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  ระรวย  ธนานาถ  :  วินดี้   (  WINDY )  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ  :   อาจารยณัฏฐินี  
ศตวรรษธํารง และ อาจารยวศินบุรี  สุพานิชวรภาชน. 100 หนา. ISBN 974 – 653 – 581 - 1 
 
   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสรรคผลงานเซรามิค ประเภท Pottery Art ที่มี
รูปทรงเคลื่อนไหวจากแรงลม โดยมีแนวทางการศึกษาจากลมในธรรมชาติ ที่กระทําตอวัตถุ หรือ
การรวมตัวของมวลลมเปนรูปธรรม และผลงานในอดีตของศิลปนยุคตาง ๆ โดยแสดงออกใน
แนวทางของตนเอง โดยการขึ้นรูปดวยแปนหมนุ ซึง่เปนรูปทรงที่เสถียร แตนํารูปทรงนัน้มาดัดแปลง
ใหเปนรูปทรงที่เคลื่อนไหว ประกอบกับการใชสีที่สดใส แตมีความนุมนวล มีการตวัดพูกนัเปนเสน 
ที่กลมกลืนกับรูปทรง ทาํใหผลงานแตละชิน้มีพลังของการเคลื่อนไหวที่รุนแรงยิง่ขึ้น ทําใหสามารถ
สัมผัสไดถึงจนิตนาการจากแรงลมที่มีในชิน้งานไดชัดเจน 
   ผลการสรางสรรคงาน 
   1.  ผลงานเซรามิคประเภท Pottery Art ที่มีรูปทรงเคลือ่นไหวทั้งหมด 14 ชิ้น 
   2.  เนื้อดินทีน่ํามาใชในการสรางสรรคผลงานเปนเนื้อดินสโตนแวร เผาที่อุณหภูมิ 1070°c  

3.  เคลือบ Engobes เปนสูตรผสมระหวาง Porcelain และ Stain สีตาง ๆ ในอัตราสวน
ตาง ๆ กัน เผาที่อุณหภูมิ 1070°c  จะไดสีของ Engobes ตามตองการ 
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   The purposes  of  this  research  were  to  that  created  for Ceramic, Pottery Art.  
The main inspirations of these studies are the energy of natural wind to any objects. The 
abstract forms that created by natural wind. Study of art history and others artists work in 
different media. From these circumstances, I came up with unique technique that 
combine a throwing technique - static form - and alternate into dynamic form.  Also using 
post - impressionist influence, a brush stroke technique. A few layers of bright but soft 
colors along on the forms of the artwork, which make and bring the artwork into life. 

The results of the study were : 
1 )  14 Art work of dynamic Pottery Art 
2 )  Clay body is a mixture of stoneware, firing at 1070 °c. 
3 )  Finishing with Engobes, a mixture of Porcelain and Color Stain, in different  
      color. Firing at 1070 °c as a final process.   
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กิตติกรรมประกาศ 
  
 ในการผลิตผลงานชุด Windy จนสําเร็จลุลวงดวยดีนี้ ขาพเจาขอนอมรําลึกถงึ พระคณุของ
คุณพอ , คุณแม และพี่ ๆ โดยเฉพาะคุณแมผูซึ่งมีสวนผลักดัน สงเสริม ใหกําลงัใจ และขอรอง ให
ขาพเจาไดใชความพากเพยีรจนถึงที่สุด จนความพากเพียรนี้ไดบรรลุถึงผลสําเร็จแลว  
 อาจารยที่ปรึกษาทัง้สอง     คือ     อาจารยณัฏฐณิี  ศตวรรษธํารง   และ    อาจารยวศินบุรี  
สุพานิชวรภาชน อาจารยทัง้สองเปนทีป่รึกษาที่ใหความเขาใจ    และใหกาํลังใจ    ในการทาํงานใน 
แตละขั้นตอนมาตลอดดวยดี 
 พี่ ๆ เพื่อน ๆ และนอง ๆ ทกุ ๆ คนที่นารัก ใหความชวยเหลือ เปนหวงเปนใย เอื้ออาทร ไม
เคยทอดทิง้กนั โดยเฉพาะ นายเสกสรรค ตันยาภิรมย ผูใหคําปรึกษาดานเทคนิคตางๆ และมีน้าํใจ
ชวยเหลือเปนอยางดีเสมอมา 
 เพื่อนรวนงานที่บริษัท ที่ยนิยอมใหมาสาย ลางาน และขาดงาน ในยามที่จําเปน ตลอดจน
อํานวยความสะดวกในเรื่องตาง ๆ และการพิมพเอกสาร จนทุกอยางบรรลุเสร็จส้ินดวยดี 
 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ที่ใหความเมตตาสั่งสอน อบรม ให
ขาพเจาไดมีความรูในศลิปวทิยาการตาง ๆ จนสามารถดําเนนิชีวิตและประกอบอาชพีจนทุกวันนี ้
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บทที่ 1 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 
มนุษยไดอาศัยธรรมชาติในการสรางศิลปะมานานแลว ดวยการนําธรรมชาติมาใชสรางสรรค

งานในหลายรูปแบบ เชน การนํารูปแบบโดยตรงจากธรรมชาติมาใช, การนาํโครงสรางทางธรรมชาติ
มาใช, การนําวัสดุจากธรรมชาติมาใช และการนาํระบบในธรรมชาติมาใช  เพราะธรรมชาติเปนสิง่ที่
ใกลชิดกับมนษุยมากที่สุด เปนสิง่เราภายนอกอันดับแรกที่มีอิทธิพลกอใหเกิดการสรางสรรคงาน
ศิลปะตลอดมา โดยมนุษยไดทําความเขาใจธรรมชาตศิึกษาความจริงจากธรรมชาติ และถายทอด
ธรรมชาติออกมา โดยการคดัเลือก ตัดทอน เอาเฉพาะที่เปนความงาม หรือ สวนทีก่อใหเกิดความ
ประทับใจมาปรุงแตงเปนงานศิลปะ  
 ธรรมชาติประกอบขึ้นดวยสิง่ตาง ๆ มากมาย ทั้งที่จับตองได และจบัตองไมได ส่ิงที่จับตอง
ได เชน ตนไม, กอนหนิ, ดิน, น้ํา และสวนที่จับตองไมได คือ พลังงานตาง ๆ ทีแ่ฝงอยูในธรรมชาติ 
เชน พลงังานลม และพลังงานแสงอาทิตย เปนตน มนษุยจะสัมผัส และรับรูไดเมื่อพลังงานเหลานี้ได
ถูกนาํไปใช กระทําหรือกระทบกับส่ิงตาง ๆ บนโลก 
 พลังงานที่ขาพเจาใหความสนใจคือ พลังงานลม ลมเปนแหลงพลังงานสาํคัญและมี
ประโยชนมากตอมนุษย เปนพลงังานที่เคลื่อนไหวอยูรอบๆผิวโลก ลมเกิดขึ้นไดเพราะความกด
อากาศที่ตางกนัของบรรยากาศในแนวดิ่งและแนวราบ และชวงฤดูกาลบนโลก ซึง่มผีลตอกระแสลม
ทั้งซกีโลกเหนอืและซีกโลกใต สวนลมทีพ่ัดในระดับทองถิ่นเล็กๆ จะขึ้นอยูกับสภาพทางภูมิศาสตร
ของทองทีน่ั้นๆดวย เชน พืน้ที่ใกลทะเล จะไดรับอิทธิพล จากลมทะเล ทําใหอากาศบริเวณนั้นเย็น
สบาย เปนตน แตทั้งนี้ยงัคงขึ้นอยูกบัเขตภูมิอากาศบนโลกอยูเชนกนั 
 การเคลื่อนไหวของพลงังานลมในบรรยากาศนั้นมีหลายระดับ ตั้งแตลมพัดเอื่อยๆให
ความรูสึกสบายจนแรงขึ้นในระดับลมฝนที่แปรปรวน จนกระทั่งถึงกระแสลมพายหุมุน ซึง่ความแรง
ของกระแสพลงังานลมในระดับที่ตางกันนี ้ เมื่อกระทบวัตถุอ่ืน กอใหเกิดความรูสึกถึงเสนของการ
เคลื่อนไหวที่ตางกนัออกไป เชน ความแตกตางระหวางลมที่พัดสายฝน เปนแนวเสน กับลมพายหุมนุ 
ที่พัดเปนเกลยีว เปนตน เสนที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะที่ตางกนั ขาพเจาไดเฝาสังเกต และใหความสนใจ
กับกระแสลมในแตละบรรยากาศเหลานีเ้ร่ือยมา  

ขาพเจาไดใชพลังงานลมที่ไมมีตัวตนนี้มาเปนแรงบนัดาลใจ กระตุนความคิดในการสราง
งานศิลปะโดยศึกษาการทาํรูปทรงของภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา (Pottery) ที่มกีารเคลื่อนไหวใน 
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รูปทรง โดยใชการนาํลักษณะของเสนที่ทาํใหเคลื่อนไหวในลักษณะตาง ๆ จากพลงังานลมที่ขาพเจา
ศึกษามาใชในการสรางรูปทรงของภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาใหมีการเคลื่อนไหวและความกลมกลืน
กันในรูปทรง และลักษณะการเคลือบ 

ในการศึกษาการทําภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา " วินดี้ " นี้ เพื่อมุงเนนการศึกษารูปทรงจาก
การเคลื่อนไหวของพลงังานลมในบรรยากาศ  
 
ความมุงหมาย และวัตถุประสงคของการศกึษา 
 

1. เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวของพลงังานลมที่กระทําตอส่ิงตาง ๆ ในธรรมชาต ิ และ
วิเคราะหออกมาในลกัษณะของเสนที่มองเห็น 

2. เพื่อศึกษาการใชลายเสน และลักษณะของเสนทีท่ําใหเกิดการเคลื่อนไหวตามทฤษฎีทาง
ศิลปะ 

3. เพื่อศึกษาทฤษฏีทางศิลปะและผลงานของศิลปนในสาขาตาง ๆ ที่ทาํงานในลักษณะ
ของรูปทรงที่เคลื่อนไหว  

4. เพื่อนาํเสนอความสมัพนัธของรูปทรงที่เคลื่อนไหวกับสีของผิวภาชนะที่มีความกลมกลืน 
 
ขอบเขตทางการศึกษา  
 

 การดําเนินการสรางสรรคผลงานภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา '' วินดี้ '' มีขอบเขตของ
การศึกษาดังนี ้

1. แนวความคิดในการสรางสรรคในการคนหารูปทรงที่ใหความรูสึกที่เคลือ่นไหว 
1.1 ศึกษา การเคลื่อนไหวของกระแสลมที่มอียูในบรรยากาศ ซึ่งมีลักษณะความแรง

ตาง ๆ กนั ดังนั้น ลักษณะของเสนสายที่ปรากฏใหเหน็ และการพัดผานวัตถุ จงึให
ลายเสนที่ตางกัน 

1.2 ศึกษา ลักษณะของเสนในลักษณะตาง ๆ เชน เสนตรง เสนสวนโคงของวงกลม 
เสนวนลักษณะกนหอย ตามทฤษฎทีางศิลปะประกอบกบัการศึกษาเสนจากภาพที่
เห็นในธรรมชาติ 

1.3 ศึกษา ทฤษฎทีางศิลปะทีเ่กีย่วของ เชน ทฤษฎีของฟวเจอรลิสท ที่แสดงออกใน
เร่ืองของภาพการเคลื่อนไหว เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาเสนของการเคลื่อนไหว 
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1.4 ศึกษาผลงานของศิลปนในแขนงตาง ๆ ที่มีแนวทางการทํางานในลกัษณะนี ้ เชน 
ภาพจิตรกรรม, ประติมากรรม, เครื่องปนดินเผา ทัง้ของศิลปนชาวไทย และชาว
ตางประเทศ 

2. รูปแบบของผลงาน 
2.1 ผลงานภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา ทีแ่สดงออกในเรื่องของรูปทรงที่เคลื่อนไหวที่

กลมกลนืกับเคลือบที่ใชในลักษณะผิวดาน 
2.2 วิเคราะหผลงานภาชนะเครือ่งเคลือบดินเผา ที่ประกอบดวยองคประกอบทาง

ศิลปะที่สัมพันธกับแนวความคิด และเทคนิคการเคลือบ พรอมเอกสารประกอบ
การศึกษาวิเคราะห 

3. วัตถุดิบที่ใชในการสรางผลงาน 
3.1 ลักษณะของเนื้อดิน Stone ware เผาที่อุณหภูมิ 1050  ํ - 1080  ํ องศาเซลเซยีส 

โดยการทดลองหาอัตราสวนผสมจากวัตถดุังนี้ คือ ดินขาวลําปาง, ดินดําสุราษฎร, 
ควอทซ และเฟลดสปาร เพือ่ใหไดเนื้อดินที่มีลักษณะที่เหมาะกับการขึ้นรูปดวยมือ 
และการขึ้นรูปดวยแปนหมนุ 

3.2 ลักษณะของการเคลือบ ตกแตงโดยใช Engobe โดยการทดลองหาอตัราสวนผสม
ระหวางดนิพอรสเลน และสีสเตน เพื่อใหสีที่สวยงามตามตองการ 

4. กรรมวิธีการสรางผลงาน 
4.1 การขึ้นรูปช้ินงาน ใชวิธีข้ึนรูปดวยมือ และข้ึนรูปดวยแปนหมุน โดยขึ้นอยูกับ

ลักษณะของผลงาน 
4.2 อุณหภูมิการเผา เปนการเผาที่อุณหภูมิ 1050  ํ - 1080  ํ องศาเซลเซยีส ในลักษณะ

การเผาแบบสนัดาปสมบูรณ 
 
วิธีการศึกษา 
 

1. ศึกษาผลงานในอดีตของตนเองที่เคยทํางานในลักษณะนี ้เพ ื่อเปนแนวทางในการพฒันา 
ตอไป ประมวลความคิด และสรุปความคดิในการแสดงออกใหไดตามวัตถุประสงค 

2. ศึกษาเกีย่วกับพลังงานลมที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ โดยเนนไปที่กระแสลมที่กระทําตอ 
วัตถุ โดยการสังเกตเสนที่เกดิขึ้นในธรรมชาติ และนาํเอาไปศึกษารวมกบัรูปทรงและเสน 
ในทางทฤษฎศีิลปะ เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการใชรูปทรง และเสนในการคนหารูปทรง 
ที่ใหความรูสึกเคลื่อนไหวตามจุดประสงค 
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3. ศึกษารูปแบบและแนวความคิดจากศิลปนในอดีต ที่สรางสรรคงานในลักษณะของการ 
      เคลื่อนไหว ภาพจิตรกรรมของ วนิเซนต แวนโกะ ที่ใหความรูสึกของการเคลื่อนไหวของ  
      บรรยากาศอยูในภาพผลงานของเขา งานศิลปะกลุมฟวเจอรลิสทที่เปนการจับภาพของ 
      การเคลื่อนไหว เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาเรื่องของรูปทรงเคลือ่นไหว  
4. ศึกษาผลงานของศิลปนเซรามิคที่สรางงานในลักษณะรปูทรงเคลื่อนไหว 
5. ศึกษาคุณลักษณะตาง ๆ ของเสน 
6. การทดลองเนือ้ดิน Stone ware เพื่อหาอัตราสวนที่เหมาะสมในการขึ้นรูป โดยการหา 

สูตรดวยทฤษฎีส่ีเหลี่ยมดานเทา Quadraxial Blend  
7. การทดลองสูตรสี Engobe เพื่อหาอัตราสวนที่เหมาะสม เพื่อใหไดสีทีต่องการโดยใช                            

ทฤษฎีแบบขนาน Biaxial Blend 
8. สรางสรรคผลงานโดยเสนอ แบบราง 2 มิติ เพื่อคนหารูปทรงผลงานตามแนวความคดิ 

                   สรางสรรค 
9. สรางสรรคผลงานโดยสรางรูปจําลอง 3 มติิ 
10. จดบันทกึขอมลูตาง ๆ ในการสรางสรรค และปญหาที่เกดิขึ้นในการสรางสรรคงาน 
11. รวบรวมขอมูล และจัดทาํเอกสาร 
12. นําเสนอผลงาน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2
เอกสารและผลงานที่เกี่ยวของ

“ วินดี้ “ เปนภาชนะรูปทรงเคลื่อนไหวดวยแรงลม ที่เกิดจากการดัดแปลงรูปทรงเสถียรให
เคลื่อนไหว โดยไดรับแรงบันดาลใจมาจากลมในธรรมชาติ และแสดงออกในแนวทางของตัวเอง

ขาพเจาคิดวาการทํางานศิลปะเปนการอธิบายสิ่งที่ตัวเองคิดและนําเสนอความความเปน
ตัวเองที่ผูชมสามารถรับรูแนวคิดและความเปนปจเจกบุคคลของผูที่นําเสนอ เพราะคนแตละคนจะ
มีภูมิหลัง ความสามารถเฉพาะตัว ความถนัด ความสนใจ สภาวะที่หลอหลอมตัวเองมาแตกตางกัน
งานของแตละบุคคลจึงมีลักษณะเฉพาะตัวของผูทํางานตางกัน ขาพเจาเคยนําภาพของสิ่งตาง ๆ ที่
ตนเองชอบ ไมวาจะเปนภาพโคมไฟ, เกาอี้, ของตกแตง, สีที่ชอบ, ตึกที่ชอบ และงานเซรามิค นํา
เอามาวางเรียงไวดวยกัน ขาพเจามองเห็นภาพเหลานี้เปนเหมือนรูปจิกซอวหลาย ๆ ชิ้น ที่สามารถ
ตอกันเสร็จเรียบรอยแลวเปนภาพของตัวเอง มันทําใหมองเห็นแนวทางของตัวเองชัดขึ้นทันที
ขาพเจาชอบรูปทรงทันสมัย, มีความเคลื่อนไหว, ชอบเสนโคง, ชอบสีสรรสดใส, ความสนุก,ราเริง
และทุกอยางที่มีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะซอนอยู

การมีแนวทางที่ชัดเจนของตนเองหรือการเปนปจเจกบุคคล เปนสิ่งที่ขาพเจาใหความ
สําคัญมาก ขาพเจาเชื่อวาเมื่อใครก็ตามไดมีโอกาสหรือสามารถทําในสิ่งที่ตนเองถนัดจะสามารถ
ทําส่ิงนั้นไดดี และสามารถเติบโตไดในทิศทางของตนเอง มีความหลากหลายในความคิด ไมลอก
เลียนแบบใคร จะเปนการสรางสรรคส่ิงใหม ๆ ใหเกิดขึ้นเรื่อย ๆ กับวงการหรือสังคมนั้น ๆ ในการที่
เรามีแนวทางความคิดและแนวทางการแสดงออกของตนเอง เหมือนเปนทรัพยากรภายในตัวที่
สามารถหยิบนําเอามาใชไดบวกกับแรงบันดาลใจเพิ่มเขาไป จึงสามารถเปนแรงผลักดันในการ
สรางเปนผลงานออกมา

ขาพเจาชอบธรรมชาติ มีธรรมชาติเปนแรงบันดาลใจ ชอบนั่งมองสิ่งที่เคลื่อนไหว ดูสาย
ลม ลมพัดใบไม ทุงหญา สังเกตเสนสาย ขาพเจาจะกวาดสายตาตามเวลาลมพัดใบไมแหงปลิว
หมุนวนไปมา สังเกตดูเสนที่เคลื่อนไหวของสายลม นอกจากนั้นยังศึกษาจากรูปภาพตาง ๆ ของลม
และส่ิงที่เกิดจากแรงลมกระทํา เชน รูปของลม Hurricane, Tonado เปนเสนสายรูปทรงที่สวยงาม
ลมพัดบนพื้นทราย เนินทรายรูปตาง ๆ ก็เปนภาพที่มีความงาม ลมเปนสิ่งมหัศจรรยที่คอยตกแตง
ใหธรรมชาติดูงดงาม นอกจากนั้นลมยังเปนพลังงานสะอาดที่ใชกันแพรหลาย และมีประโยชนตอ
มนุษยมาก ซึ่งนับวันคนก็ยิ่งนําพลังงานลมมาใชมากขึ้น เพราะเปนพลังงานราคาถูก โดยเฉพาะ
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ประเทศในแถบยุโรปเหนือ จะนิยมนําพลังงานลมมาใชเพื่อหมุนกังหัน ซึ่งเปนเครื่องกําเนิดไฟฟา

รูปภาพ 1 ภาพลายเสนตนหญาตองลม

นอกจากการศึกษาลมในธรรมชาติแลว งานศิลปะในอดีตที่มีเสนสายรูปทรงในลักษณะ
เคลื่อนไหวก็เปนสิ่งที่ขาพเจาใหความสนใจ ขาพเจายอนดูงานศิลปะในอดีตตั้งแตแรกเริ่ม มีงาน
ศิลปะ ที่มนุษยบันทึกไวได มักเปนการเขียนภาพลายเสนงาย ๆ ที่เลาเรื่องราวตาง ๆ มิไดเปนภาพที่

                รูปภาพ 2 ผลงาน ภาพเขียนสี Primitive ในผนังถ้ํา

เก็บความละเอียดเหมือนจริง มีการพัฒนามาอยางตอเนื่อง จนเจริญสูงสุดในแงของการเหมือนจริง
เก็บรายละเอียดมากในยุคบารอค ( Baroque ) ที่จะเก็บรายละเอียดของการเคลื่อนไหว การ
เคลื่อนที่ของบรรยากาศ รอยยับและรอยพริ้วของผา เหมือนภาพเหลานั้นเคลื่อนที่ไดจริง ๆ
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ขาพเจาก็ศึกษางานศิลปะยุคตาง ๆ เร่ือยมาที่มีรูปทรงเคลื่อนไหว จนมาถึงศิลปนที่ยิ่ง
ใหญ Vincent Van Gogh เขาเปนศิลปนที่ขาพเจาขึ้นชื่นชมในการเขียนภาพมาก ภาพของเขาทํา
ใหขาพเจารูสึกถึง บรรยากาศภายในภาพนั้นมีการเคลื่อนไหวมีกระแสลมพัดใบไม ทุงหญา กอน
เมฆที่เคลื่อนตัว รวมไปถึงการใชสี เปนภาพที่รสชาติมาก เขาจะชอบเขียนภาพในแนวของภาพชีวิต
คนธรรมดา, คนทํางานในไรสวน เพราะเขาเปนคนยากจน เปนคนเครียด มีความทุกขกับชีวิต จึง
เขียนภาพชีวิตที่ใกลเคียงกับภาพของตนเอง หลังจากนั้นไดเกิดมีลัทธิฟวเจอริสต ( Futurlism ) ซึ่ง
เปนลัทธิกลุมที่วาดภาพของการเคลื่อนไหวโดยเขาไดอิทธิพลมาจาก Vincent Van Gogh แตกลุม
ลัทธินี้ปฏิเสธการเก็บรายละเอียดเหมือนจริงของศิลปะในอดีตอยางสิ้นเชิง และตองการทําลาย
ศิลปะแบบเกาใหหมด ถือเอาภาพจับความเคลื่อนไหวเปนความงามอยางศิลปนชาวอิตาเลี่ยน
Umberto Boccioni ที่เปนผูนําของกลุม ไดทําประติมากรรม Unique Forms of Continuity in
Space ซึ่งเปนรูปคนเคลื่อนไหว ลักษณะเสนสายมีความพริ้วสวย ตัดทอนรายละเอียดลงเกือบ
หมด เหลือเพียงเสนโคงที่แสดงใหเห็นถึงการเคลื่อนไหวไปมาของผา ถึงแมจะเปนงานที่มิไดเก็บ
รายละเอียดของเสนที่เหมือนจริง แตเปนเสนที่สามารถเก็บความรูสึกของการเคลื่อนไหวไดดีใน
แบบฉบับของฟวเจอริสต ในยุคนั้นมีลัทธิเกิดขึ้นอีกมากมาย ลวนแตมีความเปนปจเจกของกลุมที่มี
แนวทางและประกาศจุดยืน ( Manifesto ) แนชัดของตนเอง

