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บทคัดยอ 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพื่อสรางสรรคผลงานดวยกระบวนการทางเทคนิค

เครื่องเคลือบดินเผา หัวขอ “สัญญะแหงความรักความอบอุน” 2) เพื่อสรางสรรคผลงานผานการ
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Abstract 

   

 The objectives of this thesis are 1) to create a set of ceramic artworks 

entitled “Symbol of Love and Warmth”, 2) to create installation artworks expressing 

love, warmth and relationships in the family, 3)  to create artworks evoking the 

audience an appreciation of the value of heart-warming bonds in the family.  The 

creative research methods included a study of documents and concepts of related 

artists based on theories of symbolism, relationship, and love. 

The research showed that the hand-building technique and separating the 

ceramics into small pieces after the bisque firing process could be combined to 

create enormous forms of daily-life objects that relate to the research artist.  With 

concepts of love and warmth in family, the colour red represents love; the colour 

purple represents care; lastly, the colour pink represents missing. The stain used in 

the glazing process helps soften the hard surface of the clay to relate to the artist’s 

concept. This installation imitates a part of the kitchen and the bedroom, reflecting 

the personalities and stories of the family members’ lives, including love, relationships, 

and loving bonds meaningful to the research artist.  The artist hopes this set of 

artworks raises awareness of the family institute, the fundamental unit of life.  

Keywords: love, warmth, family, relationship 

72 pages 

 



(จ) 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงความอนุเคราะหจากอาจารยที่ปรึกษาวิจัยผูชวยศาสตราจารย  

ดร.เมตตา สุวรรณศร ผูชวยศาสตราจารย เดน หวานจริง ที่ไดใหคําปรึกษาและขอคิดเห็นตาง ๆ  ใน

การวิจัยมาโดยตลอด รวมทั้งชวยแกไขขอบกพรองจนวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลงได ผูวิจัยขอกราบ

ขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป   

ที่ชวยแนะนํา ปรับปรุงแกไขขอบกพรอง และใหคําแนะนําในการสรางผลงาน 

 ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ชวยแนะนํา ชวยปรับปรุงแกไขขอบกพรอง และใหคําแนะนําในการสราง

ผลงาน 

 ขอขอบคุณ พี่ ๆ นอง ๆ และครอบครัว ที่ใหกําลังใจ และเปนแนวคิดในการทําวิทยานิพนธ

ฉบับน้ี  

 คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากการศึกษาวิทยานิพนธน้ี ผูจัดทําขอขอบคุณบิดามารดาและ

อาจารยทุกทานที่ไดอบรมสั่งสอนวิชาความรู และใหความเมตตาแกผูทํามาโดยตลอด เปนกําลังใจที่

ทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงได 

 

 

 อัปสร นุชเปลี่ยน 

 
 



(ฉ) 

 

 

 

สารบัญ 
               

หนา 

บทคัดยอภาษาไทย...........................................................................................................................(ค) 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ......................................................................................................................(ง) 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................(จ) 

สารบัญ.............................................................................................................................................(ฉ) 

สารบัญภาพ......................................................................................................................................(ซ) 

สารบัญตาราง..................................................................................................................................(ญ) 

บทท่ี 1 บทนํา.....................................................................................................................................1 

1. ความเปนมาและความสําคัญของวิทยานิพนธ.......................................................................1 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย......................................................................................................2 

 3. คําถามการวิจัยและสรางสรรค..............................................................................................2 

4. สมมติฐานการวิจัยและสรางสรรค.........................................................................................2 

5. ขอบเขตการวิจัยและสรางสรรค............................................................................................2 

6. ข้ันตอนการสรางสรรค...........................................................................................................3 

7. วิธีการดําเนินงานวิจัยและสรางสรรค....................................................................................3 

8. ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั....................................................................................................4 

9. นิยามศัพทเฉพาะ....………………...………………….………………....…………….…………………………..4 

บทท่ี 2 การทบทวนวรรณกรรม..................................................................................….......…...….…5 

1. ความเปนมาและการสรางสรรค…………………..…..………………………….…………………………….5 

2. ทฤษฎีและกรอบความคิดในการสรางสรรค..........................................................................6 

2.1 ความหมายของความรัก..........................................................................................6 
 2.2 จิตวิทยาความรัก (Psychology of love)..............................................................7 

2.3 ทฤษฎีความผูกพัน.................................................................………………….............8 
2.4 ทฤษฎีสัญลักษณนิยม (Symbolism)......................................................................9 

3. ขอมูลเกี่ยวกบักรรมวิธีการผลิตเครื่องปนดินเผา....................................................................9 

กระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผา................................................................................12 

4. อิทธิพลสทีี่มผีลตอความรูสึกถึงความรักความอบอุน...........................................................13 



(ช) 

 

 

สารบัญ(ตอ) 

 
หนา 

5. ศิลปนที่ทําการศึกษา..........................................................................................................15 

5.1 ชิโอตะ ชิฮารุ (Shiota Chiharu)............................................................................15 

5.2 ณัฐ ล้ําเลิศ (Nat Lamleat)....................................................................................17 

5.3 กูสตาฟ คลิ้ม...........................................................................................................18 

5.4 เดอะ เจอรน่ี ออฟ เมาส.........................................................................................19 

5.5 โรเบริต อินเดียนา...................................................................................................21 

บทท่ี 3  วิธีการสรางสรรคผลงาน..................................................................................................24 

1. ความเปนมา แนวคิดในการสรางสรรค...............................................................................24 

2. ขอมูลการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ............................................................................25 

2.1 ขอมูลจากประสบการณตรงของผูสรางสรรค.............................................................25 

2.2 ขอมูลจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ.....................................................................26 

2.3 การหาขอมลูจากเอกสาร...........................................................................................27 

3. ข้ันตอนกระบวนการสรางสรรค.........................................................................................36 

     3.1 การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 1  

         ช่ือ ความสัมพันธในครอบครัว.............................................................................36 

3.2 การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 2 ช่ือ สายใยเช่ือมโยง.........................40 

3.3 การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 3 ช่ือ ครอบครัวเล็ก............................44 

บทท่ี 4 การวิเคราะห และ พัฒนาผลงานวิทยานิพนธ.................................................................47 

1. การวิเคราะห.....................................................................................................................47 

1.1 การวิเคราะหที่มาแรงบันดาลใจในการสรางสรรค......................................................47 

1.2 การวิเคราะหขอมูลจากทฤษฎีที่ใชในการสรางสรรค..................................................48 

1.3 การวิเคราะหศิลปนที่ทําการศึกษาเกี่ยวกบัการสรางสรรค.........................................49 

                1.3.1 ผลงานสรางสรรคการวิเคราะหผลงานกอนวิทยานิพนธ                            

(Terminal Project).......................................................................................50 

แนวความคิดผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project) ช้ินที่ 1..............50 

เทคนิคที่ใชในการสรางสรรค..............................................................51 

 



(ซ) 

 

 

สารบัญ(ตอ) 

  

หนา 

วิธีการนําเสนอ…................................................................................51 

แนวความคิดผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project) ช้ินที่ 2............52 

 เทคนิคที่ใชในการสรางสรรค..............................................................52 

 วิธีการนําเสนอ...................................................................................52 

แนวความคิดกอนผลงานวิทยานิพนธ (Terminal Project) ช้ินที่ 3….........53 

 เทคนิคที่ใชในการสรางสรรค..............................................................53 

 วิธีการนําเสนอ...................................................................................53 

2. การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ.......................................................................................53 

2.1 แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ (Thesis) ช้ินที่ 1................................................54 

 เทคนิคที่ใชในการสรางสรรค.................................................................................54 

 วิธีการนําเสนอ.......................................................................................................55 

2.2 แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ (Thesis) ช้ินที่ 2...............................................56 

เทคนิคที่ใชในการสรางสรรค.................................................................................56 

 วิธีการนําเสนอ.......................................................................................................56 

3. การวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ชุดสัญญะแหงความรักความอบอุน................................58 

3.1 การวิเคราะหแนวคิดตามหลักทัศนธาตุ................................................................61 

3.2 การแกปญหาสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ.........................................................64 

สรปุ.........................................................................................................................................65 

บทท่ี 5 สรุปและประเมินผลงานการสรางสรรค..............................................................................67 

1. สรุปแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน...........................................................................67 

2. สรุปผลเทคนิคในการสรางสรรค...........................................................................................67 

3. สรุป......................................................................................................................................68 

4. อภิปรายผล..........................................................................................................................68 

5. ประโยชนที่ไดรบัจากผลการศึกษาสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ...…..................................69 

6. ขอเสนอแนะ........................................................................................................................69 

บรรณานุกรม………….....…..……………………………………………………………………....................................71 

ประวัติผูวิจัย........................................................................................................................................72 



(ฌ) 

 

 

สารบัญภาพ 

 
 ภาพท่ี หนา 

1 ภาพทฤษฎีและกรอบความคิดในการสรางสรรค......................................................................6 

2 ภาพขอมูลเน้ือดิน...................................................................................................................10 

3 ภาพตัวอยางการใชนํ้ายาเคลือบ.............................................................................................11 

4 ภาพแสดงสีโลหะจากออกไซด................................................................................................11 

5 ภาพกระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผา...................................................................................13 

6 ภาพผลงานศิลปน ชิโอตะ ชิฮารุ (Shiota Chiharu)..............................................................15 

7 ภาพผลงานศิลปน ณัฐ ล้ําเลิศ (Nat Lamleat).......................................................................16 

8 ภาพผลงานศิลปน กูสตาฟ คลิม้.............................................................................................18 

  9 ภาพผลงานศิลปน เดอะ เจอรน่ี ออฟ เมาส...........................................................................19 

10 ภาพผลงานศิลปน โรเบิรต อินเดียนา.....................................................................................20 

  11 ภาพผลงานศิลปน โรเบริต อินเดียนา.....................................................................................21 

    12 ภาพขอมูลจากประสบการณตรง ที่บานของผูสรางสรรค.......................................................25 

13 ภาพขอมูลจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ..........................................................................26 

14 ภาพผลิตภัณฑประเภทเอริทเธนแวร......................................................................................27 

15 ภาพผลิตภัณฑประเภทสโตนแวร...........................................................................................28 

16 ภาพการข้ึนรูปดวยมือ............................................................................................................29 

17 ภาพการข้ึนรูปโดยการทําแผน...............................................................................................30 

18 ภาพการข้ึนรูปดวยแปนหมุน.................................................................................................31 

19 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 1.....................................................................................39 

20 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 2.....................................................................................43 

  21 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 3.....................................................................................46 

    22 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 1.....................................................................................50 

23 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 2.....................................................................................51 

24 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 3.....................................................................................52 

25 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ช้ินที่ 1.............................................................................................54 

26 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ช้ินที่ 1.............................................................................................55 

27 ภาพผลงานวิทยานิพนธ ช้ินที่ 2.............................................................................................57 

     



(ญ) 

 

 

    

สารบัญตาราง 

 
ตารางท่ี หนา 

1 ตารางเปรียบเทียบศิลปน........................................................................................................22 

2 ตางรางแสดงประเภทของเน้ือดินที่นํามาใชในการสรางสรรคผลงาน......................................32 

3 ตารางอุปกรณที่ใชในการสรางสรรค.......................................................................................33 

4 ตารางข้ันตอนการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 1................................................37 

5 ตารางข้ันตอนการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 2................................................40 

6 ตารางข้ันตอนการสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 3................................................44 

7 การวิเคราะหกรอบทฤษฎีจิตวิทยาความรัก............................................................................58 

8 การวิเคราะหกรอบทฤษฎีความผูกพัน....................................................................................59 

9 การวิเคราะหกรอบทฤษฎีสัญลักษณนิยม...............................................................................60 

10 การวิเคราะหแนวคิดตามหลักทัศนธาตุ..................................................................................61 

11 การแกปญหาสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ชุดสัญญะแหงความรกัความอบอุน..................64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

บทท่ี1 

บทนํา 
 

 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธน้ีเปนการแสดงใหเห็นถึงความรักความอบอุนอันเกิดจาก

สถาบันครอบครอบที่ผูสรางสรรคมีความผูกพันธ ซึ่งความรักความอบอุนในครอบครัวน้ี ถือเปน

พื้นฐานของชีวิตมนุษย ที่มีความสําคัญมาก ผูสรางสรรคจึงนํามาสรางสรรคผานกระบวนการใน

เทคนิคเครื่องเคลือบดินเผาที่มีลักษณะเฉพาะตน 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของวิทยานิพนธ 
 

ครอบครัวเปนพื้นฐานสวนเล็ก ๆ  ที่สําคัญที่สุดของสังคม ที่มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด 

ใหความคุมครองและมั่นคงแกสมาชิกในครอบครัวต้ังแตแรกเกิดจนเติบโต คอยอบรมสั่งสอนเลี้ยงดู

และเปนกําลังใจ ปลอบโยน เพื่อใหผานอุปสรรคตาง ๆ ไปได  จนรูจักการปรับตัวเพื่อเขาสังคม    

อยูรวมอยางมีความสุข ไมเกิดความแตกแยก ครอบครัวมีบทบาทสําคัญย่ิงในการสรางเจตคติและ

คานิยมในแตละบุคคล มนุษยทุกคนมีความตองการที่จะไดรับความรักและเปนสวนหน่ึงในสังคม 

มนุษยจะเติบโตข้ึนมาอยางไรน้ันข้ึนอยูกับการปฏิสัมพันธของบุคคลและสภาพแวดลอม เมื่อไดรับ

แตสิ่งที่ดีก็จะทําแตเรื่องที่ดี 

ในสังคมปจจุบัน ความสัมพันธกันของบุคคลในครอบครัวไดลดนอยลง ดวยภาระตาง ๆ      

ที่เกิดข้ึน ไมวาจะเปนการทํางานหาเลี้ยงครอบครัว การเดินทางที่ตองใชเวลานาน เมื่อกลับถึงบาน

จึงไมไดมีเวลาในการทํากิจกรรมรวมกันมากนัก สิ่งสําคัญที่ขาดไปคือความผูกพัน การมอบความรัก

ความอบอุนใหแกกัน ครอบครัวที่อบอุนมีความรักใครหวงใยกัน เปนดังเกราะปองกันภัย          

สรางภูมิคุมกัน ทําใหบุคคลเหลาน้ันมีความคิดความสามารถที่หลากหลาย มีจิตใจที่งดงาม 

ชวยเหลือ เอื้อเฟอ มองโลกในแงดีไมกระทําความผิด มีความกตัญู ไมสรางความเสียหาย          

ตอสวนรวม  

จากปญหาดังกลาว ผูสรางสรรคจึงเล็งเห็นและอยากเปนสวนหน่ึงในการปลุกจิตสํานึกให

ผูคนหันมาเห็นคุณคาของสายใยรักในครอบครัว ความอบอุน อันเกิดจากวิถีเรียบงาย กอเกิดกําลงัใจ 

ใหมนุษยรูจักเมตตา รูจักให มีความหวังดีกับผูอื่น น่ีคือผลสะทอนจากความรัก ความอบอุนใน

ครอบครัว ที่บมเพาะใหเยาวชนของชาติเล็งเห็นถึงคุณคา การกลับมาบาน และการโอบกอด           

การแสดงความรักที่อบอุน อันเปนพื้นฐานของชีวิตมนุษย 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 2.1. เพื่อสรางสรรคผลงานในหัวขอ “สัญญะแหงความรักความอบอุน” เพื่อแสดงออกใหเห็น

ถึงความรัก ความอบอุน และความสัมพันธภายในครอบครัว โดยใชกรอบทฤษฎีสัญลักษณนิยม      

ทฤษฎีความผูกพัน ทฤษฎีความรัก 

 2.2. เพื่อสรางสรรคผลงานดวยกระบวนการทางเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา ผานการ

นําเสนอแบบศิลปะจัดวาง (Installation Art) จํานวน 1 ชุด ภายในระยะเวลาของโครงการ 

 2.3. เพื่อสรางสรรคผลงานทีป่ลกูจิตสาํนึกใหผูคนหนัมาเหน็คุณคาของสายใยรกั และความอบอุน

ในครอบครัว  
 

3. คําถามการวิจัยและสรางสรรค 

สรางสรรคผลงานผานกระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อสื่อใหสังคมตระหนักถึง

ความสําคัญของสถาบันครอบครัว เปนสวนที่สําคัญที่สุดของพื้นฐานชีวิตมนุษยไดหรือไม 
 

4. สมมติฐานการวิจัยและสรางสรรค 

 สามารถสรางสรรคผลงานเครื่องเคลือบดินเผาที่สื่อถึงความอบอุนภายในครอบครัวไดหรือไม 
 

5. ขอบเขตการวิจัยและสรางสรรค 

 การสรางสรรคผลงานชุด “สัญญะแหงความรักความอบอุน” โดยมีที่มาของแนวความคิด

เรื่อง ความอบอุนของครอบครัว เพื่อสื่อใหเห็นถึงมุมมองสวนตัวของผูสรางสรรคผลงานที่มีตอ

ครอบครัวโดยมีรูปแบบของผลงานประเภทเครื่องเคลือบดินเผา  ผสมผสานกับศิลปะแนวจัดวาง 

5.1 เพื่อสรางสรรคผลงานเครื่องเคลือบดินเผาที่ถายทอดภาพประทับที่สื่อถึงความอบอุน

ภายในครอบครัว โดยใชกรอบทฤษฎีสัญลักษณนิยม ทฤษฎีความผูกพัน ทฤษฎีความรัก 

5.2 นําเสนอในรูปแบบกระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผา ผสมผสานกับศิลปะจัดวาง 

