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This Thesis is a creation of Ceramic Sculpture that is a theme of a relationship of 
form and space by exploring to find the form , texture and its composition. 

The art pieces one expressed the pressure in subconsciousness  of the artist from 
society and his environment by transforming in terms of symbols and semi abstract form. 

Stoneware is used in this project which mixed by ball clay , kaolin and grog , glaze 
painted for decoration and then fired at 1200oc in both oxidation and reduction atmosphere. 
The project is consisted of five series , express the concept and idea of the artist through the form 
and space , texture and color of the clay body , process and firing technique in Ceramic Art. 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
รูปทรงและพืน้ที่วางเปนสัญลักษณในการแสดงออกของความคิดและความรูสึก ผู

ศึกษาใชความคิดจินตนาการ จากประสบการณในการเรียนรู ถายทอดความคิดและความรูสึกผาน 
รูปทรงและที่วางภายใน เพื่อใหเกิดความรูสึก ในเชิง “สัญลักษณ” ความหมายที่เกิดขึน้จากการ
สรางสรรคผานสื่อ และ เทคนิค กระบวนการเปนความหมายแทนความรูสึกกดดันที่ผูศึกษารูสึกและ 
เขาใจ 
 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา (Statements and significance of the problems) 

ผูศึกษาเปนสวนหนึ่งของสังคม ในสังคมยอมมีปญหาเกิดขึ้นจากบุคคลหรือ กลุมคนใน
สังคม สภาวะตางๆที่ผูศึกษาไดพบเจอตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันเปนเหตุใหผูศึกษาไดรับรูปญหาของ
สังคมไมทางตรงก็ทางออม เชน ปญหาการจราจรที่ติดขัด ปญหาความแออัดในชุมชนเมือง และ
ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ปญหาเหลานี้ไดสรางใหเกิดความรูสึกกดดันตอจิตใจ
ของผูศึกษา  เชน ในตอนเชาตองเรงรีบและตองพบกับปญหาการจราจร ซ่ึงเปนปญหาซ้ําๆที่ตองเจอ
มาตั้งแตวัยเด็ก เปนสาเหตุทําใหเกิดความเครียด  และในสวนของความรูสึกที่ผูศึกษาตองการ
แสดงออกคือ ความรูสึกกดดันที่เกิดภายในจิตใจ จากประสบการณที่ผูศึกษารับรูและเผชิญกับปญหา 
จนสะสมเปนความรูสึกที่อยูในสวนลึกของจิตใจ 

จากเหตุผลขางตนทําใหผูศึกษามีความสนใจที่จะสรางผลงานศิลปะดวยแรงบันดาลใจ
จากความรูสึกกดดันจากบริบทรอบตัวของผูศึกษา ซ่ึงการแสดงออกของผูศึกษาจะเปนไปในรูปแบบ
เชิงสัญลักษณ โดยใชรูปทรงและที่วาง สรางใหเกิดความสัมพันธในแงของความรูสึกที่เกิดจากความ 
กดดันโดยแปรคาจากรูปลักษณ เปนสัญลักษณ 

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and objective) 
สามารถสรางสรรคผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาไดตามแนวความคดิ ดงันี้ 

1.เพื่อสรางผลงานที่แสดงออกถึงความรูสึกภายใตจิตใจในมุมมองของผูศึกษาโดยใช
ลักษณะของรูปทรง ที่วางภายในและภายนอก  
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2. เพื่อสรางสรรคผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผารูปแบบกึ่งนามธรรม เพื่อ
ส่ืออารมณความรูสึกภายในของผูศึกษา 

3. เพื่อคนคิดองคประกอบทางดานศิลปะที่แสดงออกทั้งประเด็นทางความรูสึกและ
ความงาม ในการสรางรูปทรงประติมากรรม 

 
สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 

จากที่มาของการสรางสรรค คาดวาผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาของผู
ศึกษาจะสามารถแสดงออกตามแนวความคิดในการสรางสรรค ของความรูสึกกดดันในจิตใตสํานึก
ที่เกิดจากแรงบีบคั้นจากสิ่งแวดลอมและสังคมที่ทําใหเกิดแรงขับเพื่อแสดงออกถึงความรูสึกภายใต
จิตใจของตนเอง และถายทอดออกมาในเชิง สัญลักษณ ที่แฝงความรูสึกตอความเปนจริงของสังคม
ยุคปจจุบันโดยใชความสัมพันธของรูปทรง พื้นที่วางภายในและภายนอก ที่กระทําตอกัน เปนสื่อใน
การแสดงความรูสึกของผูศึกษา 

 
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

การดําเนนิการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาแบบลอยตัว มี
ขอบเขตของโครงการดังนี ้

1.  แนวความคิดในการสรางสรรค 
1.1  แนวความคิดในการสรางสรรค ผลงาน ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา

ในโครงการนี้ คือ ใชความรูสึกกดดันภายในจิตใตสํานึกซึ่งมีผลมาจากจากแรงกดตางๆภายนอก  
จิตใจ  ทําใหเกิดแรงขับเพื่อแสดงออกถึงความรูสึกภายใตจิตใจของตนเอง และถายทอดออกมาใน
เชิง  สัญลักษณ  ที่แฝงความคิดความเปนจริงของสังคมยุคปจจุบันโดยมุง เนนในเรื่องของ
ความสัมพันธของรูปทรง พื้นที่วางภายในและภายนอก ที่กระทําตอกัน เปนสําคัญ 

1.1.1 รูปทรงเรขาคณิต เปนรูปทรงที่เปนสัญลักษณแทนวัตถุ เปนรูปทรง
ที่มีความหมายถึงพลังที่ไมมีชีวิต  รูปทรงเรขาคณิตเปนสิ่งที่มีความหมายสอดคลองกับวัตถุ                 

1.1.2   รูปทรงมนุษย ใชแทนคาความเปนคนในสังคม เปนสัญลักษณแทน
ตัวผูศึกษา  

1.1.3  ที่วางภายในรูปทรง มีลักษณะที่บีบเขาไปสูอีกทางหนึ่ง เปนการ
แสดงสภาวะที่ตองผานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือแสดงลักษณะแหงความรูสึกที่เปนการนํา
สายตาเขาไปสูที่วางภายใน  

1.2  ศึกษาขั้นตอนขบวนการทางแนวความคิดของศิลปน และผลงานศิลปกรรม
แขนงตางๆ เชน ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ ทั้งของศิลปนไทยและตางประเทศ 
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2.รูปแบบของผลงาน 
2.1  ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาแบบลอยตัว เปนผลงานจํานวน 5 

ช้ิน ความสูง หรือ  ความกวาง ดานใดดานหนึ่ง หรือทั้งสองดาน โดยมีขนาดไมต่ํากวา 50 เซนติเมตร 
มีการขึ้นรูปดวยวิธีประติมากรรม  

2.2  วิเคราะหผลงานประติมากรรม การสรางรูปทรง ที่ประกอบดวย
องคประกอบทางศิลปะที่มีความสัมพันธกับแนวความคิด เนื้อหา อารมณ และเทคนิคทางเครื่อง
เคลือบดินเผา พรอมเอกสารประกอบการศึกษาวิเคราะห 

3. เนื้อดินปนที่ใชในโครงการ 
3.1  เลือกใชดนิ สโตนแวร(Stoneware)  เผาที่อุณหภูมิ  1200 องศาเซลเซียส ซ่ึง

จะมีลักษณะสีเหลืองนวลออน เปอรเซ็นการหดตัว 14 เปอรเซ็นโดยเนือ้ดินมีอัตราสวนผสม จาก ดนิ
ดําสุราษฎร รอยละ 40   ดินขาวลําปาง รอยละ 40  ดินเชือ้  รอยละ 20   

4. เคลือบและน้ําดินสีที่คาดวาจะใชในโครงการ 
4.1  ลักษณะของเคลือบ เปนเคลือบกึ่งมันกึ่งดาน (Semi Matt Glaze) ผิวเคลือบ

เปนตัวเสริมความรูสึกของรูปทรงและที่วางเพื่อใหผลงานแสดงออกใหตรงตามแนวความคิดในการ
สรางสรรค โครงการนี้ผูศึกษาใชเคลือบที่เคยทดลองมาแลว โดยทดลองหาสูตรตั้งตน และเพิ่มสาร
ใหสี(Oxide)ใหสี เพื่อใหไดสีตามตองการ เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส 

5.     อุณหภูมิและบรรยากาศในการเผา 
5.1  เผาดิบที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส บรรยากาศแบบเผาไหมสมบูรณ 

(Oxidation) 
5.2  เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส บรรยากาศแบบเผาไหมสมบูรณ 

(Oxidation) หรือ เผาไหมไมสมบูรณ (Reduction) 
 
ขั้นตอนของการศึกษา (Process of the study) 

1.     กําหนดขอบเขตของปญหา 
2. ศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

2.1  หาขอมูลภาคเอกสารจากแหลงขอมูลตางๆ เชน จากหนวยงานราชการใน
สังกัด กรุงเทพมหานคร เร่ือง สถิติคุณภาพชีวิตในกรุงเทพฯ ป 2544 เปนตน 

2.2  หาขอมูลจากงานวิจัยที่เคยมีการศึกษามากอนที่มีความเกี่ยวของกับโครงการ
วิทยานิพนธ 

2.3  หาขอมูลโดยการตรวจสอบความรูสึกกดดันจากบริบทตางๆ ของผูศึกษา 
3. เก็บรวบรวมขอมูลการศึกษา 
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4.  วิเคราะหขอมูลและแนวทางความคิดเพือ่การสรางสรรคผลงานประติมากรรมเครื่อง
เคลือบดินเผา 

5.  สรางสรรคและพัฒนารูปแบบตามแนวความคิด 
6.  เสนอแบบรางและแบบจําลองตออาจารยที่ปรึกษาโครงการเพื่อแกไขขอบกพรอง

และพัฒนาดานแนวการสรางสรรคของรูปแบบเปนระยะ 
7.  ปฏิบัติการสรางผลงานจริง โดยการขยายจากแบบจําลอง 3 มิติ 
8.  วิเคราะหผลการสรางสรรคตามแนวความคิด 
9.  สรุปผลงานการสรางสรรค ปญหาและอุปสรรคในการดาํเนินโครงการ 
10.  นําเสนอผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา ทั้งภาคการสรางสรรคและภาค

เอกสารประกอบการวิเคราะห 
 
เวลาที่ใชในการวิจัย ประมาณ  5  เดือน 

เร่ิมงานวิจัย  ตั้งแตเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2546 และเสนอวิทยานิพนธ ภายในเดือน   
มีนาคม   พ.ศ.  2547  ถึงเดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2547 
 
วิธีการศึกษา 

จากที่กําหนดขอบเขตของการศึกษาและการรวบรวมขั้นตอนในเรื่องที่ศึกษา จึงนํามา
รวบรวม แสดงวิธีการสรางสรรค เพื่อใหเกิดความตอเนื่องตามลําดับขั้นตอนดังตอไปนี้ 

ชวงท่ี 1 ศิลปนิพนธระดับปริญญาตรี(Art Thesis) การสรางสรรคผลงานเริ่มจากการใช
รูปทรงเหมือนจริงของมนุษยประกอบกับรูปทรงเรขาคณิตและ/หรือ รูปทรงอิสระของถุง หรือผายืด  
รูปทรงมนุษยแทนคาตัวตนของผูศึกษา แตแสดงออกใหเปนกลาง รูปทรงเรขาคณิตและ/หรือ         
รูปทรงอิสระของถุง หรือผายืด  แทนคากรอบของสังคม ที่บีบ กด ดัน  เปนการกระทําของรูปทรง
เรขาคณิตกับรูปทรงมนุษย  การแสดงออกทางอารมณของชิ้นงานชัดเจนเปนการปลดปลอยทาง
ความรูสึกที่พวยพุงออกมาเปนชิ้นงาน ในชวงนี้การสรางสรรคเปนแบบ การแสดงอารมณ          
ตอบสนองความรูสึกของผูศึกษาอยางตรงไปตรงมา 

