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This thesis is creation of ceramic sculpture in title “Forest Home” inspired from 
the living in nature of Thailand, the life lely on shelter. Wild life and create life for together 
Elements of nature in the forest. 

Researchar created ceramic sculpture that show goal and objective so that the 
people see the value of wildlife and forest resources of Thailand Awareness and 
appreciation ownership of forest and wild life resources together.  

In this thesis, the study present in the form of sculpture art and ceramic 
technique. Created the 3 pieces and 2 group, high about 100 centimeter of ceramic sculpture 
by develop the Eartenware clay 70 percent, Kkaoiln clay 10 percent, and sand 10 percent  
by hand forming technique and develob the wood ash glaze from nature for decorative by 
beautiful the work 1200 degrees Reduction firing.      
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บทที่ 1 
บทนํา 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา  
สัตว์ป่าทุกชนิดไม่ว่า สัตว์บก สัตว์นํ้า สัตว์ปีก แมลง  ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและ

ดํารงชีวิตอยู่ในป่า หรือในน้ํา และให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่าน้ันทุกชนิดด้วย แต่ไม่
หมายความรวม ถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณตาม กฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะและ

สัตว์พาหนะที่ได้ มา จากการสืบพันธ์ุ ของสัตว์พาหนะดังกล่าว ป่าผืนใหญ่ที่ประกอบข้ึนด้วยต้นไม้ ทุ่ง

หญ้า พ้ืนดิน ภูเขา และธารนํ้า องค์ประกอบเหล่าน้ีช่วยกันสร้างป่าให้เป็นถิ่นที่อาศัยอันสงบสุขของ

สรรพสัตว์นานาชนิด สัตว์ทุกชีวิตมีอิสระในการเดินทางไปทั่วทุกแห่งและมีเสรีภาพในการดําเนินชีวิต   
สัตว์ป่าล้วนมีความสําคัญอย่างย่ิงต่อระบบนิเวศทางธรรมชาติ บางชนิดเรียกได้ว่าเป็น

ผู้สร้างชีวิตให้ป่าเช่นเก้งกวางและนกชนิดต่างๆธรรมชาติสร้างให้เป็นผู้ดูแลทุ่งกว้างและป่าใหญ่ ช่วย
แพร่กระจายเมล็ดพันธ์สร้างชีวิตให้แก่ป่า ป่าไหนมีกวางมากป่าน้ันย่อมมีความอุดมสมบูรณ์ตามมา มี
การใช้ชีวิตโอบอุ้มพักพิง พ่ึงพาอาศัยกัน เหมือนป่าที่มีชีวิตเป็นภาพที่มีเสน่ห์ในองค์ประกอบความงาม

ของสรรพชีวิตในผืนป่า แต่ในปัจจุบันวิธีชีวิตเหล่าน้ีกําลังจะถูกทําลายลงด้วยนํ้ามือของมนุษย์ ด้วยวิธี
ต่างๆการตัดไม้ รุกล้ําพ้ืนที่ป่า ทําให้สัตว์ทุกชนิดต้องถูกจํากัดขอบเขตและลดบทบาทของตัวเองลง ป่า

เหลือน้อยสัตว์ป่าก็ลดจํานวนตามลง ทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ ถูกทําให้หายไปทุกช่วงทุกเวลา 
ข้าพเจ้ารู้สึกว่า ต้นไม้ กอหญ้าเมล็ดพันธ์ุต่างๆเปรียบด่ังชีวิตของสัตว์ป่า หากสิ้นป่า สิ้นสัตว์ป่าโลกน้ี

คงขาดความสมบูรณ์ไป 
จากที่กล่าวมาข้าพเจ้าได้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่า และป่าไม้ ประทับใจในวิถี

การอยู่ร่วมกันของสรรพชีวิตในป่า รู้สึกถึงป่าที่มีชีวิตและให้ชีวิต จึงนํามาเป็นแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมในรูปแบบของเคร่ืองเคลือบดินเผาโดยนําลักษณะเด่นและความงาม

ของสัตว์ประเภทเก้งกวาง และต้นไม้ในป่าดิบช้ืนเป็นรูปทรงหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือให้คน

ได้ตระหนักถึงคุณค่าเกิดจิตสํานึก ความรัก ความรู้สึกหวงแหน ความเป็นเจ้าของทรัพยากรสัตว์ป่า

และป่าไม้ร่วมกัน 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา   
1.  เพ่ือศึกษาธรรมชาติ ป่าไม้และสัตว์ป่า ที่จะนํามาสร้างสรรค์ผลงาน 
2.  เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาที่แสดงออกถึงวิถีการอยู่ร่วม 

กันของสรรพชีวิตในป่า ป่าที่มีชีวิตและให้ชีวิตโดยนําลักษณะเด่นและความงามของสัตว์ป่า ประเภท 
เก้งกวาง และต้นไม้ในป่าดิบช้ืนเป็นรูปทรงหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน         

3.  เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเคร่ืองเคลือบดินเผาตามความประทับใจในรูปแบบของ     
ประติมากรรม 

4.  เพ่ือให้คนได้ตระหนักถึงคุณค่าเกิดจิตสํานึก ความรัก ความรู้สึกหวงแหน ความเป็น  
เจ้าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ร่วมกัน 

 
สมมติฐานของการศึกษา 

สามารถสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ที่แสดงออกถึงวิถีการอยู่

ร่วมกันของสรรพชีวิตในป่า ป่าที่มีชีวิตและให้ชีวิตที่ก่อให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกเพ่ือไห้ได้ตระหนักถึง

คุณค่าเกิดจิตสํานึก ความรัก ความรู้สึกหวงแหน ความเป็นเจ้าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ร่วมกัน 
 

ขอบเขตการศึกษา 
1.  แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานมาจากป่าที่มีชีวิต โดยนําสัตว์ลักษณะเด่นและ  

ความ งามของสัตว์ประเภทเก้งกวาง และความอุดมสมบูรณ์ของป่าดิบเขา  
2.  รูปแบบของผลงานเป็นประติมากรรมลอยตัว  จํานวน 3 ช้ินและ 2 ชุด ขนาดความสูง

โดยประมาณ 50 - 100 เซนติเมตร  (ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของช้ินงาน) 
3.  การข้ึนรูปช้ินงาน ขึ้นรูปด้วยมือโดยวิธีการขด 
4.  ใช้เน้ือดินด่านเกวียนและเคลือบขี้เถ้าไม้เบญจพรรณในการสร้างสรรค์ผลงาน  เผาที่

อุณหภูมิ  1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศรีดักชัน 
 

ขั้นตอนของการศึกษา 
1.  กําหนดขอบเขตของปัญหา 
2.  ศึกษารวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากเอกสารและข้อมูลเก่ียวกับเทคโนโลยี ที่มีความสนใจ

และเกี่ยวข้องในการสร้างผลงาน 
3.  นําข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์เพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจนย่ิงขึ้นในการ

สร้างสรรค์ผลงาน 
4.  สร้างสรรค์ผลงานเป็นแบบร่าง 2 มิติและพัฒนาสร้างแบบจําลอง 3 มิติ 
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5.  เสนอแบบร่าง 2มิติ และพัฒนาสร้างแบบจําลอง 3 มิติ ต่ออาจารย์ เพ่ิมเติมและแก้ไข

ข้อบกพร่องรวมถึงพัฒนาด้านแนวการสร้างสรรค์ผลงานเป็นระยะ 
6.  ทดลองเน้ือดินและเคลือบที่จะใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
7.  ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยขยายจากแบบจําลอง 3 มิติ และวิเคราะห์ตาม

หลักองค์ประกอบศิลป์และทัศนะธาตุทางศิลปะ 
8.  สรุปผลงานการสร้างสรรค์ผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 
 

เวลาที่ใชใ้นการวิจัย 
ประมาณ 9 เดือนเร่ิมงานวิจัยต้ังแต่เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2556 และเสนอวิทยานิพนธ์ / 

การค้นคว้าอิสระภายในเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557 
 

วิธีการศึกษา 
1.  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและสื่อต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์แนวความคิดในการ  

สร้างสรรค์ผลงาน 
2. สร้างสรรค์รูปแบบของผลงานประติมากรรมลอยตัว นํามาตัดทอนและคล่ีคลาย

รูปแบบ โดยนําลักษณะเด่นและความงามของสัตว์ประเภทเก้งกวาง และความอุดมสมบูรณ์ของป่าดิบ

ช้ืน 
3. ทดลองหาสูตรเนื้อดิน และสูตรเคลือบ ที่จะนํามาใช้กับการสร้างสรรค์ผลงานใน

โครงงานที่มีความเหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค์ 
4.  เขียนแบบร่าง 2 มิติเพ่ือค้นหารูปแบบผลงานที่สื่อใหเ้ห็นถึงแนวความคิดในการสร้าง 

สรรค์ ผลงาน 
5.  สร้างแบบจําลอง 3 มิติ เพ่ือหารูปทรงของผลงานและปรับปรุงแก้ไข 
6.  สร้างผลงานจริงโดยขยายจากแบบจําลอง 3 มิติ ที่กําหนดไว้ 
7.  สรุปรวบรวมข้อมูลเป็นเอกสารและนําเสนอผลงานจริง 
 

แหล่งข้อมูล 
1.  รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  ระบบสารสนเทศออนไลน์ หนังสือ ภาพถ่ายที่มีเน้ือหา

เก่ียวข้องกับป่าไม้และสัตว์ป่า 
2.  ผลงานศิลปะ อิทธิพลที่เก่ียวข้องกับงานสร้างสรรค์ 
3.  งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ 
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการคน้คว้า 
1.  กล้องถ่ายภาพ 
2.  หนังสือและเอกสารที่เก่ียวข้อง 
3.  อุปกรณ์การทํางานเครื่องเคลือบดินเ 
4.  อุปกรณ์ในการเผาและตกแต่งผลงาน 
 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย (โดยประมาณ) 
1.  ดินที่ใช้ป้ันและสารเคลือบ 8,000 บาท 
2.  ค่าเช้ือเพลิงที่ใช้ในการเผา 7,000 บาท 
3.  ค่าเอกสารและข้อมูลในการทําวิจัย 2,500 บาท 
4.  ค่าจัดทําเอกสาร 2,500 บาท 
5.  ค่าอุปกรณ์ประกอบช้ินงาน 3,000 บาท 
6.  ค่าจัดแสดงผลงาน  5,000  บาท 
    รวมเงินทั้งสิ้น 28,000 บาท 
 

การนําเสนอผลงาน 
1.  จัดแสดงงานผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาเพ่ือเผยแพร่ผลงาน และ 

แนวความคิด 
2.  จัดทําเอกสารประกอบการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา 
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บทที ่2 

ข้อมูลและท่ีมาของการสร้างสรรค ์
ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาชุด “ลําเนาไพร” ผู้ศึกษาวิจัย

ได้ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่มีความเก่ียวข้องกับโครงการ โดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปเพ่ือเป็น

พ้ืนฐานในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นหัวข้อต่างๆได้ดังน้ี 
จากที่กล่าวมาข้าพเจ้าได้เห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่า และป่าไม้ ประทับใจในวิถี

การอยู่ร่วมกันของสรรพชีวิตในป่า รู้สึกถึงป่าที่มีชีวิตและให้ชีวิต จึงนํามาเป็นแรงบันดาลใจในการ

สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมในรูปแบบของเคร่ืองเคลือบดินเผาโดยนําลักษณะเด่นและความงาม

ของสัตว์ประเภทเก้งกวาง และต้นไม้ในป่าดิบช้ืนเป็นรูปทรงหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือให้คน

ได้ตระหนักถึงคุณค่าเกิดจิตสํานึก ความรัก ความรู้สึกหวงแหน ความเป็นเจ้าของทรัพยากรสัตว์ป่า

และป่าไม้ร่วมกัน 
1.  ที่มาของแรงบันดาลใจ 
    1.1  ข้อมูลเกี่ยวกับป่า 
    1.2  ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ป่า 
    1.3  อิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน 
2.  ข้อมูลเก่ียวกับหลักการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
    2.1  ทัศนะธาตุ 
    2.2  หลักองค์ประกอบทางศิลปะ 
3.  กรรมวิธีการผลิตหรือกระบวนการสร้างสรรค์ทางเครื่องเคลือบดินเผา 
    3.1  วัตถุดิบ 
    3.2  การข้ึนรูป 
    3.3  การเคลือบ 
    3.4  การเผา 

1.  ที่มาของแรงบันดาลใจ 
1.1  ข้อมูลเกี่ยวกับป่า 
     คําว่า "ป่าไม้" มีความหมายที่แตกต่างกันไปตามยุคตามสมัย  ตอนปลายศตวรรษที่ 

๑๓  ในยุโรป "ป่าไม้" มายถึงพ้ืนที่ที่พระมหากษัตริย์ได้สงวนไว้ เพ่ือใช้เป็นสถานที่สําหรับล่าสัตว์ของ 
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ส่วนพระองค์  ส่วนสิทธิในการตัดไม้และการก่นสร้างแผ้วถางป่า  เพ่ือการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ยัง
เป็นของประชาชนทั่ว ๆ ไปอยู่ ถัดมาอีกศตวรรษหน่ึง "ป่าไม้" กลับหมายถึง  พ้ืนที่อันกว้างขวางที่
ประกอบด้วยป่าไม้  ทุ่งหญ้า และ  แม้แต่หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านในป่า   สิทธิในการล่าสัตว์ในพ้ืนที่ดังกล่าว
ยังคงสงวนไว้เป็นของพระเจ้าแผ่นดินอยู่  ส่วนสิทธิในการใช้พ้ืนที่น้ัน ๆ  เพ่ือประโยชน์อย่างอ่ืนได้ถูก
จํากัดลงไป  บรรดาป่าไม้ที่สําคัญ  ๆ ในประเทศอังกฤษ ล้วนแล้วแต่เป็นป่าไม้ประเภทดังกล่าวข้างต้น 
โดยกษัตริย์ในราชวงศ์นอร์แมนเป็นผู้กําหนดขึ้น 

