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บทคัดย่อ 

 ศิลปนิพนธ์ชุดน้ี เสนอแนวความคิดความรู้สึกที่ข้าพเจ้าได้พบในสังคมมนุษย์ ที่มนุษยใ์ช้วิธีการ
ล่อลวงต่างๆ เพือ่ให้ได้ผลประโยชนส์่วนตน โดยการใช้รูปทรงของสิง่สวยงามเช่น ช่อดอกไม้ ของขวัญ 
ตุ๊กตา เป็นต้น และใช้รูปร่าง ซึง่เป็นสิง่ที่มสีสีันสวยงาม ดลู่อตาล่อใจ มาเป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึง
ความดี เปรียบเสมือนมาเป็นตัวลอ่ และรปูทรงของสัตว์นักลา่แทนสิ่งที่ช่ัวร้ายนั้นเพื่อสื่อถึงความเจ้า
เลห่์และอนัตรายทีซ่่อนและปกปิดอยู่ภายใน โดยสร้างสรรค์ผลงานศิลปเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบ
ประติมากรรมลอยตัว จ านวน 5 ช้ิน 

ส าหรับข้ันตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน ใช้เนื้อดินแป้นหมุน (Throwing) และดินสโตนแวร์ 
(Stoneware) โดยการใช้น้ าดินสีในการตกแต่ง และเคลือบทับด้วยเคลอืบกึง่มันกึง่ด้าน และเคลือบผิว
มัน (Glossy Glaze) ในบางส่วน โทนสทีี่ใช้จะเป็นโทนร้อนพาสเทล เพือ่ใหผ้ลงานนั้นดูหวานสดใสแต่
แฝงด้วยอันตราย เผาดิบในอุณหภูมิ 800oC เผาเคลือบที่อณุหภูมิ 1220oC บรรยากาศเผาไหม้สมบรูณ์ 
(Oxidation) 

เอกสารฉบบันี้ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงข้ันตอนและการรวบรวมขอ้มูล ที่มาแนวความคิด การพัฒนา
รูปแบบ ข้ันตอนการท างาน ปัญหาในการท างาน และการแก้ไขรวมไปถึงผลงานส าเร็จ  
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ABSTRACT 

This art thesis represents my ideas and feelings I have discovered in the 
society. Humans have been using tricks and decoys for deception in order to take 
advantages of others. They use things of beauty such as a bouquet of flowers, a gift, 
or a doll, as bait. These colorfully beautiful objects represent goodness, as 
allurement. The shape of predator represents evil, cunningness and hidden danger. 
These five art works are in the shape of round relief sculptures. 

The process of creating this work consists of throwing, stoneware, decorating 
with engobe, coating with Semi – matt glaze, and with glossy glaze on some certain 
parts. It was burned at 800 degrees Celsius and after coated with glaze at 1220 
degrees Celsius in oxidation. A hot pastel tone is used to make the product look 
lively but with hidden danger.  

On this paper, I have included the process of data gathering, sources of ideas, 
product development, creating stages, problems, solutions, and the complete work.  

 

 

 

 

 

 



กิตติกรรมประกาศ 

ศิลปนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลงได้ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลอื,ความร่วมมือ และค าแนะน าที่ดี
ของบุคคลต่างๆ หลายฝ่ายดังนี ้

กราบขอบพระคุณ คุณพ่อคุณแม่ ที่ได้เลี้ยงดู เอาใจใส่ เปิดโอกาสให้ข้าพเจ้าได้เรียนในสิง่
ข้าพเจ้ารกั และคอยให้ความช่วยเหลือ ซึง่เป็นก าลงัใจส าคัญที่ท าให้ข้าพเจ้าได้มาอยู่ ณ จุดๆนี้ได้ 

ขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารยก์รธนา กองสุข ที่คอยให้ค าแนะน า และความเอาใจใส่ ท าให้
ข้าพเจ้าสามารถพฒันาตนเองได้จนมาถึงจุดน้ี 

ขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาทุกท่าน ที่ได้ให้ความเอาใจใส ดูแล และ
ประสิทธ์ิประสาทความรู้ให้แก่ข้าพเจ้า ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ท าใหม้หาวิทยาลัยศิลปากรแห่ง
นี้เปรียบเสมอืนบ้านหลงัที่สองของข้าพเจ้า 

ขอบคุณ เจ้าหน้าทีป่ระจ าภาควิชาเครื่องเคลือบดินทุกคน ทีค่อยให้ค าแนะน า และการ
ช่วยเหลือตลอดมา 

ขอขอบคุณพี่น้องร่วมภาควิชาทุกคนที่คอยใหก้ าลงัใจ ค าแนะน าที่ดี ความสนุกสนาน  

ขอขอบคุณ เพื่อนๆเซรามิกรุ่น 25 ทุกคนที่คอยให้ความช่วยเหลือ ค าแนะน า และมิตรภาพ 
ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา  

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 

เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์(Art Thesis) เรื่อง”หลุมพราง” ฉบับนี้เป็นส่วนหนึง่ของ
การศึกษาตามหลักสูตร ปริญญาศิลปบัณฑิต ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งผู้วิจัยไดส้ร้างสรรค์ผลงานศิลป ์ซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากส่วนหนึ่งของสงัคม
มนุษย์ที่ผูจ้ัดท าต้องการจะแสดงออกให้เห็นถึงการลอ่ลวงในสังคม โดยการใช้สิ่งสวยงามมาล่อให้ติดกับ 
เป็นประติมากรรมลอยตัวจ านวน 5 ช้ิน เป็นสื่อกลาง 

เนื้อหาในศิลปนิพนธ์ฉบบันี้ได้รวบรวมมาจากการผลงานและการค้นคว้าข้อมูล และข้ันตอน
ต่างๆในการด าเนินงาน  

ผู้วิจัยหวังว่าศิลปนิพนธ์เล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์ส าหรับบุคคลทั่วไปทีส่นใจทีจ่ะศึกษาเพิ่มเตมิ
บ้างไม่มากก็น้อย ข้อผิดพลาดที่อาจเกิดมีขึ้น ผู้จัดท าขอน้อมรับไว้เพือ่แก้ไขต่อไป 
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บทท่ี1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 มนุษย์แต่ละคนต่างมี “ความต้องการ” ด้วยกันทั้งสิ้น ซึง่ความอยากนั้นได้แบ่งออกเป็น 5 
ระดับว่าด้วย 1(รต)ิ ความชอบใจ 2(อิจฉา) ความอยากได้ 3(มหิจฉา) ความอยากใหญ่ 4(ปาปิจฉา) 
ความอยากได้โดยวิธีเลวๆ และ5 (โลภะ) ความอยากได้โดยวิธีทุจริต ซึ่งในระดับที่ 5 นี้เองซึง่เป็น
แรงจงูใจทีท่ าใหม้นุษย์มีพฤติกรรมท าสิง่ทุจริต และหนึ่งในการกระท านั้นก็คือ “การลอ่ลวง” ในสังคม
มนุษย์น้ีมีพฤติกรรมการลอ่ลวงเกิดข้ึนในหลายรปูแบบเช่น งานโฆษณาชวนเช่ือสินค้าต่างๆ, การ
ล่อลวงให้ไปท างานแต่กลายเป็นการค้ามนุษย์ และจากข่าวสารโดยทั่วไปทีม่ีการล่อลวงเด็กหรือผูห้ญงิ  

ดังที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ชัดว่า การล่อลวงนั้น เกิดข้ึนมาจาก “ความกิเลสของมนุษย์” จนท า
ให้บุคคลนั้นเลือกทีจ่ะกระท าผิด อันเนื่องมาจากมีสิง่เร้า(Stimulus)ไปกระตุ้นมนุษย์จนเกิดเป็นความ
ต้องการ(Needs)ข้ึน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างแรงขับหรือแรงจูงใจ(Drive & Motives) ให้แสดง
ออกเป็นพฤติกรรม เพื่อใหบ้รรลเุป้าหมาย(Goal)ตามที่ต้องการ แต่จะใช้พฤติกรรมก้าวร้าว
(Aggression) หรือไมก่็ต้องข้ึนอยูก่ับสามัญส านึกส่วนบุคคล เมื่อขาดความยั้งคิดและมสีิ่งแวดลอ้ม
คอยผลักดันแล้วก็ไม่ยากเลยที่มนุษย์เราจะกระท าการล่อลวงคนอื่นเพื่อความต้องการส่วนบุคคล ซึง่
การลอ่ลวงนั้นมีวิธีการพื้นฐานคือ เมือ่มนุษย์เกิดความต้องการเกิดข้ึน จงึได้คิดวิธีการโดยการใช้สิ่งที่
เหยื่อต้องการเป็นเครื่องมือ หรือใช้วิธีการแต่งตัวดีมีภูมิฐานเพื่อให้อีกฝ่ายตายใจ และหลงเช่ือใน
สถานการณ์ทีส่ร้างข้ึน 

 จากข้อมลูข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องปั้นดินเผาประเภท
ประติมากรรมลอยตัว ที่แสดงออกใหเ้ห็นถึง “ความแตกต่างระหว่างภายในและภายนอก” โดยการใช้
รูปทรงของสิง่สวยงามเช่น ช่อดอกไม้ ของขวัญ ตุ๊กตา เป็นต้น และใช้รูปร่าง ซึ่งเป็นสิ่งทีม่ีสสีัน
สวยงาม ดูล่อตาล่อใจ มาเป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงความด ีเปรียบเสมือนมาเป็นตัวล่อ และรูปทรง
ของสัตว์นักล่าแทนสิง่ที่ช่ัวร้ายนั้นเพื่อสือ่ถึงความเจ้าเลห่์และอันตรายทีซ่่อนและปกปิดอยู่ภายใน  
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จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์  

1.ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องลักษณะรปูแบบ สสีัน ของช่อดอกไม้และตุ๊กตา เพื่อน าเนื้อหาที่
ได้มาถ่ายทอดเป็นผลงาน 

2.เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครือ่งเคลือบดินเผาที่สะท้อนให้เห็นถึง ความแตกต่างระหว่าง
ภายในและภายนอก 

3.เพื่อศึกษาและพัฒนาผลงานให้แสดงออกถึงความงดงามและน่ากลัวที่แฝงอยู่ เพื่อให้
สอดคล้องกบัแนวความคิดในการสร้าสรรค์ผลงานในรูปแบบของงานประติมากรรม 
 

สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 

สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะของงานประติมากรรมที่ได้ถ่ายทอดถึงการหลอกลวง โดยการใช้ 
สัญลักษณ์คือ รูปทรงของสิง่สวยงาม เช่น สีสัน,รปูทรงของดอกไม้ ตุ๊กตา และสัตว์ที่มกัเป็นเหยื่อ เป็น
ตัวสื่อถึงความดี การมอบสิง่ดีๆให้แก่กัน เปรียบเสมือนมาเปน็ตัวล่อ และมาพรางรูปทรงสัตว์นักล่าที่
ใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความสิง่ช่ัวร้ายและความอันตราย  

 

ขอบเขตของกำรศึกษำ  

สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ในรูปแบบของงานประติมากรรมที่มีขอบเขตโครงการ ดังนี ้

1. ศึกษาเรื่องราวและน าลกัษณะของรูปทรงและสีสันของดอกไม้ สัตว์ที่มักเป็นเหยื่อ และ
สัตว์นักล่ามาเพิ่มเติม หรือลดทอนสร้างรปูทรงในเชิงสัญลักษณ์ ผสมผสานกบัจินตนาการของข้าพเจ้า 
เพื่อบอกเล่าถึงเรื่องความแตกต่างระหว่างภายในและภายนอกสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรม มี
การใช้เรื่องรปูร่าง รูปทรง และรายละเอียด เพื่อแสดงออกถึงความสวยงาม สัตว์นักล่าแสดงถึงความ
อันตราย และความเจ้าเลหจ์ากภายใน 

