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วิทยานิ พนธ์ระดับศิลปมหาบัณฑิตนี้ เป็ นการสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่ อง
เคลื อ บดิ น เผาโดยมี ก ารแสดงเนื้ อ หาสาระและสะท้อ นถึ ง ความรั ก ความผู ก พัน ที่ มี แ ก่ ค นใน
ครอบครัวผ่านมุมมองส่ วนตัว เป็ นผลงานชิ้นงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผา ประกอบด้วย
ผลงานจานวน 5 ชิ้ น ที่ผศู ้ ึกษาต้องการแสดงเนื้ อหาเรื่ องราวและเพื่อเป็ นแนวทางการประมวล
ความรู ้ รวมไปถึ งขั้นตอนการพัฒนาของผลงานที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความรักและความ
อบอุ่นในครอบครัวโดยเฉพาะรู ปทรงของวัตถุที่เป็ นสัญญลักษณ์แห่ งความผูกพัน โดยใช้หลักการ
ทัศนธาตุทางศิลปะเป็ นการศึกษาค้นหาลักษณะเฉพาะบุคคลตัวผ่านรู ปทรงทางประติมากรรมเครื่ อง
เคลือบดินเผา
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ใช้สีของดินขาวในการเขียนลวดลายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของชิ้นงาน สี ดินมีความแตกต่างกัน
ด้วยอุณหภูมิ
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This thesis Master of Arts the creative works of sculpture, porcelain, with the content
and reflect the love and bond with the family through a personal perspective. A piece of porcelain
sculptures. Portfolio consists of 5 pieces of content I want to study, and to guide the processing of
knowledge. Including the development stages of the work that has been inspired by the love and
warmth of family, especially the shape of an object is a symbol of the bond using the visual
elements of art, a Study Finds personality. Through the shape of sculptures, porcelain.
Within the context of this thesis the studies are focused expression. Relationships of
shapes of sculptures with works of porcelain. That reflects the love and bond with the family.
Using local clay soil Ratchaburi , river sand, kaolin clay forming the colors of the painting to
show the details of the piece.The color temperature is different.
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กิตติกรรมประกาศ
ในการดาเนินวิทยานิพนธ์ในครั้งนี้สาเร็ จลงได้ดว้ ยดีดว้ ยการสนับสนุนของบุคคลหลาย
ท่านที่คอยเกื้อกูลให้ผลงานสาเร็ จไปด้วยดีตลอดระยะเวลาในการดาเนินงาน
กราบขอบพระคุ ณ คุ ณพ่อ คุณแม่และผูม้ ีพระคุณทุกท่านที่คอยช่ วยเหลือในทุกสิ่ งทุก
อย่าง วิทยานิ พนธ์ฉบับนี้ สาเร็ จได้ดว้ ยความกรุ ณาจากศาสตราจารย์เกี ยรติคุณ เสริ มศักดิ์ นาคบัว
ผูช้ ่ วยศาสตร์ จารย์ กรธธนา กองสุ ข ผูช้ ่ วยศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุ วรรณ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
อารุ จ ปรี ดิยาพันธ์ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม และ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วรรณา ธิ ธรรมมาที่
ได้ช่วยเหลือให้คาแนะนาอย่างดียงิ่ และตรวจแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ จนวิทยานิพนธ์น้ ี เสร็ จสมบูรณ์
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์กบั คณาจารย์ภาควิชาเครื่ องเคลือบดินเผาทุกท่าน ที่
ได้ให้คาแนะนาและตรวจความสมบูรณ์ของวิทยานิพนธ์และขอขอบพระคุณภาควิชาเครื่ อ งเคลือบ
ดิ นเผา และเจ้า หน้า ที่ ทุก ท่านที่ ให้ความอนุ เคราะห์ อานวยความสะดวกในการใช้เครื่ องมื อและ
อุปกรณ์ในการทาการทดลองสร้างสรรค์ผลงาน
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
สถาบันครอบครัวถื อว่าเป็ นสถาบันหน่ วยย่อยที่สุด แต่กลับมีความสาคัญมากที่สุดใน
โครงสร้ างของสังคม โดยเฉพาะสังคมที่มีลกั ษณะครอบครัวขยาย คือ ไม่ได้มีเพียงแต่พ่อแม่ลูก
ครอบครัวขยายอาจจะมีสมาชิกประกอบด้วย ทวด ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้ า น้า อา พ่อ แม่ ลูก หลาน ไป
จนถึงเหลน สมาชิกในครอบครัวย่อมได้รับความรัก ความอบอุ่น ความผูกพัน การอบรมเลี้ยงดู การ
ถ่ายทอดขนบธรรมเนียมประเพณี รวมไปถึงข้อตกลงร่ วมกันที่มีภายในบ้านครอบครัว สิ่ งเหล่านี้ ถือ
เป็ นการถ่ายทอดเชิงนามธรรม ซึ่งเป็ นแบบแผนที่ปฏิบตั ิสืบต่อกันจากบรรพบุรุษสู่ รุ่นลูก รุ่ นหลาน
โดยธรรมชาติของมนุษย์จะจดจาสิ่ งที่ทาให้ตนสงบใจ มนุษย์ระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีต
ไม่ใช่ เพราะเหตุ การณ์ น้ ันโดยลาพัง แต่ เพราะเหตุการณ์ น้ นั มีส่วนส าคัญต่อชี วิตปั จจุบนั ของเขา
ดังนั้น จะเห็นได้ว่าความทรงจาของมนุ ษย์ในระยะแรก จึงเป็ นเรื่ องของความรู ้สึกมากกว่าจะเป็ น
เรื่ องราวของสติปัญญาหรื อเหตุผล การรื้ อฟื้ น ความหลัง หรื อความทรงจาที่ผ่านๆ มา เป็ นการ
เพิ่มพูนความหมายใหม่ให้กบั ช่วงเวลาปัจจุบนั แม้มนั จะเป็ นความหมายที่ต่างไปจากอดีต1
ประสบการณ์ ของศิลปิ นมักน่าสนใจเป็ นพิเศษ เขาสัมผัสชีวิตและเหตุการณ์ดว้ ยความ
ตื่นเต้นเห็นเป็ นเรื่ องสาคัญ จึงสามารถสื่ อประสบการณ์น้ นั กับผูอ้ ื่นได้ เขาได้รับมาจากสิ่ งแวดล้อม
แล้วถ่ ายทอดเป็ นประสบการณ์ ทางสุ นทรี ยภาพแก่ ผูอ้ ื่ นด้วยงานศิล ปะ ศิลปะเป็ นประสบการณ์
พิเศษที่มีพ้นื ฐานจากชีวติ ธรรมดาทัว่ ไป ศิลปิ นที่มีประสบการณ์แท้ในชีวิตมากก็จะทางานศิลปะได้
ดี ผูด้ ูที่มีประสบการณ์รับสัมผัสจากงานศิลปะได้มากและลึกซึ้ ง จุดมุ่งหมายของศิลปะในทัศนะของ
จอห์น ดิวอี ก็คือ การให้ประสบการณ์ทางสุ นทรี ยภาพแก่ผดู ้ ู2
มนุ ษย์เรานั้นมีธรรมชาติของการพึ่งพาทางใจต่อผูอ้ ื่นสู งมาก เรามักฝากตัวตนส่ วนลึ ก
ของเราไว้กบั ใครคนใดคนหนึ่งเสมอ ทั้งนี้จะโดยรู ้ตวั หรื อไม่รู้ตวั ก็ตาม คนผูน้ ้ นั คือ ผูท้ ี่เลี้ยงดูเรามา
จะเป็ นศูนย์รวมแห่ งตัวตนส่ วนลึ กของเราที่เราฝากเอาไว้ ไม่ว่าจะนิ สัย บุคลิก การดาเนิ นชี วิตที่มี
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1

ประทุม อังกรู โรหิต, ปรัชญำปฏิบัตินิยม (กรุ งเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2543), 25.
2
ชลูด นิ่มเสมอ, องค์ ประกอบของศิลปะ (กรุ งเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2539), 13.
1

2
การอบรมบ่ ม เพาะมาตั้ง แต่ ย งั เยาว์วยั การแสดงออกของผูเ้ ลี้ ย งดู จึ ง มี ส่ ว นส าคัญอย่า งมากต่ อ
พฤติกรรมของผูถ้ ูกเลี้ยงดู ความผูกพันระหว่างข้าพเจ้ากับยาย เป็ นช่วงเวลาในวัยเด็ก เนื่องจากเป็ น
ลู กคนแรก ของครอบครัว ยายจึงเปรี ยบเสมือนครู คนแรกที่ช่วยพ่อและแม่ขา้ พเจ้า ในการเลี้ ยงดู
ดูแลข้าพเจ้าตั้งแต่แรกเกิด ดังนั้นช่วงชีวติ ในวัยเด็กของข้าพเจ้ามักจะใช้ชีวติ กับยายที่เป็ นผูเ้ ลี้ยงดูเสี ย
ส่ วนใหญ่ บรรยายกาศ ความอบอุ่นของสมาชิกภายในบ้าน กลิ่ นหอมจากตัวยายหลังจากที่อาบน้ า
เสร็ จใหม่ๆ ไม่วา่ จะเป็ นเสี ยงวิทยุที่ยายมักจะเปิ ดฟังตอนเช้า กลิ่นหอมฟุ้งของกับข้าวที่ยายทา เก้าอี้
โยกตัวเก่าที่ยายมักจะชอบนัง่ ถักโครเชทุกวันหลังจากที่ยายกลับจากสวน และทุกวัน หลังจากกลับ
จากโรงเรี ยน แม่ ป้ าและยาย มักจะนึ่ งขนมไว้ให้กินเสมอ บรรยายกาศบ้านไม้หลังเก่า มุง้ สี คล้ าที่
ยายกางไว้ให้ยามค่ าคืน ลายปอกหมอนถักสี ฉูดฉาด หมอนใบใหญ่นิ่ม ที่นอนนุ่ มๆ รวมทั้งนิ ทาน
และคาสั่งสอนดีๆ ก่อนที่นอนทุกคืน เป็ นเรื่ องราวที่ขา้ พเจ้าจาได้ไม่รู้ลืม
ข้าพเจ้าต้องการนาเสนอประสบการณ์ส่วนตัว ระหว่างช่วงชีวิตวัยเด็ก ซึ่ งเป็ นความทรง
จา ในช่ วงเวลาที่ ยายยังมี ชีวิตอยู่ มาสร้ า งสรรค์เป็ นผลงานประติม ากรรมเซรามิก โดยนาเสนอ
แนวคิดผ่านรู ปทรงของวัตถุ สิ่ งของต่างๆ ที่ยายมักทาให้ขา้ พเจ้า ได้ใช้เล่น และ ใช้ในชีวติ ประจาวัน
ช่วงเวลาขณะนั้น เปรี ยบเสมือนเครื่ องบันทึกความทรงจาระหว่างตัวข้าพเจ้ากับยาย
ข้าพเจ้าจึงนารู ปทรง ของใช้ในชีวติ ประจาวัน ของเล่น และลายถัก นามาผสมผสานโดย
ใช้รูปแบบอันเป็ นลักษณะเฉพาะ รวมถึงใช้หลักการจัดวางทางองค์ ประกอบศิลป์ เพื่อก่อให้เกิ ด
ความงามทางด้า นทัศ นศิ ล ป์ ที่ แ สดงถึ ง บุ ค ลิ ก ภาพของผูห้ ญิ ง ตามแนวความคิ ด อารมณ์ และ
ความรู ้สึกของข้าพเจ้าที่มีต่อยาย
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ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ ของกำรศึกษำ
1. เพื่อต้องการศึกษา และถ่ายทอดผลงานการสร้ างสรรค์ที่มีเนื้ อหา เกี่ ยวข้องกับความ
ประทับใจในความทรงจาในอดี ต ที่แสดงถึ งความผูก พัน ความอบอุ่นระหว่า ง ยายและข้าพเจ้า
ในช่วงเวลาที่อยูร่ ่ วมกัน ในวัยเด็กของข้าพเจ้า
2. เพื่อต้องการถ่ายทอดผลงาน โดยใช้รูปแบบประติมากรรมเครื่ องเคลื อบดิ นเผาที่ มี
ลักษณะ วิธีการโดยใช้สัญลักษณ์ และรู ปทรงให้เชื่ อมโยงกับเนื้ อหาที่แสดงถึ งความผูกพันและ
ตระหนักถึงคุณของผูม้ ีพระคุณ
3. เพื่อการศึกษาวัตถุดิบและวัสดุต่างชนิดที่นามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน

3
สมมุติฐำนของกำรศึกษำ
การสร้ า งสรรค์ผ ลงานประติ ม ากรรมเครื่ องเคลื อ บดิ น เผาที่ มี คุ ณ ค่ า ตรงต่ อ
แนวความคิดหลักและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ในหัวข้อของขวัญ ที่เป็ นเสมือนเครื่ องบันทึกเรื่ องราว
ความทรงจา ระหว่างข้าพเจ้าและยาย ทั้งยังสามารถนาผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผาไป
แสดงเผยแพร่ แนวความคิด
ขอบเขตของกำรศึกษำ
1. ศึ กษาค้นคว้าข้อมู ล และรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับประติมากรรม ความทรงจา และ
ความผูกพัน ของข้าพเจ้ากับยาย
2. วิเคราะห์ขอ้ มูล จากเรื่ องราว เพื่อสร้างสรรค์เป็ นรู ปทรง ผลงานขนาด 50 เซนติเมตร
จนกระทัง่ 60 เซนติเมตร ตามลาดับ จานวน 5 ชิ้ น สอดคล้องและตรงกับแนวความคิด และความ
เป็ นไปได้ของรู ปทรง
3. ศึกษาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
3.1 เนื้อดินราชบุรี เผาดิบอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส
3.2 ตบแต่งด้วย สี สเตน ดินขาว และเคลือบใส
3.3 เผาแกร่ งผลงานที่อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส บรรยายกาศออกซิเดชัน่
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ขั้นตอนของกำรศึกษำ
1. ศึก ษาค้นคว้ารวบรวมข้อมู ล โครงสร้ างเกี่ ยวกับ ความทรงจา และความสัม พันธ์
ระหว่างบุคคล
2. วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล รวมทั้ง แนวความคิ ด เพื่ อ สร้ า งสรรค์ ผ ลงานให้ ส อดคล้อ งกับ
แนวความคิด ในรู ปแบบร่ าง 2 มิติและสร้างแบบจาลอง 3 มิติ
3. ศึกษาทดลองเนื้อดินราชบุรี เผาที่อุณหภูมิ 800 - 1100 องศาเซลเซี ยส ในบรรยายกาศ
ออกซิ เดชัน่ และรี ดกั ชัน่
4. ศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จะนาไปใช้ในการสร้างสรรค์และเทคนิคกระบวนการ
ขึ้นรู ป
5. ศึ ก ษา เทคนิ ค การตบแต่ ง ผลงาน เพื่ อนามาปรั บ ใช้ใ ห้เ หมาะสมกับ รู ป แบบการ
ทางาน โดยเลือกใช้ ดินขาว
6. ปฎิบตั ิงานจริ ง โดยขยายจากแบบจาลอง 3 มิติ จานวน 5 ชิ้น
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7. เวลาที่ใช้ในการวิจยั ประมาณ 9 เดือน จะเริ่ มงานวิจยั ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2556
และเสนอวิทยานิพนธ์ภายในเดือน มีนาคม 2557
วิธีกำรศึกษำ
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากสถานที่จริ ง
2. ศึกษารู ปแบบ งานศิลปะของศิลปิ นท่านอื่นๆ ที่มีแนวทางการสร้างสรรค์คล้ายคลึงกัน
3. ศึกษาการสร้ างสรรค์งานรู ปแบบผลงาน โดยพิจารณาในด้านเนื้ อหาสุ นทรี ยภาพ
รู ปทรง มิติ ที่วา่ ง ขนาดผลงาน และเนื้อดิน เพื่อค้นหารู ปทรงที่มีความสัมพันธ์กบั แนวความคิด
4. ศึกษาการทดลองดินพื้นบ้านจังหวัดราชบุรี เผาที่อุณหภูมิ 800 – 1100 องศาเซลเซี ยส
บรรยายกาศออกซิ เดชัน่ และรี ดกั ชัน่
วัตถุดิบที่ใช้
4.1 ดินพื้นบ้านราชบุรี
4.2 ดินขาวลาปาง
4.3 ทรายแม่น้ า
5. ศึกษาคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จะนาไปใช้ในการสร้างสรรค์และเทคนิคกระบวนการ
ขึ้นรู ป
6. ศึกษาเทคนิ คการตบแต่งชิ้ นผลงาน เพื่อนามาปรับใช้ ให้เหมาะสมกับรู ปแบบการ
ทางาน โดยเลือกใช้สีสเตน และดินขาว
7. สร้างแบบจาลอง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อหารู ปแบบและปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาในด้าน
รู ปทรง ขึ้นรู ปทรงด้วยการขด และการขึ้นรู ปแบบอิสระ
8. สร้ างสรรค์ผลงานและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้รับจากการพัฒนาสร้ างสรรค์ประมวล
ข้อมูลที่ศึกษาตามขั้นตอน เพื่อรวบรวมข้อมูลเป็ นเอกสารสาหรับนาเสนอและเผยแผ่
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แหล่ งข้ อมูล
1. จากสภาพแวดล้อมจริ ง และประสบการณ์ในวัยเด็กของตนเอง
2. ข้อมูลจากหอสมุด วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. แหล่งข้อมูลจาก Internet
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อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในกำรค้ นคว้ ำ
1. สารเคมีทดสอบเคลือบ ตาชัง่
2. ดินพื้นบ้านราชบุรี
3. ดินขาวลาปาง
4. ทรายล้าง
5. เตาเผา ,แก็ส
6. อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์งาน
7. กล้องบันทึกภาพถ่ายเพื่อใช้บนั ทึกภาพต่างๆ ในการทาเอกสารวิทยานิพนธ์
8. Computer
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ค่ ำใช้ จ่ำยทั้งหมดในกำรทำวิจัย ประมาณ 100,000 บาท

