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แนวทางการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการสร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ
ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง*

มนุษย์กับการสร้างองค์ความรู้
ด้านศิลปะวิชาการ
ศิลปะไม่วา่ จะแสดงออกในแบบใด ล้วนเริม่ จาก
สิง่ ทีม่ อี ยูใ่ นใจ หรือมโนทัศน์หรือแนวความคิด (Concept)
ทั้งสิ้น ในศิลปะแบบ Perceptual Art แนวความคิด 

(Concept) เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการสร้างรูปทรง เพื่อ
แสดงความรู้สึก อารมณ์สะเทือนใจ ความงามหรือการ
แสดงออกทางปัญญา ซึ่งจะเปิดจินตนาการของผู้ชมให้
ขยายตัวต่อๆ ไป มากน้อย เนิน่ นานเพียงไรขึ้นอยู่กับพลัง
ของศิลปะของงานนั้นๆ ส่วนศิลปะแบบ Conceptual
Art ถือว่าแนวความคิดสำคัญที่สุด รูปทรงที่กำหนดขึ้น
โดย วั ส ดุ วั ต ถุ ส ำเร็ จ รู ป เหตุ ก ารณ์ สิ่ ง แวดล้ อ มทาง
ธรรมชาติ และทางวัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมด้านอื่น
ของมนุษย์ ฯลฯ  ถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนของแนวความ

คิด ทำหน้าทีป่ ลูกจินตนาการของผูช้ มให้คลีค่ ลายงอกงาม
ต่อเนื่องต่อไป ศิลปะแบบนี้เน้น แนวความคิด นำไปสู่
จินตนาการ แบบแรกเน้นรูปทรงเพื่อการแสดงออก และ
นำไปสู่จินตนาการ
อั น ที่ จ ริ ง ทั้ ง แนวความคิ ด ความบั น ดาลใจ 

รูปทรง วัสดุ เรื่องราว สิ่งแวดล้อม ความงาม ล้วนเป็น
เพียงตัวล่อให้เนือ้ หาศิลปะทีซ่ อ่ นอยูใ่ นส่วนลึกของใจศิลปิน
ซึ่งที่จริงก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วย
โดยเจ้าตัวไม่สำนึก ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมที่สัมผัส
ได้ ให้ได้รับความซาบซึ้งสะเทือนใจจากศิลปะสะเทือน
อารมณ์ (Emotional Art) รับความปีติอิ่มเอิบใจในระดับ
ลึกจากศิลปะเชิงปัญญา (Intellectual Art) ในศิลปะ
แบบ Perceptual กระตุ้น และพัฒนาจินตนาการให้แก่
ผู้ชมด้วยการเสนอแนวความคิดของศิลปินในศิลปะแบบ
Conceptual
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การวิจัยกับการสร้างสรรค์มีธรรมชาติต่างกัน
อย่างตรงข้ามเช่นนี้ การเสนอโครงการสร้างสรรค์ ย่อม
เป็นคนละวิธีกับโครงการวิจัย การพิจารณาโครงการก็
ต้องใช้ผรู้ เู้ ฉพาะทาง ผูม้ คี วามเชีย่ วชาญทางการสร้างสรรค์
ควรเป็นผู้พิจารณาหรือร่วมพิจารณา การสร้างสรรค์ไม่
ได้สำคัญที่ตัวหนังสือ มันอยู่ที่ภาษารูป อยากทำอะไรที่
อยู่ ใ นใจ ก็ พ ยายามแปลออกมาเป็ น รู ป เป็ น ภาพร่ า ง
เค้าโครงของมโนทัศน์ของตน นอกจากนั้นที่สำคัญที่สุด

