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บทคัดย่อ 
!

 ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วย
กรรมวิธีทางอุตสาหกรรมโดยออกแบบเป็นชุดน้ำชา ที่มีแรงบันดาลใจมาจากของเล่น  โดยนำเอาการ
เล่นลูกข่าง ที่สามารถพบเห็นได้ง่ายและเป็นที่นิยมกันมากมีการเล่นที่ไม่ซับซ้อน และยังมีเล่นให้เห็น
อยู่ในปัจจุบัน เป็นการย้อนถึงความทรงจำในวัยเด็ก ว่าในอดีตนั้นการเล่นลูกข่างมีความสนุกสนาน 
เสริมสร้างทักษะ อีกทั้งสมัยก่อนเทคโนโลยียังไม่เจริญก้าวหน้าอย่างปัจจุบัน ที่เด็กรุ่นใหม่หันมาเล่น
เกมมือถือ ติดอินเตอร์เนต หลงไปกับเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่สามารถ
โต้ตอบกันได้อย่างรวดเร็ว ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ในการแสดงออกผ่านผลิตภัณฑ์นี้ เพื่อเป็นการย้อน
ความคิดไม่ให้หลงไปกับเทคโนโลยีในปัจจุบันมากเกินไป  ซึ่งผู้วิจัยประสงค์ให้เกิดการพูดคุยกันมาก
ขึ้นโดยการพบปะหน้ากันมากกว่าที่จะพบกันผ่านทางสังคมออนไลน์   โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่ง
ดึงเอาเอกลักษณ์ของลูกข่าง ที่แสดงออกถึงอารมณ์ความรู้สึก การหมุน การเคลื่อนไหว และความไม่
คงที่ นำมาออกแบบให้ดูทันสมัย  โดยออกแบบให้มีสีสันที่สดใสและให้ความรู้สึกสนุกสนาน สามารถ
จดจำได้ง่าย และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก 
 จากการออกแบบชุดน้ำชาแรงบัลดาลใจจาก ลูกข่าง นั้นขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้ดิน พอร์ซเลน 
(Porcelain) ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการหล่อน้ำดิน (Slip casting) ใ ช้วิธีการหล่อแบบกลวง (Hollow 
casting) การหล่อแบบตัน (Solid casting) และการอัดดินในแม่พิมพ์ ตกแต่งผลงานด้วยเทคนิคฝังน้ำ
ดินสี (inlay) เคลือบเผาไฟสูที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชั่น (Oxidation 
Firing) การออกแบบในครั้งนี้ผลงานประกอบด้วยผลงานทั้งหมด 2 ชุด ชุดละ 8 ชิ้นซึ่งมี ดังนี้ 

1. กาสำหรับชา จำนวน 1 ชิ้น                                
2. เตาอุ่นกา จำนวน 1 ชิ้น                                  
3. แก้วสำหรับชา จำนวน 2 ชิ้น                           
4. จานรองแก้ว  จำนวน 2 ชิ้น 
5. โถน้ำตาลทรายขาว จำนวน 1 ชิ้น 
6. โถน้ำตาลทรายแดง จำนวน 1 ชิ้น               
7. โถครีมนม จำนวน 1 ชิ้น                       
8. ถาดขนม จำนวน 1 ชิ้น    
ผลงานที่ออกแบบทั้งหมดสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  !!!!!
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Abstract 
!

This thesis to design and creating earthenware with industrial processes by 
designing a tea set. The inspiration came from the toy. By using the gyroscopes. 
That can be seen easily, and is very popular, not complicated. And also played out 
in the present. To bring back memories of childhood. That in the past, have fun 
playing gyroscopes. Skills The early technology has not advanced as today. The 
current generation of children turn to play mobile games. The Internet Obsessed 
with online social network that can interact with each other quickly . So I want to 
express through this product The idea is not to go astray with today's technology, 
too. I was talking more by meeting face to face rather than via social by design 
product. Pull out the identity of the gyroscopes The expression of the emotions 
swirling movement continues to be designed to look stylish. The bright , colourful 
design and a sense of fun. Can be easily recognised And can be used conveniently. 

Design tea set inspired by gyroscopes using the porcelain with slip casting 
method hollow casting. solid. Decorative with inlay technical coated fire to the 
temperature of 1250°C in the atmosphere is oxidation.  !

The portfolio consists of 2 sets of 8 pieces. 
  1.Teapot   1 piece. 
  2. Oven   1 piece. 
  3. Cups for tea   2 pieces. 
  4. Plate   2 pieces. 
  5. Bowl of sugar   1 piece. 
  6. Bowl brown sugar  1 piece. 
  7. Bowl of milk   1 piece. 
  8. Tray     1 piece. !!! !
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กิตติกรรมประกาศ !
ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและน้อมรำลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ที่คอยอบรมสั่ง

สอนและให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าในทุกๆ ด้าน และเป็นกำลังใจในการทำงานตลอดมา  
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่เคยสั่งสอน อบรมข้าพเจ้ามาตั้งแต่เด็ก ผู้ผลักดันริเริ่ม

ให้ข้าพเจ้ารักที่จะสร้างสรรค์งานศิลปะมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ 
ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ และคำแนะนำอันทรงคุณค่าและมีประโยชน์ทั้ง

คอยดูแลเอาใจใส่ข้าพเจ้าเสมอเสมือนอยู่ในครอบครัวเครื่องเคลือบดินเผา ตลอดระยะเวลา 4 ปี 
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาทุกท่านที่ให้ความรู้คำแนะนำ ตลอดจน

การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อในเรื่องต่างๆ เสมอมา 
ขอขอบคุณเพื่อนๆ รุ่นพี่และรุ่นน้องผู้ให้กำลังใจตลอดจนคำแนะนาต่างๆและความ ช่วยเหลือ

เสมอมา ที่สำคัญคือมิตรภาพที่มอบให้กันมาตลอด 4 ป ี

นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังขอขอบพระคุณทุกท่าน ซึ่งมิได้เอ่ยนามไว้ในที่นี้ด้วยแต่ ข้าพเจ้ายังสำนึก
อยู่เสมอตลอดเวลาของการทำศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมาย ที่ไม่สามารถหาได้
จากที่อื่น ทั้งในส่วนของการทำงานและการใช้ชีวิต ซึ่งข้าพเจ้าจะเก็บไว้เป็นประสบการณ์และจะระลึก
ถึงเพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตตลอดไป 

!
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คำนำ !
เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา (Art Thesis) การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลป

บัณฑิต ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร นำเสนอโครงการใน
หัวข้อ “ชุดชายามบ่ายสไตล์ร่วมสมัย แรงบันดาลใจจากลูกข่าง” สร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดิน
เผาด้วยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมโดยออกแบบเป็นชุดน้ำชา ที่มีแรงบันดาลใจมาจากลูกข่าง เอกสาร
ฉบับนี้ได้กล่าวถึงการดำเนินงานตั้งแต่ที่มาของแนวความคิด การรวบรวม แนวความคิด วัตถุประสงค์ 
รูปแบบของงาน ขั้นตอนการทำงาน การทดลองและผลการทดลองต่างๆ การแก้ปัญหาในการทำงาน
ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผา 

เอกสารดำเนินงานศิลปนิพนธ์นี้เป็นการรวบรวมแนวความคิด และกระบวน การสร้างสรรค์ผล
งานอย่างสังเขป ประสบการณ์จากการทำงานชุดนี้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานที่
สมบูรณ์ต่อไป สำหรับผู้ที่สนใจสามารถนำข้อมูลนี้ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้เบื้องต้นหรือ
ปรับปรุงพัฒนางานให้สมบูรณ์ต่อไป
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!
  บทที่ 1 
บทนำ 
!

หัวข้อโครงการศิลปนิพนธ์ (ภาษาไทย)  : ชุดชายามบ่ายสไตล์ร่วมสมัย แรงบันดาลใจจากลูกข่าง 
         (English)  : Afternoon tea set contemporary style.                   
           Inspired by topspin. !
 ความเป็นมา และความสำคัญของปัญหา (Statements and significance of the 
problems) 
 ปัจจุบันการเลือกรับประทานอาหารนั้นไม่ใช่แค่การรับรู้รส และสำผัสอาหารเเต่เพียงอย่าง
เดียว ยังมีส่วนประกอบอื่นเพื่อเพิ่มความพึงพอใจ หรือสุนทรียะให้แก่ผู้้บริโภค มนุษย์คิดค้นหลัก      
สุนทรีย์ศาสตร์ขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อตอบสนองรสนิยมที่เเตกต่างกันไป สุนทรียภาพ ประสบการณ์
ทางความงามเกิดขึ้นจากการได้สัมผัสกับสิ่งที่มีความงาม แล้วทำให้เกิดอารมณ์สุนทรีย์ เหมือนกับคำ
กล่าวของนักชิมท่านหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า “ถ้าคุณอยากรู้ว่ารสชาติอาหารที่วางอยู่ตรงหน้า รสชาติเป็น
อย่างไร คงต้องลองชิม แต่ถ้าอาหารนั้นได้ถูกจัดวางบนภาชนะที่สวยงาม เชื่อว่าเพียงมองศิลปะจาก
การเลือกสรรค์ ก็คงทำให้รู้สึกอิ่มเอมใจ และละเลียดอย่างมีอรรถรสยิ่งขึ้น”  
 ความสวยงามบนโต๊ะอาหารเกิดขึ้นได้จากการออกเเบบภาชนะให้มีความเข้ากันได้กับอาหาร
แต่ละรูปแบบ การออกแบบในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาเเละมีเเนวทางในการออกเเบบที่ร่วมสมัยขึ้น มี
การคิดถึงการใช้สอย ความสวยงาม เเละความพิถีพิถันมากขึ้น อาทิ การออกเเบบบรรจุภัณฑ์ สิ่งของ
เครื่องใช้ภายในบ้าน หรือแม้เเต่สถาปัตยกรรมในปัจจุบัน นั้นได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิศิลปะร่วมสมัย 
ซึ่งมีเเนวความคิด คือการนำเอาลัทธิสมัยเก่ากลับมาใช้ใหม่ โ ดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องราว
หรือลวดลายบางส่วนให้มีความทันสมัย ทันเหตุการณ์ แต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของลักษณะแนว
ความคิด รูปร่างรูปทรง ขั้นตอน ซึ่งในปัจจุบันมีการออกเเบบไปในเเนวทางนี้กันมากขึ้น 
 ปัจจุบันการบริโภคชาในประเทศไทย นั้นได้เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้น ส่วนมากจะเป็นชาอังกฤษ 
แบบชายามบ่าย (Afternoon Tea) ชายามบ่าย หมายถึง ช่วงเวลาของการดื่มชายามบ่ายที่ถูกจัดขึ้น
บนโต๊ะทรงเตี้ยขนาดเล็ก ที่นอกจากจะใช้เตรียมชาแล้ว ยังใช้จัดวางอาหารว่าง สำหรับทานควบคู่กับ
ชายามบ่ายด้วย อาทิ แซนด์วิช ขนมปังสโคน หรือ ขนมปังอบ นอกจากนั้น ชายามบ่าย ยังเป็นช่วง
เวลาแห่งการสังสรรค์ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกลุ่มเพื่อนอีกด้วย ดังนั้น ชายามบ่าย จึง
เต็มไปด้วยความรู้สึกผ่อนคลายเป็นกันเอง และเต็มเปี่ยมไปด้วยสุนทรียรสแห่งการดื่มชา 
 หากจะพูดถึงความทรงจำในวัยเด็ก ความคิดแรกก็น่าจะเป็นภาพการได้ออกไปวิ่งเล่น ทำ
กิจกรรมกับเพื่อนๆ กันอย่างสนุกสนาน มีการทำของเล่น ที่เอาวัตถุดิบที่หาได้ทั่วไปมาทำ เช่น ม้าก้าน
กล้วย เดินกะลา ลูกข่าง ปืน3นัด เป็นต้น ซึ่งเป็นภาพที่หาได้ยากในปัจจุบัน อาจเป็นเพราะเทคโนโลยี 
และวัฒนธรรมตะวันตกได้เข้ามามีอิทธิพลกับชีวิตประจำวันเราเป็นอย่างมาก หากเราเห็นเด็กในสมัยนี้ 
ก็จะเห็นนั่งเล่นมือถือ หรือคอมพิวเตอร์ บ้างก็จดจ่ออยู่กับการเล่น Social media อย่าง Facebook 
จนจะกลายเป็นปัจจัยที่ 6 สำหรับคนในยุคปัจจุบัน จนอาจหลงลืมกิจกรรมในสมัยก่อนที่เสริมสร้าง
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ทักษะ พัฒนาความคิด และสร้างความสนุกสนานได้มากกว่า ซึ่งผู้วิจัยรู้สึกประทับใจกับการเล่นลูก
ข่างในวัยเด็กเป็นพิเศษ เพราะในตอนเด็กนั้นมีคนมาสอนทำของเล่นในหมู่บ้าน ของเล่นชิ้นเเรกที่ทำ
นั้นก็คือ ลูกข่าง ที่ทุกคนได้ทำ และนำมาเล่นแข่งขันกันอย่างสนุกสนาน โดยนำเสนอเเนวคิดนี้เป็นแรง
บันดาลใจในการออกแบบชิ้นงานเพื่อเป็นการย้อนความทรงจำ เพื่อเกิดความรู้สึกในวัยเด็กสมัยก่อน
เพื่อย้อนเตือนปัจจุบันไม่ให้หลงไปกับเทคโนโลยีจนมากเกินไป 
 การนำแรงบัลดาลใจจากลูกข่างมาใช้ในการออกแบบเป็นภาชนะชุดน้ำชาโดยเน้นถึงลักษณะ
การใช้งาน ประโยชน์ใช้สอย การหยิบจับขณะใช้งาน การจัดเก็บการวางซ้อนเพื่อสะดวกต่อพื้นที่
สามารถทำความสะอาดภาชนะได้ง่ายรูปทรงของผลงานออกแบบและสร้างสรรค์ให้มีความรู้สึกเรียบ
ง่าย สะอาดตา และทันสมัยโดยการนำลัทธิศิลปร่วมสมัยนำมาเป็นลัทธิหลักในการออกเเบบรูปทรง
ของงาน เเละใช้เทคนิคตกเเต่งเพิ่มความเป็นเอกลักษณ์แก่ผลงานให้มีสีสันที่จัดวางองค์ประกอบทัศน
ธาตุได้อย่างสมบูรณ์ 
 โดยออกแบบผลงานเป็นผลิตภัณฑ์ชุดชา ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ำดินพอร์ซเลนด้วยวิธีหล่อ
กลวงและหล่อตัน เผาดิบที่อุณหถูมิ 800 องศาเซลเซียส ตกแต่งด้วยน้ำดินสี และเคลือบใสเผาที่
อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ เมื่อผลงานสมบูรณ์แล้วสามารถผลิตซ้ำได้
ตามกระบวนการกระบวนการทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา !
ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Goal and objective) 
 1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับศิลปะร่วมสมัย (Contemporary) เอกลักษณ์ 
ลักษณะ รูปทรง ของการออกเเบบเพื่อศึกษาเเนวทางในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับหลักของรูป
แบบผลงานร่วมสมัย ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถทำเป็นผลงานจริงได้ 
 2. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ ลูกข่าง ทั้งลักษณะ เอกลักษณ์ และอารมณ์ เพื่อการ 
ออกเเบบเทคนิกตกแต่งให้เข้ากับผลงานที่ผ่านการออกแบบจนเป็นผลงานจริงได้ 
 3. เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทางอุตสาหกรมเครื่องเคลือบดินเผา เป็นชุดชายามบ่าย
เพื่อการใช้งาน และแสดงออกถึงลักษณะ สไตล์ร่วมสมัย ที่นำเอาศิลปะร่วมสมัยมาใช้ให้มีความทัน
สมัย เน้นความเรียบง่ายโดยใช้ลักษณะเด่นของ ลูกข่าง ไ ด้แก่ ความไม่มั่นคง ความเอนเอียง เป็นต้น 
นำมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับภาชนะที่ออกแบบโดยคำนึงถึงความสวยงาม ประโยชน์ใช้สอย และแนว
ความคิด 
 4. เพื่อศึกษาและพัฒนาผลงานให้เกิดความสอดคล้องกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผล
งานผ่านรูปแบบของงานอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาโดยกรรมวิธีในการสร้างผลงานแบบ
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา !!!!!!
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สมมุติฐานของการศึกษา (Hypothesis to tested) 
 สามารถออกแบบสร้างสรรค์ผลงานโดยนำแนวความคิดจาก ลักษณะของลูกข่าง และความ
รู้สึกที่ได้ศึกษาข้อมูลของศิลปะร่วมสมัย ที่มีความเรียบง่ายใช้รูปทรงที่ไม่ซับซ้อน ดูสบายตา และใช้
วัสดุอื่น ได้แก่ ไม้ เพื่อสร้างความหลายหลายของวัสดุ นำมาประยุกต์และออกแบบ ฐานรอง เป็นต้น 
เพื่อเเสดงถึงความสอดคล้องกันของวัสดุ ตกแต่งด้วยน้ำดินสีที่นำเอาเอกลักษณ์ของลูกข่างมาใช้ 
ลักษณะรูปทรงเรียบง่ายใช้โทนสีที่สบายตา สร้างสรรค์เป็นชุดชายามบ่าย ผลิตและออกแบบตามหลัก
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา  !
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 
 ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานผ่านรูปแบบของงานอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาโดย
กรรมวิธีในการสร้างผลงานแบบอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 

1.ผู้วิจัยนำความบัลดาลใจและลักษณะเด่นของลูกข่าง  ได้แก่ ความไม่มั่นคง ความเอนเอียง 
เป็นต้น มาใช้ในการออกแบบ โ ดยผสมผสานกับ ศิลปะร่วมสมัย ที่มีลักษณะเรียบง่าย รูปทรงทัน
สมัย  ใช้การตัดทอนลักษณะรูปทรง เเต่ยังคงเอกลักษณ์ของลูกข่างไว้ ตามเเนวความคิดของผู้วิจัย  
โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้   ในการออกแบบและเพื่อการใช้สอยที่เหมาะสมกับการใช้งานจริง 

2.  ขอบเขตของโครงการวิจัยและออกแบบ ชุดชาจำนวน 2 ชุด มีการตกแต่งที่เเตกต่างกัน
ในเเต่ละชุด    

ชุดที่ 1  ผลิตภัณฑ์เนื้อดินพอร์ซเลน ตกแต่งด้วยน้ำดินสี เทคนิคฝังดินสี (inlay) 
ชุดที่ 2  ผลิตภัณฑ์เนื้อดินพอร์ซเลน หล่อด้วยเทคนิคน้ำดินสี เคลือบด้วยเคลือบใส 
สื่อผสม : แผ่นอคลิลิคสำหรับฐานรองโถครีม โถน้ำตาล  !

ประกอบด้วยผลงานผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบจำนวน รายการดังนี้  
กาสำหรับบรรจุชา   1 ใบ ขนาดความจุ 0.80 L 
เตาอุ่นกา    1 ใบ 
แก้วสำหรับชา    2 ใบ ขนาดความจุ 0.21 L 
จานรองแก้ว                                2 ใบ ขนาดเส้นผ่าศูยน์กลาง 17.0 cm    
โถน้ำตาล    2 ใบ (น้ำตาลทรายแดง น้ำตาลทรายขาว) 
     ขนาดความจุ 0.32 L        
โถครีมนม    1 ใบ ขนาดความจุ 0.30 L 
ถาดชั้นวางขนม    1 ใบ เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 inch !

 3. เนื้อดินที่ใช้ในการขึ้นรูปผลงาน  ไ ด้เเก่ ดินพอร์ซเลน (Porcelain) ทดลองน้ำดินสี และ
เคลือบเผาที่อุณหภูมิ 1220 - 1250 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชั่น 
 4. การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการหล่อน้ำดิน (Slip casting) เป็นวิธีการหล่องานแบบกลวง 
(Hollow casting) หล่อแบบตัน (Solid casting) และอัดดินในแบบพิมพ์ ตกเเต่งชิ้นงานตามการ
ออกแบบที่ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการในการออกแบบ 
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!
ขั้นตอนการศึกษา (Process of study) 
การออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ !
ขั้นตอนที่ 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอบถามผู้ที่มีความรู้ด้านการเล่นต่าง ๆ
รวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ 

2. ศึกษาจากรูปแบบลูกข่างประเภทต่างๆที่น่าสนใจเพื่อพัฒนารูปแบบและเอกลักษณ์ของงาน 
3. ศึกษาที่มาของลูกข่าง ได้แก่ รูปทรง เอกลักษณ์ทำความเข้าใจเพื่อนำมาใช้ในผลงานจริง 
4. ศึกษาแนวทางและรูปแบบของผลงาน เพื่อการนำเสนออย่างสมบูรณ์ !

ขั้นตอนที่ 2. การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. รวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ และนำมาหาแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานให้มี

เอกลักษณ์ 
2. ค้นหาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาความคิดให้กลายเป็นแบบร่าง 2มิติ 
3. ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนารูปแบบแนวความคิดและแรงบันดาลใจเป็นแบบ

ร่าง 3 มิติ โดยสามารถผลิตได้จริงตามกรรมวิธีทางการเครืองเคลือบดินเผา !
ขั้นตอนที่ 3. การผลิตตามกรรมวิธีอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 

1. ทดลองสร้างต้นแบบ ทดลองทำพิมพ์หล่อ และหล่อชิ้นงานเพื่อดูความเป็นไปได้ในการทำ
ผลงานจริง 

2. ปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานตามกรรมวิธีทางเครื่องเคลือบดินเผา !
ขั้นตอนที่ 4. การสรุป การอภิปราย รวบรวมเอกสารนำเสนอผลงาน 

1. สรุปและอภิปรายผลการสร้างสรรค์ ปัญหาและอุปสรรค์ในการปฏิบัติงานตลอดจนการหา
แนวทางการปรับปรุงต่อไป 

2. รวบรวมจัดทำเอกสารและนำเสนอผลงาน !
เวลาที่ใช้ในการวิจัย  
 เริ่มเสนอโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ใช้เวลาโดย
ประมาณ 10 เดือน ณ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 
ถ. ราชมรรคาใน ต. พระปฐมเจดีย์ อ. เมือง จ. นครปฐม 73000 !
วิธีการศึกษาข้อมูล 

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ ระบบสารสนเทศออนไลน์ เกี่ยวกับลูกข่าง 
เพื่อประมวลแนวความคิดในการออกแบบ 
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2. ออกแบบผลงานโดยนำลักษณะของลูกข่างที่มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์มา 
สร้างสรรค์ ทำให้เกิดความสนุกสนาน 

3. สร้างสรรค์แบบร่าง 2 มิติ เพื่อสื่อถึงแนวความคิดในการสร้างสรรค์ 
4. สร้างสรรค์แบบร่าง 3 มิติ เพื่อค้นหาแนวทำงและความเป็นไปได้ของรูปทรง และปรับปรุง 

แก้ไขปัญหา 
5. เขียนแบบ (Working drawing) 
6. ทดลองผลิตตามกระบวนการทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา  

           7. สรุปและรวบรวมในรูปแบบเอกสาร และนำเสนอผลงาน !
แหล่งข้อมูล 
 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือที่เกี่ยวข้อง ระบบสารสนเทศออนไลน์ และพิพิธภัณฑ์ของ 
เล่นโบราณ และสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 
 2. ศึกษาจากคาปรึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ คณะกรรมการโครงการศิลปนิพนธ์ 
และผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปนิพนธ์ !
อุปกรณ์ในการศึกษา 

1. หนังสือและเอกสารข้อมูลอ้างอิง 
2. สมุดจดบันทึก (Sketch book) 
3. คอมพิวเตอร์ 
4. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานเครื่องเคลือบดินเผาอุตสาหกรรม !

การนำเสนอผลงาน 
1.ผลงานสร้างสรรค์งานภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาอุตสากรรมในรูปแบบของชุดชาตั้งโต๊ะ 

แบบ Afternoon tea set ประกอบไปด้วย กาสำหรับชา 1 ใบ เตาอุ่นกา 1 ใบ โถน้ำตาล 2 ใบ 
(น้ำตาลทรายแดง กับ น้ำตาลขาว) โถครีมนม พร้อมฐานรอง  และแก้วชา 2 ใบพร้อมจานรองแก้ว
เป็นการจัดวางแบบพร้อมเสิร์ฟบนโต๊ะ  

2.ภาพร่างผลงาน  2 มิติ และภาพร่างสีตามจำนวนผลงาน 
3.ผลงานร่าง 3 มิติ 
4.การทดลองน้ำดินสีและเคลือบที่ใช้ในการออกแบบผลงาน 
5. เอกสารประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน !!!!!!
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ค่าใช้จ่ายในการวิจัย 
1. ค่าเอกสาร       1,000 บาท 
2. ค่าอุปกรณ์ในการทำงาน และนำเสนอโครงการ  1,000 บาท 
3. ค่าวัสดุที่ใช้ในการทำงาน    3,000 บาท 
4. ค่าจัดทำเอกสาร ประกอบโครงการ   4,000 บาท 
5. เงินสำรอง      2,000 บาท 

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
บทที่ 2  

เอกสารเเละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
!

