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คําสําคัญ : หวงเวลาแหงสังขาร  

นพอนันต  บาลิสี : หวงเวลาแหงสังขาร.  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  : ผศ.กรธนา  
กองสุข และ ผศ.สยุมพร  กาษรสุวรรณ. 74 หนา 

 
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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กิตติกรรมประกาศ 
 

 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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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ( Statement and significance of the problems ) 

ความเปลี่ยนผันของหวงเวลา มักดําเนินอยูเรื่อยมาจนทําใหทุกสรรพส่ิงเกิดการ
เปลี่ยนแปลง เกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป ซ่ึงหากจะกลาวถึงสังขารของมนุษย สมเด็จพระศาสดาทานได
เคยตรัสวา สังขารท้ังหลายเหลานี้เปนของไมแนนอน มันเปนอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เม่ือเกิด
มาแลวก็ตองมีแก มีเจ็บ มีตาย ท้ังหลายเหลานี้มันเปนไปตามทางของมัน ซ่ึงไดปรากฏเกิดข้ึน
ตามกาลเวลาท่ีผันผานอยางไมยอมหยุดนิ่ง ตามหลักพุทธธรรมเบ้ืองตนท่ีวา ส่ิงท้ังหลายเกิดจาก
สวนประกอบตางๆมาประชุมกันเขา มิใชหมายความวาเปนการเอาสวนประกอบท่ีเปนช้ินๆอันๆ
อยูแลวมาประกอบเขาดวยกัน แทจริงแลวส่ิงท้ังหลายมีอยูในรูปของกระแส แตละอยางไมมี
ตัวตนมันเปนเองอิสระ ลวนเกิดดับตอกันไปเรื่อย ไมเทียง ไมคงท่ี กระแสนี้ไหลเวียนหรือ
ดําเนินตอไป อยางท่ีดูคลายกับการรักษารูปแนวและลักษณะท่ัวไปไวอยางคอยเปนคอยไป 
ซ่ึงสังสารวัตถุบนโลกใบน้ี เม่ือถือกําเนิดข้ึนมาก็ยอมมีวันดับไป สังสารวัตถุคือวัตถุในสารวัฏ 
เปนวัตถุธาตุ สังขารธรรม สังขารธาตุ ยอมมีความเปน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ดั่งสังสารวัตถุอยาง
หนึ่งท่ีขาพเจาจะขอกลาวถึงคือ หิน สารวัตถุธรรมชาติท่ีมีคุณสมบัติทางกายภาพท่ีมีความ
แข็งแกรง ลักษณะทางกายภาพท่ีมองเห็นและรูสึกไดถึงความแข็งแกรง ความหนักแนนในมวลท่ี
แสดงออกถึงความมีพลัง เม่ือผานหวงเวลาท่ีดําเนินอยางไมเคยหยุดนิ่ง ยังไมอาจคงอยูไดดังเดิม 
รองรอยการผุกรอนท่ีบงบอกถึงเวลาที่ผันผาน แสดงออกถึงความไมยั่งยืนของทุกสรรพส่ิง ท่ีไม
อาจตานทานตอหวงเวลา (พระพรหมคุณากรณ,2554) 

ขาพเจาเปนบุคคลหนึ่งท่ีไดสัมผัสถึงหลักธรรมในขอนี้ จากบุคคลตางๆในครอบครัว
ของขาพเจาเองและผูคนรอบขาง ดั่งบิดาของขาพเจาท่ีมีอาชีพเปนกระดูกสันหลังของชาติ และ
ยังเปนเสาหลักของครอบครัว ซ่ึงตองทํางานหนักเพื่อหาปจจัยมาจุลเจือคนในครอบครัว ดวย
สังขารท่ีเริ่มโรยราตามอายุขัยท่ีเกิดข้ึนแหงหวงเวลา จากท่ีเคยมีรางกายแข็งแรงมากอน พอมีอายุ
มากรางกายก็เริ่มเส่ือมโทรม อากับกิริยาตางๆในการทํางาน ท่ีแสดงออกถึงความเหนื่อยลาโรย
แรง ความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของรางกายบิดาของขาพเจา ทําใหขาพเจาจึงรูสึกสะเทือนใจ 
ทําใหขาพเจาคิดและเริ่มพิจารณาถึงส่ิงเหลานี้ และมองเห็นความเปนธรรมชาติของสังขารและ
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ทุกสรรพส่ิงมากยิ่งข้ึน ในความแข็งแกรงและความโรยราของบิดาของขาพเจา เปรียบดังกับหิน 
ถึงแมจะมีความแข็งแกรงปานใดยอมมีการสูญสลายไปตามหวงแหงเวลา   

จากความเปนมาและความสําคัญดังกลาวมา ไดเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรค
ผลงานของขาพเจา โดยไดนําอากับกิริยาของมนุษยในช่ัวขณะตางๆในชีวิตประจําวันของมนุษย 
มาแสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลงของรางกาย ผสมผสานกันลักษณะการผุกรอนของสังสารวัตถุ
ในธรรมชาติ ท่ีแสดงออกถึงส่ิงท่ีไมยั่งยืนในสรรพส่ิงบนโลกใบนี้ เปนตัวแทนสัญลักษณทาง
ความคิดของการเปล่ียนแปลง และทิศทางท่ีแสดงออกมาเปนส่ือในการสรางสรรค โดย
กลั่นกรองความรูสึกจากตัวขาพเจา ในรูปแบบผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา เปนส่ือ
สะทอน “หวงเวลาแหงสังขาร “เพื่อแสดงใหเห็นถึงความไมแนนอนของสังขาร เพื่อเตือนสติ
และใหมีความไมประมาทในชีวิต 

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา ( Goal and Objective ) 

1.  เพื่อศึกษาและทําความเขาใจ ในไตรลักษณตามคําสอนของพระพุทธองค เพื่อ
นําไปใชในการดํารงชีวิต 

2.  เพื่อสะทอนใหเห็นถึงความจริงแทของสัจธรรม ในเรื่องของความไมเท่ียงแทของ
ทุกสรรพส่ิงท้ังปวงลวนเปน อนิจจัง 

3.  เพื่อสรางสรรคผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา จากอากับกิริยาของ
มนุษยในช่ัวขณะตางๆ ผสมผสานกันลักษณะการผุกรอนของสังสารวัตถุในธรรมชาติ ท่ี
แสดงออกถึงหวงเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในขณะนั้นๆ ในรูปแบบงานประติมากรรมเครื่อง
เคลือบดินเผาเปนส่ือในการสรางสรรคผลงานศิลปะ 

4.  เพื่อเปนแนวทาง การประมวลความรูใหไปถึงกระบวนการพัฒนาผลงานจากแรง
บันดาลใจ โดยมุงเนนความงามเชิงสัญลักษณจากรูปทรงและการสึกกรอนของสังสารวัตถุใน
ธรรมชาติ เพื่อสะทอนถึงความไมเท่ียงแทยั่งยืนของสังขาร ตามทัศนคติของขาพเจา โดยใชหลัก
ทัศนธาตุทางศิลปะเปนการคนหารูปแบบรูปทรงทางประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา  

 
สมมติฐานของการศึกษา ( Hypothesis to be tested ) 

จากท่ีมาและความสําคัญของการสรางสรรค คาดวาผลงานประติมากรรมเครื่อง
เคลือบดินเผาจะสามารถเปนส่ือสะทอนใหเห็นไดถึงความจริงแทของสัจธรรม ในเรื่องของความ
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ไมเท่ียงแทของทุกสรรพส่ิงท้ังปวงลวนเปน อนิจจัง ในทัศนของผูศึกษาและสามารถถายทอด
ตัวตนของผูสรางสรรคได 
 
ขอบเขตการศึกษา ( Scope or delimitation of the study ) 

การดําเนินการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผามีขอบเขตในการ
สรางสรรคผลงานดังตอไปนี้ 

1.  ศึกษารวบรวมขอมูลหลักไตรลักษณจากเอกสารหนังสือ และลักษณะการผุกรอน
ของสารวัตถุในธรรมชาติ เพื่อทําความเขาใจถึงการแสดงออก ในการสรางสรรคผลงาน
ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาท่ีสะทอนถึงความไมเท่ียงแท ผสมผสานอากับกิริยาตางๆของ
มนุษยและลักษณะการผุกรอนของสังสารวัตถุในธรรมชาติ ท่ีแสดงออกถึงหวงเวลาท่ี
เปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในขณะน้ันๆ นํามาสรางสรรคผลงานเครื่องเคลือบดินเผาท่ีมีเอกภาพใน
ผลงาน และมีความงามตามสุนทรียภาพ 

2.  สรางสรรคผลงานดวยวิธีการข้ึนรูปดวยมือ (hand forming) 
3. รูปแบบของผลงานเปนประติมากรรม เปนลักษณะลอยตัว ขนาดโดยประมาณ 

160-200 เซนติเมตร จํานวน 6 ช้ิน (ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของช้ินงาน) 
4.  ศึกษาเนื้อดินท่ีใชในการสรางสรรคผลงาน ไดแกเนื้อดินพื้นบาน ต.ดานเกวียน อ.

โชคชัย จ.นครราชสีมา เปนวัตถุดิบหลักโดยเผาดิบท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส และเผาเคลือบ
ท่ีอุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส โดยใชการเผาในเทคนิคการเผาเตาฟน  

5.  ลักษณะของเคลือบท่ีใช เปนเคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณเผาในอุณหภูมิ 1,150 
องศาเซลเซียส 
 
ขั้นตอนของการศึกษา (Process of Study ) 

1.  ตั้งสมมุติฐานและหัวขอในการศึกษาวิจัย 
2.  ศึกษาหลักไตรลักษณ และลักษณะการผุกรอนของสารวัตถุในธรรมชาติ เพื่อทํา

ความเขาใจถึงการแสดงออก ในการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาท่ี
สะทอนถึงความไมเท่ียงแท ผสมผสานอากับกิริยาตางๆของมนุษยและลักษณะการผุกรอน
ของสังสารวัตถุในธรรมชาติ ท่ีแสดงออกถึงหวงเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในขณะน้ันๆ 

3.  นําขอมูลท่ีรวบรวมไดท้ังหมดมาวิเคราะห เพ่ือความเขาใจท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในการ
สรางสรรคผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา 
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4.  ศึกษาวิเคราะหขอมูลรวมท้ังแนวความคิด เพื่อสรางสรรคผลงานและพัฒนา
รูปทรงตามแนวความคิด เปนแบบราง 2 มิติและสรางแบบจําลอง 3 มิติ 

5.  ศึกษาทดลองดินในการสรางสรรคผลงาน ไดแกเนื้อดินพื้นบาน ต.เมืองพลับพลา 
อ.หวยแถลง จ.นครราชสีมา เผาดิบท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส และเผาเคลือบท่ีอุณหภูมิ 1,100 

องศาเซลเซียสโดยใชการเผาในเทคนิคเตาฟน 
6.  ศึกษาทดลองเคลือบดาน เผาท่ีอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส โดยใชการเผาใน

เทคนิคเตาฟน  
7.  ปฏิบัติการสรางสรรคผลงานจริง โดยขยายจากแบบจําลอง 3 มิติ จํานวน 6 ช้ิน

และวิเคราะหตามหลักองคประกอบทางศิลปะ 
8.  สรุปผลงานการสรางสรรคผลงาน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 
9.  นําเสนอผลงานประติมากรรมท้ังภาคการสรางสรรคผลงานและเอกสาร

ประกอบการวิเคราะหผลงานการสรางสรรค 
 

เวลาท่ีใชในการวิจัย   
ระยะเวลา  7  เดือน เริ่มทํางานในเดือน พฤศจิกายน 2556 - เดือน พฤษภาคม 2557 

