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ถึงเนื้อหาเร่ืองราวความรักความอบอุนภายในครอบครัว ในมุมมองของความอบอุน ความมีชีวิตชีวา 
และ ความเรียบงาย จากการนํารูปทรงของเคร่ืองใชสอยในครัวเรือน และ และรูปทรงที่คล่ีคลายมา
จากภาพทิวทัศนในชนบทอีสานมาแทนคาความหมายใช เปนรูปทรงหลักผสมผสานกับ
กระบวนการทางทัศนศิลป ส่ือแสดงออกมาผานรูปทรงและเทคนิคเคร่ืองเคลือบดินเผา โดย
สามารถตอบสนองแนวคิดของขาพเจาไดอยางสมบูรณ และมีรูปแบบเฉพาะตน  
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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  
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 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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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statements and of problems) 
                      ครอบครัวคือสังคมเล็ก ๆ หรือหนวยยอยท่ีสุดในสังคมที่มีความสําคัญท่ีสุด  มีความ
ผูกพันและมีการดํารงชีวิตท่ีดีงาม มีน้ําใจตอกันมีความผูกพันกันทางสายโลหิต ครอบครัวเปน
สังคมพ้ืนฐานแหงการแลกเปล่ียนความรักความผูกพันระหวาง พอ แม และลูกโดยเร่ิมจากพอแมซ่ึง
เปนผูใหและลูกเปนผูรับ การแลกเปล่ียนและการถายเทความรักหากเปนไปดวยบรรยากาศท่ีงดงาม  
มีการไววางใจ การเอ้ือเฟอเอ้ืออาธรตอกัน  พรอมท่ีจะเสียสละใหกัน ถาส่ิงเหลานี้ดําเนินไปอยาง
เหมาะสมก็จะเกิดความสุขและความอบอุนขึ้นภายในครอบครัว 
                   ครอบครัวของขาพเจาเปนครอบครัวของคนอีสานท่ีมีความสมบูรณและมีความ
อบอุน การดํารงชีวิตของคนในชนบทอีสานจะอยูอาศัยกันเปนครอบครัวใหญซ่ึงมีญาติพี่นอง อาศัย
อยูรวมกัน  ทุกคนลวนรักใครกลมเกลียวกันอยูภายใตสังคมท่ีดีมีความอบอุนและสมบูรณ  ขาพเจา
ไดรับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวผานวิถีชีวิตและการดําเนินชีวิตท่ีพอเพียงและเอ้ือเฟอเผ่ือแผ
กัน  ชวยเหลือกันหรือแมแตการรับประทานอาหารรวมกันในหมูญาติพี่นอง  ซ่ึงบงบอกถึงความ
สามัคคี  ความรักและความอบอุน ทุกส่ิงลวนสงผลถึงตัวขาพเจาและสมาชิกในครอบครัว  ขาพเจา
เกิดในครอบครัวของคนอีสานท่ีมี พอ แม เปนผูนําในครอบครัว  คอยอบรมส่ังสอนขาพเจาให
ดําเนินชีวิตตามวิถีทางและวัฒนธรรมของคนอีสาน จากความรักและความผูกพันกลายเปนสายใยท่ี
สามารถสงผานความสุขใหแกกันและกัน เชน การไดอยูรวมกันอยางพรอมหนา และการ
รับประทานอาหารรวมกันภายในครอบครัวส่ิงเหลานี้คือความสุขและความอบอุนภายในครอบครัว
ของขาพเจา  ซ่ึงอาจเปนส่ิงท่ีดูธรรมดาสําหรับคนท่ัวไป  แตสําหรับครอบครัวของขาพเจาได
กลายเปนความสุขท่ียิ่งใหญและมีคุณคาทางความรูสึก เปนความรักและอบอุนที่บริสุทธ์ิซ่ึงไม
จําเปนตองแสวงหาความสุขจากส่ิงใด ๆ เลย    แตในปจจุบันดวยการศึกษา หนาท่ีการงานทําใหตอง
ใชชีวิตหางไกลจากครอบครัว การจะไดรับประทานอาหารรวมกันหรือการไดอยูดวยกันอยางพรอม
หนากันจึงกลายเปนส่ิงท่ีกระทําไดยาก แตในทางกลับกันความหางไกลกลับยิ่งทําใหจิตใจขาพเจา
คิดถึงความสุขท่ีเคยไดรับในครอบครัวมากยิ่งข้ึน กอเกิดเปนความหวงใยซ่ึงกันและกัน ปรากฏภาพ
ในความทรงจํา มีความสุขกับความรูสึกท่ีงดงามภายในจิตใจ  ส่ิงนั้นไดกลายเปนความสุขและความ
อบอุนบนวิถีชีวิตท่ีพอเพียงเปนความงามและความเรียบงายตามวิถีชีวิตของครอบครัวอีสาน ภาพ
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ของความผูกพันตางๆ ทุกอยางจะถูกสะทอนผานการดําเนินชีวิตของครอบครัว กอเกิดเปนความ
ประทับใจ กลายเปนส่ิงบันดาลใจใหขาพเจานํามาสรางสรรคผลงาน                
                  การสรางสรรคผลงานของขาพเจาคือการนําเอาความรูสึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจของ
ขาพเจาท่ีมีตอครอบครัว เชน ความสุขและความอบอุนมาถายทอดเปนรูปทรงโดยอาศัยรูปทรงจาก
กิจกรรมตางๆท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัว ไดแก การรับประทานอาหารรวมกัน การชวยเหลือพึ่งพา
อาศัยซ่ึงกันและกัน มาเปนแนวความคิดและรูปทรงหลักในการสรางสรรค โดยนําลักษณะรูปทรง
ของเคร่ืองใชภายในครัวเรือน เชน หวดขาว หมอ ชอน เปนตน มาคล่ีคลายรูปทรงใหมีความเรียบ
งาย เพื่อแทนคาความหมายท่ีแสดงออกถึงความรักและความอบอุน ท่ีเกิดจากการอยูรวมกันและการ
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ในรูปแบบประติมากรรมเคร่ืองปนดินเผาท่ีมีปริมาตรแสดงถึงความ
นุมนวล เอิบอ่ิมสมบูรณ  สรางข้ึนและประกอบกันดวยกระบวนการทางองคประกอบศิลปเพ่ือส่ือ
ความหมายใหผูคนท่ีพบเห็นไดหวนคํานึงถึงความสําคัญภายในครอบครัวของตน  
 
2. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and objective) 
                      2.1 เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความรักความอบอุนภายในครอบครัว การดํารงชีวิตและ
เคร่ืองใชสอยภายในครัวเรือนของคนอีสาน มาสรางสรรคผลงานประติมากรรมท่ีสะทอนถึงมุมมอง
ของความรักความอบอุนภายในครอบครัวตามแรงบันดาลใจความและความประทับใจโดยมี
เอกลักษณท่ีเรียบงายแสดงอารมณถึงความเปนพื้นบาน 
                      2.2  สรางสรรคผลงานดวยเทคนิคกระบวนการทางเคร่ืองเคลือบดินเผา                 
 
3. สมมุติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be Tested) 
                      จากท่ีมาและความสําคัญของการสรางสรรคคาดวาผลงานประติมากรรมดินเผาจะ
สามารถเปนส่ือในการแสดงออกถึงความประทับใจจากความอบอุน และแสดงออกใหเห็นมุมมอง
ของความสุขท่ีขาพเจาไดรับจากครอบครัว 
 
4. ขอบเขตของการศึกษา (Scope delimitation of the study) 
                      การดําเนินการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผามีขอบเขตดังนี้ 
                      4.1 ไดแนวความคิดในการสรางสรรคผลงานจากความประทับใจในความรักความ
อบอุนการพ่ึงพาอาศัยกันของคนภายในครอบครัวมาสรางสรรคงานท่ีเกิดจากการคล่ีคลายรูปทรง
ของเคร่ืองใชในครัวเรือนท่ีครอบครัวใชรวมกันโดยสรางใหเกิดเปนรูปทรงใหมท่ีแสดงถึงความ
อบอุนการพึ่งพาอาศัยกันและการอยูรวมกันของครอบครัวขาพเจา 
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                      4.2 ใชเนื้อดินพื้นบาน บ.วังถ่ัว อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน เปนวัสดุหลักในการสรางสรรค 
เนื่องจากสีของเนื้อดินสามารถแสดงถึงอารมณความรูสึกถึงความอบอุนและความเปนพื้นบาน
ใหแกงานได ดวยการเผาท่ีอุณหภูมิ 800 - 1,200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศ สันดาปสมบูรณ 
(Oxidation) บรรยากาศ สันดาปไมสมบูรณ (Reduction) 
                      4.3  สรางสรรคผลงานดวยวิธีการข้ึนรูปดวยมือ (hand  forming) 
                      4.4 รูปแบบของผลงานเปนประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ขนาด 100 - 200 
เซนติเมตร จํานวน 6 – 8 ช้ิน โดยประมาณ 
                      4.5 ใชเคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณท่ีไดจากการประกอบอาหารภายในครัวเรือนในการ
ตกแตงในตัวช้ินงานโดยจะเลือกเคลือบเฉพาะจุดท่ีตองการเนนท้ังนี้อาจจะเปนไปตามความ
เหมาะสมของช้ินงาน  
 
 5. ขั้นตอนการศึกษา 
                      5.1 กําหนดขอบเขตของปญหา 
                      5.2 ศึกษารวบรวมขอมูลท้ังหมดจากเอกสาร ภาพถาย เคร่ืองใชเคร่ืองสอยใน
ครัวเรือน ครอบครัวที่มาของรูปทรงและอิทธิพลของผลงานศิลปกรรมท่ีเกี่ยวของในการสราง
ผลงาน 
                      5.3 นําขอมูลท่ีรวบรวมไดท้ังหมดมาวิเคราะหเพ่ือความเขาใจท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในการ
สรางสรรคผลงาน  
                      5.4 วิเคราะหขอมูลท้ังหมดนํามา สรางสรรคผลงานตามแนวคิดโดยผานกระบวนการ
วิเคราะหทางองคประกอบศิลป 
                      5.5 สรางสรรคผลงานเปนแบบราง 2 มิติและพัฒนาสรางแบบจําลอง 3 มิติ 
                      5.6 เสนอแบบราง 2 มิติและพัฒนาสรางแบบจําลอง 3 มิติ ตออาจารยท่ีปรึกษา
โครงการ เพื่อแกไขขอบกพรองและพัฒนาดานแนวการสรางสรรคผลงานเปนระยะ 
                      5.7 ทดลองเทคนิคในการสรางรูปทรง    
                      5.8 ปฏิบัติการสรางสรรคผลงานจริง โดยขยายจากแบบจําลอง 3 มิติ และวิเคราะห
ตามหลักองคประกอบทางศิลปะ 
                      5.9 สรุปผลงานการสรางสรรคผลงาน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการ 
                      5.10 นําเสนอผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา และเอกสารประกอบการ
วิเคราะหผลงานการสรางสรรค 
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6. เวลาท่ีใชในการวิจัย 
                        เวลาท่ีใชในการวิจัย โดยประมาณระยะเวลา 7 เดือน ตั้งแตเดือนเมษายน – ตุลาคม 
พ.ศ.2557 
                 
7. วิธีการศึกษา 
                      เปนความประทับใจจากเร่ืองราวของความรูสึกท่ีไดสัมผัสจากความรักภายใน
ครอบครัวของขาพเจาจึงนําขอมูลตางๆเหลานั้นมาถายทอดตามเปาหมายตามที่ไดกําหนดไว  จาก
การกําหนดขอบเขตการวิจัยสามารถกําหนดวิธีการศึกษาดังนี้ 
                      7.1 รวบรวมขอมูลจากเอกสารและส่ือตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของมาวิเคราะหแนวความคิดใน
การสรางสรรคผลงาน 
                      7.2 สรางสรรครูปแบบของผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา โดยนําลักษณะ
ของรูปทรงท่ีแฝงอยูในกิจกรรมตางๆในครอบครัวและบรรยากาศยามเย็นในชนบทซ่ึงเปนการแทน
คาของพื้นท่ีและจัดสรรคท่ีอยูใหมใหเกิดความรูสึกถึงความอบอุนภายในครอบครัว 
                      7.3 ทดลองการสรางรูปทรง  ท่ีจะนํามาใชกับการสรางสรรคผลงานในโครงการท่ีมี
ความเหมาะสมตรงกับวัตถุประสงค 
                      7.4 เขียนแบบราง 2 มิติเพื่อคนหารูปแบบผลงานที่ส่ือใหเห็นถึงแนวความคิดในการ
สรางสรรคผลงาน 
                      7.5 สรางแบบ 3 มิติ เพื่อหารูปแบบและปรับปรุงแกไข 
                      7.6 สรางผลงานจริงโดยขยายจากแบบราง 3 มิติ ท่ีกําหนดไว 
                      7.7 สรุปรวบรวมขอมูลเปนเอกสารและนําเสนอผลงาน 
 
8. แหลงขอมูล 
                      8.1 รวบรวมขอมูลจากเอกสาร ภาพถายขอมูลจริง จากครอบครัว  
                      8.2. ศึกษาหลักทัศนธาตุทางองคประกอบของศิลปะท่ีสามารถส่ือและแสดงใหเห็น
ลักษณะของงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาในมุมมองตาง ๆ 
 
9. อุปกรณท่ีใชคนควา 
                      9.1 กลองถายภาพเพื่อบันทึกภาพเก็บขอมูล 
                      9.2 หนังส่ือและเอกสารบทความเกี่ยวกับครอบครัว และเคร่ืองใชเคร่ืองสอยใน
ครัวเรือน 
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                      9.3 คอมพิวเตอร เพ่ือคนควาหาขอมูลทางอินเทอรเน็ตและทําเอกสารวิเคราะห เพ่ือ
ประกอบการนําเสนอผลงาน 
                      9.4 อุปกรณการข้ึนรูป 
                      9.5 อุปกรณในการเผาผลงาน 
 
10. คาใชจายท้ังหมดในการวิจัย (โดยประมาณ)    
                      ประมาณ สองหม่ืนสามพันบาทถวน 
 
11. การนําเสนอผลงาน 
                  11.1 ผลงานการสรางสรรคลอยตัวและจัดแสดงผลงาน 
                  11.2 เอกสารประกอบการสรางสรรคผลงาน ฉบับสมบูรณ     ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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บทท่ี 2 
ขอมูลท่ีมาของการสรางสรรค 

 
                     การศึกษาการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา หัวขอ ความสุข 
(Happiness) ซ่ึงนําเสนอเร่ืองราวเกี่ยวของกับความรักความอบอุนตามวิถีการดํารงชีวิตของ
ครอบครัวของชนบทอีสาน โดยการสรางสรรคผลงานเปนในรูปแบบประติมากรรมเคร่ืองเคลือบ
ดินเผาลอยตัว ซ่ึงในการดําเนินงานตามข้ันตอนตางๆจะเสร็จส้ินกระบวนการไดผลสําเร็จจะตอง
ศึกษาขอมูลหลายๆดานเพื่อสนับสนุนการสรางสรรคผลงาน โดยแบงตามประเภทขอมูลดังนี้ 
 
1. ขอมูลดานศิลปะและการออกแบบ 
                       1.1 แรงบันดาลใจท่ีมาของแนวคิด 
                       1.2 ท่ีมาของแนวคิด 
                       1.3 อิทธิพลทางศิลปะ  
                       1.4 หลักการจดัองคประกอบศิลปในการสรางสรรคผลงาน 
2. ขอมูลสัญลักษณกับศิลปะ 

 
3. ขอมูลดานเทคนิคในการสรางสรรค 
                       3.1 เนื้อดินปน (clay Body) 
                       3.2 เทคนิคการข้ึนรูป  (Forming) 
                       3.3 การเผาตกแตง (Firing) 
                                                                                                              
 1. ขอมูลดานศิลปะและการออกแบบ 
                       1.1 แรงบันดาลใจ ท่ีมาของแนวคิด 
                      การดําเนินชีวิตในอดีตและปจจุบันของครอบครัวขาพเจาดําเนินไปดวยวิถีแหง
ความสุข ความพอเพียง ทุกคนมีความรัก ใหกันและเคารพเชื่อฟงผูเปนหัวหนาครอบครัว โดยถือ
ตามหลักประเพณีดั้งเดิม ผูเปนบิดา เปรียบเทียบไดวาเปนชางเทาหนาของครอบครัวแบกรับภาระ
ท้ังหลายเปนสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งในการทํามาหากินของครอบครัวและอบรมส่ังสอน มอง
ถึงอนาคตของลูก รองลงมาคือ มารดา ซ่ึงถึอเปนชางเทาหลังจะจัดการเร่ืองภายในบานทํางานบาน
ทุกอยางสําหรับครอบครัว สวนลูกๆ ก็ชวยเหลือไดตามสมควรและสนับสนุนและดําเนินชิวิตไปใน
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ทิศทางเดียวกันกับผูเปนบิดา ครอบครัวจึงมีความสุขซ่ึงเปนความสุขท่ีเรียบงาย และส่ิงท่ี บิดา 
มารดาแสดงออกจากความรูสึกท่ีตรงกัน คือ บิดา มารดา ปรารถนาอนาคตท่ีแจมใสของลูกๆ ซ่ึงจะ
เกิดข้ึนผานการอบรม ส่ังสอน ท่ีหลากหลายวิธีการ เชนการอบรม ส่ังสอน ดวยคําพูด ดวยการ
กระทํา ดวยความรูสึก  ผานกิจกรรมทางศาสนา   และกิจกรรมตางๆในครอบครัวญาติพี่นอง  การ
อบรมส่ังสอนผานการทํากิจกรรมภายในหมูเครือญาติก็เปนบทบาทหนึ่งท่ี บิดา มารดา แสดงออก
ไดอยางชัดเจนและขาพเจาสัมผัสไดตั้งแตเล็กจนเติบโต ดวยการกระทําตางๆเชน พอ แม พา
ครอบครัวไปทํากิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนาการเขาวัดทําบุญ พอแม พาลูกๆไปรวม
กิจกรรมในวันแขงขันกีฬา เปนการสรางบรรยากาศท่ีดีงามใหกับครอบครัว ส่ิงเหลานี้จะมารถ
สงเสริมคุณธรรมใหกับลูกและใชโอกาสนั้นพรํ่าสอนลูกเพื่อปลูกฝงในเร่ืองของการทําความดี ซ่ึง
สอดคลองกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยหวังวาเม่ือลูกเติบโตส่ิงเหลานั้นจะชวยทําใหลูก
เปนคนดีของสังคม ทุกส่ิงลวนแฝงใวดวยความรัก  หากเพียงรูสึกวาอนาคตของลูกจะไมแนนอน
พอท่ีจะใชชีวิตในสังคมและชวยเหลือตนเองไดเม่ือเติบโต พอและแมจะเกิดความหมนหมองใน
จิตใจ จากส่ิงท่ีกลาวมาเปนส่ิงท่ีขาพเจารับรู และรูสึกไดมาโดยตลอดระยะเวลาท่ีเติบโตมาจน
กลายเปนคนหนึ่งในสังคม ส่ิงเหลานั้นถูกหลอหลอมทําใหขาพเจาดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมี
ความสุข  เพราะความรัก ความอบอุนท่ีบิดามารดามีใหขาพเจาอยางไมเคยหางเหิน ส่ิงตางๆ
เหลานั้นไดเปนแรงกระตุนภายใตจิตสํานึก จนกอเกิดเปนแรงบันดาลใจท่ีจะถายทอดเร่ืองราว
เหลานั้นผานผลงานศิลปกรรมดวยกระบวนการคิดวิเคราะหในรูปแบบผลงานประติมากรรมเคร่ือง
เคลือบดินเผาหัวขอ ความสุข (Happiness) ซ่ึงเกิดจากการตกตะกอนความรูสึกประสบการณท่ี             
ขาพเจาไดรับความประทับใจจากความรัก ความสุขภายในครอบครัวของขาพเจาโดยความรูสึก
เหลานั้นเปนส่ิงท่ีนําพาจิตใจใหขาพเจานึกยอนถึงภาพแหงความสุขท่ียิ่งใหญท่ีเกิดข้ึนกับตัวเองและ
ครอบครัวของขาพเจา โดยการนําเอาภาพของบริบถของความสุขเหลานั้นมาถายทอดดวยการ
นําเสนอผลงานท่ีแสดงออกถึงความรูสึกท่ีเบงบานภายในจิตใจ จากความรูสึกท่ีเปนภาพ และความ
ทรงจํา จึงถูกนํามาจัดการดวยกระบวนการทางทัศนศิลป เกิดเปนผลงานซ่ึงเปนรูปธรรมท่ีสัมผัสได
ดวยการมองเห็น ดวยการถายทอดออกมาเปนผลงานประติมากรรม โดยอาศัยรูปทรงท่ีมีปริมาตร
นุมนวล เอิบอ่ิม สะทอนออกมาในเชิงสัญลักษณท่ีแทนคาความสุขจากความทรงจําท่ีงดงามของ 
ขาพเจาดวยการรับรูและสัมผัสอันลึกซ้ึงจากครอบครัว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
8 

 

 
 

             
 

ภาพท่ี 1 พอ แม นองสาว และขาพเจา เม่ืออายุ 3 ขวบ ท่ีสนามกีฬา จ.ขอนแกน พ.ศ. 2534 
                (ภาพถายโดย กิตติศักดิ์ หารคํา พ.ศ. 2534)  
 

 
 

ภาพท่ี 2 พอ แม นองสาว และขาพเจา เม่ืออายุ 5 ขวบ ท่ีเข่ือนลําปาว จงัหวัดกาฬสิน พ.ศ. 2536 
              (ภาพถายโดย กิตติศักดิ์ หารคํา พ.ศ. 2536)       
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ภาพท่ี 3 พอ แม นองสาว และขาพเจา เม่ืออายุ 7 ขวบ ท่ี สนามกีฬา จ.ขอนแกน พ.ศ. 2538 
              (ภาพถายโดย กิตติศักดิ์ หารคํา พ.ศ. 2538)        
 

               
   
ภาพท่ี 4 ครอบครัวและญาติในวนัข้ึนบานใหมท่ีบานมวงหวาน อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน พ.ศ.2543 

         (ภาพถายโดย สาคร อินทะมาตร พ.ศ.2543)  
 
