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บทคัดย่อ 

        ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากประสบการณ์ที่เคยผ่านมาจากการรับประธานอาหารและ

ครอบครัว ที่มคีวามสนุกสนาน เพลิดเพลิน มี ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับการรับประทานอาหารอย่างเพลิด

เพลิด จึงได้น ามาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผา โดยอาศัยรูปทรง

อาหารและภาชณะเป็นหลัก และรูปทรงธรรมชาติ มาใช้เป็นสื่อในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่สื่อความ

หมายถึง สนุกสนาน เพลิดเพลินไปกับการรับประทานอาหาร 

        ผลงานชุดนี้สร้างสรรค์ขึ้นตามแนวความคิด ในการท างานครั้งนี้ท าให้ได้เรียนรู้ถึงการวางแผนในการ
ท างาน ตลอดจนได้ศึกษาถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นบทเรียนในการน ามาปรับปรุงเพ่ือใช้ใน
การท างานต่อไป 
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Abstract 
     this art thesis is inspired by one of my most enjoyable dinning experience in the past. 

I really enjoyed the moment that I decided to use this as an inspiration to create a 

ceramic sculpture which is mostly based on the texture of foods and their containers, 

and also  based on texture in the nature. These means are used to represent the fun 

and joy when having a meal. These pieces is create on a certain process. During the 

process, I leared not only planing method but also learn to overcome problems that 

occured which both can be very beneficial in my future works. 
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ค ำน ำ 

                   เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ “มื้อสนุก สุดมัน” ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามลัก
สูตรของปริญญาบัณฑิต ของภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่ง
เนื้อหาในเอกสารฉบับนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลและขั้นตอนต่างๆในการด าเนินงานศิลปนิพนธ์ ทั้งหมด 
รวมทั้งได้มีการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานครั้งนี้ด้วยลักษณะของงานจะเป็นในรูปแบบของ
ประติมากรรมเครื่องเคลือบดินเผาแบบลอยตัว ซึ่งได้สร้างสรรค์ขึ้นมาตามแนวความคิดของข้าพเจ้าที่
ต้องการแสดงออกมา โดยเริ่มจากการหาข้อมูล สเก็ตงานสองมิติปรับปรุงหารูปแบบที่เหมาะสม ขั้นตอน
การท างานและปัญหาที่เกิดขึ้นรวมถึงวิธีการแก้ปัญหา เพ่ือที่ผู้ศึกษาจะได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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           ขอขอบพระคุณรุ่นพ่ี  รุ่นน้องเซรามิคที่คอยให้ค าปรึกษาในรายละเอียดการท างาน และสร้าง
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สม่ าเสมอให้กันตลอด 4ปี ข้าพเจ้าประทับใจและมีความพึงพอใจเป็นอันมากที่ได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่กับ
เพ่ือนๆที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์นี้ มีความสนุกสนานทั้งในขณะที่เรียนและ
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บทท่ี1 
บทน ำ 

 
1.ชื่อหัวข้อศิลปนิพนธ์ 

หวานๆมันๆ 
(YanYanMunMun) 

 
2.ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
        อาหารการกินที่มีอยู่มากมายหลายรูปแบบที่สามารถรับประทานกับเพ่ือนๆในเวลาเย็น หลังเวลา
จากการท างาน หรือหลังจากเลิกเรียนเช่น ร้านหมูกระทะ ร้านสุกกี้ยากี้ หรือแม้กระทั่งร้านของหวานที่จะ
มารับประทานอาหารร่วมสังสรรค์ ข้าพเจ้าประทับใจในการรับประทานที่มีการพูดคุยสร้างความ
สนุกสนานให้กับการรับประทานอาหารหลังจากท างาน  
        ส าหรับตัวข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าหลงไหลในการรับประทานเนื้อย่างหรือหมูกระทะมาตั้งแต่วัยรุ่น 
ข้าพเจ้าได้เห็นอาหารของแต่ละคนที่ตักมาจะมีความหลากหลายแล้วแต่จะชอบและน าลงเตาย่างท าให้
ข้าพเจ้ารู้สึกเพลินตาและสนุกสนานของอาหารที่ก าลังจะลงไปในเตารวมกันไปอยู่ เหมือนกับอาหารที่
รับประทานอยู่นั้นได้เคลื่อนไหวแสดงลีลาแสดงตอบโต้กันเหมือนกับเพ่ือนๆที่มารับประทานอาหารกับ ให้
ข้าพเจ้าได้สนุกไปกับการรับประทานอาหารของข้าพเจ้า 
        จากการที่ข้าพเจ้าประทับใจในการไปรับประทานอาหารประเภทต่างๆกับเพ่ือนและครอบครัวท าให้
ข้าพเจ้าเกิดการจินตณาการต่างๆมากมายในร้านอาหาร ท าให้ข้าพเจ้าสนุกไปกับการรับประทานอาหาร
เพลินตาในอาหารที่ข้าพเจ้าได้รับประทาน 
 
3.ควำมมุ่งหมำย และวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
       3.1  ศึกษาเรื่องราวของอาหารและการรับประทานอาหารที่ตนเองได้รับประทานและมีความ
ประทับใจ จากประสบการณ์ของข้าพเจ้าเพื่อน าเนื้อหามาถ่ายทอดเป็นผลงาน 
       3.2  เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาที่แสดงให้เห็นถึงความสนุกสนานในรูปแบบ
ตามจิณตนาการของข้าพเจ้า 
       3.3  เพ่ือศึกษาและพัฒนาผลงานให้เกิดความกลมกลืน ความสอดคล้องกับแนวคามคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบของงานประติมากรรม 
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4.สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
         สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึก ที่เกิดจากความสนุกสนาน ในการรับประทานอาหารและ
เพลิดเพลินไปในการรับประทาน 
 
5.ขอบเขตของกำรศึกษำ 
        5.1  สร้างสรรค์ผลงานในลักษณะของงานประติมากรรมที่ได้ถ่ายทอดถึงความรู้สึกไปกับการ
รับประทานอาหารที่สนุกสนานของอาหารที่รับประทานในจินตนาการของข้าพระเจ้า  
ขอบเขตของการศึกษา 
        5.2 สร้างสรรค์ผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ในรูปแบบของงานประติมากรรมมีขอบเขต ดังนี้ 
ศึกษาอาหารประโยชน์ของอาหารและรูปแบบลักษณะเด่นเฉพาะของอาหารที่ตัวเองสนใจน ามา
สร้างสรรรค์ผลงานในรูปแบบของงานประติมากรรม มาผสานและสังเคราะห์ตามหลักทัศนธาตุและ
องค์ประกอบศิลมาคลี่คลายตัดทอนเป็นผลงานประติมากรรม 
        5.3  เนื้อดินที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ได้แก่ ดินสโตนแวร์ ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
กรรมวิธีในการสร้างสรรค์ผลงาน ขึ้นรูปด้วยมือและแป้นหมุน แสดงให้เห็นถึงรูปแบบอาหารตามที่ข้าพเจ้า
จิณตนาการ 
 