กำรเสนอผลงำน
1. นาเสนอผลงานสร้างสรรค์ประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผาจานวน 5 ชิ้นงาน
2. เอกสารตามรู ปแบบการของวิจยั ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผา
3. แบบร่ าง 3 มิติ
4. ผลการทดลองเนื้อดินปั้ น
5. นาเสนอผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผาพร้อมเอกสารประกอบผลงาน

บทที่ 2
ข้ อมูลและทีม่ าของการสร้ างสรรค์
แรงบันดาลใจทางวิชาการ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่ องในธรรมชาติน้ นั ไม่ให้โอกาสใครเลยที่จะหยุด
การติ ด ตามการเปลี่ ย นแปลงของโลกและอวกาศ ยิ่ ง เมื่ อ ตามสื บ สอบค้น หาความจริ ง ของการ
เปลี่ ยนแปลงเป็ นวงกว้างมากเท่าใด ก็จะพบว่าไม่มีที่ใดเวลาใดที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลย การ
เปลี่ ยนแปลงกับการรับรู ้ ของมนุ ษย์ที่เฝ้าติดตามเกี่ ยวพันกันด้วยคาว่า "วิทยาศาสตร์ " จึงเป็ นภาพ
เหตุการณ์อนั ต่อเนื่องยิง่ เสริ มสร้างให้เกิดสิ่ งที่เรี ยกว่า "การเรี ยนรู ้"
มีการสื บสอบ ค้นคว้า ทดลองแล้วก็จดจา บันทึก พร้อมทั้งการสื่ อสารในทุกรู ปแบบที่
เป็ นอยู่ในปั จจุ บนั แต่อย่างไรก็ตามเป็ นที่น่าสังเกตว่าความเข้าใจของมนุ ษย์ที่ได้รับฟั งข้อมูลสิ่ ง
เดี ย วกัน ในเวลาเดี ย วกัน และจากบุ ค คลเดี ย วกัน ท าไมมนุ ษ ย์แ ต่ ล ะบุ ค คลจึ ง มี ค วามเข้า ใจไม่
เหมือนกัน และเมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานมากขึ้นเท่าใดยิง่ เห็นความแตกต่างของการจดจาของบุคคล
เหล่านั้น หรื อในเวลาหนึ่ งความจาเหล่านั้นอาจเลือนหายไปจนหมดสิ้ น ตรงกันข้ามกับการจดจา
แบบหนึ่ งที่มนุ ษย์เก็บเอาการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ที่ใกล้ตวั โดยที่กระทบต่อความเป็ นตัวตน
ของตนอย่างมากหรื อมากที่สุดตามเส้นทางการดาเนิ นชี วิต และรวบเอาอารมณ์ความรู ้สึกนึ กคิด
ผนวกเข้ากับเหตุการณ์น้ นั แล้วจัดเก็บไว้เป็ น ..ความทรงจา
สิ่ งที่เรี ยกว่า "ความทรงจา" นี้ มีความพิเศษที่น่าสนใจคือ ข้อมูลนี้ เก็บไว้ในสมองหรื อที่
ใดที่หนึ่ งก็ตาม มนุ ษย์จะไม่มีการลืมเลือนของข้อมูลเลยแม้เวลาจะผ่านเนิ่ นนานเพียงใด เมื่อมีการ
สื่ อสารนาข้อมูลออกมาแสดงภายนอกให้ผอู ้ ื่นรับรู ้ยิ่งบ่งบอกถึงความพิเศษมากยิ่งขึ้น นัน่ หมายถึง
เพียงแต่นึกชื่อของเหตุการณ์น้ นั ด้วยข้อความสั้นๆ ข้อมูลที่เก็บไว้ท้ งั หมดก็ถูกถ่ายทอดออกมาอย่าง
เป็ นระเบียบไม่มีการตกหล่นของข้อมูลแม้แต่น้อย ข้อมูลที่ถูกจัดแสดงออกมาเป็ นบรรยากาศที่มี
ความรู ้ สึ กถึ งอารมณ์ ภาพเคลื่ อนไหว เปรี ยบได้ดัง่ ภาพยนตร์ ที่ม นุ ษ ย์เรี ย กกันที เดี ยว ค าถามจึ ง
เกิดขึ้นในใจของผูส้ อน ผูว้ จิ ยั งานทางนักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า
ถ้ามนุ ษย์สร้างการจดจาจากการเรี ยนรู ้เสมือนการจดจาด้วยความทรงจาจะสามารถเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพของสมองหรื ออย่างน้อยก็ทาให้การบันทึกของสมองมีระเบียบมากยิ่งขึ้นหรื อไม่ และ
ถ้า เป็ นอย่า งที่ ค าดหวัง ไว้ มนุ ษ ย์จะสร้ า งรู ป แบบการจัดเก็ บ ข้อมู ล อย่า งไรให้เหมาะต่อการเก็ บ
เหมือนข้อมูลความทรงจา ยิง่ คิดก็ยิง่ น่าพิศวงกับการเก็บข้อมูลแบบความทรงจานี้ และพาให้คิดถึง

