
ประติมากรรม 4   
Sculpture 4 

โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์  บุญฉ ่า 
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทัศนศิลป์ 

ภาคการศึกษาที   2  ปีการศึกษา  2559 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 



งานชิ้นที  3 ประติมากรรมสมมตติิดตั้งกับสภาพแวดล้อม 

ชลูด  นิ มเสมอ.  โลกุตระ.  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพฯ   



งานชิ้นที  3 ประติมากรรมสมมตติิดตั้งกับสภาพแวดล้อม 

      เพื อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบที เกี ยวกับ
ประติมากรรมกับสภาพแวดล้อม  หลักการสร้างรูปทรง  และ
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมกับสภาพแวดล้อม  
สามารถน่ามาใชใ้นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสมมติติดตั้ง 

กับสภาพแวดล้อม  โดยนิสิตเป็นผู้คัดเลือกพื้นที ในการสมมติติดตั้งได้ 

ความมุ่งหมายของการศึกษา 



เมื อนิสิตศึกษาและปฏิบัติงานชิน้ที  3  จบแล้ว  นิสิตสามารถ 

         1.  อธิบายองค์ประกอบที เกี ยวกับประติมากรรมกับสภาพแวดล้อม  
หลักการสร้างรูปทรง  กระบวนการสรา้งสรรค์ผลงานประติมากรรมกับ
สภาพแวดล้อมได้  

         2.  สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมสมมติติดตั้งกับสภาพแวดล้อม   

โดยนิสิตเป็นผูค้ัดเลือกพืน้ที ในการสมมติติดตั้งได้ 

 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 

งานชิ้นที  3 ประติมากรรมสมมตติิดตั้งกับสภาพแวดล้อม 



 สิ งแวดล้อม  หมายถึง  สิ งต่างๆ ที มีลักษณะทางกายภาพ  และชีวภาพที อยู่
รอบตัวมนุษย์  ซึ งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ งที มนุษย์ได้ท่าขึ้น                                                              
                                                                                        ราชบัณฑิตยสถาน  (2525) 

ความหมายของสภาพแวดล้อม 

1. ความรู้เกี ยวกับสภาพแวดล้อม 



     สิ งแวดล้อมออกเป็น  2  ประเภท   
จ่าแนกจากแหล่งก่าเนิดของสิ งแวดล้อม  ได้แก่   

1.  สิ งแวดล้อมที เกิดตามธรรมชาติ  (Natural Environments)   

2.  สิ งแวดล้อมที มนุษย์สร้างขึน้  (Man-Made Environments) 

ประเภทของสิ งแวดล้อม 

1. ความรู้เกี ยวกับสภาพแวดล้อม 



1.  สิ งแวดล้อมที เกิดตามธรรมชาติ  (Natural Environments)   
 

 หมายถึง  ทุกสิ งทุกอย่างที อยู่รอบตัวมนุษย์ที เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  ซึ งมี
ลักษณะที แตกต่างกันออกไป  เป็นความหลากหลายในธรรมชาติ  บางชนิดใช้เวลาในการ
เกิดยาวนาน  บางชนิดใช้ระยะเวลาสั้นๆ ในการเกิด  สิ งแวดล้อมชนิดหนึ งๆ ย่อมมี
ความสัมพันธ์กับสิ งแวดล้อมชนิดอื นๆ ถ้ามีการกระท่ากับสิ งแวดล้อมหนึ งย่อมมีผลถึง
สิ งแวดล้อมอื น 

ความรู้เกี ยวกับสภาพแวดล้อม 





1.  สิ งแวดล้อมที เกิดตามธรรมชาติ  (Natural Environments)   

 จ่าแนกจากการมีชีวิต / ไม่มีชีวิตออกเป็น  2  ลักษณะ  ได้แก ่

 

