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บทคัดยอ 

 โครงการออกแบบชุดเครื่องใชสําหรับบูชาพระ มีวัตถุประสงค เพ่ือออกแบบชุดเครื่องใช

สําหรับบูชาพระที่เปนงานเครื่องเคลือบดินเผา เพ่ือใชสําหรับใสดอกไม ธูป เทียน ที่สามารถใชงานได

จริง และมีรูปแบบที่ไมซ้ํากับทองตลาดทั่วไป โดยไดรับแรงบันดาลใจจากดอกสาละ มีรูปทรงที่เปน

ปริมาตร เพ่ือใหช้ินงานดูน่ิง และสงบ รูปแบบเปนเอกลักษณ ซึ่งผูวิจัย ไดนําลักษณะของกลีบดอก 

และเกสรของดอกสาละมาใชในการออกแบบ 

 จากการออกแบบชุดเครื่องใชสําหรับบูชาพระ จะประกอบไปดวยผลงาน 1 รูปแบบ 

ประกอบไปดวย แจกัน 1 คู พานพวงมาลัย 1 คู เชิงเทียน 1 คู กระถางธูป 1 ช้ิน โถลอยดอกไม 1 ช้ิน 

ชุดกรวดนํ้า 1 ชุด ซึ่งแบงเปน 2 เทคนิค คือชุดช้ินงานที่เปนเคลือบออกไซด และชุดช้ินงานที่เปน

เคลือบใส ที่ใหความรูสึกสงบ  

 ผลงานขึ้นรูปดวยวิธีการหลอนํ้าดินพอรสเลน และนํ้าดินสโตนแวร โดยใชเทคนิคการหลอ

แบบตัน และหลอแบบกลวง เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ 

ตกแตงดวยเคลือบออกไซดใหสี และเคลือบใสสําเร็จรูป ที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส บรรยากาศ

สันดาปสมบูรณ เมื่อผลงานสมบูรณ สามารถผลิตซ้ําได ตามกระบวนการทางอุตสาหกรรมเครื่อง

เคลือบดินเผา ซึ่งสอดคลองตามวัตถุประสงคของโครงการ 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

 ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง สําหรับ คุณบิดา มารดา และญาติพ่ีนองทุกทาน ที

คอยอบรมสั่งสอน และใหการชวยเหลือขาพเจาในดานตางๆ และคอยเปนกําลังใจใหขาพเจาตลอด

การทํางาน 

 ขาพเจาขอขอบพระคุณทานพระครูวัดโพรงมะเด่ือ ที่ใหคําแนะนํา และอุปกรณที่เกี่ยวของ 

 ขาพเจาขอขอบพระคุณคุณครูทุกทานที่คอยสั่งสอน และใหความรูดานตางๆแกขาพเจา  

 ขาพเจาขอขอบพระคุณคณาจารยทุกๆทานในภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ที่คอยใหความรู 

แนะนํา และเปนที่ปรึกษาในการทํางาน ทั้งดานการเรียน และดานอ่ืนๆที่เกี่ยวของ 

 ขาพเจาขอขอบพระคุณเจาหนาที่ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ที่คอยชวยเหลือ และใหความ

สะดวกในดานตางๆ 

 ขาพเจาขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ นองๆในภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ที่คอยเปนกําลังใจ และ

ใหคําแนะนํา เสนอแนะแนวทาง ตลอดจนการเอ้ือเฟอชวยเหลือในบางเรื่อง  

 นอกจากน้ี ขาพเจาขอขอบคุณทุกทานที่อาจไมไดกลาวนามไวในที่น้ี ที่คอยชวยเหลือ และ

เปนกําลังใจ ใหขาพเจา เอ้ือเฟอ และเสียสละเวลาใหเพ่ืองานของขาพเจา กําลังใจที่ไดจากทุกๆทาน 

เปนแรงผลักดันใหขาพเจามีกําลังใจ และแรงใจตอการทํางาน ทําใหขาพเจาไดมีงานสําเร็จ และผาน

ลุลวงไปไดดวยดี 
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                                                       คํานํา 

 เอกสารประกอบศิลปนิพนธ “โครงการออกแบบชุดเครื่องใชสําหรับบูชาพระ” ฉบับน้ีเปน

สวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาบัณฑิต ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเน้ือหาภายในเอกสารฉบับน้ี ไดมีการคนควา และรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ 

และเปนประโยชนตอการดําเนินงานศิลปะนิพนธ 

 ลักษณะของงานที่ขาพเจาไดจัดทําขึ้น อยูในรูปแบบของงานอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดิน

เผา ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจจากดอกสาละ โดยการสรางสรรคผลงาน จะแสดงออกใหเห็นถึงลักษณะ

ทางกายภาพของดอกสาละ ที่มีสีสันตสวยงาม กลีบดอกออนชอย รวมถึงเกสรของดอกสาละดวย โดย

การดําเนินงานแตละขั้นตอน จะเริ่มตันจากการศึกษาคนควาขอมูล และเริ่มทดลอง โดยจะรวมไปถึง

การแกปญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือที่จะสามารถนํากระบวนการเหลาน้ี มาใชเพ่ือใหเกิดประโยชนในการ

สรางสรรคงานครั้งตอไปได  
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บทที่ 1 

บทนํา 

  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and significance of the problem) 
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา หรือ ศาสนพิธี เปนพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งถือปฏิบัติเปน

แบบอยาง เปนธรรมเนียมสืบตอกันมาแตโบราณ เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงามเปนแบบ
เดียวกัน ศาสนกิจอยางหน่ึงที่พุทธศาสนิกชนปฏิบัติกันมา เชน การไหวพระการทําบุญ โดยเฉพาะงาน
มงคล เปนสิ่งที่ชาวพุทธกระทํากันเปนจนประเพณี และสืบทอดตอกันมาแตชานาน ศาสนพิธีมี
ประโยชน 2 อยาง คือ 

1.  รักษาความเปนเอกลักษณของชาติ คือพิธีกรรมทางศาสนาน้ันมีแบบแผนเปนของตัวเอง
โดยเฉพาะจึงเปนจุดเดนอยางหน่ึงในแบบวัฒนธรรมของชาติ อาจเชิดชูเอกลักษณของชาติไวไดดวย
แบบอยางน้ัน เพราะเปนเอกลักษณของตัวเองโดยเฉพาะ นับวาเปนสิ่งเชิดหนาชูตาของชาติไดทาง
หน่ึง และสามารถอวดผูอ่ืนไดวาชาติเราน้ันมีระเบียบประเพณีอันดีงามมานานแสนนานแลว ซึ่งแสดง
ถึงวาเรามีวัฒนธรรมมานานแสนนานแลวน่ันเอง 
  2.  สงเสริมคุณคาทางดานจิตใจ คือทําใหผูประกอบพิธีกรรมน้ันๆ เบิกบานใจ เกิดความปติ
สดช่ืน เพราะไดประกอบพิธีกรรมน้ันแลว เปนการเตรียมใจไวรองรับบุญกุศลหรือความดีอ่ืนๆ ตอไป 
และเปนเหตุจูงใจใหผูพบเห็นปรารถนาจะทําตามอยางบาง ตัวอยางในการสงเสริมคุณคาทางดาน
จิตใจของศาสนพิธีเชนเมื่อตองการจะทําบุญเลี้ยงพระที่บาน แบบแรกตัดพิธีกรรมออกหมด คือเมื่อ
พระมาถึงบานก็นําอาหารคาวหวานมาถวายทานเลย เมื่อพระทานฉันเสร็จแลวก็อําลากลับวัดเลย
เชนกัน น่ีแบบตัดพิธีกรรมออก อีกแบบหน่ึงเปนแบบทําตามพิธีกรรม คือ เมื่อพระมาถึงแลวเจาของ
บานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยไดกราบพระ ไดรับศีล ไดฟงพระเจริญพระพุทธมนต ไดถวายทาน
ดวยมือตนเอง พระทานฉันเสร็จแลวก็ไดรับพรจากพระ ไดกรวดนํ้า ไดรับประพรมนํ้าพระพุทธมนต
ตามลําดับ แบบหลังมีพิธีกรรมเพ่ิมขึ้นตามความนิยม แบบไหนจะเปนเหตุใหผูเปนเจาภาพหรือ
ผูกระทําประทับใจและเกิดความแชมช่ืน เปนสุขใจมากกวากัน  

 สังคมไทยถือวาศาสนามีความสําคัญตอวิถีการดําเนินชีวิตของคนในสังคม จนกลายเปน 
วัฒนธรรมประเพณีที่มีผลตอความรูสึกนึกคิด ความเช่ือ ความศรัทธาของประชาชน ดังน้ันศาสนาจึง
เปนเครื่องยึดเหน่ียวทางจิตใจในการประพฤติปฏิบัติ เพ่ือใหประชาชนพลเมืองไดใชหลักธรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ เพ่ือใหเกิดประโยชน ในการพัฒนาจิตใจของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ และอยูรวมกันอยางมีความสุข แตการที่ประชาชนพลเมืองจะเขาถึงหลักธรรมอันเปน
แกนแทของศาสนาน้ัน เปนสิ่งที่กระทําไดยาก เน่ืองจากผลของการกระทํา มีลักษณะเปนนามธรรม
เชนเดียวกับเรื่องการศึกษาที่จะทําใหผูที่รับการศึกษาไดเกิดปญญาจริงๆยอมเห็นผลชาไมเหมือนการ
สรางวัตถุตางๆที่สามารถเห็นผลไดรวดเร็วทันใจ ดังน้ัน ศาสนาทุกศาสนาจึงจําเปนตองมีพิธีกรรมทาง
ศาสนาเปนเครื่องมือในการใหศาสนิกชนของตนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาที่มี
ลักษณะเปนรูปธรรมรวมกัน ปราชญทั้งหลายจึงไดใหความสําคัญของศาสนพิธีไววา “เปนดังเปลือก
ของตนไม ซึ่งทําหนาที่หอหุมแกนของตนไม คือ เน้ือแทอันเปนสาระสําคัญของศาสนาไว” ซึ่งเมื่อ
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กลาวใหถูกตอง ก็สามารถกลาวไดวา ศาสนพิธี และศาสนธรรมของศาสนาทั้งสองสวนน้ี ยอมมี
ความสําคัญเสมอกัน ตองอาศัยซึ่งกันและกัน เพราะหากไมมีศาสนธรรมอันเปนแกนแทของศาสนา 
ศาสนพิธีก็คงจะอยูไดไมนาน เพราะศาสนิกชนขาดแนวทางในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ไมมีสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึงเปนศูนยกลางอันเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจในการที่จะปฏิบัติกิจกรรมรวมกัน ในพระพุทธ
การ มีดอกไมอยูหลายชนิดที่มีความเกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา ซึ่งหน่ึงในน้ันคือดอกสาละ ในอดีต 
ผูคนนิยมนําดอกสาละมาถวายพระ เพราะเน่ืองจาก ดอกสาละใหกลิ่นหอม ลักษณะดอกสวยงามเปน
ชอ แตในปจจุบัน นิยมปลูกกันในวัดมากกวา ดังน้ัน การนําดอกสาละไปถวายพระสงฆ จึงไมมีใหเห็น
ในปจจุบัน ดังน้ันขาพเจา จึงไดนําดอกไมชนิดน้ี มาสรางสรรคเปนผลงานที่เกี่ยวของกับพิธีกรรมทาง
ศาสนา 

ในอดีต ชุดประกอบพิธีกรรมทางศาสนา นิยมใชเปนเครื่องทองเหลือง เครื่องเงินเปนสวน
ใหญ การใชงานมักจะดูแลรักษายาก เน่ืองจาก เมื่อใชไปเปนระยะเวลานานมักจะดํา ขึ้นสนิม ทํา
ความสะอาดยาก  อีกทั้งการออกแบบรูปทรงเปนไปในรูปแบบที่บังคับ จําเจเหมือนกันหมด 

ดังน้ันขาพเจาจึงเห็นถึงความสําคัญของชุดเครื่องใชสําหรับบูชาพระที่จะสามารถออกแบบ
สรางสรรคใหมีรูปแบบใหมๆ เพ่ือเปนการเปดตลาดใหมใหแกผูบริโภค ในอดีตชุดเครื่องใชสําหรับบูชา
พระพุทธ แบงไดหลายแบบ ตามขนาด และรูปแบบของพ้ืนที่ จัดขึ้นเปนโตะหมูบูชา เชน โตะหมู๔ ,
หมู5 หมู7 หมู9 เปนตน เพ่ือใหดูเปนระเบียบสวยงาม โตะหมูแตละแบบน้ันจะมีขนาดที่แตกตางกันไป 
ปจจุบันการต้ังโตะหมูไมไดมีเพียง ศาสนสถานเทาน้ัน ตามบานเกือบทุกหลังคาเรือนก็มีการจัดต้ังบูชา
พระพุทธรูปเชนกัน แตจะทําแบบขึ้นหิ้งเปนสวนใหญ บางก็บูชาบนช้ัน บนตูตางๆ เน่ืองจากบางบานมี
เน้ือที่จํากัด จึงจําเปนตองต้ังเปนหิ้งแทน เพ่ือใหประหยัดเน้ือที่ในการใชสอย เครื่องใชสวนใหญ ก็
จะตองมีขนาดที่ไมใหญเกินไปดวย ซึ่งตามทองตลาดน้ันจะแยกจําหนายเปนช้ิน หรือเปนคู ไมคอยมี
จําหนายแบบเปนชุด ซึ่งผลิตภัณฑที่ใชสําหรับบูชาพระ ไดแก ชุดกระถางธูป เชิงเทียน แจกัน โถลอย
ดอกไม พานพวงมาลัย ชุดกรวดนํ้า โดยการออกแบบจะเนนใหมีลักษณะที่แตกตางออกไปจาก
ทองตลาด ซึ่งสวนใหญจะเปนทองเหลือง สแตนเลส อลูมิเนียม และ พลาสติก ที่มีลวดลายธรรมดา 
และซ้ําๆ  
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and objective) 

1.เพ่ือศึกษา วิเคราะหชุดเครื่องใชสําหรับบูชาหนาพระพุทธ สําหรับใชในที่พักอาศัย และการ
ประกอบในพิธีตางๆของชาวพุทธ โดยใชแรงบันดาลใจจากดอกสาละลังกา ที่มีลักษณะเดน คือ ความ
หนาและอูมของกลีบดอก มี 4 - 6 กลีบ มีลักษณะของกลีบที่ซอนกัน เมื่อกลีบดอกบาน ปลายกลีบจะ
มวนออกในลักษณะที่สวยงาม มีประโยชนใชสอยไดอยางสมบูรณ เชน การหยิบจับ การวาง และการ
จัดเก็บหนาพระ รวมไปถึงการลางทําความสะอาดภาชนะ ออกแบบ และทดลองผลิต ผลิตภัณฑชุด
เครื่องใชบนโตะหมูบูชา โดยไดแรงบันดาลใจมาจากดอกสาละ ใหเหมาะสมกับศาสนาพุทธ และ
ประเพณีของไทย เนนความเปนไทย แบบเรียบงาย 
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สมมติฐานของการศึกษา (hypothesis to be tested) 

การออกแบบสรางสรรคผลิตภัณฑชุดเครื่องใชสําหรับบูชาพระในครั้งน้ี จะเนนในเรื่องของ
ประโยชนใชสอยเปนหลัก ความสะดวกในดานการใชงาน เชนการหยิบจับ และการทําความสะอาด 
รูปทรง เนนความเรียบงาย เพ่ือใหดูแลวรูสึกสบายตา โดยการสรางสรรคผลิตภัณฑจะใชเคลือบที่
สามารถเห็นลวดลายของช้ินงานเครื่องปนดินเผาไดอยางชัดเจน 

 

ขอบเขตของการศึกษา (Scope delimitation of the study) 

1. การออกแบบชุดเครื่องใชสําหรับบูชาพระ แรงบันดาลใจจากดอกสาละลังกา ในการ
ออกแบบครั้งน้ีขาพเจาจะใชรูปแบบของดอกสาละลังกา ที่มีลักษณะเฉพาะของดอก คือกลีบดอกหนา 
ใน 1 ดอกมี 4 - 6 กลีบ ดอกตูมจะอูมแบน เกสรเรียงกันเปนระเบียบ กลีบมีลักษณะอูม สีสันของกลีบ
เปนสีชมพูแซมเหลืองสวยงาม ลักษณะทางกายภาพของดอกสาละน้ี มีประโยชนมากที่สามารถนํามา
พัฒนารูปแบบของรูปทรง โดยใชการตัดทอนลักษณะทางกายภาพน้ี ใหมีลวดลายที่เรียบงายขึ้นจาก
ของจริงที่มีอยูตามธรรมชาติ 

2. การออกแบบชุดเครื่องใชสําหรับบูชาหนาพระ จํานวน 1 ชุด ประกอบดวยช้ินงาน ดังน้ี 

• กระถางธูป                               1  ชุด 

• เชิงเทียน                                  1  คู  

• พานพวงมาลัย              1  คู  

• ภาชนะใสนํ้าลอยดอกไม              1  ช้ิน 

• แจกัน                                     1  คู 

• ชุดกรวดนํ้า                              1  ชุด 

 

3. วัตถุดิบ และกรรมวิธีการผลิต 

3.1 เน้ือดินพอรสเลน เน้ือดินเมื่อเผาสุกตัวจะมสีีขาวและโปรงแสงโดยเผาในอุณหภูมิ
ต้ังแต 1250 องศาเซลเซียสขึ้นไป สวนผสมของเน้ือดินประกอบดวยหินควอตซ หินฟนมา 
ดินเกาลิน ดินเหนียวขาว และวัตถุอ่ืนๆ อีกตามสัดสวนที่เหมาะสมเมื่อนําไปเผาไฟแลวเน้ือ
ดินละเอียด แข็งแกรง และเน้ือบาง เน่ืองจาก เน้ือดินประเภทพอรสเลน มีความเหนียว ตอง
จึงนําไปขึ้นรูปดวยวิธีหลอและวิธีขึ้นรูปแบบใบมีดเปนสวนใหญไมนิยมขึ้นรูปแบบแปนหมุน 

 3.2 ผลิตภัณฑขึ้นรูปดวยวิธีหลอนํ้าดินแบบตัน และหลอแบบกลวง ในแบบพิมพปูน
ปลาสเตอร  
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 3.3 การเผาช้ินงานจะเผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เคลือบทีนํ่ามาใชรวมกับ
ผลิตภัณฑ คือเคลือบออกไซดไฟสูง เผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส แบบสันดาป
สมบูรณ (oxidation) 

 

ขั้นตอนการศึกษา (Process of study) 

ในการสรางสรรคผลงาน การออกแบบชุดเครื่องใชสําหรับบูชาพระ แรงบันดาลใจจากดอก
สาละ สามารถแบงขั้นตอนการสรางสรรคออกเปน 4 ขั้นตอนดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บและรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษา และรวบรวมขอมูลจากเอกสาร ตํารา สื่อสารสนเทศออนไลน และ
แหลงขอมูลตางๆ เพ่ือนํามาใชในการออกแบบ 

2. ศึกษาจากผลงานผลิตภัณฑที่นํามาใชในการออกแบบ 

3. ศึกษาขนาดของช้ินงาน การจัดวาง รูปทรงตามหลักการออกแบบ 

ขั้นตอนที่ 2 การคิดวิเคราะหขอมูล ออกแบบสรางสรรค และพัฒนารูปแบบ 

1. รวบรวม และวิเคราะหขอมูลที่ไดมา หาแนวทาง และพัฒนาลักษณะเฉพาะใน
รูปแบบของตนเอง 

2. ศึกษาที่มาของแนวความคิด และแรงบันดาลใจ เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนาแบบราง 
2 มิติ 

3. วิเคราะหปญหาที่จะเกิดระหวางการทํางานจริง เพ่ือที่จะไดหาแนวทางในการ
แกปญหาน้ัน 

4. สรางสรรคและพัฒนาผลงานตามแนวความคิดเปนแบบรางจําลอง 3 มิติ โดยทั้งน้ี
ตองสามารถผลิตไดจริงตามกระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผา 

ขั้นตอนที่ 3 การผลิตตามกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา  

ปฏิบัติการสรางผลงานตามกรรมวิธีการผลิตงานเครื่องเคลือบดินเผา โดยการสราง
ตนแบบ การสรางแบบพิมพ วิธีการขึ้นรูปผลงาน การตกแตงจนกระทั่งถึง
กระบวนการเผา 

ขั้นตอนที่ 4 การสรุป อภิปราย รวบรวมเอกสาร และนําเสนอผลงาน 

1. สรุป และอภิปรายผลการสรางสรรคงาน ปญหา และอุปสรรค ในการดําเนินงาน
ของโครงการ พรอมทั้งแกไข และหาแนวทางปรับปรุงโครงการตอไป 

2. รวบรวม เรียบเรียง จัดทําเอกสาร และนําเสนอผลงาน 
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เวลาที่ใชในการจัดทําโครงการ 

เริ่มจัดทําโครงการ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556  ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2557  ณ.ภาควิชา
เครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐม 
เจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