                          1.2 ท่ีมาของแนวคิด 

              ครอบครัวคือสังคมเล็ก ๆ หรือหนวยยอยท่ีสุดในสังคมท่ีมีความสําคัญท่ีสุด  มี
ความผูกพันและมีการดํารงชีวิตท่ีดีงาม มีน้ําใจตอกันมีความผูกพันกันทางสายโลหิต ครอบครัวเปน
สังคมพ้ืนฐานแหงการแลกเปล่ียนความรักความผูกพันระหวาง พอ แม และลูกโดยเร่ิมจากพอแมซ่ึง
เปนผูใหและลูกเปนผูรับ การแลกเปล่ียนและการถายเทความรักหากเปนไปดวยบรรยากาศท่ีงดงาม  
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มีการไววางใจ การเอ้ือเฟอเอ้ืออาธรตอกัน  พรอมท่ีจะเสียสละใหกัน ถาส่ิงเหลานี้ดําเนินไปอยาง
เหมาะสมก็จะเกิดความสุขและความอบอุนข้ึนภายในครอบครัว 
                           ขาพเจาเกิดในครอบครัวของคนอีสานท่ีมีความอบอุน ความสมบูรณเปนพื้นฐาน 
วิถีการดํารงชีวิตจะอาศัยอยูกันเปนครอบครัวใหญซ่ึงมีญาติพี่นอง อาศัยอยูรวมกัน  ทุกคนลวนรัก
ใครกลมเกลียวกันอยูภายใตสังคมอันอุดมไปดวยวัฒนธรรมท่ีดีงาม ขาพเจาไดรับการอบรมส่ังสอน
จากครอบครัวผานวิถีชีวิตและการดําเนินชีวิตท่ีพอเพียงและเอ้ือเฟอเผ่ือแผกัน  การถายเทความรูสึก
ท่ีดีๆเหลานั้นจะถูกแฝงใวดวยการดํารงชีพในสังคม นั่นคือพื้นท่ีท่ีทุกคนในสังคมแสดงออกถึง
จุดมุงหมายเดียวกันคือ ความสามัคคี  ความรักและความอยูเย็นเปนสุข ทุกส่ิงท่ีเกิดข้ึนลวนสงผล
โดยตรงกับการดําเนินชีวิตในครอบครัว มีพอ และ แม เปนผูนําครอบครัว  คอยอบรมสั่งสอน
ขาพเจาใหดําเนินชีวิตตามวิถีทางและวัฒนธรรมทองถ่ินของอีสาน จากความรักและความผูกพันนั้น
ไดกลายเปนสายใยท่ีสามารถสงผานความสุขใหแกกันและกัน เชน การไดอยูรวมกันอยางพรอม
หนา และการรับประทานอาหารรวมกันภายในครอบครัวส่ิงเหลานี้คือกิจกรรมท่ีสรางความสุข
ภายในครอบครัวของขาพเจา  ซ่ึงอาจเปนส่ิงท่ีดูธรรมดาสําหรับคนท่ัวไป  แตสําหรับครอบครัวของ
ขาพเจาไดกลายเปนความสุขท่ียิ่งใหญและมีคุณคาทางความรูสึก เปนความความงดงามท่ีแฝงไว
ดวยความรักท่ีบริสุทธ์ิซ่ึงไมจําเปนตองแสวงหาจากส่ิงอ่ืนเลย     
                           แตในปจจุบันดวยการศึกษา  หนาที่การงานทําใหตองใชชีวิตหางไกลจาก
ครอบครัว การจะไดรับประทานอาหารรวมกันหรือการไดอยูดวยกันอยางพรอมหนากันจึง
กลายเปนส่ิงท่ีกระทําไดยาก แตในทางกลับกันความหางไกลกลับยิ่งทําใหจิตใจขาพเจาคิดถึง
ความสุขท่ีเคยไดรับในครอบครัวมากยิ่งข้ึน กอเกิดเปนความหวงใยซ่ึงกันและกัน ปรากฏภาพใน
ความทรงจํา มีความสุขกับความรูสึกท่ีงดงามภายในจิตใจ  ส่ิงนั้นไดเรงเราความรูสึกนึกคิดใหเกิด
ความซาบซ้ึงและเบงบานในการดําเนินชีวิต เปนความงดงามความพอเพียงและความเรียบงายตาม
วิถีชีวิตของครอบครัวอีสาน ภาพของความผูกพันตางๆ ทุกอยางจะถูกสะทอนผานวิถีชีวิต กอเกิด
เปนความประทับใจ กลายเปนส่ิงบันดาลใจใหขาพเจานํามาสรางสรรคผลงาน                

              การสรางสรรคผลงานของขาพเจาคือการนําเอาความรูสึกท่ีเกิดข้ึนภายในจิตใจ
ของขาพเจาท่ีมีตอครอบครัว เชน ความสุขและความอบอุนมาถายทอดเปนรูปทรงโดยอาศัยรูปทรง
จากกิจกรรมตางๆที่เกิดข้ึนภายในครอบครัว ไดแก การรับประทานอาหารรวมกัน การชวยเหลือ
พึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน มาเปนแนวความคิดและรูปทรงหลักในการสรางสรรค โดยนําลักษณะ
รูปทรงของเคร่ืองใชภายในครัวเรือน เชน หวดขาว หมอ กระบวยตักน้ํา และรูปทรงของเคร่ืองจัก-
สานท่ีเกิดจากภูมิปญญา  เปนตน มาคลี่คลายรูปทรงใหมีความเรียบงาย เพื่อแทนคาความหมายท่ี
แสดงออกถึงความรักและความอบอุน ท่ีเกิดจากการอยูรวมกันและการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน ใน
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รูปแบบประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีมีปริมาตรแสดงถึงความนุมนวล เอิบอ่ิมสมบูรณ  สราง
ข้ึนและประกอบกันดวยกระบวนการทางองคประกอบศิลปเพื่อส่ือความหมายถึงความสุขภายใน
จิตใจของขาพเจาจากการรับรูผานทางรูปทรงท่ีแสดงออกถึงความเรียบงาย และรับรูถึงความรูสึก
ม่ันคงจากการแสดงออกของโครงสรางทางองคประกอบศิลปในผลงาน 
                            โดยท่ีมาแนวคิดของรูปทรงมาจากกิจกรรมและบรรยากาศภายในครอบครัวการ
สรางสรรคผลงานในหัวขอ ความสุข ขาพเจามีความประทับใจจากรูปทรงในกิจกรรมตางๆท่ีเกิดข้ึน
ภายในครอบครัว รูปทรงที่แฝงอยูในบริบถตางๆในการดําเนินชีวิตภายในครอบครัว โดยเลือกและ
หยิบยกท่ีมาของรูปทรงเหลานั้นมาสรางสรรคผลงาน เชนรูปทรงท่ีไดจากภาพทิวทัศนยามเย็น ทุง
นา แปลงนา รูปทรงจากวัตถุส่ิงของท่ีใชในการประกอบอาหาร รูปทรงจากธรรมชาติและ
โครงสรางทางสถาปตยกรรมอีสานโดยรูปทรงเหลานั้นจะถูกกล่ันกรองออกมาจากการรับรูท่ีลึกซ้ึง
ซ่ึงจะเกิดข้ึนในระหวางการรวมกันทํากิจกรรมของครอบครัว เชน กิจกรรมภายในครัวการประกอบ
อาหารซ่ึงจะมี แม นองสาว และขาพเจา รวมกันประกอบอาหาร การแสดงออก  และส่ังสอน จะ
แฝงไปดวยการถายเทความรักซ่ึงกันและกัน กอเกิดความสุข ความอบอุนข้ึนภายในครอบครัว 
ขาพเจามีความประทับใจจากความรูสึกตางๆเหลานั้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดหลักในผลงานจึงเกิด
การหยิบยกรูปทรงของเคร่ืองใชสอยในครัวเรือน บรรยากาศการอยูรวมกันในครับครัวมาใชเพื่อ
แทนคาความรูสึกถึงความสุข ภายในครอบครัว ส่ิงตางๆเหลานี้ลวน เปนภาพของความประทับใจท่ี
กอเกิดเปนความสุขกับตัวขาพเจาและครอบครัว ซ่ึงในภาพแหงความสุขนั้นเปนความงดงามท่ี
เกิดข้ึนภายในจิตใจของขาพเจาทุกเม่ือท่ีไดนึกถึง  จึงถูกนํามาแสดงออกถึงความรูสึกในรูปแบบวิถี
ชีวิตท่ีเรียบงาย บนวิถีแหงความสุขและความพอเพียง เชนเดียวกับลักษณะสังคมและวัฒนธรรมของ
คนอีสานท่ีการดําเนินชีวิตท่ีมีความเรียบงาย ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสอดคลองกับลักษณะของบรรยากาศท่ี
เกิดข้ึนในภาพทิวทัศนชนบทอีสาน ท่ีมองแลวรูสึกถึงความสุข ความสบายใจและสัมผัสไดถึงความ
อุดมสมบูรณ และความงดงามในธรรมชาติ จึงเกิดความบันดาลใจสวนตัวท่ีจะนําบรรยากาศตางๆ
เหลานั้นมาเปนแนวคิดหลักในการสรางสรรคผลงานซ่ึงความเช่ือมโยงระหวางการดําเนินชีวิตของ
มนุษยกับธรรมชาติ เปนวิถีของคนในชนบทซ่ึงตองอาศัยธรรมชาติในการดํารงชีวิตเปนสวนใหญ 
เกิดเปนจินตนาการถึงภาพความงาม ความสุข บนวิถีชีวิตในครอบครัวของคนจากชนบทอีสาน  
ความรูสึกตางๆไดตกตะกอนภายในจิตไตสํานึกและถูกนํามาเปนขอมูลเพื่อท่ีจะนํามาวิเคราะหหา
ความหมายท่ีลึกซ้ึงและแทนความหมายโดยการใชกระบวนการวิเคราะหทางทัศนศิลปมาแทนคา
ความหมายของรูปทรง เพื่อหยิบยืม มาแทนคาและเปนรูปทรงหลักในการสรางสรรคผลงาน
ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา  โดยการนํารูปทรงท่ีแฝงเรนอยูในบริบถตางๆในการดําเนินชีวิต
ภายในครอบครัว  มาเปนตัวแทนเพื่อการแสดงออกในเชิงและทัศนคติ โดยใชกลวิธีตางๆทาง
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ทัศนศิลปมาแทนคาความรูสึก และแปลคาออกมาเปนเชิงสัญลักษณทางรูปทรง เพื่อนํามาสนับสนุน
แนวคิดในการพัฒนารูปทรงท่ีแสดงออกในผลงานโดยใหเปนไปตามจุดมุงหมายไดมากท่ีสุดและ
สนับสนุนแนวคิดในการพัฒนารูปทรงท่ีแสดงออกภายในผลงาน 

 

 
 
ภาพท่ี 5 วันข้ึนบานใหมท่ีบานมวงหวาน อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน ในป พ.ศ.2543  
              (ภาพถายโดย สาคร อินทะมาตร พ.ศ.2543)    
 
 
                           ประเพณี ข้ึนบานใหมเปนประเพณีท่ีทําใหญาติพี่นองทุกคนไดมาพบปะกัน 
เสริมสรางสัมพันธไมตรีตอกันใหแนนแฟนมากข้ึน และสรางโอกาสใหญาติพี่นองไดทํากิจกรรม
รวมกัน เชน ทําบุญรวมกัน รับประทานอาหารรามกันทําใหบรรยากาศของความรักภายใน
ครอบครัวดําเนินไปอยางงดงาม 
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ภาพท่ี 6 ทุงนาในชนบทอีสานหลังการปกดํา จ.ขอนแกน 
              (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)        
 
 

 
 
ภาพท่ี 7 ทุงนาในชนบทอีสานชวงต้ังรวง 
             (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556)              
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ภาพท่ี 8 ทุงนาในชนบทอีสานชวงต้ังรวง 
              (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 2 ตุลาคม พ.ศ. 2556)        
 

 
 
ภาพท่ี 9 ทุงนาในชนบทอีสานชวงออกรวง 
              (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 3 พฤษจิกายน พ.ศ. 2556)               
 
                            การทําเกษตรกรรมของคนอีสานจะข้ึนอยูกับฤดูกาลและอาศัยน้ําฝนจากธรรมชาติ
เปนหลัก คนอีสานจึงใหความสําคํญในการกับธรรมชาติและการกักเก็บน้ําโดยใชภูมิปญญาในการ
บริหารจัดการน้ําท่ีมีอยางจํากัดใหมีใชในทุกฤดูกาล เปนวิถีการดํารงชีวิตท่ีแสดงถึงความงามจาก
ภูมิปญญาของคนอีสาน 
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ภาพท่ี 10 โรงเก็บฟางขาว 
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556)                      
 

 
 
ภาพท่ี 11 กองฟางในทุงนาในชนบทอีสาน 
                  (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา  6 มกราคม พ.ศ. 2557)                     
 
                            ฟางขาวท่ีไดหลังจากการเก็บเกี่ยวขาวจะถูกจัดเก็บใวในโรงเก็บฟางเพื่อนําไปใช
ประโยชนตอไป (ภาพท่ี 10)  เชน ใชเปนอาหารใหสัตว และทําปุยหมัก เปนการประยุกตเอาภูมิ
ปญญาและใชทรัพยากรณท่ีมีใหเกิดประโยชน ซ่ึงจะแฝงใวซ่ึงความงามจากภูมิปญญาและแสดง
ความงามจากรูปทรงและพื้นผิวของกองฟางซ่ึงสามารถใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการสรางสรรค
ผลงาน (ภาพท่ี 11)  
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ภาพท่ี 12 เคร่ืองใชภายในครัวเรือน 
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 10 พฤษจิกายน พ.ศ. 2556)                  
       

 
 

ภาพท่ี 13 การจัดเก็บเคร่ืองใช การทับกัน วางกับพืน้ และแขวน 
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 22 พฤษจิกายน พ.ศ. 2556)                      
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                              คนอีสานในชนบทสวนใหญมีการใชชีวิตท่ีเรียบงายการจัดการและจัดเก็บของ
ใชสอยในครัวเรือนจะมีความเรียบงายเชนเดียวกับการใชชีวิต แสดงออกถึงความเปนอยูแบบชนบท
งดงามและเรียบงายในวิถีการดําเนินชีวิต 
 

 
 

ภาพท่ี 14 การจัดเก็บเคร่ืองใชภายในครัวเรือนแบบแขวนบนช้ันท่ีทําดวยไม  
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 22 พฤษจิกายน พ.ศ. 2556)                      
 

 
 

ภาพท่ี 15 การจัดเก็บเคร่ืองใชภายในครัวเรือนแบบแขวน หรือหอย 
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 22 พฤษจิกายน พ.ศ. 2556)                     
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                             ภาพท่ี 14 – 15 เปนการจัดเก็บเครื่องใชสอยแบบหอยหรือแขวนเปนอีกหนึ่ง
วิธีการในการจัดเก็บท่ีสามารถใชสอยพ้ืนท่ีอยางคุมคา แสดงออกถึงความงามทางภูมิปญญาและ
ความงามทางรูปทรงท่ีเกิดจากการจัดเก็บส่ิงของเคร่ืองใช     
    

 
 
ภาพท่ี 16 เคร่ืองใชภายในครัวเรือน 
                (พรนภัส หารคํา 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557) 
                (ก) กระบวยตักน้ํา           (ข) ทัพพีตักขาว 
                (ค) ไมสายขาว                 (ง) โบม        
                (จ) กระดง 
              
                     รูปทรงท่ีเกิดข้ึนจากการดํารงชีวิตประจําวันในครอบครัวสามารถสรางความรูสึกถึงวิถี
ชีวิตและความสุขได เชน โบม จะใชเพื่อสายขาวหรือ ทําใหขาวคลายความรอนและความช้ืน ส่ิง
เหลานี้จะมีการใชในการประกอบอาหารทุกๆวัน ซ่ึงสามารถเปนส่ือแทนความหมายนําท่ีมารูปทรง
เหลานั้นมาคล่ีคลายแทนคาความหมายและแสดงออกดวยกระบวนการทัศนศิลป         
                      
               1.3 อิทธิพลทางศิลปะ 
                            1.3.1 ความหมายของศิลปะ 
                                     ศิลปะคือการเปนตัวแทนของส่ิงมีชีวิต (art representation) อาลิสโตเติล 
(Aristotle) นักปรัชญาชาวกรีกศิษยของเพลโตไดคล่ีคลายทัศนการเรียนแบบในศิลปะของเพลโตวา
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ศิลปนอาจเลียนแบบรูปทรง (Form)  ท่ีเปนกลางท่ัวไป เพื่อท่ีจะแสดงแกนสารท่ีมีอยูในส่ิงตางๆ 
มากกวาจะเลียนแบบในลักษณะทางกายภาพในส่ิงนั้นๆ  ศิลปนแสดงรูปทรง ไมไดแสดงส่ิงใดส่ิง
หนึ่งใดเฉพาะ ศิลปนตองมองเขาไปเฉพาะของส่ิงนั้นๆเพ่ือแสดงรูปทรงของส่ิงนั้น ประติมากรรม
จะแสดงออกบุคลิกภาพของคนท่ีนั่งเปนแบบออกมาในงานมากกวาจะแสดงรูปลักษณภายนอกของ
แบบนั้น ท่ีปรากฏในขณะน้ัน และในทํานองเดียวกัน ศิลปนท้ังหลายตางพยายามคนหารูปทรงท่ี
เปนแกนแท ของส่ิงตางๆเชน สิงโต มา หรือแมกระท่ังเกาอ้ี รองเทาหรือสภาพทางสังคม หรือ
กิจกรรมตางๆของมนุษย  รูปทรงคือความจริงท่ีตางจากลักษณะสวนตัวโดยเฉพาะของส่ิงตางๆ 
รูปทรงของมนุษย คือความจริงท่ีตางจากลักษณะของนายดํา นายขาว แตศิลปนจําเปนตอง
เลียนแบบนายดํา นายขาว เพื่อท่ีจะไดรูปทรงท่ีเปนแกน หรือความจริงของมนุษยศิลปะจึงไมไชการ
เลียนแบบธรรมชาติ (ชลูด นิ่มเสมอ, 2553: 10) 
                                       ศิลปะ คือ การสรางสรรคของศิลปนท่ีแสดงออกถึงความงาม อารมณ
ความรูสึก ความดีและความจริงซ่ึงประจักษแจงข้ึนมาในจิตใจของศิลปนเอง ดวยภาษาเฉพาะของ
ทัศนศิลป (อิทธิพล ตั้งโฉลก, 2550: 11) 
                                       ศิลปะ คือ รูปทรง (art as form) โรเจอร ฟราย (Roger fiy) รูปทรงนั้น
แสดงออกถึงอารมณหรือปญญา หรือความงามดวยตนเอง 
                                       รูปทรงหมายถึง โครงสรางท่ีมีระเบียบ มีความงามประกอบดวยทัศนธาตุ
ซ่ึงไดแก เสน, น้ําหนกั, ท่ีวาง,ปริมาตร, สี, และพ้ืนผิว 
                                       ศิลปะคือส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนดวยความประทับใจและสะเทือนใจจาก
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ประกอบดวยหลักเกณฑ 4 ขอ 
                                       1. ตองเปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนดวยสติปญญาปกต ิ   
                                           2. มีความงาม ประณีต คุณคา และ มีประโยชนตอมนุษย 
                          3. มนุษยและสังคมยอมรับ 
                          4. ไมมีพิษภัยตอมนุษยและสังคมนั้นๆ (มัย ตะติยะ, 2547: 22) 
                                       การสรางสรรคคร้ังนี้มีจุดมุงหมายตามความเช่ือในทฤษฎีศิลปะ ซ่ึงแบง
ออกได  4 ทฤษฏีไดแก 
                                    1. ฟอรมอลลิสม (formolism) เปนศิลปะท่ีสรางสรรคผลงานท่ีมีความงาม
หรือสุนทรียภาพทางรูปทรงเปนหลักการสําคัญกลาวคือ ศิลปะแหงความงาม 
                                    2. เอกซเพลสสิวิสม (Expressivism) มีจุดมุงหมายในการสรางงานแสดงออก
ของอารมณ ความรูสึก สะเทือนใจเปนสําคัญ กลาวคือ ศิลปะเปนภาษาแหงอารมณความรูสึก 
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                                    3. อินสตูลเมนทัลลิสม (Instrumentalism) เช่ือวาศิลปะคือเคร่ืองมือในการ
ส่ือสารท่ีเปนเร่ืองราว ความหมายเก่ียวกับชีวิต สังคมและโลกเพื่อยกระดับจิตใจและสังคมใหดีข้ึน 
กลาวคือศิลปะเปนความคิดและความหมาย  
                                    4. ศิลปะแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) คือ ลักษณะคร่ึงจริงตาม
ธรรมชาติ และอีกคร่ึงเปนไปตามปรารถนาของศิลปน หรือเปนภาพท่ีแสดงออกแบบคร่ึงจริงคร่ึง
ฝน รูปแบบกึงนามธรรมจะผสมผสานในรูปแบบของส่ิงตางๆไมปรากฏคุณสมบัติทางกายภาพโดย
รูปใดรูปหนึ่งโดยเฉพาะเหมือนภาพท่ีปรากฏในจินตนาการที่ไมแสดงลักษณะของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
โดยตรง อาจสรุปไดวาการถายทอดในลักษณะแบบน้ีเปนการสะทอนความรูสึกภายในบุคคล
ออกมาโดยอาศัยรูปแบบของธรรมชาติเพียงบางสวนถายทอดมายังผูดู การถายทอดรูปแบบกึ่ง
นามธรรมจะใหความสําคัญกับรูปแบบท่ีเหมือนจริงนอยลง โดยใหความสําคัญกับรูปแบบท่ี
แสดงออกถึงความรูสึกของศิลปน สังเกตไดจากรูปทรงส่ิงมีชีวิตท่ีนํามาใชเปนส่ือนั้นถูกสรางสรรค
รูปทรงท่ีไมคํานึงถึงความเปนจริงเลย 
                                    การสรางสรรคคร้ังน้ีเลือกใชท้ัง 4 ทฤษฎีของการสรางสรรคมาผสมผสานให
เปนไปตามจุดมุงหมายและวัตถุประสงคในการสรางสรรค 
                            1.3.2 อิทธิพลจากศิลปกรรม 
                                    ขาพเจาไดมีความประทับใจกับรูปแบบและแนวคิดของศิลปนไทยสองทาน
คือ ทานศาสตรเมธีนนทิวรรธน จินทนะผะลิน ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป (ประติมากรรม) 
พ.ศ. 2549 และผูชวยศาสตราจารย สยุมพร กาษรสุวรรณ ซ่ึงไดนํารูปแบบวิธีการคิดและสรางสรรค
มาเปนอิธิพลในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธในชุด ความสุข โดยในรูปแบบผลงานของศิลปน
สองทานนี้เมื่อไดศึกษาแลวพบวา มีแนวคิดและปรัชญญาทางศิลปะท่ีลึกซ้ึง มีกระบวนการวิเคราะห
ทางรูปทรงและตีคาแทนความหมายไดอยางลงตัวซ่ึงสามาถนํามาเปนอิธิพลทางดานวิธีการคิดใน
กระบวนการของการตีความหมายเพื่อแทนคาและสรางสรรครูปทรงในผลงานไดเปนอยางดี 
                                     ผลงานชุด “เงาสะทอนแหงความปราถนา” ความงามในรูปทรงหรือสรีระ
ของสตรีเพศโนวนาวใจใหนนทิวรรธนสรางผลงาน “สลักไม”ข้ึนมาชุดหนึ่ง ซ่ึงมีประมาณ 6 – 7 
ช้ิน ประติมากรไดนําเอาปริมาตรแหงความอวบอ่ิม ความสมบูรณแหงเลือดเนื้อในวัยสาว และความ
โคงเวาจากสรีระของสตรีเพศมาแทนคาลงบนแทงไมโดยกําหนดใหปริมาตรเหลานี้เกี่ยวกระหวัด
รัดรึงกันอยูในแทงส่ีเหล่ียมทรงสูง จากน้ันจึงขัดผิววัสดุใหสนิทเพื่อสรางปริมาตรใหอวบอ่ิมเตงตึง
ความสัมพันธของปริมาตรท่ีสมบูรณซ่ึงเกิดจากการสอดประสานท่ีคลองจองกับเสนรอบนอกจะทํา
ใหรูปทรงท่ีอนุมานข้ึนเคล่ือนไหวอยางเปนอิสระในแทงไม (นนทิวรรธน จันทนะผะลิน, 2544) 

ความเอิบอ่ิมนุมนวลความเปนเอกภาพท่ีเกิดข้ึนในงานของศิลปนผูนี้ใหอิธิพลในการสรางสรรค
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ผลงานของขาพเจาโดยอาศัยรูปแบบแนวคิดซ่ึงในการทํางานของศิลปนท่ีสรางสรรครูปทรงจากการ
สรางปริมาตรทางทัศนศิลปมาถายทอดเร่ืองราวท่ีตองการนําเสนอไดอยางโดดเดนและเกิดเอกภาพ
ในผลงาน ขาพเจาไดนําแนวทางการสรางสรรคทางรูปทรงจากศิลปนมาวิเคราะหเลือกสรรคจุดเดน
เพ่ือเปนแนวคิดประกอบการสรางสรรคและเพื่อใหเกิดเปนผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดิน
เผาท่ีมีรูปแบบเฉพาะตน 
 

 
    
ภาพท่ี 17 ช่ือผลงาน “กลุม”, แกะสลักไม, พ.ศ. 2513 
ท่ีมา: กฤษณา หงษอุเทน, สูจิบัตรประกอบนิทรรศการเงาสะทอนแหงความปราถนาของนนทิ
วรรธน จินทนะผะลิน, (กรุงเทพฯ: อัมรินทรพร้ินต้ิง, 2544), ไมปรากฏหมายเลขหนา.  
 
