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บทคัดย่อ 
 

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบ Pottery art  
ในหัวข้อเรื่อง “พรรณขา” ได้แรงบันดาลใจมาจากกับดักที่สวยงามของแมงมุม ท าให้รู้สึกว่า สิ่งที่เห็น อาจ
ไม่เป็นอย่างที่คิด  รูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามนั้น อาจแฝงไปด้วยความอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึง  
ข้าพเจ้าจึงน าเอาลักษณะของดอกไม้และเกสรที่ดูสวยงาม แต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวของแมงมุม   จึง
เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงาน  

ผลของการสร้างสรรค์ครั้งนี้สื่อออกมาในรูปแบบผลงานเครื่องเคลือบดินเผา ประเภท ใช้เทคนิค
การขึ้นรูปด้วยมือ (Hand Forming) และแป้นหมุน (wheel Throwing) ตกแต่งผลงานด้วยเทคนิคการ
พ่นน้ าดินสี (Engobe) และเคลือบไฟสูง 1220 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดช่ัน (Oxidation Firing) 
ในครั้งนี้รวมผลงาน ทั้งหมด 7 ชุด   
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Abstract 
 

 This Ceramic set of flower-like form are made of pottery art technique in the 
title of “Parn-Kha” inspired by a gorgeous spider’s trap to make an audience aware that 
what you’ve seen may not be what you think it is. Unexpectedly, a beautiful creature 
might be very harmful. I brings out a beautiful flowers and its pollen hidden with a 
spider’s dark side in this artwork. The result of this art work communicate by this 
Ceramic set in hand forming and wheel throwing technique, decorating with engobe 
technique and using 1220 degree Celsius of fire coat in oxidation firing. There are 7 set of 
work in this set of Thesis. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ในการท าโครงการศิลปนิพนธ์ของขา้พเจา้ในครั้งนี้จะประสบผลส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ีด้วยความ
อนุเคราะห์ช่วยเหลือและค าแนะน าที่ดีจากบุคคลเหล่าน้ี 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ผู้ให้การอบรมเลี้ยงด ูให้ค าแนะน าและเป็นแรง
สนับสนุนส าคัญที่ท าให้ขา้พเจา้ประสบผลส าเร็จได้อยา่งราบรื่น เป็นก าลังใจให้กับข้าพเจา้เสมอ ท าให้
ข้าพเจา้ได้มีวันนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาตราจารย์ประเสริฐ พิชยะสุนทร ที่ให้ความรู้ การอบรมสั่งสอนและ
ค าแนะน าดีๆ ท าให้ข้าพเจา้ได้น ามาใช้กับการท างานศิลปนิพนธ์จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อีกทั้งท าให้
ข้าพเจา้เกิดแนวคิดและประสบการณ์ในการท างานและการใช้ชีวิตต่อๆไป 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ ที่ให้ค าแนะน าทั้งแนวความคิดและ
ความรู้เทคนิคในการท างานเครื่องเคลือบดินเผา จนข้าพเจา้ประสบผลส าเร็จในการท างานโครงการศิลป
นิพนธ์ในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาทุกๆท่านที่ได้ถา่ยทอดความรู้ก ารอบรมสั่ง
สอนค าแนะน าที่ดีในการท างาน การใช้ชีวิตและประสบการณ์ต่ างๆ ท าให้ขา้พเจา้น ามาใช้กับการท างาน
ศิลปนิพนธ์จนสามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบพระคุณเจา้หน้าที่ประจ าภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาทุกๆทา่น ส าหรับความช่วยเหลือ
และคอยอ านวยความสะดวกในทุกๆดา้น 

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ทุกๆคนที่มอบสิ่งดีๆ ความทรงจ าที่ดีและคอยช่วยเหลือเป็น
ก าลังใจในเวลาท างานมาโดยตลอด 
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ค าน า 
 

เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา (THESIS) การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต 
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา  คณะมัณฑนศิลป ์มหาวิทยาลัยศิลปากร น าเสนอหัวข้อเรื่อง “พรรณขา” 
ได้แรงบันดาลใจมาจากกับดักที่สวยงามของแมงมุม ท าให้รู้สึกว่า สิ่งที่เห็น อาจไม่เป็นอย่างที่คิด  
รูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามนั้น อาจแฝงไปด้วยความอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึง  ข้าพเจ้าจึงน าเอา
ลักษณะของดอกไม้และเกสรที่ดูสวยงาม แต่แฝงไปดว้ยความน่ากลัวของแมงมุม   จึงเป็นแรงบันดาลใจให้
ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงาน  เอกสารฉบับนี้ได้กล่าวถึงการด าเนินงานต้ังแต่ที่มาของแนวความคิด การ
รวบรวม แนวความคิด วัตถุประสงค ์รูปแบบของงาน ขั้นตอนการท างาน การทดลองและผลการ ทดลอง
ต่างๆ การแก้ปัญหาตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์งานเครื่อง
เคลือบดินเผา  
 

เอกสารด าเนินงานในศิลปนิพนธ์นี้จึงเป็นการรวบรวมแนวความคิด และกระบวน การสร้างสรรค์
ผลงานอย่างสังเขป โดยประสบการณ์จากการท างานชุดนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่
สมบูรณ์ต่อไป ส าหรับผู้ที่สนใจ สามารถน าข้อมูลนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน ์เพื่อการเรียนรู้เบื้องต้นหรือ
ปรับปรุงพัฒนางานให้สมบูรณ์ต่อไป 
  

                                                                                      นายทศพล   มนจังหรีด 
                                                                                                   ผู้จัดท า 

 
 

 

 
 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญ 
เรื่อง                                                                                                  หน้า 

 
บทคัดย่อภาษาไทย........................................................................................................................   ก  
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ................................................................................................................. ..  ข 
กิตติกรรมประกาศ.........................................................................................................................   ค 
ค าน า............................................................................................................................. .................  ง 
สารบัญ........................................................................................................ ..................................  จ 
สารบัญภาพ............................................................................................................................. ......  ฉ 

 
 
บทที่ 1 บทน า 

หัวข้อศิลปะนิพนธ์........................................................................................................................... 1 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา.......................................................................................... 1  
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา................................................................................. 2  
สมมติฐานของการศึกษา.................................................................................................................. 2 
ขอบเขตของการศึกษา..................................................................................................................... 2  
เวลาที่ใช้ในการวิจัย.......................................................................................................................... 3 
วิธีการศึกษา..................................................................................................................................... 3 
แหล่งข้อมูล...................................................................................................................................... 4 
อุปกรณ์ในการศึกษา........................................................................................................................ 4 
ค่ าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย............................................................................................................. 4  
การน าเสนองาน............................................................................................................................... 5  

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดและการสร้างสรรค์  สัตว์ขาปล้อง................................................ 6 
แมง.............................................................................................................................................. ..... 7 
แมงมุม..............................................................................................................................................  8 
การจ าแนกแมงมุม............................................................................................................................  9  
โครงสร้างของแมงมุม............................................................................................................... ........12 
ความสัมพันธ์ระหว่างแมงมุมกับดอกไม้...........................................................................................13 
ดอกไม้ที่เกี่ยวข้อง................................................................................................ ............................14 
อิทธิพลทางศิลปะ............................................................................................................................ 18 
ศิลปะอัศจรรย.์............................................................................................................................ ....18 
จิตรกรศิลปะอัศจรรย์........................................................................................................ ..............19 
อิทธิพลจากศิลปิน........................................................................................................ ...................21 
ศิลปิน Lindsay feuer........................................................................... .........................................21  
โครงสร้างทางศิลปะ..................................................................................................................... ...22 
ทัศนะธาต.ุ.......................................................................................................................................24 
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง............................................................................................................26  
วัตถุดิบและกระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผา............................................................................28 
โครงสร้างทางวัตถุ........................................................................................................................... .28 
ดิน............................................................................................................................. .......................29 
คุณสมบัติของดินแต่ละชนิด................................................................................ .............................31 
การเตรียมเนื้อดิน............................................................................................................................. 32 
วัตถุประสงคใ์นการเตรียมเนื้อดิน.....................................................................................................32 
การขึ้นรูป............................................................................................................................. .............32 
การเผา............................................................................................................................. .................35 
การเผาดิบ..................................................................................................... ....................................36 
การเผาเคลือบ.................................................................................................... ...............................37 
การเผาตกแต่ง.................................................................................................... ...............................38 
ปัญหาการแตกร้าวจากการเผา........................................................................... ...............................38 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 3 การด าเนินการสร้างสรรค ์
วิธีการด าเนินงาน............................................................................. ....................................................40
การศึกษาและรวบรวมข้อมูล...............................................................................................................41 
ผลการทดลองเคลือบ...........................................................................................................................43 
วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาใช้ในการขึ้นรูป......................................................................................................48 
การขยายชิ้นงาน..................................................................................................................................48 
การจัดท าเอกสารประกอบผลงาน.......................................................................................................48 

  
บทที่ 4 การด าเนินงานสร้างสรรค์ และผลการทดลองการวิเคราะห์ข้อมูลและแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงาน  

แบบร่าง 2 มิต ิ.................................................................................. ................................................... 49 
แบบร่าง 2 มิติระยะที่1......................................................................................................................... 49 
แบบร่าง 2 มิติระยะที่ 2.................................................................... .................................................... 50 
แบบร่าง 2 มิติระยะที่ 3..................................................................... ................................................... 51 
แบบร่าง 2 มิติระยะที่ 4.................................................................... .................................................... 52 
แบบร่าง 2 มิติระยะที่ 5................................................................... ..................................................... 52 
แบบร่างที่ขยาย............................................................................................................................. ........ 53 
แบบร่าง 2 มิติ ลงส.ี.............................................................................................................................. 54 
การสร้างแบบจ าลอง 3 มิต.ิ..................................................................................................................  55 
การทดลองเคลือบช้ินงาน.................................................................................................................... . 59 
การขยายชิ้นงาน............................................................................................................................. ...... 61 
ขั้นตอนการเคลือบชิ้นงาน................................................................................................................... . 64 
ชิ้นงานขยาย........................................................................................................................... .............. 68 
ชิ้นงานส าเร็จ............................................................................................................................. ............73 

 
บทที่ 5 สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา......................................................................................... .............................. 92 
ข้อแนะน าเสนแนะ................................................................................................. ............................... 92 
บรรณานุกรม............................................................................................................................. ........... 94 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญรูปภาพ 
 

 ภาพที่                                                                                                         หน้า                                                                                                                                                  
1              ภาพ แมงต่างๆ ....................................................................................................... ......... 7 
2-5           ภาพแมงมุมประเภทต่างๆ.............................................................................. .............. 9-11 
6              ภาพโครงสร้างแมงมุม....................................................................................... .............. 12 
7              ภาพ แมงมุมปูขาวขณะล่าเหยื่อ .................................................................................... 13 
8-11         ภาพดอกไม้ที่เกี่ยวข้อง...................................................................................... .......... 14-17 
12            ภาพอิทธิพลทางศิลปะ...................................................................................... ............... 19 
13            ภาพ จิตรกรศิลปะอัศจรรย.์......................................................................................... .... 20 
14            ภาพอิทธิพลจากศิลปิน...................................................................................... .............. 21 
15-18        ภาพผลการทดลองเคลือบและดิน............................................................................. 43-47 
19            ภาพอุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูป........................................................................................ .. 48 
20-37        ภาพร่าง 2 มิต.ิ................................................................................................ .......... 49-54 
38-48        ภาพแบบที่เลือก 3 มิต.ิ............................................................................................. 55-58 
49-50        ภาพการทดลองเคลือบ............................................................................................. 59-60 
51-54        ภาพการขยายช้ินงาน............................................................................................... 61-63 
55-61        ภาพขั้นตอนการเคลือบ............................................................................................ 64-67 
62-63        ภาพช้ินงานขยาย ดินดิบ..............................................................................................  68 
64-72        ภาพช้ินงานขยาย เผาดิบ......................................................................................... 69-72 
73-93        ภาพช้ินงานส าเร็จ..................................................................................................... 73-91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                                      1 

บทที่ 1 
บทน า 

แบบเสนอโครงการ 
 

หัวข้อโครงการศิลปนิพนธ์ (ภาษาไทย) : พรรณขา 
                                   (English) : Pran-Kha 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา(Statements and significance of the problems) 
 
 เมื่อยามดอกไม้แย้มบาน สีสันของกลีบดอกที่สวยสด กลิน่หอมฟุูงของเกสรก็ปลิวไปตามสายลม 
เย้ายวนชวนให้แมลงมาดอมดม  ดอกไม้เป็นแหล่งอาหารที่ส าคัญของแมลงนานาชนิด เกสรที่เต็มไปด้วย
น้ าหวาน ดึงดูดให้แมลงเข้ามาช่วยในการผสมเกสร เพื่อขยายพันธ์ุไม้ต่อไป  
 ความสวยงามและหอมหวานของดอกไม้นั้นดึงดูด ให้แมลง เข้ามาสัมผัสและลิม้รสของเกสร แต่
แมลงเหล่านั้นหารู้ไม่ว่า ดอกไม้นั้นเป็นกับดักของแมงมุม ที่ซ้อนตัวและอาศัยอยู่ภายในดอกไม้เพื่อจับ
แมลงเป็นอาหาร โดยแมงมุมจะใช้ดอกไม้เป็นเหยื่อล่อให้แมลงเข้ามาติดกับดักที่วางไว้โดยรอบ   กับดัก
ของแมงมุมนั้นท าขึ้นจากเส้นใยบางๆที่มีความเหนียว และยดืหยุ่น แต่แข็งแรงมาก  แมงมุมจะทอเส้นใย
เป็นตาข่ายวงกลม  อยู่บริเวณรอบๆกลีบดอก และล าต้น ที่ซึ่งแมลงต่างๆบินผ่าน เพื่อให้แมลงติดกับเส้น
ใย แล้วจึงท าการกัดเพื่อฉีดพิษ และใช้ใยในการเก็บรักษาเหยื่อไว้ 
         กับดักที่สวยงามของแมงมุมนั้น ท าให้รู้สึกว่า สิ่งที่เหน็ อาจไม่เป็นอย่างที่คิด  รูปลักษณ์ภายนอกที่
สวยงามนั้น อาจแฝงไปด้วยความอันตรายอย่างที่เราคาดไม่ถึง ข้าพเจ้า จึงน าเอาลักษณะของดอกไม้และ
เกสรที่ดูสวยงาม แต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวของแมงมุม  มาสร้างสรรคเ์ป็นผลงาน เครื่องเคลือบดินเผา 
Pottery art  
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ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Goal and objective) 
 

1. ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของความงามของดอกไม้และความน่ากลัวของแมงมุม ที่ตนเองสนใจ 
เพื่อน า      เนื้อหาที่ได้ศึกษานั้นมาถ่ายทอดเป็นผลงาน 

2. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาที่สะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามของดอกไม้ที่
แฝงด้วยความน่ากลัวของแมงมุม   

3. เพื่อศึกษาและพัฒนาผลงานให้เกิดความกลมกลืน  และสอดคล้องกับแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของ งาน Pottery arts  
 
สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 
 

สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะของงาน Pottery arts ที่มีสัดส่วนการใช้งาน 20% art 80%  ที่สื่อ
ถึงความสวยงามของดอกไมท้ี่แอบแฝงไปด้วยความน่ากลัวของแมงมุม 
 
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 
 
 1. ศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของแมงมุมที่แอบแฝงอยู่ภายในดอกไม้  มาสร้างสรรค์เป็นผลงานโดย
การใช้รูปแบบของกลีบดอก เกสร  มาผสมผสานกับลักษณะของแมงมุมให้เกิดความกลมกลืน ด้วยรูปทรง 
น้ าหนักแสงเงา เส้น ที่ให้ความรู้สึกถึงความสวยงามที่ตัดกัน(Contrast)กับความน่ากลัวได้อย่างกลมกลืน 
ในรูปแบบกึ่งนามธรรม เป็นผลงานจ านวน 3 ชุด ประกอบไปด้วย 1. ชุดน้ าชา   2.  ชุดจาน ชาม  3. 
ขนาดโดยประมาณ 30-40 เซนติเมตร 

2. เนื้อดินที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ ดินปั้น และดินแปูนหมุนในการขึ้นรูป เคลือบจะใช้
เคลือบกึ่งมันกึ่งด้าน  หรือเคลือบด้าน  เผาที่อุณหภูมิ 1220 องศาเซลเซียส 

3. กรรมวิธีในการสร้างสรรค์ผลงาน ขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน และการขึน้รูปด้วยมือ และใช้เทคนิค
ตกแต่ง ด้วยการบีบน้ าดินเพ่ือสร้างพื้นผิว(Texture) 
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ขั้นตอนการศึกษา (Process of study) 
 
