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บทคัดย่อ 

 
ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ข้าพเจ้าได้น าความประทับใจที่มีต่อการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ มาเป็นแรงบันดาลใจ

ในการท างานโดยถ่ายทอดเรื่องราวการแสดงของชาวสีรุ้งหรือสาวประเภทสองที่ตระการตา โดยท าผ่าน
ประติมากรรมก่ึงนามธรรม ที่เห็นแล้วท าให้รู้สึกเคลื่อนไหวและอลังการ ใช้กลุ่มสีม่วง แดง ด า เป็นหลัก 
และใช้พวกเคลือบมุกหรือเงินมาเป็นตัวท าให้เกิดประกาย เพ่ือให้นึกถึงชุดการแสดงที่มีความอลังการ 
สร้างสรรค์ศิลปะในรูปแบบเครื่องเคลือบดินเผา ประเภทประติมากรรมลอยตัว  

ซึ่งโครงการนี้ ข้าพเจ้าได้ใช้ดินสโตนแวร์ ใช้เทคนิคขด บีบ และข้ึนแบบประติมากรรม เคลือบ
ด้วยน้ าเคลือบส าเร็จรูปของบริษัท อัมรินทร์ ผสมด้วยสีสเตนในการให้สีต่างๆ และอบด้วยเคลือบมุกหรือ
น้ าเงิน เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เผาเคลือบไฟต่ าที่อุณหภูมิ 1,020 องศาเซลเซียส และอบ
เคลือบมุก 780 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์  
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Abstracts 
 

This fine art thesis was motivated by my impression of the transgender cabarets. 
Their spectacular performances were conveyed through semi-abstract sculpture which 
allows the works become movable and astounding at the same time. Furthermore, 
purple, red and black were mainly used then coated by luster or silver to make it more 
shining. To present the spectacular performance, the art works are made into sculptures.  

This art thesis works, I used stoneware clay. Made sculptures by hand forming. 
Then glazed with Amarin glaze. Colored by mixing stain color. Fired with pearl or blue 
coating. Fired at 800 degrees Celsius. Then fired at 1,020 degrees Celsius. Finally, fired 
luster on glaze at 780 degrees Celsius in oxidation atmosphere.  



ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 

 
ศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ และ ค าแนะน า ที่ดี

จากบุคคลกรหลายฝ่ายดังนี้  

 
ขอบพระคุณครอบครัวที่เป็นแรงผลักดันที่ส าคัญในทุกๆด้าน และคอยสนับสนุน การท าศิลปนิพนธ์ในครั้ง
นี้ให้ผ่านไปด้วยดี  

 
ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ และ. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรธนา กองสุข ที่ให้ค าปรึกษาและชี้แนะในการสร้างสรรค์ผลงาน และขอขอบพระคุณ
คณาจารย์เครื่องเคลือบดินเผาทุกท่าน ที่ให้ความรู้ ค าชี้แนะ แนวทางแก้ไขต่างๆให้ข้าพเจ้าสามารถผ่าน
พ้นปัญหาต่างๆไปได้  

 
ขอขอบพระคุณอาจารย์เวนิช ที่ได้ให้ความปรึกษา เรื่องดินในการน ามาท าศิลปนิพนธ์  

 
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านในภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา โดยเฉพาะ คุณสุเทพ ที่คอย

ช่วยเหลือการทางานในทุกกระบวนการสร้างสรรค์ ทาให้ผลงานส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

 
ขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ คณะมัณฑนศิลป์ทุกคน ที่ให้ความช่วยเหลือทั้งแรงกายและแรงใจ 

ในขณะที่เกิดปัญหา คอยให้ค าแนะน า ท าให้งานของข้าพเจ้าส าเร็จลุล่วงได้  

 
และสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเฉพาะคณะมัณฑนศิลป์ที่ท าให้

ข้าพเจ้าศึกษาในสิ่งที่ข้าพเจ้ารัก และใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างมีความสุขตลอด 4 ปี 
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ค าน า 

 
โครงการศิลปนิพนธ์ชุด “เฉิดฉัน” เป็นศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาประติมากรรมกึ่งนามธรรม โดย

เน้นความคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและความรู้สึกตระการตา เอกสารฉบับนี้ได้กล่าวถึงข้ันตอนการ
ด าเนินงาน การค้นหารูปแบบ การด าเนินงาน การทดลองและผลการทดลองต่างๆ รูปแบบชิ้นงานแบบ
ส าเร็จทั้งแบบเผาดิบ และแบบเคลือบ ปัญหาต่างๆที่พบระหว่างการด าเนินงาน การแก้ปัญหาตลอดจน
ข้อมูลต่างๆ  

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารฉบับนี้คงพอเป็นแนวทางแก่ผู้ที่มีความสนใจในกระบวนการ
ท าประติมากรรมกึ่งนามธรรมไม่มากก็น้อยพอสมควร  

 

นางสาวนันทิยา เพ็ชรยืนยง  
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บทที่1 

บทน ำ 

1.ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ (Statements and significance of the 

problems) 

  การแสดงคาบาเร่ต์ (Cabaret) คือการแสดงความสามารถของสาวประเภท2 หรือที่เรียกกัน

ในวงการว่า lady boy เป็นการแสดงโชว์ในลักษณะ ทั้งร้อง และเต้น ผสมผสานกับเทคนิคทั้งด้าน

การแต่งตัวและเทคโนโลยี แสง สี เสียง มีทั้งแบบสวยงามและแบบตลก สร้างความตระการตาและ

ความอลังการให้แก่ผู้ชม ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากโรงละครบรอดเวย์ของต่างประเทศ คณะคาบาเร่ต์ ใน

ประเทศไทยมีหลายคณะทั่วทั้งประเทศ เช่น คณะทิฟฟานี่ ที่พัทยา เป็นคณะแรกที่ก่อตั้งในประเทศ

ไทยและดังไปไกลจนมีการประกวดสาวประเภท 2 เกิดข้ึน และคาบาเร่ต์โชว์ถือว่า เป็นการแสดงที่

สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศได้เป็นอันดับต้นๆ เพราะมีชื่อเสียงติดอันดับโลกในด้านการ

แสดงที่อลังการ 

 เอกลักษณ์ส าคัญของคาบาเร่ต์ คือการร้องตามเพลง (lip sync) และการเต้นร าได้อย่าง

นุ่มนวล อ่อนช้อย ตามจังหวะเพลง ซึ่งทั้งหมดต้องผ่านการฝึกซ้อมมาเป็นแรมปี เพราะทั้งจ านวนคนที่

มาก ในแต่ละการแสดง และล าดับการแสดงที่ต้องการความผิดพลาดน้อยที่สุด จึงต้องมีความพร้อม

ทั้งบุคลากรในแต่ละหน้าที่และเทคโนโลยีทางการจัดแสดง อีกหนึ่งเอกลักษณ์คือ การแต่งตัวที่อลังการ 

เพ่ือดึงดูดให้ผู้ชมสนใจในตัวผู้แสดง ไม่แม้แต่แนวตลกก็ต้องแต่งตัวให้สามารถดึงดูดผู้ชมให้สนใจได้

เช่นกัน 

 ข้าพเจ้าก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ชื่นชอบและสนใจการแสดงคาบาเร่ต์มานาน และเมื่อได้ไปชมก็มี

ความประทับใจมายิ่งขึ้น จึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจที่อยากจะน าอารมณ์ความประทับใจที่มีต่อการ

แสดงคาบาเร่ต์ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาที่ถ่ายทอดอารมณ์

ความรู้สึกท่ีประทับใจใน ความหลากหลายของผู้แสดงที่เป็นสาวประเภท2 ที่สามารถแสดงได้ถึงความ

นุ่มนวลอ่อนช้อยในการแสดง รวมถึงความสวยงามในด้านการแต่งตัว ที่มีสีสันที่สวยงามหลากหลาย 

โดยน ามาท าเป็นประติมากรรมก่ึงนามธรรม เพ่ือสื่อถึงความงามของการแสดงคาบาเร่ต์ที่สร้างความ

ประทับใจให้แก่ข้าพเจ้า 
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2.ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ (goal and objective) 

สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาได้โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

2.1 เพ่ือศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับลักษณะเด่นในการแสดงคาบาเร่ต์โชว์ ที่ข้าพเจ้ามีความ
ประทับใจ คือการแสดงที่อลังการ เพื่อน ามาคลี่คลายและพัฒนาให้ออกมาในรูปแบบของข้าพเจ้า  

2.2 เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาที่แสดงถึงความงามของการแสดงคาบา
เร่ต์โชว์ ที่มีสาวประเภท2เป็นผู้แสดง  

2.3 เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่แสดงออกตามแนวความคิด จินตนาการ ในรูปแบบกึ่ง
นามธรรม (semi abstract)  

 

3.สมติฐำนของกำรศึกษำ (hypothesis to be tested) 

จากที่มาและความส าคัญของการสร้างสรรค์น าไปสู่ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา

ในรูปแบบกึ่งนามธรรม ที่สามารถแสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึกสง่างามและอลังการของสีสันที่สดใส

ของการแสดงคาบาเร่ต์ได้อย่างชัดเจน และเพ่ือให้ผู้ชมตระหนักถึงความงามของสาวประเภทสอง และ

สวยงามของการแสดงคาบาเร่ต์ 

4.ขอบเขตกำรศึกษำ (scope or delimitation of the study) 

สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาแบบกึ่งนามธรรม มีขอบเขตการศึกษา ดังนี้ 

4.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะเด่นของการแสดงคาบาเร่ต์ จากหนังสือ และสื่อต่างๆ 
รวมทั้งไปสถานที่จริง  

          4.2 น ามาสร้างสรรค์เป็นประติมากรรมก่ึงนามธรรม   

4.3 เนื้อดินที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ ดินสโตนแวร์ เผาอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส  