ชวงที่ 2  ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาชั้นสูง( Advance Ceramic Art ปริญญาโท) มีการ
พัฒนาผลงานจากรูปแบบที่แสดงออกทางอารมณอยางเต็มที่ เร่ิมมีการ เปลี่ยนแปร และ ประกอบกัน
ของรูปทรง มีการใชพื้นที่วางภายในรูปทรง มาแสดงออกทางอารมณ   โดยรูปทรงภายนอกเปน     
รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงบาน และที่วางภายในเปนรูปทรงมนุษยที่สอบเขาไปอีกทางหนึ่ง เพื่อ
แสดงออกทางอารมณ ความรูสึก บีบ กดดัน จากที่วางที่ถูกบีบจากรูปทรง ที่วางที่นํามาใชเปนการ
แทนคาการผานเขาสูสภาวะใดสภาวะหนึ่ง การมีอยูจริงการคงอยู หรือเคยมีอยูจริง ในชวงนี้การ
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สรางสรรคเปนการสื่อสารอารมณของผูศึกษากับผูดูงาน ตามประสบการณ หรือความรูสึกของผู
ศึกษา 

ชวงท่ี 3 โครงการศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาสวนบุคคล( Ceramic Art Individual 
Project  ปริญญาโท) มีการพัฒนาผลงานเขาหาความเปนนามธรรมของรูปทรง มีการใช               
แรงบันดาลใจในการสรางสรรค เปนแนวเรื่อง  รูปลักษณของงานแปรเปลี่ยนจากความเหมือนจริง 
เขาหาความรูสึก ที่รูปทรงและที่วางกระทําตอกัน แตยังมีภาพลักษณของความเหมือนจริงหลงเหลือ
อยูบาง เชนรูปลักษณของใบหนา เปนตน ในชวงนี้ผูศึกษาไดศึกษาความสัมพันธกันของรูปทรงและ
ที่วาง ที่มีการกระทําซึ่งกันและกัน ในแงของความรูสึกจากแรงบันดาลใจของผูศึกษา 

ชวงท่ี 4 โครงการวิทยานิพนธ ปริญญาโท(Thesis) เปนการวิเคราะหเพิ่มเติมและหา    
รูปแบบการแสดงออกที่พัฒนาตอจากชวงที่ผานมา เขาหาความเปนนามธรรมของรูปทรง คนหา
ปรัชญาที่ซอนเรนอยูภายในรูปทรง และศึกษาเกี่ยวกับรูปทรงที่มีความสัมพันธกับพื้นที่วาง ภายใน
และ/หรือพื้นที่วางภายนอก ในแงมุมของความรูสึกกดดัน ใหตรงตามวัตถุประสงคของผูศึกษาที่
ตองการแสดงออก โดยจะมีการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาจํานวน 5 ช้ิน
ความสูง หรือ  ความกวาง ดานใดดานหนึ่ง หรือทั้งสองดาน โดยมีขนาดไมต่ํากวา 50 เซนติเมตร 
 
แหลงขอมูล 

1.  ศึกษาโดยรวบรวมขอมูลเอกสาร ตําราศิลปะ และเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ
รวมทั้งขาวสารดานตางๆทางดานวิทยุ โทรทัศนและอินเตอรเนต  

2. ศึกษาทัศนธาตุและหลักแหงเอกภาพ  ที่สามารถสื่ออารมณความรู สึก  ของ          
ความสัมพันธกันระหวางรูปทรงและพื้นที่วาง ที่ตรงตามแนวความคิด 

3. วิทยานิพนธการสรางสรรคศิลปะแขนงตางๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
 
อุปกรณท่ีใชในการคนควา 

1.กลองถายรูป 
2.หนังสือและเอกสารในการอางอิงตางๆ 
3.คอมพิวเตอร 
4.อุปกรณการทํางานที่เกี่ยวของกับเครื่องเคลือบดินเผา เชน อุปกรณในการขึ้นรูป

ช้ินงาน อุปกรณในการเคลือบและการเผา 
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คาใชจายท้ังหมดในการวิจัย (โดยประมาณ)  40,000  บาท 
 
การเสนอผลงาน 

1.เอกสารประกอบการสรางสรรคพรอมภาพประกอบ 
2.ผลงานสรางสรรค ไดแก ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาและการจัดแสดง

เผยแพรผลงาน 
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บทที่ 2 
ขอมูลท่ีเก่ียวของกับการศึกษา 

 
ขอมูลในการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นท่ีวางในความรูสึกของผูศึกษา   ผู

ศึกษาไดคนควาขอมูลจาก เอกสาร ตําราวิชาการตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับหัวขอในการทําวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในสาขาศิลปะแตมีสวนท่ีเกี่ยวของกับสังคมวิทยา เพราะใช

ความรู สึกกดดันท่ีเกิดจากประสบการณในสังคมของผูศึกษามาแทนคาเปนสัญลักษณโดยใช           
ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นท่ีวางในความรูสึก เปนการศึกษาในสวนของความรูสึกกดดันที่เกิดขึ้น
ในสังคมมนุษย จากปญหาสังคมในชุมชนเมือง ของตัวผูศึกษา  
 

ปญหาสังคม 
ปญหาสังคม หมายถึง สภาพหรือสถานการณที่มีผลกระทบกระเทือนตอคนจํานวนหน่ึงที่

จํานวนมากพอที่จะมีความเห็นวาไมอาจทนอยูในสภาพนั้นตอไป ตองมีการเปลี่ยนแปลงและแกไข
สภาพดังกลาวรวมกัน รวมทั้งมองหาแนวทางการแกปญหานั้นๆไมใหเกิดขึ้นอีก  

ปญหาสังคมเกิดจากตัวแปรหลายอยางประกอบกันซึ่ งกอให เกิดปญหาและการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมและการลาหลังทางวัฒนธรรมก็เปนผลใหเกิดปญหาหลายปญหา ความ
เจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในสมัยปจจุบันทําใหวิถีชีวิตการดํารงอยูของคนในสังคมเปลี่ยนไป 
โดยเฉพาะการรับเอาระบบอุตสาหกรรมเขามาใช  ทําใหชาวนาชาวไรอพยพเขามาทํางานในเมืองทําให
เกิดปญหาแรงงาน    ไรฝมือ วางงาน คาจางแรงงานต่ํา ชุมชนแออัด ไรท่ีอยูอาศัย อาชญากรรม และ
ปญหาสุขภาพจิตเสื่อม 

 
ประเภทของปญหาสังคม 

1.  ประเภทปญหาสังคมที่สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอันมีผลทําให
เมืองเล็กขยายตัวออกเปนเมืองใหญทําใหเกิดปญหา เชน ประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว การอพยพของ
ชาวชนบทเขาสูเมืองเปนตน 
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2.  ประเภทปญหาที่สืบเนื่องมาจากพฤติกรรมเบ่ียงเบนและความไมเปนระเบียบทางสังคม
ทําใหเกิดปญหา เชน การหยาราง การเสียระบบทางจิต ยาเสพติดเปนตน 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ชุมชนเมือง 
 
ชุมชนเมือง 

มนุษยเราอยูรวมกันเปนเมืองมาตั้งแตราว 5,000 ถึง 6,000 ปมาแลว ในอดีตเมืองมักตั้งอยู
ในแหลงที่เหมาะสมในการทําเกษตรกรรมตามแถบลุมแมน้ํา หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม เมืองได
เกิดขึ้นมากมาย ชุมชนหลายแหงไดกลายมาเปนเมือง ดังนั้นเมืองไมจําเปนตองเกิดจากการที่ประชาชน
ชนบทยายมาตั้งถิ่นฐานในเขตอุตสาหกรรม แตอาจเกิดจากการที่อาณาเขตชนบทไดเปล่ียนแปลงสภาพ
มีการเจริญเติบโตขึ้นเปนเมืองในเวลาตอมา โดยการแพรกระจายความเจริญจากเมืองไปสูชนบท ผาน
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ทาง    ส่ือมวลชน ดวยการนําเอาวิธีการทางอุตสาหกรรมและวิทยาการตางๆเขาไปใช รวมทั้ง
แพรกระจายแบบตางๆของพฤติกรรมและความนึกคิดแบบเมืองไปยังชนบท 

เมืองตองมีอัตราประชากรตอพื้นที่ท่ีกําหนดแนนอน(สําหรับประเทศไทย เมืองตองมี
ประชากร 10,000 คนขึ้นไปในเขตเทศบาล และมีความหนาแนนไมต่ํากวา 3,000 คนตอ ตาราง
กิโลเมตร) บริเวณน้ันตองมีสภาพที่เจริญแลว มีการคมนาคมขนสง การส่ือสารสะดวกสบาย สภาพ   
แวดลอมในเมืองเกิดขึ้นจากการกระทําของมนุษย ไมใชสิ่งท่ีเปนธรรมชาติ เปนสังคมที่แวดลอมไปดวย
อาคารบานเรือน  หนาแนน ถนนหนทาง ขาดความผูกพันกับธรรมชาติ โดยประชากรสวนใหญตองมี
อาชีพหรือการเศรษฐกิจที่ไมใชการเกษตร งานสวนใหญเปนงานเกี่ยวกับการบริการ และเปนบริเวณที่
อยูภายในเขตการปกครองแบบใดแบบหนึ่ง 

 
รายงานสถานการณคุณภาพสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร 2544 

ชวงป 2530 - 2539 โรงงานในเขตกรุงเทพมหานครมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ในป 
2543 โรงงานมีจํานวนทั้งสิ้น 21,026 โรง เปนรอยละ 16.49 ของจํานวนโรงงานทั้งประเทศ
(กรุงเทพมหานคร 2544 : 17) 

รถในกรุงเทพเพิ่มวันละ 1,176 คัน ยอดรวมรถทุกประเภท 4,464,158 คัน 
(กรุงเทพมหานคร 2544 : 21) 

ปริมาณขยะเฉลี่ย 9,173 ตัน/วัน (กรุงเทพมหานคร 2544 : 42) 
กรมควบคุมมลพิษตรวจวัดระดับเสียงในบริเวณทั่วไปและบริเวณถนนสายหลักของ

กรุงเทพมหานคร พบวาระดับเสียงเฉล่ียตลอด 24 ช่ัวโมงมีคา 73.9-79.7 dBA ซึ่งเกินกวาคามาตรฐานที่
กําหนดไว คือ70 dBA (กรุงเทพมหานคร 2544 : 58) 
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ภาพท่ี 2 ชีวิตในสังคมเมือง 
 

จากขอมูลทางสังคมวิทยาจะเห็นไดวาการรวมอยูกันเปนสังคมเมืองของมนุษยมีความ
ซับซอนมีองคประกอบหลายอยางที่กอใหเกิดสังคมเมือง และสังคมเมืององคประกอบพื้นฐานก็คือ
ระบบอุตสาหกรรม และกลุมคนในสังคม ซึ่งพื้นฐานนี้เองเปนพ้ืนฐานที่ทําใหเกิดปญหาสังคม  

ปญหาสังคมเปนบอเกิดของความรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตของกลุมคนในสังคมกลาวคือ 
การดําเนินชีวิตของคนในสังคมตองเรงรีบจากปญหารถติด ปญหามลภาวะตางๆที่เกิดขึ้นในเมืองใหญ 
ปญหายาเสพติดที่ปจจุบันเปนปญหาใหญระดับประเทศที่สงผลใหเกิดปญหาอาชญากรรมตางๆมากมาย
ดังที่ไดเห็นตามภาพขาวจากสื่อตางๆ การดําเนินชีวิตท่ีบีบรัด กดดัน คนเราเมื่อมีแรงบีบมันก็มีแรงดัน 
เปนกฎธรรมชาติ ที่ทุกสิ่งเมื่อถูกบังคับ กดดัน ถึงขีดสุดยอมมีแรงตานตอสูเสมอ 
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อิทธิพลงานศิลปกรรม 
 ผลงานศิลปกรรมที่มีอิทธิพลตอการศึกษาเปนผลงานที่นําเสนอถึง เรื่องราวของสังคมเมืองและ
ปญหาที่เกิดขึ้นในแงมุมตางๆ ตามที่ศิลปนแตละคนนําเสนอ รวมไปถึงการนําเสนอทางดานรูปทรงที่
แสดงออกทางดานการเห็น ซึ่งเปนสิ่งที่กระตุนความคิดและจินตนาการของผูดูงานใหเกิดความรูสึกรวม
ในการดูงาน 
 

 
 
ภาพท่ี 3 “รอ-คอย หมายเลข 1” 
ที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร,การแสดงศิลปกรรมแหงชาต ิครั้งท่ี 48  (กรุงเทพ : อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด 
พับลิชช่ิง, 2545), 21. 
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ คร้ังที่ 48  
ศิลปน เทอดเกียรติ  หวังวัชรกุล 
ช่ืองาน “รอ-คอย หมายเลข 1” 
เทคนิค สีนํ้ามันบนแผนอะลูมิเนียม 
ขนาด 185 X 365 cm. 

