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This thesis is creation of ceramic sculpture that is theme of relationship of 

homeless life in materialism society. The intend to reflect  different lifestyle between 

people in materialism society. The object of this thesis to study of organic form and 

geometric form showing between 2 different form and showing the marginal life among 

materialism world. 

Raw material that will be used for this creative works has been brought from 
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by Ban moh clay 65 % , kaolin10% and silica25% , engobepainted for decoration and 

then fired at 1,200 °c in reduction atmosphere. 

The project is consisted of five series , express the concept and idea of the 

artist through the form and space , texture and color of the clay body , process and 

firing technique in Ceramic sculpture. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ในชวงเวลาของการผลิตจารีตทางวิชาการที่ครํ่าเครงใหสําเร็จลงได นอกจากความมานะ

พยายามที่เกิดข้ึนจากตัวของขาพเจาเองแลว ยังมีบุคคลอ่ืนที่ใหการชวยเหลือ และเกื้อหนุนจนทํา

ใหผลงานช้ินนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี เพื่อเปนการคารวะแดคุณูปการที่ทานเหลานั้นมีใหกับ

ขาพเจาเสมอมา ขาพเจาจึงขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้ 

คนกลุมแรกที่ขาพเจาขอแสดงความขอบคุณ ในฐานะผูใหทั้งชีวิต และจิตวิญญาณ 

ตลอดจนส่ิงตางๆนับต้ังแตขาพเจาจําความได คือ คุณพอ คุณแม ตลอดจนญาติพี่นองทุกคน  

คนกลุมที่สองที่ขาพเจาขอแสดงความขอบคุณ ในฐานะผูที่เฝาอบรม ส่ังสอนใหศิษยคนนี้

มีความรู และวิธีคิด จนสามารถสรางสรรคผลงานใหสําเร็จลุลวงลงได บุคคลแรก คือ ผศ. กรธนา  

กองสุข  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูที่วางรากฐานดานกระบวนการคิดในการทํางาน ใหกับ

ขาพเจามาโดยตลอด  บุคคลที่สอง คือ อาจารยวศินบุรี สุพานิชวรภาชน ที่ใหแงคิด และใหมุมมอง

ใหมๆ อันเปนประโยชนในการทํางานอยางยิ่ง ขาพเจาขอขอบคุณทานทั้งสองมา ณ. โอกาสนี้ดวย  

คนกลุมที่สามที่ขาพเจาขอแสดงความขอขอบคุณ คือ คณาจารยประจําภาควิชาเคร่ือง

เคลือบดินเผาทุกทาน ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทางดานเคร่ืองเคลือบดินเผา และเจาหนาที่

ในภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผาทุกทาน ที่อํานวยความสะดวกใหความชวยเหลือทางดานการ

ปฏิบัติงาน ใหสําเร็จลุลวงลงได 

 การทําวิทยานิพนธคร้ังนี้ไมอาจสําเร็จลงได หากขาดบุคคลทุกทานดังที่กลาวมา  ดังนั้น

คุณความดีที่บังเกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ขาพเจาขอมอบใหเปนมุทิตาวิชาการแดทานทั้งหลาย 

รวมถึง “คนเรรอน”ผูดอยโอกาส ที่เปนแรงบันดาลใจที่ทําใหขาพเจาสะทอน “ความจริง”จนกอเกิด

เปนวิทยานิพนธฉบับนี้ได  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา ( Statements and significance of the problems ) 

 การดําเนินไปของชีวิตมนษุยในสังคมที่มคีวามเจริญทางวัตถหุรือคานยิมทางวัตถุเปน

หลักหากแตหลงลืมความเจริญทางจิตใจ กอเกิดความแตกตางของชนชั้น ความไมเสมอภาค  

ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม ความหางเหินกนัระหวางคนในสังคม โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่มีความ

เปนไปของชีวติที่หลากหลายแตกตางกนัไป 

และทามกลางความเจริญทางวัตถุ ในสังคมเมืองหลวงเราสามารถพบเห็น อีกหนึ่งวิถี

ในการดําเนินชีวิตของกลุมคนที่สังคมนิยามความหมายใหเปน “ คนเรรอน” สามารถพบเห็นคน

กลุมนี้ไดตามที่สาธารณะท่ัวไปในสังคมเมืองหลวง  ทั้งในสนามหลวง  คลองหลอด  ใตสะพาน 

หรือบางมุมของส่ิงกอสรางตางๆ  แมกระท่ังเกาะกลางถนน อันพอจะใชเปนพื้นที่ เสมือนดังวาเปน

บาน ทั้งที่ความเปนจริงสถานที่เหลานั้น มิไดมีวัตถุประสงคในการสราง หรือแมแตรูปแบบที่เอ้ือตอ

การใชเปนสถานที่ที่เรียกวาบานแตอยางใด หากแตในสภาวะของความยากไรแหงการดําเนินชีวิต

คนเหลานี้จึงมีความจําเปนตองใชส่ิงกอสรางตางๆ เหลานี้เปนเคร่ืองกําบังกาย จากแดด ฝน หรือ

แมกระทั่งสายตาผูคนผานไปมา อันพอที่จะเอาชีวิตรอดตอไป  ผูศึกษาไดพบเห็นชีวิตผูคนกลุมนี้ 

ในเมืองหลวง คนเหลานี้ไมไดมีชีวิตที่สุขสมบูรณ แตหากเปนคนจนท่ีอยูอาศัยอยางลําบาก ที่ขาด

แมกระทั่งบานอันเปนส่ือแหงครอบครัวหรือแมกระทั่งปจจัยส่ี อันทุกคนพึงไดรับ กลับกลายเปน

ความโดดเด่ียวทางสังคม อันไดรับจากที่แหงนี้ อันแสดงถึงการอยูผิดที่ผิดทาง ผิดเจตนา ผิดความ

มุงหมาย แปลกแยก จากสังคม  

จากความเปนไปดังกลาวผูศึกษาไดนําความบันดาลใจจากอารมณ ความรูสึก หดหู

และ สะเทือนใจตอประสบการณ ในการพบเห็นภาพแหงชีวิตของคนเรรอนในสังคมเมืองหลวงอัน

รับรูไดถึงความแปลกแยกแตกตาง ของชีวิตในสังคมเมืองที่มีความเหล่ือมลํ้ากัน จากเหตุผล

ดังกลาวผูศึกษาตองการถายทอดจิตนาการใหกอเกิดเปนรูปธรรมเพื่อแสดงถึง รูปราง รูปทรงอัน

เปนส่ือสัญลักษณ แทนความเปนโลกวัตถุ และ ชีวิต เพื่อส่ือความหมายถึงชีวิตที่อางวาง โดดเด่ียว

ที่ปรากฏทามกลางสังคมเมืองเพื่อแสดงความตางระหวางชีวิตและวัตถุมาสรางสรรคเปนผลงาน 

วิทยานิพนธนี้ 

 

 

1 
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วัตถุประสงคของโครงการ  ( Goal and objective ) 
 1.  เพื่อศึกษาการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ที่ผาน

กระบวนการทางความคิดจากประสบการณ การพบเห็นภาพแหงชีวิตของคนเรรอนในสังคมเมือง  

2.  เพื่อศึกษาการนํา รูปราง รูปทรงอันเปนส่ือสัญลักษณ แทนความเปนโลกวัตถุ และ 

ชีวิต ดวยการใชรูปทรงที่เปนโครงสราง อันมีที่มาจากโครงสรางสถาปตยกรรมในเมือง และรูปทรง

ของมนุษยที่นํามาเปนสวนประกอบสําคัญของผลงานเพ่ือส่ือความหมายถึงชีวิตที่อางวาง โดด

เด่ียวที่ปรากฏทามกลางสังคมเมืองเพื่อแสดงความตางระหวางชีวิตและวัตถุ 

 
คําสําคัญ ( Keywords ) 

1. โลกของวัตถุ คือ  สภาวะในสังคมเมืองที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย มวีถิี

ชีวิตแบบทุนนิยม ที่การใชชีวิตแบบฉบับตามความเจริญกาวหนา อันจะสามารถพบเห็น 

สัญลักษณแหงความเจริญทางวัตถุคือความวุนวายและ ความแออัดของส่ิงกอสรางขนาดใหญ ที่

ใชอํานวยความสะดวก ทั้งที่พักอาศัย การเดินทางและ การใชชีวิตที่ตางคนก็แยงชิงเอาตัวรอดที่

ความเจริญทางจิตใจลดลง 

2. คนเรรอน  คือ  คนจนเมืองในอีกหนึ่งรูปแบบ กลาวคือเปนกลุมคนที่สามารถเขาถึง

ทรัพยากรในการดํารงชีพไดนอยมาก ทั้งนี้เกิดจากปจจัยการขาด ความรู และอํานาจที่จะมีชีวิต

เหมือนคนสวนใหญในสังคมได ซึ่งเปนสาเหตุใหไรที่พักอาศัยที่เปนหลักแหลง โดยจะมีการใช

สถานที่สาธารณะตางๆไมวาจะเปน บริเวณใตสะพาน หรือตามซอกมุมตางๆ ของส่ิงกอสราง สวน

สารธารณะ ฯลฯ เปนเสมือนบาน ที่ใชเปนที่พักอาศัย  สวนใหญจะพบในเมืองใหญที่มีปญหาดาน

ความแออัดของประชากร   

 
สมมติฐานของการศึกษา ( Hypothesis to be tested ) 
 สรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ที่ผานกระบวนการทางความคิด

จากประสบการณ การพบเหน็ภาพแหงชวีติคนเรรอนในสังคมเมืองหลวงของผูศึกษา ดวย การนํา 

รูปราง รูปทรงอันเปนส่ือสัญลักษณ แทนความเปนโลกวตัถุ และ ชวีิต เพื่อแสดงความเหล่ือมลํ้า

ของชีวิตมนษุย ในสังคมเมอืง 

 
ขอบเขตของการศึกษา ( Scope or delimitation of the study ) 
 การดําเนินการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผามีขอบเขต

ดังตอไปนี้ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 3 

1. แนวคิดในการสรางสรรคผลงาน   

การสรางสรรคงานประติมากรรม คร้ังนี้ผูศึกษาไดนําความบันดาลใจจากอารมณ 

ความรูสึก หดหูและ สะเทือนใจตอประสบการณ ในการพบเห็นภาพแหงชีวิตของคนเรรอนใน

สังคมเมืองหลวง อันเปนความเหล่ือมลํ้าในสังคม  มาสรางสรรคเปนงานประติมากรรมเคร่ือง

เคลือบดินเผา ซึ่งไดแนวคิดจาก ความเปนไประหวางชีวิตที่โดดเด่ียวของคนเรรอนกับความเจริญ

ทางวัตถุภายใตสังคมเมือง   

2.   การสรางผลงานจริง 

        2.1   รูปแบบผลงาน 

ในการสรางผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา จะมีรูปแบบเปนประติมากรรม

ลอยตัวจํานวน  5  ชุด สูงประมาณ 70-120เซนติเมตร มีการจัดองคประกอบดานการจัดวาง

ผลงาน ที่สามารถสงเสริมวัตถุประสงคหลักของการสรางงาน โดยมีรูปทรงและสัญลักษณในการ

แสดงออก ถึงความสัมพันธระหวางรูปทรงและแนวเร่ืองใหเกิดเอกภาพ ที่ประกอบดวยรูปทรง 2 

ลักษณะที่มีความแตกตางกัน คือรูปทรงของวัตถุ และชีวิต  ซึ่งรูปทรงหน่ึงสงผลกระทบตอรูปทรง

หนึ่ง ดังนี้ 

 วัตถุ  โดยรูปทรงของวัตถทุี่มกีารลดทอนจากการดึงเอาลักษณะของส่ิงกอสรางที่มี

ความเปนเหล่ียมสัน มีโครงสรางเปนรูปทรงเรขาคณิต  อันเปนส่ือสัญลักษณแทนสังคมเมืองและ

เปนโลกของวตัถุ 

 ชีวิต  ในสวนของรูปทรงของชีวิตนัน้ใชเปนรูปคนอันเปนสื่อแหงชีวิตทีม่ีการแสดงออก

ทางกายโดยมทีาทางที่แสดงนัยยะถึงความจํายอม ,เสมอืนถูกจาํกัดการแสดงออกในสังคมเมือง 

      2.2    วัตถุดิบที่ใชในการสรางงาน 

               ในดานการผลิตชิ้นงานโดยการใชเทคนิคทางเคร่ืองเคลือบดินเผาที่ข้ึนรูป

ดวยมือโดย ใชวัตถุดิบคือดินเหนียวจาก จังหวัดมหาสารคามที่มีการปรับปรุงคุณสมบัติที่สามารถ

ใชเปนดินปนดวยมือไดดีโดยมีสวนผสมคือ  ดินบานหมอ  65  %   ดินขาว  10  %   ทราย  25%  

สําหรับคุณสมบัติที่ตองการคือจะใชเปนดินปนที่ มีการใชเคลือบ ที่  1200 องศาเซลเซียส  มีความ

สารมารถในการทนไฟ ได  และในสวนผสมจะมีดินขาว อยูในสูตร และสวนผสมในจุดนี้มีความ

เหมาะสมกับความเปนไปไดในการสรางผลงานจริงที่มีความตองการใชดินบานหมอใหมากที่สุด 

ในดานการขึ้นรูปนั้นมีการขึ้นรูปในหลายวิธีการเพื่อทดลองเปรียบเทียบคุณสมบัติวามีคุณภาพ 

อยางไรบาง ผลการปฏิบัติงานพบวา การข้ึนรูปดวยการปนแบบอิสระ นั้นมีความเหมาะสมมาก

เพราะ มีความเหนียวที่ดี อีกทั้งมีการทรงตัวที่ดี   
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      2.3   การตกแตงชิ้นงาน 

                    การตกแตงชิน้งานดวยวิธีใชน้ําดินสี หรือน้าํสลิบ (Slip Decoration) 

เปนการตกแตงที่มีผูนิยมทาํกันมาก เพราะทําไดงายและสะดวก เพียงแตเตรียมสลิปตางสีกับเนื้อ

ดินปน ทั้งนี้เพือ่จะไดเห็นพื้นผิวสีที่มีความแตกตางกนั สลิบที่เตรียมจะเติมออกไซดใหสีเขมขน  

 
ขั้นตอนของการศึกษา ( Process of the study ) 

1.  ต้ังหวัขอในการศึกษา (  ประเด็นในการศึกษา ) 

2.  วิเคราะหหาขอมูลเพื่อความชัดเจนในการสรางสรรคผลงาน 

           2.1  วิเคราะหหาขอมลูจากภาคเอกสาร  

           2.2  วิเคราะหหาขอมลู ภาคสนามภายในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ฯ  

           2.3  วิเคราะหหาขอมลูจากงานศิลปะที่มีความใกลเคียงหรือมอิีทธิพลในการ 

สรางสรรคผลงาน 

3.  เก็บรวบรวมและวิเคราะห ขอมูลในการศึกษา 

4.  กาํหนดขอบเขตในการศึกษา 

5.  สรางสรรคผลงานเปนแบบรางสองมิติ และแบบจําลองสามมิติ   

6.  เสนอแบบรางและแบบจําลองตออาจารยที่ปรึกษาโครงการเพื่อแกไขขอบกพรอง 

และพัฒนาดานแนวการสรางสรรคผลงาน เปนระยะ 

7.  สรุปการออกแบบ และปฏิบัติงานจริงโดยขยายจากแบบจําลองทีม่ีความสมบูรณ 

8.  สรุปผลการศึกษา ในดานการสรางสรรค และ อุปสรรคในการดําเนินโครงการ 

9.  นําเสนองานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ทัง้ภาคการสรางสรรค  

และ ภาคเอกสารประกอบการวิเคราะห 
 
วิธีการศึกษา 

ในวิธีการศึกษาจะเปนข้ันตอนของแตละกิจกรรมตามวัตถุประสงคของโครงการวิจัย  

ที่ทําใหดําเนินการใหบรรลุเปาหมายประกอบดวย 

1.   ศึกษาคนควาขอมูลเกีย่วกับที่มาของประเด็นในการวิจัย ไดแก 

            1.1  ศึกษาคนควาทัศนคติในระยะเร่ิมแรกเกีย่วกับปญหาสังคม 

            1.2  ศึกษาคนควาประเภทของทศันคติในเร่ืองปญหาสังคม 

       1.2.1     ศึกษาคนควาสาเหตุและปญหาของที่การขาดอยูอาศัย 

       1.2.2    ศึกษาคนควา ปญหาที่อยูอาศัยในประเทศไทย   
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            1.3  ศึกษาคนควาจากสถานที่จริง 

2.   ศึกษาคนควาขอมูลเกีย่วกับทฤษฎทีางศิลปะและสุนทรียศาสตร 

        2.1  ศึกษาคนควาหลักองคประกอบศิลป 

        2.2     ศึกษาคนควาแนวคิดและหลักการของลัทธติางๆทางศิลปะ 

3.    ศึกษาคนควาขอมูลเกีย่วกับ อิทธพิลทางงานศิลปกรรมตางๆ  

4.    ขอมูลเกีย่วกับเทคนิคการสรางงาน ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา 

5.    เกบ็รวมรวมขอมูล และวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลในการศึกษาคนควา 

6.    ออกแบบสรางสรรคและพัฒนาแบบราง จนถึงการสรางตนแบบ 

7.   สรางสรรคผลงานจริง เปนประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาแบบลอยตัว 

8.    สรุปผลการศึกษา 

 
แหลงขอมูล 

1.   ศึกษาคนควาโดยรวบรวมขอมูลเอกสาร ตําราศิลปะ และเอกสารที่เกีย่วของ 

2.  ติดตามขาวสารดานตางๆ ไมวาจะเปน อินเทอรเนต โทรทัศน หนงัสือพิมพ  

เอกสารตีพิมพ ที่เกี่ยวของกบัโครงการ รวมไปถึงการลงพื้นที่จริง 

3.  วิทยานิพนธที่เกีย่วของกบัการสรางสรรคผลงานศิลปะแขนงตางๆ 

4.  ตัวอยางผลงานประติมากรรมที่มีความใกลเคียงดานเนื้อหาและรูปแบบ 

 
อุปกรณทีใ่ชคนควา 
 1. กลองถายรูปเพื่อใชในการบันทึกภาพแรงบันดาลใจและขอมูลที่เกีย่วของ 

 2. หนังสือและ เอกสารอางอิง 

 3. คอมพวิเตอรเพื่อใชในการ บันทึกขอมูลและงานดานเอกสาร 

 4. อุปกรณและวัตถุดิบ ที่ใชในการสรางงานเคร่ืองเคลือบดินเผา 

 
การเสนอผลงาน 
 เสนอเอกสารประกอบการสรางสรรคพรอมผลงานการสรางสรรค ไดแก  ผลงาน

ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาและการจัดแสดงเผยแพรผลงาน 
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ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.  สามารถสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ที่ผานกระบวนการ

ทางความคิดจากประสบการณ การพบเห็นภาพแหงชีวิตของคนเรรอนในสังคมเมืองหลวง  

2.  สามารถนํา รูปราง รูปทรงอันเปนส่ือสัญลักษณ แทนความเปนโลกวัตถุ และ ชีวิต 

ดวยการใชรูปทรงที่เปนโครงสราง อันมีที่มาจากโครงสรางสถาปตยกรรมในเมือง และรูปทรงของ

มนุษยที่นํามาเปนสวนประกอบสําคัญของผลงานเพื่อส่ือความหมายถึงชีวิตที่อางวาง โดดเด่ียวที่

ปรากฏทามกลางสังคมเมืองเพื่อแสดงความตางระหวางชีวิตและวัตถุ 
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บทที่ 2 

ขอมูลเกี่ยวกบัการสรางสรรค 
 

ในการสรางสรรคผลงาน ผูศึกษาจะเสนองานในรูปแบบงานประติมากรรมเคร่ือง

เคลือบดินเผา โดยรูปแบบของงานนั้นจะส่ือและแสดงออกใหเห็นถึงการสะทอนอีกหนึ่งมมุมอง

แหงความเปนไปของเพื่อนมนุษยในสังคม และไดมีการศึกษาขอมูล ในดานตางๆที่มคีวาม

เกี่ยวของและเปนประโยชนเพื่อประกอบการทําโครงการ อันมีเนื้อหาดังตอไปนี ้
 
ทัศนคติในระยะเริ่มแรกเกี่ยวกับปญหาสังคม 
 ในระยะเร่ิมแรกของประวัติความเปนมาในวิชาสังคมศึกษานั้น พื้นฐานในการ

พิจารณาปญหาสังคมก็ออกมาในรูปที่วา เปนส่ิงที่กอใหเกิดความเดือดรอนแกสังคม ซึ่งก็มักจะ

เปนเร่ืองของศาสนาและความเชื่อมั่นบางอยาง นักสังคมวิทยาเกือบจะไมคอยมีบทบาทหรือไมมี

บทบาทในการที่จะวางกฎเกณฑวาอะไรผิดอะไรถูก เพราะความถูกผิดข้ึนอยูกับความรูสึกสวนตัว

และประสบการณของแตละคนในสังคมนั้น ดังนั้นปฏิกิริยาตอบโตเมื่อมีปญหาเกิดข้ึน จึงออกมา

ในรูปของการตอตานและประณาม เชน ประณามคนยากจนวาเลววาชั่ว และดูถูกเหยียดหยาม ถา

เปนโสเภณีก็หามเขาใกล เพราะถือวาเปนเสนียดและอัปมงคล เปนตน1 

 ในตอนปลายศตวรรษที่ ๑๙ และตนศตวรรษที่ ๒๐ นักสังคมวิทยาสนใจคําวา 

“Social Pathology” (พยาธิทางสังคม) โดยพยายามตอสูเพื่อใหมนุษยไดบรรลุถึงอุดมคติที่วา ให