 
วิธีการศึกษา 

 จากการกําหนดขอบเขตการวิจัยสามารถกําหนดวิธีการศึกษาดังนี้ 
 1.  รวบรวมขอมูลจากเอกสารและส่ือตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของมาวิเคราะหแนวความคิดใน
การสรางสรรคผลงาน 
 2.  สรางสรรครูปแบบของผลงานประติมากรรมตามแรงบันดาลใจและแนวความคิด 
โดยใชหลักทางทัศนะธาตุทางศิลปะ มาสรางสรรคผลงาน 
 3.  ทดลองหาสูตรดินในการสรางสรรคผลงาน ไดแกเนื้อดินพื้นบาน ต.ดานเกวียน 
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เผาดิบท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสและเผาเคลือบท่ีอุณหภูมิ 1,100 
องศาเซลเซียสโดยใชการเผาในเทคนิคเตาฟน 

  ทดลองหาสูตรดินปนเนื้อดินพื้นบาน ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
วัตถุดิบท่ีใชคือ 

   3.1  เนื้อดินพื้นบาน ต.ดานเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา 
   3.2  ทราย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   3.3  ดินเช้ือ  
 4.  ทดลองทําเคลือบดานเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส โดยใชการเผาในเทคนิค
เตาฟน 
 5.  สรางแบบจําลอง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อหารูปแบบและปรับปรุงแกไขปญหาใน
ดานรูปทรง ข้ึนรูปผลงานดวยวิธีการข้ึนรูปดวยมือ (hand forming) 
 6.  สรางสรรคผลงานและวิเคราะหขอมูล 
 7.  สรุปรวบรวมขอมูลเปนเอกสาร นําเสนอผลงานนําเสนอและเผยแพร 
 
 แหลงขอมูล 

1.  ขอมูลจากเอกสาร  อิน เตอร เน็ต  หนัง ส่ือ เกี่ ยวกับหลักไตรลักษณทาง
พระพุทธศาสนา หนังสือศิลปะและบทกวีท่ีเปนปรัชญา 

2.  ศึกษาอากับกิริยาตางๆในชีวิตประจําวันของมนุษย ลักษณะการผุกรอนของสาร
วัตถุในธรรมชาติ ท่ีแสดงออกถึงหวงเวลาท่ีเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนในขณะน้ันๆ 

3.  ศึกษาหลักทัศนะธาตุทางองคประกอบของศิลปะท่ีสามารถส่ือและแสดงใหเห็น
ลักษณะของงานประติมากรรมในมุมมองตาง ๆ 

 
อุปกรณในการศึกษา 

 1.  กลองถายภาพ 
 2.  หนังสือเอกสารและรูปภาพท่ีเกี่ยวของกับหลักไตรลักษณทางพระพุทธศาสนา 

หนังสือศิลปะและบทกวีท่ีเปนปรัชญา 
 3.  คอมพิวเตอร เพื่อคนควาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ตและทําเอกสารวิเคราะห เพื่อ
ประกอบการนําเสนอผลงาน 
 4.  อุปกรณการทํางานเครื่องเคลือบดินเผา อุปกรณการข้ึนรูป 
 5.  อุปกรณในการทําเคลือบและการเผาผลงาน 
 
คาใชจายท้ังหมดในการวิจัย   
 รวมเปนเงินโดยประมาณ 55,000 บาท 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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การเสนอผลงาน 

1. การนําเสนอผลงานโดยการจัดนิทัศการเผยแพรผลงานสรางสรรคไดแก ผลงาน 
ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาจํานวน 6 ช้ิน 

   2.  ผลงานเอกสารประกอบการสรางสรรคผลงานพรองภาพประกอบจํานวน 3 ชุด 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



7 

 

บทท่ี 2 

ขอมูลและท่ีมาของการสรางสรรค 

 
การศึกษาสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาหัวขอ “ หวงเวลาแหง

สังขาร” (Trip of the time ) ซ่ึงนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวกับส่ิงท่ีไมยั่งยืนในสรรพส่ิงบนโลกใบนี้ 
เปนท่ีมาของการสรางสรรคผลงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสรางสรรค และนําเสนอใน
รูปแบบผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ซ่ึงในกระบวนการดําเนินงานตลอดจน
ข้ันตอนตางๆท่ีเกี่ยวของ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.  ขอมูลทางศิลปะ 
 1.1  ท่ีมาของแรงบันดาลใจ 
 1.2   แนวความคิดในการสรางสรรค 
 1.3   อิทธิพลทางศิลปน 

1.4  การจัดองคประกอบศิลปในการสรางสรรคผลงาน 
2.  ขอมูลทางกรรมวิธีและวัตถุดิบในการสรางสรรค 

2.1  เนื้อดินท่ีใชในการสรางสรรค 
2.2  เทคนิคการข้ึนรูป ( Forming ) 
2.3  การเผาตกแตง ( Firing ) 

1. ขอมูลทางดานศิลปะ 
1.1 ท่ีมาของแรงบันดาลใจ 

  ไตรลักษณ 
   อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือหลักพุทธธรรมท่ีแสดงออกถึงความไมยั่งยืนในทุก
สรรพส่ิงบนโลก อนิจจัง หมายความวา เกิดข้ึนท่ีไหนเม่ือใดก็ดับไปเม่ือนั้น เชน รูปธรรมใน
อดีตก็ดับไปในอดีต ไมถึงขณะนี้ รูปในขณะน้ีก็ดับไปท่ีนี่ ไปไมถึงขางหนา รูปในอนาคตจะเกิด
ถัดตอไปก็จะดับ ณ ท่ีนั้นเอง ทุกขัง คือ สังขารท้ังปวงเปนทุกข เปนสภาพท่ีผุพังแตกสลายได 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จะตองยอยยับดับส้ินไป จะตองเส่ือมโทรมส้ินสลายไป อนัตตา คือ ความไมมีสาระ ก็คือ ความ
ไมมีแกนสาร ไมมีแกน ไมมีส่ิงท่ีเปนตัวแทท่ียั่งยืนยงคงตัวอยูตลอดไป(พระพรหมคุณากรณ
,2554) 
  ขาพเจาไดสัมผัสถึงส่ิงท่ีไมยั่งยืนในสรรพส่ิงบนโลกใบนี้ จากบุคคลตางๆใน
ครอบครัวของขาพเจาเองและผูคนรอบขาง อากับกิริยาตางๆในการทํางาน ท่ีแสดงออกถึงความ
เหนื่อยลาโรยแรง ความเปล่ียนแปลงทางกายภาพของรางกายบิดาของขาพเจา ทําใหขาพเจาจึง
รูสึกสะเทือนใจ ทําใหขาพเจาคิดและเร่ิมพิจารณาถึงส่ิงเหลานี้ และมองเห็นความเปนธรรมชาติ
ของสังขารและทุกสรรพส่ิงมากยิ่งข้ึน 

จากแรงบันดาลในดังท่ีขางตนกลาวมา ขาพเจาไดนํามาสรางสรรคผลงานศิลปะ
เคร่ืองเคลือบดินเผา โดยส่ือความรูสึกสะทอนผานแนวความคิดเร่ืองความไมเท่ียงแทยั่งยืนใน
ทุกสรรพส่ิงบนโลกใบน้ี โดยนําเสนอแนวความคิดผานผลงานประติมากรรมดวยกระบวนการ
การสรางสรรคทางเคร่ืองเคลือบดินเผา เพื่อนําเสนอแนวความคิดเร่ืองความไมเท่ียงแทยั่งยืนของ
สังขารในทัศนคติของขาพเจา 

 

 

                             

ภาพท่ี 1 การพักผอนของพอหลังจากผานการทํางานมาท้ังวัน 
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ภาพท่ี 2  เม่ือคร้ังเยาววัยของขาพเจาและภาพการสมรสของบุคลในครอบครัว 

 

 

 

ภาพท่ี 3 การสูญเสียบุคคลในครอบครัวของขาพเจา 
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1.2 แนวความคิดในการสรางสรรค 
แนวความคิดในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา คือการนําอิริยาบถตางๆของ

มนุษยท่ีแสดงออกถึงความเหน็ดเหนื่อย  ความเคล่ือนไหวในทาทางท่ีมีทิศทางตางๆเปนหลัก มา
ผสมผสานกับลักษณะการผุกรอนของสังสารวัตถุในธรรมชาติ มาแสดงออกเปนความงามเชิง
สัญลักษณเพื่อถายทอดผลงาน โดยการประสานกันระหวางทัศนะธาตุและกระบวนการ
สรางสรรคงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา เพ่ือเปนนัยสําคัญสะทอนใหเห็นถึงความไม
แนนอนในทุกสรรพส่ิงท่ีมีการ เกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป ตามหลักพระพุทธศาสนาท่ีมีวา อนิจจัง ทุก
ขัง อนัตตา และเปนส่ือสะทอนใหมีความไมประมาทในการดําเนินชีวิต 

1.3 อิทธิพลทางศิลปน 
ศิลปนท่ีมีอิทธิพลในการสรางสรรคผลงาน 
เฮนร่ี มัวร (Henry Moore) เปนประติมากรท่ีสรางสรรคงานประติมากรรมใน

ลักษณะงานแบบก่ึงนามธรรม ( Semi Abstract ) ท่ีมีการตัดทอนมาจากรูปทรงของมนุษยใน
อิริยาบถตางๆ โดยการ เสก็ตภาพอิริยาบถนั้นๆใหเสนทับซอนกันจนเกิดเสนใหมข้ึนมา และได
มีการใชท่ีวางในการสรางสรรคผลงานอยางลงตัว ทําใหผลงานท่ีศิลปนสรางสรรคข้ึนงานนั้นมี
รูปทรงท่ีไมหนักและเกิดมวลอากาศที่ล่ืนไหลนําสายตาเขาไปสัมผัสในสวนโคง ลึกตึงของ
ช้ินงาน เปนการเคล่ือนไหลที่เกิดข้ึนของอากาศ ทําใหเกิดท่ีวางภายในและภายนอก ทําใหเกิด
องคประกอบท่ีสวยงามในผลงาน อิทธิพลจากงานของ  เฮนร่ี มัวร (Henry Moore)คือ การสราง
มวลอากาศท่ีล่ืนไหลนําสายตาเขาไปสัมผัสในสวนโคง ลึกตึงของช้ินงาน เปนการเคล่ือนไหลท่ี
เกิดข้ึนของอากาศ ทําใหเกิดที่วางภายในและภายนอก 

 
ภาพท่ี 4 ภาพผลงานประติมากรรมของเฮนร่ี มัวร (Henry Moore) 
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 อุมแบรโต บ็อคโชนี (Umberto Boccioni) เปนศิลปนอีกทานหนึ่งท่ีมีอิทธิพล
ทางดานรูปทรง และแนวความคิดในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา ในผลงานที่มีช่ือวา 
“รูปทรงท่ีมีเอกภาพในอวกาศ” เปนงานประติมากรรมไดแสดงใหเห็นถึงชองวางภายในรูป ซ่ึง
ในทางประติมากรรมนั้น ถือวาสําคัญเชนเดียวกับรูปทรงภายนอกเพราะแสงท่ีปรากฏบนรูปทรง
ทําใหเกิดเงา และเงาจะสรางรูปข้ึนอีกเปนการสรางปริมาตรในงาน เม่ือปริมาตรและเสนรอบ
นอกทํางานรวมกัน จะทําใหเกิดการเคล่ือนไหวของเสน ซ่ึงในสวนนี้เองท่ีมีอิทธิพลตองานของ
ขาพในการใชปริมาตรและเสนรอบนอกทํางานรวมกันกับท่ีวางจนทําใหเกิดการเคล่ือนไหวของ
เสน 

 

 
 

ภาพท่ี 5  ผลงานของ อุมแบรโต บ็อคโชนี (Umberto Boccioni) “รูปทรงท่ีมีเอกภาพในอวกาศ” 