จํานวน 1 ชุด ภายในระยะเวลาของโครงการ 

5.3 สรางสรรคผลงานเพื่อสื่อใหเห็นถึงความสําคัญของสถาบันครอบครัว 
 

 นอกจากน้ีผลงานชุด “สัญญะแหงความรักความอบอุน” จํานวน 1 ชุด จะนําเสนอผลงาน

ออกเผยแพรสูสาธารณะโดยมีจุดประสงคเพื่อสะทอนใหผูคนเห็นถึงคุณคาของความรักความอบอุน

ในครอบครัวและจะดําเนินการกิจกรรมดังตอไปน้ี 

 1. จัดนิทรรศการในหอศิลปของสถาบันศิลปะและจัดพิมพสูจิบัตรและสื่อสิ่งพิมพ 

 2. นําเสนอผานสื่อสาธารณะ สื่อออนไลน  

 3. นําเสนอในรปูแบบวิทยานิพนธ และบทความวิชาการ 
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6. ขั้นตอนการสรางสรรค 

 การสรางสรรคผลงานชุด “สัญญะแหงความรักความอบอุน” ประกอบไปดวยการศึกษา

ขอมูลทางดานวิชาการดานศิลปะ รวบรวมภาพขอมลูพื้นฐาน สภาพแวดลอม ปญหาสงัคม สถิติ 

ของสถาบันครอบครัว ศึกษาผลงานศิลปะ ทัง้ในประเทศ และตางประเทศ เพื่อใชในการพัฒนา

ผลงานอยางเปนระบบข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 6.1. ศึกษาเอกสารทางวิชาการ 

 6.1.1 ศึกษาขอมูลหลักทฤษฎีทางจิตวิทยา การเสรมิแรงทางบวก 

 6.1.2 ศึกษาขอมูลหลักทฤษฎีสัญลักษณนิยม 

 6.1.3 ศึกษาขอมูลหลักทฤษฎีความรัก 

 6.2. เรียนรูเทคนิคในการสรางสรรค 

 6.2.1 เก็บขอมลูภาคสนามจากสภาพแวดลอมจริง 

 6.2.2 ศึกษาการสรางสรรคผลงานจากเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา 

 6.2.3 ศึกษาศิลปะจัดวาง (Installation Art) เพื่อใชในการนําเสนอ 

 6.2.4 สรางสรรคผลงานจรงิในแบบ 3 มิติ ในรูปแบบศิลปะจัดวาง (Installation Art) 

 6.2.5 ศึกษาการนําเสนอและเรียบเรียงผลงานการคนควาวิจยัสรางสรรคในรปูแบบ 

 เอกสาร 
 

7. วิธีการดําเนินงานวิจัยและสรางสรรค 

 ผูสรางสรรคไดใชการดําเนินงานสรางสรรค โดยการแบงข้ันตอนไดดังตอไปน้ี 

  7.1 ศึกษาขอมูลจากประสบการณตรงและการเก็บขอมูลทั้งทางภาคเอกสารและ

สถานที่จริง 

 7.2 ศึกษากรอบทฤษฎีทางศิลปะที่เกี่ยวของ 

 7.3 นําไปสรางผลงานตนแบบ และสรางสรรคผลงานตามวัตถุประสงค 

 7.4 เรียนรูอปุกรณที่ใชในการสรางสรรค 

 7.5 ศึกษาขอมูลจากศิลปนทัง้ในประเทศ และตางประเทศ ที่เกี่ยวของ 

 7.6 นําผลที่ไดมาวิเคราะหขอมลูเพื่อสรปุ เพื่อใชเปนแนวทางในการสรางสรรค 

 7.7 เผยแพรผลงานชุด “สัญญะแหงความรักความอบอุน” ออกสูสาธารณะชน 
 

8. ประโชยนท่ีคาดวาจะไดรับ 

8.1 สรางสรรคผลงานชุด “สญัญะแหงความรกัความอบอุน” ที่มีลักษณะเฉพาะตัวทีส่ื่อ  

ใหเห็นถึงความรักความอบอุนภายในครอบครัว 

8.2 สรางทัศนคติที่ดีใหกับผูคนไดตระหนักถึงคุณคาของสถาบันครอบครัว 



4 
 

9. นิยามศัพทเฉพาะ 

ครอบครัว หมายถึง ผูรวมครัวเรือน คือ สามี ภรรยา และบุตรที่เช่ือมโยงกนัทางสายเลือด 

อบอุน หมายถึง ปราศจากความวาเหว  

ความรัก หมายถึง มีใจผูกพันดวยความหวงใย มีใจผกูพันดวยความเสนหาหรอืชอบ  

ความผูกพัน หมายถึง การตอบสนองของมนุษยภายในสมัพนัธภาพเมื่อเจ็บ ถูกพรากจาก

คนรัก หรอืวารูสกึอันตราย 
 

 



 

 

 

บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคผลงานชุด “สัญญะแหงความรักความ

อบอุน” มุงเนนการสรางสรรคอยางมีเอกลักษณเฉพาะตนผานกระบวนการเทคนิคเครื่องเคลือบดิน

เผาที่แสดงใหเห็นถึงความรักความอบอุน ของครอบครัว ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตอง

ทําการศึกษาเพื่อทําความเขาใจ เพื่อหาจุดรวม จุดตาง และนํามาวิเคราะหดังตอไปน้ี  
 

1. ความเปนมาและการสรางสรรค 

ครอบครัวเปรียบเสมือนแหลงพึ่งพิงทางใจ เปนที่พักที่ปลอดภัย  เมื่อใดที่เหน่ือยลา บานจะเปน

ที่ปกปอง คุมครอง ใหไออุน อันไมสามารถหาไดจากที่ไหน ดังน้ัน จึงจําเปนตองทําการศึกษา ความหมาย

ของครอบครัว 

 ความหมายของครอบครัว 

 ครอบครัว หมายถึง ผูรวมครัวเรือน คือ สามี ภรรยา และบุตร  

 ครอบครัวในความหมายเชิงสหวิทยาการ คือ 

 ครอบครั ว เ น้ื อแท  หรื อครอบครัวพื้นฐาน  ( Nuclear or Elementary Family)          

หรือครอบครัวเบื้องตน ประกอบดวย 2 Generation คือ บิดา มารดา และบุตรธิดา หรือเรียกวา 

ครอบครัวพื้นฐาน  

จากที่กลาวมาครอบครัวเน้ือแท หรือครอบครัวเบื้องตน ครอบครัวของผูสรางสรรคมี

ลักษณะที่ตรงกับครอบครัวเน้ือแท ในความหมายเชิงสหวิทยาการขางตน ตรงตามแนวความคิดของ          

ผูสรางสรรค 
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2. ทฤษฎีและกรอบความคิดในการสรางสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ภาพทฤษฎีและกรอบความคิดในการสรางสรรค 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 

 2.1 ความหมายของความรัก 

  ความรัก ตามหลักทฤษฎีสามเหลี่ยมแหงความรัก ( Triangular theory of love)         

ของ Robert Stemberg วา ความรักมีดวยกัน 3 องคประกอบ เปรียบเปนแตละมุมของสามเหลี่ยม 

ซึ่งแตละมุมประกอบดวย ความผูกพัน (Intimacy) ความหลงใหล (Passion) ความมีพันธะสัญญา 

(Commitment)  จากองคประกอบของความรัก ทั้ง 3 อยาง แบง “ความรัก” ไดเปน 8 ประเภท                  

มีดังน้ี ความไมรัก (Nonlove), รักแบบเปนมิตร (Liking/ Friendship), รักวางเปลา (Empty love), 

รักแรกพบ (Infatuated love), ความรักอันหวานแหวว (Romantic love), ความรักแบบคูคิดคูใจ 

(Companionate love), รักเพอเจอ (Fatuous love), ความรักสมบูรณแบบ (Consummate love) 

ความรัก 

ความอบอุน 

ในครอบครัว 

1) ทฤษฎีความรัก 

2) ทฤษฎีความผูกพัน 

3) ทฤษฎีสัญลักษณนิยม 

4) เทคนิคเครื่องเคลือบ

ดินเผา 

 

ผลงานเครือ่ง

เคลือบดินเผา ชุด 

“สัญญะแหงความ

รักความอบอุน” 

กระตุนเตือนใหคนเห็นถึง

ความสําคัญและคุณคาความ

รักความอบอุนในครอบครัว 



7 

 

ความรักที่แบงไดในแตละประเภทไดมีองคประกอบของสามเหลี่ยมแหงความรักที่แตกตางกัน มีความ

โนมเอียงไปในมุมใดมุมหน่ึงของสามเหลี่ยม หรืออาจมีองคประกอบทั้ง 3 องคประกอบเขารวมกัน  

 จากที่กลาวมาขางตน การศึกษาครอบครัวและการศึกษาเรื่องความหมายของความรักทําให

เห็นวาทั้งสองสิ่ง มีความสําคัญ ตอแนวคิดและรูปแบบ อันประกอบไปดวย รูปทรง จึงมีความจําเปนที่

ตองทําการศึกษาในหลักของจิตวิทยาความรัก  

 

 2.2 จิตวิทยาความรัก (Psychology of love)  

 คนเราเริ่มรักกันไดยังไง ? มีการศึกษาพบวา ความรักเกิดข้ึนจากคนที่พบเห็นกัน         

ผานการมองเห็นรปูรางหนาตาของอีกฝาย มีความดึงดูดกันทางกายจนนําไปสูการไดพูดคุยแลกเปลีย่น

ประสบการณ พบปะใกลชิดกันจากที่ทํางาน สถานที่ตาง ๆ เปนเพื่อนกัน ไป ๆ มา ๆ ไดชวยเหลือกัน 

ในบางครั้งคนเราเมื่อไดแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณกันจึงไดเขาใจและเรียนรู ถึงความแตกตาง 

ความขัดแยง ความเหมือนกันจะดึงดูดใหเราเขากันไดงาย คนเรามักชอบคนที่มีอะไรเหมือนกัน 

อาจจะมีอยูบางที่แตกตางหรือตรงขามกัน เปนปจจัยหลัก  
 

 องคประกอบของความรัก 

  ความรักน้ัน แสดงออกใน 3 ดาน คือ ดานความรูสึก (affect) ความคิด (cognition) 

และพฤติกรรมการกระทํา (behavior) 

  ความรูสึก  คือ รูสึกวารัก ชอบ รูสึกมีความสุขเพียงแคไดอยูใกล ๆ  

  ความคิด  คือ การเขาใจในคนรกั มองเห็นสิง่ดีของคนรัก ยอมรบัไดในสิ่งไมดี เห็นคุณคา

ความหมาย และใหเกียรติแกคนทีร่ัก  

  พฤติกรรมการกระทํา : คือ การปฏิบัติกันอยางดี การดูแลเอาใจใส การพูด การสัมผัส  
 

ระยะของความรัก 

ระยะของความรักสามารถแบงออกเปนสามระยะ ดังน้ี 

 ระยะความรักแบบโรแมนติค (Romantic love) หรือบางทีเรียกวาระยะ fall in love             

คือ ระยะชวงตนของการเริ่มจีบ จนถึงคบกันใหม ๆ ระยะน้ีจะเปนระยะที่มักมีแตอารมณ ใชแต

อารมณ คูรักจะมองอีกฝายอยางอุดมคติ อะไรก็ดีไปหมด ระยะน้ีเปนเพียงระยะเริ่มตนที่ควรจะขาม

ไปสูระยะที่สอง 

 ความรักแบบมี เหตุผล (Logical - Sensible Love) เรียกวา fall out of love คือ ระยะที่

การใชแตอารมณเริ่มลดลง และเริ่มมีเหตุมีผลมากข้ึน เปนระยะที่แตละฝายจะเริม่แสดงออกความเปน

ตัวตนที่แทจริงออกมาใหอีกฝายไดเห็น ระยะน้ีไดเห็นความจริง ขอเสีย นิสัยที่ไมดีตาง ๆ ชัดเจนข้ึน 
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การใชเหตุผลตาง ๆ เริ่มมีมากข้ึน มองแบบอุดมคติจะเรื่มลดลง แตหากยอมรับและปรับตัวกันไดก็จะ

ดําเนินไปตอในระยะตอไป 

 ความรักแบบฉันทเพ่ือน (Lifelong friendship) คือ ระยะ Maintenance เปนระยะที่

สามารถยอมรับความเปนตัวตนของอีกฝายได รักกันแบบเหมือนเพื่อนที่รักและสนิทกัน เปนความ

ผูกพันความรักที่ยาวนาน แมจะไมไดมีอารมณรักหวานเหมือนระยะแรก แตความผูกพันก็ลึกซึ้งและ

ดําเนินคงอยูอยางยาวนาน 
 

 จากการศึกษาจิตวิทยาดานความรัก ทําใหเห็นวาความรักมีความสําคัญ เปนแรงกําลังใจ           

ที่ทําใหผูสรางสรรคมีพลังที่จะกาวเดินไปขางหนา อยางมีความหวัง และไมรูสึกโดดเด่ียว มีครอบครัว

ที่เปนศูนยรวมแหงความรัก ดังน้ันเพื่อเปนการทําความเขาใจใหลึกซึง้ตอไป จึงจาํเปนตองศึกษาทฤษฎี

ความผูกพัน เพราะทฤษฎีความผูกพันเปนตัวยึดโยงใหความรักอยูไดยาวนานย่ิงข้ึน เพราะความผูกพนั

ย่ังยืนกวาความรัก 

 

 2.3 ทฤษฎีความผูกพัน 

  ทฤษฎีความผูกพัน (Attachment Theory) หรือ ทฤษฎีความผูกพันทางอารมณ

เปนแบบจําลองทางจิตวิทยาเพื่อกําหนดความสัมพันธระหวางมนุษย ทฤษฎีความผูกพันไดกลาววา     

การตอบสนองของมนุษยภายในสัมพันธภาพเมื่อ ถูกพรากจากคนรัก หรือรูสึกอันตราย ความผูกพัน

คือความจําเปนของการสรางสมัพันธเพื่อใหเกดิพัฒนาการทางสงัคมและอารมณ โดยเฉพาะการเรียนรู

เพื่อควบคุมอารมณตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

 แนวความคิดทฤษฎีความผูกพัน (Attachment Theory)  หรือ ทฤษฎีความผูกพันทาง

อารมณเปนแบบจําลองทางจิตวิทยาเพื่อกําหนดความสัมพันธระหวางมนุษย ทฤษฎีความผูกพันได

กลาววาการตอบสนองของมนุษยภายในสัมพันธภาพเมื่อเจ็บปวดใจ ถูกพรากจากคนรัก หรือรูสึก

อันตราย ความผูกพันอาจถูกกระตุนใหเกิดความรูสึกไดวารักและหวงใย ผูกพันกับบุคคลน้ันเกิดข้ึนได 

จากที่ไดกลาวมาขางตนทําใหผูสรางสรรคนํามาพัฒนาแนวคิด นับวามีความสําคัญตอการสรางอารมณ

ความรูสึกภายในผลงาน จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา พฤษฎีความผูกพัน จากความรูในรูปแบบ

สังเคราะหและคิดใตรตรองช้ีใหเห็นถึงประสบการณผูสรางสรรคที่ผูกพันกันระหวางสมาชิกใน

ครอบครัว ด่ังเปนสายสัมพันธที่ทําใหผูสรางสรรคมีความสุข มีความหวัง มีกําลังใจความผูกพันอยาง

มั่นใจชวยใหผูสรางสรรคความสามารถในการสํารวจอยางเปนอิสระ แตขอบเขตการสํารวจและความ

ทุกขที่ปรากฏข้ึนอยูกับนิสัย (Temperament) กับปจจัยทางสถานการณและสถานของความผูกพัน 

เด็กที่ผูกพันอยางมั่นใจสามารถสํารวจสิ่งแวดลอมไดดีที่สุด เมื่อรูสึกมั่นคงจึงกลับไปหาเมื่อตองการ 

และหากวาชวยไดจริง ก็จะเปนการสอนใหรับมือกับปญหาอยางเดียวกันในอนาคตดวย ดังน้ัน    

ความผูกพันแบบมั่นใจจึงมองวาเปนความผูกพันที่เปนการปรับตัวดีที่สุด 
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 จากทฤษฎีความรักและความผูกพันที่กลาวมาขางตนน้ัน  ทําใหผูสรางสรรคเกิดแรงบันดาล

ใจในการนําสัญลักษณแหงความรูสึก  ความรัก  ความผูกพันของคนครอบครัว  น่ันคือสิ่งของที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน  เขามารวมกับเทคนิคที่ผูสรางสรรคมีความถนัด  ทําใหเกิดเปนผลงานศิลปะการจดัวาง

จากเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา  ซึ่งทั้งน้ี  จึงนํามาสูการศึกษาทฤษฎีสัญลักษณนิยมดังกลาว 

 

 2.4 ทฤษฎีสัญลักษณนิยม (Symbolism) 

 สัญลักษณ หรือเครื่องหมาย (Symbol) หมายถึง สิ่งที่ใชแทนความหมายของอีกสิ่ง        

ซึ่งใชในการสื่อความหมายหรือแนวความคิดใหมนุษยเขาใจไปในทางเดียวกัน สามารถใช วัตถุ อักษร 

รูปราง สีสัน เปนสัญลักษณ อาจจะเปนรูปธรรม หรือนามธรรม สัญลักษณใชแทนทุกสิ่งอยางใน

ธรรมชาติ หรือแมในจักรวาล การเขียนอักษร การออกเสียง รูปภาพ หรือทาทางน้ัน เปนสัญลักษณ        

ที่ชวยให ผูสงสารและผูรับสารไดเขาใจตรงกัน ประสบการณของทั้งสองฝายน้ันสามารถใชสัญลักษณ