มนุษยมีที่อยูอยางถาวร มีสติ มีความมัธยัสถ มีงานทําสม่ําเสมอ มีความสําเร็จในเร่ืองเพศ มีความ

มั่นคงในครอบครัว เขากับเพื่อนบานได และมีหลักยึดเหน่ียวทางดานจิตใจ เปนตน แตปญหา

สังคมในยุคตอมามีอุดมคติที่ผิดไปจากระยะเร่ิมแรก เพราะมีการใชเหตุผลเขามาวินิจฉัยวาอะไร

ควรเปนปญหาสังคม เพราะอะไร และจะทําอยางไร ซึ่งระยะตอๆมานักสังคมวิทยาก็ให

ความสําคัญในการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมที่เปนปญหา เพื่อหาทางแกไขปญหาใหไดผลยิ่งข้ึน

สมาชิกของสังคมมักจะละเลยตอพฤติกรรมที่อาจมีผลกระทบกระเทือนตอชีวิตอยางมาก แต

ในขณะเดียวกับประชาชนมักจะใหความสนใจเพียงเล็กนอยในเร่ืองซ่ึงอาจจะมีผลรายแรงตอคน

สวนใหญ เชน การรักษาสงวนพื้นดิน พื้นน้ํา และทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมักจะมีแตความเชีย่วชาญ

สองสามกลุมเทานั้นที่ใหความสนใจ 

                                                 
1 สุพัตรา  สุภาพ, ปญหาสังคม (กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานชิ,2515) , 8. 
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ปญหาท่ีอยูอาศัยในประเทศไทย   
 ปญหาที่อยูอาศัยในประเทศไทย  เรามักจะพบในเมืองหลวง ตามแหลงจังหวัดตางๆ 

ยังไมมีมากนัก และมีขอนาสังเกตวาประชากรไทยของเราเพ่ิมปละ 3.3 % ซึ่งนับวาเปนอัตราที่สูง

มาก  และประชากรที่เพิ่มสวนใหญก็อยูในเมืองหลวงนอกจากนี้ยังมีประชากรที่มาจากชนบท

หล่ังไหลเขามาอีก  และสวนมากก็ไมอาจปรับตัวเขากับวิถีชีวิตในเมืองได  ซึ่งเปนปญหาที่รัฐบาล

ตองหาทางแกไข  ขอบกพรองอีกประการหนึ่งก็คือความเจริญและศูนยกลางสําคัญๆ  สวนใหญอยู

ในเมืองหลวง ทําใหมีลักษณะเปนแบบ primate city  ซึ่งเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ  ทาํให

เมืองตามชนบทพัฒนาไดชาหรือยากมาก เม่ือความเจริญอยูในเมืองใหญ ก็ยิ่งเปนแรงจูงใจใหคน

อพยพเขามามากทุกที  ดวยเหตุนี้ที่ดินในเมืองหวงจึงมีราคาสูงมาก ทําใหคนตองอยูอยางแออัด 

ชาวชนบทที่อพยพเขามาก็จะไปอยูในบริเวณราคาถูก หรือไปปลูกกระตอบตามที่วางเปลาของรัฐ  

ซึ่งมักจะเปนแหลงเส่ือมโทรม 

 สมัยกอนสงครามโลกคร้ังที่สอง เรายังไมมีปญหาเร่ืองนี้ ประชาชนในเมืองหลวง ก็ไม

มีมาก ปญหาเร่ืองการขาดขาดแคลนที่อยูอาศัยตางๆ จึงไมมี  พอหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  กเ็ร่ิม

มีปญหาดังกลาว  เพราะบานเมืองถูกทําลายคนอพยพเขาตัวเมืองมาก คาเชาบานสูงข้ึน แต

เนื่องจากเมืองหลวง ไมมีการวางผังเมืองอยางถูกหลักการ การขยายตัวเมืองจึงเปนไปตาม

ยถากรรม  ขาดมาตรการในการควบคุมใชที่ ดินของเมือง  เอกชนเจาของที่ ดินก็แสวงหา

ผลประโยชนกําไรตามความพอใจของตน  ในรูปแบบคนตางทําโดยปราศจากตัวบทกฎหมายท่ี

ถูกตองและทันสมัย  เมืองก็กลายเปนแหลงขาดความเปนระเบียบ  ยากตอการพัฒนาใหดีข้ึน

ดังนั้นแหลงเส่ือมโทรมในเมือง  ถามองอยางผิวเผินก็เห็นวามีไมมาก  แตอันที่จริงแลวแหลงเส่ือม

โทรมในเมืองหลวง มีจํานวนมาก  และเห็นไดชัดเมื่อมองจากที่สูง 

 

            ภาพที่  1  ทางเทาบริเวณทาพระจันทร 
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ปรากฏการณคนเรรอนในสังคมไทย 
กลไกการทํางานของสังคม คานิยมกลับกลายเปนไปในทางดานวัตถุนิยม เทคโนโลยี 

ซึ่งกระทบกระเทือนตอความเปนสังคมปฐมภูมิเกากอนอยางมาก สงผลกระทบตอสภาวะการ

ดําเนินชีวิต ตลอดจนโดยเฉพาะการปรับตัวของคนในสังคมและสถาบันสถานตางๆ เพื่อใหเขากับ

สภาพแวดลอมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป คาครองชีพสูงข้ึน คานิยมเปนเร่ืองของเงินทองความ

รับผิดชอบที่มากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันเปนยุควัตถุนิยม เงินสามารถซื้อทุกส่ิงทุก

อยางที่ตองการได คนมีเงิน คนรํ่ารวยจะไดรับการยกยอง เคารพนับถืออยางกวางขวาง เงินนํามา

ซึ่งเกียรติยศอํานาจ ความนับถือยอมรับทั้งทางตรงและทางออม จึงสงผลตอพฤติกรรมความคิด

ของคนในสังคมปจจุบันแปรเปล่ียนไป ความเอื้อเฟอเผ่ือแผหายไปกลายเปนความเห็นแกตัวชีวิต

ผูคนที่ดํารงอยูในสังคมยุคแขงขันกัน จากปรากฏการณดังกลาวเปนสาเหตุใหเกิดคนเรรอนข้ึน 

 จากทิศทางการพัฒนาประเทศในรอบ 40 ปเศษที่ผานมาสงผลใหคนจากชนบท

อพยพหล่ังไหลเขามาหางานทาํในเมือง โดยบุกเบิกที่ดินสรางบานเรือนต้ังถิน่ฐานอาศัยอยูกนัเปน

ยานชุมชนแออัดหรือสลัมแทรกอยูตามความเจริญของเมืองตอมาเกดิชุมชนใตสะพาน กระทัง่มคีน

จนเมืองในรูปแบบใหมที่ตองอาศัยหลับนอนในที่ สาธารณะแทนบาน นานเปนเดือนเปนป 2 

 ปจจุบันเราสามารถเห็นคนเรรอนไดตามทีส่าธารณะทั่วไปในกรุงเทพฯ ไมวาจะเปน

เวลาใดก็ตาม ในสภาพสวมเส้ือผาเกาๆ มขีาวของสัมภาระมากมาย นัง่นอนอยูตามที่ตางๆเปนที่

สังเกตไดงายถึงความแตกตางจากคนเมืองทัว่ไปที่ใชชวีิตอยูในสังคมเมือง อันเปนลักษณะของคน

จนเมืองที่มีความรุนแรงในอีกลักษณะหนึง่ ทาํใหเห็นถึงมิติของการด้ินรนเอาชีวิตรอด ใน

ส่ิงแวดลอมทีม่ีความซับซอนภายใตสังคมเมืองใหญอยางกรุงเทพฯ 

 
              ภาพที่  2  ใตสะพานขามทางรถไฟ จ.นครปฐม 

                                                 
2 บุญเลิศ วิเศษปรีชา, โลกของคนไรบาน (กรุงเทพฯ: โอเอสพร้ินต้ิงเฮาส,2546) ,3. 
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การใหนิยามของคนเรรอน 
 
คนเรรอน – คนชายขอบ 

คนเรรอน คือ       กลุมคนที่สามารถเขาถงึทรัพยากรในการดํารงชีพไดนอยมากใน สังคมเมืองทัง้นี ้

เกิดจากการขาด ความรูและอํานาจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

**  ดังนัน้ ความรูและอํานาจจึงสัมพนัธกัน  และเม่ือคนกลุมนี้

ปรับตัวไมทันกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม และ เศรษฐกิจจึงทําใหเกดิ

ความตางในสังคม ( ความเหล่ือมลํ้า ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่    1   การใหนิยามของคนเรรอน 

ความรู อํานาจ + 

แบบแผนสมัยใหม 
(เปนทางการ) 

อํานาจในการมีความสามารถเขาถึงทรัพยากร
(ปจจยัในการ ดํารงชีพ) 

ศูนยกลางอํานาจ , ทุนนยิม  (โลกของวัตถุ) 

คนเรรอน/คนชายขอบ 
ถูกกีดกนัออกจากการมีสวนรวมกลายเปน
ส่ิงท่ีไมมีตัวตน ,ไรคุณคา หรือเปนภาระ
ของศูนยกลาง 

สังคม 
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ที่มาของแนวคิดและแรงบันดาลใจ 
มนุษยสวนใหญในสังคมจะตองประสบกับปญหาสังคม เพราะเปนเร่ืองเกี่ยวกับ 

สวัสด์ิภาพและชีวิตของมนุษยในการอยูรวมกัน  เปนมรดกทางสังคมที่มนุษยจะตองประสบใน

ฐานะเปนสมาชิกของสังคม  การที่มนุษยมีความจําเปนตองอยูรวมกัน  มีความสัมพันธตอกัน 

มนุษยตองรูวาตนมีสิทธิและหนาที่อยางใดตอสังคม  เชนจะตองรูวาสังคมจะใหอะไรแกเรา  และ

ในขณะเดียวกันเราจะตองทําประโยชนอะไรแกสังคมบาง  ดวยเหตุนี้สังคมจึงไดกําหนดกฎเกณฑ

ตางๆ ข้ึนเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติ  กฎเกณฑที่ต้ังข้ึนแสดงใหเห็นถึงคานิยม (value) ในสังคมน้ันๆ 

เชน หามมิใหรังแกผูอ่ืน  หามลักขโมย พอแมจะตองเล้ียงลูก ทุกคนตองรับผิดชอบตอภยันตรายท่ี

เกิดข้ึนในชุมชน เปนตนกฎเกณฑเหลานี้บางกฎเกณฑก็กลายเปนวิถีชีวิตของชุมชนนั้น3  

และในปจจุบันความแปรเปล่ียนของวิถีชีวิตและคานิยมของสังคมบริโภคไดกอใหเกิด

ความแตกตางของการใชชีวิตหรืออาจกลาวไดวาเปนชนชั้นก็วาได โดยเฉพาะอยางยิ่งในสังคม

เมืองที่ มีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วรุนแรง ทุกผูทุกนามที่อยูในสังคมแหงความแออัดยัดเยียด ของ

สังคมเมืองก็ตองปรับตัวใหเขากับ วิถีทางแหงยุคสมัยในการดําเนินชีวิต อันเรงรีบวุนวายที่หยิบยื่น

ความกระเสือกกระสนในการดําเนินชีวิตที่ชางเปยมไปดวยความเหนื่อยหนาย  บางก็ทนได บางก็

ทนไมได กลับกลายเปนความแปลกแยก ผูคนเหลานั้นจึงเปนดังสวนเกินของที่แหงนี้ ที่ที่ไมใชที่

ของเขา กลายเปนสวนเกินของที่แหงนี้ อยูผิดที่ผิดทาง ผิดเจตนา ผิดความมุงหมาย แปลกแยกจน

กอเกิดความเจ็บปวดที่ถูกหยิบยื่นใหจากเมืองหลวง ซึ่งการเปล่ียนแปลงทางดานโครงสรางใหญ 

กลไกการทํางานของสังคม คานิยมกลับกลายเปนไปในทางดานวัตถุนิยม เทคโนโลยี ซึ่ง

กระทบกระเทือนตอความเปนสังคมปฐมภูมิเกากอนอยางมาก สงผลกระทบตอสภาวะการดําเนิน

ชีวิต ตลอดจนโดยเฉพาะการปรับตัวของคนในสังคมและสถาบันสถานตางๆ เพื่อใหเขากับ

สภาพแวดลอมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไป คาครองชีพสูงข้ึน คานิยมเปนเร่ืองของเงินทองความ

รับผิดชอบที่มากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันเปนยุควัตถุนิยม เงินสามารถซื้อทุกส่ิงทุก

อยางที่ตองการได คนมีเงิน คนรํ่ารวยจะไดรับการยกยอง เคารพนับถืออยางกวางขวาง เงินนํามา

ซึ่งเกียรติยศอํานาจ ความนับถือยอมรับทั้งทางตรงและทางออม จึงสงผลตอพฤติกรรมความคิด

ของคนในสังคมปจจุบันแปรเปล่ียนไป ความเอื้อเฟอเผ่ือแผหายไปกลายเปนความเห็นแกตัวชีวิต

ผูคนที่ดํารงอยูในสังคมยุคแขงขันกันดวยเทคโนโลยี วัตถุ เงิน มีผลตอสังคมที่เรียบงาย ความงาม 

จิตใจและนําไปสูการตอสู แขงขัน  

                                                 
3 สุพัตรา  สุภาพ, ปญหาสังคม (กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานชิ,2515) ,1. 
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และผูศึกษาเองในฐานะของผูมาใหม ของสังคมเมืองอันมีความคุนเคยกับวิถีชีวิต 

ความเปนอยูของสภาพรอบตัวที่ ไมมีความเจริญทางวัตถุเทียบเทากับเมืองหลวง ผูศึกษาไดสัมผัส

กับชีวิตผูคนบางกลุมที่อยูในเมืองหลวง คนเหลานี้ไมไดมีชีวิตที่สุขสมบูรณ เปนคนจนที่อยูอาศัย

อยางลําบาก ที่ขาดแมกระทั่งบานอันเปนส่ือแหงครอบครัวหรือแมกระทั่งปจจัยส่ี อันทุกคนพึง

ไดรับ อันสงผลใหผูศึกษารูสึกสะเทือนใจกับสังคมใหมที่ไดมอบ ภาพของความทนทุกขทรมาน 

ความโดดเดี่ยว ความหดหูสูสายตานําไปสูประเด็นในการทํางาน ผูศึกษาไดนําความรูสึก สงสาร 

และสะเทือนใจ  ที่ไดจากประสบการณตรงจากเหตุการณที่เกิดข้ึนในสังคมเมืองหลวง นําไปสูการ

สะทอนมุมมองที่ผูศึกษาตองการนําเสนอ ส่ิงที่เกิดข้ึน  

  
ทัศนคติที่เกีย่วกับการสรางสรรค 
 ศิลปะยกระดับจิตใจมนุษยใหสูงข้ึน ไมวาจะเปนแบบทีดู่รูเร่ืองหรือแบบนามธรรม  

เราถือวาเปนศิลปะที่ดี เปนศิลปะเพื่อมนุษยทัง้ส้ิน  ความงามความเปนระเบียบ  ความสมบูรณ

ของศิลปะบางแบบ  ยอมขัดเกลาวิญญาณของผูดูใหละเอียดออนและโนมไปสูความดี อารมณที่

รุนแรงในศิลปะบางแบบฟอกจิตใจคนใหสะอาด และชักจูงไปสูระดับทีสู่งข้ึนกวาเดิม เชนเดียวกัน

การทาํงานศิลปะบริสุทธิ์ยอมจะตองมีเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิด หนาที่ของศิลปะอยูที่

จุดไหน เชนงานศิลปะบางอยางมีหนาที่ใชสอยตอสังคม (The Social Function) ที่สะทอนและ

แสดงออกเก่ียวกับ ความเปนไปของสังคมไมวาจะเปน ส่ิงแวดลอม ปญหาสังคมมาอางอิง  

การนําประสบการณมาสรางสรรคเปนผลงานศิลปะอันมีความนาสนใจอันส่ือถึงชีวิต

และเหตุการณที่สามารถส่ือกับประสบการณกับผูอ่ืนได  ที่ผูศึกษาไดรับมาจากส่ิงแวดลอม เชน ส่ิง

ที่ไดพบเห็น หรือรูสึก กับส่ิงตางๆในชีวิตประจําวันที่สัมพันธกับส่ิงแวดลอม กอเกิดปฏิกิริยากับ

ส่ิงแวดลอมนั้น ทําใหเกิดอารมณและความคิดกับประสบการณนั้น อันประกอบไปดวยความโดด

เดน ความสําคัญ  ระเบียบแบบแผน แกนสาร เนื้อหา ของประสบการณที่สงผลกับจิตในและ

ความรูสึกของผูศึกษาแลวถายทอดเปนประสบการณทางสุนทรียภาพแกผูอ่ืนดวยงานศิลปะซึ่ง

ศิลปะที่เปนประสบการณแทในชีวิต4 ในการสรางสรรคผลงานของผูศึกษาเองนั้น ก็ไดนําความ

เปนไปของสังคมเมืองในแงมุมหนึ่งที่วาดวยการพบเห็นถึงสภาพปญหาทางสังคม แสดงออก

เกี่ยวกับความเหล่ือมลํ้าทางสังคม จากความเปนไปสังคมระดับลาง ที่ไดพบเห็นประสบการณ

ตางๆ ที่เจ็บปวด ทําใหผูศึกษามีความรูสึกวามีสวนรวมตอความเปนไปตามสภาวะแวดลอม ความ

ลําบากแสนสาหัสความทุกขความอดอยากความจนภายใตสังคมเมือง 

                                                 
4 ชลูด  นิ่มเสมอ , องคประกอบของศิลปะ (กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช,2538) ,13. 
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อิทธิพลที่ไดรับจากสภาพแวดลอมสงัคม 
ความเจริญทางวัตถุ ในทุกวันนี้ มีการดําเนินไปอยางรวดเร็วรุนแรง ทุกผูทุกนามที่อยู

ในสังคมแหงความแออัดยัดเยียดของสังคมเมืองก็ตองปรับตัวใหเขากับ วิถีทางแหงยุคสมัยในการ

ดําเนินชีวิต อันเรงรีบวุนวายที่หยิบยื่นความกระเสือกกระสนในการดําเนินชีวิตที่ชางเปยมไปดวย

ความเหนื่อยหนาย  สําหรับกลุมคนที่สังคมนิยามความหมายใหเปน “ คนเรรอน” กับความแปลก

แยกความแปลกแยกในสังคมเมือง ผูคนเหลานั้นจึงเปนดังสวนเกินของที่แหงนี้ ที่ที่ไมใชที่ของเขา 

กับการเผชิญชะตากรรมในสังคมเมือง จากหลากหลายสาเหตุและปจจัย ไมวาจะเปนความ

ยากจน การขาดความรูความสามารถในการประกอบอาชีพหรือแมกระทั้งสภาพปญหาทาง

ครอบครัว ที่ทําใหเขาเหลานั้นตองกลายเปนคนเรรอน 

และผูศึกษาในฐานะของผูมาใหม ของสังคมเมืองจากสังคมในตางจังหวัดอันมี

ความคุนเคยกับวิถีชีวิต ความเปนอยูของสภาพรอบตัวที่ ไมมีความเจริญทางวัตถุเทียบเทากับ

เมืองหลวง ผูศึกษาไดสัมผัสกับชีวิตผูคนบางกลุมที่อยูในเมืองหลวง คนเหลานี้ไมไดมีชีวิตที่สุข

สมบูรณ เปนคนจนที่อยูอาศัยอยางลําบาก ที่ขาดแมกระทั่งบานอันเปนส่ือแหงครอบครัวหรือ

แมกระทั่งปจจัยส่ี อันทุกคนพึงไดรับ อันสงผลใหขาพเจารูสึกสะเทือนใจกับสังคมใหมที่ไดมอบ 

ภาพของความทนทุกขทรมาน ความโดดเด่ียว ความหดหูสูสายตา กอเกิดคําถามถึงบริบทในสังคม

ปจจุบันเปนอยางไร คานิยมทางจิตใจถูกแทนดวยคานิยมทางวัตถุ เปนอิทธิพล เปนแรงบันดาลใจ

ใหขาพเจาตองถายทอด ความเปนไป ดวยการนําภาพความรูสึกทางความคิดนี้มาสรางสรรคเปน

งานศิลปะ ที่เนื้อหาตองการแสดงออกถึงความเศราสะเทือนใจ ความหดหู และสะทอนถึงสภาวะ

ทางสังคมที่เหล่ือมลํ้า ของชีวิตในสังคมเมือง 

 
อิทธิพลในดานรูปแบบการสรางสรรค 
 งานประติมากรรมสมัยใหมอาจสรางงานศิลปะจากวัสดุตางๆ แลวแตความประสงค

ของศิลปนแตละคน  บางคร้ังอาจจะสลักหินหรือแกะไมหรือจะปนดินแลวหลอดวยปูนพลาสเตอร 

หรือหลอดวย บรอนซ  อีกวิธีหนึ่งอาจจะเช่ือมโลหะเหล็กหรืออลูมิเนียมรวมกับปูนปลาสเตอรและ

ไม ใหมีรูปราง  เปนไปตามลักษณะของวัสดุดังกลาวรวมกันใหเกิดเปนงานประติมากรรม  งาน

ประติมากรรมแตละชิ้นจะตองมีปญหาและวิธีการที่แตกตางกันไป  ทั้งนี้ประติมากรรมยอมจะตอง