 

วิธีการศึกษา (Method of study) 

1. ศึกษารวบรวมขอมูลที่มีความเกี่ยวของ จากเอกสาร ตํารา สถานที่จริง และระบบสื่อสาร
สนเทศออนไลน เพ่ือประมวลแนวความคิดในการออกแบบสรางสรรคผลงาน 

2. ออกแบบผลงาน โดยนําลักษณะของดอกสาละลังกา ที่มีการตัดทอนเพ่ือความเรียบงาย 
และสะดวกตอการใชงาน 

3. สรางสรรครูปแบบ 2 มิติ เพ่ือคนหารูปแบบของผลงาน และสามารถสื่อใหเห็นถึง
แนวความคิดของการสรางสรรคผลงาน 

4. สรางสรรคแบบราง 3 มิติ เพ่ือคนหารูปแบบที่เหมาะสม และปรับปรุงแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น 

5. เขียนแบบ (Working drawing) 

6. สรางตนแบบ และสรางสรรคตามกระบวนการทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 

7. สรุป และรวบรวมผลงานเปนรูปแบบเอกสารนําเสนอผลงาน 

 

แหลงขอมูล 

1. ศึกษาขอมูลจากประสบการณของตนเอง 

2. ศึกษา และรวบรวมขอมูลจากสถานที่ สิ่งที่ตองการสรางสรรค และสื่อตางๆ ที่เกี่ยวของ 

3. ศึกษาจากคําปรึกษาอาจารยผูควบคุมศิลปนิพนธ คณะกรรมการโครงการศิลปนิพนธ 

 

อุปกรณในการศึกษา 

1. เอกสาร ตํารา สถานที่จริง วารสาร และสื่อสารสนเทศออนไลน 

2. คอมพิวเตอรสําหรับการคนควาขอมูล และจัดทําเอกสาร 

3. อุปกรณการบันทึกภาพ เพ่ือรวบรวมแหลงที่มาของแรงบันดาลใจ 

4. อุปกรณที่ใชในการออกแบบ และสรางสรรคผลงานตามกระบวนการทางเครื่องเคลือบดิน
เผา 
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คาใชจายทั้งหมดในการศึกษา (โดยประมาณ) 

1. คาเอกสาร ขอมูล รูปภาพ                    1500 บาท 

2. คาอุปกรณในการนําเสนอโครงการ          2500 บาท 

3. คาวัสดุในการทํางาน                           6000 บาท 

4. คายานพาหนะ         500 บาท 

5. คาจัดทําเอกสาร ประกอบโครงการ          2000 บาท 

6. เงินสํารองในการจัดทําโครงการ              2000 บาท      

รวมเปนเงินทั้งสิ้น            14500 บาท 

การเสนอผลงาน 

1. แบบราง 2 มิติ และแบบจําลอง 3 มิติ 

2. เขียนแบบประกอบผลงาน 

3. ผลงานสําเร็จจํานวน 2 ชุด 

4. จัดแสดง และนําเสนอผลงาน 

5. เอกสารประกอบการสรางสรรคผลงาน 

 

คําศัพทเฉพาะ 

กรวดนํ้า ความหมายวา "แผสวนบุญดวยวิธีหลั่งนํ้า" การกรวดนํ้า ก็คือการหลั่งนํ้า ตามประเพณีไทย
ใชหลั่งลงในภาชนะอยางใดอยางหน่ึง ในเวลาประกอบการกุศล เชน การใหทานเสร็จแลว ตอนที่พระ
อนุโมทนา คือ สวดบท ยถา วาริวหา ฯลฯ ก็เริ่มกรวดไปหยุดตอนถึง มณิ โชติรโส ยถา ก็นํานํ้าที่
กรวดแลวน้ันไปเทลงบนแผนดิน 
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บทที ่2 
             เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

โครงการออกแบบชุดเครื่องใชสําหรับบูชาพระ: แรงบันดาลใจมาจากดอกสาละ มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและออกแบบชุดเครื่องใชสําหรับบูชาพระ ทีเ่นนประโยชนใชสอยใหเหมาะกับ
พุทธศาสนิกชนที่เห็นความสําคัญ และประณีตในการบูชาพระ โดยนําลักษณะของกลีบดอกสาละ
ลังกาที่มีความอวบอ่ิม เสนโคงของกลีบที่ออนชอย ลักษณะเปนกลีบซอนกนั ขอบของกลีบดอกสาละ
ขณะบานออกบริเวณปลายกลีบจะมวนออก เมื่อตัดดูสัดสวนจะคลายกับตัว S สีสันตที่สวยงาม และ
เกสรที่มีการเรียงตัวกันอยางเปนระเบียบมาใชในการออกแบบ ซึ่งมีเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการ
ออกแบบตางๆ ดังน้ี 

 
1.ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับดอกสาละ 

    1.1 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับดอกสาละสายพันธุตางๆ 
1.2 ความรูของดอกสาละที่เกี่ยวของกับศาสนาพุทธ 
1.3 ความรูเกี่ยวกับเครื่องบูชา และสถานที่การจัดต้ัง 

2.ขอมูลที่เก่ียวของกับการออกแบบ 
2.1 ขอมูลดานการออกแบบผลิตภัณฑ 
2.2 หลักการออกแบบที่เกี่ยวของกับรูปทรง 
2.3 ขอมูลเกี่ยวกับการไหวพระ 
2.4 ขอมูลเกี่ยวกับการกรวดนํ้า 

3.ขอมูลที่เก่ียวของกับวัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิตเครื่องปนดินเผา 
3.1 วัตถุดิบหลักที่ใชในการทดลองผลิตตามกระบวนการการออกแบบ 
3.2 ขั้นตอนในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 
 

1.ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับดอกสาละ 
1.1 ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับดอกสาละสายพันธุตางๆ 
สาละ สามารถแบงได 2 ประเภทดวยกัน คือ 

1.1.1 ลูกปนใหญ หรือสาละลังกา  
     ชื่อสามัญเรียก Cannon Ball Tree  
     ชื่อพฤกษศาสตร Couroupita guianensis Aubl.  
     วงศ Lecythidaceae 

ลักษณะพืช เปนไมยืนตน ผลัดใบ สูง 15-25 เมตร เรือนยอดกลมหรือรูปไขหนาทึบ 
เปลือกตนขรุขระตกสะเก็ดเปนรอง คลายหนามตามลําตน เปลือกสีนํ้าตาล ใบเด่ียว เรียง
เวียนเปนกระจุกที่ปลายกิ่ง ลักษณะใบยาวรูปหอกหรือรูปไข ขอบใบจักสั้น ออกดอกเปนชอ
ใหญตามลําตน ชอดอกยาว ปลายชอโนมลงกลีบดอกหนา 4-6 กลีบ กลีบคอนขางแข็ง ดอก
ตูมจะเปนสีเหลือง เมื่อบานดอกจะมีสีแดง หรือสีชมพูอมเหลือง กลิ่นหอมฉุน ออกดอกเกือบ
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ตลอดป ผลมีขนาดใหญ เปลือกแข็ง ลักษณะคลายลูกปนใหญสมัยโบราณ มีเมล็ดจํานวนมาก 
ชอบแดดจัด นํ้าปานกลาง ดอกมักดกมากในชวงหนาฝน ดอกบานและรวงในวันเดียว 

 

 
ภาพที่ 1 ดอกสาละลังกา (ลูกปนใหญ) ลักษณะของดอกสาละจะเปนชอ กานใหญหนา      

 ที่มา : ภาพถายโดยผูจัดทํา 
 

               
ภาพที ่2 ลักษณะของกลีบดอกสาละ ที่ปลายกลีบจะมวนออก เมื่อตัดดูสัดสวนจะคลายกับ
ตัวS มีสีชมพูแซมเหลือง กลีบมีการซอนกัน เกสรเรียงตัวสวยงาม  

 ที่มา : ภาพถายโดยผูจัดทํา 
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1.1.2 ซาล, สาละ  
     ชื่อพฤษศาสตร Shorea robusta C.F. Gaertn.  
     ชื่อสามัญ Shal , Sakhuwa , Sal Tree , Sal of India  
     วงศ  Dipterocarpaceae 

 ถิ่นกําเนิด พบในประเทศเนปาล และพ้ืนที่ทางเหนือของประเทศอินเดีย มักขึ้นเปนกลุม ใน
บริเวณที่คอนขางจะชุมช้ืน เปนไมที่อยูในวงศยาง พบมากในลุมนํ้ายมุนา แถบแควนเบงกอลตะวันตก 
และแควนอัสสัม ลักษณะพืช เปนไมตนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ผลัดใบ ลําตน เปลาตรง เปลือกสีเทา
แตกเปนรอง เปนสะเก็ดทั่วไป เรือนยอดเปนพุมทึบ ปลายกิ่งมักจะลูลง กิ่งออนเกลี้ยง ใบ เด่ียว ดก
หนาทึบ รูปไขกวาง โคนใบเวาเขา ปลายใบเปนต่ิงแหลมสั้นๆ ผิวใบเปนมันขอบใบเปนคลื่น ดอก 
ออกเปนชอสั้นๆ ตามปลายกิ่งและงามใบ กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอยางละ 5 กลีบ กลีบดอกสีขาวอม
เหลือง มีกลิ่นหอม ผล เปนผลชนิดแหง แข็ง มีปก 5 ปก ปกยาว 3 ปก ปกสั้น 2 ปก บนแตละปกมี
เสนตามความยาวของปก 10-15 เสน 

สาละเปนไมเน้ือแข็งที่มีประโยชนมาก ชาวอินเดียนํามาสรางบานเรือน ตอเรือ ทําเกวียน ทํา
ไมหมอนรถไฟ ทําสะพาน รวมถึงทําเฟอรนิเจอรเครื่องใช เชน โตะ เกาอ้ี เปนตน สวนเมล็ดนํามาใช
เปนอาหารสัตว และนํ้ามันที่ไดจากเมล็ดนํามาทําอาหาร เชน ทําเนย และใชเปนนํ้ามันตะเกียง 
รวมทั้งใชทําสบูดวย สรรพคุณดานสมุนไพรของตนสาละ พบวายาง สามารถใชเปนยาสมานแผล ยา
หามเลือด ใชแกโรคผิวหนัง ตุมพุพอง โรคซิฟลิส โกโนเรีย วัณโรค โรคทองรวง บิด โรคหูอักเสบ เปน
ตน ผล ใชแกโรคทองเสีย ทองรวง เปนตน 

         

       ภาพที ่3 ปาตนสาละในประเทศอินเดีย       ภาพที่ 4 ดอกสาละอินเดีย 

ที่มาภาพที ่3: http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12385 

 ที่มาภาพที ่4: http://www.oknation.net/blog/kumut/2010/04/03/entry-1  
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1.2 ความรูของดอกสาละที่เก่ียวของกับศาสนาพุทธ 

 ความเกี่ยวของกันของตนสาละอินเดียกับพุทธศาสนา สาละ เปนคําสันสกฤต อินเดียเรียกตน
สาละวา "Sal" เปนไมที่มีความสําคัญเกี่ยวของกับพระพุทธเจาโดยตรงทั้งตอนประสูติ ตรัสรู และ
ปรินิพพาน มีความสําคัญในพุทธประวัติดังน้ี  

ตอนพระพุทธเจาประสูติ  
      กอนพุทธศักราช 80 ป พระพุทธมารดาคือพระนางสิริมหามายาทรงครรภใกลครบกําหนดพระ
สูติการ จึงเสด็จออกจากกรุงกบิลพัสดุเพ่ือไปมีพระสูติการที่กรุงเทพวทหะ อันเปนเมืองตนตระกูลของ
พระนาง ตามธรรมเนียมประเพณีพราหมณ เมื่อขบวนเสด็จมาถึงครึ่งทางระหวางกรุงกบิลพัสดุกับกรุง
เทวทหะ ณ ที่ตรงน้ันเปนสวนมีช่ือวา "สวนลุมพินีวัน" เปนสวนปาไม "สาละ" พระนางไดทรงหยุดพัก
อิริยาบท (ปจจุบันคือตําบล "รุมมินเด" แขวงเปชวาร ประเทศเนปาล)พระนางประทับยืนชูพระหัตถ
ขึ้นเหน่ียวกิ่งสาละ และขณะน้ันเองก็รูสึกประชวรพระครรภ และไดประสูติพระสิทธัตถะกุมาร ซึ่งตรง
กับวันศุกรเพ็ญเดือน 6 ปจอ กอนพุทธศักราช 80 ป คําวาสิทธัตถะแปลวา "สมปรารถนา" 

ตอนกอนที่เจาชายสิทธัตถะจะตรัสรู   
      เมื่อพระองคเสวยขาวมธุปายาสที่บรรจุอยูในถาดทองคําของนางสุชาดาแลว ไดทรงอธิษฐานวา 
ถาพระองคไดสําเร็จพระโพธิญาณขอใหการลอยถาดทองคําน้ีสามารถทวนกระแสนํ้าแหงแมนํ้าเนรัญ
ชราได เมื่อทรงอธิษฐานแลวไดทรงลอยถาด ปรากฏวาถาดทองคําน้ันไดลอยทวนกระแสนํ้า จากน้ัน
พระองคเสด็จไปประทับยังควงไมสาละ ตลอดเวลากลางวัน ครั้นเวลาเย็นก็เสด็จไปยังตนพระศรีมหา
โพธ์ิ ประทับน่ังบนบัลลังกภายใตตนโพธ์ิ และไดตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาในเวลารุงอรุณ ณ วัน
เพ็ญเดือน 6 

ตอนพระพุทธเจาจะเสด็จดับขันธปรินิพพาน  
เมื่อพระพุทธเจา พรอมดวยพระภิกษุสงฆสาวก เสด็จถึงเขตเมืองกุสินาราของมัลละกษัตริย ใกลฝง
แมนํ้าหิรัญวดี พระองคทรงเหน็ดเหน่ือยมาก จึงมีรับสั่งใหพระอานนท ซึ่งเปนองคอุปฏฐากปูลาดพระ
ที่บรรทม โดยหันพระเศียรไปทางทิศเหนือ ระหวางตนสาละทั้งคูแลวพระองคก็ทรงสําเร็จสีหไสยาสน 
โดยพระปรัศวเบ้ืองขวา(นอนตะแคงขวาพระบาทซายซอนทับพระบาทขวา) และแลวเสด็จเขาสูพระ
ปรินิพพาน  

ตนสาละลังกากับพระพุทธศาสนา ถือวาเปนตนไมมงคลในพระพุทธศาสนา เน่ืองจากชาว
ลังกาเห็นวาดอกมีลักษณะสวยและมีกลิ่นหอมจึงนําไปถวายพระ อีกทั้งนิยมปลูกภายในวัดมากกวา
ตามอาคารบานเรือน  
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1.3 ความรูเก่ียวกับเครื่องบูชา และสถานที่การจัดต้ัง 

    ความหมายเครื่องบูชา 
          เครื่องสักการะบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวพุทธทั้งหลายไดเอามาบูชาน้ัน ลวนแตมี
ความหมาย  และแฝงไวซึ่งปรัชญา  แตชาวพุทธอีกจํานวนมากไมทราบเลยวา  ทําไมจึงตองมีสิ่ง
เหลาน้ี  และมีไวเพ่ืออะไร ความหมายเครื่องใชสําหรับบูชาพระ  เพ่ือความเขาใจและถูกตองตาม
ความหมาย ดังตอไปน้ี 
        1. ธูป สําหรับบูชาพระพุทธเจา นิยมจุดครั้งละ 3 ดอก หมายความวา พระพุทธเจาของเรา
ทั้งหลายน้ัน พระองคมีพระคุณมากมายสุดที่พรรณนาได แตเมื่อจะยอลงใหนอยที่สุดก็เหลือเพียง 
3  ประการ  คือ    1.พระปญญาคุณ  2.พระบริสุทธิคุณ  3.พระมหากรุณาธิคุณ 
      ธูปที่บูชาบนโตะหมู จึงหมายถึงพระคุณทั้ง 3 ประการน้ี  บรรดากลิ่นหอมทั้งหลายที่มีอยูใน
โลก สวนใหญเปนกลิ่นที่ย่ัวยุกามารมณใหกําเริบ กลิ่นธูปเปนกลิ่นที่นาอัศจรรย คือเปนกลิ่นหอมและ
กลิ่นอันสามารถทําจิตใจใหสงบได แตกลิ่นของศีลน้ัน พระพุทธองคทรงตรัสวา เปนกลิ่นที่ทวนลมและ
เปนกลิ่นตามลม ที่เหลาเทพยาดาทั้งหลายทรงสรรเสริญและยกยอง แมพระองคทรงดับขันธ
ปรินิพพานไปนานกวา 2500 ปเศษ กลิ่นแหงศีลของพระองคก็ยังตรึงใจของเหลาชาวพุทธอยู
ตลอดเวลาสรุปไดความวา ธูป 3 ดอก ที่จุดบูชาน้ัน หมายถึงพระพุทธคุณทั้ง 3 ประการ คือ 
 1.   พระปญญาคุณ (ปญญารูแจงเห็นจริงดวยพระองคเองโดยไมมีใครสอน) 
 2.  พระบริสุทธิคุณ (ความบริสุทธ์ิหมดจดสิ้นราคะ  โทสะ  และโมหะ) 
 3.  พระมหากรุณธิคุณ (มีเมตตาสอนผูอ่ืนใหรูแจงตามความเปนจริง) 

  2. เทียน ที่นิยมใชจุดบูชาน้ันม ี ๒  เลม เปนอยางนอย หมายความวา บรรดาคําสอนที่
เปน “สัตถุศาสน” คือ  คําสอนของพระพุทธเจา เมื่อแยกประเภทออกแลวมีอยู  ๒  ประเภท
ดวยกัน  คือ 
 1.   พระวินัย สําหรับฝกหัดกาย วาจา ใหเรียบรอย 
 2.  พระธรรม สําหรับฝกใจใหสงบเพ่ือจะไดพบความสุข 
      ดังน้ัน  เทียน 2 เลม  จึงเปนเครื่องหมายถึงพระธรรมวินัย  หรือ  ที่เราเขาใจกันวา ศีลธรรม
น่ันเอง  จะเปนศีล5  ศีล8  ศีล10  ศีล227  ศีล311  ก็ตาม ลวนแตอยูในความหมายน้ี และอีกอยาง
หน่ึง เทียนน้ีทานผูรูไดเปรียบเหมือนมารดาและบิดาผูใหกําเนิดแกบุตรธิดา เพราะเทียนน้ันเมื่อจุด
แลวใหแสงสวางแกผูจุด แตเทียนน้ันก็คอยๆ หมดไปเหมือนมารดาและบิดาผูเลี้ยงดูบุตรธิดาให
เติบโต และใหไดรับการศึกษาวิชาความตางๆ สวนสภาพ รางกายน้ันก็เหี่ยวแหงลงตามลําดับฉันใด 
เทียนที่จุดแลวใหความแสงสวาง และตัวเองก็คอยๆ หมดไปฉันน้ัน 
        พระธรรมไมวาจะเปนธรรมขั้นพ้ืนฐาน ขั้นกลาง หรือขั้นสูงสุด ก็รวมอยูในความหมายน้ีเชนกัน 
ผูที่จุดเทียนในที่มืดไมวาจะเปนที่ใดก็ตาม ยอมจะทําที่น้ันใหสวาง สามารถมองเห็นทางเดินไดอยาง
ชัดเจน ฉันใด พระธรรม และพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจาก็ฉันน้ัน ผูใดทําใหเกิดมีขึ้นในใจมาก
เทาใด ก็จะเปนแสงประทีปนําทางของผูน้ันใหไดพบความสวางและความสงบ มีปญญาเฉลียวฉลาด
อยางที่ไมเคยมีปญญาใดๆ ในโลกจะมาเทียบได 
       ดังน้ัน การบูชาทุกครั้งจึงตองจุดเทียนกอนเสมอ เพ่ือแสดงใหเห็นวาศีลทุกคนจะตองรักษาเพ่ือ
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ดัด กาย วาจา ของตนใหละเอียดประณีตขึ้น และธรรมทุกคนจะตองประพฤติเพ่ือความอยูเปนสุขใจ
สังคมมนุษย อยางนอยที่สุดตองมีความรักความเอ็นดู ความสงสาร และการไมเบียดเบียนกันและกัน 
โลกจึงจะสงบสุข พบกับสันติภาพ เทียน  2  เลม หมายถึงจุดเพ่ือบูชาคุณของศีลและธรรม ซึ่งเปนคํา
สอนของพระบรมศาสดา ที่พระองคทรงคนพบดวยปญญาของพระองคเอง 
 1.  เทียนเลมซายมือผูจุด หมายถึง พระวินัยคือศีลทั้งหมด 
 2.  เทียนเลมขวามือผูจุด หมายถึง พระธรรมที่พระองคทรงคนพบแลวทรงสั่งสอนหมูมนุษยและ 
เทวดาใหมีจิตใจออนโยน 
       เวลาจุดเทียนตองจุดเลมซายมือของเรากอน เพราะหมายถึง ศีลซึ่งกําจัดกิเลสอยางหยาบ ปกติ
เมื่อจะทําบุญใดๆก็ตาม จะตองรับศีล 
       การจุดเทียนเลมขวามือของเราน้ัน หมายถึง พระธรรมอันเปนเครื่องกําจัดกิเลสอยาง
ละเอียด และรักษาผูประพฤติปฏิบัติธรรมมิใหตกไปทางที่ช่ัว 