1. ก าหนดขอบเขตของปัญหา 
2. ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสาร หนังสือ อินเตอร์เน็ต และเก็บข้อมูลภาคสนามที่  
เกี่ยวข้อง 
3. วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อความชัดเจนในการสร้างสรรค์ผลงาน 
4. สร้างสรรค์ผลงานแบบร่าง 2 มิต ิ
5. เสนอแบบร่าง 2 มิติ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพ่ือแก้ไข ข้อบกพร่องและพัฒนาด้านความคิด
สร้างสรรค์  รูปแบบเป็นระยะ 
6. ทดลองขึ้นรูป 3 มิติ ตามแบบร่าง 2มิติ ด้วยเทคนิคต่างๆตามแบบ  
7. ทดลองเคลือบ และการหดตัวของดิน วิเคราะห์ปัญหาและความเหมาะสม 
8. ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยขยายจากแบบจ าลอง 3 มิต ิ
9. น าเสนอผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบ Pottery arts และเอกสารประกอบการวิเคราะห์
ผลงาน 
 
เวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 
 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน 2553 
 
วิธีการศึกษา (Method of the study) 
 
1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน  
2. สร้างสรรค์รูปแบบผลงานโดยการผสมผสานรูปทรงของดอกไม้และแมงมุมในแต่ละชนิด ให้ กลมกลืน  
3. เขียนแบบร่าง 2 มิติเพื่อค้นหารูปแบบของผลงานที่จะสื่อให้เห็นถึงแนวความคิดในการสร้างสรรค์
ผลงาน 
4. สร้างแบบร่าง 3 มิติ เพื่อหารูปแบบ และเทคนิคในการตกแต่งขึ้นรูป และการใส่รายละเอียด เพื่อ
ปรับปรุงและแก้ไข 
5. สร้างสรรค์ผลงานจริงโดยขยายจากแบบร่าง 3 มิต ิ
6. สรุปรวบรวมข้อมูลเป็นเอกสารและน าเสนอผลงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                                      4 

แหล่งข้อมูล 
 
-รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต าราศิลปะจากห้องสมุดของภาควิชา และของมหาวิทยาลัย รวมถึงเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งทางอินเตอร์เน็ต และเก็บตัวอย่างจริงจากภาคสนาม 
- ศึกษาจากพิพิธภัณฑ์แมลง (The insect museum) ตั้งอยู่ ณ ห้อง 228 ตึกชีววิทยา 1 คณะ

วิทยาศาสตร์จุฬาฯ  
-ศึกษาพันธ์ุไม้ที่สวนหลวง ร.9   
-www. wikipedia.org 
 

อุปกรณ์ในการศึกษา 
 
1. กล้องถ่ายภาพ 
2. หนังสือเอกสารในการอ้างอิงต่างๆ 
3. คอมพิวเตอร ์
4. อุปกรณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับงานเครื่องเคลือบดินเผา 
 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดโดยการวิจัย 
 
ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ  16,500 บาท ดังนี้ 
 

1. ค่าสีสเตน                                        3,000 บาท 
2. ค่าเนื้อดินสโตนแวร์                             3,000 บาท 
3. ค่าเคลือบที่ใช้ในงาน                            1,000 บาท 
4. ค่าเครื่องมือปั้น                                  1,000 บาท               

          5. ค่าแผ่นชาร์ตน าเสนอหัวข้อ                     2,500 บาท 
           6. ค่าเอกสาร                                        5,000 บาท 
 7. ค่ารถในการเดินทางหาข้อมูล                  1,000 บาท               
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การน าเสนอผลงาน 
 
1.ผลงานการสร้างสรรค์งาน Pottery arts จ านวน 7 ชุด ขนาดประมาณ 30-40 เซนติเมตร  
2.ภาพเหมือนของผลงานจริง เป็นภาพวาดด้วยดินสอหรือปากกา และภาพวาดสีน้ าตามจ านวนชิ้นงาน 
3.ผลงาน Sketch 3 มิต ิ
4.จัดเสนอผลการทดลองเคลือบที่น ามาใช้ในโครงการทั้งหมด 
5.เอกสารประกอบการสร้างสรรค์ผลงานฉบับสมบูรณ ์
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

โครงการศิลปนิพนธ์ หัวข้อเรื่อง “พรรณขา” มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบ
ดินเผาในรูปแบบ Pottery art มีแนวความคิดมาจากกับดักที่สวยงามของแมงมมุนั้น ท าให้รู้สึกว่า สิ่งที่
เห็น อาจไม่เป็นอย่างที่คิด  รูปลักษณ์ภายนอกที่สวยงามนั้น อาจแฝงไปด้วยความอันตรายอย่างที่เราคาด
ไม่ถึง ข้าพเจ้าจึงน าเอาลักษณะของดอกไม้และเกสรที่ดูสวยงาม แต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวของแมงมุม   
จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ผลงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการท าศิลปนิพนธ์มีดังน้ี 
 
1. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวความคิดและการสร้างสรรค ์

 

สัตว์ขาปล้อง 

สัตว์ขาปล้อง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Arthropoda อาร์โธรโพดา) หรือที่รู้จักกันดีและนิยม
เรียกว่า อาร์โธพอด เป็นไฟลัมหลักของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ที่มีขนาดของล าตัวแบ่งเป็นส่วน ๆ 3 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนหัว ส่วนอกและส่วนท้อง ซึ่งสัตว์ขาปล้องบางจ าพวกอาจจะมีส่วนหัวและส่วนอกที่เชื่อต่อกัน
เป็นส่วนเดียวกันด้วยก็ได้ จะมีเปลือกแข็งหุ้มบริเวณล าตัวส าหรับท าหน้าที่ปูองกันและช่วยพยุงร่างกายที่
อ่อนน่ิมที่ซ่อนอยู่ภายใต้เปลือกแข็ง ชั้นคิวติเคิลเปลี่ยนไปตามรายละเอียดของรูปร่าง ประกอบด้วยสาม
ชั้นคือ ชั้นผิวนอก (epicuticle) เป็นช้ันนอกที่บาง มีขี้ผึ้งเคลือบเพ่ือปูองกันความชื้น ช้ันนอก 
(exocuticle) ประกอบด้วยไคติน และโปรตีนที่ท าให้แข็ง และชั้นใน (endocuticle) ที่ประกอบด้วยไค
ตินและโปรตีนที่ไม่ท าให้แข็ง ชั้นนอกและชั้นในเรียกรวมกันว่า procuticle และที่ส าคัญคือช่วยพยุงให้
ร่างกายของพวกสัตว์ขาปล้องมีรูปร่างที่แน่นอน 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
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แมง 
 

 

  แมง (arachnid) เป็นช่ือเรียกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในกลุ่มของสัตว์ขาปล้อง ชื่อในภาษาอังกฤษ
มีรากศัพท์มาจากสตรีนามว่าอะแรกนใีนเทพปกรณัมกรีก ร่างกายของแมงเมื่อโตเต็มที่แบ่งได้เป็น 2 ส่วน 
คือ หัวกับอกรวมกันเป็นส่วนหนึ่งและท้องอีกส่วนหนึ่ง การแยกแยะระหว่างแมงกับแมลง คือ แมงมี 8 
หรือ 10 ขา ส่วนแมลงมี 6 ขา นอกจากนี้แมงยังไม่มีหนวดและปีกอีกด้วยซึ่งต่างจากแมลงที่มีหนวดและ
ส่วนใหญ่มีปีก แมงมีความยาวของล าตัวต้ังแต่ 0.08 มิลลิเมตร ถึง 21เซนติเมตร ตัวอย่างของสัตว์ประเภท
แมง ได้แก ่แมงมุม แมงปุอง แมงดาทะเล เห็บ และไร เป็นต้น 

 
 

ภาพที ่1 
ชื่อภาพ : แมงต่างๆ 

ท่ีมา : 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Haeckel_Arachnida.jpg/427px-

Haeckel_Arachnida.jpg 
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%84%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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แมงมุม 

 

 (Spider) จัดเป็นสิ่งมีชีวิตพวกสัตว์ขาปล้อง หรือ อาร์โธพอด เช่นเดียวกับแมลง, กิ้งกือ, ปู เป็นต้น จัดอยู่
ในอันดับ Araneae (/อา-รัค-เน/) มีรูปทรง ลักษณะ และขนาดแตกต่างหลากหลายกันออกไป บางชนิดมี
ล าตัวที่กว้างมาก บางชนิดมีรูปร่างที่เพรียวยาว ขณะที่บางชนิดกลับมีรูปร่างที่คล้ายกับสัตว์หรือสิ่งมีชีวิต
ประเภทอื่น เช่น มด หรือปู เพื่อใช้ในการพรางตัว 

โดยแมงมุมนั้นถูกค้นพบแล้วกว่า 40,000 ชนิด และก็ยังมีชนิดใหม่ ๆ ถูกค้นพบเพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่ง
นักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าจ านวนที่ถูกค้นพบนี้เป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวของทั้งหมดที่มีเท่านั้น โดยแมงมุม
ขนาดเล็กที่สุด พบทีโ่คลัมเบีย ในทวีปอเมริกาใต้ มีความยาวเพียง 0.4 มิลลิเมตรเท่านั้น และที่ชนิดที่ใหญ่
ที่สุดในโลก คือแมงมุมกินนกโกไลแอท มีความยาวล าตัว 12-13 เซนติเมตร หรือขนาด 25-33 เซนติเมตร
เลยทีเดียว 

แมงมุมพบได้ในแทบทุกภูมิภาคของโลก ไม่เว้นแม้กระทั่งในทะเลทรายที่แห้งแล้งและร้อนอบอ้าว หรอืถ้ า
ลึก หรือภูเขาสูง หรือในน้ า แต่ทั้งหมดเป็นสัตว์กินเนื้อ 

แมงมุมกินอาหารจ าพวก เพลี้ยอ่อน, ตัวหนอน, ผีเสื้อ, แมลงวัน เป็นตัน จึงมีความส าคัญในระบบนิเวศ
ทางการเกษตร และระบบนิเวศทั่วไป โดยส่วนใหญ่เมื่อจะล่าเหยื่อจะสร้างใยเพื่อเป็นรังอาศัย และดัก
เหยื่อ ในขณะที่บางชนิดไม่สร้างใยก็มี ซึ่งก็จะมีการใช้เส้นใยที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับ
รูปแบบการอยู่อาศัยของแมงมุมในแต่ละชนิดในพื้นที่นั้น ๆ 

แมงมุมหลายพันธุ์มีพิษ แต่มีเพียงไม่กี่ชนิดทีม่ีพิษร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งชนิดที่เรียกว่า Latrodectus 
mactan หรือ แมงมุมแม่ม่ายด า (Black widow spider) ชนิดที่มีพิษรุนแรง (Severe human 
poisoning) ได้แก่ Latrodectus, Loxosceles, Phonentria และ Atrax พันธ์ุที่มีพิษมากที่สุดพบใน
สหรัฐอเมริกา น้ าพิษมีพิษร้ายแรงท าให้คนเสียชีวิตได้ ขนาดของตัวเมียโตประมาณ 13 มิลลิเมตร ล าตัว 
ท้อง และขามีสีน้ าตาลด า หน้าท้องจะมีรูปลกัษณะคล้ายนาฬิกาทรายสีส้มแดงเห็นได้ชัด มักอาศัยอยู่ในที่
มืดในกองไม้ ตอไม้ รอยแตกของพื้น 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/Species
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%97&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%83%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
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การจ าแนกแมงมุม 

จ าแนกแมงมุมตามลักษณะการล่าและอยู่อาศัย มี 3 ประเภท ดังนี ้

1. แมงมุมที่อาศัยอยู่กับต้นไม้ ดอกไม้   ได้แก่  แมงมุมปูขาว  แมงมุมแม่หม้ายด า  เป็นต้น โดย
จะกินแมลงที่มาหาน้ าหวานจากเกสรดอกไม้  มักใช้ใยในการดักจับเหย่ือ  หรือใช้วิธีการพรางตัวเพ่ือจับ
เหยื่อ  

  
 
                                                   ภาพที ่2 

 ชื่อภาพ  : แมงมุมปูขาว 
ที่มา: http://www.bloggang.com/data/noirathsub/picture/1310825648.jpg 

 
 

 
 

                                                       ภาพที ่3 
                 ชื่อภาพ : แมงมุมแม่หม้ายด า 

ที่มา: http://www.bloggang.com/data/noirathsub/picture/1310825648.jpg 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.bloggang.com/data/noirathsub/picture/1310825648.jpg
http://www.bloggang.com/data/noirathsub/picture/1310825648.jpg
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2. แมงมุมที่อาศัยอยู่บนพื้น ถ้ า โพรง  หรือทะเลทราย  ได้แก่  แมงมุมทารันทูรา  เป็นต้น  โดยส่วนมาก
จะจับเหย่ือโดยไม่ใช้ใย  แต่จะใช้การพรางตัวก่อนที่จะจู่โจมจับเหย่ือ  ด้วยเคี้ยวขนาดใหญ่  แล้วฉีดพษิ 

 
 

 
 

                                                        ภาพที่ 4 
                               ชื่อภาพ : แมงมุมทารันทุรา Tarantula 

ที่มา: http://news.mthai.com/wp-content/uploads/2012/06/article-0-137984F4000005DC- 
 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. แมงมุมที่อาศัยอยูใ่นน้ า แมงมุมน้ า (อังกฤษ: Diving bell spider, Water spider; ชื่อ

วิทยาศาสตร์: Argyroneta aquatica) เป็นแมงมุมชนิดหนึ่ง เป็นเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่อยู่ในสกุล
Argyroneta[2] 

แมงมุมน้ า เป็นแมงมุมที่แตกต่างจากแมงมุมชนิดอื่น ๆ อย่างสิ้นเชิง โดยสามารถอาศัยอยู่ในน้ าได้ โดย
อาศัยอยู่ในแหล่งน้ าตื้น ๆ เช่น หนอง, บึง หายใจโดยอาศัยโพรงอากาศที่สร้างไว้ใต้น้ า โดยมีสาหร่ายหรือ
พืชน้ าส าหรับโพรงอากาศนั้นเกาะติดอยู่ มีขนที่มีลักษณะพิเศษที่นอกจากกันน้ าได้เหมือนแมงมุมชนิดอ่ืน 
ๆ แล้ว ยังสามารถกักอากาศได้มากกว่า  

 
 

                                                    ภาพที ่5 
ชื่อภาพ : แมงมุมน้ า 

ที่มา: http://www.staktosvoras.lt/wp-content/uploads/2012/07/argyroneta-aquatica.jpg 
 

 

 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://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
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3#cite_note-2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B6%E0%B8%87
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โครงสร้างของแมงมุม 
 

 
 

                                           ภาพที่ 6 
 ชื่อภาพ : ภายในร่างกายของแมงมุม 

                                             ที่มา : 
http://www.sci.nu.ac.th/biology/elearning/animal_biology/animalbiology/text/moduletwo
/images/two_filetwelve_clip_image001_0000.gif 

    
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความสัมพันธ์ระหว่างแมงมุมกับดอกไม ้
 

แมงมุมมีหลายประเภท แต่ทุกประเภทนั้นใช้การพรางตัวในการล่าเหยื่อ หรือซ้อนตัวจาก
อันตราย  โดยแต่ละชนิดก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆ  เพื่อการด ารงอยู่   

แมงมุมนั้นใช้ดอกไม้เป็นเหยื่อ  โดยใช้น้ าหวานจากเกสรเป็นเหยื่อล่อ  แมงมุมจะพรางตัวอยู่ใน
เกสรดอกไม้  และรอเวลาที่แมลงมาหาน้ าหวานที่ดอกไม้ แล้วจึงเข้าโจมตีเหยื่อ ด้วยการกัดและฉีดพิษที่
ท าให้เหยื่อเป็นอัมพาต  หรือบางชนิดใช้วิธีการทอใย  ระหว่างกิ่งไม้ในท าเลที่แมลงมักบินผ่านบ่อยครั้ง  
นั่นก็คือบริเวณที่มีดอกหรือผล  ที่แมลงจะออกมาหาน้ าหวานนั่นเอง   

 

 
 

ภาพที ่7 
                             ชื่อภาพ : แมงมุมปูขาวขณะล่าเหยื่อ 

ที่มา: http://www.bloggang.com/data/noirathsub/picture/1310824911.jpg 
 
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ดอกไม้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ดอกไม้ที่แมงมุมมักจะอาศัยอยู่มักจะเป็นไม้พุ่มที่มีดอกไม้ที่มีเกสร และน้ าหวานจ านวนมาก ได้แก ่
 
1. ดอกกระดุมทอง 
ลักษณะทั่วไปต้นกระดุมทอง (Characteristic) 
           กระดุมทอง เป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงราว 0.30-0.50 เมตร มีอายุสั้นประมาณสองปี ตามล าต้นมี
ขนสากมือ ใบมีลักษณะใบเดี่ยว   เรียงตรงข้ามรูปรีกว้างหรือรูปไข่ กว้าง 1-5 เซนติเมตร  ยาว 3-10
เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบสอบ  ขอบเรียบหรือหยักซี่ฟัน  แผ่นใบมีขนสากทั้งสองด้าน  ก้านใบสั้น
มีครีบ มีขนตามกา้นใบ ดอกสีเหลือง  มีกลิ่นเหม็น ออกดอกเดี่ยวหรือออกเป็นคู่ตามซอกใบใกล้ปลาย
กิ่ง  โคนช่อดอกมีใบประดับรูปรีเรียงซ้อนกัน 2 ชั้น ชั้นนอก 3-5 ใบโคนเช่ือมติดกัน ชั้นในหุ้มผลไว้ ขอบ
ใบประดับมีขนเรียงกันถี่ กลีบดอกรูปรี ดอกบานเต็มที่กว้าง 2-3 เซนติเมตร กระดุมทองมีผล ซึ่งเป็นผล
แห้งแตก รูปสามเหลี่ยมยอดแบน เมล็ดเล็ก สีด าเป็นมัน 
          ขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด เติบโตเร็วในดินทั่วไป ความชื้นปานกลาง แสงแดดเต็มวัน 
 