เผชิญกับปญหาความเหมาะสมที่จะตองใชหลักจิตวิทยาเขาชวยในการประกอบการทํางานดวย 

 ประติมากรจะทํางานของตนเองอยางรวดเร็วไมได  ประติมากรตองเปนคนที่เยือกเย็น

สุขุมและเต็มไปดวยเหตุและผลตลอดเวลาเพราะงานประติมากรรมเปนงานที่ตองการความอดทน  

ความมานะพยายาม  และการควบคุมความรูสึกและเหตุผลในการที่จะพิจารณาส่ิงตางๆ  อยาง
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รอบคอบ  แมแต ไมเคิลแองเจโล ปกติเปนคนมีอารมณรุนแรงเผ็ดรอน  แตเมื่อเวลาเขาทํางาน

ประติมากรรมเขาก็สามารถบังคับตัวเองได  และเขาไดกลาวถึงความแตกตางระหวางจิตรกรรม

และประติมากรรมในเร่ืองของแสงเงาและความเปนจริง งานประติมากรรมยอมมีเทคนิคพิเศษอัน

สอดคลองกับวัสดุที่ใชทําดวย 

 เม่ือพิจารณาความคลายคลึงกันระหวางงานสมัยใหมของจิตรกรรมกับประติมากรรม 

เราจะเห็นไดวางานจิตรกรรมสมัยปจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลงจากสมัยโบราณมาเปนเร่ืองของ

สมัยใหม เชน พวกคิวบิซึมส (Cubism) ที่มีความโดดเดนในการใชรูปทรงเรขาคณิต ที่นํามา

ประกอบกันเพื่อแสดงความคิดหรืออารมณดวยวิธีการและการแสดงออกของตน   ในงาน

ประติมากรรมก็มีการเปลี่ยนแปลงเชนเดียวกับงานจิตรกรรมตามยุคตามสมัย และตาม

วิวัฒนาการของโลก อยางไรก็ตามการเปล่ียนแปลงโดยการนําส่ิงใหมๆเขามายอมเกิดข้ึนไดไมวา 

ณ ที่ใด5 และในการสรางสรรครูปแบบผลงานของผูศึกษา เปนรูปแบบของประติมากรรมลอยตัวที่

มีการใชรูปทรง เรขาคณิตใชลักษณะของโครงสรางที่มีการสรางสรรคตามจิตนาการของผูศึกษาที่

ผานการวิเคราะหจากประสบการณ และแนวความคิด เชนเดียวกับการสรางรูปแบบประติมากรรม

สมัยใหม มีรูปแบบที่แปลกใหมกลาวคือมีการแสดงออกที่หลากหลายประติมากรรมลอยตัวมีแบบ

แยกออกตางๆ กันตามสมัยและกาลเวลาประติมากรรมชนิดนี้สามารถชมไดทุกดาน   

ดังนั้นการสรางสรรคใหงดงามทั้งรูปดานหนาและดานหลัง  สามารถใหผูชมพิจารณา

ถึงความงาม  โดยสรางสรรคใหทุกสวนของประติมากรรมจะขึ้นอยูกับการจัดต้ังแสดงดวย  

ประติมากรรมลอยตัว  นอกจากจะมีลักษณะแบบที่แตกตางกันตามศรัทธา  ความเชื่อหรือตาม

แนวคิดของแตละวัฒนธรรมแลว  ความงามของประติมากรรมในดานองคประกอบของศิลปะก็มี

สวนจะตองพิจารณา  เพราะเปนความปรารถนาของประติมากร  ที่จะแสดงออกถึงความมีคุณคา

ทางสุนทรียศาสตร  ในรูปแบบของประติมากรที่มีความแตกตางกับประติมากรรมที่มีรูปรางเรียบ

งายไดโดยทั่วไป  ลักษณะตาง  ของรูปและชองวางจะประสานสัมพันธกันในเนื้อที่สวนใหญและจะ

มีความขัดแยงในเนื้อที่สวนนอยซ่ึงรูปลักษณะและชองวางความซับซอนกลมกลืนหรือขัดแยงใน

งานประติมากรรมช้ินหนึ่งๆ  นั้น  จะมีอยูทั่วไปในประติมากรรมที่มีองคประกอบซับซอนกัน

โดยเฉพาะมีบางองคประกอบที่มีขนาดและสัดสวนตายตัวแลว เชน  สัดสวนของมนุษย 

 

 

 

                                                 
5 บุญมา  แฉงฉายา, ประติมากรรมพืน้ฐาน (กรุงเทพ : ประสานมิตร, 2527),1. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 15 

อิทธิพลแนวความคิด 
 จากทฤษฎีของ จอหน  ดิวอ้ี (John Dewey) ที่วาดวยประสบการณเปนเหตุ เปนผล 

และในเวลาเดียวกันก็มีปจจัยอีกหลายอยางที่ชวยใหเกิดความเปนไปไดในการสรางสรรคงานศิลป 

อีกทั้งวิจารณญาณที่ดีทางศิลปะ การดู การสังเกต การคํานึงถึง หรือ เพิ่มคาของสุนทรียภาพใน

งานที่ทํา แตส่ิงที่สําคัญที่สุดคือ ประสบการณ เพราะการรับ การจดจําเอาเร่ืองราวจนมีเนื้อหา แรง

บันดาลใจที่จะสรางสรรค ผูสรางตองสะสมประสบการณและเขาใจตอประสบการณนั้นดวย 

เมื่อกลาวถึงหนาที่ใชสอยของงานศิลปกรรมเกิดข้ึนดวยอาศัยกาลเวลาและจาก

มุมมองทรรศนะ ความตองการของศิลปน รวมทั้งความตองการของสังคม จากอดีตมาจนถึง

ปจจุบันโลกเราปรากฏดวยงานศิลปกรรมที่รับใชความเชื่อ รับใชศาสนา ศิลปกรรมที่แสดงออกรับ

ใชความหมายปรัชญาความจริงและปรัชญาตน ศิลปกรรมที่รับใชในเร่ืองจิตวิญญาณ ความ

บริสุทธิ์ ศิลปกรรมที่ทําหนาที่เคล่ือนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะ ปจจุบันสังคมเสมือนกระจก 

จากอดีตมีตัวอยางลัทธิศิลปกรรม เชน เซอรเรียลลิสซ (Surrealism)หรือจิตรกรรมที่ทํา หนาที่

ตอตานพฤติกรรมของมนุษย แสดงออกโลกทัศนในแงลบตางๆ เม่ือกาลเวลาศิลปกรรมแหงการ

เดินทางมาถึงปจจุบันศิลปกรรมสมัยใหมไมเนนความเคยชิน เนนความรูสึกจากทดลองจริง เนน

การเปล่ียนแปลงไปตามสังคม มีเสรีภาพในการแสดงออกตามสิทธิ เนนรับใชความคิดและรูปแบบ

ใหมและสรางสรรค มีกระบวนการที่ซับซอนมาก  โดยเฉพาะในสังคมปจจุบันที่สังคมมีการ

เปล่ียนแปลงเปนสังคมของเทคโนโลยี และความเปนวัตถุนิยมของสังคมมากข้ึนอันกอเกิดปญหา

ทางสังคมมากมาย เชน ความสับสนวุนวาย การแกงแยงชิงดีชิงเดน ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม

ความเส่ือมถอยของความดีงานดานจิตใจฯ ส่ิงเหลานี้ตางเปนประสบการณของศิลปนที่ถายทอด 

และสะทอนความเปนไปของสังคม  ผานการสรางสรรคทางผลงานศิลปกรรมในรูปแบบตางกันไป 

ดวยเหตุนี้ในผลงานของผูศึกษาจึงมีแนวความคิดที่ใหอิสระในการคิดที่จะแสดงออก 

โดยเปนนําความรูสึก เศราสะเทือนใจตอประสบการณในการพบเห็นภาพแหงชีวิตของคนเรรอน

สังคมในคมเมืองมาเปนแรงขับในการสรางสรรคผลงานโดยอาศัยหลักการคิดจากจากทฤษฎีของ 

จอหน  ดิวอ้ี ที่วาดวยสุนทรียศาสตรคือประสบการณของการรับรู ซาบซึ้ง  อันตองการแสดงและ

สะทอนตอสังคมถึงบริบททางสังคมปจจุบันที่แปรเปล่ียนไปดวยเหตุและปจจัยของคานิยมทางวตัถุ

เพียงอยางเดียวโดยที่สังคมหลงลืมคานิยมทางจิตใจที่ดีงามอันเปนสวนเติมเต็มของสังคม ดัง

แนวคิดของลัทธิ เซอรเรียลลิสซ ที่ทํา หนาที่ตอตานพฤติกรรมของมนุษย แสดงออกโลกทัศนในแง

ลบตางๆ ที่มีการเนนการเปล่ียนแปลงไปตามสังคม และส่ือสะทอนในมุมมองตอสังคมนั้นๆ 
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อิทธิพลจากงานศลิปกรรม 
ผลงานศิลปกรรมที่มีอิทธพิลตอการศึกษาเปนผลงานทีน่ําเสนอถงึ เร่ืองราวของสังคม

และปญหาที่เกิดข้ึนในแงมมุตางๆ ตามทีศิ่ลปนแตละคนนาํเสนอ รวมไปถึงการนาํเสนอทางดาน

รูปทรงที่แสดงออกทางดานการเหน็ ซึ่งเปนส่ิงที่กระตุนความคิดและจินตนาการ 

  

    ภาพที ่3 ประติมากรรม“ อิสระ 2 ” 

    ที่มา  :  มหาวทิยาลัยศิลปากร,นิทรรศการประกวดประติมากรรม     

    ติดต้ัง ณ ธนาคารกรุงไทย (กรุงเทพฯ : หอศิลปมหาวทิยาลัยศิลปากร,   

    2548),29. 

 

ผลงานประติมากรรมชื่อ “อิสระ 2” ของ พงคภวัน อะสีติรัตน เทคนิค เหล็ก, แสตนเลส 

,เซรามิค  ขนาด 80 X 130 cm. รางวัลที ่3 นิทรรศการประกวดประติมากรรม ติดต้ัง ณ 

ธนาคารกรุงไทยเปนผลงานที่แสดงถงึมนษุยที่อยูในกรอบแหงความศิวิไลซแหงเมอืงใหญการมอง

ออกจากภาวะภายในหรือส่ิงภายในที่เคยชินจะพบกับอิสระและความจริงรูปทรง ในผลงาน เปน

รูปทรงเรขาคณิตซึ่งเปนสัญลักษณแทนวัตถุ และมีรูปทรงของนกที่ตัดทอนแลวอยูในผลงานที่เปน

สัญลักษณแทนมนษุย โครงสรางโดยรวมของรูปทรงเปนลักษณะรูปทรงเรขาคณิต  
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ภาพที ่4 ประติมากรรม“คนเดียว” 

ที่มา : มหาวิทยาลัยศิลปากร,การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ คร้ังที่ 46 (กรุงเทพฯ : 

อมรินทรพร้ินต้ิง แอนดพับลิชช่ิง, 2543), 26. 

 

ผลงานประติมากรรมชื่อ“คนเดียว”ของนภดล วิรุฬหชาตะพันธ เทคนคิ ไฟเบอรกลาส 

เหล็กรางวัลเกยีรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ คร้ัง

ที4่6 เปนผลงานที่สะทอนปญหาของสังคมในแงของความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยใช

รูปทรงในการแสดงออก กลุมคนทีห่ายไปเหลือเพยีงเงาและรองรอยเหลือเพยีงผูหญิงและชายทีย่ืนมอง

ซึ่งไมมีหนา เปนสัญลักษณเปรียบใหเห็นวาแมจะมีผูคนมากมาย แตก็ไมมีใครที่คอยชวยเหลือเมือ่เกิด

ภัย เหมือนตางคนตางอยู 

 

 ภาพที ่5 จิตรกรรม“รอ-คอย หมายเลข 1” 

 ที่มา : มหาวทิยาลัยศิลปากร,การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ คร้ังที ่48 (กรุงเทพฯ :   

 อมรินทรพร้ินต้ิง แอนดพับลิชช่ิง, 2545), 21. 
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ผลงานจิตรกรรมชื่อ “รอ-คอย หมายเลข 1” ของเทอดเกยีรติ หวงัวชัรกลุ เทคนิค สี

น้ํามันบนแผนอะลูมิเนยีม ขนาด 185 X 365 cm.รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 2 เหรียญเงิน ประเภท

จิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแหงชาติ คร้ังที ่48 เปนผลงานที่สะทอนภาพปญหาในสังคมที่มี

ความเจริญทางดานวัตถ ุโดยมีการใชสัญลักษณที่แสดงใหเหน็ถงึความเจริญทั้งทางดานการ

แสดงออกและวัสดุที่ใชการแสดงออกในภาพสัญลักษณที่ใชคือรูปสวนของรถไฟทีแ่ทนเทคโนโลยี 

อะลูมิเนยีมที่ใชเปนส่ือลงสีกแ็สดงใหเหน็ถงึความเปนเทคโนโลยีและมกีารสะทอนแสงในแผน

อะลูมิเนยีมซ่ึงใหความรูสึกรอนและคนที่นอนอยูบนเกาอ้ีที่เปนสัญลักษณบงบอกถงึปญหา

คุณภาพชีวิตในเมือง  

 

 

    ภาพที ่6 ประติมากรรม“ การเดินทางในโลกศิวิไลซ ” 

    ที่มา : วิโชค มุกดามณี,6 ทศวรรษศิลปกรรมรวมสมัยในประเทศไทย (กรุงเทพ : หอ    

    ศิลปมหาวทิยาลัยศิลปากร, 2546), 352. 

 

ผลงานประติมากรรมชื่อ“ การเดินทางในโลกศิวิไลซ ”ของ ศิระ สุวรรณศร เทคนิค 

เชื่อมโลหะ ไฟเบอรกลาส รางวัลเกียรตินิยมอันดับ1เหรียญทอง ประเภทประติมากรรม การแสดง

ศิลปกรรมแหงชาติคร้ังที4่5  แสดงถึงความเปนวัตถุและรูปรางมนุษยเปนองคประกอบของงานที่

ศิลปนตองการแสดงใหเหน็ถึงโลกความจริงของการเขามามีสวนรวมของลกสมัยใหม หากมนุษย

ยังไมตรองสภาพภายนอก ทีร่ายลอมอยู ความเปนวัตถุจะกาวเขามาสูชีวิต และเม่ือใดที่จิตใจขาด

ความรัก  ความเอาใจใสเมื่อนั้นโลกของเราก็จะเปนโลกของวัตถุอยางส้ินเชิง 
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      ภาพที ่7 ประติมากรรม“ คนปราศจากแขน (Armless Backs) ” 

      ที่มา : จิระพัฒน พิตรปรีชา , โลกศิลปะศตวรรษที่  20  (กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ,   

      2545), 406. 

 

ผลงาน ประติมากรรมชื่อ“ คนปราศจากแขน (Armless Backs) ”ของ Magdalea  

Abakanowicz เทคนิค เคร่ืองปนดินเผา มีการใชรูปทรงซํ้า ๆ กนัของมนุษยที่มกีารลดทอน

รายละเอียดของรางกายมนษุย หลงเหลือแตสวนที่ตองการส่ือสารถงึความรูสึกของแกนสารใน  

แนวความคิด และมีการจัดวางเรียงเปนแถวยาว ซึง่สะทอนถึงความรูสึกยอมจาํนนตอชะตากรรม   

 
วิเคราะหอิทธิพลจากงานศิลปกรรม 
 แนวเร่ืองของผลงานศิลปกรรมสวนใหญที่มีอิทธิพลตอผูศึกษาเปนผลงานที่แสดงออก

ถึงเนื้อหาเร่ืองราวและรูปทรง ในแนวทางที่วาดวยการนําแรงบันดาลใจจากสภาวะของสังคม

ปจจุบันที่สงผลตอความรูสึกนึกคิดของศิลปน ซึ่งแสดงออกถึงแนวคิดที่แตกตางกันออกไปในดาน

มุมมองการสรางงานศิลปกรรม ในดานแนวเร่ืองที่ผูศึกษามีความสนใจเปนพิเศษในงานศิลปกรรม

ที่สงอิทธิผลจากการนําเอาสภาวะความรูสึกตอสังคมโดยเฉพาะสังคมเมืองที่มีศิลปนหลากหลาย

คนที่มีการนําแนวเร่ืองมาจากประสบการณตรงจากการใชชีวิต การพบเห็น การสัมผัสภายใต

สังคมเมืองไมวาจะเปนความสะเทือนใจ ความเบื่อหนายตอความเส่ือมถอยของสังคม โดยเฉพาะ

ความเจริญทางเทคโนโลยีที่สงผลตอสังคมในบางแงมุมที่กอเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนใน

บางกลุมหรือแมกระทั่งการครอบงําของระบบทุนนิยมอันกอเกิดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เชนใน

ผลงานประติมากรรมชื่อ “ อิสระ 2 ”(ภาพที่ 3)ของ พงคภวัน อะสีติรัตน ที่แสดงถึงมนุษยที่อยูใน

กรอบแหงความศิวิไลซแหงเมืองใหญการมองออกจากภาวะภายในหรือส่ิงภายในที่เคยชินจะพบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 20 

กับอิสระและความจริงและผลงานจิตรกรรมชื่อ“รอ-คอย หมายเลข 1”ของเทอดเกียรติ หวังวัชรกุล

เปนผลงานที่สะทอนภาพปญหาในสังคมที่มีความเจริญทางดานวัตถุอันสงผลตอชีวิตของคนใน

สังคมที่มีแนวเร่ืองจากสภาพสังคมในปจจุบันเชนเดียวกับผลงานของผูศึกษา ที่ผูศึกษาไดวิเคราะห

ผลงานที่มีอิทธิพลในดานแนวเร่ืองที่มีความใกลเคียงเพื่อเปนการเปรียบเทียบในการสรางผลงาน 

ในสวนของอิทธิพลดานโครงสรางรูปทรงนั้น ผลงานสวนใหญที่มีการถายทอดถึง

ความสัมพันธระหวางชีวิตคนในสังคมกับสภาวะและส่ิงแวดลอมในสังคมเมือง การสรางรูปทรงนั้น

จึงเปนรูปทรงที่ไดรับแรงบันดาลใจจากส่ิงที่พบเห็นเชน ส่ิงกอสรางตางๆ สถาปตยกรรม ที่มีความ

เปนเหล่ียมสัน เปนรูปทรงเรขาคณิต ( Geometric Form ) ที่ใชรูปทรงเรขาคณิตแทนคาวัตถุ อัน

เปนรูปทรงที่แสดงถึงพลังที่ไมมีชีวิต การรับรูในพลังของรูปทรงเรขาคณิต เปนการรับรูโดยการทํา

ความรูจักกับรูปทรงวารูปทรงอยูในสถานะที่จะแสดงพลังอะไร และเนื่องจากวัตถุเปนส่ิงที่มีพลังใน

ตัวเองแตขาดชีวิต จึงสอดคลองกับความหมายของวัตถุ จึงนํามาใชแทนความเปนวัตถุโดยรูปทรง

เรขาคณิตนี้มาจากโครงสรางทางสถาปตยกรรมสมัยใหม เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาของงาน อัน

เปนเหตุจากสถาปตยกรรมเปนสัญลักษณแหงความเจริญทางวัตถุ  เชน ผลงานประติมากรรมช่ือ  

“ การเดินทางในโลกศิวิไลซ ”ของศิระ สุวรรณศร ที่มีการใชโครงสรางของรูปทรงของความเปน

เหล่ียมสันของรูปทรงเรขาคณิตผสมผสานกับรูปทรงมนุษย  ในดานของรูปทรงมนุษยอิทธิพลใน

การใชมาจากการใชรูปทรงมนุษยที่แสดงออกถึงอารมณผานภาษากายในรูปแบบที่ตางกันเชน  

ประติมากรรม“ คนปราศจากแขน (Armless Backs) ”ของ Magdalea  Abakanowiczมนุษยที่มี

การตัดทอนรายละเอียดของความเหมือนจริงอันหลงเหลือแตสวนที่ตองการส่ือสารถึงความรูสึก

ของแกนสารใน  แนวความคิด และมีการจัดวางเรียงเปนแถวยาว ซึ่งสะทอนถึงความรูสึกยอม

จํานนตอชะตากรรม  เปนใชการแสดงออกของรูปทรงอินทรียรูปคือรูปทรงมนุษยผสานกับการใช

เสนโคงอันแสดงความโศกเศราของผลงานเชนเดียวกันกับผลงานของผูศึกษาที่มีการใชรูปทรง

มนุษยเปนสวนประกอบสําคัญในการแสดงออก ถึงความรูสึกตามแนวคิดของงานเชนกัน 

 ผลงานศิลปกรรมที่สงอิทธิผลตอการสรางสรรคผลงานของผูศึกษานั้นมีความสําคัญ

ในดานการแสดงถึงการสรางสรรคในดานตางๆไมวาจะเปนมุมมองตลอดจนแนวคิดไปจนถึงการ

สรางรูปทรง ที่มีความแตกตางกันไปตามศิลปนแตละคนกระบวนการทํางานที่ทําใหเกิดผลงานที่

สมบูรณ  ผูศึกษาไดเรียนรูตลอดจนเปรียบเทียบเพื่อสรางสรรคผลงานดังเชนผลงานที่ผูศึกษาได

นํามาวิเคราะหขางตน ก็มีอิทธิพลที่สงผลการแสดงออกท้ังดานแนวเร่ืองและการสรางรูปทรงที่เปน

ประโยชนตอการสรางสรรคผลงานของผูศึกษา 
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บทที่ 3 