ในสมัยต่อมา  เมื่อพระราชอํานาจพิเศษในการล่าสัตว์ของกษัตริ ย์ได้ถูกจํากัด
ลง  ความหมายโดยทางนิตินัยของคําว่า  "ป่าไม้"  จึงได้กลายมาเป็นพ้ืนที่ที่เปลี่ยว มีพรรณไม้จําพวก
ไม้ต้นปกคลุมอยู่เป็นส่วนใหญ่  ปัจจุบันองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติได้ให้คํานิยามคํา
ว่า  "ป่าไม้"  หมายถึง  "บรรดาพ้ืนที่ที่มีพฤกษชาตินานาชนิดปกคลุมอยู่โดยมีไม้ต้นขนาดต่าง ๆ  เป็น
องค์ประกอบที่สําคัญ โดยไม่คํานึงว่า จะมีการทําไม้ในพ้ืนที่ดังกล่าวหรือไม่ก็ตามสามารถผลิตไม้หรือมี
อิทธิพลต่อลมฟ้าอากาศ หรือต่อระบบของนํ้าในท้องถิ่น" นอกจากน้ีพ้ืนที่ที่ได้ถูกตัดฟัน หรือ  แผ้วถาง 
หรือ โค่นเผาไม้ลง และมีเป้าหมายที่จะปลูกป่าขึ้นในอนาคต ก็นับรวมเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ด้วย  แต่ทั้งน้ี
มิได้นับเอาป่าละเมาะ หรือหมู่ต้นไม้ที่ขึ้นอยู่นอกป่า หรือต้นไม้สองข้างทางคมนาคม หรือที่ยืนต้นอยู่
ตามหัวไร่ปลายนา  หรือที่ขึ้นอยู่ในสวนสาธารณะ ให้เป็นป่าไม้ด้วย เมื่อมองในแง่ของอนุรักษ์นิยมแล้ว 
คําว่า "ป่าไม้"  มิได้หมายถึงเฉพาะกลุ่มหรือหมู่ไม้ของต้นไม้ที่ขึ้นปกคลุมพ้ืนที่อันกว้างไพศาลเท่าน้ัน 
แต่หมายถึงชมรมของสรรพสิ่งที่มีชีวิต ทั้งที่ เป็นพืชและสัตว์ แต่มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็น
ต้นไม้   นอกจากมีไม้ยืนต้นขนาดใหญ่เล็ก สูงตํ่า แตกต่างกัน จนทําให้เป็นเรือนยอดหรือพุ่มไม้ที่มี
หลายระดับช้ันแล้ว  ยังมีพฤกษชาติจําพวกไม้พุ่ม  ไม้กอ  ไม้เถา  ไม้เลื้อย  และพืชคลุมดินอีกนานา
ชนิด  นอกจากพืชแล้ว  ยังมีสัตว์จําพวกสัตว์บก  สัตว์นํ้า  นก แมลง ตลอดจนเห็ดรา (fungi) บัคเตรี 
แอลจี  และจุลินทรีย์ทั้งที่ดํารงชีวิตอยู่บนพ้ืนดินและใต้ผิวดินลงไปจํานวนมากมายจนสุดที่จะคณา
นับ  เมื่อบรรดาสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายรวมตัวกันเข้าแล้วก็บังเกิดเป็นสังคมทางชีวภาพ (biological 
association)  อันประกอบด้วย  สรรพสิ่งที่มีชีวิต ซึ่งต่างฝ่ายต่างก็มีปฏิกิริยาต่อกันและกัน อาทิเช่น 
นกและสัตว์ ก็ช่วยกะเทาะเมล็ดพันธ์ุไม้  เพ่ือให้สามารถงอกได้สะดวกขึ้น แมลงและนก  ก็ช่วยผสม
เกสรดอกไม้  บริเวณใต้ต้นไม้หรือพฤกษชาติที่คลุมดินอยู่   จะมีเศษใบไม้   กิ่งไม้  ต้นไม้ที่โค่น
ล้ม  รวมท้ังซากสัตว์ซากพืช และแมลงต่าง ๆ ทับถมพ้ืนดินอยู่ เมื่อนานปีเข้าก็อาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ใน
ดินช่วยทําให้ผุพังและสลายตัวเป็นปุ๋ยธรรมชาติ (humus) เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน และช่วย
ปกคุมผิวดินมิให้ถูกแสงแดดแผดเผาหรือถูกกระแสฝนตกต้องอย่างรุนแรง  ซึ่งเท่ากับเป็นการป้องกัน
มิให้ดินถูกกระแสนํ้า หรือ กระแสลมที่รุนแรงกัดชะพัดพาให้พังทลายไป  และช่วยให้นํ้าฝนบางส่วนที่
เหลือจากการระเหยคืนสู่อากาศได้มีโอกาสซึมซาบลงสู่แหล่งเก็บกักนํ้าใต้ดิน เมื่อหมดฝนหรือย่างเข้า
ฤดูแล้ง ก็มีนํ้าใสสะอาดไหลออกมาหล่อเลี้ยงลําห้วย ลําธาร หรือนํ้าพุ อย่างไม่ขาดสาย ซากพืช  ที่ปก
คลุมพ้ืนที่ป่าไม้ยังช่วยป้องกันหรือลดการระเหยของนํ้าในดิน ซึ่งทําให้พืชได้รับประโยชน์จากความช้ืน
ในดินอย่างใหญ่หลวง  ใต้พ้ืนดินลงไปจะมีเรือนรากของต้นไม้และรากพืชจํานวนมากไชชอนไปแทบ
ทุกสารทิศ ประกอบกับมีไส้เดือนและสัตว์จําพวกที่ขุดรูอยู่ในดิน เช่น อ้น เม่น และจุลินทรีย์นานา
ชนิด จึงทําให้ดินที่มีป่าไม้ปกคลุมร่วนโปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก  ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า พ้ืนที่ที่มีป่าไม้
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ปกคลุม นํ้าและดิน จะได้รับการอนุรักษ์เป็นอย่างดี ทั้งภูมิอากาศในท้องถิ่นที่ป่าไม้ต้ังอยู่ก็มีความ
ละมุนละไม ไม่ร้อนจัด  หรือหนาวจัด 

ป่าไม้ในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น  2 ประเภท 
1.  ป่าไม่ผลัดใบ สามารถแบ่งย่อยออกไปได้อีก ดังน้ี 
    1.1  ป่าดิบช้ืน 
    1.2  ป่าดิบแล้ง 
    1.3  ป่าดิบเขา 
    1.4  ป่าสน  
    1.5  ป่าพรุหรือป่าบึงน้ําจืด  
    1.6  ป่าชายเลน  
    1.7  ป่าชายหาด  
2.  ป่าผลัด แบ่งย่อยได้ดังน้ี 

      2.1  ป่าเบญจพรรณ  
      2.2  ป่าเต็งรัง  
      2.3  ป่าหญ้า  
ลักษณะป่าที่ผู้ศึกษาวิจัยนํามาใช้ในงาน  
ป่าดิบช้ืน มีอยู่ทั่วไปในทุกภาคของประเทศ และมากที่สุดแถบชายฝั่งภาคตะวันออก เช่น 

ระยอง จันทบุรี และที่ภาคใต้ กระจัดกระจาย ตามความสูงต้ังแต่ 0 - 100 เมตรจากระดับนํ้าทะเลซึ่ง
มีปริมาณนํ้าฝนตกมากกว่าภาคอ่ืนๆลักษณะทั่วไป มักเป็นป่ารกทึบประกอบด้วยพันธ์ุไมมากมาย
หลาย ร้อยชนิด ต้นไม้ส่วนใหญ่เป็นวงศ์ยาง ไม้ตะเคียน กะบาก อบเชย จําปาป่า ส่วนที่เป็นพืชช้ันล่าง
จะเป็นพวกปาล์ม ไผ่ ระกํา หวาย บุกขอน เฟิร์น มอส กล้วยไม้ป่าและ เถาวัลย์ชนิดต่างๆ 

 

 
 

ภาพที่ 1  ป่าดิบช้ืน 
ที่มา:อนุรักษ์สตัว์ป่า, เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก  

                 http://www. .onopen.com 
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ภาพที่ 2  ต้นไม้ในป่าดิบช้ืน 
ที่มา:อนุรักษ์สตัว์ป่า, เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก  

                 http://www. .onopen.com 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 3 สิ่งมีชีวิตเล็กๆในป่าดิบช้ืน 
ที่มา:อนุรักษ์สตัว์ป่า, เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก  

                 http://www. .onopen.com 
 

1.2  ข้อมูลเก่ียวกับสัตว์ป่า 
            สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าสัตว์บก สัตว์นํ้า สัตว์ปีก แมลงหรือแมง ซึ่งโดย

สภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดํารงชีวิตอยู่ในป่าหรือในนํ้า และหมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ป่า
เหล่าน้ันทุกชนิดด้วย แต่ไม่หมายความรวมถึงสัตว์พาหนะที่ได้จดทะเบียน ตามรูปพรรณตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัตว์พาหนะแล้ว และสัตว์พาหนะที่ได้มาจากการสืบพันธ์ุของสัตว์พาหนะดังกล่าว 

     ประเภทของสัตว์ป่า 
           สัตว์ป่าสงวน  เป็นสัตว์ป่าที่หายากและปัจจุบันมีจํานวนน้อยมากบางชนิดสูญพันธ์ุไป

แล้วมีอยู่ 15 ชนิด คือ นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร แรด กระซู่ กูปรีหรือโคไพร ควายป่า ละองหรือละม่ัง 
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สมันหรือ เน้ือสมัน เลียงผา นกแต้วแล้วท้องดํา นกกระเรียน แมวลายหินอ่อน สมเสร็จ เก้งหม้อและ
พะยูนหรือหมูนํ้า 

     สัตว์ป่าคุ้มครอง เป็นสัตว์ทั้งที่ปกติไม่นิยมใช้เป็นอาหารและใช้เป็นอาหารทั้งที่ไม่ใช่
ล่าเพ่ือการกีฬาและล่าเพ่ือการกีฬา ตามท่ีกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดไว้ มากกว่า 200 
ชนิด เช่น ค่าง ชะนี อีเห็น ไก่ฟ้า เหย่ียว ช้างป่า แร้ง กระทิง กวาง หมีควาย อีเก้ง นกเป็ดนํ้า เป็นต้น 

 

 
 

ภาพที่ 4 สัตว์ป่าสงวนของไทย 
ที่มา:อนุรักษ์สตัว์ป่า, เข้าถึงเมื่อ 21 มิถุนายน 2555, เข้าถึงได้จาก  

                 http://www. .onopen.com 
 

คุณค่าของสัตว์ป่า 
สัตว์ป่าอํานวยประโยชน์นานาประการให้แก่มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ 

มากมาย อย่างไรก็ตามประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นไปในทางอ้อมมากกว่าทางตรงจึงทําให้มองไม่ค่อยเห็น
คุณค่าของสัตว์ป่าเท่าที่ควร เมื่อเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เช่น ป่าไม้ นํ้า และแร่ธาตุ เป็นต้น 
ตัวอย่างคุณค่าของสัตว์ป่า เป็นต้นว่า 

1.  ด้านเศรษฐกิจ ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่มนุษย์ได้จากสัตว์ป่าก็ได้แก่การค้าสัตว์ป่า 
หรือซากของสัตว์ป่าโดยเฉพาะหนังสือป่าในปีหน่ึง ๆ ทํารายได้ให้กับประเทศและมีเงินหมุนเวียน
ภายในประเทศจํานวนไม่น้อย คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจจะรวมถึงรายได้ต่าง ๆ จากการท่องเที่ยวใน
การชมสัตว์ด้วย 

2.  การเป็นอาหาร มนุษย์ได้ใช้เน้ือของสัตว์ป่าเป็นอาหารเป็นเวลาช้านานแล้ว ซึ่งสัตว์ป่า
หลายชนิดก็ได้พัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นเลี้ยงไป สัตว์ป่าหลายชนิดตามธรรมชาติคนก็ยังนิยมใช้เน้ือ
เป็นอาหารอยู่ เช่น หมูป่า เก้ง กวาง กระจง กระทิง นกเขาเปล้า นกเป็ดนํ้า ตะกวด แย้ เป็นต้น 
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อวัยวะของสัตว์ป่าบางอย่าง เช่น นอแรด กระโหลก เลียงผา เขากวางอ่อน เลือดและกระเพาะค่าง ดี
ของหมี ดีงูเห่า ก็ยังมีผู้นิยมดัดแปลงเป็นอาหาร หรือใช้เป็นเคร่ืองยาสมุนไพรอีกด้วย 

3.  เคร่ืองใช้เคร่ืองประดับ นอกจากเน้ือของสัตว์ป่าและส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ป่าจะใช้เป็น
อาหารและยาแล้ว อวัยวะบางอย่างของสัตว์ป่าก็ยังใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อีกมากมาย เช่น หนังใช้ทํา
กระเป๋า รองเท้า เคร่ืองนุ่งห่ม งาช้าง ใช้เป็นเคร่ืองประดับ กระดูก เขาสัตว์ใช้ทําด้ามมีดด้ามเคร่ืองมือ 
หรือแกะสลักต่าง ๆ เป็นต้น 

4.  การนันทนาการและด้านจิตใจ นับเป็นคุณค่าอันย่ิงใหญ่ของสัตว์ป่า แต่ไม่สามารถ
ประเมินเป็นตัวเงินได้โดยง่าย การท่องเที่ยวชมสัตว์ป่าในสวนสัตว์ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์
ป่าและแหล่งสัตว์ป่าอ่ืน ๆ นับเป็นเร่ืองนันทนาการทั้งสิ้นเช่นเดียวกับการสงสารสัตว์ป่าที่ถูกทรมาน 
กักขัง หรืออ่ืนใดก็ตามที สัตว์อยู่อย่างไม่ผาสุกก็เป็นเร่ืองจิตใจ รวมตลอดทั้งการท่องเที่ยวป่าเห็นสัตว์
ป่าหรือไม่เห็นสัตว์ป่า ซึ่งควรประดับความงามตามธรรมชาติเป็นท้ังนันทนาการและด้านจิตใจทั้งสิ้น 

5.  ด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และการแพทย์ สัตว์ป่านับมีคุณค่าใหญ่หลวงที่ทําให้
นักวิทยาศาสตร์ นักการศึกษาและแพทย์ ประสบผลสําเร็จในด้านการค้นคว้าทดลองต่าง ๆ โดยข้ัน
แรกเขาทดลองกับสัตว์ป่าเสียก่อน เช่น ทดลองกับหนู กระแต ลิง จากน้ันจึงนําไปใช้กับคนการค้นคว้า 
ทดลองเหล่าน้ีหากไม่มีสัตว์ป่าเป็นเคร่ืองทดลองก่อนแล้ว ก็อาจจะมีผลสะท้อนถึงคนอย่างมาก 

6.  เป็นตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ สัตว์ป่านับได้ว่าเป็นตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงสัตว์ด้วยกันเอง ทําให้ผลกระทบต่อคนบรรเทาเบาบางลงไปไม่มากก็น้อย เช่น ค้างคาวกิน
แมลง นกฮูกและงูสิงกินหนูต่าง ๆ นกกินตัวหนอนที่ทําลายพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่งหากไม่มีสัตว์ป่า
ต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วคนอาจจะต้องเสียเงินทองจํานวนมากกว่าเป็นอยู่ในปัจจุบันที่จะต้องกําจัดศัตรูทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมเหล่าน้ี 

