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บทคัดย่อ 
 

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ เสนอถึงผลงานสร้างสรรคศิ์ลปะเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบประติมากรรม
จํานวน 6 ชุด ข้าพเจ้าต้องการแสดงออกถึงความประทับใจในคุายายของข้าพเจ้า ความรัก ความ
อบอุ่นที่คุายายส่งผ่านถึงข้าพเจ้า 

ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้นําเอกลักษา์เฉพาะตัวของคุายายผสานกับจินตนาการ 
ของข้าพเจ้า โดยนํารูปร่าง รูปทรงของคุายายจากจินตนาการของข้าพเจ้า รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆที่
ทําร่วมกันที่แสดงถึงความรัก ความอบอุ่นที่มีให้ข้าพเจ้าและสมาชิกในครอบครัวของข้าพเจ้ามา
แสดงออกในผลงาน 

ลักษาะของดินที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ เป็นดินที่ข้าพเจ้าได้ทําการทดลองและ
สามารถเผาอุาหภูมิสูงได้ ใช้เคลือบและน้ําดินเพ่ือแสดงถึงรายละเอียดและในการตกแต่งผลงานเผาที่
อุาหภูมิ 1,550 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศเผาไหม้แบบสมบูรา์ (Oxidation) 
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Abstract 

This Ceramics Art thesis are represented Ceramics Art in 6 sets for 

sculptures, showed the relation of grandma and her children, kindness love 

and cares. 

The processing of this project in created particular characteristic which 

inspired by impression and imagination of my grandma  included any activities 

that we do together. It's show the love. The warmness that myself and my 

family are receive will shown on this work. 

 I used stoneware clear glaze and englobe by colour clay slip fired in 

1220 ºc (oxidation). 
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กิตติกรรมประกาศ 

ศิลปนิพนธ์นี้จะไม่สามารถสําเร็จลุล่วงไปได้ หากปราศจากผู้อนุเคราะห์เหล่านี้ 

ขอขอบพระคุาคุายายที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานและเป็นแรงผลักดันใน

การทําสิ่งดีงามต่างๆ 

ขอขอบพระคุาครอบครัวที่คอยสนับสนุนในทุกๆด้าน และเป็นกําลังใจในวันที่ข้าพเจ้าเจอ

อุปสรรคต่างๆ 

ขอขอบพระคุาและรําลึกถึงท่านอาจารย์ศิลป์ พีระศรี ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งนี้ 

ทําให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงความงามของศิลปะและได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิต 

ขอขอบพระคุาคาาจารย์ทุกท่านที่คอยสั่งสอนให้ความรู้ คําแนะนําในการสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะและการดูแลเอาใจใส่ข้าพเจ้าเสมอมา 

ขอขอบพระคุาอาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว ที่คอยให้ความรู้ คําปรึกษาแก่ข้าพเจ้าเสมอมาและ

ทําให้ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความงามของสิ่งรอบข้างได้มากขึ้น 

ขอขอบพระคุาเจ้าหน้าที่ทุกท่านในภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาที่คอยอํานวยความสะดวกใน

ด้านต่างๆ ตั้งแต่การใช้อุปกรา์จนไปถึงเอกสารต่างๆ 

ขอขอบพระคุารุ่นพ่ีและรุ่นน้อง ที่เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน ทั้งด้านการช่วยเหลือใน

การทํางานและกําลังใจต่างๆ ขอบคุาความสัมพันธ์อันดีที่ข้าพเจ้าจะไม่มีวันลืมเลือน 

ขอขอบคุาเพ่ือนๆเซรามิครุ่น 55 มิตรภาพอันดีที่มอบแก่กันมาตลอด 4 ปี เป็นส่วนสําคัญที่

ทําให้ศิลปนิพนธ์นี้สําเร็จลุล่วงได้  ข้าพเจ้าจะจดจําช่วงเวลาที่มีความสุขและประทับใจที่ได้ใช้ชีวิต

ร่วมกับเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยศิลปากรแห่งนี้  

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุาความงามของสิ่งรอบตัว ธรรมชาติ สภาพแวดล้อมและไมตรี

จิตของทุกท่าน ที่ทําให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงความงามและทําให้ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ถึงการใช้ชีวิต ข้าพเจ้า

ยังสํานึกถึงพระคุาอยู่เสมอ การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้มอบประสบการา์ในการทํางานและการใช้

ชีวิตที่ช้าพเจ้าจะจดจําและนําไปปรับใช้ในภายภาคหน้า 

ค 



      

 

ค าน า 

เอกสารฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาศิลปนิพนธ์ (ART THESIS) นําเสนอโครงการตาม

หลักสูตรปริญญาศิลปบัาฑิต ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คาะมัาฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ในหัวข้อ “ซุปเปอร์อาม่า” ซึ่งเป็นงานประติมากรรมสร้างสรรค์ โดยถ่ายทอดถึงแนวความคิดอบอุ่น

และสนุกสนาน ทั้งรูปทรงและสีสันของงาน ตามรูปแบบและจินตนาการของข้าพเจ้า เอกสารฉบับนี้ได้

กล่าวถึงที่มาแรงบันดาลใจ การดําเนินงาน ขั้นตอนการดําเนินงาน การทดลองและผลการทดลอง

ต่างๆ ปัญหาที่พบ วิธีการแก้ปัญหา ตลอดจนข้อมูลต่างๆที่ เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ ต่อ

กระบวนการศึกษาและกระบวนการสร้างสรรค์สําหรับศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ เพ่ือให้ผู้ที่มีความสนใจใน

ศาสตร์เครื่องเคลือบดินเผาได้นําไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

 

นางสาวาัิาิชา าัิธนกร 

ผู้จัดทํา 
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บทที่ 1 

 
1. ชื่อหัวข้อศิลปนิพนธ์ 

ซุปเปอร์อาม่า 
(Super grandma) 

 
2.ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Statements and significance of the 
problems) 

ความสุขภายในบ้านของหลายๆคน อาจหมายถึงความพร้อมหน้าพร้อมตาของครอบครัว  
การที่พ่อแม่นั่งร่วมรับประทานอาหาร ร่วมกันท ากจจกรรมต่างๆ ดยยพ่อแม่มีหน้าที่ให้ความรัก 
ความอบอุ่น ยูแลเอาใจใส่ลูกๆ แต่ส าหรับข้าพเจ้าไม่ไย้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ผู้ที่ท าหน้าที่นั้นคือ คุณยาย
หรือที่ข้าพเจ้าเรียกว่า“อาม่า” ผู้ที่ข้าพเจ้าใกล้ชจยและรักมากที่สุย ผู้ที่ท าให้ข้าพเจ้าไย้เตจบดต ดยยท่าน
ไย้ให้ความรัก ความอบอุ่น ผ่านการยูแลและท าให้ข้าพเจ้าดยยไม่รู้สึกย้อยไปกว่าผู้อ่ืน 

ไม่ว่าจะปัจจุบันหรืออยีต คุณยายก็ยังท าหน้าที่ไย้ยีเสมอมา เรจ่มจากกจจวัตรประจ าวันตอนเช้า 
ข้าพเจ้าจะลุกมาจากที่นอนอย่างเร่งรีบย้วยเสียงบ่นของคุณยาย รับประทานอาหารฝีมือของท่าน   
ถึงบางครั้งไม่อร่อยนักแต่ท่านก็ตั้งใจท าให้ข้าพเจ้าทาน บางทีเราก็ท าความสะอายบ้านร่วมกัน มีบาง
เวลาที่ข้าพเจ้ากลับบ้านยึกท่านก็จะคอยข้าพเจ้าจนกลับ  บางทีก็ไม่ยอมนอนเพ่ือรอเปิยประตูให้
ข้าพเจ้า ท่านคอยยุย่าเมื่อท าผจย  อบรมสั่งสอนให้เป็นคนยี คุณยายคือผู้ที่ท าให้บรรยากาศภายในบ้าน
ที่มีชีวจตชีวา มีความสุข ความอบอุ่นและสนุกสนานในการอยู่ ร่วมกันระหว่างข้าพเจ้าและสมาชจกใน
ครอบครัว ท าให้ในทุกช่วงเวลา ความทรงจ าของชีวจตของข้าพเจ้าก็จะมีคุณยายประกอบอยู่ในนั้นเสมอ 
ความรัก ความอบอุ่นนี้จึงสามารถเตจมเต็มส่วนที่ขายหายภายในจจตใจของข้าพเจ้าไย้ และสร้าง
แรงผลักยันให้ข้าพเจ้าประพฤตจแต่สจ่งยีงามอยู่เสมอ 

จากความประทับใจของข้าพเจ้าที่มีต่อคุณยายนี้เป็นแรงบันยาลใจในการถ่ายทอยสร้างสรรค์
เป็นผลงานในลักษณะของงานประตจมากรรมเครื่องเคลือบยจนเผา เพ่ือแสยงถึงความรัก ความอบอุ่น
และความสนุกสนานในการอยู่ร่วมกันกับคุณยาย ดยยน าลักษณะเย่นของคุณยายและกจจกรรมที่ท า
ร่วมกันกับคุณยายมาสร้างสรรค์เป็นเรื่องราวที่ก่อให้เกจยความรักและความอบอุ่น ในรูปทรงและสีสัน
ตามจจนตนาการของข้าพเจ้า 
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3.ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Goal and objective) 
1.เพ่ือศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของความประทับใจที่มีต่อคุณยาย ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือน า

เนื้อหาที่ไย้ศึกษานั้นมาถ่ายทอยเป็นผลงาน 
2.เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศจลปะเครื่องเคลือบยจนเผาที่ถ่ายทอยถึงความประทับใจที่มีต่อคุณยาย

ที่แสยงออกถึงความรัก ความอบอุ่นระหว่างข้าพเจ้าและคุณยายย้วยรูปทรงและสีสันที่สย ใสตาม
จจนตนาการของข้าพเจ้า  

3.เพ่ือศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานให้เกจยความกลมกลืน ลงตัวในองค์ประกอบและมี
ความหมายที่สอยคล้องกับรูปแบบและแนวความคจย 