รูปแบบและวิธีการสรางสรรค 
 

การสรางสรรค คือการทําใหเกิดส่ิงใหมข้ึนในโลกดวยปญญามนุษย ส่ิงที่สรางสรรค

ข้ึนนั้นตองมีลักษณะเปนตนแบบในทางใดทางหนึ่ง ไมซ้ํากับส่ิงใดที่เคยมีอยูแลว การสรางสรรค

เปนกระบวนการอิสระ ไมเปนทาสของส่ิงใด ไมวาจะเปนอารมณ หรือปญญา หรือลัทธิ หรือ

แบบอยาง(Style) การสรางสรรคตองมีเสรีภาพ มีความนึกคิดอยางอิสระ มีความริเร่ิมและกาวหนา 

การสรางสรรคศิลปะ หมายถึง การสรรหาหรือคิดคนรูปทรงหรือหนวย (Unit) ที่มีสาระ

ตอจุดหมายของการสรางสรรคและจัดระเบียบของหนวยนั้น หรือหนวยเหลานั้นทําใหเกิดรูปทรง

ใหมข้ึน เปนรูปทรงที่มีเอกัตภาพ (Unity) หรือลักษณะเฉพาะตัวของศิลปน (Individuality)เปน 

ตนแบบ (Originality) และมีเอกภาพ เพื่อใหเขาไปสูผลสําเร็จในการแสดงออก ตอสภาวะอารมณ 

ความรูสึกของผูศึกษาในเร่ืองที่ตองการแสดงออก ดวยการสรางสรรคงานประติมากรรมเคร่ือง

เคลือบดินเผาที่มีรูปแบบและวิธีการสรางสรรคผลงานดังตอไปนี้ 

 
แนวความคิดในการสรางสรรค 

ในสังคมปจจุบันที่สังคมมีการเปล่ียนแปลงเปนสังคมของเทคโนโลยี และความเปน

วัตถุนิยมของสังคมมากข้ึนอันกอเกิดปญหาทางสังคมมากมาย เชน ความสับสนวุนวาย การ

แกงแยงชิงดีชิงเดน ความเหลื่อมลํ้าทางสังคมความเส่ือมถอยของความดีงามดานจิตใจ และส่ิง

เหลานี้ตางเปนประสบการณของศิลปนแตละคน ที่แตกตางกัน  ถายทอด และสะทอนความเปนไป

ของสังคม  ผานการสรางสรรคทางผลงานศิลปกรรมในรูปแบบตางกันไป 

ผูศึกษาเปนสวนหนึ่งของสังคม แหงความเจริญทางวัตถุซึ่งไดนําประสบการณที่ไดพบ

เห็นและรับรูถึงปญหาทางสังคม เกี่ยวกับกลุมคนเรรอนในสังคมเมือง ซึ่งเผชิญกับชะตากรรม 

ความลําบาก แหงวิถีชีวิต ไรซึ่งความสมบูรณแหงสถานะทางสังคม ขาดโอกาสในการเขาถึง

ทรัพยากรในการดํารงชีวิตอยางเต็มที่หรืออาจกลาวไดวาเปนกลุมคนที่ไรตัวตนในสังคมเมือง  

ดวยเหตุนี้ในผลงานของผูศึกษาจึงมีแนวความคิดที่ใหอิสระในการคิดที่จะแสดงออก 

โดยเปนนําความรูสึก เศราสะเทือนใจตอประสบการณในการพบเห็นภาพแหงชีวิตของคนเรรอน

สังคมในคมเมืองมาเปนแรงขับในการสรางสรรคผลงาน อันตองการแสดงและสะทอนตอสังคมถึง

บริบททางสังคมปจจุบันที่แปรเปล่ียนไปดวยเหตุและปจจัยของคานิยมทางวัตถุเพียงอยางเดียว

โดยที่สังคมหลงลืมคานิยมทางจิตใจที่ดีงามอันเปนสวนเติมเต็มของสังคม 
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แนวเรื่อง 
 เร่ืองหรือแนวเรื่องจะมีความสําคัญก็ตอเมื่อเปนจุดบันดาลใจหรือความสะเทือนใจ

ใหแกศิลปน  ที่สรางรูปทรงที่มีชีวิตและความหมายข้ึน และแนวเร่ืองนั้นสะทอนมายังผูดู  ในฐานะ

จุดเร่ิมตนที่จะเดินเขาไปสูความงามและความหมายในรูปทรงของงานนั้น  แนวเร่ืองจะตองหลอม

รวมกับรูปทรงและเทคนิคอยางสมบูรณ  แนวเร่ืองจะแสดงตัวไดตองอาศัยรูปทรงกับเทคนิค  และ

รูปทรงจะเกิดข้ึนไดตองประกอบดวยเทคนิคกับแนวเร่ือง6 

ผูศึกษาไดนําประสบการณมาสรางสรรคเปนผลงานอันมีความนาสนใจอันส่ือถึงชีวิต

และเหตุการณที่สามารถส่ือกับประสบการณกับผูอ่ืนได  ที่ผูศึกษาไดรับมาจากส่ิงแวดลอม เชน ส่ิง

ที่ไดพบเห็น หรือรูสึก กับส่ิงตางๆในชีวิตประจําวันที่สัมพันธกับส่ิงแวดลอม กอเกิดปฏิกิริยากับ

ส่ิงแวดลอมนั้น ทําใหเกิดอารมณและความคิดกับประสบการณนั้น อันประกอบไปดวยความโดด

เดน ความสําคัญ  ระเบียบแบบแผน แกนสาร เนื้อหา ของประสบการณที่สงผลกับจิตใจและ

ความรูสึกของผูศึกษา แลวถายทอดเปนประสบการณทางสุนทรียภาพแกผูอ่ืนดวยงานศิลปะซ่ึง

ศิลปะท่ีเปนประสบการณแทในชีวิตในการสรางสรรคผลงานของผูศึกษาเองนั้น ก็ไดนําความ

เปนไปของสังคมเมืองในแงมุมหนึ่งที่วาดวยการพบเห็นถึงสภาพปญหาทางสังคม แสดงออก

เกี่ยวกับความเหล่ือมลํ้าทางสังคม จากความเปนไปสังคมระดับลาง ที่ไดพบเห็นประสบการณ

ตางๆ ที่เจ็บปวด ทําใหผูศึกษามีความรูสึกวามีสวนรวมตอความเปนไปตามสภาวะแวดลอม ความ

ลําบากแสนสาหัสความทุกขความอดอยากความจนของคนเรรอนภายใตสังคมเมือง 

ผูศึกษาไดนําประสบการณของความรูสึก สะเทือนใจ และหดหู ของผูศึกษาที่มีตอ

ภาพแหงชีวิตของเขาเหลานั้น อันรับรูไดถึงความแปลกแยกแตกตาง ของชีวิตในสังคมเมืองที่มี

ความเหล่ือมลํ้ากัน จากเหตุผลดังกลาวผูศึกษาตองการถายทอดจิตนาการใหกอเกิดเปนรูปธรรม

เพื่อแสดงถึง รูปราง รูปทรงอันเปนส่ือสัญลักษณ แทนความเปนโลกวัตถุ และ ชีวิต ดวยการใช

รูปทรงที่เปนโครงสราง อันมีที่มาจากโครงสรางสถาปตยกรรมในเมือง และรูปทรงของมนุษยที่

นํามาเปนสวนประกอบสําคัญของผลงานเพื่อส่ือความหมายถึงชีวิตที่อางวาง โดดเด่ียวที่ปรากฏ

ทามกลางสังคมเมืองเพื่อแสดงความตางระหวางชีวิตและวัตถุ 

 

 

 

 

                                                 
6 ชลูด  นิ่มเสมอ , องคประกอบของศิลปะ (กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช,2538),251. 
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เนื้อหา 
 เนื้อหา คือ  ความหมายของศิลปะที่แสดงออกผานรูปทรงทางศิลปะ (Artistic Form) 

เนื้อหาของงานศิลปะแบบรูปธรรม เกิดจากการประสานกันอยางมีเอกภาพของเร่ือง แนวเร่ือง และ

รูปทรง เนื้อหาของผลงานแบบนามธรรมหรือแบบ นอนออบเจคทีฟ เกิดจาการประสานกันอยางมี

เอกภาพของรูปทรง เนื้อหาเปนคุณลักษณะฝายนามธรรมของงานศิลปะที่มองออกจากดานการชืน่

ชมหรือจากผูดู7 

 ผู ศึกษาไดนําประสบการณ  ในความรู สึกสะเทือนใจจากแนวเรื่องที่กลาวถึง 

ประสบการณตอความรูสึก สะเทือนใจ และหดหู ของผูศึกษาที่มีตอภาพแหงชีวิตของเขาเหลานั้น 

อันรับรูไดถึงความแปลกแยกแตกตาง ของชีวิตในสังคมเมืองที่มีความเหล่ือมลํ้ากัน จากเหตุผล

ดังกลาวผูศึกษาตองการถายทอดจิตนาการใหกอเกิดเปนรูปธรรมเพื่อแสดงถึง รูปราง รูปทรงอัน

เปนส่ือสัญลักษณ แทนความเปนโลกวัตถุ และ ชีวิต ดวยการใชรูปทรงที่เปนโครงสราง อันมีที่มา

จากโครงสรางสถาปตยกรรมในเมืองที่มีลักษณะเปนรูปทรงเรขาคณิต ( Geometric Form ) ที่มี

ความเปนเหล่ียมมุม อันเปนลักษณะของรูปทรงสวนใหญที่พบเห็นไดในสภาพแวดลอมอันเกิดจาก

ความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม ภายใตสังคมเมือง ผูศึกษาตองการถายทอดจินตนาการของ

สังคมเมืองโดยรวมผานรูปทรงเรขาคณิตที่เปนผลจากความรูสึกตอความ อึดอัด นิ่งเฉยของเสนต้ัง 

และเสนนอน ที่ซ้ําๆกันของรูปทรง  และรูปทรงอินทรียรูป( Organic Form ) ที่เปนรูปทรงของ

ส่ิงมีชีวิต ซึ่งผูศึกษาใชรูปทรงของมนุษยนํามาเปนสวนประกอบสําคัญของผลงานอันประกอบดวย 

2 ลักษณะคือในลักษณะแรกเปนรูปราง/โครงราง มนุษยที่แทรกอยูในรูปทรงเรขาคณิตอันเปนผล

มาจากแนวเร่ืองที่แสดงวิถีชีวิตของคนเมืองสวนใหญ เพื่อแสดงถึงความเจริญทางวัตถุไดผสาน

ครอบงําชีวิตมนุษย  ในอีกลักษณะคือ การนํารูปทรงมนุษยมิไดแทรกอยูในรูปทรงเรขาคณิตแต

หากเปนรูปทรงที่ตางจากรูปทรงแรกคือมีลักษณะของมนุษยที่มีปริมาตรและมวล ที่แปลกแยก

แตกตางจากรูปทรงเรขาคณิต เพื่อส่ือความหมายถึงชีวิตที่แตกตาง อางวาง โดดเด่ียว ปรากฏ

ทามกลางสังคมเมืองเพื่อแสดงความตางระหวางชีวิตและวัตถุ 

 ดังนั้นในการสรางสรรคจะมีทั้งเนื้อหาของรูปทรง คือ เนื้อหาทางรูปทรงที่มีการนํา

รูปทรงเรขาคณิตและรูปทรง อินทรียรูป มาแสดงความแตกตางระหวางรูปทรงในการสรางสรรค 

และเนื้อหาของแนวเร่ือง คือ การตอบสนองตอแนวเร่ืองที่ตองการแสดงถึงความเหล่ือมลํ้า แปลก

แยกแตกตางของชีวิตมนุษยในสังคมเมือง 

                                                 
7 เร่ืองเดียวกนั,251. 
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รูปทรง 
 รูปทรง คือ ส่ิงที่มองเหน็ไดในทัศนศิลปเปนสวนที่ศิลปนสรางข้ึนดวยการประสานกัน

อยางมีเอกภาพของทัศนะธาตุ (Visual Elements) ซึ่งไดแกของขาว – ดํา ทีว่าง สี  และลักษณะ

พื้นผวิ  รูปทรงใหความพอใจตอความรูสึกสัมผัส  เปนความสุขทางตา พรอมกนันั้นก็สรางเนื้อหา

ใหกับตัวรูปทรงเอง และเปนสัญลักษณใหแก  อารมณความรูสึก  หรือปญญาความคิดที่เกิดข้ึนใน

จิตดวย รูปทรงกับเนื้อหาไมอาจแยกกนัได ในงานศิลปะที่ดีทัง้สองสวนนี้จะรวมเปนสวนเดียวกนั  

ถาแยกกันความเปนเอกภาพก็อาจถูกทําลาย  ชีวิตของศิลปะไมอาจอุบัติข้ึนได8 

 จุดมุงหมายของโครงการวิทยานพินธในครั้งนี้ผูศึกษาตองการแสดงเร่ืองราวของความ

ตางของชีวิตและวัตถุดวยลักษณะการเปรียบเทียบจากรูปทรงทีม่ีความแตกตางกนั มีอํานาจเปน

ปฏิปกษตอกนั  การสรางความสัมพนัธของรูปทรงจงึเปนการกระทาํใหส่ิงที่แตกตางกนั แสดงออก

การสงเสริมดานเนื้อหา ซึง่ลักษณะของรูปทรงที่นาํมาใชในการสรางสรรคผลงานคือรูปทรงอินทรีย

รูปและรูปทรงเรขาคณิตโดยมีรายละเอียดของรูปทรงดังตอไปนี้ 

 รูปทรงอินทรียรูป( Organic Form )   เปนรูปทรงที่แสดงถึงชีวิต สําหรับการ

สรางสรรคในโครงการนี้ไดใชรูปทรงของมนุษย โดยผูศึกษาใชรูปทรงของมนุษยนํามาเปน

สวนประกอบสําคัญในผลงานอันประกอบดวย 2 ลักษณะ  คือในลักษณะแรกเปนรูปราง/โครงราง 

ของมนุษยที่แทรกอยูในรูปทรงเรขาคณิตอันเปนผลมาจากแนวเร่ืองที่แสดงวิถีชีวิตของคนเมือง

สวนใหญ เพื่อแสดงถึงความเจริญทางวัตถุไดผสานครอบงํา กลืนกินชีวิตมนุษยอันสอดคลองกับ

คานิยมทางวัตถุในสังคมเมือง ในอีกลักษณะคือ การนํารูปทรงมนุษยมิไดแทรกอยูในรูปทรง

เรขาคณิตแตหากเปนรูปทรงที่ตางจากรูปทรงแรกคือมีลักษณะของมนุษยที่มีปริมาตรและมวล ที่

แปลกแยกแตกตางจากรูปทรงเรขาคณิต เพื่อส่ือความหมายถึงชีวิตที่แตกตาง อางวาง โดดเด่ียว 

ปรากฏทามกลางสังคมเมืองเพื่อแสดงความตางระหวางชีวิตและวัตถุ 

 รูปทรงเรขาคณิต ( Geometric Form )  สําหรับในโครงการนี้ ใชรูปทรงเรขาคณิตแทน

คาวัตถุ อันเปนรูปทรงที่แสดงถึงพลังที่ไมมีชีวิต การรับรูในพลังของรูปทรงเรขาคณิต เปนการรับรู

โดยการทําความรูจักกับรูปทรงวารูปทรงอยูในสถานะที่จะแสดงพลังอะไร และเนื่องจากวัตถุเปน

ส่ิงที่มีพลังในตัวเองแตขาดชีวิต จึงสอดคลองกับความหมายของวัตถุ จึงนํามาใชแทนความเปน

วัตถุโดยรูปทรงเรขาคณิตนี้มาจากโครงสรางทางสถาปตยกรรมสมัยใหม เพื่อใหสอดคลองกับ

เนื้อหาของงาน อันเปนเหตุจากสถาปตยกรรมเปนสัญลักษณแหงความเจริญทางวัตถุ  โดยการ

สรางรูปทรงจากกระบวนการทางความคิดดานศิลปะ โดยการนําเอา เสน ระนาบ เหล่ียมสัน 

                                                 
8 เร่ืองเดียวกนั,251. 
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ปริมาตร  พื้นที่วาง และโครงสรางมาประกอบใหมใหมีปริมาตรที่แสดงพลังของวัตถุ กอเกิดการ

เปรียบเทียบจากรูปทรงที่มีความแตกตางกัน มีอํานาจเปนปฏิปกษตอกัน  การสรางความสัมพันธ

ของรูปทรงจึงเปนการกระทําใหส่ิงที่แตกตางกัน แสดงออกการสงเสริมดานเนื้อหาที่ตองการแสดง

ถึงความเจริญทางวัตถุที่กระทําตอชีวิตมนุษย 

 
องคประกอบของรูปทรง 
 ในการสรางสรรคผลงานประติมากรรมตามโครงการวทิยานพินธนี ้ สําหรับ

สวนประกอบที่มีความสําคัญรองลงมาจากเนื้อหาและรูปทรงที่รวมกนัเสริมสรางใหประติมากรรม

ส่ือความหมายในเร่ืองราวของการสรางสรรคผลงาน ไดอยางครบถวนสมบูรณตามจดุมุงหมาย

ดังตอไปนี้ 

 ปริมาตร ในการสรางสรรคผลงานปริมาตรสวนใหญในชิ้นงานจะเปนในสวนของ

รูปทรงเรขาคณิต ที่มีลักษณะความเปนเหล่ียมสัน กับลักษณะของรูปทรงส่ีเหล่ียมหลายขนาด

ผสานรวมตัวกนัที่เปนเคาโครงที่ลดทอนมาจากส่ิงกอสรางและสถาปตยกรรมทีพ่บเหน็ไดทั่วไปใน

สังคมเมือง อันเปนปริมาตรที่แสดงพลังของวัตถ ุสําหรับปริมาตรของรูปทรงมนุษยที่มี 2 ลักษณะ

สําหรับสวนทีแ่ทรกตัวอยูกบัรูปทรงเรขาคณิตจะมีทั้ง เปนเพยีงการเจาะรูปทรงเรขาคณิตใหเปน

รูปรางมนษุยและระนาบของรูปรางมนษุยที่ติดอยูกับรูปทรงเรขาคณิต สวนที่สองคือรูปทรงมนุษย

มิไดแทรกอยูในรูปทรงเรขาคณิตแตหากเปนรูปทรงที่ตางจากรูปทรงแรกคือมีลักษณะของมนษุยที่

มีปริมาตรและมวล ที่แปลกแยกแตกตางจากรูปทรงเรขาคณิต 

 โครงสราง ในการสรางสรรคผลงานประกอบดวยโครงสราง 2โครงสรางหลักคือ  

โครงสรางทรงเรขาคณิต ( Geometric )   ที่ใชรูปทรงเรขาคณิตแทนคาวัตถุ อันเปนโครงสรางที่

แสดงถึงพลังที่ไมมีชีวิต การรับรูในพลังของรูปทรงเรขาคณิต โดยรูปทรงเรขาคณิตนี้มาจาก

โครงสรางทางสถาปตยกรรมสมัยใหม เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาของงาน อันเปนเหตุจาก

สถาปตยกรรมเปนสัญลักษณแหงความเจริญทางวัตถุ  แสดงออกการสงเสริมดานเนื้อหาที่

ตองการแสดงถึงความเจริญทางวัตถุที่กระทําตอชีวิตมนุษย  โครงสรางอินทรียรูป( Organic )   

เปนโครงสราง ที่ใชโครงสรางของมนุษยนํามาเปนสวนประกอบสําคัญในผลงานอันประกอบดวย 2 

ลักษณะ  คือในลักษณะแรกเปนรูปราง/โครงราง ของมนุษยที่แทรกอยูในโครงสรางเรขาคณิต ใน

อีกลักษณะคือ การนําโครงสรางมนุษยมิไดแทรกอยูในโครงสรางเรขาคณิตแตหากเปนโครงสรางที่

มีลักษณะของมนุษยที่มีปริมาตรและมวล ที่แปลกแยกแตกตางจากโครงสรางเรขาคณิต เพื่อส่ือ
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ความหมายถึงชีวิตที่แตกตาง อางวาง โดดเด่ียว ปรากฏทามกลางสังคมเมืองเพื่อแสดงความตาง

ระหวางชีวิตและวัตถุ 

เสน  ในการใชเสนเปนตัวกาํหนดขอบเขตของปริมาตรในรูปทรงประติมากรรม จะ

สังเกตไดจากการหกัเหของลักษณะพืน้ระนาบที่เปนเหล่ียมสันของรูปทรงและจะบงบอกทิศทาง

ตางๆ ของบริเวณพืน้ระนาบ ที่มีความตอเนื่องไปตามลักษณะของความเปนเหล่ียมสันของ

ปริมาตร9 โดยภาพรวมของเสนในผลงานของผูศึกษาจะมีลักษณะของเสนต้ังและเสนนอนของ

รูปทรงเรขาคณิต เปนตัวกําหนดโครงสรางสวนใหญของช้ินงาน ที่แสดงพลังของวัตถุที่มีลักษณะ

แตกตาง และขัดแยงกับเสนรอบรูปรางมนษุย ที่แทรกอยูในรูปทรงเรขาคณิต และเสนรอบรูปราง

มนุษยที่เปนรูปทรงที่มีปริมาตร ที่มีสัดสวนที่เล็กกวา จึงทําใหเสนต้ังและเสนนอนของรูปทรง

เรขาคณิตเปนลักษณะหลักของเสนในผลงาน 

 ขนาดและสดัสวน  เปนสวนประกอบหนึ่งที่มีความเกีย่วเนื่องกบัความรูสึกนกึคิดใน

การสรางสรรคงานประติมากรรม รูปทรงทีผู่ศึกษานํามาประกอบสรางงานประติมากรรมนั้นมี

ลักษณะเปนรูปทรงเรขาคณิต( Geometric Form )  และรูปทรงอินทรียรูป( Organic Form )  ที่ผู