เชิดชัย ศิริโภคา เปนศิลปนท่ีมีความคลายคลึงกันกับผลงานของ อุมแบรโต บ็อคโชนี 
(Umberto Boccioni)  ซ่ึงไดแสดงใหเห็นถึงชองวางภายในรูปช้ินงาน ซ่ึงในทางประติมากรรม
นั้น ถือวาสําคัญเชนเดียวกับรูปทรงภายนอกเพราะแสงท่ีปรากฏบนรูปทรงทําใหเกิดเงา และเงา
จะสรางรูปข้ึนอีกเปนการสรางปริมาตรในงาน เม่ือปริมาตรและเสนรอบนอกทํางานรวมกัน จะ
ทําใหเกิดการเคล่ือนไหวของเสน ซ่ึงในงานของ  เชิดชัย ศิริโภคา มีความแตกตางจากงานของ 
อุมแบรโต บ็อคโชนี (Umberto Boccioni)ในสวนท่ีมีความเปนรูปทรงของมนุษยมากกวา และมี
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การแสดงออกถึงความเปนไทยท่ีชัดเจน อิทธิพลจากงานของ  เชิดชัย ศิริโภคาที่มีตอการ
สรางสรรคผลงานของขาพเจาคือ การแสดงใหเห็นถึงชองวางภายในรูปช้ินงานใหเกิดการทํางาน
รวมกันกับแสงจนเกิดการเคล่ือนไหวของเสน 

 
 

ภาพท่ี 6  ผลงานของ เชิดชัย ศิริโภคา “ลีลาแหงสัมพันธภาพ” 
 
1.4 การจัดองคประกอบศิลปในการสรางสรรคผลงาน 
การสรางสรรคผลงานศิลปะไมวาในสาขาใดๆก็ตาม จําเปนตองมีหลักในการจัด

องคประกอบของรูปทรง เพื่อใหไดผลงานท่ีสมบูรณไปตามแนวความคิด และเกิดความงามตาม
แบบของศิลปะสาขานั้นๆ โดยจะตองศึกษาเร่ืององคประกอบศิลป และสามารถเลือกเอาทฤษฎี
หรือหลักการจัดองคประกอบศิลปท่ีเหมาะสมกับผลงาน และตอบโจทยของความรูสึกของ
ศิลปนท่ีสรางสรรคผลงาน ซ่ึงในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา ขาพเจาไดเลือกใชหลัก
องคประกอบทางศิลปะดังนี้  

1.  ดุลยภาพ ( Balance ) คือสภาพท่ีมีความเสมอกันหรือเทาเทียมกัน หรือความพอดี
ของการจัดองคประกอบศิลปท่ีมีการจัดวางไวดานใดดานหน่ึง 
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2.  การซํ้า ( Repetition ) เกิดจากองคประกอบท่ีมีลักษณะเหมือนกันต้ังแตสองหนวย
ข้ึนไปวางอยูในท่ีวาง โดยท่ีมีท่ีวางค่ันอยูในระหวางองคประกอบเหลานั้นท่ีจะนํามาซํ้ากัน 
เหลานั้นไดแก จุด เสน สี น้ําหนัก รูปทรง เปนตน 

3.  ท่ีวาง ( Space ) หมายถึงพ้ืนท่ีระหวางรูปทรง พื้นผิว ปริมาตรของอากาศท่ี
ลอมรอบรูปทรงวัตถุ และขอบเขต 

4.  รูปทรง ( Form ) คือสวนท่ีเปนรูปธรรมของงานศิลปะ รูปทรงเปนตัวกลางและ
เปนตัวการที่สําคัญ ท่ีเปนส่ือความหมายของศิลปนไปยังผูเสพ ซ่ึงบางคร้ังเพียงแครูปทรงเพียง
อยางเดียว ก็สามารถส่ือความหมายออกมาไดอยางสมบูรณ 

5.  สัดสวน ( Proportion ) การสรางสัดสวนเปนการสรางการเปรียบเทียบ หรือการ
สรางความสัมพันธของขนาดแตละสวนของรูปทรงกับพื้นท่ีวาง (Space ) หรือแมแตสัดสวน
ขนาดพื้นฐานหรือพื้นท่ีติดต้ังผลงาน สัดสวนพอเหมาะพอดีทําใหเกิดความงามในองคประกอบ
โดยรวมของผลงานศิลปะ ในอารยธรรมกรีกหรือชางสถาปนิก ไดคิดคนส่ีเหล่ียมผืนผาท่ีมี
สัดสวนสวยงามสมบูรณ มีความกวาง : ความยาว เทากับ 1 :1.618 เรียกวาสัดสวนทอง หรือ 
Golden section หากสังเกตส่ิงท่ีอยูใกลตัวเราเชนแจกันท่ีมีคอ สัดสวนของขนาดตัวแจกันกับ
ขนาดของคอแจกัน เม่ือสัดสวนเปล่ียนก็ใหความรูสึกเปล่ียนไปเชนกัน เราสามารถสรางสัดสวน
จากส่ิงเหลานี้ไดแกระยะ หรือความยาวของแตละสวนขนาดของพื้นท่ีของแตละสวนท่ีมีลักษณะ
เปน 2 สวน ปริมาตรของแตละสวนของผลงานท่ีมีลักษณะเปน 3 มิติ ท้ังนี้รวมถึงพื้นท่ีวางดวย 
สัดสวนจะมีความงามหรือไมข้ึงอยูกับความสามารถในการจัดการกับรูปทรงดวยทฤษฎีทาง
ศิลปะ และประสบการในการสรางสรรคผลงานของศิลปนแตละคน 

6.  ความเคล่ือนไหว ( Movement ) เปนการสรางรูปทรงใหแสดงถึงการเคล่ือนท่ี 
ขยับ ไมหยุดนิ่ง แสดงความรูสึกวามีชิวิต มีการเปล่ียนแปลง แสดงใหเห็นจุดเร่ิมจุดจบ หรือการ
เคล่ือนไปอยางไมมีจุดจบ ส่ิงท่ีเปนส่ือถึงความเคล่ือนไหวไดแก จุด เสน ขนาด น้ําหนัก และ
ทิศทางของรูปทรง 

7.  เอกภาพ (Unity) ความเปนเอกภาพ หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความ
มีสวนรวมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังทางดานเน้ือหา และดานองคประกอบ เพื่อใหเกิด
ความสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกันส่ือสารไปยังผูชมผลงาน สามารถมองเจาะลึกไปถึง
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แนวความคิดและจุดประสงคของการสรางสรรคผลงานได การสรางเอกภาพในการสรางสรรค
ผลงานน้ันสรางไดโดยตั้งประเด็นหลักท่ีชัดเจนเปนเร่ืองเดียวแลวเอาองคประกอบอ่ืนมา
สนับสนุน หรือถาการสรางสรรคผลงานนั้นมีประเด็นหลักมากกวาหนึ่งประเด็น ก็ตองใช
ตัวเช่ือมประสานหลอมรวมประเด็นตางๆใหกลายเปนหนึ่งเดียว และชัดเจนข้ึนเปนเนื้อหาท่ีมี
เอกภาพสําหรับในดานการจัดองคประกอบศิลปนั้น ผลงานจะมีเอกภาพหรือไมข้ึนอยูกับการ
จัดการทัศนธาตุ ( Visual Element) ใหเกิดความลงตัวใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของรูปทรงไมเกิดความรูสึกขัดแยงเม่ือชมผลงาน วิธีการสรางเอกภาพ ในองคประกอบศิลปนั้น
ทําไดโดยการนําเอาทัศนธาตุท่ีเหมือนกันเชน จุด เสน พื้นผิวท่ีเหมือนกันหรือ ลอกัน สีท่ีเปน
วรรณะเดียวกันเสนท่ีมีทิศทางไปทางเดียวกัน มุงเขาไปหาจุดศูนยกลางเดียวกัน 

สรุป การใชหลักการจัดวางองคประกอบศิลปในการสรางสรรคคร้ังนี้ขาพเจาจะใช
หลักของการซํ้าท่ีวาสัดสวน และความเคล่ือนไหวโดยอาศัยหลักการทางองคประกอบดังกลาว
ไวขางตนเนื่องจากผลงานประติมากรรมหัวขอ “หวงเวลาแหงสังขาร” เปนการแสดงออกในเร่ือง
ของการเปล่ียนแปลงของเวลา และอาศัยหลักองคประกอบตางๆเพ่ิมความสวยงามในงานสราง
สรางสรรค 

2.  ขอมูลทางดานกรรมวิธีและวัตถุดิบท่ีใชในการสรางสรรค  
2.1  เนื้อดินท่ีใชในการสรางสรรค 
เนื้อดินปนนับเปนวัตถุดิบหลักในการสรางสรรคงานเคร่ืองเคลือบดินเผา ดินแตละ

ชนิดยอมมีคุณสมบัติแตกตางกัน ข้ึนอยูวาผูสรางสรรคผลงานจะเล็งเห็นและหยิบมาใชใหเกิด
ประโยชน ซ่ึงจะตองทําการศึกษาทดลอง ซ่ึงอาจเพิ่มวัตถุดิบอ่ืนเขาไปเพื่อใหดินมีลักษณะเฉพาะ
ตรงตามท่ีผูสรางสรรคตองการ  

ขาพเจามีความสนในในดินพื้นบานดานเกวียน เปนดินท่ีอยูแถบแมน้ํามูลมีความ
เหนียวสูงเผาไดในอุณหภูมิกลาง ไปจนถึงระดับอุณหภูมิสูง ( 1,200 – 1,250 ) องศาเซลเซียส  
เปนดินตะกอนเกิดการสะสมกันเปนเวลานานจนเกิดการทับถมรวมกับ ซากพืชซากสัตว กระจาย
ตัวอยูในช้ันของเนื้อดินท่ีลึกลงไป 0.5 – 20 เมตร มีคุณสมบัติคือมีความเหนียวสูง และมีแรเหล็ก
ปนอยูในเนื้อดิน เม่ือเผาในอุณหภูมิท่ีสูง แรเหล็กและเนื้อดินจะเกิดการหลอมรวมกัน ทําใหงาน
ท่ีเผาออกมามีสีดําเหมือนเหล็กและมีความแกรงสูง ซ่ึงเม่ือขาพเจานํามาสรางสรรคจึงตองมีการ
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ปรับสูตรดินเพื่อใหเหมาะกับการสรางสรรคงานประติมากรรมเคร่ืองปนดินเผาท่ีมีขนาดใหญ มี
โครงสรางท่ีแข็งแรง จึงไดมีการคิดคนทดลองและทดสอบเพื่อใหเนื้อดินเกิดคุณสมบัติตามท่ี
ขาพเจาตองการ ซ่ึงในการทดลองวัตถุดิบท่ีขาพเจาใชท้ังหมดมีอยู 3ชนิดดังนี้ 

1.  ดินพื้นบานดานเกวียน ต.ดานเกวียน ต.โชคชัย จ.นครราชสีมา เปนดินพื้นบานท่ี
มีความเหนียวมาก   

2.  ทรายแมน้ํา เปนทรายท่ีมีขนาดเม็ดเล็ก ชวยในการเสริมโครงสรางของเนื้อดินใน
การข้ึนรูปและการเผาในอุณหภูมิท่ีสูง 

3.  ดินเช้ือ เปนดินท่ีผานการเผาดิบแลว ชวยในการเสริมโครงสรางในการขึ้นรูป
ช้ินงาน และชวยลดการแตกราวและการหดตัวของเนื้อดิน 

2.1 เทคนิคการขึ้นรูป 
การข้ึนรูปในงานเคร่ืองเคลือบดินเผามีหลายกรรมวิธีข้ึนอยูกับจุดประสงคของผู

สรางสรรคผลงานวาตองการผลิตงานประเภทใด นอกจากนั้นยังข้ึนอยูกับความถนัดความชํานาญ
และความชอบสวนบุคคลอีกดวยในท่ีนี้สามารถแบงการข้ึนรูปไดเปน 5  กรรมวิธี  คือ 

1.  การข้ึนรูปดวยมือ (Hand Forming) 
2.  การบีบกด (Pincching) 
3.  การขด (Coiling) 
4.  การทําดนิแผน (Slabbing) 
5.  การข้ึนรูปดวยแปนหมุน (wheel throwing) 