6.ขั้นตอนกำรศึกษำ  
        6.1 ก าหนดขอบเขตของปัญหา 
        6.2 ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลทั้งจากเอกสาร หนังสือ อินเตอร์เน็ต และเก็บข้อมูลภาคสนามที่ 
เกี่ยวข้อง 
        6.3 วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดเพ่ือความชัดเจนในการสร้างสรรค์ผลงาน 
        6.4 สร้างสรรค์ผลงานแบบร่าง 2 มิต ิ
        6.5 เสนอแบบร่าง 2 มิติ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงการเพื่อแก้ไข ข้อบกพร่อง และพัฒนา 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ของรูปแบบ เป็นระยะ 
        6.6 สร้างสรรค์ผลงาน 3 มิติ  
        6.7 ปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานจริง โดยขยายแบบจ าลอง 3 มิต ิ
        6.8 น าเสนอผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบของงานประติมากรรมพร้อมเอกสาร
ประกอบ 
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6.เวลำที่ใช้ในกำรวิจัย  
        เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2556 
 
7.วิธีกำรศึกษำ  
        7.1  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและสื่อต่างๆที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์แนวความคิดในการสร้างสรรค์
ผลงาน 
        7.2  สร้างสรรค์รูปแบบผลงานโดยคลี่คลายผสมผสานรูปทรงของอาหาร ให้แสดงถึงอาหาร ใน
รูปแบบของข้าพเจ้า โดยมาจัดวางกัน ประกอบเข้าด้วยกัน 
        7.3  เขียนแบบร่าง 2 มิติ เพื่อค้นหารูปแบบของผลงานที่สามารถสื่อให้เห็นถึงแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงาน 
        7.4  สร้างแบบร่าง 3 มิติ เพื่อหารูปแบบ และปรับปรุงแก้ไขปัญหา 
        7.5  สร้างผลงานจริงโดยขยายแบบร่าง 3 มิติ ที่ก าหนดไว้ 
        7.6  สรุปรวบรวมข้อมูลเป็นเอกสารและน าเสนอผลงาน 
 
8.แหล่งข้อมูล 
        รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต าราศิลปะจากห้องสมุดของภาควิชา และของมหาลัย รวมถึงเอกสารที่
เกี่ยวข้องทั้งทางอินเตอร์เน็ตและภาคสนาม 
 
9.อุปกรณ์ในกำรศึกษำ 
        9.1  กล้องถ่ายภาพ 
        9.2  หนังสือเอกสารอ้างอิงต่างๆ 
        9.3  คอมพิวเตอร์ 
        9.4  อุปกรณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับงาน  
 
10.ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดโดยกำรวิจัย 
        10.1  ค่าศึกษาข้อมูลทั้งภาคสนามและเอกสาร                 3,000                      บาท 
        10.2  ค่าดินและอุปกรณ์ต่างๆ                                    5,000                      บาท 
        10.3  ค่าเคลือบที่ใช้ในงาน                                        2,000                      บาท 
         รวมค่าใช้จ่ายในการวิจัยทั้งสิ้น         10,000                       บาท 
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11.กำรน ำเสนอผลงำน 
       11.1  ผลงานการสร้างสรรค์งานประติมากรรมจ านวน 6 ชิ้น ขนาดประมาณ 45-65 เวนติเมตร 
       11.2  ภาพเหมือนของผลงานจริงเป็นภาพวาดดินสอและภาพวาดสีน้ าตามจ านวณผลงาน 
       11.3  ผลงาน sketch 3 มิติ 
       11.4  จัดเสนอผลการทดลองดินสีที่จะน ามาใช้ในโครงการทั้งหมดที่ได้ท าการทดลอง 
       11.5  เอกสารค์ประกอบการสร้างสรรค์ผลงานฉบับสมบูรณ์ 
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บทท่ี 2 
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

1.ที่มำของแรงบันดำลใจในแนวทำงกำรสร้ำงสรรค์งำน 

        ข้าพเจ้าชอบรับระทานอาหารประเภทหมูกระทะหรืออาหารต่างๆที่ไปรับประทานกับเพ่ือน 

ข้าพเจ้าประทับใจกับอาหารต่างๆเหมือนกับอาหารนั้นได้แสดงท่าทางลีลามีความสนุกสนานที่ได้โดนปิ้ง

หรือของหวานต่างๆที่รับประทาน ท าให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าอาหารแต่ละอย่างได้แสดงลีลาท่าทางต่างๆโต้ตอบ

กัน คล้ายกับก าลังจะเล่นกัน เป็นความรู้สึกนานๆทีที่จะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ในการรับประทานอาหาร 

ไม่ได้มีโอกาศมารับประทาอาหารและพูดคุยกับเพ่ือนๆ และได้รับความสนุกและเพลิดเพรินไปกับการ

รับประทาน 

         ขอโปรดของข้าพเจ้าคืออาหารประเภทประกอบอาหารบนโต๊ะอาหารร่วมกับคนอ่ืนเพราะได้ทั้ง

พูดคุยและอร่อยไปกับอาหาร ท าให้ข้าพเจ้าชอบไปรับประทาน จนมีเพ่ือนเรียกว่า เจ้าแห่งเนื้อ หรือ คน

ยอดหมูกระทะ การรับประทานเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกดี  ที่ได้รับประทาน เมื่อเข้ามหิทยาลัยมา ท าให้

ข้าพเจ้าได้มีโอกาศรับประทานอาหารที่ข้าพเจ้าโปรดปรานเป็นประจ า เลยท าให้ข้าพเจ้าอยากบอก

ความรู้สึกสนุกสนานในเวลารับประทานช่วยเสริมสร้างก าลังใจและคุณประโยชน์ของอาหารอีกด้วย 

2.อิทธิพลจำกงำนศิลปะ 

         ประติมากรรมของข้าพเจ้าส่วนใหญ่จะประกอบจากรูปทรงของภาชณะและอาหารสีสันของอาหาร 

รวมอยู่ในโครงสร้างของรูปทรงอิสระ ซึ่งข้าพเจ้ามีความประทับใจในการจัดองค์ประกอบของการจัดวาง

อาหาร ข้าพเจ้าจึงศึกษาและหาข้อมูลน ามาพัฒนางานประติมากรรมของข้าพเจ้า ให้เกิดเอกภาพ และมี 

ความรู้สึกสนุกสนานตามที่ข้าพเจ้าตั้งใจในรูปแบบงานที่มีรูปทรงของอาหาร และภาชนะมาจัด

องค์ประกอบให้เกิดรูปทรงสนุกสนาน 
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3.ลัทธิและแนวคิดทำงศิลปะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวคิดในกำรท ำงำน 

        ศิลปะแบบ Geometric Abstractนี้ได้สืบทอดแนวความคิดของพวก Cubism ที่ว่า "การลดถอน 

ทุกสิ่งทุกอย่างลงจนเหลือแค่โครงร่างเรขาคณิต" โดยที่พวกเขาน ามาเสนอใหม่ในรูปแบบAbstract อย่าง

เต็มตัว รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) เป็นรูปทรงที่สามารถสร้างสรรค์ขึ้นได้ด้วยความรู้แบบ

เหตุผลซึ่งมีหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่สามารถวัดหรือค านวณได้แน่นอน รูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปทรงที่ไม่

มีปรากฏอยู่ในธรรมชาติที่เรามองเห็นแต่เป็นรูปทรงที่เกิดจากการวิเคราะห์และสร้างของมนุษย์  เช่น 

