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ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณถึงบิดามารดา ผูใ้ห้ก าเนิดท่ีคอยสนบัสนุนการท างานศิลปะ 
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สุวรรณ อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงการวิทยานิพนธ์ ผูใ้ห้ค  าปรึกษาและให้ความรู้ ให้ความช่วยเหลือหลาย
ส่ิงหลายอย่างแก่ขา้พเจา้ตลอดการศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
พระธรรมค าสอนขององคส์มเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้เป็นแนวทางใหข้า้พเจา้ไดรู้้ถึงการด าเนินชีวิตท่ี
ดีงาม ศาสตร์และศิลป์วถีิแห่งบรมครูช่างไทยมาเป็นแบบแผนในการสร้างงานท่ีมีคุณค่า คณาจารยใ์น
ภาควิชาศิลปไทยทุกท่าน สถาบนัการศึกษาท่ีบ่มเพาะให้ขา้พเจา้ประสาทวิชา และขอขอบคุณ
กลัยาณมิตรทั้งหลายท่ีมีส่วนช่วยใหว้ทิยานิพนธ์ชุดน้ีส าเร็จลุล่วงในทุกประการ 

ขา้พเจา้หวงัว่าผลงานวิทยานิพนธ์น้ีจะเป็นแนวทางความรู้ความเขา้ใจในการสร้างสรรค์
ผลงานทางศิลปะ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจศึกษาคุณค่าดา้นทศันศิลป์ต่อไป 
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บทที ่1  

บทน า 

 

 ขา้พเจา้เกิดและเติบโตมาจากครอบครัวช่างป้ันดินเผาท่ีได้ซึมซับวิถีชีวิตภูมิปัญญาใน

ชุมชนเคร่ืองป้ันดินเผาแบบโบราณ น าเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ินมาพฒันาในงานทศันศิลป์ ดว้ยความงาม

ของรูปลกัษณ์แห่งวฒันธรรม รวมถึงการศึกษาศาสนาพุทธจากหลกัธรรมค าสอนขององค์สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ซ่ึงแต่ก่อนขา้พเจา้หวงัให้การด าเนินชีวิตดว้ยร่างกายจิตใจมีความสุขและพน้

จากความทุกข์ จึงไดเ้รียนรู้แก่นของธรรมะและไดเ้ห็นถึงความจริงของชีวิต ดัง่ท่ีองค์สมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ทรงตรัสไวว้่า “ ความเกิดเป็นทุกข์ ความแก่เป็นทุกข์ ความตายเป็นทุกข์ ความ

โศกเศร้าเป็นทุกข ์ความร ่ าไรเป็นทุกข ์ความพลดัพรากจากส่ิงเป็นท่ีรักเป็นทุกข ์และการไม่ไดส่ิ้งท่ี

ปรารถนาก็เป็นทุกข ์” ส่ิงเหล่าน้ีไดเ้ปล่ียนแปลงใหข้า้พเจา้มุ่งท่ีจะแสวงหาความสุขท่ีแทจ้ริง อนัเกิด

จากการพฒันาจิตใจของตนเอง ใหรู้้ถึงสภาวะธรรมะทั้งหลายท่ีเกิดข้ึน หากใชส้ัมมาสติมาเรียนรู้ลง

ท่ีจิตใจจะเห็นว่าสภาวะเหล่าน้ีเกิดข้ึน ตั้งอยู่ และดบัไปตลอดเวลา มีความไม่เท่ียง ไม่คงท่ี บงัคบั

ไม่ได ้หลีกเล่ียงไม่ได ้จากประเด็นดงักล่าวจึงเป็นแรงบนัดาลใจท าให้ขา้พเจา้เกิดแนวความคิดท่ีจะ

สร้างสรรคผ์ลงานทศันศิลป์ โดยไดรั้บความบนัดาลใจจากศิลปะท่ีมีลกัษณะเฉพาะในทอ้งถ่ินของ

ข้าพเจ้าเช่ือมโยงกับพุทธปรัชญาท่ีได้ศึกษาทางด้านพระพุทธศาสนามาเป็นตัวผสานในงาน

สร้างสรรค ์  มุ่งเนน้คุณค่าในความเป็นสุนทรียะและทศันคติในการด ารงชีวติท่ีดีงาม 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของการศึกษา 

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะจากคติความเช่ือและวิถีชีวิตทอ้งถ่ินควบคู่กับวิถีชีวิต โดย

น ามาร่วมกบัพระธรรมค าสอนท่ีมุ่งหมายใหรู้้ถึงสาเหตุของความทุกขคื์อร่างกายกบัจิตใจ ร่างกายมี

การเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นธรรมดา จิตใจก็เป็นทุกข์ในตัวของจิตเอง เพราะจิตมีการเคล่ือนท่ี

เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผลงานศิลปะจึงท าหน้าท่ีเป็นเสมือนรูปทรงท่ีแสดงความคิด อารมณ์ 

ความรู้สึก เพื่อใหเ้ป็นส่ิงเตือนสติใหเ้กิดการพฒันาไปสู่ความดีงาม  
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เพื่อคน้หารูปลกัษณ์และความหมายของ “ รูปขนัธ์ ” เป็นการแสดงสาระแห่ง “ ทุกข ์” ซ่ึง

เป็นความจริงของชีวติ ใหเ้ห็นถึงสภาวะของความด้ินรนจากการท่ีถูกบีบคั้นอยูใ่นสภาวะอดัอั้น โดย

ขา้พเจา้แสดงออกผา่นผลงานประติมากรรมเคร่ืองป้ันดินเผาพื้นถ่ินดว้ยรูปแบบการจดัวาง เทคนิค

เคร่ืองป้ันดินเผาท่ีมีคุณสมบติัเปราะแตกหักง่าย เสมือนชีวิตท่ีตั้งอยู่บนความไม่เท่ียง โดยสร้าง

รูปทรงจากส่ิงมีชีวติแรกเกิดในธรรมชาติ 

 

เป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 1. เพื่อสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรมและน ามาจดัวาง น าเสนอให้เห็นถึงสภาวะความ

ด้ินรน และเกิดจินตนาการในเชิงของการพิจารณาอารมณ์ความรู้สึกจากรูปทรงต่างๆ โดยการเขา้ไป

ศึกษาคน้ควา้กระบวนการสร้างสรรคท่ี์สอดคลอ้งกบัการพิจารณาธรรมะ 

 2.  เพื่อ ศึกษาการสร้างสรรค์ ศิลปะ  โดยใช้ความคิดจากพระธรรมค าสอนใน

พระพุทธศาสนา 

 3. เพื่อศึกษาศิลปะน าเสนอสาระโดยใชก้ระบวนการของเคร่ืองป้ันดินเผา  

 4. เพื่อน าคุณค่าในกระบวนการของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มาสร้างเป็นศิลปะไทยร่วมสมยัท่ี

สามารถแสดงความเป็นไทย 

 

 แนวความคิดในการสร้างสรรค์ 

การสร้างสรรค์งานศิลปะเป็นเหมือนกับการเรียนรู้ตวัเอง ศิลปะเป็นตวักระตุ้นน าจิต

วิญญาณของมนุษยใ์ห้เขา้ถึงสภาวะเบ้ืองลึกภายในจิตใจ ขา้พเจา้จึงเลือกน าเสนอผลงานศิลปะผา่น

การจดัวาง ดว้ยการป้ันดินดิบไปตามสภาวะอารมณ์ท่ีเกิดข้ึนทุกขณะจิต โดยมีท่ีมาของรูปทรงจาก

ส่ิงมีชีวิตในธรรมชาติ ตั้งแต่แรกเกิด เติบโต ขณะเดียวกนัมีสภาวะการเส่ือมสลาย แล้วเผาให้สุก

น ามาประกอบกนัเป็นกลุ่ม แสดงความด้ินรนเคล่ือนไหว  ท าหนา้ท่ีเสมือนรูปธรรมท่ีแสดงสภาวะ

นามธรรมของความคิด อารมณ์ ความรู้สึกต่างๆท่ีเปล่ียนแปลงไม่คงท่ี เป็นท่ีมาของความงามอนั

สามารถส่ือและสร้างจินตนาการ คล่ีคลายผลงานสร้างสรรคด์า้นทศันศิลป์ท่ีมีเอกลกัษณ์ไทย 
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ขอบเขตของการสร้างสรรค์         

     ขอบเขตทางด้านเน้ือหา ข้าพเจ้าน าเสนอการแสดงออกทางความคิด อารมณ์ และ

ความรู้สึกจากแนวคิดทางพระพุทธศาสนา การเกิดดับของร่างกายและจิตใจ เสนอความ

เปล่ียนแปลง ความไม่คงท่ี อนัเป็นสามญัลกัษณะ 

 ขอบเขตทางดา้นรูปแบบ ขา้พเจา้น าเสนอผลงานประติมากรรมจดัวางงานป้ันดินเผา ท่ี

น ามาประกอบกนัเป็นกลุ่ม มีความเคล่ือนไหว ดว้ยรูปทรงก่ึงนามธรรม 

 ขอบเขตทางด้านเทคนิค ข้าพเจ้าสร้างสรรค์ทางเทคนิคเคร่ืองป้ันดินเผา ท่ีเผาด้วย

อุณหภูมิ 800 - 1000 องศาเซลเซียส และน ามาเผารมควนักบัเศษข้ีเล้ือยไม ้ฟาง ใบสน จึงท าให้เกิด

มิติของสี ตลอดไปถึงการสร้างพื้นผวิ  เพื่อแทนอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย ์