      1.1  สิ งแวดล้อมที มีชีวิต  (Biotic Environment)   
                 เป็นสิ งแวดล้อมที ใช้ระยะเวลาในการเกิดสั้นๆ  เป็นสิ งแวดล้อมที สามารถ
เพิ มจ่านวนขึ้นมาทดแทนใหม่ได ้ แต่ก็สามารถสูญสิ้นไปได้หากมนุษย์ท่าให้ธรรมชาติเสีย
สมดุล  ได้แก่  ป่าไม้  สัตว์ป่า  ทุ่งหญ้า  สัตว์น้่า  เป็นต้น 

 

1. ความรู้เกี ยวกับสภาพแวดล้อม 



      1.2  สิ งแวดล้อมที ไม่มีชีวิต  (Abiotic Environment)   
         

              เป็นสิ งแวดล้อมที ธรรมชาติสร้างขึ้นมา  บางชนิดใช้ระยะเวลาในการเกิด
ยาวนานมาก  นานจนมนุษย์ไม่สามารถรอใช้ประโยชนไ์ด้  และสามารถสูญสิ้นไปได้หาก
มนุษย์ใช้อย่างไม่ระมัดระวัง  ได้แก่  แร่ธาตุ  แร่เชื้อเพลิง  บางชนิดเป็นสิ งแวดล้อมที 
ปรากฏให้มนุษย์ได้เห็น  ได้รู้สึก  ได้สัมผัสอย่างมากมายเหลือเฟือ  ไม่มีวันสูญสิ้นไปจาก
โลก  ได้แก่  ดิน  หิน  น้่า  อากาศ  เป็นต้น  

2. ความรู้เกี ยวกับสภาพแวดล้อม 



2.  สิ งแวดล้อมที มนุษย์สร้างขึน้  (Man-Made Environments)  
 

  หมายถึง  สิ งแวดล้อมที มนุษย์สร้างขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้  มีทั้งสิ งที 
มองเห็นได้ จับต้องได้  และสิ งที ไม่สามารถมองเห็นได้  หรือไม่สามารถจับต้องได้  เป็น
สิ งแวดล้อมที มนุษย์สร้างขึ้นเพื อสนองความต้องการของตน  หรืออาจสร้างขึ้นด้วยเหตุ
จ่าเป็นบางประการ  สิ งแวดล้อมที มนุษย์สร้างขึ้นมีท้ังสิ งที ดีที จะช่วยให้สามารถด่ารงชีวิต
อยู่ได้โดยสุขสบาย  มีคุณภาพชีวิตที ดีขึ้น  

1. ความรู้เกี ยวกับสภาพแวดล้อม 



2.  สิ งแวดล้อมที มนุษย์สร้างขึน้  (Man-Made Environments)  
   จ่าแนกจากความเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมของสิ งนั้นออกเป็น  2  ลักษณะ    

 
          2.1  สิ งแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical Environment)   
                เป็นสิ งแวดล้อมที มองเห็นได้  จับต้องได้  เป็นสิ งที มนุษย์สร้างขึ้นเพื อ
อ่านวยความสะดวกในการมีชีวิตอยู่  บางสิ งสร้างขึ้นเพื อสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของการด่ารงชีวิต  ได้แก่  ปัจจัยสี   

1. ความรู้เกี ยวกับสภาพแวดล้อม 





        2.2  สิ งแวดล้อมทางสังคม  (Social Environment)   
 

 เป็นสิ งแวดล้อมที มีลักษณะเป็นนามธรรม  มนุษย์สร้างขึ้นเพื อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของการอยู่ร่วมกันในสังคม  เช่น  ระบบการปกครอง  กฎหมาย  ประเพณี  
ระเบียบ  เป็นต้น  บางสิ งอาจสร้างขึ้นเพื อเป็นเครื องยึดเหนี ยว  หรือตอบสนองคุณค่าทาง
จิตใจ  เช่น  ศาสนา  ความเชื อ  ศิลปะ  เป็นต้น   

1. ความรู้เกี ยวกับสภาพแวดล้อม 





ประเภทของสิ งแวดล้อม 

1. ความรู้เกี ยวกับสภาพแวดล้อม 



 ประติมากรรม  ที จัดสร้างในสิ งแวดล้อมที มนุษย์สรา้งขึน้  ประเภท
สิ งแวดล้อมทางกายภาพ  ได้แก่  สถาปัตยกรรม  ลานพลาซา่  หรือ Landmark 
ที ส่าคัญของเมือง   