2.เนื้อดินที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้แก่เนื้อดินแป้นหมุนและดินสโตนแวร์ ทดลองดินสี 
เคลือบที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นเคลอืบใส เผาที่อุณหภูมิ 1220 องศาเซลเซียส 

3.กรรมวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานข้ึนรูปด้วยมือ จ านวน 5 ช้ิน ขนาดโดยประมาณ 40-60 
เซนติเมตร 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ 

ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ได้แบ่งข้ันตอนการสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การเก็บ และรวบรวมข้อมลู 

1.1.ศึกษาข้อมูลทัง้จากหนังสือ ระบบสารสนเทศออนไลน์ เก็บรวบรวมเพื่อใช้เป็นหลกัในการ
ออกแบบ 

1.2.ศึกษาจากผลงานประตมิากรรมอื่นๆ 
1.3.ศึกษาขนาดของการจัดงาน ขนาดของช้ินงาน รูปแบบรปูทรง ตามหลักการออกแบบ 

 

ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบสร้างสรรค์ และพฒันารูปแบบ 

2.1.รวบรวมแลวิเคราะห์ข้อมลูที่ได้มา หาแนวทางและลักษณะเฉพาะในรปูแบบของตนเอง 
2.2.ค้นหาแนวความคิดและแรงบันดาลใจ ในการท าวิจัยสรา้งสรรค์ผลงาน และพัฒนา

แนวความคิดและแรงบันดาลใจเป็นแบบร่าง 2 มิติ 
2.3.คาดเดาปัญหาจากการวิจัยสร้างสรรค์ พร้อมทัง้ปัญหาทีจ่ะเกิดข้ึนระหว่างกรรมวิธีการ

ผลิตจรงิ เพื่อทีจ่ะหาแนวทางในการแก้ปญัหาน้ัน 
2.4.สร้างสรรค์และพฒันารูปแบบตามแนวความคิดและแรงบันดาลใจ เป็นแบบร่าง 3 มิติ 

พัฒนารปูทรงใหเ้กิดความสมัพันธ์กันระหว่างแรงบันดาลใจและการแสดงออกของช้ินงาน โดยทัง้นี้
ต้องสามารถผลิตได้จริงตามกรรมวิธีทางเครื่องปั้นดินเผา 
 

ข้ันตอนที่ 3 การผลิตตามกรรมวิธีของเครื่องปั้นดินเผา 

3.1. ท าแบบร่าง 3 มิติ ทดลองน้ าดินสี เทคนิคการตกแต่ง และเคลือบ เพื่อดูความเป็นไปได้
ของการทดลอง 

3.2. ปฏิบัติตามกรรมวิธีเครือ่งปั้นดินเผา ขยายแบบร่าง 3 มิติ ตกแต่งตลอดจนถึง
กระบวนการเผา 

 
ข้ันตอนที่ 4 การสรปุ อภิปราย รวบรวมเอกสารและการน าเสนอผลงาน 

4.1. สรุปอภิปรายผลการสร้างสรรค์ ปญัหา และอุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการ
พร้อมทั้งแก้ไข หาทางปรบัปรุงในโครงการต่อไป 

4.2. รวบรวมจัดท าเอกสารและน าเสนอผลงาน 
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เวลำท่ีใช้ท ำกำรวิจัย 

เริ่มเสนอโครงการวิจัยสร้างสรรค์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ถึง เดือนกุมพาพันธ์ 
พ.ศ.2557 ใช้เวลาโดยประมาณ 4 เดือน  

วิธีกำรศึกษำ 

1.รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและสือ่ต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้องมาวิเคราะห์แนวความคิดสร้างสรรค์
ผลงาน 

2.สร้างสรรค์รูปแบบผลงาน โดยคลี่คลายผสมผสานรปูทรงของธรรมชาติ ในรูปแบบของ
ธรรมชาติ โดยการน ารูปทรงและรายละเอียดต่างๆ มาจัดวาง ประกอบเข้าด้วยกัน โดยการใช้สสีัน
ที่มาจากธรรมชาติ และ/หรอืมาจากความรู้สกึ ทดลองดิน สแีละน้ าเคลอืบ ทีจ่ะน ามาใช้สร้างสรรค์
ผลงานในโครงการ ที่มีความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ 

3.เขียนแบบร่าง 2มิติ เพื่อค้นหารปูแบบของผลงานที่สามารถสื่อให้เห็นถึงแนวความคิดใน
การสร้างสรรค์ผลงาน 

4.สร้างสรรค์แบบร่าง 3 มิติ เพื่อค้านหารปูแบบและปรบัปรงุแก้ไขปัญหา 
5.สรปุรวบรวมข้อมลูเป็นเอกสาร และน าเสนอผลงาน 

 

แหล่งข้อมูล 

-รวบรวมข้อมลูจากเอกสาร ต าราศิลปะจากห้องสมุดของภาควิชาฯและหอสมุดมหาวิทยาลัย 
รวมถึงเอกสารทีเ่กี่ยวข้องทัง้ทางอินเตอร์เน็ตและจาคภาคสนาม 

-หนังสือองค์ประกอบศิลป ์

 

อุปกรณ์ในกำรศึกษำ 

 1.หนังสือเอกสารอ้างอิงต่างๆ 
 2.คอมพิวเตอร ์
 3.อุปกรณ์ในการท างานที่เกี่ยวข้องกบังานเครื่องเคลือบดินเผา 
 4.กล้องถ่ายภาพ 
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ค่ำใช้จ่ำยท้ังหมดโดยกำรวิจัย (โดยประมำณ) 

1.ค่าเอกสาร ข้อมูล รูปภาพ     2,000 บาท 
2.ค่าอุปกรณ์ในการท างาน และน าเสนอโครงการ   3,000 บาท 
3.ค่าวัสดุที่ใช่ในการท างาน     5,000 บาท 
4.ค่าจัดท าเอกสารประกอบโครงการ    3,000 บาท 
5.เงินส ารองส าหรบัโครงการ     10,000 บาท 

 

กำรน ำเสนอลลงำน 

1.แบบร่างลายเส้นของผลงานจรงิ เป็นภาพวาดดินสอ และภาพวาดสีน้ าตามจ านวนผลงาน  
2.ผลงานแบบจ าลอง3มิติ 
3.ผลงานส าเรจ็ในโครงการผลงานขยายขนาดโดยประมาณ 40-60 เซนติเมตร จ านวน 5 ช้ิน 
4.จัดเสนอผลการทดลองน้ าดินสีทีจ่ะน ามาใช้ในโครงการทั้งหมดที่ได้ท าการทดลอง 
5.เอกสารประกอบการสร้างสรรค์ฉบบัสมบรูณ์ 

ค ำนิยำมเฉพำะ 

ล่อลวง ก. ใช้อุบายทุจริตใหห้ลงเช่ือในสิง่ทีเ่ป็นเท็จ 
โลภ หรือ โลภะ คือ ความอยากได้โดยวิธีทุจริตผิดศีลธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 

บทท่ี 2 

เอกสำร และงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

ในการสร้างสรรค์ประติมากรรมลอยตัว หลุมพราง Pitfall นั้น ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก
พฤติกรรมมนุษย์ที่ข้าพเจ้าได้พบเจอในมุมมองหนึ่งของสังคมนั้น เป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าได้ไป
ศึกษาข้อมูลจากการสังเกตุและข่าวสารต่างๆทีเ่กี่ยวกับการลอ่ลวง ตั้งแต่คนรอบข้างจนไปถึงในข่าว
ตามสื่อต่างๆ รวมไปถึงกระบวนการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยจะแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 
หัวข้อดังนี ้

1.ข้อมูลดำ้นศิลปะ 

  1.1 ที่มาแนวความคิดและแรงบันดาลใจ 
  1.2 อิทธิที่มีต่อการสร้างสรรค์ 
  1.3 ที่มาขององค์ประกอบ 

2.ข้อมูลเทคนิคและกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ลลงำน 

 2.1 เนื้อดิน 
 2.2 เทคนิคการข้ึนรปู 
 2.3 เคลือบและการตกแต่ง 
 2.4 การเผา 

 

1.ข้อมูลดำ้นศิลปะ 

1.1 ข้อมูลของแนวความคิด 

 จากที่ข้าพเจ้าได้สงัเกตพุฤติกรรมมนุษย์มา เหตุปจัจัยที่ท าให้มนุษย์กระท าผิดน้ันมาจากความ
ต้องการของมนุษย์โดยอ้างอิงจากทีม่าแรกคือหลกัค าสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของกิเลส ที่มาที่
สองจากทฤษฏีแรงจูงใจของหลกัจิตวิทยา และที่มาสุดท้ายคือทฤษฎีทางจิตวิทยาของกลุม่จิตวิเคราะห์ 
(Psychoanalysis) 
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กิเลส ก็คือสิง่ทีท่ าให้เกิดความเศร้าหมอง ซึ่งได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง ท่านได้
แบ่งประเภทของกเิลสออกเป็นดังนี้ คือ 

1. ราคะ สามารถแบง่ย่อยออกได้เป็น 

1.1 ความโลภอย่างแรงจนแสดงออกมา เช่นการลักขโมย ปล้น จี้ ข่มขืนกระท า
ช าเรา เป็นต้น (อภิชฌาวิสมโลภะ) ความเพ่งเล็งจะเอาของคนอื่นมาเป็นของตัว มีใจอยากได้
ของคนอื่นแต่ยังไม่ถึงกบัแสดงออก (อภิชฌา) 

1.2 ความอยากได้ในทางไม่ชอบ เช่นการยอมรับสินบน การทุจริตเพื่อแลกกบัการมี
ทรัพยเ์ป็นต้น (ปาปิจฉา) 

1.3 ความมักมากเห็นแก่ได้ ด้วยการเอามาเป็นของตนจนเกนิพอดี เอาประโยชน์ใส่
ตัวโดยไม่ค านึงถึงคนอื่น (มหจิฉา) 

1.4 ความยินดีในกาม ก็คือยังไม่สามารถละกจิกรรมทางเพศได้ ยังมีความรู้สึก มีแรง
กระตุ้น มีความพอใจในเรือ่งเพศ (กามระคะ) 

1.5 ความยินดีในรูปธรรมอันปราณีต ก็คือติดอยู่ในอารมณ์ของรปูฌาณ ปรารถนาใน
รูปของภพเมื่อท าสมาธิข้ันสูงข้ึนไป (รปูราคะ) 

ความยินดีในอรูปฌาณ ก็คือติดอยู่ในอารมณ์ของอรูปฌาณเมื่อท าสมาธิถึงภพของอรูปพรหม (อรปู
ราคะ) 

2. โทสะ สามารถแบง่ย่อยออกไดเ้ป็น 
2.1 พยาบาท คือการผกูใจอาฆาต มีใจที่ไม่หวังดี การจองเวร 
2.2 โทสะ คือการคิดประทุษร้าย เนื่องด้วยมีใจพยาบาทแล้วก็มีใจคิดหมายท าร้าย 
2.3 โกธะ คือความโกรธ ความเดือดร้อนใจ ซึ่งล้วนเป็นเหมอืนไฟที่เผาตัวเอง 
2.4 ปฏิฆะ คือความขัดใจ ความไม่พอใจอันท าใหอ้ารมณห์งดุหงิด 

3.โมหะ สามารถแบง่ย่อยออกได้เป็น 
  3.1 ความเห็นผิดเป็นชอบ เช่นการไม่เช่ือในเรื่องบาปบุญเปน็ต้น (มิจฉาทิฐิ) 
  3.2 ความหลงผิด ไมรู่้ตามความเป็นจริง (โมหะ) 