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

6

7
คาพูดที่วา่ สิ่ งที่อยูใ่ กล้ตวั มากเท่าใด ยิง่ เสมือนอยูไ่ กลจากความเข้าใจของมนุษย์มากเท่านั้น เหตุผลก็
คือวิทยาศาสตร์ ที่อธิ บายสิ่ งที่ใกล้ตวั นั้นละเอียดมากขึ้นๆ ทุกขณะ
"ความทรงจา" นี้ มีความพิเศษที่น่าสนใจคือ ข้อมูลนี้ เก็บไว้ในสมองหรื อที่ใดที่หนึ่ งก็
ตาม มนุษย์จะไม่มีการลืมเลือนของข้อมูลเลยแม้เวลาจะผ่านเนิ่นนานเพียงใด
ดังนั้นการค้นหาสิ่ งใหม่ที่ใกล้ตวั จึงเป็ นการค้นพบที่ยากมากเช่นกัน ในเบื้องต้นชวนให้
คิดประเด็นการสื บค้นเสาะหา ประเด็นแรกคือ มนุ ษย์มีการจดจาเป็ นแบบใดบ้างและมีลกั ษณะ
อย่างไร ประเด็นที่สองว่าด้วยการสร้างรู ปแบบหรื อจัดลักษณะข้อมูลเป็ นแบบใด จึงจดจาอย่างมี
ระเบียบได้ขอ้ มูลมากและจดจานานที่สุด ทั้งสองประเด็นนี้ วา่ ด้วยการเลียนแบบความจาแบบความ
ทรงจาเป็ นเอก ตามด้วยการเชื่ อมต่อของการทางานของสมองประสานงานกันกับการเรี ยนรู ้ ของ
มนุษย์ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายที่ไม่หยุดนิ่ง โดยทัว่ ไปคล้ายกับว่ามนุษย์กาลังค้นหาคาตอบที่อยู่
ในตนเองให้เห็นความเป็ นจริ งแห่งการจดจาสิ่ งที่ได้เรี ยนรู ้มานัน่ เอง
การจดจาของสมองมนุษย์ตามการประมวลและลักษณะของข้อมูลที่จดั เก็บ แบ่งออกได้
เป็ น 4 แบบ ด้วยกันคือ
1. การจดจาแบบเข้าใจจากจิต (แบบซึ มติดยึดแน่ นในสมอง) การเก็บข้อมูลและจดจา
แบบนี้ เรี ยกให้เข้าใจง่ายก็คือ ความทรงจา นั่นเอง จะเห็ นว่ามีความเข้าใจมาเกี่ ยวข้อง ดังนั้นการ
อธิ บายให้เข้าใจนั้นไม่ง่ายนัก เพราะลักษณะของข้อมูลที่จดั เก็บไม่ได้เป็ นตัวเลขหรื อตัวอักษร แต่
ข้อมูลถู กจัดเก็บเป็ นแฟ้ มข้อมูลเสมือนภาพยนตร์ และรวมกับความรู ้สึกนึ กคิดอารมณ์ไว้เป็ นหนึ่ ง
เดี ย ว เพื่ อให้ เข้า ใจได้ง่ า ยยิ่ง ขึ้ น จึ ง อธิ บ ายแบบฟิ ล์มของภาพยนตร์ ถ้าเรี ย กชื่ อ แฟ้ ม ของข้อมู ล
ดังกล่าวเช่น เรี ยกเหตุการณ์ ประทับใจมาสักหนึ่ งเรื่ อง จะเห็นการฉายภาพเคลื่อนไหวในหัวสมอง
ทันที และต่อเนื่องจนกระทัง่ จบเหตุการณ์น้ นั ลงอย่างสมบูรณ์ ดังนี้จะเกิดความเข้าใจได้ทนั ทีวา่ การ
เก็บและแสดงข้อมูลแบบเข้าใจจากจิตนั้นเป็ นอย่างไร ถึงตรงนี้ จะเห็นได้วา่ ถ้าอธิ บายด้วยคาพูดจะ
ไม่ เห็ นจริ ง คงได้แต่ อ้า งถึ ง ฟิ ล์ ม ของภาพยนตร์ ใ ห้เข้า ใกล้ถึ ง ความเข้า ใจอันนี้ มี สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ต้อ ง
พิจารณาคือลักษณะของข้อมูลความจาแบบนี้มี ความเป็ นระเบียบ มีการเคลื่อนไหวและแสดงอย่าง
ต่อเนื่อง ถ้าจะสร้างข้อมูลขึ้นต้องมีลกั ษณะดังกล่าวแน่นอน
2. การจดจาแบบประทับบนจิต (แบบภาพปะติดสนิทบนเนื้ อของสมอง) ความจาแบบ
นี้ มีการใช้ในมนุ ษย์เนื่ องจากลักษณะของข้อมูลนั้นมีขอ้ กาหนดน้อยกว่าแบบแรก ข้อมูลแบบนี้ มี
ลัก ษณะเหมื อนภาพหรื อแผนผัง นั่นเอง การจดจาจึ ง จาแบบภาพ ถ้า ข้อมู ลที่ เป็ นตัวอักษรจะถู ก
รวบรวมจัดเรี ยงเป็ นแผนผังหรื อโมเดลแล้วส่ งเก็บจดจาไว้ จะเห็นได้วา่ การเก็บข้อมูลของสมองจะ
เก็บเสมือนฟิ ล์มของกล้องถ่ายรู ปซึ่ งไม่มีการเคลื่อนไหว ตัวอย่างที่มนุษย์จดจาข้อมูลจากภายนอก
ตนเอง เช่น ถ้าเรี ยกชื่อแฟ้มข้อมูลชื่อ...นิมิต (เพื่อนสนิท)... ข้อมูลที่ปรากฏขึ้นจะเป็ นภาพของเพื่อน
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ชื่ อนิ มิตที่จดั เก็บไว้ในสมองแสดงขึ้นมาทันที ภาพนี้ จะมีอายุเท่ากับเวลาที่จดั เก็บ ถ้าเรี ยกชื่ อแฟ้ ม
เป็ นภาพของนิ มิ ตขึ้ นมาบางครั้ งจะนึ ก ชื่ อนิ มิ ต ไม่ อ อก จะเห็ นได้ว่า ข้อ มู ล ที่ เ ก็ บ แบบภาพจะมี
ระยะเวลาการจัดเก็บนานกว่าการเก็บแบบตัวอักษร
อีกตัวอย่างหนึ่ งที่มนุ ษย์นาเอาภาพจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการสื่ อสารและใช้
การจดจาแบบประทับบนจิตในการเก็บข้อมูลได้แก่ ชาวจีนที่พฒั นาอักษรจีนมาจากธรรมชาติโดย
วาดภาพ สิ่ งของ หรื อธรรมชาติมาใช้เป็ นอุปกรณ์ในการประดิษฐ์ตวั อักษรจีน ในการจัดเก็บบันทึก
ตัวอักษรเหล่านี้จะจดจาแบบภาพไม่จดจาด้วยการประมวลของสมอง(ตัวอักษร)
ถ้าประมวลด้วยสมองจะจาการขีดเส้นครั้ งละหนึ่ งเส้นต่อกันและขีดจนครบ แต่การ
จดจาแบบภาพจะเห็ นตัวอัก ษรทั้ง ตัวปรากฏขึ้ น แล้ววาดภาพนั้นออกมาเป็ นตัวอัก ษรดัง กล่ า ว
ลักษณะข้อมูลที่สร้างขึ้นนั้นจะเป็ นการจัดเป็ นระเบียบ คือ การเรี ยงร้อยต่อกันของขบวนการอย่าง
อนุ กรมไม่สามารถสลับสับเปลี่ ยนตาแหน่ งได้ ได้แก่ การจัดข้อมูลที่เรี ยกว่า ...แผนการเรี ยนรู ้...
ตัวอย่างเช่น วิธีการสร้างผลผลิตหรื อสิ่ งประดิษฐ์ เป็ นต้น การจดจาแบบนี้ จะสามารถจดจาขั้นตอน
วิธีการหรื อภาพ แต่ไม่สามารถจดจากลไก (Mechanism) ทั้งหมดได้ แต่อย่างไรก็ตามการจดจาทั้ง
แบบเข้าใจจากจิตและแบบประทับบนจิตสามารถเชื่อมต่อและแสดงร่ วมกันได้
3. การจดจาแบบประมวลโดยสมอง เป็ นการเก็บข้อมูลโดยการบันทึกตัวอักษรที่ร้อย
เรี ยงเป็ นประโยคหรื อวลี ด้วยการท่องจาหรื อเข้าใจความหมายของกลุ่ มอักษรนั้นๆ ซึ่ งโดยปกติ
มนุษย์จะจดจาแบบนี้อยูต่ ลอดเวลาอยูแ่ ล้ว ลักษณะข้อมูลที่จดั เก็บเป็ นแฟ้มข้อมูลของกลุ่มตัวอักษร
จะมีขนาดแฟ้ มข้อมูลเล็กกว่าแบบเข้าใจจากจิตและแบบประทับบนจิตอยู่มาก ในทางตรงกันข้าม
แฟ้ มข้อมูลขนาดเล็กจะถู กลื มหรื อตัดทิ้งได้ง่ายกว่าและระยะเวลาในการจดจาจะสั้นกว่า ทั้งสอง
แบบที่กล่าวข้างต้น เมื่อสมองบันทึกแฟ้มข้อมูลแบบนี้ มากขึ้นๆ ก็จะมีการกาจัดแฟ้มข้อมูลที่ไม่ได้
นามาใช้ทิง้ ไป เพื่อจดจาบันทึกแฟ้ มข้อมูลใหม่แทนที่ จึงมีการหลงลืมข้อมูลอยูต่ ลอดเวลา ลักษณะ
ของข้อมูลแต่ละประโยคหรื อแต่ละวลีไม่เรี ยงร้อยต่อกัน จึงมีความหมายเฉพาะภายในประโยคหรื อ
วลี น้ ันๆ ดังนั้นเวลาจัดเก็บ หรื อเรี ยกออกมาใช้จึงสลับ กันไปมาได้ ลัก ษณะข้อมูล ที่ส ร้ างขึ้นจะ
เรี ยกว่า...แผนกิจกรรม... เช่น การเตรี ยมการดาเนินกิจกรรม การจัดเตรี ยมอุปกรณ์การสร้างผลผลิต
เป็ นต้น
4. การจดจาแบบไม่มีระบบ (แบบไม่ใช้จิตและประมวลจากสมอง) เป็ นการเก็บบันทึก
ข้อมูลโดยไม่มีการจัดเรี ยงคือ ไม่มีแผนในการจัดเก็บ ดังนั้นข้อมูลถูกส่ งไปจัดเก็บเป็ นประโยคหรื อ
วลี เดี่ ยวๆ ไม่สัมพันธ์กบั ข้อมูลอื่นๆ เลยและที่น่าสังเกตว่าข้อมูลแบบนี้ไม่สร้างให้เกิดความเข้าใจ
ได้เลย เป็ นเพียงการจดจาตัวอักษรเท่านั้น ข้อมูลที่เก็บไว้จะถูกกาจัดทิ้งไปได้ง่ายมาก หรื อเป็ นเพียง
ข้อมูลที่ถูกส่ งผ่านไปยังสมองแล้วไม่เกิดการจดจาคือ ข้อมูลนั้นถูกส่ งผ่านออกไปเพราะเป็ นเพียง
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การรับรู ้ ของการได้ยินเท่านั้น หรื อจะกล่าวอีกนัยหนึ่ งคือ ไม่มีความสนใจในการรับรู ้นน่ั เอง เช่ น
นักเรี ยนที่ไม่สนใจเรี ยน ในขณะที่คุณครู สอนนักเรี ยนจะนึ กถึงของเล่นและสมองพิจารณาถึงของ
เล่นชิ้นนั้น ขณะที่หูได้ยนิ เสี ยงคุณครู บา้ งไม่ได้ยนิ บ้าง จึงไม่มีการเก็บบันทึกข้อมูลที่ได้ยิน ลักษณะ
ข้อมูลแบบนี้ เรี ยกว่า...กิ จกรรม.... โดยสรุ ปคือ ไม่มีแบบแผนและไม่มีระบบในการจัดเก็บข้อมูล
นัน่ เอง
แนวความคิดในการสร้ างสรรค์
ข้าพเจ้าต้องการนาเสนอช่วงชีวิตในวัยเด็ก ซึ่ งเป็ นความทรงจา ในช่วงเวลาที่อยูก่ บั ยาย
มาสร้างเป็ นแรงบัลดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผา โดยนาเสนอ
แนวคิดผ่านรู ปทรงในเชิ งสัญญาลักษณ์ที่แสดงถึงความผูกพัน ระหว่างข้าพเจ้าและครอบครัว โดย
ใช้รูปทรงของ หมอน ซึ่ งเป็ นสิ่ งของที่ยายมักจะทาให้ขา้ พเจ้าในวัยเด็ก ไม่วา่ จะเป็ นปลอกหมอน
ลายถัก เก้าอี้ตวั เดิมของยาย ล้วนเป็ นสิ่ งที่ยายมักจะทาให้ขา้ พเจ้า เสมอในวัยเด็ก รวมทั้งนารู ปทรง
เหล่านั้นมาตัดทอน เน้นลักษณะเฉพาะบุคคลข้าพเจ้า โดยเน้นการจัดวางแบบลักษณะการทับซ้อน
วางเลียงขึ้นไป เพื่อทาให้รู้สึกเชื่อมโยงกับความผูกพันของครอบครัวในอดีต
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ทัศนคติกบั การสร้ างสรรค์
มุมมองและความบันดาลใจของศิลปิ นแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันตามความเชื่ อ
ประสบการณ์ และทัศนคติ ส่วนตัว การยืนยันความคิดและเรื่ องราวที่ตอ้ งการถ่ายทอดให้ผูช้ มได้
สัมผัสรับรู ้ รวมทั้งภาพลักษณ์ของผลงานเป็ นที่แสดงอารมณ์ ความรู ้สึกภายในของศิลปิ นความเป็ น
ปั จเจกต่อเรื่ องราวการสร้ างสรรค์ เป็ นสิ่ งสาคัญอย่างยิ่งในการแสดงออกการถ่ ายทอดความเป็ น
ตัวตนของผูส้ ร้ างสรรค์ผ ลงานศิ ล ปะ รวมทั้ง รู ปแบบวิธี ก าร เทคนิ คในการถ่ ายทอดของศิ ล ปิ น
สามารถสร้างลักษณะเฉพาะตน ได้จากเทคนิคการสร้างสรรค์และวิธีการนาเสนอ ส่ วนแนวคิดเป็ น
ส่ วนเริ่ มต้นของการสร้างสรรค์และเป็ นเครื่ องยืนยันในสิ่ งที่ตอ้ งการนาเสนอ ส่ วนข้อมูลและความ
ชัดเจนที่แสดงออกจากสภาวะภายในเป็ นส่ วนสนับสนุนให้แนวความคิดชัดเจนยิ่งขึ้น การแสวงหา
ตัวตนที่แท้จริ ง เพื่อถ่ายทอดออกมาในรู ปแบบผลงานศิลปะตามจิตนาการด้วยทัศนธาตุและอารมณ์
จึงเป็ นจุดจุดมุ่งหมายของผูส้ ร้างสรรค์ผลงานศิลปะอย่างแท้จริ ง
อิทธิพลทางศิลปะ
การจัดองค์ป ระกอบทางศิ ลปะเป็ นหลัก สาคัญส าหรับผูส้ ร้ างสรรค์ และผูศ้ ึก ษางาน
ศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใดๆ ก็ตาม ล้วนมีคุณค่าอยู่ 2 ประการ คือ คุณค่าทางด้านรู ปทรง และ
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คุณค่าทางด้านเรื่ องราวคุณค่าทางด้านรู ปทรง เกิดจากการนาเอา องค์ประกอบต่างๆ ของ ศิลปะ อัน
ได้แก่ เส้น สี แสงและเงา รู ปร่ าง รู ปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิ ดความงาม ซึ่ ง
แนวทางในการนาองค์ป ระกอบต่ า งๆ มาจัดรวมกัน นั้น เรี ย กว่า การจัด องค์ประกอบศิ ล ป์ (Art
Composition)โดยมี ห ลัก การจัด ตามที่ จ ะกล่ า วต่ อ ไป อี ก คุ ณ ค่ า หนึ่ งของงานศิ ล ปะ คื อ คุ ณ ค่ า
ทางด้านเนื้ อหา เป็ นเรื่ องราว หรื อสาระของผลงานที่ศิลปิ นผูส้ ร้างสรรค์ตอ้ งการที่จะแสดงออกมา
ให้ผชู ้ มได้สัมผัส รับรู ้ โดยอาศัยรู ปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์ นัน่ เองหรื ออาจกล่าว
ได้ว่า ศิลปิ น นาเสนอเนื้ อหาเรื่ องราวผ่านรู ปลักษณะที่เกิ ดจากการจัดองค์ประกอบทางศิลปะถ้า
องค์ประกอบที่ จดั ขึ้น ไม่สัมพันธ์ กบั เนื้ อหาเรื่ องราวที่นาเสนอ งานศิลปะนั้นก็จะขาดคุณค่าทาง
ความงามไป ดังนั้นการจัดองค์ประกอบศิลป์ จึงมีความสาคัญในการสร้างสรรค์งานศิลปะเป็ นอย่าง
ยิง่ เพราะจะทาให้งานศิลปะทรงคุณค่าทางความงามอย่างสมบูรณ์
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ความบันดาลใจจากศิลปกรรม
ศิลปิ นให้ส่งอิทธิ พลต่อผลงาน คือ ชูอนั มีโร อี เฟร์ รา ( Joan Mirói Ferrà , n.d.) เกิดเมื่อ
วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2436 เป็ นจิตรกรและประติมากรชาวคาตาลัน (ประเทศสเปน) ในสกุลศิลปะ
ลัทธิเหนือจริ ง (Surrealism) ภาพของเขาที่แสดงความเคลื่อนไหวไปมาอย่างน่าประหลาดนั้น เขาทา
ขึ้นจากความเคลื่ อนไหวของลายเส้นที่พนั กันชุ ลมุนและความสว่างสดใสของสี ภาพของมีโรเป็ น
การแปลสิ่ งมหัศจรรย์ ซึ่ งเป็ นความแท้จริ งที่พบใหม่น้ ี มีความเป็ นอยู่อย่างเหมาะสมดีแท้ทีเดี ยว
เพราะโดยข้อเท็จจริ งแล้ว ความแท้จริ งใหม่น้ ี ไม่สามารถจะจับเอาเป็ นคาพูด ความคิด หรื อภาพให้
สมบูรณ์ แบบได้เลย ศิลปิ นลัทธิ เหนื อจริ งและศิลปิ นเอกของศิลปะนามธรรมผูน้ ้ ี ได้พฒั นามาเป็ น
แบบอย่างศิลปะส่ วนตัวอย่างเต็มที่ กลายเป็ นผลงานที่สีสันอุดมสมบูรณ์ โดยได้รับอิทธิ พลมาจาก
คันดินสกี อาร์ พ และเคล ผลงานของเขาเผยให้เห็นภาษาเชิงกวีนิพนธ์
ในปี ค.ศ. 1918 มีโรจัดแสดงผลงานของเขาขึ้นเป็ นครั้งแรกที่ดลั เมากัล (Dalmau Gal)
เป็ นผลงานที่ได้รับความบันดาลใจ มากจากคติพ้ืนบ้านผสมกับกรรมวิธีของคติโฟวิสต์ (Fauvism;
Fauves) เป็ นคติทางศิลปะคติหนึ่งเกิดขึ้นในกรุ งปารี สเมื่อ ค.ศ. 1905 ผลงานจิตรกรรมของคติน้ ีนิยม
ใช้สีสว่าง สดใส รุ นแรง ให้ความสาคัญกับอารมณ์ จินตนาการ และความงาม ศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยงใน
กลุ่มนี้มีหลายคน เช่น อองรี มาตีส (Henri Matisse ศิลปิ นชาวฝรั่งเศส ค.ศ. 1869-1954) อองเดร เดอ
แรง (André Derain ศิลปิ นชาวฝรั่งเศส ค.ศ. 1880-1954) และดูฟี (Raoul Dufy ศิลปิ นชาวฝรั่งเศส
ค.ศ. 1877-1953)

11

ภาพที่ 1 ผลงาน Donal I ocell; English Woman and Bird
ที่มา: Wikipedia, Joan Miró, accessed July 15, 2013, available from http://en.wikipedia.org/
wiki/Joan_Mir
ในปี ค.ศ. 1919 มีโรเดินทางไปปารี ส ที่นน่ั เองเขาได้พบกับศิลปิ นรุ่ นพี่เชื้ อชาติเดียวกัน
คือปี กัสโซ ซึ่ งคบหากันเรื่ อยมา มีโรได้รับอิทธิ พลทางความคิดเกี่ยวกับศิลปะบาศกนิยม (Cubism)
ผสานกับคตินิยมแบบดั้งเดิม (Primitivism) เมื่อมีโรเดินทางกลับไปสเปน เขาพยายามแสวงหาแนว
ทางการสร้างสรรค์ของตนเอง แต่ก็ยงั ไม่พบแนวทางของตนเองอย่างแท้จริ ง ผลงานจิตรกรรมของมี
โรในช่วงนี้ยงั คงอาศัยรู ปทรงธรรมชาติเป็ นแนว หากแต่ได้ตดั รู ปทรงที่ไม่ตอ้ งการบางส่ วนออกไป
และเพิ่มเติมสี สันที่แปลกใหม่ตามความรู ้สึกของเขาลงไป
ในปี ค.ศ. 1920 มีโรเดินทางไปกรุ งปารี สอีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้เขาเข้าร่ วมกลุ่มกับศิลปิ น
หัวก้าวหน้า (อาวองการ์ ด) ในขณะนั้น ซึ่ งเป็ นช่ วงเวลาที่ศิลปะคติดาดา (Dadaism; Dada) กาลัง
ได้รับความสนใจจากศิลปิ นรุ่ นใหม่ ต่อมาลัทธิ น้ ี ได้สลายตัวไป เกิดลัทธิ เหนื อจริ ง (Surrealism) ผู ้
ก่อตั้งลัทธิ น้ ี คือ อองเดร เบรอตง (André Breton กวีชาวฝรั่งเศส ค.ศ. 1896-1966) เบรอตงกล่าวว่า
ลัทธิ เหนือจริ ง คือสิ่ งที่ดาเนินไปเองตามจิตที่บริ สุทธิ์ อาจแสดงออกด้วยถ้อยคาและวิธีการอื่นๆ โดย
ปราศจากการควบคุ มตามกฎเกณฑ์เก่าๆ ศิลปิ นด้านทัศนศิลป์ ในลัทธิ น้ ี มีหลายคน เช่ น ซัลบาดอร์
ดาลี ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon จิตรกรชาวอังกฤษ เกิด ค.ศ. 1910) มักซ์ แอนสท์ (Max Ernst
จิตรกรชาวเยอรมัน ค.ศ. 1891-1976) โดยกลุ่มศิลปิ นหัวก้าวหน้าซึ่ งมีท้ งั นักคิด นักเขียน กวี และ
จิตรกร มีโรสนใจแนวคิดของลัทธิ ที่เกิดขึ้นใหม่น้ ีมากเมื่อเขาได้พบกับเบรอตงในกรุ งปารี ส
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ในปี ค.ศ. 1923 เขากระตือรื อร้ นที่จะสร้ างผลงานตามแนวคิดดังกล่ าว มีโรจึงได้เข้า
ร่ วมกับกลุ่ มดังกล่ าว แนวคิ ดของลัทธิ เหนื อจริ ง มีอิทธิ พลต่อเขามากถึ งกับประกาศว่า เขาจะฆ่ า
จิตรกรรมแบบเก่าที่เคยทามาคือสัจนิ ยมและบาศกนิ ยม เพื่อหันมาสร้างสรรค์ผลงานแนวใหม่ตาม
ความคิดของเขา เพื่อสะท้อนความคิดฝันและแรงปรารถนาที่ออกมาจากจิตใต้สานึกอย่างฉับพลัน
และเป็ นอิสระ ผลงานของมีโรสร้างความตื่นเต้นให้กบั กลุ่มเซอร์เรี ยลลิสม์มาก

