
 ก 

“พัง” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

โดย 
นายภาคภูมิ นรังศิยา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ศิลปนิพนธ�ฉบับนี้เป�นส�วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต 
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 

คณะมัณฑนศิลป/ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ป1การศึกษา 2557 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ข 

“crash” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

By 
Mr.  Pakpoom  Narangsiya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for degree 
Bachelor of fine arts 

Department of ceramics 
Faculty of Decorative arts 
SILPAKORN UNIVERSITY 

2014 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ค 

 คณะมัณฑนศิลป� มหาวิทยาลัยศิลปากร  อนุมัติให�ศิลปนิพนธ�เรื่อง  “พัง” เสนอโดย  
นายภาคภูมิ  นรังศิยา  เป)นส*วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาวิชา 
เครื่องเคลือบดินเผา 
 

ลงชื่อ.................................................................... 
(รองศาสตราจารย�เอกชาติ จันอุไรรัตน�) 

คณบดีคณะมัณฑนศิลป� 
วันท่ี.........เดือน........................... พ.ศ. .............. 

 
ผู�ควบคุมศิลปนิพนธ� 
 1. ผู�ช*วยศาสตราจารย�สยุมพร กาษรสุวรรณ 
 2. ผู�ช*วยศาสตราจารย�ศุภกา ปาลเปรม 
 
คณะกรรมการตรวจสอบศิลปนิพนธ� 
 
.........................................................  ประธานกรรมการ 
(ผู�ช*วยศาสตราจารย�ศุภกา ปาลเปรม) 
วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ. ........... 
 
.........................................................  กรรมการ .........................................................  กรรมการ 
(ผู�ช*วยศาสตราจารย�ประเสริฐ พิชยะสุนทร) (ผู�ช*วยศาสตราจารย�สืบพงศ� เผ*าไทย) 
วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ. ........... วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ. ........... 
 
.........................................................  กรรมการ .........................................................  กรรมการ 
(ผู�ช*วยศาสตราจารย�อารย�รุส ปรีดิชยาพันธ�) (ผู�ช*วยศาสตราจารย�วรรณณา ธิธรรมมา) 
วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ. ........... วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ. ........... 
 
.........................................................  กรรมการ .........................................................  กรรมการ 
(ผู�ช*วยศาสตราจารย�กรธนา กองสุข)  (ผู�ช*วยศาสตราจารย�สยุมพร กาษรสุวรรณ) 
วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ. ........... วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ. ........... 
 
.........................................................  กรรมการและเลขานุการ 
(อาจารย�สิทธิโชค ชัยวรรณ) 
วันท่ี........เดือน.....................พ.ศ. ........... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ง 

หัวข�อศิลปนิพนธ� : “พัง” 

ชื่อนักศึกษา : นายภาคภูมิ  นรังศิยา 

ภาควิชา : เครื่องเคลือบดินเผา 

ป<การศึกษา :  2557 

 

บทคัดย�อ 

 
 ศิลปนิพนธ�ชุดนี้ เสนอถึงผลงานศึกษาศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบประติมากรรม
จํานวน 6 ชิ้น ท่ีได�รับแรงบันดาลใจมาจากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน สื่อถึงอารมณ�ความรู�สึก
หลังเกิดเหตุและผลของอุบัติเหตุ 
 สําหรับข้ันตอนในการศึกษาผลงาน ข�าพเจ�าได�พัฒนาผลงานในรูปแบบท่ีเป)นเอกลักษณ�
เฉพาะของตนเอง โดยใช�ลักษณะร*องรอยของการแตกหักผุพัง นํามาผสมกับรูปแบบเหมือนจริง 
เพื่อแสดงออกถึงการเกิดอุบัติเหตุโดยใช�ดินสโตนแวร�และเคลือบผลงานด�วยเคลือบกึ่งมันกึ่งด�าน 
เผาที่อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชั่น และท่ีสําคัญข�าพเจ�าได�เพ่ิมเทคนิค
ตกแต*งการปHดสีออกไซด�ลงบนชิ้นงานอีกด�วยเพ่ือให�งานมีความน*าสนใจมากข้ึน 
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Abstract 

 
 This art thesis offer to creative work of ceramic art in the sculpture of 6 
pieces. That inspired by accident that occurred on a daily convey the emotion 
behind the consequences of an accident.  
 For a step in the creative process I have developed works in a style that in 
uniquely their own the appearance of the fracture mix with a realistic style to 
express accident using stoneware clay work by glass coating the semi glossy sintered 
at 1,220 degrees Celsius, atmospheric oxidation. And important I add decorative paint 
brush color oxide into my work so my jobs are more interesting.    
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ศิลปนิพนธ�ในโครงการนี้ สําเร็จไปได�ด�วยดี ด�วยความอนุเคราะห�ช*วยเหลือ และคําแนะนํา
ท่ีดี จากบุคลากรหลายฝnายดังนี้ 
 ขอบพระคุณพ*อแม* และญาติพ่ีน�อง ท่ีเลี้ยงดู เข�าใจ อบรมสั่งสอน และสนับสนุนอย*าง
เต็มท่ีเสมอมา ส*งเสียจนกระท่ังเรียนจบปริญญา มีวิชาความรู�และพร�อมจะก�าวต*อไปในอนาคต
ข�างหน�า 
 ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย�ประเสริฐ พิชยะสุนทร และอาจารย�ชานนท� ไกรรส ท่ีคอย
เอาใจใส* แนะนําแนวทาง และให�คําปรึกษาท่ีดีมาโดยตลอด 
 ขอบพระคุณคณาจารย�ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ทุกท*านท่ีให�คําแนะนําในการทํางาน 
อีกท้ังเป)นแรงกระตุ�นให�พัฒนาความคิดและฝ<มือ อีกท้ังอบรมสั่งสอนตลอด4ป<ท่ีได�เล*าเรียน 
 ขอบคุณ  น�าเทพและน�ากระรอก ท่ีเป)นตัวอย*างท่ีดีท่ีสุดสําหรับความขยันความมีน้ําใจ
สละเวลาส*วนตัวเหลือและให�คําแนะนํา อํานวยความสะดวกอีกท้ังยังเปรียบเสมือนครูคอยชี้แนะ
ความรู�ได�อย*างมากมาย 
 ขอบคุณเพ่ือน ๆ มัณฑนศิลป� รุ*น 56 ท่ีเป)นกําลังใจ และสร�างแรงบันดาลใจในการใช�ชีวิต
ในการเป)นนักศึกษา 
 ขอบคุณเพ่ือน ๆ เซรามิก รุ*น 26 ทุกคน ท่ีมีบุคลิกไม*ซํ้ากันแม�แต*คนเดียว คอยเป)นสีสัน 
สร�างบรรยากาศท่ีแปลกออกไป หาท่ีไหนไม*ได�อีก 
 ขอบคุณ รุ*นพ่ี รุ*นน�อง ท่ีคอยมาแวะเวียนมาพูดคุย ช*วยเหลือ ซักถาม หยอกล�อ ละเล*น 
และสร�างความครึกครื้นและเป)นสีสันให�ภาควิชา สนุกอย*างนี้ต*อไป   
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คํานํา 
 
 เอกสารฉบับนี้เป)นส*วนหนึ่งของโครงการศิลปนิพนธ� หลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต  
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป� มหาวิทยาลัยศิลปากร นําเสนอในเรื่อง “พัง” ใน
รูปแบบประติมากรรมท่ีมีแรงบันดาลใจมาจากอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน สื่อถึงอารมณ�
ความรู�สึกหลังเกิดเหตุและผลของอุบัติเหตุ  
 เอกสารฉบับนี้ได�กล*าวถึงการดําเนินงานต้ังแต*กระบวนการ การรวบรวมแนวความคิด 
วัตถุประสงค�รูปแบบงาน การพัฒนางานจากแบบจําลอง 3 มิติ และคําแนะนําของเหล*าคณาจารย� 
ข้ันตอนในการดําเนินงาน การทดลองและผลการทดลอง ตลอดจนปHญหาต*าง ๆ และแนวทางแก�ไข
ปHญหา 
 ข�าพเจ�าหวังเป)นอย*างยิ่งว*า เอกสารฉบับนี้จะเป)นแนวทางให�แก*ผู�ที่มีความสนใจเป)น
อย*างมาก หากเอสารฉบับนี้มีความผิดพลาดประการใด ต�องขออภัยมา ณ ท่ีนี้ด�วย 
 

นายภาคภูมิ  นรังศิยา 
ผู�จัดทํา 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 
โครงการศิลปนิพนธ� เรื่อง พัง (Crash)  
 เป�นผลงานการสร�างสรรค�เครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบประติมากรรม ท่ีได�รับแรง

บันดาลใจมาจากอุบัติเหตุ ซ่ึงมีรายละเอียดโครงการดังนี้  

 

ความเป#นมาและความสําคัญของป)ญหา (Statements and significance of the problems)  

 ชีวิตคนเราท่ีเกิดมาล�วนแล�วแต+ดําเนินไปบนความไม+แน+นอน ไม+ว+าจะเป�นชีวิตแบบไหนก็

ต�องพบกับเรื่องบังเอิญหรือเหตุการณ�ไม+คาดคิดได�ตลอดเวลา ในท่ีนี้ข�าพเจ�าหมายถึง “อุบัติเหตุ” 

อุบัติเหตุสามารถเกิดข้ึนได�ทุกเม่ือ ทุกท่ี ทุกเวลา ดัง เช+น ท่ีผู�ใหญ+แทบจะทุกคนสอนและตักเตือนเรา

มาต้ังแต+ยังเป�นเด็ก ๆ ว+าให�ระวังอุบัติเหตุ ให�รอบคอบป6องกัน แต+คนส+วนใหญ+ก็มักจะไม+ใส+ใจ เพราะ

ทุกคนต+างก็มีหน�าท่ีท่ีต�องทํา มีงานให�รับผิดชอบ จนหลงลืมหรือเลือกจะไม+ใส+ใจ เพราะคิดว+าเรื่อง

เหล+านี้คงไม+เกิดข้ึนกับตน 

 ข�าพเจ�าเป�นอีกคนท่ีประสบพบเจอกับเรื่องราวของอุบัติเหตุ ไม+ว+าจะเกิดข้ึนกับตัวเองหรือ

บุคคลอันเป�นท่ีรัก  

 “อุบัติเหตุ” หมายถึง เหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนอย+างไม+คาดหวังและไม+ต้ังใจในเวลาและสถานท่ี

แห+งหนึ่ง เกิดข้ึนโดยไม+มีสิ่งบอกเหตุล+วงหน�าแต+มีสาเหตุและส+งผลกระทบท่ีสามารถชี้วัดได� อุบัติเหตุ

เป�นผลเชิงลบของความเป�นไปได�อย+างหนึ่ง ซ่ึงควรจะหลีกเลี่ยงหรือป6องกันไว�แต+แรก โดยพิจารณา

จากป7จจัยสาเหตุต+าง ๆ อันท่ีจะนําไปสู+การเกิดอุบัติเหตุ ในเรื่องของกําหนดการและการวางแผน 

อุบัติเหตุอาจหมายถึงเหตุการณ�หรือผลของเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนโดยไม+ได�มีการวางแผนรองรับมาก+อน 

หรือวางแผนไม+ครอบคลุม ซ่ึงจะส+งผลต+อระบบและกําหนดการโดยรวมเม่ืออุบัติเหตุเกิดข้ึน ในอีก

ความหมายหนึ่ง อุบัติเหตุอาจหมายถึงเหตุการณ�ทางกายภาพท่ีเม่ือเกิดข้ึนแล�วทําให�เกิดการบาดเจ็บ

หรือเสียชีวิตของมนุษย�อาทิ รถชน ตกตึก มีดบาด ไฟลวก ไฟดูด โดนพิษ ฯลฯ หรือหมายถึง

เหตุการณ�ท่ีไม+ใช+ทางกายภาพ เช+น การลืมของ การลืมนัดหมาย ความเผอเรอ หรือการเป<ดเผย

ความลับ เป�นต�น ซ่ึงท้ังหมดก็ไม+ได�ตั้งใจให�เกิดเหตุการณ� เช+น นี้”  
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 นี่คือความหมายของอุบัติเหตุจากหนังสือเล+มหนึ่ง (แรงดลใจ) ซ่ึงข�าพเจ�าได�ลองศึกษา

ข�อมูลและความหมายของอุบัติเหตุจากหลายแหล+งมีความคล�ายคลึงกันมากจนพูดได�ว+าแทบจะ

เหมือนกันทุกท่ี และส+วนใหญ+เหตุและผลของการเกิดอุบัติเหตุล�วนแล�วแต+ล�วนไม+ดีท้ังสิ้น ตรงกับ

ความคิดของข�าพเจ�าท่ีคิดว+า “อุบัติเหตุก+อให�เกิดความเสียหายเสมอ ไม+ว+าจะเป�นทางกายหรือทาง

จิตใจ” ข�าพเจ�าจึงนํามาสร�างสรรค�ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบเหมือนจริง (realistic) ผสม

กับรูปทรงของการแตกหัก ยับ พัง เป�นสัญลักษณ�แทนการเกิดอุบัติเหตุ  

 

ความมุ:งหมายและวัตถุประสงค�ของการศึกษา (Goal and objective)  

 1. ศึกษาหนังสือเก่ียวกับอุบัติเหตุและการเกิด เพ่ือเป�นการเสริมสร�างสร�างรูปทรงใหม+ 

 2. เพ่ือสร�างสรรค�ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาท่ีผสมผสานระหว+างรูปทรงธรรมชาติ

และเหมือนจริงเข�าด�วยกัน 

 3. เพ่ือพัฒนางานให�สอดคล�องกับแนวคิด ในการสร�างสรรค�ผลงานผ+านรูปแบบของงาน

ประติมากรรมเชิงสร�างสรรค�  

 

สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to Tested)  

 จากท่ีมา:และความสําคัญในการสร�างสรรค�คาดว+าผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดิน

เผาแบบลอยตัวและสามารถเป�นสื่อในการแสดงออกถึงเหตุและผลของอุบัติเหตุได� 

 

ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study)  

 สร�างสรรค�ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ในรูปแบบของงานประติมากรรมเชิง

สร�างสรรค� โดยมีขอบเขตโครงการ ดังนี้ 

 1. ศึกษาค�นคว�าเรื่องราวท่ีเก่ียวอุบัติเหตุและการเกิดอุบัติเหตุเพ่ือสร�างรูปแบบใหม+ท่ีตัด

ทอนมาจากร+องรอยของการเกิดอุบัติเหตุ เช+น ร+องรอยการแตก ร+องรอยการยับ ร+องรอยของการถูก

กระแทก ผุพัง เป�นต�น มาผสมผสานกับรูปแบบเหมือนจริงของคน เพ่ือให�ได�ผลงานแนวใหม+ท่ีเกิดจาก

แรงบันดาลใจของข�าพเจ�าเอง 

 2. เนื้อดินท่ีใช�สร�างสรรค�ผลงาน ได�แก+ เนื้อดินสโตนแวร� (Stoneware) ทดลองเคลือบไฟ

สูง เผาท่ีอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียสในบรรยากาศออกซิเดชัน 

 3. กรรมวิธีในการสร�างสรรค�ผลงาน การข้ึนรูปด�วยมือ (Hand Forming)  
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ข้ันตอนการศึกษา (Process of study)  
 1. กําหนดขอบเขตของการศึกษา 
 2. ศึกษาข�อมูลและรวบรวมข�อมูลท่ีจะนํามาสร�างสรรค�ผลงานจากเอกสาร หนังสือ สื่อ
สารสนเทศ และเก็บข�อมูลภาคสนามท่ีเก่ียวข�อง 
 3. ศึกษารูปทรงต+าง ๆ ท่ีสื่อความหมายความรู�สึกและอารมณ�ท่ีจะแสดงออกในงาน 
 4. วิเคราะห�ข�อมูลท้ังหมดเพ่ือความชัดเจนในการสร�างสรรค�ผลงานข้ึนมา เป�นแนวทาง
ในการสร�างรูปแบบร+าง 2 มิติ 
 5. เสนอแบบร+าง 2มิติ และ ผลงาน 3 มิติ ต+อจากอาจารย�ท่ีปรึกษาโครงการเพ่ือ แก�ไข
ข�อบกพร+องและพัฒนาความคิดสร�างสรรค�ของรูปแบบเป�นระยะ 
 6. ทดลองสารให�สี เคลือบ เทคนิคการข้ึนรูปงานและเทคนิคตกแต+ง 
 7. สร�างสรรค�งานจริง พร�อมทดลองเทคนิคตกแต+งเคลือบต+าง ๆ เผาท่ีอุณหภูมิ 1,220 
องศาเซลเซียส 
 8. นําเสนอผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบของงานประติมากรรมเชิง
สร�างสรรค� 
 9. สรุปผลงานรวบรวมข�อมูล จัดทําเอกสารประกอบการสร�างสรรค�ผลงาน 
 
เวลาท่ีใชLในการวิจัย 
 โครงการ เริ่มต้ังแต+เดือนมิถุนายน 2557– เดือนมีนาคม2558 
 
วิธีการศึกษา (Method of the study)  
 กําหนดขอบเขตของการศึกษาให�ชัดเจน ดังนี้ 
 1. รวบรวมข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับแนวความคิดในการสร�างสรรค�งานจากท่ีต+าง ๆ  
หนังสือสื่อสารสนเทศ 
 2. วิเคราะห�ข�อมูลท้ังหมดท่ีได� เพ่ือความชัดเจนในการสร�างสรรค�งาน 
 3. สร�างแบบร+าง 2 มิติ สร�างสรรค�รูปแบบโดยคลี่คลายและตัดทอนรูปทรงคนและ
ร+องรอยของการแตกหักผุพัง 
 4. สร�างแบบจําลอง 3 มิติ ตามแบบร+าง 2 มิติ เพ่ือหารูปแบบท่ีชัดเจนและเพ่ือให�เป�นไป
ตามวัตถุประสงค� 
 5. สร�างสรรค�ผลงานจริงโดยขยายจากแบบจําลอง 3 มิติ 
 6. สรุปงานท่ีได� รวบรวมข�อมูลและจัดทําเอกสารประกอบการสร�างสรรค�ผลงาน 
 7. สรุปงานท่ีได� รวบรวมข�อมูลและจัดทําเอกสารประกอบการสร�างสรรค�ผลงาน 
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แหล:งขLอมูล 

 วิจัยและรวบรวมข�อมูลจากหนังสือส+วนตัวและหนังสือห�องสมุดมหาวิทยาลัย 

 1. หนังสือพิมพ�รายวัน 

 2. หนังสือรวมภาพต+าง ๆ  

 3. สถานเก็บหลักฐานส.น.รัชวิภา 

 4. สถานเก็บหลักฐานสนามจันทร� 

 5. ศึกษาข�อมูลจากสื่อสารสนเทศทางอินเตอร�เน็ตและภาคสนาม 

 6. ข�อมูลจากเรื่องราวท่ีพบเจอด�วยตนเอง 

 

อุปกรณ�ในการศึกษา 

 1. อุปกรณ�เครื่องเขียนสําหรับงาน 2 มิติ เช+น สมุด ดินสอ สีน้ํา สีไม� เป�นต�น 

 2. กล�องถ+ายรูป 

 3. หนังสือหรือเอกสารข�อมูลต+าง ๆ  

 4. คอมพิวเตอร�สําหรับจัดหาข�อมูลและทําเอกสารประกอบโครงการ 

 5. อุปกรณ�ท่ีเก่ียวข�องกับงานเครื่องเคลือบดินเผา เช+น ไม�ป7aน แป6นหมุน พู+กัน ดิน 

เคลือบ เป�นต�น 

 

ค:าใชLจ:ายท้ังหมดในการวิจัย 

 ค+าใช�จ+ายท้ังหมดในการวิจัยโดยประมาณ 

 ค+าศึกษาข�อมูลท้ังภาคสนามและเอกสาร 2,000 บาท 

 ค+าดินและอุปกรณ� 9,000 บาท 

 ค+าเคลือบท่ีใช�ในงาน 500 บาท 

 รวม  11,500 บาท 

 

ผลการนําเสนอผลงาน 

 1. ผลงานสร�างสรรค�งานประติมากรรม จํานวน 8 ชิ้น ขนาดโดยประมาณ 40 – 60 

เซนติเมตร 

 2. ภาพเหมือนของผลงานจริง เป�นภาพวาดดินสอ และภาพวาดสีน้ําตามจํานวนผลงาน 

ผลงานแบบร+าง 3 มิติ 
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 3. จัดเสนอผลการทดลองดินสีท่ีจะนํามาใช�ในโครงการท้ังหมดท่ีได�ทําการทดลอง 

 4. เอกสารประกอบการสร�างสรรค�ผลงานฉบับสมบูรณ� 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขLอง 

 
 จากแนวความคิดของผลงานชุดนี ้ ซึ ่งได�ร ับแรงบันบาลใจจากอุบัติเหตุที ่เกิดขึ้นใน

ชีวิตประจําวัน ดังนั้นข�าพเจ�าจึงถ+ายทอดออกมาโดยใช�รูปทรงของมนุษย�เป�นหลัก และใช�ลักษณะ

ของร+องรอยการแตกหักผุพังเป�นส+วนประกอบสําคัญของผลงาน 

 ข�อมูลท่ีเก่ียวข�องกับศิลปนิพนธ�ของข�าพเจ�านั้นเป�นข�อมูลส+วนรายละเอียด เช+น รูปภาพ

ข+าวสาร ข�อมูลภาคสนามตลอดจนเหตุการณ�จริงท่ีเกิดข้ึนกับข�าพเจ�าและบุคคลรอบข�าง โดยข�าพเจ�า

ได�รับแรงบันดาลใจมาจากศิลป<นชาวอเมริกันท่ีมีชื่อว+า Manuel Martí Moreno ซ่ึงรูปแบบลักษณะ

ของผลงานมีความคล�ายคลึงในส+วนของการคลี ่คลายฟอร�ม ที่มา:จากธรรมชาติและเหมือนจริง 

แสดงออกถึงการแตกสลาย ผุพัง ความคิดเหนือจริง เหมาะสมแก+การนํามาเป�นแนวทางในการ

ทํางานศิลปนิพนธ�ของข�าพเจ�าในครั้งนี้ 

 

เอกสารท่ีเก่ียวขLองกับโครงการศิลปนิพนธ� 

 เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับโครงการศิลปนิพนธ� มีดังนี้  

 หนังสือพิมพ�และนิตยสาร รวมไปถึงข+าวสารท่ีเก่ียวข�อง และหนังสือ “Anatomy”  

 

ลักษณะท่ีนํามาใชLในงาน  

 1. รูปทรง  

  สร�างรูปทรงใหม+ท่ีเกิดจากการนําร+องรอยของการแตกหักผุพังซ่ึงนํามาจากพ้ืนผิวของ

รถและ สิ ่งของที ่ผ +านการเกิดอุบัต ิเหตุมาสร�างเป�นรูปทรงใหม+ที ่ให �ความรู �ส ึกถึงความรุนแรง

ผสมผสานกับรูปทรงมนุษย� 

 2. สี 

  ใช�สีที่ทําให�ดูเก+าและผุพังโดยใช�เทคนิคทาสารให�สี (Oxide) และเช็ดออกผสมกับสี

น้ําเคลือบ  
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หลักการใชLสี 

 จากทฤษฎีสี สีที่เกิดขึ้นในวงจรสีนั้นต+างมีคุณลักษณะต+าง ๆ ที่สามารถนํามาใช�ในการ

สร�างสรรค�งานด�านศิลปะงานออกแบบ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องได�มากมาย การใช�สีหรือการนําสี

ไปใช�ในลักษณะต+าง ๆ เป�นการประยุกต�หรือดัดแปลงไปจากการจัดระบบสี เพื่อสร�างสรรค�สิ่งใด ๆ 

ควรคํานึงถึงความเหมาะในด�านต+าง ๆ เช+น ความสวยงาม ความกลมกลืน ความน+าสนใจและความ

สอดคล�อง กับเป6าหมายหรือวัตถุประสงค�ของงานเพราะสีสามารถทําให�ผลงานนั้นดูมีคุณค+าและด�อย

ค+าลงได�หากใช�ไม+อย+างถูกต�องดังนั้นการใช�สีจึงจําเป�นต�องคํานึงถึงหลักการของสีเพื่อให�ได�ผลงานท่ี

ถูกต�องสมบูรณ�ท่ีสุดซ่ึงหลักการใช�สีมีอยู+หลายประการ ดังนี้ 

 1. การใชLสีเอกรงค� (Monochrome)  

  การใช�สีเอกรงค� หมายถึง การใช�สี สีเดียวหรือการใช�สีที่แสดงความเด+นชัดออกมา

เพียงสีเดียวแต+มีการลดหลั่นกันในเรื่องน้ําหนักสีเพื่อให�เกิดความแตกต+างวิธีการใช�สีเอกรงค� คือจะ

ใช�สีใดสีหนึ่งท่ีเป�นสีแท� (Hue) หรือมีความสด (Intensity) เป�นตัวยืนเพียงสีเดียวให�เป�นจุดเด+นของ

ภาพส+วนประกอบรอบ ๆ นั้นจะใช�สีเดียวกันแต+ลดความสดของสีให�น�อยกว+าสีหลักสีที่นํามาเป�น

ส+วนประกอบอาจแบ+งน้ําหนักได�ต้ังแต+ 3 - 6 สี 

2. การใชLสีกลมกลืน (Harmony)  

  การใช�สีกลมกลืน หมายถึง การเคียงคู+กันของสีต+าง ๆ ซึ่งไปด�วยกันโดยไม+ขัดแย�ง 

หรือตัดกัน ความกลมกลืนของสีทําได�หลายลักษณะ คือ 

  2.1 กลมกลืนด�วยค+าของน้ําหนักของสี ๆ เดียว (Total Value Harmony) คือ การ

ใช�สียืนเพียงสีเดียว แต+มีค+าหลายน้ําหนัก หรือเป�นแบบเดียวกับสีเอกรงค� อาจใช�การผสมสีขาวให�

น้ําหนักอ+อนลงและผสมดําให�น้ําหนักเข�มข้ึน 

  2.2 กลมกลืนโดยใช�สีใกล�เคียง (Sympel Harmony) เป�นการใช�สีข�างเคียงกัน   

ในวงจรสีซ่ึงมีลักษณะสีใกล�เคียงกัน เช+น ม+วง -ม+วงน้ําเงิน - น้ําเงิน หรือ เขียวเหลือง - เขียว - เขียว

น้ําเงิน 

 3. การสรLางสภาพสีโดยรวม (Tonality)  

  การสร�างสภาพสีโดยรวม หมายถึง การทําให�เป�นสีโดยภาพรวมหรือเป�นโครงสีส+วน

ใหญ+ท่ีปกคลุมหรือครอบงําสีอื่นอยู+ถึงแม�ในรายละเอียดส+วนอื่นอาจมีสีอื่น ๆ ปะปนอยู+ก็ตามแต+ก็ไม+

ทําให�สภาพสีโดยรวมขัดแย�งกันเกินไปการใช�สีโดยรวมช+วยให�ภาพมีความกลมกลืนและมีเอกภาพ  
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 4. การใชLสีขัดกัน (Discord)  