ขาพเจาก็ใหความสนใจเปนอยางมากกับสถาปตยกรรม ในยุคของ Modern เร่ิมมี
สถาปตยกรรมสวยๆ ทันสมัยเกิดขึ้น และไดพัฒนาแนวความคิดและแนวทางการกอสรางไปเรื่อย ๆ
สงางามแบบตึกทั่วไป เปนตึกที่มีรูปทรงพริ้วไหว ตกแตงภายนอกอาคารดวยวัสดุแปลกใหม มวล
ของตึกจนกระทั่งมาถึงยุคปจจุบัน คือ Post – Modern เปนยุคที่รวมศาสตรและศิลปเปนหนึ่งเดียว
คือ การใชเทคโนโลยี ทางวิทยาศาสตรสมัยใหม เชน คอมพิวเตอร กับศิลปะในการสรางมวลใน
อากาศในหมวดของสถาปตยกรรม เราสามารถมีตึกที่เสนสายแปลกตาออกไป จากรูปทรงสูง
ตระหงาน คลายงานประติมากรรม ขนาดยักษที่มี Function การใชงานอยูภายในและสามารถเดิน
เขาไปสัมผัสกับพื้นที่ชองวางภายในงานประติมากรรมนี้ได เปนสิ่งที่นาทึ่งจริง ๆ ขาพเจากําลัง
กลาวถึง Guggenheim Museum ที่เมือง Bibao ประเทศสเปน คงไมเคยมีคนในสเปน เมื่อสัก 30
ปกอน จะคิดไดวา ในอนาคตเราจะสามารถมีเทคโนโลยีที่จะมาชวยในการออกแบบและสราง
อาคารที่ดีไดขนาดนี้ อาคารหลังนี้เปนพิพิธภัณฑที่สรางอยูบนริมฝงแมน้ํา Nervion ที่เมือง Bibao
ที่เปนเมืองอูตอเรือที่ใหญเปนอันดับ 4 ของสเปน รูปทรงของอาคารจึงทําใหมีลักษณะคลาย ๆ เรือ
ลําใหญที่มีความพริ้วไหวเหมือนพัดพาไปดวยกระแสลมจากทะเล เปนสถาปตยกรรมที่มีความ
สมัยใหมที่สุด อาคารหนึ่งในขณะนี้ นอกจากงานศิลปะจากประวัติศาสตรศิลปขาพเจายังศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเซรามิคจากศิลปนที่ทํางานในลักษณะ Altering Thrown Form ซึ่งมีหลายคน
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ที่ทํางานในแนวทางนี้ แตจะมีความแตกตางเฉพาะบุคคลไป และศึกษาการใชวิธี Engobes จาก
ผลงานของศิลปนอีกหลายทาน
โดยมีรายละเอียดของสิ่งที่ศึกษา โดยแบงไดเปนหัวขอดังนี้

1. ภูมิหลังและผลงานกอนพัฒนามาเปนงานศิลปนิพนธ
2. เร่ืองของลม, รูปแบบของลม และภาพที่เกิดจากการกระทําของแรงลม
3. งานศิลปะในอดีตที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

3.1   งานศิลปะยุคบารอค Baroque
3.2   งานศิลปะของกลุม Post – Impressionism

  3.2.1   ศิลปนที่ศึกษา Vincent Van Gogh
            3.3   งานศิลปะของกลุม Futurism

3.3.1 ศิลปนที่ศึกษา Umberto Boccioni
3.4 งานสถาปตยกรรมในยุค Modern และ Post – Modern

4. ผลงานทางศิลปะของศิลปนตางๆ
5. คุณลักษณะของเสน
6. การดัดแปลงรูปทรงของภาชนะแปนหมุน ( Altering thrown Form )
7. การเคลือบเอนโกบ ( Englobes )
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1. ภูมิหลังและผลงานกอนพัฒนามาเปนงานศิลปนิพนธ

ผลงานศิลปะของศิลปนหลากหลายสาขาที่ชื่นชอบ ที่สามารถบอกไดถึงแนวทางและ
ทิศทางของความสนใจ

                 

                               รูปภาพ 3 ผลงานปติมากรรม  Bird in Space โดย Constantin Brancusi
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                                        รูปภาพ 4  ผลงานการออกแบบโคมไฟ Sinus ของ Piet Hein

               

                                         รูปภาพ 5  ผลงานการออกแบบเกาอี้นอน ของ Niels Hvass

               
                     

                     รูปภาพ 6  ผลงานการออกแบบชอน สอม มีด โดยใช Zirconium ของ Inger Louis Bach

                                                                                                         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



11

                 

                                                   รูปภาพ 7  ผลงานเซรามิคของ Nicholas Homoky

                

                                                  รูปภาพ 8  ผลงานเซรามิคของ Thomas Piche Jnr.
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                             รูปภาพ 9 ผลงานสถาปตยกรรม Guggenheim Museum ของ Frank O. Grely

 ผลงานที่ไดเคยทําไว เปนการดัดแปลงรูปทรง ที่เกิดจากการขึ้นรูปดวยแปนหมุน นํามา
ตัดตอใหเกิดเปนรูปทรงใหม

     

                                                            รูปภาพ 10 Tea cup and Plate
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รูปภาพ 11  Shell Jar

         

รูปภาพ 12  Teapot

ผลงานที่เร่ิมศึกษาการทํารูปทรงเคลื่อนไหว กอนการทําศิลปนิพนธ
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                                                                 รูปภาพ 13  ผลงาน Sketch 3 มิติ

               
                                                                    รูปภาพ 14 ผลงาน

                   
                                                    รูปภาพ 15 ผลงาน
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                                                                   รูปภาพ 16  ผลงาน

            
                                                                  รูปภาพ 17 ผลงาน

                           

                                                                รูปภาพ 18 ผลงาน
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2. เรื่องของลม, รูปแบบของลม และภาพที่เกิดจากการกระทําของแรงลม

ลมเปนพลังงานชนิดหนึ่ง ที่มีความสําคัญ และมีประโยชนตอมนุษยชาติในการดํารงชีวิต
เชน การนําพลังงานลมไปใชหมุนกังหัน รหัสวิดน้ําเขานา หรือหมุนกังหันเพื่อผลิตไฟฟาในบาง
ประเทศ ฯลฯ ลมนอกจากเปนสิ่งที่มีประโยชนแลว ยังเปนพลังงานที่สามารถกําหนดรูปแบบและ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวโลก เปนลักษณะตาง ๆ ตามธรรมชาติที่สวยงามนาอัศจรรย

                     

รูปภาพ 19  ภูมิประเทศที่เกิดจากการกัดกรอนโดยธรรมชาติ การแกะสลักหินทราย ที่อุทยานแหงชาติ
แกรนดแคนยอน ในรัฐยูทาห สหรัฐฯ ลมฟาอากาศแกะสลักหินทรายเปนรูปเนินเมเซา ( ภูเขาที่มีหนา
ผาสูงชันลอมรอบ ) และเนินยอดปาน ( เนินหินที่มียอดราบ )

 ลักษณะตางๆของธรรมชาติบนผิวโลกไดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เปนเวลาชานาน
นับลาน ๆ ป การเปลี่ยนแปลงที่กอใหเกิดลักษณะตาง ๆมากมาย ข้ึนบนผิวโลก เชน ผืนทวีป
เคลื่อนตัวเขาหากัน หรือ แยกตัวออกไป, ภูเขาไฟกอตัวจากความรอนภายในโลก ปะทุข้ึนมา และ
การระเบิดของลาวา, การขยับของผิวโลกในตามแนวรอยเลื่อน กอใหเกิดรอยพับยนของผืนดินเปน
ลักษณะของเทือกเขา, คลื่นในทะเล, น้ําข้ึนน้ําลง, ธารน้ําแข็งที่บริเวณขั้วโลก หรือผืนทะเลทราย
และ สุดทายเปนการกัดกรอน ที่เกิดจาก ลม ฟา อากาศ เปนผูกระทํา ในการตกแตงผิวของสภาพ
ธรรมชาติที่กลาวมา ทั้งนี้ข้ึนอยูกับลักษณะของหินแข็ง, หินออนหรือดินที่ถูกกัดเซาะหรือกรอน ให
ออกมามีลักษณะสวยงามตางกัน

ดวงอาทิตยเปนสิ่งที่ใหกําเนิด ลม ฟา อากาศของโลก ใหทําหนาที่กัดกรอนแผนดิน ให
เปนรูปทรงตาง ๆ การแผรังสีของดวงอาทิตยทําใหโลกรอน และเปนผลใหอากาศใกลพื้นดินรอนขึ้น
ขยายตัว เบาขึ้น แลวลอยสูงขึ้น ทําใหเกิดเปนบริเวณที่มีความกดอากาศต่ํา อากาศที่เย็นกวาจาก
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รูปภาพ 20  หินมนใหญในทะเลทราย อุณหภูมิที่สูงมากแลวลดต่ํามาก รวมถึงลมพัดที่รุนแรง
 ทําใหเกิดหินมนใหญรูปกลม

บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกวาจะไหลเขามาแทนที่       จึงเกิดเปนสายลมขึ้นมา   และเนื่องจาก
พลังงาน ของดวงอาทิตยที่มาถึงขั้วโลกมีนอยกวาที่เสนศูนยสูตร จึงเกิดการหมุนเวียนของอากาศ
ขนานใหญข้ึนระหวางบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ํา และอุณหภูมิสูง ซึ่งมีผลตอภูมิอากาศบนพื้นโลก

                       

รูปภาพ 21  ภูมิประเทศบนยอดเขาปกคลุมดวยหิมะ

ในสภาพภูมิประเทศที่สวยงาม ชนิดตาง ๆ ที่เกิดขึ้นบนโลกได เชน ภูเขาน้ําแข็ง, ธารน้ํา
แข็ง, หุบเขารูปสันมีด, ภูเขาหินปูน, ถ้ําตาง ๆ, ชายฝงทะเล, มหาสมุทร, และทะเลทราย ฯลฯ ดังที่
ไดกลาวแลววา ลมไดสวนในการชวยตกแตงพื้นผิวของภูมิประเทศมากบางนอยบาง ตามแต
สภาพทางธรณีวิทยาของภูมิประเทศนั้นๆ สวนที่ลมมีสวนในการกอ กําหนดรูปรางและเปลี่ยน
แปลง ลักษณะภูมิประเทศมากที่สุด ไดแก ทะเลทราย ซึ่งทะเลทรายนั้นก็เปนลักษณะภูมิทัศนที่
สวยสงางามแบบหนึ่งบนโลก
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 ทะเลทรายเปนพื้นที่แหงแลววางเปลา เกิดจากการเคลื่อนที่ ของมวลอากาศของโลก
อากาศรอนที่อยูเหนือเสนศูนยสูตรจะลอยสูงขึ้น และสูญเสียความชื้นสวนใหญไปในรูปของฝน
จากนั้นอากาศจะเคลื่อนไปทางเหนือหรือใตก็ได แลวลดต่ําลง ทําใหเกิดเขตความกดอากาศสูง
ตามแนวเสนทรอปคออฟแคนเซอร ในซีกโลกเหนือ และเสนทรอปคออฟแคปริคอรน ในซีกโลกใต
ลมรอนที่แหงแลง ที่พัดจากเขต ความกดอากาศสูงนี้ จะแผดเผาพื้นดิน และพัดพาทรายและฝุนมา
ผสมเขาดวยกัน จนกลายเปนพายุทรายที่หนาทึบ

 การกําเนิดเนินทรายในทะเลทรายเกิดขึ้น  เมื่อเม็ดทรายมารวมตัวกัน เปนกองทราย
เล็ก ๆ จะดูดเม็ดทรายมารวมกันเพิ่มมากขึ้น คลายมีอํานาจแมเหล็ก แตโดยแทจริงแลวการดูดเกิด
ข้ึนได เพราะการเปลี่ยนแปลงความเร็วลมเหนือพื้นที่ขนาดเล็ก โดยอาจเกิดจากการถมทับส่ิงกีด
ขวาง เชน พืช กองหิน หรือ เกิดจากกระแสลมสองสายปะทะกัน เมื่อลมพัดชาลง ทรายบางสวนใน
สายลมจะตกลงมา ทําใหกองทรายเล็ก ๆ มีทรายสะสมเปนสิ่งกีดขวางขนาดใหญข้ึนและดูดทราย
เคลื่อนที่ไดมากขึ้น เนินทรายสะสมตัวเชนนี้ อาจมีขนาดใหญข้ึนไดอยางนาอัศจรรยจนเปน
มหาสมุทรแหงทราย มหาสมุทรแหงทรายขนาดใหญจะไมเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่ของเนินทรายจะ
ข้ึนอยูกับการเปลี่ยนทิศทางของลม บางแหงเคลื่อนที่ชา ๆเขาทวมทุกสิ่งที่ขวางทาง เนินทรายจะ
เคลื่อนไปตามทิศทางลม เม็ดทรายเล็ก ๆ จะกะดอนขึ้นไปตามทางลาดเนินดานตนลมจนถึงยอด
เนิน แลวกลิ้งลงไปตามลาดเนินชันตรงดานปลายลม เนินทรายที่มีรูปรางเหมือนพระจันทรเสี้ยว
จึงไดชื่อวา เนินทรายรปูพระจันทรเสี้ยว เนินทรายรูปคดโคง เรียกวาเนินคชกริช เนินทรายใหญอยู
โดดๆ เรียกวา เนินทรายรูปหลังปลาวาฬ ในผืนทะเลทรายที่เปนผืนทรายจริง ๆ จะไมมีส่ิงใดอยูคง
ที่ รูปรางของเนินทราย จะเปลี่ยนไปตลอดเวลา ตามกระแสลมจะพัดพาไป

ลมที่พัดพาทรายมาดวย จะเปนตัวการในการเสียดสี ขัดถู ที่มีพลังสูงมาก สามารถแกะ
สลักเปนรูปตาง ๆ ดวยการพัดกระหน่ําเม็ดทราย หินเนื้อออนจะสึกกรอนหลุดออกไปเร็วกวาหิน
เนื้อแข็ง และหินบางกอน หรือ กรวดจะถูกขัดสีจนแบนราบ และเกลี้ยงเกลา หรือ เกิดหินรูปทรง
แปลก ๆ บางอาจถูกขัดจนขึ้นเงา จึงทําใหมีความสวยงามเปนพิเศษ ซึ่งเปนลักษณะความงาม
เฉพาะของทะเลทราย

กระแสลมในอากาศ และการเคลื่อนที่ของอากาศ มีความสัมพันธกับพื้นผิวโลกอยางมาก
เพราะลมมีสวนในการควบคุมอากาศและอุณหภูมิ เมื่อลมพัดหมุนวนไปบนผิวโลก ทําใหเกิด
ลักษณะของลมชนิดตางๆเกิดขึ้นทั่วโลก นอกจากนั้น ลักษณะภูมิประเทศในบริเวณนั้นๆก็มีสวนใน
การกอใหเกิดลมประจําทองถิ่นตางๆอีกดวย ลมบนผิวโลกสวนใหญ จะถูกขับเคลื่อนดวย บริเวณที่
อุณหภูมิแตกตางกัน และความกดอากาศที่ตางกัน เปนสวนนอยที่จะเกิดจากภูมิประเทศ กระแส
ลมที่พัดอยูรอบโลกจะเปนกระแสลมที่อยูเหนือพื้นดิน 1000 เมตร ( 3300 ฟุต ) สวนลมที่พื้นผิวโลก
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จะอยูที่ระดับเหนือพื้นดิน 100 เมตร ซึ่งลมจะถูกทําใหออนแรงหรือชาลง เนื่องจากความหยาบของ
พื้นผิวและสิ่งกีดขวาง ทิศทางของลมบริเวณพื้นผิวโลก จะคอนขางแตกตางจากทิศทางของกระแส
ลมรอบโลก เพราะการหมุนรอบตัวเองของโลกนั่นเอง

รูปภาพ 22  ภาพของเนินทรายกวางที่มีลมพัดเห็นเปนระรอกคลื่น

      

รูปภาพ 23  เนินทรายรูปพระจันทรเส้ียว เคลื่อนที่ไปตามทิศของปลายแหลม
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                               รูปภาพ 24  ภาพของเนินทรายที่เปล่ียนรูปทรงเสมอ เนื่องจากแรงลม

บริเวณความกดอากาศสูง ( High Pressure Area หรือ High ) หรือ แอนติไซโคลน (
Anticyclone )

ความกดอากาศสูงหรือแอนติไซโคลน คือ บริเวณที่มีความกดอากาศสูงกวาบริเวณใกล
เคียงที่อยูรอบ ๆ ในแผนที่อากาศผิวพื้นแสดงดวยเสนความกดอากาศเทาเปนวงกลมหรือเปนวงรี
รูปไขลอมรอบบริเวณที่มีความกดอากาศสูง นั่นคือ บริเวณความกดอากาศสูงหรือแอนติไซโคลนจะ
เปนบริเวณที่มีความกดอากาศสูงขึ้นจากขอบนอกเขาสูศูนยกลาง บริเวณความกดอากาศสูงหรือ
แอนติไซโคลนนี้ จะมีกระแสลมพัดออกจากศูนยกลางในทิศทางตามเข็มนาฬิกาในซีกโลกเหนือ
และในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต การเคลื่อนไหวของอากาศรอบศูนยกลางบริเวณความ
กดอากาศสูงหรือแอนติไซโคลนเชนนี้ เรียกวา Anticyclonic Circulation

โดยทั่วไปในบริเวณความกดอากาศสูงหรือแอนติไซโคลนลมจะออนหรือลมมักสงบ ใน
บริเวณใกลศูนยกลางมีเมฆเพียงเล็กนอย     แตอาจมีเมฆมากกับฝน     ไดตามขอบของบริเวณ
ความกดอากาศสูงหรือแอนติไซโคลนที่อยูใกลกับแนวปะทะอากาศ

ในซีกโลกเหนือ ทางตะวันออกของบริเวณความกดอากาศสูงหรือแอนติไซโคลน อากาศ
จะเย็นที่ผิวพื้นและเปนลมฝายเหนือพัดผาน เรียกบริเวณความกดอากาศสูงหรือแอนติไซโคลนชนิด
นี้วา Cold High สวนทางดานตะวันตก อากาศจะคอนขางรอนและเปนลมฝายใตพัดผาน เรียก
บริเวณความกดอากาศสูงหรือแอนติไซโคลนชนิดนี้วา Warm High บริเวณความกดอากาศสูงหรือ
แอนติไซโคลนชนิด Cold High แผนลงมาเมื่อไร อากาศจะหนาวเย็น สวน Warm High อากาศจะ
รอนเนื่องจากลมมาจากทางใต แมวาจะมีความชื้นสูงแตไมมีฝนตก จะทําใหอากาศรอนอบอาว
บางครั้งเรียกวา คลื่นความรอน ( Heat Wave )
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บริเวณความกดอากาศต่ํา ( Low Pressure Area หรือ Low ) หรือ ไซโคลน ( Cyclone )

บริเวณความกดอากาศต่ํา คือ บริเวณที่มีความกดอากาศต่ํากวาบริเวณใกลเคียงที่อยู
รอบๆ ในแผนที่อากาศผิวพื้นแสดงดวยเสนความกดอากาศเทาเปนวงกลมลอมรอบบริเวณที่มี
ความกดอากาศต่ํา นั่นคือ บริเวณความกดอากาศต่ํา จะเปนบริเวณที่มีความกดอากาศต่ําลงจาก
ขอบนอกเขาสูศูนยกลาง บริเวณความกดอากาศต่ํานี้จะมีกระแสลมพัดเขาหาศูนยกลางในทิศทาง
ทวนเข็มนาฬิกาในซีกโลกใต การเคลื่อนไหวของอากาศรอบศูนยกลางบริเวณความกดอากาศต่ํา
เชนนี้ เรียกวา Cyclonic Circulation   ตามปกติในบริเวณความกดอากาศต่ําจะมีเมฆมากและมี
ฝนตกดวยบริเวณความกดอากาศต่ํา แบงออกได 2 ชนิด คือ

1. Cold Core ที่แกนกลางของความกดอากาศต่ําชนิดนี้ อุณหภูมิจะต่ํากวาภายนอก
และเกิดในแถบละติจูดสูง ๆ ที่อากาศเย็น เมื่อเกิดขึ้นแลวการหมุนเวียนจะตอเนื่องกัน
ความชันของความกดจะเพิ่มมากขึ้นตามความสูง ซึ่งสัมพันธกับกระแสลม นั่นคือ
บริเวณความกดอากาศต่ําชนิด Cold Core จะมีลมพัดแรงขึ้นตามความสูง และมักมี
แนวปะทะอากาศขึ้นรวมดวยเสมอ

2. Warm Core ที่แกนกลางของความกดอากาศต่ําชนิดนี้ อุณหภูมิจะรอนกวาภายนอก
การหมุนเวียนจะเหมือนกับชนิด Cold Core และมีเฉพาะในเขตรอนเทานั้น เนื่องจาก
แกนกลางรอน ฉะนั้น อากาศที่เย็นกวาจะพัดเขาแทนที่จมเขาหาศูนยกลาง ทําใหเกิด
กระแสลมพัดเวียนเปนกนหอยเขาหาศูนยกลาง ขณะเดียวกันอากาศตรงกลางจะลอย
ตัวขึ้น ความชันของความกดตามระดับความสูงจะลดลง นั่นคือ ลมที่พัดเวียนเขาหา
ศูนยกลางรอบบริเวณความกดอากาศต่ําชนิด    Warm Core     ความเร็วลมจะลดลง
ตามความสูง พายุจะรุนแรงที่สุดที่ผิวพื้นเทานั้น    สูงขึ้นไปลมกําลังออนลง     บริเวณ
ความกดอากาศต่ําทั้ง 2 ชนิด เกิดฝนตกหนักเทา ๆ กัน แตความเร็วลมจะตางกัน

พายุหมุนเขตรอน ( Tropical Cyclone )

พายุหมุนเขตรอนเปนคําทั่วๆ ไป ที่ใชสําหรับเรียกพายุหมุนหรือพายุไซโคลน ( cyclone )
ที่มีถิ่นกําเนิดเหนือมหาสมุทรในเขตรอนแถบละติจูดต่ํา แตอยูนอกเขตบริเวณเสนศูนยสูตรเพราะ
ยังไมเคยปรากฏ วามีพายุหมุนเขตรอนเกิดที่เสนศูนยสูตร พายุนี้เกิดขึ้นในมหาสมุทรหรือทะเลที่มี
อุณหภูมิสูงตั้งแต 26 ° ซ. หรือ 27° ซ. ข้ึนไป และมีปริมาณไอน้ําสูง เมื่อเกิดขึ้นแลวมักเคลื่อนตัว
ตามกระแสลมสวนใหญจากทิศตะวันออกมาทางทิศตะวันตก และ คอยโคงขึ้นไปทางละติจูดสูง
แลวเวียนโคงกลับไปทางทิศตะวันออกอีก    ลมที่ใกลศูนยกลางมีความเร็วตั้งแต 117  กิโลเมตรตอ
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ชั่วโมง  ( 64 นอต )  ข้ึนไป   บางครั้งมีความเร็วลมเกินกวา  300  กิโลเมตรตอช่ัวโมง   ( 175 นอต )
ความกดอากาศต่ําสุดที่บริเวณศูนยกลางพายุโดยทั่วไปต่ํากวา 1,000 มิลลิบาร มีความชันของ
ความกดอากาศ      ( Pressure    Gradient  )        และความเร็วลมแรงกวาพายุหมุนนอกเขตรอน
( Extratropical Storm ) มีลักษณะอากาศรายติดตามมาดวย เชน ฝนตกหนักมากกวาฝนปกติ
ธรรมดาที่เกิดในเขตรอนมาก บางครั้งมีพายุฟาคะนองเกิดขึ้นดวย ฝนและเมฆมีลักษณะไมเหมือน
กันนักในพายุแตละลูก สวนใหญจะเห็นเปนแนวโคงหมุนเขาหาศูนยกลางหรือตาพายุ มีเมฆ
ประเภทคิวมูลัส  ( Cumulus )  และ  คิวมูโลนิมบัส  ( Cumulonimbus )   ที่มีฝนอยูดวย   เกิดคลื่น
สูงใหญในทะเลและน้ําขึ้นสูง

พายุหมุนเขตรอน เมื่ออยูในสภาวะที่เจริญเติบโตเต็มที่จะเปนพายุที่มีความรุนแรงที่สุด
ชนิดหนึ่งในบรรดาพายุที่เกิดขึ้นในโลก มีเสนผาศูนยกลางประมาณตั้งแต 100 กิโลเมตรขึ้นไป และ
เกิดขึ้นพรอมกับลมที่พัดแรงมาก ระบบการหมุนเวียนของลมเปนไปโดยพัดเวียนในทิศทางทวนเข็ม
นาฬิกาเขาสูศูนยกลางของพายุในซีกโลกเหนือสวนในซีกโลกใตพัดเวียนตามเข็มนาฬิกา ยิ่งใกล
ศูนยกลางลมจะหมุนเกือบเปนวงกลมและมีความเร็วสูงที่สุด

