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วิทยานิพนธ์ระดบัศิลปมหาบณัฑิตน้ี เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเคร่ือง
เคลือบดินเผาโดยมีการแสดงเน้ือหาสาระและสะท้อนถึงความรักความผูกพันท่ีมีแก่คนใน
ครอบครัวผ่านมุมมองส่วนตวั เป็นผลงานช้ินงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ประกอบดว้ย
ผลงานจ านวน 5 ช้ิน ท่ีผูศึ้กษาตอ้งการแสดงเน้ือหาเร่ืองราวและเพื่อเป็นแนวทางการประมวล
ความรู้ รวมไปถึงขั้นตอนการพฒันาของผลงานท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรักและความ
อบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะรูปทรงของวตัถุท่ีเป็นสัญญลกัษณ์แห่งความผูกพนั โดยใชห้ลกัการ
ทศันธาตุทางศิลปะเป็นการศึกษาคน้หาลกัษณะเฉพาะบุคคลตวัผา่นรูปทรงทางประติมากรรมเคร่ือง
เคลือบดินเผา 
 ภายในเน้ือหาของวทิยานิพนธ์น้ี ผูศึ้กษาตอ้งการมุ่งเนน้แสดงออกถึง ความสัมพนัธ์อนัดี
ของรูปทรงทางประติมากรรมกบัผลงานเคร่ืองเคลือบดินเผา ท่ีสะทอ้นความความรักความผกูพนัท่ี
มีแก่คนในครอบครัวโดยใชเ้น้ือดินเหนียวพื้นบา้น จงัหวดัราชบุรี ทรายแม่น ้า ดินขาว ในการข้ึนรูป 
ใชสี้ของดินขาวในการเขียนลวดลายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของช้ินงาน สีดินมีความแตกต่างกนั
ดว้ยอุณหภูมิ  
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This thesis Master of Arts the creative works of sculpture, porcelain, with the content 
and reflect the love and bond with the family through a personal perspective. A piece of porcelain 
sculptures. Portfolio consists of 5 pieces of content I want to study, and to guide the processing of 
knowledge. Including the development stages of the work that has been inspired by the love and 
warmth of family, especially the shape of an object is a symbol of the bond using the visual 
elements of art, a Study Finds personality. Through the shape of sculptures, porcelain.  
                Within the context of this thesis the studies are focused expression. Relationships of 
shapes of sculptures with works of porcelain. That reflects the love and bond with the family. 
Using local clay soil Ratchaburi , river sand, kaolin clay forming the colors of the painting to 
show the details of the piece.The color temperature is different.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

 ในการด าเนินวทิยานิพนธ์ในคร้ังน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยดีดว้ยการสนบัสนุนของบุคคลหลาย
ท่านท่ีคอยเก้ือกูลใหผ้ลงานส าเร็จไปดว้ยดีตลอดระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 กราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่และผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีคอยช่วยเหลือในทุกส่ิงทุก
อย่าง วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ส าเร็จไดด้ว้ยความกรุณาจากศาสตราจารยเ์กียรติคุณ เสริมศกัด์ิ นาคบวั 
ผูช่้วยศาสตร์จารย ์กรธธนา กองสุข ผูช่้วยศาสตราจารยส์ยุมพร กาษรสุวรรณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
อารุจ ปรีดิยาพนัธ์ ผูช่้วยศาสตราจารยศุ์ภกา ปาลเปรม และ ผูช่้วยศาสตราจารยว์รรณา ธิธรรมมาท่ี
ไดช่้วยเหลือใหค้  าแนะน าอยา่งดียิง่และตรวจแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ จนวิทยานิพนธ์น้ีเสร็จสมบูรณ์ 
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์กบัคณาจารยภ์าควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผาทุกท่าน ท่ี
ไดใ้ห้ค  าแนะน าและตรวจความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์และขอขอบพระคุณภาควิชาเคร่ืองเคลือบ
ดินเผา และเจา้หน้าท่ีทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์อ านวยความสะดวกในการใช้เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการท าการทดลองสร้างสรรคผ์ลงาน 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 สถาบนัครอบครัวถือวา่เป็นสถาบนัหน่วยยอ่ยท่ีสุด แต่กลบัมีความส าคญัมากท่ีสุดใน
โครงสร้างของสังคม โดยเฉพาะสังคมท่ีมีลกัษณะครอบครัวขยาย คือ ไม่ได้มีเพียงแต่พ่อแม่ลูก 
ครอบครัวขยายอาจจะมีสมาชิกประกอบดว้ย ทวด ปู่ ยา่ ตา ยาย ลุง ป้า นา้ อา พ่อ แม่ ลูก หลาน ไป
จนถึงเหลน สมาชิกในครอบครัวยอ่มไดรั้บความรัก ความอบอุ่น ความผูกพนั การอบรมเล้ียงดู การ
ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี รวมไปถึงขอ้ตกลงร่วมกนัท่ีมีภายในบา้นครอบครัว ส่ิงเหล่าน้ีถือ
เป็นการถ่ายทอดเชิงนามธรรม ซ่ึงเป็นแบบแผนท่ีปฏิบติัสืบต่อกนัจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูก รุ่นหลาน 
 โดยธรรมชาติของมนุษยจ์ะจดจ าส่ิงท่ีท าให้ตนสงบใจ มนุษยร์ะลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต
ไม่ใช่เพราะเหตุการณ์นั้นโดยล าพงั แต่เพราะเหตุการณ์นั้นมีส่วนส าคญัต่อชีวิตปัจจุบนัของเขา
ดงันั้น จะเห็นไดว้่าความทรงจ าของมนุษยใ์นระยะแรก จึงเป็นเร่ืองของความรู้สึกมากกว่าจะเป็น
เร่ืองราวของสติปัญญาหรือเหตุผล  การร้ือฟ้ืน ความหลงั หรือความทรงจ าท่ีผ่านๆ มา เป็นการ
เพิ่มพูนความหมายใหม่ใหก้บัช่วงเวลาปัจจุบนั แมม้นัจะเป็นความหมายท่ีต่างไปจากอดีต1 
 ประสบการณ์ของศิลปินมกัน่าสนใจเป็นพิเศษ เขาสัมผสัชีวิตและเหตุการณ์ดว้ยความ
ต่ืนเตน้เห็นเป็นเร่ืองส าคญั จึงสามารถส่ือประสบการณ์นั้นกบัผูอ่ื้นได ้เขาไดรั้บมาจากส่ิงแวดลอ้ม
แล้วถ่ายทอดเป็นประสบการณ์ทางสุนทรียภาพแก่ผูอ่ื้นด้วยงานศิลปะ ศิลปะเป็นประสบการณ์
พิเศษท่ีมีพื้นฐานจากชีวติธรรมดาทัว่ไป ศิลปินท่ีมีประสบการณ์แทใ้นชีวิตมากก็จะท างานศิลปะได้
ดี ผูดู้ท่ีมีประสบการณ์รับสัมผสัจากงานศิลปะไดม้ากและลึกซ้ึง จุดมุ่งหมายของศิลปะในทศันะของ
จอห์น ดิวอี ก็คือ การใหป้ระสบการณ์ทางสุนทรียภาพแก่ผูดู้2 
 มนุษยเ์รานั้นมีธรรมชาติของการพึ่งพาทางใจต่อผูอ่ื้นสูงมาก เรามกัฝากตวัตนส่วนลึก
ของเราไวก้บัใครคนใดคนหน่ึงเสมอ ทั้งน้ีจะโดยรู้ตวั หรือไม่รู้ตวัก็ตาม คนผูน้ั้นคือ ผูท่ี้เล้ียงดูเรามา 
จะเป็นศูนยร์วมแห่งตวัตนส่วนลึกของเราท่ีเราฝากเอาไว ้ไม่ว่าจะนิสัย บุคลิก การด าเนินชีวิตท่ีมี

                                                 
1 ประทุม องักรูโรหิต, ปรัชญำปฏิบัตินิยม (กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั, 2543), 25.  
 2 ชลูด น่ิมเสมอ, องค์ประกอบของศิลปะ (กรุงเทพฯ:  ไทยวฒันาพานิช, 2539), 13. 
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การอบรมบ่มเพาะมาตั้งแต่ยงัเยาว์วยั การแสดงออกของผูเ้ล้ียงดู จึงมีส่วนส าคญัอย่างมากต่อ
พฤติกรรมของผูถู้กเล้ียงดู ความผูกพนัระหวา่งขา้พเจา้กบัยาย เป็นช่วงเวลาในวยัเด็ก เน่ืองจากเป็น
ลูกคนแรก ของครอบครัว ยายจึงเปรียบเสมือนครูคนแรกท่ีช่วยพ่อและแม่ขา้พเจา้ ในการเล้ียงดู 
ดูแลขา้พเจา้ตั้งแต่แรกเกิด ดงันั้นช่วงชีวติในวยัเด็กของขา้พเจา้มกัจะใชชี้วติกบัยายท่ีเป็นผูเ้ล้ียงดูเสีย
ส่วนใหญ่ บรรยายกาศ ความอบอุ่นของสมาชิกภายในบา้น กล่ินหอมจากตวัยายหลงัจากท่ีอาบน ้ า
เสร็จใหม่ๆ ไม่วา่จะเป็นเสียงวิทยุท่ียายมกัจะเปิดฟังตอนเชา้ กล่ินหอมฟุ้งของกบัขา้วท่ียายท า เกา้อ้ี
โยกตวัเก่าท่ียายมกัจะชอบนัง่ถกัโครเชทุกวนัหลงัจากท่ียายกลบัจากสวน และทุกวนัหลงัจากกลบั
จากโรงเรียน แม่ ป้าและยาย มกัจะน่ึงขนมไวใ้ห้กินเสมอ บรรยายกาศบา้นไมห้ลงัเก่า มุง้สีคล ้ าท่ี
ยายกางไวใ้ห้ยามค ่าคืน ลายปอกหมอนถกัสีฉูดฉาด หมอนใบใหญ่น่ิม ท่ีนอนนุ่มๆ รวมทั้งนิทาน
และค าสั่งสอนดีๆ ก่อนท่ีนอนทุกคืน เป็นเร่ืองราวท่ีขา้พเจา้จ าไดไ้ม่รู้ลืม 
 ขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอประสบการณ์ส่วนตวั ระหวา่งช่วงชีวิตวยัเด็ก ซ่ึงเป็นความทรง
จ า ในช่วงเวลาท่ียายยงัมีชีวิตอยู่ มาสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมเซรามิก โดยน าเสนอ
แนวคิดผา่นรูปทรงของวตัถุ ส่ิงของต่างๆ ท่ียายมกัท าใหข้า้พเจา้ ไดใ้ชเ้ล่น และ ใชใ้นชีวติประจ าวนั 
ช่วงเวลาขณะนั้น เปรียบเสมือนเคร่ืองบนัทึกความทรงจ าระหวา่งตวัขา้พเจา้กบัยาย  
 ขา้พเจา้จึงน ารูปทรง ของใชใ้นชีวติประจ าวนั ของเล่น และลายถกั น ามาผสมผสานโดย
ใช้รูปแบบอนัเป็นลกัษณะเฉพาะ รวมถึงใช้หลกัการจดัวางทางองค์ประกอบศิลป์ เพื่อก่อให้เกิด
ความงามทางด้านทัศนศิลป์ ท่ีแสดงถึงบุคลิกภาพของผูห้ญิงตามแนวความคิด อารมณ์ และ
ความรู้สึกของขา้พเจา้ท่ีมีต่อยาย 
 
ควำมมุ่งหมำยและวตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1. เพื่อตอ้งการศึกษา และถ่ายทอดผลงานการสร้างสรรคท่ี์มีเน้ือหา เก่ียวขอ้งกบัความ
ประทบัใจในความทรงจ าในอดีต ท่ีแสดงถึงความผูกพนั ความอบอุ่นระหว่าง ยายและขา้พเจ้า 
ในช่วงเวลาท่ีอยูร่่วมกนั ในวยัเด็กของขา้พเจา้ 

2. เพื่อตอ้งการถ่ายทอดผลงาน โดยใช้รูปแบบประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีมี
ลกัษณะ วิธีการโดยใช้สัญลกัษณ์ และรูปทรงให้เช่ือมโยงกบัเน้ือหาท่ีแสดงถึงความผูกพนัและ
ตระหนกัถึงคุณของผูมี้พระคุณ 

3. เพื่อการศึกษาวตัถุดิบและวสัดุต่างชนิดท่ีน ามาใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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สมมุติฐำนของกำรศึกษำ  
 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีมีคุณค่าตรงต่อ

แนวความคิดหลกัและวตัถุประสงค์ท่ีวางไวใ้นหัวขอ้ของขวญั ท่ีเป็นเสมือนเคร่ืองบนัทึกเร่ืองราว 
ความทรงจ า ระหวา่งขา้พเจา้และยาย ทั้งยงัสามารถน าผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาไป
แสดงเผยแพร่แนวความคิด 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำ 

1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูล และรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัประติมากรรม ความทรงจ า และ 
ความผกูพนั ของขา้พเจา้กบัยาย 

2. วเิคราะห์ขอ้มูล จากเร่ืองราว เพื่อสร้างสรรคเ์ป็นรูปทรง ผลงานขนาด 50  เซนติเมตร 
จนกระทัง่ 60 เซนติเมตร ตามล าดบั จ านวน 5 ช้ิน สอดคลอ้งและตรงกบัแนวความคิด และความ
เป็นไปไดข้องรูปทรง  

3. ศึกษาวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 
 3.1  เน้ือดินราชบุรี เผาดิบอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

 3.2  ตบแต่งดว้ย สีสเตน ดินขาว และเคลือบใส 
  3.3  เผาแกร่งผลงานท่ีอุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส บรรยายกาศออกซิเดชัน่  
 

ขั้นตอนของกำรศึกษำ 
1. ศึกษาคน้ควา้รวบรวมข้อมูลโครงสร้างเก่ียวกับ ความทรงจ า และความสัมพนัธ์

ระหวา่งบุคคล 
2. วิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้ งแนวความคิด เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้สอดคล้องกับ

แนวความคิด ในรูปแบบร่าง 2 มิติและสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ 
3. ศึกษาทดลองเน้ือดินราชบุรี เผาท่ีอุณหภูมิ 800 - 1100 องศาเซลเซียส ในบรรยายกาศ 

ออกซิเดชัน่และรีดกัชัน่ 
4. ศึกษาคุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีจะน าไปใชใ้นการสร้างสรรคแ์ละเทคนิคกระบวนการ

ข้ึนรูป 
5. ศึกษา เทคนิคการตบแต่งผลงาน เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับรูปแบบการ

ท างาน โดยเลือกใช ้ ดินขาว 
6. ปฎิบติังานจริง โดยขยายจากแบบจ าลอง 3 มิติ จ  านวน 5 ช้ิน  
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7. เวลาท่ีใชใ้นการวิจยั ประมาณ  9 เดือน จะเร่ิมงานวิจยั ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2556 
และเสนอวทิยานิพนธ์ภายในเดือน มีนาคม  2557 
 
 วธีิกำรศึกษำ 

1. ศึกษารวบรวมขอ้มูลจากสถานท่ีจริง 
2. ศึกษารูปแบบ งานศิลปะของศิลปินท่านอ่ืนๆ ท่ีมีแนวทางการสร้างสรรคค์ลา้ยคลึงกนั 
3. ศึกษาการสร้างสรรค์งานรูปแบบผลงาน โดยพิจารณาในด้านเน้ือหาสุนทรียภาพ 

รูปทรง มิติ ท่ีวา่ง ขนาดผลงาน และเน้ือดิน เพื่อคน้หารูปทรงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแนวความคิด 
4. ศึกษาการทดลองดินพื้นบา้นจงัหวดัราชบุรี เผาท่ีอุณหภูมิ 800 – 1100 องศาเซลเซียส 