                               ผลงานชุด ออม – อ่ิม โดย สยุมพร กาษรสุวรรณ เปนศิลปนท่ีสรางสรรค
ศิลปะเคร่ืองเคลือบดินเผารุนใหม ไดเสนอผลงานเขาสูการประกวดเคร่ืองปนดินเผาแหงชาติ ไดรับ
รางวัลจากการประกวดตอเนื่องกันมาหลายคร้ัง เปนท่ีรูจักในฝไมลายมือเทคนิคและวิธีการ มีอัต
ลักษณในการสรางสรรคผลงานท่ีมีลักษณะเฉพาะตัว มีจินตนาการแหงรูปทรงอันวิจิตร และใช
กระบวนการเผาดวยเตาฟนธรรมชาติ ซ่ึงเปนวิธีการท่ีมีรากฐานแหง วัฒนธรรมและภูมิปญญาของ
คนไทย ศิลปนมีแนวคิดสรางสรรคผลงานเคร่ืองปนดินเผาใหหลอมรวมกับการดํารงชีวิต ดวยวิถี
แหงความพอเพียง โดยใชช่ือโครงการศิลปะเคร่ืองปนดินเผาท่ีคนควาสรางสรรคชุดนี้วา “ออม – 
อ่ิม” เปนนัยยะแหงความคิดจากสภาพสังคมเกษตรกรรมของคนไทย ท่ีมีแผนดินอยูอาศัยอันอุดม
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สมบูรณดวยพืชพรรณนาๆชนิด ดํารงชีวิตแบบพออยูพอกิน ใชภูมิปญญาประกอบอาชีพ เก็บออม
อาหาร รักษาทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงตางๆไวเพ่ือชีวิตในปจจุบันและอนาคต (วิโชค มุขดามณี, 
2553) ในผลานชุด ออม-อ่ิม ศิลปนใชการแฝงปรัชญาวิถีทางการดํารงชีวิตโดยซึบซับมาจาก
ประสบการณสังคมสังคมและครอบครัว ถูกแสดงออกดวยกลวิธีท่ีแนบเนียน ท้ังดานกระบวนการ
ทํางานและเนื้อหาท่ีบอกเลา ดวยการใชรูปทรงท่ีเรียบงายทําใหการรับรูของผูชมผลงาน เขาใจใน
เนื้อหาและอารมณความรูสึก ไดดียิ่งข้ึน ส่ิงตางๆเหลานี้เปนอิธิพลใหขาพเจาศึกษาวิเคราะห และ 
สังเคราะห หาปรากฏการตางๆท่ีเกิดข้ึนในผลงานของศิลปน เพื่อเรียนรูกระบวนการ ในการ
กล่ันกรอง การวิเคราะห ในการสรางสรรครูปทรง เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายในการสรางสรรค
ผลงานของขาพเจา  วิธีการคิดในการสรางสรรคท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการตางๆไดสงผลตอตัว
ขาพเจาซ่ึงกอเกิดเปนอิทธิพลในการทางดานแนวคิดในการสรางผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบ
ดินเผา  นํามาสูกระบวนการวิเคราะหดวยกระบวนการตางๆจากอิทธิพลเหลานั้น ทําใหขาพเจา
สรางสรรคผลงานท่ีแสดงความรูสึกความสุข ความเรียบงาย และใชเปนแนวทางการมาพัฒนาใหมี
รูปแบบเฉพาะตน ในการสรางสรรคผลงานศิลปนิพนธ หัวขอ ความสุข 
 
 

 
 
ภาพท่ี 18 ช่ือผลงาน บวย, เทคนิค เคร่ืองปนดินเผา ดนิปากปวน, พ.ศ. 2553 
ท่ีมา: สยุมพร กาษรสุวรรณ, นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเคร่ืองปนดนิเผา: ออม-อ่ิม, 
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย, 2553), ไมปรากฏหมายเลขหนา 
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ภาพท่ี 19 ช่ือผลงาน พลู, เทคนิค เคร่ืองปนดินเผา ดินปทุมธานี, พ.ศ. 2553 
ท่ีมา: สยุมพร กาษรสุวรรณ, นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเคร่ืองปนดนิเผา: ออม-อ่ิม, 
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย, 2553), ไมปรากฏหมายเลขหนา. 
   

 
 
ภาพท่ี 20 ช่ือผลงาน พลู, เทคนิค เคร่ืองปนดินเผา ดินปทุมธานี, พ.ศ. 2553 
ท่ีมา: สยุมพร กาษรสุวรรณ, นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเคร่ืองปนดนิเผา: ออม-อ่ิม, 
(กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย, 2553), ไมปรากฏหมายเลขหนา. 
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                       1.4 หลักการจัดองคประกอบศิลปในการสรางสรรคผลงาน 
                           การสรางสรรคผลงานศิลปะไมเปนวาสาขาใดก็ตามจะตองยึดหลักการในการจัด
องคประกอบของรูปทรงเพื่อใหไดผลงานท่ีสมบูรณเปนไปตามแนวคิด มีความงามตามแบบฉบับ
ของศิลปะสาขาน้ันๆจะตองศึกษาเร่ืององคประกอบศิลป และสามารถเลือกเอาทฤษฎี หรือหลักการ
จัดองคประกอบศิลปท่ีเหมาะสมกับผลงานนั้นมาใชใหเกิดประโยชนการสรางสรรคผลงานของ
ขาพเจาในคร้ังนี้ เลือกใชหลักการจัดองคประกอบศิลปดังนี้ 
                            รูปทรง (Form) คือสวนท่ีเปนรูปธรรมของงานศิลปะ รูปทรงเปนตัวกลางและ
ตัวการสําคัญท่ีส่ือความหมายจากศิลปนไปยังผูดูและดวยรูปทรงเพียงอยางเดียวศิลปนก็สามารถส่ือ
ความหมายไดอยางสมบูรณ 
                            สัดสวน  (Proportion) การสร าง สัดสวนเปนการ เปรียบเ ทียบหรือสร าง
ความสัมพันธกันของขนาดและสัดสวนของรูปทรง ความสัมพันธกันของขนาดของรูปทรงกับพื้นท่ี
วาง (Space) หรือแมแตสัดสวนของขนาดของผลงานกับขนาดพ้ืนท่ีฐานหรือพื้นท่ีติดต้ังผลงาน
สัดสวนพอเหมาะพอดีทําใหเกิดความงามในองคประกอบ โดยรวมของผลงานศิลปะในสมัยอารย
ธรรมกรีกชางหรือสถาปนิกไดคิดคนส่ีเหล่ียมผืนผาท่ีมีสัดสวนสวยงามสมบูรณ มีความกวาง : 
ความยาว เทากับ 1: 1.618 เรียกวาสัดสวนทองหรือ (Golden Section) หากจะสังเกตส่ิงท่ีอยูใกลตัว
เราเชน แจกันท่ีมีคอ คือสัดสวนระหวางขนาดของตัวแจกันกับขนาดของคอแจกัน เม่ือสัดสวน
เปล่ียนไปก็ใหความรูสึกที่เปล่ียนไปเชนกัน เราสามารถสรางสัดสวนจากส่ิงเหลานี้ไดแก ระยะหรือ
ความยาวแตละสวน ขนาดของพื้นท่ีแตละสวนในผลงานท่ีมีลักษณะเปน 2 มิติ ปริมาตรของแตละ
สวนของผลงานท่ีมีลักษณะเปน 3 มิติ ท้ังนี้รวมถึงพื้นท่ีวางดวย สัดสวนจะสวยงามหรือไมข้ึนอยูกับ
ความสามารถและการจัดการกับรูปทรงดานทฤษฎีทางศิลปะ และประสบการณของศิลปนผู
สรางสรรค 
                            ท่ีวาง (Space) หมายถึง พื้นท่ีวางระหวางรูปทรง พื้นผิว ปริมาตรของอากาศท่ี
ลอมรอบรูปทรงหรือวัตถุ และขอบเขต 
                            การซํ้า (Repetition) เกิดจากองคประกอบท่ีมีลักษณะเหมือนกันต้ังแต 2 หนวย
ข้ึนไปวางอยูในท่ีวาง โดยมีลักณะขั้นอยูระหวางหนวยองคประกอบท่ีจะนํามาซํ้าเหลานี้ไดแก จุด 
เสน น้ําหนักรูปทรง สี เปนตน   
                            ดุลยภาพ (Balance) คือสภาพแหงความเทากันหรือเสมอกัน หรือความพอดีของ
การจัดองคประกอบศิลปท่ีจัดวางไวดานหนึ่งเทากับน้ําหนักอีกดานหนึ่ง ในการสรางสรรคคร้ังนี้
เลือกใชดุลยภาพแบบ ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetrical Balance หรือ Formal Balance) เปน
ดุลยภาพท่ีเทากันในการจัดวางรูปทรงท่ีมีสองดานเทากัน   และ  ดุลยภาพแบบอสมมาตร 
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(Asymmetrical Balance หรือ Informal Balance) เปนดุลยภาพท่ีไมเทากันดวยรูปทรงแตใหความ
พอดีกันในความรูสึก ภาพของรูปทรงหางจากจุดศูนยกลางไมเทากัน  
                            เอกภาพ (Unity) ความเปนเอกภาพหมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความมี
สวนรวมให เปนอันหนึ่งอันเดียวกันท้ังทางดานเน้ีอหาและดานองคประกอบเพ่ือให เกิด
ความสัมพันธเปนอันหนึ่งอันเดียวกันส่ือสารไปยังผูชมผลงาน ไปถึงแนวคิดและจุดประสงคของ
การสรางสรรคผลงานได การสรางเอกภาพในผลงานน้ันสรางไดโดยตั้งประเด็นหลักท่ีชัดเจนเปน
เร่ืองเดียวแลวเอาองคประกอบอ่ืนมาสนับสนุนหรือถาการสรางสรรคผลงานน้ันมีประเด็นหลัก
มากกวาหนึ่งประเด็นก็ตองใชตัวเช่ือมประสานหลอมรวมประเด็นตางๆใหกลายเปนหนึ่งเดียวกัน
และชัดเจนข้ึนเปนเนื้อหาท่ีมีเอกภาพ สําหรับในดานการจัดองคประกอบศิลปนั้น ผลงานจะมี
เอกภาพหรือไมจะตองข้ึนอยูกับการจัดการทัศนธาตุ (Visual Element) ใหเกิดความลงตัวใหเกิด
ความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของรูปทรงไมเกิดความรูสึกขัดแยงเม่ือชมผลงานวิธีการสราง
เอกภาพในองคประกอบศิลปนั้นทําไดโดยนําเอาทัศนธาตุท่ีเหมือนกันเชน จุดเสนพื้นผิวท่ี
เหมือนกันหรือลอกันสีท่ีเปนวรรณะเดียวกันเสนท่ีมีทิศทางไปในทิศทางเดียวกันหรือเสนท่ีมี
ทิศทางมุงเขาไปหาจุดศูนยกลางเดียวกัน 
                         
2. ขอมูลสัญลักษณกับศิลปะ 
                      สัญลักษณ (Symbol) คือส่ิงหนึ่งท่ีใชแสดงความหมายของส่ิงหนึ่งหรือเคร่ืองหมายท่ี
ใชแทนความคิด เชน นกเขาเปนสัญลักษณของสันติภาพ สิงโตเปนสัญลักษณของความกลาหาญ
เปนตน 
                      การสรางสรรค คือ การสรางสัญลักษณหนึ่งข้ึนเพื่อส่ือความหมาย ความหมายที่ใช
ส่ือสารระหวางมนุษยในชีวิตประจําวัน เราใชสัญลักษณธรรมดาท่ีเขาใจกันดีอยูแลว แตศิลปะเปน
การส่ือสารความหมายจิตใจสวนลึก จะตองใชสัญลักษณท่ีสรางข้ึนใหมใหเหมาะสมเปนสัญลักษณ
ท่ีแสดงพุทธิปญญาหรือสะเทือนใจ จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี บทประพันธ ลวนเปน
สัญลักษณ การประกอบกันของรูปทรงเลขาคณิตหรือรูปทรงอิสระในศิลปะแบบนามธรรมเปน
สัญลักษณ  ตนไม ผลไม รูปคนในงานศิลปะแบบรูปธรรมก็เปนสัญลักษณ เพราะศิลปนเขียนรูป
ตนไม มิใชเพ่ือแสดงตนไมในธรรมชาติ เขาใชมันเปนสัญลักษณแทนอารมณหรือความคิดของเขา 
สัญลักษณในงานศิลปะจึงเปนสัญลักษณท่ีเกิดข้ึนใหม เปนสัญลักษณสวนตนของศิลปน  
                            การใชสัญลักษณของศิลปน มีท้ังโดยสํานึกและไรสํานึก สัญลักษณท่ีทรงพลังใน
การแสดงออก สวนมากจะแสดงเปนสัญลักษณ ท่ีมาจากจิตไรสํานึก เขาถึงภายในของความรูสึกได
ตรงและรุนแรงกวา มาจากสวนลึกของจิต กลมกลืนไปกับรูปทรงและความหมายของคนดูก็อาจไม
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สํานึกในลัญลักษณ แบบนี้รับความหมายของมันเขาในตัวอยาง ไรสํานึกเหมือนกันจนกวาจะมีการ
วิเคราะหกันอยางจริงจังเทานั้นแหละจึงจะรูวาส่ิงนั้นเปนสัญลักษณของส่ิงใด เปนการส่ือสารกัน
ระหวางจิตไรสํานึกโดยแทสวนสัญลักษณ โดยสํานึกนั้นเปนสัญลักษณท่ีศิลปนจงใจสรางข้ึน 
ยกตัวอยางชางเขียนคนหนึ่งตองการเขียนรูปเพ่ือแสดงความรูสึกโดดเดี่ยวอางวาง เขาจึงเขียนภาพ
ชายหาดท่ีวางเปลา มีรมกันแดดสีหมนๆปกไวขางเกาอ้ีผาใบท่ีวางเปลา ระบายสีของบรรยากาศให
ทึมๆ เหลานี้เปนสัญลักษณของความโดเดี่ยวอาววางท่ีทําข้ึนโดยสํานึกท้ังส้ิน เปนสัญลักษณท่ี
เกิดข้ึนจากเร่ืองราว เหมือนการบรรยายเร่ือง คนดูดูแลวก็รูวาเปนความโดดเดี่ยวมองเห็นเจตนาของ
ผูเขียนไดชัด แตเปนเพียงความรูท่ีไมมีอะไรเกี่ยวของกับความรูสึกทางศิลปะรูแลวก็หยุดอยูเพียง
นั้น ไมคลีคลายตอไปเปนความรสึกท่ีทวีความรุนแรงข้ึน จนถึงขนาดท่ีเรียกวาอารมณสะเทือนใจ
ได แตถาผูใชสัญลักษณเหลานี้เปนศิลปน เขาจะมีสัญลักษณท่ีแสดงออกโดยไรสํานึกเพิ่มเติมลงไป
อีก หรือซอนลงไปในสัญลักษณโดยสํานึกเหลานั้น ผลงานของเขาจะมีคุณคาทางศิลปะแตกตางจาก
งานชางเขียนคนแรกมากมาย (ชลูด นิ่มเสมอ, 2553: 412)  
                     ตัวอยางสัญลักษณท่ีนํามาใชในการสรางสรรคคร้ังน้ีเชน  
                            เคร่ืองใชไมสอยในครัวเรือน  เปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณ 
                            ทิวทัศนทุงนา    เปนสัญลักษณของความวิถีชีวิต และความเรียบงาย 
                            น้ํา   เปนสัญลักษณของความอุดมสมบูรณ และพ่ึงพาอาศัยกัน 
 
3. ขอมูลดานเทคนิคในการสรางสรรค 
                       3.1 วัตถุดิบท่ีใชในเนื้อดนิ 
                            ดินพ้ืนบานบานวังถ่ัว หมู 5 ต.วังชัย อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน อยูหางจาก อ.น้ําพอง
ทางทิศตะวันตกเฉียงใตระยะหางประมาณ 3 กิโลเมตร และหางจาก อ.เมือง จ.ขอนแกน มาทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร เปนชุมชนท่ีอยูใกลลําน้ําพองข้ึนไปทางทิศ
ไตของลําน้ําประมาณ 50 เมตรในเขตตําบลวังชัยพื้นท่ีโดยรอบจะเปนไรออย และไรมันสําปะหลัง 
บานวังถ่ัวจะอยูใกลกับลําน้ําพองเพราะมีแหลงดินท่ีสามารถปนภาชนะดินเผาไดเนื่องจากดิน
เหนียวบริเวณลุมน้ําพองมีคุณลักษณะเหมาะกับการใชเปนวัตถุดิบในการผลิตหมอดินเผา บวกกับ
รอบบริเวณลําน้ํามีปาไมมากมายซ่ึงเปนเช้ือเพลิงท่ีใชในการผลิตภาชนะดินเผา อาชีพของคนสวน
ใหญคือผลิตเคร่ืองปนดินเผา เปนชุมชนเดียวในจังหวัดขอนแกนท่ีผลิตเคร่ืองปนดินเผาประเภทเนื้อ
ดินธรรมดาอยางตอเนื่อง (กิตติสันต ศรีรักษา, 2555: 74) 
                            ดินขาวลําปาง (Kaolin) เกิดจากการผุพังสลายตัวของเฟลสปาร จึงไดเนื้อดิน
หยาบแข็ง มีความเหนียวนอยยากแกการทรงตัว มีการหดตัวนอยเม่ือนําไปใช จึงมักผสมกับวัตถุดิบ
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อ่ืนๆ ดินขาวลําปางนี้มีแร Kaolinite เม่ือนํามาผสมน้ําแลวก็มีความเหนียวพอข้ึนรูปไดพอสมควร
โดยไมตองผสมกับวัตถุดิบอ่ืนๆ 
                            โพแทสเฟลดสปาร (Potash Feldspar) เฟลดสปารเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญในกลุมท่ี
ใหดางหรือวัตถุดิบท่ีชวยหลอมละลายเปนตัวเร่ิมกอใหเกิดเนื้อแกวในดินจะทําใหหลอมตัวกันแนน
ลดความเหนียวของเนื้อดินกอนเผา ชวยลดอุณหภูมิในการเผาเปนวัตถุดิบท่ีใหเคลือบตามธรรมชาติ  
                            ดินเชื้อ (Grog) คือดินท่ีเผาแลวนํามาบดหรือทําใหเปนเม็ดเล็กๆหยาบหรือ
ละเอียดตามความเหมาะสมในการใชงาน ดินเช้ือเปนวัตถุดิบท่ีเปนโครงสรางใชผสมในเนื้อดินเพื่อ
ลดการหดตัวของช้ินงานลดปญหาการแตกราวและบิดเบ้ียวของชิ้นงาน 
                     3.2 เทคนิคการขึ้นรูป 

                การข้ึนรูปในการสรางงานเคร่ืองเคลือบดินเผามีหลากหลายวิธีใหเลือกใชตาม
ความถนัดของผูสรางผลงาน ความเหมาะสมกับประเภท รูปแบบ ขนาดของชิ้นงาน ประเภทของ
เนื้อดิน และลักษณะพิเศษตางๆที่เปนรองรอยการข้ึนรูป ขอจํากัดในการทํางานในโครงการนี้คือ
ขนาดของผลงานท่ีมีขนาดใหญและรูปทรงท่ีมีความซับซอน มีน้ําหนักมาก แตกราวไดงาย ในการ
แกปญหาของการข้ึนรูปขาพเจาจึงใชการผสมผสานวิธีการข้ึนรูปตามความเหมาะสมแตละสวนของ
ผลงาน เทคนิคหลักในการข้ึนรูปทรงในผลงานโครงการนี้คือ เทคนิคการข้ึนรูปแบบขด  (coil 
Method) การข้ึนรูปแบบขดเปนการข้ึนรูปท่ีนิยมมาแตโบราณกาลโดยแพรหลาย มีลําดับข้ันตอน
ดังนี้                                                                                                                                                                                  

               1. นําดินมานวดแลวคลึงเปนเสนยาวกลม ขนาดของขดดินใหญตามความ
เหมาะสมของรูปทรงหรือภาชนะท่ีจะปน 

               2. นําดินอีกสวนหนึ่งมาคลึงดวยลูกกล้ิง รีดดินใหไดความหนาประมาณ 1 ซม.                                 
               3. นําขดดินไปขดบนช้ินงานโดยใชน้ําสลิปท่ีขน และเปนดินชนิดเดียวกันท่ีมีการ

ข้ึนรูปเปนตัวประสานรอยตอ กอนใชน้ําสลิปประสารควรใชเคร่ืองมือปลายแหลมจิ้มรอยตอใหเปน
พื้นผิวท่ีหยาบกอน เพื่อใหยึดติดกันดีข้ึน 