3.3 การเห็นว่ามีตัวตน เช่นการเช่ือในสิง่ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเท่านั้น (สังกายทิฏฐิ) 
  3.4 ความสงสัย คือสงสัยในพระธรรมในเรื่องการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ (วิจิกิจฉา) 
  3.5 การยึดถืออย่างงมงาย เช่นการไปขอลาภตามต้นไม้ (สีลพัพตปรามาส) 

3.6 ความถือตัว คือการส าคัญตัวเองผิดว่าเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ (มานะ) 
  3.7 ความฟุ้งซ่าน คือการที่จิตใจว่อกแวกคิดไม่เป็นสาระ (อทุธัจจะ) 
  3.8 ความไม่รู้จริง คือการทีรู่้แค่ผิวเผิน ไม่ปฏิบัติตามหลกัพระธรรม (อวิชชา) 
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แรงจงูใจ 

การจงูใจ หมายถึง กระบวนการของการใช้ปจัจัยทั้งหลายทีจ่ะท าใหบุ้คคลเกิดความต้องการ
เพื่อสร้างแรงขับและจูงใจไปกระตุ้นร่างกายให้แสดพฤติกรรมตามจุดมง่หมายที่ได้วางไว้ โดยปัจจัย
ดังกล่าวนั้นอาจจะเป็นสิ่งเร้าภายนอกกับภายในหรือทั้งสองประการก็ได้  

 

 

 

ภาพที่ 1 แผงผังแสดงใหเ้ห็นกระบวนการจูงใจ 

1.สิ่งเร้า (Stimulus) หมายถึง ทุกทิง่ทุกอย่างทีม่ีผลต่อพฤตกิรรมของบุคคล เป็นจุดเริ่มต้น
ของการเกิดกระบวนการจงูใจ อาจแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคิอ 

สิ่งเร้าภายนอก คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัว ไม่ว่าจะเป็น รูป รส กลิ่น เสยีง รวมไปถึง
สถานการณ์ต่างๆ 

สิ่งเร้าภายใน คือ สถาวะการท างานของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย เช่น ระบบย่อย
อาหาร, ระบบขับถ่าย เป็นต้น ซงึผลการท างานของระบบตา่งๆ บางครั้งจะท าหน้าที่เป็นสิง่เร้าได้ด้วย 

 2.ความต้องการ (Needs) หมายถึง นักจิตวิทยาถือว่าความต้องการเป็นปัจจัยส าคัญในการ
สร้างแรงขับและแรงจูงใจข้ึนในตัวบุคคล แบง่เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) ได้แก่ ความต้องการน้ า อาหาร อากาศ 
การพักผ่อน เป็นต้น ความต้องการเหล่าน้ีจะตอ้งอยู่ในสภาวะที่สมดลุ มิฉะนั้นจะเกิดการแสวงหาเมื่อ
ขาด หรือขจัดส่วนทีเ่กินความต้องการออกไปจากร่างกาย 

 ความต้องการทางจิตใจ (Psychological Needs) เป็นความต้องการที่บุคคลจะได้มาต้อง
อาศัยการตอบสนองจากคนอื่น เช่น ความรัก ความอบอุ่น ความมั่นคง ความปลอดภัย เป็นต้น 

 3.แรงขับและแรงจงูใจ (Drive & Motive) หมายถึง พลังงานพื้นฐานภายในตัวบุคคล เมื่อ
บุคคลนั้นเกิดควาต้องการข้ึนมา จะเกิดแรงดังกล่าวจะท าหน้ากระตุ้นร่างกายใหเ้กิดพฤติกรรม ที่
น าไปสู่จุดมุ่งหมาย เมื่อถึงเป้าหมายที่ต้องการแล้วแรงขับหรอืแรงจูงใจก็จลดลงและหมดไป  

 4.สิ่งล่อใจหรอืเครือ่งล่อใจ (Incentive) หมายถึงสิ่งเร้าภายนอกทั้งนามธรรมและรูปธรรม ที่
มีอิทธิพลให้บุคคลนั้นเกิดความต้องการจนก่อให้เกิด แรงจงูใจไปกระตุ้นร่างกายใหเ้กิดพฤติกรรมไปสู่
เป้าหมาย เพราะฉะนั้นสิง่ 

กระตุ้น

ร่างกาย 

สิง่เร้าภายนอก 

เป้าหมาย พฤติกรรม แรงขบั/แรงจูงใจ ความต้องการ 
สิง่เร้าภายใน 
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 5.เป้าหมาย (Goal) หมายถึง จุดหมายสุดท้ายของกระบวนการจงูใจ เป็นข้ันตอนการสิ้นสุด
ของกระบวนการจูงใจ เมื่อถึงเป้าหมายน้ันแล้ว แรงขับและความต้องการกจ็ะลดลงจนหมดไป 

สิ่งส าคัญทีเ่กี่ยวกับแรงจูงใจ 
 1แรงจงูใจจะต้องมีเป้าหมายเสมอ 
 2พฤติกรรมบางอย่าบุคคลนั้นอาจถูกจงูใจให้กระท า 
 3กระบวนการจงูใจทีจ่ะท าให้เกิดพฤติกรรมเป็นสิ่งไม่คงที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอ  

ประเภทของแรงจงูใจ  

 1.ปฐมภูมิ (Primary Drives) หรอื แรงขับทางกาย (physiological drives) เกิดข้ึนได้ตาม
ธรรมชาติ ไม่จ าเป็นต้องอาศัยการเรียนรู้  

 2.ทุติยภูมิ (Secondary Drive) หรือเรียกอีกอย่างได้ว่า แรงจูงใจทางสังคม (Social 
Motives) เกิดจากการที่บุคคลได้เรียนรูจ้ากสังคมที่ตนอาศัยอยู่ แรงจงูใจนีส้่งผลต่อความส าเร็จในการ
ท างานที่ควรกล่าวถึงในที่นี่ ได้แก่  

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (Achievement Motive) เกิดจากความต้องการพยายามท า 
กิจกรรมหนึ่งหรือหน้าที่ส าเรจ็ไปได้ด้วยดี 

  แรงจงูใจใฝ่สมัพันธ์ (Affiliation Motive) ความต้องการสร้างความสัมพันธ์กบัคนอื่น 
  แรงจงูใจใฝ่อ านาจ (Power Motives) ความต้องการจะมีอ านาจเหนอืผูอ้ื่น 

 3.แรงจงูใจส่วนบุคคล (Individual Motive) แรงจูงใจของแต่ละคนที่มีความต้องการส่วนตัว
ไม่เหมอืนกัน ถึงแม้ว่าจะมีความต้องการในเรื่องเดียวกันก็ตาม เช่น ทุกคนมีแรงขับที่เกิดจากความ
ต้องการอาหารเหมือนกัน แต่อยากรับประทานอาหารที่แตกต่างกัน 

 ทฤษฎีทางจิตวิทยา ของกลุ่มจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) เป็นทฤษฎีของ ซิกแมน 
ฟรอยด์ ซึ่งเขาเช่ือว่ามนุษย์เกิดมาพรอ้มกบัสญัชาตญาณ (instinct) สองชนิด คือ สัญชาตญาณแห่ง
การด ารงอยู่ (lift instinct) สัญชาตญาณแหง่ความตาย (death instinct) 
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1.2 อิทธิพลที่มีต่อการสร้างสรรค์ 

ลัทธิเซอรเ์รียลลสิม์ (Surrealism)  

ศิลปะแนวเซอเรียลสิม์ มีความหมายว่า เหนือความจริง เพราะศิลปะแนวนี้ถ่ายทอดเรื่องราว
เหนือธรรมชาติ ถ่ายทอดสิง่ที่อยู่ในความฝันออกมา เซอเรียลิสม์ได้วิวัฒนาการมาจากพวกดาดาอสิม์
ในเรื่องราวของการมองความจริงอันพสิดาร นี่เป็นการเคลื่อนไหวของศิลปะแบบหนึ่ง ที่มีความคิด
พ้องตามทฤษฎีของซกิมันด์ ฟรอยด์ ที่ว่า มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของจิตไรส้ านึก ซึ่งเราฝัง
ความอยากอันมิได้ขัดเกลาเอาไว้ จนเกิดท าให้รูส้ึกว่าความปา่เถ่ือนยังมิได้หายไปจากมนุษย์ หากแต่
หลบอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ 

อิทธิพลจากศิลปิน 

  

ภาพที่ 2 Odore di femmina de Sevres  
ที่มา : http://likeafieldmouse.com/post/13535975353/johan-creten-odore-di-
femminawhite-torso 

ผลงานของ Johan Creter ผลงานของเขามีลักษณะของรปูทรงผู้หญิงและน าสญัลกัษณ์คือ
ดอกไม้มาประกอบกันกอ่ใหเ้กิดเป็นความหมายใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัยได้รับอิทธิพล
ในเรื่องของการแสดงออกผลงานโดยการใช้รายละเอียดมาประกอบใหเ้กิดเป็นรปูทรงใหม่ เพื่อส่งเสริม
ให้ผลงานน้ันมีความหมายสอดคล้องกับแนวความคิดและการแสดงออก 
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ภาพที่ 3 Bom Boy   

ที่มา : https://encrypted-
tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSjbCszV6I9ZVhdck6NL  
 CEwRs4SRws3RFrMniy2rDzddifV_Wtx 

ผลงานของ Jane Alexander ผลงานของเขามีลกัษณะเป็นการใสห่น้ากากเข้าหากัน มีการ
น าศีรษะของสรรพสัตว์มาใช้แทน เพื่อสื่อถึงจิตใจมนุษย์ที่มคีวามคิดดัง่เดียรัจฉาน ในการสร้างสรรค์
ผลงานของผู้วิจัยได้รับอิทธิพลในเรือ่งของแนวความคิดของมนุษย์ที่ใสห่น้ากากเข้าหากัน 

 

 

ภาพที่ 4 Snow Yak 
ที่มา : http://www.markryden.com/paintings/index.html 
ผลงานของ Mark Ryden ผลงานของเขามลีักษณะเป็นตุ๊กตามีความนา่รักน่าเอ็นดู ในการ

สร้างสรรค์ผลงานของผู้วิจัยได้รับอิทธิพลในเรือ่งของการแสดงออกผลงาน ในลักษณะของตุ๊กตา 
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ภาพที่ 5 ลวง 
ที่มา : https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-

ash2/199150_196016253753 277_545894 7_n.jpg 

ผลงานของ นายปฐวี วีระนนท์ ผลงานของเขามลีักษณะแสดงออกในเชิงของสญัลกัษณ์โดย
การน ากระต่ายคือเหยื่อ ตู้คือการปิดบัง เสือคือผู้ล่า และแอปเปิล้คือสิ่งล่อ โดยในการสร้างสรรค์
ผลงานของผู้วิจัยได้รับอิทธิพลในเรือ่งของรูปแบบงาน และแนวความคิดการล่อลวง 
 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกบัองค์ประกอบ 

 ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีจะน าเสนอถึง ความแตกต่างระหว่าภายในและภายนอก โดยจะใช้สัญลักษณ์
แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ สัญลักษณ์แสดงออกถึงความดี และ สัญลกัษณ์แสดงออกถึงความช่ัวร้าย 