ความเร็วลมสูงสุดที่บริเวณใกลศูนยกลางนํามาใชเปนเกณฑในการพิจารณาความรุนแรง
ของพายุ ซึ่งในยานมหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตกแลทะเลจีนใตมีการแบงตามขอตกลง
ระหวางประเทศดังนี้

พายุดีเปรสชันเขตรอน ( Tropical Depression ) ความเร็วลมใกลศูนยกลางไมถึง 34 นอต
( 63 กม./ ชม. )

พายุโซนรอน ( Tropical Storm ) ความเร็วลมใกลศูนยกลาง 34 นอต ( 63 กม. / ชม. ) ข้ึน
ไป แตไมถึง 64 นอต ( 118 กม. / ชม. )

ใตฝุน      ( Typhoon )        หรือเฮอริเคน       ความเร็วลมใกลศูนยกลางตั้งแต    64  นอต
( 118 กม./ ชม. ) ข้ึนไป

เมื่อกลุมของพายุฟาคะนอง Thunder Strom มารวมตัวกัน ภายใตบรรยากาศที่เหมาะสม
เปนเวลาพอเหมาะ ก็จะกอตัวรวมกันเปนพายุดีเปรสชันเขตรอน Tropical Depression ลมที่
บริเวณจุดศูนยกลางคงที่ระหวาง 20 – 34 นอต ลักษณะจากภาพถายจากดาวเทียม ดูเหมือนจุด
หมุนวนอยูใน Thunder Strom ที่กําลังรวมตัวกันหลายๆอัน

เมื่อพายุดีเปรสชันเขตรอน Tropical Depression มีความเขมขนถึงจุดที่มีลมสนับสนุนสูง
สุด คือระหวาง 35 – 64 นอต มันจะกลายเปนพายุโซนรอน Tropical Strom ซึ่งจะหมุนเปนวงกลม
คลายเฮอริเคน ในชวงนี้จะมีการตั้งชื่อตางๆมากมาย ปญหาสวนใหญในชวงนี้คือ จะมีฝนตกหนัก
มากๆ
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พายุใตฝุน ( Typhoon ) หรือเฮอริเคน ( hurricane )เปนพายุที่มีระดับความรุนแรงสูงสุด
เสนผาศูนยกลางอาจถึงพันกิโลเมตรหรือมากกวานั้น ความเร็วลมใกลศูนยกลางอาจสูงถึง 64นอต
ข้ึนไป หรือ 118 - 300 กม. / ชม. อันตรายจากน้ําทวมหรือคลื่นลมแรงจึงมีมาก

ตรงบริเวณศูนยกลางพายุ  มีลักษณะคลายกับมีตาเปนวงกลมอยูมองเห็นไดชัดเจนจาก
ภาพถายจากดาวเทียม เรียกวา ‘’ ตาพายุ “ ( EYE ) เปนบริเวณเล็ก ๆ เสนผาศูนยกลางของตาพายุ
เพียงแคเปนสิบ ๆ กิโลเมตรเทานั้น ( ประมาณ 15 – 60 กิโลเมตร ) ภายในตาพายุนี้เปนบริเวณที่มี
อากาศแจมใส มีเมฆบางเล็กนอยเทานั้นและมีลมพัดออน

พายุหมุนเขตรอนนี้เกิดขึ้นหลายแหงในโลก โดยทั่วไปเกิดทางดานตะวันตกของ
มหาสมุทรในเขตรอนบริเวณใกลศูนยสูตร ( ยกเวน มหาสมุทรแอตแลนติกใตและทางดานตะวัน
ออกของมหาสมุทรแปซิฟกใต )  เมื่อเกิดขึ้นแลวจะเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก ทําความเสียหาย
ใหแกทวีปตาง ๆ ทางดานตะวันออกพายุหมุนเขตรอนเกิดขึ้นไดหลายแหงในโลกและมีชื่อเรียกตาง
กันไปตามแหลงกําเนิด บริเวณที่มีพายุหมุนเขตรอนเกิดขึ้นเปนประจํา ไดแก

มหาสมุทรแปซิฟกเหนือดานตะวันตก ทางตะวันตกของลองจิจูด 170 ° ตะวันออก เมื่อมี
กําลังแรงสูงสุด เรียกวา “ ไตฝุน “ เกิดมากที่สุดในเดือนกรกฎาคม สิงหาคม กันยายน และตุลาคม

มหาสมุทรแอตแลนติกเหนือแถวทะเลแคริบเบียนและอาวเม็กซิโก เรียกวา “ เฮอรริเคน “ เกิด
มากในเดือนสิงหาคม กันยายน และตุลาคม

มหาสมุทรแปซิฟกเหนือ ฝงตะวันตกของประเทศเม็กซิโก เรียกวา ‘’ เฮอรริเคน ‘’
บริเวณมหาสมุทรอินเดียเหนือ อาวเบงกอล เรียกวา “ ไซโคลน “
บริเวณมหาสมุทรอินเดียเหนือ ทะเลอาระเบีย เรียกวา “ ไซโคลน “
มหาสมุทรอินเดียใต ตะวันตกของลองจิจูด 90° ตะวันออก เรียกวา “ ไซโคลน “
มหาสมุทรอินเดียใต ตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปออสเตรเลีย เรียกวา “ วิลล่ีวิลลี่ “

พายุฟาคะนอง ( Thunderstorm )

พายุฟาคะนอง บางครั้งเรียกวา พายุไฟฟา ( Electrical Storm ) โดยทั่วไปเปนพายุที่เกิด
เฉพาะทองถิ่น   เกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส   ( Cumulonimbus – Cb )     มีฟาแลบ   ( Lightning )
กับฟารอง ( Thunder ) รวมอยูดวย นอกจากนี้มักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้น บาง
คร้ังยังมีลูกเห็บตกลงมาดวย พายุฟาคะนองนี้เปนพายุที่เกิดขึ้นในชวงเวลาอันสั้น มีนอยคร้ังที่เกิด
ข้ึนนานกวา 2 ชั่วโมง
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รูปภาพ 25 พายุฟาคะนอง

พายุฟาคะนองเปนผลเนื่องมาจาก ในเขตรอนอากาศมีความชื้นมากและมีอุณหภูมิสูงทํา
ใหอากาศไมมีเสถียรภาพ ( Instability ) หรือบรรยากาศมีอาการไมทรงตัว เกิดการผสมคลุกเคลา
จากลางขึ้นขางบน และจากขางบนลงขางลาง ในชั้นแรกอากาศหรือบรรยากาศเกิดการไหลขึ้น
อยางรุนแรง        (  Strong    Convective    Updraft  )       และในขั้นตอมาซึ่งเปนขั้นการสลายตัว
( Dissipating Stage ) จะมีกระแสอากาศไหลลงอยางรุนแรง ( Strong Downdraft ) ภายใน
คอลัมน ( ชวง ) ของฝน พายุฟาคะนองนี้บอยครั้งที่กอตัวไดสูงถึง 40,000 – 50,000 ฟุต ในบริเวณ
ละติจูดกลาง และสูงมากกวานี้ในเขตรอน บรรยากาศตอนลางของชั้นสตราโตสเฟยรที่มีเสถียรภาพ
ดีมาก ( Great Stability ) เทานั้น  ที่สามารถยับยั้งการกอตัวของพายุฟาคะนองได

พายุใตฝุน ( Typhoon ) หรือ เฮอรริเคน ( Hurricane )

พายุใตฝุน ( Typhoon ) หรือ เฮอริเคน ( Hurricane ) เปน Tropical Cyclonc  ที่มีลมแรง
ที่สุดบนโลก มีลักษณะเดนเห็นไดชัด คือ จะมีจุดดํามืดอยูตรงกลาง เรียกวา ตาพายุ ( The Eye )
รอบ ๆ ตาพายุ เปนบริเวณที่ลมมีความหนาแนนและฝนตก สวนThe Eye Wall คือรอบนอกบริเวณ
The Eye และกลุมเมฆใหญรอบ ๆ และหนัก เห็นไดชัดเปนรูปวน ( Spiral ) อยูรอบนอก The Eye
Wall เรียกวา Spiral Rain Bands
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รูปภาพ 26  พายุใตฝุน ( Typhoon ) หรือ เฮอรริเคน ( Hurricane )

  
รูปภาพ 27  พายุใตฝุน ( Typhoon ) หรือ เฮอรริเคน ( Hurricane )
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ตาพายุ ( The Eye ) จะมีขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 20 – 50 กม. เปนจุดศูนยกลาง
พายุที่เปนจุดพักของการหมุนพายุ ทองฟาจะปลอกโปรง และลมก็จะเบาบางเปนจุดลมสงบของพายุ
สวนลมแรงที่ปกคลุมอยูรอบ ๆ จะเขาไมถึงตรงกลาง เมื่ออากาศที่ลอยสูงขึ้นบางสวนใน The Eye
Wall ถูกบังคับใหตรงไปยังศูนยกลางของพายุแทนที่จะออกไปดานนอก อากาศนี้กําลังเขาไปดานใน
จากทุกทิศทาง การเบนเขาหากันนี้ เปนเหตุใหอากาศจมลงสู The Eye อยางเห็นไดชัด การจมลงนี้ทํา
ใหเกิดสภาวะแวดลอมที่อุนและเมฆระเหยทําใหอากาศปลอดโปรงบริเวณตรงกลาง

รูปภาพ 28  ตาพายุ ( The Eye )

The Eye Wall เปนสวนที่รุนแรงที่สุดของพายุ มีฝนหนาแนน เปนกําแพงเมฆแนวตั้งสูงขึ้น
ที่จุดศูนยกลาง The Eye Wall จะรุนแรงบริเวณที่อากาศจะถูกยกตัวขึ้นอยางรวดเร็ว และมีแรงขับ
ดันตรงนี้มากกวาบริเวณอื่น ๆ มีความรอนแฝงที่ตามออกมาก็มากที่สุด

รูปภาพ 29 The Eye Wall
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The Spiral Rain Band เปนที่ซึ่งมีฝนมาก เปนการกระจายออกมา The Eye Wall
สามารถเห็นเปนแถบ ๆ ที่เปนเมฆ เมฆพวกนี้ เรียกวา Spiral Rain Bands มีบางครั้งที่ชองวาง
ระหวางแถบซึ่งจะไมมีฝน ความจริงถาเราทองไประหวางขอบนอกของพายุไปจนถึงศูนยกลางเรา
จะพบวาจะมีฝนเบา ๆ ไปถึงฝนแหง ถึงคอนขางฝนหนาแนน ซ้ําแลวซ้ําอีก ซึ่งในแตละชวงของฝน
จะตกหนาแนนขึ้น  และจนทายที่สุด   จนกระทั่งถึง   The Eye   ถาผาน   The Eye  ออกไปอีกดาน
เหตุการณก็จะกลับกัน

       

รูปภาพ 30  The Spiral Rain Band

การกอตัวของพายุใตฝุน กอตัวเมื่อบรรยากาศเหมาะสมคอย ๆ กอตัวหนาแนนขึ้นภายใน
เวลา 2 – 3 สัปดาห โดยเกิดจากการรวมกลุมของ Thunder Strom เหนือมหาสมุทรในเขตรอน
กลายมาเปนTropical Depression เมื่อใชเวลามากขึ้น จึงสามารถพัฒนาเปน Tropical Strom
และสามารถใชเวลาเพียงครึ่งวัน หรือ 2 – 3 วัน ความหนาแนนมากขึ้น สามารถกลายเปนพายุใต
ฝุนได ถามันเคลื่อนไปกระทบน้ําที่เย็นกวาหรือพื้นดิน ความเร็วและความรุนแรงของพายุจะออน
กําลังลง        

    พายุใตฝุน ( Typhoon ) หรือ เฮอรริเคน หาตําแหนงไดงายจากลักษณะที่เปนจุดเดน
เพราะเปนลักษณะวนหมุนรอบตาพายุ     จากการมองจากภาพถายดาวเทียมหรือเรดาร   พายุใต
ฝุนหรือ
เฮอรริเคน ก็ถูกจัดอันดับความเร็วเอาไวเปน 1 – 5 ความเร็ว 5 ถือเปนความเร็วที่กอใหเกิดความ
เสียหายรุนแรงที่สุด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



28

รูปภาพ 31  ภาพรูปตัดของพายุใตฝุน

ใตฝุนมีพลังงานมากมายมหาศาล     โดยไดรับพลังงานมาจากพลังงานความรอนแฝงซึ่ง
ไอน้ําในทะเลกลั่นตัวเปนน้ําในหนึ่งวัน ใตฝุนสามารถผลิตพลังงานไดเทากับลูกระเบิดไฮโดรเจน
ขนาด  1  ลานตันของ  ที  เอ็น  ที ไดมากกวา 10,000 ลูก    ดวยเหตุนี้เมื่อไตฝุนเคลื่อนขึ้นฝง   ผาน
พื้นดินและภูเขา   จึงขาดพลังงานเสริม    ทําใหพายุออนกําลังลง      หรือเมื่อมวลอากาศเย็นเขามา
ผสมผสาน        พลังงานเสริมทําใหพายุออนกําลังลง     หรือเมื่อมีมวลอากาศเย็นเขามาผสมผสาน
พลังงานของไตฝุนจะลดลงและคอยๆ  สลายตัว     จากเหตุผลดังกลาว   พายุหมุนเขตรอนที่เคลื่อน
เขาสูประเทศไทยสวนใหญจึงมีกําลังแรงในขั้นพายุดีเปรสชัน โดยเฉพาะประเทศไทยตอนบน ซึ่ง
ลอมรอบดวยประเทศเพื่อนบาน ไดแก พมา ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา
สวนภาคใตเปนพื้นที่เปดติดฝงทะเล เมื่อมีพายุหมุนเขตรอนกอตัวหรือเคลื่อนตัวเขามาทางอาวไทย
จึงมีโอกาสเคลื่อนขึ้นฝงภาคใตได ในขณะที่ยังมีกําลังแรง และกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรง
ตอชีวิตและทรัพยสินทั้งบนฝงและในอาวไทยซึ่งจะมีคลื่นลมแรงจัด จนเปนอันตรายอยางมากตอ
การเดินเรือ

พายุทอรนาโด ( Tornado )

ลมทอรนาโด เปนลมพายุหมุน มีลักษณะเปนลําขึ้นไปในอากาศ จนถึงเมฆคูมูโลนิมบัส
เปนลมที่มีความสามารถในการทําลายสรางความเสียหายไดสูงมาก ลมพายุทอรนาโดสามารถแบง
เปนระดับได  3  ระดับ   ไดแก   ระดับออน  ( Weak ) ,   ระดับแรง   ( Strong ) ,   ระดับรุนแรงมาก
( Violent )

ลมทอรนาโดชนิดออน จะเห็นเปนเพียงลําของลมเล็กๆ สูงขึ้นไปคลายเชือก ประมาณ 7
ใน 10 ของลมทอรนาโดจะเปนชนิดออน ดวยความเร็วในการหมุนไมเกิน 110 Mph.
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รูปภาพ 32  ลมทอรนาโดชนิดออน จะเห็นเปนเพียงลําของลมเล็กๆ

สวนลมทอรนาโดชนิดแรง มักจะเปนรูปทรงที่เห็นไดบอย เปนลักษณะ Funnel -  Shape มี
เมฆรวมอยูดวย หมุนขึ้นไปเปนงวงสูง ความเร็วในการหมุนอยูที่ 110 – 200 Mph. ประมาณ 3 ใน
10 ของลมทอรนาโดจะเปนชนิดแรง  ( มักเรียกวา Twister ) สามารถทําลายบานเรือนที่ไมไดแข็ง
แรงนักได มีแตลมทอรนาโดชนิดรุนแรงมากเทานั้น ที่สามารถทําลายบานที่กอสรางแข็งแรงได แต
จะมีเพียง 2 % เทานั้นที่จะมีความรุนแรงเกิน 200 Mph. จัดอยูในระดับรุนแรงมาก

รูปภาพ 33  ลมทอรนาโดชนิดแรง เปนลักษณะ Funnel -  Shape

เมฆวงกลมที่เปนกําแพงเมฆเหนือลมพายุทอรนาโด เรียกวา Mesocyclone  ซึ่งมักเกิด
รวมกับลมทอรนาโดชนิดรุนแรง ลมทอรนาโดชนิดแรงและชนิดรุนแรงมากมักเกิดรวมกับพายุที่เปน
Mesocyclone
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รูปภาพ 34  กําแพงเมฆมักเกิดรวมกับลมทอรนาโดชนิดรุนแรง

Local Winds  ลมทองถิ่น

มรสุม ( Monsoon )

มรสุมเปนการหมุนเวียนสวนหนึ่งของลมที่พัดตามฤดูกาล คือ ลมประจําฤดู เปนลมแนทิศ
และสม่ําเสมอ คําวา ‘’ มรสุม ‘’   หรือ   Monsoon   มาจากคํา   Mausim   ในภาษาอาหรับ  แปลวา
“ ฤดูกาล ‘’ ( Season ) ในครั้งแรกไดนําคํานี้มาใชเรียกลมที่เกิดในทะเลอาหรับกอน ลมนี้เปนลมที่
พัดมาจากภาคพื้นทวีปแถบประเทศอาฟกานิสถาน ปากีสถานและตอนเหนือของประเทศอินเดีย
ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือเขาสูทะเลอาหรับ เปนระยะเวลา 6 เดือน แลวเปลี่ยนกลับไปในทิศทาง
ตรงขาม คือ จากทะเลอาหรับเขาสูภาคพื้นทวีปทางทิศตะวันตกเฉียงใตเปนระยะเวลา 6 เดือน เชน
กัน ตอมาไดนําคํานี้ไปใชเรียกลมที่มีลักษณะอยางเดียวกันแตเกิดขึ้นในสวนอื่นของโลกดวย

มรสุมเกิดจากสาเหตุใหญๆ    คือ    เกิดขึ้นเนื่องจากความแตกตางระหวางอุณหภูมิ  ของ
พื้นดินและพื้นน้ําทํานองเดียวกับลมทะเล ในฤดูหนาวอุณหภูมิของดินภาคพื้นทวีปเย็นกวาอุณหภูมิ
ของน้ําในมหาสมุทรที่อยูใกลเคียง อากาศเหนือพื้นน้ําจึงมีอุณหภูมิสูงกวาและลอยตัวขึ้นสูเบื้องบน
อากาศเหนือทวีปซึ่งเย็นกวาไหลเขาไปแทนที่ ทําใหเกิดเปนลมพัดออกจากทวีป พอถึงฤดูรอน
อุณหภูมิของดินภาคพื้นทวีปรอนกวาน้ําในมหาสมุทรเปนเหตุใหเกิดลมพัดไปในทิศทางตรงกันขาม

มรสุมหรือลมประจําฤดูที่มีกําลังแรงจัดที่สุด   ไดแก   มรสุมที่เกิดในบริเวณภาคใต   และ
ภาคตะวันออกเฉียงใตของทวีปเอเชีย       อันเปนที่ตั้งของประเทศเวียดนาม,  กัมพูชา,  ลาว,  ไทย,
มาเลเซีย, พมา,บังคลาเทศ, อินเดีย และปากีสถาน โดยเฉพาะประเทศไทย ซึ่งอยูในเขตอิทธิพล
ของมรสุม ลมตะวันตกเฉียงใต เร่ิมตนพัดเขาสูภาคกลางของประเทศประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมไปจนถึงตนเดือนตุลาคม ซึ่งเปนระยะของฤดูฝน ตอจากนั้นลมจะแปรปรวนและเริ่ม
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เปลี่ยนเปนทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณปลายเดือนตุลาคมไปจนสิ้นเดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปน
ระยะเวลาของฤดูหนาว

ลมทะเล  Sea Breezes

เปนผลมาจากความรอนที่ไมเทากันของพื้นผิว ขณะกลางวันบนหาดทราย จะเห็นไดจาก
การลองของอุณหภูมิที่เกิดขึ้นระหวางชวงบายตนเปน Cool Breeze  เร่ิมพัดออกจากสวนที่เปนน้ํา
ลมนี้เรียกวา Sea Breeze ซึ่งเกิดขึ้นจากการตางกันของอุณหภูมิระหวางผืนน้ําและผืนดิน

Sea Breeze การหมุนเวียนมักเกิดขึ้นบอย ๆ ในบริเวณที่มีแดดสองในชวงหนารอน
อุณหภูมิของพื้นดนิจะสูงกวาอุณหภูมิของน้ํา    ในชวงเชา ๆ      อุณหภูมิของน้ําและดินจะเริ่มตนที่
เทา ๆ กัน  ( ประมาณหยาบ ๆ ) ในชวงสาย ๆ ความกดอากาศที่พื้นผิวจะสูงขึ้นทั้งน้ําและดิน ใน
เวลาไมกี่ชั่วโมงตอมา พลังงานแสงอาทิตย เร่ิมทําใหพื้นดินรอนขึ้นอยางรวดเร็วกวาน้ํา รอนขึ้น
เร่ือย ๆ ในขณะที่น้ําอุณหภูมิคอนขางคงที่ เพราะน้ําจํานวนมาก ๆ เชนทะเลสาบ, มหาสมุทร
สามารถดูดซับพลังงานความรอนไดมากกวา โดยไมอุนขึ้น พื้นดินดูดซับพลังงานความรอนสวนพื้น
น้ํา สะทอนพลังงานความรอนกลับข้ึนไปในบรรยากาศในอีกทางหนึ่ง เมื่ออุณหภูมิของน้ําคงที่
ตลอดวัน อากาศเหนือน้ําก็ไมถูกทําใหรอนจากดานใตเหมือนบนดิน ทําใหอุณหภูมิต่ํากวาบริเวณ
เหนือผิวน้ํา

ลมบก Off Shore Flow Aloft

เมื่ออากาศอุน มีความหนาแนนนอยกวาอากาศเย็น อากาศเหนือพื้นดินแผความรอนจาก
ใตพื้นดินขึ้นมา การแผความรอนนี้นําไปสูการสูงขึ้นของความกดอากาศที่พื้นผิวและอากาศที่ถูก
ทําใหรอนเหนือผิวน้ําที่อุนเพียงเล็กนอย การแผความรอนจึงไมเกิดขึ้นและระยะทางระหวางแรงกด
เหนือพื้นผิวคงที่เทา ๆ กัน

เมื่อยังคงไดรับความรอนอยางตอเนื่องในบริเวณที่ความกดอากาศสูง เกิดขึ้นในระดับพื้น
ดินที่สูงขึ้น ขณะที่บริเวณความกดอากาศต่ําอยูเหนือผืนน้ํา ซึ่งสงผลใหความลาดชันของอากาศ
จากบริเวณที่อยูระดับสูงกวา สูบริเวณนอกชายฝง  ( จากความกดอากาศสูงสูความกดอากาศต่ํา )
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                                             เกณฑความเร็วลมผิวพื้น
                   ความเร็วลมที่ระดับสูงมาตรฐาน 10 เมตรเหนือพื้นดินในบริเวณที่โลงแจง

             ขนาดของลม             สัญญลักษณที่แสดงบนบก     นอต
  ( Knots )

 กม. / ชม.
( Km. / Hr.)

