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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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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and Significance of the Problem) 

               ตามหลักพุทธธรรมท่ีวา  ส่ิงท้ังหลายเกิดจากสวนประกอบตางๆ มาประกอบกันแคใน
ชวงเวลาหนึ่งเทานั้น  แตแทจริงแลว ลวนเกิดดับตอกันไปเร่ือยๆ ไมมีความเท่ียง ไมคงท่ี หรือดําเนิน
ตอไป อยางนอยท่ีสุดเราจะตองยอมรับความจริงถึงความเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึน เชน ความเจ็บปวด
ความแกชรา  ความพลัดพรากจากบุคคลอันเปนท่ีรัก ตลอดจนทุกส่ิงทุกอยางท่ีตางรายลอมอยู
รอบตัวเรานั้น ยอมจะตองพบและเผชิญกับกฎแหงการเปล่ียนแปลง  ความทุกขก็ดี ความหดหูก็ดี 
เปนเพียงแตความรูสึกเทานั้น  ไมใชตัว ไมใชตน ไมใชเรา ไมใชของเราเปนเพียงอุปาทานเทานั้น
อุปาทานวาเราหดหู อุปาทานวาเราทุกขจริง ๆ แลวมันก็เปล่ียนแปลงได และจะเปล่ียนไปเอง  เม่ือมี
อารมณใหมเขามาแทนท่ี  เพราะมันเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เราทุกข เราหดหู เพราะอุปาทาน 
ความยึดม่ันนั่นแหละอาศัยความอดทน อดกล้ัน  เพงพิจารณาความไมเท่ียง ไมแนนอน แลว
ความรูสึกทุกข ความรูสึกหดหูใจ ก็จะเปล่ียนแปลงเพราะ สรรพส่ิงท้ังปวง ไมใชตัวไมใชตนแลวเรา
จะรูชัดข้ึน   

  สําหรับตัวขาพเจาแลวเร่ืองราวท่ีตองเผชิญหนากับการเปล่ียนแปลงหลายตอหลายเหตุการณ
ท้ังท่ีเกิดโดยตรงกับตัวขาพเจาและเกิดจากบุคคลรอบขาง ตางลวนสงผลทางความรูสึกใหตัวขาพเจา
ตระหนักถึงเร่ืองสัจธรรมในเร่ืองนี้มากยิ่งข้ึน  ส่ิงท่ีขาพเจาไดสัมผัสไดใกลชิดและใหเห็นถึงความ
เปล่ียนแปลงของสัจธรรมเร่ืองนี้  ไดอยางชัดเจนท่ีสุด คือ “ชาง” ซ่ึงเปนอีกหนึ่งชีวิตท่ีเปรียบเสมือน
สมาชิกในครอบครัว    จากการสังเกตความเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพที่มองเห็นไดอยาง
ชัดเจนในรายละเอียดของสวนตางๆของชาง  ความหนาและรองรอยความเหี่ยวยนบนผิวหนังท่ี
แสดงออกใหเห็นถึงอายุ  ทิศทางการเคล่ือนไหวของกลามเน้ือ ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา หรือ
แมกระท้ังการตาย  ซ่ึงการกลับไปเยือนบานเกิดในแตละคร้ัง  ทําใหขาพเจาคิดและเร่ิมพิจารณา  ถึง
ความหดหูใจท่ีสงผลกระทบกับอารมณท่ีเกิดตอกฎธรรมชาติเหลานี้ ตามท่ีกลาวมาขางตน  ท้ังหมด
นี้ลวนเปนสวนสําคัญท่ีสงผลทางความคิดของขาพเจาท่ีมีตอชาง และนําเอา ชาง เปนตัวแทน
สัญลักษณทางความคิดจากทัศนคติของขาพเจา 
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จากท่ีไดกลาวมาขางตน เปนแรงบันดาลใจใหขาพเจานําความรูสึกท่ีมีตอการเปล่ียนแปลง  เม่ือมี
อารมณใหมหรือส่ิงใหมเขามาแทนท่ี  ความไมเท่ียง ไมแนนอน ความรูสึกทุกข ความรูสึกหดหูใจ 
ท่ีแปลเปล่ียนจากการพิจารณา  
 การสรางสรรคผลงานของขาพเจา คือการไดนํารูปทรงท่ีสามารถแสดงความรูสึก ถึง
ความหนักแนน,ความแข็งแรง ผสมผสานกับรูปทรงในธรรมชาติจาก อวัยวะตางๆ ของชาง เชน
ดวงตา ท่ีมองแลวรูสึกหดหู  กระดูก  ผิวหนังหรือรองรอยท่ีแสดงออกใหเห็นถึงอายุ จังหวะและทิศ
ทางการเคล่ือนไหวที่ เกิดซํ้ากันอยางตอเนื่องของชางมาเปนส่ือในการสรางสรรค โดยจัด
องคประกอบทางศิลปะ และกล่ันกรองความรูสึกจากตัวขาพเจา สูการสรางสรรคผลงาน ประติกรรม
เคร่ืองเคลือบดินเผา แสดงใหเห็นถึงกฎธรรมชาติดังที่กลาวมา  เปนแรงบันดาลใจใหเกิด
จินตนาการในการสรางสรรคผลงาน ส่ือสะทอน “การเปล่ียนแปลงเชิงสัญลักษณ”  
ตามแนวคิดของขาพเจาที่สามารถสื่อแสดงเพื่อใหเห็นถึงความหมายภายใน จากการพิจารณา
อยางมีสติ  และเพื่อเตือนสติเพื่อนมนุษยในการดํารงอยู ในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง   ใน
รูปแบบผลงานประติมากรรมเคร่ืองปนดินเผา เปนส่ือในการสรางสรรคผลงาน 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective) 

                     1. เพ่ือศึกษาและทําความเขาใจกับหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาเบ้ืองตน เพ่ือ
นําไปใช ในการดําเนินชีวิต 

 2. เพื่อสรางสรรคงานประติมากรรมเคร่ืองปนดินเผาท่ีมีแรงบันดาลใจจาก ชางที่สามารถ
สื่อแสดงเพื่อใหเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในสรรพสิ่ง ในรูปแบบผลงานประติมากรรมเครื่อง
เคลือบดินเผา เปนส่ือในการสรางสรรคผลงานศิลปะ 
 3. เพื่อสรางผลงานประติมากรรม จากการทดลองใชรูปทรงคนหาวิธีการแสดงออก โดยนํา
รูปแบบตามหลักองคประกอบศิลป เพื่อใหเกดิความงามและส่ือไดตามแนวความคิดท่ีมีตอการ
เปล่ียนแปลงเชิงสัญลักษณ 
 
สมมติฐานจากการศึกษา (Hypothesis to be tested) 

การสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา  ท่ีแสดงถึงความรูสึกถึงความไม
เท่ียงของส่ิงท้ังปวง  ซ่ึงเปนกฎสําคัญของธรรมชาติ  ส่ือสะทอนถึง “การเปล่ียนแปลงเชิงสัญลักษณ” 
ตามจินตนาการและแรงบันดาลใจทางความคิดของขาพเจาท่ีสามารถแสดงออกถึงความหมายภายใน
ใหผูชมเกิดความคิด  ทําใหรูสึกถึงความไมแนนอน และกอใหเกิดสติในการดํารงอยูในโลกแหงการ
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เปล่ียนแปลง ข้ึนรูปดวยดินพื้นบาน  จํานวน 5 ช้ิน เพื่อเปนมุมมองหนึ่งแกผูชมผลงานนําไป
พิจารณาและเตือนสติถึงการดํารงชีวิตอยูในโลกแหงการเปล่ียนแปลง  

 
ขอบเขตของการศึกษา (Scope of Delimitation on the Study) 

 1. สรางสรรคผลงานประติมากรรมท่ีแสดงถึงมาจัดวางองคประกอบศิลปเพื่อใหส่ือตาม
แนวความคิดความรูสึกที่มีตอการเปล่ียนแปลง  เม่ือมีอารมณใหม,ส่ิงใหมเขามาแทนท่ี ความไม
เท่ียง ไมแนนอน ความรูสึกทุกข ความรูสึกหดหูใจ ท่ีเรียนรูและเขาใจไดจากการพิจารณา  
 2. เนื้อดินปนท่ีนํามาใชในการสรางสรรคประติมากรรมมีสวนผสมดังนี้  
     2.1 ดินแดง  จังหวดัราชบุรี  70 %     
     2.2 ดินขาวระนอง   10%     
     2.3 ทราย    20%      

             3. ตกแตงเพื่อใหผลงานมีความสมบูรณยิ่งข้ึนโดยเผาท่ีอุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส ท้ัง
ในบรรยากาศ Oxidation บรรยากาศ Reduction      
 4. การสรางสรรคผลงานใชเทคนิคการข้ึนรูปดวยมือ    
 5. จํานวนผลงานสรางสรรคประติมากรรมเคร่ืองดินเผา ประกอบดวยผลงานท้ังหมด 5 ช้ิน 
ขนาดช้ินงาน  70 -100 เซนติเมตร โดยประมาณ 

 
ขั้นตอนการศึกษา 

              1. ศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสารท่ีสนับสนุนแนวความคิดและการสรางความชัดเจนใน
ผลงาน 
               2. วิเคราะหขอมูลท้ังหมดนํามาประกอบกันแนวความคิด วเิคราะห จัดวางองคประกอบศิลป 
             3. สรางแบบรางสองมิติ และแบบจําลองสามมิติ 
             4. ศึกษา ทดลองอัตราสวนผสมของเน้ือดิน เคลือบ และทดลองเผาช้ินงานในอุณหภูมิตางๆ  
เพื่อนํามาปรับและเลือกใชใหเหมาะสมตอการสรางสรรค 
             5. สรางสรรคผลงานจริง โดยขยายจากแบบจําลองสามมิติ 

      6. สรุปผลงานการสรางสรรค ปญหา ขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ 
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 7. นําเสนอผลงานประติมากรรม ท้ังภาคการสรางสรรค และภาคเอกสารประกอบการ
วิเคราะห 
 
วิธีการศึกษา 

 การสรางสรรคผลงานชุดนี้ขาพเจาแบงวิธีการศึกษาเปน 3 ข้ันตอน เพ่ือใหไดผลงานที่
ส่ือไดตามแนวความคิดท่ีกําหนด โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 ข้ันตอนท่ี 1 นํารูปทรงเรขาคณิต เชน  รูปทรงส่ีเหล่ียม โดย ใชรูปทรงที่มีลักษณะใกลเคียง
กัน รูปทรงท่ีตอเนื่องกัน รูปทรงท่ีซอนกัน รูปทรงท่ีผนึกเขาดวยกัน รูปทรงท่ีแทรกเขาหา
กัน รูปทรงท่ีสานเขาดวยกัน หรือ รูปทรงท่ีบิดพันกัน การนํารูปเรขาคณิต รูปอินทรีย และรูป อิสระ
มาประกอบเขาดวยกัน  
 ขั้นตอนที่ 2 นําทฤษฎีองคประกอบศิลปเขามาประกอบกับขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 มา
คล่ีคลาย จัดวาง และสรางรูปทรงใหม เพื่อใหส่ือไดตามแนวความคิดเพื่อเห็นถึงความเคล่ือนไหว
และเปล่ียนแปลงของรูปทรง ตามแนวความคิดของเร่ืองท่ีมาส่ือแทนความคิด  “การเปล่ียนแปลงเชิง
สัญลักษณ” ทําใหรูสึกถึงความไมแนนอน มาเปนหลักในการออกแบบสรางสรรครูปทรงผลงาน
ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา 
                 ข้ันตอนท่ี 3 วิเคราะหและนําเสนอผลงาน 
 
แหลงขอมูล 

 1. ศึกษาจากประสบการณของขาพเจาเอง 
 2. ศึกษาขอมูลจากส่ือและขาว เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน เปนตน 
 3. ศึกษาจากหนังสือ ตําราตางๆท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 
 4. ศึกษาจากผลงานศิลปะท่ีเกี่ยวของ 
 
อุปกรณท่ีใชในการคนควา 

 1. กลองถายภาพเพื่อบันทึกภาพเก็บขอมูล 
 2. คอมพิวเตอรเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลและจัดทําเอกสารประกอบโครงการ 
 3. หนังสือ ตํารา และเอกสารอางอิง 
 4. อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค และผลิตผลงานเคร่ืองปนดินเผา 
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คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในการวิจัย 
  ประมาณ    42,500   บาท 
 1. วัสด ุและวตัถุดิบ   15,000   บาท 
 2. อุปกรณ,เคร่ืองมือ      3,000   บาท 
                  3. เช้ือเพลิง  ( แกสหุงตม )                       4,500      บาท 
 4. การจัดการแสดงผลงาน             15,000      บาท 
 5. การจัดทําเอกสาร                5,000      บาท 
นิยามศัพทเฉพาะ 

                    สัญลักษณ   (Symbol)  ความหมาย โดยพ้ืนฐานหมายถึง ส่ิงท่ีใชแทนความหมายของอีก
ส่ิงหนึ่ง หรือถาจะกลาวใหลึกลงไปอีก สัญลักษณ หมายถึง วัตถุ, อักษรรูปราง, หรือสีสันซ่ึงใชใน
การส่ือความหมายหรือแนวความคิดใหมนุษยเขาใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเปนรูปธรรมหรือ
นามธรรมก็ได ในทางปรัชญามักมีคํานิยามวา ทุกส่ิงทุกอยางในธรรมชาติ สามารถแทนไดดวย
สัญลักษณท้ังส้ิน 
                ( พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
                 สัญลักษณ ในความหมายของขาพเจาหมายถึง  รูปทรงท่ีใชแทนความรูสึกถึงสรรพส่ิงท่ี
เกิดความเปล่ียนแปลง แสดงใหเห็นถึงสัจธรรมของธรรมชาติ   และส่ือใหรูสึกถึงความไมแนนอน
,ความแปลเปล่ียนและความเคล่ือนไหว, คล่ีคลาย หรือเส่ือมสลายไปในทิศทางท่ี หมุนวนออกมา
หรือเข าไป   โดย  ถ ามองเข าไปจะ เห็นพลังความเค ล่ือนไหวท่ี เกิด ข้ึนอย างไม ส้ินสุด   
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บทท่ี 2 

ขอมูลและท่ีมาของการสรางสรรค 

                การศึกษาสรางสรรคผลงานประติมากกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาหวัขอ   “สัญลักษณ
แหงการเปล่ียนแปลง” (  Symbol of  change ) ซ่ึงนําเสนอเร่ืองของความเปล่ียนแปลง  ท่ีมาของการ
สรางสรรคผลงาน ผูศึกษาไดนําแนวความคิดจากสองสวนมาเช่ือมโยงกัน โดยสรางสรรคผลงานใน
รูปแบบประติมากรรมลอยตัว การดําเนินงานในข้ันตอนตาง ๆ  ตามแนวความคิดจนจบส้ินกระบวนการ 
จะตองนําขอมูลหลาย ๆ ดานมาประกอบ  เพื่อสนับสนุนการศึกษาและสรางสรรคผลงาน โดย
แบงตามประเภทของขอมูลดังนี ้

1. ขอมูลดานศิลปะและการออกแบบ 
      1.1    แรงบันดาลใจ ท่ีมาของแนวความคิด 
      1.2    ท่ีมาของแนวความคิด 
                   1.3    อิทธิพลทางศิลปน 
                   1.4    หลักการจดัองคประกอบศิลปในการสรางสรรคผลงาน 

2.  ขอมูลสัญลักษณกับศิลปะสรางสรรคการออกแบบ 
3. ขอมูลดานเทคนิคในการสรางสรรค 
                   3.1     เนื้อดินปน (Clay Body) 
                   3.2     เทคนิคการข้ึนรูป (Forming) 
                   3.3     การเผาตกแตง (Firing)  

                    ซ่ึงขอมูลขางตนมีรายละเอียดดังนี ้

1. ขอมูลดานศิลปะและการออกแบบ 

1.1  แรงบันดาลใจ ท่ีมาของแนวความคดิ                                                                                                                    

แรงบันดาลใจ เปนท่ีมาของแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน ประติกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา 
ในหัวขอ  “การเปล่ียนแปลงเชิงสัญลักษณ”   เกิดจากประสบการณของขาพเจาที่ 
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ประสบพบเจอกับความเปล่ียนแปลงหลายตอหลายเหตุการณ  ท่ีท้ังท่ีเกิดโดยตรงกับตัว
ขาพเจาและเกิดจากบุคคลรอบขาง ตางลวนสงผลทางความรูสึกใหผูศึกษาตระหนักถึงเร่ือง
สัจธรรมในเร่ืองนี้มากยิ่งข้ึน  ส่ิงท่ีขาพเจาไดสัมผัสหรือใกลชิดและใหเห็นถึงความ
เปล่ียนแปลงของสัจธรรมเร่ืองนี้  ไดอยางชัดเจนท่ีสุด คือ  “ชาง”  ซ่ึงเปนอีกหนึ่งชีวิตท่ี
เปรียบเสมือนญาติพี่นองภายในรอบครัว  ดํารงอยูและเติบโตไปพรอมกับชวงจังหวะชีวิต 

                               

ภาพท่ี   1   แสดงอิริยาบถพักผอนคลายรอน ของฝูงชางหลังการชักลากไม 

                                 

ภาพท่ี   2    แสดงถึงโครงสรางท่ีสูงใหญ,แข็งแรง และสมบูรณเปยมดวยพลังกําลัง 

            ซ่ึงการกลับไปเยือนบานเกิดในแตละคร้ัง  ทําใหขาพเจาคิดและเร่ิมพิจารณา  ถึงความหดหูใจ
ท่ีสงผลกระทบกับอารมณท่ีเกิดตอกฎธรรมชาติเหลานี้ ท้ังหมดนี้ลวนเปนสวนสําคัญท่ีสงผลทาง
ความคิดของขาพเจาท่ีมีตอชาง และนําเอา ชาง เปนตัวแทนสัญลักษณทางความคิดจากทัศนคติของ
ขาพเจา  แสดงใหเกิดเห็นถึงกฎธรรมชาติตามแนวคิดของขาพเจาที่สามารถสื่อแสดงเพื่อให
เห็นถึงความหมายภายในคือการไดนํารูปทรงท่ีสามารถแสดงความรูสึก ถึงความหนักแนน  ความ
แข็งแรง ผสมผสานกับรูปทรงในธรรมชาติ ของชางเพื่อใหความรูสึกถึงส่ิงมีชีวิต   
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อวัยวะสวนตาง ๆ ของชางท่ีนํามาใชในการสรางสรรคผลงาน 
             ชางไทยจะมีใบหูใหญ  หัวหลิม  หลังแอน  ปลายงวงมีอวัยวะคลายน้ิวมือเพียงอันเดียว  มีงา
ท้ังตัวผูและตัวเมีย  สวนชางไทยมีใบหูเล็ก  หัวโหนกออกเปนสองพู  หลังโคง  ปลายงวงมีอวัยวะ
คลายนิ้วสองอัน  และมีงาเฉพาะในตัวผู 

                                       
ภาพท่ี  3   สวนบ้ันทาย และหางท่ีบงบอกถึงความสมบูรณของกลามเนือ้ 

      

 ภาพท่ี    4   งวง และการใชงวงในการหยบิจับส่ิงของ 

งวง  นับเปนอวัยวะท่ีนาท่ึงท่ีสุด  เพราะใชไดสารพัดประโยชน  เปนท้ังจมูก  มือ  และน้ิว
รวมท้ังทอดูดน้ํา  งวงชางไมมีกระดูกแข็งอยูภายใน  แตมีกลามเนื้ออยูมากถึง 40,000 มัด  งวงชางจึง
ออนนุมและสามารถหยิบจับอะไรเล็ก ๆ ได  ท้ังยังทําใหวงแข็งจนสามารถยกนํ้าหนักไดเปนรอย
กิโลกรัม  งวงยังเต็มไปดวยประสาทมากมายท่ีใชรับกล่ินสัมผัส  ในกรณีท่ีชางตาบอดพบวางวงยัง
เปนเสมือนไมเทาท่ีชวยนําทาง  งวงยังทําหนาท่ีเปนทอ  ใชดูดน้ํามาสาดรดลําตัวใหคลายรอน  
เพราะวงชางจุน้ําไดถึงราว 10 ลิตร  และยังสูบดินฝุนข้ึนพนกันแมลงรบกวนไดอีกดวย  เนื่องจาก
งวงเปนอวัยวะท่ีไวตอความรูสึกและมีผลตอความเปนตาย  
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ภาพท่ี   5     นัยนตาชาง  

 มีขนาดท่ีเล็กมาเม่ือเทียบกับรูปรางอันสูงใหญ  แตก็สามารถท่ีจะมองเห็นส่ิงตางๆได
ชัดเจนดี  โดยชางสามารถท่ีจะเห็นไดดีในระยะทางประมาณ 25-30 หลา  แตในระยะประมาณ 50 
หลาข้ึนไป  ชางจะเร่ิมมองเห็นไมคอยชัด  แตถามีการเคล่ือนไหวจะสามารถรูได 

 

ภาพท่ี   6   แสดงลักษณะท่ีเหี่ยวยนของผิวหนังชาง 

 ผิวหนังชาง1 เชือก ใน มีความแตกตางกันในชวงเวลา 3 ป ซ่ึงมีความหยอนคลอยลงอยาง
เห็นไดชัด 

 