ศึกษามีความตองการใหทั้งสองรูปทรงกระทําตอกัน คือแสดงพลังของรูปทรงเรขาคณิตที่กระทาํตอ

รูปทรงมนุษยโดยมีขนาด และสัดสวนที่ตางกนัโดยที่รูปทรงเรขาคณิตมีขนาดใหญกวารูปทรง

มนุษยอันสงอิทธิพลตอกัน ซึ่งรูปทรงเรขาคณิตจะมีขนาดใหญอันจะแสดงพลังของวตัถุ จาก

ปริมาตร น้าํหนักและความเปนเหล่ียมสัน ที่กระทําตอรูปทรงมนุษยที่มขีนาดและสัดสวนที่เล็กกวา

สงผลตอความรูสึกที่ อางวาง โดดเด่ียว ของรูปทรงมนษุยที่ไดรับอิทธิพลจากรูปทรงเรขาคณิต 

 พื้นผิว  ในการใชพื้นผิวในงานประติมากรรมของผูศึกษาประกอบดวยสองลักษณะ

คือลักษณะของผิวเรียบและผิวขรุขระ โดยใชลักษณะผิวขรุขระบนรูปทรงเรขาคณิตทีแ่สดงผิวที่มี

ความหยาบกระดางของการเคลือบผิวดินที่ใชเหล็กออกไชด ผสมกับน้าํดินทาบนผิวชิ้นงานที่ไมมี

ความมนัวาวที่สงเสริมกับรูปทรงที่ผูศึกษาตองการใหเกดิความรูสึกหยาบกระดางและลักษณะของ

ผิวโลหะที่แสดงพลังของวัตถแุตสําหรับรูปทรงมนุษยจะไมมีการเคลือบผิวช้ินงานโดยจะใชเทคนิค

การเผาแบบสันดาปไมสมบูรณที่จะทาํใหผิวดินมีสีน้ําตาลอมดํา อันเปนการสงเสริมเนื้อหาของ

รูปทรงที่ตองการแสดงความตางระหวางวตัถุและชีวิต  

 น้ําหนัก  แสงและเงาที่มากระทบกับพื้นผิวของรูปทรงจะชวยใหเห็นน้าํหนักต้ืนลึก

หนาบางของปริมาตรในงานประติมากรรมไดเดนชัดข้ึน  ลักษณะโครงสรางสวนใหญของผลงาน

                                                 
9 เข็มรัตน กองสุข ,”การเจริญเติบโต และความเบงบานของรูปทรง” (วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต สาขาประติมากรรม บัณฑิตวยิาลัยมหาวทิยาลัยศิลปากร,2525),16. 
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จะมีลักษณะความเปนเหล่ียมสัน ทีม่ีความชัดเจนของน้าํหนักออนแกที่เกิดข้ึนโดยจะขัดแยงกับ

แสงเงาที่กระทําตอรูปทรงมนุษยที่ลักษณะแสงเงาแตกตางกนัทาํใหเกิดความรูสึกถึงการสง

อิทธิพลตอกัน 

ลักษณะขัดแยง  ลักษณะการขัดแยงเปนส่ิงที่จําเปนและสําคัญสําหรับการจัด

องคประกอบในงานประติมากรรมของผูศึกษา ด้ังนั้นการขัดกันในผลงานประติมากรรมจึงเปน

ความต้ังใจของผูศึกษาที่ตองการแสดงออกเนื้อหาของรูปทรงที่เปนปฏิปกษตอกัน กลาวคือรูปทรง

ของวัตถุที่ ขัดแยงกับรูปทรงมนุษยตลอดจนเสนที่ขัดแยงกันในผลงานที่เสนตรงของรูปทรง

เรขาคณิตที่แตกตางกับเสนโคงของรูปรางรูปทรงของมนุษยอีกทั้งในดานของขนาดและสัดสวนที่

แตกตางกันระหวางทั้งสองรูปทรง ส่ิงเหลานี้เปนสวนประกอบที่เนน และสงเสริมเนื้อหาเร่ืองราวที่

ตองการใหเกิดลักษณะเดนในรูปทรงผลงานที่ตองการแสดงความตางและขัดแยงเพื่อเปนการ

แสดงออกและสื่อความหมายและความรูสึกของความตางระหวางชีวิตมนุษยที่อยูรวมกับคานิยม

และความเจริญทางวัตถุ 

 พื้นที่วาง  พื้นทีว่างในงานเปนสวนที่สําคัญมากในการสรางงาน เนื่องจากผลงานมี

กรรมวิธีในสวนเนื้อหาเรื่องราวชีวิต แสดงออกดวยการจดัการในลักษณะที่เปนวัสดุลอยตัว 3 มิติ 

จึงจําเปนตองอาศัยพืน้ทีว่าง อากาศ ในการชวยกําหนดรูปทรงทิศทางใหคนดูไดมีสวนรวมมากข้ึน

ในมุมมองตางๆ พื้นที่วางจะชวยกาํหนดรูปทรง ทิศทาง ของผลงานทัง้หมด พื้นที่วางจะชวยเสริม

ความรูสึกความสัมพนัธระหวางทัง้สองสวนในดานตัวรูปแบบของผลงานอยางมาก ซึ่งในการใช

พื้นที่วางในผลงาน จะมีลักษณะการเจาะ ทาํใหเกิดน้ําหนกัความสูงตํ่าโดย  เจาะปริมาตรใน

บางสวนของรูปทรงเรขาคณิตออกเปนรูปรางมนุษย เปนพื้นที่วางภายในปริมาตรของรูปทรง

เรขาคณิตที่รูปทรงมนุษยอยูภายในกรอบของรูปทรงเรขาคณิต 

 
เทคนิคทางเครื่องเคลือบดินเผาในการสรางผลงาน 
 ในการสรางสรรคผลงานในโครงการวทิยานิพนธคร้ังนี้เปนการสรางสรรคผลงาน

ประติมากรรมจากเคร่ืองเคลือบดินเผา ที่มวีัสดุในการสรางผลงานเปนดินเหนียวจาก บานหมอ 

จังหวัดมหาสารคามทีม่ีรายละเอียดตางๆดังตอไปนี้ 

 โดยทั่วไปดินบานหมอเปนดินที่มีความละเอียดมาก  มีความเหนียว ดินดิบมีสีเทาดํา

เมื่อเผาแลวจะมีสีตางๆ ผลการวิเคราะหทางเคมีแสดงใหเห็นวาดินบานหมอมีซิลิกาสูงและอลูมินา

ตํ่าดินจึงมีทรายปนมาก มีเหล็กออกไซดสูงซึ่งจะทําใหดินหลังเผามีสีเขมและการสูญเสียน้ําหนัก

หลังเผาสูง ซึ่งแสดงใหเห็นวามีส่ิงเจือปนอาทิเชนอินทรียวัตถุเมื่อวิเคราะหแรวิทยา พบวา
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ประกอบดวย ควอรต เสมกไทต เคโอลิไนต กิบไซด และเกอไทต เกิดปะปนกัน การที่มีแร เสมก

ไทตทําใหดินมีความเหนียว และละเอียด ตองใชน้ําผสมมากหลังจากการแหงจึงมีการหดตัวมาก  

มีความเหนียวเหมาะกับการใชทําผลิตภัณฑเคร่ืองปนดินเผาแตเมื่อเมื่ออบแหงจะมีการหดตัว ซึ่ง

อาจทําใหผลิตภัณฑแตกราวได ดังนั้นจึงตองใสวัตถุดิบที่ลดการหดตัวลงไปนั่นเอง ในดานการหด 

และโกงตัวนั้น จะมีการหดตัวมาก ในสูตรที่ บางจุดที่มีสวนผสมของวัตถุดิบอ่ืนนอกเหนือจากตัว

เนื้อดินอยางเดียวทําใหมีการหดตัวและโกงตัวมากกวาจุดที่ มี ทราย หรือดินเช้ือผสมอยู ซึ่งทรายที่

ผสมลงไปนั้น จะเปนตัวชวยในดานโครงสรางของเนื้อดิน ทําใหลดการหดตัวของดินได สวนดินเช้ือ

นั้นจะชวยลดการหดตัวได แตวาเมื่อเผาช้ินงานแลวจะสงผลใหงานเปราะแตกไดงายเปนเพราะ

สวนผสมในดินเช้ือนั้นมีอินทรียวัตถุอยูมากทําใหเม่ือเผาอินทรียจะถูกเผาไหม  ภายในเนื้อดินเกิด

ความโปรงเละการยึดเกาะไมดี อีกทั้งมีการสูญเสียน้ําหนักมาก  โดยรวมแลว  ผลการทดลอง

ทั้งหมดมีการหดตัวอยูที่ประมาณ   รอยละ 4  -  13  ซึ่งเปนที่นาพอใจการสูญเสียน้ําหนักนั้นจะ

เปนตัวบงชี้ถึงความแข็งของเนื้อดินที่มีความหนาแนนของโมเลกุลที่มีการยึดเกาะกันอยางดี อีกทั้ง

ตองเพิ่มอุณหภูมิเพื่อใหเนื้อดินสุกตัว ข้ึน และมีการแกปญหาโดย ตัดดินเช้ือออกเพราะ เปน

วัตถุดิบที่ทําใหมีการสูญเสียน้ําหนักมาก  และใสสวนผสมที่ไมมีอินทรียวัตถุปนอยูมาก เชน  ทราย  

ดินขาว  ที่จะสามารถลดความโปรงภายในเนื้อดินหลังเผา  ของเนื้อดินที่มีมากเกินไปในดานสีของ

เนื้อดินนั้น ดินบานหมอ จัดเปนเครื่องปนดินเผาไมเคลือบชนิดเนื้อสีแดง   สีของดินหลังการเผาท่ี

อุณหภูมิตางมีการเปล่ียนแปลงดังนี้  900-1000  องศาเซลเซียส   จะมีสี เหลือง  อมแดง  ที่  

อุณหภูมิ  1100-1150  องศาเซลเซียส  มีสีน้ําตาลอมเหลือง   เมือเผาถึง  1200  องศาเซลเซียส  

จะมีสีน้ําตาลออน  แตถาเผา ดวย บรรยากาศ  ไมสมบูรณ  จะมีสีเขมข้ึน  เพราะ จะเกิดเขมาใน

การเผา ทําใหคารบอนไดออกไซด ไปฟอก  เหล็กออกไซด ออกมาทําใหสีดินมีความเขมข้ึน จากสี

น้ําตาลเขมไปจนถึงสีดํา 

 
การขึ้นรูป และการตกแตง 

 ดินมีลักษณะออนนิ่มเมื่อเปยกจะงายตอการข้ึนรูป หรือปนใหเรียบ เกล้ียง หรือ

ขรุขระไดไมยากนัก นาํเอามาปนเปนรูปตางๆ ไดงาย เวลาตองการจะเปล่ียนแปลงเปนอยางใดก็

สามารถทําไดโดยไมยากนกั และดินเปนวสัดุที่นาสนใจอีกประการหนึง่คือ ดินสามารถทําเปน

สภาพสามมิติไดงาย  ในดานการข้ึนรูปนัน้มีการข้ึนรูปในหลายวิธีการเพื่อทดลองเปรียบเทียบ

คุณสมบัติวามีคุณภาพ อยางไรบาง ผล การปฏิบัติงานพบวา การข้ึนรูปดวยการปนแบบอิสสระ 

นั้นมีความเหมาะสมเพราะ มีความเหนียวที่ดี อีกทั้งมีการทรงตัวที่ดี  ทีม่ีการใสทรายเปนตัวชวยใน
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ดานโครงสรางของเนื้อดินดวย เชนการปนงาน  ประติมากรรม รูปคนนัน้ จะตองมีการรับน้ําหนักที่

ดี เพราะ เปนรูปทรงที่ตองรับน้ําหนกับริเวณฐาน  หากดินที่มโีครงสรางไมดีก็จะทําใหข้ึนรูปไดชา 

 
การทดลองเน้ือดินปน 
 การทดลองเนือ้ดินปนจะใชวิธีการหาอัตราสวนโดยทฤษฏีตารางสามเหล่ียมดานเทา 

 (Triaxial Blend) อัตราสวน ดังตอไปนี ้

วัตถุดิบในการทดสอบ  1 .ดินบานหมอ   2.  ทราย     3 . ดินขาว   

 

 

ดินบานหมอ 

 

        ทราย                                                                  ดินขาว 

 

แผนภูมิที่ 2 อัตราสวนผสมของเนื้อดินปนจากตารางสามเหล่ียมดานเทา 
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         ตารางที ่1 อัตราสวนผสมของเนื้อดินปนจากตารางสามเหล่ียมดานเทา 

จุดที ่ ดินบานหมอ ดินขาว ทราย 

1 80 10 10 

2 75 10 15 

3 75 15 10 

4 70 10 20 

5 70 15 15 

6 70 20 10 

7 65 10 25 

8 65 15 20 

9 65 20 15 

10 65 25 10 

11 60 10 30 

12 60 15 25 

13 60 20 20 

14 60 25 15 

15 60 30 10 

16 55 10 35 

17 55 15 30 

18 55 20 25 

19 55 25 20 

20 55 30 15 

21 55 35 10 

22 50 10 40 

23 50 15 35 

24 50 20 30 

25 50 25 25 

26 50 30 20 

27 50 35 15 

28 50 40 10 
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ขั้นตอนในการทดลองเนือ้ดินปน 
1. ชั่งวัตถุดิบที่เตรียมไว คือดินบานหมอ ดินขาว และทราย ชัง่อัตราตามสัดสวน

ทฤษฏีตารางสามเหล่ียมดานเทา 

2. นาํสวนผสมทั้งหมดมาผสมน้ํา นวดสวนผสมใหเขากนั อัดลงในแทงทดสอบการหด

ตัว ทิง้ไวใหแหง 

3. อัดดินในแทงทดสอบ สูตรละ 4 แทง เพือ่หาคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดิน 

4. เมื่อดินแหงสนิทแลวนาํมาวัดการหดตัวของเนื้อดินกอนนาํไปเผาดิบที่อุณหภูมิ 800 

องศาเซลเซยีส 

 
การเผาผลิตภัณฑ 
 เมื่อชิ้นงานที่ข้ึนรูปเสร็จแลวทิ้งไวใหแหงจากนัน้กน็าํไปเขาเตาเผาเพื่อทําการเผาดิบที่

อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซยีส และเผาแกรงที่อุณหภูมิ 1,200  องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปไม

สมบูรณ (RF) 

 
การวิเคราะหขอมูลในการทดลองวัตถุดิบ 
 ในการวิเคราะหขอมูลการทดลองวัตถุดิบไดใชขอมลูจากคาตางๆ ที่ไดใชใน

กระบวนการผลิต เชนการหดตัวกอนการเผา – หลังการเผา คาของการดูดซึมน้ํา และสีหลังการเผา 

ที่มีสูตรที่ใชในการทดลองดังนี ้

1.การหดตวักอนเผา 

   ความยาวเปยก – ความยาวเมื่อแหง  x  100 

    ความยาวเปยก 

 

 2. การหดตัวหลังเผา คือการนําแทงทดลองเนื้อดินที่ผานการเผาในอุณหภูมิ 1,200 

องศาเซลเซยีส มาวัดความยาวเพื่อคํานวณหาคาการหดตัว 

 

             ความยาวเปยก – ความยาวหลังเผา  x  100 

      ความยาวเปยก 

 3.การทดลองสีหลังเผาทาํการตรวจสอบเช็คสีของเนื้อดินแลวทาํการจดบันทึกเพื่อเปน

ขอมูลในการสรุปผลการทดลอง 
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ตารางที่ 2  ผลการทดสอบคุณสมบัติเนื้อดินเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส (RF) 

จุดท่ี ดินบานหมอ ดินขาว ทราย ความเหนียว ความโกงงอ พื้นผิว ลักษณะสีของเน้ือดิน 

1 80 10 10 O 2 ผิวดาน สีนํ้าตาลอมดํา 

2 75 10 15 O 1 ผิวดาน สีนํ้าตาลอมดํา 

3 75 15 10 O 1 ผิวดาน สีนํ้าตาลอมดํา 

4 70 10 20 O - ผิวดาน สีนํ้าตาลอมดํา 

5 70 15 15 O - ผิวดาน สีนํ้าตาลอมดํา 

6 70 20 10 O 1 ผิวดาน สีนํ้าตาลอมดํา 

7 65 10 25 O - ผิวดาน สีนํ้าตาลอมดํา 

8 65 15 20 O - ผิวดาน สีนํ้าตาลอมดํา 

9 65 20 15 O 2 ผิวดาน สีครีมปนดํา 

10 65 25 10 O 1 ผิวดาน สีนํ้าตาลดํา 

11 60 10 30 O - ผิวดาน สีนํ้าตาลเขม 

12 60 15 25 O 2 ผิวดาน สีนํ้าตาลเขม 

13 60 20 20 O 1 ผิวดาน สีครีมปนดํา 

14 60 25 15 O - ผิวดาน สีนํ้าตาลเขม 

15 60 30 10 O - ผิวดาน สีนํ้าตาลเขม 

16 55 10 35 O - ผิวดาน สีนํ้าตาลเขม 

17 55 15 30 O - ผิวดาน สีนํ้าตาล 

18 55 20 25 O - ผิวดาน สีครีมปนดํา 

19 55 25 20 O - ผิวดาน สีนํ้าตาลเขม 

20 55 30 15 O 2 ผิวดาน สีนํ้าตาลเขม 

21 55 35 10 O - ผิวดาน สีนํ้าตาลเขม 

22 50 10 40 O 2 ผิวดาน สีนํ้าตาลเขม 

23 50 15 35 O - ผิวดาน สีนํ้าตาลเขม 

24 50 20 30 O - ผิวดาน สีนํ้าตาลเขม 

25 50 25 25 O 1 ผิวดาน สีนํ้าตาล 

26 50 30 20 O - ผิวดาน สีนํ้าตาลเขม 

27 50 35 15 O 3 ผิวดาน สีนํ้าตาลเขม 

28 50 40 10 O 2 ผิวดาน สีครีมปนดํา 
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 ตารางที ่3  ผลการทดสอบคุณสมบัติเนื้อดินเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส (RF) 

จุดท่ี ดินบานหมอ ดินขาว ทราย 
การหดตัว

กอนเผา ( %) 

การหดตัว

หลังเผา( %) 

การสูญเสียนํ้าหนัก 

หลังเผา( %) 

1 80 10 10 7 12 24.4 

2 75 10 15 7 12 29.3 

3 75 15 10 6 12 26.6 

4 70 10 20 5 10 13.3 

5 70 15 15 6 11 25 

6 70 20 10 7 12 25.3 

7 65 10 25 4 10 20 

8 65 15 20 5 11 23.3 

9 65 20 15 7 12 21.2 

10 65 25 10 7 12 26.6 

11 60 10 30 6 10 18.7 

12 60 15 25 7 9 19.7 

13 60 20 20 7 12 13.3 

14 60 25 15 7 10 20 

15 60 30 10 7 12 25.6 

16 55 10 35 4 8 16.4 

17 55 15 30 4 8 21.2 

18 55 20 25 6 11 20.7 

19 55 25 20 7 11 20 

20 55 30 15 7 11 24.3 

21 55 35 10 7 12 13.3 

22 50 10 40 4 10 20 

23 50 15 35 4 8 18.7 

24 50 20 30 4 8 22.2 

25 50 25 25 7 10 19.7 

26 50 30 20 6 12 18.7 

27 50 35 15 6 12 20 

28 50 40 10 7 11 29.7 
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ผลการทดสอบคุณสมบติัเนื้อดินเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส (RF) 
 

 

 ภาพท่ี 8  ผลการทดสอบคุณสมบัติเนื้อดินเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส (RF) 
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การตกแตงผลิตภัณฑดวยวิธีใชน้ําดินส ีหรือน้ําสลิบ (Slip Decoration) 

เปนการตกแตงที่มีผูนิยมทาํกันมาก เพราะทําไดงายและสะดวก เพียงแตเตรียมสลิป 

ตางสีกับเนื้อดินปน ทั้งนีเ้พื่อจะไดเห็นลวดลายสีทีม่ีความแตกตางกนั สลิบที่เตรียมจะเติมออกไซด 

ใหสีเขมขนข้ึนก็ได หรือจะใชสีดินตามธรรมชาติก็ได แลวแตความเหมาะสม 

การทาสลิบบนช้ินงานนิยมทําในขณะที่ดินยงัหมาด จะทําใหสลิบเกาะเนื้อดินปนได 

ดี แลวขูดลวดลายตามตองการ สวนผูศึกษาจะทําเมื่อผิวดินแหงแลว ทั้งนี้ตองข้ึนอยูกับเทคนิค

และคุณสมบัติของเนื้อดินปนทีน่ํามาใชดวย วิธีการทาเรียกวา เอนโกบ (Engobe)สําหรับในการ

สรางสรรคผลงาน ของผูศึกษาจะใชเฟอรริกออกไซด  เพราะตองการพื้นผิวทีม่ีลักษณะของความ

เปนโลหะ และสําหรับการตกแตงในช้ินงานของผูศึกษานัน้จะเปนการทาน้าํดินลงบนผิวของชิ้นงาน

โดยใชแปรงชุบน้ําดินทาลงบนผิวช้ินงานที่ยงัหมาดอยูเพื่อเปนการลดการเสียหายจากระดับ

ความชืน้ทีม่ีอยูในชิน้งาน โดย จะสังเกตวาถาทาน้าํดินลงบนช้ินงานที่แหงแลวจะทําใหชิ้นงาน

