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หัวขอศิลปนิพนธ : สัจธรรมแหงชีวิต
ชื่อนักศึกษา : นายเกียรติภูมิ กรรณสูตร
ภาควิชา : เครื่องเคลือบดินเผา
ปการศึกษา : 2557

บทคัดยอ

โครงการศิลปนิพนธครั้งนี้วัตถุประสงคเพ่ือสรางสรรคผลงานเครื่องเคลือบดินเผา ประเภทงาน
ประติมากรรมแบบลอยตัว ซึ่งเปนการแสดงออกถึงเรื่องราวของสัจธรรมในชีวิต จากการไดพบเห็นและ
ความรูสึก ใชรูปแบบของโครงกระดูกสัตว โครงสรางของสัตวปา ในการนํามาสรางสรรคผลงาน ก่ึง
นามธรรมจากจินตนาการและความรูสึกของขาพเจา ท้ังเพ่ือตอบสนองความตองการของขาพเจา และ
เพ่ือสื่อถึงความงามตามสัจธรรมชีวิตท่ีมีอยูจริง เลยนําเสนอออกมาเปนผลงานประติมากรรมเครื่อง
เคลือบดินเผา จํานวน 6 ชิ้น ขนาด 60 – 100 เซนติเมตร

สัจธรรมแหงชีวิต  ชิ้นท่ี 1 ขนาดงาน : สูง 80 cm /กวาง 35 cm / ยาว 45 cm

สัจธรรมแหงชีวิต  ชิ้นท่ี 2 ขนาดงาน : สูง 30 cm / กวาง 40 cm / ยาว 50 cm

สัจธรรมแหงชีวิต  ชิ้นท่ี 3 ขนาดงาน : สูง 45 cm / กวาง 40 cm / ยาว 70 cm

สัจธรรมแหงชีวิต ชิ้นท่ี 4 ขนาดงาน : สูง 50 cm / กวาง 60 cm / ยาว 90 cm

สัจธรรมแหงชีวิต ชิ้นท่ี 5 ขนาดงาน : สูง 40 cm / กวาง 50 cm / ยาว 55 cm

สัจธรรมแหงชีวิต ชิ้นท่ี 6 ขนาดงาน : สูง 100 cm / กวาง 35 cm / ยาว 40 c
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Thesis Title : Truth of Life
Name : Mr. Keithipoom  Kannasoot
Faculty : Department  of  Ceramics
Year : 2014

Abstract

This thesis project aims to create works of porcelain. Type floating sculptures
Which expresses the truth of life. To see and feel. Use the form of skeletal animals.
The structure of wild animals In bringing creative works Semi-abstract imagination and
sense of me. Both to meet the needs of the presentation. And to convey the beauty
of the truth that life is real. He presented a porcelain sculpture of six pieces of 60 -
100 cm.

Truth of Life 1 size: height 80 cm / width 35 cm / length 45 cm.

Truth of Life 2 size : high 30 cm / width 40 cm / length 50 cm.

Truth of Life 3 size: height 45 cm / width 40 cm / length 70 cm.

Truth of Life 4 size: height 50 cm / width 60 cm / length 90 cm.

Truth of Life 5 size: height 40 cm / width 50 cm / length 55 cm.

Truth of Life 6 size: height 100 cm / width 35 cm / length 40 cm.
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ฉ

กิตติกรรมประกาศ

โครงการศิลปนิพนธชุด สัจธรรมแหงชีวิต (Truth of Life) ในรายวิชาศิลปนิพนธ ปการศึกษา
2557 สําเร็จลุลวงไปดวยดี โดยไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากบุคคลฝายตาง ๆ ดังตอไปนี้
ขอขอบคุณอาจารยทุกทานในภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาและคณะมัณฑนศิลปท่ีประสิทธิ์ประสาทวิชา
ความรูและชวยใหคําแนะนําในขอบกพรองตาง ๆ เพ่ือนําไปแกไขใหผานพนไปไดดวยดีขอขอบคุณ
เจาหนาท่ีทุกทานในภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา และคณะมัณฑนศิลปท่ีใหความชวยเหลือในการ
ทํางานของขาพเจาใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอขอบคุณ เพ่ือน ๆ พ่ี ๆ นอง ๆ ในภาควิชา
เครื่องเคลือบดินเผา และคณะมัณฑนศิลปท่ีรักทุกทาน ท่ีใหความชวยเหลือและแนะนําในการ
สรางสรรคผลงานตาง ๆ
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ช

คํานํา

เอกสารประกอบศิลปนิพนธ “สัจธรรมแหงชีวิต ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาคณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้จะเปนการรวมรวมขอมูลจากการคนควาของผูจัดทํา และข้ันตอนการทํางาน
ตาง ๆ ในการดําเนินงานศิลปนิพนธท้ังหมด รวมถึงไดมีการคนควาขอมูลพิเศษท่ีเก่ียวของและเปน
ประโยชนตอการดําเนินงานศิลปนิพนธนี้

ลักษณะงานจะเปนการสรางสรรคประติมากรรมลอยตัวแบบก่ึงนามธรรม ซึ่งไดรับแรงบันดาล
ใจมากจากความตายเกิดข้ึนกับทุกสรรพสิ่ง  ชีวิตทุกชีวิตในธรรมชาติลวนเดินไปสูการเปลี่ยนแปลงตาม
หลักของสัจธรรม  ความตายเปนสิ่งท่ีชีวิตทุกชีวิตไมอยากพบเจอ เปนการสูญเสียพลัดพรากจากคนท่ีรัก
สาเหตุของความตายมีดวยกันหลากหลายสาเหตุ  เชน  ตกเปนเหยื่อจากการลา  ขาดสารอาหาร  โรค
ระบาด อุบัติเหตุ  ความแกชรา โดยเริ่มจากการคนควาหาขอมูล พัฒนางานสองมิติและสามมิติ
ปรับปรุงหารูปแบบท่ีเหมาะสมกับกระบวนการสรางสรรค การวางแผนและการแกปญหา ท่ีเกิดข้ึน
รวมถึงแนวทางการแกปญหา เพ่ือประโยชนในการสรางสรรคผลงานเครื่องเคลือบดินเผาของขาพเจา
ตอไป

นายเกียรติภูมิ กรรณสูตร
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บทท่ี1

บทนํา

ช่ือหัวขอศิลปนิพนธ สัจธรรมแหงชีวิต
(Truth of Life)

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and significance of the problems)

ความตายเกิดข้ึนกับทุกสรรพสิ่ ง  ชีวิตทุกชีวิตในธรรมชาติลวนเดินไปสูการ
เปลี่ยนแปลงตามหลักของสัจธรรม  ความตายเปนสิ่งท่ีชีวิตทุกชีวิตไมอยากพบเจอ เปนการสูญเสียพลัด
พรากจากคนท่ีรัก    สาเหตุของความตายมีดวยกันหลากหลายสาเหตุ  เชน  ตกเปนเหยื่อจากการลา
ขาดสารอาหาร  โรคระบาด อุบัติเหตุ  ความแกชรา

จากความดังกลาว   ขาพเจารูสึกสะเทือนใจและมองเห็นความเปนจริงของชีวิต  ท้ัง
มนุษยและสัตววาความตายเปนสิ่งท่ีแนนอน  ตามท่ีปรากฏในธรรมชาติท่ีพบเห็น  เชน  สัตวท่ีมีความ
ยิ่งใหญในธรรมชาติ  รูปรางใหญโต  แข็งแกรง  ไดแก  ชาง    เสือ  แรด กระทิง  จระเข  นกอินทรี
เปนตน  ซึ่งเต็มไปดวย  พละกําลัง  แข็งแรงสักเพียงใดสุดทายก็ตองถึงความสิ้นสุดของชีวิตท้ังสิ้น

จากความเปนมาท่ีกลาวขางตน  ไดนํามาสรางสรรคผลงานประติมากรรมเครื่อง
เคลือบดินเผาท่ีมีแนวคิดจากชีวิตทุกชีวิตสิ้นสุดลงท่ีความตาย  โดยนําเอาอากัปกริยาของสัตวในชวง
ขณะตาง ๆ และลักษณะเดนของสัตว  ท่ีแสดงถึงความแข็งแกรง  ยิ่งใหญ  ผสมผสานกับรูปทรงกระดูก
ท่ีเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติ  เปนสัญลักษณแทนความคิดเพ่ือสะทอนใหเห็นถึง ความยิ่งใหญของชีวิต
ในธรรมชาติ ยอมพบกับความดับสูญเปนท่ีสุด

ความมุงหมาย  และวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal  and  objective)
1.เพ่ือศึกษาขอมูลเก่ียวกับสัตวตาง ๆ  โครงสรางทางกายภาพ (ANATOMY) ของสัตวตาง ๆ

2.เพ่ือประกอบสรางสรรคผลงาน ท่ีสะทอนใหเห็นถึงความยิ่งใหญของชีวิตยอมพบกับความดับ

สูญเปนท่ีสุด
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3.เพ่ือศึกษาและสรางสรรคผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา  โดยอาศัยรูปทรงและ

อากัปกิริยาทาทางของสัตวในชวงขณะตาง ๆ  ผสมผสานกับรูปทรงกระดูกท่ีเสื่อมสลายท่ีแสดงถึงความ

ไมยั่งยืนของชีวิต

4. เพ่ือสรางสรรคงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา  เปนผลงานตามแรงบันดาลใจ  ใน

ความงามเชิงเปนสัญลักษณของรูปทรงและการเสื่อมสลายไป  เพ่ือสะทอนใหเห็นชีวิตทุกอยางนั้นคือสัจ

ธรรม

สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to tested)
สรางสรรคผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา  ท่ีแสดงออกถึงชีวิตท่ียิ่งใหญ  แข็งแกรง

และดับสูญไปตามธรรมชาติ

ขอบเขตการศึกษา (Scope or delimitation of the study)
สรางสรรคผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผามีขอบเขตในการสรางสรรคผลงานดังนี้
1. ศึกษารวมรวมคนควาเรื่องธรรมชาติของสัตว   โดยใชรูปทรงโครงสรางของสัตวมา

สรางสรรคใหเกิดรูปทรงใหมท่ีใหความรูสึกถึงสิ่งมีชีวิต  และลักษณะการผุกรอน  เสื่อม
สลาย เพ่ือแสดงถึงความรูสึกของการผานพนของชวงเวลา  โดยนําเสนอผานทางตัวแทน
สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ  เชน  ชาง  เสือ  แรด  กระทิง  จระเข  นกอินทรี  นํามา
ประกอบดวยหลักองคประกอบศิลปทัศนะธาตุ

2. เนื้อดินท่ีใชในการข้ึนรูป  ดินสโตนแวรผสมทราย  เผาดิบท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส
และเผาเคลือบรากุท่ีอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส

3. สรางสรรคผลงานดวยการข้ึนรูปดวยมือ (hand forming)
4. รูปแบบเปนผลงานประติมากรรม  เปนลักษณะลอยตัว  ขนาดโดยประมาณ 60 – 100

เซนติเมตร  จํานวน 6 ชิ้น (ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเหมาะสมของชิ้นงาน)
5. ลักษณะเคลือบท่ีใช  เปนเคลือบไฟต่ําเผาท่ีอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส

ข้ันตอนการศึกษา (Process of study)
1.กําหนดขอบเขตของการศึกษา
2. ศึกษาขอมูลท่ีจะนํามาสรางสรรคในผลงานจาก  เอกสาร  หนังสือ  สื่อสารสนเทศออนไลน

และเก็บขอมูลภาคสนามท่ีเก่ียวของ
3. ศึกษารูปทรงตาง ๆ  ท่ีสื่อความหมายความรูสึกท่ีแสดงออก
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4. วิเคราะหขอมูลท้ังหมดเพ่ือความชัดเจนในการสรางสรรคผลงานเพ่ือนํามา  เปนแนวทางใน
การทําแบบราง 2 มิติ

5. เสนอแบบราง 2 มิติ  และแบบจําลอง 3 มิติ  ตออาจารยท่ีปรึกษาโครงการ  เพ่ือแกไข
ขอบกพรองและพัฒนาความคิดสรางสรรคของรูปทรงรูปแบบเปนระยะ

6. ทดลองดิน  เคลอืบ  เทคนิคการข้ึนรูปงานและเทคนิคตาง ๆ
7. สรางสรรคงานจริง  พรอมทดลองเทคนิคตกแตงเคลือบตาง ๆ  เผาท่ีอุณหภูมิ 1,100 องศา

เซลเซียส
8. นําเสนอผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบงานประติมากรรม
9. สรุปผลงานรวบรวมขอมูล  จัดทําเอกสารสรางสรรคผลงาน

เวลาในการวิจัย
เริ่มตั้งแตเดือนสิงหาคม - เดือนธันวาคม 2557

วิธีการศึกษา (Method of the study)
1. รวบรวมขอมูลจากเอกสารและสื่อตางๆ ท่ีเก่ียวของมาวิเคราะหแนวความคิดในการ

สรางสรรคผลงาน

2. สรางสรรครูปแบบผลงานโดยคลี่คลาย และตัดทอนรูปทรงของอารมณในทัศนคติของ

ขาพเจา ใหออกมาแสดงออกใหรูสึกถึงอารมณ

3. ทดลองหาสูตรสวนผสมวัตถุดิบของเนื้อดินและสูตรน้ําเคลือบ ท่ีจะนํามาใชในการสรางสรรค

ผลงานใหเหมาะสมกับวัตถุประสงค

4. เขียนแบบราง 2 มิติ เพ่ือคนหารูปแบบของผลงานท่ีสามารถสื่อใหเห็นถึงแนวความคิดใน

การสรางสรรคผลงาน

5. สรางแบบราง 3 มิติ เพ่ือหารูปแบบและปรับปรุงแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนแลวนํามาสรางสรรค

ผลงานจริงโดยขยายจากแบบราง 3 มิติ ท่ีกําหนดไว

6. สรุปรวบรวมขอมูลเปนเอกสารและนําเสนอผลงาน

แหลงขอมูล
1. วิจัยรวบรวมขอมูลจากหนังสือสวนตัวและหนังสือหองสมุดมหาวิทยาลัย

- ANATOMY FOR  THE  ARTIST
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- ANIMALS  OF  THE  WORLD
- โลกมหัศจรรย

2. ศึกษาขอมูลจากสื่อสารสนเทศออนไลนและภาคสนาม
- http://www.antiquehelper.com/item/349159

- http://atcloud.com/stories/96274

- http:// wikipedia.org/wiki

- http://www.apus.ru/site.xp/050049053049050.html

อุปกรณในการศึกษา
1. อุปกรณสําหรับงาน 2 มิติ  เชน  สมุด  ดินสอ  สีไม  ปากกา  เปนตน
2. กลองถายรูป
3. หนังสือและเอกสารขอมูล
4. คอมพิวเตอรสําหรับจัดหาขอมูลและทําเอกสารประกอบโครงการ
5. อุปกรณท่ีเก่ียวของกับงานเครื่องเคลือบดินเผา

คาใชจายท้ังหมดโดยการวิจัย
รวมท้ังสิ้น 10,000 บาท

การนําเสนอผลงาน
1. ผลงานการสรางสรรคงานประติมากรรม จํานวน 6 ชิ้น
2. ภาพเหมือนของผลงานจริง เปนภาพวาดดินสอ และภาพวาดสีน้ําตามจํานวนผลงาน
3. ผลงาน 3 มิติ
4. จัดเสนอผลการทดลองดินสีท่ีจะนํามาใชในโครงการท้ังหมดท่ีไดทําการทดลอง
5. เอกสารประกอบการสรางสรรคผลงานฉบับสมบูรณ
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บทท่ี 2
เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