ภาพท่ี  7   ภาพแสดงผิวหนงัชาง  ผิวหนังชางจะมีความหนาของผิวหนังตามสวนตางๆ ของรางกาย
ไมเทากัน  ผิวหนังชางมักมีความหนาตั้งแต 0.5-1 นิ้ว  ชางท่ีมีสุขภาพดีผิวหนงัจะมีรอยยนคลายกบั
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ผิวนอยหนา  และมีสีเขม  ซ่ึงร้ิวรอยยนท่ีเกิดนั้น เกิดจากการเคล่ือนไหวในแตละอิริยาบถท่ีเกิดข้ึน
ซํ้าๆกัน เปนเวลานานและอายุท่ีมากข้ึน   

                                                                                                

 

 

   

 

 

                                                   

                      

ภาพท่ี  8   แสดงถึงภาพเหตุการณสําคัญท่ีสงผลตอความรูสึกความหดหูใจท่ีสงผลกระทบกับอารมณ
ท่ีเกิดตอ เร่ืองของกฎแหงการเปลี่ยนแปลง, ความไมท่ียงและความไมคงท่ี 

           จากการสังเกตความเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจนในรายละเอียด
ของสวนตาง ๆ ของชาง  ความหนาและรองรอยความเหีย่วยนบนผิวหนงัท่ีแสดงออกใหเห็นถึงอายุ  
ทิศทางการเคล่ือนไหวของกลามเนื้อ ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา หรือแมกระท้ังการตาย  ซ่ึงการ
กลับไปเยือนบานเกิดในแตละคร้ัง  ทําใหขาพเจาคิดและเร่ิมพิจารณา  ถึงความหดหูใจท่ีสงผล
กระทบกับอารมณท่ีเกิดตอกฎธรรมชาติเหลานี้ ตามท่ีกลาวมาขางตน  ท้ังหมดนี้ลวนเปนสวนสําคัญ
ท่ีสงผลทางความคิดของขาพเจาท่ีมีตอชาง และนําเอา ชาง เปนตัวแทนสัญลักษณทางความคิดจาก
ทัศนคติ 
             การสรางสรรคผลงานของผูศึกษา  คือ การไดนํารูปทรงท่ีสามารถแสดงความรูสึก ถึงความ
หนักแนน,ความแข็งแรง ผสมผสานกับรูปทรงในธรรมชาติจาก อวยัวะตางๆ ของชาง เชนดวงตา ท่ี
มองแลวรูสึกหดหู,กระดูก,ผิวหนังหรือรองรอยท่ีแสดงออกใหเห็นถึงอายุ จังหวะและทิศทางการ
เคล่ือนไหวท่ีเกิดซํ้ากันอยางตอเน่ืองของชางมาเปนส่ือในการสรางสรรค โดยจัดองคประกอบทาง
ศิลปะ และกล่ันกรองความรูสึกจากตวั สูการสรางสรรคผลงานประติกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา 
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แสดงใหเกิดเห็นถึงกฎธรรมชาติดังท่ีกลาวมา เปนแรงบันดาลใจใหเกิดจินตนาการในการ
สรางสรรคผลงาน ส่ือสะทอน “การเปล่ียนแปลงเชิงสัญลักษณ”    
        1.2    ท่ีมาของแนวความคิด 

    ขาพเจาสนใจเร่ือง  กฎของธรรมชาติ จากหนังสือคูมือมนุษย ของทานพุทธทาสภิกขุ ซ่ึง
ไดบรรยายคําสอนของพระพุทธเจาซ่ึงมีเนื้อหาเกีย่วของกับวิทยานิพนธหัวขอ สัญลักษณแหงการ
เปล่ียนแปลง และผูศึกษาไดนอมนําหลักธรรมเหลานั้นมาพิจารณาถึงความรูสึกท่ีมีตอความ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในชีวิตเปนแรงบันดาลใจ และกล่ันกรองเปนแนวความคิดในการสรางสรรค
ผลงานชุดนี้ ซ่ึงจะมีเนื้อหาดงัตอไปนี ้

                 ไตรลักษณหมายถึงลักษณะทางธรรมชาติ 3 ประการ ท่ีพระพุทธองคทรงเห็นธรรมชาติ 
และนํามาสอนใหมวลมนุษยเขาใจคือ “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” ซ่ึงส้ันและเขาใจไดดท่ีีสุด อนิจจังคือ
ทุกส่ิงทุกอยางไมเท่ียง เปนอนิจจัง ซ่ึงเปนกฎของธรรมชาติ ไมวาอะไรก็ไมยนืยงคงอยู ดูโลกท่ีเรา
อยูนี้ก็เปล่ียนสภาพมาหลายคร้ังหลายครา ท่ีเคยเปนภูเขาก็กลายเปนทะเลจมอยูใตน้ํา และคงเปล่ียน
ตอไปจนถึงวนัหนึ่งก็อาจเปลี่ยนไปจนหมดสภาพของความเปนโลก ตัวเราเองก็ไมมีอะไรคงสภาพ 
แมแตธรรมะของพระพุทธองคเองก็อยูในกฎเกณฑเดียวกันจะยนืยงอยูไดประมาณหาพันปซ่ึงอาจ
เกิดจากการเปล่ียนแปลงของมนุษยหรือของธรรมชาติของโลก ซ่ึงพุทธศาสนาเองก็ไดมีเกดิดับมา
หลายคร้ังกอนหนาน้ีแลว เพราะมีพระพุทธเจามากอนแลวหลายพระองค นอกจากเร่ืองทางกายภาพ
ท่ีเปนอนิจจังแลว ทุกส่ิงไมเท่ียง แมเร่ืองทางอารมณความรูสึกนึกคิด ความสุขความทุกข ยิ่งไมเท่ียง
มากข้ึน เปล่ียนแปลงใหเราเห็นไดทุกวนั ชาวพุทธจึงตองระลึกไวเสมอวา  ทุกส่ิงไมเท่ียง” เพื่อไมให
ลืมตน มีส่ิงเดียวที่เท่ียงคือความไมเท่ียง  
               กฎท่ีสําคัญขอท่ีสอง ของไตรลักษณก็คือ  “ทุกขัง”  หมายถึงวาทุกส่ิงเปนทุกข ในสวนของ
ความสุขเองกมี็ทุกขแฝงอยู กลัวจะไมยั่งยนื เปล่ียนแปรไป ซ่ึงเร่ืองของทุกขนี้ไดเขียนไวแลว ทุกข
จึงเปนองคประธานของพุทธศาสนาเพราะเปนกฎของธรรมชาติ 
 ไตรลักษณ คือลักษณะสามัญของส่ิงท้ังหลายท้ังปวง ประกอบไปดวยลักษณะสามประการ
ไดแก อนิจจัง ทุกขัง และอนตัตา 

           1.2.1    อนิจจัง แปลวา ไมเท่ียง ทุกส่ิงทุกอยางมีความเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ไมมีส่ิงใด
คงท่ี  คงสภาพเดิมไวได 

                  1.2.2    ทุกขัง แปลวา เปนทุกข ส่ิงท้ังหลายมีลักษณะเปนทุกขดูแลวนาสังเวชใจ 
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                  1.2.3   อนัตตา แปลวา ไมใชตวัตนทุกส่ิงทุกอยางไมมีลักษณะอันใดท่ียึดถือไดวาเปนตวั
เราของเรา เม่ือเขาใจเร่ืองนีด้ีแลวก็จะมีความรูสึกวาทุกส่ิงทุกอยางไมใชตัวตน ทุกส่ิงทุกอยางไมใช
ของตน 

 เร่ืองไตรลักษณนี้ถาพิจารณาใหเขาใจลึกซ้ึงแลวจะรูวา ไมมีอะไรท่ีนายดึถือ ไมมีอะไรท่ี
นาจะเอา จะมี จะเปน เม่ือเหน็แลววาความมี ความเปน ในส่ิงใดใดก็ตามเปนส่ิงหลอกลวง เปนแค
ภาพมายา นั่นแหละคือการเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยางแทจริง มีคําท่ีรวมเอาความหมายดังกลาว
มารวมเอาไวคําหนึ่งคือคําวา สุญญตา แปลวา ความเปนของวาง ความวางจากความเปนตัวตน วาง
จากการยึดถือวา ตัวเรา ของเรา ทุกอยางเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ไมมีส่ิงใดยั่งยนืถาวร ลวนเต็มไปดวย
ลักษณะท่ีนาสังเวชใจ ไมนาเขาไปยึดถือเอา มีแตความเปล่ียนแปลงผันแปรไปตามธรรมชาติ 
 การทาํความเขาใจเกีย่วกับ อนิจจงั ทุกขัง อนัตตา นัน้ตองศึกษาวาอะไรเปนตนเหตุท่ีทําใหเรา
เกิดความอยาก และเขาไปยดึติดกับส่ิงเหลานั้น กิเลสท่ีเปนการยึดถือในส่ิงตางๆในพุทธศาสนา
เรียกวา อุปาทาน แปลวาการยึดติด ซ่ึงมีอยู 4 ประการดังนี้ 

1.2.4.1  กามุปาทาน คือการยึดม่ันในของรักใคร ซ่ึงเปนธรรมดาของมนุษยท่ีนิยม
ชมชอบในส่ิงท่ีนารัก นาพอใจ ไมวาจะเปน รูป รส กล่ิน เสียง และสัมผัส เพราะเม่ือคนเราเกิดมาก็
ไดล้ิมรสของกามารมณแลวก็ลุมหลงกับมันและเพิ่มข้ึนเปนลําดับ เราจึงควรศึกษาทําความเขาใจเพ่ือ
ปองกันการเขาไปยึดติดกับมันซ่ึงจะนําไปสูความสูญเสีย เพราะคนเราจะรักกัน โกรธกัน เกลียดกัน 
อิจฉาริษยากัน หรือฆาตัวเองตาย ก็มีเหตุมาจากกามารมณท้ังส้ิน การท่ีมนุษยดิ้นรนแสวงหาส่ิงใดก็
ตาม   ก็เพราะวามนุษยมีความอยาก มีความใครท่ีจะไดส่ิงใดส่ิงหนึ่งแลวก็ไปแสวงหาส่ิงท่ีเปน รูป 
รส กล่ิน เสียง สัมผัส มาบําเรอความสบายใจแกตน แมแตการทําบุญก็อธิษฐานใหไดไปสวรรค ซ่ึงก็
เปนความหวังในกามารมณท้ังส้ิน และความวุนวายของโลกเกิดจากกามารมณนี่เอง 

1.2.4.2  ทิฏปาทาน คือการยึดติดในทิฐิ หรือ ความคิดเห็นเดิมๆของตนเอง เนื่องจาก
มนุษยไดรับการอบรมสั่งสอนใหมีความคิดเห็นเปนของตนเอง การยึดติดในความคิดเห็นของ
ตนเองนั้นมันเปนไปตามธรรมชาติของมนุษยอยูแลว แตถายึดติดถึงขั้นดื้อดึงหรือดื้อรั้นแลวก็จะ
กลายเปนโทษ ความคิดเห็นที่ดื้อรั้นนั้นเกิดจากหลายสาเหตุ เชน ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ
ลัทธิความเช่ือท่ีอบรมส่ังสอนกันมาจากความไมรูหรือ อวิชชา เชน เห็นวาส่ิงนี้ ส่ิงนั้นนายึดถือ เท่ียง
แทถาวร เปนความสุขเปนตัวตน  แทนท่ีจะคิดวาเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อะไรท่ีตนเช่ือหรือยึดถือ
ก็จะคิดวาถูกเสมอไป หรือแมจะรูวาผิดก็ไมยอมรับ ความคิดท่ีดื้อดึงนั้นเปนอุปสรรคตอความเจริญ 
ดานทัศนคติของมนุษยท่ีเปล่ียนแปลงจากความคิดเห็นผิดๆแตเดิมมา 
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                  1.2.4.3. สีลัพตุปาทาน คือ การยดึติดในกิจวัตรท่ีมุงไปในทางท่ีผิด การยึดม่ันยึดถือใน
พฤติกรรมท่ีสืบทอดกันมาอยางงมงาย หรือความขลัง ความศักดิ์สิทธ การนับถือเคร่ืองรางของขลัง
หรือความเช่ือเร่ืองเคล็ดตางๆ เชน การเสกนํ้าลางหนาตอนต่ืนเชา จะกินจะนอนก็มีเคล็ดพิธีรีตอง 
การเช่ือผีสางเทวดา การเช่ือในส่ิงศักดิ์สิทธอยางงมงายไรเหตุผล หากจะปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติตาม
ประเพณีท่ีตามตําราสืบทอดตอกันมา มิไดทราบแกนแทของการปฏิบัติท่ีแทจริง 
                    1.2.4.4. อัตตวาทุปาทาน คือ การยึดม่ันในความเปนตัวตน การยึดม่ันวาตัวตนเปนส่ิง
สําคัญ เนื่องจากส่ิงมีชีวิตท้ังหลายยอมจะรูสึกวา มันเปนตัวตนของมันอยู เพราะเปนสัญชาติญาณ
ข้ันตนของส่ิงมีชีวิต และยังเปนพืน้ฐานของสัญชาตญาณอ่ืน เชน สัญชาตญาณการกิน การตอสูปองกนั
ตัว การหลบหนีภัย การสืบพนัธุ ลวนแตอาศัยสัญชาตญาณแหงความรูสึกแหงการเปนตัวตนท้ังส้ิน 
เม่ือส่ิงมีชีวิตนัน้ๆยึดม่ันวามีตัวตนแลวจึงไมอยากตาย จึงไปหาอาหารมาหลอเล้ียงรางกาย ตองตอสู
เพื่อความอยูรอด อยากสืบพันธุเพื่อดํารงเผาพันธุเอาไว การยึดถือวามีตัวตนมีอยูประจําในตัวของ
ส่ิงมีชีวิตท้ังหลาย เพื่อจะใหดํารงชีวิตอยูได แตมันก็เปนส่ิงท่ีทําใหเกดิทุกข เชน ทุกขในการหาอาหาร 
ทุกขในการตอสู หรือทุกขในการสืบพันธุ หรือทําอะไรตางๆซึ่งเปนรากฐานแหงความทุกขดังที่
พระพุทธเจาตรัสไววา ส่ิงตางๆท่ีคนเอาอุปาทานเขาไปยดึถืออยูนั่นแหละคือตัวความทุกข หรือเปน
มูลเหตุแหงทุกข หรือรางกายและจติใจท่ีคนเอาอุปาทานเขาไปยดึนัน่แหละเปนทุกข อัตตวาทุปาทานนั้น
เปนตนกําเนิดแหงชีวิตและเปนตนกําเนิดแหงความทุกข ดังคําวา “ชีวิตคือความทุกข – ความทุกขคือ
ชีวิต” ดังนั้นมนุษยควรทําความเขาใจเร่ือง อัตตวาทุปาทานใหดี เพราะเปนมูลฐานแหงชีวิต เปนส่ิงท่ี
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ เราจึงควรหาวิธีควบคุมมันใหได 

จากท่ีไดกลาวมาขางตน เปนแรงบันดาลใจใหขาพเจานําความรูสึกท่ีมีตอการเปล่ียนแปลง  เม่ือมี
อารมณใหม,ส่ิงใหมเขามาแทนท่ี  ความไมเท่ียง ไมแนนอน ความรูสึกทุกข ความรูสึกหดหูใจ ท่ี
แปลเปล่ียนจากการพิจารณา  

           กฎธรรมชาติดังท่ีกลาวมา เปนแรงบันดาลใจใหเกดิจินตนาการในการสรางสรรคผลงาน ส่ือ
สะทอน “การเปล่ียนแปลงเชิงสัญลักษณ”  กล่ันกรองความรูสึกจากตัวขาพเจา สูการสรางสรรค
ผลงาน ประติกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา แสดงใหเกิดเหน็ถึง ตามแนวคิดของขาพเจาท่ีสามารถส่ือ
แสดงเพื่อใหเห็นถึงความหมายภายใน จากการพิจารณาอยางมีสติ  และเพื่อเตือนสติเพื่อนมนุษยใน
การดํารงอยูในโลกแหงการเปลี่ยนแปลงท้ังในสรรพส่ิง  ทุกส่ิงทุกอยางไมเท่ียง เปนอนิจจัง ซ่ึงเปน
กฎของธรรมชาติ ไมวาอะไรก็ไมยนืยงคงอยู 
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            1.3  อิทธิพลทางศิลปะ 

                  รูปทรง(form) คือ สวนท่ีเปนรูปธรรมของงานศิลปะ รูปทรงเปนตัวกลางและตัวการ
สําคัญ ท่ีส่ือความหมายจากศิลปนไปสูผูดู และดวยรูปทรงเพียงอยางเดียวศิลปนก็สามารถส่ือ
ความหมายไดอยางสมบูรณ รูปทรงจึงมีความสําคัญจนกลาวไดวารูปทรงคือศิลปะ 

                  ศิลปะ คือการเปนตัวแทนของส่ิงมีชีวิต (art representation) อาริสโตเติล (Aristotle) นัก
ปรัชญาชาวกรีก ศิษยของเพลโต ไดคล่ีคลายทัศนะการเลียนแบบในศิลปะของเพลโตวา ศิลปนอาจ
เลียนแบบรูปทรง(form) ท่ีเปนกลางท่ัวไป ท่ีเพื่อจะแสดงแกนสารท่ีมีอยูในส่ิงตางๆ มากกวาจะ
เลียนแบบในลักษณะทางกายภาพในส่ิงนั้นๆ ศิลปนแสดงรูปทรงไมไดแสดงส่ิงใดส่ิงหนึ่งใดเฉพาะ 
ศิลปนตองมองเขาไปเฉพาะในส่ิงนั้นๆเพ่ือแสดงรูปทรงของส่ิงนั้น ประติมากรรมจะแสดง
บุคลิกภาพของคนที่นั่งเปนแบบออกมาในงานมากกวาจะแสดงรูปลักษณภายนอกของแบบท่ี ท่ี
ปรากฏในขณะน้ัน และในทํานองเดียวกัน ศิลปนท้ังหลายตางพยายามคนหารูปทรงท่ีเปนแกนแท
ของส่ิงตางๆเชน  สิงโต  มา หรือแมกระท้ังเกาอ้ี  รองเทาหรือสภาพทางสังคม  หรือกิจกรรมตางๆ
มนุษย  รูปทรงคือ  ความจริงท่ีตางจากความเปนลักษณะสวนตัวโดยเฉพาะของส่ิงตางๆ  รูปทรงของ
มนุษย คือ ความจริงท่ีตางจากลักษณะของนายดํา  นายขาว  แตศิลปนจําเปนตองเลียนแบบนายดํา  
นายขาว  เพื่อท่ีจะไดรูปทรงท่ีเปนแกน  หรือความจริงของมนุษย ศิลปะจึงไมใชการเลียนแบบ
ธรรมชาติ ( ชะลูด นิ่มเสมอ 2534  :   5 ) 

                ศิลปะ  คือ  ส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน  เพื่อแสดงออกถึงอารมณความรูสึก  ปญญาความคิด  
                                  และความงาม 
                ศิลปะ คือ รูปทรง (art  as form)โรเจอร ฟราย (Roger  fiy) 
                          รูปทรงน้ันแสดงออกถึงอารมณ  หรือปญญาหรือความงามดวยตนเอง รูปทรง 
หมายถึง  โครงสรางท่ีมีระเบียบ  มีความงามประกอบดวยทัศนธาตุซ่ึงไดแก  เสน , น้ําหนกั ,ท่ีวาง,
ปริมาตร,สี และพ้ืนผิว 

 

         ความบัลดาลใจจากศิลปกรรม 

                    ศิลปนท่ีสงอิทธิพลตอผลงาน Henry  Moore  ผลงานประติมากรรมของ เฮนรี   มัวร 
เปนผลงานประติมากรรมกึ่งนามธรรม  (semi   abstract)  ท่ีมีท่ีมาจากรูปรางรางมนุษย นํามาพัฒนา
ตัดทอนเปนผลงานประติมากรรมลอยตัว (round   relief) และกลุมของผลงาน(group  sculpture)
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รูปทรงเกิดจาการผนึกของรูปทรงและทัศนธาตุทางศิลปะ (visual  element) ซ่ึงทัศนธาตุแตละตัวท่ี 
เฮนร่ี  มัวร  นํามาใช  มีความหมาย (concept) รูปทรง (form) ประกอบกันข้ึนดวยมวล (mass) ขนาด
ใหญ พื้นท่ีวาง (space) ท้ังภายนอกรูปทรงและภายในรูปทรง  จังหวะของชองวางท่ีสัมพันธกับ
ปริมาตร  ความงามและความลงตัวของการจัดองคประกอบและการใชทัศนธาตุตางๆท่ี  เฮนร่ี  มัวร  
เลือกใช จังหวะของการวางโครงหลักของรูปทรง  โครงสรางองคประกอบกับความสัมพันธกับ
ชองวางภายใน ภายนอกรวมไปถึงการใชพื้นผิว(texture) ท่ีไดถูกนํามาใชอยางลงตัวและสอดคลอง
สัมพันธกับชองวางรูปทรง รวมไปถึงองคประกอบท่ีลงตัวกับแนวความคิด ไดกอใหเกิดรูปทรงท่ีมี
ความหมายและความงามตามสุนทรียภาพในผลงานประติมากรรม 

                                                        
ภาพท่ี   9   ผลงานประติมากรรม  Henry  Moore“Forman Squadrata” 
ท่ีมา ; Henry  Moore,David Michinson and Julian stallabrass(London:Fcadcmy Editions ,1992), 81 
 