        เป็นการจัดสร้างประติมากรรมขนาดใหญ่ขึ้นในพื้นที   ด้วยวัสดุคงทนต่อ
สภาพดินฟา้อากาศ   

        โดยปรับสิ งแวดล้อมให้สนับสนุนชิ้นงานใหเ้ด่นสงา่  จัดแสดงตามสภาพ
ธรรมชาติที ผันแปรไปตามเวลา  ฤดูกาล  โดยมีการดูแลรักษาพืน้ที และชิ้นงาน
ให้สมบูรณ์อยา่งสม ่าเสมอ 

  Sculpture  and  Environment  

2. ประติมากรรมกับสภาพแวดล้อม 



 แบ่งออกเป็น  3  ประเภท  ได้แก่ 

     2.1  ประติมากรรมกับสถาปัตยกรรม  ได้แก่  ที ว่างทางสถาปัตยกรรม   

เช่น  ที ว่างภายในอาคาร  ที ว่างภายนอกอาคาร  ที ว่างของผนงั  เพดาน  ฯลฯ   

     2.2 ประติมากรรมกับ Park Plaza  หรือ Landmark  ที ส่าคัญของเมือง  
เช่น  ลานกลางแจ้ง  จุดตัดของถนน 

      2.3 ประติมากรรมกับสวนสาธารณะ  สวนหย่อม  สวนประติมากรรม 

  Sculpture  and  Environment  

2. ประติมากรรมกับสภาพแวดล้อม 



ชลูด  นิ มเสมอ.  เงินเจียง.  ธนาคารแห่งประเทศไทย  เชียงใหม ่  

2.1  ประติมากรรมกับสถาปัตยกรรม : ภายนอก 



ชลูด  นิ มเสมอ.  องค์สาม.   
ธนาคารกสิกรไทย,  กรุงเทพฯ   

2.1  ประติมากรรมกับ
สถาปัตยกรรม : ภายนอก 



นนทิวรรธน ์ จันทนะผะลิน.  MOCA,  กรุงเทพฯ  



Richard  Serra. Tilted Spheres.  [2003]  Pearson International Airport, Toronto,  Canada 

2.1 ประติมากรรมกับสถาปัตยกรรม : ภายใน 



Richard  Serra. Charlie Brown. [2000]  
Corten steel,  60 feet, San Francisco’s G 

ap headquarters, San Francisco, C.A., USA.  

2.1  ประติมากรรมกับสถาปัตยกรรม : 
ภายใน 



2.1 ประติมากรรมกับสถาปัตยกรรม : ภายใน 

Alexander Calder.   



Cloud Gate Sculpture. Chicago Millennium Park, Chicago, Illinois, USA. 

2.2 Park Plaza 



Alexander Calder.  Flamingo.  [1974]  Federal Plaza, Chicago, Illinois, USA. 

2.2 Park Plaza 



Alexander Calder. La Grande Vitesse.  [1969]  Grand Rapids, Michigan, USA.   

2.2 Park Plaza 



2.2 Landmark 



2.2 Landmark 

Antony Gormley.  Angel of The North.  [1998]  Low Fell (overlooking the A1 and A167 
roads),  Gateshead, Tyne and Wear, England     



2.2 Landmark 



2.2 Landmark 

The Motherland. 
Volgograd, Russia 



Eduardo Chillida.  Homenaje a la tolerancia.  [1992]  Seville, Spain 

2.3 Public Park 



 Anish Kapoor.  Cloud Gate Sculpture.  [2006]  Chicago Millennium Park, Illinois, USA. 