 โครงการออกเเบบชุดอาหารเช้า : ชุดชายามบ่ายสไตล์ร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากลูกข่าง มี
วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบชุดอาหารเช้าที่เน้นประโยชน์ใช้สอยและความงาม สำหรับบ้านที่มีการ
ตกเเต่งแบบร่วมสมัยโดยใช้ลักษณะรูปทรงของลูกข่าง ที่มีลักษณะเป็นปริมาตรเรขาคณิต มีความเอน
เอียงไม่แน่นอน เกิดความสวยงาม จึงนำเอาเอกลักษณ์เหล่านี้มาสร้างสรรค์ผลงานเป็นผลิตภัณฑ์ชุด
ชายามบ่าย โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการออกแบบต่างๆ ดังนี้ !
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลูกข่าง 
 1.1 ความรู้เกี่ยวกับประวัติลูกข่าง 
 1.2 ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของลูกข่างแต่ละชนิด 
 2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกเเบบ 
 2.1 ข้อมูลด้้านหลักการออกเเบบผลิตภัณฑ์ 
 2.2 หลักการออกเเบบที่เกี่ยวข้องกับรูปทรง 
 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีการดื่มชา 
 2.4 ศิลปะการออกแบบแนวร่วมสมัย (Contemporary) 
3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 
 3.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
 3.2 ขั้นตอนในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา !
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลูกข่าง 
 1.1 ความรู้เกี่ยวกับประวัติลูกข่าง 
 ลูกข่างทำจากดินเหนียว ด้านข้างโดยรอบสลักเป็นรูปสัตว์และมนุษย์ในท่าทางต่าง ๆ  เป็น
ของเล่นของเด็กชาวบาบิโลเนียเมื่อ ๕,๐๐๐ ปีก่อน หลักฐานที่ยืนยันว่าลูกข่างเป็นของเล่น คือ มันถูก
ขุดค้นพบในหลุมฝังศพของเด็กโดยพบอยู่ข้างลูกหิน ลูกข่างที่มีลวดลายจะน่าดูมากเมื่อมันหมุนช้าลง 
ๆ  จนมองเห็นลวดลายชัดขึ้น ๆ  ว่าเป็นรูปอะไร ลูกข่างเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ค้นพบล้วนสลักหรือระบายสี
เป็นลวดลายต่าง ๆ  ชาวญี่ปุ่นโบราณวาดลายบนลูกข่างอย่างวิจิตรพิสดาร และยังเป็นชนชาติแรกที่
รู้จักเจาะรูรอบวงลูกข่างดินเหนียวเพื่อให้เกิดเสียงหวีดหวิวหรือเสียงหึ่ง ๆ  (humming-top) เมื่อลูก
ข่างหมุนไปรอบ ๆ  !!!!!
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 1.1.1 ลูกข่างในประเทศไทย ลูกข่างถือเป็นการละเล่นไทยชนิดหนึ่ง ที่มีการเล่นโดยการผูก
ด้วยเชือก และขว้างลูกขว้างลงพื้นให้เกิดการหมุน โดยมีกติกาการเล่น  
  1.  หากขว้างลูกข่างไม่หมุนหรือออกนอกวงถือว่าแพ้  
  2. ผู้แพ้จะต้องนำลูกข่างของตนวางในวงกลมเพื่อให้คนอื่นใช้ลูกข่างที่พันเชือกขว้าง
ไปบนลูกข่างนั้นเป็นการลงโทษ 
  1.1.1.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นลูกข่างส่วนมากจะทำจากไม้มะยมกลึงมีตะปูเป็น
เดือยแหลมตรงกลางคนละ 1 ลูกเชือกยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร ปลายเชือกด้านหนึ่งผูกด้วยไม้ 
หรือร้อยด้วยฝาเบียร์วงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 5-6 เซนติเมตร 
  1.1.1.2 วิธีเล่นลูกข่างไม่จำกัดจำนวนผู้เล่น ก่อนเล่นจะขีดวงกลมขนาด 50-60 
เซนติเมตรบนพื้นดิน แล้วจัดลำดับการเล่นตามวิธีการจัดลำดับก่อนการเล่นดังกล่าวแล้วก่อนเล่นทุก
คนใช้เชือกพันลูกข่างของตน โ ดยพันจากปลายเดือยขึ้นมาจนถึงตัวลูกข่าง แล้วถือชายหนึ่งไว้ระหว่าง
ซอกนิ้วชี้และนิ้วกลาง ส่วนหัวแม่มือหงายรองรับปลายเดือยลูกข่างไว้ เมื่อเริ่มเล่นผู้เล่นจะขว้างลูกข่าง
ตกถึงพื้นจะหมุนหากลูกข่างของผู้ใดไม่หมุน หรือออกนอกวงถือว่าแพ้จะถูกทำโทษด้วยการให้เจ้าของ
ลูกข่างนำลูกข่างของตนวางไว้ในวงกลม ใ ห้ผู้อื่นนำลูกข่างที่พันเชือกเตรียมไว้ขว้างลงไปบนลูกข่างนั้น
เรียกว่า “โจ๊ะลูกข่าง” ทีละคน หากลูกข่างทำจากไม้ไม่ดีจะแตก แต่ถ้าทำจากไม้มะยมจะเป็นเพียง
รอยเจาะเท่านั้น !

   

ภาพที่ 1 เด็กเล่นลูกข่าง ในการละเล่นไทย 
ที่มา : http://www.childthai.org/cic3/E-012.htm !!!!
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  1.1.2 ลูกข่างในต่างประเทศ 
  ลูกข่าง (เรียกอีกอย่างว่า spinning top หรือ spin top) คือ ของเล่นที่ออกแบบมา
ให้หมุนอย่างรวดเร็วบนพื้นดิน มันตั้งและหมุนอยู่ได้เนื่องจากความเฉื่อย ของเล่นดังกล่าวมีตั้งแต่สมัย
โบราณเป็นประเพณี ลูกข่างถูกสร้างขึ้นมาจาก ไ ม้ บางครั้งก็มี เหล็กปลายแหลม และจะมีศูนย์ถ่วง
แรงที่เรียกว่า สตริง หรือ เชือก ขดรอบแกนของตัวเองซึ่ง เมื่อดึงออกมาได้อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการ
หมุนของตัวลูกข่าง ทำให้เกิดการหมุน ปัจจุบันลูกข่างมักจะสร้างจาก พลาสติก หรือวัสดุที่ทันสมัย
และกระบวนการผลิตช่วยให้ลูกข่างมีิวัฒนาการที่แตกต่างกันมากขึ้น เช่น การใช้แรงบิดจากมือโดยไม่
ต้องใช้เชือก  !

!

   !
ภาพที่ 2 กลุ่มของลูกข่าง ที่มีการออกแบบให้มีความสวยงาม 
ที่มา : http://davidturnswood.com/portfolio.html !

  การเคลื่อนไหวของลูกข่าง ที่ผลิตในรูปแบบที่ง่ายที่สุดโดยการหมุนก้านโดยใช้นิ้วมือ 
ลูกข่างที่มีความซับซ้อนมากขึ้นมีการหมุนตัวโดยถือแกนให้แน่นในขณะที่ใช้การดึงหมุน หรือบิด เพื่อ
ส่งแรงหมุนให้กับลูกข่าง 
  ลูกข่างเป็นหนึ่งในของเล่นที่เก่าแก่ที่สุด ลูกข่างสามารถแทรกอยู่ในทุกวัฒนธรรมทั่ว
โลก นอกจากนี้ของเล่น ลูกข่างก็ยังคงถูกนำมาใช้สำหรับ การพนัน และ คำทำนาย ลูกข่างอาศัยหลัก
ของ gyroscopic  โดยปกติลูกข่างจะสั่นในช่วงแรกของการหมุน แล้วหลังจากนั้นลูกข่างจะทำการตั้ง
ศูนย์ถ่วงใหม่ทำให้ตั้งตรงได้ พอหมดแรงเหวียงของการหมุนส่งในครั้งแรกจะทำให้ศูนย์ถ่วงเกิดการ
หมุนส่ายอีกครั้งทำให้เเรงหมุนค่อยๆหมดลงจนล้มในที่สุด 
 ลูกข่างได้มีการพัฒนาในหลายๆด้าน ทั้งวัสดุ การออกแบบ อีกทั้งยังเกิดเป็นการแข่งขันใน
ระดับประเทศ อาทิ แคลิฟอเนีย และในการแข่งขันชิงแชมป์โลกใน ออร์แลนโด, ฟลอริดา เป็นต้น 
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 การที่จะสร้างลูกข่างให้ได้ศูนย์อย่างเหมาะสมนั้นมีหลักการอยู่ 10 ข้อ ดังนี้ 
 1. ถ้าคุณต้องการให้ลูกข่างหมุนได้เร็วต้องให้น้ำหนักอยู่ในแนวแกนกลางของลูกข่าง 
 2. ถ้าต้องการให้ลูกข่างหมุนนานๆ ต้องให้น้ำหนักอยู่บริเวณปีกของลูกข่าง 
 3. ยิ่งลูกข่างหนักมากขึ้นเท่าไหร่ จะทำให้หมุนนานขึ้นเท่านั้น 
 4. เส้นผ่านศูนย์กลางของลูกข่างมากจะทำให้ลูกข่างหมุนนานขึ้น 
 5. เส้นผ่าศูนย์กลางมากขึ้นทำให้มีเสถียรภาพมากขึ้น 
 6. น้ำหนักมากขึ้น การส่งแรงจากนิ้วมือก็จะยากขึ้น 
 7. น้ำหนักมากขึ้น เส้นผ่าศูนย์กลางมากขึ้นต้องใช้เเรงในการหมุนเพื่อส่งเเรงให้กับ
ลูกข่างมากขึ้นเท่านั้น 
 8. ตำแหน่งของเพลาหมุนยิ่งสูงจะทำให้เเก่วงง่ายเเต่จะให้เเรงในการส่งมากกว่า
เพลาที่เตี้ยกว่า 
 9. การวางน้ำหนักให้กับลูกข่างควรอยู่ในเเนวเเกนกลางของลูกข่าง 
 10. พื้นผิวในการสำผัสกับลูกข่างนั้นก็สำคัญ กระจกจะให้ผิวสำผัสที่ลื่น เหล็กก็จะดี
กว่าไม้ เป็นต้น !

 1.2 ความรู้เกี่ยวกับลักษณะของลูกข่างแต่ละชนิด 
 ลูกข่างนั้นมีต้นกำเนิดที่หลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกทำให้ชนิดของลูกข่างในแต่ละที่นั้นแตก
ต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม ทำให้ลักษณะของลูกข่างนั้นมีมากมาย ข้าพเจ้าจึง
จะยกตัวอย่างลักษณะของลูกข่างทั้งในประเทศ และต่างประเทศมาให้ได้ศึกษากัน  
  1.2.1 ลักษณะลูกข่างในประเทศไทย 
   1.2.1.1 ลูกข่างเผ่าม้งไว้เล่นในเทศกาลปีใหม่ของชาวเขาเผ่าม้ง ลูกข่างมี
ลักษณะ ป้านใหญ่ ใช้เชือกในการส่งแรงหมุน เอาไว้เล่นแข่งขันกันในพิธีต่างๆ 
 !!!!!!!
  !!

ภาพที่ 3 ลักษณะลูกข่างเผ่าม้ง 
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=859178 
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   1.2.1.2 ลูกข่างเชียงราย วัฒนธรรมคล้ายๆ กับลูกข่างเผ่าม้งไว้เล่นใน
เทศกาลปีใหม่ของชาวเชียงราย ลูกข่างมีลักษณะ สูงใหญ่ เพลาหนา ใช้เชือกในการส่งแรงหมุน เอาไว้
เล่นแข่งขันกันในวันปีใหม่ ที่จัดขึ้นทุกๆปี !!!!!!!!!!!!

 ภาพที่ 4 ลักษณะลูกข่างเชียงราย 
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=859178 

  
   1.2.1.3 ลูกข่างไม้ไผ่ และ ลูกข่างลุกยืน เป็นลูกข่างที่ทำมาจากกระบอก
ไม้ไผ่ที่หาได้ง่าย รูปทรงจะเป็นทรงกระบอก เเกนเพลาเล็ก ใช้เชือกหมุนแกนโดยตรงทำให้มีความเร็ว
ในการหมุนมาก !
 ! !!!!!!!! !

ภาพที่ 5 ลักษณะลูกข่างไม้ไผ่ (ด้านหลัง) และ ลูกข่างลุกยืน (ด้านหน้า) 
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=859178 !
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   1.2.1.4 ลูกข่างสะบ้า ลูกสะบ้าจะมีลักษณะแข็ง ลูกกลมแบนสีน้ำตาล 
สะบ้าจะออกฝักในช่วงต้นฤดูฝน และจะเเก่จัดเมื่อปลายฤดูฝน พอฝนตกจะพัดพาสะบ้ามากับสายน้ำ 
เด็กๆ จึงมักจะเก็บลูกสะบ้ามาทำเป็นของเล่น !
 !!!!!!!!!

 ภาพที่ 6 ลักษณะลูกข่างสะบ้า 
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=859178 

  
   1.2.1.5 ลูกข่างอีสาน เป็นลูกข่างในแถบอีสานของประเทศไทยมีลักษณะ
วงรีปลายแหลมหัวทรงกลม ตัวลูกข่างทำจากไม้ เพลาทำจากเหล็ก ใช้เชือกเป็นตัวส่งแรงหมุน  !
 ! !!!!!!!!!

 
ภาพที่ 7 ลักษณะลูกข่างอีสาน 

ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=859178 !
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   1.2.1.6 ลูกข่างเดือย คือลูกข่างที่มีปลายแหลมเดือยยาวๆ คล้ายตะปู ทำ
จากวัสดุหลากหลาย จากไม้บ้าง พลาสติกบ้าง เป็นที่นิยมนำมาเล่นมากที่สุดเพราะมีความคล่องตัวลูง
สามารถนำมาเล่นเป็นลีลาประกอบเพลงได้อีกด้วย !
 !!!!!!!!

ภาพที่ 8 ลักษณะลูกข่างเดือย 
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/print.php?id=859178 !

  1.2.2 ลักษณะลูกข่างในประเทศต่างๆ  
 !!!!!!!!!!!!!
ภาพที่ 9 ลักษณะลูกข่างของประเทศสโลเวเนีย ตัวลูกข่างทำจากไม้ การออกแบบเรียบง่าย ตัวถ่วง 

น้ำหนักอยู่ตรงส่วนล่างของลูกข่างเพื่อการส่งแรงหมุน และเพื่อเพิ่มแรงเหวี่ยง 
ที่มา : Picture of a spinning top. Date: 13.7.2005 Source: Slovenia Author 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spinning_top.jpg 
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 !!!!!!!!!!
ภาพที่ 10 ลักษณะลูกข่างของประเทศโปรตุเกส ตัวลูกข่างนั้นทำจากเหล็ก เสริมแนวแกนเหวี่ยงเพื่อ

เพิ่มการทรงตัวและแรงเหวี่ยงทำให้มีความเร็วสูง 
ที่มา : pt: Um peão de plástico. en: A toy 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:A_toy_-_peao.jpg !!
 !!!!!!!!!!!! !
ภาพที่ 11 ลักษณะทรอมโปลูกข่างของละตินอเมริกา ทำจากไม้กลึงกลม ใช้เชือกเป็นตัวส่งแรงหมุน 

ตัวเดือยน้ำทำจากเหล็กเกลาแหลม เพื่อลดแรงเสียดทานระหว่างผิวสำผัส 
ที่มา : Spinning top Sasebo Nagasaki Prefecture Japan I took this photo.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:SaseboKoma1582.jpg 
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 !!!!!!!!!!!
ภาพที่ 12 ลักษณะลูกข่างของญี่ปุ่น ทำจากไม้ หรือเหล็กกลึงให้ได้ขนาด ผ่านการออกแบบให้ดู

สวยงามตามวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ใช้หลักมินิมอลมาใช้ในตัวของลูกข่างซึ่งทำให้เกิดความเรียบง่าย ตาม
แบบฉบับของคนญี่ปุ่น 

ที่มา : http://flickr.com/photos/24841050@N00/2282196 |taken=2004 !
 !!!!!!!!!!!!!
ภาพที่ 13 ลักษณะลูกข่างอเมริกา ทำจากไม้เหลา ตกแต่งลวดลายให้สอดคล้องกับการหมุน ทำให้เกิด

ลวดลายใหม่ๆ ใช้รูปทรงเรขาง่ายๆในการออกแบบ เกิดเป็นเอกลักษณ์ของตัวลูกข่าง 
ที่มา : davidturnsbowls David Earle - Woodturner  

http://www.etsy.com/listing/73673101/turnip-shaped-toy-spinning-top?
ref=shop_home_active 
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!
 !!!!!!!!!!!!

ภาพที่ 14 ลักษณะลูกข่างอเมริกา มีลักษณะที่เรียบง่าย ทำจากไม้เหลา  
ตกแต่งลวดลายให้สอดคล้องกับการหมุน  

ที่มา : davidturnsbowls David Earle - Woodturner  
http://www.etsy.com/listing/82301806/square-shaped-spinning-top-with-blue?

ref=related-3 !
 จากการศึกษาลูกข่างจากหลากหลายแห่งทำให้เกินแนวคิดเกี่ยวกับการนำข้อมูลที่ได้ นำมา
ประยุกต์ใช้กับผลงานตัวอย่างเช่น รูปทรงที่ใช้หลักของเรขาคณิตง่ายๆ ลวดลายจากการหมุนเกิดเป็น
ลวดลายใหม่ วัฒนธรรมที่ถ่ายทอดออกมาผ่านตัวลูกข่าง อีกทั้งเอกลักษณ์ที่สำคัญต่างๆ ของลูกข่างที่ 
สามารถนำมาปรับใช้กับงานออกแบบได้  !
 2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกเเบบ 
 2.1 ข้อมูลด้านหลักการออกเเบบผลิตภัณฑ์ 
  การออกแบบ คือ กิจกรรมการแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์
ที่ตั้งไว้   (Design is  a  goal-directed problem-solving) เป็นการกระทำของมนุษย์   ด้วยจุด
ประสงค์ที่ต้องการแจ้งผลเป็นสิ่งใหม่ๆ   มีทั้งที่ออกแบบเพื่อสร้างขึ้นใหม่ให้แตกต่างจากของเดิมหรือ
ปรับปรุงตกแต่งของเดิม   ความสำคัญของออกแบบเป็นขั้นตอนเบื้องต้นที่จะทำให้กระบวนการในการ
ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประสบผลสำเร็จในตลาดและตรงตามเป้าหมาย 
  2.1.1 งานออกแบบ   คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยการเลือกนำเอาองค์ประกอบมาจัด
เรียงให้เกิดรูปทรงใหม่ที่สามารถสนองความต้องการตามจุดประสงค์ของผู้สร้าง   และสามารถผลิตได้
ด้วยวัสดุและกรรมวิธีการผลิตที่มีอยู่ในขณะนั้น 
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  2.1.2 รูปปลักษณ์และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์   อธิบายถึงคุณสมบัติ
ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์หรือลักษณะเด่นที่มองเห็นได้จากภายนอก   ส่วนคุณประโยชน์   คือการรับรู้ทาง
อารมณ์   เป็นความรู้สึกต่างๆ ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์   เช่น   เกิดความสบายใจ   เกิดความเร้าใจ  
เกิดความเชื่อมั่น  เกิดความปลอดภัย  เป็นต้น  
  2.1.3 รูปทรงที่มีอิทธิพลต่อรูปลักษณ์งานออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ทั่วไป   เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทั้งสิ้น มีทั้งที่ออกแบบสร้างขึ้น
ใหม่ แตกต่างจากของเดิม หรือปรับปรุงตกแต่งของเดิมโดยมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากรูปทรง   2   แหล่ง  
คือ 
   2.1.3.1   รูปทรงจากธรรมชาติ (Natural  Form) 
                         เนื่องจากธรรมชาติมีความสำคัญและอยู่รายล้อมมนุษย์   ทั้งรูปทรงที่เป็นสิ่งมีชีวิต   เช่น  
พืช   สัตว์ต่างๆ   และรูปทรงที่ไม่มีชีวิต เช่น กรวด หิน ดิน ทราย หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  
เช่น คลื่น ลม แสงแดด ฝนตก ฟ้าร้อง ฯลฯ โดยมนุษย์ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งเหล่านี้ในแง่มุมที่แตก
ต่างกัน เช่น ความเป็นระเบียบและความสวยงาม (Beauty) ของดอกไม้ป่า ความลงตัวอย่างมี
แบบแผน (Order) ในรูปหกเหลี่ยมของรังผึ้ง   ความสุนทรีของลวดลาย (Pattern) ในดอกทานตะวัน 
เป็นต้น แล้วถ่ายทอดความคิดออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองคุณประโยชน์ทางการ
ใช้สอยแก่มนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
     2.1.3.2   รูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น (Manmade  Form) 
             รูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น  มีอิทธิพลต่องานออกแบบผลิตภัณฑ์  ในอันที่จะก่อให้เกิดความ
แตกต่างกันของแต่ละกลุ่มชน   เช่น   อาคารบ้านเรือน   สิ่งของเครื่องใช้   ฯลฯ   มักเป็นรูปทรง
เรขาคณิต   ส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นสากลและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป รูปทรงดังกล่าวแบ่งตามวิธีการ
ผลิตได้ 2   ประเภท คือ ประเภทที่สร้างขึ้นด้วยมือหรือเครื่องมือพื้นฐาน (Hand   Tools)   มีลักษณะ
การใช้งานเฉพาะตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ   ผลิตได้จำนวนน้อย   รูปทรงมีลักษณะเฉพาะตัวไม่
ซ้ำกัน มีการตกแต่งประดับประดาที่แสดงให้เห็นถึงความชำนาญทางทักษะของช่างฝีมือ   กับประเภท
ที่สร้างขึ้นด้วยเครื่องจักร (Machine tools) มีรูปทรงที่เหมือนๆ กัน  โดยผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก
จากแบบพิมพ์เดียวกัน ใ ช้วัสดุอย่างเดียวกัน   มีทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสามารถใช้ประโยชน์
โดยตรงและเป็นชิ้นส่วน !
  2.1.4 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี 
             2.1.4.1 ความแปลกใหม่ (Innovative) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำซาก   มี
การนำเสนอความแปลกใหม่ในด้านต่างๆ เช่น ประโยชน์ใช้สอยที่ต่างจากเดิม รูปแบบใหม่ วัสดุใหม่ 
หรืออื่นๆ ที่เหมาะสมกับสภาพความต้องการของผู้บริโภคในตลาดนั้น 
             2.1.4.2 มีที่มา (Story) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประวัติ   มีที่มาหรือ   เล่าเรื่องได้
ไม่ว่าจะเป็นต้นกำเนิด   ความคิดรวบยอดของการออกแบบให้ผู้บริโภคทราบถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้ 
เช่น นาฬิกาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวถึงต้นกำเนิดมาจากงานช่างฝีมือในหมู่บ้านที่เก่าแก่
หมู่บ้านหนึ่งที่มีการสืบทอดกันต่อๆมาจนถึงปัจจุบัน  เป็นต้น 
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              2.1.4.3 ระยะเวลาเหมาะสม (Timing) การนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนั้น
เหมาะสมตามฤดูกาล หรือตามความจำเป็น   หรือเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลา
นั้นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสื้อกันฝนหรือร่ม  ก็ควรจะออกสู่ตลาดช่วงฤดูฝน  ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชุดนักเรียนก็
ควรออกสู่ตลาดช่วงฤดูกาลก่อนเปิดภาคเรียน เป็นต้น 
             2.1.4.4 ราคาพอสมควร (Price) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายเหมาะสมกับ
กำลังซื้อของผู ้บริโภคในตลาดนั้นโดยอาศัยการศึกษาวิจัยกลุ ่มผู ้บริโภคให้ได้ข้อมูลก่อนทำการ
ออกแบบและผลิต 
              2.1.4.5 มีข้อมูลข่าวสาร (Information) ข้อมูลข่าวสารของตัวผลิตภัณฑ์
ควรจะสื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบ   และเข้าใจอย่างถูกต้องในด้านประโยชน์และวิธีการใช้งาน   เป็นการ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรและผลิตภัณฑ์ 
               2.1.4.6 เป็นที่ยอมรับ (Regional acceptance) ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมี
ความแข็งแรง คงทนต่อสภาพการใช้งานหรือมีอายุการใช้งานที่เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์
และราคาที่จำหน่าย 
 
