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 เพ่ือให้นิสติมีความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบ  หลักการสร้าง
รูปทรง  และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมตามแนวความคดิ  
(Concept)  รูปแบบ  (Form)  และวัสดุที่นิสติเป็นผู้ก าหนดได้ 

ความมุ่งหมายของการศึกษา 

การสร้างสรรค์ประตมิากรรมเฉพาะบุคคล 



เมื่อนิสิตศึกษา  สร้างสรรค์ผลงานชจบแล้ว  นิสิตสามารถ  

 (1)  อธิบายองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการสร้างสรรค์งานประตมิากรรม  
หลักการสร้างรูปทรง  และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรมเฉพาะ
บุคคล 

 (2) สามารถใช้ทักษะปฏบิัตใินการสร้างสรรค์ผลงานประตมิากรรม
ตามแนวความคดิ  (Concept)  รูปแบบ  (Form)  และวัสดุที่นิสติเป็นผู้
ก าหนดได้ 

จุดประสงค์การเรียนรู้ 



     1.  ความรู้เก่ียวกับการสร้างสรรค์ 

     2.  องค์ประกอบของประตมิากรรม 

 2.1  องค์ประกอบทางรูปธรรม 

 2.2  องค์ประกอบทางนามธรรม 

     3.  สร้างสรรค์ประตมิากรรมตามแนวทางที่นิสิตสนใจ 

หวัข้อของเร่ืองที่ศึกษา 



ความรู้เก่ียวกับการสร้างสรรค์  

    การสร้างสรรค์ 

 การสร้างสรรค์  คือ  การท าให้เกิดสิ่งใหม่ขึน้ในโลกด้วย
ปัญญาของมนุษย์  ส่ิงที่สร้างสรรค์ขึน้นัน้ต้องมีลักษะเป็นต้นแบบ
ในทางใดทางหน่ึง  ไม่ซ า้กับส่ิงที่มีอยู่แล้ว  การสร้างสรรค์เป็น
กระบวนการอสิระ  ไม่เป็นทาสของสิ่งใด  ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์  
ปัญญา  หรือลัทธิ  หรือแบบอย่าง  (Style)  การสร้างสรรค์ต้องมี
เสรีภาพ  มีความนึกคิดอย่างอสิระ  มีความริเร่ิมและก้าวหน้า   

(ชลูด  น่ิมเสมอ.    2553 : 412) 



ความรู้เก่ียวกับการสร้างสรรค์  

    การสร้างสรรค์ศิลปะ 

 การสร้างสรรค์ศิลปะ  หมายถงึ  การสรรหาหรือคดิค้น
รูปทรง  หรือหน่วย  (Unit)  ที่มีสาระต่อจุดหมายของการสร้างสรรค์  
และจัดระเบียบหน่วยนัน้  หรือหน่วยเหล่านัน้ให้เกดิรูปทรงใหม่  
เป็นรูปทรงที่มีเอกัตภาพ  หรือลักษณะเฉพาะตวัของศิลปิน  
(Individuality)  เป็นต้นแบบ  (Originality)  และมีเอกภาพ   

การสร้างสรรค์ตรงข้ามกับการลอกเลียนแบบ  (Imitation)  ไม่ว่า
จะเป็นการลอกเลียนแบบจากธรรมชาตหิรือจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้ 

(ชลูด  น่ิมเสมอ.    2553 : 412) 



ความรู้เก่ียวกับการสร้างสรรค์  

    การสร้างสรรค์ศิลปะ 

  การสร้างสรรค์อาจกระท าได้ด้วยการใช้ธรรมชาตเิป็นส่ือ  
ด้วยการเลือกสรร เพิ่มเตมิ  ตดัทอน  หรือแปรสภาพของธรรมชาติ
ให้เป็นรูปทรงที่สามารถเป็นส่ือแสดงความหมาย  ได้แก่  อารมณ์  
ความรู้สึก  ความคดิ  หรือจนิตนาการของผู้สร้าง  หรืออาจจะกระท า
ได้ด้วยการใช้รูปทรงที่สร้างขึน้เองจากการประสานกันของทศันธาตุ  
ได้แก่  เส้น  น า้หนัก  ที่ว่าง  และพืน้ผิว  เพื่อแสดงอารมณ์  
ความรู้สึก  หรือความงามด้วยรูปทรงเอง  โดยไม่ต้องให้รู้ว่ารูปทรง
นัน้เป็นตัวแทนของสิ่งใดในธรรมชาต ิ 