                 ผลงานของ  เฮนร่ี  มัวร  เปนผลงานท่ีเปนแทงตันและการประกอบกันของมลขนาด  
ใหญ  ในการสัมผัสความงามตามสุนทรียภาพผูรับชมตองเดินไปรอบๆตัวผลงาน  360 องศา ท้ัง 3 
มิติ ซ่ึงถือเปนความพิเศษของผลงาน เฮนร่ี  มัวร ซ่ึงผลงานประติมากรรมจะมีความงามในทุกมุม  
รอบดาน  ทุกๆดานจะมีความแตกตางขององคประกอบ  ไมมีดานไหนท่ีทําใหเขาใจไดวาไม
สมบูรณ  ทุกดานทุกมุมลวนสมบูรณงดงามขององคประกอบทางประติมากรรมและงดงามตาม
สุนทรียภาพ   ท่ีกลาวไดวาพนจากความงามของรูปคนเหมือนจริง  (realistic) เขาสูผลงาน
ประติมากรรมท่ีงดงามดวย  องคประกอบ(composition) มวลวางและรูปทรง  มีลักษณะกึ่งนามประ
ธรรม (semi  abstract)  และนามธรรม (abstract) 

                     รูปทรงกับพื้นท่ีวาง (form - space) คือความงาม ท่ีสัมผัสไดในผลงานของ เฮนร่ี  มัวร  
ไมวาจะเปนรูปทรงเดี่ยวท่ีมีมวลขนาดใหญ  จังหวะการการผลิกตัวของระนาบ  การรวมตัวของมวล
ขนาดเล็กและมวลขนาดใหญ  รูปทรงภายนอกท่ีมีอากาศโอบลอมอยู  จังหวะการทํางานของชองวาง
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ภายใน  กอใหเกิดความงามในรูปทรง  3 มิติ รวมไปถึงผลงานท่ีมีขนาดใหญเหนือระดับสายตาทําให
เกิดความรูสึกนาท่ึง  อลังการ  เนื่องจากขนาดมีผลกับความรูสึกของมนุษยเวลาชมผลงานตามหลัก
จิตวิทยา 

                 ท่ีวาง (space) ในผลงานของเฮนร่ี  มัวร  เปนทัศนธาตุท่ีสําคัญท่ีสําคัญท่ีศิลปนเลือกใชได
อยางชํานาญและลงตัว ทําใหตัวผลงานมีรูปทรงไมหนกัและกอใหเกิดมวลอากาศเล่ือนไหลนําพา
สายตาเขาไปสัมผัสผลงาน  สวนโคง  ความลึก  ความตึงเปนผลของการเคล่ือนไหวของอากาศ  ของ
ท่ีวางภายในและท่ีวางภายนอก ท่ีวางท่ีเปนตัวกําหนดขอบเขตของรูปทรงยังกอใหเกิดองคประกอบ
ท่ีสมบูรณและสวยงาม 

 
ภาพท่ี  10    ผลงานประติมากรรม  Henry  Moore “Looking  Piece” 
ท่ีมา ; Henry  Moore,David Michinson and Julian stallabrass(London:Fcadcmy Editions ,1992), 92 
 
                   เนื้อแทของวัสดุ  Henry  Moore เลือกใชวัสดุท่ีมีความงามและคุณคาในตัวของวัสดุ  คือ
วัสดุท่ีมีความงามและคุณคาในตัวมันเองและเม่ือนําวัสดุท่ีเฮนร่ี  มัวร เลือกนํามาใช ในผลงาน เชน 
หินออน (marble)สัมฤทธ์ิ  (broze) ไม (wood) วัสดุเหลานี้มีความงามและคุณคาในตัววัสดุเม่ือถูก
เลือกนํามาใชสรางสรรคผลงานประติมากรรม วัสดุเหลานี้จะสงเสริมแนวความคิด  และตัวผลงาน
ประติมากรรมความลงตัว(composition) และมีความสัมพันธในรูปทรงที่ประกอบไปดวยมวลขนาด
ใหญและขนาดเล็ก  เสนโคง  แผน  ระนาบ  พื้นผิว  ชองวางของมวลอากาศ ภายนอกรูปทรงและ
ภายในรูปทรง จากสวนประกอบท้ังหมดท่ีศิลปนไดนํามาสรางสรรค  จัดวาง  ดวยองคประกอบท่ี
สมบูรณ  ลงตัวมีความงามรอบดานและมีเอกภาพ 
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    1.4    หลักการจัดองคประกอบศิลปในการสรางสรรคผลงาน 

 การสรางผลงานศิลปะไมวา เปนสาขาใดก็ตาม  จะตองยึดหลักการในการจัดวาง
องคประกอบของรูปทรงเพื่อใหไดผลงานท่ีสมบูรณมีความงามตามแบบฉบับของศิลปะสาขานั้นๆ 
จะตองศึกษาเร่ืององคประกอบศิลปใหเขาใจถองแทเสียกอน และเมื่อจะสรางสรรคผลงานศิลปะก็
สามารถเลือกเอาทฤษฎีหรือหลักการจัดองคประกอบศิลปที ่เหมาะสมกับผลงานนั ้น  การ
สรางสรรคผลงานของ    ผูศึกษาในโครงการนี้ เลือกใชหลักการจัดองคประกอบศิลปท่ีเหมาะสมกับ
ผลงานดังนี้ 

1.2.1ดุลยภาพ ( Balance ) คือ สภาพแหงความเสมอกันหรือเทากัน หรือความพอดีของ
การจัดองคประกอบของรูปทรงซ่ึงมีอยู  3 แบบคือ 

1.2.2ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetrical Balance หรือ Formal Balance) เปนดุลยภาพ
ท่ีเทากัน ในการจัดวางรูปทรงที่มีสองดานเทากันหรือเปนการจัดวางรูปทรงที่เทากัน หางจากจุด
ศูนยกลางอยางเทาๆกัน แสดงถึงความนิ่ง ม่ันคง 

1.2.3ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetrical Balance หรือ Informal Balance ) เปนดุลย
ภาพ  ท่ีไมเทากันดวยรูปทรงแตใหความพอดีกันในความรูสึก ภาพของรูปทรงหางจากจุดศูนยกลาง
ไมเทากัน ขนาดของรูปทรงไมเทากันแตจัดวางใหเกิดดุลยภาพที่มีลักษณะเคล่ือนไหวไมหยุดนิ่ง ดูมี
ชีวิต 

1.2.4ดุลยภาพจากรัศมีวงกลม (Radial Balance ) เปนการสรางดุลยภาพท่ีเกิดจากจุด
ศูนยกลางของวงกลมท่ีมีรัศมีแผกระจายไปรอบทิศทาง 

การเลือกดุลยภาพแบบใดมาใชนั้นก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของผลงาน นอกจากนี้ดุลย
ภาพ (Balance) ในความหมายของขาพเจายังมีความหมายครอบคลุมถึงความพอเหมาะพอดีกันของ
แนวคิด รูปทรง และเทคนิคท่ีนํามาใชสรางสรรคผลงานอยางลงตัว 

1.2.5  ความเคลื่อนไหว ( Movement ) เปนการสรางรูปทรงใหแสดงถึงการเคลื่อนที่ 
ขยับ ไมอยูนิ่ง แสดงความรูสึกวามีชีวิต แสดงใหเห็นจุดเร่ิม จุดจบ หรือการเคล่ือนไปอยางไมมีจุด
จบ ส่ิงท่ีเปนส่ือถึงความเคล่ือนไหวไดแก จุด เสน ขนาด น้ําหนัก ทิศทางของรูปทรง 

1.2.6  ความขัดแยง( Contrast ) เปนการแสดงความแตกตางกันของสวนตางๆของรูปทรง 
ความเปนปฏิปกษกันในความรูสึกท่ีถายทอดผานรูปทรงสูสายตาผูชม ส่ิงท่ีเราจะนํามาสรางหรือ
กําหนดใหเกิดความขัดแยงไดแก ทิศทางของเสนหรือรูปทรงท่ีแตกตางกัน สีคูตรงขามหรือสีตางวรรณะ 
พื้นผิวท่ีหยาบกับพื้นผิวท่ีละเอียด พื้นผิวท่ีดานหรือพื้นผิวท่ีมันวาว น้ําหนักออนกับน้ําหนักเขม 
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ขนาดเล็กกับขนาดใหญ วัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห การจัดองคประกอบทางศิลปะท่ีใช
หลักการของความขัดแยงในสัดสวนท่ีเหมาะสมก็ยังทําใหเกิดจุดเดนแกช้ินงานดวย 

1.2.7  สัดสวน ( Proportion ) การสรางสัดสวนเปนการเปรียบเทียบหรือสราง

ความสัมพันธกันของขนาดแตละสวนของรูปทรง ความสัมพันธกันของขนาดของรูปทรงกับพื้นท่ี
วาง (Space) หรือแมแตสัดสวนของขนาดของผลงานกับขนาดพื้นที่ฐานหรือพื้นที่ติดตั้งผลงาน 
สัดสวนที่พอเหมาะพอดีทําใหเกิดความงามในองคประกอบโดยรวมของผลงานศิลปะในสมัย

อารย-ธรรมกรีกชางหรือสถาปนิกไดคิดคนส่ีเหล่ียมผืนผาท่ีมีสัดสวนสวยงามสมบูรณ มีความกวาง : 
ความยาวเทากับ 1 : 1.618  เรียกวาสัดสวนทอง หรือ Golden Section หากจะสังเกตส่ิงท่ีอยูใกลตัวเรา
เชน แจกันท่ีมีคอ   สัดสวนระหวางขนาดของตัวแจกันกับขนาดของคอแจกัน เม่ือสัดสวนเปล่ียนไป
ก็ใหความรูสึกท่ีเปล่ียนไปเชนกัน เราสามารถสรางสัดสวนจากส่ิงเหลานี้ไดแก ระยะหรือความยาว
ของแตละสวน ขนาดของพื้นที่แตละสวนในผลงานที่มีลักษณะเปน 2 มิติ ปริมาตรของแตละสวน
ของผลงานที่มีลักษณะเปน 3 มิติ ท้ังนี้รวมถึงพื้นท่ีวางดวย สัดสวนจะสวยงามหรือไมข้ึนอยูกับ
ความสามารถและการจัดการกับรูปทรงดวยทฤษฎีทางศิลปะ และประสบการณของศิลปนผู
สรางสรรคผลงานแตละคน 

   1.2.8   เอกภาพ (Unity) ความเปนเอกภาพ  หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความมีสวน
รวมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังทางดานเนื้อหา และดานองคประกอบ เพื่อใหเกิดความสัมพันธ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันส่ือสารไปยังผูชมผลงาน สามารถมองเจาะลึกไปถึงแนวความคิดและ
จุดประสงคของการสรางสรรคผลงานได การสรางเอกภาพในผลงานนั้นสรางไดโดยตั้งประเด็น
หลักท่ีชัดเจนเปนเร่ืองเดียวแลวเอาองคประกอบอ่ืนมาสนับสนุน หรือถาการสรางสรรคผลงานน้ันมี
ประเด็นหลักมากกวาหนึ่งประเด็นก็ตองใชตัวเช่ือมประสานหลอมรวมประเด็นตางๆ ใหกลายเปน
หนึ่งเดียวและชัดเจนข้ึนเปนเนื้อหาท่ีมีเอกภาพ สําหรับในดานการจัดองคประกอบศิลปนั้น ผลงาน
จะมีเอกภาพหรือไมจะตองข้ึนอยูกับการจัดการทัศนธาตุ (Visual Element) ใหเกิดความลงตัว ใหเกิด
ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของรูปทรง ไมเกิดความรูสึกขัดแยงเมื่อชมผลงาน วิธีการสราง
เอกภาพในองคประกอบศิลปนั้นทําไดโดยนําเอาทัศนธาตุท่ีเหมือนกันเชน จุด เสน พื้นผิวท่ีเหมือนกัน
หรือลอกัน สีท่ีเปนวรรณะเดียวกัน เสนท่ีมีทิศทางไปในทางเดียวกัน หรือเสนท่ีมีทิศทางมุงเขาไปหา
จุดศูนยกลางเดียวกัน แตถาการสรางสรรคผลงานไมเปนดังที่กลาวมาขางตน ผลงานตองมีความ
ขัดแยงกันของทัศนธาตุดวย การสรางเอกภาพใน 
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2.   ขอมูลสัญลักษณกับศิลปะสรางสรรคการออกแบบ 
                เม่ือพูดถึงสัญลักษณหลายคนจะเกิดคําถามข้ึนในใจวา  สัญลักษณคืออะไร  อะไรคือ
สัญลักษณ  เกิดข้ึนอยางไร  จะพบเห็นสัญลักษณไดท่ีใด  รูไดอยางไรวาส่ิงใดคือสัญลักษณ  จาก
คําถามท่ียกตัวอยางมานี้คือคําถามท่ีผูเขียนเช่ืออยางยิ่งวา  จะตองเกิดข้ึนอยางแนนอนและก็มิอาจ
หลีกเล่ียงได  ดังนั้นจึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองอธิบายความหมายของคําวา  สัญลักษณ  ใหเกิด
ความเขาใจรวมกันเนื่องจากวาผลงานศิลปะในอดีตโบราณมาจนถึงปจจุบัน  เราจะพบเห็นรูป
สัญลักษณตาง ๆ ท่ีซอนอยูบนภาพไมวาจะเปนตัวอักษรภาพผสมตัวอักษรผลงานศิลปะท่ีเปน  2  มิติ  
อันไดแกภาพเขียนจิตรกรรมบนฝาผนัง , จิตรกรรมบนผืนผาใบและอ่ืนท่ีอยูบนระนาบกวางกับยาว
และ  3 มิติ  อันไดแก  ผลงานท่ีกินพื้นท่ีในอากาศสามารถมองไดรอบดานอันไดแก  รูปเคารพตาง ๆ 
หรือส่ือแสดงเร่ืองราวท่ีใชเทคนิคตาง ๆ ในสรางสรรคข้ึนมาซ่ึงสามารถมองไดรอบดานดังท่ีกลาว
มานั้นลวนแลวแตไดนําเอาส่ิงตาง ๆ เขามาผสมผสานลงไปในตัวของผลงาน  อยางมีความกลมกลืน
แนบเนียน 

                                     

                               ก.                                                      ข. 

ภาพท่ี  11   รูปภาพของจิตรกรรมท่ีอยูในถํ้า  The  cave of  Lascaux  

             เม่ือมองยอนกลับไปท่ีอดีตทางประวัติศาสตร  เราจะพบเห็นสัญลักษณท่ีนําเขามาใชกันเปน
ส่ิงแรกเร่ิมจากหลักฐานท่ีคนพบทางโบราณคดี  คือ การใชสัญลักษณท่ีเปนรูปของตัวของมนุษยเอง
และรูปรูปของสัตวอยางงาย ๆ ท่ีเกี่ยวของจากการไดไปลานํามาเปนอาหารหรือลาเพ่ือแสดงความ
เปนผูนําท่ีแข็งแรงของเผาดังรูปภาพของจิตรกรรมท่ีอยูในถํ้า The  cave of  Lascaux at Middle  
Magdalenian  ซ่ึงจัดไดวาเปนการเปดประวัติศาสตรหนาแรกของโลกจากการใช  รูปเหมือนมนุษย
และสัตวมาเปนส่ือนําทางเดินเขาประตูสูอดีต  อยางไรก็ตมในการยกตัวอยางมานี้  ไมไดหมายความ
วาทุกคนจะตองเชื่อวา  เปนการใชบอกวาเปนสัญลักษณหากแตผูเขียนกําลังจะกลาวตอไปวา
ภาพลักษณท่ีกลาวนั้นไดถูกถายทอดใหกับคนตอคน  รุนตอรุน  จากความเรียบงายจนกลายเปน
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ความสลับซับซอนมาจนถึงปจจุบัน  ซ่ึงกอนท่ีจะกลาวตอไปเพื่อใหการอธิบายมีความสมเหตุสมผล  
โดยจะยกคําวา  สัญลักษณ  ท่ีมีความหมายในภาษาตางชาติท่ีเราพบเห็นกันอยูบอย ๆ กันกอนคือคํา
วา   

SIGN : A sign is a mark or shape that always has a particular meaning, for example in 
mathematics or music/ a movement of your arms, hands or head which is intended to have a 
particular meaning. 

SYMBOL : 

1.   A symbol is a shape or design that is used to represent something such as an idea. / Picasso 
painted a red circle as a symbol of the Revolution. 

2.  Something that seems to represent a society or aspect of life. Because it is very typical of it. 

3.  Number , letter , or shape that represents an item in a calculation of fomula1. 

จากความหมายท่ีหยิบมานั้นซ่ึงท้ัง 2 คํา  มีความหมายท่ีแทบไมตางกันแตถาสังเกตจะพบวา  
คําแรกนั้นมีนัยของความหมายท่ีเช่ือมโยง  เกี่ยวกันกับรูปธรรมทางความหมายเชิงวิทยาศาสตร  
สวนคําท่ีสองนั้น  มีความหมายเชิงคุณคาทางความคิดและจินตนาการซ่ึง  ถายอนกลับมาทบทวนถึง
ความหมายท่ีเราทานทําความเขาใจกันดวยตนเองอยางงาย ๆ กันเสียกอนวาสัญลักษณคืออะไร  เชน  
คําวาสัญญา  หมายถึง  สัญญาหรือขอตกลงระหวางคน 2 คน หรือมากกวานี้ก็ไมผิดอะไรตกลง
รวมกัน  สวนคําวา  ลักษณ  นั้นหมายถึง  รูป  หรือส่ิงที่มองเห็นหรือสัมผัสไดดวย  อายตนะ 5  คือ 
ตา หู จมูก ล้ิน กาย และธรรมารมณสามรถจําแนกสัญลักษณในงานศิลปะได 4 ลักษณะ  คือ 

2.1  ส่ิงท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ  เชน  ดิน , น้ํา , ลม , ไฟ , กอนหิน , ดวงอาทิตย , ดวงจันทร , 
ตนไม 

2.2  ส่ิงมีชีวิต  เชน คน   ผูใหญ   เด็ก   คนชรา   สัตวชนิดตาง ๆ สัตวน้ํา   สัตวบก   สัตวปก 
ฯลฯ 
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2.3   ส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึน  เชน อาคารท่ีพักอาศัย , ส่ิงประดิษฐ , เคร่ืองจักร , เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช 

2.4   ภาพใหมท่ีเกิดจากจินตนาการของมนุษยผสมกับอารมณตาง ๆ เชน ภาพยนตรเกี่ยวกับ
อากาศ , กําลังภายใน 

สัญลักษณท่ีกลาวมาแตละประเภทจะเปนตัวแปรที่เสมือนตัวแทนความคิดของผูท่ีตองการ

บอกความสําคัญของส่ิงนั้น ๆ วาเกี่ยวของกับ  อะไร  ท่ีไหน  เม่ือไหร  อยางไร  เพียงแตการนํา
สัญลักษณเขามาใชนั้นผูท่ีสรางจะตองเลือกหาความสมบูรณทางการส่ือสารกับผูอ่ืน  ใหมีความเรียบ
งาย  งายตอการตีความและเขาใจเพ่ือใหเกิดการสืบทอดคุณคาท่ีมีความเฉพาะ  ดังภาพท่ี   9  ท่ีเปน
ภาแกะสลักรองลึกบนผนังถํ้า The  Cave of  Lascaux at Middle  Magdalenian.  ซ่ึงเปนภาพท่ีทําข้ึน
ชวงกอนประวัติศาสตรโดยแกะหินใหเปนเสน  เปนรูปวัวตัวใหญและมีรูปวัวขนาดเล็กซอน  กันอยู
บนวัวตัวใหญอีกทีหนึ่ง  ซ่ึงอาจมีนัยความหมายถึง เปนฝูงวัวท่ีอยูรวมกันเปนกลุม  หรือการลาวัวฝูง
ท่ีไดเปนจํานวนมากก็ได  สวนภาพท่ี 10  เปนภาพของวัวกําลังกินหญาในดอกไม  ในตอนลางเปน
รูปสัตวรูปรางคลายกันกับมาท่ีมีขนาดเล็กยืนเรียงกันเปนแถว  อาจหมายถึงการเล้ียงวัวและเล้ียงลูก
มาไวดวยกัน  แสดงใหเห็นถึงความอุดมสมบูรณหรือการเล้ียงสัตวเพราะลักษณะของรูปรางสัตวมี
ความนารักไมแสดงความดุราย 

                                              

                                                     ค.                                                   ง.                                            
 