     2.1.5 หลักการออกเเบบ 
   2.1.5.1 หน้าที่ใช้สอยถือเป็นหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สำคัญที่สุดเป็น
อันดับแรกที่ต้องคำนึงผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ผลิตภัณฑ์นั้นถือว่ามี
ประโยชน์ใช้สอยดี (High Function) แต่ถ้าหากผลิตภัณฑ์ใดไม่สามารถสนองความต้องการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์นั้นก็จะถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยไม่ดีเท่าที่ควร (Low Function)  
    สำหรับคำว่าประโยชน์ใช้สอยดี (High Function) นั้น ดลต์ รัตนทัศนีย์ ( 2528 : 1) ได้กล่าว
ไว้ว่า เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจขอให้ดูตัวอย่างการออกแบบมีดหั่นผักแม้ว่ามีดหั่นผักจะมีประสิทธิภาพ
ในการหั่นผักให้ขาดได้ตามความต้องการ แต่จะกล่าวว่า มีดนั้นมีประโยชน์ใช้สอยดี (High Function) 
ยังไม่ได้ จะต้องมีองค์ประกอบอย่างอื่นร่วมอีกเช่น ด้ามจับของมีดนั้นจะต้องมีความโค้งเว้าที่สัมพันธ์
กับขนาดของมือผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นส่วนที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการหั่นผักด้วย และภายหลังจาก
การใช้งานแล้วยังสามารถทำความสะอาดได้ง่าย การเก็บและบำรุงรักษาจะต้องง่ายสะดวกด้วย 
ประโยชน์ใช้สอยของมีดจึงจะครบถ้วนและสมบูรณ์  
 เรื่องหน้าที่ใช้สอยนับว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนมาก ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีประโยชน์
ใช้สอยตามที่ผู้คนทั่วๆ ไปทราบเบื้องต้นว่า มีหน้าที่ใช้สอยแบบนี้ แต่ความละเอียดอ่อนที่นักออกแบบ
ได้คิดออกมานั้นได้ตอบสนองความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ เช่น มีดในครัวมีหน้าที่หลักคือใช้ความคม
ช่วยในการหั่น สับ แต่เราจะเห็นได้ว่ามีการออกแบบมีดที่ใช้ในครัวอยู่มากมายหลายแบบหลายชนิด
ตามความละเอียดในการใช้ประโยชน์เป็นการเฉพาะที่แตกต่างเช่น มีดสำหรับปอกผลไม้ มีดแล่เนื้อ
สัตว์ มีดสับกระดูก มีดบะช่อ มีดหั่นผัก เป็นต้น ซึ่งก็ได้มีการออกแบบลักษณะแตกต่างกันออกไปตาม
การใช้งาน ถ้าหากมีการใช้มีดอยู่ชนิดเดียวแล้วใช้กันทุกอย่างตั้งแต่แล่เนื้อ สับบะช่อ สับกระดูก หั่นผัก 
ก็อาจจะใช้ได้ แต่จะไม่ได้ความสะดวกเท่าที่ควร หรืออาจได้รับอุบัติเหตุขณะที่ใช้ได้ เพราะไม่ใช่
ประโยชน์ใช้สอยที่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้เป็นการเฉพาะอย่าง  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 การออกแบบเก้าอี้ก็เหมือนกัน หน้าที่ใช้สอยเบื้องต้นของเก้าอี้ คือใช้สำหรับนั่ง แต่นั่งใน
กิจกรรมใดนั่งในห้องรับแขก ขนาดลักษณะรูปแบบเก้าอี้ก็เป็นความสะดวกในการนั่งรับแขก พูดคุยกัน 
นั่งรับประทานอาหาร ขนาดลักษณะเก้าอี้ก็เป็นความเหมาะสมกับโต๊ะอาหาร นั่งเขียนแบบบนโต๊ะ
เขียนแบบ เก้าอี้ก็จะมีขนาดลักษะณที่ใช้สำหรับการนั่งทำงานเขียนแบบ ถ้าจะเอาเก้าอี้รับแขกมาใช้นั่ง
เขียนแบบ ก็คงจะเกิดการเมื่อยล้า ปวดหลัง ปวดคอ แล้วนั่งทำงานได้ไม่นาน ตัวอย่างดังกล่าว
ต้องการที่จะพูดถึงเรื่องของหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญและละเอียดอ่อนมาก ซึ่งนัก
ออกแบบจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด  
 
       2.1.5.2 ความปลอดภัย สิ่งที่อำนวยประโยชน์ได้มากเพียงใด ย่อมจะมีโทษ
เพียงนั้น ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสะดวกต่างๆ มักจะเกิดจากเครื่องจักรกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า การ
ออกแบบควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องแสดงเครื่องหมายไว้ให้ชัดเจน
หรือมีคำอธิบายไว้  
 ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ต้องคำนึงถึงวัสดุที่เป็นพิษเวลาเด็กเอาเข้าปากกัดหรืออม นักออกแบบ
จะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นสำคัญ มีการออกแบบบางอย่าง ต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่า
แบบธรรมดา แต่คาดไม่ถึงช่วยในการให้ความปลอดภัย เช่น การออกแบบหัวเกลียววาล์ว ถังแก๊ส 
หรือปุ่มเกลียว ล็อกใบพัดของพัดลม จะมีการทำเกลียวเปิดให้ย้อนศรตรงกันข้ามกับเกลียวทั่วๆ ไ ป 
เพื่อความปลอดภัย สำหรับคนที่ไม่ทรายหรือเคยมือไปหมุนเล่นคือ ยิ่งหมุนก็ยิ่งขันแน่น เป็นการเพิ่ม
ความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้  
       2.1.5.3 ความแข็งแรง ผลิตภัณฑ์จะต้องมีความแข็งแรงในตัวของผลิตภัณฑ์
หรือโครงสร้างเป็นความเหมาะสมในการที่นักออกแบบรู้จักใช้คุณสมบัติของวัสดุและจำนวน หรือ
ปริมาณของโครงสร้าง ใ นกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีการรับน้ำหนัก เช่น โ ต๊ะ เก้าอี้ ต้องเข้าใจ
หลักโครงสร้างและการรับน้ำหนัก อีกทั้งต้องไม่ทิ้งเรื่องของความสวยงามทางศิลปะ เพราะมีปัญหาว่า 
ถ้าใช้โครงสร้างให้มากเพื่อความแข็งแรง จะเกิดสวนทางกับความงาม นักออกแบบจะต้องเป็นผู้ดึงเอา
สิ่งสองสิ่งนี้เข้ามาอยู่ในความพอดีให้ได้  
 ส่วนความแข็งแรงของตัวผลิตภัณฑ์เองนั้นก็ขึ้นอยู่ที่การออกแบบรูปร่างและการเลือกใช้วัสดุ 
และประกอบกับการศึกษาข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องรับน้ำหนักหรือกระทบ
กระแทกอะไรหรือไม่ในขณะใช้งานก็คงต้องทดลองประกอบการออกแบบไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม 
ความแข็งแรงของโครงสร้างหรือตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากเลือกใช้ประเภทของวัสดุ โ ครงสร้างที่เหมาะ
สมแล้วยังต้องคำนึงถึงความประหยัดควบคู่กันไปด้วย  
   2.1.5.4 ความสะดวกสบายในการใช้ นักออกแบบต้องศึกษาวิชากายวิภาค
เชิงกลเกี่ยวกับสัดส่วน ขนาด และขีดจำกัดที่เหมาะสมสำหรับอวัยวะส่วนต่างๆ ใ นร่างกายของมนุษย์
ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งจะประกอบด้วยความรู้ทางด้านขนาดสัดส่วนมนุษย์ (Anthropometry) ด้าน
สรีรศาสตร์ (Physology) จะทำให้ทราบ ขีดจำกัด ความสามารถของอวัยวะส่วนต่างๆ ใ นร่างกาย
มนุษย์ เพื่อใช้ประกอบการออกแบบ หรือศึกษาด้านจิตวิทยา (Physology) ซึ่งความรู้ในด้านต่างๆ ที่
กล่าวมานี้ จะทำให้นักออกแบบ ออกแบบและกำหนดขนาด (Dimensions) ส่วนโค้ง ส่วนเว้า ส่วน
ตรง ส่วนแคบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไ ด้อย่างพอเหมาะกับร่างกายหรืออวัยวะของมนุษย์ที่ใช้ ก็จะเกิด
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ความสะดวกสบายในการใช้การไม่เมื่อยมือหรือเกิดการล้าในขณะที่ใช้ไปนานๆ ผลิตภัณฑ์ที่จำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องศึกษาวิชาดังกล่าว ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ต้องใช้อวัยวะร่างกายไปสัมผัสเป็นเวลานาน 
เช่น เก้าอี้ ด้าม เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบภายในห้องโดยสารรถยนต์ ที่มือจับรถจักรยาน 
ปุ่มสัมผัสต่างๆ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่ยกตัวอย่างมานี้ถ้าผู้ใช้ผู้ใดได้เคยใช้มาแล้วเกิดความไม่สบาย
ร่างกายขึ้น ก็แสดงว่าศึกษากายวิภาคเชิงกลไม่ดีพอแต่ทั้งนี้ก็ต้องศึกษาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ดีก่อน จะ
ไปเหมาว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่ดี เพราะผลิตภัณฑ์บางชนิดผลิตมาจากประเทศตะวันตก ซึ่งออกแบบโดย
ใช้มาตรฐานผู้ใช้ของชาวตะวันตก ที่มีรูปร่างใหญ่โตกว่าชาวเอเชีย เมื่อชาวเอเชียนำมาใช้อาจจะไม่
พอดีหรือหลวม ไ ม่สะดวกในการใช้งาน นักออกแบบจึงจำเป็นต้องศึกษาสัดส่วนร่างกายของชนชาติ
หรือเผ่าพันธุ์ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเกณฑ์  
   2.1.5.5 ความสวยงาม ผลิตภัณฑ์ในยุคปัจจุบันนี้ความสวยงามนับว่ามี
ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าหน้าที่ใช้สอยเลย ความสวยงามจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
เพราะประทับใจ ส่วนหน้าที่ใช้สอยจะดีหรือไม่ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งคือใช้ไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดข้อ
บกพร่องในหน้าที่ใช้สอยให้เห็นภายหลัง ผลิตภัณฑ์บางอย่างความสวยงามก็คือ หน้าที่ใช้สอยนั่นเอง 
เช่น ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ของโชว์ตกแต่งต่างๆ ซึ่งผู้ซื้อเกิดความประทับใจในความสวยงามของ
ผลิตภัณฑ์ ความสวยงามจะเกิดมาจากสิ่งสองสิ่งด้วยกันคือ รูปร่าง (Form) และสี (Colour) การ
กำหนดรูปร่างและสี ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกับการกำหนด รูปร่าง สี ได้ตามความนึกคิด
ของจิตรกรที่ต้องการ แต่ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นในลักษณะศิลปะอุตสาหกรรมจะทำตามความ
ชอบ ความรู้สึกนึกคิดของนักออกแบบแต่เพียงผู้เดียวไม่ได้จำเป็นต้องยึดข้อมูลและกฎเกณฑ์ผสม
ผสานรูปร่างและสีสันให้เหมาะสม  
 ด้วยเหตุของความสำคัญของรูปร่างและสีที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ นักออกแบบจึงจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องศึกษาวิชา ทฤษฏีหรือหลีกการออกแบบและวิชาทฤษฏีสี ซึ่งเป็นวิชาทางด้านของศิลปะแล้ว
นำมาประยุกต์ผสานใช้กับศิลปะทางด้านอุตสาหกรรมให้เกิดความกลมกลืน  
   2.1.5.6 ราคาพอสมควร  
 ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นมาขายนั้นย่อมต้องมีข้อมูลด้านผู้บริโภคและการตลาดที่ได้ค้นคว้าและ
สำรวจแล้ว ผลิตภัณฑ์ย่อมจะต้องมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ว่าเป็นคนกลุ่มใด อาชีพฐานะเป็น
อย่างไร มีความต้องการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์นี้เพียงใด นักออกแบบก็จะเป็นผู้กำหนดแบบ
ผลิตภัณฑ์ ประมาณราคาขายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะซื้อได้การจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มี
ราคาเหมาะสมกับผู้ซื้อนั้น ก็อยู่ที่การเลือกใช้ชนิดหรือเกรดของวัสดุ และเลือกวิธีการผลิตที่ง่าย
รวดเร็ว เหมาะสม  
 อย่างไรก็ดี ถ้าประมาณการออกมาแล้ว ปรากฏว่า ราคาค่อนข้างจะสูงกว่าที่กำหนดไว้ ก็อาจ
จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค์ประกอบด้านต่างๆ กันใหม่ แต่ก็ยังต้องคงไว้ซึ่งคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์นั้น เรียกว่าเป็นวิธีการลดค่าใช้จ่าย  
   2.1.5.7 การซ่อมแซมง่าย หลักการนี้คงจะใช้กับผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกล 
เครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีกลไกภายในซับซ้อน อะไหล่บางชิ้นย่อมต้องมีการเสื่อมสภาพไป
ตามอายุการใช้งานหรือการใช้งานในทางที่ผิด นักออกแบบย่อมที่จะต้องศึกษาถึงตำแหน่งในการจัด
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วางกลไกแต่ละชิ้นตลอดจนนอตสกรู เพื่อที่จะได้ออกแบบส่วนของฝาครอบบให้สะดวก  ใ นการถอด
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ง่าย  
 
   2.1.5.8 วัสดุและวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผลิตด้วยวัสดุ
สังเคราะห์ อาจมีกรรมวิธีการเลือกใช้วัสดุและวิธีผลิตได้หลายแบบ แต่แบบหรือวิธีใดถึงจะเหมาะสม
ที่สุด ที่จะไม่ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่ประมาณ ฉะนั้น นักออกแบบคงจะต้องศึกษาเรื่องวัสดุและ
วิธีผลิตให้ลึกซึ้ง ซึ่งวัสดุจำพวกพลาสติกในแต่ละชนิดนั้นต้องใช้กรรมวิธีในการผลิตที่ซับซ้อน และจะมี
คุณสมบัติทางกายภาพที่ต่างกันออกไป เช่น มีความใส ทนความร้อน ผิวมันวาว ทนกรดด่างได้ดีไม่ลื่น 
เป็นต้น ก็ต้องเลือกให้คุณสมบัติดังกล่าวให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่พึงมียิ่งในยุคสมัยนี้ 
มีการรณรงค์ช่วยกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้วัสดุที่นำกลับหมุนเวียนมาใช้ใหม่ ก็ยิ่งทำให้นัก
ออกแบบย่อมต้องมีบทบาทเพิ่มขึ้นอีกคือ เป็นผู ้ช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุที่
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ ที่เรียกว่า รีไซเคิล  
   2.1.5.9 การขนส่ง นักออกแบบต้องคำนึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง การ
ขนส่งสะดวกหรือไม่ ระยะใกล้หรือระยะไกลกินเนื้อที่ในการขนส่งมากน้อยเพียงใด การขนส่งทางบก
ทางน้ำหรือทางอากาศต้องทำการบรรจุหีบห่ออย่างไร ถึงจะทำให้ผลิตภัณฑ์ไม่เกิดการเสียหายชำรุด 
ขนาดของตู้คอนเทนเนอร์บรรทุกสินค้าหรือเนื้อที่ที่ใช้ในการขนส่งมีขนาด กว้าง ยาว สูง เท่าไหร่ 
เป็นต้น หรือในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ทำการออกแบบมีขนาดใหญ่โตยาวมาก เช่น เตียง หรือพัดลมแบบ
ตั้งพื้น นักออกแบบก็ควรที่จะคำนึงถึงเรื่องการขนส่ง ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบกันเลย คือ 
ออกแบบให้มีชิ้นส่วน สามารถถอดประกอบได้ง่าย สะดวก เพื่อทำให้หีบห่อมีขนาดเล็กสุดสามารถ
บรรจุได้ในลังที่เป็นขนาดมาตรฐาน เพื่อการประหยัดค่าขนส่ง เมื่อผู้ซื้อซื้อไปก็สามารถที่จะขนส่งได้
ด้วยตนเองนำกลับไปบ้านก็สามารถประกอบชิ้นส่วนให้เข้ารูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยสะดวกด้วยตนเอง  
 เรื่องหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวมาทั้ง 9 ข้อนี้เป็นหลักการที่นักออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ต้องคำนึงถึงเป็นหลักการทางสากลที่ได้กล่าวไว้ในขอบเขตอย่างกว้าง ครอบคลุมผลิตภัณฑ์
ไว้ทั่วทุกกลุ่มทุกประเภทในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดนั้น อาจจะไม่ต้องคำนึงหลักการดังกล่าวครบทุกข้อ
ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์บางชนิดก็อาจจะต้องคำนึงถึงหลักการดัง
กล่าวครบถ้วนทุกข้อ เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์ไว้แขวนเสื้อ ก็คงจะเน้นหลักการด้านประโยชน์ใช้สอย 
ความสะดวกในการใช้และความสวยงามเป็นหลัก คงจะไม่ต้องไปคำนึงถึงด้านการซ่อมแซม เพราะ
ไม่มีกลไกซับซ้อนอะไร หรือการขนส่ง เพราะขนาดจำกัดตามประโยชน์ใช้สอยบังคับ เป็นต้น ใ นขณะ
ที่ผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์รถยนต์ ก็จำเป็นที่นักออกแบบจะต้องคำนึงถึงหลักการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ครบทุกข้อ เป็นต้น !!!!!!
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2.2 หลักการออกเเบบที่เกี่ยวข้องกับรูปทรง !
 !!!!!!!!!!

ภาพที่ 15 ภาพแสดงความเเกต่างระหว่างรูปร่างและรูปทรง 
ที่มา : http://www.prc.ac.th/newart/webart/element04.html !

  2.2.1 รูปร่าง (Shape) คือ รูปแบน ๆ  มี 2 มิติ มีความกว้างกับความยาวไม่มีความ
หนาเกิดจากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขตของรูปต่าง ๆ  เช่น รูปวงกลม   รูปสามเหลี่ยม หรือ รูป
อิสระ ที่แสดงเนื้อที่ของผิวที่เป็นระนาบมากกว่าแสดงปริมาตรหรือมวล  
       2.2.2 รูปทรง (Form) คือ รูปที่ลักษณะเป็น 3 มิติ โ ดยนอกจากจะแสดงความ
กว้าง     ความยาวแล้ว ยังมีความลึก หรือความหนา นูน ด้วย เช่น รูปทรงกลม   ทรงสามเหลี่ยม ทรง
กระบอก เป็นต้น ให้ความรู้สึกมีปริมาตร  ความหนาแน่น มีมวลสาร ที่เกิดจากการใช้ค่าน้ำหนัก หรือ
การจัดองค์ประกอบของรูปทรง หลายรูปรวมกัน !
 !!!!!!!! !

ภาพที่ 18 ภาพแสดงรูปทรงเรขาคณิต 
ที่มา : http://www.prc.ac.th/newart/webart/element04.html 
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  2.2.3 รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปที่แน่นอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือ 
คำนวณได้ง่าย มีกฎเกณฑ์ เกิดจากการสร้างของมนุษย์ เช่น รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี นอกจากนี้
ยังรวมถึงรูปทรงของสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นอย่างมีแบบแผนแน่นอน  เช่น รถยนต์ เครื่องจักร
กล   เครื่องบิน  สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ    ที่ผลิตโดยระบบอุตสาหกรรม ก็จัดเป็นรูปเรขาคณิต เช่นกัน 
รูปเรขาคณิตเป็นรูป  ที่ให้โครงสร้างพื้นฐานของรูปต่าง ๆ ดังนั้น การสร้างสรรค์รูปอื่น ๆ   ควรศึกษา
รูปเรขาคณิตให้เข้าใจถ่องแท้เสียก่อน !
 !!!!!!!!!

ภาพที่ 19 ภาพแสดงรูปทรงอินทรีย์ 
ที่มา : http://www.prc.ac.th/newart/webart/element04.htm !

  2.2.4 รูปอินทรีย์ (Organic Form) เป็นรูปของสิ่งที่มีชีวิต หรือ คล้ายกับสิ่งมีชีวิต ที่
สามารถ  เจริญเติบโต  เคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงรูปได้  เช่น รูปของคน  สัตว์  พืช !
 !!!!!!!!!

ภาพที่ 20 ภาพแสดงรูปทรงอิสระ 
ที่มา : http://www.prc.ac.th/newart/webart/element04.html 
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  2.2.5 รูปอิสระ (Free Form) เป็นรูปที่ไม่ใช่แบบเรขาคณิต หรือแบบอินทรีย์ แต่
เกิดขึ้นอย่างอิสระไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพล และการกระทำจากสิ่งแวดล้อม  เช่น 
รูปก้อนเมฆ  ก้อนหิน  หยดน้ำ ควัน ซึ่งให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหว มีพลัง รูปอิสระจะมีลักษณะ ขัดแย้ง
กับ รูปเรขาคณิต แต่กลมกลืน กับรูปอินทรีย์  รูปอิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิต หรือรูปอินทรีย์ ที่ถูก
กระทำจนมีรูปลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมจนไม่เหลือสภาพ เช่น รถยนต์ที่ถูกชนจนยับเยินทั้งคัน  
เครื่องบินตก ตอไม้ที่ถูกเผาทำลาย หรือซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพัง !
 !!!!!!!!!!!

ภาพที่ 19 ภาพแสดงรูปทรงอิสระ 
ที่มา : http://www.prc.ac.th/newart/webart/element04.html !

