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บทคัดย่อ 

 ศิลปนิพนธ์นี้เป็นการสร้างสรรค์ศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา ในรูปแบบอุตสาหกรรม โดยที่มี

แรงบันดาลใจจากนกฮูก ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ถือเป็นอย่างหนึ่งที่สำคัญมาก เปรียบเสมือนได้กับอีก

ปัจจัยหนึ่ง ที่มนุษย์ไม่สามารถขาดได้ แต่ในความมีประโยชน์มากมายของคอมพิวเตอร์ แต่มีข้อเสีย

แฝงอยู่เช่นกัน ซึ่งนั่นก็คือ รังสีหน้าที่ออกมาจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ หากเราจ้องหน้าจอคอมเป็น

เวลาๆ อาจทำให้สภาพตาของผู้ใช้เสื่อมได้ ข้าพเจ้าได้เจอผลการวิจัยของสวิตเซอแลนด์โดยนักวิจัยใน

อเมริกา ที่ว่า กระบองเพชรสามารถลดรังสีที่ฉายออกมากจากหลอดไฟ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ 

 นกฮูก นกนักล่า นกที่ดูเหมือนน่ากลัว แต่ยังมีมุมที่น่ารักๆซ่อนอยู่ ข้าพเจ้าคิดว่านกฮูกมี

ความน่ารัก ในทรวดทรง กริยา ท่าทาง และดวงตาของมันที่โตมาก ข้าพเจ้าจึงจะนำนกฮูก ที่ใคร

หลายๆคนคิดว่ามันน่ากลัว จะนำไปผลิตเป็นชุดกระถางปลูกกระบองเพชร ซึ่งจะเป็นการแสดงออกใน

อีกแง่มุมนึงของนกฮูก ที่ไม่ใช่เพียงแค่นักล่าที่น่ากลัว แต่กลับเป็นนักล่าที่มีความน่ารักอยู่ในตัวของมัน

เอง นกฮูกกับกระบองเพชรก็มีความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ แบบทะเลทราย นกฮูกจะเจาะกระบอง

เพชรเป็นโพรง เพื่อไว้นอนหลับในตอนกลางวัน  

 ผลงานในโครงการนี้ ใช้วิธีทางอุตสาหกรรม โดยการหล่อน้ำดินเอิธเทิร์นแวร์(ขาว) เนื่องด้วย

สีขาว เป็นสีพื้นฐานที่เข้ากับการตกแต่งภายในในยุคปัจจุบัน ซึ่งเหมาะกับการวางไว้บนโต๊ะทำงาน 

เพื่อเป็นจุดพักสายตา โดยจะใช้วิธีการหล่อน้ำดินแบบหล่อกลวง(Drain casting) และการหล่อน้ำดิน

แบบหล่อตัน(Solid casting) ควบคู่กัน จากแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ตกแต่งด้วยการหล่อน้ำดินสองชั้น 

(คนละสี) ที่กระถางชั้นใน เพื่อเป็นการเพิ่มสีและเทคนิคใหม่ๆให้การผลิตกับกระถาง เผาเคลือบที่

อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ 

 การสร้างสรรค์ของโครงการชุดกระถางปลูกพืชตระกูลกระบองเพชร สำหรับวางบนโต๊ะ

ทำงาน แรงบันดาลใจจากนกฮูก ประกอบไปด้วยผลงานจำนวน 9 ชุด โดยแต่ละชุดมีรูปแบบ ลักษณะ

ท่าทาง หน้าตา และการใช้งานที่แตกต่างกัน การสร้างสรรค์เป็นไปตามกระบวนการที่มุ่งหมายไว้ ซึ่ง

สามารถนำไปใช้และพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาต่อไป
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Abstract 

 This art thesis aimed to produce the ceramic in ways of industry, inspired by owls. 

Nowadays, computers become a crucial part of human lives as an inevitable factor. 

However, there was an negative effect that the monitor can emit radiation. In case of being 

in front of the monitor for a long time, it may harm users’ eyesight. 

 According to the research, it was reported that cacti helped reduce the radiation 

from light bulbs and monitors. 

 To add more information, an owls, a bird of prey, seems prestigious. It also has a 

charming characteristic in aspects of its manner, posture, shape, and eyes. Additionally, the 

owls and the cacti have a relations in the desert ecosystem. The owl drill the cactus to 

build their shelter, used in daytime. Therefore, these strong points of the owls were 

brought to create the set of the cactus pots, demonstrating another aspect of the owls as 

the adorable hunter. 