จากแนวความคิดของผลงานชุดนี้ซึ่งมีแนวความคิดมาจากการมองเห็นความจริงของชีวิต ท้ัง
มนุษยและสัตววาความตายเปนสิ่งท่ีแนนอน  ตามท่ีปรากฏในธรรมชาติท่ีพบเห็น  จึงทําใหขาพเจารูสึก
สะเทือนใจและนํามาถายทอดความรูสึกลงในผลงานและสื่อความหมายโดยการนําเอา  อากัปกริยาของ
สัตวในชวงขณะตาง ๆ ลักษณะเดนท่ีแสดงถึงสิ่งท่ีเคยแข็งแกรง  มีพลัง   ยิ่งใหญ  ผสมผสานกับรูปทรง
กระดูกท่ีเสื่อมสลายไปตามธรรมชาติ  มาสรางสรรคเปนผลงาน

โดยขาพเจาไดรับแรงบันดาลใจจากศิลปน Tomohiro Inaba ซึ่งเปนศิลปนท่ีศึกษา
เก่ียวกับ ฟอรมของสัตว กระดูก  การเสื่อมสลายตามกาลเวลา ซึ่งขาพเจารูสึกประทับใจในรูปแบบ
งานของเขา

เอกสารท่ีเกี่ยวชองกับโครงการศิลปนิพนธมีดังนี้

ความตาย หรือ การเสียชีวิต เปนการสิ้นสุดการทําหนาท่ีทางชีวภาพอันคงไวซึ่งสิ่งมีชีวิต
ปรากฏการณสามัญท่ีนํามาซึ่ งความตาย ไดแก  โรคชรา การถูกลา ทุกโภชนาการ โรคภัย
อัตวินิบาตกรรม (การฆาตัวตาย) ฆาตกรรม ความอดอยาก การขาดน้ํา และอุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บ
ภายในรางกาย[1] รางกายหรือศพของสิ่งมีชีวิตจะเริ่มเนาสลายไมนานหลังเสียชีวิต ความตายถือวาเปน
โอกาสท่ีเศราหรือไมนายินดีโอกาสหนึ่ง สาเหตุมาจากความผูกพันหรือความรักท่ีมีตอบุคคลผูเสียชีวิตนั้น
หรือการกลัวความตาย โรคกลัวศพ ความกังวลใจ ความเศราโศก ความเจ็บปวดทางจิต ภาวะซึมเศรา
ความเห็นอกเห็นใจ ความสงสาร หรือความโดดเดี่ยว

กระดูก (อังกฤษ: Bones) เปนอวัยวะท่ีประกอบข้ึนเปนโครงรางแข็งภายใน (endoskeleton)
ของสัตวมีกระดูกสันหลัง หนาท่ีหลักของกระดูกคือการคํ้าจุนโครงสรางของรางกาย การเคลื่อนไหว การ
สะสมแรธาตุและการสรางเซลลเม็ดเลือด กระดูกเปนอวัยวะท่ีประกอบดวยเนื้อเยื่อกระดูก (osseous
tissue) ท่ีมีความแข็งแรงแตมีน้ําหนักเบา การเจริญพัฒนาของเนื้อเยื่อกระดูกในรูปแบบท่ีแตกตางกัน
ทําใหกระดูกเปนอวัยวะท่ีมีหลายรูปรางลักษณะ เพ่ือใหสอดคลองกันกับการทํางานของกระดูกในแตละ
สวน เชนกะโหลกศีรษะ (skull) ท่ีมีลักษณะแบนแตแข็งแรงมาก เพ่ือปองกันการกระทบกระเทือนของ
สมอง หรือกระดูกตนขา (femur) ท่ีมีลักษณะยาวเพ่ือเปนจุดเกาะของกลามเนื้อตางๆท่ีเก่ียวของกับการ
เคลื่อนไหวของรยางคลาง เปนตน
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โครงสรางของกระดูก

ภาพท่ี 1 ภาพแสดงภาคตัดขวางของกระดูกแบบยาว แสดงโครงสรางภายในของกระดูก

http://th.wikipedia.org/wiki /File:Illu_compact_spongy_bone.jpg

ภาพท่ี 2 สวนหัวของกระดูกตนขาตัดตามยาว แสดงลักษณะของกระดูกเน้ือแนน (ดานลาง) และกระดูกเน้ือโปรง (ดานบน)

http://th.wikipedia.org/wiki/mediaviewer/File:Gray247.png

กระดูกไมไดเปนโครงสรางท่ีแข็งทึบเพียงอยางเดียว หากแตมีชองวางท่ีอยูระหวางโครงสราง
แข็ง ในกระดูกแบบยาว จะพบวาดานนอกของกระดูกจะมีเนื้อกระดูกท่ีแข็งมากๆ ซึ่งเรียกสวนนี้วา
กระดูกเนื้อแนน (compact bone) ซึ่งมีชองวางของเนื้อกระดูกนอยมาก และคิดเปนประมาณ 80%
ของเนื้อกระดูกในผูใหญ สวนชั้นในของกระดูกจะมีลักษณะท่ีโปรงคลายเสนใยสานกัน เรียกวา กระดูก
เนื้อโปรง (spongy/cancellous bone) ซึ่งทําใหกระดูกมีความเบา และเปนท่ีอยูของหลอดเลือดและ
ไขกระดูก (marrow) นอกสุดของกระดูกจะมีเยื่อหุมกระดูก (periosteum) หุมอยูโดยรอบ และมีหลอด
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เลือดและเสนประสาทมาเลี้ยงเนื้อกระดูก ยกเวนท่ีบริเวณขอตอ จะไมมีเยื่อหุมกระดูกอยูจุลกายวิภาค
ศาสตร

เนื้อเยื่อพ้ืนฐานของกระดูกคือเนื้อเยื่อเก่ียวพันชนิดพิเศษ เรียกวาเนื้อเยื่อกระดูก (osseous
tissue) ประกอบข้ึนจากวัสดุคอมโพสิทท่ีมีความแข็งแรงแตมีน้ําหนักนอย ซึ่งสวนใหญจะประกอบดวย
แคลเซียมฟอสเฟต (calcium phosphate) ในรูปของแคลเซียมไฮดรอกซีอะพาไทท (calcium
hydroxyapatite) ซึ่งเปนสารประกอบท่ีมีความแข็งเกร็ง (rigidity) สูง และตอตานแรงกดไดมาก
นอกจากนี้ยังมีคอลลาเจน (collagen) เปนโปรตีนเสนใยท่ีชวยเพ่ิมความยืดหยุนของกระดูก

เม่ือดูโครงสรางของกระดูกเนื้อแนนใตกลองจุลทรรศน จะพบวาเนื้อเยื่อกระดูกมีลักษณะท่ีเปน
วงซอนๆกัน โดยท่ีมีศูนยกลางเปนชองขนาดใหญท่ีเรียกวา ชองฮาเวอรเชียน (Haversian canal) ซึ่ง
เปนท่ีอยูของหลอดเลือดท่ีมาเลี้ยงเนื้อเยื่อกระดูก และวงรอบๆจะเปนท่ีอยูของเซลลกระดูกท่ีโตเต็มท่ี
แลว ในเนื้อเยื่อกระดูกจะประกอบดวยเซลลกระดูก (bone cells) ท่ีมีสวนสําคัญในการสรางและการ
กอรูปของกระดูกอีกดวย เซลลกระดูกมีสามชนิด ไดแกภาพวาดแสดงภาคตัดขวางของเนื้อเยื่อกระดูก
ของกระดูกเนื้อแนน แสดงการเรียงตัวของชองฮาเวอรเชียนและเซลลกระดูกโดยรอบ

ออสติโอบลาสต (Osteoblast) เปนเซลลสรางเนื้อกระดูกท่ีเจริญพัฒนามาจากเซลลตนกําเนิดเซลล
กระดูก (osteoprogenitor cells) เซลลนี้จะอยูตามขอบของเนื้อกระดูก และสรางโปรตีนท่ีเรียกวา ออ
สติออยด (osteoid) ซึ่งโปรตีนดังกลาวนี้จะมีสารอนินทรียมาสะสมและกลายเปนเนื้อกระดูก นอกจากนี้
ออสติโอบลาสตยังสรางเอนไซมอัลคาไลน ฟอสฟาเทส (alkaline phosphatase) ซึ่งเก่ียวของกับการ
สรางเนื้อกระดูก รวมท้ังสารนอกเซลลอ่ืนๆอีกดวย

ออสติโอไซต (Osteocyte) เปนเซลลท่ีเจริญตอมาจากออสติโอบลาสตท่ีไดสรางเนื้อกระดูกจน
ลอมรอบตัวเซลล และเปนเซลลกระดูกท่ีเจริญเต็มท่ีแลว รอบๆเซลลจะเปนชองท่ีเรียกวา ลากูนา
(lacuna) และแตละลากูนาจะติดตอกันดวยชองทางผานเล็กๆท่ีเรียกวา คานาลิคูไล (canaliculi) ซึ่งทํา
ใหแตละออสติโอไซตมีการติดตอสื่อสารกันได ออกซิเจนและสารอาหารก็จะถูกสงจากหลอดเลือด
ภายในชองฮาเวอรเชียนเขามายังแตละเซลลผานทางชองดังกลาวนี้ แมออสติโอไซตจะเปนเซลลกระดูก
ท่ีโตเต็มท่ี แตมันยังมีหนาท่ีในการควบคุมระดับแคลเซียมและสารนอกเซลลอ่ืนๆดวย

ออสติโอคลาสต (Osteoclast) เปนเซลลขนาดใหญท่ีมีหลายนิวเคลียส และเจริญมาจากเซลลตน
กําเนิดโมโนไซต (monocyte stem cells) เซลลนี้มีหนาท่ีสําคัญในกระบวนการกอรูปกระดูก
(boneremodeling) โดยอาศัยการผลิตเอนไซมแอซิด ฟอสฟาเทส (acid phosphatase) ในการกรอน
เนื้อกระดูก และทําใหกระดูกมีลักษณะท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ กระบวนการดังกลาวยังทําใหมีการนํา
แคลเซียมออกสูกระแสเลือดอีกดวย
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ชนิดของกระดูก
สวนประกอบและโครงสรางของกระดูกแบบยาวเราสามารถจําแนกรูปรางของกระดูกในมนุษย

ไดเปนหาแบบดวยกัน ไดแก

1. กระดูกแบบยาว (Long bone) เปนกระดูกท่ีมีความยาวมากกวาความกวาง และประกอบดวย
สวนกลางกระดูก หรือไดอะไฟซิส (diaphysis) และสวนปลายกระดูก หรืออิพิไฟซิส
(epiphyses) กระดูกชนิดนี้เปนชนิดท่ีพบไดท่ัวไปในกระดูกรยางค

2. กระดูกแบบสั้น (Short bone) เปนกระดูกท่ีมีลักษณะคลายลูกบาศก เชนกระดูกของขอมือและ
ขอเทา

3. กระดูกแบบแบน (Flat bone) เปนกระดูกท่ีมีลักษณะเปนระนาบหรือโคง แตจะมีชั้นของ
กระดูกเนื้อแนนขนานไปกับกระดูกเนื้อโปรง ตัวอยางเชนกระดูกของกะโหลกศีรษะ และกระดูก
อก

4. กระดูกรูปรางไมแนนอน (Irregular bone) เปนกระดูกท่ีมีรูปรางพิเศษ เชนท่ีพบในกระดูกสัน
หลัง และกระดูกเชิงกราน

5. กระดูกเซซามอยด (Sesamoid bone) จัดเปนกระดูกแบบสั้นรูปแบบหนึ่ง แตเปนกระดูกท่ีฝง
ตวัอยูในเอ็น ตัวอยางท่ีเห็นชัดคือกระดูกสะบา (patella) ท่ีฝงอยูในเอ็นของบริเวณเขา

กะโหลกศีรษะ
กะโหลกศีรษะ (อังกฤษ: Skull) เปนโครงสรางของกระดูกท่ีประกอบข้ึนเปนโครงรางท่ีสําคัญ

ของสวนศีรษะในสัตวในกลุมเครนิเอต (Craniate) หรือสัตวท่ีมีกะโหลกศีรษะ ซึง่รวมท้ังสัตวมีกระดูกสัน
หลังทุกชนิด กะโหลกศีรษะทําหนาท่ีปกปองสมองซึ่งเปนศูนยกลางของระบบประสาท รวมท้ังเปนโครง
รางท่ีคํ้าจุนอวัยวะรับสัมผัสตางๆ ท้ังตา หู จมูก และลิ้น และยังทําหนาท่ีเปนทางเขาของทางเดินอาหาร
และทางเดินหายใจ

การศึกษาเก่ียวกับกะโหลกศีรษะมีประโยชนอยางมากหลายประการ โดยเฉพาะการศึกษาใน
เชิงกายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบระหวางสัตวชนิดตางๆ ซึ่งเปนประโยชนดานบรรพชีวินวิทยาและความ
เขาใจถึงลําดับทางวิวัฒนาการ นอกจากนี้การศึกษาลงไปเฉพาะกะโหลกศีรษะมนุษยก็มีประโยชนอยาง
มากในการศึกษาดานนิติเวชศาสตร ทันตแพทยศาสตร รวมท้ังมานุษยวิทยาและโบราณคดี
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กะโหลกศีรษะของสัตวชนิดอ่ืนๆ และกายวิภาคศาสตรเปรียบเทียบ

กะโหลกศีรษะเปนโครงสรางท่ีพบไดในสัตวมีแกนสันหลังกลุมท่ีเรียกวา เครนิเอต (Craniata)
ซึ่งเริ่มพบในลําดับวิวัฒนาการตั้งแตอันดับแฮกฟช (Hagfish; Class Myxini) เปนตนไป และรวมถึงสัตว
มีกระดูกสันหลังไดแก ปลากระดูกออน, ปลากระดูกแข็ง, สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา, สัตวเลื้อยคลาน, สัตวปก
และสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม ศีรษะของสัตวกลุมเครนิเอตจะประกอบดวยสมอง อวัยวะรับสัมผัสเชนตา
และกะโหลกศีรษะ[7] สัตวในกลุมนี้จะมีการใชพลังงานมากกวาสัตวในลําดับวิวัฒนาการต่ํากวา และมี
การปรับตัวทางรูปรางและกายวิภาคศาสตรอยางมากเพ่ือชวยในการเพ่ิม ประสิทธิภาพในการใช
พลังงานใหมากข้ึน[7] กะโหลกศีรษะในสัตวจําพวกแฮกฟชและปลากระดูกออนจะเปนกระดูกออน สวน
ของเครนิเอตชนิดอ่ืนๆ จะมีกะโหลกศีรษะเปนกระดูกแข็ง

กะโหลกศีรษะของปลา

กะโหลกศีรษะของปลามีปุมกระดูกทายทอย (occipital condyles) 1 อัน และมีลักษณะเดนคือมี
แผนปดเหงือก[8] กะโหลกศีรษะของปลาประกอบดวย 2 สวน ซึ่งมีท้ังสวนท่ีเปนกระดูกและกระดูกออน
[9] ไดแก

1. กระดูกหุมสมอง หรือ นิวโรเครเนียม (Neurocranium) ซึ่งหุมรอบสมองและอวัยวะรับสัมผัส
เชนเดียวกับในมนุษย ซึ่งแบงออกเปน 4 สวนไดแก บริเวณรับกลิ่น (Olfactory Region) ,
บริเวณเบาตา (Orbital region) , บริเวณหู (Otic Region) , และบริเวณฐานกลองสมอง
(Basicranial Region)

2. บรางคิโอเครเนียม (Branchiocranium) ซึ่งเปนสวนกระดูกท่ีไมไดหุมรอบสมอง แบงออกเปน
3 สวน ไดแก บริเวณปากและขากรรไกร (Oromandibular Region) , บริเวณไฮออยด
(hyoid region) และบริเวณเหงือก (branchial region) [9]

กะโหลกศีรษะของสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา

วิวัฒนาการของกะโหลกศีรษะของสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําพบครั้งแรกจากซากฟอสซิลของ
Ichthyostega อายุประมาณ 350 ลานป ซึ่งแสดงถึงการปรับตัวใหเหมาะกับการดํารงชีวิตอยูบนบก
โดยมีการพัฒนากระดูกแข็ง เพ่ือหนีการลาของปลาและเพ่ือข้ึนมาหาอาหารบนบก[10] ฟอสซิลสัตวชนิด
นี้มีหู กะโหลกศีรษะดานหนาสั้น พัฒนาปลายจมูกยาวข้ึนเพ่ือสูดอากาศท่ีมีความเจือจางกวาในน้ํา แตก็
ยังมีลักษณะอ่ืนๆ ท่ีเหมือนปลา เชน ยังคงมีหาง มีครีบ แผนปดเหงือก เปนตน[11]