7.  คุณค่าของสัตว์ป่าต่อทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ คนส่วนใหญ่มองเห็นความสัมพันธ์
ระหว่างทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ อย่างชัดเจน โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เป็นต้นว่า ป่าไม้ทําให้สัตว์
ป่ามีที่อยู่อาศัย เป็นอาหาร และเป็นที่หลบภัย ป่าไม้ทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ ป้องกันการกัดเซาะของนํ้า 
ลม ป่าไม้ช่วยทําให้มีนํ้าไหลตลอดปี นํ้าใสสะอาดปราศจากตะกอน ป่าไม้ช่วยทําให้ฝนตก บรรเทา
กระแสลมพายุ ป่าไม้ทําให้อากาศไม่ร้อนไม่หนาว ป่าไม้เป็นแหล่งสะสมแร่ธาตุและป่าไม้ทําให้มนุษย์
ได้ใช้สอย ขาดป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ก็อยู่ไม่ได้ ทํานองเดียวกันกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ 
ที่คนจะมองเห็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ทั้งน้ียกเว้นสัตว์ป่ามักจะมองเห็นเฉพาะต้องอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เท่าน้ัน แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว สัตว์ป่าก็มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ไม่
น้อยเช่นเดียวกัน อย่างเช่นทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ก็มีส่วนช่วยหลายอย่าง เช่น 

 7.1  สัตว์ป่าช่วยทําลายศัตรูป่าไม้ ต้นไม้ในป่าจะมีศัตรูตามธรรมชาติเสมอ ๆ เช่น 
โรคและแมลง เป็นต้น แต่ศัตรูเหล่าน้ีจะไม่ระบาด โดยเฉพาะแมลงหากมีตัวทําลายสัตว์ป่าหลายชนิด
เป็นตัวกําจัดแมลงนอกจากที่กล่าวไปแล้วก็มี เช่น นกหัวขวาน นกไต่ไม้ จะกินแมลงและตัวหนอน 
ตามลําต้น นกกินแมลง นกจับแมลง จะกินแมลงที่มาทําลายใบ ดอก และผล ตุ่น หนูผี จะกินหนอน
ที่มากินรากและลําต้นใต้ดิน หากปราศจากสัตว์เหล่าน้ีแล้วต้นไม้จะได้รับความเสียหายและอาจจะตาย
ในที่สุด 
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7.2  สัตว์ป่าช่วยผสมเกสรดอกไม้ ต้นไม้ผสมเกสรได้น้ันอาศัยปัจจัยหลายอย่างช่วย 
เช่น ลม และแมลงสําหรับสัตว์ป่าบางชนิดก็เป็นตัวที่ช่วยผสมเกสรด้วย เช่น นกกินปลี นกปลีกล้วย 
และค้างคาวกินนํ้าหวานดอกไม้ เป็นต้น สัตว์ป่าเหล่าน้ีจะช่วยผสมเกสรดอกไม้ในขณะที่กินนํ้าหวาน
ดอกไม้จากดอกหน่ึงไปยังอีกดอกหน่ึงหรือจากต้นหน่ึงไปยังอีกต้นหน่ึง ทํานองเดียวกับลมและแมลง
ดังกล่าวแล้ว 

7.3  สัตว์ป่าช่วยในการกระจายเมล็ดพันธ์ุไม้ สัตว์ป่าบางชนิด เช่น นกขุนทอง นก
เงือก ค้างคาวบางชนิด ลิง ค่าง ชะนี กวาง เก้ง กระทิง วัวแดง เป็นต้น จะกินผลไม้เป็นอาหาร แล้ว
คายหรือถ่ายเมล็ดออกมาตามที่ต่าง ๆ เมล็ดไม้บางชนิดไม่ได้รับความเสียหายใด ๆ ในการผ่าน
กระเพาะของสัตว์เหล่าน้ีก็เท่ากับสัตว์ป่าช่วยในการกระจายเมล็ดพันธ์ุไม้ไปในที่ต่าง ๆ ที่สัตว์
ท่องเที่ยวไปแล้วคายหรือถ่ายเมล็ดไม้ออกมา 

7.4  สัตว์ป่าช่วยทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ย่ิงขึ้น มูลของสัตว์เกือบทุกชนิดใช้เป็นปุ๋ยได้
อย่างดี เท่ากับเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน ในขณะเดียวกันเมื่อสัตว์ป่าตายลง ซากของสัตว์ป่าก็จะ
กลายเป็นปุ๋ยได้เช่นเดียวกัน ทุกวันน้ีเกิดปัญหาการดัดแปลงมูลของสัตว์ป่าบางชนิด เช่น มูลของ
ค้างคาว ซึ่งมีอยู่มากมายตามถํ้าต่าง ๆ ให้ใช้อย่างถูกต้อง ก็จะทําให้แก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ ทุกวันนี้แม้ว่า
จะใช้มูลค้างคาวเป็นปุ๋ยอยู่บ้าง ก็อยู่เฉพาะในวงจํากัด ในปัจจุบันวงการป่าไม้เองก็ต้องใช้ปุ๋ยในสวนป่า
เหมือนกันทั้งน้ีเน่ืองจากการทํางานสัตว์ป่าออกไปเกือบหมดป่า 

 
 

 
 

ภาพที่ 5  กวางป่าในธรรมชาติ 
ที่มา:แอล บรู๊ซ เคคูล,ี มรดกทางธรรมชาติของประเทศไทย (กรุงเทพฯ:ดับเบ้ิลยู เค ท ีพับลิชช่ิง 
จํากัด, 2549), 49  
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ภาพที่ 6 การใช้ชีวิตริมห้วยหนอง 
ที่มา:ณรงค์ สุวรรณรงค์และวรรณชนก สุวรรณกร, เพื่อนไพรในภูเขียว (กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นต้ิง
แอนด์พับลิชช่ิง, 2550), 45  
 

 
 

ภาพที่ 7 การออกหากินเช้าและคํ่า 
ที่มา:แอล บรู๊ซ เคคูล,ี มรดกทางธรรมชาติของประเทศไทย (กรุงเทพฯ:ดับเบ้ิลยู เค ท ีพับลิชช่ิง 
จํากัด, 2549), 49  
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ภาพที่ 8 การใช้ชีวิตกลางทุ่งกว้างในฤดูผสมพันธ์ุ 
ที่มา:ณรงค์ สุวรรณรงค์และวรรณชนก สุวรรณกร, เพื่อนไพรในภูเขียว (กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นต้ิง
แอนด์พับลิชช่ิง, 2550), 55  
 

 

 
 

ภาพที่ 9 ชีวิตใหม่แห่งพงไพร 
ที่มา:ณรงค์ สุวรรณรงค์และวรรณชนก สุวรรณกร, เพื่อนไพรในภูเขียว (กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นต้ิง
แอนด์พับลิชช่ิง, 2550), 53  
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ภาพที่ 10  การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับสัตว์ป่าชนิดอ่ืน 
ที่มา:ณรงค์ สุวรรณรงค์และวรรณชนก สุวรรณกร, เพื่อนไพรในภูเขียว (กรุงเทพฯ:อมรินทร์พริ้นต้ิง
แอนด์พับลิชช่ิง, 2550), 47  

 
1.3  อิทธิพลในการสร้างสรรค์ผลงาน 
      รัช รัชนีกร ผลงานชุดน้ีได้กระตุ้นให้เห็นให้เห็นถึงความสําคัญของป่า โดยผ่าน

แนวความคิดที่สื่อว่าใบไม้และต้นไม้ทุกต้นมีชีวิต มีจิตรวิญญาณมีความลี้ลับ ต้นไม้น้ันให้ประโยชน์ร่ม
เงาแก่มนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเอ้ืออาทร แต่มนุษย์ได้พรากเอาจิต
วิญญาณน้ันออกไปจากป่า เพียงเพราะความเห็นแก่ตัวและความต้องการท่ีเกินพอดีและทําลายอย่าง
ป่าเถื่อนทําให้ป่าที่มีชีวิตเหล่าน้ันลุกขึ้นทวงสิทธ์ิ โดยการสร้างอุบัติภัยอันร้ายแรง และน่ากลัวเป็น
ผลตอบแทนสําหรับทําลายล้างไม่มีที่สิ้นสุดของมนุษย์ ศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผามีลักษณะเป็น
ประติมากรรมกลุ่ม ใช้วัตถุดิบเป็นดินพ้ืนบ้านด่านเกวียนมีการเคลือบเน้นเป็นบางจุดและปล่อยเว้นให้
เห็นสีของเน้ือดิน โทนสีมีลักษณะเข้มขรึมอยู่ในโทนเดียวกัน รูปทรงมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันแต่มี
ระดับความสูงตํ่าที่ไม่เท่ากันเมื่อนํามาจัดวางรวมกันทําให้ผลงานเกิดพลัง ทําให้รู้สึกเหมือนต้นไม้ใหญ่
ที่อยู่ในป่าลึก เปรียบเสมือนป่าที่มีชีวิตและจิตวิญญาณ 
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ภาพที่ 11  ผลงานศิลปะเคร่ืองเคลือบดินเผา รัช รัชนีกร “มิติแห่งป่า” 
ที่มา:มหาวิทยาลัยศิลปากร, การแสดงศลิปะเครื่องปัน้ดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 14 (กรุงเทพฯ:แพลนพ
ริ้นต้ิง, 2551), 57. 
 

ผลงานจิตรกรรมของ สนามชัย พวงระย้า ชุดนี้ใช้เทคนิค สีอะครีลิคบนผ้าใบ ผลงาน
แสดงให้เห็นถึงสรรพชีวิตที่กําเนิดอาศัยอยู่ในโลกของจิตนาการในดินแดนแห่งอิสระภาพ โดยผ่าน
แนวความคิดที่สื่อถึงความปิติสุข เบิกบาน สีสันรูปทรงบรรยากาศในงาน หลุดพ้นออกมาจากกาลเวลา
ในโลกมนุษย์ รายละเอียดเล็กๆที่ประกอบเป็นรูปทรงใหญ่ ซ่อนนัยยะขิงสรรพชีวิตไว้เงียบๆ แสดงถึง
กระแสการมีอยู่ของแต่ละสิ่ง ที่สัมพันธ์เก่ียวโยงกัน เป็นดินแดนที่ทําให้รู้สึกเบาสบายเป็นอิสระจาก
พันธนาการท้ังปวง 
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ภาพที่ 12 ผลงานจิตรกรรม สนามชัย พวงระย้า “ต้นไม้แห่งชีวิต” 
ที่มา:สนามชัย พวงระย้า, ดินแดนแห่งอิสรภาพ (กรุงเทพฯ:แพลนพริ้นต้ิง, 2551), 25. 
  
 

2.  ข้อมูลเก่ียวกับหลักการสร้างสรรค์งานศิลปะ 
    2.1  ทัศนธาตุ 

ทัศนะ  หมายถึง  การเห็น  สิ่งที่มองเห็น  ธาตุ  หมายถึง  สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วน

สําคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลาย 
ทัศนธาตุ  หมายถึง  ส่วนสําคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลายตามที่ตา

มองเห็น ได้แก่ จุด เส้น สี รูปร่างและรูปทรง นํ้าหนัก บริเวณว่าง ลักษณะผิว 
จุด  หมายถึง  รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฏที่ผิวพ้ืน ไม่มีขนาด ความ

กว้าง ความยาว ความหนา เป็นสิ่งที่เล็กที่สุด และเป็นธาตุเร่ิมแรกที่ทําให้เกิดธาตุอ่ืน ๆ ขึ้น 
เส้น หมายถึง จุดหลาย ๆ จุดต่อกันเป็นสาย เป็นแถวแนวไปในทิศทางใดทิศทาง

หน่ึง เป็นทาง ยาวหรือจุดที่เคลื่อนที่ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึงด้วยแรงผลักดัน หรือรอยขูดขีดเขียน

ของวัตถุเป็นรอยยาว เส้นแบ่งเป็นลักษณะใหญ่ ๆ 2 ลักษณะคือเส้นตรงและเส้นโค้ง ดังน้ี 
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ความหมายของเส้นตรง 
เส้นด่ิง หมายถึง เส้นตรงที่ต้ังฉากกับพ้ืนระดับให้ความรู้สึกมั่นคง แข็งแรง สง่า 

รุ่งเรือง สมดุล พุ่งข้ึน 
เส้นนอน หมายถึง เส้นตรงที่นอนราบไปกับพ้ืนระดับ ให้ความรู้สึกกว้างขวาง 

สงบเงียบ เยือกเย็น ผ่อนคลาย 
เส้นเฉียง หมายถึง เส้นตรงเอนไม่ต้ังฉากกับพ้ืนระดับให้ความรู้สึกไม่มั่นคง 

เคลื่อนไหว แปรปรวน ไม่สมบูรณ์ 
เส้นฟันปลา หมายถึง เส้นตรงหลายเส้นต่อกันสลับขึ้นลงระยะเท่ากัน ให้

ความรู้สึกรุนแรง กระแทก ต่ืนเต้น อันตราย ขัดแย้ง 
เส้นประ หมายถึง เส้นตรงที่ขาดเป็นช่วง ๆ มีระยะเท่ากัน ให้ความรู้สึกต่อเน่ือง

ขาดระยะใจหาย ไม่แน่นอน 
ความหมายของเส้นโค้ง 
เส้นโค้งลง หมายถึง เส้นที่เป็นท้องกระทะคล้ายเชือกหย่อน ให้ความรู้สึก

อ่อนโยน เคลื่อนไหวไม่แข็งแรง 
เส้นโค้งข้ึน หมายถึง เส้นที่โค้งเป็นหลังเต่าคล้ายคันธนูให้ความรู้สึกแข็งแรง 

เช่ือมั่น เคลื่อนไหว 
เส้นคด หมายถึง เส้นโค้งขึ้นโค้งลงต่อเน่ืองกันคล้ายคลื่นในทะเล ให้ความรู้สึง

เลื่อนไหล ต่อเน่ือง อ่อนช้อย นุ่มนวล 
เส้นก้นหอย หมายถึง เส้นโคง้ต่อเน่ืองกันวนเข้าเล็กลงเป็นจุดคล้ายก้นหอย ให้

ความรู้สึกอึดอัด เคลื่อนไหวคลี่คลาย 
เส้นโค้งอิสระ หมายถึง เส้นโค้งต่อเน่ืองกันไปไม่มีทิศทาง คล้ายเชือกพันกัน ให้

ความรู้สึกวุ่นวาย ยุ่งเหยิง ไม่เป็นระเบียบ 
สี หมายถึง  ลักษณะของแสงสว่าง  ปรากฏแก่ตาให้เห็นเป็น ขาว แดง เขียว นํ้า

เงิน  เหลือง  เป็นต้น ถ้าไม่มแีสงจะมองไม่เห็นสี  ซึ่งสีม ี2 ชนิด ดังน้ี  
1.  สีที่เป็นวัตถุ สีที่เป็นรงค์วัตถุสีผงหรือธาตุในร่างกายที่ทําให้คนมสีีต่าง ๆ สีที่

เกิดจากวัตถุธาตุ เช่น จากพืช สัตว์ แร่ธาตุ เป็นต้น ซึ่งเป็นสีที่ใช้ในงานศลิปะ 
2.  สีที่เป็น  สทีี่เกิดจากการหักเหของแสง  แสงส่องผ่านแท่งแก้วแสงแดดส่อง