 From this project, the production were produced in industrial ways by casting, 

including drain casting and solid casting, the Earthenware slip. The working mold was built 

with plaster. For the decoration of product, the slip was cast inside the interior pot into 

double layers (with different colors), in order to decorate and detail the product. Then, the 

biscuit was burned at 1,050 °C in Oxidation. To explain further, the white color was 

selected because it is the basic color going with present decoration. The product was 

appropriate for placing on the desk in order to be the relaxing point of eyesight 

 The set of cactus pots for placing on the desk, inspired by owls, consisted of 9 

sets. Each set contained the different gestures, appearances, and ways to use. The 

progress of the project successfully got along with the objectives and procedure. This 

project also support the further study in the field of ceramics 
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พนธ์ชุดนี้ 
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มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกต่างๆ 

!
 ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ทุกคนที่ให้แรงกายแรงใจและคำแนะนำที่ดี ช่วยงาน    

สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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คำนำ 
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วิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งในเนื้อหาเอกสารฉบับนี้จะ

เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้าของผู้จัดทำ และกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินงาน ศิลปนิ

พน์ทั้งหมด ได้มีการค้นคว้าข้อมูลพิเศษที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการทำศิลปนิพธ์ 

 ลักษณะของงานเป็นรูปแบบของงานประเภท เครื่องเคลือบดินเผาอุตสาหกรรม ได้รับ    

แรงบันดาลใจมาจากนกฮูก โดยการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้ ต้องการแสดงออกให้เห็นถึงความน่า

รักของนกฮูก และการดำเนินงานของศิลปนิพนธ์นี้ เริ่มจากการค้นคว้า ทดลอง และแก้ปัญหาที่เกิด

ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ในการสร้างสรรค์งานต่อไป 

!
         นิธิกานต์ ทองคง               
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บทที่ 1 

!
บทนำ 

!
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา(Statements and significance of the problems) 

 เนื่องด้วยที่อยู่อาศัยของคนในปัจจุบัน มีหลากหลายรูปแบบด้วยกัน มีทั้งแบบมีบริเวณ และมี

พื้นที่จำกัด กระถางต้นไม้เป็นทางเลือกหนึ่งของคนเมือง หรือคนที่ไม่มีบริเวณบ้านมากมายนัก แต่

ต้องการปลูกต้นไม้ จุดประสงค์ของกระถาง ก็เพื่อใช้เป็นไม้ประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ที่มีพื้นที่

จำกัด และสามารถเคลื่อนย้ายไปประดับในสถานที่ต่างๆ ได้ง่าย กระถางยังสะดวกในการดูแลรักษา 

และโยกย้ายสับเปลี่ยนพรรณไม้ได้ตามความพอใจ ในปัจจุบันไม้ประดับกระถางเป็นที่นิยมอย่างแพร่

หลาย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ที่มีที่ดินราคาแพง ซึ่งจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่มีอยู่ให้คุ้มค่าที่

สุด ซึ่งไม้กระถางสะดวกในการขยายพันธุ์ ไม่เปลืองวัสดุและเวลาในการปลูก ไม้กระถางจะไม่แพร่

กระจายโรคเร็วเหมือนปลูกในแปลงบนพื้นดิน หากมีอาการผิดปกติเนื่องจากโรคและแมลงก็แก้ไขได้

ง่าย ขนาดกระถางสามารถควบคุมขนาดต้นไม้ได้ และสามารถคงสภาพและจัดรูปทรงของต้นไม้ได้ดี 

สามารถนำไปใช้ประดับตกแต่งได้ทุกที่ และสามารถเปลี่ยนแปลงความสวยงามได้ตามต้องการ การ

ดูแลบำรุงรักษาทำได้ง่ายไม่สิ้นเปลืองเวลามาก ดังนั้นไม้กระถางจึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับคนเมือง 

ที่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมให้มีชีวิิตชีวา และผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน  

 มีผลวิจัยกระบองเพชรจากต่างประเทศของสถาบัน Recherches en Gepbiologie สวิตเซอ

แลนด์และนักวิจัยในอเมริกา เชื่อว่า กระบองเพชรสมารถลดรังสีที่ฉายออกมาของหลอดไฟ โทรทัศน์

และคอมพิวเตอร์ โดยทดลองนำต้นกระบองเพชรความสูง 40 เซนติเมตร ไปตั้งไว้หน้าคอมพิวเตอร์

ของลูกจ้างผู้เคยได้รับเจ็บปวดทุกข์ทรมานจากการปวดหัวและความอ่อนเพลีย เมื่อเวลาผ่านไปอาการ

เหล่านี้ก็บรรเทา  

 นายแพทย์ ศักดิ์ชัย ใช้จิกจา จักษุแพทย์ ผอ. มูลนิธิเทียนฟ้า ของประเทศไทย ได้อธิบายว่ารัง

สีอัลตร้าไวโอเลต หรือรังสียูวี รังสีเหนือม่วง ที่พบในแสงแดด หลอดไฟ โทรทัศน์และคอมพิวเตอร์ 

โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่มนุษย์ได้รับรังสีจากมันมากที่สุด เพราะอยู่กับมันทุกวัน การที่เราใช้

คอมพิวเตอร์นานๆ ก่อให้เกิดปัญหาระคายเคืองเยื่อบุตา เคืองและแสบตา ซึ่งจะส่งผลระยะยาว อาจ

ก่อให้เกิดโรคต้อกระจกเร็วกว่าปกติ หรือมีปัญหาประสาทตาเสื่อม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับโทรทัศน์

1
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เราไม่ได้ใช้สายตาดูโทรทัศน์โดยละเอียดเท่าการที่เราเพ่งจอคอมพิวเตอร์ หากเราเพ่งจอคอมพิวเตอร์