 
 

ภาพที่ 8 
                 ชื่อภาพ : ดอกกระดุมทอง 

ที่มา:http://www.thaidphoto.com/forums/attachment.php?attachmentid=251483&stc=1&
d=1210751054 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. ดอกเข็ม 
เข็ม เป็นไม้พุ่มซึ่งมีดอกสวยงามสกุล Ixora จัดอยู่ในวงศ ์Rubiaceae ลักษณะของดอกจะเกิด

จากการอยู่รวมกันเป็นช่อๆมีหลากหลายสี มีคุณค่าทางสมุนไพรบางทีก็อาจน ามาท าเป็นอาหารได้ 
ลักษณะทั่วไปของดอกเข็ม ต้นเข็มเป็นพรรณไม้ยืนต้นมีพุ่มขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางขนาดล าต้นมีความ
สูงประมาณ3-5 เมตรล าต้นเป็นต้นเดี่ยวหรือแตกกอแผ่สาขาออกไปเป็นต้นต้นเล็กกลมขนาดเส้นรอบวง
ประมาณ 4-10 เซนติเมตรล าต้นเรียบสีน้ าตาลกิ่งยอดมีสีเขยีวแตกกิ่งตรงขึ้นด้านบน ใบเป็นใบเดี่ยว
ออกเป็นคู่สลับกันรอบต้นและกิ่ง ใบแข็งเปราะมีสีเขียวสด โคนใบมนปลายใบแหลม ลักษณะใบมีขนาด
และรูปร่างแตกต่างกันตามชนิดพันธ์ุออกดอกเป็นช่อออกตรงส่วนยอดซึ่งมีก้านดอกชูไว้ภายในช่อ
ประกอบด้วยดอกเล็กๆลักษณะเป็นหลอดเล็ก ๆ ซึ่งมีกลบีอยู่ส่วนบน ประมาณ 4-5 กลีบ กลีบเล็กแหลม 
ลักษณะดอกและสีสันแตกต่างกันไป   
 

 
 

ภาพที่ 9 
       ชื่อภาพ : ดอกเข็ม 

ที่มา: http://img245.imageshack.us/img245/4681/dsc8340resize.jpg 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/Rubiaceae
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3. ดาวเรือง 

 ดาวเรือง(ชื่อวิทยาศาสตร์: Tagetes erecta L.; ชื่อสามัญ: Marigold) มีชื่อตามภาษาท้องถิ่นว่า 
ค าปููจู้ (ภาคเหนือ) นิยมปลูกตดัดอก เป็นดาวเรืองในกลุ่ม African หรือ American marigold เป็นพันธุ์
ดอกใหญ่ พันธุ์ที่ใช้เป็นการค้าในประเทศไทยได้แก่พันธุ์ซอเวอร์เรน (soverign) นอกจากนี้ยังมีสายพันธ์ุ
ใหม่ๆที่น าเข้ามาได้แก่ พันธ์ุจาไมก้า (jamaica) และอื่นๆอีกหลายพันธุ ์

ดาวเรืองขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดเป็นหลัก อาจใช้การปักช าได้ แต่ต้นที่ได้จะให้ดอกที่มีขนาดเล็กกว่า 

 
 

ภาพที่ 10 
           ชื่อภาพ : ดอกดาวเรือง 

ที่มา:http://www.flowerslover.in.th/wp-
content/uploads/2012/05/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8
%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87.jpg 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
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4. ดอกชบา 
 
ชบาเป็นไม้ในสกุล Hibiscus ที่มีความผันแปรทั้งรูปทรงของใบ ล าต้น และดอกมาก ตลอดจน

ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ง่าย จากความสวยงามของดอกท าให้ได้รับสมญาว่า Queen of Tropic 
Flower หรือ ราชินีแห่งไม้ดอกเมืองร้อน เป็นดอกไม้ประจ าชาติของมาเลเซียและจาไมก้า และเป็นดอกไม้
ประจ ารัฐฮาวาย 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร ์
ชบาเป็นไม้พุ่มขนาด 1-3 เมตร อาจสูงได้ถึง 7-10 เมตร ใบรูปไข่กว้างปลายใบแหลมเรียว ขอบใบจักหรือ
ขอบใบเรียบ ดอกออกตามซอกใบใกล้ปลายยอด ก้านดอกยาว กลีบรองดอกมี 2 ชั้น สีเขียว ดอกมีทั้งดอก
ลาและดอกซ้อน มีหลายสี มีทั้งดอกใหญ่และดอกเล็ก ถ้าดอกลาจะมี 5 กลีบ เกสรตัวผู้เป็นดอกยาวยื่น
ขึ้นมากลางดอก ปลายสุดเป็นยอดเกสรตัวเมีย แยกเป็น 5 แฉกสีแดง เกสรตัวผู้ติดรอบๆ ดอกเป็นสีเหลือง 
ออกดอกตลอดปี 
 

 

ภาพที่ 11 
      ชื่อภาพ : ดอกชบา 

ที่มา:http://www.flowerslover.in.th/wpcontent/uploads/2012/05/%E0%B8%94%E0%B8%A
D%E0%B8%81%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B22.jpg 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อิทธิพลทางศิลปะ 
 

ศิลปะอัศจรรย ์ 

ศิลปะอัศจรรย ์หรือ อัศจรรย์ศิลป ์(Fantastic art) คือประเภทของงานศิลปะ ขอบข่ายของ
ศิลปะอัศจรรย์ได้รับการนิยามอย่างเคร่งครัดโดยนักวิชาการมาตั้งแต่สมัยของชูลส์ แวร์นและเอช. จี. 
เวลส์ ก่อนหน้าและระหว่างภาวะเศรษฐกิจตกต่ าครั้งใหญ่ก็ได้มีขบวนการศิลปินไซ-ไฟ/แฟนตาซีที่
ครอบคลุมงานประเภทศิลปินภาพประกอบศิลปะและหนังสือคอมมิค บทเขียนรวมเกี่ยวกับงานศิลปะ
ประเภทนี้เห็นได้ชัดในหนังสือ “Infinite Worlds: The Fantastic Visions of Science Fiction Art” 
โดยศิลปินอเมริกันวินเซนต์ ดิ เฟทโดยมีนักเขียนอเมริกันเรย์ แบรดเบอร์รีเป็นผู้เขียนบทน าศิลปะอัศจรรย์
เดิมจ ากัดอยู่เฉพาะแต่งานจิตรกรรมและภาพประกอบ แต่ตั้งแต่คริสต์ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมาก็ขยายไป
รวมภาพถ่าย ศิลปะอัศจรรย์มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับแฟนตาซี, แฟนตาซีเชิงวิทยาศาสตร์ (ประเภทย่อยของไซ-
ไฟที่เกี่ยวกับความลี้ลับของมนุษย์ต่างดาวและศาสนาของมนุษย์ต่างดาว), จินตนาการ, และภาวะกึ่งฝัน, วิ
ลักษณ,์ มโนทัศน์อันเหนือจริง และรวมทั้งศิลปะเชิงกอธิค การที่ศิลปะอัศจรรย์มีที่มาจากประเภทของงาน
ศิลปะแบบสัญลักษณนิ์ยมของสมัยวิคตอเรียท าให้ครอบคลุมหัวข้อที่คล้ายคลึงกันที่รวมทั้งเทพวิทยา, รหัส
ญาณ (Occultism) และ รหัสยลัทธ ิ(mysticism), หรือ ต านานและต านานพ้ืนบ้าน และ จะแสวงหา
คุณค่าของคุณสมบัติภายใน (ธรรมชาติของวิญญาณและจิตวิญญาณ) 

แฟนตาซีเป็นส่วนส าคัญของการสร้างงานศิลปะมาตั้งแต่ก่อตัวขึ้น แต่มาเพิ่มความส าคัญยิ่งขึ้นอีก
ในการเขียนจิตรกรรมแมนเนอริสม,์ สัจนิยมแนวมายา,จินตนิยม, สัญลักษณ์นิยม, เหนือจริง, สัญลักษณ์
นิยม และ ศิลปะใต้ดิน (Lowbrow) ฝรั่งเศสเรียกศิลปะในกลุ่มนี้ว่า “ศิลปะแฟนทาสทีค” (Fantastique) 
ในภาษาอังกฤษบางครั้งก็จะเรียกว่า “ศิลปะมโนทัศน”์ (Visionary art) หรือ “ศิลปะวิลักษณ”์ 
(Grotesque art) หรือ “ศิลปะแมนเนอริสม”์ ศิลปะอัศจรรย์มีความสัมพันธ์อย่างเกี่ยวดองกับวรรณกรรม
แฟนตาซี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C_%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A._%E0%B8%88%E0%B8%B5._%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8A._%E0%B8%88%E0%B8%B5._%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Vincent_Di_Fate&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Ray_Bradbury&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Illustration&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%96%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Grotesque&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Grotesque&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Mysticism&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9F%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Magic_realism&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/Lowbrow_(art_movement)
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Fantastique&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Fantasy_literature&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Fantasy_literature&action=edit&redlink=1
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ภาพที่ 12 
                       ชื่อภาพ :  Mermaid Syndrom 

              ศิลปิน : George grie 
ที่มา :http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/32/Mermaid-syndrom.jpg 

 

จิตรกรศิลปะอัศจรรย ์

เฮียโรนิมัส บอส 

เฮียโรนิมัส บอส (Hieronymus Bosch (ออกเสียง บอส ในภาษาดัตช์) หรือ Jeroen van Aken 
(ชื่อแรกเกิด) (ราว ค.ศ. 1450 - 9 สิงหาคม ค.ศ. 1516) เป็นจิตรกรสมัยเรอเนซองส์คนส าคัญของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 และ 16 มีความเช่ียวชาญทางการเขียนภาพสี
น้ ามัน และ บานพับภาพ ภาพเขียนหลายภาพของบอสเป็นภาพความล้มเหลวทางจริยธรรมของมนุษย์ 
บอสใช้ภาพปีศาจ, มนุษย์ครึ่งสัตว์, และเครื่องกลไกในการสร้างความกลัว, ความสับสน และการแสดง
ความเลวของมนุษย์ งานจะซับซ้อน, และเป็นแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง เต็มไปด้วยจินตนาการ และ
การใช้สัญลักษณ์ และรูปสัญลักษณ ์บางสัญลักษณ์ก็เป็นสัญลักษณ์ที่ตคีวามหมายได้ยากแม้แต่ในสมัยของ
บอสเอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B9%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B9%8C
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ภาพที่ 13 

              ชื่อภาพ : สวนส าราญ” (The Garden of Earthly Delights) 
                                   ศิลปิน : เฮียโรนิมัส บอส (Hieronymus Bosch) 
ที่มา: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/GardenED.jpg/700px-

GardenED.jpg 
 
บอสเขียนบานพับภาพหลายบานแต่ที่งานชิ้นที่ส าคัญที่สุดคือภาพเขียนชื่อ “สวนส าราญ” (The 

Garden of Earthly Delights) ซึ่งเป็นภาพอาดัม และอีฟในสวนอีเด็น พร้อมทั้งสัตว์ต่างๆ บนบานซ้าย
และภาพเปลือยและพรรณไม้และนกต่างๆ บนบานกลาง บนบานขวาเป็นภาพนรกที่มีภาพการลงโทษผู้มี
บาปด้วยวิธีต่างๆ เมื่อปิดบานพับด้านนอกเป็นภาพแบบเอกรงค์เทา (grisaille) ของพระเจ้าสร้าง
โลก พื้นผิวภาพของบอสจะหยาบกว่าวิธีการเขียนภาพแบบเฟลมมิช การเขียนภาพแบบเฟลมมิชตามปกติ
แล้วจะใช้ความเรียบลื่นของผิวภาพในการซ่อนว่าเป็นสิ่งที่สร้างด้วยฝีมือมนุษย์ 
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http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%9F
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1
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อิทธิพลจากศิลปิน 
 

Lindsay feuer  
Lindsay feuer เป็นหญิงสาวชาวญี่ปุุน แรงบันดาลใจจากรูปร่างของสัตว์ และลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ของดอกไม้ตามธรรมชาติ น ามาดัดแปลงผสมผสานจนกลายเป็นผลงาน "ประติมากรรมเซรามิค" ที่ดูมีมิติ 
แปลกตา และพลิ้วไหวไดร้าวกับมีชีวิต 
 

 
 

ภาพที่ 14 
ชื่อภาพ : Wall หมายเลย 5 

ที่มา 
:http://1.bp.blogspot.com/_RjlmPzFtspg/SqXeLnkjaWI/AAAAAAAABAA/N_hb0dCpcv4/s400

/lindsayfeuer_6.jpg 
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โครงสร้างทางศิลปะ 
 
 

ความหมายและค านิยามของศิลปะ  
ความหมายของศิลปะ “ศิลปะ” เป็นคาที่มีความหมายทั้งกว้างและจ าเพาะเจาะจง ทั้งนี้ย่อม

แล้วแต ่ทัศนะของนัก ปราชญ์แต่ละคน รวมทั้งความเช่ือแนวคิด ในแต่ละยุค แต่ละสมัย มีความแตกต่าง
กัน หรือแล้วแต่ว่า จะน าศิลปะไปใช้ในแวดวงที่กว้างขวางหรือจ ากัดอย่างไร แต่จากทัศนะของนักปราชญ์ 
ทั้งหลายจะ เห็นว่าศิลปะมีคุณลักษณะ ที่เป็นตัวร่วม ส าคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ “การแสดงออก” ไม่ว่า
จะเป็น อารมณ ์ความรู้สึก ความคิด ประสบการณ์ ความงามการเห็นแจ้ง สัญลักษณ ์ความเป็นเรื่องราว
หรือ เหตุการณ์ ก็ล้วนแต่เป็น การแสดงออกโดยมนุษย์เป็นผู้เลือกสรร หรือสร้างสรรค์ขึ้น  

ค านิยามของศิลปะ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให้นิยามของศิลปะว่า
ศิลปะ คือ ฝีมือทางการช่าง การแสดงซึ่งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์เห็น พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2530 นิยามความหมายของศิลปะว่า ศิลปะ คือ ผลแห่งพลังความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย ์ที่แสดงออก ในรูปลักษณ ์ต่างๆให้ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพความประทับใจ หรือ 
ความสะเทือนอารมณ์ ตามอัจฉริยภาพ พุทธิปัญญา ประสบการณ์ รสนิยม และทักษะของแต่ละคน เพื่อ
ความพอใจ ความรื่นรมย ์ขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา และกล่าวว่า 
ศิลปะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ ่ๆ คือ วิจิตรศิลป ์(Fine Art) กับประยุกต์ศิลป ์(Applied Art)  
อริสโตเติล (Aristotle) ปราชญ์ในยุคกรีกโบราณ นิยามความหมาย ของศิลปะว่า ศิลปะคือการ
เลียนแบบธรรมชาติ 
ตอลสตอย (Leo Tolstoi) นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงชาวรัสเซีย นิยาม ความหมาย ของศิลปะ ว่า ศิลปะ
คือการถ่ายทอดความรู้สึกของมนุษย์ออกมา  
ศาสตราจารย์ศิลป ์พีรศร ี(C. Feroci) ศิลปินชาวอิตาเลียนผู้มาวางรากฐาน การศึกษาศิลปะสมัยใหม่ใน
ประเทศไทย ได้นิยามความหมายของศิลปะว่าศิลปะคืองาน อันเป็น ความพากเพียรของมนุษย์ ซึ่งจะต้อง
ใช้ความพยายาม ด้วยมือและความคิด 
 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                                      23 

ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาต ิ(Art is the imitation of nature)  

การตีความจากค านิยามนี ้“ธรรมชาติ” ถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ก่อให้เกิด แรงบันดาลใจให้แก่
ศิลปินในการสร้างงาน ค านิยามนี้ว่าศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ เป็นค านิยามที่ถือกันว่าเก่าแก่ที่สุด
ซึ่ง อริสโตเติล (Aristotle 384-322 B.C.) นักปราชญ์ชาวกรีก เป็นผู้ตั้งขึ้น เป็นการชี้ให้เห็นว่าธรรมชาติ
อาจเปรียบได้ดังแม่บทส าคัญที่มีต่อศิลปะ ด้วยศิลปะเป็นสิ่งสร้างโดยมนุษย์และมนุษย์กถ็ือก าเนิดมา
ท่ามกลางธรรมชาติ อีกทั้งบนเส้นทางการด าเนินชีวิตมนุษย์ก็ผูกพันธ์อยู่กับธรรมชาติ จนไม่สามารถแยก
ออกจากกันได้ในทางศิลปะ มิใช่เป็นการบันทึก เลียนแบบเหมือนกระจกเงาหรือภาพถ่าย ซึ่งบันทึก
สะท้อนทุกส่วน ที่อยูต่รงหน้า แต่อาจจะเพิ่มเติม ตัดทอน หรืออาจจะใส่อารมณ ์ความรู้สึกเข้าไปด้วย  