ใหสื่อความหมายไดมากเพียงใด  

 จากทฤษฎีความผูกพันและทฤษฎีความรักที่กลาวมาขางตน ผูสรางสรรคไดกําหนดสิ่ง

ทดแทนเพื่อใชแสดงความหมาย น่ันคือการจําลองหองครัวและหองนอน และไดนําสิ่งของเครื่องใช

ภายในหองมาเปนสัญลักษณเพื่อสื่อความหมายตาง ๆ  เชน การนําภาชนะภายในหองครัวที่ผานการใช

งานตามกาลเวลามาสรางเพื่อสื่อถึงเปนบรรยากาศของความรัก ความอบอุน ชวยเหลือกัน พูดคุย

สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ ของสมาชิกภายในครอบครัวชวงระหวางเวลาเตรียมวัตถุดิบ      

การปรุงอาหาร และรวมกันรับประทานอาหารที่ไดมีการรวมกันจัดเตรียม รองรอยน้ิวมือที่ปรากฏบน

ผลงานภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาน้ันสื่อความหมายถึงกาลเวลา เหตุการณ เรื่องราวตาง ๆ ที่ผานมา

ในอดีตจนถึงปจจุบัน และหองนอน ไดจําลองข้ึนเพื่อสื่อความหมายถึงชวงเวลาพักผอน และสรางพลงั

ใหกับชีวิตและรางกายใหมีพลัง แรงกําลังใจที่จะกาวเดิน และผานอุปสรรค แกปญหา มีสติ ปญญา 

เพื่อวันรุงข้ึน ดําเนินชีวิตตอไป เปนตน 

 

3. ขอมูลเก่ียวกับกรรมวิธีการผลิตเครื่องปนดินเผา  

 ความหมายของคําวาเครื่องปนดินเผา หรือ เซรามิกส (Ceramics) หมายถึงการนําเอา          

สารอนินทรียที่เปนอโลหะที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ เมื่อนํามาผานกระบวนการความรอนเพื่อที่จะใหได

ผลิตภัณฑ ที่มีความแข็งข้ึน จนสามารถนําไปใชงานได เชน การนําสารจําพวก หิน หรือ ดิน มาผสม

กัน ข้ึนรูป และนํามาผานกระบวนการความรอนเพื่อใหเกิดการหลอมละลาย และแข็งแกรงข้ึน 

 Ceramic หมายถึง สิ่งของตาง ๆ หรือผลิตภัณฑที่ทําข้ึนจากดิน หิน ทราย แกว และแรธาตุ 

นํามาข้ึนรูปดวยกระบวนการตาง ๆ แลวผานการเผาใหเกิดความคงรูปทรงถาวร ในสมัยกรีก     
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เรียกวา เครามอส (Karamos) หมายถึง สิ่งที่ถูกเผา เครื่องปนดินเผาจึงมีความหมายรวมถึงภาชนะดินเผา 

(Pottery) เชน หมอ จาน ชาม แจกัน เครื่องประดับ และ ผลิตภัณฑตาง ๆ เชน แกว โลหะเคลือบ 

 เครื่องปนดินเผา มีองคประกอบ 3 อยางคือ 

 1. เน้ือดินปน (Body) เปนสําเร็จ ดินธรรมชาติ หรืออาจผสมกับทราย หรือหิน 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ขอมูลเน้ือดิน 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 

 

 2. นํ้ายาเคลือบ (Glaze) ช้ันบาง ๆ ของแกวที่ฉาบอยูบนผิวผลิตภัณฑเซรามิกอยาง

ตอเน่ือง มีลักษณะโปรงใส แข็งแกรงทนตอกรดและดางไดเปนอยางดี 

 ประกอบดวย  

 - ตัวชวยหลอมละลาย (Flux) 

 - สวนที่ทําใหแข็ง (Silica – ทราย) 

 - สวนที่ชวยไมใหนํ้ายาเคลือบไหล (Alumina) 
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    (1)     (2) 

    

ภาพท่ี 3 ภาพตัวอยางการใชนํ้ายาเคลือบ 

    (1) นํ้ายาเคลือบสี 

    (2) นํ้ายาเคลือบใส 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 

 

3. สี (Color) สีจากโลหะออกไซด มีทั้งสีใตเคลือบและสีบนเคลือบ 

 

     
    (1)     (2) 

          

ภาพท่ี 4 ภาพแสดงสีโลหะจากออกไซด 

   (1) ผงสีโลหะออกไซด 

   (2) แผนผังแสดงการใหสีของสีโลหะออกไซด 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 

 



12 

 

กระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผา 

 กระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผาหรือเซรามิกมีข้ันตอนและความสําคัญในทุกข้ันตอน เพื่อให

ไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ จะตองอาศัยความประณีตพิถีพิถัน และรอบคอบในทุกข้ันตอน จะตอง

สังเกตความเปลี่ยนแปลง บันทึกผลและตองแกปญหาอยางรวดเร็วและเปนระบบ โดยมีกระบวนการ

สําคัญ 7 ข้ันดังน้ี 

  1. การเตรียมวัตถุดิบ 

  2. การข้ึนรูป 

  3. การตกแตงตอเติม 

  4. การตากแหง 

  5. การเผา 

  6. การชุบนํ้ายาเคลือบ 

  7. การตรวจสอบ  
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 กระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ภาพกระบวนการผลิตเครื่องปนดินเผา 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 

4. อิทธิพลของสีท่ีมีผลตอความรูสึกถึงความรักความอบอุน 

 สีที่ใชในการสรางสรรคในแตละสีมักมีผลตอความรูสึกทั้งสิ้น โดยแตละสีน้ันจะใหความรูสึกที่

แตกตางกัน ดังน้ี 

    สีแดง เปนสีแหงอํานาจแสดงถึงการมีพลังและความทะเยอทะยานจึงชวยพิชิตความคิดเห็น

ในทางลบหรือการมองโลกในแงรายอยางไรก็ตามสีเฉดน้ีอยูในกลุมของโทสะและการฉุนเฉียวดวย       

การเตรียมการเตรียมวัตถุดิบ 

การข้ึนรปู 

การข้ึนรปูดวยมือ 

- แบบบบี 

- แบบขด 

- แบบแผน 

- แบบอสิระ 

การข้ึนรปูแบบหลอ 

- ตนแบบ 

- แมพิมพ 

- หลอแบบ 

การข้ึนรปูดวยเครื่องจักร 

- แปนหมุน 

- ใบมีด 

การตกแตงตอเติมกอนเผา

การตากแหง

เผาดิบ 

การชุบนํ้ายาเคลือบ การเตรียมเคลือบ

เผาเคลือบ 

ตกแตงหลังเผาเคลือบ
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หากเรานําสีแดงเขาสูกระบวนการรักษามากเกินไปจะทําใหผูถูกบําบัดรูสึกอึดอัด ไมสบายตัว หุนหัน   

พลันแลนและขาดความอดทนเพราะสีแดงเปนสีที่กระตุนระบบประสาทไดรุนแรงที่สุดใหความรูสึก      

เราใจ ต่ืนเตน ทาทาย  

    สีชมพู เปนสีที่มีลักษณะปลอบประโลมใหจิตใจและความรูสึกตาง ๆ สงบลงในขณะเดียวกัน

ก็ใหความรูสึกของการมีนํ้าใจดี จิตใจกวางขวาง อบอุนและทะนุถนอมซึ่งตรงกันขามกับสีแดงถาหากมี

สีชมพูอยูรายรอบจะทําใหรูสึกถึงการปกปอง ความรักจึงมักจะนําสีน้ีมาบําบัดหรือบรรเทา คนที่มี

ความรูสึกโดดเด่ียวมีอารมณทอแท  

    สีฟา เปนสีที่ใหความรูสึกสงบเยือกเย็น เปนอิสระ ปลอดโปรงสบาย ปลอดภัย ใจเย็นและ

สามารถระงับความกระวนกระวายในใจไดดวยพลังของสีฟามีคุณสมบัติในการรักษาอาการของ     

โรคปอด ลดอัตราเผาผลาญพลังงาน รักษาอาการเจ็บคอและทําใหชีพจรเตนเปนปกติ  

    สีขาว สีของแสงที่ผสานทุกสีของแสงเขาไวดวยกัน จนไมมีสี มันคือสีของแสงธรรมชาติเปนสี

แหงความบริสุทธ์ิ และมีวัฒนธรรม ใสซื่อ สะอาด เปดเผย มีความงดงามนาหลงใหลสีที่หมายถึงการ

ปกปองคุมครองให จากน้ีไปไมตองสงสัยเลยวาทําไมหมอพยาบาลจึงใสชุดสีขาวกระทั่งบาทหลวงใน

ศาสนาคริสตก็เชนเดียวกัน 

 จากที่กลาวมาน้ัน สีนับวามีอิทธิพลตอความรูสึกของผูชมและตัวผูสรางสรรคมาก เพราะสี

สามารถเปนสื่อแทนสัญลักษณกระตุนความรูสึกของผูดูผลงานได การจะพัฒนาผลงานใหเกิดความลงตัว

น้ันตองทําการศึกษาผลงานศิลปะของศิลปนดังตอไปน้ี 
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5. ศิลปนท่ีทําการศึกษา 

 ผลงานศิลปนที่นํามาใชเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานชุด “สัญญะแหงความรักความ

อบอุน” มีดังน้ี 

 

 
  

ภาพท่ี 6 “The Key in the Hand” 

ท่ีมา: ชิโอตะ ชิฮารุ (Shiota Chiharu) (2563, ออนไลน) 

 

 5.1 ชิโอตะ ชิฮารุ (Shiota Chiharu)  

  ชิโอตะ ชิฮารุ  เปนศิลปนจัดวางและที่สําคัญที่สุดคนหน่ึงของวงการศิลปะญี่ปุน      

ตลอดการทํางานนาน 25 ป ศิลปนมีงานแสดงกวา 300 ครั้งทั่วโลก และโดงดังในในฐานะศิลปนที่สํารวจ

เรื่องความสัมพันธและความเปนความตายไดลุมลึกที่สุดคนหน่ึง ซึ่งในนิทรรศการ ‘Shiota Chiharu:          

The Soul Trembles’ ที่พิพิธภัณฑ Mori Art Museum กลางกรุงโตเกียว ชิโอตะจัดข้ึน รอยเรียงเปน

เรื่องราวชีวิตการทํางานตลอด 25 ป แสดงถึงพัฒนาการของช้ินงานทั้งหมดที่ศิลปนเคยทําครบถวน

อยางไมเคยเปนมากอน และแรงบันดาลใจในการใชดายโยงไปมาของศิลปนน้ัน แทที่จริงเกิดจาการที่

ยายของศิลปนน้ันเสียชีวิต ศิลปนเลยเกิดคําถามข้ึนกับตนเอง วายายของเขาน้ันตายแลวไปไหน    

และจะทําเชนไรเขาจึงจะไดพบกับยายอีกครั้ง ทําใหศิลปนจึงเริ่มโยงดายจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง 

หลาย ๆ เสน เพื่อทําใหสิ่งที่มองไมเห็นในอากาศน้ัน มองเห็นข้ึนมา เปรียบเสมือนความหวังของศิลปนที่

จะไดพบกับคุณยายอีกครั้ง สําหรับผลงาน “The Key in the Hand” ที่ผูสรางสรรคนํามาศึกษาน้ัน 

เกิดจาการที่ศิลปนเริ่มรูสกึวาภาพวาดบนเฟรมหรอืพื้นผิว 2 มิติเริ่มไมเพียงพอ จึงเริ่มออกแบบผลงาน

ที่เปน 3 มิติ ข้ึนมาและรับการคัดเลือกจากมูลนิธิญี่ปุนเพื่อเปนตัวแทนประเทศญี่ปุนในงาน Bienniale 

Venice ครั้งที่ 56 โดยศิลปนมีแนวคิดขอรับบริจาคลูกกุญแจ โดยการต้ังกลองรับบริจาคไวตาม
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พิพิธภัณฑทั่วโลก ลูกกุญแจเหลาน้ีศิลปนมีความคิดวาไดสัมผัสถึงความเช่ือใจที่ใหเก็บรกัษาความทรงจํา 

ของคนเหลาน้ัน เพื่อมาเช่ือมสายใยความทรงจําแหงวัยเยาวของศิลปนเอง ซึ่งนํามาติดต้ังจัดวาง 

หอยแขวน รวมกับเสนใยสีแดงความยาว 400 กิโลเมตร เช่ือมกับเรือไม 2 ลํา มีจุดเดนเปนคลิปวิดีโอ

ที่เด็กกําลังพูดถึงความทรงจํา อันเปนจุดสําคัญของงานในผลงานช้ินน้ีศิลปนใชเสนใยสีแดงแสดงให

เห็นถึง พลังอันย่ิงใหญของเสนใยที่ศิลปนเลือกสรางสรรค ใหความรูสึกเหมือนจักรวาล สีแดงผูกโยง

ทับซอนไปซอนมาอยางมีมิติ เปรียบเสมือนมิติที่พิเศษพิสดาร หอยผูกลูกกุญแจกระจายทั่วผลงาน 

เปรียบเสมือนสายใยแหงมนุษชาติที่มีความสุข ความทุกข ความทรงจํา ดวยพันธะแหงดอกกุญแจ

จํานวน 180,000 ดอกที่ผูคนไดรวมมอบความทรงจําที่หวงแหนของตน ลองลอยดวยเรือสองลําผาน

วิกฤตแหงหวงสมัยกันเพื่อกาวผานความทรงจํา ไปสูอนาคตเดียวกัน หรือสูโลกแหงอุดมคติเดียวกัน

น่ันเอง (ภาพที่ 6) 

 จากผลงานที่กลาวมาขางตน ผูสรางสรรคไดนําแนวคิดเกี่ยวกับการใชสีที่สื่อถึงอารมณและ

องคประกอบที่กระตุนความรูสึกแบบศิลปะจัดวาง 

 

 

 
 

ภาพท่ี 7 ครอบครัว ความผูกพันอันแสนอบอุน : Family is a warm deep connection 

ท่ีมา: ณัฐ ล้ําเลิศ (Nat Lamleat) (2563, ออนไลน) 
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 5.2 ณัฐ ล้ําเลิศ (Nat Lamleat)   

  ครอบครัว เปนสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทและความสําคัญในการดําเนินชีวิต 

เพราะเปนสังคมแรกในการอบรมสั่งสอน ขัดเกลาพฤติกรรม การกระทํา ความคิด รวมถึงปลูกฝง

คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนถายทอดวัฒนธรรมทางสังคม  การสรางสรรคผลงานศิลปะชุดน้ี ไดนํา

เน้ือหาเกี่ยวกับครอบครัวเปนแรงบันดาลใจในการทํางาน เน่ืองจากมีความผูกพันกับครอบครัวและ        

กลุมเครือญาติต้ังแตวัยเยาว ไดรับการเลี้ยงดู ใหความรัก ความอบอุน และความเอื้ออาทร ซึ่งเปน

ความรูสึกที่ดีและอยูในความทรงจํามาโดยตลอด นอกจากน้ันในชวงที่มีปญหาหรืออุปสรรคจนเกิด

ความทอแท เสียใจ สิ่งที่ชวยแกไขปญหาและอุปสรรคใหผานพนไปไดคือกําลังใจของคนในครอบครัว 

โดยการสรางสรรคเรื่องราวเกิดข้ึนจากการสํารวจกิจกรรมหรือวิถีปฏิบัติภายในครอบครัว ซึ่งลวนมี

กฏเกณฑเงื่อนไขเฉพาะภายในที่สรางความแตกตางของรูปแบบวิธีการอยูรวมกันในแตละครอบครัว 

การตรวจสอบภายในจิตใจพบวาอารมณความรูสึกที่เกิดจากเรื่องราวความสัมพันธ ไมใชความรูสึก

เพียงหน่ึงเดียวโดด ๆ แตเปนภาวะทางอารมณที่มีความหลากหลายแตกตางกัน ตางกรรมตางวาระ 

ขาพเจาใชประติมากรรมกลุมในรูปแบบแฟนตาซี เพื่อแสดงถึงสิ่งที่เรียกวาความสัมพันธโดยตัวละคร 

ที่อยูในงานมีรูปทรงและการแสดงอาการทาทางของคน แตเปนเพียงเสี้ยวสวนของความจริง โดยเกิด

จากการตัดทอนหรือเนนรายละเอียดบางสวนของรูปทรง และปรับเปลี่ยนโครงสรางบางประการ 

ผลงานทั้งหมดถูกสรางข้ึนจากกระบวนการปนหลอ และนํามาประกอบเขาดวยกับวัสดุที่เปนจริงจาก

ครอบครัวของขาพเจา อยางเชน เสื้อผา เพื่อใหเกิดการนําเสนอเน้ือหาเรื่องราวผานตัววัสดุบอกเลา

เรื่องราวหลากแงหลายมุมที่เกิดข้ึนในครอบครัวสมัยใหม ซึ่งมีทั้งความสุขความทุกข ความรัก         

ความหวงใย หรือความอึดอัด ผสมผสานกัน (ภาพที่ 7) 

 จากที่กลาวมาขางตน ผูสรางสรรคไดนําแนวคิดของศิลปนที่นําหมอหวดน่ึงขาว หมออวยเปน

สัญลักษณแทนครอบครัวที่มีความรักความ ผูกพัน ออนโยน 
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ภาพท่ี 8 The Kiss. 1907–1908. Oil on canvas. Österreichische Galerie Belvedere. 