ภาพที่ 2 ผลงาน Joan Miro Museum in Barcelona.
ที่มา: Wikipedia, Joan Miró, accessed July 15, 2013, available from http://en.wikipedia.org/
wiki/Joan_Mir
ผลงานจิ ต รกรรมของมี โ รที่ ส ร้ า งขึ้ น หลัง คริ ส ต์ท ศวรรษ 1920 เขาตัด ทอนรู ป ทรง
ธรรมชาติออกไป เหลื อเพียงรู ปสัญลักษณ์ที่อาจแทนค่าด้วยรู ปทรงเรขาคณิ ตหรื อสี ที่เรี ยบๆ โดย
นามาจัดวางเป็ นองค์ประกอบอย่างง่ายๆ ดังนั้นผลงานจิตรกรรมของมีโรจึงมีลกั ษณะเฉพาะตนที่
ต่างไปจากจิตรกรลัทธิเหนือจริ งคนอื่นๆ ที่ยงั อาศัยรู ปทรงของธรรมชาติเป็ นสื่ อ
อย่างไรก็ตาม ผลงานศิลปะของมีโรโดยเฉพาะผลงานจิตรกรรมได้รับการยอมรับว่ามี
คุ ณ ค่ า สู ง และมี ค วามโดดเด่ น เขาจึ ง เป็ นศิ ล ปิ นที่ ไ ด้รั บ เกี ย รติ จ ากวงการศิ ล ปะของโลกอย่า ง
กว้างขวางคนหนึ่ ง ในช่วงต้นในช่วงต้นคริ สต์ศตวรรษที่ 20 มีโรได้รับเชิญให้เดินทางไปเยือนและ
แสดงผลงานในประเทศต่างๆ ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริ กาหลายครั้ง และได้สร้างผลงานศิลปะ
ให้กบั สถานที่สาคัญๆ ของโลกหลายแห่ ง ในปี ค.ศ. 1968 เมืองบาร์ เซโลนาได้จดั นิทรรศการอย่าง
ยิ่งใหญ่ที่เรี ยกว่า "ปี แห่ งมีโร" เพื่อเป็ นเกี ยรติแก่ เขา และได้สร้ างพิพิธภัณฑ์มีโร เพื่อเก็บผลงาน
จานวน 40 ชิ้นของมีโรไว้เป็ นสมบัติของชาติ
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ชูอนั มีโรเป็ นศิลปิ นชาวสเปนคนหนึ่ งที่ประสบความสาเร็ จมาก เขามีอายุยื นถึง 90 ปี
ในปี พ.ศ. 1983 สุ ขภาพของเขาทรุ ดลงเรื่ อยๆ จนในที่สุดก็ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม ที่ปัลมา
เดมายอร์ กา (Palma de Mallorca) และร่ างที่ไร้วิญญาณของเขาได้ถูกเผาที่บาร์ เซโลนาแผ่นดินเกิด
ของเขานัน่ เอง
ความบันดาลใจจากประสบการณ์ ด้านวัตถุ
ช่ วงชี วิตในวัย เด็ ก เป็ นช่ วงเวลาเล็ก ๆ ที่ มี ค วามสุ ข แม้ความทรงจาจะไม่ เด่ นชัด แต่
ความรู ้ สึ ก ที่ เป็ นมี ค วามสุ ข นั้น ยัง คงฝั ง แน่ น อยู่ภายในจิ ตใจอย่า งชัดเจน บรรยากาศเก่ า พื้ น ที่
ภายนอกบ้านที่ยงั คงเดิม ทุกครั้งที่ขา้ พเจ้ากลับบ้าน ความสุ ขในวัยเด็ก ยังคงชัดเจน ถึงแม้ลายละเอียด
ของเรื่ องราวจะหาย หรื อขาดตอนไปตามเวลา และกิจกรรมในวัยเด็กแล้ว ของใช้ และของเล่น ถือ
เป็ นวัต ถุ สิ่ ง ของที่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ตัว ข้า พเจ้า และบุ ค ลในครอบครั ว ในช่ ว งเวลาหนึ่ ง ซึ่ ง
ประสบการณ์ ที่เกิ ดขึ้ นกันสิ่ งของเหล่ านั้นต่างกันและสิ่ งของแต่ละชิ้ นได้ให้อารมณ์ความรู ้ สึกที่
แตกต่างกันออกไปด้วย เช่น ช่วงเวลาว่าง ของยายและแม่ ท่านจะชอบนัง่ ขัดสมาตบนโซฟาไม้หน้าบ้าน
เปิ ดวิทยุเบาๆ ฟั งนิ ยายช่ วงบ่า ย มือหนึ่ งหยิบ เข็ม ที่ส อยได้ไว้ อี กมื อนั่งจับชายผ้า นั่งเย็บ หมอน
รู ปทรงสี่ เหลี่ ยมผืนผ้า ข้าพเจ้าเคยถามว่าทาไม แม่ไม่ไปซื้ อตามห้างเพราะมันง่ายและสะดวก แม่
บอกว่า “มันสบายดี เวลาใช้มนั ก็เหมาะกับเราดี ไม่นิ่ม ไม่แข็ง สบายดี” ข้าพเจ้า จึงเลือก หมอนเป็ น
วัตถุ ที่แทนความผูกพันธ์ระหว่างข้าพเจ้า กับครอบครัว บ่งบอกถึงความเอาใจใส่ ดูแล และบ่งบอก
ถึงความปรารถนาดีของผูใ้ ห้ที่ส่งผ่านไปถึงผูร้ ับ รวมทั้งเก้าอี้ไม้ ซึ่ งเป็ นตัวแทนของเรื่ องราวที่บ่ง
บอกให้ระลึ กถึ งช่ วงเวลาที่ได้อยู่ดว้ ยกัน ความรัก การดูแลเอาใจใส่ ความใกล้ชิดระหว่างข้าพเจ้า
และครอบครัว

ภาพที่ 3 สภาพแวดล้อมของบ้านที่อยูอ่ าศัยในวัยเด็ก
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ภาพที่ 4 ยายกาลังเย็บหมอน

ภาพที่ 5 ภาพครอบครัวในอดีต
ภาพที่ 3-5 เป็ น ภาพที่แสดงถึงความสัมพันธ์กนั ในครอบครัว ลาดับเครื อญาติ ตามแบบ
ของวัฒนธรรมของสังคมไทย คือการอยูร่ ่ วมกันแบบครอบครัวใหญ่มีตา ยาย พ่อ แม่ ลูกๆ ในบ้าน
หลังเดี ยวกัน การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวใหญ่จะมีวฒั นธรรมการอยู่แบบโบราณ มีแบบแผน
ความเชื่อ และการดาเนินชีวติ แบบส่ งต่อ ชัดเจน

บทที่ 3
ขั้นตอนและกระบวนการสร้ างสรรค์
จากการศึกษาค้นคว้าในแหล่งข้อมูลดังที่กล่าวมาในบทที่ 2 ข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมข้อมูล
ถ่ายทอดสู่ การสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่ งนาไปสู่ สุนทรี ยะในมุมมองที่แตกต่าง ผ่านเครื่ องเคลือบดินเผา
โดยมุ่งเน้นการสร้างสรรค์ผลงานประยุกต์ให้เกิดงานจิตรกรรมบนเครื่ องปั้ นดินเผา โดยสอดแทรก
เรื่ องราวแนวคิ ด เกี่ ยวกับ ช่ วงชี วิตในวัยเด็กเป็ นช่ วงเวลาเล็กๆ ที่มี ความสุ ขจากเรื่ อ งราว และ
กิจกรรมในวัยเด็ก ของใช้และของเล่น ถือเป็ นวัตถุสิ่งของที่มีความสัมพันธ์กบั ตัวข้าพเจ้าและบุคล
ในครอบครัวในช่วงเวลาหนึ่ง
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวความคิดในการสร้ างสรรค์
การสร้างสรรค์ผลงานประติม ากรรมเครื่ องเคลือบดินเผาโครงการสัญลักษณ์แห่ งความ
ผูก พัน ซึ่ ง มี ที่ ม าของแรงบัน ดาลใจจากช่ ว งชี วิต ในวัย เด็ ก เป็ นช่ ว งเวลาเล็ก ๆ ที่ มี ความสุ ข จาก
เรื่ องราว และกิ จกรรมในวัยเด็ก ของใช้ และของเล่น ถื อเป็ นวัตถุสิ่งของที่มีความสัมพันธ์กบั ตัว
ข้าพเจ้าและบุคลในครอบครัวในช่วงเวลาหนึ่ ง โดยนาเสนอแนวคิดผ่านรู ปทรง ของ หมอน ซึ่ งเป็ น
ของที่ยายมักจะทาให้ขา้ พเจ้าในวัยเด็ก ไม่วา่ จะเป็ นปลอกหมอนลายถัก หมวก เก้าอี้ตวั เดิมของยาย
ล้วนเป็ นสิ่ งที่ยายมักจะทาให้ขา้ พเจ้า เสมอในวัยเด็ก
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ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาแนวทางจากผลงานทีผ่ ่านมา

ภาพที่ 6 ผลงานก่อนวิทยานิ พนธ์ ชุด สายใยแห่งความผูกพัน

ภาพที่ 7 ผลงานก่อนวิทยานิ พนธ์ ชุด สายใยแห่งความผูกพัน
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ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาแนวทางการออกแบบร่ างแบบ 3 มิติ
เพื่อให้ผลงานประติมากรรมเครื่ องปั้ นดินเผาเป็ นไปตามขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผู ้
ศึกษาได้แบ่งช่วงเวลาของการศึกษาเป็ นแบบร่ าง 3 มิติ เป็ น 3 ช่วงดังนี้

ภาพที่ 8 แบบร่ าง 3 มิติ ระยะที่ 1

ภาพที่ 9 แบบร่ าง 3 มิติ ระยะที่ 1

ภาพที่ 10 แบบร่ าง 3 มิติ ระยะที่ 1
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ภาพที่ 11 แบบร่ าง 3 มิติ ระยะที่ 1

ภาพที่ 12 แบบร่ าง 3 มิติ ระยะที่ 1

ภาพที่ 13 แบบร่ าง 3 มิติ ระยะที่ 1
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ภาพที่ 14 แบบร่ าง 3 มิติ ระยะที่ 1

ภาพที่ 15 แบบร่ าง 3 มิติ ระยะที่ 1

ภาพที่ 16 แบบร่ าง 3 มิติ ระยะที่ 1
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ภาพที่ 17 แบบร่ าง 3 มิติ ระยะที่ 1

ภาพที่ 18 แบบร่ าง 3 มิติ ระยะที่ 1

ภาพที่ 19 แบบร่ าง 3 มิติ ระยะที่ 1
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ช่ วงที่ 2 เป็ นช่ วงที่พฒั นาแบบร่ าง 3 มิติ ซึ่ งแต่ละชิ้ นจะมีการปรับปรุ งแบบร่ างใน
บางส่ วน ด้านรู ปแบบของผลงาน ศึกษาเพิ่มเติมจากรู ปทรงของหมอนและเครื่ องใช้ที่ใช้รวมกับ
ครอบครัวในอดีต เช่น ศึกษารู ปทรงการวางของหมอน เมื่อวางกับสิ่ งของอื่นๆ เก้าอี้ที่ใช้งานร่ วมกับ
ครอบครั วและของเล่ นที่ พ่อ แม่ และยายทาให้เล่ นเป็ นประจา มาพัฒนาใช้ก ับการสร้ า งสรรค์
ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผาจังหวะของเอกภาพขององค์ประกอบ ซึ่ งส่ งผลต่ออารมณ์
ความรู ้สึก ที่อบอุ่น เกาะกลุ่มกันเสมือนครอบครัวใหญ่ ของข้าพเจ้า มี่มีการดูแลซึ่ งกันและกันใน
ครอบครัว และเพิ่มเทคนิคการเพ้นท์ลายด้วยน้ าดินสี

ภาพที่ 20 แบบร่ าง 3มิติ ระยะที่ 2

ภาพที่ 21 แบบร่ าง 3มิติ ระยะที่ 2
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ภาพที่ 22 แบบร่ าง 3มิติ ระยะที่ 2

ภาพที่ 23 แบบร่ าง 3มิติ ระยะที่ 2

ภาพที่ 24 แบบร่ าง 3มิติ ระยะที่ 2
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ภาพที่ 25 แบบร่ าง 3มิติ ระยะที่ 2

ภาพที่ 26 แบบร่ าง 3มิติ ระยะที่ 2

ภาพที่ 27 แบบร่ าง 3มิติ ระยะที่ 2
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ภาพที่ 28 แบบร่ าง 3มิติ ระยะที่ 2

ภาพที่ 29 แบบร่ าง 3มิติ ระยะที่ 2
ช่ วงที่ 3 เป็ นช่วงที่ผศู ้ ึกษาพัฒนาแบบร่ าง 3 มิติ และการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อหารู ปและ
การแสดงออกที่ พฒั นาจากช่ วงที่ผ่านมาให้มีความลงตัวและสมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวความคิด
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะแนวความคิดถึ งเรื่ องราวในวัยเด็ก มุมมองการมองวัตถุ รู ปทรงที่ไม่ได้อิงสัดส่ วน
ความเป็ นจริ ง เพราะช่ วงที่ศึกษาสร้างสรรค์วิทยานิ พนธ์หลังจากแก้ไขปรับปรุ งพัฒนาแบบร่ าง 2
และ3 มิติ จนเป็ นที่น่าพึงพอใจในขั้นตอนที่ผา่ นมาและเข้าสู่ กระบวนการขยายผลงานตามรู ปแบบที่
ได้เสนอหัวข้อวิทยานิ พนธ์ไว้เพื่อมุ่งสู่ เป้ าหมายในการศึกษา อีกทั้งข้าพเจ้าได้ใช้การมองแบบ Ant
eye view คือการมองจากมุมด้านล่างขึ้นด้านบน คล้ายมุมมองของเด็กที่มองทุกอย่างสู งและใหญ่

25

ภาพที่ 30 แบบร่ าง 3 มิติ ระยะที่ 3

ภาพที่ 31 แบบร่ าง 3 มิติ ระยะที่ 3
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ภาพที่ 32 แบบร่ าง 3 มิติ ระยะที่ 3

ภาพที่ 33 แบบร่ าง 3 มิติ ระยะที่ 3
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ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาวัตถุดิบ เทคนิค และรู ปทรง
การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผาวัสดุหรื อวัตถุดิบที่นามาใช้ใน
การสร้างสรรค์จดั ได้วา่ มีความสาคัญอย่างมาก วัตถุดิบที่สาคัญในการสร้างสรรค์ผลงานคือ เนื้ อดิน
ที่ใช้ในการปั้ นขึ้นรู ปซึ่ งเป็ นวัตถุดิบของการสร้างรู ปทรงโดยเลือกใช้เนื้ อดินพื้นบ้านอ.บ้านโป่ งจ.
ราชบุรี ผสมทรายแม่น้ าและดิ นขาว เพื่อสร้างความแข็งแรงให้กบั โครงสร้างของดินในการทางาน
วิทยานิพนธ์ครั้งนี้

ดินขาว

ทราย

ภาพที่ 34 การทดลองแบบเนื้ อดินอ.บ้านโป่ งจ.ราชบุรี โดยการใช้ตารางสามเหลี่ยม
ภาพที่ 34 ประกอบด้วย A + B + C = เนื้อดินบ้านโป่ ง + ดินขาวลาปาง + ทราย
เผาบรรยากาศ RF
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงอัตราส่ วนผสมการทดลองสู ตรดินแบบตารางสามเหลี่ยม
อัตราส่ วนผสม ดินพืน้ บ้ านราชบุรี (%) ดินขาว (%) ทราย(%)
อัตราส่ วนผสมที่ 1
100
0
0
อัตราส่ วนผสมที่ 2
80
20
0
อัตราส่ วนผสมที่ 3
80
0
10
อัตราส่ วนผสมที่ 4
60
40
0
อัตราส่ วนผสมที่ 5
60
20
10
อัตราส่ วนผสมที่ 6
60
0
20
อัตราส่ วนผสมที่ 7
40
60
0
อัตราส่ วนผสมที่ 8
40
40
10
อัตราส่ วนผสมที่ 9
40
20
20
อัตราส่ วนผสมที่ 10
40
0
30
อัตราส่ วนผสมที่ 11
20
80
0
อัตราส่ วนผสมที่ 12