นานๆ สายตาของผู้ใช้จะมีปัญหา กล้ามเนื้อตาจะล้า ปวดศรีษะ อาเจียน บางคนถึงขั้นหมดสติและ

อาจเป็นสภาะวะสายตาสั้น  

 การที่กระบองเพชรสามารถดูดรังสีได้นั้น เป็นเพราะว่า กระบองเพชรมีคลอโรฟิลล์รับ

แสงแดดอยู่แล้วในการปรุงอาหาร และหนามของกระบองเพชรนั่นเองที่เป็นสื่อกลางในการรับแสง  

เพราะจริงๆแล้ว หนามก็คือใบของพืช แต่มีการลดรูปใบกลายเป็นหนามหรือขน อีกทั้งสีเขียวโดย

ทั่วไป เป็นสีที่คลายอาการตึงเครียดของกล้ามเนื้อตาอยู่แล้ว จึงสรุปได้ว่า นอกจากกระบองเพชรจะ

ช่วยดูดรังสีอัลตร้าไวโอเลตจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้ว สีเขียวของกระบองเพชรยังสามารถช่วย

บรรเทาอาการตึงเครียดของกล้ามเนื้อตาอีกด้วย เพียงแค่หันมาพักสายตาที่ต้นกระบองเพชร และอีก

เหตุผลหนึ่งที่เลือกกระบอกเพชรมาเป็นพืชที่จะปลูกคือ คนไทยโบราณเชื่อว่ากระบองเพชรเป็นพืช

มงคล ถ้าแตกหน่อ ออกดอก แสดงว่าจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้น 

 จากเหตุผลดังกล่าว  ข้าพเจ้าจึงออกแบบชุดกระถางเหมาะสำหรับคนวัยทำงาน  ที่ต้องการ

การผ่อนคลายความตึงเครียดจากการทำงาน  และต้องการปลูกแคคตัส เพื่อช่วยดูดรังสีจากหน้าจอ

คอมพิวเตอร์ สำหรับวางบนโต๊ะทำงาน โดยออกแบบให้เอื้อต่อประโยชน์การใช้สอย มีขนาดกะทัดรัด 

เหมาะที่จะใช้ในการปลูกต้นไม้ในที่พักอาศัยและสถานที่ทำงาน อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการ

ประดับตกแต่งที่พักอาศัย หรือซื้อสำหรับเป็นของขวัญ หรือของฝากได้ โดยได้นำนกฮูกแคระมาใช้เป็น

แรงบันดาลใจในการออกแบบ เนื่องจากนกฮูกมักจะเจาะกระบองเพชรเป็นโพรงเพื่อที่จะทำเป็นที่อยู่

อาศัยในตอนกลางวัน โดยที่กระบองเพชรไม่ได้เสียหายอะไร ข้าพเจ้าจึงมองเห็นถึงความสัมพันธ์ทาง

ระบบนิเวศของนกฮูกและกระบองเพชรใจกลางทะเลทราย โดยนำเอารูปทรง ท่าทาง และหน้าตา 

ของนกฮูก มาใช้ในการออกแบบด้วย เพื่อที่จะทให้กระถางดูมีเรื่องราวระหว่างกระบองเพชรและนก

ฮูก และเมื่อผู้ใช่มองแล้วผ่อนคลายมากขึ้น 

 นอกจากนี้แล้ว นกฮูกยังเป็นสัญลักษณ์ของเทพีอธีนา เทพีแห่งความสุขุม ศิิลปะ และทักษะ

ความชำนาญ ฉลาดรอบรู้ มีความเชื่อหลายๆวัฒนธรรมที่เชื่อว่า นกฮูกเป็นสัตว์ที่ขยัน ร่ำรวย สุขุม 

และรอบคอบ จึงเปรียบนกฮูกเหมือนนักปราชญ์ ผู้เป็นตัวแทนที่เด่นทางด้านการเรียนและการงาน 

ดั้นนั้นข้าพเจ้าจึงคิดว่านกฮูกเป็นสัตว์ที่เหมาะ และสามารถทำไปวางไว้บนโต๊ะทำงานได้ ด้วยเหตุผล

ข้างต้นทั้งหมด ข้าพเจ้าจึงได้นำนกฮูกมาใช้ในการออกแบบ 

 การออกแบบกระถางกระบองเพชรที่มีแรงบันดาลใจจากนกฮูก ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ำดิน

เอิธเทิร์นแวร์ และน้ำดินเทอราคอตต้า ในแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ แบบหล่อกลวง เผาดิบที่อุณหภูมิ 

800 องศาเซลเซียส  ตกแต่งด้วยการหล่อน้ำดินกระถางชั้นใน เป็นน้ำดินสองชั้น ชั้นนอกเป็นสีขาว 
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และชั้นในเป็นสีส้ม และเคลือบใส เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาป

สมบูรณ์ เมื่อผลงานสมบูรณ์แล้วสามารถผลิตซ้ำได้ตามกระบวนการทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดิน

เผา 

!
ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษา ( Goal and objective) 