2.3 Public Park 



วิชัย  สิทธิรัตน์.  สรุิยัน  จนัทรา.  (2548) เชื อมเหล็ก,  สูง 5 เมตร,  สวนสองทะเล,  อ.เมือง  จ.สงขลา   

2.3 Public Park 



3. การศึกษาเพื อสร้างสรรคป์ระติมากรรมกับสภาพแวดล้อม   

 1. บริบทของสภาพแวดล้อม  (Environment – context)   
 
           ตลอดระยะเวลาที ผ่านมาศิลปินเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมระหว่าง
ประติมากรรมกับสภาพแวดล้อมแต่ผู้เดียว  ศิลปินได้รับอิทธิพลโดยเรื องราว  
พื้นที ว่าง  รูปแบบ  และเนื้อหา  ผ่านประสาทรบัความรู้สึก  ระบบผัสสะ  และ
ส่งตรงไปยังความเข้าใจของรูปทรง  3  มิติ  ศิลปินรับเอาสภาพแวดล้อมนี้  
ผ่านการคัดสรร  ผ่านการบวก  การลบ  และพัฒนาไปสู่รูปทรงทาง
ประติมากรรม   

(Kelly, James J.    n.d.  :  77) 



สะพานหนิ ; ภเูกต็   สะพานหนิ ; ภเูกต็   



1.1  เนื้อหา  (Subject Matter)   
     (1)  ส่วนใหญ่เปน็สัญลักษณ์ทางความงามที เป็นนามธรรม  คือ  ไม่มีเนื้อหา
เฉพาะเรื อง  จะมีความหมายหรือสาระส่าคัญที เด่นชัดหรือไม่ก็ได้   
     (2)  เนื้อหาที บ่งบอกเรื องราวของสถานที นั้นโดยเฉพาะ   
 
     แต่โดยทั วไปมักใช้เนื้อหาที เป็นนามธรรม  ไม่เฉพาะเจาะจง  เพราะจะท่าให้ 
มีความเป็นกลาง  ไม่มีข้อโต้แย้งกับสังคม  การเมือง  และวัฒนธรรมท้องถิ น     
     เนื้อหาของงานที ติดตั้ง  ณ  สถานที หนึ ง  มิได้หมายความว่าจะสามารถน่าไป
ติดตั้งในสถานที อีกแห่งหนึ ง 

3. การศึกษาเพื อสร้างสรรคป์ระติมากรรมกับสภาพแวดล้อม   



ลาร์ส  อิงกลุนด์. Stabile. ; พังงา   



สวนบวกหาด ; เชียงใหม ่  



        1.2  เรื องราว  รูปแบบ  และเนื้อหา  (Matter form and content)   
ทั้งสามส่วนถือเป็นแก่นของความคิด  ศิลปะอาจเริ มต้นจากวัตถุ  หรือความคิด  
หรือทัง้สองส่วนพร้อมๆ  กัน  เมื อศิลปินเลอืกสรรหรือก่าหนดรูปแบบแล้ว  
ความคิดจะพฒันาหรืออาจผสมผสานกับจินตนาการ  และส่งผ่านไปยังมโนทัศน์  
ซึ งเป็นแก่นของความคิด  
                                                               (Kelly, James J.  n.d. : 104) 

3. การศึกษาเพื อสร้างสรรคป์ระติมากรรมกับสภาพแวดล้อม   



สวนบวกหาด ; เชียงใหม ่  



    1.3  ประโยชน์ใช้สอย  (Function)   
           เมื อสถานที ต้องการประโยชน์ใช้สอยโดยตรง  ประโยชน์ใช้สอยอาจเป็นตัว
ก่าหนดให้ประติมากรรมกลมกลืนไปกับสถานที นั้นด้วย  เช่น สวนสุขภาพ  สนามเด็กเล่น  
เป็นต้น  แต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกสถานที ต้องก่าหนดประโยชน์ใช้สอยไว้อย่างชัดเจน 
                                                             (ฉายนภา  เลปาจารย์.  2550 : 103) 