ผ่านละอองนํ้า ในอากาศจะเกิดการหักเหของแสงเป็นสีรุ้ง 7 สี  ได้แก่  สีแดง  ส้ม  เหลอืง  เขียว  นํ้า
เงิน  คราม  ม่วง 

วงจรสี เกิดจากการนําเอาแม่สีที่เป็นวัตถุมาผสมกันเป็นสขีัน้ที่ 2 มี 12 สี คือ  สี
เหลือง เหลืองเขียว เขียว  เขียวนํ้าเงิน  นํ้าเงิน  นํ้าเงินม่วง  ม่วง ม่วงแดง  แดง  แดงส้ม  ส้ม  เหลือง
ส้ม  หรือเรียกว่า วงล้อของสี 
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    2.2  หลักองค์ประกอบทางศลิปะ  
                 เป็นหลักสําคัญสําหรับผู้สร้างสรรค์ และผู้ศึกษางานศิลปะ เน่ืองจากผลงาน

ศิลปะใด ๆ ก็ตาม ล้วนมีคุณค่าอยู่  2  ประการ คือ คุณค่าทางด้านรูปทรง และ คุณค่าทางด้าน
เร่ืองราวคุณค่าทางด้านรูปทรง เกิดจากการนําเอา องค์ประกอบต่าง ๆ    ของ ศิลปะ อัน
ได้แก่  เส้น  สี  แสงและเงา  รูปร่าง  รูปทรง  พ้ืนผิว  ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดความงาม  ซึ่ง
แนวทางในการนําองค์ประกอบต่าง ๆ มาจัดรวมกันน้ันเรียกว่า การจัดองค์ ประกอบศิลป์ (Art 
Composition) โดยมีหลักการจัดตามท่ีจะกล่าวต่อไป อีกคุณค่าหน่ึงของงานศิลปะ คือ คุณค่า
ทางด้านเน้ือหา เป็นเร่ืองราว หรือสาระของผลงานที่ศิลปินผู้สร้าง สรรค์ต้องการท่ีจะแสดงออกมา ให้
ผู้ชมได้สัมผัส รับรู้ โดยอาศัยรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์น่ันเองหรืออาจกล่าวได้ว่า 
ศิลปินนําเสนอเน้ือหาเร่ืองราวผ่านรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ 

ถ้าองค์ประกอบที่จัดขึ้น ไม่สัมพันธ์กับเน้ือหาเรื่องราวที่นําเสนองานศิลปะน้ันก็
จะขาดคุณค่าทางความงามไป  ดังน้ันการจัดองค์ประกอบศิลป์   จึงมีความสําคัญในการสร้างสรรค์
งานศิลปะเป็นอย่างยิ่งเพราะจะทําให้งานศิลปะทรงคุณค่าทางความงามอย่างสมบูรณ์ 

                 การจัดองค์ประกอบของศิลปะ มีหลักที่ควรคํานึง อยู่ 5 ประการ คือ 
1.  ความสมดุล หรือ ดุลยภาพ หมายถึง นํ้าหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบ  ไม่

เอนเอียงไปข้างใดข้างหน่ึงในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของ 
ส่วนต่าง ๆ ในรูปทรงหน่ึง หรืองานศิลปะช้ินหน่ึง การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ   ลงใน งาน
ศิลปกรรมน้ันจะต้องคํานึงถึงจุดศูนย์ถ่วง ในธรรมชาติน้ัน  ทุกสิ่งสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมี
นํ้าหนักเฉลี่ยทุกด้าน ฉะน้ัน  ในงานศิลปะถ้ามองดูแล้วรู้สึกว่าบางส่วนหนักไป แน่นไป  หรือ 
เบา  บางไปก็จะทําให้ภาพน้ันดูเอนเอียง   และเกิดความ รู้สึกไม่สมดุล เป็นการบกพร่องทางความ
งาม  ดุลยภาพ ในงานศิลปะมี 2 ลักษณะคือ  

1.1  ดุลยภาพแบบสมมาตร หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือ 
การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุล    เป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบน้ีใน ทางศิลปะมีใช้
น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่ง ในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือ ในงานที่ต้องการดุลยภาพ
ที่น่ิงและมั่นคงจริง ๆ 

1.2  ดุลยภาพแบบอสมมาตร หรือ ความสมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกัน มัก
เป็นการสมดุลที่เกิดจาการจัดใหม่ของมนุษย์   ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวาจะไม่ เหมือนกันใช้
องค์ประกอบที่ ไม่ เหมือนกัน  แต่มีความสมดุลกัน   อาจเป็นความสมดุลด้วย นํ้าหนักของ
องค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้  การจัดองค์ประกอบให้เกิดความ สมดุลแบบอสมมาตร
อาจทําได้โดย   เลื่อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีนํ้าหนักมากว่า   หรือ เลื่อนรูปที่มีนํ้าหนักมากว่าเข้าหา
แกน  จะทําให้เกิดความสมดุลขึ้น หรือใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กแต่มีรูปลักษณะที่น่าสนใจถ่วงดุลกับ
รูปลักษณะที่มีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดา 

2.  จังหวะลีลา  หมายถึง  การเคลื่อนไหวที่เกิดจาการซ้ํากันขององค์ประกอบ 
เป็นการซ้ําที่เป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆ กัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซับซ้อน
ขึ้นจนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ  โดยเกิดจาก การซ้ําของหน่วย หรือการสลับกันของหน่วย
กับช่องไฟ หรือเกิดจาก การเลื่อนไหลต่อเน่ืองกันของเส้น สี รูปทรง หรือ นํ้าหนัก 
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3.  เอกภาพ  หมายถึง ความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ทั้ง
ด้าน รูปลักษณะ และด้านเน้ือหาเรื่องราวเป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆให้เกิดความ
เป็นหน่ึง 

การสร้างงานศิลปะ คือ  การสร้างเอกภาพขึ้นจากความสับสน  ความยุ่ง
เหยิง  เป็นการจัดระเบียบ และดุลยภาพ ให้แก่สิ่งที่ขัดแย้งกันเพ่ือให้รวมตัวกันได้ โดยการเช่ือมโยง
ส่วนต่าง ๆให้สัมพันธ์กันเอกภาพของงานศิลปะ มีอยู่  2 ประการ คือ 

4.1  เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกทีมีจุดมุ่งหมายเดียว 
แน่นอน และม ีความเรียบง่าย  งานช้ินเดียวจะแสดงออกหลายความคิด หลายอารมณ์ไม่ได้ จะทําให้
สับสน ขาดเอกภาพ และการแสดงออกด้วยลักษณะเฉพาตัวของศิลปินแต่ละคน ก็สามารถทําให ้เกิด
เอกภาพแก่ผลงานได้ 

4.2  เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบ
ขององค์ประกอบ ทางศิลปะ เพ่ือให้เกิดเป็นรูปทรงหน่ึง ที่สามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์ของ
ศิลปิน ออกได้อย่างชัดเจน เอกภาพของรูปทรง เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดต่อความงามของผลงานศิลปะ 
เพราะเป็นสิ่งที่ศิลปินใช้เป็นสื่อในการแสดงออกถึงเร่ืองราว  ความคิด และอารมณ์  ดังน้ัน กฎ เกณฑ์ 
ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติ  ซึ่งมีอยู่ 2 หัวข้อคือ 

1.  กฎเกณฑ์ของการขัดแย้ง มีอยู่ 4 ลักษณะ คือ การขัดแย้งขององค์ประ 
กอบ ทางศิลปะแต่ละชนิดและรวมถึงการขัดแย้งกันขององค์ประกอบต่างชนิดกันด้วย การขัดแย้งของ
ขนาด การขัดแย้งของทิศทาง และการขัดแย้งของช่องว่างหรือจังหวะ 

2.  กฎเกณฑ์ของการประสาน หมายถึง การทําให้เกิดความกลมกลืน ให้สิ่ง
ต่าง ๆ เข้ากันได้อย่างสนิท เป็นการสร้างเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกันเขา้ด้วยกัน  การ
ประสานมีอยู่ 2  วิธีคือ การเป็นตัวกลางและการซ้ํา 

นอกเหนือจากกฎเกณฑ์หลักคือ การขัดแย้งและการประสานแล้ว ยังมี
กฎเกณฑ์รองอีก 2 ข้อคือ 

1.  ความเป็นเด่น ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือความเป็นเด่นที่เกิดจากการขัดแย้งและ
ความเป็นเด่นที่เกิดจากการประสาน 

2.  การเปลี่ยนแปร หมายถึง การเพ่ิมความขัดแย้งลงในหน่วยที่ซ้ํากัน เพ่ือ
ป้องกัน ความจืดชืด น่าเบ่ือ ซึ่งจะช่วยให้มีความน่าสนใจมากข้ึน การเปลี่ยนแปรมี 4 ลักษณะคือ การ
เปลี่ยนแปรของรูปลักษณะ การเปลี่ยนแปรของรูปขนาด การเปลี่ยนแปรทิศทาง และการเปลี่ยนแปล
ของจังหวะ 

การเปลี่ยนแปรรูปลักษณะจะต้องรักษาคุณลักษณะของการซ้ําไว้ ถ้ารูปมีการ
เปลี่ยน แปรไปมาก  การซ้ําก็จะหมดไป  กลายเป็นการขัดแย้งเข้ามาแทน และ  ถ้าหน่วยหน่ึงมีการ 
เปลี่ยนแปรอย่างรวดเร็ว   มีความแตกต่างจากหน่วยอ่ืน ๆ มาก   จะกลายเป็นความเป็นเด่นเป็นการ
สร้างเอกภาพด้วยความขัดแย้ง 

สรุป การใช้หลักการทางศิลปะและการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ในการสร้างสรรค์ผลงาน
มีดังน้ีผู้ศึกษาวิจัย ได้ใช้รูปทรงที่มาจากธรรมชาติและรูปทรงอิสระนํามาผสมในการงาน ลักษณะของ
ทิศทางในงานเป็นเส้นต้ัง ให้ความรู้สึกมีชีวิตและงอกงามและเส้นทแยงให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวมี
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ชีวิตชีวา ไม่หยุดน่ิงโดยอาศัยหลักเอกภาพของการขัดแย้งให้เกิดความเคลื่อนไหวที่มาจากลักษณะ 
ทิศทาง ขนาดและประสานด้วยตัวกลางโดยใช้ทิศทาง การซ้ํา การเปลี่ยนแปร พ้ืนผิวที่ใช้สามารถรับรู้
และจับต้องได้ใช้ลักษณะเปลือกไม้จากธรรมชาติ ลักษณะผลงานส่วนมากจะใช้พ้ืนที่ว่างที่ถูกแทนที่
ด้วยปริมาตรของมวลมาสร้างสรรค์ในงาน สีสันจะใช้ในวรรณะสีเย็นและสีกลมกลืนหรือสีที่สัมพันธ์กัน
โดยใช้สีตรงกันข้ามมาใช้ในบางส่วนของผลงาน การจัดวางผลงานในลักษณะประติมากรรมกลุ่มมี
องค์ประกอบของสีและรูปทรงที่เก่ียวข้องกัน 

 
 

3.  กรรมวิธีการผลิตหรือกระบวนการสร้างสรรค์ทางเคร่ืองเคลือบดินเผา 
3.1  วัตถุดิบในการสร้างสรรค์ 

เน้ือดินป้ันนับเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการทําเคร่ืองป้ันดินเผา ซึ่งมีอยู่มากมายหลาย
ชนิด คุณสมบัติก็แตกต่างกันไปอยู่ที่ผู้ใช้งานจะเล็งเห็นและหยิบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเน้ือดินป้ัน
น้ันจะต้องทําการศึกษา ทดลอง อาจเพ่ิมวัตถุดิบอ่ืนเข้าไป เพ่ือให้เน้ือดินมีคุณลักษณะเหมาะสมใน
การสร้างสรรค์ผลงาน 

ผู้ศึกษามีความสนใจในดินพ้ืนบ้านด่านเกวียน เป็นดินที่อยู่แถบแม่นํ้ามูลมีความ
เหนียวสูงเผาได้ในอุณหภูมิกลางไปจนถึงระดับอุณหภูมิสูง ( 1,200 – 1,250 ) องศาเซลเซียสเป็นดิน
ตะกอนเกิดการสะสมกันเป็นเวลานานจนเกิดการทับถมรวมกับซากพืชซากสัตว์ กระจายตัวอยู่ในช้ัน
ของเน้ือดินที่ลึกลงไป 0.5 – 20 เมตรมีคุณสมบัติคือมีความเหนียวสูง และมีแร่เหล็กปนอยู่ในเนื้อดิน 
เมื่อเผาในอุณหภูมิที่สูงแร่เหล็กและเน้ือดินจะเกิดการหลอมรวมกันทําให้งานที่เผาออกมามีสีนํ้าตาล
ดําถึงดําวาวเหมือนเหล็ก เพ่ือให้ดินมีคุณสมบัติที่ดีขึ้นผู้ศึกษาได้นําทรายแม่นํ้า เป็นทรายที่มีขนาดเล็ก 
ช่วยในการเสริมโครงสร้างเน้ือดินในการข้ึนรูปและการเผาในอุณหภูมิสูง ดินเช้ือ เป็นดินที่ผ่านการเผา
ดิบแล้วช่วยเป็นโครงสร้างเน้ือดินในการขึ้นรูปลดการแตกร้าวและการหดตัวของเนื้อดิน และดินขาว
ลําปาง เป็นดินภูเขาช่วยลดการหดตัวของเน้ือดิน 

เคลือบหมายถึงช้ันของแก้วที่มีผลึกปนอยู่ ฉาบอยู่ที่ผลิตภัณฑ์เซรามิก นํ้าเคลือบคือ
สารประกอบของซิลิเกต ผสมกับสารประกอบที่เป็นตัวช่วยในการหลอมละลาย อาจมีออกไซด์ของ
โลหะประกอบด้วยเพ่ือให้เกิดสีหรือความทึบในเคลือบ จะมีลักษณะเหมือนแก้วบางๆฉาบติดอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ 

วัตถุดิบที่ใช้ทํานํ้าเคลือบแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
1.  วัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นด่าง เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิในการหลอมละลาย 
2.  วัตถุดิบที่มคีุณสมบัติเป็นกลาง ทําหน้าที่เป็นตัวทดไฟ 
3.  วัตถุดิบที่มคีุณสมบัติเป็นกรด ทําหน้าทีท่ําให้เกิดแก้ว 
ออกไซด์ที่ให้สใีนเคลือบที่นํามาใช้ 
1.  แมงกานีสออกไซด์ สูตรทางเคมี MnO2 จะให้สีม่วงและสีนํ้าตาล 
2.  เหล็กออกไซด์ สูตรทางเคมีคือ Fe2O3 จะให้ที่นํ้าตาลแดงถึงสีนํ้าตาลเคลือบ 
3.  ทองแดงออกไซด์ สูตรทางเคมีคือ CuO ทองแดงออกไซด์มีสใีนเคลอืบเขียว 
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4.  โคบอลต์ออกไซด์ เป็นสารที่มีสีรุนแรงทีสุ่ด ให้สีดํา ความใช้ในปริมาณที่น้อย
ไม่เช่นน้ันสีจะเข้มมาก 