สัญลักษณ์แสดงออกถึงความด ี

ในการสร้างสรรค์ผลงานในครัง้นี้ผู้วิจัยได้ใช้ช่อดอกไม้ และของขวัญมาใช้เป็นสื่อของ
สัญลักษณ์ถึงความดี เนื่องจากสิง่เหล่าน้ีเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ใช้มอบให้แก่กันเพือ่นแทนความรูส้ึกที่ดี 
และเป็นสิง่ที่เป็นที่ยอมรบัว่าเป็นสิ่งสวยงาม ส่วนที่ 2 จะเปน็สัตว์ที่มักเป็นเหยื่อ ในส่วนน้ีผู้วิจัยก็ได้
น ามาเป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงความดเีช่นกัน เนื่องจาก สตัว์เหล่าน้ีเป็นสัตว์ที่ไม่มเีข้ียวเลบ็ คน
ส่วนมากได้จัดสัตว์เหล่าน้ีว่า เป็นสัตว์ที่น่ารัก และไม่มีอันตราย 

 

 

 



13 
 

 

ช่อดอกไม้และของขวัญ 

 

ภาพที่ 6 ของขวัญ 
ที่มา  : https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQLZ9gtKZNEQpu3 

Wzq5icf1hC jFvuoyqF8OSzKNINgkWqBNhcpA 

 

ภาพที่ 7-8 ช่อดอกไม้ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ผู้วิจัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 

 

ภาพที่ 9 ดอกไม้เปรียบเสมือนตัวแทนของความรู้สกึดีๆทีม่ีให้แก่กัน 
 ที่มา : ภาพยนต์เรื่อง ทาร์ซาน (Tarzan) ของ วอลท์ ดิสนีย์ (Walt Disney) 
 

กระต่ำย กระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็ก มีหางกลมสั้น มีใบหูยาว กระต่ายเป็น
สัตว์ที่กินพืชเป็นอาหารเท่านั้น กระต่ายโดยธรรมชาติ เป็นสตัว์ที่อยู่สุดปลายของห่วงโซอ่าหาร ด้วย
เป็นอาหารของสัตว์กินเนือ้ชนิดต่าง ๆ เช่น หมาป่า, หมาจิง้จอก, แมวป่า, เสือชนิดต่าง ๆ ,หมาใน   
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ภาพที่ 10 กระต่าย 
ที่มา : http://windows-8-themes-free.com/wp-content/uploads/2013/03/Cute- 

Rabbits2.jpg 
 

กวำงเป็นสัตว์เลี้ยงลกูด้วยนมในอันดับสัตว์กีบคู่ (อันดับย่อยสัตว์เค้ียวเอื้อง) มีลกัษณะ ขนยาว
หยาบสีน้ าตาล ตัวผู้มเีขาเป็นแขนง ตัวเมียมีขนาดเลก็กว่าและไม่มเีขา ชอบอยู่ตามล าพังตัวเดียว
ยกเว้นฤดูผสมพันธ์ุ กินใบไม้อ่อน หญ้าอ่อน 

 

ภาพที่ 11 กวาง 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ผู้วิจัย เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 
 

สัญลักษณ์แสดงออกถึงความช่ัวร้าย 

หมำจิ้งจอก  ลักษณะทั่วไปของหมาจิ้งจอกจะมีขนาดล าตัวที่เลก็กว่าสุนัขบ้านทั่วไป จมูก
แหลมยาว หูใหญ่ช้ีตั้ง ฟันกรามแข็งแรงและแหลมคม หางยาวเป็นพวง ขนสีน้ าตาลแกมเหลอืง หมา
จิ้งจอก มักถูกใช้เป็นสญัลกัษณ์ของความเจ้าเลห่์ ในความเช่ือของชาวเอเชียตะวันออก  และในนิทาน
อีสปหลายเรือ่ง เช่น องุ่นเปรี้ยว, หมาหางด้วน หรือ สิงโตกบัหมาจิ้งจอก เป็นต้นพฤติกรรมชอบออก
หากินในเวลากลางคืน หากมหีลายตัวอาจจะไลจ่ับกินสัตว์ทีม่ีขนาดใหญ่ เช่น กวาง หรือสัตว์ขนาดเลก็
เช่น กิ้งก่าจิง้เหลน แย้ หรอืซากสัตว์และผลไม้ จะดุเมือ่จวนตัว 
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ภาพที่ 12 ลักษณะโดยทั่วไปของจิง้จอก 
ที่มา : http://play.kapook.com/photo/show-116163 

 

ภาพที่ 13 สุนัขจิ้งจอกที่แสดงออกถึงความเจ้าเลห่์  
ที่มา : พิน๊อคคิโอ (Pinocchio) ของ วอลท์ ดิสนีย์ (Walt Disney) 

หมำป่ำ หรือ หมำป่ำสีเทำ เป็นสัตว์เลี้ยงลกูด้วยนม จัดอยู่ในสัตว์ประเภทกินเนื้อทีม่ีนิสัย
ค่อนข้างดุร้าย ปราดเปรียว เฉลียวฉลาด มีการออกล่าเป็นทมี มีความอดทนรวมทัง้มีความกล้าหาญ
และความสามารถในการต่อสู้อย่างดีเยี่ยม  

 

ภาพที่ 14 ลักษณะทั่วไปของหมาป่า 
ที่มา : http://www.likalize.com/wp-content/uploads/2013/03/%E0%B8%AB 

%E0%B8%A1%E0% B8%B2%E0% B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2.jpg 
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ภาพที่ 15 หมาป่า 
ที่มา : จากเรื่องลูกหมสูามตัว (three little pigs) ของ วอลท์ ดิสนีย์ (Walt Disney) 
 

เสือโคร่ง มีพฤติกรรมและอุปนสิัยชอบอยู่เพียงล าพงั ส่วนใหญ่ในเวลากลางวันจะนอนพักผอ่น 
ล่าเหยื่อในเวลาเย็น พลบค่ า กลางคืน หรือขณะที่อากาศไมร่้อนจัด มีสายตาที่มองเห็นได้ทั้งที่มืดและ
สว่าง โดยปกติแล้วเสือโคร่งจะกลัวมนุษย์จะหลบหนีไปเมื่อพบกับมนุษย์ แต่จะท าร้ายหรือกินเนื้อ
มนุษย์ได้ เมื่อบาดเจ็บหรอืจนตรอก หากได้กินเนื้อมนุษย์กจ็ะติดใจและจะกลับมากินอีก จนกลายเป็น
เสือกินคน 

 

ภาพที่ 16 เสือ 
ที่มา : http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRGHQrjv9gaoDOqWZYR 

  BIdJEcD8c3M5WOkc ubJgtA3RBryCfqN0GQ 
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2. ข้อมูลเทคนิคกระบวนกำรในกำรสร้ำงสรรค์ลลงำน 

2.1 เนื้อดิน 

วัตถุดิบที่น ามาใชงานในการผลิตเซรามิกทกุชนิด มีแหลงก าเนิดมาจากหินแม หรือ Mother 
rock ชนิดใด ชนิดหนึ่ง เชน หินอัคนี ( Igneous rock ) หินแปร ( Metamophic rock ) หินไรโอไลต
( Ryolite ) เปนตน จากนั้นจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง ผพุังสลายตัวเปนวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติทางเคมี 
ทางฟสิกส ทางแร และสมบัติอื่นๆ ที่แตกตางกัน หลังจากเกดิการเปลี่ยนแปลง ผุพังสลายตัวแลว 
วัตถุดิบบางชนิดอาจเกิดการเคลื่อนยาย หรือ เคลื่อนตัวไปรวมกันยังอีกแหงหนึ่ง ไกลจากแหลงก าเนิด
เดิม หรอื อาจตกทบัถมรวมกันอยทูี่เดิมก็ได ตัวอยางเชน แรดินเมื่อเกิดข้ึน และยังคงสะสมตัวอยแูหล
งเดิม จะเรียกวา ดินปฐมภูมิ ( Primary clay ) เชน ดินขาว หินพอทเทอรี่ เปนตน แตถาดิน ที่เกิด
การสลายตัวและมีการเคลื่อนยายไปตกทบัถมหางออกไป อาจเนื่องมาจากอิทธิพลของลม หรือ น้ า 
จะเรียกดิน นั้นวา ดินทุติยภูมิ ( Secondary clay ) เชน ดินด า ดินเหนียว เปนตน ดินกลุมหลังนี้มกัมี
สีเขมเพราะในระหวางการเคลือ่นยายไดมีการน าเอาสง่เจือปนประเภทอินทรียวัตถุตางๆ ผสมรวมเขา 
เปนเนื้อเดียวกัน ดังนั้นจากวัตถุดิบทางธรรมชาติ ณ แหลงก าเนิดตางๆ จงึสามารถอธิบายหรือแบง 
กลมุ วัตถุดิบใหเปนที่เขาใจอยางเบือ้งตน ดังนี้  

1 วัตถุดิบที่มีความเหนียว (Plastic raw materials) เชน ดินขาว ดนิเหนียว ดินด า  
หินพอทเทอรี่  
2 วัตถุดิบที่ไมมีความเหนียว (Non-Plastic raw materials) เชน หินฟนมา ควอตซ ทราย 
ทะเล หินปูน โดโลไมต  
3 วัตถุดิบสังเคราะห (Artificial materials) ผงสสี าเรจ็รปู ผงอะลมูินา รวมทั้งสารเคมเีติม 
แตงบางชนิด  
ดินขาวและดินขาวลาง ( Kaolin, Washed Clay ) มีคุณสมบัติ เพื่อเพิ่มความแข็งแกรงใหแก

เนื้อผลิตภัณฑ ชวยใหสีของเนือ้ผลิตภัณฑมีสีขาวข้ึน แตถาผสม ในอัตราสวนที่สูงมากเกินไป อาจท า
ใหการสุกตัวของเนื้อผลิตภัณฑชนิดนั้นเกิดที่อุณหภูมิสงู และความเหนียวของ เนื้อดินลดลง  

ดินเหนียวหรือดินด า ( Plastic Clay, Ball Clay ) การเติมดนิเหนียวหรือดินด าลงในสวนผสม
ของเนื้อดิน เพือ่เพิม่ความเหนียวใหมากขึ้น แตมีขอเสียคือถาใชดินเหนียวหรือดินด ามากเกินไป จะท า
ใหความขาวของเนื้อผลิตภัณฑลดลงไป เพราะในดินพวกน้ีมกัประกอบดวยอินทรียสารคือพวกซากพืช
ซากสัตวที่ตายและเนาเปอยสลายผสมอยใูนปริมาณสูง รวมถึงปรมิาณของออกไซดของสนมิเหลก็ซึง่มี
ผลกระทบตอความขาวของเนื้อดิน ปนอยใูนปริมาณคอนขางมาก  

หินฟันม้า ( Feldspar ) ประโยชนของหินฟนมา คือเปนตัวที่ชวยการหลอมตัวหรือชวยดาน
การสกุตัวของเนื้อดิน ใหเนื้อดินมกีารสุกตัวที่อุณหภูมทิี่ต่ีาลง เพราะมีออกไซดของดางชนิดโซเดียม
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และโพแทสเซียมเปนสวนประกอบอยใูนเปอรเซ็นต ที่คอนขางสูง หินฟนมาในธรรมชาติมีลกัษณะเปน 
กอนหินแข็ง ดังนั้นกอนการน ามาใชตองผานการบดใหละเอยีด  