ภาพท่ี   12 สัญลักษณของสมัยของฟาโรหในอาณาจักรอียิปต   
                  เม่ือเปรียบเทียบกันกับภาพสัญลักษณของสมัยของฟาโรหในอาณาจักรอียิปต  จะเปน
ความแตกตางท่ีเห็นเร่ืองของการใชสัญลักษณส่ือความหมายท่ีมีการพัฒนาจากอดีตโบราณหลายพัน
ปอยางเห็นไดชัด  ในเร่ืองของการสัดสวนของคนท่ีมีความถูกตองตามหลักกายวิภาคอัน  ประกอบ
ไปดวยรูปของชายหนุมสามคนนุงผาผืนเดียว  ชายหนุมดานซายมือของผูอานําลังแบกถาดผลไมและ
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แขนขางเดียวกันก็คลองตะกราคลายตะกลาจักรสาน  มือขวาถือของเหมือนชอดอกไมและมือขาง
เดียวกันก็จูงสัตวท่ีมีลักษณะคลายวัว  สวนผูชายคนกลางมือขวาอุมสัตวลักษณะคลายกวางและมือ
ซายถือของคลายคบเพลิง  และผูชายคนท่ีสามมือซายถือถาดมือขวาหิ้วสัตวลักษณะคลายเปด  เม่ือ
มองภาพรวมแลวคงไมทําใหนึกถึงความตายแนนอน  แตกลับทําใหนึกถึงการอพยพเดินทางจากท่ี
หนึ่งไปอีกท่ีหนึ่ง  หรือการเดินทางเพื่อไปมอบบรรณาการใหกับอีกเมืองหนึ่ง  ซึงนัยของการตีความ
สัญลักษณนั้นถือไดวาเปนการนําเอา  ปจจัยแวดลอมท่ีเปนอยูในขณะน้ันมาสรางข้ึนมาใหม  โดยใช
การตัดทอนรายละเอียดบางอยางท่ีรุมรามมากเกินไป  จนอาจทําใหการส่ือความหมายคาดเคล่ือนไป
มากกวาเดิม  ดังนั้นจึงตองอาศัยผูมีความรูความชํานาญตอการสรางสรรครูปแบบในการท่ีจะบอก
กับคนอ่ืนท่ีพบเห็นหรือศึกษาใหเขาใจไดงายและรวดเร็วท่ีสุด  ซ่ึงตอมามีการสรางสรรค  ส่ือ
สัญลักษณท่ีไมตางจากเดิมเทาใดนักเพียงแตมีการนําวัสดุท่ีมนุษยคิดประดิษฐข้ึนนั้นมาจัดสรรข้ึนมา
ใหมดังตัวอยาง ภาพ  ง.  เปนการนําสัญลักษณท่ีไมตางจากของโบราณเทาไรนัก  เพียงแตการ
ออกแบบ  มีความกระชับ  มีความชัดเจนการกําหนดรูปแบบใหเหมือนกับของจริงใหมากท่ีสุด แลว
ใชการสลับน้ําหนักดํากับขาวเขามาใชรวมรวมกันอยางโดดเดนและสามารถกําหนดรายละเอียดใน
ประเภทของสัตวนั้นใหทราบไดทันที  แตก็ยังไมสามารถบงบอกถึงอารมณความเจ็บปวดไดเพียงแต
มองแลวมีความเปนเรียบรอยเปนระเบียบ  โดยใชพื้นท่ีวางท่ีเปนรูปรางรูปทรงของตนแบบท่ี
นํามาใชนั้น   สรางคาน้ําหนักท่ีตางกัน  ซ่ึงก็จะตางกันกับภาพ  ค.   ซ่ึงเปนการใชรูปรางของคนตัด
ทอน  อันมีหนาตาท่ีมีความแปลกตา  เอิบอ่ิม  อบอุน  เปนทิพยมาส่ือสารสัญลักษณท่ีเปน 3 มิติ  ทํา
ใหเกิดความคิดเชิงปรัชญาทางความเช่ือท่ีมีตอศาสนา  โดยใชทาทางของรางกายในอิริยาบถการนั่ง
และใชมือยกข้ึนระดับหนาอกรวมถึงรูปรางอวบอ่ิมพบเห็นแลวทําใหจิตใจเงียบสงบ  ซ่ึงเม่ือ
เปรียบเทียบกันกับรูปภาพท่ี 14  แลวเม่ือพบเห็นจะทําใหนึกถึงขบวนท่ีแสดงความมีอํานาจ  ความ
สามัคคี , ความมีระเบียบวินัยมองดูแลวไมใชพิธีกรรมตาง ๆ ของชาวบานท่ัวไปอยางแนนอน
เนื่องจากมีการใชสัตวใหญ เชน ชาง , มาเขามารวมและกําลังพลจํานวนมากในการเดิน  ซ่ึงให
ความรูสึกท่ีมีการเคล่ือนไหวตลอดเวลาและวัสดุก็ยังเปนตัวแทนของยุค เชน การบงบอกถึงความ
เจริญของเทคโนโลยี  ผสมผสานกันกับฝมือการทําเชิงชางอยางมีความละเอียดออน , ประณีต
ในขณะนั้น 
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                                                            จ.                                                 ฉ. 
 
ภาพท่ี 13   สัญลักษณท่ีเปน3และ2 มิติ  ท่ีเกิดจากแความคิดเชิงปรัชญาทางความเช่ือท่ีมี 
                       ตอศาสนา 

                                                
ภาพท่ี  14  การนําเสนอแนวความคิดเชิงคณิตศาสตร  เร่ืองการลวงตาและทางความคิด 

                                          

                                                                 ช.                                          ซ. 

 

ภาพท่ี 15  งานศิลปะรวมสมัยชวงป 9 ท่ีเกดิจากการนําวตัถุตางชนิดใหมาอยูรวมกนัเปน                                               
สัญลักษณ 
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               ซ่ึงตอมาการใชสัญลักษณในผลงานศิลปะมีรูปแบบท่ีแตกตางไปจากอดีดดังภาพท่ี 14  เปน
การนําเสนอแนวความคิดเชิงคณิตศาสตร  เร่ืองการลวงตาและทางความคิดโดยใช  มดกําลังปนปาย  
ตามแผนตะแกรงท่ีแสดงความตอเนื่องอยางไมหยุดนิ่ง  หากวาทานไมเช่ือในส่ิงท่ียกตัวอยางมาให
นั้นไมจริง  ลองนํากระดาษหรือ  แถบผายาวประมาณ 1 ฟุต  แลวบิดซายกระดาษหรือผาสลับดาน
กันและนํามาตอกันจะไดรูปรางเหมือนดังภาพท่ี  15  แลวลองนําดินสอหรือปากกาขีดเปนเสนบน
แผนกระดาษ  จะเห็นเสนท่ีขีดปรากฏบนกระดาษท้ังดานนอกดานในของวงงกลมกระดาษที่สราง
ความอัศจรรยยิ่ง  ซ่ึงเปนการนําเอาคณิตมาแสดงออกทางความคิดในรูปแบบงานศิลปะจากภาพที่ ช. 
จะเห็นการนําสัญลักษณเขามาใชงานศิลปะรวมสมัยชวงป  1995 ศิลปนไดนําเอา ใบไม , ผลสม , เตา
แกส , อิฐกอผนัง , การเปดผนังหอง , มาจัดวางภายในหองสรางความสัมพันธกันระหวางส่ิงของท่ี
นํามาใชเปนสัญลักษณส่ือความหมายตามยุคสมัยท่ีเปล่ียนไป  มีการใชสถานท่ีท่ีตางไปจากอดีต  
สภาพแวดลอมความเปนอยูก็ตางกันอยางเห็นไดชัดเจน  และรูปภาพ ซ.   จะเห็นถึงการนําเอาโลหะ
ท่ีไดจากรถยนตมาอัดเปนแทงเปนกอนใหมาอยูรวมกันเปนสัญลักษณ  เพื่อส่ือใหเห็นถึงสภาพ
สังคมท่ีใชชีวิตกับส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีมนุษยประดิษฐข้ึนและอาจจะมองไปจนถึงความ

เจริญกาวหนาทางวิทยาการทาวิศวกรรมท่ีสามารถนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาสรางส่ิงตาง ๆ ท่ีตอง
ใชเคร่ืองจักรในการผลิตส่ิงอํานวยความสะดวกให  ในจํานวนมากในระยะเวลาอันส้ันเพื่อใหทันตอ
การใชงาน 

            อยางไรก็ตามการนําสัญลักษณเขามาใชรวมกันกับงานศิลปะต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน  จึงมี
ความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองนําเอาส่ิงตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของทุกส่ิงทุกอยางเขามาใชรวมในงาน  ซ่ึงตอง
ใชความสามารถในการออกแบบเฉพาะตัวของศิลปนและเปนท่ียอมรับกันในเวลานั้น  โดยแทรก
ความสุนทรียะทางความคิดและจินตนาการที่เปนสัญลักษณเฉพาะอยาง  ประกอบเพิ่มดวยเจตจํานง
ของศิลปนท่ีมีความแตกตางกัน  เพ่ือดึงดูดใหจดจําอันเกิดความรูเอ้ือประโยชนตอผูพบเห็นเพื่อกอ
เกิดจินตนาการตาง ๆและเขาใจถึงความหมายท่ีแทจริง 
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3. ขอมูลดานเทคนิคในการสรางสรรค 

การสรางสรรคผลงานศิลปะแตละประเภทใหประสบความสําเร็จ ศิลปนหรือผูสรางสรรค
ผลงานจะตองคนควาทดลอง เลือกหาเทคนิคที่เหมาะสมกับผลงานเพื่อใหไดผลงานที่สมบูรณ 
สามารถถายทอดแนวความคิด ความรูสึก เนื้อหาของงานผานรูปทรงไปยังผูชมผลงาน โดยเฉพาะ
ผลงานท่ีสรางขึ้นดวยเทคนิคเคร่ืองเคลือบดินเผานั้นมีความพิเศษในเทคนิคของตัวเอง อีกท้ังยังตอง
มีความรูในเช ิงว ิทยาศาสตร ประกอบดวยจ ึงจะได ผลงานที ่สมบูรณ  ให ความงามในแง
สุนทรียศาสตรและมีเทคนิคที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ การสรางสรรคประติมากรรมเซรามิค
ในโครงการนี้ขาพเจาคนควา ทดลองเทคนิคตางๆ  เพื่อนํามาใชในการดําเนินงานอยางเหมาะสม 
เพื่อสนับสนุนใหการสรางผลงานประติมากรรมคร้ังนี้ลุลวงไปได เทคนิคสําคัญท่ีถือวาเปนหลักใน
โครงการ 
           3.1  เนื้อดินปน (Clay Body) 

เนื้อดินปนนับวาเปนส่ิงสําคัญอันดับแรกในการสรางสรรคผลงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 
เพราะเปนส่ิงท่ีทําใหเปนรูปทรง เปนช้ิน หรือส่ิงท่ีทําใหเกิดเปน 3 มิติ การสรางผลงานใน
โครงการนี้ขาพเจาใหความสําคัญกับเนื้อดินปนเปนอยางยิ่ง เนื่องจากผลงานมีขนาดใหญและ
รูปทรงคอนขางซับซอนจึงทําใหมีขอจํากัดเร่ืองเนื้อดินพอสมควร เชน การหดตัวท่ีนอยเพื่อลดการ
บิดเบ้ียวและแตกราว มีโครงสรางท่ีดีงายตอการข้ึนรูป ทนตอการเผาไดดี สามารถปนดวยความ
หนาที่แตกตางในช้ินเดียวกันได เนื้อดินปนท่ีขาพเจาใชในการสรางงานประกอบดวยสวนผสม
ดังนี้ 

                     3.1.1   ดินแดงจังหวัดราชบุรี    ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินบนเนื้อดินเปนดิน
เหนียวปนทรายแปงตลอด สี น้ําตาลปนเทาเขม มีจุดประสีน้ําตาลแกและสีน้ําตาลปนเหลือง 
ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงกรดเล็กนอย ดินบนตอนลางเปนดินเหนียว สีน้ําตาลปนเทาเขมหรือสี

น้ําตาลเขม มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง สีน้ําตาลและสีน้ําตาลปนเหลืองในดินช้ันลาง อาจพบรอยถู
ไถและจุดประสีแดงปนเหลืองปฏิกิริยาดินเปนดางปานกลาง ดินลางตอนลางอาจพบเกล็ดแรไมกา 
กอนเหล็ก และแมงกานีสสะสมตลอดหนาตัดดิน 

  3.1.2  ดินขาวระนอง ( Kaolin or China Clay ) เปน Primary Clay หรือดินท่ีสวนใหญ
เกิดบนภูเขา เกิดจากการยอยสลายของแรธาตุตางๆ เนื้อดินมีความละเอียดนอยกวา Ball Clay ทนไฟ
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สูง มีการหดตัวนอย แตเนื่องจากมีความเหนียวนอยจึงยากตอการนําไปข้ึนรูปดวยตัวมันเองเพียง
อยางเดียว 

3.1.3   ทราย ( Sand ) เปนวัตถุดิบท่ีใชเปนโครงสรางในเนื้อดินปนชวยใหเนื้อดินทรงตัว
ไดดีในขณะปน ชวยลดการหดตัวของเนื้อดินในขณะปน ชวยลดการหดตัวของเนื้อดินแกปญหาการบิด
เบ้ียวและแตกราวของช้ินงาน 

3.1.4    ข้ีเถาแกลบ ใชผสมในเนื้อดินปนเพื่อทําใหเนื้อดินเกิดความพรุนตัว งายตอการ
ระบายความช้ืนออกจากเน้ือดิน ลดปญหาช้ินงานแตกขณะเผา และในข้ีเถาแกลบยังมีซิลิกาอยูดวย
ทําใหเปนโครงสรางของเน้ือดิน 

3.1.5   ดินเช้ือ ( Grog ) คือดินที่เผาแลวนํามาบดหรือทําใหเปนเม็ดเล็กๆหยาบหรือ
ละเอียดตามแตความเหมาะสมในการใชงาน ดินเช้ือเปนวัตถุดิบท่ีเปนโครงสรางใชผสมในเนื้อดิน
เพื่อลดการหดตัวของช้ินงาน ลดปญหาการบิดเบ้ียวและแตกราวของช้ินงาน 
         3.2  เทคนิคการขึ้นรูป (Forming) 

  การข้ึนรูปในการสรางงานเซรามิคมีหลากหลายวิธีใหเลือกใชตามความถนัดของผูสราง
ผลงาน ความเหมาะสมกับประเภท รูปแบบ ขนาดของชิ้นงาน ประเภทของเน้ือดิน และลักษณะ
พิเศษตางๆท่ีเปนรองรอยการข้ึนรูป ขอจํากัดในการทํางานในโครงการนี้คือ ขนาดของผลงานท่ีมี
ขนาดใหญและรูปทรงท่ีมีความซับซอน การแกปญหาการขึ้นรูปของขาพเจาจึงใชการผสมผสาน
วิธีการข้ึนรูปตามความเหมาะสมแตละสวนของผลงาน เทคนิคหลักในการข้ึนรูปผลงานในโครงการนี้มี  2 
เทคนิคคือ 

การข้ึนรูปดวยมือ (Hand Forming) เปนการข้ึนรูปดวยวิธีการขด การบีบ การตอเช่ือมดิน
ตามรูปทรงท่ีกําหนด การข้ึนรูปดวยวิธีนี้มีขอดีคือ เนื้อดินเช่ือมประสานแนนเปนเนื้อเดียวกัน สามารถ
สรางรูปทรงท่ีสลับซับซอนได สามารถขุด แกะเปนรองเปนซอกลึกได แตมีขอดอยคือ ไมสามารถ
ตรวจสอบขนาดท่ีแนนอนได เพราะถาเปนงานท่ีมีขนาดใหญท่ีตองใชระยะเวลาในการขึ้นรูปนาน 
เนื้อดินสวนท่ีปนไปกอนจะแหงและหดตัวไปกอนท่ีผลงานจะแลวเสร็จท้ังช้ิน 
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            3.3  การเผาตกแตง (Firing)  

      การเผาผลงานประติมากรรมเครื ่องเคลือบดินเผาที ่มีขนาดใหญจะตองใชความ

ระมัดระวังในการเผาเนื่องจากความหนาในการข้ึนรูปอาจจะมีความหนามากกวาการข้ึนรูปงานใน

ลักษณะท่ีเปน Pottery ท่ัวไป น้ําหนักของช้ินงานท่ีกดทับลงมาสวนลางของช้ินงานจึงมีมากข้ึนตาม
ขนาด ดังนั้นการเผาจึงตองคอยเพิ่มอุณหภูมิอยางชาๆ เพื่อใหความช้ืนและโมเลกุลของน้ําคอย ๆ 
ระเหยออกจากเนื้อดิน และการหดตัวของเน้ือดินเปนไปอยางชาๆเพ่ือปองกันการแตกราวเสียหาย
จากการเผา อุณหภูมิสูงสุดในการเผาตองพอดีกับการสุกตัวของเนื้อดิน ไมต่ําจนเนื ้อดินไม
แข็งแรงและไมสูงเกินไปจนหดตัวเปล่ียนรูปทรงเดิม 

จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตนเปนการรวบรวมเทคนิคสําคัญที่ใชในการสรางผลงาน ซ่ึง
ขาพเจาเลือกใชใหเหมาะสมกับผลงานแตละช้ินเพื่อใหเกิดความลงตัวกันระหวางรูปทรงกับเทคนิค 
เกิดเปนผลงานท่ีสมบูรณท่ีจะนําเสนอแนวความคิดของผูศึกษาไปยังผูชมผลงาน 
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บทท่ี 3 

ขั้นตอนการดาํเนินงานและการสรางสรรคผลงาน 

 

 การสรางสรรคผลงานศิลปะในเชิงวิชาการจําเปนตองมีลําดับข้ันตอนในการสรางสรรค

ผลงานอยางชัดเจน จากแนวความคิดสูชิ้นงาน การดําเนินงานตองมีขอมูลประกอบอางอิงอยางมี
เหตุผลในการนําขอมูลเนื้อหามาสรางเปนรูปทรงท่ีมีความหมาย ถาจะใหผลงานสมบูรณมีคุณคาท้ัง
ทางดานสุนทรียภาพและเกิดคุณคาทางวิชาการ ผูสรางสรรคจึงตองแทรกคติตางๆลงในผลงานดวย
และถาจะใหยกระดับคุณภาพผลงานใหสูงข้ึนอีกผลงานจะตองถูกสรางดวยทฤษฎีเฉพาะของตัวผูศึกษา

ที่ไดคนควาขอมูลดวยตนเอง ผลงานวิทยานิพนธโครงการนี้ขาพเจาไดดําเนินงานอยางเปนลําดับ
ข้ันตอน เพื่อใหไดผลงานสําเร็จท่ีตรงตามจุดประสงคของโครงการ ดังข้ันตอนตอไปนี้ 
       ขั้นตอนการดําเนินงาน  
                 ขาพเจาไดคนควารวบรวมขอมูลและจัดแบงหมวดหมูของขอมูลเปน 2 หมวดคือ 

1.  วิเคราะหขอมูลแนวความคิดและรูปแบบ 
2.   แบบราง  2 มิติ 
3.   แบบราง  3 มิติ 
4.  การทดลองเทคนิค 

      1. วิเคราะหขอมูลแนวความคิดและรูปแบบ 

                   การสรางสรรคผลงานของโครงการน้ี   ผูศึกษานําความรูสึกท่ีมีตอการเปล่ียนแปลง  เม่ือ
มีอารมณใหม,ส่ิงใหมเขามาแทนท่ี  ความไมเท่ียง ไมแนนอน ความรูสึกทุกข ความรูสึกหดหูใจ ท่ี
แปลเปล่ียนจากการพิจารณา คนหาขอมูลทางพระพุทธศาสนาถึงหลักธรรมในเร่ืองนี้ และจากการ
พิจารณาปจจัยดังกลาว ผูศึกษาจึงหยิบยกแนวความคิด เพื่อคนหาวิธีแสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลง
ในเชิงสัญลักษณ  

                   ดังนั้นในการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองปนดินเผา ผูศึกษาจึงเลือกที่จะ

กําหนดสัญลักษณ เพื่อแทนความถึงแนวความคิดของโครงการ  โดยเลือกนํารูปทรงที่สามารถ

แสดง 
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ความรูสึก ความถึงความหนักแนนแข็งแรง ผสมผสานกับรูปทรงในธรรมชาติจาก อวัยวะตางๆ ของ
ชาง เชนดวงตาท่ีมองแลวรูสึกหดหู,กระดูก,ผิวหนังหรือรองรอยท่ีแสดงออกใหเห็นถึงอายุ จังหวะ
และทิศทางการเคล่ือนไหวท่ีเกิดซํ้ากันอยางตอเนื่องของชางมาเปนส่ือในการสรางสรรค  ดังนั้นส่ิง
แรกท่ีขาพเจาจะตองทําก็คือ การวิเคราะหตีความ แปลความหมายเหลานี้ถายทอดเปนรูปทรง 

                  นอกจากนี้ขาพเจาไดนํารูปทรงเหลานี้คล่ีคลาย สลายรูปทรงจากของเดิมท่ีเห็นอยูจนชิน
ตา โดยท่ีมนุษยตางไปยึดติดกับมันใหเปนสาระของชีวิต เปนส่ิงท่ีมีความหมายถายทอดแนวความคิด 
เนื้อหาสาระของช้ินงานไดแก 
 1.1  สรรพส่ิงท่ีมีชีวิต, ความเปนตัวตน  ผูศึกษาแทนคาดวย ชาง ส่ิงมีชีวิตท่ีไดสัมผัส
และใกลชิดและไดเห็นถึงความเปล่ียนแปลงของสัจธรรมเร่ืองนี้เดนชัดมากท่ีสุด 
 1.2  ความแข็งแรง , ความต้ังม่ัน ของรูปทรง แทนดวย รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มี
รูปท่ีแนนอน มาตรฐาน มีกฎเกณฑ เกดิจากการสรางของมนุษย เชน รูปส่ีเหล่ียม,รูปวงกลม และ 
รูปทรงสามเหล่ียม นอกจากน้ีรูปเรขาคณิตยังเปนรูป ท่ีใชเปนโครงสรางพ้ืนฐานของรูปตาง ๆอีกดวย                     
                   1.3  ความรูสึกถึง การเปล่ียนแปลง  เม่ือมีอารมณใหม,ส่ิงใหมเขามาแทนท่ี  ความไม
เท่ียง ไมแนนอน ความรูสึกทุกข ความรูสึกหดหูใจ ท่ีแปลเปล่ียนไป แทนดวย  เสนโคงแบบกน
หอย ซ่ึงใหความรูสึกเคล่ือนไหว, คล่ีคลาย หรือเติบโตในทิศทางท่ี หมุนวนออกมา ถามองเขาไปจะ
เห็นพลังความเคล่ือนไหวท่ีไมส้ินสุด  
              1.4  สังขารท่ีลวงเลยไปตามกาลเวลา แทนดวย รองรอยความเห่ียวยนบนผิวหนังท่ี
แสดงออกใหเห็นถึงอายุ  ทิศทางการเคล่ือนไหวของกลามเน้ือ ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามการเคล่ือนไหว
และกาลเวลาท่ีผันเปล่ียน 

 จากการวิเคราะหขอมูลแนวความคิดและรูปแบบของการแสดงออก  ผูศึกษานําเอา
รูปทรงและกรอบทางความคิดเหลานี้  ซ่ึงเปนรูปธรรม  ใชในการแสดงออกถึงรูปทรงใหม   เพื่อแทน
คาถึงแนวความคิด ซ่ึงเปนแนวทางในการสรางรูปทรง 
             2.  การรางแบบ  2 มิติ  

                   การรางแบบ 2 มิติ คือการรางแบบลงบนกระดาษดวยดินสอ ปากกา หรือสี ซึ่งเปน
จุดเร่ิมตนของการถายทอดจากแนวความคิด การวิเคราะหขอมูลมาเปนรูปทรง แสดงส่ิงท่ีคิดกล่ันกรอง
มาเปนภาพแสดงภาพท่ีอยูในจินตนาการของผูสรางผลงานสูสายตาผูชม  ตามแนวคิดของขาพเจาท่ี
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สามารถสื่อแสดงเพื่อใหเห็นถึงความหมายภายใน ขาพเจาเร่ิมตนดวยการคนหารูปแบบในการ
แสดงออก เพื่อเปนโครงสรางโดยรวมของผลงาน มุงเนนส่ือในรูป แบบเชิงสัญลักษณ 

                     การคนหารูปแบบในระยะท่ี 1 คือการแสดงออก ถึงโครงสรางโดยรวมของรูปทรง
ของ บวง,โซ ซึ่งเปนอุปกรณที่มนุษยใชสําหรับชักลากไมที่ใชเชื่อมตอกับตัวชาง และเปน
ส่ิงประดิษฐของมนุษยท่ีสรางข้ึนเพื่อควบคุมการเคล่ือนไหว 

    

                                     

                                                   ภาพ  ก.                                      ภาพ  ข. 