  2.2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง  
       เมื่อนำรูปทรงหลาย ๆ  รูปมาวางใกล้กัน   รูปเหล่านั้นจะมีความสัมพันธ์ดึงดูด   หรือผลักไส ซึ่งกัน
และกัน   การประกอบกันของรูปทรง อาจทำได้โดย ใ ช้รูปทรงที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน รูปทรงที่ต่อ
เนื่องกัน รูปทรงที่ซ้อนกัน รูปทรงที่ผนึกเข้าด้วยกัน รูปทรงที่แทรกเข้าหากัน รูปทรงที่สานเข้าด้วยกัน 
หรือ รูปทรงที่บิดพันกัน การนำรูปเรขาคณิต รูปอินทรีย์ และรูปอิสระมาประกอบเข้าด้วยกัน จะได้รูป
ลักษณะใหม่ ๆ อย่างไม่สิ้นสุด !
  2.2.7 การออกแบบมีหลักการพื้นฐาน โดยอาศัยส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทเรียนเรื่อง “องค์ประกอบศิลป์” คือ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง น้ำหนัก สี 
และพื้นผิว นำมาจัดวางเพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยมีหลักการ ดังนี้ 
   2.2.7.1. ความเป็นหน่วย (Unity)  
ในการออกแบบ ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงงานทั้งหมดให้อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน เป็นกลุ่มก้อน หรือ
มีความ สัมพันธ์กัน ทั้งหมดของงานนั้นๆ และพิจารณาส่วนย่อยลงไปตามลำดับ ในส่วนย่อยๆก็คงต้อง
ถือหลักนี้เช่น 
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   2.2.7.2. ความสมดุลหรือความถ่วง (Balancing)  
เป็นหลักทั่วๆไปของงานศิลปะที่จะต้องดูความสมดุลของงานนั้นๆ ความรู้สึกทางสมดุลของงานนี้ เป็น
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในส่วนของความคิดในเรื่องของความงามในสิ่งนั้นๆ มีหลักความสมดุลอยู่ 3 
ประการ 
          2.2.7.2.1 ความสมดุลในลักษณะเท่ากัน (Symmetry   Balancing)  คือมี
ลักษณะเป็น ซ้าย-ขวา บน-ล่าง เป็นต้น ความสมดุลในลักษณะนี้ดูและเข้าใจง่าย 
          2.2.7.2.2 ความสมดุลในลักษณะไม่เท่ากัน (Non-symmetry  Balancing) 
คือมีลักษณะสมดุลกันในตัวเองไม่จำเป็นจะต้องเท่ากัน แต่ดูในด้านความรู้สึกแล้วเกิดความสมดุลกัน
ในตัวลักษณะ การสมดุลแบบนี้ผู้ออกแบบจะต้องมีการประลองดูให้แน่ใจในความรู้สึกของผู้พบเห็น
ด้วยซึ่งเป็น ความสมดุลที่เกิดในลักษณะที่แตกต่างกันได้ เช่น ใ ช้ความสมดุลด้วยผิว (Texture) ด้วย
แสง-เงา (Shade) หรือด้วยสี (Colour) 
           2.2.7.2.3 จุดศูนย์ถ่วง (Gravity Balance) การออกแบบใดๆที่เป็นวัตถุ
สิ่งของและจะต้องใช้งานการทรงตัวจำเป็นที่ผู้ออกแบบจะต้องคำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วงได้แก่ การไม่โยก
เอียง  หรือให้ความรู้สึกไม่มั่นคงแข็งแรง ดังนั้นสิ่งใดที่ต้องการจุศูนย์ถ่วงแล้ว ผู้ออกแบบจะต้อง 
ระมัดระวังในสิ่งนี้ให้มาก ตัวอย่างเช่น เก้าอี้จะต้องตั้งตรง ยึดมั่นทั้งสี่ขาเท่าๆกัน การทรงตัวของ คน 
ถ้ายืน 2 ขา ก็จะต้องมีน้ำหนักลงที่เท้าทั้ง 2 ข้างเท่าๆกัน  ถ้ายืนเอียงหรือพิงฝา น้ำหนักตัวก็จะลงเท้า
ข้างหนึ่ง และ ส่วนหนึ่งจะลงที่หลังพิงฝา รูปปั้นคนในท่าวิ่ง จุดศูนย์ถ่วงจะอยู่ที่ใด ผู้ออกแบบจะต้องรู้
และวางรูป ได้ถูกต้อง เรื่อง ของจุดศูนย์ถ่วง จึงหมายถึงการทรงตัวของวัตถุสิ่งของนั่นเอง 
   2.2.7.3. ความสัมพันธ์ทางศิลปะ (Relativity of Arts)  
ในเรื่องของศิลปะนั้น เป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณากันหลายขั้นตอน เพราะเป็นเรื่องความรู้สึกที่สัมพันธ์กัน 
อันได้แก่ 
          2.2.7.3.1 การเน้นหรือจุดสนใจ (Emphasis or  Centre of 
Interest) งานด้านศิลปะผู้ออกแบบจะต้องมีจุดเน้นให้เกิดสิ่งที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นโดยมีข้อบอก
กล่าวเป็นความรู้สึกร่วมที่เกิดขึ้นเองจากตัวของศิลปกรรมนั้นๆ ความรู้สึกนี้ผู้ออกแบบจะต้องพยายาม
ให้เกิดขึ้นเหมือนกัน 
          2.2.7.3.2 จุดสำคัญรอง (Subordinate)   
คงคล้ายกับจุดเน้นนั่นเอง    แต่มีความสำคัญรองลงไปตามลำดับ ซึ่ง อาจจะเป็นรองส่วนที่ 1   ส่วนที่ 
2 ก็ได้   ส่วนนี้จะช่วยให้เกิดความลดหลั่นทางผลงานที่แสดง   ผู้ออกแบบจะต้อง คำนึงถึงสิ่งนี้ด้วย 
          2.2.7.3.3 จังหวะ (Rhythm)   
โดยทั่วๆไปสิ่งที่สัมพันธ์กันในสิ่งนั้นๆย่อมมีจังหวะ ระยะหรือความถี่ห่างในตัวมันเองก็ดี หรือสิ่ง
แวดล้อม ที่ สัมพันธ์ อยู่ก็ดี จะเป็นเส้น สี เงา หรือช่วงจังหวะของการตกแต่ง แสงไฟ ลวดลาย ที่มี
ความสัมพันธ์กัน ในที่นั้น   เป็นความรู้สึกของผู้พบเห็นหรือผู้ออกแบบจะรู้สึกในความงามนั่นเอง 
          2.2.7.3.4  ความต่างกัน (Contrast)   
เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยให้มีการเคลื่อนไหวไม่ซ้ำซากเกินไป หรือเกิดความเบื่อหน่าย จำเจใน
การตกแต่งก็เช่นกัน ปัจจุบันผู้ออกแบบมักจะหาทางให้เกิดความรู้สึกขัดกันต่างกัน เช่น เก้าอี้ชุดสมัย
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ใหม่ แต่ขณะเดียวกันก็มีเก้าอี้สมัยรัชกาลที่ 5 อยู่ด้วย 1 ตัว เช่นนี้ผู้พบเห็นจะเกิดความรู้สึกแตกต่าง
กัน ทำให้เกิดความรู้สึก ไม่ซ้ำซาก รสชาติแตกต่างออกไป 
          2.2.7.3.5 ความกลมกลืน (Harmonies) ความกลมกลืนในที่นี้หมายถึง
พิจารณาในส่วนรวมทั้งหมดแม้จะมีบางอย่างที่แตกต่างกัน การใช้สีที่ตัดกัน หรือ การใช้ผิวใช้เส้นที่ขัด
กัน ความรู้สึกส่วนน้อยนี้ไม่ทำให้ส่วนรวมเสียก็ถือว่าเกิดความกลมกลืนกันในส่วนรวม ความกลมกลืน
ในส่วนรวมนี้ถ้าจะแยกก็ได้แก่ความเน้นไปในส่วนมูลฐานทางศิลปะอัน คือ เส้น แสง-เงา รูปทรง 
ขนาด ผิว สี นั่นเอง !
   2.2.8 ความสำคัญของการออกแบบถ้าการออกแบบสามารถแก้ไขปัญหาของเราได้ 
การออกแบบจึงมีความสำคัญ และคุณค่าต่อการดำรงชีวิตของเรา ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และ
ทัศนคติ กล่าวคือ มีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของเรา เช่น  
   2.2.8.1. การวางแผนการการทำงานงานออกแบบจะช่วยให้การทำงานเป็น
ไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสม และประหยัดเวลา ดังนั้นอาจถือว่าการออกแบบ คือ การวาง แผนการ
ทำงานที่ดี  
   2.2.8.2. การนำเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมีความ
เข้าใจ ตรงกันอย่างชัดเจน ดังนั้นความสำคัญในด้านนี้ คือ เป็นสื่อความหมายเพื่อความเข้าใจ ระหว่าง
กัน  
   2.2.8.3. สามารถอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน งานบางประเภทอาจมี
รายละเอียดมากมายซับซ้อนผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้พบเห็นมีความเข้าใจที่ชัดเจน
ขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าผลงานออกแบบ คือ ตัวแทนความคิดของผู้ออกแบบได้ทั้งหมด  
   2.2.8.4. แบบ จะมีความสำคัญมาก ถ้าผู้ออกแบบกับผู้สร้างงานหรือผู้ผลิต 
เป็นคนละคนกัน เช่น สถาปนิกกับช่างก่อสร้าง นักออกแบบกับผู้ผลิตในโรงงาน หรือถ้าจะเปรียบไป
แล้ว นักออกแบบก็เหมือนกับคนเขียนบทละครนั่นเอง มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของเรา คือ  
    2.2.8.4.1. คุณค่าทางกาย คุณค่าของงานออกแบบที่มีผลทางด้าน
ร่างกาย คือคุณค่าที่มีประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจำวันโดยตรงเช่น คันไถมีไว้สำหรับไถนา แก้วมีไว้
สำหรับใส่น้ำ ยานพาหนะมีไว้สำหรับเดินทาง บ้านมีไว้สำหรับอยู่อาศัย เป็นต้น  
    2.2.8.4.2. คุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึก คุณค่าของงานออกแบบที่
มีผลทางอารมณ์ความรู้สึกเป็นคุณค่าที่เน้นความชื่นชอบ พึงพอใจ สุขสบายใจ หรือ ความรู้สึกนึกคิด
ด้านอื่น ๆ ไม่มีผลทางประโยชน์ใช้สอยโดยตรง เช่น งานออกแบบทางทัศนศิลป์ การออกแบบ ตกแต่ง 
ใบหน้าคุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึกนี้ อาจจะเป็นการออกแบบ เคลือบแฝงในงานออกแบบ ที่ม ี
ประโยชน์ทางกายก็ได้ เช่น การออกแบบตกแต่งบ้าน ออกแบบตกแต่งสนามหญ้า ออกแบบตกแต่ง
ร่างกายเป็นต้น 
    2.2.8.4.3. คุณค่าทางทัศนคติ คุณค่าของงานออกแบบที่มีผลทาง
ทัศนคติ เน้นการสร้างทัศนคติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้พบเห็น เช่น อนุสาวรีย์สร้างทัศนคติให้รักชาติ 
กล้าหาญ หรือทำความดี งานจิตรกรรมหรือประติมากรรมบางรูปแบบอาจจะแสดงความกดขี่ขูดรีด 
เพื่อเน้นการระลึกถึงทัศนคติที่ดีและถูกควรในสังคม เป็นต้น 
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!
 จากการศึกษาเรื่องหลักการออกแบบตามหลักทัศนธาตุ เกิดการพัฒนาผลงานให้มีสุนทรียะ
มากขึ้นโดยนำเอาหลักการต่างๆ มาใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานให้มีความสอดค้องกัน
ทำให้ผลงานที่ออกมานั้น เกิดความสวยงามมากขึ้น ตัวอย่างเช่น การใช้สีสันที่ฉูดฉาด ก็ทำให้เกิด
อารมณ์ที่สนุกสนาน ประกอบกับรูปทรงของงานที่ดูไม่่มั่นคงก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์เอกลักษณ์ของ
ลูกข่างได้อย่างดี !
2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับประเพณีการดื่มชา 
 ประเพณีการดื่มชาของอังกฤษ ชาวอังกฤษเป็นชาติที่ดื่มชาเป็นลำดับสองของโลกเมื่อเปรียบ
กับอัตราต่อคน ชาวอังกฤษแต่ละคนดื่มชาคนละประมาณ 2.1 กิโลกรัมต่อปี ความนิยมในการดื่มชามี
มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 เมื่ออินเดียเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิอังกฤษ และอังกฤษมีความ
ต้องการที่จะควบคุมการผลิตชาในอนุทวีปอินเดีย แต่ผู้ที่นำประเพณีการดื่มชาเข้ามาในอังกฤษเป็นคน
แรกก็คือแคทเธอรีนแห่งบราแกนซา สมเด็จพระราชินีในสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 แห่งอังกฤษ ในราว
ระหว่างคริสต์ทศวรรษ 1660 ถึง 1670 แต่ในระยะแรกก็เป็นประเพณีสำหรับชนชั้นสูงเท่านั้นที่ไม่ได้
แพร่หลายในบรรดาประชากรทั่วไปเพราะยังเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย จนต่อมาเมื่อราคาชาถูกลง เมื่อ
ประเพณีนี้เผยแพร่ทั่วไปในสหราชอาณาจักรก็เริ่มมีการจัดสวนชา (Tea garden) ที่เป็นสถานที่ดื่มชา
และเดินเล่น หรือการจัดการเต้นรำชา (Tea dance) ที่อาจจะเป็นการเต้นรำตอนบ่ายหรือพลบค่ำ ที่
อาจจะรวมทั้งการดูดอกไม้ไฟ หรือมีการเลี้ยงอาหารค่ำด้วย และจบลงด้วยการดื่มชา สวนชาเสื่อม
ความนิยมลงหลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง แต่การเต้นรำก็ยังพบว่ามีการจัดกันอยู่บ้าง 
 การดื่มชาในอังกฤษมักจะเป็นชาดำที่เสิร์ฟกับนมและบางครั้งก็น้ำตาลด้วย ชาแก่ที่เสิร์ฟกับ
นมและน้ำตาลจำนวนมากในถ้วยใหญ่เหมือนกระบอกที่เรียกว่า “mug” มักจะเรียกกันว่า “ชาคน
งาน” (Builders tea)โดยทั่วไปแล้วการดื่มชาในอังกฤษจะไม่ใช่วัฒนธรรมชั้นสูงที่ละเอียดอ่อนอย่างที่
เข้าใจกันทั่วโลก แต่เป็นเพียงกิจวัตรประจำวันเช่นเดียวกับการดื่มกาแฟของชาติอื่น ตามปกติแล้วชาว
อังกฤษก็จะดื่มชากันวันละอาจจะถึงห้าหรือหกถ้วย แต่ก็มิได้หมายความว่าชาวอังกฤษจะไม่มี
ประเพณีการดื่มชากันอย่างเป็นทางการหรือในโอกาสพิเศษ สำหรับชนชั้นที่ทำมาหากินมีอาชีพกัน
ทั่วไปการพักดื่มชาก็เป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันโดยทั่วไปแล้วนายจ้างก็มักจะอนุญาตให้มีการพัก
ดื่มชาสายครั้งหนึ่งและบ่ายอีกครั้งหนึ่ง 
 ชาไม่เพียงเป็นแค่เครื่องดื่มเท่านั้น แต่ยังหมายถึงอาหารว่างมื้อบ่าย (Tea (meal)) ไ ม่ว่า
เครื่องดื่มจะเป็นชาหรือไม่ แอนนา รัสเซลล์ ดัชเชสแห่งเบดฟอร์ดได้ชื่อว่าเป็นผู้ริเริ่มอาหารว่างมื้อบ่าย 
ราว ค.ศ. 1800 เพื่อแก้หิวระหว่างคอยอาหารค่ำ ซึ่งก็ยังประเพณีที่ปฏิบัติกันอยู่บ้างในปัจจุบัน 
 ประเพณีอีกอย่างหนึ่งทีเคยเป็นที่นิยมคือร้านน้ำชา (tea room) ซึ่งเป็นสถานที่ที่เสิร์ฟชา
และสโคน (คล้ายมัฟฟินแต่ไม่หวาน) กับครีมข้น (Clotted cream) ซึ่งเป็นครีมที่ข้นเหมือนเนย และ
แยมผลไม้ การดื่มกับสโคนกับครีมและแยมเรียกรวมกันว่า “Cream tea” แต่ประเพณีหมดความ
นิยมลงตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง การดื่มครีมทีจึงทำกันแต่ในบางโอกาส เดวอนและคอร์นวอ
ลล์มีชื่อเสียงในเรื่องครีม การเรียก “Cream tea” มักจะทำให้เข้าใจผิดกันว่าเป็นการดื่มชากับครีมซึ่ง
ไม่เป็นความจริง 
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 ระหว่างคริสต์ศตวรรษ 1940 จนถึงคริสต์ศตวรรษ 1980 ใ บชาที่ขายเป็นกล่องในสหราช
อาณาจักรอาจจะมีบัตรรูปอยู่ภายในกล่องที่มีขนาดเดียวกับบัตรบุหรี่ที่เป็นสิ่งที่มีความมุ่งหมายให้เป็น
สิ่งสะสมสำหรับเด็ก บริษัทที่ขายชาใส่บัตรที่รู้จักกันดีก็มีชาไทฟู (Typhoo tea) และ บรุคบอนด์ผู้
ผลิต ชาพีจีทิพส์ (PG Tips) ที่ต่อมาแจกอัลบั้มให้ใส่บัตรด้วย รูปที่เป็นบัตรก็เขียนโดยศิลปินที่บริษัท
จ้างมาเช่นชาร์ลส์ ทันนิคลิฟฟ์ ปัจจุบันบัตรบางบัตรก็กลายเป็นของมีค่า !
 ปัจจุบันการดื่มชาก็มักจะเป็นเพียงการเอาถุงชาใส่ "Mug" และราดด้วยน้ำเดือด หรือถ้าซื้อชา
หนึ่งแก้วในร้านอาหารประเภทเซิร์ฟตัวเองผู้ซื้อก็จะได้ถ้วยชาเปล่ากับถุงชาหนึ่งถุงซึ่งไปเติมน้ำร้อน
จากหม้อ และเติมนมและน้ำตาลเอาตามใจชอบ แต่ถ้าเป็นโอกาสการดื่มชาที่เป็นทางการก็จะมีการใช้
ถ้วยชาและจานรองแทนที่จะเป็น “Mug” อย่างที่ใช้กันทั่วไปในปัจจุบัน หรือถ้าใช้ “Mug” ก็อาจจ
เป็นขนาดที่ย่อมหน่อย การทำชาโดยทั่วไปจะประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
  1. ต้มน้ำให้เดือดและเทลงในกาชาเล็กน้อย 
  2. หมุนกาชาให้น้ำร้อนกลั้วกาชาให้ทั่วเพื่ออุ่นกา แล้วเทน้ำทิ้ง 
  3. ใส่ใบชา (ปัจจุบันใช้ถุงชาเป็นส่วนใหญ่) ลงไปในกาชา กาชาขนาดกลางก็มักจะใช้
ถุงชาราวสองถุงหรือสามถ้าชอบรสแก่ ขณะเดียวกันก็ต้มน้ำร้อนต่อให้เดือด 
  4. เติมน้ำร้อนลงในกาชา และคลุมกาชาด้วยถุงที่บุด้วยฉนวนที่เรียกว่า “tea cosy” 
เพื่อรักษาความร้อนของกาชา ทิ้งชาไว้ในกาสักครู่เพื่อให้ชาออกรสและได้ที่ 
  5. เทนมในถ้วยชาที่จะเสิร์ฟหรืออาจจะรอให้ผู้ดื่มเติมเอง ถ้าเจ้าของบ้านเป็นผู้เติม
ให้ก็จะถามก่อนว่าจะดื่มชาอย่างไร ผู้ถูกถามก็อาจจะตอบว่า “กับนมและน้ำตาล” หรือ “กับนม” 
หรือ “ไม่ใส่อะไร” 
  6. เทชาลงถ้วย ถ้าเป็นใบชาก็อาจจะเทผ่านที่กรองเล็กๆ 
  7. ถ้าเสิร์ฟเป็นชาดำ ผู้ดื่มก็จะเติมนมและ/หรือน้ำตาลเองตามใจชอบ 
  8. เติมใบชาในกา และน้ำร้อนเพิ่มสำหรับเสิร์ฟถ้วยต่อไป 
  การเติมนมก่อนหรือหลังเทชาจึงดีก็เป็นเรื่องที่โต้แย้งกันมานานที่มาจากพื้นฐานที่ว่า
เวลาที่เติมมีผลทำให้ชาเปลี่ยนรส แต่ก็ยังไม่เป็นทีตกลงกันได้ 
  ข้อที่น่าสังเกตคือชาจะต้มทิ้งไว้เหมือนกาแฟไม่ได้ ฉะนั้นตามร้านอาหารจึงไม่มีหม้อ
ชาตั้งไว้ให้เทเหมือนหม้อกาแฟแต่จะมีหม้อน้ำร้อนให้เทในถ้วยชาแทนที่ เพราะเมื่อชาออกรสแล้วก็
ต้องดื่มทันที ถ้าใส่น้ำร้อนทิ้งไว้นานก็จะออกเปรี้ยวทำให้เสียรส 
  การดื่มชากับนมและน้ำตาลชาวอเมริกันถือว่าเป็นของแปลกเพราะการดื่มชาใน
สหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่โดยทั่วไปจะเป็นการดื่มชาดำ 
  นักวิชาการบางท่านเสนอว่าชามีบทบาทสำคัญในการปฏิวัติอุตสาหกรรมของอังกฤษ 
การดื่มชาตอนบ่ายเป็นการทำให้เพิ่มชั่วโมงการทำงานในโรงงานได้มากขึ้น ชาเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้น
ประสาทและเมื่อดื่มกับของว่างหวานก็ยิ่งช่วยให้คนงานมีพลังเพิ่มขึ้นในการทำงาน นอกจากนั้นก็ยัง
กล่าวกันว่าการดื่มชาเป็นการช่วยรักษาสุขภาพอนามัยได้ เพราะผู้ดื่มชาต้องต้มน้ำก่อนดื่ม ที่ทำให้ผู้
ดื่มเลี่ยงจากเชื้อโรคได้หลายอย่าง !
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ภาพที่ 20 ภาพแสดงชุด “Cream tea” ที่ประกอบด้วยชาและสโคนกับครีมข้นและแยมจากซ้ายไป
ขวา: แยม สโคน ครีมข้น กาชา นมในเหยือกเล็ก ที่กรองชา (หลังเหยือกนม) และถ้วยชา ถ้าเสร์ฟ
พร้อมกับกาอีกกาหนึ่งก็มักจะเป็นกาที่ใหญ่กว่ากาที่มีใบชา และจะเป็นกาน้ำร้อนสำรองเพื่อใช้เติมใน

กาชาเมื่อเทชาในกาชาออกหมด 
ที่มา : A photograph that I took of my Devonshire tea.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Devonshire_tea.jpg !
 จากการศึกษาประเพณีดื่มชา ทำให้ได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องครัวที่ใช้ในการประกอบการ
ดื่มชา เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมประเพณีการดื่มชาแต่ละประเภทได้
อย่างเหมาะสม  !
2.4 การตกเเต่งบ้านร่วมสมัย ( Contemporary ) 
 Contemporary Style หมายถึงรูปแบบการตกแต่งแบบร่วมสมัย ซึ่งได้แก่ การนำเอางาน
ออกแบบที่เป็นที่นิยมในรูปแบบปัจจุบันมาผสมอย่างกลมกลืนกับรูปแบบต่างๆในอดีตอีกอย่างน้อยห
นึ่งรูปแบบโดยมีจุดประสงค์เพื่อการดึงเอาความรู้สึกหรืออารมณ์ จากรูปแบบในอดีตมาแต่งกลิ่น หรือ
เพิ่มรสให้กับงานออกแบบนั้นๆ และเป็นการทำให้งานออกแบบนั้นมีลักษณะข้ามกาลเวลา คือให้
ความรู้สึกที่สมดุลกันทั้งสองยุค อย่างลงตัวและกลมกลืน โ ดยปกติแล้ว รูปแบบร่วมสมัยนี้ มักจะมีรูป
แบบพื้นฐานเป็นงานออกแบบที่เรียบง่ายไม่มีลวดลายซับซ้อน จากนั้นจะตกแต่งให้สวยงามขึ้น หรือ
เพิ่มความรู้สึกหรือแต่งรสด้วยของประดับตกแต่ง หรือบัวพื้นและเพดานจากยุคสมัยที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เช่น ยุค Classic เป็นต้น !
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ภาพที่ 21 ภาพตัวอย่างห้องที่จัดเเบบร่วมสมัย 

ที่มา : http://baanudomidea.blogspot.com/2013/02/modern-contemporary-style.html !
 หากจะกล่าวอย่างจริงจังรูปแบบร่วมสมัยจะเหมาะสมสำหรับผู้ที่รักศิลปะในยุคต่างๆ ใ นอดีต 
แต่ไม่ต้องการนำมาใช้ทั้งหมดโดยอาจจะมี สาเหตุมาจากความไม่เหมาะสมในด้านประโยชน์ใช้สอย
ของพื้นที่หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ รวมทั้งการนำเอารูปแบบในอดีตมาใช้ทั้งหมดอาจจะทำให้ดูมาก หรือ 
"ล้น" เกินไป จนขาดความรู้สึกที่พอดี 
 รูปแบบร่วมสมัยในปัจจุบันนี้ มักจะเน้นที่การให้ความรู้สึกเรียบง่ายสบาย และอบอุ่น และมี
การประยุกต์ประโยชน์ใช้สอยต่างๆให้เข้ากับความต้องการของเจ้าของบ้านเป็นหลัก อาจจะมีการปรับ
แต่ง เฟอร์นิเจอร์หรือของประดับตกแต่งให้มีประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างไป จากวัตถุประสงค์เดิมเพื่อ
ให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันก็ได้ 
 งานออกแบบในรูปแบบร่วมสมัย จัดได้ว่าเป็นรูปแบบที่ทำงานง่าย เนื่องจากแทบไม่มีข้อจำ
กัดใดๆ และยังปรับเปลี่ยนได้ตามประโยชน์ใช้สอยของเจ้าของ แต่การออกแบบรูปแบบ ร่วมสมัยมาใช้
ให้ดูดีกลับไม่ใช่ของง่ายเลยเนื่องจากการไร้ ข้อจำกัดของมันทำให้เหมือนกับการลอยเรือในทะเลหรือ 
มหาสมุทร หากไม่มีการกำหนดทิศทางหรือจุดมุ่งหมายให้ แน่นอนแล้ว นักออกแบบแทบจะทำให้งาน
ออกแบบออกมาดูดีได้ยากและลำบากมาก  
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 !!!!!!!!!!!!!!!
ภาพที่ 22 ภาพตังอย่างห้องที่จัดเเบบร่วมสมัย 

ที่มา : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nature-
delight&month=07-10-2008&group=7&gblog=14 

  
 ดังนั้น การออกแบบรูปแบบร่วมสมัยจะต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายหรือทิศทางเสียก่อนว่า
ต้องการให้งานออกแบบตอบสนองต่อความต้องการใด จากนั้น จึงต้องมีการกำหนด รูปแบบหลักและ
รูปแบบรองที่จะนำมาผสมกันโดยรูปแบบหนึ่ง ใ นสองรูปแบบนี้ จะต้องสามารถตอบสนองหรือสร้าง
ความรู้สึกตามจุดประสงค์หลักที่ได้วางไว้ในข้างต้นได้ เช่น หากต้องการงานออกแบบที่ดูดี และหรูหรา 
เราอาจจะต้องนำ เอางานรูปแบบ Classic มาผสมหรือหากต้องการให้ดูสวยงามอย่างบริสุทธิ์ไร้การ 
เสแสร้ง เราอาจจะ ต้องนำเอารูปแบบ Countryเข้ามา แทน เป็นต้น  
 ในขั้นตอนต่อมานักออกแบบจำเป็นต้องใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องสี และวัสดุ รวมทั้งการ 
นำเอาของตกแต่ง หรือ เฟอร์นิเจอร์รูปทรงต่างๆ จากยุคสมัยที่แตกต่างกัน มาจัดรวมเข้าด้วยกัน โดย
เน้นที่ความกลมกลืนกันเป็นหลัก โ ดยอาจจะมีการแปลงประโยชน์ใช้สอยของเฟอร์นิเจอร์ หรือของ
ประดับ ตกแต่งในอดีตบ้าง ตามความเหมาะสม  
 จากนั้นจึงจะถึงขั้นตอนของการสร้างความสวยงามโดยการใช้แสง เสียงหรือแม้กระทั่งกลิ่น
เพื่อ เพิ่มความน่าอยู่และน่าสบายให้กับงานออกแบบชิ้นนั้นๆ  
 จะเห็นได้ชัดว่า รูปแบบนี้ เป็นรูปแบบที่ออกแบบได้ง่ายและดูดี ทุกคนสามารถทำงาน
ออกแบบในรูปแบบนี้ได้ เพียงแต่มีความรู้เรื่องสีและการจับคู่สี การจัดวางรูปทรงต่างๆ และการเลือก
ใช้วัสดุให้ดูเหมาะสมตามความต้องการของประโยชน์ใช้สอยเท่านั้น ดังนั้น รูปแบบนี้ จึงค่อนข้างแพร่
หลายมากและจัดว่าเป็นรูปแบบที่นิยม มากที่สุดรูปแบบ หนึ่งในปัจจุบันเลยทีเดียว 
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ภาพที่ 23 ภาพตัวอย่างห้องที่จัดเเบบร่วมสมัย 

ที่มา : http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=nature-
delight&month=07-10-2008&group=7&gblog=14 !

 จากการศึกษาเรื่องการออกแบบร่วมสมัย ทำให้การวางแนวทางของงานที่ออกกแบบและ
สร้างสรรค์งานสะดวกมากขึ้น เพราะเจาะจงสถานที่ ที่ใช้ติดตั้งผลงาน ทำให้เกิดเป็นแนวทางในการ
ออกแบบผลงานเพื่อให้เข้ากับสถานที่นั้นๆโดยนำลัทธิที่ใช้ในการตกแต่งมาประยุกต์ใช้กับตัวงานให้
สอดคล้องกันมากที่สุด !!!!!!!!!!!!!!
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3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 
 3.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 
  3.1.1 ปลาสเตอร์ (Plaster of Paris) ปลาสเตอร์เป็นวัสดุชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็น
ผงสีขาวละเอียด สามารถดูดซึมน้าและความชื้นได้จากการเผา แร่ยิปซั่ม (Gypsum) หรือเกลือจืดที่
อุณหภูมิ พอเหมาะ ปูนปลาสเตอร์เมื่อผสมกับน้ำปฏิกิริยานี้เรียกว่า Dehydration ขณะที่ทำปฏิกิริยา
จะเกิด ความร้อนขึ้นประมาณ 36-37 องศาเซลเซียส ขณะเกิดความร้อนปูนปลาสเตอร์จะค่อยๆแข็ง
ตัวขึ้นใช้เวลาในการแข็งตัวประมาณ 15-30 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความใหม่และเก่าของปูนปลาสเตอร์ 
ด้วย เมื่อปูนปลาสเตอร์แข็งตัวเต็มที่ จะมีการขยายตัวประมาณ 0.1-0.2 เปอร์เซ็นต์ ฉะนั้นเวลาถอด 
แบบควรจะทำในช่วงเวลานี้จะสะดวกที่สุด 
  3.1.2 ดินผสมสำเร็จรูปกลุ่มพอร์ซเลน ของ บริษัท คอมพาวด์เคลย์ 
   เป็นกลุ่มดินผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายในการเลือกใช้งาน ทั้งดินงาน
ปั้นที่มีความเหนียวดีแต่ไม่โปร่งแสง หรือดินที่เหมาะสมสำหรับงานหล่อที่มีความขาวและโปร่งแสง 
ดินที่เหมาะสำหรับทั้งงานหล่อและงานปั้นที่ขาวสะอาดและโปร่งแสง ดินอลูมิน่าพอร์ซเลนสำหรับทำ
ลูกถ้วยไฟฟ้า ลูกบด และอิฐกรุบอลมิล และดินที่เหมาะกับการเผาที่อุณหภูมิสูง หรือที่เรียกกันว่า 
Hard Porcelain โดยทั่วไปแล้ว ดินกลุ่มพอร์ซเลนจะเหมาะสำหรับการเผาที่อุณหภูมิประมาณ 1260 
- 1300 องศาเซลเซียสในบรรยากาศการเผาแบบรีดักชั่น (Reduction Firing) เพื่อให้ได้สีหลังเผาขาว
และโปร่งแสง โดยดินสำเร็จรูปกลุ่มพอร์ซเลนของ CPC สามารถจำแนกออกได้ 3 ประเภทได้แก่ !