ผลงาน “รอ-คอย หมายเลข 1”  เปนผลงานที่สะทอนภาพปญหาในสังคมที่มีความเจริญ
ทางดานวัตถุ โดยมีการใชสัญลักษณท่ีแสดงใหเห็นถึงความเจริญทั้งทางดานการแสดงออกและวัสดุที่ใช
การแสดงออกในภาพสัญลักษณท่ีใชคือรูปสวนของรถไฟที่แทนเทคโนโลยี อะลูมิเนียมท่ีใชเปนสื่อลงสี
ก็แสดงใหเห็นถึงความเปนเทคโนโลยีและมีการสะทอนแสงในแผนอะลูมิเนียมซึ่งใหความรูสึกรอน
และคนที่นอนอยูบนเกาอ้ีท่ีเปนสัญลักษณบงบอกถึงปญหาคุณภาพชีวิตในเมือง ซึ่งการตีความอยูที่
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มุมมองของผูดูงานวาจะตีความลักษณะเชนใด และภาพรวมของงานก็สะทอนมุมหนึ่งของปญหาใน
สังคม 
 

 
 
ภาพท่ี 4  “สภาวะจํายอม” 
ที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร,การแสดงศิลปกรรมแหงชาต ิครั้งท่ี 48 (กรุงเทพ : อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด 
พับลิชช่ิง, 2545), 32. 
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 3 เหรียญทองแดง ประเภทภาพพิมพ การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ คร้ังที่ 48 
ศิลปน ปราการ  จันทรวิชิต 
ช่ืองาน “สภาวะจํายอม” 
เทคนิค แมพิมพตะแกรงไหมบนกระจก  
ขนาด เปล่ียนแปลงไดตามพื้นท่ี 

ผลงาน“สภาวะจํายอม”เปนผลงานที่สะทอนแงมุมสวนตัวของศิลปนตามแนวความคิดท่ีวา 
ปจจุบันปญหาสภาวะแวดลอมไดทวีความรุนแรงขึ้น ทั้งมลภาวะทางน้ํา ทางอากาศ ทางเสียง  ซึ่งลวน
แลวแตเปนผลที่เกิดจากพฤติกรรมของมนุษยทั้งสิ้น จากปญหาดังกลาวศิลปนไดตระหนักถึงอันตรายที่
มองไมเห็นของมลภาวะที่กําลังยอนกลับมากระทบกับตัวมนุษยอยางหลีกเล่ียงไมได 

ในผลงาน“สภาวะจํายอม”ศิลปนแสดงลักษณะทางรางกายมนุษยท่ีตองตกอยูในสภาวะ
อันตราย ไมปลอดภัยจากการคุกคามของสิ่งท่ีมองไมเห็นโดยใชภาพลักษณของรางกายศิลปนที่ถูก
กระทําโดยภัยอันตรายที่มองไมเห็นใหตกอยูในสภาวะจํายอม 

ส่ือที่ศิลปนนํามาใชในการแสดงออกคือภาพพิมพบนกระจกวางบนหมอน ซึ่งภาพบน
กระจกเปนภาพลักษณของรางกายศิลปนที่ถูกกระทําเสมือนดันกระจกอยู โดยสัญลักษณที่แสดงใหเห็น
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อีกสวนคือ กระจกที่กดทับลงบนหมอน ซึ่งเปนส่ือแสดงใหเห็นถึงแรงที่กระทํา แรงกด แรงดัน ระหวาง
กัน 

 
 

ภาพท่ี 5 “คนเดียว” 
ที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร,การแสดงศิลปกรรมแหงชาต ิครั้งท่ี 46  (กรุงเทพ : อมรินทรพร้ินติ้ง แอนด 
พับลิชช่ิง, 2543), 26. 
รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ คร้ังที่ 46 
ศิลปน นภดล  วิรุฬหชาตะพันธ 
ช่ืองาน “คนเดียว” 
เทคนิค ไฟเบอรกลาส เหล็ก 

ผลงาน“คนเดียว”ของนภดล  วิรุฬหชาตะพันธ เปนผลงานที่สะทอนปญหาของสังคมในแง
ของความไมปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน โดยใชรูปทรงในการแสดงออก กลุมคนที่หายไปเหลือเพียง
เงาและรองรอยเหลือเพียงผูหญิงและชายที่ยืนมองซึ่งไมมีหนา เปนสัญลักษณเปรียบใหเห็นวาแมจะมี
ผูคนมากมาย แตก็ไมมีใครที่คอยชวยเหลือเมื่อเกิดภัย เหมือนตางคนตางอยู 
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ภาพท่ี 6 ไมมีช่ือ 
ที่มา :บุญพาด  ฆังคะมะโน, “ความสัมพันธระหวางรูปทรงอินทรียกับรูปทรงเรขาคณิต”(วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 15. 
ศิลปน บุญพาด  ฆังคะมะโน 
ช่ืองาน ไมมีช่ือ 
เทคนิค เชื่อมเหล็ก ไฟเบอรกลาส 

ผลงานชุดนี้เปนผลงานที่แสดงใหเห็นถึงรูปทรงธรรมชาติที่ที่ถูกปดลอมดวยรูปทรง
เรขาคณิตซึ่งรูปแบบของงานมีความนาสนใจในเรื่องของรูปทรงสองรูปทรงที่กระทําตอกันซ่ึงตรงกับ
การวิจัยในเรื่องของการใชรูปทรงในการวิจัยคร้ังนี้ 
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ภาพท่ี 7 HUMAN IN INDUSTRIALIZED 
ที่มา : ศิระ  สุวรรณศร, “มนษุยในสังคมอุตสาหกรรม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2543), 24. 
ศิลปน ศิระ  สุวรรณศร 
ช่ืองาน HUMAN IN INDUSTRIALIZED 
เทคนิค เชื่อมโลหะ ไฟเบอรกลาส 

ผลงาน HUMAN IN INDUSTRIALIZED มุงเนนถึงความขัดแยงของความแตกตาง
ระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอม ในเชิงเปรียบเทียบและสอเสียดตอสภาพความเปนจริงในสังคม การ
แสดงออกภายในงานเกี่ยวของกับระบบอุตสาหกรรมที่มุงเนนการผลิตเปนสําคัญ ซ่ึงจะไดรูปแบบที่
ซ้ําๆกัน โดยแทนคาสังคมเปนแมพิมพเปนรูปแบบสําคัญของงาน ตามแนวทางของระบบอุตสาหกรรม 
ซึ่งจะสงผลในเชิงสะทอนภาพความเปนไปของสังคมที่ศิลปนรูสึก  
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จากงานศิลปกรรมที่ผูศึกษาไดอิทธิพลจะเห็นไดวา งานศิลปกรรมแตละชิ้นมีการแสดงออก
ในเชิงสะทอนปญหาของสังคม และในรูปแบบงานของ ผูศึกษาเองก็เปนรูปแบบที่ผูศึกษาสนใจที่จะ
ศึกษา เพ่ือนําไปพัฒนารูปทรงงานของผูศึกษาตอไป 

 
อิทธิพลผลงานศิลปกรรมของผูศึกษา 

ผลงานในชวงปริญญาตรี 
 

 
 

ภาพท่ี 8 “กดดนั” 
แนวความคดิในการสรางสรรค 

ขาพเจาตองการแสดงออกถึงความรูสึกกดดันภายใตจิตใจของขาพเจาใหผูดูงานได
จินตนาการจากประสบการณในแงมุมของความกดดันจากผูดูงานเอง 

เทคนิค  เคลือบขี้เถาเทียมเผาอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส 
การแสดงออกภายในงาน 

ภายในงานเปนลักษณะของใบหนาคนที่เปลี่ยนรูปมีลักษณะกรีดรอง มีการลอกันของ
รูปทรงใบหนาที่กรีดรอง เปนเหมือนการตะโกนที่อัดอั้นภายในจิตใจ 
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ภาพท่ี 9 “กดดนั” 
แนวความคิดในการสรางสรรค 

ขาพเจาตองการแสดงออกถึงความรูสึกกดดนัภายใตจิตใจของขาพเจาใหผูดูงานได
จินตนาการจากประสบการณในแงมุมของความกดดันจากผูดูงานเอง 

เทคนิค  เคลือบขี้เถาเทียมเผาอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส 
การแสดงออกภายในงาน 

ภายในงานเปนลักษณะของกรอบของสังคมในความคิดของผูวิจัยท่ีมาหอหุมมนุษยใน
สังคม ไมใหหลุดพนจากกรอบที่สังคมกําหนดไว 
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ภาพท่ี 10  “กดดัน” 
แนวความคิดในการสรางสรรค 

ขาพเจาตองการแสดงออกถึงความรูสึกกดดันภายใตจิตใจของขาพเจาใหผูดูงานได
จินตนาการจากประสบการณในแงมุมของความกดดันจากผูดูงานเอง 

เทคนิค  เคลือบขี้เถาเทียมเผาอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส 
การแสดงออกภายในงาน 

ภายในงานเปนการแสดงใหเห็นถึงกรอบของสังคม(ในความคิดของผูวิจัย)ที่บีบรัดกลุมคน
ภายในสังคมและภายในกรอบสังคมมีรูปทรงมนุษยท่ีบิดและเปลี่ยนรูปกรีดรองอยูภายใน เปนการแสดง
สภาวะหนึ่งของความกดดัน 
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ผลงานในชวงกอนเขาศึกษาปริญญาโท 
 

   
 

ภาพท่ี 11 “สภาวะกดดนั” 
แนวความคิดในการสรางสรรค 

ขาพเจาตองการแสดงออกถึงความรูสึกกดดันภายใตจิตใจของขาพเจาใหผูดูงานได
จินตนาการจากประสบการณในแงมุมของความกดดันจากผูดูงานเอง 

เทคนิค  ดินปากเกร็ด  เผาอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
การแสดงออกภายในงาน 

ภายในงานเปนการใชรูปทรงของใบหนามนุษย ที่ไมมีปากและแสดงออกทางใบหนาให
รูสึกถึงความเครียด และมีการดึงออกของรูปทรงใบหนามนุษยไปดานหลังเปนรูปปากที่กรีดรองแสดง
การระบายออกถึงความรูสึกถึงสภาวะกดดันในสภาวะหนึ่ง 
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ผลงานในชวงเขาศึกษาระดับปริญญาโท 
 

       
 
