองตองการไมตองฝนใจทําสิ่งท่ีไมตองการ 

2. การมีความสัมพันธท่ีดี: สามารถแบงปนความรูสึกกับคนท่ีใกลชิดได กลาท่ีจะรัก

และไวใจผูอ่ืน มีคนท่ีรักอยางจริงใจ ไดรับการยอมรับจากคนใกลชดิ 

3. การมีจิตใจท่ีสงบ: มีจิตใจท่ีม่ันคงไมหวั่นไหวความเปลี่ยนแปลงงายๆ สามารถ

รับมือกับทุกสิ่งไดเปนอยางดี 

4. การพัฒนาตน: มีเปาหมายในชีวิต มีความหวังในการดํารงชีวิต รูสึกวา

ประสบการณชีวิตในแตละวันมีคุณคา เรียนรูจากชีวิตท่ีผานมา 

5. การคิดเชิงบวก: ไมวาจะลมเหลวบอยแคไหนก็ไมคิดจะยอมแพ มองหาสิ่งดีๆท่ีอยู

ในสถานการณตางๆ ไมยอมแพกับอุปสรรค 

6. การมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี: รูสึกภูมิใจในสิ่งท่ีเปน ราเริงแจมใส ไมเจ็บปวย

บอยๆ 

7. การกระตือลือลนทําสิ่งตางๆ: สนุกสนานกับชีวิต มีแรงจูงใจ ควบคุมตัวเองใหทํา

ในสิ่งท่ีตองการได รับผิดชอบตอตัวเอง ควบคุมอารมณความรูสึกของตัวเอง 

8. การรับรูถึงความสําเร็จ: ไดในสิ่งท่ีตองการ ประสบความสําเร็จตามท่ีไดตั้งใจไว 

อ่ิมเอมเม่ือไดชวยเหลือคนอ่ืน 

9. การรูสึกพอใจในสิ่งท่ีมี: รูสึกพอใจในสิ่งท่ีเปน พอใจในสิ่งท่ีมีอยู ไมรูสึกนอยเนื้อ

ต่ําใจ ไมเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกันใครการรูสึกภูมิใจใน 

10. การกระทําของตน: มีความภูมิใจในสิ่งท่ีทํา รูสึกวาตนเองมีคุณคาในสังคม เห็น

คุณคาของตนรูสึกวาตัวเองมีคา 

 

       ความสุขในเชิงพุทธศาสนา  

       "สุข" เปนหัวขอท่ีผูนับถือศาสนาพุทธใหความสําคัญมาก เพราะเปนสิ่งท่ีมนุษยแสวงหา

เพ่ือใหไดพบกับเสรีภาพและการหลุดพนจากความทุกขท้ังปวง การสอนของศาสนาพุทธใชหลักธรรม

ท่ีเรียกกันวามรรค หรือหนทาง 8 ประการในการดับทุกขเพ่ือนิพพาน สุขสูงสุดสามารถมีไดดวยการ
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เอาชนะตัณหาทุกรูปแบบ สวนสุขจากทรัพยสินหรือความม่ันคงในชีวิตและการมีมิตรภาพท่ีก็เปนท่ี

ยอมรับวาเปนเปาหมายท่ีมีคุณคาสําหรับบุคคลท่ัวไป 

      มรรค (ภาษาสันสกฤต : มรฺค; ภาษาบาลี : มคฺค) คือ หนทางถึงความดับทุกข เปนสวน

หนึ่งของอริยสัจ (เรียกวา มัคคสัจจ หรือ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ)หรือการลงมือปฏิบัติเพ่ือให

พนจากทุกข และนับเปนหลักธรรมสําคัญอยางหนึ่งในพระพุทธศาสนา ประกอบดวยกรอบการปฏิบัติ 

8 ประการดวยกัน เรียกวา "มรรคมีองคแปด" หรือ "มรรคแปด" (อัฏฐังคิกมรรค) โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

       1. สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นท่ีถูกตอง หมายถึง ความรู-ปญญา หรือมุมมอง ท่ีถูกตองตรง

กับความจริง ตามคําสอนของพระพุทธเจา คือการรูแจงในอริยสัจ 4 

       2. สัมมาสังกัปปะ คือ ความคิดท่ีถูกตอง หมายถึง ความคิดท่ีตองละเวนจากความพอใจ 

ความพยาบาทและการเบียดเบียน 

       3. สัมมาวาจา คือ เจรจาท่ีถูกตอง หมายถึง การพูดท่ีตองละเวนจากการพูดเท็จ หยาบ

คาย สอเสียดและเพอเจอ 

       4. สัมมากัมมันตะ คือ การปฏิบัติท่ีถูกตอง หมายถึง การกระทําท่ีตองละเวนจากการฆา

สตัว ลักทรัพยและประพฤติผิดในกาม 

       5. สัมมาอาชีวะ คือ การหาเลี้ยงชีพท่ีถูกตอง หมายถึง การทํามาหากินอยางซ่ือสัตย

สุจริต ไมมีการทุจริตและเอาเปรียบผูอ่ืน 

       6. สัมมาวายามะ คือ ความเพียรท่ีถูกตอง หมายถึง ความอุตสาหะหรือความพยายามท่ี

อยูในวิถีทางท่ีดีงาม คือการละบาปอกุศลทางใจ และเจริญกุศลใหยิ่งๆข้ึนไป 

       7. สัมมาสติ คือ การมีสติท่ีถูกตอง หมายถึง การระลึกรูตัวอยูตลอดเวลา โดยกําจัด

ความฟุงซาน รําคาญ หดหู งวงซึม สงสัย และลังเล คือการพิจารณา กายในกาย เวทนาในเวทนา จิต

ในจิต ธรรมในธรรม เชนการเจริญอานาปานสติสมาธิ มีสติรูลมหายใจ 

       8. สัมมาสมาธิ คือ การมีสมาธิท่ีถูกตอง หมายถึง การฝกกายและอารมณใหสงบ โดย

กําจัดควาคิด,ความจําและอารมณออกไปชั่วขณะหนึ่ง คือการเจริญฌานท้ังสี่ 

       

       1.1.2 ความปติ 

       ความปติ เปนธรรมชาติท่ีมีความปลาบปลื้มใจในอารมณ ไดแก สภาพท่ีแชมชื่น อ่ิมเอิบ

ใจเม่ือไดรับอารมณนั้นๆ ธรรมชาติของปตินี้ เม่ือเกิดข้ึนกับใคร ยอมทําใหผูนั้นรูสึกปลาบปลื้มใจ มี

หนาตา และกาย วาจา ชื่นบาน แจมใส เปนพิเศษ บางทีก็ทําใหรูสึกซาบซานในรางกายนั่นเอง และ

ทําใหจิตใจของผูนั้นแชมชื่น เข็มแข็ง ไมรูสึกเหนื่อยหนายตออารมณ 



8 
 

                อาการของปตินี้ คือการทําใหจิตใจฟูเอิบอ่ิมข้ึนมา สวนปติท่ีจะเกิดข้ึนไดนั้น ยอมตอง

อาศัยนามขันธ ๓ คือ เวทนาขันธ สัญญาขันธ และวิญญาณขันธ เปนเหตุใกลใหเกิด  

เวทนาขันธท่ีเปนเหตุใกล ใหปติเกิดข้ึนยอมอาศัย สุขเวทนา เทานั้น เปนเหตุใหปติเกิด ดวยเหตุนี้เอง 

บางครั้งเขาใจวา ปติ และ สุข นั้นเปนอันเดียวกัน แยกจากกันไมได ซ่ึงความจริงนั้น เปนสภาวะท่ี

ตางกัน คือ ปติ เปนธรรมชาติท่ีมีความยินดี เพราะไดประสบอิฏฐารมณ(อารมณท่ีดี) "ปติ มีในท่ีใด สุข

ก็มีในท่ีนั้น แตสุขมีในท่ีใด ปติอาจจะไมมีในท่ีนั้นก็ได"  

                 ปติเปนสังขารขันธ  แตสุขเปนเวทนาขันธ อุปมา ปติเหมือนบุรุษเดินทางไกลไปในท่ี

กันดาร มีเหง่ือโทรมกาย กระหายน้ํา ครั้นเห็นบุรุษอีกคนหนึ่งเดินมา ก็ถามวา มีน้ําดื่มท่ีไหนบาง บุรุษ

ผูนั้นตอบวา พอพนดงนี้ก็จะพบสระน้ํา ทานไปท่ีนั่นก็จะไดน้ําดื่ม บุรุษผูเดินทางไกลนั้น ตั้งแตไดยินวา

มีสระน้ํา จนกระท่ังไดเห็นสระน้ํานั้น ก็จะเกิดปติ มีอาการแชมชื่น เบิกบานในอารมณท่ีไดยินวา มีสระ

น้ําหรือไดเห็นสระน้ํานั้น นี้เปนธรรมชาติของปติ แตถาบุรุษนั้นไดดื่มน้ําหรือไดอาบน้ํา ก็จะรูสึกวา สุข

สบายดีจริง ฉะนั้น สุขจึงดํารงอยูดวยการเสวยรสแหงอารมณ เราจึงเห็นความตางกันของปติ และสุข

ไดชัดเจนวา "ปติเกิดจากความปลาบปลื้มใจในอารมณ สวนสุขเกิดจากการตามเสวยอารมณท่ีดี" 

คัมภีรวิสุทธิมรรคและวิมุตติมรรค แบงปติเปนหาประเภท คือ 

       1. ขุททกาปติ ปติเล็กนอย พอขนชูชันน้ําตาไหล 

       2. ขณิกาปติ ปติชั่วขณะ ทําใหรูสึกแปลบๆ เปนขณะๆ ดุจฟาแลบ 

       3. โอกกันติกาปติ ปติเปนระลอก หรือปติเปนพักๆ ทําใหรูสึกซูลงมาๆ ในกายดุจคลื่น

ซัดตองฝง 

       4. อุพเพคาปติ หรือ อุพเพงคาปติ ปติโลดลอย เปนอยางแรง ใหรูสึกใจฟู แสดงอาการ

หรือทําการบางอยางโดยมิไดตั้งใจ เชน เปลงอุทาน เปนตน หรือใหรูสึกตัวเบา เหมือนลอยข้ึนไปใน

อากาศ 

       ผรณาปติ ปติซาบซาน ใหรูสึกเย็นซานเอิบอาบไปท่ัวสรรพางค ปติท่ีประกอบกับสมาธิ 

ทานมุงเอาขอนี้ 

                คัมภีรวิมุตติมรรค ในคัมภีรวิมุตติมรรค ยังมีการแบงอีกแบบหนึ่ง แบงปติเปนหก

ประการ คือ 

                ปติเกิดจากราคะ ความอ่ิมใจเพราะความชอบ หลงใหล และความอ่ิมใจท่ีประกอบดวย

กิเลส 

                ปติเกิดจากศรัทธา ความอ่ิมใจของบุคคลผูมีศรัทธาอยางแรงกลา 

                ปติเกิดจากความไมดื้อดาน ความอ่ิมใจอยางยิ่งของคนดี มีใจบริสุทธิ์ 

                ปติเกิดจากวิเวก ความอ่ิมใจของบุคคลผูเขาปฐมฌาน 

                ปติเกิดจากสมาธิ ความอ่ิมใจของบุคคลผูเขาทุติยฌาน 
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                ปติเกิดจากโพชฌงค ความอ่ิมใจท่ีเกิดจากการดําเนินตามโลกุตตรมรรค ในทุติยฌาน 

       1.1.3 การให 

       ความหมายท่ัวไป มอบ, เชน ใหชอดอกไมเปนรางวัล, หรือ สละ เชน ใหชีวิตเปนทาน

อนุญาต, เชน ฉันใหเขาไปเท่ียว ภาษาศาสตร ให, เปนคําชวยกริยา บอกความบังคับหรืออวยชัยใหพร

เปนตน เชน แมบอกใหลูกไปนอน, ขอใหเจริญรุงเรือง, ขอใหเดินทางโดยสวัสดิภาพ, แตงตัวใหสวยๆ 

นะ 

       ความหมายทางกฎหมาย ให (gift หรือ donation) หรือ ใหโดยเสนหา (gratuitous 

gift), ชื่อสัญญาซ่ึงบุคคลคนหนึ่งเรียกวา "ผูให" โอนทรัพยสินของตนใหโดยเสนหาแกบุคคลอีกคนหนึ่ง

เรียกวา "ผูรับ" และผูรับยอมรับเอาทรัพยสินนั้น แบงเปนสองประเภท คือ  

       1. ใหระหวางชีวิต (gift inter vivos), สัญญาใหท่ีมีผลในระหวางชีวิตของผูให 

       2. ใหโดยพินัยกรรม (gift causa mortis), สัญญาใหท่ีมีผลเม่ือผูใหตายแลว 

                 

         การใหในเชิงศาสนาพุทธ  

       ทาน หมายถึง การให, การแบงปน, การเสียสละ, การเอ้ือเฟอ หรืออีกความหมายหนึ่ง

คือ วัตถุท่ีพึงให การใหทานดวยจิตใจท่ีดีงาม มุงเพ่ือบูชาพระคุณ เชน ท่ีใหแกบิดามารดา ถวายแก

พระสงฆ เปนตน มุงเพ่ือสงเคราะห เชนท่ี ใหแกคนตกทุกขไดยาก ใหแกคนท่ัวไปดวยความกรุณา

สงสาร การใหทานมีวัตถุประสงคสําคัญในการคลายความตระหนี่ ความเห็นแกตัว ความโลภในจิตใจ

มนุษย สงผลใหเกิดความ ใส สวาง สะอาดของจิตใจข้ึนมา 

       ประเภทของทาน 

       1. ทานท่ีเปนอามิส หรืออามิสทาน คือการใหวัตถุสิ่งของ พระพุทธเจาตรัสวา ขาว

(อาหาร) และน้ําเปนทรัพยโดยปรมัตถ สิ่งอ่ืนเปนทรัพยโดยบัญญัติเพราะเกิดจากการสมมุติของของ

คนท่ีทําใหเกิดความจําเปน เชน เสื้อผาถาใสกันอาย เงินทองเพชรท่ีกินไมไดและไมมีประโยชน (อามิส

แปลวาวัตถุสิ่งของ) 

       2. ทานท่ีไมเปนอามิส หรือธรรมทาน คือการใหท่ีไมเปนวัตถุสิ่งของ ไดแก ใหสติ ให

ธรรมะ สอนคุณธรรม ใหกําลังใจ ใหอภัย(อภัยทาน) ใหวิทยาทาน 

       3. อภัยทาน คือการยกโทษดวยการไมพยาบาทจองเวร บัณฑิตกลาวเปนทานท่ีใหได

ยากท่ีสุด โดยเฉพาะการใหอภัยศัตรูหรือผูท่ีทํารายตนอยางสาหัส 

       4. วิทยาทาน คือการใหความรูทางโลก 
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       1.1.4  ความสุขจากการให 

       การใหสุขใจท้ังผูใหและผูรับ ความสุขของผูรับคือ ความยินดีท่ีไดรับสิ่งท่ีมอบให ในขณะ

ท่ีผูใหนั้น สุขใจท่ีไดชวยเหลือและแบงเบาความทุกขยากของเพ่ือนมนุษยดวยกัน การใหท่ีปราศจาก

เง่ือนไข เปนการใหท่ีทําให ท้ังผูใหและผูรับมีความสุข ใหโดยไมหวังสิ่งตอบแทน ใหดวยความเต็มใจ 

และเปยมไปดวยเมตตาจิต ไมรูสึกเสียดายหรืออาลัยอาวรณในสิ่งท่ีใหนั้น และการไดรับสิ่งตอบแทน

กลับคืนมานั้น เปนเพียงผลพลอยไดจากการให เชน การใหของขวัญวันปใหม ซ่ึงเรามักจะไดรับ

ของขวัญกลับคืนมาดวยเชนกัน 

       การใหของพระพุทธเจา 

       พระพุทธเจาเปนตัวอยางท่ีประเสริฐท่ีสุด ในเรื่องของการเสียสละประโยชนความสุข

สวนตัว เพ่ือไปแสวงหาความจริง สิ่งท่ีเปนประโยชน เปนความสุขแกผู อ่ืน การออกบวชของ

พระพุทธเจา เปนการเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ (การเสด็จออกเพ่ือคุณอันยิ่งใหญ) พระองคทรง

ศึกษาและบําเพ็ญความเพียร ดวยความยากลําบากแสนสาหัส จนกระท่ังตรัสรูอนุตรสัมมาสัมโพธิ

ญาณ และไดแสดงธรรมนั้นแกหมูเทวดา มนุษย และสัตว ทรงสั่งสอนพระสาวกท้ังหลาย ใหเผยแผ

ธรรมแกชาวโลก เพ่ือใหพนจากความมืดบอด พนจากความหลงผิด และชี้ทางท่ีถูกท่ีชอบ ใหพวกเรา

ไดเดินตาม 

        ในวันเพ็ญ ข้ึนสิบหาคํ่า เดือนแปด พระพุทธเจาตรัสกับพระสาวกวา ;  "ดูกอนภิกษุ

ท้ังหลาย พวกเธอจงเท่ียวจาริกไป เพ่ือประโยชนแกชนเปนอันมาก เพ่ือความสุขแกชนเปนอันมาก 

เพ่ืออนุเคราะหสัตวโลก เพ่ือประโยชน เพ่ือเก้ือกูล เพ่ือความสุขแกเทวดาและมนุษยท้ังหลาย แต

อยาไดไปทางเดียวกันสองรูป ภิกษุท้ังหลาย เธอท้ังหลายจงแสดงธรรม งามในเบื้องตน งามใน

ทามกลาง งามในท่ีสุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมท้ังอรรถ พรอมท้ังพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ

สิ้นเชิง ในโลกนี้ สัตวพวกท่ีมีกิเลสเพียงดังธุลีในจักษุเบาบางยังมีอยู เพราะไมไดฟงธรรม สัตวพวกนั้น

จึงเสื่อมเสียไป ผูท่ีรูท่ัวถึงธรรมไดยังจักมี แมเราก็จักกระทํา" 

       แมพระพุทธเจาเองก็ยังตรัสวา "เราเองก็จะไปเหมือนกัน" จะเห็นวาทรงอุทิศตนเพ่ือทํา

ประโยชน เพ่ือความสุขของผูอ่ืนตลอดเวลา 

       ดังท่ีกลาวแลววา เราทุกคนใหไดโดยไมจํากัด แตจะตองตั้งอยูบนฐานของศีลธรรม ใหใน

สิ่งท่ีเปนประโยชนและทําใหผูอ่ืนมีความสุขเพ่ิมข้ึน ไมจําเปนตองมีทรัพยสินเงินทองมากมายถึงจะให

ผูอ่ืนได เพียงแคมีเจตนาท่ีดีและบริสุทธิ์ใจ ท่ีจะใหตามกําลังของเรา ทุกคนก็สามารถเปนผูใหได 

ประเภทของทานท่ีควรให ในทางพุทธศาสนา มีอยู ๔ อยางดวยกัน 

       1. อามิสทาน คือ การใหวัตถุสิ่งของ พระพุทธเจาตรัสวา "ขาว(อาหาร) และน้ําเปน

ทรัพยโดยปรมัตถ สิ่งอ่ืนเปนทรัพยโดยบัญญัติ" เพราะเกิดจากการสมมุติของคน ท่ีทําใหเกิดความ

จําเปน เชน เงินทอง เพชรพลอย กินไมไดและไมมีประโยชน 
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       2. อภัยทาน คือ การยกโทษ ดวยการไมพยาบาทจองเวร เปนทานท่ีใหไดยากท่ีสุด 

โดยเฉพาะการใหอภัยศัตรู หรือผูท่ีทํารายตนอยางสาหัส 

3. วิทยาทาน คือ การใหความรูทางโลก 

       4. ธรรมทาน คือ การใหความรูทางธรรม โดยเฉพาะความรูทางพุทธศาสนา ไดชื่อวา ให

ทุกอยาง จะเห็นวามีถึง 3 ใน 4 ประเภทของทาน ท่ีเราสามารถทําได โดยไมจําเปนตองใชเงินทอง แต

ใชจิตใจท่ีดี ไมมีพยาบาทในการทํา นั่นคือ อภัยทาน วิทยาทาน ธรรมทาน จริงๆแลว ทุกประเภทของ

ทานนั้น มีประโยชน และชวยคํ้าจุนชีวิตคน ชวยใหเขามีท่ีพ่ึงอาศัยในชาตินี้ แตธรรมทานนั้นเปนเลิศ

ท่ีสุด เพราะชวยใหเขารูจักพ่ึงตนเองไดตอไป ท้ังชาตินี้และชาติหนาดวย สวนอภัยทานนั้นทําไดยาก

ท่ีสุด 

      ในการทําทานใหเกิดผลบุญสูงสุดนั้น ตัวผูใหตองมีเจตนาท่ีจะให ดวยความบริสุทธิ์ ซ่ึง

เจตนานั้น ตองมีพรอมท้ังสามระยะ นั่นคือ 1.) ระยะกอนการใหทาน 2.) ระยะท่ีกําลังใหทาน 3.) 

ระยะหลังการใหทาน ท้ังสามระยะเวลานี้ จําเปนตองมีจิตใจท่ีบริสุทธิ์ ราเริง และยินดีในทานท่ีใหไป 

โดยคิดวาตัวผูรับเองจะมีความสุขจากทานท่ีตนเองไดสละใหไป 

       ทานจักร 10 ประการ หรือ การบําเพ็ญทาน 10 ประการ ไดแก 

       1. ใหทานดวยทรัพยสินเงินทอง 

       2. ใหทานดวยสายตาท่ีเมตตาปรานี 

       3. ใหทานดวยใบหนาท่ียิ้มแยมแจมใส 

       4. ใหทานดวยวาจาท่ีไพเราะนาฟง 

       5. ใหทานดวยแรงงานชวยเหลือผูอ่ืน 

       6. ใหทานดวยการอนุโมทนายินดีเม่ือผูอ่ืนทําดี 

       7. ใหทานดวยการใหอาสนะ (ท่ีนั่ง) 

       8. ใหทานดวยการใหท่ีพักอันสะดวกสบาย 

       9. ใหทานดวยการใหอภัย 

      10. ใหทานดวยการใหธรรมะ 

 1.2 แรงบันดาลใจในการออกแบบ 

       1.2.1  ดอกคาราลิลลี่ (Calla Lily) 

       Calla Lily ดอกไมท่ีมีฟอรมดอกแบบเรียบงาย แตดูสงางาม มีถ่ินกําเนิดจากทวีป

แอฟริกานี้  เต็มไปดวยเรื่องราวความเปนมาและยังถูกยกยองวาเปนดอกไมสําหรับการเฉลิมฉลองมา

ตั้งแตยุคโรมัน   ดอกคาราลิลลี่เปนดอกไมท่ีมีความงามแบบเรียบงาย ดวยรูปทรงของดอกท่ีมี

เอกลักษณ   ดอกคาราลิลลี่ ถูกยกยองวาเปนดอกไมแหงความสวางไสว และปจจุบัน  ดอกคาราลิลลี่ 

เปนดอกไมท่ีนิยมมากสําหรับงานแตงงาน  ดอกคาราลิลลี่ชวยสรางความรูสึกหรูหรา ส และยังเปน
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สัญลักษณท่ีบงบอกถึงความบริสุทธิ์  ความสงางาม  เพราะวาดอกคาราลิลลี่เปนดอกไมท่ีแยมบาน

อยางชาๆ  และยังมีสีสันใหเลือกใชไดมากมาย  ดอกคาราลิลลี่นั้น เปนดอกไมท่ีสวยงามคงทนและยัง

เหมาะอยางยิ่งท่ีจะใชในงานแตงงานการแสดงความเอ้ืออาทร   

       คาลลา ลิลลี่ เปนพืชท่ีเจริญเติบโตไดดีในสภาพอากาศท่ีมีความชื้นสูง โดยพ้ืนท่ีปลูกมี

ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,250 เมตร ข้ึนไป คาอุณหภูมิท่ีเหมาะสมเฉลี่ยอยูระหวาง 18-24 องศา

เซลเซียส ในการทดลองวิจัยระยะแรกๆ ของสถานีวิจัยดอยปุยนั้น มีการนําหัวพันธุเขามาทดลองปลูก

เพียง 5 หนอ โดยในหนึ่งหนอสามารถแยกตนไดประมาณ 10 ตน จนกระท่ังปจจุบันนี้มีการขยายพันธุ

คาลลา ลิลลี่ กวา 3,000 ตน ชวงแรกท่ีทดลองปลูกนั้นไดนําหัวพันธุคาลลา ลิลลี่ ลงดินปลูกกลางแจง 

แตประสบกับปญหาคือ คาลลา ลิลลี่ ท่ีไดมีลักษณะตนเตี้ย กานดอกสั้นไมยาวตามปกติ จึงแกปญหา

โดยการนําซาแรนมาคลุมพรางแสงบริเวณแปลงปลูกเพ่ือใหมีแสงแดดรําไรสองถึงตน จากวิธีดังกลาว

ทําใหกานของคาลลา ลิลลี่ มีความยาวเพ่ิมข้ึนถึง 90 เซนติเมตร และกานยาวนอยท่ีสุด 25 เซนติเมตร 

นอกจากจะมีกานท่ียาวแลวยังสงผลใหดอกคาลลา ลิลลี่ ท่ีไดมีความสวยงามเปนท่ีตองการของตลาด

ดวย 

 
 

ภาพท่ี 1 ดอกคาราลิลลี่ (Calla lily) ท่ีมา: ดอกคาราลิลล่ี, เขาถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 2560, เขาถึงได

จาก https://www.gardeningknowhow.com/ornamental/bulbs/calla-lily/deadheading-

calla-lily-plants.htm 

       

       1.2.2 ดอกพุทธรักษา                       

       ลักษณะท่ัวไปของดอกพุทธรักษา เปนพรรณไมลมลุก เนื้อออนอวบน้ํา ลําตนมีความสูง

ประมาณ 1-2 เมตร มีลําตนอยูใตดินเรียกวา เหงา มีการเจริญเติบโตโดยแตกหนอเปนกอคลายกับ

กลวย ลักษณะหนอท่ีเจริญเปนตนเหนือพ้ืนดินนั้นมีลักษณะกลมแบนสีเขียวขนาดลําตนโตประมาณ 
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2-4 เซนติเมตร ใบมีขนาดใหญสีเขียวโคนใบและปลายใบรีแหลม ขอบใบเรียบ กลางใบเปนเสนนูน

เห็นไดชัดโคนใบมีกานใบซ้ึงยาวเปนกาบใบหุมลําตนซอนสลับกัน ขนาดใบกวางประมาณ 10-15 

เซนติเมตร ยาวประมาณ 25-35 เซนติเมตร ออกดอกเปนชอตรงสวนยอดของลําตน ชอดอกยาว

ประมาณ 15-20 เซนติเมตร ประกอบดวยดอก 8-10 ดอก และมีกลีบดอกบางนิ่ม ขนาดของดอกและ

สีสันแตกตางกันไปตามชนิดพันธุ วันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกป เปนวันพอแหงชาติ กําหนดข้ึนครั้งแรก 