 

วธีิวทิยา 

เก็บขอ้มูลภาคเอกสาร 

1. ศึกษาแก่นหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา  

2. ศึกษาจากส่ิงมีชีวติในจกัรวาล ธรรมชาติวทิยา  

3. ศึกษาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของมนุษยแ์ละสัตว ์กิริยาท่าทางการเคล่ือนไหว 

ทางอารมณ์  และการเส่ือมสลายของชีวติ 

4. ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทฤษฎีทางศิลปะ 

5. ศึกษาแนวความคิดและผลงานของศิลปินท่ีท างานในประเด็นท่ีใกลเ้คียง 

6. ศึกษากระบวนการทางเทคนิคของงานเคร่ืองป้ันดินเผา 

เก็บขอ้มูลภาคสนาม 

1. เก็บขอ้มูลจากประสบการณ์ของตนเอง ดว้ยการฝึกสติเพื่อน ามาพิจารณารูปนาม เห็นการ

เกิดดบัของสภาวะสุข ทุกข ์ตามความเป็นจริงดว้ยจิตท่ีตั้งมัน่และเป็นกลาง 

2. เก็บขอ้มูลเหตุการณ์ทางสังคมท่ีท าใหเ้กิดทุกขจ์ากส่ือต่างๆ 

3. วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหารูปแบบในการสร้างสรรค์ 

4. ประมวลผลดว้ยจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกส่วนตน 



 4 
 

5. ท าภาพร่างตน้ฉบบั 

6. เขา้สู่กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

7. คิด วเิคราะห์ ปรับปรุง เพื่อใหผ้ลงานเป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

 8. น าผลงานออกเผยแพร่ต่อสาธรณชน 

แหล่งข้อมูล 

1. พุทธปรัชญา 

2. พระอริยะสงฆ ์

3. พิจารณาสังเกตจากตวัตนในเร่ืองความคิด อารมณ์ 

4. สถานท่ีจริงทางธรรมชาติ สังคมในเมือง 

5. หอ้งสมุด ส่ือทางอินเตอร์เน็ต ต าราหนงัสือ 

6. คณาจารยภ์าควชิาเชรามิค คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปกร 

7. แหล่งสถานท่ีท าเคร่ืองป้ันดินเผาในแต่ละทอ้งถ่ิน เช่น เชียงใหม่ ราชบุรี ฯลฯ 
 

อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการค้นคว้า 

1. อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลไดแ้ก่ กระดาษ ปากกาดินสอ กลอ้งถ่ายรูป ส่ือทาง

เทคโนโลย ีและเคร่ืองอดัเสียง                                                                       

2. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานประติมากรรม 

2.1 ดินเหนียว 

2.2 แกลบ 

2.3 แท่นหมุน, อุปกรณ์การป้ัน 

2.4 เตาเผา แก๊ส,ไฟฟ้า และการเผาแบบกลางแจง้ 

2.5 เตาเผารมควนั 

2.6 เช้ือเพลิง ไม ้ฟาง ใบสน แกลบ 

2.7 คีมคีบถ่าน ถุงมือกนัความร้อน 

2.8 สีส าหรับเคร่ืองเคลือบดินเผา Copper Oxide , Chromic Oxide, Ferric Oxide 
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บทที ่2  

ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างสรรค์ผลงาน 

  

 วทิยานิพนธ์ “ รูปขนัธ์ ” น้ีไดรั้บอิทธิพลในการสร้างสรรคผ์ลงานจากส่ิงต่างๆทั้งท่ีเกิดจาก

ทศันคติกบัความเช่ือในพระพุทธศาสนา และปรากฏการณ์การเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ รวมไป

ถึงความศรัทธาในวถีิชีวติพื้นถ่ิน ส่ิงเหล่าน้ีก่อเกิดความรู้สึกท่ีมีความหมายต่อความคิดของขา้พเจา้ท่ี

แสดงออกถึงการอดัอั้น ด้ินรน การบีบคั้น ในสภาวะของจิตใตส้ านึก ผา่นกระบวนการสร้างสรรค์

โดยใชเ้ทคนิคพื้นถ่ินกบัวสัดุดินเหนียวท่ีมีคุณสมบติันุ่มนวล ปรับเปล่ียนรูปไปตามแรงบีบ เม่ือ

น าไปเผาจะมีลกัษณะเปราะบาง เพื่อเช่ือมโยงกบัความหมายแทนค่าส่ิงมีชีวติท่ีก่อรูปข้ึน และ

แปรเปล่ียนแตกสลายดบัลง 

 

ทีม่าของแนวความคิดและแรงบันดาลใจทางด้านศาสนา 

มนุษยเ์ป็นส่ิงมีชีวติท่ีประกอบดว้ยกายกบัจิต หรือรูปกบันาม เรียกวา่รูปขนัธ์กบันามขนัธ์ 

ค  าวา่ ขนัธ์ แปลวา่ กอง หรือ กลุ่ม โดยนยัน้ีมนุษยจ์ะประกอบข้ึนดว้ยรูปกลุ่มหน่ึงและนามกลุ่ม

หน่ึง ซ่ึงมีรายละเอียดโดยสังเขปดงัน้ี 

รูปขนัธ์ คือส่วนท่ีเป็นร่างกาย มีรูปร่างท่ีสามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา ประกอบข้ึนดว้ยธาตุ

ทั้ง 4 อนัเป็นส่วนประกอบส าคญัของร่างกายมนุษย ์จะขาดอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปไม่ได ้หากขาดไป

แมเ้พียงอยา่งเดียว ร่างกายก็แตกสลาย ธาตุทั้ง 4 น้ีไดแ้ก่  

1. ธาตุดิน เช่น เน้ือ หนงั เอ็น กระดูก เป็นตน้ 

2. ธาตุน ้า เช่น เลือด น ้าเหลือง น ้าลาย เป็นตน้ 

3. ธาตุลม เช่น ลมในล าไส้ ลมในช่องหู เป็นตน้ 

4. ธาตุไฟ เช่น ไออุ่น หรืออุณหภูมิในร่างกาย ซ่ึงท าใหมี้การเผาผลาญ ยอ่ยอาหาร และท าใหร่้างกาย

ของคนท่ีมีชีวิตอยูไ่ม่เน่าเป่ือย 
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นามขนัธ์ คือส่วนท่ีเป็นจิตใจ ไม่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา มีสภาวะเป็นนามธรรม นาม

ขนัธ์ มีอยู ่4 อยา่งดว้ยกนัคือ 

2. เวทนา คือ ความรู้สึกสุข ทุกข ์และเฉยๆ 

3. สัญญา คือ ความจ าไดห้มายรู้ 

4. สังขาร คือ สภาพท่ีปรุงแต่งจิตใหคิ้ดดี คิดชัว่  

5. วญิญาณ คือ การรับรู้เม่ือส่ิงภายนอกมากระทบประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ล้ิน กาย

(ทองพูล บุญยมาลิก, อุทิศ เชาวลิต et al. 2544) 

วา่โดยสรุปคือ รูปขนัธ์และนามขนัธ์ มีลกัษณะไม่เท่ียง เป็นทุกข ์ เป็นอนตัตาบงัคบัไม่ได ้

แต่จะเกิดข้ึนเพราะเหตุปัจจยัท่ีมาประกอบกนั ดว้ยตวัของมนัเองจะมีสภาวะของการบีบคนัในทุก

ขณะจิต ซ่ึงความเป็นจริงวา่ ธาตุขนัธ์ มนัเป็นตวัทุกขโ์ดยตวัของมนัเองอยูแ่ลว้ ส่ิงน้ีจึงเป็นตน้ต่อ

ของสาเหตุของการเกิดทุกขข้ึ์นในจิตใจมนุษย ์

ดว้ยหลกัการทางพุทธปรัชญาขา้งตน้ส่งอิทธิพลต่อการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ “ รูปขนัธ์ ” 

ในลกัษณะของการตีความหมายในเชิง “ รูป ” ซ่ึงมีท่ีมาจากส่ิงมีชีวติแรกเกิดทั้งมนุษยก์บัสัตว ์

ปรากฏสภาพของการเส่ือมสลายไปพร้อมกนัดว้ย และ “ ขนัธ์ ” เป็นการแสดงสภาวะทางดา้นความ

สะเทือนอารมณ์ ดว้ยความรู้สึกท่ีต่อสู้ด้ินรน บีบคั้น หดหู่ จมอยูใ่นกองของความทุกข ์ 

 

อทิธิพลทีไ่ด้รับจากธรรมชาติ 

 ระบบรวมของธรรมชาติท่ีใหญ่ท่ีสุดคือเอกภพ หรือ จกัรวาล ประกอบไปดว้ยสรรพส่ิง

มากมายทั้ ง ดวงดาว โลก มนุษย์ สัตว์ ธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และเม่ือรวมกลุ่มส่ิงมีชีวิตกับ

ส่ิงแวดล้อมท่ีไม่มีชีวิตในบริเวณนั้นเขา้ด้วยกนักลายเป็นระบบนิเวศ สรรพส่ิงใดๆในโลกล้วน

แลว้แต่ประกอบดว้ยธาตุหลายๆชนิด ร่างกายก็เกิดจากการรวมตวัของของธาตุข้ึนเป็นชีวโมเลกุล

หลายชนิด การรวมตวัน้ีเป็นล าดบัจากธาตุข้ึนมาเป็นโมเลกุลจากเล็กไปใหญ่  เป็นเซลล์ เป็นเน้ือเยื่อ 