คือต้องเสนอผลงานที่เคยทำมาแล้วในช่วงเวลาหนึ่ง เพื่อ
ประกันว่าเขามีความสามารถที่จะดำเนินโครงการนั้น ๆ
ได้สำเร็จ ใครจะเสนอโครงการในหัวข้อเรื่องที่มีคนทำมา
แล้วก็ทำได้ เพราะศิลปิน 10 คน ถึงจะสร้างงานในเรื่อง
เดียวกัน งานทุกชิ้น ทุกชุดที่สำเร็จออกมาจะเป็นงาน
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ไม่เหมือนใครเลยทุกชิ้น เพราะความ
แตกต่างของตัวตนหรือลักษณะอันเป็นส่วนตนของแต่ละ
ศิลปินนั่นเอง (ศาสตราจารย์เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ)
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กล่ า วถึ ง ระบบการเกิ ด มาตั้ ง อยู่ และดั บ ไปของมนุ ษ ย์
และสั ต ว์ เ ดรั จ ฉานอย่ า งไม่ มี วั น จบสิ้ น มนุ ษ ย์ กั บ สั ต ว์
เดรัจฉานต่างก็มีความเหมือนกัน ในโครงสร้างของการ
เกิ ด มาอยู่ แ ละดั บ ไป และมี ก ารสำนึ ก รู้ ข องจิ ต ที่ เ ป็ น
สัญชาตญาณ ที่เหมือนกันคือ การดิ้นรน แสวงหาเพื่อ
ความอยู่รอด ความสะดวก ความปลอดภัย และความสุข
แต่สัตว์เดรัจฉานกับมนุษย์จะมีระดับชั้นที่ต่างกันตรงที่ว่า
สัตว์เดรัจฉาน เกิดมามี สัญชาตญาณ และก็ตายไปกับ
การใช้ สัญชาตญาณ ต่างกับมนุษย์ทเ่ี กิดมามี สัญชาตญาณ
แต่มี พรสวรรค์  มีการเรียนรู้ใฝ่หาความรู้จนพัฒนาไปสู่ผู้
มีสติ และปัญญา มนุษย์มีเหตุมีผล มีสติ ในการแสวงหา
ความรู้ องค์ความรู้ เพื่อนำมาสร้างความสะดวกสบายใน
มนุษย์กับการแสวงหาองค์ความรู้ การดำรงชีวิต และมีความสุขทางกาย และใจในที่สุด
ศาสตร์แห่งการแสวงหา การค้นหา องค์ความรู้
เพื่อการพัฒนา
ในระบบวัฏสงสารของหลักพุทธศาสนา เป็นการ ที่มนุษย์ได้ใช้มาควบคู่กับการกำเนิดของมนุษย์จากอดีต
ถึงปัจจุบัน น่าจะเป็นศาสตร์ของการเรียนรู้ ค้นคว้า ผ่าน

อันที่จริงทั้งแนวความคิด ความบันดาลใจ รูป
ทรง วัสดุ เรื่องราว สิ่งแวดล้อม ความงาม ล้วนเป็นเพียง
ตัวล่อให้เนื้อหาศิลปะที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของใจศิลปิน
ซึ่งที่จริงก็เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของเพื่อนมนุษย์ทุกคนด้วย
โดยเจ้าตัวไม่สำนึก ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมที่สัมผัส
ได้ ให้ได้รับความซาบซึ้งสะเทือนใจจากศิลปะสะเทือน
อารมณ์ (Emotional Art) รับความปีติอิ่มเอิบใจในระดับ
ลึกจากศิลปะเชิงปัญญา (Intellectual Art) ในศิลปะ
แบบ Perceptual กระตุ้น และพัฒนาจินตนาการให้แก่
ผู้ชมด้วยการเสนอแนวความคิดของศิลปินในศิลปะแบบ
Conceptual
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ขบวนการสร้างสรรค์ทางศิลปะ-วัฒนธรรมอาจกล่าวได้
ว่าศาสตร์ของการสร้างสรรค์ศิลปะ จนบังเกิดเป็นวิถีชีวิต
และวัฒนธรรม เป็นศาสตร์ขององค์ความรู้แขนงแรกที่
เกิดขึ้นมาควบคู่กับสัญชาตญาณของมนุษย์ ตั้งแต่มนุษย์
ยุคหิน ซึ่งเป็นยุคที่มนุษย์ยังไม่มีภาษาพูด ภาษาเขียนใน
การติดต่อสื่อสารกัน และยังไม่มีความเชื่อ ในภูตผี ปีศาจ
หรือ ศาสนาใดๆ ทีไ่ ด้อบุ ตั ขิ น้ึ บนโลกใบนีก้ ว็ า่ ได้ แต่ศาสตร์
ทางการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ศลิ ปะได้ถอื กำเนิดมาพร้อม
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กับสัญชาตญาณ พรสวรรค์ และมีการเรียนรู้ ถ่ายทอด
แสดงออก มาเป็นศาสตร์ทางการสร้างสรรค์ศิลปะ เพื่อ
ใช้ศิลปะสื่อสารการสร้างความสะดวกสบายในการดำรง
ชีวิตของมนุษย์ในอดีต แม้แต่ในสภาวะปัจจุบันมนุษย์เรา
ก็ยังใช้ศาสตร์ทางการสร้างสรรค์ศิลปะเป็นตัวแปร เป็น
ตัวเชื่อมในการพัฒนา การเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้
การวิจัย เพื่อพัฒนาของมนุษย์ในศาสตร์ทุกแขนงของ
มนุษย์ในปัจจุบัน

แนวทางการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และคำนิยาม
ในศาสตร์ทางการสร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ
แนวทาง สาขาศิลปะมีแนวทางในการพัฒนา
องค์ความรูด้ ว้ ยกันสองรูปแบบใหญ่ ได้แก่ การสร้างสรรค์
ศิลปะวิชาการ สร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัย และการวิจัยศิลปะ
โดยจะแบ่ ง แนวทางการทำงานในสาขานี้ อ อกเป็ น 3
แนวทาง ตามลักษณะของการพัฒนาองค์ความรู้ดังนี้
•Pure Practice (สร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ)
เป็นการทำงานสร้างสรรค์ โดยเน้นที่ผลของการปฏิบัติ
เป็นหลัก ให้ความสำคัญทัง้ ในส่วนของกระบวนการปฏิบตั ิ
ประสบการณ์ขณะปฏิบัติ และผลของการปฏิบัติ
• Practice-led หรื อ Practice-based 

(สร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัย) เป็นการทำงานสร้างสรรค์โดย
ให้การปฏิบัติเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความรู้ใหม่ ในสาขา
ÖćøÿøšćÜÿøøÙŤýúĉ ðą

Pure Practice
Perceptual Art – Conceptual Art
(Subjective Art) (Objective Art)

(ýöşąÚýöö×Ţûøć îăúćÝąÔąö)

นั้น ๆ ทั้งนี้อาจเน้นถึงความรู้ที่ได้จากกระบวนการศึกษา
และสร้างสรรค์ ที่แสดงออกด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของ
ผลงาน (Originality) หรือการพัฒนาความรูใ้ นการปฏิบตั ิ
งานสร้ า งสรรค์ ใ นสาขาหนึ่ ง ๆ (ผลสรุ ป เป็ น การงาน
สร้างสรรค์ก็คืองานสร้างสรรค์ ผลสรุปเป็นงานวิจัยก็คือ
งานวิจัย)
• Research/Theoretical Practice (การวิจัย
ศิลปะ) เป็นการศึกษาหรือการค้นคว้าอย่างมีระบบด้วย
วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลคำตอบ หรือข้อ
สรุปรวมที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเอื้อ
ต่อการนำวิชาการนั้นไปประยุกต์

ÖćøüĉÝĆ÷ýĉúðą

Pure Practice + Research

Research/
Theoretical Practice

(ýöşąÚýöö×Ţûøć îă-úćÛĄõ)

(ÔąöúćÛĄõûćøîă)

Practice-led/Practice-based

ïøýöċîďîŦìÔąöÚąìýöşąÚýöö×ŢÔĖ×ĀĊ Úąì
ýöşąÚýöö×Ţ
ïøýöċîďîŦìÚąìúćÛõĄ ÔĖ×ĀĊ ÚąìúćÛõĄ
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ÜćîüĉÝĆ÷

ÜćîÿøšćÜÿøøÙŤ
ÖúčŠöìĊę 1 Pure Practice Art

Perceptual Art
Subjective Art

Conceptual Art
Objective Art

ÖúčŠöìĊę 2 Practice led / Practice based
Üćî Pure Practice Art ----> Research Methodology
(ñúÿøčðđðŨîÖćøÜćîÿøšćÜÿøøÙŤÖÙĘ ČĂÜćîÿøšćÜÿøøÙŤ ñúÿøčðđðŨî
ÜćîüĉÝĆ÷ÖĘÙČĂÜćîüĉÝĆ÷)

ÖúčŠöìĊę 3 Research / Theoretical Practice
đøĊ÷îøĎšÝćÖÙîĂČęî üĉđÙøćąĀŤñúÜćîÙîĂČîę