4.4 กรรมวิธีในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ การขึ้นรูปโดยวิธีประติมากรรม และวิธีขด  

4.5 เคลือบที่ใช้ในการสร้างสรรค์ คือ เคลือบส าเร็จรูปสีด า และ เผาอุณหภูมิ 1220 องศา
เซลเซียส และ อบเคลือบมุก เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

4.6 น าวัสดุอื่นมาประกอบในงาน คือ แผ่นโลหะ 

4.7 ขนาดผลงาน 40-50 เซนติเมตร  
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5.ขั้นตอนกำรศึกษำ (process of study) 

5.1 ก าหนดขอบเขตการศึกษา 

5.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่จะน ามาเป็นความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน จาก

ประสบการณ์จริงหนังสือ และอินเตอร์เน็ต 

5.3 ศึกษารูปทรงต่างๆ ที่จะสื่อความหมายตามความรู้สึกท่ีแสดงออกในงาน 

5.4 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งต่างๆ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบร่าง2

มิต ิ

5.5 เสนอแบบร่าง 2 มิติและ 3 มิติ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนา

งานให้สอดคล้องกับแนวความคิด 

5.6 ทดลองเคลือบและเทคนิคการขึ้นรูป 

5.7 สร้างสรรค์ผลงานจริง โดยขยายจากแบบจ าลอง 3 มิติ ผ่านกระบวนการขึ้นงานด้วย

เทคนิคต่างๆ   เผาที่อุณหภูมิ 1220 องศาเซลเซียส 

5.8 น าเสนอผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบกึ่งนามธรรม 

5.9 สรุปผลงานรวบรวมข้อมูล จัดท าเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน 

6.เวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 

 ระยะเวลาในการท าโครงการ เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 – พฤษภาคม 2561 

7.วิธีกำรศึกษำ 

 7.1 ก าหนดขอบเขตการศึกษาให้ชัดเจน 

7.2 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประมวลแนวความคิดในการ

สร้างสรรค์ผลงานและศึกษาผลงานของศิลปินที่มีแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานคล้ายคลึงกันเพื่อเป็น

แนวทางในการค้นคว้า และพัฒนาผลงาน  

7.3 สร้างสรรค์รูปแบบผลงาน โดยคลี่คลายลักษณะเด่นของคาบาเร่ต์ให้มีความเหมาะสม

และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกตามแนวความคิด  
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7.4 เขียนแบบร่าง 2 มิติ เพ่ือค้นหารูปแบบผลงานที่สามารถสื่อให้เห็นถึงแนวความคิดในการ

สร้างสรรค์ผลงาน 

7.5 ทดลองหาสูตรเคลือบชนิดต่างๆ เพื่อน ามาสร้างสรรค์ผลงาน  

7.6 สร้างแบบร่าง 3 มิติ เพ่ือหารูปแบบและปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิด 

7.7 สร้างผลงานจริงโดยขยายจากแบบร่าง 3 มิติ ที่ก าหนดเอาไว้  

7.8 สรุปรวบรวมและน าเสนอผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบของงาน

ประติมากรรมและเอกสารประกอบวิเคราะห์ผลงาน 

8.แหล่งข้อมูล 

8.1 วิจัยโดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือและเอกสารที่เก่ียวข้องกับโครงการรวมทั้ง
ข่าวสารด้านต่างๆทางด้านโทรทัศน์และอินเตอร์เน็ต  

8.2 วิจัยโดยรวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริง เช่น คณะไซม่อนคาบาเร่ต์ ภูเก็ต 

9.อุปกรณ์ในกำรศึกษำ  

9.1 กล้องถ่ายภาพ ใช้ต้องการถ่ายข้อมูลจริงที่ต้องการน าเสนอ 

9.2 หนังสือและเอกสารอ้างอิงต่างๆ  

9.3 คอมพิวเตอร์ เพ่ือค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆทางอินเตอร์เน็ต  

9.4 อุปกรณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเคลือบดินเผา เช่น อุปกรณ์ในการข้ึนรูปชิ้นงาน  

9.5 อุปกรณ์ในการเคลือบและเผางาน  
 

10.ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรวิจัย (โดยประมำณ) 

 10.1 ค่าถ่ายเอกสาร ข้อมูล รูปภาพ    3000  บาท 

 10.2 ค่าอุปกรณ์ในการท างานและการเสนอโครงการ  3000 บาท 

 10.3 ค่าวัสดุที่ใช้ในการท างาน     11,000 บาท 

 10.4 จัดท าเอกสารประกอบโครงการ     3,000  บาท 

 10.5 เงินส ารองส าหรับโครงการ      3,000 บาท 



5 
 

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น       23,000  บาท 

11.กำรเสนอผลงำน 

 11.1 จัดแสดงงานการเผยแพร่ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา 

 11.2 เอกสารประกอบสร้างสรรค์ผลงานจ านวน 4 เล่ม 

 11.3 แบบร่างและแบบจ าลอง 2 และ 3 มิติ 

 11.4 ผลการทดลองเคลือบ 
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บทที่2 

เอกสำรหรืองำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

โครงการศิลปนิพนธ์เรื่อง “เฉิดฉัน” มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษารูปทรงประติมากรรมที่พลิ้วไหว 

โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการแสดงโชว์คาบาเร่ต์ ซึ่งเป็นการแสดงของสาวประเพศสอง ที่ไว้

ส าหรับบันเทิงนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เป็นการแสดงที่เลื่องชื่อของประเทศไทยอย่างหนึ่ง 

ซึ่งข้าพเจ้าได้ท าการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเอกสาร ไว้ส าหรับน ามาสร้างสรรค์ผลงาน โดยแบ่งการ

หาข้อมูลได้ดังนี้ 

1.ข้อมูลเกี่ยวกับการแสดงคาบาเร่ต์ 

2.ข้อมูลอิทธิพลทางศิลปะ 

3.ข้อมูลโครงสร้างทางศิลปะ 

4.ข้อมูลเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

1.ข้อมูลเกี่ยวกับกำรแสดงคำบำเร่ต์ 

 เมื่อพูดถึงการแสดงคาบาเร่ต์ ทุกคนย่อมคุ้นเคยกันอยู่แล้ว และสิ่งที่ทุกคนเข้าใจก็คือ การ

แสดงของสาวประเพศ2 ที่จัดแสดงเพื่อสร้างความสนุก ความบันเทิงให้แก่ผู้ที่มาชมเท่านั้น แต่การ

แสดงคาบาเร่ต์ก็ถือว่าเป็นศาสตร์การแสดงชนิดหนึ่ง คือการแสดงรูปแบบหนึ่งที่ผสมผสานกัน ไม่ว่า

จะเป็น การเล่นละคร เรื่องสั้น แสดงตลก การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การระบ า ร าฟ้อน การ

ร้องเพลงประกอบ (Lipsync) หรือการแสดงอ่ืนๆที่ไม่มีรูปแบบจ ากัดตายตัว สามารถผสมผสานกันได้

หมด เพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งแตกต่างกับพวกละครเวทีบรอดเวย์ เพราะการแสดงของคาบาเร่ต์จะมี

เพียงชุดการแสดงสั้นๆเท่านั้น ไม่มีเรื่องราวเหมือนการแสดงจ าพวกละครเวทีอ่ืนๆ 

1.1 ควำมเป็นมำของกำรแสดงคำบำเร่ต์ 

อาชีพคาบาเร่ต์เดิมทีนั้นได้จัดแสดงตามที่ ไนท์ คลับ หรือภัตตาคาร เพื่อสร้างความ

ประทับใจต่อคนดูที่มารับชมและมารับประทานอาหาร เดิมแล้วคาบาเร่ต์โชว์ต้นก าเนิดมาจากฝรั่งเศส 

เริ่มจัดท าการแสดงขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1881 ในย่าน Montmartre ต่อมาวัฒนธรรมนี้ก็ได้เผยแพร่

กระจายไปทั่วยุโรปอย่างรวดเร็วจนมาถึงในไทย คาบาเร่ต์โชว์จึงเริ่มต้นการแสดงครั้งแรกที่ พัทยา ได้
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จัดแสดงกลุ่มแรกในไทยและยังเป็นกลุ่มแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย  การแสดงคา

บาเร่ต์โชว์เกิดข้ึนครั้งแรกจากกลุ่มสองประเพศสอง 2-3 ท่าน ที่ต้องการจะจัดโชว์แสดงให้เพื่อนๆ ดูใน

งานเลี้ยงสังสรรค์ปรากฏว่าเพ่ือนๆ ชอบในการแสดงเลยแนะน าให้แสดงให้ดูอีก ปรากฏว่าการแสดง

ของสาวๆ กลายเป็นที่ชื่นชอบของเพ่ือนๆ และผู้คนมากมาย การแสดงโชว์ของสาวๆ จึงขยายตัวขึ้น

เรื่อยๆ จนปัจจุบันนี้คาบาเร่ต์กลายเป็นที่ยอมรับของผู้คนมากยิ่งข้ึน จะเห็นได้จากการแสดงคาบาเร่ต์

โชว์ที่ไม่ได้มีแต่ในพัทยา แต่ยังมีอีกหลายจังหวัดและหลายประเทศที่น าการแสดงโชว์ไปโชว์ ซึ่งคณะ

การแสดงทีโ่ด่งดังเป็นอันดับต้นๆและสามารถเรียกเศรษฐกิจการท่องเที่ยวได้มาก มีดังนี้ 

1.1.1 ทิฟฟานี่โชว์ พัทยา 

ทิฟฟานี่โชว์ เป็นคาบาเร่ต์โชวค์ณะแรกของเมืองไทยที่ยังคงความอลังการมาจนถึงปัจจุบัน 

จุดก าเนินของทิฟฟานี่โชว์มาจากสาวประเภทสองที่รวมกลุ่มกันเพ่ือรับงานแสดงโชว์ในยามค่ าคืนที่โรง