 3. ดอกไม การนําดอกไมมาบูชาน้ันมีความหมายวา อันธรรมดาวาดอกไมนานาพันธุที่เกิดอยู
ตามธรรมชาติ ยอมมีความสวยงามตามสมควรแกสภาพของมัน แตพอบุคคลนํามากองไวปะปน
กัน โดยมิไดจัดใหมีระเบียบ ยอมไมสวยงามไมนาดู ไมนาชม แตถานายมาลาการคือชางดอกไม นํามา
รอยจัดสรรใหเปนระเบียบเสียบไวในแจกัน หรือใสพานประดับแตงใหมีระเบียบแลว ยอมจะแลดู
สวยงาม นาดู นาชม ขอน้ีฉันใด เหลาพระสงฆสาวกของพระพุทธองค คราวที่ทานอยูครองฆราวาส มี
กิริยามารยาททางกาย วาจา และใจงามเหมาะสมตามควรแกตระกูลของตน หยาบบาง ประณีต
บาง ละเอียดบางอันไมเทากัน แบงช้ันวรรณะกันไปตามตระกูลวงศ มีอัธยาศัยตางๆ กันไป เมื่อมี
ศรัทธาเลื่อมใสเขามาบวชรวมกันอยู ถาไมมีระเบียบขอวัตรปฏิบัติใหเปนอันเดียวกันก็ไมตางอะไรกับ
ดอกไมที่นํามากองไว ไมมีระเบียบ ไมนา เลื่อมใส ไมนาเคารพบูชาแกผูที่พบเห็น ครั้นพระพุทธเจาผู
เปนเสมือนนายชางดอกไมผูฉลาด พระองคไดทรงวางระเบียบปฏิบัติคือ พระธรรมและพระวินัยไวเปน
แบบแผนปฏิบัติ จัดสรรพระสงฆสาวกเหลาน้ัน ใหประพฤติปฏิบัติอยูในระเบียบเดียวกัน จึงเกิดมี
ระเบียบเรียบรอย นาเคารพ นาเลื่อมใสศรัทธาแกบรรดาผูที่ไดพบเห็นฉันน้ัน 
          ดอกไมที่เลือกสรรมาบูชาน้ัน ชาวพุทธสวนมากนิยมนําดอกไมที่มีคุณลักษณะที่ดีงามมาบูชา 
คือเปนดอกไมที่กําลังแรกแยม มีกลิ่นหอม และมีสีสวยสด ไมนิยมนําดอกไมเหี่ยวแหงมาบูชาหรือ
ดอกไม ที่เปนสิ่งประดิษฐ เชนดอกไมที่ทําดวยพลาสติกเปนตน เพราะเช่ือกันวาผูบูชาดวยดอกไมที่มีสี
สวยมีกลิ่น หอม และเปนดอกไมแรกแยมแลว เมื่อคราวจะไดอะไร ก็จะไดแตของที่ใหมสดเสมอ ไม
เปนมือสองรองจากใคร ดุจตาชูชกผูมีอายุแกคราวปูไดนางอมิตตา ซึ่งเปนสาวแรกรุนมาเปนเมีย สวน
ผูที่บูชาดวยดอกไม ที่เหี่ยวแหง เชนดอกไมที่ทําดวยสิ่งประดิษฐดวยพลาสติก อาจมีสีสวยแตไมมีกลิ่น
หอม เขาทํานองที่วา สวยแตรูปจูบไมหอม ผูน้ันเวลาจะไดอะไรก็มักจะไดของที่ไมดี ไมสวยเปนที่
พอใจ ตัวอยางนางอมิตตาได ตาชูชก ซึ่งแกคราวปูมาเปนสามี 

อยางไรก็ตาม การบูชาดวยดอกไมน้ันนิยมนําดอกบัวตูมมาถวายพระหรือบูชาพระ เพราะลักษณะ
คลายรูป หัวใจ มีความหมายวา ดอกบัวน้ัน  มีถิ่นกําเนิดในเปลือกตมไมสะอาดแตพอพนนํ้าแลวบาน 
สะพรั่งสวยงามเปรียบไดกับพระสงฆสาวกที่ออกจากเปลือกตม คือ กิเลส เบงบานดวยรสพระ
ธรรม  ตัดความอาลัย คือ กามคุณหาไดแลว เปนพระอริยบุคคล (การบูชาดวยดอกบัวน้ัน จะใหมี
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ความหมายที่ถูกตองแลว ตองบูชาใหครบ ๘ ดอก ซึ่งหมายถึง พระอริยบุคคล ๘ จําพวก มีพระ
โสดาบันเปนตน) 

สถานที่การจัดต้ัง 

  1. ควรจัดวางหิ้งพระ หรือ โตะหมูบูชา ช้ันบนดีกวาช้ันลาง : ไมวาบานจะกี่ช้ันก็ตามควรวาง 
ไวช้ันบนสุดเพ่ือความเปนสิริมงคล หากบานหรือที่ทํางานจัดวาง หิ้งพระ โตะหมูบูชาไวช้ันลางหอง
ช้ันบนที่ตรงกับหองพระตองเปนหองวาง ที่ไมมีคนอยูถึงจะใชได 
 
       2. หามวางติดกับหองนํ้า : เหตุผลในเชิงฮวงจุยบอกวา หองนํ้าเปนธาตุนํ้า หองหิ้งพระ โตะ
หมูบูชา เปนธาตุไฟ ตามกฎเบญจธาตุ (5 ธาตุ) ธาตุนํ้าพิฆาตธาตุไฟ ถามีความจําเปนจะตองวาง
ติดกับหองนํ้า ควรหาตูมาพิงผนังหองนํ้า แลวหันพระไปทางอ่ืนที่ไมตรงกับหองนํ้า บานหรือที่
ทํางานที่เอาหิ้งพระ โตะหมูบูชา วางติดกับหองสวม ความศักด์ิสิทธ์ิขององคพระจะเสื่อม เพราะถูก
พลังของธาตุนํ้า บ่ันทอน ฉะน้ัน ควรหลีกเลี่ยงวางหิ้งพระ โตะหมูบูชา ติดกับหองนํ้า ถามีความ
จําเปนจะตองวางติดกัน ก็ไมควรวางองคพระพิงผนังหองนํ้า และหาตูมาพิงดานที่เปนกําแพง
หองนํ้าเอาไว ก็จะถือวาใชได 
 
       3. ควรจัดวางหิ้งพระ โตะหมูบูชา ใหอยูในทําเลที่สงบ เสียงไมดัง คนไมพลุกพลาน : เพราะ
หิ้งพระ โตะหมูบูชา ตองการความสงบน่ิง ไมควรอยูในตําแหนงที่วุนวาย เชน ติดกับหองเอนเตอร
เทนที่มีเสียงดังจากทีวี วิทยุ ติดกับหองครัว เพราะจะไดรับเสียงจากการทํากับขาวแลวยังมีกลิ่นมา
รบกวนความสงบอีกดวย หามติดกับหองรับแขกที่มีเสียงคุยกัน ควรเลือกหามุมสงบในบานหรือที่
ทํางานสําหรับวางหิ้งพระ โตะหมูบูชา จะดีที่สุด 
 
       4. หามจัดวางหิ้งพระ โตะหมูบูชา ติดกับหองนอน : หากหลีกเลี่ยงไมไดตองระวังเรื่องการ
วางเตียงหามวางเตียงในลักษณะหันปลายเทาไปที่หิ้งพระ โตะหมูบูชา โตะบูชาเทพเจาเพราะถือ
เปนการไมเคารพสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ ไมเปนมงคลกับคนที่นอน การเอาหัวเตียงไปที่ หิ้งพระ โตะหมูบูชา 
โตะบูชาเทพเจา ตองดู ถาตําแหนงขององคพระหรือหิ้งพระ โตะหมูบูชา ไมติดกับหัวเตียง ก็
สามารถวางได แตถาหัวเตียงติดกับหิ้งพระ โตะหมูบูชา จะไดรับอิทธิพลของธาตุไฟ ทําใหปวดหัว
ไดงาย นอนไมคอยหลับ ควรหลีกเลี่ยงหันหัวเตียงชนกับ หิ้งพระ โตะหมูบูชา  
 
        5. ควรจัดวาง หิ้งพระ โตะหมูบูชา ไวหนาบานหรือหลังบานดีน้ัน : ตามตําราฮวงจุยไมได
ระบุเอาไวชัดเจนเพียงแตบอกวา ตําแหนงหนา คือ โชคลาภ ตําแหนงหลัง คือ บารมี แตโดยสวน
ใหญมักจะวางหิ้งพระ โตะหมูบูชา  ไวดานหลังมากกวาดานหนาของบานหรือที่ทํางานมากกวาน้ัน 
คงเปนเรื่องของความน่ิงสงบมากกวา บริเวณหนาบานคอนขางจะพลุกพลาน เสียงดัง แตถามอง
ตามหลักฮวงจุย การวางหองพระดานหลังเหมาะสมกวา เพราะดานหลังแทนความหมายของ 
บารมี และดานหลังตามหลักชัยภูมิมีสภาพเปน หยิน คือ น่ิง สวนดานหนามีสภาพเปน หยาง คือ
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ความเคลื่อนไหว การจัดวางหิ้งพระ โตะหมูบูชา ดานหลังของบานหรือที่ทํางานเปนชัยภูมิที่
ถูกตอง  

 ในการออกแบบชุดเครื่องใชสําหรับบูชาพระ แรงบันดาลใจจากดอกสาละน้ี ผูจัดทําเนนเรื่อง 
ขนาดที่เหมาะสม สําหรับวางตางระดับลงมา อาจจะเปนไดทั้งโตะหมูบูชา แทนที่ใชสําหรับบูชา
พระ หรือแมแตหิ้งพระบางประเภท ในการวางเครื่องใชสําหรับบูชาพระน้ันก็ควรวางใหถูกตอง
ตามลําดับ และมีระดับที่เหมาะสม ทิศทางก็เปนสิ่งจําเปนดวยเชนกัน การจัดต้ังบูชาพระ สถานที่
ควรเปนที่ที่สงบ เหมาะแกการบูชา สวดมนตไมแคบจนเกินไป สําหรับบานที่มีเน้ือที่จํากัดสามารถ
จัดวางเครื่องใชไวในระดับเดียวกันไดเพ่ือความสะดวก และประหยัดพ้ืนที่ 

 

2. ขอมูลที่เก่ียวของกับการออกแบบ 
2.1 ขอมูลดานการออกแบบผลิตภัณฑ 

การออกแบบ คือ กิจกรรมการแกปญหา เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมาย หรือ
จุดประสงคที่ต้ังไว (Design is a goal-directed problem-solving) เปนการกระทําของ
มนุษยดวยจุดประสงค ที่ตองการแจงผลเปนสิ่งใหม มีทั้งที่ออกแบบเพ่ือสรางขึ้นใหมให
แตกตางจากของเดิม หรือปรับปรุงตกแตงของเดิม ความสําคัญของการออกแบบ เปน
ขั้นตอนเบ้ืองตนที่จะทําใหกระบวนการในการผลิตสินคา หรือผลิตภัณฑใหประสบผลสําเร็จ
ในตลาด และตรงตามเปาหมาย 

งานออกแบบ คือ สิ่งที่มนุษยสรางขึ้นโดยการเลือกนําเอาองคประกอบมาจัดเรียงให
เกิดรูปทรงใหมที่สนองความตองการ ตามจุดประสงคของผูออกแบบ และสามารถผลิตได
ดวยวัสดุ และกรรมวิธีการผลิตที่มีอยู 

2.1.1 คุณประโยชนของการออกแบบผลิตภัณฑ 

 2.1.1.1 สรางลักษณะสินคา ใหเกิดสัมผัส และการรับรูที่ดีตอองคกรผาน
การใชผลิตภัณฑ 

 2.1.1.2 รูปลักษณผลิตภัณฑ และสวนอ่ืนที่เกี่ยวของ สามารถสื่อสารกับ
ลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.1.1.3 พัฒนาผลิตภัณฑเดิม ใหเกิดประโยชนใชสอยที่ดีขึ้นทั้งทางกาย 
และจิตใจ 

 2.1.1.4 เพ่ิมคุณคาของผลิตภัณฑใหดีขึ้น เพ่ือนําไปสูการเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑ 

 2.1.1.5 ขยายตลาดสินคา เชน สรางผลิตภัณฑที่ตอบสนองความตองการ
ใหม สรางกลุมเปาหมายใหม 
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2.1.2 คุณสมบัติของผลิตภัณฑที่ดี         

 2.1.2.1 ความแปลกใหม (Innovative) เปนผลิตภัณฑที่ไมซ้ําซาก มีการ
นําเสนอที่แปลกใหม แตวัตถุประสงคเดิม 

 2.1.2.2 ที่มา (story) เปนผลิตภัณฑที่มีประวัติ ที่มา หรือเลาเรื่องได
ความคิดรวบยอดของการออกแบใหผูบริโภค ทราบถึงที่มา 

 2.1.2.3 ระยะเวลาเหมาะสม (Timeing) การนําผลิตภัณฑออกสูตลาดน้ัน
เหมาะสมกับชวงเวลา ความตองการ หรือตามความจําเปน ของผูบริโภค เชน
ชุดกันฝน ควรผลิตออกสูตลาดชวงหนาฝน หรือใกลถึงหนาฝนเปนตน เปนตน 

 2.1.2.4 ราคาเหมาะสม (Price) ผลิตภัณฑควรมีราคาที่เหมาะสมกับกําลัง
ซื้อของผูบริโภค 

 2.1.2.5 มีขอมูลขาวสาร (information) ขอมูลขาวสารของผลิตภัณฑ ควร
จะสื่อใหผูบริโภคไดทราบ และเขาใจถูกตองกับจุดประสงคที่ต้ังไว 

 2.1.2.6 เปนที่ยอมรับ (Regional acceptance) ผลิตภัณฑน้ันจะตองมี
ความแข็งแรง คงทนตอสภาพการใชงาน หรือมีอายุการใชงานที่เหมาะสมกับ
ลักษณะของผลิตภัณฑ และราคาที่จําหนาย 

 2.1.2.7 มีอายุการใชงาน (Life cycle) ผลิตภัณฑน้ันจะตองมีความแงแรง 
คงทนตอสภาพการใชงาน หรือมีอายุการใชงานที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ผลิตภัณฑ 

  2.1.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการกําหนดองคประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ การ        
ออกแบบผลิตภัณฑมีปจจัย (Design factors) ที่นักออกแบบตองคํานึงถึง ปจจัยพ้ืนฐาน 10 ประการ 
ซึ่งปจจัยดังกลาว สามารถควบคุมได และเปนตัวกําหนดองคประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑที่
สําคัญ ไดแก 

        2.1.3.1 หนาที่ใชสอย (Function) ผลิตภัณฑทุกชนิดจะตองมีหนาที่ใชสอย

ถูกตองตามเปาหมายที่ต้ังไว คือสามารถตอบสนองประโยชนใชสอยตามที่ผูบริโภคตองการ

ไดอยางมีประสิทธิภาพในหน่ึงผลิตภัณฑน้ันอาจมีหนาที่ใชสอยอยางเดียวหรือหลายหนาที่

ก็ได แตหนาที่ใชสอยจะดีหรือไมน้ันตองใชงานไประยะหน่ึงถึงจะทราบขอบกพรอง  

  2.1.3.2 ความสวยงามนาใช (Aesthetics or sales appeal)  ผลิตภัณฑที่

ออกแบบมาน้ันจะตองมีรูปทรง ขนาด สีสันสวยงาม นาใช ตรงตามรสนิยมของกลุม

ผูบริโภคเปาหมาย  เปนวิธีการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมและไดผลดี  เพราะ

ความสวยงามเปนความพึงพอใจแรกที่คนเราสัมผัสไดกอนมักเกิดมาจากรูปรางและสีเปน
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หลัก  การกําหนดรูปรางและสีในงานออกแบบผลิตภัณฑน้ัน  แตกตางจากการกําหนด

รูปรางและสีในงานจิตรกรรม  ซึ่งสามารถที่จะแสดงหรือกําหนดรูปรางและสีไดตามความ

นึกคิดของจิตกร แตในงานออกแบบผลิตภัณฑน้ัน  จําเปนตองยึดขอมูลและกฎเกณฑ

ผสมผสานของรูปรางและสีสัน  ระหวางทฤษฎีทางศิลปะและความพึงพอใจของผูบริโภค

เขาดวยกัน  ถึงแมวามนุษยแตละคนมีการรับรูและพึงพอใจในเรื่องของความงามไดไม

เทากัน  และไมมีกฎเกณฑการตัดสินใจใดๆ ที่เปนตัวช้ีขาดความถูกความผิด  แตคนเรา

สวนใหญก็มีแนวโนมที่จะมองเห็นความงามไปในทิศทางเดียวกันตามธรรมชาติ

ตัวอยางเชน  ผลิตภัณฑเครื่องประดับ ของที่ระลึก และของตกแตงบานตางๆ ความ

สวยงามก็คือหนาที่ใชสอยน้ันเอง  และความสวยงามจะสรางความประทับใจแกผูบริโภคให

เกิดการตัดสินใจซื้อได 

           2.1.3.3 ความสะดวกสบายในการใช (Ergonomics) การออกแบบ

ผลิตภัณฑที่ดีน้ันตองเขาใจกายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับขนาด สัดสวน ความสามารถและ

ขีดจํากัดที่เหมาะสมสําหรับอวัยวะตางๆ ของผูใช การเกิดความรูสึกที่ดีและสะดวกสบาย

ในการใชผลิตภัณฑ ทั้งทางดานจิตวิทยา (Psychology) และสรีระวิทยา(Physiology)  ซึ่ง

แตกตางกันไปตามลักษณะเพศ เผาพันธุ ภูมิลําเนา และสังคมแวดลอมที่ใชผลิตภัณฑน้ัน

เปนขอบังคับในการออกแบบ 

      2.1.3.4 ความปลอดภัย (Safety) ผลิตภัณฑที่เกิดขึ้นเพ่ืออํานวยความ

สะดวกในการดํารงชีพของมนุษย มีทั้งประโยชนและโทษในตัว การออกแบบจึงตอง

คํานึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของผูบริโภคเปนสําคัญ ไมเลือกใชวัสดุ 

สี กรรมวิธีการผลิต ฯลฯ ที่เปนอันตรายตอผูใชหรือทําลายสิ่งแวดลอม   

  2.1.3.5 ความแข็งแรง (Construction) ผลิตภัณฑที่ออกแบบมาน้ันจะตอง

มีความแข็งแรงในตัว ทนทานตอการใชงานตามหนาที่และวัตถุประสงคที่กําหนดโครงสราง

มีความเหมาะสมตามคุณสมบัติของวัสดุ ขนาด แรงกระทําในรูปแบบตางๆ จากการใชงาน 

  2.1.3.6 ราคา (Cost) กอนการออกแบบผลิตภัณฑควรมีการกําหนด

กลุมเปาหมายที่จะใชวาเปนกลุมใด อาชีพอะไร ฐานะเปนอยางไร ซึ่งจะชวยใหนัก

ออกแบบสามารถกําหนดแบบผลิตภัณฑและประมาณราคาขายใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมายไดใกลเคียงมากขึ้น การจะไดมาซึ่งผลิตภัณฑที่มีราคาเหมาะสมน้ัน สวนหน่ึง
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อยูที่การเลือกใชชนิด หรือเกรดของวัสดุ และวิธีการผลิตที่เหมาะสม ผลิตไดงายและ

รวดเร็ว   

  2.1.3.7 วัสดุ (Materials) การออกแบบควรเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติดาน

ตางๆ ไดแก ความใส ผิวมันวาว ทนความรอน ทนกรดดาง ไมลื่น ฯลฯ ใหเหมาะสมกับ

หนาที่ใชสอยของผลิตภัณฑน้ันๆ นอกจากน้ันยังตองพิจารณาถึงความงายในการดูแล

รักษา ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต สั่งซื้อและคงคลัง 

  2.1.3.8 กรรมวิธีการผลิต (Production) ผลิตภัณฑทุกชนิดควรออกแบบ

ใหสามารถผลิตไดงาย รวดเร็ว ประหยัดวัสดุ คาแรงและคาใชจายอ่ืนๆ  

  2.1.3.9 การบํารุงรักษาและซอมแซม (Maintenance) ผลิตภัณฑทุกชนิด

ควรออกแบบใหสามารถบํารุงรักษา และแกไขซอมแซมไดงาย ไมยุงยากเมื่อมีการชํารุด

เสียหายเกิดขึ้น งายและสะดวกตอการทําความสะอาดเพ่ือชวยยืดอายุการใชงานของ

ผลิตภัณฑ 

  2.1.3.10 การขนสง (Transportation) ผลิตภัณฑที่ออกแบบควรคํานึงถึง

การประหยัดคาขนสง ความสะดวกในการขนสง ระยะทาง เสนทาง การกินเน้ือที่ในการ

ขนสง สวนการบรรจุหีบหอตองสามารถปองกันไมใหเกิดการชํารุดเสียหายของผลิตภัณฑได

งาย 

2.2 หลักการออกแบบที่เก่ียวของกับรูปทรง 

2.2.1 รูปราง (Shape) คือ รูปแบนๆ มี 2 มิติ มีความกวางกับความยาว ไมมีความ

หนาเกิดจากเสนรอบนอกที่แสดงพ้ืนที่ขอบเขตของรูปตาง ๆ เชน รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม 