ศิลปะ คือการถ่ายทอดความรู้สึกหรือแสดงความรู้สึกเป็นรูปทรง (Art is the transformation of 
Feeling into form)  

รูปทรง ในที่นี้ คือว่าเป็นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสได้และตีความหมายได้ ซึ่ง หมายถึงผลงาน
ศิลปะที่เริ่มมาจาก ความคิดที่เป็นลักษณะนามธรรมภายในตัวศิลปินเอง ที่คนทั่วไปไม่สามารถสัมผัสได้
โดยตรง นอกจากเจ้าของความรู้สึกนั้น จะถ่ายทอดหรือสะท้อนออกมาเป็นรูปทรง ที่สัมผัสได ้ตาม
ความหมายของนิยามนี ้ศิลปะอาจเปรียบเสมือนสื่อหรือเครื่องมือที่ผู้ถ่ายทอดใช้เป็นตัวกลางเพื่อโยง 
ความรู้สึกของตน แสดงให้ผู้อื่นได้รับรู ้หรือเข้าใจ ในสิ่งที่ ต้องการแสดง หรืออาจกล่าวได้ว่า “เป็นการ
แปลลักษณะ นามธรรมมาเป็น รูปธรรม” 

 ศิลปะ คือ สื่อภาษาชนิดหนึ่ง (Art is The Language)  

“สื่อ” เป็นตัวกลางที่สามารถชักน าเชื่อมโยงให้ถึงกันหรือสามารถท าการ ติดต่อกันได้ “ภาษา” 
หมายถึง เสียงหรือสื่อที่สามารถเข้าใจซึ่งกันและกันได้ สรุปรวมแล้ว ทั้งสื่อและภาษาเป็นพฤติกรรม ที่
แสดงออก เพื่อชักน า เพื่อติดต่อให้ถึงกันและเมื่อตีความหมายของค านิยามที่ว่า ศิลปะ เป็นสิ่งหรือภาษา
ได้อย่างไร โดยน าศิลปะไปเปรียบเทียบกับสื่อที่เป็นภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษาพูด เป็นลักษณะ
ถ่ายทอดโดยใช้สื่อประเภทเสียง เปล่งออกมาเป็นค าหรือประโยค เพื่อสื่อความหมายในสิ่งที่ผู้พูดต้อง การ
ถ่ายทอดให้ผู้ฟังได้รับรู้ ส่วน“ภาษาเขียน” เป็นลักษณะการ สื่อความหมาย โดยอาศัยสระ พยัญชนะ 
วรรณยุกต์ ฯลฯ เพื่อโยง ให้เกิดความเข้าใจร่วมกนั 
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ทัศนธาตุ 

ทัศนธาต ุหมายถึง ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่สามารถมองเห็นได้ซึ่งศิลปินและนักออกแบบน ามาใช้
เป็นสื่อความหมายเพ่ือแสดงออกในทางศิลปะผสมผสานกับการใช้ความรู้องค์ประกอบศิลป์เพื่อจัดการกับ
ทัศนธาตุที่เลือกมาใช้ให้เหมาะสมและเกิดความพอดีอันเป็นกฎเกณฑ์ของการเกิดความสวยงาม  
องค์ประกอบศิลปะ หมายถึง การจัดหรือการรวมเอาสิ่งต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทศันศิลป์ หรือการ
ออกแบบให้มองเห็น มีองค์ประกอบส าคัญที่เรียกว่า “ทัศนธาตุ” (Element of Arts)  
ซึ่งประกอบด้วย  
1. จุด เส้น ส ี(Point, Line, Colour)  
2. บริเวณว่าง ช่องว่าง ทิศทาง (Space, Direction)  
3. รูปร่าง รูปทรง ( Shape, Form)  
4. ลักษณะผิว (Texture)  
5. น้ าหนักสีอ่อนแก ่(Value)  
 
1. จุด เส้น ส ี(Point, Line, Colour)  
 

ในศิลปะถือว่าจุดเป็นทัศนะธาตุเบ้ืองต้น จุดเป็นส่วนประกอบของการออกแบบที่มีขนาดเล็ก มี
ความกว้างและความยาวใกล้เคียงกัน จุดเป็นพื้นฐานเบื้องต้นของการออกแบบในทุกๆภาพ จุดมีจุดเด่นใน
การจัดวางให้เกิดการเรียกร้องความสนใจ โดยมีคุณสมบัติเรียกร้องความสนใจของสายตาได้ดี นอกจากนี้
ยังบอกและก าหนดต าแหน่งในภาพ การวางจุดสองจุดจะได้พื้นที่ระหว่างจุดที่มักเกิดความรู้สึกดึงดูด
ระหว่างกันและจุดเมื่อเรียงต่อกันตามต าแหน่งเหมาะสมและซ้าๆ ท าให้เป็นเส้น รูปร่าง รูปทรง ลักษณะ
ผิว ประกอบกันเป็นผลงานออกแบบต่างๆ เราพบเห็นจุดได้ในสองลักษณะ คือจุดที่เกิดขึ้นเองโดย
ธรรมชาติ เช่น ฝักข้าวโพด รวงข้าว น้อยหน่า ขนุน ทุเรียน จุดในลายของสัตว ์เปลือกหอย ผีเสื้อ แมลง
ต่างๆ และจุดที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่น การจิ้ม กระแทก กด ด้วยปากกา ดินสอ พู่กัน กิ่งไม ้ตลอดจนของ
ปลายแหลมทุกชนิด เป็นต้น  
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เส้น (line)  
เส้น หมายถึง ปริมาณจุดเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดที่เรียงต่อเนื่องเป็นแนวเดียวกันอย่างมีระเบียบ 

ลักษณะการก าเนิดของเส้นอาจเกิดขึ้นหลายวิธี เช่น การขูด ขีดด้วยดินสอ ปากกา ชอล์ก แปรง หรืออื่น 
ๆ เส้นมีหลายลักษณะและรูปลักษณะของเส้นจะมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับสายตาของมนุษย์ให้เคลื่อนที่ไปตาม
ส่วนต่างๆของเส้นเช่น เส้นในท่าทางของคนเต้นร า รูปทรงของสัตว์ วัตถุ และธรรมชาติ ที่แตกต่างกัน
รูปลักษณะของเส้นเหล่านี้สามารถท าให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป เช่น  
1. เส้นตั้ง หรือเส้นดิ่ง ให้ความรู้สึกทางสูงมั่นคง หรือแข็งแรงแสดงถึงความมีระเบียบ สง่า  
   จริงจังหรือเคร่งขรึม  
2. เส้นนอน ให้ความรู้สึกกว้าง สงบ น่ิง เฉย ไม่เคลื่อนไหว ผ่อนคลาย ราบเรียบ  
3. เส้นเฉียงหรือเส้นทแยง ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวไม่อยู่นิ่ง ไม่มั่นคง  
4. เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกนุ่มนวล อ่อนโยน กลมกลืน คลายความกระด้าง  
5. เส้นประ ให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่อง ขาดหาย ไม่ชัดเจน 
 
ส ี(Colour)  

ส ีคือ ลักษณะของแสงที่ปรากฏแก่สายตาให้เห็นเป็นส ี(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 
ในทางวิทยาศาสตร์ให้ค าจ ากัดความของสีว่า เป็นคลื่นแสงหรอืความเข้มของแสงที่สายตาสามารถมองเห็น
ซึ่งในทางศิลปะ ส ีคือธาตุอย่างหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของงานศิลปะ เช่น ใช้ในการสร้างงานศิลปะ 
และเป็นองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึก อารมณ์และจิตใจ ส ีเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างหนึ่งในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งมนุษย์รู้จักและสามารถน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตเป็นประจ าวัน ตั้งแต่สมัยดึกด าบรรพ ์
มนุษย์ได้ค้นพบสีจาก พืช สัตว์ ดินและแร่ธาตุ มนุษย์จึงน าสีต่าง ๆ เหล่านั้นมาใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวาง รวมถึงการใช้สีเป็นสัญลักษณ์ในการถ่ายทอดความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง  

 
รูปทรง (Form)  

หมายถึง โครงสร้างของสิ่งต่างๆ ประกอบด้วยด้าน 3 ด้าน คือ ด้านกว้าง ด้านยาว ด้านหนา 
เรียกว่า รูป 3 มิติรูปทรงสามารถวัดขนาดและปริมาตรได้ รูปทรงแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี ้ 
1. รูปทรงธรรมชาต ิ(organic form) ได้แก ่หมายถึง รูปทรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาต ิได้แก ่คน สัตว ์พืช 
มีลักษณะ 3 มิติรูปทรงในลักษณะนี้จะให้ความมีชีวิตชีวา  
2. รูปทรงเรขาคณิต (geometric form) ได้แก ่รูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น รูปทรงสามเหลี่ยม รูปทรง
สี่เหลี่ยม รูปทรงกลม ฯลฯสามารถแสดงความกว้าง ความยาว และมิติทางลึกหรือหนามีมวลและปริมาณ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                                      26 

3. รูปทรงอิสระ (free form) ได้แก ่รูปทรงที่เกิดขึ้นอย่างอิสระ ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน เช่น รูปทรง
ของก้อนเมฆ กระแสน้ า หรือก้อนหิน  
 
รูปเรขาคณิต (Geometric Form)  
มีรูปที่แน่นอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือ ค านวณได้ง่าย มีกฎเกณฑ ์เกิดจากการสร้างของมนุษย ์เช่น รูป
สี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี นอกจากนี้ยังรวมถึงรูปทรงของสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นอย่างมีแบบแผน 
แน่นอน เช่น รถยนต ์เครื่องจักรกล เครื่องบิน สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ผลิตโดยระบบอุตสาหกรรม ก็
จัดเป็นรูปเรขาคณิต เช่นกัน รูปเรขาคณิตเป็นรูป ที่ให้โครงสร้างพ้ืนฐานของรปูต่างๆ ดังนั้น การ
สร้างสรรค์รูปอื่น ๆ ควรศึกษารูปเรขาคณิตให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน 
 
รูปอินทรีย ์(Organic Form)  
เป็นรูปของสิ่งที่มีชีวิต หรือ คล้ายกับสิ่งมีชีวิต ที่สามารถ เจริญเติบโต เคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงรูปได ้
เช่นรูปของคน สัตว ์พืช  

 
รูปอิสระ (Free Form)  
เป็นรูปที่ไม่ใช่แบบเรขาคณิต หรือแบบอินทรีย ์แต่เกิดขึ้นอย่างอิสระ ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน ซึ่งเป็นไป
ตามอิทธิพลและการกระท าจากสิ่งแวดล้อม เช่น รูปก้อนเมฆ ก้อนหิน หยดน้ า ควันซึ่งให้ความรู้สึกที่
เคลื่อนไหว มีพลัง รูปอิสระจะมีลักษณะ ขัดแย้งกับรูปเรขาคณิต แต่กลมกลืน กับรูปอินทรีย ์รูปอิสระอาจ
เกิดจากรูปเรขาคณิตหรือรูปอินทรีย์ ที่ถูกกระท าจนมีรูปลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมจนไม่เหลือสภาพ เช่น 
รถยนต์ที่ถูกชนจนยับเยินทั้งคัน เครื่องบินตก ตอไม้ที่ถูกเผาท าลาย หรือซากสัตว์ที่เน่าเป่ือยผุพัง  
ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง  
 

เมื่อน ารูปทรงหลาย ๆ รูปมาวางใกล้กัน รูปเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์ดึงดูด หรือผลักไส ซึ่งกัน
และกัน การประกอบกันของรูปทรง อาจท าได้โดยใช้รูปทรงที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน รูปทรงที่ต่อเนื่องกัน 
รูปทรงที่ซ้อนกัน รูปทรงที่ผนึกเข้าด้วยกัน รูปทรงที่แทรกเข้าหากัน รูปทรงทีส่านเข้าด้วยกัน หรือ รูปทรง
ที่บิดพันกัน การน ารูปเรขาคณิต รูปอินทรีย ์และรูป อิสระมาประกอบเข้าด้วยกัน จะได้รูปลักษณะใหม่ๆ 
อย่างไม่สิ้นสุด  
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ลักษณะผิว (Texture)  
ลักษณะผิว เป็นทัศนธาตุที่มีคุณสมบัติส าคัญยิ่งในการออกแบบไม่น้อยกว่าทัศนธาตุชนิดอื่น ๆ นอกจาก
เป็นคุณสมบัติที่คงทนถาวรไม่เปลี่ยนแปลงง่ายเหมือนรูปทรง รูปร่างแล้วยังสามารถกระตุ้นและเร้าใจให้ผู้
พบเห็นมีความรู้สึกตอบสนองด้วย แหล่งของลักษณะผิวและสาเหตุของการเกดิลักษณะผิวอาจจ าแนกเป็น 
4 ประการ คือ  

1. เกิดจากการดูดซึมและการสะท้อนของแสงที่มีความเข้มต่างกันบนพื้นผิววัสดุแต่ละชนิด ท าให้
เห็นพร้อม ๆ กันทั้งแสงสว่างและวัตถุเป็นลักษณะผิวของสิ่งน้ัน  
2. เกิดจากความแตกต่างของแสงสว่างและความมืดที่แผ่กระจายไปทั่วพื้นผิวของวัตถุนั้น  
ท าให้เห็นริ้วรอยความละเอียดของลักษณะผิววัตถุนั้นต่างๆ กัน  
3. เกิดจากความแตกต่างของสีที่ปรากฏบนระบายผิวของวัตถุนั้นตามคลื่นแสงที่สะท้อนต่างๆ กัน  
4. เกิดจากความแตกต่างของความทึบแสง ความโปร่งแสงหรือความมัวของวัตถุนั้นๆ สะท้อน
แสงท าให้เห็นความต้ืนลึก ริ้วรอยของลักษณะผิวบนวัตถุนั้นๆลักษณะผิว หมายถึง ลักษณะ
ภายนอกของวัตถุที่เรามองเห็นและสัมผัสได ้ภาพที่มีลักษณะพื้นผิวที่แตกต่างกัน จะให้ความรู้สึก
ต่างกันด้วย 
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2. วัตถุดิบและกระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผา 
 

2.1 โครงสร้างทางวัตถ ุ
 
การสร้างสรรค์งานเครื่องป้ันดินเผา เมื่อผ่านกระบวนการทางด้านรูปทรงแล้ว ก็จะเป็น

กระบวนการโครงสร้างทางวัตถุ ซึ่งจะน าไปสู่การแสดงออกเป็นรูปทรง และรูปทรงนี้จะเป็นซื่อแสดงออก
ความหมายหรือเนื้อหาของงานเครื่องปั้นดินเผาโดยจะบอกได้ว่างานนั้นเป็นงานประเภทใด ศิลปกรรม 
หัตถกรรม หรืออุตสาหกรรม มีคุณลักษณะหรือไม ่รูปทรงอันเป็นผลรวมของโครงสร้างทางรูปทรงและ
โครงสร้างและความหมาย จากการน าของอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นสิ่งที่แสดงออกตามความหมายที่ซ่อน
อยู่ส่วนลึกของรูปทรงอย่างยากที่จะมองเห็นได้รูปทรงจึงไม่ใช่เหตุผลโดยแท้ทีเดียว โครงสร้างทางวัตถุของ
เครื่องปั้นดินเผามีองค์ประกอบหลายสิ่งที่ต้องค านึงถึง นับต้ังแต่เทคนิค ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ เพราะ
การสร้างสรรค์งานเครื่องป้ันดินเผาอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวนั้นผู้ผลิตสามารถเลือกการผลิตได้
หลายวิธี เช่นการขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน การขึ้นรูปแบบแผ่น การขึ้นรูปแบบขด การขึ้นรูปแบบหล่อ การขึ้น
รูปแบบกด และการขึ้นรูปแบบอิสระ ซึ่งทุกวิธีสามารถที่จะผลิตไปสู่รูปทรงเดียวกันได ้นอกจากนี้ก็มีการ
เผาดิบ การเผาเคลือบแต่ทั้งนี้จะต้องจัดวัตถุให้มีคุณลักษณะเหมาะสมสัมพันธ์กับวิธีการแต่ละวิธี วัตถุใน
งานเครื่องปั้นดินเผาที่จัดว่าเป็นส่วนส าคัญได้แก ่ดิน หิน และแร่ธาตุต่างๆโดยแยกเป็นเนื้อดินปั้นและน้ า
เคลือบ แต่การใช้วัตถุนั้นมากน้อยเพียงใดเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้ผลิตจะต้องมีความรู ้ความเข้าใจคุณสมบัติทาง
เคมี ฟิสิกส์และเชิงวิศวกรรมที่เกี่ยวกับความเหนียวของดิน การหดตัวของดิน ตลอดจนการหดตัวของดิน
เมื่อผ่านกระบวนการเผาแล้ว ดินเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในการผลิตงานเครื่องปั้นดินเผา ดินมีความเหนียว มี
การอ่อนตัวเมื่อถูกน้ ามีความแข็งเมื่อแห้งหรือเมื่อถูกเผา ดินเกิดจากการแปรสภาพของหินหรือเกิดจาก
การสลายตัวโดยการกระท าของน้ าหรือสภาวะอากาศ เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติที่ต่อเนื่อง
ตลอดเวลาหรือปฏิกิริยาเคมี ฟิสิกส์และชีวเคม ี
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2.2 ดิน 
 