รูปทรงสี่เหลี่ยม รูปทรงสามเหลี่ยมและรูปทรงวงกลม เป็นต้น รูปเรขาคณิตเป็นรูปทรงที่มีความเรียบง่าย 

บริสุทธิ์ มีความเป็นสากลและเป็นรูปทรงพ้ืนฐานที่ท าให้เราสามารถเข้าถึงความจริงของโครงสร้างในสิ่ง

ต่างๆ ได้ ซึ่งข้าพเจ้ามีความชอบการแสดงออกที่เรียบง่ายในศิลปะแบบ Geometric Abstract ที่น า

รูปทรงเรขาคณิตมาจัดองค์ประกอบให้ดูมีความซับซ้อนหรือ เรียบง่ายในรูปทรง ข้าพเจ้าจึงน าศิลปะลัทธินี้

มาเป็นแนวทางในการออกแบบ 

         ลัทธิเหนือจริง หรือ เซอร์เรียลลิซึม     (Surrealism) เป็น “ลัทธิ” หรือ “ขบวนการ” ทาง
วรรณศิลป์และทัศนศิลป์ที่เกิดข้ึนในฝรั่งเศสช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง เอกลักษณ์ของศิลปะเซอร์เรียล
ลิซึมก็คือการใช้สิ่งที่เรียกว่า ความบังเอิญ (Chance) มาเป็นส่วนหนึ่งในการน าเสนอผลงานโดยเฉพาะการ
หยิบเอาสิ่งของสองอย่างหรือมากกว่านั้นซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกันมาวางไว้ด้วยกัน เหมือนเป็นการพบกัน
โดยบังเอิญที่ก่อให้เกิดความหมาย แม้แต่ละอย่างจะไม่มีความเกี่ยวเนื่องกันเลย แต่เมื่อมาอยู่ร่วมกันใน
พ้ืนที่เดียวกัน ก็ย่อมจะกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดจินตนาการและความรู้สึกถึงเอกภาพแบบใหม่ ซึ่งไม่ขึ้นกับ
เหตุผลหรือตรรกะใดๆ ในโลกกายภาพ รูปแบบผลงานศิลปะจะใช้วิธีการน าเอาสิ่งที่เป็นสภาวะปกติวิสัย
ตั้งแต่ 2 สิ่งที่ดูเข้ากันไม่ได้มาจัดร่วมประกอบกัน และแต่งเติมผสมผสานให้ดูเป็นสิ่งเดียวกันอย่างกลมกลืน 
รวมถึงการเชื่อมโยงความรู้สึกสัมผัสและประสบการณ์ทางการเห็นให้สอดคล้องกับความคิด เชื่อมโยงให้
เป็นเรื่องใหม ่
 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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4.ศิลปินที่เป็นแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงสรรค์ผลงำน 

ภาพที ่1 : Wassliy Kandinsky 
ที่มา :  http://www.kongkapan.com/webboard/index.php?topic=86.0 

                      Wassily Kandinskyคือจิตรกรชาวเยอรมันเชื้อชาติรัสเซีย ผู้ให้ก า เนิดศิลปะ ด้าน
พลังขับอารมณ์ในแนวนามธรรม (abstract expressionism)Kandinsky เกิดที่ Moscow ประเทศ 
รัสเซีย เมื่อ ค.ศ.1866 เขาได้การยอมรับว่าเป็นจิตรกรคนแรกที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบเพียวแอบส
แตรกต ์สิลีได้พัฒนาผลงานไปสู่รูปแบบแอบสแตรกต์ล้วนๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปทรงซึ่งเลียนแบบสิ่งมีชีวิตหรือ
รูปทรงเรขาคณิตนอกจากจะศึกษาศิลปะประเภทจิตรกรรมแล้ว เขายังได้รับการศึกษาทางดนตรี (เปียโน
กับเชลโล) ซึ่งวาสสิลีเองเคยให้สัมภาษณ์เปรียบเทียบศิลปะกับดนตรีเอาไว้ว่าสีที่เขาใช้ก็เปรียบประหนึ่ง
คีย์บอร์ด ขณะที่ดวงตาของเขาท าหน้าที่ผสมผสานจิตวิญญาณของเส้นสายเปียโนที่มีอยู่มากมายให้ออกมา
เป็นเสียงดนตรี วิธีคิดเช่นนี้ไม่ต่างกับยามที่เขาสร้างสรรค์งานศิลปะ เช่นเดียวกับการผสมผสานแต่ละเส้นสี
เป็น 
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ภาพที่ 2 : Composition VIII 
ที่มา :  http://www.kongkapan.com/webboard/index.php?topic=86.0 

 

 
 
ภาพที่ 3 : Composition X 
ที่มา :  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kandinsky_1939_Composition-X.png 
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ภาพที่ 4 : On White II 
ที่มา :  http://www.oocities.org/jorgemedelli/kandinsky/onwhiteii.html 

 

                          ผลงานศิลปะของ Kandinsky ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นศิลปะพ้ืนบ้านของรัสเซีย ดัง
จะเห็นได้จากการใช้สีต่างๆ ประชันกัน บนผืนผ้าใบ ส าหรับสไตล์การวาดนั้น Kandinsky มีความคิดว่า 
ศิลปะคือสิ่งที่ไม่แสดงว่าเป็นภาพของอะไรเลย นอกจากความรู้สึกเท่านั้น ดังนั้นภาพของ Kandinsky บาง
ภาพจึงดูไม่ออกว่าเป็นรูปภาพของอะไรในผลงานของ Kandinsky ข้าพเจ้ามีความชื่นชอบในการจัดวาง
องค์ประกอบของรูปร่าง ที่มีจุดเด่นที่ชัดเจน และจุดรองในการน าสายตาให้มองแล้วมีความซับซ้อนในการ
จัดวาง 
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ภาพที่ 5 : Joan Miró i Ferrà 
ที่มา :  http://www.pinturasemtela.com.br/miro-pintor-e-escultor-surrealista-espanhol-e-suas-obras-principais/ 

 

                       ชูอัน มิโร อี เฟร์รำ Joan Miró i Ferrà เกิดเมื่อวันที่ 20 เมษายนพ.ศ. 2436 เป็น
จิตรกรและประติมากรชาวคาตาลัน มิโรนั้นก็ได้รับอิทธิพลจากงานของWassily Kandinsky เช่นกันมีโร
ได้รับการยอมรับว่ามีเอกลักษณ์ในการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น ออกมาเป็นภาพวาดได้อย่างลงตัวและ
งดงามหาที่เปรียบมิได้ ภาพของเขาที่แสดงความเคลื่อนไหวไปมาอย่างน่าประหลาดนั้น เขาท าขึ้นจาก
ความเคลื่อนไหวของลายเส้นที่พันกันชุลมุนและความสว่างสดใสของสี ภาพของมีโรเป็นการแปลสิ่ง
มหัศจรรย์ ซึ่งเป็นความแท้จริงที่พบใหม่นี้ มีความเป็นอยู่อย่างเหมาะสมดีแท้ทีเดียว เพราะโดยข้อเท็จจริง
แล้ว ความแท้จริงใหม่นี้ ไม่สามารถจะจับเอาเป็นค าพูด ความคิด หรือภาพให้สมบูรณ์แบบได้เลย ศิลปิน
ลัทธิเหนือจริงและศิลปินเอกของศิลปะนามธรรมผู้นี้ได้พัฒนามาเป็นแบบอย่างศิลปะส่วนตัวอย่างเต็มที่  
กลายเป็นผลงานที่สีสันอุดมสมบูรณ์ 
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ภาพที่ 6 : Carnival of harleguin 
ที่มา :  http://hqwide.com/paintings-surrealism-spanish-artwork-traditional-art-joan-miro-wallpaper-22311/ 