20

60

10

อัตราส่ วนผสมที่ 13

20

40

20

อัตราส่ วนผสมที่ 14

20

20

30

อัตราส่ วนผสมที่ 15

20

0

40

อัตราส่ วนผสมที่ 16

0

100

0

อัตราส่ วนผสมที่ 17

0

80

10

อัตราส่ วนผสมที่ 18

0

60

20

อัตราส่ วนผสมที่ 19

0

40

30

อัตราส่ วนผสมที่ 20

0

20

40

อัตราส่ วนผสมที่ 21

0

0

50
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ดินราชบุรี
ดินราชบุรีเป็ นดินที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานมากมาย หลายรู ปแบบ มีการใช้ดินในการ
ปั้ นโอ่งและมีชื่อเสี ยงมากในพื้นที่น้ นั ลักษณะของดินมีสีส้ม มีความเหนียวมาก จึงได้มีการนาสู ตร
ดินราชบุรีมาพัฒนา เพื่อให้เข้ากับผลงานการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม
ดินขาวลาปาง ( Kaolin)
เกิดจากการผุพงั สลายตัวของเฟลสปาร์ จึงได้เนื้ อดินหยาบแข็ง มีความเหนียวน้อย ยาก
แก่ ก ารทรงตัว มี ก ารหดตัว น้อ ยเมื่ อ น าไปใช้ จึ ง มัก ผสมกับ วัต ถุ ดิ บ อื่ น ๆ ดิ นขาวล าปางนี้ มี แ ร่
Kaolinite เมื่อนามาผสมน้ าแล้วก็มีความเหนียวพอขึ้นรู ปได้พอสมควรโดยไม่ตอ้ งผสมกับวัตถุดิบ
ตัวอื่น
ทราย ( Sand)
เป็ นตัว ช่ ว ยไม่ ใ ห้ ดิ น เสี ย รู ป เปรี ย บเสมื อ นโครงสร้ า งที่ ช่ ว ยพยุง ตัว เนื้ อ ดิ น ไว้ ใน
ขณะเดียวกันก็เป็ นตัวหลอมละลายทาให้เกิดการขยายตัวและหดตัวอย่างกะทันหัน เมื่อได้รับความ
ร้อนหรื อเย็นลง หากใส่ ในปริ มาณมากไปเนื้อดินจะทาให้ดินขาดความเหนียวและการแตกร้าวของ
ชิ้นงานได้ท้ งั ขณะแห้งและเผา
ดิ นเชื้ อ เป็ นตัวช่ วยให้การขึ้นรู ปได้ดี เพราะช่ วยในเรื่ องของความแข็งตัวได้เร็ ว เป็ น
โครงสร้างในการขึ้นรู ป
ขั้นตอนการทาดิน
ขั้นตอนการทาดิน มีข้ นั ตอนดังต่อไปนี้
1. เตรี ยมวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทาดินให้พร้อม คือ ดินราชบุรี ดินขาวระนอง
ทราย ดินเชื้ อ
2. นาวัตถุดิบทั้ง 4 ชนิ ดนี้ มาผสมตามสัดส่ วน สู ตรเนื้ อดินอัตตราส่ วนผสมที่ 5 ดังนี้
2.1 ดินราชบุรี
60
2.2 ดินขาวระนอง
20
2.3 ทราย
10
3. นาทั้งหมดมาคลุกเคล้าให้เข้ากัน
4. พรมน้ าให้เหนียวพอประมาณและทั้งไว้หนึ่งวัน
5. นาเข้าเครื่ องอัดหรื อนวดดิน 2 รอบ เพื่อให้ดินเข้ากันอย่างละเอียด
6. นาไปใช้งานในการขึ้นรู ปชิ้นงานได้
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วิธีการทดสอบคุณสมบัติของเนื้อดิน
การหาค่าความเหนียว (Plasticity)
ความเหนี ยวคือ คุณสมบัติที่วตั ถุดิบ สามารถเปลี่ยนแปลงสภาพทางรู ปได้ โดยไม่เกิ ด
การแตกหัก เมื่อใช้แรงกดหรื อบีบและวัตถุดิบนั้นสามารถคงรู ปทรงอยูไ่ ด้ เมื่อปล่อยแรงที่กดหรื อ
บี บ ออกแล้ว ปั จจัย ต่ า งๆ ที่ ส ามารถท าให้ดินมี ค วามเหนี ย วเพิ่ ม ขึ้ นได้แก่ ความละเอี ย ด และ
ความชื้น ดินที่มีความละเอียดมากจะมีความเหนียวมากกว่าดินที่มีความละเอียดน้อย ดินที่ผา่ นการ
หมักหรื อนวดแบบสุ ญญากาศแล้ว มี ค วามชื้ นสม่ า เสมอก็ จะมี ความเหนี ยวเพิ่ม ขึ้ น และดิ นที่ มี
ความชื้นมากก็จะมีความเหนียวมากกว่าดินที่มีความชื้นน้อย เป็ นต้น
การหาค่ า ความเหนี ย วของดิ นแบบง่ ายๆ ในภาคสนาม หรื อขณะที่ ขุดดิ นขึ้ นมาจาก
แหล่งสารวจสามารถทาได้ โดยการนาดินมาขยากับน้ าให้มีความชื้นที่พอเหมาะ คลึงดินเป็ นแท่ง
กลมขนาดเท่าแท่งดินสอ มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. แล้วนามาขดรอบนิ้วมือ ถ้าแท่งดินไม่
ขาดหรื อแตกร้าว แสดงว่ามีความเหนียวดี แต่ถา้ มีรอยแตกของดินมากแต่ยงั ไม่ขาดแสดงว่าดินไม่
ค่อยเหนียว การทดสอบดังกล่าวข้างต้น อาจจะหาค่าความเหนียวเป็ นเกณฑ์ได้ยาก ถึงแม้จะมีกลัก
การว่ายิง่ คลึงดินเป็ นเส้นเล็กเท่าไร ม้วนแล้วไม่แตก แสดงว่ายิง่ มีความเหนียวมากก็ตาม เพราะไม่
มีกฎเกณฑ์ในการใช้ปริ มาณน้ าในเนื้อดิน ที่แน่นอน
การทดสอบความหดตัว (Shrinkage Test)
การทดสอบหาค่าความหดตัวของดินสามารถวัดได้ 2 ขั้นตอนคือ การหดตัวเมื่อแห้ง
ก่อนเผาและการหดตัวภายหลังการเผา การหดตัวเมื่อแห้งขึ้นอยูก่ บั ความเหนียวและความละเอียด
ของดิน ส่ วนการหดตัวหลังการเผาบอกถึงความทนไฟของดินหรื อความสุ กตัวของเนื้ อดิน
การทดสอบความหดตัวของเนื้อดิน ทาให้สามารถคานวณขนาดของผลิตภัณฑ์ภายหลัง
การเผาได้ถูกต้อง การทดสอบความหดตัวของเนื้ อดินนิ ยมทาเป็ นแท่ง หรื อหดตัวตามความยาว
(Linear Shrinkage) สามารถทาได้ง่าย ส่ วนการทดสอบการหดตัวโดยรวมของมวล (Volume
Shrinkage) ทาได้ยากต้องมีเครื่ องมือพิเศษ โดยทาก้อนตัวอย่างเป็ นรู ปไข่ ชัง่ หาน้ าหนักในปรอท
คานวณค่าน้ าหนักและขนาดก่อนเผา คานวณค่าน้ าหนักและขนาดหลังการเผา หาค่าความหดตัว
รวมโดยมวลออกมาเป็ นอัตราส่ วนร้อยละ
การทดสอบความหดตัวนี้สามารถทาการทดสอบดินตัวอย่างที่ขดุ พบ หรื อทดสอบกับ
เนื้อดินทุกชนิดที่เตรี ยมขึ้นใช้ในโรงงาน เพื่อเปรี ยบเทียบกับค่าความหดตัวของมาตรฐานเดิมใน
การควบคุมคุณภาพของชิ้นงาน
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ขั้นตอนในการทดสอบ
1. เตรี ยมตัวอย่างดินที่จะใช้ในการทดสอบตัวอย่างละ 1 กิโลกรัม ผึ่งให้แห้ง บดให้เป็ นผง
นาดินตัวอย่างไปผสมกับน้ า 1:2 ให้กลายเป็ นดินเหลว กรองผ่านตระแกรง #120 เมช ถ้าเป็ นดิน
ขาว แต่ถา้ เป็ นดินเหนียวกรองผ่านตระแกรง #80 เมช
2. นาน้ าดินไปเกรอะให้แห้งในแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ เมื่อดินแห้งหมาดๆ นามานวด
ด้วยมือให้เป็ นเนื้อเดียวกัน ไล่ฟองอากาศให้หมดไป ใช้ลวดตัดดินตรวจดูไม่ให้มีฟองอากาศในเนื้ อ
ดิน ถ้ามีฟองอากาศในเนื้อดิน เมื่อนาไปกดแผ่นทดสอบจะแตกภายหลังการเผา
3. ทาแผ่นทดสอบ 1 ชิ้ น ขนาดกว้าง 3 ซม. ยาว 13 ซม. หนา 1 ซม. ขีดเส้นกลางยาว
10 ซม. และเส้นตัดหัวท้ายของความยาว 10 ซม. (ความยาวของเส้นที่ขีดจะต้องเที่ยงตรง 10 ซม.
พอดี) เพื่อใช้กดแท่งทดสอบดินให้มีขนาดเท่ากันทุกแท่ง
4. ตัว อย่ า งดิ น แต่ ล ะชนิ ด กดแผ่น ทดสอบในแบบพิ ม พ์ปู น ปลาสเตอร์ ต ัว อย่ า งละ
10 แผ่น แผ่นทดสอบสามารถทาเป็ นแท่งกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณครึ่ งนิ้ ว ความยาว
ประมาณ 15 ซม. แผ่นทดสอบหรื อแท่งทดสอบ สามารถใช้ทดสอบความแกร่ งของเนื้ อดินก่อนเผา
ได้ดว้ ย แท่งทดสอบชนิ ดกลมใช้วิธีกดอัดรี ดดินออกจากหัวแบบตามตั้ง ให้ดินไหลลงมาแล้วตัด
เป็ นท่อนให้ได้ความยาวตามต้องการ ทารางรู ปตัววีรองรับแท่งดิ นไม่ให้แท่งดินบิดเบี้ยวจากการ
หดตัว เขียนเส้น 10 ซม. และเส้นตัดหัวท้ายบนแท่งทดสอบ
5. ทิ้งแผ่นทดสอบให้แห้งตัว 24 ชัว่ โมง จากนั้นนาแผ่นทดสอบไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ
110°C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง
6. เมื่อแผ่นทดสอบแห้งดีแล้ว นาแผ่นทดสอบจานวน 5 แผ่น มาวัดค่าความหดตัว หา
ค่าเฉลี่ยของการหดตัวโดยเอา 5 หาร เมื่อได้ค่าหดตัวเมื่อแห้งแล้วนามาเข้าสู ตร หาค่าความหดตัว
เป็ นอัตราส่ วนร้อยละ
สู ตร ความยาวเปี ยก - ความยาวแห้ง X 100
ความยาวเปี ยก
7. นาแผ่นทดสอบทั้ง 5 แผ่นไปเผาในเตาเผาผลิ ตภัณฑ์ ถ้าทดสอบเนื้ อดิ นเพื่อใช้ใน
การผลิตของโรงงาน หรื อเผาในอุณหภูมิและบรรยากาศที่ตอ้ งการทดสอบ แผ่นทดสอบที่เผาแล้ว
นามาวัดหาค่าเฉลี่ยความหดตัวหลังการเผาโดยเอา 5 หาร แล้วคานวณตามสู ตร
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สู ตร ความยาวเปี ยก - ความยาวหลังการเผา X 100
ความยาวเปี ยก
(จะได้ค่าความหดตัวรวมหลังการเผา)
ตารางที่ 2 ผลการทดลองการหดตัวของเนื้อดิน เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ในบรรยายกา
ศรี ดกั ชัน่
อัตราส่ วนผสม
อัตราส่ วนผสม
ที่ 1
อัตราส่ วนผสม
ที่ 2
อัตราส่ วนผสม
ที่ 3
อัตราส่ วนผสม
ที่ 4
อัตราส่ วนผสม
ที่ 5
อัตราส่ วนผสม
ที่ 6
อัตราส่ วนผสม
ที่ 7
อัตราส่ วนผสม
ที่ 8
อัตราส่ วนผสม
ที่ 9
อัตราส่ วนผสม
ที่10

ดินพืน้
ราชบุรี(%)
100

ดินขาว
(%)
0

ทราย(%) การหดตัว การหดตัว ลักษณะสี
ก่อนเผา หลังเผา ของเนื้อดิน
0
10
9.5
ส้ม

80

20

0

10

9.7

ส้ม

80

0

1

10

9.7

ส้ม

60

40

0

10

9.4

ส้ม

60

20

1

10

9.5

ส้ม

60

0

2

10

9.5

ส้ม

40

60

0

10

9.2

ส้ม

40

40

1

10

9.6

ส้ม

40

20

2

10

9.4

ส้ม

40

0

3

10

9.5

ส้ม
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ตารางที่ 2 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ในบรรยายกาศรี ดกั ชัน่ (ต่อ)
อัตราส่ วนผสม

ดินพืน้
ราชบุรี(%)

ดินขาว
(%)

ทราย(%) การหดตัว การหดตัว ลักษณะสี
ก่อนเผา หลังเผา ของเนื้อ
ดิน
0
10
9.2
ส้ม

อัตราส่ วนผสม
ที่11
อัตราส่ วนผสม
ที่12
อัตราส่ วนผสม
ที่13
อัตราส่ วนผสม
ที่14
อัตราส่ วนผสม
ที่15
อัตราส่ วนผสม
ที่16
อัตราส่ วนผสม
ที่17
อัตราส่ วนผสม
ที่18
อัตราส่ วนผสม
ที่19
อัตราส่ วนผสม
ที่20
อัตราส่ วนผสม
ที่21

20

80

20

60

1

10

9.6

ส้ม

20

40

2

10

9.7

ส้ม

20

20

3

10

9.8

ส้ม

20

0

4

10

9.8

ส้ม

0

100

0

10

9.6

ขาวครี ม

0

80

1

10

9.6

ขาวครี ม

0

60

2

10

9.8

ขาวครี ม

0

40

3

10

9.8

ขาวครี ม

0

20

4

10

9.8

ขาวครี ม

0

0

5

-

-

-
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อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส บรรยายกาศ รี ดกั ชัน่
ผลการทดลองการผสมระหว่างดิ นพื้นบ้าน อ.บ้านโป่ ง กับดิ นขาวและใยมะพร้ าว มี
ความแตกต่างกันของแต่ละสู ตร ค่อนข้างไม่มากนัก เนื่องจากดินหลัก มีความเหนียวค่อนข้างมาก
จึงมีความจาเป็ นจะต้องปรับในเรื่ องของความเหนี ยวเป็ นสาคัญ หลังจากการทดลอง ค่อนข้างเห็น
ผลได้อย่างง่ายในเรื่ องของเนื้ อดินโดยการสัมผัส ลักษณะทางกายภาพของดินที่คล้ายกัน แต่สีผิวมี
ความคงที่ คล้ายดินพื้นบ้านทัว่ ไปซึ่ งเป็ นสี ส้ม หารหดตัวน้อยทั้งก่อนและหลังเผา
ตารางที่ 3 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ในบรรยายกาศออกซิเดชัน่
อัตราส่ วนผสม

ดินพื้นบ้ าน
โป่ ง(%)

ดินขาว
(%)

ทราย(%)

การหดตัว การหดตัว
ก่ อนเผา
หลังเผา

อัตราส่ วนผสมที่
1
อัตราส่ วนผสมที่
2
อัตราส่ วนผสมที่
3
อัตราส่ วนผสมที่
4
อัตราส่ วนผสมที่
5
อัตราส่ วนผสมที่
6
อัตราส่ วนผสมที่
7
อัตราส่ วนผสมที่
8