 
4. สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 

สร้างสรรค์ผลงานตามแนวคจยที่ถ่ายทอยถึงความประทับใจที่มีต่อคุณยาย การที่คุณยายไย้
มอบความรัก ความอบอุ่นและความสนุกสนานในการท ากจจกรรมต่างๆร่วมกัน มาสร้างสรรค์เป็น
ผลงานในรูปแบบของประตจมากรรมเครื่องเคลือบยจนเผา 

 
5. ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

1.สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบผลงานประตจมากรรมเครื่องเคลือบยจนเผา ที่ถ่ายทอยถึงความ
ประทับใจที่มีต่อคุณยายของข้าพเจ้า ในรูปทรงและสีสันผสมผสานกับจจนตนาการของข้าพเจ้า แสยง
ออกเป็นผลงานประตจมากรรม จ านวน 5-6 ชุย ขนาย 30-60 เซนตจเมตร 

2.เนื้อยจนที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานไย้แก่ ยจนสดตนแวร์ ทยลองน้ ายจนสี เคลือบ และเทคนจค
ตกแต่งเผาที่อุณหภูมจ 1,220 องศาเซลเซียส 

3.กรรมวจธีการสร้างสรรค์ผลงาน การข้ึนรูปย้วยมือและการขึ้นรูปย้วยแป้นหมุน ดยยใช้รูปทรง
ที่แสยงถึงอารมณ์และความรู้สึกที่ต้องการแสยงออก 

 
6. ขั้นตอนการศึกษา (Process of study) 

1.ก าหนยขอบเขตของปัญหา 
2.ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลทั้งหมยจากเอกสารและข้อมูลจากความเป็นจรจงที่มีความ

เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ผลงาน 
3.น าข้อมูลที่ไย้มาวจเคราะห์เพ่ือความเข้าใจยื่งขึ้นในการสร้างสรรค์ผลงาน 
4.สร้างสรรค์ผลงานเป็นแบบร่าง 2 มจตจและพัฒนาแบบจ าลอง 3 มจตจ 
5.เสนอแบบร่าง 2 มจตจ และ 3 มจตจ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนา

ผลงานให้สอยคล้องกับแนวความคจย 
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6.ทยลองน้ ายจนสี เคลือบ เทคนจคการขึ้นรูปงานและเทคนจคตกแต่ง 
7.สร้างสรรค์ผลงานจรจง ดยยขยายแบบร่าง 3 มจตจที่ก าหนยไว้ พร้อมทยลองเทคนจคตกแต่ง 

เคลือบต่างๆ เผาที่อุณหภูมจ 1,220 องศาเซลเซียส 
8.น าเสนอผลงานศจลปะในรูปแบบของงานประตจมากรรมเครื่องเคลือบยจนเผา 
9.สรุปผลงานรวบรวมข้อมูล จัยท าเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ผลงานและน าเสนอผลงาน 

 
7. เวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 เรจ่มตั้งแต่เยือนพฤศจจกายน – เยือนมีนาคม 2557 
 

8. วิธีการศึกษา 
1.รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สื่อต่างๆและข้อมูลจากความเป็นจรจง ที่เกี่ยวข้องน ามาใช้ในการ

สร้างสรรค์ผลงาน 
 2.สร้างสรรค์รูปแบบผลงานดยยคลี่คลายผสมผสานรูปทรงในรูปแบบของข้าพเจ้า ดยยน า

รูปทรงต่างๆจัยวางให้เกจยความรู้สึกที่จะสื่อออกมาในผลงาน การใช้สีสันที่สยใสใที่ให้ความรู้สึกตรง
ตามวัตถุประสงค์ของผลงาน 

3.สร้างแบบร่าง 2 มจตจ เพื่อค้นหารูปแบบของผลงานที่สอยคล้องและแสยงถึงแนวความคจยใน
การสร้างสรรค์ผลงาน 

4.สร้างแบบร่าง 3 มจตจ เพื่อหารูปแบบที่ชัยเจนในการขยายผลงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
5.ทยลองเคลือบบนผลงานร่าง 3 มจตจ เพื่อให้ไย้ผลเหมาะสมกับการน าไปเคลือบผลงานจรจง 
6.สร้างสรรค์ผลงานจรจงดยยขยายจากแบบร่าง 3 มจตจ ที่ก าหนยไว้ 
7.สรุปรวบรวมข้อมูลเป็นเอกสารและน าเสนอผลงาน 
 

9. แหล่งข้อมูล 
-  รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือจากห้องสมุยของภาควจชาและมหาวจทยาลัยศจลปากร 

วจทยาเขตวังท่าพระและวจทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  
- เอกสารที่เกี่ยวข้องกับดครงการจากสื่อต่างๆทั้งทางอจนเตอร์เน็ต รวมถึงข้อมูลจากความเป็น

จรจง 
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10. อุปกรณ์ในการศึกษา 
1.อุปกรณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบยจนเผา  
2.กล้องถ่ายภาพ  
3.เอกสารอ้างอจงการสร้างสรรค์ผลงาน 
4.กล้องถ่ายภาพ คอมพจวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆในการหาข้อมูลและจัยท าเอกสาร 
 

11. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย )ณดยประมาณ(  
ค่าใช้จ่ายทั้งหมยในการวจจัยดยยประมาณ 
ค่าศึกษาข้อมูลภาคสนามและเอกสาร    2,000  บาท 
ค่ายจนและอุปกรณ์ต่างๆ     10,000  บาท 
ค่าเคลือบที่ใช้ในงาน       5,000 บาท 
รวม       17,000  บาท 

 
12. การน าเสนองาน 

1.ผลงานการสร้างสรรค์งานประตจมากรรมจ านวน 5-6 ชจ้น ขนายประมาณ  
 30-60  เซนตจเมตร 
 2.แบบร่าง 2 มจตจและแบบจ าลอง 3 มจตจ 
 3.เอกสารประกอบการสร้างสรรค์ผลงานฉบับสมบูรณ์ 
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บทที่ 2 
 

เอกสารหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ที่มาของแรงบันดาลใจในแนวทางการสร้างสรรค์งาน 

จากแนวความคจยของผลงานชุยนี้ ซึ่งมีแนวความคจยมาจากการที่ข้าพเจ้าไย้อาศัยอยู่กับ 
คุณยาย หรือที่ข้าพเจ้าเรียกว่า “อาม่า”ตั้งแต่เย็กจนถึงปัจจุบัน เมื่อครั้งที่ข้าพเจ้ายังไม่ไย้เข้าศึกษาใน
ระยับมหาวจทยาลัย ข้าพเจ้าก็จะไย้พบท่านทุกๆวัน ท่านท าหน้าที่ยูแลและสั่งสอนข้าพเจ้าเสมอมา  
เราต่างท ากจจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างอบอุ่นและสนุกสนาน แต่เนื่องจากต้องมาศึกษาต่อท าให้ต้อง
มาศัยที่นี่ข้าพเจ้าจึงไม่ค่อยไย้พบท่าน แต่เมื่อนึกถึงทีไรก็ประทับใจและรู้สึกอบอุ่นทุกครั้ง 

ภาพของท่านที่ท าให้ข้าพเจ้าสัมผัสถึงความรัก ความอบอุ่นและความสนุกสานในการอยู่
ร่วมกัน ท าให้ในทุกความทรงจ าของข้าพเจ้าจะมีท่านประกอบอยู่ย้วยเสมอ ท่านจึงเป็นแรงผลักยันให้
ข้าพเจ้าท าแต่สจ่งยีๆอยู่เสมอ 

จากความสุขของข้าพเจ้าและสมาชจกในครอบครัวเมื่อไย้อยู่ร่วมกันกับคุณยาย กจจกรรมต่างๆ
ที่เราท าร่วมกันที่แฝงไปย้วยความรักที่เราต่างมอบให้กัน มีความอบอุ่นสนุกสนาน ความประทับใจที่
ท่านยูแลและมอบความรักให้เราเสมอมา จึงเป็นแรงบันยาลใจในการถ่ายทอยสร้างสรรค์เป็นผลงานใน
ลักษณะของงานประตจมากรรมเครื่องเคลือบยจนเผา 

 
ภาพที่มาของแนวความคิด 

 
ภาพที่ 1 คุณยายกับข้าพเจ้า 
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ภาพที่ 2 คุณยายกับข้าพเจ้า น้องชายและน้องสาว 

 

 
ภาพที่ 3 คุณยายกับสุนัข 

 
 
 
 
 

 
 



  7   
 

ภาพที่มาของแนวความคิด 
รูปภาพที่เก่ียวข้อง 

 

  
   ภาพที่ 4     ภาพที่ 5 

 

   
   ภาพที่ 6     ภาพที่ 7 
 

      
    ภาพที่ 8    ภาพที่ 9 

ภาพที่ 4 – 9 คุณยายท ากจจกรรมต่างๆ 
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ภาพที่ 10 อาหารฝีมือคุณยาย  

 
ภาพที ่11 เสื้อของคุณยาย 

          
      ภาพที่ 12 อุปกรณ์ไปจ่ายตลายของคุณยาย ภาพที่ 13 เสื้อของคุณยาย 
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ความหมายของศิลปะ 
ความหมายของศจลปะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑจตสถาน พ .ศ. 2530 หมายถึง  

ผลแห่งความคจยสร้างสรรคของมนุษย์ที่แสยงออกมาในรูปลักษณะต่างๆให้ปรากฏ ซึ่งสุนทรียภาพ
ความประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ์ ความอัจฉรจยภาพ พุทธจปัญญา ประสบการณ์ รสนจยม และ
ทักษะของแต่ละคน เพ่ือความพอใจ ความรื่นรมย์ ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี หรือความเชื่อทาง
ศาสนา นอกจากนั้นนักปราชญ์ไย้นจยามความหมายของศจลปะไว้มากมาย 