1.  การข้ึนรูปดวยมือ (Hand Forming)       
การข้ึนรูปดวยมือเปนวิธีการข้ึนรูปช้ินงานแบบงายๆโดยปราศจากเคร่ืองจักรอ่ืนๆ

ชวยเหลือ เปนวิธีการท่ีมนุษยไดทํามาตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตร โดยการควบคุมดินและปน
ในขณะข้ึนรูปใหไดตามท่ีตองการซ่ึงตองอาศัยทักษะและประสบการณความชํานาญในการ
ทํางานจึงจะสามารถปนภาชนะท่ีงดงาม  และดูมีคุณคาได การข้ึนรูปดวยมือทําได 2 วิธี 
ดังตอไปนี้  

2.  การบีบกด ( Pinching) 
การข้ึนรูปดวยวิธีการบีบกดเปนวิธีการข้ึนรูปช้ินงานท่ีมีขนาดเล็กๆเทาอุงมือทําได

โดยใชนิ้วโปงเจาะลงไปในกอนดินแลวบีบทําใหเกิดเปนหลุมข้ึน การบีบอยางงายๆ นี้กอใหเกิด
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รูปทรงตามธรรมชาติ  และความหนา บางใกลเคียงกันตลอดท้ังช้ิน เม่ือทดลองทําดูเม่ือทดลอง
ทําดูเร่ือยๆจะพบวารูปทรงของภาชนะข้ึนอยูกับทิศทาง  และแรงกดดันท่ีเปล่ียนแปลงไป  
รูปทรงท่ีใชวิธีนี้ เชน ถวย ชาม แจกัน หรือรูปทรงสรางสรรคอ่ืนๆ 

 3.  การขด (Coiling) 
 การข้ึนรูปภาชนะแบบขดโดยนําเนื้อดินมาคลึงเปนเสนเปนวิธีการท่ีมนุษยยุคกอน

ประวัติศาสตรทํากันมานานหลายพันปกอนมีผูมาคนพบแปนหมุนและยังเปนท่ีนิยมตอเนื่อง
จนถึงปจจุบัน เนื่องจากสามารถข้ึนรูปทรงไดหลายแบบ  และภาชนะมีพื้นผิวท่ีนาสนใจ  การขึ้น
รูปวิธีนี้เรียกช่ือตามลักษณะการคลึงดินใหเปนเสนแลวขดซอนตอๆกันใหเปนรูปทรงของภาชนะ
สามารถขึ้นรูปทรงกลวงไดตั้งแตภาชนะขนาดเล็กจนถึงงานประติมากรรมขนาดใหญ และเปน
เทคนิคท่ีฝกบังคับการควบคุมดินเบ้ืองตนดวยวิธีการข้ึนรูปภาชนะแบบขดนวดดินพอประมาณ
แลวแลวแบงดินสวนหนึ่งคลึงบนโตะท่ีมีผิวเรียบใหเปนแทงกลมหรือเชือกโดยใชมือ 2 ขาง  กด
คลึงดินจากจุดกลาง  และแผออกไปท้ังซายขวา  โดยใชน้ําหนักการคลึงเทากัน  พยายามรักษา
ความหนาของดินใหเทากันตลอดท้ังเสน  เสนผานศูนยกลางของดินแตละเสนจะเทากับความ
หนาของภาชนะ  คลึงดินใหไดหลายเสนแลวใชผาช้ืนคลุมไว  ทําฐานภาชนะโดยใชเสนดินขด
เปนวงใหแนน ทาน้ําสลิปเพื่อเช่ือมรอยตอข้ึนรูปโดยทาน้ําสลิปขนๆรอบฐาน แลวนําเสนดินขด
เปนวงบนฐานกดใหแนน เสมอกัน 

4.  การทําดินแผน ( Slabbing) 
การเตรียมดินแผนสามารถทําไดโดยการกดหรือคลึงดินใหแบนตามความหนาท่ี

ตองการซ่ึงมีหลายวิธีดวยกัน  โดยปกติการเตรียมดินแผนขนาดเล็กสามารถทําดวยการใชลูกกล้ิง
กล้ิงไปมาบนกอนดินจนแบน ดินเหนียวแบนๆนี้ สามารถนํามาใชข้ึนรูปได โดยการตัดใหเปน
รูปรางตางๆเพื่อนประกอบเขาดวยกันเปนรูปทรงสามมิติ เชน กลองหรือกระบอก การใชลูกกล้ิง
กล้ิงไปมาตามแนวเสนทแยงมุมท้ังสองจะทําใหเนื้อดินแบนลง และรักษารูปลักษณะส่ีเหลี่ยมเดิม
ไว  นอกจากนี้การเปล่ียนทิศทางการกลิ้งหลังจากไดกล้ิงไปแลว 2-3 คร้ังจะทําใหความหนาของ
แผนดินเหนียวเทากันการวางวัสดุท่ีทําใหเกิดพื้นผิวชนิดตางๆ เชน ใบไม ลงบนดินแผนท่ีเตรียม
ไวจะไดพื้นผิวท่ีสวยงาม 

5.  การข้ึนรูปดวยแปนหมุน (Wheel Throwing) 
การขึ้นรูปดวยแปนหมุน เปนการข้ึนรูปดวยทรงแบบทรงภาชนะ โดยอาศัยแรงหนี

ศูนยกลางความเร็วในการหมุนของแปนหมุนรอบมาตรฐานคือ 80 รอบ ตอนาที การข้ึนรูปดวย
แปนหมุนมีขอควรระวังคือความหนาของผลิตภัณฑ ระหวางปาก กับกน ไมเทากันตองอาศัยการ
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ตกแตงโดยการขูดดินท่ีบริเวณกนผลิตภัณฑ เพื่อเปนการแกไขปญหาเร่ืองความหนาบางท่ีไม
เทากัน 

ขาพเจาไดเลือกเทคนิคการขึ้นรูปช้ินงานดวยเทคนิคการข้ึนขด(Coiling) เพราะดวย
ลักษณะช้ินงานท่ีมีความซับซอนและมีขนาดใหญ ในเทคนิคการข้ึนขดน้ีสามารถตอบสนองและ
ใหรายละเอียดของรูปทรงของช้ินงานและความรูสึกของขาพเจาไดอยางลงตัว 

 
2.2 การเผาตกแตง( Firing ) 
เตาเผาท่ีนิยมใชในงานเคร่ืองเคลือบดินเผานั้นแบงไปตามชนิดของเช้ือเพลิง คือเตา

ไฟฟาใชไฟฟาในการเผา เตาแกสใชแกสในการเผา เตาฟนใชฟนในการเผา และยังมีเตาใน
รูปแบบตางๆที่ใชเช้ือเพลิงม่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงในการสรางสรรคงานประติมากรรมเคร่ือง
เคลือบบินเผาในครั้งนี้ ขาพเจาไดเลือกใชเทคนิคในการเผาแบบเตาฟน ซ่ึงขาพเจาตองการให
ช้ินงานที่สรางสรรคผานกระบวนการการเผาแบบพ้ืนบาน และบรรยากาศการเผาแบบสันดาปไม
สมบูรณ 
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บทท่ี 3 
ขั้นตอนและกระบวนการสรางสรรคผลงาน 

 

จากการศึกษาคนควาและการสรางสรรคผลงาน ขาพเจาไดตั้งจุดประสงคของการ
สรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา เพื่อใหผลงานสะทอนตามแนวความคิด
ท่ีตั้งจุดประสงคเอาไว ดังนั้นในการสรางสรรคช้ินงานในแตละช้ินยอมจะมีความสําคัญ เพ่ือให
ผลงานที่สรางสรรคนั้นไดตอบสนองแนวความคิดไดตามตองการ ซ่ึงในกระบวนการสรางสรรค
ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาขาพเจาไดดําเนินงานไปตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 
1.  ศึกษาแนวความคิดในการสรางสรรค 

การสรางสรรคผลงานประติมากรรมหัวขอ “หวงเวลาแหงสังขาร” ซ่ึงมีท่ีแรงบันดาล
ใจมาจากการท่ีขาพเจาไดประสพพบเองกับบุคคลในครอบครัว และสรรพส่ิงตางๆท่ีอยูรอบกาย
ของขาพเจาต้ังแตคร้ังยังเด็กจนถึงปจจุบัน ท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงไปตามหวงเวลาท่ีผันผาน ทําให
ขาพเจาไดนํามาสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา โดยนําเสนอแนวคิดเร่ือง
ของความไมเท่ียงแทยั่งยืน โดยนําลักษณะอิริยาบถของมนุษยท่ีแสดงออกถึงความไมยั่งยืน ไม
คงท่ี โดยลักษณะของช้ินงานจะแสดงออกถึงความเปลี่ยนแปลงของรางกาย มีการเคล่ือนไหว
ตามกาลเวลาซ่ึงในการคนหารูปแบบของช้ินงานนั้นไดมีการศึกษารูปแบบผานหลักทัศนธาตุ
เพื่อใหเกิดความลงตัวในช้ินงาน โดยทําการถายทอดแนวความคิดและความรูสึกผานผลงาน
ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา เพื่อเปนส่ือสะทอนท่ีสอดคลองกับแนวความคิดดังท่ีกลาวมา 
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2. แนวทางจากการสรางสรรคท่ีผานมา 

ผลงานกอนวิทยานิพนธในหัวขอ “หวงเวลาสูสังขาร” ผลงานของขาพเจาได
แสดงออกถึงสังขารของมนุษยท่ีผานการทํางานหนักมายาวนาน โดยใชเนื้อดินดานเวียนในการ
ข้ึนรูปแบบขด เผาเคลือบโดยเตาแกสในบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ อุณหภูมิ 1,100 องศา
เซลเซียส และทําการรมควัน 

    
 
ภาพท่ี 7 ผลงานกอนวิทยานพินธ “หวงเวลาสูสังขารหมายเลข 1” 
 

 

 
ภาพท่ี 8 ผลงานกอนวิทยานพินธ “หวงเวลาสูสังขารหมายเลข 2” 
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3.  ศึกษาแนวทางการออกแบบราง 2 มิติ และ 3 มิติ 
เพื่อใหผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาเปนไปตามข้ันตอนของการ

สรางสรรค ขาพเจาไดแบงชวงเวลาของการศึกษาเปนแบบราง 2 มิติ และ 3 มิติเปน 5 ระยะ
ดังตอไปนี้ 

 

 

       

ภาพท่ี 9 แบบราง 2 มิติระยะท่ี 1 

 

 
 

ภาพท่ี 10 แบบจําลอง 3 มิติระยะท่ี 1 
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ภาพท่ี 11 แบบจําลอง 3 มิติระยะท่ี 1 
 

การศึกษาแบบราง 2 มิติ และแบบจําลอง 3 มิติในระยะท่ี 1ขาพเจาในการคนหา
รูปแบบทางศิลปะในระยะท่ี 1นี้ ขาพเจาไดเนนการคนหารูปทรงโดยนํารูปทรงของมนุษยท่ีมี
ลักษณะรางกายท่ีกําลังผุพังลง ซ่ึงการคนหารูปแบบทางศิลปะในระยะที่1 นี้เร่ืองราวในงานยังมี
การแสดงออกในทิศทางท่ีรวดเร็วจนเกินไป ทําความรูสึกท่ีถายทอดออกมายังไมสงผลให
อารมณและความรูสึกเทาท่ีควร  
 

 

 
ภาพท่ี 12 แบบราง 2 มิติระยะท่ี 2 
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ภาพท่ี 13 แบบจําลอง 3 มิติระยะท่ี 2 

 

 

 

ภาพท่ี 14 แบบจําลอง 3 มิติระยะท่ี 2 

ในการคนหารูปแบบทางศิลปะลักษณะ 3 มิติระยะท่ี 2 นี้มีความนาสนใจมากข้ึนโดย
ขาพเจาไดใชวาง เพื่อใหรูสึกควรแสดงออกใหเห็นไดถึงลักษณะที่คอยๆเส่ือมโทรมลงซ่ึงยังมี
การแสดงทิศทางในการเส่ือมสลายท่ียังไมชัดเจน 
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ภาพท่ี 15 แบบจําลอง 3 มิติระยะท่ี 3 