3. การศึกษาเพื อสร้างสรรคป์ระติมากรรมกับสภาพแวดล้อม   



Isamu  Noguchi   



Isamu  Noguchi   



Naum Gabo. Kinetic Sculpture Fountain.  Guy’s and St Thomas’s Hospital, 



     1.4  การยอมรับของสังคม   
           ปัจจัยทั้ง  3  ประการข้างต้น  เป็นเรื องส่าคัญที จะให้คนในสังคมยอมรับผลงาน
ประติมากรรมสาธารณะ  นับเป็นเรื องยากที จะประเมินการยอมรับของสังคมในงาน
ประติมากรรมโดยพิจารณาจากการติดตั้งเป็นเบื้องต้นเพียงเท่านี้  แต่ควรพิจารณาถึงปัจจัย
อีก  3  ประการนี้เช่นเดียวกับความต้องการและทัศนคติของผู้คนในชุมชน   
 คนส่วนใหญ่มักจะยอมรับงานที แสดงออกมาให้เห็นอย่างชัดเจน  (Traditional 
representational)  เพราะจะรู้สึกคุ้นเคยกับ Style  มีความรู้สึกเข้าใจเนื้อหาและ
แบบอย่างของงานนั้น  ในขณะที งานประเภท Abstract  ไม่ได้สื อความหมายชัดเจน   
ผู้ชมจึงรู้สึกอึดอัด  สับสน  เพราะไม่อาจจะเข้าใจความหมายได้  แม้ว่างานชิ้นนั้นอาจไม่มี
ความหมายเลยก็ตาม  จึงมักจะมีค่าถามเสมอว่ามันคืออะไร   

3. การศึกษาเพื อสร้างสรรคป์ระติมากรรมกับสภาพแวดล้อม   



2.  คุณสมบัติทางกายภาพ  (Physical qualities)  
      หมายถึง  ความเป็นตัวตนของงานประติมากรรม  ซึ งศิลปินจะต้องรับรู้และจัดการ
คุณสมบัติดังกล่าว  เช่น  ขนาดและมาตราส่วน  รูปทรง  วัสดุ  มวลกับความหนาแน่น  
และความซับซ้อน  เป็นสิ งจ่าเป็นในกระบวนการพิจารณา  ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ งที จะน่ามา
ตัดสินโครงการประติมากรรมกลางแจ้ง   ประกอบด้วยสิ งดังต่อไปนี้ 

3. การศึกษาเพื อสร้างสรรคป์ระติมากรรมกับสภาพแวดล้อม   



     2.1  ขนาดและมาตราสว่น  (Size and scale)   
            สถานที เป็นตัวก่าหนดขนาดและมาตราส่วนของประติมากรรม  โดยเฉพาะ 
ในสถานที ที มีวัตถุประสงค์เฉพาะ  ขนาดและมาตราส่วนที ไม่เหมาะสมจะท่าให้
สภาพแวดล้อมลดคุณค่าลง  นอกจากนี้ยังมีเงื อนไขอื นที มีอิทธพิลต่อขนาดและมาตราส่วน  
คือ  การเคลื อนไหวอย่างรวดเร็วของผู้ชม  ซึ งจะมีมากกว่าการดูในห้องแสดงงาน  

3. การศึกษาเพื อสร้างสรรคป์ระติมากรรมกับสภาพแวดล้อม   



Naum Gabo.  Untitled. [1957]  



     2.2  รูปทรง  (form)   
         งานที ติดตั้งอยู่กลางแจ้งทุกรูปแบบมีลักษณะเป็นรูปเงาด่า  (Silhouette)   
แสดงภาพให้เห็นลักษณะสัณฐานด้านข้างเป็นเงาบนพื้นขาว  รูปร่างลักษณะนี้จะมองเห็น
แต่เส้นรอบนอกโดยรวมได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน  ไม่ว่าศิลปินจะมี
แนวความคิดถึงรูปทรงแบบไหน  ข้อควรจ่าคือ  ควรเสนอผลงานที มีเส้น 
รอบนอกซึ งสามารถรับรู้  และเข้าใจได้ง่าย  เพราะงานประติมากรรมที ตั้งอยู่กลางแจ้ง 
ที บรรลุผล  และมีผลกระทบมากที สุดกับสภาพแวดล้อม  ในแง่ของการเพิ มคุณค่าให้แก่
สภาพแวดล้อมนั้น  คือ  งานที ดูเรียบง่าย  เด่น  อ่านออกได้ชัดเจน  หรือเป็นรูปทรง
นามธรรมที ง่าย ๆ  ไม่ซับซ้อน  