ความหมายของศิลปะตามแนวคิดของศิลปิน 

1. ศิลปะคือการเลียนแบบธรรมชาติ  (Art as Representation) ผลงานศจลปะอาจจะมีทั้ง
ประเภทที่ลอกเลียนแบบธรรมชาตจ หรือไม่ลอกเลียนแบบธรรมชาตจก็ไย้กล่าวคือถ้าเป็นภาพเขียน
สจ่งของธรรมชาตจหรือภาพมนุษย์ก็จัยไย้ว่าเป็นงานประเภทที่ลอกเลียนแบบธรรมชาตจแต่ หากว่าเป็น
การเขียนภาพแสยงความพจศยารของการใช้สีสันเพ่ือให้เกจยความรู้สึกสนใจหรืออารมณ์ตามต้องการก็
เป็นผลงานที่ไม่ลอกเลียนแบบธรรมชาตจเช่นเยียวกับยนตรีผลงาน ยนตรีส่วนใหญ่เป็นประเภทที่ไม่
ลอกเลียนแบบธรรมชาตจ เพราะยนตรีอาจใช้ถ้อยค าหรือไม่ใช้ถ้อยค าใยๆเลยก็ไย้เพราะยนตรีเป็นเรื่อง
ของความสนใจความไพเราะของเสียงเช่นยนตรีประเภท Program Music (ยนตรีที่สามารถสื่อออกมา
เป็นเรื่องราว) ซึ่งอาจน ามาใช้การประกอบการแสยงเราถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ลอกเลียนแบบธรรมชาตจ 
ส่วน Vocal Music (ยนตรีประเภทขับร้อง) นั้นเราถือว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบธรรมชาตจ เพราะ
มีการใช้ถ้อยค าเพ่ือบรรยายเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ท าให้เกจยจจนตภาพเป็นไปตามค าร้องหรือถ้าหาก
ว่าเป็นการแสยงเลียนแบบการเคลื่อนไหวธรรมชาตจ เช่น การเลียนแบบท่าทางต่างๆของสัตว์ก็จัยว่า
เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบธรรมชาตจเช่นเยียวกัน 

2. ศิลปะคือรูปทรง  (Art as Pure Form) งานศจลปะไม่สามารถจะสร้างขึ้นมาไย้ถ้า
ปราศจากรูปทรง Form การที่เราชื่นชมเพราะว่าในศจลปวัตถุมีรูปทรงที่สวยงาม ทั้งนี้เพราะลักษณะที่
ส าคัญคือมีความกลมกลืนขององค์ประกอบที่ท าให้เป็นเอกภาพ ตัวอย่างเช่น ความสัมพันธ์ของยนตรี
ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตจ และรูปทรงของเสียงยนตรีสามารถถ่ายทอยมายังจจตใจไย้ 

3. ศิลปะคือการแสดงออกซึ่งอารมณ์  (Art as Expressionism) ความคจยเรื่องศจลปะ คือ
การแสยงออกซึ่งอารมณ์นี้ใช้เพียงแค่ถือว่าวัตถุประสงค์ของศจลปะไม่ ใช้เสนอความงามในรูปทรงของ
สีสันหรือเสียง และไม่ใช้เพืยงแค่การลอกเลียนแบบจากธรรมชาตจ อารมณ์ทางศจลปะนั้นแตกต่างจาก
การแสยงอารมณ์แบบอื่นๆยังต่อไปนี้ 
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3.1 การแสยงอารมณ์ทางศจลปะ ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกบเจตนาหรือความตั้งใจ 
3.2 การแสยงอารมณ์ทางศจลปะ ต้องมีจุยประสงค์หรือคุณค่าอยู่ในตัวเองดยยไม่มีเจตนาอ่ืนซ้อนเร้น 
เคลือบแฝง 
3.3 การแสยงอารมณ์ทางศจลปะ แสยงให้รู้ว่าบุคคลมีปฏจกจรจยาหรือมีความรู้สึกในทางสุนทรียะ คือ
ความชอบไม่ชอบ 
3.4 สื่ออารมณ์ในศจลปะประเภทการแสยงอารมณ์มีความหมายถึงคุณค่าอยู่ในตัวเป็นลักษณะพจเศษไม่
เหมือนกับสื่อประเภทอ่ืนๆ เช่นการพูยไม่ว่าเราจะพูยถึงเรื่องอะไร การตีค่าความหมายก็จะหมายถึงสจ่ง
ที่เราพูยแต่ในทางยนตรีหรือนาฏศจลป์นั้นค าพูยแต่ละค ามีความหมายในตัวเองดยยเป็นค าที่มีเสียง
ไพเราะการรับรู้ตามธรรมชาตจของมนุษย์ สีสันและรูปทรงจะท าให้สามารถบอกไย้ว่าเป็นอะไรและใช้
ประดยชน์อะไร 

4. ศิลปะ คือการแสดงออกทางความรู้สึก ศจลปินอาจจะแก้ไขแต่งเตจมยัยแปลงจากธรรมชาตจ 
เช่น สื่อความหมายลงในภาพที่วายทจวทัศน์ ศจลปะจึงเป็นการถ่ายทอยอารมณ์ความรู้สึกที่ไย้รับจาก
ธรรมชาตจดยยมีมนุษย์เป้นตัวถ่ายทอยความประทับใจ แต่การรับรู้ของผู้ชมอาจจะต้องการชื่นชมความ
งามในรูปแบบที่แตกต่างกัน ไย้แก่ 

4.1 ศจลปะแบบเหมือนจรจง (Realistic) เป็นศจลปะที่ไม่ซับซ้อนมีเนื้อหาสาระที่ปรากฎเย่นชัยแต่
ผู้สร้างและผู้ชมต้องมีความรู้เรื่องนั้นย้วย เช่นภาพคน ภาพสัตว์ 
4.2 ศจลปะแบบกึ่งนามธรรม (Semiabstract) เป็นการถ่ายทอยที่ผจยเบนไปจากรูปธรรมหรือ 
แบบเหมือนจรจงย้วยการตัยทอนรูปทรงจากของจรจงให้เรียบง่าย แต่ยังมีเค้าดครงเยจมอยู่สามารถ
ยูรู้ว่าเป็นภาพอะไร 
4.3 ศจลปะแบบนามธรรม (abstract) เป็นศจลปะประเภทที่ไม่มีความจรจงเหลืออยู่เพราะถูกตัย
ทอนให้เหลือแค่เส้นสี น้ าหนัก ที่ก่อให้เกจยความงามตามอารมณ์ความรู้สึกเป็นสจ่งที่เหนือความ
เป็นจรจงต้องใช้จจนตนาการในการรับรู้รับชม 
 
ณครงสร้างทางศิลปะ 
 ดครงสร้างทางศจลปะ คือ การจัยองค์ประกอบทางศจลปะ ซึ่งเครื่องปัทนยจนเผามี
องค์ประกอบเชจงรูปลักษณะเป็นศจลปวัตถุ มีเส้น รูปทรง พ้ืนผจว สัยส่วน อลอ 
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รูปทรง 
 คือสจ่งที่เป็นดครงสร้างของส่วนรวมขององค์ประกอบต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นดยยการ
ประสานกับองค์ประกอบของรูปทรง ที่ให้ความรู้สึกถึงตาและพึงพอใจเมื่อไย้สัมผัสองค์ประกอบ
รูปทรงสามารถจ าแนกไย้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ดครงสร้างที่เป็นรูปและดครงสร้างที่เป็นวัตถุ
  
ณครงสร้างท่ีเป็นรูป 
 เป็นส่วนที่แสยงออกหรือความคจยที่ก้าวไปสู่การเป็นรูปทรง มีส่วนประกอบไย้แก่ จุย 
เส้น แสง เงา สี ผจว สจ่งเหล่านี้เมื่อถูกสร้างให้รวมตัวกัน สจ่งต่างๆจะมีขึ้นตามมาเอง 
 
ณครงสร้างของรูปทรง 
 แบ่งตามลักษณะ มี 2 ลักษณะ คือ ดครงสร้างที่เป็นดครงสร้าง จะมีรูปแบบดครงสร้าง
รูปลักษณะ เป็นสจ่งที่เกจยจากการประกอบกันของเส้นในทจศทางต่างๆ รูปลักษณะนี้อาจจะไม่ใช่
รูปทรงดยยตรงทีเยียว รูปลักษณะที่ประกอบมาจากเส้นย่อมให้ความรู้สึกต่างกันไย้เช่นกัน 
 
ณครงสร้างทางวัตถุ 
 การสร้างสรรค์เครื่องปัทนยจนเผา เมื่อผ่านกระบวนการดครงสร้างทางรูปแล้วก็จะเป็น
กระบวนการดครงสร้างทางวัตถุ ดยยจะน าไปสู่การแสยงออกเป็นรูปทรงและรูปทรงนี้จะเป็นสื่อ
แสยงความหมายหรือเนื้อหาของงานเครื่องปัทนยจนเผา ดยยจะบอกไย้ว่างานนั้นเป็นงานประเภท
ใย รูปทรงผลรวมของดครงสร้างทางรูปและทางวัตถุเกจยขึ้นอย่างมีดครงสร้างและความหมาย 
จากการน าอารมณ์ ความรู้สึก อันเป็นสัญชาตญาณท่ีซ่อนอยู่ในส่วนลึกของรูปทรงอย่างยากที่จะ
มองเห็นไย ้
 ดครงสร้างทางวัตถุของเครื่องปัทนยจนเผา มีองค์ประกอบหลายสจ่งที่ต้องค านึง นับแต่วัตถุ
เทคนจค ขั้นตอนและวจธีการปฏจบัตจ เพราะการสร้างสรรค์งานเครื่องป ั้นยจนเผาอย่างใยอย่างหนึ่ง
เพียงอย่างเยียวนั้น ผู้ผลจตสามารถเลือกวจธีการผลจตไย้หลายวจธี วัตถุในงานเครื่องเคลือบยจนเผาที่
จัยว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญ ไย้แก่ หจน ยจน และแร่ธาตุต่างๆ ดยยแยกเป็นเนื้อยจนปัทนและน้ า
เคลือบ ตลอยจนการหยตัวของยจนเมื่อผ่านกระบวนการเผาแล้ว 
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ศิลปะลัทธิเหนือจริง (Surrealism) 
ประวัตจความเป็นมาของศจลปะเหนือจรจง (Surrealism) ลัทธจศจลปะเหนือจรจง เรจ่มขึ้นตอนต้นของ
ศตวรรษที่ 20 ในประเทศฝรั่งเศส มีรูปแบบรากฐานมาจากกลุ่มยาย้า (Dada) ดยยนักทฤษฎี
หลักประเทศจากกลุ่มก็คือ อองเยร เบรตง มีจุยหมายอยู่ ที่การคลี่คลายสภาพอันขัยแย้ง
ระหว่างระยะห่างของความฝันและความเป็นจรจง ดยยถ่ายทอยออกมาในงานศจลปะย้วยวจธีต่างๆ 
กัน เช่น สร้างภาพซึ่งยูเหนือจรจงหรือถึงขั้นหลอนหรือพัฒนาเทคนจคย้านภาพที่จะช่วยถ่ายทอย
ความฝันหรือจจตใต้ส านึกออกมา งานของกลุ่มนี้จึงมักเกี่ยวข้องกับทฤษฎีจจตวจเคราะห์ของซจกมันต์ 
ฟรอยย์ที่ว่า มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้อจทธจพลของจจตไร้ส านึก ซึ่งเราฝังความอยากอันมจไย้ขัยเกลา
เอาไว้  