ผู้ศึกษาได้ใช้ขี้เถ้าไม้เบญจพรรณนํามาศึกษาทดลองทําเป็นเคลือบข้ีเถ้าโดยผสมสารที่เป็น
ตัวช่วยหลอมละลาย และออกไซด์ที่ให้สี เพ่ือต้องการให้ได้สีของเคลือบที่เป็นธรรมชาติและมีโทนสีที่
เหมาะสมกับดินพ้ืนบ้าน 

3.2  การข้ึนรูป 
      การขึ้นรูปในงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา มีการขึ้นรูปได้หลายแบบแล้วแต่ความ

สะดวกในการทํางานและเหมาะกับประเภทและลักษณะรูปทรงของงานท่ีขึ้นรูปการข้ึนรูป เป็นวิธีที่
ง่ายและสะดวก เป็นการขึ้นรูปแบบเบ้ือต้นส่วนใหญ่จะใช้มือ อาจใช้เครื่องมือช่วยเพียงเล็กน้อย การ
ขึ้นรูปแบบมีวิธีดังนี้คือ 

1.  นําดินที่ขึ้นรูปแล้วทําเป็นก้อนกลม มีขนาดโตตามต้องการ แล้วใช้หัวแม่มือบีบ
ดินให้เป็นรูปทรงที่ต้องการทําให้ความหนาใกล้เคียงกันทั้งใบ  แล้วใช้เคร่ืองมือขูดแต่ง หากแต่มีส่วนที่
ต้องต่อเติมให้รอดินหมาดเสียก่อนเพ่ือการทรงตัวที่ดีเมื่อได้รูปทรงที่ต้องการแล้วจึงใช้เครื่องมือขุด
เจาะให้กลวง ทําความหนาให้ใกล้เคียงกันแล้วปล่อยให้แห้ง 

  2.  การขึ้นรูปแบบขด การขึ้นรูปแบบนี้เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายสามารถขึ้น
รูปได้ต้ังแต่งานช้ินเล็กๆจนถึงงานช้ินขนาดใหญ่ วิธีขึ้นรูปขึ้นแรกทําดินให้เป็นเส้นกลมยาว ขนาดเล็ก
หรือโตตามขนาดของช้ินงานที่ป้ัน แล้วนําไปขดบนดินที่ทําเป็นแผ่นเตรียมไว้ หรือเริ่มจากก้นเลยก็ได้ 
ส่วนที่เป็นส่วนสัมผัสก้นของดินแต่ละเส้นควรขูดดินให้เป็นร่องแล้วใช้นํ้าสลิป ทาประสานแล้วใช้มือ
บีบให้เข้ากันสนิท ทําเช่นน้ีจนได้ขนาดและรูปทรงตามท่ีต้องการ 

3.  การข้ึนรูปแบบแผ่น การข้ึนรูปแบบนี้เหมาะกับการข้ึนรูปภาชนะที่เป็นเหล่ียม
หรือรูปทรงแปลกๆข้ันแรกของการขึ้นรูปคือนําดินไปรีดเป็นแผ่นด้วยลูกกลิ้ง บนแผ่นปูนพลาสเตอร์
หรือบนแผ่นไม้หุ้มด้วยผ้าหรือกระดาษ แล้วตัดดินเป็นรูปทรงที่ต้องการ รอให้ดินหมาดแล้วนําไปเช่ือม
ประสาน ขณะที่ดินยังไม่แห้งควรใช้เศษดินค้ําเพ่ือให้ดินทรงตัวดีก่อน 

4.  การข้ึนรูปด้วยแป้นหมุน การข้ึนรูปแบบน้ีใช้สําหรับรูปทรงแบบกลมโดยใช้แป้น
หมุน สมัยโบราณใช้แรงคนถบีป้ันให้แป้นหมุน ต่อมาใช้กาํลังไฟฟ้า ป่ันมอเตอร์ซึ่งต่อกับแป้นหมุน
โดยเร็วมาตรฐาน ประมาณ80รอบต่อนาที 

ผู้ศึกษาวิจัยได้เลือกเทคนิคการขึ้นรูปช้ินงานด้วยเทคนิคการขด เพราะด้วยลักษณะ
ช้ินงานที่มีขนาดใหญ่และมีการต่อผสานช้ินงานที่มีความซับซ้อนของรูปทรง ในเทคนิคการขึ้นขดนี้
สามารถตอบสนองและให้รายละเอียดของรูปทรงได้อย่างลงตัวและสามารถกําหนดจุดความหนาบาง
ของช้ินงานได้ 

 
การผึ่งผลิตภัณฑ์ 

  การผึ่งผลิตภัณฑ์ให้แห้งก่อนเข้าเตานับว่ามีความสําคัญมาก ย่ิงผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่
ด้วยแล้วถ้าปล่อยให้แห้งเร็วเกินไปอาจจะเกิดรอยร้าวได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีรอยร้าวรอยแตกไม่มีวิธีไหนที่
จะทําให้ดีเหมือนเดิมได้ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่และการนวดดินที่ดีมีฟองอากาศ 
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การเผาดิบ 
  เป็นการเผาเพ่ือให้ดินแข็งแกร่งขึ้นในระดับอุณหภูมิ ( 700 – 800 ) และให้การแต่งสีและ

การเคลือบสะดวกข้ึน ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อีก นอกจากน้ียังทําให้ขนาดของช้ินงานเล็ก
ลงจากเดิมอีกด้วย 
              การเตรียมเคลือบเคลือบ 
การเตรียมเคลอืบเมื่อนําวัตถุดิบต่างๆตามสูตรมาช่ัง ตวง ผสมเข้าด้วยกันในหม้อบดหรือโกร่ง โกร่งที่
ใช้บดเคลือบทําด้วยเน้ือดินปอร์สเลนที่แข็งมากการบดเคลือบ โดยใช้หม้อบดมีขนาดต่างๆ หม้อบดใช้
กําลังไฟฟ้าฉุดหม้อบดให้หมดุรอบตัวประมาณ 30 รอบต่อนาที 

3.3  การเคลือบ 
การเคลือบที่ผู้ศึกษาวิจัยเลือกใช้มี 4 วิธีด้วยกัน 
                    1.  วิธีทาด้วยแปรง แปรงที่ใช้ควรมีขนที่ยาว นุ่ม และช่วยอมนํ้าได้ดีการทาด้วยแปรง
เหมาะกับงานช้ินเล็ก 
                    2.  วิธีการชุบและจุ่มนํ้าเคลือบ การเคลือบในการจุ่มนํ้าเคลือบต้องมีนํ้าเคลือบใน
ปริมาณ มากพอที่จะจุ่ม 
                    3.  วิธีเทราด เหมาะสําหรับนํ้าเคลือบปริมาณน้อยโดยนําผลิตภัณฑ์วางในภาชนะ ซึ่ง
มีไม้รอง แล้วนําเคลือบเทราดรอบๆ 
                    4.  วิธีพ่น วิธีน้ีทําให้เคลือบมีสีสม่ําเสมอมากและเหมาะกับงานที่ต้องการสีที่ไล่
นํ้าหนักกัน 

3.4  การเผา 
  การเผาเครื่องเคลือบดินเผาโดยใช้บรรยากาศแตกต่างกันจะมีผลทําให้เน้ือดินและสีของ

เคลือบแตกต่างกัน ในการเผาเครื่องเคลือบดินเผามีอยู่ 2 แบบคือ แบบรดัีกชัน และออกซิเดชัน 
1.  การเผาแบบออกซิเดชัน 

เป็นการเผาที่ทําให้บรรยากาศในการเผาหมดจด การเผาหรือการสันดาปเป็นไปอย่างสมบูรณ์ เตาเผา
ที่สามารถเผาบรรยากาศได้ดีที่สุดคือเตาไฟฟ้า 

2.  การเผาแบบรีดักชัน  
เป็นการเผาด้วยเตาเผาที่ใช้เช้ือเพลิงจากแก็สหุงต้ม หรือเตาฟืนโบราณ การเผาไหม้ด้วยบรรยากาศไม่
สมบูรณ์โดยการลดอากาศหรือออกซิเจนภายในเตา 
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บทที่ 3 
ขั้นตอนการดําเนนิงานและการสร้างสรรค์ผลงาน 

การศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์ผลงานในครั้งน้ีมีวิธีการดําเนินงานเร่ิมแรกจากขั้นตอนการ

รวบรวมข้อมูล การสร้างแบบร่างและแบบจําลอง ไปจนถึงขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน

ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา เพ่ือให้ผลงานสะท้อนตามแนวความคิดที่ต้ังจุดประสงค์เอาไว้  
ดังน้ันในการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละช้ินย่อมมีความสําคัญ เพ่ือให้ผลงานที่สร้างสรรค์น้ันได้

ตอบสนองแนวความคิดได้ตามต้องการ ซึ่งในกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่อง

เคลือบดินเผาผู้ศึกษาวิจัยดําเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
1.  ศึกษาแนวความคิดในการสรา้งสรรค ์

 การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาหัวข้อ “ลําเนาไพร” ซึ่งมีแรง
บันดาลใจมาจากภาพบรรยากาศอันงดงามวิธีชีวิตแห่งการอยู่ร่วมกันภายในผืนป่า มีการโอบอุ้มพักพิง 
พ่ึงพาอาศัยกันระหว่างสัตว์กับป่าเปรียบด่ังป่าที่มีชีวิตและให้ชีวิตรวมถึงมนต์เสน่ห์ในองค์ประกอบ

ต่างๆภายในป่าของความรู้สึกโดยนําเสนอแนวคิดมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของ

ทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ นําเอาลักษณะเด่นของสัตว์ป่า เขาสัตว์ประเภทเก้งกวางและต้นไม้ในป่า

ดิบช้ืน นํามาสร้างสรรค์ผลงาน โดยลักษณะของชิ้นงานจะแสดงถึงป่าที่มีชีวิตและให้ชีวิต การอยู่
ร่วมกันของสรรพชีวิตในป่า ในการค้นหารูปแบบของช้ินงานน้ันได้มีการศึกษารูปแบบผ่านหลักทัศน

ธาตุเพ่ือให้เกิดความลงตัวในช้ินงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาชุดน้ีและเป็นสื่อสะท้อน

สอดคล้องกับแนวความคิดที่กล่าวมา 
2.  แนวทางจากการสร้างสรรค์ผลงานที่ผ่านมา 
     การสร้างสรรค์ผลงานในคร้ังน้ีมีผลมาจากการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งก่อนหน้า โดย

นําผลงานมาศึกษาวิเคราะห์ในหลายๆองค์ประกอบทั้งรูปแบบและแนวความคิดในการนําเสนอ เพ่ือ

จะได้นํามาเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานในคร้ังต่อไป 
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ภาพที่ 13 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ “หวงแหนลําเนาไพร” 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
 
 

 
 

ภาพที่ 14 ผลงานก่อนวิทยานิพนธ์ “ชีวิตแห่งไพรพนา” 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
 
 
 
 
 
 

ACER
Typewritten Text
24



3.  ศึกษาแนวทางการออกแบบร่าง 2 มิติและแบบจําลอง 3 มิติ 
เพ่ือให้ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาเป็นไปตามขั้นตอนการสร้างสรรค์ผู้

ศึกษาวิจัย ได้แบ่งช่วงเวลาของการศึกษาแบบร่าง 2 มิติและแบบจําลอง 3 มิติ เป็น 5 ระยะดังต่อไปน้ี 
 

 

 
 

ภาพที่ 15 แบบร่าง 2 มิติระยะที่ 1 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 16 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 1 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
 

 

 
 

ภาพที่ 17 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 1 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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การศึกษาแบบร่าง 2 มิติและแบบจําลอง 3 มิติในระยะท่ี 1 ผู้ศึกษาวิจัยได้เน้นการค้นหา

รูปทรงของสัตว์ประเภทกวางโดยเน้นที่ดวงตาใบหน้า ใบหูและเขาที่มีลักษณะเหมือนจริงฐานล่างเป็น

ต้นไม้โดยมีขาและกีบสัตว์เป็นส่วนประกอบหลัก งานโดยรวมยังแตกกระจายไม่มีโครงสร้างหลัก

ลักษณะความรู้สึกของรูปทรงงานยังดูแห้งแร้งและขาดความอุดมสมบูรณ์ผลงานยังไม่สามารถสื่อ

ความหมายได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้ 

 

 
 

ภาพที่ 18 แบบร่าง 2 มิติระยะที่ 2 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 19 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 2 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
 
 

 
 

ภาพที่ 20 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 2 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 21 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 2 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
 
การศึกษาแบบร่าง 2 มิติและแบบจําลอง 3 มิติในระยะที่ 2 ผู้ศึกษาวิจัยได้เน้นการค้นหา

รูปทรงโดยสร้างโครงสร้างหลักรวมให้เป็นกลุ่มก้อนที่มากขึ้นโดยใช้เขากวางเป็นตัวประสานหลัก และ
ลักษณะของใบหูสัตว์นํามาเป็นส่วนประกอบหลัก ลักษณะงานยังเน้นที่รูปทรงของสัตว์เป็นหลัก 

 

 
 

ภาพที่ 22 แบบร่าง 2 มิติระยะที่ 3 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 23 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 3 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
 
 

 
 

ภาพที่ 24 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 3 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 25 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 3 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
 
 

 
 

ภาพที่ 26 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 3 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 27 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 3 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
 
การศึกษาแบบร่าง 2 มิติและแบบจําลอง 3 มิติในระยะท่ี 3 ผู้ศึกษาวิจัยได้เน้นการค้นหา

รูปทรงโดยรวมให้มีลักษณะเหมือนต้นไม้มากข้ึน สร้างให้เป็นกลุ่มเพ่ือสื่อความรู้สึกถึงป่า ใช้รูปทรงเขา

กวางเป็นตัวประสานหลักให้เป็นมวลใหญ่ขึ้นและมีรูปทรงของใบไม้มาเป็นส่วนประกอบมากขึ้น 
ผลงานโดยรวมในระยะน้ีจะเน้นในรูปทรงอารมณ์ความรู้สึกของต้นไม้มากกว่ารูปทรงของสัตว์ดังเช่น

ระยะที่ผ่านมา 
 

 
 

ภาพที่ 28 แบบร่าง 2 มิติระยะที่ 4 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 29 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 4 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
 
 

 
 

ภาพที่ 30 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 4 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 31 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 4 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
 
 

 
 

ภาพที่ 32 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 4 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 33 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 4 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
 
 

 
 

ภาพที่ 34 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 4 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 35 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 4 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
 

 

 
 

ภาพที่ 36 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 4 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
 
การศึกษาแบบร่าง 2 มิติและแบบจําลอง 3 มิติในระยะท่ี 4 ผู้ศึกษาวิจัยได้เน้นการค้นหา

รูปทรงโดยรวมให้มีลักษณะเหมือนบรรยากาศภายในป่า ฤดูแห่งการเจริญเติบโต มีองค์ประกอบเล็กๆ