ในป 2523 และกําหนดให ดอกพุทธรักษาสีเหลือง เปนดอกไมสัญลักษณประจําวันพอ 

       ความเปนมาของดอกพุทธรักษา ดอกพุทธรักษาเปนไมในเขตรอนตามบันทึกถูกพบครั้ง

แรกในหมูเกาะเวสอินดี้ และแถบอเมริกาใต จะพบไดท้ังในท่ีลุมและท่ีดอนในเขตตางๆอยางไรก็ตาม

ไมนี้ถูกนํามาพัฒนา เปนไมประดับและขยายพันธุใหดีข้ึนโดยชาวยุโรปในชวงเวลาหลายปนั้นตนไม ได

มีการปรับตัวใหทนกับทุกสภาพอากาศในประเทศตางๆแมวาสภาพอากาศในเขตท่ี หนาวจัดเปน

อุปสรรคในการปลูกแตถาสามารถเขาใจวงจรการเจริญเติบโตของมันแลวการใชเทคนิคตางๆก็สามารถ

ชนะธรรมชาติไดในท่ีสุด  

       หากยอนหลังไปในอดีตสักรอยป จะพบวาดอกพุทธรักษาเปนไมท่ีไดรับความนิยมเปน

อยางมากและถูกนํามาปลูกอยาง แพรหลายในสวนท้ังขนาดเล็กและใหญ หลังจากนั้นไมนานความ

นิยมก็ลดลงแตก็ฟนกลับมาอีกจนกระท่ังถึงปจจุบัน พุทธรักษาเปนไมดอกระดับนานาชาติโดยหลายๆ

ประเทศยอมรับใหเปนไมหลักในการตกแตงสถานท่ีท่ีสําคัญๆ ลักษณะชอดอกท่ีหลากสีสรางความเรา

ใจใหกับนักจัดสวนยุคใหมท่ีเนนไมท่ี ปลูกงายและสวยงามอยูเสมอ 

       ชื่อไทยของดอกพุทธรักษานั้นไมมีการบันทึกวาตั้งโดยผูใดแตเปนชื่อท่ีไพเราะมี

ความหมาย ดอกพุทธรักษาเปนสัญลักษณตัวแทนวันพอ เปนพันธุไมท่ีมีชื่อเปนมงคลนาม แปลวา 

พระพุทธเจาคอยปกปองคุมครอง เหมาะกับวัฒนธรรมของบานเราท่ีมีศาสนาพุทธเปนศาสนาประจํา

ชาติท่ีชาวพุทธทุกคนควรปกปองและรักษาไว แตชื่อสากลท่ีเรียกวา แคนนาส (Cannas) มาจากศัพท

ของภาษากรีกท่ีเขียนเปนอังกฤษวา (Kanna) ท่ีหมายถึง ตนไมท่ีมีลักษณะคลายตนออ มีการเรียกไม

นี้ในตางประเทศอยางหลากหลาย อาทิเชน แคนนา ลิลี่ (Canna lily) อินเดียนช็อตแพลน (Indian 

short plant) ฯลฯ ในประเทศสเปน ชาวบานนําเมล็ดท่ีกลมแข็งสีดํามาใชทําลูกปด เครื่องดนตรีท่ี

เรียกวา โฮชา (Hosha) ของชาวซีมบาเว ท่ีใชในการเขยานั้นใชเมล็ดพุทธรักษาเปนสวนประกอบ 

ตําแหนงท่ีปลูกและผูปลูก 

       เพ่ือเปนสิริมงคลแกบานและผูอาศัย ควรปลูกตนพุทธรักษาไวทางทิศตะวันตก ผูปลูก

ควรปลูกในวันพุธ เพราะโบราณเชื่อวาการปลูกไมเอาประโยชนท่ัวไปทางดอกใหปลูกในวันพุธ 

       สรรพคุณของดอกพุทธรักษา ในประเทศปาปวนิวกินีกินหัวตนพุทธรักษาเปนอาหาร

หลักเหมือนหัวเผือกหัวมัน ของไทยเราสมัยโบราณนําหัวตมรับประทานบํารุงปอด แกอาเจียนหรือไอ

เปนเลือด บางครั้งนําดอกมาใชหามเลือด รักษาแผลท่ีมีหนอง เมล็ดบดพอกแกปวดศรีษะ สวนพันธุ
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พุทธรักษาปจจุบันยังไมมีการยืนยันในสรรพคุณ จึงขอแนะนําวาอยาพ่ึงไปลองกิน ควรใชทดลองตาม

สรรพคุณแตภายนอกรางกายจะดีกวา 

       ประโยชนในลักษณะไมประดับ ประวัติการปลูกตนพุทธรักษาในประเทศไทยมีมานาน

เกือบ 200 ปมาแลว ปจจุบันพุทธรักษาถูกนํามาปลูกใหมอยางกวางขวาง จําไดวาครั้งแรกท่ีตื่นตาตื่น

ใจเก่ียวกับพุทธรักษาคือเม่ือผานไปเขตบางแค สัก 10 กวาปมาแลวสองขางทางตนพุทธรักษาข้ึนเต็ม

สวยงามขนาดท่ีวาทําใหเขตนี้ได รับรางวัล ระดับเขตจากการปลูกไมประดับประเภทนี้กันทีเดียว 

ตอมาเม่ือข้ึนไปเท่ียวเชียงรายไปถนนสายแมจันสองขางทางตางปลูกพุทธรักษา กันอีก ชมรมแมบาน

แถบนี้เริ่มมีอาชีพใหมจากการขายหนอตนพุทธรักษา ราคาหนอละ 5 บาท 

       พุทธรักษา เปนไมท่ีหาเลี้ยงตัวเองได ไมตองการการดูแลเอาใจใส อยูในท่ีน้ําทวมหรือท่ี

แหงแลงก็ได เพียงแตถาท่ีแหงลักษณะตนจะเล็กและดูเหมือนตนไมสมบูรณ สวยงามเทาตนท่ีอยูใน

พ้ืนท่ีแฉะชื้น พุทธรักษาถา ปลูกแบบดูแลดีๆ คือเม่ือตนออกดอกแลวใหตัดตนท้ิง หนอจะแทงข้ึนตน

ใหมออกดอกใหมไปเรื่อยๆ จะทําใหกอพุทธรักษาดูสวยงามนามอง ถาจะดูตัวอยางการดูแลปลูกตน

พุทธรักษาดีๆ ใหแวะไปดูไดท่ีหนาโรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงตั้งอยูภายใน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน จะพบแนวตนพุทธรักษาปลูกเปนแถวตรงเกาะกลางถนนหนา

โรงเรียน 

       ความเชื่อเก่ียวกับพุทธรักษา คนโบราณเชื่อวา บานใดปลูกตนพุทธรักษาไวประจําบาน

จะชวยคุมครอง ปองกันอันตรายแกบานและผูอาศัยได เพราะพุทธรักษาเปนพรรณไมท่ีคนโบราณเชื่อ

วา มีพระเจาคุมครองรักษาใหมีความสงบสุข คือเปนไมมงคลนั่นเอง 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ดอกพุทธรักษา ท่ีมา: ดอกพุทธรักษา, เขาถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.dmc.tv/pages/scoop/ดอกพุทธรักษา.html 
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 1.2.3 ดอกดาหลา 

       ดอกดาหลา ลักษณะท่ัวไปเก่ียวกับดาหลา ดาหลาเปนไมดอกท่ีมีการปลูกมาเปนระยะ

เวลานานแลว ทางภาคใตของไทย ซ่ึงเดิมไดมีการนําหนอออนและดอกมาใชเปนผักประกอบอาหาร

บางประเภท ปจจุบันไดมีการนํามาปลูกเปนไมตัดดอกมากข้ึน เนื่องจากดาหลา เปนไมดอกท่ีใหดอก

ดกในฤดูรอนขณะท่ีไมดอกชนิดอ่ืนๆ ไมคอยจะมีดอกประกอบกับดอกมีขนาดใหญ สีสดใส รูปทรง

แปลกตาทําใหเปนท่ีสนใจของผูพบเห็นและเปนท่ีตองการของตลาด เกษตรบานอะลาง ดังจะเห็นได

จากความตองการซ้ือขายดอกท่ีตลาดปากคลอง มีปริมาณถึง 200-500 ดอกตอสัปดาห มีมูลคา3,000 

- 7,500 บาท นอกจากนี้ยังสามารถสงออกตนพันธุไดบางแหลงผลผลิตท่ีสํ าคัญ ไดแก อ.บานแพว จ.

สมุทรสาคร อ.บางกรวยจ. นนทบุรี อ.ดานมะขามเตี้ย จ. กาญจนบุรี อ. เมือง จ.กระบี่ 

       ลักษณะทางพฤษศาสตร ลําตน : ดาหลาเปนพืชท่ีมีลักษณะคลายขา มีลําตนใตดิน

เรียกวาเหงา (rhizome) เหงานี้จะเปนบริเวณท่ีเกิดของหนอดอกและหนอตน ดาหลา 1 ตน สามารถ

ใหหนอใหมไดประมาณ 7 หนอ ในเวลา 1 ป สวนลําตนเหนือดินเปนกาบใบท่ีโอบซอนกันแนน 

เชนเดียวกับพวกกลวย สวนนี้คือลําตนเทียม (pseudo stem) ลําตนเหนือดินสูง 2-3 เมตร มีสีเขียว

เขม  เกษตรบานอะลาง  

       ใบ : มีรูปรางยาวรี กลางใบกวางแลวคอยๆเรียวไปหาปลายใบและฐานใบ ใบไมมีกานใบ

ผิวเกลี้ยง ท้ังดานบนและดานลาง ใบยาว30-80 เซ็นติเมตร กวาง 10-15 เซนติเมตร ปลายใบแหลม

ฐานใบเรียวลาดเขาหากานใบ เสนกลางใบปรากฏชัดทางดานลางของใบ 

       ดอก : ดอกดาหลา เปนดอกชอมีลักษณะดอกแบบ (head) ประกอบดวย กลีบประดับ 

(Bracts) มี 2 ขนาด สวนโคนประกอบดวย กลีบประดับขนาดใหญ มีความกวางกลีบ 2-3 ซ.ม.จะมีสี

แดงขลิบขาวเรียงซอนกันอยูและจะบานออก ประมาณ 25-30 กลีบ และมีกลีบประดับขนาดเล็กอยู

สวนบนของชอดอกความกวางกลีบประมาณ 1 ซ.ม. ซ่ึงมีสีเดียวกับกลีบประดับขนาดใหญ กลีบ

ประดับเล็กนี้จะหุบเขาเรียงเปนระดับมีประมาณ 300-330 กลีบ ภายในกลีบ ประดับขนาดใหญท่ีบาน

ออกจะมีดอกจะมีขนาดเล็กกลีบดอกสีแดง ซ่ึงเปนดอกสมบูรณเพศอยูจํ านวนมาก ดอกบานเต็มท่ีจะ

มีขนาดความกวางดอกประมาณ 14-16 เซนติเมตรความยาวชอ 10-15 เซนติเมตรมีกานชอดอกยาว 

30-150 เซนติเมตร ลักษณะกานชอดอกแข็งตรงดอก จะออกตลอดปแตจะใหดอกดกท่ีสุดในชวงฤดู

รอน คือ เดือนมีนาคม - พฤษภาคม ดอกจะพัฒนามาจากหนอดอกท่ีแทงออกมาจากเหงาใตดิน

ลักษณะของหนอจะมีสีชมพูท่ีปลายหนอ 

        พันธุ : ปจจุบันพันธุดาหลาท่ีปลูกตัดดอกมีอยู 2 พันธุดวยกันคือ พันธุสีชมพู และพันธุ

สีแดง 
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       สรุป กลุมดอกไมในชุดแรก ถูกคัดเลือกจากรูปทรงของดอกไมท่ีมีลักษณะกานยาว สูง

โปรง มีรูปทรงท่ีตอบสนองความรูสึกท่ีตองการแสดงออกผานผลงานไดเปนอยางดี โดยผูวิจัยตองการ

แสดงออกถึงความปติความสุขท่ีพุงสูงชลูดข้ึนไปเสมือนตัวกานดอกท่ีสูงชลูดและพรอม 

ท่ีจะแผและเบงบานออกเหมือนตัวกลีบของดอกไม 

 

 
 

ภาพท่ี 3 ดอกดาหลา ท่ีมา: ดอกดาหลา, เขาถึงเม่ือ 8 พฤษภาคม 2560, เขาถึงไดจาก 

http://alangcity.blogspot.com/2014/01/blog-post_25.html 

        

       1.2.4 ดอกเอ้ืองหมายนา 

        “เอ้ืองหมายนา” มีท่ีมาจากประเพณีการสูขวัญควาย เนื่องจากชาวนาไดดุดา ทุบตี

ควายระหวางการไถพรวนในฤดูการทํางาน เม่ือตนกลาโตเต็มท่ีสามารถถอนกลาไปดํานาแลวนั้นเปน

อันสิ้นสุดสําหรับการใชแรงงานของควาย จากนั้นชาวนาก็จะขอขมาลาโทษจากควาย หรือท่ีเรียกวา 

“สูขวัญควาย” ซ่ึงในพิธีจะมีการนําตนเอ้ืองหมายนา ไปปกไว 4 ทิศของบริเวณพ้ืนท่ีนาของตนเองท่ี

เปนเจาของ เอ้ืองหมายนาท่ีปกไวนี้มีประโยชนคือ ปองกันวัชพืชของตนขาว เชน เพลี้ย บั่ว ท่ีจะมา

ทําลายตนขาว เม่ือปองกันวัชพืชเหลานี้ไดตนขาวจะออกรวงดี จึงเปนท่ีมาของชื่อ “เอ้ืองหมายนา” 

       ลักษณะท่ัวไป 

       ลําตน : มีเสนผานศูนยกลางระหวาง 9.1–15.1 มิลลิเมตร สูง 1.5–2 เมตร อวบ    

       น้ํา กาบใบปด โอบรอบลําตน มีสีแดงหรือสีน้ําตาลแดง 

       ใบ : ของเอ้ืองหมายนาเปนใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ รูปรางก่ึงรูปขอบขนานก่ึงรูปหอก 

(oblong – lanceolate) ปลายใบเรียวแหลม ใบกวาง 6–8 เซนติเมตร ยาว 20.5–29.6 เซนติเมตร 

ใตใบมีขนละเอียดสีขาวคลายกํามะหยี่ โคนใบแผเปนกาบสีเขียวหรือสีน้ําตาลแดงหุมลําตน 

http://alangcity.blogspot.com/2014/01/blog-post_25.html


17 
 

ดอกของเอ้ืองหมายนาออกเปนชอท่ีปลายยอด ชอดอกต้ังตรง ดอกตูมจะมีกาบสีแดงคล้ําหุมอยู ดอก

ติดกันแนน ดอกยอยเปนรูปกรวยสีขาวมี 3 กลีบ กลีบหนึ่งมีขนาดโตและกวางเปนจะงอย ดอยเอ้ือง

หมายนาจะทยอยบานครั้งละ 1–2 ดอก ในชวงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน 

       ฝกและผล : เม่ือสุกจะเปนรูปไขมีสีแดงสด เมล็ดมีสีดํา ผลแหงแตกได 

       ขยายพันธุ : การแบงกอ หรือเพาะเมล็ด 

       ในประเทศมาเลเซีย อินเดีย และฟลิปปนสใชหนอออนใสแกง เปนผัก นิยมตัดประดับ

แจกันท้ังตนท่ีมีชอดอก เนื่องจากมีความสวยงามท้ังตนและกาบประดับ นอกจากนี้ยังปลูกเปนไม

ประดับไดอีกดวย เอาสวนของดอก ใบและเหงามาบดใหละเอียดผสมน้ําแลวนําไปลาดเทลงแปลงนาท่ี

มีการระบาดของหอยเชอรี่จะไดผลดี เนื่องจากเอ้ืองหมายนามีสาร แทนนิน (tannin) ทําใหหอยตาย

ได ไขก็จะฝอ 

 
 

ภาพท่ี 4 ดอกเอ้ืองหมายนา ท่ีมา: ดอกเอ้ืองหมายนา, เขาถึงเม่ือ 4 มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก 

https://medthai.com/เอ้ืองหมายนา/ 

        

       1.2.5  เฟรน 

       เฟรน เปนหนึ่งในกลุมของพืชท่ีมีราว ๆ 20,000 สปชีส ท่ีถูกจําแนกในไฟลัม 

Pteridophyta หรือ Filicophyta พืชกลุมนี้ยังเปน Polypodiophyta หรือ Polypodiopsida ดวย 

เม่ือถือตามสวนยอยของพืชมีทอลําเลียง คําวา "เทอริโดไฟต" (pteridophyte) ใชเพ่ือบรรยายถึงพืชมี

ทอลําเลียงท่ีไมมีเมล็ดท้ังหมด ทําใหมันหมายถึง "เฟรนและพืชใกลเคียงเฟรน" ซ่ึงสามารถสรางความ

สับสนเม่ือสมาชิกของเฟรนในสวน Pteridophyta บางครั้งอางเปนเทอริโดไฟตไดดวยเหมือนกัน 

       เฟรนชนิดตางๆมีถ่ินอาศัยท่ีหลากหลายต้ังแตภูเขาสูงท่ีหางไกล, บนหินในทะเลทรายท่ี

แหงแลง, ในน้ํา หรือ ในทองทุง บอยครั้งท่ีเฟรนประสบความสําเร็จในถ่ินอาศัยท่ีพืชดอกไมสามารถ

อยูได มีถ่ินอาศัยอยูสี่รูปแบบเฉพาะท่ีสามารถพบเฟรนได: ชุมชื้น,พ้ืนท่ีเปดโลง, หรือมีรมเงาบาง; รอย
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แตกบนหิน; พ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีสภาพเปนกรด เชน บึง และ หนองน้ํา; และ บนตนไมเขตรอนชื้นท่ีเฟรน

บางชนิดอิงอาศัยอยู 

       วัฎจักรชีวิตของเฟรน เฟรนท่ีพบเห็นท่ัวไปเปนสปอโรไฟต (sporophyte) มีโครงสราง

ประกอบดวยราก ตน และใบ สปอโรไฟตสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศโดยการสรางสปอรภายในอับสปอร 

โดยท่ัวไปอับสปอรของเฟรนจะเกิดรวมกันเปนกลุมทางดานลางของแผนใบ เม่ืออับสปอรแตก สปอร

จะปลิวตามลมไปตกตามท่ีตางๆ เชน ในน้ํา บนดิน บนกอนหินหรือบนเปลือกไม ในสภาพแวดลอมท่ี

เหมาะสมสปอรจะงอกเปนแกมีโทไฟต (gametophyte) ซ่ึงอาจจะเปนแผนบางๆ สีเขียวคลายรูป

หัวใจ หรือมีลักษณะเปนเสน แกมีโทไฟตเปนชวงชีวิตของเฟรนท่ีจะมีการสืบพันธุแบบอาศัยเพศ โดย

การสรางไข (egg) และสเปรม (sperm) ภายในอวัยวะสรางไขและสเปรมตามลําดับ สเปรมจะ

เคลื่อนท่ีเขาไปภายในอวัยวะสรางไข และเกิดการปฏิสนธิ (fertilization) เปนไซโกท (zygote) ไซ

โกทจะเจริญเปนเอ็มบริโอ (embryo) และสปอโรไฟต หรือตนเฟรนท่ีพบเห็นกันท่ัวไป ตามลําดับ 

       เฟรนเปนพืชท่ีมีการเจริญเติบโตชา จึงมีความตองการสารอาหารในปริมาณต่ํา ทําให

เฟรนสามารถเจริญไดบนดินเลว บนหิน ตามรองหินหรือเปนพืชอิงอาศัยบนไมพุมหรือไมตน เฟรนท่ี

เปนพืชอิงอาศัยหลายชนิดสามารถเจริญบนหิน หรือตามรองหินไดดวย และยังมีเฟรนเลื้อยท่ีเริ่มตน

การเจริญจากพ้ืนดิน และใชลําตนหรือใบเลื้อยพันไมพุมหรือไมยืนตน เฟรนบางชนิดจัดเปนเฟรนน้ํา มี

ท้ังพวกท่ีลอยน้ํา จมอยูใตน้ํา หรือมีท้ังสวนท่ีอยูใตน้ําและอยูเหนือน้ํา บางชนิดเจริญไดเฉพาะในน้ําจืด 

บางชนิดเจริญไดท้ังในน้ําจืดและน้ํากรอย 

       ในสภาพธรรมชาติ เฟรนจะข้ึนอยูรวมกับพืชชนิดอ่ืนๆ เชน มอสส ลิเวอรเวิรต ไลเคน 

พืชกลุมใกลเคียงกับเฟรน เชน สามรอยยอด ชองนางคลี่ ตีนตุกแก หญาถอดปลอง และไมดอก เชน 

กลวยไม วานไกแดง นมตําเรีย เฟรนบางชนิดจะอยูรวมกับมดแบบท่ีไดประโยชนรวมกัน โดยเฟรนจะ

มีลําตนเปนโพรงใหมดอาศัย และมดจะกินอับสปอรของเฟรนเปนอาหาร 

       นอกจากนี้มดจะสะสมอาหารภายในโพรงของลําตน ซ่ึงเฟรนสามารถใชเปนสารอาหาร

ไดเชนเดียวกัน ตัวอยางเฟรนท่ีชอบอยูรวมกับมด เชน ตานมังกร เฟรนชายผาสีดาเขากวาง มีใบ

ประกบตนเรียงซอนกัน และมีชองวางระหวางใบเปนท่ีอยูอาศัยของมด และยังมีเฟรนชนิดอ่ืนๆ อีกท่ี

ชอบอยูรวมกับมด เชน ผักปกไก ขาไก ลิ้นกุรัม สะโมง เปนตน และเนื่องจากประเทศไทยตั้งอยูในเขต

รอนชื้นจึงมีเฟรนข้ึนตามธรรมชาติมากกวา 400 ชนิด ซ่ึงก็สามารถพบไดท่ัวไป ท้ังตามพ้ืนดิน โขดหิน 

ตนไม ภูเขาสูง หรือแมแตตามแมน้ําลําธาร ท้ังนี้ท้ังมอสสและเฟรนตางถือเปนเสนหท่ีสรางสีสันใหกับ

ปาหนาฝนไดเปนอยางดี อีกท้ังกอมอสสและเฟรนก็ไดกลายเปนเครื่องอุมน้ําชั้นยอดใหแกปา และ

เหมาะสําหรับเมล็ดพันธุไมไดฝากชีวิตเพ่ือเปนท่ีเติบโตข้ึนในระยะแรกเริ่ม 
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ภาพท่ี 5 ตนเฟรน ท่ีมา: เฟรน, เขาถึงเม่ือ 4 มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก 

http://www.educationquizzes.com/us/specialist/gardening/ferns-and-grasses---ferns/ 

 

 
 

ภาพท่ี 6 ยอดเฟรน ท่ีมา: ยอดเฟรน, เขาถึงเม่ือ 4 มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก 

http://azu.facilisimo.com/ima/i/2/c/32/am_79225_6846104_141915.jpg 

 

      สรุปพืชและกลุมดอกไมในชุดท่ีสอง เปนกลุมพืชและดอกท่ีอยูเจริญเติบโตและอาศัยอยู

ในบริเวณพ้ืนท่ีชื้น ซ่ึงพ้ืนท่ีในสวนติดตั้งผลงานในชุดนี้เปนพ้ืนท่ีชื้นและปลูกตนไมในกลุมเฟรนเปน

สวนใหญ จึงเลือกยอดออนของเฟรนและดอกเอ้ืองหมายนา มาใชในการออกแบบรูปทรงเพ่ือเชื่อม

ของรูปทรงของผลงานในเขากับบริบทในพ้ืนท่ี 

 

       1.2.6 ดอกบัว  

       ดอกบัว เปนพืชน้ําลมลุก ลักษณะลําตนมีท้ังท่ีเปนเหงา ไหล หรือหัว ใบเปนใบเดี่ยว

เจริญข้ึนจากลําตน โดยมีกานใบสงข้ึนมาเจริญท่ีใตน้ํา ผิวน้ําหรือเหนือน้ํา รูปรางของใบสวนใหญกลม

มีหลายแบบ บางชนิดมีกานใบบัวและผิวบัวยังมีลักษณะเปนมันวาวอีกดวยบัวเปนราชินีแหงไมน้ํา 
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จัดเปนพันธุไมน้ําท่ีถือเปนสัญญลักษณของคุณงามความดี บัวหลวงชอบข้ึนในน้ําจืดออกดอกตลอดป 

ชอบน้ําสะอาด อยูในน้ําลึกพอสมควร ถ่ินกําเนิดของบัวอยูในเอเซียตะวันออกเฉียงใต จะเริ่มบาน

ตั้งแตตอนเชา กานดอกยาวมีหนามเหมือนกานใบ ชูดอกเหนือน้ํา และชูสูงกวาใบเล็กนอย กลีบเลี้ยง 

4-5 กลีบ สีขาวอมเขียวหรือสีเทาชมพู รวงงาย กลีบดอกจํานวนมากเรียงซอนหลายชั้น เกสรตัวผูมี

จํานวนหลายสี 

  

      ในสัญลักษณ และความเชื่อ 

        บัวมีมาตั้งแต สมัยพุทธกาล ซ่ึงมีตํานานกลาววา หมอชีวกโกมารภัจจ ไดปรุงยาจาก

ดอกบัว ถวายแด องคสมเด็จพระพุทธเจา แกอาการออนเพลีย ถือวาดอกบัวเปน ดอกไมประจํา

ศาสนาพุทธ ตามพุทธประวัติพบวา บัวมีสวนเก่ียวของตั้งแต เม่ือพระพุทธเจาประสูติ  ตรัสรู และปรินิ

พาน  เม่ือครั้งท่ีพระพุทธเจาเม่ือ ไดทรงตรัสรูแลว แตเนื่องจากพระธรรมท่ีพระองคทรงบรรลุนั้นมี

ความละเอียดออน สุขุมคัมภีรภาพ  ยากตอบุคคลจะรู เขาใจและปฏิบัติได ทรงพิจารณาอยางลึกซ้ึง 

แลวทรงเห็นวาบุคคลในโลกนี้มีหลายจําพวก บางพวกสอนได บางพวกสอนไมได เปรียบเสมือนบัวสี่

เหลา  คนไทยสวนใหญมักจะใชดอกบัว ในการบูชาพระอยูเสมอ แตบัวท่ีเรานิยมปลูกไวภายในบาน 

เพ่ือความเปนสิริมงคล คือ บัวหลวง บัวผัน บัวฝรั่ง บัวสาย และบัวกระดงความเชื่อในทางพุทธศาสนา 