แตกราวไดแตถาทาลงบนช้ินงานที่ยงัเปยกอยูก็จะทาํใหน้ําดินทีท่าลงไปแหงกอนและหลุดรอน

ออกในที่สุด 

 สําหรับการตกแตงผิวหลังจากทาน้าํดินแลวรอจนผิวช้ินงานแหงจงึทาํการขูดผิวหนา

ในบางสวนของช้ินงานออกทาํใหเกิดน้ําหนกัของสีบนผิวชิ้นงานจากการที่ความเขมออนของ

ผิวชิ้นงานทีม่ทีั้งสวนที่เปนปฎิกิริยาหลังการเผาของเฟอรริกออกไซด  ที่ผสมอยูในน้าํดินที่ทาลงบน

ผิวชิ้นงานและในสวนทีถู่กขูดน้ําดินออกกจ็ะแสดงสีของเนื้อดินสลับกนัไปในช้ินงาน โดยน้าํดินใน

การตกแตงผลงานซึ่งมีอัตราสวนผสมในการทดลองดังตอไปนี้ 

วัตถุดิบทีน่ํามาผสม  

 1.เฟอรริกออกไซด    

 2.ดินบานหมอ         

 

           แผนภูมิที่ 3  สัดสวนการผสมเอนโกบคิดเปน % 
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                 ตารางที่ 4 สวนผสมเอนโกบคิดเปน % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผลการทดลอง เอนโกบ (Engobe)เผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส (RF) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่9 ผลการทดลอง เอนโกบ (Engobe)เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส (RF)

ลําดับที ่ เฟอรริกออกไซด ดินบานหมอ 
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การสรางแบบราง2มิติ 
 การสรางแบบรางในสวนนี้ดวยการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางงานแบบ 3 มิติ ที่ผู

ศึกษาใชในการสรางสรรคแบบรางที่สามารถสรางงานทีม่ีมิติเสมือนจรงิ ซึง่สามารถสรางวัตถุใน

รูปแบบตางๆอีกทั้งจําลองขนาดและสัดสวนที่เหมาะสมและใกลเคียงกับความตองการของผูศึกษา 

 

ภาพที ่ 10 แบบรางดวยโปรมแกรม 3d max 7 ชุดที่ 1 
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ภาพที ่ 11 แบบรางดวยโปรมแกรม 3d max 7 ชุดที่ 2 
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ภาพที ่ 12 แบบรางดวยโปรมแกรม 3d max 7 ชุดที่ 3 
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ภาพที ่ 13 แบบรางดวยโปรมแกรม 3d max 7 ชุดที่ 4 
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การสรางแบบราง 3 มิติ 
 การสรางหุนจาํลองในโครงการนี้ผูศึกษาไดมีการทดลองปนขึน้รูปจากแบบจําลอง2

มิติที่ไดรางไวกอนแลว และมีการปรับเปล่ียนบางตามความเหมาะสม ทัง้ในดานองคประกอบ 

สัดสวนใหตรงตามแนวคิดมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ภาพท่ี 14  แบบราง3 มิติ  ชุดที ่1 
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ภาพที ่15  แบบราง3 มิติ  ชดุที่  2 
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ภาพที ่16  แบบราง3 มิติ  ชดุที่  3 
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ภาพที ่17  แบบราง3 มิติ  ชดุที่  4 
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ขั้นตอนการสรางผลงานจริง 
 ดินเปนวัสดุทีห่าไดในบานเรา  ดินมีลักษณะออนนิม่เมือ่เปยกจะงายตอการข้ึนรูป 

หรือปนใหเรียบ เกล้ียง หรือขรุขระไดไมยากนัก  ดินเปนวัสดุทีน่าสนใจอีกประการหนึ่งคือ ดิน

สามารถทําเปนสภาพสามมิติไดงายดินเปนวัสดุอยางหนึ่งที่เหมาะและใหประโยชนอยางมากใน

การเรียนศิลปวิทยา สามารถหาไดทั่วไป ไมวาโรงเรียนอยูในชนบทหรือในเมือง ถงึแมในบางแหง

ดินอาจจะไมดีพอที่จะใชไดก็อาจยักยายถายเทวิธีการในการหาดินจากที่อ่ืนมาใชหรือผสมปรุงแตง

สัดสวนใหม ดินก็สามารถใชได และสําหรับการสรางสรรคผลงานของผูศึกษานั้นมีข้ันตอนและ

วิธีการทางเคร่ืองเคลือบดินเผาที่มีความจําเพาะกับความเหมาะสมดานรูปทรงและความตองการ

ซึ่งมีข้ันตอนการสรางชิน้งานดังตอไปนี ้

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

              ภาพที่  18  การเตรียมดินปน 

 

 ในการเตรียมดินปนนั้นเร่ิมจากนําดินบานหมอที่ตากจนแหงเพื่อกําจัดความชืน้ที่มอียู

ใหมากที่สุดเพราะการชัง่สัดสวนตองมีความแนนอนและคงทีม่ากที่สุด จากนั้นนาํดินมาทุบใหมี

ขนาดประมาณ1 ตารางเซนติเมตร แลวนําไปแชน้าํ 1 วันจนละลายดีแลวนํามาเกรอะบนแผนปนู

ปลาสเตอร แลวนาํมานวดผสมกับทรายละเอียด 25% ดินขาวลําปาง 10% แลวจึงนํามาข้ึนรูป

ชิ้นงานได 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 46 

 

 

 

 

 

 

 

                    ภาพที ่19 การเตรียมรีดดินแผนในการข้ึนรูป 

 

 หลังจากการเตรียมดินปนแลวในการข้ึนรูปช้ินงาน ในรูปทรงเรขาคณิตนั้นการใชดิน

แผนในการข้ึนรูปเปนอีกวธิีหนึ่งที่จะสามารถควบคุมความแนนอนของสัดสวนใน การประกอบกัน

เปนรูปทรงเรขาคณิตที่ตองการโดยที่ตองมกีารวัดสัดสวนที่คํานวณการขยายจากแบบราง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    ภาพที ่ 20 การข้ึนรูปและ การตกแตงชิ้นงาน 

 

หลังจากประกอบดินแผนเปนรูปทรงที่ตองการแลวรอจนชิ้นงานหมาดจึงการทาสลิบ

บนช้ินงาน จะทําใหสลิบเกาะเนื้อดินปนไดดี แลวขูดลวดลายตามตองการ สวนผูศึกษาจะทําเมื่อ

ผิวดินแหงแลว วิธีการทาเรียกวา เอนโกบ (Engobe)สําหรับในการสรางสรรคผลงาน ของผูศึกษา

จะใชเฟอรริกออกไซด  เพราะตองการพืน้ผิวที่มีลักษณะของความเปนโลหะ และสําหรับการ

ตกแตงในช้ินงานของผูศึกษาน้ันจะเปนการทาน้าํดินลงบนผิวของชิน้งานโดยใชแปรงชุบน้าํดินทา
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ลงบนผิวช้ินงานทีย่ังหมาดอยูเพื่อเปนการลดการเสียหายจากระดับความช้ืนที่มีอยูในชิ้นงาน โดย 

จะสังเกตวาถาทาน้าํดินลงบนช้ินงานที่แหงแลวจะทาํใหชิ้นงานแตกราวไดแตถาทาลงบนช้ินงานที่

ยังเปยกอยูก็จะทําใหน้าํดินที่ทาลงไปแหงกอนและหลุดรอนออกในทีสุ่ด 

 สําหรับการตกแตงผิวหลังจากทาน้าํดินแลวรอจนผิวช้ินงานแหงจงึทาํการขูดผิวหนา

ในบางสวนของช้ินงานออกทาํใหเกิดน้ําหนกัของสีบนผิวชิ้นงานจากการที่ความเขมออนของ

ผิวชิ้นงานทีม่ทีั้งสวนที่เปนปฎิกิริยาหลังการเผาของเฟอรริกออกไซด  ที่ผสมอยูในน้าํดินที่ทาลงบน

ผิวชิ้นงานและในสวนทีถู่กขูดน้ําดินออกกจ็ะแสดงสีของเนื้อดินสลับกนัไปในช้ินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ภาพที่ 21 การเผาช้ินงาน 

 

 การสรางชิน้งานเมื่อทิง้จนช้ินงานงานแหงสนิทแลวจึงนาํช้ินงานเรียงเขาภายใน

เตาเผาโดยจะตองระมัดระวังในการวางและเรียงช้ินงานไมใหมกีารกระแทก อันนาํไปสูความ

เสียหายที่เกิดจากการแตกราว อีกทัง้การวางช้ินงานจะตองใสใจในการตรวจสอบรูปทรงของ

ชิ้นงานบางชิ้นที่มีรูปทรงที่มคีวามเส่ียงที่จะทรุดตัวลงมาในขณะการเผา จงึเร่ิมการเผาได โดยจะ

เผาที่อุณหภูม ิ1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศแบบสันดาปไมสมบูรณ  
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บทที่ 4 

วิเคราะหผลงานการสรางสรรค 
 

การสรางสรรคผลงาน ผูศึกษาเสนองานในรูปแบบงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดิน

เผา โดยรูปแบบของงานนั้นจะส่ือและแสดงออกใหเห็นถึงการสะทอนอีกหนึ่งมมุมองแหงความ

เปนไปของเพือ่นมนษุยในสงัคม และในสวนนี้จะเปนการวิเคราะหการสรางสรรคผลงานซึ่ง

ประกอบไปดวยการแบงชวงเวลาในการศึกษาคนควา พฒันาผลงาน ซึ่งผูศึกษาไดแบงเปน 3 

ระยะดังนี ้

 -   ระยะที่ 1  การพัฒนาสรางสรรคผลงานในชวงแรก 

 -   ระยะที่ 2   การพัฒนาสรางสรรคผลงานในชวงที่ 2 

 -   ระยะที่ 3   การพัฒนาสรางสรรคผลงานในชวงวิทยานิพนธ 
 
ระยะที่ 1  การพัฒนาสรางสรรคผลงานในชวงแรก 

การศึกษาและสรางสรรคผลงานในชวงแรก มีแรงบันดาลใจจากความสงสาร และ

สะเทือนใจ  อันประสบการณตรงจากการไดพบเห็นกลุมคนเรรอน  กบัสภาวะการขาดที่อยูอาศัย

เกิดข้ึนในสังคมเมืองหลวง นําไปสูการสะทอนมมุมองทีข่าพเจาตองการนําเสนอสิง่ที่เกิดข้ึน ผาน

งานประติมากรรม ที่มีชื่อวา   “ สวนเกนิ ”    

แนวเร่ือง เปนการนาํเอาประสบการณทีเ่ปนแงลบของสังคมคือภาพแหงปญหาที่เกิด

ข้ึนกับสังคม กบัการไดพบ กบัภาพชีวิตของคนเรรอน ทาํใหผูศึกษาเกิดความรูสึก สะเทือนใจ และ

หดหู อันรับรูไดถึงความแปลกแยกแตกตาง ของชีวิตในสังคมเมืองที่มคีวามเหล่ือมลํ้ากัน 

 เนื้อหา เปนการสรางผลงานประติมากรรมกึ่งเหมือนจริงที่แสดงความเปนไปของคน

เรรอนในสังคมเมือง โดยมกีารสรางรูปทรงที่ประกอบไปดวยรูปทรงเรขาคณิตที่มีการลดทอน

รายละเอียดจากสถาปตยกรรม ที่สามารถพบเห็นไดในสภาพแวดลอมในเมือง และมีรูปทรงของ

มนุษยที่เปนสวนประกอบสําคัญในช้ินงาน ที่แสดงความขัดแยงกันระหวางรูปทรงมนุษยกับรูปทรง

เรขาคณิต ที่แสดงความตางของชีวิตกับวตัถุ 

ดานเทคนิค  ในดานการผลิตชิ้นงานโดยการใชเทคนิคทางเคร่ืองเคลือบดินเผาที่ข้ึนรูป

ดวยมือโดย ใชวัตถุดิบคือดินเหนียวจาก จังหวัดมหาสารคามทีม่ีการปรับปรุงคุณสมบัติที่สามารถ

ใชเปนดินปนดวยมือไดดีและพัฒนาสวนผสมจนสามารถเผาแกรงที่ อุณหภูมิ 1,200  องศา

เซลเซียสได โดยไมมีการใชเคลือบ 

48 
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                ภาพท่ี 22 ผลงานกอนวทิยานพินธ ชิน้ที่1 

 

 

         ภาพท่ี 23 ผลงานกอนวทิยานพินธ ชิ้นที่2 
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ระยะท่ี 2   การพัฒนาสรางสรรคผลงานในชวงท่ี 2 
การศึกษาและสรางสรรคผลงานในชวงที่สอง เปนการพฒันางานที่ตอเนื่องจาก

ชวงแรก ที่มีการเปดประเด็นหลักของงานไวคือการสะทอนปญหาสังคมผานทัศนะและมุมมอง 

ของขาพเจา ซึง่ในโครงการตอเนื่องนี้ไดมีการพัฒนาปรับปรุงโครงการในดานตางๆดังนี ้

แนวเร่ือง ยงัคงนาํภาพแหงปญหาที่เกิดข้ึนกับสังคม ทีผู่ศึกษาไดนาํประสบการณของ

ความรูสึก สะเทอืนใจ และหดหู ของผูศึกษาท่ีมีตอภาพแหงชวีิตของเขาเหลานัน้ อันรับรูไดถึง

ความแปลกแยกแตกตาง ของชีวิตในสังคมเมืองที่มีความเหล่ือมลํ้ากนั จากเหตุผลดังกลาวผูศึกษา

ตองการถายทอดจิตนาการใหกอเกิดเปนรูปธรรมเพื่อแสดงถึง รูปราง รูปทรงอันเปนส่ือสัญลักษณ 

แทนความเปนวัตถ ุและ ชวีติ 

 เนื้อหา  ผูศึกษาไดนําประสบการณ ในความรูสึกสะเทือนใจจากแนวเรื่องที่กลาวถึง 

ประสบการณตอความรูสึก สะเทือนใจ และหดหู ของผูศึกษาที่มีตอภาพแหงชวีิตของเขาเหลานัน้ 

อันรับรูไดถึงความแปลกแยกแตกตาง ของชีวิตในสังคมเมืองทีม่ีความเหล่ือมลํ้ากัน ดวยการแสดง

ถึง รูปราง รูปทรงที่เปนโครงสรางเรขาคณิต อันมทีี่มาจากโครงสรางสถาปตยกรรมในเมืองที่มี

ลักษณะเปนรูปทรงเรขาคณิต ที่มีความเปนเหล่ียมมมุ อันเปนลักษณะของรูปทรงสวนใหญที่พบ

เห็นไดในสภาพแวดลอมอันเกิดจากความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม ภายใตสังคมเมือง ผูศึกษา

ตองการถายทอดจินตนาการของสังคมเมอืงโดยรวมผานรูปทรงเรขาคณิตที่เปนผลจากความรูสึก

ตอความ อึดอัด นิ่งเฉยของเสนต้ัง และเสนนอน ที่ซ้ําๆกนัของรูปทรง ซึ่งผูศึกษาใชรูปทรงของ

มนุษยนาํมาเปนสวนประกอบสําคัญของผลงานที่ความขัดแยงของรูปทรงตลอดจนขนาดและ

สัดสวนเปนส่ิงสําคัญในการแสดงความตางของทัง้ สองรูปทรง 

ดานเทคนิค  ในดานการผลิตชิ้นงานโดยการใชเทคนิคทางเคร่ืองเคลือบดินเผาที่ข้ึนรูป

ดวยมือโดย ใชวัตถุดิบคือดินเหนียวจาก จังหวัดมหาสารคามทีม่ีการปรับปรุงคุณสมบัติที่สามารถ

ใชเปนดินปนดวยมือไดดีและพัฒนาสวนผสมจนสามารถเผาแกรงที่ อุณหภูมิ 1,200  องศา

เซลเซียสได ในการเลือกใชเคลือบกับผลงานนั้น จะเปนเคลือบดาน ที่  1,200 องศาเซลเซียส  อันมี

คุณสมบัติที่เหมาะสมคือ มีการแสดงออกถงึพืน้ผิวที่หยาบแสดงความแข็งกระดางของพืน้ผิว บวก

กับสีที่สามารถปรับเปล่ียนตามความหมายของสี อันจะสามารถสงเสริมการแสดงออกของอารมณ

ของงาน 
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ภาพที ่24 ผลงานกอนวทิยานิพนธชิน้ที ่3 

 

ภาพที ่25 ผลงานกอนวทิยานิพนธชิน้ที ่4 
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ระยะที่ 3   การพัฒนาสรางสรรคผลงานในชวงวิทยานิพนธ 
 ในชวงการสรางสรรควิทยานิพนธผูศึกษามีการพัฒนาตอยอดจากการสรางสรรค

ผลงานจากชวงกอนวิทยานิพนธโดยนําประสบการณ ในความรูสึกสะเทือนใจจากแนวเรื่องที่

กลาวถึง ประสบการณของความรูสึก สะเทือนใจ และหดหู ของผูศึกษาที่มีตอภาพแหงชีวิตของเขา

เหลานั้น อันรับรูไดถึงความแปลกแยกแตกตาง ของชีวิตในสังคมเมืองที่มีความเหลื่อมลํ้ากันแบบ

สุดข้ัว จากเหตุผลดังกลาวผูศึกษาตองการถายทอดจิตนาการใหกอเกิดเปนรูปธรรมเพ่ือแสดงถึง 

รูปราง รูปทรงอันเปนส่ือสัญลักษณ แทนความเปนโลกวัตถุ และ ชีวิต  

ดวยการใชรูปทรงที่เปนโครงสราง อันมีที่มาจากโครงสรางสถาปตยกรรมในเมืองที่มี

ลักษณะเปนรูปทรงเรขาคณิต ( Geometric Form ) ที่ความเปนเหล่ียมมุม อันเปนลักษณะของ

รูปทรงสวนใหญที่พบเห็นไดในสภาพแวดลอมอันเกิดจากความเจริญทางเทคโนโลยีสมัยใหม 

ภายใตสังคมเมือง ผูศึกษาตองการถายทอดจินตนาการของสังคมเมืองโดยรวมผานรูปทรง

เรขาคณิตที่เปนผลจากความรูสึกตอความ อึดอัด นิ่งเฉยของเสนต้ัง และเสนนอน ที่ซ้ําๆกันของ

รูปทรงและยังมีการเจาะช้ินงานใหน้ําหนักต้ืนลึกแสดงมิติที่มีความเหล่ือมกันของรูปทรงที่ประกอบ

เขาดวยกัน  และรูปทรงอินทรียรูป( Organic Form ) ที่เปนรูปทรงของสิ่งมีชีวิต ซึ่งผูศึกษาใช

รูปทรงของมนุษยนํามาเปนสวนประกอบสําคัญของผลงานอันประกอบดวย 2 ลักษณะคือใน

ลักษณะแรกเปนรูปราง/โครงราง มนุษยที่แทรกอยูในรูปทรงเรขาคณิตอันเปนผลมาจากแนวเร่ืองที่

แสดงวิถีชีวิตของคนเมืองสวนใหญ เพื่อแสดงถึงความเจริญทางวัตถุไดผสานครอบงําชีวิตมนุษย  

ในอีกลักษณะคือ การนํารูปทรงมนุษยมิไดแทรกอยูในรูปทรงเรขาคณิตแตหากเปนรูปทรงที่ตาง

จากรูปทรงแรกคือมีลักษณะของมนุษยที่มีปริมาตรและมวล ที่แปลกแยกแตกตางจากรูปทรง

เรขาคณิต เพื่อส่ือความหมายถึงชีวิตที่แตกตาง อางวาง โดดเด่ียว ปรากฏทามกลางสังคมเมือง

เพื่อแสดงความตางระหวางชีวิตและวัตถุ 

 ดังนั้นในการสรางสรรคจะมีทั้งเนื้อหาของรูปทรง คือ เนื้อหาทางรูปทรงที่มีการนํา

รูปทรงเรขาคณิตและรูปทรง อินทรียรูป มาแสดงความแตกตางระหวางรูปทรงในการสรางสรรค 

และเนื้อหาของแนวเร่ือง คือ การตอบสนองตอแนวเร่ืองที่ตองการแสดงถึงความเหล่ือมลํ้า แปลก

แยกแตกตางของชีวิตมนุษยในสังคมเมือง 
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ผลงานวิทยานิพนธ   “ ชีวิตที่โดดเด่ียวในโลกของวัตถุ  1 ” 
 

 
    ภาพที ่26 ผลงานวทิยานิพนธ “ ชีวิตที่โดดเด่ียวในโลกของวัตถ ุ 1 ” 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 54 

ชีวิตที่โดดเด่ียวในโลกของวัตถุ  1 
 องคประกอบของรูปทรงประติมากรรม  เปนโครงสรางสวนใหญเปนการใชรูปทรง

เรขาคณิตเรียงตอกันเปนโครงสรางใหญมลัีกษณะคลายส่ิงกอสรางทีพ่บเห็นจนชินตากับ

ความรูสึกไดถงึพลังและความเปนเหล่ียมสันในเอกลักษณของส่ิงกอสรางและสถาปตยกรรม

ภายในเมืองใหญ ที่ประกอบไปดวย 2 สวนคือสวนบนและสวนลาง โดยสวนลางจะมีฐานเปน

ระนาบทรงส่ีเล่ียม มีแทงส่ีเหล่ียมทรงสูงลักษณะคลายเสา 4 ตนอยูในตําแหนงมุมของระนาบทีม่ี

การเจาะผาในเสนต้ังและเสนนอน ทําใหเกิด ความมีมิติต้ืนลึกและ จงัหวะตอเนื่องกนัของรูปทรง 