(ชลูด  น่ิมเสมอ.    2553 : 412) 



ความรู้เก่ียวกับการสร้างสรรค์  

องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

1. ความคดิริเร่ิม  (Originality)  หมายถึง  ลักษณะความคิด
แปลกใหม่ ซึ่งแตกต่างจากความคดิปกติ 

2. ความคดิคล่องแคล่ว  (Fluency)  หมายถงึ  ปริมาณความคดิ
ที่ไม่ซ า้ในเร่ืองเดยีวกัน 



ความรู้เก่ียวกับการสร้างสรรค์  

องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

3. ความยืดหยุ่นในการคดิ  (Flexibility)  

4. ความละเอียดลออ  (Elaboration)  หมายถงึ  ความประณีต
พถิีพถิัน  เป็นความสามารถในการตกแต่งรายละเอียด  การ
สังเกตเหน็ในสิ่งที่คนอ่ืนไม่เหน็ 



ความรู้เก่ียวกับการสร้างสรรค์  

องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 

   สรุป  ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคดิแบบอเนกนัย  
(Divergent Thinking)  คอื  ความคดิหลายทศิ  หลายทาง  
หลายแง่  หลายมุม  คิดได้กว้างไกล  ประกอบด้วย  ความคดิ
ริเร่ิม  ความคดิคล่องแคล่ว  ความยืดหยุ่นในการคดิและความ
ละเอียดลออ  ซึ่งจะน าไปสู่ความคดิประดษิฐ์ส่ิงแปลกใหม่ที่อาจ
เกิดจากการบูรณาการความรู้ต่าง ๆ ที่ได้จากประสบการณ์เดมิ
แล้วเชื่อมโยงกับสถานการณ์ใหม่  โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งใหม่
ระดับโลกเสมอไป 

 



องค์ประกอบของประตมิากรรม  



องค์ประกอบทางรูปธรรม  (Objective)  

 คือ  สิ่งที่มองเหน็ในทัศนศลิป์  (Visual Art)  เป็นส่วนที่ศิลปิน
สร้างขึน้ด้วยการประสานกันอย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ  (Visual 
Elements)  รูปทรงให้ความพอใจต่อความรู้สกึสัมผัส  เป็นความสุข 

ทางสายตา  พร้อมกันนัน้กส็ร้างเนือ้หาให้กับตัวรูปทรงเอง  และเป็นสิ่งที่ให้
อารมณ์  ความรู้สกึ  หรือปัญญาความคดิเกดิขึน้ในจติด้วย  



     1.  โครงสร้างทางรูป   

 ได้แก่  ทัศนธาตุที่รวมตัวกันอย่างมีเอกภาพ  มีสาระส าคัญ  ดังนี ้

 1.1  ทัศนธาตุ  (Visual Elements)   

  หมายถงึ  ธาตุ  (Element)  ที่ส าคัญหลายๆ  ธาตุ   

ที่ประกอบกันขึน้  แล้วเกดิเป็นหน่วยใหญ่เรียกว่าองค์ประกอบ  ในทางศิลปะ
นัน้  ธาตุดังกล่าวคือสิ่งส าคัญต่างๆ  ที่น ามาประกอบกันขึน้โดยการจัดวาง  
เรียบเรียง  ปรุงแต่ง  ฯลฯ ให้เกดิเอกภาพและความสัมพันธ์ต่อกัน  ศิลปินใช้
ทัศนธาตุเพื่อส่ืออารมณ์หรือความคดิ  ทัศนธาตุจะอยู่รวมกันและเก่ียว
เน่ืองกันอยู่ทัง้ในผลงานศลิปะและในธรรมชาต ิ เป็นส่ือสุนทรียภาพที่ศลิปิน
น าไปใช้ในการประกอบเข้าเป็นงานศลิปะ  เพื่อส่ือความหมายตามแนวเร่ือง  
หรือแนวความคดิ  มีดังนี ้ 

องค์ประกอบทางรูปธรรม  (Objective)  