1.ดินพอร์ซเลนทั่วไป (Common Porcelain Body) 
2.ดินอลูมิน่าพอร์ซเลน (Alumina Porcelain Body) 
3.ดินพอร์ซเลนเนื้อขาว (Soft Porcelain Body) 
4.ดินพอร์ซเลนเนื้อขาวอุณหภูมิสูง (Hard Porcelain Body) !

ดินพอร์ซเลนทั่วไป (Common Porcelain Body) 
 PAA อัตราการหล่อแบบดี ขึ้นรูปงานหล่อและเผารีกัดชั่น แต่จะไม่โปร่งแสง เหมาะสำหรับ
ผลิตภัณฑ์ที่นำมาเขียนลายเบญจรงค์หรือลายคราม 
 PBA จะเหมาะสำหรับงานปั้นจิ๊กเกอร์และโรลเลอร์ สำหรับผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ของ
ประดับลายคราม และเบญจรงค์ที่จะเน้นลวดลายสีสีน ไม่เน้นความโปร่งแสง 
 PBB เหมาะสำหรับงานปั้นมือแป้นหมุน งานปั้นขนาดใหญ่สำหรับผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและ
สวน ตกแต่งด้วยเคลือบหรือการเขียนลาย 
 PBC เป็นดินเนื้อหยาบ เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารที่ต้องการอุ่นร้อนตลอดเวลา
ด้วย ตะเกียงแอลกอฮอล์ โดยจะเคลือบด้วยเคลือบสี มีความทนทานเผาไ้ด้ตั้งแต่อุณหภูมิ 1230 องศา
เซลเซียส - 1280 องศาเซลเซียส !!!
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ดินอลูมิน่าพอร์ซเลน (Alumina Porcelain Body) 
 PCA เป็นดินที่มีความแข็งแรงหลังเผาไม่ต่ำกว่า 1,000 kg/Cm2 นิยมใช้ผลิตลูกถ้วยไฟฟ้า มี
อลูมิน่าเป็นองค์ประกอบมากกว่า 40% จึงทำให้ทนทานต่อการใช้งานและการทดสอบทางไฟฟ้า !
ดินพอร์ซเลนเนื้อขาว (Soft Porcelain Body) 
 PEA เหมาะสำหรับงานหล่อ อัตราการหล่อแบบสูง หลังเผาจะขาว และโปร่งแสงมาก ซึ่ง
เหมาะจะทำผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านโดยเฉพาะทโคมไฟประดับ 
 PFA, PFB เป็นดินที่มีความขาวและโปร่งแสงดี เนื้อละเอียด โ ดยเฉพาะดิน PFA เหมาะกับ
งานหล่อและงานปั้น เช่น ตุ๊กตาประดับตกแต่ง หรือผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร เผาได้ที่อุณหภูมิ 1280 
องศาเซลเซียส บรยากาศรีดักชั่น ดิน PFB จะเหมาะกับงานหล่อมากกว่าโดยที่มีสีหลังเผาใกล้เคียงกับ
ดิน PFA !
ดินพอร์ซเลนเนื้อขาวอุณหภูมิสูง (Hard Porcelain Body) 
 PKA ซึ่งเป็นดินงานปั้นสำหรับเผาอุณหภูมิสูงถึง 1350 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศแบบรีดัก
ชั่นที่มีความแข็งแรงหลังเผาสูง ทนทานต่อการใช้งาน 
 PKB เป็นดินงานหล่อสำหรับใช้คู่กับดิน PKA !
 ดินที่ข้าพเจ้าเลือกใช้ในการผลิตงาน คือ ดินสูตร PBA เป็นดินที่เหมาะสำหรับงานปั้นจิ๊กเกอร์
และโรลเลอร์ สำหรับผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ของประดับลายคราม และเบญจรงค์ที่จะเน้นลวดลาย
สันไม่เน้นความโปร่งแสง !
เนื้อดินที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน 
 เนื้อดินที่ใช้ คือ เนื้อดินสูตร PBA เป็นดินที่เหมาะสำหรับงานปั้นจิ๊กเกอร์และโรลเลอร์ 
สำหรับผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร ของประดับลายคราม และเบญจรงค์ที่จะเน้นลวดลายสีสันไม่เน้น
ความโปร่งแสง !
Chemical Analysis 
 SiO2    63.40%                       
 Al2O3    22.30 % 
 Fe2O3    0.95 % 
 MgO2    0.22 % 
           CaO    0.24 % 
 Na2O    0.76 % 
 K2O    3.52 %  
 TiO2    0.20 % 
 Loss of ignition  0.20 % 
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Physical Composition 
 Moisture content   20.0 - 22.0   %  
 Slip density   1.70    g/cc 
 Sodium Silicate 42 - 43 Be”  0.20 - 0.45   % by cake wt 
 Viscosity    2.5 - 5.0   poise 
 Green Strength   55 - 85   kg/cm2 
      
  3.1.3 เคลือบสำเร็จรูป 
  การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิคให้มีความงดงาม, เพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์, ทำให้
ผลิตภัณฑ์มีความคงทนถาวรนั้น ผลิตภัณฑ์เซรามิคจำเป็นที่จะต้องมีเคลือบสำหรับเหตุผลดังกล่าว 
การเคลือบนั้นมีเทคนิคอยู่มากมายเพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความสวยงามหรือแตกต่างจากผู้อื่น 
ทั้งเทคนิคที่เกิดจากวิธีการในการเคลือบแบบ Hand made หรือเกิดจากเครื่องจักรที่ใช้ในการเคลือบ 
สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิคนั้นถือได้ว่ามีเทคนิคในการเคลือบอยู่มากมายเนื่องจากถือได้ว่า
เซรามิคเป็นสินค้าแฟชั่นที่จะต้องตามความนิยมหรือเทรนด์ของผู้ใช้งานอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกระ
เบื้องปูพื้น/บุผนัง, ของใช้ตกแต่ง, ของชำร่วย แม้กระทั่งสุขภัณฑ์ก็ตาม ผู้ผลิตจึงจำเป็นต้องค้นหาแนว
ทางใหม่ๆในการตกแต่งผลิตภัณฑ์ให้นำแฟชั่นหรือให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า เราลองมา
ทำความรู้จักวิธีการต่างๆในการตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิคชนิดต่างๆดูบ้าง ประโยชน์โดยตรงคงได้กับ
บุคลากรในการผลิตเซรามิค, นิสิตนักศึกษา, บุคคลที่สนใจที่ต้องการทราบว่าเบื้องหลังของความ
สวยงามเหล่านี้ผลิตออกมาได้อย่างไร หรือแม้แต่ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิคที่สามารถที่จะนำวิธีการ
เคลือบต่างๆไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้ 
  เคลือบ คือ ชั้นบาง ๆ  ของแก้วที่ฉาบอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิคอย่างต่อเนื่อง โดย
ทั่วไป แล้วเตรียมได้จากการหลอมส่วนผสมของสารประกอบซิลิเกต หรืออาจพูดได้ว่า เคลือบคือ 
สารประกอบซิลิเกตซึ่งเมื่อถูกความร้อนแล้วจะหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกันฉาบอยู ่บนผิวของ 
ผลิตภัณฑ์ มีลักษณะโปร่งใส แข็งแกร่งทนต่อกรดและด่างได้เป็นอย่างดี โ ดยทั่วไปแล้วเคลือบมี 
คุณสมบัติทางฟิสิกส์และเคมีคล้ายแก้ว คือ มีความแข็งไม่ละลายหรือละลายได้น้อยมากในสารละลาย 
เคมี นอกจากกรดกัดแก้ว และด่างที่เข้มข้น และไม่ยอมให้ของเหลวและก๊าซซึมผ่านได้ แต่เคลือบจะมี 
ส่วนประกอบทางเคมีซับซ้อนกว่าแก้วเคลือบที่พบเห็นโดยทั่วไปจะมีความมันวาวและสะท้อนแสงได้ 
สามารถมองเห็นเนื้อดินที่เคลือบ เคลือบชนิดนี้เรียกว่า เคลือบใส แต่ถ้าผิวไม่มัน เรียกว่าเคลือบด้าน 
ส่วนเคลือบที่สามารถปิดบังผิวของเนื้อดินได้เรียกเคลือบชนิดนี้ว่า เคลือบทึบ จะมีสีหรือไม่มีสีก็ได้ ขึ้น
อยู่กับส่วนผสมของเคลือบ 
   3.1.3.1 วัตถุประสงค์ของการเคลือบ 
    - เพื่อความสวยงาม 

 - เพื่อปิดบังความไม่เรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ 
    - เพื่อป้องกันของเหลว และก๊าซซึมผ่าน 
    - เพื่อให้ง่ายต่อการทาความสะอาดผิวผลิตภัณฑ์ 
    - เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ง และทนต่อการกัดกร่อน 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    - เพื่อคุณสมบัติเฉพาะอย่าง เช่น ทางด้านไฟฟ้า แสง และทางเคมี 
       เป็นต้น !

   3.1.3.2 วัตถุดิบที่ใช้ทาน้าเคลือบ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
    3.1.3.2.1 วัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นด่าง (Bass group) เป็น
ตัวช่วยลดอุณหภูมิในการหลอมละลายของเคลือบ 
    โดโลไมท์ (Dolomite)  โดโรไมท์เป็นสารประกอบของ
แมกนีเซียมคาร์บอเนตและแคลเซียมคาร์บอเนต ทำหน้าที่เหมือนกับแคลเซียมแลพแมกนี
เซี่ยมรวมกัน ทนความ ร้อนได้ถึง 1,700 องศาเซลเซียส ใช้เป็นตัวช่วยหลอมละลายใน
เคลือบไฟสูง และทาให้เคลือบทึบแสง ถ้าใช้ผสมเคลือบในปริมาณมากจะทำให้เคลือบเกิด
การดึงตัวแยกออกจากกัน 
    ทัลคัม (Talc) ทัลคัม หรือที่เรียกว่า สเทียไทท์ (Steatite) 
หรือหินสบู่ (Soap Stone) ผสมในเคลือบเพียงเล็กน้อยจะช่วยให้เคลือบมีผิวเรียบสวย 
เป็นตัวช่วย หลอมละลายในอุณหภูมิสูง 
    ซิงค์ออกไซด์ (Zinc Oxide) ใ ช้ผสมเคลือบจะช่วยให้ผิว
เคลือบเรียบเป็น เงาดีขึ้น ถ้าใช้ในปริมาณน้อยจะทาหน้าที่เป็นตัวช่วยหลอมละลายใน
เคลือบ แต่ถ้าใช้ในปริมาณมากจะทำหน้าที่เป็นตัวทนไฟ ทำให้เคลือบมีสีขาวและเป็นตัว
ทึบแสงในเคลือบ ส่วนมากใช้ทำเคลือบบริสตอล (Bristol Glaze)โดยใช้ซิงค์ออกไซด์แทนที่
แคลเซียมออกไซด์เพื่อช่วยให้จุดสุกตัวของเคลือบต่ำลง ถ้าใช้ในปริมาณน้อยจะช่วยให้
เคลือบไหลตัวดีและมีผิวเรียบขึ้น ถ้าใช้ในปริมาณน้อยและเผาในอุณหภูมิ สูงจะทำให้
เคลือบมีผิวด้าน หรือตกผลึกได้ ซึ่งมีลักษณะผลึกคล้ายรูปพัด ถ้าผสมในเคลือบสี จะทำให้ 
เคลือบมีสีสดใสมากขึ้น 
    โซดาเฟลด์สปาร์ (Soda Feldspar) โซดาเฟลด์สปาร์ 
หรือ หินฟันม้า มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นโซเดียมอลูมิเนียมซิลิเกตและมีสารประกอบ
ของโพแทสเซียมปะปนอยู่ด้วย เหมาะสำหรับใช้ผสมในน้ำเคลือบ สำหรับเคลือบไฟสูงและ
ราคาถูก 
    แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbornate) แคลเซียม
คาร์บอเนต หรือ หินปูน เป็นตัวช่วยหลอมละลายในเคลือบไฟสูง ถ้าผสมในเนื้อดินจะช่วย
ลดการพรุนตัวของเนื้อดินถ้าใส่มากเกินไปจะทาให้ดินยุบตัวได้ถ้าผสมในเคลือบแข็งแกร่ง
ยิ่งขึ้นมีความต้านทานต่อกรดถ้าใส่ปริมาณน้อยจะทาให้เคลือบไฟต่ำลงได้ !
    3.1.3.2.2 วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเป็นกลาง (Inernediate 
group) ทำหน้าที่เป็นตัวทนไฟ 
    ดิน (Clay) ใช้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญในเคลือบ ช่วยให้
เคลือบลอยตัวได้ดีไม่ตกตะกอนง่าย เป็นตัวช่วยให้เคลือบเกาะติดผิวผลิตภัณฑ์ได้ดี 
(Binder) ช่วยควบคุมการหดตัวของ เคลือบบนผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้เผา 
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!
    3.1.2.2.3 วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเป็นกรด(Acid group) ทำ
หน้าที่ให้เกิดแก้ว 
    ซิลิกา (Silica) ซิลิกา หินเขี้ยวหนุมาน หรือ หินควอคซ์ 
เป็นสารประกอบซิลิก้า ที่กิดขึ้นในธรรมชาติมีความบริสุทธิ์มากกว่าวัตถุดิบชนิดอื่นมีความ
แข็งแรงมาก (Moh’sScale Type) ประมาณ 7 มีชื่ออีกอย่างว่า Flint เป็นผงบดละเอียด 
ใช่ผสมเนื้อดินปั้นและน้ำเคลือบพบได้ ตามธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ เช่น ในรูปของหิน ใน
รูปของทราย และเป็นผง มักมีแร่อื่นๆปะปนมามาก ส่วนใหญ่นิยมนำไปผสมในเนื้อดิน เช่น 
ทำผลิตภัณฑ์ประเภทลูกถ้วยไฟฟ้าผสมในเนื้อดินปั้นทำให้เนื้อดินมีความทนไฟสูง ลดการ
หดตัว และมีความแข็งและโปร่งใสขึ้น ถ้าใส่มากทำให้ลดความเหนียวและเพิ่มความขยาย
ตัวมีผลต่อการแตกร้าวเสียหาย ถ้าผสมในเคลือบเป็นมันทนต่อการแตกร่อน ถ้าใส่มากจะ
ทำให้ทนไฟสูง (อ้างอิง เคลือบดินเผา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม พ.ศ.2552) !

     3..1.2.2.4 วัตถุดิบในการให้สี (Ceramic Colorants) 
    ออกไซด์ให้สีสามารถผสมในเคลือบเพื่อให้เคลือบมีความ
มันวาวมีสีสัน ทั้งสามารถ ผสมออกไซด์ ชนิดต่างๆเพื่อให้ได้สีเคลือบตามที่ต้องการ การทำ
ปฏิกิริยาของออกไซด์กับออกไซด์ และยังสามารถให้สีสันและคุณสมบัติที่ต่างออกไปจาก
การเผาไหม้แบบสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์อีกด้วย 
    ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide) เป็นวัตถุดิบ
ที่มีสมบัติเป็นตัวทึบแสง ใ นเคลือบ ทำให้เคลือบมีสีฟางและมีผิวด้าน นอกจากนี้ยังเป็นตัว
ทำให้เกิดผลึกรูปเข็มในเคลือบผลึกอีกด้วย ถ้าผสมไทเทเนียมไดออกไซด์ในเคลือบไฟต่ำจะ
ให้สีขาวอมฟ้า 
    โคบอลท์ออกไซด์ (Cobalt Oxide) เป็นวัตถุดิบที่มีสมบัติ
เป็นตัวให้สีที่รุนแรงให้สีน้ำเงินในเคลือบโดยทั่วไปใช้ผสมเคลือบในอัตราส่วนประมาณร้อย
ละ 3 ถึงร้อยละ 5 โดยน้ำาหนัก 
    ทองแดงคาร์บอเนต (Copper Carbonate) เป็นสารให้สี
ผสมในเคลือบ และเผาใน บรรยากาศแบบออกซิเดชัน จะให้สีเขียว และให้สีแดงเม่ือเผาใน
บรรยากาศแบบรีดักชัน 
    เหล็กออกไซด์ (Iron Oxide) เป็นวัตถุดิบให้สีที่นิยมใช้ใน
งานเครื่องเคลือบดินเผา เหล็กออกไซด์ที่ใช้จะอยู่ในรูปสีแดง ใ ช้ผสมในเคลือบ จะให้สีแดง
เลือดนก จนถึงสีแดงน้ำตาล โ ดยทั่วไป ใ ช้ผสมเคลือบในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 5 ถึง
ร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก 
    นิกเกิลออกไซด์ (Nickel Oxide) อยู่ในรูปของนิกเกิล
ออกไซด์สีเขียว ผสมเคลือบ อัตราส่วนประมาณร้อยละ 2 ถึง ร้อยละ 5 โ ดยน้ำหนักใน
เคลือบที่มีแมกนีเซียมจะให้สีเขียวในเคลือบที่มีแบเรียมจะให้สีน้ำตาล และในเคลือบที่มี
สังกะสีออกไซด์จะให้สีน้ำเงิน นิกเกิลออกไซด์จะให้ผลดีในเคลือบอุณหภูมิสูง 
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    แมงกานีสไดออกไซด์ (Manganese Dioxide) เป็น
วัตถุดิบที่ให้สีม่วงถึงสีน้ำตาล โ ดยใช้ผสมเคลือบในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 
10โดยน้ำหนักถ้าใช้ผสมในเคลือบไฟสูง ที่มีแมกนีเซียมผสมอยู ่จะให้สีน้ำตาลชมพู 
แมงกานีสไดออกไซด์ถ้าใช้มากเกินไปจะมีผลให้ผิวเคลือบเกิดตำหนิเป็นฟองอากาศได้ 
(อ้างอิง เคลือบดินเผา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม พ.ศ.2552) !
    3.1.2.2.5 สีเซรามิค(Color stain) มนุษย์เรารู้จักการทำ
ภาชนะ เครื่องประดับต่างๆด้วยเซรามิคมาเป็นเวลานานหลายพันปีมาแล้ว เครื่องเคลือบ
ดินเผาของชาวจีนที่มีสีสันสวยงาม ภาชนะเครื่องใช้ของชาวโรมันเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียง 
ต่างก็มีการวาดลวดลายด้วยสีสันต่างๆซึ่งทำมาจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถนำมาผ่าน
กระบวนการผลิตผงสีเซรามิค ต่อมามนุษย์ได้ค้นพบสารซึ่งให้สีได้และคงทนถึงแม้จะผ่าน
การเผาที่อุณหภูมิสูง เป็นพวกออกไซด์ของธาตุทรานสิชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล็กออกไซด์ 
นิเกิลออกไซด์ โคบอลต์ออกไซด์ แมงกานีสออกไซด์ และอื่นๆอีกมาก ซึ่งให้สีที่แตกต่างกัน
ไป ตามแต่บรรยากาศในการเผา วัตถุดิบที่นำมาใช้ทำเป็นเคลือบ ซึ่งการให้สีของโลหะ
ออกไซด์เหล่านี้ก็สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะที่สวยงามได้มากมาย ทำให้เกิด effect ของ
ผิวเคลือบที่แปลกๆไม่ซ้ำกันได้ในแต่ละตำแหน่งของเตา หรือแต่ละครั้งของการเผา ซึ่ง
เหมาะมากสำหรับงานศิลป์ที่ต้องการเอกลักษณ์โดดเด่นไม่ซ้ำใครแต่สำหรับในการผลิต
เซรามิคให้เป็นอุตสาหกรรมนั้นยังจำเป็นที่จะต้องผลิตงานที่จะต้องผลิตงานที่มีความ
เหมือนกัน ทั้งขนาด รูปทรงและสีสัน ใ ห้ออกมาเป็นจำนวนมากๆ ซึ่งการใช้โลหะออกไซด์
มาเป็นตัวให้สีนั้นจะมีข้อจำกัดอยู่ตรงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉดสีได้ง่ายเมื่ออุณหภูมิหรือ
บรรยากาศในการเผาแตกต่างออกไป ดังนั้นการที่เราต้องการผลิตเซรามิคสำหรับ
อุตสาหกรรมให้ได้ของจำนวนมากที่มีคุณภาพเหมือนเดิมที่สุดจึงจำเป็นที่จะต้องมีการ
ปรับปรุงวัตถุดิบที่ใช้สำหรับให้สี เทคโนโลยีการผลิตสีเซรามิคหรือสีสะเตน (Stain color) 
จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าววัตถุดิบที่นามาใช้ผลิตสีเซรามิคก็คือออกไซด์ของ
พวกโลหะต่างๆที่ให้สีนั้นเอง  !

 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบทางเครื่องเคลือบดินเผา ทำให้เกิดกระบวนการเลือกใช้
วัสดุเพื่อตอบสนองเพื่อให้ตรงกับการออกแบบของเราเอง ทั้งนี้ ต้องนำมาทดลองและปรับสูตร และ
ทดลองสูตรใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับงานออกแบบและสร้างสรรค์ตามวัตถุประสงค์ของเรามากที่สุด  !!!!!!!
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3.2 ขั้นตอนในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 
 3.2.1 การสร้างต้นแบบ (Prototype) 
ต้นแบบ หรือ แบบที่สร้างขึ้นเหมือนของจริงหลังจากที่เราได้ออกเเบบเเล้ว ต้นแบบจะต้องสร้างขึ้นให้
ใหญ่กว่าของจริง จะใหญ่มากใหญ่น้อยขึ้นอยู่กับ การหดตัวของเนื้อดินที่จะนำมาใช้ Casting จึงมี
ความจำเป็นที่จะต้องให้ใหญ่โตกว่าของจริงตามเปอร์เซนต์การหดตัวของดินเมื่อเผาเเล้ว 
 เมื่อได้ขนาดขยายเเล้วก็มาดูว่าจะขึ้นรูปต้นแบบด้วยวิธีใด โดยการขึ้นรูปต้นเเบบจะมีหลายวิธี 
เช่น การกลึง สำหรับทรงกลม เช่น จาน ถ้วยกาเฟ ชาม เป็นต้น การแกะหรือเหลา สำหรับผลิตภัณฑ์
ที่มีรูปทรงลอยตัว เช่น ตุ๊กตา หูกา พวยกา เป็นต้น นอกจากใช้ปูนปลาสเตอร์ในวิธีการขึ้นรูปแบบข้าง
ในตันแล้ว ยังสามารถใช้วัสดุอื่น เช่น ดิน หรือ วัสดุธรรมชาติ ในการขึ้นต้นเเบบได้ 
 ส่วนการขึ้นเเบบชุดอาหารเช้าแรงบันดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิต มีรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็น
ทรงกระบอก จึงเลือกวิธีการขึ้นรูปด้วยวิธีการ กลึง เเล้วนำมาตกเเต่งให้ได้รูปทรง ส่วนหูกาขึ้น
ต้นแบบด้วยการเหลา ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายตามความเหมาะสม  
 3.2.2 วิธีการทำพิมพ์หล่อน้ำดิน มี 2 แบบใหญ่ๆ คือ  

1) พิมพ์สำหรับการหล่อกลวงหรือหล่อเเบบเทน้ำดินออก (Hollow or Drain 
Casting) พิมพ์ชนิดนี้ใช้สำหรับการหล่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการช่องว่างภายใน เช่น เเจ
กัน เหยือกน้ำ เป็นต้น 
2) พิมพ์สำหรับหล่อตัน (Solid Casting) ใช้แบบที่มีรูปร่างเหมือนผลิตภัณฑ์ช่องว่าง
ของเเบบเทน้ำดินลงไปในเเบบให้เต็ม และมีส่วนเผื่อการยุบของน้ำดิน ด้วยไม่มีการ
เทน้ำดินออกจากแบบ !