โดยมีแผนกระจกเปนตัวค่ันกลางระหวางสวนบนและลาง ที่สะทอนของผลผลิตทางอุตสาหกรรม  

โดยสวนบนจะระนาบของทรงส่ีเหล่ียมผืนผาทัง้ส่ีดาน ประกอบกันเปนรูปทรงส่ีเหล่ียมจัตุรัส โดย

ในสวนนี้จะมกีารเจาะผาภายในรูปทรงทาํใหเกิดพื้นทีว่างมีเสนรอบเปนลักษณะของโครงราง

มนุษยที่มเีอกลักษณมาจากคนเมืองที่ใชชวีิตทามกลางสังคมเมืองสะทอนถึงการถูกครอบงําจาก

ความเจริญทางวัตถุเสมือนกรอบของชีวิตทีต่องดําเนนิไปควบคูกันสําหรับรูปทรงของมนุษย ที่ไร

แขนสะทอนถงึความไมสมบูรณของชีวิตดวยอาการขดตัวแสดงเสนโคงแสดงความโศกเศรา ทีม่ี

ปริมาตรและมวล ที่แปลกแยกแตกตางจากรูปทรงเรขาคณิต เพื่อส่ือความหมายถึงชวีติที่แตกตาง 

อางวาง โดดเด่ียว ปรากฏทามกลางสังคมเมอืงเพื่อแสดงความตางระหวางชวีิตและวัตถ ุ

 ปริมาตร ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ปริมาตรสวนใหญในชิ้นงานจะเปนในสวนของ

รูปทรงเรขาคณิต ที่มีลักษณะความเปนเหล่ียมสัน กับลักษณะของรูปทรงส่ีเหล่ียมหลายขนาดผนึก

รวมตัวกนั สําหรับปริมาตรของรูปทรงมนุษยที่ม ี2 ลักษณะสําหรับสวนที่แทรกตัวอยูกับรูปทรง

เรขาคณิตจะ เปนการเจาะรูปทรงเรขาคณิตใหเปนรูปรางมนษุยที่แทรกอยูกับรูปทรงเรขาคณิต 

สวนที่สองคือรูปทรงมนุษยมไิดแทรกอยูในรูปทรงเรขาคณิตแตหากเปนรูปทรงที่ตางจากรูปทรง

แรกคือมีลักษณะของมนษุยที่มีปริมาตรและมวล ที่แปลกแยกแตกตางจากรูปทรงเรขาคณิต 

 โครงสราง ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ประกอบดวยโครงสราง 2โครงสรางหลักคือ  

โครงสรางทรงเรขาคณิต แทนคาของวัตถุ ที่มีโครงสรางหลักเปน ปริมาตรลูกบาศกทรงส่ีเหล่ียม

ทรงสูงซึ่งมทีี่วางในสวนลางที่มีเสาส่ีตนลอมรอบรูปทรงมนุษย สวนบนเปนกรอบของลูกบาศกทรง

ส่ีเหล่ียม โดยผลงานชุดนี้ประกอบไปดวยช้ินสวนตางๆที่ประกอบเขาดวยกนัเปนโครงสรางรวม 

โดยสัดสวนทีต่างกนัโดยที่รูปทรงเรขาคณิตมีขนาดใหญกวารูปทรงมนษุยอันสงอิทธพิลตอกัน ซึ่ง

รูปทรงเรขาคณิตจะมีขนาดใหญอันจะแสดงพลังของวัตถุ จากปริมาตร น้ําหนักและความเปน

เหล่ียมสัน ที่กระทําตอรูปทรงมนษุยที่มีขนาดและสัดสวนที่เล็กกวา 
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เสน  ในการใชเสน เปนความตอเนื่องไปตามลักษณะของความเปนเหล่ียมสันของ

ปริมาตรโดยภาพรวมของเสนในผลงานของผูศึกษาจะมีลักษณะของเสนต้ังและเสนนอนของ

รูปทรงเรขาคณิต เปนตัวกําหนดโครงสรางสวนใหญของช้ินงาน ที่แสดงพลังของวัตถุที่มีลักษณะ

แตกตาง และขัดแยงกับเสนรอบรูปรางมนษุย ที่แทรกอยูในรูปทรงเรขาคณิต และเสนรอบรูปราง

มนุษยที่เปนรูปทรงที่มีปริมาตร ที่มีสัดสวนที่เล็กกวา จึงทําใหเสนต้ังและเสนนอนของรูปทรง

เรขาคณิตเปนลักษณะหลักของเสนในผลงาน 

 พื้นผวิ  ในการใชพื้นผิวในงานประติมากรรมของผูศึกษาประกอบดวยสองลักษณะคือ

ลักษณะของผิวเรียบและหยาบ โดยใชลักษณะผิวขรุขระบนรูปทรงเรขาคณิตที่แสดงผิวที่มีความ

หยาบกระดางของการเคลือบผิวดินที่ใชเหล็กออกไซด ผสมกับน้าํดินทาบนผิวช้ินงานที่ไมมีความ

มันวาวที่สงเสริมกับรูปทรงทีผู่ศึกษาตองการใหเกิดความรูสึกหยาบกระดางและลักษณะของผิว

โลหะที่แสดงพลังของวัตถุและ มีการขูดผิวเอาน้ําดินออกบางสวนที่เปนการสรางน้ําหนกัความออน

แกในชิ้นงานดวย แตสําหรับรูปทรงมนุษยจะไมมีการเคลือบผิวชิ้นงานโดยตองการแสดงสีและ

พื้นผวิแทจริงของเนื้อดิน 

ลักษณะขัดแยง  รูปทรงของวัตถุที่ขัดแยงกับรูปทรงมนุษยตลอดจนเสนที่ขัดแยงกัน

ในผลงานที่เสนตรงของรูปทรงเรขาคณิตที่แตกตางกับเสนโคงของรูปรางรูปทรงของมนุษยอีกทั้งใน

ดานของขนาดและสัดสวนที่แตกตางกันระหวางทั้งสองรูปทรง  

 พื้นที่วาง ในงานชุดนี้มีสองสวนคือสวนลางเปนทีว่างภายในโครงสรางทัง้ทีว่างทีเ่กดิ

จากระนาบของฐานและในสวนของที่วางระหวางรูปทรงสี่เหล่ียมทรงสูงคลายเสาทัง้ 4 ตน และ

สวนบนทีเ่กิดเปนลักษณะการเจาะ ทะลุเอาปริมาตรในบางสวนของรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผาเปน

รูปรางมนษุย ที่เปนพืน้ทีว่างภายในปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตที่รูปทรงมนุษยถูกกําหนดใหอยู

ภายในกรอบของรูปทรงเรขาคณิต   
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ผลงานวิทยานิพนธ   “ ชีวติที่โดดเด่ียวในโลกของวตัถุ  2 ” 

 

ภาพที ่27 ผลงานวิทยานพินธ “ ชีวิตที่โดดเด่ียวในโลกของวัตถุ  2 ” 
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ชีวิตที่โดดเด่ียวในโลกของวัตถุ  2 
 องคประกอบของรูปทรงประติมากรรม  เปนโครงสรางสวนใหญเปนการใชรูปทรง

เรขาคณิตประกอบดวยรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผาขนาดใหญ 2 ชิ้น ขนาดเล็ก 4 ชิ้น โดยรูปทรง

ส่ีเหล่ียมผืนผาขนาดใหญทั้ง 2 ชิ้น จะมีพื้นที่วางรูปส่ีเหล่ียมผืนผาดานลางสูงประมาณคร่ึงของ

สวนสูงของช้ินงาน มีลักษณะคลายประตู เหมือนกันทั้งสองช้ิน จัดวางเรียงกันเปนกรอบที่มีการจัด

วางใหรวมตัวกันเปน สีเหล่ียมผืนผาที่ตองการแสดงถึงพื้นที่ที่แสดงขอบเขตของพื้นที่ทางสังคมที่

เสมือนการกีดกันการอยูรวมในสังคมเมือง ที่ประกอบไปดวยรูปทรงส่ีเหล่ียมขนาดตางๆกอเกิดการ

เปรียบเทียบจากรูปทรงที่มีความแตกตางกัน มีอํานาจเปนปฏิปกษตอ รูปทรงของมนุษย โดยจะมี

พื้นที่วางรูปคนภายในรูปทรงทุกชิ้น ดวยการเจาะผาภายในรูปทรงทําใหเกิดพื้นที่วางมีเสนรอบเปน

ลักษณะของโครงรางมนุษยที่มี ลักษณะทะลุผานและ ไมทะลุผานรูปทรง ทําใหเกิดมิติของการ

ซอนทับกัน คลายกับมุมมอง ที่พบเห็นกลุมคนเดินสัญจรไปมาที่ นําเคาโครงมาจากภาพคนเมืองที่

ใชชีวิตทามกลางสังคมเมือง อีกทั้งสะทอนถึงการถูกครอบงําจากความเจริญทางวัตถุเสมือนกรอบ

ของชีวิตที่ตองดําเนินไปควบคูกันสําหรับรูปทรงของมนุษย ที่ไรแขนสะทอนถึงความไมสมบูรณของ

ชีวิตดวยอาการขดตัวแสดงเสนโคงแสดงความโศกเศรา ที่มีปริมาตรและมวล ที่แปลกแยกแตกตาง

จากรูปทรงเรขาคณิต เพื่อส่ือความหมายถึงชีวิตที่แตกตาง อางวาง โดดเด่ียว ปรากฏทามกลาง

สังคมเมืองเพื่อแสดงความตางระหวางชีวิตและวัตถุ 

 ปริมาตร ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ปริมาตรสวนใหญในชิ้นงานจะเปนในสวนของ

รูปทรงเรขาคณิต ที่มีลักษณะความเปนเหล่ียมสัน ความรูสึกที่แข็ง อึดอัดของชิ้นงานทรงส่ีเหล่ียม

ทั้ง 6 ชิน้ สําหรับปริมาตรของรูปทรงมนุษยที่ม ี2 ลักษณะสําหรับสวนที่แทรกตัวอยูกับรูปทรง

เรขาคณิตจะมีทั้ง เปนเพยีงการเจาะรูปทรงเรขาคณิตใหเปนรูปรางมนษุยและระนาบของรูปราง

มนุษยที่ติดอยูกับรูปทรงเรขาคณิต สวนทีส่องคือรูปทรงมนุษยมิไดแทรกอยูในรูปทรงเรขาคณิต 

 โครงสราง ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ประกอบดวยโครงสราง 2โครงสรางหลักคือ  

โครงสรางทรงเรขาคณิต แทนคาของวัตถุ ที่มีโครงสรางหลักที่มีการจัดวางช้ินงานทั้ง 6 ชิ้นเปน 

ปริมาตรลูกบาศกทรงส่ีเหล่ียม โดยผลงานชุดนี้ประกอบไปดวยชิ้นสวนตางๆที่ประกอบเขาดวยกัน

เปนโครงสรางรวม โดยรูปทรงเรขาคณิตที่กระทําตอรูปทรงมนุษยโดยมีขนาด และสัดสวนที่ตางกัน

โดยที่รูปทรงเรขาคณิตมีขนาดใหญกวารูปทรงมนุษยอันสงอิทธิพลตอกัน ซึ่งรูปทรงเรขาคณิตจะมี

ขนาดใหญอันจะแสดงพลังของวัตถุ จากปริมาตร น้ําหนักและความเปนเหล่ียมสัน ที่กระทําตอ

รูปทรงมนุษยที่มีขนาดและสัดสวนที่เล็กกวา 
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เสน  ในการใชเสน เปนความตอเนื่องไปตามลักษณะของความเปนเหล่ียมสันของ

ปริมาตรโดยภาพรวมของเสนในผลงานของผูศึกษาจะมีลักษณะของเสนต้ังและเสนนอนของ

รูปทรงเรขาคณิต เปนตัวกําหนดโครงสรางสวนใหญของช้ินงาน ที่แสดงพลังของวัตถุที่มีลักษณะ

แตกตาง และขัดแยงกับเสนรอบรูปรางมนษุย ที่แทรกอยูในรูปทรงเรขาคณิต และเสนรอบรูปราง

มนุษยที่เปนรูปทรงที่มีปริมาตร ที่มีสัดสวนที่เล็กกวา จึงทําใหเสนต้ังและเสนนอนของรูปทรง

เรขาคณิตเปนลักษณะหลักของเสนในผลงาน 

 พื้นผวิ  ในการใชพื้นผิวในงานประติมากรรมของผูศึกษาประกอบดวยสองลักษณะคือ

ลักษณะของผิวเรียบและหยาบ โดยใชลักษณะผิวหยาบบนรูปทรงเรขาคณิตที่แสดงผิวที่มีความ

หยาบกระดางของการเคลือบผิวดินที่ใชเหล็กออกไซด ผสมกับน้าํดินทาบนผิวช้ินงานที่ไมมีความ

มันวาวที่สงเสริมกับรูปทรงทีผู่ศึกษาตองการใหเกิดความรูสึกหยาบกระดางและลักษณะของผิว

โลหะที่แสดงพลังของวัตถุและ มีการขูดผิวเอาน้ําดินออกบางสวนที่เปนการสรางน้ําหนกัความออน

แกในชิ้นงานดวย แตสําหรับรูปทรงมนุษยจะไมมีการเคลือบผิวชิ้นงานโดยตองการแสดงสีและ

พื้นผวิแทจริงของเนื้อดิน 

ลักษณะขัดแยง  รูปทรงของวัตถุที่ขัดแยงกับรูปทรงมนุษยตลอดจนเสนที่ขัดแยงกัน

ในผลงานที่เสนตรงของรูปทรงเรขาคณิตที่แตกตางกับเสนโคงของรูปรางรูปทรงของมนุษยอีกทั้งใน

ดานของขนาดและสัดสวนที่แตกตางกันระหวางทั้งสองรูปทรง  

 พื้นที่วาง  พื้นที่วางในงานชุดนี้เปนลักษณะการเจาะ ผาเอาปริมาตรในบางสวนของ

รูปทรงเรขาคณิตออกที่เปนรูปรางมนษุย ที่เปนพืน้ทีว่างภายในปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตที่

รูปทรงมนุษยถูกกาํหนดใหอยูภายในกรอบของรูปทรงเรขาคณิต  อีกทัง้มีทีว่างระหวางรูปทรง

เรขาคณิตที่มีระยะหางระหวางงานแตละชิน้ที่มกีารจัดวางเรียงกันอยู และทําใหรูปทรงมนษุยที่

ต้ังอยูในที่วางระหวางรูปทรงเรขาคณิตเกดิความโดดเดนอีกทั้งสามารถแสดงถึงความโดดเด่ียวได 
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 ผลงานวิทยานิพนธ   “ ชีวติที่โดดเด่ียวในโลกของวตัถุ  3 ” 

 

ภาพที ่28 ผลงานวิทยานพินธ“ ชีวิตทีโ่ดดเด่ียวในโลกของวัตถุ  4 ” 
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ชีวิตที่โดดเด่ียวในโลกของวัตถุ  3 
 องคประกอบของรูปทรงประติมากรรมสําหรับชุดนี้แยกออกเปนสวนประกอบของ

ชิ้นงาน 2 ชิน้ใหญที่มีรูปทรงใกลเคียงกนัวางในตําแหนงที่มองจากดานบนจะมีลักษณะเปนตัว T  

แตละชิ้นมีลักษณะเปนรูปทรงเปนเหล่ียมสันของรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผาที่มีลักษณะของจังหวะการ

ลดหล่ันของรูปทรงที่มีการตัดผาทั้งดานบนและดานขางตลอดจนดานลาง ที ่มีเคาโครงคลายกับ

กลุมตึกสูงที่มคีวามสูงตํ่า ทีล่ดหล่ันกนัเม่ือมองจากระยะไกลและ เมื่อมองจากดานขางก็จะมี

ลักษณะของการเหล่ือมกันของระนาบในรูปทรงที่แสดงน้ําหนกั  มิติ  ความต้ืนลึกและ เมื่อนํามา

ประกอบกันจะทําใหเกิดการตอเนื่องกนัของพืน้ทีว่างของรูปทรงทั้งสองรูปทรง สวนรายละเอียดใน

รูปทรงเรขาคณิตมีการขูดผิวหนาของรูปทรงออกเปนระนาบของรูปทรงมนษุยคลายประติมากรรม

นูนตํ่า เพื่อสะทอนถึงการถูกครอบงําจากความเจริญทางวัตถุเสมือนกรอบของชีวิตทีต่องดําเนนิไป

ควบคูกัน  สําหรับรูปทรงของมนษุย ที่ไรแขนสะทอนถงึความไมสมบูรณของชีวิต ทีน่อนขดตัว

ระหวาง พืน้ทีว่างของรูปทรงเรขาคณิต แสดงเสนโคงแสดงความโศกเศรา ที่มปีริมาตรและมวล ที่

แปลกแยกแตกตางจากรูปทรงเรขาคณิต เพื่อส่ือความหมายถงึชวีิตทีแ่ตกตาง อางวาง โดดเด่ียว 

ปรากฏทามกลางสังคมเมืองเพื่อแสดงความตางระหวางชีวิตและวัตถ ุ

 ปริมาตร ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ปริมาตรสวนใหญในช้ินงานจะเปนในสวนของ

รูปทรงเรขาคณิต เปนสีเหล่ียมผืนผาขนาดใหญเปนโครงสรางหลักของชิ้นงานที่มีลักษณะความ

เปนเหล่ียมสัน ความรูสึกที่แข็ง อึดอัดของชิ้นงานมีลักษณะของจังหวะการลดหล่ันของรูปทรงที่มี

การตัดผาทั้งดานบนและดานขางตลอดจนดานลาง สําหรับปริมาตรของรูปทรงมนุษยที่มี 2 คือ

ลักษณะที่ผสานตัวอยูกับรูปทรงเรขาคณิตจะ และรูปทรงมนุษยมิไดแทรกอยูในรูปทรงเรขาคณิต 

 โครงสราง ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ประกอบดวยเปนสีเหล่ียมผืนผาขนาดใหญ 2 

ชิ้นเปนโครงสรางหลักของชิ้นงานที่มีลักษณะความเปนเหล่ียมสัน มีลักษณะของจังหวะการ

ลดหล่ันของรูปทรงที่มีการตัดผาทั้งดานบนและดานขางตลอดจนดานลาง ที่มีเสนต้ังและเสนนอน 

ภายในรูปทรงสี่เหล่ียมนั้นก็มีการเจาะผาเอาปริมาตรในบางสวนของรูปทรงเรขาคณิตออก  ที่เปน

รูปรางมนุษย ที่เปนพื้นที่วางภายในปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตที่รูปทรงมนุษยถูกกําหนดใหอยู

ภายในกรอบของรูปทรงเรขาคณิต สําหรับรูปทรงเรขาคณิตที่กระทําตอรูปทรงมนุษยโดยมีขนาด 

และสัดสวนที่ตางกันโดยที่รูปทรงเรขาคณิตมีขนาดใหญกวารูปทรงมนุษยอันสงอิทธิพลตอกัน ซึ่ง

รูปทรงเรขาคณิตจะมีขนาดใหญอันจะแสดงพลังของวัตถุ จากปริมาตร น้ําหนักและความเปน

เหล่ียมสัน ที่กระทําตอรูปทรงมนุษยที่มีขนาดและสัดสวนที่เล็กกวา 
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เสน  เสนรอบนอกของชิน้งานจะเปนเสนต้ัง เสนนอน ทีท่ศิทางของเสนเปล่ียนแปลง

ไปตามปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต เปนความตอเนื่องไปตามลักษณะของความเปนเหล่ียมสัน

ของปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต ที่เปนตัวกาํหนดเสนสวนใหญของช้ินงาน ที่ขัดแยงกับเสนรอบ

รูปรางมนษุย ที่แทรกอยูในรูปทรงเรขาคณิต  

 พื้นผวิ  พื้นผวิ  ในการใชพืน้ผิวในงานประติมากรรมของผูศึกษาประกอบดวยสอง

ลักษณะคือลักษณะของผิวเรียบและหยาบ โดยใชลักษณะผิวหยาบบนรูปทรงเรขาคณิตที่แสดงผิว

ที่มีความหยาบกระดางของการเคลือบผิวดินที่ใชเหล็กออกไซด ผสมกบัน้ําดินทาบนผิวช้ินงานที่ไม

มีความมันวาวที่สงเสริมกับรูปทรงที่ผูศึกษาตองการใหเกิดความรูสึกหยาบกระดางและลักษณะ

ของผิวโลหะทีแ่สดงพลังของวัตถุและ มกีารขูดผิวเอาน้ําดินออกบางสวนที่เปนการสรางน้าํหนัก

ความออนแกในชิ้นงานดวย แตสําหรับรูปทรงมนุษยจะไมมีการเคลือบผวิช้ินงานโดยตองการแสดง

สีและพ้ืนผวิแทจริงของเนื้อดิน 

ลักษณะขัดแยง  รูปทรงของวัตถุที่ขัดแยงกับรูปทรงมนุษยตลอดจนเสนที่ขัดแยงกัน

ในผลงานที่เสนตรงของรูปทรงเรขาคณิตที่แตกตางกับเสนโคงของรูปรางรูปทรงของมนุษยอีกทั้งใน

ดานของขนาดและสัดสวนที่แตกตางกันระหวางทั้งสองรูปทรง  

 พื้นที่วาง  พื้นที่วางในงานชุดนี้เปนลักษณะการเจาะ ผาเอาปริมาตรในบางสวนของ

รูปทรงเรขาคณิตออก ทําเกดิชองภายในชิน้งานทั้งสองช้ินที ่มทีั้งที่วางรูปทรงหาเหล่ียมและ

ส่ีเหล่ียมผืนผา และเม่ือนํามาประกอบกนัจะทําใหเกิดการตอเนื่องกนัของพืน้ที่วางของรูปทรงทัง้