 

 

 

ภาพท่ี 16 แบบจําลอง 3 มิติระยะท่ี 3 

ในการคนหารูปแบบทางศิลปะลักษณะ 3 มิติระยะท่ี 3 มีความสนใจมากย่ิงข้ึน ซ่ึง
ขาพเจาไดนําเอาอิริยาบถของมนุษยท่ีแสดงทิศทางในการเคล่ือนไหว และไดแสดงทิศทางของ
ลักษณะการผุกรอนท่ีนําเสนอไปในทิศทางเดียวกัน ทําใหช้ินงานสงผลทางอารมณและ
ความรูสึกชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
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ภาพท่ี 17 แบบจําลอง 3 มิติระยะท่ี 4 

 

 

 

ภาพท่ี 18 แบบจําลอง 3 มิติระยะท่ี 4 

ในการคนหารูปแบบทางศิลปลักษณะ 3 มิติในระยะท่ี 4 ขาพเจาไดนําหลักทัศนศิลป
ในเร่ืองของการซํ้ามาใชในงานเพ่ือใหช้ินงานแสดงออกถึงความเปล่ียนแปลง และนําหลักทัศน
ศิลปเร่ืองท่ีวางมาใชแทนในลักษณะของการเส่ือมสลายของรูปทรง ซ่ึงสงผลถึงถึงความรูสึกไดดี
มากข้ึน 
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ภาพท่ี 19 แบบจําลอง 3 มิติระยะท่ี 5 

 

 

 

ภาพท่ี 20 แบบจําลอง 3 มิติระยะท่ี 5 
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ภาพท่ี 21 แบบจําลอง 3 มิติระยะท่ี 5 

 

 

 

ภาพท่ี 22 แบบจําลอง 3 มิติระยะท่ี 5 
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ภาพท่ี 23 แบบจําลอง 3 มิติระยะท่ี 5 

การศึกษาแบบราง 3 มิติ ระยะท่ี 4 ขาพเจาไดทําการศึกษาทดลองการเผาใน
บรรยากาศช้ินงานในบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ และทดลองเคลือบรานซ่ึงเปนเคลือบข้ีเขามา
ใชในงาน ทําใหช้ินงานเกิดความนาสนใจและเกิดความชัดเจนมากย่ิงข้ึน จากผลการศึกษา
รูปแบบทางศิลปะจากแบบราง 2 มิติ และแบบราง 3 มิติ ทําใหขาพเจาสามารถเขาสูกระบวนการ
สรางสรรคผลงานจริงตามรูปแบบท่ีไดนําเสนอหัวขอวิทยานิพนธ 

4.  ศึกษาวัตถุดิบเทคนิคและรูปทรง 

  การสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาวัตถุดิบท่ีนํามาใชในการ
สรางสรรคถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง วัตถุดิบท่ีสําคัญในการสรางสรรคผลงานคือเนื้อดินท่ีใชใน
การปน ซ่ึงเปนวัตถุดิบของการสรางสรรครูปทรง ขาพเจาจึงเลือกใชดินพื้นบานดานเกวียน ต.
ดานเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมาผสมทรายแมน้ําและดินเช้ือ เพื่อเปนการเสริมโครงสรางเพ่ิม
ความแข็งแกรงในกับผลงาน 

 การศึกษาถึงแนวทางในการวิจัยการทดลองปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของเนื้อดิน
พื้นบานดานเกวียนเพ่ือนํามาสรางสรรคงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาโดยมี
สวนประกอบของวัสดุคือ ดินพื้นบานดานเกวียน ทรายแมน้ํา ดินเช้ือคือดินดานเกวียนท่ีผานการ
เผาดิบแลวทําการบดใหละเอียด 
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4.1  เนื้อดิน 
 ในการทดลองเพ่ือหาสวนผสมท่ีเหมาะสมของเน้ือดินโดยใชวิธี Triaxial Blend 15 
จุดใหกลุมวัตถุดิบเปน 3 กลุมโดยกําหนดสัญลักษณดังตอไปนี้ 

 A = ดินดานเกวียน 

 B = ทรายแมน้ํา 

 C = ดินเช้ือ 

ตารางท่ี 1 ตารางแผนภาพสามเหล่ียม 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ดินดานเกวียน

ทรายแมน้ํา ดินเช้ือ 

1

2 3 

4 5 6 

7 8 9 10 

 11 12 13 14 15 

1
2 3

4 5 6
7 8 9 10

11 12 13 14 15
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ตารางท่ี 2 ตารางแสดงการอานคาสวนผสมของเน้ือดิน 
จุดท่ี A :ดินดานเกวยีน B :ทรายแมน้ํา C : ดินเช้ือ คาความเหนยีว

1 30 10 60 X 

2 40 10 50 X 

3 30 20 50 X 

4 50 10 40 O 

5 40 20 40 X 

6 30 30 40 X 

7 60 10 30 O 

8 50 20 30 X 

9 40 30 30 X 

10 30 40 30 X 

11 70 10 20 O 

12 60 20 20 O 

13 50 30 20 O 

14 40 40 20 X 

15 30 50 20 X 

หมายเหตุ : สัญลักษณคาความเหนียวใหเปน O และ X  O = ความเหนียวท่ีสามารถข้ึนรูปได X  = 
ไมเหมาะแกการข้ึนรูป 
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ภาพท่ี 24 ผลการทดลองเน้ือดินหลังเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

 

                              
 

ภาพท่ี 25 ผลการทดลองเน้ือดินหลังเผาท่ีอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส 
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ตารางท่ี 3 ตารางแสดงผลการทดลองคาการหดตัว 
จุดท่ี คาการหดตัวกอนเผาดิบ คาการหดตัวหลังเผาดิบ 

800 องศาเซลเซียส 
คาการหดตัวหลังเผา 
1,100 องศาเซลเซียส 

1 0.1 % 0.2 % 0.4 % 
2 0.3 % 0.5 % 0.6 % 
3 0.2 % 0.3 % 0.5 % 
4 0.4 % 0.5 % 0.7 % 
5 0.2 % 0.4 % 0.6 % 
6 0.2 % 0.3 % 0.5 % 
7 0.5 % 0.5 % 0.7% 
8 0.4 % 0.6 % 0.8 % 
9 0.4 % 0.7 % 0.9 % 
10 0.4 % 0.6 % 0.8 % 
11 04 % 0.5 % 0.7 % 
12 0.1 % 0.8 % 10 % 
13 0.4 % 0.6 % 0.8 % 
14 0.4 % 0.5 % 0.7 % 
15 0.1 % 0.7 % 0.9 % 

 
สรุปผลการทดลองเนื้อดินจากตาราง 
 จากการทดลองจะเห็นไดวาวัตถุดิบท่ีนํามาผสมกับเนื้อดินดานเกวียนมีคุณสมบัติท่ี
แตกตางกัน ตางก็มีสวนที่ชวยในการปรับปรุงคุณสมบัติของเนื้อดินไดอยางพึงพอใจ 
 ทราย  เปนวัตถุดิบท่ีชวยในการเสริมโครงสรางภายในเนื้อดินชวยลดการหดตัวและ
ลดความเหนียวของเนื้อดิน 
 ดินเช้ือ เปนวัตถุดิบท่ีชวยลดการหดตัวของเนื้อดิน และชวยเสริมโครงสรางของเนื้อ
ดินใหแข็งแรงระหวางการข้ึนรูปช้ินงาน 
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 จากการทดลองทําใหขาพเจาทราบวาในสูตรท่ี 7 มีความเหนียวท่ีเหมาะสมในการข้ึน
รูปมากท่ีสุด และมีโครงสรางท่ีดีเหมาะสําหรับการข้ึนรูปช้ินงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดิน
เผาขนาดใหญ 
 
4.2  การทดลองหาสีเคลือบ 
 ในการทดลองหาสูตรน้ําเคลือบ ขาพเจาตองการสูตรเคลือบท่ีมีลักษณะรานและดาน
โดยในการทดลองมีวัตถุดิบดังตอไปนี้ 
 ข้ีเถาไมเบญจพรรณและฟริท CG 466โดยในการทดลองขาพเจาไดใชวิธีการทดลอง
โดยใชสูตร (Line Blend) 
 
ตารางท่ี 4 ตารางแสดงการปรับอัตราสวนเขาหากัน (Line Blend) ระหวางข้ีเถาและฟริท CG 466 
 
ข้ีเถาไมเบญจพรรณ 
                                                                                                                                                                                          
               1               2                3              4            5             6             7           8      9 

                                                                                                                               ฟริท CG 466 
ตารางท่ี 5 ตารางแสดงคาอัตราสวนของเคลือบในแตละจุด 
ตะรางแสดงอัตราสวนระหวางข้ีเถาไมเบญจพรรณ และฟริท CG 466 
สูตรท่ี 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ข้ีเถา 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 % 9 % 
ฟริท 9 % 8 % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % 1 % 

*หมายเหตุ ทุกสูตรเพ่ิม ทิทาเนียม 5% 
 

 
 
 



33 
 

5.  การขึ้นรูปและการเผา 
 ในการรูปช้ินงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาชุดนี้ ขาพเจาไดใชวิธีการข้ึน
รูปแบบขดท้ังหมด เพราะสามารถตอบสนองใหรายละเอียดของรูปทรงและมีคุณคาทางความงาม
และความรูสึกของช้ินงาน กระบวนการขึ้นรูปช้ินงานมีดังนี้ 
 5.1  นําดินมาคลึงเปนเสนกลมความยาวพอประมาณแลวคอยๆตอดินข้ึนไปเปน
ช้ินงานจากฐานสูยอดงาน เพื่อใหไดรูปทรงตามแนวความคิดจากแบบ 3 มิติ 
 5.2  คอยๆตอดินข้ึนเร่ือยๆโดยสังเกตความช้ืนในชิ้นงานซ่ึงหากข้ึนรูปช้ินงานเร็ว
จนเกินไปอาจทําใหช้ินงานเกิดการทรุดตัวลงได 
 5.3  การผ่ึงช้ินงานใหแหง เนื่องดวยเนื้อดินท่ีใชในการขึ้นรูปซ่ึงมีการแตกราวงายถา
ขาดการควบคุมอุณหภูมิอากาศท่ีมีตอช้ินงาน จึงควรใชถุงพลาสติกคลุมไวพอหลวมๆเพื่อให
ช้ินงานไดแหงตัวลงอยางชาๆ 
 5.4  นําผลงานไปเผาในอุณหภูมิ 11,030  องศาเซลเซียส ในเตาฟนเปนการเผาแกรง 
สวนสีของช้ินงานเกิดจากการเคลือบและบรรยากาศของไฟภายในเตา 
 

 
 

ภาพท่ี 26 การข้ึนรูปช้ินงานแบบขด 
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ภาพท่ี 27 การข้ึนรูปช้ินงานแบบขด 

 

 

 

ภาพท่ี 28 ช้ินงานที่ผานการตกแตงหลังจากการข้ึนรูป 

 หลังจากท่ีผานการข้ึนรูปและการเก็บรายละเอียดของชิ้นงานแลวก็เขาสูข้ันตอนการ
นําช้ินงานเขาสูเตาเผาเพื่อเตรียมการเผา ในการนําช้ินงานเขาสูเตาเผานั้นขาพเจาจะนําช้ินงานเขา
เตาในขณะท่ีงานยังหมาดๆ ซ่ึงสะดวกตอการขนยายเขาเตาเพราะเปนการปองกนัการแตกหัก
ขณะขนยายช้ินงานเขาสูเตา 
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 ในการเผาช้ินงานขาพเจาไดใชเทคนิคในการเผาเตาฟนโดยใชฟน ไมยูคาลิปตัสท่ีมี
คุณสมบัติใหไฟในอุณหภูมิท่ีสูง และสามารถเรงไฟไดอยางเต็มท่ีซ่ึงในการเผาชิ้นงานนี้ ขาพเจา
ไดทําการเผาแกรงในอุณหภูมิ 1,030 องศาเซลเซียส 