เป็นอวยัวะ จนเป็นร่างกายในท่ีสุด(สุกญัญา. 2551)  เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นชีวิตท่ีด ารงอยู่สืบต่อมาเป็น

วิวฒันาการของส่ิงมีชีวิต  ปรากฏการณ์ธรรมชาติเหล่าน้ีก่อให้เกิดการสร้างสรรค์และสั่งสม

ส่ิงมีชีวิตนานาชนิดท่ีอุบติัข้ึนมาบนโลก  แต่ธรรมชาติของสรรพส่ิงทั้งหลายทั้งปวงยอ่มมีเกิด มีอยู ่

มีดบั การเกิดกบัการดบัจึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนควบคู่กนัเสมอ(ประเวศ 2547)  
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 ผลงานวิทยานิพนธ์เร่ือง “ รูปขนัธ์ ” ไดอิ้ทธิพลมาจากรูปแบบธรรมชาติ เช่น มนุษย ์

สัตว ์และส่ิงมีชีวติต่างๆ การเจริญเติบโตจนกระทั่งการเส่ือมสลายเป็นกลไกทางธรรมชาติ 

สร้างวฏัจกัรหมุนเวียนเป็นวงจรอย่างไม่มีท่ีส้ินสุด ความเป็นจริงในธรรมชาติให้อิทธิพลต่อการ

สร้างสรรคผ์ลงานในลกัษณะของหน่วยยอ่ยท่ีสุดของช้ินงาน โดยเร่ิมจากตวัอ่อนของส่ิงมีชีวิตเล็กๆ 

ค่อยๆมาประกอบรวมกนัเป็นมวล เป็นกองโครงสร้างใหญ่ และในขณะเดียวกนัโครงสร้างเล็กๆก็

ปรากฏลกัษณะของการทลายลงมา ส่ิงเหล่านั้นมีความหมายแฝง คือ การก่อรวมตวัเสมือนการ

ก่อก าเนิด และการทลายตวัลงเสมือนการแตกเส่ือมสลายของชีวิต โดยพิจารณาผ่านรูปขนัธ์จาก

สามญัลักษณะท่ีเห็นสภาวะของการเกิดข้ึน การตั้งอยู่ และการดับไป ปรากฏในส่ิงมีชีวิตทาง

ธรรมชาติท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา 

 

ภาพท่ี  1 ภาพรูปทรงทารกของส่ิงมีชีวติมนุษยแ์ละสัตว ์
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ภาพท่ี 2  ภาพรูปทรงของทารกในครรภ์ 
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อทิธิพลที่เกดิจากเทคนิคและวสัดุ 

 

 ขา้พเจา้เกิดและเติบโตท่ามกลางวถีิชีวติชนบทในหมู่บา้นน ้าตน้ อ าเภอแม่วาง จงัหวดั

เชียงใหม่  เป็นหมู่บา้นท่ีผลิตงานเคร่ืองป้ันดินเผามาตั้งแต่สมยัโบราณ ภูมิปัญญาเหล่าน้ีไดสื้บทอด

กนัมาตั้งแต่อดีต ใชเ้คร่ืองมือท่ีท าข้ึนเองจากไมไ้ผ ่ไมแ้ดง เขาควาย ตลอดจนกรรมวธีิการเผาอบท า

สี ลว้นแลว้แต่เป็นเทคนิคท่ีเกิดข้ึนดว้ยการใชท้รัพยากรจากธรรมชาติท่ีมีอยูจ่ากรอบๆตวัแทบทั้งส้ิน 

  แต่เดิม “ น ้าตน้ ” เป็นส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้ผลิตจากชนพื้นเมืองชาวไตย หรือไทยใหญ่ ซ่ึง

บรรพชนชาวไตย อพยพมาตั้งถ่ินฐานอยูใ่นหมู่บา้นน ้าตน้ หมู่บา้นมะกายอน อ าเภอแม่วาง และ

หมู่บา้นเหมืองกุง หมู่บา้นขุนเส อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ชาวเง้ียวไดน้ าความรู้ความช านาญ

ในการป้ันน ้าตน้มาผลิต และใชก้นัอยา่งแพร่หลายในแดนลา้นนาไทยจากในอดีตสืบทอดมาจนถึง

ปัจจุบนั น ้าตน้ภาคกลางเรียกวา่ คนโท เป็นภาชนะใส่น ้าด่ืมในครัวเรือนของคนสมยัก่อน  

คุณสมบติัของน ้าท่ีอยูใ่นน ้าตน้จะมีความเยน็ ด่ืมแลว้ช่ืนใจ ในสมยัท่ียงัไม่มีไฟฟ้าใชจ้ะนิยมใชก้นั

มากในภาคเหนือ นอกจากนั้นแลว้น ้าตน้ยงัเป็นเคร่ืองประกอบยศของคนชั้นสูง และยงัใชเ้ป็น

สังฆภณัฑอ์ฐับริขารถวายใหก้บัพระสงฆ ์ และในดา้นพิธีกรรมความเช่ือใชเ้ป็นเคร่ืองประกอบ

พิธีกรรมทางภาคเหนืออีกดว้ย  

 ครอบครัวของขา้พเจา้เป็นช่างป้ัน ขา้พเจา้จึงมีประสบการณ์มาตั้งแต่เด็ก ท าใหข้า้พเจา้ซึม

ซบัวถีิชีวติและสามารถป้ันเคร่ืองป้ันดินเผาแบบพื้นถ่ินได ้ ตลอดระยะเวลาการท างานหตัถกรรม

และไดต่้อยอดสู่การสร้างสรรคท์างทศันศิลป์ ท าใหข้า้พเจา้เกิดความผกูพนักบักล่ินอายความเป็น

วฒันธรรมดั้งเดิม  
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ภาพท่ี  3  ภาพหตัถกรรมชุมชนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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ภาพท่ี  4  ภาพบุคคลและองคค์วามรู้ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
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อทิธิพลจากแนวทางการสร้างสรรค์ร่วมสมัยของไทย 

 

อิทธิพลจากผลงานศิลปกรรมเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ

นอกเหนือจากความคิดและทศันะคติส่วนตวั  ยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งศึกษาคน้ควา้ผลงานของ

ศิลปินต่างๆเพิ่มเติม ในเร่ืองของรูปแบบ แนวความคิด เทคนิควิธีการ เพื่อน ามาใชเ้ป็นแบบอยา่งใน

การสร้างสรรคผ์ลงานของตนเอง  และปัจจุบนัการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของศิลปินก็เกิดรูปแบบ

ต่างๆท่ีแปลกใหม่  มีการพฒันาทางดา้นความคิด  และเทคนิควธีิการมากข้ึน  

 อย่างเช่น ผลงานของศิลปินไทย คามิน เลิศชยัประเสริฐ ศิลปินท่ีใช้ศิลปะท าความเขา้ใจ

กบัปัจจุบนัขณะ ซ่ึงมีนิทรรศการ “ ก่อนเกิด , หลงัตาย ” โดยผลงานประติมากรรมสะทอ้นการท า

ความเขา้ใจตนเอง การท าความเขา้ใจชีวิต และสภาพการเกิด-ดบั ซ่ึงนับเป็นผลมาจากมุมมองใน

ศิลปะในระดบัท่ีสูงข้ึนจนกลายเป็นปรัชญาในการด าเนินชีวิต ศิลปินสะทอ้นกระบวนความคิดใน

ความสัมพนัธ์ของชีวิตกบัศาสนา นอกจากนั้นยงัผสมผสานการปฏิบติัศึกษา เฝ้าสังเกต วิเคราะห์ 

ทดลอง ท่ีสอดคลอ้งไปกบัหลกัทางพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ ขณะเดียวกนัก็ใช้การวิปัสสนา

เป็นส่วนหน่ึงในการท างาน ซ่ึงเป็นวธีิการฝึกจิตท่ีท าใหม้องโลกตามความเป็นจริง(iCARE) 

ในสุนทรียศาสตร์ร่วมสมยัการศึกษางานของศิลปินท าให้ขา้พเจา้เขา้ใจการท างานของ

ตวัเองมากข้ึน จากกระบวนความคิดเป็น concept ของศิลปิน ท่ีเป็นลกัษณะการตีความจากศาสนา

และสุนทรียะทางศิลปะไดอ้ยา่งคมคายและลึกซ้ึง 
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ภาพท่ี  5  ภาพผลงานของ คามิน เลิศชยัประเสริฐ 
 

ช่ือศิลปิน             :  คามิน เลิศชยัประเสริฐ 

ช่ือผลงาน            : ปัจจุบนัขณะ ท่ีไร้กาลเวลา ( The Timeless Present Moment ) 

ปีท่ีแสดงผลงาน  : 25 กนัยายน 2559 – 6 กุมภาพนัธ์ 2560 

สถานท่ีจดัแสดง  : พิพิธภณัฑศิ์ลปะร่วมสมยัใหม่เอ่ียม เชียงใหม่ 
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อทิธิพลจากแนวทางการสร้างสรรค์ศิลปินต่างชาติ 

 

ผลงานของ ริชาร์ด ลอง ( Richard Long ) ท าดว้ยวสัดุธรรมชาติ เช่น หิน ไม ้และโคลน ท่ี

ศิลปินเลือกเก็บมาจากทัว่โลก หินเป็นหน่ึงในวสัดุท่ีมนุษยน์ ามาสร้างสรรคไ์ดง่้ายเป็นการแสดงให้