กะโหลกศีรษะของสัตวครึ่งบกครึ่งน้ํามีปุมกระดูกทายทอย 2 อัน[10] ไมมีกระดูกสวนฐานและ
สวนเหนือกระดูกทายทอย (supra- or basioccipitals) กระดูกหุมสมองสวนใหญยังคงเปนกระดูกออน
มีสวนท่ีเปนกระดูกปฐมภูมิอยูนอย[8]
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ประเภทกะโหลกศีรษะของสัตวท่ีมีถุงน้ําคร่ํา

ภาพท่ี 3 http://th.wikipedia.org/wiki/mediaviewer/File:Skull_anapsida_1.png

การวิเคราะหรูปรางของกะโหลกศีรษะมีประโยชนมากนื การจัดจําแนกสัตวในกลุมสัตวมี
กระดูกสันหลังท่ีมีถุงน้ําคร่ํา (Amniotes) ซึ่งไดแกกลุมของสัตวเลื้อยคลาน สัตวปก และสัตวเลี้ยงลูก
ดวยน้ํานม รวมท้ังกลุมของไดโนเสารท่ีสูญพันธุไปแลว โครงสรางของกะโหลกศีรษะท่ีใชในการจําแนก
คือ ชองเปดของกระดูกขมับ (temporal fenestrae) ซึ่งคาดวาจะเปนจุดเกาะของกลามเนื้อท่ีใชในการ
เคลื่อนไหวของขากรรไกร ทําใหสัตวท่ีมีวิวัฒนาการของชองเปดดังกลาวมีความสามารถในการหาอาหาร
ได ดีข้ึน อยางไรก็ตาม ในสัตวปกและสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมซึ่งโครงสรางของกะโหลกศีรษะมีการ
เปลี่ยนรูปไปมาก ชองเปดของกระดูกขมับนี้จึงมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวยและอาจเห็นไมชัดเจน นัก

โดยอาศัยโครงสรางของกะโหลกศีรษะ สามารถจําแนกสัตวมีกระดูกสันหลังท่ีมีถุงน้ําคร่ําออกไดเปนสี่
กลุม ไดแก

 แอนแนปซิด (Anapsids) เปนกลุมท่ีไมมีชองเปดของกระดูกขมับ ไดแกกลุมของ
สัตวเลื้อยคลานจําพวกเตา (testudines)

 ซินแนปซิด (Synapsids) มีชองเปดหนึ่งชองท่ีอยูใตรอยตอระหวางกระดูกหลังเบาตา
(postorbital bone) และกระดูกสความัส (squamous bone) ไดแกกลุมของสัตวเลื้อยคลาน
ท่ีคลายกับสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม (mammal-like reptiles) ซึ่งสูญพันธุไปแลว แตคาดวาไดมี
วิวัฒนาการตอมาเปนกะโหลกของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมใน ปจจุบัน

 ยูรีแอปซิด (Euryapsids) มีชองเปดหนึ่งชองท่ีอยูเหนือรอยตอระหวางกระดูกหลังเบาตาและ
กระดูกสความัส ไดแกกลุมของไดโนเสารบางประเภท เชน อิคทิโอเซารัส (Ichthyosaurus)

 ไดแอปซิด (Diapsids) มีชองเปดสองชอง ท้ังเหนือและใตตอรอยตอระหวางกระดูกเบาตา
และกระดูกสความัส ไดแกกลุมของสัตวเลื้อยคลานสวนใหญ ไดโนเสาร รวมท้ังสัตวปกใน
ปจจุบัน
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กะโหลกศีรษะของสัตวเลื้อยคลาน

สัตวเลื้อยคลานมีสายวิวัฒนาการใหญอยู 2 สายดวยกัน ไดแก [10]

1. ซินแนปซิด ซึ่งเปนสัตวเลื้อยคลานโบราณท่ีเปนบรรพบุรุษของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมดังท่ีได
กลาวมาแลว

2. เซารอปซิด (Sauropsid) ซึ่งแบงออกยอยๆ ไดเปน 2 กลุม ไดแก
o กลุมแอนแนปซิด ไดแก กลุมของสัตวจําพวกเตา
o กลุมไดแอปซิด ไดแก ก้ิงกา จิ้งจก ตุกแก งู จระเข ไดโนเสาร เปนตน ซึ่งมี

ความสัมพันธใกลชิดกับสัตวปก

กะโหลกศีรษะของสัตวปก

รอยตอของวิวัฒนาการของกะโหลกศีรษะจากสัตวเลื้อยคลานไปเปนสัตวปกพบใน ซากฟอสซิล
ของบรรพบุรุษของนกท่ีเรียกวา Archaeopteryx ซึ่งคนพบท่ีบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี ซึ่งมีอายุ
ประมาณ 150 ลานป ซึ่งพบวากะโหลกของสิ่งมีชีวิตดังกลาวมีลักษณะตางจากนกชนิดอ่ืนๆ คือมีฟนท่ี
ขากรรไกร[10] เหมือนสัตวเลื้อยคลาน แตมีจะงอยปากเหมือนนก[11] แสดงหลักฐานวิวัฒนาการของสัตว
ปกท่ีตอเนื่องมาจากสัตวเลื้อยคลานจําพวกไดแอปซิด

กะโหลกศีรษะของนกจะมีลักษณะเบาเม่ือเทียบกับน้ําหนักตัว คือประมาณ 0.21% ของ
น้ําหนักตัวในขณะท่ีในกะโหลกศีรษะของหนูหนักเปน 1.25% ของน้ําหนักตัว[11] กะโหลกศีรษะของนก
จะไมมีฟนหรือกรามท่ีหนักเพ่ือชวยในการบิน[10] กระดูกหุมสมองมี ขนาดใหญ มีเบาตาขนาดใหญ
เพราะมีดวงตาขนาดใหญเพ่ือใชในการมองเห็นอยางรวดเร็ว ปุมกระดูกทายทอยมี 1 อัน กระดูกแตละ
ชิ้นของกะโหลกศีรษะนกจะรวมกันเปนชิ้นเดียวอยางรวดเร็วทําให เห็นซูเจอรหรือรอยประสานระหวาง
กระดูกไดไมชัดเจน[8] ดานหนาของกะโหลกศีรษะยืดยาวออกเปนจะงอยปาก ขากรรไกรลางเกิดจาก
กระดูกหลายชิ้น ซึ่งจะงอยปากของนกนั้นจะมีวิวัฒนาการแตกตางกันออกไปเพ่ือใหเหมาะกับการ
ดํารงชีวิตของนก เชน จะงอยปากของกาจะมีลักษณะแหลม และแข็งแรง จะงอยปากของนกฟลามิงโก
จะมีลักษณะงุม และจะงอยปากของนกหัวขวานจะยาวตรงและแข็งแรง เพ่ือใชในการเจาะไม และมี
กะโหลกศีรษะท่ีหนาเพ่ือรองรับแรงกระแทกและความสั่นสะเทือนไดดี
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ภาพที่ 4 กะโหลกศีรษะของสัตวปก
http://th.wikipedia.org/wi

กะโหลกศีรษะของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานม

เนื่องจากสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมวิวัฒนาการมาจากสัตวเลื้อยคลานกลุมซิ นแนปซิด กะโหลกศีรษะ
ของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมจึงมีชองเปดหนึ่งชองใตรอยตอ ระหวางกระดูกหลังเบาตาและกระดูกสค
วามัส มีปุมกระดูกทายทอย 2 ปุม มีชองรูจมูก 1 ชอง โพรงกะโหลกมีขนาดใหญ ขากรรไกรลางเกิดจาก
กระดูกเพียงชิ้นเดียว[12][10] มีกระดูกหูท่ีอยูในหูชั้นกลาง 3 ชิ้น ไดแก กระดูกคอน กระดูกท่ัง และกระดูก
โกลน กะโหลกศีรษะของสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ํานมนับวามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของฟน เพ่ือทําหนาท่ี
เฉพาะมากกวาสัตวชนิดอ่ืนๆ [7] ซึ่งจําแนกเปนประเภทใหญๆ ได ดังนี้

 สัตวกินเนื้อ (Carnivore) เชน สุนัข แมว จะมัฟนหนาและฟนเข้ียวท่ีแหลมคมเพ่ือลาเหยื่อ
หรือฉีกชิ้นเนื้อ สวนฟนกรามหนาและฟนกรามจะหยักและขรุขระ เพ่ือใชบดเค้ียวอาหาร

 สัตวกินพืช (Herbivore) เชน วัว จะมีผิวฟนกวางเปนสัน เพ่ือใชบดเค้ียวพืชท่ีเหนียว สวนฟน
หนาและฟนเข้ียวจะเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือกัดอาหารจําพวกพืช หรืออาจมีลักษณะเฉพาะของสัตว
ในแตละอันดับ เชน อันดับตัวกินมด (Class Edentata) ซึ่งวิวัฒนาการจนไมมีฟน, อันดับ
กระตาย (Class Lagomorpha) หรือสัตวฟนแทะ (Class Rodentia) ซึ่งมีการพัฒนาฟนแทะ
ใหมีขนาดใหญ, หรือโพรโบซีเดีย (Class Proboscidea) ซึ่งมีฟนแทะยื่นยาวออกมาเปนงา เชน
ชาง[10]

 สัตวท่ีกินท้ังพืชและสัตว (Omnivore) เชน มนุษย จะมีฟนท่ีปรับตัวใหสามารถกินท้ังพืชและ
เนื้อสัตวได ฟนหนาจะเหมือนใบมีดใชตัดอาหาร ฟนเข้ียวมีลักษณะแหลมคม ใชฉีกอาหาร ฟน
กรามหนาและฟนกรามใชในการบดเค้ียวอาหาร
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ภาพที่ 6 กระโหลกชาง ภาพที่ 7 กระโหลกชางที่เร่ิมผุกรอน
Skeletal System / Divisions of the Skeleton Skeletal System / Divisions of the
Skeleton

ภาพท่ี 5 กระโหลกเสือ
http://titleandmig.weloveshopping.com/store/prod
uct/view/
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ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับสัตวปา
สัตวปา หมายถึง สัตวทุกชนิดไมวาสัตวบก สัตวน้ํา สัตวปก แมลงหรือแมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติ

ยอมเกิดและดํารงชีวิตอยูในปาหรือในน้ํา และหมายความรวมถึงไขของสัตวปาเหลานั้นทุกชนิดดวย แต
ไมหมายความรวมถึงสัตวพาหนะท่ีไดจดทะเบียน ตามรูปพรรณตามกฎหมายวาดวยสัตวพาหนะแลว
และสัตวพาหนะท่ีไดมาจากการสืบพันธุของสัตวพาหนะดังกลาว

1.1 ประเภทของสัตวปา
สัตวปาสงวน เปนสัตวปาท่ีหายากและปจจุบันมีจํานวนนอยมากบางชนิดสูญพันธุไปแลวมีอยู

15 ชนิด คือ นกเจาฟาหญิงสิรินธร แรด กระซู กูปรีหรือโคไพร ควายปา ละองหรือละม่ัง สมันหรือ เนื้อ
สมัน เลียงผา นกแตวแลวทองดํา นกกระเรียน แมวลายหินออน สมเสร็จ เกงหมอและพะยูนหรือหมูน้ํา

สัตวปาคุมครอง เปนสัตวท้ังท่ีปกติไมนิยมใชเปนอาหารและใชเปนอาหารท้ังท่ีไมใชลาเพ่ือการกีฬา
และลาเพ่ือการกีฬา ตามท่ีกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดไว มากกวา 200 ชนิด เชน คาง ชะนี
อีเห็น ไกฟา เหยี่ยว ชางปา แรง กระทิง กวาง หมีควาย อีเกง นกเปดน้ํา เปนตน

ภาพท่ี 8 กะโหลกชาง

Skeletal System / Divisions of the
Skeleton
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ภาพที่ 9 สัตวปาสงวนของไทย
http://www. .onopen.com

1.2 คุณคาของสัตวปา
สัตวปาอํานวยประโยชนนานาประการใหแกมนุษยและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ มากมาย

อยางไรก็ตามประโยชนสวนใหญเปนไปในทางออมมากกวาทางตรงจึงทําใหมองไมคอยเห็นคุณคาของ
สัตวปาเทาท่ีควร เม่ือเทียบกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ เชน ปาไม น้ํา และแรธาตุ เปนตน ตัวอยาง
คุณคาของสัตวปา เปนตนวา

1. ดานเศรษฐกิจ ประโยชนดานเศรษฐกิจท่ีมนุษยไดจากสัตวปาก็ไดแกการคาสัตวปา หรือซากของ
สัตวปาโดยเฉพาะหนังสือปาในปหนึ่ง ๆ ทํารายไดใหกับประเทศและมีเงินหมุนเวียนภายในประเทศ
จํานวนไมนอย คุณคาทางดานเศรษฐกิจจะรวมถึงรายไดตาง ๆ จากการทองเท่ียวในการชมสัตวดวย

2. การเปนอาหาร มนุษยไดใชเนื้อของสัตวปาเปนอาหารเปนเวลาชานานแลว ซึ่งสัตวปาหลายชนิด
ก็ไดพัฒนาจนกระท่ังกลายเปนเลี้ยงไป สัตวปาหลายชนิดตามธรรมชาติคนก็ยังนิยมใชเนื้อเปนอาหารอยู
เชน หมูปา เกง กวาง กระจง กระทิง นกเขาเปลา นกเปดน้ํา ตะกวด แย เปนตน อวัยวะของสัตวปา
บางอยาง เชน นอแรด กระโหลก เลียงผา เขากวางออน เลือดและกระเพาะคาง ดีของหมี ดีงูเหา ก็ยังมี
ผูนิยมดัดแปลงเปนอาหาร หรือใชเปนเครื่องยาสมุนไพรอีกดวย

3. เครื่องใชเครื่องประดับ นอกจากเนื้อของสัตวปาและสวนตาง ๆ ของสัตวปาจะใชเปนอาหารและ
ยาแลว อวัยวะบางอยางของสัตวปาก็ยังใชประโยชนตาง ๆ ไดอีกมากมาย เชน หนังใชทํากระเปา
รองเทา เครื่องนุงหม งาชาง ใชเปนเครื่องประดับ กระดูก เขาสัตวใชทําดามมีดดามเครื่องมือ หรือ
แกะสลักตาง ๆ เปนตน

4. การนันทนาการและดานจิตใจ นับเปนคุณคาอันยิ่งใหญของสัตวปา แตไมสามารถประเมินเปน
ตัวเงินไดโดยงาย การทองเท่ียวชมสัตวปาในสวนสัตว อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาและแหลง
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สัตวปาอ่ืน ๆ นับเปนเรื่องนันทนาการท้ังสิ้นเชนเดียวกับการสงสารสัตวปาท่ีถูกทรมาน กักขัง หรืออ่ืนใด
ก็ตามที สัตวอยูอยางไมผาสุกก็เปนเรื่องจิตใจ รวมตลอดท้ังการทองเท่ียวปาเห็นสัตวปาหรือไมเห็นสัตว
ปา ซึ่งควรประดับความงามตามธรรมชาติเปนท้ังนันทนาการและดานจติใจท้ังสิ้น

5. ดานวิทยาศาสตร การศึกษา และการแพทย สัตวปานับมีคุณคาใหญหลวงท่ีทําให
นักวิทยาศาสตร นักการศึกษาและแพทย ประสบผลสําเร็จในดานการคนควาทดลองตาง ๆ โดยข้ันแรก
เขาทดลองกับสัตวปาเสียกอน เชน ทดลองกับหนู กระแต ลิง จากนั้นจึงนําไปใชกับคนการคนควา
ทดลองเหลานี้หากไมมีสัตวปาเปนเครื่องทดลองกอนแลว ก็อาจจะมีผลสะทอนถึงคนอยางมาก

6. เปนตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ สัตวปานับไดวาเปนตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอ่ืน ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
สัตวดวยกันเอง ทําใหผลกระทบตอคนบรรเทาเบาบางลงไปไมมากก็นอย เชน คางคาวกินแมลง นกฮูก
และงูสิงกินหนูตาง ๆ นกกินตัวหนอนท่ีทําลายพืชเศรษฐกิจ เปนตน ซึ่งหากไมมีสัตวปาตาง ๆ ดังกลาว
แลวคนอาจจะตองเสียเงินทองจํานวนมากกวาเปนอยูในปจจุบันท่ีจะตองกําจัดศัตรูท้ังทางตรงและ
ทางออมเหลานี้

7. คุณคาของสัตวปาตอทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ คนสวนใหญมองเห็นความสัมพันธระหวาง
ทรัพยากรธรรมชาติตาง ๆ อยางชัดเจน โดยเฉพาะทรัพยากรปาไม เปนตนวา ปาไมทําใหสัตวปามีท่ีอยู
อาศัย เปนอาหาร และเปนท่ีหลบภัย ปาไมทําใหดินอุดมสมบูรณ ปองกันการกัดเซาะของน้ํา ลม ปาไม
ชวยทําใหมีน้ําไหลตลอดป น้ําใสสะอาดปราศจากตะกอน ปาไมชวยทําใหฝนตก บรรเทากระแสลมพายุ
ปาไมทําใหอากาศไมรอนไมหนาว ปาไมเปนแหลงสะสมแรธาตุและปาไมทําใหมนุษยไดใชสอย ขาดปา
ไมทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ก็อยูไมได ทํานองเดียวกันกับทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ท่ีคนจะมองเห็น
ความสัมพันธซึ่งกันและกัน ท้ังนี้ยกเวนสัตวปามักจะมองเห็นเฉพาะตองอาศัยทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ
เทานั้น แตในขอเท็จจริงแลว สัตวปาก็มีผลตอทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ไมนอยเชนเดียวกัน อยางเชน
ทรัพยากรปาไม สัตวปา ก็มีสวนชวยหลายอยาง เชน

7.1 สัตวปาชวยทําลายศัตรูปาไม ตนไมในปาจะมีศัตรูตามธรรมชาติเสมอ ๆ เชน โรคและแมลง
เปนตน แตศัตรูเหลานี้จะไมระบาด โดยเฉพาะแมลงหากมีตัวทําลายสัตวปาหลายชนิดเปนตัวกําจัด
แมลงนอกจากท่ีกลาวไปแลวก็มี เชน นกหัวขวาน นกไตไม จะกินแมลงและตัวหนอน ตามลําตน นกกิน
แมลง นกจับแมลง จะกินแมลงท่ีมาทําลายใบ ดอก และผล ตุน หนูผี จะกินหนอนท่ีมากินรากและลําตน
ใตดิน หากปราศจากสัตวเหลานี้แลวตนไมจะไดรับความเสียหายและอาจจะตายในท่ีสุด

7.2 สัตวปาชวยผสมเกสรดอกไม ตนไมผสมเกสรไดนั้นอาศัยปจจัยหลายอยางชวย เชน ลม
และแมลงสําหรับสัตวปาบางชนิดก็เปนตัวท่ีชวยผสมเกสรดวย เชน นกกินปลี นกปลีกลวย และคางคาว
กินน้ําหวานดอกไม เปนตน สัตวปาเหลานี้จะชวยผสมเกสรดอกไมในขณะท่ีกินน้ําหวานดอกไมจากดอก
หนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่งหรือจากตนหนึ่งไปยังอีกตนหนึ่ง ทํานองเดียวกับลมและแมลงดังกลาวแลว
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7.3 สัตวปาชวยในการกระจายเมล็ดพันธุไม สัตวปาบางชนิด เชน นกขุนทอง นกเงือก คางคาว
บางชนิด ลิง คาง ชะนี กวาง เกง กระทิง วัวแดง เปนตน จะกินผลไมเปนอาหาร แลวคายหรือถายเมล็ด
ออกมาตามท่ีตาง ๆ เมล็ดไมบางชนิดไมไดรับความเสียหายใด ๆ ในการผานกระเพาะของสัตวเหลานี้ก็
เทากับสัตวปาชวยในการกระจายเมล็ดพันธุไมไปในท่ีตาง ๆ ท่ีสัตวทองเท่ียวไปแลวคายหรือถายเมล็ดไม
ออกมา

7.4 สัตวปาชวยทําใหดินอุดมสมบูรณยิ่งข้ึน มูลของสัตวเกือบทุกชนิดใชเปนปุยไดอยางดี
เทากับเพ่ิมความอุดมสมบูรณใหกับดิน ในขณะเดียวกันเม่ือสัตวปาตายลง ซากของสัตวปาก็จะกลายเปน
ปุยไดเชนเดียวกัน ทุกวันนี้เกิดปญหาการดัดแปลงมูลของสัตวปาบางชนิด เชน มูลของคางคาว ซึ่งมีอยู
มากมายตามถํ้าตาง ๆ ใหใชอยางถูกตอง ก็จะทําใหแกปญหาตาง ๆ ได ทุกวันนี้แมวาจะใชมูลคางคาว
เปนปุยอยูบาง ก็อยูเฉพาะในวงจํากัด ในปจจุบันวงการปาไมเองก็ตองใชปุยในสวนปาเหมือนกันท้ังนี้
เนื่องจากการทํางานสัตวปาออกไปเกือบหมดปา

ภาพที่ 10 กวางปาในธรรมชาติ
ที่มา:แอล บรูซ เคคูลี, มรดกทางธรรมชาติของประเทศไทย
(กรุงเทพฯ:ดับเบิ้ลยู เค ที พับลิชชิ่ง จํากัด, 2549), 49
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ภาพที่ 11 การใชชีวิตริมหวยหนอง
ที่มา:ณรงค สุวรรณรงคและวรรณชนก สุวรรณกร, เพ่ือนไพรในภูเขียว
(กรุงเทพฯ:อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง, 2550), 45

ภาพที่ 12 การออกหากินเชาและคํ่า
ที่มา:แอล บรูซ เคคูลี, มรดกทางธรรมชาตขิองประเทศไทย
(กรุงเทพฯ:ดับเบิ้ลยู เค ที พับลิชชิ่ง จาํกัด, 2549), 49

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



19

ภาพที่ 13 การใชชีวิตกลางทุงกวางในฤดูผสมพันธุ
ที่มา:ณรงค สุวรรณรงคและวรรณชนก สุวรรณกร, เพ่ือนไพรในภูเขียว
(กรุงเทพฯ:อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง, 2550), 55

ภาพที่ 14- 15 ชีวิตใหมแหงพงไพร
ที่มา:ณรงค สุวรรณรงคและวรรณชนก สุวรรณกร, เพ่ือนไพรในภูเขียว
(กรุงเทพฯ:อมรินทรพร้ินต้ิงแอนดพับลิชชิ่ง, 2550), 53
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ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
สิ่งมีชีวิตนอกจากจะมีความสัมพันธกับสิ่งแวดลอมแลว ยังมีความสัมพันธในระหวางสิ่งมีชีวิต

ดวยกันเองในลักษณะตางๆ ดังนี้
1. ความสัมพันธแบบเหยื่อกับผูลา เปนความสัมพันธท่ีฝายหนึ่งไดประโยชนแตอีกฝายหนึ่งเสีย
ประโยชน เชน กวางเปนเหยื่อของเสือ หนูเปนเหยื่อของงู หนอนเปนเหยื่อของนก เปนตน

ภาพที่ 16 เสือดาวกาํลังจับเหยื่อ
http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-4/tiger/01_8.html

เสือโครงหาเหยื่อโดยใชวิธีซุมรอเชนเดียวกับเสือและแมท่ัวไป โดยอาศัยตนไมใบหญาพรางตัวแลว
คอย ๆ ยองเขาไปใกลเหยื่อทางดานหลังหรือดานขาง เม่ือไดจังหวะและระยะพอเหมาะจะกระโจนเขา
ใสอยางรวดเร็ว จุดตายสําคัญท่ีเสือโครงเลือกกัดคือคอ การเลือกตําแหนงกัดวาจะเปนดานหนาคอหรือ
หลังคอข้ึนอยูกับหลายปจจัย เชน ขนาดของเหยื่อ ขนาดของเสือ ทิศทางการเขาจูโจมวาจะเปนจาก
ดานหนา ดานขางหรือดานหลัง และลักษณะการตอสูของเหยื่อ มันจะเลือกวิธีท่ีมีความเสี่ยงตอการ
บาดเจ็บนอยท่ีสุด เม่ือเสือลมเหยื่อลงไดแลว มันจะเขากัดท่ีคอหอยและคางไวใหเหยื่อหายใจไมออกจน
ตาย การกัดท่ีจุดนี้มีขอไดเปรียบกวาการกัดท่ีจุดอ่ืน ๆ เพราะเปนตําแหนงท่ีปลอดภัยจากเขาและจาก
การเตะถีบของเหยื่อ และยังทําใหงายในการบังคับไมใหเหยื่อลุกข้ึนยืนอีกครั้ง ซึ่งเปนวิธีท่ีมักใชกับเหยื่อ
ขนาดใหญเชนกระทิงหรือกวาง หากเปนเหยื่อตัวเล็ก เสือมักเลือกท่ีจะกัดตรงดานหลังคอท่ีตําแหนงใกล
กะโหลก แรงกัดจะทําใหกระดูกคอแตกและกดเสนประสาทจนเหยื่อตาย

เม่ือเสือโครงจับเหยื่อได มันมักลากเหยื่อไปยังท่ีลับตาเชนใตเงาไมและใกลน้ํา เพ่ือท่ีจะกินน้ํา
ไดสะดวก มันมีพลังมากอยางไมนาเชื่อ แมแตซากกระทิงท่ีหนักกวาตัวมันหลายเทามันก็ยังลากไปได

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



21

หลังจากท่ีกินอาหารอ่ิมแลว หากเหยื่อยังเหลือ มันมักจะอยูไมไกลจากเหยื่อนั้นมากนัก เพ่ือปองกัน
ไมใหสัตวกินซากอ่ืน ๆ มาแอบกินเหยื่อ บางครั้งมันก็เอาก่ิงไมใบไมมาบังเหยื่อเพ่ืออําพรางดวย

ภาพที่ 17 เสือโครงกําลังลากกวางดาวที่เพิ่งจับได

http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-4/tiger/01_8.html

เสือโครงตัวหนึ่งกินอาหารครั้งละประมาณ 18-40 กิโลกรัม โดยจะเริ่มกินท่ีสะโพกกอนเสมอ
หากเหยื่อไมถูกขโมยไปเสียกอน มันจะหวนกลับมากินทุกวันอีกเปนเวลา 3-6 วันจนกวาซากจะหมด
หรือเกือบหมด เสือจะลาเหยื่อขนาดใหญเพียงสัปดาหละครั้งเทานั้น เคยมีบันทึกวาเสือโครงตัวเมียในจิต
วันท่ีไมไดเลี้ยงลูกจะลาเหยื่อทุก ๆ 8-8.5 วัน

ถึงแมวาเสือโครงจะเปนนักลาผูยิ่งใหญและไดรับการยกยองใหเปนถึงจาวปา แตการลาของเสือ
โครงสวนใหญจะลมเหลว ประสิทธิภาพในการจับเหยื่อของเสือโครงอาจต่ําถึงราว 1 ใน 10 หมายความ
วาถายองเขาจับเหยื่อ 10 ครั้งจะทําสําเร็จเพียงครั้งเดียว และอาจนอยถึง 1 ใน 20 ในบางครั้ง หากการ
ลาเหยื่อไมสําเร็จในครั้งแรก เสือโครงมักจะปลอยเหยื่อไปโดยไมใสใจจะติดตามเหยื่อตัวนั้นไปอีก แต
เคยมีเสือโครงตัวหนึ่งในตอนใตของประเทศอินเดียไลตามกวางปาท่ีบาดเจ็บไปไกลกวา 2 กิโลเมตรเปน
เวลาถึงกวา 2 ชั่วโมง

เสือโครงจะเปนสัตวท่ีอยูโดยลําพัง แตบางครั้งเสือโครงอาจรวมกันลาเหยื่อแบบสิงโตเหมือนกัน
เคยมีผูพบเห็นเสือโครงฝูงหนึ่งซึ่งอาจเปนเสือในครอบครัวเดียวกัน ประกอบดวยตัวผู 2 ตัวและตัวเมีย 3
ตัว ลาเหยื่อโดยมีการวางกําลังตามจุดตาง ๆ รอบทะเลสาบซึ่งมีกวางอยู และยังมีการไลตอนเหยื่อใหวิ่ง
ไปตําแหนงท่ีเสืออีกตัวหนึ่งซุมซอนอยูดวย จากคําบอกเลาของชาวบาน กลาววาเคยเห็นเสือโครงสองตัว
รุมฆาชางงาขนาดใหญไ
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ภาพท่ีมาของแนวความคิด

ภาพที่ 18 ชางถูกฆา
http://www.dailynews.co.th/

ภาพที่ 19 เสือลมตาย
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1268313383
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ภาพที่ 20 กะโหลกแรด
http://www.dek-d.com/board/view/1768361/

ภาพที่ 21 กระโหลกเสือ
http://bbznet.pukpik.com/scripts/
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อิทธิพลในการสรางสรรคผลงาน

Tomohiro Inaba

ภาพที่ 22
www/3D  Sculpture, Product Design, Furniture and MORE.htm

ภาพที่ 23
www/3D  Sculpture, Product Design, Furniture and MORE.htm

24

อิทธิพลในการสรางสรรคผลงาน

Tomohiro Inaba

ภาพที่ 22
www/3D  Sculpture, Product Design, Furniture and MORE.htm

ภาพที่ 23
www/3D  Sculpture, Product Design, Furniture and MORE.htm

24

อิทธิพลในการสรางสรรคผลงาน

Tomohiro Inaba

ภาพที่ 22
www/3D  Sculpture, Product Design, Furniture and MORE.htm

ภาพที่ 23
www/3D  Sculpture, Product Design, Furniture and MORE.htm
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ภาพที่ 24 , 25
www/3D  Sculpture, Product Design, Furniture and MORE.htm
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ลัทธิเซอรเรียลลิสม (Surrealism)

ความเจริญดานความคิด ทางลักธิของศิลปะมีสวนใหอิทธิพลตอชีวิตความเปนอยูของ มนุษย
และศิลปศึกษา เปนอันมาก ดังเชนลักธิเซอรเรียลลิสม ของกลุมศิลปนสมัยใหมอีกกลุมหนึ่ง

ปจจุบัน คําวา เซอรเรียลลิสม (Surrealism) มี อโพสิแนร กรี และนักวิจารณมีชื่อชาวฝรั่งเศส
เปนผูตั้งข้ึนในป ค.ศ.1917 ครั้งแรกมีความมุงหมายเพ่ือใหสอดคลองกับความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยี แตตอนหลังความหมายเพ้ียนไปเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับขบวนการจิตไรสํานึก ท่ีเปนไปอยางเสรี
โดยอัตโนมัติ กลายเปนชื่อประขดสังคมไป ลักธิเซอรเรียลลิสม เจริญงอกงามจากลักธิ ดาดา (Da
Daism) ซึ่งเกิดข้ึนในสวิส เครชริด และแผขยายไปเยอรมัน ฝรั่งเศส และอเมริกา