               4. ใชมือบีบหรือกดดินใหแนนสนิทกันระหวางขด ทําเชนนี้ไปเร่ือยๆ ตามแบบที่
กําหนดไว 

               5. ปลอยใหผลิตภัณฑหมาดแลวตกแตงตามความตองการโดยปลอยใหแหง
ประมาณ 2 – 3 วัน 
                     3.3 การทดสอบทางกายภาพ      

               3.3.1  ความเหนียวของเนื้อดิน (Plasticity of Clay)  ความเหนียวเปนปจจัยสําคัญ
ท่ีมีผลตอการข้ึนรูปดินท่ีมีความเหนียวนอยจะทําใหข้ึนรูปไดยากเนื่องจากอณูของเม็ดดินท่ีใหญ
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และมีความพรุนตัวสูง ดินท่ีมีความเหนียวมากจะทําใหผลงานเกิดการหดตัวสูงและเกิดการแตกราว
ตามมาเน่ืองจากอณูของเม็ดดินท่ีเล็กและมีความพรุนตัวต่ํานั่นเอง 

               3.3.2 การหาคาความเหนียว (Plasticity) ความเหนียวคือ คุณสมบัติท่ีวัตถุดิบ
สามารถเปล่ียนแปลงสภาพทางรูปทรงได โดยไมเกิดการแตกหักเม่ือใชแรงกดหรือบีบ วัตถุดิบนั้น
สามารถคงรูปทรงอยูไดเม่ือปลอยแรงท่ีกดหรือบีบออกแลว ปจจัยตางๆท่ีสามารถทําใหดินมีความ
เหนียวเพ่ิมข้ึนไดแก ความละเอียด และความชื้น ดินท่ีมีความละเอียดมากจะมีความเหนียวมากกวา
ดินท่ีมีความละเอียดนอย ดินท่ีผานการหมักหรือนวดแบบสูญญากาศแลวมีความช้ืนสมํ่าเสมอก็จะมี
ความเหนียวเพิ่มข้ึน และดินท่ีมีความช้ืนมากก็จะมีความเหนียวมากกวาดินท่ีมีความช้ืนนอยเปนตน 
การหาคาความเหนียวของดินแบบงายๆในภาคสนาม หรือขณะท่ีขุดข้ึนมาจากแหลงสํารวจสามารถ
ทําไดโดยการนําดินมาขยํากับน้ําใหมีความชื้นท่ีพอเหมาะ คลึงดินเปนแทงกลมขนาดเทาแทงดินสอ 
มีเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 เซนติเมตร แลวนําไปขดรอบนิ้วมือ ถาแทงดินไมขาดหรือแตกราว
แสดงวามีความเหนียวดี แตถามีรอยแตกของดินมากแตยังไมขาดแสดงวาดินไมคอยเหนียว การ
ทดสอบดังกลาวขางตน อาจจะหาความเหนียวเปนเกณฑไดยาก ถึงแมจะมีหลักการวายิ่งคลึงดินเปน
เสนเล็กเทาไร มวนแลวไมแตก แสดงวายิ่งมีความเหนียวมากก็ตาม เพราะไมมีเกณฑในการใช
ปริมาณนํ้าในเนื้อดิน ท่ีแนนอน(ไพรจิตร อ่ิงศิริวฒน,2541: 255)     

               3.3.3 การหาคาความชื้น (Moisture content) ถึงแมวาดินท่ีสัมผัสดวยมือวามี
ความแหงดี แตในดินนั้นก็ยังมีปริมาณความช้ืนอยู ในการซ้ือวัตถุดิบหรือดินทุกคร้ัง จะมีคา
ความช้ืนอยูระดับหนึ่งเสมอ ถามีมากเกินไปผูซ้ือตองจายเงินแพงข้ึนเพราะซ้ือขายโดยน้ําหนัก การ
ทดสอบความช้ืนของวัตถุดิบทุกชนิดท่ีใชในการเตรียมเนื้อดินทุกวันถือเปนงานประจําของโรงงาน 
กอนท่ีจะนําวัตถุดิบไปผสมเพื่อเตรียมเนื้อดินในอัตราสวนหรือเพื่อทดสอบเนื้อดินท่ีเตรียมใหมี
ความช้ืนพอเหมาะในการขึ้นรูปดวยวิธีตางๆชวยควบคุมการผลิตใหมีคุณภาพสม่ําเสมอ   
                                      วิธีการหาคาความช้ืนในเนื้อดิน 
                                          1. ตัวอยางวัตุถุดบิหรือเน้ือดิน ท่ีเปนตัวแทนของตัวอยางรวม 

                             2. ช่ังวัตถุดิบท่ีมีความช้ืน ในปริมาณ 200 กรัม 
                             3. นําวัตถุดิบท่ีมีความช้ืน 200 กรัม ไปอบแหงในอุณหภูมิ 110 องศา

เซลเซียส เปนเวลา 4 ช่ัวโมง 
                             4. นําวัตถุดิบท่ีอบแหงแลวไปชั่งอีกคร้ัง จะไดคาวัตถุดิบแหง 

สูตร การหาคาความช้ืน (%)  = น้ําหนักช้ืน – น้ําหนักแหง x 100 
                     น้ําหนักแหง 
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                            3.3.4 การทดสอบการหดตัว (Shrinkage Test) การทดสอบหาคาความหดตัวของ
ดินสามารถวัดได 2 ข้ันตอนคือ การหดตัวเม่ือแหงกอนเผาและการหดตัวภายหลังการเผา การหดตัว
เม่ือแหงข้ึนอยูกับความเหนียวและความละเอียดของดิน สวนการหดตัวหลังเผาบอกถึงความทนไฟ
ของดินหรือความสุกตัวของดิน การทดสอบความหดตัวของเนื้อดินทําใหสามารถคํานวณขนาดของ
ผลงานภายหลังการเผาไดถูกตอง การทดสอบความหดตัวของเนื้อดินนิยมทําเปนแทง หรือหดตัว
ตามความยาว (Linear shrinkage) สามารถทําไดงายสวนการทดสอบการหดตัวโดยรวมของมวล 
(Volume shrinkage) ทําไดยากตองมีเคร่ืองมือพิเศษ โดยทํากอนตัวอยางเปนรูปใข ชางหาน้ําหนัก
ในกระปรอท คําณวนคาน้ําหนักและขนาดกอนเผา คําณวนคาน้ําหนักและขนาดภายหลังการเผา หา
คาความหดตัวมวลรวมโดยออกมาเปนอัตราสวนรอยละ 

                        การทดสอบความหดตัวนี้สามารถทําการทดสอบดินตัวอยางท่ีขุดพบ หรือ
ทดสอบกับเนื้อดินทุกชนิดท่ีเตรียมข้ึนใชในโรงงาน เพื่อเปรียบเทียบกับความหดตัวของมาตฐาน
เดิมเพื่อควบคุมคุณภาพของผลงาน 

               3.3.5  การทดสอบการดูดซึมน้ํา (Porosity) คาการดูดซึมน้ําของเนื้อดิน ทดสอบ
ไดจากตัวอยางดินท่ีเผาแลว มีความสามารถดูดซึมน้ําไดมากนอยเทาไรโดยเปรียบเทียบกับคา
น้ําหนักของแผนทดสอบท่ีเปนเนื้อดินเทานั้น การทดสอบแบบงายๆสามารถทําไดโดยเอาล้ินแตะท่ี
เนื้อดินหรือวิธีเอาพูกันจุมน้ําแลวปายบนเน้ือดิน สังเกตวาดูดซึมน้ําหรือไม แตไมสามารถจะวัด
ออกมาเปนอัตราสวนท่ีแนนอน การทดสอบท่ีเปนมาตรฐานในหองปฏิบัติการสามารถคํานวณการ
ดูดซึมน้ําของเน้ือดินออกมาเปนอัตราสวนรอยละได 

                         วิธีทดสอบความดูดซึมน้ํามีดังน้ี 
                         1. นําแทงทดสอบไปอบแหงสนิทท่ีอุณหภูมิ 150 oC. เปนเวลา 2 ช่ัวโมงเม่ือ

แทงทดสอบเย็นลงนําไปชางหาคาน้ําหนักแหงกอนดูดซึมน้ําจดบันทึกคาน้ําหนักแหงไว 
                         2. นําแทงทดสอบไปตมในน้ําเดือดเปนเวลา 2 ช่ัวโมง ท้ิงไวใหเย็นลงและ

นําไปแชใวในน้ํานั้นอีก 24 ช่ัวโมง การตมตองหาเศษวัสดุมารองไมใหแทงทดสอบติดกนภาชนะ 
แตละช้ินวางหางจากกัน 

                         3. นําแทงทดสอบมาซับน้ําออกดวยผาหมาดๆ 
                         4. นําแทงทดสอบไปชางน้ําหนักจดบันทึกไวแลวนําขอมูลไปคํานวณดวย

สูตรดังนี้ 
 

                         A =   ( W – D ) X 100 
                                                          D 
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                                โดย A = รอยละการดูดซึมน้ํา 
                             W = น้ําหนักดินท่ีอ่ืมตัว 
                              D = น้ําหนักดินท่ีแหง หรือน้ําหนกัหลังเผา 
                3.3.6 การทดสอบสีดิน 
                         3.3.6.1  ดิน ดินท่ีมีแรธาตุท่ีมีมลทินปนอยูสูงสามารถทําใหสีของดินหลัง

การเผาเปล่ียนแปลงไปได เชน ดินท่ีมีไทเทเนียมไดออกไซด (Tio2) หลังการเผาจะเปนสีเหลืองปน
เทาคลํ้า สวนดินท่ีมีแรเหล็ก (Fe2O

3) หลังการเผาจะเปนสีน้ําตาล 
                         3.3.6.2 สีของดิน (Fired Color) มีความสําคัญตอการผลิตเคร่ืองปนดินเผา

อยางยิ่งเนื่องจากดินแตละแหลงจะมีสีเจือปนตางๆ อยูมาก เชนดินเหนียวขาว กอนการเผามักจะ
ปรากฏสีท่ีดําคลํ้าหรือสีเทา เม่ือเผาแลวจะเปล่ียนเปนสีขาว หรือดินเหนียวเม่ือเผาแลวจะเปล่ียนเปน
สีแดงเขมขน เปนตน 

                         3.3.6.3 วิ ธีทดสอบสีของเนื้ อดิน  โดยนํ าดินมาทํ า เปนแทงทดลอง
เชนเดียวกับการทดลองการทนไฟของดิน ปลอยไวใหแหงสนิทแลวจิงนําไปเผาในชวงอุณหภูมิ
ตางๆ จนอุณหภูมิในแตละชวงปรากฏสีท่ีแตกตางกันทําใหสามารถเลือกใชหรือนําไปผสมกับดิน
อ่ืน ไดอยางเหมาะสมตามความตองการ 
                                  3.4 เตาและการเผาผลงาน  

               3.4.1 เตา (Kiln) เปนเคร่ืองมือท่ีใหความรอน ควบคุมความรอน และการกระจาย
ความรอนซ่ึงจะตองมีการศึกษาและออกแบบใหถูกหลักวิชาการ สามารถใหอุณหภูมิสูงรวมทั้ง
ประหยัดและปลอดภัย เตาเผาจึง เปนเค ร่ืองมือท่ีจํ า เปน  และสําคัญอยางยิ่ ง ท่ีจะชวยให
เคร่ืองปนดินเผามีคุณภาพดี 

                         เตาเผาจําแนกตามลักษณะของเช้ือเพลิงมีดังน้ี 
                         1. เตา (Wood Firing Kiln) 
                         2. เตาถานหิน (Coal Firing Kiln) 
                         3. เตาน้ํามัน (Oil Firing Kiln) 
                         4. เตาแกส (Gas Firing Kiln) 
                         5. เตาไฟฟา (Electric Firing Kiln) 
                         ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาไดเลือกใชเตาแกส และเตาไฟฟา เนื่องจากเปน

เตาเผาท่ีใหผลตามจุดประสงคมากท่ีสุด และนิยมใชในสถานศึกษาในโรงานอุตสาหกรรม
เคร่ืองปนดินเผาท่ัวไป 
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               3.4.2 การเผาผลงาน (Firing) การเผาเปนข้ันตอนสุดทายของกระบวนการเผาผลิต
ภัฑเคร่ืองเคลือบดินเผา ซ่ึงถือวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะวาผลงานจะสมบูรณหรือไม
สมบูรณจะสวยงามมากนอยเพียงใดหรือมีคุณคามากนอยเทาใดก็ข้ึนอยูกับข้ันตอนการเผาท้ังส้ิน 
การเผาผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีมีขนาดใหญจะตองใชความระมัดระวังในการเผา
เนื่องจากความหนาในการข้ึนรูปอาจจะมีความหนามากกวาการข้ึนรูปงานงานในลักษณะท่ีเปน 
Pottery ท่ัวไป น้ําหนักของช้ินงานท่ีกดทับลงมาสวนลางของช้ินงานจึงมีมากข้ึนตามขนาด ดังนั้น
การเผาจึงคอยเพิ่มอุณหภูมิอยางชาๆเพื่อใหความช้ืนและโมเลกุลของน้ําคอยๆระเหยออกจากเนื้อ
ดิน และการหดตัวของเนื้อดินเปนไปอยางชาๆเพ่ือปองกันการแตกราวเสียหายจากการเผา อุณหภูมิ
สูงสุดของการเผาตองพอดีกับการสุกตัวของเนื้อดินไมต่ําเกินจนเนื้อดินไมแข็งแรงและไมสูงเกินไป
จนหดตัวเปล่ียนรูปทรงเดิม  

               จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตนเปนการรวบรวมเทคนิคสําคัญท่ีใชในการสรางสรรค
ผลงาน ซ่ึงขาพเจาเลือกใชใหเหมาะสมกับผลงานแตละช้ินเพื่อใหเกิดความลงตัวกันระหวางรูปทรง
กับเทคนิคเกิดเปนผลงานท่ีสมบูรณท่ีจะนําเสนอแนวความคิดของขาพเจาไปยังผูชมผลงาน 
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บทท่ี 3 
ขั้นตอนการดาํเนินงานและการสรางสรรคผลงาน 

 
                      การสรางสรรคผลงานศิลปะในเชิงวิชาการจําเปนตองมีลําดับข้ันตอนในการ
สรางสรรคผลงานอยางชัดเจน จากแนวคิดสูช้ินงาน การดําเนินงานตองมีขอมูลประกอบอางอิง
อยางมีเหตุผลในการนําขอมูลเนื้อหามาสรางเปนรูปทรงท่ีมีความหมาย ถาจะใหผลงานสมบูรณมี
คุณคาท้ังทางดานสุนทรียภาพและเกิดคุณคาทางวิชาการผูสรางสรรคจึงตองแทรกคติตางๆลงใน
ผลงานดวยและถาจะใหยกระดับคุณภาพผลงานใหสูงข้ึนอีกผลงานจะตองถูกสรางดวยทฤษฎี
เฉพาะตัวท่ีขาพเจาไดคนควาขอมูลดวยตนเอง ผลงานวิทยานิพนธโครงการน้ีขาพเจาไดดําเนินงาน
อยางเปนลําดับข้ันตอน เพื่อใหผลงานสําเร็จท่ีตรงตามจุดประสงคของโครงการ ดังข้ันตอนตอไปนี้ 
                      ในการสรางสรรคผลงานไดรวบรวมขอมูลและจัดแบงหมวดหมูของขอมูลเปน 4 
หมวดคือ 
                      1. วิเคราะหขอมูลแนวความคิดและรูปแบบ 
                      2. แบบราง 2 มิติ และแบบราง 3 มิติ 
                      3. การทดลองเน้ือดินและเคลือบ 
                      4. การขยายแบบและการข้ึนรูปผลงาน 
             
1. วิเคราะหขอมูลแนวความคิดและรูปแบบ 
                      การสรางสรรคผลงานคร้ังนี้ ขาพเจานําความรูสึกของความสุขท่ีไดรับจากครอบครัว
มาถายทอดผานผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา โดยไดแรงบันดาลใจมาจากความรักความ
อบอุนภายในครอบครัวซ่ึงเปนความสุขท่ีเกิดข้ึนไดในทุกๆลายละเอียดของการใชชีวิต ส่ิงเหลานั้น
ลวนแฝงใวในความรูสึกตางๆที่เกิดข้ึน เชน ความอบอุน ความเรียบงาย ความมีชีวิตชีวา โดย
ความรูสึกถูกถายเทกันระหวาง พอ แม ลูก จนตกตะกอนในที่สุด เพื่อใหความรูสึกท่ีเปนลักษณะ
นามธรรมใหเกิดเปนรูปธรรมมากข้ึน จึงถูกนํามากล่ันกรองความรูสึกเหลานั้นออกมาใหเกิดเปน
รูปทรงโดยใชแนวคิดของการสรางสรรคผลงานศิลปะมาตีความหมายทางดานเน้ือหาและแทนคา
ความหมายใหเกิดเปนสัญลักษณในรูปทรง และเปนใชเปนรูปทรงหลักและแนวคิดหลักแสดงออก
ในผลงาน 
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                     ดังนั้นในการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา จึงเลือกท่ีจะกําหนด
สัญลักษณ เพื่อแสดงถึงแนวความคิด โดยเลือกนํารูปทรงท่ีสามารถแสดงความรูสึกถึง ความสุข
ความอบอุน และความเรียบงาย มาผนวกเขากับลักษณะโครงสรางทางรูปทรงของเคร่ืองใชสอย
ภายในครัวเรือนและทิวทัศนทุงนาในภาคอีสานท่ีเปนรูปธรรมเพื่อแทนคาความหมายถึงความอุดม
สมบูรณภายในครอบครัวในดานของความรูสึกซ่ึงเปนนามธรรม นํามาสรางสรรคโดยอาศัย
หลักการจัดการทางองคประกอบศิลปในการสรางสรรครูปทรงเพ่ือใชแสดงออกในผลงาน ดังนั้น
ส่ิงท่ีตองทําในข้ันแรกท่ีขาพเจาตองทําคือ นํารูปทรงตางๆท่ีผานการวิเคราะหผานการแทนคา
ความหมายแลวมาจัดการพัฒนา โดยการประกอบ คล่ีคลาย และสลายรูปทรงเดิมท่ีเห็น มาถายทอด
ใหเกิดความรูสึกใหเปนไปตามแนวคิดและเนื้อหาสาระของผลงาน ซ่ึงในหัวขอ ความสุข สามารถ
แบงออกได 3 แนวคิด ดังนี้ 
                       1. ความอบอุน 
                       2. ความเรียบงาย 
                       3. ความมีชีวิตชีวา 
 
2. แบบราง 2 มิติ และแบบราง 3 มิติ 
                       การรางแบบ 2 มิติคือการรางแบบลงบนกระดาษดวยดนิสอ ปากกา หรือสี ซ่ึงเปน
จุดเร่ิมตนของการถายทอดจากแนวคิด วิเคราะหขอมูลมาเปนรูปทรง แสดงส่ิงท่ีคิดกล่ันกรอง
ออกมาเปนภาพท่ีแสดงอยูในจินตนาการ    
                     การรางแบบจําลอง 3 มิติ เปนการนําแบบราง 2 มิติมาแปรคาจากรูปรางใหเปนรูปทรง 
เปนผลงานท่ีมีรูปแบบพรอมที่จะขยายเปนผลงานจริงตามสัดสวน ละลายละเอียดท่ีกําหนด โดย
กระบวนการสรางสรรคผลงานของขาพเจา ภาพราง 2 มิติ และ3 มิติ เปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีผูวิจัย
ถายทอดความคิดอยางฉับพลัน และเปนข้ันตอนแรกท่ีจะทําใหมองเห็น และตอบสนองการ
แสดงออกดานความคิดไดอยางรวดเร็ว จะสามารถปรับแกไดในขนาดท่ีเหมาะสมตอการควบคุม 
เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายและจินตนาการ ขาพเจาไดแบงชวงเวลาของการศึกษาแบบราง 2 มิติ 
และ 3 มิติ เปน 3 ชวงดังนี้ 
                     ชวงท่ี 1 การคนหารูปแบบในระยะท่ี 1 คือการ แสดงออกถึงโครงสรางและสัดสวน
จากภาพทิวทัศนผนวกเขากับลักษณะรูปของฟางขาว มาคล่ีคลายโดยการลดทอนลายละเอียดเหลือ
เพียงโครงสรางทางซ่ึงถึอเปนแกนแทของรูปทรง โดยสรางใหเกิดโครงสรางรูปทรงท่ีมีลักษณะของ
การซอน และการซํ้าของรูปทรง เพื่อใหเห็นถึงโครงสรางท่ีหนักแนน เด็ดเดี่ยวโดยจะใชรูปทรงของ
กองฟางซ่ึงจะมีลักษณะทางกายภาพคลายกับเตานมมนุษยมาสรางสรรคและใชเปนรูปทรงหลักใน
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ผลงานโดยจะเนนใหเกิดอารมณความรูสึกท่ีใหเกิดเปนผลงานกึ่งนามธรรมผานรูปทรงท่ีเปน
เอกภาพและแทนคาความหมายของครอบครัว และเลือกใชรูปทรงท่ีเกี่ยวของกับกิจกรรมภายใน
ครอบครัวมาแสดงออกในสวนของลายละเอียด เชน นํารูปทรงของ ชอน และกระบวย มา
สรางสรรคประกอบกับรูปทรงหลักท่ีมีอยู ส่ือแสดงถึงความสุขภายในครอบครัว และใชในการ
แทนคาความรูสึกถึงความอุดมสมบูรณและความสุขบนวิถีการดํารงชีวิตของครอบครัวชนบทอีสาน 
โดยลักษณะของแบบรางระยะท่ี 1 ออกมาในรูปแบบของโครงสราง และสัดสวน โดยเนนในการ
แทนคาความรูสึกมากเกินไปทําใหผลงานขาดความมีชีวิตชีวาและส่ิงท่ีบงบอกถึงอารมณความรูสึก 
จะตองปรับปรุงคนหารูปแบบในระยะตอไป                                                                                                             
                    

 
                                                                                                                        

ภาพท่ี 21 แบบราง 2 มิติระยะท่ี 1 
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
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ภาพท่ี 22 แบบราง 2 มิติระยะท่ี 1 
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 23 แบบราง 2 มิติระยะท่ี 1 
               (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
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ภาพท่ี 24 แบบราง 3 มิติระยะท่ี 1    
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 6 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
       

 
            
ภาพท่ี 25 แบบราง 3 มิติระยะท่ี 1    
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 6 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
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ภาพท่ี 26 แบบราง 3 มิติระยะท่ี 1    
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 8 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
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                     ชวงที่ 2 การคนหารูปแบบในระยะท่ี 2 คือการ พัฒนาแบบรางจากชวงท่ี 1 โดยปรับปรุง
แบบรางบางสวนดานรูปแบบผลงาน ไดศึกษาเพิ่มเติมจากลักษณะรูปทรงของเคร่ืองใชในครัวเรือน 
เชน หมอ กระบวย หวด โดยหยิบเอาลักษณะโครงสรางบางสวนมาสรางใหเกิดความชัดเจนมากข้ึน 
เชนนํารูปทรง หมอ กระบวย หวด มาใชเปนรูปทรงหลักในพัฒนาดานองคประกอบศิลปโดยใชการ
สรางรูปทรงแบบ กลุมและการทับซอน มาใชในผลงาน เพื่อเนนใหรูสึกถึงความความม่ังคง 
สามารถแสดงอารมยความรูสึกถึงวิถีชีวิตในครอบครัว และ สามารถแสดงออกถึงความเปนเอกภาพ
ในทางรูปทรงไดโดยไมขัดแยง 
 