ภาพท่ี 12 “สภาวะกดดนัภายใตสังคมเมือง” 
แนวความคิดในการสรางสรรค 

ขาพเจาตองการแสดงออกถึงความรูสึกกดดันที่เกิดจากจิตใตสํานึกจากแรงกดตางๆ
ภายนอกจิตใจ  ทําใหเกิดแรงขับเพื่อแสดงออกถึงความรูสึกภายใตจิตใจของตนเอง 

เทคนิค  ข้ึนรูปดวยวิธีประติมากรรม 
การแสดงออกภายในงาน 

ภายในงานเปนการใชรูปทรงของใบหนามนุษย มีการแสดงออกทางใบหนาใหรูสึกถึง
ความเครียด และมีการดึงออกของรูปทรงใบหนามนุษยไปดานหลังเปนรูปบานท่ีแสดงถึงความเปน
ครอบครัว ภายในเปนที่วางรูปทรงมนุษยท่ีบีบ เพื่อแสดงออกถึงความรูสึกกดดัน 
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ภาพท่ี 13 “สภาวะกดดนัภายใตสังคมเมือง” 
แนวความคิดในการสรางสรรค 

ขาพเจาตองการแสดงออกถึงความรูสึกกดดันที่เกิดจากจิตใตสํานึกจากแรงกดตางๆ
ภายนอกจิตใจ  ทําใหเกิดแรงขับเพื่อแสดงออกถึงความรูสึกภายใตจิตใจของตนเอง 

เทคนิค  ข้ึนรูปดวยวิธีประติมากรรม 
การแสดงออกภายในงาน 

ภายในงานเปนการใชรูปทรงของบานเพื่อแสดงออกถึงความเปนครอบครัว ภายในเปนที่
วางรูปทรงมนุษยท่ีเปนลักษณะกําลังเดินเขาไปภายในรูปทรงบาน และที่วางที่เจอะเขาไปภายในบีบเขา
จนถึงอีกทางหนึ่ง เพื่อแสดงออกถึงความรูสึกกดดัน 
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ภาพท่ี 14 “สภาวะกดดนัภายใตสังคมเมือง” 
แนวความคิดในการสรางสรรค 

ขาพเจาตองการแสดงออกถึงความรูสึกกดดันที่เกิดจากจิตใตสํานึกจากแรงกดตางๆ
ภายนอกจิตใจ  ทําใหเกิดแรงขับเพื่อแสดงออกถึงความรูสึกภายใตจิตใจของตนเอง 

เทคนิค  ข้ึนรูปดวยวิธีประติมากรรม 
การแสดงออกภายในงาน 

ภายในงานเปนการใชรูปทรงเรขาคณิตเพ่ือแสดงออกถึงความเปนวัตถุสภาพ หรือสภาวะที่
เกิดขึ้นในชวงหนึ่ง ภายในเปนท่ีวางรูปทรงมนุษยท่ีเปนลักษณะบีบเขาจนถึงอีกทางหนึ่ง เพื่อแสดงออก
ถึงความรูสึกกดดัน 

ผลงานศิลปกรรมที่ผูศึกษาไดสรางสรรคกอนหนา เปนแนวงานที่ผูศึกษาไดทําตอเนื่อง 
และการศึกษาครั้งนี้การสรางสรรคผลงานก็เปนการพัฒนาจากการสรางสรรคกอนหนานี้ ดังนั้นผลงาน
ศิลปกรรมในชวงกอนหนาศึกษาจึงมีความสําคัญและสงอิทธิพลตอการศึกษาครั้งนี้ 
 
 



  
  23 

ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาของขาพเจามุงเนนในเรื่องของการแสดงออกผานรูปทรง 
ที่มี พ้ืนที่วางภายในและภายนอกเปนสําคัญ ขาพเจามองเครื่องเคลือบดินเผาเปนเพียงเทคนิคและวัสดุใน
การแสดงออกหาไดมองเปนวัตถุสภาพ ในเร่ืองของแนวความคิดเปนการมองโลกรอบตัวในปจจุบัน
และถายทอดออกมาในเชิง สัญลักษณ ที่แฝงความคิดความเปนจริงของสังคมยุคปจจุบัน 

 
วัตถุดิบที่ใชทําเนื้อดินปน 
ดินดํา (Ball Clay) 

ดินดําหรือดินเหนียวขาวเกิดจากดินขาว  ซึ่งยายถิ่นไปตกตะกอนสะสมในแหลงใหม ดนิดาํ
เปนดินที่มีขนาดผลึกเม็ดเล็กละเอียดมาก อนุภาคของดินยึดเกาะกันไดดี มีอินทรียสารที่มีโครงสราง
คลายกับท่ีพบในถานหินลิกไนทเจือปนอยู จึงชวยใหดินชนิดนี้มีความเหนียว และทําใหสีเปล่ียนไปจาก
ดินขาวกลายไปเปนสีเทาจนถึงสีดํา  แตเม่ือนําไปเผาในอุณหภูมิสูงเนื้อดินจึงมีสีขาวหรือสีครีม  อินทรีย
สารตางๆจะถูกเผาไหมหมดไปจากเนื้อดิน 

ดินดํามีเนื้อละเอียดหลังการเผาเปนสีขาว  และมีความทนไฟ 1300 องศาเซลเซียส เปนดินที่
มีคุณภาพดี  นิยมนํามาใชผสมในผลิตภัณฑสีขาว  เชน  ปอรเลน  โบนไชนา และไวทเอิรทเทินแวร  
สวนดินดําท่ัวไปทีคุณภาพปานกลางมีทรายเจือปนอยูคอนขางมาก ใชทําเนื้อดินขึ้นรูปดวยแปนหมุน ทํา
ทอน้ําดินเผา  หรือผสมในเนื้อดินทํากระเบื้องปูพ้ืน 

สําหรับการวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจยัไดใชดินดําสุราษฏรเปนสวนผสมในการทําเนื้อดินปน 
ดินขาว  (Kaolin) 

มีสูตรทางเคมี Al2O3.2SiO2.2H2O คือ เปนดินสีขาวทั้งในธรรมชาติและหลังเผา เปน
สารประกอบของแร Kaolinite ซ่ึงประกอบดวย Alumina และ Silica มีความเหนียวต่ํา มีความแข็งแรง
เมื่อแหงนอย   ทนอุณหภูมิไดสูงถึง  Cone  34 – 35 (1,750 – 1,770 0C)  มีความแข็ง  2.0 – 2.5  ความ
ถวงจําเพาะ 2.6 (อุบลศรี   ชัยนาม  และเยาวลักษณ   นิสสภา  2526 : 45) ซึ่ง  ดินขาว  เชนที่จังหวัด
ลําปาง จังหวัดระนอง  จังหวัดปราจีนบุรี  เปนตน   โดยเราสามารถจําแนก  ดินขาว  ตามลักษณะการเกิด
ได 3 แบบ  คือ 

ก. แบบที่เกิดอยูที่เดิม (Residual Clay) ไดแก ดินขาว ที่อยูในตําแหนงเดิม ซ่ึงมีการผุ
พังอยูกับที่หินเดิมอาจเปน แกรนิต  ไรโอไรต  เพกการไทต  อัลไบต หรือหินอ่ืน ๆ  ตัวอยางเชน ดินขาว  
จากแหลงแรดีบุกทางภาคใต   ดินขาว  แบบนี้จะมีทรายหยาบปนอยูบริเวณมาก  อาจถึง  75 % 
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ข. แบบที่ถูกพัดพาไปจากแหลงกําเนิด (Transported  Clay)  เกิดจาก  ดินขาวในแบบ
แรกและถูกกระแสน้ําพัดพาไปสะสมตัวยังแหลงใหม  จึงมีขนาดอนุภาคเล็ก  มีความละเอียดสูงกวา 

ค. แบบท่ีไดมาจากการแทนที่ดวยนํ้ารอน (Hydrothermal Replacement) ไดแก 
Kaolin  ท่ีพบบริเวณแหลงน้ําแร  แบบน้ํารอน 

สมบัติของดินขาว  ท่ีใชเปนวัตถุดิบในการทําเนื้อดินปนเชน  
  -   ใหความขาวแกผลิตภัณฑ 
  -    เพิ่ม  Al2O3 เพื่อความแข็งแกรงของผลิตภัณฑ 
  -    เพิ่มอัตราเร็วในการหลอแบบ 

สําหรับในการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูศึกษาคนควาไดใชดินขาวลําปาง  เปนดินที่มีความ
ขาวกอนเผาและหลังเผา 
ดินเชื้อ (Grog) 

ดินเชื้อคือเศษของงานที่เผาดิบท่ีแตกหัก และนํามาบดใหละเอียด และรอนดวยตระแกง
รอนเบอรท่ีตองการ ดินเชื้อเปนสวนประกอบของเนื้อดินปน ซึ่งชวยลดการหดตัวและชวยในการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ 
ตารางที่ 1 อัตราสวนของวัตถุดิบในการทําเนื้อดินปน 
 

  จุดที่                                                      วัตถุดิบ    เปอรเซ็นตการหดตัว 
 
                           ดินดําสุราษฏร                     ดินขาวลําปาง                   ดินเชื้อ 
 
     1                         40   10      50   14 
    2     45      10      45   16 
    3     40   15      45                     11  
    4     50   20      40       11 
    5     45   15             40   15 
    6     40   20       40   13 
    7     55   10      35   12 
    8     50   15      35   12 
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ตารางที่ 1 อัตราสวนของวัตถุดิบในการทําเนื้อดินปน (ตอ) 
 
จุดที่                                                      วัตถุดิบ    เปอรเซ็นตการหดตัว 
 
                         ดินดําสุราษฏร                     ดินขาวลําปาง                   ดินเช้ือ 
 
   9    45   20      35   14 
 10    40   25      35   13 
 11    60   10      30   18 
 12    55   15      30   17 
 13    50   20      30   12 
 14    45   25      30   13 
 15    40   30      30   14 
 16    65   10      25   15 
 17    60   15      25   15 
 18    55   20      25   15 
 19    50   25      25   14 
 20    45   30      25   12 
 21    40   35      25   15 
 22    70   10      20   15 
 23    65   15      20   14 
 24    60   20      20   19 
 25    55   25      20   15 
 26    50   30      20   15 
 27    45   35      20   11 
 28    40   40      20   14 
 29    75   10      15   14 
 30    70   15      15   13 
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ตารางที่ 1 อัตราสวนของวัตถุดิบในการทําเนื้อดินปน (ตอ) 
 
 จุดที่                                                      วัตถุดิบ    เปอรเซ็นตการหดตัว 
 
                         ดินดําสุราษฏร                     ดินขาวลําปาง                   ดินเช้ือ 
 
  31  65   20      15   14 
  32  60   25      15   14 
  33  55   30      15   13 
  34  50   35      15   20 
  35  45   40      15   13 
  36  40   45      15   13 
  37  80   10      10   14 
  38  75   15      10   14 
  39  70   20      10   16 
  40  65   25      10   15 
  41  60   30      10   12 
  42  55   35      10   18 
  43  50   40      10   18 
  44  45   45      10   18 
  45  40   50      10   16 
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ตารางที่ 2 ผลการสังเกตลักษณะทางกายภาพของเนื้อดินปนสูตรตั้งตนเผาที่อุณหภูม1ิ200 องศาเซลเซียส 
จุดท่ี สีเหลืองนวล

เขม 
สีเหลืองนวล

ออน 
ผิวละเอียด ผิวไม

ละเอียด 
มีความ
แข็งแรง 

มีความ
แข็งแรงนอย 

1 /  /  /  
2 /  /  /  
3  / /  /  
4 /   / /  
5 /   / /  
6  / /  /  
7 /   / /  
8  / /  /  
9 /  /  /  

10  / /  /  
11 /   / /  
12 /   / /  
13 /   / /  
14 /   / /  
15  /  / /  
16 /   / /  
17 /   / /  
18 /   / /  
19 /  /  /  
20 /   / /  
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ตารางที่ 2 ผลการสังเกตลักษณะทางกายภาพของเนือ้ดินปนสูตรตั้งตนเผาที่อุณหภูมิ1200 องศาเซลเซียส (ตอ) 
จุดที่ สีเหลืองนวล