หรือ รูปอิสระ ที่แสดงเน้ือที่ของผิวที่เปนระนาบมากกวาแสดงปริมาตรหรือมวล 

2.2.2 รูปทรง (Form) คือ รูปที่ลักษณะเปน 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกวาง 

ความยาวแลว ยังมีความลึก หรือความหนานูนดวย เชน รูปทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม 

ทรงกระบอก เปนตนใหความรูสึกมีปริมาตร ความหนาแนน มีมวลสาร ที่เกิดจากการใชคา

นํ้าหนัก หรือการจัดองคประกอบของรูปทรงหลายรูปรวมกัน 
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ภาพท่ี5 แสดงความแตกตางระหวางรูปราง และรูปทรง

http://202.129.0.133/newart/web_pic4/form04.jpg 

2.2.3 รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปที่แนนอนมาตรฐานสามารถวัดระยะ 

หรือคํานวณได มีกฎเกณฑ เกิดจากการสรางของมนุษย เชน รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี 

นอกจากน้ียังรวมถึงรูปทรงของสิ่งที่มนุษยประดิษฐคิดคนขึ้นอยางมีแบบแผนแนนอน เชน

รถยนต เครื่องจักรกล เครื่องบิน สิ่งของเครื่องใชตางๆที่ผลิตโดยระบบอุตสาหกรรม ก็

จัดเปนรูปเรขาคณิตเชนกัน  

                   

ภาพท่ี6 รูปทรงเรขาคณิตแบบตางๆ                            

http://202.129.0.133/newart/web_pic4/form01.jpg 

 2.2.4 รูปอินทรีย (Organic Form) เปนรูปของสิ่งที่มีชีวิต หรือ คลายกับ

สิ่งมีชีวิต ที่สามารถเจริญเติบโต เคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงรูปได เชนรูปของคน สัตว พืช 
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ภาพท่ี7 รูปอินทรีย                                             

http://202.129.0.133/newart/web_pic4/form02.jpg 

2.2.5 รูปอิสระ (Free Form) เปนรูปที่ไมใชแบบเรขาคณิต หรือแบบอินทรีย แต

เกิดขึ้นอยางอิสระไมมีโครงสรางที่แนนอน ซึ่งเปนไปตามอิทธิพล และการกระทําจาก

สิ่งแวดลอม เชน รูปกอนเมฆ กอนหิน หยดนํ้า ควัน ซึ่งใหความรูสึกที่เคลื่อนไหว มีพลัง รูป

อิสระจะมีลักษณะขัดแยงกับรูปเรขาคณิต แตกลมกลืน กับรูปอินทรีย รูปอิสระอาจเกิด

จากรูปเรขาคณิตหรือรูปอินทรีย ที่ถูกกระทํา จนมีรูปลักษณะเปลี่ยนไปจากเดิมจนไมเหลือ

สภาพ เชน รถยนตที่ถูกชนจนยับเยินทั้งคัน  เครื่องบินตก ตอไมที่ถูกเผาทําลาย หรือซาก

สัตวที่เนาเปอยผุพัง 

                               

ภาพท่ี8 รูปอิสระ                                                                  

http://202.129.0.133/newart/web_pic4/form03.jpg 

การออกแบบโดยทั่ว ๆ ไปจะตองคํานึงถึงความสําคัญสองอยางในงานเดียวกัน ซึ่งไดแก 
รูปแบบ (Form) และประโยชนใชสอย (Function) ของงานน้ัน ๆ รูปแบบและประโยชนใชเสอย
จะตองมีความสัมพันธกันเปนอยางดี จึงจะทําใหงานออกแบบน้ันมี คุณภาพ 
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รูปแบบในงานออกแบบบางอยาง มีเน้ือหาสาระ ที่สามารถสื่อออกมาใหเห็นได เชน สภาพ
ทางธรรมชาติ พฤติกรรม ของคน สัตว ตลอดจนขอความตางๆ ที่แสดงเน้ือหาในงานน้ันๆ งาน
ออกแบบที่เน้ือหา มักจะเปนงานออกแบบสิ่งพิมพ งานออกแบบโฆษณา หรืองานออกแบบทัศนศิลป 
รูปแบแสดง เน้ือหา สามารถจําแนกออกไดดังน้ี 

          1 .รูปแบบแสดงตัวตน (representational form) หมายถึง รูปแบบที่แสดงสภาพแวดลอม
หรือรูปแบบที่ บันทึก ภาพสิ่งแวดลอม เชน ภาพถาย ภาพยนตร สวนใหญจะบันทึกภาพสิ่งแวดลอม
ในลักษณะเหมือนจริง สวนการออกแบบ รูปเขียน รูปปน รูปสลัก และเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ ที่
มนุษยไดสรางสรรคขึ้น เชน อาคาร ยานพาหนะ สิ่งของเครื่องใชตาง ๆ 

          2. รูปแบบสัญลักษณ (symbolic form) หมายถึง รูปแบบที่เปนสื่อใหเขาใจ ความหมาย
รวมกันได อาจจะสื่อให เขาใจไดเฉพาะกลุมเล็ก ๆ หรืออาจจะสื่อใหเขาใจกันไดในระดับสากล
ตัวอยางสื่อเฉพาะกลุม เชน รูปพานรัฐธรรมนูญ เปน สัญลักษณเกี่ยวกับประชาธิปไตย สําหรับ
ประชาชนเฉพาะในประเทศไทย สวนสัญลักษณที่สื่อไดทั่วโลกเปนสากล เชนรูป หาหวงคลองเขา
ดวยกัน เปนสัญลักษณของกีฬาโอลิมปค สัญลักษณของการจราจร เชนรูปหวงวงกลมและมี
เสนผาศูนยกลาง ในแนวเฉียง หมายถึงปายหามจอด รูปกากบาท หมายถึงโรงพยาบาล สัญลักษณ
เหลาน้ีจะเขาใจกันไดทุกชาติทุกภาษา ในการทําความเขาใจความหมายของสัญลักษณ จําเปนจะตอง
มีประสบการณรวมกัน โดยมีการเรียนรูในสัญลักษณน้ัน ๆ จึงจะสามารถเขาใจความหมายรวมกันได
เปนอยางดี สัญลักษณที่ใชแสดงออกมีไดทั้งที่เปนรูป สี และเสียง 

3. รูปแบบนามธรรม (Abstract form) หมายถึง รูปแบบที่ตัดทอนดัดแปลงมาจากรูปแบบ
สิ่งแวดลอมตาง ๆ ซึ่งจะมีลักษณะผิดแปลกไปจากรูปแบบตามความเปนจริง แตอาจจะสะทอนเพียง
ความรูสึกอยางใดอยางหน่ึงที่ประทับใจ ออกมา เชน ความสวยงาม ความนาเกลียด ความเคลื่อนไหว 
ความสงบ ความสงางาม ความแข็งแรง ความออนโยน เปนตน การแสดงรูปแบบอาจจะแสดงไดทั้ง
รูปทรงอิสระ (free form) และรูปทรงเรขาคณิต (Geometrical form) โดยการออกแบบรูปแบบ
นามธรรม มีแนวโนมในการแสดงออกทางความรูสึกมากกวาการ บอกกลาวถึงสิ่งใดโดยตรง สําหรับ
ความรูสึกที่แสดงอยูในรูปแบบอ่ืน ๆ ดวยเชนกัน 

          รูปแบบในการออกแบบบางอยางไมสามารถแสดงเน้ือหาออกมาไดเดนชัด เชน งานออกแบบ
ผลิตภัณฑ งานออกแบบตกแตง งานออกแบบสถาปตยกรรม งานออกแบบเหลาน้ีไมมีจุดประสงคที่จะ
แสดงเน้ือหาใหออกมาเปน พฤติกรรมหรือเรื่องราว แตแสดงออกในรูปอารมณ ความรูสึก เชน ความ
สงางาม ความมั่นคง ความสวยงาม เปนตน การออกแบบรูปแบบไมวาแบบใด รูปแบบที่ออกจะตอง
สัมพันธกับประโยชนหรือหนาที่ในการใชงานอยางเหมาะสมดวย เชนการออกแบบผลิตภัณฑ 
เฟอรนิเจอรที่เปนโตะ เกาอ้ี จะตองสัมพันธกันกับประโยชนทางกาย คือน่ังสบาย มีสวนสูง และ
สัดสวนรับกับเรือนรางของมนุษย ถาเปนการออกแบบเพ่ือใชประโยชนทางการสื่อสาร เชน การ
ออกแบบโปสเตอร ก็จะตองมีขนาดที่สัมพันธพอดีกับระยะในการมอง เพ่ือที่จะไดอานขอความออก 
และสําหรับการออกแบบที่เนนประโยชน ทางดานจิตใจ เชน การออกแบบถายภาพ การออกแบบ
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จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ตลอดจนการออกแบบตกแตง จะตองประกอบดวยความ
งามที่สื่อสารใหผูดูแลรับรูและเกิดความประทับใจได ในการออกแบบบางทีก็เนนประโยชนทาง ดาน
รางกายและประโยชนทางดานจิตใจในงานเดียวกัน 

 ชุดเครื่องใชสําหรับบูชาพระ แรงบัลดาลใจมาจากดอกสาละ ใชรูปทรงของผลิตภัณฑ ที่เนน
เรื่องประโยชนใชสอยเปนสําคัญ โดยออกแบบเปนแบบรูปทรงอินทรียที่นําลักษณะตางๆของดอก
สาละ เชนลักษณะของกลีบดอกที่ซอนกัน ลักษณะของกลีบที่กําลังจะบาน ลักษณะของรูปทรง 
มาที่ตัดทอน ผสมผสานกับรายละเอียดอ่ืนๆเพ่ือใหเขากับรูปแบบของภาชนะที่เนนเรื่องการใช
สอย และมีลักษณะที่เรียบงายขึ้น 

 

 2.3 ความรูเก่ียวกับการไหวพระ 

  การไหวพระเปนกิจเบ้ืองตน  ตองทํากอนสวดมนต  ไหวพระกับบูชาพระโดยใจความอยาง
เดียวกัน  ไหวพระก็จะประสงคใหระลึกถึงคุณพระ  บูชาพระก็เพ่ือใหระลึกถึงคุณพระวา  ควรแกการ
บูชา  แตโดยวัตถุตางกัน  แมไหวพระไมมีเครื่องบูชาเปนแตประนมมือระลึกดวยใจเปลงดวย
วาจา  กราบลงดวยกายก็สําเร็จ เปนการไหวพระพรอมดวยไตรทวาร คือระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย
ตามคําประกาศเปนมโนประณามหน่ึงเปลงวาจา ประกาศคุณพระรัตนตรัย  เปนวจีประณาม
หน่ึง  กราบลงดวยเบญจางคประดิษฐ  คือ  ฝามือทั้ง สอง เขาทั้งสองและหนาผากหน่ึง รวมเปนหาจด
ลงกับพ้ืนเปนกายประณามหน่ึง  สวนบูชาพระมีเครื่องบูชาเชน ดอกไม ธูป เทียน  หรือเครื่องตกแตง
ประดับประดา  ซึ่งอาจทําความเลื่อมใสศรัทธาใหทวีมากขึ้น เมื่อแลเห็นแสงประทีปสวางไสวและหอม
ตลบอบอวลไปดวยกลิ่นธูป เทียน และดอกไม อันด่ังนํ้าใจของผูเห็นทําใหอ่ิมเอิบไปดวยศรัทธาโนม
นาวใจใหนึกถึงคุณพระรัตนตรัยย่ิงๆ ขึ้นไป 

 

2.4 ขอมูลเก่ียวกับการกรวดน้ํา        
  การกรวดนํ้า หมายถึง การต้ังใจแผสวนบุญหรือสวนกุศลที่ไดทําไปใหแกผูที่ลวงลับ
ไปหรือผูใดผูหน่ึง โดยการรินนํ้าใสภาชนะเพ่ือเปนเครื่องบงถึงเจตนาอุทิศน้ันกิริยาหลั่งนํ้าใสภาชนะ
นิยมทําในหลายกรณี คือ 

- ใหวัตถุสิ่งของที่เปนอสังหาริมทรัพยที่เคลื่อนที่ไมได 
   - ใหสิ่งของที่ใหญโตซึ่งไมสามารถหยิบยกใหได 
   - ใชประกาศการตัดสินใจอยางเด็ดเด่ียว เชน สมเด็จพระนเรศวรมหาราชประกาศอิสรภาพ 
  - ใชอุทิศสวนบุญสวนกุศลใหแกผูใดผูหน่ึง                                                            
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การกรวดนํ้าที่นิยมโดยทั่วไปมี 2  วิธีคือ  
  1. การกรวดนํ้าโดยใชนํ้าหลั่งลงในภาชนะที่รองรับ หากที่หลั่งมีปากเล็ก เวลา
กรวดนํ้าใหคอย ๆ รินใสที่รองโดยมิใหขาดสาย เมื่อกรวดเสร็จใหนําไปเทไวที่โคนไมหรือที่
กลางแจง หามเทใสถังขยะหรือสถานที่สกปรก 
  2. การกรวดนํ้าโดยไมตองใชนํ้า (กรวดนํ้าแบบแหง) ใชในกรณีที่ไมไดจัดเตรียมนํ้า
สําหรับกรวด หรือหานํ้ากรวดไมได ผูกรวดพึงต้ังใจอุทิศสวนกุศลที่ตนไดทําใหแกผูที่ตองการ
อุทิศไปให 

 ดังน้ันการกรวดนํ้าจึงหมายถึงการที่เรา เจตนา หรือตองการยกสิ่งใดที่เปนสิ่งใหญ 
จับตองไมไดใหแกผูใดผูหน่ึง เพ่ือประกาศใหรูวายกใหแลว ซึ่งภาชนะที่ใชสําหรับการกรวดนํ้า 
จะประกอบไปดวย ภาชนะสําหรับบรรจุนํ้า และภาชนะสําหรับรองรับนํ้าเวลากรวดนํ้า 

 

 3. ขอมูลที่เก่ียวของกับวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 

3.1 วัตถุดิบหลักที่ใชในการทดลองผลิตตามกระบวนการการออกแบบ คือ 
3.1.1 ดินผสมสําเร็จรูปกลุมพอรซเลน ของบริษัท คอมพาวดเคลย  
        เปนกลุมดินผลิตภัณฑที่มีความหลากหลายในการเลือกใชงาน ทั้งดินงานปนที่

มีความเหนียวดีแตไมโปรงแสง หรือดินที่เหมาะสมสําหรับงานหลอที่มีความขาวและโปรงแสง 
ดินที่เหมาะสําหรับทั้งงานหลอและงานปนที่ขาวสะอาดและโปรงแสง ดินอลูมินาพอรซเลน
สําหรับทําลูกถวยไฟฟา ลูกบด และอิฐกรุบอลมิล และดินที่เหมาะกับการเผาที่อุณหภูมิสูง 
หรือที่เรียกกันวา Hard Porcelain โดยทั่วไปแลว ดินกลุมพอรซเลนจะเหมาะสําหรับการเผา
ที่อุณหภูมิประมาณ 1260 - 1300 องศาเซลเซียสในบรรยากาศการเผาแบบรีดักช่ัน 
(Reduction Firing) เพ่ือใหไดสีหลังเผาขาวและโปรงแสง  

 
ดินสําเร็จรูปกลุมพอรซเลนของ CPC สามารถจําแนกออกได 3 ประเภทไดแก 

1.ดินพอรซเลนทั่วไป (Common Porcelain Body)  

2.ดินอลูมินาพอรซเลน (Alumina Porcelain Body)  

3.ดินพอรซเลนเน้ือขาว (Soft Porcelain Body)  

4.ดินพอรซเลนเน้ือขาวอุณหภูมิสูง (Hard Porcelain Body) 

ดินพอรซเลนทั่วไป (Common Porcelain Body) PAA อัตราการหลอแบบดี ขึ้นรูปงาน
หลอและเผารดัีกชัน แตจะไมโปรงแสง เหมาะสําหรับผลิตภัณฑที่นํามาเขียนลายเบญจรงคหรือลาย
คราม PBA จะเหมาะสําหรับงานปนจิกเกอร และโรลเลอร สําหรับผลิตภัณฑบนโตะอาหาร ของ
ประดับลายคราม และเบญจรงคที่จะเนนลวดลายสีสีน ไมเนนความโปรงแสง PBB เหมาะสําหรับงาน
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ปนมือแปนหมุน งานปนขนาดใหญสําหรับผลิตภัณฑตกแตงบานและสวน ตกแตงดวยเคลือบหรือการ
เขียนลาย PBC เปนดินเน้ือหยาบ เหมาะสําหรับผลิตภัณฑบนโตะอาหารที่ตองการอุนรอนตลอดเวลา
ดวย ตะเกียงแอลกอฮอล โดยจะเคลือบดวยเคลือบสี มีความทนทาน เผาไดต้ังแตอุณหภูมิ 1230 - 
1280 องศาเซลเซียส 

ดินอลูมินาพอรซเลน (Alumina Porcelain Body) PCA เปนดินที่มีความแข็งแรงหลังเผาไม
ตํ่ากวา 1,000 kg/Cm2 นิยมใชผลิตลูกถวยไฟฟา มีอลูมินาเปนองคประกอบมากกวา 40% จึงทําให
ทนทานตอการใชงานและการทดสอบทางไฟฟา 

ดินพอรซเลนเน้ือขาว (Soft Porcelain Body) PEA เหมาะสําหรับงานหลอ อัตราการหลอ
แบบสูง หลังเผาจะขาว และโปรงแสงมาก ซึ่งเหมาะจะทําผลิตภัณฑตกแตงบานโดยเฉพาะทโคมไฟ
ประดับ PFA, PFB เปนดินที่มีความขาวและโปรงแสงดี เน้ือละเอียด โดยเฉพาะดิน PFA เหมาะกับ
งานหลอและงานปน เชน ตุกตาประดับตกแตง หรือผลิตภัณฑบนโตะอาหาร เผาไดที่อุณหภูมิ 1280 
องศาเซลเซียส บรยากาศรีดักช่ัน ดิน PFB จะเหมาะกับงานหลอมากกวาโดยที่มีสีหลังเผาใกลเคียงกับ
ดิน PFA 

ดินพอรซเลนเน้ือขาวอุณหภูมิสูง (Hard Porcelain Body) PKA ซึ่งเปนดินงานปนสําหรับ
เผาอุณหภูมิสูงถึง 1350 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศแบบรีดักช่ันที่มีความแข็งแรงหลังเผาสูง 
ทนทานตอการใชงาน PKB เปนดินงานหลอสําหรับใชคูกับดิน PKA 

ดินที่ขาพเจาเลือกใชจึงเปนดินพอรซเลนทั่วไป (Common Porcelain Body) สูตร PAA ซึ่ง
เปนดินที่เหมาะสําหรับงานหลอ มีการไหลตัวไดดี เน่ืองจากช้ินงานของขาพเจา มีทั้งแบบหลอตัน และ
หลอกลวงในแบบพิมพเดียวกัน ดินชนิดน้ี จะไมเนนความโปรงแสง มีสีขาวเม่ืองเผาแกรง 