ลมสงบ CALM ลมเงียบ ควันลอยขึ้นตรง ๆ  นอยกวา 1  นอยกวา 1
ลมเบา LIGHT AIR ควันลอยตามลม แตศรลมไมหันไปตามทิศ

ลม
     1 – 3      1 – 5

ลมออน LIGHT BREEZE รูสึกลมพัดที่ใบหนา ใบไมแกวงไกวศรลมหัน
ไปตามทิศลม

     4 – 6      6 – 11

ลมโชย GENTLE BREEZE ใบไมและกิ่งไมเล็ก ๆ กระดิก ธงปลิว     7 – 10    12 – 19
ลมปานกลาง MODERATE

BREEZE
มีฝุนตลบ กระดาษปลิว กิ่งไมเล็กขยับเขยื้อน    11 – 16    20 – 28

ลมแรง FRESH BREEZE ตนไมเล็กแกวงไกวไปมา มีระลอกน้ํา    17 – 21    29 – 38
ลมจัด STRONG

BREEZE
กิ่งไมใหญขยับเขยื้อน ไดยินเสียงหวีดหวิว
ใชรมลําบาก

   22 – 27    39 – 49

พายุเกลออน NEAR GALE ตนไมใหญทั้งตนแกวงไกว เดินทวนลมไม
สะดวก

   28 – 33    50 – 61

พายุเกล GALE กิ่งไมหัก ลมตานการเดิน    34 – 40    62 – 74
พายุเกลแรง STRONG GALE อาคารที่ไมม่ันคงหักพัง หลังคาปลิว    41 – 47    75 – 88
พายุ STORM ตนไมถอนรากลม เกิดความเสียหายมาก

( ไมปรากฏบอยนัก )
   48 – 55    89 – 102
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3.   งานศิลปะในอดีตที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว

3.1   งานศิลปะยุคบาโรค Baroque

  คําวา “ บาโรค ” มีความหมายใชเรียกแบบของศิลปกรรม สถาปตยกรรม วรรณกรรมและ
ดนตรี ซึ่งมีแหลงกําเนิดที่อิตาลี ในชวงระหวางป ค.ศ. 1550 – 1750 และมีศูนยกลางอยูที่โรม ตอ
จากนั้นจึงคอยแพรกระจาย ออกไปทั่วยุโรป โดยเฉพาะประเทศที่อยูใตอิทธิพลของศาสนาคริสต
นิกายโรมันคาทอลิค

คําวา “ บาโรค “ มีความหมายถึงความผิดปกติ ไมถูกตองตามระเบียบ หรือไมสม่ําเสมอ
ตามปกติเปนคําที่ใชเรียกสิ่งตางๆในทํานองดูหมิ่นตอส่ิงหรูหรา มีรสนิยมใหเกิดความงามมากจน
เกินพอดี

ประวัติยอ

มูลเหตุสําคัญที่กอใหเกิดคตินิยมศิลปบาโรคมีหลายประการดวยกัน ในคริสตศตวรรษที่
15 กรุงโรม     มีความเจริญรุงเรืองอยางยิ่ง    เปนศูนยกลางสําคัญของยุโรป          ในขณะเดียวกัน
สํานักวาติกันก็เผชิญปญหาความขัดแยงมากมาย ตั้งแตความคิดไมลงรอยกันในเรื่องศาสนา การ
เมือง สังคมเศรษฐกิจ และหลักสุนทรียศาสตร ความผันผวนในการปฏวัติและตีความในคัมภีรของ
ศาสนาคริสตไปในทางโลกมากจนเกินไป ทําใหสรางความขัดแยงเกิดขึ้นในวงการศาสนามากมาย
จึงเกิดขบวนการปฏิรูปทางศาสนาขึ้น มีนโยบายเปนปฏิปกษตอกรุงโรม ไมยอมรับสันตปาปาวา
เปนประมุขทางศาสนา ขบวนการนี้ตอมา คือพวกโปแตสแตนท

ผลของการขัดแยง ทําใหยุโรปแบงออกเปน 2 คาย ฝายหนึ่งสนับสนุนพวกปฏิรูป อีกฝาย
หนึ่งสนับสนุนวาติกัน ความขัดแยงทําใหเกิดสงครามศาสนาขึ้นเรียกวา สงครามสิบสามป ทําให
บั่นทอนเศรษฐกิจในยุโรปใหทรุดต่ําลง

เสปนเปนประเทศที่มีบทบาทสําคัญในชวงนี้ พระเจาชาลลที่5 กษัตริยแหงเสปนทรงมี
กองทัพที่เขมแข็ง มีพระราชอํานาจมาก ทรงสนับสนุนสันตปาปาอยางเต็มที่ จึงทําใหวงการศาสนา
คริสตนิกายโรมันคาทอลิคยกยองพระองคมาก ทรงสนับสนุนใหทําการปราบปรามประเทศตางๆ ที่
ขัดแยงกับสันตปาปา ทําใหจักรวรรดิของพระองคแผไพศาลไปทั่วยุโรปและแอฟริกา ทรงสนับสนุน
ใหมีการหาดินแดนใหมๆ เพื่อยึดเปนอาณานิคม ทําใหประเทศเสปนเปนประเทศที่รํ่ารวยและมี
อํานาจมากที่สุด แตคงมีหลายประเทศ ไดแก เนเธอรแลนด เยอรมันนี และออสเตรีย ยังแข็งขอและ
เปนศัตรูตอพระองค โดยนับถือศาสนาคริสตนิกายโปแตสแตนทอยางเปดเผย
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เหตุการณตาง ๆ ไดมีผลกระทบตอศิลปบาโรค พอสรุปเปนบอเกิดไดกวางๆ 3 ประการคือ
1. ศาสนจักรโรมันคาทอลิค มีการสังคายนาปรับปรุงและยอมรับนโยบายใหนําเอาศิลปะ
      เปนปจจัยสําคัญในการประชาสัมพันธดวยวิธีการสรางรูปแบบทางศิลปะขึ้นมาใหม
2. มีแนวคิดทางวิทยาศาสตรมากขึ้น  ความสนใจในเรื่องของโลกและจักรวาล นับเปน

แรงดลใจทําใหศิลปนมีทัศนคติในการมองจักรวาลอยางกระตือรือลนอยากรูอยากเห็น
3. เกิดแหลงศูนยกลางและความมั่นคงทางการเมืองใหมเพิ่มข้ึน อํานาจของกษัตริยมี

อิทธิพลมาก

เมื่อพิจารณาในขอที่หนึ่ง ดูจะมีบทบาทตอวงการศิลปะโดยตรง เพราะเทากับนําศิลปะมี
หนาที่ดุจเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อ จึงไดจัดใหมีประชุมสมัชชาแหงเทร็นทข้ึน เพื่อกําหนดนโยบาย
“ ศิลปะเพื่อศาสนา “ ข้ึนมา เพื่อทําใหโบสถเปนสถานที่ประทับใจแกศาสนิกชน โดยมีศิลปะเปนสื่อ
สรางอารมณและจินตนาการทางศาสนา เจตนารมณนี้ไดปรากฏอยูในศิลปบาโรคอยางชัดเจน
ศิลปบาโรคขจัดความรูสึกในเรื่องของการมอง ซึ่งแตเดิมเคยยึดถือวาใหมองภายในของมนุษยออก
ไปสูภายนอก มาเปนมองจากภายนอกเขามาสูภายในมนุษยแทน ศิลปบาโรคเปนผลงานอันหรูหรา
สงางาม สรางวัดใหมีลักษณะสะดุดตาและแสดงอารมณศรัทธาในศาสนาใหพวยพุงอยางสุดขีด
เพื่อปลุกเราอารมณผูชมใหบังเกิดจิตใจคลอยตามเจตนารมณของศาสนา

การแสวงหาอาณานิคมใหม เทากับนําเอาศิลปบาโรคไปขยายดินแดนดวย มีการสรางวัด
ข้ึนมากมายในดินแดนที่พวกเสปน  โปรตุเกส  และฝรั่งเศสไปยึดมาได วัดเหลานั้นสรางขึ้นตาม
ศิลปบาโรคทั้งสิ้น       แมแตชาติที่มิไดนับถือโรมันคาทอลิค    อยางพวกดัชหรืออังกฤษ       ก็ยังนํา
ศิลปบาโรคไปเผยแพรดวย

ในขอที่สองจะเห็นไดวามีการคนพบดินแดนใหม จึงไดรับความรูใหมๆ จากประชาชนและ
ดินแดนอาณานิคม กอใหเกิดทัศนคติที่กวางขึ้นพรอมกันนี้การคนควาความรูทางวิทยาศาสตร โดย
เฉพาะความรูทางคณิตศาสตรและดาราศาสตรกาวหนายิ่งขึ้น     ทําใหความเชื่อเดิมของกรีก  และ
เรอนาซองซึ่งถือวา  มนุษยเปนศูนยกลางแหงสรรพสิ่งตองเปลี่ยนแปลงไปสูจักรวาลอันไรขอบเขต
พื้นฐานความคิดเหลานี้ปรากฏอยูในศิลปบาโรคดวย แทนที่จิตรกรจะวาดภาพมนุษยใหมีขนาด
ใหญหรือสําคัญกวาธรรมชาติ      กลับวาดภาพคนใหมีขนาดเล็กลง         และเพิ่มความสําคัญของ
ธรรมชาติมากขึ้น ในชวงระยะเวลานี้ นักวิทยาศาสตรตางเสนอความคิดและผลงานเกี่ยวกับ
จักรวาลอยางกวางขวาง และส่ิงเหลานี้ไดปรากฏในจินตนาการของศิลปน กลายเปนสุนทรียศาสตร
แนวใหมของยุโรป
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 สุนทรียของจักษุศิลปเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมาก จุดสนใจของภาพที่เคยอยูตรงกลาง
ในสมัยเรอนาซอง มาเปนวิธีการสรางจุดสนใจใหกระจายไรทิศทางแนนอน ยังมีการเปลี่ยนแปลงไป
จากสมัยเรอนาซองอีกหลายประการ          แทนที่จะอารมณนิ่งแนวแน       กลายเปนความวุนวาย
เคลื่อนไหวกระจัดกระจาย  โออาหรูหรา และ มีความงามอันฉาบฉวยสามารถรับรูดวยอารมณอัน
ฉับไว

ความเจริญรุงเรืองของ       ศิลปบาโรค        นอกจากจะเกิดขึ้นเพราะนโยบายสืบเนื่องจาก
ศาสนจักรและการคนควาทางวิทยาศาสตรแลว ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่เปนปจจัยคือ ความมั่นคงของ
ระบบกษัตริย ที่มีอํานาจสิทธิ์ขาดในการปกครองแตผูเดียว โดยเริ่มในอังกฤษ สเปนและฝรั่งเศส
ดังนั้นระบบกษัตริยจึงมีความมั่นคงมากในยุคนี้ อนึ่งชนชั้นสูงและชนชั้นกลางก็มีอิทธิพลมากทาง
ดานการเงิน ดังนั้นนอกจากศิลปนและศิลปกรรมบาโรคจะไดผูอุปถัมภจากศาสนาโดยตรงแลว ยัง
คงไดรับแรงสนับสนุนจากชนทั้งสองอีกดวย

รูปภาพ 35  ประติมากรรมหินออน The Ecstasy of St. Therasa โดย Gianlorenzo Bernini  ที่ Rome
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รูปภาพ 36  ภาพเขียนสีปูนเปยก โดย Guercino ค.ศ.1621-23 ที่ Rome

รูปภาพ 37  ภาพเขียนสีปูนเปยก โดย Guido Reni ค.ศ.1613 ที่ Rome
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3.2 งานศิลปะของกลุมลัทธิโพสต – อิมเพรสชันนิสต ( Post – Impressionism )

       3.2.1   ศิลปนที่ศึกษา Vincent Van Goah

ลัทธิโพสต – อิมเพรสชันนิสต ( Post – Impressionism )

ลัทธิโพสต – อิมเพรสชันนิสต ( หรือลัทธิอิมเพรสชันนิสตยุคหลัง ) เปนคําที่มีความหมาย
ครอบคลุมถึงผลงานของศิลปน 4 ทาน คือ :

พอล  เซซานน  ( Paul Cezanne ) ค.ศ. 1839 – 1906
แวงซอง  ฟาน โกะ ( Vincent Van Gogh ) ค.ศ. 1853 – 1890
พอล  โกแก็ง ( Paul  Gauguin ) ค.ศ. 1848 – 1903
ทูลูส  -  โลเทร็ค  ( Toulouse – Lautrec ) ค.ศ. 1864 – 1901

คําวา       “ โพสต – อิมเพรสชันนิสต “        กลาวกันวา    โรเจอร    ฟราย    ( Roger Fry
ค.ศ. 1866 – 1934 ) และคลีฟ  เบลล ( Clive Bell ค.ศ. 1881 – 1964 ) นักวิจารณศิลปะชาว
อังกฤษไดรวมกันคิดตั้งขึ้นในโอกาสนําผลงานของมาเนตและของกลุมโพสต – อิมเพรสชันนิสตมา
เปดแสดงนิทรรศการที่กราฟตัน แกลเลอรี ในกรุงลอนดอน เมื่อป ค.ศ. 1910 โดยใหชื่อวา “ การ
แสดงผลงานของมาเนตและกลุมโพสต – อิมเพรสชันนิสต “   คลีฟ เบลล   ไดเขียนบทนําวิจารณวา
“ กลุมโพสต – อิมเพรสชันนิสต สรางงานใหดูงายขึ้นดวยการละทิ้งสวนละเอียดตาง ๆ เพงเล็งในสิ่ง
ที่สําคัญกวา นั่นคือ ความสําคัญของรูปทรง “ และโรเจอร  ฟราย ใหเหตุผลวา “ ศิลปนกลุมนี้ไม
ยอมรับความเชื่อที่วา การวาดจะตองใหมีรายละเอียดหรือการเลียนแบบ แตพยายามสรางรูปทรง
ใหงายเขา เพิ่มลักษณะของพื้นผิวและสวนประกอบอื่น ๆ ภาพทุกภาพแทนที่จะบอกผูดูวาเปนภาพ
อะไร อยูที่ไหน กลับคลายกระตุนผูดูวารูสึกอยางไร ประดุจดังเรามีความรูสึกตามสียงดนตรีมาก
กวาจะมีความเขาใจเหมือนดูรูปถาย “

จิตรกรของลัทธินี้เกิดจากการมีปฏิกิริยาตอลัทธิอิมเพรสชันนิสต พวกเขามีการทํางาน
และเคลื่อนไหวระหวางป ค.ศ. 1880 – 1905 โดยที่แตละคนตางก็ทํางานไปในความคิดความเชื่อ
มั่นของตน ไมมีความสัมพันธหรือจัดเปนกลุมเปนหมูเปนเหลาดังพวกอิมเพรสชันนิสตไดกระทํา
แตละคนมีแนวความคิดความเชื่อสอดคลองตองการคลายคลึงกันหลายประการ เชน การคนหา
และเนนความสําคัญของรูปทรง ( ทั้งรูปรางภายนอกและปริมาตรของมัน ) สียอมมีคุณคาในตัว
ของมันเอง การจัดภาพจะตองคํานึงถึงโครงสรางของรกอบสี่เหลี่ยมของภาพ รวมทั้งการคํานึงถึง
เร่ืองมิติ ภาพจะตองมีความสัมพันธกันอยางดี มีเอกภาพ นอกจากนี้ส่ิงสําคัญที่สุด คือ มีการแสด
ความชอบของตนเองอยางแทจริง      แมวากอนจะเปนตัวของตัวเอง ตางก็ยึดหลักบางอยางที่พวก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



38

อิมเพรสชันนิสตเคยกระทํามาก็ตาม เชน รับเอาทฤษฎีแสงอาทิตย การใชสีสะอาด หรือการพัฒนา
ในเรื่องการวางภาพ การแสดงออกอยางฉับพลัน รวมทั้งอิทธิพลของศิลปะภาพพิมพของญี่ปุนซึ่ง
ศิลปนรุนกอนไดคนควา พวกโพส – อิมเพรสชันนิสตไดนํามาใชและทําใหกาวหนายิ่งขึ้นกวาเดิม

นักวิจารณศิลปะโดยทั่วไปตางเห็นพองตองกันวา พวกอิมเพรสชันนิสตเปนจุดเริ่มตนของ
ศิลปะสมัยใหม หากแตกลุมที่กอใหเกิดโดยตรง คือ พวกโพสต – อิมเพรสชันนิสต จิตรกรกลุมนี้
เปนจุดสุดทายของการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของศิลปกรรม เขาสูรูปแบบความคิดใหมของศิลปะ
ในศตวรรษที่ 20 นี้อยางแทจริง โดยเฉพาะพอล  เซซานน ไดบุกเบิกแนวความคิดในเรื่องรูปทรง
และปริมาตรของสรรพสิ่งทั้งหลาย รวมทั้งหลักสุนทรียภาพในดานการมองความจริงที่ซอนเรนอยู
ในธรรมชาติ ซึ่งดวงตาสามัญของบุคคลธรรมดามองไมเห็น ฟานโกะและโกแก็งไดกอกําเนิด ผล
ทางจิตวิทยาในดานการแสดงออกของอารมณสวนลึกและวิธีสังเคราะหเร่ืองสีในธรรมชาติไดอยาง
ดีเยี่ยม อยางไมเคยปรากฏมากอนในประวัติศาสตรศิลปะของมนุษยชาติ

ประวัติจิตรกรคนสําคัญของกลุมโพสต – อิมเพรสชันนิสต : Vincent Van Goah

                               

                                              รูปภาพ 38 ภาพถายของ  Vincent Van Goah
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แวงซอง  ฟานโกะ ( Vincent Van Gogh, ค.ศ. 1853 – 1890 ) เปนบุตรของพระชาว
ฮอลันดา ในนิกายโปรเตสแตนท เปนคนที่มีอุปนิสัยเอาจริงเอาจังในชีวิตมาแตเยาววัย เมื่อโตเปน
หนุมไดเขาทํางานเปนพนักงานขายงานศิลปะ   ของ   บริษัท กูปลย     ซึ่งมีตัวแทนจําหนายผลงาน
ศิลปกรรมอยูในเมืองสําคัญตามประเทศตาง ๆ อาทิ กรุงเฮก ลอนดอน และปารีส ตอมาไดเปนครู
อยูในอังกฤษ    จากนั้นหันเหเปลี่ยนอาชีพมาเปนนักบวชประจําอยูในเหมืองถานหินที่เมืองบอริเนจ
( Boribage ) ประเทศเบลเยียม และอาชีพสุดทายซึ่งเขาตกลงใจเปน คือ จิตรกร

ฟานโกะศึกษาศิลปะดวยตนเองเปนสวนใหญ มีญาติคนหนึ่งซึ่งเปนศิลปนชื่อ โมฟ เปนผู
ใหคําแนะนําในการใชสีน้ําและสีน้ํามัน เขาเริ่มทํางานศิลปะเมื่อมีอายุได 27 ป นับวาเปนการเริ่ม
ตนที่ชามากแตทวาไมเปนอุปสรรคตอคนเอางานเอาการดังเชนฟานโกะ ในป ค.ศ. 1886 หลังจาก
ผิดหวังในการเปนนักบวช จึงเดินทางจากประเทศเนเธอรแลนดเขาสูกรุงปารีส ซึ่งเปนศูนยกลาง
ความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะที่สําคัญที่สุดของยุโรปในสมัยนั้น           โดยอาศัยอยูกับนองชาย
ชื่อธีโอ ( Theo ) บุคคลผูนี้ผูกพันอยูกับชีวิตของฟานโกะมาตลอด เขาไดรับความเกื้อกูลสนับสนุน
ทั้งกําลังทรัพยและกําลังใจจากนองชายคนนี้ ธีโอเปนพอคาศิลปะผูมีสายตาแหลมคม อีกทั้งมี
ความเขาใจในศิลปะอยางมาก เขาเปนผูสนับสนุนคนสําคัญตอศิลปนหนุม ๆ ที่มีความคิดกาวหนา
ในยุคนั้น เปนผูชวยซื้อภาพหรือไมก็จัดงานแสดงใหแก   เซอราต  เดอกาส   ทูลูส  –  โลเทร็ค    และ
อีมิล เบอรนารด การที่ฟานโกะมีโอกาสมาอาศัยอยูกับนองชายเชนนี้ ทําใหเขาไดรูจักคบหาสมาคม
กับจิตรกรและนักคิดกลุมกาวหนาในยุคนั้นมากหนาหลายตา จึงเกิดความคิดที่จะสรางหองทํางาน
ศิลปะขึ้นสักแหง เพื่อใชเปนชมรมสําหรับจิตรกรมาทํางานรวมกั้น แตทวาโครงการของเขาไม
ประสบความสําเร็จ เพราะมีแตคนเห็นดวยแตไมมีผูใหความรวมมือสนับสนุน ฟานโกะจึงไดลง
มายังภาคใตของฝรั่งเศสที่เมืองอาลส ( Arles ) ในป ค.ศ. 1888 นับเปนปที่เขาเริ่มตนการวาดภาพ
อยางแทจริง

พอล  โกแก็ง ศิลปน คนสําคัญไดเดินทางไปอยูดวยในปลายปนั้น คนทั้งสองรวมมือชวยกัน
ทํางานแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน แตแลวทั้งคูกลับมาทะเลาะถึงขั้นวิวาทกันเอง เพราะวาตางคนตาง
มีความรุนแรงในอารมณและมีความเชื่อมั่นในตนเองอยางสูง โกแก็งจึงไดแยกทางจากไป ฟานโกะ
มีความสะเทือนใจในเหตุการณคร้ังนี้อยางมาก   ประกอบกับภาวะทางการเงินขาดแคลน      อยาง
รุนแรง พรอมกับการทํางานอยางหนัก ทําใหฟานโกะมีจิตใจผิดปกติถึงขั้นตัดใบหูตัวเอง คร้ันเมื่อได
รับการรักษาตัวเรียบรอย จึงยายไปอยูยังเมืองอูแวร

ตอมาอีกสองปใหหลังไดใชปนยิงตนเองจนถึงแกความตาย เมื่อวันอาทิตยสุดทายของ
เดือน กรกฎาคม ค.ศ. 1890 ตลอดชีวิตของจิตรกรผูนี้เต็มไปดวยความผิดหวัง ระทมทุกข อดอยาก
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ขายภาพไดเพียงภาพเดียว และภาพนั้นผูซื้อ ซื้อดวยความสงสาร หกเดือนตอมา ธีโอ นองชายคู
ทุกข คูยาก  ก็ถึงแกกรรมลง         ศพของพี่นองทั้งสองถูกฝงเคียงคูกัน  ณ สุสานเล็ก ๆ แหงหนึ่งใน
เมืองอูแวร บริเวณสุสานนั้น ปลูกประดับดวยตนทานตะวัน ซึ่งเปนดอกไมที่ฟานโกะชอบนํามาวาด
เต็มไปหมด

ผลงานของฟานโกะ        แบงออกเปน  3  สมัย   คือ สมัยแรกเรียกวา     ดัทช   เฟยเรียด
( Dutch Period ) เปนผลงานซึ่งทําในขณะที่อยูในเนเธอรแลนดและเบลเยียม มีลักษณะหนักแนน
สีหมนหมอง มีการแสดงออกไปในทางลัทธิเรียลลิสมมีแนวโนมไปในทางมนุษยธรรม เห็นอกเห็นใจ
คนจนตองการสะทอนภาพชีวิต ยุคนี้มีผลงานชิ้นสําคัญ คือ ภาพ “ คนกินมัน “ ( Potato Eaters )
ตอมาเมื่ออพยพเขาไปอยูฝร่ังเศส ไดความคิดและเทคนิควิธีการจากศิลปน     กลุมอิมเพรสชันนิสต
นีโอ – อิมเพรสชันนิสต รวมทั้งภาพพิมพของญี่ปุน ผลงานของมิลเลตและเดอลาครัวสทําใหเปลี่ยน
แปลงพัฒนาขึ้นมาก สมัยสอง คือ อาลส เฟยเรียด   ( Arkes  Period )     เปนสมัยที่เขาเริ่มตนอุทิศ
ตนเองใหแกวงการจิตรกรรม โดยอพยพปกหลักทํางานอยูที่เมืองอาลส เขาไดเร่ิมตนอุทิศตนเองให
แกวงการจิตรกรรม โดยอพยพมาปกหลักทํางานอยูที่เมืองอาลส เขาไดเร่ิมใชแปรงแตมรอยสีหนา
แลทิ้งรอบแปรง ( Brus Stroke ) ใหมีการแสดงออกถึงความรุนแรงของอารมณอยางที่สุด ยุคนี้นอก
จากงานวาดภาพแลว จดหมายบันทึกโตตอบระหวางฟานโกะกับนองชายถือวามีคุณคาสําคัญ
อยางยิ่งตอวงการศิลปะดวย

สมัยที่สาม คือ อูแวร เฟยเรียด ( Auver Period ) เมื่อเขายายมาอยูที่เมืองอูแวรและส้ิน
ชีวิตลงที่เมืองนี้