เช่นเมล็ดพืช และรูปทรงของภูเขา มาใช้ในในการแทนค่าความรู้สึกในการสื่อความหมายของงาน 
ลักษณะของงานจะเน้นไปทางด้านปริมาตรในรูปทรงเป็นหลัก เพ่ือสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ 
เจริญเติบโต 
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ภาพที่ 37 แบบร่าง 2 มิติระยะที่ 5 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
 
 

 
 

ภาพที่ 38 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 5 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 39 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 5 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
 
 

 
 

ภาพที่ 40 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 5 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 41 แบบจําลอง 3 มิติระยะที่ 5 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
 
การศึกษาแบบร่าง 2 มิติและแบบจําลอง 3 มิติในระยะท่ี 5 ผู้ศึกษาวิจัยได้เน้นการค้นหา

รูปทรงโดยรวมให้มีลักษณะบรรยากาศของความรู้สึกที่เป็นผื่นป่ามากขึ้น มีการผสมและรวมรูปทรง

ของสัตว์ ลักษณะของเขาสัตว์ป่า ต้นไม้และเมล็ดพืชนํามาจัดองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ผลงาน 
เพ่ือให้สื่อถึงป่าที่มีชีวิตและให้ชีวิต จากผลการศึกษารูปแบบทางศิลปะจากแบบร่าง 2 มิติและ
แบบจําลอง 3 มิติทําให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานจริงตามรูปแบบที่นําเสนอ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ 
4.  ศึกษาวัตถุดิบ เทคนิคและรูปทรง 

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาวัตถุดิบที่นํามาใช้ในการ

สร้างสรรค์ถือว่ามีความสําคัญอย่างย่ิง วัตถุดิบที่สําคัญในการสร้างสรรค์ผลงานคือเน้ือดินที่ใช้ในการ

ป้ัน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างสรรค์รูปทรง ผู้ศึกษาเลือกใช้ดินพ้ืนบ้านด่านเกวียน ต.ด่านเกวียน 
อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา ผสมทรายแม่นํ้าดินเช้ือและดินขาวลําปาง เพ่ือเป็นการเสริมโครงสร้างเพ่ิม

ความแข็งแกร่งให้กับผลงานและคุณสมบัติช่วยลดการหดตัวของเน้ือดิน 
การศึกษาถึงแนวทางในการวิจัยและการทดลองปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของเน้ือดิน

พ้ืนบ้านด่านเกวียนเพ่ือนํามาสร้างสรรค์งานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาโดยมีส่วนประกอบของ

วัตถุดิบคือ ดินพ้ืนบ้านด่านเกวียน ทรายแม่นํ้า ดินขาวลําปาง และดินเช้ือ คือดินด่านเกวียนที่ผ่านการ

เผาดิบแล้วทําการบดให้ละเอียดตามขนาดที่ต้องการ 
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4.1  เนื้อดิน 
การทดลองเน้ือดินป้ันจะใช้วิธีการหาอัตราส่วนโดยทฤษฏีตารางสามเหลี่ยมด้าน

เท่าในการทดสอบประกอบด้วยวัตถุดังน้ี 
1.  ดินพ้ืนบ้านด่านเกวียน 
2.  ดินขาวลําปาง 
3.  ดินเช้ือและทรายแม่นํ้า 
ในการทดลองจะแบ่งการทดลองเนื้อดิน ทฤษฎี สามเหลี่ยมด้านเท่า  เพ่ือเป็น

การเปรียบ เทียบ คุณสมบัติของวัตถุดิบแต่ละชนิดที่ทําให้เน้ือดินที่ได้มีคุณสมบัติตามความเหมาะสม

ในการขึ้นรูปช้ินงานได้มากที่สุดอันประกอบด้วย   ดินด่านเกวียน + ดินขาวลําปาง + ดินเช้ือและ

ทรายแม่นํ้า ตามตารางดังต่อไปน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 42 แผนภาพทฤษฎีสามเหลี่ยมด้านเท่า 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 

 
 

ิ ่

ิ ิ
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงการอ่านค่าส่วนผสมของเนื้อดิน 
 

จุดท่ี ดินด่านเกวียน ดินขาวลําปาง ดินเชื้อ 
1 80 10 10 
2 70 20 10 
3 70 10 20 
4 60 30 10 
5 60 20 20 
6 60 10 30 
7 50 40 10 
8 50 30 20 
9 50 20 30 
10 50 10 40 

 
การทดลองอัตราส่วนของเนื้อดิน จะเลือกทดลองเพียง 10 จุดเพ่ือต้องการปริมาณของดิน

พ้ืนบ้านไว้   50 % ขึ้นไป นําดินมาผสมตามอัตราส่วนของตารางแล้วนําไปเผาทดลองในอุณหภูมิ และ
บรรยากาศของการเผาที่ต้องการ ในกระบวนการต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACER
Typewritten Text
41



ผลการทดลองเน้ือดิน 1 
 

 
 

ภาพที่ 43 แผน่ทดลองเน้ือดินเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงการอ่านค่าผลการทดลองเน้ือดิน 1 
 

จุด
ที ่

 
ดนิ
ด่าน 
เกวยีน 

 
ดนิขาว
ลาํปาง 

ดนิ
เช้ือ 

 
ความ
โก่ง
งอ 

 
พืน้ผวิ 

 
ลกัษณะของสี

ดนิ 

 
หดตวั
ก่อนเผา 

 
หดตวั
หลงัเผา 

1 80 10 10 - ผวิดา้น ม่วงแดง 9.5 9.0 
2 70 20 10 - ผวิก่ึงดา้น ม่วงแดง 9.5 9.1 
3 70 10 20 - ผวิก่ึงดา้น ม่วงแดง 9.5 9.1 
4 60 30 10 - ผวิก่ึงดา้น ม่วงแดง 9.5 9.1 
5 60 20 20 - ผวิก่ึงดา้น ม่วงแดง 9.6 9.1 
6 60 10 30 - ผวิก่ึงมนั ม่วงแดง 9.6 9.1 
7 50 40 10 - ผวิก่ึงดา้น ม่วงแดง 9.8 9.3 
8 50 30 20 - ผวิก่ึงดา้น ม่วงแดง 9.7 9.2 
9 50 20 30 - ผวิมนั ม่วงแดง 9.7 9.2 

10 50 10 40 - ผวิมนั ม่วงแดง 9.7 9.2 
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ผลการทดลองเน้ือดิน 2 
 

 
 

ภาพที่ 44 แผน่ทดลองเน้ือดินเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศรีดักชัน 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ตารางที่ 3 ตารางแสดงการอ่านค่าผลการทดลองเน้ือดินเผา 2 
 
 
 

 
สรุปผลการทดลองเนื้อดินจากตาราง 

ผลการทดลองการผสมกันของวัตถุดิบ มีความแตกต่างของแต่ละจุด ทั้งก่อนและหลังการ

ทดลองเห็นผลได้อย่างชัดเจนในเรื่องของเน้ือดินในการสัมผัส  ลักษณะทางกายภาพของดินมีการหด

ตัวและมีสีที่ที่ต่างกันผู้ศึกษาวิจัยได้เลือกผลการทดลองในจุดที่สาม โดยมีอัตราส่วนคือดินพ้ืนบ้านด่าน

เกวียน 70 เปอร์เซ็นต์ ดินขาวลําปาง 10 เปอร์เซ็นต์ ดินเช้ือและทรายแม่นํ้า 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นสูตร

ที่เหมาะสมแก่การขึ้นรูป เน้ือดินมีการประสานตัวกันดี มีโครงสร้างภายในเนื้อดินสามารถข้ึนรูปใน

งานขนาดใหญ่ได้ง่าย และสามารถคงรูปหลังการเผาในอุณหภูมิสูงได้ สีที่ได้ในการเผาทดลองใน

บรรยากาศออกซิเดชันและรีดักชันมีความเหมาะสมท่ีจะนํามาสร้างสรรค์ผลงานในกระบวนการต่อไป 
4.2 การทดลองเคลือบ 

ในการทดลองหาสูตรนํ้าเคลือบ ผู้ศึกษาวิจัยได้ใช้เคลือบที่มีลักษณะและความพิเศษ

ของสีที่ได้จากธรรมชาติโดย และหาวัตถุดิบได้ง่ายจากธรรมชาติ โดยเลือกใช้ขี้เถ้าไม้เบญจพรรณเป็น

หลักในการทําเคลือบขี้เถ้าเพราะหาได้ง่ายหลอมละลายในอุณหภูมิที่ต้องการได้ดี ผลที่ได้ ได้สีและพ้ืน

ผิวสัมผัสมี่เหมาะสม เคลือบมีคุณสมบัติพิเศษที่เหมาะสมและส่งเสริมกันกับเน้ือดินพ้ืนบ้านที่ใช้ โดย
นํามาผสมทดลอง กับวัตถุดิบอ่ืนๆเพ่ือให้ได้คุณสมบัติที่เหมาะสมดีขึ้นกับการสร้างสรรค์ผลงาน 

จุดที ่
 

ดนิด่าน
เกวยีน 

ดนิ
ขาว 

ดนิ
เช้ือ 

 

ความ
โก่งงอ 

 
พืน้ผวิ 

 
ลกัษณะของ

สีดนิ 

 
หดตวั
ก่อนเผา 

 
หดตวั
หลงัเผา 

1 80 10 10 - ผวิดา้น นํ้าตาลดาํ 9.5 9.0 
2 70 20 10 - ผวิก่ึงดา้น นํ้าตาลดาํ 9.5 9.1 
3 70 10 20 - ผวิก่ึงดา้น นํ้าตาลดาํ 9.5 9.1 
4 60 30 10 - ผวิก่ึงดา้น นํ้าตาลดาํ 9.5 9.1 
5 60 20 20 - ผวิก่ึงดา้น นํ้าตาลดาํ 9.6 9.1 
6 60 10 30 - ผวิก่ึงมนั นํ้าตาลเขม้ 9.6 9.1 
7 50 40 10 - ผวิก่ึงดา้น นํ้าตาล 9.8 9.3 
8 50 30 20 - ผวิก่ึงดา้น นํ้าตาล 9.7 9.2 
9 50 20 30 - ผวิมนั นํ้าตาลแดง 9.7 9.2 
10 50 10 40 - ผวิมนั นํ้าตาลแดง 9.7 9.2 
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ขี้เถ้าไม้เบญจพรรณ  30  เปอร์เซ็นต์ 
โพแทสเฟลด์สปาร์    60  เปอร์เซ็นต์ 
ดินขาวลําปาง         10  เปอร์เซ็นต์ 
ลิเทียมออกไซด์         3  เปอร์เซ็นต์ 
นําสูตรที่ได้มาพัฒนาสีเคลือบผู้ศึกษาวิจัย ใช้ทฤษฎีจับคู่สีในอัตราส่วนผสมของ

ออกไซด์ให้สีแบบ พบกันหมดทุกตัวโดยใช้สารต้ังต้นจํานวน 6 ตัว จึงได้ส่วนผสมของออกไซด์ให้สี

ทั้งหมดรวม 21 จุดและทดลอง ชุบเคลือบอัตราความหนาบาง การทับซ้อนกันของแต่ละสีและการเผา

ในบรรยากาศที่ต่างกัน 
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ตารางที่ 4 ตารางการจับคู่สารต้ังต้นในการทดลองพัฒนาสีเคลือบ 21 จุด 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Titanium 
4% 

Copper 2%  Ferric 4 % Cobalt 0.5% Nickel 2% Manganese 
4% 

Titanium 
4% 
Copper 2% 

Copper 2% 
Ferric 4 % 

Ferric 4 % 
Cobalt 0.5% 

Cobalt 0.5% 
Nickel 2% 

Nickel 2% 
Manganese 
4% 

 

Titanium 
4% 
Ferric 4 % 

Copper 2% 
Cobalt 0.5% 

Ferric 4 % 
Nickel 2% 

Cobalt 0.5% 
Manganese 
4% 

  

Titanium 
4% 
Cobalt 
0.5% 

Copper 2% 
Nickel 2% 

Ferric 4 % 
Manganese 
4% 

   

Titanium 
4% 
Nickel 2% 

Copper 2% 
Manganese 
4% 

    

Titanium 
4% 
Manganese 
4% 
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ภาพที่ 45 แผน่ทดลองสีเคลอืบเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 46 แผน่ทดลองสีเคลอืบเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศรีดักชัน 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
 

สรุปผลการทดลองเคลือบขี้เถ้าไม้เบญจพรรณ 
ผลการทดลองเคลือบข้ีเถ้าไม้เบญจพรรณเมื่อนํามาทดลองสีเคลือบและเผาท่ีอุณหภูมิ 

1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน ผิวเคลือบมีลักษณะกึ่งด้านก่ึงมันมีบางจุดที่มีผิวมันวาว 
เคลือบมีการหลอมตัวดี จุดที่เคลือบหนาจะมีลักษณะมันวาว สีสันโดยรวมจะสดใส และบรรยากาศ

รีดักชัน ผิวเคลือบมีลักษณะมันวาวมีบางจุดที่มีผิวก่ึงด้านก่ึงมัน เคลือบมีการหลอมและดึงตัวดีกว่า

บรรยากาศออกซิเดชัน จุดที่เคลือบหนาจะมีสีที่เข้มขึ้นและเคลือบไหลตัวมาก สีสันโดยรวมจะมีสีเข้ม
ไปในโทนสีนํ้าตาลถึงดํา เน่ืองบรรยากาศน้ีทําให้เคลือบหลอมเป็นเคลือบใสจึงเห็นสีเข้มของเน้ือดิน 
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5.  การขึ้นรูป การเคลือบและการเผา 
ผลงานประติมากรรมเครื่องป้ันดินเผาชุดน้ี ใช้วิธีการข้ึนรูปแบบขด และมีการต่อสาน

ดินเป็นเส้น เน่ืองจากเทคนิคการขึ้นรูปแบบขดนี้มีความเหมาะสมกับรูปทรงและขนาดของช้ินงาน 
กระบวนการสร้างสรรค์มีดังนี้ 

5.1  นําดินมาคลึงเป็นเส้นกลมยาวประมาณ 80 เซนติเมตรหรือตามความเหมาะสม

ของรูปทรง และกดให้แบนหนาประมาณ 8 เซนติเมตรหรือตามความเหมาะสมของรูปทรง 
5.2 ทําการขดและบีบดินขึ้นเป็นรูปทรงตามท่ีต้องการ ขณะที่ภายในช้ินงานจะมี  

ลักษณะกลวง 
5.3  การผึ่งให้แห้งโดยจะปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติ เมื่อได้ความแข็งในระดับที่

ต้องการ นํามาป้ันต่อเติมอีกส่วนของรูปทรงโดยใช้เทคนิคการต่อสานดินเป็นเส้น สร้างรูปทรงจนเสร็จ

สมบูรณ์ 
5.4  การตกแต่งในรายละเอียดพ้ืนผิวของช้ินงาน โดยใช้ไม้ป้ันในขนาดต่างๆกดและ