ท่ีมา: ครูแผน เอกจิต (2563, ออนไลน) 

 

 5.3 กูสตาฟ คลิ้ม  

  กูสตาฟ คลิ้ม เกิดเมื่อ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2405  และถึงแกกรรม 6 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2461 

เปนจิตรกรชาวออสเตรียและมัณฑนากรหัวกาวหนาแหงออสเตรียในชวงปลายคริสตศตวรรษที่ 19           

อันเปนชวงเวลาที่ศิลปะแนวใหม หรือ Art Nouveau ผลงานของเขาแสดงใหเห็นถึงจุดเหลื่อมระหวาง

ศิลปะที่สรางเพื่อการตกแตง  กับงานวิจิตรศิลปที่ศิลปนสรางข้ึนเพื่อเสนอคุณคาในตัวงานชวงระหวาง

ป 1907 – 1908 ศิลปนไดสรางผลงาน The Kiss ที่เปนภาพแสดงชายหนุมกับหญิงสาวโอบกอดแนบ

ชิดและวาบหวามจนแทบกลายเปนคนเดียวกันทามกลางสีทองหลากหลายที่ตกแตงอยางวิจิตรและ

เต็มไปดวยสัญลักษณตาง ๆ รางกายของหญิงสาวดูเหมือนถูกกลืนเขาไปอยูในเสื้อคลุมสีทองที่ตกแตง

ลวดลายอยางสวยงามแบบอารตนูโว ภาพ The Kiss ไดรับการช่ืนชมจากผูคนอยางสูงใหการยกยอง

วาเปนผลงานช้ินเอกของยุค  Vienna Secession นับเปนภาพเขียนที่มีราคาแพงที่สุดในออสเตรียใน

เวลาน้ัน (ภาพที่ 8) 

 จากที่กลาวมาขางตน ผูสรางสรรคไดนําแนวคิดของศิลปนในดานการแสดงออกทางความรัก

ระหวางชาย-หญิง ในอีกรูปแบบหน่ึงที่มีกลืนไปกับสี และลวดลายของภาพ 
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ภาพท่ี 9 “เดอะ เจอรน่ี ออฟ เมาส” (The Journey of Mouse). 2020 

ท่ีมา: ศูนยการคาเมกาบางนา (2563, ออนไลน) 

 

 5.4 เดอะ เจอรน่ี ออฟ เมาส 

  เดอะ เจอรน่ี ออฟ เมาส เปนงานศิลปะที่ถูกจัดข้ันเพื่อตอนรับปหนู โดยกลุมศิลปน

ชาวไทย หน่ึงในน้ันคือแนวความคิด เรื่อง พอ แม และลูก โดยการนําเสนอในมุมมองที่แตกตางกัน 

เชน ผลงาน “Art therapy from love relationship” โดย จิตตกานต (ยายเพิ้ง) และ ธณัฐ สุววรณภัฏ 

(นายพราน) คูพี่นองที่นองชายนายพราน (เด็กออทิสติก) เปนผูวาดภาพรูปสัตวทั้งหมดแบบของศิลปะ

เด็ก และมีพี่สาวคือยายเพิ้งคอยชวยจัดเรียงองคประกอบภาพ ใตแนวความคิดศิลปะบําบัด          
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จากสัมพันธภาพแหงความรัก ตอมาผลงาน “พอหนูและปกนิกอันแสนอบอุน” โดย ปยศักด์ิ เขียวสะอาด 

หรือ MAUY นําเสนอผลงานในแนวความคิดที่สื่อถึงพอหนูซึ่งเปนผูนําครอบครัวที่แข็งแกรง แตก็ยัง

ความออนโยนพรอมที่จะใหเวลา แฝงไวความออนโยนและมอบความอบอุนแกครอบครัว และผลงาน 

“แมหนูสีชมพู” โดย ปยนาฏ ตนมาลี หรือ กะป โดยไดแรงบันดาลใจจากสีชมพู ซึ่งเปนสีที่ช่ืนชอบ

เปนพิเศษ ใหความรูสึกสดใส นารัก เขาถึงไดงาย พรอมความวิบวับ เปลงประกาย เฉิดฉายจากการ

ตกแตงดวยกลิตเตอร ตอนรับปใหม และเริ่มตนสิ่งใหมดวยความสดใส สนุกสนาน ราเริง เปนตน 

(ภาพที่ 9) 

 จากที่กลาวมาขางตน ผูสรางสรรคไดนําแนวคิดของศิลปนเกี่ยวกับแนวทางการสรางสรรค   

ที่เนนสะทอนถึงการใหครอบครัวมีการทํากิจกรรมรวมกัน ผานการสรางสรรคผลงานเปนภาพวาด 

แสดงความสําคัญของการสรางความสัมพันธภาพภายในครอบครัวที่สดใส 

 

 

 
 

ภาพท่ี 10 LOVE Robert Indiana (formerly Robert Clark) 2501-2507 

ท่ีมา: Article by Steve, filed under Sculpture & Carft in the Art category (2563, ออนไลน) 

 



21 

 

 
  

ภาพท่ี 11 LOVE Robert Indiana (formerly Robert Clark) 2501-2507 

ท่ีมา: Article by Steve, filed under Sculpture & Carft in the Art category (2563, ออนไลน) 

 

5.5 โรเบิรต อินเดียนา 

  โรเบิรต อินเดียนา สรางสรรคผลงานที่เปนสญัลักษณสําคัญของ “ความรัก” จัดแสดงครั้งแรกใน

ป 2501 ถึง 2507 (ภาพที่ 10) ผลงานดังกลาวไดรับการช่ืนชมเปนวงกวางและไดนําไปทําเปนบัตรอวยพร 

ปจจุบันมีประติมากรรม LOVE ประมาณ 50 ช้ินที่ติดต้ังในพื้นที่สาธารณะทั่วโลก ซึ่งยกตัวอยางภาพถาย

ประติมากรรมในป 2012 รูปปน LOVE ของโลกสวนใหญมีดานหนาทาสีแดงโดยมีดานสีนํ้าเงินหรือสีเงิน

และสีเขียวเพื่อใหเขากับบัตรอวยพร MOMA ด้ังเดิม ของ Indiana และตราประทับใชโทนสีฟาและเขียว

รวมกับรูปปน LOVE อีกช้ินที่ต้ังอยูที่ Park Mall ในสิงคโปร (ภาพที่ 11) 

 จากที่กลาวมาขางตน ผูสรางสรรคไดนําแนวคิดดานศิลปะการจัดวางที่มีความหมาย “รัก” 

ในภาษาองักฤษ ที่ใชสีแดงในการแสดงความหมายของความรัก   
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การกลาวสรุปในเชิงตาราง 

ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบศิลปน 

ชื่อและรูปภาพแนวความคิด ความเหมือน ความตาง สิ่งท่ีไดรับ 

ชิโอตะ ชิฮารุ (Shiota Chiharu)  

 
 

แนวคิดดานการ

ใชส ี

วัสดุที่นํามาใขใน

การสรางสรรค

ผลงาน  

แนวความคิดใน

การสรางสรรค

ผลงานครอบครัว 

ณัฐ ล้ําเลิศ (Nat Lamleat)   

 
 

แนวคิดดาน

ความสัมพันธ

ภายใน

ครอบครัว 

วัสดุที่นํามาใชใน

การสรางสรรค

ผลงาน 

แนวความคิดใน

การสรางสรรค

ผลงานครอบครัว 

กูสตาฟ คลิ้ม 

 
 

ความรักใน

หญิง-ชาย 

เทคนิคงานเปน

จิตรกรรม 

แนวคิดในการ

สรางสรรค

เรื่องราวความรัก 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบศิลปน (ตอ) 

ชื่อและรูปภาพแนวความคิด ความเหมือน ความตาง สิ่งท่ีไดรับ 

“เดอะ เจอรน่ี ออฟ เมาส” (The 

Journey of Mouse). 

 
 

แนวคิดครอบครัว 

ความผูกพัน 

รูปแบบการ

นําเสนอสื่อผสม 

แนวความคิด

และการนําเสนอ

ผลงานผานทาง

สื่อสญัลกัษณ 

โรเบิรต อินเดียนา 

 
 

ลักษณะรปูแบบที่

แสดงออกถึงรกั 

แนวความคิด, 

รูปแบบการ 

นําเสนอ 
ประติมากรรม

โลหะแบบ

ลอยตวั 

 

แนวความคิด 

ศิลปะแบบจัด

วาง 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 
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บทท่ี 3 

วิธีการสรางสรรคผลงาน 

 

ในการดําเนินการสรางสรรคผลงานชุด “สัญญะแหงความรักความอบอุน” ผูสรางสรรคได

ศึกษาขอมูลทางดานการสรางสรรค ในดานแนวคิด เทคนิคเครื่องเคลือบดินเผาและวิธีการนําเสนอใน

รูปแบบศิลปะจัดวาง ซึ่งมีจํานวน 1 ชุด  ที่สื่อถึงอารมณความรูสึกดานความอบอุนภายในครอบครัว

ของตนเอง  
 

 โดยมีการศึกษาขอมูลภาคเอกสารจากแหลงตาง ๆ ทั้งเอกสารเว็บไซดผลงานสรางสรรคที่

เกี่ยวของ และผานการศึกษาและตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหงานสรางสรรคเปนไปตาม

วัตถุประสงค โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

 1 แนวความคิดแรงบันดาลใจในการสรางสรรค 

 2 ขอมูลในการสรางสรรคผลงานชุด “สัญญะแหงความรักความอบอุน” 

 3 ผลงานภาพราง แบบ 2 มิติและภาพราง 3 มิติ ในผลงานชุด “สัญญะแหงความรักความ

อบอุน” 

 4 กระบวนการสรางสรรคผลงานชุด “สัญญะแหงความรักความอบอุน”ผานรูปแบบการ

สรางสรรคผลงานเครื่องเคลือบดินเผาและการจัดวาง 

 

1. ความเปนมา แนวคิดในการสรางสรรค 

ผูสรางสรรคไดนําแนวคิดและแรงบันดาลใจมาจาก สภาพครอบครัวของตนเอง ที่เปรียบเสมือน 

แหลงพึ่งพิงทางใจ เปนที่พักที่ปลอดภัย  เมื่อใดที่เหน่ือยลา บานจะเปนที่ปกปอง คุมครอง ใหไออุน        

ผอนคลาย ตัดขาดจากสิ่งเราภายนอกอันเปนเหตุใหเหน่ือยลา เครงเครียด เขาสูพื้นที่ปลอดภัยเปน

สวนตัว ที่ไมอาจสามารถหาไดจากที่ไหน จากแนวคิดขางตนจึงเกิดเปนแรงบันดาลใจใหผูสรางสรรคได

สรางสรรคผลงานชุด “สัญญะแหงความรักความอบอุน” ผานเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผาแบบการข้ืนรูป

ดวยมือ เพราะการข้ึนรูปดวยมือเปรียบเสมือนการถายทอดโดยตรงจากตัว  ผูสรางสรรคสูดิน เปนดัง

ตัวแทน  และจิตวิญญาณของความรูสึกของความรักของผูสรางสรรคที่มีตอครอบครัว 
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2. ขอมูลการสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ  

 2.1 ขอมูลจากประสบการณตรงของผูสรางสรรค 

 ผูสรางสรรคดําเนินการเก็บขอมูลที่ไดจากประสบการณตรงของผูสรางสรรคชีวิตใน

อดีตถึงปจจุบัน โดยผูสรางสรรคเลือกหยิบจับ มุมมอง จากสภาพแวดลอมภายในบานซึ่งเต็มไปดวย 

สิ่งของ ที่ผูสรางสรรคคุนเคยและผูกพัน ไมวาจะเปน หองครัว หองนอน เตียงนอน ประตู หนาตาง 

เกาอี้น่ัง ลวนแลวแตสรางความรูสึกถึงความผูกพันทีค่นในครอบครัวใชเวลารวมกัน ดังน้ัน ผลงานชุดน้ี 

จึงมุงเนน การนําเสนอถึงวิถีชีวิตเรียบงายของครอบครัวขนาดเล็กของผูสรางสรรค  

ขอมูลจากประสบการณตรง 

 

    
          (ก)             (ข) 

    
           (ค)             (ง)

 

ภาพท่ี 12 ภาพขอมูลจากประสบการณตรง ทีบ่านของผูสรางสรรค 

   (ก) พื้นทีบ่างสวนของหองครัวทีบ่าน อําเภอพุทธมณฑล 

   (ข) พื้นที่บางสวนของหองครัวที่บาน อําเภอพทุธมณฑล 

   (ค) บรเิวณโตะอาหารบานที่ อําเภอสองพี่นอง 

   (ง) ภายในหองนอนบานที่ เขตพระนคร 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 
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 2.2 ขอมูลจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

 จากสภาพแวดลอมในสังคมครอบครัวแตละครอบครัวมีความแตกตางกัน ทั้งในดาน

การเลี้ยงดู อบรม สั่งสอน การแสดงออกถึงความรัก ความอบอุนในครอบครัว ผูสรางสรรคไดศึกษา

จากครอบครัวตนเองผานการสังเกต การรับรู ผูสรางสรรคจึงออกไปเก็บขอมูลจากหลายพื้นที่ ภายใน

จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อดูวิถีชีวิตของหลาย ๆ ครอบครัวเพื่อใชในการประมวลผลทางดานความรูสึก 

และมีผลตอการเลือกรูปแบบในการนําเสนอ 

 

ขอมูลจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

  

     
   (ก)     (ข) 
 

      
   (ค)     (ง) 

   

ภาพท่ี 13 ภาพขอมูลจากสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ 

   (ก) หองครัวในจงัหวัดสุพรรณบุร ี

   (ข) หองครัวในจังหวัดสุพรรณบรุี เรือนไทยสาคร อําเภอสามชุก 

   (ค) หองครัวในจังหวัดสุพรรณบรุ ี

   (ง) หองครัวในจงัหวัดสพุรรณบรุ ี

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 
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 2.3 การหาขอมูลจากเอกสาร 

 จากการที่ผูสรางสรรคไดทําการหาขอมูลจากเอกสาร และนํามาประมวลผลเพื่อ

นํามาใชในการสรางสรรคผลงานผานเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา ถายทอดอารมณ ความรูสึก โดยใช

มือในการข้ึนรูป 

 ผลิตภัณฑประเภทเอิรทเธนแวร (Earthenware) คือ ผลิตภัณฑที่ไดจากเน้ือดินมีความ

พรุนตัวสูง นํ้าสามารถซึมผานเน้ือดินได  เคาะเสียงไมคอยดัง กังวาน ผลิตภัณฑที่ไดจะมีสีสม หรือ          

สีนํ้าตาลออน ผลิตภัณฑที่พบ เชน หมอดินเผา ครกดินเผา โอง อาง กระถางตนไม กระเบื้องดินเผา          

มุงหลังคา  

 

 
 

ภาพท่ี 14 ภาพผลิตภัณฑประเภทเอริทเธนแวร 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 

 

 ผลิตภัณฑประเภทสโตนแวร (Stoneware) ผลิตภัณฑที่ทําจากดินที่มีลักษณะเน้ือดิน

คอนขางหยาบ มีคุณสมบัติ เน้ือดินมีความทึบแสง เมื่อเคาะมีเสียงดังกังวาน เมื่อเผาผลิตภัณฑจะมี

ความแกรงสูง นํ้าไมสามารถซึมผานได นิยมนําไปผลิตเปนภาชนะ ถวยชาม ชุดกาแฟ  
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ภาพท่ี 15 ภาพผลิตภัณฑประเภทสโตนแวร 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 
 

 กระบวนการและวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ 

  กระบวนการและวิธีในการข้ึนรูปผลิตภัณฑ โดยสามารถแบงวิธีการข้ึนรูปผลิตภัณฑ

เซรามิก ดังน้ี 

 1. การขึ้นรูปดวยมือ (Hand Forming Method) 

 การข้ึนรูปดวยมือ เปนวิธีการข้ึนรูปผลิตภัณฑเครื่องเคลอืบดินเผาเบือ้งตน ซึ่งสามารถข้ึน

รูปได โดยไมตองใชอุปกรณสําหรับข้ึนรูป ใชเพียงมือเปลาในการข้ึนรูปก็ได คุณสมบัติของดินที่ใชข้ึน

รูปควรเปนดินที่มีความเหนียว ไมน่ิม หรือ แข็งจนเกินไป กอนข้ึนรูปควรนวดดินกอน เพื่อไลอากาศให

ออกจากเน้ือดิน วิธีการข้ึนรูปดวยมือ สามารถแบงเปนวิธีการตาง ๆ ดังน้ี 

  1.1 การขึ้นรูปโดยการบีบ (Pinching)  คือ การนําดินมาปนเปนกอน แลวใชมือกด 

หรือ บีบ เพื่อใหไดรูปทรง และขนาดตามที่ตองการ และสามารถกําหนดขนาดความหนาบางของ

ช้ินงานจากการบีบ นิยมใชในผลิตภัณฑขนาดเล็ก เชน จาน ถวย ชาม 
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 (ก)     (ข)    (ค) 

 

ภาพท่ี 16 ภาพการข้ึนรูปดวยมือ 

   (ก) การข้ึนรูปดวยมือข้ันตอนที่ 1 กอนดิน 

   (ข) การข้ึนรปูดวยมือข้ันตอนที่ 2 บีบ กดใหไดรูปทรง 

   (ค) การข้ึนรปูดวยมือข้ันตอนที่ 3 กําหนดขนาดความหนาบาง 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 
 

  1.2 การขึ้นรูปโดยการทําแผน (Slabbing) เปนวิธีการข้ึนรูปโดยการนําดินมารีด

เปนแผน ใหมีความหนาเทากันทั้งแผน จากน้ันใชเครื่องมือตัดใหไดรูปทรงตามตองการ กอนนํามา

เช่ือมตอกันดวยนํ้าสลิป โดย ดินจะตองหมาดกอน ข้ึนรูปไดโดยไมเสียทรง รูปทรงพื้นฐาน (Basic 

