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 สุธินี อินทนี : สัญลักษณแหงการเปล่ียนแปลง 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร  และ ผศ.กรธนา  กองสุข.  84 หนา.     
  

วิทยานิพนธนี้ เปนการสรางสรรคประติมากรรมเคร่ืองปนดินเผาประเภทประติมากรรม
ลอยตัว  ซ่ึงนําเสนอผลงานท่ีแสดงออกถึงความรูสึกท่ีมีตอการเปล่ียนแปลง  เม่ือมีอารมณใหม ส่ิง
ใหมเขามาแทนท่ี  ความไมเท่ียง ไมแนนอน ความรูสึกทุกข ความรูสึกหดหูใจ ท่ีแปลเปล่ียนจากการ
พิจารณา แสดงใหเห็นถึงกฎธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนเหลาเปนแรงบันดาลใจใหเกิดจินตนาการในการ
สรางสรรคผลงาน ส่ือสะทอน “การเปล่ียนแปลงของสังขารเชิงสัญลักษณ”  ตามแนวคิดของขาพเจา
ท่ีสามารถส่ือแสดงเพื่อใหเห็นถึงความหมายภายใน จากการพิจารณาอยางมีสติ   เพ่ือเพิ่มคุณคาใน
การเตอืนสติเพื่อนมนุษยในการดํารงอยูในโลกแหงการเปล่ียนแปลง    

ผลงานสําเร็จมีจํานวน 5 ชิ้นโดยแบงตามหมวดของโครงสราง ของรูปทรงเรขาคณิต 
ไดแก รูปทรงสี่เหลี่ยม จํานวน2ชิ้น  รูปทรงสามเหลี่ยม 1 ชิ้น  รูปทรงวงกลม 1 ชิ้น และวงรี 1 ชิ้น 
ซ่ึงแตละช้ินมีรายละเอียดของเนื้อหา  และรูปทรงท่ีตางกัน 

เทคนิคการตกแตงผลงานใชการตกแตงดวยการเผาดวยอุณหภูมิและบรรยากาศท่ีแตกตาง
กัน ไดแก เผาที่อุณหภูมิ  1100 องศาเซลเซียส  บรรยากาศรีดักชัน จํานวน 3 ช้ินและเผาที่อุณหภูมิ 
1100 บรรยากาศออกซิเดชัน  จํานวน  2 ช้ิน ผลงานสําเร็จมีจํานวน 5 ช้ินโดยแบงตามหมวดของ
โครงสราง ของรูปทรงเรขาคณิต ไดแก รูปทรงส่ีเหล่ียม จํานวน2ช้ิน,รูปทรงสามเหล่ียม 1 ชิ้น,
รูปทรงวงกลม 1 ช้ิน และวงรี 1 ช้ิน ซ่ึงแตละช้ินมีรายละเอียดของเนื้อหา  และรูปทรงท่ีแตกตางกัน 
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SUTINEE INTANEE: SYMBOL OF CHANGES. 
 DEPARTMENT ASSIST. PROF. OF THEESIS : PROF. PRASERT   PITCHAYASOONTHON 
AND ASST.PROF.KORNTHANA   KONGSUK.. 84 PP. 
 

Thesis, the creation of sculpture pottery in Round-Relief is presented to the emotions of 
changes. When new emotions, things come instead. Inaccuracy, instability, suffering, depression 
becomes to change from consideration that shows the natural law happened for inspiration to 
make creation of the imagination media. “the transformation of symbolic body” in my concept that 
can show the inner meaning from the consideration by consciousness, add value in reminding 
people to live in the world of changes. 

The successful working of 5 pieces in sections of structure of geometry includes 2 pieces 
of rectangular form, a piece of triangular form, a piece of circle and a piece of cone. Each of 
pieces has details and forms in differentiation  

The technique of decorative working is firing in different temperature and atmosphere. 
Firing 3 pieces at 1100 degrees in reduction atmosphere and 2 pieces at 1100 degrees in oxidation 
atmosphere. The successful working of 5 pieces in sections of structure of geometry includes 2 
pieces of rectangular form, a piece of triangular form, a piece of circle and a piece of cone. In each 
of pieces has details and forms in differentiation 
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 ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานท่ีอบรมส่ังสอนใหวิชาความรู  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ศาสตราจารยเกยีรติคุณเสริมศักดิ์  นาคบัว    ท่ีใหคําปรึกษาในการสรางสรรคผลงาน 
                      ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ  พิชยะสุนทร ท่ีใหคําปรึกษาในการ
สรางสรรคผลงาน  คอยคอยเอาใจใสดแูล ช้ีแนะแนวทาง รวมท้ังตักเตือนและกระตุนในเร่ืองของ
วินัยในการทํางาน 
                  ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยกรธนา      กองสุขท่ีใหคําปรึกษาในการสรางสรรค
ผลงาน ตลอดจนแนะนําแนวทางพระพุทธศาสนาเพื่อใชในการดําเนนิชีวิตอยางมีสติ 
 ขอขอบคุณครอบครัว  ท่ีเปนกําลังใจ  คอยรับฟงปญหา ใหสิทธิในการตัดสินใจของ
ขาพเจาอยางเต็มท่ีมาโดยตลอด   และสนบัสนุนทุนทรัพยในการศึกษา 
 ขอขอบคุณ “มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม  ติณสูลานนท” ผูสนับสนุนทุนสงเสริมการศึกษา
สรางสรรคศิลปะ ในการจัดทําวิทยานิพนธในครั้งน้ี 
 ขอขอบคุณวิทยาลัยชางศิลปนครศรีธรรมราช อาจารยทุกทานท่ีอบรมส่ังสอนใหวิชา
ความรูปลูกฝงพื้นฐานท่ีดีท่ีสุดสําหรับการศึกษาในสาขาศิลปะ 
 ขอขอบคุณเจาหนาท่ีในภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผาทุกทานท่ีสนับสนุนชวยเหลือในการ
ทํางานจนลุลวง  และเปนกําลังใจท่ีดีเสมอมา 
                  ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนองๆในภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินทุกๆคนท่ีคอยสนับสนุน
ชวยเหลือใหคําปรึกษา,แลกเปล่ียนความรู ,แนะนําและชวยเหลือท้ังเร่ืองการดําเนนิชีวติ ตลอดจนใน
การทํางานจนสําเร็จลุลวง  ซ่ึงเปนกําลังใจที่มีคาตลอดการใชชีวิตในร้ัวของมหาวิทยาลัยศิลปากร
แหงนี ้
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