1. Pure Practice เป็นการทำงานสร้างสรรค์ ส่วนของกระบวนการปฏิบัติ ประสบการณ์ขณะปฏิบัติ
โดยเน้นที่ผลของการปฏิบัติเป็นหลักให้ความสำคัญทั้งใน และผลของการปฏิบัติ
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2. Practice led / Practice based การ
สร้างสรรค์ทม่ี ฐี านการหาข้อมูลจากวิธวี จิ ยั เป็นการทำงาน
สร้างสรรค์โดยให้การปฏิบัติเป็นเครื่องมือนำไปสู่ความรู้
ใหม่ ในสาขานั้ น ๆ ทั้ ง นี้ อ าจเน้ น ถึ ง ความรู้ ที่ ไ ด้ จ าก
กระบวนการศึกษาและสร้างสรรค์ ที่แสดงออกด้วยความ
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เป็นเอกลักษณ์ของผลงาน (Originality) หรือการพัฒนา
ความรู้ในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์ในสาขาหนึ่งๆ (ผล
สรุปเป็นการงานสร้างสรรค์ก็คืองานสร้างสรรค์ ผลสรุป
เป็นงานวิจยั ก็คอื งานวิจยั ) (ศาสตราจารย์เกียรติคณ
ุ อิทธิพล
ตั้งโฉลก)

ผังแสดงโครงสร้างที่มาของการสร้างสรรค์ศิลปะวิชาการ
สร้างสรรค์ศิลปะ-วิจัย และการวิจัยศิลปะ

ÙüćöÙĉé

- ÙĉéÝąìĞćđøČęĂÜĂąĕø ìĞćĕö ?
- đøČęĂÜìĊęìĞćöĊÙüćöÿĞćÙĆâĂ÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕø ìĞćĕö ?
- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊĀúĆÖÖćøđĀêčñúĂ÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕø ìĞćĕö ?
- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊđĀêčñúĂšćÜĂĉÜĂ÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕøìĞćĕö ?
- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊÝčéđéŠî ÝčéðøąÿÜÙŤĂ÷ŠćÜĕøđóøćąĂąĕøìĞćĕö?
- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊ×Ăïđ×êĒÙŠĕĀîđóøćąĂąĕø ìĞćĕö ?

øĎðĒïï

- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊøĎðĒïïüĉíĊÖćø Ă÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕø ìĞćĕö ?
- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊĒîüđøČęĂÜĂ÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕø ìĞćĕö ?
- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊđìÙîĉÙüĉíĊÖćø ×ĆĚîêĂîÖćøĒÿéÜĂĂÖĒïïĕĀî Ă÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕø ìĞćĕö?

ÙüćöĀöć÷

- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćêšĂÜÖćøĔĀšöĊñúÿøčð ĒúąđðŜćĀöć÷ìćÜđîČĚĂĀćÿćøąđðŨîĂ÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕø
ìĞćĕö đóČęĂĂąĕø ?

1. ĒøÜéúĔÝ
2. ĒîüÙĉé
3. ìĆýîÙêĉÙüćöđßČęĂ
4. ÖćøêĊÙüćö
5. øĎðĒïï
6. ĒîüđøČęĂÜ
7. ÖćøĒÿéÜĂĂÖ
8. đîČĚĂĀćÿćøą
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ñĆÜēÙøÜÿøšćÜđðøĊ÷ïđìĊ÷ï
óĆîíÖĉÝ×ĂÜÖćøđ×Ċ÷îÿćøą×ĂÜÜćîÿøšćÜÿøøÙŤýúĉ ðąüĉßćÖćø ÿøšćÜÿøøÙŤýĉúðş-üĉÝĆ÷ ĒúąÖćøüĉÝĆ÷ÿøšćÜÿøøÙŤ ÖĆïóĆîíÖĉÝüĉíĊüÝĉ Ć÷
ðøąđéĘîÙĞćëćöĒÿéÜÖćøüĉđÙøćąĀŤñúÜćîÿøšćÜÿøøÙŤýĉúðąüĉßćÖćø
ēÙøÜÿøšćÜóĆîíÖĉÝÜćîÿøšćÜÿøøÙŤüĉßćÖćø-üĉÝĆ÷
ēÙøÜÿøšćÜóĆîíÖĉÝĀúĆÖ×ĂÜøąđïĊ÷ïüĉíĊüĉÝĆ÷
ÿøšćÜÿøøÙŤýĉúðş-üĉÝĆ÷