 1. เพื่อศึกษา และออกแบบชุดกระถางปลูกพืชตระกูลกระบองเพชร สำหรับบนวางบนโต๊ะ

ทำงาน เพื่อช่วยดูดรังสีจากคอมพิวเตอร์ และเพื่อลดความตึงเครียดของกล้ามเนื้อตา ที่มีแรงบันดาล

ใจจากนกฮูก ที่สร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา 

  2. เพื่อศึกษาค้นคว้ากระบวนการปลูกพืชตระกูลกระบองเพชร การรดน้ำ การใส่ปุ๋ย และการ

ดูแลรักษา เพื่อนำความรู้ที่ได้นั้นมาใช้ในการออกแบบผลงาน 

  3. เพื่อออกแบบชุดกระถางปลูกตพืชตระกูลแคคตัสที่สามารถปลูกได้เอง ประหยัดพื้นที่การ

ใช้สอย นอกจากนั้นยังสามารถใช้ในการตกแต่งที่พักอาศัยได้อีกด้วย 

 4. เพื่อออกแบบกระถางที่สะดวกต่อการใช้สอยของผู้ใช้มากที่สุด 

 5. เพื่อออกแบบกระถางที่ดี และคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดสำหรับนำไปปลูกกระบองเพชร 

เพื่อให้กระบองเพชร เจริญเติบโตและสุขภาพดี 

 6. เพื่อสามารถออกแบบกระถาง ให้ตอบสนองต่อผู้บริโภคที่ต้องการปลูกกระบองเพชร 

 7. เพื่อศึกษาการทำกระถางปลูกกระบองเพชร ในเรื่องของการใช้งาน การทำความสะอาด 

การเคลื่อนย้าย การรดน้ำ การเก็บรักษา และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ 

 8. เพื่อศึกษาเนื้อดินที่จะใช้ผลิตกระถาง เพื่อตอบสนองต่อการใช้งาน 

!
สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 

  ด้านประโยชน์ใช้สอย : ศึกษาผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 

การนำกระถางไปรดน้ำและติดตั้ง ตามแต่ละรายการตามหลักสากล 

  ด้านรูปทรง : ศึกษารูปทรงที่ใช้งานสะดวก ดูทันสมัย ผ่อนคลาย แต่สามารถนำไปใช้ได้จริง 

  ด้านเทคนิค : ศึกษาวิธีการขึ้นรูป กระประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ และการตกแต่งผลิตภัณฑ์

ได้อย่างถูกต้องกระบวนการ 
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  ด้านการผลิต : ศึกษาถึงวิธีการลดระยะเวลาในการผลิต และการลดต้นทุนในการผลิตได้ รวม

ไปถึงศึกษาวิธีการ และข้อกำหนดของกระถาง เพื่อที่จะผลิตกระถางที่ดี และมีคุณสมบัติที่เหมาะสม

ที่สุดสำหรับนำไปปลูกกระบองเพชร เพื่อให้กระบองเพชรเจริญเติบโตได้ดี 

!
ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

1. การออกแบบชุดกระถางปลูกพืชตระกูลกระบองเพชร สำหรับวางบนโต๊ะทำงาน โดย

การนำเอาลักษณะรูปทรง ท่าทาง และหน้าตาของนกฮูกแคระ มาคลี่คลายให้ดูเรียบง่ายและผ่อน

คลาย เน้นสีดูสะอาด สบายตา โดยคำนึงประโยชน์ใช้สอย และความผ่อนคลายของผู้ใช้เป็นหลัก 

 2. ชุดกระถางปลูกพืชตระกูลกระบองเพชร สำหรับบนวางบนโต๊ะทำงาน จำนวน 9 ชิ้นงาน 

ขนาดประมาณ ไม่เกิน 10-15 เซนติเมตร  x  10-15 เซนติเมตร ดังนี้ 

• รูปทรงเรียบง่าย มีกระถางซ้อนชั้นใน  

• รูปทรงที่มากจากรูปทรงของนกฮูก 
 ผลงานขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ำดินเอิธเทิร์นแวร์ และน้ำดินเทอราคอตต้า ในแม่พิมพ์

ปูนปลาสเตอร์ แบบหล่อกลวง เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส   ตกแต่งด้วยการหล่อน้ำดินนก

ระถางชั้นใน เป็นน้ำดินสองชั้น ชั้นนอกเป็นสีขาว และชั้นในเป็นสีส้ม และเคลือบใส เผาเคลือบที่

อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์  

!
 3. วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต 

3.1 น้ำดินเอิธเทิร์นแวร์ ดินชนิดนี้มีความขาวสูง ดูสะอาด ผ่อนคลาย สบายตา 

3.2 น้ำดินเทอราคอตต้า เป็นดินที่เผาแล้วในอุณภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส จะมีการดูดซึมน้ำ และ

ระบายน้ำได้ดี  

3.3 การขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ำดิน หล่อแบบกลวง ในแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 

องศาเซลเซียส  ตกแต่งด้วย การขูดขีด น้ำดิน(Slip) เขียนลายด้วยโคบอลท์ออกไซด์(Blue&White) 