100

0

0

10

9.5

ลักษณะสี
ของเนื้อ
ดิน
ส้ม

80

20

0

10

9.7

ส้ม

80

0

1

10

9.7

ส้ม

60

40

0

10

9.4

ส้ม

60

20

1

10

9.5

ส้ม

60

0

2

10

9.5

ส้ม

40

60

0

10

9.2

ส้ม

40

40

1

10

9.6

ส้ม
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ตารางที่ 3 เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ในบรรยายกาศออกซิเดชัน่ (ต่อ)
อัตราส่ วนผสม

ดินพื้นบ้ าน
โป่ ง(%)

ดินขาว
(%)

ทราย(%)

การหดตัว การหดตัว
ก่ อนเผา
หลังเผา

อัตราส่ วนผสมที่
9
อัตราส่ วนผสมที่
10
อัตราส่ วนผสมที่
11
อัตราส่ วนผสมที่
12
อัตราส่ วนผสมที่
13
อัตราส่ วนผสมที่
14
อัตราส่ วนผสมที่
15
อัตราส่ วนผสมที่
16
อัตราส่ วนผสมที่
17
อัตราส่ วนผสมที่
18
อัตราส่ วนผสมที่
19
อัตราส่ วนผสมที่
20
อัตราส่ วนผสมที่
21

40

20

2

10

9.4

ลักษณะสี
ของเนื้อ
ดิน
ส้ม

40

0

3

10

9.5

ส้ม

20

80

0

10

9.2

ส้ม

20

60

1

10

9.6

ส้ม

20

40

2

10

9.7

ส้ม

20

20

3

10

9.8

ส้ม

20

0

4

10

9.8

ส้ม

0

100

0

10

9.6

ขาวครี ม

0

80

1

10

9.6

ขาวครี ม

0

60

2

10

9.8

ขาวครี ม

0

40

3

10

9.8

ขาวครี ม

0

20

4

10

9.8

ขาวครี ม

0

0

5

-

-

-
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อุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส บรรยายกาศ ออกซิเดชัน่
ผลการทดลองการผสมระหว่างดิ นพื้นบ้าน อ.บ้านโป่ ง กับดิ นขาวและใยมะพร้ าว มี
ความแตกต่างกันของแต่ละสู ตร ค่อนข้างไม่มากนัก เนื่องจากดินหลัก มีความเหนียวค่อนข้างมาก
จึงมีความจาเป็ นจะต้องปรับในเรื่ องของความเหนี ยวเป็ นสาคัญ หลังจากการทดลอง ค่อนข้างเห็น
ผลได้อย่างง่าย ในเรื่ องของเนื้ อดินโดยการสัมผัส ลักษณะทางกายภาพของดินที่คล้ายกัน แต่สีผิวมี
ความคงที่ คล้ายดิ นพื้นบ้านทัว่ ไปซึ งเป็ นสี ส้ม แต่ในการเผาแบบออกซิ เดชัน่ จะมีสีส้มที่ออ่นกว่า
หารหดตัวน้อยทั้งก่อนและหลังเผา

ภาพที่ 35 แผ่นทดลองการปรับปรุ งดินพื้นบ้านราชบุรี โดนทฤษฏีสามเหลี่ยม เผาที่อุณหภูมิ 800
องศาเซลเซียแบบออกซิเดชัน
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ภาพที่ 36 แผ่นทดลองการปรับปรุ งดินพื้นบ้านราชบุรี โดนทฤษฏีสามเหลี่ยม เผาที่อุณหภูมิ 1100
องศาเซลเซียแบบออกซิเดชัน
ขั้นตอนที่ 5 การขึน้ รู ปชิ้นงานและการเผา
กรรมวิธีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
1. การขึ้นรู ป
2. เตาและการเผา
1. การขึน้ รู ป
ผลงานการสร้ างสรรค์ชุดนี้ ใช้วิธีการขึ้นรู ปขดและการวิธีการขึ้นรู ปแบบอิสระเพราะ
สามารถตอบสนองความต้องการที่มีรูปทรงรายละเอียดและคุณค่าทางความรู ้สึกของผลงาน
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การขึ้นรู ปชิ้นงานได้ทาการขึ้นชิ้นงานดังนี้
1.1 นาดินพื้นบ้านราชบุรีมาคลึงเป็ นเส้นหน้าตัดของดินกว้างประมาณ 2 เซนติเมตรยาว
ประมาณ 40 เซนติ เมตร แล้วค่ อยๆ ต่อดิ นขึ้นเป็ นชิ้ นงานจากฐานสู่ ย อดผลงานให้ไ ด้รูปทรงตาม
แนวความคิด จากแบบร่ าง3มิติ
1.2 ค่อยๆ ต่อดินโดยสังเกตความชื้นในผลงานถ้าหากต่อชิ้นผลงานเร็ วเกินไปอาจจะทา
ให้ผลงานยุบตัวลงได้
1.3 การผึ่งแห้งโดยการนาผลงานที่เสร็ จสมบูรณ์ ไปเก็บไว้ที่มีอุณหภูมิที่เป็ นอุณหภูมิ
ปกติ ไม่ร้อนจนเกินไป บางครั้งอาจมีการคลุมด้วยถุงพลาสติกเพื่อป้องกันการแตกร้าว
1.4 นาผลงานไปเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เป็ นการเผาดิบผลงานและสี ของ
ผลงานเกิดจากการเขียนด้วยดินขาว

ภาพที่ 37 การขึ้นรู ปแบบขดและรี ดแผ่น

39

ภาพที่ 38 การเก็บรายละเอียดชิ้นงาน
2. เตาและการเผา
การเผาดิ บ เป็ นการเผาเพื่อให้ดินแข็ง แกร่ งขึ้ น และให้ก ารแต่ง สี และการเคลื อบ
สะดวกขึ้น ซึ่ งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรู ปร่ างได้อีก นอกจากนี้ ยงั ทาให้ขนาดของชิ้นงานเล็กลงจาก
เดิมอีกด้วย
ข้ อควรคานึงในการเผา
1. การให้ความร้อนและการลดความร้อนให้เย็นตัวลง จะต้องเป็ นไปแบบเดียวกัน
ตลอด
2. การเผาไล่เจือปน เช่น คาร์บอเนตออกไปให้หมดก่อนที่เคลือบจะหลอมตัวไหล
ย้อย
3. จุดสุ กตัวของเคลือบ จะลดความหนืดของเคลือบไหลคุม
4. เมื่อเผาถึงจุดสุ กตัวแล้วควรทิ้งระยะไว้สักพักหนึ่งจะทาให้ผวิ เคลือบสม่าเสมอดี
5. การปิ ดเตาเผาเคลือบ ควรปิ ดช่องทุกช่องหลังจากการเผาเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเพื่อ
ควบคุมความร้อนให้เย็นตัวลงอย่างช้าๆ
ปัญหาทัว่ ไปจากการเผา
1. เผาไฟอ่อน
2. เผาไฟแก่
3. ปัญหาจากบรรยากาศการเผา
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4. สี เปลี่ยน
5. รอยแตกจากการคลายน้ าเร็ วเกินไป
6. รอยแตกจากการหดตัว หรื อการบิดเบี้ยวจากการหดตัว
บรรยากาศทีใ่ ช้ ในการเผาเตา โดยทัว่ ไป
บรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing )
เป็ นการเผาที่มีการเผาไหม้ อย่างสมบูรณ์ และใช้ออกซิเจนมากเกินพอ ซึ่ งเมื่อเกิด
การเผาไหม้แล้ว จะมีออกซิ เจนเหลืออยู่
บรรยากาศรี ดกั ชัน ( Reduction Firing )
เป็ นการเผาที่มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ในเตาเผา มีออกซิ เจนไม่เพียงพอ ซึ่ งเมื่อ
เกิดการเผาไหม้แล้ว จะมีคาร์ บอนมอนอกไซด์ (CO) เหลืออยู่
บรรยากาศนิวทรัล (Neutral Firing )
เป็ นการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และไม่มีออกซิเจนเหลืออยูเ่ ลย การเผาไหม้ มีออกซิเจนที่
พอดี
การเผา มี 3 ขั้นตอนดังนี้
1. การเผาดิบ (Biscuit Firing)
2. การเผาเคลือบ (Glost Firing )
3. การเผาตกแต่ง (Decoration Firing)
การเผาดิบ ( Biscuit Firing)
ชิ้นงานที่ผ่านการเผาแล้ว ยังคงมีความชื้ นและสารอินทรี ยอ์ ยู่ในชิ้ นงาน การเผาไล่
ความชื้ น และสารอิ นทรี ย ์ ก่ อนนาไปชุ บเคลื อบเป็ นสิ่ งที่จาเป็ น เนื่ องจากช่ วยลดปริ มาณน้ า ใน
ชิ้นงาน ซึ่ งเป็ นตัวการทาให้เกิดแรงดัน จนชิ้นงานอาจระเบิด ในการเผาเคลือบ ถ้าชิ้นงานถูกเผาดิบ
มาก่อน การเผาในช่วงแรก เร่ งไฟเร็ วขึ้นได้ การชุบเคลือบ จะชุบได้ง่ายกว่า ชิ้นงานที่ยงั ไม่ได้เผาดิบ
บรรยากาศของการเผาดิบ คือ บรรยากาศออกซิ เดชัน (Oxidation Firing: OF) ที่เผาบรรยากาศนี้ เพื่อ
เปลี่ยนเหล็กออกไซด์ ในชิ้นงานให้อยูใ่ นรู ปของ สารประกอบของเฟอร์ริกออกไซด์
การเผาดิ บ คื อการเผาครั้ งที่ หนึ่ ง โดยยัง ไม่ ไ ด้ชุ บ น้ า เคลื อบ สามารถที่ จะเผาใน
อุณหภูมิต่า หรื ออุณหภูมิสูงก็ได้
ชิ้ น งานที่ ผ่า นการเผาดิ บ แล้ว จะมี ค วามพรุ น ตัว สู ง เนื่ อ งจากการเผาดิ บ เผาใน
อุณหภูมิต่า 750-800 องศาเซลเซี ยส ทาให้ผลิตภัณฑ์ สามารถดูดซึ มน้ าเคลือบได้ดี เหมาะสาหรับผู ้
ไม่ชานาญในการชุ บเคลื อบ เมื่อชุ บเสี ย สามารถนาผลิตภัณฑ์ ไปล้างเคลือบออก ผึ่งให้แห้ง แล้ว
นามาเคลือบใหม่
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วงจรการเผาดิบ ประเภทถ้วยชาม แจกันที่มีขนาดสู งไม่เกิน 30 เซนติเมตร ใช้วงจร
การเผาดิบธรรมดา แต่ถา้ เป็ นงานประติมากรรม หรื องานที่มีความหนาเกิน 1 นิ้ว ต้องเผาให้ชา้ ลง
กว่าธรรมดา ควรแยกเผาคนละเตา
สรุ ปการเผาดิบ จะต้องเผาแบบสันดาปสมบูรณ์ (Fully Oxidation) ตั้งแต่ตน้ จนจบ
24-750 องศาเซลเซี ยส ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชัง่ โมง ระวังไม่ให้เกิ ดเขม่า หรื อควันสี ดาจับชิ้ นงาน
และเตาเผา ถ้า เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ข นาดใหญ่ ควรอุ่ นที่ อุณหภู มิ 60-80 องศาเซลเซี ย ส เป็ นเวลา 2-4
ชัว่ โมง ผึ่งในแสงแดดร้ อนจัด อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซี ยส ถ้าอุณหภูมิสูงเกิ นไป อาจแตก
ได้ เผาเสร็ จแล้ว ทิ้ ง ให้เตาเย็นลง เท่ า กับ เวลาที่ ท าการเผา ห้า มเปิ ดเตาก่ อนอุ ณหภู มิ 150 องศา
เซลเซี ยส ชิ้นงานกระทบอากาศเย็นนอกเตา จะแตกได้

ภาพที่ 39 การเลียงชิ้นงานเพื่อทาการเผา
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ภาพที่ 40 เตาเผาที่ใช้แก็ส เป็ นเชื้อเพลิง

ภาพที่ 41 เตาที่ใช้แก็ส ที่ใช้ในการเผาชิ้นงาน
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ภาพที่ 42 เตาไฟฟ้า แบบฝาหน้า