1. ĒøÜéúĔÝ (ìĊęöć×ĂÜðŦâĀć ÙüćöÙĉé ÙüćöøĎšÿċÖ
2. ĒîüÙĉé (öēîìĆýîŤ ÙüćöđßČęĂ ÝĉîêîćÖćø ìĆýîÙêĉ)
3. ìĆýîÙêĉÙüćöđßČęĂ (ìĆýîÙêĉ ĀúĆÖđĀêčñú)
4. ÖćøêĊÙüćöÖćøĒðúÙüćö (øĎðÿĆâúĆÖþèŤ×ĂÜĒîüÙĉé)

5. øĎðĒïï (øĎðÿĆâúĆÖþèŤìćÜýĉúðąÙüćöđðŨîĂĆêúĆÖþèŤ)
6. ĒîüđøČęĂÜ (đøČęĂÜ đÝêîć ÙüćöĀöć÷Ĕîÿćøąýĉúðş)
7. ÖćøĒÿéÜĂĂÖ (đìÙîĉ Ù üĉ íĊ Ö ćø ÖćøîĞ ć đÿîĂ ×ïüîÖćø
ĒîüìćÜ)

8. đîČĚĂĀćÿćøą (ÝčéöčŠÜĀöć÷ đðŜćðøąÿÜÙŤ ñúìćÜđîČĚĂĀćÿćøą)

ÙüćöÙĉé

øĎðĒïï
øĎðÿĆâúĆÖþèŤ

đîČĚĂĀćÿćøą
ÙüćöĀöć÷

1. ïìîĞć
- ÙĉéÝąìĞćđøČęĂÜĂąĕø ìĞćĕö?
1.1 ÙüćöđðŨîöć ÙüćöÿĞćÙĆâðŦâĀć
- đøČęĂÜìĊęìĞćöĊÙüćöÿĞćÙĆâĂ÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕø ìĞćĕö?
1.2 üĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷
- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊĀúĆÖÖćøđĀêčñú Ă÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕø ìĞćĕö?
1.3 ×Ăïđ×ê×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷
- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊđĀêčñúĂšćÜĂĉÜĂ÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕøìĞćĕö?
1.4 ×šĂêÖúÜđïČĚĂÜêšî×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷
- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊÝčéđéŠî ÝčéðøąÿÜÙŤ Ă÷ŠćÜĕøđóøćąĂąĕøìĞćĕö?
1.5 üĉíĊÖćøýċÖþćüĉÝĆ÷
- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊ×Ăïđ×êĒÙŠĕĀî đóøćąĂąĕø ìĞćĕö?
1.6 ðøąē÷ßîŤìĊęĕéšøĆï
1.7 ÙĞćîĉ÷ćöýĆóìŤđÞóćą
2. ĒîüÙüćöÙĉéìùþãĊÜćîüĉÝĆ÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ
2.1 ìĊęöć×ĂÜĒøÜéúĔÝ ĀúĆÖÙĉé
2.2 ĀúĆÖÖćøđĀêčñú ðøĆßâć
2.3 ĒîüÙĉé üĉíĊÖćø ×Ăïđ×ê
2.4 ÖøøöüĉíĊ đìÙîĉÙüĉíĊ ÖćøĒÿéÜĂĂÖ ĒîüìćÜ ×ïüîÖćø
- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊøĎðĒïïüĉíĊÖćø Ă÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕø ìĞćĕö?
2.5 üĉđÙøćąĀŤ ðøąđöĉîñú
- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊĒîüđøČęĂÜĂ÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕø ìĞćĕö?
2.6 ÝčéðøąÿÜÙŤ ÝčéĀöć÷
- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊđìÙîĉÙüĉíĊÖćø ×ĆĚîêĂîÖćøĒÿéÜĂĂÖĒïïĕĀî
2.7 ÿøčðñúßĊĚĒîąñúìĊęÙćéüŠćÝąĕéšøĆï
Ă÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕø ìĞćĕö?
3. üĉíĊÖćøéĞćđîĉîÖćøüĉÝĆ÷ìéúĂÜðäĉïĆêĉ
4. ×ĆĚîêĂîÖćøüĉÝĆ÷
- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćêšĂÜÖćøĔĀšöĊñúÿøčð ĒúąđðŜćĀöć÷ìćÜđîČĚĂĀć 5. ÖćøüĉđÙøćąĀŤ ÿøčððøąđöĉîñú
6. ÿøčðñúĂõĉðøć÷×šĂđÿîĂĒîą
ÿćøąđðŨî Ă÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕø ìĞćĕö đóČęĂĂąĕø?

