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บทคัดย่อ 

จำกกำรที่ข้ำพเจ้ำได้ไปสอนดนตรีให้กับเด็กสมำธิสั่น พบว่ำเด็กมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น เด็กมีสมำธิใน
กำรเรียนรู้สิ่งต่ำงๆ ได้ดี ข้ำพเจ้ำจึงคิดว่ำกำรเล่นดนตรีในเด็กเป็นสิ่งที่ดีส ำหรับเด็ก เพรำะช่วงวัยเด็ก
เป็นช่วงที่ร่ำงกำยและสมองมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงเต็มที่ พัฒนำกำรในช่วงวัยนี้จึงเป็นเรื่องที่ส ำคัญ 
ข้ำพเจ้ำจึงมีแนวควำมคิดที่จะจัดท ำขลุ่ยเครื่องเคลือบดินเผำ เพ่ือให้เหมำะสมและมีควำมน่ำสนใจ 
ข้ำพเจ้ำจึงน ำสัตว์ในสวนสัตว์มำออกแบบดีไซน์เป็นขลุ่ยของเล่นที่เป็นรูปสัตว์ เพ่ือเสริมทักษะในกำร
เรียนรู้จดจ ำลักษณะของสัตว์แต่ละชนิด และเน้นสีสันสดใสให้เหมำะสมส ำหรับเด็ก 

รูปแบบกำรท ำงำนเป็นกำรท ำงำนในระบบอุตสำหกรรม ขึ้นรูปโดยกำรหล่อน้ ำดินแบบตันจำกนั้น
ตกแต่งโดยกำรเอนโกบด้วยน้ ำดินสีไวท์สโตนแวร์ เคลือบผิวงำนด้วยเคลือบมันและเคลือบกึ่งมันกึ่งด้ำน 
เผำดิบที่อุณหภูมิ 800 องศำเซลเซียส เผำเคลือบที่อุณหภมิ 1,200 องศำเซลเซียส บรรยำกำศสันดำป
แบบสมบูรณ์ 
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Abstract 

 Since I have taught ADD (ADD ; Attention Deficit Disorder) kids. I found that 
ADD kids have a good development from playing music. It’s help ADD kids concentrate 
in learning something. So I thought playing music is a good thing for kids, because this 
period is a period that body and brain is fully grown. This development is very 
important. By the way I have an idea to make ceramics flutes and I want to make my 
flutes different so I use an animal in the zoo to be my inspiration to design my 
ceamics flutes. And I think my inspiration will enhance learning skill and I use colorful 
color to suit with kids. 

 Used white stonewareclay and solid casting to forming this project. Biscuit 
firing 800 Celsius then I used an engobe to paint this project and uesd semi-glossing 
glaze to decorate. Finally this project was fired 1,200 Celsius with oxidation firing glaze. 
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แสดงควำมขอบคุณมำ ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณบิดำและมำรดำที่ช่วยให้ก ำลังใจ ให้ข้อคิดดีๆและเตือนสติในยำมที่เกิดปัญหำ 
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กรธนำ กองสุข ที่ให้ค ำปรึกษำและชี้แนะแนวทำงซึ่งมีประโยชน์ในกำรสร้ำงสรรค์
ผลงำนอย่ำงยิ่ง  

ขอขอบคุณเจ้ำหน้ำที่ทุกท่ำนที่ภำควิชำเครื่องเคลือบดินเผำ ที่ให้ควำมช่วยเหลือและอ ำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆพ่ีๆน้องๆทุกคนที่ให้ทั้งแรงกำยแรงใจและค ำแนะน ำที่ดี ช่วยให้งำนส ำเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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ค าน า 

เอกสำรประกอบศิลปะนิพนธ์ “ขลุ่ยของเล่นเสริมทักทักษะส ำหรับเด็ก” ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกำรศึกษำตำมหลักสูตรปริญญำบัณฑิต ของภำควิชำเครื่องเคลือบดินเผำ คณะมัณฑนศิลป์ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร ซึ่งในเนื้อหำเอกสำรฉบับนี้จะเป็นกำรรวบรวมข้อมูลพิเศษที่เกียวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำนศิลปนิพนธ์นี้ 

ลักษณะของงำนเป็นรูปแบบของงำนประเภท อุตสำหกรรม สร้ำงสรรค์ในรูปแบบของขลุ่ย
เซรำมิค โดยได้รับแรงบันดำลใจมำจำกสัตว์ในสวนสัตว์ ผลงำนในครั้งนี้ต้องกำรจัดท ำเพ่ือพัฒนำ
สมอง ทักษะควำมคิด กำรจดจ ำ ท ำให้เด็กมีทั้งควำมฉลำดทำงอำรมณ์และสติปัญญำ เหมำะสม
ส ำหรับเด็กวัย 8 – 10 ปี กำรด ำเนินงำนเริ่มจำกกำรค้นคว้ำ และทดลองรวมไปถึงกำรแก้ปัญหำที่
เกิดข้ึนเพื่อเป็นประโยชน์ในกำรสร้ำงสรรค์งำนต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ชื่อหัวข้อศิลปนิพนธ์ ( ภำษำไทย )       ขลุ่ยของเล่นเสริมทักษะส ำหรับเด็ก 

 ( ภำษำอังกฤษ )   Ceramics Flutes inspire from animal in the zoo 

ควำม เป็ นมำและควำมส ำคัญ ของปัญ หำ (Statements and significance of the 
problems)               

วัยเด็ก 6 – 12 ปี เป็นช่วงเวลาที่ส าคัญที่สุดของการเรียนรู้ ทั้งทางด้านสมอง สามารถ
พัฒนาได้ถึง 80 % สามารถใช้กล้ามเนื้อได้ดี เคลื่อนไหวคล่องแคล่ว  เพ่ือเสริมสร้างสติปัญญา 
และร่างกายให้แข็งแรง พ่อแม่เป็นส่วนส าคัญที่จะส่งเสริมของเด็กวัยนี้ ซึ่งจะพัฒนาให้เด็กมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง กระฉับ กระเฉง แคล่วคล่องว่องไว มีสมาธิดี ประสาทต่างๆท างานได้
คล่อง ในทางกลับกัน หากเด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดูทีวีตลอดทั้งวัน เล่นแต่เกม หนังสือก็อ่าน
น้อย สิ่งที่จะเสริมสร้างประสบการณ์ความรู้ให้เด็กก็น่าจะเป็นประสบการณ์จริง 

เด็กกับสวนสัตว์ ก็เป็นทางเลือกอีกทางที่จะท าให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่เปิดกว้างกว่าที่บ้าน 
ได้เห็นสัตว์นานาชนิด ได้เห็นได้รู้ ในโลกกว้างน่าจะเหมาะกับเด็กในวัยนี้ เป็นการกระตุ้นสติปัญญา 
การจดจ า รูปร่าง รูปทรง สีสัน ของสัตว์ ท าให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งใหม่  

ดนตรี เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยพัฒนาสมองของลูกน้อย การให้เด็กเล่นดนตรีจะส่งเสริมสร้าง
สมาธิ  ฝึกการท างานประสานกันของทุกส่วนในร่างกาย  พัฒนาการทางสมองของเด็ก เพราะช่วย
ให้สมองซีกซ้ายและซีกขวาท างานประสานสัมพันธ์กัน ในขณะที่เด็กอ่านและจ าโน้ตเพลง สมองซีก
ซ้ายจะท างาน ขณะที่เด็กก าลังสนุกสนานเพลิดเพลินและสัมผัสความไพเราะของดนตรี  สมองซีก
ขวาก็จะท างานควบคู่กันไปเพราะดนตรี เมื่อเด็กได้ท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับดนตรี สมองทั้งสองซีกก็
จะท างานอย่างสมดุล ให้ความสงบผ่อนคลาย ช่วยให้เรียนรู้คณิตศาสตร์ดีขึ้น สร้างความมั่นใจใน
ตนเอง  

จากปัจจัยดังกล่าวข้าพเจ้าขอเสนอ ขลุ่ยของเล่นเสริมทักษะ โดยได้แรงบันดาลใจมาจาก
สัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ เป็นการน าประโยชน์ในการเล่นดนตรีมาประยุกต์ใช้กับการเล่นของเด็ก เพ่ือ
เสริมสร้างพัฒนาการทางการเรียนรู้ของเด็ก ทั้งทางด้าน ร่างกาย และจิตใจ เพ่ือพัฒนาการที่
สมวัย 
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ควำมมุ่งหมำย และวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ ( Goal and objective) 

1. เพ่ือศึกษาและออกแบบขลุ่ยของเล่นเสริมทักษะส าหรับเด็ก โดยสร้างสรรค์จาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา 

2. เพ่ือศึกษาและออกแบบขลุ่ยของเล่นเสริมทักษะส าหรับเด็ก ที่สามารถมีประโยชน์ใช้
สอยได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นโทนเสียง การหยิบจับ การท าความสะอาด  

3. เพ่ือศึกษาและออกแบบขลุ่ยของเล่นเสริมทักษะส าหรับเด็ก โดยได้รับแรงบันดาลใจ
และลวดลายที่มารูปสัตว์ในสวนสัตว์  เพ่ือการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งมีแพ็คเกจที่สามารถประยุกต์
เป็นของเล่นเสริมพัฒนาการได้  

4. เพ่ือศึกษาและออกแบบขลุ่ยของเล่นเสริมทักษะส าหรับเด็กที่สร้างสรรค์ จาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา เนื่องจากขลุ่ยในปัจจุบันท ามาจากวัสดุต่างๆมากมาย ทั้งที่ท า
จากไม้ พลาสติก ซึ่งในแต่ละวัสดุมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันออกไป การศึกษาครั้งนี้ เป็น
ทางเลือกอีกทางหนึ่งในการเลือกใช้วัสดุที่ต่างออกไป 
 

สมมติฐำนของกำรศึกษำ (Hypothesis to be tested) 

โครงการศึกษาและวิจัยนี้มีจุดประสงค์ที่จะท าการพิสูจน์สมมุติฐาน ในการทดลองน าเอา
วัสดุประเภทเซรามิคมาใช้ท าเครื่องดนตรีประเภท “ ขลุ่ย ” และมีวัตถุประสงค์ที่จะ
สอดคล้องกับรูปทรงและลวดลายสัตว์ในสวนสัตว์มาน าเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์ประเภท
เซรามิคอย่างกว้างขวาง นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยใช้วัสดุชนิดนี้ในการผลิต 

ด้านประโยชน์ใช้สอย : ศึกษาการหยิบจับของเครื่องดนตรี การท าความสะอาดของ
ผลิตภัณฑ์ โทนเสียงตามหลักสากล 

ด้านรูปทรง : ศึกษาที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์  มีความแข็งแรง 
สามารถใช้งานได้จริง 

ด้านเทคนิค : ศึกษาวิธีการข้ึนรูปโดนการหล่อน้ าดินสี อัดดิน และเขียนลายโดยน้ าดินสี 
ด้านการผลิต : ศึกษาถึงกระบวนการการท างาน และท าแพ็คเกจที่มีประโยชน์ใช้สอย

รวมกันผลงาน 
 

ขอบเขตของกำรศึกษำ (Scope or delimitation of the study) 

ท าการศึกษาหลักการในการท าขลุ่ยและรูปทรงลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัตว์ที่อยู่
ในสวนสัตว์ แล้วน าข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ด้วยกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา และในการ
ผลิตโดยการหล่อ ใช้เทคนิคตกแต่งน้ าดินสี ให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่เสริมสร้างทักษะส าหรับเด็ก  
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1. การออกแบบขลุ่ยของเล่นเสริมทักษะส าหรับเด็ก โดยการน าเอารูปทรงและลวดลายที่
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ เน้นสีสันที่สดใส โดยค านึงถึงประโยชน์ใช้สอย การ
จัดเก็บ และการท าความสะอาด 

2. ขอบเขตของโครงการวิจัยออกแบบขลุ่ยของเล่นเสริมทักษะส าหรับเด็ก  ผลิตภัณฑ์ท าจาก
เนื้อดินไวท์สโตนแวร์ WHITE STONEWARE CLAY โดยการหล่อน้ าดินสี ตกแต่งผลงานโดยการ
ฉลุลาย ตกแต่งน้ าดินสี และเคลือบใส 

โดยท าขลุ่ยโอคาริน่า ( Ocarina )  

- 4 รู 5 ตัว 

     -   6 ร ู4 ตัว 

    ซ่ึงชนิดของสัตว์ที่น ามาออกแบบประกอบไปด้วยสัตว์ดังต่อไปนี้ 

1. ช้าง 

2. ยีราฟ 

3. ม้าลาย 

4. ลิง 

5. ฮิปโปโปเตมัส 

6.เสือ 

7.หมีแพนด้า 

 

วัตถุดิบและกรรมวิธีกำรผลิต 

      1. เนื้อดินไวท์สโตนแวร์ เนื้อดินที่มีความขาว เป็นดินที่มีอัตราการหล่อแบบและการทรงตัวที่
ดี ไม่ค่อยเบี้ยว หดตัวน้อย  

 2. การข้ึนรูป ด้วยการกรวง เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

 3. เคลือบที่ใช้ในการผลิต คือ เคลือบใส เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส 

 4. ตกแต่งด้วยเทคนิค เขียนลายโดยน้ าดินสี เผาตกแต่งที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
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ขั้นตอนกำรศึกษำ  (Process of study) 

 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาข้อมูล ทั้งจากหนังสือ ผู้มีประสบการทางด้านดนตรี ระบบสารสนเทศออนไลน์ ที่
เกี่ยวข้องกับรูปทรงของสัตว์ พัฒนาการเด็ก เพ่ือใช้เป็นหลักการในการออกแบบ 

2. ศึกษาวัสดุเดิมที่น ามาท าผลิตภัณฑ์ เช่น สี รูปทรง เทคนิคการตกแต่ง  และผลิตภัณฑ์
อ่ืนๆ ประเมินของดีของเสียของแต่ละผลิตภัณฑ์ 

3. ศึกษาข้อมูลในการหยิบจับ การเป่า และทดลองระบบการก าเนิดเสียงของขลุ่ย ทางลม
ที่ท าให้เกิดเสียง รูปทรงที่ท าให้เกิดเสียงได้ดีท่ีสุด 

4. ศึกษาข้อมูลของกลุ่มลูกค้า ราคาท้องตลาด  

 ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบสร้างสรรค์ และพัฒนารูปแบบ 

1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบสร้างสรรค์ และพัฒนารูปแบบ 
2. ค้นหาที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ ในการวิจัยสร้างสรรค์ผลงาน และ

พัฒนาแนวความคิดและแรงบันดาลใจเป็นแบบร่าง 2 มิต ิ
3. คาดเดาถึงปัญหาจากการวิจัย พร้อมทั้งปัญหาที่การขึ้นระหว่างการปฏิบัติงานจริง 

เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
4. สร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบตามแนวความคิดและแรงบันดาลใจ เป็นแบบจ าลอง 3 

มิติ พัฒนารูปทรงให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างแรงบันดาลใจ และประโยชน์ใช้สอย 
โดยสามารถผลิตได้จริง 

 ขั้นตอนที่ 3 การผลิตกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 

1. ทดลองการหดตัวของน้ าดินที่จะน ามาหล่องานเพ่ือให้เพ่ือสร้างมาตรฐานของเสียงที่
ให้เกิดความแน่นนอนมากขึ้น 

2. ทดลองสีของน้ าดินสีที่จะน ามาปฏิบัติ ในการด าเนินงาน เพ่ือเลือกโทนสีที่ต้องการ
น ามาปฏิบัติงาน 

3. ทดลองสร้างต้นแบบที่มีขนาดเท่าจริง ทดลองท าพิมพ์หล่อ หล่อชิ้นงานในขนาดที่ยัง
ไม่ได้ขยายเพ่ือดูความเป็นไปได้ในการทดลอง 

4. ปฏิบัติงานตามกรรมวิธีทางเครื่องเคลือบดินเผา สร้างต้นแบบ ท าพิมพ์ ขึ้นรูปผลงาน 
ตกแต่งตลอดจนสู่กระบวนการเผา 
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ขั้นตอนที่ 4 การสรุปอภิปราย รวบรวมเอกสารและน าเสนอผลงาน 

1. สรุปและอภิปรายผลการสร้างสรรค์ผลงาน ปัญหา แลอุปสรรคในการปฏิบัติโครงการ 
พร้อมทั้งการแก้ปัญหา หาแนวทางปรับปรุงในโครงการต่อไป 

2. รวบรวมเอกสารผลงานและน าเสนอ 
 

เวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 

เริ่มเสนอโครงการ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ใช้
ระยะเวลา 1 ปี ณ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 
ถ.ราชมรรคาใน ต.เมือง จ.นครปฐม 73000 

 

วิธีกำรศึกษำ (Method of the study) 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง  จากหนังสือ  บทความ  สื่อสารสนเทศ
ออนไลน์ เพ่ือน ามาวิเคราะห์  และประมวลแนวความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ 

2. ออกแบบผลงาน  วิจัยสร้างสรรค์  โดยน าลักษณะ  รูปทรง ลวดลาย ของสัตว์ในสวนสัตว์ใช้
ในการออกแบบ  โดยได้พัฒนาให้ผลงานมีรูปทรงที่แปลกใหม่ไปจากรูปทรงเดิมของขลุ่ย และมี
ความเหมาะสมในด้านประโยชน์ใช้สอย 