เม่ือสงครามโลกครั้งท่ี 1 ระเบิดข้ึน ศิลปนกลุมหนึ่งผูซึ่งไมพอใจในการสงคราม ท่ีมีแตการ
ทําลายลางผลาญกัน จึงรวมพลังกันประทวงโดยสรางศิลปะแบบ ดาดา ข้ึน เพ่ือตอตานการสงคราม
ตอตานการทําลาย และกฎเกณฑความงามอันหลอกลวง โดยใชวิธีหนามยอกเอาหนามบง หรือ เกลือจิ้ม
เกลือ คือวาแทนท่ีจะแสดงออกทางศิลปะใหเห็นงามกลับแสดงใหเห็นสิ่งท่ีนาเกลียด ตลก หยาบโลน
ท้ังนี้เพ่ือเตือนใหมนุษยดวยกันรูสึกสํานึกในผลรายของสงครามนั้น

ศิลปนกลุมนี้กลาววา ความรูสึกของมนุษยเปนสิ่งสําคัญมาก ถาทานรูสึกอยางไร จงแสดงออก
ทันที อยาสกัดก้ันเอาไว เพราะมันจะฝงอยูใตจิตสํานึก และจะเปนอันตรายตอตัวทานเอง จากคํากลาว
ของลักธินี้ ทําใหทราบวาลักธินี้เก่ียวของกับจิตไรสํานึก ซึ่งเปนระยะพอดีกับท่ีนายแพทย ซิกมันด ฟรอย
(1856-1934) ประกาศทฤษฎีดานจิตวิทยาอยูในยุโรปพอดี นับวา ซิกมันด ฟรอย มีสวนชวยใหลักธิเซอร
เรียลลิสม มีอิทธิพลตอวงการมาก

ภาพที่ 26
http://www.apus.ru/site.xp/0500490530490

50.html

http://www.apus.ru/site.xp/050049053049050.html   ส
ำนกัหอ
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ลักธิเซอรเรียลลิสม มีลักษณะในการแสดงออกทางศิลปะสองดาน คือ

ก. ดานเรื่องราว
1. เปนเรื่องราวในอดีตมีความหมายตอศิลปน เชน ความผิดหวัง ความรัก ความหยิ่งผยอง

ความกลัว
2. เปนเรี่องราวท่ีเก่ียวของกับคนอ่ืน การแนะนําสั่งสอนในทางลบ คลายกับกลุมดาดา

ข. ดานรูปทรงและวิธีการ
1. ศิลปนแสดงออกดวยสีท่ีมีความเขมปานกลาง ใหความรูสึกนุมนวลบนผิวหนา ดวยการเกลี่ย

ใหกลมกลืน
2. ศิลปนแสดงออกดวยวัสดุอ่ืน ปนกับวัสดุท่ีศิลปนผูนั้นถนัด เชน ทรายปนกับสีน้ํามัน

กระดาษสีปนกับสีน้ํามัน
3. ศิลปนพยายามจะซอมสิ่งท่ีตองการแสดงออกดวยเทคนิคของการเขียน เชน เขียนวัตถุบน

กระจกใส หรือเขียนความชัดเจนของสิ่งของคลุมเรื่องท่ีตองการแสดง
4. ศิลปนพยายามสรางสรรค แสง เงา และสีข้ึนเอง

ศิลปนในกลุมคือ

- ซันวาดอ ดาลี (Salvador Dali)เขียนภาพประทวงของสังคม ชื่อ Premonition of Civil war แสดง
บรรยากาศของความหวาดกลัวดวยรูปนาเกลียด นากลัว อีกรูปหนึ่งท่ีมีชื่อเสียง คือ ภาพนาฬิกาเหลว
- มารค ชากัลป (Mare Chagall)
- เชอรริโก (Giogio de Chirico)
- พอล ดวี (Paul Klee)
- มาเซล คูชามพ (Mareel Duchamp)

ศิลปะแนวเซอเรียลิสม มีความหมายวา เหนือความจริง เพราะศิลปะแนวนี้ถายทอดเรื่องราว
เหนือธรรมชาติ ถายทอดสิ่งท่ีอยูในความฝนออกมา วากันวา ความฝนนั้นเปนสิ่งท่ีจริงแทเสียยิ่งกวา
ความจริง เปนสุดยอดของความเปนจริง เซอเรียลิสมไดวิวัฒนาการมาจากพวกดาดาอิสมในเรื่องราวของ
การมองความจริงอันพิสดาร ศิลปนมองเห็นวาโลกความเปนจริงท่ีเห็นอยูเปนภาพมายาท้ังหมด (แตกลับ
เห็นความฝนเปนเรื่องจริง ออกจะสับสนอยางไรไมรู) นี่เปนการเคลื่อนไหวของศิลปะแบบหนึ่ง ท่ีมี
ความคิดพองตามทฤษฎีของซิกมันด ฟรอยด ท่ีวา มนุษยทุกคนอยูภายใตอิทธิพลของจิตไรสํานึก ซึ่งเรา
ฝงความอยากอันมิไดขัดเกลาเอาไว จนเกิดทําใหรูสึกวาความปาเถ่ือนยังมิไดหายไปจากมนุษย หากแต
หลบอยูในสวนลึกของจิตใจ

งานเซอเรียลิสมมีความสําคัญอยูท่ี การแสดงออกของจิตใตสํานึกอยางอิสระ- ปราศจากการ
ควบคุมของเหตุผล มีความฝนและอารมณ จินตนาการ คอนขางโนมเอียงไปในทางกามวิสัย หลักการ
ของเซอเรียลิสมคือ จินตนาการเปนสวนสําคัญของการแสดงออก จินตนาการคือจิตไรสํานึก และจิตไร
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สํานึกเปนภาวะของความฝน ท่ีมีขบวนการตอเนื่องกันซึ่งนําไปสูการสรางสรรคงานศิลปะได สิ่งท่ีเราเห็น
จากโลกภายนอกขณะตื่น เปนเพียงปรากฎการทางการแทรกแซงความงามของพวกเขาคือความ
มหัศจรรย ความมหัศจรรยเพียงอยางเดียวท่ีสามารถสรางศิลปะใหสมบูรณได และยังใหความรูสึกท่ีเต็ม
ไปดวยความหมายตอความรูสึกของมนุษย

ภาพที่ 27 digital fine art surrealism digital art picture

http://www.thaigoodview.com/node/49565

3.1 ขอมูลเก่ียวกับหลักการสรางสรรคงานศิลปะ
3.1.1 ทัศนธาตุ

ทัศนะ หมายถึง การเห็น สิ่งท่ีมองเห็น ธาตุ หมายถึง สิ่งท่ีถือวาเปนสวนสําคัญท่ีรวมกัน
เปนรูปรางของสิ่งท้ังหลาย

ทัศนธาตุ หมายถึง สวนสําคัญท่ีรวมกันเปนรูปรางของสิ่งท้ังหลายตามท่ีตามองเห็น ไดแก จุด
เสน สี รูปรางและรูปทรง น้ําหนัก บริเวณวาง ลักษณะผิว

จุด หมายถึง รอยหรือแตมท่ีมีลักษณะกลมๆ ปรากฏท่ีผิวพ้ืน ไมมีขนาด ความกวาง ความยาว
ความหนา เปนสิ่งท่ีเล็กท่ีสุด และเปนธาตุเริ่มแรกท่ีทําใหเกิดธาตุอ่ืน ๆ ข้ึน

3.1.2 เสน หมายถึง จุดหลาย ๆ จุดตอกันเปนสาย เปนแถวแนวไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง เปน
ทาง ยาวหรือจุดท่ีเคลื่อนท่ีไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งดวยแรงผลักดัน หรือรอยขูดขีดเขียนของวัตถุเปน
รอยยาว เสนแบงเปนลักษณะใหญ ๆ 2 ลักษณะคือเสนตรงและเสนโคง ดังนี้
ความหมายของเสนตรง

เสนดิ่ง หมายถึง เสนตรงท่ีตั้งฉากกับพ้ืนระดับใหความรูสึกม่ันคง แข็งแรง สงา รุงเรือง สมดุล
พุงข้ึน

เสนนอน หมายถึง เสนตรงท่ีนอนราบไปกับพ้ืนระดับ ใหความรูสึกกวางขวาง สงบเงียบ เยือก
เย็น ผอนคลาย

เสนเฉียง หมายถึง เสนตรงเอนไมตั้งฉากกับพ้ืนระดับใหความรูสึกไมม่ันคง เคลื่อนไหว
แปรปรวน ไมสมบูรณ
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เสนฟนปลา หมายถึง เสนตรงหลายเสนตอกันสลับข้ึนลงระยะเทากัน ใหความรูสึกรุนแรง
กระแทก ตื่นเตน อันตราย ขัดแยง

เสนประ หมายถึง เสนตรงท่ีขาดเปนชวง ๆ มีระยะเทากัน ใหความรูสึกตอเนื่องขาดระยะใจ
หาย ไมแนนอน
ความหมายของเสนโคง

เสนโคงลง หมายถึง เสนท่ีเปนทองกระทะคลายเชือกหยอน ใหความรูสึกออนโยน เคลื่อนไหว
ไมแข็งแรง

เสนโคงข้ึน หมายถึง เสนท่ีโคงเปนหลังเตาคลายคันธนูใหความรูสึกแข็งแรง เชื่อม่ัน เคลื่อนไหว
เสนคด หมายถึง เสนโคงข้ึนโคงลงตอเนื่องกันคลายคลื่นในทะเล ใหความรูสึงเลื่อนไหล

ตอเนื่อง ออนชอย นุมนวล
เสนกนหอย หมายถึง เสนโคงตอเนื่องกันวนเขาเล็กลงเปนจุดคลายกนหอย ใหความรูสึกอึดอัด

เคลื่อนไหวคลี่คลาย
เสนโคงอิสระ หมายถึง เสนโคงตอเนื่องกันไปไมมีทิศทาง คลายเชือกพันกัน ใหความรูสึก

วุนวาย ยุงเหยิง ไมเปนระเบียบ

3.1.3 สี หมายถึง ลักษณะของแสงสวาง ปรากฏแกตาใหเห็นเปน ขาว แดง เขียว น้ํา
เงิน เหลือง เปนตน ถาไมมีแสงจะมองไมเห็นสี ซึ่งสีมี 2 ชนิด ดังนี้
- สีท่ีเปนวัตถุ สีท่ีเปนรงควัตถุสีผงหรือธาตุในรางกายท่ีทําใหคนมีสีตาง ๆ สีท่ีเกิดจากวัตถุธาตุ เชน

จากพืช สัตว แรธาตุ เปนตน ซึ่งเปนสีท่ีใชในงานศิลปะ
- สีท่ีเปน  สีท่ีเกิดจากการหักเหของแสง แสงสองผานแทงแกวแสงแดดสองผานละอองน้ํา ในอากาศ

จะเกิดการหักเหของแสงเปนสีรุง 7 สี ไดแก สีแดง สม เหลือง เขียว น้ําเงิน คราม มวง
- วงจรสี เกิดจากการนําเอาแมสีท่ีเปนวัตถุมาผสมกันเปนสีข้ันท่ี 2 มี 12 สี คือ สีเหลือง เหลืองเขียว

เขียว เขียวน้ําเงิน น้ําเงิน น้ําเงินมวง มวง มวงแดง แดง แดงสม สม เหลืองสม หรือเรียกวา วง
ลอของสี

3.2 หลักองคประกอบทางศิลปะ
เปนหลักสําคัญสําหรับผูสรางสรรค และผูศึกษางานศิลปะ เนื่องจากผลงานศิลปะใด ๆ ก็ตาม

ลวนมีคุณคาอยู 2 ประการ คือ คุณคาทางดานรูปทรง และ คุณคาทางดานเรื่องราวคุณคาทางดาน
รูปทรง เกิดจากการนําเอา องคประกอบตาง ๆ ของ ศิลปะ อันไดแก เสน สี แสงและ
เงา รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว ฯลฯ มาจัดเขาดวยกันเพ่ือใหเกิดความงาม ซึ่งแนวทางในการนํา
องคประกอบตาง ๆ มาจัดรวมกันนั้นเรียกวา การจัดองค ประกอบศิลป (Art Composition) โดยมี
หลักการจัดตามท่ีจะกลาวตอไป อีกคุณคาหนึ่งของงานศิลปะ คือ คุณคาทางดานเนื้อหา เปนเรื่องราว
หรือสาระของผลงานท่ีศิลปนผูสราง สรรคตองการท่ีจะแสดงออกมา ใหผูชมไดสัมผัส รับรู โดยอาศัย
รูปลักษณะท่ีเกิดจากการจัดองคประกอบศิลปนั่นเองหรืออาจกลาวไดวา ศิลปนนําเสนอเนื้อหาเรื่องราว
ผานรูปลักษณะท่ีเกิดจากการจัดองคประกอบทางศิลปะถาองคประกอบท่ีจัดข้ึน ไมสัมพันธกับเนื้อหา
เรื่องราวท่ีนําเสนองานศิลปะนั้นก็จะขาดคุณคาทางความงามไป ดังนั้นการจัดองคประกอบศิลป จงมี
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ความสําคัญในการสรางสรรคงานศิลปะเปนอยางยิ่งเพราะจะทําใหงานศิลปะทรงคุณคาทางความงาม
อยางสมบูรณ

การจัดองคประกอบของศิลปะ มีหลักท่ีควรคํานึง อยู 5 ประการ คือ
1. ความสมดุล หรือ ดุลยภาพ หมายถึง น้ําหนักท่ีเทากันขององคประกอบ ไมเอนเอียงไปขางใดขาง
หนึ่งในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของ สวนตาง ๆ ในรูปทรงหนึ่ง
หรืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง การจัดวางองคประกอบตาง ๆ ลงใน งานศิลปกรรมนั้นจะตองคํานึงถึง
จุดศูนยถวง ในธรรมชาตินั้น ทุกสิ่งสิ่งท่ีทรงตัวอยูไดโดยไมลมเพราะมีน้ําหนักเฉลี่ยทุกดาน ฉะนั้น ใน
งานศิลปะถามองดูแลวรูสึกวาบางสวนหนักไป แนนไป หรือ เบา บางไปก็จะทําใหภาพนั้นดูเอน
เอียง และเกิดความ รูสึกไมสมดุล เปนการบกพรองทางความงาม ดุลยภาพ ในงานศิลปะมี 2
ลักษณะคือ

1.1 ดุลยภาพแบบสมมาตร หรือ ความสมดุลแบบซายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปท้ังสอง
ขางของแกนสมดุล เปนการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้ใน ทางศิลปะมีใชนอย สวนมากจะใช
ในลวดลายตกแตง ในงานสถาปตยกรรมบางแบบ หรือ ในงานท่ีตองการดุลยภาพท่ีนิ่งและม่ันคงจริง ๆ

1.2 ดุลยภาพแบบอสมมาตร หรือ ความสมดุลแบบซายขวาไมเหมือนกัน มักเปนการสมดุลท่ี
เกิดจาการจัดใหมของมนุษย ซึ่งมีลักษณะท่ีทางซายและขวาจะไม เหมือนกันใชองคประกอบท่ีไม
เหมือนกัน แตมีความสมดุลกัน อาจเปนความสมดุลดวย น้ําหนักขององคประกอบ หรือสมดุลดวย
ความรูสึกก็ได การจัดองคประกอบใหเกิดความ สมดุลแบบอสมมาตรอาจทําไดโดย เลื่อนแกนสมดุล
ไปทางดานท่ีมีน้ําหนักมากวา หรือ เลื่อนรูปท่ีมีน้ําหนักมากวาเขาหาแกน จะทําใหเกิดความสมดุลข้ึน
หรือใชหนวยท่ีมีขนาดเล็กแตมีรูปลักษณะท่ีนาสนใจถวงดุลกับรูปลักษณะท่ีมีขนาดใหญแตมีรูปแบบ
ธรรมดา
2. จังหวะลีลา หมายถึง การเคลื่อนไหวท่ีเกิดจาการซ้ํากันขององคประกอบ เปนการซ้ําท่ีเปนระเบียบ
จากระเบียบธรรมดาท่ีมีชวงหางเทาๆ กัน มาเปนระเบียบท่ีสูงข้ึน ซับซอนข้ึนจนถึงข้ันเกิดเปน
รูปลักษณะของศิลปะ โดยเกิดจาก การซ้ําของหนวย หรือการสลับกันของหนวยกับชองไฟ หรือเกิดจาก
การเลื่อนไหลตอเนื่องกันของเสน สี รูปทรง หรือ น้ําหนัก
3. เอกภาพ หมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคประกอบศิลปท้ังดาน รูปลักษณะ และดาน
เนื้อหาเรื่องราวเปนการประสานหรือจัดระเบียบของสวนตาง ๆใหเกิดความเปนหนึ่ง
4. การสรางงานศิลปะ คือ การสรางเอกภาพข้ึนจากความสับสน ความยุงเหยิง เปนการจัดระเบียบ
และดุลยภาพ ใหแกสิ่งท่ีขัดแยงกันเพ่ือใหรวมตัวกันได โดยการเชื่อมโยงสวนตาง ๆใหสัมพันธกัน
เอกภาพของงานศิลปะ มีอยู 2 ประการ คือ