บรรยายกาศออกซิเดชัน่ และรีดกัชัน่ 
 วตัถุดิบท่ีใช ้

4.1 ดินพื้นบา้นราชบุรี 
4.2 ดินขาวล าปาง 
4.3 ทรายแม่น ้า 

5. ศึกษาคุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีจะน าไปใชใ้นการสร้างสรรคแ์ละเทคนิคกระบวนการ
ข้ึนรูป 

6. ศึกษาเทคนิคการตบแต่งช้ินผลงาน เพื่อน ามาปรับใช้ ให้เหมาะสมกบัรูปแบบการ
ท างาน โดยเลือกใชสี้สเตน และดินขาว 

7. สร้างแบบจ าลอง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อหารูปแบบและปรับปรุงแกไ้ขปัญหาในดา้น
รูปทรง ข้ึนรูปทรงดว้ยการขด และการข้ึนรูปแบบอิสระ 

8. สร้างสรรค์ผลงานและวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้รับจากการพฒันาสร้างสรรค์ประมวล
ขอ้มูลท่ีศึกษาตามขั้นตอน เพื่อรวบรวมขอ้มูลเป็นเอกสารส าหรับน าเสนอและเผยแผ ่

 
 แหล่งข้อมูล 

1. จากสภาพแวดลอ้มจริง และประสบการณ์ในวยัเด็กของตนเอง 
2. ขอ้มูลจากหอสมุด วงัท่าพระ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
3. แหล่งขอ้มูลจาก Internet 
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อุปกรณ์ทีใ่ช้ในกำรค้นคว้ำ 
1. สารเคมีทดสอบเคลือบ ตาชัง่ 
2. ดินพื้นบา้นราชบุรี 
3. ดินขาวล าปาง 
4. ทรายลา้ง 
5. เตาเผา ,แก็ส 
6. อุปกรณ์ในการสร้างสรรคง์าน 
7. กลอ้งบนัทึกภาพถ่ายเพื่อใชบ้นัทึกภาพต่างๆ ในการท าเอกสารวทิยานิพนธ์ 
8. Computer 
 

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรท ำวจัิย ประมาณ 100,000 บาท 
 
กำรเสนอผลงำน 

1. น าเสนอผลงานสร้างสรรคป์ระติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาจ านวน 5 ช้ินงาน 
2. เอกสารตามรูปแบบการของวจิยัผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา 
3. แบบร่าง 3 มิติ 
4. ผลการทดลองเน้ือดินป้ัน  
5. น าเสนอผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาพร้อมเอกสารประกอบผลงาน 
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บทที ่2 

ข้อมูลและทีม่าของการสร้างสรรค์ 
 
แรงบันดาลใจทางวชิาการ 

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในธรรมชาตินั้น ไม่ให้โอกาสใครเลยท่ีจะหยุด
การติดตามการเปล่ียนแปลงของโลกและอวกาศ ยิ่งเม่ือตามสืบสอบค้นหาความจริงของการ
เปล่ียนแปลงเป็นวงกวา้งมากเท่าใด ก็จะพบวา่ไม่มีท่ีใดเวลาใดท่ีจะไม่มีการเปล่ียนแปลงเลย การ
เปล่ียนแปลงกบัการรับรู้ของมนุษยท่ี์เฝ้าติดตามเก่ียวพนักนัดว้ยค าว่า "วิทยาศาสตร์" จึงเป็นภาพ
เหตุการณ์อนัต่อเน่ืองยิง่เสริมสร้างให้เกิดส่ิงท่ีเรียกวา่ "การเรียนรู้" 

มีการสืบสอบ คน้ควา้ ทดลองแลว้ก็จดจ า บนัทึก พร้อมทั้งการส่ือสารในทุกรูปแบบท่ี
เป็นอยู่ในปัจจุบนั แต่อย่างไรก็ตามเป็นท่ีน่าสังเกตว่าความเขา้ใจของมนุษยท่ี์ได้รับฟังขอ้มูลส่ิง
เดียวกันในเวลาเดียวกันและจากบุคคลเดียวกัน ท าไมมนุษย์แต่ละบุคคลจึงมีความเข้าใจไม่
เหมือนกนั และเม่ือเวลาผา่นไปเน่ินนานมากข้ึนเท่าใดยิ่งเห็นความแตกต่างของการจดจ าของบุคคล
เหล่านั้น หรือในเวลาหน่ึงความจ าเหล่านั้นอาจเลือนหายไปจนหมดส้ิน ตรงกนัขา้มกบัการจดจ า
แบบหน่ึงท่ีมนุษยเ์ก็บเอาการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ท่ีใกลต้วั โดยท่ีกระทบต่อความเป็นตวัตน
ของตนอย่างมากหรือมากท่ีสุดตามเส้นทางการด าเนินชีวิต และรวบเอาอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด
ผนวกเขา้กบัเหตุการณ์นั้นแลว้จดัเก็บไวเ้ป็น ..ความทรงจ า 

ส่ิงท่ีเรียกวา่ "ความทรงจ า" น้ีมีความพิเศษท่ีน่าสนใจคือ ขอ้มูลน้ีเก็บไวใ้นสมองหรือท่ี
ใดท่ีหน่ึงก็ตาม มนุษยจ์ะไม่มีการลืมเลือนของขอ้มูลเลยแมเ้วลาจะผ่านเน่ินนานเพียงใด เม่ือมีการ
ส่ือสารน าขอ้มูลออกมาแสดงภายนอกให้ผูอ่ื้นรับรู้ยิ่งบ่งบอกถึงความพิเศษมากยิ่งข้ึน นัน่หมายถึง
เพียงแต่นึกช่ือของเหตุการณ์นั้นดว้ยขอ้ความสั้นๆ ขอ้มูลท่ีเก็บไวท้ั้งหมดก็ถูกถ่ายทอดออกมาอยา่ง
เป็นระเบียบไม่มีการตกหล่นของขอ้มูลแมแ้ต่น้อย ขอ้มูลท่ีถูกจดัแสดงออกมาเป็นบรรยากาศท่ีมี
ความรู้สึกถึงอารมณ์ ภาพเคล่ือนไหว เปรียบได้ดั่งภาพยนตร์ท่ีมนุษยเ์รียกกันทีเดียว ค าถามจึง
เกิดข้ึนในใจของผูส้อน ผูว้จิยังานทางนกัวทิยาศาสตร์อธิบายวา่ 

ถา้มนุษยส์ร้างการจดจ าจากการเรียนรู้เสมือนการจดจ าดว้ยความทรงจ าจะสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสมองหรืออยา่งนอ้ยก็ท าใหก้ารบนัทึกของสมองมีระเบียบมากยิ่งข้ึนหรือไม่ และ
ถ้าเป็นอย่างท่ีคาดหวงัไว ้มนุษย์จะสร้างรูปแบบการจดัเก็บขอ้มูลอย่างไรให้เหมาะต่อการเก็บ
เหมือนขอ้มูลความทรงจ า ยิ่งคิดก็ยิ่งน่าพิศวงกบัการเก็บขอ้มูลแบบความทรงจ าน้ี และพาให้คิดถึง
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ค าพูดท่ีวา่ส่ิงท่ีอยูใ่กลต้วัมากเท่าใด ยิง่เสมือนอยูไ่กลจากความเขา้ใจของมนุษยม์ากเท่านั้น เหตุผลก็
คือวทิยาศาสตร์ท่ีอธิบายส่ิงท่ีใกลต้วันั้นละเอียดมากข้ึนๆ ทุกขณะ 

"ความทรงจ า" น้ีมีความพิเศษท่ีน่าสนใจคือ ขอ้มูลน้ีเก็บไวใ้นสมองหรือท่ีใดท่ีหน่ึงก็
ตาม มนุษยจ์ะไม่มีการลืมเลือนของขอ้มูลเลยแมเ้วลาจะผา่นเน่ินนานเพียงใด 

ดงันั้นการคน้หาส่ิงใหม่ท่ีใกลต้วัจึงเป็นการคน้พบท่ียากมากเช่นกนั ในเบ้ืองตน้ชวนให้
คิดประเด็นการสืบคน้เสาะหา ประเด็นแรกคือ มนุษย์มีการจดจ าเป็นแบบใดบ้างและมีลกัษณะ
อย่างไร ประเด็นท่ีสองว่าด้วยการสร้างรูปแบบหรือจดัลกัษณะขอ้มูลเป็นแบบใด จึงจดจ าอย่างมี
ระเบียบไดข้อ้มูลมากและจดจ านานท่ีสุด ทั้งสองประเด็นน้ีวา่ดว้ยการเลียนแบบความจ าแบบความ
ทรงจ าเป็นเอก ตามดว้ยการเช่ือมต่อของการท างานของสมองประสานงานกนักบัการเรียนรู้ของ
มนุษยต่์อการเปล่ียนแปลงทั้งหลายท่ีไม่หยดุน่ิง โดยทัว่ไปคลา้ยกบัวา่มนุษยก์ าลงัคน้หาค าตอบท่ีอยู่
ในตนเองใหเ้ห็นความเป็นจริงแห่งการจดจ าส่ิงท่ีไดเ้รียนรู้มานัน่เอง 
 การจดจ าของสมองมนุษยต์ามการประมวลและลกัษณะของขอ้มูลท่ีจดัเก็บ แบ่งออกได้
เป็น 4 แบบ ดว้ยกนัคือ 

1. การจดจ าแบบเขา้ใจจากจิต (แบบซึมติดยึดแน่นในสมอง) การเก็บขอ้มูลและจดจ า
แบบน้ีเรียกให้เขา้ใจง่ายก็คือ ความทรงจ า นั่นเอง จะเห็นว่ามีความเขา้ใจมาเก่ียวขอ้ง ดงันั้นการ
อธิบายให้เขา้ใจนั้นไม่ง่ายนกั เพราะลกัษณะของขอ้มูลท่ีจดัเก็บไม่ไดเ้ป็นตวัเลขหรือตวัอกัษร แต่
ขอ้มูลถูกจดัเก็บเป็นแฟ้มขอ้มูลเสมือนภาพยนตร์และรวมกบัความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไวเ้ป็นหน่ึง
เดียว เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งข้ึน จึงอธิบายแบบฟิล์มของภาพยนตร์ ถ้าเรียกช่ือแฟ้มของข้อมูล
ดงักล่าวเช่น เรียกเหตุการณ์ประทบัใจมาสักหน่ึงเร่ือง จะเห็นการฉายภาพเคล่ือนไหวในหัวสมอง
ทนัที และต่อเน่ืองจนกระทัง่จบเหตุการณ์นั้นลงอยา่งสมบูรณ์ ดงัน้ีจะเกิดความเขา้ใจไดท้นัทีวา่การ
เก็บและแสดงขอ้มูลแบบเขา้ใจจากจิตนั้นเป็นอยา่งไร ถึงตรงน้ีจะเห็นไดว้า่ถา้อธิบายดว้ยค าพูดจะ
ไม่เห็นจริง คงได้แต่อ้างถึงฟิล์มของภาพยนตร์ให้เข้าใกล้ถึงความเข้าใจอนัน้ี มีส่ิงหน่ึงท่ีต้อง
พิจารณาคือลกัษณะของขอ้มูลความจ าแบบน้ีมี ความเป็นระเบียบ มีการเคล่ือนไหวและแสดงอยา่ง
ต่อเน่ือง ถา้จะสร้างขอ้มูลข้ึนตอ้งมีลกัษณะดงักล่าวแน่นอน  

2.  การจดจ าแบบประทบับนจิต (แบบภาพปะติดสนิทบนเน้ือของสมอง) ความจ าแบบ
น้ีมีการใช้ในมนุษยเ์น่ืองจากลกัษณะของขอ้มูลนั้นมีขอ้ก าหนดน้อยกว่าแบบแรก ขอ้มูลแบบน้ีมี
ลกัษณะเหมือนภาพหรือแผนผงันั่นเอง การจดจ าจึงจ าแบบภาพ ถ้าขอ้มูลท่ีเป็นตวัอกัษรจะถูก
รวบรวมจดัเรียงเป็นแผนผงัหรือโมเดลแลว้ส่งเก็บจดจ าไว ้จะเห็นไดว้า่ การเก็บขอ้มูลของสมองจะ
เก็บเสมือนฟิล์มของกลอ้งถ่ายรูปซ่ึงไม่มีการเคล่ือนไหว ตวัอย่างท่ีมนุษยจ์ดจ าขอ้มูลจากภายนอก
ตนเอง เช่น ถา้เรียกช่ือแฟ้มขอ้มูลช่ือ...นิมิต (เพื่อนสนิท)... ขอ้มูลท่ีปรากฏข้ึนจะเป็นภาพของเพื่อน
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ช่ือนิมิตท่ีจดัเก็บไวใ้นสมองแสดงข้ึนมาทนัที ภาพน้ีจะมีอายุเท่ากบัเวลาท่ีจดัเก็บ ถา้เรียกช่ือแฟ้ม
เป็นภาพของนิมิตข้ึนมาบางคร้ังจะนึกช่ือนิมิตไม่ออก จะเห็นได้ว่าข้อมูลท่ีเก็บแบบภาพจะมี
ระยะเวลาการจดัเก็บนานกวา่การเก็บแบบตวัอกัษร 

อีกตวัอยา่งหน่ึงท่ีมนุษยน์ าเอาภาพจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการส่ือสารและใช้
การจดจ าแบบประทบับนจิตในการเก็บขอ้มูลไดแ้ก่ ชาวจีนท่ีพฒันาอกัษรจีนมาจากธรรมชาติโดย
วาดภาพ ส่ิงของ หรือธรรมชาติมาใชเ้ป็นอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ตวัอกัษรจีน ในการจดัเก็บบนัทึก
ตวัอกัษรเหล่าน้ีจะจดจ าแบบภาพไม่จดจ าดว้ยการประมวลของสมอง(ตวัอกัษร) 

ถ้าประมวลด้วยสมองจะจ าการขีดเส้นคร้ังละหน่ึงเส้นต่อกนัและขีดจนครบ แต่การ
จดจ าแบบภาพจะเห็นตวัอกัษรทั้งตวัปรากฏข้ึน แล้ววาดภาพนั้นออกมาเป็นตวัอกัษรดังกล่าว 
ลกัษณะขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนนั้นจะเป็นการจดัเป็นระเบียบ คือ การเรียงร้อยต่อกนัของขบวนการอยา่ง
อนุกรมไม่สามารถสลบัสับเปล่ียนต าแหน่งได้ ได้แก่ การจดัขอ้มูลท่ีเรียกว่า ...แผนการเรียนรู้... 
ตวัอยา่งเช่น วิธีการสร้างผลผลิตหรือส่ิงประดิษฐ์ เป็นตน้ การจดจ าแบบน้ีจะสามารถจดจ าขั้นตอน 
วิธีการหรือภาพ แต่ไม่สามารถจดจ ากลไก (Mechanism) ทั้งหมดได ้แต่อย่างไรก็ตามการจดจ าทั้ง
แบบเขา้ใจจากจิตและแบบประทบับนจิตสามารถเช่ือมต่อและแสดงร่วมกนัได ้