3. สร้างสรรค์แบบร่าง 2 มิติ   เพ่ือค้นหารูปแบบของผลงาน  ที่สามารถสื่อให้ เห็นถึง
แนวความคิดในการสร้างสรรค ์

4. สร้างสรรค์แบบจ าลอง 3 มิติ  เพื่อค้นหารูปแบบ  และปรับปรุงปัญหาที่เกิดข้ึน 
5. เขียนแบบ (Working  drawing) 
6. สร้างต้นแบบ  และสร้างสรรค์ตามกระบวนการทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 
7. สรุป  และรวบรวมผลงานเป็นรูปแบบเอกสาร  และน าเสนอผลงาน 

 

แหล่งข้อมูล 

    1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร  หนังสือ  ระบบสารสนเทศออนไลน์  และสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ 

 2. อาจารย์อรรถพันธ์ ชูอรุณ 

    3. โรงเรียนบอสโกพิทักษ์ และ MAGIA YEARS International Kindergarten 
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อุปกรณ์กำรศึกษำ 
1. หนังสือ  เอกสาร  สิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
2. คอมพิวเตอร์ 
3. กล้องถ่ายภาพ 
4. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน  ตามกระบวนการเครื่องเคลือบดินเผา 

 

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรวิจัย 
1. ค่าเอกสาร  ข้อมูล  รูปภาพ   1,000 บาท 

2. ค่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการน าเสนอโครงการ  2,000 บาท 

3. ค่าจัดท าเอกสารประกอบโครงการ  1,000  บาท 
4. ค่าวัสดุ  และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการท างาน 6,000  บาท 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  10,000 บาท 
 

กำรน ำเสนอผลงำน 
1. แบบร่าง 2 มิติ    และแบบจ าลอง 3 มิต ิ
2. เขียนแบบประกอบผลงาน 
3. จัดแสดงการเผยแพร่ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา 
4. เอกสารประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน 
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บทที่ 2 

เอกสำรและผลงำนที่เกี่ยวข้อง 

 กระบวนการศึกษาเพ่ือการออกแบบในศิลปะนิพนธ์ ผู้วิจัยต้องการมุ่งเน้นการน าเสนอ
รูปแบบของเล่นเสริมทักษะส าหรับเด็ก โดยได้แรงบันดาลใจจากสัตว์ในสวนสัตว์ เป็นแนวคิดและ
เนื้อหาในการออกแบบเครื่องดนตรีโอคาริน่า รวมไปถึงการศึกษากระบวนการก าเนิดเสียงของ
เครื่องดนตรีชนิดนี้ โดยใช้หลักการก าเนิดคลื่นเสียงตามทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้แบ่งส่วนของ
เนื้อหาข้อมูลที่เก่ียวข้องออกเป็นหัวข้อต่างๆ ดังนี้  

 1. ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ในสวนสัตว์ 

 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการโอคารินา และการก าเนิดเสียง 

 4. ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต 
1. ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 

  คุณค่ำดนตรี...ต่อเด็กๆ 

          เสริมสร้ำงสมำธิ  
การให้เด็กได้ฟังเสียงเครื่องดนตรีบรรเลงเพลงต่างๆ จะช่วยพัฒนาสมาธิ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน กับวิชาเรียนที่หลากหลายและซับซ้อนที่เด็กต้องเผชิญในอนาคต 

ฝึกกำรท ำงำนประสำนกันของทุกส่วนในร่ำงกำย  
การฝึกเล่นเครื่องดนตรี จะช่วยพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตาเป็นอย่างมาก ทั้ง
ยังขณะที่เล่นเครื่องดนตรี เด็กยังได้พัฒนากล้ามเนื้อส่วนส าคัญต่างๆ ของร่างกาย ไม่ต่างจาก
ขณะที่เล่นกีฬาเลยทีเดียว 

ช่วยพัฒนำสมองทั้งสองซีกอย่ำงสมดุล  
ขณะฟังดนตรี สมองซีกขวาจะรับรู้ถึงความรู้สึกสบาย ผ่อนคลาย และปล่อยความคิดจินตนาการ
ไปตามบทเพลง ส่วนสมองซีกซ้ายรับรู้ตัวโน้ตและจังหวะเคาะของดนตรีที่คล้ายการอ่านหนังสือแต่
ละตัว จึงช่วยกระตุ้นการท างานของสมองซีกซ้ายด้านภาษาและคณิตศาสตร์ เสียงดนตรีจึงเป็น
เครื่องมือที่ดีที่สุดในการพัฒนาสติปัญญา และอารมณ์ของเด็กไปพร้อมๆ กัน จากงานวิจัยพบว่า 
สมองของผู้ใหญ่ที่ได้เรียนดนตรีมาตั้งแต่เด็กจะมีโครงข่ายความเชื่อมโยงของสมองทั้งซีกซ้ายและ
ซีกขวาครอบคลุมพ้ืนที่กว้าง และละเอียดซับซ้อนกว่าคนที่ไม่ได้เรียนดนตรี 
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ให้ควำมสงบผ่อนคลำย  
มีนักวิจัยจ านวนมากยืนยันว่าเสียงดนตรีจังหวะช้าๆ นุ่มนวล ชว่ยให้ผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลาย ช่วยลด
อัตราการเต้นของหัวใจและระดับความดันโลหิตให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้เป็นอย่างดี 

ช่วยให้เรียนรู้คณิตศำสตร์ดีขึ้น  
รูปแบบ จังหวะ และท่วงท านองที่หลากหลายของเสียงดนตรี จะช่วยกระตุ้นการท างานและสร้าง
เส้นใยประสาทของสมองลูก ให้เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ดีในอนาคต 

สร้ำงควำมม่ันใจในตนเอง  
การให้เด็กได้ฝึกฝนเล่นเครื่องดนตรีที่ตนรักและถนัด ภายใต้ค าชี้แนะและก าลังใจจากครูผู้สอน 
ประกอบกับการสนับสนุนจากคุณพ่อคุณแม่นั้น เป็นการปลูกฝังความรู้สึกภาคภูมิใจและความ
มั่นใจในตนเองอันดีให้กับเด็ก 

หลักฐำนวิจัยบ่งชัด...ดนตรีช่วยพัฒนำสมองเด็ก  
ในปี 2006 มีรายงานตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ชื่อ Brain ถึงการศึกษาของกลุ่มนักวิจัยชาว
แคนาดา โดยท าการทดลองกับเด็กเกรด 4 (วัย 4-6 ขวบ) จ านวน 111 คน ในมอนทรีออล ซึ่งเด็ก
เหล่านี้ยังไม่เคยเรียนดนตรีมาก่อน ไม่มีเปียโนที่บ้าน รายได้ต่อปีของครอบครัวต่ ากว่า 40,000 
ดอลลาร์แคนาดา การทดลองแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกให้เรียนเปียโนเป็นเวลา 3 ปี และ
ได้รับเปียโนไปไว้ที่บ้าน กลุ่มที่ 2 เด็กไม่ได้เรียนดนตรีใดๆ จากนั้นเมื่อคณะนักวิจัยให้เด็กกลุ่ม
ตัวอย่างดังกล่าวท าแบบทดสอบความจ าที่เชื่อมโยงกับการทดสอบระดับสติปัญญาโดยทั่วไป เช่น 
การอ่านออกเขียนได้ การจดจ าถ้อยค า-ค าศัพท์ การเข้าใจ และมีทักษะด้านมิติสัมพันธ์ รวมทั้ง
ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และไอคิว ผลการทดสอบพบว่า เด็กกลุ่มแรกที่เรียนเปียโนท า
คะแนนได้ดีกว่า 

นักวิจัยยังพบด้วยว่า การเรียนดนตรีส่งผลดีต่อเนื่องถึงพัฒนาการด้านอ่ืนๆ ของเด็กอีก
มากมาย ไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการอ่าน และท าความเข้าใจ การสะกดค า ทักษะการฟัง 
(หรือที่เราเรียกกันว่า "การมีหูละเอียด") ทักษะทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน (เช่น การพูด การรับรู้ผ่าน
ประสาทสัมผัส ความเข้าใจเรื่องจ านวน ความเข้าใจเรื่องมิติสัมพันธ์) รวมถึงพัฒนาการของ
กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายอีกด้วย 

  
ข้อมูลเกี่ยวกับดนตรีกับพัฒนำกำรของเด็ก 

ดนตรีพัฒนำ 6Q 

             ดนตรีเปรียบเสมือนขนมหวานและเป็นดั่งอาหารสมองที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสมอง
ของเด็ก เพราะดนตรีเป็นกิจกรรมที่เด็ก ๆ ชอบ เมื่อเด็กได้ท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับดนตรี สมองทั้ง
สองซีกก็จะท างานอย่างสมดุล 

   ส
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 1. เค ล็ ด ลั บ พั ฒ น า  IQ ด้ วยดน ตรี  IQ ห รือ  Intelligence Quotient คื อ  ระดั บ
ความสามารถทางสติปัญญา ซึ่งเกิดจากกรรมพันธุ์ 50 เปอร์เซ็นต์ และเกิดจากสิ่งแวดล้อมและ
การอบรมเลี้ยงดูอีก 50 เปอร์เซ็นต์ ความสามารถทางสติปัญญา หมายถึง การจ าภาษา และ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะหรือคณิตศาสตร์ซึ่งต้องอาศัยการคิดอย่างมีเหตุผล  
 2. เค ล็ ด ลั บ พั ฒ น า  EQ ด้ ว ยดน ตรี  EQ ห รื อ  Emotional Quotient คื อ  ระดั บ
ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ การมองโลกในแง่ดี การมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การปรับตัวเข้า
กับสังคม การมอีารมณ์สุนทรีย์และการมีปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์กับผู้อ่ืน             

 3. เคล็ดลับพัฒนา MQ ด้วยดนตรี MQ หรือ Moral Quotient คือ ความฉลาดด้าน
จริยธรรมและศีลธรรม เช่น การมีน้ าใจเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืน และปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยจิตใจเมตตา 
มีความรักความปรารถนาดี 
 4. เคล็ดลับพัฒนา AQ ด้วยดนตรี AQ หรือ Adversity Quotientคือระดับความสามารถ
ในการเผชิญปัญหา การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและความเพียรพยายามในการท าสิ่งต่าง ๆ ให้
ส าเร็จด้วยตนเองซึ่งความสามารถด้านนี้ต้องได้รับการฝึกฝนตั้งแต่ยังเล็ก 
 5. เคล็ดลับพัฒนา SQ ด้วยดนตรี SQ หรือ Apiritual Quotient คือ ปัญญาทางด้านจิต
วิญญาณหรือหมายถึงการเป็นคนที่มีสมาธิและมีจิตใจสงบเยือกเย็น มีความเมตตากรุณา ไม่ท าร้าย
ผู้อื่น ไม่รังแกสัตว์ และไม่ท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโดยส่วนมากความหมายของ SQ 
มักแฝงนัยทางศาสนาไว้ 
 6. เคล็ดลับพัฒนา PQ ด้วยดนตรี PQ หรือ Play Qoutientคือ ความฉลาดที่เกิดจากการ
เล่นและการริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง การเล่นเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเด็ก เพราะช่วยให้
เด็กมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่เด็ก ๆ ก าลังเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนาน 
สมองของเขาก็จะเกิดการเรียนรู้ ฉะนั้นยิ่งเด็กได้เล่นอย่างสร้างสรรค์มากเท่าไร สมองของเขาก็ยิ่ง
เติบโตและเซลล์สมองก็จะเชื่อมโยงถึงกันมากขึ้นเท่านั้น 

สีแบบไหน “ดี” เด็ก 

             ปัจจุบัน ในวงการแพทย์ยอมรับว่าสีสันมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ ท าให้เกิดความรู้สึก
ต่างๆ ได้ สีสันรอบๆ ตัวเรานั้นมีอิทธิพลอย่างมากต่อชีวิตของเรา เช่น ท้องฟ้าสีฟ้าใส ท าให้จิตใจ
รู้สึกสดชื่น สีเทาทึบของท้องฟ้ายามมีเมฆอาจท าให้หดหู่ แสงแดดท าให้รู้สึกร่าเริง ซึ่งสีนั้นมีความถี่
ของการสั่นสะเทือนบริสุทธิ์ เมื่อร่างกายหรือจิตใจมีความผิดปกติ สีจึงสามารถน าพาให้กลับคืนสู่
สภาพปกติได้ จึงก่อให้เกิดการใช้ “สีบ าบัด” ในวงการแพทย์ขึ้น 

             ธรรมชาติมีสีมากมายหลายสี และพลังของสียังส่งผลต่ออารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และ
การตัดสินใจของเราอีกด้วย การใช้สีบ าบัดจึงไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มผู้ป่วย แต่คนทั่วไปก็
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สามารถใช้สีเพ่ือประโยชน์ของตนได้ เช่น ช่วยในการเจริญเติบโต และพัฒนาการด้านต่างๆ ของ
เด็กได้   

หลักกำรท ำงำนของสี 

             ผลของสีที่มีต่อชีวิตคนเราลึกกว่าสิ่งที่ตาเรามองเห็น ในร่างกายเราต่อมไพเนียลท า
หน้าที่ควบคุมจังหวะการด าเนินชีวิตในแต่ละวันของเรา เช่น การกิน การนอน เมื่อตาเรามองสี
ต่ างๆ ผ่ านจอประสาทตา ซึ่ งสีแต่ละสีก็มี ความยาวคลื่ น  (Wave Length) และความถี่ 
(Frequency) ที่แตกต่างกัน  ต่อมไพเนียลก็จะมีปฎิกิริยาในการตอบสนองต่อสีแต่ละสีแตกต่างกัน
ออกไป ปฎิกิริยาของ ต่อมไพเนียลจะส่งผลให้ความรู้สึก จิตใจ ฮอร์โมน และอารมณ์ในร่างกาย
ของเราในขณะนั้น มีความรู้สึกแตกต่างกันออกไป 

 สีกับกำรเรียนรู้ 

              ปัจจุบัน ได้มีการค านึงถึงหลักการของสีบ าบัดกับการเรียนรู้ของเด็ก จึงได้มีการน าสี
บางสีที่คิดว่าจะส่งผลดีกับเด็กมาใช้ในห้องเรียน  เช่น การทาสีห้องเรียนด้วยสีฟ้าหรือสีเขียว ที่ท า
ให้การเต้นของหัวใจของเด็กลดลง ช่วยลดความดันโลหิต ท าให้เกิดความสงบ เกิดสมาธิ ส่งผลที่ดี
ต่อการเรียนรู้  เพราะเป็นการกระตุ้นพลังงานและช่วยชะลอความล้าของดวงตาให้ช้าลง หรือเสื้อ
นักเรียนที่เป็นสีขาวจะช่วยดึงพลังต่าง ๆ ให้ส่งผ่านมาสู่สมองได้ดี กางเกงเป็นสีน้ าเงิน สีเขียว หรือ
สีในกลุ่มเอิร์ธโทน จะช่วยในเรื่องการเรียนรู้ของเด็กได้เป็นอย่างดี  โต๊ะเก้าอ้ี ควรเป็นสีธรรมชาติ
อย่างสีไม้ เป็นต้น (ค าสัมภาษณ์ของ ผศ.ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ รองประธานโครงการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและพัฒนาผู้ที่มีความสามารถพิเศษ และผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ )     

 กำรน ำสีไปใช้ 

           สีโทนเย็น : ฟ้า  เขียว น้ าเงิน 

 สีฟ้า เป็นสีของน้ า  เป็นสีที่สงบ แต่มีความเคลื่อนไหว และดูฉลาด ให้ความรู้สึกถึง
เสรีภาพและการปลดปล่อย สีฟ้าเป็นสีที่ได้รับการยอมรับว่าจะช่วยให้นอนหลับได้ลึกที่สุด 
ผลการวิจัยพบว่า การใช้ยาหลอก (Placebo Tablets) เม็ดสีฟ้า โดยหลอกว่าเป็นยานอนหลับนั้น
ได้ผลดีกว่ายาเม็ดสีชมพู  สีฟ้าจึงเหมาะจะใช้เป็นสีของห้องนอน เพราะให้ความรู้สึกสงบและเยือก
เย็น 

 สีเขียว เป็นสีที่ให้ความรู้สึกร่มเย็น สบายตา ผ่อนคลาย ปลอดภัย ท าให้เกิดความหวัง
และความสมดุล เป็นสีที่อยู่ระหว่างกลางของสีรุ้ง สามารถสร้างความกลมกลืน มั่นคงและเยียวยา
ได้ เป็นสีที่สว่างและชัดเจน พลังของสีเขียวสามารถท าให้ประสาทตาผ่อนคลาย และความดัน
โลหิตลดลงได้ สภาพแวดล้อมสีเขียว จะช่วยให้หายเหนื่อย สบาย  เราจึงสามารถใช้สีเขียวกับทุกๆ 

   ส
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ห้องภายในบ้าน เพราะเป็นสีแห่งความสมดุลที่สุด ส าหรับเด็กๆ แล้ว สีเขียวช่วยให้อารมณ์ของเขา
สงบลง ลดอาการขุ่นมัว ขัดเคืองใจ อาการงอแงได้ 