(ฉายนภา  เลปาจารย์.    2550  :  104) 

3. การศึกษาเพื อสร้างสรรคป์ระติมากรรมกับสภาพแวดล้อม   



     2.3  วัสดุ  (Material) 
             หมายถึง  วัสดุ  หรือวัตถุที ศิลปินใช้ในการการสร้างสรรค์ผลงานให้ปรากฏเป็นที 
ประจักษ์ต่อสาธารณชน  และมีความสัมพันธ์กับส่วนที เป็นรูปทรง  เพื อที จะสามารถ
ตอบสนองจุดมุ่งหมายในการสร้างสรรค์ของศิลปินได้อย่างสูงสดุ  ในความรู้สึกทาง
ประติมากรรมนั้น  วัตถุคือสิ งที เป็นกายภาพของธรรมชาติ  (Physical Nature)  วัสดุต่าง 
ๆ  ตอบสนองการควบคุม  และการสร้างประสบการณ์ให้กลายเป็นรูปทรงทางประติมากรรม  
                                                            (Kelly, James J.    n.d.  :  40) 

3. การศึกษาเพื อสร้างสรรคป์ระติมากรรมกับสภาพแวดล้อม   



Cloud Gate Sculpture. Chicago Millennium Park, Chicago, Illinois, USA. 



World Sculpture ; NY, USA. 



  3.  สถานที ติดตั้ง  (Standing)    
 ผู้ชมผลงานประติมากรรมกลางแจ้งจะสังเกตเห็นภาพรวมของผลงานที ปรากฏ  
ว่ามีความพอดี  มีเอกภาพหรือไม่นั้น  อาจพิจารณาว่าสถานที ติดตั้งนั้น ๆ  ได้รับการ
วางแผนมาอย่างดีหรือไม่  โดยพิจารณาจากองค์ประกอบรอบผลงาน  ในการวางแผนนั้น
ควรมีบุคลากรที หลากหลายอาชีพเข้ามาเกี ยวข้อง  รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที ด้วย  
เพราะผลงานจะต้องให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้ชมได้ทุกมุมมอง  ทั้งนี้แผนงานจะส่าเร็จได้นั้น
ต้องประกอบด้วยการใช้องค์ประกอบรอบผลงานนี้  ดังนี้ 

3. การศึกษาเพื อสร้างสรรคป์ระติมากรรมกับสภาพแวดล้อม   



      3.1  ฉากหลงั  (Background)   
                ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมที มีฉากหลังเป็นวัตถุ  อาคาร  หรือสวนป่า  
คุณสมบัติของฉากหลังนั้นๆ  มีทั้งสูง  ต ่า  กว้าง  ยาว  มีระยะใกล้  ไกลของฉากหลัง  
ธรรมชาติของผู้ชมมักจะเดินดูไปรอบๆ  ผลงาน  ฉากหลังก็จะเปลี ยนไปเรื อยๆ  ตามการ
เคลื อนตัวของผู้ชม   

3. การศึกษาเพื อสร้างสรรคป์ระติมากรรมกับสภาพแวดล้อม   

      3.2  ฉากหน้า  (Foreground)   
 ท่าหน้าที ช่วยเหลือฉากหลังให้ดีขึ้น  หรือต่างท่าหน้าที ของมันเอง  ฉากหน้า
ของผลงานสามารถเปลี ยนแปลงไปได้เรื อยๆ  ตามต่าแหน่งของผู้ชม  การออกแบบฉาก
หน้าต้องบังคับระยะห่าง  โดยอาจใช้วิธีวางเก้าอี้ไว้ตรงจุดที เหมาะสมเพื อก่าหนดมุมมอง  
เพื อให้เกิดการมองเห็นผลงานในระยะที เหมาะสม   