 

 
ภาพที่ 7 : People  and Dog in the Sun 
ที่มา :  http://www.wikipaintings.org/en/joan-miro/figures-and-dog-in-front-of-the-sun 
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ภำพที่ 8 : Awakening at Dawn 
ที่มา :  http://www.joan-miro.info/work-66.php 

                    ข้าพเจ้ามีความชื่นชอบในผลงานจิรกรรมของมิโร เพราะเขาใช้รูปทรงธรรมชาติลดทอน
เป็นรูปทรงเรียบๆโดยน ามาจัดวางเป็นองค์ประกอบที่ให้ความสนุกสนานแต่เรียบง่ายในแบบของมิโร 
น ามาใช้ในงานของข้าพเจ้า 
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ภาพที่ 9 :  Giuseppe Arcimboldo 
ที่มา :  http://fantasticvisions.net/historic-artists/giuseppe-arcimboldo/giuseppe_arcimboldo-1/ 

 
                    อำร์ชิมโบลโดเกิดที่มิลานในประเทศอิตาลีเมื่อปี ค.ศ. 1527 เป็นลูกของจิตรกรบิอาจิโอ
ผู้ท างานที่มหาวิหารมิลาน[1]ในปี ค.ศ. 1549 อาร์ชิมโบลโดได้รับจ้างให้ออกแบบหน้าต่างประดับกระจกสี
ให้แก่มหาวิหารที่รวมทั้งหน้าต่างที่เป็นเรื่องราวของนักบุญแคทเธอรินแห่งอเล็กซานเดรีย ต่อมาในปี ค.ศ. 
1556 อาร์ชิมโบลโดก็ท างานร่วมกับจุยเซ็ปเป เมดาเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่มหาวิหารมอนซา ในปี ค.ศ. 
1558 ก็ได้ร่างภาพส าหรับทอพรมทอแขวนผนังที่เป็นภาพการสิ้นพระชนม์ของพระแม่มารี ซึ่งยังแขวนอยู่
บนผนังของมหาวิหารที่โคโมมาจนกระทั่งทุกวันนี้ 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1527
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Duomo_di_Milan&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Duomo_di_Milan&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=Giuseppe_Meda&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/Cathedral_of_Monza
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5
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ภาพที่ 10 : The four seasons in one head 
ที่มา :  http://www.pinterest.com/yuthinasia/artsy-fartsy-classics/ 

 
 

 
ภาพที่ 11 : Seated figure of summer 
ที่มา :  http://www.wikipaintings.org/en/giuseppe-arcimboldo/seated-figure-of-summer-1573 
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ภาพที่ 12 : The Spring 5 
ที่มา :  http://www.giuseppe-arcimboldo.org/The-Spring-5.html 

 
                    
                  ข้าพเจ้าชื่นชอบการจัดองค์ประกอบสีสรรค์และรูปทรงของอาหารและวัสดุธรรมชาติให้เกิด
เป็นภาพบุคคล โดยที่รูปทรงและสีสรรค์ไม่หายไป 
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อำหำร 
        อำหำร หมายถึงสสารใด ๆ ซึ่งบริโภคเพ่ือเสริมโภชนาการให้แก่ร่างกาย อาหารมักมาจากพืชหรือ
สัตว์ และมีสารอาหารส าคัญ อาทิ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน วิตามิน หรือแร่ธาตุ สิ่งมีชีวิตย่อยและดูด
ซึมสสารที่เป็นอาหารเข้าสู่เซลล์เพื่อน าไปสร้างพลังงาน คงชีวิต และ/หรือ กระตุ้นการเจริญเติบโต 
          ในอดีต มนุษย์ได้มาซึ่งอาหารด้วยสองวิธีการ คือ การล่าสัตว์และเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ (hunting and 
gathering) และเกษตรกรรม ปัจจุบัน พลังงานจากอาหารส่วนใหญ่ที่ประชากรโลกบริโภคนั้นผลิตจาก
อุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งด าเนินการโดยบรรษัทข้ามชาติซึ่งใช้เกษตรประณีต และอุตสาหกรรมการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของระบบให้ได้มากที่สุด 
ควำมเข้ำใจรสชำติอำหำร 

          สัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ มีรสชาติห้าแบบที่แตกต่างกัน คือ หวาน เปรี้ยว เค็ม ขม และอูมา
มิ เมื่อสัตว์วิวัฒนา รสชาติที่ให้พลังงานมากที่สุด (ซึ่งก็คือ น้ าตาลและไขมัน) เป็นที่พอใจที่จะได้กินมาก
ที่สุด ขณะที่รสอ่ืน เช่น ขม ไม่น่าพึงใจสักเท่าใด ตรงข้ามกับไขมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไขมันอ่ิมตัว หนา
กว่าและมันกว่า ดังนั้นจึงถูกมองว่าน่าพึงใจที่จะได้กินมากกว่า 

- เปรี้ยว รสเปรี้ยวเกิดจากรสของกรด เช่น น้ าส้มสายชูในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารเปรี้ยวมีทั้ง
พืชสกุลส้ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลมอนมะนาว และที่เปรี้ยวน้อยกว่าอย่างส้ม รสเปรี้ยวมี
ความส าคัญในเชิงวิวัฒนาการเพราะเป็นสัญญาณว่าอาหารนั้นอาจเน่าเสียไปเพราะ
แบคทีเรีย อย่างไรก็ดี อาหารหลายชนิดค่อนข้างเป็นกรด และช่วยกระตุ้นต่อมรับรสและท าให้
เกิดรสชาติขึ้นได้ 

- หวาน รสชาติหวานโดยทั่วไปถือว่าเป็นรสที่น่าพึงพอใจที่สุด เกือบทุกครั้งเกิดจากน้ าตาลโมเลกุล

เดี่ยวประเภทใดประเภทหนึ่ง อย่างกลูโคสหรือฟรักโทส หรือน้ าตาลโมเลกุลคู่ อย่าง ซูโครส ซึ่ง

เป็นน้ าตาลที่ประกอบกันขึ้นจากกลูโคสและฟรักโทส คาร์โบไฮเดรตซับซ้อนเป็นโซ่ยาวและไม่มี

รสชาติ สารให้ความหวานสังเคราะห์ เช่น ซูคราโลส ใช้เพ่ือเลียนแบบโมเลกุลน้ าตาล ท าให้เกิด

ความรู้สึกหวาน แต่ไม่ให้แคลอรี น้ าตาลประเภทอ่ืนรวมไปถึงน้ าตาลดิบ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันจากสี

อ าพันของมัน เป็นน้ าตาลที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการ เนื่องจากน้ าตาลเป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญ

และส าคัญต่อการด ารงชีวิต รสชาติของน้ าตาลจึงน่าพึงใจ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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- ขม ความขมเป็นการรับรสที่ไม่เป็นที่พอใจอย่างยิ่ง โดยมีลักษณะเป็นรสชาติฉุนเสียดแทง ดาร์
กช็อกโกแลตหรือช็อกโกแลตที่ยังไม่เติมน้ าตาล คาเฟอีน ผิวเลมอน ผลไม้บางชนิดเป็นที่รู้จักกัน
ว่ามีรสขม 

- เค็ม ควำมเค็มเป็นรสชำติของไอออนโลหะแอลคำไล เช่น โซเดียมและโพแทสเซียม ซึ่งไอออน
ดังกล่ำวพบในอำหำรเกือบทุกชนิดในสัดส่วนน้อยถึงปำนกลำงที่ท ำให้เกิดรส แม้กำรทำน
เกลือบริสุทธิ์มักเป็นสิ่งที่ไม่พึงใจอย่ำงยิ่ง มีเกลือมำกมำยหลำยประเภท แต่ละอย่ำงก็มีระดับ
ควำมเค็มแตกต่ำงกันออกไป มีทั้งเกลือสมุทร เฟลอเดอแซล เกลือโคเชอร์ เกลือสินเธำว์ และ
เกลือเทำ นอกเหนือไปจำกกำรให้รสชำติแล้ว ควำมส ำคัญของเกลือคือ ร่ำงกำยต้องกำรและ
รักษำสมดุลอิเล็กโทรไลต์อย่ำงละเอียดอ่อน ซึ่งเป็นหน้ำที่ของไต เกลืออาจเติมไอโอดีนได้ ซึ่ง
เป็นสารอาหารจ าเป็นที่สนับสนุนการท างานของไทรอยด์ อาหารกระป๋องบางอย่าง ที่โดดเด่นคือ 
ซุปและซุปห่อ มักมีเกลือปริมาณสูงเพ่ือเป็นวิธีถนอมอาหารให้อยู่ได้นานขึ้น ในอดีต เกลือถูกใช้
เป็นสารกันเสียของเนื้อ เพราะเกลือกระตุ้นให้เกิดการขับน้ า ดังนั้นจึงท าหน้าที่เป็นเหมือนสารกัน
เสีย คล้ายกัน อาหารแห้งยังเพ่ิมความปลอดภัยของอาหารด้วย 

- อูมำม ิ เป็นค าในภาษาญี่ปุ่น หมายถึง อร่อย เป็นรสชาติที่รู้จักกันน้อยที่สุด แต่มีประวัติยาวนาน
ในอาหารเอเชีย อูมามิเป็นรสชาติของกลูตาเมต โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมโนโซเดียมกลูตาเมต (ผงชู
รส) มีลักษณะเป็นรสอร่อย รสเนื้อและมัน แซลมอนและเห็ดเป็นอาหารที่มีอูมามิสูง เนื้อสัตว์หรือ
ผลิตภัณฑ์สัตว์อย่างอ่ืนก็ถูกระบุว่ามีรสอูมามิเช่นกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94
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หมกูระทะ 

 

ภาพที่ 13 : หมูกระทะ 

ที่มา :  http://www.ubon.4cas.com/wp-content/uploads/2011/01/71index.jpg 

        ,หมูกะทะดั้งเดิมโบราณจริงๆเกิดใจทหารโมงโกลพักศึกสงครามในสนามรบ เมื่อหิวไม่มีอะไรกินก็

เอาหมวกทหารมาเป็นที่ย่างเนื้อกิ การออกแบบกระทะเลยออกมาคล้ายกับหมวกทะหารส าหลับความ

เป็นมาในไทย ก าเนิดที่ภาคอีสาน แต่ไม่ได้เปนบุฟเฟ่ต์ส าหลับความเป็นมาในไทย ก าเนิดที่ภาคอีสาน แต่

ไม่ได้เปนบุฟเฟ่ต ์ 
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ของหวำน 

 

ภาพที่ 14 : ลูกกวาด 

ที่มา :  http://image.dek-d.com/pic_warning.gif 

        ขนม หมายถึง อาหารที่กินระหว่างมื้อ ซึ่งไม่ใช่มื้อหลัก โดยอาจกินเพ่ือลดความหิว ความ

อร่อย หรือ เพิ่มพลังงาน โดยขนมบางอย่างอาจนับว่าเป็นของหวาน หรืออาหารว่างได ้

- น้ าหวานๆ คนที่นอนดึกส่วนใหญ่จะตื่นขึ้นมาแล้วมีอาการปวดหัว มึนศีรษะ 

รู้สึกเกิดอาการเครียดทางประสาท นั่นก็เพราะว่าร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอ 

อาหารที่มีสามารอาหารของแป้งและน้ าตาลสามารถช่วยได้ โดย เฉพาะน้ าตาล

จะดูดซึมได้ดีและง่ายกว่า แต่ถ้าจะเดินเข้าครัวไปหยิบน้ าตาลมานั่งกินเล่นก็ดูจะ

แปลกอยู่ เพียงน้ าหวานสักแก้วก็สามารถช่วยให้จิตใจสงบขึ้นได้ คลายอาการ

เครียด งง ได้แล้ว 

- กินอะไรแล้ว อารมณ์ดี หน่วยโภชนศาสตร์และศูนย์วิจัยโภชนาการ คณะแพทย์

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บอกไว้ว่า อาหารที่กินแล้วส่งผลให้อารมณ์ดีส่วน

ใหญ่จะเป็นอาหารที่มีคาร์โบไฮเดตรสูง แต่มีโปรตีนต่ า และมีทริพโตแฟน 

(Trypto Phan) สูง เพราะอาหารประเภทนี้จะไปกระตุ้นให้ตับอ่อนหลั่งอินซูลิน

ออกมามาก มีผลท าให้ทริพโตแฟนเข้าสู่สมองได้มากขึ้น และเปลี่ยนเป็นสารที่

ท าให้คนเรามีอารมณ์ดี ทีเ่รียกว่า เซโรโทน 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
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สุกี้ยำกี้ 

 

ภาพที่ 15 : สุกี้ยากี้  

ที่มา :  http://www.aroi.com/html/content/ID120321142403/12-01.480.jpg 

 

        สุกียำกี้ หรือเรียกโดยย่อว่า สุกี้ เป็นอาหารญี่ปุ่นชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้ายซุป โดยมีส่วนประกอบ
ได้แก่ ผัก เห็ด ไข ่เต้าหู้ น้ าซุป และเนื้อสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นเนื้อวัว เนื้อหม ูหรืออาหารทะเล ใส่วัตถุดิบลงใน
หม้อเหล็กแบบแบนต้มรวมกันแล้วปิดฝาแล้วรอให้สุก จิ้มเนื้อกับไข่ดิบ สุกียากี้เป็นอาหารที่รับประทาน
พร้อมกันได้หลายคน สุกียากี้ต้มกับเหล้าหวานกับซอส ไม่ใช่น้ า สุกี้ไทพวน เป็นอาหารของชาวไทพวนใน
อ าเภอปากพลีและอ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก มีทั้งสุกี้น้ า นิยมปรุงด้วยเนื้อวัว และสุกี้แห้ง น้ าจิ้มมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวคือใช้ถั่วทองและกะทิมาบดให้เข้ากัน ผัดกับเต้าหู้ยี้ 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%9B&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81
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ไอศครีม 

 

ภาพที่ 16 : ไอศครีม วัฟเฟิล 
ที่มา :  http://www.bloggang.com/data/lapommeicecream/picture/1135665192.jpg 