 
ภาพที่ 14 ผลงานชื่อ “Drawing Hand” 

 
จนท าให้รู้สึกว่าความป่าเถื่อนยังมจไย้หายไปจากมนุษย์ หากแต่หลบอยู่ในส่วนลึกของจจตใจ 
ศจลปะแนวเซอเรียลจสม์ มีความหมายว่า เหนือความจรจง เพราะศจลปะแนวนี้ถ่ายทอยเรื่องราว
เหนือธรรมชาตจ ถ่ายทอยสจ่งที่อยู่ในความฝันออกมา งานเซอเรียลจสม์มีความส าคัญอยู่ที่การ
แสยงออกของจจตใต้ส านึกอย่างอจสระ ปราศจากการควบคุมของเหตุผล มีความฝันและอารมณ์ 
จจนตนาการ ค่อนข้างดน้มเอียงไปในทางกามวจสัย หลักการของเซอเรียลจสม์คือ จจนตนาการเป็น
ส่วนส าคัญของการแสยงออก จจนตนาการคือจจตไร้ส านึก และจจตไร้ส านึกเป็นภาวะของความฝัน 
ที่มีขบวนการต่อเนื่องกันซึ่งน าไปสู่การสร้างสรรค์งานศจลปะไย้ สจ่งที่เราเห็นจากดลกภายนอก
ขณะตื่น เป็นเพียงปรากฏการณ์ ทางการแทรกแซงความงามของพวกเขาคือความมหัศจรรย์ 
ความมหัศจรรย์เพียงอย่างเยียวที่สามารถสร้างศจลปะให้สมบูรณ์ไย้ และยังให้ความรู้สึกที่เต็มไป
ย้วยความหมายต่อความรู้สึกของมนุษย์ แนวคจยของศจลปะเหนือจรจง เกจยจากการตั้งค าถามใน
การใช้ชีวจตของมนุษย์ว่าจรจงๆ แล้วสจ่งที่เราเคยถูกสอนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเชื่อประเพณี 
วัฒนธรรมต่างๆนั้น มีความจ าเป็นต่อชีวจตเราจรจงหรือไม่ 
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ภาพที่ 15 ผลงานชื่อ"Le Modele Rouge "ของ  Réne Magritte” 

 
 

มาร์ค ชากาล 
 

 
ภาพที่ 16 Marc Chagall 

    
   มาร์ค ชากาลจจตรกรชาวเบลารุส-ฝรั่งเศสเยจมเป็นชาวยจว-เบลารุส คนส าคัญในครจสต์ศตวรรษ
ที่ 20 มาร์ค ชากาลเกจยที่ เบลารุสซึ่งขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรยจรัสเซีย มาร์ค ชากาล
เป็นศจลปินผู้มีส่วนในขบวนการศจลปะสมัยใหม่หลังภายหลังสมัยศจลปะอจมเพรสชั่นนจสม์ แต่งาน
ของชากาลจะจัยเข้ากลุ่มใยกลุ่มหนึ่งไย้ยาก เป็นงานที่เต็มไปย้วยการใช้สัญลักษณ์ นอกจากงาน
จจตรกรรมแล้วชากาลยังมีงานกระจกสี และ งานดมเสก  
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 ในขณะที่ลัทธจคจวบจสต์เป็นที่เผยแพร่หลายในยุคสมัยมาร์ค ชากาลล์ (Marc Chagall) ศจลปิน
รัสเซียเชื้อสายยจว ก็ไย้แยกตัวออกจากขบวนการศจลปะใยๆ ในช่วงเวลานั้นถึงแม้เขาจะเป็น
สมาชจกของสกุลช่างศจลปะแห่งปารีสก็ตาม ดยยผลงานของเขามีเนื้อหาที่สมจรจง เป็นเชจงกวี
บรรยายเนื้อหาของวรรณกรรมต่าง ๆ อย่างไย้อารมณ์  
      ชากาลล์เป็นหนึ่งในจจตรกรที่เห็นถึงคุณค่าของผลงานทางภาพพจมพ์ถึงขั้นไย้รับรางวัลจาก
การสร้างผลงานทางภาพพจมพ์ ความดยยเย่นของเขาคือการสร้างผลงานที่แสยงถึงความใน และ
จจนตนาการ ชากาลล์ เป็นชาว รุสเซีย เกจยที่เมืองไวเทปสก์ (Vitebsk) เรจ่มศึกษาศจลปะที่กรุง
เซนต์ปีเตอร์สเบจร์ก (กรุงเลนจนกรายปัจจุบัน) เมื่อปี ค.ศ.1910 เยจนทางมายังกรุงปารีส ไย้เข้า
ร่วมในกลุ่มอาวองต์ การ์ย (Avant – gard) คือ กลุ่มหัวก้าวหน้า ของฝรั่งเศสในยุคนั้น ในปี  
ค.ศ.1914 เยจนทางกลับรุสเซียไปก่อตั้งดรงเรียนสอนศจลปะที่บ้านเกจยของเขา ในปี ค.ศ.1917 
ไย้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อ านวยการและเจ้าหน้าที่ชั้นสูงทางวจจจตรศจลป์ที่เมืองนี้ (การปฏจวัตจใหญ่ของ
ชนชั้นกรรมาชีพเมื่อเยือนตุลาคมส าเร็จเรียบร้อยแล้ว) แต่แล้วลักษณะส่วนตัวของชากาลกับ
หน้าที่นั้นไม่อาจไปย้วยกันไย้ เพราะเขาเองเป็นคนมีความคจยชอบฝัน แต่หนทางที่ไม่อยากมี
ความต้องการในเรื่องความจรจงทางสังคม ยังนั้นจึงเยจนทางเข้ากรุงมอสดก ผลงานของชากาลมี
แนวดน้มแสยงให้เห็นลักษณะพจเศษของชาวยจว เขาชอบสร้างงานจากนจทานชวนฝันที่งยงามของ
ท้องถจ่นในรุสเซีย ดยยมีการแสยงออกอย่างพจสยาร ผลงานของชากาลล์เป็นการแสยงความรู้สึก
ส่วนตัวเย่นชัยมาก ชากาลล์เสียชีวจตที่ฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 1985 

 
ภาพที่ 17 ผลงานชื่อ" A cow with a Parasol" ของ Marc Chagall 

 
ภาพที่ 18 ผลงานชื่อ  "Brautpaar mit Eiffelturm " ของ Marc Chagall 
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กรรมวิธีการผลิตหรือกระบวนการสร้างสรรค์ทางเครื่องเคลือบดินเผา 
 
การขึ้นรูป  
การขึน้รูปในงานศลิปะเคร่ืองเคลือบดนิเผา มีการขึน้รูปได้หลายแบบแล้วแตค่วามสะดวกใน 

การทํางานและเหมาะกบัประเภทและลกัษณะรูปทรงของงานท่ีขึน้รูป 

1.การขึ้นรูปแบบอิสระ (Free method) เป็นวจธีที่ง่ายและสะยวก เป็นการขึ้นรูปแบบ 
เบื้องต้น ส่วนใหญ่จะใช้มือหรืออาจใช้เครื่องมือช่วยเพียงเล็กน้อย การขึ้นรูปแบบอจสระมี 2 วจธี คือ 

1.1 น ายจนที่ขึ้นรูปแล้วท าเป็นกอ้นกลม มีขนายตามต้องการแล้วใช้หัวแม่มือ  
บีบยจนให้เป็นรูปทรงตามที่ต้องการ ท าให้ความหนาใกล้เคียงกันทั้งใบ แล้วใช้เครื่องมือขูยแต่ง หากแต่
มีส่วนที่ต้องต่อเตจมให้รอยจนหมายเสียก่อนเพื่อการทรงตัวที่ยี 

1.2 น ายจนที่นวยท าเป็นรูปทรงที่ต้องการ เมื่อไย้รูปทรงที่ต้องการแล้วจึงใช้ 
เครื่องมือขุยเจาะให้กลวง ท าความหนาให้ใกล้เคียงกันแล้วปล่อยให้แห้ง 

2.การขึ้นรูปแบบขด (Coil method) การข้ึนรูปแบบนี้เป็นที่นจยมกันอย่างแพร่หลายสามารถ
ขึ้นรูปไย้ตั้งแต่งานชจ้นเล็กๆจนถึงงานชจ้นขนายใหญ่  วจธีขึ้นรูปขั้นแรกท ายจนให้เป็นเส้นกลมยาวขนาย
เล็กหรือใหญ่ตามขนายของชจ้นงานที่ปัทน แล้วน าไปขยบนยจนที่ท าเป็นแผ่นเตรียมไว้ หรือเรจ่มจากก้นเลย
ก็ไย้ ส่วนที่เป็นส่วนสัมผัสก้นของยจนแตล่ะเส้น ควรขูยยจนให้เป็นร่องแล้วใช้น้ ายจนทาประสานแล้วใช้มือ
บีบให้เข้ากันสนจท ท าเช่นนี้จนไยข้นายและรูปทรงตามที่ตอ้งการ 