ตั้งแตสมัยโบราณวา ดอกบัวก็เหมือนกับคนเรานี้เอง ดอกบัวท่ีชูดอกพนจากผิวน้ําข้ึนมารับแสงสวาง

ไดนั้น ก็เหมือนกับ ผูท่ีหลุดพนจากความทุกขท้ังปวง กลายเปนผูรู ผูต่ืน ผูเบิกบานดวยธรรม ซ่ึงถือ

เปนความหมายอันลึกซ้ึง และเปนมงคลยิ่งนักคนโบราณจึงมึความเชื่อวา ครอบครัวใดท่ีปลูกบัวเอาไว

ประจําบาน ก็จะชวยใหคนครอบครัวนั้น มีจิตใจท่ีบริสุทธิ์ สะอาด และเบิกบานแจมใส เชนเดียวกับ

ดอกบัว และยังเชื่ออีกวา สายใยของบัวท่ียืดยาวนั้น คือสายสัมพันธของครอบครัว จะทําใหทุกคนมี

ความหวงใยรักใคร และผูกพันตอกันอยางแนบแนน ครอบครัวนั้น ก็จะมีแตความสุข เพราะความรัก

ใครปรองดองของ  

       ชนิดบัวท่ีพบและนิยมปลูกในประเทศไทย มาจาก 3 สกุล คือ 

             1. บัวหลวง   (lotus) เปนบัวในสกุล Nelumbo มีชื่อเรียกกันท่ัวไปวา ปทุมชาติ 

หรือบัวหลวง 

             2. บัวผัน, บัวสาย   (waterlily) เปนบัวในสกุล Nymphaea มีลําตนใตดินเปนหัว 

หรือเหงา ใบและดอกเกิดจากตาหรือหนอท่ีเจริญข้ึนมาท่ีผิวน้ําดวยกานสงใบและยอด 

             3. บัววิกตอเรีย   (Victoria) เปนบัวในสกุล Victoria มีชื่อเรียกกันท่ัวไปวา บัว

กระดง จัดเปนบัวท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด 
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       ดอกบัวกับจังหวัดอุบลราชธานี 

       ดอกบัวเปนดอกไมประจํา จ. อุบลราชธานีและมีความเก่ียวโยงกับชื่อบานนามเมืองดวย 

ป  พ.ศ. 2311 เกิดความขัดแยงในราชสํานักเวียงจันทน ระหวางพระวอ พระตา กับเจาสิริบุญสารผู

ครองนครเวียงจันทน  พระวอและพระตาจึงชักชวนชาวบานบางสวนมาตั้งบานเมืองใหมท่ีบริเวณ

หนองบัว ลุมภู (ปจจุบันคือ จ. หนองบัวลําภู) และต้ังชื่อเมืองวา "นครเข่ือนขันฑ กาบแกวบัวบาน" 

แตเจาสิริบุญสารยังตามมารุกรานอยูเสมอ จึงยายมาตั้ง เมืองใหมอีกคราท่ีดอนมดแดง ริมแมน้ํามูน 
เพ่ือพ่ึงอํานาจของผูครองนครจําปาสัก กอนจะเขามาสวามิภักดิ์ สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช 

 กระท่ังชวงตนกรุงรัตนโกสินทร ทาวคําผง โอรสของพระตาไดยายเมืองมาตั้งในบริเวณท่ี

เรียกวา ดงอูผึ้ง ฝงซายของ แมน้ํามูน ซ่ึงก็คือท่ีตั้ง จ. อุบลราชธานีในปจจุบัน  พระบาทสมเด็จพระ

พุทธยอดฟาจุฬา โลกพระราชทานนามเมืองวา "อุบลราชธานีศรีวนาลัย" และโปรดเกลาฯ ใหทาวคํา

ผงครองเมือง โดยมีบรรดาศักด์ิเปนพระประทุมวรราช สุริยวงศ  นามเมืองและนามเจาเมืองลวนมี

ความหมายถึงดอกบัว 

โดยชนิดของดอกบัวท่ีเลือกมาใชในการออกแบบรูปทรงคือ ดอกบัวหลวง ซ่ึงเปนดอกบัวท่ีปรากฏอยู

บนตราสัญลักษณของจังหวัดอุบลราชธานี  
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       ดอกบัวหลวง 

       ดอกไมประจําจังหวัด ปทุมธานี, พิจิตร, สุโขทัย, หนองบัวลําภู, อุบลราชธานี  

       ชื่ออ่ืน บุณฑริก, สัตตบงกช  
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       ลักษณะท่ัวไป เปนพรรณไมน้ําประเภทพืชลมลุก มีลําตนและหัวอยูในดินใตน้ํา การ

เจริญชูกานใบและดอกข้ึนมาบนผิวน้ํา ใบมีลักษณะกลมกวางใหญ ผิวใบเรียบ สีเขียวขอบน้ําตาล 

ดอกเปนกลีบซอนกันหลายชั้น มีสีขาว ชมพู เหลือง ลักษณะ สีสัน ขนาดของใบและดอกข้ึนอยูกับ

ชนิดของพันธุ   

       การขยายพันธุ โดยการเพาะเมล็ด แยกกอจากหัวหรือเหงา  

สภาพท่ีเหมาะสม ดินเหนียว ดินนา ดินผสมอินทรีย ตองการน้ํามากเพราะเปนพืชเจริญในน้ํา 

แสงแดดออน จนถึง แดดจัด  

ถ่ินกําเนิด แถบทวีปเอเซีย เชน ประเทศจีน อินเดีย และไทย 

        ในป ๒๔๙๔ นักพฤกษศาสตรชาวญี่ปุน ไดคนพบซากเรือแคนูยุคหินใหม (NEOLITHIC) 

ลําหนึ่งใกลๆ กับกรุงโตเกียว ในเรือลํานั้นมีซากของใบไมทับถมอยู เม่ือขุดคุยลงไป ไดพบเมล็ดของบัว

หลวง ๓ เมล็ด ฝงไวอยางดี และยังมีความสมบูรณมาก สรางความฉงนใหนักพฤกษศาสตรในอายุของ

เมล็ดบัวเปนอยางยิ่ง เม่ือนําไปทดสอบ ปรากฏวามีอายุมากกวา ๒,๐๐๐ ป เม่ือความสมบูรณของ

เมล็ดมีอยูมาก พอนํามาทดลองเจาะดู เพียง ๔ วัน ความมหัศจรรยพลันปรากฏข้ึน เมล็ดท้ังสามแตก

งอกข้ึนเปนตน จากนั้นกลาออนไดรับความทะนุถนอมอยางดี ๑๔ เดีอนฝานไป ดอกบัวหลวงจากตนท่ี

งอกมาจากเมล็ดอันเกาแกไดเบงบานสวยงามตระการตา ไมผิดแผกจากดอกบัวหลวงท่ีข้ึนในปจจุบัน  

       บัวหลวงเปนพืชน้ําท่ีมีความสําคัญยิ่ง โดยถือวาเปนราชินีแหงพ้ืนน้ําท่ีมีความงามและ

ประโยชนนานัปการ นอกจากความสําคัูทางพฤกษชาติแลว บัวหลวงยังมีความสําคัญยิ่งใน

พระพุทธศาสนา ท้ังสัญลักษณและอามิสบูชา  

       ในทางพฤกษศาสตร บัวหลวงอยูในวงศ NYMPHAE- ACEAE มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา 

NELUMBO NUCI- FERA GAERIN หรือมีชื่อเรียกวา SACRED LOTUS มีอยูหลายพันธุดวยกัน ตั้งแต

ดอกท่ีมีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ มีกลีบซอนกันเล็กนอย หรีอมีเกสรตัวผูท่ีมีรูปรางดั่งกลีบซอนกัน

นับรอย  

       บัวหลวงมีถ่ินกําเนิดในแถบรอนและอบอุน พบไดตามแหลงน้ําท่ัวโลก โดยท่ัวไปแลว

ดอกบัวหลวงจะมีสีขาวหรือชมพู อาจจะอมสม หรืออมมวงบาง  

       กลาวกันวาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีบัวหลวงพันธุหนึ่ง ออกดอกสีขาว แตไมมี

หลักฐานยีนยันแนนอน บัวหลวงสีขาวมีชื่อเรียกวา บุณฑริก สวนสีชมพูมีนามวาปทุมปทมา  

หรีอโกกระณต สวนพันธุท่ีมีกลีบพรอมท้ังมีเกสรดัวผูบางสวน ลักษณะคลายกลีบนับรอยสีชมพุอมมวง

เรียกวา สัตตบงกช หรือบัวฉัตรชมพู สวนสีขาวเรียกวา สัตตบุษย หรีอบัวฉัตรขาว นอกจากความ

งดงามท่ีตรึงตาแลัวบัวหลวงยังมีกลิ่นหอมละมุน  

       มนุษยไดรูจักคุณคาอันมีประโยชนและสรรพคุณดานยาสมุนไพรของบัวหลวงมาชานาน

แลว ในการประกอบอาหาร สวนของใบนําเปนภาชนะ และสรางกลิ่นหอมหวลใหกับอาทาร เชน ขาว
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หอใบบัว ใบออนรับประทาน เชนผักชนิดหนึ่งกับเครื่องจิ้ม เมล็ดจากฝกบัวท้ังสดและแหง นํามา

ประกอบอาหารท้ังคาวและหวาน สวนรากเทงานํามาตมเปนเครื่องดื่ม  

       สรรพคุณดานสมุนไพร เมล็ดบัวบํารุงรักษาประสาทและไต หรือแมอาการทองรวงหรือ

บิดเรื้อรัง ดีบัวหรือตนออนท่ีอยูในเมล็ดมีสีเขียวเขม ใชเปนสวนผสมของยาแผนโบราณ พบวาตัวยามี

ฤทธิ์ในการขยายหลอดเลือดท่ีไปเลี้ยงกลามเนื้อทัวใจ เกสรตัวผูเม่ือตากแหงใชเปนสวนผสมของยา

ไทย-จีนหลายชนิด เชน ยาลม ยาหอม หรือแมแตยานัตถุ นอกจากนี้ยังนํามาตมน้ําดี่ม กานใบและ

กานดอกนํามาทํายาเเกทองรวง สวนของรากหรือเหงานํามาตมน้ําใชแกรอนในกระหายน้ํา พรอมท้ังมี

สรรพคุณหามเลีอด จึงเห็นไดวาประโยชนทางสมุนไพรของบัวหลวงมีอยูมาก  

       นอกจากเปนสมุนไพรแลวบัวหลวงยังใชประโยชนในทางอ่ีน เชน กลีบแหงใชมวนบุหรี่

ในอดีต เรียกวา บุหรี่กลีบบัว ใบแกนํามาตากแหงใชเปนสวนผสมของยากันยุง เปลือกบัวนํามาเปน

วัสดุในการปลูกเห็ดชนิดหนึ่งเรียกวา เห็ดบัว   

        ในทางแหงพระพุทธศาสนา ดอกบัวหลวงมีความสําคัญเก่ียวของอยูหลายประการกวา 

๒,๐๐๐ ปมาแลว พระพุทธเจาทรงเปรียบเทียบปญญาขาแหงบุคคลท่ีสามารถรูและเขาใจธรรมะ เพ่ือ

ความหลุดพน ๔ จําพวกดวยกัน ดอกบัว ๔ เหลานี้ เปรียบไดกับดอกบัวท่ีตั้งพนน้ํา รอสัมผัส

แสงอาทิตยก็จะบานในวันนี้ คือผูรูเขาใจธรรมะไดฉับพลันตั้งแตทานยกหัวขอข้ึนแสดง ดอกบัว

ประเภทท่ี ๒ ดั่งดอกบัวท่ีตั้งอยูเสมอน้ํา จักบานในวันรุงข้ึน เฉกผูรูเขาใจตอเม่ือทานไดขยายความ

แหงธรรมะนั้น ประเภทตอมาคือดอกบัวท่ียังอยูในน้ํายังไมโผลพนน้ํา จักบานในวันดอ ๆ ไป คือผูท่ี

พอจะแนะนําตอไปไดเพ่ือเขาใจในธรรมะ ประเภทสุดทายคีอ ดอกบัวท่ีจมอยูในน้ํา กลายเปน

ภักษาหารแหงปลาและเตาคือผูท่ีไดแคตัวบทหรีอถอยคําเทานั้น ไมอาจจะเขาใจความหมายรูใน

ธรรมะได  

       ดอกบัวหลวง สําหรับชาวพุทธถือวามีความสําคัญท่ีเปนอามิสบูชา เก่ียวของโดยตรง

สําหรับการบูชาพระรัตนตรัย อันไดแกพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ บัวหลวงจึงมีความ

สาคัญในแงของพืชพันธุธัญญาหาร และความรูสึกทางจิตใจของมนุษยมาชานาน 
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 1.3 หลักองคประกอบศิลป 

       1.3.1  องคประกอบศิลป ( Composition ) คือ การนําสิ่งตางๆ มาประยุกต ดัดแปลง 

สรางสรรค จัดรวมเขาดวยกัน ตามสัดสวนรูปราง รูปทรงตรงตามคุณสมบัติของสิ่งนั้นๆ เพ่ือใหเกิดผล

งานท่ีมี ความเหมาะสมสวนจะเกิดความงดงาม นาสนใจหรือไมนั้น ยอมข้ึนอยูกับการนําเสนอ

ภาพรวมของงาน วามีการสื่อถึงเรื่องราว วัตถุประสงค ในงานการออกแบบของเราโดยคํานึงถึงปจจัย

ท่ีใชในการออกแบบ ดังนี้ 

             1. สัดสวนของภาพ (Proportion) 

             2. ความสมดุลของภาพ (Balance) 

             3. จังหวะลีลาของภาพ (Rhythm) 

             4. การเนนหรือจุดเดนของภาพ (Emphasis) 

             5. เอกภาพ (Unity) 

             6. ความขัดแยง (Contrast) 

             7. ความกลมกลืน (Harmony) 

                สิ่งตางๆ ท่ีเราควรนํามาใชประกอบเขาดวยกัน คือ จุด, เสน, รูปราง– รูปทรง, สี, 

ลักษณะผิว สวนประกอบตางๆ ของศิลปะนํามาจัดประสานสัมพันธกัน ใหเกิดคุณคา ทางความงาม 

เราเรียกวา องคประกอบศิลป (Composition) 

       1.3.2  รูปแบบการจัดองคประกอบทางศิลปะ 

       การจัดองคประกอบ เปนหลักท่ีสําคัญสําหรับผูสรางสรรค และผูศึกษางานศิลปะ 

เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆ ก็ตาม ลวนมีจุดเดนท่ีเนนเปนหลักใหญๆ อยูในตัวดัวยกัน 2 ประการ คือ 
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       ทางดานรูปทรง เกิดจากการนําเอา องคประกอบตางๆ ของศิลปะ ไดแก เสน, สี, แสง

และเงา รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว ฯลฯ มาจัดเขาดวยกัน เ พ่ือใหเ กิดความงามทางศิลป (Art 

Composition) 

       ทางดานเรื่องราว หรือสาระของผลงานท่ีศิลปนผูสรางสรรคตองการท่ีจะแสดงออก ให

ผูชมไดสัมผัส รับรู โดยอาศัยรูปลักษณะท่ีเกิดจากการจัดองคประกอบศิลปนั่นเองหรืออาจกลาวไดวา 

ศิลปนจะนําเสนอเนื้อหาเรื่องราว ผานรูปลักษณะท่ีเกิดจากรวมองคประกอบทางศิลปะเขาดวยกัน ถา

องคประกอบท่ีจัดข้ึนไมสัมพันธกับเนื้อหาเรื่องราวท่ีนําเสนอ งานศิลปะนั้นๆ ก็จะขาดความงามของ

เรื่องราวท่ีจะเสนอถึงเรื่องท่ีตองการใหผูอ่ืนรับรูไดตรงกับหัวขอเรื่องหรือชื่อภาพนั้นไป ดังนั้น การจัด

องคประกอบศิลป จึงใหความสําคัญในการคิด ประยุกต ดัดแปลง เพ่ือสรางสรรคงานศิลปะใหเกิด

ความสวยงาม ดึงดูดผูชม หรือหนาสนใจในงานนั้นๆ เพราะจะทําให 

       1.3.3  ความสําคัญขององคประกอบศิลป 

       องคประกอบศิลป เปนเรื่องท่ีผูเรียนศิลปะทุกคนตองเรียนรูเปนพ้ืนฐาน เพ่ือท่ีจะ

นําไปใชไดใหเกิดประสิทธิภาพในการออกแบบโครงสรางหรือรูปรางของภาพ แลวนําไปประยุกตใชใน

งานออกแบบตางๆ ได เชน การจัดวางสิ่งของเพ่ือตกแตงบาน, การจัดสํานักงาน,การจัดโตะอาหาร, 

จัดสวน, การออกแบบปกรายงาน, ตัวอักษร, และการจัดบอรดกิจกรรมตางๆ สามารถนําไปใชกับการ

ออกแบบอ่ืนๆ ไดเปนอยางดีซ่ึงเหลานี้ เราตองอาศัยหลักองคประกอบศิลปท้ังสิ้น 

       1.3.4  สวนประกอบขององคประกอบศิลปท่ีสําคัญ 

       ซ่ึงจะเปนสวนท่ีเรานํามาเพ่ือสรางสรรคผลงานทุกรูปแบบไดดี ใหนาสนใจ และมีความ

สวยงาม ดังนี้ 

             1. จุด ( Point, Dot ) คือ สวนประกอบท่ีเล็กท่ีสุด เปนสวนเริ่มตนไปสูสวนอ่ืนๆ 

เชน การนําจุดมาเรียงตอกันตามตําแหนงท่ีเหมาะสม และซํ้าๆ กัน จะทําใหเรามองเห็นเปน เสน 

รูปราง รูปทรง ลักษณะผิว และการออกแบบท่ีนาต่ืนเตนได จากจุดหนึ่ง ถึงจุดหนึ่งมีเสนท่ีมองไมเห็น

ดวยตา แตเห็นไดดวยจินตนาการ เราเรียกวา เสนโครงสราง นอกจากจุดท่ีเรานํามาจัดวางเพ่ือการ

ออกแบบ เราสามารถพบเห็นลักษณะการจัดวางจุดจากสิ่งเปนธรรมชาติ ท่ีอยูรอบๆ ตัวเราได เชน 

ขาวโพด รวงขาว เมล็ดถ่ัว กอนหิน เปลือกหอย ใบไม ลายของสัตวนานาชนิด ไดแก เสือ ไก นก สุนัข 

งู มาลาย และแมว เปนตน สิ่งเหลานี้ธรรมชาติไดออกแบบไวอยางสวยงาม มีระเบียบ มีการซํ้ากัน

อยาง มีจังหวะและมีอิทธิพลตอความคิดของมนุษยเราเปนอยางมาก เชน การออกแบบลูกคิด ลูกบิด

ประตู การรอยลูกปด สรอยคอ และเครื่องประดับตางๆ สิ่งเหลานี้ลวนแลวแตเกิดมาจากจุดท้ังสิ้น 

             2. เสน ( Line)  เกิดจากจุดท่ีเรียงตอกัน หรือเกิดจากการลากเสนไปยังทิศทาง

ตางๆ มีหลายลักษณะ เชน ตั้ง นอน เฉียง โคง ฯลฯ เสน เกิดจากเคลื่อนท่ีของจุด หรือถานําจุดมาวาง
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เรียงตอๆ กันก็จะเกิดเปนเสนข้ึน เสนมีมิติเดียว คือ ความยาว ไมมีความกวาง ทําหนาท่ีเปนขอบเขต

ของท่ีวาง รูปราง รูปทรง สี น้ําหนัก รวมท้ังเปนแกนหลักโครงสรางของรูปรางรูปทรงตางๆ 

             เสนเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญของงานศิลปะทุกชนิด เสนสามารถใหความหมาย แสดง

ความรูสึกและอารมณดวย การสรางเปนรูปทรงตางๆ ข้ึน เสนมี 2 ลักษณะคือ เสนตรง (Straight 

Line) และ เสนโคง (Curve Line) เสนท้ังสองชนิดนี้เม่ือนํามาจัดวางในลักษณะตางๆ กันและให

ความหมาย ความรูสึก ท่ีแตกตางกันออกไปดวย 

             ลักษณะของเสน เสนมีจุดเดนท่ีนํามาใชไดหลากหลายรูปแบบ ทําใหเกิดรูปราง

รูปทรงตางๆ มากมาย เพ่ือตองการสื่อใหเกิดความรูสึกทางดานอารมณ จากการสรางสรรคของงาน 

             1. เสนตั้ง หรือ เสนด่ิง ใหความรูสึกทางความสูง สงา ม่ันคง แข็งแรง หนักแนน

เปน สัญลักษณของความซ่ือตรง 

             2. เสนนอน ใหความรูสึกทางความกวาง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผอนคลาย 

             3. เสนเฉียง หรือ เสนทะแยงมุม ใหความรูสึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไมม่ันคง 

             4. เสนหยัก หรือ เสนซิกแซก แบบฟนปลา ใหความรูสึก เคลื่อนไหว อยางเปน

จังหวะมีระเบียบ ไมราบเรียบ นากลัว อันตราย ขัดแยง ความรุนแรง 

             5. เสนโคง แบบคลื่น ใหความรูสึก เคลื่อนไหวอยางชา ๆ ลื่นไหล ตอเนื่อง สุภาพ

ออนโยน นุมนวล 

             6. เสนโคงแบบกนหอย ใหความรูสึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตในทิศทางท่ี 

หมุนวน ถามองเขาไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวท่ีไมสิ้นสุด 

             7. เสนโคงวงแคบ ใหความรูสึกถึงพลังความเคลื่อนไหวท่ีรุนแรง การเปลี่ยนทิศทาง

ท่ีรวดเร็ว ไมหยุดนิ่ง 

              8. เสนประ ใหความรูสึกท่ีไมตอเนื่อง ขาด หาย ไมชัดเจน ทําใหเกิดความเครียด 

ความสําคัญของเสนใชในการแบงท่ีวางออกเปนสวนๆ 

             9. กําหนดขอบเขตของท่ีวาง หมายถึง ทําใหเกิดเปนรูปราง (Shape) ข้ึนมา 

             10. กําหนดเสนรอบนอกของรูปทรง ทําใหมองเห็นรูปทรง (Form) ชัดข้ึน 

             11. ทําหนาท่ีเปนน้ําหนักออนแก ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาดวยเสน 

             12. ใหความรูสึกดวยการเปนแกนหรือโครงสรางของรูป และโครงสรางของภาพ 

       1.3.5 รูปรางและรูปทรง ( Shape and Form) 

       รูปราง คือ พ้ืนท่ีๆ ลอมรอบดวยเสนท่ีแสดงความกวาง และความยาว รูปรางจึงมีสอง

มิติรูปทรง คือ ภาพสามมิติท่ีตอเนื่องจากรูปราง โดยมีความหนา หรือความลึก ทําใหภาพท่ีเห็นมี 

ความชัดเจน และสมบูรณ รูปรางและรูปทรงแบงออกเปน 3 ลักษณะใหญ คือ 
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      1. รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปรางรูปทรงท่ีแนนอน มาตรฐาน สามารถวัด

หรือคํานวณได มีกฎเกณฑ เชน รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี หาเหลี่ยม หกเหลี่ยม พีระมิด เปนตน 

รูปเรขาคณิตเปนโครงสรางพ้ืนฐานของรูปทรงตางๆ ดังนั้น การสรางสรรครูปอ่ืนๆ ควรศึกษารูป

เรขาคณิตใหเขาใจถองแทเสียกอน 

       2. รูปทรงธรรมชาติ (Nature Form)เปนการเลียนแบบธรรมชาติ นํารูปทรงท่ีมีอยูตาม

ธรรมชาติรอบตัวเรา เชน ดอกไม, ใบไม, สัตวตางๆ , สัตวน้ํา, แมลง, มนุษย เปนตน มาใชเปน

แมแบบในการออกแบบและสรางสรรค โดยยังคงใหความรูสึกและรูปทรงท่ีเปนธรรมชาติอยูสวน

ผลงานบางชิ้น ท่ีลอเลียนธรรมชาติ โดยใชรูปทรงเชน ตุกตาหมี, การตูน, อวัยวะของรางกายเรา เปน

ตน ยังคงเปนรูปทรงตามธรรมชาติ ใหเห็นอยู บางครั้งไดมีการนําวัสดุท่ีมีอยู ตามธรรมชาติ เชน 

เปลือกหอย, ก่ิงไม, ขนนก ฯลฯ นํามาออกแบบ ดัดแปลง สรางสรรคผลงาน รูปทรงก็ไมได

เปลี่ยนแปลงมากนัก 

       3. รูปทรงอิสระ (Free Form) เปนรูปแบบโครงสรางท่ีไมแนนอน ใหความรูสึก

เคลื่อนไหว เลื่อนไหล ใหความอิสระ และไดอารมณ ความเคลื่อนไหวเปนอยางดี รูปอิสระอาจเกิดจาก

รูปเรขาคณิตหรือรูปธรรมชาติ ท่ีถูกกระทําจนมีรูปลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมจนไมเหลือสภาพเดิม 

                1.3.6 คาน้ําหนัก (Value)  

       คือ คาความออนแกของบริเวณท่ีถูกแสงสวาง และบริเวณท่ีเปนเงาของวัตถุหรือ ความ

ออน ความเขมของสีหนึ่ง ๆ หรือหลายสี เชน สีแดง มีความเขมกวาสีชมพู หรือ สีแดงออนกวาสีน้ํา

เงิน เปนตน นอกจากนี้ยังหมายถึงระดับความเขมของแสงและระดับ ความมืดของเงา ซ่ึงไลเรียงจาก

มืดท่ีสุด (สีดํา) ไปจนถึงสวางท่ีสุด (สีขาว) น้ําหนักท่ีอยูระหวางกลางจะเปนสีเทา ซ่ึงมีตั้งแตเทาแก

ท่ีสุด จนถึงเทาออนท่ีสุด  

       การใชคาน้ําหนักจะทําใหภาพดูเหมือนจริง และมีความกลมกลืน ถาใชคาน้ําหนักหลาย 

ๆระดับ จะทําใหมีความกลมกลืนมากยิ่งข้ึน และถาใชคาน้ําหนักจํานวนนอยท่ีแตกตางกันมากจะทํา

ใหเกิด ความแตกตาง ความขัดแยง  

       1.3.7 บริเวณวาง (Space)  

       สวนท่ีเปนพ้ืนท่ีท่ีปราศจากองคประกอบใด ๆ ถาบริเวณท่ีวางมีนอย ความรูสึกจากการ

รับจะรูสึกแนน แขงขัน แยงชิง ฯลฯ แตถาบริเวณวางมีมากจะใหความรูสึกวางเปลา เงียบเหงา 

อางวาง หดหู ฯลฯ แตถาบริเวณวางมีเทากันจะใหความรูสึกพอดี สมดุล เสมอภาค เปนตน  

       1.3.8 สี (Color)  