 

        ไอศกรีม  หรือภาษาปากว่า ไอติม เป็นของหวานแช่แข็งชนิดหนึ่ง ได้จากการผสมส่วนผสม น าไป
ผ่านการฆ่าเชื้อ แล้วนั้นน าไปปั่นในที่เย็นจัด เพ่ือเติมอากาศเข้าไปพร้อม ๆ กับการลดอุณหภูมิ โดยอาศัย
เครื่องปั่นไอศกรีม ไอศกรีมตักโดยทั่วไปจะต้องผ่านขั้นตอนการแช่เยือกแข็งอีกครั้งก่อนน ามาขายหรือ
รับประทานต้นก าเนิดของไอศกรีมนั้น ไม่เป็นที่แน่ชัดมาเริ่มจากไหน บางข้อมูลก็ว่าเริ่มมีมาตั้งแต่สมัย
จักรพรรดิเนโรแห่งจักรวรรดิโรมัน ที่ได้มีการพระราชทานเลี้ยงไอศกรีมทหาร โดยในสมัยนั้นท าจากเกล็ด
น้ าแข็ง (หิมะ) ผสมน้ าผึ้งและผลไม้ ซึ่งคล้ายกับไอศกรีมเชอร์เบตในปัจจุบัน แต่บ้างก็ว่ามาจากประเทศ
จีน เกิดจากเมื่อสมัยโบราณที่นมถือเป็นของหายาก จึงได้มีการคิดวิธีเก็บรักษาโดยการเอาไปฝังในหิมะ จึง
เกิดเป็นไอศกรีมขึ้น แม้จะไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับไอศกรีมอย่างทุกวันนี้ 

รับประทำนอำหำรอย่ำงมีควำมสุข 

         การกินให้มีความสุข เราไม่ได้จ ากัดแค่ผักหรอก มีของอร่อยๆ ตั้งมากมายให้เราได้เลือกสรร เรา
ควรมองหาอะไร วิตามินเอ บี12  ดี และอี สารอาหารจ าพวกโฟเลต ไอโอดีน แมกนีเซียม แคลเซียม ธาตุ
เหล็ก ใยอาหาร และกรดไขมันโอเมก้า3  อาหารบางอย่างบางประเภทเราก็สามารถกินเพ่ือทดแทนอีกสิ่ง
ซึ่งนอกจากมีประโยชน์กว่าแล้วยังไม่อ้วนอีกด้วยล่ะ 

                      

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9C%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B0
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บทท่ี 3 
วิธีกำรด ำเนินงำน 

         

        การด าเนินงานอธิบายรายละเอียดตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1.กำรค้นหำและรวบรวมข้อมูล 

        การค้นหาและรวบรวมข้อมูลของข้าพเจ้า ในเบื้องต้น ข้าพเจ้าได้ไปรับประทานหมูกระทะกับ

เพ่ือนๆและได้บันทึกภาพของอาหารและพฤติกรรมการรับประทาน อารมณ์ความรู้สึกของเพ่ือนๆ เพ่ือนึก

ถึงการรับประทานอาหารที่สนุกสนาน 

2.แผนผังข้ันตอนกำรด ำเนินงำน 

การค้นหาข้อมูล 

การรวบรวมข้อมูล 

การร่างแบบสองมิติ 

การสร้างแบบจ าลองสามมิติ 

การเลือกชิ้นงานขยาย 

การท าผลการทดลอง 

การจดัเอกสารประกอบผลงาน 
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3.กำรรวบรวมข้อมูล 

        การค้รหาข้อมูลได้เริ่มจากที่ข้าพเจ้าได้ไปรับประทานหมูกระทะและอาหารต่างๆที่ข้าพเจ้าชื่นชอบ

ลักษณะการเคลื่อนไหวของเส้นเมื่อได้ของข้อมูลดยรวมแล้วน าข้อมูลน้ะนมาวิเคราะห์ขัดเกลาผสมผสาน

กับแนวความคิดและจินตณาการแล้วจึงน าไปสร้างรูปแบบออกมาเป็นแบบร่าง 2 มิติ 

4.กำรพัฒนำรูปแบบของผลงำน 2 มิติ 

         การร่างแบบร่างงานตั้งแต่แรกเริ่มเสนอ ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้หาจากการลงพ้ืนที่
เก็บข้อมูล ในร้านอาหารและการไปรับประทานอาหารในร้านต่างๆกับเพ่ือน ท าให้ข้าพเจ้าเข้าใจถึงด
ประสงค์ของการเสนอผลงาน ข้าพเจ้าค านึงถึงความสนุกสนานเป็นหลัก และด าเนินการร่างแบบร่าง 2 มิติ 
ท าให้เห็นรูปแบบของงาน จนกระทั่งได้มีการปรับปรุงแก้ไขในแนวความคิด และรูปแบบให้ชัดเจนและลง
ตัว 
5.แบบร่ำง 3 มิติ 
         จากการร่างแบบ 2 มิติ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการท างาน การร่างแบบ 3 มิติ ก็เป็นอีกขั้นตอนที่ถูก
พัฒนามาจากแบบร่าง 2 มิติ เพ่ือให้ได้รูปแบบร่างที่สมจริงและมองเห็นแนวทางขององค์ประกอบ และ
การท างาน การร่างแบบ 3 มิติ ช่วยให้สังเกตรูปทรง มุมมอง ของแต่ละด้าน ท าให้เห็นองค์ประกอบ และ
ความเป็นไปได้ของชิ้นงานจริง 
 