  การใช�สีขัดกัน หมายถึง การกลับค+าของน้ําหนักระหว+างสีแก+กับสีอ+อนโดยการกลับสี

ท่ีแก+มาเป�นสีอ+อนด�วยการผสมสีขาว หรือทําให�เจือจางลงเพ่ือให�มีน้ําหนักอ+อนกว+าอีกสีหนึ่งท่ีเป�นสีท่ี

อ+อนแต+ปรับให�เป�นสีแก+โดยการผสมดํา หรือสีเข�ม เพื่อเพิ่มน้ําหนักสีให�เข�มขึ้นแล�วนํามาจัดเข�า

ด�วยกันเพ่ือสร�างความแตกต+างหรือความขัดแย�งท่ีเหมาะสมทําให�ผลงานดูมีจังหวะ น+าสนใจกว+าการ

ใช�สีกลมกลืนซึ่งอาจดูซํ้า ๆ และจืดชืดการกลับค+าของสี มักใช�เพื่อแต+งแต�มภาพเป�นบางจุดให�เกิด

ความน+าสนใจซ่ึงมักจะใช�คู+สีระหว+างสีแก+กับสีอ+อนที่มีความเข�มต+างกันอย+างชัดเจน เช+น โครงสีของ

ภาพเป�นสีเหลืองซ่ึงเป�นสีอ+อนแต+กลับเพิ่มน้ําหนักสีให�เข�มขึ้น ขณะเดียวกันก็นําสีม+วงซึ่งเป�นสีแก+มา

ลดค+าน้ําหนักลงให�อ+อนกว+าสีเหลืองโดยการนํามาเป�นส+วนประกอบในปริมาณน�อย จะทําให�ภาพไม+

จืดชืดและน+าสนใจข้ึน 

 5. ระยะของสี (Perspective of Colour)  

  ระยะของสี หมายถึง การใช�สีซึ่งมีผลต+อความรู�สึกเรื ่องระยะใกล�ไกลของภาพโดย

การนําสีแท�มาผสมให�สีหม+นลงโดยการทําให�เป�นสีกลาง เช+น การผสมสีตรงกันข�าม หรือสีกลาง เพื่อ

บ+งบอกระยะ ซึ่งโดยทั่วไปแบ+งเป�น 3 ระยะ คือ ระยะใกล� (Foreground) ระยะกลาง (Middle 

ground) และระยะไกล (Background) โดยมีหลักการให�สี คือ สีระยะใกล�สามารถใช�สีสด หรือเข�ม

กว+าระยะที่ไกลออกไปสีที่อยู+ไกลออกไปมากเท+าใดค+าน้ําหนักสีก็จะอ+อนและจะดูเป�นสีกลางมาก

ยิ่งข้ึน เช+น ภาพทิวทัศน� ท่ีบ+งบอกถึงระยะใกล�ไกล และช+วงเวลาซึ่งสีจะเป�นตัวช+วยสร�างบรรยากาศ

ให�ภาพได�เป�นอย+างดี 

 6. จุดเด:นจากสี (Dominance)  

  จุดเด+นจากสี หมายถึง การใช�สีที่ทําให�ส+วนสําคัญมีความเด+นชัดสะดุดตาเป�นแห+ง

แรกหรือเป�นจุดที่ดึงดูดความสนใจจากผู�ดูมากที่สุดในผลงานนั้นการทําให�เกิดจุดเด+นจะขึ้นอยู+กับ

การเลือกใช�สีโดยอาจเลือกใช�สีที่ส+งเสริมให�เกิดพลังสีเด+น ซึ่งจะแบ+งออกเป�น 2 ส+วน คือ ส+วนพื้น 

และส+วนเด+นหรือจุดสนใจ ซึ่งมีหลายเทคนิควิธี เช+น การใช�สีตัดกัน หรือคู+ตรงข�ามกัน เช+น พื้นสีน้ํา

เงิน จุดเด+นสีเหลือง, การให�จุดเด+นเป�นสีแท� ส+วนพื้นเป�นสีที่ถูกลดน้ําหนักลงโดยการทําให�สีหม+นสี

นวล สีคล้ํา หรืออาจใช�สีดําเพ่ือขับให�สีแท�ยิ่งเด+นชัดข้ึน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 9 

วงจรสี (The color Wheel)  
 

 
 

ภาพท่ี  1  แสดงวงจรสี (The color Wheel) 
 
 รูปแบบสีท่ีนํามาใช�ในงาน 3 รูปแบบ  มีดังนี้ 
 1. สีดํา 
  ให�ความหมายถึงความทุกข� แสดงถึงอารมณ�และชีวิตหลังจากเกิดอุบัติเหตุ 
 2. สีน้ําตาล 
  ให�ความหมายถึงความยาวนานและความเศร�าหมอง แทนอารมณ�ของผู�ที่ต�องอยู+ทน
ทุกข�ท่ีต�องเห็นบุคคลรอบข�างตายจาก 
 3. สีเทา 
  ให�ความหมายถึงความเงียบขรึม, มัวหมอง  
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ภาพแสดงท่ีมาของแนวความคิด 
 

 
 

ภาพท่ี 2  แสดงเหตุการณ�อุบัติเหตุ 
ท่ีมา: http://www.google.co.th/imgres?q=social+network+addiction&um=1&hl=th& 

client=firefox-&rls=org.mozilla:th:official&biw=1440&bih=792&tbm=isch&tbnid=XO9- 
 

 
 

ภาพท่ี 3  แสดงเหตุการณ�อุบัติเหตุ 
ท่ีมา:  http://indianfusion.aglasem.com/wp-content/uploads/2011/07/h1.png 
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ภาพท่ี 4  แสดงเหตุการณ�อุบัติเหตุ 
ท่ีมา:  http://www.redorbit.com/news/health/1112705570/ 

internet-addiction-official-100312/ 
 

 
 

ภาพท่ี 5  แสดงเหตุการณ�อุบัติเหตุ 
ท่ีมา:  http://blogs.psychsterdata.com/yjgm/junkie1.jpg 
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ภาพท่ี 6  แสดงเหตุการณ�อุบัติเหตุ 
ท่ีมา:  http://soshable.com/is-social-media-ruining-students/ 

 

 
 

ภาพท่ี 7  แสดงเหตุการณ�อุบัติเหตุ 
ท่ีมา:  http://bleder2.files.wordpress.com/2011/09/group_texting.jpg 
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รูปแบบของเสLนท่ีนํามาใชLในงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 8  แสดงซากของรถท่ีประสบอุบัติเหตุ 
ท่ีมา: ถ+ายภาพโดยผู�เขียน 

 

 
 

ภาพท่ี 9  แสดงซากของรถท่ีประสบอุบัติเหตุ 
ท่ีมา: ถ+ายภาพโดยผู�เขียน 
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ภาพท่ี 10  แสดงซากของรถท่ีประสบอุบัติเหตุ 
ท่ีมา: ถ+ายภาพโดยผู�เขียน 

 

  
 

ภาพท่ี 11  แสดงซากของรถท่ีประสบอุบัติเหตุ 
ท่ีมา: ถ+ายภาพโดยผู�เขียน 
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ภาพท่ี 12  แสดงซากของรถท่ีประสบอุบัติเหตุ 
ท่ีมา: ถ+ายภาพโดยผู�เขียน 

 

 
 

ภาพท่ี 13  แสดงซากของรถท่ีประสบอุบัติเหตุ 
ท่ีมา: ถ+ายภาพโดยผู�เขียน 

 
อิทธิพลจากศิลป\น Manuel Martí Moreno  ศิลป\นสมัยใหม: 
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 Manuel Martí Moreno  ศิลป<นชาวเสปนได�รับแรงบันดาลใจในการสร�างสรรค�ผลงาน
มาจากการเกิดดับของมนุษย� สะท�อนถึงชีวิตคนทุกคนย+อมหลีกหนีความสูญเสียไปไม+พ�น โดยผลงาน
ศิลปนิพนธ�ของข�าพเจ�ามีความคล�ายคลึงในลักษณะของการรูปทรงมนุษย�และคลี่คลาย จึงเหมาะสม
แก+การนํามาเป�นแนวทางในกาทํางานศิลปนิพนธ�ของข�าพเจ�าในครั้งนี้ 
 
 

 
 

ภาพท่ี 14  ภาพ O Artistaespanhol 
ท่ีมา: http://theokamecke.blogspot.com/2012/02/frog-scribes-chronicle.html 
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ภาพท่ี 15  ภาพ Mandolin 
ท่ีมา: http://theokamecke.blogspot.com/2012/02/mandolin.html 

 

 
 

ภาพท่ี 16  ภาพ My  Zoo 
ท่ีมา: http://theokamecke.blogspot.com/2012/02/mandolin.html 
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โครงสรLางทางศิลปะ 
 

 ความหมายของศิลปะ 

 “ศิลปะ” เป�นคําท่ีมีความหมายท้ังกว�างและจําเพาะเจาะจง ทั้งนี้ย+อมแล�วแต+ทัศนะของ

นัก ปราชญ�แต+ละคน รวมทั้งความเชื่อแนวคิด ในแต+ละยุค แต+ละสมัยมีความแตกต+างกัน หรือ

แล�วแต+ว+า จะนําศิลปะไปใช� ในแวดวงที่กว�างขวางหรือจํากัดอย+างไร แต+จากทัศนะของนักปราชญ� 

ทั้งหลายจะเห็นว+าศิลปะมีคุณลักษณะ ที่เป�นตัวร+วม สําคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ “การแสดงออก” 

ไม+ว+าจะเป�น อารมณ� ความรู�สึก ความคิด ประสบการณ�ความงามการเห็นแจ�ง สัญลักษณ� ความเป�น

เรื่องราวหรือ เหตุการณ�ก็ล�วนแต+เป�น การแสดงออกโดยมนุษย�เป�นผู�เลือกสรร หรือสร�างสรรค�ข้ึน 

 

 คํานิยามของศิลปะ 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ให�นิยามของศิลปะว+าศิลปะ คือ 

ฝ�มือ ฝ�มือทางการช+าง การแสดงซึ่งอารมณ� สะเทือนใจ ให�ประจักษ�เห็น พจนานุกรมศัพท�ศิลปะ 

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2530 นิยามความหมายของศิลปะว+า 

 ศิลปะ คือ ผลแห+งพลังความคิดสร�างสรรค�ของมนุษย� ที่แสดงออก ในรูปลักษณ�ต+าง ๆ 

ให�ปรากฏซึ่งสุนทรียภาพความประทับใจ หรือ ความสะเทือนอารมณ�ตามอัจฉริยภาพ พุทธิป7ญญา 

ประสบการณ� รสนิยม และทักษะของแต+ละคนเพื่อความพอใจ ความรื่นรมย� ขนบธรรมเนียม จารีต 

ประเพณี หรือความเชื่อในลัทธิศาสนา และกล+าวว+า ศิลปะแบ+งออกเป�น 2 ประเภทใหญ+ ๆ คือ 

วิจิตรศิลป� (Fine Art) กับประยุกต�ศิลป� (Applied Art)  

 อริสโตเติล (Aristotle) ปราชญ�ในยุคกรีกโบราณ นิยามความหมาย ของศิลปะว+าศิลปะ

คือการเลียนแบบธรรมชาติ 

 ตอลสตอย (Leo Tolstoi) นักประพันธ�ที่มีชื่อเสียงชาวรัสเซีย นิยาม ความหมาย ของ

ศิลปะ ว+าศิลปะคือการถ+ายทอดความรู�สึกของมนุษย�ออกมา 

 ศาสตราจารย�ศิลป� พีรศรี (C. Feroci) ศิลป<นชาวอิตาเลียนผู�มาวางรากฐาน การศึกษา

ศิลปะสมัยใหม+ในประเทศไทย ได�นิยามความหมายของศิลปะว+าศิลปะคืองาน อันเป�น ความ

พากเพียรของมนุษย� ซ่ึงจะต�องใช�ความพยายาม ด�วยมือและความคิด 
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ศิลปะ คือ การเลียนแบบธรรมชาติ 

(Art is the imitation of nature) 
 

 การตีความจากคํานิยามนี้ “ธรรมชาติ” ถือเป�นป7จจัยสําคัญที่ก+อให�เกิดแรงบันดาลใจ 
ให�แก+ ศิลป<นในการสร�างงาน คํานิยามนี้ว+าศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ เป�น คํานิยาม ที่ถือกัน
ว+าเก+าแก+ที่สุดซึ่งอริสโตเติล (Aristotle 384-322 B.C.) นักปราชญ�ชาวกรีก เป�นผู�ตั้งขึ้นเป�นการ
ชี้ให�เห็นว+า ธรรมชาติอาจเปรียบได�ดังแม+บทสําคัญ ที่มีต+อศิลปะด�วยศิลปะ เป�นสิ่งสร�างโดยมนุษย� 
และมนุษย�ก็ ถือกําเนิดมาท+ามกลางธรรมชาติ อีกทั้งบนเส�นทาง การดําเนินชีวิตมนุษย�ก็ผูกพันธ�อยู+
กับธรรมชาติจนไม+สามารถ แยกออกจากกันไดในทางศิลปะ มิใช+เป�นการบันทึกเลียนแบบเหมือน
กระจกเงาหรือ ภาพถ+าย ซึ่งบันทึกสะท�อนทุกส+วนที่อยู+ตรงหน�า แต+อาจจะเพิ่มเติม ตัดทอน หรือ
อาจจะใส+อารมณ�ความรู�สึกเข�าไปด�วย 

 
ศิลปะ คือ การถ'ายทอดความรู,สึกหรือแสดง ความรู,สึก เป1นรูปทรง 

(Art is the transformation of Feeling into form) 
 