เห็นถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยแ์ละธรรมชาติ  

ริชาร์ด ลอง ไดอ้ธิบายวา่ “ คุณอาจกล่าวไดว้า่การท างานของผมคือความสมดุลระหวา่ง

รูปแบบของธรรมชาติและการกระท าตามแบบของมนุษย ์ ทั้งในเร่ืองของความคิดนามธรรม เช่น 

เส้น และวงกลม มนัเป็นลกัษณะของมนุษยท่ี์ผมคน้พบในธรรมชาติ ” (Wikipedia) 

ผลงานแสดงใหเ้ห็นถึงความสอดคลอ้งของรูปร่างเรขาคณิต ส่วนใหญ่เป็นวงกลม เส้นตรง 

และเกลียว เป็นงานท่ีมีเอกลกัษณ์และจะมีความหมายแฝง แต่ก็เป็นงานท่ีตั้งอยูใ่นความเรียบง่าย 

และรูปทรงเรขาคณิตกบัธรรมชาตินั้นเขา้กนัได ้ เป็นการเช่ือมต่อกนัทางเขตแดนของวฒันธรรม อีก

ทั้งการแสดงผลงานจะน าไปจดัแสดงดา้นนอกอาคารหอศิลป์ ตามลานกลางแจง้ในสภาวะแวดลอ้ม

ท่ีเปิดอีกดว้ย 
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ภาพท่ี  6  ภาพผลงานของ Richard Long 
 

ช่ือศิลปิน  :  Richard Long 

ช่ือผลงาน :  Five Paths and Spring showers circle 

ปีท่ีสร้าง    : 2004 and 1992 

ประเภท    : Sculpture 



 16 
 

บทที ่3  

ก าหนดรูปแบบและวธีิการสร้างสรรค์ 

 

ในการศึกษาคน้ควา้เทคนิควิธีการสร้างสรรคผ์ลงาน ขา้พเจา้ไดส้ร้างสรรคผ์ลงานศิลปะท่ีมี

แนวความคิดเก่ียวกบัการแสดงสภาวะของความด้ินรน บีบคั้น ของส่ิงมีชีวิตทั้งมนุษยแ์ละสัตวใ์น

ลกัษณะแรกเกิดโดยผลงานสร้างสรรคข์องขา้พเจา้ไดใ้ชเ้ทคนิคการป้ันแบบภูมิปัญญาพื้นถ่ิน และ

วสัดุดินเหนียวท่ีผา่นกระบวนการเผาไหมร้มควนั เกิดการทบัซอ้นมิติของสี เพื่อส่ือความหมายตาม

เน้ือหาและแนวความคิดท่ีมากจากหวัขอ้วทิยานิพนธ์ “ รูปขนัธ์ ” 

 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

1. เก็บขอ้มูลภาคเอกสารจากหนงัส่ือ/ส่ิงพิมพต่์างๆ 

 1.1 ศึกษาแก่นหลกัธรรมค าสอนของพระพุทธศาสนา  

 1.2 ศึกษาจากส่ิงมีชีวติทางธรรมชาติ  

 1.3 ศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัทฤษฎีทางศิลปะ 

 1.4 ศึกษาแนวความคิดและผลงานของศิลปินท่ีท างานในประเด็นท่ีใกลเ้คียง 

 1.5 ศึกษากระบวนการทางเทคนิคของงานเคร่ืองป้ันดินเผา 

2. เก็บขอ้มูลภาคสนาม 

 2.1 เก็บขอ้มูลจากประสบการณ์ของตนเอง ดว้ยการฝึกสติเพื่อน ามาพิจารณารูปนาม เห็น

การเกิดดบัของสภาวะ สุข ทุกข ์ตามความเป็นจริงดว้ยจิตท่ีตั้งมัน่และเป็นกลาง 

 2.2 ศึกษาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของมนุษยแ์ละสัตว ์จาก กิริยาท่าทางการ

เคล่ือนไหวทางอารมณ์ การเปล่ียนแปลงและการเส่ือมสลายของชีวติ 

 2.3 เก็บขอ้มูลเหตุการณ์ทางสังคมท่ีท าใหเ้กิดความทุกขจ์ากส่ือต่างๆ 

 2.4 วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหารูปแบบในการสร้างสรรค ์

 2.5 ประมวลผลดว้ยจินตนาการและอารมณ์ความรู้สึกส่วนตน 

 2.6 ท าภาพร่างตน้ฉบบั 
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 2.7 เขา้สู่กระบวนการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 

 2.8 คิด วเิคราะห์ ปรับปรุง เพื่อใหผ้ลงานเป็นไปตามวตัถุประสงคม์ากท่ีสุด 

 2.9 น าผลงานออกเผยแพร่ต่อสาธรณชนต่อไป 
 

ทศันธาตุทีใ่ช้ในงานสร้างสรรค์ผลงานงานวทิยานิพนธ์ 

 ขา้พเจา้ไดถ่้ายทอดแนวความคิดน าเสนอผลงานดว้ยวสัดุ รูปแบบ เทคนิควธีิการ ท่ีผา่น

การศึกษาคน้ควา้ทดลอง ลดทอน คล่ีคลาย จนเกิดความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน และเป็นผลงาน

การสร้างสรรคท่ี์เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกจินตนาการ และไดค้ล่ีคลายเป็นงานศิลปะไทยร่วมสมยัท่ี

มีความแปลกใหม่ ขา้พเจา้ก าหนดองคป์ระกอบดว้ยทศันะธาตุต่างๆ ดงัน้ี 

1.  เส้น (Line)  

 เป็นส่วนประกอบส าคญัท่ีแสดงโครงสร้างของรูปทรงหลกัในผลงาน เกิดจากเส้นแกนของ

ส่วนต่างๆท่ีประสานกนัก่อนท่ีจะมีรายละเอียดของรูปทรง เส้นชนิดน้ีมีความส าคญัต่อการสร้าง

อารมณ์ความรู้สึกส่วนรวมของผลงานมาก เพราะจะเป็นวธีิท่ีสามารถจะก าหนดความรู้สึกหรือ

อารมณ์ขั้นตน้ของผลงาน  ภาพรวมของผลงานจะใชล้กัษณะเป็นเส้นโคง้ ใหค้วามรู้สึกถึงการ

เปล่ียนแปลงไดอ้ยา่งต่อเน่ือง และใหค้วามรู้สึกกงัวล(ชลูด น่ิมเสมอ 2557)  

2. รูปทรง (Form)   

 รูปทรงท่ีใชใ้นการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ี ขา้พเจา้ใชรู้ปทรงอินทรีย ์ ( Organic 

Form ) เป็นรูปของส่ิงมีชีวติหรือคลา้ยส่ิงมีชีวติท่ีสามารถเจริญเติบโตได ้ เช่น รูปทรงทารกแรกเกิด

ของมนุษยแ์ละสัตว ์ ซ่ึงก่อใหเ้กิดความรู้สึกถึงความเคล่ือนไหวหรือมีความเปล่ียนแปลงรูปในตวั

ของรูปทรงเอง 

3. สี (Colour) 

 โครงสีในการสร้างสรรคผ์ลงานจะใชก้ารคลุมสีโทนร้อนเป็นหลกั ตามลกัษณะของ

แนวความคิด  สีของช้ินงานทั้งหมดไดจ้ากธรรมชาติความเป็นจริงของวสัดุท่ีเกิดข้ึน อาทิเช่น ดินแต่

ละชนิดท่ีเผาแลว้จะใหสี้ท่ีแตกต่างกนั สีท่ีไดจ้ากการเผาไหม ้ รมควนั ระหวา่งเน้ือดิน ไฟ ข้ีเล้ือย  
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เศษใบไมแ้หง้ เกิดเป็นมิติน ้าหนกัของสี ซ่ึงสีท่ีไดจ้ากธรรมชาติจะใหค้วามรู้สึกถึงความเป็น

ลกัษณะเฉพาะของวสัดุนั้นๆไดดี้ และจะใหค้วามรู้สึกถึงความเส่ือมสลาย 

 โครงสีท่ีไดจ้ากการสร้างสรรค ์ เป็นสีท่ีขา้พเจา้ไดศึ้กษาและคน้ควา้จากองคค์วามรู้ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน ตลอดจนทฤษฏีความรู้ในปัจจุบนั ทดลองผดิถูกจนเกิดเป็นสีท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตน

เช่น สีผสมท่ีเกิดจากการเผาอบกบัเศษใบไม ้ ซ่ึงสีจะผสมกนัจนเกิดเป็นมิติของสีท่ีหลากหลายทบั

ซอ้นข้ึนมา ใหค้วามรู้สึกถึงบรรยากาศท่ีลุ่มหลง น่ากลวั สลดหดหู่ และเส่ือมสลาย  

4. พืน้ผวิ (Texture) 

 พื้นผวิในผลงานมีลกัษณะท่ีเนน้การแสดงออกผา่นเทคนิคและวสัดุ โดยใชว้สัดุทบัซอ้นกนั 

มีลกัษณะเฉพาะท่ีแตกต่างกนัออกไป เช่น ผลงานส่วนใหญ่จะเป็นพื้นผิวท่ีแสดงความหยาบไม่

ละเอียด พื้นผวิขรุขระ เป็นพื้นผวิท่ีแสดงความเป็นธรรมชาติของดิน  เช่น การบีบดินดว้ยมือ การกด 

การเคาะดว้ยวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ หรือบางคร้ังการท างานของขา้พเจา้ใชอ้ารมณ์ความรู้สึกในการ

ควบคุมใหเ้ป็นไปตามธรรมชาติ ท าไปตามจิตส านึกในขณะท่ีก าลงัสร้างสรรค ์ หรือเรียกวา่ท าตาม