                                                           

      ภาพ   ค. 

            
          ภาพ   จ                   ภาพ  ฉ               

   ภาพที่  16     ภาพ  ก – ฉ. แบบราง 2 มิติ   การคนหารูปแบบรางในระยะท่ี 1  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



31 

 

                   คือการแสดงออก ถึงโครงสรางโดยรวมของรูปทรงของ บวง,โซ ซึ่งเปนอุปกรณท่ี
มนุษยใชสําหรับพันธนาการชาง เพื่อใชในการชักลากไม และเปนสวนที่สัมผัสกับตัวชาง
โดยตรงที่สุด  ลักษณะของแบบรางในระยะที่ 1.จึงออกมาในรูปแบบของการแทนเรื่องราว
และความหมายดวยรูปทรงของสิ่งของเครื่องใช  ซึ่งยังขาดถึงสิ่งที่บอกถึงอารมณ,ความรูสึก
ถึงความแข็งแรงของชางและความเปลี่ยนแปลงในเรื่องอายุและสังขารจึงควรนําปญหาใน

สวนนี้ปรับปรุงในการคนหารูปแบบในระยะตอไป 

                 การคนหาแบบรางในระยะท่ี 2  ผูศึกษาจึงเร่ิมตนจากการกําหนดจากโครงสรางโดยรวม
ของผลงานจากลักษณะของรูปทรงเรขาคณิต หรือ Geometric Form เปรียบเสมือนแกนของรูปทรง  
เม่ือนํารูปทรงหลาย ๆ รูปมาวางใกลกันรูปเหลานั้นจะมีความสัมพันธดึงดูด  หรือผลักไส ซ่ึงกันและ
กัน  การประกอบกันของรูปทรง อาจทําไดโดย ใชรูปทรงท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน รูปทรงท่ี
ตอเนื่องกัน รูปทรงท่ีซอนกัน รูปทรงท่ีผนึกเขาดวยกัน รูปทรงท่ีแทรกเขาหากัน รูปทรงท่ีสานเขา
ดวยกัน หรือ รูปทรงท่ีบิดพันกัน 

 
 

ภาพท่ี 17  แสดงการจัดวางหาตําแหนงและทิศทางในการจัดหาองคประกอบในตัวงาน 
                 การนํารูปเรขาคณิตโดยแทน ความแข็งแรง,ความตั้งม่ัน ถือม่ันในรูปกาย,รูปทรง รวมไป
ถึงอารมณความรูสึกท่ียึดถือวาจะคงอยูในชวงเวลาหน่ึง โดยใชองคประกอบทางทัศนศิลป  เชน   
เสนต้ัง หรือ เสนดิ่ง  ใหความรูสึกทางความสูง  สงา  ม่ันคง  แข็งแรง เปนหลักในการสรางรูปทรง 
 จากน้ันจึงสรางรายละเอียดของรูปทรงโดยนํารูปทรงอินทรียรูปหรือ Organic Form ท่ีมา
จากสวนตางๆของอวัยวะของชางมาสรางเน้ือหาเร่ืองราวของช้ินงาน เพื่อหาจุดเร่ิมตนของรูปทรง 
เสนโคงแบบกนหอย ใหความรูสึกเคลื่อนไหว คล่ีคลาย หรือเติบโตในทิศทางท่ี หมุนวนออกมา ถา
มองเขาไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวท่ีไมส้ินสุด โดยแทน การเปลี่ยนแปลง  ความทุกขก็ดี ความ
หดหูก็ดี  ไมใชตัว ไมใชตน ไมใชเรา จริง ๆ แลวมันก็เปล่ียนแปลงได และจะเปล่ียนไปเอง  เม่ือมี
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อารมณใหมเขามาแทนท่ี    รูปอินทรีย และรูปทรงอิสระมาประกอบเขาดวยกัน จะไดรูปลักษณะ
ใหม ๆ อยางไมส้ินสุด    
 

           
                ภาพ  ก.                                         ภาพ ข.                              ภาพ  ค.ภาพท่ี  18   
ภาพท่ี 18   ภาพ ก.- ค. แบบราง 2 มิติ   การคนหารูปแบบรางในระยะท่ี 2 . 
                         จากนั้นจึงคอยปรับแกท้ังโครงสรางและรายละเอียดจนไดรูปแบบท่ีสมบูรณตรงตาม
จุดประสงคท่ีกําหนดไวและไดผลงานท่ีมีองคประกอบสมบูรณท่ีสุด 
        

                     

ภาพ   ก.                      ภาพ  ข.                                  ภาพ   ค.                                                          

     
                            ภาพ   ง.                             ภาพ  จ.                                   ภาพ  ฉ.           

ภาพท่ี 19   ภาพ ก.- ฉ.  แบบราง 2 มิติ   การคนหารูปแบบรางในระยะท่ี 3  
 
                  จะเห็นวาผูศึกษาเริ่มตนจากการกําหนดโครงสรางของผลงานโดยกําหนดสัญลักษณแทน
ความคิดโดยใช ลักษณะของรูปทรงเรขาคณิต หรือ Geometric Form เปรียบเสมือนแกนของรูปทรง   
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                                    ภาพ   ก.                               ภาพ  ข.                       ภาพ   ค. 

                           
                                 ภาพ   ก.                         ภาพ  ข.                                 ภาพ   ค. 

                       
                                    ภาพ  จ.                                 ภาพ   ฉ.                            ภาพ  ช. 
 

ภาพท่ี   20.  ภาพ ก.- ช. แบบราง 2 มิติ   การคนหารูปแบบรางในระยะท่ี 4  

                   จะเห็นวาขาพเจาเร่ิมตนจากการกําหนดโครงสรางของผลงานโดยกําหนดสัญลักษณแทน
ความคิดโดยใช ลักษณะของรูปทรงเรขาคณิต หรือ Geometric Form เปรียบเสมือนแกนของรูปทรง   
             เม่ือนํารูปทรงหลาย ๆ รูปมาวางใกลกัน  รูปเหลานั้นจะมีความสัมพันธดึงดูด  หรือผลัก

ไส ซ่ึงกันและกัน  การประกอบกันของรูปทรง อาจทําไดโดย ใชรูปทรงท่ีมีลักษณะใกลเคียง
กัน รูปทรงที่ตอเนื่องกัน รูปทรงท่ีซอนกัน รูปทรงที่ผนึกเขาดวยกัน รูปทรงท่ีแทรกเขาหา
กัน รูปทรงท่ีสานเขาดวยกัน หรือ รูปทรงท่ีบิดพันกัน 
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             3. การสรางแบบจําลอง  3 มิติ  

 การสรางแบบจําลอง  3 มิติ เปนการนําแบบราง 2 มิติ มาแปรคาใหเปนผลงานท่ีมีรูปแบบ
พรอมท่ีจะขยายเปนผลงานจริงตามสัดสวนและรายละเอียดท่ีกําหนด เปนการจําลองผลงานจริงยอให
มีขนาดเล็ก ประโยชนของการสรางแบบจําลอง  3 มิติ คือ การสรางใหเห็นภาพของผลงานทุกดาน 
เนื่องจากการรางแบบ 2 มิติ เรามองเห็นรูปทรงไดเพียงดานเดียวไมสามารถกําหนดรูปทรงรูปทรง
ดานอ่ืนได ซ่ึงอาจเปนปญหาในการขยายผลงานจริงได  
 

 

                       
                           ภาพ   ก.                                ภาพ  ข.                                ภาพ   ค. 

                           

ภาพ  ง.                                     ภาพ   จ.                             ภาพ  ฉ.                                  

             
                           ภาพ  ช.                                ภาพ  ซ.                                    ภาพ  ฏ. 
    
 ภาพท่ี   21.   ภาพ  ก.- ฏ.  แบบราง 3 มิติ   การคนหารูปแบบในระยะท่ี 1                                                
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                             ภาพ   ก.                              ภาพ  ข.                                ภาพ   ค. 

                             

                    ภาพ  ง.                                     ภาพ   จ.                             ภาพ  ฉ. 
 
 ภาพท่ี  22    ภาพ ก.-  ฉ.  แบบราง 3  มิติ  ระยะท่ี 2   
                     มีลักษณะของรูปทรงชางท่ีตัดทอนจากอวัยวะ บางสวน เชน กะโหลกศีรษะ  กระดูกสัน
หลัง   นัยนตา ซ่ึงการตัดทอนเลือกใชสวนใดสวนหน่ึงมาจัดองคประกอบไวรวมกัน  แบบราง 3 มิติ 
ในระยะนี้จึงใหความรูสึกถึงความตาย,ซากช้ินสวนของส่ิงมีชีวิต รูปทรงขาดความเคล่ือนไหว ความ
แข็งแรงของรูปทรงเดิมหลงเหลืออยู  จึงควรเพิ่มเติมถึงสวนท่ีบกพรองในการพัฒนาในแบบราง 3 
มิติในระยะตอไป 
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                 ภาพ   ก.                              ภาพ  ข.                                ภาพ   ค. 

                 

                             ภาพ  ง.                                     ภาพ   จ.                             ภาพ  ฉ. 

                             

   ภาพ  ช.                                        ภาพ  ซ.                            ภาพ  ฏ. 
 

ภาพท่ี  23   ภาพ  ก.- ฎ. แบบราง 3  มิติ  ระยะท่ี 3  

                            มีลักษณะของการนําเสนใชรวมกับโครงสรางของอวัยวะบางสวนของชาง  ในการสราง 
รูปทรงใหม   เพื่อใหเกิดความเคล่ือนไหว เพิ่มเติมดวยรายรายเอียดของผิวหนังในบางสวนของ
รูปทรง  นี้จึงมีการพัฒนาจากแบบราง 3 มิติระยะที่ 2 ทําใหรูปทรงของแบบรางในระยะน้ีท่ีดูมีชีวิต
และมีความเคล่ือนไว ซ่ึงเสนบอกความเคล่ือนไหวเหลานี้ เปนสวนสําคัญท่ีจะสามารถบอกถึงเร่ือง
ความเปล่ียนแปลงของระยะเวลา ซ่ึงเปนใจความสําคัญของหัวขอโครงการ  ดังนั้น 
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                    ภาพ   ก.                              ภาพ  ข.                                ภาพ   ค. 

                           
                   ภาพ  ง.                                     ภาพ   จ.                             ภาพ  ฉ. 

                     
                          ภาพ  ช.                                     ภาพ  ซ.                               ภาพ  ฏ. 
 

ภาพท่ี  24   ภาพ  ก.- ฎ.  แบบราง 3  มิติ  ระยะท่ี  4   

                   ผูศึกษาเร่ิมสรางรูปทรงจากการนํารูปทรงการนํารูปเรขาคณิตโดยแทน ความแข็งแรง
,ความต้ังม่ัน, ถือม่ัน ใชรวมกับรูปทรงอินทรียรูปหรือ Organic Form ท่ีมาจากสวนตางๆของอวัยวะ
ของชางมาสรางเนื้อหาเร่ืองราวของช้ินงาน เพื่อหาจุดเร่ิมตนของรูปทรง เสนโคงแบบกนหอย ให
ความรูสึกเคล่ือนไหว คล่ีคลาย หรือเติบโตในทิศทางท่ี หมุนวนออกมา ถามองเขาไปจะเห็นพลัง
ความเคล่ือนไหวท่ีไมส้ินสุด 
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                   ภาพ   ก.                              ภาพ  ข.                                ภาพ   ค. 

                                         

                                                 ภาพ  ง.                                   ภาพ   จ. 

                                         
                                                ภาพ  ช.                                     ภาพ  ซ.                                  
 

ภาพท่ี  25   ภาพ  ก.- ฎ.  แบบราง 3  มิติ  ระยะท่ี  5 

              ผลงานแบบจําลองชุดศิลปะนิพนธ หัวขอเร่ือง “ สัญลักษณแหงการเปล่ียนแปลง ”   คือการ
แปรคาใหเปนผลงานท่ีมีรูปแบบพรอมท่ีจะขยายเปนผลงานจริงตามสัดสวนและรายละเอียดท่ี

กําหนด เปนการจําลองผลงานจริงยอใหมีขนาดเล็ก ประโยชนของการสรางแบบจําลอง  3 มิติ คือ 
การสรางใหเห็นภาพของผลงานทุกดาน เนื่องจากการรางแบบ 2 มิติ เรามองเห็นรูปทรงไดเพียงดาน
เดียวไมสามารถกําหนดรูปทรงรูปทรงดานอื่นได ซึ่งอาจเปนปญหาในการขยายผลงานจริงได 
ความสําคัญการสรางแบบจําลอง 3 มิติอีก ขอหนึ่งคือ การปรับแกไขสวนบกพรองของผลงาน
แบบราง 2 มิติเพื่อใหไดแบบท่ีสมบูรณดวยองคประกอบท่ีเกิดความงามพอดี 
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ภาพท่ี   26    ผลงานแบบจําลองชุดศิลปนิพนธ หัวขอ “ สัญลักษณแหงการเปลี่ยนแปลง ” 
                    จํานวน  5  ช้ิน 
 

                    ผลงานแบบจําลองชุดศิลปะนิพนธ หัวขอเร่ือง “ สัญลักษณแหงการเปล่ียนแปลง ”  
ประกอบ ผลงานท้ังหมดจํานวน  5 ช้ิน  ซ่ึงในแตละช้ินมีลักษณะท่ีแตกตางกัน ตามรูปทรง
โครงสรางพื้นฐานของ ของรูปทรงเรขาคณิต หรือ Geometric Form ประกอบไปดวย  รูปทรง
ส่ีเหล่ียม,รูปทรงสามเหล่ียม,วงกลมและวงรี  ใชแทนสัญลักษณของความแข็งแรง,ความต้ังม่ัน ถือ
ม่ันในรูปกาย,รูปทรง รวมไปถึงอารมณความรูสึกท่ียึดถือวาจะคงอยูในชวงเวลาหนึ่ง  และการนํา
รูปทรงอินทรียรูปหรือ Organic Form ท่ีมาจากสวนตางๆของอวัยวะของชางมาสรางเนื้อหาเร่ืองราว
ของช้ินงาน เพื่อหาจุดเร่ิมตนของรูปทรง เสนโคงแบบกนหอย ใหความรูสึกเคลื่อนไหว คล่ีคลาย 
หรือเติบโตในทิศทางท่ี หมุนวนออกมา ถามองเขาไปจะเห็นพลังความเคล่ือนไหวที่ไมส้ินสุด โดย
แทน การเปล่ียนแปลง  ความทุกขก็ดี ความหดหูก็ดี  ไมใชตัว ไมใชตน ไมใชเรา จริง ๆ แลวมันก็
เปล่ียนแปลงได และจะเปล่ียนไปเอง  เม่ือมีอารมณใหมเขามาแทนท่ี   ตรงตาม ความมุงหมายและ
วัตถุประสงคของการศึกษาการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา  ท่ีแสดงถึง
ความรูสึกถึงความไมเท่ียงของส่ิงท้ังปวง  ซ่ึงเปนกฎสําคัญของธรรมชาติ  ส่ือสะทอน”สัจธรรมของ
ธรรมชาติเชิงสัญลักษณ”  ตามจินตนาการและแรงบันดาลใจทางความคิด 
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          4.   การทดลองเนื้อดิน 

                 ผลงานประติมากรรมในโครงการนี้ใชการข้ึนรูปดวยมือ เปนงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบ
ดินเผาท่ีมีขนาดใหญ ดังนั้นเนื้อดินปนจึงจะตองมีความแข็งแรงสูง  ตั้งแตกระบวนการของการขึ้นรูป,
การเผาดิบและการเผาตกแตง  ดังนั้นการทดลองหาอัตราสวนของเนื้อดิน เปนการหาเน้ือดินท่ี
เหมาะสมท่ีสุดนํามาใชสรางสรรคผลงานเพ่ือใหผลงานสําเร็จสมบูรณและเกิดปญหานอยท่ีสุด 
                การปนข้ึนรูปในบางสวนของชิ้นงานมีความจําเปนตองปนใหมีความหนามากกวาปกติ
จึงสงผลใหช้ินงานมีน้ําหนักมากตามไปดวย ดังน้ันเนื้อดินท่ีใชตองมีคุณสมบัติดังน้ีคือ 
 แข็งแรงทรงตัวดีและมีการหดตัวนอย เพราะมีน้ําหนักกดทับลงมายังพืน้มากหากเนื้อดิน
หดตวัมากจะทําใหเกิดปญหาแตกราวไดมีความพรุนตวัสูงเพื่อใหน้ําและความช้ืนในดินระเหยออกได

งายเพื่อลดปญหาการแตกแยกในช้ินงานท่ีหนา 
 จากความตองการเนื้อดินท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว ผูศึกษาไดนําสูตรดินปนท่ีผูศึกษาใชใน
การสรางผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผามากอนหนานี้แลวซ่ึงมีสวนผสมดังนี้ 
 ดินแดง จังหวดัราชบุรี   50 % 
 ดินขาวระนอง   35% 
 ทราย    25% 
 ดินเช้ือ    10% 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



41 

 

       
ตารางท่ี   1   ตาราง แสดงสูตรสามเหล่ียมเพื่อคนหาอัตราสวนของเนื้อดิน 

 
ตารางท่ี   2   ตาราง แสดงอัตราสวนของเนือ้ดิน 

สูตรท่ี ขี้เถาไมยางพารา ดินราชบุรี Soda Feldspar 

1 10 80 10 

2 20 70 10 

3 10 70 20 

4 30 60 10 

5 20 60 20 

6 20 50 30 

7 40 50 10 

8 30 50 20 

ดินขาว ทราย 

ดินราชบรี 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
2

3
4

6
5

8
7

91
2

3
4

5
6

7
8

9
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สูตรท่ี ขี้เถาไมยางพารา ดินราชบุรี Soda Feldspar 

9 20 50 30 

10 40 50 10 

11 10 40 50 

12 40 40 20 

13 30 40 30 

14 20 40 40 

15 10 40 50 

16 60 30 10 

17 50 30 20 

18 40 30 30 

19 30 30 40 

20 20 30 50 

21 10 30 60 

22 70 20 10 

23 60 20 20 

24 50 20 40 

25 40 20 40 
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สูตรท่ี ขี้เถาไมยางพารา ดินราชบุรี Soda Feldspar 

26 30 20 50 

27 20 20 60 

28 10 20 70 

29 80 10 10 

30 70 10 20 

31 60 10 30 

32 50 10 40 

33 40 10 50 

34 30 10 60 

35 20 10 70 

36 10 10 80 
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ภาพท่ี   27   ผลการทดลองเน้ือดินท้ัง 36  สูตรผานการเผาอุณหภูมิ  1000 องศาเซลเซียส 

               ในดานการขึ้นรูปนั้นมีการขึ้นรูปในหลายวิธีการเพื่อทดลองเปรียบเทียบคุณสมบัติ ผลการ
ทดลองพบวา การข้ึนรูปดวยการปนแบบอิสสระ นั้นมีความเหมาะสมมากเพราะ มีความเหนียวท่ี
พอเหมาะ   อีกท้ังมีการทรงตัวท่ีดี  เพราะมีทราย  และดินเช้ือท่ีเปนตัวชวยในดานโครงสรางของเนื้อ
ดินดวย เหมาะสมกับการปนงานประติมากรรมเคร่ืองปนดินเผา ท่ีมีขนาดใหญ 