 -  จุด  (Point)   เป็นธาตุเบือ้งต้นที่สุด  เลก็ที่สุด  มีมติเิป็นศูนย์   

 -  เส้น  (Line)  เป็นธาตุที่ส าคัญที่สุด  เป็นแกนของทัศนศลิป์ 

ทุกแขนงเป็นพืน้ฐานของโครงสร้างของทุกสิ่งในจักรวาล 

หน้าที่ของเส้น  ได้แก่  ใช้ในการแบ่งพืน้ที่ว่างออกเป็นส่วนๆ  การก าหนด
ขอบเขตของพืน้ที่ว่าง  รูปร่าง  เส้นขอบรูปทรงและให้ความรู้สกึได้ด้วยตัวเอง   

องค์ประกอบทางรูปธรรม  (Objective)  



 - น า้หนักอ่อนแก่ของแสงและเงา  (Tone)  หมายถงึ  ความอ่อนแก่
ของบริเวณที่ถูกแสงสว่าง  และบริเวณที่เป็นเงาของวัตถุ  หรือการระบายสีให้
มีความอ่อนแก่ของสี  หรือบริเวณที่มีสีขาว  เทา  ด า  ในความเข้มระดับต่างๆ  

 - มวล  (Mass)  มีลักษณะของความเป็นก้อนขนาดใหญ่  ศลิปิน 

มักใช้แสดงถงึความหนาแน่นของวัตถุ  เป็นปริมาตรและรูปร่าง  (Shape)  
ของวัตถุที่ก าหนดขึน้  

องค์ประกอบทางรูปธรรม  (Objective)  



 - ปริมาตร  (Volume)   ปริมาตรมีความสัมพันธ์กับธาตุอ่ืนๆ   

คล้ายกับมวล 

 - ระนาบ  (Plane)  ระนาบเป็นพืน้ที่ส่วนผิวของรูปทรง  เม่ือมวล 

มีผิวหน้า  มวลจงึมีระนาบ  เม่ือปริมาตรมีผิวหน้า  ดังนัน้ปริมาตรจงึมีระนาบ
เช่นเดียวกัน  

องค์ประกอบทางรูปธรรม  (Objective)  



 - พืน้ผิว  (Texture)  พืน้ผิว  คือ  คุณสมบัตแิห่งผิวหน้าของ
เร่ืองราว  แบ่งเป็น   2  ลักษณะ 

      (1)  พืน้ผิวจริง  สามารถจับต้องได้  และรับรู้ได้ด้วยการสัมผัส   

      (2)  พืน้ผิวทางสายตา  รับรู้ได้ด้วยการมองเหน็และสร้าง
ความรู้สกึผ่านการมองเหน็เท่านัน้ 

 - สี  (Color)  แบ่งเป็น  3  ลักษณะ 

      (1)  สีที่เป็นเนือ้แท้ของวัตถุ   

      (2)  สีสังเคราะห์  หรือสีที่ได้จากกรรมวธีิต่างๆ  ที่มนุษย์กระท า  
ส าหรับระบาย  เคลือบ  ย้อม  เพื่อเปล่ียนแปลงวัตถุนัน้ๆ   

      (3)  สีที่เกดิจากการกระจายของแสงและเงา  

องค์ประกอบทางรูปธรรม  (Objective)  



 - ที่ว่าง  (Space)  คือ  ปริมาตรหรือวัตถุที่รูปทรงกนิเนือ้ที่อยู่   

คืออากาศที่โอบรอบรูปทรง  คือระยะห่างระหว่างรูปทรง  คือปริมาตรของ
ที่ว่างที่ถูกล้อมด้วยขอบเขต  ที่ว่างตามปกตจิะกว้างจนหาขอบเขตไม่ได้  เป็น
ที่ที่สิ่งทัง้หลายทัง้ปวงด ารงอยู่   

องค์ประกอบทางรูปธรรม  (Objective)  



องค์ประกอบทางรูปธรรม  (Objective)  

 1.2  หลักการทางองค์ประกอบศลิปะ  (Art Composition 
Principle)             

 เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ศิลปะประเภทต่างๆ แต่ไม่ใช่กฎเกณฑ์
ตายตัวที่ต้องปฏบิัตทิุกกรณี  เพราะการจัดเป็นการแก้ปัญหา  ซึ่งอาจจะต้อง
ดัดแปลง  ปรับปรุง  เพื่อให้ผลงานนัน้ๆ  มีเอกภาพ  หลักเบือ้งต้นที่ใช้ในการ
จัดองค์ประกอบของศลิปะ  มีดังนี ้