หินควอรต ( Quartz ) มักพบตามภูเขาในธรรมชาติ จะเกิดรวมกับแรชนิดอื่นๆ เชน เกิดรวม
กับหินฟนมา หรือพบปะปนกับหินแกรนิต เปนตน หินควอรต มีลักษณะเปนหินแข็ง มีเนื้อขาวใส     
กอนน ามาใชตองน ามาบดยอยใหเปนผงละเอียด ประโยชนของควอรต คือ ชวยสรางเนื้อแกว สราง
ความโปรงแสงใหกับเนื้อผลิตภัณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่งผลิตภัณฑชนิดพอรซเลน หินพอทเทอรี่          
( Pottery Stone)  หินชนิดนี้เมื่อน ามาบด และใชเปนสวนผสมในเนื้อดิน จะใหสวนผสมทั้งที่เปนเนื้อ
ดินและตัวที่ชวยลดอณหภูมิการสกุตัว บางครั้งก็นิยมน ามาทดแทนการใชหินฟนมา วัตถุดิบชนิดอื่นๆ 
วัตถุดบิอื่นๆ ที่นิยมใชน ามาเปนสวนผสมของเนื้อดิน เชน หินปูน หินโดโลไมต ทัลคัม ทรายทะเล
บดละเอียด เปนตน  

 ตารางที ่1 ส่วนผสมของเนื้อดินแป้นหมุนและเนือ้ดินปั้น 

เนื้อดินที่ใช้ในการข้ึนรปูผลงานชุดน้ีคือเนื้อดินปั้นแป้นหมุน และเนื้อดินปั้นโดยมีอัตตรา
ส่วนผสมตาม ดังนี ้

     ชนิดของดิน 
ล ำดับท่ี 

ส่วนลสมของเน้ือดินแป้นหมุนและเน้ือดินป้ัน 
เน้ือดินป้ันแป้นหมุน เน้ือดินป้ัน 

1 ดินด าสุราษฏ์  50 ดินด าสุราษฏ์ 42 
2 ดินขาวล าปาง 40 ดินขาวล าปาง40 
3 ซิลิก้า          10 ทรายละเอียด16 
4 - ข้ีเถ้แกลบ     2 

 

2.2 เทคนิคในการข้ึนรูป 

การข้ึนรปูช้ินงาน( Forming ) การข้ึนรปูผลิตภัณฑเซรามิกมีอยหูลายวิธี ไดแก  

1 การข้ึนรูปโดยวิธีการหลอน้ าดินเหลวลงในแมพิมพปูนพลาสเตอร (Slip casting)  
2 การข้ึนรูปโดยใชแปนหมุน ( Throwing )  
3 การข้ึนรูปโดยใชเครื่องจิกเกอร ( Jiggering )  
4 การข้ึนรูปโดยการใชเครื่องข้ึนรปูโรลเลอรเฮด ( Roller head machine )  
5 การข้ึนรูปโดยการอัด ( Pressing )  
6 การข้ึนรูปดวยเครื่องแรมเพรส ( Rampress machine )  
7 การข้ึนรูปดวยมือ ( Hand Forming) 
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ในศิลปนิพนธ์ชุดน้ีได้ใช้วิธีการข้ึนรูปด้วยมือ เพราะว่าช้ินงานน้ันมีลักษณะเสมอืนจริง เพือ่ให้

ได้รูปทรงที่ใกลเ้คียงกับความต้องการ และสามารถเก็บรายละเอียดงานได้มากที่สุด วิธีนี้จึงเหมาะสม
ที่สุด 

2.3 น้ าเคลือบและเทคนิคตกแต่งเคลอืบ 

น้ าเคลือบ คือ สารประกอบของซิลเิกต Silicate ผสมกบัสารประกอบอย่างอื่นที่เป็นตัวช่วย
หลอมละลาย ซึ่งเราเรียกว่า ฟลักซ์ อาจมีออกไซด์ของโลหะผสมลงไปด้วยเมื่อท าใหเ้กิดสีและทบึใน
เคลือบ เมื่อเผาส่วนผสมของน้ าเคลือบถึงอุณหภูมิที่ท าให้หลอมละลายแล้ว น้ าเคลอืบจะรวมตัวกัน
เป็นเนือ้เดียวกัน และเมื่อทิ้งไว้ให้เย็นจะมลีักษณะเหมอืนแกว้บาง ๆ ฉาบติดอยู่กับผิวผลิตภัณฑ์ 
วัตถุดิบที่เป็นน้ ายาเคลือบถูกบดจนละเอียดมากกว่าดินหลายเท่า ก่อนน ามาเคลือบบนผิวดินเผาเป็น
ช้ันหนา 1 – 1.5 มิลลิเมตร เมื่อเคลือบแล้วโดนเผาผ่านความร้อนในอุณหภูมิสงู วัตถุดิบที่เป็นแก้วใน
เคลือบเมือ่ถึงจุดหลอมละลาย ช้ันของเคลือบบนผิวดินจะกลายเป็นแก้วมันวาวติดอยู่กับผิวดินโดยไม่
ไหลนองไปกองรวมกันอยู่บนพื้นเตาขณะหลอมตัว การเคลือบจะช่วยให้  การช าระล้างท าความ
สะอาดภาชนะเป็นไปได้สะดวก เนื่องจากเคลือบมีคุณสมบัตเิป็นแก้วไม่ดูดซึมน้ า และลื่นมือสามารถ
ท าความจะอาดได้ง่าย นอกจากนี้ช้ันของเคลือบบนผิวภาชนะยังเพิม่ความแข็งแรง ทนทานท าให้
ภาชนะดินเผาไม่บิ่นง่าย เมื่อกระทบกันบ่อยๆ ขณะล้างท าความสะอาดและสามารถใส่ของเหลวได้
โดยไม่รั่วซึม 

ประเภทของเคลือบ 
แบ่งตามอุณหภูมิการเผา แบง่ได้เป็น 3 กลุม่ คือ 

เคลือบลักษณะอุณหภูมิต่ า (Low temperature glaze) 800 – 1,100 oC 
เคลือบอุณหภูมปิานกลาง (Medium temperature glaze) 1,150 – 1,200oC 
เคลือบลักษณะอุณหภูมิสงู (High temperature glaze)  1,230 – 1,300 oC 

แบ่งน้ ายาเคลือบตามลักษณะของเคลอืบ 
เคลือบใส (Clear glaze) 
เคลือบทึบ (Opaque glaze) 
เคลือบด้าน (Matt glaze) 
เคลือบกึงด้าน (Semi – matt glaze) 
เคลือบผลึก (Crytalline glaze) 
เคลือบมันวาวหรือเคลอืบประกายมุก (luster glaze) 
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หน้าที่ของเคลือบ 

1.เพื่อปอ้งกันการซมึผ่านของแกส๊ และน้ า 
2.ง่ายต่อการท าความสะอาด 
3.เพิ่มความแข็งแกร่ง 
4.เพื่อเพิ่มมลูค่าและความสวยงาม 
5.เพื่อปอ้งกันการขูดขีดเป็นรอยที่ผิว 
6. ป้องกันการกัดกร่อนของกรด และด่าง 

ในศิลปนิพนธ์ชุดน้ีได้ใช้น้ าเคลือบผิวกึ่งด้านกึ่งมัน (Semi – matt glaze) บนช้ินงานที่
ลักษณะเป็นตุ๊กตา เพื่อให้ได้ลักษณะผิวที่คล้ายผ้ามากทีส่ด และใช้เคลือบใส (Clear glaze) บน
ช้ินงานที่เป็นช่อดอกไม้ เพื่อให้งานรูส้ึกดูโดดเด่น แวววาว น่าดึงดูด เผาในอุณหภูมทิี่ 1,220oc เพื่อให้
มีสผีิวที่สดใส ถ้าเผาในอุณหภูมทิี่สงูไปอาจท าให้ช้ินงานยุบตวัได้ และถ้าเผาในอุณหภูมิต่ าจะท าใหส้ี
นั้นจืดลงได ้

2.4 เตาและการเผา 

การเผาผลิตภัณฑเซรามกิ คือ การเพิม่อุณหภูมิใหแกผลิตภัณฑเซรามิกภายในเตาเผา ภายใต
บรรยากาศที่ตองการ เพือ่ใหผลิตภัณฑเซรามิก มีคุณสมบัตทิี่ดีข้ึน การเผาผลิตภัณฑเซรามิกมีอยู 3 
แบบ ไดแก  

1. การเผาดิบ ( Biscuit Firing )  
2. การเผาเคลอืบ ( Glost Firing )  
3. การเผาตกแตง ( Decoration Firing )  

1. การเผาดิบ หรือ การเผาบิสกิต ( Biscuit Firing )  

 การเผาดิบ คือ การเผาผลิตภัณฑเซรามกิ หลงัจากการข้ึนรปูและตกแตงผลิตภัณฑเซรามิก
เปนที่เรียบรอยแล้ว 

การเผาโดยการใหความรอน ในปริมาณการเพิ่มความรอนทลีะนอย การเผาบิสกิตอาจใชได
ทั้งเตาฟน เตาามัน และเตาแกส ซึ่งการเผาต่องใหระยะเวลาในการเผาเปนไปอยางชาๆ เพราะผลิต
ภัณฑที่ขึ้นรูปแลวยงัมีความช้ืนและสารอินทรีย ( Organic Matter ) หลงเหลืออยใูนช้ินงาน ดังนั้น
การเผาบสิกิตจึงเปนการเผาไลความช้ืนและสารอินทรีย ( Organic Matter ) กอนที่น าผลิตภัณฑชุบ
เคลือบ  
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2. การเผาเคลอืบ ( Gloss Firing )  

  การเผาเคลือบ เปนการเผาผลิตภัณฑบิสกิตทีผ่านการชุบเคลือบแลว วัตถุประสงคของการ
เผา เพื่อใหเคลือบหลอมเปนเนื้อแกวติดแนนอยบูนผิวผลิตภัณฑ การเผาเคลอืบจะเผาที่อุณหภูมิเท
าใด และ บรรยากาศการเผาแบบไหนน้ันข้ึนอยกูับชนิดของผลิตภัณฑ ซึ่ง บรรยากาศการเผาไหมใน
เตาเผาแบบ เตาซัตเติล ( Shuttle Kiln ) โดยทั่วไปมีอยู 3 แบบ คือ  

2.1 บรรยากาศการเผาไหมแบบออกชิเดช่ัน ( Oxidation Firing )  

หมายถึงการเผาไหมอยางสมบรูณและตองใหมีปริมาณแกสออกซเิจน ( Oxygen ) มากเกิน
พอที่จะท าปฏิกริิยา กับเช้ือเพลิง ซึ่งท าไดโดยการใหอากาศสามารถผานเขาไปในเตาไดอยางเต็มที่ 
เมื่อเกิดการเผาไหมแลวจะมีปรมิาณแกสออกซเิจน เหลอือยภูายในเตา ขณะเกิดการเผาไหม  

2.2 บรรยากาศการเผาไหมแบบรีดักช่ัน ( Reduction Firing )  

หมายถึงการเผาไหมไมสมบูรณและตองใหมีปรมิาณแกสออกซิเจน ( Oxygen ) นอยกวาหรือ
ไมมากพอทีเ่กิดปฏิกิริยา กับเช้ือเพลิง ซึง่ท าไดโดยการใหอากาศสามารถผานเขาไปในเตาไดอยาง
เต็มที่ เมือ่เกิดการเผาไหมแลวจะมีปริมาณแกส คารบอนมอนนอกไซด ( Carbonmonoxide : CO ) 
เหลืออยภูายในเตา ขณะเกิดการเผาไหม  

2.3 การเผาตกแตง ( Decoration Firing )  

 การเผาตกแตง หมายถึง การเผาผลิตภัณฑ ที่มีการเขียนตกแตงลวดลายดวยสีเซรามิก หรือ 
มีการตกแตงลวดลายดวยสติ๊กเกอร หรือ รปูลอก ซึ่งการตกแตงผลิตภัณฑเซรามิกดังกลาว สามารถ
ท าไดทั้งการตกแตงบนเคลือบ ( Overglaze Decoration ) การตกแตงใตเคลือบ ( Under glaze 
decoration ) และการตกแตงชนิดในเคลือบ ( In-glaze decoration ) 