Forms) เชน ทรงกรวย ทรงกระบอก เหมาะกับการข้ึนรูปแบบแผนมากกวา 
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(ก)    (ข)    (ค) 

 
(ง)    (จ)    (ฉ) 

  

ภาพท่ี 17 ภาพการข้ึนรูปโดยการทําแผน 

   (ก) การข้ึนรูปโดยการทําแผนข้ันตอนที่ 1 รีดดิน 

   (ข) การข้ึนรูปโดยการทําแผนข้ันตอนที่ 2 ตัดแผน 

   (ค) การข้ึนรูปโดยการทําแผนข้ันตอนที่ 3 ตอข้ึนรูป 

   (ง) การข้ึนรูปโดยการทําแผนข้ันตอนที่ 4 เก็บรายละเอียด 

   (จ) การข้ึนรูปโดยการทําแผนข้ันตอนที่ 5 ตรวจสอบความเรียบรอย 

   (ฉ) การข้ึนรูปโดยการทําแผนข้ันตอนที่ 6 ช้ินงานสําเร็จ 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 

 

  1.3 การขึ้นรูปดวยแปนหมุน (Throwing) เปนการข้ึนรูปช้ินงาน โดยอาศัยแรง

เหว่ียงจากจุดศูนยกลางตามทิศทางของเข็มนาฬิกา ชวยในการดึงดินเพื่อข้ึนรูปช้ินงานตามที่ตองการ 

โดยจะตองทําการต้ังศูนยกอนที่จะทําการดึงเน้ือดินใหเปนรูปทรงตาง ๆ โดยฐานของช้ินงานจะมี

ลักษณะกลม เมื่อไดช้ินงานตามที่ตองการแลว จึงนํามาผึ่งใหหมาด กอนทําการตกแตงความหนาบาง 

และกนของช้ินงานอีกครั้ง นิยมใชในการทําผลิตภัณฑเชน ถวย ชาม กานํ้าชา แจกัน  
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   (ก)      (ข) 

  

ภาพท่ี 18 ภาพการข้ึนรูปดวยแปนหมุน 

    (ก) การข้ึนช้ินงานดวยแปนหมุน 

    (ข) ช้ินงานจากการข้ึนรูปดวยแปนหมุน 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 

  

ประเภทของเน้ือดินท่ีนํามาใชในการสรางสรรคผลงาน 

 จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของเน้ือดินแตละประเภท ผูสรางสรรคได

ทําการเลือกเน้ือดินเพื่อใชในการสรางสรรคผลงาน ดังตอไปน้ี 

ดิน PBA ดินสโตนแวร เน้ือขาวครีม เหมาะสําหรับงานปนจิ๊กเกอรและโรลเลอร สําหรับ

ผลิตภัณฑบนโตะอาหาร ของประดับลายคราม และเบญจรงคที่จะเนนลวดลายสีสนี ไมเนนความโปรง

แสง 

ดิน PBB ดินสโตนแวร เน้ือขาวครีม เหมาะสําหรับงานปนมือ และการข้ึนช้ินงานดวยแปนหมุน 

งานปนขนาดใหญสําหรับผลิตภัณฑตกแตงบานและสวน ตกแตงดวยเคลือบหรือการเขียนลาย 

ดิน PBG ดินสโตนแวรเน้ือขาว ละเอียด เหนียว เหมาะสําหรับการข้ึนรูปงานปนกวาดิน ECA 

เผาที่อุณหมิ 1200 – 1300 องศาเซลเซียส สีหลังเผาจะเปนสีขาว ไมเนนความโปรงแสง ตกแตงดวย

เคลือบหรือการเขียนลาย 

ดิน ECA ดินเอิรทเทิรนแวรเน้ือแดง (Terra Cotta Body) ข้ึนรูปงานปนไดดี และเผาต้ังแต 

1100 -1230 องศาเซลเซียส สีหลังเผาเปนสีสม และสีจะเขมข้ึนตามอุณหภูมิเผาที่สูงข้ึน นิยมทํา        

ชุดอาหาร และของตกแตงบาน 
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ตารางท่ี 2 แสดงประเภทของเน้ือดินที่นํามาใชในการสรางสรรคผลงาน 

ชือชนดิดนิ/รูปภาพ ลกัษณะของเนือดิน สี 

ดิน ECA 

 

ดินเอิรทเทิรนแวรเน้ือแดง (Terra Cotta 

Body) ข้ึนรูปงานปนไดดี และเผาต้ังแต 

1100 -1230 องศาเซลเซียส สีหลังเผาเปนสี

สม และสีจะเขมข้ึนตามอุณหภูมิเผาที่สูงข้ึน 

นิยมทําชุดอาหาร และของตกแตงบาน 

สีแดงนํ้าตาล

นวลอมสม 

ดิน PBB 

 
 

เหมาะสําหรับงานปนมือแปนหมุน งาน

ปนขนาดใหญสําหรับผลิตภัณฑตกแตงบาน

และสวน ตกแตงดวยเคลือบหรือการเขียน

ลาย 

 

สีขาวอมนํ้าตาล 

ดิน PBA 

 
 

จะเหมาะสําหรับงานปนจิ๊กเกอรและโรล

เลอร สําหรับผลิตภัณฑบนโตะอาหาร ของ

ประดับลายคราม และเบญจรงคที่จะเนน

ลวดลายสีสีน ไมเนนความโปรงแสง 

สีขาวครีม 

ดิน PBG 

 
 

เปนดินที่มีความแข็งแรงหลั ง เผา 

มีอลูมินาเปนองคประกอบมากกวา 40% จึง

ทําใหทนทานตอการใชงาน 

สีขาว 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 
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จากการวิเคราะหขอมูล 

 จากการวิเคราะหขอมูลที่ทําการศึกษาเบื้องตน อันประกอบไปดวยขอมูลในภาคทฤษฎี 

ภาคปฏิบัติ ขอมูลของศิลปนที่ทําการศึกษา ดังคํากลาวขางตน ผูสรางสรรคสามารถพัฒนาแนวคิดที่มี

ลักษณะเฉพาะตน จนนําไปสูการสรางสรรคผลงานดังน้ี 
 

ตารางท่ี 3 อุปกรณที่ใชในการสรางสรรค 

ชื่ออุปกรณ/รูปภาพ คุณสมบัติ การนําไปใชงาน 

1. ดิน PBG คอมพาวด เคลย 

 
 

เน้ือดินมีความละเอียด เหนียว ทนไฟ 

ที่อุณหภูมิสูงสุด 1250 องศาเซลเซียส 

ใชในการข้ึนช้ินงาน     

แบบปนมือ 

2. ดิน ECA คอมพาวด เคลย 

 
 

เน้ือดินมีความละเอียด เหนียว แหงเร็ว 

ทนไฟที่อุณหภูมิสูงสุด 1050 องศา

เซลเซียส  

ใชในการข้ึนช้ินงาน     

แบบปนมือ 

3. เครื่องมือปน  

 
 

เพื่อชวยในการปน ข้ึนรูปช้ินงานทาง

เทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา 

เพิ่มความสะดวกในการ

ข้ึนรูปเครื่องเคลอืบดินเผา 

4. สารใหสีประเภทออกไซด 

(Oxide) 

 
 

สารใหสี มีลักษณะเปนผงละเอียด 

เมื่อผานการเผาสารจะใหสีแบบไม

สม่ําเสมอ ลักษณะการเผามีผลตอการ

ใหสี 

ใชใหสีในช้ินงาน 
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ตารางท่ี 3 อุปกรณที่ใชในการสรางสรรค (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ/รูปภาพ คุณสมบัติ การนําไปใชงาน 

5. สารใหสีประเภทสี

สังเคราะห (Stain colour)  

 
 

สารสังเคราะหใหสี มีลักษณะเปนผง

เ น้ือละเอียดมีสี  ใหสีหลากหลาย 

ชัดเจน เมื่อผานการเผาจะใหสีเนียน

เรียบเปนเน้ือเดียวกัน 

ใชใหสีในช้ินงานเครื่อง

เคลือบดินเผา 

6. เคลือบใส 

 
 

ผงสีขาวเน้ือละเอียด นํามาผสมนํ้า

สะอาด เพื่อใชในการชุบเคลือบช้ินงาน

ที่ผานการเผาที่อุณหภูมิ 700 – 800 

องศา เซลเซียส และ นํา เ ข า เผาที่

อุณหภูมิ  1200 องศาเซลเซียส ให

ช้ินงานเกิดความมันวาว 

ใชเคลือบช้ินงานเพื่อให

เกิดความมันวาว 

7. เตาเครื่องเคลือบดินเผา 

แบบใชไฟฟา 

 
 

ใชสําหรับเผาช้ินงาน เผาช้ินงานเครื่องเคลือบ

ดินเผา 

8. แปนหมุนไฟฟา 

 
 

เครื่องมือไฟฟาเพื่อใชในการข้ึนช้ินงาน ใชข้ึนช้ินงาน ถวย จาน 

ชาม 
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ตารางท่ี 3 อุปกรณที่ใชในการสรางสรรค (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ/รูปภาพ คุณสมบัติ การนําไปใชงาน 

9. แปนหมุนมือ 

 
 

อุปกรณชวยอํานวยความสะดวกใน

การข้ึนช้ินงานแบบลอยตัว  

นําไปใชวางช้ินงานใหหมุน

ดูช้ินงานเพื่อใชมองเห็นได

รอบดาน 

10. เหล็กทนไฟ 

 
 

ทนไฟที่อุณหภูมิสูง ไมหลอมหรือ

ออนตัว 

สําหรับสรางเปนตัวแขวน

ช้ินงานเวลาเผาช้ินงาน 

11. ที่ฉีดนํ้า 

 
 

กระบอกฉีดนํ้าใหเปนฝอย ใชฉีดนํ้าใหความชุมช่ืนกับ

ช้ินงานไมใหแหงเร็ว 

12. ลูกกลิ้งไม 

 
 

ลูกกลิ้งรีดแผน ใชรีดดินใหเปนแผนเรียบ 
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ตารางท่ี 3 อุปกรณที่ใชในการสรางสรรค (ตอ) 

ชื่ออุปกรณ/รูปภาพ คุณสมบัติ การนําไปใชงาน 

13. แมพิมพทดสอบดิน 

 
 

แมพิมพปูนพลาสเตอรอัดดิน ใชทดสอบการหดตัวของ

ดิน 

14. ปูนพลาสเตอร 

 
 

ทําหลอพิมพ งานเครื่องเคลือบดิน

เผา 

ทําพิมพหรือข้ึนตนแบบ

ช้ินงานเครื่องเคลอืบดินเผา 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 
 

 3. ขั้นตอนกระบวนการสรางสรรค 

  การสรางสรรคผลงานตองมีการวางแผนอยางเปนระบบข้ันตอน เริ่มต้ังแต การหาขอมูล

ภาคสนามและภาคเอกสารเพื่อนํามาใชในการวิเคราะห แนวคิด เทคนิค วิธีการนําเสนอเพื่อใหผลงาน 

มีคุณภาพสามารถพัฒนาตอไปเปนผลงานวิทยานิพนธไดในลําดับถัดไปดังขอมูลตอไปน้ี 

 3.1 การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 ชื่อ ความสัมพันธในครอบครัว 

 ผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินที่ 1 เปนการสรางสรรคผลงานถายทอดความรูสึก

เกี่ยวกับความสัมพันธของครอบครัวผานการปฏิสัมพันธกันบนโตะอาหารชวงเวลาอาหารเย็น ในการสราง

ผลงานไดแรงบันดาลใจมาจาก ความรูสึกที่ถายทอดผานสิ่งตาง ๆ  บนโตะอาหารในชวงเวลาดังกลาว          

โดยการทดลองนําวัสดุประเภทดินเหนียว ผานข้ันตอนการคนควากระบวนการทางเทคนิค         

เครื่องเคลือบดินเผา 
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ตารางท่ี 4 ข้ันตอนการสรางสรรคผลงาน ช้ินที่ 1 

ขั้นตอนการสรางสรรค ภาพขั้นตอนการสรางสรรค 

1. แมพิมพทดสอบการหดตัว 

ของดิน 

 

2. กดดินเขาแมพิมพทดสอบการ

หดตัวของดิน 

 

3. แทงดินที่กดอัดในพิมพ

ทดสอบแลวเสรจ็ พรอมแมพิมพ

อัดดิน  

 

4. แมพิมพทดสอบสีดิน 
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ตารางท่ี 4 ข้ันตอนการสรางสรรคผลงาน ช้ินที่ 1 (ตอ) 

ขั้นตอนการสรางสรรค ภาพขั้นตอนการสรางสรรค 

5. ดินตัวอยาง ที่กดลงบนแมพมิพ

ทดสอบสีดิน 

 

6. เมื่อไดแนวคิดจึงนําแนวคิดมา

รางภาพราง 2 มิติ 

 

 
7. ภาพราง 3 มิติ 

 

 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 19 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินที่ 1 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 
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3.2 การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2 ชื่อสายใยเชื่อมโยง  

 ผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินที่ 2 เปนการสรางสรรคผลงานถายทอดความรูสึกเกี่ยวกับ

ความสัมพันธของครอบครัวผานการปฏิสัมพันธกันบนโตะอาหารชวงเวลาอาหารเย็น ในการสราง

ผลงานไดแรงบันดาลใจมาจาก ความรูสึกที่ถายทอดผานสิ่งตางๆบนโตะอาหารในชวงเวลาดังกลาว 

โดยการทดลองนําวัสดุประเภทดินเหนียว ผานข้ันตอนการคนควากระบวนการทางเทคนิค              

เครื่องเคลือบดินเผา 
 

ตารางท่ี 5 ข้ันตอนการสรางสรรคผลงาน ช้ินที่ 2 

ข้ันตอนการสรางสรรค ภาพข้ันตอนการสรางสรรค 

1. ภาพราง 2 มิติ 

 

 

2. ภาพราง 3 มิติ 

 

3. นวดดิน 
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ตารางท่ี 5 ข้ันตอนการสรางสรรคผลงาน ช้ินที่ 2 (ตอ) 

ขั้นตอนการสรางสรรค ภาพขั้นตอนการสรางสรรค 

4. ข้ึนช้ินงาน ถวย จาน ชาม ดวย

แปนหมุนไฟฟา  

 

5. ผึ่งช้ินงานใหแหง 

 

6. ข้ึนสวนประกอบสวนขาโตะ 

 

7. ทําการรีดแผนหนาโตะ 
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ตารางท่ี 5 ข้ันตอนการสรางสรรคผลงาน ช้ินที่ 2 (ตอ) 

ขั้นตอนการสรางสรรค ภาพขั้นตอนการสรางสรรค 

8. เผาช้ินงานที่อุณภูมิ 850 

 องศาเซลเซียส 

 

9. โครงสรางโตะ 
 

 

10. ประกอบสวนขาโตะ 

 

 

 

11. ขาโตะที่ประกอบสําเร็จแลว  

 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 20 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธ ช้ินที่ 2 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 
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 3.3  การสรางสรรคผลงานกอนวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 3 ชื่อ ครอบครัวเล็ก  

 ผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินที่ 3 เปนการสรางสรรคผลงานถายทอดความรูสึกเกี่ยวกับ

ความสัมพันธของครอบครัวผานกิจกรรมภายในครอบครัว การสรางผลงานไดแรงบันดาลใจมาจาก 

ความรูสึกที่ถายทอดผานสิ่งตาง ๆ บนโตะอาหารในชวงเวลาดังกลาว โดยการทดลองนําวัสดุประเภท

ดินเหนียว ผานข้ันตอนการคนควากระบวนการทางเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา  

 

ตารางท่ี 6 ข้ันตอนการสรางสรรคผลงาน ช้ินที่ 3 

ขั้นตอนการสรางสรรค ภาพขั้นตอนการสรางสรรค 

1. ภาพราง 2 มิติ  

 

2. ภาพราง 3 มิติ 

 

3. ข้ึนช้ินงาน 
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ตารางท่ี 6 ข้ันตอนการสรางสรรคผลงาน ช้ินที่ 3 (ตอ) 

ขั้นตอนการสรางสรรค ภาพขั้นตอนการสรางสรรค 

4. สวนประกอบขาโตะ 

 

5.  รีดแผนหนาโตะใหไดตาม

ขนาดที่กําหนดไว 

 

6. แกนเหล็กขาโตะ 

 

7. ประกอบแกนเหล็กขาโตะ

เขากับแผนไมหนาโตะ 

 

8. นําแผนโตะที่ผานการเผา

แลวมาประกอบกับหนาไมโตะ 

 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 
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ภาพท่ี 21 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินที่ 3 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค  

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 4 

การวิเคราะห และ พัฒนาผลงานวิทยานิพนธ 
 

 การวิเคราะหกระบวนการสรางสรรคผลงานชุด “สัญญะแหงความรักความอบอุน” มีจํานวน 

1 ชุด เปนผลงานการสรางสรรคงานเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งใชรายละเอียดในการวิเคราะห

ออกเปน 3 ประเด็นหลักไดแกการวิเคราะหที่มาแรงบันดาลใจในการสรางสรรค การวิเคราะหขอมูล

จากทฤษฎีที่ใชในการสรางสรรค  ประเด็นที่ 3 คือ การวิเคราะหศิลปนที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับการ

สรางสรรค การสรางสรรคผลงานที่เนนดานเน้ือหาความหมายของสวนประกอบตาง ๆ ที่ใชเปน

สัญลักษณในการสรางสรรคผลงานซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

 