ละครพัทยาใต้ และเมื่อมีความนิยมจึงได้ย้ายมาที่พัทยาสายสองที่มีความจุที่มากกว่า ความสามารถ

ของนักแสดงในคณะทิฟฟานี่สามารถดึงดูดท าให้มีนักท่องเที่ยวแห่แหนมาชมจนมีชื่อเสียง

ระดับประเทศ ปัจจุบัน โรงละครทิฟฟานี่โชว์มีความยิ่งใหญ่อลังการโดยจุผู้เข้าชมได้ถึงพันที่นั่ง ส่วน

ทางด้านของนักแสดงนั้นที่นี่จะใช้สาวประเภทสองทั้งหมด แต่ที่นี่จะใช้ค าว่าเลดี้บอยแทน โดยมีผู้

แสดงเป็นเลดี้บอยกว่า 100 ชีวิตเลยทีเดียว การแสดงของทิฟฟานี่นั้นยิ่งใหญ่อลังการทั้งแสงสีเสียง ตัว

แสดงก็จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผม แถมยังมีรางวัลการันตีจากนิตยสาร TravelCom ยกย่องการแสดง

ของทิฟฟานี่โชว์เป็นการแสดงที่ดีที่สุดในโลกอันดับ 4 ประจ าปี 2001 อีกด้วย 

 

             ภาพที่ 1 การแสดงจากคณะทิฟฟานี่ 

           ที่มา: http://www.tiffany-show.co.th/ 
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1.1.2 อัลคาซ่าคาบาเร่ต์ พัทยา 

เริ่มต้นจากการรวมตัวของนักแสดงสาวประเภทสองและนักแสดงชายที่มีความรักในศาสตร์

และศิลป์ของการแสดงประมาณ 100 คน และเปิดแสดงที่โรงละครในปี 2524 ที่พัทยา จากนั้นก็

มีการปรับปรุงพัฒนาฝีมือการแสดงรวมทั้งระบบแสงสีเสียงจนได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยว

เป็นอันมาก ปัจจุบันอัลคาซ่าคาบาเร่ต์ได้ท าการสร้างโรงละครขึ้นโดยจุผู้เข้าชมได้ถึงราว 1,200 

คน และความงดงามอลังการของทั้งนักแสดงและเทคนิคแสงสีเสียงก็มีความทันสมัย มีการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ท าให้เป็นอีกหนึ่งคณะคาบาเร่ต์ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

 

              ภาพที่ 2 การแสดงจากอัลคาซ่า 

ที่มา: http://www.alcazarthailand.com/en/site/index 

1.1.3 ภูเก็ตไซม่อนคาบาเร่ต์ 

คณะคาบาเร่ต์โชว์ที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่า 20 ปีแห่งเมืองภูเก็ต ซึ่งได้เป็นที่แรกท่ีเกิดขึ้น

ในจังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันยังคงความงดงามอลังการของทั้งเสื้อผ้าหน้าผมนักแสดง ฝีมือการแสดง 

และเทคนิคแสงสีเสียงไม่เคยเสื่อมคลาย ด้วยการแสดงที่ผลัดเปลี่ยนมาให้ความส าราญแก่ผู้ชมถึง 

16 ชุดครบเครื่อง ท าให้ภูเก็ตไซม่อนคาบาเร่ต์เป็นอีกท่ีหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมมากที่สุด 

http://www.alcazarthailand.com/en/site/index
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ภาพที่ 3-4 การแสดงจากไซม่อน คาบาเร่ต์ภูเก็ต 

      ที่มา: https://phuket-simoncabaret.com/ 

1.2 เอกลักษณ์ที่ส ำคัญของกำรแสดงคำบำเร่ต์ 

1.2.1 ความพร้อมเพรียงของการแสดงและความสร้างสรรค์ของการแสดง สิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่

ส าคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะถ้าเกิดการผิดพลาด โชว์ทั้งชุดอาจจะรวนและท าให้เกิดการเสียหายส่ง

ผลกระทบไปโชว์ชุดอ่ืนและอาจจะพังทั้งหมดก็เป็นได้ และการแสดงก็ต้องมีการสร้างสรรค์การแสดง

อ่ืนๆมาพลัดเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เพ่ือไม่ให้จ าเจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมได้มากยิ่งขึ้น 

    

ภาพที ่5 การฝึกแสดงที่พร้อมเพรียง 

ที่มา: http://www.alcazarthailand.com/en/site/index 

1.2.2 แสงสีเสียง และองค์ประกอบฉาก ต้องมีความตระการตรา และอลังการ เพราะเป็น

จุดเด่นของการแสดงโชว์ทั้งหมดก็ว่าได้ 

https://phuket-simoncabaret.com/
http://www.alcazarthailand.com/en/site/index
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ภาพที่ 6 ฉากและเวที                 ภาพที่ 7 ผู้ควบคุมแสงสีเสียง 

   (ถ่ายโดยผู้เขียน เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560) 

1.2.3 การแสดงโชว์ของนักเต้น คาบาเร่ต์ชุดและการแต่งจะต้องมีความอลังการในเรื่องชุด

แต่งกายของนักเต้น คาบาเร่ต์ จะต้องโดดเด่นและน่าดูมีจุดสนใจเพ่ือเรียกคนให้มาดู ฉะนั้นการแต่ง

กายของชุดคาบาเร่จะต้องมีหลายแบบหลายอย่างแตกต่างกันออกไป แต่สมัยก่อนจะมีชุดไม่มาก

เพราะยังไม่ค่อยมีคนรู้จักจึงท าให้ไม่ค่อยมีแบบแปลกใหม่เหมือนสมัยนี้ แต่สมัยนี้กลับเป็นที่นิยมของ

คนหมู่มาก ทั้งคนไทยและต่างประเทศจึงท าให้มีชุดและการแสดงต่างๆ ออกมามากมาย เช่นชุดขนนก

ที่อลังการ พวกเครื่องหัวที่ประดับไปด้วยพวกของระยิบระยับ เพ่ือไว้สะท้อนกับแสงไฟเวลาแสดง และ

การแต่งกายของนักแสดงถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ส าคัญที่สุดของคาบาเร่ต์ แต่ถึงกระนั้นการแต่งตัวของ

นักแสดงก็ไม่ใช่เน้นแค่ใส่เยอะๆ แต่ต้องดูความเหมาะสมของชุดเพลงการแสดง และความเหมาะสม

ขององประกอบฉากด้วย 

 

            ภาพที่ 8 การแต่งกายของนักแสดงคาบาเร่ต์ 

                                ทีม่า: https://phuket-simoncabaret.com/ 

https://phuket-simoncabaret.com/


11 
 

2.ข้อมูลอิทธิพลทำงศิลปะ 

 การสร้างสรรค์ผลงานในโครงการศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าเลือกสร้างสรรค์ในรูปแบบกึ่ง

นามธรรม (Semi Abstract)  ซึ่งเป็นกลุ่มอยู่กึ่งกลางระหว่างกลุ่มรูปธรรม (Realistic) และกลุ่ม

นามธรรม (Abstract) หมายถึง กลุ่มที่สร้างงานทางศิลปะโดยใช้วิธีลดตัดทอน (Distortion) 

รายละเอียดที่มีในธรรมชาติให้ปรากฏออกมาเป็นรูปแบบทางศิลปะ เพ่ือผลทางองค์ประกอบ 

(Composition) หรือผลของการแสดงออก แต่ยังมีโครงสร้างอันบ่งบอกถึงท่ีมาแต่ไม่ชัดเจน 

ศิลปินที่มีอิทธิพลต่อกำรสร้ำงสรรค์งำน 

 ข้าพเจ้าได้รับอิทธิพลมาจากศิลปินสองท่านคือ Richard Sweeney ศิลปินชาวอังกฤษ 

ผู้สร้างผลงานประติมากรรมจากกระดาษ ซึ่งมีการเคลื่อนไหวในงาน จนท าให้ผลงานชุดนั้นมีชื่อเสียง

มาก และ Noriko Kuresumi ศิลปินชาวญี่ปุ่น เป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อข้าพเจ้าทางด้านการท างานให้

ดูมีทิศทางที่เคลื่อนไหว พลิ้วไหว ไม่หยุดนิ่ง เหมาะแก่การน ามาเป็นอิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน

เรื่อง เฉิดฉัน ของข้าพเจ้าเป็นอย่างยิ่ง 

 

ภาพที่ 9 ผลงานชุด ”pleated work” ศิลปิน Richard Sweeney  

ที่มา: http://www.richardsweeney.co.uk/works  
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ภาพที่ 10-12 ผลงานชุด ”pleated work” ศิลปิน Richard Sweeney  

ที่มา: http://www.richardsweeney.co.uk/works  
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ภาพที่ 13-16 ผลงานชุด ”Sea of Memory” ศิลปิน Noriko Kuresumi 

ที่มา: http://www.norikokuresumi.com/ 

3.โครงสร้ำงทำงศิลปะ (The Sculpture of Art) 

 โครงสร้างทางศิลปะคือการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ ซึ่งเครื่องเคลือบดินเผามีองค์ประกอบ

ของรูปลักษณะเป็นศิลปวัตถุ มีเส้น รูปทรง ขนาด พื้นผิว สัดส่วน และอ่ืนๆ 

 รูปทรง (form) เป็นโครงสร้างของสัดส่วนประกอบต่างๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยการ

ประสานกันเป็นองค์ประกอบของรูปทรง ที่ให้ความรู้สึกพึงพอใจเมื่อได้สัมผัส องค์ประกอบของ

รูปทรงนั้นจ าแนกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ โครงสร้างที่เป็นรูปและโครงสร้างที่เป็นวัตถุ 

 เส้นเป็นส่วนที่แสดงออกหรือความคิดท่ีก้าวไปสู่การเป็นรูปทรง เส้นจะให้อารมณ์ความรู้สึกที่