เขม 
สีเหลืองนวล

ออน 
ผิวละเอียด ผิวไม

ละเอียด 
มีความ
แข็งแรง 

มีความ 
แข็งแรงนอย 

21  / /  /  
22 /   / /  
23 /   / /  
24 /   / /  
25 /   / /  
26 /   / /  
27  / /  /  
28  / /  /  
29 /  /  /  
30 /  /  /  
31 /  /  /  
32 /  /  /  
33 /  /  /  
34  / /  /  
35  / /  /  
36  / /  /  
37 /  /  /  
38 /  /  /  
39 /  /  /  
40 /  /  /  
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ตารางที่ 2 ผลการสังเกตลักษณะทางกายภาพของเนือ้ดินปนสูตรตั้งตนเผาที่อุณหภูมิ1200 องศาเซลเซียส (ตอ) 
จุดที่ สีเหลืองนวล

เขม 
สีเหลืองนวล

ออน 
ผิวละเอียด ผิวไม

ละเอียด 
มีความ
แข็งแรง 

มีความ
แข็งแรง
นอย 

41 /  /  /  
42  / /  /  
43  / /  /  
44  / /  /  
45  / /  /  

 
 
สูตรดินปน เลือกจุดที่ 28 หดตัว 14 % 

ดินดําสุราษฎร  รอยละ 40 
ดินขาวลําปาง  รอยละ 40 
ดินเชื้อ   รอยละ 20 

 
สูตรเคลือบท่ีใชในโครงการ 
เคลือบดําประกายโลหะ เผาอุณหภูมิ 1,200  องศาเซลเซียส 

Ball Clay   รอยละ 60 
Manganese carbonate    รอยละ 20 
Copper Oxide  รอยละ 20 
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บทที่ 3 
รูปแบบและวธิกีารสรางสรรค 

 
การวิเคราะหถึงขั้นตอนการสรางสรรคเปนผลงานศลิปะ 

 แบงเปน 2 สวน ดังนี ้
สวนที่ 1 การวเิคราะหกระบวนการคิด และวิธกีารในการสรางสรรคเปนผลงาน 

เหตุการณที่เกดิขึ้นในสังคม 
 

ความสะเทือนใจที่ไดรับ 
และเกดิแรงจูงใจ 

 
การวิเคราะหและตีความ 
จนเกดิเปนทัศนคติสวนตวั 

 
                    การคนคิด เทคนิควธิีการ                การคิดคน พิจารณาเลือกใช 

สื่อสัญลักษณ 
 

 
การใชธาตุทางศิลปะ 

 
 

ผลงานศิลปะ 
 
 

การรับรูทางสนุทรยีศาสตรและสาระเนื้อหา 
แผนภูมิท่ี 1 การวิเคราะหกระบวนการคดิ และวิธกีารในการสรางสรรคเปนผลงาน 
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สวนที่ 2 การวเิคราะหถึงสื่อสัญลักษณท่ีเลอืกสรรนํามาแทนความหมายในงาน 
รูปทรงเรขาคณิต เปนรูปทรงที่เปนสัญลักษณแทนวัตถุ เปนรูปทรงที่มีความหมายถึงพลังที่

ไมมีชีวิต  รูปทรงเรขาคณิตเปนสิ่งท่ีมีความหมายสอดคลองกับวัตถุ     
รูปทรงมนุษย ใชแทนคาความเปนคนในสังคม เปนสัญลักษณแทนตัวผูศึกษา แตส่ือใน

ลักษณะที่เปนกลาง 
ท่ีวางภายในรูปทรง มีลักษณะที่บีบเขาไปสูอีกทางหนึ่ง เปนการแสดงสภาวะที่ตองผานจาก

จุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือแสดงลักษณะแหงความรูสึกท่ีเปนการนําสายตาเขาไปสูที่วางภายใน  
   
การเกบ็ขอมูลภาคเอกสาร 

การเก็บรวบรวมขอมูลภาคเอกสารมีความสําคัญตอการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากเปนการเก็บ
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษา เพื่อวิเคราะหขอมูล และนํามาสรางแบบราง 2 มิติ และ 3 มิติ 

การเก็บขอมูลภาคเอกสารไดขอมูลมาจากหนังสือ วิธีการศึกษาสังคมมนุษยกับตนแบบ
สําหรับศึกษาสังคมไทย รายงานสถานการณคุณภาพ   สิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร 2544 และ 
สังคมวิทยา ซึ่งเปนขอมูลเชิงสังคมศาสตร สวนขอมูลทางดานศิลปะไดจากหนังสือ ศิลปะสมัยใหม   
องคประกอบของศิลปะ หนังสือวิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ของ นภดล  วิรุฬชาตะพันธ, บุญพาด  ฆังคะมะโน , ศิระ  สุวรรณศร และหนังสือ การแสดงศิลปกรรม
แหงชาติ ครั้งที่ 42 (พ.ศ. 2539)และ 48 (พ.ศ. 2545) 
 
การพัฒนาการทางดานความคิด 

ผูศึกษาเชื่อวามนุษยมีความคิดและจินตนาการไมมีที่ส้ินสุด สุดแตวาบุคคลใดจะนําออกมา
แสดงออกไดเทาใดในรูปแบบไหน ซ่ึงความคิดและจินตนาการของแตละบุคคลก็เปนปจเจก ทีส่วนใหญ
มาจากประสบการณของแตละบุคคล 

ในการสรางสรรคผลงานของผูศึกษารวมไปถึงการพัฒนาความคิดในการสรางสรรคของ
โครงการศึกษา ตองการแสดงออกถึงสวนลึกและมุมมองภายในจิตใจของผูศึกษาจากความรูสึกกดดัน ที่
นํามาถายทอดผานรูปทรง ที่วาง ใหเกิดความรูสึก 
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การพัฒนาแบบราง 2 มิติ 
แบบราง 2 มิติ เกิดจากการอาศัยขอมูลภาคเอกสารและความรูสึกสวนตัวของผูศึกษาที่

สะสมมาจากการอาศัยอยูในเมือง จากการพบปญหาสังคมที่ผูวิจัยอาศัยอยู ผานกระบวนการทางความคดิ 
และสรางแบบราง 2 มิติตามแนวความคิดในการสรางสรรคซ่ึงแบงเปน 2 ชวง 
 
แบบราง 2 มิติ ชวงที่ 1 
 

 
 
ภาพท่ี 15 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 1 
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ภาพท่ี 16 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 2 
 

 
 
ภาพท่ี 17 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 3 
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ภาพท่ี 18 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 4 
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ภาพท่ี 19 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 5 
  

 
 

ภาพท่ี 20 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 6 
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ภาพท่ี 21 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 7 
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ภาพท่ี 22 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 8 
 

 
 

ภาพท่ี 23 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 9 
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แบบราง 2 มิต ิชวงที่ 2 
 

 
 

ภาพท่ี 24 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 10 
 

       
 

ภาพท่ี 25 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 11 
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ภาพท่ี 26 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 12 
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ภาพท่ี 27 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 13 
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ภาพท่ี 28 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 14 
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ภาพท่ี 29 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 15 
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ภาพท่ี 30 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 16 
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ภาพท่ี 31 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 17 
 

       
 

ภาพท่ี 32 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 18 
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ภาพท่ี 33 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 19 
 

 
 

ภาพท่ี 34 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 20 
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ภาพท่ี 35 แบบราง 2 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 21 
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การพัฒนาแบบราง 3 มิติ 
แบบราง 3 มิติ เกิดจากการอาศัยขอมูลแบบราง 2 มิติ ผานกระบวนการทางความคดิ การ

แกปญหาจากแบบราง 2 มิติ และสรางแบบราง 3 มิติตามแนวความคดิในการสรางสรรค 
 

 
 

ภาพท่ี 36 แบบราง 3 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 1 
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ภาพท่ี 37 แบบราง 3 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 2 
 

       
 

ภาพท่ี 38 แบบราง 3 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 3 
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ภาพท่ี 39 แบบราง 3 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 4 
 

 
 

ภาพท่ี 40 แบบราง 3 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 5 
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ภาพท่ี 41 แบบราง 3 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 6 
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ภาพท่ี 42 แบบราง 3 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 7 
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ภาพท่ี 43 แบบราง 3 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 8 
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ภาพท่ี 44 แบบราง 3 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 9 
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ภาพท่ี 45 แบบราง 3 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 10 
 

 
 

ภาพท่ี 46 แบบราง 3 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 11 
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ภาพท่ี 47 แบบราง 3 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 12 
 

 
 
ภาพท่ี 48 แบบราง 3 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 13 
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ภาพท่ี 49 แบบราง 3 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 14 
 

      
 

ภาพท่ี 50 แบบราง 3 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 15 
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ภาพท่ี 51 แบบราง 3 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 16 
 

       
 

ภาพท่ี 52 แบบราง 3 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 17 
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ภาพท่ี 53 แบบราง 3 มิติ “ความสัมพันธของรูปทรงและพื้นที่วางในความรูสกึ” ช้ินที่ 18 
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การพัฒนาแบบราง 2 และ 3 มิติของผูศึกษา มีการพัฒนารูปทรงใหตรงตามแนวความคิด
ของผูศึกษาโดยมีการสรางรูปทรง นํามาวางเคียงกัน ประกอบกัน เพื่อใหเกิดความรูสึกและมีการ
แสดงออกของทั้งรูปทรงและพื้นท่ีวางที่เกิดขึ้น  

ชวงที่ 1 ของแบบราง 2 มิติผูศึกษาไดทดลองหารูปทรงตางๆมากระทําตอกันโดยลักษณะ
การเจาะเขา จัดวาง เพื่อคนหาองคประกอบที่สามารถแสดงผลทางความรูสึกได ในชวงแรกนี้ผูศึกษาได
ใชหลักวิธีคิดในสวนของรูปทรง ที่วา รูปทรงแสดงผลดวยตัวของรูปทรงเอง มิไดแทนคาเชิงเปรียบแต
อยางไร หากแตเปนตัวแสดงที่ถายทอดความรูสึกของตัวผูศึกษาออกมาประกอบกับที่วางภายใน ทํา
ความเขาใจกับแรงที่กระทํา รูปทรงแสดงผลอยางไร เลิกละที่จะแทนคาใหเปนสิ่งใด แตเปนการ
แสดงผลทางความรูสึกที่ผลักดันรูปทรงใหออกมาแสดงผลตามความคิด ที่วาง เปนทีว่างภายในรปูทรงที่
เกิดจากอะไรก็ตามที่ทําใหรูปทรงทํางานตามความรูสึก ที่วางแสดงผลลอกับรูปทรง   มนุษยมีอิสระใน
การใชท่ีวาง แตมนุษยตีกรอบใหตัวเองและเขาสูพื้นที่สวนตัวที่แคบลง รูปทรงภายนอกบีบที่วางภายใน 

ชวงท่ี 2 ของแบบราง 2 มิติ รวมถึงแบบราง 3 มิติ  ผูศึกษาไดคิดถึงการเชื่อมตอทางความคิด
และการแสดงออกในเรื่องของการเชื่อมตออารมณระหวางผูศึกษาที่สรางผลงานกับผูดูงาน โดยมีตัวงาน
เปนตัวเชื่อม ในชวงนี้ผูศึกษาเริ่มที่จะกําหนดใหความหมายเชิง สัญลักษณ แทนคารูปทรง และหา       
รูปแทนมาใชประกอบการสรางสรรค โดยบางชิ้นงานใหรูปทรงกําหนดที่วางและที่วางกําหนดรูปทรง
(ภาพท่ี 40) ความประสานสําพันธระหวางรูปทรงและที่วางทําใหเกิดความรูสึก ในระยะนี้ผูศึกษามี
ความคิดในเรื่องที่ศึกษาโดยตองการแสดงใหเห็นวา สาระสําคัญไมไดอยูท่ีองคประกอบเพียงอยางเดียว
แตยังอยูท่ีเนื้อหาภายในรูปทรง การแสดงผลทางความรูสึก โดยนําเสนอที่วางภายใน ซึ่งแทน ภาวะ
ภายใน ความรูสึกภายใน ที่เกิดจากรูปทรงกระทําตอกัน ผลที่เกิดขึ้น เปน สัญลักษณ(แทนคาความรูสึก
โดยใชรูปแทน) ที่แสดงผลลัพธของชิ้นงาน 