3.  การจดจ าแบบประมวลโดยสมอง เป็นการเก็บขอ้มูลโดยการบนัทึกตวัอกัษรท่ีร้อย
เรียงเป็นประโยคหรือวลี ด้วยการท่องจ าหรือเขา้ใจความหมายของกลุ่มอกัษรนั้นๆ ซ่ึงโดยปกติ
มนุษยจ์ะจดจ าแบบน้ีอยูต่ลอดเวลาอยูแ่ลว้ ลกัษณะขอ้มูลท่ีจดัเก็บเป็นแฟ้มขอ้มูลของกลุ่มตวัอกัษร
จะมีขนาดแฟ้มขอ้มูลเล็กกว่าแบบเขา้ใจจากจิตและแบบประทบับนจิตอยู่มาก ในทางตรงกนัขา้ม
แฟ้มขอ้มูลขนาดเล็กจะถูกลืมหรือตดัท้ิงได้ง่ายกว่าและระยะเวลาในการจดจ าจะสั้ นกว่า ทั้งสอง
แบบท่ีกล่าวขา้งตน้ เม่ือสมองบนัทึกแฟ้มขอ้มูลแบบน้ีมากข้ึนๆ ก็จะมีการก าจดัแฟ้มขอ้มูลท่ีไม่ได้
น ามาใชทิ้้งไป เพื่อจดจ าบนัทึกแฟ้มขอ้มูลใหม่แทนท่ี จึงมีการหลงลืมขอ้มูลอยูต่ลอดเวลา ลกัษณะ
ของขอ้มูลแต่ละประโยคหรือแต่ละวลีไม่เรียงร้อยต่อกนั จึงมีความหมายเฉพาะภายในประโยคหรือ
วลีนั้นๆ ดังนั้นเวลาจดัเก็บหรือเรียกออกมาใช้จึงสลบักันไปมาได้ ลักษณะข้อมูลท่ีสร้างข้ึนจะ
เรียกวา่...แผนกิจกรรม... เช่น การเตรียมการด าเนินกิจกรรม การจดัเตรียมอุปกรณ์การสร้างผลผลิต 
เป็นตน้  

4.  การจดจ าแบบไม่มีระบบ (แบบไม่ใชจิ้ตและประมวลจากสมอง) เป็นการเก็บบนัทึก
ขอ้มูลโดยไม่มีการจดัเรียงคือ ไม่มีแผนในการจดัเก็บ ดงันั้นขอ้มูลถูกส่งไปจดัเก็บเป็นประโยคหรือ
วลีเด่ียวๆ ไม่สัมพนัธ์กบัขอ้มูลอ่ืนๆ เลยและท่ีน่าสังเกตว่าขอ้มูลแบบน้ีไม่สร้างให้เกิดความเขา้ใจ
ไดเ้ลย เป็นเพียงการจดจ าตวัอกัษรเท่านั้น ขอ้มูลท่ีเก็บไวจ้ะถูกก าจดัทิ้งไปไดง่้ายมาก หรือเป็นเพียง
ขอ้มูลท่ีถูกส่งผ่านไปยงัสมองแลว้ไม่เกิดการจดจ าคือ ขอ้มูลนั้นถูกส่งผ่านออกไปเพราะเป็นเพียง

   ส
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การรับรู้ของการไดย้ินเท่านั้น หรือจะกล่าวอีกนยัหน่ึงคือ ไม่มีความสนใจในการรับรู้นัน่เอง เช่น 
นกัเรียนท่ีไม่สนใจเรียน ในขณะท่ีคุณครูสอนนกัเรียนจะนึกถึงของเล่นและสมองพิจารณาถึงของ
เล่นช้ินนั้น ขณะท่ีหูไดย้นิเสียงคุณครูบา้งไม่ไดย้นิบา้ง จึงไม่มีการเก็บบนัทึกขอ้มูลท่ีไดย้ิน ลกัษณะ
ขอ้มูลแบบน้ีเรียกว่า...กิจกรรม.... โดยสรุปคือ ไม่มีแบบแผนและไม่มีระบบในการจดัเก็บขอ้มูล
นัน่เอง  

 
แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
 ขา้พเจา้ตอ้งการน าเสนอช่วงชีวิตในวยัเด็ก ซ่ึงเป็นความทรงจ า ในช่วงเวลาท่ีอยูก่บัยาย 
มาสร้างเป็นแรงบลัดาลใจในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา โดยน าเสนอ
แนวคิดผา่นรูปทรงในเชิงสัญญาลกัษณ์ท่ีแสดงถึงความผูกพนั ระหว่างขา้พเจา้และครอบครัว โดย
ใช้รูปทรงของ หมอน ซ่ึงเป็นส่ิงของท่ียายมกัจะท าให้ขา้พเจา้ในวยัเด็ก ไม่วา่จะเป็นปลอกหมอน
ลายถกั เกา้อ้ีตวัเดิมของยาย ลว้นเป็นส่ิงท่ียายมกัจะท าให้ขา้พเจา้ เสมอในวยัเด็ก รวมทั้งน ารูปทรง
เหล่านั้นมาตดัทอน เนน้ลกัษณะเฉพาะบุคคลขา้พเจา้ โดยเนน้การจดัวางแบบลกัษณะการทบัซ้อน 
วางเลียงข้ึนไป เพื่อท าใหรู้้สึกเช่ือมโยงกบัความผกูพนัของครอบครัวในอดีต  
 
ทศันคติกบัการสร้างสรรค์ 

มุมมองและความบนัดาลใจของศิลปินแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัตามความเช่ือ
ประสบการณ์และทศันคติส่วนตวั การยืนยนัความคิดและเร่ืองราวท่ีตอ้งการถ่ายทอดให้ผูช้มได้
สัมผสัรับรู้ รวมทั้งภาพลกัษณ์ของผลงานเป็นท่ีแสดงอารมณ์ ความรู้สึกภายในของศิลปินความเป็น
ปัจเจกต่อเร่ืองราวการสร้างสรรค์ เป็นส่ิงส าคญัอย่างยิ่งในการแสดงออกการถ่ายทอดความเป็น
ตวัตนของผูส้ร้างสรรค์ผลงานศิลปะ รวมทั้งรูปแบบวิธีการ เทคนิคในการถ่ายทอดของศิลปิน
สามารถสร้างลกัษณะเฉพาะตน ไดจ้ากเทคนิคการสร้างสรรคแ์ละวิธีการน าเสนอ ส่วนแนวคิดเป็น
ส่วนเร่ิมตน้ของการสร้างสรรคแ์ละเป็นเคร่ืองยืนยนัในส่ิงท่ีตอ้งการน าเสนอ ส่วนขอ้มูลและความ
ชดัเจนท่ีแสดงออกจากสภาวะภายในเป็นส่วนสนบัสนุนให้แนวความคิดชดัเจนยิ่งข้ึน การแสวงหา
ตวัตนท่ีแทจ้ริง เพื่อถ่ายทอดออกมาในรูปแบบผลงานศิลปะตามจิตนาการดว้ยทศันธาตุและอารมณ์ 
จึงเป็นจุดจุดมุ่งหมายของผูส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะอยา่งแทจ้ริง 

 
อทิธิพลทางศิลปะ 

การจดัองค์ประกอบทางศิลปะเป็นหลกัส าคญัส าหรับผูส้ร้างสรรค์ และผูศึ้กษางาน
ศิลปะ เน่ืองจากผลงานศิลปะใดๆ ก็ตาม ลว้นมีคุณค่าอยู ่ 2  ประการ คือ คุณค่าทางดา้นรูปทรง และ 

   ส
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คุณค่าทางดา้นเร่ืองราวคุณค่าทางดา้นรูปทรง เกิดจากการน าเอา องคป์ระกอบต่างๆ ของ ศิลปะ อนั
ไดแ้ก่  เส้น สี แสงและเงา  รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว  ฯลฯ มาจดัเขา้ดว้ยกนั เพื่อให้เกิดความงาม ซ่ึง
แนวทางในการน าองค์ประกอบต่างๆ มาจดัรวมกันนั้น เรียกว่าการจดัองค์ประกอบศิลป์ (Art 
Composition)โดยมีหลักการจัดตามท่ีจะกล่าวต่อไป อีกคุณค่าหน่ึงของงานศิลปะ คือ คุณค่า
ทางดา้นเน้ือหา เป็นเร่ืองราว หรือสาระของผลงานท่ีศิลปินผูส้ร้างสรรค์ตอ้งการท่ีจะแสดงออกมา 
ใหผู้ช้มไดส้ัมผสั รับรู้  โดยอาศยัรูปลกัษณะท่ีเกิดจากการจดัองคป์ระกอบศิลป์นัน่เองหรืออาจกล่าว
ได้ว่า ศิลปิน น าเสนอเน้ือหาเร่ืองราวผ่านรูปลกัษณะท่ีเกิดจากการจดัองค์ประกอบทางศิลปะถ้า
องค์ประกอบท่ีจดัข้ึน ไม่สัมพนัธ์กบัเน้ือหาเร่ืองราวท่ีน าเสนอ งานศิลปะนั้นก็จะขาดคุณค่าทาง
ความงามไป ดงันั้นการจดัองคป์ระกอบศิลป์ จึงมีความส าคญัในการสร้างสรรคง์านศิลปะเป็นอยา่ง
ยิง่เพราะจะท าใหง้านศิลปะทรงคุณค่าทางความงามอยา่งสมบูรณ์ 
 
ความบันดาลใจจากศิลปกรรม 
 ศิลปินใหส่้งอิทธิพลต่อผลงาน คือ ชูอนั มีโร อี เฟร์รา ( Joan Miró i Ferrà , n.d.) เกิดเม่ือ
วนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2436 เป็นจิตรกรและประติมากรชาวคาตาลนั (ประเทศสเปน) ในสกุลศิลปะ
ลทัธิเหนือจริง (Surrealism) ภาพของเขาท่ีแสดงความเคล่ือนไหวไปมาอยา่งน่าประหลาดนั้น เขาท า
ข้ึนจากความเคล่ือนไหวของลายเส้นท่ีพนักนัชุลมุนและความสว่างสดใสของสี ภาพของมีโรเป็น
การแปลส่ิงมหัศจรรย ์ซ่ึงเป็นความแทจ้ริงท่ีพบใหม่น้ี มีความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมดีแทที้เดียว 
เพราะโดยขอ้เท็จจริงแลว้ ความแทจ้ริงใหม่น้ี ไม่สามารถจะจบัเอาเป็นค าพูด ความคิด หรือภาพให้
สมบูรณ์แบบได้เลย ศิลปินลทัธิเหนือจริงและศิลปินเอกของศิลปะนามธรรมผูน้ี้ไดพ้ฒันามาเป็น
แบบอยา่งศิลปะส่วนตวัอย่างเต็มท่ี กลายเป็นผลงานท่ีสีสันอุดมสมบูรณ์ โดยไดรั้บอิทธิพลมาจาก
คนัดินสกี อาร์พ และเคล ผลงานของเขาเผยใหเ้ห็นภาษาเชิงกวนิีพนธ์ 

ในปี ค.ศ. 1918 มีโรจดัแสดงผลงานของเขาข้ึนเป็นคร้ังแรกท่ีดลัเมากลั (Dalmau Gal) 
เป็นผลงานท่ีไดรั้บความบนัดาลใจ มากจากคติพื้นบา้นผสมกบักรรมวิธีของคติโฟวิสต ์(Fauvism; 
Fauves) เป็นคติทางศิลปะคติหน่ึงเกิดข้ึนในกรุงปารีสเม่ือ ค.ศ. 1905 ผลงานจิตรกรรมของคติน้ีนิยม
ใชสี้สวา่ง สดใส รุนแรง ใหค้วามส าคญักบัอารมณ์ จินตนาการ และความงาม ศิลปินท่ีมีช่ือเสียงใน
กลุ่มน้ีมีหลายคน เช่น อองรี มาตีส (Henri Matisse ศิลปินชาวฝร่ังเศส ค.ศ. 1869-1954) อองเดร เดอ
แรง (André  Derain ศิลปินชาวฝร่ังเศส ค.ศ. 1880-1954) และดูฟี (Raoul Dufy ศิลปินชาวฝร่ังเศส 
ค.ศ. 1877-1953) 
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ภาพท่ี  1  ผลงาน Donal I ocell; English Woman and Bird 
ท่ีมา:  Wikipedia, Joan Miró, accessed July 15, 2013, available from http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Joan_Mir 
  
 ในปี ค.ศ. 1919 มีโรเดินทางไปปารีส ท่ีนัน่เองเขาไดพ้บกบัศิลปินรุ่นพี่เช้ือชาติเดียวกนั
คือปีกสัโซ ซ่ึงคบหากนัเร่ือยมา มีโรไดรั้บอิทธิพลทางความคิดเก่ียวกบัศิลปะบาศกนิยม (Cubism) 
ผสานกบัคตินิยมแบบดั้งเดิม (Primitivism) เม่ือมีโรเดินทางกลบัไปสเปน เขาพยายามแสวงหาแนว
ทางการสร้างสรรคข์องตนเอง แต่ก็ยงัไม่พบแนวทางของตนเองอยา่งแทจ้ริง ผลงานจิตรกรรมของมี
โรในช่วงน้ียงัคงอาศยัรูปทรงธรรมชาติเป็นแนว หากแต่ไดต้ดัรูปทรงท่ีไม่ตอ้งการบางส่วนออกไป
และเพิ่มเติมสีสันท่ีแปลกใหม่ตามความรู้สึกของเขาลงไป 

ในปี ค.ศ. 1920 มีโรเดินทางไปกรุงปารีสอีกคร้ังหน่ึง ในคร้ังน้ีเขาเขา้ร่วมกลุ่มกบัศิลปิน
หวักา้วหน้า (อาวองการ์ด) ในขณะนั้น ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีศิลปะคติดาดา (Dadaism; Dada) ก าลงั
ไดรั้บความสนใจจากศิลปินรุ่นใหม่ ต่อมาลทัธิน้ีไดส้ลายตวัไป เกิดลทัธิเหนือจริง (Surrealism) ผู ้
ก่อตั้งลทัธิน้ีคือ อองเดร เบรอตง (André  Breton กวีชาวฝร่ังเศส ค.ศ. 1896-1966) เบรอตงกล่าววา่ 
ลทัธิเหนือจริง คือส่ิงท่ีด าเนินไปเองตามจิตท่ีบริสุทธ์ิ อาจแสดงออกดว้ยถอ้ยค าและวธีิการอ่ืนๆ โดย
ปราศจากการควบคุมตามกฎเกณฑ์เก่าๆ ศิลปินดา้นทศันศิลป์ในลทัธิน้ีมีหลายคน เช่น ซลับาดอร์ 
ดาลี ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon จิตรกรชาวองักฤษ เกิด ค.ศ. 1910) มกัซ์ แอนสท ์(Max Ernst 
จิตรกรชาวเยอรมนั ค.ศ. 1891-1976) โดยกลุ่มศิลปินหัวกา้วหนา้ซ่ึงมีทั้ง นกัคิด นกัเขียน กวี และ
จิตรกร มีโรสนใจแนวคิดของลทัธิท่ีเกิดข้ึนใหม่น้ีมากเม่ือเขาไดพ้บกบัเบรอตงในกรุงปารีส 

http://en.wikipedia/
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ในปี ค.ศ. 1923 เขากระตือรือร้นท่ีจะสร้างผลงานตามแนวคิดดงักล่าว มีโรจึงได้เข้า
ร่วมกบักลุ่มดงักล่าว แนวคิดของลทัธิเหนือจริงมีอิทธิพลต่อเขามากถึงกบัประกาศว่า เขาจะฆ่า
จิตรกรรมแบบเก่าท่ีเคยท ามาคือสัจนิยมและบาศกนิยม เพื่อหนัมาสร้างสรรคผ์ลงานแนวใหม่ตาม
ความคิดของเขา เพื่อสะทอ้นความคิดฝันและแรงปรารถนาท่ีออกมาจากจิตใตส้ านึกอย่างฉบัพลนั
และเป็นอิสระ ผลงานของมีโรสร้างความต่ืนเตน้ใหก้บักลุ่มเซอร์เรียลลิสมม์าก 

 

 
ภาพท่ี 2  ผลงาน  Joan Miro Museum in Barcelona. 
ท่ีมา:  Wikipedia, Joan Miró, accessed July 15, 2013, available from http://en.wikipedia.org/ 
wiki/Joan_Mir 

 
ผลงานจิตรกรรมของมีโรท่ีสร้างข้ึนหลังคริสต์ทศวรรษ 1920 เขาตัดทอนรูปทรง

ธรรมชาติออกไป เหลือเพียงรูปสัญลกัษณ์ท่ีอาจแทนค่าดว้ยรูปทรงเรขาคณิตหรือสีท่ีเรียบๆ โดย
น ามาจดัวางเป็นองคป์ระกอบอย่างง่ายๆ ดงันั้นผลงานจิตรกรรมของมีโรจึงมีลกัษณะเฉพาะตนท่ี
ต่างไปจากจิตรกรลทัธิเหนือจริงคนอ่ืนๆ ท่ียงัอาศยัรูปทรงของธรรมชาติเป็นส่ือ 