       สีเปนคุณลักษณะท่ีสามารถรับรูไดดวยประสาทตา โดยอาศัยแสงเปนตัวสองสวาง สีแต

ละสีมีสมบัติเฉพาะตัวท่ีสามารถกระตุนเราใหเกิดความรูสึกท่ีแตกตางกันอกไป เชน สีแดงยอมกระตุน

เราความรูสึกใหเกิดแตกตางไปจากสีขาวหรือสีดําทําใหความรูจากการรับรูไมเหมือนสีเขียว เปนตน  



28 
 

       1.3.9 พ้ืนผิว (Texture)  

       พ้ืนผิวอาจเปนเนื้อหยาบหรือเนื้อละเอียด แข็งหรือหยาบ นิ่มหรือเรียบ พ้ืนผิวจะทําใหผู

ดูเกิดความรูสึก ไมวาดวยสายตาหรือรางกาย พ้ืนผิวเปรียบเสมือนตัวแทนของมวลภายในของวัตถุนั้น 

จากลักษณะพ้ืนผิวท่ีทําใหความรูสึกท่ีแตกตางกัน ทําใหมีการนําเอาลักษณะตาง ๆ ของพ้ืนผิวเขามามี

สวนรวมในการสรางงานศิลปะ เพ่ือกระตุนเราผูดูเกิดความรูสึกท่ีตางกัน เม่ือไดสัมผัสภาพผลงานท่ีมี

พ้ืนผิวท่ีตางกัน 

 

 1.4 อิทธิพลท่ีไดรัจากงานศิลปกรรม 

 

 
 

ภาพท่ี 9 ผลงาน Bird in space ของศิลปน Brancusi 

ท่ีมา: Bird in space, เขาถึงเม่ือ 17มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก

http://www.metmuseum.org/art/collection/search/486757 

  

 ผลงาน Bird in space เปนผลงานของฺ Brancusi ศิลปนชาวฝรั่งเศส ผลงานชิ้นนี้ศิลปน

ไดรับแรงบันดาลมาจากสภาวะของนกท่ีบินอยูในอากาศ โดยศิลปนแสดงออกถึงความเบาโดยการตัด

ทอนรูปทรงใหเหลือเพียงสาระสําคัญของรูปทรงท่ีแสดงถึงจินตภาพของความงามดวยรูปทรงสูงชลูด

หมดจด เปนรูปทรงท่ีมีพ้ืนท่ีภายในตัวเองและกินพ้ืนท่ีในอากาศไดอยางลงตัว 

 ผูวิจัยไดรับอิทธิพลในการลดทอนความไมจําเปนของรูปทรงท่ีมาจากแรงบันดาลใจ การลบ

ภาพจําของสิ่งนั้นๆ และตัดทอนใหเหลือเพียงรูปทรงท่ีเราตองการสื่อสารแสดงความรูสึกผานความ

งามท่ีหมดจด โดยยังคงยึดแนวทางการลดทอนและปรับรูปแบบในแนวทางของตนเอง 
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ภาพท่ี 10 ผลงาน Calla Lily Turned Away ของศิลปน Georgia O'keeffe 

ท่ีมา: Georgia O'keeffe, เขาถึงเม่ือ 17มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก 

https://www.pinterest.com/pin/248260998187395514/ 

  

 จอรเจีย โอคีฟ (Georgia O'keeffe) ศิลปนหญิงอเมริกันท่ียิ่งใหญคนหนึ่งของศตวรรษท่ี 20 

โดยแนวงานของเธอเปนในแนวโมเดิรนนิสม  ผลงานสวนใหญของเธอเปนภาพวาดดอกไมหลาก สีสัน 

หลายชนิด เธอเคยกลาวถึงดอกไมซ่ึงเปนท่ีมาของผลงานเธอไววา 

"เราเก่ียวของกับดอกไมเสมอ มือเราแตะกลีบดอก เรากมลงดมกลิ่น และริมฝปากของเราสัมผัสกับ

กลีบบางของมัน เรามอบดอกไมใหกัน แตนอยครั้งเหลือเกินท่ีเราจะมีโอกาสมองดูดอกไมอยาง

จริงจัง" ซ่ึงโดยสวนใหญแลวผลงานของเธอจะเปนการวาดภาพดอกไมในระยะใกลเพียงดอกเดียวเปน

เสมือนการเพงพินิจใหความสําคัญกับดอกไมนั้นๆอยางจริงจัง 

 ผูวิจัยไดรับอิทธิพลการสรางสรรคผลงานจากจอรเจียมามากพอสมควรท้ังในแงของตัวผลงาน

และความมุงม่ันในการสรางสรรคผลงาน ในแงของผลงานนั้นผูวิจัยสัมผัสไดถึงรูปรางของดอกไมท่ี

สรางจินตนาการใหกับผูชม ความรูสึกออนชอยท่ีแสดงออกผานเสน รวมไปถึงการใชดอกไมเพียงดอก

เดียวในการสรางผลงานในแตะชิ้นเพ่ือใหความรูสึกท่ีเพงพินิจและใหความสําคัญแกดอกไมนั้นๆเพียง

ดอกเดียว ในการสรางสรรคผลงานจอรเจียนั้นไดรับคําวิจารณเหน็บแนมในแงลบ ท้ังการแสดง

ความเห็นวาแนวความคิดของเธอชางเพอเจอไรสาระหรือกระท่ังมองวาผลงานของเธอนั้นมีรูปราง

เปรียบประหนึ่งอวัยวะเพศหญิง ซ่ึงผูวิจัยก็ไดรับคําวิจารณในระหวางการทํางานไมตางกัน การศึกษา

ผลงานและประวัติของศิลปนจึงไมเพียงแคใหแนวทางในการสรางสรรคเทานั้น หากยังไดทัศนคติเชิง

บวกในแงของความเชื่อม่ันในการสรางสรรคผลงานเพ่ือใหเกิดผลสําเร็จอีกดวย 

https://www.pinterest.com/pin/248260998187395514/
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ภาพท่ี 11 ผลงาน หญิงสาว ของศิลปนจักรพันธ วิลาสินีกุล 

ท่ีมา: จักรพันธ วิลาสินีกุล, เขาถึงเม่ือ 17มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก 

http://www.thaiartproject.org/jak.html 

  

 ผลงานประติมากรรม หญิงสาว เปนผลงานท่ีศิลปนมีแนวความหลักในแงของผลงาน

ประติมากรรมท่ีโปรงเบา แตกตางไปจากผลงานประติมากรรมสวนใหญท่ีเนนถึงพลังและความสงบ 

ผานมวล ปริมาตรและขนาดอันใหญโต ผลงานจึงแสดงออกถึงความโปรงเบาผานเสนท่ีพริ้วไหวของ

รูปรางหญิงสาวท่ีมีความสูงโปรงและมีรูปรางท่ีออนชอยงดงาม  

 ผลงานไดสงอิทธิพลตอผูวิจัยในเรื่องของเสนและรูปรางของผลงาน ท้ังในสวนของเสนท่ีพริ้ว

ไหวข้ึนไปแลวคอยๆจางลงนําไปสูจินตนาการและอารมณท่ีลุมลึก หรือแมกระท่ังเสนคมชัดท่ีตัดกับ

อารมณความหวานออนชอยของผลงานแตยังคงรูสึกถึงความพริ้วโปรงของผลงาน 

 

2. ขอมูลพ้ืนท่ีติดตั้งผลงาน 

 2.1 ขอมูลท่ัวไป 

       ขอมูลท่ัวไปจังหวัดอุบลราชธานี 

       อุบลราชธานีเปนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ท่ีสามารถเห็นดวงอาทิตย

ข้ึนไดกอนพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของ ประเทศไทย เพราะตั้งอยูทางตะวันออกสุดของประเทศ ปจจุบันเปนท่ีตั้ง

ของเสนเวลาหลักของประเทศ ท่ีเสนแวง 105 องศาตะวันออก และมีความสําคัญในฐานะเปนเมือง

ทองเท่ียวท่ีเต็มไปดวยเรื่องราวทางประวัติศาสตร มี วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมท่ีตกทอดรุนสูรุน

มาจากบรรพบุรุษตั้งแตยุคขอมโบราณ ท่ีผสมผสานเขากับ วัฒนธรรมไทยถ่ินอีสานปจจุบันเกิดเปน

เอกลักษณเฉพาะตัวท่ีนาสนใจ อุบลราชธานียังอุดมไปดวย ทรัพยากร ธรรมชาติมากมาย ท้ังปาไม 

http://www.thaiartproject.org/jak.html
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สัตวปา พืชพรรณนานาชนิด แหลงน้ําขนาดใหญนอยหลายแหง และภูมิทัศนท่ีงดงาม แปลกตาโดด

เดน รวมท้ังมีโรงแรมท่ีพักมากมายและการคมนาคมสะดวกสบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งมีสนามบิน ทํา

ใหจังหวัดอุบลราชธานีเปนเมืองทองเท่ียวท่ีนาสนใจไมแพจังหวัดอ่ืนๆ ของภูมิภาค ท่ีนักเดินทางไม

ควรพลาดมา เยี่ยมเยือน จังหวัดอุบลราชธานีมีเนื้อท่ีประมาณ 16,113 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 

10 ลานไร เปนจังหวัดท่ีมี ขนาดใหญเปนอันดับท่ี 5 ของประเทศ ตั้งอยูในบริเวณแองโคราช ลักษณะ

พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปน ท่ีราบสูงลาดเอียง ไปทางตะวันออก มีแมน้ํามูลไหลผานกลางจังหวัดจากทิศ

ตะวันตกมายังทิศตะวันออก มาบรรจบกับแมน้ําชีแลว ไหลลงสูแมน้ําโขงท่ีอําเภอโขงเจียม มีภูเขา

สลับซับซอนทางตอนใต เทือกเขาสําคัญ คือ เทือกเขาบรรทัด และ เทือกเขาพนมดงรัก 

       ประวัต ิ

       อุบลราชธานีเปนเมืองใหญท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 200 ป ในอดีตบริเวณพ้ืนท่ี

แถบนี้อยูภายใตการปกครอง ของอาณาจักรเขมรหรือขอมโบราณ ตอมาอาณาจักรขอมเสื่อมอํานาจ

ไป จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระรา มาธิบดีก็ไดทรงรวบรวมดินแดนแถบนี้เขาอยูภายใตการ

ปกครอง แตตอมาชุมชนดังกลาวก็เกิดการแตกแยก แบงเปนฝกฝายอยูเปนเวลานับสิบป จนกระท่ัง

สมเด็จพระเจาตากสินมหาราชไดทรงรวบรวมดินแดนแถบนี้เปน อาณาจักรไดสําเร็จอีกครั้ง และได

สถาปนาอาณาจักรกรุงธนบุรีข้ึน ตรงกับท่ีทาวคําผง (พระประทุมวรราชสุริยวงศ) แหงเมือง

เวียงจันทน ไดอพยพจากหนองบัวลําภูมาตั้งเมืองข้ึนใหมท่ีบริเวณดงอูผึ้งริมฝงแมน้ํามูล บริเวณอําเภอ 

ดอนมดแดงในปจจุบัน และตอมาไดเกิดอุทกภัยข้ึน จึงไดยายชุมชนมาตั้งอยูท่ีบริเวณตัวจังหวัดใน

ปจจุบัน สมเด็จ พระเจาตากสินมหาราชโปรดเกลาฯ พระราชทานนามเมืองใหมนี้วา “อุบลราชธาน”ี 

ข้ึนตรงตอ กรุงเทพมหานคร และใหทาวคําผงเปนเจาเมืองคนแรก โดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ใหเปน 

“พระปทุมวงศา”  

       ตอมาในป พ.ศ. 2335 ไดเปลี่ยนชื่อเมืองเปน “มณฑลอุบลราชธานี” เปนศูนยกลางการ

บริหารของมณฑลอีสาน และในป พ.ศ. 2468 มณฑลอุบลราชธานีก็ไดถูกยุบโอนมาข้ึนกับมณฑล

นครราชสีมา จนถึงป พ.ศ. 2476 ไดมีการยกเลิกระบบมณฑล เมืองอุบลราชธานีแยกตัวออกมาตั้ง

เปน “จังหวัดอุบลราชธานี” เปนจังหวัดท่ีใหญท่ี สุดของประเทศไทย ถึงป พ.ศ. 2515 อําเภอยโสธร

และอําเภอใกลเคียงท่ีอยูใน เขตปกครองของจังหวัด อุบลราชธานี ไดถูกแบงออกไปตั้งเปนจังหวัด

ยโสธร และตอมาในป พ.ศ. 2536 อุบลราชธานีไดถูกแบงพ้ืนท่ี อีกครั้ง โดยแยกอําเภออํานาจเจริญ

และอําเภอใกลเคียงออกไปตั้งเปนเปนจังหวัดอํานาจเจริญ 

 

ปจจุบันจังหวัดอุบลราชธานีแบงเขตการปกครองออกเปน 20 อําเภอ 5 ก่ิงอําเภอ ไดแก อําเภอเมือง

อุบลราชธานี อําเภอวารินชําราบ อําเภอเดชอุดม อําเภอบุณฑริก อําเภอนาจะหลวย อําเภอน้ํายืน 

อําเภอพิบูลมังสาหาร อําเภอโขงเจียม อําเภอศรีเมืองใหม อําเภอตระการพืชผล อําเภอเขมราฐ 
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อําเภอมวงสามสิบ อําเภอเข่ืองใน อําเภอกุดขาวปุน อําเภอตาลสุม อําเภอโพธิ์ไทร อําเภอสําโรง 

อําเภอสิรินธร อําเภอดอนมดแดง อําเภอทุงศรีอุดม ก่ิงอําเภอนาเยีย ก่ิงอําเภอนาตาล ก่ิงอําเภอเหลา

เสือโกก ก่ิงอําเภอสวางวีระวงศ และก่ิงอําเภอน้ําขุน 

 

       ขอมูลท่ัวไปสวนอรุโณทยาน 

       อรุโณทยาน มาจากคําวา อรุโณ ท่ีแปลวา เวลาท่ีพระอาทิตยข้ึน ผสานกับคําวาอุทยาน 

อรุโณทยานจึงหมายถึงอุทยานบนพ้ืนท่ีท่ีมีพระอาทิตยข้ึนเปนแหงแรก นั่นก็คือจังหวัดอุบลราชธานี 

เมืองท่ีมีพระอาทิตยข้ึนกอนท่ีใดๆในสยาม อรุโณทยานนี้สรางข้ึนจากความตั้งใจของ ดร.สมชาย  

เหลาชายเชื้อ ประธานกรรมการบริษัท โตโยตาดีเยี่ยมผูท่ีมีเลือดเนื้อเชื้อไขเปนชาวอุบลฯ คุณสมชาย

มีความตั้งใจท่ีจะสรางอรุโณทยานนี้ใหเปนอุทยานแหงธรรมชาติขนาดใหญ เปนพ้ืนท่ีสําหรับการ

พักผอนหยอนใจใหกับคนในจังหวัดและนักทองเท่ียว และวัตถุประสงคหลักท่ีเปนความตั้งใจสูงสุดก็

เพ่ือเปนการทดแทนบุญคุณใหกับถ่ินฐานบานเกิด 

 

 
 

ภาพท่ี 12 แผนผังสวนอรุโณทยาน 

ท่ีมา:สวนอรุโณทยาน, เขาถึงเม่ือ 23 มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก 

http://hlifebym.blogspot.com/2016/01/blog-post.html?m=1 

 

 2.2 สภาพแวดลอม 

 อรุโณทยานนี้มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 30 ไร ตั้งอยูบนถนนสายหลักของจังหวัดคือ ถนนชยางกูร มี

ความสะดวกในการเดินทาง สามารถขับรถยนตสวนตัวหรือนั่งรถประจําทางมาไดเนื่องจากอุทยานนี้

ตั้งอยูในพ้ืนท่ีใจกลางเมืองหางจากทาอากาศยานสนามบินนานาชาติอุบลราชธานีเพียง8กิโลเมตร โดย

ภายในสวนอรุโณทยานแบงพ้ืนท่ีหลักๆเปน5สวน ไดแก ลานสนามหญาสําหรับกิจกรรมตางๆ สวน

ดอกไม บานพัก สวนหินเซ็น และวงเวียนน้ําพุ สภาพแวดลอมท้ังหมดถูกรายลอมไปดวยตนไมนานา
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ชนิดท้ังพืชผลและพืชดอก พ้ืนท่ีโดยรอบถูกโอบลอมไดวยสระน้ําขนาดใหญ ดวยพ้ืนท่ีขนาดใหญจึงมี

พ้ืนท่ีสําหรับนั่งพักผอนหลายจุด มีท้ังศาลาริมน้ํา ศาลาในสวนดอกไม และสนามหญาข้ันบันได 

 

 
 

ภาพท่ี 13 ภาพไมยืนตนภายในสวนอรุโณทยาน 

ท่ีมา:สวนอรุโณทยาน, เขาถึงเม่ือ 23 มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก 

http://hlifebym.blogspot.com/2016/01/blog-post.html?m=1 

 

 
 

ภาพท่ี 14 ภาพไมดอกภายในสวนอรุโณทยาน 

ท่ีมา:สวนอรุโณทยาน, เขาถึงเม่ือ 23 มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก 

http://hlifebym.blogspot.com/2016/01/blog-post.html?m=1 

 

 2.3 ความสอดคลองระหวางพ้ืนท่ีและผลงาน 

 ผลงานประติมากรรมปติสุข มีความเชื่อมโยงสอดคลองกับพ้ืนท่ีติดตั้งผลงานท้ังในแงของ

แนวความคิดวัตถุประสงคและสภาพแวดลอมโดยรอบท่ีมีความเปนธรรมชาติ โดยผลงานปติสุข

แสดงออกถึงแนวความคิดเรื่องการให ความสุขจากการเปนผูใหซ่ึงตรงกับจุดประสงคหลักของพ้ืนท่ี ท่ี

ผูสรางตองการสรางพ้ืนท่ีนี้ใหเปนสาธารณะกุศลเพ่ือตอบแทนคุณของจังหวัดซ่ึงเปนถ่ินฐานบานเกิด 
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ในแงของตัวผลงานรูปทรงดอกผงานแตชิ้นไดเลือกนําเอาดอกไมท่ีมีความเก่ียวของเชื่อมโยงเขากับ

พ้ืนท่ีใหมีความกลมกลืน สอดคลอง และสามารถแสดงออกถึงเรื่องราวแนวความคิด พรอมท้ังมีการ

เพ่ิมเติมหนาท่ีการใชงานในการปลูกพืชตระกูลมอสสเพ่ือใหผลงานมีความเชื่อมโยงเขากับบริบท

สภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีและแฝงเรื่องราวแนวความคิดเรื่องการใหการเก้ือกูลกันในธรรมชาติ เพ่ือความ

สมบูรณสูงสุดท้ังตัวผลงานและภาพรวมของผลงานกับพ้ืนท่ีสวนอรุโณทยานแหงนี้ 

  

3. ขอมูลดานเทคนิคการสรางสรรค 

 3.1 งานประติมากรรม 

 ประติมากรรม (Sculpture) เปนงานศิลปะท่ีแสดงออกดวยการปน แกะสลัก หลอ และการ

จัดองคประกอบความงามอ่ืน ลงบนสื่อตางๆ เชน ไม หิน โลหะ สัมฤทธิ์ ฯลฯ เพ่ือใหเกิดรูปทรง 3 มิติ 

มีความลึกหรือนูนหนา สามารถสื่อถึงสิ่งตางๆ สภาพสังคม วัฒนธรรม รวมถึงจิตใจของมนุษยโดย

ชิ้นงาน ผานการสรางของประติมากร ประติมากรรมเปนแขนงหนึ่งของทัศนศิลป ผูทํางาน

ประติมากรรม มักเรียกวา ประติมากร 

 ประเภทของงานประตมิากรรม แบงเปน 3 ประเภท ตามมิติของความลึก ไดแก 

       3.1.1. ประติมากรรมนูนต่ํา ไดแก งานประติมากรรมท่ีมีลักษณะคลายคลึงกับ

ประติมากรรมประเภทนูนสูง แตจะแบนหรือบางกวาประติมากรรมประเภทนี้ ไมปรากฏมากนักใน

อดีต ซ่ึงมักจะไดแก ประติมากรรมท่ีเปนลวดลายประดับตกแตง เชน แกะสลักดวยไม หิน ปูนปน เปน

ตน 

       3.1.2.  ประติมากรรมนูนสูง  ไดแก  ประติมากรรมท่ีไมลอยตัว มี พ้ืนหลัง  ตั ว

ประติมากรรมจะยื่นออกมาจากพ้ืนหลังคอนขางสูง ประติมากรรมท่ีเปนลวดลายประดับตกแตงดวย 

เชน ประติมากรรมปูนปนประดับกระจกหนาบาน พระอุโบสถและวิหารตาง ๆ ตลอดจนถึงการ

ประดับตกแตงสถาปตยกรรมในปจจุบัน เชน ประติมากรรมท่ีปนเปนเรื่องราวหรือเปนลวดลาย

ประดับตกแตงอาคาร ตกแตงฐานอนุสาวรีย ตกแตงสะพาน และสิ่งกอสรางตาง ๆ เปนตน และ ลอย

และบินได 

3.ประติมากรรมลอยตัว ไดแก ประติมากรรมท่ีปน หลอ หรือแกะสลักข้ึนเปนรูปรางลอยตัวมองได

รอบดาน ไมมีพ้ืนหลัง เชน รูปประติมากรรมท่ีเปนอนุสาวรียประติมากรรมรูปเหมือน และ

พระพุทธรูปลอยตัวสมัยตาง ๆ ตลอดไปจนถึงประติมากรรมสําหรับประดับตกแตง เปนตน 

       3.1.3. ประติมากรรมประเภทลอยตัวของไทยท่ีรูจักกันดี คือ พระพุทธรูปสมัยตาง ๆ 

โดยเฉพาะพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย นับเปนประติมากรรมลอยตัวท่ีสมบูรณแบบประติมากรรมทําได 4 

วิธี คือ  
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            1. การปน (Casting) เปนการสรางรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุทีเหนียว ออนตัว และยึด

จับตัวกันไดดี วัสดุท่ีนิยมนํามาใชปน ไดแก ดินเหนียว ดินน้ํามัน ปูน แปง ข้ีผึ้ง กระดาษ หรือ ข้ีเลื่อย

ผสมกาว เปนตน 

             2. การแกะสลัก (Carving) เปนการสรางรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุท่ีแข็ง เปราะ โดย

อาศัยเครื่องมือ วัสดุท่ีนิยมนํามาแกะ ไดแก ไม หิน กระจก แกว ปูนปลาสเตอร เปนตน 

             3. การหลอ (Molding) เปนการสรางรูปทรง 3 มิติ จากวัสดุท่ีหลอมตัวไดและกลับ

แข็ง ตัวได โดยอาศัยแมพิมพ ซ่ึงสามารถทําใหเกิดผลงานท่ีเหมือนกันทุกประการตั้งแต 2 ชิ้น ข้ึนไป 

วัสดุท่ีนิยมนํามาใชหลอ ไดแก โลหะ ปูน แปง แกว ข้ีผึ้ง ดิน เรซ่ิน พลาสติก ฯลฯ รํามะนา (ชิต 

เหรียญประชา) 

            4. การประกอบข้ึนรูป (Construction) เปนการสรางรูปทรง 3 มิติ โดยนําวัสดุตาง 

ๆ มา ประกอบเขาดวยกัน และยึดติดกันดวยวัสดุตาง ๆ การเลือกวิธีการสรางสรรคงานประติมากรรม 

ข้ึนอยูกับวัสดุท่ีตองการใช ประติมากรรม ไมวาจะสรางข้ึนโดยวิธีใด จะมีอยู 3 ลักษณะ คือ แบบนูน

ต่ํา แบบนูนสูง และแบบลอยตัว ผูสรางสรรคงานประติมากรรม เรียกวา ประติมากรรม 

การออกแบบประติมากรรม จะมีการออกแบบอยู 2 ลักษณะ คือ  

                  1. การออกแบบสองมิติ (Two-dimensional design)  

เปนการออกแบบบนระนาบรองรับ ซ่ึงตรวจสอบมิติไดเพียงความกวางและความยาว ไมมีความหนา

ใหตรวจสอบได ในการออกแบบสองมิติสามารถจําแนกมิติของการรับรูได 2 ประการ  

              มิติท่ีตรวจสอบไดเปนการออกแบบใหมีรูปรางตางๆ โดยใชสวนประกอบ

ของการออกแบบ สามารถรับรูและตรวจสอบมิติกวางยาวบนผิวหนาของระนาบรองรับได  

             มิติท่ีตรวจสอบไมได เปนการออกแบบสองมิติ แตในการรับรูดวยสายตา

และความรูสึกดูเหมือนภาพสามมิติ แตตรวจสอบไมไดดวยการวัด เปรียบเทียบไดกับภาพถายรูปโตะ 

ซ่ึงสามารถรับรูไดวามีความกวาง ความยาว และความหนา แตภาพท่ีปรากฏมีเพียงความกวางและ

ความยาวเทานั้น มิติท่ีตรวจสอบไมไดนี้เรียกวา มิติมายา หรือ มิติลวง (illusion)  

                   2.  การออกแบบสามมิติ (Three-dimensional design)  

เปนการออกแบบรูปทรงซ่ึงมีปริมาตร มีมิติท้ังสาม คือ ความกวาง ความยาว ความสูง ใหตรวจสอบได 

รูปทรงจะกินระวางเนื้อท่ีในอากาศ มีลักษณะทางกายภาพเปนตัวเปนตน สามารถสัมพันธได  

สําหรับการออกแบบงานสามมิติ ควรคํานึงถึงสิ่งสําคัญดังตอไปนี้  

                                  รูปทรง (Form) มีลักษณะเปน 3 มิติ แสดงถึง ความกวาง ความยาว 

ความหนา ไดแก รูปทรงจากธรรมชาติและสิ่งมีชีวิต รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงอิสระ  
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                                  ปริมาตร (Volume) ปริมาตรมีความสําคัญกับรูปทรงโดยตรง รูปทรง

เนนความงามของลีลาทรวดทรง แตปริมาตรเนนการกินระวางเนื้อท่ีในอากาศ ซ่ึงควรคํานึงถึงความ

หนา บาง ทึบตัน โปรงหรอืกลวงของรูปทรงดวย  

                                  ลักษณะผิว (Texture) หมายถึง ผิวของสิ่งตาง ๆ เม่ือสัมผัสแลวจะรูสึก

ไดวาหยาบ ละเอียด มัน ดานขรุขระ เรียบเกลียง เปนตน และใน 

งานทัศนศิลปแขนงประติมากรรมนับวาพ้ืนผิวเปนสวนประกอบท่ีสําคัญชนิดหนึ่ง เนื่องจากผลงาน