หลากหลายอย่างเช่นเส้นตรง ให้อารมณ์นิ่งเงียบสงบ เส้นโค้ง ให้อารมณ์พลิ้วไหว เส้นวนไปวนมา ท า

ให้เกิดความรู้สึกเศร้า เหงา สับสน เป็นต้น 
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 3.1 โครงสร้างที่เป็นรูป  

  รูปทรงแบ่งตามลักษณะมี 2 ลักษณะคือ โครงสร้างที่เป็นโครงสร้าง (skeletal 

form) จะมีรูปแบบโครงสร้างที่เป็นโครงสร้างรูปลักษณะ เป็นสิ่งที่ได้จากการประกอบกันของเส้น

ทิศทางต่างๆ รูปลักษณะนี้อาจจะไม่ใช่รูปทรงโดยตรงที่เดียว รูปลักษณะที่ประกอบมาจากเส้น ย่อม

ท าให้ความรู้สึกต่างกันได้เช่นกัน 

 3.2 โครงสร้างทางวัตถุ  

  การสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา เมื่อผ่านกระบวนการโครงสร้างทางรูป

แล้ว ก็จะเป็นกระบวนการโครงสร้างทางวัตถุ ซึ่งจะน าไปสู่การแสดงออกเป็นรูปทรง และรูปทรงจะ

เป็นสื่อแสดงความหมายหรอเนื้อหาของงานเครื่องเคลือบดินเผานั้น โดยจะบอกได้ว่างานนั้นเป็นงาน

ประเภทใด มีคุณลักษณะหรือไม่ รูปทรงอันผลรวมของโครงสร้างทางรูปและโครงสร้างทางวัตถุเกิด

อย่างมีโครงสร้างและความหมาย จากการน าของอารมณ์ ความรู้สึก อันเป็นสัญชาตญาณท่ีซ่อนอยู่ใน

ส่วนลึกของรูปทรงอย่างยากท่ีจะมองเห็นได้ โครงสร้างทางวัตถุของเครื่องเคลือบดินเผา 

  มีองค์ประกอบหลายสิ่งที่ต้องค านึง นับตั้งแต่วัตถุเทคนิคข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติ 

เพราะการสร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผาอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว ผู้สร้างสามารถเลือกวิธี

สร้างได้หลายวิธี วัตถุในงานเครื่องเคลือบดินเผาที่จัดว่าเป็นส่วนประกอบส าคัญได้แก่ หิน ดิน แร่ธาตุ 

ต่างๆ โดยแยกเป็นเนื้อดินปั้นและน้ าเคลือบ การหดตัวของดินตลอดจนการหดตัวของดินเมื่อผ่าน

กระบวนการเผาแล้ว 

4. ข้อมูลเทคนิคในกำรสร่ำงสรรค์ผลงำน  

4.1 กำรขึ้นรูป 

 การข้ึนรูปในงานเครื่องเคลือบดินเผามีหลายกรรมวิธีขึ้นอยู่กับจุกประสงค์ของผู้ปั้นว่าต้อง

ผลิตงานประเภทใด ทั้งยังขึ้นอยู่กับความถนัด ความช านาญ และความชอบส่วนบุคคลอีกด้วย ในที่นี้

สามารถแบ่งการข้ึนรูปได้ 5 กรรมวิธี คือ 

 4.1.1 การข้ึนรูปด้วยมือ (Hand Building) 

  การบีบกด (Pinching) 

  การขด (Coiling) 
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  การท าแผ่นดิน (Slabbing) 

 4.1.2 การข้ึนรูปด้วยแป้นหมุน (Throwing on Wheels) 

 4.1.3 การผลิตโดยเครื่องจักรหรือการผลิตเป็นจ านวนมาก 

  การท าพิมพ์ (Mold Making) 

  การใช้ใบมีด (Jiggering & Jollying) 

 4.1.4 การข้ึนรูปโดยการรีดดิน 

 4.1.5 การข้ึนรูปแบบอิสระ 

การข้ึนรูปด้วยมือ (Hand Building) 

 การข้ึนรูปด้วยมือเป็นวิธีที่ผู้ปั้นขึ้นรูปและประกอบภาชนะหรือผลงานต่างๆโดยปราศจาก

อุปกรณ์หรือเครื่องจักรอ่ืนๆ ช่วยเหลือ เป็นวิธีการที่มนุษย์ได้ท ามาเป็นเวลานานหลายพันปีก่อนการ

ค้นพบแป้นหมุน ซึ่งน่าจะเป็นวิธีการที่ง่าย แต่การควบคุมดินและปั้นในขณะขึ้นรูปให้ได้ตามต้องการ

ต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ในการท างานเป็นอย่างมาก ซึ่งการขึ้นรูปด้วยมือมีหลายวิธีดังนี้ 

การบีบกด (Pinching) 

 การข้ึนรูปวิธีนี้เป็นวิธีนี้เป็นวิธธีรรมชาติของครั้งแรกในการเริ่มต้นปั้นดิน การปั้นด้วยวิธีนี้ท า

ได้โดยใช้นิ้วโป้ง เจาะลงไปในกลางก้อนดินแล้วบีบท าให้ดินเกิดรูปทรงตามต้องการ ซึ่งรูปทรงจะขึ้นอยู่

กับทิศทางการบีบกด การข้ึนรูปด้วยการกดดินให้ได้ภาชนะใหญ่ๆและลึกสามารถเสริมได้ด้วยดินขด

ตรงส่วนบนของภาชนะและบีบขึ้นรูปต่อไป การขึ้นรูปด้วยการกดนี้สามารถเรียนรู้ได้ง่ายและได้ผลที่

น่าพอใจในคุณลักษณะที่เป็นธรรมชาติและสามารถท าภาชนะได้ทุกขนาดทั้งเล็กและขนาดใหญ่ใน

รูปแบบที่เรียบงานหรือซับซ้อน การใช้เครื่องมือก็ง่ายมากและเทคนิคก็ไม่ยุ่งยาก 

การขด(Coiling) 

 การข้ึนรูปภาชนะแบบขดดินเป็นเส้นเป็นวิธีการที่มนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ท ากันมานาน

หลายพันปีก่อนมีการค้นพบแป้นหมุน และยังเป็นที่นิยมต่อเนื่องจนปัจจุบัน เนื่องจากสามารถข้ึน

รปูทรงได้หลายแบบและมีผิวสัมผัสที่น่าสนใจ การข้ึนรูปวิธีนี้เรียกตามลักษณะการคลึงดินให้เป็นเส้น

แล้วขดซ้อนต่อๆกันให้เป็นรูปทรงของภาชนะ สามารถขึ้นรูปทรงกลวงได้ตั้งแต่ภาชนะขนาดเล็กจนถึง

งานประติมากรรมขนาดใหญ่และเป็นเทคนิคท่ีฝึกบังคับควบคุมดินเบื้องต้นด้วย 
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4.2 เนื้อดิน 

 ความพรุนตัว (Porous) ความพรุนตัวของดินเป็นคุณสมบัติที่ท าให้ทราบถึง การเผาถึงจุดสุก

ตัวหรือไม่ อันหมายถึงความแข็งแรงของผลงาน ทดสอบได้ด้วยวิธีการน าดินไปเผาไฟแล้วยังไม่เคลือบ 

ชั่งน้ าหนังแล้วจดบันทึก แล้วน ามาแช่น้ าไว้หนึ่งคืน แล้วน าขึ้นมาชั่งอีกรอบ เพ่ือเปรียบเทียบ ถ้าดินมี

ความพรุนตัวมาน้ าหนักก็จะเพ่ิมมากข้ึน 

 การหดตัวของดิน (Shrinkage) เนื้อดินปั้นที่มีการหดตัวมาก ย่อมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิด

การแตกงอ และบิดเบี้ยวได้มาก 

 การหดตัวจะเกิดขึ้นได้จากผลิตภัณฑ์ที่แห้งจากการเผาดิบและเผาเคลือบ โดยเฉพาะชิ้นงานที่

มีขนาดใหญ่ ย่อมมีการหดตัวมาก มีวิธีทดสอบดังนี้ 

 4.2.1 วัดความยาวแท่งดินทดลองก่อนเผา 

 4.2.2 น าแท่งดินทดลองไปเผาในอุณหภูมิที่ก าหนด 

 4.2.3 วัดความยาวหลังจากเผา 

 4.2.4 ค านวณการหดตัวด้วยสูตรดังนี้ 

 เปอร์เซ็นต์การหดตัวหลังเผา = ความยาวก่อนเผา - ความยาวหลังเผา x 100 

ความยาวก่อนเผา 

4.3 กำรเผำดิบ 

 การเผาดิบ คือ การเผาครั้งที่หนึ่งโดยไม่ผ่านการชุบเคลือบ สามารถท่ีจะเผาในอุณหภูมิต่ า

หรืออุณหภูมิสูงก็ได้ ชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้วยังคงมีความชื้นและสารอินทรีย์อยู่ในชิ้นงาน การเผาไล่

ความชื้นและสารอินทรีย์ ก่อนน าไปชุบเคลือบจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากช่วยลดปริมาณน้ าในชิ้นงาน 

ซึ่งเป็นตัวท าให้เกิดแรงกดดันและท าให้ชิ้นงานระเบิดได้ ยิ่งถ้าเผาดิบมาแล้ว ในขั้นตอนเผาเคลือบจะ

ท าได้ง่ายขึ้น เพราะสามารถเร่งไฟในช่วงแรกให้เร็วขึ้นได้ บรรยากาศในการเผาดิบที่ใช้คือ บรรยากาศ

แบบออกซิเดชั่น (Oxidation Firing : OF) ที่เผาในบรรยากาศนี้เพื่อเปลี่ยนเหล็กออกไซด์ให้อยู่ในรูป