3.การขึ้นรูปแบบแผ่น (Slab method) การข้ึนรูปแบบนี้เหมาะกับการขึ้นรูปภาชนะท่ีเป็น 
เหลี่ยมหรือรูปทรงแปลกๆขั้นแรกของการขึ้นรูปคือน ายจนไปรียเป็นแผ่นย้วยลูกกลจ้ง บนแผ่นปูน 
ปลาสเตอร์หรือบนแผ่นไม้หุ้มย้วยผ้าหรือกระยาษ แล้วตัยยจนเป็นรูปทรงที่ต้องการ รอให้ยจนหมาย 
แล้วน าไปเชื่อมประสาน ขณะที่ยจนยังไม่แห้งควรใช้เศษยจนค้ าเพ่ือให้ยจนทรงตัวยีก่อน 

4.การขึน้รูปด้วยแปน้หมุน (Throwing method) การข้ึนรูปแบบนี้ใช้ส าหรับรูปทรงแบบ
กลมดยยใช้แปน้หมุน สมัยดบราณใช้แรงคนถีบปัทนให้แปน้หมุน ต่อมาใช้ก าลังไฟฟ้าปั่นมอเตอรฺซ่ึง 
ต่อกับแป้นหมุน ดยยเร็วมาตรฐานประมาณ 80 รอบต่อนาที    

4.1 น ายจนที่นวยแล้วเป็นกอ้นวางกยลงที่แป้นหมุน  
4.2 เมื่อตั้งศูนย์แล้วให้ใช้นจ้วยันให้เป็นรูตรงกลาง  
4.3 การยึงข้ึนดยยการใช้มือหนึ่งไว้ย้านในมือหนึ่งไว้ย้านนอก 
4.4 การท าเป็นรูปทรงต่างๆสามารถใช้นจ้วกยหรือตบให้เป็นรูปทรงที่ต้องการไย้ 
4.5 การตกแต่งตอ้งรอให้ยจนหมายจึงจะแต่งใหเ้ป็นรูปทรงต่างๆไย้  

และวจธีการที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ในการสร้างสรรคผ์ลงานชุยนี้คือการขึ้นรูปแบบอจสระ การขึ้นรูปแบบแผ่น
และการขึ้นรูปแบบแป้นหมุน เนื่องจากภายในชจ้นงานมีความแตกต่างทางย้านรูปทรง  
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การน าเทคนจคในการขึ้นรูปที่แตกต่างกันนี้สามารถน ามาประกอบเป็นผลงานไย้ สามารถประหยัยเวลา
และแสยงถึงรายละเอียยของชจ้นงานไย้ย้วยเช่นกัน 
 
การผึ่งผลิตภัณฑ์  

การผึ่งผลจตภัณฑ์ให้แห้งก่อนเข้าเตานับว่ามีความส าคัญมาก ควรให้ชจ้นงานทั้งชจ้นงานแห้ง
เท่ากันสม่ าเสมอ ยจ่งชจ้นงานที่มีขนายใหญ่ ย้วยแล้วถ้าปล่อยให้แห้งเร็วเกจนไปอาจจะเกจยรอยร้าวไย้
ชจ้นงานที่มีรอยร้าวรอยแตกจะท าให้เกจยปัญหาขณะที่เผายจบหรือเผาเคลือบไย้ 
 
การเผาดิบ 

เป็นการเผาเพื่อให้ยจนแข็งแกร่งขึ้น และให้การแตง่สีและการเคลือบสะยวกข้ึน ซึ่งไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างไย้อีก อุณหภูมจที่ใช้ในการเผายจบจะประมาณ 750-850 องศาเซลเซียส ระบุเวลาที่
ใช้ในการเผาระหว่าง 8-10 ชั่วดมง เรื่องเวลานี้ขึ้นอยู่กับขนายของผลงานและเตาเป็นส าคัญ ถึงอย่างไร
ก็ไม่ควรเร็วกว่านี้ เพราะอาจจะท าให้ผลงานเสียหายไย้ ควรปล่อยให้ค่อยๆเย็นลงดยยใช้เวลาประมาณ 
24 ชั่วดมง 
 
เคลือบ 

เคลือบหมายถึงชั้นของแก้วที่มีผลึกปนอยู่  ฉาบอยู่ที่ผลจตภัณฑ์เซรามจก น้ าเคลือบคือ
สารประกอบของซจลจเกต (Silicate) ผสมกับสารประกอบที่เป็นตัวช่วยในการหลอมละลาย (Flux) 
อาจจะมีออกไซย์ของดลหะประกอบย้วยเพื่อให้เกจยสีหรือความทึบในเคลือบ จะมีลักษณะเหมือน 
แก้วบางๆฉาบตจยอยู่บนผจวในผลจตภัณฑ์ 

 
วัตถุดิบที่ใชท้ าน้ าเคลือบ  
วัตถุยจบที่ใช้ท าน้ าเคลือบแบ่งเป็น  3 กลุ่ม        

1.วัตถุยจบที่มีลักษณะเป็นย่าง (Bass group) เป็นตัวช่วยลยอุณหภูมจในการหลอมละลาย
(Fluxing agents) 

2.วัตถุยจบที่มีคุณสมบัตจเป็นกลาง (Intermediate of neutrals group) ท าหน้าที่เป็นตัวทน
ไฟ 

3.วัตถุยจบที่มีคุณสมบัตจเป็นกรย (Acid group) ท าหน้าที่ท าให้เกจยแกว้ 
 
 
 



  17   
 

การชุบเคลือบ  
การชุบเคลือบ หมายถึง การน าผลงานเครื่องเคลือบยจนเผาที่ผ่านการเผายจบแล้ว มาชุบน้ า

เคลือบเพื่อท าการเผาเคลือบต่อไปตามกระบวนการ การชุบเคลือบจึงเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของการ
สร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบยจนเผา การชุบเคลือบที่ยีขึ้นอยู่กับวจธีการหรือเทคนจคต่างๆ เช่น เคลือบ
ย้าน เคลือบทึบ เคลือบราน เป็นต้น 

วจธีการชุบเคลือบ การเคลือบที่นจยมใช้มีอยู่ 4 วจธี คือ 
1.วจธีทาย้วยแปรง (Painting) แปรงที่ใช้ควรมีขนที่ยาว นุ่ม และช่วยอมน้ าไย้ยี การทาย้วย

แปรงเหมาะกับงานชจ้นเล็ก  
2.วจธีการชุบและจุ่มน้ าเคลือบ (Dipping) การเคลือบในการจุ่มน้ าเคลือบ ต้องมีน้ าเคลือบ

ปรจมาณมากพอท่ีจะจุ่ม  
3.วจธีเทราย (Pouring) เหมาะส าหรับน้ าเคลือบปรจมาณน้อยดยยน าผลจตภัณฑ์วางในภาชนะซ่ึง

มีไมร้องแล้วน ้าเคลือบเทรายรอบๆ  
4.วจธีพ่น (Spraying) วจธีนี้ท าให้เคลือบมีสีสม่ าเสมอมากและเหมาะกับงานที่ต้องการจะไล่สีให้

กลมกลืนกัน 
 

กระบวนการเผาเคลือบ 
 กระบวนการเผาเคลือบนั้น ควรวางชจ้นงานให้ห่างกัน จะต้องเช็ยเคลือบที่ฐานหรือก้นของงาน
ออกก่อนท าการเผาเคลือบ เพ่ือป้องกันการละลายตจยกันของน้ าเคลือบ การเผาเคลือบควรย าเนจนการ
เผาให้ไย้อุณหภูมจตามข้อก าหนยของน้ าเคลือบแต่ละชนจย เพ่ือให้ถึงจุยสุกตัวของเคลือบและไย้ลักษณะ
ของสีเคลือบตามที่ต้องการ 
 
ข้อควรค านึงในการเผา  

1.การเผาไลส่จ่งเจือปน เช่น คาร์บอเนตออกไปให้หมยก่อนที่เคลือบจะหลอมตัวเยจ้มผลจตภัณฑ์ 
2.การใหค้วามร้อนและการลยความร้อนให้เย็นตัวลง จะต้องเป็นไปแบบเยียวกันตลอย  
3.เมื่อเผาถึงจุยสุกตัวแล้วควรเผายืนไฟ (Soaking) ไว้สักพักหนึ่งจะท าให้ผจวเคลือบสม่ าเสมอ 
4.การปยิเตาเผาเคลือบ ควรปิยช่องทุกช่องหลังจากการเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่ือควบคุม 

ความร้อนให้เย็นตัวลงอย่างช้าๆ 
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ปัญหาที่พบจากการเผาเคลือบ 
 1.การเผาเคลือบในอุณหภูมจที่สูงเกจนไปท าให้เคลือบเยือยและการเผาเคลือบในอุณหภูมจที่ต่ า
เกจนไปท าให้เคลือบไม่สุกตัว ท าให้ไม่ไย้สีและพ้ืนผจวเคลือบตามท่ีต้องการ 
 2.เกจยรอยแตกจากการหยตัวหรือการบจยเบี้ยวจากการหยตัว ที่มีสาเหตุมาจากการนับความ
ร้อนไม่เท่ากัน 
 3.เกจยรอยแตกจากการคายน้ าเร็วเกจนไป 

4.เคลือบไหลตจยแผ่นเชลฟ์เนื่องจากชุบเคลือบหนาจนเกจนไป 
 5.เคลือบมีสีไม่สม่ าเสมอเนื่องจากเกจยจากการชุบเคลือบที่ไม่ยี 
 
บรรยากาศในการเผาผลิตภณัฑ์เครื่องเคลือบดินเผา  

การเผาเครื่องเคลือบยจนเผาดยยใช้บรรยากาศแตกต่างกันจะมีผลท าให้เนื้อยจนและสีของ
เคลือบแตกตา่งกัน ในการเผาเครื่องเคลือบยจนเผามีอยู่ 2 แบบคือ แบบรียักชั่น และออกซจเยชั่น 
 