 รูปทรง ในที่นี้ คือว+าเป�นรูปธรรมที่สามารถสัมผัสได� และตีความหมายได� ซึ่งหมายถึง 
ผลงานศิลปะที่เริ ่มมาจาก ความคิดที่เป�นลักษณะนามธรรมภายในตัวศิลป<นเอง ที่คนทั่วไปไม+
สามารถสัมผัสได�โดยตรงนอกจากเจ�าของ ความรู�สึกนั้น จะถ+ายทอดหรือสะท�อนออกมาเป�นรูปทรง
ที่สัมผัส ได� ตามความหมายของนิยามนี้ ศิลปะอาจเปรียบ เสมือนสื่อหรือเครื่องมือ ที่ผู�ถ+ายทอดใช�
เป�น ตัวกลาง เพื่อโยง ความรู�สึกของตนแสดงให�ผู�อื่นได�รับรู� หรือเข�าใจ ในสิ่งที่ ต�องการแสดงหรือ
อาจกล+าวได�ว+า “เป�นการแปลลักษณะ นามธรรมมาเป�น รูปธรรม” 

 

ศิลปะ คือ สื่อภาษาชนิดหนึ่ง 

(Art is The Language) 
 

 “สื่อ” เป�นตัวกลางที่สามารถชักนําเชื่อมโยงให�ถึงกัน หรือสามารถทําการติดต+อกันได� 
“ภาษา” หมายถึง เสียงหรือสื่อท่ีสามารถเข�าใจซึ่งกันและกันได�สรุป รวม แล�ว ทั้งสื่อและภาษาเป�น
พฤติกรรม ท่ีแสดงออก เพ่ือชักนําเพ่ือติดต+อให�ถึงกัน และเม่ือ ตีความหมายของคํานิยามที่ว+า ศิลปะ
เป�นสิ่งหรือภาษาได�อย+างไร โดยนําศิลปะไปเปรียบเทียบกับสื่อท่ีเป�นภาษาพูดและภาษาเขียน ภาษา
พูดเป�นลักษณะถ+ายทอดโดยใช�สื่อประเภทเสียงเปล+งออกมาเป�นคํา หรือประโยค เพ่ือสื่อความหมาย
ในสิ่งท่ีผู�พูดต�องการถ+ายทอดให�ผู�ฟ7งได�รับรู� ส+วน“ภาษาเขียน” เป�นลักษณะการ สื่อความหมายโดย
อาศัยสระ พยัญชนะ วรรณยุกต� ฯลฯ เพ่ือโยง ให�เกิดความเข�าใจร+วมกัน 
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ทัศนธาตุ (Element of Arts)  
 ทัศนธาตุ หมายถึง ส+วนประกอบต+าง ๆ ที่สามารถมองเห็นได�ซึ่งศิลป<นและนักออกแบบ
นํามาใช�เป�นสื่อความหมายเพ่ือแสดงออกในทางศิลปะผสมผสานกับการใช�ความรู�องค�ประกอบศิลป�
เพื่อจัดการกับทัศนธาตุที่เลือกมาใช�ให�เหมาะสมและเกิดความพอดีอันเป�นกฎเกณฑ�ของการเกิด
ความสวยงาม 
 องค�ประกอบศิลปะ หมายถึง การจัดหรือการรวมเอาสิ่งต+าง ๆ ในส+วนท่ีเก่ียวข�องกับ
ทัศนศิลป�หรือการออกแบบให�มองเห็นมีองค�ประกอบสําคัญท่ีเรียกว+า “ทัศนธาตุ” (Element of 
Arts)  ซ่ึงประกอบด�วย 
 1. จุดเส�นสี (Point, Line, Colour)  
 2. บริเวณว+างช+องว+างทิศทาง (Space, Direction)  
 3. รูปร+างรูปทรง (Shape, Form)  
 4. ลักษณะผิว (Texture)  
 5. น้ําหนักสีอ+อนแก+ (Value)  
 
 จุดเสLนสี (Point, Line, Colour)  
 ในศิลปะถือว+าจุดเป�นทัศนะธาตุเบื้องต�นจุดเป�นส+วนประกอบของการออกแบบที่มีขนาด
เล็กมีความกว�างและความยาวใกล�เคียงกันจุดเป�นพ้ืนฐานเบื้องต�นของการออกแบบในทุก ๆ ภาพจุด
มีจุดเด+นในการจัดวางให�เกิดการเรียกร�องความสนใจโดยมีคุณสมบัติเรียกร�องความสนใจของสายตา
ได�ดีนอกจากนี้ยังบอกและกําหนดตําแหน+งในภาพการวางจุดสองจุดจะได�พื้นที่ระหว+างจุดที่มักเกิด
ความรู�สึกดึงดูดระหว+างกันและจุดเมื่อเรียงต+อกันตามตําแหน+งเหมาะสมและซํ้า ๆ ทําให�เป�นเส�น 
รูปร+างรูปทรงลักษณะผิวประกอบกันเป�นผลงานออกแบบต+าง ๆ เราพบเห็นจุดได�ในสองลักษณะคือ
จุดท่ีเกิดข้ึนเองโดยธรรมชาติ เช+น ฝ7กข�าวโพดรวงข�าวน�อยหน+าขนุนทุเรียนจุดในลายของสัตว�เปลือก
หอยผีเสื้อแมลงต+าง ๆ และจุดท่ีมนุษย�สร�างขึ้น เช+น การจิ้มกระแทกกดด�วยปากกาดินสอพู+กันกิ่งไม�
ตลอดจนของปลายแหลมทุกชนิด เป�นต�น 
 
 เสLน (Line)  
 เส�น หมายถึง ปริมาณจุดเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดที่เรียงต+อเนื่องเป�นแนวเดียวกันอย+างมี
ระเบียบลักษณะการกําเนิดของเส�นอาจเกิดขึ้นหลายวิธี เช+น การขูดขีดด�วยดินสอปากกาชอล�ก
แปรงหรืออื่น ๆ เส�นมีหลายลักษณะและรูปลักษณะของเส�นจะมีปฏิกิริยาโต�ตอบกับสายตาของ
มนุษย�ให�เคลื่อนท่ีไปตามส+วนต+าง ๆ ของเส�น เช+น เส�นในท+าทางของคนเต�นรํารูปทรงของสัตว�วัตถุ
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และธรรมชาติที่แตกต+างกันรูปลักษณะของเส�นเหล+านี้สามารถทําให�เกิดความรู�สึกที่แตกต+างกัน
ออกไป เช+น  
 1. เส�นต้ังหรือเส�นด่ิงให�ความรู�สึกทางสูงมั่นคงหรือแข็งแรงแสดงถึงความมีระเบียบสง+า 
จริงจังหรือเคร+งขรึม 
 2. เส�นนอนให�ความรู�สึกกว�างสงบนิ่งเฉยไม+เคลื่อนไหวผ+อนคลายราบเรียบ 
 3. เส�นเฉียงหรือเส�นทแยงให�ความรู�สึกเคลื่อนไหวไม+อยู+นิ่งไม+ม่ันคง 
 4. เส�นโค�งให�ความรู�สึกนุ+มนวลอ+อนโยนกลมกลืนคลายความกระด�าง 
 5. เส�นประให�ความรู�สึกไม+ต+อเนื่องขาดหายไม+ชัดเจน 
 6. เส�นซิกแซกให�ความรู�สึกแหลมคมเคลื่อนไหวต่ืนเต�นและพุ+งไปข�างหน�า 
 7. เส�นขดก�นหอยให�ความรู�สึกหมุนเวียนเคลื่อนไหวมีพลังคลี่คลายและเจริญเติบโต 
 
 สี (Colour)  
 สี คือ ลักษณะของแสงท่ีปรากฏแก+สายตาให�เห็นเป�นสี(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน) 
ในทางวิทยาศาสตร�ให�คําจํากัดความของสีว+าเป�นคลื่นแสงหรือความเข�มของแสงที่สายตาสามารถ
มองเห็นซึ่งในทางศิลปะสีคือธาตุอย+างหนึ่งที่เป�นองค�ประกอบสําคัญของงานศิลปะ เช+น ใช�ในการ
สร�างงานศิลปะและเป�นองค�ประกอบท่ีมีอิทธิพลต+อความรู�สึกอารมณ�และจิตใจ 
 สีเป�นสิ่งที่มีความสําคัญอย+างหนึ่งในการดํารงชีวิตซึ่งมนุษย�รู�จักและสามารถนํามาใช�ให�
เกิดประโยชน�ในชีวิตเป�นประจําวันต้ังแต+สมัยดึกดําบรรพ�มนุษย�ได�ค�นพบสีจากพืชสัตว�ดินและแร+ธาตุ
มนุษย�จึงนําสีต+าง ๆ เหล+านั้นมาใช�ประโยชน�อย+างกว�างขวางรวมถึงการใช�สีเป�นสัญลักษณ�ในการ
ถ+ายทอดความหมายอย+างใดอย+างหนึ่ง 
 
 รูปทรง (Form)  
 รูปทรง  หมายถึง  โครงสร�างของสิ่งต+าง ๆ ประกอบด�วยด�าน 3 ด�าน คือ ด�านกว�าง 
ด�านยาวด�านหนา เรียกว+า รูป 3 มิติ รูปทรงสามารถวัดขนาดและปริมาตรได�รูปทรงแบ+งได�เป�น 3 
ประเภท ดังนี้ 
 1. รูปทรงธรรมชาติ (Organic form) ได�แก+ หมายถึง รูปทรงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
ได�แก+ คน สัตว� พืช มีลักษณะ 3 มิติ รูปทรงในลักษณะนี้จะให�ความมีชีวิตชีวา 
 2. รูปทรงเรขาคณิต (Geometric form) ได�แก+ รูปทรงที่มนุษย�สร�างขึ้น เช+น รูปทรง
สามเหลี่ยม รูปทรงสี่เหลี่ยมรูปทรงกลม ฯลฯสามารถแสดงความกว�าง ความยาวและมิติทางลึกหรือ
หนามีมวลและปริมาณ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 22 

 3. รูปทรงอิสระ (Free form) ได�แก+ รูปทรงที่เกิดขึ้นอย+างอิสระ ไม+มีโครงสร�างท่ี
แน+นอน เช+น รูปทรงของก�อนเมฆ กระแสน้ําหรือก�อนหิน 
 
 รูปเรขาคณิต (Geometric Form)  
 รูปเรขาคณิตจะมีรูปท่ีแน+นอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือคํานวณได�ง+ายมีกฎเกณฑ� เกิด
จากการสร�างของมนุษย� เช+น รูปสี่เหลี่ยมรูปวงกลม รูปวงรี นอกจากนี้ยังรวมถึงรูปทรงของสิ่งท่ี
มนุษย�ประดิษฐ�คิดค�นขึ้นอย+างมีแบบแผน แน+นอน เช+น รถยนต� เครื่องจักรกล เครื่องบิน สิ่งของ
เครื่องใช�ต+าง ๆ ท่ีผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมก็จัดเป�นรูปเรขาคณิต เช+น กัน รูปเรขาคณิตเป�นรูป ท่ี
ให�โครงสร�างพื้นฐานของรูปต+าง ๆ ดังนั้นการสร�างสรรค�รูปอื่น ๆ ควรศึกษารูปเรขาคณิตให�เข�าใจ
ถ+องแท�เสียก+อน 
 
 รูปอินทรีย� (Organic Form)  
 รูปอินทรีย�เป�นรูปของสิ่งท่ีมีชีวิตหรือคล�ายกับสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถเจริญเติบโต เคลื่อนไหว 
หรือเปลี่ยนแปลงรูปได� เช+น รูปของคน สัตว� พืช 
 
 รูปอิสระ (Free Form)  
 รูปอิสระเป�นรูปที่ไม+ใช+แบบเรขาคณิต หรือแบบอินทรีย� แต+เกิดขึ้นอย+างอิสระไม+มี
โครงสร�างท่ีแน+นอน ซ่ึงเป�นไปตามอิทธิพลและการกระทําจากสิ่งแวดล�อม เช+น รูปก�อนเมฆ ก�อนหิน 
หยดน้ํา ควันซึ่งให�ความรู�สึกที่เคลื่อนไหว มีพลัง รูปอิสระจะมีลักษณะขัดแย�งกับรูปเรขาคณิต แต+
กลมกลืน กับรูปอินทรีย� รูปอิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิตหรือรูปอินทรีย� ที่ถูกกระทําจนมี
รูปลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมจนไม+เหลือสภาพ เช+น รถยนต�ท่ีถูกชนจนยับเยินท้ังคัน เครื่องบินตก  
ตอไม�ท่ีถูกเผาทําลาย หรือซากสัตว�ท่ีเน+าเป��อยผุพัง 
 