         

 
 
ภาพท่ี 27 แบบราง 2 มิติระยะท่ี 2    
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
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ภาพท่ี 28 แบบราง 2 มิติระยะท่ี 2    
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
 
 

 
 
ภาพท่ี 29 แบบราง 2 มิติระยะท่ี 2    
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 
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ภาพท่ี 30 แบบราง 3 มิติระยะท่ี 2    
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 10 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
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ภาพท่ี 31 แบบราง 3 มิติระยะท่ี 2    
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 10 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
 
                     ชวงท่ี 3 เปนชวงท่ี พัฒนาแบบราง 2 มิติ และ 3 มิติจากชวงท่ี 2 ดวยการวิเคราะห
เพิ่มเติมเพื่อหารูปแบบการแสดงออกจากชวงท่ีผานมาใหมีความลงตัวสอดคลองกับแนวคิดและ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ดวยการใชลักษณะของรูปทรงของเครื่องใชสอยในครัวเรือน เชน โบม หวด 
กระบวย และ โมบดแปง มาผนวกกับรูปทรงภาพทิวทัศนท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย ผานการแปล
คาใหเปนรูปทรงเพื่อใชแทนความหมายความในผลงานเพื่อสรางมิติทางความคิดใหลึกซ้ึงมาก
ยิ่งข้ึน และดวยการพัฒนาองคประกอบศิลปใหเกิดโครงสรางท่ีเปนเอกภาพในผลงานไดอยาง
เดนชัด  เปนชวงท่ี ศึกษาการสรางสรรควิทยานิพนธหลังจากพัฒนาแบบราง 2 มิติ และ 3 มิติจนเปน
ท่ีนาพึงพอใจในแลว ข้ันตอนท่ีผานมา และเขาสูกระบวนการขยายผลงานตามรูปแบบท่ีไดนําเสนอ
หัวขอวิทยานิพนธไวเพื่อมุงสูเปาหมายในการศึกษา 
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ภาพท่ี 32 แบบราง 2 มิติระยะท่ี 3    
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 4 ตุลาคม พ.ศ. 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 33 แบบราง 3 มิติระยะท่ี 3    
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 13 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 34 แบบราง 3 มิติระยะท่ี 3    
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 13 เมษายนยน พ.ศ. 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 35 ผลงานจําลองช้ินที ่1 หัวขอ “ ความสุข ”  
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 10 มีนาคม พ.ศ.2556) 
                      

 
 
ภาพท่ี 36 ผลงานจําลองช้ินที ่2 หัวขอ “ ความสุข  
                (ภาพถายโดย  พรนภัส หารคํา 10 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
 
                       ผลงานช้ินที่ 1 และ 2 เปนการแสดงออกในมุมมองของความอบอุน ซ่ึงเปนอีก
มุมมองหนึ่งในการถายทอดถึงความสุข ภายในครอบครัว 
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ภาพท่ี 37 ผลงานจําลองช้ินที ่3 หัวขอ “ ความสุข ”  
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 10 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
                                
                      ผลงานช้ินท่ี 3 เปนการแสดงออกในมุมมองของความมีชีวิตชีวา ซ่ึงเปนอีกมุมมอง
หนึ่งในการถายทอดถึงความสุข ภายในครอบครัว 

 

 
 
ภาพท่ี 38 ผลงานจําลองช้ินที ่4 หัวขอ “ ความสุข ”  
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 10 มีนาคม พ.ศ. 2556) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 39  ผลงานจําลองช้ินที่ 5 หัวขอ “ ความสุข ”  
                 (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 10 มีนาคม พ.ศ. 2556) 
 

 
 

ภาพท่ี 40  ผลงานจําลองช้ินที่ 6 หัวขอ “ ความสุข ”  
                 (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา13 เมษายน พ.ศ. 2556) 
                     
                       ผลงานช้ินที่ 4 - 6 เปนการแสดงออกในมุมมองของความเรียบงายในวิถีการดําเนนิ
ชีวิตในครอบครัว ซ่ึงเปนอีกมุมมองหนึ่งในการถายทอดถึงความสุข ภายในครอบครัว 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 41 ผลงานจําลองช้ินที ่7 หัวขอ “ ความสุข ”  
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 13 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
 
                       ผลงานช้ินที่ 7 เปนการแสดงออกในมุมมองของความมีชีวิตชีวา ซ่ึงเปนอีกมุมมอง
หนึ่งในการถายทอดถึงความสุข ภายในครอบครัว 
 
                ผลงานท้ังหมดจํานวน 7 ช้ินโดยแตละช้ินจะแสดงเนื้อหาในมุมมองท่ีแตกตางกัน 
โดยมีมุมมองท่ีขาพเจาไดหยิบมานําเสนอคือ ความอบอุน ความเรียบงาย และความมีชีวิตชีวา ในแต
ละช้ินจะแตกตางกันโดยองคประกอบทางทัศนศิลป เสนดิ่ง ใหความรูสึกม่ันคง แข็งแรง สงา และ 
ปริมาตร ท่ีใหความรูสึกเตงตึง เอิบอ่ิม และ สมบูรณ ส่ิงเหลานี้จะเกิดข้ึนในผลงาน และใชเปน 
แนวคิดหลักในการสรางรูปทรง การสรางสรรคประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ท่ีแสดงถึง
ความรูสึกถึงความสุข ความอบอุนในวิถีการดํารงชีวิตของครอบครัวขาพเจา โดยทุกๆความรูสึกท่ี
รับรู ถูกแปลคาสรางความหมายใหมใหเกิดเปนรูปทรง ตามจิตนาการและแรงบันดาลใจทาง
ความคิด 
 
3. การทดลองเนื้อดินและเคลือบ 
                     3.1 การทดลองเนื้อดิน 
                           ผลงานประติมากรรมเคร่ืองปนดินเผาในโครงการนี้ใชการข้ึนรูปดวยมือ เปน
ประติมากรรมเคร่ืองปนดินเผาท่ีมีขนาดใหญ ดังนั้นเนื้อดินปนจึงมีความแขงแรงสูง ตั้งแต
กระบวนการของการข้ึนรูป การเผาดิบ และ การตกแตงการทดลองหาอัตราสวนของเนื้อดินท่ี
เหมาะสมจึงเปนสวนสําคัญท่ีสุดเพ่ือนํามาสรางสรรคผลงานใหสําเร็จสมบูรณและเกิดปญหานอย
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ท่ีสุด ในการขึ้นรูปบางสวนของช้ินงานมีความจําเปนตองปนใหมีความหนามากกวาปกติจึงสงผล
ใหช้ินงานมีน้ําหนักมากตามไปดวย ดังนั้นเนื้อดินท่ีใชควรมีคุณสมบัติ แข็งแรง ทรงตัวดี และมีการ
หดตัวนอย เพราะช้ินงานขนาดใหญมีน้ําหนักกดทับลงมาสูพื้นมากหากเนื้อดินหดตัวมากจะทําให
เกิดปญหาแตกราวไดงาย นอกเหนือจากนั้นเนื้อดินควรมีความพรุนตัวสูงเพื่อใหน้ําและความช้ืน
ระเหยออกไดงายเพื่อลดปญหาการแตกราวในผลงานท่ีหนา 
                            จากขอจํากัดดานการข้ึนรูปและธรรมชาติของเนื้อดินหรือวัสดุ เพื่อใหได
คุณสมบัติของเนื้อดินตามตองการ จึงนํามาสูกระบวนการทดลองเน้ือดินปนโดยขาพเจาไดคัดสรรค
วัตถุดิบท่ีนํามาทดลองเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคท่ีวางไวไดมากท่ีสุด และสอดคลองกับ
แนวคิดในการสรางสรรคในดานวัสดุในผลงาน โดยเนนใหวัสดุในพ้ืนถ่ินมาสรางสรรคเพื่อใหสอด
คลองและใหเกิดเอกภาพทางเนื้อหาและแนวคิด ดังนั้นจึงเลือกใชดินท่ีมีอยูในพื้นถ่ินมาพัฒนา
เพื่อใหมีคุณสมบัติท่ีสามาถตอบสองการข้ึนรูปผลงานท่ีมีขนาดใหญได พรอมกับตอบสนอง
ทางดานเน้ือหาและแนวคิดของผลงาน จึงเลือกใชดิน พื้นบาน บ.วังถ่ัว อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน มา
เปนวัตถุดิบหลักเพื่อทําการทดลองและพัฒนา โดยใชวัตถุดิบอ่ืนๆมาทดลองประกอบหาสวนผสม
ในการข้ึนรูปและสีของเนื้อดินท่ีเหมาะสมมากท่ีสุด โดยทําการทดลอง 2 ทฤษฎีคือ 1 ทฤษฎี
สามเหล่ียมดานเทา และ 2 ทฤษฎีเสนตรง  ทฤษฎี 1 ทฤษฎีสามเหล่ียมดานเทาเลือก ใชดินพื้นบาน 
บ.วังถ่ัว อ.น้ําพอง  จ.-ขอนแกน + ดินขาว + ดินเช้ือ และทฤษฎีท่ี 2 ทฤษฎีเสนตรง ใชดินพื้นบาน บ.
วังถ่ัว อ.น้ําพอง จ.-ขอนแกน + ดินเช้ือในการทดลอง โดยอาศัยการหาอัตราสวนผสมจากทฤษฎี 2 
ทฤษฎีและทําการสรุปผลดังตอไปนี้ 
                            ใชเนื้อดินตามทฤษฎีท่ี 2 คือ ทฤษฎีเสนตรง เพราะเนื้อดินมีความพรุนตัวดี สีท่ี
เกิดข้ึนแสดงอารมณความรูสึกสอดคลางกับแนวคิด และมีโครสรางแข็งแรงเหมาะสมแกการขึ้นรูป
ผลงานโดยประกอบดวยวัตถุดิบดังนี้  
                                1. ดินพืน้บาน บ.วังถ่ัว ต.วังชัย อ.น้าํพอง จ.ขอนแกน  70 % 
                                2. ดินเช้ือ (Grog)                                                           20 % 
 
ตารางท่ี 1 แผนภาพทฤษฎีเสนตรง 
                        จุด A = ดินพืน้บาน บ.วังถ่ัว ต.วังชัย อ.น้าํพอง จ.ขอนแกน  
                        จุด B = ดนิเช้ือ (Grog)                                                           
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             ดินพืน้บาน      10      20       30      40       50      60      70       80      90       
                                A 
  B 
                                     90       80      70       60       50      40      30      20     10     ดินเช้ือ (Grog) 
                                    
ตารางท่ี 1 สวนผสมของเน้ือดิน ทฤษฎีเสนตรง 
 

      อัตราสวน ดินพื้นบาน บานวังถ่ัว (%) ดินเชื้อ (%) 
1 10 90 
2 20 80 
3 30 70 
4 40 60 
5 50 50 
6 60 40 
7 70 30 
8 80 20 
9 90 10 
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                    ผลการทดลองเน้ือดิน 
 

 
 
ภาพท่ี 42 ผลการทดลองเน้ือดิน ทฤษฎีเสนตรง  
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 15 มถุนายน พ.ศ. 2557) 
 
                             ผลการทดลองเน้ือดิน ทฤษฎีเสนตรงเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส 
บรรยากาศสันดาปสมบูรณ (ดานซายของภาพ) 
 
ตารางท่ี 2 คุณสมบัติหลังการเผาท่ีอุณหภมิู 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ 
 

อัตราสวน การหดตัวกอนเผา 
(%) 

การหดตัวหลังเผา 
(%) 

การดูดซึมน้ํา
(%) 

สีหลังเผา 

1 0 - 8.7 แดงสม 
2 0 - 8.56 แดงสม 
3 0 2 8.72 แดงสม 
4 0 3 9.95 แดงสม 
5 0 4 9.60 แดงสม 
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ตารางท่ี 2 คุณสมบัติหลังการเผาท่ีอุณหภมิู 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ (ตอ) 
               

อัตราสวน การหดตัวกอนเผา 
(%) 

การหดตัวหลังเผา 
(%) 

การดูดซึมน้ํา
(%) 

สีหลังเผา 

6 0.5 5 9.86 แดงสม 
7 1 5 10.57 แดงสม 
8 1 5 10.90 แดงสม 
9 2 5 11.31 แดงสม 

 
                           ผลการทดลองเน้ือดิน 
 

 
 
ภาพท่ี 43 ผลการทดลองเน้ือดิน ทฤษฎีเสนตรง  
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 15 มถุนายน พ.ศ. 2557) 
               
                              ผลการทดลองเน้ือดิน ทฤษฎีเสนตรงเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส 
บรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ (ดานขวาของภาพ) เนื่องจากทฤษฎีเสนตรงมีการผสมวัตถุดิบท่ีนอย
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จึงทําใหเนื้อดนิยังคงคุณสมบัติของตัวเนื้อดินไดอยางงดงาม และสอดคลองกับแนวความคิดในการ
สรางสรรคผลงาน 
 
ตารางท่ี 3 คุณสมบัติหลังการเผาท่ีอุณหภมิู 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ 
 

อัตราสวน การหดตัวกอนเผา 
(%) 

การหดตัวหลังเผา 
(%) 

การดูดซึมน้ํา
(%) 

สีหลังเผา 

1 0 - 7.7 น้ําตาลดํา 
2 0 - 8.10 น้ําตาลดํา 
3 0 4 8.58 น้ําตาลดํา 
4 0 5 9.34 น้ําตาลดํา 
5 0 5 9.41 น้ําตาลดํา 
6 0.5 5 9.29 น้ําตาลดํา 
7 1 6 10.13 น้ําตาลดํา 
8 1 6 10.69 น้ําตาลดํา 
9 2 6 11.25 น้ําตาลดํา 

                             
                           ในการข้ึนรูปนั้นมีการขึ้นรูปในหลายวิธีการ เพื่อทดลองเปรียบเทียบคุณสมบัติผล
การทดลองพบวา การข้ึนรูปดวยการปนแบบอิสระมีความเหมาะสมมากเพราะเน้ือดินมีความเหนียว
ท่ีพอเหมาะ อีกท้ังเนื้อดินมีการทรงตัวท่ีดี เนื่องจากมีดินเช้ืออยูในเนื้อดินในปริมาณท่ีเหมาะสม 
เพราะดินเช้ือมีคุณสมบัติชวยใหโครงสรางของเนื้อดินแข็งแรง เหมาะสมตอการข้ึนรูปผลงาน
ประติมากรรมท่ีมีขนาดใหญ ดานการหดตัว และโกงตัวในเนื้อดิน จะมีการหดตัวนอยเพราะเนื้อดิน
ประกอบไปดวย ทรายแมน้ําท่ีมีอยูในตัวเนื้อดินอยูแลว ผนวกกับมีดินเช้ือเขาไปผสมอยูในเนื้อดิน 
จะชวยใหเนื้อดินมีโครงสรางท่ีแข็งแรง ลดการหดตัวในเนื้อดินไดเปนอยางดี โดยรวมแลวผลการ
ทดลองท้ังหมดมีการหดตัวอยูประมาณ รอยละ 2 – 12 เปอรเซ็นต ซ่ึงเปนท่ีนาพึงพอใจ และในสวน
สีของเนื้อดิน หลังการเผาท่ีอุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสในบรรยากาศสันดาปสมบูรณ มีสีแดง – 
สม และหลังการเผาท่ีอุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียสในบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ มีสี น้ําตาลอม
ดํา ในการเผาในบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณจะเกิดเขมาในการเผา ทําใหคารบอนไดออกไซดเขา
ไปฟอก เหล็กออกไซด ออกมาทําใหสีดินมีสีท่ีเขมข้ึน 
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                       3.2 การเตรียมเนื้อดินปน 
                           การเตรียมเนื้อดินปนเปนการนําสวนผสมของวัตถุดิบท่ีใชทําเนื้อดินปนตามอัตรา
สวนผสมของสูตรท่ีทดลองไวมาผสมคลุกเคลาใหเปนเนื้อเดียวกันและผสมกับน้ําใหเกิดความ
เหนียวอยูในสภาพท่ีพรอมจะปนได วิธีการผสมอาจจะใชเคร่ืองรีดดิน (Extruder) รีดสวนผสมท่ี
หมาดๆใหออกมาเปนดินเหนียวท่ีบดคลุกเคลาจนเปนเนื้อเดียวกันแตวิธีเตรียมดินของผูวจิยัไดใชวธีิ
ผสมวัตถุดิบท่ีเปนผงละเอียดหมักดวยน้ําแลวแชท้ิงไวจนวัตถุดิบและน้ําซึมเปนเนื้อเดียวกันแลวจึง
นําไปเกรอะใน Plaster Mond จน Mond ดูดน้ําไปจนดินมีความเหนียวท่ีเหมาะกับการปนข้ึนรูปดวย
มือจึงนําไปนวดดวยมือแลวนําไปข้ึนรูปตอไป 
                       3.3 เคลือบ  
                           ในการศึกษาคร้ังนี้ขาพเจาเลือกใชเคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรญท่ีไดจากการประกอบ
อาหารภายในครัวเรือนซ่ึงเปนเคลือบท่ีไดจากธรรมมีสีสันท่ีใหความรูสึกถึงความเรียบงายซ่ึงสอด
คลองกับแนวคิดในการสรางสรรคผลงานที่ตองการส่ือแสดงออกถึงความสุขและความอบอุนใน
ครอบครัว การทดลองชุดเคลือบคร้ังนี้ไดทําการทดลองเคลือบข้ีเถาโดยมีอัตราสวนผสมของ
วัตถุดิบสามชนิดคือ ข้ีเถาไม ดินขาวระนอง โซดาเฟลสปาร โดยเผาท่ีอุณหภมูมิ 1,200 องศา
เซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ 
                  
ตารางท่ี 4 ตารางสามเหล่ียมแสดงอัตราสวนผสมของวัตถุดิบสําหรับทําเคลือบข้ีเถา 
 
จุด A = ข้ีเถาไม 
จุด B = ดินขาวระนอง 
จุด C = โซดาเฟลสปาร                                         
                                                                    A = ข้ีเถาไม 

B = โซดาเฟลสปาร C = ดินขาวระนอง 
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หมายเหตุ การอานตารางสามเหล่ียมอานตามทิศทางของหัวลูกศร 
                             หลังจากท่ีนําวัตถุดิบท้ังผสมชนิดมาเขาสูตรในตารางสามเหล่ียม แลวก็นํา
วัตถุดิบท้ังสามชนิดมาผสมกันโดยมีอัตราสวนของแตละอัตราสวนดังนี้  
 
ตารางท่ี 5 แสดงอัตราสวนของวัตถุดิบท่ีใชในสวนผสม 
 

อัตราสวนผสม วัตถุดิบท่ีใชผสม ไดจากตารางสามเหล่ียม 

ขี้เถาไม ดินขาวระนอง โซดาเฟลสปาร 
1 80 10 10 
2 70 10 20 
3 70 10 20 
4 60 10 30 
5 60 20 20 
6 60 30 10 
7 50 20 40 
8 50 20 30 
9 50 30 20 
10 50 40 10 
11 40 10 50 
12 40 20 40 
13 40 30 30 
14 40 40 20 
15 40 50 10 
16 30 10 60 
17 30 20 50 
18 30 30 40 
19 30 40 30 
20 30 50 20 
21 30 60 10 
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ตารางท่ี 5 แสดงอัตราสวนของวัตถุดิบท่ีใชในสวนผสม (ตอ) 
 

อัตราสวนผสม วัตถุดิบท่ีใชผสม ไดจากตารางสามเหล่ียม 

ขี้เถาไม ดินขาวระนอง โซดาเฟลสปาร 
22 20 10 70 
23 20 20 60 
24 20 30 50 
25 20 40 40 
26 20 50 30 
27 20 60 20 
28 20 70 10 
29 10 10 80 
30 10 20 70 
31 10 30 60 
32 10 40 50 
33 10 50 40 
34 10 60 30 
35 10 70 20 
36 10 80 10 
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                           ผลการทดลองเคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณ 
 

 
             
ภาพท่ี 44 ผลการทดลองสูตรเคลือบข้ีเถา 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 15 มถุนายน พ.ศ. 2557) 
 
                           สรุปผลการทดลองสูตรเคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณ ผลการทดลองคลือบข้ีเถาไม
เบญจพรรณเม่ือนํามาเผาท่ีอุณหภมูมิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ ผิวเคลือบมี
ลักษณะมันวาวกึ่งมันกึ่งดาน และดาน เคลือบมีการหลอมตัวดีในจุดท่ี 1 – 15 โดยจุดท่ี 16 – 36 มี
ลักษณะเคลือบรน และไมสุกตัว จึงเลือกใชไดตั้งแต จุดท่ี 1 – 15 ตามความเหมาะสมโดยเลือกใช
เพียง 3 จุดมาใชในการตกแตงผลงาน 
 