 ศิลปนิพนธ์ชุดน้ีได้มีการใช้น้ าดินสีในการตกแต่ง และเคลอืบด้วยเคลือบใสหรือเคลือบกึ่งมัน
กึ่งด้าน ในอุณหภูมิที่ 1,220o C เพื่อให้ช้ินงานน้ันมีสสีันทีส่ดใส และเสี่ยงต่อการยบุตัวน้อยที่สุด 
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บทท่ี3 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

 การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานในโครงการนี้ มีวิธีการดงันี้ เริ่มตั้งแต่การรวบรวมข้อมลูจนไป
ถึงข้ันตอนการในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมลู 
2. การสร้างสรรค์แบบร่าง 2 มิติ แบบจ าลอง 3 มิติ  
และการพัฒนารูปแบบผลงานเป็นแบบจ าลอง 3 มิติ 
3. การทดลองเคลือบและเนื้อดิน 
4. การขยายช้ินงาน 
5. การรวบรวมข้อมลูจัดท าศิลปนิพนธ์ 
6. การจัดแสดงผลงาน 

1. การรวบรวมข้อมลู 

 ข้าพเจ้าเริ่มต้นจากการหาข้อมลูทีเ่ป็นสัญลักษณ์สากล ทีทุ่กคนจะสามารถเข้าใจได้ง่ายโดย
การเริ่มต้นจาก นิทานที่เคยได้อ่าน เช่นนิทานอสีบ นิทานกรมิ และอื่นๆ เนือ่งจากนิทานเหล่าน้ีจะใช้
สื่อสญัลกัษณ์ที่ทุกคนเข้าใจกันดี เช่น หมาป่า และจิง้จอก ในนิทานมักจะเป็นสญัลักษณ์ของ คนไม่ดี 
หรือคนโกง เป็นต้น หลงัจากนั้นเมื่อไดส้ัญลักษณ์ที่เราต้องการเป็นตัวสื่อแล้ว ค่อยมาหาข้อมูลตาม
หลักความเป็นจรงิของสัญลักษณ์นั้น และน ามาจัดองค์ประกอบออกมาในรปูแบบของแบบร่าง 2 มิติ 
ในข้ันตอนต่อไป 

2. การร่างแบบร่าง 2 มิติ และแบบจ าลอง 3 มิติ 

 เป็นจุดเริม่ต้นของการสร้างสรรค์ผลงาน ซึง่สามารถมองเห็นรูปแบบงานได้อย่างคร่าวๆ ท าให้
ออกแบบผลงานได้เร็ว และสามารถปรับเปลี่ยนรปูทรงได้ง่าย 

 แบบจ าลอง 3 มิติเป็นการน าแบบร่าง 2 มิติ ที่ได้ร่างไว้มาขยาย เป็นแบบจ าลอง 3 มิติ 
เพื่อใหเ้ห็นรูปทรงทีส่ามารถมองได้รอบด้าน สามารถเปรียนเทียบช้ินงานกันได้ รวมไปถึงสามารถท า
ให้เห็นภาพผลงานทีจ่ะขยายงานจริงว่าจะออกมาเป็นเช่นไร 
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 การพัฒนารูปแบบผลงานเป็นแบบจ าลอง 3 มิติเป็นการน าช้ินงานมาปรับปรงุรปูแบบ
แนวทางให้ชัดเจน และมีความลงตัวมากทีสุ่ด เป็นข้ันตอนในการปรับปรงุแก้ไขปัญหาแต่ละจุดที่พบใน
แต่ละแบบ เพื่อลดปัญหาทีจ่ะเกิดกับช้ินงานจรงิ เพื่อให้ช้ินงานมีความลงตัว สวยงามป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของแนวความคิด 

3. การทดลองน้ าดินและเคลอืบ 

 น้ าดินและเคลอืบเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกของงาน เพือ่ให้ได้ผลงานตามที่ข้าพเจ้า
ต้องการ เราจะต้องท าการทดลองเคลือบกบัแผ่นทดลอง หลงัจากนั้นจึงจะน ามาทดลองกัน
แบบจ าลอง 3 มิติ ในคราวต่อไป 

ตารางที่ 2 แสดงเปอร์เซนต์ของสีสเตนสเีดียวที่ใสล่งในน้ าดินสีพอสเลนอุณหภูม1ิ220oc น้ าดิน 

ช่ือสีสเตน จ านวนเปอร์เซนต์ของสีสเตน 
Chiffon 4 7 10 13 15 
Corn Yellow 4 7 10 13 15 
Sunflower 4 7 10 13 15 
Salmon 4 7 10 13 15 
Sunrise 4 7 10 13 15 
Blossom 4 7 10 13 15 
Red 1 4 7 10 13 
Orange 2802 4 7 10 13 15 
Orange 4 7 10 13 15 
Paris Green 4 7 10 13 15 
Sea Green 4 7 10 13 15 
Sky Blue 4 7 10 13 15 
Antique Blue 4 7 10 13 15 
Lilac 4 7 10 13 15 
Tropical green 4 7 10 13 15 

 

 

 

 



24 
 

 

 

ตารางที่ 3 แสดงเปอร์เซนต์ของสีสเตนผสม 2 สีที่ใส่ลงในน้ าดินสีพอสเลนอุณหภูม1ิ220oc 

 

 

 

 

 

 

โอรส1 โอรส2 
จุด 

ส ี
ก ข ค จุด 

ส ี
ก ข ค 

Orange 2 4 6 Sunflower 2 4 6 
Blossom 8 6 4 Blossom 8 6 4 

ส้ม1 ส้ม2 
จุด 
ส ี

ก ข ค จุด 
ส ี

ก ข ค 

Red 2 4 6 Orange 2 4 6 
Corn yellow 8 6 4 Corn yellow 8 6 4 

ม่วง1 ม่วง2 
จุด 
ส ี

ก ข ค จุด 
ส ี

ก ข ค 

Red 2 4 6 Lilac 2 4 6 
Sky blue 8 6 4 Blossom 8 6 4 

เขียว1 เขียว2 
จุด 
ส ี

ก ข ค จุด 
ส ี

ก ข ค 

Antique blue 2 4 6 Sea green 2 4 6 
Corn yellow 8 6 4 Sunflower 8 6 4 
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ตารางที่ 4 การทดลองเคลือบกึง่มันกึง่ด้านในอุณหภูมิที ่1,220oc 

แสดงเปอรเ์ซนต์ของเคลือบกึ่งมันกึ่งด้าน โดยการใช้เคลือบใส และเคลืออลูมิน่าแมท็ (เคลอืบ
ด้าน) ส าเรจ็รปูอัมรินทร ์

 

4. การขยายช้ินงาน 

 จากแบบจ าลอง 3 มิติ ในรูปแบบที่ถูกเลอืกให้น ามาขยาย ให้ใช้เทคนิคที่เหมาะสมกับ
ลักษณะช้ินงานมากที่สุด เพือ่ให้เกิดความสมบูรณ์ และลดความเสี่ยงในการแตกร้าวของช้ินงานด้วย 

5. การรวบรวมข้อมลูจัดท ารายงาน 

 เป็นการรวบรวมข้อมลูตั้งแต่ต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการสร้างสรรค์ผลงานงาน เพือ่
วิเคราะหส์รปุผลหาสาเหตุปญัหา ข้อมลูต่างๆ เพื่อใช้ในการพัฒนา และแกป้ัญหาในครั้งต่อไป 

6. การจัดแสดงผลงาน (Presentation) 

 การจัดองค์ประกอบของทุกช้ินงาน เมื่อน ามารวมกัน ท าให้งานทุกช้ินเกิดการสง่เสรมิซึ่งกัน
และกัน ในการออกแบบควรจะค านึงถึงต าแหน่ง ทิศทาง และสถานที่ในการจัดวางเพื่อให้งานเป็นที่
น่าสนใจ ผู้ชมสะดวกทีจ่ะชมงาน และเข้าใจในสิ่งทีเ่ราต้องการจะสื่อ  

การจัดแสดงผลงานแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี ้
ครั้งที ่1 เป็นการจัดแสดง เพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมนิผล ประกอบด้วย 

1. ผลงานประตมิากรรมเครื่องเคลือบดินเผาจ านวน 5 ช้ิน 
2. ผลงานแบบจ าลอง 3 มิติ 
3. ผลการทดลองเนื้อดิน น้ าดินส ี

ครั้งที ่2 เป็นการจัดแสดงเพื่อเผยแพร่สูส่าธารณะ ณ หอศิลปะและการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป ์

 
 

การทดลองเคลือบกึ่งมันกึ่งด้านในอุณหภูมิที1่,220oc 
จุดที ่

ส่วนผสม 
จุดที1่ จุดที2่ จุดที3่ จุดที4่ จุดที5่ 

เคลือบใสไฟสูง 20 40 50 60 80 
เคลือบด้าน 80 60 50 40 20 
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ภาพที่ 17 จ าลองการแสดงงาน 

 

แลนลังกำรด ำเนินงำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 18 แผนผงัการด าเนินงาน 

 

 

รวบรวมข้อมูล 

แบบร่าง 2 มิติ ทดลองดินและเคลอืบ 

แบบจ าลอง 3 มิติ 

พฒันาแบบจ าลอง 3 มิติ 

ขยายชิน้งาน รวบรวมข้อมูล และวิเคราห์ เพื่อจดัท า

เอกสาร 

จดัแสดงผลงาน 

เผาชิน้งาน 

150 cm. 

60 cm. 

 
55 cm. 

 
50 cm. 

 

40 cm. 

 

30 cm. 

 

40 cm. 

 

50 cm. 

 

90 cm. 
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บทที่ 4 

กำรด ำเนินงำน 

ข้ันตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 โครงการศิลปนิพนธ์ชุดน้ี ได้มีการด าเนินงาน และพัฒนาข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้ โดย
คัดเลือกจากแบบร่าง 2 มิติ มาปั้นเป็นแบบจ าลอง 3 มิติ และท าการคัดเลือกมาปั้นเป็นผลงาน น าไป
ขยายแล้วน ามาเคลือบช้ินงานต่อไป 

 งานทั้งหมดนี้ได้ข้ึนรูปด้วยมอื ข้ึนต้นแล้วน ามาคว้าหรือข้ึนขดและน ามาประกอบกัน เพื่อให้
ได้รูปทรงทีผู่้วิจัยต้องการช้ินงานทั้งหมด 5 ช้ิน ที่แสดงออกให้เห็นถึง ”ความแตกต่างระหว่างภายใน
และภายนอก” โดยการใช้สญัลักษณ์คือ รูปทรงของสิ่งสวยงาม เช่น สีสัน, รูปทรงของดอกไม้ ตุ๊กตา 
และสัตว์ทีม่ักเป็นเหยื่อ เป็นตัวสื่อถึงความดี การมอบสิ่งดีๆ ให้แก่กัน เปรียบเสมือนมาเป็นตัวล่อ และ
รูปทรงสัตว์นักล่าที่ใช้เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงความสิ่งช่ัวร้ายและความอันตรายที่ถูกซอ่นอยู่ภายใน 

1. การสร้างสรรค์แบบร่าง 2 มิติ 
1.1 แบบร่าง 2 มิต ิช่วงที่ 1 
1.2 แบบร่าง 2 มิต ิช่วงที่ 2 
1.3 แบบร่าง 2 มิต ิช่วงที่ 3 
1.4 แบบร่าง 2 มิต ิช่วงที่ 4 

2. แบบจ าลอง 3 มิต ิ
2.1 แบบจ าลอง 3 มิติ ช่วงที่ 1 
2.2 แบบจ าลอง 3 มิติ ช่วงที่ 2 
2.3 แบบจ าลอง 3 มิติ ช่วงที่ 3 
2.4 แบบจ าลอง 3 มิติ ช่วงที่ 4 