ประติมากรรมจะสัมผัสรับรูไดทางสายตาและผิวกายจับตอง ดังนั้น มิติแหงพ้ืนผิวเรียบ หยาบ มันแวว

วาว ขรุขระ เกลี้ยงเกลา ฯลฯ สรางสิ่งเราใหผูชมอยากสัมผัสจับตองเสมอ ลักษณะพ้ืนผิวโดยท่ัวไป

มิใชเปนหลักในการสรางรูปทรง เพราะมีคุณสมบัติเปนขอจํากัด แตก็มีประติมากรรมหลายคนไดใช

ลักษณะพ้ืนผิวเปนทัศนธาตุสําคัญในการสรางสรรคงานประติมากรรมโดยใชพ้ืนผิวสัมผัสของวัสดุตาง 

ๆ มาประกอบเปนรูปทรงท่ี สมบูรณได ซ่ึงพ้ืนผิวในงานประติมากรรมกับพ้ืนผิวที สรางข้ึนมาใหม

เพ่ือใหเหมาะสมกับงาน 

        จังหวะและ ทิศทาง (RHYTHM & DIRECTION) เปนสวนประกอบหนึ่งท่ีประติ

มากรหรือผูท่ีสรางสรรคงานประติมากรรมไมควรละเลย เพราะวา การสรางงานประติมากรรมจะตอง

มีการจัดการวางตําแหนงของรูปทรงไมใหเกิดความนาเบื่อจําเจ มิเชนนั้นงานจะดูแลวนาเบื่อได ดังนั้น

เมือจัดวางและมีการจัดการกับรูปทรงใหเกิดจังหวะไดนั้นงานประติมากรรมก็จะมีการเคลื่อนไหว

เกิดข้ึนในงาน ทําใหงานเกิดมีความมีชีวิตชีวา และเรื่องทิศทางก็เปนอีกเรื่องสําคัญทีประติมากร ไม

ควรละเลยเชนกัน ไมวาจะเปนทิศทางของเสนหรือเคลื่อนไหวเกิดข้ึนในงาน ทําใหงานเกิดมีความมี

ชีวิตชีวา และเรื่องทิศทางก็เปนอีกเรื่องสําคัญท่ีประติมากร ไมควรละเลยเชนกัน ไมวาจะเปนทิศทาง

ของเสนหรือรูปทรงลวนเปนสิ่งท่ีแสดงใหรับรูถึงทิศทางไดเปนอยางดี ดวยเหตุนี้การจัดวางรูปทรงเสน

ใหเกิดจังหวะและทิศทางจึงเปนการสงเสริมใหงานประติมากรรมเกิดเรื่องราวไดอีกทางหนึ่งจะอาจ

กลาวไดวาจังหวะและทิศทางเปนเสนหและลูกเลนในการจัดองคประกอบของงานประติมากรรม เกิด

เรื่องราวไดอีกทางหนึ่งและอาจกลาวไดวาจังหวะและ ทิศทางเปนเสนหและลูก เลนในการจัด

องคประกอบของงานประติมากรรม  

 

 3.2 งานเครื่องเคลือบดินเผา 

       3.2.1 เครื่องเคลือบดินเผา (อังกฤษ: porcelain) มีความหมายคลายคลึง

กับ เครื่องปนดินเผา แตในทางปฏิบัติแลวเปนงานหัตถกรรมชนิดเดียวกัน เครื่องเคลือบดินเผาอาจจะ

มีความหมายท่ีอธิบายไดมากกวาในการท่ีมีการเคลือบบนผิวดินแลวนําไปเผา 

เคลือบนั้นสามารถเปนวัสดุอะไรก็ไดท่ีมีความเหมาะสมในการยึดเกาะติดกับผิวงานดินเผา และ

สามารถหลอมตัวเม่ือไดรับความรอน (หรือการไดรับพลังงานนั่นเอง)ท่ีพอเหมาะ เคลือบท่ีนิยมสวน

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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ใหญจะเปนเคลือบท่ีมีลักษณะมันวาว สามารถหอหุมวัสดุดินเผาท่ีมีความพรุนไดดี สามารถปองกันสิ่ง

สกปรกซ่ึงจะเปนการงายสําหรับการทําความสะอาด ตัวอยางของเคลือบท่ีมีชื่อเสียงในปจจุบันเชน

เคลือบเซเลดอน (Celadon) ซ่ึงเปนเคลือบสีเขียวออนๆ ซ่ึงไดจากการเผาสารประกอบเหล็ก

ออกไซด (FeO)ในบรรยากาศ reduction (คือการเผาแบบไมใชออกซิเจน) 

  

       3.2.2 เนื้อดิน 

             1. เนื้อดินเอิรทเทิรนแวร เปนผลิตภัณฑเผาในอุณหภูมิไมสูงมากนัก อุณหภูมิไม

เกิน 1190 ๐C cone 6) เนื้อดินจะมีความพรุนตัวบาง ใชดินเหนียวธรรมดาท่ีพบท่ัวไป ผสมทราย

หรือดินเชื้อบาง เพ่ือแกปญหาการแตกราว ดินชนิดนี้ข้ึนรูปดวยแปนหมุน (Throwing) นับวาเหมาะดี 

ดินชนิดนี้สวนมากมีเปอรเซ็นตของเหล็กสูง มักจะเปนสีแดง สีน้ําตาลออนหรือเขม และมีความทนไฟ

ไมสูงมากนัก 

       การเตรียมดินปนชนิดเอิรทเทิรนแวร ตามธรรมดา พวกทําเครื่องปนดินเผา มักนิยมใช

ดินในทองถ่ินของตน สะดวกแกการนํามาผลิต ลดตนทุนคาใชจายไดดี สิ่งจําเปนท่ีควรทดสอบในข้ัน

แรก คือการทดสอบการหดตัว ของดิน การดูดซึมน้ํา ตลอดจนความเหนียวซ่ึงเปนการชวยใหผูผลิต

ทราบอุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการทําผลิตภัณฑนั้นๆ  

            2. เนื้อดินปนชนิดสโตนแวร (Stone ware)เปนเนื้อดินท่ีเผาถึงจุดสุกตัว (vitious) 

สวนใหญเปนสีเทาออน สีเทาเขมสีน้ําตาล อุณหภูมิท่ีใชในการเผาประมาณ 1190-1390 ๐C (cone 

6-14) มีคุณลักษณะแข็งแกรงเปนพิเศษ น้ําและของเหลวไหลซึมไมได เนื้อดินชนิดสโตนแวร เผาไฟสูง

มาก (higher heat) เนื้อดินมีความเหนียวดีมาก และคอนขางหยาบ วัตถุดิบสวนใหญดั้งเดิมใชดิน

ตามแหลงธรรมชาติ มักเปนสีคอนขางแรง 

การเตรียม – ผลิตภัณฑสโตนแวร เปนผลิตภัณฑท่ีเผาไฟในอุณหภูมิคอนขางสูง มีผูเตรียมข้ึนเอง และ

นิยมใชหินฟนมา (Feldspar) เปนสวนผสมชวยใหเกิดหลอมละลาย (flux) และชวยใหชวงการเผายาว 

(Long riring range) ไดดี บางชนิดเนื้อดินใชดินเชื้อ (Grog) ผสมลงไปบาง ถาไมมีดินประเภทสโจน

แวรเคล สวนผสมของเนื้อดินโดยใชดิน Kaolin ดินบอลเคล หินฟนมา หินแกว และออกไซดของเหล็ก 

ซ่ึงทําไหเกิดสีน้ําตาล เหมือนธรรมชาติ 

เนื้อดินสโตนแวรดูดน้ําประมาณ 3 เปรเซ็นตเปนอยางมาก ฉะนั้นของเหลวจะไมไหลซึมผานไดเลย 

             3. เนื้อดินปนชนิดพอรซเลน (Porcelain) เนื้อดินปนชนิดพอรซเลน เปนเนื้อดิน

ปนท่ีเผาถึงจุดสุกตัว (Vitrious ware) เหมือนผลิตภัณฑสโตนแวร แตเนื้อดินละเอียดกวา สีขาว มี

ความโปรงแสง (Translu cent) เผาในอุณหภูมิ 1250๐C ข้ึนไป (cone 9) เนื้อดินสวนใหญ

ประกอบดวยดินขาว (Kaolin or white clay) หินฟนมา (Feldspar) หินแกว (Flint) และดินเหนียว

ขาว (Ball clay) ผสมกันตามสัดสวน 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
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 การเตรียมเนื้อดินคอนขางยุงยาก มีกระบวนการหลายข้ันหลายตอน และโดยเฉพาะดินขาว 

(Kaolin) ไมคอยมีความเหนียว ซ่ึงจําเปนจะตองหาดินชนิดอ่ืนเขาชวยผสมดวย การทําผลิตภัณฑสวน

ใหญใชวิธีหลอในพิมพ (Casting)สวนผสมของเนื้อดินปอรสเลนโดยประมาณท่ัวๆไป จะใชดิน

ประมาณหาสวน หินฟนมาประมาณสามสวน หินแกว ประมาณสองสวน แลวนําไปผสมบดเขาดวยกัน 

จากรายการสวนผสมดังกลาว จะเห็นไดวา เนื้อดินนั้นจะประกอบดวยดินขาว (Kaolin) กับดินบอล

เคล (Boll clay) ซ่ึงจะชวยทําใหผลิตภัณฑสีขาว และมีความเหนียวพอข้ึนรูปได หลักการสําคัญอยู

ท่ีวา ดินท่ีนํามานั้นตองลางและบดใหละเอียดเสียกอน โดยผานเครื่องแยกเหล็ก เนื่องจากดินขาวบาง

แหลงมีเปอรเซ็นตของเหล็กสูง จะทําใหสีไมคอยขาวนัก 

             4. เนื้อดินชนิดโบนไซนา (Bone China)ผลิตภัณฑชนิดท่ีเรียกวา โบนไซนา 

(Bone China) จัดอยูในประเภทปอรสเลนชนิดหนึ่ง เปนผลิตภัณฑปอรสแลนท่ีเนื้อดินมีความ

ละเอียดและมีความละเอียดและมีความโปรงแสงมาก ทําจากวัตถุดิบประเภทเดียวกับผลิตภัณฑปอร

สเลน แตจะตองมีเถากระดูกผสมอยูดวย ถามองอยางผิวเผินจะรูสึกวา โบนไซนาเปนผลิตภัณฑท่ีมี

ความบอบบางมาก แตความจริงผลิตภัณฑประเภทนี้มีความแข็งแกรงดี ท้ังๆ ท่ีเผาท่ีอุณหภูมิต่ํากวา

ผลิตภัณฑปอรสเลน (Porcelain) โบนไชนา ทําข้ึนครั้งแรกในประเทศอังกฤษ โดย Josiah Spode ใน

ป ค.ศ. 1794 เปนท่ีนิยมแพรหลายท่ัวไป ในปจจุบันโรงงานหลายแหงท้ังในอังกฤษ สวีเดน รัสเซีย

และอเมริกา ผลิตเครื่องถวยชาม และชุดน้ําชา กาแฟ โดยใชเนื้อดินปนโบนไชนา สําหรับประเทศทาง

ตะวันออก เชน ญี่ปุน จีน ไดทําการผลิตโบนไชนา สําหรับประเทศทางตะวันออก เชน ญี่ปุน จีน ได

ทําการผลิตโบนไชนาเชนกัน นอกจากทําผลิตภัณฑดังกลาวแลว ยังทําเปนพวกเครื่องประดับ และ

เครื่องตกแตง สินคาพวกนี้เปนผลิตภัณฑเครื่องปนสีขาวชั้นสูง ราคาจึงคอนขางแพงเม่ือเทียบกับ

ผลิตภัณฑชนิดอ่ืนๆ วัตถุดิบท่ีใชทําเครื่องปนดินเผาชนิดโบนไชนาท่ีสําคัญคือ เถากระดูกมากท่ีสุด 

ชวยใหเกิดการโปรงแสง 

  3.2.3 ข้ันตอนกระบวนการ 

 การข้ึนรูปเครื่องเคลือบดินเผามีอยูหลายวิธี ซ่ึงแตละวิธีมีขอแตกตางกัน ท้ังในการเตรียมเนื้อ

ดินปน และอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช รวมถึงรูปลักษณะของผลิตภัณฑท่ีสามารถข้ึนรูปได โดยท่ัวไป

แลว สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ  

            1. การข้ึนรูปโดยอาศัยความเหนียว (plastic forming) เปนวิธีการข้ึนรูปท่ีเกาแก

ท่ีสุด การเตรียมเนื้อดินปนจะกระทําโดยการผสมดินกับวัตถุดิบอ่ืนๆ และนวดใหเขากันดี หรืออาจ

ผสมในรูปของน้ําดินแลวนําไปกรองใหเปนแผน จากนั้นจึงนําไปข้ึนรูป ซ่ึงอาจแบงไดเปนอีกหลายวิธี

ยอยๆ เชน  

        1. การปนดวยมือ (hand forming) เปนวิธีข้ึนรูปท่ีอิสระท่ีสุด ผูปนจะใชมือ

และอุปกรณตางๆ เขาชวยในการปนดินใหเปนรูปรางตามตองการ วิธีนี้สามารถปนผลิตภัณฑไดทุก
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รูปราง แตมีขนาดไมแนนอน และตองอาศัยใชเวลาและความชํานาญของผูปนมาก จึงมักใชกับงาน

ศิลปะ หรืองานหัตถกรรมพ้ืนบาน ท่ีไมตองการกําลังผลิตสูงนัก 

        2. จิกเกอริ่ง (jiggering) เปนวิธีท่ีใชในอุตสาหกรรม โดยนําแผนเนื้อดินมาวาง

บนแบบปูนปลาสเตอร แลวใชใบมีดกดรีดใหเนื้อดินไดรูปรางตามตองการ ใชกับผลิตภัณฑท่ีมีรูปกลม

และแบน เชน จานชนิดตางๆ เปนตน  

        3. การรีด (extrude) วิธนีี้จะนําดินมาผานเขาเครื่องรีดใหออกมาเปนแทงยาวๆ 

ซ่ึงมีรูปหนาตัดตามท่ีออกแบบไว มักใชกับผลิตภัณฑท่ีมีรูปเปนแทงยาวๆ เชน ทอ (tube) เปนตน 

             2. การเทแบบ (casting) วิธีนี้จะเตรียมเนื้อดินปนใหอยูในรูปน้ําดินขนๆ (slip) ท่ี

ไหลตัวไดดี จากนั้นจึงเทลงในแบบปูนปลาสเตอร ปูนจะดูดน้ําและทําใหเนื้อดินเกาะติดกับผนังแบบ 

ไดเปนผลิตภัณฑตามตองการ วิธีนี้สามารถข้ึนรูปผลิตภัณฑไดหลากหลายรูปทรง แตตองใชน้ําในการ

ข้ึนรูปมาก ทําใหการหดตัวหลังอบแหงสูง ซ่ึงอาจเกิดการแตกหรือบิดเบี้ยวไดงาย ตัวอยางของ

ผลิตภัณฑท่ีข้ึนรูปดวยวิธีนี้ ไดแก เชน สุขภัณฑ ถวยชาม ของท่ีระลึกประเภทตางๆ เปนตน  

             3. การอัด (pressing) วิธีนี้จะเตรียมเนื้อดินปนใหอยูในรูปของผงกลมๆ ท่ีไหลตัว

ไดดี จากนั้นจึงนําไปอัด ดวยเครื่องอัดแรงดันสูงเพ่ือใหเกาะติดกันเปนแผน วิธีนี้จะใชน้ําในการข้ึนรูป

นอยท่ีสุด ทําใหผลิตภัณฑหลังอบแหง มีการหดตัวนอยกวาาวิธีอ่ืนๆ แตรูปทรงผลิตภัณฑท่ีสามารถข้ึน

รูปไดจํากัดกวา ตัวอยางของผลิตภัณฑท่ีข้ึนรูปดวยวิธีนี้ ไดแก กระเบื้องชนิดตางๆ เปนตน  

 

       การเผาและการเคลือบ 

       การเผาในครั้งแรกเรียกวาเผาดิบ โดยเพ่ิมอุณหภูมิของเตาเผาใหสูงข้ึนอยางชา ๆ เพ่ือให

ผลงานคงรูปไมแตกชํารุดผลงานท่ีผานการเผาดิบแลวบางชนิดนําไปใชไดโดยไมตอง เคลือบ เชน 

กระถางตนไม อิฐ ไสเครื่องกรองน้ําแตผลิตภัณฑสวนใหญจะตองเคลือบผิวเพ่ือ ใหเกิดความ สวยงาม 

มีความคงทนและปองกันการเกิดรอยขีดขวนบนผิว 

               เคลือบ คือชั้นของแกวบางๆ ท่ีหลอมละลายติดอยูกับผิวดินซ่ึงข้ึนรูปเปนรูปทรงตางๆ 

สารท่ีใชเคลือบ เรียกวา น้ําเคลือบ ซ่ึงเปนสารผสมระหวางซิลิเกตกับสารชวยหลอมละลาย วัตถุดิบท่ี

เปนน้ํายาเคลือบถูกบดจนละเอียดมากกวาดินหลายเทา กอนนํามาเคลือบบนดินเผา เปนชั้น หนา 1-

1.5 มม. เม่ือเคลือบแลวตองท้ิงใหผลงานแหง เช็ดกนผลงานใหสะอาดกอนเขาเตาเผา ผลงานท่ีเคลือบ

แลว โดนเผาผานความรอนอุณภูมิสูง วัตถุดิบท่ีเปนแกวในเคลือบเม่ือถึงจุดหลอม ละลาย ชั้นของ

เคลือบจะกลายเปนแกวมันวาวติดอยูกับผิวดิน 

เคลือบชวยใหการทําความสะอาดผลงานสะดวก เนื่องจากเคลือบมีสมบัติลื่นมือ สามารถทําความ

สะอาดงาย กวา ผิวดินท่ีมีลักษณะคอนขางหยาบ 
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              เคลือบมีคุณสมบัติเปนแกวไมดูดซึมน้ํา และยังเพ่ิมความแข็งแรงทนทาน ทําใหผลงาน ไม

บิ่นงาย เม่ือกระทบกันบอยๆขณะลางทําความสะอาด และสามารถใสของเหลวไดโดยไมรั่วซึม  

 

       ในข้ันตอนกระบวนการการสรางสรรคผูวิจัยไดเลือกใชดินสโตนแวรในการสรางสรรค 

เนื่องจากดินสโตนแวรสามารถเผาเคลือบในอุณหภูมิต่ําไดโดยท่ีน้ํายังคงสามารถซึมผานผิวของชิ้นงาน

เพ่ือหลอเลี้ยงพืชท่ีอาศัยอยูบนชิ้นงานได อีกท้ังผลงานจะตองมีการเคลือบในพ้ืนผิวในบางสวนเพ่ือ

ควบคุมการเจริญเติบโตของมอสสในบริเวณท่ีตองการ โดยการข้ึนรูปชิ้นงานนั้นวิธีการข้ึนรูปดวยการ

ปนมืออิสระเพ่ือใหสามารถควบคุมรูปทรงไดอยางอิสระและเปนไปตามอารมณการแสดงออกขณะ

สรางสรรคผลงาน เนื่องจากผลงานจะสามาถปรับเปลี่ยนรูปทรงไปตามมุมมองทางดานความงาม และ

ปรับเปลี่ยนตามความรูสึกท่ีตองการแสดงออกผานผลงาน 

 

 3.3 ศิลปะกับธรรมชาติ 

 ธรรมชาติ (Natural) หมายถึง สิ่งท่ีปรากฏใหเห็นตามวัฏจักรของระบบสุริยะ โดยท่ีมนุษย

มิไดเปนผูสรรคสรางข้ึน เชน กลางวัน กลางคืน เดือนมืด คืนเดือนเพ็ญ ภูเขา น้ําตก ถือวาเปน

ธรรมชาติ หรือปรากฏการณทางธรรมชาติความหมายของศิลปะศิลป(Art) ตามความหมายทาง

พจนานุกรมและนักปราชญทางศิลปไดใหความหมายอยางกวางขวางตามแนวทางหรือทัศนะสวนตัวไว

ดังนี้ คือ ศิลปะ(ART) คํานี้ ตามแนวสากล มาจากคําวา ARTI และ ARTE ซ่ึงเปนคําท่ีนิยมใชกันใน

สมัยฟนฟูศิลปวิทยา คําวา ARTI นั้น หมายถึง กลุมชางฝมือในศตวรรษท่ี 14, 15 และ 16 สวนคําวา 

ARTE หมายถึง ฝมือ ซ่ึงรวมถึง ความรูของการใชวัสดุของศิลปนดวย เชน การผสมสีสําหรับลงพ้ืน 

การเขียนภาพสีน้ํามัน หรือการเตรียม และการใชวัสดุอ่ืนอีกศิลปะ ตามความหมายของ

พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัญฑิตยสถาน พ.ศ. 2493 ไดอธิบายไววาศิลป (สิน ละ ปะ) น. หมายถึง 

ฝมือ ฝมือทางการชาง การแสดงออกมาใหปรากฏข้ึนไดอยางนาพึงชม และเกิดอารมณสะเทือนใจ

ศาสตราจารยศิลป พีระศรี ใหความหมายของศิลปไววา ศิลป หมายถึง งานท่ีตองใชความพยายาม

ดวยฝมือและความคิด เชน ตัดเสื้อ สรางเครื่องเรือน ปลูกตนไม เปนตน และเม่ือกลาวถึง งานทาง

วิจิตรศิลป (Fine Arts) หมายถึงงานอันเปนความพากเพียรของมนุษย นอกจากตองใชความพยายาม

ดวยมือ ดวยความคิด แลวตองมีการพวยพุงแหงพุทธิปญญาและจิตออกมาดวย (INTELLECTURL 

AND SPIRITUAL EMANATION)ศิลปะ ตามความหมายของพจนากรุกรมศัพทศิลปะ อังกฤษ ไทย 

ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2530 ไดอธิบายไววา “ART ศิลปะ คือ ผลแหงความคิดสรางสรรคของ

มนุษยท่ีแสดงออกในรูปลักษณตางๆ ใหปรากฏซ่ึงสุนทรียภาพ ความประทับใจ หรือความสะเทือน

อารมณตามอัจฉริยภาพ พุทธิปญญา ประสบการณ รสนิยมและทักษะของแตละคน เพ่ือความพอใจ 

ความรื่นรมย ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา” 
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ภาพท่ี 15 ภาพตัวอยางผลงานศิลปะกับธรรมชาติ 

ท่ีมา: Terraform Sculptures by Robert, เขาถึงเม่ือ 24 มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก 

http://www.hometone.com/amazing-terraform-sculptures-that-grow.html 

 

       ในการสรางสรรคผลงานประติมากรรมกับธรรมชาตินั้นผูวิจัยไดเลือกมอสสมาใชในการ

ประดับตกแตงบนพ้ืนผิวของชิ้นงาน เนื่องจากคุณสมบัติของเครื่องปนดินเผาคือการดูดซึมความชื้น

และมอสสก็เปนพืชท่ีตองอาศัยอยูในบริเวณพ้ืนท่ีท่ีมีความชื้นสูง อีกท้ังสเนหของพืชชนิดนี้คือการ

เจริญเติบโตและแปรสภาพไปตามรูปทรงของผลงาน ทําใหผลงานมีความนาสนใจและสามารถ

แสดงออกถึงเรื่องราวแนวความคิดของผลงานท่ีตองการแสดงออกถึงการใหโดยแสดงออกผาน การ

เก้ือกูลกันในธรรมชาติระหวางผลงานและพืช  

 

       มอสส 

                มอสสอาณาจักร: Plantaeหมวด: Bryophytaเปนพืชขนาดเล็ก, นุมสูงประมาณ 1–10 

เซนติเมตร (0.4-4 นิ้ว) แตอาจมีบางชนิดท่ีมีขนาดใหญกวามาก ปกติจะเจริญเติบโตในหมูตนไมหรือ

บริเวณท่ีเปยกชื้นใตรมเงาไมใหญ ไมมีดอกและเมล็ด โดยท่ัวไปใบท่ีปกคลุมลําตนจะบางเล็กคลายลวด 

มอสสแพรพันธุดวยสปอร ซ่ึงสรางข้ึนท่ีจะงอยปลายกานเล็กๆ คลายแคปซูล มอสสมีประมาณ 

12,000 สปชีสและถูกจัดอยูในสวนไบรโอไฟตาใน ไบรโอไฟตา นั้นปกติไมไดมีแคมอสสเทานั้น แตยัง

รวมถึงลิเวอรเวิรตและฮอรนเวิรตดวย แลวยังมีไบรโอไฟตอีก 2 กลุมท่ีมักถูกจัดอยูในสวนเดียวกัน 

                

 

http://www.livingwallart.com/misc/living-sculptures/
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 ลักษณะทางพฤกษศาสตร 

       ในทางพฤกษศาสตร มอสสเปนพืชจําพวกมอสหรือพืชไมมีทอลําเลียง มีลักษณะ

แตกตางจากลิเวอรเวิรตท่ีคลายคลึงกับมันคือสวนคลายรากมีหลายเซลล นอกจากนี้"ลําตน"และ"ใบ"

ยังแสดงถึงความแตกตางได ถาใบไมเปนแฉกลึกหรือเปนขอบงบอกถึงพืชชนิดนี้เปนมอสส สวนความ

แตกตางอ่ืนๆนั้นไมสามารถแยกมอสสและ ลิเวอรเวิรตออกจากกันได 

        มอสสเปนพืชท่ีไมมีทอลําเลียงทําใหสวนเพ่ิมเติมข้ึนมานั่นคือมีแกมีโทไฟตท่ีเดนชัดใน

วงจรชีวิต คือเซลลของพืชมีโครโมโซมหนึ่งชุด( haploid ) สวนสปอโรไฟต(คือมีโครโมโซมสองชุด( 

diploid ))มีชีวิตท่ีสั้นกวาและข้ึนกับแกมีโทไฟต ถาจะเปรียบกับพืชชั้นสูงก็คือ ในพืชมีเมล็ด,

โครโมโซมหนึ่งชุดท่ีใชสืบพันธุก็คือเกสรและออวุล ขณะท่ีโครโมโซมสองชุดเปนพืชดอกท้ังตน 

       วงจรชีวิตพืชสวนมากมีดิพลอยด(โครโมโซมสองชุด)ในเซลลของพวกมัน( โครโมโซมหนึ่ง

ชุดท่ีอยูคูกันนั้นบรรจุขอมูลพันธุกรรมท่ีเหมือนกัน ) ขณะท่ีมอสส(และไบรโอไฟตอ่ืนๆ)มีโครโมโซม