สองช้ินสวน โดยการสรางทีว่างในผลงานชิ้นนี้จะมีลักษณะคลายกับเคาโครงของทีว่างใน

ส่ิงกอสรางตางในเมืองเชน ที่วางที่เกดิระหวางและภายในตึก หรือแมกระทัง่ทีว่างทีเ่กิดใตสะพาน

ที่เปนรูปเรขาคณิตคลายๆกัน 
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ผลงานวิทยานิพนธ   “ ชีวติที่โดดเด่ียวในโลกของวตัถุ  4 ” 
 

 

ภาพที ่29 ผลงานวิทยานพินธ“ ชีวิตทีโ่ดดเด่ียวในโลกของวัตถุ  4 ” 
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ชีวิตที่โดดเด่ียวในโลกของวัตถุ  4 
 องคประกอบของรูปทรงประติมากรรม  เปนโครงสรางสวนใหญเปนการใชรูปทรง

เรขาคณิต ที่มลัีกษณะเปนปริมาตรทรงส่ีเหล่ียมผืนผาแนวนอนจากเสนรอบนอก ต้ังอยูบนฐานที่มี

รูปทรงส่ีเหล่ียม 3 ชิน้ที ่สรางจังหวะดวยการวางสับหวางกนั เมื่อมองจากดานบนจะไมมีความหนา

มากนัก มีการสรางจังหวะใหกับรูปทรงโดยการตัดผาใหเกิดลักษณะคลายระนาบทีผ่สานสลับ

เหล่ือมกนัไปมาเพื่อแสดงมิติความต้ืนลึกของรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผา ภายในมีพื้นที่วางรูปคนภายใน

รูปทรง ดวยการเจาะผาภายในรูปทรงทาํใหเกิดพืน้ที่วางมีเสนรอบเปนลักษณะของโครงรางมนุษย

ที่มีเอกลักษณมาจากคนเมืองที่ใชชวีิตทามกลางสังคมเมอืงสะทอนถงึการถูกครอบงําจากความ

เจริญทางวัตถเุสมือนกรอบของชีวิตที่ตองดําเนนิไปควบคูกันสําหรับรูปทรงของมนุษย ที่ไรแขน

สะทอนถึงความไมสมบูรณของชีวิตดวยอาการขดตัวแสดงเสนโคงแสดงความโศกเศรา ที่มี

ปริมาตรและมวล ยนือยูภายในพ้ืนทีว่างรูปมนุษย ที่แปลกแยกแตกตางจากรูปทรงเรขาคณิต เพื่อ

ส่ือความหมายถึงชวีิตที่แตกตาง อางวาง โดดเด่ียว ปรากฏทามกลางสังคมเมืองเพื่อแสดงความ

ตางระหวางชีวิตและวัตถ ุ

 ปริมาตร ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ปริมาตรสวนใหญในชิ้นงานจะเปนในสวนของ

รูปทรงเรขาคณิต ที่มีลักษณะความเปนเหล่ียมสัน ความรูสึกที่แข็ง อึดอัดของชิ้นงานทรงส่ีเหล่ียม 

สําหรับปริมาตรของรูปทรงมนุษยที่ม ี2 ลักษณะสําหรับสวนที่แทรกตัวอยูกับรูปทรงเรขาคณิตจะมี

ทั้ง เปนเพยีงการเจาะรูปทรงเรขาคณิตใหเปนรูปรางมนษุยและระนาบของรูปรางมนุษยที่ติดอยูกบั

รูปทรงเรขาคณิต สวนที่สองคือรูปทรงมนษุยมิไดแทรกอยูในรูปทรงเรขาคณิต 

 โครงสราง ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ประกอบดวยโครงสรางหลักคือ  โครงสราง

ทรงเรขาคณิต แทนคาของวัตถุ โดยผลงานชุดนี้ประกอบไปดวยช้ินสวนตางๆที่ประกอบเขาดวยกัน

เปนโครงสรางรวม รูปทรงเรขาคณิตที่กระทําตอรูปทรงมนุษยโดยมีขนาด และสัดสวนที่ตางกันโดย

ที่รูปทรงเรขาคณิตมีขนาดใหญกวารูปทรงมนุษยอันสงอิทธิพลตอกัน ซึ่งรูปทรงเรขาคณิตจะมี

ขนาดใหญอันจะแสดงพลังของวัตถุ จากปริมาตร น้ําหนักและความเปนเหล่ียมสัน ที่กระทําตอ

รูปทรงมนุษยที่มีขนาดและสัดสวนที่เล็กกวา 

เสน  ในการใชเสน เปนความตอเนื่องไปตามลักษณะของความเปนเหล่ียมสันของ

ปริมาตรโดยภาพรวมของเสนในผลงานของผูศึกษาจะมีลักษณะของเสนต้ังและเสนนอนของ

รูปทรงเรขาคณิต จากเสนรอบนอก ซึง่เปนตัวกาํหนดโครงสรางสวนใหญของช้ินงาน ที่แสดงพลัง

ของวัตถุทีม่ีลักษณะแตกตาง และขัดแยงกับเสนรอบรูปรางมนุษย ที่แทรกอยูในรูปทรงเรขาคณิต 
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และเสนรอบรูปรางมนุษยที่เปนรูปทรงที่มปีริมาตร ที่มีสัดสวนที่เล็กกวา จงึทาํใหเสนต้ังและเสน

นอนของรูปทรงเรขาคณิตเปนลักษณะหลักของเสนในผลงาน 

พื้นผวิ  ในการใชพื้นผิวในงานประติมากรรมของผูศึกษาประกอบดวยสองลักษณะคือ

ลักษณะของผิวเรียบและหยาบ โดยใชลักษณะผิวหยาบบนรูปทรงเรขาคณิตที่แสดงผิวที่มีความ

หยาบกระดางของการเคลือบผิวดินที่ใชเหล็กออกไซด ผสมกับน้าํดินทาบนผิวช้ินงานที่ไมมีความ

มันวาวที่สงเสริมกับรูปทรงทีผู่ศึกษาตองการใหเกิดความรูสึกหยาบกระดางและลักษณะของผิว

โลหะที่แสดงพลังของวัตถุและ มีการขูดผิวเอาน้ําดินออกบางสวนที่เปนการสรางน้ําหนกัความออน

แกในชิ้นงานดวย แตสําหรับรูปทรงมนุษยจะไมมีการเคลือบผิวชิ้นงานโดยตองการแสดงสีและ

พื้นผวิแทจริงของเนื้อดิน 

ลักษณะขัดแยง  รูปทรงของวัตถุที่ขัดแยงกับรูปทรงมนุษยตลอดจนเสนที่ขัดแยงกัน

ในผลงานที่เสนตรงของรูปทรงเรขาคณิตที่แตกตางกับเสนโคงของรูปรางรูปทรงของมนุษยอีกทั้งใน

ดานของขนาดและสัดสวนที่แตกตางกันระหวางทั้งสองรูปทรง  

 พื้นที่วาง  พื้นที่วางในงานชุดนี้เปนลักษณะการเจาะ ผาเอาปริมาตรในบางสวนของ

รูปทรงเรขาคณิตออกที่เปนรูปรางมนษุย ที่เปนพืน้ทีว่างภายในปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตที่

รูปทรงมนุษยถูกกาํหนดใหอยูภายในกรอบของรูปทรงเรขาคณิต   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 65 

ผลงานวิทยานิพนธ   “ ชีวติที่โดดเด่ียวในโลกของวตัถุ  5 ” 

 
                ภาพที ่30 ผลงานวทิยานพินธ“ ชีวิตทีโ่ดดเด่ียวในโลกของวัตถุ  5 ” 
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ชีวิตที่โดดเด่ียวในโลกของวัตถุ  5 
 องคประกอบของรูปทรงประติมากรรม  เปนโครงสรางสวนใหญเปนการใชรูปทรง

เรขาคณิต เปนสีเหล่ียมผืนผาขนาดใหญที่ไมหนามากนัก เปนโครงสรางหลักของชิน้งาน ทีม่ีแผน

ระนาบสี่เหล่ียมขนาดตางๆกัน ติดอยูบริเวณโดยรอบของช้ินงานที่คลายภาพจากที่มองลงมาจาก

ทองฟาพบกับสถาปตยกรรมในเมืองทีก่ระจายตัวกนัอยูโดยทัว่ไปในเขตเมือง โดยการใชรูปทรง

เรขาคณิตที่มีรูปทรงซ้าํๆกัน ตองการนาํเคาโครง ของสภาพแวดลอมในเมืองที่สามารถพบเหน็

ส่ิงกอสรางหรือสถาปตยกรรมที่มีรูปทรงเรขาคณิตเปนสวนใหญ ภายในโครงสรางหลักของรูปทรง

มีพื้นทีว่างภายใน ที่มีการการเจาะทะลุภายในรูปทรงเรขาคณิต ทําใหเกิดพืน้ทีว่างมเีสนรอบเปน

ลักษณะของโครงรางมนุษยซอนทับกัน ทีม่ีลักษณะคลายภาพของกลุมคนที่เดินสัญจรไปมาใน

เมืองที่ใชชีวิตทามกลางสังคมเมืองสะทอนถึงการถูกครอบงําจากความเจริญทางวัตถเุสมือนกรอบ

ของชีวิตที่ตองดําเนนิไปควบคูกัน  สําหรับรูปทรงของมนษุย ที่ไรแขนสะทอนถึงความไมสมบูรณ

ของชีวิต ที่นัง่หลบมุมภายในพืน้ทีว่างรูปคน ดวยอาการนั่งขดตัวแสดงเสนโคงแสดงความโศกเศรา 

ที่มีปริมาตรและมวล ที่แปลกแยกแตกตางจากรูปทรงเรขาคณิต เพื่อส่ือความหมายถึงชวีิตที่

แตกตาง อางวาง โดดเด่ียว ปรากฏทามกลางสังคมเมืองเพื่อแสดงความตางระหวางชีวิตและวัตถ ุ

 ปริมาตร ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ปริมาตรสวนใหญในช้ินงานจะเปนในสวนของ

รูปทรงเรขาคณิต เปนสีเหล่ียมผืนผาขนาดใหญเปนโครงสรางหลักของชิ้นงานที่มีลักษณะความ

เปนเหล่ียมสัน ความรูสึกที่แข็ง อึดอัดของช้ินงาน สําหรับปริมาตรของรูปทรงมนุษยที่มี 2 ลักษณะ

สําหรับสวนที่แทรกตัวอยูกับรูปทรงเรขาคณิตจะมีทั้ง การเจาะรูปทรงเรขาคณิตใหเปนรูปราง

มนุษยที่ติดอยูกับรูปทรงเรขาคณิต สวนที่สองคือรูปทรงมนุษยมิไดแทรกอยูในรูปทรงเรขาคณิต 

 โครงสราง ในการสรางสรรคผลงานชุดนี้ประกอบดวยเปนสีเหล่ียมผืนผาขนาดใหญ 1 

ชิ้นเปนโครงสรางหลักของช้ินงานที่มีลักษณะความเปนเหล่ียมสัน ที่มีเสนต้ังและเสนนอน ภายใน

รูปทรงสี่เหล่ียมนั้นก็มีการเจาะผาเอาปริมาตรในบางสวนของรูปทรงเรขาคณิตออก  ที่เปนรูปราง

มนุษย ที่เปนพื้นที่วางภายในปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตที่รูปทรงมนุษยถูกกําหนดใหอยูภายใน

กรอบของรูปทรงเรขาคณิต รูปทรงเรขาคณิตที่กระทําตอรูปทรงมนุษยโดยมีขนาด และสัดสวนที่

ตางกันโดยที่รูปทรงเรขาคณิตมีขนาดใหญกวารูปทรงมนุษยอันสงอิทธิพลตอกัน ซึ่งรูปทรง

เรขาคณิตจะมีขนาดใหญอันจะแสดงพลังของวัตถุ จากปริมาตร น้ําหนักและความเปนเหลี่ยมสัน 

ที่กระทําตอรูปทรงมนุษยที่มีขนาดและสัดสวนที่เล็กกวา 

เสน  เสนรอบนอกของชิน้งานจะเปนเสนต้ังและเสนนอนรูปส่ีเหลี่ยมผืนผา ในการใช

เสน เปนความตอเนื่องไปตามลักษณะของความเปนเหล่ียมสันของปริมาตรรูปทรงเรขาคณิต เปน
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ตัวกําหนดเสนสวนใหญของชิ้นงาน ที่แสดงพลังของวัตถทุี่มีลักษณะแตกตาง และขัดแยงกับเสน

รอบรูปรางมนษุย ที่แทรกอยูในรูปทรงเรขาคณิต และเสนรอบรูปรางมนษุยที่เปนรูปทรงที่มี

ปริมาตร ที่มีสัดสวนที่เล็กกวา จงึทาํใหเสนต้ังและเสนนอนของรูปทรงเรขาคณิตเปนลักษณะหลัก

ของเสนในผลงาน 

พื้นผวิ  ในการใชพื้นผิวในงานประติมากรรมของผูศึกษาประกอบดวยสองลักษณะคือ

ลักษณะของผิวเรียบและหยาบ โดยใชลักษณะผิวหยาบบนรูปทรงเรขาคณิตที่แสดงผิวที่มีความ

หยาบกระดางของการเคลือบผิวดินที่ใชเหล็กออกไซด ผสมกับน้าํดินทาบนผิวช้ินงานที่ไมมีความ

มันวาวที่สงเสริมกับรูปทรงทีผู่ศึกษาตองการใหเกิดความรูสึกหยาบกระดางและลักษณะของผิว

โลหะที่แสดงพลังของวัตถุและ มีการขูดผิวเอาน้ําดินออกบางสวนที่เปนการสรางน้ําหนกัความออน

แกในชิ้นงานดวย แตสําหรับรูปทรงมนุษยจะไมมีการเคลือบผิวชิ้นงานโดยตองการแสดงสีและ

พื้นผวิแทจริงของเนื้อดิน 

ลักษณะขัดแยง  รูปทรงของวัตถุที่ขัดแยงกับรูปทรงมนุษยตลอดจนเสนที่ขัดแยงกัน

ในผลงานที่เสนตรงของรูปทรงเรขาคณิตที่แตกตางกับเสนโคงของรูปรางรูปทรงของมนุษยอีกทั้งใน

ดานของขนาดและสัดสวนที่แตกตางกันระหวางทั้งสองรูปทรง  

 พื้นที่วาง  พื้นที่วางในงานชุดนี้เปนลักษณะการเจาะ ผาเอาปริมาตรในบางสวนของ

รูปทรงเรขาคณิตออกเปนรูปรางมนุษย ทีเ่ปนพืน้ที่วางภายในปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิตที่

รูปทรงมนุษยอยูภายในกรอบของรูปทรงเรขาคณิต  ที่ตองการแสดงใหเห็นถึงการเปรียบเทยีบของ

รูปรางรูปทรงมนุษยทัง้สองลักษณะโดยตองการเนนรูปทรงมนุษยที่มปีริมาตร และเกิดการ

เปรียบเทยีบกบัรูปรางมนษุยที่เปนพืน้ที่วางอีกทั้งยังเปนการสะทอนแนวคิดของผูศึกษาที่วาดวย

การมองประเด็นหลักในแนวเร่ืองคือตองการเสนอเร่ืองราวของคนเรรอนเปนหลัก เสมือนการที่ผู

ศึกษามองภาพคนเรรอนทามกลางคนเมือง ที่ผูศึกษาจะเพงมองคนเรรอนเปนหลักโดยมี

สวนประกอบภายนอกเปนกลุมคนเมืองและสถาปตยกรรม ดังนัน้การสรางพืน้ทีว่างรูปรางมนุษย

จึงเปนสวนที่ชวยเนนการมองเหน็รูปทรงมนุษยดวย 
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บทที่ 5 
สรุป 

  

 การสรางสรรคผลงานวทิยานพินธในหัวขอเร่ือง “ชีวิตที่โดดเดียวในโลกของวัตถ”ุ  

ที่ผูศึกษาไดสรางสรรคข้ึนมานี ้มีวัตถุประสงคเพื่อ แสดงออกถงึอารมณความรูสึกสวนตัวที่มีตอวถิี

ชีวิตของกลุมคนเรรอนในสังคมเมือง สะทอนเร่ืองราวสภาพความเปนจริงของชีวติที่มีความ

แตกตางกนัของ ผูคนที่อยูในสังคมเดียวกนั ทั้งในดานฐานะและการดําเนนิชีวิต โดยนําเสนอภาพ

ของวิถีชวีิตใน ลักษณะของการเปรียบเทยีบใหเห็นถึงความแตกตางกนั ที่มีการศึกษาคนควาตอ

ยอดจากการสรางสรรคผลงานในแนวเร่ืองเดียวกันนี้ ซึ่งมีการพฒันาในดานแงมุม ทีช่ัดเจนยิง่ข้ึน

ตลอดจนการพัฒนาดานการแสดงออกของเนื้อหาและรูปทรง เพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหาตรง ตาม

จุดมุงหมายทีไ่ดกําหนดไว ที่สามารถตอบสนองตอแนวคิดไดดีข้ึนในระดับหนึง่ ทําใหผูศึกษาได

ทราบถงึปญหาและ การแกปญหาในดานตางๆ 

 ในการสรรคงานประติมากรรม ใหมีคุณคาและบรรลุตามวัตถุประสงคนั้นการสราง

ความสัมพันธระหวางเนื้อหาและรูปทรงใหสอดคลองกนั รูปทรงจึงเปนส่ิงหลักที่จะเปนตัวแสดง

เนื้อหาจากแนวคิดของผูศึกษา  ดังนั้นการสรางสรรคผลงานจึงตองมีปญหาในดานตางๆเชนการ

คิดคนในการสรางงานไมวาจะเปน การคนหารูปทรงใหมีความเหมาะสมกับแนวคิดและเนื้อหาของ

งาน ตลอดจนการ สรางช้ินงานที่เปนผลงานประติมากรรมเคร่ืองปนดินเผาแลวยิง่มีปญหาใน

รายละเอียดปลีกยอยมากมาย ผูศึกษาไดพบปญหาในการสรางสรรคผลงานบางประการคือ 

 ปญหาในการใชรูปทรงนัน้เปนปญหาในการใชรูปทรงเรขาคณิตที่ใชเปนส่ือแสดง

ความเปนวัตถตุองมีความระมัดระวังในดานความเหมาะสมของสัดสวนจังหวะของรูปทรงทั้งใน

ดานโครงสราง เสน น้าํหนัก ที่ตองสอดคลองกับความรูสึกที่ตองการสื่อถึงความเปนโลกของวัตถุ

หรือสังคมเมือง อีกทั้งการใชรูปทรงมนุษยในผลงาน ซึ่ง ผูศึกษามกีารแกปญหาโดยตองมีความ

ระมัดระวังเปนพิเศษเพราะการเลือกใช รูปทรงตางๆจะตองศึกษาคนควาใหรอบคอบในการเสนอ

ความหมายของรูปทรงที่ตรงตามวัตถุประสงคมิฉะนั้นอาจมีความคลาดเคล่ือนดานการส่ือ

ความหมายได 

 ในดานเทคนิคทางเคร่ืองปนดินเผานั้นนับวาเปนการสรางสรรคดวยเทคนิควธิีการที่

ตองใชความละเอียดออนเปนอยางมากใน ทุกข้ันตอน มฉิะนัน้แลวความเสียหายยอมเกิดข้ึนไดใน

ทุกขนตอน สําหรับผลงานของผูศึกษาที่มรูีปทรงที่เปนเหล่ียมสันนัน้เปนที่รูกนัอยูแลววาเปนความ

ยากยิ่งที่ผลงานจะออกมาสมบูรณรอยเปอรเซนตเพราะจะประสบกับปญหาการข้ึนรูปที่จะตอง
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ควบคุมรูปทรงใหไดตามตองการอีกทัง้การหดตัวของเนือ้ดินนัน้จะทําใหงานเสียรูปทั้งการแหงตัว

ตลอดจนการเผาก็เชนกนั ตลอดจนการเผาช้ินงานที่ตองมีการควบคุมการเผาใหเปนแบบสันดาป

ไมสมบูรณจึงทําใหเกิดสีของพ้ืนผิวที่ตองการ อีกทั้งการสรางชิ้นงานทีม่ีความซับซอนอีกทั้งมีขนาด

ใหญจะตองมกีารวางแผนการข้ึนรูปใหดี ดังเชนการสรางงานของผูศึกษาจะตองมกีารแยก

ประกอบชิ้นสวนจากช้ินงานขนาดใหญ ในลักษณะการสรางชิ้นเล็กประกอบกนัเปนชิ้นใหญหรือ

แมกระทัง่เปนชุด อันเปนการแกปญหาในดานการปองกนัการเสียหายจากการข้ึนรูปตลอดจนการ

เผาช้ินงานที่มขีนาดใหญได 

 ในการศึกษาวทิยานพินธฉบับนี ้ผูศึกษาไดรับประสบการณการทาํงานในดานตางๆ 

ไมวาจะเปนการสรางเนื้อหาที่ประกอบไปดวยทีม่าของแนวความคิด การดําเนนิงานการสรางสรรค 

การวิเคราะห ผลงานในแตละชวง  การแกไขปญหาทัง้ในดานรูปแบบและวิธีการ เพือ่ใหสอดคลอง

กับเนื้อหา ตรงตามจุดมุงหมายที่ไดกําหนดไว องคความรูตางๆที่มีอยูในผลงานช้ินนี้ ผูศึกษาหวงั

เปนอยางยิ่งจะกอใหเกิดการพัฒนาสรางสรรคผลงานศิลปะ และผลิตองคความรูตางๆตอไปใน

ภายภาคหนา 
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