ภาพที่ 43 เตาไฟฟ้า แบบฝาหน้าที่ใช้ในการเผาชิ้นงาน

บทที่ 4
การวิเคราะห์ ผลงานและการสร้ างสรรค์
จากการที่ผูศ้ ึกษาได้สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผาชุ ด สัญญาลักษณ์
แห่ งความผูกพัน ตั้งแต่กระบวนการของการทาแบบ แบบจาลอง 3 มิติ จนถึ งขั้นตอนของการ
สร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพินธ์จนได้ผลงานที่เสร็ จสมบูรณ์ ผูศ้ ึกษาได้มุ่งเน้นความงามเชิงสัญญาลักษณ์
ที่เกี่ยวกับความผูกพันธ์ระหว่างข้าพเจ้ากับครอบครัว และเนื้อหาตามทัศนคติส่วนตนโดยอาศัยทัศน
ธาตุ ในการก่อตัวของรู ปทรงในการสร้างสรรค์ผลงาน
ทัศนธาตุเบีอ้ งต้ นในการสร้ างสรรค์
ในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือ บดินเผาข้าพเจ้าได้ใช้หลักการทัศน
ธาตุ เพื่อเป็ นพื้นฐานในการสร้ างสรรค์ผลงาน โดยค้นหารู ปทรงและแนวความคิด ก่ อนนาไปสู่
กระบวนการวิเคราะห์ ทั้งรู ปแบบแนวความคิด และการแสดงออกของข้าพเจ้าดังนี้
1. เส้ น (Line) เกิดจากจุดที่เรี ยงต่อกันในทางยาว หรื อเกิดจากการลากเส้นไปยังทิศทาง
ต่างๆ มีหลายลักษณะ เช่น ตั้ง นอน เฉี ยง โค้ง ฯลฯ เส้น คือ ร่ องรอยที่เกิดจากเคลื่อนที่ของจุด หรื อ
ถ้าเรานาจุดมาวางเรี ยงต่อๆ กันไป ก็จะเกิดเป็ นเส้นขึ้น เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกว้าง
ทาหน้าที่เป็ นขอบเขต ของที่วา่ ง รู ปร่ าง รู ปทรง น้ าหนัก สี ตลอดจนกลุ่มรู ปทรงต่างๆ รวมทั้งเป็ น
แกนหรื อ โครงสร้างของรู ปร่ างรู ปทรง
เส้นเป็ นพื้นฐานที่ สาคัญของงานศิลปะทุกชนิ ด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดง
ความรู ้สึก และอารมณ์ได้ดว้ ยตัวเอง และด้วยการสร้างเป็ นรู ปทรงต่างๆ ขึ้น เส้นมี 2 ลักษณะคือ
เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง (Curve Line) เส้นทั้งสองชนิ ดนี้ เมื่อนามาจัดวางในลักษณะ
ต่างๆ กัน จะมีชื่อเรี ยกต่างๆ และให้ความหมาย ความรู ้สึก ที่แตกต่างกันอีกด้วย
2. ที่ว่าง (Space) เป็ นทัศนธาตุหนึ่งที่ปรากฏตัว เมื่อธาตุอื่นมากาหนดขอบเขตหรื อใช้
พื้นที่ ว่างในการก่ อรู ปทรง โดยปกติ ที่ว่างจะถู กควบคุ มด้วยรู ปร่ างหรื อรู ปทรงที่ว่างที่เกิ ดขึ้ นใน
ผลงานอาจสื่ อความหมายบางอย่างตามที่ผูส้ ร้างสรรค์ตอ้ งการ หรื อที่วา่ งอาจก่อให้เกิดจินตนาการ
ได้กบั ผูท้ ี่ได้สัมผัส
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3. พืน้ ผิว (Texture) หมายถึง ส่ วนที่เป็ นพื้นผิวของวัตถุที่มีลกั ษณะต่างๆ กัน เช่น เรี ยบ
ขรุ ขระ หยาบ มัน นุ่ ม ฯลฯ ซึ่ งเราสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ การนาพื้นผิวมาใช้ในงานศิลปะ
จะช่วยให้เกิดความเด่นในส่ วนที่สาคัญ และยังทาให้เกิดความงามสมบูรณ์
ลักษณะที่สัมผัสได้ของพื้นผิว มี 2 ประเภท คือ
1. พื้นผิวที่สัมผัสได้ดว้ ยมือ หรื อกายสัมผัส เป็ นลักษณะพื้นผิวที่เป็ นอยู่จริ งๆ ของ
ผิ ว หน้ า ของวัส ดุ น้ ั น ๆ ซึ่ งสามารถสั ม ผัส ได้จ ากงานประติ ม ากรรม งานสถาปั ต กรรม และ
สิ่ งประดิษฐ์อื่นๆ
2. พื้นผิวที่สัมผัสได้ดว้ ยสายตา จากการมองเห็นแต่ไม่ใช่ลกั ษณะที่แท้จริ งของผิว
วัสดุ น้ ันๆ เช่ น การวาดภาพก้อนหิ นบนกระดาษ จะให้ค วามรู ้ สึก เป็ นก้อนหิ นแต่ มือสัมผัสเป็ น
กระดาษ หรื อใช้กระดาษพิมพ์ลายไม้ หรื อลายหิ นอ่อนเพื่อปะ ทับ บนผิวหน้าของสิ่ งต่างๆ เป็ นต้น
ลักษณะเช่นนี้ ถือว่า เป็ นการสร้างพื้นผิวลวงตา ให้สัมผัสได้ดว้ ยการมองเห็นเท่านั้น ผิวลักษณะต่าง ๆ
จะให้ความรู ้สึกต่องานศิลปะที่แตกต่างกัน พื้นผิวหยาบจะ ให้ความรู ้สึกกระตุน้ ประสาท หนักแน่น
มัน่ คง แข็งแรง ถาวร ในขณะที่ ผิวเรี ย บ จะให้ค วามรู ้ สึ กเบา สบาย การใช้ล ักษณะของพื้นผิวที่
แตกต่างกัน เห็นได้ชดั เจน จากงานประติมากรรม และมากที่สุดในงานสถาปั ตยกรรมซึ่ งมีการรวม
เอาลักษณะต่างๆ กันของพื้นผิววัสดุหลายๆ อย่าง เช่ น อิฐ ไม้ โลหะ กระจก คอนกรี ต หิ น ซึ่ งมี
ความขัดแย้งกันแต่สถาปนิกได้นามาผสมกลมกลืนได้อย่างเหมาะสม ลงตัวจน เกิดความสวยงาม
4. สี (Colour) เกิดขึ้นจากความเข็มของแสงที่มากระทบวัตถุแล้วสะท้อนเข้าตาเราทาให้
เห็นเป็ นสี ต่างๆ การที่เรามองเห็นวัตถุเป็ นสี ใดๆ ได้ เพราะวัตถุน้ นั ดูดแสงสี อื่นสะท้อนแต่สีของมัน
เอง
แม่ สี Primary Colour
แม่สี คือ สี ที่นามาผสมกันแล้วทาให้เกิ ดสี ใหม่ ที่มีลกั ษณะแตกต่างไปจากสี เดิม แม่สี
มือยู่ 2 ชนิด คือ
1. แม่ สีของแสง เกิ ดจากการหักเหของแสงผ่านแท่งแก้วปริ ซึม มี 3 สี คือ สี แดงสี
เหลือง และสี น้ าเงิ น อยู่ในรู ปของแสงรังสี ซึ่ งเป็ นพลังงานชนิ ดเดียวที่มีสี คุณสมบัติของแสง
สามารถนามาใช้ ในการถ่ายภาพภาพโทรทัศน์ การจัดแสงสี ในการแสดงต่าง ๆ เป็ นต้น
2. แม่ สีวัตถุธาตุ เป็ นสี ที่ได้มาจากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์โดยกระบวนทาง
เคมี มี 3 สี คือ สี แดง สี เหลือง และสี น้ าเงิน แม่สีวตั ถุธาตุเป็ นแม่สีที่นามาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง
ในวงการศิลปะ
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ทัศนาตุ ท้ งั หมดที่กล่ าวมาผูศ้ ึกษาได้นามาใช้ในการสร้ างสรรค์ผลงานประติมากรรม
เครื่ องเคลื อบดิ นเผาให้สอดคล้องกับแนวความคิดส่ วนตัว สอดประสานกันอย่างมีเอกภาพและมี
ความงามตามสุ นทรี ยภาพ
การวิเคราะห์ ผลงาน
ในที่ น้ ี ผู ้ศึ ก ษาได้ก าหนดเนื้ อ หาในการวิ เ คราะห์ ผ ลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ โดยใช้ห ลัก
องค์ประกอบคุณลักษณะและหน้าที่ของทัศนธาตุดงั นี้
1. ปริ มาตรของรู ปทรง
2. ที่วา่ งของรู ปทรง
3. โครงสร้างของรู ปทรงที่เกิดจากเส้น
4. พื้นผิวและค่าน้ าหนักของสี
ปริมาตรของรู ปทรง
ปริ มาตรเกิดขึ้นจากโครงสร้างของ รู ปทรงของหมอน เก้าอี้ โดยการขึ้นรู ปทรงแบบขด
และรี ดแผ่นมาประกอบกัน ร่ วมทั้งการวางทับซ้อนชิ้ นงาน เช่ น การวางของหมอนที่ซ้อนกันตาม
แนวตั้ง ท าให้เกิ ดปริ มาตรที่ ตอ้ งการแสดงถึ งความรู ้ สึกที่ ผูกพันของรู ปทรง 2 รู ปทรง เสมือน
ข้าพเจ้าต้องการแสดงถึงชีวติ ที่อยูร่ ่ วมกันในอดีต
ทีว่ ่ างของรู ปทรง
การสร้ างที่ ว่างของรู ปทรงของผลงานศึกษา เป็ นการสร้ างที่ว่างภายในและภายนอก
รู ปทรง เพื่อสร้ างอากาศที่ ไหลเวียนภายในและภายนอกรู ปทรง เพื่อลดความทึบตันของชิ้ นงาน
รวมทั้ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเคลื่ อ นไหวการถ่ า ยเทเข้า ออกของมวลอากาศ จัง หวะของที่ ว่ า งที่ มี
ความสัมพันธ์เชื่อมต่อกันไหลเวียนอยูภ่ ายในและภายนอกของโครงรู ปทรงหมอนและเก้าอี้
โครงสร้ างของรู ปทรงทีเ่ กิดจากเส้ น
การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผาข้าพเจ้าอาศัยรู ปทรงของหมอน
และเก้าอี้เป็ นโครงสร้างหลัก ซึ่ งโครงสร้างเหล่านี้ลว้ นประกอบด้วยเส้น ลักษณะของเส้นในผลงาน
ของข้าพเจ้ามีดงั นี้
1. โครงสร้างของเส้นที่กาหนดทิศทางของรู ปทรง เส้นโครงสร้างเป็ นเส้นที่อยูภ่ ายใน
รู ปทรงเป็ นเส้นที่อยูใ่ นความคิดและจินตนาการที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่สามารถรับรู ้ได้ ความรู ้ สึก
ของเส้นโครงสร้างเหล่านี้มีท้ งั หมดในเส้นแนวดิ่ง แนวตั้ง และเส้นในแนวระนาบหรื อแนวนอน
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2. เส้นรอบนอกของรู ปทรง เป็ นเส้นที่กาหนดขอบเขตของรู ปทรงมีท้ งั เส้นที่มีลกั ษณะ
เป็ นเส้นโค้ง เส้นในแนวดิ่ ง หรื อเส้นแนวตั้งและเส้นในแนวระนาบหรื อแนวนอน เส้นเหล่านี้ ช่วย
ก่อรู ปทรงผลงานให้เป็ นไปตามแนวความคิด
3. เส้นบางเส้นที่เกิดจากการขด โค้ง ขูด และวาด บนพื้นผิวชิ้นงานข้าพเจ้าต้องการให้
ผูช้ มได้สัมผัสถึงความรู ้ สึกที่ถูกห่ อหุ ้มด้วยลวดลายจากลายผ้าหรื อลายถักที่เคยห่ อหุ ้มหมอน หรื อ
วัตถุที่ใช้ในเชิงสัญญาลักษณ์ เพื่อก่อให้เกิดความรู ้สึกถึงความผูกพันระหว่างข้าพเจ้าและครอบครัว
4. เส้นที่เกิดจากการสร้างพื้นที่วา่ งด้วยการเจาะให้เกิดเป็ นรู ปทรง
พืน้ ผิวและค่ านา้ หนักของสี
ลักษณะของพื้นผิวที่ผูศ้ ึกษาสร้างลงบนผิวผลงาน โดยการขูดและวาดเขียน ลงไปบน
ผิวชิ้นงานเกิดพื้นผิวตื้นลึกต่างกันทาให้เกิดลักษณะของผิวที่สร้างขึ้นแตกต่างกันออกไป
สี ใ นผลงานของข้า พเจ้า เป็ นสี ที่ มี อ ยู่ใ นเนื้ อ ดิ น ปั้ นซึ่ งได้จ าการเผาในอุ ณ หภู มิ แ ละ
บรรยากาศของความเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันก็จะได้เนื้ อดินที่แตกต่างกันสี ของผลงาน รวมทั้งสี
ยังได้จากสี ของเนื้ อดิ นขาวที่ใช้ในการวาดเขียนลงบนชิ้นงาน นอกจากนั้นข้าพเจ้าได้นาสี ของเนื้ อ
ดินที่แตกต่างกันนี้นามาใช้ประกอบร่ วมกัน เพื่อให้เกิดค่าน้ าหนักตามสี ของเนื้ อดินซึ่ งสี ของเนื้ อดิน
ที่แตกต่างกันได้แสดงถึ งบรรยายกาศของความเปลี่ ยนแปลง ไม่คงที่เที่ยงแท้ และแสดงอารมณ์
ความรู ้สึกของความเป็ นอดีตได้อย่างชัดเจน
ผลงานประติ มากรรมเครื่ องเคลือบดินเผาชุ ดนี้ ได้มีแผนการดาเนิ นงานพัฒนาขั้นตอน
การดาเนิ นงานโดยคัดเลื อกผลงานจากแบบจาลอง 3 มิ ติ ที่ สมบู รณ์ มาปั้ นขยายชิ้ นจริ ง การ
สร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผาครั้งนี้ขนาดของผลงานจริ งมีขนาดประมาณ 30
– 50 เซนติเมตร แล้วจึงนาไปสู่ ข้ นั ตอนของการเผาผลงานต่อไป
ผลงานชุ ดวิท ยานิ พนธ์จานวน 5 ชิ้ นงาน ขึ้ นรู ป ด้วยมือ (Hand Forming) โดยได้
สร้างสรรค์ผลงานในรู ปแบบ ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดิ นเผาโดยนาเสนอแนวความคิด
เรื่ อ งสั ญญาลัก ษณ์ แ ห่ ง ความผูก พัน ระหว่า งข้า พเจ้า กับ ครอบครั ว โดยมี หมอน และเก้า อี้ เป็ น
สัญลักษณ์ของรู ปทรงหลักโครงสร้างหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน
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ภาพที่ 44 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้น ที่ 1
ชื่อผลงาน สัญญาลักษณ์แห่งความผูกพัน หมายเลข 1
เทคนิค
ดินพื้นบ้านราชบุรี ขึ้นรู ปด้วยมือ
อุณหภูมิ 900 – 1100 องศาเซลเซียล
ขนาด
30 x 30 x 35 เซนติเมตร
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วิเคราะห์ ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 1
แนวความคิดผลงานในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผาชิ้ นนี้
ลักษณะรู ปทรงและโครงสร้างรู ปแบบของผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผา ข้าพเจ้าได้ใช้
รู ปทรงที่แสดงถึงสัญญาลักษณ์ความผูกพัน หมอนและลายถัก ที่ขา้ พเจ้ามักจะเห็นยายทา เพื่อใช้ใน
ชีวติ ประจาวันอยูเ่ สมอ รู ปทรงของหมอนมีลกั ษณะอ่อนนุ่มวางอยูบ่ นเส้นดินที่มีการขดทับซ้อนไป
มาคล้ายๆ เส้นใยของผ้าที่มีการขัดทับซ้อนกัน
โครงสร้ างในชิ้ นงาน มี 2 ลักษณะ คือชิ้ นงานที่ทึบตันของหมอนและความโปร่ งของ
เส้ นขดที่อยู่ดา้ นล่างช่ วยให้ชิ้นงานโดยรวมดู ไม่ตนั ทึบจนเกิ นไปและสามารถสร้ างให้ชิ้นงาน มี
ความเบา นุ่ม แม้จะมีรูปทรงที่ทึบตันอยูด่ ว้ ยก็ตาม
ลักษณะของผิง และสี ของผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผาชิ้ นนี้ ข้าพเจ้าเน้น
ความต่างของสี ดินตามอุณหภูมิที่เผาให้มีความแตกต่างกัน เพื่อสร้างน้ าหนักของสี รวมทั้งการวาด
เขียนลวดลายลงไปบนผิวชิ้นงาน เพื่อให้เกิดความรู ้สึกถึงลายละเอียดความงามของลายผ้านุ่งของ
ยายและความรู ้ สึกว่าสิ่ งนี้ มาจากยาย รวมทั้งต้องการแสดงให้เห็นว่ายายเป็ นคนทาให้
ลวดลายจึงมีความสาคัญเป็ นอย่างมาก ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผา เผาอยู่ที่อุณหภูมิ
900 – 1100 องศาเซลเซียล

50

ภาพที่ 45 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้น ที่ 2
ชื่อผลงาน สัญญาลักษณ์แห่งความผูกพัน หมายเลข 2
เทคนิค
ดินพื้นบ้านราชบุรี ขึ้นรู ปด้วยมือ
อุณหภูมิ 900 – 1100 องศาเซลเซียล
ขนาด
30 x 50 x 35 เซนติเมตร

51
วิเคราะห์ ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 2
แนวความคิดผลงานในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผาชิ้ นนี้
ลักษณะรู ปทรงและโครงสร้างรู ปแบบ ของผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผา ข้าพเจ้าได้ใช้
รู ปทรงที่แสดงถึงสัญญาลักษณ์ ความผูกพัน ระหว่างข้าพเจ้า แม่ และยาย โดยการนารู ปทรงของ
หมอนและลายถัก มาผสมผสาน ให้อยู่มในรู ปทรงเดี ยวกัน โดยเพิ่มรู ปทรงของหมอน เข้าไปไว้
ด้านในของเส้นถักเพื่อสร้างให้เกิดมีมิติมากขึ้น
โครงสร้ างในชิ้ นงานที่ 2 มี 2 ลักษณะ คือชิ้ นงานที่ทึบตันของหมอนและความโปร่ ง
ของเส้นขดที่อยูด่ า้ นล่างช่วยให้ชิ้นงาน โดยรวมดูไม่ตนั ทึบจนเกินไปและสามารถสร้างให้ชิ้นงาน
มีความเบา นุ่ม แม้จะมีรูปทรงที่ทึบตันอยูด่ ว้ ยก็ตาม
ลักษณะของผิว และสี ของผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผาชิ้ นนี้ ข้าพเจ้าเน้น
ความต่างของสี ดินตามอุณหภูมิที่เผาให้มีความแตกต่างกัน เพื่อสร้างน้ าหนักของสี รวมทั้งการวาด
เขียนลวดลายลงไปบนผิวชิ้ นงาน เพื่อให้เกิดความรู ้สึกถึงลายละเอียดความงามของลายผ้าถุงของ
ยายและความรู ้ สึกว่าสิ่ งนี้มาจากยาย รวมทั้งต้องการแสดงให้เห็นว่ายายเป็ นคนทาให้ ลวดลายจึงมี
ความสาคัญเป็ นอย่างมากผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผา เผาอยูท่ ี่อุณหภูมิ 900 – 1100
องศาเซลเซียล