 ความสัมพันธ�ระหว:างรูปทรง 
 เม่ือนํารูปทรงหลาย ๆ รูปมาวางใกล�กัน รูปเหล+านั้นจะมีความสัมพันธ�ดึงดูด หรือผลักไส
ซึ่งกันและกัน การประกอบกันของรูปทรงอาจทําได�โดย ใช�รูปทรงที่มีลักษณะใกล�เคียงกันรูปทรงท่ี
ต+อเนื่องกัน รูปทรงที่ซ�อนกันรูปทรงที่ผนึกเข�าด�วยกัน รูปทรงที่แทรกเข�าหากันรูปทรงที่สานเข�า
ด�วยกัน หรือรูปทรงท่ีบิดพันกัน การนํารูปเรขาคณิต รูปอินทรีย�และรูปอิสระมาประกอบเข�าด�วยกัน 
จะได�รูปลักษณะใหม+ ๆ อย+างไม+สิ้นสุด 
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 ลักษณะผิว (Texture)  
 ลักษณะผิวเป�นทัศนธาตุท่ีมีคุณสมบัติสําคัญยิ่งในการออกแบบไม+น�อยกว+าทัศนธาตุชนิด
อื่น ๆ นอกจากเป�นคุณสมบัติที่คงทนถาวรไม+เปลี่ยนแปลงง+ายเหมือนรูปทรงรูปร+างแล�วยังสามารถ
กระตุ�นและเร�าใจให�ผู�พบเห็นมีความรู�สึกตอบสนองด�วยแหล+งของลักษณะผิวและสาเหตุของการเกิด
ลักษณะผิวอาจจําแนกเป�น 4 ประการ คือ 
 1. เกิดจากการดูดซึมและการสะท�อนของแสงที่มีความเข�มต+างกันบนพื้นผิววัสดุแต+ละ
ชนิดทําให�เห็นพร�อม ๆ กันท้ังแสงสว+างและวัตถุเป�นลักษณะผิวของสิ่งนั้น 
 2. เกิดจากความแตกต+างของแสงสว+างและความมืดที่แผ+กระจายไปทั่วพื้นผิวของวัตถุ
นั้น ทําให�เห็นริ้วรอยความละเอียดของลักษณะผิววัตถุนั้นต+าง ๆ กัน 
 3. เกิดจากความแตกต+างของสีท่ีปรากฏบนระบายผิวของวัตถุนั้นตามคลื่นแสงท่ีสะท�อน
ต+าง ๆ กัน 
 4. เกิดจากความแตกต+างของความทึบแสงความโปร+งแสงหรือความมัวของวัตถุนั้น ๆ 
สะท�อนแสงทําให�เห็นความตื้นลึกริ้วรอยของลักษณะผิวบนวัตถุนั้น ๆ ลักษณะผิวหมายถึงลักษณะ
ภายนอกของวัตถุที่เรามองเห็นและสัมผัสได�ภาพที่มีลักษณะพื้นผิวที่แตกต+างกันจะให�ความรู�สึก
ต+างกันด�วย 
 
วัตถุดิบท่ีใชLในการสรLางสรรค�  
 วัตถุดิบท่ีใช�ในการสร�างสรรค� มีดังนี้ 
 1. การสร�างสรรค�งานเครื่องเคลือบดินเผา  
 2. การข้ึนรูปในงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา มีการข้ึนรูปหลายวิธีแล�วแต+ความสะดวก
ในการทํางานและความเหมาะสมกับประเภทและลักษณะรูปทรงของงานท่ีข้ึนรูป 
 
กระบวนการทํางาน 
 1. การข้ึนรูป 
  1.1 การขึ้นรูป (Free method) เป�นวิธีที่ง+ายและสะดวก การขึ้นรูปเบื้องต�นส+วน
ใหญ+จะให�มือ อาจใช�เครื่องมือช+วยเพียงเล็กน�อย การข้ึนรูปแบบอิสระมี 2 วิธี คือ 
   1.1.1 นําดินท่ีข้ึนรูปแล�วทําเป�นลักษณะก�อนกลม มีขนาดโตตามต�องการ แล�ว
ใช�หัวแม+มือบีบดินให�เป�นรูปทรงที่ต�องการ ทําให�ความหนาใกล�เคียงกันทั้งใบ แล�วใช�เครื่องมือขูด
แต+งหากแต+มีส+วนท่ีต�องต+อเติมให�รอดินหมาดเสียก+อนเพ่ือการทรงตัวท่ีดี 
   1.1.2 นําดินที่นวดทําเป�นรูปทรงที่ต�องการ เมื่อได�รูปทรงที่ต�องการแล�วใช�
เครื่องมือขูดเจาะให�กลวงทําความหนาให�ใกล�เคียงกันแล�วปล+อยให�แห�ง 
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  1.2 การขึ้นรูปแบบขด (Coil method) การขึ้นรูปแบบนี้นิยมกันอย+างแพร+หลาย
สามารถขึ้นรูปได�ตั้งแต+ชิ้นงานขนาดเล็กจนถึงขนาดชิ้นใหญ+ วิธีขึ้นรูปขั้นแรกทําดินให�เป�นเส�นกลม
ยาวขนาดเล็กหรือโตตามขนาดของชิ้นงานที่ป7aน แล�วนําไปขดบนดินที่ทําเป�นแผ+นเตรียมไว� หรือเริ่ม
จากก�นเลยก็ได� ส+วนที่เป�นส+วนสัมผัสของดินแต+ละเส�นควรขูดขีดให�เป�นร+องแล�วใช�น้ําสลิปทา
ประสานแล�วใช�มือบีบให�เข�ากันสนิท ทํา เช+น นี้จนได�ขนาดและรูปทรงตามต�องการ 
  1.3 การขึ้นรูปแบบแผ+น (Slab method) การขึ้นรูปแบบนี้เหมาะกับการขึ้นรูป
ภาชนะที่เป�นเหลี่ยมหรือรูปทรงแปลก ๆ ขั้นแรกของการขึ้นรูปคือนําดินรัดเป�นแผ+นโดยใช�ลูกกลิ้ง 
บนแผ+นปูนพลาสเตอร�หรือบนแผ+นไม�หุ�มด�วยผ�าหรืกระดาษ แล�วตัดดินเป�นรูปทรงที่ต�องการ รอให�
ดินหมาดแล�วนําไปประสาน ขณะท่ีดินยังไม+แห�งควรใช�ดินคํ้าเพื่อให�ดินทรงตัวดีก+อนเพื่อป6องกันการ
เสียรูป 
  1.4 การขึ้นรูปโดยแป6นหมุน (Throwing method) การขึ้นรูปด�วยวิธีนี้ใช�สําหรับ
รูปทรงแบบกลมหรือทรงกระบอกโดยใช�แป6นหมุน สมัยโบราณใช�แรงคนถีบป7aนให�แป6นหมุน ต+อมาใช�
กําลังไฟฟ6า ป7aนมอเตอร�ซ่ึงต+อกับแป6นหมุนโดยความเร็วมาตรฐาน ประมาณ 80 รอบต+อนาที 
   1.4.1 นําดินท่ีนวดแล�วเป�นก�อนวางลงบนแป6นหมุนให�ได�จุดศูนย�กลาง 
   1.4.2 เม่ือต้ังศูนย�แล�วให�ใช�นิ้วดันให�เป�นรูตรงกลาง 
   1.4.3 การดึงข้ึนโดยการใช�มือหนึ่งไว�ด�านในมือหนึ่งไว�ด�านนอก 
   1.4.4 การทําเป�นรูปทรงต+าง ๆ สามารถใช�นิ ้วกดหรือตบให�เป�นรูปทรงท่ี
ต�องการได� 
   1.4.5 การตกแต+งต�องรอให�ดินหมาดถึงจะแต+งให�เป�นรูปทรงต+าง ๆ ได� 
 2. การผ่ึงผลิตภัณฑ� 
  การผึ ่งผลิตภัณฑ�ให�แห�งก+อนเข�าเตานั ้นนําว+ามีความสําคัญเป�นอย+างมาก หาก
ผลิตภัณฑ�ท่ีมีขนาดใหญ+ด�วยแล�วถ�าปล+อยให�แห�งเร็วเกินไปอาจจะเกิดรอยร�าวได� ผลิตภัณฑ�ที่มีรอย
ร�างรอยแตกนั้น จะส+งผลต+อกระบวนการผลิตในขั้นต+อ ๆ ไป ทําให�เกิดความเสียหายได�โดยเฉพาะ
ผลิตภัณฑ�ขนาดใหญ+ 
 3. การเผาดิบ 
  การเผาดิบเป�นการเผาเพื่อให�ดินแข็งแกร+งขึ้น และให�การตกแต+งและเคลือบสะดวก
ขึ้น ซึ่งไม+สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร+างได�อีก อุณหภูมิที่ใช�ในการเผานั้นอู+ที่ 800 องศาเซลเซียส 
นอกจากนี้ยังทําให�ขนาดของชิ้นงานเล็กลงจากเดิมอีกด�วย การหดตัวระหว+างเผาดิบนั้นขึ้นอยู+กับ
ส+วนประกอบในเนื้อดินนั้น ๆ  
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 4. การเคลือบ 
  เคลือบ หมายถึง ชั้นของแก�วที่มีผลึกปนอยู+ ฉาบอยู+ที่ผลิตภัณฑ�เซรามิค น้ําเคลือบ
คือสารประกอบของซิลิกา (Silicate) ผสมกับสารประกอบที่เป�นตัวช+วยในการหลอมละลาย (Flux) 
อาจมีออกไซด�ของโลหะประกอบด�วยเพื่อให�เกิดสีหรือความทึบในเคลือบ จะมีลักษณะเหมือนแก�ว
บาง ๆ ฉาบติดอยู+บนพ้ืนผิวของผลิตภัณฑ� 
  การชุบเคลือบ หมายถึง การนําผลงานเครื่องป7aนดินเผาที่ผ+านการเผาดิบมาแล�วมา
ชุบน้ําเคลือบ เพื่อทําการเผาเคลือบต+อไปตามกระบวนการการชุบเคลือบจึงเป�นสิ่งสําคัญส+วนหนึ่ง
ของการสร�างสรรค�งานเครื่องป7aนดินเผาการชุบเคลือบที่ดีขึ้นอยู+กับวิธีการหรือเทคนิคต+าง ๆ เช+น 
เคลือบทึบเคลือบใสเคลือบด�าน 
  วิธีการชุบเคลือบท่ีนิยมใช�กันอยู+มี 4 วิธี คือ 
  1) วิธีทาด�วยแปรง 
  2) วิธีจุ+มหรือชุบ 
  3) วิธีเทราด 
  4) วิธีพ+น 
  วัตถุดิบท่ีใช�ทําน้ําเคลือบ  แบ+งออกเป�น 3 กลุ+ม 
  1) วัตถุดิบที่มีลักษณะเป�นด+าง (Bass group) เป�นตัวช+วยลดอุณหภูมิในการหลอม
ละลาย (Fluxing agents)  
  2) วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเป�นกลาง (Intermediate of neutral grout) ทําหน�าท่ี
เป�นตัวทนไฟ 
  3) วัตถุดิบท่ีมีคุณสมบัติเป�นกรด (Acid group) ทําหน�าท่ีทําให�เกิดแก�ว 
 5. กระบวนการเผาเคลือบ 
  กระบวนการเผาเคลือบนั้นควรวางชิ้นงานให�ห+างกันจะวางชิดหรือซ�อนกันเหมือนเผา
ดิบไม+ได�ฐานหรือก�นของงานต�องเช็ดเคลือบออกก+อนทําการเผาเคลือบเพื่อป6องกันการละลายติดกัน
ของน้ําเคลือบการเผาเคลือบไม+ว+าจะเป�นไฟตํ่าหรือไฟสูงจะต�องดําเนินการเผาให�ได�อุณหภูมิตาม
ข�อกําหนดของน้ําเคลือบแต+ละชนิดการเผาเคลือบอาจเกิดการเสียหายได�เป�นเรื่องปกติธรรมดา 
 6. เตาเผา 
  ป7จจุบ ันจึงกล+าวได�ว +า ความรู �เ กี ่ยวกับเตาเผางานเครื ่องป7 aนดินเผาได �ประสบ
ความสําเร็จเป�นอย+างมาก เพราะสามารถเผาได�โดยให�อุณหภูมิที่สูง และสามารถควบคุมอุณหภูมิให�
เป�นไปตามที่ต�องการได�ขณะทําการเผา หรือแม�ไม+ต�องคอยเฝ6าดูแลการเพิ่มอุณหภูมิ เช+น แต+ก+อน 
เพียงต้ังโปรแกรมเวลาอุณหภูมิที่ต�องใช�ตามกระบวนการที่เคลือบแต+ละชนิดต�องการด�วยเวลาเพียง
ไม+ก่ีนาที เตาเผาก็จะทําหน�าท่ีไปจนเสร็จสิ้นกระบวนการ 
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 7. ดิน (Clay)  
  7.1 ดินธรรมชาติ (Common Surface Clay)  
   ดินธรรมชาติเป�นดินชนิดเดียวท่ีอาจใช�เด่ียว ๆ ได�เนื่องจากมีองค�ประกอบท่ีทํา
หน�าท่ีครบถ�วน เช+น สิ่งเจือปนในดินทําหน�าท่ีเป�นฟลักซ�ส+วนฝุ�นทรายทําหน�าท่ีเป�นฟ<ลเลอร�ดิน
ธรรมชาติเป�นดินท่ีใช�มาต้ังแต+ยุคก+อนประวัติศาสตร�สามารถค�นพบได�ทุกแห+งในโลกอาจอยู+ตามคันนา
ในสวนหรือตามชายหาดก็ได�นับเป�นดินทุติยภูมิท่ีมีส+วนผสมของแร+ธาตุสารอินทรีย�ต+าง ๆ มากมายมี
สีสันจากวัสดุท่ีผสมอยู+ต้ังแต+สีเหลืองอ+อนจนถึงน้ําตาลดําส+วนมากเผาท่ีอุณหภูมิ 900-1,000 °c 
หลังจากนั้นจะเริ่มหลอมละลายแต+ก็มีดินธรรมชาติบางแหล+งท่ีเผาได�สูงถึง 1,100-1,200 °c 
  7.2 ดินขาว ดิ 
   นขาวท่ีใช�อยู+ท่ัวไปคือเกาลิน เช+น ดินขาวระนองดินขาวระนองดินนราธิวาสและ
ดินอิลไลต� (Illite) เช+น ดินขาวลําปางดินเกาลินมีสีขาวและมีความเหนียวน�อยส+วนดินขาวอิลไลต�มี
ส+วนผสมของเฟลด�สปาร�ควอตซ�และอะลูมินาอย+างครบถ�วนมีจุดสุกตัวท่ีอุณหภูมิ 1,200-1,250°c
สามารถใช�ทําเนื้อดินป7aนได�ด�วยตัวของมันเองแต+มีความเหนียวน�อยจึงนิยมทําดินเหนียวเพ่ือช+วยในการ
ข้ึนรูป 
  7.3 ดินเหนียว (Ball Clay)  
   ดินเหนียวส+วนใหญ+มีสีดําหรือสีเข�มมีความละเอียดและมีความเหนียวสูงนิยมใช�
ผสมกับดินขาวเพ่ือให�ข้ึนรูปได�ง+ายข้ึนแหล+งดินเหนียวท่ีใช�กันมากคือดินดําพลุพลีจังหวัดสุราษฎ�ธานี 
 8. ฟลักซ� (Flux)  
  ฟลักซ�มีหน�าที่หลักในการกําหนดจุดสุกตัวของเนื้อดินป7aนให�มีอุณหภูมิสูงหรือตํ่าฟ
ลักซ�มีหลายชนิดทั่วโลกและสามารถเลือกใช�ในการเผาอุณหภูมิที่แตกต+างกันที่นิยมใช�ทั่วไปคือ
เฟลด�สปาร�เฟลด�สปาร�ธรรมชาติมีส+วนธรรมชาติมีส+วนประกอบของด+าง (อัลคาไลน�) เป�นจํานวนมาก 
เช+น โซเดียมโพแทสเซียมและแคลเซียมนอกจากนี ้ยังมีส+วนผสมของอลูมินาและซิลิกาซึ่งเป�น
องค�ประกอบทางเคมีของดินเฟลด�สปาร�มีชื่อเฉพาะหลายชื่อโพแทสเซียมเฟลด�สปาร�เป�นฟลักซ�ที่ดี
มากในการผสมเนื้อดินป7aนในขณะที่โซดาเฟลด�สปาร�ซึ่งหลอมตัวในอุณหภูมิที่ตํ่ากว+าและมีสมบัติใน
การลดความเหนียวนิยมใช�ในการขึ้นงานนอกจากการผสมในเนื้อดินป7aนแล�วเฟลด�สปาร�ยังเป�นสาร
พ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีใช�ในส+วนผสมของเคลือบด�วยแหล+งของเฟลด�สปาร�หรือหินฟ7นม�าในประเทศไทยมี
อยู+ทั่วไป เช+น ที่จังหวัดราชบุรีตากกาญจนบุรีนครศรีธรรมราชฯลฯควรย+อยให�เป�นก�อนและบดให�
ละเอียดโดยผ+านตะแกรงฟลักซ�ชนิดอื่น ๆ ที่ใช�กันบ�าง เช+น ทัลก� (Talc) เป�นฟลักซ�ในการเผาไฟตํ่า
สามารถช+วยลดป7ญหาการหดตัวของเนื้อดินป7aนหลังการเผาและลดการบิดเบี้ยวของภาชนะที่เกิดขึ้น
ได�นอกจากนั้นยังมีฟลักซ�ชนิดอ่ืนอีก เช+น โบนแอชแก�วบดฟริตข้ีเถ�าไม�ฯลฯ 
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คุณสมบัติของวัตถุดิบในน้ํายาเคลือบ 
 1. ซิงค�ออกไชด� ZnO 
  ซิงค�ออกไชด� ZnO เป�นวัตถุดิบที่มีจุดหลอมละลายสูง หลอมละลายได�แก�วที่ 1,800 
องศาเซลเซียส สังกะสี (Zine) เป�นด+างที่นิยมใช�ในอุณหภูมิปานกลางถึงอุณหภูมิสูง 1,150-1,250 
องศาเซลเซียส โดยใช�กับด+างตัวอ่ืน ๆ เช+น หินปูน โซดาเฟลสปาร� 
 2. แมกนีเซียมออกไซด� MgO 
  แมกนีเซียมออกไซด� MgO เป�นวัตถุดิบที่มีจุดหลอมละลายสูงมาก 2,800 องศา
เซลเซียส จัดเป�นวัตถุดิบทนไฟ แต+มีคุณสมบัติเป�นด+างหรือตัวหลอมละลายในเคลือบอุณหภูมิสูง 
1,250 ข้ึนไปถึง 1,300 องศาเซลเซียส ถ�าใช�ประมาณมากเคลือบจะทนไฟสูง และเกิดเป�นเคลือบกึ่ง
ด�าน วัตถุดิบท่ีใช�แมกนีเซียม ได�แก+  
  -  ทัลคัม (Talcum) 3MgO 4SiO2H2O แมกนีเซียมซิลิเกต 
  -  โดโลไมด� (Dolomite) CaCO3 MgCO3แคลเซียมแมกนีเซียมคาร�บอเนต 
  -  แมกนีเซียมคาร�บอเนต (Magnesium Carbonate) MgCO3 
 3. ลิเทียมออกไซด� Li2O 
  วัตถุดิบท่ีมีจุดหลอมละลายให�แก�วในอุณหภูมิ1,150 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติเป�น
ตัวหลอมละลายที่ดีในเคลือบอุณหภูมิปานกลางและอุณหภูมิสูง 1,150- 1,230 องศาเซลเซียส 
ลิเทียมมีราคาแพงจึงไม+นิยมนํามาใช� เพราะเป�นเคลือบอุตสาหกรรม 
 4. สูตรอนเซียมออกไซด� SrO2 
  เป�นวัตถุดิบที่มีจุดหลอมละลายที่ 2,430 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติเป�นด+าง ใช�ใน
อุณหภูมิปานกลาง 1,150- 1,200 องศาเซลเซียส ซ่ึงปกติจะใช�ไม+เกิน 30% กับด+างตัวอื่น ๆ เช+น โซ
ดาเฟลสปาร� ซิงล�ออกไซด� แบเรียมคาร�บอเนต ใช�ร+วมกันหลาย ๆ อย+างเพ่ือลดอุณหภูมิในการหลอม
ละลายได�ดีกว+าใช�เพียงลําพังตัวเดียว 
 5. แบเรียมคาร�บอเนต BaCO3 
  เป�นวัตถุดิบที่มีจุดหลอมละลาย 1,920 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติเป�นตัวหลอม
ละลายท่ีอุณหภูมิปานกลาง ถึงอุณหภูมิสูง 1,180 –1,250 องศาเซลเซียส 
 6. แคลเซียมคาร�บอเนต CaCO3 
  แคลเซียมคาร�บอเนตหรือหินปูน เป�นวัตถุดิบที่มีจุดหลอมละลายสูง 2,500 องศา
เซลเซียส มีคุณสมบัติเป�นตัวหลอมละลายในเคลือบอุณหภูมิสูง 1,250 –1,300 องศาเซลเซียส 
สามารถใช�เพียงอย+างเดียวในสูตรเคลือบ 
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 7. อลูมินาออกไซด� Al2O3 