แบบราง 3 มิติที่ผูศึกษาไดสรางขึ้นเกิดจากการนําแบบราง 2 มิติมาพัฒนาเพื่อหาความลงตัว
ในรูปแบบประติมากรรม และเพื่อการแกปญหาที่จะเกิดขึ้นจากการสรางงานจริงในดานของความรูสึก 
การแสดงออก เปนสําคัญ 
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บทท่ี 4 
ขั้นตอนการสรางสรรค 

ขั้นตอนการสรางสรรคในโครงการวิทยานิพนธเร่ือง ความสัมพันธของรูปทรงและ
พื้นที่วางในความรูสึก ผูศึกษาไดสรางสรรคผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาจํานวน 5 ชุด 
ที่ตรงตามแนวความคิดในการสรางสรรค โดยแบงขั้นตอนการสรางงานดังนี้ 
 
การขึ้นรูปผลงาน 

ขั้นตอนการขึ้นรูปผลงานนี้ ผูศึกษาไดใชวิธีการขึ้นรูปแบบขดในการขึ้นรูปชิ้นงาน
เพื่อที่ผูศึกษาจะสามารถควบคุมความหนาของชิ้นงานได ในการขึ้นรูปผลงานจะโรยทรายที่พื้น
กอนที่จะขึ้นรูปเพราะดินจะมีการหดตัวเมื่อแหง การโรยทรายจะลดการแตกราวไดและตองนวดดิน
ที่เตรียมไวใหเปนเสนแลวขึ้นโดยการตอขึ้นไปโดยใชน้ําดินเปนตัวเชื่อมดินในแตละเสน ในการขึ้น
รูปนี้ตองควบคุมเสนรอบนอกของชิ้นงานใหไดรูปทรงตามที่ผูศึกษาตองการ เมื่อขึ้นรูปทรงรวมๆได
แลวจะมีการทําพื้นผิวที่ช้ินงานโดยใชเครื่องมือปนในสวนที่ผูศึกษาตองการ หลังจากที่ขึ้นรูปชิ้นงาน
เสร็จ  แลวจะนําพลาสติกมาคลุมชิ้นงานเพื่อปลอยใหช้ินงานคอยๆแหง  
 
การเผา 

ขั้นตอนการเผา มี 2 ขั้นตอน คือ 
 ขั้นตอนการเผาดิบ เผาที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส  อุนเตาประมาณ 24 ช่ัวโมง 

เผาจริงประมาณ 8 ช่ัวโมงเผาโดยเตาแกส กอนจะนําผลงานเขาไปวางในเตาเผาจะตองโรยทรายที่ช้ัน
วางงานในเตาเพื่อลดปญหาตกราวของชิ้นงานเนื่องจากน้ําหนักของชิ้นงานมากเมื่อเผาจะมีการหด
ตัวและเมื่อหดตัวน้ําหนักที่กดทับลงมาจะทําใหหดตัวยากทําใหมีการแตกราวเกิดขึ้น  

ขั้นตอนการเผาเคลือบ เผาที่อุณหภูมิ 1200องศาเซลเซียส เผาโดยเตาแกส และ 
เตาไฟฟา จะมีการทาเคลือบที่ใชในโครงการในสวนที่กําหนดไว ช้ินงานที่เผาโดยเตาแก็สจะเปน
ช้ินงานที่เผาบรรยากาศเผาไหมไมสมบูรณ ซ่ึงการเผาในลักษณะนี้จะมีไอเคลือบเกิดขึ้นและไอ
เคลือบจะเขาไปแทรกที่เนื้อดินที่ไมไดเคลือบจะทําใหผิวของดินเปลี่ยนสี จากสีขาวนวลเปนสีแดง
หมน เคลือบจะเปนสีดําประกายโลหะ ช้ินงานที่เผาบรรยากาศ เผาไหมสมบูรณ ช้ินงานจะใหสีดินสี
ขาวนวลเคลือบจะเปนสีดําประกายโลหะ 
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ภาพที่ 54 ผลงานกอนเผาดิบ 
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ภาพที่ 55 การวางชิ้นงานในเตาเพื่อเผาดิบ 
 

 
 
ภาพที่ 56 ผลงานที่ผานการเผาดิบ 



 
 

 

63

 

 
 
  

 
 
ภาพที่ 57 น้ําเคลือบ 
 
 

 
 
ภาพที่ 58 การทาเคลือบที่ช้ินงานกอนเผาเคลือบ 
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ภาพที่ 59 การวางชิ้นงานเพือ่เผาเคลือบ 
 
การวิเคราะหองคประกอบของผลงานในชวงวิทยานพินธ 

ในการสรางสรรคผลงานชวงวิทยานิพนธผูศึกษาไดสรางผลงานจากการวิเคราะหขอมูล
ในชวงแบบราง 2 และ 3 มิติ เพื่อมาปรับปรุงแกไขเมื่อสรางงานจริง เนื่องจากการทําแบบราง 3 มิติมี
ขนาดเล็กเมื่อสรางงานจริงจึงตองมีการปรับสัดสวนในบางที่เพื่อใหผลงานคงอารมณความรูสึกไว
ใหมากที่สุด องคประกอบของผลงานเกิดจากการนําทัศนธาตุมาประกอบกันดวยหลักแหงเอกภาพ
โดยทัศนธาตุที่เลือกมาใชในงานคือ รูปทรง ที่วาง พื้นผิวและคาน้ําหนักเปนสําคัญ 
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รูปทรง  (Form) เปนรูปธรรมของงานศิลป   และเปนสวนสําคัญที่ส่ือความหมายให
สมบูรณซ่ึงเกิดจากการประสานกันของโครงสรางทางทัศนธาตุ กับโครงสรางทางเนื้อหา  อยางมี
เอกภาพและสุนทรียภาพ  ในการแสดงออกของอารมณ  ความรูสึก  และความคิด 

รูปทรงจึงหมายถึงโครงสรางที่กอรูปขึ้นเปนรูปทรงสวนรวมของผลงาน    ที่
ประกอบดวยมวล (MASS)   ท่ีเปนกลุมกอนที่ทึบตันและปริมาตร ( Volume)   ของที่วาง  ที่ถูก
แทนที่ดวยวัตถุ 3 มิติ  ที่มีความโคง  นูน แคบ 

การแสดงออกของรูปทรงเกิดจากการแสดงทิศทางความตอเนื่องของ  เสนพื้นผิว       
น้ําหนัก  ความตื้นลึกและพลังการเคลื่อนไหวท่ีเกิดจากการถวงดุล  ตอตาน  และ การผอนคลาย  
ของมวลกับปริมาตร    

มิติของรูปทรง    เราสามารถมองไดโดยรอบ  คือ มีความกวาง สูง  หนาลึก  และกนิเนือ้
ที่  มีปริมาตร  ความทึบตัน  มีรูปบอกที่แนนอน และมีความหมาย 

ประเภทของรปูทรง 
1. รูปทรงเรขาคณิต  ( Geometric  Form)   เปนรูปทรงพื้นฐานทางโครงสรางของ

รูปทรงอื่น ๆ  การสรางสรรครูปทรง โดยการวิเคราะหรูปทรงธรรมชาติ ใหออกมาเปนรูปทรง
เรขาคณิต  หรือ หารูปทรงความแตกตางกันออกไป  ดวยการจัด (Section) ในวิธีตาง ๆ  รูปทรง
เรขาคณิตจะใหความรูสึกที่เปนกลางและเปนโครงสราง  ทั้งยังสามารถแสดงความคิด  อารมณ 

2.รูปทรงธรรมชาติ  (Natural  Form)     เปนรูปทรงของสิ่งที่มีชีวิต  เชน คน สัตว 
พืช กระดูก  ปะการัง  การสรางรูปทรงสามารถเลียนแบบรูปทรงธรรมชาติทั้งหมด หรือเพียง
บางสวน  โดยใชวิธีการตัดทอนใหเหลือแคความรูสึกเปนรูปทรงธรรมชาติ   ซ่ึงจะใหความรูสึกถึง
ชีวิตการเจริญเติบโต 

3.  รูปทรงอิสระ   ( Free Form)   รูปทรงจะมีโครงสรางที่ไมแนนอน  จะเปนไป
ตามอิทธิพลของสิ่งแวดลอม  เชน  กอนหิน  เมฆ  ควัน  และ ความเคลื่อนไหวของวัตถุที่เกิดขึ้น  
ดวยกําลังอํานาจทางธรรมชาติ  เชน  น้ํา  ลม ไฟ  ซ่ึงจะใหความรูสึก เล่ือนไหล  ไมหยุดนิ่ง 

4.  รูปทรงบริสุทธิ์  (Pure  Form)     เปนรูปทรงที่ไมเปนตัวแทนของสิ่งใด   เกิด
จากการตัดทอน  รูปทรงธรรมชาติจนไมเหลือรองรอยรูปทรงเกา จะเปนรูปทรงที่ถูกสรางใหม และ
มีความหมายใหม  หรือเปนการสรางรูปทรงขึ้นใหม  โดยไมอาศัยธรรมชาติ   แตจะใชความ
ประสานของรูปทรงเรขาคณิต  รูปทรงบริสุทธิ์จะเนนเรื่องของความคิดมากกวาอารมณ 

ท่ีวาง (Space) ที่วางไมมีขอบเขตสิ้นสุดเปนที่ที่ส่ิงทั้งหลายทั้งปวงดํารงอยู ที่วางเปน
ทัศนธาตุที่มองไมเห็นจะปรากฏตัวก็ตอเมื่อมีทัศนธาตุอ่ืนมากําหนดรูปราง ประติมากรรมใชที่วาง
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จริงโอบลอมลูบไล และเจาะทะลุรูปทรงที่เปน 3 มิติ เมื่อที่วางบริเวณหนึ่งถูกกําหนดดวยเสน        
รูปนอกใหเกิดเปนรูปรางขึ้น ที่วางที่มีรูปรางนี้จะเริ่มมีพลัง มีความเคลื่อนไหวละมีความหมายขึ้น 

ลักษณะพื้นผิว(Texture)   หมายถึง สภาพของวัสดุที่สามารถกระตุนใหผูพบเห็นเกิด
ความรูสึกตอบสนอง  ทางความรูสึกสัมผัส  ถึงความหยาบ ละเอียด  มัน  ดาน ขรุขระ  เปนตน  

ความรูสึกสัมผัสลักษณะผิวได 2 แบบ   คอื 
- สามารถสัมผัสจับตองได  เชน  ผิวกระดาษทราย  แกว  ผนัง 
- ไมสามารถจับตองได   แตสามารถสัมผัสไดทางความรูสึก เชน ภาพเขียน  

หรือส่ิงที่ทําเลียนแบบบนผิวเรียบ 
คุณสมบัติ    ชวยเสริมคุณลักษณะของทัศนธาตุใหมีรสชาติเพื่อข้ึน หรือ ความนาสนใจ  

โดยการทดลองใชลักษณะผิวตาง ๆ   เพื่อใหสะดุดตา  และความแปลกใหม  เปนสวนสําคัญอยาง
หนึ่งที่ชวยใหผลงานสมบูรณ 

การใชลักษณะพื้นผิว   
-  วิธีขัดแยง   หยาบกับละเอียด  ขรุขระกับเรียบ 
-  ปริมาณ   มากนอย  ในการสรางจุดเดน หรือนาสนใจ 
-  ใชใหกลมกลืนกับเนื้อหา  และรูปทรง ในการแสดงออก 