ฟานโกะเปนคนเครงครัดในศาสนาและมีความชอบขนาดหลงใหลตอการวาดรูป เขาเปน
ผูมี “ จิตใจอันนาสงสาร “ ในทรรศนะของนักบวชอาวุโสซึ่งมองดูเขาในขณะปฏิบัติงานอยูในเหมือง
ถานหินที่เมืองบอริเนจอันแสนทารุณ ฟานโกะไดเขาคลุกคลีกับชาวเหมืองอยางทุมเทชีวิต ผลก็คือ
คณะสงฆหามบุคคลผูนี้บวช เพราะอุทิศตนเพื่อประชาชนมากเกินไป

ในป ค.ศ. 1880 เปนปเร่ิมตนในวงการศิลปะอยางเต็มตัวที่ในเมืองบอริเนจ เขาวาดภาพ
อยางหนัก ภายใตหมอกควันแสนสกปรกของเหมืองถานหิน ภายในกระทอมอันผุพังของเหลา
กรรมกรผูยากจน สะทอนภาพชีวิตที่ยากไร ภาพ “ คนกินมัน “ ซึ่งเปนผลงานชิ้นเยี่ยมชิ้นหนึ่งแสดง
ใหเห็นถึงอาหารของคนเหลานั้น คือ มันฝรั่งตม เปนอาหารเชา กลางวัน และเย็น ทุกวัน ทุกเดือน
และเปนป ๆ ฟานโกะรับเอาอิทธิพลความคิดและการแสดงออกของกลุมเรียลลิสต ซึ่งนิยมกันมาก
ในยุคนั้นมาแสดงออก

ป ค.ศ. 1882 ฟานโกะ เคยพยายามทดลองวาดภาพทิวทัศน เขายังเคอะเขินขัดกัน
ระหวางฝมือและความชอบภาพธรรมชาติที่ปรากฏอยูเบื้องหนา ฟานโกะ  สนใจอยูที่ ................
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“ พลังอํานาจอันยิ่งใหญ และความแนนเปนเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกันของผืนแผนดิน “ ...... เขา
ตองการแสดงใหเห็น “ วิธีการ “ ดวยความแนนเปนเอกภาพอันหนึ่งอันเดียวกันของผืนแผนดิน
“.......... เขาตองการแสดงใหเห็น “ วิธีการ “ ดวยการใชเทคนิคดื้อ ๆ คือ บีบสีออกจากหลอด ทํา
เปนรากและลําตนไม หลังจากนั้นก็คอยใชแปรงเกลี่ยใหเขากันเปนรูปเปนราง แมจะดอยพัฒนา
ทางวิธีการ แตพลังอันแนนภายในระหวางยุคนี้ ก็รุนแรงมาก เขากลาววา “ เมื่อคุณตองการงอกงาม
คุณตองมุดลงไปในผืนแผนดิน “ ( จากจดหมาย ถึง ธีโอ ป ค.ศ. 1883 )

หลังจากนั้น ฟานโกะก็ขุดลึกลงไปในการคนควาหาความรูสึกแสดงออกของภาพ ซึ่งเกี่ยว
กับวัตถุทั้งหลาย ส่ิงเหลานี้ไดกลายเปนสิ่งที่ซึมซาบอยูภายในใจ กลายเปนวัตถุดิบสําคัญของเขา
ในอนาคต ในสิ่งตาง ๆ ที่เขาเจาะลงไป เจาะลึกลงไปในใบหนาของชาวบานที่ยากจน ทดลองวาด
เสนลงไปในวิธีการเดียวกัน ซ้ําแลวซ้ําเลา ดังนั้น จึงกลาวไดวา เร่ิมคนพบ “ ตนแบบ “ ของเขาเอง
และส่ิงเหลานี้ก็ไดคางอยูในจิตใตสํานึกในการแสดงออกของลักษณะสวนตัว เขาจะวาดใบหนาของ
มนุษยซึ่งดูดุจหนากากของความทุกขยาก จากลักษณะเดนอันนี้ ทําใหฟานโกะเปนจิตรกรผูมีแนว
ใหมของตนเอง แมจะไดรับความคิดมาจากกลุมเรียลลิสตก็ตาม แตเขาไดสรางวิธีการขึ้นใหมเพื่อ
ใชเปนเครื่องมือในการแสดงออกไดอยางเหมาะสม

รูปภาพ 39  Landscape of  Saint – Remy
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ตอมาเมื่อเดินทางเขาสูปารีส      เขาไดคนพบสิ่งใหมมากมายหลายอยาง ที่สําคัญ       คือ
กฎเกณฑ การใชสีในขอที่วา จะตองไมผสมสีใหสกปรก ซึ่งรับมาจากพวกอิมเพรสชันนิสต ใน
ระหวางนี้ ฟานโกะ เกิดความคิดวาการทํางานของจิตรกรที่มีความคิดคลายกัน ควรจะรวมมือเปน
กลุมเปนพวก ยอมประสบความสําเร็จมากกวาจิตรกรผูทํางานโดดเดี่ยวคนเดียว เขามีความฝน
เสมอถึงการจัดตั้งนิคมจิตรกรที่ยิ่งใหญ ซึ่งในใจคงจะตั้งมโนภาพเอาวา นิคมนี้จะดูล้ีลับมีลักษณะ
ทางศาสนา ดุจเดียวกับความสัมพันธฉันพี่นองของลัทธิฟรานซิสกัน ฟานโกะคิดวาเขาไดพบมัน
แลวเชนนี้ในกรุงปารีส ซึ่งมีเพื่อนที่ดีจํานวนมากกวาตอนที่เขาอยูในเนเธอรแลนด อังกฤษ หรือใน
เหมืองถานหินเมืองบอริเนจ ในยามกลางคืน     เขาก็ใชเวลากับเซอราต     ศึกษาวิธีการใชสี     ของ
ลัทธินีโอ – อิมเพรสชันนิสม เนื่องจากฟานโกะ เดินทางเขาปารีสในป ค.ศ. 1886 เปนปที่เซอราต
กําลังแสดงผลงานของ ตนอยู เขาจึงรับความคิดจากจิตรกรผูนี้ไมนอย ถึงอยางไรก็ตามก็ยังไม
สามารถจะทิ้งรูปทรงแบบเกาไดระหวางนี้ไดพัฒนาเพิ่มพูนวิธีการใชพูกันปายอยางแรงและเด็ดขาด
เร่ิมคนหาการวาดใหมีบรรยากาศเต็มไปดวยความเคลื่อนไหว  และมีสีสุกสกาวระยิบระยับสะอาด
สดใสขึ้นกวาเดิม

                                

รูปภาพ 40  Starry Night

ป ค.ศ. 1888 ความคิดของฟานโกะถูกครอบงําดวยความรูสึกในเรื่องทางโลก อันมีเร่ือง
ของ กิเลส ตัณหา และความตองการอยางมาก เขาเดินทางไปเมืองอาลส       ซึ่งอยูทางตอนใตของ
ฝร่ังเศส เปนฤดูรอนพอดี บรรยากาศโดยทั่วไปของเมืองนี้กลมกลืนกับความรูสึกทั้งมวลของเขาดวย
จนรูสึกวาตนเองเปนสวนหนึ่งในบรรยากาศทั้งหมดของที่นี่ ไมวาจะในความรอนแรงของสี แสงที่
สวางจา ความเขียวสดของหมูตนไม ลวนแตไดปลุกเราอารมณทางโลก อาทิ เชน ตัณหาและความ
รักอันซอนเรนอยูภายในใจใหประทุออกมาราวกับไฟ เขาปลดปลอยอารมณจินตนาการทั้งหมด
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อยางไมตองมีส่ิงเหนี่ยวรั้งใด ๆ ทั้งสิ้น ความคิดของเขามีอิสระจากเกราะของจิตสํานึกในประเพณี
นิยมตาง ๆ ฟานโกะไดปลอยสิ่งเหลานั้นทั้งหมดโดยปราศจากความระมัดระวัง จึงกลายเปนความ
ฟุงซานทําใหจิตใจแปรปรวนไปจนอยูในสภาพของจิตวิปลาสไปในที่สุด ถึงขั้นทํารายตนเอง นี่อาจ
เปนตัวอยางของโศกนาฎกรรม ซึ่งมองดูโลกในแงรายตอตัวเองจนเกินไป ผลงานในยุคนี้ลวนแต
แสดงอารมณหางการตอบโต มีความกาวราว รุนแรง ตอส่ิงตาง ๆ ที่ถาโถมเขาทับถมชีวิตของเขา
ทั้งนี้คงเปนเพราะฟานโกะ ประสบทั้งความอดอยาก ความวาเหว และพลังอันรอนแรงของอารมณ
อันดับไมได ประกอบกับความสะเทือนใจเมื่อมีการถกเถียงและวิวาทกับโกแก็งทําใหความสมดุลย
ในชีวิตของเขาเอียงลงทันที       จนถึงกับตัดหูตัวเอง      และตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาลโรคจิต
อยางไรก็ตาม ผลงานในยุคนี้คือ     ภาพชีวิตของเขาทั้งหมดที่ถายทอดลงไป แสดงอารมณและ
ความรูสึกทั้งมวลที่มีอยู

   

รูปภาพ 41  Hospital at Saint – Remy

จากหลักการที่วาความงามในโลกมีอยูทั่วไปในทุกหนทุกแหง พวกอิมเพรสชันนิสตได
กระทําตามหลักการนี้ ฟานโกะยังเดินกาวหนาล้ําขึ้นไปอีก นอกจากกรรมวิธีการใชสีที่สดสวางใน
เทคนิคแบบใหมซึ่งไดคนคิดมาแลว เขามองสิ่งตาง ๆ อยางตรงไปตรงมาอยางหาวหาญ      มีความ
รูสึกตอสรรพสิ่งทั้งหลายดวย การหลงใหล คลายกับเอาดวงใจเขาไปประสานเปนสิ่งเดียวกัน ไมวา
จะเปนตนสนที่ยืนตนตระหงานอยูภายใตรัศมีอันโชติชวงของดวงอาทิตยอันรอนแรง ถาเรามองดู
ความเจริญเติบโตของสิ่งตาง ๆ ดวย      ภาพทิวทัศนของเขาหลายภาพแสดงใหเห็นถึงทองทุง     ที่
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ผืนแผนดิน ใหอารมณรูสึกของไอรอนในฤดูรอน ซึ่งจะถายทอดออกมาใหผูชมรูสึกอยางเต็มที่

รูปภาพ 42  Hospital at Saint - Remy

เขามองดูโลกนอกเหนือไปจากสีที่ฉาบอยูเปลือกนอก ดวงตาอันแหลมคมบวกเขากับ
อารมณอันบริสุทธิ์ปราศจากเครื่องยึดเหนี่ยว ทําใหมองโลกนอกเหนือไปจากพวกอิมเพรสชันนิสต
ไดมอง เทากับเปนความจริงขั้นที่สองของศิลปะซึ่งอยูลึกลงไปในวิญญาณ กลายเปนจุดสําคัญทาง
ศิลปะของฟานโกะ ทั้งนี้เพราะการแสดงความหมายของความจริงในโลกจิตรกรรม จําเปนตอง
พิจารณาจุดมุงหมายของภาพดวย จากอิทธิพลของเซอราด ซึ่งฟานโกะไดศึกษามาอยางดีเยี่ยม
เชน วงจรสี การใชสีอยางมีอิสระอยางถูกตองตามหลักทฤษฎีของสีเขาใชสีคูปฏิปกษอยางมาก
ควบคูไปกับการใชสีที่มีความกลมกลืนใหมีความประสานสัมพันธกัน ความสามารถเดนเปนพิเศษ
ของฟานโกะคือ การใชสีแตละสีใหมีคุณคาในตัวของมันเอง ซึ่งมันก็พองกับความคิดของโกแก็งที่วา
.... “ สีแสดงออกดวยตัวของมันเอง “

เนื่องจากเปนผูมีความศรัทธาในศาสนาอยางลึกซึ้ง เขาไดถายทอดบางอยางสะทอนให
เห็นแนวความคิดนี้ ดังเชนภาพรานกาแฟที่เมืองอาลสยามค่ําคืน     นอกเหนือจากการใชสีและรอย
พูกันอันรุนแรงแลว เขายังตองการแสดง.... “ ใหเห็นวาสถานที่ซึ่งพวกผูชายไดสูญเสียจิตใจไป และ
เปนที่ที่พวกผูชายไดกอคดีตาง ๆ ข้ึน .... มันมีบรรยากาศราวกับนรกที่เรารอนลุกเปนไฟ เต็มไปดวย
ความทุกขทรมาน เปนอํานาจมืด ซึ่งปกคลุมผูชายเมื่อเวลาหลับ “ .... นั่นเปนคําใหการของฟานโกะ
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แสดงใหเห็นวา สีที่เขาใชเปรียบเสมือนสะพานที่ทอดไปสูอาณาจักรอีกแหงหนึ่ง มีส่ิงตาง ๆ เปน
สัญลักษณ เปนการนําโลกภายในของศิลปนออกมาใหประจักษ

เสนเปนองคประกอบอันสําคัญของฟานโกะ เขาจะใชมันเพื่อนําสายตาของผูชมใหวิ่งโลด
ไลไปตามรูปทรงตาง ๆ ของวัตถุ เปนสื่อนําอารมณของผูดูไปสูความสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวของ
บรรยากาศในมวลหมูตนไม ตนสนที่สูงตระหงาน ราวกับมีความเจริญเติบโตอยูทุกขณะ เขาใชเสน
เพื่อนําชีวิตของสรรพสิ่งทั้งหลายออกมา สรางใหเต็มไปดวยลีลาอันโลดแลน เปนลีลาอันเคลื่อนไหว
แสดงรองรอยบันทึกของพลังการแสดงออก นอกจากนี้เขายังคิดถึงความสัมพันธกับความแนนอน
ดังเชนผลแอปเปลจะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน เชนเดียวกับแอปเปล ยอมสัมพันธกับขวด ชอง
วางของสิ่งทั้งสองยอมจะมีทั้งการเกื้อกูลและขัดแยงยึดเหนี่ยวมันเขาไวดวยกัน          อยางไรก็ตาม
ฟานโกะไดใชเสนเพื่อสนองอารมณ การแสดงออกใหเห็นถึงพลัง และใหได “ ความแนน “ ใน
บรรยากาศทั่วไป ปญหาภาพที่เคลื่อนไหว เชน คนวิ่ง หรือลมพัด เปนปญหาของสิ่งที่มองไมเห็น
เขาไดครุนคิดและไดทํามาแลว     และตอมากลายเปนปญหาสําคัญของพวกฟวเจอรริสต    ทําการ
คนควาตอ ในเมืองอูแวรอันเปนสถานที่ ที่พักผอนจิตใจและรางกายยุคตอมา ฟานโกะอุทิศตัวเอง
เพื่อคุณคาในความบริสุทธิ์ของเสนและสี ซึ่งกลายเปนแรงดลใจตอศิลปนรุนหลังอยางมาก แตเปน
ที่นาสงสารเมื่อไมไดดูความสําเร็จอันเกิดจากตัวของเขาเองเลย เพราะยิงตัวตายเสียกอนเมื่อมีอายุ
ไดเพียง 37 ป

ผลงานของฟานโกะที่ไดรับการยกยองวาเยี่ยมยอด
1. “ คนกินมัน “ ( Potato Eaters ) 1885 อยูในพิพิธภัณฑฟานโกะ, เนเธอรแลนด
2. “ ดอกทานตะวัน “ ( Sun Flower ) 1888 อยูในเนเธอรแลนดแกลเลอรี่, ลอนดอน
3. “ ภาพใบหนาของตัวศิลปน “ ( Self Portrait ) 1890 อยูในพิพิธภัณฑลูฟว, ฝร่ังเศส
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รูปภาพ 43  Self – portrait with Bandaged Ear

  

รูปภาพ 44  The Asylum in Saint – Remy

รูปภาพ 45  Wheat Field with Cypresses
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รูปภาพ 46 The Olive Grove

รูปภาพ 47  Rain
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3.3   งานศิลปะของกลุมลัทธิฟวเจอริสม ( Futurism )

3.3.1   ศิลปนที่ศึกษา Umberto Boccioni

ลัทธิฟวเจอริสม ( Futurism )

ฟวเจอรริสม หรือ ฟูตูริสโม ( ตามสําเนียงอิตาเลียน ) เปนชื่อเรียกศิลปะลัทธิหนึ่ง ได
พัฒนาขึ้นใน     ประเทศอิตาลี       โดยศิลปนชาวอิตาเลียน      มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นไลเลี่ยกับ
ลัทธิคิวบิสม  จากแหลงกําเนิดที่กรุงมิลานในประเทศอิตาลี  แตไดรับการตั้งชื่อวา “ ฟวเจอริสม “ ที่
กรุงปารีส เมื่อป ค.ศ. 1909 และไดขยายแนวความคิดออกไปอยางรวดเร็วทั่วประเทศอิตาลีและ
ประเทศตาง ๆ ในทวีปยุโรป

หลักสุนทรียภาพ

คําวา “ ฟวเจอริสม “ กวีชาวอิตาเลียนชื่อ ฟลิโป  โทมาสโซ มาริเนตตี เปนผูตั้งชื่อเมื่อวัน
ที่  20  กุมภาพันธ  ค.ศ. 1909   กวีผูนี้ไดรางคําแถลงการณ    ( Manifesto )   ข้ึน    โดยกลาวอยาง
กลาหาญถึงการสิ้นสุดยุคสมัยของศิลปกรรมในอดีต   และการกําเนิดขึ้นใหมของศิลปะเพื่ออนาคต
( Futurism ) คําแถลงการณฉบับนี้ปรากฏอยูในหนังสือพิมพ “ เลอ ฟกาโร “ ของฝรั่งเศสมีแนวโนม
แสดงใหเห็นสาระสําคัญของศิลปะแบบใหมจะตองมี  “ ความเร็ว คือ พระเจาของเราเปนกฎความ
งามแนวใหม    รถจักรยานยนตซึ่งสงเสียงคํารามอันกึกกองดังราวกับปนกลนั้น      มีความสวยงาม
ยิ่งกวารูปประติมากรรมสลักหินออนที่ชื่ออนุสาวรียชัยชนะแหงซาโมเธรสเสียอีก “ นอกจากนี้ในคํา
แถลงการณยังไดแนะนําใหเผาพิพิธภัณฑทิ้งเสีย ทําการทดน้ําในคลองเมืองเวนิสออกเพื่อใหเวนิส
ไมจําเปนตองมีคลอง       หรือทําลายแสงจันทรอันเปนตนตอของความคิดเพอฝน       พวกศิลปน
ฟวเจอริสต คัดคานความคิดในสุนทรียภาพตามแบบฉบับของพวกคลาสสิค ( โบราณ ) ดังนั้นควร
ร้ือเมืองโบราณตาง ๆ        ลงเสีย       เผาพิพิธภัณฑและหองสมุดซึ่งเปนที่รวมความคิดอันมอมเมา
ประชาชนในยุคปจจุบันของคนโบราณ อีกทั้งไมมีความจําเปนจะตองใชลัทธิชาตินิยม ตามความรัก
ชาติ และลัทธิทหารจะเปนระบบการปกครองดีที่สุดของมนุษยชาติ ผูเปนวีรบุรุษที่แทจริงจะตองได
รับการทดลองโดยสามารถขวางระเบิดสังหารคนได การฆาคน คือ ส่ิงที่จะไดรับการปรบมือชมเชย
โดยเฉพาะการสังหารศัตรูของประชาชน

ความคิดของลัทธิ “ ฟวเจอริสม “ ไมเกี่ยวกับเร่ืองของสตรีเพศ การศึกษาภาพเปลือยไม
อยูในหลักสุนทรียภาพ ความงามอยูที่ความเร็ว วิทยาศาสตร เทคนิควิชาการตาง ๆ พวกศิลปน
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ลัทธินี้จะชิงชังความคิดอันเพอฝน หรือการหยุดนิ่งอยูกับที่ พวกเขามีความดลใจในความงามจาก
เครื่องไฟฟารถยนต หรือเครื่องบินศิลปนฟวเจอริสตปฎิเสธสไตลทุกแบบของศิลปนยุคกอนหนานี้
ไมวาจะเปนพวกอิมเพรสชันนิสต โฟวิสต หรือคิวบิสต พวกเขายึดหลักใหญอยูสองประการ คือ
ความเคลื่อนไหวของรางกายในอากาศและความเคลื่อนไหวของวิญญาณในรางกาย เพื่อใหไดผล
ตามเจตนารมณนี้ ศิลปนพยายามสรางความรูสึกทางใจ และอารมณรูสึกทางรางกายของผูชมใหมี
กิริยาเคลื่อนไหวคลอยตามไปกับภาพดวย  จิตรกรกลุมฟวเจอริสตจะนําหลักของการวาดใหเกิด
ภาพลวงตา ( Optical Illusion ) ซึ่งพวกเขาคนคิดขึ้นมาจากทฤษฎีวัตถุที่ประจักษแกสายตา โดย
ผานการทดลองใหปรากฏเห็นจริงมาแลวจากภาพถายหรือจากภาพยนตร เทากับเปนการเสนอวิธี
การทางศิลปะไมใชเพื่อการคนหาความจริงในสรรพสิ่งทั้งหลายดังเชนลัทธิอ่ืนไดกระทํา มีการคน
หาความจริงของการเปลี่ยนรูปทรง ซึ่งจะสูญเสียความมีปริมาตรเมื่อรูปทรงนั้น ๆ เคลื่อนไหว ภาพ
ของพวกฟวเจอริสตบางภาพจะดูคลายกับภาพปรากฏอยูในกลองสามเหลี่ยม        ซึ่งภายในบรรจุ
กระดาษสี   มีชื่อเรียกวา    กลองคาไลโดสโคป        ( Kaleidoscope )       จะเห็นสีและเสนตาง ๆ
กระจัดกระจายเต็มทั้งภาพ          พวกฟวเจอรริสต    ไดหยิบยืมเทคนิคบางประการจาก        พวก
นีโอ – อิมเพรสชันนิสต ในเรื่องวิธีการระบายสีโดยแตมสีเปนจุด แตพวกเขานํามาใชโดยขยายจุด
เล็ก ๆ เหลานั้นใหใหญข้ึน เพื่อผลของการทําใหเกิดความเคลื่อนไหวแกตาผูชมมากขึ้น ทําใหเกิด
การพราพรายแกนัยนตาสรางใหดูเคลื่อนไหวไดเชนเดียวกับความสําเร็จที่พวกนีโออิมเพรสชันนิสต
ไดรับมาแลวอยางดี

หลังจากกวีมาริเนตตีไดพิมพแถลงการณของลัทธิฟวเจอริสมแลว มีการรวบรวมจิตรกรผู
มีความคิดรวมกันหลายคนมาสรางงานตามแนวทางของลัทธิ       จิตรกรและประติมากรคนสําคัญ
ของกลุม คือ

อุมแบรโต บ็อคโชนี     ( Umberto Boccioniม 1882 – 1916 )
คารโล  คารรา     ( Carlo  Carra, 1881 – 1966 )
ลุยจิ  รุสโซโล     ( Luigi  Russolo, 1885 – 1947 )
จิอาโคโม  บอลลา     ( Giacomo  Balla, 1871 – 1958 )
จีโน  เซเวรินี     ( Gino  Severini, 1883 – 1966 )      

 บ็อคโชนีผูเปนทั้งจิตรกรและประติมากรคนสําคัญของกลุม ไดพิมพคําแถลงการณของ
จิตรกรฟวเจอริสต ( Manifesto of Futuristic Painters ) ข้ึนเมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ  และไดเผย
แพรเมื่อวันที่  3  มีนาคม  ค.ศ.  1910      ตอผูฟงในงานชุมนุมแหงหนึ่งในเมืองตูริน        ถัดมาราว
วันที่ 11 เมษายน     ก็ไดมีเอกสารเรื่อง         คําแถลงการณทางเทคนิค      ของกลุม    ฟวเจอริสต
( Manifesto of the Technics )    ติดตามมาในแถลงการณไดกลาวย้ําถึงเจตนารมณความคิดและ
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การกระทําของศิลปะลัทธินี้   นับเปนเอกสารที่มีคาสําหรับความรูถึงความคิดของจิตรกรกลุมนี้
อยางยิ่งคํานําเริ่มตน          แถลงถึงความเจริญเติบโตของสรรพสิ่งทั้งหลาย สําหรับเปนแนวทางให
คนหาความจริง  จากความไมพอใจแครูปทรงและสีซึ่งเคยยึดถือเปนแนวของความเชื่อ และความ
เขาใจในอดีตมาชานาน มาเปนทุกสิ่งทุกอยางตองเคลื่อนไหวและมีความรวดเร็ว มีการเปลี่ยน
แปลงกะทันหัน       ความเร็วจะเปนสิ่งสากล       ซึ่งศิลปนจะตองนํามาแสดง            พวกเขาได
เสนอตอวงการศิลปะดังนี้  :

