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                     วิทยานิพนธนี้ เปนการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา โดยมี
จุดประสงคท่ีจะแสดงเนื้อหาสาระและจินตนาการ จากความสุขบนวิถีการดําเนินชีวิตของ
ครอบครัว เปนผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ประกอบดวยจํานวน 7 ช้ิน ผลงานแสดง
ถึงเนื้อหาเร่ืองราวความรักความอบอุนภายในครอบครัว ในมุมมองของความอบอุน ความมีชีวิตชีวา 
และ ความเรียบงาย จากการนํารูปทรงของเคร่ืองใชสอยในครัวเรือน และ และรูปทรงที่คล่ีคลายมา
จากภาพทิวทัศนในชนบทอีสานมาแทนคาความหมายใช เปนรูปทรงหลักผสมผสานกับ
กระบวนการทางทัศนศิลป ส่ือแสดงออกมาผานรูปทรงและเทคนิคเคร่ืองเคลือบดินเผา โดย
สามารถตอบสนองแนวคิดของขาพเจาไดอยางสมบูรณ และมีรูปแบบเฉพาะตน  
                     ภายในเนื้อหาของวิทยานิพนธนี้ ตองการมุงเนนการแสดงออกถึงความสัมพันธของ
สมาชิกในครอบครัว ท่ีมีความสุขซ่ึงเกิดจาก ความรัก ความเขาอกเขาใจ ความอบอุน การพึ่งพา
อาศัยกันซ่ึงกันและกัน ส่ิงเหลานี้ถูกแทนคาความหมายผานรูปทรงของเคร่ืองใชสอยในครัวเรือน 
รูปทรงท่ีไดจากภาพทิวทัศน และสถาปตยกรรมอีสาน สรางใหเกิดรูปทรงและเปนความหมายใหม
ตามแนวคิดของการสรางสรรค โดยใชเนื้อดินพื้นบาน บ.วังถ่ัว ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน และ
ดินเช้ือ ในการข้ึนรูป เพื่อแสดงเนื้อแทของวัสดุ และตกแตงดวยเคลือบท่ีทําข้ึนจากข้ีเถาไมเบญจ
พรรณ เผาดวยอุณหภูมิ 950 – 1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศสันดาปสมบูรณและสันดาปไม
สมบูรณ เพื่อสรางอารมณความรูสึกถึงความสุขและความเรียบงาย ในครอบครัว  
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา                                                     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา .......................................                                                           ปการศึกษา 2557 
ลายมือช่ืออาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ 1. ...............................   2. ................................ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
 

54153308:  MAJOR: CERAMICS 
KEY WORD: CERAMICS SCULPTURE 
                 PORNNAPAT  HANKUM: HAPPINESS. THESIS   ADVISORS: ASST. PROF. 
KORNTHANA KONGSUK AND ASST. PROF. SAYUMPORN KASORNSUWAN. 101 pp. 
 

 This thesis of earthenware purpose presents the story and the imagination about 
happiness which is the family’s lifestyle. This project have seven that communication the love, 
the warmth, the vivaciousness and the simplicity by come from the kitchen utensil add the shape 
and form had adept Isan view through visual processes. That can respond identity concept 
perfectly. 

 This thesis focus on relationship of family that have felicity from the love, the 
empathy, the warmth and the interdependence that all substitute in the meaning through form the 
kitchen utensil, the view and the architecture in Isan to create new form impart my concept. 
Thesis is use the earthwork at Baan Wangtuer, Tambon Wangchai, Amphor Nampong, 
Khonkaen, Thailand. Forming from soil contamination to show truth materials and decorative 
glaze made of wood ashes mixed Burn at temperatures 950 – 1,200 oc in atmosphere oxidation 
and reduction for make emotion as the happiness and the simplicity in the family. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
                     ขอกราบขอบพระคุณ พอและแมท่ีใหกําเนิดชีวิตและคอยสนับสนุนในการศึกษาและ
สงเสริม ซ่ึงเปนแรงบันดาลใจในการใชชีวิตตลอดมา 
                     ขอขอบคุณ คณาจารยภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผาทุกทาน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูชวย
ศาสตราจารยกรธนา กองสุข ท่ีอบรมส่ังสอนใหวิชาความรู และใหคําปรึกษาในการสรางสรรค
ผลงาน คอยเอาใจใสดูแล ช้ีแนะแนวทางตลอดจนแนะนําแนวทาง 
                     ขอขอบคุณคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน อาจารยทุกทานท่ีคอยอบรม
ส่ังสอนใหวิชาความรูปลูกฝงพื้นฐานท่ีดีท่ีสุดสําหรับการศึกษาในสาขาศิลปะ 
                     ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ นองๆ และเจาหนาท่ีทุกทาน ในภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา
ทุกๆคนท่ีคอยสนับสนุนชวยเหลือใหคําปรึกษาและแลกเปล่ียนความรูพรอมท้ังช้ีแนะแนวทางใน
การสรางสรรคศิลปะ จนประสบผลสําเร็จลุลวง และเปนสวนหนึ่งในมหาวิทยาลัยศิลปากรแหงนี้ 
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