1. การวิเคราะห 

 1.1 การวิเคราะหท่ีมาแรงบันดาลใจในการสรางสรรค 

 ครอบครัวของผูสรางสรรคเปนครอบครัวใหญอันประกอบไปดวย พอ แม ลูก พี่สาว พี่ชาย 

สามี ในอําเภอพุทธมณฑล มีการทํากิจกรรมรวมกันอยูบอยครั้ง กอเกิดเปนความรัก ความผูกพันกัน

ภายในครอบครัว การใชชีวิต ดวยการแลกเปลี่ยนความคิด การพูดคุยถกเถียงปญหา เพื่อปรับตัวเขา

หากัน อาจมีทะเลาะกันบาง ทุก ๆ รายละเอียดลวนมีความหมายตอความรูสึกของผูสรางสรรค     

เมื่อมองไปรอบตัวเห็นสิ่งของเครื่องใชตาง ๆ  ภายในบาน ที่มีรองรอยการหยิบใชสอย ผาปูที่นอนที่

ผานการใชงานมีรอยยับยน จานชามมีทั้งรอยบุบ เบี้ยว แตกหัก เกาอี้ที่เคยน่ัง เปนรองรอยที่แสดงให

เห็นถึงการใชชีวิตเปนสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยความรัก ความอบอุน ความผูกพัน เมื่อมองไปยัง

สภาพแวดลอมรอบดาน จากที่กลาวมาน้ันจึงเปนดังแรงบันดาลใจที่ตองการแสดงออกใหเห็น

ถึงสัญญะแหงความรักความอบอุน โดยการจําลองวิถีชีวิตจากสภาพแวดลอมภายในบาน เพื่อใชเปน

สื่อแทนความรูสึกที่ผูสรางสรรคมีตอบุคคลอันเปนที่รัก เชน หองครัว หองนอนดวยเทคนิคเครื่อง

เคลือบดินเผาเปนเทคนิคที่ผูสรางสรรคมีความเขาใจและชํานาญ จึงไดนําเทคนิคการสรางสรรค

ดังกลาวมาสรางสรรคเปนผลงานเพื่อเปนการสื่อใหเห็นถึงความรูสึก ความรัก ความอบอุน              

ความผูกพันของครอบครัวและความสัมพันธที่งดงาม 
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 1.2 การวิเคราะหขอมูลจากทฤษฎีท่ีใชในการสรางสรรค   

 การสรางสรรคผลงานชุด “สัญญะแหงความรักความอบอุน” ไดรับแรงบันดาลใจมาจาก

สภาพครอบครัวของตนเองที่เปรียบเสมือนที่พึ่งพาทางใจ เมื่อใดที่ออนลา บานจะเปนที่ปกปอง 

คุมครองให ไออุนเสมอ ตอบสนองกับทฤษฎีความรัก คามรักนับเปนสิ่งสวยงามที่สุดที่ทําใหมนุษยมี

ความหวัง นับเปนแรงบันใจใหผูสรางสรรคมีพลังที่จะกาวเดินไปขางหนาอยางไมโดดเด่ียว ทั้งน้ีเพราะ

สถาบันครอบครัวเปนที่ต้ัง ที่ยึดโยงทุกอยางไวดวยกัน และถือเปนศูนยรวมของทฤษฎีความรัก ดังน้ัน

เพื่อเปนการทําความเขาใจใหลึกซึ้งตอไป จึงจําเปนตองศึกษาทฤษฎีความผูกพัน เพราะทฤษฎีความ

ผูกพันเปนตัวยึดโยงใหความรักอยูไดยาวนานย่ิงข้ึน เพราะความผูกพันย่ังยืนกวาความรัก  หากพูดถึง

ความผูกพันแลว คงตองยอนกลับไปในวัยเด็กเมื่อเราแรกเกิด สิ่งแรกที่เกิดข้ึนกอนความรักน่ันคือ

ความผูกพัน  ในวัยเด็กมักจะผูกสัมพันธกับผูเลี้ยงดูเปนสิ่งแรก น่ันคือพอและแมน่ันเอง หรือในบาง

ครอบครัวอาจจะเรียกวาพี่เลี้ยง  แทจริงทางทฤษฎีความผูกพันน้ันไดกลาววา การตอบสนองของ

มนุษยเมื่อถูกพรากจากคนที่รัก หรือรูสึกอันตราย ความผูกพันคือความจําเปนของการสรางสัมพันธ

เพื่อใหเกิดพัฒนาการทางสังคมและอารมณ จากที่กลาวมาขางตนช้ีใหเห็นถึงประสบการณของผู

สรางสรรคที่ผูกพันกันระหวางสมาชิกในครอบครัว ด่ังเปนสายสัมพันธที่ทําใหผูสรางสรรคมีความสุข 

ความรัก ความหวัง มีกําลังใจที่จะกาวเดินหนาตอสูกับสังคมภายนอกที่สับสนวุนวาย เด็กที่มีความ

ผูกพันอยางมั่นใจจึงสามารถสํารวจสิ่งแวดลอมไดดีที่สุด เมื่อรูสึกมั่นคงจึงกลับไปหาในที่ ที่เรารูสึก

ผูกพัน สิ่งน้ีนอกจากจะเปนการเปดโอกาสใหเด็กเรียนรูแลว ยังเปนการสอนใหรับมือกับปญหาอยาง

เ ดียวกันในอนาคตดวย ดัง น้ัน ความผูกพันจึงถูกมองวาเปนการปรับตัวที่ ดีที่สุดของมนุษย                 

จากการศึกษา ทฤษฎีความรกั  และทฤษฎีความผูกพันดังกลาว จึงนํามาสูการสรางสรรคผลงานที่เกดิ

จากการนําสัญลักษณที่เกิดจากความผูกพันภายในครอบครัวเขามานําเสนอ น่ันคือสิ่งของเครื่องใช           

ทั้งน้ีจึงนําเขาไปสูทฤษฎีสัญลักษณนิยม  ที่กลาวถึง  การถายทอดความหมายที่ตัวศิลปนตองการจะ

นําเสนอ  ซึ่งอาจจะเปนการประกอบ ตัดตอ หรือเช่ือมโยงสิ่งใดสิ่งหน่ึงใหสื่อความหมายเขาดวยกันได

ซึ่งแนวความคิดสัญลักษณนิยมน้ัน หมายถึงสิ่งที่ถูกสรางข้ึนมาเพื่อใหมีความหมายแทนตัวจริง                  

ซึ่งอาจจะเปนสิ่งของ วัสดุ รูปภาพ หรือสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ศิลปนตองการจะนําเสนอได ซึ่งในที่น้ี                  

ผูสรางสรรคเลือกที่จะใชวัตถุจากสิ่งของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน นํามาผานกรรมวิธีที่ผูสรางสรรคมี

ความถนัด  น่ันคือการทําเครื่องปนดินเผา ออกมาเปนรูปแบบของหองหน่ึงหองภายในบาน ที่สื่อถึง

การใชชีวิตอยูรวมกันระหวางครอบครัว เปนหน่ึงในความรักและความผูกพันที่ผูสรางสรรคมีตอ

ครอบครัวน่ันเอง 
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 1.3 การวิเคราะหศิลปนท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับการสรางสรรค 

 การสรางสรรคผลงาน ชุด สัญญะแหงความรักความอบอุน ผูสรางสรรคสรางสรรค

ผลงานโดยใชเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา ที่จําลองขนาดและรูปทรงจากเครื่องใช ภาชนะในหองครัว

และหองนอน ครอบครัว ความผูกพัน อันแสนอบอุนของศิลปน ณัฐ ล้ําเลิศ ซึ่งมีแนวคิดจากบทบาท

และความสําคัญของสถาบันครอบครัวที่มีตอการดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมในการอบรมสั่งสอน       

ดานความคิดและพฤติกรรมหรือการใชชีวิตประจําวันภายในครอบครัว รวมศึกษาผลงานของศิลปน   

ชิโอตะ ชิฮารุ (Shiota Chiharu) ในดานการใชสี ศิลปนไดเลือกใชสีแดงที่สื่อถึงพลังในการสรางสรรค

ประกอบเขากับการศึกษาผลงานของ กูสตาฟ คลิ้มต ที่สื่อถึงอารมณ ความรัก ความรูสึก นอกจากน้ัน

ยังจําเปนตองศึกษาการสรางสรรคผลงานของศิลปนที่สรางผลงานในรูปแบบศิลปะการจัดวาง 

(Installation Arts) การจัดแสดงผลงานศิลปะ รูปแบบการจัดนิทรรศการ เรื่อง “The journey of 

the mouse” และ โรเบิรต อินเดียนา ในเรื่องราวความรักที่เรียบงายผานการจําลองจากสิ่งของ

เครื่องใชในชีวิตประจําวันเปนสื่อสัญลักษณแทนครอบครัว ไดนําเสนอผลงานการสรางสรรค         

ดานครอบครวัดวยการสรางสรรคผลงานเปนเครื่องเคลือบดินเผา 
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 1.3.1 ผลงานสรางสรรคการวิเคราะหผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project) 

 

ภาพท่ี 22 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินที่ 1 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 

 

 แนวความคิดผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project) ชิ้นท่ี 1 

 ผูสรางสรรคตองการสื่อถึงความรัก ความผูกพัน ของครอบครัว โดยใชสัญญะที่สื่อถึง

ความรูสึกภายในจิตใจโดยเลือกใชวัตถุสิ่งของเครื่องใชภายในชีวิตประจําวัน มาจัดวางข้ึนเปนโตะ

รับประทานอาหาร อันประกอบไปดวย จาน ชาม แกว ชอน ที่จําลองบรรยากาศในชวงเวลาของการ

รวมรับประทานอาหาร ความอบอุน ความเอื้ออาทร ที่สอดแทรกระหวางวัสดุจริงคือโตะไม รวมกับ

จาน ชาม ที่บรรจงปนเพื่อสื่อความหมายเชิงนัยยะอันงดงามของชวงเวลาดังกลาว  
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 เทคนิคท่ีใชในการสรางสรรค 

 ผูสรางสรรคเลือกใชวัสดุสําเร็จรูป คือโตะไม รวมกับ จานชามที่เปนเครื่องเคลือบดินเผา 

ที่ใชสีหมน เปนเทคนิคที่เนนการผสมผสานวัสดุจริงรวมกับวัตถุที่จงใจสรางข้ึน จากการสรางสรรค

ผลงานน้ัน ยังคงตองคนหาแนวทางทางเทคนิคใหเกิดการลงตัว ตรงตามแนวคิดสรางสรรคใหมากทีส่ดุ 

แตการจัดวางโดยนําวัตถุสิ่งของมาจัดวางน้ัน ยังไมสามารถสื่อถึง ความรัก ความผูกพัน ในครอบครัว

ของผูสรางสรรคได จึงจําเปนตองคนควาทฤษฎี และนํามาทดลองเพื่อสื่อถึงอารมณความรูสึกใหมาก

ย่ิงข้ึน ผานการพัฒนาในผลงานช้ินตอไป 

 

 วิธีการนําเสนอ 

 การจัดวางผลงานในลักษณะต้ังวางวัตถุสิ่งของเครื่องใชบนโตะไมสีขาวทรงกลมขนาดเล็ก 

ในมุมมองปกติ เพื่อใหเห็นวัตถุไดรอบดาน เสมือนจริง และพบปญหาเรื่องวัตถุสิ่งของที่นํามาจัดวาง              

มีจํานวนนอย ขนาดเล็กจึงเปนเหมือนการใชงานแบบคนเดียว ไมสื่อถึงความเปนครอบครัว (ภาพที่ 21)

  

 

 
 

ภาพท่ี 23 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินที่ 2 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค  
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 แนวความคิดผลงานกอนวิทยานิพนธ (Terminal Project)  ชิ้นท่ี 2 

 ผูสรางสรรคตองการสรางสรรคงานจัดวางดวยเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผาทั้งผลงาน               

โดยการนําเครื่องเคลือบดินเผาที่กําหนดรปูทรงมาประกอบตอจนเกิดเปนโตะ จาน ชาม ชอน เปนแนวคิด

ที่ตองการแสดงใหผูชมรูสึกถึงความรัก ความอบอุน ของชวงเวลาทานอาหาร ดวยสัญลักษณที่สื่อถึง              

ความรัก ภายในครอบครัวของผูสรางสรรค  

 

 เทคนิคท่ีใชในการสรางสรรค 

 สรางสรรคผลงานโดยเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา นํามาจัดวางองคประกอบข้ึนเปนโตะ

อาหารโดยควบคุมการใชสีใหเปนสีโทนธรรมชาติ สีนํ้าตาล และดินสีดําที่ไมไดเผา เพื่อสื่อถึง

แนวความคิดของผูสรางสรรคแตยังไมสามารถควบคุมใหสื่อถึงความรูสึกภายในครอบครัวได                

จึงจําเปนตองคนควาทดลองเทคนิคการใชสี ประกอบเขากับการสรางสรรคงานเครื่องเคลือบดินเผา 

เพื่อใหผลงานเกิดความเคลื่อนไหวมากย่ิงข้ึน 

 

 วิธีการนําเสนอ 

 การจัดวางผลงานแบบแบบศิลปะจัดวาง (Installation Arts) โดยจัดวางใหมองไดรอบ

ดาน แตยังพบปญหา คือ การเลือกใชโทนสีที่ไมสื่อถึงความรักความอบอุน แตกลับเปนความรูสึกสงบ

น่ิง ความรูสึกโดดเด่ียว ไมสื่อถึงความเปนครอบครัว เพราะโทนสีที่เลือกใชยังน่ิงไมแสดงใหเห็นถึง             

การใชชีวิต (ภาพที่ 22) 

 

 
 

ภาพท่ี 24 ภาพผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินที่ 3 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 
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 แนวความคิดกอนผลงานวิทยานิพนธ (Terminal Project) ชิ้นท่ี 3 

 ผูสรางสรรคตองการแสดงออกใหเห็นถึงชวงเวลการรับประทานอาหาร ที่น่ังกับพื้นที่สื่อ

ถึงชวงเวลาที่อบอุน ความรัก ภายในครอบครัว จากผลงานกอนวิทยานิพนธช้ินที่ 2 โตะมีความสูงพบ

ปญหาต้ังที่ไมมั่นคง จึงไดปรับลดขนาดความสูงใหลดลงเพื่อสรางความรูสึกที่มั่นคงเหมือนกับความรกั

ของครอบครัว 

 

 เทคนิคท่ีใชในการสรางสรรค 

 ผูสรางสรรคตองการสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อสื่อถึงความ

รักความอบอุนภายในครอบครัว  ในผลงานชุดน้ีเปนการสรางสรรคดวยวัสดุเครื่องเคลือบดินเผา

ทั้งหมด โดยใชสีของดินธรรมชาติที่ถูกเผาแลว มีความดาน สาก สีนํ้าตาลออน ในรูปแบบการจัดวาง 

ซึ่งผูสรางคมีความคิดเห็นวา ผลงานที่สรางข้ึนจากเครื่องเคลือบดินเผาที่กําหนดโทนสีใหเปนเพียงสี

เดียวน้ัน ยังไมสามารถสื่อถึงความรูสึกความรัก ความอบอุนภายในครอบครัวได ผูสรางสรรคจึงจาํเปน

ที่ตองศึกษาคนควาการใชสีรวมกับหาวัสดุประกอบใหตรงตามแนวคิดมากที่สุดที่ทําใหเกิดความรูสึก

หลากหลายและเพิ่มจํานวนของใชใหมีความใกลเคียงกับการใชงานในชีวิตจริง 

  

 วิธีการนําเสนอ 

 การสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา ในรูปแบบการจัดวางในรูปแบบ      

การจัดวางที่สามารถมองเห็นไดรอบดาน ผูสรางสรรคมีความเห็นวาการใชสีนํ้าตาลและปริมาณของ

ช้ินงานที่มีจํานวนนอยทําใหงานขาดความรูสึกการใชชีวิตในครอบครัว (ภาพที่ 24) 

 

2 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ช้ินที่ 1 เปนการสรางสรรคผลงานที่แสดงออกใหเห็นถึง

ความรักความอบอุนในครอบครัวภายใตมุมมอง หองครัว สีแดงที่สื่อถึงความหิว การรับประทาน

อาหาร ชวงเวลาที่ทุกคนรอคอยที่จะมาพบหนากัน สีแดงน้ันยังแสดงถึงความรัก ความอบอุน ภายใน

ครอบครัวของผูสรางสรรคที่บรรจงทําอาหารใหคนในครอบครัวทาน สื่อใหเห็นถึงความสําคัญของ

ความสัมพันธที่ดี และคอยเปนกําลังใจ ชวยเหลือกันในครอบครัวที่ชวยผลักดันใหใชชีวิตในสังคมได

อยางมีความสุข  

  

  

  



54 

 

 2.1 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 1 

 

        
(ก)      (ข) 

 

ภาพท่ี 23 ภาพผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 1 

    (ก) ภาพรางผลงานแบบ 

    (ข) ผลงานเสรจ็สมบรูณของวิทยานิพนธช้ินที่ 1 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 

 แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ (Thesis) ชิ้นท่ี 1 

 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ เปนการนําเสนอผลงานที่แสดงออกถึงมุมหองครัว                

ซึ่งหองครัวมีความหมายถึงการดูแลชีวิตความเปนอยูของคนในครอบครัวใหอิ่มทอง ผูสรางสรรคจึงเลือก

นํามุมหน่ึงของหองครัวมาแสดงออกใหเห็นถึง ความรัก ความอบอุน ในครอบครัวของผูสรางสรรค                 

เมื่อกลับมาถึงบานสมาชิกในครอบครัวไดเปนกําลังใจและมอบความรัก ความเขาใจ เปนที่ปรึกษาคอยให