4.  การขยายแบบและการขึ้นรูปผลงาน 
                     การขยายแบบผลงาน หมายถึงการนําแบบจําลองท่ีเลือกมาสรางเปนแบบผลงานจริง
ซ่ึงขาพเจาไดทําตามข้ันตอนดังนี้ ข้ันตอนท่ี 1 เตรียมอุปกรณในการขยายผลงาน เชน กระดาษ 
ดินสอ ยางลบ ไมฉาก ไมบรรทัด ตลับเมตร ลูกดิ่ง เปน ตนข้ันตอน 2 นําแบบจําลอง 3 มิติมาถายลง
บนกระดาษวัดขนาดเทาจริงเหมือนการเขียนภาพฉาย จากน้ันตีตารางสเกลบนกระดาษ ข้ันตอนท่ี 3 
นําแบบราง 3 มิติท่ีถายลงกระดาษแลวนํามาคํานวณกับมาตราสวนท่ีเราจะขยายมาคูณกับขนาดของ
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ผลงานจําลองทุกดานแลวจะไดขนาดจริง จึงนําไปรางแบบขยายตามขนาดจริงเพื่อเปรียบเทียบขณะ
ข้ึนรูป                           
                      การข้ึนรูปผลงานดวยมือนับวา เปนการข้ึนรูปท่ีสะดวก  ในการสรางสรรค
ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผามาก เนื่องจากสามารถสรางรูปทรงไดหลากหลาย วิธีการขดแลว
ก็บีบข้ึนมาเปนรูปทรงโดยรวมทั้งช้ินกอนแลวจึงมาปนตอเติมลายละเอียดตางๆภายหลัง สราง
พื้นผิวดวยการขูด ขีด และการกด  ขัดแตงพ้ืนผิวช้ินงานในข้ันตอนสุดทาย เนื่องจากผลงาน
ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาในโครงการนี้เปนผลงานท่ีมีขนาดใหญการปนข้ึนรูปบางสวน
ของช้ินงานมีความจําเปนตองปนใหมีความหนามากกวาปกติ จึงสงผลใหช้ินงานมีน้ําหนักตามไป
ดวย  ดังนั้นเนื้อดินท่ีใชตองมีคุณสมบัติดังนี้คือ แข็งแรง ทรงตัวไดดี และมีการหดตัวนอย  มีความ
พรุนตัวสูง เพื่อใหการถายเทความช้ืนออกไดงาย โดยข้ันตอนการข้ึนรูปผลงานมีดังตอไปนี้ 
                           1.ใชดินสอ หรือปากกา วาดเสนของขนาดผลงานจริงลงบนแผนกระดานไม เพื่อ
สรางขอบเขตในการข้ึนรูป 
                           2. โรยทรายลงบนแผนกระดานไม เพื่อลดปญหาการแตกแยกในช้ินงานท่ีหนา 
และเพื่อการหดตัวท่ีอิสระของเน้ือดิน 
                           3. นําดินท่ีนวดไดท่ีแลวมาคลึงเปนเสน หรือ แบน ยาวประมาณ 60 – 80 
เซนติเมตร ตามความเหมาะสมของรูปทรงนั้น กดใหแบนหนาประมาณ 2 เซนติเมตร กวาง
ประมาณ 8 เซนติเมตร 
                           4. ทําการขดและบีบข้ึนเปนรูปทรงตามตองการขณะท่ีภายในช้ินงานจะมีลักษณะ
กลวง 
                           5. การผ่ึงแหงโดยจะปลอยใหแหงตามธรรมชาติ เม่ือผลงานมีความแข็งแรง
พอสมควร ทําการปนตอเดิมในสวนท่ียังขาดโดยใชเทคนิคการตอประสานกันเปนเสน สรางรูปทรง
จนเสร็จสมบูรณ 
                           6. นําสวนประกอบท่ีมีความแข็งแรงพอสมควรแตก็ไมแข็งจนเกินไปของช้ินงาน
แตละช้ินมาทดลองตอประกอบกันพรอมแกใหเขาในตําแหนงท่ีถูกตอง เก็บลายละเอียดในจุดท่ี
เช่ือมตอ 
                            7. แยกช้ินงานท่ีประกอบออกจากกัน ตกแตงในลายละเอียดพื้นผิวของช้ินงาน 
โดยใชไมปนในขนาดตางๆเก็บลายละเอียดทางดานความงามของรูปทรง พรอมตกแตงลายละเอียด
ในข้ันตอนสุดทาย 
                            8. ปลอยใหผลงานแหง โดยใชถุงพลาสติกท่ีมีรูโดยรอบคลุมไวไมใหสัมผัส
อากาศโดยตรง เพื่อใหผลงานแหงอยางชาๆ การแหงจะเปนไปอยางสมํ่าเสมอเพ่ือลดการแตกราว 
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                           9. นําผลงานท้ังหมดไปเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาป
สมบูรณ เปนการเผาดิบช้ินงานเพื่อใหช้ินงานมีความแข็งแรงข้ึนในระดับหนึ่ง สามารถดูดซึมน้ํา
เคลือบได 
                           10. นําผลงานท้ังบางสวนไปเผาที่อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส บรรยากาศ
สันดาปสมบูรณ และบรรยากาศไมสมบูรณ เปนการเผาเพื่อเพิ่มความแข็งแรงในช้ินงานและเพื่อให
ช้ินงานมีสีสันตามตองการ   
                           11. การเคลือบช้ินงานโดยเลือกเคลือบเฉพาะบางจุดท่ีตองการสรางสีสันจากสีของ
เคลือบโดยใชเนนเพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดเปนหลัก ดวยวิธีการเทราด และ ชุบ   
                           12. นําผลงานท้ังบางสวนไปเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศ
สันดาปสมบูรณ เปนการเผาเคลือบเพื่อใหไดสีเคลือบตามท่ีตกแตงไว 
                                   
 

 
 
ภาพท่ี 45 การรางขอบเขตผลงานดวยดินสอ  
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 1 เมษายน พ.ศ. 2557) 
                (ก) การรางแบบดานขาง          (ข) การรางแบบเพ่ือกําหนดขนาด 
                (ค) การกําหนดขอบเขต           (ง) การรางแบบดานขางและดานบน 
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                       การใชดินสอ หรือปากกา วาดเสนของขนาดผลงานจริงลงบนแผนกระดานไม (ค) 
เพื่อสรางขอบเขตในการข้ึนรูปเพื่อสะดวกในการวางตําแหนงของสวนลางของผลงานและการข้ึน
รูปในข้ันตอนตอไป 
 

                               
  

 ภาพท่ี 46 การข้ึนรูปผลงาน  
                 (ภาพถายโดย สิริยากร รูปญญา 10 เมษายน พ.ศ. 2557) 
                 (ก) การข้ึนรูปสวนฐาน                 (ข) การข้ึนรูปสวนฐาน             
                 (ค) ทําโครงสรางรับน้ําหนัก          (ง) การข้ึนรูปสวนกลางชิ้นงาน 
                 (จ) โครงสรางในการข้ึนรูป           (ฉ) ผลงานท่ีพรอมตกแตงพื้นผิว 
          
                    หลังจากท่ีใชแผนกระดาษรองและโรยทรายลงบนแผนกระดานไม เพื่อลดปญหาการ
แตกแยกในช้ินงานท่ีหนา และเพ่ือการหดตัวท่ีอิสระของเน้ือดิน ทําการขดและบีบข้ึนเปนรูปทรง     
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ตามตองการ (ง) ขณะที่ภายในช้ินงานจะมีลักษณะกลวงและมีโครงสรางท่ีเปนดิน (จ) ประกอบใว
ภายในเพื่อชวยในการรับน้ําหนัก 
 

 
                             
ภาพท่ี 47 การประกอบผลงาน 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
                (ก) ใชโครงเหล็กเปนตัวชวยรับน้ําหนกั          (ข) ประกอบช้ินงานเพื่อหาตาํแหนง             
                (ค) ประกอบช้ินงานดานขาง                            (ง) สรางพื้นผิว 
                (จ) ประกอบช้ินงานเพ่ือหาจุดเช่ือมตอ            (ฉ) ประกอบช้ินงานและสรางพื้นผิว 
                 
                       นําสวนประกอบท่ีมีความแข็งแรงพอสมควรแตกไ็มแข็งจนเกนิไปของช้ินงานแตละ
ช้ินมาทดลองตอประกอบกนัพรอมแกใหเขาในตําแหนงท่ีถูกตอง (ฉ) เก็บลายละเอียดในจดุท่ี
เช่ือมตอแลวแยกออกจากกนั  
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ภาพท่ี 48  การตกแตงรายละเอียด 
                 (ภาพถายโดย สิริยากร รูปญญา 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
                 (ก) เก็บลายละเอียดดวยไมปน                         (ข) สรางพื้นผิวจากไม 
                 (ค) ลักษณะพ้ืนผิวในผลงาน                            (ง) สรางพื้นผิวจากลวดลายของตาขาย 
                 (จ) สรางพื้นผิวจากลวดลายสวิง                      (ฉ) สรางพื้นผิวจากเมล็ดขาว 
                 (ช) การทาน้ําดินสีบนพื้นผิวของช้ินงาน          (ซ) การทาออกไซดลงไปบนเนื้อดิน  
                       
                     แยกชิ้นงานท่ีประกอบออกจากกัน ตกแตงในรายละเอียดโดยใชไมปนในขนาดตางๆ
และอุปกรณเก็บรายละเอียดทางดานความงามของรูปทรง พื้นผิวของช้ินงานจะสรางดวยลวดลาย
จากวัสดุสําเร็จรูป เชน สวิง ไมพาย และ เมล็ดขาว (ง,จ,ฉ) มาประทับหรือกดลงไปในเนื้อดิน มา
ชวยในการสรางพื้นผิวโดยพ้ืนผิวจะมีความสอดคลองกับรูปแบบและแนวคิดในผลงาน 
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ภาพท่ี 49 การผ่ึงแหงผลงาน 
               (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
               (ก) การใชกระดาษรองดานลางผลงาน                     (ข) การใชทรายรองดานลางผลงาน 
               (ค) การผ่ึงแหงผลงานใหเปนไปตามธรรมชาติ         (ง) เตรียมผลงานเพ่ือทําการเผา 
 
                     ผ่ึงผลงานใหแผงโดยใชถุงพลาสติกท่ีมีรูโดยรอบคลุมไวไมใหอากาศเขาโดยตรง 
เพื่อใหผลงานแหงอยางชาๆ และการนําทราย หรือ กระดาษมารอง (ก,ง) เพื่อชวยใหสะดวกการใน
หดตัวของ โดยการหดตัวขณะแหงจะเปนไปอยางสมํ่าเสมอท้ังช้ินงานเพื่อลดการแตกราว 
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ภาพท่ี 50  การเตรียมการเผาดวยเตาแกส 
                 (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557) 
                       
                     นําผลงานท้ังหมดไปเขาเตาเผาสูงขนาด 100 แซนติเมตร กวาง 80 เซนติเมตร โดยใช
ทรายโรยไปในบริเวณแผนรองผลงาน เพ่ือชวยในการหดตัวของเนื้อดินในขณะทําการเผา จากนั้น
เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ โดยใชเวลาในการเผาท้ังหมด
ประมาณ 8 ช่ัวโมง เปนการเผาดิบช้ินงานเพ่ือใหช้ินงานมีความแข็งแรงข้ึนในระดับหนึ่ง สามารถ
ดูดซึมน้ําเคลือบได 
 

                        
 
ภาพท่ี 51 ผลงานเผาดิบท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส  
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557) 
 
                ผลงานท่ีผานการเผาดิบในอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดช่ันจะมีสี
ท่ีเปล่ียนไปจากสีของดินดิบเนื่องจากในเนื้อดินมีแรธาตุและออกไชด เม่ือเผาไปในอุณหภูมิท่ีสูงจะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



64 
 

 
 

ทําใหเกิดสีแดง หรือ สม และสีก็จะเปล่ียนไปตามอุณหภูมิท่ีเผา อาจะมีสีท่ีเขมข้ึนท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
ประเภทของเนื้อดิน 
 

 
 
ภาพท่ี 52 ภาพ ผลงานเผาท่ีอุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส  
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 29 กันยายน พ.ศ. 2557) 
                           
                      นําผลงานในสวนท่ีตองการที่ผานการเผาในอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสมาเผาดวยเตา
แกสท่ีอุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปไมสมบูรณอีกคร้ังซ่ึงเปนการเผาเพื่อใหได
สีตามท่ีตองเพื่อใหเกิดความงามการจากการทําปฏิกิริยาของ คารบอนใดออกไซค ในระหวาง
กระบวนการเผาซ่ึงเกิดข้ึนในบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณเทานั้น จึงนําขอดีของการเผารูปแบบน้ี
มาสรางสรรคผลงาน เพ่ือใหเกิดสีสันท่ีไดจากกระบวนการทางธรรมชาติ สรางความรูสึกถึงความ
งามบนความเรียบงาย 
 

 
 
ภาพท่ี 53 เตรียมการเผาเคลือบและเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส  
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557)      
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                      การเผาเคลือบและเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดช่ัน การ
เคลือบช้ินงานโดยเลือกเคลือบเฉพาะบางจุดท่ีตองการสรางสีสันจากสีของเคลือบ โดยเนนการใช
เคลือบท่ีใหสีใกลเคียงกับบรรยากาศของทุงนาในชนบท เพื่อใหสอดคลองกับแนวความคิดเปนหลัก 
ดวยวิธีการเทราด และ ชุบ   
 

                             
 
ภาพท่ี 54 ผลงานเคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณ 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 5 ตุลาคม พ.ศ. 2557)      
                         
                     ผลงานท่ีผานการเผาเคลือบในอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาป
สมบูรณโดยเลือกเคลือบเฉพาะจุดเพื่อแสดงอารมณความรูสึกถึงความชุมฉํ่า ความมีชีวิต ในผลงาน
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ซ่ึงเคลือบสามารถสรางความงามทางองคประกอบศิลปใหเกิดจังหวะในการเนนความรูสึก และ
สอดคลองแนวคิดในผลงาน ประกอบเขากับผลงานในสวนท่ีตองการตามจุดประสงคท่ีวางไว 
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บทท่ี 4 
วิเคราะหผลงาน 

 
                      การสรางสรรคประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ในหัวขอ “ความสุข” ขาพเจาได
สรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาเปนงานศิลปะท่ีใชส่ือสารในการแสดงออก
ทางโครงสรางและปริมาตรของรูปทรง ในทางอารมณและความคิดท่ีมีลักษณะเปน3 มิติ คือ ความ
กวาง, ความยาว, ความลึก และเกิดจากการประสานกันของรูปทรงเขากับเนื้อหาทางความคิด
แสดงออกใหเกิดความหมายในการแสดงออกของรูปทรงและการแสดงออกทางความคิด
จินตนาการตอการสรางสรรคผลงานอยางเปนระเบียบและประสานสัมพันธในการสรางสรรคเปน
ผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีสมบูรณ การวิเคราะหผลงานอาศัยหลักการวิเคราะหถึง
จุดมุงหมายในการสรางศิลปะเคร่ืองเคลือบดินเผา เพื่อนําไปสูผลงานท่ีสมบูรณมากท่ีสุดท้ังในเร่ือง
เนื้อหาความหมาย และคุณคาของผลงานแกผูชมสามารถวิเคราะหไดดังน้ี 
 
1. เนื้อหาเร่ืองราว 
                     การสรางสรรคศิลปะจากอดีตจนถึงปจจุบันศิลปนมักจะเร่ิมจากแรงบันดาลใจหรือ
ความบันดาลใจในเรื่องราวตางๆซ่ึงอาจจะแบงแยกออกไดหลักๆ 3 กลุมคือเร่ืองราวของคน 
เร่ืองราวของวัตถุ และเร่ืองราวของธรรมชาติ มาถายทอดสูผูชมใหเกิดความรูสึกและคลอยตาม ใน
การสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาในคร้ังนี้เนื้อหาเร่ืองราวเปนเร่ืองของความ
รักความอบอุนในครอบครัวซ่ึงเปนประสบการณท่ีขาพเจาไดรับและสัมผัสไดตั้งแตเล็กจนโต ซ่ึง
ส่ิงเหลานั้นลวนกอใหเกิดเปนแรงบันดาลใจนําไปสูความคิดและแนวคิดท่ีตองการสรางผลงาน
ศิลปะท่ีส่ือถึงความรูสึกเหลานั้น 
 
2. ทฤษฎีท่ีใชในการสรางสรรค 
                     การสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาคร้ังนี้เพื่อแสดงความรักและ
ศรัทธาในงานศิลปะโดยเชื่อวาศิลปะเปนส่ิงท่ีดีงาม มีคุณคาชวยสรางโลกใหงดงามนาอยู ชวย
ยกระดับจิตใจของผูคนในสังคมใหสูงสงข้ึน ศิลปะเปนส่ือท่ีสามารถแสดงออกซ่ึงอารมณความรูสึก
และความคิดขณะชวงเวลานั้นของขาพเจาไดโดยการสรางสรรคตองอาศัยหลักทฤษฎีทางศิลปะมา
ใชเปนแนวทางในการสรางสรรคโดยขาพเจาไดวิเคราะหขอมูลจากทฤษฎีตางๆใวดังนี้ 
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                           1. ฟอรมอลลิสม (Formolism) เปนศิลปะท่ีเปนหลักท่ีสรางสรรคผลงานท่ีมีความ
งามหรือสุนทรียภาพทางรูปทรงเปนหลักการสําคัญ 
                           2. เอกซเพลสสิวิสม (Expressivism) มีจุดมุงหมายในการสรางผลงานแสดงออก
ของอารมณ ความรูสึก สะเทือนใจเปนสําคัญ 
                           3. อินสตรูเมนทัลลิสม (Instumentalism) เช่ือวาศิลปะคือเคร่ืองมือในการส่ือสารท่ี
เปนเร่ืองราว ความหมายเกี่ยวกับชีวิต สังคมและโลกเพ่ือยกระดับจิตใจและสังคมใหดีข้ึน 
                           4. ศิลปะแบบกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) คือ ลักษณะคร่ึงจริงตามธรรมชาติ 
และอีกคร่ึงเปนไปตามปรารถนาของศิลปน หรือเปนภาพท่ีแสดงออกแบบคร่ึงจริงคร่ึงฝน รูปแบบ
กึงนามธรรมจะผสมผสานในรูปแบบของส่ิงตางๆไมปรากฏคุณสมบัติทางกายภาพโดยรูปใดรูป
หนึ่งโดยเฉพาะเหมือนภาพท่ีปรากฏในจินตนาการท่ีไมแสดงลักษณะของส่ิงใดส่ิงหนึ่งโดยตรง 
อาจสรุปไดวาการถายทอดในลักษณะแบบนี้เปนการสะทอนความรูสึกภายในบุคคลออกมาโดย
อาศัยรูปแบบของธรรมชาติเพียงบางสวนถายทอดมายังผูดู การถายทอดรูปแบบกึ่งนามธรรมจะให
ความสําคัญกับรูปแบบท่ีเหมือนจริงนอยลง โดยใหความสําคัญกับรูปแบบท่ีแสดงออกถึงความรูสึก
ของศิลปน สังเกตไดจากรูปทรงส่ิงมีชีวิตท่ีนํามาใชเปนส่ือนั้นถูกสรางสรรครูปทรงท่ีไมคํานึงถึง
กฏเกณฑตามธรรมชาติ ศิลปนจะพยายามเลือกสรรคเฉพาะลักษณะเดนๆมาบางสานท่ีคิดวาตนเอง
สนใจ และสามารถถายทอดเนื้อและหาเร่ืองราวท่ีนําเสนอไดมาจัดองคประกอบใหมท่ีแสดงถึง
อารมณความรูสึกในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อถายทอดจินตนาการผสมผสานความเปนจริงใน
ส่ิงมีชีวิต ใหเกิดรูปแบบใหมซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการแสดงออกใหผูชมไดรับรูและวิจารณตาม
ความรูสึกของตนได (กําจร สุนพงษศรี . ศิลปะสมัยใหม.) 
                     ขาพเจาไดนําแนวคิดท่ีไดจากทฤษฏีศิลปะท้ัง 4 ทฤษฏีมาผสมผสานเพื่อใหเปนไปตาม
จุดมุงหมายในการสรางสรรคผลงาน โดยใชกลวิธีของการคล่ีคลายรูปทรงที่มีอยูจริงมาแทนคาจาก
ส่ิงท่ีมีอยูจริงหรือรูปทรงท่ีมีอยูจริงใหกลายเปนรูปทรงท่ีสามารถสงผานอารมณความรูสึกสวนตัว
ของขาพเจาไดโดยใชวิธีการจากการหยิบยืมรูปทรงเพ่ือแทนคาความหมายดวยการวิเคราะห
ทางดานทัศนศิลปผนวกเขากับความรูสึกท่ีตกตะกอนของรูปทรงท่ีเกิดข้ึนในจิตใตสํานึก ส่ิง
เหลานั้นถูกเรียบเรียงผานกระบวนการวิเคราะหทางองคประกอบศิลปเพื่อแสดงออกถึงอารมณ
ความรูสึกตางๆใหชัดเจนท่ีสุด โดยความรูสึกท่ีเกิดข้ึนกับตัวขาพเจาและครอบครัว เชนความสุข 
ความอบอุน จะถูกถายทอดผานผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีมีรูปแบบเฉพาะตน         
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3. เทคนิคและวัสดุ 
                     การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธในหัวขอ “ ความสุข ” กระบวนการทางเทคนิค 
วัตถุดิบและวัสดุ โดยเทคนิคตามกระบวนการผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาที่ใชเปนส่ือและเคร่ืองมือใน
การสรางสรรคดวยกระบวนการที่เปนไปตามระบบของธรรมชาติแสดงถึงความสุขบนความเรียบ
งาย ทําใหขาพเจาเลือกใชเทคนิคเคร่ืองเคลือบดินเผามาสรางสรรคผลงานผลงานคร้ังนี้โดยเลือกใช
ดินพื้นบาน เนื้อดินจะใหสีท่ีเปนธรรมชาติ เชน สีสม สีแดง และสี เทา แสดงออกถึงคุณคาความ
ของงามจากภูมิปญญาของคนในชนบท โดยเนื้อดินจะประกอบไปดวย ดินบานวังถ่ัว ต.วังชัย อ.น้ํา
พอง จ.ขอนแกน 80 เปอรเซ็นต และ ดินเช้ือ 20 เปอรเซ็นต ดินพื้นบานบานวังถ่ัวมีคุณสมบัติของ
ความเหนียว การขดตัวเหมาะสมกับการข้ึนรูป เผาท่ีอุณหภูมิ 950 – 1,100 องศาเซลเซียส 
บรรยากาศสันดาปสมบูรณ และ สันดาปไมสมบูรณ เพ่ือใหเนื้อดินสุกตัว เกิดสีสันท่ีงดงามเกิดข้ึน
ข้ึนหลังการเผาแตละอุณหภูมิ ใหความรูสึกท่ีใกลเคียงกันและสอดคลองกับเนื้อหาเร่ืองราวอยาง
เปนเอกภาพ 
  
4. ทัศนธาตุ 
                     การวิเคราะหทัศนธาตุ โดยอาศัยหลักการวิเคราะหและการสังเคราะหเพื่อทําใหเห็นถึง
กลไกการทํางานของทัศนธาตุตางๆ ในดานการประสานสัมพันธ หนาท่ี ความหมาย และคุณคาของ
การสรางสรรค ทัศนธาตุท่ีสําคัญในการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาคร้ังนี้ 
ไดแก 
                           1. รูปรางและรูปทรง (Shape & Form) คือรูปแบนๆ ท่ีมี 2 มิติ มีความกวางกับ
ความยาวไมมีความหนาเกิดจากเสนรอบนอกท่ีแสดงพ้ืนขอบเขตของรูปรางตางๆ เชน รูปวงกลม 
รูปสามเหล่ียม หรือ รูปอิสระท่ีแสดงเนื้อท่ีของผิวท่ีเปนระนาบมากกวาแสดงปริมาตรหรือมวล 
รูปทรง (Form) คือ รูปท่ีลักษณะเปน 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกวาง ความยาว แลวยังมี
ความลึกหรือความหนา นูน ดวยเชน รูปทรงกลม ทรงสามเหล่ียม ทรงกระบอก เปนตน ให
ความรูสึกมีปริมาตร ความหนาแนน มีมวลสารที่เกิดจากการใชคาน้ําหนักหรือการจัดองคประกอบ
ของรูปทรงหลายรูปทรงรวมกันรูปรางและรูปทรงเปนรูปธรรมของงานศิลปะ ท่ีใชส่ือเร่ืองราวจาก
งานศิลปะไปสูผูชม การแสวงหาความจริงภายในวัตถุของรูปทรง เปนความพยายามถายทอด
ความรูสึกเปนรูปแบบอันแฝงไวดวยจินตนาการ โดยการลดทอน ดัดแปลง ถายทอดเปนวัตถุรูปทรง 
ในการสรางสรรคคร้ังนี้มีการตัดทอนรูปทรงซ่ึงเกิดจากสาเหตุคือตองการใหรูปรางสัดสวนดูงาย 
เขาใจไดงาย สรางรูปทรงท่ีประกอบข้ึนมาใหมเปนรูปทรงใหม ใหความหมายใหม เกิดเปนรูปทรง
ท่ีมีความงาม แสดงความหมายในตัวมันเอง โดยนําสวนประกอบของแตละรูปทรงมาแทนคาเพื่อ
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แทนความหมายและเรียบเรียงดวยกระบวนการทัศนศิลปเพื่อประกอบเขากันใหเกิดรูปทรงท่ีมี
ความหมายตามแนวคิดและจินตนาการ 
 

