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บทคัดยอ

ธรรมชาติคือทุกสิ่งทุกอยางของชีวิตที่ชวยใหสิ่งมีชีวิตทั้งหลายดํารงอยูได ความรมร่ืนและ
ความรมเย็นจากสีเขียวของธรรมชาติและพืชพันธุไดกอใหเกิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรค
ผลงานชุด “ประติมากรรมสีเขียว ประติมากรรมชุมชื่น” โดยมีความคิดที่จะปลูกความเขียวของพืช
พันธุลงบนโครงสรางเสนและรูปทรงเรขาคณิตตางๆใหเวลาเปนตัวสรางความสัมพันธของสิ่ง
ตรงกันขามระหวางความเปนธรรมชาติกับลักษณะเรขาคณิตเพื่อใหเปนประติมากรรมสีเขียวที่พืช
พันธุไดแสดงตัวเต็มที่ ปรับโครงสรางที่เรียบคมใหเกิดความมน นุมฟู และเขียวชอุม ซึ่งแตละ
รูปทรงจะทํางานรวมกันเปนพื้นที่ของ “ประติมากรรมสีเขียว ประติมากรรมชุมชื่น” และใหความ
ร่ืนรมยตอผูชมที่เขาสูพื้นที่น้ี

ในการดําเนินงานสรางสรรค ไดเร่ิมจากการหาขอมูลเกี่ยวกับเมล็ดขาวสาลีและมอสสนํ้า
ทําการทดลองปลูกดูความเปนไปไดที่จะปรับเขาสูการสรางสรรค จากน้ันจึงสรางภาพรางของ
รูปทรงตางๆกอนที่จะสรางออกมาเปนชุดผลงานซึ่งนําเสนอเปนประติมากรรมอินสตอเลชั่น
ขาพเจาไดทําการวิเคราะหผลงานในประเด็นของความสัมพันธระหวางรูปทรงเรขาคณิตกับวัสดุ
ธรรมชาติและการตอบโตกับผลงานแตละชวงเวลา

ผลงานสรางสรรคชุดน้ีไดบรรลุแนวคิดที่กําหนดไว นอกจากจะไดประโยชนและ
ประสบการณจากกระบวนการสรางสรรคทุกขั้นตอนแลว ยังไดจุดประกายใหขาพเจาพัฒนา
ความคิดสรางสรรคตอไป ขาพเจาหวังวา วิทยานิพนธชุดน้ีจะเปนแรงบันดาลใจใหผูชมตระหนักถึง
ความสําคัญของพืชพันธุธรรมชาติที่จะชวยกันปลูกธรรมชาติใหสังคมเมืองไดอยูรวมกันกับความ
เขียวของตนไมเปนเมืองที่เติบโตไปดวยความรมร่ืนอยางแทจริง
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ABSTRACT

Nature is everything in life that helps all living things to exist. Spaciousness and shade
from green nature and plants provided the inspiration for the creative piece “Green Refreshing
Sculpture.” The thinking behind this was to re-create the greenness of plants onto various
geometric lines and structures, using time to build a relationship between the opposing elements
of nature and geometric shapes to become a green sculpture that fully displays the greenness of
plants and changes a smooth and sharp shape into something soft and fresh. Each shape works
together to become Green Refreshing Sculpture and provides a pleasant atmosphere to those who
wander into this area.

The creation of this piece began with collecting information on wheat seeds and water
moss, and a trial planting of the plants to see whether they can be used creatively. Then the
outline of the various shapes were created before becoming a sculpture installation. I analyzed
this work in terms of the relationship between geometric shapes and natural materials, and the
response to the pieces at intervals.

This creative piece demonstrates my thinking that I set out to follow, as well as being
beneficial and providing the experience of the process of creation at every step. It also inspired
me to develop my creativity. I hope that this work will inspire viewers to think about the
importance of nature and, together, grow more plants so that society can live with the greenness
of nature and it will become a place that will genuinely grow with coolness.