ดิน ในความหมายทางธรณีวิทยาคือ เม็ดแร ่และส่วนแตกแยกชิ้นเล็กช้ินน้อยของเม็ดแร่และหิน 
ซึ่งยึดจับตัวกันอยู่ไม่แน่นหนา ดินจากการผุพังของหินผสมกันกับพวกอินทรีวัตถุต่างๆจนกลายเป็นดิน 
กระบวนการสร้างดินจะใช้เวลานานหลายร้อยปีถึงพันปี ตามหลักของวิชาปฐพีวิทยา (Pedology or 
Soilscience) ดินจ าแนกออกเป็น 5 ชนิด ดังนี ้
 

1. ดินเกาลิน (kaolin) หรือดินไชน่าเคลย์ (china clay) เป็นดินที่ประกอบด้วยแร่เคโอลิไนต์
เป็นส่วนใหญ ่มีสีขาว สีเทาอ่อน ความเหนียวน้อย การหดตัวและความแข็งแรงหลังการอบแห้งต่ า ความ
ทนไฟสูง และมีสีขาวหลังการเผา ดินเกาลินมักใช้เป็นส่วนผสมของเนื้อดิน เพิ่มความขาวและความ
แข็งแรงของผลิตภัณฑ ์สาเหตุที่ไม่นิยมใช้แต่ดินเกาลิน เพียงอย่างเดียวมาท าผลิตภัณฑ์นั้น เพราะดิน
เกาลินไม่มีความเหนียว และต้องใช้อุณหภูมิการเผาสูง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงและความ
หนาแน่น 

2. ดินบอลเคลย ์(ball clay) เป็นดินที่ประกอบด้วยแร่เคโอลิไนต์ ชนิดโครงสร้างไม่เป็นระเบียบ 
(disorder kaolinite) มักมีแร่อิลไลต ์มอนต์มอริลโลไนท ์ปะปนและมีเหล็กในปริมาณสูง มีสีตั้งแต่เทา
จนถึงด า ขึ้นกับสารปนเปื้อน โดยเฉพาะอินทรีย์วัตถุอนุภาคมีขนาดเล็ก เหนียว การหดตัวสูง ดินบาง
แหล่งอาจมีการหดตัวสูงถึง 20% หลังการเผามักให้สีขาวหรือเหลืองอ่อน ดินบอลเคลยไ์ม่สามารถนามาใช้
ขึ้นรูปได้โดยล าพัง เพราะมีการหดตัวสูง ต้องมีการผสมดินชนิดอื่น ที่มีความเหนียวน้อยกว่า อาท ิดิน
เกาลิน จึงได้ดินที่มีความเหนียวเหมาะสม ต่อการขึ้นรูปผลิตภัณฑ ์อย่างไรก็ตามในผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการ
ความขาว ปริมาณของดินบอลเคลย์ที่ใช้ไม่ควรเกิน 15% และการมีบอลเคลย์ในเนื้อปอร์ซเลน จะท าให้
สมบัติความโปร่งแสงลดลง 

3. ดินทนไฟ (fire clays) เป็นดินที่มีสารประกอบของเหล็กออกไซด ์ไลม์แมกนีเซีย และอัล
คาไลน์น้อย สามารถทนต่อการหลอมเหลว (fusion) ได้ถึงอุณหภูมิ1500 องศาเซลเซียส สมบัติอื่นๆ อาท ิ
ความเหนียว ส ีมีการผันแปรในช่วงกว้างมาก อาท ิในบางแหล่งมีความเหนียวเหมาะสมต่อการขึ้นรูป แต่
บางแหล่ง ต้องผสมดินบอลเคลย์ เพื่อเพิ่มความเหนียวดินทนไฟนามาใช้ผลิตอิฐทนไฟ และวัสดุทนไฟ 
อาท ิชิ้นส่วนของเตาเผา เป็นต้น 
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4. ดินสโตนแวร ์(stoneware clays) เป็นดินที่มีเนื้อหยาบ เหนียว มีจุดสุกตัวสูง 1200-1300 

องศาเซลเซียส สีหลังการเผามีต้ังแต่สีเทาอ่อน เทาเข้ม หรือน้ าตาล นอกจากสีที่มีการผันแปรในช่วงกว้าง
แล้ว ความเหนียว และช่วงอุณหภูมิของดินสโตนแวร ์ในแต่ละแหลง่แตกต่างกันมาก ดินสโตนแวร์นิยมใช้
ผลิตเครื่องป้ันดินเผา ชนิดเนื้อแน่น แข็งแกร่ง เช่น กระเบ้ือง ถ้วยชาม และโถ เป็นต้น 

5. ดินเอิร์ทเทนแวร ์(Earthenware clays) เป็นดินที่มีเหล็กและแร่ต่างๆ ในปริมาณสูง ทนไฟ
ต่ า ในช่วง 950-1100 องศาเซลเซียส สีของดินมีตั้งแต่สีแดง น้ าตาล เขียว หรือเทา ซึ่งเป็นผลจากเหล็ก
ออกไซด์ ดินหลังเผามีสีแดง เหลืองอ่อน น้ าตาล หรือดา ดินเอิร์ทเทนแวร์ที่มีสีแดง มักมีความเหนียวสูง 
ซึ่งสามารถลดความเหนียวได ้โดยผสมทรายหรือหิน เพื่อให้เหมาะสมต่อการขึ้นรูป ดินเอิร์ทเทนแวร์นิยม
ใช้ทาอิฐ หม้อดินเผา และกระเบื้องมุงหลังคา 
 

เนื้อดินปั้น สโตนแวร ์เป็นเนื้อดินที่เผาจนถึงจุดสุกตัว (Vitious) ส่วนใหญ่เป็นสีเทาอ่อน สีเทา
เข้ม สีน้ าตาล มีความหลากหลายในการเลือกใช ้ทั้งดินงานปั้น งานหล่อ งานอัดพิมพ์เหมาะกับทาภาชนะ
ต่างๆ ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์สโตนแวร์มักจะชิ้นมีความหนาและหนัก เน้นความแข็งแรงทนทาน
อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาประมาณ 1191-1390 องศาเซลเซียส (Cone 6-14) มีลักษณะแข็งแกร่งเป็นพิเศษ 
น้ าและของเหลวซึมผ่านไม่ได้ เนื้อดินชนิดสโตนแวร์เผาไฟสูงมาก เนื้อดินมีความเหนียวมากและค่อนข้าง
หยาบมาก 

 
1. ดินสโตนแวร์เนื้อขาว (White Stoneware Body) เป็นดินสโตนแวร์เนื้อขาว 

เน้นที่จะใช้งานเคลือบใสตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบ SAA ใช้ทั้งงานหล่อ, งานปั้นและงานอัด 
เป็นดินส าหรับการขึ้นรูปแบบ Isostatic press เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร 

2. ดินสโตนแวร์ธรรมดา (Common Stoneware Body) เนื่องจากเป็นดินที่มีการสไลด์ตัวได้ด ี  
เหมาะส าหรับงานปั้น งานขึ้นรูป ใช้ท าผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารชิ้นใหญ่ๆ 

3. ดินสโตนแวร์สาหรับงานหล่อช้ินใหญ ่(Stoneware Body for casting) 
เหมาะส าหรับท า ชุดห้องน้ า สุขภัณฑ ์กระเบ้ืองลอน และกรงลูกแก้ว 

4. ดินสโตนแวร์เนื้อแดง (Red Stoneware Body) เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่สาหรับ 
งานปั้น ที่มีสีหลังเผาแดงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เผาที่อุณหภูม ิ1220-1230 องศา
เซลเซียส จะให้ได้ผลิตภัณฑ์ชุดอาหารที่มีความโดดเด่น 

5. ดินสโตนแวร์ส าหรับงานปั้นช้ินใหญ ่(Stoneware Body for Hand throwing ) 
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2.1.2 คุณสมบัติของดินแต่ละชนดิ 
 
2.1.2.1 ดินด า 

เป็นดินเหนียวที่เกิดจากตะกอนที่พัดพามาทับถมกัน ธรรมชาติของดินเหนียวจะประกอบด้วย
แร่เคโอลิไนต ์(kaolinite) เป็นส่วนใหญ ่โดยแร่เคโอลิไนต์ที่พบในดินเหนียวมักมีผลึกที่ไม่สมบูรณ์และมี
ขนาดเล็กมักมีสารอินทรีย์ปะปนอยู่เสมอ ดินด ามีสีต่างๆ เกิดจากการมีแร่ธาตุชนิดต่างๆ ในปริมาณที่
แตกต่างกัน อาท ิสีด า เทา ครีม และน้ าตาล ดินเหนียวที่มีสีเทาหรือด าน้ัน จะมีอินทรีย์วัตถุปนมาก ส่วน
ดินด าสีครีมหรือน้ าตาล มาจากแร่เหล็กที่ปะปนอยู ่มีสมบัติเด่นในการน ามาขึ้นรูปคือ มีความเหนียว และ
เมื่อแห้งมีความแข็งแรงสูง ท าให้ผลงานหลังแห้งมีความแข็งแรง เมื่อแห้งดินด ามักมีการหดตัวสูง ซึ่งเป็น
สาเหตุหน่ึงที่ท าให้ผลงานมีการแตกร้าว ดังนั้นจึงไม่นิยมใช้เนื้อดินด าล้วนๆ ในการขึ้นรูปงาน แต่ต้องมีการ
ผสมวัสดุที่ไม่มีความเหนียว เช่น ทราย เพื่อลดการดึงตัวและหดตัว ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการแตกร้าวจาก
การหดตัวของดินได้ 

 
2.1.2.2 ดินขาวล าปาง 

เกิดจากการผุพังสลายตัวของเฟลด์สปาร์ จึงได้เนื้อดินหยาบแข็งมีความเหนียว 
น้อยยาแก่การทรงตัว มีความหดตัวน้อย เมื่อน ามาใช้มักจะผสมกับวัตถุอื่นๆด้วย แต่เนื้อ
ดินขาวล าปางมีแร่ Kaolinite อยู่มาก เมื่อนาไปผสมน้ าแล้วจะมีความเหนียวท าให้ขึ้นรูป
ได้พอสมควรโดยไม่ต้องผสมกับวัตถุอื่นๆ 
 

2.1.2.3 ดินเช้ือ (Grog) 
ดินเช้ือหมายถึงดินเหนียวผสมแกลบ เตรียมได้จากการน าดินเช้ือที่เผาไฟแล้วใช้ 
ผสมกับดินเหนียวเพื่อปูองกันการแตกร้าวของชิ้นงาน 
 

2.1.2.4 ขี้เถ้าแกลบ 
ใช้แทนดินเช้ือ (Grog) ช่วยควบคุมการทรงตัวและการหดตัวปูองกันการแตกร้าว 
 

  2.1.2.5 ทรายละเอียด 
ใช้แทนดินเช้ือ (Grog) ช่วยควบคุมการหดตัวของดินไม่ให้แตกร้าวได้ ทรายไม่ไดท้ าให้
ดินมีความพรุนตัว เพื่อถ่ายเทความชื้นของน้ าที่มีอยู่ในน้ าดิน และเวลาเผาความชื้นของ 
น้ าจะถูกไล่ออกมาอย่างสะดวก 
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2.1.3 การเตรียมเนื้อดิน 
 

การเตรียมเนื้อดินหมายถึง การผสมดินเข้าด้วยกันโดยการผสมดินเข้ากับวัตถุดิบอื่น โดยมี
เปูาหมายที่แน่นอนว่าจะท าผลิตภัณฑ์ชนิดใด ทั้งนี้เพ่ือที่จะให้เนื้อดินมีคุณสมบัติที่ถูกต้องและมีคุณภาพที่
ดีตามความต้องการวัตถุที่พบในธรรมชาติโดยทั่วไปมีอยู่หลายชนิด โดยที่ไม่ต้องผสมกับวัตถุอื่นให้
สิ้นเปลืองเลย แต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวนับว่าเป็นความเหมาะสมโดยธรรมชาติหรือความบังเอิญ(Natural 
and Bodies) แต่ถ้าน าดินไปผสมกับวัตถุอื่นๆ หรือเนื้อดินที่แตกต่างดังกล่าว เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ
ดินให้มีคุณสมบัติดีขึ้น เช่น ควบคุมการหดตัว การเพ่ิมความเหนียวในเนื้อดิน ต้องการผลิตภัณฑ์ชนิดสี
ขาว ต้องการความโปร่งแสง ต้องการผลิตภัณฑ์ที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเหล่านี้ เป็นต้น ต้อง
มีการเตรียมและทดสอบเนื้อดินทุกครั้งเพื่อความเหมาะสมดังกล่าว 
 
2.1.4 วัตถุประสงค์ในการเตรียมเนื้อดิน 
 

2.1.4.1 เพื่อต้องการปรับปรุงสีดินให้เข้มขึ้นหรืออ่อนลง 
2.1.4.2 เพื่อต้องการให้ดินมีความเหนียวมากขึ้นหรือลดความเหนียวลง 
2.1.4.3 เพื่อต้องการควบคุมการหดตัวของเนื้อดินเพื่อไม่ให้แตกร้าวและบิดงอ 
2.1.4.4 เพื่อต้องการลดอุณหภูมิของเนื้อผลงาน 
2.1.4.5 เพื่อให้ดินมีความเหมาะสมกับน้ าเคลือบ 

 
2.1.5 การขึ้นรูป 

การขึ้นรูปมีหลายวิธ ีได้แก ่
2.1.5.1 การขึ้นรูปด้วยมือ (Hand forming) 
2.1.5.1.1 การขึ้นรูปแบบแผ่น (Slab Method) 
2.1.5.1.2 การขึ้นรูปแบบขด (Coil Method) 
2.1.5.1.3 การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน (Throwing Method) 
2.1.5.2 การขึน้รูปแบบหล่อ (Slip Casting) 
2.1.5.3 การขึ้นรูปแบบใช้พิมพ์กด (Hand pressing) 
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2.1.5.1 การขึ้นรูปด้วยมือ (Hand forming) 
 
การขึ้นรูปแบบแผ่น (Slab Method) 
 

การเตรียมดินแบบเดียวกับเนื้อดินที่ใช้ในการป้ันงานแบบอิสระ น าดินมาท าให้เป็นแผ่นก่อนแล้ว
จึงน ามาประกอบเป็นรูปทรงต่างๆ เหมาะสาหรับงานที่มีจุดประสงค์ให้เป็นรูปทรงที่แปลกและรูปทรง
เรขาคณิตวิธีการแรกคือ รีดดินด้วยลูกกลิ้งบนแผ่นปูนปลาสเตอร ์หรือบนพ้ืนเรียบที่มีผ้าขาวบางชุบน้า
หมาดๆ รองเพื่อปูองกันดินติดพื้น ความหนาของดินขึ้นอยู่กับขนาดของงานโดยปรับความเหมาะสมด้วย
ไม้ขนาบที่เป็นตัวรองลูกกลิ้ง เมื่อรีดดินได้ความหนาตามที่ต้องการแล้วใช้เครื่องมือตัดดินตามแนวคิดที่วาง
ไว ้จึงน ามาประกอบกันเข้าโดยดินจะต้องมีลักษณะหมาดๆ เพื่อให้การทรงตัวที่ดี ไม่ว่าจะสร้างสรรค์เป็น
รูปทรงอะไรก็ตามหากการทรงตัวยังไม่ดีพอ ควรใช้เศษดินค้าพยุงไว้ เมื่อมีการทรงตัวดีแล้วจึงน าไปผึ่งให้
แห้ง ถ้าเป็นภาชนะต้องคว่ าไว้บนแผ่นปูนปลาสเตอร์เพื่อไม่ให้เกิดความบิดเบ้ียว หากมีฝาก็ควรปิดฝา
เพราะการหดตัวของฝาและตัวไม่สัมพันธ์กัน 
 
การขึ้นรูปแบบขด (Coil Method) 
 

การขึ้นรูปแบบขดเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมมาแต่โบราณ โดยแพร่หลายเพราะความสามารถ
สร้างงานเครื่องปั้นดินเผาได้ดีตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ ขั้นแรกของวิธีการก็คือ ชุบดินให้เป็นแผ่น 
ตัดให้กลมหรือสีเหลี่ยมในขนาดที่ต้องการ แล้วคลึงดินให้เป็นเส้นกลยาวสม่ าเสมอกัน เส้นผ่านศูนย์กลาง
แล้วแต่ขนาดของงานตามความเหมาะสมน าไปขดบนก้นหรือฐานที่เตรียมไว้โดยใช้น้าดินประสานรอยต่อ
รอบๆ ใช้นิ้วกดและบีบดินให้เช่ือมประสานด้วยกันอย่างแน่นสนิทเช่นนี้ไปเรื่อยๆ ทุกครั้งที่ขดดินซ้อนกัน
แต่ละชั้นควบคู่กันไปกับการบังคับรูปทรงจนกระทั่งได้ความสูงและขนาดตามต้องการ จึงแต่งผิวให้
เรียบร้อยและปล่อยให้แห้งเองอย่างช้าๆ เพื่อไม่ให้แตกหรือร้าวง่าย 
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การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน (Throwing Method) 
 