  จุดหลอมละลายที่ 2,050 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติเป�นกลาง ทําให�ตัวเคลือบมี
ความหนืด เกาะติดผิวดินได�ดีไม+ไหลจากตัวผลิตภัณฑ�ขณะเผาถึงจุดสุกตัวหลอมละลาย 
 8. ซิลิกา SiO2 
  จุดหลอมละลาย 1,750 องศาเซลเซียส เป�นทรายแก�วหรือหินแก�ว มีคุณสมบัติเป�น
กรด  ตัวทนไฟลดการไหลของน้ําเคลือบทําให�ผิวเคลือบมีความแข�งแกร+งทนทานต+อรอยขีดข+วน 
 
ออกไซด�ท่ีใหLสีในเคลือบ 
 ออกไซด�ท่ีให�สีในเคลือบนํามาใช� 
 1. แมงกานีสออกไซด� สูตรทางเคมี MnO2จะให�สีม+วงและสีน้ําตาล 
 2. เหล็กออกไซด� สูตรทางเคมีคือ Fe2O3จะให�ท่ีน้ําตาลแดงถึงสีน้ําตาลเคลือบ 
 3. ทองแดงออกไซด� สูตรทางเคมีคือ CuOทองแดงออกไซด�มีสีในเคลือบเขียว 
 4. โคบอลต�ออกไซด� เป �นสารที ่ม ีส ีร ุนแรงที ่ส ุด ให�ส ีดํา ควรใช�ในปร ิมาณที่น �อย 
ไม+เช+นนั้นสีจะเข�มมาก 
 5. โครมิกออกไซด� เป�นสีท่ีรุนแรง ถ�าใช�ในโคน 010 จะให�สีแดงถ�าใช�ในเคลือบจะทนไฟ
สูง จะให�สีน้ําตาล 
 6. สีสเตน นอกจากการใส+ธาตุออกไซด�ต+าง ๆ ในสูตรเคลือบแล�ว เรายังสามารถทํา
เคลือบสี โดยใช�สีสเตนสําเร็จรูปได� สีสเตนส+วนใหญ+สั่งจากต+างประเทศ มีราคาแพง เผาในบรรยากาศ
ออกซิเดชั่น ถ�าเผาในบรรยากาศรีดักส�ชั่นบางสีจะจางหายไป 
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บทท่ี 3 

การดําเนินการสรLางสรรค� 

 
 การดําเนินงาน สามารถสรุปและอธิบายให�รายละเอียดตามข้ันตอน ดังนี้  
 โครงการศิลปนิพนธ� “ครอบงํา” นี้ มีวัตถุประสงค�เพื่อสร�างสรรค�ผลงานประติมากรรม
เครื่องเคลือบดินเผา แสดงออกถึงสังคมในป7จจุบัน โดยมีการดําเนินการสร�างสรรค� ดังต+อไปนี้ 
 
แผนผังแสดงข้ันตอนการดําเนินงาน 

 

การค�นหาข�อมูล 

� 
การรวบรวมข�อมูล 

� 
การร+างแบบสองมิติ 

� 
การสร�างแบบจําลองสามมิติ 

� 
การเลือกชิ้นงานขยาย 

� 
การทําผลการทดลอง 

� 
การจัดทําเอกสารประกอบผลงาน 

 

ภาพท่ี 17  แผนผังแสดงชั้นตอนการดําเนินงาน 

29 
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ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 1. การรวบรวมขLอมูล 
  การค�นหาข�อมูลได�เริ่มต�นจากสภาพสังคมที่การติดต+อสื่อสารมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป 

เทคโนโลยีที่เข�ามามีบทบาทในชีวิตอย+างรวดเร็ว ดังนั้นการค�นคว�าหาข�อมูลส+วนใหญ+จึงมาจาก

อุปกรณ�อิเล็กทรอนิกส� และแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส�ต+าง ๆ ลักษณะพ้ืนผิว และลักษณะของเส�น เมื่อ

ได�ของมูลโดยรวมแล�ว นําข�อมูลนั้นมาวิเคราะห�ขัดเกลาผสมผสานกับแนวความคิดและจินตนาการ

แล�วจึงนําไปสร�างรูปแบบออกมาเป�นแบบร+าง 2 มิติ 

 2. การพัฒนารูปแบบผลงาน 2 มิติ 
  การร+างแบบ 2 มิติ เกิดขึ้นเมื่อมีแรงบันดาลใจและสมมุติฐานเรื่องราวที่ตนเอง

ต�องการจะสื ่อความหมายและมุมมองความคิดในแบบของตนเองซึ่งการสร�างสรรค�ผลงานเรา

สามารถมองเห็นรูปแบบได�อย+างคร+าว ๆ ทําให�สามารถออกแบบผลงานได�รวดเร็วปรับเปลี ่ยน

รูปแบบได�ง+ายได�รูปแบบออกมาอย+างคร+าว ๆ ดังนั้นแบบร+างสองมิติจะเป�นแนวทางที่เราใช�เสนอ

แนวความคิดท่ีจะสร�างสรรค�หัวข�อศิลปนิพนธ�ท่ีข�าพเจ�าสนใจโดยการร+างแบบสองมิติของศิลปนิพนธ�

เรื่อง “ครอบงํา”ข�าพเจ�าจึงถ+ายทอดผ+านรูปทรงของมนุษย�ก็จะมีการศึกษาค�นคว�าหารูปแบบหรือ

ลักษณะของเส�นท่ีมา:จากวงจรอิเล็กทรอนิกส�เพ่ือให�ได�ชิ้นงานท่ีมีความน+าสนใจ 
 3. การสรLางแบบจําลอง 3 มิติ 

  หลังจากได�รูปแบบผลงานที่เป�นงาน 2 มิติแล�ว เพื่อให�ได�รูปแบบที่สมจริงมากที่สุด

การสร�างแบบจําลอง 3 มิติจะเป�นสิ่งสําคัญท่ีจะช+วยให�เราได�ทราบถึงรูปร+างรูปทรงที่มองเห็นได�รอบ

ด�านและสามารถเปรียบเทียบชิ้นงานกันได�อีกทั้งได�เห็นองค�ประกอบของชิ้นงานว+ามีการสร�างสรรค�

ได�อย+างลงตัวรวมไปถึงการที่ช+วยให�เห็นภาพผลงานที่จะขยายจริงว+าจะออกมาเป�นขนาดเท+าไหร+

สามารถมองเห็นงานได�ท่ัวท้ังงานหรือไม+เพราะงานบางชิ้นควรจะมองได�รอบงานและสื่อความหมาย

ได�อย+างลงตัว 

 4. การพัฒนารูปแบบผลงานเป#นแบบจําลอง 3 มิติ 
  ข้ันตอนต+อจากสร�างแบบจําลองสามมิติการสร�างสรรค�งานท่ีดีงานควรท่ีจะปรับปรุง

และพัฒนาแนวความคิดรูปแบบของผลงานเพื่อให�เรามีกระบวนการคิดที่จะสร�างงานออกมาให�

เป�นข้ันตอนและมีเหตุและผลมากกว+าเดิมรวมถึงทราบป7ญหาของชิ้นงานและสามารถแก�ป7ญหาแต+