 

 

 

ภาพท่ี 29 การขนยายช้ินงานเขาเตา 

 

 

 

ภาพท่ี 30 การขนยายช้ินงานเขาเตา 
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ภาพท่ี 31 การขนยายช้ินงานเขาเตา 

 

 

 

ภาพท่ี 32 ช้ินงานท่ีทําการเผาเคลือบ 
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ภาพท่ี 33 ข้ันตอนในการอุนเตา 

 

 

 

ภาพท่ี 34 ข้ันตอนในการเรงอุณหภูมิของไฟ 
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ภาพท่ี 35 ช้ินงานภายในเตาหลังเผาเคลือบเสร็จเสร็จ 

 
 การเผาช้ินงานเปนการเปล่ียนสภาพช้ินงานจาก green were เปน biscuit were เปน
การเปล่ียนสภาพของเนื้อดินใหมีความแข็งแรงข้ึนและทนแตกหัก ขาพเจาไดทําการเผาแกรงใน
คร้ังเดียวในอุณหภูมิ 1,030 องศาเซลเซียส เพ่ือเปนการประหยัดคาเช้ือเพลิงในการเผาพรอมท้ัง
บรรยากาศท่ีเกิดข้ึนจากการเผาชิ้นงาน  
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหผลงานการสรางสรรคผลงาน 
  

 จากการที่ขาพเจาไดสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาหัวขอ “หวง
เวลาแหงสังขาร” ตั้งแตกระบวนการแบบราง 2 มิติ ข้ันตอนการทําแบบจําลอง 3 มิติ และข้ันตอน
ของการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธไปจนไดผลงานฉบับสมบูรณ ขาพเจาไดมุงเนนความงาม
ในเชิงสัญญาลักษณของรางกายมนุษยในอิริยาบถตางๆผสมผสานกันกับลักษณะการผุกรอน
ของสังสารวัตถุในธรรมชาติ เพื่อส่ืออารมณความรูสึกและสะทอนใหเห็นถึงความไมเท่ียงแท
ยั่งยืนของสังขาร ดวยเนื้อหาและทัศนคติของขาพเจา โดยอาศัยทัศนธาตุในการสรางสรรค
รูปทรง ท้ังในข้ันตอนการสรางสรรคและการวิเคราะหผลงาน จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีตองศึกษาหลัก
ทัศนธาตุใหชัดเจนและนําคุณลักษณะท่ีสามารถเปนส่ือสะทอนอารมณและความรูสึก และ
สุนทรียภาพตามทัศนคติของขาพเจาได นอกจากนี้การวิเคราะหทัศนธาตุจะทําใหเขาใจ
กระบวนการของการสรางสรรคผลงานใหมีความเปนเอกภาพ และมีเนื้อหาที่ชัดเจนในการ
แสดงออก การวิเคราะหผลงานแบงเปนข้ันตอนไดดังนี้ 
 
1.  ทัศนธาตุเบ้ืองตนในการสรางสรรค 
 การสรางสรรคผลงานศิลปะไมวาในสาขาใดๆก็ตาม จําเปนตองมีหลักในการจัด
องคประกอบของรูปทรง เพ่ือใหไดผลงานท่ีสมบูรณไปตามแนวความคิด และเกิดความงามตาม
แบบของศิลปะสาขานั้นๆ โดยจะตองศึกษาเร่ืององคประกอบศิลป และสามารถเลือกเอาทฤษฎี
หรือหลักการจัดองคประกอบศิลปท่ีเหมาะสมกับผลงานและตอบโจทยของความรูสึกของศิลปน
ท่ีสรางสรรคผลงาน  ซ่ึงในการสรางสรรคผลงานของขาพเจา  ขาพเจาได เลือกใชหลัก
องคประกอบทางศิลปะดังนี้  
 1.1  เสน (Line) เกิดจากจุดหลายๆจุดเรียงตอกัน เสนเปนจุดเร่ิมตนในขบวนการ
สรางสรรค เสนเปนทัศนธาตุเบ้ืองตนท่ีสําคัญท่ีสุด นอกจากนั้นเสนยังแสดงความรูสึกไดดวย
ตัวเองและการกอตัวเปนรูปทรงตางๆ บางขณะเสนสามารถแสดงความหมายเชิงสัญลักษณดวย
การประกอบเปนรูปหรือภาพท่ีเปนสากล เสนข้ันตนมีการกอรูปเปน 2 ลักษณะคือ เสนตรงและ
เสนโคงซ่ึงเสนท้ังสองลักษณะใหความรูสึกตางกัน หากนําเสนลักษณะเดียวกันหรือตางลักษณะ
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กันมาประกอบกันจะเกิดเสนในลักษณะตางๆ และกอใหเกิดความรูสึกจากลักษณะของเสน
เหลานั้นแตกตางกันออกไป 
 1.2  การซํ้า (Repetition) เกิดจากองคประกอบท่ีมีลักษณะเหมือนกันต้ังแตสองหนวย
ข้ึนไปวางอยูในท่ีวาง โดยที่มีท่ีวางค่ันอยูในระหวางองคประกอบเหลานั้นท่ีจะนํามาซํ้ากัน 
เหลานั้นไดแก จุด เสน สี น้ําหนัก รูปทรง เปนตน 

 1.3  ท่ีวาง (Space) หมายถึงพื้นท่ีระหวางรูปทรง พื้นผิว ปริมาตรของอากาศท่ี
ลอมรอบรูปทรงวัตถุ และขอบเขต 
 1.4  รูปทรง (Form) คือสวนท่ีเปนรูปธรรมของงานศิลปะ รูปทรงเปนตัวกลางและ
เปนตัวการท่ีสําคัญ ที่เปนส่ือความหมายของศิลปนไปยังผูเสพ ซ่ึงบางคร้ังเพียงแครูปทรงเพียง
อยางเดียว ก็สามารถส่ือความหมายออกมาไดอยางสมบูรณ 
 1.5  สัดสวน ( Proportion ) การสรางสัดสวนเปนการสรางการเปรียบเทียบ หรือการ
สรางความสัมพันธของขนาดแตละสวนของรูปทรงกับพื้นท่ีวาง (Space ) หรือแมแตสัดสวน
ขนาดพื้นฐานหรือพื้นท่ีติดต้ังผลงาน สัดสวนพอเหมาะพอดีทําใหเกิดความงามในองคประกอบ
โดยรวมของผลงานศิลปะ ในอารยธรรมกรีกหรือชางสถาปนิก ไดคิดคนส่ีเหล่ียมผืนผาท่ีมี
สัดสวนสวยงามสมบูรณ มีความกวาง : ความยาว เทากับ 1 :1.618 เรียกวาสัดสวนทอง หรือ 
Golden section หากสังเกตส่ิงท่ีอยูใกลตัวเราเชนแจกันท่ีมีคอ สัดสวนของขนาดตัวแจกันกับ
ขนาดของคอแจกัน เม่ือสัดสวนเปล่ียนก็ใหความรูสึกเปล่ียนไปเชนกัน เราสามารถสรางสัดสวน
จากส่ิงเหลานี้ไดแกระยะ หรือความยาวของแตละสวนขนาดของพื้นท่ีของแตละสวนท่ีมีลักษณะ
เปน 2 สวน ปริมาตรของแตละสวนของผลงานท่ีมีลักษณะเปน 3 มิติ ท้ังนี้รวมถึงพื้นท่ีวางดวย 
สัดสวนจะมีความงามหรือไมข้ึงอยูกับความสามารถในการจัดการกับรูปทรงดวยทฤษฎีทาง
ศิลปะ และประสบการในการสรางสรรคผลงานของศิลปนแตละคน 
 1.6  พื้นผิว (Texture) เปนพื้นผิวของรูปรางหรือรูปทรงซึ่งมีลักษณะเฉพาะและให
ความรูสึกในการรับรูสัมผัสตางกันตามลักษณะของแตละพ้ืนผิวของวัสดุ ท้ังผิวละเอียด ผิวหยาบ 
ผิวขรุขระและผิวมัน นอกจากนั้นพื้นผิวยังสามารถแบงเปน 2 ประเภทคือ 
 พื้นผิวสัมผัสดวยตา คือ ลักษณะผลงานสองมิติ สัมผัสไดจากการมองเห็น แตเม่ือได
ดวยมือกลับไมมีความแตกตางตามท่ีตาเห็น ผิวสัมผัสสามารถเกิดข้ึนจากสรางข้ึนจากธรรมชาติ
หรือจากเคร่ืองใชเคร่ืองมือในการสรางพื้นผิวข้ึนมา 
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 พื้นผิวสัมผัสดวยมือ คือ ผิวสัมผัสในลักษณะนี้ไมเพียงแตมองเห็นดวยตาแตสามารถ
สัมผัสไดดวยมือ ซ่ึงสวนใหญผลงาน 3 มิติ ลักษณะผลงานนูนสูง นูนตํ่า และเปนผลงานลอยตัว
มีท้ังผิวสัมผัสท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และผิวสัมผัสท่ีเกิดจากการสรางสรรคของมนุษย 
 1.7  สี (Colour)  เกิดข้ึนจากความเขมของแสงท่ีกระทบสายตาคาน้ําหนักของสีมีผล
ทางจิตวิทยา สียังสามารถเปนส่ือแสดงออกในการสรางสรรคผลงานกอใหเกิดอารมณความรูสึก
ตามแตอิทธิพลของสี 
 1.8  ความเคล่ือนไหว (Movement) เปนการสรางรูปทรงใหแสดงถึงการเคล่ือนท่ี 
ขยับ ไมหยุดนิ่ง แสดงความรูสึกวามีชิวิต มีการเปล่ียนแปลง แสดงใหเห็นจุดเร่ิมจุดจบ หรือการ
เคล่ือนไปอยางไมมีจุดจบ ส่ิงท่ีเปนส่ือถึงความเคล่ือนไหวไดแก จุด เสน ขนาด น้ําหนัก และ
ทิศทางของรูปทรง 
 1.9  เอกภาพ (Unity) ความเปนเอกภาพ หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความ
มีสวนรวมใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังทางดานเน้ือหา และดานองคประกอบ เพื่อใหเกิด
ความสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกันส่ือสารไปยังผูชมผลงาน สามารถมองเจาะลึกไปถึง
แนวความคิดและจุดประสงคของการสรางสรรคผลงานได การสรางเอกภาพในการสรางสรรค
ผลงานน้ันสรางไดโดยต้ังประเด็นหลักท่ีชัดเจนเปนเร่ืองเดียวแลวเอาองคประกอบอ่ืนมา
สนับสนุน หรือถาการสรางสรรคผลงานนั้นมีประเด็นหลักมากกวาหนึ่งประเด็น ก็ตองใช
ตัวเช่ือมประสานหลอมรวมประเด็นตางๆใหกลายเปนหนึ่งเดียว และชัดเจนข้ึนเปนเนื้อหาท่ีมี
เอกภาพสําหรับในดานการจัดองคประกอบศิลปนั้น ผลงานจะมีเอกภาพหรือไมข้ึนอยูกับการ
จัดการทัศนธาตุ ( Visual Element) ใหเกิดความลงตัวใหเกิดความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
ของรูปทรงไมเกิดความรูสึกขัดแยงเม่ือชมผลงาน วิธีการสรางเอกภาพ ในองคประกอบศิลปนั้น
ทําไดโดยการนําเอาทัศนธาตุท่ีเหมือนกันเชน จุด เสน พื้นผิวท่ีเหมือนกันหรือ ลอกัน สีท่ีเปน
วรรณะเดียวกันเสนท่ีมีทิศทางไปทางเดียวกัน มุงเขาไปหาจุดศูนยกลางเดียวกัน 