4.1 เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกทีมีจุดมุงหมายเดียว แนนอน และมี
ความเรียบงาย งานชิ้นเดียวจะแสดงออกหลายความคิด หลายอารมณไมได จะทําใหสับสน ขาด
เอกภาพ และการแสดงออกดวยลักษณะเฉพาตัวของศิลปนแตละคน ก็สามารถทําให เกิดเอกภาพแก
ผลงานได

4.2 เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอยางมีดุลยภาพ และมีระเบียบขององคประกอบ
ทางศิลปะ เพ่ือใหเกิดเปนรูปทรงหนึ่ง ท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณของศิลปน ออกไดอยาง
ชัดเจน เอกภาพของรูปทรง เปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดตอความงามของผลงานศิลปะ เพราะเปนสิ่งท่ีศิลปนใช
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เปนสื่อในการแสดงออกถึงเรื่องราว ความคิด และอารมณ ดังนั้น กฎ เกณฑ ในการสรางเอกภาพใน
งานศิลปะเปนกฎเกณฑเดียวกันกับธรรมชาติ ซึ่งมีอยู 2 หัวขอคือ
1. กฎเกณฑของการขัดแยง มีอยู 4 ลักษณะ คือ การขัดแยงขององคประ กอบ ทางศิลปะแตละชนิด
และรวมถึงการขัดแยงกันขององคประกอบตางชนิดกันดวย การขัดแยงของขนาด การขัดแยงของ
ทิศทาง และการขัดแยงของชองวางหรือจังหวะ
2. กฎเกณฑของการประสาน หมายถึง การทําใหเกิดความกลมกลืน ใหสิ่งตาง ๆ เขากันไดอยางสนิท
เปนการสรางเอกภาพจากการรวมตัวของสิ่งท่ีเหมือนกันเขาดวยกัน การประสานมีอยู 2 วิธีคือ การ
เปนตัวกลางและการซ้ํา
นอกเหนือจากกฎเกณฑหลักคือ การขัดแยงและการประสานแลว ยังมีกฎเกณฑรองอีก 2 ขอคือ
1. ความเปนเดน ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือความเปนเดนท่ีเกิดจากการขัดแยงและความเปนเดนท่ีเกิดจาก
การประสาน
2. การเปลี่ยนแปร หมายถึง การเพ่ิมความขัดแยงลงในหนวยท่ีซ้ํากัน เพ่ือปองกัน ความจืดชืด นาเบื่อ
ซึ่งจะชวยใหมีความนาสนใจมากข้ึน การเปลี่ยนแปรมี 4 ลักษณะคือ การเปลี่ยนแปรของรูปลักษณะ
การเปลี่ยนแปรของรูปขนาด การเปลี่ยนแปรทิศทาง และการเปลี่ยนแปลของจังหวะการเปลี่ยนแปร
รูปลักษณะจะตองรักษาคุณลักษณะของการซ้ําไว ถารูปมีการเปลี่ยน แปรไปมาก การซ้ําก็จะหมด
ไป กลายเปนการขัดแยงเขามาแทน และ ถาหนวยหนึ่งมีการ เปลี่ยนแปรอยางรวดเร็ว มีความ
แตกตางจากหนวยอ่ืน ๆ มาก จะกลายเปนความเปนเดนเปนการสรางเอกภาพดวยความขัดแยง

สรุป การใชหลักการทางศิลปะและการจัดวางองคประกอบศิลปในการสรางสรรคผลงานมีดังนี้
ผูศึกษาวิจัย ไดใชรูปทรงท่ีมาจากธรรมชาติและรูปทรงอิสระนํามาผสมในการงาน ลักษณะของทิศทาง
ในงานเปนเสนตั้ง ใหความรูสึกมีชีวิตและงอกงามและเสนทแยงใหความรูสึกเคลื่อนไหวมีชีวิตชีวา ไม
หยุดนิ่งโดยอาศัยหลักเอกภาพของการขัดแยงใหเกิดความเคลื่อนไหวท่ีมาจากลักษณะ ทิศทาง ขนาด
และประสานดวยตัวกลางโดยใชทิศทาง การซ้ํา การเปลี่ยนแปร พ้ืนผิวท่ีใชสามารถรับรูและจับตองไดใช
ลักษณะเปลือกไมจากธรรมชาติ ลักษณะผลงานสวนมากจะใชพ้ืนท่ีวางท่ีถูกแทนท่ีดวยปริมาตรของมวล
มาสรางสรรคในงาน สีสันจะใชในวรรณะสีเย็นและสีกลมกลืนหรือสีท่ีสัมพันธกันโดยใชสีตรงกันขามมา
ใชในบางสวนของผลงาน การจัดวางผลงานในลักษณะประติมากรรมกลุมมีองคประกอบของสีและ
รูปทรงท่ีเก่ียวของกัน
5. กรรมวิธีการทางดานเครื่องเคลือบดินเผา

5.1 วัตถุดิบในการสรางสรรค

เนื้อดินปนนับเปนวัตถุดิบหลักท่ีใชในการทําเครื่องปนดินเผา ซึ่งมีอยูมากมายหลายชนิด
คุณสมบัติก็แตกตางกันไปอยูท่ีผูใชงานจะเล็งเห็นและหยิบมาใชใหเกิดประโยชน ซึ่งเนื้อดินปนนั้นจะตอง
ทําการศึกษา ทดลอง อาจเพ่ิมวัตถุดิบอ่ืนเขาไป เพ่ือใหเนื้อดินมีคุณลักษณะเหมาะสมในการสรางสรรค
ผลงาน
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การเตรียมเนื้อดินปน
การเตรียมเนื้อดินปน หมายถึง การผสมดินเขาดวยกัน โดยการผสมดินกับวัตถุดิบอยางอ่ืนโดย

มีเปาหมายท่ีแนนอนท่ีจะทําชิ้นงานชนิดใด ท้ังนี้เพ่ือใหเนื้อดินมีคุณสมบัติท่ีถูกตองและมีคุณภาพทีดี
ตามตองการวัตถุดิบท่ีพบในธรรมชาติท่ัวไปมีหลายชนิด วัตถุดิบบางชนิดมีความเหมาะสมท่ีจะใชปน
ชิ้นงานชนิดใดกได โดยไมตองผสมกับวัตถุดิบอ่ืนไหสิ้นเปลืองเลย แตขอเท็จจริงดังกลาวนับวาเปนความ
เหมาะสมโดยธรรมชาติ หรือโดยบังเอิญแตถานําดินไปผสมกับวัตภุดิบอยางอ่ืน หรือเนื้อดินท่ีแตกตาง
กันดังกลาว เพ่ือตองการปรับคุณภาพของเนื้อดินใหมีคุณสมบัติดียิ่งข้ึน เชน การหดตัวของดิน การเพ่ิม
ความเหนียวของดิน ตองการชิ้นงานสีขาว ตองการความโปรงแสง ตองการชิ้นงานเนื้อหยาบหรือเนื้อ
ละเอียด หรือชิ้นงานชนิดท่ีทนตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประเภทภาชนะตั้งไฟ เหลานี้เปนตน
ตองมีการเตรียมและทดสอบเนื่อดินทุกครั้งเพ่ือความเหมาะสมดังกลาวเคลือบหมายถึงชั้นของแกวท่ีมี
ผลึกปนอยู ฉาบอยูท่ีผลิตภัณฑเซรามิก น้ําเคลือบคือสารประกอบของซิลิเกต ผสมกับสารประกอบท่ี
เปนตัวชวยในการหลอมละลาย อาจมีออกไซดของโลหะประกอบดวยเพ่ือใหเกิดสีหรือความทึบใน
เคลือบ จะมีลักษณะเหมือนแกวบางๆฉาบติดอยูในผลิตภัณฑ

วัตถุดิบท่ีใชทําน้ําเคลือบแบงเปน 3 กลุม
1. วัตถุดิบท่ีมีลักษณะเปนดาง เปนตัวชวยลดอุณหภูมิในการหลอมละลาย
2. วัตถุดิบท่ีมีคุณสมบัติเปนกลาง ทําหนาท่ีเปนตัวทดไฟ
3. วัตถุดิบท่ีมีคุณสมบัติเปนกรด ทําหนาท่ีทําใหเกิดแกวออกไซดท่ีใหสีในเคลือบท่ีนํามาใช
1. แมงกานีสออกไซด สูตรทางเคมี MnO2 จะใหสีมวงและสีน้ําตาล
2. เหล็กออกไซด สูตรทางเคมีคือ Fe2O3 จะใหท่ีน้ําตาลแดงถึงสีน้ําตาลเคลือบ
3. ทองแดงออกไซด สูตรทางเคมีคือ CuO ทองแดงออกไซดมีสีในเคลือบเขียว
4. โคบอลตออกไซด เปนสารท่ีมีสีรุนแรงท่ีสุด ใหสีดํา ความใชในปริมาณท่ีนอยไมเชนนั้นสีจะเขมมาก

ผูศึกษาไดใชข้ีเถาไมเบญจพรรณนํามาศึกษาทดลองทําเปนเคลือบข้ีเถาโดยผสมสารท่ีเปนตัว
ชวยหลอมละลาย และออกไซดท่ีใหสี เพ่ือตองการใหไดสีของเคลือบท่ีเปนธรรมชาติและมีโทนสีท่ี
เหมาะสมกับดินพ้ืนบาน
การเตรียมเนื้อดิน

ผสมอัตราสวนตามตองการ

ใสถังกวนผสม

เขาเครื่องกรองอัด( Filter Press. )

นวดดิน

ใสเครื่องรัดดินใสอากาศ(Dearing Pug Mill.)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33

หมักดิน
การหมักควรหมักในหองท่ีมิดชิด โดยเอาทอนดินท่ีออกจากเครื่องไลอากาศออกใสไวภายใน

หอง ฉีดน้ําใหชุมอยูเสมอ ยิ่งนานวันความเหนียวของเนื้อดินปนก็จะเพ่ิมมากข้ึน โดยอํานาจของ
ความชื้นแฉะและแบคทีเรีย แลวนํามานวดหรือเครื่องรีดอากาศอีกครั้งหนึ่งกอนท่ีจะนําไปใชในการข้ึน
รูป

หลักสําคัญท่ีควรทดสอบเกี่ยวกับเนื้อดิน
1. ความเหนียวของดิน

ดินท่ีใชข้ึนรูปชิ้นงานทรงตางๆ จะเปนดวยข้ึนรูปแบบวิธีอิสระ แบบขด แบบแผน หรือ
โดยเฉพาะการข้ึนรูปดวยแปนหมุน เตรียมดินใหมีความเหนียวเปนหลักสําคัญ ในการทดสอบเก่ียวกับ
ความเหนียว กลาวคือ นําเนื้อดินปนคลึงเปนเสนกลมขนาดเทาดินสอแลวงอดูหรือทําเปนรูปวงแหวน
สังเกตวาดินท่ีงอจะแตกราวหรือไม ถามีรอยแตกราวแสดงวาความเหนียวของดินยังไมเพียงพอ อาจจะ
แกไขโดยวิธีเพ่ิมอินทรียสารลงไป หรือเติมพวกน้ําสมลงไป หรือจะใชวิธีหมักดินซึ่งจะชวยใหเกิดความ
เหนียวข้ึนได
2. ความพรุนตัว

วิธีทดสอบ คือ นําดินท่ีเผาแลวแตยังไมไดเคลือบชั่งน้ําหนักดู แชท้ิงไวในน้ําประมาณหนึ่งคืน
แลวนํามาชั่งใหมถามีความพรุนตัวมากน้ําหนักก็จะเพ่ิมข้ึนเนื้อดินท่ีปนนั้นถือเปนมาตรฐานโดยท่ัวไปคือ
ดินชนิด Eartern Ware มีความพรุนตัวประมาณ 4-10% ชนิดสโตนแวรมีความพรุนตัวประมาณ 1-6%
ชนิด Porcelain มีความพรุนตัวประมาณ 0-3%

3. การหดตัวของดิน
เนื้อดินปนท่ีมีการหดตัวมาก ยอมเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดการแตก การงอ และการบิดเบี้ยวได

มาก การหดตัวจะเกิดข้ึนไดจากชิ้นงานท่ีแหงการการเผาดินในการเคลือบ โดยเฉพาะดินท่ีมีความเหนียว
มาก มีการหดตัวมากท่ีสุด การหดตัวของดินจัดเปนมาตรฐาน คือ ดินท่ีตากแหงจะหดตัวในระหวาง 5-
12% โดยเฉพาะชิ้นงานท่ีมีขนาดใหญยอมมีการหดตัวมาก สิ่งท่ีชวยใหการหดตัวของดินนอยลงโดยเติม
ดินเชื้อ (Grog) ประมาณ20-30% จะชวยลดการแตกราวลงไดมาก การทดสอบอาจใช
วิธีคํานวณได

5.2 การข้ึนรูป

การข้ึนรูปในงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา มีการข้ึนรูปไดหลายแบบแลวแตความสะดวกใน
การทํางานและเหมาะกับประเภทและลักษณะรูปทรงของงานท่ีข้ึนรูปการข้ึนรูป เปนวิธีท่ีงายและ
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สะดวก เปนการข้ึนรูปแบบเบื้อตนสวนใหญจะใชมือ อาจใชเครื่องมือชวยเพียงเล็กนอย การข้ึนรูปแบบมี
วิธีดังนี้คือ

5.2.1. นําดินท่ีข้ึนรูปแลวทําเปนกอนกลม มีขนาดโตตามตองการ แลวใชหัวแมมือบีบดินให
เปนรูปทรงท่ีตองการทําใหความหนาใกลเคียงกันท้ังใบ  แลวใชเครื่องมือขูดแตง หากแตมีสวนท่ีตองตอ
เติมใหรอดินหมาดเสียกอนเพ่ือการทรงตัวท่ีดีเม่ือไดรูปทรงท่ีตองการแลวจึงใชเครื่องมือขุดเจาะใหกลวง
ทําความหนาใหใกลเคียงกันแลวปลอยใหแหง

5.2.2. การข้ึนรูปแบบขด การข้ึนรูปแบบนี้เปนท่ีนิยมกันอยางแพรหลายสามารถข้ึนรูปได
ตั้งแตงานชิ้นเล็กๆจนถึงงานชิ้นขนาดใหญ วิธีข้ึนรูปข้ึนแรกทําดินใหเปนเสนกลมยาว ขนาดเล็กหรือโต
ตามขนาดของชิ้นงานท่ีปน แลวนําไปขดบนดินท่ีทําเปนแผนเตรียมไว หรือเริ่มจากกนเลยก็ได สวนท่ี
เปนสวนสัมผัสกนของดินแตละเสนควรขูดดินใหเปนรองแลวใชน้ําสลิป ทาประสานแลวใชมือบีบใหเขา
กันสนิท ทําเชนนี้จนไดขนาดและรูปทรงตามท่ีตองการ