3.1.2 น้ําเคลือบ 

 นํ้าเคลือบ คือ สารประกอบของซิลิเกต Silicate ผสมกับสารประกอบอยางอ่ืนที่เปนตัว
ชวยหลอมละลาย ซึ่งเราเรียกวา ฟลักซ อาจมีออกไซดของโลหะผสมลงไปดวยเมื่อทําใหเกิดสีและทึบ
ในเคลือบ เมื่อเผาสวนผสมของนํ้าเคลือบถึงอุณหภูมิที่ทําใหหลอมละลายแลว นํ้าเคลือบจะรวมตัวกัน
เปนเน้ือเดียวกัน และเมื่อทิ้งไวใหเย็นจะมีลักษณะเหมือนแกวบาง ๆ ฉาบติดอยูกับผิวผลิตภัณฑ (สุร
ศักด์ิ โกสิยพันธ. 2543 : 1) นอกจากน้ีไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน (2547 : 1) ไดใหความหมายของเคลือบไว
วา เคลือบ คือ ช้ันของแกวบาง ๆ ที่หลอมละลายติดอยูกับผิวดินซึ่งขึ้นอยูกับรูปทรงของภาชนะตางๆ 
วัตถุดิบที่เปนนํ้าเคลือบถูกบดจนละเอียดมากกวาดินหลายเทา กอนนํามาเคลือบบนผิวดินเผาเปนช้ัน
หนา 1 – 1.5 มิลลิเมตร เมื่อเคลือบแลวโดนเผาผานความรอนในอุณหภูมิสูง วัตถุดิบที่เปนแกวใน
เคลือบเมื่อถึงจุดหลอมละลาย ช้ันของเคลือบบนผิวดินจะกลายเปนแกวมันวาวติดอยูกับผิวดินโดยไม
ไหลนองไปกองรวมกันอยูบนพ้ืนเตาขณะหลอมตัว การเคลือบจะชวยให  การชําระลางทําความ
สะอาดภาชนะเปนไปไดสะดวก เน่ืองจากเคลือบมีคุณสมบัติเปนแกว ไมดูดซึมนํ้า และลื่นมือสามารถ
ทําความจะอาดไดงาย นอกจากน้ีช้ันของเคลือบบนผิวภาชนะยังเพ่ิมความแข็งแรง ทนทานทําให
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ภาชนะดินเผาไมบ่ินงาย เมื่อกระทบกันบอยๆ ขณะลางทําความสะอาดและสามารถใสของเหลวได
โดยไมรั่วซึม 
 
1. ประเภทของเคลือบ 
 
 1.1 แบงตามอุณหภูมิการเผา แบงไดเปน 3 กลุม คือ 
  1.1.1 เคลือบลักษณะอุณหภูมิตํ่า (Low temperature glaze) 800 – 1,100 องศา
เซลเซียส 
  1.1.2 เคลือบอุณหภูมิปานกลาง (Medium temperature glaze) 1,150 – 1,200 
องศาเซลเซียส 
  1.1.3 เคลือบลักษณะอุณหภูมิสูง (High temperature glaze) 1,230 – 1,300             
องศาเซลเซียส 
 
 1.2 แบงนํ้ายาเคลือบตามลักษณะผลิตภัณฑ 
  1.2.1 เคลือบเอิรทเทินแวร เผาที่ 1,100 – 1,180 องศาเซลเซียส 
  1.2.2 เคลือบสโตนแวร เผาที่ 1,250 – 1,300 องศาเซลเซียส 
  1.2.3 เคลือบปอรซเลนตเผาที่ 1,200 – 1,220 องศาเซลเซียส 
  1.2.4 เคลือบสุขภัณฑ เผาที่ 1,200 – 1,220 องศาเซลเซียส    
  1.2.5 เคลือบโบนไชนาเผาที่ 1,100 – 1,140 องศาเซลเซียส 
 
 1.3 วัตถุดิบที่ใชในการทําเคลือบ จัดแบงตามคุณสมบัติทางเคมี แบงออกเปน 3 กลุม คือ 
  1.3.1 วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเปนดาง เปนตัวชวยลดอุณหภูมิในการหลอมละลายในทาง
เซรามิค ใชสัญลักษณ RO / R 2 O เขียนแทนวัตถุดิบ ที่ใชในการทําเคลือบ  คือ K 2 O, CaO ,  BaO 
และ ZnO  

  1.3.2 วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเปนกลาง (R 2 O 3) ทําหนาที่เปนตัวทนไฟ และตัวใหสี 

ในทางเซรามิค ใชสัญลักษณ R 2 O 3 กลุมน้ีเปนการกําหนดออกไซดของ Al 2 O 3 จํานวน X 
โมล 
  1.3.3 วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเปนกรด ทําหนาที่เปนตัวทําใหเกิดแกวและทําใหทึบใน
เคลือบในทางเซรามคิ ใชสัญลักษณ RO 2  กลุมน้ีเปนการกําหนดออกไซดของซิลิกา (SiO 2 ) 
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ตารางแสดงสวนประกอบที่ใชเปนวัตถุดิบในเคลือบ 

กลุมที่มีคุณสมบัติเปนดาง 
(RO/R 2 O) 

กลุมที่มีคุณสมบัติเปนกลาง 
(R 2 O 3) 

กลุมที่มีคุณสมบัติเปนกรด 
(RO 2 ) 

Na 2 O 

K 2 O 
CaO 
ZnO 
MgO 
PbO 
CuO 

Ag 2 O 
MnO 
NiO 
BaO 
ZrO 

Li 2 O 
CdO 

Al 2 O 3 

B 2 O 3 

Fe 2 O 3 

Sb 2 O 3 

Cr 2 O 3 

Bi 2 O 3 

As 2 O 3 

SiO 2  

TiO 2  

SnO 2  

ZrO 2  

AuCl 2  

(ที่มา : อายุวัฒน สวางผล. 2543 : 200) 
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http
%3A%2F%2Fwww.ceramic.lpru.ac.th%2Ffiles%2Fles2-nik-violet.doc&ei=-
cI8UfrYIcuOrgemrYGgAg&usg=AFQjCNFprvLVL-cM-p3Nyock1Z3YFdA_Qg 

 
 
 

 3.2 ขั้นตอนในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 
  3.2.1 การสรางตนแบบ (Prototype) 

 ตนแบบ หรือแบบที่สรางขึ้นเหมือนของจริงหลังจากที่เราไดออกแบบแลว ตนแบบ
จะตองสรางขึ้นใหใหญกวาของจริง จะใหญมากหรือนอยขึ้นอยูกับการหดตัวของเน้ือดิน
ที่จะนํามาใช จึงมีความจําเปนที่จะตองใหญกวาของจริง ตามเปอรเซ็นตการหดตัวของ
เน้ือดินเมื่อเผาแลว 
 

 วิธีคํานวณ %การหดตัวของเน้ือดินที่ใชในการผลิต มี 2 วิธี  
  1. นําแบบ 2 มิติที่เขียนไวไปถายเอกสารขยาย 

  สมมติ %การหดตัวของเน้ือดิน = 15% ถายขยายใหเปน115% วิธีน้ี ถาใชคูกับการ
คํานวณ จะทําใหแมนยําย่ิงขึ้น 
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  2. วิธีการคํานวณ 
   เชน ตองการแจกันสูง  30 ซม. กวาง 12 ซม. 
    ต้ังดวย 100 – เปอรเซ็นตการหดตัวของดิน = ? 

 ความสูงแจกันสูง 85 ซม. ทําจากตนแบบ 100  ซม. 

      แจกันสูง  30 ซม.ทําจากตนแบบ = 100 x 30 

              85  

                   ความสูงของตนแบบที่ตองทําจริง =   32.29   ซม. 
 
 ความกวางแจกันกวาง 85 ซม.ทําจากตนแบบ 100  ซม. 

              แจกันกวาง 12 ซม.ทําจากตนแบบ = 100 x 12 

               85 
                ความกวางของตนแบบที่ตองทําจริง =    14.11  ซม. 
 
 เมื่อไดขนาดที่ขยายแลวก็มาดูวาจะขึ้นรูปดวยวิธีใด โดยการขึ้นรูปตนแบบ จะมีหลายวิธี 
เชน การกลึง สําหรับผลิตภัณฑที่มีรูปทรงสมดุล เชนทรงกลม ทรงรี การเหลา สําหรับผลิตภัณฑที่มี
ลักษณะเปนทรงอิสระ ตนแบบสามารถทําไดจาก ปลาสเตอร ไม ดิน หรือวัสดุธรรมชาติก็ไดเชนกัน  
ในการขึ้นตนแบบชุดเครื่องใชสําหรับบูชาพระ แรงบันดาลใจจากดอกสาละน้ัน จะขึ้นรูปดวย วิธีการ
กลึง และขูดลาย เน่ืองจากช้ินงานมีลักษณะที่กลมสามารถกลึงได และมีลวดลาย รายละเอียดที่
จําเปนตองขูด แกะ 
 
 3.1.3 ปลาสเตอร (Plaster of Paris) 
  ปลาสเตอรเปนวัตถุดิบที่สําคัญชนิดหน่ึง ในงานเซรามิค มีลักษณะเปนผงละเอียด สีขาว 
สามารถดูดซึมนํ้า และความช้ืนไดดี ปลาสเตอรไดมาจากการเผาแรยิปซัม (gypsum) หรือเกลือจืด ใน
อุณหภูมิที่พอเหมาะ 
 คุณสมบัติของปูนปลาสเตอร  
  ปูนปลาสเตอรเมื่อผสมกับนํ้า จะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกวา Rehydration ขณะที่
เกิดปฏิกิริยาจะมีความรอนประมาณ 36-37 องศาเซลเซียส ขณะที่เกิดความรอน ปลาสเตอรจะคอยๆ
แข็งตัว (Set) เมื่อปูนปลาสเตอรแข็งตัวเต็มที่จะมีการขยายตัวประมาณ 0.1-0.2 เปอรเซ็นต ดังน้ัน
เวลาถอดพิมพ ควรถอดในขณะที่ปูนยังคงมีความรอนอยูและแข็งตัวแลว เพ่ือความสะดวกและงายตอ
การถอดพิมพ 
 การผสมปูนปลาสเตอร  
  1.ใสนํ้าในภาชนะผสม ในอัตราสวนที่ตองการทําพิมพ 
  2.โรยปูนปลาสเตอรลงในนํ้าอยางชาๆ ใหปริมาณปูนจมลงในลักษณะปริ่มนํ้า 
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  3.เมื่อนํ้าแทรกเขาในโมเลกุลปูนจนหมดรอ 1-2 นาที แลวจึงคน ใหปูนปลาสเตอรและ
นํ้าเปนเน้ือเดียวกัน ไมใหมีเม็ดปูน หรือฟองอากาศ หากมีฟองอากาศมาก ใหใชอุปกรณชอนออก 
  4.นําปูนปลาสเตอรที่คนไดที่แลว เทลงในพิมพอยางชาๆ และเบามือ เพ่ือปองกัน
ฟองอากาศที่จะเกิดขึ้นขณะเทปูน 
  5.เมื่อเทปูนลงในพิมพเรียบรอยแลว ใหลางภาชนะผสมทันท ี
  6.เมื่อปูนเริ่มแข็งตัวจนเปนเน้ือครีม ใหใชอุปกรณปาดเก็บปูนสวนที่เกินออกให
เรียบรอย 
 
  3.2.3 ตนแบบที่ใชในการทําพิมพ 
   คือตนแบบที่สรางจากปูนปลาสเตอร ที่ผานกระบวนการขูดลายตามสเกต และขัด
แตง จนมีผิวเรียบ ในการทําตนแบบเราตองศึกษาใหดีวาลวดลายที่ทําน้ันจะมีปญหากับการถอดพิมพ 
การหลอนํ้าดินหรือไม ในการทําตนแบบ สามารถทําไดหลายชนิดนอกจากปูนปลาสเตอร เชน ไม 
พลาสติก หรือดิน เปนตน 
 
  3.2.4 การสรางตนแบบ (Prototype) 
   ตนแบบคือ หุน หรือแบบที่สรางขึ้น เหมือนกับของจริงที่เราออกแบบไว โดยตนแบบ
สวนใหญในงานเซรามิค มักจะใชเปนปูนปลาสเตอร เพ่ือใหไดมาซึ้งรูปแบบที่เราตองการจริงๆ 
   ตนแบบ จะตองสรางขึ้นใหใหญกวาของจริง ขนาดของตนแบบที่ขยาย มาก หรือ
นอยขึ้นอยูกับ เปอรเซ็นตการหดตัวของดินแตละชนิดที่นํามาใชในการหลอ(Casting) 
   การสรางตนแบบ(Prototype) การสรางตนแบบดวยปูนปลาสเตอร สามารถควบคุม
การผสมปูน ใหออน ปานกลาง หรือแข็งได โดยการผสมปูนปลาสเตอรกับนํ้าในอัตราสวนที่ตองการ 
ตนแบบ จะสรางโดยวิธีการกลึงหรือการเหลา อุปกรณที่ใชในการเหลา ไดแก สิ่วสําหรับแกะ ใบเลื่อย
สําหรับเกลา และกระดาษทรายสําหรับขัดผิวใหเรียบ สมบูรณ สวยงาม 
 
   3.2.5 การสรางพิมพ (Mold) 
   Mold ของงานจะไดมาจากตนแบบ (Prototype) การสรางพิมพสามารถแบงออก
ได 2 ลักษณะ คือ  

1. การสรางพิมพชนิดพิมพตนแบบพิมพช้ินเดียว 
   2. การสรางพิมพชนิดพิมพตนแบบพิมพมากกวาช้ินเดียว อาจเปนพิมพ 2-3ช้ิน หรือ
มากกวา ขึ้นอยูกับรายละเอียด และความซับซอนของงาน 
  
     3.2.6 วิธีการทําพิมพหลอนํ้าดิน (Casting) มี 2 แบบ คือ 

  1. พิมพสําหรับการหลอกลวง หรือการหลอแบบเทนํ้าดินออก (Hollow or drain 
casting) พิมพชนิดน้ี ใชสําหรับการหลอผลิตภัณฑ ที่ตองการชองวางภายใน เชน แจกัน 
แกว ชุดกาแฟ เปนตน การหลอนํ้าดิน (Slip) โดยวิธีน้ีสามรถหลอดวยพิมพช้ินเดียว 
หรือพิมพหลายช้ินก็ได 
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    2. พิมพสําหรับการหลอตัน (Solid casting) เปนแบบที่มีรูปรางเหมือนผลิตภัณฑ 
ชองวางของแบบเทนํ้าดินจะเปนแบบเทนํ้าดินใหเต็มโดยมีสวนเผื่อการยุบของนํ้าดินดวย 
จนเต็มไมมีการเทนํ้าดินออก 
 

     3.2.7 วิธีการเตรียมนํ้าดินหลอ 
   นํ้าดินหลอ (Slip) หมายถึง สวนผสมของดินกับนํ้า ในปริมาณที่เหมาะสม คือ

จํากัด ปริมาณของนํ้าใหนอยที่สุด โดยเติมสารเคมีบางชนิด เพ่ือชวยใหดิน กระจายตัว 
ไมตกตะกอน และทําใหนํ้าดินไหลตัวไดดี สารแขวนลอย ของดิน หรือวัตถุดิบอ่ืน กับตัว
หลอลื่น (Lubricating Phase) ซึ่งสวนมาก คือนํ้า และสารเคมีชวยกระจายลอยตัว นํ้า
ดินที่ใชสําหรับขึ้นรูป ผลิตภัณฑเซรามคิน้ัน ใชกันมาประมาณ 150 ปแลว โดยในสมัย
เริ่มตน ยังไมมีการเติมสารเคมีอะไรลงไป ชวยปรับ คุณภาพของนํ้าดิน จึงมีเพียงดิน 
และนํ้าในสวนผสมเทาน้ัน ทําใหตอง ใชนํ้าในปริมาณมาก อาจสูงถึงรอยละ 60 และมี
ปญหาในการปฏิบัติงาน คอนขางมาก ตอมาจึงพยายามหาวิธี ที่จะลดปริมาณนํ้าใน
สวนผสมให นอยที่สุดแตสามารถใชงานไดดี โดยการใชสารเคมี เพ่ือปรับสมบัติ ให
เหมาะสม นํ้าดิน รวมทั้งนํ้าเคลือบ เปนของไหลจําพวกหน่ึง ประเภทสารแขวนลอย
(Rheology) ซึ่งเปน พวกเดียวกับหมึกพิมพ และสี โดยตางจากของไหลพวก นํ้า 
นํ้ามันกาดและกลีเซอรรีน 

 
 คุณสมบัติที่ดีของน้ําดิน  

  การเตรียมนํ้าดินที่ใชสําหรับ หลอแบบใหไดดี และคุณภาพสม่ําเสมอไมใชเรื่องงาย 
เพราะนํ้าดินมีระบบที่คอนขางซับซอน การอธิบายตองอาศัยสมบัติหลายประการ ไมวาจะ
เปนทางเคมี สมบัติทางฟสิกส หรือลักษณะของการปฏิบัติงานในเชิงเทคนิค คุณภาพของ
ผลิตภัณฑที่ไดจากการหลอแบบก็ยากที่จะประมาณได เพราะไมมีใคร หรือผลการทดสอบใด
ที่ดีพอหรือพรอมพอ สําหรับการปฏิบัติงานหลอแบบ ทุกสถานการณ ทั้งน้ีเพราะ นอกจาก
ผลการทดสอบที่ได จากวิธีที่ควบคุมได และเครื่องมือที่แมนยํา เชนการหาอัตราการหลอของ
นํ้าดิน เวลาที่ใชในการแข็งตัว หรือปริมาณนํ้าคางในผลิตภัณฑแลว ยังมีการทดสอบ ที่ตอง
อาศัยความรูสึก เขามาประกอบ เพ่ือใชในการตัดสินใจอีกดวย เชน สมบัติการตัดตกแตง 
ลักษณะผิวหลังเทนํ้าดินออก เปนตน รวมทั้งสภาพการปฏิบัติงาน และการทดสอบแตละครั้ง 
หรือแตละสถานที่มีความแตกตางกัน แตสิ่งที่ผูปฏิบัติงานมีความตองการที่เหมือนกัน 

การใชน้ําดินเพื่อขึ้นรูปดวยวิธีการหลอแบบ     
 1. นํ้าดินมีความหนาแนนสูง คือมีปริมาณนํ้า ในสวนผสมนอย เน่ืองจากปริมาณนํ้า 
จะมีผลตอระยะเวลา ในการหลอแบบ และปริมาณการใชงาน ของแบบพิมพปลาสเตอร  

2. ใชเวลานอยในการทิ้งนํ้าดินไวในแบบพิมพ เพ่ือใหไดความหนา ของผลิตภัณฑ
ตามความตองการ       
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3. เทนํ้าดินออกจากแบบไดงาย รวมทั้งผิวผลิตภัณฑ ดานในเรียบสม่ําเสมอ        

4. หลังจากเทนํ้าดินออกจากแบบพิมพ สามารถแกะผลิตภัณฑ ออกจากแบบพิมพ
ไดงาย และรวดเร็ว 
5. ผลิตภัณฑที่แกะจากแบบพิมพแลว มีความแข็งแรง ไมเสียรูปทรง ในขณะ
เคลื่อนยาย 

3.2.8 การตกแตงผลิตภัณฑกอนเผา      
  การตกแตงผลิตภัณฑหลังการขึ้นรูป ผลิตภัณฑเซรามิค เกือบทุกชนิด ตองมีการ
ตกแตงหลังการขึ้นรูป เชน การขจัดสวนที่เกินออกไป โดยที่ผลิตภัณฑมีการตกแตงนอยที่สุด 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑหลังจากขึ้นรูป ผลิตภัณฑที่เกือบแหง หรือแหงสนิท จะไมมี
ความเหนียว แตจะแข็ง และเปราะ ดังน้ันการตกแตงผลิตภัณฑ ควรทําขณะที่ดินยังช้ืนและมี
ความเหนียว 

การตกแตงผลิตภัณฑหลังจากขึ้นรูป การตกแตงผลิตภัณฑที่ขึ้นรูปดวยวิธีเทนํ้าดิน
แบบตองรอใหผลิตภัณฑแข็งพอ และตกแตงขณะอยูในแบบ เพราะถาแตงผลิตภัณฑนอก
แบบ อาจทําใหผลิตภัณฑเสียรูป ผลิตภัณฑที่หลอจากพิมพหลายช้ินมักจะมีสวนเกิน ซึ่งเปน
รอยตอของแบบ การขจัดรอยตอทําไดโดยวีการขูด หรือใชฟองนํ้าเช็ด  

 3.2.9 เตา และการเผา 

เตาที่ใชในการเผาผลิตภัณฑ โดยทั่วไป มีอยูหลายชนิด อาจจําแนกตามเช้ือเพลิงที่
ใชเผาก็ได เชน เตานํ้ามัน เตาแกส เตาฟน เตาไฟฟา แบงตามหนาที่การใชงาน แบงตาม
รูปรางลักษณะของเตา หรือจะแบงตามทางลมรอนขึ้น ทางลมรอนลง แตทั้งน้ียอมขึ้นอยูกับ
ความตองการของผูใช และความเหมาะสมเปนหลัก 

1) การแบงตามหนาที่การใชงานเปนหลัก มักจําแนกออกเปน 3 ประเภทใหญๆ 
- เตาเผาชนิดเปนครั้งคราว (Periodic kiln) เปนเตาชนิดไหนก็ได แตการเผา
เปนครั้งคราวไมติดตอกัน ดังน้ันการเผา จะเผาและปลอยใหเตาเย็นลงเสียกอน 
- เตาเผาแบบกึ่งถาวร (semi-continuous kiln) เปนเตาเผา ที่คอนขางจะเผา
ติดตอกันไป เมื่อเผาเสร็จแลว ก็พรอมที่จะเผาตอไดอีก โดยไมตองรอใหเตาเย็น
ลง เปนการประหยัดเช้ือเพลิงไปในตัว แตขอสําคัญคือ จะตองผลิตงานใหทันกับ
เตา จึงจะสมดุล 
- เตาเผาแบบถาวร (continuous kiln) เปนเตาที่สามารถเผาติดตอกันได 24 
ช่ัวโมง เปนเตาที่เหมาะสําหรับ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ 
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   2)  การแบงตามทางเดินลมรอน คือ ความรอนภายในเตา ที่ถูกบังคับ ใหไปใน
ทิศทางที่ตองการ แบงออกเปน 3 ประเภท 