สัญชาติญาณในขณะท่ีสร้างสรรคผ์ลงาน การสร้างสรรคผ์ลงานในลกัษณะน้ีอาจไดม้าจากความ

บงัเอิญ ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีขา้พเจา้ตอ้งการ ซ่ึงแน่นอนการสร้างสรรคผ์ลงานในลกัษณะน้ีเป็นการ

แกปั้ญหาเฉพะหนา้ ไม่อาจรู้ไดว้า่ผลลพัธ์จะออกมายงัไง 

6. ทีว่่าง (Space) 

พื้นท่ีวา่งท าหนา้ท่ีส าคญัคือเนน้จุดเด่นของผลงานให้โดดเด่น และมีบทบาทต่อรูปทรง

แสดงใหเ้ห็นถึงความเคล่ือนไหว และแปรเปล่ียนของเร่ืองราวจากโครงสร้างต่างๆ การก าหนดพื้นท่ี

วา่งของผลงานจะค านึงถึงการจดัวางผลงานใหมี้ความเป็นธรรมชาติ และพื้นท่ีวา่งช่วยใหข้อบเขต

ของเร่ืองราวในผลงานดูกระชบั มีความเคล่ือนไหว เปล่ียนแปลงในการจดัวางผลงาน 
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วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน  

1. แท่นป้ัน 

 อุปกรณ์ท่ีใชส้ร้างสรรคผ์ลงานดว้ยวธีิการข้ึนรูปดินเหนียว เป็นแท่นป้ันแบบมือหมุน โดย

บีบดินเหนียวบนแป้นหมุนจนเกิดเป็นรูปทรงและใชอุ้ปกรณ์ตกแต่งท่ีท าจากไมใ้นรูปแบบต่างๆ ท่ี

ช่วยในดา้นการตดั แต่ง เคาะ เจาะ จนไดผ้ลงานตามท่ีตอ้งการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพท่ี  7  ภาพวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชส้ร้างสรรคผ์ลงาน 
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2. เตาเผาและวสัดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าสีช้ินงาน 

เตาเผาท่ีใชส้ าหรับการเผาช้ินงาน ขา้พเจา้ไดข้ออนุญาตใชเ้ตาเผาจากทางภาควชิาเซรามิค 

คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร โดยไดรั้บความอนุเคราะห์เป็นอยา่งดีในดา้นการใชเ้ตา

ไฟฟ้า เตาแก๊ส ตลอดจนถึงสีส าหรับใชเ้คลือบดินเผา Copper Oxide , Chromic Oxide , Ferric 

Oxide วสัดุอุปกรณ์ส าหรับการเผาเทคนิครมควนั ถงัน ้ามนัเก่าเจาะรูรอบถงัเปิดฝาบนและล่าง 

ตะแกรงเหล็ก เช้ือเพลิง ไม ้ฟาง ใบสน แกลบ ข้ีเล่ือย คีมคีบถ่าน ถุงมือกนัความร้อน  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพท่ี  8  ภาพวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชส้ร้างสรรคผ์ลงาน 
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3. ดินทีใ่ช้ในการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 3.1 ดินชนิดเน้ือดินธรรมดา ( Earthenware )   

  ดินชนิดเน้ือดินธรรมดาเป็นดินท่ีขดุไดต้ามธรรมชาติ มีความหมายเฉพาะตวัคือ

จะตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีปริมาณธาตุเหล็กสูง เน้ือละเอียด และทึบแสง เน้ือดินป้ันจะตอ้งมีความ

พรุนตวัอยูพ่อสมควร(หอศิลป์. 2554) ไม่สามารถป้องกนัการดูดซึมของน ้าได ้ การสร้างสรรค์

ผลงานชุดน้ีขา้พเจา้ไดใ้ชดิ้นจาก จงัหวดัราชบุรี โรงงานรุ่งศิลป์ผลิตภณัฑดิ์นเผา จ าหน่ายดิน

กิโลกรัมละ 5 บาท ดินชนิดน้ีเม่ือผา่นการเผาแลว้จะเป็นสีส้ม ( เผาแบบ biscuit อุณหภูมิต ่า 800 

องศาเซลเซียส ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  9  ภาพดินเผาชนิดเน้ือดินธรรมดา ( Earthenware ) 
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3.2 ดินชนิดเผาเน้ือแกร่ง  ( Stoneware )  

 ดินเผาเน้ือแกร่งเป็นผลิตภณัฑเ์ซรามิคท่ีท าจากเน้ือดินขาวผสมกบัหินฟันมา้และทราย 

ผลิตภณัฑส่์วนใหญ่จะมีสีขาวออกเทา ดินชนิดน้ีเป็นเน้ือหยาบผวิขรุขระมีรูพรุนนอ้ย ดูดซบัน ้าได้

ประมาณ 3 % มีความแขง็แรงกวา่ดินชนิด Earthenware ดิน Stoneware สามารถหาช้ือไดใ้นราคา

กระสอบละ 440 บาท บรรจุอยูป่ระมาณ 50 กิโลกรัม ดินชนิดน้ีเม่ือผา่นการเผาแลว้จะเป็นสีขาว

หรือสีขาวอมชมพู ( เผาแบบ biscuit อุณหภูมิต ่า 800 องศาเซลเซียส ) 

 

 
ภาพท่ี  10  ภาพดินเผาเน้ือแกร่ง ( Stoneware ) 
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4. สีวทิยาศาสตร์ส าหรับเคร่ืองป้ันดินเผา 

 สีวทิยาศาสตร์เป็นสีส าหรับเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีเตรียมไดจ้ากสารอนินทรีย ์ ( Inorganic 

matter ) ซ่ึงประกอบดว้ยแร่ธาตุท่ีมีสีต่างกนัและออกไซดข์องโลหะบางชนิดก็อาจใชเ้ป็นสีส าหรับ

เคร่ืองป้ันดินเผาได ้ การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ของขา้พเจา้ชุดน้ีเลือกใชสี้อยูท่ ั้งหมด 3 สี คือ 

Copper Oxide     มีลกัษณะเป็นผงสีเขียว , Chromic Oxide   มีลกัษณะเป็นผงสีเขียวหม่น , Ferric 

Oxide   มีลกัษณะเป็นผงสีน ้าตาลอ่อน โดยใชว้ธีิผสมสีเขา้ดว้ยกนัแลว้ตกแต่งเคร่ืองป้ันดินเผาแบบ

สีใตเ้คลือบ คือ ใชผ้งสี 2 สีผสมน ้าแลว้ทาเคลือบบนเน้ือดินท่ีแหง้หมาดๆท่ียงัไม่ไดผ้า่นการเผา 

จากนั้นทิ้งไวใ้หแ้หง้ประมาณ 1-2 อาทิตย ์แลว้จึงสามารถน าเขา้เตาเผา ( เผาแบบ biscuit อุณหภูมิต ่า

ประมาณไม่เกิน 1000 องศาเซลเซียส ) สีท่ีออกมาจะเกิดมิติการทบัซอ้นของสีท่ีบางและใส ชั้นสีแต่

ละสีจะมีปฏิกิริยาของสี แต่ละสีจะซึมเขา้หากนัท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีเส่ือมสลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี  11  ภาพสีเคลือบดินเผา Ferric Oxide ผสม  Copper Oxide (ดิน Stoneware) 
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 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานวทิยานิพนธ์ 

 1. จดัท าภาพร่างแบบ 2 มิติ 

 2. น าภาพร่างท่ีผา่นความคิดเห็นของอาจารยแ์ละเป็นท่ีพอใจ  มาเป็นแบบขยายในผลงาน

จริง โดยอาศยัโครงสร้างและส่วนประกอบหลักท่ีส าคญัตามแบบของภาพร่าง วิเคราะห์การจดั

องคป์ระกอบของแบบร่าง เพื่อแกไ้ขและน าไปสู่ผลงานจริงท่ีสมบูรณ์ 

 3. จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีตอ้งใชใ้นการสร้างสรรค์ 

 4. ป้ันดินข้ึนรูปช้ินงานจากแป้นหมุนและสร้างพื้นผวิ 

 6. น าผลงานท่ีป้ันเสร็จแลว้รอแหง้ประมาณ 1 อาทิตย ์

 7. น าผลงานเขา้เตาเผาไฟฟ้าท่ีอุณหภูมิ 800 – 1000  องศาเซลเซียส 

 8. น าผลงานท่ีเผาเสร็จแลว้ไปเผารมควนัใหไ้ดสี้โทนออกสี ด า น ้าตาล 

 9. น าช้ินงานมาประกอบกนัเป็นกลุ่มจดัวางตามโครงสร้าง 3 มิติท่ีเตรียมไวแ้ลว้ 

 10. วิเคราะห์ตรวจสอบภาพรวมของเน้ือหาสาระ รายละเอียด และทศัน์ธาตุต่างๆ ท่ี

ปรากฏอยู่ภายในผลงานท่ีเสร็จสมบรูณ์  ทั้งดว้ยตนเอง และอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในดา้น

เน้ือหา รูปแบบ เทคนิควิธีการและกระบวนการน าเสนอให้ตรงตามวตัถุประสงค์  เพื่อท่ีจะน าไป