อย่างไรก็ตาม ผลงานศิลปะของมีโรโดยเฉพาะผลงานจิตรกรรมไดรั้บการยอมรับว่ามี
คุณค่าสูงและมีความโดดเด่น เขาจึงเป็นศิลปินท่ีได้รับเกียรติจากวงการศิลปะของโลกอย่าง
กวา้งขวางคนหน่ึง ในช่วงตน้ในช่วงตน้คริสตศ์ตวรรษท่ี 20 มีโรไดรั้บเชิญให้เดินทางไปเยือนและ
แสดงผลงานในประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกาหลายคร้ัง และไดส้ร้างผลงานศิลปะ
ให้กบัสถานท่ีส าคญัๆ ของโลกหลายแห่ง ในปี ค.ศ. 1968 เมืองบาร์เซโลนาไดจ้ดันิทรรศการอยา่ง
ยิ่งใหญ่ท่ีเรียกว่า "ปีแห่งมีโร" เพื่อเป็นเกียรติแก่เขา และได้สร้างพิพิธภณัฑ์มีโร เพื่อเก็บผลงาน
จ านวน 40 ช้ินของมีโรไวเ้ป็นสมบติัของชาติ 

http://en.wikipedia/
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ชูอนั มีโรเป็นศิลปินชาวสเปนคนหน่ึงท่ีประสบความส าเร็จมาก เขามีอายุยืนถึง 90 ปี 
ในปี พ.ศ. 1983 สุขภาพของเขาทรุดลงเร่ือยๆ จนในท่ีสุดก็ถึงแก่กรรมเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม ท่ีปัลมา
เดมายอร์กา (Palma de Mallorca) และร่างท่ีไร้วิญญาณของเขาไดถู้กเผาท่ีบาร์เซโลนาแผน่ดินเกิด
ของเขานัน่เอง 

 
ความบันดาลใจจากประสบการณ์ด้านวตัถุ 
 ช่วงชีวิตในวยัเด็กเป็นช่วงเวลาเล็กๆ ท่ีมีความสุข แม้ความทรงจ าจะไม่เด่นชัด แต่
ความรู้สึกท่ีเป็นมีความสุขนั้น ยงัคงฝังแน่นอยู่ภายในจิตใจอย่างชัดเจน บรรยากาศเก่า พื้นท่ี
ภายนอกบา้นท่ียงัคงเดิม ทุกคร้ังท่ีขา้พเจา้กลบับา้น ความสุขในวยัเด็ก ยงัคงชดัเจน ถึงแมล้ายละเอียด
ของเร่ืองราวจะหาย หรือขาดตอนไปตามเวลา และกิจกรรมในวยัเด็กแลว้ ของใช ้และของเล่น ถือ
เป็นวตัถุส่ิงของท่ีมีความสัมพันธ์กับตัวข้าพเจ้าและบุคลในครอบครัวในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึง
ประสบการณ์ท่ีเกิดข้ึนกนัส่ิงของเหล่านั้นต่างกนัและส่ิงของแต่ละช้ินได้ให้อารมณ์ความรู้สึกท่ี
แตกต่างกนัออกไปดว้ย เช่น ช่วงเวลาวา่ง ของยายและแม่ ท่านจะชอบนัง่ขดัสมาตบนโซฟาไมห้นา้บา้น 
เปิดวิทยุเบาๆ ฟังนิยายช่วงบ่าย มือหน่ึงหยิบเข็มท่ีสอยได้ไว ้อีกมือนั่งจบัชายผา้ นั่งเย็บหมอน
รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา้ ขา้พเจา้เคยถามว่าท าไม แม่ไม่ไปซ้ือตามห้างเพราะมนัง่ายและสะดวก แม่
บอกวา่ “มนัสบายดี เวลาใชม้นัก็เหมาะกบัเราดี ไม่น่ิม ไม่แข็ง สบายดี” ขา้พเจา้ จึงเลือก หมอนเป็น
วตัถุท่ีแทนความผูกพนัธ์ระหวา่งขา้พเจา้ กบัครอบครัว บ่งบอกถึงความเอาใจใส่ดูแล และบ่งบอก
ถึงความปรารถนาดีของผูใ้ห้ท่ีส่งผ่านไปถึงผูรั้บ รวมทั้งเกา้อ้ีไม ้ซ่ึงเป็นตวัแทนของเร่ืองราวท่ีบ่ง
บอกให้ระลึกถึงช่วงเวลาท่ีไดอ้ยู่ดว้ยกนั ความรัก การดูแลเอาใจใส่ ความใกลชิ้ดระหว่างขา้พเจา้
และครอบครัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3 สภาพแวดลอ้มของบา้นท่ีอยูอ่าศยัในวยัเด็ก 
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ภาพท่ี 4 ยายก าลงัเยบ็หมอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5 ภาพครอบครัวในอดีต 
 

 ภาพท่ี 3-5 เป็น ภาพท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์กนัในครอบครัว ล าดบัเครือญาติ ตามแบบ
ของวฒันธรรมของสังคมไทย คือการอยูร่่วมกนัแบบครอบครัวใหญ่มีตา ยาย พ่อ แม่ ลูกๆ ในบา้น
หลงัเดียวกนั การอยู่ร่วมกนัแบบครอบครัวใหญ่จะมีวฒันธรรมการอยู่แบบโบราณ มีแบบแผน 
ความเช่ือ และการด าเนินชีวติ แบบส่งต่อ ชดัเจน 
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บทที ่3 

ขั้นตอนและกระบวนการสร้างสรรค์ 
 
 จากการศึกษาคน้ควา้ในแหล่งขอ้มูลดงัท่ีกล่าวมาในบทท่ี 2 ขา้พเจา้จึงไดร้วบรวมขอ้มูล 
ถ่ายทอดสู่การสร้างสรรคผ์ลงาน ซ่ึงน าไปสู่สุนทรียะในมุมมองท่ีแตกต่าง ผา่นเคร่ืองเคลือบดินเผา 
โดยมุ่งเนน้การสร้างสรรคผ์ลงานประยุกตใ์ห้เกิดงานจิตรกรรมบนเคร่ืองป้ันดินเผา โดยสอดแทรก
เร่ืองราวแนวคิด เก่ียวกบั ช่วงชีวิตในวยัเด็กเป็นช่วงเวลาเล็กๆ ท่ีมีความสุขจากเร่ืองราว และ
กิจกรรมในวยัเด็ก ของใชแ้ละของเล่น ถือเป็นวตัถุส่ิงของท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวัขา้พเจา้และบุคล
ในครอบครัวในช่วงเวลาหน่ึง 
 
ขั้นตอนที ่1 ศึกษาแนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
 การสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาโครงการสัญลกัษณ์แห่งความ
ผูกพนั ซ่ึงมีท่ีมาของแรงบนัดาลใจจากช่วงชีวิตในวยัเด็กเป็นช่วงเวลาเล็กๆ ท่ีมีความสุขจาก
เร่ืองราว และกิจกรรมในวยัเด็ก ของใช้ และของเล่น ถือเป็นวตัถุส่ิงของท่ีมีความสัมพนัธ์กบัตวั
ขา้พเจา้และบุคลในครอบครัวในช่วงเวลาหน่ึง โดยน าเสนอแนวคิดผา่นรูปทรง ของ หมอน ซ่ึงเป็น
ของท่ียายมกัจะท าให้ขา้พเจา้ในวยัเด็ก ไม่วา่จะเป็นปลอกหมอนลายถกั หมวก เกา้อ้ีตวัเดิมของยาย 
ลว้นเป็นส่ิงท่ียายมกัจะท าใหข้า้พเจา้ เสมอในวยัเด็ก  
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ขั้นตอนที ่2 ศึกษาแนวทางจากผลงานทีผ่่านมา 

 
ภาพท่ี 6 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ชุด สายใยแห่งความผกูพนั 
 

 
ภาพท่ี 7 ผลงานก่อนวทิยานิพนธ์ ชุด สายใยแห่งความผกูพนั 
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ขั้นตอนที ่ 3 ศึกษาแนวทางการออกแบบร่างแบบ 3 มิติ 
 เพื่อใหผ้ลงานประติมากรรมเคร่ืองป้ันดินเผาเป็นไปตามขั้นตอนของการสร้างสรรคผ์ู ้
ศึกษาไดแ้บ่งช่วงเวลาของการศึกษาเป็นแบบร่าง 3 มิติ เป็น 3 ช่วงดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8 แบบร่าง 3 มิติ ระยะท่ี 1  
 
       
  
 
 
 
 
ภาพท่ี 9 แบบร่าง 3 มิติ ระยะท่ี 1  

 
ภาพท่ี 10 แบบร่าง 3 มิติ ระยะท่ี 1  
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ภาพท่ี 11 แบบร่าง 3 มิติ ระยะท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12 แบบร่าง 3 มิติ ระยะท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13 แบบร่าง 3 มิติ ระยะท่ี 1  
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ภาพท่ี 14 แบบร่าง 3 มิติ ระยะท่ี 1  
 

 
 
ภาพท่ี 15 แบบร่าง 3 มิติ ระยะท่ี 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 16 แบบร่าง 3 มิติ ระยะท่ี 1  
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ภาพท่ี 17 แบบร่าง 3 มิติ ระยะท่ี 1  
 

 
ภาพท่ี 18 แบบร่าง 3 มิติ ระยะท่ี 1  
 

 
 
ภาพท่ี 19 แบบร่าง 3 มิติ ระยะท่ี 1  
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 ช่วงที่ 2  เป็นช่วงท่ีพฒันาแบบร่าง 3 มิติ ซ่ึงแต่ละช้ินจะมีการปรับปรุงแบบร่างใน
บางส่วน ดา้นรูปแบบของผลงาน ศึกษาเพิ่มเติมจากรูปทรงของหมอนและเคร่ืองใช้ท่ีใช้รวมกบั
ครอบครัวในอดีต เช่น ศึกษารูปทรงการวางของหมอน เม่ือวางกบัส่ิงของอ่ืนๆ เกา้อ้ีท่ีใชง้านร่วมกบั
ครอบครัวและของเล่นท่ี พ่อ แม่ และยายท าให้เล่นเป็นประจ า มาพฒันาใช้กับการสร้างสรรค์
ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาจงัหวะของเอกภาพขององคป์ระกอบ ซ่ึงส่งผลต่ออารมณ์ 
ความรู้สึกท่ีอบอุ่น เกาะกลุ่มกนัเสมือนครอบครัวใหญ่ ของขา้พเจา้ ม่ีมีการดูแลซ่ึงกนัและกนัใน
ครอบครัว และเพิ่มเทคนิคการเพน้ทล์ายดว้ยน ้าดินสี 
 

 
ภาพท่ี 20 แบบร่าง 3มิติ ระยะท่ี 2      
 

 
ภาพท่ี 21 แบบร่าง 3มิติ ระยะท่ี 2  
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ภาพท่ี 22 แบบร่าง 3มิติ ระยะท่ี 2  
 

 
ภาพท่ี 23 แบบร่าง 3มิติ ระยะท่ี 2 

 
ภาพท่ี 24 แบบร่าง 3มิติ ระยะท่ี 2 
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ภาพท่ี 25 แบบร่าง 3มิติ ระยะท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 26 แบบร่าง 3มิติ ระยะท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 27 แบบร่าง 3มิติ ระยะท่ี 2 
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ภาพท่ี 28 แบบร่าง 3มิติ ระยะท่ี 2 
 

 
ภาพท่ี 29 แบบร่าง 3มิติ ระยะท่ี 2 
 

ช่วงที ่3  เป็นช่วงท่ีผูศึ้กษาพฒันาแบบร่าง 3 มิติ และการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อหารูปและ
การแสดงออกท่ีพฒันาจากช่วงท่ีผ่านมาให้มีความลงตวัและสมบูรณ์สอดคลอ้งกบัแนวความคิด
ยิ่งข้ึน ไม่ว่าจะแนวความคิดถึงเร่ืองราวในวยัเด็ก มุมมองการมองวตัถุ รูปทรงท่ีไม่ได้อิงสัดส่วน
ความเป็นจริง เพราะช่วงท่ีศึกษาสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์หลงัจากแกไ้ขปรับปรุงพฒันาแบบร่าง 2 
และ3 มิติ จนเป็นท่ีน่าพึงพอใจในขั้นตอนท่ีผา่นมาและเขา้สู่กระบวนการขยายผลงานตามรูปแบบท่ี
ไดเ้สนอหวัขอ้วิทยานิพนธ์ไวเ้พื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการศึกษา อีกทั้งขา้พเจา้ไดใ้ชก้ารมองแบบ Ant 
eye view คือการมองจากมุมดา้นล่างข้ึนดา้นบน คลา้ยมุมมองของเด็กท่ีมองทุกอยา่งสูงและใหญ่ 
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ภาพท่ี 30 แบบร่าง 3 มิติ ระยะท่ี 3 
 

 
 
ภาพท่ี 31 แบบร่าง 3 มิติ ระยะท่ี 3 
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ภาพท่ี 32 แบบร่าง 3 มิติ ระยะท่ี 3 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 33 แบบร่าง 3 มิติ ระยะท่ี 3 

 
 
 
 
 



 27 

 
ขั้นตอนที ่4 ศึกษาวตัถุดิบ เทคนิค และรูปทรง     

การสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาวสัดุหรือวตัถุดิบท่ีน ามาใชใ้น
การสร้างสรรคจ์ดัไดว้า่มีความส าคญัอยา่งมาก วตัถุดิบท่ีส าคญัในการสร้างสรรคผ์ลงานคือ เน้ือดิน
ท่ีใช้ในการป้ันข้ึนรูปซ่ึงเป็นวตัถุดิบของการสร้างรูปทรงโดยเลือกใชเ้น้ือดินพื้นบา้นอ.บา้นโป่งจ.
ราชบุรี ผสมทรายแม่น ้ าและดินขาว เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กบัโครงสร้างของดินในการท างาน
วทิยานิพนธ์คร้ังน้ี 

 

ภาพท่ี 34 การทดลองแบบเน้ือดินอ.บา้นโป่งจ.ราชบุรี โดยการใชต้ารางสามเหล่ียม 
 
ภาพท่ี 34 ประกอบดว้ย A + B + C = เนื้อดนิบา้นโป่ง + ดนิขาวล าปาง + ทราย 
เผาบรรยากาศ RF 
 

 
 
 
 
 

ดินขาว ทราย 
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ตารางท่ี 1 ตารางแสดงอตัราส่วนผสมการทดลองสูตรดินแบบตารางสามเหล่ียม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

อตัราส่วนผสม ดินพืน้บ้านราชบุรี  (%) ดินขาว   (%) ทราย(%) 
อตัราส่วนผสมท่ี  1 100 0 0 
อตัราส่วนผสมท่ี  2 80 20 0 
อตัราส่วนผสมท่ี  3 80 0 10 
อตัราส่วนผสมท่ี  4 60 40 0 
อตัราส่วนผสมท่ี  5 60 20 10 
อตัราส่วนผสมท่ี  6 60 0 20 
อตัราส่วนผสมท่ี  7 40 60 0 
อตัราส่วนผสมท่ี  8 40 40 10 
อตัราส่วนผสมท่ี  9 40 20 20 
อตัราส่วนผสมท่ี  10 40 0 30 
อตัราส่วนผสมท่ี  11 20 80 0 