และเคลือบใส 

3.4 เคลือบที่ใช้ในการผลิต คือ เคลือบใสไฟต่ำเผาที่อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส บรรยากาศ

สันดาปสมบูรณ์  
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!
ขั้นตอนการศึกษา  (Process of study)  

  ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ได้แบ่งขั้นตอนการสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

!
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

 1. ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ จากหนังสือ สื่อสารสนเทศออนไลน์  

เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบผลงาน 

!
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบสร้างสรรค์ และพัฒนารูปแบบ 

1. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์  เพื่อสร้างสรรค์ผลงานแบบร่าง 2 มิติ 

 2.พัฒนารูปแบบ แก้ไขข้อบกพร่อง ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างแรงบันดาลใจ วัตถุประสงค์

ในการออกแบบ และประโยชน์การใช้สอย  

3. สร้างสรรค์แบบร่าง 2 มิติ เป็นแบบร่างจำลอง 3 มิติ พร้อมทั้งคาดเดาปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

ระหว่างกรรมวิธีการผลิตจริง และการแก้ไขปัญหานั้น 

!
ขั้นตอนที่ 3 การผลิตตามกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 

1. สร้างต้นแบบในขนาดที่ใหญ่กว่างานขนาดเท่าจริง 5% เนื่องจากน้ำดินเอิธเทิร์นแวร์มีการ

หดตัวเมื่อเผาเคลือบแล้ว 5% ทำพิมพ์หล่อ และหล่อชิ้นงาน 

2. ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานตามกรรมวิธีการทางเครื่องเคลือบดินเผา  ตั้งแต่การสร้าง

ต้นแบบ  การสร้างแม่พิมพ์ วิธีการขึ้นรูปผลงาน  เทคนิคการตกแต่งตลอดจนถึงกระบวนการเผา 

!
ขั้นตอนที่ 4 การสรุป อภิปราย รวบรวมเอกสารและนำเสนอผลงาน 

1. สรุปและอภิปรายผลการสร้างสรรค์ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงานของโครงการ 

พร้อมทั้งแก้ไข หาแนวทางปรับปรุงโครงการต่อไป 

2. นำเสนอผลงาน  และเอกสารที่สรุปและอภิปรายผลการสร้างสรรค์ 

   ส
ำนกัหอ
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เวลาที่ใช้ในการวิจัย 

เริ่มโครงการ วันที่ 29 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 จนถึง 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  ณ  ภาค

วิชาเครื่องเคลือบดินเผา  คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  เลขที่ 6  ถ.ราชมรรคาใน  ต.พระ

ปฐมเจดีย์  อ.เมือง  จ.นครปฐม  73000  

!
วิธีการศึกษา (Method of the study) 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง จากหนังสือ บทความ สื่อสารสนเทศออนไลน์ 

เพื่อนำมาวิเคราะห์ และประมวลแนวความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ 

2. ออกแบบผลงาน วิจัยสร้างสรรค์ โดยนำลักษณะ รูปทรง ท่าทาง และหน้าตาของนกฮูก

แคระมาใช้ในการออกแบบรูปทรง  โดยได้พัฒนาให้ผลงานมีรูปทรงที่มีความเรียบง่าย ดูผ่อนคลาย 

สบายตา และมีความเหมาะสมในด้านประโยชน์ใช้สอย 

3. สร้างสรรค์แบบร่าง 2 มิติ เพื่อค้นหารูปแบบของผลงาน ที่สามารถสื่อให้เห็นถึงแนวความ

คิดในการสร้างสรรค์ 

4. สร้างสรรค์แบบจำลอง 3 มิติ เพื่อค้นหารูปแบบ และปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น 

5. เขียนแบบ (Working drawing) 

6. สร้างต้นแบบ และสร้างสรรค์ตามกระบวนการทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 

7. สรุป และรวบรวมผลงานเป็นรูปแบบเอกสาร และนำเสนอผลงาน 

!
แหล่งข้อมูล 

1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ ระบบสารสนเทศออนไลน์ และสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการ 

2. ชมรมปลูกแคคตัส 

3.  ร้านDr. Cactusการ์เดนท์เซนเตอร์ นนทบุรี 

4. สนามหลวง 2 

5. แหล่งฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
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6. หนังสือมือใหม่หัดปลูกแคคตัส เอกสาร สิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

!
อุปกรณ์การศึกษา 

 1. กระถางพลาสติก กระถางดินเผา และกระถางเซรามิคทั่วไปตามท้องตลาด 

2. คอมพิวเตอร์ 

3. กล้องถ่ายภาพ 

4. พืชตระกูลกระบองเพชร 

5. อุปกรณ์ที่ใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน ตามกระบวนการเครื่องเคลือบดินเผา 

!
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย 

1. ค่าเอกสาร  ข้อมูล  รูปภาพ 3,000  บาท 

2. ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำเสนอโครงการ 3,000    บาท 

3. ค่าจัดทำเอกสารประกอบโครงการ 2,000  บาท 

4. ค่าเดินทางในการหาข้อมูล 3,000  บาท 

5. ค่าวัสดุ  วัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำงาน 9,000  บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,000  บาท 