 สีน้ าเงิน เป็นสีที่สร้างความสุขุม เยือกเย็น หนักแน่น และละเอียดรอบคอบ พลังของสีน้ า
เงินท าให้ระบบหายใจเกิดความสมดุลและเข็งแรงขึ้น อีกทั้งเป็นสีที่ใช้ในการสร้างแรงบันดาลใจ
และการแสดงออกทางศิลปะได้ดี 

           สีน้ าเงินเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างสีฟ้ากับสีแดง สีนี้เหมาะกับการใช้กับเสื้อผ้า เครื่อง
แต่งกาย และสีของสิ่งของชิ้นเล็กๆ แต่ถ้าอยู่ในบรรยากาศห้องที่เป็นสีน้ าเงินกลับจะท าให้รู้สึกอึด
อัดเหมือนถูกกด  ท าให้พ้ืนที่กว้างดูแคบลง  สีนี้จึงไม่เหมาะที่จะเลือกใช้กับที่อยู่อาศัย 

สีโทนร้อน :  เหลือง  ส้ม  แดง  ม่วง 

 สีเหลือง  เป็นสีแห่งความสนุกสนาน ความฉลาดรอบรู้ สดใส ร่าเริง และท าให้มีอารมณ์
ขัน พลังของสีเหลืองช่วยให้ระบบการท างานของน้ าดีและล าไส้เป็นไปตามปกติ ช่วยปรับสมดุล
ของระบบทางเดินอาหาร ท าให้ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายท างานดีขึ้น   

           หากต้องการกระตุ้นสมอง ลองให้ลูกสวมใส่เสื้อผ้าสีเหลือง หรือตกแต่งบ้านด้วยดอกไม้สี
เหลืองก็น่าจะดี สีเหลืองมักจะท าให้คนรู้สึกดี  หากใช้เวลาอยู่ภายในห้องสีเหลืองจะช่วยเสริมให้มี
ความมั่นใจในตัวเองมากข้ึน  เด็กท่ีอารมณ์หดหู่ ไม่เบิกบาน จึงเหมาะกับสีเหลือง 

 สีส้ม เป็นสีแห่งความสร้างสรรค์ ความกระตือรือร้น อบอุ่น สดใส มองโลกในแง่ดี มี
สติปัญญา ความทะเยอทะยานที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง เป็นสีที่ท าให้คนรู้สึกฮึกเหิม พลังของสีส้ม
ช่วยในการดูดซึมอาหารของกระเพาะและล าไส้ได้เป็นอย่างดี  นิยมใช้สีส้มกับห้องอาหาร เพราะ
ช่วยเรียกน้ าย่อยได้ดีด้วย สีส้มจะเป็นตัวเสริมให้เกิดความชื่นบานและเร่งเร้าให้คนกระตือรือร้นใน
การท างาน  บางบริษัทจึงทาสีส้มบริเวณทางเข้า 

 สีแดง เป็นสีที่กระตุ้นระบบประสาทของเราได้รุนแรงที่สุด ให้ความรู้สึกเร้าใจ ตื่นเต้น ท้า
ทาย ตื่นตัว พลังของสีแดงกระตุ้นพลังชีวิตให้มีความเข้มแข็ง กระตือรือร้นและมีชีวิตชีวา เมื่ออยู่
ในสภาพแวดล้อมที่เป็นสีแดง ความดันโลหิตจะเพ่ิมขึ้น ท าให้การเต้นของหัวใจเร็วขึ้น หายใจถี่ขึ้น 
สมองตื่นตัว  เป็นการกระตุ้นกลไกการท างานของระบบต่างๆ ในร่างกาย เหมาะกับเด็กที่มีอาการ
ซึมเศร้า ไม่ม่ันใจในตนเอง ส่วนเด็กที่ชอบท าอะไรเร็วๆ อารมณ์รุนแรงควรหลีกเลี่ยงสีแดง เพราะ
จะเพ่ิมการหลั่งของอะดรีนาลีน จะยิ่งกระตุ้นอารมณ์ให้รุนแรงขึ้น  

 สีชมพู   อยู่ในโทนสีแดง แต่มีสีขาวผสมอยู่ด้วย เป็นสีที่ให้ความสงบเยือกเย็น  ให้พลัง
และอบอุ่นใจ  เมื่อปี 1978  เคยมีการทดสอบให้นักโทษในรัฐซีแอตเติล สหรัฐอเมริกา อยู่ในห้องสี
ชมพูนาน 15 นาที พบว่า นักโทษจะมีอารมณ์สงบ และอารมณ์สงบนี้ยังอยู่ต่อเนื่องอีก 30 นาที

   ส
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หลังถูกปล่อยตัวออกจากห้อง  ทั้งนี้เพราะสีชมพูจะท าให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนชนิดหนึ่งออกมา ซึ่ง
ท าให้การเต้นของกล้ามเนื้อหัวใจช้าลง ความเครียดและความก้าวร้าวก็น้อยลงไปด้วย   

 สีม่วง  เป็นสีที่ช่วยให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย กระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจ และสร้าง
ความสงบในจิตใจได้เป็นอย่างดี พลังของสีม่วงช่วยปรับสมดุลในร่างกายของเราในกลับมาเป็น
ปกติ   

ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ในสวนสัตว์ 

เสือโคร่งเบงกอล Douc Langur 

 

 ภาพที่ 1 เสือโคร่งเบงกอล 

 ที่มา http://www.chiangmaizoo.com/ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Pantheras tigris  

ลักษณะ  ล าตัวมีสีเหลืองปนเทา หรือสีเหลืองปนน้ าตาล มีลายแถบปรากฏบนหลังและ
ด้านข้างล าตัวต่างกัน ขนใต้ท้อง คางและคอเป็นสีขาว ขนเหนือตามีสีขาว และมีแถบสีด า หางมี
แถบสีด าเป็นบั้งตั้งแต่โคนหางถึงปลายหาง ปลายหางมีสีด า หลังหูด า และมีจุดสีขาวนวลใหญ่เห็น
ได้ชัด 

ถิ่นอาศัย – อาหาร  พบในอินเดีย เนปาล บังคลาเทศ และพม่า เสือโคร่งเบงกอลกิน
เนื้อสัตว์ทุกชนิด โดยเฉพาะ หมูป่า และกวาง  

   ส
ำนกัหอ
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พฤติกรรม – การขยายพันธุ์  เสือโคร่งจะท าการก าหนดอาณาเขตโดยการ ข่วนรอยไว้
ตามต้นไม้ การปัสสาวะก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเพื่อบอกอาณาเขต โดยปกติแล้วเสือโคร่งเป็นสัตว์ที่จะออก
ล่าเหยื่อก็ต่อเมื่อมันหิว และจะไม่ล่าเหยื่อที่ใหญ่กว่าตัวมันเอง เนื่องจากมีความเสี่ยง และอาจไม่
ประสบความส าเร็จในการล่า ส าหรับช่วงฤดูการผสมพันธุ์เสือโคร่งจะอาศัยอยู่เป็นคู่ เสือโคร่งไม่
อยู่เป็นคู่ นอกจากฤดูผสมพันธุ์ เป็นสัดนานประมาณ 3-6 วัน ผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 30-36 เดือน
ขึ้นไป ผสมพันธุ์ได้ตลอดปี ตั้งท้องนาน 95-105 วัน ออกลูกครั้งละ 2-5 ตัว และแม่เสือจะเลี้ยง
ลูกเสือจนโตอายุประมาณ 2 ปี จึงจะแยกจากกัน 

แพนด้ำยักษ์ Giant panda 

 

 ภาพที่ 2 แพนด้ายักษ์ 

ที่มา http://www.chiangmaizoo.com/ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ailuropoda melanoleuca  

ลักษณะ  แพนด้ายักษ์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความ น่ารักมากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก คนส่วน
ใหญ่คิดว่าแพนด้ายักษ์เป็นสัตว์อ้วนเตี้ยอุ้ยอ้ายแสนน่ารัก แต่ที่จริงแล้วแพนด้ายักษ์ก็เป็นอันตราย
เช่นเดียวกับหมีชนิดอ่ืน ๆ มีรูปร่างคล้ายหมี มีขนสีด าที่บริเวณหู, รอบดวงตา, รอบปากและจมูก, 
บ่า และขาทั้งสี่ข้าง ส่วนอื่น ๆ ของร่างกายปกคลุมด้วยขนสีขาว นักวิทยาศาสตร์ไม่ทราบเหตุผลที่
แน่นอนว่าท าไมแพนด้ายักษ์จึงมีขนสีขาวด าแปลก ประหลาดเช่นนี้ บางคนคิดว่าลักษณะเช่นนี้
เป็นประโยชน์ในการพรางตัวบริเวณร่มเงาในสิ่งแวด ล้อมที่เป็นหิมะและภูเขา ขนหนาและปุกปุย
ของมันช่วยเก็บรักษาความอบอุ่นของร่างกายได้ดีแม้อากาศจะหนาว จัด แพนด้ายักษ์มีฟันกราม
ขนาดใหญ่และกระดูกขากรรไกรแข็งแรงที่สามารถบดล าไม้ไผ่ ให้แตกได้ แพนด้ายักษ์มีขนาด
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ใกล้เคียงกับหมีด าของอเมริกา เมื่อมันยืนสี่ขาจะมีความสูงจากพ้ืนถึงหัวไหล่ประมาณ 2-3 ฟุต มี
ความยาวประมาณ 4-6 ฟุต ตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย และอาจมีน้ าหนักมากกว่า 115 กก.
ส าหรับแพนด้ายักษ์ท่ีอาศัยในป่า ส่วนตัวเมียส่วนมากจะมีน้ าหนักไม่ถึง 100 กก.  

ถิ่นอาศัย – อาหาร  แพนด้ายักษ์กระจายพันธุ์ในแนวเทือกเขา ทางตอนกลางของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในมณฑลเสฉวน, ชานซี และกานสู ในอดีตแพนด้ายักษ์เคย
กระจายพันธุ์ลงมาถึงบริเวณที่ราบต่ า แต่เพราะการตัดไม้ท าลายป่า , การขยายพ้ืนที่เกษตรกรรม 
และการพัฒนาพ้ืนที่ ท าให้ปัจจุบันแพนด้ายักษ์ถูกจ ากัดการกระจายพันธุ์ให้เหลือเฉพาะใน
เทือกเขา เท่านั้น แพนด้ายักษ์อาศัยอยู่ในป่าสนและป่ าไม้ใบกว้าง (broadleaf) ที่มีต้นไผ่อยู่
หนาแน่นที่ระดับความสูง 5,000-10,000 ฟุต บริเวณนี้มีฝนตกหนัก และหมอกหนาปกคลุมตลอด
ปี ส าหรับประเทศไทยได้มีการค้นพบฟอสซิลของแพนด้าที่จังหวัดล าปาง อาหารส่วนใหญ่ 
(ประมาณร้อยละ 99) ของแพนด้ายักษ์ที่อาศัยในป่าธรรมชาติคือไผ่ นอกนั้นก็จะเป็นหญ้าชนิด
อ่ืนๆ อาจพบว่ามันกินสัตว์เล็ก เช่น สัตว์ฟันแทะขนาดเล็กหรือลูกของกวางมัสก์ (Musk Deer) 
บ้างเป็นครั้งคราว ส่วนอาหารของแพนด้ายักษ์ในสวนสัตว์ได้แก่ ไผ่ , อ้อย, ธัญพืช, บิสกิตชนิด
พิเศษที่มีเส้นใยสูง, ผลไม้และผัก เช่น แครอท, แอปเปิ้ล และมะเขือเทศ  

พฤติกรรม – การขยายพันธุ์  โดยปกติแพนด้ายักษ์ที่โตเต็มวัยแล้วจะ อยู่เพียงล าพัง แต่ก็
มีการติดต่อสื่อสารกับแพนด้ายักษ์ตัวอ่ืนบ้างเป็นช่วงๆ โดยใช้การสื่อสารด้วยสารเคมีจากต่อมกลิ่น
, เสียงร้อง และการพบปะกันบ้างเป็นครั้งคราว แพนด้ายักษ์ในป่าธรรมชาติใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับ
การหาอาหาร, กินอาหาร และการพักผ่อน มันไม่จ าศีล (hybernation) เหมือนหมีชนิดอ่ืนๆในป่า
เขตอบอุ่น ในอดีตนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าแพนด้ายักษ์ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ตามล าพัง มีการพบปะ
ของตัวเมียและตัวผู้เฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์เท่านั้น แต่จากการศึกษาในปัจจุบันค้นพบบางสิ่งที่
แตกต่างออกไปคือพบว่า แพนด้ายักษ์จะอาศัยเป็นกลุ่มเล็กๆ ในอาณาเขตกว้างใหญ่ และบางครั้ง
จะมีการพบปะกันบ้างนอกฤดูผสมพันธุ์ ยังคงมีการศึกษาอยู่ต่อไปเกี่ยวกับความลับในการ
ด ารงชีวิตของสัตว์ที่ยากจะ เข้าใจชนิดนี้ การค้นพบใหม่ ๆ จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถ
อนุรักษ์แพนด้ายักษ์ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ ส าหรับเรื่องอายุขัยมีรายงานว่าแพนด้ายักษ์ในกรงเลี้ยงมีอายุ
ประมาณ 35 ปี และพบว่า “ชิงชิง” (Hsing-Hsing) แพนด้ายักษ์ที่อาศัยในสวนสัตว์แห่งชาติตาย
เมื่อ ค.ศ. 1999 ขณะมีอายุได้ 28 ปี นักวิทยาศาสตร์ไม่ทราบข้อมูลแน่นอนเกี่ยวกับอายุขัยของ
แพนด้ายักษ์ที่อาศัย ในป่าธรรมชาติ ทราบแต่เพียงว่าสั้นกว่าอายุขัยของแพนด้ายักษ์ในกรงเลี้ยง 
แพนด้ายักษ์มีฤดูผสมพันธุ์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิเท่านั้น เป็นช่วงเวลาสั้นๆเพียง 2-3 วัน ที่ตัวเมียมี
ความต้องการจะผสมพันธุ์และสามารถตั้งท้องได้ ในช่วงเวลานั้นจะมีการสื่อสารโดยใช้เสียงร้อง
และกลิ่นเพ่ือดึงดูดให้ตัวเมีย และตัวผู้มาพบและผสมพันธุ์กัน แพนด้ายักษ์จะโตเต็มวัยพร้อมจะ
ผสมพันธุ์ได้ตั้งแต่อายุ 4-8 ปี ตัวเมียจะตั้งท้องประมาณ 95-160 วัน อาจจะตกลูกได้ครั้งละ 2 ตัว 
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แต่โดยปกติจะมีเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิต ลูกแพนด้ายักษ์จะอยู่กับแม่ไปจนกระทั่งอายุ
ประมาณ 1.5 - 3 ปี แล้วจึงแยกตัวออกไป ซึ่งหมายความว่าโอกาสที่แพนด้ายักษ์ตัวเมียจะ
สามารถมีลูกได้ก็คือทุก 2-3 ปี ดังนั้นตลอดชีวิตของมันก็อาจประสบความส าเร็จในการตกลูกได้
เพียง 5-8 ตัว  

ยีรำฟ GIRAFFE 

 

 ภาพที่ 3  ยีราฟ 

 ที่มา http://www.chiangmaizoo.com/ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Giraffa camelopardalis 

ลักษณะ  เป็นสัตว์บกที่สูงที่สุด มีคอยาวมาก มีเขาทั้งในตัวผู้และตัวเมีย ไม่ผลัดเขาเขามี
ขนปกคลุมอยู่ หนังมีขนสั้นสีน้ าตาล มีลายขาวแปลกตา ปากและลิ้นยาว ใช้ริมฝีปากและม้วนจับ
ใบไม้ได้ มีเต้านม 4 เต้า สามารถส่งเสียงร้องได้มีหลายพันธุ์ 

ถิ่นอาศัย – อาหาร ทวีปแอฟริกา แถบทุ่งหญ้าสะวันนา ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮา
ร่า ชอบเล็มกินใบไม้อ่อนๆ และตาอ่อนที่เพ่ิงแตกกิ่งออกมามาก เวลาก้มลงกินน้ าจะกางขาหน้า
แยกออกจากกัน เพ่ือช่วยรับน้ าหนักตัว ปกติไม่กินหญ้าเพราะก้มกินล าบาก 
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พฤติกรรม – การขยายพันธุ์ ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงในทุ่งกว้าง และหากินร่วมกับสัตว์อ่ืน 
เช่น ม้าลายนกกระจอกเทศแอนติโลป โดยมันจะคอยช่วยระวังภัยให้ เริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่ออายุราว 
3 ปีครึ่ง ตั้งท้องนาน 420-468 วันตกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกหย่านมเมื่ออายุ 10 เดือน จะเป็นสัดทุก 
ๆ 14 วันอายุยืน 20-30 ปี 

ม้ำลำย ZEBRA 

 

 ภาพที่ 4  ม้าลาย 

 ที่มา http://www.chiangmaizoo.com/ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Equus burchellii 

ลักษณะ คล้ายม้าทั่วไป ล าตัวมีลายสีด าขาวคาดสลับกันเห็นเด่นชัดจมูกด า ขนแผงคอสั้น 
ใบหูและนัยน์ตาโต กีบเท้าเล็กกลม หางมีขนยาว  เป็นพวงเฉพาะช่วงปลาย 