8 ćÜÿøøÙŤýúĉ ðąüĉßćÖćø ÿøšćÜÿøøÙŤýĉúðş-üĉÝĆ÷
ðøąđéĘîÙĞćëćöĒÿéÜÖćøüĉđÙøćąĀŤñúÜćî ÿøš
ýćÿêøćÝćø÷ŤðøĊßć đëćìĂÜ
ýćÿêøćÝćø÷Ť éø.ÿčøóú üĉøāč ĀŤøĆÖþŤ

ÙüćöÙĉé

øĎðĒïï
øĎðÿĆâúĆÖþèŤ

-

ÙĉéÝąìĞćđøČęĂÜĂąĕø ìĞćĕö?
đøČęĂÜìĊęìĞćöĊÙüćöÿĞćÙĆâĂ÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕø ìĞćĕö?
đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊĀúĆÖÖćøđĀêčñú Ă÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕø ìĞćĕö?
đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊđĀêčñúĂšćÜĂĉÜĂ÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕøìĞćĕö?
đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊÝčéđéŠî ÝčéðøąÿÜÙŤ Ă÷ŠćÜĕøđóøćąĂąĕøìĞćĕö?
đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊ×Ăïđ×êĒÙŠĕĀî đóøćąĂąĕø ìĞćĕö?

1.ÖćøÖĞćĀîéĒîüÙĉé (Conceptual design)
1.1 ÙüćöÙĉéìĊęÝąÿøšćÜÿøøÙŤÜćîßĉĚîîĊĚđÖĉéÝćÖÿĉęÜĔéïšćÜ
1.2 ÖćøîĞćÙüćöÙĉéÝćÖÿĉęÜđĀúŠćîĆĚîöćðøąöüúÖĆîđðŨîĒîüÙĉé×ĂÜìŠćîöĊüĉíĊÖćøĂ÷ŠćÜĕø
1.3 ĒîüÙĉéìĊęđÖĉé×ċĚîöĆÖöĊĀúć÷Ēîü ìŠćîđúČĂÖĒîüĔéöćóĆçîć đóøćąđĀêčĔé ĒúąöĊüĉíĊÖćøĂ÷ŠćÜĕø
1.4 ĒîüÙĉé×ĂÜìŠćîöĆÖöĊÖøĂïÙüćöÙĉéÖĞćÖĆï ìŠćîÝĞćÖĆé×Ăïđ×ê×ĂÜÜćîýĉúðÖøøöĂ÷ŠćÜĕø