หนึ่งชุด( คือโครโมโซมหนึ่งชุดในสําเนาหนึ่งเดียวภายในเซลล ) เม่ือระยะในวงจรชีวิตของมอสสเม่ือ

มันสมบูรณจะมีการจับคูกันของโครโมโซมแตเกิดแคในข้ันสปอโรไฟต 

       มอสสอาจจะสรางอวัยวะสืบพันธุแยกวงจรชีวิตของมอสสเปนแบบสลับ (alternation 

of generation) เริ่มจากสปอรท่ีมีโครโมโซมหนึ่งชุดซ่ึงเริ่มงอกเปนโพรโทนีมาซ่ึงเปนแขนงสีเขียว 

(แบนและคลายกับแทลลัส) นี้เปนข้ันตอนสั้นๆของวงจรชีวิตมอสส จากโพรโทนีมาเจริญมาเปนแกมี

โทฟอร("ผูถือเซลลสืบพันธุ")ซ่ึงมีสวนประกอบคลายกับลําตน (caulid), ใบ(phyllid) และราก

(rhizoid) จากปลายของลําตนหรือก่ิงจะพัฒนาเปนอวัยวะสืบพันธุของมอสส อวัยวะเพศเมียหรืออาร

คิโกเนียมถูกปกปองโดยใบท่ีพัฒนามาท่ีชื่อวา perichaetum อารคิโกเนียมจะมีคอท่ีเรียกวากระเปาะ

อารคิโกเนียม(venter)ท่ีมีไขอยูในนั้น อวัยวะเพศผูหรือแอนเทอริเดียมถูกลอมรอบโดยใบท่ีพัฒนามา

ท่ีเรียกวา perigonium ท่ีสรางสเปรมท่ีมีแฟลเจลลาวายน้ําได 

กกัน(เหมือนดอกแยกเพศอยูตางตนในพืชมีเมล็ด) หรืออยูดวยกัน(เหมือนดอกแยกเพศอยูรวมตน) ใน

มอสสท่ีสรางอวัยวะสืบพันธุแยกกันอวัยวะเพศผูและเมียจะอยูบนพืชแกมีโทไฟตท่ีตางกัน ในมอสส

อวัยวะสืบพันธุอยูดวยกัน(หรือท่ีเรียกวามีชอดอกเพศผูและเพศเมียรวมตน)จะมีอวัยวะเพศผูและเมีย

บนตนเดียวกัน สเปรมจากแอนเทอริเดียมจะวายไปสูอารคิโกเนียมและการปฏิสนธิจะเกิดข้ึน ไดเปน

ไซโกต ตอมาเจริญเปนเอ็มบริโอ แลวนําไปสูสปอโรไฟตท่ีมีโครโมโซมสองชุด สเปรมของมอสสมีสอง

แสเซลลคือมีสองแฟลเจลใชในการเคลื่อนท่ี ตั้งแตสเปรมวายสูอารคิโกเนียมการปฏิสนธิจะไมเกิดข้ึน

ไดถาไมมีน้ํา หลังการปฏิสนธิ,สปอโรไฟตท่ียังไมสุกจะถูกดันออกจากกระเปาะอารคิโกเนียม มันอาจ

ใชเวลา ¼ ถึงครึ่งปสําหรับสปอโรไฟตจะเจริญเติบโตเต็มท่ี สปอโรไฟตประกอบไปดวยสวนท่ียึดติดกับ

แกมีโทไฟตท่ีเรียกวาฟุต, กานชูอัปสปอรท่ีเรียกวา seta, และอับสปอรโดยหมวกของมันเรียกวาฝาปด 

(operculum) อับสปอรและฝาปดอยูในฝกบิดโดยหมวกโครโมโซมหนึ่งชุดซ่ึงเปนสวนท่ีเหลือของกระ
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เปาะอารคิโกเนียม หมวกจะหลุดออกเม่ืออับสปอรสุก ปากของอัปสปอรมีรูปฟนเปนรูปแหวนท่ี

เรียกวาเพอริสโตม ในอับสปอร,เซลลสปอรท่ีสรางข้ึนโดยการแบงเซลลแบบไมโอซิสลดจํานวน

โครโมโซมลงครึ่งหนึ่งกลายเปนสปอรโครโมโซมหนึ่งชุด และเม่ือสปอรแกและ อัปสปอรแตกออก 

สปอรกระจายออกและเริ่มตนวงจรชีวิตอีกครั้ง 

        ในมอสสบางชนิด โครงสรางของพืชสีเขียวท่ีเรียกวาหนอ( gemmae ) ท่ีสรางจากใบ

หรือก่ิงจะเจริญไปเปนตนใหมโดยไมตองการการปฏิสนธิ เปนการสืบพันธุแบบไมอาศัยเพศถ่ินอาศัย 

       มอสสสวนมากพบในพ้ืนท่ีชื้นและ ไดรับแสงนอย โดยปกติจะพบในปาและริมแหลงน้ํา

ลําธาร และสามารถพบไดตามอิฐหินในถนนท่ีเปยกชื้นในเมือง บางชนิดเหมาะกับสภาวะอยางกําแพง

เฉพาะในเมือง อีก 2-3 ชนิดอยูในน้ําเชน Fontinalis antipyretica และ Sphagnum ท่ีอาศัยอยูใน

โคลนตม, หนองบึงและในทางน้ําท่ีไหลชา อยางมอสสน้ําหรือก่ึงน้ําสามารถยาวเกินกวาความยาวปกติ

ของมอสสบก บางชนิดยาว 20–30 ซม. (8-12 นิ้ว) หรือยาวกวาปกติใน Sphagnum มอสสเปนตน 

       มอสสตองการความชื้นเพ่ือความมีชีวิตรอดเพราะขนาดท่ีเล็กและเนื้อเยื่อท่ีผอมบางของ

มัน ดวยความท่ีไมมีผิวเคลือบคิวทิน(ข้ีผึ้งท่ีเคลือบเพ่ือปองกันการสูญเสียน้ํา) และตองการของเหลว

เพ่ือการสืบพันธุ มอสสบางชนิดสามารถมีชีวิตรอดจากความแหงแลงและสามารถกลับคืนมีชีวิตในไมก่ี

ชั่วโมงเม่ือไดรับน้ําในทางเหนือละติจูด ดานเหนือของตนไมและหินจะเกิดมอสสมากกวาบริเวณอ่ืน 

สันนิษฐานวาไมมีน้ําพอเพียงสําหรับเจริญเติบโตบนตนไมดานท่ีแสงแดดสอง ใตเสนศูนยสูตรจะตรง

ขามกัน ในปาลึกท่ีแสงอาทิตยไมสามารถลอดผานได มอสสจะเจริญเติบโตเทากันทุกดานของตนไม 

 

 
 

ภาพท่ี 16 มอสส 

ท่ีมา: Moss, เขาถึงเม่ือ 24 มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก http://bsnscb.com/moss-

wallpapers/39383284.html 
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 สรุปชุดขอมูลท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ในดานดานศิลปะและการออกแบบ

ไดศึกษาท่ีมาแนวความคิดในเรื่องของความสุข การใหในลักษณะตางๆ และความสุขจากการให ไดทํา

ความเขาใจถึงความหมายในเชิงตางๆท้ังในเชิงจิตวิทยาและศาสนา ซ่ึงท้ังสองศาสตรไดกลาวถึง

เรื่องราวความสุขจากการเปนผูใหในเชิงบวกท้ังสิ้น ท่ีสําคัญท่ีสุดในการดึงขอมูลมาใชในการออกแบบ

คือการไดทําความเขาใจถึงอามณการแสดงออกถึงสภาวะแหงความปตินั้น ผูวิจัยไดศึกษาและทําความ

เขาใจเพ่ือดึงอารมณความรูสึกดังกลาวมาใชในการออกแบบโดยผานองคประกอบศิลปในแตละ

องคประกอบท่ีสามารถถายทอดความรูสึกนั้นๆออกมา จึงไดมีการศึกษาองคประกอบศิลปเพ่ือศึกษา

หาลักษณะตางๆท้ังในเรื่องเสน รูปทรง มวลปริมารตร พ้ืนผิวตางๆ เพ่ือออกแบบรูปทรงของผลงานให

สามารถถายทอดความรูสึกนั้นๆใหออกมาไดอยางสมบูรณ โดยท่ีมาของรูปทรงตางๆนั้นก็ไดนําเอา

ดอกไมชนิดตางๆมาใชเปนรูปทรงเพ่ือสื่อถึงความเบิกบานใจดั่งเชนดอกไม โดยดอกไมท่ีศึกษาแตละ

ชนิดนั้นมีความเชื่อมโยงถึงเรื่องราวแนวความคิดมีการพัฒนาเลือกชนิดของดอกไมท่ีสามารถถายทอด

ท้ังรูปทรง เรื่องราวและความกลมกลืนกับพ้ืนท่ีติดตั้ง โดยศึกษาเรื่องราวของดอกไมเพ่ือเชื่อมโยง

เรื่องราวใหเขากับแนวความคิดและพ้ืนท่ีติดตั้ง พรอมท้ังศึกษารูปทรงเพ่ือนํามาใชในการออกแบบ  

 ในดานขอมูลพ้ืนท่ีติดตั้งผลงาน จากการศึกษาไดขอมูลนําท้ังในเรื่องของสภาพแวดลอม 

บริบทพ่ืนท่ีภายในพ้ืนท่ีติดตั้งผลงานมาเปนหลักเกณฑในการหาตําแหนงท่ีเหมาะสมในการติดตั้ง

ผลงานในแตละจุด รวมไปถึงการศึกษาเรื่องราวท่ีมาของพ้ืนท่ีโดยไดนําเอาเรื่องราวท่ีมาของชื่อพ้ืนท่ี 

อรุโณทยาน มาหาความหมายและตีความเพ่ือใหเกิดรูปทรง เกิดทัศนธาตุท่ีตองการแสดงออกถึง

เรื่องราวนั้นๆ ศึกษาดอกไมในพ้ืนท่ี นํามาตีความและออกแบบสรางสรรคผลงานใหมีเรื่องราว

แนวความคิด ท่ีเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีอยางสอดคลองและลงตัว 

 ขอมูลชุดทายคือขอมูลในกระบวนการเทคนิคการสรางสรรคผูวิจัย ไดนําเอาขอมูลในแตละ

ดานท่ีศึกษามานํามาสังเคราะหและคนหากระบวนการในการสรางสรรคผลงานท่ีเหมาะสม ท้ังในเรื่อง

ของเทคนิคการข้ึนรูป การเลือกใชวัสดุในการสรางสรรคผลงาน โดยศึกษาและทดลองปฏิบัติไป

พรอมๆกันกันเพ่ือทําความเขาใจและคนหาเทคนิคท่ีจะนําพาไปสูผลงานการสรางสรรคท่ีตรงตาม

วัตถุประสงคของโครงการ 

  

 

   

  

   

 



 

บทท่ี3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 

                การสรางสรรคผลงานประติมากรรมประยุกตเพ่ือติดตั้ง ณ อรุโณทยาน จังหวัด

อุบลราชธานี เรื่อง“ปติสุข”เปนการวิจัยเชิงpractice base (การสรางสรรคศิลปะ-วิจัย) โดยเนนให

การปฏิบัติ เปนเครื่องมือในการนําไปสูความรูใหม ท้ังนี้ขาพเจาจะเนนถึงความรูสึกท่ีไดจาก

กระบวนการศึกษาและสรางสรรค เพ่ือแสดงออกถึงความเปนเอกลักษณของผลงาน โดยมีการ

รวบรวมขอมูลเปนวิจัยเชิงคุณภาพในสวนของขอมูลเอกสารและขอมูลการสัมภาษณ 

  

วิจัยเชิงคุณภาพ (Quality Research) 

การเก็บรวบรวมขอมูลภาคเอกสาร 

 1.ขอมูลดานศิลปะและการออกแบบ 

1.1 รวบรวมขอมูลท่ีมาแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

   1.1.1 ขอมูลเอกสารท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับความสุข การให และความสุขจาก

การใหท้ังในศาสนาและจิตวิทยา 

1.1.2 ขอมูลเอกสารเนื้อหาดอกไมชนิดตางๆ 

1.2 รวบรวมขอมูลเอกสารเนื้อหาทัศนธาตุและองคประกอบศิลป 

1.3 รวบรวมขอมูลเอกสารเนื้อหาอิทธิพลท่ีไดรับจากงานศิลปกรรม 

2. รวบรวมขอมูลเนื้อหาพ้ืนท่ีติดตั้ง คือ อรุโณทยาน จังหวัดอุบลราชธานี 

3.ขอมูลดานเทคนิคการสรางสรรค 
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การเก็บรวบรวมขอมูลจากการใชเครื่องมือ 

1.พูดคุยกับผูมีประสบการณในเรื่องเก่ียวกับความสุขจากการให 

2 การจดบันทึกความรูสึกของตนเองเม่ือเกิดประสบการณการใหในรูปแบบตางๆ 

3.บทสัมภาษณเจาของพ้ืนท่ีสวนอรุโณทยาน 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 17 บทสัมภาษณเจาของพ้ืนท่ี 

(ภาพโดยนางสาว มัทนา ทองบอ) 
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การสรางสรรคศิลปะ-วิจัย (Practice – led / Practice based) 

 การสรางสรรคศิลปะ – วิจัย คือ การทํางานสรางสรรคโดยใหการปฏิบัติเปนเครื่องมือนําไปสู

ความรูใหม ในสาขานั้นๆ ท้ังนี้อาจเนนถึงความรูท่ีไดจากกระบวนการศึกษาและสรางสรรคท่ีแสดง

ดวยความเปนเอกลักษณของผลงาน (Originality) หรือการพัฒนาความรูในการปฏิบัติงานสรางสรรค

ในสาขาหนึ่งๆ ซ่ึงผลสรุปของผลงาน ผลสรุปเปนการสรางสรรคก็คืองานสรางสรรค ผลสรุปเปน

งานวิจัยก็คืองานวิจัย (ปรีชา เถาทอง) 

 

 

 
 

ภาพท่ี 18 โครงสรางการสรางสรรคศิลปะและการวิจัยศิลปะ (ปรีชา เถาทอง) ท่ีมา : สรางสรรค

ศิลปะวิจัยและการวิจัยศิลปะ, เขาถึงเม่ือ 19 มิถุนายน 2560, เขาถึงไดจาก 

http://www.mua.go.th/users/he-commission/t-visit%20project/t-

visit%20book%202/00--5.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mua.go.th/users/he-commission/t-visit%20project/t-visit%20book%202/00--5.pdf
http://www.mua.go.th/users/he-commission/t-visit%20project/t-visit%20book%202/00--5.pdf
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ภาพท่ึ 19 แผนภาพกระบวนการสรางสรรค 

(ภาพโดย นางสาวมัทนา ทองบอ) 
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1.วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปสูการสรางสรรคผลงาน 

 1.1 รวบรวมขอมูลแนวความคิดท่ีไดจากภาคเอกสารและการใชเครื่องมือนํามาวิเคราะหเพ่ือ

กําหนดรูปแบบของผลงานและนําไปสูข้ันตอนกระบวนการสรางสรรคผลงานโดยใชการถอดคา

ความหมายคําสําคัญจากจดบันทึกและพูดคุยกับผูมีประสบการณการให 

1.2 กระบวนการสังเคราะหถอดคาเรื่องราวแนวความคิด รูปทรง และความรูสึกของผลงาน 

เพ่ือนําไปสูโครงสรางภาพรวมของการสรางสรรคและการเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางผลงานกับ

พ้ืนท่ีติดตั้ง 

 

 

ภาพท่ี 20 แผนภาพสรุปการวิเคราะหโครงสรางการสรางสรรค 

(ถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 
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2.สรางผลงานการสรางสรรค 

2.1 ผลงานการสรางสรรคกอนวิทยานิพนธ 

ในการออกแบบผลงานการสรางสรรคผูวิจัยได  ทําการศึกษาและออกแบบผลงานเพ่ือคนหา

รูปทรงท่ีแสดงถึงการให ท่ีสามารถสื่อความปติ และวิเคราะหรูปทรงเพ่ือคนหาแนวทางและการนําไป

พัฒนาผลงานในข้ันตอไปโดยมีผลงานดังนี้ 

 ชื่อผลงาน อ่ิมสุข ณ เก้ือกูล 

ผลงานชิ้นนี้สื่อถึงเรื่องราวของการใหภายในครอบครัวของขาพเจา โดยใชรูปทรงอิสระในการ

สื่อถึงตัวบุคคลภายในครอบครัวซ่ึงผิวของตัวงานมีความตึงอ่ิมใหความรูสึกถึงความอ่ิมเอมใจ  ท่ีมี

ความรักจากคุณพอคุณแมเปนฐานคอยเก้ือกูลหนุนนําสงความรักความปราถนาดีไปสูลูกๆท้ังสามคน 

เสนสายท่ีเชื่อมโยงบิดประสานอยางเหนียวแนนสื่อถึงเสนใยคอยสงความรัก ความอบอุนใหแกกัน 

 

 
 

ภาพท่ี 21 ผลงาน อ่ิมสุข ณ เก้ือกูล 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

  

 ชื่อผลงาน อ่ิมใจ 

 อ่ิมใจ เปนผลงานตอเนื่องจากอ่ิมสุข โดยยังคงสื่อถึงเรื่องราวความสุขจากการใหการแบงปน

กันภายในรอบครัว โดยผลงานชิ้นนี้นําเสนอความอ่ิมเอมใจออกมาในรูปทรงท่ีอ่ิมเอิบท่ีสื่อถึงความสุข

จากการใหการแบงปนท่ีอ่ิมลน การซอนและสงตอกันข้ึนไปแทนการใหท่ีสงตอกันข้ึนไปอยางไมสิ้นสุด 

โดยมีผืนผาเปนสายสัมพันธเชื่อมโยงหอหุมใหความรักความอบอุนกันอยูเสมอ 
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ภาพท่ี 22 ผลงาน อ่ิมใจ 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

2.2 ประติมากรรมติดตั้งภายในกลาสเฮาส 

      2.2.1 แบบรางสองมิติระยะท่ี1 

      การรางแบบตามแนวความคิดโดยใชรูปทรงดอกไมเปนสื่อสัญลักษณถึงความปติ เบิก

บาน โดยรับคําแนะนําในการรางแบบจากอาจารยท่ีปรึกษา เริ่มจากกการศึกษารูปทรงของดอกไม

โดยท่ัวไปเพ่ือทําความเขาใจในความเปนเปนจริงในธรรมชาติของรูปทรงดอกไมนั้นๆ ท้ังในความพริ้ว

ไหว การทับซอนของกลีบ และรายละเอียดตางๆ  เพ่ือนํามาออกแบบ 

 

   
 

 

ภาพท่ี 23 แบบรางสองมิติระยะท่ี1 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 
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        2.2.2 แบบรางสามมิติระยะท่ี1 

       การข้ึนรูปแบบรางสามมิติ ใชเทคนิคการข้ึนมือแบบอิสระเพ่ือถายทอดอารมณความรูสึก

จากมือสูผลงาน และสามารถปรับรูปฟอรมความพริ้วไหวท่ีตองการถายทอดออกมาไดตามตองการ 

 
 

ภาพท่ี 24 แบบรางสามมิติระยะท่ี1 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

       2.2.3 แบบรางสามมิติระยะท่ี2 

      ระยะท่ี 2 การทดลองข้ึนรูปทรง3มิติ เพ่ือคนหาแนวทางการคลี่คลายรูปทรงทาง

ธรรมชาติหลังจากท่ีทําความเขาใจในลักษณะทางธรรมชาติแลวในระยะท่ี1 เพ่ือใหรูปทรงนําไปสู

อารมณความรูสึกท่ีตองการสื่อถึงความอ่ิมเอิบเบิกบานท่ีมาจากความสุขจากการให 

 

 
 

ภาพท่ี 25 แบบรางสามมิติระยะท่ี2 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 
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      2.2.4 แบบรางสามมิติระยะท่ี3 

      ระยะท่ี 3 การทดลองข้ึนรูปทรง3มิติโดยการ เพ่ิมเติมแนวความคิดความเขาใจท่ีไดจาก

การวิเคราะหขอมูลเพ่ือนําไปสูรูปทรงท่ีสามารถสื่อถึงผลทางความรูสึกไดมากท่ีสุด โดยนําชุดขอมูล

ท่ีวาการใหนั้นผูใหจะตองมีความอ่ิมเอิบเปนท่ีตั้งเม่ือผูใหมีความอ่ิมแลวก็พรอมท่ีจะสงตอการใหแก

ผูอ่ืน จึงเกิดเปนรูปทรงของผลงานในระยะท่ี3ท่ีสื่อถึงความอ่ิมเอิบท่ีคอยๆสงข้ึนไปสูการใหท่ีเบิกบาน 

รูปทรงของดอกไมท่ีนํามาศึกษาในระยะนี้จึงมีความชัดเจน นําไปสูการวิเคราะหหารูปทรงดอกไมท่ีมี

กานสูงชลูด เพ่ือสอดคลองกับแนวความคิด 

 

   
 

ภาพท่ี 26 แบบรางสามมิติระยะท่ี3 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

 

      โดยในชวงระยะท่ี3นี้ นอกจากมีการเพ่ิมเติมแนวความคิดแลว ยังเพ่ิมรองรอยและ

เทคนิคของการปนเพ่ือสรางอารมณความรูสึก และนําองคความรูจากการวิเคราะหในเรื่องของทัศน

ธาตุมาใชในการข้ึนรูปทรงของผลงานเพ่ือใหผลงานมีท้ังแนวความคิด ตัวตนของผูสรางสรรคและ

ความงามไปพรอมกัน 

 

       2.2.5 การสรางสรรคผลงานจริง 

       การข้ึนรูปผลงานจริงยังคงนําเสนอแนวความคิดเดิมจากระยะท่ี3ในเรื่องของความอ่ิม

เอิบสูการเบิกบานเพ่ือแสดงถึงเรื่องราวแนวความคิดเรื่องความสุขจากการใหตามวัตถุประสงค โดยมี

การลดทอนรายละเอียดในบางสวนเพ่ือใหรูปทรงของผลงานมีความหมดจดและแสดงออกถึงเรื่องราว

แนวความคิดไดอยางสมบูรณ 

       โดยผลงานในชุดท่ี1ไดนําเอารูปทรงของดอกไมท่ีมีกานสูงท่ีไดจากการศึกษา นํามาถอด

รูปทรงทรงของกลีบใสแนวความคิดและอารมณท่ีตองการสื่อ ผานความพริ้วสะบัดของกลีบแตละกลีบ

ท่ีคอยๆทับซอนกัน 
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ภาพท่ี 27 การสรางสรรคผลงานจริงติดตั้งภายในกลาสเฮาส ชุดท่ี1 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

       ผลงานชุดท่ี2 มีการพัฒนารูปทรง และการเชื่อมโยงผลงานเขากับพ้ืนท่ี โดยการศึกษา

พืชและดอกไมเพ่ิมเติมโดยการนําเอาดอกเอ้ืองหมายนาและยอดออนของตนเฟรนมาใชเปนแรง

บันดาลใจของรูปทรง เพ่ือใหผลงานมีความกลมกลืนกับพ้ืนท่ีเนื่องจากพืชท้ังสองชนิดนี้มีความ

เจริญเติบโตภายในสภาพพ้ืนท่ีดิบชื้นเชนเดียวกับพ้ืนท่ีติดตั้ง ในการสรางสรรครปูทรงยังคงใชเสนท่ี

สะบัดพริ้วแทนความเบิกบานใจในเรื่องของความสุขจากการให พรอมท้ังพัฒนาเทคนิคในการข้ึนรูป

ท้ังการหาสมมาตรของตัวชิ้นงาน และการใชไมคํ้าในบริเวณท่ีรับน้ําหนัก 

 

 

      
 

 

ภาพท่ี 28 การสรางสรรคผลงานจริงติดตั้งภายในกลาสเฮาสชุดท่ี2 

 (ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 
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       ผลงานชุดท่ี3 มีการลดทอนรูปทรงความพริ้วเพ่ือใหผลงานรูสึกถึงการเคลื่อนไหวของ

เสนท่ีออนชอยและเชื่องชามากข้ึน เพ่ือใหผลงานมีความหมดจดของรูปทรงเพ่ือแสดงออกถึงความปติ

ท่ีนุมลึกออนโยนจากการให อีกท้ังดานเทคนิคมีการข้ึนรูปท่ีบางข้ึนเพ่ือใหผิวของผลงานท่ีตองใหน้ําซึม

ผานผิวมาหลอเลี้ยงผลงานมีการซึมไดงายข้ึน และคํานึงถึงชองบรรจุน้ําท่ียังคงดูท้ังทัศนทางความงาม

และความสะดวกในการบรรจุน้ํา 

 

 

 

       
 

ภาพท่ี 29 การสรางสรรคผลงานติดตั้งภายในกลาสเฮาสชุดท่ี3 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

 2.3 ประติมากรรมติดตั้งบริเวณทางเขาสวนอรุโณทยาน 

       2.3.1 แบบรางสองมิติระยะท่ี1 

      ระยะท่ี1ผลงานแบบรางไดนําเอารูปทรงของดอกบัวท่ีไดศึกษาจากการเก็บขอมูลมาใช

เพ่ือแสดงออกถึงท่ีมาของพ้ืนท่ี ซ่ึงเปนอุทยานท่ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีจังวัดท่ีมีพระอาทิตยข้ึนกอนท่ีใดๆ 

รูปทรงในระยะนี้จึงเปนดอกบัวท่ีคอยๆเผยกลีบแยมบานออกมาในชวงเวลาแหงอรุโณทัย 
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ภาพท่ี 30 แบบรางสองมิติระยะท่ี1 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

       2.3.2 แบบรางสามมิติระยะท่ี1 

 
 

ภาพท่ี 31 แบบรางสามมิติระยะท่ี1 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

      2.3.3 แบบรางสองมิติระยะท่ี2 

      ในระยะท่ี2นี้เริ่มมีการลดทอนรูปทรงของดอกบัว ใหเหลือเพียงความออนชอยของปลาย

กลีบท่ียังคงตองการแสดงออกถึงจังหวะการเผยกลีบกอนท่ีจะบานรับแสงในชวงเวลาอรุโณทัย พรอม

ท้ังรูปทรงของดอกบัวท่ีมีความอ่ิมตึงของผิวท่ีแสดงถึงความอ่ิมเอิบเบิกบานใจ 
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ภาพท่ี 32 แบบรางสองมิติระยะท่ี2 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

       2.3.4 แบบรางสามมิติระยะท่ี2 

 

     
 

ภาพท่ี 33 แบบรางสามมิติระยะท่ี2 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

       2.3.5 การสรางสรรคผลงานจริง 

       ผลงานจริงแสดงออกถึงความเปนอรุโณทยาน อุทยานท่ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีท่ีมีพระอาทิตยข้ึน