 
 
ภาพท่ี 55 ลักษณะการประกอบกันเปนรูปทรงใหม 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 13 มีนาคม พ.ศ. 2557) 
            
                            2. ปริมาตร (Volum) ปริมาตรจะมีลักษณะเปน 3 มิติ ท่ีมีความกวาง ความยาว และ
ลึก ท่ีเกิดจากความสัมพันธระหวางระนาบท่ีเปนขอบเขตของปริมาตร ท่ีกําหนดถึงความราบเรียบ 
ความโคง ความนูน ซ่ึงเปนปริมาตรของท่ีวางท่ีถูกแทนท่ีดวยมวล มีปริมาตรของรูปทรงที่แนนตัน 
(Solid Form) กินเนื้อท่ีอากาศ ปริมาตรของรูปทรงจะมีพลังเคลื่อนไหวของปริมาตรพ้ืนผิวใน
ลักษณะตางๆท่ีประสานและเชื่อมตอซ่ึงกันและกันและทําใหเกิดการแทนคาของแสงเงาในรูปทรง 
ในการศึกษาจะมีการเปรียบเทียบผลกระทบของลักษณะปริมาตรในแงมุมตางๆเพื่อเปนพื้นฐานใน
การสรางรูปทรง และเพ่ือใหเปนไปตามแนวคิดในผลงาน โดยปริมาตรท่ีสรางข้ึนในผลงานจะส่ือ
แสดงออกถึงความเอิบอ่ิม นุมนวล และใชเปนสัญลักษณแทนคาความรูสึกถึงความสุขและความ
อบอุน 
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ภาพท่ี 56 แสดงปริมาตรในรูปทรง 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 13 กันยายน พ.ศ. 2557) 
 
                            3.มวล (Mass) มวลคือกอนปริมาตรของรูปทรงท่ีเปน 3 มิติ ท่ีเกิดจากการประกอบ
กันของระนาบซ่ึงเปนขอบเขตของปริมาตรของรูปทรงท่ีถูกแทนคาโดยมวลมีลักษณะทึบตัน มี
ความแนน มีคาน้ําหนัก หรือเปนกลุมกอนของปริมาตรในท่ีวาง ท่ีมีสวนกําหนดลักษณะของ
ปริมาตรและท่ีวางลอมรอบรูปทรง โดยมวลที่เกิดข้ึนในผลงานจะกอตัวเปนรูปทรงท่ีมีลายละเอียด
ภายใน ลักษณะของมวลจะสรางใหเกิดความรูสึกท่ีออนนุม และเคล่ือนไหวไปพรอมไปๆกัน 
                            4. น้ําหนักแสงเงา (Tone) ในงานประติมากรรม น้ําหนักแสงเงามีความสําคัญตอ
น้ําหนักทางสายตาท่ีสามารถสรางความรูสึกและความนาสนใจท่ีเกิดจากการตัดกันของน้ําหนัก
ตางๆของรูปทรงและใหความรูสึกถึงจังหวะตางๆที่เคล่ือนไหวนําสายตา ในการสรางความ
กลมกลืน  ความสม่ํ า เสมอหรือความขัดแยงของรูปทรงการสรางผลงานประติมากรรม
เคร่ืองปนดินเผาชุดนี้ ขาพเจาเนนใหเห็นถึงน้ําหนักต้ืนลึกของปริมาตรและระนาบ เพื่อแสดง
รูปทรง แสดงความรูสึกทางสายตาในการเคล่ือนไหวอยางเปนจังหวะสลับกับอิสระ ทิศทางท่ี
แนนอนของน้ําหนักแสงเงาที่มีปริมาตรโคงมน มีลักษณะแสงเงาที่ซับซอน ชัดเจน  ตามลักษณะ
โครงสรางของรูปทรงท่ีส่ือแสดงออกถึงความอบอุน 
                            5. ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) หมายถึงลักษณะของพ้ืนผิวหนาของส่ิงตางๆ ท่ีเม่ือ
สัมผัสแลวสามารถรับรูไดวามีลักษณะอยางไร คือ รูวาหยาบ ขรุขระ เรียบ มัน ดาน เนียน สาก เปน
ตน ส่ิงเหลานี้ลวนสําคัญตอการแสดงออกของรูปทรงในงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา ใน
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ดานความคิด อารมณความรูสึก รูถึงคาน้ําหนักและสัดสวน แสงเงา และความงามในพ้ืนท่ีนั้น 
สัมผัสไดเนนลักษณะพื้นผิว ทําใหสามารถรูสึกจากการจับตองไดโดยตรง เชน พื้นผิวขรุขระ เรียบ 
หยาบ การสัมผัสของวัสดุเกิดได 2 ทางคือ รูสึกภายในคือความรูสึกท่ีสับผัสโดยใชตาเปนส่ือ และ
รูสึกภายนอกคือการจับตองสัมผัสทางกาย โดยพื้นผิวท่ีเกิดข้ึนในผลงานเม่ือสัมผัสทางสายดาแลว
จะแสดงอารมณความรูสึกถึงกาลเวลา ความมั่นคง จากลักษณะพ้ืนผิวท่ีหยาบและมันวาว โดย
ลักษณะท่ีสัมผัสไดจากความแตกตางของลักษณะผิวของผลงาน ใหความรูสึกถึงดินท่ีผาน
กระบวนการเผา แสดงคุณคาและความงามอันเปนเนื้อแทแหงวัสดุท่ีหลอมรวมกับความคิดและ
จินตนาการ กอเกิด ผลงานศิลปะท่ีมีโครงสรางและองคประกอบท่ีงดงาม  
 

                                        
 
ภาพท่ี 57 แสดงลักษณะพ้ืนผิว 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 24 กันยายน พ.ศ. 2557) 
 
                            6. ท่ีวาง (Space) การสรางสรรคบริเวณวางใหเกิดความลึกต้ืนดวยการเจาะหรือ
เปดใหอากาศสามารถผานเขาไปในรูปทรง สามารถสรางใหเกิดพื้นท่ีวางเพ่ือใชเนนรูปทรงหลักให
เกิดเอกภาพในผลงาน และแสดงถึงความมีชีวิตเม่ือพื้นท่ีวางประกอบกับรูปทรงท่ีทึบตัน แสดง
ความสัมพันไดอยางไมขัดแยง พื้นท่ีวางยังสามารถสรางจัดการทางองคประกอบศิลปเพื่อใหเกิด
จังหวะความเคล่ือนไหวในรูปทรงไดและแสดงเนื้อหาแนวคิดไดอยางมีเอกภาพ 
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ภาพท่ี 58 พื้นท่ีวางในรูปทรง 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 29 กันยายน พ.ศ. 2557) 
 
                            7. เสน (Line) เปนผลจากการขูดขีดของมนุษย เปนการถายทอดและจดบันทึกจาก
ความประทับใจท่ีมนุษยมีตอโลกภายนอก  เสนเปนส่ิงสําคัญในการกําหนดความรูสึกทาง
องคประกอบศิลป วาจะมืด หรือทึบ เคราหมอง เบาสบาย สงบนิ่ง หรือวุนวาย โดยลักษณะของเสน
ท่ีเกิดข้ึนในผลงานแสดงอารมณความรูสึกถึงความเคล่ือนไหว ความมีชีวิต เพื่อส่ือแสดงถึง ชีวิต
ความสุขจากแนวคิดเพื่อท่ีจะแทนความหมายในผลงาน 
 

 
 
ภาพท่ี 59 ลักษณะของ เสนท่ีเกิดข้ึนในผลงาน 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 30 กันยายน พ.ศ. 2557) 
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5. การขึ้นรูป 
                     การข้ึนรูปในการสรางสรรคผลงานเคร่ืองเคลือบดินเผามีหลากหลายวิธีใหเลือกใชตาม
ความถนัดของผูสรางสรรคผลงาน ความเหมาะสมกับประเภท รูปแบบ ขนาดของช้ินงาน ประเภท
ของเนื้อดินและลักษณะพิเศษตางท่ีเกิดเปนรองรอยจากการข้ึนรูปทรง ขอจํากัดในการทํางานในการ
ข้ึนรูปของผลงานในโครงการนี้คือขนาดของรูปทรงมีขนาดใหญ รูปทรงมีลักษณะทึบตัน การ
แกปญหาขอจํากัดเหลานั้นคือ ใชวิธีการขึ้นรูปตามความเหมาะสมแตละสวนผลงานและเพิ่ม
โครงสรางใหผลงานโดยใชดินปนเปนเสนภายในผลงาน เทคนิคการข้ึนรูปท่ีใชเปนหลักในการ
สรางสรรคผลงานโครงการนี้คือ การข้ึนรูปแบบขด (Coil Method) 
                      การข้ึนรูปแบบขด (Coil Method) ถือเปนการข้ึนรูปท่ีสรางสรรคข้ึนจากจินตนาการ
และความรูสึกของผูสรางสรรค โดยอาศัยคุณสมบัติท่ีออนและยืดหยุน ตลอดจนพื้นผิวของวัสดุ
รวมไปถึงการตกแตง เพ่ือใหผลงานมีความประณีตใหความรูสึกถึงความเปนธรรมชาติ ท่ีเรียบงาย 
ซ่ึงส่ิงเหลานี้ทําใหผลงานแลดูมีคุณคากวาเครื่องจักร และการหลอลงพิมพท่ีทําใหผลงานมีลักษณะ
ซํ้าซากและพ้ืนผิวคลายคลึงกัน 
              
6. การวิเคราะหผลงานสําเร็จ 
                     ผลงานช้ินท่ี 1 จุดกําเนิดของรูปทรงมีโครงสรางมาจากรูปทรงสามเหล่ียมประกอบกัน 
ใหความรูสึกมั่นคง เด็ดเดี่ยว โดยใชรูปท่ีมารูปทรงของทิวทัศนทุงนา ภาพกองฟางสะทอนลงในน้ํา 
และเคร่ืองใชสอยในครัวเรือน มาประกอบเปนรูปทรงโดยใชลักษณะทิวทัศนมาเปนรูปทรงหลักใน
ผลงาน เพื่อแสดงลัญลักษณของบรรยากาศความสุขภายในครอบครัวของขาพเจา ในรูปทรงของ
ผลงานมีลักษณะการประกอบกันโดยใชรูปทรงใกลเคียงกันสองรูปทรงมาประกอบกันใหเกิดเปน
รูปทรงเดียว แสดงความรูสึกถึงการปกปองรูปทรงท่ีอยูภายใน มีโครงสรางของภาพทิวทัศนท่ีมี
ลักษณะเปนภาพสะทอนเกิดเปนรูปทรงเดียวสลับไปมา แสดงถึงความหมายถึงความอุดมสมบูรณ
โดยอาศัยรูปทรงในธรรมชาติ และใชลักษณะของเคร่ืองใชสอยในครัวเรือนมาเปนจุดสนใจใน
รูปทรงใหญเพื่อเนนใหเกิดความงามจากรูปทรงเคร่ืองใชสอยในครัวเรือน ซ่ึงแทนคาความหมายถึง
กิจกรรมหรือความสัมพันกันระหวางคนในครอบครัว เปนส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนดวยความรูสึก ผนวก
เขากันโดยกําหนดใหรูปทรงที่มาจากธรรมชาติมีขนาดท่ีใหญ และรูปทรงท่ีมีความหมายถึงกิจกรรม
ของมนุษยมีขนาดเล็ก โดยแสดงออกถึงความรูสึกถึงมุมมองความอบอุนในวิถีชีวิตชนบท 
                      ผลงานช้ินท่ี 2 มีโครงสรางมาจากรูปทรงสามเหล่ียมประกบกัน ตองการสราง
ความรูสึก ถึงความผูกพันโดยใชรูปทรงของทิวทัศนทุงนา ภาพกองฟางสะทอนผืนน้ํามาเปน
รูปทรงหลักโดยแสดงความหนักแนน มีสักษณะของรูปทรงเล็กประกอบอยูภายในและ อยูรายลอม
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รูปทรงใหญ แสดงถึงการอาศัย พักพิง การปกปองส่ิงท่ีอยูภายใน และการโอบอุม นําเครื่องใชสอย
ในครัวเรือน มาประกอบภายในรูปทรงใหญ เพื่อแสดงลัญลักษณของบรรยากาศความสุข โดยนํา
ลักษณะของภาพทิวทัศนท่ีมีเงาสะทอนสะลงในน้ํา มาใชแทนความหมายถึงความอุดมสมบูรณโดย
อาศัยรูปทรงในธรรมชาติ ผนวกเขากันโดยกําหนดใหรูปทรงที่มาจากธรรมชาติมีขนาดท่ีใหญ และ
รูปทรงที่มีความหมายถึงกิจกรรมของมนุษยมีขนาดเล็ก โดยแสดงออกถึงความรูสึกถึงมุมมองของ
ความอบอุนในวิถีชีวิตชนบท 

                     ผลงานช้ินท่ี 3 โครงสรางของรูปทรงมาจากลักษณะของเตานมมนุษย ซ่ึงเปนการสราง
รูปทรงจากโครงสรางท่ีมาจากท่ีมาของรูปทรง โดยเลือกสรรคบางสวนมาสรางรูปทรงและแทนคา
ความหมาย ถึงครอบครัวและผูใหกําเนิด แสดงออกถึงโครงสรางท่ีม่ันคง โดยทิศทางของรูปทรง
เกิดจากมุมมองจากภาพทิวทัศน ท่ีใหความรูสึกเบาสบาย จากการรูปทรงท่ีตอข้ึนในแนวดิ่ง และมี
พื้นผิวท่ีหยาบดานสรางความรูสึกถึงความคงทนแข็งแรง ในรูปทรงถูกลดทอนใหเหลือเพียงแกน
แทของรูปทรง เพื่อสรางความรูสึกถึงความจริงแท รูปทรงมีการมีความเรียบงาย มีเพียงแต
โครงสราง และรายละเอียดบางสวน นํารูปทรงมาประกอบกัน จากลักษณะของรูปทรงของเตานม
มนุษย ในผลงานจะใหความรูสึกของความม่ันคง ยืนหยัด เด็ดเดี่ยว และตองการใหหลงเหลือเพียง
แกนของความคิดและรูปทรงเพียงส่ิงเดียว ซ่ืงจะถูกถายทอดในมุมมองของความมีชีวิตชีวาในการ
ดํารงชีวิต 
                     ผลงานช้ินท่ี 4 การสรางสรรคผลงานช้ินท่ี 4 มีโครงสรางของรูปทรงมารูปทรง
สามเหล่ียมประกอบกับรูปทรงกลม รูปสามเหล่ียมแสดงถึงความมั่นคงในมุมมองของความเจริญ
งอกงาม รูปทรงกลม และทรงรี แสดงความออนโยนนุมนวล และมีรูปทรงเล็กท่ีมีการเคลือบดวยสี
ท่ีแสดงถึงธรรมชาติ มาประกอบใหเกิดจุดเดนและเนนใหเห็นถึงเนื้อหาท่ีตองการถายทอด ใน
องคประกอบศิลป โดยมีวิถีชีวิตเปนตัวกําหนดลักษณะอารมณความรูสึกท่ีเกิดในผลงาน โครงสราง
ของรูปทรงเกิดจากการผสมผสานกันระหวางลักษณะของโครงสรางจากท่ีอยูอาศัย หรือบาน ท่ีมีอยู
ในวิถีชีวิตของคนในภาคอีสานท่ีสรางท่ีอยูอาศัยโดยยกพ้ืนใหสูงเพื่อความปลอดภัยและเพ่ิม
ประโยชนใชสอย ผนวกเขากับรูปทรงของทิวทัศนท่ีผานการคล่ีคลายใหเกิดปริมาตร และระนาบ
เพื่อจําลองใหส่ือถึงพื้นของความสุข ประกอบเขาเปนรูปทรง ท่ีมีทิศทางในแนวด่ิงแสดงถึงความ
ม่ันคง โดยนําแนวคิดในการสรางท่ีอยูอาศัย มาคล่ีคลายรูปทรงเพื่อแสดงออกถึงความสุขจากส่ิงท่ีมี
อยูในวิถีชีวิตประจําวัน ของคนในครอบครัว เชน การรวมกันประกอบอาหาร การมีพื้นท่ีใหทุกคน
ในครอบครัวไดแสดงออกถึงความรักซ่ึงกันและกัน ส่ิงเหลานั้นลวนเกิดข้ึนจากการถายเทความรูสึก
ใหกันมาโดยตลอด การใชสัญลักษณมาประกอบและรายลอมรูปทรงใหญอยูแสดงถึงบรรยากาศ
ยามเย็นท่ีมีในธรรมชาติ เชน กอนเมฆ ซ่ึงเปนมุมมองของการความเรียบงาย ท่ีจะแสดงออกใน
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ผลงานช้ินนี้ จากแรงบันดาลใจจากการอาศัยธรรมชาติในการใชชีวิตของคนอีสานเชนการท่ีตอง
อาศัยน้ําจากฝนเพ่ือการเพาะปลูกท่ีจะบงบอกถึงความอุดมสมบูรณ มาถายทอดผานผลงานตาม
แนวคิดของผลงาน 
                     ผลงานช้ินท่ี 5 จุดกําเนิดของรูปทรงมีโครงสรางมาจากสามเหล่ียม สองสวนมา
ประกอบกัน ท่ีแสดงถึงความมั่นคง และเอิบอ่ิม มีรูปทรงเล็กประกอบอยูภายในรูปทรงใหญ แสดง
ถึงความหวงแหนความหวงใย ใชรูปทรงของกองฟางมาประกอบกันเปนรูปทรงหลักในผลงานเพ่ือ
ส่ือถึงความสําคัญในชวงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรซ่ึงหมายถึงการมีอยูมีกินโดยแสดงออก
จากปริมาตรและพื้นผิวของรูปทรงท่ีมีความเอิบอ่ิมอุดมสมบูรณ ซ่ึงสอดคลองกับวิถีชีวิตท่ีอาศัย
ธรรมชาติและภูมิปญญาในการดํารงชีวิต โดยต้ังอยูบนรูปทรงสามเหล่ียมดานลางท่ีแสดงถึงความ 
ศรัทราความม่ันคงในภูมิปญญาโดยอาศัยรูปทรงจากท่ีอยูอาศัยหรือสถาปตยกรรมอีสาน เคร่ืองใช
สอยในครัวเรือน ถูกนํามาคล่ีคลายใหเหลือเพียงเสน และโครงสราง เพื่อส่ือถึงแกนแทของความ
งามในภูมิปญญา และส่ือแสดงออกถึงความสุขจากมุมมองของความเรียบงายจากวิถีชีวิตของ
ครอบครัว   
                     ผลงานช้ินท่ี 6 รูปทรงมีโครงสรางมาจาก รูปทรงส่ีเหล่ียม แสดงถึงความหนักแนน มี
รูปทรงเล็กท่ีมีลักษณะเปนเคร่ืองใชภายในครัวประกอบเขาภายในตําแหนงตรงกลางของรูปทรง
ส่ีเหล่ียม เพ่ือแสดงถึงความสุขจากการมีอยูมีกิน การนํารูปทรงของเครื่องใชสอยในครัวเรือน เชน
โบม ไมพาย ผนวกเขากับสัญลักษณท่ีไดจากธรรมชาติ มาส่ือแสดงออกถึงวิถีชีวิตท่ีเรียบงาย และ
ใชเปนรูปทรงหลักในผลงาน เพื่อแสดงถึงความความสุขท่ีเกิดข้ึนจากหวนคํานึงถึงภาพจากความ
ทรงจําในอดีตท่ีขาพเจาประทับใจจากการเห็น แม และยาย ใชงาน โบม ในอดีต มาเปนแรงบันดาล
ใจในการสรางสรรครูปทรงดวยการสรางรูปทรงใหมีปริมาตรท่ีนุมนวล มีระนาบท่ีทึบตัน แสดงถึง
ความ ม่ันคง และใชพื้นท่ีวางใหเกิดการนําสายตาไปสูรูปทรงที่เปนจุดใจความสําคัญ ผนวกเขากับ
รูปทรงของกอนเมฆ และไมจริง นํามาแทนคาถึงบรรยากาศและความอุดมสมบูรณ ซ่ึงเปนการ
แสดงออกในเชิงสัญลักษณในมุมมองของความเรียบงาย เพื่อใหเกิดความรูสึกถึงความสุข
ความสําคัญ บนวิถีการดําเนินชีวิตท่ีอาศัยธรรมชาติ 
                     ผลงานช้ินท่ี 7 จุดกําเนิดของรูปทรงมีโครงสรางมาจาก รูปทรงส่ีเหล่ียม เม่ือมองจาก
ดานบน แสดงถึงความสัมพันธ กลมเกลียว มีชีวิตชีวา โดยมีท่ีมารูปทรงมาจากรูปทรงของเคร่ืองใช
สอยในครัวเรือนนํามาจัดการทางองคประกอบศิลปแทนคาความหมายเกิดเปนรูปทรง เล็ก ใหญ 
ประกอบกัน ผนวกกับ ลักษณะการประกอบกันขากรูปทรงของการสรางท่ีอยูอาศัยท่ีคนอีสานมี
วัฒนธรรมในการสรางบานเรือนที่มีลักษณะอยูกันเปนหมูบานท่ีมีแตญาติพี่นองส่ิงเหลานี้ถูกนํามา
ตีความหมายใหเกิดจินตนาการใหม นําไปสูการสรางสรรคจากการนํารูปทรงของเคร่ืองใชสอยใน
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ครัวเรือนมาสรางรูปทรงใหมีลักษณะเปนกลุม ในผลงาน และใชการทับซอนของรูปทรงเพื่อใหเกิด
มิติทางแนวคิดและรูปทรง โดยเนนการจัดการดานองคประกอบศิลปใหเกิดความเปนเอกภาพสราง
อารมณความความรูสึกถึงความงามความสัมพันธ และความอบอุนภายในครอบครัวในมุมมองของ
ความมีชีวิชีวา 
 
                     ผลงานวิทยานพินธ หัวขอ “ความสุข” 
 

 
 
