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โครงการสรางสรรคงานศิลปะเคร่ืองเคลือบดินเผาในคร้ังน้ี มีแรงบันดาลใจส่ิงท่ีขาพเจา

ไดสัมผัสถึงส่ิงท่ีไมยั่งยืนในสรรพส่ิงบนโลกใบนี้ จากบุคคลตางๆในครอบครัวของขาพเจาเองและ
ผูคนรอบขาง ทําใหขาพเจาคิดและเร่ิมพิจารณาถึงส่ิงเหลานี้ และมองเห็นความเปนธรรมชาติของ
สังขารและทุกสรรพส่ิงมากยิ่งข้ึน ขาพเจาไดนําอากับกิริยาของมนุษยในช่ัวขณะตางๆท้ังในการ
ทํางานและในชีวิตประจําวันของมนุษย มาแสดงออกถึงความเปล่ียนแปลงของรางกาย ผสมผสาน
กันลักษณะการผุกรอนของสังสารวัตถุในธรรมชาติ ท่ีแสดงออกถึงส่ิงท่ีไมยั่งยืน เปนตัวแทน
สัญลักษณทางความคิดของการเปล่ียนแปลง และทิศทางท่ีแสดงออกมาเปนส่ือในการสรางสรรค 

ภายในเนื้อหาของวิทยานิพนธนี้ ขาพเจาไดนําเสนอแนวความคิดผานรูปทรงของผลงาน
ประติมากรรมดวยกระบวนการสรางสรรคทางเคร่ืองเคลือบดินเผาจํานวน 6 ช้ิน ข้ึนรูปโดยวิธีการ
ข้ึนขด เนื้อดินท่ีใชเปนเนื้อดินพื้นบานดานเกวียนซ่ึงมีสูตรสวนผสมประกอบไปดวย เนื้อดิน
พื้นบานดานเกวียนรอยละ 60 ทรายแมน้ํารอยละ 10 ดินเช้ือรอยละ 30 สําหรับเคลือบท่ีใชตกแตง
เปนเคลือบรานมีสวนผสมประกอบไปดวย ข้ีเถาไมเบญจพรรณรอยละ 70 เคลือบใสสําเร็จรูปรอย
ละ 20 ทําการเผาช้ินงานในเตาฟนท่ีอุณหภูมิ 1,030 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ 

เหตุผลจากกระบวนการการสรางสรรคประติมากรรมทางเคร่ืองเคลือบดินเผาท้ังหมดนี้
เปนการสะทอนความรูสึก โดยนําเสนอแนวความคิดเร่ืองความไมเท่ียงแทยั่งยืนของสังขาร ใน
ทัศนคติของขาพเจา 
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 This design creates ceramics art work is inspired from everything in the world that is 
not stable. From my family and people around made think and considered about these things 
Also, I saw more about the nature of life. I brought the human’s activities in their daily life to 
show about the changes of body. With how the body destroyed, find the materials from the nature 
that showed about the things those are not stable in this world. It is the symbol of thoughts, 
changes, and directions that showed out to be an imagination. In this thesis, I showed my thoughts 
through the work of sculpture in the ceramic process: 6 pieces. I formed up work by coiling 
technique. The clay is Dankwain clay, clay recipe: Dankwain clay 60%, sand from the river 10%, 
Grog 30%. For the glaze that use to decorate to form crackers, recipe: wood ash 70%, frit 20%, 
and fire on wood kiln on temperature of 1,030 Celsius on reduction fire.  
 The reason of process to create the ceramic sculpture is I have seen the appropriate of 
the shape of work that present the thoughts of unstable of life in my viewpoint. 
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 ขาพเจาไดดําเนินงานวิทยานิพนธคร้ังนี้ประสบความสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื่องจาก
ไดรับความอนุเคราะห และสนับสนุนจากบุคคลหลายทานตลอดระยะเวลาของการดําเนินงาน 
 ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และผูมีพระคุณทุกทานท่ีใหความกรุณา
ชวยเหลือวิทยานิพนธคร้ังนี้ สําเร็จไดดวยความกรุณาจาก ศาสตราจารเกียรติคุณเสริมศักดิ์ นาดบัว 
ผูชวยศาสตราจารยกรธนา กองสุข และผูชวยศาสตราจารยสยุมพร กาษรสุวรรณ ท่ีใหคําแนะนํา
ปรึกษาและแกไขขอบกพรองตางๆจนวิทยานิพนธคร้ังนี้เสร็จสมบูรณ และขอขอบพระคุณทาน
อาจารยเดช นานกลาง ที่คอยช้ีแนะสําหรับเทคนิคตางๆท่ีเปนประโยชนกับขาพเจาในการ
สรางสรรคผลงานอยางยิ่ง และขอขอบคุณโรงงานดินเผา ท่ีใหความอนุเคราะหและอํานวยความ
สะดวกในการใชสถานท่ีท้ังเคร่ืองมือและอุปกรณตลอดการสรางสรรคผลงาน และขอขอบพระคุณ
อาจารยธาตรี เมืองแกว ท่ีใหคําปรึกษาในดานตางๆ ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ ป.โท ทุกคนและคุณธนกร 
เลิศธนปญญารุง ท่ีคอยชวยเหลือในทุกดาน    
 การดําเนินงานวิทยานิพนธในครั้งนี้จะประสบความสําเร็จลงไมได หากขาดความกรุณา
ของบุคคลทุกทานท่ีไดกลาวมา สุดทายนี้ขาพเจารู สึกซาบซ้ึงในความกรุณา และขอกราบ
ขอบพระคุณสําหรับทุกทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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