ถิ่นอาศัย – อาหาร พบทั่วไปในทวีปแอฟริกาแถบที่ราบโล่งทางตอนใต้ของทะเลทรายซา
ฮาร่า กินหญ้าและเมล็ดพืช 

พฤติกรรม – การขยายพันธุ์ ชอบอาศัยอยู่ตามที่ราบโล่งที่เป็นหญ้า ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง 
ฝูงหนึ่งมีหลายร้อยตัวจนถึงเป็นพันก็มี โดยจะเล็มหญ้าหากินร่วมกับสัตว์อ่ืนในทุ่งกว้าง เช่น 
นกกระจอกเทศ ยีราฟ แอนตีโลป และสัตว์กีบชนิดอ่ืนๆ ม้าลายมักจะมีนกกินแมลงจับเกาะอยู่บน
หลัง เพ่ือช่วยระวังภัยและกินพวกแมลงที่มารบกวน และมีนกกระจอกเทศและยีราฟคอยช่วยเป็น
ป้อมยามคอยเตือนภัยและระวังภัยให้ เพราะม้าลายสายตาไม่ค่อยดี แต่จมูกและหูไวมาก ฟันคม 
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ม้าลายเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุประมาณ 2 ปี ตั้งท้องนานประมาณ 345-390 วัน ออกลูกครั้งละ 
1 ตัว มีอายุยืนประมาณ 25-30 ปี 

ลิงวอก Rhesus macaque 

 

 ภาพที่ 5 ลิงวอก 

 ที่มา http://www.chiangmaizoo.com/ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Macaca mulatta  

ลักษณะ  ล าตัวส่วนหลังสีน้ าตาล ส่วนอ่ืนเป็นสีน้ าตาลเทา หางสั้นประมาณครึ่งหนึ่งของ
ล าตัว โคนหางค่อนข้างใหญ่และเรียวเล็กลงไปทางปลายหาง แต่หางสั้นกว่าลิงแสม ขนบริเวณสอง
ข้างแก้มม้วนวนเป็นก้นหอย 

ถิ่นอาศัย – อาหาร  พนในประเทศไทย พม่า อินเดีย อัสสัม เนปาล อัฟกานิสถาน จีน 
และอินโดจีน ในประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ลิงวอกกินผัก ผลไม้ ใบไม้อ่อน แมลงต่างๆ รวมทั้ง
สัตว์เล็กๆ เป็นอาหาร   

พฤติกรรม – การขยายพันธุ์ เป็นลิงที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ มีตัวผู้แก่เป็นจ่าฝูง ชอบ
อยู่ตามป่าที่มีโขดหิน หรือหน้าผาและเป็นป่าที่ค่อนข้างแห้งแล้ง ออกหากินบริเวณใกล้เคียงกับที่
อาศัย ชอบลงมาเดินบนพ้ืนดิน เป็นลิงที่เชื่องและไม่ค่อยกลัวคน ลิงวอกเริ่มผสมพันธุ์ได้เมื่อมีอายุ 
3-4 ปี ระยะตั้งท้องนาน 5-7 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว  
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ลิงกัง Pig-tailed macaque 

 

 ภาพที่ 6   ลิงกัง 

 ที่มา http://www.chiangmaizoo.com/ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Macaca nemestrina  

ลักษณะ  เป็นลิงที่มีรูปร่างอ้วนสั้น ขนสั้นสีเทาหรือสีน้ าตาล หน้าค่อนข้างยาว ขนบนหัว
สั้นมีสีเทาหรือ สีน้ าตาล และขึ้นวนเป็นก้นหอย ขนตรงส่วนใต้ท้องมีสีจางจนเกือบขาว หาง
ค่อนข้างสั้น ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่า และมีขนปรกหน้าผากน้อยกว่าลิงตัวผู้  

ถิ่นอาศัย – อาหาร ลิงกังพบในอัสสัม พม่า ไทย มาเลเซีย สุมาตรา บอร์เนียว ส าหรับ
ประเทศไทยพบทั่วไปแทบทุกภาค พบมากตั้งแต่ราชบุรี เพชรบุรี จนถึงภาคใต้ ลิงกังชอบกินผลไม้ 
เมล็ดพืช และแมลงเป็นอาหาร เวลากินอาหารมักชอบเก็บไว้ข้างแก้มแล้วค่อยๆ เอามือดันอาหาร
ที่เก็บไว้ออกมากินทีละน้อย 

พฤติกรรม – การขยายพันธุ์  ชอบอาศัยอยู่ตามป่าทึบบริเวณเชิงเขา ชอบท่องเที่ยวไป
เรื่อย ไม่ค่อยอยู่เป็นที่ บางตัวออกหากินตัวเดียว ไม่รวมฝูง ชอบลงมาอยู่ตามพ้ืนดินมากกว่าอยู่บน
ต้นไม้ แต่เวลานอนขึ้นไปนอนบนต้นไม้ ชอบส่งเสียงร้องและมักร้องรับกันทั้งฝูง ลิงกังเริ่มผสมพันธุ์
ได้เมื่อมีอายุ 3-4 ปี ผสมพันธุ์ทุกฤดู ระยะตั้งท้องประมาณ 5-7 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว และมี
อายุยืนราว 25 ปี ตัวผู้หรือแต่ละตัวอาจผสมพันธุ์กับตัวอื่นได้หลายตัว และไม่อยู่เป็นคู่แน่นอน  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.chiangmaizoo.com/


19 
 

ฮิปโปโปเตมัส HIPPOPOTAMUS 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ภาพที่ 7   ฮิปโปโปเตมัส 

 ที่มา http://www.chiangmaizoo.com/ 

ชื่อวิทยาศาสตร์  Hippopotamus amphibious 

ลักษณะ  เป็นสัตว์ที่มีรูปร่างกลมใหญ่เทอะทะ ปากกว้างมาก เขี้ยวล่างยาวโค้งเป็นอาวุธ
ส าคัญประจ าตัวหนังหนามีต่อมเมือกเคลือบอยู่ ล าตัวไม่มีขนหนักประมาณ 2-4 ตัน ผิวหนังมีเหงื่อ
เป็นเมือกๆ สีแดงอ่อน คล้ายเลือดเคลือบอยู่เพ่ือป้องกันแมลงและเพ่ือให้ผิวหนังชุ่มชื้นตลอดเวลา 

ถิ่นอาศัย – อาหาร  พบในทวีปแอฟริกา ตามทะเลสาบและแม่น้ าอาหาร หญ้านานาชนิด 
รวมทั้งพืชน้ า ต้นกกและต้นอ้อ ฮิปโปกินหญ้าโดยใช้ริมฝีปากที่แข็งงับแล้วดึงให้ขาดท้ังกอ  

พฤติกรรม – การขยายพันธุ์  ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง ปกติชอบอยู่ในน้ าในตอนกลางวัน 
และจะขึ้นบกหากินตอนกลางคืน ทนต่อความหนาวได้ดี ชอบอาศัยอยู่ในน้ านิ่งหรือน้ าไหลเอ่ือยๆ 
ปกติไม่ดุ แต่ในช่วงผสมพันธุ์ตัวผู้จะสู้กันอย่างดุร้ายเวลาตกใจหรือได้รับบาดเจ็บจะดุมากและ
ฮิปโปโปเตมัสที่เป็นแม่ลูกอ่อนจะมีอารมณ์ที่ค่อยข้างจะดุร้ายตลอดเวลาด้วยความหึงห่วงลูกฮิปโป
จะด าน้ าเก่งสามารถเดินท่องอยู่ใต้น้ าได้ และจะถ่ายมูลครั้งละมากๆ ตัวผู้จะใช้หางปัดเวลาถ่ายมูล
ให้กระเด็นไปรอบๆ เพ่ือบอกอาณาเขตการสืบพันธุ์ ผสมพันธุ์ได้ตลอดปีส่วนใหญ่จะผสมพันธุ์กัน
ในน้ า ตกลูกครั้งละ 1ตัวตั้งท้องนาน 227-240 วัน มีเต้านม 2 เต้า ลูกดูดนมในน้ าหย่านมเมื่ออายุ
ร่วม 4-8 เดือน อายุยืน 40-45 ปี 
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ช้ำง  Elephantidae 

 

 ภาพที่ 8  ช้าง 

 ที่มา http://www.chiangmaizoo.com/ 

ชื่อวิทยาศาสตร์ Elephas maximus 

ลักษณะ ล าตัวมีสีเทา จมูกยื่นยาวเรียกว่า งวง โดยงวงของช้างเอเชียจะมีเพียงจะงอยเดียว 
ต่างจากช้างแอฟริกาที่มี 2 จะงอย ตัวผู้มีงายาวเรียก ช้างพลาย ถ้าไม่มีงาเรียก ช้างสีดอ ในฤดู
ผสมพันธุ์มีอาการดุร้ายมาก มีระยะเวลาตั้งท้องนานประมาณ 18-22 เดือน ออกลูกครั้งละตัว ตัว
เมียเรียก ช้างพัง ส่วนใหญ่ไม่มีงาปรากฏให้เห็น แต่บางตัวมีงาสั้น ๆ ซึ่งเรียกว่า  ขนาย[4] โผล่
ออกมา ซึ่งงาของช้าแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1. งาปลี มีล าใหญ่วัดรอบประมาณ 15 นิ้ว แต่ยาวไม่มาก 

2. งาหวาย หรืองาเครือ ขนาดวัดโดยรอบประมาณ 14 นิ้ว แต่ยาวรี 

ช้างเป็นสัตว์กินพืช อยู่รวมกันเป็นโขลง มีช้างพังอายุมากเป็นจ่าโขลง ช้างเอเชียส่วนใหญ่มี
ข น า ด ค ว า ม สู ง ป ร ะ ม า ณ  2-4 เม ต ร  (7-12 ฟุ ต ) แ ล ะ มี น้ า ห นั ก ป ร ะ ม า ณ  3,000-
5,000 กิโลกรัม (6,500-11,000 ปอนด์) ช้างเมื่อโตเต็มที่จะกินอาหารวันหนึ่งประมาณ 200 
กิโลกรัม 

ถิ่นอาศัย – อาหาร ช้างแอฟริกา ช้างเอเชีย โดยปกติจะอาศัยอยู่ได้ในป่าแทบทุกประเภท 
เป็นสัตว์ที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี แต่โดยมากแล้วมักจะอาศัยอยู่ตามทุ่ง
หญ้า หรือป่าโปร่งมากกว่าป่าทึบ แต่ในช่วงฤดูแล้งที่มีไฟป่า อาจหนีเข้าไปอยู่ในป่าที่มีความชื้น
กว่าได้ เช่น ป่าดิบแล้ง นอกจากกินพืชเป็นอาหารหลักแล้ว ช้างจะยังกินขี้เถ้าหรือดินโป่งเพ่ือเสริม
แร่ธาตุอาหารด้วย วัน ๆ หนึ่งจะใช้เวลาหากินมากถึง 16-18 ชั่วโมง และใช้เวลานอนหลับพักผ่อน
เพียง 3-4 ชั่วโมงเท่านั้น นับว่าน้อยมาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/Elephantidae
http://www.chiangmaizoo.com/
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2#cite_note-4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C_(%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%A5)
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%96%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%87


21 
 

พฤติกรรม – การขยายพันธุ์ ฤดูจับคู่นั้นสั้นและช้างเพศเมียจะมีช่วงที่สามารถตั้งครรภ์ได้
เพียงไม่กี่วันในแต่ละปี โดยช้างเพศเมียจะแยกตัวออกจากโขลง กลิ่นของช้างเพศเมียในอากาศ
ร้อน (หรือฤดูตกมัน) จะดึงดูดช้างเพศผู้ และช้างเพศเมียยังใช้สัญญาณที่สามารถได้ยินได้เพ่ือ
ดึงดูดอีกทางหนึ่งด้วย และเนื่องจากช้างเพศเมียมักจะวิ่งเร็วกว่าเพศผู้ มันจึงไม่จ าเป็นต้องจับคู่กับ
ช้างเพศผู้ทุกตัวที่พบ เพศผู้จะเริ่มต้นการเกี้ยวพาราสีและเพศเมียจะเพิกเฉยต่อมันเป็นเวลาหลาย
นาที จากนั้นช้างเพศผู้จะหยุดและเริ่มเกี้ยวอีกครั้ง ช้างจะแสดงท่าทางความรักใคร่ อย่างเช่น การ
ดุนด้วยจมูก การคล้องงวง และการวางงวงของตนไว้ในปากของอีกฝ่ายหนึ่ง การแสดงการเกี้ยวพา
ราสีอาจกินเวลานาน 20-30 นาที และไม่จ าเป็นที่ว่าเพศผู้จะได้ผสมพันธุ์กับเพศเมียเสมอไป แม้ว่า
เพศผู้จะแสดงการเร้าอารมณ์เพศเมียก็ตาม และช้างเพศเมียเองก็ไม่ได้เป็นฝ่ายอยู่เฉยในการเกี้ยว
พาราสีเช่นกัน และใช้ท่าทางเดียวกับเพศผู้ด้วย ช้างแอฟริกาเช่นเดียวกับช้างเอเชียเพศผู้ยังมี
ความสัมพันธ์กับเพศเดียวกันอีกด้วย ซึ่งจะมีการแสดงพฤติกรรมออกเช่นเดียวกับการเกี้ยวพาราสี
ต่างเพศ ช้างเพศผู้ตัวหนึ่งจะยื่นงวงออกไปตามหลังของอีกตัวหนึ่งและตามด้วยงาเพ่ือแสดงเจตนา
ที่จะมีความสัมพันธ์ ไม่เหมือนกับความสัมพันธ์แบบต่างเพศ ซึ่งมักจะเป็นเพียงชั่วคราวตาม
ธรรมชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างช้างเพศผู้ด้วยกันนั้นจะกลายมาเป็น "มิตรภาพ" ซึ่งประกอบด้วย
ช้างเพศผู้ที่มีอายุมากกว่าตัวหนึ่งกับบริวารตัวที่อ่อนกว่าอีกหนึ่งหรือสองตัว ความสัมพันธ์ในเพศ
เดียวกันนั้นเป็นเรื่องปกติและพบได้บ่อยในช้างทั้งสองเพศ โดยช้างเอเชียที่เลี้ยงไว้พบว่ามี
ความสัมพันธ์ทางเพศกว่า 46% เป็นกิจกรรมระหว่างเพศเดียวกัน 

3. ข้อมูลเกี่ยวกับการโอคารินา และการก าเนิดเสียง 

Ocarina โอคำริน่ำ 

 

 รูปที่ 9 โอคาริน่า 
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 ที่มา http://capitaomor.wordpress.com/page/2/ 

 ภาคอดีต  โอคาริน่า หรือขลุ่ยดิน คือเครื่องดนตรีที่ถูกสร้างขึ้นด้วยวัสดุจากดิน
เหนียว  ค้นพบขึ้นราว 4000-5000 ปีที่ผ่านมาหรือมากกว่านั้น นับเป็นเครื่องดนตรีที่เก่าแก่อีก
ประเภทหนึ่ง พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ในอารยธรรมของ ชนเผ่า มายา (Maya)   แอสเทก 
(Aztec)  อินคา ( inca) ว่านิยมท าเล่นกันอย่างกว้างขวาง  ทั้งเล่นเพ่ือความบันเทิง  และเพ่ือ 
พิธีกรรม มีรูปทรงเรียบง่าย และรูปทรงธรรมชาติ เช่น นก ปลา คน สามารถเป่าออกเสียงได้ โดย
มิได้ก าหนดโน้ตและคีย์ ตามมาตรฐานสากลปัจจุบัน  

          ภาคปัจจุบัน โอคาริน่า  ถูกพัฒนาขึ้นอีกครั้ง ราว 200 ปีที่ผ่านมา และเป็นที่นิยมเพ่ิมขึ้น
จาก วิดิโอเกมส์  Legend of Zelda โดยถูกน ามาเป็นส่วนหนึ่งของเกมส์  โดยแบ่งออกเป็น 2 
ประเภท 

1. Sweet Potato รูปทรงคล้ายหัวมันเทศ  มี แบบ  10 – 12 รู ถูกพัฒนาโดยชาวอิตาลี สามารถ
เล่น ร่วมกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นได้ มีโน้ต ตั้งแต่ ลา ต่ า ถึง ฟา สูง 1.5 octave 

2.  English pendant  มีลักษณะเด่นที่มี รูเพียง 4 รู แต่สามารถเล่นได้ตั้งแต่ โด ต่ า ถึง โดสูง 
1 octaveปัจจุบันเพิ่มเป็น 6 รู คือเพ่ิมเสียง เร และ มี สูง ท าให้เล่นเพลงได้ หลากหลายขึ้น 

          คุณลักษณะทางกายภาพ เนื่องจากเครื่องดนตรีชนิดนี้สร้างขึ้นด้วย ดิน จึงสามารถ
ดัดแปลงรูปทรงได้หลากหลาย  ตามจินตนาการของผู้ผลิต  และสามารถแต่งเติมลวดลายสีสัน
ต่างๆได้คุณลักษณะด้านเสียง  เสียงจะให้อารมณ์  นุ่ม สุขุม สันโดษ 