52

ภาพที่ 46 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้น ที่ 3
ชื่อผลงาน สัญญาลักษณ์แห่งความผูกพัน หมายเลข 3
เทคนิค
ดินพื้นบ้านราชบุรี ขึ้นรู ปด้วยมือ
อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียล
ขนาด
40 x 30 x 40 เซนติเมตร

53
วิเคราะห์ ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 3
แนวความคิดผลงานในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผาชิ้ นนี้
ลักษณะรู ปทรงและโครงสร้างรู ปแบบ ของผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผา ข้าพเจ้าได้ใช้
รู ปทรงที่แสดงถึงสัญญาลักษณ์ความผูกพัน ระหว่างข้าพเจ้า และยาย ขณะที่ขา้ พเจ้ายังเด็กยายมักจะ
เล่านิ ทานและกล่อมให้ขา้ พเจ้านอนเล่ นที่เก้าอี้ยาวตัวนี้ เสมอ เก้าอี้จึงเปรี ยบเสมือนสัญญาลักษณ์
แห่งความผูกพัน โครงสร้างหลักของชิ้นงานเป็ นรู ปทรงของเก้าอี้ที่มีการคลี่คลายรู ปทรงให้นุ่มและ
เบา ลักษณะการขึ้นชิ้นงานเป็ นการขึ้นรู ปทรงแบบขด
ลักษณะของพื้นผิวของผลงานการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผา
ชิ้ นนี้ ข้าพเจ้า ใช้เครื่ องมื อในการสร้ า งพื้นผิวที่ เรี ยบ และหยาบแตกต่า งกันออกไป รวมทั้งใช้สี
ของเนื่ อดินขาวในการสร้างรายละเอียด ลวดลายของลายเสื้ อและลายผ้าถุงยายลงบนพื้นผิวชิ้นงาน
เพื่อสร้างให้เกิดเรื่ องราวและเนื้อหาให้ชดั เจนมากขึ้นในชิ้นงานอีกด้วย ผลงานประติมากรรมเครื่ อง
เคลือบดินเผา เผาอยูท่ ี่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียล
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ภาพที่ 47 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้น ที่ 4
ชื่อผลงาน สัญญาลักษณ์แห่งความผูกพัน หมายเลข 4
เทคนิค
ดินพื้นบ้านราชบุรี ขึ้นรู ปด้วยมือ
อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียล
ขนาด
50 x 40 x 55 เซนติเมตร
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วิเคราะห์ ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 4
แนวความคิดผลงานในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผาชิ้ นนี้
ลักษณะรู ปทรงและโครงสร้างรู ปแบบ ของผลงานประติม ากรรมเครื่ องเคลือบดินเผา ข้าพเจ้าได้ใช้
รู ปทรงที่แสดงถึงสัญญาลักษณ์ความผูกพัน ระหว่างข้าพเจ้า และยาย ในช่วงวลาบ่ายของทุกวันยาย
มัก จะนั่ง เก้าอี้ ย าวเพื่ อเย็บ หมอน หรื อถักโครเชร เก้า อี้ จึงเปรี ย บเสมื อนสัญญาลักษณ์ แห่ ง ความ
ผูกพัน โครงสร้างหลักของชิ้นงานเป็ นรู ปทรงของเก้าอี้ที่มีการคลี่คลายรู ปทรงให้เป็ นลักษณะคล้าย
ผ้า ที่ มี ค วามนุ่ ม อ่ อ นนุ่ ม และเบา ข้า พเจ้า ได้น ามาผสมผสานโนใช้โ ครงสร้ า งของเก้า อี้ เ ป็ น
โครงสร้างหลัก มีการควาน เจาะทะลุเพื่อลดความทึบตันของรู ปทรง อีกทั้งยังสร้าง ให้เกิดจังหวะ
เป็ นช่วงๆ ในรู ปทรงอีกด้วย
ลักษณะของพื้นผิวของผลงานการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผา
ชิ้นนี้ ข้าพเจ้าใช้เครื่ องมือในการสร้างพื้นผิวที่เรี ยบ และหยาบแตกต่างกันออกไป มีการ รวมทั้งใช้สี
ของเนื้ อดิ นขาวในการสร้ างรายละเอียด ลวดลายของลายเสื้ อและถักโครเชรลงบนพื้นผิวชิ้ นงาน
เพื่อสร้างให้เกิดเรื่ องราวและเนื้อหาให้ชดั เจนมากขึ้นในชิ้นงานอีกด้วย ผลงานประติมากรรมเครื่ อง
เคลือบดินเผา เผาอยูท่ ี่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียล
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ภาพที่ 48 ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้น ที่ 5
ชื่อผลงาน สัญญาลักษณ์แห่งความผูกพัน หมายเลข 5
เทคนิค
ดินพื้นบ้านราชบุรี ขึ้นรู ปด้วยมือ
อุณหภูมิ 900 – 1100 องศาเซลเซียล
ขนาด
30 x 50 x 35 เซนติเมตร
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วิเคราะห์ ผลงานวิทยานิพนธ์ ชุดที่ 5
แนวความคิดผลงานในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผาชิ้ นนี้
ลักษณะรู ปทรงและโครงสร้างรู ปแบบ ของผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลื อบดินเผา ข้าพเจ้าได้ใช้
รู ปทรงที่แสดงถึงสัญญาลักษณ์ความผูกพัน ระหว่างข้าพเจ้า และยาย รู ปเก้าอี้ในชิ้นที่5 ข้าพเจ้าได้
แสดงถึงมุมมองของข้าพเจ้าในวัยเด็กที่มกั จะมองเก้าอี้ยาวตัวนี้ วา่ สู งและใหญ่มาก ทาให้โครงสร้าง
ในชิ้นงานมีความแตกต่างจากชิ้นอื่นออกไป โครงสร้างหลักของชิ้นงานเป็ นรู ปทรงของเก้าอี้ที่มีการ
คลี่คลายรู ปทรงให้เป็ นลักษณะการมองแบบ ANT EYE VIWE คือการมองลักษณะของสิ่ งของการ
เป็ นมุมทัศนียว์ ิทยา (Perspectives) ข้าพเจ้าได้นามาผสมผสานกับโครงสร้างหลัก คือเก้าอี้ โดยการ
ยืดขาและผนักผิงให้สูงขึ้น รวมทั้งสร้ างองค์ประกอบการซ้ าและพื้นที่ว่าง เพื่อให้เกิ ดจังหวะใน
ชิ้นงาน
ลักษณะของพื้นผิวของผลงานการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผา
ชิ้นนี้ ข้าพเจ้าใช้เครื่ องมือในการสร้างพื้นผิวที่เรี ยบ และหยาบแตกต่างกันออกไป มีการรวมทั้งใช้สี
ของเนื้ อดิ นขาวในการสร้ างรายละเอียดลวดลายของลายเสื้ อและลายผ้าถุงยาย และลายถักโครเชร
ผสมผสานกันบนลงพื้นผิวชิ้นงาน เพื่อสร้างให้เกิดเรื่ องราวและเนื้ อหาให้ชดั เจนมากขึ้นในชิ้นงาน
อีกด้วย ผลงานประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผา เผาอยูท่ ี่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียล

บทที่ 5
สรุ ปผลการสร้ างสรรค์ ผลงาน
1. สรุ ปผลการสร้างสรรค์วทิ ยานิพนธ์ประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผา ปั ญหาและ
แนวทางแก้ไขในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรม
2. ข้อเสนอแนะ
สรุ ปผล
สรุ ปผลการสร้างสรรค์วทิ ยานิพนธ์ประติมากรรมเครื่ องเคลือบดินเผา สัญลักษณ์แห่ง
ความผูกพัน
1. เพื่อสร้างรู ปทรงให้สอดคล้องกับ แนวคิด เรื่ องราว ที่กาหนดไว้
2. เพื่อการศึกษาวัตถุดิบ พื้นผิว ที่นามาใช้กบั ชิ้นงาน
3. เพื่อค้นหาเทคนิค การตบแต่งพื้นผิวประติมากรรม โดยการเพ้นท์ดว้ ยน้ าดินสี และ
ลวดลายที่มาจากผ้านุ่ง
4. ศึกษาและสร้างสรรค์ผลงาน ประติมากรรมจากตามแนวความคิด
5. เพื่อต้องการการสะท้อนให้เห็นถึงความงามของรู ปทรงหมอนผสมผสานกับรู ปทรง
จากเก้าอี้
ผลงานที่สร้างสรรค์ข้ ึนมีลกั ษณะเป็ นประติมากรรม รู ปแบบชิ้นงานเป็ นรู ปทรงวัตถุ
เป็ นการขึ้นรู ปชิ้นงานด้วยวิธีการขด ซึ่ งเป็ นการสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยการปั้ นประติมากรรม
ปัญหาและแนวทางแก้ไข ในการสร้างสรรค์ผลงาน
ปัญหา
1. แตกง่าย
2. แห้งไม่เท่ากัน
แนวทางแก้ไข ปั ญหาที่เกิดขึ้น มีดงั นี้
1. การขึ้นรู ปชิ้นงานด้วยควรนวดก่อนใช้เพื่อลดการเป็ นไตดิน
2. ควรขดดินขณะที่ดินเปี ยกและเสร็ จกระบวนการภายในครั้งเดียวเพื่อการหดตังที่
เท่ากัน
3. ควรเผางานครั้งเดียว One Finding เพื่อลดการแตกหักหลังเผา
58
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ข้ อเสนอแนะ
ขั้นตอนของการสร้างสรรค์ผลงาน ควรขึ้นรู ปดินแผ่นให้มีขนาดความหนาที่พอเหมาะ
ไม่บางหรื อหนาจนเกินไป จะทาให้ชิ้นงานที่ออกมามีความสมบูรณ์ เรี ยบเสมอกัน

60
รายการอ้างอิง
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มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร คณะศิลปกรรม
ปริ ญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเครื่ องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการศิลปกรรม AT THE BEGINNING : MUSEUM
WITHOUT WALL , OUTDOOR EXHIBITION ณ หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
นิทรรศการภาพโปสเตอร์ “สวนสนุกในฝัน” ณ สวนสนุก DREAM
WORLD
นิทรรศการภาพโปสเตอร์ สานักงาน ป.ป.ช.
นิทรรศการภาพวาด “ วิถีไทย” ณ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
นิทรรศการ ศิลปกรรม “ทะเลสวย ทิวทัศน์งาม นามชลบุรี ศรี บูรพา”
ครั้งที่ 8 ณ เกาะลอย อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี
นิทรรศการ “ศิลปกรรมลูกเสื อไทย ก้าวไกลสู่ สากล” สมาคมพ่อ
ตัวอย่างแห่งประเทศไทย ณ โรงเรี ยนไทยวิจิตรศิลป์
นิทรรศการภาพวาด “ทุ่นระเบิดมหัตภัยร้ายทาลายชีวติ ” ร่ วมกับ
องค์กรพันธมิตรแห่งญี่ปุ่น JAHDS JAPAN AALLIANCE FOR
HUMANITTARIAN DEMINING SUPPORT ณ ประเทศญี่ปุ่น
นิทรรศการภาพวาด “กรุ งเทพ ในอดีต” บริ ษทั HHK. ณ อิมแพค อารี
น่า เมืองทองธานี
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นิทรรศการ ภาพเขียนลวดลาย บนกระเป๋ าเดินทาง ผลิตภัณฑ์
CAGGIONI ณ CENTRAL ชิดลม
นิทรรศการภาพโปสเตอร์ เด็กและเยาวชนนานาชาติ “อนามัยวัยรุ่ น”
กองทุน ประชากรแห่งสหประชาชาติ( UNITED NATIONS
POPULATION FUND )ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการศิลปกรรม INCLUDE ART EXHIBITION: LIFE FOR
COMMUNITY ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
นิทรรศการภาพถ่าย “จิตรกรรมไทย ในมุมมองรักถ่ายภาพรุ่ นใหม่”
ณ พิพิทภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ เจ้าฟ้า
งานประติมากรรมต้นแบบ ULTRAMAN 2005 บริ ษทั ไชโย ณ
อิมแพคอารี น่า เมืองทองธานี
นิทรรศการ “กาลิเลโอ คีนี กับ สี สันแห่งตะวันออก” ณ หอศิลป์
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ
นิทรรศการ ภาพโปสเตอร์ เด็กและเยาวชนนานาชาติ “คามัน่ สัญญา
จากการประชุมนานานชาติ ว่าด้วยเรื่ องประชากรและการพัฒนา
ครบรอบ 10 ปี ” กองทุน ประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNITED
NATIONS POPULATION FUND ) ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
นิทรรศการศิลปนิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION มหาวิทยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร ณ หอศิลป์ ศูนย์วฒั นธรรมแห่ง
ประเทศไทย
นิทรรศการ ศิลปกรรม “ทะเลสวย ทิวทัศน์งาม นามชลบุรี ศรี บูรพา”
ครั้งที่ 11 ณ เกาะลอย อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี
นิทรรศการ อมตะจีเนียส อวอร์ด ครั้งที่1” ณ หอศิลป์ อมตะนคร
จ.ชลบุรี ณ พิพิทภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ เจ้าฟ้า
นิทรรศการ ภาพโปสเตอร์ “เด็กและเยาวชนร่ วมใจ ไม่สูบบุหรี่ ”
กรมสรรพสามิต ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นิทรรศการ THE CHILD AND THE DOG “DOG – MY FRIEND ”
ณ ประเทศ POLAND
นิทรรศการ Bangkok Art Fest’ 2008 ณ รอยัล พารากอน ฮอล์
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นิทรรศการ YANTA FOUR ณ SIAMINDIGO PHUKET
นิทรรศการ International Art Expo Exhibition Menara Matrade at
Kualalumper , Malaysia
นิทรรศการ Neo black 2009 at River city Hotel
รางวัลชมเชย ภาพวาด “ สวนสนุกในฝัน ” สวนสนุกดรี มเวิลด์
รางวัลชมเชย ภาพวาด “ วิถีไทย ” มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
ประสานมิตร
รางวัลชมเชย ศิลปกรรม“ทะเลสวย ทิวทัศน์งาม นามชลบุรี ศรี บูรพา”
ครั้งที่ 8
รางวัลพิเศษ ภาพวาด “ศิลปกรรมลูกเสื อไทย ก้าวไกลสู่ สากล”
สมาคมพ่อตัวอย่างแห่งประเทศไทย
รางวัลพิเศษ ภาพวาด “ทุนระเบิดมหัตภัยร้ายทาลายชีวติ ” ร่ วมกับ
องค์กรพันธมิตรแห่งญี่ปุ่น JAHDS JAPAN AALLIANCE FOR
HUMANITTARIAN DEMINING SUPPORT
รางวัลชมเชย ภาพเขียนลวดลาย บนกระเป๋ าเดินทาง ผลิตภัณฑ์
CAGGIONI
รางวัลชมเชย ภาพวาดโปสเตอร์ เด็กและเยาวชนนานาชาติ
“อนามัยวัยรุ่ น” กองทุน ประชากรแห่งสหประชาชาติ
(UNITED NATIONS POPULATION FUND)
รางวัลที่3 ภาพวาดโปสเตอร์ เด็กและเยาวชนนานาชาติ
“คามัน่ สัญญาจากการประชุมนานานชาติ ว่าด้วยเรื่ องประชากรและ
การพัฒนา ครบรอบ 10 ปี ” กองทุน ประชากรแห่งสหประชาชาติ
(UNITED NATIONS POPULATION FUND)
รางวัลที่ 3 ภาพวาดโปสเตอร์ “เด็กและเยาวชนร่ วมใจ ไม่สูบบุหรี่ ”
กรมสรรพสาม