        - เตาเผาชนิดทางลมรอนเดินตรง หรือเอียงขึ้นเล็กนอย เตาชนิดน้ีนิยมสรางใน
สมัยกอน เปนเตาที่มีลักษณะยาว โดยใหความรอนจากปากเตาว่ิงผานภาชนะที่วางเรียงอยูตรงปาก
ปลอง ผลิตภัณฑที่ไดจากเตาชนิดน้ี ไดแก โอง อาง ไห เปนตน  

         - เตาเผาชนิดทางลมรอนเดินลง เปนเตาที่ใหความรอนสูง เน่ืองจากมีการ
ออกแบบเตา ใหมีความรอนไหลวนอยูในเตา แลวไหลออกสูปลอง นิยมเผาผลิตภัณฑที่ใชความรอนสูง 

         - เตาเผาชนิดทางลมรอนขึ้น เปนเตาที่สรางขึ้นเพ่ือใหความรอนผานช้ินงาน
แลวตรงสูปลองโดยตรง กอสรางงาย สะดวก และราคาไมสูง เตาชนิดน้ี ตองใชตะหรับมาวางซอน
หลายช้ัน เพ่ือใหความรอนในเตาคงที ่

              3) การแบงตามกลุมรูปลักษณะของเตา คือ เตาที่มีลักษณะตางๆเชน เตากลม เตา
ปูน เตาจีน เปนตน เตาในสมัยโบราณของไทย นิยมใชเตาทุเรียง เตาเวียงกาหลง สมัยน้ันใชฟนเปน
เช้ือเพลิง ตอมามีการดัดแปลงเช้ือเพลิงเปนนํ้ามัน และกาซแทน ในปจจุบันมีเตาใชงานที่มี
ประสิทธิภาพดี และคุณภาพดีขึ้นดวย  

 3.2.10 การเผาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 

การเผาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา แบงเปน  3 ขั้นตอน 

  1) การเผาดิบ (Biscuit Firing)          

2) การเผาเคลือบ (Glaze Firing) 

  3) การเผาตกแตง (Decoration Firing) 

1. การเผาดิบ ( Biscuit Firing )      
               ช้ินงานที่ผานการเผาแลว ยังคงมีความช้ืน และสารอินทรีย อยูในช้ินงาน การเผาไล
ความช้ืน และสารอินทรีย กอนนําไปชุบเคลือบ เปนสิ่งที่จําเปน เน่ืองจากชวยลดปริมาณนํ้า ในช้ินงาน 
ซึ่งเปนตัวการ ทําใหเกิดแรงดัน จนช้ินงานอาจระเบิด ในการเผาเคลือบ ถาช้ินงานถูกเผาดิบมากอน 
การเผาในชวงแรก เรงไฟเร็วขึ้นได การชุบเคลือบ จะชุบไดงายกวา ช้ินงานที่ยังไมไดเผาดิบ 
บรรยากาศของการเผาดิบ คือ บรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing : OF) ที่เผาบรรยากาศน้ี 
เพ่ือเปลี่ยนเหล็กออกไซด ในช้ินงานใหอยูในรูปของ สารประกอบของเฟอรริกออกไซด 
           การเผาดิบ คือการเผาครั้งที่หน่ึง โดยยังไมไดชุบนํ้าเคลือบ สามารถที่จะเผาในอุณหภูมิตํ่า
หรือผลิตภัณฑที่ผานการเผาดิบแลว จะมีความพรุนตัวสูง เน่ืองจากการเผาดิบ เผาในอุณหภูมิตํ่า 
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750-800 องศาเซลเซียส ทําใหผลิตภัณฑ สามารถดูดซึมนํ้าเคลือบไดดี เหมาะสําหรับผูไมชํานาญใน
การชุบเคลือบ เมื่อชุบเสีย สามารถนําผลิตภัณฑ ไปลางเคลือบออก ผึ่งใหแหง แลวนํามาเคลือบใหม 
            วงจรการเผาดิบผลิตภัณฑ ประเภทถวยชาม แจกันที่มีขนาดสูงไมเกิน 30 เซนติเมตร ใช
วงจรการเผาดิบธรรมดา แตถาเปนงานประติมากรรม หรืองานที่มีความหนาเกิน 1 น้ิว ตองเผาใหชา
ลงกวาธรรมดา ควรแยกเผาคนละเตา 
            สรุปการเผาดิบ จะตองเผาแบบสันดาปสมบูรณ (Fully Oxidation) ต้ังแตตนจนจบ 24-
750 องศาเซลเซียส ใชเวลาประมาณ 6-7 ช่ังโมง ระวังไมใหเกิดเขมา หรือควันสีดําจับผลิตภัณฑ และ
เตาเผา ถาเปนผลิตภัณฑขนาดใหญ ควรอุนที่อุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส เปนเวลา 2-4 ช่ัวโมง ผึ่ง
ในแสงแดดรอนจัด อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส ถาอุณหภูมิสูงเกินไป ผลิตภัณฑอาจแตกได 
เผาเสร็จแลว ทิ้งใหเตาเย็นลง เทากับเวลาที่ทําการเผา หามเปดเตากอนอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส 
ผลิตภัณฑกระทบอากาศเย็นนอกเตา จะแตกได 

2.การเผาเคลือบ ( Glost Firing )  
            ช้ินงานที่เผาดิบ ถูกนํามาชุบเคลือบแลวเผา เพ่ือใหเคลือบหลอมเปนแกว ติดแนนอยูบน
ผิวช้ินงาน การเผาเคลือบ จะเผาที่อุณหภูมิเทาใด ภายในบรรยากาศใด ขึ้นอยูกับชนิดของผลิตภัณฑ 
เชน การเผาผลิตภัณฑสโตนแวร เริ่มตนเผา ภายใตบรรยากาศออกซิเดชัน ต้ังแตอุณหภูมิเริ่มจุดเตา 
            ภาชนะที่ชุบเคลือบแลวทุกช้ิน ตองเช็ดกนผลิตภัณฑใหหมดเคลือบ เพ่ือปองกันการหลอม
ละลายของเคลือบ ติดบนแผนรองเตาเผา ผลิตภัณฑทุกช้ินจะตองวางหางกันเล็กนอย ไมใหนํ้าเคลือบ
สัมผัสกัน เพราะเคลือบจะหลอมติดกัน เมื่อเผาที่อุณหภูมิสูง 

   จุดประสงคของการเคลือบ 

- ปองกันการซึมของนํ้า 
- ปองกันการกัดกรอนของดาง และกรด 
- ผิวผลิตภัณฑเรียบ สะดวกกับการใชงาน และการทําความสะอาด 
- ผลิตภัณฑที่ไมเคลือบจะสกปรกงาย เมื่อทิ้งไวนาน จะทําความสะอาดไดยาก 
- ผลิตภัณฑเคลือบ จะมีสีสันตสวยงาม นาใช ทนทาน 

        1) วิธีการเผาในบรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing :   OF) 
           จะตองทําให บรรยากาศในเตาเผา มีออกซิเจนมากเกินพอ ซึ่งทําไดโดย ใหอากาศ
ผานเขาเตาอยางเต็มที่ โดยการปรับหัวพนไฟ และมีปริมาณเพียงพอ ที่จะไลกาซ ที่เกิดจาก
การเผาไหม ใหพนออกไปจากเตา ไดเร็วที่สุด ซึ่งควรจะตองเปดแดมเปอร (Damper) หรือ
ตัวควบคุมความรอนออก สําหรับเตาที่ใชแดมเปอรชนิดเสียบ แตถาเปนเผาที่ใชแดมเปอร 
ชนิดเปนรูปหลังปลอง ตองปดรูปแดมเปอรใหหมด ปฏิกิริยาออกซิเดชัน จะเริ่มต้ังแต 400 
องศาเซลเซียส ขึ้นไป หลังการไลนํ้าอิสระ (Free Water) ออกไป จนถึงอุณหภูมิ 900-950 
องศาเซลเซียส จะแช หรือคงคาอุณหภูมิการเผาไว (Soaking) จนมั่นใจวา การไลคารบอน 
ออกจากเน้ือผลิตภัณฑที่เผาไดหมด จากน้ันจะดําเนินการเผาไปเรื่อยๆ จนถึงอุณหภูมิสุดทาย
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ของการเผาตามตองการ เรียกวา จุดสุกตัวของผลิตภัณฑ แลวยืนไฟ เพ่ือใหผลิตภัณฑสุกทั่ว
กัน กอนจะปดเตาเผา ทิ้งใหเตาเย็นลง 

2) วิธีการเผาในบรรยากาศรีดักชัน (Reduction Firing : RF) 
         การเผาแบบรีดักชัน (Reduction Firing) น้ี ชวงแรก ตองเผาแบบออกซิเดชัน ไป
จนถึงอุณหภูมิ 950-1000 องศาเซลเซียส อุณหภูมิในชวงน้ี จะคงคาอุณหภูมิการเผาไว 
(Soaking) จนแนใจวา ไลคารบอน ออกจากเน้ือผลิตภัณฑที่เผา หมดแลว จึงทําการ
ปรับเปลี่ยนบรรยากาศการเผา เปนบรรยากาศรีดักชัน โดยเปดตัวควบคุมความรอน 
(Damper) ของเตา ประมาณ 50% สําหรับเตา ที่ใชแดมเปอรแบบเสียบ ถาเปนเตา ที่ใช
แดมเปอรแบบรูหลังปลอง ตองเปดรูแดมเปอร สังเกตเปลวไฟที่แลบออกมาจากดานหนา 
และดานหลังของเตาเผา เผาไปเรื่อยๆ จนถึงอุณหภูมิที่ตองการ และคงคาอุณหภูมิเผาไว 
(Soaking) จะใชเวลาเร็ว หรือชาขึ้นอยูกับ ขนาดเตาเผา ผลิตภัณฑที่เรียงเขาเตาเผา และ
เคลือบ ในชวงที่ยืนไฟน้ี มักจะเปลี่ยนบรรยากาศการเผา ใหเปนบรรยากาศที่เปนกลาง 
(Neutral Firing. NF) จนปดเตาทิ้งใหเย็นลง 

 เทคนิคการเผาเคลือบ 

การเผาเคลือบที่ดี ควรใหอัตราการเผา 50 – 100 องศาเซลเซียส แตถาเปนผลิตภัณฑขนาด
ใหญ และหนา ก็ควรตองยืดเวลาในการเผาใหมากกวาเดิม การเผาเคลือบ ไมควรเรงรัดเวลาใหเร็ว
มากเกินไป เพราะอาจจะทําใหการเผาไมสมบูรณ 

  การปดเตาเผา ภายหลังจากการเผาเคลือบไดที่แลว ควรปลอยเตาทิ้งไวประมาณ 24 
ช้ัวโมง โดยอัตราการลดความรอนควรใช 100 องศาเซลเซียส ตอช่ัวโมง ไมเชนน้ันอาจทําใหผลิตภัณฑ
แตกเสียหายได 

3. การเผาตกแตง ( Decoration Firing ) 
         ช้ินงานที่เผาเคลือบแลว นิยมตกแตงดวยสี หรือติดรูปลอก (Decal) ที่ทําขึ้นสําหรับตกแตงสี
โดยเฉพาะ ติดลงไปบนภาชนะที่เคลือบ แลวนําไปเผา เพ่ือใหสิ่งตกแตง ติดทนกับช้ินงาน เรียกวา การ
ตกแตงบนเคลือบ (Over glaze Firing) อุณหภูมิที่ใชเผาตกแตงบนเคลือบ ประมาณ 650-850 องศา
เซลเซียส ขึ้นอยูกับชนิดสี (Pigment) หรือประเภทวัตถุดิบ ที่นํามาทําสี วาจะสุกที่อุณหภูมิใด 
           การเผาสีตกแตงรูปลอก และสีเงินสีทอง จะตองเผาในบรรยากาศสันดาปสมบรูณ ตลอดการ
เผา จากอุณหภูมิหองถึง 750 องศาเซลเซียส ในเตาเผาไมควรมีความช้ืนอยู ถาเตาเผามีความช้ืนจาก
การเผาดิบ เมื่อนําสีทอง เผาตอจากเตาเผาดิบ สีทองจะหมอง เพราะไมชอบความช้ืน สีเขียนก็จะพอง 
เพราะมีความช้ืนในเตาเผามากเกินไป 
            ดังน้ัน ถึงแมวาอุณหภูมิในการเผาดิบที่ 750 องศาเซลเซียส ใกลเคียงกับการเผาสีตกแตง ก็
ไมควรเอาช้ินงานเขียนสี และติดรูปลอกเขาเตาเผาในการเผาดิบ เพราะช้ินงานที่ออกมา จะมีตําหนิ 
ไมไดมาตรฐาน สีหมองคล้ํา หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
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ในการสรางสรรคชุดเครื่องใชสําหรับบูชาพระ แรงบันดาลใจจากดอกสาละน้ี ไดมีการทดสอบ
นํ้าดิน การหดตัวของดินที่นํามาใชทั้งสองชนิด คือ เน้ือดินสโตนแวร และเน้ือดินพอสซเลน หลอลงใน
แบบพิมพ บางช้ินงานตองใชการหลอแบบแยกช้ิน บางช้ินงานตองใชการหลอแบบผสม คือ มีทั้งแบบ
ตัน และแบบกลวงในอันเดียวกัน ซึ่งอาจจะเกิดปญหาขึ้นได เชนช้ินงานฉีกขาด หลอไมเต็ม มีอากาศ
อยูภายใน เปนตน เมื่อไดช้ินงานดินดิบแลว ควรตกแตงกอนเขาเตาเผา 1 ครั้ง เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 
°c นํ้าเคลือบที่ใชจะเปนนํ้าเคลือบออกไซด ที่ใหสีไมจัดมาก มีเอฟเฟกของเคลือบ และเคลือบใส
สําเร็จรูป อุณหภูมิ 1250 °c บรรยากาศแบบออกซิเดชัน  

  ท่ีมา: http://www.mne.eng.psu.ac.th/staff/lek_files/ceramic/home.htm เวลา 2:19 
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บทที ่3 

วิธีการดําเนินงาน 

 

โครงการออกแบบชุดเครื่องใชสําหรับบูชาพระ: แรงบันดาลใจมาจากดอกสาละ มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและออกแบบชุดเครื่องบูชาหนาพระ ที่มีประโยชนใชสอย เหมาะกับ
พุทธศาสนิกชนที่เห็นความสําคัญ และประณีตในการบูชาพระ โดยนําเอาลักษณะเดนของดอกสาละ 
คือ ลักษณะของกลีบดอกที่มีความอวบอ่ิม ออนชอย และเกสรของดอกสาละที่มีลักษณะการเรียง
ตัวอยางเปนระเบียบ นํามามาตัดทอน และใชในการออกแบบ ใหมีลักษณะเนนการใชงาน ซึ่งมีวิธีการ
ดําเนินงานจากการรวบรวมขอมูลไปจนถึงขั้นตอนในการสรางสรรคผลงาน ดังน้ี 

1. การศึกษาวิเคราะหขอมูล 
2. การ sketch 2 มิติ 
3. การ sketch 3 มิติ 
4. การพัฒนารูปแบบผลงานเปนแบบจําลอง 3 มิติ 
5. การขยายช้ินงาน 
6. การผลิตช้ินงานจริง 
7. การรวบรวมขอมูลจัดทํารายงาน 
8. การจัดแสดงผลงาน 

 
 

1. การศึกษาวิเคราะหขอมูล 
 ผลงานของขาพเจา เริ่มจากการไดเห็น วิถีการไหวพระสวดมนตของชาวพุทธ และการให
ความสําคัญกับศาสนา และขาพเจาไดสังเกตเห็นวา ในทุกหลังคาเรือนที่นับถือศาสนาพุทธ ก็มีการต้ัง
หิ้งบูชาพระเพ่ือการกราบไหว และเปนที่ยึดเหน่ียวทางใจ รวมถึงบานของขาพเจาเองดวย การจัดวาง
ก็แตกตางกันไป โดยสวนใหญเครื่องบูชาพระ ก็จะเปนดอกไม และดอกไมที่ปลูกมากในวัดพุทธ ซึ่งมี
ความเกี่ยวของกับพระศาสนาในทางพุทธประวัติน่ันก็คือดอกสาละ  ทําใหขาพเจาไดเกิดความ
ประทับใจ และแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน โดยศึกษาขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ ศึกษา
ขอมูลจากของจริงพบเห็นได ศึกษาขอมูลในหนังสือ และเว็บไซตตางๆ เพ่ือนํามาใชในการอางอิงอยาง
เปนเหตุเปนผล และเพ่ือศึกษาถึงรายละเอียด จุดเดนของแรงบันดาลใจ ผสมผสานกับแนวความคิด 
และจินตนาการเพ่ือออกแบบและสรางสรรคผลงานใหมีความสวยงาม นาสนใจ และนําไปสูรูปแบบ 2 
มิติ 

 

2. การ Sketch 2 มิติ 

การนําเสนองานในลักษณะ 2 มิติ (Two Dimension) เปนการออกแบบที่กินพ้ืนที่บนแผน
ระนาบที่รองรับ สามารถตรวจสอบความกวาง ความยาวของระนาบที่รองรับไดตามมาตราสวนที่
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กําหนด (Scale) แตไมสามารถตรวจสอบความหนา ความลึกได โดยทั่วไปการนําเสนอในลักษณะงาน 
2 มิติ นิยมใชกระดาษเปนที่รองรับ ดวยวิธีการเขียนแบบ (Mechanical Drawing) ลายเสน แสดง
โครงสราง และสัดสวน ตลอดจนงานขยายราละเอียด (Details) แบบภาพตัด (Section) ภาพแสดง
การประกอบ (Assembly) ของช้ินสวนตางๆ มาประกอบความเขาใจ หรือสื่อความหมายใหชัดเจน  

 

วิธีการเขียนแบบ สําหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ เพื่อการนําเสนอ 

 การเขียนแบบ หมายถึง การนําเอาความคิดสรางสรรคมาเขียนหรือแสดงออกเปนรูปแบบ 
โดยการใชเสน  รูปภาพ หรือสัญลักษณ พรอมรายการประกอบแบบ เปนการแสดงใหเห็นรูปลักษณะ
ที่เหมือนของจริง  สามารถนําไปใชสรางหรือผลิตช้ินงานไดจริง เปนการแสดงโครงสราง รูปดาน 
รูปลักษณะภายในของสิ่งกอสรางตางๆ ซึ่งแบบที่ใชกันโดยทั่วไป ไดแก รูปแปลน (Plan) รูปดาน 
(Elevation) รูปตัด (Section) และรูปขยาย (Detail)  

 ลักษณะของการเขียนแบบสําหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ 

1) การเขียน แบบOrthographic Projection คือ การเขียนแบบทีส่ามารถมองเห็นวาวัตถุ
ทั้งหลายลวนประกอบดวยดาน 6 ดาน คือ ดานบน ดานลาง ดานหนา ดานหลัง ดานซาย และ
ดานขวา แตในวิชาเขียนแบบ วัตถุที่นําไปเขียนจะประกอบดวย รูปแปลน รูปดานหนา รูปดานขาง 
และรูปดานหลัง ซึ่งแตละรูปมีความหมายดังน้ี  

            ก) รูปแปลน (Plan) หมายถึง รูปที่มองเห็นจากดานบนลงมา ประกอบดวยสวนกวาง และ
สวนยาว   

  ข) รูปดานหนา (Front Elevation) หมายถึง รูปที่มองเห็นจากดานหนาเขาไป ซึ่ง
ประกอบดวยสวนกวางและสวนยาว  

            ค) รูปดานขาง (Side Elevation) หมายถึง รูปที่มองเห็นจากดานซายหรือดานขวาไป 
ประกอบดวยสวนยาวและสวนสูง  

            ง) รูปดานหลัง (Rear Elevation) หมายถึง รูปที่มองเห็นจากสวนดานหลังเขามา 
ประกอบดวยสวนกวางและสวนสูง  

            จ) รูปตัด (Section) เปนการตัดสิ่งที่ตองการทราบในสวนที่มองไมเห็นหรืออยูภายใน ซึ่งไม
สามารถแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจนในรูปอ่ืนๆ ดังน้ัน จึงตองมีการเขียนภาพตัดเพ่ือแสดงรายละเอียด
ของสวนสําคัญตางๆ ใหเขาใจและนําไปใชงานได ภาพตัดจะมีการเติมสัญลักษณการตัด แสดง
ขอบเขต ตําแหนงและทิศทางที่ถูกตัด พรอมมีอักษรกํากับไว เพ่ือใหสะดวกแกการทําความเขาใจ  

             ช) รูปขยาย (Detail) เปนการเขียนแบบสวนรายละเอียดของช้ินงานเฉพาะจุดใหชัดเจน
ดวยการขยายมาตราสวนใหใหญขึ้นกวาเดิม เชน 2:1 หรือ 5:1 เปนตน  