การขึ้นรูปด้วยวิธีนี้เป็นการขึ้นรูปที่นิยมใช้กันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แปูนหมุนเป็นเครื่องมือ
ที่มีวิวัฒนาการและพัฒนาการมาโดยล าดับ อย่างต่อเนื่องต้ังแต่ใช้มือหมุนเท้าถีบ หมุนด้วยสายพาน ทั้ง
แปูนหมุนแบบเดิมละปัจจุบันก็ยังถูกใช้ร่วมกันมาโดยตลอด เนื้อดินเกือบทุกชนิด สามารถน ามาขึ้นรูปด้วย
แปูนหมุนได ้แต่ควรจะเป็นดินเหนียว ที่ไม่มีเศษวัสดุอื่นเจือปน ส่วนใหญ่ดินซึ่งเตรียมพิเศษเพื่อการขึ้นรูป
ด้วยแปูนหมุนได้ผ่านการหมักและนวดดิน ให้มีความชื้นพอเหมาะตามต้องการ เพื่อเพิ่มความเหนียวและ
สามารถน ามาขึ้นรูปได้ง่าย เนื้อดินจะต้องมีความช้ืนพอเหมาะ อ่อนนุ่ม แข็งมาก เนื้อดินพอร์ซเลนขึ้นรูป
ยากกว่าสโตนแวร์ 
 
2.1.5.2 การขึ้นรูปแบบหล่อ (Slip Casting) 
 

การขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อนี้ต้องอาศัยพิมพ์ที่ท าจากปูนปลาสเตอร์เช่นเดียวกันกับการใช้พิมพ์กด
แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์นี้จะต้องแห้งสนิท เพราะเป็นตัวการที่ท าหน้าที่ดูดน้ าสลิปให้แห้งและคงรูปตาม
แบบที่ต้องการ พิมพ์จะดูดซึมน้ าเข้าไว้ในการหล่อแต่ละครั้งกล่าวคือ การหล่อครั้งแรกๆ จะได้ผลเร็วมาก
ทีเดียวแต่จะช้าลงในลงโดยลาดับการหล่อสิ่งที่ส าคัญในการหล่อคือน้ าสลิปที่ดีจะไม่ตกตะกอนง่าย เนื้อดิน
ลอยตัวดีในขณะที่ท าการหล่อและมีลักษณะเป็นสายเทลงแม่พิมพ ์เมื่อแห้งแล้วการหดตัวจะไม่มากนัก 

 
การขึ้นรูปแบบวิธีหล่อที่นิยมท ากันมีอยู ่2 วิธี คือ 
 

1. การหล่อแบบกลวง (Drain Casting) หมายถงึการหล่อให้ผลงานนั้นกลวงโดยการเทน้ าสลิปลง
ไปในแม่พิมพ์จนเต็ม สังเกตดูการก่อตัวของน้ าสลิปที่เกาะพิมพ์ หากเห็นว่ามีความหนาตามที่ต้องการแล้ว
จึงค่อยๆ เทน้ าสลิปออกจากแม่พิมพ์และคว่ าไว้จนหมดน้ าสลิปเพื่อให้ผิวภายในเรียบไม่ขรุขระ นิยมหล่อ
งานประเภท แจกัน ถ้วย ที่มปีากเล็กๆ ตลอดจนงานประติมากรรมลอยตัวทั่วไป 
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2. การหล่อแบบตัน (Solid Cating) หมายถึงการหล่อแบบเทน้ าสลิปลงไปให้เต็มแม่พิมพ์แล้วไม่
ต้องเทน้ าสลิปออก แม่พิมพ์ที่ใช้หากเป็นงานประติมากรรมเล็กๆ จะไม่มีพิมพ์ใน แต่การหล่อตันนี้จะให้
ความเรียบร้อยของผิวด้านในและให้ความหนาที่สม่ าเสมอดีกว่าวิธีหล่อกลวง 
 
2.1.5.3 การขึ้นรูปแบบใช้พิมพ์กด (Hand pressing) 
 

การเตรียมดินใช้วิธีเดียวกับการขึ้นรูปแบบแผ่น การเตรียมแม่พิมพ์นั้นอาจมีได้ทั้งที่เป็นปูน
ปลาสเตอร์หรือดินเผาโดยที่แม่พิมพ์ที่ใช้ในการหล่อน้ าดิน แม่พิมพ์ที่ใช้อาจมีทั้งแบบชิ้นเดียวหรือสองชิ้น
กรณีแม่พิมพ์ชิ้นเดียวจะนวดดินจะต้องนวดดินให้เป็นแผ่นตามต้องการก่อนอื่น แล้วน ามาวางในแม่พิมพ์ 
ใช้นิ้วกดดินให้แนบกับแม่พิมพ์โดยทั่ว ปรับแต่งให้เรียบร้อยก่อนแล้วจึงปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง ก่อนน าออก
จากแม่พิมพ์ซึ่งจะได้ผลตามต้องการ 
 
สรุปการขึ้นรูปผลงานของข้าพเจ้านั้นจะใช้การขึ้นรูปด้วยมือ เช่น แบบแปูนหมุน เป็นต้น  
เนื่องจากช้ินงานมีขนาดเล็กง่ายต่อการป้ันและประกอบชิ้นงาน และตกแต่งด้วยการขึ้นรูปแบบใช้พิมพ์กด 

 
2.1.6 การเผา (Firing) 

 
2.1.6.1 บรรยากาศในการเผาเตา 

 
บรรยากาศที่ใช้ในการเผาเตาโดยทั่วไปมี 3 บรรยากาศ ดังนี้ 

1. บรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing) เป็นงานเผาที่มีการเผาไหม ้
อย่างสมบูรณ์และให้ออกซิเจนมากเกินพอ ซึ่งเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้ว จะมีออกซิเจนเหลืออยู ่
2. บรรยากาศรีดักชัน (Reduction Firing) เป็นการเผาที่มีการเผาไหม้อย่าง 
สมบูรณ์ในเตา มีออกซิเจนไม่เพียงพอ ซึ่งเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้ว จะมีคาร์บอนมอนออกไซด ์
(CO) เหลืออยู ่
3. บรรยากาศนิวทรัล (Neutral Firing) เป็นการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ ์และไม่ม ี
ออกซิเจนเหลืออยู่เลย การเผาไหม ้มีออกซิเจนที่พอดี 
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2.1.6.2 การเผาผลงานเครื่องเคลือบดินเผา 
 

การเผาผลงานเครื่องเคลือบดินเผามี 3 ขั้นตอนดังนี้ 
1. การเผาดิบ (Biscuit Firing) 
2. การเผาเคลือบ (Glost Firing) 
3. การเผาตกแต่ง (Decoration Firing) 

 
การเผาดิบ (Biscuit Firing) 
 
ชิ้นงานที่ผ่านการเผาแล้ว ยังคงมีความช้ืนและสารอินทรีย์อยู่ในช้ินงานการเผาไล่ความช้ืนและสารอินทรีย์ 
ก่อนน าไปชุบเคลือบเป็นสิ่งที่จ าเป็นเนื่องจากช่วยลดปริมาณน้ าในชิ้นงานซึ่งเป็นตัวการท าให้เกิดแรงดัน
จนชิ้นงานอาจระเบิดในการเผาเคลือบ ถ้าชิ้นงานถูกเผาดิบมาก่อน การเผาในช่วงแรกเร่งไฟเร็วขึ้นได้ การ
ชุบเคลือบจะชุบง่ายได้ง่ายกว่า ชิ้นงานที่ยังไม่ได้เผาดิบ บรรยากาศของการเผาดิบ คือ บรรยากาศ
ออกซิเดชัน (Oxidation Firing :OF) ที่เผาบรรยากาศนี้เพ่ือเปลี่ยนเหล็กออกไซด์ในชิ้นงานให้อยู่ในรูป
ของสารประกอบของเฟอร์ริกออกไซด์  การเผาดิบ คือการเผาครั้งที่หนึ่ง โดยยังไม่ได้ชุบน้ าเคลือบ 
สามารถที่จะเผาในอุณหภูมิต่ าหรืออุณหภูมิสูงก็ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาดิบแล้ว จะมีความพรุนตัวสูง 
เนื่องจากการเผาดิบเผาในอุณหภูมิต่ า 750-800 องศาเซลเซียส ท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถดูดซึมน้ าเคลือบ
ได้ดี เหมาะสาหรับผู้ไม่ช านาญการชุบเคลือบ เมื่อชุบเสียสามารถนาผลิตภัณฑไ์ปล้างเคลือบออกผึ่งให้แห้ง
แล้วน ามาเคลอืบใหม่ได ้วงจรการเผาดิบผลิตภัณฑ์ประเภทถ้วยชาม แจกันที่มีขนาดสูงไม่เกิน 30
เซนติเมตร ใช้วงจรการเผาดิบธรรมดา แต่ถ้าเป็นงานประติมากรรมหรืองานที่มีความหนาเกิน 
1 น้ิว ต้องเผาช้าลงกว่าธรรมดา ควรแยกเผาคนละเตาสรุปการเผาดิบจะต้องแยกแบบสันดาปสมบูรณ ์
(Fully Oxidation) ตั้งแต่ต้นจนจบ 24-750 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง ระวังไม่ให้เกิด
เขม่าหรือควันด า จับผลิตภัณฑ์และเตาเผา เป็นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ควรอุ่นเตาที่อุณหภูมิ 60-80 องศา
เซลเซียส เป็นเวลา 2-4 ชั่วโมง ผึ่งในแสงแดดร้อนจัด อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียสถ้าอุณหภมูิสูง
เกินไป ผลิตภัณฑ์อาจแตกได ้เผาเสร็จแล้วทิ้งให้เตาเย็นลงเท่ากับเวลาที่ท าการเผา ห้ามเปิดเตาก่อน
อุณหภูม ิ150 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์กระทบอากาศเย็นนอกเตาจะแตกได้ 
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การเผาเคลือบ (Glost Firing) 
 
ชิ้นงานที่เผาดิบถูกน ามาชุบเคลือบแล้วเผา เพื่อให้เคลือบหลอมกลายเป็นแก้วติดแน่นอยู่บนผิวช้ินงาน 
การเผาเคลือบจะเผาที่อุณหภูมิเท่าใดภายในบรรยากาศใด ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ ์เช่น การเผาผลิตภัณฑ์
ปอร์ซเลน เริ่มต้นเผาภายใต้บรรยากาศออกซิเดชัน ตั้งแต่อุณหภูมิเริ่มจุดเตาจนถึงอุณหภูมิประมาณ 950 
องศาเซลเซียส หลังจากนั้นเผาภายใต้บรรยากาศรีดักชัน (Reduction Firing : RF) จนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่
ต้องการภาชนะที่ชุบเคลือบแล้วทุกชิ้น ต้องเช็ดก้นผลิตภัณฑ์ให้หมดเคลือบเพื่อปองกันการหลอมละลาย
ของเคลือบ ติดแผ่นรองเตาเผา ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นต้องวางห่างกันเล็กน้อยไม่ให้น้ าเคลือบสัมผัสกัน เพราะ
เคลือบจะหลอมติดกันเมื่อเผาที่อุณหภูมิสูง ผลิตภัณฑ์ในแก๊ส ควรวางห่างจาก บริเวณหัวพ่นเล็กน้อย ถ้า
ผลิตภัณฑ์โดนเปลวไฟเลียเคลือบจะด่างในเตาไฟฟูา อย่าวางผลิตภัณฑ์ชิดขดลวดมากเกินไป เคลือบจะ
ไหลติดขดลวดเสียหายได ้ผลิตภัณฑ์ใหญ ่ควรวางไว้กลางๆเตาให้ได้รับความร้อนสม่าเสมอ ลดความบิด
เบี้ยวหลังการเผา 
 
วงจรในการเผาเคลือบ 
ช่วงที่ 1 อุณหภูมิห้อง 24-950 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 5 -6 ชั่วโมง 
ช่วงที่ 2 950-1250 องศาเซลเซียส OF ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง หรือ 950-1250 องศาเซลเซียส RF ใช้เวลา 
4-5 ชั่วโมง 
ช่วงที่ 3 เผาแช่อุณหภูมิคงที่ (Soaking) 1250 องศาเซลเซียส = 15 นาที 
การเผาในบรรยากาศสันดาปไม่สมบูรณ ์ต้องใช้เวลาในการเผานานกว่าเตาไฟฟูาเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความจุของเตาตามีขนาดใหญ่ จะต้องใช้เวลาในการเผานานขึ้นและแช่อุณหภูมิคงที่ไว้นาน 20-30 นาที
โดยปกติเตาเผาทุกเตาบริเวณชั้นบนจะร้อนกว่าด้านล่าง 20-30 องศาเซลเซียส ผู้ใช้เตาควรสังเกตผลการ
เผาทุกครั้งเพ่ือให้ทราบความแตกต่างของเตาเผาแต่ละเตา 
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การเผาตกแต่ง (Decoration Firing) 
 
ชิ้นงานที่เผาเคลือบแล้วนิยมตกแต่งด้วยสีหรือติดรูปลอก (Decal) ที่ท าส าหรับตกแต่งสีโดยเฉพาะ ติดลง
ไปบนภาชนะที่เคลือบแล้วน าไปเผาเพื่อให้สิ่งที่ตกแต่งติดทนกับช้ินงานเรียกว่า การตกแต่งบนเคลือบ 
(Overglaze Firing) อุณหภูมิที่ใช้เผาตกแต่งบนเคลือบประมาณ 650-850 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กันชนิด
ของส ี(Pigment) หรือประเภทวัตถุดิบที่น ามาทาสีว่าสุกที่อุณหภูมิใดการเผาสีตกแต่งลอกและสีเงินสีทอง 
จะต้องเผาในบรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ตลอดการเผา จากอุณหภูมิห้องถึง 750 องศาเซลเซียส ในเตาไม่
ควรมีความชื้นอยู่ ถ้าเตามคีวามช้ืนจากการดิบเมื่อน้ าสีทอง เผาต่อจากเผาดิบ สีทองจะหมองเพราะไม่
ชอบความช้ืน สีที่เขียนก็จะพอง เพราะมีความชื้นมากเกินไปดังนั้น ถึงแม้ว่าอุณหภูมิในการเผาดิบที่ 750 
องศาเซลเซียส ใกล้เคียงกับการเผาตกแต่ง ก็ไม่ควรน าชิ้นงานเขียนสีและรูปลอกเข้าเตาในการเผาดิบ 
เพราะชิ้นงานที่ออกมาจะมีต าหนิ ไม่ได้มาตรฐาน สีหมองคล้า หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ 
 
2.1.6.3 ปัญหาการแตกร้าวที่เกิดจากการเผา 
ปัญหาจากการเผามีหลายสาเหตุโดยมีการจ าแนกไว้ประมาณ 7 สาเหตุดังนี ้

1. การบิดเบี้ยวของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเผา 
2. การเกิดจุดด าๆจากการเผา 
3. การเกิดฟองบนผิวเคลือบ 
4. เคลือบหลุดออกจากผิวชิ้นงาน 
5. ผิวเคลือบหยาบหลังจากการเผา 
6. ผิวเคลือบเป็นรูเข็มหลังการเผา 
7. การแตกร้าวที่เกิดการเย็นตัวก่อนเปิดเตาเผา 

การบิดเบี้ยวของผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเผา 
1. เนื่องจากความร้อนจากเปลวไฟไม่สม่ าเสมอ ปรับเปลวไฟ หัวพ่น และช่อง 
ปล่องไฟให้เปลวไฟนิ่งมีความยาวเท่ากัน 
2. วางผลิตภัณฑ์ในเตาเผาให้สมดุล เพื่อปรับเลวไฟหรือทางเดินไฟได้ง่าย 
3. เปลวไฟส าหรับเตาน้ ามันปรับแผ่นโลหะที่บังด้านหน้าหัวพน่ 

การเกิดจุดดาๆจากการเผา 
1. ตรวจดูหัวพ่นไฟทุกหัว ดูดฝุุนให้สะอาดก่อนการเผา 
2. ไม่ใช้เชื้อเพลิงที่มีคาร์บอนมาก 
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การเกิดฟองบนผิวเคลือบ 
1. เมื่อเผาเคลือบในอุณหภูมิสูงกว่าเคลือบบางชนิดจะเดือดเป็นฟองง่ายเพราะมี 
ตัวหลอมละลายหลายชนิดในเคลือบมีช่วงการเผาจากัดมักเกิดกับเคลือบที่เผา 
อุณหภูม ิ1180-1220 องศาเซลเซียส 
2. ไม่ใช้วัตถุวัตถุแบเรียม ลิเทียม แคลเซียม ไทเทเนียม มากเกินไปในเคลือบ 
เคลือบจะเดือดเป็นฟองได้ง่าย 

เคลือบหลุดออกจากผิวชิ้นงาน 
1. ผลิตภัณฑ์เปียก เพิ่งชุบเคลือบเสร็จใหม่ๆ ห้ามน าเข้าเตาทนัที ควรรอแห้ง 
ก่อนเผาไม่ใช้วัตถุวัตถุแบเรียม ลิเทียม แคลเซียม ไทเทเนียมมากเกินไปใน 
เคลือบเคลือบจะเดือดเป็นฟอง ได้ง่าย 
2. มีดินมากเกินไปในเคลือบท าให้เคลือบเกิดการหดตัวมาก 
3. บดน้ าเคลือบละเอียดมากเกินไป 