กําลังใจชวงเวลาที่ไดรับประทานอาหารรวมกัน มุมหองครัวจึงเปนสัญลักษณ อันแสดงออกถึงความอุดม

สมบูรณรวมกันกับการใชสีแดงโทนอบอุนตามหลักจิตวิทยาของสีแลวสีแดงและสีสมเปนสีที่กระตุน                

ความอยากอาหาร จากที่กลาวมาน้ัน การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ช้ินที่ 1 น้ี สามารถถายทอดได

ตรงตามแนวคิดและกระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผาโดยผานการแกปญหาทางกระบวนการเทคนิค

ไดดีย่ิงข้ึน  

 

 เทคนิคท่ีใชในการสรางสรรค 

 การสรางสรรคผลงานผูสรางสรรคเลือกใชเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผาข้ึนรูปดวยมือเปน

เทคนิคที่ผูสรางสรรคมีความชํานาญ ดวยการเลือกเลียนแบบเครื่องใช ภาชนะมาจากวัตถุใน

ชีวิตประจําวัน สรางสัญลกัษณที่สื่อถึงความรกัที่มีตอบุคคลภายในครอบครัว เทคนิคน้ียังมีความงามอนั

เกิดจากพื้นผวิของเน้ือดินต้ังแตกระบวนการปน ข้ึนรูป การเผา การกําหนดอุณภูมิ การใหส ีซึ่งสีในงาน
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เครื่องเคลอืบดินเผาน้ันเปนสสีังเคราะหที่ใหสทีี่คงที่ไดแมนยําผสมกบัเคลือบใสและเผาทีอุ่ณหภูมิ 1200 

องศาเซลเซียส และสามารถแสดงออกไดตามแนวคิด  
 

 วิธีการนําเสนอ 

 นําเสนอดวยวิธีการแบบศิลปะจดัวาง (Installation Art) ที่เนนการสรางบรรยากาศอันเกิด

จากตัววัตถุที่ ถูกจัดวางไวในพื้นที่เฉพาะเพื่อสรางบรรยากาศใหเหมือนกับเปนหองครัวของบาน                  

ผูสรางสรรคมีการกําหนดแสงใหพุงตรงมายังตัวผลงานเพื่อใหผูชมรูสึกเหมือนเปนบานของตัวเอง 

 

 
 

 

ภาพท่ี 24 ภาพผลงานวิทยานิพนธช้ินที่ 1 

ท่ีมา : ผูสรางสรรค 
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 2.2 ผลงานวิทยานิพนธ ชิ้นท่ี 2 

 แนวความคิดผลงานวิทยานิพนธ (Thesis) ชิ้นท่ี 2 

 การสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ เปนการนําเสนอมุมของหองนอนของผูสรางสรรคอัน

แสดงออกถึงความรักความอบอุนที่ผูสรางสรรคไดรับจากสามี โดยเลือกที่จะจําลองและนํามาสราง

เปนสัญลักษณของหองนอน เพราะหองนอนเปนหองที่ผูสรางสรรคไดพักผอนทั้งกายและใจในเวลาที่

เหน่ือยยากหมดแรงทอแท หองนอนจึงเปนหองสวนตัวที่ผูสรางสรรครูสึกอบอุนใจและปลอดภัย     

ดวยการใชสีชมพู เพราะตามหลักจิตวิทยาของสี สีชมพูคือสีที่ปลอบประโลมใหจิตใจ และความรูสึก

ตาง ๆ สงบลงในขณะเดียวกันก็ใหความรูสึกของการมีจิตใจกวางขวาง อบอุนและทะนุถนอม 

 

 เทคนิคท่ีใชในการสรางสรรค 

  การสรางสรรคผลงานผูสรางสรรค เลือกใช เทคนิคการสรางสรรคดวยเทคนิค               

เครื่องเคลือบดินเผาข้ึนรูปดวยมือ เลียนแบบเฟอรนิเจอรภายในหองนอน อันประกอบไปดวย               

เตียงนอนช้ันวางของ หนาตาง มูลี่ หมอน ผาหม ตุกตา แทนคาเปนสัญลักษณ ของวิถีชีวิตจริงของ                 

ผูสรางสรรค การเลือกเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผาน้ันนอกจากจะเปนเทคนิคที่ผูสรางสรรคมีความชํานาญ

แลว แตก็พบปญหาทางเทคนิคที่ช้ินงานมีขนาดใหญมีความจําเปนที่ตองทําช้ินงานใหมีขนาดเล็กลงเพื่อ

นํามาประกอบเปนช้ินใหญ และเพิ่มสวนผสมที่ชวยใหช้ินงานมีความคงรูป และยังตองควบคุมความช้ืน

ของช้ินงานไมใหเสียหายระหวางการข้ึนช้ินงาน เทคนิคน้ียังมีความงามอันเกิดจากพื้นผิวของเน้ือดินต้ังแต

กระบวนการปน ข้ึนรูป การเผา การกําหนดอุณภูมิ การใหสี ซึ่งสีในงานเครื่องเคลือบดินเผาน้ันเปน                   

สีสังเคราะหที่ใหสีที่คงที่ไดแมนยําผสมกับเคลือบใสและเผาที่อุณหภูม ิ1200 องศาเซลเซียส และสามารถ

แสดงออกไดตามแนวคิด 

   

 วิธีการนําเสนอ 

  นําเสนอดวยวิธีการแบบศิลปะจดัวาง (Installation Art) ที่เนนการสรางบรรยากาศ

อันเกิดจากตัววัตถุที่ถูกจัดวางไวในพื้นที่เฉพาะเพื่อสรางบรรยากาศใหเหมือนกับเปนหองนอนของ    

ผูสรางสรรคมีการกําหนดแสงใหพุงตรงมายังตัวผลงานเพื่อใหผูชมรูสึกเหมือนเปนบานของตัวเอง 
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ภาพท่ี 27 ภาพผลงานวิทยนิพนธช้ินที่ 2 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 

  



58 

 

3. การวิเคราะหผลงานวิทยานิพนธ ชุดสัญญะแหงความรักความอบอุน 

ตารางท่ี 7  การวิเคราะหกรอบทฤษฎีจิตวิทยาความรกั 

เรื่อง การวิเคราะห 

1.วิเคราะหแนวคิดดวยกรอบทฤษฎี

จิตวิทยาความรัก 

    ผลงานช้ินที่ 1, 2 การสรางสรรคผลงานชุดสัญญะแหง

ความรักความอบอุน โดยนําแนวความคิดทางทฤษฎี

จิตวิทยาความรักมาชวยในการอธิบาย จากความใกลชิด 

ความดึงดูดทางกาย การตกหลุมรักที่เปนแรงดึงดูด การได

แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกัน ของบุคคล 2 คน 

ชายกับหญิง ลูกกับแม สามีกับภรรยา ลวนสื่อสารสงถาย

ทางความคิดเกิดเปนเคมีในสมองที่เช่ือมโยงถึงกันเกิดเปน

ความรัก ความผูกพัน  

    จากที่ไดกลาวมาขางตนทําใหผูสรางสรรคสามารถนํา

ทฤษฎีจิตวิทยาความรัก มาชวยในการอธิบาย (Triangular 

theory of love) ของ Robert Stemberg วาความรัก           

ที่ประกอบดวย ความผูกพัน (Intimacy) ความหลงใหล 

(Passion) ความมีพันธะสัญญา (Commitment) ซึ่งทั้ง       

3 ส วน น้ี ได หลอมรวมกัน และก อเกิ ดเปนความรัก          

ความผู กพันภายในครอบครัว อั นประกอบไปดวย                    

ความผูกพันของ พอ แม พี่ นอง ความหลงใหลและพันธะ

สัญญาของสามี ภรรยาซึ่งเปนที่มาของแรงบันดาลใจที่จะ

สรางสรรคผลงานที่แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 
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ตารางท่ี 8  การวิเคราะหกรอบทฤษฎีความผูกพัน 

เรื่อง การวิเคราะห 

2. วิเคราะหแนวคิดดวยกรอบทฤษฎี

ความผูกพัน 

    ผลงานช้ินที่ 1, 2 การสรางสรรคผลงานชุดสัญญะแหง

ความรักความอบอุน โดยนําแนวความคิดทฤษฎีความ

ผูกพัน (Attachment Theory)  หรือ ทฤษฎีความผูกพัน

ทางอารมณเปนแบบจําลองทางจิตวิทยาเพื่อกําหนด

ความสัมพันธระหวางมนุษย ทฤษฎีความผูกพันไดกลาววา

การตอบสนองของมนุษยภายในสัมพันธภาพเมื่อเจ็บปวดใจ 

ถูกพรากจากคนรัก หรือรูสึกอันตราย ความผูกพันอาจถูก

กระตุนใหเกิดความรูสึกไดวารักและหวงใย ผูกพันกับบุคคล

น้ันเกิดข้ึนได จากที่ไดกลาวมาขางตนทําใหผูสรางสรรค

นํามาพัฒนาแนวคิด นับวามีความสําคัญตอการสร าง

อารมณความรูสึกภายในผลงาน จากขอมูลดังกลาวจะเห็น

ไดวา พฤษฎีความผูกพัน จากความรูในรูปแบบสังเคราะห

และคิดไตรตรองช้ีใหเห็นถึงประสบการณผูสรางสรรคที่

ผูกพันกันระหวางสมาชิกในครอบครัว ด่ังเปนสายสัมพันธที่

ทําใหผูสรางสรรคมีความสุข มีความหวัง มีกําลังใจ 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 
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ตารางท่ี 9 การวิเคราะหกรอบ ทฤษฎีสญัลักษณนิยม  

เรื่อง การวิเคราะห 

3. วิเคราะหแนวคิดดวยกรอบทฤษฎี

สัญลักษณนิยม (Symbolism) 

 

ผลงานช้ินที่ 1, 2 สัญลักษณ หรือเครื่องหมาย (symbol) 

หมายถึง สิ่งที่ใชแทนความหมายของอีกสิ่ง ซึ่งใชในการสื่อ

ความหมายหรือแนวความคิดใหมนุษยเขาใจไปในทาง

เดียวกัน สามารถใช  วัตถุ อักษร รูปราง สีสัน เปน

สัญลักษณ อาจจะเปนรูปธรรม หรือนามธรรม สัญลักษณ

ใชแทนทุกสิ่ งอยางในธรรมชาติ หรือแมในจักรวาล              

การเขียนอักษร การออกเสียง รูปภาพ หรือทาทาง น้ันเปน

สัญลักษณที่ชวยใหผูสงสารและผูรับสารไดเขาใจตรงกัน 

ประสบการณของทั้งสองฝายน้ันสามารถใชสัญลักษณให

สื่อความหมายไดมากเพียงใด  

จากที่กลาวมาขางตนการสรางสรรคผลงานได

สรางสรรคใหมีการจําลองวัตถุ สิ่งของตางๆ ใหมีรูปราง 

คลายคลึงกับเครื่องใชภาชนะ อุปกรณ ภายในหองครัว 

หองนอน เพื่อสื่อความหมายถึงการดําเนินชีวิตประจําวันที่

ตองหยิบ จับ ยก เคลื่อนยาย รองรอยน้ิวมือหรือรอยบุบที่

ไดคง ไว ในระหวางการข้ึนรูปน้ัน สื่ อความหมายถึง

ความสัมพันธ เหตุการณ อารมณ ความรูสึก ในแตละวันที่

มีความเปลี่ยนแปลง 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 
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 3.1 การวิเคราะหแนวคิดตามหลักทัศนธาตุ 

ตารางท่ี 10 การวิเคราะหแนวคิดตามหลกัทัศนธาตุ 

เรื่อง การวิเคราะห 

1. วิเคราะหรปูทรงและขนาด 

                ภาพผลงานช้ินที่ 1            

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ภาพผลงานช้ินที่ 2 

 
 

 

รูปทรง ผลงานชิ้นท่ี 1   

ลักษณะรูปทรงเปนการจําลองรูปทรงจากเครื่องใช

ภาชนะภายในหองครัว ที่มีรูปทรงที่มีลักษณะ

ใกล เ คียงความเปนจริง  เปนการจํ าลองเอา

ความรูสึกที่มีตอหองครัวภายในบานมาสรางสรรค

เปนผลงานที่กําหนดขนาดใหเหมือนวัตถุจริง แตมี

ความเปนธรรมชาติของรูปทรงที่เกิดจากการปน

ดวยมือ ไมผานการเกลากลึงใหผวิเนียนเรยีบ สราง

ความรูสึกที่เปนธรรมชาติ  เพราะชีวิตมนุษยไมมี

ใครสมบูรณแบบ ลวนแลวแตมีขอบกพรองไมมาก

ก็นอย การสรางรูปทรงจึงสามารถกําหนดใหมี

ปริมาณมากกวาปกติ เพื่อเนนใหเกิดความรูสึกใน

ดานการตีความหาความหมายของการใชชีวิต 

ความเปนจริง ความอบอุน การเปนไปแบบวิถีชีวิต

ปกติ เปรียบเหมือนชวงเวลาของชวงการไดใช

ชีวิตประจําวัน ในหองครัว 

 

รูปทรง  ผลงานชิ้นท่ี 2 

ลัษณะรูปทรงเปนการจําลองรูปทรงจากหองนอน

ที่เปนสถานที่ที่มีความอบอุน ความรัก ระหวาง

ชายหญิง ความผูกพัน ที่ไมอาจแยกออกจากกันได 

ระหวางผูสรางสรรคกับสามี จึงสรางมุมของ

หองนอน ที่ประกอบไปดวยหมอน ผาหมที่ถูกใช

แลวยับยน หนาตาง มานที่พริ้วไหว โดยกําหนด

รูปทรงใหมีขนาดใกลเคียงความจริง  
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะหแนวความคิดตามหลักทัศนธาตุ  (ตอ) 

เรื่อง การวิเคราะห 

 2. วิเคราะหส ี

              ภาพผลงานช้ินที่ 1 

 
 

 

 

              ภาพผลงานช้ินที่ 2 

 
 

 

 

วิเคราะหสี  ผลงานชิ้นท่ี 1   

ลักษณะของสีที่ ใชประกอบภายในผลงาน 

ประกอบดวยสีแดงเปนสีหลัก และมีสีอื่นปะปน

อยูในปริมาณนอยเพื่อสรางความรูสึกที่แตกตาง 

ผลงานชุดน้ีเนนโทนสีรอน คือสีแดง เปนสีทาง

จิตวิทยา ที่กระตุนความอยากอาหารมาใช

เช่ือมโยงสื่อความหมาย หมายถึงการกิน ความ

เปนอยู ที่ผูสรางสรรคต้ังใจปรุงอาหารใหคนใน

ครอบครัวไดรับประทาน เปนความรูสึกที่เติม

เต็มความรักดวยสีแดง  

 

วิเคราะหสี  ผลงานชิ้นท่ี 2   

ลักษณะชองสีที่ใชประกอบผลงานหองนอน 

ประกอบดวยสีโทนอบอุน คือสีชมพู สีมวง เพื่อ

แสดงออกถึงดานความรักที่มีความออนหวาน  

ออนโยน ผอนคลาย พักผอนของตนเองกับสามี 

เปนความสุขและเปนชวงเวลาที่งดงามทาง

ความคิด 
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ตารางท่ี 10 การวิเคราะหแนวความคิดตามหลักทัศนธาตุ  (ตอ) 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 

 

  

เรื่อง การวิเคราะห 

 3. วิเคราะหพื้นผิว 

              ภาพผลงานช้ินที่ 1 

 
 

              ภาพผลงานช้ินที่ 2 

 
 

 

ลักษณะพ้ืนผิว ผลงานชิ้นท่ี 1   

การสรางสรรคผลงานสรางสรรคดวยการข้ึนรูป

ดวยมือเพื่อใหเกิดเปนรองรอยที่เปนธรรมชาติ

อันเกิดจากการประทับรอยมือของผูสรางสรรค

ที่บรรจงปนดินออกมาทีละช้ินเพื่อมาเช่ือมตอ

สัมพันธกันจนเกิดเปนผลงานขนาดใหญสื่อ

ความหมายถึงรองรอยที่เกิดจากความรัก ความ

เขาใจ ความอบอุน ความผูกพันที่มีตอครอบครวั 

 

ลักษณะพ้ืนผิว ผลงานชิ้นท่ี 2   

การสรางสรรคผลงานสรางสรรคดวยการข้ึนรูป

ดวยมือเพื่อให เกิดเปนรองรอยที่สื่อความ

หมายถึงรองรอยที่เกิดจากความรัก ความเขาใจ 

ความอบอุน ความผูกพันที่มีตอครอบครัว 
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 3.2 การแกปญหาสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ชุด “สัญญะแหงความรักความอบอุน” 

ตารางท่ี 11 การแกปญหาสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ชุด “สัญญะแหงความรักความอบอุน” 