 - เอกภาพ  (Unity)  คือ  ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน 

ความกลมกลืนเข้ากันได้  ที่เกดิจากการเช่ือมโยงสัมพันธ์กันของส่วนต่างๆ  
การสร้างงานศลิปะ  คือ  การสร้างเอกภาพขึน้จากความสับสน  ยุ่งเหยงิ   

จัดระเบียบและดุลยภาพให้แก่สิ่งที่ขัดแย้งกันเพื่อให้รวมตัวกันได้  ศลิปิน 

มีหน้าที่รวบรวมและจัดสรรองค์ประกอบต่างๆ  ทัง้ส่วนรูปธรรมและนามธรรม  
ซึ่งมีความขัดแย้งกันโดยธรรมชาต ิ สร้างเป็นรูปทรงที่มีเอกภาพขึน้  

 

องค์ประกอบทางรูปธรรม  (Objective)  



 -  เอกภาพของรูปความคดิ  คือ  ความคดิที่มีความหมายในตัว  มีการ
จัดระเบียบ  และเหมาะสมที่จะแสดงออกด้วยรูปทรง   

 -  เอกภาพของการแสดงออก  คือ  การแสดงออกที่ตรงชัด  มี
จุดหมายหลัก  และมีส่วนเป็นรองสนับสนุน  แบบอย่างเฉพาะตัวของศิลปิน
ช่วยให้มีเอกภาพของการแสดงออกในด้านรูปทรง 

 -  เอกภาพของรูปทรง  คือ  การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพมีระเบียบ
ของทัศนธาตุ  เพ่ือให้เป็นรูปทรงหน่ึงที่สามารถแสดงอารมณ์หรือความคดิของ
ศิลปินได้อย่างตรงชัด   

 

องค์ประกอบทางรูปธรรม  (Objective)  



2. โครงสร้างทางวัตถุ  ได้แก่  วัสดุต่างๆ  ที่ใช้ในการสร้างผลงาน  และ
กรรมวธีิที่ใช้ในการจัดการกับวัสดุดังกล่าว  มีสาระส าคัญ  ดังนี ้

 2.1  วัสดุ  Material)   

 หมายถงึ  วัสดุหรือวัตถุที่ศิลปินใช้ในการการสร้างสรรค์ผลงานให้
ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน  และมีความสัมพันธ์กับส่วนที่เป็น
รูปทรง  เพ่ือที่จะสามารถตอบสนองเจตจ านงในการสร้างสรรค์ของศลิปินได้
อย่างเตม็ที่  ในความรู้สกึทางทัศนศลิป์นัน้  วัตถุคือสิ่งที่เป็นกายภาพของ
ธรรมชาต ิ (Physical Nature) วัสดุต่างๆ  ตอบสนองการควบคุม  และ
การสร้างประสบการณ์ให้กลายเป็นผลงานทศันศิลป์ 

องค์ประกอบทางรูปธรรม  (Objective)  



 - กรรมวธีิจัดการวัสดุ  (Technique)  กรรมวธีิเป็นเคร่ืองมือของ
ศิลปินในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน  

องค์ประกอบทางรูปธรรม  (Objective)  



1.  เร่ือง  (Subject)   

 หมายถงึ  สิ่งที่ศิลปินสรรหามาเป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างงานศลิปะ
แบบรูปธรรม  เช่น  คน  สัตว์  สิ่งของ  เป็นต้น  หรือหมายถงึภาพนีเ้ก่ียวกับ
อะไร  ศิลปินต้องการเขียนหรือป้ันอะไร  

องค์ประกอบทางนามธรรม  (Subjective)  



2. แนวเร่ือง  (Theme)   

 เป็นส่วนหน่ึงขององค์ประกอบทางนามธรรมของงานศิลปะที่เน้น
แนวความคดิ  (Concept)  ของศลิปินที่มีต่อเร่ืองหรือรูปทรง  เป็นสาระหรือ
แนวทางในการสร้างสรรค์มากกว่าเร่ือง  เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของ
งานศลิปะเม่ือมองจากด้านการสร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์  เพราะเป็น
แนวความคดิที่เป็นโครงสร้างเบือ้งต้นของงาน  ถ้าแนวความคดิหรือโครงสร้าง
ของความคดิไม่ดีเสียแล้ว  จะพัฒนาอย่างไร  จะเพิ่มเตมิอย่างไรกไ็ม่เป็นผล  