                ในดานการหด และโกงตัวนั้น จะมีการหดตัวนอย เพราะเนื้อดินท่ีประกอบไปดวยทรายท่ี
มาก    ดินเช้ือผสมอยู  จะเปนตัวชวยในดานโครงสรางของเนื้อดิน ทําใหลดการหดตัวของดินได 
สวนดินเช้ือนั้นจะชวยลดการหดตัวได แตวาเม่ือเผาช้ินงานแลวจะสงผลใหงานเปราะแตกไดงายเปน
เพราะสวนผสมในดินเช้ือนั้นมีอินทรียวัตถุอยูมากทําใหเม่ือเผาอินทรียจะถูกเผาไหม  ภายในเน้ือดิน
เกิดความโปรงเละการยึดเกาะไมดี อีกท้ังมีการสูญเสียน้ําหนักมาก  โดยรวมแลวผลการทดลอง
ท้ังหมดมีการหดตัวอยูท่ีประมาณ รอยละ 4  - 13ซ่ึงเปนท่ีนาพอใจอยางยิ่ง 

                  ในดานสีของเนื้อดินนั้น สีของดินหลังการเผาที่อุณหภูมิตางมีการเปล่ียนแปลงดังนี้  800 
องศาเซลเซียส   จะมีสี สมอมน้ําตาล  ท่ี  อุณหภูมิ  1100  องศาเซลเซียส  มีสีสม-น้ําตาลแดง เม่ือเผา
ถึง  1250  องศาเซลเซียส  จะมีสีน้ําตาลออน  แตถาเผา ดวย บรรยากาศ  ไมสมบูรณ  จะมีสีเขมข้ึน  
เพราะ จะเกิดเขมาในการเผา ทําใหคารบอนไดออกไซด ไปฟอก  เหล็กออกไซด ออกมาทําสีดินมี
ความเขมข้ึน  
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การเตรียมดินปน 

 การเตรียมดินปนเปนการนําสวนผสมของวัตถุดิบท่ีใชทําดินปนตามอัตราสวนของสูตรท่ี

ทดลองไวมาผสมคลุกเคลาใหเปนเนื้อเดียวกันและผสมกับน้ําใหเกิดความเหนียวอยูในสภาพท่ีพรอม

จะปนได วิธีการผสมอาจจะใชเคร่ืองรีดดิน (Extruder) รีดสวนผสมท่ีหมาดๆออกมาเปนดินเหนียวท่ี
โดนบดคลุกจนเปนเนื้อเดียวกัน แตวิธีการเตรียมดินของขาพเจาไดใชวิธีผสมวัตถุดิบดวยน้ําใน
ปริมาณนํ้าที่มากจนเปนน้ําดิน แลวใชเครื่องปนน้ําดินปนจนวัตถุดิบถูกกวนผสมจนกลายเปนเนื้อ
เดียวกันแลวจึงนําไปเกรอะใน Plaster Mold จน Mold ดูดน้ําไปจนดินกลายเปนดินเหนียวท่ีเหมาะ
กับการปนข้ึนรูปดวยมือจึงนําไปนวดดวยมือแลวนําไปข้ึนรูปตอไป 
 
การขยายแบบผลงาน 

 การขยายแบบผลงานหมายถึงการนําแบบจาํลองท่ีเลือกมาสรางเปนผลงานจริงซ่ึงผูศึกษา

ไดทําตามข้ันตอนดังนี ้
 นําแบบจําลอง 3 มิติมาถายทอดลงบนกระดาษวัดขนาดเทาจริงเหมือนการเขียนภาพฉาย 
 จากนั้นตีตารางสเกลบนกระดาษแลวเอาจํานวนเทาท่ีเราจะขยายคูณขนาดบนกระดาษทุก

ดานแลวจะไดขนาดจริง แลวจึงนําไปรางแบบขยายตามขนาดจริงเพื่อเทียบขนาดขณะข้ึนรูป จากน้ัน
จึงทําการข้ึนรูปผลงานดวยเนื้อดินปนท่ีเตรียมไว สําหรับการข้ึนรูปของผูศึกษาคือ การข้ึนรูปดวยมือ 
 การขึ้นรูปดวยมือ นับวาเปนการข้ึนรูปท่ีสะดวกในการสรางสรรคประติมากรรมเซรามิค  
เนื่องจากสามารถสรางรูปทรงไดหลากหลาย วิธีการข้ึนรูปของผูศึกษาใชวิธีการขดแลวบีบตอข้ึนมา
เปนรูปทรงโดยรวมทั้งช้ินกอนแลวจึงมาปนตอเติมรายละเอียดตางๆภายหลัง และขัดแตงพื้นผิวของ
ช้ินงานในข้ันตอนสุดทาย 
                    เนื่องจากผลงานประติมากรรมในโครงการน้ีใชเทคนิคการข้ึนรูปดวยมือ เปนงานเซรามิค
ขนาดใหญ การปนข้ึนรูปในบางสวนของชิ้นงานมีความจําเปนตองปนใหมีความหนามากกวาปกติ
จึงสงผลใหช้ินงานมีน้ําหนักมากตามไปดวย ดังนั้นเนื้อดินท่ีใชตองมีคุณสมบัติดังนี้คือ   แข็งแรงทรง
ตัวดีและมีการหดตัวนอย เพราะมีน้ําหนักกดทับลงมายังพื้นมากหากเนื้อดินหดตัวมากจะทําใหเกิด
ปญหาแตกราวได   มีความพรุนตัวสูงเพื่อใหน้ําและความช้ืนในดินระเหยออกไดงาย    การโรยทรายบน
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ไมกระดานกอนเร่ิมตนข้ึนรูปช้ินงานเพ่ือลดปญหาการแตกแยกในชิ้นงานท่ีหนาของดินในระหวาง

หดหัว  
                 ผลงานประติมากรรมในโครงการนี้ มีจํานวน 5 ช้ิน โดยแบงตามหมวดของโครงสราง ของ
รูปทรงเรขาคณิต ไดแก รูปทรงส่ีเหล่ียม จํานวน2ช้ิน,รูปทรงสามเหล่ียม 1 ชิ้น,รูปทรงวงกลม 1 ชิ้น 
และวงรี 1 ชิ้น ซึ่งแตละชิ้นมีรายละเอียดของเนื้อหา  และรูปทรงที่ตางกัน  เนื่องจากในแตละช้ินมี
โครงสรางท่ีแตกตางกัน  ดังนั้นการข้ึนรูปจึงมีวิธีท่ีแตกตางกัน ดังตอไปนี้ 

 

                                   
                     ภาพ  ก. ทรายละเอียดกอนเร่ิมตนข้ึนรูป     ภาพ  ข. การข้ึนรูปดวยวิธีรีดดิน 

                                  
          ภาพ  ค. แสดงผลงานขณะข้ึนรูปแบบขด    ภาพ ง. แสดงผลงานขณะเพ่ิมเติมรายละเอียด 

                                                                     
                       ภาพ   จ. แสดงการขูดแตงพืน้ผิว               ภาพ  ฉ. แสดงการขูดแตง,เพิม่เติมพื้นผิว 
        
 
 ภาพท่ี  28   ภาพ  ก.-ข.  แสดงการข้ึนรูปช้ินงานท่ีมีโครงสรางจากรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา 
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                   การเร่ิมตนข้ึนรูปช้ินงาน ควรเร่ิมข้ึนรูปจากสวนฐาน  ซ่ึงจะเปนสวนท่ีรับน้ําหนกัท้ังหมด  
ฉะนั้นจึงจําเปนตองคํานึงถึงจุดรับน้ําหนักงานขนาดใหญ  
 

                       
 

ภาพ  ก. ข้ึนรูปช้ินงานโดยการขดเปนคร่ึงวงกลม    ภาพ  ข. ใชไมตบใหไดรูปทรงตามตนแบบ 
       

        
 

        ภาพ  ค.  ภาพแสดงการเพิ่มโครงสรางรายละเอียดดานในของคร่ึงวงกลมดวยการขด 
 

            
 

 ภาพ  ง.    แสดงการขูดขีดร้ิวรอย สวนในและสวนนอกตามจังหวะทิศทางจากจดุกึ่งกลางของช้ินงาน 
 

 

ภาพท่ี   29   ภาพ  ก. – ข .แสดงการข้ึนรูปช้ินงานท่ีมีโครงสรางจากรูปทรงคร่ึงวงกลม  
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ภาพท่ี  30    ผลงานดินดิบ ช้ินท่ี 1  ดานท่ี1 
 

          
 

ภาพท่ี 31 ผลงานดินดิบ ช้ินที่ 1  ดานท่ี2 
 

        
 

ภาพท่ี 32  ผลงานดินดิบ ช้ินที่ 2   ดานท่ี1           
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ภาพท่ี 33    ผลงานดินดิบ ช้ินท่ี 2  ดานท่ี 2 

 
                            

ภาพท่ี 34    ผลงานดินดิบ ช้ินท่ี 3  
 

 
 

ภาพท่ี  35    ผลงานดินดิบ ช้ินท่ี 4  ดานท่ี1 
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ภาพท่ี  36    ผลงานดินดิบ ช้ินท่ี 4  ดานท่ี 2 

 
 

ภาพท่ี  37    ภาพแสดงการควานดนิดานในของช้ินงานบริเวณท่ีมีความหนา   
 ลดอัตราเส่ียงตอการแตกราว 

 

              เนื่องจากรูปทรงของช้ินงานโดยรวมเปนรูปอิสระ (Free Form) เกิดข้ึนอยางอิสระ ไมมี
โครงสรางท่ีแนนอน มีทิศทางท่ีบิดผันและขัดแยง ดังนั้นการกําหนดจุดรับน้ําหนักจึงควรคํานึงถึงกฎ
แหงแรงโนมถวง   เพื่อปองกันการแตกราวเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับช้ินงานจากแรงกดทับของน้ําหนัก 
หรือสวนท่ียื่นออกมาจากโครงสรางโดยรวม ดังนั้นเพื่อลดความเส่ียง จึงควรรองดวยฟองน้ําท่ีมีความ
หนามากพอท่ีจะรองรับน้ําหนักท้ังหมดของช้ินงาน  และวางในตําแหนงท่ีเหมาะสม 
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ภาพท่ี   38   ภาพแสดงผลงานใชฟองน้ํารองในสวนท่ีรับน้ําหนกั 
 
             เม่ือเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบรอยแลวก็เปนอันเสร็จข้ันตอนของการข้ึนรูป จากน้ันปลอย
หรือผ่ึงดินใหแหง สําหรับผลงานท่ีมีขนาดใหญและมีน้ําหนักมากควรคอยๆปลอยใหแหงอยางชาๆ
เพื่อปองกันการแตกราวเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับช้ินงาน 
ความงามจากการเผาดิบและการเผาแกรง  (Biscuit Firing) 
              กระบวนการของเคร่ืองปนดินเผานั้น  ตองอาศัยความรอนหรือการเผาเพื่อแปรเปล่ียนสภาพ
วัตถุดิบใหสําเร็จเปนผลงาน การเผาดิบเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการเผาแกรง หรือ เผา
เคลือบ คือการเปล่ียนสภาพของงานจาก green ware เปน biscuit ware ความสําคัญของการเผาดิบมี
ดังนี้ 

 1. ทําใหช้ินงานมีความคงรูป และแข็งแรงขึ้น ทนตอแรงกระแทกเสียดสี 
 2. ทําใหงายตอการเคลือบเนื่องจากช้ินงานท่ีเผาดิบแลวสามารถโดนน้ําไดโดยไมละลาย
เสียหาย 
                   3.  ทําใหสีของช้ินงานมีความงามของเน้ือดินเดนชัดมากข้ึน  
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ภาพท่ี   39   ภาพแสดงการนาํช้ินงานบรรจเุขาเผา 
 

 
ภาพท่ี    40   ภาพแสดงช้ินงานหลังการเผา อุณหภูมิ  1100  องศาเซลเซียส บรรยากาศ รีดักชัน 

 
                  วิธีการเผาดิบของผูศึกษานั้นมีความแตกตางจากการเผาดินดิบโดยทั่วไป เนื่องจาก
เปนงานท่ีปนข้ึนรูปดวยมือ มีความหนามากและไมสมํ่าเสมอกันท้ังช้ินจึงตองเผาดวยความ
ระมัดระวังมากเปนพิเศษ คือหลังจากท่ีนําช้ินงานดินดิบท่ีแหงแลวมาบรรจุเขาเตาเผา จัดพ้ืนท่ีใหมี
ชองวางใหความรอนไหลเวียนไดสะดวกท่ัวถึงท้ังเตา การเร่ิมเผาในระยะแรกตองคอยๆเพิ่มอุณหภูมิ
อยางชาๆ และตองแงมฝาเตาไวเพื่อใหระบายความรอนไดดีปองกันการแตกราวเสียหาย โดยเฉพาะท่ี
อุณหภูมิ 573 องศาเซลเซียส เนื่องจากเปนชวงท่ีควอตซขยายตัวเปล่ียนรูปทรงของผลึก ชวงท่ีผูศึกษา
ปดฝาเตาจนสนิทท่ีอุณหภูมิประมาณ 350 – 400 องศาเซลเซียส แลวจึงคอยๆเพิ่มอุณหภูมิจนถึง
อุณหภูมิ 750 – 850 องศาเซลเซียส ปลอยท้ิงไวจนกวาอุณหภูมิลดลงจนถึงระดับท่ีต่ํากวา 200 องศา
เซลเซียส จึงสามารถเปดเตาได 
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               ภาพ  ก.  ภาพแสดงชิ้นงานหลังการเผา          ภาพ  ข.  ภาพแสดงชิ้นกอนเผา 

 

 ภาพท่ี 41  แสดงตําแหนงการวางช้ินงานในเตา คํานวณถึงรูปทรงของของช้ินงาน,จดุรับน้ําหนกั  
เพื่อลดอัตราความเส่ียงตอการแตกราว 

 

         
                                        ภาพ  ก.                                                            ภาพ  ข.   
 
ภาพท่ี   42   สีของเนื้อดินท่ีผานการเผาในอุณหภูมิ  1100 องศาเซลเซียส   
                    บรรยากาศรีดักชัน 

                  หลังจากไดผลงานเผาดิบแลว  สังเกตเห็นไดวา สีและรองรอยจากการข้ึนรูปท่ีนาสนใจ
คือ ลักษณะผิวบางประเภทเกิดจากความจงใจสรางข้ึนดวยเทคนิคตางๆ เชนการขูดขีด  บีบ กด หรือ
ตีดวยวัสดุตางผิวใหเกิดร้ิวรอบข้ึนบนพ้ืนผิว  เพราะดินเปนวัสดุท่ีมีธรรมชาติในการเก็บซับรองรอย
หรือรายละเอียดไดอยางเดนชัด  เชน ลักษณะผิวหยาบ,ละเอียดเรียบเนียน หรือขรุขระ กอใหเกิดการ
เนนจากความแตกตางของพ้ืนผิวไดอยางชัดเจน  หรือ กลับกันบางกรณีลักษณะผิวยังสามารถย้ําซํ้า
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ใหเกิดการผสานกลมกลืนของพ้ืนผิวแตละสวนไดอยางแนบเนียนตลอดจนสีของช้ินงานมีความงาม
ของความแตกตางในรายละเอียดท้ังหมดในตัวช้ินงานเดนชัดมากข้ึน  

 

                      

                                          ภาพ  ก.                                                  ภาพ  ข.   

ภาพท่ี    43    ภาพแสดงชิน้งานหลังการเผาภาพแสดงช้ินกอนเผา 

แสดงตําแหนงการวางช้ินงานในเตา คํานวณถึงรูปทรงของของช้ินงาน,จุดรับน้ําหนัก  เพื่อ
ลดอัตราความเส่ียงตอการแตกราว 

           ความแตกตางของลักษณะผิวอาจอาจจะเกิดข้ึนจากเนื้อดิน  หรือจากลักษณะของเคลือบ

ตลอดจนในหลายสถานะ  อาทิเชน ในสภาวะดินเหนียว  สภาวะหมาดตัว  หรือขณะแหงแลว 
ตลอดจนองคประกอบการเผานั้นตองสอดคลองกับธรรมชาติของดินโดยครอบคลุมถึงระดับของ

อุณหภูมิ บรรยากาศในการวางเผา ในสภาวะตางๆเหลานี้  พื้นผิวของผลงานท่ีตางกันออกไป  ความ
แตกตางของลักษณะผิวอาจอาจจะเกิดข้ึนจากเน้ือดิน  หรือจากลักษณะของเคลือบตลอดจนในหลาย
สถานะ  อาทิเชน ในสภาวะดินเหนียว  สภาวะหมาดตัว  หรือขณะแหงแลว  ในสภาวะตางๆเหลานี้  
สําหรับ ผูมีประสบการณยอมสามารถท่ีจะสรางลักษณะผิวใหเกิดข้ึน คือคุณคาความงามอันเปนเนื้อ
แทแหงวัสดุท่ีหลอมรวมกับความคิดสรางสรรคหรือบังเกิด  ท้ังโครงสรางและองคประกอบ  เม่ือ
ผานการเผาแลวจะเกิดความแตกตางกันมากมาย ไมวาจะเปนความหยาบละเอียดตลอดจนสีของเนื้อ
ดิน  ส่ิงเหลานี้เปรียบเสมือนผิวพรรณของแตละบุคคลท่ีสามารถแยกยอยไดมากมาย   

                  ผลงานแบบจําลองชุดศิลปะนิพนธ หัวขอเร่ือง “ สัญลักษณแหงการเปล่ียนแปลง ”  
ประกอบ ผลงานท้ังหมดจํานวน  5 ช้ิน  ซ่ึงในแตละช้ินมีลักษณะท่ีแตกตางกัน ตามรูปทรง
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โครงสรางพื้นฐานของ ของรูปทรงเรขาคณิต หรือ Geometric Form แลว ผูศึกษามีความประสงคท่ี
จะเพิ่มเติมความแตกตางของสีสันและรายละเอียดของผลงานในแตละช้ิน  โดยกําหนดวิธีการ
ตกแตงดวยวิธีการเผา ในอุณหภูมิและบรรยากาศท่ีแตกตางกัน   ประกอบไปดวย  รูปทรงส่ีเหล่ียม 
จํานวน 2 ช้ิน, รูปทรงสามเหล่ียมจํานวน 1 ช้ิน และวงรี จํานวน 1 ช้ิน เผาในอุณหภูมิ 1100  องศา
เซลเซียส  บรรยากาศรีดักชัน,และ วงกลม จํานวน 1 ช้ิน เผาในอุณหภูมิ 1100  องศาเซลเซียส  
บรรยากาศรีออกซิเดซัน  ใชแทนสัญลักษณของความแข็งแรง,ความตั้งม่ัน ถือม่ันในรูปกาย,รูปทรง 
รวมไปถึงอารมณความรูสึกท่ียึดถือวาจะคงอยูในชวงเวลาหน่ึง  และการนํารูปทรงอินทรียรูปหรือ 
Organic Form ท่ีมาจากสวนตางๆของอวัยวะของชางมาสรางเนื้อหาเร่ืองราวของชิ้นงาน เพ่ือหา
จุดเร่ิมตนของรูปทรง เสนโคงแบบกนหอย ใหความรูสึกเคล่ือนไหว คล่ีคลาย หรือเติบโตในทิศทาง
ที่ หมุนวนออกมา ถามองเขาไปจะเห็นพลังความเคล่ือนไหวท่ีไมส้ินสุด โดยแทน การเปล่ียนแปลง  
ความทุกขก็ดี ความหดหูก็ดี  ไมใชตัว ไมใชตน ไมใชเรา จริง ๆ แลวมันก็เปล่ียนแปลงได และจะ
เปล่ียนไปเอง  เม่ือมีอารมณใหมเขามาแทนท่ี   ตรงตาม ความมุงหมาย 

                    องคประกอบการเผาน้ันตองสอดคลองกับธรรมชาติของดินโดยครอบคลุมถึงระดับของ
อุณหภูมิ บรรยากาศในการวางเผารวมถึงตําแหนงในการวางชิ้นงานภายในเตาและการท้ิงรองรอย
จากการเผา  อันเปนการจัดท่ีตองอาศัยประสบการณรวมกับธรรมชาติของความรอนอยางเหมาะสม  
จึงจะบรรลุถึงเปาหมายแหงความงามไดอยางสมบูรณแบบ   
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหทัศนธาตุของผลงาน 

               การสรางสรรคประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ในหัวขอ “สัญลักษณแหงความ