พฒันาสร้างสรรคใ์นช้ินงานต่อไปใหมี้ความสมบรูณ์มากยิง่ข้ึน 
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ภาพท่ี  12  ภาพร่างแบบ 2 มิติ 
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ภาพท่ี  13  ภาพการข้ึนรูปดินเหนียวบนแป้นหมุน 
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ภาพท่ี  14  ภาพการข้ึนรูปดินเหนียวบนแป้นหมุน 
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ภาพท่ี  15  ภาพการข้ึนรูปดินเหนียวช้ินงานขนาดใหญ่แบบขดลวด 
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ภาพท่ี  16  ภาพผลงานท่ีป้ันเสร็จแลว้และรอใหดิ้นแหง้ประมาณ 1-2 สัปดาห์ 
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ภาพท่ี  17  ภาพการน าผลงานเขา้เตาเผาไฟฟ้าและเตาแก๊ส 
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การเผาแบบรมควนั 

 การเผาแบบรมควนั เป็นการท าสีดินเผาคร้ังสุดทา้ยของขั้นตอนการเผา โดยการเผาแบบ

รมควนัน้ี วสัดุเช้ือเพลิงท่ีท าใหเ้กิดความร้อนคือเศษใบไมแ้หง้หรือข้ีเล่ือย เป็นปัจจยัท่ีส าคญัส าหรับ

การใหสี้บนตวัช้ินงาน วสัดุจะตอ้งมีความแหง้สนิทจึงจะไดสี้ท่ีดี ลกัษณะของสีท่ีไดจ้ากวธีิการเผา

แบบรมควนั สีท่ีออกมาจะเกิดมิติการทบัซอ้นของสีข้ึน เช่น สีด า สีน ้าตาล สีเทา  ชั้นสีแต่ละสีจะมี

ปฏิกิริยาของสีต่างสีซึมเขา้หากนัท าใหเ้กิดความรู้สึกท่ีเส่ือมสลาย หดหู่ 

 หลงัจากท่ีน าผลงานออกจากเตาเผามาแลว้ส าหรับการเผาแบบรมควนัขา้พเจา้ไดห้าสถานท่ี

ท่ีเป็นลกัษณะลานโล่งกวา้ง มีแหล่งน ้าอยูใ่กล้ๆ และท่ีส าคญัควรเป็นพื้นท่ีอยูห่่างไกลจากชุมชน 

เน่ืองจากควนัไฟและกล่ินท่ีเกิดจากการปฏิบติังานจะไดไ้ม่ไปรบกวนผูอ่ื้น จากนั้นหาจุดตั้งถงั

น ้ามนัท่ีเตรียมไวแ้ลว้ ยกให้สูงจากพื้นดินประมาณ 5 น้ิว วางตะแกรงเหล็กและวางถงัน ้ามนับน

ตะแกรงเหล็ก จากนั้นน าเช้ือเพลิง อาทิ ใบสน ข้ีเล่ือย ใส่ลงไปในถงัน ้ามนัใหห้นาประมาณ 1 คืบ 

จากนั้นน าช้ินงานวางบนเช้ือเพลิงจนทัว่ตามแนวถงัและสลบัใส่เช้ือเพลิงกบัช้ินงานข้ึนมาเป็นชั้นๆ

จนเตม็ถงัน ้ามนั จากนั้นปิดฝาถงัน ้ามนั ฝาถงัน ้ามนัควรเจาะรูบนฝาถงัเพื่อรักษาอุณหภูมิความร้อน

ไดดี้ จากนั้นจุดไฟใตถ้งัน ้ามนัและรอจนเช้ือเพลิงเผาไหมจ้นหมด ในกรณีช้ินงานยงัไม่ไดสี้ตามท่ี

ก าหนดไว ้ สามารถเติมเช้ือเพลิงลงไปในถงัไดเ้ร่ือยๆจนไดสี้ตามท่ีตอ้งการ หลงัจากท่ีไดสี้ตามท่ี

ตอ้งการแลว้ น าเอาช้ินงานออกจากถงัแลว้น ามาลา้งน ้าสะอาด เพื่อลา้งพวกข้ีเถา้ออกและน ามาผึ่ง

แดดรอใหแ้หง้ แลว้จึงเก็บช้ินงานลงในกล่องเพื่อน าไปติดตั้งในสถานท่ีจดัแสดงงานต่อไป 
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ภาพท่ี  18  ภาพการเผาแบบรมควนั 
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ภาพท่ี  19  ภาพการเผาแบบรมควนั 
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ภาพท่ี  20  ภาพช้ินงานท่ีไดจ้ากการเผาแบบรมควนั 
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การเผาแบบสุ่มขีเ้ล่ือยแกลบ 

 หลงัจากท่ีขา้พเจา้ไดรั้บค าแนะน าจากอาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารยส์ยมุพร กาษร

สุวรรณ ในการเผาแบบสุ่มข้ีเล่ือยแกลบ เพราะสามารถลดตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการเผาช้ินงานได้

ขา้พเจา้จึงไดไ้ปศึกษาการเผาท่ีโรงเผาอิฐในจงัหวดันครปฐม  จึงไดไ้ปท าความรู้จกักบัคุณพี่นา และ

ไดรั้บค าแนะน าเร่ืองการเผาสุ่ม อีกทั้งยงัใหใ้ชส้ถานท่ีในการท างานเป็นโรงเผาอิฐและยงัอนุเคราะห์

ช่างเผาอิฐใหค้อยช่วยดูแลเร่ืองการเผาในคร้ังน้ีเป็นอยา่งดี หลงัจากน าผลงานท่ีแหง้สนิทมายงัโรง

เผาแลว้ก็ท าการก่อเตาเผา โดยใชอิ้ฐก่อเป็นผนงัทั้ง 4 ดา้น เรียงอิฐแบบใหมี้ช่องลมอยูด่า้นล่างสุด

เพื่อใหมี้อากาศถ่ายเทเขา้ไดแ้ละเป็นช่องท่ีใชส้ าหรับจุดไฟอีกดว้ย หลงัจากท่ีก่อเตาทั้ง 4 ดา้นเสร็จ

แลว้ พื้นล่างขา้งในเตาจะวางเศษอิฐใหห่้างพอดีกนัจนเต็มพื้น เพื่อเป็นตวัยกช้ินงานใหสู้งข้ึนจาก

พื้นดิน จะท าใหก้ารเผาไหมทางดา้นล่างเผาสุกไดดี้ จากนั้นวางช้ินงานลงในเตาเผาจนเตม็แลว้จึงเท

ข้ีเล่ือยหรือแกลบลงไป ( จากค าแนะน าของช่างเผาอิฐบอกวา่ปกติจะใชแ้กลบเผา เพราะใชเ้วลาการ

เผาท่ีเร็วกวา่ ส่วนการใชข้ี้เล่ือยเผานั้นจะใชเ้วลาการเผาท่ีนานกวา่ 2 – 3 เท่าเลยทีเดียว ) ส าหรับการ

เผาสุ่มผลงานในคร้ังน้ีผมไดใ้ชข้ี้เล่ือยประมาณ 70 % แกลบ 30 % เน่ืองจากราคาแกลบค่อนข่างสูง

อีกทั้งยงัตอ้งใชใ้นจ านวนท่ีเยอะ โดยราคาของข้ีเล่ือยจะอยูท่ี่ราคากระสอบละ 20 บาท ขนาดของ

กระสอบเป็นถุงด าใส่ขยะเบอร์ท่ีใหญ่ท่ีสุด ส่วนแกลบท่ีมีปริมาณเท่ากนัราคาจะอยูท่ี่ประมาณ 40 

บาท หลงัจากท่ีใส่ข้ีเล่ือยจนเตม็เตาแลว้ก็สามารถจุดไฟใตเ้ตาทั้ง 4 ดา้น ส่วนระยะเวลาท่ีเผาเสร็จ

นั้นเราจะสังเกตไดจ้ากข้ีเถา้ โดยจะตอ้งเติมข้ีเล่ือยเป็นระยะๆและคอยดบัไฟท่ีลุกไหมของข้ีเล่ือย 

เพื่อจะท าใหไ้ม่เปลืองเช้ือเพลิง โดยค่อยๆใหไ้ฟลามอยูข่า้งใตช้า้ๆ เราจะคอยเติมข้ีเล่ือยแกลบและ

รอให้เผาไหมจ้นกวา่ข้ีเถา้จะสูงจนปิดทว้มมิดเตา โดยระยะเวลารวมการเผาสุ่มข้ีเล่ือยแกลบใชเ้วลา

อยูท่ ั้งหมด 5 วนั ข้ีเล่ือยและแกลบใชไ้ปทั้งหมดประมาณ 25 กระสอบ กรณีท่ีช้ินงานมีขนาดใหญ่

ควรผสมก๊อก ( ดินผสมแกลบแลว้น าไปเผา จากนั้นน ามาต าใหล้ะเอียดแลว้น ามาผสมกบัดินท่ีใช้

ป้ัน ในอดัตราส่วน ดินป้ัน 50% ก๊อก 50% น ามานวดใหเ้ขา้กนัแลว้จึงน ามาป้ันข้ึนรูปได ้ ) เพื่อลด

การแตกร้างช ารุดของช้ินงาน 
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ภาพท่ี  21  ภาพการเผาสุ่มข้ีเล่ือยแกลบ 

 