เฟอร์ริกออกไซด์ 

 การเผาดิบจะต้องเผาแบบสันดาปสมบูรณ์ (Fully Oxidation) ตั้งแต่ต้นจนจบ 24-750 

องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชม. โดยระวังไม่ให้เขม่าหรือควันด าจับงาน ถ้าเป็นชิ้นงานขนาด
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ใหญ่ควรอุ่นที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-4 ชม. ก่อนเผางานจริงเผาเสร็จแล้วทิ้งเตา

ให้เย็นลงเท่ากับเวลาท าการเผา ห้ามเปิดเตาก่อนอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส หากชิ้นงานกระทบกับ

งานภายนอกงานอาจจะแตกได้   

4.4 ส่วนประกอบของเคลือบ 

 4.4.1.ซิลิกาหรือฟลินต์ เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้เคลือบมีลักษณะเป็นแก้ว ซึ่งรู้จักกันในชื่อของ

ควอตซ์ (Quarzt) เมื่ออยู่ในรูของผลึกบริสุทธิ์ จุดหลอมละลายสูงมากอยู่ที่ประมาณ 1,700 องศา

เซลเซียส การเติมซิลิกามากสามารถท าให้เกิดความแกร่งและทดต่อการขูดขีดได้มากข้ึน 

 4.4.2 อะลูมินา ท าให้เกิดการทรงตัวและความแข็งแกร่ง เป็นสารที่ปรับความหนืด ความมัน 

และความด้านของแก้ว มีจุดหลอมละลายประมาณ 2,040 องศาเซลเซียส เป็นส่วนผสมที่ท าให้เคลือบ

ข้นเหนียวจับตัวคลุมดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ไหลเลอะและมีผิวที่แกร่ง เนื่องจากอะลูมินามีจุด

หลอมตัวที่สูงมากจึงท าให้เกิดเคลือบทึบและด้านได้หากใส่ปริมาณที่ไม่เหมาะสมแต่ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กับ

ส่วนประกอบอ่ืนๆของเคลือบและอุณหภูมิการเผาด้วย 

 4.4.3 ฟลักซ์ เป็นตัวท าละลาย ช่วยท าให้จุดหลอมตัวของเคลือบต่ าลง ซึ่งฟลักซ์นี้มีหลาย

ชนิดและหลอมตัวในอุณหภูมิที่ต่างกัน ต้องเลือกใช้ได้เหมาะกับชนิดการเผา เช่น ตะกั่ว บอแรกซ์ 

ฯลฯ 

4.5 ชนิดเตำเผำ 

 เตาที่ใช้เผาผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปนั้น มีอยู่หลายรูปแบบ จ าแนกได้ดังนี้ 

4.5.1 การแบ่งตามหน้าที่การใช้งาน มักจ าแนกออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆคือ 

4.5.1.1 เตาเผาชนิดเผาเป็นครั้งคราว (Periodic Kiln) อาจจะเตาเผาชนิดใดก็ได้ แต่

การเผาจะเป็นครั้งคราวไม่ติดต่อกัน เหมาะส าหรับครัวเรือน เป็นต้น 

4.5.1.2 เตาเผาแบบกึ่งถาวร (Semi Continuous Kiln) เปน็เตาเผาชนิดค่อนข้าง

เผาติดต่อกัน โดยไม่รอให้เตาเย็น 

4.5.1.3 เตาเผาแบบถาวร (Continuous Kiln) เป็นเตาเผาติดต่อกัน24ชม. ไม่มี

เวลาหยุด เหมาะกันอุตสาหกรรม เช่นเตาอุโมงค์ 

 4.5.2 แบ่งตามลักษณะทางเดินลมร้อน 
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        4.5.2.1 เตาเผาชนิดทางเดินลมร้อนเดินตรง (Horizontal draft kiln) เป็นเตาที่

นิยมสร้างในช่วงแรกๆ เป็นเตารูปร่างลักษณะยาว เช่นเตาล าปางและราชบุรี 

        4.5.2.2 เตาเผาชนิดทางลมร้อนลง (Down draft kiln) เป็นเตาเผาชนิดที่ให้ความ

ร้อนสูง เนื่องจากออกแบบเตาให้ความร้อนไหลหมุนเวียนภายในเตาแล้วไหลออกสู่ปล่อง 

       4.5.2.3 เตาชนิดทางลมร้อนขึ้น (Up draft kiln) เป็นเตาที่สร้างข้ึนให้ความร้อนไหล

ขึ้นผ่านภาชนะสู่ปล่องโดยตรง การสร้างง่าย และสะดวก ราคาไม่สูงนัก สิ่งส าคัญที่ควรท าให้ความ

ร้อนสม่ าเสมอ 

 4.5.3 แบ่งตามเชื้อเพลิง 

  4.5.3.1 เตาไฟฟ้า เป็นเตาสะดวกได้ผลแน่นอน สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตลอด 

เพราะมีปุ่มตัวควบคุม เผาแบบสันดาปสมบูรณ์ 

  4.5.3.2 เตาแก็ส เป็นเตาที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 

เพราะมีความสะดวกต่อการใช้งาน ประหยัดเชื้อเพลิง และปลอดภัย  

4.6 กำรชุบเคลือบ 

 การชุบเคลือบ หมายถึง การน าผลงานเครื่องเคลือบดินเผาที่ผ่านเผาดิบมาแล้ว มาชุบน้ า

เคลือบเพ่ือท าการเผาเคลือบต่อไปตามกระบวนการ  การชุบเคลือบจึงเป็นสิ่งส าคัญ ส่วนหนึ่งชองการ

สร้างสรรค์เครื่องเคลือบดินเผา การชุบเคลือบที่ดีขึ้นอยู่กับวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ และวิธีการชุบ

เคลือบที่นิยมใช้กันมีอยู่ 4 วิธี 

 4.6.1 วิธีทาด้วยแปรง  

 4.6.2 วิธีจุ่มหรือ ชุบ 

 4.6.3 วิธีเทราด 

 4.6.4 วิธีพ่น 

 ซ่ึงทุกวิธีต้องมีการท าให้ชั้นเคลือบสม่ าเสมอ ไม่บาง หรือหนาเกินไป เพราะไม่เช่นนั้นอาจจะ

ท าให้เกิดต าหนิเคลือบได้ 
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4.7 กำรเผำเคลือบ 

  ภาชนะท่ีชุบเคลือบแล้วทุกชิ้น ต้อเช็ดบริเวณก้นภาชนะให้หมดจด เพื่อป้องกันการหลอม

ละลายของเคลือบติดบนแผ่นรองเตา ภาชนะทุกชิ้นต้องวางห่างกันเล็กน้อย ไม่ให้น้ าเคลือบสัมผัสกัน 

เพราะเคลือบจะหลอมละลายติดกัน เมื่อเผาอุณหภูมิสูง ส่วนภาชนะท่ีวางในเตาแก็สควรวางห่างจาก

บริเวณหัวพ่นเล็กน้อย ถ้าภาชนะโดนเปลวไฟก็จะด่าง ส่วนในเตาไฟฟ้าอย่าวางใกล้ขดลวดมากเกินไป

เพราะเคลือบจะไหลติดขดลวดได้ ภาชนะชิ้นใหญ่ควรวางไว้กลางเตาเพ่ือจะได้โดนความร้อนสม่ าเสมอ

และลดความบิดเบี้ยวของงานได้ 

วงจรในการเผาเคลือบ 

 ช่วงที่ 1 อุณหภูมิห้อง 24-950 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 5-6 ชม. 

 ช่วงที่ 2 950-1,250 องศาเซลเซียส OF  ใช้เวลา3-4 ชม. 

  หรือ 950-1.250 องศาเซลเซียส RF ใช้เวลา 4-5 ชม.  

ช่วงที่ 3 การเผาแช่อุณหภูมิคงท่ี (Saoking) 1,250 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 15 นาท ี

การเผาในบรรยากาศสันดาปไม่สมบูรณ์ (Reduction Firing) ต้องใช้เวลาในการเผานานกว่า

เตาไฟฟ้าเล็กน้อยทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความจุของเตา เตาที่มีขนาดใหญ่ใช้ระยะเวลาในการนานมากขึ้น และ

แช่อุณหภูมิคงที่ไว้นาน 20-30 นาท ี

โดยปกติเตาเผาทุกเตา บริเวณชั้นบนจะร้อนกว่าชั้นล่าง 20-30 องศาเซลเซียส ผู้ใช้เตาควร

สังเกตผลการเผาเตาทุกครั้ง เพื่อให้ทราบความแตกต่าง  

4.8 บรรยำกำศในกำรเผำผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผำ 

 การเผาเครื่องเคลือบดินเผาโดยขับรรยากาศแตกต่างกันจะมีผลท าให้เนื้อดินและสีของเคลือบ

แตกต่างกัน ในการเผาเครื่องเคลือบดินเผามีอยู่ 2 แบบ คือ แบบรีดักชั่น และออกซิเดชั่น 

 4.8.1 การเผาแบบออกซิเดชั่น (Oxidation) 

 เป็นการเผาที่ท าให้บรรยากาศเผาหมดจด การเผาหรือการสันดาปเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 

เตาเผาที่สามารถท าแบบนี้ได้ดีที่สุดคือ เตาไฟฟ้า 

 4.8.2 การเผาแบบรีดักชั่น (Reduction) 
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  การเผาไหม้ไม่สมบูรณ์และต้องให้มีปริมาณแก๊สออกซิเจนน้อยกว่าหรือไม่มากพอที่

เกิดปฏิกิริยากับเชื้อเพลิง ซึ่งท าได้โดยการให้อากาศสามารถผ่านเข้าไปในเตาได้อย่างเต็มที่ เมื่อเกิด

การเผาไหม้แล้วจะมีปริมาณแก๊สคาร์บอนมอนนอกไซด์ ( Carbonmonoxide :CO ) เหลืออยู่ภายใน

เตา ขณะเกิดการเผาไหม้  
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บทที่3 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