การเผาแบบออกซิเดชั่น (Oxidation)          

เป็นการเผาที่ท าให้บรรยากาศในการเผาหมยจย การเผาหรือการสันยาปเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
เตาเผาที่สามารถเผาออกซจเยชั่นไย้ยีที่สุยคือเตาไฟฟ้า 
 
การเผาแบบรีดักชั่น (Reduction) 

เป็นการเผาที่ท าให้บรรยากาศในการเผาไหม้เป็นไปอย่างไมส่มบูรณ์ดยยการลยอากาศหรือ
ออกซจเจนลง 
 

เตาเผา 
 ปัจจุบันจึงกล่าวไย้ว่า  ความรู้เกี่ยวกับเตาเผางานเครื่องเคลือบยจนเผาไย้ประสบความส าเร็จ
อย่างมาก เพราะสามารถเผาดยยให้อุณหภูมจที่สูง และสามารถควบคุมอุณหภูมจให้เป็นไปตามที่ต้องการ
ในขณะท าการเผา หรือแม้ไม่ต้องคอยเฝ้ายูแลการเพจ่มอุณหภูมจเหมือนเช่นในอยีต เพียงตั้งดปรแกรม
เวลา อุณหภูมจที่ต้องใช้ตามกระบวนการที่เคลือบแต่ละขนจยต้องการย้วยเวลาเพียงไม่นาน เตาเผาก็จะ
ท าหน้าที่ไปจนเสร็จสจ้นกระบวนการ 
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บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงาน 

 
การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานมีวจธีย าเนจนงานตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1.การค้นหาและรวบรวมข้อมูล 
 การค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆของข้าพเจ้า มาจากทั้งเอกสาร หนังสือ อจนเตอร์เน็ตและจากข้อมูล
จรจง การที่เราศึกษาค้นคว้านั้นก่อให้เกจยความคจยสร้างสรรค์ใหม่ๆ สามารถอ้างอจงแหล่งที่มาของข้อมูล
ไย้ เพ่ือน าข้อมูลที่รวบรวมมาวจเคราะห์และผสานกับแนวความคจย จจนตนาการของข้าพเจ้าแล้วน ามา
สร้างผลงานที่สามารถถ่ายทอยตามแนวความคจยของข้าพเจ้าไย้ 
 
2.การ SKETCH 2 มิติ 
 การร่างแบบร่าง 2 มจตจเพ่ือหาแนวทางของงาน ดยยน าแนวความคจยเรื่อง“ซุปเปอร์อาม่า”มา
เป็นแนวความคจยของงาน พร้อมระบุขอบเขตของงานที่จะสะท้อนให้เข้าใจถึงแนวความคจยและ
จุยประสงค์ของการน าเสนอผลงาน ข้าพเจ้าค านึงถึงความอบอุ่นและสนุกสนานเมื่ออยู่ร่วมกับคุณยาย
เป็นหลัก ย าเนจนการร่างแบบร่าง 2 มจตจจากยจนสอเพ่ือให้เห็นรูปแบบและรายละเอียยของงาน จนมีการ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เหมาะสมกับรูปแบบของงานและแนวความคจยมากท่ีสุย 
 
3.การ SKETCH 3 มิติ 
 จากแบบร่าง 2 มจตจแล้วจึงท าการปัทนแบบร่าง 3 มจตจ เพื่อจะไย้แบบร่างที่สามารถมองเห็น
รูปทรงและเห็นไย้รอบย้าน ดยยวจธีขึ้นรูปชจ้นงานย้วยมือย้วยเทคนจคต่างๆ จากนั้นจึงท าการทยลองสี  
สีจากเนื้อยจน และสีเคลือบให้เหมาะสมกับชจ้นงานในแต่ละชจ้น 
 
4.ทดลองดินที่ใชในการท าผลงานขยาย 
ดยยสูตรของยจนที่น ามาใช้ในอัตราส่วน 100 คือ  

ยจนย าสุราษฎร์   35 % 
ยจนขาวล าปาง   35 % 
ทราย   25 % 
ขี้เถ้าแกลบ     5 % 
ยจนเชื้อ (กล็อก)    5 % 
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หลังจากท่ีไย้ท าการทยลองยจนแล้วสามารถน ามาขึ้นรูปอย่างไม่มีปัญหา 

 
ภาพที่ 19 ขั้นตอนการเตรียมส่วนผสมของยจน 

 
 

 
ภาพที่ 20 ขั้นตอนการผสมยจน 
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ภาพที่ 21 การเตรียมยจนเข้าเครื่องอัยยจน 

 

 
ภาพที่ 22 การน ายจนเข้าเครื่องอัยยจน 

 

 
ภาพที่ 23 ยจนที่ไย้จากเครื่องอัยยจน เพ่ือจะน าไปสร้างสรรค์ผลงาน 
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5.ทดลองเคลือบ 
 

ทดลองสีสเตนในน้ าดิน Compound 
เผาเคลือบท่ีอุณหภูมิ 1220 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชั่น 

 

 
ภาพที่ 24 ผลการทยลองเคลือบ 

จากซ้ายไปขวา 
1.MT201      6%  11.แยง  2%   Carmine  6% 
2.Salmaon  12%  12.เหลืองสย     6% 
3.น้ าตาลMT201      3%  13.Corn yellow   4% 
4.Coffee    8%  14.เขียวมะนาว   10% 
5.ย า     2%  15. Corn yellow   4%     Seagreen   6% 
6.แยง 4%   เหลือง    6%  16. Corn yellow   6%     เขียวดครม 6%   
7.Salmon  6%  แยง     2%  17.เขยีวมะนาว      6%     ฟ้า      6%   
8.แยง     3%  18.Capri   12%   
9.แยง     8%  19.Carmine         6%     แยง     2%  
10.แยง 4%  Orchid     5%  20.เขียวขมจ้น       8%     ฟ้า     2%  
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ทดลองสีสเตนในน้ าดิน Compound 
เผาเคลือบท่ีอุณหภูมิ 1220 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชั่น 

 
 

 
ภาพที่ 25 ผลการทยลองเคลือบ 

ไล่จากซ้ายไปขวา 
A  AB AC  AD AE     
B BC BD BE BF 
C  CD CE CF 
E EF 
F 

สีเสตนที่ใช ้
A = แยง    2% 
B = น้ าเงจน    3% 
C = เหลือง    8% 
D = เขียวมะนาว   8% 
E = เขียวน้ าทะเล (seagreen)  4% 
F = น้ าตาล    4% 
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ทดลองสสีเตนในน้ าดิน Compound 
เผาเคลือบท่ีอุณหภูมิ 1220 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชั่น 

 

 
ภาพที่ 26 ผลการทยลองเคลือบ 

 
1.sunflower 4 % 2.sunflower 4 %  

Blossom 6 % 
3.sunflower 4 % 
ส้มอรุณ 4 % 

4 .ส้มอรุณ 4 % 5.Blossom 6 % 
ส้มอรุณ 4 % 

6.Blossom 6 % 7.Blossom 4 % 
Carmine 6 % 

8.Blossom 8 %  
Capri 15 % 

9.Blossom 6 % 
Sky blue 5 % 

10 .ส้มอรุณ 4 % 
Sky blue 5 % 

11.sunflower 4 % 
เขียวปารีส 7 % 

12 .เขียวปารีส 7 % 13. Sky blue 5 % 
เขียวปารีส 7 % 

14.sunflower 4 % 
ฟ้า 6393 6 % 

15 .เขียวปารีส 7 % 
ฟ้า 6393 6 % 

16.sunflower 4 %  
Sky blue 5 % 

17.Blossom 6 % 
เขียวปารีส 7 % 

18 .ส้มอรุณ 4 % 
ฟ้า 6393 6 % 

19 .ส้มอรุณ 4 % 
เขียวปารีส 7 % 

20.sunflower 4 % 
เขียวดครม 6 % 

21 .ฟ้า 6393 6 % 
Capri 10 % 

22 .ฟ้า 6393 6 % 23.Sky blue 5 % 
ฟ้า 6393 6 % 

24.Sky blue 5 % 25.Blossom 6 % 
ฟ้า 6393 6 % 
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6.ขยายงานจากแบบราง 3 มิติ 
 จากการท างานในขั้นตอนของการท าแบบร่าง 3 มจตจที่ไย้แบบร่างที่ลงตัวแล้วและไย้รับการ
พจจารณาขยาย ซึ่งวจธีการขึ้นรูปมีหลายวจธี ข้าพเจ้าไย้เลือกวจธีการขึ้นรูปให้เหมาะสมกับรูปทรงของ
ผลงานแต่ละชุย 
 

 
ภาพที่ 27 อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

 
ภาพที่ 28 ขั้นตอนในการข้ึนรูป 
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ภาพที่ 29 ขั้นตอนในการข้ึนรูป 

 

 
ภาพที่30 ขั้นตอนในการขึ้นรูป 
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7.การเผาดิบ 
เมื่อปัทนชจ้นงานตามสัยส่วนของการขยายแล้ว  ควรรอให้ยจนแห้งก่อนน าไปเผายจบดยยการผึ่ง

ชจ้นงานให้แห้ง ควบคุมความชื้นของชจ้นงานให้แห้งสม่ าเสมอกันทั้งชจ้นงาน เพราะหากชจ้นงานทั้งชจ้นหย
ตัวไม่พร้อมกันอาจท าให้งานฉีกหรือร้าวไย้ หลังจากท่ียจนแห้งแล้วจึงน าไปเผายจบ ที่อุณหภูมจ  
800 องศาเซลเซียส เพ่ือน ามาตกแต่งชจ้นงานต่อไป 
 

 
ภาพที่ 31 ชจ้นงานที่เผายจบแล้ว 

 

 
ภาพที่ 32 ชจ้นงานที่เผายจบแล้ว 
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8.การตกแต่งผลงานและเผาเคลือบ 
ทาเคลือบและน้ ายจนสีที่ไย้จากการทยลอง ดยยข้าพเจ้าตั้งใจให้งานของข้าพเจ้าแสยงออกถึง