กอนใครในสยาม พ้ืนท่ีแหงชวงเวลาอรุโณทัย โดยแสดงออกผานรูปทรงดอกบัว ดอกไมประจําจังหวัด

อุบลราชธานีแหงนี้ ท่ีกําลังแยมบานในชวงเวลาอรุโณทัย รูปทรงไดพัฒนามาจากผลงานในระยะท่ีสอง

ท่ียังคงใชรูปทรงดอกบัวท่ีมีผิวเตงอ่ิมท่ีเหนือจริงเพ่ือสรางจินตภาพใหมใหกับผูชมไดเกิดจินตนาการ 

โดยดานขางของประติมากรรมมีชองรับแสงในดานทิศตะวันออกเพ่ือใหแสงแรกของวันลอดสาดสอง

เขามากระทบกับพืชและมอสสท่ีปลูกไวภายในผลงานประติมากรรม  
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       ในดานเทคนิคการทํางานผลงานจริงจะตองใชปูนซีเมนตเนื่องจากผลงานจริงมีขนาด

ใหญ ผูวิจัยจึงสรางสรรคผลงานจําลองออกมาดวยขนาด1:5 โดยใชเทคนิคการแกะโฟมและโอบดวย

ปูนซ่ึงเปนวิธีท่ีงายตอการข้ึนงานรูปขนาดใหญ และสามารถกําหนดรูปทรงใหเปนไปตามรูปแบบได

งายและมีความสมบูรณสูงสุด 

 

 
 

ภาพท่ี 34 การสรางสรรคผลงานจริง 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

2.4 ประติมากรรมติดตั้งบริเวณวงเวียนน้ําพุ 

      2.4.1 แบบรางสองมิติระยะท่ี1 

      แบบรางในระยะแรกไดนําเอาลักษณะดอกบัวบานมาใชแทนความเบิกบานใจ โดยให

ลักษณะกลีบชวงลางมีรูปทรงท่ีมีผิวเตงตึงแสดงถึงความอ่ิมเอิบ และแผข้ึนสูกลีบชวงบนกลีบชวงบนท่ี

ทับซอนกันอยูใหกลีบชวงบนความพริ้วไหวและแผออก ในระยะนี้ตองการแสดงออกถึงความอ่ิมเอิบ

เบิกบานใจของผูกอตั้งพ้ืนท่ีอรุโณทยาน  

 
ภาพท่ี 35 แบบรางสองมิติระยะท่ี1 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 
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       2.4.2 แบบรางสามมิติระยะท่ี1 
 

 
 

ภาพท่ี 36 แบบรางสามมิติระยะท่ี1 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

        

       2.4.3 แบบรางสองมิติระยะท่ี2 

      ในแบบรางระยะท่ี2นี้ไดนําเอาขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเจาของพ้ืนท่ีมาใชเปน

แนวคิดหลักเพ่ือสงเสริมใหรูปทรงของผลงานมีความเชื่อมโยงระหวางผลงานและวัตถุประสงคของ

พ้ืนท่ี โดยไดสังเคราะหขอมูลออกมาเพ่ือแสดงใหเห็นถึงการใหท่ีปราศจากผูรับและผูใหเพียงอยาง

เดียว แตแสดง ออกถึงการท่ีผูรับสามารถเปนผูใหเพ่ือสงตอสิ่งดีๆใหกับผูอ่ืนไดอยางไมมีท่ีสิ้นสุด 

รูปทรงจึงเลือกใชกลีบของดอกบัวหลวงท่ีมีเอกลักษณของความอ่ิม นํามาสอดรับกันโดยคํานึงถึงการ

ไหลของน้ําพุท่ีจะคอยๆไหลลงมาจากกลีบบนสูกลีบลางสุด โดยใหเสนของกลีบเปนตัวสอดประสาน

เชื่อมโยงความรูสึกของการใหท่ีมอบอยางเปนอันหนึ่งอันเดียว 

 
 

ภาพท่ี 37 แบบรางสองมิติระยะท่ี2 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 
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       2.4.4 แบบรางสามมิติระยะท่ี2 

 

 
 

ภาพท่ี 38 แบบรางสามมิติระยะท่ี2 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

      2.4.5 การสรางสรรคผลงานจริง 

      ผลงานจริงยงัคงแสดงออกถึงแนวคิดหลักและนํามาเชื่อมโยงกับแนวคิดของผลงานใน

เรื่องของการให ผลงานจึงสรางสรรคออกมาในรูปแบบกลีบดอกบัวท่ีเปนสัญลักษณแหงคุณงามความ

ดีซ่ึงแสดงถึงคุณความดีนี้ท่ีผูสรางไดสรางคุณความดีตอบแทนคุณบานเกิด กลีบของดอกบัวแตละชั้น

คอยๆรินน้ําสงตอกันลงมาเปนทอดๆเพ่ือสื่อถึงเรื่องราวการรับและการให ท่ีผูรับนั้นสามารถสงตอการ

ใหแกผูอ่ืนไดตอไปอยางไมสิ้นสุด ดังเชนเจตนารมณของผูสรางพ้ืนท่ีแหงนี้ โดยรูปแบบพัฒนารูปทรง

มาจากระยะท่ีสองโดยเพ่ิมเติมในเรื่องของเสนท่ีเชื่อมโยงการภายในประติมากรรมอยางออนชอยสอด

รับกันอยางมีท่ีมาท่ีไป รวมไปถึงความสมมาตรของรูปทรง  

      โดยเทคนิคในการสรางสรรคผูวิจัยไดสรางสรรคผลงานเปนผลงานจําลองในขนา1:5จาก

ผลงานจริง สรางสรรคออกมาในสองเทคนิคคือ การข้ึนรูปเปนงานดินเผาและงานปูน เพ่ือทดลองการ

ข้ึนรูปหาเทคนิคท่ีสามารถสรางสรรคผลงานใหเกิดความสมบูรณสูงสุด  
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ภาพท่ี 39 การสรางสรรคผลงานจริง 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

3.ข้ันตอนกระบวนการ 

  3.1การข้ึนรูปผลงาน 

 
 

ภาพท่ี 40 การข้ึนรูปผลงาน 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

 3.2การเผา  

 หลังจากผานกระบวนการข้ึนรูปผลงานแลว ตรวจเช็ครายละเอียดของผลงาน และปลอยให

ผลงานแหงสนิทโดยการควบคุมความชื้นใหผลงานมีการคายความชื้นไดเสมอกัน เพ่ือปองกันการฉีก

หรือแตกราวของผลงาน และนําผลงานเขาเผาดิบท่ีอยูอุณหภูมิ 800°C  
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3.3 การเคลือบ 

       การเคลือบชิ้นงานใชเทคนิคการพนเคลือบเพ่ือใหเคลือบมีความหนาท่ีเทากันทุกสวน 

โดยมีการก้ันเคลือบในสวนท่ีไมตองการเคลือบ เพ่ือเวนไวสําหรับการปลูกมอส โดยการเคลือบนี้

เลือกใชเคลือบใสไฟต่ํา เผาท่ีอุณหภูมิ 1,050 °C เพ่ือใหผิวของชิ้นงานยังคงมีความพรุนตัวไมแกรง

จนเกินไป สามารถดูดซึมน้ําสําหรับการหลอเลี้ยงมอสได 

 

 
ภาพท่ี 41 การพนเคลือบ 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

 3.4 กระบวนการข้ึนรปูผลงานจําลอง 

 การข้ึนรูปผลงานจําลองมีท้ังการทดลองดวยเทคนิคงานเครื่องปนดินเผาและงานปูน  

 งานเครื่องปนดินเผา การข้ึนรูปผลงานชิ้นใหญดวยดินใชเทคนิคการข้ึนรูปแบบขด เพ่ือ

ควบคุมความหนาบางของชิ้นงาน และเนื่องจากเปนงานชิ้นขนาดใหญ จึงตองมีการเสริมพ้ืนท่ีในการ

รับน้ําหนักซอนไวในผลงาน 
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ภาพท่ี 42 การข้ึนรูปผลงานจําลองขนาดใหญดวยดิน 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

 งานปูน การข้ึนรูปดวยโฟมแลวโอบทับดวยปูน เปนวิธีการจําลองผลงานท่ีสามารถควบคุม

รูปทรงไดดีกวาการข้ึนรูปดวยดินเนื่องจากโฟมและปูนสามารถตัดตอเติมแตงไดงาย ไมตองกังวลเรื่อง

การแตกราวของชิ้นงาน และมีขนาดเบาสามารถเคลื่อนยายงานไดงายกวา 

 

   
(ก)   (ข) 

ภาพท่ี 43 การข้ึนรูปผลงานจําลองขนาดใหญ 

(ก) ข้ันตอนการข้ึนรูปจากโฟม  (ข) ข้ึนตอนการลงพ้ืนผิวดวยปูน 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 
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4.การทดลองเลี้ยงพืชบนงานประติมากรรม 

 4.1 การทดลองปลูกและเลี้ยงมอส 

 มอสเปนพืชท่ีตองการความชื้นสูงและดินเผาเปนวัสดุท่ีสามารถดูดซึมน้ําไดดีดังนั้นกอนท่ีจะ

ปลูกมอส ตองนําชิ้นงานไปแชน้ําหรือบรรจุน้ําไวประมาณ1คืน เพ่ือใหตัวชิ้นงานไดดูดซึมน้ําไวใหเต็มท่ี

โดยการปลูกมอสบนผิวเครื่องปนดินเผานั้นจะตองใชดินเหนียวทาใหท่ัวบริเวณท่ีตองการปลูกเพ่ือให

เกิดผิวสัมผัสในการยึดเกาะระหวางมอสและพ้ืนผิวของผลงาน หลังจากการแปะมอสบนชิ้นงานแลว

มอสจะสามารถยึดเกาะบนตัวชิ้นงานไดเองในระยะเวลา1-2เดือน 

 

 
 

ภาพท่ี 44 การทดลองปลูกและเลี้ยงมอส 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

 4.2 การทดลองการดูดซึมน้ําของผลงาน 

 การดูดซึมน้ําของตัวชิ้นงาน หลังจากการทดลองบรรจุน้ําใหเต็มชิ้นงาน ไดมีการเฝา

สังเกตุการดูดซึมของน้ํา โดยผลสรุปคือน้ําท่ีบรรจุในผลงานมีการดูดซึมหมดภายในระยะเวลา3-4วัน 

ตามขนาดของผลงาน  
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4.3 การทดลองปลูกมอสบนพ้ืนผิวตางชนิด 

 

 
  

ภาพท่ี 45 การทดลองปลูกมอสบนพ้ืนผิวตางชนิด 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 ภาพการทดลองปลูกมอสสลงบนพ้ืนผิวตางชนิด ผลปรากฏวามอสสท่ีปลูกบนพ้ืนผิวขรุขระมี

การยึดเกาะและสามารถดูดซึมน้ําไดดี แตพ้ืนผิวเรียบท่ีมีการขัดมันแมวาจะเปนชิ้นงานท่ีเผาใน

อุณหภูมิต่ําท่ีสามรถใหน้ําซึมไดแตหากมีการขัดมันจนเหมือนการเคลือบบนพ้ืนผิวก็ทําใหน้ําไม

สามารถดูดซึมออกมาหลอเลี้ยงมอสสได 

 

5.การทดลองติดตั้งผลงานกับพ้ืนท่ี 

ในการทดลองติดตั้งผลงานไดทดลองท้ังการตัดตอดวยคอมพิวเตอรกราฟฟกและการทําโมเดลจําลอง 

การตัดตอผลงานในคอมพิวเตอรนั้นทําใหเห็นภาพการติดตั้งเสมือนจริงและสามารถดูบริบทโดยรอบ

ได และการทําโมเดลจําลองนั้นทําใหเหนการติดตั้งผลงานในมุมกวางมองเห็นถึงขนาดและบริบท

โดยรอบของพ้ืนท่ีติดตั้ง 

 

   
    

ภาพท่ี 46 โมเดลการจําจองติดตั้งผลงานกับพ้ืนท่ีทางเขาสวน 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 
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ภาพท่ี 47 โมเดลการจําจองติดตั้งผลงานกับพ้ืนท่ีวงเวียนน้ําพุ 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

 

 
      

ภาพท่ี 48 การทดลองติดตั้งผลงานดวยคอมพิวเตอรกราฟฟก 

(ภาพโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

6.วิเคราะหผลงาน  

 จากการสรางสรรคผลงานจนถึงกระบวนการทดลองติดตั้งผลงานลงในพ้ืนท่ี ผลงานปติสุข มี

ความเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ีสภาพแวดลอมบริบทโดยรอบ มีความกลมกลืนระหวางรูปทรงของผลงานและ

การสรางสรรคงานศิลปะกับธรรมชาติใหเขากับความเปนอุทยานแหงพันธุพืชไดอยางลงตัว    

 

7.ประมวลผลและสรุปผลการดําเนินงาน  

 7.1 การเผยแพรและจัดแสดงงาน 
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ภาพท่ี 49 การแสดงผลงานนิทรรศการ CODA 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

7.2การประเมิณผลงานจากผูทรงคุณวุฒิ 

 

   
 

ภาพท่ี 50 การตรวจประเมินผลงานจากผูทรงคุณวุฒิ 

(ภาพถายโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

 

 

 



บทท่ี 4 

ผลการดําเนินงาน 

 ผลงาน “ปติสุข” มีจุดมุงหมายเพ่ือใหผลงานเกิดคุณคาความงามทางสุนทรียศาสตรท่ี

กลมกลืนและลงตัวกับสภาพแวดลอมและเรื่องราวภายในพ้ืนท่ีติดตั้ง ท้ังนี้เพ่ือใหผูชมผลงานสัมผัสได

ถึงพลังความรูสึกแหงการให การเก้ือกูลกันของสรรพสิ่งจากกการแสดงออกผานการอยูรวมกัน

ระหวางผลงานและพืชในธรรมชาติ ซ่ึงมีผลการดําเนินงานดังนี้ 

 1.  ผลการดําเนินงานดานแนวความคิด 

  1.1 ประติมากรรมติดตั้งภายในกลาสเฮาส 

  1.2 ประติมากรรมติดตั้งบริเวณทางเขาสวนอรุโณทยาน 

  1.3 ประติมากรรมติดตั้งบริเวณวงเวียนน้ําพุ 

 2.  ผลการดําเนินงานการสรางสรรค 

  2.1 ผลงานประติมากรรมติดตั้งภายในกลาสเฮาส  

        2.1.1 ผลงานสําเร็จชุดท่ี 1 

        2.1.2 ผลงานสําเร็จชุดท่ี 2 

        2.1.3 ผลงานสําเร็จชุดท่ี3 

  2.2 ประติมากรรมติดตั้งบริเวณทางเขาสวนอรุโณทยาน 

  2.3 ประติมากรรมติดตั้งบริเวณวงเวียนน้ําพุ 

 3. ผลการดําเนินการติดตั้งผลงานกับสถานท่ี                

  3.1  การวิเคราะหพ้ืนท่ีติดตั้งกลาสเฮาส 

  3.2 วิเคราะหจุดติดตั้งบริเวณทางเขาสวนอรุโณทยาน 

  3.3 วิเคราะหจุดติดตั้งบริเวณวงเวียนน้ําพุภายในสวน 
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1. ผลการดําเนินงานดานแนวความคิด 

 1.1ประติมากรรมติดตั้งภายในกลาสเฮาส 

 ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเก็บขอมูลตามกระบวนการจนไดขอคนพบในดานแนวความคิดท่ีจะ

แสดงออกถึงเรื่องราวใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการท่ีตองการนําเสนอเรื่องราวในแง

ความสุขจากการเปนผูให โดยขอคนพบหลักท่ีนํามาใชในการออกแบบรูปทรงผลงานท่ีติดตั้ง

ภายในกลาสเฮาสนี้ คือการแสดงออกถึงความอ่ิมเอิบเบิกบานใจสูการแผออกไปใหกับผูอ่ืน โดยได

สังเคราะหมาจากชุดขอมูลท่ีวา การเปนผูใหนั้นตัวผูใหเองจะตองมีความอ่ิมเอิบจากภายในเปน

ท่ีตั้งเม่ือใจอ่ิมแลวก็พรอมท่ีจะแบงปนพรอมท่ีจะมอบสิ่งดีๆใหแกผูอ่ืนตอไปได โดยรูปทรงของ

ผลงานไดนําเอาดอกไมท่ีมีความเชื่อมโยงกับพ้ืนท่ี ท่ีไดจากการศึกษา มาสรางสรรคเพ่ือแสดงออก

ถึงเรื่องราวแนวความคิดพรอมท้ังสรางสรรคใหผลงานมีความเชื่อมโยงกับบริบทภายในพ้ืนท่ี ท่ีมี

ความเปนธรรมชาติอุดมสมบูรณดวยพันธพืชชนิดตางๆ จึงนําเอาพืชตระกูลมอสสมาประดับ

ตกแตงบริเวณพ้ืนผิวของชิ้นงานโดยใหตัวชิ้นงานสามารถบรรจุน้ําไดเพ่ือใหน้ําสามารถซึมผานผิว

ของชิ้นงานและหลอเลี้ยงพืชชนิดนี้ใหมีการเจริญเติบโตมีท่ีพ่ึงพิงอาศัยแสดงออกถึงการเก้ือกูล

อาศัยกันระหวางผลงานและธรรมชาติ  

 1.2 ประติมากรรมติดตั้งบริเวณทางเขาสวนอรุโณทยาน 

 ผลงานชิ้นนี้เปนการนําชุดความคิดในเรื่องการสรางสรรคผลงานศิลปะกับธรรมชาติท่ีไดจาก

ผลงานชุดติดตั้งในกลาสเฮาส นํามาขยายผลทางความคิดใหผลงานยังคงมีการเชื่อมโยงกับ

ธรรมชาติ มีการปลูกพืชเพ่ือแสดงออกถึงการเก้ือกูลกันในธรรมชาติและความเชื่อมโยงกับบริบท

ของพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยเพ่ิมเติมการแสดงออกถึงเรื่องราวของพ้ืนท่ี เนื่องจากจุดติดตั้งนี้เปนจุดท่ีผู

เขาชมจะเห็นเปนจุดแรกจึงตองการแสดงออกถึงพ้ืนท่ี แสดงออกถึงความเปนอรุโณทยาน 

อุทยานท่ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีท่ีมีพระอาทิตยข้ึนกอนใครในสยาม พ้ืนท่ีแหงชวงเวลาอรุโณทัย โดย

แสดงออกผานรูปทรงดอกบัว ดอกไมประจําจังหวัดอุบลราชธานีแหงนี้ ท่ีกําลังแยมบานใน

ชวงเวลาอรุโณทัย โดยดานขางของประติมากรรมมีชองรับแสงในดานทิศตะวันออกเพ่ือใหแสง

แรกของวันลอดสาดสองเขามากระทบกับพืชและมอสสท่ีปลูกไวภายในผลงานประติมากรรม เกิด

เปนผลงานท่ีแสดงออกท้ังแนวความคิดในเรื่องของการให แสดงออกถึงเรื่องราวในพ้ืนท่ี และ

เชื่อมโยงเขากับบริบทในพ้ืนท่ีอยางลงตัว 
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1.3 ประติมากรรมติดตั้งบริเวณวงเวียนน้ําพุ 

 ผลงานชิ้นนี้ติดตั้งในบริเวณลานวงเวียนน้ําพุ ซ่ึงจุดนี้เปรียบเสมือนแลนดมารคของพ้ืนท่ีซ่ึง

เปนวงเวียนน้ําพุท่ีมีขนาดใหญและมีทางเดินโดยรอบ ทางเดินโดยรอบนี้สามารถเดินเชื่อมกับ

ทางเดินหลักโดยรอบภายในสวน อีกท้ังยังเปนจุดท่ีสามารถมองเห็นไดจากถนนเสนหลักท่ีวิ่งผาน

สวนอรุโณทยานนี้ไดอีกดวย พ้ืนท่ีนี้จึงเหมาะแกการติดตั้งประติมากรรมท่ีแสดงออกถึง

วัตถุประสงคหลักของพ้ืนท่ี โดยแนวความคิดของผลงานไดนําเอาวัตถุประสงคของพ้ืนท่ีท่ีผูสราง

ปรารถนาท่ีจะสรางพ้ืนท่ีแหงนี้ใหเปนพ้ืนท่ีสาธารณะกุศลเพ่ือเปนการทดแทนบุญคุณถ่ินฐานบาน

เกิด มาใชเปนแนวคิดหลักและนํามาเชื่อมโยงกับแนวคิดของผลงานในเรื่องของการให ผลงานจึง

สรางสรรคออกมาในรูปแบบกลีบดอกบัวท่ีเปนสัญลักษณแหงคุณงามความดีซ่ึงแสดงถึงคุณความ

ดีนี้ท่ีผูสรางไดสรางคุณความดีตอบแทนคุณบานเกิด กลีบของดอกบัวแตละชั้นคอยๆรินน้ําสงตอ

กันลงมาเปนทอดๆเพ่ือสื่อถึงเรื่องราวการรับและการให ท่ีผูรับนั้นสามารถสงตอการใหแกผูอ่ืนได

ตอไปอยางไมสิ้นสุด ดังเชนเจตนารมณของผูสรางพ้ืนท่ีแหงนี้ น้ําท่ีไหลรินนี้จากยอดน้ําพุคอยไหล

ลงสูเบื้องลาง ยังชวยหลอเลี้ยงมอสสท่ีเจริญเติบโตอยูบนพ้ืนผิวของชิ้นงานและเม่ือน้ําไหลลง

มาแลวยังไหลสงตอลงมาใหกับพืชน้ําโดยรอบสระของประติมากรรมน้ําพุนี้ แสดงใหเห็นถึงท้ัง

เรื่องราววัตถุประสงคของพ้ืนท่ีไปพรอมๆกับความสุนทรียในดานความงามของประติมากรรมกับ

ธรรมชาติ เสียงน้ําท่ีไหลลงมา ละอองน้ําท่ีกระเซ็นเบาๆของน้ําพุ ประกอบกับรูปทรงท่ีสราง

จินตนาการ สามารถแสดงออกถึงเรื่องราวและสรางความสุนทรียใหกับผูชมไดเปนอยางดี 

 

2.ผลการดําเนินงานการสรางสรรค 

 การดําเนินการสรางสรรคผลงาน ผูวิจัยไดนําผลการดําเนินงานดานแนวความคิดมาตอยอดสู

การสรางสรรคโดยผานการปฏิบัติใหเกิดผลตามวัตถุประสงค ใหผลงานสามารถแสดงผลถึง

แนวความคิดท่ีตองการสื่อและเกิดผลทางดานความงามไปพรอมกัน  

 2.1 ผลงานประติมากรรมติดตั้งภายในกลาสเฮาส  

       2.1.1 ผลงานสําเร็จชุดท่ี1 

       รูปทรงของผลงานในชุดนี้ไดนํารูปทรงของดอกไมท่ีมีลักษณะกานยาวสูงเพ่ือแสดงออก

ถึงความปติท่ีพุงข้ึนและแผออกจากความอ่ิมเอมภายในจิตใจ โดยใชรูปทรงท่ีสูงชลูดมีการกินพ้ืนท่ี

ในอากาศ โดยใหกลีบมีการทับซอนอยางมีชั้นเชิงแตคลี่คลายจากภาพดอกไมในความเปนจริง มี
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อารมณการบิดพริ้ว การสะบัดท่ีเหนือจริง เพ่ือสรางจินตนาการใหกับผูชมไดเขาถึงความรูสึกท่ี

ตองการแสดงออก 

       ในดานการใชงานผลงานในระยะแรกนี้ยังขาดความสมบูรณเนื่องจากในข้ันตอน

กระบวนการเผามีการเผาในอุณหภูมิท่ีสูงทําใหตัวผลงานมีความแกรงของเนื้อดิน น้ําไมสามารถ

ซึมผานออกมาหลอเลี้ยงมอสสได และรูปทรงของผลงานก็ยังขาดพ้ืนท่ีในการใชปลูกมอสสบน

พ้ืนผิวของผลงาน 

 

 
ภาพท่ี 51 ประติมากรรมติดตั้งภายในกลาสเฮาส  ชุดท่ี1 

(ภาพโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

       2.1.2 ผลงานสําเร็จชุดท่ี 2 

       ผลงานในระยะนี้มีการศึกษาขอมูลดอกไมและพืชท่ีเขากับสภาพแวดลอมภายในพ้ืนท่ี

ติดตั้งผลงานโดยเลือกนําเอายอดออนของเฟรนและดอกเอ้ืองหมายนา ซ่ึงเปนพืชท่ีสามารถ

เจริญเติบโตไดในสภาพแวดลอมท่ีมีความชื้น เชนเดียวกับภายในพ้ืนท่ีติดตั้งท่ีเปนกลาสเฮาสท่ีมีการ

ควบคุมความชื้นและปลูกพืชในตระกูลของเฟรนและพืชดิบชื้นชนิดตางๆ ในการสรางสรรคยังคง

ตองการแสดงถึงความอ่ิมเอิบสูความเบิกบานใจ โดยนําเอารูปทรงดอกเอ้ืองหมายนาและยอดออนของ

เฟรนมาแสดงออกผานรูปทรงของฐานท่ีอ่ิมมีผิวสัมผัสท่ีบวมตึง คอยๆคลายสูกลีบท่ีพริ้วไหว 

       ในดานการใชงานผลงานมีการนําขอบกพรองในชุดท่ี1มาปรับปรุงแกไขในเรือ่งของ

อุณหภูมิในการเผา ในชุดนี้มีการเผาในอุณหภูมิต่ําสามารถใหน้ําซึมผานผิวของผลงานมาหลอเลี้ยง

มอสสได และมีการเคลือบในบางจุดเพ่ือเปนการควบคุมพ้ืนท่ีในการเจริญเติบโตของมอสส  
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ภาพท่ี 52 ประติมากรรมติดตั้งภายในกลาสเฮาส  ชุดท่ี2 

(ภาพโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

       2.1.3 ผลงานสําเร็จชุดท่ี3 

       ผลงานชุดนี้ยังคงใชท่ีมาของรูปทรงเดิมจากชุดท่ี2โดยมีการลดทอนรูปทรงใหมีความ

หมดจดมากข้ึน โดยรูปทรงไดคํานึงถึงการใชงาน ท้ังชองในการบรรจุน้ําลงในผลงาน ความ

สมมาตรในการติดตั้งผลงานไปจนถึงพ้ืนท่ีในการควบคุมการเจริญเติบโดของมอสส ใหมีพ้ืนท่ีท่ี

พอเหมาะไมปกคลุมรูปทรงท้ังหมดของผลงาน ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความงามและการแสดงออกถึง

แนวความคิดในเรื่องของการใหท่ีวา การใหผูอ่ืนควรใหแตพอดี ใหโดยท่ีผูใหยังหลงเหลือความ