3. แบบจ าลอง 3 มิติจ านวน 5 ช้ิน 
4.ข้ันตอนการท าดิน 
5.ข้ันตอนการทดลองเคลือบ 
6. ข้ันตอนการข้ึนรูป 
7. ผลงานดินดบิ 
8. การวางช้ินงานในเตาเผา 
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9. ผลงานส าเร็จ 

1. การสร้างสรรค์แบบร่าง 2 มิติ 
1.1 แบบร่าง 2 มิต ิช่วงที่ 1 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19-21 ตัวอย่างแบบร่าง 2 มิติในช่วงที่ 1  
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ผู้วิจัย 

แบบร่าง 2 มิติในช่วงนี้เป็นการน าสัญลักษณ์คือดอกไม้และใบไม้มาปกปิดรูปทรงของสัตว์นัก
ล่า ซึ่งเป็นการแสดงออกที่ชัดเจนเกินไป 

1.2 แบบร่าง 2 มิต ิช่วงที่ 2 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 22-24 ตัวอย่างแบบร่าง 2 มิติในช่วงที่ 2 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ผู้วิจัย 

แบบร่าง 2 มิติในช่วงนี้ที่ได้มีการน ารปูร่างหรือช้ินส่วนของมนุษย์มาใส่เพื่อให้แบบร่างมีความ
หลากหลายมากขึ้น 
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1.3 แบบร่าง 2 มิต ิช่วงที่ 3 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 25-27 ตัวอย่างแบบร่าง 2 มิติในช่วงที่ 3  
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ผู้วิจัย 

แบบร่าง 2 มิติในช่วงนี้แบ่งเป็น 2 แบบ แบบที ่1 เป็นการน าแบบร่างช่วงที่ 1การท าใน
รูปแบบของตุ๊กตา และเพิม่ความน่ากลัวลงไปในงาน และแบบที่ 2 เป็นแบบร่างที่ใช้ในเรื่องรูปทรง
ของกับดักเข้ามาในงาน  

 

1.4 แบบร่าง 2 มิติ ช่วงที่ 4 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28-30 ตัวอย่างแบบร่าง 2 มิติในช่วงที่ 4  
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ผู้วิจัย 

แบบร่าง 2 มิติในช่วงนี้เป็นการพัฒนาแบบร่างจากช่วงที่ 3 โดยมีการเพิ่มรายละอียดของ
ความเป็นผ้าลงไปใรงานเพิ่อให้ได้ความรูส้ึกของความนุ่มของตุ๊กตามากข้ึน ละลดทอนความน่ากลัวให้
น้อยลง 
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2. แบบจ าลอง 3 มิต ิ
2.1 แบบจ าลอง 3 มิติ ช่วงที่ 1 

   

   
ภาพที่ 31-34 ตัวอย่างแบบจ าลอง 3 มิติในช่วงที่ 1 

ที่มา : ภาพถ่ายโดย ผู้วิจัย 

 

2.2 แบบจ าลอง 3 มิติ ช่วงที่ 2 

   

   

ภาพที่ 35-38 ตัวอย่างแบบจ าลอง 3 มิติในช่วงที่ 2 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ผู้วิจัย 
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2.3 แบบจ าลอง 3 มิติ ช่วงที่ 3 

   

   

ภาพที่ 39-42 ตัวอย่างแบบจ าลอง 3 มิติในช่วงที่ 3 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย ผู้วิจัย 

 

2.4 แบบจ าลอง 3 มิติ ช่วงที่4 

 

 

ภาพที่ 43-46 ตัวอย่างแบบจ าลอง 3 มิติในช่วงที่ 4 

ที่มา : ภาพถ่ายโดย ผู้วิจัย 
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3. แบบจ าลอง 3 มิติจ านวน 5 ช้ิน 
 

     

ภาพที่ 47-48 แบบจ าลอง 3 มิติช้ินที่ 1 

     

ภาพที่ 49-50 แบบจ าลอง 3 มิติช้ินที่ 2 

     

ภาพที่ 51-52 แบบจ าลอง 3 มิติช้ินที่ 3 
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ภาพที่ 53 แบบจ าลอง 3 มิติช้ินที่ 4 

 

ภาพที่ 54 แบบจ าลอง 3 มิติช้ินที่ 5 

4. ข้ันตอนการท าดิน 

การเตรียมเนื้อดินปั้น 
ผู้วิจัยใช้เนื้อดินปั้นสโตนแวร ์ในการข้ึนรูปผลงานเพราะมีความเหมาะสมในการน ามาใช้งาน

ข้ึนรูป ด้วยความเหนียว ความสามารถในการทรงตัว สีของดนิเหมาะส าหรบัการเอนโกบน้ าดินสีได้ดี
และได้ทดลองน าน้ าดินสสี าเร็จรูปจากบริษัทคอมปาวน์มาใช้ มาใช้ในการตกแต่ง โดยมุ่งเน้นให้ได้สี
สดใสเพื่อใหรู้้สกึถึงความน่ารักน่าเข้าไปใกล้และไมเ่ป็นอันตราย ใช้เคลือบใสกึ่งมันกึ่งด้าน เพื่อให้ได้
ความรู้สึกที่ใกลเ้คียงกบัผิวผ้ามากทีสุ่ด 
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ภาพที่ 55-56 ดินเช้ือก่อน - หลงับด 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

ข้ันตอนการท าดิน 
เนื่องจากช้ินงานมีขนาดใหญ่และตอ้งการเนื้อดินปั้นทีส่ามารถทรงตัวได้ดี หดไม่มาก จึงต้องมี

การน าส่วนผสมต่างๆมาผสมเป็นเนือ้ดินใช้เองการสร้างสรรค์ผลงานข้ึนรูปด้วยดินสโตนแวร์ ซึ่งมี
อัตราส่วนของวัตถุดิบ ตามตารางที่ 1 ส่วนลสมของเน้ือดินแป้นหมุนและเน้ือดินป้ันดังนี ้

 
เนื้อดินปั้นแป้นหมุน 

ดินด าสุราษฏ์  50 ดินขาวล าปาง  40 ซิลิก้า  10  
 

เนื้อดินปั้นดิน 
ด าสุราษฏ์  42 ดินขาวล าปาง  40 ทรายละเอียด  16 ข้ีเถ้แกลบ  2 
 

 
ภาพที่ 57-59 การเตรียมวัตถุดิบต่างๆ 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยนางสาวณัฐนิชา ณัฐนากร 
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.  การเตรียมวัตถุดิบต่างๆ 
ดินด าสุราษฎร์และดินขาวล าปางสามารถซื้อได้ทีส่ถานที่ปฏิบัติงาน ดินเช้ือสามารถน าช้ินงาน

เผาดิบที่ไม่ใช้แล้วมาทบุใหล้ะเอียด ทรายสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายวัสดุก่อสร้างทั่วไปและข้ีเถ้า
แกลบสามารถหาได้ตามโรงสีข้าวบางครั้งทรายหรอืข้ีเถ้าแกลบทีห่ามาอาจไม่พร้อมใช้งานในทันที
เนื่องจากมีความช้ืนมาก ในการช่ังน้ าหนักอาจท าให้คลาดเคลื่อนได้ ดังนั้นจึงควรตากทรายและข้ีเถ้า
แกลบให้แห้งสนิทก่อน 

การท าดินเช้ือจะต้องหาช้ินงานเผาดิบของดินประเภทสโตนแวร์ด้วยกันมาใช้งาน 
และต้องบดใหล้ะเอียดเพื่อไม่ให้ดินมเีนื้อหยาบเกินไป ก่อนน าช้ินงานเผาดิบมา บดลงในเครือ่ง
จ าเป็นต้องทบุให้แผ่นเผาดิบมีช้ินเล็กพอประมาณ ยิ่งทุบใหช้ิ้นงานเล็กมากเท่าใด ยิ่งท าให้การบดดิน
เช้ือได้ละเอียดและรวดเร็วข้ึนเท่านั้น จากนั้นจงึน าช้ินเผาดิบลงเครื่องหลังจากทีส่่วนผสมทัง้หมด
พร้อมแล้ว น าวัตถุดิบมาช่ังตามปรมิาณที่ค านวณไว้ 

คลุกเคล้าส่วนผสมเข้าด้วยกันค่อยๆเทดินด าสรุาษฏร์กับดินขาวล าปางสลับกันและคลุกไป
เรื่อยๆ จากนั้นจึงเทดินเช้ือ ทรายและข้ีเถ้าแกลบตามล าดับ หากมปีริมาณมากควรแยกออกเป็นสอง
กองแล้วคลกุเคล้าให้ดินเข้ากัน 

 

 
ภาพที่ 60 การคลกุเคล้าดิน 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยนางสาวณัฐนิชา ณัฐนากร 

การผสมดินลักษณะนี้ควรท าบนพื้นปูน เพื่อใหปู้นช่วยดูดน้ าออกจากดินหลังจากพรมน้ าแล้ว
เพราะการน าดินเข้าเครื่องอัดไม่ควรใช้ดินที่เปียกจนเป็นดินเลนพรมน้ าลงบนดินที่คลุกเคล้าเสร็จแล้ว 
น ากระสอบคลุมไว้ทิ้งไว้ 1 วัน 



36 
 

 

 
ภาพที่ 61-62 พรมน้ าและหลงัพรมน้ า 

ที่มา โดยผู้วิจัย 

วิธีการพรมน้ า ควรขุดร่องไว้ตรงกลาง จากนั้นจึงค่อยๆตักสว่นผสมรอบนอกใสเ่ข้าไป ท า
เช่นน้ีเรื่อยๆจน ส่วนผสมทั้งหมดซึมน้ าจนทั่ว 

สภาพดินหลังพรมน้ า ควรมีสภาพค่อนข้างช้ืนแต่ไม่แฉะจนเป็นโคลน เพราะในข้ันตอนของ
การอัดดิน ดินจะมีความช้ืนข้ึนอีกและหากดินต้ังแต่ก่อนเข้าเครื่องอัดแฉะเกินไป ดินที่ได้จะอยู่ใน
สภาพเหลวไม่พร้อมน ามาใช้งานอัดดิน น าดินที่เตรียมไว้ปั้นเป็นก้อนแล้วใส่ลงเครือ่ง 

 

 
ภาพที่ 63 น าดินใส่ลงเครื่อง 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยนางสาวณัฐนิชา ณัฐนากร 

ปั้นดินที่หมักเป็นก้อนใส่ลงไป ค่อยๆใส่ช้าๆ อาจใช้ผ้าช่วยดันดินลงไปดินทีผ่่านการเข้าเครื่อง
อัดมาแล้วสามารถใช้ได้ทันท ีไม่ต้องนวดก่อนการใช้งานเพราะผ่านกระบวนการไล่ฟองอากาศมาแล้ว
และหากพบว่าส่วนผสมยังไม่เข้ากันดี สามารถน าดินทีอ่ัดเสร็จแล้วเข้าเครื่องอัดอีกครั้งท าให้ดินที่ได้
เข้ากันมากยิ่งขึ้น 
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5. ข้ันตอนในการทดลองเคลือบ 

การเตรียมน้ าเคลือบ 
ส าหรับเคลือบที่ใช้ในโครงการนี้มทีั้งการใช้เคลอืบใสมันส าเรจ็รปูจากบริษัทอมรินทรเ์พื่อให้

พื้นผิวที่แตกต่างกันระหว่างความมันกบัความด้าน สลับกับการใช้เคลือบใสกึง่มันกึง่ด้าน ท าใหผ้ลงาน
เป็นสีอ่อนหรือสีแบบพาสเทลท าให้ดูน่ารัก อ่อนโยน เพื่อใหผ้ลงานแสดงด้านน่ารักและออกมาดูไม่น่า
กลัว 