 37 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี  22  ภาพการเผาสุ่มข้ีเล่ือยแกลบ 
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ภาพท่ี  23  ภาพช้ินงานท่ีไดจ้ากการเผาแบบสุ่มข้ีเล่ือยแกลบ 
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ภาพท่ี  24  ภาพการติดตั้งผลงานในหอ้งนิทรรศการ 
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ภาพท่ี  25  ภาพการติดตั้งผลงานในหอ้งนิทรรศการ 
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ภาพท่ี  26  ภาพการติดตั้งผลงานกลางแจง้ ณ องคพ์ระปฐมเจดีย ์
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ภาพท่ี  27  ภาพการแสดงผลงานกลางแจง้ ณ องคพ์ระปฐมเจดีย ์
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ภาพท่ี  28  ภาพรายละเอียดของผลงานวทิยานิพนธ์  “ รูปขนัธ์ ” 
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ภาพท่ี  29  ภาพรายละเอียดของผลงานวทิยานิพนธ์  “ รูปขนัธ์ ” 
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ภาพท่ี  30  ภาพการแสดงผลงานกลางแจง้ ณ องคพ์ระปฐมเจดีย ์
 

 

 

 

 

 



 46 
 

บทที ่4  

การด าเนินงานการสร้างสรรค์วทิยานิพนธ์ 

 

วิทยานิพนธ์เร่ือง “รูปขนัธ์” เป็นการสร้างสรรค์ผลงานด้านทศันศิลป์ท่ีแสดงออกด้วย

ความคิด อารมณ์ และความรู้สึก ท่ีมีเน้ือหามาจากพระธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจา้เก่ียวกับพุทธิปัญญา โดยพิจารณาผ่านรูปขนัธ์จากสามญัลักษณะท่ีเห็นสภาวะของการ

เกิดข้ึน การตั้งอยู่ และการดบัไปทั้งในส่วนท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม แสดงออกทางศิลปะดว้ย

วิธีป้ันดินเผา การสร้างสรรค์ผลงานแต่ละช้ินมีปัญหาเกิดข้ึนหลากหลาย ท าให้เกิดการเรียนรู้และ

การแกไ้ขปัญหา  การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดแต่ละคร้ังตอ้งใชค้วามคิด การพิจารณา และค าแนะน าจาก

อาจารย์ท่ีปรึกษา ตลอดจนผูเ้ช่ียวชาญในเชิงเทคนิคเฉพาะมาพฒันาผลงานช้ินต่อไป  ข้าพเจ้า

ก าหนดการสร้างสรรคผ์ลงานวิทยานิพนธ์จ านวน 1 ชุด  เป็นผลงานศิลปะรวมทั้งหมด 6 ช้ิน โดย

สามารถล าดบัพฒันาการดงัน้ี 

 

ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่1 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1  ไดรั้บแรงบลัดาลใจมาจากความเช่ือเร่ืองพุทธ

ประวติัตอนท่ีพระพุทธเจา้ทรงเปิดโลก สวรรค ์ มนุษย ์ และสัตวน์รก สัตวโ์ลกทั้งสามภูมิสามารถ

มองเห็นกนัทั้งจกัรวาล  สร้างสรรคเ์ป็นผลงานประติมากรรมนูนสูงในรูปทรงกลม โดยการน า

ช้ินงานท่ีป้ันดว้ยดินดิบและเผาใหสุ้กท าใหมี้ขนาดเล็กน ้าหนกัเบา น าไปยดึติดบนแผน่กระดานไม ้

จุดเด่นของผลงานจะอยูต่รงกลาง เป็นรูปทรงของรอยพระพุทธบาทสีขาว ส่ือถึงพระพทุธเจา้ผูห้ลุด

พน้จากสังสารวฏั  ลอ้มรอบดว้ยดอกบวั ถดัมามีรูปทรงส่ิงมีชีวติอยูร่อบๆ วงแรกมีรูปร่างคลา้ย

เทวดา วงท่ีสองมีรูปร่างคลา้ยมนุษย ์ และวงท่ีสามมีรูปร่างคลา้ยสัตวน์รกตามล าดบั เพื่อแสดงให้

เห็นถึงโลกของวฏัฏะชีวติท่ีหมุนวนเป็นวงกลม คงท่ีไม่เปล่ียนแปลง แสดงความอดัอั้น ด้ินรนอยูใ่น

สังสารวฏั  แต่ส่ิงท่ีอยูเ่หลือโลกเหล่าน้ีคือรอยพระพุทธบาท เป็นสภาวะของการหลุดพน้ 

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 1  คือ ผลงานพยายามท่ีจะเล่าเร่ืองราวมาก

เกินไป และใชส้ัญลกัษณ์ทางพุทธศาสนามากเกินไป ควรเอารอยพระพุทธบาทออกและพฒันารูป
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ของส่ิงมีชีวติใหช้ดัเจนข้ึน เม่ือผลงานเขา้ไปอยูใ่นกรอบรูปท าใหคุ้ณค่าดูลดลง ผลงานเม่ือหลุด

ออกมาจากกรอบ จะท าใหคุ้ณค่าของผลงานเพิ่มมากข้ึน เพราะกรอบไม่ควรมีขนาดใหญ่มากเกินไป

และควรใหรู้ปทรงของกรอบมีความอิสระมากข้ึน หรือให้กรอบเป็นส่วนหน่ึงของผลงาน  

 

ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่2 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2  เป็นการสร้างสรรคท่ี์ทา้ทาย  เน่ืองจากช้ินงานท่ี

มีขนาดเล็กและตอ้งก่อตวัให้สูงข้ึนในระยะ 3 เมตร เป็นการจดัการระหว่างผลงานประติมากรรม

และการจดัวางกบัพื้นท่ี โดยโครงสร้างเล็กๆท าหน้าท่ีก่อรูปทรงรวมตวัข้ึนเสมือนการเกิด และ

ในทางกลบักนัโครงสร้างเล็กๆยงัท าหน้าท่ีกระจาย แตกสลายเสมือนการดบั โครงสร้างหลกัของ

ผลงานมีลกัษณะคลา้ยกบัรูปทรงเจดีย ์โดยมีรูปทรงมนุษยแ์ละสัตวท่ี์แสดงการด้ินรน เพื่อสะทอ้น

ความคิดให้เห็นถึงการเรียนรู้กฎความเป็นจริงในธรรมชาติ ท าให้เราตระหนกัถึงความส าคญัของ

การมีชีวติอยู ่เป็นการพฒันาความคิดและจิตใจไปสู่หนทางท่ีดีงาม 

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 2  คือ มวลโครงสร้างทางประติมากรรมท างาน

ไดไ้ม่เตม็ท่ี การใหค้วามรู้สึกถึงคุณค่าทางความหมายท่ีลึกซ้ึงยงัไม่ชดัเจน เพราะถูกติดยึดกบัสัญญา

ลกัษณ์รูปทรงเจดียแ์ละรูปร่างกบัรูปทรงของช้ินงานประติมากรรมมีความเป็นส่วนตวัมากเกินไป 

ควรจะใชรู้ปทรงท่ีมาจากรูปทรงทางธรรมชาติจริงๆ  เช่น รูปทรงของทารกแรกเกิดของมนุษยแ์ละ

สัตว ์เพื่อจะท าใหผ้ลงานมีความรู้สึก เขา้ถึงความหมายยิง่ข้ึน  

 

ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่3 

 การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 3  เป็นการสร้างสรรค์จากท่ีไดแ้กไ้ขผลงานช้ินท่ี

ผ่านมา โดยช้ินน้ีจะใช้ช้ินงานจ านวนมากวางทบัถมจนเกิดมิติท่ีทบัซ้อน ดูแล้วเกิดความรู้สึกท่ี

น่าสนใจมากยิ่งข้ึน การติดตั้งผลงานตรงมุมของพื้นท่ีห้อง จะช่วยให้ผลงานไม่ถูกลดพื้นท่ีลงดว้ย

ความกวา้งของหอ้งท่ีมีขนาดใหญ่ ท าใหเ้กิดมิติการดูท่ีเล็กลงจนส่งใหต้วัผลงานมีความโดดเด่นมาก

ยิง่ข้ึน 
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 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 3 คือ ขนาดของรูปทรงท่ีมีขนาดเล็กจ านวนมาก 

จึงเกิดปัญหาทางรูปทรงคือขาดก าลงัทางทศันะธาตุ รูปทรงท่ีมีขนาดเล็กรวมกนัเป็นจ านวนมากท า

ให้ขาดความรู้สึกแรงปะทะทางอารมณ์ จึงควรมีรูปทรงท่ีใหญ่ปะปนอยู่ดว้ย และปัญหาท่ีเกิดจาก

รูปทรงท่ีซ ้ ากนัมากเกินไป ท าใหข้าดความหลากหลายของรูปทรงและความน่าสนใจในรายละเอียด 

 

ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่4 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 4  เป็นการสร้างสรรคท่ี์เนน้การประกอบสร้างของ

รูปทรงให้ตอบสนองกบัแนวคิดท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของการเปล่ียนแปลงไม่คงท่ีของชีวติ น ามาสู่การ

ประกอบโครงสร้างทางการจดัวางผลงานใหมี้ทิศทางท่ีอิสระ ไม่มีขอบเขตท่ีแน่นอน ส่งผลทาง

ความรู้สึกถึงการเคล่ือนไหว 

  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 4  คือ การจดัวางผลงานและสีของผลงาน การ

จดัวางผลงานควรมีข้อมูลหรือการศึกษาท่ีเป็นเหตุเป็นผล เช่นควรศึกษาจากปรากฏการทาง

ธรรมชาติจริงๆ เพื่อจะได้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและสัมผสัได้ง่าย การติดตั้งผลงานจึงควรมีท่ีมาจาก

ธรรมชาติ  ปัญหาสีท่ีไดจ้ากการเผา  ส่วนใหญ่สีของผลงานท่ีไดจ้ากการเผาจะมีสีขุ่น ลกัษณะเป็น

เขม่าควนัไฟติดอยู่เป็นจ านวนมาก ท าให้มิติของสีท่ีใส่ สว่าง และสีธรรมชาติของดินเผาได้ขาด