ขัน้ตอนในการด าเนินการท าโครงการศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ ได้อธิบายขั้นตอนการด าเนินงาน

โดยสังเขปไว้ในบทนี้จึงอธิบายการด าเนินงานได้ดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูล 

2. การสร้างสรรค์แบบร่าง2มิติ 

3. การสร้างสรรค์แบบจ าลอง3มิติ 

4. การทดลองเคลือบและเนื้อดิน 

5. การขยายชิ้นงาน 

6. การเผาชิ้นงาน 

7. การรวบรวมข้อมูลเพ่ือท าเอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ 

8. การจัดแสดงงาน 

1.กำรรวบรวมข้อมูล 

 การค้นหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆตั้งแต่ข้อมูลจากหนังสือ ทางอินเตอร์เน็ต ภาพถ่ายจากกล้อง

มือถือหรือดิจิตอล งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

2.กำรสร้ำงสรรค์แบบร่ำง2มิติ 

 เริ่มจากการท าแบบร่าง2มิติเพ่ือหาแนวทางของงาน โดยน าความคิดเรื่อง “เฉิดฉัน”มาเป็น

แนวความคิดของงานพร้อมระบุขอบเขตของงานที่จะน ามาใช้อย่างคร่าวๆและ แบบร่าง2มิติจาก

ดินสอมาเพ่ิมรายละเอียดต่างๆของงานเป็นภาพ แบบร่าง2มิติ เพื่อเหมาะสมกับรูปแบบของงานมาก

ที่สุด 

3.กำรสร้ำงสรรค์แบบจ ำลอง3มิติ 
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 เมื่อได้รูปแบบจากการท า แบบร่างสองมิติแล้วจึงท าการทดลองปั้นแบบจ าลอง3มิติ ซึ่งเป็น

ขั้นตอนที่ส าคัญท่ีจะช่วยให้เราได้ทราบถึงรูปร่าง รูปทรงที่มองเห็นได้รอบด้าน สามารถเปรียบเทียบ 

ตรวจสอบรูปแบบของชิ้นงานแต่ละชิ้นว่าตรงตามที่ต้องการหรือไม่ มีจุดที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงใน

จุดใดบ้าง ทั้งการสร้างผลงาน 3 มิติ ยังช่วยให้เห็นภาพผลงานที่จะขยายจริงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยใช้วิธี

ขึ้นรูปแบบขด และ บีบ จากนั้นทดลองสีเคลือบต่างๆ ให้เหมาะสมกับชิ้นงานแต่ละชิ้น 

4.กำรทดลองเคลือบและเนื้อดิน 

 การทดลองเคลือบเพ่ือให้ได้เคลือบที่เหมาะสมกับงานตามแนวความคิด ควรมีเป้าหมายที่

แน่นอนว่าต้องการเคลือบที่มีลักษณะเป็นอย่างไร ทั้งในเรื่องพ้ืนผิวและสีสันต่างๆ ที่มีความเหมาะสม

กับผลงานมากที่สุด โดยท าการทดลองกับแผ่นทดลอง แล้วจึงน าเคลือบที่จะใช้มาทดลองกับ

แบบจ าลองสามมิติ ในขั้นตอนการทดลองสีเคลือบ ควรมีการทดลองท่ีหลากหลาย ตรงตามความ

ต้องการและเข้ากับชิ้นงานได้อย่างดีที่สุด 

 เทคนิคที่ใช้เคลือบคือ เคลือบใสไฟต่ า ใส่สีสเตนส าเร็จรูป ในเปอรเ์ซ็นต์ที่ก าหนด เผาที่

อุณหภูมิ 1,020 องศาเซลเซียส และอบเคลือบมุกบนเคลือบ เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

 ส าหรับเนื้อดินที่ใช้ได้ทดลองการหาอัตราส่วนที่เหมาะสมตรงตามความต้องการโดยใช้เนื้อ

ดินสโตนแวร์ ซึ่งมีอัตราส่วนของวัตถุดิบในการผสมเนื้อดินดังต่อไปนี้ 

 Ball clay (ดินด าสุราษฏร์ธานี)   ร้อยละ50 

 Kaolin(ดินขาวล าปาง)    ร้อยละ50 

 Sand (ทรายแม่น้ า)    ร้อยละ10 

 Talc      ร้อยละ15 

5.กำรขยำยชิ้นงำน 

 จากการสร้างแบบจ าลองสามมิติ รูปแบบที่ได้รับเลือกให้ขยาย ควรใช้เทคนิคในการข้ึนรูปให้

เหมาะกับชิ้นงาน และความถนัด เพ่ือให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์ ตามรูปแบบที่ต้องการและมีความ

ผิดพลาดน้อยที่สุด รวมทั้งหาวิธีที่ลดความเสี่ยงในการแตกร้าวของชิ้นงานด้วย โดยผู้ท าได้เลือกวิธีการ

ขึ้นรูปแบบประติมากรรมและแบบขด แต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นใช้วิธีขด เพราะเป็นวิธีที่สามารถข้ึนได้
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เรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนเท่าวิธีขึ้นรูปแบบประติมากรรม ทั้งยังไม่เสี่ยงต่อการแตกร้าว เพราะมีการขึ้นรูป

โดยมีความหนาเท่ากันทุกด้าน 

6.กำรเผำชิ้นงำน 

 เมื่อขยายผลงานเรียบร้อยแล้ว รอให้งานแห้งสนิทจึงน าเข้าเตาเผาดิบ เมื่อเผาดิบเสร็จก็พ่น

เคลือบที่เตรียม แล้วน าเข้าเผาเคลือบในอุณหภูมิที่ก าหนดไว้ จากนั้นน ามาเขียนเคลือบมุกและอบ 

เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการเผาทั้งหมด และได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ 

7.กำรรวบรวมข้อมูลเพื่อท ำเอกสำรประกอบศิลปนิพนธ์ 

 ขั้นตอนและกระบวนการในการท า ต้องใช้การเก็บรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน เพ่ือ

ประโยชน์ในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน เพราะถ้าชิ้นงานมีปัญหา ก็จะสามารถสันนิษฐานสาเหตุ ของ

ปัญหานั้นๆได้ เพ่ือปรับปรุงหรือป้องกันไม่ให้ผลงานมีความผิดพลาด 

8.กำรจัดแสดงงำน 

 การน าเสนอผลงานต้องมีการออกแบบการจัดวางให้เหมาะสมเพื่อให้ผลงานนั้นโดดเด่น 

น่าสนใจมากที่สุด ในการออกแบบต้องค านึงถึงต าแหน่ง ความสูง สถานที่ในการจัดวาง อีกท้ังยังต้อง

ค านึงถึงแนวความคิด ที่ต้องการจะน าเสนอเรื่องราวให้ผู้ชมมีความเข้าใจในสิ่งที่จะสื่อออกมา ได้ตรง

ตามวัตถุประสงค์ และเกิดความประทับใจไปกับผลงานอีกด้วย 
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แผนผังแสดงข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

           การรวบรวมข้อมูล 

 

แบบร่างสองมิติ                   แบบร่างสามมิติ 

 

แบบร่างสองมิติ          ค้นหาเคลือบ      เคลือบแบบร่างสามมิติ 

 

ขยายชิ้นงานที่ได้รับการคัดเลือก 

 

         เคลือบชิ้นงาน 

 

เผาเคลือบ 

 

ผลงานส าเร็จ 

 

  สรุปผลการด าเนินงาน 
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บทที ่4 

กำรด ำเนินงำน 

วิธีการด าเนินการท าโครงการศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ โดยได้อธิบายวิธีการด าเนินงานตามขั้นตอน

ของบทที3่ ในบทนี้โดยละเอียด ดังนี้ 

1.ผลการออกแบบร่าง2มิติและแบบจ าลอง3มิติ 

2.ผลการทดลองน้ าดินสีและเคลือบ 

3.ผลงานขยาย 

4.ผลงานส าเร็จ 

1.ผลออกแบบร่ำง2มิติและแบบจ ำลอง3มิติ 

 1.1 แบบร่ำง2มิติ 

     เป็นออกแบบผลงานตามเรื่องราว ที่เป็นแรงบันดาลใจ ให้ออกมาโดยการร่างประกอบ

อย่างคร่าวๆ เพ่ือให้เห็นผลถึงรูปร่าง รูปทรง และขนาดของผลงานโดยรวม ก่อนที่มีการพัฒนา ให้

รูปแบบลงตัว และมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึนมีการแบ่งเป็น 3 ระยะดังต่อไปนี้ 

กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน2มิติช่วงท่ี1 

 ในการร่างแบบช่วงนี้เป็นช่วงของการค้นหารูปทรง ในแบบที่จะน ามาใช้แทนถึงความเฉิดฉาย

ของคาบาเร่ต์ โดยเป็นการน าคนมาตัดทอน และเพ่ิมรายละเอียดของเครื่องประดับเข้าไป แต่ปัญหา

ของการร่างแบบในช่วงนี้คือ ยังไม่สามารถสื่อถึงความเฉิดฉาย ผลงานยังไม่แสดงอารมณ์ความ

เคลื่อนไหวของการแสดง 
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ภาพที ่17-20 แสดงภาพร่าง2มิติ ช่วงที่1 

 

กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน2มิติ ช่วงท่ี2 

 ในการร่างแบบช่วงที่ 2 นี้ ได้น าจุดบกพร่องของการร่างแบบในช่วงที่ 1 มาท าการแก้ไขคิด

วิเคราะห์หารูปทรง รูปแบบใหม่ เพิ่มรูปแบบ ที่เป็นเอกลักษณ์ของผลงานให้มีความชัดเจนมากข้ึน 

ก าหนดผลงานแต่ละชิ้นว่าอยู่ในอิริยาบถใด มีการปรับเปลี่ยนรูปทรงให้แสดงออกถึงการเคลื่อนไหว ที่
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เป็นไปอย่างนุ่มนวล ผลคือมีการเคลื่อนไหวมากข้ึน แต่ก็ยังไม่สามารถสื่ออารมณ์ออกมาได้มากพอ จึง