 การตกแต่ง (Finishing) หมายถึง การแก้ไขชิ้นงานที่มีรอยตะเข็บ ผิวไม่เรียบ หรือการ
ประกอบชิ้นงาน ให้เกิดความสมบูรณ์ เพื่อให้ชิ้นงานเรียบร้อย ก่อนที่จะนำไปเผา เนื่องจากเผาแล้วไม่
สามารถจะแก้ไขได้อีก การตกแต่งชิ้นงานก่อนเผา สามารถทำได้หลายขั้นตอน 
  การตัดขอบและแต่งรอยตะเข็บ (Cutting and Trimming)  ใ นการหล่อแบบเทน้ำ
ดิน ก่อนที่จะถอดพิมพ์ออก ต้องตัดส่วนเกินของชิ้นงาน (Spare) ออกให้เรียบร้อย หลังจากถอดชิ้น
งานออกจากแบบพิมพ์แล้ว ทิ้งชิ้นงานให้แห้งก่อนขูดแต่งรอย ตะเข็บที่เกิดจากรอยต่อของแบบพิมพ์
ออกให้หมด ถ้าพยายามแต่งรอยตะเข็บ ขณะที่ดินยังเปียกอยู่ แรงกดที่เราพยายามตัดแต่งตะเข็บ จะ
ปรากฏเป็นรอยบนผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดรอยนิ้วมือหลังการเผาได้  
 รอยตะเข็บของชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยการหล่อ อนูของน้ำดินหล่อ เรียงตัวไปตามรอยแหลมของ
ตะเข็บ ถึงแม้จะแต่งรอยตะเข็บเรียบร้อยก่อนเผา แต่หลังการเผาจะเห็นรอยนูนขึ้นมาอีกได้ ดังนั้นการ
แต่งรอยตะเข็บของผลิตภัณฑ์บางชนิด จะต้องแต่ง 2 ครั้ง คือ ก่อนการเผาขณะเป็นดินดิบหนึ่งครั้ง 
และหลังการเผาดิบแล้วอีกหนึ่งครั้ง เพื่อแก้ปัญหารอยนูนของตะเข็บภายหลังการเผา !
 การขูดแต่งผิวผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีกลึง (Turing) 
  วิธีนี้ต้องใช้เครื่องมือขูดที่มีความคมและแป้นหมุนช่วย ในการแต่งก้น และแต่งผิวชิ้น
งานขูดแต่งในขณะที่ชิ้นงานหมาดๆเกือบแข็ง การแต่งผลิตภัณฑ์ ทำเพื่อวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 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 1. เพื่อแต่งผิวผลิตภัณฑ์ให้เรียบ ขจัดรอยตะเข็บออกให้เรียบ 
 2. เพื่อควบคุมความหนาบางของผลิตภัณฑ์ให้สม่ำเสมอ 
 ปัจจุบันได้มีการนำเครื่องจักรมาใช้ในการขูดแต่งชิ้นงาน และผลิตภัณฑ์ที่ต้องการความ
ประณีต เช่น โ บนไซน่า และปอร์ซเลน จะต้องมีการขูดแต่งกันและขาถ้วยให้ชัดเจนและสวยงาม ซึ่ง
ทำขณะที่ดินแห้งตัวแล้ว 
 การติดส่วนประกอบของชิ้นงาน (Sticking Up) 
 การติดส่วนประกอบต่างๆ ของชิ้นงาน เช่น การติดหูถ้วยกาแฟ หูจับเหยือก หรือพวยกา ทำ
โดยใช้น้ำดินเป็นตัวประสาน ทำในขณะที่ชิ้นงานหมาดๆ ยังมีความชื้นอยู่ ความชื้นจะต้องเท่ากัน ทั้ง
ตัวและหู ปัจจุบันมีการคิดน้ำดินชนิดพิเศษ สามารถติดชิ้นงานได้ในขณะที่แห้ง ในกรณีพื้นที่ในการต่อ
เชื่อมกว้างมาก ควรมีการขูดผิวให้เกิดรอยขรุขระก่อนทำการต่อเชื่อม เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ในการยึด
ติดให้ดีขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การต่อเชื่อมแบบอัตโนมัติด้วยเครื่อง ถูกนำมาใช้แทนคน
ส่วนใหญ่เป็นการติดหู 
 การขัดแต่งผิวด้วยแปรงและฟองน้ำ (Towing and Sponging) 
ผลิตภัณฑ์ประเภทจานที่ขึ้นรูปด้วยวิธีจิกเกอร์ หรือโรลเลอร์แมชชีน จะต้องขัดแต่งส่วนเกินออก
บริเวณขอบจานที่ติดกับแบบพิมพ์โดยใช้เครื่องจักรอัตโนมัติติดแปรง และแท่นหมุนจานทั้งตั้ง
ประมาณ 10 ใบโดยมีท่อลมสำหรับดูดฝุ่น ซึ่งทำงานตลอดเวลา การตกแต่งขอบจานด้วยเครื่องนี้ บาง
ครั้งทำหลังการเผาดิบแล้ว ส่วนบริเวณภายในจาน และด้านนอกลูบด้วยฟองน้ำแต่งผิวให้เรียบ !
 การเผา (Firing) 
 การเผาในทางเซรามิค คือ การเพิ่มอุณหภูมิให้แก่ผลิตภัณฑ์เซรามิคในเตา ภายใต้บรรยากาศ
ที่เหมาะสม เพื่อเปลี่ยนสภาพดิน ใ ห้เป็นถาวรวัตถุ มีความแข็งแกร่งเหมือนหิน ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เกิด
ความคงทนถาวร และสวยงาม !
  บรรยากาศที่ใช้ในการเผาเตาโดยทั่วไป 
  บรรยากาศออกซิเดชัน ( Oxidation Firing )  
  เป็นการเผาที่มีการเผาไหม้ อย่างสมบูรณ์ และใช้ออกซิเจนมากเกินพอ และมี
ปริมาณเพียงพอ ที่จะไล่ก๊าซ ที่เกิดจากการเผาไหม้ให้พ้นออกไปจากเตา ได้เร็วที่สุด ซึ่งควรจะต้องเปิด
เดมเปอร์ (Damper) หรือตัวควบคุมความร้อนออก สำหรับเตาที่ใช้แดมเปอร์ชนิดเสียบ แต่ถ้าเป็นเผา
ที่ใช้แดมเปอร์ ชนิดเป็นรู หลังปล่อง ต้องปิดรูแดมเปอร์ให้หมด ปฏิกิริยาออกซิเดชัน จะเริ่มตั้งแต่ 
400 องศาเซลเซียส ขึ้นไป หลังการไล่น้ำอิสระ (Free Water) ออกไป จนถึงอุณหภูมิ 900-950 องศา
เซลเซียส จะแช่ หรือคงค่าอุณหภูมิการเผาไว้ (Soaking) จนมั่นใจว่า การไล่คาร์บอน ออกจากเนื้อ
ผลิตภัณฑ์ที่เผาได้หมด จากนั้นจะดำเนินการเผาไปเรื่อยๆ จนถึงอุณหภูมิสุดท้ายของการเผาตาม
ต้องการ เรียกว่า จุดสุกตัวของผลิตภัณฑ์ แล้วยืนไฟ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุกทั่วกัน ก่อนจะปิดเตาเผา ทิ้ง
ให้เตาเย็นลง !
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  บรรยากาศรีดักชัน ( Reduction Firing ) 
  การเผาแบบรีดักชัน (Reduction Firing) นี้ ช่วงแรก ต้องเผาแบบออกซิเดชันไป
จนถึงอุณหภูมิ 950-1000 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในช่วงนี้ จะคงค่าอุณหภูมิการเผาไว้ (Soaking) จน
แน่ใจว่า ไ ล่คาร์บอน ออกจากเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เผา หมดแล้ว จึงทำการปรับเปลี่ยนบรรยากาศการเผา 
เป็นบรรยากาศรีดักชัน 
 โดยเปิดตัวควบคุมความร้อน (Damper) ของเตา ประมาณ 50% สำหรับเตา ที่ใช้แดมเปอร์
แบบเสียบ ถ้าเป็นเตา ที่ใช้แดมเปอร์แบบรูหลังปล่อง ต้องเปิดรูแดมเปอร์ สังเกตเปลวไฟที่แลบออกมา
จากด้านหน้า และด้านหลังของเตาเผา เผาไปเรื่อยๆ จนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ และคงค่าอุณหภูมิเผา
ไว้ (Soaking) จะใช้เวลาเร็ว หรือช้าขึ้นอยู่กับ ขนาดเตาเผา ผลิตภัณฑ์ที่เรียงเข้าเตาเผา และเคลือบ 
ในช่วงที่ยืนไฟนี้ มักจะเปลี่ยนบรรยากาศการเผา ให้เป็นบรรยากาศที่เป็นกลาง (Neutral Firing. NF) 
จนปิดเตาทิ้งให้เย็นลง 
 บรรยากาศนิวทรัล ( Neutral Firing ) 
 เป็นการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่เลย การเผาไหม้ มีออกซิเจนที่พอดี 
  การเผาเซรามิค 
 การเผาผลิตภัณฑ์เซรามิคมี 3 ขั้นตอนดังนี้ 
  1. การเผาดิบ ( Biscuit Firing ) 
  2. การเผาเคลือบ ( Glaze Firing ) 
  3. การเผาตกแต่ง ( Decoration Firing ) !
 การเผาดิบ ( Biscuit Firing ) 
 ชิ้นงานที่ผ่านการเผาแล้ว ยังคงมีความชื้น และสารอินทรีย์ อยู่ในชิ้นงาน การเผาไล่ความชื้น 
และสารอินทรีย์ ก่อนนำไปชุบเคลือบ เป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากช่วยลดปริมาณน้ำ ใ นชิ้นงาน ซึ่งเป็น
ตัวการ ทำให้เกิดแรงดัน จนชิ้นงานอาจระเบิด ในการเผาเคลือบ ถ้าชิ้นงานถูกเผาดิบมาก่อน การเผา
ในช่วงแรก เร่งไฟเร็วขึ้นได้ การชุบเคลือบ จะชุบได้ง่ายกว่า ชิ้นงานที่ยังไม่ได้เผาดิบ บรรยากาศของ
การเผาดิบ คือ บรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing : OF) ที่เผาบรรยากาศนี้ เพื่อเปลี่ยนเหล็ก
ออกไซด์ ใ นชิ้นงานให้อยู่ในรูปของ สารประกอบของเฟอร์ริกออกไซด์ การเผาดิบ คือการเผาครั้งที่
หนึ่ง โดยยังไม่ได้ชุบน้ำเคลือบ สามารถที่จะเผาในอุณหภูมิต่ำ หรืออุณหภูมิสูงก็ได้ 
 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาดิบแล้ว จะมีความพรุนตัวสูง เนื่องจากการเผาดิบ เผาในอุณหภูมิต่ำ 
750-800 องศาเซลเซียส ทำให้ผลิตภัณฑ์ สามารถดูดซึมน้ำเคลือบได้ดี เหมาะสำหรับผู้ไม่ชำนาญใน
การชุบเคลือบ เมื่อชุบเสีย สามารถนำผลิตภัณฑ์ ไ ปล้างเคลือบออก ผึ่งให้แห้ง แล้วนำมาเคลือบใหม่ 
วงจรการเผาดิบผลิตภัณฑ์ ประเภทถ้วยชาม แจกันที่มีขนาดสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร ใช้วงจรการเผา
ดิบธรรมดา แต่ถ้าเป็นงานประติมากรรม หรืองานที่มีความหนาเกิน 1 นิ้ว ต้องเผาให้ช้าลงกว่า
ธรรมดา ควรแยกเผาคนละเตา 
 
 สรุปการเผาดิบ จะต้องเผาแบบสันดาปสมบูรณ์ (Fully Oxidation) ตั้งแต่ต้นจนจบ 24-750 
องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่งโมง ระวังไม่ให้เกิดเขม่า หรือควันสีดำจับผลิตภัณฑ์ และเตา
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เผา ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ควรอุ่นที่อุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-4 ชั่วโมง ผึ่งใน
แสงแดดร้อนจัด อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไป ผลิตภัณฑ์อาจแตกได้ เผา
เสร็จแล้ว ทิ้งให้เตาเย็นลง เท่ากับเวลาที่ทำการเผา ห้ามเปิดเตาก่อนอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส 
ผลิตภัณฑ์กระทบอากาศเย็นนอกเตา จะแตกได้ !
  การเผาเคลือบ ( Gloss Firing )  
  ชิ้นงานที่เผาดิบ ถูกนำมาชุบเคลือบแล้วเผา เพื่อให้เคลือบหลอมเป็นแก้ว ติดแน่น
อยู่บนผิวชิ้นงาน การเผาเคลือบ จะเผาที่อุณหภูมิเท่าใด ภายในบรรยากาศใด ขึ้นอยู่กับชนิดของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น การเผาผลิตภัณฑ์ปอร์ซเลน เริ่มต้นเผา ภายใต้บรรยากาศออกซิเดชัน ตั้งแต่อุณหภูมิ
เริ่มจุดเตา จนถึงอุณหภูมิประมาณ 950 องศาเซลเซียส หลังจากนั้น เผาภายใต้บรรยากาศรีดักชัน 
(Reduction Firing : RF) จนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ต้องการ 
 ภาชนะที่ชุบเคลือบแล้วทุกชิ้น ต้องเช็ดก้นผลิตภัณฑ์ให้หมดเคลือบ เพื่อป้องกันการ
หลอมละลายของเคลือบ ติดบนแผ่นรองเตาเผา ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะต้องวางห่างกันเล็กน้อย ไ ม่ให้น้ำ
เคลือบสัมผัสกัน เพราะเคลือบจะหลอมติดกัน เมื่อเผาที่อุณหภูมิสูง 
 ผลิตภัณฑ์ในเตาแก๊ส ควรวางห่างจาก บริเวณหัวพ่นเล็กน้อย ถ้าผลิตภัณฑ์โดนเปลวไฟเลีย 
เคลือบจะด่าง ในเตาไฟฟ้า อย่าวางผลิตภัณฑ์ชิดขดลวดมากเกินไป เคลือบจะไหล ติดขดลวดเสียหาย
ได้ ผลิตภัณฑ์ใหญ่ ควรวางไว้กลางๆเตา ให้ได้รับความร้อนสม่ำเสมอ ลดความบิดเบี้ยวหลังการเผา 
 
  วงจรในการเผาเคลือบ 
  ช่วงที่ 1 อุณหภูมิห้อง 24-950 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง 
  ช่วงที่2 950-1250 องศาเซลเซียส OF ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง 
  หรือ 950-1250 องศาเซลเซียส RF ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง 
  ช่วงที่3 เผาแช่อุณหภูมิคงที่ (Soaking) 1250 องศาเซลเซียส = 15 นาที 
การเผาในบรรยากาศสันดาปไม่สมบูรณ์ ต้องใช้เวลาในการเผา นานกว่าเตาไฟฟ้าเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับความจุของเตาเผา เตามีขนาดใหญ่ จะต้องใช้เวลาในการเผานานขึ้น และแช่อุณหภูมิคงที่ไว้นาน 
20-30 นาที โดยปกติเตาเผาทุกเตา บริเวณชั้นบน จะร้อนกว่าด้านล่าง 20-30 องศาเซลเซียส ผู้ใช้เตา
ควรสังเกตผลการเผาทุกครั้ง เพื่อให้ทราบความแตกต่าง ของเตาเผาแต่ละเตา Back !
  การเผาตกแต่ง ( Decoration Firing ) 
  ชิ้นงานที่เผาเคลือบแล้ว นิยมตกแต่งด้วยสี หรือติดรูปลอก (Decal) ที่ทำขึ้นสำหรับ
ตกแต่งสีโดยเฉพาะ ติดลงไปบนภาชนะที่เคลือบ แล้วนำไปเผา เพื่อให้สิ่งตกแต่ง ติดทนกับชิ้นงาน 
เรียกว่า การตกแต่งบนเคลือบ (Overglaze Firing) อุณหภูมิที่ใช้เผาตกแต่งบนเคลือบ ประมาณ 
650-850 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับชนิดสี (Pigment) หรือประเภทวัตถุดิบ ที่นำมาทำสี ว่าจะสุกที่
อุณหภูมิใด การเผาสีตกแต่งรูปลอก และสีเงินสีทอง จะต้องเผาในบรรยากาศสันดาปสมบรูณ์ ตลอด
การเผา จากอุณหภูมิห้องถึง 750 องศาเซลเซียส ในเตาเผาไม่ควรมีความชื้นอยู่ ถ้าเตาเผามีความชื้น
จากการเผาดิบ เมื่อนำสีทอง เผาต่อจากเตาเผาดิบ สีทองจะหมอง เพราะไม่ชอบความชื้น สีเขียนก็จะ
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พอง เพราะมีความชื้นในเตาเผามากเกินไป ดังนั้น ถึงแม้ว่าอุณหภูมิในการเผาดิบที่ 750 องศา
เซลเซียส ใกล้เคียงกับการเผาสีตกแต่ง ก็ไม่ควรเอาชิ้นงานเขียนสี และติดรูปลอกเข้าเตาเผาในการเผา
ดิบ เพราะชิ้นงานที่ออกมา จะมีตำหนิ ไม่ได้มาตรฐาน สีหมองคล้ำ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม !
 จากการศึกษาเรื่องกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา ทำให้เกิดเป็นกระบวนการของการ
ผลิตผลงานให้เป็นระบบ (Ceramic Process) เพื่องรองรับการทำงานนอนาคต ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา
ในแต่ละกระบวนการทำให้ต้องเผื่อเวลาในการตกแต่งชิ้นงานเพื่อให้กระบวนการผลิตนั้นผ่านไปอย่าง
ด้วยดีในระยะเวลาที่เหมาะสม ทำให้งานออกมาตามกำหนด !!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
บทที่ 3  

การดำเนินการสร้างสรรค์ 
!

 โครงการศิลปนิพนธ์ ชุดน้ำชายามบ่ายสไตล์ร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากลูกข่าง มีวัตถุประสงค์
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาอุตลาหกรรม ที่มีเเรงบันดาลใจมาจากรูปทรง เอกลักษณ์ 
และลักษณะของลูกข่าง ที่มีการเคลื่อนไหว ความเอนเอียงเพื่อความสมมาตร ที่นำเสนอถึงความไม่
มั่นคงของงาน ทำให้รู้สึกไม่ปลอดภัย ไ ม่มั่นคง เอนเอียง ทำให้ข้าพเจ้าประทับใจในเอกลักษณ์เหล่านี้ 
จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานโดยมีขั้นตอนการดำเนินงานสร้างสรรค์
ศิลปนิพนธ์อย่างมีระบบดังนี้ 
 การออกแบบในครั้งนี้ผู้วิจัยนำเอาเอกลักษณ์ของลูกข่างนำมาปรับให้เข้ากับอิธิพลของงาน
ศิลปะร่วมสมัย เป็นชุดชายามบ่ายที่นำเสนอถึงเอกลักษณ์สำคัญ ของลูกข่างที่สามารถนำมาถ่ายทอด
ผ่านกระบวนการออกแบบตามอิธิพลของงานได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย ตัวกาชา ที่ออกแบบให้
ป็นตัวของลูกข่างที่มีลักษณะรูปร่างที่ปริมาตร ประกอบเข้ากับตัวเตากา ที่มีความสัมพันธ์กันในเรื่อง
ของรูปทรงให้เป็นเหมือนลูกข่างเต็มลูก ซึ่งเป็นตัวหลักของงานชุดนี้ กับตัวแก้วที่ออกแบบให้เป็นลูก
ข่างทรงเล็ก ขาเล็ก ปลายใหญ่ ดูไม่มั่นคง ประกอบเข้ากับ จานรอง ที่เป็นเหมือนลูกข่างที่มองจาก
ด้านบนที่ให้ความรู้สึกถึงการหมุน ออกแบบงานตามหลักอิทธิพลทางศิลปร่วมสมัยที่เน้นความเรียบ
ง่ายเป็นหลักในการทำโครงการมีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้  
 1. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
 2. การเขียนแบบร่าง 2 มิิติ 
 3. การสร้างแบบจำลอง 3 มิติ 
 4. การเขียนแบบ 
 5. การผลิตชิ้นงาน 
 6. การรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงาน 
 7. การจัดแสดงผลงาน !
  ขั้นตอนการดำเนินงานสร้างสรรค์ 

1. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 

  ศึกษาแนวทางที่จะทำการสร้างสรรค์เพื่อกำหนดขอบเขตของงาน ทบทวนเรื่องราว
ที่มาของแนวคิด ศึกษาลักษณะ รูปร่าง รูปทรง เอกลักษณ์ที่เด่นชัดของสิ่งที่จะนำมาสร้างสรรค์ผลงาน 
เป็นการลืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากบุคคลที่สามารถให้คำแนะนำในเอกลักษณ์ลักษณะเด่น
ของสิ่งแวดล้อมที่ใกล้เคียงกับขอบเขตของการสร้างสรรค์ผลงาน ข้อมูลภาพถ่าย การละเล่น ของเล่น 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



�45

2. การเขียนแบบร่าง 2 มิติ 

  เริ่มจากทำ Sketch 2 มิติ เพื่อหารรูปแบบและแนวทางของงานที่จะทำ โดยนำแนว
ความคิดเรื่อง เอกลักษณ์ของลูกข่าง ที่ให้ความรู้สึกหมุน และไม่มั่นคง นำมาเป็นหลักของการ
สร้างสรรค์ผลงาน พร้อมระบุขอบเขตของการทำงานทั้งรูปทรงและสีสันที่จะนำมาใช้ในงาน รวมทั้ง
เทคนิคที่จะนำมาใช้และ Sketch รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับรูปทรงของงานและให้ตรงกับ
ขอบเขตและเป้าหมายที่ต้องการจะแสดงออกมาให้มากที่สุด เป็นการนำเสนองานในลักษณะ 2 มิติ ใน
การออกแบบที่กินพื้นที่บนแผ่นระนาบที่รองรับ สามารถตรวจสอบความกว้าง ความยาวของระนาบที่
รองรับได้ตามมาตราส่วนที่กำหนด (Scale) แต่ไม่สามารถตรวจสอบความสูง หนา หรือลึกได้ โ ดย
ทั่วไปการนำเสนอในลักษณะ 2 มิติ นิยมใช้กระดาษเป็น ที่รองรับ ด้วยวิธีการเขียนแบบลายเส้น แสดง
โครงสร้างและสัดส่วนตลอดจนการขยายรายละเอียด แบบ (Details) ภาพตัด (Section) ภาพแสดง
การประกอบ (Assembly) ของชิ้นส่วนต่าง ๆ  ประกอบความเข้าใจหรือสื่อความหมายให้ชัดเจนวิธี
การเขียนสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการนำเสนอการออกแบบ (Design) และการเขียนแบบ 
(Mechanical Drawing) เป็น กระบวนการทำงานที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน เป็นการสานต่อจากการร่าง
ภาพ ที่ต้องนำแนวความคิดสร้างสรรค์ในผลิตภัณฑ์ที่คิดไว้อย่างหยาบ ๆ มาเขียนแสดงให้เห็นรูปร่างที่
ชัดเจนขึ้นบนพื้นระนาบของกระดาษโดยการแสดงรูปร่าง ลักษณะขนาดสัดส่วน สัญลักษณ์ แสดงราย
ละเอียด ตลอดจนคำบรรยายต่างๆ ที่สำคัญของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถนำไป เป็นต้นแบบ ย่อ - 
ขยาย ทำเป็นของจริงขึ้นมาได้ การเขียนแบบจึงต้องมีการกำหนดมาตราส่วนบอกขนาดสัดส่วนต่าง ๆ 
ของรูปร่างผลิตภัณฑ์เอาไว้ด้วย 

3. การเขียนแบบร่าง 3 มิติ (Model Making) 

  เมื่อได้รูปแบบจากการทำ Sketch 2 มิติ แล้วจึงนำมาทดลองปั้นและขึ้นรูปแบบ 3 
มิติ เพื่อที่ จะได้มองเห็นรูปทรงโดยรวมรอบด้าน โดยวิธีขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การขึ้นรูปด้วยมือและวิธี
ต่างๆ ที่สามารถขึ้นรูปงานให้ได้เหมือนแบบ Sketch 2 มิติ เมื่อได้งาน 3 มิติแล้ว ก็ดูองค์ประกอบของ
งาน การจัดวาง เพื่อให้ได้งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะนำเสนอให้คนอื่นได้รับรู้ตามที่ได้วาง
ขอบเขตตั้งแต่เเรก จากนั้นจึงทำการทดลอง น้ำดินสี เคลือบ ใ ห้เหมาะสมกับชิ้นงานแต่ละชิ้นโดย
การนำเสนอแบบ 3 มิติ คือ การนำเสนอที่แสดงปริมาตรของรูปทรงให้สามารถ ตรวจสอบหรือสัมผัส
ได้ด้วยการสัมผัส โดยกินเนื้อที่ว่างในอากาศมองเห็นได้รอบด้าน ลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้นบางครั้งนัก
ออกแบบให้ดูอย่างเดียวก็อาจจะไม่สร้างความกระจ่าง ชัดความเข้าใจและสื่อความหมายให้เห็นรูป
ทรงที่แท้จริงได้ดี ดังนั้นนักออกแบบจึงควรที่ จะต้องสร้างหุ่นจำลอง (Model Making) ขึ้นมา
ประกอบการอธิบายในลักษณะ 3 มิติดังกล่าว ซึ่งจะทำให้มองเห็นได้ง่ายเข้าใจได้เร็วขึ้นวิธีสร้างหุ่น
จำลอง 

 3.1. การขึ้นรูปแบบอย่างง่าย ๆ  (Clay Studies) หุ่นจำลองชนิดที่สร้างขึ้นอย่างง่ายๆ นี้ไม่
จำเป็นต้องมีรายละเอียด และขนาดสัดส่วนที่ถูกต้อง อาจจะมีขนาดสัดส่วนเล็กกว่าใหญ่กว่าความเป็น
จริงก็ได้ เป็นการกำหนดโครงสร้างและรูปร่างที่เน้นให้เห็นรูปแบบ ของผลิตภัณฑ์อย่างคร่าว ๆเพื่อเริ่ม
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ต้นศึกษาแบบของผลิตภัณฑ์ถึงโครงสร้างทั่วไป หน้าที่ใช้สอย ความเหมาะสมกับสรีระร่างกายและ
สัดส่วนของมนุษย์ ฯลฯ ซึ่งในการสร้างหุ่นจำลองในขั้นนี้มักใช้วัสดุที่สามารถเปลี่ยนรูป ปั้นเพิ่ม-ลด 
รูปทรงได้ง่ายเช่นการให้ดินน้ำามันปั้นแบบ เป็นต้น 

 3.2. หุ่นจำลองเพื่อการศึกษารายละเอียด (Scale Model) เป็นหุ่นจำลองที่เน้น เฉพาะการ
ศึกษาหาข้อมูลโดยเฉพาะคือ หุ่นจำลองที่มีสัดส่วนแน่นอนจะเป็นการย่อส่วนให้เล็ก ลงหรือขยายให้
ใหญ่ขึ้นก็เป็นได้ สร้างขึ้นเพื่อการศึกษารายละเอียดเฉพาะอย่าง เช่น ประสิทธิภาพ การทำงาน หรือ
เพื่อการศึกษารูปร่าง การทำแบบพิมพ์ ฯลฯ ซึ่งจะทำด้วยวัสดุประเภทใดก็ได้ เช่น ดิน ปูน พลาสติก 
กระดาษ และไม้ ฯลฯ 