องค์ประกอบทางนามธรรม  (Subjective)  



3.  เนือ้หา  (Content)   

 คือ  องค์ประกอบที่เป็นนามธรรม  หรือโครงสร้างทางจติ  ตรงกัน
ข้ามกับส่วนที่เป็นรูปทรง  หมายถงึ  ผลที่ได้รับจากงานศิลปะ  ส่วนที่เป็น
นามธรรมนีน้อกจากส่วนที่เป็นเนือ้หาแล้วยังมี  เร่ือง  (Subject)  และแนว
เร่ือง  (Theme)  รวมอยู่ด้วย  ทัง้  3  ส่วนมีส่วนเช่ือมโยงและซ้อนทับกันอยู่  
เร่ืองกับเนือ้หาในงานบางประเภทเกือบแยกจากกันไม่ออก  แต่ในงานบาง
ประเภทเกือบไม่เกี่ยวข้องกันเลย  แนวเร่ือง  คือ  แนวทางของเร่ือง  และเป็น
ต้นทางที่จะน าไปสู่เนือ้หาซึ่งเป็นผลขัน้สุดท้าย   

องค์ประกอบทางนามธรรม  (Subjective)  



 ทั้งสามส่วนถือเป็นแก่น  หรือสาระส าคัญขององค์ประกอบ
ทางนามธรรม  ศิลปะอาจเร่ิมต้นจากวัตถุหรือความคดิ  หรือท้ังสอง
ส่วนพร้อมๆ  กัน  เม่ือศิลปินเลือกสรรหรือก าหนดรูปแบบแล้ว  
ความคดิจะพัฒนาหรืออาจผสมผสานกับจนิตนาการ  และส่งผ่านไป
ยังมโนทัศน์ซึง่เป็น  แก่นของความคดิ 

องค์ประกอบทางนามธรรม  (Subjective)  



ว่าด้วยธรรมชาตกิับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้ 



ว่าด้วยธรรมชาตกิับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้ 



ว่าด้วยธรรมชาตกิับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้ 



ว่าด้วยธรรมชาตกิับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึน้ 



ตัวอย่างประตมิากรรมที่สร้างสรรค์ด้วยกรรมวธีิประกอบวัสดุ  



ตัวอย่างประตมิากรรมที่สร้างสรรค์ด้วยกรรมวธีิประกอบวัสดุ  



ตัวอย่างประตมิากรรมที่สร้างสรรค์ด้วยกรรมวธีิประกอบวัสดุ  



การสร้างสรรค์ประตมิากรรมด้วยกรรมวธีิประกอบวัสดุ 



การสร้างสรรค์ประตมิากรรมด้วย

กรรมวธีิประกอบวัสดุ 



การสร้างสรรค์ประตมิากรรมด้วยกรรมวธีิประกอบวัสดุ 



การสร้างสรรค์ประตมิากรรมด้วยกรรมวธีิประกอบวัสดุ 



การสร้างสรรค์ประตมิากรรมด้วยกรรมวธีิประกอบวัสดุ 



การสร้างสรรค์ประตมิากรรมด้วยกรรมวธีิประกอบวัสดุ 



ว่าด้วยมนุษย์กับสังคม 



ว่าด้วยมนุษย์กับสังคม 



ว่าด้วยมนุษย์กับสังคม 



ว่าด้วยมนุษย์กับสังคม 



ว่าด้วยมนุษย์กับสังคม 



ว่าด้วยมนุษย์กับสังคม 



ว่าด้วยมนุษย์กับสังคม 



ว่าด้วยมนุษย์กับสังคม 



ว่าด้วยมนุษย์กับสังคม 



ว่าด้วยมนุษย์กับสังคม 



ว่าด้วยมนุษย์กับสังคม 



ว่าด้วยมนุษย์กับสังคม 



ว่าด้วยความเป็นพืน้บ้าน 



ว่าด้วยความเป็นพืน้บ้าน 



ว่าด้วยความเป็นพืน้บ้าน 



ว่าด้วยความเป็นพืน้บ้าน 



ว่าด้วยความเป็นพืน้บ้าน 



การสร้างสรรค์ประตมิากรรมด้วยกรรมวธีิประกอบวัสดุ 



Thank you 