5.2.3. การข้ึนรูปแบบแผน การข้ึนรูปแบบนี้เหมาะกับการข้ึนรูปภาชนะท่ีเปนเหลี่ยมหรือ
รูปทรงแปลกๆข้ันแรกของการข้ึนรูปคือนําดินไปรีดเปนแผนดวยลูกกลิ้ง บนแผนปูนพลาสเตอรหรือบน
แผนไมหุมดวยผาหรือกระดาษ แลวตัดดินเปนรูปทรงท่ีตองการ รอใหดินหมาดแลวนําไปเชื่อมประสาน
ขณะท่ีดินยังไมแหงควรใชเศษดินคํ้าเพ่ือใหดินทรงตัวดีกอน

5.2.4. การข้ึนรูปดวยแปนหมุน การข้ึนรูปแบบนี้ใชสําหรับรูปทรงแบบกลมโดยใชแปนหมุน
สมัยโบราณใชแรงคนถีบปนใหแปนหมุน ตอมาใชกําลังไฟฟา ปนมอเตอรซึ่งตอกับแปนหมุนโดยเร็ว
มาตรฐาน ประมาณ80รอบตอนาที

ผูศึกษาวิจัยไดเลือกเทคนิคการข้ึนรูปชิ้นงานดวยเทคนิคการขด เพราะดวยลักษณะชิ้นงานท่ีมี
ขนาดใหญและมีการตอผสานชิ้นงานท่ีมีความซับซอนของรูปทรง ในเทคนิคการข้ึนขดนี้สามารถ
ตอบสนองและใหรายละเอียดของรูปทรงไดอยางลงตัวและสามารถกําหนดจุดความหนาบางของชิ้นงาน
ได

การผึ่งผลิตภัณฑ
การผึ่งผลิตภัณฑใหแหงกอนเขาเตานับวามีความสําคัญมาก ยิ่งผลิตภัณฑท่ีมีขนาดใหญดวย

แลวถาปลอยใหแหงเร็วเกินไปอาจจะเกิดรอยราวได ผลิตภัณฑท่ีมีรอยราวรอยแตกไมมีวิธีไหนท่ีจะทําให
ดีเหมือนเดิมได โดยเฉพาะผลิตภัณฑขนาดใหญและการนวดดินท่ีดีมีฟองอากาศ

การเผาดิบ
เปนการเผาเพ่ือใหดินแข็งแกรงข้ึนในระดับอุณหภูมิ (700 – 800) และใหการแตงสีและการ

เคลือบสะดวกข้ึน ซึ่งไมสามารถเปลี่ยนแปลงรูปรางไดอีก นอกจากนี้ยังทําใหขนาดของชิ้นงานเล็กลง
จากเดิมอีกดวย

5.3 เตาเผาและการเผา
การเผาเครื่องเคลือบดินเผาโดยใชบรรยากาศแตกตางกันจะมีผลทําใหเนื้อดินและสีของเคลือบ

แตกตางกัน ในการเผาเครื่องเคลือบดินเผามีอยู 2 แบบคือ แบบรีดักชัน และออกซิเดชัน
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5.3.1. การเผาแบบออกซิเดชัน
เปนการเผาท่ีทําใหบรรยากาศในการเผาหมดจด การเผาหรือการสันดาปเปนไปอยางสมบูรณ เตาเผาท่ี
สามารถเผาบรรยากาศไดดีท่ีสุดคือเตาไฟฟา

5.3.2. การเผาแบบรีดักชัน
เปนการเผาดวยเตาเผาท่ีใชเชื้อเพลิงจากแก็สหุงตม หรือเตาฟนโบราณ การเผาไหมดวยบรรยากาศไม
สมบูรณโดยการลดอากาศหรือออกซิเจนภายในเตาชนิดของเตาเผาตางๆ
ก. การแบงตามหนาท่ีการใชงาน ซึ่งมักจะจําแนกแบงออกเปน 3 ประเภทใหญๆ คือ

1) เตาเผาชนิดเผาเปนครั้งคราว อาจเปนเตาเผาชนิดไหนก็ได แตการเผาเปนครั้งคราวไม 22
ติดตอกัน โดยรอชิ้นงานเต็มเตาจึงจะเผา และปลอยระยะเวลาใหเตาเย็นลงเสียกอน

2) เตาเผาแบบก่ึงถาวร เปนเตาเผาชนิดคอนขางจะเผาติดตอกันไป เม่ือเผาเสร็จก็พรอม
จะเผาตอไปอีก โดยไมตองรอเตาเย็นเปนการประหยัดเชื่อเพลิงไปในตัว แตขอสําคัญจะตองผลิตผลงาน
ปอนใหทันทีและเพียงพอจึงจะสมดุลกับเตาเชนนี้

3) เตาเผาแบบถาวร เปนเตาเผาติดตอกันตลอด 24 ชั่วโมง เปนการเผาติดตอกันไปเปนเตาท่ี
เหมาะสําหรับการทําอุตสาหกรรมขนาดใหญ ไดแก เตาอูโมง ซึ่งการสรางเตาชนิดนี้ราคาสูง และใช
เทคนิคมาก
ข. แบงตามลักษณะทางเดินลมรอน ซึ่งหมายถึง ความรอนภายในเตาถูกบังคับใหเปนไปตามทิศทางท่ี
ตองการ แบงออกเปน 2 ชนิด

1) เตาเผาชนิดทางเดินลมรอนเดินตรง หรือเฉียงข้ึนเล็กนอย เตาชนิดนี้นิยมสรางกันมาสมัย
แรกๆ เปนเตาท่ีมีรูปรางลักษณะยาว โดยใหความรอนจากปากเตาวิ่งผานภาชนะ ท่ีเรียงกัน ภายใน
ออกปลอง ชิ้นงานสวนใหญของเตาชนิดนี้ เชน โอง ไห อางขนาดใหญ และเผาไดจํานวนมากเชน เตา
ปราจีนบุรี และลําปาง

2) เตาเผาทางเดินลมรอน เปนเตาชนิดท่ีใหความรอนสูง เนื่องจากการออกแบบเตาใหความ
รอนไหลหมุนเวียนภายในเตา แลวไหลออกสูปลองทําใหความรอนภายในเตาสูงข้ึน เตาชนิดนี้นิยม
สําหรับงานท่ีเผาอุณหภูมิสูง

การเผา

จุดประสงคการเผาดิน (Object Of The Biscuit Firing)

เพ่ือใหเนื้อดินหรือผลิตภัณฑท่ีสําเร็จรูปมีความแข็ง (Mechanical Strengh) และคงรูป

ตลอดจนสีสันของเนื้อดิน เปนการตรวจสอบสภาพของเนื้อดิน มีการแตกราวหรือไมกอนนําไปเคลือบ

นับวาเปนการประหยัดเชื้อเพลิง และแรงงานไดเปนอยางดี และเปนการเชื่อม่ันวาผลิตภัณฑนั้นไม

แตกราวกอนนําไปเคลือบ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การเผาดิบ(Biscuit Firing)

ผลิตภัณฑท่ีแหงแลวนํามาปดทําความสะอาดดวยความระมัดระวัง ผลิตภัณฑแบนจะวางลงบน

เครื่องลองรับท่ีมีรูปรางกระชับกับผลิตภัณฑ เรียงซอนๆ กันบนรถท่ีจะนําเขาเตาเผา สวน ผลิตภัณฑ

รูปรางแบบถวยจะเรียงความลงหรือประกบกันเปนคูๆ เตาท่ีใชเผาเปนแก็สท่ีมีอุณหภูมิ 750 - 800

องศาเซลเซียส เวลาท่ีใชในการเผาผลิตภัณฑและขนาดของเตา การใหการเผาแกรง(Glost Firing)

การเผาแกรง หมายถึง การเผาเพ่ือใหผลิตภัณฑมีความแกรง และแสดงสีอยางชัดเจน การเผา

แกรงนับวามีความสําคัญมาก ถาผลิตภัณฑขนาดใหญและคอนขางหนาควรยืดเวลาในการเผาใหชากวา

นี้ การเผาแกรงไมควรเรงรัดใหรวดเร็วเกินไป การเผาท่ีใชโคน (Cone) เปนเครื่องวัดอุณหภูมิ

ประกอบดวยนั้น ภายหลังท่ีโคนลมแลว ควรเผาแชไวอีกประมาณครึ่งชั่วโมง (Soaking Period) จะทํา

ใหการเผาสมบูรณยิ่งข้ึน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 3

วิธีการดําเนินงาน

การสรางสรรคผลงานนี้ไดรับแรงบันดาลใจและความประทับใจของขาพเจาท่ีไดสัมผัสกับ
อารมณท่ีเปลี่ยนแปลงของมนุษยท้ังในตัวของขาพเจาเอง และบุคคลตางๆรอบตัวของขาพเจา และเกิด
การสังเกต นํามาผสมกับความรูสึกจากสิ่งแวดลอมในธรรมชาติ มาสรางสรรคงานเชิงสัญลักษณใน
รูปแบบก่ึงนามธรรม จับมาถายทอดออกมาเปนแบบราง 2 มิติ และพัฒนาเปนแบบจําลอง 3 มิติจัดวาง
องคประกอบท่ีสมบูรณ และสื่อสารออกมาใหไดดั่งตั้งใจ

มีวิธีการดําเนินงานตามข้ันตอน ดังนี้

1. คนหาขอมูล
2. การ Sketch 2 มิติ
3. ทดลองปน Sketch 3 มิติ
4. เลือกชิ้นงานขยาย
5. จัดทําเอกสารประกอบผลงาน
6. ผลงานสําเร็จ

1.คนหาขอมูล
ศึกษาวิเคราะหขอมูลรวมเขากับจินตนาการ และสรุปผลการวิเคราะหขอมูลจากหนังสือทาง

อินเตอรเน็ตภาพถายจากกลองดิจิตอล  งานสารและเอกสารท่ีเก่ียวของกับลักษณะของกระดูกทาทาง
ของสัตว ลักษณะตาง ๆ  พ้ืนผิวของกระดูก

2. การ Sketch 2 มิติ
เริ่ม Sketch 2 มิติ  เพ่ือหาแนวทางของงานโดยนําเอาความคิดเรื่อง  สัจธรรมแหงชีวิต  มาเปน

แนวคิดของงานพรอมระบุขอบเขตของงานท่ี จะนํามาใชอยางคราว ๆ  และ Sketch 2 มิติ  เพ่ือให
เหมาะสมกับรูปแบบของงานมากท่ีสุด เปนการนําโครงสรางทาทางของสัตว เชน  ชาง  เสือ แรด  เปน
ตน  มาผสมผสานกับลักษณะของกระดูกท่ีผุกรอน

3. ทดลองนํามาปนเปน Sketch 3 มิติ
เม่ือไดรูปแบบจากการทํา Sketch 2 มิติ  แลวจึงทําการทดลองปน Sketch 3 มิติ   เพ่ือท่ีจะ

ไดเห็นรูปทรงโดยรวมรอบดาน  โดยใชวิธีการข้ึนรูปชิ้นงานดวยมือ (HAND FORMING) จากนั้นจึงทํา
การทดลองสีจากเนื้อดิน  และสีเคลือบใหเหมาะสมกับชิ้นงาน เพ่ือใหเห็นมุมมองดานตาง ๆ  และมิติ
ใหชัดเจนยิ่งข้ึน

   ส
ำนกัหอ
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4. เลือกช้ินงานขยาย
เม่ือไดรูปแบบจาก สเก็ต 3 มิติ  ท่ีลงตัวแลวจึงมาทําการขยายแลวนําเขาเตาเผาดิบข้ันตอนพน

เคลือบ  เทคนิคตกแตงลงบนชิ้นงานและเผาเคลือบรากุตามลําดับ

5. จัดทําเอกสารประกอบผลงาน
หลังจากเสร็จข้ันตอนทํางานจริงแลวตองรวบรวมเอกสารประกอบการทํางาน  ภาพถายและ

พิมพงาน  ตามลําดับ

6.ผลงานสําเร็จ

เปนงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา  จํานวน 6 ชิ้น

สัจธรรมแหงชีวิต  ชิ้นท่ี 1 ขนาดงาน : สูง 80 cm /กวาง 35 cm / ยาว 45 cm

สัจธรรมแหงชีวิต  ชิ้นท่ี 2 ขนาดงาน : สูง 30 cm / กวาง 40 cm / ยาว 50 cm

สัจธรรมแหงชีวิต  ชิ้นท่ี 3 ขนาดงาน : สูง 45 cm / กวาง 40 cm / ยาว 70 cm

สัจธรรมแหงชีวิต ชิ้นท่ี 4 ขนาดงาน : สูง 50 cm / กวาง 60 cm / ยาว 90 cm

สัจธรรมแหงชีวิต ชิ้นท่ี 5 ขนาดงาน : สูง 40 cm / กวาง 50 cm / ยาว 55 cm

สัจธรรมแหงชีวิต ชิ้นท่ี 6 ขนาดงาน : สูง 100 cm / กวาง 35 cm / ยาว 40 cm

จัดแสดงผลงาน  นําเสนอผลงานท่ีเสร็จแลว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผงผังการดําเนินงาน

รูปแบบ Sketch 2 มิติ  ท่ีเลือก

งาน Sketch 3 มิติ  ท่ีเลือก

ทดลองเนื้อดิน  และเคลือบ

นําชิ้นงานท่ีเลือกมาขยาย

นําชิ้นงานเขาเผาดิบ  และพนเคลือบ  ตกแตงชิ้นงาน

ผลงานสําเร็จท่ีเผาเคลือบเรียบรอยแลว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 4
วิธีการดําเนินงาน

ข้ันตอนในการดําเนินการทําโครงการในครั้งนี้  ไดอธิบายข้ันตอนการดําเนินงานไวโดยละเอียด
เปนข้ันตอนดังนี้

การ Sketch 2 มิติ
เปนการหารูปแบบในการทํางาน  ท่ีจะนํามาใชในการสรางสรรคชิ้นงานตามเนื้อหาและ

เรื่องราวท่ีตองการนําเสนอ  โดยถายทอดเปน Sketch 2 มิติ  ลงในกระดาษเพ่ือนําไปเลือกพัฒนาเปน
งาน Sketch 3 มิติ  ตอไป

การ Sketch 3 มิติ
เม่ือหารูปแบบในการทํางานท่ีเปน Sketch 2 มิติ  ไดลงตัวแลวจึงนํามาปนเปน Sketch เพ่ือดู

รูปทรงและองคประกอบของงานสามารถมองเห็นงานโดยรวมและสมจริงมากท่ีสุด

การทดลองเคลือบ
หลังจากท่ีไดแนบ Sketch 3 มิติ  แลวจึงทําการทดลองน้ําดินสี  และเคลือบท่ี  นํามาใชใน

ชิ้นงานโดยการทดลองหาเปอรเซ็นต  ของสีในเคลือบท่ีจะผสมลงไปในน้ําดินและเคลือบใสหลังจากนั้น
จึงมาทดลองบนชิ้นงาน Sketch 3 มิติ  ท่ีเลือกไวเพ่ือดูความเหมาะสมจริงมากท่ีสุด

การเลือกแบบ 3 มิติ  มาสรางสรรคช้ินงาน
เม่ือไดเลือกชิ้นงาน Sketch 3 มิติ  จึงนํา Sketch 3 มิติ  ท่ีเลือกไวขยายเปนชิ้นงานท่ีมีขนาด

เพ่ิมข้ึน 1 เทาของชิ้นงาน Sketch 3 มิติ  และทําการทดลองเคลือบบนชิ้นงานท่ีเลือกไว  เพ่ือดูความลง
ตัวของสี  และปรับเพ่ือพัฒนาชิ้นงานตอไป

การขยายช้ินงาน
การสรางสรรคผลงานในโครงการนี้  ขาพเจาใชเทคนิคข้ึนรูปดวยมือโดยการขดผสมกับการข้ึน

ตันแลวควานออกตองเช็คความหนาของเนื้อดินใหดี  ไมงั้นงานจะมีรอยฉีกราว

   ส
ำนกัหอ
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Sketch 2 มิติในระยะแรก