  
2.  การวิเคราะหผลงาน 

การสรางสรรคผลงานในคร้ังนี้ ขาพเจาไดเลือกหลักองคประกอบศิลปท่ีนํามาใชใน
งานดังตอไปนี้ 
 2.1  ปริมาตรกับรูปทรง 

 2.2  ท่ีวาง กับรูปทรง 
 2.3  โครงสรางของเสนและความเคล่ือนไหว 
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 2.4  พื้นผิว และคาน้ําหนักของสี 
 2.1  ปริมาตรของรูปทรง 
  ปริมาตรช้ินงานของขาพเจาเกิดข้ึนจากรูปทรงของมนุษย ท่ีแสดงอากับกิริยาการ

เคล่ือนไหวไปในทิศทางท่ีมีการซอนทับกันในรูปทรงซํ้าๆ เปนปริมาตรท่ีแสดงใหรูสึก
อารมณถึงความเปล่ียนแปลง จากแนวต้ังไปยังแนวนอนจากดานบนลงสูดานลาง ดวย
ลักษณะของรูปทรงท่ีเปนมวลท่ีใหความรูสึกถึงการเปลี่ยนแปลงซ่ึงตรงกับแนวความคิดของ
ขาพเจา 

 2.2  ท่ีวาง กับรูปทรง 
  การสรางท่ีวางและรูปทรงของผลงานขาพเจา เปนการสรางท่ีวางภายในและภายนอก
ของรูปทรง เพื่อใหอากาศไหลเวียนภายในและภายนอกของรูปทรงในบริเวณท่ีแสดงลักษณะการ
เส่ือมสลายของรูปทรงของมนุษย  ท่ีแสดงทิศทางลักษณะของความเปล่ียนแปลง เพื่อเปนการลด
ความทึบตันและกอใหเกิดความเคล่ือนไหวการถายเทเขาออกของอากาศ จังหวะของที่วางท่ีมี
ความสัมพันธเช่ือมตอกันไหลเวียนอยูภายในและภายนอกท่ีแสดงอากับกิริยาของรูปทรงมนุษย 
จากรูปทรงท่ีมีปริมาตรท่ีสมบูรณไปสูรูปทรงท่ีคอยๆเส่ือมสลาย 
  2.3  โครงสรางของเสนและความเคล่ือนไหว 
  โครงสรางของเสนและความเคล่ือนไหวของงานขาพเจา เกิดจากการใชปริมาตรท่ี
แสดงรูปทรงท่ีเกิดการทับซอนจากจุดเร่ิมตนไปยังจุดส้ินสุด โดยผสมผสานกับโครงสรางของ
เสนและท่ีวางของรูปทรงท่ีแสดงลักษณะของการผุกรอนท่ีมีการเช่ือมตอกันกับรูปทรงปริมาตรท่ี
ท่ีสมบูรณไปสูรูปทรงท่ีคอยๆเส่ือมสลายลง 
  2.4  พื้นผิวและคาน้ําหนักของสี 
  ลักษณะของพื้นผิวท่ีขาพเจาสรางลงบนผิวของช้ินงาน ขาพเจาไดใชเทคนิคการข้ึน
รูปดวยวิธีการข้ึนขดและไดท้ิงรองรอยในการข้ึนรูปไวโดยไมเก็บผิวช้ินงานใหเรียบ สวนบริเวณ
ท่ีตองการเก็บรายละเอียดตางๆขาพเจาจะไมใชไมปน เนื่องจากขาพเจาตองการแสดงออกถึง
ความเปนธรรมชาติของเนื้อดิน โดยขาพเจาไดใชนิ้วมือกดบนผิวของชิ้นงานเพ่ือเปนการเก็บ
รายละเอียดของระนาบผิวของช้ินงาน 
 สีของช้ินงานของขาพเจาเปนสีจากเนื้อดินปนและสีท่ีไดจากการผานกระบวนการ
การเผาเตาพ้ืนในบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ ซ่ึงส่ิงท่ีทําใหเกิดสีคือบรรยากาศของไฟและเขมา
ควันท่ีเกิดข้ึนภายในเตาท่ีไดจากกระบวนการเผาเตาฟนทําใหสีท่ีเกิดข้ึนบนผิวช้ินงานน้ันออกมา
หลากหลายบรรยากาศท่ีแตกตางกัน ซ่ึงสามารถแสดงอารมณและความรูสึกของของการ
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เปล่ียนแปลง ความไมเท่ียงแทยั่งยืน และแสดงอารมณความรูสึกของความอนิจจังไดอยาง
สมบูรณ 
 ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาชุดนี้ ขาพเจาไดมีแผนการดําเนินงานและ
พัฒนาข้ันตอนการดําเนินงานโดยคัดเลือกผลงานจากแบบราง 2 มิติท่ีมีความสมบูรณตรงตอ
แนวความคิดมาปนขยายเปนแบบจําลอง 3 มิติ และทําการคัดเลือกตนแบบ 3 มิติท่ีตรงกับ
แนวทางและแนวความคิดนํามาสรางสรรคเปนผลงานจริงมีขนาดประมาณ 170 – 160 เซนติเมตร 
แลวนําไปสูกระบวนการเผาและเคลือบผลงานตอไป 
 ตนแบบ 3 มิติท่ีเลือกนํามาสูกระบวนการสรางสรรคช้ินงานจริงจํานวน 6 ช้ิน โดยใช
เทคนิคการข้ึนขด โดยไดสรางสรรคช้ินงานในรูปแบบผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา 
โดยนําเสนอแนวความคิดเร่ืองความไมเท่ียงแทของสังขารมนุษย ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความ
เปล่ียนแปลงไมคงท่ีผานรูปทรงของช้ินงาน และการประสานกันของทัศนธาตุ เพื่อนําเสนอ
แนวความคิดในทัศนคติของขาพเจา 
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ชิ้นงานสําเร็จ  
 

 
 

ภาพท่ี 36  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาแหงสังขาร หมายเลข 1 
 เทคนิค      ดินพื้นบานดานเกวียน ข้ึนรูปแบบขด เคลือบข้ีเถา เผาเตาฟน 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด         กวาง 60 ยาว 100 สูง 120 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 37  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาแหงสังขาร หมายเลข 1 
 เทคนิค      ดินพื้นบานดานเกวียน ข้ึนรูปแบบขด เคลือบข้ีเถา เผาเตาฟน 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด         กวาง 60 ยาว 100 สูง 120 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 38  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาแหงสังขาร หมายเลข 1 
 เทคนิค      ดินพื้นบานดานเกวียน ข้ึนรูปแบบขด เคลือบข้ีเถา เผาเตาฟน 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด         กวาง 60 ยาว 100 สูง 120 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 39  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาแหงสังขาร หมายเลข 1 
 เทคนิค      ดินพื้นบานดานเกวียน ข้ึนรูปแบบขด เคลือบข้ีเถา เผาเตาฟน 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด         กวาง 60 ยาว 100 สูง 120 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 40  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาแหงสังขารหมายเลข 1 
 เทคนิค      ดินพื้นบานดานเกวียน ข้ึนรูปแบบขด เคลือบข้ีเถา เผาเตาฟน 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด         กวาง 60 ยาว 100 สูง 120 เซนติเมตร 

 
การวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 
 แนวความคิดในการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 1 มีลักษณะเปนอิริยาบถ
การเดินของมนุษยท่ีแสดงออกในลักษณะท่ีซํ้ากันภายในงานช้ินเดียว เพื่อเนนความรูสึกถึงความ
เคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกันดวยลักษณะท่ีซํ้าๆกันซ่ึงแสดงออกถึงความเปล่ียนแปลง โดยได
ทําการเอนโกบน้ําสลิปในดานของรูปทรงมนุษยท่ีเปนจุดเร่ิมในการกาวเดินเพื่อเปนการเนนโทน
สี และทําการเคลือบช้ินงานดวยเคลือบข้ีเถาท้ังช้ินแลวเช็ดออกในบางจุด เพื่อใหเกิดน้ําหนักของ
สีท่ีแตกตางกัน โดยโทนสีท่ีแสดงออกมาเปนสีท่ีแสดงออกถึงความผุกรอนและมีพื้นผิวท่ีหยาบ
ข้ึนเร่ือยๆจากจุดท่ีเปนรูปทรงมนุษยเร่ิมกาวเดิน และภายในรูปทรงมีพื้นท่ีวาง เพ่ือแสดงออกถึง
ความวางเปลาท่ีอยูภายในรางกายของมนุษยท่ีมีเพียงรูปกายภายนอก ซ่ึงเม่ือประกอบกันแลวทํา
ใหช้ินงานมีความเปนเอกภาพและส่ือความหมายไปในทิศทางเดียวกัน ท่ีสามารถแสดงออกถึง
ความเปนอนัตตา ความไมมีตัวตนคงท่ียั่งยืน  
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ภาพท่ี 41  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 2 

 เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ,เผาเตาฟน 
อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
ขนาด        กวาง 100 ยาว 140 สูง 100 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 42  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 2 
ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 2 

 เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ,เผาเตาฟน 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด        กวาง 100 ยาว 140 สูง 100 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 43  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 2 

เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ,เผาเตาฟน 
อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
ขนาด        กวาง 100 ยาว 140 สูง 100 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 44  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 2  
 เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ,เผาเตาฟน 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด        กวาง 100 ยาว 140 สูง 100 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 45  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 2 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 2 
 เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ,เผาเตาฟน 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด        กวาง 100 ยาว 140 สูง 100 เซนติเมตร 
  
การวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2 
 แนวความคิดในการสราสรรคงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 2 นี้ ลักษณะของช้ินงานแสดง
เคาโครงรูปทรงของมนุษยท่ีมีอากับกิริยายางเดิน แสดงออกในลักษณะท่ีมีรูปทรงทับซอนกัน
และคอยๆยืดโนมลมลงไปขางหนา เพื่อแทนสัญลักษณท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง โดยในสวนท่ีเปน
จุดเร่ิมของรูปทรงของมนุษย พื้นผิวจะมีลักษณะเรียบจนเร่ิมหยาบไปเร่ือยๆ ซ่ึงบนพ้ืนผิวของ
ช้ินงานต้ังแตจุดเร่ิม ไดเนนรองรอยการข้ึนรูปท่ีเกิดจากรอยนิ้วมือและทําใหเกิดเสนท่ีแสดง
ทิศทางของการเคล่ือนไหว เพื่อใหเกิดความรูสึกถึงความเปล่ียนแปลง ซ่ึงสอดคลองกับ
บรรยากาศของสีบนผิวของชิ้นงานท่ีใหโทนสีท่ีใหความรูสึกแตกตางกัน ทําใหสามารถ
แสดงออกถึงหลักความเปนอนิจตา แสดงความไมเท่ียง เกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป 
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ภาพท่ี 46   ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 3  
 เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ,เผาเตาฟน,เคลือบข้ีเถา 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด        กวาง 100 ยาว 180 สูง 160 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 47   ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 3  
 เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ,เผาเตาฟน,เคลือบข้ีเถา 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด        กวาง 100 ยาว 180 สูง 160 เซนติเมตร 
 
 
 



56 
 

 
 

ภาพท่ี 48   ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 3  
 เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ,เผาเตาฟน,เคลือบข้ีเถา 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด        กวาง 100 ยาว 180 สูง 160 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 49   ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 3  
 เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ,เผาเตาฟน,เคลือบข้ีเถา 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด        กวาง 100 ยาว 180 สูง 160 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 50   ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 3 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 3  
 เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ,เผาเตาฟน,เคลือบข้ีเถา 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด        กวาง 100 ยาว 180 สูง 160 เซนติเมตร 