ขูดขีดให้เกิดลวดลายแบบธรรมชาติ 
5.5  การผึ่งผลิตภัณฑ์ให้แห้ง โดยจะใช้ถุงคลุมไว้ไม่ให้โดนลมและเจาะรูถุงไว้เล็กน้อย

เพ่ือให้งานแห้งอย่างช้าๆ อย่างสมํ่าเสมอกันภายในถุง 
5.6  การนําผลงานไปเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็นการเผาดิบช้ินงาน

เพ่ือให้งานมีความแกร่งขึ้นในระดับหน่ึง สามารถดูดซึมนํ้าเคลือบได้ 
5.7  การเคลือบช้ินงาน ใช้วิธีการเทราด จุ่ม และการพ่นเคลือบ การตกแต่งเคลือบ

โดยการขูดขีดเคลือบในส่วนที่ไม่ต้องการออกโดยใช้ไม้ป้ันในขนาดต่างๆและใช้พู่กันเขียนเคลือบใน

ส่วนที่ต้องการเน้น 
5.8  การนําผลงานไปเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน

และรีดักชัน เป็นการเผาเคลือบเพ่ือให้ได้สีเคลือบตามท่ีตกแต่งไว้ 
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ภาพที่ 47 การข้ึนรูปผลงาน 
(ถ่ายภาพโดย สุวิไล คําพิลา) 

 

 
 

ภาพที่ 48 การตกแต่งผลงาน 
(ถ่ายภาพโดย สุวิไล คําพิลา) 
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ภาพที่ 49 ผลงานที่ป้ันเสร็จเรียบร้อย รอพ่ึงให้แห้งสนิท 

(ถ่ายภาพโดย วรวุฒิ ขันติวิยะกุล) 
 

 
 

ภาพที่ 50 นําผลงานเข้าเผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
(ถ่ายภาพโดย สุวิไล คําพิลา) 
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ภาพที่ 51 ผลงานเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เสร็จเรียบร้อย 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
 

 

 
 
ภาพที่ 52 การเคลือบผลงาน 

(ถ่ายภาพโดย สุวิไล คําพิลา) 
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ภาพที่ 53 นําผลงานเข้าเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศรีดักชัน 
(ถ่ายภาพโดย วรวุฒิ ขันติวิยะกุล) 
 
 

 
 

ภาพที่ 54 ผลงานเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เสร็จเรียบร้อย 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหผ์ลงาน 

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาหัวข้อ “ลําเนาไพร”ในชุดน้ี ได้
แรงบันดาลใจจากภาพความอุดมสมบูรณ์ การมีชีวิตที่โอบอุ้มพักพิง พ่ึงพาอาศัยกันของสรรพชีวิตใน

ป่า ป่าที่มีชีวิตและให้ชีวิต ภาพที่มีเสน่ห์ในองค์ประกอบความงามของสรรพชีวิตในผืนป่า ผลงาน
ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาในชุดน้ีถูกสร้างขึ้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้คนได้ตระหนักถึงคุณค่าของ

ทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ รวมถึงเกิดจิตสํานึก ความรัก ความรู้สึกหวงแหน การเป็นเจ้าของ

ทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ร่วมกัน โดยอาศัยทัศนะธาตุของศิลปะเป็นเคร่ืองมือในการสร้างสรรค์

ผลงานขึ้นมา ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาในชุดน้ี ผู้ศึกษาวิจัยได้นําเอารูปทรงต่างๆใน

ธรรมชาติที่อยู่ในป่า เช่นรูปทรงของสัตว์ประเภทเก้งกวางลักษณะของเขาสัตว์ ต้นไม้ในป่าดิบช้ืนและ

เมล็ดพันธ์พืชและมียังมีการนําเอารูปทรงอ่ืนๆภายในป่ามาเป็นส่วนประกอบเพ่ือให้องค์ประกอบ

สมบูรณ์ 
ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา เป็นสื่อแสดงออกให้เห็นถึงปริมาตรของรูปทรง

ที่มีลักษณะเป็น 3 มิติ คือความกว้าง ความยาว ความหนา โดยสร้างรูปทรงจากทัศนะธาตุของ

ประติมากรรมเพ่ือให้มีความสัมพันธ์กับแนวความคิดในการแสดงออก เพ่ือนําเรื่องราวที่ต้องการ

สื่อสารกับผู้ชม การวิเคราะห์ผลงานในชุดน้ี เพ่ือทําให้เห็นถึงคุณค่าของผลงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมา 
สามารถวิเคราะห์ได้ดังน้ี 

1.  คุณค่าการแสดงออกของแนวความคิด 
2.  คุณค่าในด้านความงามของเน้ือดิน และเคลือบ 
3.  คุณค่าในด้านของรูปทรงที่สร้างให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ 
4.  คุณค่าในด้านของความงามในหลักทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ 
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1.  คุณค่าการแสดงออกของแนวความคิด 
การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาในชุดนี้ แสดงให้เห็นถึงภาพ

ความอุดมสมบูรณ์ การมีชีวิตที่โอบอุ้มพักพิง พ่ึงพาอาศัยกันของสรรพชีวิตในป่า ป่าที่มีชีวิตและให้
ชีวิต ส่งผลให้เกิดภาพที่มีเสน่ห์ต่อความรู้สึก ในความงามของสรรพชีวิตในผืนป่า ผลงานประติมากรรม
เคร่ืองเคลือบดินเผาในชุดน้ีถูกสร้างขึ้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้คนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์
ป่าและป่าไม้ รวมถึงเกิดจิตสํานึก ความรัก ความรู้สึกหวงแหน การเป็นเจ้าของทรัพยากรสัตว์ป่าและ
ป่าไม้ร่วมกัน โดยอาศัยทัศนะธาตุของศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา ผลงาน
ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาในชุดน้ี ผู้ศึกษาวิจัยได้นําเอารูปทรงต่างๆในธรรมชาติที่อยู่ในผืนป่า 
เช่นรูปทรงของสัตว์ประเภทเก้งกวางลักษณะของเขาสัตว์ ต้นไม้ในป่าดิบช้ืนและเมล็ดพันธ์พืชและมียัง
มีการนําเอารูปทรงต่างๆภายในป่ามาเป็นส่วนประกอบเพ่ือให้องค์ประกอบสมบูรณ์ 

 
2.  คุณค่าในด้านของความงามของเนื้อดิน และเคลือบ 

เน้ือดินที่นํามาสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาในชุดน้ี คือเน้ือดิน
พ้ืนบ้านด่านเกวียน ตําบลด่านเกวียน อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา โดยนํามาปรับปรุงคุณภาพ
ของดินด้วยการผสมดินขาวลําปาง ดินเช้ือและทรายแม่นํ้า เพ่ือช่วยเสริมโครงสร้างและลดการหด
ตัวการแตกร้าวของเนื้อดิน สามารถเผาด้วยอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส เมื่อผ่านการเผาแล้วเน้ือ
ดินมีสีนํ้าตาลแดงจนถึงนํ้าตาลดํา สีของเน้ือดินมีความกลมกลืนเป็นธรรมชาติสูงมีอารมณ์และความ
งามของตัวมันเอง ตรงกับเน้ือหาของผลงาน 

เคลือบที่นํามาใช้ในผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาในชุดนี้คือ เคลือบขี้เถ้า
ธรรมชาติจากขี้เถ้าไม้เบญจพรรณ ซึ่งผู้ศึกษาวิจัยต้องการนําเอาวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติมาเป็นส่วน
หน่ึงในงาน สีของเคลือบข้ีเถ้าไม้เบญจพรรณมีลักษณะความพิเศษที่เป็นธรรมชาติ และต้องการให้สี
ของผลงานทั้งหมดมีอารมณ์บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ การพัฒนาเคลือบน้ันทําได้โดยนําขี้เถ้าไม้
เบญจพรรณไปผสมกับ โพแทสเฟลด์สปาร์ ดินขาวลําปางและลิเทียมคาร์บอเนตตามสัดส่วน และเติม
ออกไซด์ให้สีตามท่ีต้องการ เมื่อนําเคลือบไปใช้ในผลงานโดยเคลือบเพียงบางส่วนและบางส่วนปล่อย
ไว้ให้เห็นสีของเน้ือ 

 
3.  คุณค่าในด้านของความงามจากรูปทรงที่สร้างให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆ 

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาในชุดน้ี ผู้ศึกษาวิจัยได้นําเอา
รูปทรงต่างๆในธรรมชาติมาประกอบกันเพ่ือสร้างทัศนะธาตุเพ่ือให้เกิดเป็นผลงานประติมากรรมเคร่ือง
เคลือบดินเผา ในผลงานดังน้ี 

1.  รูปทรงของสัตว์ป่าประเภทเก้ง กวาง ลักษณะเด่นของเขาสัตว์ เป็นตังแทนสัญลักษณ์
ของสัตว์ป่าและสัตว์ที่มีความสําคัญต่อป่าและเป็นตัวแทนของสัตว์ป่า 

2.  รูปทรงของต้นไม้ในป่าดิบช้ืน ใช้แทนสัญลักษณ์ของต้นไม้ภายในป่าที่มีความอุดม
สมบูรณ์ 

3.  รูปทรงของเมล็ดพืช ใช้แทนสัญลักษณ์ของการเจริญเติบโต ชีวิตการเกิดใหม่ 
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เมื่อผ่านการวิเคราะห์และความหมายของรูปทรงน้ัน ใช่ว่าจะนํารูปทรงน้ันมาใช้ได้เลย 
เพราะสิ่งที่ผู้ศึกษาวิจัยต้องการที่สุดคือการแสดงออกของความรู้สึกในผลงานดังน้ันจึงต้องมีการคิดค้น 
ตัดทอนคลี่คลายรูปทรงและการรวมผสมผสาน เพ่ือให้รูปทรงแสดงความรู้สึกตามความต้องการ 
นอกจากน้ียังมีการสร้างรูปทรงหรือพ้ืนผิวเล็กๆน้อยๆจากดินและเคลือบ เพ่ือช่วยให้องค์ประกอบของ
ผลงานสมบูรณ์ตรงตามแนวความคิดมากย่ิงขึ้น 

 
4.  คุณค่าในด้านของความงามในหลักทัศนะธาตุและองค์ประกอบศิลป์ 

การใช้หลักการทางศิลปะและการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ในการสร้างสรรค์ผลงานมีดังน้ี
ผู้ศึกษาวิจัยได้ใช้รูปทรงที่มาจากธรรมชาติและรูปทรงอิสระนํามาผสมในการสร้างงาน ลักษณะ
โดยรวมของทิศทางในงานเป็นเส้นต้ังตรง ให้ความรู้สึกมีชีวิตและงอกงามและเส้นทแยงให้ความรู้สึก
เคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา ไม่หยุดน่ิงโดยอาศัยหลักเอกภาพของการขัดแย้งให้เกิดความเคลื่อนไหวที่มาจาก
ลักษณะ ทิศทาง ขนาดและประสานด้วยตัวกลางโดยใช้ทิศทาง การซ้ํา การเปลี่ยนแปร พ้ืนผิวที่ใช้
สามารถรับรู้และจับต้องได้ใช้ลักษณะเปลือกไม้จากธรรมชาติ ลักษณะผลงานส่วนมากจะใช้พ้ืนที่ว่าง
ให้ทํางานร่วมกับรูปทรงมาสร้างสรรค์ในงาน สีสันจะใช้ในวรรณะสีเย็นและสีกลมกลืนหรือสีที่สัมพันธ์
กันเน้นที่สีเขียวเป็นหลัก โดยใช้สีตรงกันข้ามมาใช้ในบางส่วนของผลงาน การจัดวางผลงานในลักษณะ
ประติมากรรมกลุ่มมีองค์ประกอบของสีและรูปทรงที่เก่ียวข้องกัน 
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ภาพที่ 55 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 56 ผลงานวิทยานิพนธ์ชุดที่ 1 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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การวิเคราะหผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ชุดท่ี 1 
 
ช่ือผลงาน “ชีวิตแห่งพงไพร”  
ดิน:ดินด่านเกวียนและดินปักธงชัย 
เทคนิค:ขึ้นรูปด้วยมือ ด้วยวิธีการขดและต่อดินเป็นเส้น  
เคลือบ:ขี้เถ้าไม้เบญจพรรณ  
อุณหภูมิ:1,200 องศาเซลเซยีส บรรยากาศรีดักชันและออกซิเดชัน 
ขนาด:ผันแปรตามพ้ืนที่ 
  

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1 นี้ สื่อให้เห็นถึงการมีชีวิตที่พัก
พิงพ่ึงพาอาศัยร่วมกัน ของสรรพชีวิตในผืนป่า ป่าให้ชีวิตแก่สัตว์ สัตว์ให้ชีวิตแก่ป่า ต่างดํารงชีวิตและ
เติบโตไปด้วยกัน เปรียบเสมือนการมีชีวิตที่เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันโดยใช้ลักษณะโครงสร้างหลักใน
ผลงานเป็นเส้นต้ังตรงและเส้นโค้งรวมกัน ด้านบนใช้รูปทรงของวงกลมและวงรี  ใช้รูปทรงมาของ
กวางป่าและเหล่าแมกไม้ภายในผืนป่ามาเป็นส่วนประกอบหลัก นํามาตัดทอนผสมรูปทรงในการ
สร้างสรรค์ พ้ืนผิวที่ใช้มีลักษณะขีดให้เป็นเส้นจังหวะบางส่วนในงาน คล้ายกับลายของต้นไม้ สีที่ใช้มี
ลักษณะสีเขียวในโทนต่างๆ และสีนํ้าตาลแดง มีบางจุดที่ไม่เคลือบและใช้สีในโทนท่ีแตกต่างกันมาเป็น
องค์ประกอบเล็กๆของงาน 
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ภาพที่ 57 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 2 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 58 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 2 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 59 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 2 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์ 
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การวิเคราะหผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ที่ 2 
 
ช่ือผลงาน “พักพิงป่า”  
ดิน:ดินด่านเกวียน 
เทคนิค:ขึ้นรูปด้วยมือ ด้วยวิธีการขด  
เคลือบ:ขี้เถ้าไม้เบญจพรรณ 
อุณหภูมิ:1,200 องศาเซลเซยีส บรรยากาศรีดักชัน 
ขนาด:60 x 50 x 135 ซม. 
 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 2 น้ี สื่อถึงชีวิตแห่งการพักพิง
พ่ึงพาอาศัยกัน เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่เป็นที่พักพิงของต้นไม้เล็ก สัตว์ป่าพ่ึงพาต้นไม้เป็นร่มเงาแก่
การพักอาศัย ผลงานสร้างรูปทรงมาจากต้นไม้ รูปทรงของสัตว์ป่าและเขาสัตว์มาเป็นส่วนประกอบ
หลักนํามาตัดทอนผสมรูปทรงในการสร้างสรรค์ โดยมีลักษณะโครงสร้างหลักในผลงานเป็นเส้นต้ังตรง
และเส้นทแยงมารวมกัน ใช้ลักษณะการซ้ําด้านบนเพ่ือให้เกิดความเคลื่อนไหวของผลงาน พ้ืนผิวที่ใช้มี
ลักษณะขีดให้เป็นเส้นจังหวะบางส่วนในงาน สีที่ใช้มีลักษณะในโทนสีเขียว มีบางจุดที่ไม่เคลือบและมี
สีในโทนที่แตกต่างกันมาเป็นองค์ประกอบเล็กๆของงาน 
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ภาพที่ 60 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 3 