เปล่ียนแปลง”   ซ่ึงผูศึกษาไดแรงบันดาลใจจากความเปล่ียนแปลงตางๆท่ีเกิดข้ึน และไดหยิบยก
ตัวแทนทางความคิด โดยใชชาง เปนสัญลักษณทางความคิด   และนํารูปทรงที่สามารถแสดง
ความรูสึก ถึงความหนักแนน  ความแข็งแรง ผสมผสานกับรูปทรงในธรรมชาติจาก อวัยวะตาง ๆ 
ของชาง เชนดวงตา  ท่ีมองแลวรูสึกหดหู  กระดูก  ผิวหนังหรือรองรอยท่ีแสดงออกใหเห็นถึงอายุ 
จังหวะและทิศทางการเคล่ือนไหวท่ีเกิดซํ้ากันอยางตอเนื่องของชางมาเปนส่ือในการสรางสรรค  
โดยจัดองคประกอบทางศิลปะ และกล่ันกรองความรูสึกจากตัวผูศึกษา สูการสรางสรรคผลงาน 
 ประติกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา  
                 ผลงานประติมากรรมเคร่ืองปนดินเผาเปนงานศิลปะท่ีใชส่ือในการแสดงออก  ทาง
ปริมาตรของรูปทรง ท่ีมีลักษณะเปน  3   มิติ คือ ความกวาง,ความยาว,ความลึก และเกิดจาการ
ประสานกันของทัศนธาตุ เขากับเนื้อหาทางความคิดควบคูไปกับท่ีวาง ซ่ึงมีความสําคัญในการ
ควบคุม กําหนดใหเกิดความหมาย  ในการแสดงออกของรูปทรงและการแสดงออกทางความคิดจิต
นาการตอกาสรางสรรคผลงานอยางเปนระเบียบ  และประสานสัมพันธของทัศนธาตุท่ีสําคัญในการ
สรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองปนดินเผา  
                 การวิเคราะหทัศนธาตุ  โดยอาศัยหลักการวิเคราะหทัศนธาตุ โดยอาศัยหลักการวิเคราะห
และการสังเคราะหและการสังเคราะห เพื่อทําใหเห็นถึงกลไกในการทํางานของทัศนธาตุตางๆ ใน
ดานความประสานสัมพันธ  หนาท่ี ความหมาย และคุณคาของการสรางสรรค ทัศนธาตุท่ีสําคัญใน
การสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองปนดินเผา ไดแก 

 ทัศนธาตุของรูปทรง ( Elements ) 

          1. รูปรางและรูปทรง (Shape & Form)  

            รูปราง (Shape) คือ รูปแบน ๆ มี 2 มิติ มีความกวางกับความยาวไมมีความหนาเกิดจากเสน
รอบนอกทีแสดงพื้นท่ีขอบเขตของรูปตาง ๆ เชน รูปวงกลม รูปสามเหล่ียม หรือ รูปอิสระท่ีแสดง 
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เนื้อท่ีของผิวท่ีเปนระนาบมากกวาแสดงปริมาตรหรือมวล รูปทรง (Form) คือ รูปท่ีลักษณะเปน 3 

มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกวาง ความยาวแลว ยังมีความลึก หรือความหนา นูน ดวยเชน รูปทรง

กลม ทรงสามเหล่ียม ทรงกระบอก เปนตน ใหความรูสึกมีปริมาตร ความหนาแนน มีมวลสาร ท่ีเกิด

จากการใชคาน้ําหนัก หรือการจัดองคประกอบของรูปทรง หลายรูปรวมกันรูปรางและรูปทรง เปน

รูปธรรมของงานศิลปะ ท่ีใชส่ือเร่ืองราวจากงานศิลปะไปสูผูชม 

 

  
 

ภาพท่ี  44  ภาพการวิเคราะหรูปทรง ,งานสําเร็จช้ินท่ี 1 

 การวิเคราะหผลงานสําเร็จช้ินท่ี 1 จุดกําเนิดของรูปทรงมีโครงสรางมาจาก รูปทรง

ส่ีเหล่ียมผืนผา  แนวต้ัง  ซ่ึงลักษณะของเสนต้ัง  หรือ  เสนดิ่ง   ใหความรู สึกถึงความมั่นคง

แข็งแรง   หนักแนน   เปรียบกับจุดเร่ิมตนของชีวิต และใช “ชาง” เปนสัญลักษณของชีวิต  ทิศ

ทางการเคล่ือนไหวของกลามเน้ือ ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  จากตําแหนงบอกทิศทางของเสน  

ท่ีมุงเขาหาจุดศูนยกลางของตัวช้ินงาน เสนโคง แบบคล่ืน ใหความรูสึก เคล่ือนไหวอยางชา ๆ ล่ืน

ไหล ตอเน่ือง  ออนโยน นุมนวล เสนโคงวงแคบ ใหความรูสึกถึงพลังความเคล่ือนไหวท่ีรุนแรง  การ

เปล่ียนทิศทาง ท่ีรวดเร็ว ไมหยุดนิ่ง   จากตําแหนงบอกทิศทางของเสน  ท่ีมุงเขาหาจุดศูนยกลางของ

ตัวช้ินงาน ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเปนกฎของธรรมชาติ ไมวาอะไรก็ไมยืนยงคงอยู  และคง

เปล่ียนตอไปจนถึงวันหนึ่งก็อาจเปล่ียนไปจนหมดสภาพของความเปนโลก ซ่ึงผูศึกษาเองตองการ

แสดงใหเห็นวา  ไมวาส่ิงใดในโลกน้ีก็ไมมีอะไรคงสภาพ  นอกจากเร่ืองทางกายภาพแลว ทุกส่ิงไม
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เท่ียง แมเร่ืองทางอารมณความรูสึกนึกคิด ความสุขความทุกข  ยิ่งไมเท่ียงมากข้ึน เปล่ียนแปลงใหเรา

เห็นไดทุกวัน 

2. ปริมาตร (Volume) 

            ปริมาตรจะมีลักษณะเปน 3 มิติ  ท่ีมีความกวาง ความยาว  และความลึก ท่ีเกิดจาก

ความสัมพันธระหวางระนาบที่เปนขอบเขตของปริมาตร  ท่ีกําหนดถึงความราบเรียบ  ความโคง  

ความนูน ซ่ึงเปนปริมาตรของท่ีวางท่ีถูกแทนท่ีโดยมวล  มีปริมาตรของรูปทรงท่ีแนนตัน  ( Solid  

From ) กินเนื้อท่ีอากาศปริมาตรของรูปทรงจะมีพลังเคล่ือนไหวของปริมาตรพ้ืนผิว  ในลักษณะตางๆ

ท่ีประสานและเช่ือมตอซ่ึงกันและกัน  และทําใหเกิดการแทนคาของแสงเงาในรูปทรง 

             ในการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของลักษณะปริมาตรในแงมุมตางๆนี้เปนพื้นฐานของ

รูปทรง และทางความคิด  ความเขาใจตอการแสดงออกของผูศึกษาที่มีตอรูปทรงใหมีความหมาย

สอดคลองกับเนื้อหา  โดยมุงเนนการนําลักษณะปริมาตรท่ีทึบตัน  เปนแทงส่ีเหล่ียม  โคง และระนาบ

แบน ท่ีมีลักษณะเรขาคณิตมาเช่ือมตอผนึกกันเปนโครงสรางของรูปทรงท่ีมีท่ีแสดงใหเห็นถึงความ

เคล่ือนไหว ดวยการนําสายตาดวยเสนอยางตอเนื่องเปนจังหวะตามปริมาตรของรูปทรง ท่ีมีผิวเรียบ 

จึงเกิดมิติของแสงเงาไดอยางชัดเจน  เปนการสะทอนความรูสึกท่ีมีตอการศึกษาการแทนคาถึง

ส่ิงมีชีวิต  

                                                

     ภาพท่ี  45  การวิเคราะหปริมาตร,งานสําเร็จช้ินท่ี 2 

             ในการศึกษาเปรียบเทียบผลกระทบของลักษณะปริมาตรในแงมุมตางๆนี้เปนพื้นฐานทาง
ความคิด  ความเขาใจตอการแสดงออกของผูศึกษาท่ีมีตอรูปทรงใหมีความหมายสอดคลองกับเนื้อหา  
โดยมุงเนนการนําลักษณะปริมาตรท่ีทึบตัน  เปนแทงส่ีเหล่ียม  โคง และระนาบแบน ท่ีมีลักษณะ
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เรขาคณิตมาเช่ือมตอผนึกกันเปนโครงสรางของรูปทรงท่ีมีท่ีแสดงใหเห็นถึงความเคล่ือนไหว ดวย
การนําสายตาดวยเสนอยางตอเนื่องเปนจังหวะตามปริมาตรของรูปทรง ท่ีมีผิวเรียบ จึงเกิดมิติของ
แสงเงาไดอยางชัดเจน  เปนการสะทอนความรูสึกท่ีมีตอการศึกษาการแทนคาถึง ”สัญลักษณแหงการ
เปล่ียนแปลง” 

 การวิเคราะหผลงานสําเร็จช้ินท่ี  2 ในภาพที่ 149  จุดกําเนิดของรูปทรงมีโครงสรางมา
จาก รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา แนวต้ัง  ซ่ึงลักษณะของเสนต้ัง หรือ เสนดิ่ง  ใหความรูสึกถึงความมั่นคง
แข็งแรง  หนักแนน  เปรียบกับ  ทิศทางการเคล่ือนไหวของกลามเนื้อ ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  
จากตําแหนงบอกทิศทางของเสน  ท่ีมุงเขาหาจุดศูนยกลาง   หรือพ้ืนท่ีวาง ในตัวช้ินงาน   เสนโคงวง
แคบ ใหความรูสึกถึงพลังความเคล่ือนไหวท่ีรุนแรง  การเปล่ียนทิศทาง ท่ีรวดเร็ว ไมหยุดนิ่ง เสนโคง
แบบกนหอย ใหความรูสึกเคลื่อนไหว   ถามองเขาไปจะเห็นพลังความเคล่ือนไหวท่ีไมส้ินสุด  
                    การกําหนดทิศทางของเสน โดยใชหลัก ดุลยภาพจากรัศมีวงกลม (Radial Balance ) เปน
การสรางดุลยภาพท่ีเกิดจากจุดศูนยกลางของวงกลมท่ีมีรัศมีแผกระจายไปรอบทิศทาง ใหความ
ความรูสึกที่ดูเคลื่อนไหว ( Movement ) เปนการสรางรูปทรงใหแสดงถึงการเคลื่อนที่ ขยับ ไมอยู
นิ่ง แสดงความรูสึกวามีชีวิต แสดงใหเห็นจุดเร่ิม จุดจบ หรือการเคล่ือนไปอยางไมมีจุดจบ 
3.  มวล ( Mass ) 
              มวล  คือ  เปนกอนปริมาตรของรูปทรงท่ีเปน 3  มิติ ท่ีเกิดจาการประกอบกันของขอบ
ระนาบ  ซ่ึงเปนขอบเขตปริมาตรของรูปทรงท่ีถูกแทนคาโดยมวล ท่ีมีลักษณะทึบตัน มีความแนน มี
คาน้ําหนัก  หรือ เปนกลุมกองของปริมาตรในท่ีวาง  ท่ีมีสวนกําหนดลักษณะของปริมาตรท่ีวางท่ี
ลอมรอบรูปทรง 
 

                              
 

ภาพท่ี   46    ภาพการวิเคราะหงานสําเร็จช้ินท่ี 3 
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 การวิเคราะหผลงานสําเร็จช้ินท่ี 3 จุดกําเนิดของรูปทรงมีโครงสรางมาจาก รูปทรง

ส่ีเหล่ียมจัตุรัส  แนวนอน ซ่ึงลักษณะของเสนตรง 2 เสนท่ีทํามุม 90 องศา ใหความรูสึกถึงความ

แข็งแรง หนักแนน  เปรียบกับ  จุดเร่ิมตนของชีวิตท่ีแข็งแรง  เสนโคงวงแคบ ใหความรูสึกถึงพลัง

ความเคล่ือนไหวท่ีรุนแรง  การเปล่ียนทิศทาง ท่ีรวดเร็ว ไมหยุดนิ่ง เสนโคงแบบกนหอย ให

ความรูสึกเคล่ือนไหว คล่ีคลาย หรือเติบโตในทิศทางท่ี หมุนวนออกมา ถามองเขาไปจะเห็นพลัง

ความเคลื่อนไหวที่ไมส้ินสุด ทิศทางการเคล่ือนไหวของกลามเนื้อ ท่ีเปล่ียนแปลงไป ความหนาและ

รองรอยความเหี่ยวยนบนผิวหนังท่ีแสดงออกใหเห็นถึงอายุ  ทิศทางการเคล่ือนไหว ท่ีเปล่ียนแปลง

ไปตามกาลเวลา   

            ในการพัฒนารูปทรงผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ชุดนี้ ไดนํามวลท่ีมีลักษณะ

เปนรูปทรงส่ีเหล่ียมทึบตัน  พรอมท้ังมีการเปล่ียนแปลงลักษณะมวลดวย  รูปราง,ขนาด ดวยการผา

แบง หรือตัดทอนบางสวนของมวล  ซ่ึงยังคงลักษณะของความรูสึกในปริมาตรเรขาคณิตอยู  มา

ประกอบเขากับโครงสรางรูปทรงท่ีมีลักษณะ  ตั้ง นอน หรือเฉียง  เพื่อลดทอนความรูสึกรุนแรงและ

ความขัดแยง  ของพลังความเคล่ือนไหวระหวางรูปทรงกับท่ีวาง  และเปนการสรางมิติความซับซอน

ใหเกิดการตอบโตทางความรูสึกที่ผลักดัน,ดึงดูด และเคล่ือนไหว  

4.  น้ําหนักของแสงเงา  ( Tone ) 

                ในงานประติมากรรม น้ําหนักของแสงเงา มีความสําคัญตอน้ําหนักทางสายตาท่ีสามารถ

สรางความรูสึกและความนาสนใจ  ท่ีเกิดจากการตัดกันของนํ้าหนักตางๆของรูปทรง  และให

ความรูสึกถึงจังหวะตางๆ ท่ีเคล่ือนไหวนําสายตา  ในการสรางความกลมกลืน   ความสม่ําเสมอ  

หรือความขัดแยงของรูปทรง 
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                 การสรางผลงานประติมากรรมเคร่ืองปนดินเผา ชุดนี้ ผูศึกษาเนนใหเหน็ถึงน้ําหนกัตื้นลึก

ของระนาบ  ท่ีมีปริมาตรเปน  3  มิติของรูปทรง เพื่อแสดงรูปทรง เพื่อแสดงความรูสึกทางสายตาใน

การเคล่ือนไหวอยางเปนจังหวะ   ทิศทางท่ีแนนอนของน้ําหนกัแสงเงา  ท่ีมีปริมาตรเปนเหล่ียมและ

มีลักษณะแสงเงา  มีความตื้นลึก  ซับซอน  ชัดเจน  แนนอน  ตามลักษณะโครงสรางของรูปทรงท่ีบง

บอกถึงความ  หมุนวน และผันแปลของเวลา 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  47  ภาพการวิเคราะหน้ําหนักแสงและเงา ,งานสําเร็จช้ินท่ี 4 

 การวิเคราะหผลงานสําเร็จช้ินท่ี 4 ในภาพที่   151   จุดกําเนิดของรูปทรงมีโครงสรางมา

จาก รูปทรง ทิศทางการเคล่ือนไหวของกลามเนื้อ ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามกาลเวลา  จากตําแหนงบอก

ทิศทางของเสน  ท่ีมุงเขาหาจุดศูนยกลางของตัวช้ินงาน เสนโคงวงแคบ ใหความรูสึกถึงพลังความ

เคล่ือนไหวท่ีรุนแรง  การเปล่ียนทิศทาง ท่ีรวดเร็ว ไมหยุดนิ่ง เสนโคงแบบกนหอย ใหความรูสึก

เคล่ือนไหว คล่ีคลาย หรือเติบโตในทิศทางท่ี หมุนวนออกมา ถามองเขาไปจะเห็นพลังความ

เคล่ือนไหวท่ีไมส้ินสุด 

 

5.  ลักษณะพื้นผิว   ( Texture ) 

                 พื้นผิว  หมายถึง ลักษณะของบริเวณผิวหนาของส่ิงตาง ๆ ท่ีเม่ือสัมผัสแลวสามารถ รับรูได 

วามีลักษณะอยางไร คือรูวา หยาบ ขรุขระ เรียบ มัน ดาน เนียน สาก  เปนตน ดังนั้นสําคัญตอการ

แสดงออกของรูปทรงงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา  ในดานความคิด  อารมณ  ความรูสึก  รู

ถึงคานํ้าหนักและสัดสวน  แสงเงา  และความงามในพื้นท่ีสัมผัสไดดวย  ลักษณะพ้ืนผิวทําใหเรา 
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สามรถรูสึกจากการสัมผัสจับตองไดโดยตรง  เชน  พื้นผิวท่ีขรุขระ  เรียบ  หยาบ  ลักษณะท่ีสัมผัสได

ของ  

        \ 

     
ภาพท่ี   48   ภาพแสดงสีและรายละเอียดของพื้นผิวของผลงานช้ินท่ี 1 

                                                         
ภาพท่ี    49   ภาพแสดงสีและรายละเอียดของพ้ืนผิว ของผลงานช้ินท่ี 2 

    
ภาพท่ี   50  ภาพแสดงสีและรายละเอียดของพ้ืนผิว ของผลงานช้ินท่ี 3 

    
ภาพท่ี  51    ภาพแสดงสีและรายละเอียดของพื้นผิว ของผลงานช้ินท่ี 4 
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                     ความแตกตางของลักษณะผิวช้ินงาน  มีลักษณะท่ีหยาบดาน ใหความรูสึกถึงดินท่ีผาน

กระบวนการทางการเผา  ซ่ึงตรงกับวัตถุประสงคท่ีผูศึกษาตั้งไวในเบ้ืองตนใหพื้นผิวของช้ินงาน

เปรียบเสมือนผิวพรรณของมนุษยหรือส่ิงมีชีวิตของแตละชวงอายุ   ในการสรางสรรคประติกรรม

เคร่ืองเคลือบดินเผา  ชุดนี้ ไดแสดงลักษณะพื้นผิวท่ีตอเน่ืองพื้นผิวของผลงานท่ีตางกันออกไป  ความ

แตกตางของลักษณะผิวอาจอาจจะเกิดข้ึนจากเนื้อดิน  หรือจากลักษณะของเคลือบตลอดจนในหลาย

สถานะ  อาทิเชน ในสภาวะดินเหนียว  สภาวะหมาดตัว  หรือขณะแหงแลว  ในสภาวะตางๆเหลานี้  

สําหรับ ผูมีประสบการณยอมสามารถท่ีจะสรางลักษณะผิวใหเกิดข้ึน คือคุณคาความงามอันเปนเนื้อ

แทแหงวัสดุท่ีหลอมรวมกับความคิดสรางสรรคหรือบังเกิด  ท้ังโครงสรางและองคประกอบ  เมื่อผาน

การเผาแลวจะเกิดความแตกตางกันมากมาย ไมวาจะเปนความหยาบละเอียดตลอดจนสีของเนื้อดิน  

ส่ิงเหลานี้เปรียบเสมือนผิวพรรณของแตละบุคคลท่ีสามารถแยกยอยไดมากมาย   

 

6.  ท่ีวาง  ( Space ) 

               ท่ีวางเปนระวางเนื้อท่ีของอากาศ  ท่ีไมมีขอบเขต  ไมมีรูปราง  เปนท่ีอยูของสิ่งตางๆ ท่ีถูก

กําหนดขอบเขตของรูปทรง  ในการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา   

ความสําคัญของท่ีวางท่ีอยูรอบๆ  รูปทรงมีความสําคัญไมนอยไปกวารูปทรง  เพราะการสรางสรรค

ของรูปทรงท่ีสมบูรณ ตองอาศัยรูปแบบท่ีวาง  ซ่ึงเปนทัศนธาตุท่ีมีบทบาทสําคัญในองคประกอบ

ของรูปทรง  ท่ีมีความสัมพันธกับทัศนธาตุอ่ืนๆ ในการแสดงออก  ของพลังเคล่ือนไหวของท่ีวางท่ีมี

ตอรูปทรง ตามลักษณะและมิติท่ีตองการ 

             6.1   ท่ีวาง ( Space ) และ เวลา (Time) 

                    จังหวะในการเคลื่อนไหว  ก็คือชวงจังหวะของเวลา เปนวามรูสึกของเวลาท่ีปรากฎอยู

ในผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา  ซ่ึงเวลาเปนส่ิงท่ีควบคูกับท่ีวาง  ท่ีเกิดจากการ

เคล่ือนไหวของวัตถุ ท่ีมีความเคล่ือนไหวในตัวเอง  การเคลื่อนยายตําแหนง  ระยะทิศทางของท่ีวาง

กับรูปทรง และสายตาท่ีเคล่ือนไปตามทัศนธาตุตางๆของรูปทรงกับท่ีวาง   ซ่ึงเปนการเคล่ือนไหว

ทางความรูสึกกับท่ีวาง   ซ่ึงเปนการเคล่ือนไหวทางความรูสึกของเวลา  ดังนั้นความสัมพันธของ

เวลากับท่ีวางจึงเปนสวนสําคัญในการถายทอดอารมณ  ความรูสึก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



64 
 

                   สําหรับผลงานประติมากรรมชุดนี้ ขาพเจาไดเนนถึงความสัมพันธของเวลา  ใหเหน็

ความงามของการเคล่ือนไหวท่ีเกดิจาก  ความรูสึกท่ีซับซอนของปริมาตรของรูปทรง  ท่ีเคล่ือนไป

ตามจังหวะเวลาของการเคล่ือนไหว  หมุนเวียนเปนการแสดงออกถึงเวลาทางความรูสึก 

                                      

ภาพท่ี  52     ภาพการวิเคราะหพืน้ท่ีวาง  งานสําเร็จช้ินท่ี 5  (ดานบน) 

                6.2  พลังความเคล่ือนไหวของท่ีพื้นท่ีวาง 

                 เปนปฏิกิ ริยาการตอบโต ซ้ึงกันและกันของท่ีวางกับรูปทรงท่ีมีความขัดแยงและ

ความสัมพันธซ่ึงกันและกัน  ในทางประติมากรรมท่ีวางเกิดจากความรูสึก สัมผัส  ทางสายตาท่ี

เคล่ือนไหว   การเคล่ือนไหวของรูปทรงจะตองควบคูไปกับการเคล่ือนไหว  แตลักษณะของรูปทรงท่ี