เคลือบชนิดนี้เป็นการน าเคลือบส าเร็จรูปมาผสมกัน ท าให้ผลออกมามีความแน่นอน  

 

ภาพที่ 64-66 การทดลองน้ าดินสีกอ่นเผาเคลือบ 

 

ภาพที่ 67 ผลการทดลองน้ าดินสีพอสเลนใส่สสีเตนเผาในอณุหภูมิ1220oc 
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ภาพที่ 68 ผลการทดลองน้ าดินสีพอสเลนใส่สสีเตนผสม2สีเผาในอุณหภูม1ิ220oc 

 

 

ภาพที่ 69-71 ข้ันตอนการทดลองเคลือบช้ินงาน 

 การเคลือบช้ินงานใช้พู่กันทาในส่วนทีเ่ป็นรายละเอียด เพื่อให้เคลอืบและน้ าดินสีนั้นเข้าถึงได้
ทุกจุด ส่วนพื้นที่ใหญ่ๆ นั้น ควารใช้วิธีการพ่นหรือพู่กันที่ใหญ่ข้ึนเพื่อการประหยัดของเวลา และเพื่อให้
ได้พื้นผิวเคลือบทีเ่สมอกัน  
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ภาพที่ 72-74 ผลทดลองหลงัเผาเคลือบ 

 

6. ข้ันตอนการข้ึนรูป 

วิธีการข้ึนรูปช้ินงาน 

1. ข้ึนรูปโดยวิธีการขดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ  
2. แต่งรูปทรงโดยการใช้ไม้พายตบเพื่อให้ได้รปูทรงที่ต้องการ และเป็นการไล่ฟองอากาศ

เช่นเดียวกัน 
3.  ใช้เลื่อยขูดไขว้เพื่อปรบัสภาพผิวดินให้เสมอกัน น าการ์ดมาด้านเรียบมาปาดเพื่อใหผ้ิว

เรียบตงึ  
4. ใส่รายละเอียดของลายผ้า แล้วใช้ฟองน้ าชุบน้ าหมาดๆมาลบูให้ผิวเรียบตงึ 
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ภาพที่ 75-76 อุปกรณ์การสร้างสรรค์ช้ินงาน และเคลือบงาน 

    

ภาพที่ 77-78 การข้ึนรูปช้ินงาน 

 ข้ึนรูปโดยวิธีการขดให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ แต่งรูปทรงโดยการใช้ไม้พายตบ ใช้เลื่อยขูดไขว้
เพื่อปรับสภาพผิวดินใหเ้สมอกัน น าการ์ดมาด้านเรียบมาปาดเพื่อใหผ้ิวเรียบตึง ใสร่ายละเอียดของ
ลายผ้า แล้วใช้ฟองน้ าชุบน้ าหมาดๆมาลบูใหผ้ิวเรียบตึง 

7. ผลงานดินดบิ 

    

ภาพที่ 79-80 ก่อนและหลังเผาดิบ 
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ภาพที่ 81 การพ่นเคลือบ 

 เพื่อใหเ้คลือบนั้นเรียบเนียนและสม่ าเสมอ ควรใช้วิธีการเคลอืบช้ินงานโดยการใช้กาพ่น แต่
วิธีนี้จะท าให้เสียเคลือบมากกว่าวิธีอื่น เพราะว่าเคลือบส่วนที่ไม่โดนช้ินงานจะกระจายหายไปและไม่
สามารถน ามาใช้ใหม่ได้ 

8. การวางช้ินงานในเตาเผา 

 

ภาพที่ 82 การวางช้ินงานในเตา 
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9.ผลงานส าเรจ็

 

ภาพที่ 83 ผลงานช้ินที่ 1  
ที่มา  : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
ช่ือผลงาน : หลุมพราง 1 
ขนาด  : 30x45x50 cm. 
เทคนิค  : ข้ึนรูปด้วยมือ, น้ าดินสี, เผาทีอุ่ณหภูมิ 1,220oc บรรยากาศเผาไหมส้มบูรณ์ 
แนวความคิด : ผลงานช้ินน้ีน าเสนอถึง ความแตกต่างระหว่างภายในและภายนอก 

 โดยจะใช้สัญลักษณ์หมาป่าสือ่ถึงความอันตราย และใช้ลักษณะในรูปแบบ 
ลกัษณะของตุก๊ตาเพื่อใหรู้ส้ึกถึงความน่ารกั 
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ภาพที่ 84 ผลงานช้ินที่ 2  
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
ช่ือผลงาน : หลุมพราง 2 
ขนาด  : 30x45x55 cm. 
เทคนิค  : ข้ึนรูปด้วยมือ, น้ าดินสี, เผาทีอุ่ณหภูมิ 1,220oc บรรยากาศเผาไหมส้มบูรณ์ 
แนวความคิด : ผลงานช้ินน้ีน าเสนอถึง ความแตกต่างระหว่างภายในและภายนอก  

โดยจะใช้สัญลักษณ์จิง้จอกสือ่ถึงความอันตรายที่ใส่ชุดกระตา่ย พรางตนเอง 
ให้ดูน่ารัก 
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ภาพที่ 85 ผลงานช้ินที่ 3  
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
ช่ือผลงาน : หลุมพราง 3 
ขนาด  : 45x55x60 cm. 
เทคนิค  : ข้ึนรูปด้วยมือ, น้ าดินสี, เผาทีอุ่ณหภูมิ 1,220oc บรรยากาศเผาไหมส้มบูรณ์ 
แนวความคิด : ผลงานช้ินน้ีน าเสนอถึง ความแตกต่างระหว่างภายในและภายนอก  

แสดงออกโดยการใช้สิ่งที่ดูไม่อัตรายมาปดิบงัสิ่งอันตราย จะใช้สัญลักษณ์
เป็นกวางแสดงใหเ้ห็นอยู่เบื้องหน้า เหมือนกบัว่าเป็นกวางที่โพล่ออกมาจาก
พุ่มไม้ แต่กลับมีเสือซอ่นอยู่เบื้องหลัง 
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ภาพที่ 86 ผลงานช้ินที่ 4  
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
ช่ือผลงาน : หลุมพราง 4 
ขนาด  : 30x45x60 cm. 
เทคนิค  : ข้ึนรูปด้วยมือ, น้ าดนิสี, เผาทีอุ่ณหภูมิ 1,220oc บรรยากาศเผาไหมส้มบูรณ์ 
แนวความคิด : ผลงานช้ินน้ีน าเสนอถึง ความแตกต่างระหว่างภายในและภายนอก  

แสดงออกโดยการใช้สิ่งอันตรายหลบซ่อนภายใต้สิ่งสวยงาม โดยจะใช้ 
สัญลักษณ์จิ้งจอกคือสัตว์นักล่าที่ซ่อนอยู่ภายใต้สิ่งสวยงาม  
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ภาพที่ 87 ลงานช้ินที่ 5  
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
ช่ือผลงาน : หลุมพราง 4 
ขนาด  : 30x45x60 cm. 
เทคนิค  : ข้ึนรูปด้วยมือ, น้ าดินสี, เผาทีอุ่ณหภูมิ 1,220oc บรรยากาศเผาไหมส้มบูรณ์ 
แนวความคิด : ผลงานช้ินน้ีน าเสนอถึง ความแตกต่างระหว่าภายในและภายนอก 

 โดยจะใช้สัญลักษณ์เป็นตุ๊กตากระต่ายแต่มีเงาหมาป่าทอดออกมา  
ซึ่งหมายถึงสิง่ช่ัวร้ายที่ซอ่นอยู่ภายใน 
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บทท่ี 5 

สรุปลลกำรด ำเนินงำน และข้อเสนอแนะ 

ในการท าศิลปนิพนธ์ครั้งนีท้ าให้ข้าพเจ้าได้รบัประสบการณ์ ความรู้ กระบวนการในการ
ท างานด้านเครือ่งเคลือบดินเผา การท างานอย่างเป็นระบบ ระยะเวลาในการรับผิดชอบต่อช้ินงาน 
ปัญหาและวิธีแก้ไข การคิดค านวน วิธีแก้ไขเฉพาะหน้า และสิ่งที่คาดไม่ถึงอีกมากมาย  

ข้าพเจ้าได้ท างานตามโครงการที่ได้เสนอแนวความคิดของตนเอง ได้ทดลองค้นคว้า ค้นหา
วิธีการต่างๆ การฝึกแกป้ัญหาในการท างานตั้งแต่ข้ันตอนแรก จนถึงกระบวนการสุดท้าย ผลงานที่ได้
นั้นข้าพเจ้าก็พอใจอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ข้าพเจ้ายังพบปัญหาที่ต้องแก้ไขอีก เช่น การข้ึนรปูโดยไม่ให้
แตกร้าว การเคลอืบงานที่ไม่สม่ าเสมอ 

ดังนั้นในการท างานครั้งต่อไปควรจะท างานใหม้ีความละเอียดถ่ีถ้วนมากกว่าน้ี ศึกษาวิธีการ
แก้ไขจากอาจารย์และผู้ทีม่ีประสบการณ์ รวมทั้งขอค าแนะน าก่อนจะลงมือปฏิบัตเิพื่อให้ผลงานนั้น
เกิดความผิดพลาดน้อยทีสุ่ด 

ปัญหาในการท างานและวิธีแก้ไข 

1. ปัญหางานร้าวจากผลงานที่ต้องน าสว่นประกอบ 2ส่วนข้ึนไปมาประกอบกัน ในการ
ด าเนินงานนั้นไม่ควรจะทิ้งงานไว้ ควรจะท าใหเ้สร็จภายในวันน้ัน เพราะว่าอาจจะท าให้
ช้ินงานแห้งเกินไปในการประกอบงานกบัอีกส่วนหนึ่ง ผลเสยีที่จะตามมานั้นคือ งานร้าว 
และส่วนทีม่ีรอยต่ออาจจะหลุดได้ก่อนเข้าเผา 

2. เคลือบมีต าหนิและเคลือบออกมาไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย อาจเกิดจากความไม่ช านาญ
ของผู้วิจัย ซึง่ควรจะทดลองเคลือบให้มากกว่าน้ีเพื่อเพิ่มความช านาญ และประสบการณ์ 
เพราะว่าทกุสิง่นั้นเกิดข้ึนได้ ข้อส าคัญคือไม่ควรประมาท เพราะอาจจะท าให้งานเสียได้ 
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ภำคลนวก 
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ภาพขยายลายเส้น 

 โครงการ “หลุมพราง” มีภาพขยายลายเส้น ดังนี ้

  1. ภาพขยายลายเส้นหลุมพราง หมายเลข 1 

  2. ภาพขยายลายเส้นหลุมพราง หมายเลข 2 

  3. ภาพขยายลายเส้นหลุมพราง หมายเลข 3 

  4. ภาพขยายลายเส้นหลุมพราง หมายเลข 4 

  5. ภาพขยายลายเส้นหลุมพราง หมายเลข 5 
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ภาพที่ 84 ภาพขยายลายเส้น หลุมพราง หมายเลข1 
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ภาพที่ 88 ภาพขยายลายเส้น หลุมพราง หมายเลข 2 ช้ินที่ 1 
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ภาพที่ 89 ภาพขยายลายเส้น หลุมพราง หมายเลข 2 ช้ินที่ 2 
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ภาพที่ 90 ภาพขยายลายเส้น หลุมพราง หมายเลข 3 
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ภาพที่ 91 ภาพขยายลายเส้น หลุมพราง หมายเลข 4 
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ภาพที่ 92 ภาพขยายลายเส้น หลุมพราง หมายเลข 5 
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