เรื่อง การแกปญหา 

1. การแกปญหา

แนวความคิด 

     จากการสรางสรรคผลงาน ชุด สัญญะแหงความรักความอบอุน  

ผูสรางสรรคไดศึกษาหาขอมูลจากประสบการณในชีวิตประจําวัน 

สงผลใหผูสรางสรรคมีขอมูลไมเพียงพอ จากที่กลาวมาทําใหผูสราง

สรรคไดศึกษาหาขอมูลจากทฤษฎีความรัก ทฤษฎีความผูกพัน 

รวมทั้งทฤษฎีสัญลักษณนิยมที่ชวยอธิบายการเลือกใชสัญลักษณ

แทนความหมายสื่อถึงครอบครัว เพราะบานคือสถานที่ที่รวมคน   

ที่ รั ก  ที่พักพิ ง  ที่ปลอดภัย เมื่ อ ศึกษาทฤษฎีรวมกับ ศึ กษา

กระบวนการทางเทคนิคเรียบรอยแลว เกิดเปนผลงานที่ตรงตาม

แนวคิด 

2. การแกปญหารปูทรง       การสรางสรรคชวงแรกผูสรางสรางสรรคมีการใชรูปทรงที่มี

ความสมมาตร ต้ังใจใหเรียบรอย ผิวเรียบตึงมากเกินไป จนทําให 

ผลงานมีความรู สึกแข็งกระด างขาด ชี วิต ผู สร างสรรคจึ ง

ทําการศึกษาผลงานของศิลปนทานอื่น ถึงกระบวนการสรางสรรค 

เทคนิควิธีการนําเสนอ ตลอดจนการใชสี การสรางพื้นผิว ชวงหลัง

จึงมีการพัฒนาผลงานโดยการปนมือ เพื่อให ช้ินงานไมมีความ

สมบูรณ เหมือนกับชีวิตผูสรางสรรคเองที่ไมมีความสมบูรณพรอม 

แตมีความสุขในแบบของตนเอง กับครอบครัวเล็ก ๆ  

3. การแกปญหาส ี       ชวงแรกของการสรางสรรคใชสีดินที่ เผาออกมา แบบสี

ธรรมชาติไรการปรุงแตง เมื่อสรางสรรคผลงานตอมาผูสรางสรรค

พัฒนาแนวคิดและนํามาพัฒนาการใชสีที่มีความสดจัดมากย่ิงข้ึน

เพื่อทําใหผลงานมีความสดใสมากย่ิงข้ึนกําหนดอารมณความรูสึก

ของผลงานไดตรงตามแนวคิดมากย่ิงข้ึน ผลงานมีการใชสีที่

หลากหลายเนนสีโทนรอนเพื่อสื่อความหมายดาน ดานความรัก 

อารมณ ความอบอุน ความออนโยน ผูสรางสรรคจึงจําเปนตอง

ศึกษาทําความเขาใจถึงความหมายของสี การเลือกใชสีที่มีผลตอ

ความรูสึกและกระตุนอารมณรวมกับผูดู 
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ตารางท่ี 11 การแกปญหาสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ ชุดสัญญะแหงความรักความอบอุน (ตอ) 

เรื่อง การแกปญหา 

4. การแกปญหาเทคนิคและ

วิธีการ 

ผูสรางสรรคสรางสรรคผลงานโดยเทคนิคเคลื่องเคลือบดินเผา             

การข้ึนรูปดวยมือ  

    ปญหาของขนาดผลงาน ที่มีขนาดใหญ จําเปนตองทําการแยก

ช้ินสวนผลงานเปนช้ินเล็ก เพื่องายตอการนําเขาเตาเผาขนาด

ช้ินงานใหมีขนาดที่ใกลเคียงกับตนแบบจริงมีรองรอยที่เนนถึงการ

ใชงานจริง 

   ปญหาของการกําหนดรูปทรง ที่ชวงแรกมีความสมมาตรมาก

เกินไปทําใหขาดอารมณ ผูสรางสรรคจึงแกไขโดยการปนช้ินสวน

ดวยมือทั้งหมด เพื่อเกิดผลงานที่แสดงออกไดตรงตามแนวคิด 

   การเลือกสีเคลือบ ชวงแรกผูสรางสรรคไมมีการเคลือบมัน          

แตผลงานกลับใหความรูสึกแหงแลง ไรชีวิต ผูสรางสรรคจึงทําการ

พัฒนา โดยการทดลอง ใชสีในเคลือบที่มีลักษณะผิวมันวาวที่ให

ความสดช่ืน มีชีวิต  

   การขึ้นรูปชิ้นงาน ที่มีขนาดใหญมีความจําเปนที่ตองควบคุม

ความช้ืน ความหนา อยางสม่ําเสมอตลอดระยะเวลาการเผา 10 - 

12 ช่ัวโมง ช้ินงาน การข้ึนรูปช้ินงานขนาดใหญมีนํ้าหนักมาก ทําให

เกิดการเปราะแตกหักเสียหายไดโดยงาย 

5.การแกปญหาการนําเสนอ    การนําเสนอผลงานในรูปแบบเครื่องเคลือบดินเผา การจัดวางที่

ใกลเคียงกับการใชชีวิตประจําวัน เพื่อสรางบรรยากาศที่ตรงตาม

แนวคิด จัดสภาพแวดลอมใหสามารถรองรับการติดต้ังช้ินงานที่มี

ขนาดใหญและมีนํ้าหนักมากเพื่อปองกันการหลนแตกเสียหาย 

ท่ีมา: ผูสรางสรรค 

 

สรุป 

 การวิเคราะหผลงานสรางสรรค ชุด สัญญะแหงความรักความอบอุน ภายใตแนวคิดตามหลัก

ทฤษฎีความรัก ทฤษฎีสัญลักษณนิยม ทฤษฎีความผูกพัน เพื่อสรางสรรคผลงานที่แสดงใหเหน็ถึงความ

รักความอบอุนอันเกิดจากสถาบันครอบครัว เพราะครอบครัวมีบทบาทสําคัญย่ิงในการสราง  เจตคติ

และคานิยมในแตละบุคคล มนุษยทุกคนมีความตองการที่จะไดรับความรักและเปนสวนหน่ึงในสังคม 

มนุษยจะเติบโตข้ึนมาอยาง ไร น้ัน ข้ึนอยูกับการปฏิสัมพันธของบุคคลและสภาพแวดลอม                 
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เมื่อไดรับแตสิ่งที่ดีก็จะทําแตเรื่องที่ดี จากที่กลาวมาน้ันผูสรางสรรคจึงมีการพัฒนาหลายดานทั้งจาก

แนวคิด ทฤษฎี เทคนิค วิธีการ การนําเสนอ ที่ถูกพัฒนาปรับปรุง จนสามารถถายทอดผลงานชุด 

“สัญญะแหงความรักความอบอุน” ไดตรงตามแนวคิดมากที่สุด  

 



 

 

 

บทท่ี 5  

สรุปและประเมินผลงานการสรางสรรค  

 

  การสรางสรรคผลงาน ชุด “สัญญะแหงความรักความอบอุน” แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ

ของครอบครัว ที่ประกอบดวยความรัก ความอบอุน ความผูกพัน ของผูสรางสรรคที่มีตอครอบครัว 

เปนพื้นฐานที่สําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษยเปรียบเสมือนแหลงพึ่งพิงทางใจ ครอบครัวจะคอย

ปกปองคุมครองใหปลอดภัย 

  จากที่กลาวมาขางตนผูสรางสรรค ไดเกิดแนวคิดที่ไดรับแรงบันดาลใจในการสรางสรรค

ผลงานจากการจําลองมุมหน่ึงของหองครัวมาสรางสรรคเปนผลงานดวยเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา 

สรางเปน ภาชนะเครื่องใช จาน ชาม แกว ชอน ถวย เครื่องใชภายในหองครัวของผูสรางสรรค      

จากการข้ึนรูปดวยมือ ที่มีรองรอยของรอยน้ิวมือติดอยูบนเปรียบเหมือนเปนสัญลักษณแทน

ความรูสึก ตาง ๆ ที่ทิ้งไว และผูสรางสรรคไดสรางสรรคหองนอนที่เปนอีกหน่ึงการแสดงออก 

 

1. สรุปผลแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน 

  การสรางสรรคผลงานชุด “สัญญะแหงความรักความอบอุน” ไดแนวคิดจากการสัมผัสผาน

การใชชีวิตประจําวันภายในครอบครัว ที่เปยมดวยความรักก ความอบอุน ความผูกพันระหวาง

สมาชิกในครอบครัวของผูสรางสรรค การมอบความรักเปนเสมือนแรงกระตุน ใหเกิดเปนผลงานชุดน้ี 

โดยอาศัยตามหลักทฤษฎีความรัก ทฤษฎีความผูกพันในดานความเช่ือมโยงความสัมพันธ การใชหลัก

จิตวิทยาความรักเพื่อสื่อความหมายถึงการเปนครอบครัวที่สมบูรณ และการสรางสรรคผลงานได

สรางสรรคดวยการข้ึนรูปดวยมือ โดยการจําลองสิ่งของเครื่องใช ภาชนะตาง ๆ  ภายในหองครัวและ

หองนอน เพื่อสื่อความหมายตามหลักทฤษฎีสัญลักษณนิยม 

  จากที่ไดกลาวมาขางตน เปนผลใหผูสรางสรรคสามารถพัฒนาแนวความคิด เพื่อใหแสดงออก

ถึงความรัก ความอบอุนภายในครอบครัว 

 

2. สรุปผลเทคนิคในการสรางสรรค 

 การสรางสรรคผลงานชุด “สัญญะแหงความรักความอบอุน” ใชเทคนิคการสรางสรรคผลงาน

การข้ึนรูปช้ินงานดวยมือ ผานเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา ที่สรางสรรคดวยการจําลองรูปทรงของ

อุปกรณ ภาชนะ เครื่องใชภายในบาน ที่เปนมุมหน่ึงของหองครัว และหองนอน ผลงานชุดดังกลาว                

ผูสรางสรรคเนนการสรางสรรคใหปรากฏรองรอยของลายน้ิวมือบนพื้นผิวของช้ินงาน ช้ินงานผาน     
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การชุบนํ้ายาเคลือบ เผา เกิดสีและมีความมันวาว เนนรองรอยใหปรากฏเดนชัด เพิ่มความนาทะนุ

ถนอม ผลงานไดถูกนํามาแขวน หอย จัดวางทับซอนกัน นําเสนอดวยวิธีการแบบศิลปะจัดวาง 

(Installation Art)  

 จากที่กลาวมาขางตน เทคนิคที่ผูสรางสรรคเลือกใชน้ันทําใหช้ินงานมีความคงรูปไดดี มีสี     

มีความมันวาว นาทะนุถนอม และสามารถแสดงออกถึง ความผูกพันความรักความอบอุนในครอบครัว

ไดตรงตามแนวความคิดที่ไดต้ังไว 

 

3. สรุป 

 การสรางสรรคผลงานศิลปกรรมเครื่องเคลือบดินเผาชุด “สัญญะแหงความรักความอบอุน” 

ไดรับแรงบันดาลใจจากความรักความอบอุนภายในครอบครัว สรางออกมาเปนผลงานที่มี

ลักษณะเฉพาะ ดวยการจําลองวิถีชีวิตประจําวันของครอบครัว ผานวิธีการเทคนิคงานเครื่องเคลือบ

ดินเผา นําเสนอในรูปแบบศิลปะการจัดวาง (Installation Art) 

 การนําเสนอผลงาน ในระยะแรกน้ันผูสรางสรรคพบปญหาดานการช้ึนรูป ช้ินงานที่                

ผูสรางสรรคไดต้ังใจทําใหช้ินงานเรียบรอยและสมมาตรมากจนเกินไป จึงพัฒนาดวยการศึกษาผลงาน

ทานอื่นถึงกระบวนการสรางสรรคและวิธีการนําเสนอ นําสูการปรบัรปูแบบการข้ึนช้ินงาน ใหถายทอด

แนวความคิดเพื่อแสดงออกถึงความรักความอบอุนภายในครอบครัวไดอยางชัดเจนย่ิงข้ึน 

  จากที่กลาวมาขางตน ผูสรางสรรคตองการนําเสนอผลงานเพื่อแสดงออกถึงความรัก     

ความผูกพันภายในครอบครัว และเห็นถึงความสําคัญของความสัมพันธอันดีของครอบครัวผานทาง

ผลงาน 

 

4. อภิปรายผล 

 การสรางสรรคผลงาน ชุด “สัญญะแหงความรักความอบอุน” ผูสรางสรรคสรางสรรคผลงาน

โดยมีที่มาจากแนวความคิด เรื่องความรัก ความอบอุนของครอบครัวในมุมมองสวนตัวของ                  

ผูสรางสรรค โดยแสดงใหเห็นถึงสายใยและความสัมพันธครอบครัว การดูแลเอาใจใส ใหคําปรึกษา 

กอใหเกิดความรูสึกปลอดภัย สุขใจ ผอนคลายจิตใจ เช่ือมโยงเขากับทฤษฎีความรัก มีอิทธิผลตอ                  

ผูสรางสรรคทําใหเกิดเปนแนวคิดเพื่อใชสรางสรรคผลงาน การที่ ครอบครัวของผูสรางสรรค

ประกอบดวย พอ แม พี่สาว นองสาว และสามี มีความผูกพันกันสรางเปนสายใยของครอบครัวได

กอใหเกิดแนวคิดการสรางความเช่ือมโยงของผลงานตามหลักทฤษฎีความผูกพันและหลักจิตวิทยา

ความรัก ยังเปนการสรางแบบจําลองมาเปนสัญลักษณแทนความหมายเพื่อสื่อถึง ความรัก                  

ความผูกพัน การเช่ือมโยงของสายสัมพันธภายในครอบครัว การใชชีวิตประจําวันของผูสรางสรรคให

เปนไปตามหลักทฤษฎีสัญลักษณนิยม การหลอมรวมเปนเรื่องราว เพื่อถายทอดผลงาน แทนความรัก
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ความผูกพันดวยการนําสวนหน่ึงของหองครัวและหองนอนมาจําลองใหเห็นถึงการใชชีวิตประจําวัน                 

ทุก ๆ อยาง เชน แกว จาน ชาม ตู ช้ัน ขาวของเครื่องใชตาง ๆ ไดถูกประทับดวยความหวงใย                

จากการใชงาน ผูสรางสรรคเลือกใชเทคนิค เครื่องเคลือบดินเผาในการสรางสรรคผลงงานและเปน

เทคนิคงานที่ผูสรางสรรคมีความชํานาญในข้ันตอนการข้ึนช้ินงานใชการข้ึนรูปดวยมือ เพื่อถายทอด

ความรูสึกของผูสรางสรรคผานทุกรองรอยที่ปรากฏบนพื้นผิวของช้ินงาน นําเขาเผาและใหสีโทนรอน

เปนหลักเพื่อแสดงถึงพลังในทางสรางสรรค สดใส เบิกบาน มีสีหลักคือ สีแดง เปนสีที่แสดงถึงการมี

พลังและชวยขจัดความเปนในทางลบหรือการมองโลกในแงราย สีชมพู สีที่สามารถปลอบประโลม

จิตใจใหสงบลงและยังใหความรูสึกอบอุนทะนุถนอม ไดรับการปกปองคุมครอง และมีสีโทนเย็น

ประกอบดวย เน่ืองจากการดําเนินชีวิตไมไดมีเพียงดานเดียว โดยคงหลักไวซึ่งการไดรับซึ่งความรัก                

เอาใจใสจากครอบครัว นําเสนอผลงานดวยศิลปะการจัดวาง จําลองวิถีชีวิตของผูสรางสรรค  

 ผลงานไดรับอิทธิพลดานแนวความคิดจากการศึกษาผลงาน ครอบครัว ความผูกพัน อันแสน

อบอุนของศิลปน ณัฐ ล้ําเลิศ ซึ่งมีแนวคิดจากบทบาทและความสําคัญของสถาบันครอบครัวที่มตีอการ

ดําเนินชีวิตของมนุษยในสังคมในการอบรมสั่งสอน ดานความคิดและพฤติกรรมหรือการใช

ชีวิตประจําวันภายในครอบครัว รวมศึกษาผลงานของศิลปน ชิโอตะ ชิฮารุ (Shiota Chiharu) ในดาน

การใชสี ศิลปนไดเลือกใชสีแดงที่สื่อถึงพลังในการสรางสรรคประกอบเขากับการศึกษาผลงานของ 

กูสตาฟ คลิ้มต ที่สื่อถึงอารมณ ความรัก ความรูสึก นอกจากน้ันยังจําเปนตองศึกษาการสรางสรรค

ผลงานของศิลปนที่สรางผลงานในรูปแบบศิลปะการจัดวาง (Installation Arts) การจัดแสดงผลงาน

ศิลปะ รูปแบบการจัดนิทรรศการ เรื่อง “The journey of the mouse” และ โรเบิรต อินเดียนา 

จากการศึกษาขอมูลขางตน เปนไปตามวัตถุประสงคของผูสรางสรรคผลงานใหมีลักษณะเฉพาะตน 

 

5. ประโยชนท่ีไดรับจากผลการศึกษาสรางสรรคผลงานวิทยานิพนธ 

  วิทยานิพนธชุด “สัญญะแหงความรักความอบอุน” เปนผลงานสรางสรรคผลงานแบบศิลปะ

การจัดวาง (Installation Art) ที่ถายทอดความรูสึก ทางอารมณในดานความรักความผูกพันภายใน

ครอบครัว ต้ังแตแรกเกิดจนเติบโต เปนที่ ที่ใหความดูแล ปกปองคุมครอง เอาใจใส สวนเล็ก ๆ ที่เปน

พื้นฐานสําคัญตอการใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข นําไปสูการปลุกจิตสํานึกทางดานความรัก 

ความเอาใจใส ความผูกพัน การสรางครอบครัวที่อบอุน การสรางแรงบันดาลใจสงตอสูภายนอก     

ใหไดรับรู  

 

6. ขอเสนอแนะ 

  ผลงานวิทยานิพนธชุด “สัญญะแหงความรกัความอบอุน” ผูสรางสรรคสามารถนําผลงานมา

พัฒนาตอ ไดดังน้ี 
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  6.1 การสรางสรรคสามารถเพิ่มรายละเอียดในดานความสมจริงของช้ินงานเพื่อสื่อ

ความหมายไดตามวัตถุประสงค 

  6.2  การเพิ่มจํานวน และความหลากหลายของเครื่องใชใหมากข้ึน เพื่อสรางอารมณ 

ความรูสึกของการใชชีวิตจริง 
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