!
การนำเสนอผลงาน 

1. แบบร่าง  2 มิติ และแบบจำลอง 3 มิติ 

2. เขียนแบบประกอบผลงาน 

3. จัดแสดงการเผยแพร่ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา 

4. เอกสารประกอบการสร้างสรรค์ จำนวน 4 เล่ม 

!
!
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คำนิยามศัพท์เฉพาะ 

เทอราคอตตา (terracotta) : ดินเผาสีแดง ใช้ในการก่อสร้างและทำรูปปั้น, รูปปั้นทำด้วยดินเผาสีแดง 

Slip : น้ำดิน  

หล่อกลวง (Drain casting) : การเทแบบโดยมีการเทน้ำดินที่เหลือทิ้ง 

หล่อตัน (Solid Casting) : การเทแบบโดยให้น้ำดินแข็งตัวอยู่ในแบบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่  2 

!
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

!
 โครงการศิลปนิพนธ์ ออกแบบกระถางปลูกกระบองเพชร ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากนกฮูก 

สำหรับวางบนโต๊ะทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ช่วยดูดรังสีจากคอมพิวเตอร์ และเพื่อลดความ

ตึงเครียดของกล้ามเนื้อตา ที่มีแรงบันดาลใจจากนกฮูก ที่สร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดิน

เผา ออกแบบชุดกระถางปลูกตพืชตระกูลแคคตัสที่สามารถปลูกได้เอง ประหยัดพื้นที่ และสะดวกต่อ

การใช้สอย นอกจากนั้นยังสามารถใช้ในการตกแต่งที่พักอาศัยได้อีกด้วย โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการออกแบบต่างๆดังนี้ 

!
1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนกฮูก 

1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนกฮูก 

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ 

2.1 ข้อมูลด้านหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

2.2 ข้อมูลการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับรูปทรง  

2.3 ข้อมูลทั่วไป และงานวิจัยเกี่ยวกับพืชที่จะปลูก 

 2.3.1 ข้อมูลทั่วไปและงานวิจัยเกี่ยวกับพืชตระกูลแคคตัส 

2.4 ข้อมูลการตกแต่งสวนเล็กๆในบ้านหรือคอนโด และห้องทำงานแบบร่วม

สมัย(Contemporary) 

  3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ และขั้นตอนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 

3.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 

3.2 ขั้นตอนในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 

  4. สถานที่วางงาน / จำหน่าย !
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1.  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับนกฮูก 

  การนำเสนอชุดกระถางปลูกต้นไม้ตระกูลแคคตัส แรงบันดาลใจจากนกฮูก มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ออกแบบชุดกระถางที่เน้นความเรียบง่าย และดูผ่อนคลาย สำหรับสวนเล็กๆ ภายในบ้าน คอนโด และ

สำหรับห้องทำงาน ที่มีการตกแต่งแบบร่วมสมัย(Contemporary) โดยใช้ลักษณะ และท่าทางของนก

ฮูก ที่ลำตัวมีลักษณะอ้วนกลม ตาโต และได้เอาลักษณะของกิ่งไม้มาร่วมในการออกแบบชุดกระถาง

ด้วย 

   

 1.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนกฮูก 

  นกฮูก เป็นนกที่ออกหากินในเวลากลางคืน และเป็นสัตว์ปีกในตระกูลTytonidae 

กับStrigidae เราสามารถพบเห็นมันในทุกภูมิภาคของโลก มันมีจงอยปากและกรงเล็บที่แหลมคม

คล้ายเหยี่ยว ตามตัวมีขนปกคลุมเต็มตัวและมีใบหน้ากลม หูและตาของนกฮูกแหลมคมมาก มันมี

สไตล์การบิน ที่เงียบเชียบจนแทบปราศจากเสียง ตัวของมันมีขนาดต่างๆ กันตั้งแต่ 10 เซนติเมตร จน

กระทั่งถึง 60 เซนติเมตร ขนของมันมีทั้งสีดำ ขาวน้ำตาล เทาและเหลืองอ่อนปะปนกัน มันชอบกิน

สัตว์เป็นๆ เช่น นกที่มีขนาดเล็ก กว่าหนู กบ แมลงหรือสัตว์เลื้อยคลานเช่น กิ้งก่า เป็นต้น เสียงร้อง

ของมัน ทุ้มต่ำเหมือนเสียงคราง  

   นกฮูกที่เรารู้จักมีหลายพันธุ์เช่น ฮูกยุ้ง (barn owl) และฮูกจิ๋ว (little owl) ซึ่งสูง 

ประมาณ 16 เซนติเมตร และมีหางสั้น ปีกของนกฮูกนี้แผ่กว้าง นุ่ม และปลายมน ขนที่นุ่มนี้เองที่

ทำให้การบินของมันปราศจากเสียง โดยมัน จะพุ่งตัวจากยอดไม้ด้วยความเร็วสูง การใช้สายตาที่

แหลมคม และหูที่ไว ต่อเสียง ประกอบกับกรงเล็บที่แหลมและจงอยปากที่คม ช่วยให้มันจับเหยื่อ และ