 2) การเขียน แบบ Pictorial Drawing เปนการเขียนแบบเพ่ือแสดงปริมาตรของรูปวัตถุใน
มุมมองตางๆ และดานตางๆ ไปพรอมๆกัน และควรแสดงประกอบกันไปพรอมกับการเขียนแบบ 
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Orthographic Projection เพ่ือแสดงภาพลวงตา (Illusion) ออกมาในลักษณะ แบบมองเห็นเปน 3
มิติ การเขียนแบบประเภทน้ี นิยมแสดงอยู 3 วิธีการ คือ 

    ก ) การเขียนแบบ Pictorial Drawing เปนการเขียนแบบเพ่ือแสดงปริมาตรของรูปวัตถุ 
โดยเนนดานหนา วางอยูบนเสนระดับ ตามมาตราสวน และเห็นดานบน ดานขาง ดานใดดานหน่ึง 
โดยที่ดานขาง (Side Elevation) จะทํามุม 30, 45 หรือ60 องศากับเสนระดับ การเขียนแบบในวิธีน้ี 
สามารถจะฉายภาพ (Project) จากดานหนาไปดานหลัง ในแนวขนานกับมุมองศาที่เทากันตลอดได
เลย ภาพที่แสดง จึงมีลักษณะเอียง เพียงดานใดดานหน่ึง แตสามารถวัดขนาด และตรวจสอบมาตรา
สวนไดจริง  

     ข ) การเขียนแบบ Isometric เปนการเขียนแบบเพ่ือแสดงปริมาตรของวัตถุจากที่อยูใกล
ที่สุด มีลักษณะกางออกทั้งสองขาง โดยทํามุม 120 องศา หรือเปนภาพที่แสดงมุมบน เสนระดับ 30 – 
60 องศา สามารถวัดขนาดไดจริง ตามมาตราสวนของแบบ 

     ค ) การเขียนแบบ Perspective หรือการเขียนทัศนียภาพ คือการเขียนแบบที่เนนการ
มองเห็นรูปของวัตถุจริงๆ ตามสายตาที่มองเห็น ดวยการสมมติการทําใหไมสามารถวัดขนาด และ
ตรวจสอบมาตราสวนที่แทจริงในการเขียนภาพประกอบวิธีการอ่ืนๆ ที่กลาวมา เพ่ือใหเห็นภาพ ที่
ใกลเคียงอัตราสวนจริง ตามสายตาที่มอง เพราะสามารถสรางบรรยากาศแหงการมองเห็นไดเปนอยาง
ดี การเขียนแบบทัศนียภาพน้ี นิยมนําเสนอ 3 วิธีการ ไดแก 

  - ทัศนียภาพแบบจุดเดียว (One-point Perspective) เปนการเขียนแบบที่ดานหนา
ตรง และดานบน ดานขางเล็กลงสูจุดรวมสายตา เพ่ือเปนจุดสายตาเพียงจุดเดียว (Vanishing Point)  

  - ทัศนียภาพแบบ 2 จุด (Two-point Perspective) เปนหลักการเขียนตาม
ทัศนียภาพที่เกิดขึ้นจาก จุดรวมสายตา 2 จุด ซาย-ขวา 

  - ทัศนียภาพแบบ 3 จุด (Three-point Perspective) เปนหลักการเขียนตาม
ทัศนียภาพที่แสดงมุมมองใกลที่สุด และเนนดานบน หรือดานลาง ดานใดดานหน่ึงของวัตถุ ใหเปน
สวนที่อยูใกลที่สุด เมื่อดานขางสองดานเล็กลง ไปสูจุดสายตา 2 จุดน้ัน ดานบน หรือดานลางที่ตรงกัน
ขามกับดานที่มองเห็นใกล ย่ิงเล็กลงไปสูจุดสุดสายตาอีกดานหน่ึงดวย ทําใหการเขียนแบบทัศนัยภาพ
ในลักษณะน้ี มีจุดสายตารวม 3 จุด โดย 2 จุด อยูบนเสนระดับสายตา และอีก 1 จุดจะอยูบน หรือ
ลางเสนระดับสายตา 

 การ sketch 2 มิติน้ัน เปนจุดเริ่มตนของการสรางสรรคผลงาน ซึ่งสามารถทําใหเรามองเห็น
รูปแบบของผลงานอยางคราวๆ สามารถออกแบบผลงานไดอยางรวดเร็ว 

 

3. การ Sketch 3 มิติ 

 การนําเสนอแบบ 3 มิติ คือการนําเสนอ ที่แสดงปริมาตรของรูปทรง ใหสามารถตรวจสอบ 
หรือสัมผัสได โดยกินเน้ือที่วางในอากาศ มองเห็นไดรอบดาน ลักษณะของผลิตภัณฑน้ัน บางครั้งหาก
ออกแบบใหดูเพียงอยางเดียวก็ไมอาจสรางความกระจางชัด ความเขาใจ และการสื่อความหมาย ให
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เห็นรูปทรงที่แทจริงไดดี ดังน้ัน นักออกแบบจึงควรที่จะสรางหุนจําลอง (Model Making) ขึ้นมา
ประกอบในการอธิบายในลักษณะ 3 มิติดังกลาว  

 วิธีสรางหุนจําลอง (Model making) 

  3.1 การขึ้นรูปแบบอยางงาย (Clay Studies) เปนแบบจําลองที่ไมเนนรายละเอียด 
และขนาด สัดสวนที่ถูกตอง อาจจะมีขนาดสัดสวนเล็กกวา หรือใหญกวาความเปนจริงก็ได เปนการ
กําหนดโครงสราง หรือรูปรางที่เนนใหเห็นรูปแบบของผลิตภัณฑ อยางคราวๆ เพ่ือเริ่มตนการศึกษา
รูปแบบของผลิตภัณฑ หนาที่ใชสอย และเหมาะสมกับการใชงาน เปนตน  

  3.2 หุนจําลองเพ่ือการศึกษารายละเอียด (Scale Model) เปนหุนจําลองที่เนน
การศึกษาเฉพาะ คือหุนจําลองที่มีสัดสวนแนนอน จะเปนการยอ หรือขยายใหใหญขึ้นก็ตาม สรางขึ้น
เพ่ือศึกษารายละเอียดโดยเฉพาะ เชน การศึกษารูปราง สัดสวนมนุษย การทําแมพิมพ เปนตน ซึ่งจะ
ทําดวยวัสดุชนิดใดก็ได เชน ปูน ดิน ไม พลาสติก กระดาษ เปนตน 

  3.3 หุนจําลองใกลเคียงของจริง (Mock Up) เปนหุนจําลองที่สรางขึ้น เพ่ือนํามา
แสดงโครงสราง สวนประกอบ รูปราง สีสัน ที่มีขนาดเทาจริง หรือเลียนแบบใหเหมือนของจริงมาก
ที่สุด เพ่ือใหเหมือนรูลักษณที่ปรากฏ (Visval Form) ที่อาจจะใชเพ่ือทดสอบความรูสึกเกี่ยวกับสีสัน 
หรือการประกอบกันกับลักษณะงานกราฟฟก ที่สําเร็จรูป 

  3.4 หุนจําลองตนแบบ (Prototype) เปนหุนจําลองขั้นสุดทาย ซึ่งจะใชเปน
ผลิตภัณฑตนแบบ สวนประกอบและรายละเอียดอ่ืนๆ ตองเหมือนจริงทุกประการ เปนผลิตภัณฑที่
สามารถนําไปทดสอบทัศนคติของผูบริโภคได สวนกระบวนการในการผลิต แบบอุตสาหกรรมขนาด
ใหญอาจจะมีการผลิต ผลิตภัณฑทดสอบ (Pre-Product prototype) ที่ผลิตโดยเครื่องจักร และวัสดุ
เปนจํานวนมากๆ เพ่ือนําผลิตภัณฑตนแบบในขั้นน้ีมาทดลองวางตลาด ทดสอบความรูสึกของผูบริโภค 
เกี่ยวกับสีสัน รูปราง และประสิทธิภาพการใชงานจริง (Workability) ที่อาจจะมีผลตอการ
เปลี่ยนแปลงเล็กนอย  

  หุนจําลองรูปแบบ จึงเปนขั้นตอนจากการรางแบบ 2 มิติ ที่มีเพียงความกวาง และ
ความยาวบนแผนกระดาษ ใหเปนผลงาน 3 มิติที่มีทั้งความกวาง ความยาง ความลึก และสามารถจับ
ตองได ชวยใหเราสามารถมองเห็นภาพของช้ินงานที่เราจะขยายไดวาเปนอยางไร 

 

4. การพัฒนารูปแบบผลงานใหเปนในลักษณะ 3 มิติ 

เปนกระบวนการของการออกแบบช้ินงาน ที่จะมีการปรับปรุงรูปแบบ และรายละเอียดของ
ผลงาน ใหสวยงาม และลงตัวมากที่สุด  เพ่ือใหเปนไปตามจุดประสงค และแนวความคิดในการ
ออกแบบผลงาน ซึ่งเปนขั้นตอนการแกไขของแตละจุดที่พบในแตละรูปแบบ เพ่ือเปนการลดปญหาที่
อาจจะเกิดขึ้นตอนขยายช้ินงานจริง และเพ่ือใหการทํางานในขั้นตอนตอไปสะดวก และรวดเร็วมาก
ขึ้น 
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5. การขยายชิ้นงาน 

 กอนการขยายช้ินงานที่ไดรับเลือกแลว ควรมีการเขียนแบบช้ินงานโดยกําหนดขนาดของ
ช้ินงานโดยละเอียด แลวจึงขยายอัตราสวนตามการหดตัวของเน้ือดินที่นํามาใชในงาน เพ่ือใหช้ินงาน
สําเร็จมีขนาดตรงกับที่เขียนแบบไว ในการขยายช้ินงาน ควรใชเทคนิคในการขึ้นรูป ใหเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน เพ่ือใหเกิดความสมบูรณของตนแบบ และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการขึ้นรูปตนแบบ 

 

6. การผลิตชิ้นงานจริง 

 เปนขั้นตอนสุดทายในการสรางสรรคผลงาน ต้ังแตกระบวนการรางแบบ 2 มิติ จนสําเร็จเปน
ช้ินงานที่สมบูรณตามวัตถุประสงคของการออกแบบ ในขั้นน้ี ถือเปนกระบวนการที่ตองใชความ
ประณีต เรียบรอยในการผลิต เพ่ือผลงานที่สมบูรณแบบ 

 

7. การรวบรวมขอมูลจัดทําเปนรายงาน 

 ในการทํางานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ถือไดวา ทุกขั้นตอนของกระบวนการทํางานเปน
เรื่องละเอียดออน ทั้งการสังเกต การทดลอง และการเก็บรายละเอียดในแตละขั้นตอน ก็เพ่ือการ
แกปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนอยลง และสะดวกรวดเร็วตอการทํางานขั้นตอนตอไป 

 

8. การจัดแสดงผลงาน 

 การนําเสนอผลงานจะตองมีการออกแบบการจัดวางที่เหมาะสม ซึ่งการออกแบบการจัดวาง
น้ัน ควรอางอิงถึงหลักองคประกอบศิลป ที่ประกอบไปดวย 

 1) สัดสวน (Proportion) ควรสัมพันธกัน อยางเหมาะสมระหวางขนาด และองคประกอบ 
ทั้งที่อยูในรูปทรงเดียวกัน  และสัมพันธกันกลมกลืน และพอเหมาะขององคประกอบทั้งหลายดวย  

 2) ความสมดุล (Balance) คือ นํ้าหนักที่เทากันขององคประกอบ ไมเอนเอียงขางใดขางหน่ึง 
ในทางศิลปะ ยังหมายถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของสวนตางๆ ในงานศิลปกรรม 
จะตองคํานึงถึงจุดศูนยถวงในธรรมชาติน้ัน ทุกสิ่งตองทรงตัวอยูไดโดยไมลม 

 3) จังหวะลีลา (Rhythm) หมายถึง ความเคลื่อนไหวที่เกิดจากการซ้ํากันขององคประกอบ 
เปนการซ้ําที่เปนระเบียบ จากระเบียบที่มีชวงหางเทากัน มาเปนระเบียบที่สูงขึ้น ซับซอนขึ้น จนเกิน
เปนลักษณะงานศิลปะ ที่เกิดจากการซ้ําของหนวย หรือการสลับกันของหนอย และชองไฟ หรือเกิด
จากการเลื่อนไหลของเสน สี รูปทรง นํ้าหนัก 

 4) การเนน (Emphasis) คือ การทําใหเดน เปนพิเศษกวาธรรมดา ในงานศิลปะจะตองมีสวน
ใดสวนหน่ึง หรือจุดใดจุดหน่ึง ที่มีความสําคัญกวาสวนอ่ืนเปนประธาน หากงานมีลักษณะที่เหมือนกัน
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หมดก็จะทําใหดูกลืนกัน ไมเดน ความนาสนใจเสียไป ทําใหดูนาเบ่ือ ดังน้ัน สวนหน่ึงของงานจะตองดู
เดนกวาสวนอ่ืนๆ ซึ่งจะทําใหงานดูนาสนใจขึ้น 

 5) เอกภาพ (Unity) คือ ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันขององคประกอบศิลป ทั้งดาน
รูปลักษณะ และดานเน้ือหาเรื่องราว เปนการประสาน หรือจัดระเบียบของสวนตางๆ ใหเกิดความเปน
หน่ึงเดียว เพ่ือเปนผลที่ไมสามารถแยกสวนใดสวนหน่ึงออกได เพ่ือใหผลงานโดดเดน และนาสนใจ
มากขึ้น ควรคํานึงถึงระดับ ตําแหนง ทิศทาง และสถานที่ ที่ใชจัดวางผลงาน เพ่ือความนาสนใจ และ
ตองคํานึงถึงแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน เพ่ือเปนการสงเสริมใหงานดูนาสนใจขึ้น 

 ในการสรางสรรคชุดเครื่องใชสําหรับบูชาพระ แรงบันดาลใจจากดอกสาละน้ี ไดมีการ
ออกแบบ และทดลองผลิต ตามขั้นตอนอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา โดยเริ่มจาก การรางแบบ 2 
มิติ, 3 มิติ เขียนแบบ และเริ่มผลิตช้ินงานจริง 
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บทที่ 4 

การดําเนินงาน 

โครงการออกแบบชุดเครื่องใชสําหรับบูชาพระ: แรงบันดาลใจมาจากดอกสาละ มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและออกแบบชุดเครื่องบูชาหนาพระ ที่มีประโยชนใชสอย เหมาะกับ
พุทธศาสนิกชนที่เห็นความสําคัญ และประณีตในการบูชาพระ โดยนําเอาลักษณะเดนของดอกสาละ 
คือ ลักษณะของกลีบดอก เกสรของดอกสาละ นํามามาตัดทอน และใชในการออกแบบ ใหมีลักษณะ
เนนการใชงาน ซึ่งมีวิธีการดําเนินงานจากการรวบรวมขอมูลไปจนถึงขั้นตอนในการสรางสรรคผลงาน 
ดังน้ี 

1. ศึกษาขอมูลเรื่องดอกสาละ 

 โดยการถายภาพดอกสาละ เพ่ือดูลักษณะเดนทางกายภาพของดอก ประกอบกับขอมูลใน
เอกสาร ขอมูลจากเทคโนโลยีสารสนเทศรูปภาพที่เกี่ยวของ การประมวลผลสิ่งที่มีอยูในทองตลาด  
จากการศึกษาพบวา ดอกสาละลังกา ที่มีลักษณะเฉพาะของดอก คือกลีบดอกหนา ใน 1 ดอกมี 4 - 6 
กลีบ ดอกตูมจะมีสีเหลืองเขียว และเมื่อบานจะมีลีชมพู หรือแดงอมเหลือง มีเกสรตัวเมียอยูกลางดอก 
ลักษณะนูน และมีมีเกสรตัวผูจํานวนมากอยูรอบๆเกสรตัวเมียทั้งหมด 

 

 

    

ภาพที่ 9 – 10 แสดงลักษณะของดอกสาละ ที่นํามาใชเปนแรงบันดาลใจ 

ที่มา : ถายโดยผูเขียน 
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2. แบบราง 2 มิติ 

 การรางแบบ 2 มิติน้ัน เปนการเริ่มตนของการสรางสรรคผลงาน ซึ่งเราสามารถ มองเห็น
รูปแบบไดอยางคราวๆ ทําใหสามารถออกแบบผลงานไดอยางรวดเร็ว ปรับเปลี่ยนรูปแบบไดงาย แบบ
ราง 2 มิติ ชุดเครื่องใชหนาพระ มีดังน้ี 

 2.1 ผลงานแบบราง 2 มิติ ชวงที ่1 เปนการนําเสนอผลงาน โดยเริ่มจากการนําที่มาของ
แนวความคิด มาตัดทอน พรอมกับนํารูปทรงที่สมมาตร มาใชรวมกัน แลวนําลักษณะของดอกสาละที่
ตัดทอนแลว ในชวงน้ี แบบรางที่ออกแบบน้ันยังดูไมเหมาะเขากัน และเทคนิคนอย 

     

ภาพที่ 11 แบบราง 2 มิติ ระยะที่ 1 

    ที่มา : ถายโดยผูเขียน 
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 2.2 ผลงานแบบราง 2 มิติ ชวงที ่2 เปนการพัฒนาตอเน่ืองจากครั้งแรก โดยการพัฒนา
รูปทรง และมีเทคนิคตกแตงที่หลากหลาย เชนการฉลุ มาใชกับงานใหดูนาสนใจมากขึ้น 

 

 

        

ภาพที่ 12 แบบราง 2 มิติ ระยะที่ 2 

 ที่มา: โดยผูเขียน 
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 2.3 ผลงานแบบราง 2 มิติ ชวงที ่3 เปนการพัฒนารูปแบบของช้ืนงาน ใหสามารถใชงานได
จริง ซึ่งในชวงน้ีไดมีการเลือกแบบรางเพ่ือนําไปปรับใหสวยงามในบางสวน โดยการปนเปนแบบจําลอง 
3 มิติ เพ่ือใหเห็นรูปแบบ และรายละเอียดของช้ินงานไดมากขึ้น 

 

 

 

ภาพที่ 13  แบบราง 2 มิติ ระยะที่ 3 

  ที่มา  : โดยผูเขียน 
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3. การรางแบบ 3 มิติ 

 เมื่อไดแบบราง 2 มิติ ที่มีความเปนไปไดแลว จึงนํามาขยายในลักษณะแบบจําลอง 3 มิติ จะ
เปนสิ่งที่ทําใหเราสามารถทราบถึงรูปทรงที่มองไดรอบดาน และสามารถเห็นขนาดช้ินงานโดยรวม 

 3.1 ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ ชวงที่ 1 เปนการนําแบบราง 2 มิติในชวงแรก มาขึ้นรูปดวย
แปนหมุน แลวจึงนํามาตกแตงโดยการแกะลวดลาย ในชวงแรก ลวดลาย กับรูปทรง จะยังไมคอย
สอดคลองกัน และยังไมนาสนใจเทาที่ควร 

    

    

ภาพท ี14 แบบจําลอง 3 มิติ ชวงที่ 1   

  ที่มา : ถายโดยผูเขียน 
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 3.2 ผลงานแบบราง 3 มิติ ชวงที ่2 พัฒนาแบบจําลอง 3 มิติ จากชวงแรกเพ่ิมเติม โดยการ
ทํารวดลายมาใสใหดูนาสนใจ มีการฉลุลาย และแบบเขียนลายบนรูปทรงเรียบๆ  

 

             ภาพที่ 15 แบบจําลอง 3 มิติ ชวงที่ 2    

                      ที่มา : ถายโดยผูเขียน 
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 3.3 ผลงานแบบราง 3 มิติ ชวงที ่3 พัฒนาแบบจําลอง 3 มิติ จากชวงที่ 2 เพ่ิมเติม โดยการ
นํารวดใหมีความลงตัวมากขึ้น  

 

 ภาพที่ 16 แบบราง 3 มิติ ชวงที ่3    ที่มา : ถายโดยผูจัดทํา    

     

                      

ภาพที่ 17 แบบราง 3 มิติ ชวงที ่3 แบบรางที่ไดรับเลือก 

    ที่มา : ถายโดยผูจัดทํา 
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4. การเขียนแบบ (Working drawing) 

 เปนขั้นตอนกอนการขึ้นรูปตนแบบงานที่ถูกเลือกแลว เพ่ือกําหนดขนาด การหดตัวของเน้ือ
ดินแตละประเภทไดอยางถูกตอง 

 

สูตรเคลือบที่นํามาทดลองเพื่อใชในงาน 

           ผลการทดลองเคลือบผลการทดลองเคลือบใสทําทึบโดยใช zirconium silicate แบบทฤษฎี
Line blend อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน  
 
 

 
ภาพที่ 18 เคลือบสูตรที ่1   ที่มา : ถาย โดยผูเขียน 

 
 