น้ําหนักออนแก (Tone) น้ําหนักคือ  บริเวณที่ถูกแสงและบริเวณที่เปนเงา  หรือการ
ระบายสี ใหมีผลเปนความออนแกของสีหนึ่ง หรือ หลายสี  หรือ บริเวณ สีขาว  เทา ดํา     น้ําหนัก
ออนแกในธรรมชาติ ทําใหเกิดปริมาตรรูปทรง  และใหความรูสึก  และอารมณดวยตัวมันเอง 

หนาที่ของน้ําหนัก 
1. ใหความแตกตางระหวางรูปกับพื้น  หรือรูปทรงกับที่วาง 
2. ใหความรูสึกเคลื่อนไหวดวยการนําสายตาของผูดู   บริเวณที่น้ําหนักตัดกัน จะ

ดึงดูดความสนใจ   ถามีหลายแหงจะนําสายตาเคลื่อนไปตามจุดตัดกับน้ําหนัก ตามที่ศิลปนหรือนัก
ออกแบบตองการ ซ่ึงอาจกลมกลืนสม่ําเสมอ  หรือกระแทกกระทั้นรุนแรง 

3.  ใหความเปน 2 มิติ แกรูปราง 
4.  ใหความเปน 3 มิติแกรูปทรง 
5.  ใหความลึกในภาพ 
6.  ใหความรูสึกดานการประสานกันของน้ําหนัก 
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ภาพที่ 60 แสดงโครงสรางองคประกอบของผลงานชุดที่ 1 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 61 แสดงการจัดวางรูปทรงของผลงานชุดที่ 1 

ผลงานชุดที่ 1 มีทั้งหมด 5 ช้ิน ใชการจัดวางในกลุมของชิ้นงานใหเกิดที่วางภายในเปน
ลักษณะนําสายตาเขาไป โดยเสนรอบนอกระหวางที่วางมาจากการตัดทอนรูปทรงมนุษย การจัดวาง
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กระตุนความรูสึกจากลักษณะที่วางที่ถูกบีบเขาไปสูภายในรูปทรงซึ่งรูปทรงเปนรูปแทนของสภาวะ
สภาพที่กดดัน(จากสังคมภายนอก) 
 
วิเคราะหทัศนธาตุผลงานชุดท่ี 1 

เสนที่เกิดขึ้นในผลงานเปนเสนตั้งและเสนนอนซึ่งเสนที่มีอยูนั้นซอนอยูในผลงานเกิด
จากการใชรูปทรงเรขาคณิต(เสนกําหนดขอบเขตของรูปทรง) เสนที่เกิดขึ้นนั้นแสดงการขัดแยงของ
ทิศทางของเสนอยางรุนแรง 

รูปทรงในผลงานชุดที่ 1 เปนรูปทรงเรขาคณิตซึ่งเปนสัญลักษณแทนวัตถุ เปนรูปทรงที่
มีความหมายถึงพลังที่ไมมีชีวิต รูปทรงเรขาคณิตเปนสิ่งที่มีความหมายสอดคลองกับวัตถุ และมีเสน
รอบนอกของรูปทรงมนุษยที่ตัดทอนแลวอยูในผลงาน ซ่ึงเปนรูปทรงลบ (ที่วาง) 

ท่ีวาง ในผลงานชุดที่ 1 เปนที่วางที่เกิดจากเสนรอบนอกของรูปรางมนุษยที่ตัดทอน
มาแลว ที่วางระหวางรูปทรงที่เกิดขึ้นเปนลักษณะแคบลงบีบเขาไปสูรูปทรงสุดทายซึ่งมีที่วางปดที่
อยูภายในรูปทรงเปนรูปรางมนุษยที่ตัดทอนแลวทะลุแคบออกอีกทางของรูปทรง มีลักษณะที่บีบเขา
ไปสูอีกทางหนึ่ง เปนการแสดงสภาวะที่ตองผานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือแสดงลกัษณะแหง
ความรูสึกที่เปนการนําสายตาเขาไปสูที่วางภายใน 

พื้นผิว ในผลงานชุดที่ 1 เปนพื้นผิวขรุขระพุงขนานไปกับเสนพื้น ขัดแยงกับพื้นผิวของ
สวนอื่นที่เรียบกวา ซ่ึงเมื่อประกอบกับทัศนธาตุอ่ืนๆแลวพื้นผิวนี้เปนสวนที่สรางอารมณความรูสึก
เพิ่มขึ้น 

คาน้ําหนัก ในผลงานชุดที่ 1 มีการใชคาน้ําหนักจากสีเคลือบ (ดําประกายโลหะ) ที่
แตกตางอยางรุนแรงกับสีดิน (ขาวนวล) เปนการเนนสวนที่ตองการแสดงผลใหเกิดความชัดเจน 
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ภาพที่ 62 แสดงโครงสรางองคประกอบของผลงานชุดที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 63 แสดงการจัดวางรูปทรงของผลงานชุดที่ 2 

ผลงานชุดที่ 2 มีทั้งหมด 3 ช้ิน ใชการจัดวางในกลุมของชิ้นงานใหเกิดที่วางภายในเปน
ลักษณะเรียงตัว โดยเสนรอบนอกระหวางที่วางมาจากการตัดทอนรูปทรงมนุษย การจัดวางกระตุน
ความรูสึกจากลักษณะที่วางที่ถูกบีบเขาไปสูภายในรูปทรงซึ่งรูปทรงเปนรูปแทนของสภาวะสภาพ
กดดัน (จากสังคมภายนอก) รูปแบบของผลงานเปนการกลับคาจากการที่นําเอาเสนรอบนอกของ  
รูปทรงมนุษยไวขางในนํามาไวขางนอก (ช้ินกลาง) และ ช้ินริมซายขวา เปนการเปดรูปทรงทางดาน
ริมใหเขากับเนื้อหาของผลงานและเปนการลอรูปทรงของชิ้นกลาง 
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วิเคราะหทัศนธาตุผลงานชุดท่ี 2 
 เสนที่เกิดขึ้นในผลงานเปนเสนตั้งและเสนนอนซึ่งเสนที่มีอยูนั้นซอนอยูในผลงานเกิดจาก
การใชรูปทรงเรขาคณิต(เสนกําหนดขอบเขตของรูปทรง) เสนที่เกิดขึ้นนั้นแสดงการขัดแยงของ
ทิศทางของเสนอยางรุนแรง 

รูปทรงในผลงานชุดที่ 2 เปนรูปทรงเรขาคณิตซึ่งเปนสัญลักษณแทนวัตถุ เปนรูปทรงที่
มีความหมายถึงพลังที่ไมมีชีวิต รูปทรงเรขาคณิตเปนสิ่งที่มีความหมายสอดคลองกับวัตถุ และมีเสน
รอบนอกของรูปทรงมนุษยที่ตัดทอนแลวอยูในผลงาน ซ่ึงเปนรูปทรงลบ (ที่วาง) ในผลงานชุดนี้มี
การกลับคารูปทรงโดยพัฒนาจากชุดที่ 1 โดยนําเอาเสนที่อยูภายในมาแทนเสนตรงภายนอกและ
โครงสรางรวมยังคงเปนลักษณะรูปทรงเรขาคณิต 

ท่ีวาง ในผลงานชุดที่ 2  เปนที่วางที่เกิดจากเสนรอบนอกของรูรางมนุษยที่ตัดทอน
มาแลว ที่วางระหวางรูปทรงที่เกิดขึ้นเปนลักษณะแคบ รูปทรงช้ินกลางที่มีที่วางที่ถูกปดลอมเปน      
รูปแทนของชองทาง ทางผาน เปนการแสดงสภาวะที่ตองผานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือ
แสดงลักษณะแหงความรูสึกที่เปนการนําสายตาเขาไปสูสภาวะภายใน 

พื้นผิว ในผลงานชุดที่ 2  เปนพื้นผิวขรุขระพุงขนานไปกับเสนพื้น ขัดแยงกับพื้นผิว
ของสวนอื่นที่เรียบกวา ซ่ึงเมื่อประกอบกับทัศนธาตุอ่ืนๆแลวพื้นผิวนี้เปนสวนที่สรางอารมณความ 
รูสึกเพิ่มขึ้น 

คาน้ําหนัก ในผลงานชุดที่ 2 มีการใชคาน้ําหนักจากสีเคลือบ (ดําประกายโลหะ) ที่มีการ
เชื่อมตอเหมือนบรรยากาศระหวางสีดิน (แดนอิฐเขม) เปนการสรางความประสานดวยคาน้ําหนัก  
ในสวนที่ตองการแสดงผลใหเกิดความชัดเจนและกลมกลืน 
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ภาพที่ 64 แสดงโครงสรางองคประกอบของผลงานชุดที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 65 แสดงการจัดวางรูปทรงของผลงานชุดที่ 3 

ผลงานชุดที่ 3 มีทั้งหมด 2 ช้ิน ใชการจัดวางในกลุมของชิ้นงานโดยใชมุมของชิ้นงาน
ชนกันเพื่อใหเกิดที่วางระหวางชิ้นงาน โดยเสนรอบนอกระหวางที่วางมาจากการตัดทอนรูปทรง
มนุษย การจัดวางกระตุนความรูสึกจากลักษณะที่วางที่ถูกนําสายตาดวยเสนจากรูปทรงและพื้นผิว
เขาไปสูจุดที่ตองการใหเปนจุดเดนของรูปทรงซึ่งรูปทรงเปนรูปแทนของสภาวะสภาพที่กดดัน (จาก
สังคมภายนอก) รูปแบบของผลงานเปนการกลับคาจากการที่นําเอาเสนรอบนอกของรูปทรงมนุษย
ไวขางในนํามาไวขางนอกประกอบรูปทรงเรขาคณิตในชิ้นของผลงานทั้ง 2 ช้ิน  
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 วิเคราะหทัศนธาตผุลงานชดุท่ี 3 
เสนที่เกิดขึ้นในผลงานเปนเสนตั้งและเสนนอนซึ่งเสนที่มีอยูนั้นซอนอยูในผลงานเกิด

จากการใชรูปทรงเรขาคณิต(เสนกําหนดขอบเขตของรูปทรง) เสนที่เกิดขึ้นนั้นแสดงการขัดแยงของ
ทิศทางของเสนอยางรุนแรง 

รูปทรงในผลงานชุดที่ 3 เปนรูปทรงเรขาคณิตซึ่งเปนสัญลักษณแทนวัตถุ เปนรูปทรงที่
มีความหมายถึงพลังที่ไมมีชีวิต รูปทรงเรขาคณิตเปนสิ่งที่มีความหมายสอดคลองกับวัตถุ และมีเสน
รอบนอกของรูปทรงมนุษยที่ตัดทอนแลวอยูในผลงาน ซ่ึงเปนรูปทรงลบ (ที่วาง) ในผลงานชุดนี้มี
การกลับคารูปทรงโดยพัฒนาจากชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ประกอบกัน โดยนําเอาเสนที่อยูภายในมาแทน
เสนตรงภายนอก และยังคงเสนตรงในบางมุมไว โครงสรางรวมยังคงเปนลักษณะรูปทรงเรขาคณิต 

ท่ีวาง ในผลงานชุดที่ 3  เปนที่วางที่เกิดจากเสนรอบนอกของรูรางมนุษยที่ตัดทอน
มาแลว ที่วางระหวางรูปทรงที่เกิดขึ้นเปนลักษณะแคบ รูปทรงชิ้นใหญ(ซาย)ที่มีที่วางที่ถูกปดลอม
เปนรูปแทนของมนุษย เปนการแสดงสภาวะที่มีอยู(จากรูปทรงที่หายไปแสดงวาเคยมีอยูจริง)  