ความอบอุ่นและความสนุกสนานให้สอยคล้องกันกับแนวความคจย ข้าพเจ้าจึงเลือกใช้น้ ายจนสีที่สามารถ
ทาไย้ง่ายและให้สีไย้ตามต้องการ แล้วจึงน าไปเคลือบที่อุณหภูมจ 1,220 องศาเซลเซียส ท าให้ชจ้นงานมี
สีสันสยขึ้น มีความแข็งแกร่งและคงทนมากขึ้น 
 

  
ภาพที่ 33 การทาน้ ายจนสี 
 

 
ภาพที่ 34 น าชจ้นงานเข้าเตาเผาเคลือบ 
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9.สรุปและวิเคราะห์ปัญหาจากการท างาน 
 ในขั้นตอนต่างๆเพ่ือเป็นประดยชน์ และแนวทางในการท างานครั้งต่อไป 
- ขั้นตอนในการเสนอแบบร่าง 2 และ 3 มจตจ การถ่ายทอยความรู้สึกยังไม่ชัยเจน รวมถึงการแสยงออก
ของงานที่ยึยหลักความจรจงมากเกจนไป ไม่ตัยทอนรูปทรง ไย้แก้ไขดยยยูงานของศจลปินต่างๆมากขึ้น 
พยายามสเกตเพ่ือค้นหารูปแบบเพื่อให้ตรงกับแนวความคจยในการแสยงออกมากข้ึน 
- ปัญหาในการทยลองเคลือบ สีที่ไย้จากการทยลองไม่เป็นอย่างที่หวัง สีเคลือบออกมาไม่สม่ าเสมอ  
สีเคลือบมีการหลุยร่อนเนื่องจากทาสีเคลือบหนาเกจนไป 
- การขยายชจ้นงาน มีปัญหาการแห้งของยจนที่ไม่เท่ากัน ท าให้ชจ้นงานมีรอยแตกร้าว แก้ไขดยยการ
ควบคุมการแห้งของยจนให้แห้งเท่ากันสม่ าเสมอ พบปัญหาชจ้นงานระเบจย เนื่องจากมีการคว้านชจ้นงาน
ไม่ยีและยจนมีความหนามากเกจนไป 
 
10.จัดท าเอกสารประกอบผลงาน 
 หลังจากเสร็จสจ้นขั้นตอนการท างานแล้ว ต้องรวบรวมเอกสารประกอบการท างาน ภาพถ่าย 
จัยพจมพ์เอกสาร และรวบรวมท าเป็นรูปเล่มตามล ายับ 
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การน าเสนอผลงานและขนาดแทน่แสดงงาน 
 
 

 
ภาพที่ 35 ภาพแสยงขนายแท่นแสยงงาน 
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 รูปแบบ SKETCH 2 มจตจ ที่เลือก 
 
 
 

งาน SKETCH 3 มจตจ ที่เลือก 
 
 
 

ทยลองเนื้อยจน ยจนสี และเคลือบ 
 
 
 

น าชจ้นงานที่เลือกมาขยาย 
 
 
 

น าชจ้นงานเข้าเตาเผายจบ และเคลือบหรือทาน้ ายจนสี ตกแต่งขจ้นงาน 
 
 
 

ผลงานส าเร็จที่เผาเคลือบแล้ว 
 
 
 
 

 
 

แผนผังการด าเนินงาน 
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บทที่ 4 
การดาํเนินงานสร้างสรรค์และผลการทดลอง 

ขัน้ตอนการดําเนินงาน เป็นการแสดงขัน้ตอนการทํางานโดยละเอียด 

 
แบบร่าง 2 มิติ 

การร่างแบบร่าง 2 มจตจ เป็นการหารูปแบบของงานก าหนยขอบเขตการร่างย้วยเส้นและเป็น
จุยเรจ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือหาทจศทางและรูปแบบแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่
สอยคล้องกับแนวความคจย ข้าพเจ้าไย้น าความประทับใจที่มีต่อคุณยาย ความสนุกสนานในการท า
กจจกรรมร่วมกัน ความอบอุ่นจากการยูแลเอาใจใส่ของคุณยาย ผสานกับจจนตนาการของข้าพเจ้าเป็น
รูปแบบผลงานที่สามารถแสยงออกถึงความรู้สึกและสจ่งที่ต้องการถ่ายทอยไย้มากที่สุย 
 
การสร้างสรรค์ผลงาน 2 มิติ 

 

    
  ภาพที่ 36    ภาพที่ 37 
 

    
  ภาพที่ 38    ภาพที่ 39 
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  ภาพที่ 40    ภาพที่ 41 

 
ภาพที่ 36 – 41  แบบร่าง2 มจตจ ช่วงที่ 1 

 
 

    
  ภาพที่ 42    ภาพที่ 43 

 

     
     ภาพที่ 44    ภาพที่ 45 

 
ภาพที่ 42 – 45  แบบร่าง2 มจตจ ช่วงที่ 2 
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 ภาพที่ 46   ภาพที่ 47 
   

     
  ภาพที่ 48    ภาพที่ 49 
 

     
ภาพที่ 50    ภาพที่ 51 

 
ภาพที่ 46 - 51  แบบร่าง 2 มจตจ ช่วงที่ 3 

 
 
 



  35   
 

    
  ภาพที่ 52    ภาพที่ 53 
 

    
ภาพที่ 54    ภาพที่ 55 

 

    
  ภาพที่ 56    ภาพที่ 57 
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  ภาพที่ 58    ภาพที่ 59 
 

    
  ภาพที่ 60    ภาพที่ 61 

 
ภาพที่ 52 - 61  แบบร่าง 2 มจตจ ช่วงที่ 4 
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แบบร่าง 3 มิติ (เผาดิบ) 
 

   
  ภาพที่ 62     ภาพที่ 63 
 

   
  ภาพที่ 64     ภาพที่ 65 
 

   
  ภาพที่ 66     ภาพที่ 67 
 

ภาพที่ 62 – 67 แบบร่าง 3 มจตจ ช่วงที่ 1 
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  ภาพที่ 68     ภาพที่ 69 
 

   
  ภาพที่ 70     ภาพที่ 71 
 

     
  ภาพที่ 72     ภาพที่ 73 
 

ภาพที่ 68 - 73  แบบร่าง 3 มจตจ ช่วงที่ 2 
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  ภาพที่ 74     ภาพที่ 75 
 

   
  ภาพที่ 76     ภาพที่ 77 
 

   
  ภาพที่ 78     ภาพที่ 79 
 

ภาพที่ 74 - 79แบบร่าง 3 มจตจ ช่วงที่ 3 
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  ภาพที่ 80     ภาพที่ 81 
 

   
  ภาพที่ 82     ภาพที่ 83 
 

   
  ภาพที่ 84     ภาพที่ 85 
 

ภาพทึ่ 80 - 85 แบบร่าง 3 มจตจ ช่วงที่ 4 
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  ภาพที่ 86     ภาพที่ 87 
 

   
  ภาพที่ 88     ภาพที่ 89 
 

   
  ภาพที่ 90     ภาพที่ 91 
 

ภาพที่ 86 - 91 แบบร่าง 3 มจตจ ช่วงที่ 4 
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แบบรา่ง 3 มิติ (เผาเคลือบ) 
 

    
ภาพที่ 92     ภาพที่ 93 

 

   
ภาพที่ 94     ภาพที่ 95 

 

   
ภาพที่ 96     ภาพที่ 97 

ภาพที่ 92 - 97 แบบร่าง 3 มจตจ (เผาเคลือบ) 
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ภาพที่ 98-100 แบบร่างลายเส้นสี 2 มจตจ 
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ภาพที่ 101-103 แบบร่างลายเส้นสี 2 มจตจ 
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แบบร่าง 3 มิติ ชุดศิลปนิพนธ์ จ านวน 6 ชุด 
 

 
ภาพที่ 104 

 
ภาพที่ 105 

 
ภาพที่ 106 
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ภาพที่ 107 

 
ภาพที่ 108 

 
ภาพที่ 109 
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ผลงานขยาย 
 

 
ภาพที่ 110 ผลงานขยายชุยที่ 1 

 
 

 
ภาพที่ 111,112 รายละเอียยผลงาน 
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ภาพที่ 113 ผลงานขยายชุยที่ 2 

 
 

 
ภาพที่ 114 ผลงานขยายชุยที่ 2 
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ภาพที่ 115 รายละเอียยผลงาน 

 

 
ภาพที่ 116 รายละเอียยผลงาน 
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ภาพที่ 117 ผลงานขยายชุยที่ 3  

 

 
ภาพที่ 118 ผลงานขยายชุยที่ 3 
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ภาพที่ 119 ผลงานขยายชุยที่ 4 

 

 
ภาพที่ 120 ผลงานขยายชุยที่ 4 
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ภาพที่ 121 ผลงานขยายชุยที่ 5 

 
ภาพที่ 122 รายละเอียยผลงาน 

  
ภาพที่ 123 รายละเอียยผลงาน 
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ภาพที่ 124 ผลงานขยายชุยที่ 6 

 

 
ภาพที่ 125 ผลงานขยายชุยที่ 6 
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ผลงานส าเร็จ 
 

 
ภาพที่ 126 

   
ภาพที่ 127,128 รายละเอียยผลงาน 

ชื่อผลงาน  : ซุปเปอร์อาม่า  
ขนาย  :  46X50X43 ซม. 
เทคนจค   :  ขึ้นรูปย้วยมือและแป้นหมุน 
อุณหภูมจที่เผา : 1220 องศาเซลเซียส    
บรรยากาศ :   Oxidation 
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ภาพที่ 129 

 
ภาพที่ 130 รายละเอียยผลงาน 

ชื่อผลงาน  : ซุปเปอร์อาม่า  
ขนาย  :  45X20X53 ซม. 
เทคนจค   :  ขึ้นรูปย้วยมือและแป้นหมุน 
อุณหภูมจที่เผา : 1220 องศาเซลเซียส    
บรรยากาศ :   Oxidation 
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ภาพที่ 131 

 
 

 