 3.3. หุ่นจำลองใกล้เคียงของจริง (Mock up) สร้างขึ้นเพื่อนำมาแสดงโครงสร้าง ส่วน
ประกอบ รูปร่าง สีสัน ที่มีขนาดเท่าจริงหรือเลียนแบบให้เหมือนของจริงมากที่สุด เพื่อให้เป็นรูป
ลักษณ์ที่ปรากฏ (Visual Form) ที่อาจจะใช้เพื่อทดสอบความรู้สึกเกี่ยวกับสีสัน หรือการประกอบกัน
กับลักษณะงาน กราฟฟิค ที่สำเร็จรูป 

 3.4. หุ่นจำลองต้นแบบ (Prototype) เป็นหุ่นจำลองขั้นสุดท้าย ซึ่งจะใช้เป็นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบของขนาดวัสดุส่วนประกอบ และรายละเอียดอื่น ๆ ต้องเหมือนจริงทุกประการ เป็นผลิตภัณฑ์
ที่สามารถนำไปทดสอบทัศนคติของผู้บริโภคได้ ส่วนในกระบวนการ ผลิต แบบอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ อาจจะมี การผลิตผลิตภัณฑ์ทดสอบ ซึ่งเรียกว่า PreProduction Prototype โดยการผลิตออก
มาโดยเครื่องจักรและวัสดุเป็นจำนวนมาก เพื่อนำผลิตภัณฑ์ต้นแบบในขั้นนี้ทดลองวางตลาด ทดสอบ
ความรู้สึกของผู้บริโภค เกี่ยวกับสีสัน รูปร่าง หรือประสิทธิภาพการทำงานจริง (Workability) ที่อาจ
จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ  น้อย เช่น สีสันหรือลักษณะของการออกแบบกราฟฟิค ที่ประกอบ
ในตัวผลิตภัณฑ์ เป็นต้น เป็นขั้นตอนการร่างแบบผลงานจาก 2 มิติ ที่มีเพียงความกว้าง ยาวในแผ่น
กระดาษให้เป็นผลงาน 3 มิติ ที่มีความกว้าง ยาว และลึก เพื่อให้ได้รูปแบบที่สมจริงและจับต้องได้ 
ช่วยให้เราสามารถมองเห็นภาพผลงานที่จะขยายจริงว่าจะออกมาเป็นเช่นไร การพัฒนารูปแบบผลงาน 
เป็นแบบจำลอง 3 มิติ เป็นกระบวนการสุดท้ายก่อนการขยายชิ้นงาน ที่จะมีการปรับปรุงรูปแบบ และ
รายละเอียดของผลงานให้สวยงาม และลงตัวมากที่สุด เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และแนวความคิดใน
การออกแบบผลงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนการแก้ไขปัญหาแต่ละจุดที่พบในแต่ละรูปแบบ เพื่อเป็นการลด
ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในการขยายชิ้นงานจริง และเพื่อให้การทำงานในขั้นตอนต่อไปสะดวกและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น 

!
!
!
!
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4. การเขียนแบบ (Orthographic Projection) 

 ลักษณะของการเขียนแบบสำหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 4.1 การเขียนแบบ Orthographic Projection คือการเขียนภาพฉายเพื่อแยกให้ เห็นมุมมอง
ด้านต่าง ๆ  ของวัตถุหรือผลิตภัณฑ์ออกมาให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งมี การกำหนดที่
แน่นอน เพื่อสามารถนาไปสร้างเป็นของจริงได้ มุมมองต่าง ๆ ที่ต้องแสดงได้แก่ 
  ก. ภาพด้านบนหรือแปลน (Plan or Top View)  
  ข. ภาพด้านหน้า (Front Elevation) 
  ค. ภาพด้านหลัง (Back Elevation) 
  ง. ภาพ ด้านข้าง (Side Elevation) 
 4.2 การเขียนแบบ Pictorial Drawing เป็นการเขียนแบบเพื่อแสดงปริมาตรของรูป วัตถุใน
มุมมองต่าง ๆ  กันซึ่งยังสามารถมองด้านต่าง ๆ  ไปพร้อม ๆ  กัน และควร แสดงประกอบกันไปพร้อม
กับการเขียนแบบ Orthographic Projection เพื่อแสดงภาพลวงตา (Illusion) ออกมาในลักษณะ
แบบมองเห็นเป็นรูป 3 มิติ 
 4.3 การเขียนแบบ Oblique คือการเขียนแบบที่แสดงปริมาตรของรูปวัตถุโดยเน้น ด้านหน้า
วางอยู่บนเส้นระดับ ตามมาตรส่วน และเห็นด้านบน ด้านข้าง ด้านใด ด้านหนึ่ง โดยที่ด้านข้าง (Side 
Elevation) จะทำมุม 30 , 45 หรือ 60 องศากับเส้นระดับ การเขียนแบบใน วิธีนี้สามารถจะฉายภาพ 
(Project) จากด้านหน้าไปด้านหลัง ในแนวขนานตามมุมองศาที่ เท่ากันตลอดได้เลย ภาพที่แสดงจึงมี
ลักษณะเย้หรือเอียงไปเพียงข้างใดข้างหนึ่ง แต่สามารถ วัดขนาดและ ตรวจสอบมาตราส่วนได้จริง 
เช่นเดียวกับขนาดของภาพแสดงรูปด้านต่าง ๆ 
 4.4 การเขียนแบบ Isometric คือการเขียนแบบที่แสดงปริมาตรของวัตถุจากที่อยู่ ใ กล้ที่สุด 
มีลักษณะเย้หรือกางออกทั้งสองข้าง โ ดยทามุม 120 องศาหรือเป็นภาพที่แสดงมุมบน เส้นระดับ30 
องศา ทั้งซ้าย - ขวาของเส้นตั้งฉากหรือ - 30 องศา - 60 องศา สามารถวัด ขนาดได้จริง ตามส่วน
มาตรา ส่วนของแบบ 
 4.5 การเขียนแบบ Perspective หรือการเขียนทัศนียภาพ คือการเขียนแบบที่เน้น การมอง
เห็นรูปวัตถุจริง ๆ  ตามสายตาที่มองเห็น ด้วยการสมมุติการทาให้ไม่สามารถวัดขนาด และตรวจสอบ
มาตราส่วนที่แท้จริงในการเขียนภาพแสดงประกอบวิธีการอื่น ๆ ที่กล่าวมา เพื่อให้เห็นเป็นภาพ ที่ใกล้
เคียงอัตราของจริง ตามสายตาที่มอง เพราะสามารถสร้าง บรรยากาศแห่งการมองได้เป็นอย่างดี การ
เขียนแบบทัศนียภาพนี้ นิยมนำเสนอ 3 วิธีการ ดังเช่น 
  - ทัศนียภาพแบบจุดเดียว (One - Point Perspective) เป็นการเขียนแบบที่แสดง 
ด้านหน้าตรง และด้านบน ด้านข้างเล็กลงสู่จุดรวมสายตา เพื่อจุดสุดสายตา (Vanishing Point) ที่
กำหนดไว้เพียงจุดเดียว 
  - ทัศนียภาพแบบ 2 จุด (Two - Point Perspective) เป็นหลักการเขียนภาพ 
ทัศนียภาพที่เกิดขึ้นจากจุดรวมสายตา 2 จุด ซ้าย - ขวา 
  - ทัศนียภาพแบบ 3 จุด (Three - Point Perspective) เป็นการเขียนแบบ 
ทัศนียภาพที่แสดงมุมมองใกล้ที่สุดและเน้นด้านบนหรือด้านล่างด้านใด ด้านหนึ่งของวัตถุให้ เป็นส่วน
ที่อยู่ใกล้ที่สุดเมื่อด้านข้าง สองด้านเล็กลงไปสู่จุดสายตา 2 จุดนั้น ด้านบนหรือ ด้านล่างที่ตรงกันข้าม
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กับด้านที่มองเห็นใกล้ ยิ่งเล็กลงไปสู่จุดสุดสายตาอีกหนึ่งด้วยทำให้การเขียนแบบทัศนียภาพใน
ลักษณะนี้มี จุดสายตาร่วม 3 จุด ด้วยกัน โดย 2 จุดอยู่บนเส้นระดับ สายตาและอีกจุดอยู่ตอนบนหรือ
ตอนล่างของเส้นระดับสายตานั้น !
5. การผลิตชิ้นงานจริง !
 หลังจากได้รูปแบบจาก Sketch 3 มิติ ที่ลงตัวแล้วจึงนำมาทำการคำนวนขยายผลงานเพื่อ
เผื่อเปอร์เซนต์การหดตัวเพื่อให้ได้ปริมาตรของงานที่ตรงกับมาตรฐาน   โ ดยการเขียนแบบขยายจาก
งาน Sketch  2 มิติ เมื่อได้ขนาดงานที่ตรงกับปริมาตรที่เหมาะสมแล้วจึงเริ่มทำการขยายงานเมื่อเสร็จ
แล้วก็ทำการตกแต่งชิ้นงานโดยการทาน้ำดินสีบนชิ้นงาน แล้วเข้าเตาเผาดิบ และเคลือบโดยใช้เคลือบ
ใสไฟสูง ที่ระดับอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส 

6. การรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงาน 
   
 การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทุกขั้นตอนกระบวนการทำงานเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องใช้
การสังเกต ทดลอง และเก็บรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน เพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อแก้ปัญหาเหล่านั้นในการทำงานครั้งต่อไป และเพื่อเป็นประโยชน์
ต่อผู้ที่สนใจศึกษาศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา !
7. การจัดแสดงผลงาน (Presentation) 
   
 ในการนำเสนอผลงานจะต้องมีการจัดวางที่เหมาะสมกับชิ้นงานเพื่อให้มีความโดดเด่นและมี
ความน่าสนใจในการจัดวางควรคำนึงถึงระดับการจัดวางทิศทาง และสถานที่เพื่อให้เข้ากับชิ้นงาน 
และที่สำคัญต้องคำนึงถึงเรื่องแนวความคิด และการนำเสนอ เรื่องราวให้มีผู้ที่ชื่นชมงานมีความเข้าใจ
ในสิ่งที่เราต้องการสื่อออกมานั้นถือว่าประสบความสำเร็จโดยการนำเสนอผลงานจะต้องมีการ
ออกแบบการจัดวางให้เหมาะสม ซึ่งการออกแบบ การจัดวางควรอ้างอิงถึงหลักองค์ประกอบศิลป์ ที่
ประกอบไปด้วย 
 7.1 สัดส่วน (Proportion) ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดขององค์ประกอบที่
แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึง ความสัมพันธ์กลมกลืน
ระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยขององค์ประกอบทั้ง
หลายที่นำมาจัดรวมกัน 
 7.2 ความสมดุล (Balance) หมายถึง น้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบ ไม่เอนเอียง ไปข้าง
ใดข้างหนึ่ง ใ นทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของ ส่วนต่างๆ ใ นรูป
ทรงหนึ่ง หรืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ  ลงในงาน ศิลปกรรมนั้นจะต้องคำนึง
ถึงจุดศูนย์ถ่วงในธรรมชาตินั้น ทุกสิ่งสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้ม เพราะมีน้ำหนักเฉลี่ยเท่ากันทุกด้าน 
ฉะนั้น ในงานศิลปะถ้ามองดูแล้วรู้สึกว่าบางส่วนหนักไป แน่นไป หรือ เบา บางไป ก็จะทาให้ภาพนั้นดู
เอนเอียง และเกิดความ รู้สึกไม่สมดุล เป็นการ บกพร่องทางความงาม 
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 7.3 จังหวะลีลา (Rhythm) หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจาการซ้ำกันขององค์ประกอบ
เป็นการซ้ำที่เป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆกัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซับซ้อนขึ้น
จนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะโดยเกิดจากการซ้ำของหน่วย หรือการสลับกันของหน่วยกับ
ช่องไฟ หรือเกิดจาก การเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรง หรือ น้าหนัก 
 7.4 การเน้น (Emphasis) หมายถึง การกระทำให้เด่นเป็นพิเศษกว่าธรรมดาในงาน ศิลปะจะ
ต้องมี ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือจุดใดจุดหนึ่ง ที่มีความสำคัญกว่าส่วนอื่นๆ เป็น ประธานอยู่ ถ้าส่วนนั้น ๆ
อยู่ปะปนกับส่วนอื่นๆ และมีลักษณะเหมือนๆ กัน ก็อาจถูกกลืน หรือ ถูกส่วนอื่นๆที่มีความสำคัญ
น้อยกว่าบดบัง หรือแย่งความสาคัญ ความน่าสนใจไปเสีย งานที่ไม่มีจุดสนใจ หรือประธาน จะทำให้ดู
น่าเบื่อ เหมือนกับลวดลายที่ถูกจัดวางซ้ำกัน โ ดยปราศจากความหมาย หรือเรื่องราวที่น่าสนใจดังนั้น 
ส่วนนั้นจึงต้องถูกเน้นให้เห็นเด่นชัดขึ้นมาเป็นพิเศษกว่าส่วนอื่นๆ ซึ่งจะทาให้ผลงานมีความงาม 
สมบูรณ์ ลงตัว และน่าสนใจ มากขึ้น 
 7.5 เอกภาพ (Unity) หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ ทั้งด้าน
รูปลักษณะ และด้านเนื้อหาเรื่องราว เป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่างๆ ให้เกิดความเป็น
หนึ่งเดียว เพื่อผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป เพื่อให้ผลงาน นั้นโดดเด่น และน่า
สนใจมากขึ้น ควรคำนึงถึงตำแหน่ง ระดับ ทิศทางและสถานที่ที่จะจัดวาง ผลงานให้ดี เพื่อเพิ่มความ
น่าสนใจ ความสะดวกของผู้ชมผลงาน และต้องคำนึงถึง แนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน 
เป็นการส่งเสริมผลงานให้สวยงาม น่าใช้งานและมี มูลค่ามากขึ้น !!!!!!!!!!!!!!!!!! !
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แผนผังขั้นตอนการทำงาน !
รูปแบบ Sketch 2 มิติ !!

   
งาน Sketch 3 มิติ !!!

งาน Sketch 3 มิติที่เลือก !!!
ทดลองเนื้อดิน เคลือบและน้ำดินสี !!!
ขยายชิ้นงานและตกแต่งน้ำดินสี !!!
การเผาดิบและการเคลือบชิ้นงาน !!!
ผลงานที่สำเร็จสมบูรณ์ !!!

การรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารประกอบโครงการ !!!
จัดแสดงผลงาน !
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!
บทที่ 4  

การดำเนินงาน !
 โครงการออกแบบชุดชายามบ่าย สำหรับใช้งานในที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่สนใจ และร้านอาหาร
ที่มีสถาปัตยกรรมที่เข้ากับงานโดยมีแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจากรูปทรงและเอกลักษณ์
ของลูกข่าง ซึ่งแสดงออกถึงความไม่คงที่ การหมุน และความสนุกสนาน มองแล้วให้ความรู้สึกกำลัง
เล่นลูกข่างที่กำลังหมุนอยู่เหมือนได้ย้อนวัยไปในวัยเด็ก นำมาผสมผสานกับลัทธิศิลปะร่วมสมัย ที่เน้น
ความเรียบง่าย ตัดทอน แสดงออกแป็นชุดน้ำชา มีการดำเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์สำเร็จ ดังนี้ !
 1. ศึกษาข้อมูลในการออกแบบ 
  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกข่างจากการไปหาจากของจริงที่ตนเองสนใจและ 
วิเคราะห์ ลักษณะเด่นของลูกข่าง ศึกษาและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามสถานที่ที่จัดแสดงงานการละเล่น
ต่างๆ อีกทั้งยังศึกษาจากเอกสารตำรา ระบบสารสนเทศออนไลน์เกี่ยวกับรูปภาพและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องและศึกษาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในตลาด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล
ให้สอดคล้องกับแรงบันดาลใจและนำมาใช้ในการออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงาน !
 2. แบบร่าง 2 มิติ 
  การร่างแบบร่าง 2 มิติ นั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเราสามารถ
มองเห็น รูปแบบได้อย่างคร่าวๆ ทำให้สามารถออกแบบผลงานได้รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ง่าย 
แบบร่าง 2 มิติของชุดชายามบ่าย มีดังนี้ !
 ผลงานแบบร่าง 2 มิติ ระยะที่ 1 เป็นการนำเสนอผลงานโดยเริ่มจาก ที่มาของแนวความคิด 
ในช่วงแรกเป็น การออกแแบบชุดของการละเล่นที่ยังไม่เจาะจงรูปแบบของตัวของเล่น !
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 !!!!!!!!!!!! !!
 !!!!!!!!!!!!!!

ภาพที่ 24 - 25 แบบร่าง 2 มิติระยะที่ 1 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !

 ผลงานยังไม่ชัดเจน ยังขาดการนำเอาเอกลักษณ์ของลูกข่างมาปรับใช้ในตัวงาน และรูปแบบ
ยังไม่ลงตัว ต้องศึกษาเพิ่มเติมเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนารูปแบบของผลงงานให้มากกว่านี้  !
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!
 ผลงานแบบร่าง 2 มิติ ระยะที่ 2 การพัฒนาต่อเนื่อง จากการค้นหารูปทรงความงามในแบบ
ร่าง 2 มิติ ระยะท่ี 1 โ ดยพัฒนารูปทรงของผลงาน ใ ห้เเสดงออกถึงลักษณะที่สำคัญของลูกข่าง โ ดย
การแสดงออกความรู้สึกที่หมุนและไม่มั่นคง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของลูกข่าง และให้เจาะเนื้อหาของผล
งานให้เหลือแค่ที่จำเป็น  !

 

 

 
ภาพที่ 26 - 28 แบบร่าง 2 มิติระยะที่ 2 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



�54

!!

 

 

 !
ภาพที่ 29 - 31 แบบร่าง 2 มิติระยะที่ 2 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !!
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!
 ผลงานแบบร่าง 2 มิติ ระยะที่ 3 เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากแบบร่าง 2 มิติ ระยะที่ 2 โดย 
พัฒนารูปทรงของผลงานให้มีความน่าสนใจและมีความสวยงามขึ้น ใช้ลักษณะเด่นของลูกข่าง เช่น ขา
เรียวเเหลม รูปทรงสมมาตร เป็นต้น และ เพิ่มรูปแบบของการติดตั้ง และมีการจัดสัดส่วนของผลงาน
ให้เข้าชุดกัน !

 

 

 
ภาพที่ 32 -34 แบบร่าง 2 มิติระยะที่ 3 

     ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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การร่างจำลอง 3 มิติ 
 เมื่อได้แบบร่าง 2 มิติ ที่มีความเป็นไปได้แลว้ จึงนำมาขยายแบบจำลอง 3 มิติ จะเป็นสิ่งที่
ช่วย ให้เราทราบถึงรูปทรงที่มองเห็นได้รอบด้าน และสามารถเห็นขนาดชิ้นงานโดยรวมได้ 
 ผลงานแบบจำลอง 3 มิติ ระยะที่ 1 เป็นการกำหนดผลงานร่าง 2 มิติ ในระยะแรกขึ้นรูปด้วย 
การปั้นมือ เพื่อการค้นหารูปทรงและความงาม !!

 

 !
ภาพที่ 35 - 36 แบบร่าง 3 มิติระยะที่ 1 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !
 ผลงานในครั้งนี้ ยังไม่แสดงออกถึงลักษณะเด่นของ ลูกข่างโดยให้ปรับงานให้รูปทรงมี
ปริมาตรมากขึ้น และสามารถหยิบจับใช้ได้สะดวก โดยไม่ลดทอนการออกแบบลง และออกแบบให้เข้า
ชุดกันมากขึ้นโดยใช้รูปทรงที่สอดคล้องกัน !!!!!!!
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 ผลงานแบบจำลอง 3 มิติระยะท่ี 2 เป็นการพัฒนาแบบจำลองจากระยะที่ 1 ในระยะแรก ขึ้น
รูปด้วยวิธีการข้ึนรูปด้วยเเป้นหมุน มีการนำเอกลักษณ์มาใช้มากข้ึนและแสดงรูปแบบของการติดตั้ง !!

 

 
ภาพที่ 37- 38 แบบร่าง 3 มิติระยะที่ 2 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !
 ผลงานในครั้งนี้ การออกแบบดูแสดงออกถึงลักษณะของ ลูกข่างมากขึ้น แต่ใช้งานยาก ทำให้
ต้องออกแบบเพื่อรองรับในส่วนนี้ และรูปทรงยังไม่เข้าชุดกัน โดยต้องปรับในส่วนของ รูปทรงของงาน
โดยออกแแบบให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นกว่านี้ !!!!!!!!!
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 ผลงานแบบจำลอง 3 มิติระยะท่ี 3 เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากแบบจำลอง 3 มิติระยะที่ 2   
โดยการข้ึนรูปด้วยแป้นหมุน เพื่อพัฒนารูปทรงของผลงานให้มีความน่าสนใจและสวยงามข้ึนมีการ
แสดงรายละเอียดของผลงานมีการจัดสัดส่วนการจัดวางงานเข้าชุดกันมากขึ้น !

 

 !
ภาพที่ 39 - 40 แบบร่าง 3 มิติระยะที่ 3 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !
 ผลงานในครั้งนี้ สามารถตอบโจทย์ของการแสดงออกได้มากขึ้น ด้วยการปรับรูปรงให้คล้อย
ตามกัน และสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกมากขึ้น เเต่ยังคงเอกลักษณะที่สำคัญๆ ของลูกข่างไว้  !!!!!!!!!!
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ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแบบ !

 
ภาพที่ 41 ผลงานที่ได้รับเลือกแบบ  
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !

 

!
!
!
!
!
!!!

ภาพที่ 42 แบบร่าง 3 มิติของกา และเตาอุ่นกา 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !
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!
!
!
!
!
!!

ภาพที่ 43 แบบร่าง 3 มิติของเเก้ว และจานรองเเก้ว 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !

 

!
!
!
!
!
!!

ภาพที่ 44 แบบร่าง 3 มิติของโถน้ำตาล และ โถครีม 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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!
!
!
!
!
!!

ภาพที่ 45 แบบร่าง 3 มิติของถาดวางขนม 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !!

เหตุผลที่เลือกผลงาน 
 ผลงานแต่ละชิ้นมีความโดดเด่นมีความเป็นเอกลักษณ์และให้ความรู้สึกไม่มั่นคง หมุนเหวี่ยง 
เข้ากับแนวความคิดของโครงการ เมื่อวางอยู่ด้วยกันชิ้นงานก็ช่วยส่งเสริมความงามซึ่งกันและกัน อีก
ทั้ง มีรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้อย่างลงตัว และผลงานมีการ
แสดงถึงลักษณะเด่นของลูกข่างได้มากที่สุด โ ดยออกแบบให้รูปทรงเป็นปริมาตรทรงกลม จากการ
หมุนของลูกข่างและสามารถนำรูปทรงลักษณะนี้มาออกแบบให้เข้าขุดกันมากขึ้น กับผลิตภัณฑ์อื่น
ภายในเซตชุดน้ำชา !!!!!!!!!!!!!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



�62

!!
3. สี เคลือบเเละผลการทดลอง !

ผลการทดลองสีสเตนในน้ำดินพอร์ซเลน  
เผาเคลือบอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส บรรยากาศ ออกซิเดชั่น 

ผลการทดลองครั้งที่ 1 !
 !!!!!!!!!!!!!!

ภาพที่ 46 ผลการทดลองระยะที่ 1 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !! ! อักษรย่อ สีสเตนที่ใช้

B สีน้ำเงิน AP - 2435

b น้ำตาลแก่ AP - 314

G เทาพิวเตอร์

R สีแดง S015

Y สีเหลือง 6424

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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!!!!!

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณสีเสตนต่อน้ำดินพอร์ซเลน 100 กรัม

1 สีน้ำเงิน 5%

2 สีน้ำเงิน + สีเหลือง 4% + 2%

3 สีแดง + สีน้ำเงิน 2% + 4%

4 สีน้ำเงิน + สีเหลือง 2% + 4%

5 สีน้ำเงิน + สีแดง + สีเหลือง 4% + 2% + 4%

6 สีแดง + สีน้ำเงิน 4% + 2%

7 สีน้ำเงิน + สีเหลือง 1% + 6%

8 สีเหลือง + สีแดง + สีน้ำเงิน 4% + 2% + 1%

9 สีแดง + สีน้ำเงิน + สีเหลือง 4% + 1% +1%

10 สีแดง + สีน้ำเงิน 6% + 1%

11 สีเหลือง 6%

12 สีเหลือง + สีแดง 6% + 8%

13 สีเหลือง + สีแดง 1% + 4%

14 สีเหลือง + สีแดง 2% + 6%

15 สีแดง 8%

16 สีเทา 8%

17 สีเทา + สีน้ำตาล 6% + 2%

18 สีเทา + สีน้ำตาล 2% + 6%

19 สีน้ำตาล 8%

20 สีเทา + สีน้ำตาล 4% + 4%

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการทดลองสีสเตนในน้ำดินพอร์ซเลน และเคลือบใส 
เผาเคลือบอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียสบรรยากาศ ออกซิเดชั่น 

ผลการทดลองครั้งที่ 2 !
 !!!!!!!!!!!!!

ภาพที่ 47 ผลการทดลองระยะที่ 2 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !!

!!!

อักษรย่อ สีสเตนที่ใช้

B สีม่วงน้ำเงิน

b น้ำตาลแก่ AP - 314

g เขียวทรอปิคอล

b สีน้ำตาลแก่ AP - 314

G สีเทาพิวเตอร์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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!!!