แทะเนื้อเหยื่อได้อย่างสะดวกสบาย มันวางไข่ครั้งละ 4-5 ฟอง และเวลาตัวเมียฟักไข่ ตัวผู้จะออกหา

อาหาร นกฮูกเหยี่ยว (eagle owl) เป็นนกฮูกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มันมีกระบังขนชี้ขึ้นคล้ายหู มีจงอย

ปาก ที่แข็งแรงและชอบกินหนูตัวโตๆ 

   บางวัฒนธรรม นกฮูกหมายถึง สติปัญญา ในคติของชาวฮินดู นกฮูกเป็นพาหนะของ

พระแม่ลักษมี มเหสีของพระนารายณ์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในตรีมูรติ เป็นเทพีแห่งความอุดมสมบูรณ์และ

พรรณข้าว ด้วยเชื่อว่าพระนางจะขี่นกฮูกออกไปตรวจนาข้าวในเวลากลางคืน ซึ่งก็คล้ายคลึงกับคติ

ของกรีกโบราณ ที่นกฮูกขนาดเล็กเป็นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ เทพีอธีนา เทพีแห่งสติปัญญาและการ

สงคราม ดังนั้น ในทางวิทยาศาสตร์ ชื่อสกุลของนกฮูกหรือนกเค้า จึงใช้คำว่า Athene ซึ่งก็หมายถึง 

เทพีอธีนา นั่นเอง 

!
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ภาพที่ 1 : นกฮูก 

ที่มา : On-line. Available from Internet, http://pinterest.com/pin/475129829407444790, 

accessed 1 January 2013. 

!
ภาพรูปแบบของผลิตภัณ์เซรามิคที่มีแรงบันดาลใจจากนกฮูก 

      ภาพที่  2                         ภาพที่  3                               ภาพที่ 4 

!
ที่มา :  

ภาพที่ 2 : On-line. Available from Internet, http://www.lillyloray.co.uk/#/blog/

4567237982/_page/7, accessed 1 January 2013.  

ภาพที่ 3 : On-line. Available from Internet, http://stylebeat.blogspot.com/2012/12/

noticed-owl-invasion.html, accessed 1 January 2013.  
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ภาพที่ 4 : On-line. Available from Internet, http://www.kelleytime.com/

2010_09_01_archive.html, accessed 1 January 2013. 

!
!

รูปภาพนกตระกูลนกฮูก ณ หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ  

โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 
 
!

           ภาพที่ 5 : นกฮูกกางปีก                                     ภาพที่ 6 : หน้านกฮูก 

             

!
 ภาพที่ 7 : นกแสก                         ภาพที่ 8 : นกฮูกหันซ้าย 

!
ที่มา :  ถ่ายโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง ณ หน่วยฟื้นฟูนกล่าเหยื่อ โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

!
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ความสัมพันธ์ระหว่าง นกฮูกและกระบองเพชร 

 ในทะเลทราย นกฮูกใช้กระบองเพชรเป็นที่พักอาศัย โดยจะเจาะกระบองเพชรเป็นโพรง ซึ่ง

เป็นระบบนิเวศอย่างหนึ่ง 

!
 

ภาพที่ 9 : ความสัมพันธ์ระหว่าง นกฮูกและกระบองเพชร 

ที่มา : On-line. Available from Internet, http://www.owl-pictures.com/elf_owl.html, 

accessed 1 January 2013. 

!
2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบ 

  

 2.1 ข้อมูลด้านหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

  การออกแบบ ( Design ) คือศาสตร์แห่งความคิด และต้องใช้ศิลป์ร่วมด้วย เป็นการ

สร้างสรรค์ และการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ เพื่อสนองต่อจุดมุ่งหมาย และนำกลับมาใช้งานได้อย่างน่า

พอใจ ความน่าพอใจนั้น แบ่งออกเป็น 3 ข้อหลักๆ ได้ดังนี้ 

  1. ความสวยงาม เป็นสิ่งแรกที่เราได้สัมผัสก่อน คนเราแต่ละคนต่างมีความรับรู้เรื่อง 

   ส
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ความสวยงาม กับความพอใจ ในทั้ง 2 เรื่องนี้ไม่เท่ากัน จึงเป็นสิ่งที่ถกเถียงกันอย่างมาก และไม่มี

เกณฑ์ ในการตัดสินใดๆ เป็นตัวที่กำหนดอย่างชัดเจน ดังนั้นงานที่เราได้มีการจัดองค์ประกอบที่เหมาะ

สมนั้น ก็จะมองว่าสวยงามได้เหมือนกัน 

  2. มีประโยชน์ใช้สอยที่ดี เป็นเรื่องที่สำคัญมากในงานออกแบบทุกประเภท เช่นถ้า

เป็นการออกแบบสิ่งของ เช่น เก้าอี้,โซฟา นั้นจะต้องออกแบบมาให้นั่งสบาย ไม่ปวดเมื่อย ถ้าเป็นงา

นกราฟฟิค เช่น งานสื่อสิ่งพิมพ์นั้น ตัวหนังสือจะต้องอ่านง่าย เข้าใจง่าย ถึงจะได้ชื่อว่าเป็นงาน