ภาพท่ี 60 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 1 ดานท่ี 1 
               (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
               ช่ือผลงาน: ความสุข หมายเลข 1  
               เทคนิค:      ดินบานวังถ่ัว เผาท่ีอุณหภูมิ 800 และ 1,200 oc, บรรยากาศสันดาปไมสมบูรณ  
               ขนาด:        50 × 50 × 180 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 61 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 1 ดานท่ี 2 และ 3 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
 

 
 

ภาพท่ี 62 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 1 รายละเอียดในผลงาน 
  (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
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ภาพท่ี 63 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 2 ดานท่ี 1 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
                ช่ือผลงาน: ความสุข หมายเลข 2  
                เทคนิค:      ดินบานวังถ่ัว เผาท่ีอุณหภูมิ 800 oc, บรรยากาศสันดาปสมบูรณ  
                ขนาด:        75 × 70 × 100 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 64 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 2 ดานท่ี 2 และ 3 
               (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 65 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 2 รายละเอียดในผลงาน 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 66 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 3 ดานท่ี 1 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557)  
                ช่ือผลงาน: ความสุข หมายเลข 3  
                เทคนิค:      ดินบานวังถ่ัว เผาท่ีอุณหภูมิ 1,100 และ 1,200  oc, บรรยากาศสันดาปสมบูรณ  
                ขนาด:        40 × 75 × 80 เซนติเมตร 
       
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 67 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 3 ดานท่ี 2 และ 3 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 68 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 3 ดานท่ี 4 และ 5 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



83 
 

 

 
 
ภาพท่ี 69 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 4 ดานท่ี 1 
               (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
                ช่ือผลงาน: ความสุข หมายเลข 4  
                เทคนิค:      ดินบานวังถ่ัว เผาท่ีอุณหภูมิ 800 และ 1,200  oc, บรรยากาศสันดาปสมบูรณ  
                ขนาด:        40 × 80 × 130 เซนติเมตร 
       
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 70 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 4 ดานท่ี 2 และ 3 
               (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
 

 
 

ภาพท่ี 71 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 4 ดานท่ี 4 และ 5 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 72  ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 5 ดานท่ี 1 
                 (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
                 ช่ือผลงาน: ความสุข หมายเลข 5  
                 เทคนิค:      ดินบานวังถ่ัว เผาท่ีอุณหภูมิ 800 และ 1,200  oc, บรรยากาศสันดาปสมบูรณ  
                 ขนาด:        40 × 80 × 130 เซนติเมตร 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 73  ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 5 ดานท่ี 2 และ 3 
                 (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
 

 
 

ภาพท่ี 74  ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 5 ดานท่ี 4 และ 5 
                 (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 75 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 6 ดานท่ี 1 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
                ช่ือผลงาน: ความสุข หมายเลข 6  
                เทคนิค:      ดินบานวังถ่ัว เผาท่ีอุณหภูมิ 800 และ 1,200  oc, บรรยากาศสันดาปสมบูรณ  
                ขนาด:        98 × 75 × 122 เซนติเมตร 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 76 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 6 ดานท่ี 2 และ 3 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
 

 
 

ภาพท่ี 77 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 6 ดานท่ี 4 และ 5 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 78 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 6 รายละเอียดในผลงาน 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 79 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 6 รายละเอียดในผลงาน 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 80 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 7 ดานท่ี 1 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
                ช่ือผลงาน: ความสุข หมายเลข 7  
                เทคนิค:      ดินบานวังถ่ัว เผาท่ีอุณหภูมิ 800 และ 1,200  oc, บรรยากาศสันดาปสมบูรณ  
                ขนาด:        80 × 32 × 120 เซนติเมตร 
 

 
 
ภาพท่ี 81 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 7 ดานท่ี 2 และ 3 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 82 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 7 ดานท่ี 4 และ 5 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 
 

 
 
ภาพท่ี 83 ผลงานวิทยานิพนธช้ินท่ี 7 รายละเอียดในผลงาน 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

92 
 

บทท่ี 5 
บทสรุปผลของการสรางสรรค 

 
                     การสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา หัวขอ “ความสุข” ขาพเจามี
วัตถุประสงคเพ่ือ สรางสรรคผลงานท่ีแสดงถึง ความสุข ความอบอุน ภายในครอบครัว ในมุมมอง 
ของความสุขท่ีเกิดข้ึนจากความเรียบงายในการดํารงชีวิต ความสุขท่ีเกิดข้ึนจากความอบอุนใน
ครอบครัว และความสุขของความชุมฉํ่ามีชีวิตชีวาในครอบครัว ซ่ึงเปนส่ิงท่ีขาพเจาไดรับและสัมผัส
จากครอบครัว สงผลใหเกิดเปนแรงบันดาลใจจากความรูสึกเหลานั้นสรางสรรคเปนผลงาน
ประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีส่ือแสดงออกถึงความรัก ความอบอุนท่ีไดรับจากครอบครัว  
และถายทอดสูผูชมผลงานไดหวนนึกถึงความสุขท่ีเรียบงาย ความอบอุนท่ีทุกคนในครอบครัว
สามารถรับรูและถายเทใหกันและกันดวยความรัก ความหวงใย  ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวนเปนวัฒนธรรมท่ี
งดงามของคนไทย  ครอบครัวจึงเปนสถาบันเล็กท่ีมีความสําคัญเปนอันดับแรกของสังคม จะชวย
สรางสังคมใหมีความนาอยู เจริญรุงเรืองเปนการสรางชาติและโลกใหมีความสงบสุข 
                     การสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา หัวขอ “ความสุข” ทําการ
สรางสรรคโดยใชดินพื้นบาน บ.วังถ่ัว อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน ในการข้ึนรูป ซ่ึงมีจํานวน 7 ช้ิน ซ่ิง
ประกอบดวย 3 มุมมอง มุมมองของความอบอุน 2 ช้ิน ความเรียบงาย 3 ช้ิน ความมีชีวิตชีวา 2 ช้ิน 
ผลงานมีขนาด 70 – 180 เซนติเมตร โดยประมาณ ขาพเจาไดเร่ิมการสรางสรรคจนครบ
กระบวนการสามารถสรุปผลการดําเนินงานไดดังนี้ 
 
1. สรุปดานท่ีมาแรงบันดาลใจ  
                     จากแรงบันดาลใจเบ้ืองตนท่ีขาพเจาไดรับความรักความอบอุนจากครอบครัว เปนเหตุ
ใหเกิดความประทับใจจากความรูสึกและความสุขจากส่ิงเหลานั้น  ขาพเจาจึงไดศึกษาหาขอมูล
เพิ่มเติมจากความวิถีชีวิต การดําเนินชีวิตท่ีผานมาและปจจุบันภายในครอบครัวและเครือญาติ ใน
แงมุม ของความรักและแงมุมตางๆท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัว จากการศึกษาขอมูลเชิงลึก ทําใหเห็น
ถึงท่ีมาและความสําคัญของท่ีแสดงออกถึงแกนแทของของความรักท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัว ส่ิง
เหลานั้นไดถูกถายทอดจากครอบครัวสูตัวขาพเจา สงผลใหขาพเจาดํารงชีวิตดวยหลักของความดี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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งามในสังคม จากแรงบันดาลใจที่กลาวมาขางตนไดกอเกิดเปนแนวคิดและแนวทางใหขาพเจานํามา
วิเคราะหพิจารณาสูแนวความคิดและภาวะการณท่ีเกี่ยวของมาเปนแนวทางในการสรางเน้ือหาใน
ผลงาน เม่ือสรุปไดความชัดเจนดานเนื้อหาและแนวคิดแลวจึงจัดหาขอมูลดานศิลปะโดยเฉพาะ
ทฤษฎีการจัดองคประกอบศิลปเพ่ือหาความเหมาะสมในการสรางสรรคผลงาน เพ่ือสงเสริมคุณคา
ทางสุนทรียศาสตรและเนนการแสดงออกทางความรูสึกดานเนื้อหาใหเกิดความแจมชัดและแสดง
พลังความรูสึกในผลงาน จากน้ันจึงสรางแบบรางผลงานท้ัง 2 มิติ และ 3 มิติ ตามลําดับ เพื่อคนหา
รูปแบบทางรูปทรงใหเกิดความชัดเจน เพื่อการแสดงออกของรูปทรงท่ีสอดคลองกับเนื้อหาเร่ืองราว
ในผลงาน 
 
2. สรุปดานการคนหารูปแบบวิธีการแสดงออกถึงแนวความคิด 
                     ในการคนหารูปแบบวิธีการแสดงออกถึงแนวความคิด โดยการแทนความหมายและ
วิเคราะหจากขอมูลท้ังหมด นํามาประกอบกับแนวคิดเพื่อวิเคราะหในการจัดวางองคประกอบศิลป 
                     การสรางสรรคผลงานชุดนี้ขาพเจาแบงวิธีการศึกษา การคนหารูปแบบและวิธีการ
แสดงออกถึงแนวความคิด เปน 3 ข้ันตอน เพื่อใหไดผลงานท่ีส่ือแสดงออกไปตามแนวคิดท่ีกําหนด
ไว โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
                     ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาหาขอมูลท่ีเกี่ยวของ กับความสุขท่ีเกิดข้ึนกับขาพเจาและครอบครัว 
โดยมีความรูสึกจากความรักความอบอุนเปน แนวทางในการคนหาแกนแทของความสุข และคนหา
รูปทรงท่ีเกี่ยวของเพื่อเลือกสรรครูปทรงเหลานั้นมาวิเคราะหดวยกระบวนการทางทัศนศิลปเพื่อ
แทนคาความรูสึกใหเกิดความหมายใหมในรูปทรงเหลานั้น 
                     ข้ันตอนท่ี 2 นํารูปทรงตางๆท่ีผานการเลือกสรรคแลว เชน รูปทรงของ โบม ไมพาย 
กระบวย หมอ โมบดแปง ทิวทัศนทุงนา โดยผานการวิเคราะหและแทนคาเพ่ือแสดงออกแทน
ความหมายเหลานั้นดวยการการจัดการทางองคประกอบศิลป สรางรูปทรงใหมท่ีมีลักษณะใกลเคียง
กัน รูปทรงท่ีมีความตอเนื่องกัน รูปทรงท่ีทับซอนกัน รูปทรงท่ีผนึกเขาดวยกัน รูปทรงท่ีแทรกเขา
หากัน รูปทรงท่ีประสานเขาดวยกัน รูปทรงเลขาคณิต รูปทรงอินทรีย  และรูปทรงอิสระมาประกอบ
เขาดวยกัน 
                     ข้ันตอนท่ี 3 นําทฤษฎีองคประกอบศิลปเขามาประกอบกับขอมูลจากข้ันตอนท่ี 1 มา
คล่ีคลาย จัดวาง และสรางรูปทรงใหมเพื่อใหส่ือแสดงออกไดตามแนวคิดและท่ีมา ทําใหรูสึกถึง
ความสุข ความรัก และความอบอุน มาเปนหลักในการสรางสรรครูปทรงในผลงานประติมากรรม
เคร่ืองเคลือบดินเผาหัวขอ “ความสุข” 
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3. สรุปดานเทคนิคในการสรางสรรค 
                     การสรางสรรคผลงานศิลปะแตละประเภทใหประสบความสําเร็จศิลปนหรือผู
สรางสรรคผลงานจะตองคนควาทดลอง เพื่อเลือกหาเทคนิคท่ีเหมาะสมกับผลงาน เพื่อใหไดผลงาน
ท่ีสมบูรณสามารถถายทอดแนวความคิด ความรูสึก และเนื้อหาของผลงานผานรูปทรงไปยังผูชม
ผลงานไดโดยสมบูรณ การสรางสรรคประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาในคร้ังนี้ ไดเลือกใช
เทคนิคตางๆ สรุปไดดังนี้ 
                       3.1 การขึ้นรูป 
                           การขึ้นรูปแบบขดเปนวิธีหนึ่งท่ีตองอาศัยทักษะพอสมควร สามารถข้ึนรูปทรงท่ี
อิสระไดดี ควบคุมขนาดและรูปทรงไดดี สามารถข้ึนรูปทรงท่ีมีขนาดใหญได เปนวิธีการสราง
รูปทรงท่ีมีอิสระและใหความรูสึกท่ีเรียบงาย จากรองรอยท่ีเกิดข้ึน จะแสดงอารมณของผูท่ี
สรางสรรคผลงานศิลปะรูปแบบน้ีไดอยางสมบูรณ 
                         3.2 เนื้อดิน 
                            ดินพื้นบานบ.วังถ่ัว อ.น้ําพอง จ.ขอนแกน มีความเหนียวท่ีดีเหมาะแกการข้ึนรูป
ช้ินงานขนาดใหญซ่ึงดินพื้นบานบานวังถ่ัว มีคุณสมบัติท่ีครบถวนความความงามดานพื้นผิวและสี 
สรางความรูสึกถึงความหนักแนนแข็งแรงและม่ันคง ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดในผลงานโดยเนนให
เกิดความรูสึกที่ม่ันคง 
                       3.3 การสรางพื้นผิว 
                           การสรางพื้นผิวในผลงานเลือกท่ีจะใช การประทับบนผิวงานดวยลวดลายของ 
สวิง แห  และ ตาขายดักปลา บนพื้นผิวของผลงาน เพื่อสรางใหเกิดอารมณความรูสึกถึงความอบอุน
ในวิถีการดําเนินชีวิตของคนอีสาน และสรางความหนักแนนในผลงาน 
                       3.4 การตกแตง  
                           ตกแตงดวยเคลือบข้ีเถาไม ข้ีเถาเปนวัตถุดิบท่ีไดจากธรรมชาติ เตรียมไดจากการ
เผาไมเนื้อแข็งจนเปนข้ีเถา นําไปลางดวยน้ําจนเปนข้ีเถาบริสุทธ์ิ สรางความรูสึกใหรับรูถึงความ
แกนแทของวัตถุซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดในผลงานท่ีตองการส่ือแสดงออกถึงความสุขท่ียั่งยืนบน
วิถีชีวิตในชนบทอีสาน 
                       3.5 การเผาผลงาน  
                           เผาดวยเตาแกสท่ีมี และเตาไฟฟา ซ่ึงมีขนาดใหญพอสมควร เนื่องจากผลงานมี
ขนาดใหญ เผาที่อุณหภูมิ 950 – 1,200 องศาเซลลเซียส บรรยากาศ สันดาปสมบูรณ  (Oxidation) 
และ สันดาปไมสมบูรณ (Reduction) โดยพ้ืนผิวและสีจากการเผาในอุณหภูมิตางๆจะแสดงอารมณ
ความรูสึกถึงความเรียบงายซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดหลักในผลงาน  
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4. สรุปปญหาและแนวทางการแกไข 
                       ขอจํากัดในการสราสรรคผลงานโครงการนี้คือ เนื่องจากขนาดของผลงานทีมีขนาด
ใหญ และรูปทรงมีความซับซอน จึงเกิดปญหามากในกระบวนการข้ึนรูปเมื่อผลงานมีขนาดใหญจึง
ทําใหน้ําหนกัมากในตัวช้ินงาน เกิดแรงกดทับตามแรงโนมถวงในขณะท่ีช้ินงานมีความหดตัวท้ังใน
ขณะท่ีเปนดินดิบและขณะเผา ซ่ึงขาพเจาไดสรุปปญหาและแนวทางการแกไขไดดังนี ้
                       4.1 ปญหาการรับน้ําหนักของงานระหวางท่ีรอแหง  
                             ชิ้นงานท่ีรอแหงมักมีการแตกราวเน่ืองจากมีการหดตัวสูง ช้ินงานมีขนาดใหญ มี
น้ําหนกัมาก การใชฟองน้ํา ทราย และฟางขาวมารองรับในขณะท่ีผ่ึงแหงจะชวยลดความเส่ียงตอ
การแตกราวขณะรอแหงได 
 

 
 
ภาพท่ี 84 การแตกราวระหวางท่ีรอแหง 
               (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557) 
 
                              แนวทางการแกไข ใชฟองนํ้า ทราย และฟางขาวมารองรับในขณะท่ีรอแหงจะ
ชวยลดความเสี่ยงตอการแตกราวขณะรอแหงได 
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                       4.2 ปญหาท่ีเกิดจากการประกอบชิ้นสวน 
                           การประกอบช้ินสวนในผลงานขณะข้ึนรูป จะประกอบช้ินสวนของผลงานเพื่อหา
ตําแหนงท่ีถูกตองนั้นมีความเสียงตอการผิดพลาดเสียหายในผลงานได เพื่อความสะดวก ช้ินงานแต
ละช้ิน ตองข้ึนรูปทรงแยกกันกอนท่ีจะนํามาประกอบกันภายหลัง จึงทําใหตําแหนงของ
สวนประกอบแตละสวน อาจเกิดความผิดพลาดได   

 

 
 
ภาพท่ี 85 ช้ินสวนของผลงานท่ีรอการประกอบเปนรูปทรง 
               (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2557) 
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ภาพท่ี 86 การประยุกตใชอุปกรณในการประกอบผลงาน 
                (ภาพถายโดย พรนภัส หารคํา 2 พฤษภคม พ.ศ. 2557) 
 
                            แนวทางการแกไข สรางเคร่ืองมือหรืออุปกรณข้ึนมาเพื่อชวยในการประกอบ
ผลงาน ในขณะท่ีดินยังสามารถ ข้ึนรูป และ ตัดตอได เพื่อแกไขในสวนท่ีผิดพลาดใหอยูในตําแหนง
ท่ีถูกตองมากท่ีสุด เพื่อลดปญหาในการประกอบผลงานหลังการเผา 
 
5. ขอเสนอแนะ 
                     ในการสรางสรรคเคร่ืองเคลือบดินเผาหัวขอ “ความสุข” การสรางสรรคประสบ
ผลสําเร็จเปนไปตามวัตถุประสงคในการสรางสรรคไมวาเร่ืองเนื้อหา องคประกอบศิลป เทคนิคใน
การสรางสรรคซ่ึงสรุปไดดังนี้ 
                     5.1 อิทธิพลจากส่ิงแวดลอมท่ีตอแนวคิดและแรงบันดาลใจ 
                            การสรางสรรคผลงานหัวขอ “ความสุข” ไดแรงบันดาลใจมาจากความรักความ
อบอุนในครอบครัว โดยรับรูดวยความรูสึกและการกระทําท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัว ซ่ึงทุก
ความรูสึกลวนเปนส่ิงท่ีใกลอยูกับการดําเนินชีวิตในทุกๆวัน สามารถรับรูความงามเหลานั้นจากการ
แสดงออกของสมาชิกในครอบครัว  เปนเหตุใหเกิดแรงบันดาลใจกอเกิดเปนความคิดจาก
จินตนาการนํามาสูการสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา เพื่อกอใหเกิดคุณคา
ความงามของศิลปะแกผูชมผลงานท่ีมีประสบการณรวมกับเนื้อหาเร่ืองราวท่ีถายทอด สามารถ
กระตุนความรูสึกนึกคิดไปยังผูชมผลงาน  
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                      5.2 เทคนิคในการสรางสรรค  
                           การสรางสรรคผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผาคร้ังนี้ขาพเจาเลือกใช
เทคนิคการข้ึนรูปดวยมือ เชนการบีบ การอัดลงในแมแบบ ซ่ึงลวนเปนเทคนิคท่ีเรียบงายแสดง
อารมณไดโดยตรง ส่ือความหมายและการแสดงออกตรงตามความตองการในการสรางสรรค ท้ังนี้
ตองเลือกใชเทคนิคในการสรางสรรคใหสอดคลองกับแนวคิดในผลงานเพื่อถายทอดอารมณ
ความรูสึกออกมาไดโดยไมขัดแยง 
                     5.3 คุณคาและความงาม 
                           การสรางสรรคผลงานหัวขอ “ความสุข” ส่ิงท่ีขาพเจาตองการแสดงออกใหผูชม
รับรูและสะเทือนใจใหมากที่สุดคือ อารมณความรูสึกและขนาดของผลงาน จึงตองผานการ
วิเคราะหและสรางสรรคดวยความปราณีต แสดงออกถึงคุณคาและความงามตามเน้ือหาและแนวคิด
ใหมากท่ีสุด ในการสรางสรรคท่ีตองการใหผูชมเกิดความรูสึกและเห็นคุณคาของเร่ืองราวตาม
เนื้อหาเร่ืองราวนั้นตองอาศัยกระบวนการตางๆมาประกอบกัน โดยท่ีสําคัญท่ีสุดคือกระบวนการ
ทางทัศนศิลปซ่ึงถือเปนหัวใจหลักในการสรางสรรคผลงาน 
                            “บทสงทายหากผลงานประติมากรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา หัวขอ “ความสุข” สราง
ความประทับใจสะเทือนอารมณและสรางความรูสึกถึงคุณคาของความรักความอบอุนในครอบครัว 
เกิดแรงบันดาลใจใหผูชมรูสึกและรับรูถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว หากในขณะท่ีผูชมลืม
นึกถึงความสําคัญของครอบครัวตนเอง แนะนําใหเห็นความสําคัญกับกิจกรรมเล็กๆที่สามารถทํา
รวมกันไดภายในครอบครัว เชนการทําบุญ การกราบ บิดา มารดา และกลาวคําท่ีแสดงออกถึงความ
รัก สามารถกระทําไดในทุกๆโอกาศ ส่ิงเหลานี้จะชวยสรางบรรยากาศของความรักความอบอุนใน
ครอบครัวใหงดงาม บานก็จะนาอยูและมีความสุขมากข้ึน” 
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           พ.ศ. 2556              รวมแสดงผลงานศิลปกรรม “กองทุนสงเสริมการสรางสรรค   
                                         ศิลปะมูลนิธิพลเอกเปรม ติณสูลานนท” 
                                         รวมแสดงผลงานศิลปกรรมสายวิชาทัศนศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร   
                                         มหาวิทยาลัยขอนแกน 
                                         รวมโครงการขอนแกนแดนศิลปะ (พาเด็กเมืองปนดินแดง) 
                                         รวมแสดงผลงานศิลปกรรมในนิทรรศการผลงานสรางสรรค   
                                         “ประติมากรรมดนิเผารวมสมัย” คร้ังท่ี 1 สายวิชาศิลปกรรม   
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                                         คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                                         สกลนคร 
           พ.ศ. 2557              แสดงผลงานศิลปกรรมเน่ืองในวันครบรอบวนัสถาปนา คณะ    
                                         ศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
 เกียรติประวัต ิ
           พ.ศ. 2554              ไดรับทุนสนับสนุนศิลปนิพนธ    
                                          “กองทุนสงเสริมการสรางสรรคศิลปะ มูลนิธิพลเอกเปรม ตณิสูลานนท”  
                                         เหรียญทองแดงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชน   
                                         แหงชาติคร้ังท่ี 1 สถาบันบัณฑติพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 
           พ.ศ. 2556              ไดรับทุนอุดหนนุการวจิัย/สรางสรรคสําหรับนักศึกษาระดับ   
                                          บัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศลิปากร  
           พ.ศ. 2557               รางวัลดีเดน เคร่ืองปนดินเผาประเภทศิลปกรรม การแสดงศิลปะ   
                                          เคร่ืองปนดินเผาแหงชาติ คร้ังท่ี 17     
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