ต้องมีการพัฒนาต่อไป 

 

ภาพที่ 21-24 แสดงภาพร่าง2มิติ ช่วงที2่ 

 

กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน2มิติ ช่วงท่ี3 

 ในการร่างแบบช่วงที่3 นี้ ได้ปรับปรุงจากการร่างแบบช่วงที่1 และช่วงที2่ ด้วยการหารูปทรง

ในรูปแบบใหม่ๆมาใช้กับชิ้นงาน เพ่ือให้งานออกมาในรูปแบบที่มีความหลากหลาย สื่อถึงอิริยาบถของ

การแสดงคาบาเร่ต์ โดยตัดรูปทรงคนออกไม่น ามาใช้กับงาน แต่ก็ยังประสบปัญหาที่ยังไม่สามารถท า

ให้รู้สึกพลิ้วไหวได้มากพอ และรูปทรงยังไม่ลงตัว จะต้องมีการปรับเปลี่ยนในขั้นตอนต่อไป 
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ภาพที ่25-28 แสดงภาพร่าง2มิติ ช่วงที่3 

 

กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน2มิติ ช่วงท่ี4 

 ในการร่างแบบช่วงที่4 มีการลงตัวในรูปทรง สามารถเลี่ยงการใช้รูปทรงคนได้ส าเร็จ สามารถ

น าความพลิ้วไหวของท่าทางในการแสดง และเครื่องแต่งกาย นั้นมาคลี่คลายให้เป็นส่วนหนึ่งในงานได้

อย่างลงตัว 
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ภาพที ่29-32 แสดงภาพร่าง2มิติ ช่วงที่4 
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1.2 กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน3มิติ 

แบบจ าลอง3มิติจะช่วยให้เห็นความเป็นไปได้ในการสร้างสรรค์ผลงานจริง ท าให้เห็นปัญหาหรือสิ่งที่

จะเป็นปัญหาในขั้นตอนที่จะขยายเป็นผลงานจริง ความเป็นไปได้ในการสร้างผลงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น 

เรื่องของการรับน้ าหนัก และการสะดวกในการสร้างผลงานจริง 

กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน3มิติ ช่วงท่ี1 

  แบบร่าง3มิติในช่วงแรกนี้ท าให้เห็นถึงปัญหาคือองค์ประกอบยังไม่สมบูรณ์ ดูไม่ออกว่าเป็นกึ่ง

นามธรรม และมีความรู้สึกว่างานกองอยู่ที่พ้ืนไม่รู้สึกลอย 

 

 

 

 

ภาพที่ 33-36 แสดงภาพร่าง3มิติ ช่วงที่1 
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กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน3มิติ ช่วงท่ี2 

 ได้ปรับปรุงจากช่วงที่1 ใส่รายละเอียดให้มาข้ึนแต่รูปทรงหลักก็ยังมาลงตัว จึงต้องไปพัฒนา

ต่อไป 

 

 

 

 

 

ภาพที ่37-40 แสดงภาพร่าง3มิติ ช่วงที่2 
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กำรสร้ำงสรรค์ผลงำนที่3 ช่วงท่ี3 

 แบบร่าง3 มิติในช่วงนี้ มีการไปศึกษาข้อมูลของคาบาเร่ต์มาขึ้น โดยการไปดูการแสดงของ

จริงที่ อัลคาซ่า คาบาเร่ต์ พัทยา และได้น ารูปทรงการเคลื่อนไหวของท่าทางและเครื่องแต่การมาปรับ

ใช้กับงานมากข้ึน 

 

 

 

 

 

ภาพที ่41-44 แสดงภาพร่าง3มิติ ช่วงที่3 
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กำรสร้ำงสรรค์ผลงำน3 มิติ ช่วงที่4 

 ในแบบร่าง3มิติ ช่วงนี้ได้น าช่วง1-3 มาปรับปรุงเพิ่มเติม เพ่ือให้ได้รูปทรงหลักและ

รายละเอียดที่เป็นจุดเด่นที่ลงตัว และท าให้ได้รับรู้ถึงความรู้สึกพลิ้วไหวของการแสดงอีกด้วย 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 45-48 แสดงภาพร่าง3มิติ ช่วงที่4 
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แบบจ าลอง 3 มิติชุดศิลปนิพนธ์จ านวน 5 ชิ้น 

 

 

 

 

ภาพที ่49-53 แบบจ าลอง3มิติที่ได้รับเลือกขยาย 
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2.ผลกำรทดลองเคลือบ 

เคลือบที่ต้องการน ามาใช้กับงาน ต้องมีความสอดคล้องกับแนวความคิด ซึ่งแนวความคิดใน

โครงการนี้ ข้าพเจ้าต้องการเคลือบที่มีลักษณะแวววาว มีสีสันหลากหลาย เพ่ือให้นึกถึงเพศท่ี3 และ

เมื่อทาเคลือบมุกทับจะได้มีความแวววาว ใช้หลายสีในงานชิน้เดียว เพื่อให้ความรู้สึกถึงการแสดงที่อยู่

บนเวทีโดยมีไปส่องให้เกิดประกายวระยิบระยับ จึงเลือกใช้เคลือบใสไฟต่ าใส่สีสเตน ที่ใช้เคลือบไฟต่ า

เพ่ือลดการโก่งงอของดินด้วย 

การทดลองเคลือบ ใช้เป็นเคลือบใสอุณหภูมิ 1,020 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาป

สมบูรณ์ 

Oxide ที่ให้สี 

1.สีสเตนสีแดงสด    2%,4%,6%,8%,10% 

2.สีสเตนสีชมพูดอกไม้บาน   2%,4%,6%,8%,10% 

3.สีสเตนสีเหลืองข้าวโพด   2%,4%,6%,8%,10% 

4.สีสเตนสีน้ าเงิน+เหลืองข้าวโพด   10%+2%,10%+4%,10%+6%,10%+8%,10%+10% 

5.สีสเตนสีฟ้า+สีแดงสด    10%+2%,10%+4%,10%+6%,10%+8%,10%+10% 

6.สีสเตนสีน้ าเงิน+สีแดงสด   10%+2%,10%+4%,10%+6%,10%+8%,10%+10% 

 

ภาพที่ 54 ผลการทดลองเคลือบใสใส่สีสเตนต่างๆ อุณหภูมิ 1,020 องศาเซลเซียส 
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3.กระบวนกำรขยำยชิ้นงำน 

 เมื่อได้รับเลือกให้ขยายแบบจ าลอง3 มิติตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ก็ถึงกระบวนการขยาย

ชิ้นงาน โดยกระบวนการนี้ต้องมีการระมัดระวังในการท า เพราะมีขนาดให้ และน้ าหนักที่เยอะเลย

อาจจะมีการขึ้นที่ล าบากพอสมควร ซึ่งกระบวนการขยายงานมีดังนี้ 

 1.น าชิ้นงานที่ได้รับเลือกมาขยายสเกลให้ได้ตามที่ต้องการ ซึ่งในที่นี้คือสูง50 เซนติเมตร 

เตรียมดิน ดินที่ข้าพเจ้าใช้ เป็นดินที่ผสมเองจากบริษัทแอดวานซ์ เซรามิก  

 

 

ภาพที่ 55 ดินที่ใช้ขึ้นรูป 
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 2.น าดินมาขึ้นรูปโดยใช้วิธีที่เหมาะสมต่อการขึ้นชิ้นงานนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะข้ึนโดยใช้วิธีขด 

 

ภาพที ่56 ขึ้นรูปโดยวิธีขด 

3.เมื่อได้รูปทรงหลักแล้ว ก็ตกแต่งรายละเอียดให้เหมือนรูปแบบจ าลอง3มิติ 

                        
               ภาพที่ 57 ผลงานส าเร็จขณะเป็นดินดิบพร้อมเผา 
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4.การเผาดิบ  

หลังจากการขึ้นรูปชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรมีการควบคุมให้การแห้งของ

ชิ้นงานเป็นไปอย่างช้าๆ เพ่ือป้องกันไม่ให้งานเกิดการแตกร้าว ด้วยการใช้ถุงพลาสติกคลุมไว้

แบบหลวมๆ จนชิ้นงานแห้งสนิท จากนั้นจึงน าเข้าเตาเผาดิบที่ อุณหภูมิ 800องศาเซลเซียส 

5.การเคลือบ  

วิธีการเคลือบที่เลือกใช้คือ วิธีการเคลือบแบบพ่น เพ่ือต้องการที่จะไล่สีให้กลมกลืน

กัน และให้เคลือบเกาะติดชิ้นงานทั่วทั้งชิ้น ในความหนาที่เท่าๆกันไม่หนาจนเกินไป 

 

ภาพที ่58 การเคลือบผลงานด้วยการพ่น 

6.การเผาเคลือบ  

การเผาเคลือบจะเริ่มต้นจากอุณหภูมิห้องจนกระทั้งถงึจุหลอมละลายของเนื้อดินปั้น

และจุดหลอมละลายของเคลือบโดยเลือกเผาที่อุณหภูมิ 1,020 องศาเซลเซียส บรรยากาศ

สันดาปสมบูรณ์ เพื่อให้เคลือบหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกับผลงาน เพ่ิมความมันวาวและ

แข็งแรงให้กับชิ้นงาน 
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ภาพที่ 59 การวางงานในเตาเผาเคลือบ 

 7.การอบเคลือบมุก 

เมื่อชิ้นงานเผาเคลือบออกมาเรียบร้อยแล้ว น ามาท าความสะอาดเช็ดฝุ่น และทา

เคลือบมุกและเงินทับบนเคลือบ ในบริเวณท่ีต้องการ เพื่อเพ่ิมความแวววาว และอบใน

อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ 

 

