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วรวฒิุ ขนัติยาวิยะกลุ: ความฝัน. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์:รศ.ประเสริฐ พิชยะสุนทร 
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วิทยานิพนธ์ภายในเล่ม น้ี  เป็นการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบประติมากรรม
เคร่ืองป้ันดินเผาขนาดใหญ่  ซ่ึงไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจากสภาวะของความฝัน อนัเกิดจากการรู้สึก
ของสภาวะท่ีสุขสงบ เบาสบาย ความเหม่อลอยคลา้ยตกอยู่ในภวงัค์ ความคิดคาํนึงท่ีอิสระ  โดย
นาํเอาลกัษณะของใบหนา้มนุษยท่ี์น่ิงสงบ มาสร้างสรรคผ์ลงานในชุดความฝันตามอุดมคติท่ีขา้พเจา้
สร้างข้ึนเองในจินตนาการเพ่ือแสดงออกทางดา้นอารมณ์ความรู้สึกผ่านรูปทรงประติมากรรมดว้ย 
เทคนิคสร้างสรรคเ์คร่ืองป่ันดินเผาโดย  การนาํความเป็นสัจจะวสัดุของเน้ือดินท่ีมีความนุ่ม มานวด
ให้หมาด แลว้ข้ึนรูปดว้ยมือ โดยใชเ้น้ือดินพื้นบา้นด่านเกวียน และเน้ือดินจากการถูกท้ิงหลงัการใช้
งาน มาผสมกับดินเช้ือ ในการข้ึนรูปช้ินงานแลว้เผาใน อุณหภูมิ 1000 °C ในบรรยากาศรีดักชั่น 
Reduction  แลว้ตกแต่งช้ินงานด้วยการเผารมควนัด้วยฟางขา้ว  เพื่อสร้างมิติทางความรู้สึกด้าน
ทศันศิลป์ 

ผลงานสร้างสรรค์วิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี  มีทั้ งหมด 7 ช้ิน  ซ่ึงแต่ละช้ินมีเน้ือหาท่ีให้
ความรู้สึกเก่ียวกบัความฝัน ในการแสดงออกดา้นรูปทรงและเน้ือหาท่ีแตกต่างกนั 
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The breath of life is the existence and perception. Every day the condition of the body. Has 
changed and what has been learned over the years. Whether asleep or on waking. Still breathing. Body 
still works. Continued perception about what to change in each variable while Whether it is physical, 
emotional, spiritual and intellectual environment that never stops moving, even when we feel it does not 
mean that we will stop as well. This means that, at the time the facility is used to support all of that we 
still live. If we compare the virtual pottery for me to enter what is often thin and cystic changes at the 
break. The mind is the need for command and control and knowledge of what causes humans are 
exposed to various conditions, both suffering and joy in life. 

The morning sky is bright, cheerful, full of vitality. And the transition to darkness during the 
 night. Events in their lives in the quest for the physical and mental freedom of time the system will be 
recorded in the impression and memory of the environment in which we experience the pleasure that is. 
the nature of the environment we are exposed of the imagination of the living conditions at the time of 
idealism makes a happy mind drift with the wind of a dream, the mind can’t appreciate the joy and 
beauty of birds and flowers. by the symmetry of the human form to convey to the media in the creation of 
the state of dream interpretation. In a Traditional porcelain sculpture. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

ขอขอบพระคุณบิดามารดา  ผูเ้ป็นทุกส่ิงทุกอยา่งของลมหายใจ   
ขอขอบพระคุณ  รองศาสตราจารยป์ระเสริฐ  พิชยะสุนทร และผูช่้วยศาสตราจารย ์

สยมุพร กาษรสุวรรณ  ครูบาอาจารย ์ทุกท่านท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาใหค้าํปรึกษาเสริมสร้างความรู้
ในการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี   

ขอขอบพระคุณ เพื่อนสนิท มิตร สหาย พี่นอ้งๆภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา คณะ
มณัฑนศิลป์ มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีค่อยเป็นแรงกายและแรงใจตลอดมา 

ขอขอบคุณในทุกส่ิงท่ีกล่าวมา คือ  ความหมาย  คือ การเดินทาง  คือ ลมหายใจ ท่ีช่วย
ต่อเติมความฝันใหมี้พลงัในการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ  และสุดทา้ยท่ีทาํใหเ้กิดผลงานในคร้ังน้ี
เกิดข้ึนไดด้ว้ยทรัพยากรของชาติคือผนืแผน่ดินไทยท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์
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