        
ภาพที่ 132,133,134 รายละเอียยผลงาน 

ชื่อผลงาน  : ซุปเปอร์อาม่า 
ขนาย  :  35X68X37 ซม. 
เทคนจค   :  ขึ้นรูปย้วยมือและแป้นหมุน 
อุณหภูมจที่เผา : 1220 องศาเซลเซียส    
บรรยากาศ :   Oxidation 
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ภาพที่ 135 

 
ภาพที่ 136 รายละเอียยผลงาน 

ชื่อผลงาน  : ซุปเปอร์อาม่า 
ขนาย  :  38X40X35 ซม. 
เทคนจค   :  ขึ้นรูปย้วยมือและแป้นหมุน 
อุณหภูมจที่เผา : 1220 องศาเซลเซียส 
บรรยากาศ :   Oxidation 
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ภาพที่ 137 

     
ภาพที่ 138,139,140 รายละเอียยของผลงาน 

ชื่อผลงาน  : ซุปเปอร์อาม่า  
ขนาย  :  20X45X50 ซม. 
เทคนจค   :  ขึ้นรูปย้วยมือและแบบแผ่น 
อุณหภูมจที่เผา : 1220 องศาเซลเซียส    
บรรยากาศ :   Oxidation 
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ภาพที่ 141 

   
 

 
ภาพที่ 142,143,144 รายละเอียยผลงาน 

ชื่อผลงาน  : ซุปเปอร์อาม่า  
ขนาย  :  46X50X43 ซม. 
เทคนจค   :  ขึ้นรูปย้วยมือและแป้นหมุน 
อุณหภูมจที่เผา : 1220 องศาเซลเซียส    
บรรยากาศ :   Oxidation 
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บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินงาน 

 
ดครงการศจลปนจพนธ์เรื่อง “ซุปเปอร์อาม่า” เป็นการถ่ายทอยความประทับใจในความอบอุ่น

ของข้าพเจ้าที่มีต่อคุณยายที่เห็นถึงความรัก ความอบอุ่นและความสนุกสนานในการท ากจจกรรมต่างๆ
ร่วมกัน มาสร้างเป็นผลงานประตจมากรรมเครื่องเคลือบยจนเผา เรจ่มตั้งแต่แบบร่าง 2 มจตจจนถึงแบบร่าง 
3 มจตจ ทุกชจ้นงานมีการปรับเปลี่ยน แก้ไขรูปแบบของผลงานจนไย้แบบที่เหมาะสมและต้องการที่สุย 
น ามาสร้างเป็นผลงานจรจง แม้ว่าการท างานจะประสบปัญหามากมายในหลายกระบวนการ แต่
สามารถย าเนจนงานตามขอบเขตไย้เป็นไปตามความต้องการของข้าพเจ้า ดยยผ่านการเรียนรู้ การสะสม
ความรู้และกลั่นกรองน าความรู้ที่มีมาแก้ไขปัญหาและจากอาจารย์ทีค่อยให้ค าแนะน าให้ค าปรึกษา  
ท าให้ปัญหาต่างๆสามารถผ่านไปไย้ย้วยยี 

 
ปัญหาและแนวทางแก้ไข  
ในการท างานดครงการศจลปนจพนธ์นี้พบปญัหามากมายในการสร้างสรรคย์ังนี้ 

1.ปัญหาในการออกแบบรูปทรงของงานยังไม่คลี่คลาย ยึยกับแบบเยจมๆมากไป 
2.การช ารุยของชจ้นงาน มีการแตกร้าว เนื่องจากการขึ้นรูปของชจ้นงานมีความหนาเกจนไปและ

ปล่อยให้ชจ้นงานแห้งไม่สม่ าเสมอกัน แก้ไขดยยควบคุมไม่ให้ชจ้นงานมีความหนามากเกจนไป ควรคว้าน
ชจ้นงานอย่างยีและควบคุมการแห้งของยจน เพ่ือให้ยจนแห้งเท่ากันสม่ าเสมอ 

3.การข้ึนรูปชจ้นงานขนายใหญ่ ท าให้บางครั้งเกจยความผจยพลายในเรื่องของสัยส่วนที่ผจยไป 
จากแบบจ าลอง 3 มจตจ ข้าพเจ้าจึงต้องมีการควบคุมรูปทรงย้วยวจธีการเขียนแบบขยาย และสร้างสรรค์
ผลงานให้ไย้ตามขนายของการเขียนแบบ เพ่ือไม่ให้สัยส่วนผจยเพ้ียนไปจากแบบจ าลอง 3 มจตจ 

4.เคลือบที่ใช้วจธีการทามีลักษณะไม่เรียบ ไม่สม่ าเสมอเท่าที่ควร เนื่องจากควบคุมความหนา
บางของเคลือบไม่ยี แก้ไขปัญหาดยยการใช้พู่กันจีนที่มีความยูยซึมน้ าไย้ยีกว่าพู่กันทั่วๆไป การทา
เคลือบเป็น 2 ชั้น ดยยทาชั้นแรกบางๆไว้ และทาชั้นที่ 2 ให้สม่ าเสมอเท่าๆกัน 
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ข้อแนะน าข้อเสนอแนะ 
1.การออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ควรมีความแตกต่างและหลากหลายของรูปทรงบ้าง เพ่ือให้

แนวทางในการท างานมีรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นและไย้แสยงถึงกระบวนการคจย การสร้างสรรค์รูปทรงที่
เป็นขั้นเป็นตอนจากแรกเรจ่มจนถึงผลงานส าเร็จ 

2.การท างานในขณะที่เป็นยจนยจบ ควรควบคุมให้อยู่ในขอบเขตของชจ้นงาน ในเรื่องขนาย
สัยส่วน และมีความระมัยระวังในระหว่างการขึ้นรูปชจ้นงาน ในการเคลื่อนย้ายชจ้นงาน เพราะชจ้นงานยัง
ไม่ไย้ผ่านการเผา อาจจะไม่แข็งแรงพอและเกจยการเสียหายช ารุยไย้ 

3.การเคลือบและทาน้ ายจนสี ควรให้เวลา ความใส่ใจและความประณีต ผลงานส าเร็จจะขึ้นอยู่
กับการเคลือบเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่ง หากรีบร้อนเกจนไปชจ้นงานอาจจะไม่เป็นไปตามที่ต้องการ 

4.ควรย าเนจนงานตามแผนที่วางไว้ตั้งแต่เรจ่มจนถึงจบกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน 
 การท างานจะไย้อยู่ในขอบเขต สามารถควบคุมไย้และลยความผจยพลายให้น้อยลง 
 
 ในการท าดครงการท าศจลปนจพนธ์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าไย้รับประสบการณ์ในการท างานศจลปะ 
เครื่องเคลือบยจนเผาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงสจ้นสุยกระบวนการ  ไย้ทราบถึงปัญหา ข้อผจยพลาย
ระหว่างการท างานแต่ย้วยความรู้และทักษะต่างๆท าให้สามารถแก้ไขปัญหาไย้ ท าให้ข้าพเจ้ามีการ
พัฒนาทั้งย้านทักษะการท างานและความคจยสร้างสรรค์ สจ่งที่ข้าพเจ้าประทับใจในการท าศจลปนจพนธ์นี้
คือการไย้ถ่ายทอยถึงความประทับใจของข้าพเจ้าที่มีต่อคุณยาย แสยงให้เห็นถึงสจ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกอบอุ่น
และสนุกสนาน น าเสนอให้ผู้อ่ืนรู้สึกเช่นเยียวกับข้าพเจ้าและเป็นประดยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาต่อไป
ไย ้
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ภาคผนวก 
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ภาพขยายลายเส้น 
 ณครงการ “ซุปเปอร์อาม่า”มีภาพขยายลายเสน ดังนี้  

 
1.ซุปเปอร์อาม่า ชุดที่ 1 
2.ซุปเปอร์อาม่า ชุดที่ 2 
3.ซุปเปอร์อาม่า ชุดที่ 3 
4.ซุปเปอร์อาม่า ชุดที่ 4 
5.ซุปเปอร์อาม่า ชุดที่ 5 
6.ซุปเปอร์อาม่า ชุดที่ 6 
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ภาพที่ 145 ภาพขยายลายเส้น ชุยที่ 1 “ซุปเปอร์อาม่า ชุยที่ 1” 
ที่มา : ถ่ายภาพดยยนางสาวณัฐณจชา  ณัฐธนกร 
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ภาพที่ 146 ภาพขยายลายเส้น ชุยที่ 2 “ซุปเปอร์อาม่า ชุยที่ 2” 
ที่มา : ถ่ายภาพดยยนางสาวณัฐณจชา  ณัฐธนกร 
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ภาพที่ 147 ภาพขยายลายเส้น ชุยที่ 3 “ซุปเปอร์อาม่า ชุยที่ 3” 
ทีม่า : ถ่ายภาพดยยนางสาวณัฐณจชา  ณัฐธนกร 
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ภาพที่ 148 ภาพขยายลายเส้น ชุยที่ 4 “ซุปเปอร์อาม่า ชุยที่ 4” 
ที่มา : ถ่ายภาพดยยนางสาวณัฐณจชา  ณัฐธนกร 
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ภาพที่ 149 ภาพขยายลายเส้น ชุยที่ 5 “ซุปเปอร์อาม่า ชุยที่ 5”ย้านหน้าและย้านข้าง 
ที่มา : ถ่ายภาพดยยนางสาวณัฐณจชา  ณัฐธนกร 
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ภาพที่ 150 ภาพขยายลายเส้น ชุยที่ 5 “ซุปเปอร์อาม่า ชุยที่ 5”ย้านบน 
ที่มา : ถ่ายภาพดยยนางสาวณัฐณจชา  ณัฐธนกร 
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ภาพที่ 151 ภาพขยายลายเส้น ชุยที่ 6 “ซุปเปอร์อาม่า ชุยที่ 6” 
ที่มา : ถ่ายภาพดยยนางสาวณัฐณจชา  ณัฐธนกร 
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http://www.scottish-gallery.co.uk/exhibitions/page/my_dad_was_born_on_the_moon 
http://web.yru.ac.th/~jaran/data/content/Chapter2_nee.html 
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