ภาพที่ 60 การทาเคลือบมุก 



40 
 

ผลงำนชุดศิลปนิพนธ์จ ำนวน5ช้ิน 

 

 

ภาพที ่61 ผลงานส าเร็จชิ้นที่ 1 

 

 

ชื่อผลงาน: สะบัด 

ขนาด:  62x56 เซนติเมตร 

เทคนิค: การขึ้นรูปด้วยมือแบบแผ่นและแบบขด,เนื้อดินสโตนแวร์,เคลือบใสใส่สีสเตน เผาที่อุณหภูมิ 

1,020 องศาเซลเซียส, เคลือบมุก เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

แนวความคิด: ได้แนวความคิดมาจากท่าทางการเต้น ที่มีการสะบัดของกระโปรงท าให้เกิดความพลิ้ว

ไหว ไล่สีโทนร้อน บวกกับการเขียนเงินเพ่ือเพ่ิมความระยิบระยับและยังคงแนวความคิดหลักเอาไว้  
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ภาพที่ 62 ผลงานส าเร็จชิ้นที่2 

 

 

 

ชื่อผลงาน: ร าแพน 

ขนาด: 54x64 เซนติเมตร 

เทคนิค: การขึ้นรูปด้วยมือแบบแผ่นและแบบขด,เนื้อดินสโตนแวร์,เคลือบใสใส่สีสเตน เผาที่อุณหภูมิ 

1,020 องศาเซลเซียส,เคลือบมุก เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

แนวความคิด: ได้แนวความคิดมาจากแพงคอประจ าตัวของนักแสดง ที่ถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญ

ของนักแสดง โดยน ามาตัดทอนให้เกิดความรู้สึกถึงความพลิ้วในบริเวณบ้างจุดของงาน ซึ่งเลือกใช้ 7 สี

ในงานชิ้นนี้ ซึ่งหมายถึงสีประจ าเพศของเพศที่3 พร้อมทั้งเขียนเงินเพ่ือให้งานยังคงแนวความคิดท่ีเล่น

กับแสงไฟอีกด้วย 
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ภาพที่ 63 ผลงานส าเร็จชิ้นที่3 

 

 

ชื่อผลงาน: กรุยกราย 

ขนาด: 47x60 เซนติเมตร 

เทคนิค: การขึ้นรูปด้วยมือแบบแผ่นและแบบขด,เนื้อดินสโตนแวร์,เคลือบใสใส่สีสเตน เผาที่อุณหภูมิ 

1,020 องศาเซลเซียส,เคลือบมุก เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

แนวความคิด: ได้แนวความคิดมาจากการเคลื่อนไหวของผ้าหรือชายกระโปรงนักแสดง เพราะเมื่อ

เคลื่อนไหวเร็วจะท าให้เกิดทิศทางท่ีอิสระ จึงดึงความพลิ้วไหวนี้น ามาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์

ผลงานชิ้นนี้ 
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ภาพที่ 64 ผลงานส าเร็จชิ้นที่4 

 

ชื่อผลงาน: ฉันเป็นฉัน 

ขนาด: 58x65 เซนติเมตร 

เทคนิค: การขึ้นรูปด้วยมือแบบแผ่นและแบบขด,เนื้อดินสโตนแวร์,เคลือบใสใส่สีสเตน เผาที่อุณหภูมิ 

1,020 องศาเซลเซียส,เคลือบมุก เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

แนวความคิด: เนื่องจากการแสดงคาบาเร่ต์เป็นการแสดงที่มีแต่สาวประเภทสอง จึงได้น าจุดนี้มา

สอดแทรกในผลงานชิ้นนี้ โดยใช้ลักษณะของดอกไม้ที่บานอยู่บนปีกท่ีสวยงาม ซึ่งแสดงถึงความที่

พยายามจะเบิกบานในแบบที่ตัวเองสร้างข้ึน 
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ภาพที่ 65 ผลงานส าเร็จชิ้นที่5 

 

 

ชื่อผลงาน: สยาย 

ขนาด: 65x66 เซนติเมตร 

เทคนิค: การขึ้นรูปด้วยมือแบบแผ่นและแบบขด,เนื้อดินสโตนแวร์,เคลือบใสใส่สีสเตน เผาที่อุณหภูมิ 

1,020 องศาเซลเซียส,เคลือบมุก เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

แนวความคิด: ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพัดที่นักแสดงน ามาเป็นอุปกรณ์ในการช่วยในการแสดง เมื่อ

น ามารวมกันจึงท าให้เกิดพุ่มที่สวยงามจึงน าจุดนี้มาสร้างสรรค์ผลงานให้เห็นถึงความสวยงามของการ

แสดง 



45 
 

 

บทที่5 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะ 

ศิลปนิพนธ์เรื่อง “เฉิดฉัน” ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา มี

วัตถุประสงค์เพ่ือสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ประทับใจของข้าพเจ้า ที่มีต่อการแสดงคาบาเร่ต์ทั้งในเรื่อง

การเคลื่อนไหวที่เฉิดฉาย และการแต่ตัว รวมทั้งการแสดงที่สง่างาม โดยแสดงออกทางผลงาน

ประติมากรรมก่ึงนามธรรม 

 การท าศิลปนิพนธ์ท าให้ได้เรียนรู้ ทั้งเรื่องกระบวนการความคิด การสร้างสรรค์กระบวนการ

แก้ปัญหา การจัดการเวลา และการใช้ทักษะในการท างาน การให้ความเอาใจใส่ในงาน วิธีการข้ึนรูป

ชิ้นงาน วิธีการที่ไม่ถนัด จะท าให้ใช้เวลามากในการท างาน และท าให้เกิดข้อผิดพลาดที่จะต้องแก้ไข 

และสามารถน าเอาประสบการณ์นี้ไปใช้ในอนาคตได้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ระบบการท างานศิลปะท่ีจะต้อง

มีการจัดการทั้งในกระบวนการท างาน วิธีการ ร่วมกับการใช้เวลาที่เหมาะสม เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ควร

จะต้องหาสาเหตุที่มาของปัญหา เร่งหาวิธีแก้ไขและปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาด 

 จากการสร้างสรรค์ศิลปะนิพนธ์ที่ผ่านมาเป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่อง

เคลือบดินเผา ประกอบด้วยผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบประติมากรรมลอยตัว 

จ านวน5 ชิ้น ขนาดประมาณ 50-60 เซนติเมตร 

ปัญหำและแนวทำงกำรแก้ไข 

 ในการสร้างสรรค์โครงการศิลปะนิพนธ์ครั้งนี้ปัญหาที่พบในด้านกระบวนการคิด และ

กระบวนสร้างรูปทรงมีดังนี้ 

ด้ำนกระบวนกำรคิด 

1.เรื่องของท่ีมาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจไม่ชัดเจน  

-วิธีแก้ไขปัญหา น าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาเหตุผล และสรุป 

2.การคิดรูปแบบที่ไม่สามารถสื่อถึงอารมณ์ของแรงบัลดาลใจได้  

-วิธีแก้ไขปัญหา ท าการศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆและวาดแบบร่าง2มิติให้

มากขึ้น 



46 
 

ด้ำนกระบวนกำรสร้ำงรูปทรง 

1.การข้ึนรูปชิ้นงานขนาดใหญ่ ท าให้บางครั้งเกิดความผิดพลาดในเรื่องของสัดส่วน มุมมอง

และรูปทรงที่เกิดจากความผิดพลาดในการเขียนแบบ จึงต้องมีการควบคุมการขยายรูปทรง

อย่างละเอียดในทุกด้าน  

-วิธีแก้ไขปัญหา ควรมีการดูแบบจ าลองสามมิติ ควบคู่ไปกับการใช้เขียนแบบ ในการขึ้นรูป

ชิ้นงานขยาย 

2.ปัญหาการแตกร้าวของชิ้นงาน  

-วิธีแก้ไขปัญหา เวลาการขึ้นรูปควรใช้เวลาใกล้เคียงกัน ให้ความชื้นของดินเท่ากัน และเมื่อ

ขึ้นเสร็จควรใช้ถุงคลุมงานให้งานค่อยๆแห้งช้าๆจนสนิท 

3.ปัญหาความโก่งงอของดิน เนื่องจากงานของข้าพเจ้าค่อนข้างเป็นระนาบและมีความบาง 

ดังนั้นเมื่อเผาในอุณหภูมิสูงเกินไปท าให้เกิดการโก่งงอมาก  

-วิธีแก้ไขปัญหา แก้ไขโดยการเผาเคลือบไฟต่ า 

4.การพ่นเคลือบ พ่นเคลือบไม่เท่ากันจึงท าให้บางจุดบางเกินไปจนท าให้งานจืด  

-วิธีแก้ไขปัญหา คือควรตรวจดูว่าพ่นเท่ากันแล้วหรือไม่ 

5.เคลือบมุกไม่แวววาวอย่างที่ต้องการ  

-วิธีแก้ไขปัญหา ต้องทาไม่หนาหรือบางเกินไป ระวังอย่าให้ฝุ่นลงไปในบริเวณท่ีทา อบใน

อุณหภูมิที่เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะ 

 ในการท าศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ ถึงจะเกิดปัญหามากมายในขณะปฏิบัติงาน แต่ก็สามารถท าให้

ได้รับทักษะในการท างานมากขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทางด้านความคิด

สร้างสรรค์ และเทคนิคกระบวนการต่างๆของเครื่องเคลือบดินเผามากขึ้น สามารถถ่ายทอดความคิด

สร้างสรรค์ของชิ้นงานเพ่ือให้ประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาต่อไปได้ 
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 การศึกษาและการด าเนินงานในศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ ถือว่าสัมฤทธิ์ผลในระดับหนึ่ง ซึ่งได้พบกับ

ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนในการท างาน แต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาที่บกพร่องเหล่านั้นได้ หรืออาจมี

ข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อย และสามารถท าให้ประสบความส าเร็จไปได้ด้วยดี 
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