ผิวเคลือบหยาบหลังจากการเผา 
1. เคลือบบางเกินไป 
2. เผาไมสุ่ก 

ผิวเคลือบเป็นรูเข็มหลังการเผา 
1. ในน้ าดินที่มีฟองอากาศอยู่ในผิวผลงาน ควรกวนช้าๆ 1 ชั่วโมง ก่อนนามาใช้งาน 
2. ฉีดน้ าดินเข้าแบบพิมพ์ช้าๆ ไม่ให้เกิดฟองอากาศ 
3. ดินไม่บริสุทธิ์มีเกลือหรือด่างในเนื้อดิน (Soluble Salt) ท าให้น้ าดินเป็นฟองและผลิตภัณฑ์มี

ต าหนิหลังเผา ควรล้างดินก่อนใช้ 
4. ถ้าเกิดรูบนผิวเคลือบไม่ควรลดอุณหภูมิให้เย็นตัวเร็วที่ 650-700 องศาเซลเซียส 
5. ลดวัตถุดิบแคลเซียม แบเรียม ลิเทียม ไทเทเนียม ให้น้อยลงในสูตรเคลือบ 
6. ไม่ชุบเคลือบผลิตภัณฑ์ในขณะที่ร้อนจัด 

การแตกร้าวที่เกิดการเย็นตัวก่อนเปิดเตาเผา 
1. ระหว่างอุณหภูมิ 650-480 องศาเซลเซียส ต้องเย็นตัวลงช้าๆ 
2. ตั้งเวลาพัดลมดูดความร้อนออกที่อุณหภูมิ 230-175 องศาเซลเซียส ก่อนปิดเตา 
3. ผลิตภัณฑ์ที่ออกจากเตาเผาวางไว้ในที่อุ่นๆ ไม่มีลมเย็นพัดผ่าน 
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บทที่ 3 
 

การด าเนินการสร้างสรรค ์
 

การด าเนินงาน สามารถสรุปและอธบิายให้รายละเอียดตามขั้นตอนดังนี้ โครงการศิลปนิพนธ์
“พรรณขา” นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์ ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบ Pottery arts  ที่
แสดงออกถึงความสวยงามที่แอบแฝงไปด้วยความน่ากลัว   

 
แผนผังแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
การค้นหาข้อมูล 

V 
การรวบรวมข้อมูล 

V 
การร่างแบบสองมิติ 

V 
การสร้างแบบจ าลองสามมิต ิ

V 
การพัฒนารูปแบบผลงานเป็นแบบจ าลองสามมิต ิ

V 
การเขียนแบบขยาย 

V 
การท าผลการทดลองเคลือบและดิน 

V 
การขยายชิ้นงานจากแบบจ าลองสามมิติ 

V 
การจัดท าเอกสารประกอบผลงาน 
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1. การรวบรวมข้อมูล    
 การค้นหาข้อมูลได้เริ่มต้นจากการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างแมงมุมกับที่อยู่อาศัย รวม

ไปถึงโครงสร้างลักษณะต่างๆของแมงมุม เช่น การเคลื่อนไหวของแมงมุมของจริง การล่าเหยื่อ การพราง
ตัว การเอาตัวรอดในสภาพแวดล้อม  เป็นต้น  อีกทั้งยังต้องศึกษาถึงลักษณะทางพฤกษศาสตรข์องดอกไม้
ตามธรรมชาติ   เมื่อได้ของมูลโดยรวมแล้ว น าข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์ขัดเกลาผสมผสานกบัแนวความคิด
และจินตนาการแล้วจึงน าไปสร้างรูปแบบออกมาเป็นแบบร่าง 2 มิต ิ  

 
2. การพัฒนารูปแบบผลงาน 2 มิต ิ 

การร่างแบบ 2 มิติเกิดขึ้นเมื่อมีแรงบันดาลใจ และสมมุติฐานเรื่องราวที่ตนเองต้องการจะสื่อ
ความหมายและมุมมองความคิดในแบบของตนเอง ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงาน เราสามารถมองเห็นรูปแบบ
ได้อย่างคร่าวๆ ท าให้สามารถออกแบบผลงานได้รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ง่ายได้รูปแบบออกมาอย่าง
คร่าวๆ ดังนั้นแบบร่างสองมิติจะเป็นแนวทางที่เราใช้เสนอแนวความคิดที่จะสร้างสรรค์หัวข้อศิลปนิพนธ์ที่
ข้าพเจ้าสนใจ โดยการร่างแบบสองมิติของศิลปนิพนธ์เรื่อง “พรรณขา”ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอดผ่านรูปทรง
อินทรีย์ ก็จะมีการศึกษาค้นคว้าหารูปแบบหรือลักษณะของเส้นที่มาจากพืชพรรณต่างๆที่น ามาผสมผสาน
เข้ากับโครงสร้างของแมงมุม  เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความน่าสนใจ  

 
 
3.การสร้างแบบจ าลอง 3 มิต ิ 

หลังจากได้รูปแบบผลงานที่เป็นงาน 2 มิติแล้ว เพื่อให้ได้รูปแบบที่สมจริงมากที่สุด การสร้าง
แบบจ าลอง 3 มิต ิจะเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้เราได้ทราบถึงรูปร่างรูปทรงที่มองเห็นได้รอบด้านและ
สามารถเปรียบเทียบช้ินงานกันได้ อีกทั้งได้เห็นองค์ประกอบของช้ินงานว่ามีการสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว 
รวมไปถึงการที่ช่วยให้เห็นภาพผลงานที่จะขยายจริงว่าจะออกมาเป็นขนาดเท่าไหร่ สามารถมองเห็นงาน
ได้ทั่วทั้งงานหรือไม่ เพราะงานบางช้ินควรจะมองได้รอบงาน และสื่อความหมายได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังได้
เรียนรู้ถึงวิธีการขึ้นรูปช้ินงาน  ความเป็นไปได้ของลักษณะรูปทรงตามแบบที่ต้องการ เพื่อให้ได้งานตาม
แบบร่าง 2 มิต ิ
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4.การพัฒนารูปแบบผลงานเป็นแบบจาลอง 3 มิต ิ 
ขั้นตอนต่อจากสร้างแบบจ าลองสามมิต ิการสร้างสรรค์งานที่ดี งานควรที่จะปรับปรุงและพัฒนา

แนวความคิดรูปแบบของผลงาน เพื่อให้เรามีกระบวนการคิดที่จะสร้างงานออกมาให้เป็นขั้นตอนและมี
เหตุและผลมากกว่าเดิม รวมถึงทราบปัญหาของชิ้นงานและสามารถแก้ปัญหาแต่ละจุด ตั้งแต่ขั้นตอนการ
ขึ้นรูป จนการทั้งการหดตัวของเนื้อดินที่น ามาใช ้ลดปัญหาที่จะเกิดในการขยายช้ินงานจริง และให้ได้ผล
งานที่มีความลงตัวสวยงามสมบูรณ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแนวความคิด 

 
5.การเขียนแบบขยาย 
 เมื่อได้แบบจ าลอง 3 มิติ ที่สมบูรณ์แบบแล้ว  ก่อนที่จะท าการขยายแบบ 3 มิติ ก็ต้องมีการเขียน
แบบขนาดของช้ินงานจริงโดยขยายจากแบบจ าลอง 3 มิต ิ และค านวณค่าการหดตัวของเนื้อดิน  เพื่อให้
ได้ผลงานส าเร็จตามขนาดที่ต้องการ   
                                                       
6.การทดลองเคลือบ  

การทดลองเคลือบเพ่ือให้ได้เคลือบที่เหมาะสมกับงานตามแนวความคิด ควรมีเปูาหมายที่แน่นอน
ว่าต้องการเคลือบแบบไหน อุณหภูมิก็มีส่วนส าคัญว่าอุณหภูมิที่เลือกใช้นั้น เหมาะสมกับรูปแบบและ
แนวความคิดมากน้อยเพียงใด แล้วจึงท าการทดลองกับแผ่นทดลองเพื่อหาลักษณะ และสีของเคลือบ
เสียก่อน จึงนาเคลือบที่จะใช้มาทดลองกับแบบจ าลอง 3 มิต ิเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาว่าสีที่น ามาใช้จะ
ขัดกับผลงาน 
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ผลการทดลองเคลือบ 
 

 
 

ภาพที่ 15 
 ภาพ : ผลการทดลองเคลือบ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 
อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส เนื้อดินสโตนแวร์ (Stone ware) 
เบส เคลือบใสไฟสูง 
การพัฒนาเคลือบสีโดยใช้ทฤษฎีการจับคู ่
A : Ferric oxide              5.0%                                         A      B      C      D      E      F 
B : Mangarese  dioxide    5.0%                                           AB    AC     AD    AE    AF 
C: Cobalt  oxide             0.5%                                               BC     BD    BE    BF 
D: Titanium dioxide        4.0%                                                    CD    CE    CF 
E:Zirconium oxide          8.0%                                                        DE    DF 
F: Copper carbonate       2.0%                                                            E 
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ตารางอัตราส่วน Stain 
S1 :เขียวทรอพิคลอ   5.0% 
S2:เขียวน้ าทะเล 5.0% 
S3:สีน้ าเงิน    2.0% 
S4:สีแดงส้ม    6.0% 
 
ตารางที่ 1  
ผลการทดลองเบสกึ่งมันกึ่งด้าน 

 

 

ภาพที่ 16 
  ภาพ : ผลการทดลองเคลือบ 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

จุดท่ี A : Soda 
Feldspar 

B: Calcium 
Carbonate 

C:  Barium 
Carbonate    
50%      (C1) 

Koalin 50%     
(C2) 

D: Silica 

4 35 20 17.5 17.5 10 
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อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส เนื้อดินสโตนแวร์ (Stone ware)  เบส เคลือบใสไฟสูง 
 
การพัฒนาเคลือบสีโดยใช้ทฤษฎีการจับคู ่
A : Copper carbonate        3.0%                                        A      B      C      D      E     F 
B : Cobalt oxide               1.0%                                           AB    AC     AD    AE    AF 
C: NicKel                         2.0%                                               BC     BD    BE    BF 
D: Ferric oxide                  6.0%                                                   CD    CE    CF 
E: Tin oxide                      3.0%                                                       DE    DF 
F: Titanium dioxide            3.0%                                                            EF 

ตารางที่ 2  ผลการทดลองเบสผลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดท่ี A : Soda 
Feldspar 

B: Calcium 
Carbonate 

C:  Zinc 
Oxide 50%      
(C1) 

Koalin 50%     
(C2) 

D: Silica 

19 25 20 12.5 12.5 30 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการทดลองน้ าดินส ี
 

 
ภาพที่ 17 

                                             ภาพ : ผลการทดลองน้ าดินสี 
                                             ที่มา : ถ่ายโดยผู้เขียน 

 
การก าหนดค่าสี Stain ในน้ าดินพอร์ซเลน 

ตารางสูตรสี Stain 
ล าดับที ่ ชื่อ/รหัสส ี สัญลักษณ ์     สูตรที่ 1      สูตรที่ 2  

1 สีแดงสด/GS-2805 R 6 % 8 % 
2 sunflower S 6 % 8 % 
3 สีน้ าเงิน/ PM8051 B 6 % 8 % 
4 สีส้ม/GS-2802 OR 6 % 8 % 
5 สีเขียวทรอพิคลอ G 3 % 5 % 
6 สีเขียวปารีส GP 4 % 7 % 
7 สีเหลืองข้าวโพด Y 6 % 8 % 
8 สีชมพ ู P 6 % 8 % 
9 สีแดง RS 3 % 5 % 
10 สีเขียวน้ าทะเล G 6 % 8 % 
11 สีด า D 6 % 8 % 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการทดลองดิน 
 

 
 

ภาพที่ 18 
ภาพ : ผลการทดลองดิน 

                                                ที่มา : ถ่ายโดยผู้เขียน 
 
ส่วนผสมดินแป้นหมุน 
ดินด าสุราษฎร์                  50% 
ดินขาว                           40% 
Silica                            10% 
ผลการทดลองการหดตัวของเนื้อดิน 
การหดตัวเมื่อเผาดิบ อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ดินหดตัว 5% 
การหดตัวเมื่อเผาแกร่งอุณหภูมิ 1220  องศาเซลเซียส ดินหดตัว 8% 
การหดตัวเมื่อเผาเคลือบอุณหภูมิ  1220 องศาเซลเซียส ดินหดตัว  8% 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปงาน 
 

 
 

ภาพที่ 19 
                 ภาพ : เครื่องมือ ไม้ปั้น,ไม้เหล็ก.ใบเลื่อย,เข็มฉีดยา, เส้นเอ็น, กะละมัง,ฟองน้ า,พู่กัน 
                 ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 
 
การขยายชิ้นงาน  

เป็นกระบวนการที่ท าขึ้นเพื่อมองถึงภาพรวมของช้ินงาน เพราะเมื่อการขึ้นรูปทีใ่หญ่ขึ้นจากเดิม 
อาจจะมีช่องว่างหรือปัญหาต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นช้ินงานที่ใหญ่ขึ้นแล้ว รายละเอียดของผลงานมี
พื้นที่ว่างเกินไป การขยายผลงานที่ผิดสัดส่วนท าให้องค์ประกอบเปลี่ยน และการขึ้นงานทีต่้องอาศัยความ
ระมัดระวังในการท า ซึ่งกระบวนการทั้งหมดควรมีการวางแผน และค านึงถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่าง
ขยายงาน การเลือกรูปแบบวิธีการขยายงานให้เหมาะกับชิ้นงานว่าควรใช้วิธีใดจะเหมาะสมและไม่
ผิดพลาดมากที่สุด  

 
การรวบรวมข้อมูลเพื่อท าเอกสารในการประกอบโครงการ  

ผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นเกิดจากกระบวนการคิด ที่จะต้องมีข้อมูล ที่มา และแหล่งความรู้ที่เราได้
ศึกษา ซึ่งเราจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่น ามาใช้อย่างละเอียดถี่ถ้วนว่ารับกับเหตุและผลของแนวความคิดที่
เราต้องการสื่อหรือไม่ เพราะข้อมูลที่น ามาอ้างอิงและประกอบโครงการ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ
ที่จะศึกษา หารให้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ผิดพลาด หรือตกหล่นก็เท่ากับว่าเราได้สร้างสรรค์
ผลงานออกมาไม่ตรงกับแนวคิดที่ต้องการจะสื่อ ดังนั้นเราควรจะศึกษาและกลั่นกรองข้อมูลที่รวบรวมมา
ท าเอกสาร เพื่อที่จะศึกษาถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นก็ตาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 4 
การด าเนินงานสร้างสรรค์ และผลการทดลอง 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน  

การสร้างสรรค์ผลงานในโครงการเตรียมศิลปนิพนธ ์เป็นการสร้างและพัฒนางานในรูปแบบของ
งานPottery arts  ซึ่งข้าพเจ้าได้รับแรงบันดาลใจมาจากพืชพรรณ ดอกไม้และความสวยงามที่แฝงด้วย
ความน่ากลัวของแมงมุม โดยแต่ละชิ้นมีขนาดรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป โดยผลงานทั้งหมดมี
แนวความคิดเดียวกัน ในเรื่องของการแสดงให้รู้สึกถึงความสวยงามที่ซ้อนเร้นความน่ากลัว  แต่ละชุดจะมี
ลักษณะรูปทรงที่แตกต่างกันออกไป เพื่อให้ได้รูปแบบงานที่หลากหลายและแตกต่างกัน 

 
แบบร่างสองมิต ิ 

การร่างแบบ 2 มิติเกิดขึ้นเมื่อมีแรงบันดาลใจ และสมมุติฐานเรื่องราวที่ตนเองต้องการจะสื่อ
ความหมายและมุมมองความคิดในแบบของตนเอง ซึ่งการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเราสามารถมองเห็น
รูปแบบได้อย่างคร่าวๆ ท าให้สามารถออกแบบผลงานได้รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ง่ายได้รูปแบบ
ออกมาอยา่งคร่าวๆ ดังนั้นแบบร่างสองมิติจะเป็นแนวทางที่เราใช้เสนอแนวความคิดที่จะสร้างสรรค์หัวข้อ
ศิลปนิพนธ์ที่ข้าพเจ้าสนใจ โดยการร่างแบบสองมิติของศิลปนิพนธ์เรื่อง “พรรณขา” ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอด
ผ่านรูปทรงอินทรีย ์ก็จะมีการศึกษาค้นคว้าหารูปแบบหรือลักษณะของเส้นที่มาจากพืชพรรณต่างๆที่น ามา
ผสมผสานเข้ากับโครงสร้างของแมงมุม  เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความน่าสนใจ  

 

 
 

ภาพที่ 20  
ภาพ : “พรรณขา” ระยะที่ 1 

      ที่มา : ภาพร่างลายเส้นโดยผู้เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 21-24 
ภาพ  :“พรรณขา” ระยะที่ 2 

        ที่มา : ภาพร่างลายเส้นโดยผู้เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                                      51 

   
 

 
 

  
 