ที่มาและแรงบันดาลใจ  ความทรงจ าในวัยเด็ก จากหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่น  เรื่อง  ผีน้อยคิว
ทาโร่ เนื้อหาของการ์ตูน  ข้าพเจ้าจ าไม่ได้ทั้งหมด  เป็นภาพที่ปะติดปะต่อไม่ได้  จดจ าได้เพียงบาง
ช่วงบางตอนโดยเฉพาะช่วงที่ตัวละครในเรื่องน าเครื่องเป่าชิ้นหนี่ง  ท าด้วยดินเผา  รูปทรงแปลก
ตา  มีรูที่เจาะเอาไว้เพ่ือเล่นบทเพลงต่างๆตามอารมณ์ของเนื้อเรื่องของ
การ์ตูน  เช่น  อารมณ์  เหงา  โดดเดี่ยว อ้างว้าง  จากเครื่องดนตรีชิ้นเล็กขนาดพอดีมือได้สร้าง
ความประทับใจ  จนเป็นภาพที่ตราตรึงอยู่ในจิตส านึก  ด้วยความบังเอิญเมื่อครั้งที่นั่งสนทนากับ
เพ่ือนก็ได้พูดคุยเก่ียวกับของเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ท าด้วยดินเผา ชื่อ โอคาริน่า(ocarina)  จึงเป็น
จุดเริ่มต้นในการศึกษาค้นคว้าและสร้างมันขึ้นมา 

          นับจาก พ.ศ. 2550 ที่ข้าพเจ้าได้รับรู้ข้อมูลจากเพ่ือนว่าเครื่องดินตรีชิ้นนี้มีชื่อว่า โอคาริน่า 
ซึ่งเป็นการเปิดประตูสู่โลกใบใหม่ของข้าพเจ้า  เริ่มศึกษาค้นคว้าจาก อินเตอร์เน็ต  และหนังสือ
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ต่างๆที่จะเพ่ิมเติมข้อมูลเกี่ยวกับ โอคาริน่า  ทั้งวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง  โอคาริน่า จาก 
ยุโรปและ เอเชีย  เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลในการพัฒนา โอคาริน่า ของข้าพเจ้า  

            ความแตกต่างระหว่าง  โอคาริน่า จาก ยุโรปและ เอเชีย  โอคาริน่า จาก ยุโรป พบมาก
ที่ อิตาลี ซึ่งนับเป็นต้นต าหรับของ โอคาริน่า ยุคใหม่ นิยมท าแบบ 10 รู รูปทรงไปทางแหลมยาว 
มีเนื้อเสียง ไปทางแหลม พุ่ง ชัดเจนดี ซึ่งเหมาะกับการเล่นเพลงเร็ว  สนุก  เต้นร า  ครั้งหนึ่งเคย
ถูกผลิตเพ่ือส่งไปสนามรบเพื่อให้ เหล่าทหารเล่นเพื่อการผ่อนคลาย 

          โอคาริน่า จาก เอเชีย พบมากที่ ญี่ปุ่น เกาหลี ใต้หวัน นิยมท า แบบ 12 รู เป็นการต่อ
ยอดจากแบบ 10 รู เพ่ือให้สามารถเล่นเพลงได้หลากหลายขึ้น รูปทรง อ้วน กลม ป้อม จับถนัดมือ 
เนื้อเสียง นุ่ม อุ่น โหยหวนเบา  เหมาะกับเพลง ช้า เศร้า  สมาธิ ปัจจุบันประเทศใต้หวันพัฒนาจน
สามารถเล่นได้ถึง 3 octave ซึ่งเรียกว่า Trible ocarina และได้ระบุเข้าสู่ระบบการศึกษา วิชา
ดนตรี อาจจะเหมือนวิชาดนตรีไทยของบ้านเรา 

          อุปสรรค  เมื่อครั้งเริ่มลงมือท าข้าพเจ้าต้องพบกับก็ต้องพบกับอุปสรรคตั้งแต่เริ่มคือ  จะ
ท าให้ดินก้อนนี้เกิดเสียงได้อย่างไร  ขั้นตอนในการตั้งโน้ตและสิ่งที่ยากที่สุดคือการบังคับคีย์  ซึ่ง
เป็นทักษะทางด้านดนตรี  ดังนั้นข้าพเจ้าจ าเป็นต้องศึกษาทฤษฎีด้านดนตรีเพ่ิมเติม  และคุณภาพ
ของเสียงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของโอคาริน่านับเป็นปัญหาอีกอย่าง  ท าอย่างไรเมื่อข้าพเจ้าไม่เคยได้ยิน
เสียงของมันมาก่อน  ข้าพเจ้าจึงทบทวนกลับไปในวัยเด็ก  ที่มีต่อเสียงของโอคาริน่า  คือความรู้สึก
ถึงบรรยากาศที่เงียบเหงา  ว้าเหว่  อ้างว้าง  รอยต่อระหว่างกลางวันกับกลางคืน  ยามนกบินกลับ
รัง เวลาที่เริ่มจุดตะเกียง  เป็นมโนภาพวัยเยาว์ที่มีต่อเครื่องดนตรีดินเผาชิ้นเล็กนี้ 

 แนวความคิด  เครื่องดนตรีดินเผาชิ้นเล็ก ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน   ซึ่งเป็นเครื่องดนตรี
ล าดับต้น ๆ ของมนุษย์ นับตั้งแต่มีการผลิตเครื่องปั้นดินเผา   มันถูกประดิษฐ์เพ่ือนเป็นของ
เล่น  และเครื่องบูชา เมื่อได้ศึกษา  ค้นคว้าลึกลงไปท าให้ข้าพเจ้าเกิดความประทับใจ  ในเครื่อง
ดนตรีที่ผสานศาสตร์ของศิลปะและดนตรีไว้ด้วยกัน  จากจิตนาภาพในวัยเยาว์  ข้าพเจ้าต้องการ
จะสร้างสรรค์ ขลุ่ยดินเผานี้ออกมาให้เป็นความจริงตามจินตนาการ   เพ่ือให้สัมผัส และเล่นได้
อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล 

          ด้านศิลปะ ข้าพเจ้าชื่นชอบ รูปทรงเรียบง่าย ตามความคิดแบบเซน  ซึ่งว่าด้วย การกลับสู่
ความไม่มีอะไร  แสดงออกถึงความ สมถะ อ่อนน้อม  สุขุม เรียบง่าย 

          ข้าพเจ้าคาดหวังว่าโอคาริน่าจะเป็นเครื่องดนตรีที่ เป็นเหมือนเพ่ือนคู่กายยามออก
เดินทาง  ข้าพเจ้าเคยฝันถึงภาพคนนั่งเป่าโอคาริน่าระหว่างรอรถโดยสาร  ฝันว่าโอคาริน่าจะซุก
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ซ่อนที่มุมหนึ่งในกระเป๋าของนักเดินทาง  ฝันเห็นโอคาริน่าเป็นเพ่ือนของคนเหงาๆคนหนึ่งในยาม
ราตรี 

 

หลักกำรในกำรไล่เสียงโน้ตของโอคำริน่ำ 

แบบ 4 ร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 10  โน้ตการไล่เสียงโอคาริน่า 4 ร ู

 ที่มา http://www.picstopin.com/438/fingering-chart-of-notesand-positions-
on-the-violin 
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แบบ 6 ร ู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รูปที่ 11 โน้ตการไล่เสียงโอคาริน่า 6 ร ู

ที่มา http://www.picstopin.com/438/fingering-chart-of-notesand-positions-on-the-
violin 
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หลักกำรใดกำรก ำเนิดเสียงเบื้องต้น 

 

 รูปที่ 12 หลักการเกิดเสียง 

 ที่มา http://www.classiccat.net/iv/recorder.info.php 

 เกิดจากการเสียดสีของอากาศที่น าความดันต่างกัน การเปาลมผ่านช่อง B ท าให้เbกิด
ความดัน และผ่านออกทางช่อง C หากเราเพ่ิมแรงดันในการเป่าลมให้แรงขึ้น เสียงที่ได้จะมีระดับ
เสียงที่สูงขึ้น จากหลักการเกิดเสียงเบื้องต้น นักประดิษฐ์ขลุ่ยจึงได้คิดค้นการควบคุมความดันขึ้น
ในเครื่องดนตรีประเภทเป่า เพื่อให้มีความหลากหลายในโทนเสียงที่มากขึ้น จึงได้คิดค้นการเปิดปิด
รูอากาศ เพ่ือควบคุมความดันภายในแล้วสร้างก าเนิดเสียงให้เดินทางผ่านปริมาตร 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับกำรผลิต 

 วัตถุดิบที่ใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 

 ผลิตภัณฑ์เนื้อดินไวท์สโตนแวร์ (White Stoneware Clay) เนื้อดินที่มีความขาว เป็น
ดินที่มีอัตราการหล่อแบบและการทรงตัวที่ดี  ผลิตภัณฑ์ดินไวท์สโตนแวร์ (White Stoneware 
Clay) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เตรียมขึ้นเป็นพิเศษเนื้อดินสีขาวเผาถึงจุดสุกตัว สิ่งส าคัญคือเป็นเนื้อดินที่มี
ความแข็งแรง เผาในอุณหภมิตั้งแต่ 1,200 องศาเซลเซียส เมื่อน าไปเผาไฟแล้วมีดูดซึมน้ าน้อย 
เพ่ือไม่ให้ เกิดเชื่อรา ดูซึมน้ าลายได้น้ อย มี อัตราการเบี้ยวน้อย ดินไวท์สโตนแวร์ (White 
Stoneware Clay) จึงเป็นดินที่เหมาะสม 

 

สีที่ใช้ในกำรตกแต่งผลงำน 

 สีส าเร็จ (ceramic stain) เป็นสีที่สามารถน าไปผสมในน้ าดินใช้ส าหรับตกแต่งสลิป 
(Engobes) สีส าเร็จรูปนี้จะให้ค่าของสีมาตรฐาน คงที่ สีเรียบดีกว่าสีที่เกิดจากออกไซด์ที่ให้สี ซึ่ง
บางครั้งได้สีไม่เรียบเปลี่ยนแปลงง่ายอีกทั้งออกไซด์บางประเภทละลายน้ าได้ หรือสลายตัวได้การ
ใช้งานในลักษณะการผลิตจ านวนมากท่ีต้องการค่าสีคงที่สม่ าเสมอ จึงนิยมใช้สีส าเร็จรูปมากกว่าสี
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ที่เกิดจากออกไซด์ จึงเลือกสีส าเร็จรูปของบริษัท อัมรินทร์เซรามิกส์คอร์ปอเรชั่น จ ากัด น ามาใช้
ในการตกแต่งผลงาน  
 

กำรขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อน้ ำดิน 
 น้ าดินที่ดีจะต้องควบคุม 3 ปัจจัย ดังนี้ 

  1 การไหลตัว (Fluidity) 

  ลักษณะการไหลตัวของน้ าดิน้ป็นตัวบ่งชี้ว่าน้ าดินมีความหนืด (Viscosity) มากหรือน้อย
เพียงใด มีความข้นเหลว (Fluidity) เป็นเช่นไร โดยน้ าดินที่มีการไหลตัว มีความเหลวมากจะมี
ความหนืดต่ า ซึ่งความหนืดจะมีผลต่อคุณภาพของการหล่อ การวัดความหนืดจะต้องอาศัย
เครื่องมือวัดความหนืด (Viscometer) มีหน่วยเป็นพอยส์(Poise) หรืออาจใช้การวัดอัตราการไหล
ตัวของน้ าดินที่มีปริมาตรตามที่ก าหนดว่าใช้เวลาเท่าได เครื่องมือที่ใช้เรียกว่า ฟอร์ดคัพ (ford 
cup) มีลักษณะเป็นรูปกรวยจับเวลาที่น้ าดินไหลออกจากกรวยจนหมด 

 2 ความข้น (Thioxtropy) 

  หมายถึง พฤติกรรมของน้ าดินที่มีแนวโน้มที่จะมีความหนืดเพ่ิมขึ้น เมื่อตั้งน้ าดินไว้ เฉยๆ 
ค่าThioxtropyวัดจากผลต่างของอัตราการไหลตัวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตัวค่าThioxtropy ที่วัด
ได้มีค่าสูงมากไป การไหลแบบจะกินเวลาสั้นมาก การเทน้ าดินออกจากแบบจะช้าและไม่เรียบร้อย 
ผลิตภัณฑ์จะเป็นไปอย่างช้า การเทน้ าดินจากแบบท าได้รวดเร็ว แต่ผิวผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมี ความ
แข็ง มีความชื้นน้อย แห้งตัวไว 

 3 ความถ่วงจ าเพาะ (Specific Gravity) 

 เป็นค่าที่แสดงว่าน้ าดินมีความหนาแน่นมากน้อยพียงใด ซึ่งความแตกต่างของความ
หนาแน่นของน้ าดินมีสาเหตุหลักดั้งนี้ 

  3.1 ปริมาณน้ าที่ใช้ในส่วนผสมของเนื้อดิน ถ้าสูตรเดียวกันใช้วัตถุดิบชนิด
เดียวกันและน้ าหนักรวมของเนื้อเซรามิกส์เท่ากัน การเติมปริมาณน้ ามากจะท าให้น้ าดินมีความ
หนาแน่นต่ ากว่าปริมาณน้ าที่น้อยกว่า 

  3.2 ปริมาณวัตถุดิบในส่วนผสม ถ้าปริมาณน้ าเท่ากัน การเติมน้ าหนักวัตถุดิบ
ต่างกันโดยปริมาณวัตถุดิบมากความหนาแน่นของน้ าในดินย่อมสูงกว่า 

  3.3 คุณสมบัติของวัตถุดิบ ถึงแม้ว่าปริมาณน้ าจะเท่ากัน น้ าหนักรวมของ
อัตราส่วนของเนื้อดินเท่ากัน แต่ถ้าถ้าเป็นเนื้อดินต่างชนิดกันก็สามารถท าให้ความหนาแน่นของน้ า
ดินต่างกันได้ ซึ่งมีผลจากสมบัติด้านความหนาแน่นของวัตถุดิบแต่ละชนิดจะแตกต่ างกัน ความ
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หนานแน่นของน้ าดินมีผลต่อความหนืดและคุณภาพการหล่อ โดยน้ าดินจะมีความหนืดสูง อัตรา
การหล่อต่ า ถ้าน้ าในดินนั้นมีความหนาแน่นสูง อัตราการหล่อต่ า ถ้าน้ าดินนั้นมีความหนานแน่นสูง 
ซึ่งโดยทั่วไปจะปรับความหนาแน่นของน้ าในดินให้มีค่าความถ่วงจ าเพาะอยู่ระหว่าง 1 .65-1.70 
จะสูงหรือต่ าข้ึนอยู่กับวัตถุดิบที่ใช้ในการท าเนื้อดินนั้น 
 

กำรเตรียมน้ ำดินส ำหรับกำรหล่อแบบ 

 1 เตรียมน้ าดิน 100 กิโลกรัม หรือ 2 ถุง (มีน้ าอยู่ในดิน 20%) 

 2 กวนน้ า 14-17 กิโลกรัมกับสารละลายโซเดียมซิลิเกตท่ีเตรียมไว้ให้เข้ากัน น ามาผสมกับ
ดินที่เตรียมไว้ กวนให้เนื้อดินละลายจนหมด 

  3 ตรวจสอบความถ่วงจ าเพาะน้ าในดินให้อยู่ในช่วง 1.68-1.80 

  4 ตรวจดูความหนืดหรือการไหลตัวของน้ าดินว่าสามารถที่จะใช้ในการหล่อหรือไม่ ถ้า
รู้สึกว่าหนืดมากเกินไป ให้เติมสารละลายโซเดียมซิลิเกตได้อีก จนถึงปริมาณมากที่สุดไว้ในตาราง 
แต่ถ้าความถ่วงจ าเพาะน้ าในดินเกิน 1.80 ให้พิจารณาเติมน้ าเพียงอย่างเดียวก่อนความหนืดที่
เหมาะสมอยู่ในช่วง 1.5-4 พอยส์ การปรับสภาพการไหลตัวของน้ าในดิน โดยทดลองจากสภาพน้ า
ดินที่หล่อที่สุด ถ้าเวลาไหลมากกว่าปกติต้องปรับสภาพโดยใช้โซเดียมซิลิเกตหรือตัวปรับสภาพอ่ืน
เมื่อได้น้ าดินถ่วงจ าเพาะในช่วงดังกล่าวและมีสภาพที่เหมาะสมกับการเทแบบแล้วจึงเทผ่าน
ตะแกรงอย่างน้อย 80 เมช เพ่ือกันเศษดินก้อนเล็กๆไม่ให้ปนกับน้ าดินก่อนใช้งาน 

ตารางที่ 1 ตารางส่วนผสมและปริมาณการใช้สารละลายโซเดียมซิลิเกตในดิน 

ชนิดโซเดียมซิลิเกต ความเข้มข้น อัตราส่วนโซเดียมซิลิเกต
ต่อน้ า 

ปริมาณการใช้ 

ต่อดิน 100 กก. 