1. รูปทรงที่ไดรับการถายทอดใหเหมือนจริงตามแบบทั้งหมด จะตองถือวาเปนสิ่งนาดูถูก
เหยียดหยาม รูปทรงที่เกิดขึ้นจากความคิดริเร่ิมสรางสรรคจะตองไดรับการยกยองวา
เปนสิ่งประเสริฐ

2. เราจะตองคัดคานและเปนปฏิปกษตอการครอบงําของคําวา “ ความประสานกลมกลืน
( Harmony ) และ “ รสนิยมดี “  ( Good Test )  การแสดงออกตามนัยนี้มีส่ิงที่ยืดหยุน
และงายตอการทําลาย ดังเชนผลงานของเรมบรันท  โกยา หรือ โกแก็ง

3. การวิพากษวิจารณศิลปะเปนส่ิงที่ไรประโยชน มีแตความเสียหายทั้งสองฝาย
4. จะตองทําการกวาดลางตอส่ิงตาง ๆ ที่เกาคร่ําครึและผุกรอนใหสะอาดดวยการแสดง

ถึงความวุนวายของชีวิตในยุคใหม – เร่ืองของโลหะ ความเรารอน ความทรนงและ
ความรวดเร็วอยางทันดวน

5. คําวา “ คนบา “ นั้น เปนคําทีนํามาใชเปนเครื่องมือปดปากพวกหัวกาวหนาทั้งหลาย
ดังนั้นควรพิจารณาดวยความเปนธรรมและใหเกียรติ

6. องคประกอบตาง ๆ อันสมบูรณของจิตรกรรม จะเปนสิ่งจําเปนอันสูงสุด ดุจดังเชนวลี
ที่เต็มไปดวยอิสระของกวีนิพนธ และลีลาของเสียงในดนตรี

7. ลัทธิกลศาสตรที่วาดวยความเคลื่อนไหวของจักรวาล จะตองมีอยูในจิตรกรรม พรอม
กับการแสดงออกถึงความเคลื่อนไหวนั้น ๆ

8. ความบริสุทธิ์ใจไรมลทินเปนสิ่งสําคัญและจําเปนตอการถายทอดธรรมชาติ
9. ความเคลื่อนไหวและแสงจะทําลายรูปของสสารใหหมดสิ้นไป
บ็อคโชนี กลาวถึงการสรางผลงานของเขาวา “ มิใชการกอรูปของรางกาย แตเปนการกอรูป

ของการกระทําของรางกายตางหาก “ ดังนั้น จึงนับวาพวกฟวเจอริสต เปนศิลปนพวกแรกในยุค
เดียวกัน ที่ไดพยายามจับเอาความรวดเร็วของรูปทรงที่เคลื่อนไหวใหมาปรากฏในทางจิตรกรรม
และประติมากรรมบางครั้ง ศิลปนจะวาดภาพมากําลังวิ่ง ขาของมามิไดเห็นเพียงสี่ขา หากจะ
ปรากฏใหเห็นมากกวายี่สิบจิตรกรฟวเจอริสตจะวาดทุกส่ิงทุกอยางไมวาจะเปนภาพมา สุนัข หรือ
มนุษย ในทาทางแสดงความเคลื่อนไหวอยูเสมอ ดังเชนภาพสุนัขที่ถูกจูง ( Dog on a Leash ) ของ
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บอลลาเปนเรื่องของคนจูงสุนัขเดินเลน ในภาพจะแสดงความเคลื่อนไหวของเทาคน โซผูกคอสุนัขที่
กําลังแกวงไกวขา และหางของสุนัขซึ่งกําลังวิ่ง  เปนการจับภาพวัตถุที่กําลังเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไป
สูอีกจุดหนึ่ง ในระหวางจุดทั้งสองจะปรากฏเปนภาพซอน ๆ กันของวัตถุที่เคลื่อนไหวนอกจากนี้
แลวถาตองการแสดงเรื่องของเสียง ก็จะทําเปนรูปของคลื่นเสียง ( ทําเปนเสนโคง ) ถี่กอง กังวาน
บวกผสมเขากับการใชเทคนิค   วิธีการแตมสีเปนจุด   ( Pointillism )   หรือ      วิธีระบายสีเปนแถบ
( Stroke ) ดวยพูกันตามแบบฉบับของพวกนีโอ – อิมเพรสชันนิสต รวมทั้งการใชสีตามหลักทฤษฎี
สีแสงอาทิตยเพื่อความสวางสดใสเกิดแกภาพ

บทบาทของกลุม

จิตรกรกลุมฟวเจอริสต มีความเคลื่อนไหวในหารแสดงผลงานตามอุดมคติของพวกตน
หลายครั้ง เชน จัดงานแสดงของกลุมในป ค.ศ. 1912 ที่กรุงปารีส ลอนดอน และเบอรลิน ตามลําดับ
ในป   ค.ศ. 1915   ไดแสดงในสหรัฐ ฯ  เมื่อคราวมีงานมหกรรมสมัยใหม ในกรุงนิวยอรก        เมื่อป
ค.ศ. 1961 ลัทธิฟวเจอริสม มีอายุส้ันสิ้นสุดลงเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ( ค.ศ. 1914 ) เกิดขึ้น ทํา
ใหความเคลื่อนไหวทางศิลปะหยุดชะงัก ซ้ํารายยิ่งไปกวานั้นเมื่อบ็อคโชนี ผูทําหนาที่คลายหัวหนา
กลุมถูกเกณฑเปนทหารในกองทัพอิตาลีไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการรบ ตองเขาโรงพยาบาลและ
เสียชีวิตลงในป ค.ศ. 1916 ขบวนการฟวเจอริสต ก็สลายตัวไปโดยปริยาย จิตรกรรวมอุดมการณ
หลายคนตางแยกยายหันเขาหาแนวทางอื่น ๆ เชน เซเวรินีไปเขารวมกับพวกคิวบิสต คารราทํางาน
ตามแนวความคิดใหม   คือ    ลัทธิเมตาฟสิกส   ( Metaphysics )    ซึ่งกําลังไดรับความนิยมแทนที่
ฟวเจอริสตกลายเปนความเคลื่อนไหวของประวัติศาสตรไป แมวาความคิดนี้จะไมมีอิทธิพลยิ่งใหญ
เทาเทียมกับคิวบิสม หรือเอ็กซเพรสชันนิสมก็ตาม ความคิดในแงเห็นความสําคัญของเครื่องจักร
แสดงถึงชีวิตความเปนอยูในปจจุบันที่ไมอยูนิ่งอันมีผลมาจากชัยชนะของวิทยาศาสตร ในเรื่อง
ความเร็วคลายกับการบันทึกภาพของภาพยนต ลวนแลวแตใกลชิดกับเหตุการณในยุคปจจุบัน
อยางยิ่ง เปนการกรุยทางใหศิลปนรุนหลังเห็นความสําคัญของสิ่งใหม คือ เครื่องจักรกลไดเขามามี
บทบาทเปลี่ยนสภาพสิ่งแวดลอมของมนุษย และ เปลี่ยนความคิดทางสุนทรียภาพของมนุษยอีก
เชนกัน

ประวัติศิลปนคนสําคัญกลุมฟวเจอริสต Umberto Boccioni

อุมแบรโต  บ็อคโชนี ( Umberto Boccioni, ค.ศ. 1882 – 14916 )  เขาเกิดที่เมืองเร็คจิโอ
แควนคาลาเบรีย ประเทศอิตาลี เมื่ออายุได 17 ป จึงเดินทางเขากรุงโรมศึกษางานศิลปะที่
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Academy of Fine Arts ณ ที่นี้เขาไดพบกับ จิอาโคโม บอลลา ซึ่งตอมาไดรวมมือในการสรางงาน
ตามแบบฉบับของลัทธิฟวเจอริสม คร้ังนั้นบ็อคโชนีมีความสนใจวิธีการและความคิดในหลักการ
ของลัทธินีโอ – อิมเพรสชันนิสม ค.ศ. 1902 เดินทางไปกรุงปารีส จากนั้นอีกสองปก็ทองเที่ยวไปยัง
ประเทศรุสเซียและยอนกลับอิตาลีบานเกิดเมืองนอน เร่ิมปกหลักตั้งรกรากในเมืองมิลานเมื่อป
ค.ศ. 1908 ระหวางนี้ไดรูจักกับฟลลิปโป โทมาสโซ มาริเนตตี กวีหนุมคนสําคัญในยุคนั้น ซึ่งไดคิด
หลักของลัทธิใหมทางศิลปะข้ึน ลัทธิใหมนี้ชื่อวา “ ฟวเจอริสม “ ( Futurism ) บ็อคโชนีกลายเปนผู
รวมงานที่แข็งขันเอาการเอางานมากที่สุด เขาวาดทั้งภาพลรวมรางคําแถลงการณของอุดมการณ
ลงในหนาหนังสือพิมพหลายครั้ง นอกจากเปนจิตรกรแลวยัง ไดทํางานประติมากรรมไวหลายชิ้น
อีกดวยผลงานประติมากรรมของบ็อคโชนี สรางขึ้นตามแนวความคิดของลัทธิฟวเจอริสมอยาง
สมบูรณแบบ เขาเคยนําผลงานประติมากรรมแสดงที่กรุงปารีสในป ค.ศ. 1913 คร้ันเมื่อสงคราม
โลกครั้งที่ 1 เกิดขึ้น บอคโชนีถูกเกณฑเปนทหารไดรับบาดเจ็บสาหัสจากการรบ ตองเขารักษาตัว
ในโรงพยาบาล และเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุเมื่อป ค.ศ. 1916 ที่เมืองซอรเต แควนเวโรนา ผลงาน
ระยะแรกของศิลปนผูนี้ พัฒนามาจากลัทธินีโอ – อิมเพรสชันนิสม ในขณะที่ศึกษาอยูในกรุงโรม
คร้ันเมื่อพัฒนาตนเองในการรับรูเร่ืองลัทธิฟวเจอริสมจึงไดสรางงานตามแนวทางนี้ เทคนิควิธีการ
ยงัคงผสมผสานระหวางเทคนิคของพวกนีโอ – อิมเพรสชันนิสต คิวบิสต และจากภาพถาย เพิ่ม
ลีลาใหมีความเคลื่อนไหวอยางรุนแรง ภาพชื่อ “ ความยืดหยุน “ ( Elasticity ) เปนภาพมากําลังวิ่ง
ภาพมามิไดเปนรูปมาจริง ๆ หากเปนตัวแทนเปนสัญญาลักษณของความเคลื่อนไหว

                            

                                        รูปภาพ 48 Dynamic of a Cyclist โดย Umberto Boccioni
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ของความสับสน   ของการไมอยูนิ่งกับที่      ในชีวิตที่เต็มไปดวยความชุลมุนวุนวายของสังคมใหม
สังคมของเครื่องจักรกล  เขาวาดภาพจากเรื่องราวเชนนี้ไวหลายภาพ รูปซ่ึงมีชื่อเสียงไดรับวิจารณ
ยกยองมากที่สุดคือ รูป “ ความเจริญเฟองฟูของเมือง “

บ็อคโชนีกับประติมากรรมตามลัทธิฟวเจอริสม

ผลงานประติมากรรมนั้น นักวิจารณศิลปะลงความเห็นวา บ็อคโชนี   ประสบความสําเร็จ
มากกวาผลงานทางดานจิตรกรรมเสียอีก ในคําประกาศซึ่งเขาเรียกรองชื่อ “ คําแถลงการณของ
ประติมากรรมฟวเจอริสมต “ ( Manifesto of Futrrist Sculptor ) ในป ค.ศ. 1912 มีหลายขอ นับวา
กาวหนาจากอดีตมากดังเชน การไมจํากัดวัสดุในการสราง ไมใชเพียงแคหิน ไม โลหะ ฯลฯ  อาจใช
วัสดุไดหลายอยาง เชน ขนสัตว หลอดไฟฟา ฯลฯ ซึ่งตอมาความคิดนี้ปรากฏอยางมากในผลงาน
ประติมากรรมยุคปจจุบัน ผลงานของเขาหลายชิ้น   เชน   รูปปน   “ พัฒนาการของขวดในอวกาศ “
( Development of a Bottle )   ทําข้ึนในป     ค.ศ. 1912 รูปปน     “ รูปทรงที่มีเอกภาพในอวกาศ “
( Unique forms  of Continuity..... ) ในป ค.ศ.1913 มีการทําใหเห็นชองวางภายในรูป ซึ่งในทาง
ประติมากรรมถือวาสําคัญเกี่ยวกับรูปทรงภายนอก เพราะแสงที่ปรากฏบนรูปทรงทําใหบังเกิดเงา
และเงาจะสรางรูปข้ึนอีก สรางรูปใหมีโครงสรางคลายกับความคิดของพวกคิวบิสตในเรื่องของ
ปริมาตร     ผิดกันตรงที่พวกคิวบิสต     ชอบทําใหดูสถิตแนวนิ่งอยูกับที่     แตของเขาดูเคลื่อนไหว
อิทธิพลทางประติมากรรมของบ็อคโชนีกวางขวางตอพวกประติมากรในกลุมคิวบิสต              และ
พวกคอนสตรัคติวิสต ( Constructivist )

การที่บ็อคโชนีรับเอาเทคนิคบางประการของคิวบิสมมานั้น คงเนื่องมาจากเมื่อคราวที่เขา
ไปปารีส  ไดทําความรูจักศิลปนคิวบิสต หลายคน       โดยเฉพาะพวกประติมากร เชน อารชิเปนโก,
บรันคูสิ  ดูชอมพ – วิลยอง           นอกจากนี้บ็อคโชนียังเปดนิทรรศการประติมากรรมสวนตัวขึ้นใน
กรุงปารีส ที่สถานแสดงภาพแหงหนึ่งบนถนนโบเอตี พิธีเปดงานแสดงมีข้ึนตอนเย็นทามกลางผูคน
จํานวนมากเกิดเหตุการณซึ่งทุกคนมิไดคาดคิด เมื่อมีคนดูจํานวนไมนอยไมพอใจในผลงานจนถึง
กับกอความวุนวายทําใหผลงานชิ้นหนึ่งที่หลอดวยปูนปลาสเตอรถูกทุบทําลายเสียหาย อยางไรก็
ตาม ผลงานแสดงชุดนี้ถูกสงไปแสดงตอยังกรุงโรม เปดแสดงที่ สโปรเวียรี แกลเลอรี ซึ่งอยูที่ถนน
เวีย เดล ตริโตเน และ สถานที่แหงนี้กลายเปนสถานแสดงของกลุมฟวเจอริสตโดยเฉพาะในดาน
ประติมากรรมนั้น แมวาเขาจะมีอิทธิพลทางความคิดในเรื่องอากาศและรูปทรงของเมดารโดรอสโซ
อยูบางก็ตาม บ็อคโชนีไดขยายออกไปอีกอยางกวางขวาง      เขาไดเนนลงวา      “ ประติมากรจะ
ตองทําชีวิตของสรรพสิ่งดวยการแสดงออกถึงการขยายตัวของมันในอากาศ ใหมีความเดนชัด มี
ความหมายสมกับคําที่วา เปนวัตถุกินที่ในอากาศ “
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รูปภาพ 49  ผลงานประติมากรรม Bronze ของ Unique Forms of Continuity in Space โดย Umberto Boccioni
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3.4   งานสถาปตยกรรมในยุค Modern และ Post – Modern

              ผลงานทางสถาปตยกรรม ในยุค Modern ที่มีลักษณะรูปทรงเคลื่อนไหว

รูปภาพ 50  อาคาร Trans World Airlines Terminal , John F. Kennedy Airport , New York

รูปภาพ 51  ภาพภายในอาคาร  Trans World Airlines Terminal , John F. Kennedy Airport , New York
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ผลงานทางสถาปตยกรรม ในยุค Post - Modern ที่มีลักษณะรูปทรงเคลื่อนไหว

รูปภาพ 52 Guggenheim  museum ที่ Bibao , Spain

รูปภาพ 53 Guggenheim  museum ที่ Bibao , Spain
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4. ผลงานทางศิลปะของศิลปนตางๆ

รูปภาพ 54  ผลงานของ  Kyra Cane
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5.   คุณลักษณะของเสน

ในการศึกษารูปทรง และเสนที่เกิดจากการกระทําของลม ซึ่งเกิดเปนเสนในลักษณะตางๆ
ในรูปทรง 3 มิติ โดยสวนใหญจะประกอบดวยเสนโคงของวงกลม      มีทั้งโคงมากโคงนอย   โคงวน
กนหอย เปนตน โดยลักษณะตาง ๆ ของเสนที่เกิดขึ้นเหลานี้ใหความรูสึกตอรูปทรงตาง ๆ กัน

คุณลักษณะของเสน

เสนมีมิติเดียวคือความยาว มีลักษณะตาง ๆ มีทิศทาง และมีขนาด ลักษณะตาง ๆ ของ
เสน ไดแก ตรง โคง คด เปนคลื่น ฟนปลา เกล็ดปลา กนหอย ชัด พรา ประ ฯลฯ

ทิศทางของเสน ไดแก แนวราบ แนวดิ่ง แนวเฉียง แนวลึก ขนาดของเสน เสนไมมี
ความกวาง มีแตเสนหนา เสนบาง หรือเสนใหญ เสนเล็ก ความหนาของเสนจะตองพิจารณาเปรียบ
เทียบกับความยาว ถาเสนสั้นแตมีความหนามากจะหมดคุณลักษณะของความเปนเสนกลายเปน
รูปราง ส่ีเหลี่ยมผืนผาไป นอกจากนั้นลักษณะของเสนยังใหความรูสึกตาง ๆ อีกดวย คือ

1. เสนตรงใหความรูสึกแข็งแรง เที่ยงตรง เขมแข็ง ไมประนีประนอม หยาบ และเอาชนะ
2. เสนโคงนอย ๆ หรือเสนเปนคลื่นนอย ๆ ใหความรูสึกสบาย สุภาพ มีความกลมกลืนใน

การเปลี่ยนแปลงทิศทาง เปลี่ยนแปลงได เลื่อนไหล ตอเนื่อง มีความเคลื่อนไหวอยาง
ชา ๆ

3. เสนโคงวงแคบ มีการเปลี่ยนทิศทางที่รวดเร็ว มีพลังเคลื่อนไหวรุนแรง
4. เสนโคงของวงกลม  มีทิศทางที่ตายตัว   ไมมีการเปลี่ยนแปลง    ใหความรูสึกเปนเรื่อง

ซ้ํา ๆ เปนเสนโคงที่มีระเบียบมากที่สุด เพราะขาดความเปลี่ยนแปร
5. เสนโคงกนหอย ใหความรูสึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย และเติบโตเมื่อมองจากภายในออก

มา ถามองจากภายนอกเขาไปจะใหความรูสึกที่ไมส้ินสุดของพลังเคลื่อนไหว เสนกน
หอยที่พบในธรรมชาติมักจะวนทวนเข็มนาฬิกา เห็นไดในกนหอย ในควันเพลิง ใน
อาการเกี่ยวพันของไมเลื้อย เสนโคงกนหอยเปนเสนโคงที่ขยายตัวออกไมมีจุดจบ

6. เสนฟนปลาหรือเสนคดที่หักเหโดยกะทันหัน เปลี่ยนทิศทางรวดเร็วมาก ทําใหประสาท
กระตุก ใหจังหวะกระแทก เกร็ง ทําใหนึกถึงพลังไฟฟา ฟาผา กิจกรรมที่ขัดแยงความ
รุนแรง และสงคราม
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     6.  การดัดแปลงรูปทรงของภาชนะแปนหมุน ( Altering thrown Form )

ในการทําภาชนะจากแปนหมุน โดยธรรมชาติของรูปทรงของภาชนะแปนหมุนจะเปนทรง
กลม และเทากัน อยางไรก็ตามเราสามารถดัดแปลงรูปทรงดั้งเดิมนี้ได การดัดแปลงรูปทรงนี้ ควรจะ
เกิดจากการวางแผน ตั้งแตแรกมากกวาที่เปนความคิดที่เกิดขึ้นภายหลัง

วิธีการทําการดัดแปลงรูปทรง หนึ่งในตัวอยางของการทํา คือ การใชอุงมือกดหรือดัน
ขณะที่รูปทรงนั้นยังเปยกอยู ใหเปนรูปตาง ๆ    แตถารูปทรงนั้นบาง     ควรรออีกซักพักใหหมาดขึ้น
แข็งแรงขึ้น กอนจะทําการดัดแปลงรูปทรง หรือถาทําการตอรูปทรงก็อาจทําใหเสียหายได แตถามี
การดัดแปลงรูปทรงอยางมาก อาจตองขึ้นมาเปนรูปทรงที่ไมมีฐาน ซึ่งเราสามารถเติมฐานไดภาย
หลัง หรือเอาสวนที่เปนฐานออกเพื่อการปองกันการฉีกเมื่อเรากดหรือออกแรงดัน ในบางกรณีอาจ
เฉือน ตรงสวนที่เปนฐานและผนังของภาชนะก็เปนได

การดัดแปลงจากรูปทรงที่ไดจากการขึ้นรูปดวยแปนหมุน สามารถดัดแปลงเปผลิตภัณฑ
ไดหลากหลายรูปทรงที่เปนภาชนะใชภายในบาน เชนการดัดแปลงใหเปนชามรูปทรงวงรีแบบงาย ๆ
โดยการทําชามกลมแบบมาตรฐาน แลวตัดสวนตรงกลางเปนวงรีออกไป จากนั้นก็ดันผนังดานขาง
และฐานใหปดชองที่เจาะเปนวงรีใหสนิทก็จะไดชามรูปทรงวงรี  เปนตน    นอกจากนั้นการดัดแปลง
รูปทรงนี้สามารถทําไดดวยการตอช้ินสวนหลาย ๆ  ชิ้นเขาดวยกันก็ได     หรือหาเทคนิคอื่นผสมก็ได
วิธีทํานี้ก็จะไดรูปทรงที่เปลี่ยนไปจากภาชนะทรงกลมดั้งเดิมโดยทั่วไปที่มีความนาสนใจขึ้น  มีความ
ซับซอนในความคิด และกอใหเกิดรูปทรงใหม ๆ ตอไป

                                       

รูปภาพ 55  ผลงานการเปลี่ยนรูปทรงของ Matthew  Wilt
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รูปภาพ 56  ผลงานการเปลี่ยนรูปทรงของ Wouter Dam.