เพ่ือคนหาแนวทาง เริ่มตนดวยการรางแบบดวยดินสอเพ่ือกําหนดทิศทางของรูปแบบงาน
เปนการนําเอาอากัปกิริยาของสัตวมาผสมผสานกับโครงสรางของกระดูกท่ีกําลังผุกรอนเสื่อมสลาย  ยังมี
ความเหมือนจริงมากเกินไป

ภาพท่ี 28 – 33 ภาพรางลายเสน 2 มิติ  สัจธรรมแหงชีวติชิ้นท่ี 1 - 6

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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งาน Sketch 2 มิติในระยะท่ี 2

เริ่มลดทอนรูปแบบจนเหลือแตสวนใดสวนหนึ่งของสัตวเปนลักษณะชิ้นสวนกระดูกผสมผสาน
กับทาทางของสัตว  รูปทรงงานดีข้ึนแตยังสื่อความรูสึกไมเพียงพอ

ภาพท่ี 34 - 39 ภาพรางลายเสน 2 มิติ  สัจธรรมแหงชีวิตชิ้นท่ี 7 - 12

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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งาน Sketch 2 มิติในระยะท่ี 3

ลดทอนรูปทรงใหเหลือแตโครงสรางลักษณะเดนของสัตวท่ีผุกรอน  แตยังขาดท่ีมาของรูปทรง

ภาพท่ี 40 - 45 ภาพรางลายเสน 2 มิติ  สัจธรรมแหงชีวิตชิ้นท่ี 13 - 18

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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งาน Sketch 2 มิติในระยะท่ี 4

ใสท่ีมาของรูปทรงใหเหมาะสมและลงตัวกับโครงสรางของกระดูกสัตวท่ีนํามาใช

ภาพท่ี 46 - 51 ภาพรางลายเสน 2 มิติ  สัจธรรมแหงชีวิตชิ้นท่ี 19 – 24

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบจําลอง 3 มิติ ในระยะแรก
เม่ือไดงาน Sketch 2 มิติ และแนวทางท่ีเหมาะสมแลว จึงนํารูปแบบมาสรางเปน แบบจําลอง

3 มิติเผื่อจะไดเห็นมิติรอบดานท่ีสมบูรณ เปนการนําเอาอากัปกิริยาของสัตวมาผสมผสานกับโครงสราง
ของกระดูกท่ีกําลังผุกรอนเสื่อมสลาย  ยังมีความเหมือนจริงมากเกินไป

ภาพท่ี 52 – 55 - ผลงาน 3 มิติ  สัจธรรมแหงชีวิต  ชิ้นท่ี 1 – 4
- ขนาด 6 x 8 x 15
- เนื้อดินสโตนแวร
- เผาอุณหภูมิ 800องศาเซลเซียส

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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งาน Sketch 2 มิติในระยะท่ี 2
เริ่มลดทอนรูปแบบจนเหลือแตสวนใดสวนหนึ่งของสัตวเปนลักษณะชิ้นสวนกระดูกผสมผสาน

กับทาทางของสัตว รูปทรงงานดีข้ึนแตยังสื่อความรูสึกไมเพียงพอ

ภาพท่ี 56 - 59 - ผลงาน 3 มิติ  สัจธรรมแหงชีวิต  ชิ้นท่ี 5 – 8
- ขนาด 6 x 8 x 15
- เนื้อดินสโตนแวร
- เผาอุณหภูมิ 800องศาเซลเซียส

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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งาน Sketch 2 มิติในระยะท่ี 3
ลดทอนรูปทรงใหเหลือแตโครงสรางลักษณะเดนของสัตวท่ีผุกรอน  แตยังขาดท่ีมาของรูปทรง

ภาพท่ี 60 - 65 - ผลงาน 3 มิติ  สัจธรรมแหงชีวิต  ชิ้นท่ี 9 – 14
- ขนาด 6 x 8 x 15
- เนื้อดินสโตนแวร
- เผาอุณหภูมิ 800องศาเซลเซียส

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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งาน Sketch 2 มิติในระยะท่ี 4
ใสท่ีมาของรปูทรงใหเหมาะสมและลงตัวกับโครงสรางของกระดูกสัตวท่ีนํามาใช

ภาพท่ี 66 - 71 - ผลงาน 3 มิติ  สัจธรรมแหงชีวิต  ชิ้นท่ี 15 – 20
- ขนาด 6 x 8 x 15
- เนื้อดินสโตนแวร
- เผาอุณหภูมิ 800องศาเซลเซียส

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ช้ินงานท่ีไดรับเลือกขยาย

ภาพท่ี 72 – 77 - ผลงาน 3 มิติ  สัจธรรมแหงชีวิต  ชิ้นท่ี 21 – 26
- ขนาด 6 x 8 x 15
- เนื้อดินสโตนแวร
- เผาอุณหภูมิ 800องศาเซลเซียส

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การทดลองเคลือบ

รากุเปนเทคนิคท่ีใชในการเผางานเครื่องเคลือบดินเผา  งานแตละชิ้นจะถูกเผาในอุณหภูมิ 980
– 1,100 องเซลเซียส  จากนั้นจะถูกนําออกมาจากเตาโดยใชคีมคีบ  และมาใสในกระปองท่ีมีวัสดุเผา
ไหม  เชน  ข่ีเลื่อย  ใบไม  เปนตน  ซึ่งชิ้นงานรอน ๆ ถูกวัสดุดังกลาวจะเกิดการลุกไหม  เกิดควันไฟทํา
ใหเกิดปฏิกิริยากับเคลือบ  กอใหเกิดเคลือบท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว  มีสี  ความมันวาว  รูปแบบท่ีไมอาจ
คาดเดาได

ผลการทดลองเคลือบไฟต่ํา  เผาอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส  บรรยากาศรีดักชั่น
ตารางเคลือบไฟต่ํา (รากุ)

ภาพท่ี 78 – 79 ตารางทดลองเคลือบรากุ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สูตรเคลือบท่ีใชในการทดลอง
A Gerstley  borate 58

Nepheline  syenite 30
Barrium 12
B Flint 100

Nickel  oxid 1
Tin  oxid 1.5
C Flint 100

Tin  oxid 1.5
Titanium 1.5
D Flint 100

Tin  oxid 1.5

E Flint 100
Copper  carborate 1.5
F Flint 100

Ferric 3
G Gerstley  borate 80

Nepheline  syenite 20
Tin 3
H Gerstley  borate 20

Bone ash 20
Cobalt  oxid 1.5
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้ันตอนปฏิบัติงาน

ภาพท่ี 80 อุปกรณในการปฏิบัติงาน

ภาพท่ี 81 – 82 รีดดินเปนแผนสําหรับทําฐานผลงาน  และรีดดินเปนเสนขนาดพอเหมาะสําหรับขดข้ึน
รูปผลงาน

52

ข้ันตอนปฏิบัติงาน

ภาพท่ี 80 อุปกรณในการปฏิบัติงาน

ภาพท่ี 81 – 82 รีดดินเปนแผนสําหรับทําฐานผลงาน  และรีดดินเปนเสนขนาดพอเหมาะสําหรับขดข้ึน
รูปผลงาน

52

ข้ันตอนปฏิบัติงาน

ภาพท่ี 80 อุปกรณในการปฏิบัติงาน

ภาพท่ี 81 – 82 รีดดินเปนแผนสําหรับทําฐานผลงาน  และรีดดินเปนเสนขนาดพอเหมาะสําหรับขดข้ึน
รูปผลงาน
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ภาพท่ี 83 ข้ึนรูปผลงานดวยวิธีการขด

ภาพท่ี 84 เก็บลายละเอียดและตกแตงผลงาน
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 85 – 86 โหลดงานเขาเผาดิบท่ีอุณหภูมิ 750 – 800 องศาเซลเซียส

ภาพท่ี 87 ผลงานหลังจากเผาดิบแลว
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 88 ชุบดินขาวใหเกิดลอยลานเปนพ้ืนผิวท่ีตองการ

ภาพท่ี 89 ทาเคลือบผลงาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 90 โหลดงานเขาเตารากุ

ภาพท่ี 91 จุดเตา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 92 – 93 เผาถึงอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส ยกเตาออเพ่ือทําการรีดักชั่นผลงาน

ภาพท่ี 94 รีดักชั้นผลงาน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 95 – 96 รีดน้ําลดอุณหภูมิ  ทําการชอกใหสีเคลือบสด

ภาพท่ี 97 – 98 รีดน้ําลดอุณหภูมิ  ทําการชอกใหสีเคลือบสด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 99 ชิ้นท่ี 1
ขนาดงาน : สูง 80 cm /กวาง 35 cm / ยาว 45 cm

แนวความคิดในการสรางสรรคผลงานชิ้นท่ี 1 เปนลักษณะของนอแรดมาผสมผสานกับ
โครงสรางของกระโหลกสัตวท่ีกําลังคอยเสื่อมสลายไป  ข้ึนรูปดวยมือ  เทคนิค เผาเคลือบไฟต่ํา (รากุ)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 100 ชิ้นท่ี 2
ชนาดงาน : สูง 30 cm / กวาง 40 cm / ยาว 50 cm

แนวความคิดในการสรางสรรคผลงานชิ้นท่ี 2 เปนลักษณะของกรงเล็บเสือลดทอนมา
ผสมผสานกับโครงสรางของชิ้นสวนกระดูกท่ีคอย ๆ ผุกรอนเสื่อมสลาย  ข้ึนรูปดวยมือ  เทคนิค  เผา
เคลือบไฟต่ํา (รากุ)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 101 ข้ินท่ี 3
ขนาดงาน : สูง 45 cm / กวาง 40 cm / ยาว 70 cm

แนวความคิดในการสรางสรรคผลงานชิ้นท่ี 3 เปนลักษณะของกะโหลกเสือท่ีหนังกําลังคอย ๆ
หลุดลอนไป  ผสมผสานกับการผุกรอนเสื่อมสลายของกระดูก  ข้ึนรูปดวยมือ  เทคนิคเผาเคลือบไฟต่ํา
(รากุ)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 102 ข้ินท่ี 4
ขนาดงาน : สูง 50 cm / กวาง 60 cm / ยาว 90 cm

แนวความคิดในการสรางสรรคผลงานชิ้นท่ี 4 เปนลักษณะของกระโหลกชางผสมผสานกับ
โครงสรางของกระดูกท่ีคอย ๆ ผุกรอนเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา  ข้ึนรูปดวยมือ  เทคนิค เผาเคลือบ
ไฟต่ํา (รากุ)

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 103 ข้ินท่ี 5
ขนาดงาน : สูง 40 cm / กวาง 50 cm / ยาว 55 cm

แนวความคิดในการสรางสรรคผลงานชิ้นท่ี 5 เปนลักษณะของงาชางท่ีหลงเหลือแคโคนงา
ผสมผสานกับโครงสรางของกระดูกท่ีคอย ๆ เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ข้ึนรูปดวยมือ  เทคนิค  เผา
เคลือบไฟต่ํา (ราก
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ภาพท่ี 104 ชิ้นท่ี 6
ขนาดงาน : สูง 100 cm / กวาง 35 cm / ยาว 40 cm

แนวความคิดในการสรางสรรคผลงานชิ้นท่ี 6 เปนลักษณะของกะโหลกชางผสมผสานกับ
ชิ้นสวนกระดูกท่ีคอย ๆ ผุกรอนเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา   ข้ึนรูปดวยมือ   เทคนิคเผาเคลือบไฟต่ํา
(รากุ
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บทที่ 5
สรุปผลของการดําเนินงานและขอเสนอแนะ

จุดประสงคในการทํางานชุด “สัจธรรมแหงชีวิต” เพ่ือเปนการนําเสนองานศิลปะเครื่องเคลือบ
ดินเผาในรูปแบบของงานประติมากรรมลอยตัวโดยการศึกษาลักษณะของอารมณและเสนสายจาก
ธรรมชาติท่ีแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรง และศึกษาผลงานตัวอยางจากศิลปนตาง ๆ ท่ีขาพเจา
มีความสนใจ รวมท้ังการเผาเตารากุใหออกมาเปนผลสําเร็จ

ในการศึกษาและการปฏิบัติงานในโครงการศิลปะนิพนธ เปนการรวบรวมเอาความรูทุกอยางท่ี
ไดศึกษาเลาเรียนมา มาแสดงออกใหเห็นถึงแนวความคิดและทักษะรวมท้ังกระบวนการผลิตและการ
สรางสรรคผลงานข้ึนมา ถึงแมวาจะเกิดปญหาขณะการปฏิบัติงานหลายดาน เม่ือมีความตั้งใจแลว
ปญหานั้นก็สามารถแกไขไดดี และจากประสบการณทํางานครั้งนี้ จะไดนํามาเปนแนวทางในการทํางาน
ในครั้งตอ ๆ ไป

ปญหาท่ีเกิดข้ึน
1. ดินมีฟองอากาศ เนื่องจากยังนวดดินไมเขากัน
วิธีการแกไข – นวดดินใหเขากันกอนนําไปข้ึนรูปชิ้นงาน
2. ผลงานแตกราวงาย เนื่องจากผลงานมีความหนาบางไมเทากันตอนข้ึนรูปชิ้นงาน ทําให
การขนยายลําบาก
วิธีแกไข – ควรทํางานใหมีความแข็งแรง สะดวกแกการขนยาย ปนชิ้นงานใหตอกันได
3. ผลงานมีการหดตัวมากเกิน
วิธีแกไข – ตองเปลี่ยนสวนผสมของดิน

ขอเสนอแนะ
ในการผลิตผลงานเครื่องปนดินเผานั้น ทุกข้ันตอนจะตองทําอยางระมัดระวังและเอาใจใส ใน

ทุกรายละเอียดทุกข้ันตอนมิฉะนั้นจะเกิดความผิดพลาดได
การทํางานเครื่องปนดินเผานั้นควรจะสั่งสมความชํานาญโดยการฝกทําบอย ๆ จึงจะทําใหเม่ือ

เกิดปญหาจะสามารถหาทางแกไดงาย

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66

บรรณานุกรม
หนังสือ

ชลูด นิ่มเสมอ “องคประกอบของศิลปะ” (ศิลปบรรณคาร, 2513)
ชลูด นิ่มเสมอ “วาดเสนสรางสรรค” (กรุงเทพฯ : กรุมศิลปากร, 2505)
แอล บรูซ เคคูลี “มรดกทางธรรมชาติของประเทศไทย” (กรุงเทพฯ:อมรินทรพริ้นติ้ง, 2550)
ณรงค สุวรรณรงค “เพ่ือนไพรในภูเขียว” (กรุงเทพฯ:อมรินทรพริ้นติ้ง, 2552)

สื่อสารสนเทศนออนไลน
http://www.nga.gov/feature/pollock/
http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/kandinsky/
http://th.wikipedia.org/wiki/mediaviewer/File:Gray247.png
http://titleandmig.weloveshopping.com/store/product/view/
http://www. .onopen.com
http://www.dek-d.com/board/view/1768361/
http://www.dailynews.co.th/
http://bbznet.pukpik.com/scripts/
Skeletal System / Divisions of the Skeleton

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67

ประวัติผูเขียน

ชื่อ : นายเกียรติภูมิ  กรรณสูตร
รหัสประจําตัว : 04520193
อายุ : 23 ป
วันเกิด : 7 กันยายน 2534
การศึกษาระดับชั้นอนุบาล : โรงเรียนอนุบาลพิมลวิทย
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา : โรงเรียนเทพกาญจนา
การศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา : โรงเรียนทวีธาภิเศก
การศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ท่ีอยู : 122/20 หมู 9 ซอยภาณุ 1 ถ.จรัญสนิทวงศ อ.บางกรวย  ต.บางกรวย  จ.นนทบรุี 11130
อีเมลล : poomlove69@hotmail.com

ประวัติผลงานดานศิลปะ
2555: รวมแสดง  งานนิทรรศการสรางสรรคผลงาน 4 สถาบัน (รมควัน)
2555: รวมแสดง  งานแสดงผลงานภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
2556: รวมแสดง  งานแสดงผลงานภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
2557: รวมแสดง  งานแสดงเครื่องเคลือบดินเผาแหงชาติ  ครั้งท่ี 17

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