เคลือบใสสําเร็จรูป(100 กรัม)          2%               4%               6%                8%               10% 
                           1%               3%               5%                7%                9%              ZIRCONIUM SILICATE(%) 
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ผลการทดลองเคลือบออกไซดโดยใชทฤษฎีจับคูส ีอุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส 
 บรรยากาศออกซิเดชัน 

 

 
ภาพที ่19 เคลือบสูตรที ่2   ที่มา : โดยผูเขียน 
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A B C D E 
AB AC AD AE  
BC BD BE   
CD CE    
DE     

 
สารต้ังตนที่ใชในการทดลองเคลือบ 
BORAX    34.3% 
POTARH FELDSPAR   19.6% 
CALCAIUM CARBONATE      8.2% 
KAOLIN      3.3% 
SILICA     24.8% 
ZINC OXIDE      8.2% 
BENTONITE     1.6% 

กําหนดให 

A = FERIC OXIDE   2% 
B = COPPER CARBONATE  4% 
C = COBALT OXIDE  0.5% 
D = TIN OXIDE   4% 
E = สเตนสีฟา   3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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             การทดลองเคลือบออกไซดโดยใชทฤษฎีจับคูส ี อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส 
 บรรยากาศออกซิเดชัน 
 

 
 

ภาพที่ 20 เคลือบสูตรที่ 3  ที่มา : โดยผูเขียน 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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A B C D E 
AB AC AD AE  
BC BD BE   
CD CE    
DE     

 
สารต้ังตนที่ใชในการทดลองเคลือบ 
POTARH FELDSPAR   40.0% 
DOLOMITE   13.6% 
CALCAIUM CARBONATE      2.5% 
KAOLIN    15.9% 
SILICA              28.0% 
 

กําหนดให 

A = COBALT OXIDE     0.2% 
B = COPPER CARBONATE     3% 
C = TITANIUM      3% 
D = TIN OXIDE      4% 
E = สเตนสีมวง                         3% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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             การทดลองเคลือบออกไซดโดยใชทฤษฎีจับคูส ี อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส 
 บรรยากาศออกซิเดชัน 

 

       

  ภาพที่ 21 เคลือบสูตรที่ 4  ที่มา : โดยผูเขียน 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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A B C D E F 

AB AC AD AE AF  

BC BD BE BF   

CD CE CF    

DE DF     

EF      

 
สารต้ังตนที่ใชในการทดลองเคลือบ 
POTARH FELDSPAR   39.0% 
DOLOMITE                            13.6% 
CALCAIUM CARBONATE      2.5% 
KAOLIN              15.9% 
SILICA     29.0% 

 

กําหนดให 

A = COBALT OXIDE   0.1% 
B = COPPER CARBONATE    3% 
C = COPPER OXIDE    2% 
D = TIN OXIDE               3% 
E = TITANIUM      3% 
F = สเตนสีมวง    7%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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          การทดลองเคลือบออกไซดโดยใชทฤษฎีจับคูส ี อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส 
 บรรยากาศออกซิเดชัน 

 
 

ภาพที ่22 เคลือบสูตรที5่ ที่มา : โดยผูเขียน 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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A B C D E F 

AB AC AD AE AF  

BC BD BE BF   

CD CE CF    

DE DF     

EF      

 
สารต้ังตนที่ใชในการทดลองเคลือบ 
POTARH FELDSPAR   39.0% 
DOLOMITE                            13.6% 
CALCAIUM CARBONATE      2.5% 
KAOLIN              15.9% 
SILICA     29.0% 

 

กําหนดให 

A = COBALT OXIDE   0.1% 
B = COPPER CARBONATE    3% 
C = COPPER OXIDE    2% 
D = TIN OXIDE            3% 
E = TITANIUM      3% 
F = สเตนสีมวง    7% 

 

 ในการออกแบบชุดเครื่องใชหนาพระ : แรงบันดาลใจจากดอกสาละน้ี จะใชเคลือบ ทึบขาว 
4% และเคลือบออกไซดกึ่งมันกึ่งดาน EF (สูตรที5่) 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. ขั้นตอนการขึ้นตนแบบ และทําพิมพ 

 5.1 อุปกรณในการทําพิมพ 

 

 

ภาพที ่23 อุปกรณการทําพิมพ  ที่มา : โดยผูจัดทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5.2 การขึ้นรูปตนแบบ 

 

ภาพที 24 เตรียมเครื่องกลึง   ที่มา : โดยผูจัดทํา 

 

ภาพที 25  เทปูนลงเครื่อง กลึงจนไดรูปที่ตองการ   ที่มา : โดยผูจัดทํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5.3 ตนแบบของชุดผลิตภัณฑ 

     

ภาพที 26  เก็บรายละเอียดแมพิมพ   ที่มา : โดยผูจัดทํา 

 

ภาพที่ 27 เก็บรายละเอียดแมพิมพ   ที่มา : โดยผูจัดทํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5.4 ขั้นตอนการทําพิมพ 

 

ภาพที่ 28 ขั้นตอนการทําแบบพิมพ    ที่มา : โดยผูจัดทํา 

 

      ภาพที่ 29 การกั้นปูนปลาสเตอร และรูเทนํ้าดิน   ที่มา : โดยผูจัดทํา    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5.6 พิมพที่ได 

 

ภาพที ่30 แบบพิมพที่ได เก็บรอยตะเข็บใหเรียบรอย    ที่มา : โดยผูจัดทํา    

 

ภาพที่ 31 นําแบบพิมพเขาเอาในเตา 

    ที่มา : โดยผูจัดทํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6. ขั้นตอนการหลอน้ําดิน 

 ดินที่นํามาใชคือ ดินพอรซเลน มีลักษณะเปนแผน แข็ง วิธีใช คือ นําดินมายอยใหเปนช้ิน
เล็กๆ แลวแชนํ้าใหพอดีกําดินในถัง จากน้ันทําการปนดวยสวาน เพ่ือใหดินแตกตัวเปนนํ้าดิน อาจใช
โซเดียมซิลิเกตรวมดวย เพียงเล็กนอย นํ้าดินที่ใชได คือดินที่ไหลตัวไดดีขณะหลอลงแบบพิมพ และ
ควรมีคาความถวงจําเพาะที่เหมาะสมดวย 

 

 

 

   

ภาพที ่32 หลอนํ้าดิน   ที่มา : โดนผูเขียน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่33 เช็ดแตงสวนที่เกินออก   ที่มา : โดยผูจัดทํา 

 

7. ขั้นตอนการเผาดิบ 

 1) เรียงช้ินงานดินดิบเขาเตาไฟฟา เน่ืองจากดินดิบมีคามเปราะมาก ควรจัดเรียงอยาง
ระมัดระวัง เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

 2) หลังจากงานออกจากเตาหากตองการเก็บรายละเอียดช้ินงาน ควรขัดดวยกระดาษทราย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 34 นํางานเขาเตาเผาดิบ 800 องศาเซลเซียส 

   ที่มา : โดยผูจัดทํา 

 

 

 

ภาพที่ 35 ตกแตงหลังจากเผาดิบแลว โดยใชกระดาษทรายนํ้าขัด 

   ที่มา : โดยผูจัดทํา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 36 ช้ินงานเผาดิบ  ที่มา : โดยผูจัดทํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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8. ขั้นตอนการเผาเคลือบ 

 1) กอนการชุบเคลือบ ตองแนใจกอนวาช้ินงานที่ใชไมมีสวนเกินติดมาดวย เพราะเศษ
เหลาน้ันอาจทําใหช้ินงานมีตําหนิได 

 2) เคลือบโดยการเท ดานในภาชนะกอน แลวจึงพนเคลือบดานนอก 

 3) เช็ดเคลือบบริเวณขา ของช้ินงานออกใหเรียบรอยดวยฟองนํ้า 

 4) นําช้ินงานที่เคลือบเรียบรอยแลวเขาเตาไฟฟา ควรวางช้ินงานใหหางกัน เพ่ือปองกันงาน
ติดกัน เผาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส บรรยากาศ ออกซิเดชัน 

 

 

ภาพที่ 37 สารเคลือบที่นํามาใช  

ที่มา : โดยผูจัดทํา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 38 บดเคลือบดวย Ball Mill   ที่มา : โดยผูจัดทํา 

 

 

ภาพที ่39  เคลือบโดยการจุม   ที่มา : โดยผูจัดทํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่40  นําช้ินที่จุมเคลือบแลว เขาเตาเผาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส 

   ที่มา : โดยผูจัดทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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9. ผลงานสําเร็จ 

 

ภาพที่ 41   แสดงผลงานสําเร็จ   

ที่มา : โดยผูจัดทํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 42   แสดงผลงานสําเร็จ   

ที่มา : โดยผูจัดทํา 

 

ภาพที่ 43   แสดงผลงานสําเร็จ  ที่มา : โดยผูจัดทํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 44   แสดงผลงานสําเร็จ  ที่มา : โดยผูจัดทํา 

 

ภาพที่ 45   แสดงผลงานสําเร็จ  ที่มา : โดยผูจัดทํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 46   แสดงผลงานสําเร็จ  ที่มา : โดยผูจัดทํา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 47   แสดงผลงานสําเร็จ  ที่มา : โดยผูจัดทํา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 48   แสดงผลงานสําเร็จ  ที่มา : โดยผูจัดทํา 

 

 

ภาพที่ 49   แสดงผลงานสําเร็จ  ที่มา : โดยผูจัดทํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 5 

สรุปผลของการดําเนินงาน และขอเสนอแนะ 

 โครงการออกแบบชุดเครื่องใชสําหรับบูชาพระ: แรงบันดาลใจมาจากดอกสาละ มี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและออกแบบชุดเครื่องใชสําหรับบูชาพระ เนนประโยชนใชสอยเปนหลัก 
สําหรับพุทธศาสนิกชน ที่เห็นความสําคัญกับการจัดเครื่องบูชา โดยการนําลักษณะเดนของดอกสาละ 
เชน ลักษณะของกลีบดอกที่มีความโคงเวา รูปทรงของดอก ที่มีความออนชอยสวยงาม และเกสร มา
ตัดทอนและผสมผสานกัน เพ่ือใหเขากับรูปทรงภาชนะ เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน และลงตัว 
เนนเรื่องประโยชนใชสอยเปนหลัก มีการทดลองผลิตตามกระบวนการเครื่องปนดินเผา โดยใชนํ้าดิน
พอรซเลน ในการหลอช้ินงาน เคลือบดวยเคลือบออกไซด และเคลือบใสสําเร็จรูป เผาที่อุณหภูมิ 
1250 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน 

 ผลการดําเนินโครงการพบวา สามารถออกแบบชุดเครื่องใชหนาพระได 1 รูปแบบ เปน
จํานวน 2 ชุด คือชุดสีเน้ือดินโดยการเคลือบใสสําเร็จรูป และเคลือบออกไซด ซึ่งประกอบไปดวย 
กระถางธูป 1 ชุด เชิงเทียน 1 คู พานพวงมาลัย 1 คู ภาชนะใสนํ้าลอยดอกไม 1 ช้ิน แจกัน 1 คู      
ชุดกรวดนํ้า 1 ชุด ซึ่งสอดคลองตามวัตถุประสงค 

ปญหา และแนวทางการแกไข 

 1. ปญหาจากการหลอนํ้าดินสําหรับงานหลอตัน ปญหาที่เกิดคือ หลอนํ้าดินไมเต็ม  

    สาเหตุ อาจเกิดจากพิมพที่ใชสําหรับหลอนํ้าดินน้ันแหงเกินไป และมีชองนํ้าดินไหลแคบ 
นํ้าดินเขาไมถึง  

    แกไขโดย ใชฟองนํ้าเช็ดบริเวณผิวพิมพที่นํ้าดินผาน และเคาะที่ตัว แบบพิมพหลอ เพ่ือให
ดินมีการเคลื่อนที่ และไลฟองอากาศออก  

 2. ปญหาดินที่หลอตันเมื่อแหงก็ไมสามารถถอดพิมพออกได 

    สาเหตุ เกิดจากพิมพการเช็ด นํ้าสบูออกไมหมด ทําใหพิมพดูดนํ้าไมเทากัน 

    แกไขโดย ใชนํ้าสมสายชูเจือจาง เช็ดพิมพอีกครั้ง และกอนจะหลอนํ้าดิน ใหทาทัลคัมอีก
ครั้ง เพ่ือใหช้ินงานหลุดจากพิมพงายขึ้น 

 3. ช้ินงานเมื่อเผาเคลือบแลว บิดเบ้ียว  

    สาเหตุ ตัดแตงช้ินงานขณะที่ดินยังไมแหงพอ นําช้ินงานออกจากพิมพเร็วเกินไป หลอ
ช้ินงานบางเกินไป 

     แกไขโดย หลอช้ินงานใหมีความหนา 4-5 มิลลิเมตร และควรปลอยใหช้ินงานแหงพอจน
เซ็ตตัวแลว จึงตัดแตง และถอดออกจากพิมพ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อภิปรายผล 

 เน่ืองจากผลงานเครื่องเคลือบดินเผา ในรูปแบบชุดเครื่องใชบูชาหนาพระ เปนผลงานที่
ตองการความละเอียด ประณีตเรียบรอย ตองคํานึงถึงสัดสวนความพอดีของการใชงาน ขอบปาก และ
ตะเข็บที่ตองคํานึงถึงการใชงานโดยการลดเหลี่ยมคมบนภาชนะ คํานึงถึงการใชสอย หรือแมกระทั่ง
รายละเอียดยอยๆของช้ินงานที่ตองคํานึงการทําความสะอาด สะดวก ผูที่สนใจในชุดเครื่องใชหนาพระ 
จะเห็นไดวา ทุกขั้นตอนการทํางานจะตองมีความละเอียดรอบคอบ ต้ังแตเริ่มกระบวนการคิดการผลิต
ที่ตองมีการวางแผนการทํางาน เพ่ือชวยใหการทํางานรวดเร็วขึ้น และมองเห็นถึงปญหาที่อาจการขึ้น 
เพ่ือที่จะไดแกไขและปองกันการเกิดปญหา และสิ่งสําคัญของกระบวนการผลิตช้ินงานประเภท
อุตสาหกรรมคือ ขั้นตอนการเขียนแบบ โดยตองศึกษาใหเขาใจในรูปแบบผลงานของเราอยางละเอียด 
และตองทําตนแบบใหเหมือนแบบที่เราเขียนขึ้นมา เพ่ือปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการทําศิลป
นิพนธชุดน้ียังพบปญหาที่ตองแกไขอีกมาก 

 โครงการออกแบบชุดเครื่องบูชาหนาพระ: แรงบันดาลใจมาจากดอกสาละ มีวัตถุประสงคเพ่ือ
ศึกษาและออกแบบชุดเครื่องบูชาหนาพระ ที่มีประโยชนใชสอย เหมาะกับพุทธศาสนิกชนที่เห็น
ความสําคัญ และประณีตในการบูชาพระ มีเอกสารที่เกี่ยวของกับโครงการออกแบบตางๆ โดยการ
นําเอาแนวคิดมาออกแบบเปนผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา เราควรมีการศึกษา วิเคราะหและ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับแรงบันดาลใจน้ันๆอยางลึกซึ้ง เพ่ือหาลักษณะที่เดนชัดของแรงบันดาลใจน้ันๆ 
นํามาออกแบบโดยการ ตัดทอน คลี่คลายใหเปนผลิตภัณฑใหมๆที่มีความงามทันสมัย สวยงาม ดู
เหมาะสม และลงตัว แตยังสามารถนึกถึงที่มาจากแรงบันดาลใจน้ันๆได 

 กระบวนการออกแบบ เริ่มต้ังแตกระบวนการคิดวิเคราะหหาขอมูลแรงบันดาลใจในการนํามา
ออกแบบผลงาน จนถึงกระบวนการผลิตไดพบปญหาตางๆมากมายในทุกขั้นตอนการทํางาน ใน
กระบวนการออกแบบในขั้นแรก ปญหาที่พบคือ ผลงานที่ออกแบบดูไมนาสนใจ และยังไมสามารถดึง
จุดเดนของแรงบันดาลใจออกมาได ทําใหรูปแบบของผลงานที่ออกแบบมคีวามแปลกใหม ใน
กระบวนการผลิตช้ินงานปญหาที่พบคือ ผลงานยังขาดความประณีตเรียบรอยตามหลักการผลิตใน
กระบวนการอุตสาหกรรม ซึ่งเปนผลที่สืบเน่ืองมาจากกระบวนการผลิตตนแบบ และแมพิมพที่ไม
ประณีตเรียบรอย ดังน้ันในกระบวนการผลิตผลงานในระบบอุตสาหกรรมในครั้งตอๆไป สิ่งสําคัญที่สุด
คือ ความประณีตในทุกรายละเอียดของขั้นตอนการทํางานต้ังแตกระบวนการผลิตออกแบบจนถึงการ
ผลิตผลงาน เพ่ือใหไดผลงานที่ออกมาสวยงาม และสมบูรณ 

 เครื่องเคลือบดินเผาเปนผลงานที่ใชความละเอียดประณีตทุกขั้นตอน ต้ังแตกระบวนการคิด 
การเตรียมดิน การขึ้นรูปผลิตภัณฑ การเผาดิบ และเผาเคลือบ ผลงานที่สําเร็จจะออกมาสวยงามและ
มีคุณคาไดก็ขึ้นอยูกับทุกๆขั้นตอนการทํางาน ดังน้ันผูสนใจในการทําเครื่องเคลือบดินเผาควรจะศึกษา
ในทุกขั้นตอนอยางละเอียดและต้ังใจ ตองมีความอดทน ไมยอทอตออุปสรรคตางๆ เพราะเมื่อเราพบ
ปญหา และสามารถแกไขปญหาตางๆน้ันได ก็จะทําใหเรามีความรูในสิ่งน้ันๆมากย่ิงขึ้น จนประสบ
ความสําเร็จในที่สุด 
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ขอเสนอแนะ 

เพ่ือเปนแนวความคิดใหมๆ สําหรับผูที่สนใจ ไมวาจะในเรื่องของการออกแบบชุดเครื่องใช
บูชาพระ หรือในเรื่องของดอกสาละก็ตาม คือ การวิเคราะหหาจุดเดนของแรงบันดาลใจที่นํามา
สรางสรรคผลงาน ออกแบบ คลี่คลาย และตัดทอนใหเขากับรูปทรงของผลงานอยางลงตัวได ซึ่ง
งานวิจัยของขาพเจาน้ี อาจเปนขอมูลใหกับผูที่สนใจในเรื่องเดียวกัน ไดนําไปตอยอด และสรางสรรค
เปนผลิตภัณฑ หรือผลงานดานการออกแบบชนิดอ่ืนๆไดบาง  เพ่ือใหดูทันสมัย และมีความแปลกใหม
มากขึ้น ไมซ้ํากับผลงานที่มีอยูในทองตลาด และเพ่ือเปนแนวทางใหมๆใหกับผูบริโภคไดเลือกมากขึ้น 
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   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=12385
https://www.facebook.com/InnolifeFurniture/photos_stream
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ceramic.lpru.ac.th%2Ffiles%2Fles2-nik-violet.doc&ei=-cI8UfrYIcuOrgemrYGgAg&usg=AFQjCNFprvLVL-cM-p3Nyock1Z3YFdA_Qg
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ceramic.lpru.ac.th%2Ffiles%2Fles2-nik-violet.doc&ei=-cI8UfrYIcuOrgemrYGgAg&usg=AFQjCNFprvLVL-cM-p3Nyock1Z3YFdA_Qg
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ceramic.lpru.ac.th%2Ffiles%2Fles2-nik-violet.doc&ei=-cI8UfrYIcuOrgemrYGgAg&usg=AFQjCNFprvLVL-cM-p3Nyock1Z3YFdA_Qg
http://www.oknation.net/blog/print.php?id=586374
http://www.tlcthai.com/horo/horo-fortune/279.html


ประวัติสวนตัว 

 

 ชื่อ – นามสกุล : จิรประภา กอเจริญสุข        เกิดเม่ือ : วันที่ 5 พฤศจิกายน 2534 

 ที่อยู : บานเลขที่ 141หมู1 ตําบลโพรงมะเด่ือ อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 

73000 

ประวัติการศึกษา 

ระดับชั้น สถานศึกษา 
อนุบาล 1-3 โรงเนียนบอสโกพิทักษ 

ประถมศึกษา 1-6 โรงเนียนบอสโกพิทักษ 
มัธยมศึกษา 1-6 โรงเนียนบอสโกพิทักษ 
ปริญญาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

เกียรติประวัติ 

• เขารับพระราชทานทุนภูมิพลประเภทสงเสริมการศึกษา เนื่องในวโรกาส

พระราชทานปริญญาบัตร แกบัณฑิตมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจําป

การศึกษา 2555 

• เขารวมแสดงงานเครื่องเคลือบดินเผา “นิทรรศการแสดงงาน

เครื่องปนดินเผา 4+1 สถาบัน” ณ. มหาวิทยาลัยบูรพา 

• เขารวมแสดงงาน ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา “Ceramic Art & Design 

exhibition 2013” 
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