อตัราส่วนผสมท่ี  12 20 60 10 

อตัราส่วนผสมท่ี  13 20 40 20 

อตัราส่วนผสมท่ี  14 20 20 30 

อตัราส่วนผสมท่ี  15 20 0 40 

อตัราส่วนผสมท่ี  16 0 100 0 

อตัราส่วนผสมท่ี  17 0 80 10 

อตัราส่วนผสมท่ี  18 0 60 20 

อตัราส่วนผสมท่ี  19 0 40 30 

อตัราส่วนผสมท่ี  20 0 20 40 

อตัราส่วนผสมท่ี  21 0 0 50 
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 ดินราชบุรี 
  ดินราชบุรีเป็นดินท่ีใชใ้นการสร้างสรรคง์านมากมาย หลายรูปแบบ มีการใช้ดินในการ
ป้ันโอ่งและมีช่ือเสียงมากในพื้นท่ีนั้น ลกัษณะของดินมีสีส้ม มีความเหนียวมาก จึงไดมี้การน าสูตร
ดินราชบุรีมาพฒันา เพื่อใหเ้ขา้กบัผลงานการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม  
 ดินขาวล าปาง ( Kaolin) 
 เกิดจากการผพุงัสลายตวัของเฟลสปาร์ จึงไดเ้น้ือดินหยาบแข็ง มีความเหนียวนอ้ย  ยาก
แก่การทรงตัว มีการหดตวัน้อยเม่ือน าไปใช้ จึงมกัผสมกับวตัถุดิบอ่ืนๆ ดินขาวล าปางน้ีมีแร่  
Kaolinite เม่ือน ามาผสมน ้ าแลว้ก็มีความเหนียวพอข้ึนรูปไดพ้อสมควรโดยไม่ตอ้งผสมกบัวตัถุดิบ
ตวัอ่ืน 
 ทราย ( Sand) 
 เป็นตัวช่วยไม่ให้ดินเสียรูป เปรียบเสมือนโครงสร้างท่ีช่วยพยุงตัวเน้ือดินไว ้ ใน
ขณะเดียวกนัก็เป็นตวัหลอมละลายท าให้เกิดการขยายตวัและหดตวัอยา่งกะทนัหนั เม่ือไดรั้บความ
ร้อนหรือเยน็ลง  หากใส่ในปริมาณมากไปเน้ือดินจะท าให้ดินขาดความเหนียวและการแตกร้าวของ
ช้ินงานไดท้ั้งขณะแหง้และเผา 
  ดินเช้ือ เป็นตวัช่วยให้การข้ึนรูปได้ดี เพราะช่วยในเร่ืองของความแข็งตวัได้เร็ว เป็น
โครงสร้างในการข้ึนรูป 
 ขั้นตอนการท าดิน 
 ขั้นตอนการท าดิน มีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. เตรียมวตัถุดิบและอุปกรณ์ในการท าดินใหพ้ร้อม คือ  ดินราชบุรี ดินขาวระนอง    
ทราย  ดินเช้ือ 
 2. น าวตัถุดิบทั้ง 4 ชนิดน้ี มาผสมตามสัดส่วน สูตรเน้ือดินอตัตราส่วนผสมท่ี 5 ดงัน้ี  
  2.1 ดินราชบุรี   60 
  2.2 ดินขาวระนอง 20 
  2.3 ทราย   10 
 3. น าทั้งหมดมาคลุกเคลา้ใหเ้ขา้กนั 
 4. พรมน ้าใหเ้หนียวพอประมาณและทั้งไวห้น่ึงวนั 
  5. น าเขา้เคร่ืองอดัหรือนวดดิน 2 รอบ เพื่อใหดิ้นเขา้กนัอยา่งละเอียด   
 6. น าไปใชง้านในการข้ึนรูปช้ินงานได ้
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 วธีิการทดสอบคุณสมบติัของเน้ือดิน 
 การหาค่าความเหนียว (Plasticity) 
 ความเหนียวคือ  คุณสมบติัท่ีวตัถุดิบสามารถเปล่ียนแปลงสภาพทางรูปได ้โดยไม่เกิด
การแตกหัก เม่ือใชแ้รงกดหรือบีบและวตัถุดิบนั้นสามารถคงรูปทรงอยูไ่ด ้เม่ือปล่อยแรงท่ีกดหรือ
บีบออกแล้ว ปัจจยัต่างๆ ท่ีสามารถท าให้ดินมีความเหนียวเพิ่มข้ึนได้แก่  ความละเอียด  และ
ความช้ืน ดินท่ีมีความละเอียดมากจะมีความเหนียวมากกวา่ดินท่ีมีความละเอียดนอ้ย  ดินท่ีผา่นการ
หมกัหรือนวดแบบสุญญากาศแล้ว  มีความช้ืนสม ่าเสมอก็จะมีความเหนียวเพิ่มข้ึน และดินท่ีมี
ความช้ืนมากก็จะมีความเหนียวมากกวา่ดินท่ีมีความช้ืนนอ้ย เป็นตน้ 
 การหาค่าความเหนียวของดินแบบง่ายๆ ในภาคสนาม หรือขณะท่ีขุดดินข้ึนมาจาก
แหล่งส ารวจสามารถท าได ้โดยการน าดินมาขย  ากบัน ้ าให้มีความช้ืนท่ีพอเหมาะ  คลึงดินเป็นแท่ง
กลมขนาดเท่าแท่งดินสอ  มีเส้นผา่ศูนยก์ลางไม่เกิน  1  ซม.  แลว้น ามาขดรอบน้ิวมือ  ถา้แท่งดินไม่
ขาดหรือแตกร้าว แสดงว่ามีความเหนียวดี  แต่ถา้มีรอยแตกของดินมากแต่ยงัไม่ขาดแสดงวา่ดินไม่
ค่อยเหนียว  การทดสอบดงักล่าวขา้งตน้ อาจจะหาค่าความเหนียวเป็นเกณฑ์ไดย้าก  ถึงแมจ้ะมีกลกั
การวา่ยิง่คลึงดินเป็นเส้นเล็กเท่าไร  มว้นแลว้ไม่แตก  แสดงวา่ยิ่งมีความเหนียวมากก็ตาม  เพราะไม่
มีกฎเกณฑใ์นการใชป้ริมาณน ้าในเน้ือดิน  ท่ีแน่นอน 
   การทดสอบความหดตวั  (Shrinkage Test) 
 การทดสอบหาค่าความหดตวัของดินสามารถวดัได ้ 2  ขั้นตอนคือ  การหดตวัเม่ือแหง้
ก่อนเผาและการหดตวัภายหลงัการเผา  การหดตวัเม่ือแห้งข้ึนอยูก่บัความเหนียวและความละเอียด
ของดิน  ส่วนการหดตวัหลงัการเผาบอกถึงความทนไฟของดินหรือความสุกตวัของเน้ือดิน 
 การทดสอบความหดตวัของเน้ือดิน  ท าใหส้ามารถค านวณขนาดของผลิตภณัฑ์ภายหลงั
การเผาไดถู้กตอ้ง  การทดสอบความหดตวัของเน้ือดินนิยมท าเป็นแท่ง  หรือหดตวัตามความยาว  
(Linear Shrinkage) สามารถท าได้ง่าย ส่วนการทดสอบการหดตวัโดยรวมของมวล (Volume 
Shrinkage) ท าไดย้ากตอ้งมีเคร่ืองมือพิเศษ โดยท ากอ้นตวัอย่างเป็นรูปไข่ ชัง่หาน ้ าหนกัในปรอท 
ค านวณค่าน ้ าหนักและขนาดก่อนเผา ค านวณค่าน ้ าหนักและขนาดหลงัการเผา หาค่าความหดตวั
รวมโดยมวลออกมาเป็นอตัราส่วนร้อยละ 
 การทดสอบความหดตวัน้ีสามารถท าการทดสอบดินตวัอยา่งท่ีขดุพบ  หรือทดสอบกบั
เน้ือดินทุกชนิดท่ีเตรียมข้ึนใชใ้นโรงงาน  เพื่อเปรียบเทียบกบัค่าความหดตวัของมาตรฐานเดิมใน
การควบคุมคุณภาพของช้ินงาน 
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 ขั้นตอนในการทดสอบ 
 1. เตรียมตวัอยา่งดินท่ีจะใชใ้นการทดสอบตวัอยา่งละ 1 กิโลกรัม ผึ่งให้แห้ง บดให้เป็นผง  
น าดินตวัอยา่งไปผสมกบัน ้ า  1:2  ให้กลายเป็นดินเหลว  กรองผา่นตระแกรง  #120  เมช ถา้เป็นดิน
ขาว  แต่ถา้เป็นดินเหนียวกรองผา่นตระแกรง  #80  เมช   
 2. น าน ้าดินไปเกรอะใหแ้หง้ในแบบพิมพปู์นปลาสเตอร์ เม่ือดินแห้งหมาดๆ น ามานวด
ดว้ยมือใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั ไล่ฟองอากาศใหห้มดไป ใชล้วดตดัดินตรวจดูไม่ให้มีฟองอากาศในเน้ือ
ดิน  ถา้มีฟองอากาศในเน้ือดิน เม่ือน าไปกดแผน่ทดสอบจะแตกภายหลงัการเผา 
 3. ท าแผ่นทดสอบ 1 ช้ิน ขนาดกวา้ง 3 ซม. ยาว 13 ซม. หนา 1 ซม. ขีดเส้นกลางยาว  
10  ซม.  และเส้นตดัหวัทา้ยของความยาว  10  ซม.  (ความยาวของเส้นท่ีขีดจะตอ้งเท่ียงตรง 10 ซม.  
พอดี)  เพื่อใชก้ดแท่งทดสอบดินใหมี้ขนาดเท่ากนัทุกแท่ง 
 4. ตัวอย่างดินแต่ละชนิดกดแผ่นทดสอบในแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ตัวอย่างละ         
10  แผ่น  แผ่นทดสอบสามารถท าเป็นแท่งกลมขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางประมาณคร่ึงน้ิว ความยาว
ประมาณ 15 ซม. แผน่ทดสอบหรือแท่งทดสอบ สามารถใชท้ดสอบความแกร่งของเน้ือดินก่อนเผา
ไดด้ว้ย  แท่งทดสอบชนิดกลมใช้วิธีกดอดัรีดดินออกจากหัวแบบตามตั้ง ให้ดินไหลลงมาแลว้ตดั
เป็นท่อนให้ไดค้วามยาวตามตอ้งการ  ท ารางรูปตวัวีรองรับแท่งดินไม่ให้แท่งดินบิดเบ้ียวจากการ
หดตวั  เขียนเส้น  10  ซม.  และเส้นตดัหวัทา้ยบนแท่งทดสอบ 
 5. ทิ้งแผน่ทดสอบให้แห้งตวั 24 ชัว่โมง จากนั้นน าแผน่ทดสอบไปอบให้แห้งท่ีอุณหภูมิ 
110°C เป็นเวลา 1 ชัว่โมง  
 6. เม่ือแผน่ทดสอบแหง้ดีแลว้ น าแผน่ทดสอบจ านวน 5 แผน่ มาวดัค่าความหดตวั  หา
ค่าเฉล่ียของการหดตวัโดยเอา  5  หาร  เม่ือไดค้่าหดตวัเม่ือแหง้แลว้น ามาเขา้สูตร  หาค่าความหดตวั
เป็นอตัราส่วนร้อยละ 
 
  สูตร ความยาวเปียก  -  ความยาวแหง้  X  100 
    ความยาวเปียก 
 
 7. น าแผ่นทดสอบทั้ง 5 แผ่นไปเผาในเตาเผาผลิตภณัฑ์  ถ้าทดสอบเน้ือดินเพื่อใช้ใน
การผลิตของโรงงาน  หรือเผาในอุณหภูมิและบรรยากาศท่ีตอ้งการทดสอบ  แผน่ทดสอบท่ีเผาแลว้
น ามาวดัหาค่าเฉล่ียความหดตวัหลงัการเผาโดยเอา  5  หาร  แลว้ค านวณตามสูตร 
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  สูตร ความยาวเปียก  -  ความยาวหลงัการเผา  X  100   
    ความยาวเปียก 
  (จะไดค้่าความหดตวัรวมหลงัการเผา) 
 
ตารางท่ี 2 ผลการทดลองการหดตวัของเน้ือดิน เผาท่ีอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ในบรรยายกา
ศรีดกัชัน่ 

 

อตัราส่วนผสม ดินพืน้
ราชบุรี(%) 

ดินขาว  
(%) 

ทราย(%) การหดตัว
ก่อนเผา 

การหดตัว
หลงัเผา 

ลกัษณะสี
ของเน้ือดิน 

อตัราส่วนผสม
ท่ี  1 

100 0 0 10 9.5 ส้ม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี  2 

80 20 0 10 9.7 ส้ม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี  3 

80 0 1 10 9.7 ส้ม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี  4 

60 40 0 10 9.4 ส้ม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี  5 

60 20 1 10 9.5 ส้ม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี  6 

60 0 2 10 9.5 ส้ม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี  7 

40 60 0 10 9.2 ส้ม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี  8 

40 40 1 10 9.6 ส้ม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี  9 

40 20 2 10 9.4 ส้ม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี10 

40 0 3 10 9.5 ส้ม 



 33 

 
ตารางท่ี 2 เผาท่ีอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ในบรรยายกาศรีดกัชัน่ (ต่อ) 
 

 

อตัราส่วนผสม ดินพืน้
ราชบุรี(%) 

ดินขาว  
(%) 

ทราย(%) การหดตัว
ก่อนเผา 

การหดตัว
หลงัเผา 

ลกัษณะสี
ของเน้ือ
ดิน 

อตัราส่วนผสม
ท่ี11 

20 80 0 10 9.2 ส้ม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี12 

20 60 1 10 9.6 ส้ม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี13 

20 40 2 10 9.7 ส้ม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี14 

20 20 3 10 9.8 ส้ม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี15 

20 0 4 10 9.8 ส้ม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี16 

0 100 0 10 9.6 ขาวครีม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี17 

0 80 1 10 9.6 ขาวครีม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี18 

0 60 2 10 9.8 ขาวครีม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี19 

0 40 3 10 9.8 ขาวครีม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี20 

0 20 4 10 9.8 ขาวครีม 

อตัราส่วนผสม
ท่ี21 

0 0 5 - - - 
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อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส บรรยายกาศ รีดกัชัน่ 
ผลการทดลองการผสมระหว่างดินพื้นบา้น อ.บา้นโป่ง กบัดินขาวและใยมะพร้าว มี

ความแตกต่างกนัของแต่ละสูตร ค่อนขา้งไม่มากนกั  เน่ืองจากดินหลกั มีความเหนียวค่อนขา้งมาก 
จึงมีความจ าเป็นจะตอ้งปรับในเร่ืองของความเหนียวเป็นส าคญั หลงัจากการทดลอง ค่อนขา้งเห็น
ผลไดอ้ยา่งง่ายในเร่ืองของเน้ือดินโดยการสัมผสั ลกัษณะทางกายภาพของดินท่ีคลา้ยกนั แต่สีผิวมี
ความคงท่ี คลา้ยดินพื้นบา้นทัว่ไปซ่ึงเป็นสี ส้ม  หารหดตวันอ้ยทั้งก่อนและหลงัเผา 
 
ตารางท่ี  3 เผาท่ีอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ในบรรยายกาศออกซิเดชัน่ 

 

 
 
 

อตัราส่วนผสม ดนิพื้นบ้าน
โป่ง(%) 

ดนิขาว   
(%) 

ทราย(%) การหดตวั
ก่อนเผา 

การหดตวั
หลงัเผา 

ลกัษณะสี
ของเน้ือ
ดนิ 

อตัราส่วนผสมท่ี  
1 

100 0 0 10 9.5 สม้ 

อตัราส่วนผสมท่ี  
2 

80 20 0 10 9.7 สม้ 

อตัราส่วนผสมท่ี  
3 

80 0 1 10 9.7 สม้ 

อตัราส่วนผสมท่ี  
4 

60 40 0 10 9.4 สม้ 

อตัราส่วนผสมท่ี  
5 

60 20 1 10 9.5 สม้ 

อตัราส่วนผสมท่ี  
6 

60 0 2 10 9.5 สม้ 

อตัราส่วนผสมท่ี  
7 

40 60 0 10 9.2 สม้ 

อตัราส่วนผสมท่ี  
8 

40 40 1 10 9.6 สม้ 
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ตารางท่ี  3 เผาท่ีอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ในบรรยายกาศออกซิเดชัน่ (ต่อ) 
 