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณสีเสตนต่อน้ำดินพอร์ซเลน 100 กรัม

1 สีเขียว 15%

2 สีน้ำตาล + สีเขียว 2% + 13%

3 สีเขียว + สีม่วงน้ำเงิน 13% + 4%

4 สีน้ำตาล + สีเขียว 4% + 10%

5 สีเขียว + สีน้ำตาล + สีม่วงน้ำเงิน 6% + 4% 4%

6 สีเขียว + สีม่วงน้ำเงิน 10% + 6%

7 สีน้ำตาล + สีเขียว 6% + 6%

8 สีน้ำตาล + สีม่วงน้ำเงิน + สีเขียว 6% + 4% + 4%

9 สีม่วงน้ำเงิน + สีเขียว + สีน้ำตาล 6% + 4% + 4%

10 สีเขียว + สีม่วงน้ำเงิน 6% + 8 %

11 สีน้ำตาล 8%

12 สีน้ำตาล + สีม่วงน้ำเงิน 4% + 6% 

13 สีน้ำตาล + สีม่วงน้ำเงิน 6% + 2%

14 สีน้ำตาล + สีม่วงน้ำเงิน 8% + 4%

15 สีม่วงน้ำเงิน 10%

ตารางที่ 3 แสดงปริมาณสีเสตนต่อเคลือบใสไฟสูง 100 กรัม

1 สีเทา 6%

2 สีเทา + สีน้ำตาล 4% + 1%

3 สีเทา + สีน้ำตาล 1% + 4%

4 สีน้ำตาล 6%

5 สีเทา + สีน้ำตาล 2% + 2%

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการทดลองสีสเตนในน้ำดินพอร์ซเลน และเคลือบใส 
เผาเคลือบอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียสบรรยากาศ ออกซิเดชั่น 

ผลการทดลองครั้งที่ 3 

ภาพที่ 48 ผลการทดลองระยะที่ 3 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !

!!!!!

อักษรย่อ สีสเตนที่ใช้
B สีน้ำเงิน 6324

G สีเขียว tropical green

R สีแดง GS - 2805

Y สีเหลือง 6424

W สีขาวหมอก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4 แสดงปริมาณสีเสตนต่อน้ำดินพอร์ซเลน 100 กรัม

1 สีน้ำเงิน 2.5%

2 สีแดง + สีน้ำเงิน 2% + 1.5%

3 สีน้ำเงิน + สีเขียว 2% +2%

4 สีแดง + สีน้ำเงิน 1% + 2%

5 สีขาว + สีแดง + สีน้ำเงิน + สีเขียว 2% + 1% + 2% + 2%

6 สีน้ำเงิน + สีเขียว 1.5% + 4%

7 สีแดง + สีน้ำเงิน 3% + 1%

8 สีขาว + สีแดง + สีน้ำเงิน 4% + 2% + 1%

9 สีขาว + สีแดง + สีเขียว 4% + 2% +4%

10 สีน้ำเงิน + สีเขียว 1% + 6%

11 สีแดง 4%

12 สีขาว + สีแดง + สีน้ำเงิน + สีเหลือง 2% + 3% + 1% + 1%

13 สีขาว + สีน้ำเงิน + สีแดง + สีเหลือง + สีเขียว 8% + 1.5% + 2% + 2% + 4%

14 สีขาว + สีน้ำเงิน + สีเขียว + สีเหลือง 2% + 1% +4% + 2%

15 สีเขียว 8%

16 สีเหลือง + สีแดง 1% + 3%

17 สีขาว + สีแดง + สีเหลือง 4% + 2% + 2%

18 สีขาว + สีเขียว + สีเหลือง 4% + 4% + 2%

19 สีเขียว + สีเหลือง 6% + 1%

20 สีเหลือง + สีแดง 2% + 2%

21 สีขาว + สีแดง + สีเหลือง + สีเขียว 2% + 1% + 3% + 2%

22 สีเขียว + สีเหลือง 4% + 2%

23 สีเหลือง + สีแดง 3% + 1%

24 สีเขียว + สีเหลือง 2% + 3%

25 สีเหลือง 4%

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการทดลองสีสเตนในน้ำดินพอร์ซเลน และเคลือบใส 
เผาเคลือบอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียสบรรยากาศ ออกซิเดชั่น 

ผลการทดลองครั้งที่ 2 !

 
ภาพที่ 49 ผลการทดลองสีใต้เคลือบระยะที่ 1 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !
ตารางที่ 5 แสดงปริมาตรสีใต้เคลือบต่อน้ำเปล่า 100 กรัม !

!

เปอร์เซนต์สีที่ใช้ แผ่นที่
40 1
50 2

60 3
70 4

80 5

90 6

100 7

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. การสร้างผลงานต้นแบบ 
 การสร้างต้นแบบ (Prototype Making) 
 ขั้นนตอนการสร้างต้นแบบ เป็นการขึ้นรูปด้วยพิมพ์ทุบและเหล่าต้นแบบปูนปลาสเตอร์ด้วย 
เครื่องมือเพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ โดยสามารถทำได้ดังนี้ 
 นำแบบที่เขียนของผลงานที่ทำการขยายตามการหดตัวของดินแล้วนำมา ตัดทำเทมเพลทเพื่อ
ใช้ทาบแบบปูนปลาสเตอร์บนเครื่องกลึงต้นแบบ เกลางานให้ได้สัดส่วนที่ตรงกับแบบมากที่สุด ขัดงาน
ด้วยกระดาษทราย ถ้าชิ้นงานมีส่วนที่ต้องประกอบกันให้ทาน้ำสบู่ ในส่วนแรกที่ทำเสร็จแล้วก่อนทำใน
ส่วนถัดไป เพื่อชิ้นงานจะได้ประกอบกันพอดี 
 !!!!!!!!!!!!!!!!

ภาพที่ 50 ต้นแบบปูนปลาสเตอร์ ตัวกา 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !!!!!!!!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 !!!!!!!!!!!!!!
 

!
ภาพที่ 51 - 52 ต้นแบบปูนปลาสเตอร์ แก้ว และจานรอง 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !!!! !

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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!
ภาพที่ 53 ต้นแบบปูนปลาสเตอร์ ชุดโถครีม โถน้ำตาล 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !

 
ภาพที่ 54 ต้นแบบปูนปลาสเตอร์ ถาดขนม 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การทำพิมพ์ (Mould Making) 
 นำต้นแบบที่สร้างเสร็จมาทำน้ำสบู่ ซึ่งผสมกับน้ำาอุ่นและมีความข้นให้เกิดความมันที่ ผิวปูน 
เพื่อไม่ให้ผิวปูนเกิดการดูดซึมน้ำาเพราะจะมีผลต่อการถอดแบบพิมพ์ ทำให้ต้นแบบติดตัวกับ แบบ
พิมพ์ทำให้ไม่สามารถถอดพิมพ์ได้เมื่อเสร็จขั้นตอนการทาน้ำสบู่แล้ว ก็นำต้นแบบกั้นเป็นแบบพิมพ์ 
เพื่อถอดพิมพ์ให้เว้นช่วงระหว่างต้นแบบกับไม้กั้นอยู่ประมาณ 2.5-3 เซนติเมตรผสมปูนปลาสเตอร์กับ 
น้ำทิ้งไว้ 3 – 5 นาที คนให้เข้ากันแล้วเทในแบบที่เตรียมไว้ ค่อยๆเทลงไปที่ผิวของต้นแบบให้ทั่ว จาก
นั้นค่อยๆ เทรอบๆ รอให้ปูนปลาสเตอร์แข็งตัวแกะไม้กั้นพิมพ์ออก จากนั้นถอดต้นแบบออกจากพิมพ์
โดยใช้ค้อนยางเคาะเบาๆ บริเวณรอบนอกของพิมพ์ เช็ดต้นแบบด้านในให้สะอาดเพื่อให้สบู่เหลว ที่ใช้
ทำตอนถอดพิมพ์ออกจนหมด 
 

!
ภาพที่ 55 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำแบบพิมพ์ ประกอบไปด้วย แผ่นพลาสติกไว้สำหรับกั้นปูน  

แปรงทาน้ำสบู่ น้ำสบู่ มีดแกะปูน และ กระดาษทราย 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !!! !!!!!!!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



�73

ภาพที่ 56 ขั้นตอนการทำแบบพิมพ์หล่องาน โดยในภาพนี้เป็นการทำแบบพิมพ์ของหูกา  
โดยใช้ดินน้ำมันกั้นกึ่งกลางของตัวหูกา 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
 

ภาพที่ 57 ภาพสำเร็จ ของการกั้นแบบพิมพ์หล่อแบบของหูกา 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 !

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. การหล่อน้ำดิน 
 การเตรียมนำ้ดินสำหรับการหล่อแบบ (Clay) 
 นำเนื้อดินมาย่อยใส่ในภาชนะมีฝาปิดจากนั้น เทน้ำในอัตตราส่วนร้อยละ 25 ของน้ำหนักของ 
เนื้อดิน หมักทิ้งไว้หนึ่งคืน และนำมาปั่นเป็นน้ำดิน โ ดยการใส่สารละลายโซเดียมซิลิเกต เพื่อช่วยเพิ่ม 
การกระจายตัวของเนื้อดิน และให้เกิดการไหลตัวได้ดีขึ้น !
 การหล่อน้ำดิน 
 การหล่อน้ำดิน เป็นการหล่อแบบกลวง วิธีการหล่อคือการนำแบบพิมพ์ที่แห้งแล้ว มา
ประกอบเข้าด้วยกันกับสายรัดพิมพ์เพื่อกันการเลื่อนของแบบพิมพ์หล่อ เมื่อเทน้ำดินหล่อลงในพิมพ์ 
แล้วเกิดการดูดซึมน้ำของแบบพิมพ์โดยเหลือดินที่มีความเหนียวตัวของเนื้อดินเกาะติดอยู่ในผนังด้าน
ในของแบบพิมพ์ ขณะที่แบบพิมพ์เกิดการดูดซึมน้ำ น้ำดินในแบบพิมพ์หล่อจะลดตัวลงจึงต้องเติมน้ำ
ดินลงใน แบบพิมพ์ตลอดเวลา เพราะอาจเกิดความหนาที่ไม่เท่ากันของชิ้นงาน เมื่อเนื้อดินมีความหนา
ตามที่ ต้องการแล้ว จึงเทน้ำดินหล่อออกจากพิมพ์ ความหนาที่ต้องการคือ 4 มิลลิเมตร อาจใช้เวลาใน 
การหล่อประมาณ 7 - 10 นาทีแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพความชื้นของพิมพ์ เมื่อเทน้ำดินหล่อจนหมด
จากนั้น ให้ทิ้งแบบพิมพ์ไว้จนเนื้อดินทรงตัวได้ และถอดแบบพิมพ์ เพื่อนำชิ้นงานไปตกแต่ง 
 

ภาพที่ 58 ภาพขั้นตอนการหล่อน้ำดิน 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 59 ภาพขั้นตอนการหล่อน้ำดิน 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

ภาพที่ 60 ภาพงานที่สำเร็จจากการชึ้นรูปชิ้นงานด้วยวิธีการหล่อแบบกลวง 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 61 อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งชิ้นงานหลังการหล่อขึ้นรูปชิ้นงาน 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

!
ภาพที่ 62 ทำการเช็ดน้ำเพื่อลบรอยตะเข็บงาน ด้วยฟองน้ำ 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาว กิตติมา แก้วนิล !!!!!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 63 ทำการตัดตกแต่งชิ้นงาน ให้พร้อมสำหรับการติดหูจับ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาว กิตติมา แก้วนิล 

ภาพที่ 64 ตกแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อยก่อนการติดหูแก้ว  
ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาว กิตติมา แก้วนิล 

   ส
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ภาพที่ 65 ภาพการติดหูกา เมื่อตกแต่งชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

ภาพที่ 66 ปล่อยชิ้นงานให้แห้ง แล้วเก็บรายละเอียดด้วยกระดาษทรายหยาบ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !!
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6. เทคนิคตกแต่ง 
 เทคนิคการฝังน้ำดินสีโดยการใช้น้ำดินสีที่ทดลองไว้ทาบนผิวของแบบพิมพ์ มีการกั้นลายตาม
ที่เราออกแบบไว้และทาน้ำดินสีลงไปบริเวณต่างๆ แล้วค่อยนำน้ำดินพอ์ซเลนมาหล่อกลับเพื่อให้ลายที่
เราทำนั้นฝังลงไปในน้ำดินที่เราหล่อกลับไป หลังจากเสร็จเข้าเผาดิบแล้วให้นำงานมาขัดเพื่อเก็บราย
ละเอียดเพิ่มเติม แล้วเช็ดด้วยฟองน้ำก่อนเผาเคลือบ !
 !!!!!!!!!!!

ภาพที่ 67 ภาพงานที่สำเร็จหลังจากการตกแต่งเสร็จ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !

 !

ภาพที่ 68 ภาพงานที่สำเร็จหลังจากการตกแต่งเสร็จ  
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !
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ภาพที่ 69 ภาพงานหลังจากเผาดิบแล้วนำมาขัดด้วยกระดาษทรายละเอียด 
เพื่อเก็บรายละเอียดอีกครั้ง 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 !!!!!!!!!!! !
ภาพที่ 70 ภาพงานหลังจากนำไปจุ่มเคลือบใสไฟสูง 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !!
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ภาพที่ 71 ภาพงานเข้าเผาเคลือบอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส  
บรรยากาศ ออกซิเดชั่น 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !!!!!!!!!!!!!!!!!
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ผลงานสำเร็จ 
 ชุดที่ 1 ชุดชายามบ่ายสไตล์ร่วมสมัย แรงบันดาลใจจากลูกข่าง เทคนิคฝังน้ำดินสี (inley) 

ภาพที่ 72 ภาพกา เทคนิคฝังน้ำดินสี 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

ภาพที่ 73 ภาพแก้ว เทคนิคฝังน้ำดินสี 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !!!
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ภาพที่ 74 ภาพจานรองแก้ว เทคนิคฝังน้ำดินสี 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

!
ภาพที่ 75 ภาพชุดโถครีม โถน้ำตาล เทคนิคฝังน้ำดินสี 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !!!!!!!!
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ภาพที่ 76 ภาพถาดขนม พร้อมโหลแก้ว เทคนิคฝังน้ำดินสี 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !!!!!!!!!!!!!!
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!
ภาพที่ 77 ผลงานที่สำเร็จเรียบร้อยในหัวข้อ “ชุดน้ำชาแรงบันดาลใจจากลูกข่าง” 

ชุดที่ 1 เทคนิค ฝังน้ำดินสี (inlay) 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !!
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ชุดที่ 2 ชุดชายามบ่ายสไตล์ร่วมสมัย แรงบันดาลใจจากลูกข่าง เทคนิคลายคราม (Blue & White) 

ภาพที่ 78 ภาพกา เทคนิคการเขียนลายคราม 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

ภาพที่ 79 ภาพแก้ว และจานรองแก้ว เทคนิคการเขียนลายคราม 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !
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ภาพที่ 80 ภาพชุดโถครีม โถน้ำตาล เทคนิคการเขียนลายคราม 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

ภาพที่ 81 ภาพถาดขนม พร้อมโหลแก้ว เทคนิคการเขียนลายคราม 
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ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
ภาพที่ 82 ผลงานที่สำเร็จเรียบร้อยในหัวข้อ “ชุดน้ำชาแรงบันดาลใจจากลูกข่าง” 

ชุดที่ 2 เทคนิค การเขียนลายคราม (Blue & White) 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน !
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การจัดแสดงงานเสมือนจริงในสถานที่ 

ภาพที่ 83 ภาพจัดแสดงผลงานเสมือนจริงใช้งานในร้านเบเกอรี่ที่มีลักษณะการตกแต่ง 
ร้านแบบร่มสมัย (Contemporary)  
ที่มา : ตัดต่อภาพโดยผู้เขียน  !!!
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!
บทที่ 5 

สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ 
!
 โครงการออกแแบบชุดน้ำชายามบ่ายสไตล์ร่วมสมัยเเรงบัลดาลใจจากลูกข่าง มีจุดประสงค์
เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาในระบบอุตสาหกรรมโดยนำเอาเอกลักษณ์และลักษณะที่
น่าสนใจของลูกข่าง คือ ความไม่มั่นคง การหมุนตัว และลักษณะการล้ม เป็นต้น นำมาใช้ในออกแบบ
โดยผสมผสานกับรูปแบบที่มีความร่วมสมัย 
 ผลการออกแบบพบว่า สามารถออกแบบชุดน้ำชายามบ่ายที่ประกอบไปด้วยผลงานจำนวน 2 
ชุดประกอบด้วย 
  1. ชุดน้ำชา ตกแต่งด้วยเทคนิคฝังน้ำดินสี (inlay) 
  2. ชุดน้ำชา ตกแต่งด้วยเทคนิคการเขียนลายคราม  
  ผลการออกแบบพบว่าสามารถออกแบบผลงานได้ ดังนี้ 
   กาสำหรับชา                                 
   เตาอุ่นกา                                     
   แก้วสำหรับชา                              
   จานรองแก้ว                                                                 
   โถน้ำตาล                                       
   โถครีมนม                                   
   จานรองโถน้ำตาล โถครีมนม             
 ผู้วิจัยเลือกใช้เนื้อดินพอร์ซเลนในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ โดยขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ำดินแบบหล่อ
กลวงในแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ตกแต่งด้วยเทคนิคการฝังน้ำดินสี (Inlay) และการเขียนสีใต้เคลือบ
ลายคราม ใ ช้เคลือบใสไฟสูง เผาเคลือบที่ระดับอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาป
แบบสมบูรณ์ ผลการออกแบบสามารถออกแบบและทดลองผลิตชุดน้ำชายามบ่ายสไตล์ร่วมสมัยได้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ !
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา 
 ด้านการออกแบบ 
 1. ปัญหาในเรื่องของที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจที่ไม่ชัดเจนในขั้นตอนแรก  
  วิธีแก้ไข นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาเหตุผล และสรุป 
 2. ปัญหาในการพัฒนารูปแบบในการออกแบบงาน ไม่ไปในทางเดียวกัน  
  วิธีแก้ไข ทำการศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และวาดแบบร่างสองมิติ
   ให้มากขึ้น ตลอดจนสร้างแบบร่าง สามมิติ !!!
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!!
 ด้านกรรมวิธีการผลิตตามกระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผา 
 1. ปัญหาเรื่องต้นแบบขึ้นงานยากเกิดจากลักษณะงานส่วนใหญ่รูปทรงจะเน้นฐานงานเล็ก 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวความคิดในการออกแบบ 
  วิธีแก้ไข เขียนวิธีการทำ กำหนดขนาดของงานให้ชัดเจนก่อนลงมือทำงานและคำนึง
   ถึงขั้นตอนการทำเพื่อเวลาเกิดปัญหาจะได้รู้เเนวทางการเเก้ไขได้ 
 2. ปัญหาการหล่องานยากเกิดจากชิ้นงานต้องใช้เทคนิคพิเศษในการทำเทคนิคตกแต่ง 
  วิธีแก้ไข ศึกษาความเป็นไปได้ในการทำงาน ทดลอง และทดสอบก่อนทำงานจริง 
 4. ปัญหาฐานของงานบิดเบี้ยวเนื่องจากการหดตัวของชิ้นงานเมื่อเผาในอุณหภูมิ 1,250 
องศาเซลเซียส 
  วิธีแก้ไข สร้างฐานรองเผาชิ้นงานเพื่อให้งานเกิดการบิดเบี้ยวน้อยลง !
อภิปรายผล 
 การออกแบบผลงานเครื่องเคลือบดินเผาในระบบอุตสาหกรรม ในรูปแบบของข้าพเจ้านั้น ผล
งานที่ออกมาสามารถนำไปใช้ได้จริงตามความเหมาะสม หรือใช้ในร้านชา กาแฟ เพื่อเพิ่มเอกลักษณ์ให้
แก่ร้านนั้นๆได้เป็นอย่างดี รูปแบบของผลงานสามารถออกแบบให้มีความหลากหลายเน้นให้ผลงาน
แสดงถึงเอกลักษณ์ของลูกข่างได้แก่ การหมุน การเหวี่ยง ความไม่มั่นคง หรือแม้กระทั่งการล้ม 
เป็นต้น ตัวงานออกแบบให้มีขาที่เล็กกว่าตัวงานเพื่อให้มีความไม่มั่นคง และใช้รูปทรงที่เป็นปริมาตร
วงกลม เพื่อความสมมาตรของตัวลูกข่างเวลาหมุนตัว อีกทั้งยังใช้เทคนิคการหล่อประกอบ เดือยของ
ลูกข่าง เพื่อเป็นเอกลักษณ์ให้กับตัวงานและยังคงลักษณะของตัวลูกข่างไว้โดยให้สามารถใช้งานได้
อย่างสะดวก เทคนิคการตกแต่งที่ใช้นั้นใช้เทคนิคฝังน้ำดินสี (inlay) ซึ่งเป็นวิธีที่ยากต่อการทำงานใน
ระบบอุตสาหกรรมเพราะในระบบอุตสาหกรรมน้ันเน้นการทำงานที่ลดขั้นตอนการตกแต่งให้มากที่สุด
เพื่อให้ตัวงานจะเบี้ยวน้อยมากที่สุดหลังการเผาเคลือบนั้น แต่การที่ทำเทคนิคฝังน้ำดินสีนี้นั้น ต้องนำ
ตัวงานออกมาก่อนที่ตัวงานนั้นจะเซตตัวเพื่อทำการฝังน้ำดินสีที่ตัวงานจึงทำให้เกิดความยาก อีกทั้งตัว
เนื้อดินพอร์ซเลนนั้น มีความเหนียวทำให้เวลาขูดชิ้นงานจึงเกิดการดึงตัวทำให้ชิ้นงานเบี้ยวได้ง่าย ดัง
นั้นจึงต้องทำวิธีเขียนน้ำดินไปที่ตัวโมลหล่อแบบ ตามลายที่เราออกแบบไว้ แล้วหล่อทับด้วยดินพอร์ซ
เลน แล้วปล่อยชิ้นงานให้แห้ง น้ำดินที่ทาไว้ที่แบบพิมพ์ก็จะติดทับกับตัวชิ้นงานจริง ทำให้ไม่ต้องขูด
และฝังน้ำดิน แต่วิธีการนี้จะทำให้แบบพิมพ์เกิดการสึกกร่อน ทำให้หล่องานได้น้อยครั้ง และต้องขัด
เก็บชิ้นงานทุกครั้ง เพื่อความเรียบร้อยของชิ้นงาน งานทุกชิ้นจึงต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบ
ตั้งแต่กระบวนการคิด ต้องมีการวางแผนการทำงาน เพื่อให้งานที่ออกมาสำเร็จตามที่เราวางแผนไว้
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมองเห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น จากการทำศิลปนิพนธ์ชุดนี้ยังพบปัญหาที่ยัง
ต้องแก้ไขอีกมาก  

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์หาข้อมูลแรงบันดาลใจใน
การนำมาออกแบบผลงาน จนถึงกระบวนการผลิตได้พบปัญหาต่างๆมากมายในทุกขั้นตอนการทำงาน 
ขั้นตอนแรกที่พบคือ ผลงานที่ออกแบบสัดส่วนยังไม่ดีเท่าที่ควร รูปแบบขาดความหลากหลายใน
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กระบวนการผลิตชิ้นงานปัญหาที่พบคือ ผลงานขาดความละเอียดประณีตไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรจึง
ทำให้เกิดตำหนิบนชิ้นงาน ดังนั้นในครั้งต่อๆไป สิ่งที่สาคัญที่สุดคือ ความประณีตในทุกรายละเอียด
ของขั้นตอนการทำงานตั้งแต่กระบวนการออกแบบไปถึง ขั้นตอนการผลิตผลงาน เพื่อให้ได้ผลงานที่
ออกมาสวยงามและสมบูรณ์ 

เครื่องเคลือบดินเผาเป็นผลงานที่ใช้ความระเอียดประณีตทุกขั้นตอน ตั้งแต่ กระบวนการคิด 
การเตรียมงาน การออกแบบ การทำต้นแบบปูน การทำเเบบพิมพ์หล่องาน การเผาดิบ เผาเคลือบ ผล
งานที่สำเร็จจะออกมา สวยงามและมีคุณค่าได้ก็ขึ้นอยู่กับทุกๆ ขั้นตอนการทำงาน ดังนั้นผู้ที่สนใจใน
การทำเครื่องเคลือบดินเผาควรจะศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและตั้งใจ ต้องมีความอดทนไม่
ย่อท้อ ต่ออุปสรรคต่างๆเพราะเมื่อเราพบปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นได้ ก็จะทำให้เรามี 
ความรู้ในสิ่งนั้นๆ มากยิ่งขึ้น จนทำให้เราประสบความสำเร็จในที่สุด !

ข้อเสนอแนะ 
เพื่อเป็นแนวคิดใหม่ๆ สำหรับผู้ที่สนใจ คือ การวิเคราะห์หาจุดเด่น ของแรงบันดาลใจที่นำมา 

สร้างสรรค์ผลงานมาออกแบบ คลี่คลาย และตัดทอนให้เข้ากับ รูปทรงของผลงานอย่างลงตัว เน้น
ความแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำกับผลงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน       

การต่อยอดจากโครงการนี้ สามารถนำเอาลักษณะเด่นอื่นๆ มาพัฒนาต่อได้ให้มีความแปลก
ใหม่ หรือแม้กระทั่งลักษณะของการหมุน และแรงเหวี่ยงก็สามารถนำไปต่อยอดได้ เช่น การวางเฉียง 
การกลิ้ง เหมือนตอนลูกข่างที่กำลังจะหมดแรงในการหมุนตัว เป็นต้น อีกทั้งเทคนิคตกแต่ง ก็สามารถ
นำเทคนิคอื่นๆ มาพัฒนาต่อยอดให้สอดค้องกับตัวงานที่ออกแบบได้ เช่น เทคนิคขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
ดินสี  หล่อดินสี หรือ เทคนิคหล่อชั้นสี เป็นต้น  
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