เปนตัวตน มิใชใหจนหมดเนื้อตัว และใหในสิ่งท่ีผูรับตองการ เชนเดียวกับผลงานท่ีมีการอยู

รวมกันกับธรรมชาติอยางกลมกลืนมีพ้ืนท่ีแสดงออกออกถึงรูปทรงความเปนตัวตนและมีพ้ืนท่ี

ใหกับผูอ่ืนในการพักพิงอาศัย 
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ภาพท่ี 53 ประติมากรรมติดตั้งภายในกลาสเฮาส  ชุดท่ี3 

(ภาพโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

 2.2 ประติมากรรมติดตั้งบริเวณทางเขาสวนอรุโณทยาน 

 ผลงานชิ้นนี้นําเอารูปทรงของดอกบัวหลวง ดอกบัวบนตราสัญลักษณของจังหวัดอุบลราชธานี

มาออกแบบสรางสรรคเพ่ือแสดงออกถึงความเปนอรุโณทยาน อุทยานท่ีตั้งอยูบนพ้ืนท่ีท่ีมีพระอาทิตย

ข้ึนกอนใครในสยาม พ้ืนท่ีแหงชวงเวลาอรุโณทัย โดยดานขางของประติมากรรมมีชองรับแสงในดาน

ทิศตะวันออกเพ่ือใหแสงแรกของวันลอดสาดสองเขามากระทบกับพืชและมอสสท่ีปลูกไวภายใน

ผลงานประติมากรรม 

 

 
 

ภาพท่ี 54 ประติมากรรมติดตั้งบริเวณทางเขาสวนอรุโณทยาน 

(ภาพโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 



74 
 

 
 

ภาพท่ี 55 ขนาดของประติมากรรมบริเวณทางเขาสวนอรุโณทยาน 

(ภาพโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

 2.3 ประติมากรรมติดตั้งบริเวณวงเวียนน้ําพุ 

 ผลงานสรางสรรคออกมาในรูปแบบกลีบดอกบัวท่ีเปนสัญลักษณแหงคุณงามความดีซ่ึงแสดง

ถึงคุณความดีนี้ท่ีผูสรางไดสรางคุณความดีตอบแทนคุณบานเกิด กลีบของดอกบัวแตละชั้นคอยๆรินน้ํา

สงตอกันลงมาเปนทอดๆเพ่ือสื่อถึงเรื่องราวการรับและการให ท่ีผูรับนั้นสามารถสงตอการใหแกผูอ่ืน

ไดตอไปอยางไมสิ้นสุด 

 
 

ภาพท่ี 56 ประติมากรรมติดตั้งบริเวณวงเวียนน้ําพุ 

(ภาพโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 
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ภาพท่ี 57 ขนาดของประติมากรรมติดตั้งบริเวณวงเวียนน้ําพุ 

(ภาพโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

3. ผลการดําเนินการติดตั้งผลงานกับสถานท่ี                

   

               

 
 

ภาพท่ี 58 แปลนและขนาดของกลาสเฮาส 

(ภาพโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 
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 3.1  การวิเคราะหพ้ืนท่ีติดตั้งผลงานกลาสเฮา(สวนเรือนกระจก) 

 บริเวณพ้ืนท่ีโดยรอบของสวนเรือนกระจกเปนสวนดอกไมมีลักษณะพ้ืนท่ีเปนพ้ืนท่ีในแนวยาว 

บริเวณโดยรอบมีทางน้ําท่ีมาจากสระบัวไหลผานเปนแนวยาว พ้ืนท่ีนี้จึงถูกโอบลอมไปดวยธารน้ํา ไม

ยืนตน และสวนดอกไมนานาชนิด โดยผลงานจะถูกติดตั้งภายในสวนเฟรนและมอสภายในเรือน

กระจกเล็กๆท่ีตั้งอยูภายในบริเวณสวนดอกไมตรงสุดทางเดินท่ีติดกับศาลาริมน้ําดานหนาอุทยาน    

 

 

    
(ก)      (ข) 

    
(ค)     (ง) 

    
(จ)     (ฉ) 

    

ภาพท่ี 59 ภายนอกกลาสเฮาส 

(ก) ภาพรวมมุมบนในพ้ืนท่ีกลาสเฮาส  (ข) ภาพมุมไกลของกลาสเฮาส  

(ค) บริเวณทางเดินเขาสูกลาสเฮาส  (ง) บริเวณดานหลังของกลาสเฮาส 
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(จ) ดานขางของกลาสเฮาส  (ฉ) ประตูทางเขากลาสเฮาส 

(ภาพโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

 

 ภายในกลาสเฮาสหรือสวนเรือนกระจกแหงนี้จะเปนพ้ืนท่ี สําหรับปลูกพืชจําพวกเฟรนและ

มอสส ซ่ึงบนตัวผลงานประติมากรรมก็จะมีการปลูกมอสสเพ่ือตกแตงผลงานใหเขากับพ้ืนท่ี โดย

ภายในกลาสเฮาสนี้จะมีการควบคุมความชื้นเพ่ือใหมอสสและเฟรนมีความอยูรอดเนื่องจากมอสสเปน

พืชท่ีมีขนาดเล็ก มีเนื้อเยื่อท่ีบอบบาง และดวยความท่ีไมมีผิวเคลือบคิวทิน ข้ีผึ้งท่ีเคลือบเพ่ือปองกัน

การสูญเสียน้ํา) จึงตองการน้ําเพ่ือการดํารงชีพ 

 

 

    
(ก)      (ข) 

       
(ค)     (ง) 

    

ภาพท่ี 60 การติดตั้งผลงานภายในกลาสเฮา 

(ก) ผลงานปติสุข1ติดตั้งบริเวณกลางสวนฝงซาย  (ข) ผลงานปติสุข2 ติดตั้งบริเวณกลางสวนฝงขวา 

(ค) ผลงานปติสุข3ติดตั้งกลางสระน้ํา  (ง) ผลงานปติสุข3ติดตั้งบริเวณกลางสวนใกลทางออก   

(ภาพโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 
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(ก)      (ข) 

    
(ค)       (ง) 

    
(จ)     (ฉ) 

 

 

ภาพท่ี 61 ภาพรวมพ้ืนท่ีภายในกลาสเฮาสหลังการติดตั้งผลงาน 

(ก) ภาพมุมมองจากประตูทางเขา  (ข) ภาพมุมมองการถายภาพของนักทองเท่ียว  

(ค) ทางเดินฝงซายภายในกลาสเฮาส  (ง) ภาพมุมบนภายในกลาสเฮาส 

(จ) มุมมองจากในกลาสเฮาสสูประตู  (ฉ) มุมมองภาพรวมภายในกับผลงาน 

(ภาพโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 
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 3.2  วิเคราะหจุดติดตั้งบริเวณทางเขาสวนอรุโณทยาน 

          ท่ีมาแนวความคิดจุดติดตั้งนี้เปนจุดแรกท่ีผูมาเยือนจะพบเห็นเปนจุดแรกของสวนอรุโณทยาน

แหงนี้ ขาพเจาจึงตองการใหผลงานในจุดนี้แสดงออกถึงอัตลักษณของพ้ืนท่ีท้ังในเรื่องของความเปนอัต

ลักษณจังหวัดอุบลราชธานีท่ีเปนเมืองแหงดอกบัวงามและแสดงออกถึงความเปนอรุโณทยานสวนท่ี

ตั้งอยูบนพ้ืนท่ี พระอาทิตยข้ึนกอนท่ีใดในสยาม จึงเลือลจุดนี้เปนพ้ืนท่ีแสดงการติดตั้งผลงาน

ประติมากรรม 

 

 

    
(ก)      (ข) 

    
   (ค)       (ง) 

ภาพท่ี 62 การติดตั้งผลงานบริเวณทางเขาสวนอรุโณทยาน 

(ก) ภาพมุมสูงระยะไกล  (ข) ภาพดานหนาของผลงาน 

(ค) ภาพดานหลังของผลงานมองออกไปสูประตูทางเขา  (ง) ภาพดานขางของผลงาน 

(ภาพโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 

  

 3.3  การวิเคราะหจุดติดตั้งบริเวณวงเวียนน้ําพุภายในสวน 

 จุดติดตั้งนี้เปนในสวนของลานวงเวียนน้ําพุเปนเสมือนแลนดมารคของพ้ืนท่ีซ่ึงเปนวงเวียน

น้ําพุท่ีมีขนาดใหญและมีทางเดินโดยรอบ ทางเดินสามารถเดินเชื่อมกับทางเดินหลักโดยรอบภายใน

สวน อีกท้ังยังเปนจุดท่ีสามารถมองเห็นไดจากถนนเสนหลักท่ีวิ่งผานสวนอรุโณทยานนี้ไดอีกดวย พ้ืนท่ี

นี้จึงเหมาะแกการติดตั้งประติมากรรมท่ีแสดงออกถึงวัตถุประสงคแนวคิดหลักของพ้ืนท่ีท่ีผูสราง

ปราถนาท่ีจะสรางสวนแหงนี้ เพ่ือเปนสาธารณะกุศลเพ่ือเปนการทดแทนบุญคุณถ่ินฐานบานเกิด ซ่ึง
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แนวคิดหลักของพ้ืนท่ีมีความเชื่อมโยงกับแนวคิดของผลงานในเรื่องของการให โดยผลงานไดนําเอา

รูปทรงของกลีบดอกบัวมาแสดงออกถึงเรื่องราวของการใหโดยใหสายน้ําคอยๆไหลรินลงมากจากเบื้อง

บน สูเบื้องลางและไหลไปใหกับตนไมโดยรอบ ซ่ึงนอกจากจะแสดงถึงการใหจากการใหของน้ําแลวยัง

แสดงถึงการใหการพ่ึงพิงอาศัยกันในธรรมชาติอีกดวย จึงสรางสรรคออกมาในรูปแบบดอกบัวบานซ่ึง

แทนความปติอ่ิมเอิบเบิกบานใจของผูสรางพ้ืนท่ี 

 

 

    

(ก)      (ข) 

     

(ค)       (ง) 

 

ภาพท่ี 63 การติดตั้งผลงานบริเวณวงเวียนน้ําพุภายในสวน 

(ก) ภาพระยะไกลจากบริเวณมุมมองดานสระน้ํา  (ข) ภาพมุมสูงท่ีมองเห็นประติมากรรมท้ังสองชิ้น 

(ค) ภาพดานหนาของผลงานและสัดสวนผูชมผลงาน (ง) ภาพดานขางของผลงานและบริบทโดยรอบ 

(ภาพโดยนางสาวมัทนา ทองบอ) 



บทท่ี5 

สรุปอภิปรายและขอเสนอแนะ 

 

โครงการออกแบบสรางสรรคประติมากรรมประยุกตเพ่ือติดตั้ง ณ สวนอรุโณทยาน จังหวัด

อุบลราชธานี เรื่อง “ปติสุข” ผูวิจัยปรารถนาท่ีจะใหผลงานแสดงผลในเรื่องของความรูสึก ปติ อ่ิมเอิบ 

เบิกบานใจจากการเปนผูให โดยใหความงามทางรูปทรงของผลงานนั้นผสานกับการใหพ้ืนท่ีบนตัวงาน

เปนท่ีอิงอาศัยของพืชเพ่ือแสดงออกถึงความรูสึกในเรื่องของการใหการเก้ือกูลกันไปพรอมๆกับการ

แสดงผลทางความงามของประติมากรรม โดยสามารถอภิปรายและสรุปผลออกมาเปนหัวขอดังนี้ 

1.อภิปรายผลการสรางสรรค 

2.สรุปผลการสรางสรรค 

3.ปญหาท่ีพบในการดําเนินงาน 

4.ขอเสนอแนะ 

 

1.อภิปรายผลการสรางสรรค  

จากกระบวนการสรางสรรคผลงานท้ังหมดสามารถแบงการอภิปรายขอมูลออกมาไดเปนสอง

สวนไดแก ในสวนของกระบวนการดานแนวความคิดและกระบวนการสรางสรรคผลงาน  

ในดานกระบวนการแนวความคิด เนื่องจากแรงบันดาลใจของผลงานในเรื่อง “ความสุขจาก

การเปนผูให” นั้นเริ่มจากตัวของผูวิจัยเอง การรวบรวมขอมูลจึงเริ่มจากการการบันทึกความรูสึกท่ีได

จากการเปนผูใหของผูวิจัย ท้ังในการชวยเหลือผูอ่ืนในเรื่องเล็กนอยๆจนไปถึงการทําความเขาใจใน

การสละท้ิงความเห็นแกตัวของตนเอง ซ่ึงในกระบวนการนี้จุดประสงคแรกก็เพ่ือตองการคนหา

ความรูสึกในการสรางฟอรมท่ีแสดงผลอยางสูงสุดแกผูชมผลงาน แตผูวิจัยนั้นกลับไดรูสึกถึงการยอน

มองตัวตนเองในทุกๆขณะและไดพยายามทําความเขาใจตนเองมากข้ึน นําไปสูการถอดความรูสึก

เหลานั้นออกมาเปนเสนและฟอรมท่ีสามารถแสดงผลทางความรูสึกโดยยึดตามหลักทฤษฎี

องคประกอบศิลป และใชรูปทรงทางธรรมชาติของดอกไมเปนตัวแสดงผลทางความรูสึกความเบิกบาน

ใจ ผลงานแบบรางแตละชิ้นท่ีเกิดข้ึนมาจึงเปรียบเสมือนกลองเก็บเรื่องราวความสุขจากการใหในแต

ละบริบทท่ีเกิดข้ึน ผลงานแบบรางไดถูกพัฒนามาอยางตอเนื่อง จากความรูสึกท่ีเปนนามธรรมสู

รูปทรงท่ีเปนรูปธรรม เกิกผลปนแนวทางการสรางสรรคผลงานในรูปแบบของตนเอง ในลักษณะท่ีมี

รูปทรงพริ้วไหวออนชอยอยูบนทรงฐานท่ีอ่ิมเอิบ มีความปนเอกลักษณของรูปทรง จนนําไปสูการปรับ

รูปแบบผลงานใหเขากับบริบทและเรื่องราวของพ้ืนท่ีติดตั้งผลงาน  
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การสรางสรรคผลงานกับพ้ืนท่ีติดตั้งนั้นยังคงยึดแนวความความคิดในเรื่องราวของการใหเปน

แนวคิดหลักของผลงาน โดยนําเอาเรื่องราวในพ้ืนท่ี วัตถุประสงคของพ้ืนท่ี ดอกไมสัญลักษณตางๆท่ี

สื่อถึงพ้ืนท่ี นํามาใชในการแสดงทางดานรูปทรง ในสวนนี้เกิดขอคนพบในเรื่องของการผสานระหวาง

แนวความคิดและเรื่องราวในพ้ืนท่ี การวิเคราะหแนวความคิดเรื่องการใหท่ีจากการสัมภาษณเจาของ

พ้ืนท่ี สูการสังเคราะหแนวความคิดใหเหลือเพียงแกนในเรื่องของการใหกับเรื่องราวในพ้ืนท่ี และ

เนื่องจากพ้ืนท่ีติดตั้งเปนสวนอุทยานท่ีเต็มไปดวยพันธุพืช การสรางสรรครูปแบบผลงานจึงมีการเสริม

แนวความคิดในเรื่องของการอยูอาศัยและเก้ือกูลกันของพืชมาแสดงออก โดยการเพ่ิมหนาท่ีของ

ประติมากรรมใหสามารถหลอเลี้ยงพืชตระกูลมอสใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดบนพ้ืนผิวของผลงาน

เพ่ือใหผูชมสัมผัสไดถึงพลังแหงการใหการเก้ือกูลกันของสรรพสิ่ง  จึงทําใหผลงานมีความเปนตัวตนใน

แงการสรางสรรคผลงานกับธรรมชาติ เปนผลงานประติมากรรมท่ีสามารถอยูรวมกับพืชกับธรรมชาติ

ไดอยางกลมกลืนและมีเอกลักษณ 

ในดานกระบวนการสรางสรรคผลงาน ผลงานสรางสรรคเปนไปตามเทคนิคกระบวนการข้ึน

รูปทางเครื่องเคลือบดินเผา โดยรูปทรงของผลงานมีการจัดสัดสวนท้ังในสวนของการแสดงออกทาง

รูปทรงและพ้ืนท่ีสําหรับการปลูกพืชมอส ซ่ึงในผลงานชุดแรกยังขาดการคํานึงถึงกระบวนการท่ีจะ

สามารถหลอเลี้ยงมอสไดเนื่องจากมีการเผาอุณหภูมิสูงจนเนื้อดินไมสามารถดูดซับน้ําไวไดและไมมี

พ้ืนท่ีในการบรรจุน้ําสําหรับเลี้ยงมอส ผลงานชุดท่ีสองจึงมีการพัฒนาในรูปทรงท่ีสามารถบรรจุน้ําใน

ผลงานไดเพ่ือใหน้ําซึมผานผิวของผลงานมาหลอเลี้ยงมอสท่ีเกาะอยูบนพ้ืนผิวของผลงานได โดยศึกษา

และทดลองเผาผลงานเพ่ือหาอุณหภูมิท่ีน้ําสามารถซึมผานเนื้อดินได อุณหภูมิท่ีเนื้อดินมีความสุกตัว

และน้ําซึมผานไดดีคืออุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ผลงานชุดท่ีสามมีการพัฒนาใหผลงานสามารถ

ควบคุมพ้ืนท่ีการเจริญเติบโตของมอสได เพ่ือไมใหมอสเจริญเติบโตไปปกคลุมผลงานท้ังหมด จึงมีการ

เคลือบพ้ืนผิวของผลงานในสวนท่ีไมตองการใหมอสเจริญเติบโตไปปกคลุมในบริเวณนั้น โดยเลือกใช

เคลือบใสไฟต่ําเพ่ือยังคงแสดงออกถึงสีและเนื้อดินท่ีมีความเปนธรรมชาติของวัสดุและเพ่ือใหสามารถ

เผาในอุณหภูมิ1,050องศาเซลเซียสได ซ่ึงเปนอุณหภูมิท่ีไดศึกษาและทดลองแลววาน้ํายังคงสามารถ

ซึมผานเนื้อดินและหลอเลี้ยงมอสบริเวณพ้ืนผิวของผลงานได  

ขอคนพบตางๆในผลงาน3ชุดแรกไดนําไปสูผลงานชิ้นใหญท่ีติดตั้งในบริเวณทางเขาและ

บริเวณวงเวียนน้ําพุของสวนอรุโณทยาน เนื่องจากผลงานท้ังสองจุดติดตั้งนี้มีขนาดใหญจึงตองปรับ

วัสดุในการสรางสรรคเปนปูนซีเมนตเพ่ือความเหมาะสมและเปนไปไดในการสรางสรรคผลงานจริง 

โดยยังคงใชเทคนิคการซึมน้ําผานพ้ืนผิวของผลงานเพ่ือใชในการหลอเลี้ยงพืช และเนื่องจากซีเมนตมี

ความพรุนตัวและสามารถดูดซึมน้ําไดดีเชนเดียวกับเครื่องปนดินเผา อีกท้ังซีเมนตนั้นสามารถเพ่ิม

ความพรุนตัวใหมากข้ึนไดโดยการฉีดโฟมเพ่ือเพ่ิมฟองอากาศภายในตัวเนื้อปูนเพ่ือเพ่ิมความพรุนตัว

สําหรับการดูดซึมน้ํา และยังคงนําขอคนพบในเรื่องการควบคุมพ้ืนท่ีในการเจริญเติบโตของมอสท่ีได
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ศึกษาแลววามอสไมสามารถเจริญเติบโตหรือขยายพันธไปในพ้ืนท่ีท่ีมีผิวสัมผัสท่ีลื่นและมันวาว ผลงาน

ในการตอยอดพัฒนาจึงสามารถมีการผสมผสานวัสดุระหวางปูนและเครื่องเคลือบในประเภทโมเสกมา

ติดประดับตกแตงบนชิ้นงานได ซ่ึงนอกจากจะเพ่ิมความสวยงามใหกับผลงานแลวยังชวยควบคุมการ

เจริญเติบโตของมอสสในพ้ืนท่ีนั้นๆไดอีกดวย 

สิ่งสําคัญท่ีมีผลตอผูวิจัยจากการสรางสรรคผลงานท้ังหมดนี้คือ ทําใหผูวิจัยมีความออนโยน

กับธรรมชาติมากข้ึนจากการเลี้ยงดูมอสสท่ีปลูกไวบนงานประติมากรรม ชวงเวลาในการดูแลผลงาน

เปลี่ยนพฤติกรรมในการใสใจดูแลสิ่งตางๆของผูวิจัยไปมาก เนื่องจากตองคอยดูแลเอาใจใสผลงานวา

ภายในตัวผลงานมีน้ําเพียงพอตอการหลอเลี้ยงมอสสหรือไม ผิวของมอสสในแตละวันเปนอยางไร และ

ท่ีสําคัญการทําความเขาใจวาพืชตองการอะไร แสงแดด น้ํา อากาศ ตองการมากนอยอยางไรนั้นทําให

ขาพเจาเกิดความเขาใจในแนวคิดท้ังหมดของผลงานในเรื่องการใหวา การใหนั้นเราจําเปนท่ีจะตองทํา

ความเขาใจ ใสใจในความตองการของผูรับเปนสําคัญ ผลของการใหนั้นจึงจะเปนประโยชนตอผูรับ

อยางแทจริง 

2.  สรุปผลการสรางสรรค 

  2.1 โครงการออกแบบสรางสรรคประติมากรรมประยุกตเพ่ือติดตั้ง ณ อรุโณทยาน

จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ‘ปติสุข’มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางสรรคผลงานท่ีแสดงออกถึงเรื่องราว

ความสุขจากการเปนผูให สรางความสุนทรียใหกับผูชมผลงานใหเขากับบริบทสภาพแวดลอมท่ีเปน

ธรรมชาติของพ้ืนท่ี 

  2.2 ขอบเขตการดําเนินการสรางสรรค ท่ีมาและแนวความคิดในการสรางสรรค

เริ่มตนจากความรูสึกถึงเรื่องราวความสุขจากการใหภายในจิตใจของผูวิจัย และนํามาผสานเขากับ

เรื่องราวในพ้ืนท่ีติดต้ัง นํามาวิเคราะหและสกัดใหหลงเหลือเรื่องราวความรูสึกท่ีตองการแสดงออก

และแสดงออกมาโดยใชทัศนธาตุตางๆเปนตัวแสดงออกทางความรูสึกสรางเปนรูปทรงของผลงาน 

รวมไปถึงบริบทสภาพแวดลอมโดยรอบภายในพ้ืนท่ีสวนอรุโณทยาน 

 2.3 ข้ันตอนการสรางสรรคและทดลอง ในการสรางสรรคผลงานนอกจากตอง

คํานึงถึงความรูสึกท่ีแสดงออกผานรูปทรงแลวตองดูความเปนไปไดในการข้ึนรูปผลงานดวยเนื่องจาก

ดินมีขอจํากัดในการข้ึนรูป บางรูปทรงตองมีการปรับเพ่ือใหผลงานสามารถข้ึนรูปและแสดงผลทาง

ความรูสึกไดไปพรอมๆกัน อีกท้ังยังมีขอจํากัดในเรื่องของการเผา ขนาดความสูงท่ีสามารถเขาเตาเผา

ได และขนาดท่ีสะดวกในการขนยาย  

 ในสวนของการหลอเลี้ยงพันธุพืชมอส ความพรุนตัวของดินในการดูดซึมน้ําเปนสิ่ง

สําคัญท่ีจะทําใหมอสสามารถดํารงอยูได จึงตองมีการทดลองเผาในอุณหภูมิตางๆหาอุณหภูมิท่ี

เหมาะสม ท่ีสามารถดูดซึมน้ําไดดีและเคลือบไฟต่ําสามารถหลอมจนสุกตัวเพ่ือเคลือบในจุดท่ีไม

ตองการใหมอสปกคลุมผลงาน รวมไปถึงการทดลองผิวสัมผัสของผลงานท่ีมอสสามารถยึดเกาะและ
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เจริญเติบโตไดดีควรมีพ้ืนท่ีท่ีมีผิวขรุขระ การทดลองบรรจุน้ําใสในผลงานดูระยะเวลาการดูดซึมน้ําวา

สามารถดูดซึมไดหมดภายในระยะเวลาก่ีวันซ่ึงโดยเฉลี่ยประมาณ3-4วัน ตางกันไปตามขนาดบรรจุน้ํา

ของผลงานแตละชิ้น 

 

3.  ปญหาและอุปสรรคในการสรางสรรค  

 3.1 ปญหาในเรื่องของการถายทอดความรูสึกผานผลงานซ่ึงเกิดจากรูปทรงของ

ผลงานบางชิ้นมีรูปทรงท่ียากตอการข้ึนรูปดวยดิน ซ่ึงผูวิจัยตองการถายทอดเสนและความพริ้วไหวท่ี

เหนือจริงเพ่ือแสดงถึงความรูสึกปติท่ีเบาลอยพริ้วไหวแตการข้ึนรูปจากเนื้อดินนั้นมีขอจํากัดในการ

ควบคุมรูปทรงทําใหไมสามารถเปนไปตามอารมณความรูสึกของผูวิจัยไดโดยท้ังหมด การแสดงออกจึง

เสมือนถูกควบคุมดวยขอจํากัดของการข้ึนรูปในบางสวน 

  3.2 ปญหาการปลูกมอสสบนชิ้นงาน ซ่ึงปญหาในชวงแรกเกิดจากท่ีผูวิจัยยังไมเขาใจ

ธรรมชาติของมอสสไดดี จึงทําการเลี้ยงมอสสไวในท่ีรมท่ีมีความชื้น ผลปรากฏวามอสสมีสีเหลืองไม

เขียวฟู จึงศึกษาหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือทําความเขาใจธรรมชาติของมอสสจึงไดพบวาแทจริงแลวมอสสก็

ตองการแสงแดดรําไรออนๆไมใชเพียงตองการความชื้นหรือน้ําเทานั้น 

  

 4.ขอเสนอแนะ 

 4.1 ดานการสรางสรรค 

       4.1.1 ทดลองการผสมผสานวัสดุชนิดตางๆในการสรางสรรคผลงาน  

       4.1.2 หาเทคนิคในการประกอบชิ้นงานขนาดใหญในการติดตั้งผลงานจริง 

       4.1.3 ตกแตงผลงานดวยโมเสกเพ่ือเพ่ิมเติมสีสันและพ้ืนผิวใหผลงานมีความสวยงาม 

และเพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตของมอสในสวนนั้นๆ 

 4.2 ดานนโยบายการตอยอด 

       4.2.1 สรางเปนพ้ืนท่ีทองเท่ียวโดยศึกษาหามุมมองสําหรับการถายภาพสําหรับ

นักทองเท่ียว และศึกษามุมมองในการขับรถผานพ้ืนท่ีเพ่ือสรางความนาสนใจใหกับพ้ืนท่ี 
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