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กองสุข และ ผศ. สยมุพร  กาษรสุวรรณ.  63 หนา้.    
 

วิทยานิพนธ์ระดบัศิลปมหาบณัฑิตน้ี เป็นการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเคร่ือง
เคลือบดินเผาโดยมีการแสดงเน้ือหาสาระและสะท้อนถึงความรักความผูกพันท่ีมีแก่คนใน
ครอบครัวผ่านมุมมองส่วนตวั เป็นผลงานช้ินงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ประกอบดว้ย
ผลงานจ านวน 5 ช้ิน ท่ีผูศึ้กษาตอ้งการแสดงเน้ือหาเร่ืองราวและเพื่อเป็นแนวทางการประมวล
ความรู้ รวมไปถึงขั้นตอนการพฒันาของผลงานท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรักและความ
อบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะรูปทรงของวตัถุท่ีเป็นสัญญลกัษณ์แห่งความผูกพนั โดยใชห้ลกัการ
ทศันธาตุทางศิลปะเป็นการศึกษาคน้หาลกัษณะเฉพาะบุคคลตวัผา่นรูปทรงทางประติมากรรมเคร่ือง
เคลือบดินเผา 
 ภายในเน้ือหาของวทิยานิพนธ์น้ี ผูศึ้กษาตอ้งการมุ่งเนน้แสดงออกถึง ความสัมพนัธ์อนัดี
ของรูปทรงทางประติมากรรมกบัผลงานเคร่ืองเคลือบดินเผา ท่ีสะทอ้นความความรักความผกูพนัท่ี
มีแก่คนในครอบครัวโดยใชเ้น้ือดินเหนียวพื้นบา้น จงัหวดัราชบุรี ทรายแม่น ้า ดินขาว ในการข้ึนรูป 
ใชสี้ของดินขาวในการเขียนลวดลายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของช้ินงาน สีดินมีความแตกต่างกนั
ดว้ยอุณหภูมิ  
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JATUPORN WONGTONG: SYMBOL OF A RELATIONSHIP. THESIS ADVISORS:  
ASST. PROF. KORNTHANA KORGSUK AND ASST. PROF. SAYUMPORN KASORNSUWAN.      
63 pp. 
  

This thesis Master of Arts the creative works of sculpture, porcelain, with the content 
and reflect the love and bond with the family through a personal perspective. A piece of porcelain 
sculptures. Portfolio consists of 5 pieces of content I want to study, and to guide the processing of 
knowledge. Including the development stages of the work that has been inspired by the love and 
warmth of family, especially the shape of an object is a symbol of the bond using the visual 
elements of art, a Study Finds personality. Through the shape of sculptures, porcelain.  
                Within the context of this thesis the studies are focused expression. Relationships of 
shapes of sculptures with works of porcelain. That reflects the love and bond with the family. 
Using local clay soil Ratchaburi , river sand, kaolin clay forming the colors of the painting to 
show the details of the piece.The color temperature is different.  
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กติติกรรมประกาศ 
 

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