(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 61 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 3 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 62 ผลงานวิทยานิพนธ์  ช้ินที่ 3 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 63 ผลงานวิทยานิพนธ์  ช้ินที่ 3 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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การวิเคราะหผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ที่ 3 
 
ช่ือผลงาน “เมล็ดพันธ์แห่งพงไพร”  
ดิน:ดินด่านเกวียน 
เทคนิค:ขึ้นรูปด้วยมือ ด้วยวิธีการขดและต่อดินเป็นเส้น  
เคลือบ:ขี้เถ้าไม้เบญจพรรณ 
อุณหภูมิ:1,200 องศาเซลเซยีส บรรยากาศรีดักชัน 
ขนาด:55 x 45 x 70 ซม. 
 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 3 น้ี สื่อถึงการให้ชีวิตซึ่งกันและ
กันเติบโตงอกงามไปพร้อมๆกัน การมีชีวิตที่เก่ียวข้องกันระหว่างกวางและเมล็ดพันธ์ ผลงานมีลักษณะ
โครงสร้างหลักเป็นรูปทรงวงรี  รอบนอกใช้การซ้ําสร้างให้เกิดการเคลื่อนไหวสร้าง เป็นรูปทรงอิสระ 
โดยนําเอารูปทรงมาจากเมล็ดพืชและเขาสัตว์มาเป็นส่วนประกอบหลัก มาตัดทอนผสมรูปทรงในการ
สร้างสรรค์ พ้ืนผิวที่ใช้มีลักษณะขูดให้เป็นเส้นโค้งเคลื่อนไหวเหมือนสายน้ํา สีเคลือบที่ใช้มีลักษณะใน
โทนสีเขียว สีนํ้าตาลและมีสีในโทนที่แตกต่างกันมาเป็นองค์ประกอบในผลงาน 
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ภาพที่ 64 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 4 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 65 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 4 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 66 ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 4 

(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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การวิเคราะหผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ที่ 4 
 
ช่ือผลงาน “ภูเขาใหญ ่ต้นไม้เขียว”  
ดิน:ดินด่านเกวียน 
เทคนิค:ขึ้นรูปด้วยมือ ด้วยวิธีการขด  
เคลือบ:ขี้เถ้าไม้เบญจพรรณ 
อุณหภูมิ:1,200 องศาเซลเซยีส บรรยากาศรีดักชัน  
ขนาด:50 x 90 x 120 ซม. 
 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 5 น้ี สื่อถึงชีวิตหลากหลายกันที่
อาศัยรวมกลุ่มในผืนป่า เกิดเป็นมวลกลุ่มก้อนของสรรพชีวิตในผืนป่า ผลงานนํารูปทรงมาจากภูเขา
และต้นไม้ในลักษณะของป่าดิบช้ืนมาตัดทอนในการสร้างสรรค์ โดยใช้รูปทรงสามเหลี่ยมเป็น
โครงสร้างหลักของผลงาน มีการผสานและผนึกรวมกันของรูปทรง สร้างพ้ืนผิวให้เกิดลวดลายคล้าย
ต้นไม้ ใช้เคลือบในโทนสีเขียวและโทนสีที่ใกล้เคียงกันมาเป็นองค์ประกอบในการสร้างสรรค์ 
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ภาพที่ 67 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 5 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 

 
 
 
 
 
 
 

ACER
Typewritten Text
74



 
 

ภาพที่ 68 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 5 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 69 ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 5 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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การวิเคราะหผ์ลงานวิทยานิพนธ์ ชิน้ที่ 5 
 
ช่ือผลงาน “ต้นไม้แห่งลําเนาไพร”  
ดิน:ดินด่านเกวียน 
เทคนิค:ขึ้นรูปด้วยมือ ด้วยวิธีการขด  
เคลือบ:ขี้เถ้าไม้เบญจพรรณ 
อุณหภูมิ:1,200 องศาเซลเซยีส บรรยากาศรีดักชัน  
ขนาด:30 x 30 x 100 ซม. 
 

แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ ช้ินที่ 5 แสดงถึงการเจริญเติบโตย่ังยืน
ของสรรพชีวิตหลักภายในป่า การให้ชีวิตเพ่ือการเกิดใหม่ โดยนํารูปทรงมาจากต้นไม้ใหญ่ในลักษณะ
ของป่าดิบเขาและเมล็ดพันธ์พืชมาตัดทอนผสมรูปทรงในการสร้างสรรค์ โครงสร้างหลักในผลงานเป็น
ในลักษณะเส้นต้ังตรง มีรูปทรงธรรมชาติของเมล็ดพืชมาเป็นส่วนประกอบ และมีลักษณะผิวเต่งตึง 
สร้างพ้ืนผิวให้มีลวดลายเหมือนเปลือกไม้ สีที่ใช้ให้มีลักษณะในโทนสีเขียวและน้ําตาล 
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ภาพที่ 70 ผลงานวิทยานิพนธ์โดยรวม 
(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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ภาพที่ 71 ผลงานวิทยานิพนธ์โดยรวม 

(ถ่ายภาพโดย พิเชฐ ธรรมวัฒน์) 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

โครงการสร้างสรรค์ ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาชุด “ลําเนาไพร” มีวัตถุประสงค์

เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่ แสดงให้เห็นถึงภาพความอุดมสมบูรณ์ การมีชีวิตที่โอบอุ้มพักพิง

พ่ึงพาอาศัยกันของสรรพชีวิตในป่า ป่าที่มีชีวิตและให้ชีวิต ภาพที่มีเสน่ห์ในองค์ประกอบของความงาม

ของสรรพชีวิตในผืนป่า ที่ส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ศึกษาวิจัย ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดิน

เผาในชุดน้ีถูกสร้างขึ้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้คนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ 
รวมถึงเกิดจิตสํานึก ความรัก ความรู้สึกหวงแหน การเป็นเจ้าของทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ร่วมกัน 
โดยอาศัยทัศนะธาตุของศิลปะเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา ผลงานประติมากรรม

เครื่องเคลือบดินเผาในชุดน้ี ผู้ศึกษาวิจัยได้นําเอารูปทรงต่างๆในธรรมชาติที่อยู่ในป่า เช่นรูปทรงของ

สัตว์ประเภทเก้งกวางลักษณะของเขาสัตว์ ต้นไม้ในป่าดิบช้ืนและเมล็ดพันธ์พืชและมียังมีการนําเอา

รูปทรงอ่ืนๆภายในป่ามาเป็นส่วนประกอบ เพ่ือให้องค์ประกอบของผลงานสมบูรณ์ นํามาตัดทอนครี่

คลายรูปทรงและการรวมผสมผสาน เพ่ือให้รูปทรงแสดงความรู้สึกตามความต้องการ นอกจากนี้ยังมี

การสร้างรูปทรงหรือพ้ืนผิวเล็กๆน้อยๆจากดินและเคลือบ เพ่ือช่วยให้องค์ประกอบของผลงานสมบูรณ์

ตรงตามแนวความคิดมากย่ิงขึ้น 
ผลงานการสร้างสรรค์ ได้สร้างสรรค์ผลงานออกมาในรูปแบบลักษณะงานประติมากรรม

เคร่ืองเคลือบดินเผาจํานวน 3 ช้ิน และ 2 ชุด 
  

อภิปรายผล 
การสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการสร้างสรรค์งานโดยได้แรงบันดาลใจจาก ภาพความ

ประทับใจในวีถีชีวิตของธรรมชาติในเมืองไทย การมีชีวิตที่โอบอุ้มพักพิง พ่ึงพาอาศัยกัน ผืนป่าที่มีชีวิต

และให้ชีวิตแก่กัน องค์ประกอบในธรรมชาติของสรรพชีวิตในผืนป่าในผืนป่า วัตถุประสงค์ของการ

สร้างสรรค์ผลงานในคร้ังน้ี เพ่ือส่งผลให้ผู้คนได้เห็นถึงคุณค่าทรัพยากรสัตว์ป่าและป่าไม้ของเมืองไทย 
ตระหนักในคุณค่า เกิดจิตสํานึก ความรัก ความรู้สึกหวงแหน ความเป็นเจ้าของในทรัพยากรสัตว์ป่า

และป่าไม้ร่วมกัน 
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1. โครงการสร้างสรรค์ผลงาน ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา “ลําเนาไพร”โดย
เริ่มต้นจากการวิเคราะห์แนวความคิด และรูปทรงต่างๆจากธรรมชาติ หลังจากน้ันทําการเขียนแบบ

ร่าง 2 มิติและสร้างแบบจําลอง 3 มิติเพ่ือทดลองสร้างรูปทรงผลงานตามแนวความคิดและสามารถ

นําไปพัฒนาสร้างสรรค์ในกระบวนการต่อไปได้ง่ายขึ้น 
2.  การสร้างสรรค์ผลงาน ได้อาศัยเทคนิคการขึ้นรูปแบบขด และการต่อดินสานเป็นเส้น 

ซึ่งมีความเหมาะกับขนาดและรูปทรงของผลงานมากที่สุด 
3. เน้ือดินป้ันที่มีการพัฒนามาจากเน้ือดินพ้ืนบ้านด่านเกวียน ที่มีความเหนียวที่เหมาะสม

สําหรับขึ้นรูปงานประติมากรรมขนาดใหญ่ โดยผู้ศึกษาวิจัยได้มีการปรับสูตรดินให้มีโครงสร้างที่

แข็งแรงสามารถขึ้นผลงานได้ในเวลาท่ีรวดเร็ว และให้เน้ือดินมีการหดตัวที่น้อยลง โดยผสม ดินด่าน

เกวียน 70 เปอร์เซ็นต์ ดินขาวลําปาง  10 เปอร์เซ็นต์ ดินเช้ือและทรายแม่นํ้า 20 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผลที่

ได้มีความเหมาะสมกับรูปทรงและขนาดของผลงานมาก 
4. เคลือบที่ใช้ในงาน มาจากข้ีเถ้าไม้เบญจพรรณ นํามาผสมพัฒนาสูตรเคลือบให้เป็น

เคลือบขี้เถ้าไม้เบญจพรรณ โดยมีอัตราส่วนคือข้ีเถ้าไม้ 30 เปอร์เซ็นต์ โพแทสเฟลด์สปาร์ 60 
เปอร์เซ็นต์ ดินขาวลําปาง 10 เปอร์เซ็นต์ และลิเทียมคาร์บอเนต 3 เปอร์เซ็นต์ เติมออกไซด์เป็นสาร

ให้สี ใช้ คอปเปอร์ ออกไซด์ 2 เปอร์เซ็นต์ และนิกเกิล ออกไซด์ 2 เปอร์เซ็นต์ เป็นสูตรสารให้สีหลักใน

การเคลือบงาน ลักษณะพ้ืนผิวสัมผัสและสีเคลือบเป็นก่ึงด้านกึ่งมันมีความเป็นธรรมชาติ เหมาะสมกับ

งาน 
5.  เทคนิคการตกแต่งช้ินงาน มีทั้งการตกแต่งที่ยังเป็นดินดิบและตกแต่งเมื่อเคลือบเสร็จ

แล้วโดยการใช้ไม้ป้ันขูดให้เป็นลวดลายคล้ายต้นไม้และสร้างพ้ืนผิวให้กับงาน ทําให้งานมีการตกแต่งที่

เป็นธรรมชาติมากข้ึน 
6.  การเผาผลงาน ผู้ศึกษาได้เผาผลงานด้วยเตาแก๊สในอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส 

บรรยากาศรีดักชัน ซึ่งสีของเน้ือดินและลักษณะพิเศษของเคลือบที่เกิดจากการเผา ทําให้ผลงานในการ

เผาแต่ละคร้ังมีความพิเศษที่แตกต่างกันผลที่ได้มีความเป็นธรรมชาติเหมาะสมกับผลงานและ

แนวความคิด 
 

ข้อเสนอแนะ 
1.  โครงการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา “ลําเนาไพร” เป็นการ

สร้างสรรค์โดยใช้วัตถุดิบที่เป็นมาจากธรรมชาติเป็นหลัก ทั้งดินและเคลือบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนยากกว่า

วัตถุดิบที่มาจากโรงงานที่ผ่านการทดลองมาอย่างดีแล้ว จึงต้องมีการทดลองและแก้ไขปัญหาที่พบ 
ปัญหาที่พบในข้อแรกคือเรื่องการแตกบริเวณฐานงาน เป็นผลมาจากฐานงานมีความบางและต้องรับ

นํ้าหนังรูปทรงด้านบนที่มีนํ้าหนักมาก วิธีการแก้ปัญหาคือควรเพ่ิมทรายแม่นํ้าและดินขาวลําปางลงไป
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ในดินมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมโครงสร้าง สามารถทนอุณหภูมิที่สูงข้ึนได้ และเพ่ิมความหนาของงานบริเวณฐาน 
พร้อมสร้างโครงสร้างแบบกระดูกงูไว้ภายใน เพ่ือเสริมความแข็งแรงของงานมากข้ึน ปัญหาที่พบในข้อ

สองคือเรื่องของเคลือบและการเผา เน่ืองจากเคลือบเป็นเคลือบข้ีเถ้าไม้จึงมีการแปรปรวนได้ง่าย การ
เคลือบหนาบาง อุณหภูมิ บรรยากาศและตําแหน่งการวางผลงานในเตาเผา ล้วนมีผลต่อสีดินและ

เคลือบทั้งสิ้น จะสังเกตได้ว่าบริเวณท่ีมีการรีดักชันสูงสุดภายในเตาเคลือบจะมีลักษณะมันวาวและไหล

ตัวสูง สีดินจะมีลักษณะสีนํ้าตาลดําผิวมัน จึงควรต้องมีการทดลองและจดจําตําแหน่งการวางผลงาน

ให้แม่นยํามากขึ้นพร้อมกับวางแผนแก้ปัญหาไห้ดีในกระบวนการนี้ 
2.  การสร้างสรรค์ผลงานในโครงการน้ี สามารถพัฒนารูปแบบของแนวความคิดและการ

พัฒนานาการสร้างรูปทรงได้ในอนาคต รวมถึงการสร้างสรรค์ในแนวทางอ่ืนๆเช่นประติมากรรมในการ

จัดวาง งานจิตรกรรมและผลงานในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือมีการใช้วัสดุอ่ืนมาประกอบ การ
ค้นหานําวัสดุที่แปลกใหม่มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ เพ่ือให้การสร้างสรรค์ผลงานเกิดประโยชน์

ต่อสังคมและการศึกษาในอนาคตสูงสุด 
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