สรางข้ึนจากความรูสึกสวนตน  จะใหความเคล่ือนไหวแกสายตาแกอากัปกิริยาของผูดูท่ีเคล่ือน

สายตาไปยังจุดตางๆ  ซ่ึงเปนการเคล่ือนไหวท่ีสามารถถายทอดอารมณ  ความรูสึกท่ีมีตอเนื้อหาทาง

รูปทรงของพลังความเคล่ือนไหว   

                  การวิเคราะหผลงานสําเร็จช้ินท่ี 5 รูปทรงคร่ึงวงกลม ภายในมีพื้นที่วาง สงเสริมใหรูปทรง

มีท่ีอากาศเคล่ือนไหวอยูโดยรอบ  จากตําแหนงบอกทิศทางของเสน  ท่ีมุงเขาหาจุดศูนยกลางของตัว

ช้ินงาน เสนโคงวงแคบ ใหความรูสึกเคล่ือนไหว คล่ีคลาย หรือเติบโตในทิศทางท่ี หมุนวนออกมา 

ถามองเขาไปจะเห็นพลังความเคล่ือนไหวท่ีไมส้ินสุด  
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ภาพท่ี   53   ภาพการวิเคราะหพื้นทีว่าง  งานสําเร็จช้ินท่ี 5  (ดานขาง) 

                   ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาของผูศึกษา  ไดนําอิทธิพลของท่ีวางท่ีโอบรอบ

รูปทรง  และท่ีวางท่ีเขาสูรูปทรงทะลุเปด  หรือรูปทรงแบบคร่ึงวงกลมเปดดานหนา  การนําท่ีวางท่ี

โอบรอบรูปทรง  เปนการสรางความเคล่ือนไหวไปตามจังหวะของความโคง  เวา  เปนสันเปนเหล่ียม  

ท่ีมีขนาดของปริมาตรท่ีทึบตัน  เพื่อกําหนดทิศทางของที่วางในการเช่ือมตอของรูปทรงตางๆ  ของ

เสนรอบนอกท่ีโคง  ตรง  และมีสวนสําคัญตอการบังคับการเคล่ือนไหวของท่ีวาง   การนําท่ีวางเขาสู

รูปทรงทะลุเปดในตัวผลงาน  เพ่ือลดความรูสึกท่ีหนักทึบตันของปริมาตร ท่ีเปนระนาบ   ใหมีความ

โปรงและเบา   การแสดงมวลของท่ีวางใหทะลุผาน  และรูปรางภายในท่ีเกิดจากการเจาะพ้ืนระนาบ 

ตองมีความสอดคลองกับโครงเสรางของรูปทรง   เพื่อใหจังหวะลีลาของท่ีวางตอบสนองรับกับ

รูปทรง   ท่ีวางจะไมจํากัดเพียงภายในรูปทรง  แตจะสรางความสําคัญใหกับท่ีวางภายนอก  ท่ีสามารถ

แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของท่ีวางภายในและท่ีวางภายนอก  เพื่อสรางพลังความเคล่ือนไหวที่

เล่ือนไหล  ตอเนื่องกันโดยตลอดของโครสรางรูปทรงกับท่ีวาง 
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ผลงานศิลปนพินธ  หัวขอ “ สัญลักษณแหงการเปล่ียนแปลง ” 

 

ผลงานสําเร็จชิ้นท่ี 1  

 

                          
 

 

   ภาพที่ 54   สัญลักษณแหงการเปล่ียนแปลง 1,ดินราชบุรี,1100 ºc ,Redection, 18.5 × 45 × 75  cm.    
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   ภาพที่   55   ผลงานสําเร็จช้ินท่ี 1ดานท่ี2 

                                                      

ภาพท่ี  56    ผลงานสําเร็จช้ินท่ี 1ดานท่ี 3 
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ผลงานสําเร็จชิ้นท่ี 2  

 

                        

 

    ภาพท่ี   57  สัญลักษณแหงการเปล่ียนแปลง2, ดินราชบุรี,1100ºc ,Redection, 19×75×28 cm. 
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     ภาพท่ี   58   ผลงานสําเร็จช้ินท่ี  1  ดานท่ี 1 

 

ภาพท่ี     59  ผลงานสําเร็จช้ินท่ี  2  ดานท่ี 2 
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ผลงานสําเร็จชิ้นท่ี 3 

            

      ภาพท่ี  60  สัญลักษณแหงการเปล่ียนแปลง 3, ดินราชบุรี ,1100ºc , Redection,51 × 38 ×  26  cm.                            
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ภาพท่ี   61  ผลงานสําเร็จช้ินท่ี  2  ดานท่ี 2 

                                 

ภาพท่ี   62   ผลงานสําเร็จช้ินท่ี  2  ดานท่ี 2 
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ผลงานสําเร็จชิ้นท่ี 4 

 

 

 

  ภาพท่ี  63   สัญลักษณแหงการเปล่ียนแปลง  4 , ดินราชบุรี ,1100, ºc , Redection , 56 × 38×26  cm.    
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     ภาพท่ี   64    ผลงานสําเร็จช้ินท่ี  4  ดานท่ี 2 

                  

ภาพท่ี   65    ผลงานสําเร็จช้ินท่ี  4  ดานท่ี 3 
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ผลงานสําเร็จชิ้นท่ี 5 

 

 

 

ภาพท่ี 66   สัญลักษณแหงการเปลี่ยนแปลง 5, ดินราชบุรี,1100 ºc , Oxidation, 52 × 23 × 30  cm. 
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ภาพท่ี   67   ผลงานสําเร็จช้ินท่ี  2  ดานท่ี 2 

                               

ภาพท่ี   68      ผลงานสําเร็จช้ินท่ี  2  ดานท่ี 2 
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บทท่ี 5 

บทสรุปผลของการดําเนนิงานและขอเสนอแนะ 

การสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา หัวขอ “สัญลักษณแหงการ
เปลี่ยนปลง”  ผูศึกษามีวัตถุประสงคเพื่อ สรางสรรคผลงาน ท่ีแสดงถึงความไมเท่ียงของส่ิงท้ังปวง  
ซ่ึงเปนกฎสําคัญของธรรมชาติ   จากแรงบันดาลใจทางความคิดและสามารถแสดงออกถึงความหมาย
ภายในเพื่อสงผลใหผูชมเกิดความคิดและพิจารณาถึงความไมแนนอน และกอใหเกิดสติในการดํารง
อยูในโลกแหงการเปล่ียนแปลง  

การสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา หัวขอ “สัญลักษณแหงการ
เปลี่ยนแปลง”  ข้ึนรูปช้ินงานดวยดินพื้นบาน จังหวัดราชบุรี  จํานวนผลงานสรางสรรค
ประติมากรรมเคร่ืองปนดินเผา ประกอบดวยผลงานท้ังหมด 5 ช้ิน ขนาดผลงาน 70 -100 เซนติเมตร 
โดยประมาณ 

 
1.สรุปผลการดําเนินงาน 

  1.1  การวิเคราะหท่ีมาและแรงบัลดาลใจ 

                     จากแรงบันดาลใจเบ้ืองตนนั้นผูศึกษาไดนํามากล่ันกรองปะกอบกับขอมูลธรรมะจาก
พระพุทธศาสนา เร่ือง ไตรลักษณ  ส่ิงท้ังหลายเกิดจากสวนประกอบตางๆ มาประกอบกันแคใน
ชวงเวลาหนึ่งเทานั้น  แตแทจริงแลว ลวนเกิดดับตอกันไปเร่ือยๆ ไมมีความเท่ียง ไมคงท่ี หรือดําเนิน
ตอไป อยางนอยท่ีสุดเราจะตองยอมรับความจริงถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนและใช ชาง เปน
ตัวแทนสัญลักษณทางความคิดจากทัศนคติของขาพเจา เปนแรงบันดาลใจใหขาพเจานําความรูสึกท่ี
มีตอการเปล่ียนแปลง  เม่ือมีอารมณใหม,ส่ิงใหมเขามาแทนท่ี  ความไมเท่ียง ไมแนนอน ความรูสึก
ทุกข ความรูสึกหดหูใจ ท่ีแปลเปล่ียนจากการพิจารณา มาสูแนวความคิด การคนหาวะการ 

ท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาของโครงการเปนแนวทางในการสรางเน้ือหาของผลงาน เม่ือไดความชัดเจน
ดานเน้ือหาและแนวคิดแลวจึงจัดหาขอมูลดานศิลปะ โดยเฉพาะทฤษฎีการจัดองคประกอบศิลปท่ี
เหมาะสมในการนํามาใชงานเพ่ือสงเสริมคุณคาทางสุนทรียศาสตรและเนนการแสดงออกทางดาน 
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เนื้อหาใหเกิดความแจมชัดและแสดงพลังในชิ้นงาน  จากนั้นจึงสเกตซงานทั้งสองมิติและสามมิติ
เพื่อใหไดรูปแบบงานที่ดีมีความสอดคลองประสานกันกับเนื้อหาและแนวความคิดอยางพอเหมาะ

พอดี จากนั้นจึงนําไปผลิตผลงานในกระบวนการทางเครื่องปนดินเผาซ่ึงผูศึกษาตองทดลองและเลือก
เทคนิคท่ีเหมาะสมและสงเสริมใหผลงานมีความสมบูรณ แลวขยายผลงานตามขนาดที่เหมาะสม 
จากนั้นจึงหาเทคนิคการข้ึนรูปเพื่อพัฒนาการสรางผลงานใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 
           1.2    การคนหารูปแบบวิธีการแสดงออกถึงแนวความคิด 

         การคนหารูปแบบวิธีการแสดงออกถึงแนวความคิดโดยการตีความ,คิดวิเคราะหขอมูลท้ังหมด
นํามาประกอบกันแนวความคิด วิเคราะห จัดวางองคประกอบศิลป การสรางสรรคผลงานชุดนี้ผูศึกษา
แบงวิธีการศึกษาคนหารูปแบบวิธีการแสดงออกถึงแนวความคิดเปน 3 ข้ันตอน เพ่ือใหไดผลงานท่ี
ส่ือไดตามแนวความคิดท่ีกําหนด โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
            ข้ันตอนท่ี 1 นํารูปทรงเรขาคณิต เชน  รูปทรง ส่ีเหล่ียม โดย ใชรูปทรงท่ีมีลักษณะใกลเคียง
กัน รูปทรงท่ีตอเนื่องกัน รูปทรงท่ีซอนกัน รูปทรงท่ีผนึกเขาดวยกัน รูปทรงท่ีแทรกเขาหา
กัน รูปทรงท่ีสานเขาดวยกัน หรือ รูปทรงท่ีบิดพันกัน การนํารูปเรขาคณิต รูปอินทรีย และรูป อิสระ
มาประกอบเขาดวยกัน  

             ขั้นตอนที่ 2 นําทฤษฎีองคประกอบศิลปเขามาประกอบกับขอมูลจากขั้นตอนที่ 1 มา

คล่ีคลาย จัดวาง และสรางรูปทรงใหม เพื่อใหส่ือไดตามแนวความคิดเพื่อเห็นถึงความเคล่ือนไหว
และเปล่ียนแปลงของรูปทรง ตามแนวความคิดและท่ีมา เพ่ือ ส่ือถึง ”สัญลักษณแหงการเปล่ียนแปลง” 
ทําใหรูสึกถึงความไมแนนอน มาเปนหลักในการออกแบบสรางสรรครูปทรงผลงานประติมากรรม
เคร่ืองปนดินเผา 

            1.3   การวิเคราะหขอมูลดานเทคนคิในการสรางสรรค 

                  การสรางสรรคผลงานศิลปะแตละประเภทใหประสบความสําเร็จ ศิลปนหรือผูสรางสรรค
ผลงานจะตองคนควาทดลอง เลือกหาเทคนิคที่เหมาะสมกับผลงานเพื่อใหไดผลงานที่สมบูรณ 
สามารถถายทอดแนวความคิด ความรูสึก เนื้อหาของงานผานรูปทรงไปยังผูชมผลงาน โดยเฉพาะ
ผลงานที่สรางข้ึนดวยเทคนิคเคร่ืองปนดินเผานั้นมีความพิเศษในเทคนิคของตัวเอง อีกท้ังยังตองมี
ความรู ในเช ิงว ิทยาศาสตร ประกอบด วยจ ึงจะได ผลงานที ่สมบ ูรณ  ให ความงามในแง
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สุนทรียศาสตรและมีเทคนิคที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ การสรางสรรคประติมากรรมเครื่อง
เคลือบดินเผาในโครงการนี้ขาพเจาคนควา ทดลองเทคนิคตางๆ  เพื่อนํามาใชในการดําเนินงาน
อยางเหมาะสม เพื่อสนับสนุนใหการสรางผลงานประติมากรรมคร้ังนี้ลุลวงไปได  
       2.  ปญหาและแนวทางแกไข 
            ขอจํากดัในการทํางานในโครงการนี้คือ ขนาดของผลงานท่ีมีขนาดใหญและรูปทรงท่ีมีความ
ซับซอน ปญหาท่ีพบมากในการทํางานมักเกิดจากน้ําหนกัและความหนาของตัวช้ินงาน  ท่ีเกิดจาก
แรงกดทับตามแรงโนมถวง ในขณะท่ีช้ินงานกําลังหดตัวท้ังในขณะท่ีเปนดินดิบและขณะเผา 
 

                                                   
ภาพท่ี   69   รอยแตกราวท่ีเกิดข้ึนในลักษณะของการระเบิดออกจากตัวช้ินงาน 

 

 
ภาพท่ี  70  ผลงานท่ีเกิดการเสียหายหลังจากการเผา 
                   การแกปญหาการเกิดความเสียหายหลังจากการเผา  ผูศึกษาใชการปรับและผสมผสาน
วิธีการข้ึนรูปตามความเหมาะสมตามลักษณะของรูปทรงนั้น  ๆ 
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ภาพท่ี  71  ภาพการเปล่ียนทิศทางจากแนวตั้งใหอยูในแนวนอนเพื่อกระจายนํ้าหนักใหลดลง 

 และในแตละสวนของผลงานใชเทคนิคหลักในการข้ึนรูปดวยมือ (Hand Forming) เปนการข้ึนรูปดวย
วิธีการขด การบีบ การตอเช่ือมดินตามรูปทรงท่ีกําหนด การข้ึนรูปดวยวิธีนี้มีขอดีคือ เนื้อดินเช่ือม
ประสานแนนเปนเนื้อเดียวกัน สามารถสรางรูปทรงท่ีสลับซับซอนได สามารถขุด แกะเปนรองเปน
ซอกลึกได แตมีขอดอยคือ ไมสามารถตรวจสอบขนาดท่ีแนนอนได เพราะถาเปนงานท่ีมีขนาดใหญ
ท่ีตองใชระยะเวลาในการข้ึนรูปนาน เนื้อดินสวนท่ีปนไปกอนจะแหงและหดตัวไปกอนท่ีผลงานจะ
แลวเสร็จส้ินท้ังช้ินงาน 

                                                                  
 
ภาพท่ี  72  ภาพแสดงผลงานใชฟองน้ํารองในสวนท่ีรับน้ําหนกัในสวนท่ีจุดรับน้ําหนักของช้ินงาน 
                   เพือ่ลดอัตราเส่ียงตอการแตกราว 
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ภาพท่ี 73   ภาพแสดงการใชอิฐทนไฟรองตรงจุดรับน้ําหนัก เพื่อหนุนรับน้ําหนกัท่ีอาจเกิดข้ึนอยาง 
                    ฉับพลันเม่ือช้ินงานหดตัวระหวางการเผา 
 

     
ภาพท่ี  74  แสดงตําแหนงการวางช้ินงานในเตา คํานึงถึงรูปทรงของของช้ินงาน,จุดรับน้ําหนกั  เพือ่ 
                    ลดอัตราความเส่ียงตอการแตกราว 

                                                      
ภาพท่ี  75   ภาพตัวอยางช้ินงานท่ีมีจุดรองรับน้ําหนกันอยเสียงตอการแตกราว 
 
                การเผาผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีมีขนาดใหญ  จะตองใชความ
ระมัดระวังในการเผาเน่ืองจากความหนาในการข้ึนรูปอาจจะมีความหนามากกวาการข้ึนรูปงานใน
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ลักษณะท่ีเปน Pottery ท่ัวไป น้ําหนกัของช้ินงานท่ีกดทับลงมาสวนลางของช้ินงานจึงมีมากข้ึนตาม
ขนาด ดังนัน้การเผาจึงตองคอยเพิ่มอุณหภมิูอยางชาๆ เพือ่ใหความช้ืนและโมเลกุลของน้ําคอยๆ
ระเหยออกจากเนื้อดนิ และการหดตัวของเนื้อดินเปนไปอยางชาๆเพ่ือปองกันการแตกราวเสียหาย
จากการเผา อุณหภูมิสูงสุดในการเผาตองพอดีกับการสุกตัวของเน้ือดิน ไมต่ําจนเนื้อดินไม
แข็งแรงและไมสูงเกินไปจนหดตัวเปล่ียนรูปทรงเดิม 
 

                                                        

ภาพท่ี  76 การตกแตงช้ินงานหลังเผาแกรงดวยเคร่ืองขัดฟา เพื่อลดความคมของบริเวณพ้ืนผิว 
                   เพือ่ความปลอดภัยตอการสัมผัสผลงานท่ีสมบูรณ 
 
         3. ขอเสนอแนะ  

           จากการวิเคราะหขอมูล และอภิปรายผลของทุกสวนประกอบในโครงการการสรางสรรค
ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา หัวขอ “สัญลักษณแหงการเปล่ียนแปลง”  การสรางสรรค
ผลงานของขาพเจา คือการไดนํารูปทรงท่ีสามารถแสดงความรูสึก ถึงความหนักแนน,ความแข็งแรง 
ผสมผสานกับรูปทรงในธรรมชาติจาก อวัยวะตางๆ ของชาง เชนดวงตา ท่ีมองแลวรูสึกหดหู,กระดูก
,ผิวหนังหรือรองรอยท่ีแสดงออกใหเห็นถึงอายุ จังหวะและทิศทางการเคลื่อนไหวที่เกิดซํ้ากันอยาง
ตอเนื่องของชางมาเปนส่ือในการสรางสรรค โดยจัดองคประกอบทางศิลปะ และกล่ันกรอง
ความรูสึกจากตัวขาพเจา สูการสรางสรรคผลงาน ประติกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา แสดงใหเกิดเห็น
ถึงกฎธรรมชาติดังที่กลาวมา เปนแรงบันดาลใจใหเกิดจินตนาการในการสรางสรรคผลงาน 
สื่อสะทอน “สัญลักษณแหงการเปลี่ยนแปลง” ตามแนวคิดที่สามารถสื่อแสดงเพื่อใหเห็นถึง
ความหมายภายใน จากการพิจารณาอยางมีสติและเพื่อเตือนสติเพื่อนมนุษยในการดํารงอยูใน
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โลกแหงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา เปนสื่อในการ
สรางสรรคผลงาน 

             ท่ีกลาวมาขางตนเปนการวิเคราะหเทคนิคสําคัญที่ใชในการสรางผลงาน ซ่ึงขาพเจา
เลือกใชใหเหมาะสมกับผลงานแตละชิ้นเพื่อใหเกิดความลงตัวกันระหวางรูปทรงกับเทคนิค เกิด
เปนผลงานท่ีสมบูรณท่ีจะนําเสนอแนวความคิดของขาพเจาไปยังผูชมผลงาน 
             การสรางสรรคผลงานโครงการนี้นับวาเปนผลงานเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีมีขนาดใหญ  และ
ใชเนื้อดินพื้นบานจังหวัดราชบุรีในการข้ึน  ซ่ึงมีขอจํากัดในเร่ืองขนาดของผลงานประติมากรรม
เคร่ืองเคลือบดินเผา ดวยรูปทรงท่ีมีความซับซอนและน้ําหนักมาก และอีกท้ังรูปทรงบางสวนมีจุดรับ
น้ําหนักนอย  ซ่ึงขัดกับความกวางของช้ินงานสวนบน  ผูศึกษาจึงตองมีความพยายามแกไขปญหา 
จากการตั้งขอสันนิฐานถึงปญหาท่ีเกิดข้ึน  และแกไขการทํางานอยูตลอดการดําเนินโครงการ  ดังนั้น
ความผิดพลาดท่ีเกิดกับตัวชิ้นงาน จึงเปรียบเสมือนบทเรียนและบททดสอบความรู,ความสามรถและ
ประสบการณท้ังหมดท่ีผูศึกษาสะสมมาตลอดการศึกษาในสาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา ตั้งแต
หลักสูตรปริญญาศิลปบัญฑิต และปริญญามหาบัณฑิต   
              ผูศึกษามีความเห็นวาการทํางานสรางสรรคผลงานเพ่ือใหเกิดผลตามแนวความคิดและจตินา
การของศิลปน  โดยท ี่ศิลปนจะตองเลือกใชเทคนิคและวิธีการเฉพาะบุคคลมาปรับใชเพ่ือแกปญหา     
ดังนั้นการจึงหาไดมีขอจํากัดในเร่ืองดังท่ีกลาวในขางตนหากแตตองใชกระบวนการและเทคนิคท่ี

เหมาะสมโดยเฉพาะกับการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา  จึงไมมีส่ิงใดท่ีเปน
ขอจํากัดสําหรับการสรางสรรคผลงานประเภทนี้  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงคของตัวศิลปน ผูสรางสรรค
ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีตองการ จากแรงบันดาลและแนวความคิดท่ีตองการ
แสดงออกถึงความหมายภายในใหผูชมเกิดความคิดความเขาใจอยางไรขีดจํากัด   
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