ความเข้มข้นมาก 59-60 โบเม่ 2 ต่อ 1 25-500 กรัม 

หรือ 0.28-0.50% 

ความเข้มข้นน้อย 42-43 โบเม่ ไม่ต้องผสมน้ า 280-600 กรัม 

หรือ 0.28-0.06% 

 

 หมายเหตุ ควรใช้สารละลายโซเดียมซิลิเกตในปริมาณที่น้อยก่อน เมื่อปรับความ
ถ่วงจ าเพาะน้ าดินได้แล้ว จึงปรับสภาพโซเดียมอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือป้องกันการใส่ปริมาณโซเดียมซิลิ
เกตมากเกินไปจะท าให้น้ าดินไหลตัวยากข้ึนและทิ้งไว้จะตกตะกอนได้ 
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 5 การเทแบบ 

 การเทน้ าดินลงในแบบต้องเทให้น้ าดินต่อเนื่องกันและสม่ าเสมอ เพ่ือจะได้ผิวเรียบต่อของ
น้ าดินและเทอย่างช้าๆไม่ต้องเร็ว เพราะถ้าเทเร็วจะท าให้เกิดฟองอากาศในน้ าดิน มีผลให้ชิ้นงาน
แตกในภายหลังได้ และเมื่อแบบดูดน้ าดินจนได้ความหนาที่ต้องการแล้ว จึงเทน้ าดินออกรอจนน้ า
ดินในแบบแห้งหมาดร่อนออกจากแบบ จึงถอดออกจากแบบ 

 6 การหดตัวของดิน (Shrinkage) 

 เนื้อดินปั้นมีการหดตัวมากย่อมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดการแตกงอ (Warpage) และการ
บิดเบี้ยว (Distotion) ได้มาก การหดตัวจะเกิดขึ้นได้จากผลิตภัณฑ์ที่แห้งจากการเผาดิบและการ
เผาเคลือบ โดยเฉพาะดินที่มีความเหนียวมาก มีการหดตัวมากที่สุด การหดตัวของดินที่จัดว่าเป็น
มาตรฐาน คือ ดินที่ตากแห้งจะหดตัวระหว่าง 8-12 เปอร์เซ็นต์หรืออาจถึง 13-17 เปอร์เซ็นต์ ถ้า
น าไปเผาจะหดตัวประมาณ 15-20 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ย่อมมีการหดตัว
มาก 

 7 วิธีการทดสอบความเหนียวของดิน 

จ านวนเปอร์เซ็นต์ของน้ าที่ท าให้เกิดความเหนียว =  
จ านวนของน าหนักของน้ า 𝑥 100

จ านวนน้ าหนักของดินแห้ง
 

 การทดสอบดินภายหลังจากการนวดแล้วน าดินไปคลึงให้เป็นเส้น ถ้ายาวมากแสดงให้
เห็นว่ามีความเหนียวมาก ถ้าดินขาดความเหนียวไม่สามารถท่ีจะคลึงดินให้เป็นเส้นยาวได้  

 

          8 การทดสอบเกี่ยวกับการหดตัวของดิน 

 ท าได้ใน 2 ลักษณะ คือ ในลักษณะดินแห้ง และในลักษณะดินที่น าไปเผาแล้วน ามา
รวมกันหาการหดตัวที่แท้จริง 

 วิธีการทดสอบดินเมื่อตากแห้ง ปฏิบัติดังนี้ 

  8.1 นวดดินที่ได้แล้วท าเป็นแท่งตัวยาว 14 เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร 

  8.2 บนผิวของแท่งตันท าเครื่องหมายโดยการวัดความยาวเป็นเส้นตรงยาว 10 เซนติเมตร 

  8.3 น าแท่งดินไปผึ่งให้แห้ง 

  8.4 ใช้สูตรค านวณ 

จ านวนเปอร์เซ็นต์ของการหดตัวของดิน =  
จ านวนความยาวของดินที่แห้ง−ความยาวของดินที่เผาแล้ว 𝑥 100

จ านวนความยาวของดินที่เปียก
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 เมื่อได้เปอร์เซ็นต์ทั้งหมดน าไปค านวณตามสูตร 

จ านวนเปอร์เซ็นต์ของการหดตัวของดิน = 
จ านวนความยาวของดินที่แห้ง−ความยาวของดินที่เผาแล้ว 𝑥 100

จ านวนความยาวของดินท่ีเปียก
 

    

 ความพรุนตัว(Porous) 

  ความพรุนตัวของดินเป็นคุณสมบัติที่ท าให้ทราบถึงการเผาถึงจุดสุกตัวหรือไม่ อัน
หมายถึง คุณภาพของผลิตภัณฑ์วิธีการทดสอบได้ด้วยวิธีน าดินที่เผาไฟแล้วยังไม่เคลือบ ชั่งน้ าหนัก
ดู แช่ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งคืน แล้วน าขึ้นมาชั่งใหม่ ถ้าดินที่มีความพรุนตัวมากน้ าหนักก็จะเพ่ิมขึ้ น
มาก เนื้อดินปั้นที่ถือมาตรฐานชนิดพอร์สเลนให้มีความพรุนตัวได้ 0-3 เปอร์เซ็นต์ 

 

ข้อมูลด้ำนกำรผลิตต้อนแบบและแม่พิมพ์จำกปูนปลำสเตอร์ 

 ก่อนที่จะท าการผลิตต้นแบบและแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ จะต้องท าความรู้จักกับปูน
ปลาสเตอร์เสียก่อนปลาสเตอร์เป็นวัตถุดิบที่ส าคัญในงานเซรามิค มีลักษณะเป็นผงสีขาวละเอียด
สามารถดูดซับน้ าและความชื้น ได้จากการเผา แร่ยิปซัม ( Gypsum ) หรือเกลือจืดที่อุณหภูมิ
เหมาะสมวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตปูนปลาสเตอร์ วัตถุดิบที่ใช้ในปัจจุบัน 2 ชนิดคือ แร่ยิปซัม ( 
Gypsum ) และเกลือจืด วัตถุดิบทั้งสองชนิดมีสูตรทางเคมี คือ CaSo4  - 2H2O แร่ยิปซัม ( 
Gypsum rock ) CaSo4  - 2H2O เป็นแร่ที่ได้จากธรรมชาติ ซึ่งอยู่ใต้ผิวโลก ในประเทศที่จังหวัด
พิจิตรและมีมากท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช อ าเภอทุ่งใหญ่ ทั้ง 2 แหล่งที่กล่าวมาเป็น Gypsum ที่มี
คุณภาพดีมาก 

 คุณสมบัติของปูนปลำสเตอร์  ปูนปลาสเตอร์เมื่อผสมกับน้ าปฏิกิริยานี้ เรียกว่า 
Rehydration ขณะท าปฏิกิริยานี้จะเกิดความร้อนขึ้นประมาณ 36-37 องศาเซลเซียส ขณะเกิด
ความร้อนปูนปลาสเตอร์จะค่อยๆ แข็งตัวเต็มที่ปริมาณ 10 – 15 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความใหม่ 
เก่าของปูนปลาสเตอร์ เมื่อปูนปลาสเตอร์แข็งตัวเต็มที่จะทีการขยายตัวประมาณ 0.1-0.2 % 
ฉะนั้นเวลาถอดแบบควรถอดเวลานี้เพราะสามารถท าได้สะดวก 

 กำรผสมปูนปลำสเตอร์ วิธีการผสมเป็นขั้นตอนส าคัญต่องานเซรามิค เช่น การท าพิมพ์
ส าหรับกาขึ้นรูปด้วยวิธี  Slip Casting Jiggering รวมทั้ งการสร้างต้นแบบ ซึ่ งต้องการปูน
ปลาสเตอร์ที่มีคุณสมบัติแตกต่างกัน หากอัตราส่วนไม่ถูกต้องจะส่งผลต่อการใช้งาน เช่น อายุการ
ใช้งานน้อยลง อัตราการดูดซึมน้ าน้อยลง หรืออัตราการดูดไม่สม่ าเสมอ เป็นผลให้ผลิตภัณฑ์บิด
เบี้ยว 
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 กำรผลิตต้อนแบบและแม่พิมพ์จำกปูนปลำสเตอร์ กำรผลิตในระบบอุตสำหกรรมจะมี
หลักกำรปฏิบัติอยู่ 5 ประเภท ดังนี้ 

 1 ต้นแบบ ( Original Model ) คือ การสร้างหุ่นจ าลองด้วยดินปั้นหรือดินน้ ามัน 
ซึ่งออกมาจากการออกแบบเพ่ือให้สามารถขึ้นรูปได้ง่ายขึ้น หรือในการสร้างต้นแบบโดยใช้ปูน
ปลาสเตอร์ แต่การแกะจะท าได้ยากกว่าการแกะด้วยดิน การสร้างหุ่นด้วยดินมีความสะดวกในการ
ต่อเติมแก้ไข ปรับปรุงให้ได้ขนาดตามความเหมาะสม 

 2 ต้นแบบที่ ใช้ ในการผลิต ( Working Model ) เป็นต้นแบบที่ท าจากปูน
ปลาสเตอร์ ซึ่งจะใช้ช่างผู้ชาญการ ( Mold Maker ) ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ รูปแบบที่เป็น Original 
Model การแบ่งพิมพ์ การหล่อที่เป็นไปได้โดยอาศัยความช านาญและพิจารณาในการท าแบบ 
เพ่ือให้สามารถประหยัดแรงงาน เวลาและวัสดุ รวมไปถึงการค านวณการขยายตัวแบบ และการ
หดตัวของเนื้อดิน ตกแต่งผิวให้เรียบ เพื่อน าไปพิมพ์ในครั้งต่อไป 

 3 ต้นแบบแม่พิมพ์ ( Block Mold ) เป็นการสร้างพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยถ่าย
จาก Working Mold ส่วนที่ใหญ่ออกแบบท าพิมพ์ชิ้นเดียวหรือ 2 ชิ้น สามารถถอดแบบได้อย่าง
ง่าย คล่องตัว ผิวเรียบ พิมพ์ที่ใช้ในการหล่อต้องประกอบกันสนิททาน้ าสบู่ ( Potassium Soap ) 
ไม่ให้มีฟองอากาศเวลาถอดพิมพ์ ผิวจะต้องเรียบเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตขั้นตอนต่อไป 

 4 ต้นแบบพิมพ์หล่อปูน (Case Mold) เป็นการท าพิมพ์ที่ถอดแบบจาก Block 
Mold ก่อนจะเทแบบต้องท าล็อค (Key lock ) เพ่ือป้องกันการคลาดเคลื่อนของแบบ 

 5 แม่พิมพ์ส าหรับหล่อ (Production Mold) หรือ Working Model เป็นพิมพ์ที่
ถอดจากแบบ Case Mold อีกท่ีหนึ่ง จะได้พิมพ์ที่สามารถน าไปใช้งานตามที่ต้องการ 

ประโยชน์ของปูนปลำสเตอร์ 

  1 ใช้ท าตัวต้นแบบ (Model of Prototype) 

  2 ใช้ท าแบบพิมพ์ (Model or Working Mold) 

  3 ใช้ท าส่วนที่บังคับพิมพ์ หรือแม่พิมพ์ (Case Mold or Black Mold) 

  4 การผสมปูนโดยทั่วไปจะใช้อัตราส่วน ดังนี้ 

- หุ่นจ าลอง น้ า 30 ส่วน / ปูนปลาสเตอร์ 100 ส่วน 
- พิมพ์หล่อ น้ า 70 + 85 ส่วน / ปูนปลาสเตอร์ 100 ส่วน 
- พิมพ์อัด น้ า 35 ส่วน / ปูนปลาสเตอร์ 100 ส่วน 
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ข้อมูลด้ำนกำรขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 

  การขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ าดิน (Casting) เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้ในระบบ
อุตสาหกรรมหรือการผลิตที่ต้องการปริมาณ การหล่อน้ าดินมีวิธีการหล่ออยู่ 3 วิธี คือ  

  1 การหล่อแบบเทออก (Drain or Hollow) หรือการหล่อกลวงน้ าดินจะเทลงในแบบ
พิมพ์ปูนปลาสเตอร์แล้วทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่ง ให้พิมพ์ดูดน้ าออกจากดินหล่อ เพ่ือได้ความหนาตาม
ต้องการ เทน้าดินที่เหลือออกจากแบบพิมพ์ 

  2 การหล่อตัน (Solid Casting) น้ าดินจะถูกเทลงในแบบพิมพ์จนเต็มและทิ้งให้แข็ง
อยู่ในแบบพิมพ์และได้รูปร่างผลิตภัณฑ์ตามแบบพิมพ์โดยไม่มีการเทน้ าดินออกจากพิมพ์ 

  3 การหล่อแบบผสม (Double Casting) นิยมใช้หล่อผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่อง
สุขภัณฑ์ต่างๆ ที่มีขนาดใหญ่ และต้องการความหนาบางไม่เท่ากัน มีทั้งหล่อตันและหล่อกลวงใน
ผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียวกัน 
 

กำรเผำ 
 การเผา เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญไม่น้อยหน้าขั้นตอนการผลิตอ่ืน  เนื่องจากความ
เสียหายหรือ ต าหนิต่าง ๆ ที่จะท าให้ราคาของผลิตภัณฑ์เสียไปนั้นมักจะเกิดขึ้นในขั้นตอนการเผา
ทั้งสิ้น การเผาเป็นการหลอมเนื้อผลิตภัณฑ์ให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพ่ิมความแข็ง และสร้างโครงสร้าง
หรือแร่ธาตุใหม่ขึ้นภายในเนื้อผลิตภัณฑ์ แต่ในขณะเดียวกันการเผาที่ไม่ถูกต้องก็จะท าให้เกิด
ปัญหาต่าง ๆ ขึ้นมามากมายด้วยในอดีตการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิคใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงหลัก  แต่
เนื่องจากสภาพสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่เตาใช้ฟืนจึง
หมดความนิยมไปเรื่อย ๆ ปัจจุบันโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิคได้ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงแทน  ซึ่งให้
ความร้อนได้ดีมีมลพิษน้อยและควบคุมได้ง่าย รูปแบบต่าง ๆ ของเตาจะแบ่งตามลักษณะการ
ท างานได้ดังนี้ 
 
ประเภทของเตำ 
 เตาเผาจ าแนกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ เตาที่ใช้เป็นครั้งคราวไม่ต่อเนื่อง และ เตา
ประเภทใช้งานต่อเนื่อง ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับก าลังการผลิตของโรงงาน ในกรณีที่โรงงานมีก าลัง
การผลิตมากท างาน 24 ชั่วโมง จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกใช้เตาเผาแบบต่อเนื่องในมุมตรงข้าม
ถ้าก าลังการผลิตมีจ ากัด ก็ต้องใช้เตาแบบไม่ต่อเนื่อง 
 

เตำใช้งำนไม่ต่อเนื่อง 
เตาประเภทนี้มีหลายชนิดแต่ที่นิยมกันมาก เรียกว่า เตาแบบ Shutter ขนาดต่าง ๆ กัน 

ตั้งแต่ไม่ถึง 1 คิวบิกเมตร ไปจนมากกว่า 10 คิวบิกเมตร ข้อดีของเตาแบบนี้ คือ สามารถที่จะหยุด
การเผาได้ตามต้องการ ท าให้ปรับตัวเหมาะสมกับก าลังการผลิตที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อย  ๆ 
แต่มีข้อเสียคือ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก เนื่องจากความร้อนจากการเผาไหม้ของก๊าซจะต้องเสียไป
ให้กับการเริ่มต้นเผาในแต่ละครั้งส าหรับการควบคุมนั้นปัจจุบันมีระบบอิเลคทรอนิกช่วยในการ
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ควบคุมการเผาได้มาก ท าให้การเผามีประสิทธิภาพสูงกว่าสมัยก่อน  และ ลดการสูญเสียของ
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างมาก 
 

เตำใช้งำนต่อเนื่อง 
เตาประเภทนี้มีข้อดีคือ เมื่อเริ่มท างานแล้วจะประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องเชื้อเพลิงลงไป

มากรองรับก าลังการผลิตได้อย่างดี โดยทั่วไปจะจ าแนกออกเป็น 2 แบบ คือ 
1. เตาอุโมงค์ (Tunnel Kiln) สาเหตุที่เรียกว่าเตาอุโมงค์เนื่องมาจากสภาพทั่วไปดูคล้าย

อุโมงค์ยาว ๆ ตัวเตาจะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ Preheating Zone, Heating Zone และ Cooling 
Zone การควบคุมใช้ระบบอัตโนมัติ และการเผาเมื่อปรับได้เหมาะสมแล้วจะควบคุมให้คงที่ได้
เรื่อย ๆ ท าให้การผลิตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและความสูญเสียต่ า ในขณะเดียวกัน ข้อเสียของเตา
อุโมงค์ คือ ไม่สามารถที่จะหยุดการท างานของเตาได้บ่อยครั้งเนื่องจากการเริ่มต้นเผาแต่ละครั้ง
ต้องใช้เวลา และ พลังงานมาก นอกจากนั้นหากมีข้อผิดพลาดจากกระบวนการผลิตเกิดขึ้นท าให้
เกิดความเสียหายของผลิตภัณฑ์ภายในเตาขณะเผาแล้ว จะเสียหายมากกว่าเตาแบบไม่ต่อเนื่อง
หลายเท่า1.4.6 เตาโรลเลอร์ 