วิชัย  สิทธิรัตน์,  ปทุมชาติ.  (2547)  สวนเบญจกิติ,  กรุงเทพฯ   



3.3  กรอบการมอง  (Frame)   
           เมื อน่าฉากหลัง  และฉากหน้ามาบรรจบกันแล้ว  นั นหมายถึงกรอบ  หรือ
ขอบเขตของสภาพแวดล้อมรอบผลงาน  ซึ งเท่ากับเป็นกรอบการมอง  โดยค่านงึถึง
ระยะใกล้ไกลของผู้ชม  การควบคุมกรอบการมองนั้นอาจเป็นเรื องยาก  แต่ถ้าหาก 
ได้พิจารณาอย่างพิถีพิถันแล้ว  จะท่าให้ผลงานออกมาคุ้มค่า 

3. การศึกษาเพื อสร้างสรรคป์ระติมากรรมกับสภาพแวดล้อม   

3.4  ฐาน  (Base)   
 หมายถึง  การยกระดับของพื้นขึ้น  อาจออกแบบให้เห็นเป็นฐานจริงๆ  ที ไม่
เกี ยวกับเนื้อหาของผลงาน  เพียงให้สอดคล้องกันเท่านั้น  หรือฐานอาจเป็นเนื้อหาไปในตัว  
บางครั้งอาจใช้สถานที โดยรอบ  เช่น  พื้น  หิน  หญ้า  ลานซีเมนต์  และอื น ๆ  ให้สัมผัสกับ
ชิ้นงาน  เพื อให้เกิดปฏิกิริยาของแสงเงาบนพื้นนั้น ๆ 



ชะลูด  นิ มเสมอ,  ยอดสูงส่งฐานมั่นคง.  (2535)  อุทยานเบญจสิริ,  กทม.   



นนทิวรรธน ์ จนัทนะผะลิน,  สังคมแห่งความงอกงามของคุณธรรม.  (2552)  สวนวชิรเบญจทัศ,  กทม.   



3.5  แสงสว่าง  (Lighting)   
 เมื อประติมากรรมคือพลังรูปทรง  3  มิติ  ที สามารถดูได้รอบด้าน  การจัดการแสง
ให้ตกกระทบกับวัตถุ  เพื อให้ผลงานนั้นส่งพลังความงดงามได้ดีที สุด  จึงเป็นสิ งที ต้อง
พิถีพิถันเป็นอย่างยิ ง 

3. การศึกษาเพื อสร้างสรรคป์ระติมากรรมกับสภาพแวดล้อม   



4.  การแสดงออกให้ปรากฏ 
 ความซาบซึ้งและการแสดงออกให้ปรากฏ  เป็นเรื องการมองของผู้ชมที สัมพันธ์กับ
เวลาในชั วขณะที มองเห็นผลงาน  ซึ งจะมีขึ้นได้จากคุณสมบัติด้านกายภาพของผลงานและ
การวางแผนติดตั้ง  ซึ งมีเงื อนไขอีก  2  ประการ  ดังนี้ 

3. การศึกษาเพื อสร้างสรรคป์ระติมากรรมกับสภาพแวดล้อม   

       4.1  ความเร็ว  (Speed)   
 หมายถึง  ความเร็วของสายตา  ฝีเท้า  การดูอยู่บนพาหนะที เคลื อนที   หรือจากที 
สูง  ผลงานที ผู้ชมมองในความเคลื อนต่างๆ  ย่อมต่างกันออกไปด้วย  ความเร็วทุกประเภท
เป็นปัจจัยที ศิลปินควรน่ามาเป็นส่วนประกอบในการพิจารณาถึงรูปทรง  ขนาด  วัสดุ  
รวมทั้งการก่าหนดรูปทรงที เรียบง่าย  หรือสลับซับซ้อนก็ตาม  