2. ÖćøĂĂÖĒïïøŠćÜ (Sketch design)
2.1 ÖćøĂĂÖĒïïøŠćÜđðŨîÖćøĒðøÙüćöÙĉéÝćÖ (×šĂ 1) ĔĀšđðŨîøĎðøŠćÜßĆéđÝîĒìîÙĞćĂíĉïć÷ ìŠćîĒðø
Ă÷ŠćÜĕø
2.2 ÖćøĂĂÖĒïïøŠćÜĂćÝöĊĀúć÷ßĉĚîđóČęĂóĉÝćøèćÙüćöđðŨîĕðĕéšÝćÖîĆĚîìŠćîđúČĂÖĒïïĔé ĒïïĀîċęÜöć
óĆçîćêŠĂ ìŠćîöĊđĀêčñúìćÜüĉßćÖćøĔîÖćøđúČĂÖĂ÷ŠćÜĕøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïĔĀšßĆéđÝî
- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊøĎðĒïïüĉíĊÖćø Ă÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕø ìĞćĕö?
3. ÖćøóĆçîćĒïï (Design development)
- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćöĊĒîüđøČęĂÜĂ÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕø ìĞćĕö?
3.1 ÖćøóĆçîćĒïïøŠćÜìĊęđúČĂÖĒúšüĔî ×šĂ 2 ĔĀšđðŨîĒïïÝøĉÜ ìĊęöĊøć÷úąđĂĊ÷éÙøïëšüîöĊ×ĆĚîêĂîĂ÷ŠćÜĕø
- đøČę Ă ÜìĊę Ý ąìĞ ć öĊ đ ìÙîĉ Ù üĉ íĊ Ö ćø ×ĆĚ î êĂîÖćøĒÿéÜĂĂÖĒïïĕĀî
3.2 ÖćøìĞćĒïïÝøĉÜêšĂÜÙĞćîċÜëċÜðŦÝÝĆ÷ĔîÖćøðøąÖĂïÿøšćÜ Ăćìĉ üĆÿéč üĉíĊÖćø ×ĆĚîêĂîÖćøìĞćÜćî
Ă÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕø ìĞćĕö?
đìÙîĉÙ øć÷úąđĂĊ÷é ÖćøðøĆïĒïï ìŠćîĔßšüĉßćÖćøĔîĒêŠúą×ĆĚîêĂîĂ÷ŠćÜĕø Ăíĉïć÷ìĆĚÜìĊęÿĞćđøĘÝĒúąĕöŠ
ÿĞćđøĘÝ
3.3 ÖćøìĞćĒïïÝøĉÜöĆÖöĊÖćøđ×Ċ÷îĒïï/øć÷úąđĂĊ÷éđìŠćÝøĉÜđóČęĂîĞćĕðĔßšĔîÖćøðøąÖĂïÿøšćÜ ìŠćîöĊüĉíĊ
đ×Ċ÷îĒïïøć÷úąđĂĊ÷éìĊęüŠćîĊĚĂ÷ŠćÜĕø
3.4 ÖćøìĞćĒïïÝøĉÜïćÜÖøèĊöĊÖćøìĞćĀčŠîÝĞćúĂÜ÷ŠĂÿŠüîïšćÜđìŠćÝøĉÜïšćÜĒúšüĒêŠÖøèĊ ìŠćîđúČĂÖìĞćßîĉé
ĔéßîĉéĀîċęÜĀøČĂĕöŠđóøćąđĀêčĔé ĀćÖìĞćöĊ×ĆĚîêĂîĒúąüĉíĊÖćøĂ÷ŠćÜĕø
4. ÖćøðøąÖĂïÿøšćÜ (Design construction)
4.1 ÖćøðøąÖĂïÿøšćÜđðŨîÖćøñúĉêñúÜćîÝøĉÜ ìŠćîêšĂÜÝĆéđêøĊ÷öðŦÝÝĆ÷êŠćÜė ĔîÖćøðøąÖĂïÿøšćÜ
Ă÷ŠćÜĕø
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ýćÿêøćÝćø÷Ť éø.ÿčøóú üĉøāč ĀŤøĆÖþŤ
4.2 ÖćøðøąÖĂïÿøšćÜöĊ×ĆĚîêĂîēé÷úąđĂĊ÷éĂ÷ŠćÜĕøïšćÜ ĒêŠúą×ĆĚîêĂîöĊÙüćöÿĞćÙĆâĂ÷ŠćÜĕø
4.3 ĔîøąĀüŠćÜÖćøðøąÖĂïÿøšćÜöĆÖöĊðŦâĀćđÖĉé×ċĚîĔîúĆÖþèąêŠćÜė ìŠćîÙšîóïđĀêčĒĀŠÜðŦâĀć
ĒúąĔßšĀúĆÖüĉßćĔéĒÖšĕ×ĔĀšÿĞćđøĘÝúčúŠüÜ
4.4 ÖćøðøąÖĂïÿøš ćÜĂćÝìĞćĔĀšĕ éšðøąÿïÖćøèŤĔĀöŠė ìŠćîëĂéðøąÿïÖćøèŤđĀúŠćîĆĚ îöćđðŨî
üĉßćÖćøĕéšĀøČĂĕöŠ Ă÷ŠćÜĕø
5. ÖćøđÖĘïøć÷úąđĂĊ÷é (Design refinement)
5.1 ÖćøđÖĘïøć÷úąđĂĊ÷éđðŨî×ĆĚîêĂîÿĞćÙĆâìĊęìĞćĔĀšñúÜćîýĉúðąÿöïĎøèŤ ìŠćîĕéšìĞćÜćî×ĆĚîîĊĚĂ÷ŠćÜĕø
ïšćÜ ĒêŠúą×ĆĚîêĂîöĊüĉíĊÖćøđÖĘïøć÷úąđĂĊ÷éĂ÷ŠćÜĕø
5.2 ñú×ĂÜÖćøđÖĘïøć÷úąđĂĊ÷éìĞćĔĀšÜćîýĉúðąéĊ×ċĚîÖüŠćÖŠĂîÖćøđÖĘïøć÷úąđĂĊ÷éĂ÷ŠćÜĕø
5.3 ÖćøđÖĘïøć÷úąđĂĊ÷éöĊÙüćöøĎšĔĀöŠìĊęìŠćîóïĀøČĂĕöŠ ĂąĕøïšćÜ
6. ÖćøîĞćđÿîĂñúÜćî (Design presentation)
6.1 ñúÜćîýĉúðÖøøö÷ŠĂööĊøĎðúĆÖþèŤĒêÖêŠćÜÖĆîĕðêćöÿć×ćüĉßćĒúąđÞóćąßĉĚîÜćî àċęÜêšĂÜöĊÖćø
îĞćñúÜćîöćđÿîĂĔĀšÿćíćøèßîĕéšéĎĕéšôŦÜ éĆÜîĆĚîÖćøîĞćđÿîĂñúÜćîÝċÜêšĂÜöĊüĉíĊÖćøìĊęđĀöćąÿö ìŠćöĊ
üĉíĊÖćøîĞćđÿîĂĂ÷ŠćÜĕøïšćÜ ĒúąüĉíĊìĊęìŠćîêĆéÿĉîĔÝđúČĂÖìĞćîĆĚîéĊĂ÷ŠćÜĕø
6.2 ÖćøêĆéÿĉîĔÝđúČĂÖïčÙÙú üĆî đüúć ÿëćîìĊę ĒúąðŦÝÝĆ÷ìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĔîÖćøîĞćđÿîĂñúÜćî
6.3 ÖćøðøąöćèÖćøñúúĆóíŤĒúąñúìĊęĕéšøĆïÝøĉÜ (ÝĞćîüî üĆî đüúć øĂïìĊęĒÿéÜ ÙîéĎ ĄúĄ)