6.กำรพัฒนำรูปแบบจ ำลอง 3 มิติ 
        ก่อนการเริ่มที่จะขยายชิ้นงาน ควรจะปรับปรุงดูเรื่องของรูปทรงองค์ประกอบ สี ทิศทางของงาน
และปรับปรุงให้ลงตัวที่สุดก่อนการขยาย ให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค ์
7.กำรขยำยชิ้นงำน 
        จากการท างานในขั้นตอนของการสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ แล้วในรูปแบบที่ได้รับการพิจารณาขยาย
ควรน าไปขยายแบบด้วยขั้นตอนการเขียนแบบให้ได้ขนาดสัดส่วนเท่าจริงก่อนการขึ้นรูป  เพ่ือสะดวกกับ
การขึ้นรูป ลดการผิดเพ้ียนของสัดส่วนงาน และเห็นงานในขนาดจริงเพ่ือเลือกใช้เทคนิคการท างานที่
เหมาะสม เช่นการขึ้นรูป ทรงกลมในงานจะขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ทรงเหลี่ยมจะใช้วิธีขึ้นรูปด้วยแผ่น เราจะ
ทราบข้อที่ควรแก้ไข ข้อบกพร้องตั้งแต่การท าแบบ 3 มิติ แล้วเมื่อถึงขั้นตอนการขยายงานเราจึงสามารถ
น าสิ่งต่างๆท่ีแก้ไขแล้ว มาสร้างงานขยาย เพ่ือให้เกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 
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8.กำรเผำดิบ 
        เมื่อปั้นชิ้นงานตามสัดส่วนของการขยายแล้ว การรอให้ดินแห้งก่อนน าไปเผาดิบเพ่ือให้ดินมีความ
แข็งตัวและพร้อมที่จะน ามาตกแต่งก็เป็นเรื่องที่ควรค านึงถึงเป็นอย่างมาก การผึ่งชิ้นงานให้แห้งควรคุม
ความชื้นของชิ้นงานให้น้ าที่อยู่ในเนื้อดินค่อยๆระเหยด้วยการคลุมถุงแล้วเจาะรู ไม่ควรปล่อยให้ชิ้นงานผึ่ง
ลมโดยไม่มีการควบคุมการระเหย เพราะเมื่อน้ าที่อยู่ในดินระเหยออกมาแล้วดินจะมีการหดตัวซึ่งชิ้นงาน
ทั้งชิ้นอาจหดตัวไม่พร้อมกันอาจท าให้งานฉีกหรือร้าวได้ หลังจากที่ดินแห้งแล้วจึงน าไปเผาดิบ ที่อุณหภูมิ 
800 องศาเซลเซียส เพ่ือน ามาตกแต่งชิ้นงานต่อไป 
9.กำรตกแต่งชิ้นงำน 
        ข้าพเจ้าตั้งใจให้งานของข้าพเจ้ามีความสนุกสนานให้สอดคล้องกันกับแนวความคิด  ข้าพเจ้าจึง
เลือกใช้การทาน้ าดินสีบนชิ้นงาน เนื่องจากเทคนิค วิธีการทาน้ าดินสีนั้นมีการควบคุมพ้ืนที่การทาได้ง่าย 
และให้สีได้ตามต้องการ และใช้เคลือบในส่วนของภาชนะหรือจุดต่างๆเพ่ือน้างความแตกต่างของโทนสี 
10.กำรเผำเคลือบ 
        เมื่อน าชิ้นขยายไปเผาดิบในอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสแล้ว จึงน ามาตกแต่งด้วยการทาน้ าดินสีให้
ดูสดใส สนุกสนาน แล้วจึงน าไปเคลือบที่อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส ท าให้งานมีความแข็งแกร่ง คงทน
มากขึ้น 
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บทท่ี 4 
กำรด ำเนินงำนสร้ำงสรรค ์

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน เป็นการแสดงข้ันตอนการท างานโดยละเอียด 

กำร Sketch 2 มิต ิ

        ก าหนดขอบเขตการร่างด้วยเส้น และรูปทรงที่ทลื่นไหล ท าให้งานสนุกสนานเพื่อหารูปแบบและแนวทางในการ

สร้างสรรค์การท างานท่ีสอดคล้องก าแนวความคิด 
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แบบร่ำง 2 มิติ 

 

 

 

 

ภาพที่ 17-26 : Sketch 2 มิติช่วงที่ 1  

ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ภาพที่ 27-37 : Sketch 2 มิติช่วงที่ 2 

ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ภาพท่ี 38-45 Sketch 2 มิติช่วงที่ 3 

ที่มา :  ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ภาพท่ี 46-54 Sketch 2 มิติช่วงที่ 4 

ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ภาพท่ี 55-61 Sketch 2 มิติช่วงที่ 5 

ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ผลงำน Sketch 3 มิติ 

                เมื่อได้รูปแบบผลงานจากการ Sketch 2 มิติ แล้วจึงน ามาสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ เพ่ือให้เห็น

ชิ้นงานโดยรอบและเพ่ือหาความบกพร่องของการออกแบบ 

        

  

 

ภาพที่ 62-64 : Sketch 3 มิติ ช่วงที่ 1 

ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ภาพที่ 65-67 : Sketch 3 มิติ ช่วงที่ 1 

ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ภาพที่ 68-71 : Sketch 3 มิติ ช่วงที่ 1 

ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ภาพที่ 72-74 : Sketch 3 มิติ ช่วงที่ 2 

ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ภาพที่ 75-78 : Sketch 3 มิติ ช่วงที่ 2 

ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ภาพที่ 79-80 : Sketch 3 มิติ ช่วงที่ 2 

ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ภาพที่ 81-84 : Sketch 3 มิติ ช่วงที่ 3 

ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ภาพที่ 85-87 : Sketch 3 มิติ ช่วงที่ 3 

ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ภาพที่ 88-89 : Sketch 3 มิติ ช่วงที่ 3 

ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ภาพที่ 90-93 : Sketch 3 มิติ ช่วงที่ 4 

ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ภาพที่ 94 : Sketch 3 มิติ ช่วงที่ 4 

ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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เนื้อดินที่ใช้ในกำรขึ้นรูปชิ้นงำน 

ส่วนผสมของดินที่ข้าพเจ้าใช้ในการขึ้นรูป 

 ดินด าสุราษฎร์ 35 % 

 ดินขาวล าปาง 35 % 

 ทราย 25 % 

 ขี้เถ้าแกลบ 5 % 

 ดินเชื้อ ( กร๊อก ) 5 % 

 

ผมกำรทดลองเนื้อดินหดตัว 

 

ภาพที9่5 : ผลการทดลองเนื้อดิน 
ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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คุณสมบัติของดินที่ข้ำพเจ้ำน ำมำใช้ 
        ดินด าสุราษฎร์มีความเหนียวมากและหดตัวมากดินมีความเนียนนุ่มจึงต้องใส่ดินขาวผสมในสัดส่วน
1:1 เพราะดินขาวหดตัวน้อย มีความเหนียวน้อยกว่าดินด า ช่วยให้เนื้อดินปั้นมีความเหนียวพอดี ผสม
ทราย 25 % เพ่ือช่วยเป็นโครงสร้างและลดการหดตัวเพ่ือลดการแตกร้าว ขี้เถ้าแกลบใส่เพ่ือช่วยให้เนื้อดิน
มีความพรุนตัว ระเหยน้ าได้ดี ส่วนดินเชื้อหรือกร๊อก ช่วยเป็นโครงสร้างและลดการหดตัวของเนื้อดิน เมื่อ
น ามาผสมและน าไปเผาเนื้อดินจะมีการหดตัว 15 % 
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กำรขึ้นรูปชิ้นงำน 

 

ภาพที่ 96 : อุปกรณ์ 

ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 

            

ภาพที่ 97 : ผลงานขยายแห้งก่อนเผา 

ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 

                 รูปทรงชิ้นงานของข้าพเจ้าส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของรูปทรงเรขาคณิต ทรงกลมข้าพเจ้า
เลือกวิธีขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ทรงเหลี่ยมขึ้นรูปแบบแผ่น ส่วนรูปทรงอิสระใช้วิธีขึ้นรูปแบบขด 
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กำรเผำดิบชิ้นงำน 
              หลังจากท่ีผึ่งชิ้นงานให้แห้งสนิทแล้วจึงน าชิ้นงานไปเผาดิบก่อน เพ่ือเตรียมที่จะน ามาตกแต่ง 
เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

 

 
ภาพที่ 98 : ผลขยายงานเผาดิบ 
ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 

 

 
ภาพที่ 99 : ผลขยายงานเผาดิบ 
ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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กำรทำน้ ำดินสี 
         วิธีทาน้ าดินบนชิ้นงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะน าชิ้นงานไปเผาดิบก่อนเพื่อความแข็งแรง 
เพราะชิ้นงานของข้าพเจ้ามีความเสี่ยงเสียหายมาก ท าให้ข้าพเจ้าทดลองค้นหาสูตรน้ าดินที่ทาบน 
ชิ้นงานในขณะที่เผาดิบแล้ว 

 