พื้นผิว ในผลงานชุดที่ 3  เปนพื้นผิวขรุขระพุงขนานไปกับเสนพื้น ขัดแยงกับพื้นผิว
ของสวนอื่นที่เรียบกวา ซ่ึงเมื่อประกอบกับทัศนธาตุอ่ืนๆแลวพื้นผิวนี้เปนสวนที่สรางอารมณ     
ความรูสึกเพิ่มขึ้น 

 คาน้ําหนัก ในผลงานชุดที่ 3 มีการใชคาน้ําหนักจากสีเคลือบ (ดําประกายโลหะ) ที่
แตกตางอยางรุนแรงกับสีดนิ (ขาวนวล) เปนการเนนสวนที่ตองการแสดงผลใหเกิดความชัดเจน 
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ภาพที่ 66 แสดงโครงสรางองคประกอบของผลงานชุดที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 67 แสดงการจัดวางรูปทรงของผลงานชุดที่ 4 

ผลงานชุดที่ 4 มีทั้งหมด 2 ช้ิน ใชการจัดวางในกลุมของชิ้นงานโดยใชดานของชิ้นงาน
ชนกันเพื่อใหเกิดที่วางระหวางชิ้นงาน โดยเสนรอบนอกระหวางที่วางมาจากการตัดทอนรูปทรง
มนุษย การจัดวางกระตุนความรูสึกจากลักษณะที่วางที่ถูกนําสายตาดวยเสนจากรูปทรงและพื้นผิว
เขาไปสูอีกดานหนึ่งของรูปทรงที่ตองการใหเปนจุดเดน ซ่ึงรูปทรงเปนรูปแทนของสภาวะสภาพที่
กดดัน รูปแบบของผลงานเปนการใชเสนรอบนอกของมนุษยที่ตัดทอนแลวมาเปนโครงสรางหลัก
ของผลงานแทนคาสภาวะสภาพที่กดดัน (จากตัวเอง) 
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วิเคราะหทัศนธาตุผลงานชุดท่ี 4 
เสนที่เกิดขึ้นในผลงานเปนเสนตั้ง เสนนอน และเสนโคง ซ่ึงเสนที่มีอยูนั้นซอนอยูใน

ผลงานเกิดจากการใชรูปธรรมชาติ(รูปทรงมนุษยที่ตัดทอนแลว) เสนตั้งและเสนนอนที่เกิดขึ้นแสดง
การขัดแยงของทิศทางของเสนแตมีการประสานลดการขัดแยงดวยเสนโคง 

รูปทรงในผลงานชุดที่ 4 เปนรูปทรงธรรมชาติ (รูปทรงมนุษยที่ตัดทอนแลว) ซ่ึง
เปนสัญลักษณแทนมนุษย ใชแทนคาความเปนคนในสังคม เปนสัญลักษณแทนตัวผูศึกษา แตส่ือใน
ลักษณะที่เปนกลางและมีเสนรอบนอกของรูปทรงมนุษยที่ตัดทอนแลวอยูในผลงาน ซ่ึงเปน          
รูปทรงลบ (ที่วาง)  

ท่ีวาง ในผลงานชุดที่ 4 เปนที่วางที่เกิดจากเสนรอบนอกของรูรางมนุษยที่ตัดทอน
มาแลว ที่วางระหวางรูปทรงที่เกิดขึ้นเปนลักษณะแคบ เปนรูปแทนของมนุษย เปนการแสดงสภาวะ
ที่ มีอยู(จากรูปทรงที่หายไปแสดงวาเคยมีอยูจริง) มีลักษณะที่บีบเขาไปสูอีกทางหนึ่ง เปนการแสดง
สภาวะที่ตองผานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือแสดงลักษณะแหงความรูสึกที่เปนการนําสายตา
เขาไปสูที่วางภายใน 

พื้นผิว ในผลงานชุดที่ 4  เปนพื้นผิวขรุขระพุงขนานไปกับเสนพื้น ขัดแยงกับพื้นผิว
ของสวนอื่นที่เรียบกวา ซ่ึงเมื่อประกอบกับทัศนธาตุอ่ืนๆแลวพื้นผิวนี้เปนสวนที่สรางอารมณ    
ความรูสึกเพิ่มขึ้น 

คาน้ําหนัก ในผลงานชุดที่ 4  มีการใชคาน้ําหนักจากสีเคลือบ (ดําประกายโลหะ) ที่   
แตกตางอยางรุนแรงกับสีดนิ (ขาวนวล) เปนการเนนสวนที่ตองการแสดงผลใหเกิดความชัดเจน 
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ภาพที่ 68 แสดงโครงสรางองคประกอบของผลงานชุดที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 69 แสดงการจัดวางรูปทรงของผลงานชุดที่ 5 

ผลงานชุดที่ 5 มีทั้งหมด 2 ช้ิน ใชการจัดวางในกลุมของชิ้นงานโดยที่วางเกิดขึ้นภายใน
รูปทรง เสนรอบนอกของที่วางมาจากการตัดทอนรูปทรงใบหนามนุษย การจัดวางกระตุนความรูสึก
จากลักษณะที่วางที่ถูกนําสายตาดวยเสนจากรูปทรงและพื้นผิวเขาไปสูอีกดานหนึ่งของรูปทรงที่
ตองการใหเปนจุดเดน ซ่ึงรูปทรงเปนรูปแทนของสภาวะสภาพที่กดดัน รูปแบบของผลงานเปนการ
ใชเสนรอบนอกของใบหนามนุษยที่ตัดทอนแลวมาเปนโครงสรางหลักของผลงานแทนคาสภาวะ
สภาพที่กดดัน (จากตัวเอง) 
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วิเคราะหทัศนธาตุผลงานชุดท่ี 5 
 เสนที่เกิดขึ้นในผลงานเปนเสนโคง ซ่ึงเสนที่มีอยูนั้นซอนอยูในผลงานเกิดจากการ

ใชรูปธรรมชาติ(รูปทรงใบหนามนุษยที่ตัดทอนแลว) เสนโคงของงานลอไปตามเสนขอบนอกของ 
ที่วางภายในทําใหงานดูมีเอกภาพ 

รูปทรงในผลงานชุดที่ 5 เปนรูปทรงธรรมชาติ (รูปทรงใบหนามนุษยที่ตัดทอนแลว) ซ่ึง
เปนสัญลักษณแทนมนุษย ใชแทนคาความเปนคนในสังคม เปนสัญลักษณแทนตัวผูศึกษา แตส่ือใน
ลักษณะที่เปนกลางและมีเสนรอบนอกของรูปทรงใบหนามนุษยที่ตัดทอนแลวอยูในผลงาน ซ่ึงเปน
รูปทรงลบ (ที่วาง)  

ท่ีวาง ในผลงานชุดที่ 5 เปนที่วางที่เกิดจากเสนรอบนอกของรูรางใบหนามนุษยที่      
ตัดทอนมาแลว ที่วางภายในรูปทรงที่เกิดขึ้นเปนลักษณะแคบ เปนรูปแทนของมนุษย เปนการแสดง
สภาวะที่มีอยู(จากรูปทรงที่หายไปแสดงวาเคยมีอยูจริง) มีลักษณะที่บีบเขาไปสูอีกทางหนึ่ง เปนการ
แสดงสภาวะที่ตองผานจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง หรือแสดงลักษณะแหงความรูสึกที่เปนการนํา
สายตาเขาไปสูที่วางภายใน 

พื้นผิว ในผลงานชุดที่ 5  เปนพื้นผิวขรุขระพุงไปสูภายใน ขัดแยงกับพื้นผิวของสวนอื่น
ที่เรียบกวา ซ่ึงเมื่อประกอบกับทัศนธาตุอ่ืนๆแลวพื้นผิวนี้เปนสวนที่สรางอารมณความรูสึกเพิ่มขึ้น 

คาน้ําหนัก ในผลงานชุดที่ 5 มีการใชคาน้ําหนักจากสีเคลือบ (ดําประกายโลหะ) ที่มกีาร
เชื่อมตอเหมือนบรรยากาศระหวางสีดิน (แดนอิฐเขม) เปนการสรางความประสานดวยคาน้ําหนกัใน
สวนที่ตองการแสดงผลใหเกดิความชัดเจนและกลมกลืน 
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ผลงานสําเร็จ 
 
 

 
 

ภาพที่ 70 ผลงานสําเร็จชุดที่ 1 
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ภาพที่ 71 ผลงานสําเร็จชุดที่ 2 
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ภาพที่ 72 ผลงานสําเร็จชุดที่ 3 
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ภาพที่ 73 ผลงานสําเร็จชุดที่ 4 
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ภาพที่ 74 ผลงานสําเร็จชุดที่ 5 



 82 

 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการสรางสรรค 

 
ในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธของผูศึกษาในหัวขอ “ความสัมพันธระหวาง    

รูปทรงและพื้นที่วางในความรูสึก”ผูศึกษาใชประสบการณในการเรียนรูและการสรางสรรคถายทอด
สูผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาในครั้งนี้ ซ่ึงมีทั้งหมด 5 ชุด  ชุดที่ 1 มีทั้งหมด 5 ช้ิน  ชุด
ที่ 2 มีทั้งหมด 3 ช้ิน ชุดที่ 3 มีทั้งหมด 2 ช้ิน ชุดที่ 4 มีทั้งหมด 2 ช้ิน ชุดที่ 5 มีทั้งหมด 2 ช้ิน 

ในสวนของการสรางสรรคผลงานภาคปฏิบัติ ผูศึกษาไดพบเจอปญหาหลากหลาย
ปญหาตั้งแตการพัฒนารูปแบบใหตรงกับแนวความคิดในการสรางสรรค การขึ้นรูปผลงานขนาด
ใหญ การเผา การแตกราว ซ่ึงผูศึกษาตองแกปญหาไปเปนขั้นตอน ปญหาเหลานี้ไดหลอหลอมให    
ผูศึกษาเขาใจในกระบวนการทางความคิดรูจักการแกปญหาการวางแผนงานที่เปนขั้นเปนตอนมาก
ยิ่งขึ้น 
 
สรุปผลการสรางสรรคและการทํางาน 

1. ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาที่สรางสรรคขึ้นสามารถตอบสนอง
แนวความคิดในการสรางสรรคของผูศึกษาได 

2. การจัดวางรูปแบบของผลงานที่มากกวา 1 ช้ิน ทําใหเกิดความรูสึกที่นาสนใจซึ่ง
แสดงผลทางความรูสึกมากกวาผลงานที่เปนชิ้นเดียว (ในงานของผูศึกษา)  

3. ปญหาการแตกราวในการเผาสามารถควบคุมและแกปญหาไดในบางกรณี ซ่ึงเกิดจาก
น้ําหนักของชิ้นงานที่มากเนื่องจากชิ้นงานมีขนาดใหญ แกปญหาโดยการโรยทรายในชั้นวางงาน 

4. ปญหาการบิดเบี้ยวของรูปทรงมีอยูบางเนื่องจากขนาดและน้ําหนักของงานประกอบ
กับการเผาในอุณหภูมิที่สูง 

5. การเผาแบบเผาไหมไมสมบูรณ(Reduction) ทําใหสีของดินเปลี่ยนไปเปนสีแดงอิฐ
เนื่องจากมีไอของเคลือบไปแทรกอยูในดิน ซ่ึงทําใหผลงานดูสมบูรณสอดคลองทั้งทางดานเทคนิค
และแนวความคิด แตการเผาควบคุมใหเปนไปตามที่ตองการยากกวาแบบเผาไหมสมบูรณ 
(Oxidation) 
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ประสบการณในการสรางสรรคผลงานครั้งนี้ไดทําใหขาพเจาเขาใจในตัวเอง เขาใจถึง
พลังที่ผลักดันใหเกิดผลงานศิลปะในตัวของขาพเจา ความคิดที่มีหลายมุมเปรียบเสมือนหนทางหรือ
รูปแบบงานที่ไปสูความสําเร็จ 
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