อตัราส่วนผสม ดนิพื้นบ้าน
โป่ง(%) 

ดนิขาว   
(%) 

ทราย(%) การหดตวั
ก่อนเผา 

การหดตวั
หลงัเผา 

ลกัษณะสี
ของเน้ือ
ดนิ 

อตัราส่วนผสมท่ี  
9 

40 20 2 10 9.4 สม้ 

อตัราส่วนผสมท่ี
10 

40 0 3 10 9.5 สม้ 

อตัราส่วนผสมท่ี
11 

20 80 0 10 9.2 สม้ 

อตัราส่วนผสมท่ี
12 

20 60 1 10 9.6 สม้ 

อตัราส่วนผสมท่ี
13 

20 40 2 10 9.7 สม้ 

อตัราส่วนผสมท่ี
14 

20 20 3 10 9.8 สม้ 

อตัราส่วนผสมท่ี
15 

20 0 4 10 9.8 สม้ 

อตัราส่วนผสมท่ี
16 

0 100 0 10 9.6 ขาวครีม 

อตัราส่วนผสมท่ี
17 

0 80 1 10 9.6 ขาวครีม 

อตัราส่วนผสมท่ี
18 

0 60 2 10 9.8 ขาวครีม 

อตัราส่วนผสมท่ี
19 

0 40 3 10 9.8 ขาวครีม 

อตัราส่วนผสมท่ี
20 

0 20 4 10 9.8 ขาวครีม 

อตัราส่วนผสมท่ี
21 

0 0 5 - - - 
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อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส บรรยายกาศ ออกซิเดชัน่ 
ผลการทดลองการผสมระหว่างดินพื้นบา้น อ.บา้นโป่ง กบัดินขาวและใยมะพร้าว มี

ความแตกต่างกนัของแต่ละสูตร ค่อนขา้งไม่มากนกั เน่ืองจากดินหลกั มีความเหนียวค่อนขา้งมาก 
จึงมีความจ าเป็นจะตอ้งปรับในเร่ืองของความเหนียวเป็นส าคญั หลงัจากการทดลอง ค่อนขา้งเห็น
ผลไดอ้ยา่งง่าย ในเร่ืองของเน้ือดินโดยการสัมผสั ลกัษณะทางกายภาพของดินท่ีคลา้ยกนั แต่สีผิวมี
ความคงท่ี คลา้ยดินพื้นบา้นทัว่ไปซึงเป็นสี ส้ม แต่ในการเผาแบบออกซิเดชัน่จะมีสีส้มท่ีออ่นกว่า  
หารหดตวันอ้ยทั้งก่อนและหลงัเผา 

 

 
ภาพท่ี 35   แผน่ทดลองการปรับปรุงดินพื้นบา้นราชบุรี โดนทฤษฏีสามเหล่ียม เผาท่ีอุณหภูมิ 800  

องศาเซลเซียแบบออกซิเดชนั 
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ภาพท่ี  36  แผน่ทดลองการปรับปรุงดินพื้นบา้นราชบุรี โดนทฤษฏีสามเหล่ียม เผาท่ีอุณหภูมิ 1100  
 องศาเซลเซียแบบออกซิเดชนั 
 
ขั้นตอนที ่ 5 การขึน้รูปช้ินงานและการเผา 

กรรมวธีิท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงาน  
1. การข้ึนรูป 

 2. เตาและการเผา 
 1. การขึน้รูป 
  ผลงานการสร้างสรรค์ชุดน้ี ใช้วิธีการข้ึนรูปขดและการวิธีการข้ึนรูปแบบอิสระเพราะ
สามารถตอบสนองความตอ้งการท่ีมีรูปทรงรายละเอียดและคุณค่าทางความรู้สึกของผลงาน 
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 การข้ึนรูปช้ินงานไดท้  าการข้ึนช้ินงานดงัน้ี 
 1.1   น าดินพื้นบา้นราชบุรีมาคลึงเป็นเส้นหนา้ตดัของดินกวา้งประมาณ 2 เซนติเมตรยาว
ประมาณ 40 เซนติเมตร แล้วค่อยๆ ต่อดินข้ึนเป็นช้ินงานจากฐานสู่ยอดผลงานให้ได้รูปทรงตาม
แนวความคิด จากแบบร่าง3มิติ 

 1.2   ค่อยๆ ต่อดินโดยสังเกตความช้ืนในผลงานถา้หากต่อช้ินผลงานเร็วเกินไปอาจจะท า
ใหผ้ลงานยบุตวัลงได ้
 1.3   การผึ่งแห้งโดยการน าผลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ไปเก็บไวท่ี้มีอุณหภูมิท่ีเป็นอุณหภูมิ
ปกติ ไม่ร้อนจนเกินไป บางคร้ังอาจมีการคลุมดว้ยถุงพลาสติกเพื่อป้องกนัการแตกร้าว 
 1.4   น าผลงานไปเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นการเผาดิบผลงานและสีของ
ผลงานเกิดจากการเขียนดว้ยดินขาว  
 

 
ภาพท่ี 37 การข้ึนรูปแบบขดและรีดแผน่ 
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ภาพท่ี 38 การเก็บรายละเอียดช้ินงาน 
 
 2.  เตาและการเผา 
  การเผาดิบ เป็นการเผาเพื่อให้ดินแข็งแกร่งข้ึน และให้การแต่งสีและการเคลือบ
สะดวกข้ึน ซ่ึงไม่สามารถเปล่ียนแปลงรูปร่างไดอี้ก นอกจากน้ียงัท าให้ขนาดของช้ินงานเล็กลงจาก
เดิมอีกดว้ย 
 ข้อควรค านึงในการเผา 
 1. การใหค้วามร้อนและการลดความร้อนใหเ้ยน็ตวัลง จะตอ้งเป็นไปแบบเดียวกนั
ตลอด 
 2. การเผาไล่เจือปน เช่น คาร์บอเนตออกไปใหห้มดก่อนท่ีเคลือบจะหลอมตวัไหล
ยอ้ย 
 3. จุดสุกตวัของเคลือบ จะลดความหนืดของเคลือบไหลคุม 
 4. เม่ือเผาถึงจุดสุกตวัแลว้ควรทิ้งระยะไวส้ักพกัหน่ึงจะท าใหผ้วิเคลือบสม ่าเสมอดี 
 5. การปิดเตาเผาเคลือบ ควรปิดช่องทุกช่องหลงัจากการเผาเสร็จเรียบร้อยแลว้เพื่อ
ควบคุมความร้อนให้เยน็ตวัลงอยา่งชา้ๆ 
 ปัญหาทัว่ไปจากการเผา 
 1. เผาไฟอ่อน 
 2. เผาไฟแก่ 
 3. ปัญหาจากบรรยากาศการเผา 
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 4. สีเปล่ียน 
 5. รอยแตกจากการคลายน ้าเร็วเกินไป 
 6. รอยแตกจากการหดตวั หรือการบิดเบ้ียวจากการหดตวั 
 บรรยากาศทีใ่ช้ในการเผาเตา โดยทัว่ไป 
 บรรยากาศออกซิเดชนั (Oxidation Firing ) 
 เป็นการเผาท่ีมีการเผาไหม ้อยา่งสมบูรณ์ และใชอ้อกซิเจนมากเกินพอ ซ่ึงเม่ือเกิด
การเผาไหมแ้ลว้ จะมีออกซิเจนเหลืออยู ่
 บรรยากาศรีดกัชนั ( Reduction Firing ) 
 เป็นการเผาท่ีมีการเผาไหมอ้ยา่งสมบูรณ์ ในเตาเผา มีออกซิเจนไม่เพียงพอ ซ่ึงเม่ือ
เกิดการเผาไหมแ้ลว้ จะมีคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เหลืออยู ่
 บรรยากาศนิวทรัล (Neutral Firing ) 
 เป็นการเผาไหมท่ี้สมบูรณ์ และไม่มีออกซิเจนเหลืออยูเ่ลย การเผาไหม ้มีออกซิเจนท่ี
พอดี  
 การเผา มี 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
 1. การเผาดิบ (Biscuit Firing) 
 2.  การเผาเคลือบ (Glost Firing ) 
 3.  การเผาตกแต่ง (Decoration Firing) 
 การเผาดิบ ( Biscuit Firing) 
 ช้ินงานท่ีผ่านการเผาแลว้ ยงัคงมีความช้ืนและสารอินทรียอ์ยู่ในช้ินงาน การเผาไล่
ความช้ืน และสารอินทรีย ์ก่อนน าไปชุบเคลือบเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น เน่ืองจากช่วยลดปริมาณน ้ า ใน
ช้ินงาน ซ่ึงเป็นตวัการท าให้เกิดแรงดนั จนช้ินงานอาจระเบิด ในการเผาเคลือบ ถา้ช้ินงานถูกเผาดิบ
มาก่อน การเผาในช่วงแรก เร่งไฟเร็วข้ึนได ้การชุบเคลือบ จะชุบไดง่้ายกวา่ ช้ินงานท่ียงัไม่ไดเ้ผาดิบ 
บรรยากาศของการเผาดิบ คือ บรรยากาศออกซิเดชนั (Oxidation Firing: OF) ท่ีเผาบรรยากาศน้ี เพื่อ
เปล่ียนเหล็กออกไซด ์ในช้ินงานใหอ้ยูใ่นรูปของ สารประกอบของเฟอร์ริกออกไซด ์
 การเผาดิบ คือการเผาคร้ังท่ีหน่ึง โดยยงัไม่ได้ชุบน ้ าเคลือบ สามารถท่ีจะเผาใน
อุณหภูมิต ่า หรืออุณหภูมิสูงก็ได ้
 ช้ินงานท่ีผ่านการเผาดิบแล้ว จะมีความพรุนตัวสูง เน่ืองจากการเผาดิบ เผาใน
อุณหภูมิต ่า 750-800 องศาเซลเซียส ท าให้ผลิตภณัฑ์ สามารถดูดซึมน ้ าเคลือบไดดี้ เหมาะส าหรับผู ้
ไม่ช านาญในการชุบเคลือบ เม่ือชุบเสีย สามารถน าผลิตภณัฑ์ ไปลา้งเคลือบออก ผึ่งให้แห้ง แล้ว
น ามาเคลือบใหม่ 
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 วงจรการเผาดิบ ประเภทถว้ยชาม แจกนัท่ีมีขนาดสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร ใชว้งจร
การเผาดิบธรรมดา แต่ถา้เป็นงานประติมากรรม หรืองานท่ีมีความหนาเกิน 1 น้ิว ตอ้งเผาใหช้า้ลง
กวา่ธรรมดา ควรแยกเผาคนละเตา 
 สรุปการเผาดิบ จะตอ้งเผาแบบสันดาปสมบูรณ์ (Fully Oxidation) ตั้งแต่ตน้จนจบ 
24-750 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชัง่โมง ระวงัไม่ให้เกิดเขม่า หรือควนัสีด าจบัช้ินงาน 
และเตาเผา ถ้าเป็นผลิตภณัฑ์ขนาดใหญ่ ควรอุ่นท่ีอุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-4 
ชัว่โมง ผึ่งในแสงแดดร้อนจดั อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส ถา้อุณหภูมิสูงเกินไป อาจแตก
ได้ เผาเสร็จแล้ว ทิ้งให้เตาเย็นลง เท่ากับเวลาท่ีท าการเผา ห้ามเปิดเตาก่อนอุณหภูมิ 150 องศา
เซลเซียส ช้ินงานกระทบอากาศเยน็นอกเตา จะแตกได ้
 

 
ภาพท่ี 39 การเลียงช้ินงานเพื่อท าการเผา 
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ภาพท่ี 40 เตาเผาท่ีใชแ้ก็ส เป็นเช้ือเพลิง 

 
ภาพท่ี 41 เตาท่ีใชแ้ก็ส ท่ีใชใ้นการเผาช้ินงาน 
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ภาพท่ี 42 เตาไฟฟ้า แบบฝาหนา้ 

 

 
ภาพท่ี 43 เตาไฟฟ้า แบบฝาหนา้ท่ีใชใ้นการเผาช้ินงาน 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์ผลงานและการสร้างสรรค์ 
 

จากการท่ีผูศึ้กษาไดส้ร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาชุด สัญญาลกัษณ์ 
แห่งความผูกพนั ตั้งแต่กระบวนการของการท าแบบ แบบจ าลอง 3 มิติ จนถึงขั้นตอนของการ
สร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพินธ์จนไดผ้ลงานท่ีเสร็จสมบูรณ์ ผูศึ้กษาไดมุ้่งเนน้ความงามเชิงสัญญาลกัษณ์ 
ท่ีเก่ียวกบัความผกูพนัธ์ระหวา่งขา้พเจา้กบัครอบครัว และเน้ือหาตามทศันคติส่วนตนโดยอาศยัทศัน
ธาตุ ในการก่อตวัของรูปทรงในการสร้างสรรคผ์ลงาน  

 
ทศันธาตุเบีอ้งต้นในการสร้างสรรค์ 
 ในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาขา้พเจา้ไดใ้ชห้ลกัการทศัน
ธาตุ เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยคน้หารูปทรงและแนวความคิด ก่อนน าไปสู่
กระบวนการวเิคราะห์ ทั้งรูปแบบแนวความคิด และการแสดงออกของขา้พเจา้ดงัน้ี 

1.  เส้น (Line) เกิดจากจุดท่ีเรียงต่อกนัในทางยาว หรือเกิดจากการลากเส้นไปยงัทิศทาง
ต่างๆ มีหลายลกัษณะ เช่น ตั้ง นอน เฉียง โคง้ ฯลฯ เส้น คือ ร่องรอยท่ีเกิดจากเคล่ือนท่ีของจุด หรือ
ถา้เราน าจุดมาวางเรียงต่อๆ กนัไป ก็จะเกิดเป็นเส้นข้ึน เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกวา้ง 
ท าหนา้ท่ีเป็นขอบเขต ของท่ีวา่ง รูปร่าง รูปทรง น ้ าหนกั  สี ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่างๆ รวมทั้งเป็น
แกนหรือ โครงสร้างของรูปร่างรูปทรง  
 เส้นเป็นพื้นฐานท่ีส าคญัของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดง
ความรู้สึก และอารมณ์ไดด้ว้ยตวัเอง และดว้ยการสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ข้ึน เส้นมี 2 ลกัษณะคือ 
เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโคง้ (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิดน้ีเม่ือน ามาจดัวางในลกัษณะ
ต่างๆ กนั จะมีช่ือเรียกต่างๆ และใหค้วามหมาย ความรู้สึก ท่ีแตกต่างกนัอีกดว้ย 
 2.  ที่ว่าง (Space) เป็นทศันธาตุหน่ึงท่ีปรากฏตวั เม่ือธาตุอ่ืนมาก าหนดขอบเขตหรือใช้
พื้นท่ีว่างในการก่อรูปทรง โดยปกติท่ีว่างจะถูกควบคุมด้วยรูปร่างหรือรูปทรงท่ีว่างท่ีเกิดข้ึนใน
ผลงานอาจส่ือความหมายบางอยา่งตามท่ีผูส้ร้างสรรคต์อ้งการ หรือท่ีวา่งอาจก่อให้เกิดจินตนาการ
ไดก้บัผูท่ี้ไดส้ัมผสั 
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3. พืน้ผวิ (Texture) หมายถึง ส่วนท่ีเป็นพื้นผิวของวตัถุท่ีมีลกัษณะต่างๆ กนั เช่น เรียบ 
ขรุขระ หยาบ มนั นุ่ม ฯลฯ ซ่ึงเราสามารถมองเห็นและสัมผสัได ้การน าพื้นผิวมาใช้ในงานศิลปะ 
จะช่วยใหเ้กิดความเด่นในส่วนท่ีส าคญั และยงัท าใหเ้กิดความงามสมบูรณ์  