                                        รูปภาพ 57  ผลงานการเปลี่ยนรูปทรงของ Wouter Dam.
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7.  การเคลือบเอนโกบ ( Englobes )

เอนโกบเปนลักษณะของการตกแตงเนื้อดิน ( Slip ) เคลือบลงบนผิวของงานดิน โดยมีจุด
ประสงคหลากหลาย   เชน เพื่อใหสีกับชิ้นงาน, เพื่อปรับปรุงพื้นผิวดานหนา, เพื่อเพิ่มเนื้อของพื้นผิว
หรือใชในการเตรียมพื้นผิวสําหรับการตกแตงดวยเทคนิคอื่น ๆ ตอไป

น้ําดิน ( Slip ) ที่ใชในการทําเอนโกบ มักจะทําจากดินที่ใชข้ึนแปนหมุน ( Throwing )
หรือเนื้อดินปนธรรมดาก็ได       มักจะเปนดินสีออนหรือไมมีสี           อาจใชเปนดินขาวอุณหภูมิต่ํา
( White Earthern Ware ), ดิน สโตนแวร ( Stone Ware ) หรือดินพรอสเลน ( Porcelain ) ซึ่งเปน
ดินที่เหมาะที่สุด สําหรับเทคนิคนี้ ดินที่มีสีเขม หรือดินดํา ( Dark Clay ) ไมคอยเหมาะนัก เพราะ
อาจทําใหสีหมนผิดเพี้ยนหรือมองไมคอยเห็นสี นอกจากใชน้ําดินสีออนอยูโดยทับดานบนอีกที

การทําน้ําดินจากดินที่เปยก โดยการนําเนื้อดินมากลิ้ง ใหเปนแผนบาง ทิ้งไวใหแหง บด
แลวจึงรอนดวยตะแกรงขนาดปานกลาง ควรสวมหนากาก ระหวางทําการรอน วิธีการนี้สามารถ
ชวยขจัดดินเชื้อ ( Grog ) ที่ผสมอยูในดินใหออกไปจากเนื้อดินได เมื่อผานการรอนแลว จะไดดิน
ลักษณะเปนผงหยาบ จากนั้นนําโซเดียม ซิลิเกท Sodium Silicate ( สารที่ชวยใหน้ําดินลอยตัว,
กระจายตัว และยึดเกาะภาชนะไดดี ) จํานวน 1 – 2 หยด หยดลงในน้ําอุนในภาชนะ คอย ๆ เติมผง
ดินลงไปในน้ํา ทีละนอย คนใหเขากันตลอดเวลา จนเปนเนื้อครีมในที่สุด หรือใสลงในเครื่องผสม
ผสมอีกครั้งเพื่อใหเขากันไดดี จากนั้นเทน้ําดินผานตะแกรงอีกครั้ง แลวจึงนําไปเก็บไวในภาชนะ

การใหสีโดยการเติมออกไซด  ( Oxide )  ตาง,  คารบอเนต ( Carbonate )   หรือ  สีสเตน
( Stain ) ซึ่งถาใชสีสเตนโดยทั่วไป ใหแนะนําวาควรสอบถาม บริษัทที่ผลิตถึงสัดสวนการใชหรือ
ทดลองคนควาดวยตนเอง โดยใชวิธีไลน เบลนด ( Line Blend ) สวนคารบอเนต สามารถใชแทน
ออกไซนไดแตอาจใชในปริมาณที่มากกวาประมาณ 10% จึงจะไดความเขมขนของสีที่เทากัน
บอลล มิลล่ิง ( Ball Mlling ) สามารถชวยในการลดปริมาณของจุดสีและทําใหสีเรียบเสมอกัน
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ตารางดานลางนี้สามารถใชเปนการแนะนําในการเติมสัดสวนของออกไซด ลงไปในสูตร
เอนโกบสีตางๆ

สารใหสี ( Colorant ) สี ( Color ) จํานวน ( Amount % )
 Iron Oxide

 Cobalt Oxide
Nickel Oxide

 Manganese Dioxide

ดํา ( Black ) 3.0
2.0
2.0
2.0

 Cobalt Oxide น้ําเงิน ( Dark Blue) 1.5
 Copper Oxide เขียวกลาง

( Mid Green )
3.0

Yellow Ochre เหลือง ( Ochre ) 4.5
 Iron Oxide น้ําตาลแดง

( Mid Tan )
3.0

 Rutile       น้ําตาลออน
   ( Creamy Tan )

6.0

 Iron Chromate เทาเขม
    ( Dark Gray )

3.0

 Manganese Dioxide มวงอมน้ําตาล
( Purple Brown )

6.0

เอนโกบ   สามารถเคลือบลงบนดินที่เปยก ( Wet Clay ), ดินที่หมาด   ( Leather Hard ),
ดินที่แหง ( Green Ware ) หรือแมแตภาชนะที่เผาดิบแลว ( Bisque ) การเคลือบเอนโกบ ลงไป
ตองคํานึงถึงการหดตัวของเอนโกบดวย ควรมีการหดตัวเทากับดินที่อยูดานใต มิฉะนั้น เมื่อเอนโกบ
หดตัวมากกวาเมื่อแหง จะทําใหเกิดรอยราวได หรือ ถาดินดานใตหดตัวมากกวา เอนโกบดานบน
จะรอนไมเกาะพื้นผิว

การเคลือบเอนโกบลงบนพื้นผิวสามารถทําไดหลากหลายวิธีเชนเดียวกัน มีทั้งการจุมการ
ใชแปรงทา,   การพนและแมแตการบีบน้ําดินเปนเสน  ในการเคลือบอาจใชข้ีผ้ึง    ( Wax )   ชวยใน
การตกแตงก็ได    หรือ     การขูดตกแตงผิวเอนโกบใหเห็นสีเนื้อดินที่อยูดานลาง         ( สกราฟโต )
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การเคลือบงานบนดินที่แหงแลวตองมีความระมัดระวังเพราะดินอาจนิ่มหรือเสียรูปทรง เชน ถาจุม
ภาชนะในน้ําดินนานเกินไป เปนตน

การใชวิธีตกแตงดวยเอนโกบนี้สามารถทําไดในการเผาครั้งเดียว ( One Firing ) และไม
ตองเคลือบอะไรอีกแลว หรืออาจตองการเพิ่มเติมเคลือบบางสวนก็สามารถเผาเคลือบซ้ําไดอีกครั้ง

การเผาสามารถเผาไดทุกรูปแบบ ไมวาจะเปนเตาไฟฟา, เตาแกส, เตาพื้น เผาได
บรรยากาศสันดาปสมบูรณ และสันดาปไมสมบูรณ แตไมเหมาะกับการเผาอุณหภูมิต่ํา เชน Pit
firing หรือ Raku เพราะน้ําดินไมสามารถลดอุณหภูมิไดมากพอ อยางไรก็ดี ควรทดลองดวยการ
เติม ฟลักซ อุณหภูมิต่ํา เชน ผลิตตะกั่วเปนตน
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการออกแบบ 

 
ในขั้นตอนของการปฏิบัติงานปนชิน้งาน       ขาพเจาไดรวบรวมขอมูลตาง ๆ   เปน

รูปภาพ 
มากมายและการสังเกตจริงจากธรรมชาติ นํามาพิจารณาซ้ําไปซ้ํามา ทัง้เสนของกระแสลมที่
เกิดขึ้น ทิศทางของเสนลักษณะของเสนรูปทรงของกระแสการพัดของลม ภาพทวิทัศนที่เกิดจาก
การกระทําของลม   ภายหลังจากการพจิารณาเปนระยะเวลาหนึง่แลว   กย็ังมิไดดําเนินการส
เกทซ ใน 
ทันที ทิ้งระยะสักพัก จนเปนความรูสึกของกระแสลมที่พจิารณานัน้ ไดดูดซึมเขาสูรางกาย 
พยายามละทิง้รูปแบบที่เปนภาพของลมที่เห็นสกัพกัหนึ่ง  จงึเริ่มสเกทซภาพ 2 มิติ  จากความรูสึก
ของกระแสลมใหเปนรูปทรงที่ดูแลวเหมือนมีการเคลื่อนไหว เมื่อไดภาพสเกทซ ทีพ่อใจจึงเริ่มตน
ปฏิบัติงานจรงิ 
 วินดี้ เปนงานที่ข้ึนรูปดวยแปนหมุนทุกชิน้สวน เปน จาน, ชาม กนลกึ ขนาดตาง ๆ กัน
หลายขนาด  นํามาตัดตอ   ประกบกนัออกมาเปนรูปทรงตาง ๆ   มทีั้งรูปทรงทีเ่ปดและรูปทรงที่
ปด  
มีฝาสวม  สาเหตุของการใช การขึ้นรูปดวยแปนหมนุเหมือนกันหมด เพราะลดปญหาของน้ําใน
ดิน 
ที่ไมเทากนัและความโคงที่ตอกันในองศาทีใ่กลเคียง   หรือพอดีกนั  เพื่อความกลมกลนืของ
รูปทรง  
ในการตัดแตละชิ้นมาตอกัน เพื่อความกลมกลืนของรูปทรง   ในการตัดแตละชิ้นมาตอก็ตองคิดวา  
หันซาย  ขวา  คว่ํา  หงาย ถกูตองหรือเปลา  ในการทํางานจริงอาจตางจากสเกทซไป เพราะใช 
สเกทซเปนเพยีงแนวทางเทานัน้ จะวาดภาพในสมองมากกวาแลวทาํออกมาเปนของจริง 
 เวลาที่ใชในการทํางานแตละใบ ใชเวลาคอนขางนาน แตควรทําการขึ้นรูปพรอมกัน
หลายๆใบโดยปนขึ้นรูปเปนชามกลม ๆ คราวละมาก ๆ หลาย ๆ ขนาดตอการทาํงาน 3 - 4 ชิ้น 
ควรปนขึ้นมาประมาณ 6 – 8 ชิ้น รอจนหมาด จงึ Trim ที่ฐานเปนทรงกลมกนกระทะ ซึง่ในชวง
ระยะเวลาอากาศแหง จะแหงเรว็มาก กวาจะทําเสร็จ ใบที่ทาํแรก ๆ จากแข็งไปบาง ถงึสเปรยน้ําก็
ยังแหง ตองระวังและหออยางดีมาก ข้ันตอนการตอเปนรูปรางก็ใชเวลาประมาณ 1 – 2 วันในการ
ตอแบบหยาบ ๆ แลวจึงมาเก็บแตงใหเรียบรอยภายหลงั ตองรีบตอใหเสร็จครบทุกใบ มิฉะนัน้จะ
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แหงเกนิไป อาจมีปญหาเรื่องรอยตอภายหลงัได การเก็บแตงก็เปนงานที่ละเอยีดที่ตองใชความ
ตั้งใจและใจเยน็ 
 การเคลือบ Engobes ก็ทดลองทาํหลาย ๆ วิธี   แตละวิธีก็จะมีขอดี  ขอดอย     ตาง ๆ 
กัน  
การทดลองสกีเ็ปนขั้นตอนทีส่นุก ตองสงัเกตดูดี ๆ บันทึกผลตลอดเวลา  ระยะเวลาในการเคลือบ
ก็ 
ใชเวลา    บางชิ้นใชเวลาวาดเสน     เสนบนทับผิวหนา   เปนเวลา 8 ชั่วโมง     เพราะเปนขีดเล็ก 
ๆ  
( Stroke ) ผสมสีกัน ประมาณ 5 – 6 สี บนผิวหนา เพื่อชวยในเรื่องความเรียบของส ีและเรื่องของ
การมองใหดูเปนภาพที่มกีารเคลื่อนไหว ถาสีออกมาไมดี ไมเปนทีพ่อใจหรืออยากเพิ่มเตมิก็
สามารถทาทบัแลวเอาไปเผาใหมไดอีก บางชิน้เผาถึง 4 รอบก็ม ี ( รวมเผาดิบดวย ) ดูเปนเทคนคิ
งาย ๆ แตก็มีอะไรใหศึกษามากมายในการหาสูตรสําเร็จที่ดี ซึง่แตละวธิีก็มีขอดีในตวัเอง 

การวางงาน    ซึ่งเปนลักษณะภาชนะกนกลมและทาสี  ตองมทีี่สําหรับวางงานโดยเฉพาะ 
โดยใชจานอาหารทีม่ีลักษณะกนคอนขางลึกหนอย   หนุนดวยฟองน้าํแผนหนา    หรือขดฟองน้าํ
ที ่
 

                                 
 

                                รูปภาพ 58  ฟองน้ําขดเปนวงสําหรับรองใตภาชนะขณะทํางาน 
 

เปนเสนเปนรูปวงกลม เพื่อรองรับช้ินงานที่กนลึก ทําใหกนไมแบนทรดุ  สวนการวางเผาในเตา ก็จะ
ใชทรายใสลงไปในจาน หรือชามปากกวาง ใหมีลักษณะโอบรับช้ินงานได เวลาที่เผากันชิน้งานจะได
ไมแบน หรือ อาจวางคว่ําก็ยอมทําไดเพือ่ใหกันกลมสวยงาม แตถาชิ้นงานมีขนาดใหญ อาจปน
ภาชนะรองเผาขึ้นมาใหมใหมีลักษณะใกลเคียงรูปทรงของชิ้นงาน สําหรับรองเผาก็ได สวนการเผา
ของฝาภาชนะเปนยอดแหลม ก็ใชวางบนทรายใหโอบรับพอดีกับยอดแหลมเพื่อมิใหรูปทรงเสยีหาย 
ในการดําเนนิการทัง้หมดนี้ไดวางแผนดําเนินงานดังนี ้
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1. ศึกษาคนควารวบรวมขอมูลของลมและรูปทรงที่เกิดจากแรงลม 
2. การออกแบบ Sketch รูปทรงตาง ๆ เปน 2 มิติ 
3. การศึกษาทดลองสวนผสมของเนื้อดินขึน้รูป 
4. การศึกษาทดลองสวนผสมของ Engobes  
5. วิธีการดําเนนิการ 

5.1 การขึ้นรูป สรางรูปทรง 3 มิต ิ
5.2 วิธีเคลือบ Engobes 
5.3 การเผา  
5.4 ความสัมพันธของเคลือบกับอุณหภูมิที่เผา  

1.  ศกึษาคนควารวบรวมขอมูลของลมและรูปทรงที่เกิดจากแรงลม 
ในการรวบรวมขอมูลของลม โดยใชเปนขอมูลรูปภาพเปนสวนใหญ โดยพิจารณาลกัษณะ 

รูปทรงของลมเชน ลมทอรนาโดมีรูปทรงคลายทรงกรวย จึงหยิบรูปทรงกรวยมาใชแตสอดแทรก
แนวทางความคิดและรูปแบบของตัวเองเขาไป เปนตน  

  
2.  การออกแบบ Sketch รูปทรงตาง ๆ เปน 2 มิติ 

เมื่อคนควาขอมูลรูปภาพ ประกอบกับศึกษาคุณสมบัติของเสนแลว ทิง้ระยะสักพัก 
เพื่อที่จะลืมภาพของลม แตยังคงความรูสึกเคลื่อนไหวดวยแรงลมอยู และถายทอดความรูสึกนั้น
ออกมาสูงาน  
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                                                       รูปภาพ 59  ภาพ Sketch ผลงานกอนทํา 

 
 

รูปภาพ 60   ภาพ Sketch ผลงานกอนทํา 
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รูปภาพ 61  ภาพ Sketch ผลงานกอนทํา 

   
 

                                                    รูปภาพ 62  ภาพ Sketch ผลงานกอนทํา 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 69

 
 

                                                  รูปภาพ 63  ภาพ Sketch ผลงานกอนทํา 

3. การศึกษาทดลองสวนผสมของเนื้อดินสโตนแวรสาํหรับขึ้นรปู 
 

ผลการทดลองเนื้อดินสโตนแวร 
เผาที่อุณหภูม ิ1070 °c บรรยากาศการเผาสันดาปสมบรูณ 

 
ลําดับ Kaolin Ballclay Quartz Feldspar ผลการทดลอง 

1 40 10 10 40 ไมเหนียว ไมสามารถขึ้นรูปได หลังเผาสีขาวนวล 
2 30 20 20 30 ไมเหนียว ไมสามารถขึ้นรูปได หลังเผาสีขาวนวล 
3 40 20 10 30 ไมเหนียว ไมสามารถขึ้นรูปได หลังเผาสีขาวนวล 
4 20 30 30 20 เหนียว ขึ้นรูปได หลังเผาสีขาวนวล 
5 30 30 20 20 เหนียว ขึ้นรูปได หลังเผาสีขาวนวล  
6 40 40 10 10 เหนียว ขึ้นรูปได หลังเผาสีขาวนวล  
7 10 40 40 10 เหนียวมาก ขึ้นรูปยาก หลังเผาสีน้ําตาลออน  
8 20 40 30 10 เหนียวมาก ขึ้นรูปได หลังเผาสีน้ําตาลออน  
9 30 40 20 10 เหนียว ขึ้นรูปได หลังเผาสีขาวนวล  

10 40 40 10 10 เหนียว ขึ้นรูปได หลังเผาสีขาวนวล  
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จากการทดลอง ไดเลือกใชดนิ จากผลการทดลองที่ 9 เนือ่งจากมีลักษณะงายตอการขึ้นรูปไม

เหนยีวและไมหยาบจนเกินไป เมื่อนาํมาขึ้นรูปดวยแปนหมุน ดินจะออนสามารถมวนตัวเขาสู
ศูนยกลางแปนหมนุไดงาย 

 

  
 

รูปภาพ 64  ผลการทดลองเนื้อดิน 

 
 

4.  การศกึษาทดลองสวนผสมของ Engobes 
 

 Engobes ที่ใชเปนสวนผสมของ Porcelain  กับ  Stain สีสําเร็จรูปทีใ่ช  Porcelain เพราะ 
มีเนื้อเปนสีขาว ทาํใหสามารถมองเหน็สจีริงของสีที่ตองการไดไมผิดเพี้ยน Stain สีสําเร็จรูปที่
เลือกใช เพราะใหสีที่สดใสสวยงาม ออนนุมใชงาย 
 ไดทําการทดลองอัตราสวนของ Porcelain กับ สี Stain  ใชทดลองเปน 3   สัดสวน  1 : 1, 
2 : 1 , 3 : 1 เพื่อใหไดแนวทางอางอิง ความเขมขนของสี กอนทีน่ําไปปรับใชจริง ถาทาํเปนสีพืน้ 
มักเลือกใชสีออน ประมาณอัตราสวน 2 : 1 หรือ 3 : 1 แตจะใชสัดสวน 1 : 1 เมื่อตองการระบาย
เปนขีดเสนเลก็ ๆ เพราะตองการความเขมขนของสีมาก 
 ในการระบายสีจริงมักจะใชความชาํนาญและประสบการณจากการดูมากกวา เมือ่ผสมสี
โดยใสผง Porcelain และผงสี  Stain เขาดวยกัน ผสมน้ําเล็กนอยเพื่อใหขน คนใหเขากนั ก็จะ
สามารถคาดเดาสีที่จะไดภายหลงัเผาได เพราะสีจะใกลเคียงกนั เมือ่จะทาสพีืน้กใ็หผสมน้าํเพิ่ม
เพื่อใหเจือจางแลวจึงทาบางๆ ลงไป ขณะที่สียงัไมแหงก็จะสามารถดสีูไดเพราะจะใกลเคียงกับสี
ที่เผาเสร็จแลวเชนกนั สวนสทีี่ทาลงบนภาชนะเมื่อแหงแลว จะออนกวาสีหลงัเผาเลก็นอย  
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ข้ันตอนการทดลองสี Engobes โดยใชผง Porcelain กบัสี Stain 
 

                      
 

รูปภาพ 65  ขั้นตอนการผสมสีตามสัดสวน ทั้งสามสัดสวน  1 : 1 , 2 : 1 , 3 : 1 
 
 

                      
 

รูปภาพ 66  ขั้นตอนทาสีที่ 1 ดวยสัดสวน Porcelain 3 สวน ตอ สีStain 1 สวน 

                       
 

รูปภาพ 67  ขั้นตอนทาสีที่ 2 ดวยสัดสวน Porcelain 2 สวน ตอ สีStain 1 สวน 
 
 

                        
 

รูปภาพ 68  ขั้นตอนทาสีที่ 3 ดวยสัดสวน Porcelain 1 สวน ตอ สีStain 1 สวน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 72

 

 

                    
 
             รูปภาพ 69  แผนทดลองกอนเผา                         รูปภาพ 70  แผนทดลองหลังเผา ที่อุณหภูมิ    1070°C 

               

 

 

 
 
5.  วธิีการดําเนินงาน 

 
       5.1  การขึ้นรปู สรางรูปทรง 3 มิติ 

 

1. ควรวางแผนการ ( Design ) เอาไวลวงหนา จงึทาํรูปทรงแปนหมนุใหเปนรูปทรง 
 ตามที่ตองการ 

       2.  นําดนิจํานวนประมาณ 1 – 2 ก.ก.  ( ตอช้ิน )  ที่กาํลังพอเหมาะตอการขึ้นรูป เปน 
ลักษณะจานกนลึก  หรือชาม   แตละครั้งควรขึ้นไมต่ํา   6 – 8 ใบ เพราะใชในการ   
ประกอบขึ้นเปนชิ้นงานไดหลายชิน้  นอกจากเปนตัวประกอบหลักแลว  อาจใช   
ชิ้นสวนทีเ่หลอืในการตกแตงงานชิน้อื่น ๆ ไดอีก 

        3.  เมื่อไดจานกนลึก หรือชามเรียบรอยแลว ผ่ึงไวใหหมาด แตถายังไมพรอมจะทําตอ       
                         เนื่องควรหอไวดวยพลาสติกและฉีดพรมน้ําเสมอถาทิง้ไวหลายวันเมื่อหมาดไดที่ดี 
 คอนขางอยูทรงดี กน็ําไปแตงกนหรือฐานของจาน, ชาม ใหเปนกนกลมทั้งหมด จะ 
  ไดภาชนะรูปทรงกนกระทะ 
                    4.  ประกอบชิน้งานขึน้เปนรูปทรงตาง ๆ ตามที่ไดทาํการออกแบบไว 
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5.2 การเคลือบ Engobes 
 

                 ข้ันตอนการทําสีอาจทําไดหลายวธิีและมีเทคนิคเล็กนอย ดังนี ้
วิธีที ่1 เมื่อไดภาชนะรูปทรงตามตองการทีห่มาดจวนแหงแลว ( Leather hard ) 

หรืออาจ แหงสนิทก็ได ( Bone Dry ) แตการทา Engobes ลงไปตองมีความระมดัระวัง 
ถาชุมมากเกินไปอาจทําใหราว,  ยุบ   หรือหักก็ได   ในกรณีที่แหงสนิทแลว   ควรทา  Slip  
สีขาว ( Porcelain ) ลงบนภาชนะบาง ๆ หลายชัน้    ประมาณ 3 – 4 รอบ เมื่อแหงสนิทดี
แลวจะไดสีขาวเรียบเทากนัทั้งใบ ( ถาใชดินสีขาวอยูแลวสามารถขามขั้นตอนการเปลี่ยน
สีดินสีเขม ใหเปนสีขาวนี้ไดเลย ) จากนัน้ใหทา Engobes ที่มีสีพืน้ตามตองการลงไปดวย
การทาบาง ๆ เชนกนัประมาณ 3 – 4 รอบ เพื่อเปลี่ยนใหเปนสีตามตองการ เมื่อแหงสนิทดี
แลวจึงนําไปเผาครั้งเดียวทีอุ่ณหภูมิ 1,070 ° C ก็จะไดภาชนะที่มีสีพืน้ตามตองการ ถาสี
พื้นที่ออกมาอาจไมถูกใจก็สามารถทา Engobes ทับลงไปไดอีกครั้ง แตคร้ังนี้อาจทายาก 
เพราะจะไมคอยซึมน้าํ เนือ่งจากเผาคอนขางแกรงแลว แตก็ยงัพอแกสีได จากนั้นจงึนํา
ภาชนะที่ไดมาระบายสทีับลงไปอีกครั้งตามสีที่ตองการเปน       การระบายขีดสีเปนเสน ๆ 
( stroke ) ผสมสีกัน ก็จะทาํไดงาย เพราะจะไมมีผงฝุนของดิน Porcerain ติดขึ้นมา ทําให
เขียนสีติดไดงาย     และผสมใหสีเขมขนจะไมมีปญหานีแ้ลวนําไปเผาอีกครั้ง    ที่อุณหภูมิ 
1070 ° C ถาการระบายขีดตกแตงดานบน ถึงเผาออกมาแลว ไดสีที่ออกมาไมพอใจก็
สามารถแกสีระบายใหมทับไดอีก แลวนาํไปเผาใหมอีกครั้ง 

วิธีที ่2 เมื่อไดภาชนะที่แหงสนิทดีแลว  กน็ําไปเผาดิบทีอุ่ณหภูมิ 800° C  เมื่อได
งานที่เผาดิบเรียบรอยแลว   จึงนาํไปทา Engobes สีขาวทาบาง ๆ สัก 3 – 4 รอบ  จน
ภาชนะเปนสีขาว ( วิธนีี้เปนวิธทีี่ปลอดภัยกวา เพราะตอนที่ดินหมาดหรือดินแหงแลว  
อาจเปราะและสามารถทาํใหภาชนะแตกหรือราวได และยากแกการซอม ) หลังจากนั้นทา 
Engobes สี ในสวนที่ตองการ โดยทาบาง ๆ 3 – 4 ครั้ง และเบา ๆ ควรเริ่มทาจากกน
ภาชนะกอน แตตองเพิ่มความระวงัสีทาทีอ่ยูดานใตจะหลุดออกเวลาทาดานบน อาจทาํ
ใหสีไมสม่ําเสมอได กอนที่ระบายส ี ( Stroke )เปนเสนผสมกัน อาจนําไปเผาอกีทกีอน ที่
อุณหภูมิ 1070 °C กอนกไ็ด เพราะจะทําใหการระบายสีเปนเสนผสมสีกันทําไดงายขึน้ 
แตถาไมนําไปเผา ก็สามารถระบายสีเปนเสนไดเลย แตอาจทําใหพืน้ผิวมีเศษกอนดิน
ขนาดเล็กอยูบนผิว เพราะเกดิจากตอนที่ตวัดพูกนัลงไป ฝุนดินที่อยูที่ผิวจะจับกนัเปนกอน
ตามความชื้นของพูกนั อาจทําใหระบายยาก จะเหมือนกับระบายไมคอยติด 
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                            รูปภาพ 71  ภาพฝุนดินที่จับตัวเปนกอน ที่ผิวของชิ้นงาน ทําใหผิวไมเนียนเรียบ 