 
การวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 3 
 แนวความคิดในการสรางสรรคช้ินงาน ช้ินท่ี 3 ลักษณะโครงสรางของรูปทรงเปน
รูปทรงของมนุษยท่ีกําลังจะลมลง โดยใชสัญลักษณเปนรูปทรงมนุษยท่ีกําลังยืนแลวคอยๆลมลง
ในลักษณะเปนลําดับจากการใชปริมาตรของรูปทรงและท่ีวางท่ีทําใหเกิดเสนท่ีมีการเช่ือมตอกัน
จนเกิดเสนท่ีนําสายตา โดยเร่ิมจากจุดแรกท่ีเปนรูปทรงมนุษยท่ียืนแลวคอยๆเส่ือมสภาพลง
ตามลําดับซ่ึงการทํางานของท่ีวางภายในและท่ีวางภายนอกนั้น ทําใหเกิดความรูสึกของการเส่ือม
สลายของสังขาร 
 โทนสีของช้ินงานนั้นเกิดจากสีของเคลือบข้ีเถาแลวเผาดวยเตาฟนพื้นบานดานเกวียน
และไดวางตําแหนงหลักท่ีเปนรูปทรงของมนุษยท่ีสมบูรณไวในตําแหนงหนาไฟ เพื่อใหเกิด
บรรยากาศของโทนสีท่ีแตกตางกันระหวางดานหนาและดานหลัง โดยทําการเผาท่ีอุณหภูมิ 1,030 
องศาเซลเซียส ทําใหสอดคลองความรูสึกและแนวความคิดเร่ืองอนิจจังคือความไมเท่ียง มีการ
เปล่ียนแปลงไมยั่งยืนไปสูความเปนอนัตตา คือการเส่ือมสลายสูความไมมีตัวตน 
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ภาพท่ี 51 ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 4 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 4  
 เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ เอนโกบดินขาว เผาเตาฟน 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด        กวาง 60 ยาว 120 สูง 140 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 52   ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 4 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 4   
 เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ เอนโกบดินขาว เผาเตาฟน 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด        กวาง 60 ยาว 120 สูง 140 เซนติเมตร 
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การวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 4 
 แนวความคิดในการสรางสรรควิทยานิพนธ ช้ินท่ี 4 นี้ ไดใชสัญลักษณรูปทรงมาจาก
อิริยาบถในการพักผอนของมนุษย ท่ีแสดงออกถึงความรูสึกท่ีคอยๆเส่ือมสลายลงขางลาง       
โดยสรางดานบนใหเกิดความแตกตางของสีและพ้ืนผิว ทําใหเกิดความรูสึกท่ีมีความแตกตางกัน  
 ลักษณะพื้นผิวและโทนสีของผลงาน ไดใชเทคนิคข้ึนรูปแบบขดและไดเนนพื้นผิว
จากรองรอยของการข้ึนรูป ทําใหช้ินงานแฝงอารมณและความรูสึกภายในและโทนสีของช้ินงาน
นั้นไดจากอุณหภูมิของไฟภายในเตาเตาในข้ันตอนการเผาท่ีใหบรรยากาศสีท่ีตางกัน ทําให
สอดคลองกับความรูสึกและแนวความคิดถึงความไมเท่ียงแทยั่งยืนของสังขาร 
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ภาพท่ี 53   ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 5 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 5  
 เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ,เผาเตาฟน 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด        กวาง 100 ยาว 100 สูง 140 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 54   ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 5 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 5 
 เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ,เผาเตาฟน 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด        กวาง 100 ยาว 100 สูง 140 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 55   ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 5 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 5  
 เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ,เผาเตาฟน 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด        กวาง 100 ยาว 100 สูง 140 เซนติเมตร 
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การวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 5 
 แนวความคิดในการสรางสรรควิทยานิพนธ ช้ินท่ี 5 นี้ ไดใชสัญลักษณรูปทรงมาจาก
รูปทรงของมนุษยท่ีกําลังลมลงและมีลักษณะของความเส่ือมสลายอยูดานหลัง เปนการข้ึนรูป
ช้ินงานดวยวิธีการข้ึนขด โดยชวงบริเวณขาท้ังสองขางไปจนถึงบริเวณลําตัวจะมีพื้นผิวท่ีเรียบ
สมํ่าเสมอกัน จนเร่ิมคอยๆเร่ิมมีความหยาบเปนรูปไปทางขางหลัง  
 โทนสีของช้ินงานไดจากบรรยากาศในการเผาเตาฟน เกิดจากอุณหภูมิของไฟภายใน
เตาและเขมาควันท่ีเกิดข้ึน จนทําใหน้ําหนักสีของงานในแตละจุดเกิดความแตกตางกัน ทําใหเกิด
ความสอดคลองกับแนวความคิดและแรงบันดาลใจท่ีตองการแสดงออกถึงหวงเวลาแหงสังขารสู
ความเปนอนัตตา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



66 
 

 
 

ภาพท่ี 56   ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 6 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 6  
 เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ,เผาเตาฟน 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด        กวาง 60 ยาว 120 สูง 100 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 57   ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 6 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 6  
 เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ,เผาเตาฟน 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด        กวาง 60 ยาว 120 สูง 100 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 58   ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 6 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 6  
 เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ,เผาเตาฟน 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด        กวาง 60 ยาว 120 สูง 100 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี  59  ผลงานวิทยานิพนธ ช้ินท่ี 6 
 ช่ือผลงาน  หวงเวลาสูสังขาร หมายเลข 6  
 เทคนิค      ข้ึนรูปดวยมือ,เผาเตาฟน 
 อุณหภูมิ    1,030 องศาเซลเซียส 
 ขนาด        กวาง 60 ยาว 120 สูง 100 เซนติเมตร 
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การวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 6 
 แนวความคิดในการสรางสรรคช้ินงาน ช้ินท่ี 6 มีลักษณะโครงสรางของรูปทรงเปน
รูปทรงของมนุษยท่ีแสดงออกในลักษณะท่ีกําลังพุงไปขางหนา โดยปริมาตรดานนอกเกิดข้ึนจาก
การทับซอนของรูปทรงมีพื้นผิวท่ีคอนขางเรียบเนียน สวนดานในไดสรางพื้นผิวท่ีมีความ
แตกตางกันคือมีพื้นผิวที่ความหยาบ ซ่ึงจะใหบรรยากาศและความรูสึกท่ีแตกตางกัน เพราะ
ผลงานช้ินนี้มีการจัดวางที่แตกตางจากทุกช้ิน ซ่ึงตองการส่ืออารมณและความรูสึกของการดําเนิน
ชีวิตในทุกๆวันท่ีดําเนินอยูเร่ือยมา หากมองแคเพียงภายนอกอาจจะไมเห็นถึงความเปล่ียนแปลง
ของรางกาย แตภายในยอมเกิดความเส่ือมไปทุกขณะเวลา 
 โทนสีของผลงานไดจากการเผาเตาฟนในบรรยากาศอุณหภูมิของไฟท่ีแตกตางกัน 
ทําใหเกิดโทนสีท่ีตางกันระหวางภายในและภายนอก ท่ีแสดงออกถึงความรูสึกและแนวความคิด
สูความเปนอนัตตา เม่ือดํารงอยู ยอมมีสูญสลายตามกาลเวลา 
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บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

โครงการสรางสรรค ประติมากรรเคร่ืองเคลือบดินเผา “หวงเวลาแหงสังขาร” มี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการสรางสรรคงาน ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีแสดงออกถึง 
ความเปล่ียนผันของหวงเวลา มักดําเนินอยูเร่ือยมาจนทําใหทุกสรรพส่ิงเกิดการเปล่ียนแปลง 
เกิดข้ึน ตั้งอยู ดับไป โดยไดนําอากับกิริยาของมนุษยในช่ัวขณะตางๆในชีวิตประจําวันของ
มนุษย มาแสดงออกถึงความเปล่ียนแปลงของรางกาย ผสมผสานกันลักษณะการผุกรอนของสัง
สารวัตถุในธรรมชาติ ท่ีแสดงออกถึงส่ิงท่ีไมยั่งยืนในสรรพส่ิงบนโลกใบนี้ เปนตัวแทน
สัญลักษณทางความคิดของการเปล่ียนแปลง และทิศทางท่ีแสดงออกมาเปนส่ือในการ
สรางสรรค  

ผลการสรางสรรคไดสรางสรรคงานออกมาในลักษณะงานงานประติมากรรมดิน
เผาจํานวน 6 ช้ินและรูปทรงท่ีเกิดจากการคล่ีคลายรูปทรงของอากับกิริยาของมนุษยในช่ัวขณะ
ตางๆในชีวิตประจําวันของมนุษย และนํามาศึกษารูปแบบรูปทรงโดยอาศัยหลักทัศนธาตุ  
 
อภิปรายผล 

 โครงการสรางสรรค ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา “หวงเวลาแหงสังขาร” เปน
การสรางสรรคงาน โดยไดแรงบันดาลใจจากบุคคลตางๆในครอบครัวของขาพเจาเองและผูคน
รอบขาง ดั่งบิดาของขาพเจาท่ีมีอาชีพเปนกระดูกสันหลังของชาติ และยังเปนเสาหลักของ
ครอบครัว ซ่ึงตองทํางานหนักเพื่อหาปจจัยมาจุลเจือคนในครอบครัว ดวยสังขารท่ีเร่ิมโรยรา
ตามอายุขัยท่ีเกิดข้ึนแหงหวงเวลา ซ่ึงในการสรางสรรคงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา
ในครั้งนี้ไดอาศัยองคประกอบและเทคนิคตางๆในการสรางสรรคช้ินงาน  

1. การสรางสรรคผลงาน ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา”หวงเวลาแหง
สังขาร”ไดอาศัยเทคนิคการข้ึนรูปแบบขด และเทคนิคการเผาเตาฟนแบบพื้นบานเพื่อแสดงออก
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ถึงธาตุท้ัง 4 คือ ดิน น้ํา ลม ไฟ ในกระบวนการสรางสรรคผลงาน ซ่ึงสอดคลองกันกับรางกาย
ของมนุษย  

2. เนื้อดินปนท่ีมีการพัฒนามาจากเนื้อดินพื้นบานดานเกวียน ท่ีมีความเหนียวท่ี
เหมาะสมสําหรับการข้ึนรูปงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาขนาดใหญ โดยขาพเจาไดมี
การปรับสูตรดินใหมีการหดตัวท่ีนอยลง และมีโครงสรางท่ีแข็งแรงสามารถข้ึนรูปไดในเวลาท่ี
รวดเร็ว โดยผสม  ดินดานเกวียน 60% ทรายแมน้ํา10% ดินเช้ือ 30% ซ่ึงผลออกมาเปนท่ีเหมาะ
แกการข้ึนรูปงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาขนาดใหญ 

3. เคลือบท่ีขาพเจาไดศึกษามาเปนสวนประกอบที่เกิดข้ึนจากการเรียบเรียง
องคประกอบเปนเคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณที่มีลักษณะราน โดยสีท่ีท่ีใชจะออกในโทนสีของ
ข้ีเถาเอง  

4.  เทคนิคการตกแตงช้ินงานในเตาเผา นอกเหนือจากเคลือบแลวขาพเจาไดใช
เทคนิคการเผาแบบเตาฟนแบบพื้นบาน โดยควบคุมบรรยากาศของไฟภายในเตาใหสรางสรรค
โทนสีผลงานตามธรรมชาติ  

5. ปญหาการแตกราวของเนื้อดินระหวางการข้ึนรูป ปญหาของการแตกราวนั้น
ไมคอยพบเพราะในโครงสรางของเน้ือดินท่ีใชมีความเหมาะสมในการข้ึนรูป 

 
ขอเสนอแนะ  

1.โครงการสรางสรรค ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา “หวงเวลาแหงสังขาร”
เปนงานสรางสรรคท่ีมาจากพ้ืนฐานของศิลปะ เนนการแสดงออกทางทางอารมณ และ
ความรูสึก ท่ีสอดคลองกับแนวความคิด และสามารถเปนส่ือสะทอนได 

 2.การสรางสรรคงาน ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาขนาดใหญหรือขนาดตางๆ 
ผูสรางสรรคผลงานควรทําความเขาใจในเนื้อดินท่ีตนเองใช และเรียนรูจังหวะในการขึ้นรูป
และการยึดตัวของดิน 
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