2. เตาโรลเลอร์ ดูทั่วไปจะคล้าย ๆ เตาอุโมงค์แต่จะแตกต่างกันที่ระบบส่งผลิตภัณฑ์เข้าสู่เตา
จะเป็นระบบคล้าย ๆ ลูกกลิ้ง แทนที่จะเป็นรถเตา ปกติเตาโรลเลอร์จะใช้ในงานประเภทกระเบื้อง 
หรือ งานเผาไฟต่ า เนื่องจากขีดจ ากัดของวัสดุที่ใช้เป็นลูกกลิ้ง ซึ่งเป็นรูปทรงกระบอกยาว ไม่
เหมาะที่จะใช้กับอุณหภูมิสูง ๆ เว้นแต่จะท าจากวัสดุที่ทนไฟสูงได้ ซึ่งย่อมจะท าให้ราคาของเตาสูง
ไปด้วย 
 
กำรเผำผลิตภัณฑ์ 
 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ก าลังได้รับอุณหภูมิเพ่ิมขึ้นเรื่อย  ๆ จากกระบวนการเผามีการ
เปลี่ยนแปลงมากมายเกิดขึ้น ซึ่งสามารถท่ีจะให้เกิดต าหนิความเสียหายแก่ผลิตภัณฑ์ได้การเรียนรู้
และรับทราบการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ขณะที่ก าลังเผาจึงเป็นเรื่องที่จ าเป็นและต้องศึกษาอย่างถ่อง
แท้ ในขณะเดียวกับความเข้าใจในวัตถุดิบต่าง ๆ ที่ใช้ในการท าเนื้อผลิตภัณฑ์ถึงคุณสมบัติของมันก็
เป็นสิ่งที่ตอ้งทราบควบคู่กันไป  
 

กำรเผำออกซิเดชัน 
 การเผาออกซิเดชัน เป็นวิธีการเผาที่พยายามให้ออกซิเจนในบรรยากาศภายในเตามีมาก 
นั่นหมายถึงการหมุนเวียนของการเผาไหม้ดี ก๊าซที่เกิดการลุกไหม้ได้ผสมกับอากาศที่มีมากเกินพอ 
ท าให้ไม่เหลือก๊าซในเตาเลย ผลคือ ก๊าซจะลุกไหม้หมดแต่อาจะให้พลังงานความร้อนไม่เต็มที่ 
เนื่องจากการหมุนเวียนที่ดีเกินไปของเตาท าให้ความร้อนบางส่วนถูกถ่ายเออกจากเตาเร็วเกินกว่า
ที่จะถ่ายเทให้ผลิตภัณฑ์ภายในเตาได้ การเผาแบบนี้เหมาะส าหรับการเผาบิสกิตเพ่ือขจัดสิ่งเจือปน
ในเนื้อดิน ประเภทสารอินทรีย์ หรือ สารที่ให้คาร์บอนไดออกไซด์ 
 

กำรเผำรีดักชัน 
 การเผารีดักชันเป็นการเผาตรงกันข้ามกับออกซิดักชัน คือ พยายามให้การหมุนเวียน และ
การลุกไหม้ของก๊าซผิดปกติโดยการปิดกั้นช่องระบายลม หรือ การเพ่ิมปริมาณก๊าซให้ไหลเข้าสู่เตา
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มากเกินไปจนท าให้อากาศออกซิเจนในเตาน้อยลง เกินกว่าที่จะท าให้ก๊าซติดไฟได้หมด ท าให้เหลือ
ก๊าซที่ไม่ถูกเผาในเตาในบรรยากาศเช่นนี้จะเห็นเขม่าเกิดขึ้น ในการเผาแบบนี้จะมีจุดประสงหลัก 
เพ่ือฟอกสีของเหล็กออกไซด์ในเนื้อดินโดยกระบวนการรีดักชัน หลังจากการเผาแล้วเนื้อผลิตภัณฑ์
จะดูขาวขึ้นมากเมื่อเทียบกับการเผาออกซิเดชัน ผลิตภัณฑ์ประเภทปอร์ชเลนจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้อง 
 

กำรเผำบิสกิต หรือ เผำดิบ 
 ในการเผาผลิตภัณฑ์ เรานิยมที่จะมีการเผาครั้งแรกที่เรียกว่าเผาดิบ หรือ บิสกิตโดยที่ใช้
อุณหภูมิเผาประมาณ 800-900 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชัน เพ่ือจุดประสงค์หลักคือ 
1. เพ่ือเพ่ิมความพรุนตัวของผลิตภัณฑ์ หลังจากการเผาดิบแล้ว เนื้อผลิตภัณฑ์จะมีความพรุนตัว
สูงขึ้นจากเดิม เมื่อเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผ่านการเผา ท าให้การชุบเคลือบเป็นไปได้ง่าย 
2. เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของผลิตภัณฑ์ ที่ท าให้สามารถหยิบ ยก หรือ โยกย้ายรวมถึงชุดเคลือบได้
ง่ายโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดความเสียหายกับผลิภัณฑ์ 
3. เพ่ือขจัดสารตกค้างต่าง ๆ ให้หมดไป ก่อนท าการเผาเคลือบสารตกค้างที่มีในเนื้อดิน  คือ 
สารอินทรีย์ที่ปะปนในดินเหนียว ความชื้นเนื้อดิน น้ าที่อยู่ในโมเลกุลของแร่ธาตุ วัตถุดิบที่มีการ
สลายตัวด้วยก๊าซ เช่น แคลเซียมคาร์บอเนตเป็นต้น สิ่งต่างๆเหล่านี้จะสลายตัวหมดไป ในช่วง
อุณหภูมิประมาณ 900 องศาเซลเซียส ท าให้เนื้อผลิตภัณฑ์หลังการเผาดิบ สะอาด เมื่อท าการชุบ
เคลือบและเผาเคลือบจะลดปัญหาต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นลงไปได้มาก อาทิ เช่น ปัญหารูเข็ม (Pin 
Hole) อย่างไรก็ตามการเผาผลิตภัณฑ์โดยไม่ผ่านการเผาดิบก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ต้องอยู่ในความ
ควบคุมอย่างระมัดระวัง 
 

กำรเผำเคลือบ 
 เมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านกระบวนการเผาดิบมาแล้ว จะเป็นการชุบเคลือบ ซึ่งในขั้นตอนนี้อาจมี
การเขียนลวดลายใต้เคลือบโดยใช้สารเคมี หรือ ออกไซด์ของโลหะต่าง ๆ ระบายลงผิวผลิตภัณฑ์ 
จากนั้นท าการชุบเคลือบปิดทับลวดลายเหล่านั้นไว้และจึงน าไปเผาให้เคลือบหลอมและสุกตัวเป็น
เนื้อแก้วอุณหภูมิการเผาเคลือบจะขึ้นกลับ อุณหภูมิสุกตัวของเนื้อดิน และ อุณหภูมิสุกตัวของ
เคลือบ โดยปกติส าหรับผลิตภัณฑ์ปอร์ซเลนจะเผาประมาณ 1400 องศาเซลเซียส 
 

กำรเผำบนเคลือบ 
 การตบแต่งผลิตภัณฑ์นอกเหนือไปจากการเขียนลวดลายใต้เคลือบแล้ว  ลวดลายบน
เคลือบก็เป็นที่นิยมกันมากเนื่องจากสีสันจะสะดุดตาและดึงดูดความสนใจได้ดี  การเผาบนเคลือบ
จะใช้อุณหภูมิประมาณ 700 องศาเซลเซียส ในโรงงานขนาดใหญ่มักจะใช้เตาโรลเลอร์ส าหรับการ
เผาบนเคลือบ และที่ส าคัญ คือ เนื่องจากอุณหภูมิการเผาค่อนข้างต่ า เราสามารถเลือกวัสดุที่ใช้ใน
การท าเตาได้ในราคาถูก ท าให้เตาเผาบนเคลือบมีราคาต่ ากว่าเตาประเภทอ่ืน 
 

อุปกรณ์เตำ 
 อุปกรณ์ เตา หรือ บางทีมีผู้ เรียกว่าเฟอร์นิ เจอร์ของเตา (Kiln Furniture) จัดว่ามี
ความส าคัญไม่น้อยหน้ากัน อุปกรณ์เตาจะประกอบด้วย 
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1. แผ่นรองรับผลิตภัณฑ์ ส่วนมากท ามาจากซิลิกอนคาร์ไบด์ จึงนิยมเรียกกันทั่วไปว่า 
แผ่นซิลิกอนคาร์ไบด์ แต่บางครั้งก็จะท ามาจากคอร์เดียไรด์ และท่ีพิเศษก็จะเป็นซิลิกอนไนไตรท์ 
ความทนทานและความทนไฟก็ข้ึนกับวัตถุดิบที่ใช้ในการท า แน่นอนว่าวัสดุอย่างดีย่อมมี 
ราคาสูงตามไปด้วย ขึ้นกับการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการผลิตของโรงงานแต่ละแห่ง 

2. ขารองรับ ใช้ส าหรับต่อ หรือหนุนแผ่นรองรับขึ้นไปหลาย ๆ ชั้น ท าจากวัสดุหลายชนิด 
เช่นกัน ปกติจะเลือกใช้ให้เหมือนกับแผ่นรองรับถ้าแผ่นรองรับท าจาก คอร์เดียไรด์ 
ขารองรับก็มักจะเป็นคอร์เดียไรด์ ด้วยแต่ไม่เสมอไป ขึ้นกับการใช้งานอีกทีหนึ่งอุปกรณ์เตา 
ทั้งสองนี้มีอายุการใช้งานนาน และเนื่องจากมีราคาสูงการใช้งานให้คุ้มค่าจึงเป็นเรื่องที่ 
จ าเป็น และต้องเอาใจใส่เนื่องจากการเคลื่อนย้าย หรือหยิบยกท่ีไม่ระมัดระวังจะท าให้เกิด 
ความเสียหายได้ง่าย 
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บทที่ 3 
วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย 

 โครงการออกแบบ “ขลุ่ยของเล่นเสริมทักษะส าหรับเด็ก” มีแรงบันดาลใจจากสัตว์ในสวน
สัตว์ เป็นการพัฒนารูปแบบขลุ่ยโอคาริน่าให้มีรูปแบบที่น่าสนใจมาข้ึน เหมาะสมส าหรับเด็ก มี
ขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 1 . การรวบรวมข้อมูล 
 2 . การสร้างสรรค์แบบร่าง 2 มิติและแบบจ าลอง 3 มิติ 
 3 . การทดลองเคลือบและเนื้อดิน 
 4 . การขยายชิ้นงาน 
 5 . การเผาชิ้นงาน 

6 . การรวบรวมข้อมูลจัดท าศิลปะนิพนธ์ 
7 . การจัดแสดงงาน 

 
กำรรวบรวมข้อมูล 
 ศึกษาข้อมูลจากแนวทางการออกแบบของเล่นเสริมทักษะส าหรับเด็ก มุมมองต่างๆของ
เด็กท่ีมีต่อสัตว์ในสวนสัตว์ ขนาดของขลุ่ยที่เหมาะสมส าหรับมือเด็กu7j การจับ พื้นผิว สีสันต่างๆ 
พัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย ผลงานวิจัยผลจากการเล่นดนตรีของเด็ก วิธีการในการท าขลุ่ย
เครื่องเคลือบดินเผา  

 
กำรรวบรวมข้อมูล 

1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงาน 
1.2  ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ทางเครื่องเคลือบดินเผา 

จากนั้นจึงได้น าข้อมูลต่างๆแล้วน ามากลั่นกรอง วิเคราะห์ผสมผสานกับจินตนาการทาง
ความคิดแล้วสร้างออกมาเป็นแบบร่าง 2 มิติ และ 3 มิติ การน าเสนอโครงการเป็นขั้นตอนการ
น าเสนอโครงการวิจัยโดยกล่าวถึงความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการวิจัย วีด าเนินงานวิจัย
และผลที่คาดว่าจะได้รับโดยสังเขปต่อคณะกรรมการภาควิชา พร้อมทั้งสรุปผลการน าเสนอในแต่
ละครั้ง เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานอุตสาหกรรมขลุ่ยเครื่องเคลือบดินเผาที่มีแนวความคิดมาจากสัตว์ใน
สวนสัตว์ จ านวน 1 ชุด ทั้งหมด 9 ชิ้น 
 
2 . การสร้างสรรค์แบบร่าง 2 มิติและ 3 มิต ิ
 การสร้างสรรค์แบบร่าง 2 มิติและ 3 มิติ เพ่ือให้ผลงานสามารถใช้งานได้จริงในการเล่น
ดนตรี เป็นที่จ าจดง่ายของเด็ก รูปทรงจับถนัดมือเหมาะสมส าหรับมือเด็ก สีสันสดใส ปลอดภัยต่อ
เด็ก 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



37 
 

3 . การทดลองเคลือบและเนื้อดิน 
 ควรมีเป้าหมายแน่นอนว่าเราจะใช้ดินและน้ าดินสีชนิดใด ที่เหมาะสมกับ งานและ
แนวความคิด แล้วท าการทดลองกับแผ่นทดลองหรือแบบจ าลอง 3 มิต ิ
วัตถุดิบที่ใช้ 

1. ดินไวท์สโตนแวร์ 
การหดตัวของดินไวท์สโตนแวร์ ร้อยละ 10 % 

2. สีส าเร็จรูปที่น ามาใช้ในผลงาน 
บริษัท อัมรินทร์ เซรามิก จ ากัด 

2.1     สีปะการัง รหัส 6025 
2.2     สีส้ม รหัส GS – 2802 
2.3     สีแดง 
2.4     สีม่วงกล้วยไม้ 
2.5     สีน้ าเงิน 
2.6     สีฟ้าน้ าทะเล 
2.7     สีเหลือง AP - 079 
2.8     สีเขียวน้ าทะเล 
2.9     สีน้ าตาลเหลือง รหัส 6117 
2.10 น้ าตาลแก่ รหัส 6165 
2.11 สีส้มอรุณ รหัส 15 sunries 
2.12 น้ าตาล MT 611B 

 
4 . การขยายชิ้นงาน 

จากการ Sketch 3 มิติ รูปแบบที่ได้รับเลือกขยาย ควรใช้เทคนิคการขึ้นรูปให้เหมาะสม
กับปผลงาน เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์และข้อผิดพลาดน้อยที่สุด รวมทั้งหาวิธีการให้เกิดความ
สะดวกและลดความเสี่ยงของการแตกร้าวในชิ้นงาน ผู้วิจัยขึ้นรูปด้วยมือ แล้วน าไปท าโมลทุบ เพ่ือ
หล่อตัวต้นแบบน ามาท าแม่พิมพ์ ท าให้เกิดเสียงโดยผู้วิจัย ตกแต่งด้วยเทคนิคน้ าดินสี เผาดิบที่
อุณหภูมิ 800 O C  เคลือบด้วยเคลือบใส 
 
5 . การเผาเคลือบชิ้นงาน 

เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,200 O C บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ การเผาในอุณหภูมินี้ท าให้สี
ของน้ าดินที่ออกมามีสีสันสดใส เคลือบสุกตัวได้ทั้งชิ้นงานที่ด้านล้ามันเงาอย่างที่ต้องการ การที่เผา
ในอุณหภูมิที่สูงเกินไปจะท าให้งานเบี้ยว เสียงที่ได้ออกมาไม่ตรงคีย์ ซึ่งไม่ปรากฏในการเผาดิบ ดง
นั้นจึงต้องมีการคาดการณ์ปัญหาของงานตั้งแต่ก่อนการเผา โดยสังเกตจากรูปทรงของงาน 
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6 . การรวบรวมข้อมูลจัดท าศิลปะนิพนธ์ 
ในการท างานศิลปะเครื่องเคลือบเผาขั้นตอนและวิธีการท างานต้อง เป็นขั้นตอนที่

ละเอียดอ่อน จ าเป็นต้องเก็บรายละเอียดให้ดี เพ่ือประโยชน์ใยการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะท าให้
สันนิษฐานข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้หรืออีกกรณีหนึ่ง คือเมื่องานที่ท าออกมามีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น 
เช่นได้ลักษณะสีสันที่ไม่สวยงามจากการทดลอง ในครั้งต่อไปหาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีกจะได้รู้วิธี
ไม่ปฏิบัติอย่างเดิม 
 
7 . การจัดแสดงงาน 

การจัดแสดงงานแบ่งเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 
ครั้งที่ 1 เป็นการจัดแสดงผลงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมิน  
ครั้งที่ 2 เป็นการจัดแสดงงานเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ ณ หอศิลป์กรุงเทพ  
 

 
 

ภาพที่ 13 จัดแสดงผลงานเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจประเมิน 
ที่มา : ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 25 กุมพาพันธ์ 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