ละจุดต้ังแต+ข้ันตอนการข้ึนรูป จนการท้ังการหดตัวของเนื้อดินที่นํามาใช� ลดป7ญหาที่จะเกิดในการ

ขยายชิ ้นงานจริงและให�ได�ผลงานที่มีความลงตัวสวยงามสมบูรณ�เป�นไปตามวัตถุประสงค�ของ

แนวความคิด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5. การทดลองเคลือบ 
  การทดลองเคลือบเพื ่อให�ได�เคลือบที่เหมาะสมกับงานตามแนวความคิดควรมี

เป6าหมายที่แน+นอนว+าต�องการเคลือบแบบไหนอุณหภูมิก็มีส+วนสําคัญว+าอุณหภูมิที ่เลือกใช�นั ้น 

เหมาะสมกับรูปแบบและแนวความคิดมากน�อยเพียงใด แล�วจึงทําการทดลองกับแผ+นทดลองเพื่อหา

ลักษณะและสีของเคลือบเสียก+อนจึงนําเคลือบที่จะใช�มาทดลองกับแบบจําลอง 3 มิติเพื่อป6องกัน

ไม+ให�เกิดป7ญหาว+าสีท่ีนํามาใช�จะขัดกับผลงาน 

 
 ผลการทดลองเคลือบ 
 

 
 

ภาพท่ี 18  ผลการทดลองเคลือบ 
ท่ีมา: ถ+ายภาพโดยผู�เขียน 

 
 อุณหภูมิ 1,220องศาเซลเซียส เนื้อดินสโตนแวร� (Stone ware) เบส เคลือบใสไฟสูง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 กําหนดค:าออกไซด�ท่ีนํามาใชL 
 1. Ferric Oxide  5%    
 2. Chromic Oxide  3%    
 3. Cobalt Oxide  1%   
 4. Titanium Oxide  2%    
 5. Copper Oxide  2%   
 6. Manganese  4%   
 7. Nickel Oxide  1%   
 8. Pewter   8% 

 

 
 

ภาพท่ี 19  ภาพผลการทดลองเคลือบ 
ท่ีมา: ถ+ายภาพโดยผู�เขียน 

 
 ผลการทดลองเบส 

1. Nepheline syenite 40.0% 
2. Barium carbonate  25.0% 
3. Talcum  10.0% 
4. Kaolin (ดินขาวลําปาง)   12.5% 
5. Silica  12.5% 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 33 

 ผลการทดลองดิน 
 

 
 

ภาพที 20  ภาพผลการทดลองดิน 
ท่ีมา: ถ+ายภาพโดยผู�เขียน 

 
 
ตารางท่ี 1  แสดงการหดตัวของทรายและแกลบ 
 

ลําดับท่ี 1 2 3 4 5 

ทราย 5 10 15 20 25 

แกลบ 25 20 15 10 5 

การหดตัว 8% 8% 8% 10% 10% 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัสดุและอุปกรณ�ท่ีนํามาใชLในการข้ึนรูป 
 

 
 

ภาพท่ี 21  ภาพไม�ป7aนขนาดต+าง ๆ ท่ีใช�ในการข้ึนรูป 
ท่ีมา: ถ+ายภาพโดยผู�เขียน 

 

 
 

ภาพท่ี 22  ภาพ อุปกรณ�ท่ีใช�ในการทําความสะอาด 
ท่ีมา: ถ+ายภาพโดยผู�เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 23  ภาพ ลูกกลิ้งใช�ในการข้ึนรูปแบบแผ+น 
ท่ีมา: ถ+ายภาพโดยผู�เขียน 

 
การขยายช้ินงาน 
 เป�นกระบวนการที่ทําขึ้นเพื่อมองถึงภาพรวมของชิ้นงานเพราะเมื่อการขึ้นรูปที่ใหญ+ขึ้น
จากเดิมอาจจะมีช+องวางหรือป7ญหาต+าง ๆ มากมายไม+ว+าจะเป�นชิ้นงานที่ใหญ+ขึ้นแล�วรายละเอียด
ของผลงานมีพ้ืนท่ีว+างเกินไปการขยายผลงานที่ผิดสัดส+วนทําให�องค�ประกอบเปลี่ยนและการขึ้นงาน
ท่ีต�องอาศัยความระมัดระวังในการทําซ่ึงกระบวนการท้ังหมดควรมีการวางแผนและคํานึงถึงป7ญหาท่ี
จะเกิดขึ้นระหว+างขยายงานการเลือกรูปแบบวิธีการขยายงานให�เหมาะกับชิ้นงานว+าควรใช�วิธีใดจะ
เหมาะสมและไม+ผิดพลาดมากท่ีสุด 
 
การรวบรวมขLอมูลเพ่ือทําเอกสารในการประกอบโครงการ 
 ผลงานท่ีได�สร�างสรรค�ข้ึนเกิดจากกระบวนการคิดท่ีจะต�องมีข�อมูลท่ีมา:และแหล+งความรู�
ที่เราได�ศึกษาซึ่งเราจะต�องวิเคราะห�ข�อมูลที่นํามาใช�อย+างละเอียดถี่ถ�วนว+ารับกับเหตุและผลของ
แนวความคิดที่เราต�องการสื ่อหรือไม+เพราะข�อมูลที่นํามาอ�างอิงและประกอบโครงการจะเป�น
ประโยชน�ต+อบุคคลท่ีสนใจท่ีจะศึกษาหารให�ข�อมูลที่ไม+ตรงตามความเป�นจริงผิดพลาดหรือตกหล+นก็
เท+ากับว+าเราได�สร�างสรรค�ผลงานออกมาไม+ตรงกับแนวคิดท่ีต�องการจะสื่อดังนั้นเราควรจะศึกษาและ
กลั่นกรองข�อมูลท่ีรวบรวมมาทําเอกสารเพ่ือท่ีจะศึกษาถึงป7ญหาที่จะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ไม+คาดคิดว+าจะ
เกิดข้ึนก็ตาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การจัดแสดงผลงาน 
 สถานที่เป�นส+วนประกอบสําคัญในการแสดงออกทางด�านความคิดและสิ ่งที่ต�องการ
นําเสนอรวมไปถึงองค�ประกอบของชิ ้นงานที่นํามาจัดวางรวมกันแล�วได�ทิศทางความเหมาะสม
ลักษณะสีของงานเม่ือนํามาวางรวมกันแล�วมีความน+าสนใจการนําเสนอแนวความคิดที่เข�ากับผลงาน
ว+าสื่อตรงกันหรือไม+เพราะหากเรานําเสนอผลงานที่ไม+ตรงกันก็เท+ากับว+างานที่แสดงออกมายังสื่อ
ความหมายไม+ได�โดยจะในการจัดแสดงงานนั้นจะมีการออกแบบร+างการจัดวางไว�คร+าว ๆ เมื่อดู
มุมมองและพ้ืนท่ีในการแสดงผลงานว+ามีความน+าสนใจและไม+รกจนเกินไป 
 
 สถานท่ีในการจัดแสดงผลงาน   
 คณะวิศวกรรมศาสตร� สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล�าเจ�าคุณทหารลาดกระบัง 
 

 
 

ภาพท่ี 24  ภาพสถานท่ีในการจัดแสดงผลงาน 
ท่ีมา: ถ+ายภาพโดยผู�เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 25  ภาพสถานท่ีในการจัดแสดงผลงาน 
ท่ีมา: ถ+ายภาพโดยผู�เขียน 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 4 

การดําเนินงานสรLางสรรค�และผลการทดลอง 

 
การวิเคราะห�ขLอมูลและแนวความคิดในการสรLางสรรค�ผลงาน 
 การสร�างสรรค�ผลงานในโครงการเตรียมศิลปนิพนธ�เป�นการสร�างและพัฒนางานใน
รูปแบบของงานประติมากรรม ซ่ึงข�าพเจ�าได�รับแรงบันดาลใจมาจากมนุษย�ในป7จจุบันที่เทคโนโลยี
เข�ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นเรื่อย ๆ แต+ละชิ้นมีขนาดรูปแบบที่แตกต+างกันออกไปโดยผลงาน
ทั้งหมดมีแนวความคิดเดียวกันในเรื่องของการแสดงให�รู�สึกถึงการครอบงํา แข็งกระด�าง มีความ
เป�นระบบแต+ละชุด จะมีลักษณะรูปทรงที่แตกต+างกันออกไปเพื่อให�ได�รูปแบบงานที่หลากหลาย
และแตกต+างกัน 
 
แบบร:างสองมิติ 
 การร+างแบบ 2 มิติ เกิดขึ้นเมื่อมีแรงบันดาลใจและสมมุติฐานเรื่องราวที่ตนเองต�องการ
จะสื่อความหมายและมุมมองความคิดในแบบของตนเอง ซึ่งการสร�างสรรค�ผลงานซึ่งเราสามารถ
มองเห็นรูปแบบได�อย+างคร+าว ๆ ทําให�สามารถออกแบบผลงานได�รวดเร็วปรับเปลี่ยนรูปแบบได�ง+าย
ได�รูปแบบออกมาอย+างคร+าว ๆ ดังนั้นแบบร+างสองมิติจะเป�นแนวทางท่ีเราใช�เสนอแนวความคิดที่จะ
สร�างสรรค�หัวข�อศิลปนิพนธ�ที่ข�าพเจ�าสนใจ โดยการร+างแบบสองมิติของศิลปนิพนธ�เรื่อง “พัง”
ข�าพเจ�าจึงถ+ายทอดผ+านรูปทรงของมนุษย�ก็จะมีการศึกษาค�นคว�าหารูปแบบหรือลักษณะของ
ร+องรอยท่ีแทนความเปลี่ยนแปลงเพ่ือให�ได�ชิ้นงานท่ีมีความน+าสนใจ 

38 
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ภาพท่ี 26  ภาพสเก็ต 2 มิติ ชิ้นท่ี 1 
ท่ีมา: ภาพร+างลายเส�นโดยผู�เขียน 

 

 
 

ภาพท่ี 27  ภาพสเก็ต 2 มิติ ชิ้นท่ี 2 
ท่ีมา: ภาพร+างลายเส�นโดยผู�เขียน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 28  ภาพสเก็ต 2 มิติ ชิ้นท่ี 3 
ท่ีมา: ภาพร+างลายเส�นโดยผู�เขียน 

 

 
 

ภาพท่ี 29  ภาพสเก็ต 2 มิติ ชิ้นท่ี 4 
ท่ีมา: ภาพร+างลายเส�นโดยผู�เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 30  ภาพสเก็ต 2 มิติ ชิ้นท่ี 5 
ท่ีมา: ภาพร+างลายเส�นโดยผู�เขียน 

 

 
 

ภาพท่ี 31  ภาพสเก็ต 2 มิติ ชิ้นท่ี 6 
ท่ีมา: ภาพร+างลายเส�นโดยผู�เขียน 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 32  ภาพสเก็ต 2 มิติ ชิ้นท่ี 7 
ท่ีมา: ภาพร+างลายเส�นโดยผู�เขียน 

 

 
 

ภาพท่ี 33  ภาพสเก็ต 2 มิติ ชิ้นท่ี 8 
ท่ีมา: ภาพร+างลายเส�นโดยผู�เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 34  ภาพสเก็ต 2 มิติ ชิ้นท่ี 9 
ท่ีมา: ภาพร+างลายเส�นโดยผู�เขียน 

 

 
 

ภาพท่ี 35  ภาพสเก็ต 2 มิติ ชิ้นท่ี 10 
ท่ีมา: ภาพร+างลายเส�นโดยผู�เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 36  ภาพสเก็ต 2 มิติ ชิ้นท่ี 11 
ท่ีมา: ภาพร+างลายเส�นโดยผู�เขียน 

 

 
 

ภาพท่ี 37  ภาพสเก็ต 2 มิติ ชิ้นท่ี 12 
ท่ีมา: ภาพร+างลายเส�นโดยผู�เขียน 
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สมุดกลาง
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ตLนแบบสองมิติแบบลงสี 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 38  ภาพต�นแบบ 2 มิติ แบบลงสี ชิ้นท่ี 1 
ท่ีมา: ภาพร+างลายเส�นโดยผู�เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 39 ภาพต�นแบบ 2 มิติ แบบลงสี ชิ้นท่ี 2 
ท่ีมา: ภาพร+างลายเส�นโดยผู�เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 40  ภาพต�นแบบ 2 มิติ แบบลงสี ชิ้นท่ี 3 
ท่ีมา: ภาพร+างลายเส�นโดยผู�เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 41  ภาพต�นแบบ 2 มิติ แบบลงสี ชิ้นท่ี 4 
ท่ีมา: ภาพร+างลายเส�นโดยผู�เขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 42  ภาพต�นแบบ 2 มิติ แบบลงสี ชิ้นท่ี 5 
ท่ีมา: ภาพร+างลายเส�นโดยผู�เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 43  ภาพต�นแบบ 2 มิติ แบบลงสี ชิ้นท่ี 6 
ท่ีมา: ภาพร+างลายเส�นโดยผู�เขียน 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบจําลองสามมิติ 
 การสรLางแบบจําลอง 3 มิติ 
 หลังจากได�รูปแบบผลงานที่เป�นงาน 2 มิติแล�วเพื่อให�ได�รูปแบบที่สมจริงมากที่สุดการ
สร�างแบบจําลอง 3 มิติ จะเป�นสิ่งสําคัญที่จะช+วยให�เราได�ทราบถึงรูปร+างรูปทรงที่มองเห็นได�รอบ
ด�านและสามารถเปรียบเทียบชิ้นงานกันได�อีกทั้งได�เห็นองค�ประกอบของชิ้นงานว+ามีการสร�างสรรค�
ได�อย+างลงตัวรวมไปถึงการที่ช+วยให�เห็นภาพผลงานที่จะขยายจริงว+าจะออกมาเป�นขนาดเท+าไหร+
สามารถมองเห็นงานได�ท่ัวท้ังงานหรือไม+เพราะงานบางชิ้นควรจะมองได�รอบงานและสื่อความหมาย
ได�อย+างลงตัว 
 