 ลกัษณะท่ีสัมผสัไดข้องพื้นผวิ มี  2  ประเภท คือ 
       1. พื้นผิวท่ีสัมผสัไดด้ว้ยมือ หรือกายสัมผสั เป็นลกัษณะพื้นผิวท่ีเป็นอยู่จริงๆ ของ

ผิวหน้าของว ัสดุนั้ นๆ ซ่ึงสามารถสัมผสัได้จากงานประติมากรรม งานสถาปัตกรรม และ
ส่ิงประดิษฐอ่ื์นๆ  

         2. พื้นผิวท่ีสัมผสัไดด้ว้ยสายตา จากการมองเห็นแต่ไม่ใช่ลกัษณะท่ีแทจ้ริงของผิว
วสัดุนั้นๆ เช่น การวาดภาพก้อนหินบนกระดาษ จะให้ความรู้สึกเป็นก้อนหินแต่ มือสัมผสัเป็น
กระดาษ  หรือใชก้ระดาษพิมพล์ายไม ้หรือลายหินอ่อนเพื่อปะ ทบั บนผิวหนา้ของส่ิงต่างๆ เป็นตน้ 
ลกัษณะเช่นน้ีถือวา่ เป็นการสร้างพื้นผิวลวงตา ให้สัมผสัไดด้ว้ยการมองเห็นเท่านั้น ผิวลกัษณะต่าง ๆ 
จะใหค้วามรู้สึกต่องานศิลปะท่ีแตกต่างกนั พื้นผวิหยาบจะ ให้ความรู้สึกกระตุน้ประสาท หนกัแน่น 
มัน่คง แข็งแรง ถาวร ในขณะท่ีผิวเรียบ จะให้ความรู้สึกเบา สบาย การใช้ลักษณะของพื้นผิวท่ี
แตกต่างกนั เห็นไดช้ดัเจน จากงานประติมากรรม และมากท่ีสุดในงานสถาปัตยกรรมซ่ึงมีการรวม
เอาลกัษณะต่างๆ กนัของพื้นผิววสัดุหลายๆ อย่าง เช่น อิฐ ไม ้โลหะ  กระจก  คอนกรีต หิน ซ่ึงมี
ความขดัแยง้กนัแต่สถาปนิกไดน้ ามาผสมกลมกลืนไดอ้ยา่งเหมาะสม ลงตวัจน เกิดความสวยงาม 

4.  สี (Colour) เกิดข้ึนจากความเขม็ของแสงท่ีมากระทบวตัถุแลว้สะทอ้นเขา้ตาเราท าให้
เห็นเป็นสีต่างๆ การท่ีเรามองเห็นวตัถุเป็นสีใดๆ ได ้เพราะวตัถุนั้น ดูดแสงสีอ่ืนสะทอ้นแต่สีของมนั
เอง  

 แม่สี  Primary  Colour 
แม่สี คือ สีท่ีน ามาผสมกนัแลว้ท าให้เกิดสีใหม่ ท่ีมีลกัษณะแตกต่างไปจากสีเดิม แม่สี 

มือยู ่2 ชนิด คือ 
1.  แม่สีของแสง เกิดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแกว้ปริซึม มี 3 สี คือ สีแดงสี

เหลือง และสีน ้ าเงิน    อยู่ในรูปของแสงรังสี ซ่ึงเป็นพลงังานชนิดเดียวท่ีมีสี คุณสมบติัของแสง
สามารถน ามาใช ้ในการถ่ายภาพภาพโทรทศัน์    การจดัแสงสีในการแสดงต่าง ๆ เป็นตน้  

2.  แม่สีวัตถุธาตุ เป็นสีท่ีไดม้าจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวนทาง
เคมี มี 3 สี คือ สีแดง สีเหลือง และสีน ้ าเงิน แม่สีวตัถุธาตุเป็นแม่สีท่ีน ามาใชง้านกนัอยา่งกวา้งขวาง 
ในวงการศิลปะ  
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 ทศันาตุทั้งหมดท่ีกล่าวมาผูศึ้กษาได้น ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม
เคร่ืองเคลือบดินเผาให้สอดคลอ้งกบัแนวความคิดส่วนตวั สอดประสานกนัอย่างมีเอกภาพและมี
ความงามตามสุนทรียภาพ 
 
การวเิคราะห์ผลงาน 
  ในท่ีน้ีผู ้ศึกษาได้ก าหนดเน้ือหาในการวิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ โดยใช้หลัก
องคป์ระกอบคุณลกัษณะและหนา้ท่ีของทศันธาตุดงัน้ี 

1. ปริมาตรของรูปทรง 
2. ท่ีวา่งของรูปทรง 
3. โครงสร้างของรูปทรงท่ีเกิดจากเส้น 
4. พื้นผวิและค่าน ้าหนกัของสี 

 ปริมาตรของรูปทรง 
  ปริมาตรเกิดข้ึนจากโครงสร้างของ รูปทรงของหมอน เกา้อ้ี โดยการข้ึนรูปทรงแบบขด
และรีดแผ่นมาประกอบกนั ร่วมทั้งการวางทบัซ้อนช้ินงาน เช่น การวางของหมอนท่ีซ้อนกนัตาม
แนวตั้ง ท าให้เกิดปริมาตรท่ีตอ้งการแสดงถึงความรู้สึกท่ีผูกพนัของรูปทรง 2 รูปทรง เสมือน
ขา้พเจา้ตอ้งการแสดงถึงชีวติท่ีอยูร่่วมกนัในอดีต  

 ทีว่่างของรูปทรง 
 การสร้างท่ีว่างของรูปทรงของผลงานศึกษา เป็นการสร้างท่ีว่างภายในและภายนอก
รูปทรง เพื่อสร้างอากาศท่ีไหลเวียนภายในและภายนอกรูปทรง เพื่อลดความทึบตนัของช้ินงาน  
รวมทั้ งก่อให้เกิดความเคล่ือนไหวการถ่ายเทเข้าออกของมวลอากาศ จังหวะของท่ีว่างท่ีมี
ความสัมพนัธ์เช่ือมต่อกนัไหลเวยีนอยูภ่ายในและภายนอกของโครงรูปทรงหมอนและเกา้อ้ี 

โครงสร้างของรูปทรงทีเ่กดิจากเส้น 
 การสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาขา้พเจา้อาศยัรูปทรงของหมอน
และเกา้อ้ีเป็นโครงสร้างหลกั ซ่ึงโครงสร้างเหล่าน้ีลว้นประกอบดว้ยเส้น ลกัษณะของเส้นในผลงาน
ของขา้พเจา้มีดงัน้ี 

1. โครงสร้างของเส้นท่ีก าหนดทิศทางของรูปทรง เส้นโครงสร้างเป็นเส้นท่ีอยูภ่ายใน
รูปทรงเป็นเส้นท่ีอยูใ่นความคิดและจินตนาการท่ีมองไม่เห็นดว้ยตาแต่สามารถรับรู้ได ้ความรู้สึก
ของเส้นโครงสร้างเหล่าน้ีมีทั้งหมดในเส้นแนวด่ิง แนวตั้ง และเส้นในแนวระนาบหรือแนวนอน 
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2.  เส้นรอบนอกของรูปทรง เป็นเส้นท่ีก าหนดขอบเขตของรูปทรงมีทั้งเส้นท่ีมีลกัษณะ
เป็นเส้นโคง้ เส้นในแนวด่ิง หรือเส้นแนวตั้งและเส้นในแนวระนาบหรือแนวนอน เส้นเหล่าน้ีช่วย
ก่อรูปทรงผลงานใหเ้ป็นไปตามแนวความคิด 

3. เส้นบางเส้นท่ีเกิดจากการขด โคง้ ขูด และวาด บนพื้นผิวช้ินงานขา้พเจา้ตอ้งการให้
ผูช้มไดส้ัมผสัถึงความรู้สึกท่ีถูกห่อหุ้มดว้ยลวดลายจากลายผา้หรือลายถกัท่ีเคยห่อหุ้มหมอน หรือ
วตัถุท่ีใชใ้นเชิงสัญญาลกัษณ์ เพื่อก่อใหเ้กิดความรู้สึกถึงความผกูพนัระหวา่งขา้พเจา้และครอบครัว 

4. เส้นท่ีเกิดจากการสร้างพื้นท่ีวา่งดว้ยการเจาะใหเ้กิดเป็นรูปทรง 
พืน้ผวิและค่าน า้หนักของสี 

 ลกัษณะของพื้นผิวท่ีผูศึ้กษาสร้างลงบนผิวผลงาน โดยการขูดและวาดเขียน ลงไปบน
ผวิช้ินงานเกิดพื้นผวิต้ืนลึกต่างกนัท าใหเ้กิดลกัษณะของผวิท่ีสร้างข้ึนแตกต่างกนัออกไป 
 สีในผลงานของข้าพเจ้าเป็นสีท่ีมีอยู่ในเน้ือดินป้ันซ่ึงได้จาการเผาในอุณหภูมิและ
บรรยากาศของความเปล่ียนแปลงท่ีแตกต่างกนัก็จะไดเ้น้ือดินท่ีแตกต่างกนัสีของผลงาน รวมทั้งสี
ยงัไดจ้ากสีของเน้ือดินขาวท่ีใชใ้นการวาดเขียนลงบนช้ินงาน นอกจากนั้นขา้พเจา้ไดน้ าสีของเน้ือ
ดินท่ีแตกต่างกนัน้ีน ามาใชป้ระกอบร่วมกนั เพื่อให้เกิดค่าน ้ าหนกัตามสีของเน้ือดินซ่ึงสีของเน้ือดิน
ท่ีแตกต่างกนัได้แสดงถึงบรรยายกาศของความเปล่ียนแปลง ไม่คงท่ีเท่ียงแท ้และแสดงอารมณ์
ความรู้สึกของความเป็นอดีตไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาชุดน้ี ไดมี้แผนการด าเนินงานพฒันาขั้นตอน
การด าเนินงานโดยคดัเลือกผลงานจากแบบจ าลอง 3 มิติ ท่ีสมบูรณ์ มาป้ันขยายช้ินจริง การ
สร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาคร้ังน้ีขนาดของผลงานจริงมีขนาดประมาณ 30 
– 50 เซนติเมตร แลว้จึงน าไปสู่ขั้นตอนของการเผาผลงานต่อไป 
 ผลงานชุดวิทยานิพนธ์จ านวน 5 ช้ินงาน ข้ึนรูปด้วยมือ (Hand Forming) โดยได้
สร้างสรรคผ์ลงานในรูปแบบ ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาโดยน าเสนอแนวความคิด
เร่ืองสัญญาลักษณ์แห่งความผูกพนั ระหว่างข้าพเจ้ากับครอบครัว โดยมีหมอน และเก้าอ้ีเป็น
สัญลกัษณ์ของรูปทรงหลกัโครงสร้างหลกัในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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ภาพท่ี 44 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ิน ท่ี 1 

ช่ือผลงาน สัญญาลกัษณ์แห่งความผกูพนั หมายเลข 1 
เทคนิค  ดินพื้นบา้นราชบุรี ข้ึนรูปดว้ยมือ 
อุณหภูมิ  900 – 1100 องศาเซลเซียล 
ขนาด  30 x 30  x 35 เซนติเมตร 
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วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดที ่1 

แนวความคิดผลงานในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาช้ินน้ี  
ลกัษณะรูปทรงและโครงสร้างรูปแบบของผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ขา้พเจา้ไดใ้ช้
รูปทรงท่ีแสดงถึงสัญญาลกัษณ์ความผูกพนั  หมอนและลายถกั ท่ีขา้พเจา้มกัจะเห็นยายท า เพื่อใชใ้น
ชีวติประจ าวนัอยูเ่สมอ รูปทรงของหมอนมีลกัษณะอ่อนนุ่มวางอยูบ่นเส้นดินท่ีมีการขดทบัซ้อนไป
มาคลา้ยๆ เส้นใยของผา้ท่ีมีการขดัทบัซอ้นกนั  

โครงสร้างในช้ินงาน มี 2 ลกัษณะ คือช้ินงานท่ีทึบตนัของหมอนและความโปร่งของ
เส้นขดท่ีอยู่ดา้นล่างช่วยให้ช้ินงานโดยรวมดูไม่ตนัทึบจนเกินไปและสามารถสร้างให้ช้ินงาน มี
ความเบา นุ่ม แมจ้ะมีรูปทรงท่ีทึบตนัอยูด่ว้ยก็ตาม 

ลกัษณะของผิง และสีของผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาช้ินน้ี ขา้พเจา้เน้น
ความต่างของสีดินตามอุณหภูมิท่ีเผาให้มีความแตกต่างกนั เพื่อสร้างน ้ าหนกัของสีรวมทั้งการวาด
เขียนลวดลายลงไปบนผวิช้ินงาน เพื่อใหเ้กิดความรู้สึกถึงลายละเอียดความงามของลายผา้นุ่งของ 

ยายและความรู้สึกว่าส่ิงน้ีมาจากยาย รวมทั้งตอ้งการแสดงให้เห็นว่ายายเป็นคนท าให ้
ลวดลายจึงมีความส าคญัเป็นอย่างมาก ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา เผาอยู่ท่ีอุณหภูมิ 
900 – 1100 องศาเซลเซียล 
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ภาพท่ี 45 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ิน ท่ี 2 

 ช่ือผลงาน สัญญาลกัษณ์แห่งความผกูพนั หมายเลข 2 
 เทคนิค  ดินพื้นบา้นราชบุรี ข้ึนรูปดว้ยมือ 
 อุณหภูมิ 900 – 1100 องศาเซลเซียล 
 ขนาด  30 x 50  x 35 เซนติเมตร 
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วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดที ่2 
 แนวความคิดผลงานในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาช้ินน้ี  
ลกัษณะรูปทรงและโครงสร้างรูปแบบ ของผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ขา้พเจา้ไดใ้ช้
รูปทรงท่ีแสดงถึงสัญญาลกัษณ์ความผูกพนั ระหว่างขา้พเจา้ แม่ และยาย โดยการน ารูปทรงของ 
หมอนและลายถกั มาผสมผสาน ให้อยู่มในรูปทรงเดียวกนั โดยเพิ่มรูปทรงของหมอน เขา้ไปไว้
ดา้นในของเส้นถกัเพื่อสร้างใหเ้กิดมีมิติมากข้ึน  

โครงสร้างในช้ินงานท่ี 2 มี 2 ลกัษณะ คือช้ินงานท่ีทึบตนัของหมอนและความโปร่ง
ของเส้นขดท่ีอยูด่า้นล่างช่วยให้ช้ินงาน โดยรวมดูไม่ตนัทึบจนเกินไปและสามารถสร้างให้ช้ินงาน 
มีความเบา นุ่ม แมจ้ะมีรูปทรงท่ีทึบตนัอยูด่ว้ยก็ตาม 

ลกัษณะของผิว และสีของผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาช้ินน้ี ขา้พเจา้เน้น
ความต่างของสีดินตามอุณหภูมิท่ีเผาให้มีความแตกต่างกนั เพื่อสร้างน ้ าหนกัของสี รวมทั้งการวาด
เขียนลวดลายลงไปบนผิวช้ินงาน เพื่อให้เกิดความรู้สึกถึงลายละเอียดความงามของลายผา้ถุงของ
ยายและความรู้สึกวา่ส่ิงน้ีมาจากยาย รวมทั้งตอ้งการแสดงให้เห็นวา่ยายเป็นคนท าให้ ลวดลายจึงมี
ความส าคญัเป็นอยา่งมากผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา เผาอยูท่ี่อุณหภูมิ 900 – 1100 
องศาเซลเซียล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 52 

 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 46 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ิน ท่ี 3 

ช่ือผลงาน สัญญาลกัษณ์แห่งความผกูพนั หมายเลข 3 
เทคนิค  ดินพื้นบา้นราชบุรี ข้ึนรูปดว้ยมือ 
อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียล 
ขนาด 40 x 30  x 40 เซนติเมตร 
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วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดที ่3 
แนวความคิดผลงานในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาช้ินน้ี  