đîČĚĂĀćÿćøą
ÙüćöĀöć÷

7. Öćøðøąđöĉîñú (Design evaluation)
7.1 ÙîĕðßöîĉìøøýÖćøìćÜìĆýîýĉúðşĀøČĂýĉúðąÖćøĒÿéÜ ÙüøöĊÖćøîĆïÝĞćîüîĒúąÖćøðøąđöĉî
ÙüćöÙĉ
éđĀĘî üĉíĊÖćøÙüøđðŨîĂ÷ŠćÜĕø đĀêčñúĔîÖćøđúČĂÖüĉíĊÖćøîĆĚî
- đøČęĂÜìĊęÝąìĞćêšĂÜÖćøĔĀšöĊñúÿøčð ĒúąđðŜćĀöć÷ìćÜđîČĚĂĀćÿćøą
7.2
×šĂöĎú×ĂÜñĎšßöÙüøĂõĉðøć÷ĔĀšđĀĘîüŠćöĊñúĂ÷ŠćÜĕøêŠĂÜćîýĉúðÖøøöìĊęÝĆéĒÿéÜ
đðŨî Ă÷ŠćÜĕø đóøćąĂąĕø ìĞćĕö đóČęĂĂąĕø?
7.3 ÙüćöÙĉéđĀĘî×ĂÜñĎšßöìĊęÖøĂÖĒïïÿĂïëćö ĀøČĂđ×Ċ÷îúÜĔîÿöčéđ÷Ċę÷ößöđðŨîĂ÷ŠćÜĕøĒúą
ÿąìšĂîĒîüìćÜĂąĕøêŠĂÜćîýĉúðÖøøöìĊęĒÿéÜ

บทสรุป

10

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมควรมีการบันทึกความรู้ทางวิชาการ 3 ประการ
         1. ความรู้ที่ค้นคว้ามาใช้ในการออกแบบและประกอบสร้าง
         2. ความรู้ที่ค้นคว้ามาใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อให้ การทำงานดำเนินไปได้ด้วยดี
         3. ความรู้ที่เกิดขึ้น “ใหม่” จากการสร้างผลงานศิลปะชิ้นนั้น
หรือ
         1. องค์ความรู้ใหม่ทางด้านปรัชญา แนวความคิด
         2. องค์ความรู้ใหม่ทางด้านการแก้ปัญหา เทคนิค วิธีการ กระบวนการ
         3. องค์ความรู้ใหม่ทางด้านงานสร้างสรรค์ ทฤษฎีศิลปะ