ภาพที่ 25-28 
ภาพ : “พรรณขา” ระยะที่ 3 

      ที่มา : ภาพร่างลายเส้นโดยผู้เขียน 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 29-30 
ภาพ : “พรรณขา” ระยะที่ 4 

      ที่มา : ภาพร่างลายเส้นโดยผู้เขียน 
 

 
 

ภาพที่ 31 
ภาพ : “พรรณขา” ระยะที่ 5 

      ที่มา : ภาพร่างลายเส้นโดยผู้เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบร่างงานขยาย 
 

          
 

                
 

ภาพที ่32 - 35 
  ภาพ : กาน้ าชา “พรรณขา”  

         ที่มา : ภาพรา่งลายเส้นโดยผู้เขียน 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบร่างสองมิติลงสี 
 

 
 

 
 

ภาพที่ 36-37 
                          ภาพ : ภาพร่างกาน้ าชา “พรรณขา” ชุดที่ 1 และ 2 

                                             ที่มา : ภาพวาดโดยผู้เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การสร้างแบบจ าลอง 3 มิต ิ
  

หลังจากได้รูปแบบผลงานที่เป็นงาน 2 มิติแล้ว เพื่อให้ได้รูปแบบที่สมจริงมากที่สุด การสร้าง
แบบจ าลอง 3 มิต ิจะเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยให้เราได้ทราบถึงรูปร่างรูปทรงที่มองเห็นได้รอบด้านและ
สามารถเปรียบเทียบช้ินงานกันได้ อีกทั้งได้เห็นองค์ประกอบของช้ินงานว่ามีการสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว 
รวมไปถึงการที่ช่วยให้เห็นภาพผลงานที่จะขยายจริงว่าจะออกมาเป็นขนาดเท่าไหร่ สามารถมองเห็นงาน
ได้ทั่วทั้งงานหรือไม่ เพราะงานบางช้ินควรจะมองได้รอบงาน และสื่อความหมายได้อย่างลงตัว  
 

 
 

ภาพที่ 38 
ผลงาน : “พรรณขา” 

         ขนาด : 10x15 เซนติเมตร 
                                                  เนื้อดิน : สโตนแวร ์

          การเผา : อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 39-42 
ผลงาน : “พรรณขา” 

         ขนาด : 10x15 เซนติเมตร 
                                                  เนื้อดิน : สโตนแวร ์

          การเผา : อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 43-44 
ผลงาน : “พรรณขา” 

         ขนาด : 10x15 เซนติเมตร 
                                                  เนื้อดิน : สโตนแวร ์

          การเผา : อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 45-48 
ผลงาน : “พรรณขา” 

         ขนาด : 10x15 เซนติเมตร 
                                                  เนื้อดิน : สโตนแวร ์

          การเผา : อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การทดลองเคลือบ  

การทดลองเคลือบเพ่ือให้ได้เคลือบที่เหมาะสมกับงานตามแนวความคิด ควรมีเปูาหมายที่แน่นอน
ว่าต้องการเคลือบแบบไหน อุณหภูมิก็มีส่วนส าคัญว่าอุณหภูมิที่เลือกใช้นั้น เหมาะสมกับรูปแบบกับและ
แนวความคิดมากน้อยเพียงใดแล้วทาการทดลองกับแผ่นทดลองเพื่อหาลักษณะ และสีของเคลือบเสียก่อน 
จึงนาเคลือบที่จะใช้มาทดลองกับแบบจาลอง 3 มิต ิเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดปัญหาว่าสีที่น ามาใช้จะขัดกับ
ผลงาน ควรทดลองสีเคลือบให้มีความหลากหลาย การเลือกเทคนิคที่จะน ามาสร้างสรรค์ลวดลายของ
ชิ้นงาน ให้รับกับแนวความคิดให้ได้มากที่สุด 

 

ภาพที่ 49 
ผลงาน : “พรรณขา” 

      เคลือบที่ใช ้: ทาน้ าดินสี เคลือบใส 
          ขนาด : 10x15 เซนติเมตร 

                                                  เนื้อดิน : สโตนแวร ์
                       การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 50 
ผลงาน : “พรรณขา” 

      เคลือบที่ใช ้: พ่นน้ าดินสี เคลือบใส 
         ขนาด : 10x15 เซนติเมตร 

                                                  เนื้อดิน : สโตนแวร ์
                       การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 

 
ผลสรุปการทดลองเคลือบ   

 
เนื่องจากรูปทรงของช้ินงานนั้นมีองค์ประกอบของเส้น พื้นผิว และรายละเอียดเป็นจ านวนมาก  

จึงเลือกใช้การพ่นน้ าดินสีเป็นหลัก และใช้การทาน้ าดินสี เก็บรายละเอียดของงาน และเคลือบทับด้วย
เคลือบใส  พ่นบางๆ หนาบ้างบางจุด เพื่อให้งานมีความมันวาวและด้านสลับกันไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การขยายชิ้นงาน 
 

เป็นกระบวนการที่ท าขึ้นเพือ่มองถึงภาพรวมของช้ินงาน เพราะเมื่อการขึ้นรูปที่ใหญ่ขึ้นจากเดิม
อาจจะมีช่องวางหรือปัญหาต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นช้ินงานที่ใหญ่ขึ้นแล้ว รายละเอียดของผลงานมี
พื้นที่ว่างเกินไป การขยายผลงานที่ผิดสัดส่วนทาให้องค์ประกอบเปลี่ยน และการขึ้นงานทีต่้องอาศัยความ
ระมัดระวังในการท า ซึ่งกระบวนการทั้งหมดควรมีการวางแผน และค านึงถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นระหว่าง
ขยายงาน การเลือกรูปแบบวิธีการขยายงานให้เหมาะกับชิ้นงานว่าควรใช้วิธีใดจะเหมาะสมและไม่
ผิดพลาดมากที่สุด  

 

 

ภาพที่ 51 
    ภาพ : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 

                                         ทีม่า : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 52 
                 ภาพ : การขึ้นรูปด้วยมือ ส่วนประกอบต่างๆ 

                                             ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 
 

 
 

ภาพที่ 53 
ภาพ : การประกอบช้ินงาน 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 54 
 ภาพ : งานที่ประกอบส าเร็จ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 

 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขั้นตอนการเคลือบชิ้นงาน 
 

 
ภาพที่ 55 

             ภาพ  : อุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลือบงาน 
                                                ทีม่า : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 
 

 
 

ภาพที่ 56 
                 ภาพ  : ขั้นตอนการกั้นเคลือบด้วยเทปกาว 

 ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                                      65 

 
 

ภาพที่ 57 
  ภาพ  : ขั้นตอนการทาน้ าดินสี 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 
 

 
 

ภาพที่ 58 
  ภาพ  : ขั้นตอนการพ่นน้ าดินสี 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 59 
                     ภาพ  : ขั้นตอนการตกแต่งช้ินงานด้วยน้ าดินสี 

 ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 
 

 
 
 

ภาพที่ 60 
     ภาพ  : ผลงานส าเร็จก่อนเคลือบ 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                                      67 

 
 

ภาพที่ 61 
 ภาพ : เตาเผาเคลือบ 

      อุณหภูมิ :  1220 องศาเซลเซียส 
        ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลงานขยาย 
 

ผลงานก่อนเผา(ดินดิบ) 
 

     
 

ภาพที่ 62-63 
 ชื่อผลงาน : “พรรณขา”กาน้ าชา 

  วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
        ขนาด : 23x23x39 เซนติเมตร 

                                               เนื้อดิน : สโตนแวร ์

 
 
 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                                      69 

ผลงานขยาย 
 

ผลงานขยายเผาดิบ  
 

 
 

ภาพที่ 64 
   ชื่อผลงาน : “พรรณขา”ชุดกาน้ าชา 
วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 

                                              เนื้อดิน : สโตนแวร ์
  การเผา : อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 65 
   ชื่อผลงาน : “พรรณขา”ชุดกาน้ าชา 
วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 

                                              เนื้อดิน : สโตนแวร ์
 การเผา : อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 66-68 
ชื่อผลงาน : “พรรณขา”กาน้ าชา  

 วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
                                              เนื้อดิน : สโตนแวร ์

การเผา : อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 69-72 
               ชื่อผลงาน : “พรรณขา”กาน้ าชา และชุดจาน  

 วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
                                               เนื้อดิน : สโตนแวร ์

    การเผา : อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลงานส าเร็จ 
 

 
 

ภาพที่ 73 
             ชื่อผลงาน : “พรรณขา”กาน้ าชาหมายเลข 1 

วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
           ขนาด : 38 X 32 X 22 เซนติเมตร 

                                              เนื้อดิน : สโตนแวร ์
               การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 74 
             ชื่อผลงาน : “พรรณขา”กาน้ าชาหมายเลข 1 

วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
ขนาด : แปรผันตามเนื้อที ่

                                              เนื้อดิน : สโตนแวร ์
              การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 75 
             ชื่อผลงาน : “พรรณขา”กาน้ าชาหมายเลข 1 

วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
           ขนาด : 35 X 40 X 32 เซนติเมตร 

                                              เนื้อดิน : สโตนแวร ์
               การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 76 
                ชื่อผลงาน : “พรรณขา”แก้วน้ าชาหมายเลข 1  

 วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
                                               เนื้อดิน : สโตนแวร ์

                 การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 77 
                 ชื่อผลงาน : “พรรณขา”ชุดกาน้ าชาหมายเลข 2 

วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
           ขนาด : 30 X 30 X 36 เซนติเมตร 

                                              เนื้อดิน : สโตนแวร ์
              การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 78 
            ชื่อผลงาน : “พรรณขา”ชุดจานหมายเลข 1 

วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
ขนาด : แปรผันตามเนื้อที ่

                                              เนื้อดิน : สโตนแวร ์
              การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 

 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 79 
                 ชื่อผลงาน : “พรรณขา”ชุดกาน้ าชาหมายเลข 3 

วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
ขนาด : แปรผันตามเนื้อที ่

                                              เนื้อดิน : สโตนแวร ์
              การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 80 
                 ชื่อผลงาน : “พรรณขา”ชุดกาน้ าชาหมายเลข 3 

วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
           ขนาด : 15 X 25 X 23 เซนติเมตร 

                                              เนื้อดิน : สโตนแวร ์
              การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 81 
                        ชื่อผลงาน : “พรรณขา”ชุดกาน้ าชาหมายเลข 3 

                                           วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
                                                   ขนาด : 20 X 22 X 23 เซนติเมตร 
                                                  เนื้อดิน : สโตนแวร ์

                      การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 82 
            ชื่อผลงาน : “พรรณขา”ชุดจานหมายเลข 2 

วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
           ขนาด : 22 X 25 X 18 เซนติเมตร 

                                              เนื้อดิน : สโตนแวร ์
               การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 83 
                ชื่อผลงาน : “พรรณขา”ชุดจานหมายเลข 2 

    วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
     ขนาด : แปรผันตามเนื้อที ่

                                                เนื้อดิน : สโตนแวร ์
                  การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



                                                                                                                                                                                      84 

 
 

ภาพที่ 84 
                            ชื่อผลงาน : “พรรณขา”รวมชุดกาน้ าชาหมายเลข 4 

        วิธีการขึ้นร ู : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
                                                  เนื้อดิน : สโตนแวร ์

                    การเผา  : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 85 
               ชื่อผลงาน : “พรรณขา”รวมชดุกาน้ าชาหมายเลข 4 

                                     วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
                                            เนื้อดิน : สโตนแวร ์

          การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 86 
             ชื่อผลงาน : “พรรณขา”กาน้ าชาหมายเลข 5 

วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
           ขนาด : 21 X 22 X 25 เซนติเมตร 

                                              เนื้อดิน : สโตนแวร ์
               การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 87-89 
             ชื่อผลงาน : “พรรณขา”กาน้ าชาหมายเลข 5 

 วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
             ขนาด : 20 X 20 X 32 เซนติเมตร 

                                               เนื้อดิน : สโตนแวร ์
                การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 90-91 
              ชื่อผลงาน : “พรรณขา”กาน้ าชาหมายเลข 5 

วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
ขนาด : แปรผันตามเนื้อที ่

                                              เนื้อดิน : สโตนแวร ์
              การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 92 
               ชื่อผลงาน : “พรรณขา”แก้วน้ าชาหมายเลข 5  

วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
                                              เนื้อดิน : สโตนแวร ์

              การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 93 
                     ชื่อผลงาน : “พรรณขา”รวมชุดกาน้ าชาหมายเลข 5 

วิธีการขึ้นรูป : การขึ้นรูปด้วยแปูนหมุน 
                                               ขนาด : แปรผันตามเนื้อที ่
                                              เนื้อดิน : สโตนแวร ์

               การเผา : อุณหภูม ิ1,220 องศาเซลเซียส 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่5 
สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 
แนวทางและการแก้ไขปัญหา 
ในการท างานโครงการศิลปนิพนธ์นี้พบปัญหามากมายในการสร้างสรรค์ดังนี ้

1. การค้นหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสอดคล้องกับแนวความคิดได้อย่าง
ชัดเจน 

2. การพัฒนารูปแบบของผลงานให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น 
3. ปัญหาในการยึดติดในรูปแบบเดิมๆ 
4. ปัญหาในการขึ้นรูปช้ินงาน การหดตัวไม่เท่ากันของเนื้อดินท าให้เกิดปัญหางานร้าว  
5. เคลือบที่น ามาใช้ยังไม่ส่งเสริมชิ้นงานเท่าที่ควร 
6. การเคลือบงานไม่ค่อยทั่วถึง  
7. ชิ้นงานส าเร็จมีการทรุดตัวหลังการเผาเคลือบ   และบิดงอผิดจากรูปเดิมเนื่องจากการค้ ายัน
ผิด   ต าแหน่ง 
8. ชิ้นงานมีความเปราะบาง  และแตกหักง่าย   

 
 ข้อแนะน าข้อเสนอแนะ 

1. การรวมรวมข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญในการท างาน ในการหาข้อมูลควรศึกษารายละเอียดดูจากของ
จริง                        เพื่อที่จะน ามาพัฒนาในการสร้างสรรค์ผลงาน 

2. การพัฒนารูปทรง การสร้างสรรค์ผลงานควรค านึงถึงแนวความคิดเป็นหลักส าคัญในการออกแบบ 
ไม่ควรยึดติด     กับรูปแบบเดิมๆ การหาแรงบันดาลใจใหม่ๆถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการ
พัฒนางานให้มีความหากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งการไปในสถานที่จริง น าของจริงมาศึกษา และการ
ถ่ายภาพเพื่อน ามาเป็นข้อมูล ก็จะท าให้เกิดการสร้างจินตนาการใหม่ๆในการสร้างสรรค์ผลงาน 

3. การขึ้นรูปช้ินงานมีความเสี่ยงในการแตกหักง่าย เนื่องจากรูปแบบ  โครงสร้างของงานนั้น  มี
ความเปราะบาง และมีรายละเอียดของส่วนต่างๆ ที่แตกหักง่ายเป็นจ านวนมาก ในขณะขึ้น
ชิ้นงานควรมีฟองน้ าใช้ส าหรับรองชิ้นงานขณะประกอบ  เพื่อปูองกันการบิดงอ และผิดเพี้ยนของ
รูปทรง  

4. เนื่องจากการขึ้นรูปชิ้นงานหนึ่งช้ิน ใช้กระบวนการขึ้นรูปหลายวิธีประกอบกัน โครงสร้างขึ้นด้วย
แปูนหมุนเป็นหลัก องค์ประกอบเสริมขึ้นรูปด้วยมือ   บางส่วนก็ป้ันตัน  ในส่วนของรายละเอียด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใช้วิธีการอัดพิมพ์  และฉีดน้ าดินข้อควรระวังขณะขึ้นช้ินงานคือ  การควบคุมความชื้นของ
ส่วนประกอบแต่ละช้ิน ให้อยู่ในระดับความชื้นที่ใกล้เคียงกัน จะช่วยให้การประกอบงานนั้น  
แข็งแรงและลดอัตราการแตกร้าวของรอยต่อบนช้ินงานได้   

5. การเคลือบชิ้นงานหากต้องการไล่น้ าหนักของสีควรลงตามจุดที่ก าหนดในครั้งเดียวไม่ควรทับกัน
ไปมาเพราะสีที่ทับกัน เมื่อเผาช้ินงานสีอาจจะไม่ออกตามที่ก าหนดไว้  และการพ่นทับกันมากๆ
อาจท าให้น้ าดินสีเกิดการร่อนออกจากผิวงาน  ท าให้เกิดเป็นต าหนิบนชิ้นงาน  
 

การท าศิลปนิพนธ์ในครั้งนี ้ท าให้ข้าพเจ้า ได้เรียนรู้ในทุกดา้นทั้งเรื่องกระบวนการคิด การสร้างสรรค ์
กระบวนการแก้ปัญหา การค้นคว้าหาข้อมูลจากของจริง จะท าให้เราสามารถพัฒนาทักษะในการท างาน
และควรมีความตั้งใจในการทางานเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก อีกทั้งปัญหาข้อผิดพลาดในการขึ้นชิ้นงานที่ต้อง
ปรับปรุงแก้ไขอีกในครั้งต่อๆไป 
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