 
เมื่อไดสีตามตําแหนงที่ตองการแลว  จงึนาํไปเผาที่อุณหภูมิ  1070°  ก็จะไดงาน

ที่มีสีตามที่ตองการ แตถาไดสีที่ไมพอใจก็สามารถแกสีโดยการทับลงไปไดอีกครั้ง ก็ได
เชนเดียวกนั แลวนาํไปเผาใหม 

วิธีที่ 3 เมื่อภาชนะหมาดจวนแหง นาํไปทา Porcelain สีขาว บางๆ 3 – 4 รอบ รอ
สักพักให Porcelain แหง จงึทา Engobes สีทับลงไปพอภาชนะแหงสนิทดีแลวก็ระบายสี
เปนเสน ( stroke )  ไดเลย  เมื่อภาชนะแหงสนิทด ี  จึงนาํไปเผาทีอุ่ณหภูมิ1070 °C ก็
เสร็จเรียบรอย     วิธนีี้เปนวธิีที่ประหยัด   รวดเร็ว   ข้ันตอนนอย     แตผูทําตองมคีวาม
ชํานาญพอสมควร เพราะวิธนีี้เปนวิธทีี่เสี่ยงตอการแตกราว ยากตอการระบาย สวนสีตอง
มีการทดสอบสีมาอยางด ี เพราะขณะระบายส ี อาจไมสามารถเหน็สีที่ใกลเคียงสจีริงได 
จากบนภาชนะ อาจตองใชการคาดเดาบาง 

 

เมื่อเผาเรียบรอยก็จะไดภาชนะที่มีสีและรูปแบบตามตองการแลว เมื่อนําออก
จากเตาอาจมฝุีนผงของดนิและผงสีอยูควรนําไปลาง และสามารถลบูดวยกระดาษทราย
น้ําเบอรละเอยีดที่สุด ขัดเบา ๆ บาง ๆ ก็จะไดภาชนะที่ล่ืนเนยีนสวยงาม 

 
ขอแนะนํา  
 

1. การทา Engobes ควรทาโดยใชแปรงใหญ คน Slip ใหเขากนัใหดทีกุครั้งที่จุมแปรง 
ควรทาเรว็ตอเนื่อง และบางใสแตหลาย ๆ รอบ เมื่อมิใหเห็นเปนรอยทีแปรง  
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2. เมื่อทาเสร็จแลว สามารถใชมือลูบไดเบา ๆ ดวยความระวัง เพื่อเกลี่ยสีใหเสมอกนั 
แตวิธีการพนเปนวิธกีารที่ดีกวา เพื่อใหไดสีที่เนยีนเรียบ แตตองระมัดระวังเปนอยาง
มากในการจับตองภาชนะ 

3. ในการใชสีควรใชโทนสีออน เพราะจะทาํใหไมเหน็เดนชดั ถาทา Engobes ไมเรียบ สี
ที่แนะนําเชน เหลือง, สม, เขยีวออน เปนตน 

4. ในการทาEngobes ควรระมัดระวังการทาไมไหชุมเกนิไปบนภาชนะที่แหงสนทิแลว 
โดยเฉพาะภาชนะสวนที่มีความบาง     เพราะจะทําใหภาชนะเกิดรอยราวเสียหายได  

      ( โดยเฉพาะในกรณี One fire ) 
 
 

 
 

รูปภาพ 72  ภาพตัวอยางการทา Engobes ที่ชุมน้ํา ลงบนภาชนะที่แหงสนิทและบาง ทําใหราวได 
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รูปภาพ 73  ภาพตัวอยางการทา Engobes ที่ชุมน้ํา ลงบนภาชนะที่แหงสนิทและบาง ทําใหราวได จานใบนี้เปน 

การทดลองเผาแบบ One Fire 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
 

รูปภาพ 74 ภาพผงสี Stain กอนและหลังผสมตามสัดสวน      รูปภาพ 75  ภาพของสีที่ผสมแลว กอนและหลัง                                 

                                                                                                            ทาลงบนภาชนะ 
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รูปภาพ 76  ภาพผงสี Stain กอนและหลังผสมตามสัดสวน       รูปภาพ 77  ภาพของ Engobes ที่ทาบนภาชนะ                               

                                                                                                                         กอนเผา 
 

                    
 
รูปภาพ 78  ภาพของสีที่ผสมแลว กอนและหลัง                        รูปภาพ 79  ภาพของสีที่ผสมแลว กอนและหลัง                              

                  ทาลงบนภาชนะ                                                                     ทาลงบนภาชนะ          
 

5.3   การเผา 
 

การเผาชิน้งานทัง้หมด   เปนการเผาดวยเตาไฟฟาดวยบรรยากาศสนัดาปสมบูรณ  
ที่อุณหภูมิ1070° C  

 ทรายมีสวนสาํคัญมากที่ชวยในการเผาภาชนะที่มกีนกลม เพราะชวยใหกนภาชนะ 
ไมเสียรูป หรือแบนหลงัเผา 
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                                              รูปภาพ 80  ทรายที่ใชในการรองกนภาชนะขณะเผา 

 
 

 
 

รูปภาพ 81  ใชจานหรือชามปากกวางใสทรายเปนภาชนะรองเผา โดยทําใหทรายมีรูปรางพอดีกันกนชิ้นงาน 
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รูปภาพ 82  สามารถใชทรายกองบนพื้นของชั้นในเตาก็ได มีขอเสียคือยุงยากเล็กนอยในการทําความสะอาด 
 
 

5.4  ความสมัพันธของสกีับอุณหภมูทิี่เผา 
  กอนหนานี้เคยทดลองเผา เร่ิมตนที่อุณหภูมิ 1050° C จะไดสีนวลออน

ใกลเคียงกบัสีที่แหงแลวกอนเผา ภายหลังเผาจะยงัคงมีฝุนสหีลุดตดิออกมาอยู เพราะ
เนื่องจาก Porcelain ยังไมหลอม จึงเพิ่มอุณหภูมกิารเผามาอยูที ่ 1070° C ซึ่งเปน
อุณหภูมิที่ขาพเจาชอบ เพราะจะไดสีทีค่าดเดาได จากสีขณะเปยกวา จะออกมา
ใกลเคียงมาก และเมื่อหลงัเผาไมมีฝุนสหีลงเหลือ,  สีไมหลุดอีกแลว และสีที่ไดสดกําลังด ี
แตสีโทนชมพู, มวง อาจซีดไปบาง ตอมาทดลองเผาที่อุณหภูมิ  1150°C สีจะสดขึ้น   สีดู
กระดางขึน้   บางสีจะซีดหายไปเลย   เชน   สีโทนชมพ,ู  มวง      และตอมาทดลองเผาที่
1200 °C ไดสีที่สดเขมมาก ดูกระดาง ไมมีความนุมนวล สีโทนชมพู มวง  ซีดกลายเปนสี
ขาวไปเลย 

 การใชสีในแตละอุณหภูมิข้ึนอยูกับจุดประสงคของการใชเปนสําคัญ วาตองการใหสี
ออกมาเปนเชนไร งานวนิดี้เปนงานที่ตองการสีคอนขางออน สดใส แตนุมนวลเหมือน
บรรยากาศของลมพัด แบบมีแสงแดดออนนาสบาย จึงเลือกใชที่การเผาที่อุณหภูมิ 
1070° C เปนสีที่ตรงตามความตองการที่สุด 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4 
สรุปผลการศกึษา 

 
 จุดประสงคในการทาํงานชุด “ วินดี้ “ นี้ เพือ่นําเสนองาน Pottery Art ที่มีรูปทรงเคลือ่นไหว
ดวยแรงลม โดยการขึ้นรูปดวยแปนหมนุ นํามาทาํการดัดแปลงรูปทรง โดยศึกษาจากเสนสายและ
รูปทรงเคลื่อนไหวจากลมในธรรมชาติ และจากผลงานของศิลปนตางๆ  
 จินตนาการของขาพเจาไดถกูถายทอดเปนงาน 2 มิติกอน จงึพฒันาไปสูงาน 3 มิต ิที่มีพลงั
การเคลื่อนไหวแบบลม ปลิว หมุน และบิดเปนเกลยีว โดยการนําภาชนะทรงกลมเกลี้ยงรูปกน
กระทะ มาดัดแปลง ตัดตอ กับภาชนะรูปทรงกน กลมอกี 2 – 3 ใบ ดวยวธิีการตางๆ ใหเกิดรูปทรง
ใหมตามจนิตนาการ การใชลายเสนพูกันตวัดเปนขีดชวยในการเสริมแรงใหทิศทางการเคลื่อนไหวดู 
ชัดเจนยิง่ขึ้น เหมือนการเขยีนเสนของความเร็ว โดยใชสีพื้นชวยคุมโทนสีของชิ้นงาน ใหกลมกลนื
กับระนาบของสวนตางๆ สวนสทีี่ระบายเปนเสนจะประกอบดวยสีตางๆที่มทีั้งสทีี่ใกลเคียงและสทีี่
เปนคูตรงขาม เพื่อความกลมกลืนของสีบนชิ้นงาน ภาพรวมของผลงานจะเปนการใชสีคูตรงขามอยู
หลายชิ้น แตทําใหเกิดความกลมกลนืดวยสัดสวนการใชสี และการใชการผงดนิพรอสเลนทีม่ีสีขาว
มาผสม ทาํใหดูนุมนวลขึ้น และมีลักษณะที่กลมกลืนกับรูปทรง 
 ขาพเจาไดทําผลงานชุดนี้ออกเปนทั้งหมด 14 ชิน้ตางขนาดกนับางเล็กนอย เปนขนาดที่ไม
ใหญมากนัก แตอยากเนนใหเหน็ถงึลายละเอียดของงาน ความประณีตและความตั้งใจ ที่ประกอบ
ข้ึนมาเปนชิน้งานเหลานี้  
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ผลงานชิน้ที่ 1  
ชื่อผลงาน วนิดี้ 1 

         
 

          
 

                                   
 

ภาพที่  83  ภาพผลงานสําเร็จ วินดี้ 1 
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ผลงานชิน้ที่ 2 
ชื่อผลงาน วนิดี้ 2 
 

       
 

           
 

                            
 

ภาพที่  84  ภาพผลงานสําเร็จ วินดี้ 2 
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ผลงานชิน้ที่ 3 
ชื่อผลงาน วนิดี้ 3 
 

           
 

          
 

    
     

ภาพที่  85  ภาพผลงานสําเร็จ วินดี้ 3 
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ผลงานชิน้ที่ 4 
ชื่อผลงาน วนิดี้ 4 

                       
 

                      
 

                    

                              
     

ภาพที่  86  ภาพผลงานสําเร็จ วินดี้ 4 
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ผลงานชิน้ที่ 5 
ชื่อผลงาน วนิดี้ 5 

          
 

               
 

                                                
 

   
 

ภาพที่  87  ภาพผลงานสําเร็จ วินดี้ 5 
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ผลงานชิน้ที่ 6 
ชื่อผลงาน วนิดี้ 6 
 

              
 

              
 

              
 

 
 

ภาพที่  88  ภาพผลงานสําเร็จ วินดี้ 6 
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ผลงานชิน้ที่ 7 
ชื่อผลงาน วนิดี้ 7 
 

                                         
 

                                                
 

                                                       
 

   ภาพที่  89  ภาพผลงานสําเร็จ วินดี้ 7 
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ผลงานชิน้ที่ 8 
ชื่อผลงาน วนิดี้ 8 
 

                          
 
 

       
 

   ภาพที่  90  ภาพผลงานสําเร็จ วินดี้ 8 
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ผลงานชิน้ที่ 9 
ชื่อผลงาน วนิดี้ 9 
 

                       
 

                      
 

          
 

           ภาพที่  91  ภาพผลงานสําเร็จ วินดี้ 9 
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ผลงานชิน้ที่ 10  
ชื่อผลงาน วนิดี้ 10 
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ภาพที่  92  ภาพผลงานสําเร็จ วินดี้ 10 
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ผลงานชิน้ที่ 11  
ชื่อผลงาน วนิดี้ 11 
 

                
 

                 
 

 
 

ภาพที่  93  ภาพผลงานสําเร็จ วินดี้ 11 
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ผลงานชิน้ที่ 12  
ชื่อผลงาน วนิดี้ 12 
 
 

           
 
 
 

       
       
     

ภาพที่  94  ภาพผลงานสําเร็จ วินดี้ 12 
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ผลงานชิน้ที่ 13  
ชื่อผลงาน วนิดี้ 13 
 

          
 

              
 

         
    
 

ภาพที่  95  ภาพผลงานสําเร็จ วินดี้ 13 
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ผลงานชิน้ที่ 14  
ชื่อผลงาน วนิดี้ 14 
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ภาพที่  96  ภาพผลงานสําเร็จ วินดี้ 14 
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บทที่ 5 

การวิเคราะหองคประกอบและการแกปญหาการสรางสรรค 
 
การวิเคราะหองคประกอบ 
 

 การวิเคราะหองคประกอบของงาน ไดแก  เสน  รูปทรง  สี  และพืน้ผิว  ทีป่ระกอบขึ้นเปน
ชิ้นงาน    และสามารถสื่อออกมาไดถึงจินตนาการของ   รูปทรงที่เคลื่อนไหวดวยแรงลม    ที่มีความ 
กลมกลนืกนัทัง้สีและรูปทรง 
 
เสน   

 

การใชเสนในผลงานชุดนี้ประกอบดวยเสนที่มีลักษณะโคงพริ้วเปนหลกัทัง้เสนรอบนอกของ
รูปทรง  ( External line of form )  และเสนภายในรูปทรง   ( Interior line of form)   โดยมีทิศทางที ่
ทํามมุ เฉียง เปนสวนใหญ เพื่อสรางความรูสึกเบาและเคลื่อนไหว เพือ่ใหสอดคลองกับความรูสึกถึง
ความเคลื่อนไหวของลม  หากมองจากดานบนในผลงานบางกลุม กจ็ะมีลักษณะเสนทีว่นรอบเปน
วงกลม แตไมสมมาตร มีการยักเยื้องไมเทากนัเพื่อสรางใหเกิดความรูสึกถึงแรงเหวีย่งและโอนเอน
เคลื่อนไหวแบบลมที่มีรูปรางไมแนนอนผนัแปรตลอดเวลา 
 
รูปทรง  
 

เปนการนาํเอารูปทรงอิสระ มาประกอบกันขึ้นโดยมทีีม่าจากการสังเกตผลกระทบของลมที่
มีตอวัตถุตางๆกัน เชน ลมพายหุมนุ ลมที่พัดผาใหไหวพริ้ว ลมทีพ่ัดไปบนเนนิทะเลทราย เปนตน 
การจัดวางรูปทรง ทําใหมกีารยักเยื้องมิไดอยูในแกนสมมาตร            เพื่อใหเกิดความรูสึกไมเสถียร 
เคลื่อนไหว ลูไปตามแรงลม รูปทรงที่ใชในการทํางานครั้งนี้ขาพเจาทดลองใชรูปทรง ทั้งรูปทรงปด
และรูปทรงเปด  

การใชรูปทรงปดจะอยูในงาน วินดี้  7 – 12  การใชรูปทรงปดเชนนี้ดูแลวหนักแนน    มีมวล  
( Mass ) ทึบตัน แตพยายามยักเยื้องรูปทรงยอยดานบน ใหบิดเบือนไปมาจากแกนสมมาตรใหรูสึก
ถึงธรรมชาติของลมทีโ่อนเอนไปมา โดยมรูีปทรงทีม่ีปริมาตรใหญกวาอยูดานลาง และรูปทรงขนาด
เล็กกวาอยูในแนวตั้งอยูดานบน              การยักเยื้องดงักลาวไดพยายามใหเกิดสมดุลในความรูสึก 
( Asymmetrical  Balance ) แทนความสมดุลแบบสองขางเทากนั ( Symmetrical Balance )  
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ผลงานในชุดนี ้ไดรับแรงบันดาลใจจากรูปทรงของลมพายุเชน เฮอริเคน ทีม่ีลักษณะวนเปนกนหอย 
เหวีย่งออกจากจุดศูนยกลาง และทอรนาโด ที่มีลักษณะเปนเกลียวคลายงวงชางขนาดใหญ จาก
ทองฟาสูพื้นดนิ และสายไปมา  
 ในกลุมผลงานที่ใชรูปทรงเปดนั้น จะใชรูปทรงทีเ่กิดจากแผนระนาบโคงมาประกอบกันใน
โครงสรางรูปทรงกลมแบน หรือ คร่ึงวงกลมแบบชาม   เพื่อใหเกิดรูปทรงที่โปรงพริ้วเบา โดยเปดให
พื้นที่วาง  แทรกเขาไปในรูปทรง    เพื่อสลายความเปนรูปทรงที่แนนทบึเสีย     พืน้ทีว่างนี้เปดใหเห็น 
โครงสรางภายใน       เปนแองเวาเขาขางใน   ( Concave )    ขัดแยงกบัรูปทรงภายนอก    ทีนู่นเวา  
( Convex ) ทาํใหเกิดความขัดแยงที่นาสนใจ ในแตละมุมมอง  
 

ในผลงานกลุมนี้  ไดทําในสองรูปแบบ คือ   
1.       เนนใหเห็นโครงสรางภายนอก ทีเ่ปนผิวนูนโคงหอหุมพืน้ที่วางภายใน มากกวา 
2.       เนนใหเห็นโครงสรางภายใน ที่เปนผิวเวาโคงเขาไป ในลักษณะเปดกวาง มากกวา 
ในผลงานกลุมที่ 1 ที่เนนรูปทรงที่เหน็โครงสรางภายนอก มากกวา ภายใน ในอัตราสวน 

ประมาณ 80% : 20%  นัน้ ใหความรูสึกถึงรูปทรงที่โดนแรงลมพัดพาใหรูปทรงนัน้พลิ้วตามแรงโดย
สรางใหเหน็ภาพในจินตนาการที่เหน็ทัง้ตวัรูปทรงของวตัถุ           และรูปธรรมของแรงลมที่ประสาน 
กลมกลนืกนัในรูปทรงเดยีวกัน เกิดเปนรูปทรงทางศิลปะทีน่าสนใจ ( ผลงาน วินดี ้4 – 6 ) 

สวนผลงานในกลุมที ่ 2 ที่เนนใหเห็นโครงสรางภายใน ที่เปนผวิเวาโคงเขาไป ในลกัษณะ
เปดกวางแบบชามนัน้ ทําใหความรูสึกถงึปริมาตรรูปทรงลดลงจนรูสึกถงึความวางภายในแทน ซึง่
ทําใหรูปทรงขาดความนาสนใจ จงึพยายามสรางความนาสนใจในพืน้ทีว่างภายใน แทน ดวยการใช 
แผนระนาบเรียวยาวเรียงรายภายในใหรับกับรูปทรงโครงสรางที่มีรอยหยักที่ขอบโดยแทนคาแรง
เหวีย่งของลมที่กระทําบนพืน้ผิว สรางความรูสึกถงึลมในอีกรูปแบบหนึ่ง       

ในอีกแนวทางหนึง่ ไดสรางความนาสนใจใหกับรูปทรงโดยการนําเอาโครงสรางภายนอก
มาสรางรูปทรงอีกครั้ง ในทางกลับกันกับวิธีแรก  คือใหพืน้ทีว่างภายในทีเ่หน็มีปริมาณ 80% พืน้ที่
วางภายนอกในปริมาณ 20% ( หรืออาจจะ เปน 70% ตอ 30% )   ทําใหผลงานดูมีรูปทรงภายนอก 
นาสนใจมากขึน้ ( ผลงาน วนิดี้ 1 – 3 และ วนิดี้ 13 – 14 )  

 

สี    
 

การใชสีในผลงานสวนใหญจะใชสีที่มีความสวางเปนพืน้เพื่อเนนใหรูสึกเบาและเคลือ่นไหว  
สวนการลงสีรายละเอยีดไดใชวิธีการระบายสีเปนเสนๆหลายๆส ี ใหอยูใกลกนัโดยใหสีเหลานี้ผสาน
กันในสายตาผูดู   ( Optical mixing color )  ตามหลักการที่กลุม     Pointilism     โดย จอรจ เซอรา  
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( George Seurat ) ไดคิดคนขึ้นและใชกนัมากในภาพเขียนแนวฟวเจอรริสซ่ึม ( Futurelism ) ซึ่งให
ความรูสึกถงึความเคลื่อนไหวและความเร็ว  ขณะเดยีวกนัก็เกิดการเลื่อมพรายของสีที่ขัดแยงกนั
เมื่ออยูเคียงกนัก็จะทาํใหสีสดใสขึ้น ทําใหเกิดความงามมากขึ้นในรายละเอียด และยังทําให
สามารถไลคาของสีและผสานสีที่คอยๆแปรเปลี่ยนไดอยางนุมนวล 

การเลือกใชสีในงานที่เปนระนาบของสเีรียบ มักจะใชสีคูตรงขามปนอยูแตจะใชสีขางเคียง
รวมอยูดวย ในปริมาณประมาณ 20% ตอ 80% 

 
พื้นผิว ( Texture ) 

 

เปนพืน้ผวิที่โคงเรียบตึง เนยีน ประณีต เปนพืน้ผิวคลายระนาบบนพืน้ทะเลทราย  
 

การแกปญหาการสรางสรรค 
 

 การกลาวถงึปญหาตางๆ ในการทาํงานนัน้             ไดกลาวถงึปญหาและเทคนิคในการทาํ 
บางอยางไปแลว เชน ในเรือ่งของเทคนิคและปญหาในการเอนโกบในบทที่ 3 สวนในเรื่องของการ
สรางงานที่เปนงาน 3 มิตินัน้ สวนใหญจะเปนปญหาเรือ่งของจังหวะเวลาการทาํในแตละขั้นตอนที่
ไดรับอิทธิพลจากฤดกูาลคอนขางมาก การทาํในหนาฝน อากาศจะมีความชื้นมาก งานจะแหงชา
มาก ซึ่งมีผลตอการทาํงานที่มีกรรมวธิีทีต่องทําหลายขั้นตอน จะทาํใหทํางานไดชามาก ซึง่ตางกนั
อยางมากในหนาหนาว ชิ้นงานจะแหงเร็วมากจนทาํไมทัน เพราะถางานแหงเกินระยะการตอทีด่ี 
อาจมีปญหาในการตอ อาจทําใหราวภายหลังได 
 นอกจากปญหาของการขึ้นรูปแลวปญหาจากการเผากม็บีาง เร่ืองของกนภาชนะทรดุแบน 
เนื่องจากภาชนะที่รองเผาใสทรายไมเวาพอดีกับกนภาชนะ อาจแบนกวา จงึทําใหกนภาชนะแบน
หลังเผาแลวและการเผาหลายๆครั้งก็อาจทําใหรูปทรงทรุดมากขึ้น โดยเฉพาะสวนทีย่ื่นออกไปยาวๆ 
หรือเมื่อทรุดตวัอาจดึงใหสวนอื่นราวได   สําหรับช้ินงานที่มีรูปทรงปด   ยิง่ตองเพิ่มความระมัดระวงั 
ไมใหมีความหนามากไปสําหรับช้ินบนเพราะการที่ชิน้บนมีน้าํหนกัมากสามารถทาํใหรูปทรงทรุดตัว
ไดเชนกัน และชิ้นที่อยูดานใตควรมีความหนาทีพ่อเหมาะ ที่จะรับน้ําหนกัจากชิ้นบนไดโดยไมทรุด 
 ในการทดลองทํารูปทรงที่ใหญ แปลก หรือมีความเสีย่ง เปนเรื่องธรรมดาของการเกดิปญหา 
และความยากลําบาก เพื่อใหไดเรียนรู คนควา และไดฝกฝน เปนประสบการณการทํางานตอไป  
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