 

 
 
 ภาพท่ี 44 ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ  ชิ้นท่ี 1 
  ชื่อผลงาน : “พัง” 1 
  ขนาด : 10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน : สโตนแวร� 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 52 

 

  
 
 ภาพท่ี 45  ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ  ชิ้นท่ี 2 
  ชื่อผลงาน : “พัง” 2 
  ขนาด : 10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน : สโตนแวร� 
  

  
 
 ภาพท่ี 46  ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ  ชิ้นท่ี 3 
  ชื่อผลงาน : “พัง” 3 
  ขนาด : 10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน : สโตนแวร� 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพท่ี 47  ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ  ชิ้นท่ี 4 
  ชื่อผลงาน : “พัง” 4 
  ขนาด : 10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน : สโตนแวร� 
 

  
 
 ภาพท่ี 48  ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ  ชิ้นท่ี 5 
  ชื่อผลงาน : “พัง” 5 
  ขนาด : 10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน : สโตนแวร� 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพท่ี 49  ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ  ชิ้นท่ี 6 
  ชื่อผลงาน : “พัง” 6 
  ขนาด : 10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน : สโตนแวร� 
 

  
 
 ภาพท่ี 50  ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ  ชิ้นท่ี 7 
  ชื่อผลงาน : “พัง” 7 
  ขนาด : 10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน : สโตนแวร� 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพท่ี 51  ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ  ชิ้นท่ี 8 
  ชื่อผลงาน : “พัง” 8 
  ขนาด : 10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน : สโตนแวร� 
 

  
 
 ภาพท่ี 52  ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ  ชิ้นท่ี 9 
  ชื่อผลงาน : “พัง” 9 
  ขนาด : 10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน : สโตนแวร� 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพท่ี 53  ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ  ชิ้นท่ี 10 
  ชื่อผลงาน : “พัง” 10 
  ขนาด : 10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน : สโตนแวร� 
 

 
 
 ภาพท่ี 54 ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ  ชิ้นท่ี 11 
  ชื่อผลงาน : “พัง” 11 
  ขนาด : 10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน : สโตนแวร� 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพท่ี 55  ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ  ชิ้นท่ี 12 
  ชื่อผลงาน : “พัง” 12 
  ขนาด : 10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน : สโตนแวร� 
 

  
 
 ภาพท่ี 56  ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ  ชิ้นท่ี 13 
  ชื่อผลงาน : “พัง” 13 
  ขนาด : 10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน : สโตนแวร� 
ช้ินงานท่ีเลือกขยาย 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพท่ี 57 ชิ้นงานท่ีเลือกขยาย ชิ้นท่ี 1 
  ชื่อผลงาน : “พัง” 14 
  ขนาด  10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน สโตนแวร� 
 

  
 

 ภาพท่ี 58  ชิ้นงานท่ีเลือกขยาย ชิ้นท่ี 2 
  ชื่อผลงาน : “พัง” 15 
  ขนาด  10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน สโตนแวร� 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพท่ี 59  ชิ้นงานท่ีเลือกขยาย ชิ้นท่ี 3 
  ชื่อผลงาน : “พัง”  16 
  ขนาด  10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน สโตนแวร� 
 

  
 
 ภาพท่ี 60  ชิ้นงานท่ีเลือกขยาย ชิ้นท่ี 4 
  ชื่อผลงาน : “พัง”  17 
  ขนาด  10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน สโตนแวร� 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพท่ี 61  ชิ้นงานท่ีเลือกขยาย ชิ้นท่ี 5 
  ชื่อผลงาน : “พัง” 18 
  ขนาด  10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน สโตนแวร� 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การทดลองเคลือบ 
การทดลองเคลือบเพื่อให�ได�เคลือบที่เหมาะสมกับงานตามแนวความคิดควรมีเป6าหมายท่ี

แน+นอนว+าต�องการเคลือบแบบไหนอุณหภูมิก็มีส+วนสําคัญว+าอุณหภูมิที่เลือกใช�นั ้น เหมาะสมกับ
รูปแบบกับและแนวความคิดมากน�อยเพียงใดแล�วทําการทดลองกับแผ+นทดลองเพ่ือหาลักษณะและสี
ของเคลือบเสียก+อนจึงนําเคลือบที่จะใช�มาทดลองกับแบบจําลอง 3 มิติเพื่อป6องกันไม+ให�เกิดป7ญหา
ว+าสีท่ีนํามาใช�จะขัดกับผลงานควรทดลองสีเคลือบให�มีความหลากหลายการเลือกเทคนิคที่จะนํามา
สร�างสรรค�ลวดลายของชิ้นงานให�รับกับแนวความคิดให�ได�มากท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพท่ี 62 ผลงานจากการทดลองเคลือบ ชิ้นท่ี 1 
  ชื่อผลงาน :  “พัง” 19 
  ขนาด : 10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน  : สโตนแวร� 
  การเผา : อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพท่ี 63 ผลงานจากการทดลองเคลือบ ชิ้นท่ี 20 
  ชื่อผลงาน :  “พัง” 20 
  ขนาด : 10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน  : สโตนแวร� 
  การเผา : อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพท่ี 64 ผลงานจากการทดลองเคลือบ ชิ้นท่ี 21 
  ชื่อผลงาน :  “พัง” 21 
  ขนาด : 10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน  : สโตนแวร� 
  การเผา : อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพท่ี 65 ผลงานจากการทดลองเคลือบ ชิ้นท่ี 22 
  ชื่อผลงาน :  “พัง” 22 
  ขนาด : 10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน  : สโตนแวร� 
  การเผา : อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพท่ี 66 ผลงานจากการทดลองเคลือบ ชิ้นท่ี 23  
  ชื่อผลงาน :  “พัง” 23 
  ขนาด : 10 x 15 เซนติเมตร 
  เนื้อดิน  : สโตนแวร� 
  การเผา : อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การขยายช้ินงาน 
 เป�นกระบวนการที่ทําขึ้นเพื่อมองถึงภาพรวมของชิ้นงานเพราะเมื่อการขึ้นรูปที่ใหญ+ขึ้น
จากเดิมอาจจะมีช+องวางหรือป7ญหาต+าง ๆ มากมายไม+ว+าจะเป�นชิ้นงานที่ใหญ+ขึ้นแล�วรายละเอียด
ของผลงานมีพ้ืนท่ีว+างเกินไปการขยายผลงานที่ผิดสัดส+วนทําให�องค�ประกอบเปลี่ยนและการขึ้นงาน
ท่ีต�องอาศัยความระมัดระวังในการทําซ่ึงกระบวนการท้ังหมดควรมีการวางแผนและคํานึงถึงป7ญหาท่ี
จะเกิดขึ้นระหว+างขยายงานการเลือกรูปแบบวิธีการขยายงานให�เหมาะกับชิ้นงานว+าควรใช�วิธีใดจะ
เหมาะสมและไม+ผิดพลาดมากท่ีสุด 
 

 
 

ภาพท่ี  67  การรีดดินให�เป�นแผ+น 
ท่ีมา: ถ+ายภาพโดยผู�เขียน 

 

 
 

ภาพท่ี  68  การข้ึนขดเพ่ือนํามาข้ึนรูปทรงต+าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว� 
ท่ีมา: ถ+ายภาพโดยผู�เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 69  แสดงการข้ึนรูป 
ท่ีมา: ถ+ายภาพโดยผู�เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 70  แสดงข้ันตอนการเก็บรายละเอียดของชิ้นงาน 
ท่ีมา: ถ+ายภาพโดยผู�เขียน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลงานสําเร็จ 
 

 
 

ภาพท่ี 71 ผลงานสําเร็จ ชิ้นท่ี 1 
 
 
ชื่อผลงาน : พัง  หมายเลข 1 
วิธีการข้ึนรูป : การข้ึนรูปด�วยมือ 
ขนาด : 20 x 49 x 55 เซนติเมตร 
เนื้อดิน : สโตนแวร� 
การเผา : อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี  72  ผลงานสําเร็จ ชิ้นท่ี 2 
 
 
 
ชื่อผลงาน : พัง หมายเลข 2 
วิธีการข้ึนรูป : การข้ึนรูปด�วยมือ 
ขนาด : 20 x 49 x 55 เซนติเมตร 
เนื้อดิน : สโตนแวร� 
การเผา : อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 73  ผลงานสําเร็จ ชิ้นท่ี 3 
 
 
 
ชื่อผลงาน : พัง หมายเลข 3 
วิธีการข้ึนรูป : การข้ึนรูปด�วยมือ 
ขนาด : 14 x 25 x 60 เซนติเมตร 
เนื้อดิน : สโตนแวร� 
การเผา : อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 74  ผลงานสําเร็จ ชิ้นท่ี 3 
 
 
 
ชื่อผลงาน  : พัง หมายเลข 4 
วิธีการข้ึนรูป  : การข้ึนด�วยมือ 
ขนาด : 14 x 25 x 60 เซนติเมตร 
เนื้อดิน :  สโตนแวร� 
การเผา : อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 75  ผลงานสําเร็จ ชิ้นท่ี 4 
 
 
 
ชื่อผลงาน : พัง หมายเลข 5 
วิธีการข้ึนรูป : การข้ึนรูปด�วยมือ 
ขนาด : 13 x 47 x 26 เซนติเมตร 
เนื้อดิน : สโตนแวร� 
การเผา  : อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 76  ผลงานสําเร็จ ชิ้นท่ี 5 
 
 
 
ชื่อผลงาน : พัง หมายเลข 6 
วิธีการข้ึนรูป : การข้ึนรูปด�วยมือ 
ขนาด : 13 x 47 x 26 เซนติเมตร 
เนื้อดิน :  สโตนแวร� 
การเผา : อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 5 

สรุปผลการดําเนินงานและขLอเสนอแนะ 

 
แนวทางและการแกLไขป)ญหา 
 ในการทํางานโครงการศิลปนิพนธ�นี้พบป7ญหามากมายในการสร�างสรรค� ดังนี้ 

1. การค�นหาแนวทางในการสร�างสรรค�ผลงานให�มีความสอดคล�องกับแนวความคิดได�
อย+างชัดเจน 

2. การพัฒนารูปแบบของผลงานให�มีความหลากหลายมากยิ่งข้ึน 
3. ป7ญหาในการยึดติดในรูปแบบเดิม ๆ  
4. ป7ญหาในการข้ึนรูปชิ้นงาน การหดตัวไม+เท+ากันของเนื้อดินทําให�เกิดป7ญหางานร�าว 
5. เคลือบท่ีนํามาใช�ยังไม+ส+งเสริมชิ้นงานเท+าท่ีควร 
6. การพ+นเคลือบไม+เท+ากันทําสีท่ีออกมาไม+เรียบสมํ่าเสมอ 
7. ชิ้นงานสําเร็จมีการแตกร�าวในบางจุดทําให�ต�องซ+อมแซมชิ้นงานในภายหลัก 

 
ขLอแนะนําขLอเสนอแนะ 

1. การรวมรวมข�อมูลเป�นสิ่งสําคัญในการทํางาน ในการหาข�อมูลควรศึกษารายละเอียด
ดูจากของจริงเพ่ือท่ีจะนํามาพัฒนาในการสร�างสรรค�ผลงาน 

2. การพัฒนารูปทรงการสร�างสรรค�ผลงานควรคํานึงถึงแนวความคิดเป�นหลักสําคัญใน
การออกแบบ ไม+ควรยึดติดกับรูปแบบเดิม ๆ การหาแรงบันดาลใจใหม+ ๆ ถือเป�นกระบวนการหนึ่ง
ในการพัฒนางานให�มีความหากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งการไปในสถานที่จริง นําของจริงมาศึกษา และ
การถ+ายภาพเพ่ือนํามาเป�นข�อมูล ก็จะทําให�เกิดการสร�างจินตนาการใหม+ ๆ ในการสร�างสรรค�ผลงาน 

3. การขึ้นรูปชิ้นงานแบบแผ+นนั้นอาจเกิดป7ญหาการบิดงอของรูปทรงเมื่อนําชิ้นงานไป
เผาในอุณหภูมิท่ีสูงมาก ๆ ดังนั้นการข้ึนชิ้นงานให�มีความหนาก็จะสามารถช+วยลดการบิดตัวได� หรือ
เลือกใช�เคลือบท่ีเผาในอุณหภูมิท่ีตํ่าก็ช+วยในเรื่องของโครงสร�างไม+ให�ทรุดตัวมาก 

4. การเคลือบชิ้นงานหากต�องการไล+น้ําหลักของสีควรลงตามจุดท่ีกําหนดในครั้งเดียวไม+
ควรทับกันไปมาเพราะสีท่ีทับเม่ือเผาชิ้นงานสีอาจจะไม+ออกตามท่ีกําหนดไว� 

 
 

76 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การทําศิลปนิพนธ�ในครั้งนี้ ทําให�ข�าพเจ�าได�เรียนรู�ในทุกด�านทั้งเรื่องกระบวนการคิดการ
สร�างสรรค�กระบวนการแก�ป7ญหาการค�นคว�าหาข�อมูลจากของจริงจะทําให�เราสามารถพัฒนาทักษะ
ในการทํางานและควรมีความตั้งใจในการทํางานเพิ่มขึ้นเป�นอย+างมากอีกทั้งป7ญหาข�อผิดพลาดใน
การข้ึนชิ้นงานท่ีต�องปรับปรุงแก�ไขอีกในครั้งต+อ ๆ ไป 
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