 
 
ภาพที่ 100 : การทาน้ าดินสี 
ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ผลกำรทดลองน้ ำดินสี 

 
 

ภาพที1่01 : ผลการทดลองน้ าดินสี 
ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 

         ข้ำพเจ้ำใช้น้ ำดินส ำเร๊จของบริษัทคอมพำวธ์เพื่อมีที่ได้ออกมำให้มีลักษณะที่อ่อนสบำยตำ 
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ภาพที่102 : ผลการทดลองน้ าดินสีเสตน 
ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ภาพที่103 : ผลการทดลองน้ าดินสีเสตน 
ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ผลกำรทดลองเคลือบ 
Base  

 Soda Feldspar                       40% 

 Calcium Carbonate              12.5% 

 Zinc Oxide                          12.5% 

 Barium Carbonate                    5% 

 Talc                                        5% 

 Silica                                     20% 

 ดินขาวระนอง                             5% 
สี Oxide 

 Copper Oxide                        1.5% 

 Ferric  Oxide                            4% 

 Chromium Oxide                      1% 

 Titanium Oxide                         5% 

 Manganese Oxide                      3% 

 Tin Oxide                                 5% 
 

 
ภาพที่104 : ผลการทดลองเคลือบ oxide 
ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ผลงำนที่ทำน้ ำดินสี 
 
 

 
ภาพที่ 105 : ผลงานทสีเสตน 
ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 

 
 
ภาพที่ 106 : ผลงานทสีเสตน 
ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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กำรเผำเคลือบ 
         ในการเผาเคลือบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความตั้งใจที่จะเคลือบไฟสูง เพ่ือให้ได้สีสีนที่สดใส  ดังนั้น
ข้าพเจ้าจึงต้องใช้เคลือบที่มีจุดสุกตัวที่อุณหภูมิ1,200 – 1,220 องศาเซลเซียส 

 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 107-108 : น าชิ้นงานเข้าเตาเผาเคลือบ 
ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 
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ผลงำนส ำเร็จ 
 

 
 
ภาพที ่109 : ผลงานส าเร็จ 
ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 

 
ชื่อผลงาน : วัฟเฟอร์หลั่นล้า 
ขนาด : 18 x 28 x 40 
เทคนิค : Hand Forming 
อุณหภูมิ : 1,220 องศาเซลเซียส 
บรรยากาศ : Oxidation 
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ภาพที ่110 : ผลงานส าเร็จ 
ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 

 
ชื่อผลงาน : หมูต๊ะ 
ขนาด : 14 x 26 x 30 
เทคนิค : Hand Forming 
อุณหภูมิ : 1,220 องศาเซลเซียส 
บรรยากาศ : Oxidation 
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ภาพที ่111 : ผลงานส าเร็จ 
ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 

 
ชื่อผลงาน : จ้าวแห่งความหิวโหย 
ขนาด : 14 x 26 x 30 
เทคนิค : Hand Forming 
อุณหภูมิ : 1,220 องศาเซลเซียส 
บรรยากาศ : Oxidation 
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ภาพที ่112 : ผลงานส าเร็จ 
ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 

 
ชื่อผลงาน : ปีศาจครีมผู้ใจดี 
ขนาด : 14 x 26 x 30 
เทคนิค : Hand Forming 
อุณหภูมิ : 1,220 องศาเซลเซียส 
บรรยากาศ : Oxidation 
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ภาพที ่113 : ผลงานส าเร็จ 
ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 

 
ชื่อผลงาน : น้องไอติม 
ขนาด : 14 x 26 x 30 
เทคนิค : Hand Forming 
อุณหภูมิ : 1,220 องศาเซลเซียส 
บรรยากาศ : Oxidation 
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ภาพที ่114 : ผลงานส าเร็จ 
ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 

 
ชื่อผลงาน : ไอติมหมาน้อย 
ขนาด : 14 x 26 x 30 
เทคนิค : Hand Forming 
อุณหภูมิ : 1,220 องศาเซลเซียส 
บรรยากาศ : Oxidation 
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ภาพที ่115 : ผลงานส าเร็จ 
ที่มา : ถ่ายโดยผ้เขียน 

 
ชื่อผลงาน : ปีศาจน้ าลายไหลย๊อย 
ขนาด : 14 x 26 x 30 
เทคนิค : Hand Forming 
อุณหภูมิ : 1,220 องศาเซลเซียส 
บรรยากาศ : Oxidation 
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บทท่ี 5 

สรุปผลกำรด ำเนินงำนและข้อเสนอแนะ 

ปัญหำในกำรด ำเนินงำน 

                 1.เนื่องจากโครงสร้างดินในสูตรของทางภาควิชามีส่วนผสมของทราย และ ดินเชื้อ อยู่น้อย
การข้ึนรูปชิ้นงาน แบบร่างไม่ค่อยมีปัญหามากนัก แต่พอน าไปขยายเป็นชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่แล้ว มีปัญหา
ในเรื่องของโครงสร้างคือชิ้นงานมีการหดตัวมาก บิดเบี้ยวจากการเผาในอุณหภูมิสูง และเกิดรอยร้าวบน
ชิ้นงานบางแห่ง 
                2.เคลือบที่ได้ทดลองนั้นเมื่อน ามาเคลือบบนน้ าดินสีที่ข้าพเจ้าได้ทาไว้ท าไห้เกิดปฏิกิริยาที่ไม่
ตรงกับที่ได้ทดลองไว้ 
แนวทำงกำรแก้ปัญหำ 
                   1.ทดลองผสมทราย และดินเชื้อ ลงไปในดินในจ านวนที่พอเหมาะเพ่ือช่วยในเรื่องของ 
โครงสร้าง รวมไปถึงลดการหดตัวและการแตกร้าว 
                  2.ทดลองกับชิ้นงานที่ทาดินสีและเคลือบภาชนะรูปทรงต่างๆ 
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บทสรุป 

                   ในการท าโครงการเตรียมศิลปนิพนธ์ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์ในการท างาน

ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้าย ได้ทราบถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตลอด

การท างาน โดยไม่ได้คาดคิด และเป็นการฝึกให้ข้าพเจ้าได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และอาจเกิดข้ึนต่อไป 

                    สิ่งที่ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจในการท าโครงการเตรียมศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ คือการได้ท าในสิ่งที่

เป็นตัวของข้าพเจ้าเองได้ท าในเนื้อหาของความสนุกสนานและอาหารซึ้งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าโปรดปราน และ

น าเสนอให้ผู้อ่ืนรู้สึกสนุกสนานไปกับงานของข้าพเจ้าด้วย 

                   จากปัญหาต่างๆ ในระหว่างการสร้างสรรค์ผลงานที่ข้าพเจ้าได้พบเจอ ท าให้ข้าเจ้าต้อง

เรียนรู้เกี่ยวกับเครื่องเคลือบดินเผามากขึ้น เพ่ือพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานให้ดีขึ้นต่อไป 
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บรรณำนุกรม 

               สืบค้นจากอินเตอร์เนต ศิลปิน แหล่งที่มา 
http://www.manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9530000087291, สืบค้นเมื่อวันที่ 
20 ตุลาคม 2554 
               สืบค้นจากอินเตอร์เนต ,ศิลปิน แหล่งที่มา 
http://www.artgazine.com/shoutouts/viewtopic.php?t=2568, สืบค้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 
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