หายไป คุณค่าของสีท่ีปรากฏจึงไม่ให้ผลส าริดมากเท่าท่ีควร และเล่นสีมากเกินไป การใช้สีท่ี

หลากหลาย อาทิ สีเขียว สีแดง และสีขาว ปะปนอยู่กบัช้ินงาน โทนสีหลกัคือสีโทนร้อน อาทิ สี

น ้ าตาล สีด า สีเทา ผลงานควรมีสีท่ีไปในทิศทางเดียวกนั ไม่ควรมีสีท่ีหลากหลายเกินไป เพราะจะ

ท าใหง้านน าไปสู่การเล่าเร่ืองราวมากเกินไปและคุณค่าในเชิงนามธรรมลดนอ้ยลง 

 

ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่5 

 การสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5  เป็นการสร้างสรรคท่ี์เนน้การประกอบสร้างของ

รูปทรงให้ตอบสนองกบัแนวคิดท่ีวา่ดว้ยเร่ืองของการเปล่ียนแปลงไม่คงท่ีของชีวติ โดยไดไ้ปศึกษา

ธรรมชาติจริงจากกองใบไม ้ ท่ีมีหล่นลงมาสู่โคนตน้ กองทบัถมบนพื้นดิน มีทั้งใบสีเขียว สีเหลือง 

ใบแหง้ และใบท่ีก าลงัจะยอ่ยสลายลงสู่พื้นดิน เมล็ดท่ีแหง้หล่นสู่พื้นเกิดเป็นเมล็ดท่ีก าลงังอกเงย
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เป็นชีวติข้ึนมาใหม่ ผนัเปล่ียนอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด จากการไดไ้ปศึกษาจากธรรมชาติขา้งตน้ น ามาสู่

การจดัวางผลงานประติมากรรมและส่ือผสม โดยน าช้ินงานท่ีผา่นการเผามาวางทบัถมกนั มีทั้ง

ช้ินงานท่ีมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ปะปนกนัไป 

 ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินท่ี 5 คือภาพลกัษณ์ของการติดตั้งผลงาน

ประติมากรรมยงัเป็นการจดัวางในโครงสร้างทางประติมากรรมท่ียงัราบเรียบอยู ่ควรติดตั้งใหมี้มวล

ปริมาตรทางโครงสร้างของผลงานท่ีเขม้ขน้ข้ึนใหมี้พลงัมากยิง่ข้ึน โดยสามารถศึกษาจากมวลของ

กองขยะ เป็นตน้   

 

ผลงานวทิยานิพนธ์ช้ินที ่6 

การสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 6 เป็นการติดตั้งผลงานประติมากรรมกลางแจง้ 

เรียกว่า เป็นงานศิลปะท่ีมีตวัวตัถุทางศิลปะสัมพนัธ์เฉพาะกบัพื้นท่ี เป็นการติดตั้งแสดงผลงาน

ศิลปะกลางแจ้ง โดยความส าคัญของผลงานไม่ได้อยู่ ท่ี ศิลปวัตถุช้ินใดช้ินหน่ึงเท่านั้ น แต่

ความส าคญัจะอยูท่ี่การประกอบส่วนต่างๆหรือการจดัสภาพส่ิงแวดลอ้มทั้งหมด ซ่ึงเป็นงานศิลปะท่ี

ท าให้ผูช้มได้ประสบการณ์ในการอยู่ร่วมกนักบัผลงานศิลปะ ผลงานศิลปะจดัวางเป็นมวลขนาด

ใหญ่ 1 กอง จากโครงสร้างเล็กๆท าหนา้ท่ีก่อรูปทรงรวมตวัข้ึนเป็นโครงสร้างใหญ่เสมือนการเกิด 

และในทางกลบักนัโครงสร้างเล็กๆยงัท าหนา้ท่ีกระจาย ทลายลงมา แตกสลายเสมือนการดบั การ

ติดตั้งผลงานกลางแจง้ ณ องค์พระปฐมเจดีย ์บริเวณทางเขา้ปะตูท่ีตั้งประทบัพระร่วงโรจนฤทธ์ิ 

จงัหวดันครปฐม เป็นเจดียท่ี์ใหญ่และสูงท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทย 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในผลงานวิทยานิพนธ์ช้ินท่ี 6  คือการติดตั้งผลงานกบัระยะเวลาการขอใช้

สถานท่ี มีเวลาท่ีจ ากดั เพราะเป็นสถานท่ีทางเขา้หลกัขององค์พระปฐมเจดียท่ี์ประชาชนเขา้ไป

ท าบุญกราบพระร่วงโรจนฤทธ์ิ ดงันั้นการติดตั้งผลงานตอ้งใช้ช่วงเวลากลางคืนหลงั 2 ทุ่มข้ึนไป 

และรีบเก็บผลงานหลงัจากท่ีไดถ่้ายภาพเก็บขอ้มูลเสร็จในวนัถดัมา  อีกทั้งเร่ืองสภาพอากาศท่ีเป็น

อุปสรรคต่์อการท างาน  
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ขอ้ท่ีเป็นประโยชน์ของการติดตั้งผลงานนอกสถานท่ีท่ีเห็นได้ชัดเจนท่ีสุดคือ มีผูค้นให้

ความสนใจเป็นจ านวนมาก มีทั้งท่ีช่ืนชอบผลงานศิลปะ และไม่เคยเห็นงานศิลปะในลกัษณะน้ีมา

ก่อน ท าให้ชาวบ้านเกิดความซาบซ้ึงและภูมิใจ ท่ีได้เห็นนักศึกษาน าหลักธรรมค าสอนของ

พระพุทธเจา้มาตีความหมายในลกัษณะศิลปะสมยัปัจจุบนั ท าให้เกิดความสะเทือนใจและไดข้อ้คิด

บางอยา่งกลบัไปอีกดว้ย 
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ภาพท่ี  31  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 1 
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ภาพท่ี  32  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 2 
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ภาพท่ี  33  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 3 
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ภาพท่ี 34  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 4 
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ภาพท่ี  35  ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 5 
 

 

 

 

 

 

 



 56 
 
 

 

 

 

ภาพท่ี  36 ภาพผลงานวทิยานิพนธ์ ช้ินท่ี 6 
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บทที ่5  

สรุปการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ 

 

 ในการสร้างสรรคผ์ลงานวทิยานิพนธ์ “ รูปขนัธ์ ” เป็นผลงานท่ีมีการพฒันาสืบเน่ืองมาจาก

ผลงานก่อนศิลปะนิพนธ์ ท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นความคิด อารมณ์และความรู้สึก ท่ีมีเน้ือหามาจากพระ

ธรรมค าสอนในพระพุทธศาสนาเก่ียวกบัพุทธิปัญญาในเชิงสัญลกัษณ์ โดยพิจารณาผา่นรูปขนัธ์จาก

สามญัลกัษณะท่ีเห็นสภาวะของการเกิดข้ึน การตั้งอยู ่ และการดบัไป ทั้งในส่วนท่ีเป็นรูปธรรมและ

นามธรรม น ามาแสดงออกทางศิลปะดว้ยกรรมวธีิป้ันดินดิบซ่ึงเป็นวสัดุท่ีเปราะบางแตกหกัง่าย  

ผา่นรูปร่างและรูปทรงของทารกในครรภข์องส่ิงมีชีวติทั้งมนุษยแ์ละสัตว ์  จากรูปทรงของตวัอ่อน

เล็กๆค่อยๆมาประกอบรวมกนัเป็นมวลชีวิต เป็นกองพะเนินใหญ่ น ามาจดัวางกองทบัถมในทิศทาง

ท่ีแสดงความเคล่ือนไหว การด้ินรน ถูกบีบคั้น ดว้ยสภาวะของการเกิดข้ึนและการสลายตวั ในแต่ละ

รูปทรงแสดงลกัษณะของการเส่ือมสังขารท่ีก าลงัดบัจะสลาย ในทิศทางของโครงสร้างใหญ่ท่ีก าลงั

ก่อตวัข้ึนไป แต่ขณะเดียวกนัโครงสร้างเล็กๆก็ปรากฏลกัษณะของการทลายดบัลง ส่ิงเหล่านั้นมี

ความหมายแฝง คือ การก่อรวมตวัเสมือนการก่อก าเนิด และการสลายรูปเสมือนการแตกดบัของ

ชีวติ โดยพิจารณาผา่นรูปขนัธ์ท่ีปรากฏในส่ิงมีชีวติตามธรรมชาติท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา 

เพื่อสะทอ้นความคิดใหเ้ห็นถึงการเรียนรู้กฎความเป็นจริงในธรรมชาติ ท าใหเ้ราตระหนกัถึง

ความส าคญัของการมีชีวติอยู ่เป็นการพฒันาความคิดพฒันาจิตใจไปสู่หนทางท่ีดีงามต่อไป 

ผลงานวทิยานิพนธ์ชุดน้ีถูกสร้างสรรคจ์ากจิตใจของขา้พเจา้ในการเรียนรู้จากการเห็นทุกข์

ของชีวติ และไดแ้สดงออกถึงคุณค่าทางสุนทรียภาพทางศิลปะ และขา้พเจา้หวงัวา่การคน้ควา้และ

สร้างสรรคผ์ลงานศิลปะของขา้พเจา้ จะสร้างประโยชน์ทางการศึกษาและการพิจารณาธรรมะ เพื่อ

น ามาปรับปรุงในการด าเนินชีวติได ้ 
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ผลงานตีพมิพ์ - 
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