ลกัษณะรูปทรงและโครงสร้างรูปแบบ ของผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ขา้พเจา้ไดใ้ช้
รูปทรงท่ีแสดงถึงสัญญาลกัษณ์ความผกูพนั ระหวา่งขา้พเจา้ และยาย ขณะท่ีขา้พเจา้ยงัเด็กยายมกัจะ
เล่านิทานและกล่อมให้ขา้พเจา้นอนเล่นท่ีเก้าอ้ียาวตวัน้ีเสมอ เกา้อ้ีจึงเปรียบเสมือนสัญญาลกัษณ์
แห่งความผกูพนั  โครงสร้างหลกัของช้ินงานเป็นรูปทรงของเกา้อ้ีท่ีมีการคล่ีคลายรูปทรงให้นุ่มและ
เบา ลกัษณะการข้ึนช้ินงานเป็นการข้ึนรูปทรงแบบขด   

ลกัษณะของพื้นผิวของผลงานการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา
ช้ินน้ี ข้าพเจ้าใช้เคร่ืองมือในการสร้างพื้นผิวท่ีเรียบ และหยาบแตกต่างกันออกไป รวมทั้งใช้สี
ของเน่ือดินขาวในการสร้างรายละเอียด ลวดลายของลายเส้ือและลายผา้ถุงยายลงบนพื้นผิวช้ินงาน 
เพื่อสร้างใหเ้กิดเร่ืองราวและเน้ือหาใหช้ดัเจนมากข้ึนในช้ินงานอีกดว้ย ผลงานประติมากรรมเคร่ือง
เคลือบดินเผา เผาอยูท่ี่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียล 
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ภาพท่ี 47 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ิน ท่ี 4 

ช่ือผลงาน สัญญาลกัษณ์แห่งความผกูพนั หมายเลข 4 
เทคนิค  ดินพื้นบา้นราชบุรี ข้ึนรูปดว้ยมือ 
อุณหภูมิ 900  องศาเซลเซียล 
ขนาด  50 x 40  x 55 เซนติเมตร 
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วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดที ่4 
แนวความคิดผลงานในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาช้ินน้ี  

ลกัษณะรูปทรงและโครงสร้างรูปแบบ ของผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ขา้พเจา้ไดใ้ช้
รูปทรงท่ีแสดงถึงสัญญาลกัษณ์ความผกูพนั ระหวา่งขา้พเจา้ และยาย ในช่วงวลาบ่ายของทุกวนัยาย
มกัจะนั่งเก้าอ้ียาวเพื่อเย็บหมอน หรือถักโครเชร เก้าอ้ีจึงเปรียบเสมือนสัญญาลักษณ์แห่งความ
ผกูพนั  โครงสร้างหลกัของช้ินงานเป็นรูปทรงของเกา้อ้ีท่ีมีการคล่ีคลายรูปทรงให้เป็นลกัษณะคลา้ย
ผา้ท่ีมีความนุ่ม อ่อนนุ่ม และเบา ข้าพเจ้าได้น ามาผสมผสานโนใช้โครงสร้างของเก้าอ้ีเป็น
โครงสร้างหลกั มีการควาน เจาะทะลุเพื่อลดความทึบตนัของรูปทรง อีกทั้งยงัสร้าง ให้เกิดจงัหวะ
เป็นช่วงๆ ในรูปทรงอีกดว้ย 

ลกัษณะของพื้นผิวของผลงานการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา
ช้ินน้ี ขา้พเจา้ใชเ้คร่ืองมือในการสร้างพื้นผวิท่ีเรียบ และหยาบแตกต่างกนัออกไป มีการ รวมทั้งใชสี้
ของเน้ือดินขาวในการสร้างรายละเอียด ลวดลายของลายเส้ือและถกัโครเชรลงบนพื้นผิวช้ินงาน 
เพื่อสร้างใหเ้กิดเร่ืองราวและเน้ือหาใหช้ดัเจนมากข้ึนในช้ินงานอีกดว้ย ผลงานประติมากรรมเคร่ือง
เคลือบดินเผา เผาอยูท่ี่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียล 
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ภาพท่ี  48 ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ิน ท่ี 5 

ช่ือผลงาน สัญญาลกัษณ์แห่งความผกูพนั หมายเลข 5 
เทคนิค  ดินพื้นบา้นราชบุรี ข้ึนรูปดว้ยมือ 
อุณหภูมิ 900 – 1100 องศาเซลเซียล 
ขนาด  30 x 50  x 35 เซนติเมตร 
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วเิคราะห์ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดที ่5 
แนวความคิดผลงานในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาช้ินน้ี  

ลกัษณะรูปทรงและโครงสร้างรูปแบบ ของผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ขา้พเจา้ไดใ้ช้
รูปทรงท่ีแสดงถึงสัญญาลกัษณ์ความผูกพนั ระหวา่งขา้พเจา้ และยาย รูปเกา้อ้ีในช้ินท่ี5 ขา้พเจา้ได้
แสดงถึงมุมมองของขา้พเจา้ในวยัเด็กท่ีมกัจะมองเกา้อ้ียาวตวัน้ีวา่สูงและใหญ่มาก ท าให้โครงสร้าง
ในช้ินงานมีความแตกต่างจากช้ินอ่ืนออกไป โครงสร้างหลกัของช้ินงานเป็นรูปทรงของเกา้อ้ีท่ีมีการ
คล่ีคลายรูปทรงให้เป็นลกัษณะการมองแบบ ANT EYE VIWE คือการมองลกัษณะของส่ิงของการ
เป็นมุมทศันียว์ิทยา (Perspectives) ขา้พเจา้ไดน้ ามาผสมผสานกบัโครงสร้างหลกั คือเกา้อ้ี โดยการ
ยืดขาและผนกัผิงให้สูงข้ึน รวมทั้งสร้างองค์ประกอบการซ ้ าและพื้นท่ีว่าง เพื่อให้เกิดจงัหวะใน
ช้ินงาน  

ลกัษณะของพื้นผิวของผลงานการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา
ช้ินน้ี ขา้พเจา้ใชเ้คร่ืองมือในการสร้างพื้นผิวท่ีเรียบ และหยาบแตกต่างกนัออกไป มีการรวมทั้งใชสี้
ของเน้ือดินขาวในการสร้างรายละเอียดลวดลายของลายเส้ือและลายผา้ถุงยาย และลายถกัโครเชร 
ผสมผสานกนับนลงพื้นผิวช้ินงาน เพื่อสร้างให้เกิดเร่ืองราวและเน้ือหาให้ชดัเจนมากข้ึนในช้ินงาน
อีกดว้ย ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา เผาอยูท่ี่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียล 
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บทที ่ 5 

สรุปผลการสร้างสรรค์ผลงาน 
 

1. สรุปผลการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ปัญหาและ
แนวทางแกไ้ขในการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม 

2. ขอ้เสนอแนะ 
 

สรุปผล 
 สรุปผลการสร้างสรรคว์ทิยานิพนธ์ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา สัญลกัษณ์แห่ง
ความผกูพนั 
 1.  เพื่อสร้างรูปทรงใหส้อดคลอ้งกบั แนวคิด เร่ืองราว ท่ีก าหนดไว ้

2. เพื่อการศึกษาวตัถุดิบ พื้นผวิ ท่ีน ามาใชก้บัช้ินงาน 
3. เพื่อคน้หาเทคนิค การตบแต่งพื้นผวิประติมากรรม โดยการเพน้ทด์ว้ยน ้าดินสีและ

ลวดลายท่ีมาจากผา้นุ่ง 
4. ศึกษาและสร้างสรรคผ์ลงาน ประติมากรรมจากตามแนวความคิด 
5. เพื่อตอ้งการการสะทอ้นใหเ้ห็นถึงความงามของรูปทรงหมอนผสมผสานกบัรูปทรง

จากเกา้อ้ี 
 ผลงานท่ีสร้างสรรคข้ึ์นมีลกัษณะเป็นประติมากรรม รูปแบบช้ินงานเป็นรูปทรงวตัถุ 
เป็นการข้ึนรูปช้ินงานดว้ยวธีิการขด ซ่ึงเป็นการสร้างสรรคช้ิ์นงานดว้ยการป้ันประติมากรรม   
 ปัญหาและแนวทางแก้ไข ในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 ปัญหา 

1. แตกง่าย 
2. แหง้ไม่เท่ากนั 
แนวทางแก้ไข ปัญหาท่ีเกิดข้ึน มีดงัน้ี 
1. การข้ึนรูปช้ินงานดว้ยควรนวดก่อนใชเ้พื่อลดการเป็นไตดิน  
2. ควรขดดินขณะท่ีดินเปียกและเสร็จกระบวนการภายในคร้ังเดียวเพื่อการหดตงัท่ี

เท่ากนั 
3. ควรเผางานคร้ังเดียว One Finding เพื่อลดการแตกหกัหลงัเผา 
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ข้อเสนอแนะ 
ขั้นตอนของการสร้างสรรคผ์ลงาน ควรข้ึนรูปดินแผน่ใหมี้ขนาดความหนาท่ีพอเหมาะ 

ไม่บางหรือหนาจนเกินไป จะท าใหช้ิ้นงานท่ีออกมามีความสมบูรณ์ เรียบเสมอกนั 
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 มหาวทิยาลยัศิลปากร  
การแสดงผลงาน  
 พ.ศ. 2544 นิทรรศการศิลปกรรม AT THE BEGINNING : MUSEUM 

WITHOUT WALL , OUTDOOR EXHIBITION ณ  หอศิลป์ 
มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
นิทรรศการภาพโปสเตอร์  “สวนสนุกในฝัน”  ณ สวนสนุก DREAM 
WORLD 

 นิทรรศการภาพโปสเตอร์ ส านกังาน ป.ป.ช. 
 พ.ศ. 2545 นิทรรศการภาพวาด “ วถีิไทย”  ณ  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   
  ประสานมิตร 
 นิทรรศการ ศิลปกรรม “ทะเลสวย ทิวทศัน์งาม นามชลบุรี ศรีบูรพา” 
 คร้ังท่ี 8 ณ เกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 พ.ศ. 2546 นิทรรศการ “ศิลปกรรมลูกเสือไทย กา้วไกลสู่สากล” สมาคมพอ่ 
  ตวัอยา่งแห่งประเทศไทย ณ โรงเรียนไทยวจิิตรศิลป์ 

นิทรรศการภาพวาด “ทุ่นระเบิดมหตัภยัร้ายท าลายชีวติ” ร่วมกบั
องคก์รพนัธมิตรแห่งญ่ีปุ่น JAHDS JAPAN AALLIANCE FOR 
HUMANITTARIAN DEMINING SUPPORT ณ ประเทศญ่ีปุ่น 
นิทรรศการภาพวาด “กรุงเทพ ในอดีต” บริษทั HHK. ณ อิมแพค อารี
น่า เมืองทองธานี 
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นิทรรศการ ภาพเขียนลวดลาย บนกระเป๋าเดินทาง ผลิตภณัฑ ์
CAGGIONI ณ CENTRAL ชิดลม 
นิทรรศการภาพโปสเตอร์ เด็กและเยาวชนนานาชาติ “อนามยัวยัรุ่น”  
กองทุน ประชากรแห่งสหประชาชาติ( UNITED NATIONS 
POPULATION FUND )ณ  หอศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

 พ.ศ. 2547     นิทรรศการศิลปกรรม INCLUDE ART EXHIBITION: LIFE FOR  
COMMUNITY ณ หอศิลป์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
นิทรรศการภาพถ่าย “จิตรกรรมไทย ในมุมมองรักถ่ายภาพรุ่นใหม่” 
ณ พิพิทภณัฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ เจา้ฟ้า 
งานประติมากรรมตน้แบบ ULTRAMAN 2005 บริษทัไชโย ณ  
อิมแพคอารีน่า  เมืองทองธานี  
นิทรรศการ “กาลิเลโอ คีนี กบั สีสันแห่งตะวนัออก”  ณ  หอศิลป์
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
นิทรรศการ ภาพโปสเตอร์ เด็กและเยาวชนนานาชาติ “ค ามัน่สัญญา
จากการประชุมนานานชาติ วา่ดว้ยเร่ืองประชากรและการพฒันา 
ครบรอบ 10 ปี” กองทุน ประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNITED 
NATIONS POPULATION FUND ) ณ  หอศิลป์ มหาวทิยาลยั
ศิลปากร 

 พ.ศ. 2548          นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION มหาวทิยาลยั
ศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร ณ หอศิลป์ ศูนยว์ฒันธรรมแห่ง
ประเทศไทย  

 นิทรรศการ ศิลปกรรม “ทะเลสวย ทิวทศัน์งาม นามชลบุรี ศรีบูรพา” 
 คร้ังท่ี 11  ณ  เกาะลอย อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 นิทรรศการ อมตะจีเนียส อวอร์ด คร้ังท่ี1”  ณ  หอศิลป์ อมตะนคร  
 จ.ชลบุรี  ณ  พิพิทภณัฑสถานแห่งชาติ  หอศิลป์ เจา้ฟ้า 
         นิทรรศการ ภาพโปสเตอร์ “เด็กและเยาวชนร่วมใจ ไม่สูบบุหร่ี”  
 กรมสรรพสามิต ณ  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
 พ.ศ. 2549 นิทรรศการ THE CHILD AND THE DOG “DOG – MY FRIEND ”   
 ณ ประเทศ  POLAND 
 พ.ศ. 2551  นิทรรศการ Bangkok Art Fest’ 2008 ณ รอยลั พารากอน ฮอล์ 
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นิทรรศการ YANTA FOUR ณ SIAMINDIGO PHUKET 
นิทรรศการ International Art Expo Exhibition  Menara Matrade at  
Kualalumper , Malaysia 

 พ.ศ. 2552         นิทรรศการ Neo black 2009 at River city Hotel 
เกียรติประวติั 
 พ.ศ. 2544 รางวลัชมเชย ภาพวาด “ สวนสนุกในฝัน ” สวนสนุกดรีมเวลิด์ 
 พ.ศ. 2545 รางวลัชมเชย ภาพวาด “ วถีิไทย ” มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  
 ประสานมิตร 
 รางวลัชมเชย ศิลปกรรม“ทะเลสวย ทิวทศัน์งาม นามชลบุรี ศรีบูรพา” 
 คร้ังท่ี 8 
 พ.ศ. 2546  รางวลัพิเศษ ภาพวาด “ศิลปกรรมลูกเสือไทย กา้วไกลสู่สากล”  
 สมาคมพอ่ตวัอยา่งแห่งประเทศไทย 
 รางวลัพิเศษ ภาพวาด “ทุนระเบิดมหตัภยัร้ายท าลายชีวติ” ร่วมกบั  

องคก์รพนัธมิตรแห่งญ่ีปุ่น JAHDS JAPAN AALLIANCE FOR 
HUMANITTARIAN DEMINING SUPPORT 
รางวลัชมเชย ภาพเขียนลวดลาย บนกระเป๋าเดินทาง ผลิตภณัฑ ์
CAGGIONI  

 รางวลัชมเชย ภาพวาดโปสเตอร์ เด็กและเยาวชนนานาชาติ  
 “อนามยัวยัรุ่น” กองทุน ประชากรแห่งสหประชาชาติ 
 (UNITED NATIONS POPULATION FUND) 
 พ.ศ. 2547 รางวลัท่ี3 ภาพวาดโปสเตอร์ เด็กและเยาวชนนานาชาติ 

“ค ามัน่สัญญาจากการประชุมนานานชาติ วา่ดว้ยเร่ืองประชากรและ
การพฒันา ครบรอบ 10 ปี” กองทุน ประชากรแห่งสหประชาชาติ 

 (UNITED NATIONS POPULATION FUND) 
 พ.ศ. 2548    รางวลัท่ี 3 ภาพวาดโปสเตอร์ “เด็กและเยาวชนร่วมใจ ไม่สูบบุหร่ี” 
 กรมสรรพสาม 
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