     4.2  มุมมอง  ความสงู  ระยะใกล้ – ไกล   
             ถ้าเรายืนห่างจากผลงานขนาดใหญ่  เราจะเห็นองค์ประกอบทั้งหมดของผลงาน
ได้อย่างครบถ้วน  แต่ถ้าเราไปยืนอยู่ที ฐานของผลงานนั้น  เราจะต้องเงยหน้าขึ้นดู  ทุกครั้งที 
ผู้ชมขยับตัวและส่งสายตาไปจากมุมมองที ไม่ซ่้ากัน  ก็จะได้การรับรู้ความงามเปลี ยนไปทุก
ครั้ง  เพราะฉะนั้นชิ้นงานขนาดใหญ่ไม่ควรมีอาณาบริเวณโดยรอบที แคบหรือจา่กัด  ควร
ค่านึงถึงระยะการมองใกล้ – ไกล  ยิ งกว่านั้นหากมีมุมมองจ่ากัดผลงานอาจจะดูด้อยคุณค่า
ลงได้  

3. การศึกษาเพื อสร้างสรรคป์ระติมากรรมกับสภาพแวดล้อม   



เขียน  ยิม้ศิริ,  วันเดก็ 



5.  ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม  (Environmental relationship)   

3. การศึกษาเพื อสร้างสรรคป์ระติมากรรมกับสภาพแวดล้อม   

     5.1  รูปร่างที ดิน  (Land form)   
 ลักษณะทั วไปของพื้นดินคือ  อาณาบรเิวณที แบนราบแต่ในความเป็น
จริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนัน้เสมอไป  พื้นดินตามธรรมชาติอาจเป็นหุบเขา   
เลื อนเป็นขั้นคล้ายลูกระนาด  หรือลาดเอียงมากๆ  ฯลฯ  ดังนั้น  จึงควร 
ให้ความส่าคัญเกี ยวกับกระบวนการคัดเลอืกและติดตั้งผลงาน  ไม่ว่าจะติดตั้ง
แบบใด   



Asian Bird  



5.2  ต้นไม้   
 ส่วนประกอบทางธรรมชาติที ส่าคัญที สุดของผลงานคือพืชพรรณต่างๆ  
ต่าแหน่งของต้นไม้อาจอยู่ด้านหลัง  ด้านหน้า  หรืออยู่รอบๆ ผลงาน พืชพรรณมีความ
แตกต่างกันในด้านพื้นผิว  สีและท่าหน้าที ต่างกัน  เช่น   เป็นฉากหลัง  ต้นไม้ที มีล่าต้น
สูงอาจใช้เป็นกรอบการมองในแนวต้ัง  ส่วนพืชพรรณที เป็นเหมือนรั้วเตี้ยๆ  ช่วยบังคับ
แนวสายตาไปยังผลงานได้  พืชพรรณทั้งหลายจึงอาจท่าหน้าที เป็นตัวก่าหนด  และ
สร้างสรรค์บรรยากาศในสถานที ติดตั้งประติมากรรมกลางแจ้ง   

3. การศึกษาเพื อสร้างสรรคป์ระติมากรรมกับสภาพแวดล้อม   



จักรพันธ์  วิลาสินีกุล ;  
ร่วมแรงแขง็ขัน 



ช าเรือง  วเิชียรเขตต์ ;  
จุดหมายที่บริสุทธ์ิ 



5.3  สถาปัตยกรรม   
 เป็นตัวก่าหนดขนาดและมาตราส่วนของงานประติมากรรมกลางแจ้ง 
และในเวลาเดยีวกันประติมากรรมก็เป็นเสมือนตัวเชื อมระหว่างขนาดของ
สถาปัตยกรรม  และขนาดของมนุษย์  ทั้งสองอย่างสนับสนนุซึ งกันและกัน   
ในส่วนปลีกย่อย  สถาปัตยกรรมอาจใชเ้ป็นกรอบของผลงาน  หรือใช้เป็นฉาก
หลังเพื อให้ผลงานเด่นชัดขึ้น   

3. การศึกษาเพื อสร้างสรรคป์ระติมากรรมกับสภาพแวดล้อม   



Naum Gabo. Revolving Torsion.  St Thomas’s Hospital, Lambeth, London, England 



Naum Gabo. Revolving Torsion.  St Thomas’s Hospital, Lambeth, London, England 



Bye  Bye 