39 
 

บทที่ 4 
กำรด ำเนินกำร 

ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน เรื่อง ขลุ่ยของเล่นเสริมทักษะส าหรับเด็ก ซึ่งมาจากการน า
เครื่องดนตรีโอคารินามาออกแบบให้เป็นเครื่องดนตรีที่เหมาะส าหรับเด็ก การเล่นดนตรีนั้นจะท า
ให้สมองข้างซ้ายกับข้างขวาพัฒนาไปพร้อมกัน โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากสัตว์ในสวนสัตว์ เพื่อ
กระตุ้นการเรียนรู้จดจ าของเด็ก ผู้วิจัยใช้เนื้อดินปั้นไวท์สโตนแวร์ ในการขึ้นรูปผลงานเพราะมี
ความเหมาะสมในการน ามาขึ้นรูป เนื้อดินมีความขาว มีความแข็งแรง สีของดินเหมาะส าหรับการ
ท าเอนโกบน้ าดินสีได้ดีและได้ท าการทดลองน าน้ าดิน ไวท์สโตนแวร์ส าเร็จรูปมาใช้ในการตกแต่ง 
โดยมุ่งเน้นโทนสีสดใสเหมาะสมส าหรับเด็ก ให้ความรู้สึกสดใสโดยใช้เคลือบใสในการเคลือบ
ผลงาน โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
1. การพัฒนาผลงาน 
2. การทดลอง 

2.1 การทดลองเรื่องการเกิดเสียง 
2.2  การทดลองเนื้อดิน 
2.3  การทดลองน้ าดินสี 

3. วิธีการท าขลุ่ย 
4. การเผาดิบ 
5. เทคนิคตกแต่ง 
6. ผลงานส าเร็จ 
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1. การพัฒนาผลงาน 
การร่างแบบร่าง 2 มิติ 
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ภาพที่ 14 แบบร่าง 2 มิต ิช้าง 
ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
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ภาพที่ 15 แบบร่าง 2 มิต ิช้าง 
ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
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ภาพที ่16 แบบร่าง 2 มิต ิยีราฟ 
ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
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ภาพที ่17 แบบร่าง 2 มิต ิยีราฟ 
ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
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ภาพที่ 18 แบบร่าง 2 มิต ิลิง 
ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
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ภาพที่ 19 แบบร่าง 2 มิต ิลิง 
ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
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ภาพที่ 20 แบบร่าง 2 มิต ิฮิปโปรโปเตมัส 
ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์   
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ภาพที่ 21 แบบร่าง 2 มิต ิฮิปโปรโปเตมัส 
ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
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ภาพที่ 22 แบบร่าง 2 มิต ิม้าลาย 
ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
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ภาพที่ 23 แบบร่าง 2 มิต ิม้าลาย 
ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 

 
 

ภาพที่ 24 แบบร่าง 2 มิต ิแพนด้า 
ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
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ภาพที่ 25 แบบร่าง 2 มิต ิเสือ 
ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
 
แบบจ าลอง 3 มิติ 
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ภาพที่ 26 แบบร่าง 3 มิติ 
ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
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ภาพที่ 27 แบบร่าง 3 มิติ 
ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 28 แบบร่าง 3 มิติ 
ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
แบบจ าลอง 3 มิติ หลังจากผ่านกระบวนทดลอง ทั้งหมด 9 ตัว 
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ภาพที่ 29 แบบร่าง 3 มิตงิานที่ได้รับเลือก 
ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 

แบบขยายลายเส้น 
การเขียนแบบร่างมีความส าคัญเพ่ือการขยายงานให้ได้ตามสัดส่วนตามแบบจ าลอง  
 

 
 

 ภาพที่ 30 เขียนแบบขยายงาน ช้าง 
 ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
 

 
 

 ภาพที่ 31 เขียนแบบขยายงาน แพนด้า ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
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 ภาพที่ 32 เขียนแบบขยายงาน ม้าลาย 
 ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
 

 
 

 ภาพที่ 33 เขียนแบบขยายงาน ยีราฟ 
 ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
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 ภาพที่ 34 เขียนแบบขยายงาน ลิง 
ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 

 

 
 
      ภาพที่ 35 เขียนแบบขยายงาน ลิง 
 ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
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 ภาพที่ 36 เขียนแบบขยายงาน เสือ 
 ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
 

 

 
      ภาพที่ 37 เขียนแบบขยายงาน ฮิปโปรโปเตมัส 
 ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



58 
 

 
 

 ภาพที่ 38 เขียนแบบขยายงาน ฮิปโปรโปเตมัส 
 ที่มา : แสกนภาพโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 

 

กำรทดลอง 
กำรทดลองทำงด้ำนดนตรี 

ทางด้านดนตรีการวิเคราะห์ผลกระทบทางกายภาพต่อการก าเนิดเสียงขลุ่ย 
จากการสังเกตลักษณะของโอคาริน่า ในการก าเนิดเสียงเบื้องต้น ผู้วิจัยจึงออกแบบการทดลองเพ่ือ
ตรวจสอบสมมุติฐานข้างต้น ว่าปัจจัยใดบ้างที่สามารถไม่มีผลกระทบต่อการก าเนิดเสียง โดยการ
ทดลองโดยการปั้นเครื่องปั้นดินเผารูปทรงต่างๆ เพ่ือตรวจสอบผลกระทบ ดังภาพการทดลอง 
              แบบที่ 1            แบบที่ 2                            แบบที่ 3  
       ทิศทางเสียงทางตรง         ทิศทางเสียงทางซิกแซ็ก           ทิศทางเสียงทางหักมุม 

 
 
 
 
 
 

 
 
        แบบที่ 4                          แบบที่ 5          แบบที่ 6   
ทิศทางเสียงแยกทางลม         ทิศทางเสียงทางโค้ง                  ทิศทางเสียงแบบเป็นวงกลม 
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ภาพที ่39 การทดลองทดทางเสียง 
ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2556 
 

ผลจำกกำรทดลอง 
แบบที่ 1 ทิศทางเสียงทางตรง พบว่าทิศทางไม่มีผลกระทบต่อการก าเนิดเสียง การ

ควบคุมเสียงให้ตรงตามคีย์ได้ง่าย เกือบจะไม่มีผลกระทบผิดเพ้ียน  
แบบที่ 2 ทิศทางเสียงทางซิกแซ็ก พบว่าทิศทางไม่มีผลกระทบต่อการก าเนิดเสียง การ

ควบคุมเสียงตัวโน้ตมีปัญหาบ้างเล็กน้อย 
แบบที่ 3 ทิศทางเสียงทางหักมุม พบว่าทิศทางมีผลกระทบต่อการก าเนิดเสียง เนื่องลมไม่

สามารถเดินทางเข้าไปในปริมาณท่ีก าหนดไว้ได้ดี จึงท าให้ไม่สามารถเกิดเสียงได้ 
แบบที่ 4 ทิศทางเสียงแยกทางลม   พบว่าทิศทางมีผลกระทบต่อการก าเนิดเสียง เสียง

สามารถเกิดได้แต่การท าให้ตรงคีย์ค่อนข้างยาก    
แบบที่ 5 ทิศทางเสียงทางโค้ง พบว่าทิศทางไม่มีผลกระทบต่อการก าเนิดเสียงมากนัก 

ต้องเว้นช่วงระหว่างลิ้นขลุ่ยกับรูที่จะเจาะรูแรกเพ่ือให้ลมมีแรงดันมากพอที่จะออกในรูต่อไป 
แบบที่ 6 ทิศทางเสียงแบบเป็นวงกลม พบว่าทิศทางมีผลกระทบต่อการก าเนิดเสียง 

เนื่องจากองศาของลิ้นที่ไม่สัมพันธ์กับรูปทรงกลม เป่าออกเสียงได้ แต่ขลุ่ยจะเกิดกรณีเป่าแล้วกิน
เยอะท าให้รู้สึกเหนื่อยเวลาเป่า ต้องใช้ลมเยอะในการเป่า 
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กำรทดลองกำรหดตัวของดิน 
 

        
 

ภาพที่ 40 การทดลองการหดตัวของดิน 
ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2556 

 
 

 ภาพที่ 41 การทดลองการหดตัวของดิน 
 ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 6 ธันวาคม 255 
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กำรทดลองน้ ำดินสี 

 
 

 ภาพที่ 42 การทดลองน้ าดินสี 
 ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 6 ธันวาคม 2556 
 

ขั้นตอนกำรท ำขลุ่ย 
เตรียมน้ ำดินที่จะน ำมำหล่อ 

 
 

 ภาพที่ 43 เตรียมน้ าดิน 
 ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 
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เตรียมโมลที่จะน ำมำหล่อ 

 
 

 ภาพที่ 44 โมล 
 ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 

 

เทน้ ำดินลงในแม่พิมที่เตรียมไว้ 

 
 

 ภาพที่ 45 เทน้ าดิน 
 ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 
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ได้ออกมำเป็นดิน 2 ชิ้น 

 
 

 ภาพที่ 46 งานที่ได้จากการหล่อ 
 ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 

 
เจำะลิ้นรูที่ส ำหรับให้ลมผ่ำน 

            
 
 ภาพที่ 47 เจาะลิ้น 
 ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 
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เขียนเส้นเพื่อเตรียมท ำช่องส ำหรับใสลิ้น 
 

 
 

 ภาพที่ 48 ขีดเส้นส าหรับใส่ลิ้น 
 ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 

 

เจำะช่องส ำหรับใสลิ้น 
 เอำลิ้นใส่แล้วน ำดินมำแปะดินข้ำงบนท ำให้เกิดช่องท่ีลมสำมำรถผ่ำนได้ 

 

 
 

 ภาพที่ 49 ใส่ลิ้นเอาดินแปะ 
 ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 

 
 

   ส
ำนกัหอ
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ประกบงำน2 ชิ้นในติดกัน และตกแต่งองศำลิ้นของขลุ่ย 

 
 
ภาพที่ 50 เอาส่วนที่หล่อไว้อีกชิ้นมาประกบ 
ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 

 
เติมหูกับเขำ ก ำหนดรูที่จะเจำะ และเจำะรู 

 

 
 

 ภาพที่ 51 ประกอบตาและเขา เจาะรู 
 ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 
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66 
 

น ำขลุ่ยท่ีได้มำวัดเสียงและค่อยๆปรับเสียงให้ตรงตำมคีย์ 
 

 
 

 ภาพที่ 52 เครื่องวัดเสียง 
 ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 30 ธันวาคม 2556 

 

น ำงำนที่ได้ไปเผำดิบ 
 

 
 
 ภาพที่ 53 งานเผาดิบ 
 ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 4 มกราคม 2557 
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เทคนิคตกแต่งโดยกำรใช้เทคนิคน้ ำดินสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  
                             ภาพที่ 54 เทคนิคน้ าดินสี 1 
 ที่มา นายธนชัย ผาติเสนะ วันที่ 4 มกราคม 2557 

 

 
 

 ภาพที่ 55 เทคนิคน้ าดินสี 2 
 ที่มา นายธนชัย ผาติเสนะ วันที่ 4 มกราคม 2557 
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เทคนิคตกแต่ง 

 
 

 ภาพที่ 56 เทคนิคน้ าดินสี 3 
 ที่มา นายธนชัย ผาติเสนะ วันที่ 4 มกราคม 2557 

 

 
 

 ภาพที่ 57 เทคนิคน้ าดินสี 4 
ที่มา นายธนชัย ผาติเสนะ วันที่ 4 มกราคม 2557 
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งำนส ำเร็จ 

     
 

 ภาพที่ 58 ม้าลาย 
 ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 4 มกราคม 2557 
 

 
 

 ภาพที่ 59 แพนด้า 
 ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 4 มกราคม 2557 

   ส
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 ภาพที่ 60 ลิง 
 ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 4 มกราคม 2557 
 

 
 

ภาพที่ 61 ฮิปโปรโปเตมัส 
ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 4 มกราคม 2557 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 62 ยีราฟ 
ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 4 มกราคม 2557 

 

 
 

ภาพที่ 63 ฮิปโปรโปเตมัส 
ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 4 มกราคม 2557 

   ส
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ภาพที่ 64 ลิง 
ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 4 มกราคม 2557 

 

 
 

ภาพที่ 65 เสือ 
ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 4 มกราคม 2557 

   ส
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ภาพที่ 66 ช้าง 
ที่มา ถ่ายโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 4 มกราคม 2557 
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บทที่ 5 
สรุป 

 กระบวนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาที่น าเสนอการประยุกต์ ดัดแปลงมาเป็นรูปแบบ 
เครื่องดนตรีประเภทขลุ่ยโอคาริน่า ศึกษาถึงหลักการก าเนิดเสียงและทดสอบรูปทรงที่เป็นไปได้ใน
การออกแบบโดยมุ่งเน้นสีสัน ประโยชน์ใช้สอย เหมาะสมส าหรับเด็ก โดยได้แรงบันดาลใจจากสัตว์
ในสวนสัตว์ เอื้อต่อประโยชน์ในการเสริมพัฒนาการทางด้านการเรียนรู้ของเด็ก จากข้ันตอนการ
ท างานที่ผ่านการท างานวิจัยที่ผ่านมาท้ังหมดสามารถสรุปแนวทางเพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุง
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ต่อไปนี้ 
 1 . สรุปผลการออกแบบ 
 2 . ปัญหาที่พบในการออกแบบและแนวทางการแก้ไข 
 3 . ข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลกำรออกแบบ 

จากการวิจัยและทดลองสร้างเครื่องดนตรีประเภทขลุ่ยโอคาริน่า โดยใช้แนวทางการออกแบบ
จากสัตว์ในสวนสัตว์ ได้ผลงานส าเร็จตามความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 
1.1   ได้รับความรู้ถึงหลักการก าเนิดเสียงของเครื่องดนตรีประเภทขลุ่ยโอคาริน่า ที่มีหลักหารที่

คลื่นเสียงเดินทางผ่านอากาศที่มีความหนาแน่นต่างกัน ส่งผลให้เครื่องดนตรีควบคุมเสียงสูง
ต่ าเปลี่ยนไปตามจังหวะได้ 

1.2    ได้รู้ถึงรู้ทรงของสัตว์ที่สามารถน ามาออกแบบได้ รู้ถึงขีดความสามารถในการน ารูปทรงของ
สัตว์ที่จะน ามาประยุกต์กับกระบวนการขึ้นรูปเครื่องเคลือบดินเผา และสามารถน าไปใช้ใน
การสร้างเครื่องดนตรีประเภทขลุ่ย 

   

ปัญหำที่พบในกำรออกแบบและแนวทำงแก้ไข 
2.1 ปัญหาการออกแบบรูปทรงที่เหมาะสมส าหรับการก าเนิดเสียง เหตุเพราะการออกแบบ

รูปทรงมีผลต่อต าแหน่งของรูควบคุมล าดับเสียง 
2.2 ปัญหาเกี่ยวกับการหดของดิน หากดินมีการหดตัวมากจะท าให้การควบคุมคุณภาพเสียง

ยากข้ึน  
2.3 เกิดการเบี้ยวของงานจากการเจอะรูท าให้องศาของลิ้นเปลี่ยนไปท าให้เสียงผิดเพ้ียน 

 
ข้อเสนอแนะ 

ในการผลิตขลุ่ยหากเน้นการใช้งานด้านเครื่องดนตรีรูปทรงต้องมีความสัมพันธ์การองศา
ของลิ้น วัสดุที่น ามาใช้ควรค านึงถึงความเบา รูปแบบเอ้ือต่อพัฒนาการของเด็ก 
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ภำคผนวก 
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วิธีกำรเล่นขลุ่ยดินเผำ 
กำรไล่โน้ตขลุ่ย แบบ 4 รู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 67 ไล่โน้ตขลุ่ย แบบ 4 ร ู
ที่มา จัดท าโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 16 มกราคม 2556 
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โน้ตฝึกเล่นเพลงแมงมุมลำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
          ภาพที่ 68 โน้ตฝึกเล่นเพลงแมงมุมลาย 
 ที่มา จัดท าโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 16 มกราคม 2556 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 
 

กำรไล่โน้ตขลุ่ย แบบ 6 รู 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 69 การไล่โน้ตขลุ่ย แบบ 6 ร ู
ที่มา จัดท าโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 16 มกราคม 2556 
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โน้ตฝึกเล่นเพลงช้ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 70 โน้ตฝึกเล่นเพลงช้าง 

 ที่มา จัดท าโดยนางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ วันที่ 16 มกราคม 2556 
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http://www.enfababy.com/พัฒนาการลูกน้อย/คุณค่าดนตรี...ต่อเด็กๆ 

http://dinda-ocarina.blogspot.com/ 

MAGIA YEARS International Kindergarten 

http://www.istockphoto.com/search/lightbox/12226053/#e8c82dc 
 

http://www.sakamula.com/note.html 
 

http://www.med.cmu.ac.th/hospital/nped/2011/index.php?option=com_content&
view=article&id=128:6q&catid=94:child-development&Itemid=544 
 

http://www.toyandkidmania.com/ 
 

http://www.bloomforkid.com/ 
 

http://www.flickr.com/groups/vintageceramics/pool/ 
 
http://taamkru.com/th/ 
 

http://www.zoothailand.org/index.php 
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http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/listprogram_th.asp?program=0403 
 

http://www.chiangmaizoo.com/ 
 

http://www.picstopin.com/438/fingering-chart-of-notesand-positions-on-the-violin 

http://www.classiccat.net/iv/recorder.info.php 

http://capitaomor.wordpress.com/page/2/ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

 
 
 
 
ชื่อ – สกุล นางสาวภัณฑิรา สมบูรณ์ 
ที่อยู ่346 ถนนขวัญ ต.สะเตง อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 
เกิดวันที ่8  เดือน ตุลาม พ.ศ. 2534 
 
ประวัติกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2546  โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ จังหวัดยะลา 
พ.ศ. 2549 โรงเรียนคณะราษฎรบ ารุง จังหวัดยะลา 
พ.ศ.2552 โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
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