ออกแบบที่มีประโยชน์ใช้สอยที่ดีได้ 

  3. มีแนวความคิดในการออกแบบที่ดี เป็นหนทางความคิด ที่ทำให้งานออกแบบ

สามารถตอบสนอง ต่อความรู้สึกพอใจ ชื่นชม มีคุณค่า บางคนอาจให้ความสำคัญมากหรือน้อย หรือ

อาจไม่ให้ความสำคัญเลยก็ได้ ดังนั้นบางครั้งในการออกแบบ โดยใช้แนวความคิดที่ดี อาจจะทำให้ผล

งาน หรือสิ่งที่ออกแบบมีคุณค่ามากขึ้นก็ได้ 

  2.1.1 ประโยชน์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

 1. งานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่วยให้การดำรงชีวิตมีความสะดวกสบาย มากขึ้นในแต่ละ

บุคคลหรือกลุ่มบุคคลตัวอย่างเช่นการออกแบบอุปกรณ์ใน ห้องน้ำ เช่น ตัวยึดอุปกรณ์ทรงตัว หรืออุ

ปกรณ์อื่นๆ ในห้องน้ำการออกแบบต้อง พิจารณากลุ่มผู้ใช้ด้วย เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ต้อง

ออกแบบให้ใช้ง่ายผ่อนคลาย ความตึงเครียดและ อำนวยความสะดวก แก่ผู้ดูแลด้วย 

 2. งานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่วยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจำวัน ตัวอย่างเช่นการออกแบบ

ห้องครัวใหม่เปลี่ยนแปลงเวลาการรับประทานอาหารในแต่ละมื้อของคนในครอบครัวส่งผลให้

พฤติกรรมการใช้ห้องครัวเปลี่ยนไปหรือทำให้คนในครอบครัวหันมาสนใจห้องครัวมากกว่าห้องอื่นๆ 

ในบ้าน  

 3. งานการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ ตัวอย่างเช่น การออกแบบเกมส์

เพื่อความสนุกสนานในการใช้ตัวอักษรและคำเป็นการเพิ่มความ สามารถในการสะกดและการใช้คำ

ของผู้เล่นเกมส์  

 4. งานการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อทัศนคติและความคิดเห็น ของคน ตัวอย่างเช่น 

การออกแบบ เพื่อรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนน มี อิทธิพลต่อการดื่ม และการขับรถ (เมาไม่ขับ)  

 5. งานการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทำงานของตู้เย็นเครื่องปรับอากาศให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพ และประหยัดไฟได้ และมีเครื่องหมาย

ประหยัดไฟเบอร์ 5 ในงานออกแบบ ผลิตภัณฑ์เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า และส่งผลให้

ผลิตภัณฑ์ราคาสูง  

 6. งานการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น การออกแบบ รองเท้าสำหรับเด็ก
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นอกจากจะมีลักษณะแฟนตาซีสีสดใสรูปทรงที่ดึงดูดความ สนใจในขณะเดียวกันต้องพิจารณาการ

เจริญเติบโตและพัฒนาการด้านอารมณ์ ด้านจิตใจของเด็กด้วย 

  2.1.2 รูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

   รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Style)มีอยู่มากมาย มีการเกิดขึ้นและ

พัฒนาต่อเนื่องสม่ำเสมอ บ้างก็อยู่ในกระแสนิยม บ้างก็คลายความนิยม บ้างก็หวนคืนสู่ความนิยมซ้ำ

ตามความสนใจของสังคมในเวลานั้น บนความหลากหลายในวิถีทางการออกแบบทำให้ผลงานที่เกิด

จากแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันนั้นถูกสร้างสรรค์และคลี่คลายสืบทอดต่อๆ กันมาตามลำดับ แต่ไม่ว่า

จะเลือกใช้รูปแบบใดก็ล้วนแต่สร้างเงื่อนไขในการผลิตงานออกแบบที่น่าสนใจได้ทั้งสิ้น เช่น 

1. รูปแบบมาก่อนประโยชน์ใช้สอย(Function follows form) เป็นวิถีทางการออกแบบที่นิยมความ

งามของรูปทรงเป็นหลัก โดยยึดแนวคิดที่ว่าความงามต้องมาก่อนประโยชน์ใช้สอยเสมอ และมักถูกนำ

มาใช้อธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติการเพื่อการออกแบผลิตภัณฑ์ที่เน้นความงามเป็นหลัก จุดประสงค์ที่

สำคัญก็เพื่อยกระดับคุณค่าผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น เพื่อนำไปสู่การเพิ่มราคาสินค้า ดังนั้นการจะเป็นนัก

ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ได้ดีตามแนวคิดนี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการซึมซับความงามจากผล

งานศิลปะแขนงต่างๆ ที่มีคุณภาพไว้มากๆ จะเป็นทางออกหนึ่งที่จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์ความ

งามที่แฝงอยู่ในผลิตภัณฑ์ได้ดีขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกฎเกณฑ์ใดๆ ขอให้ยืดหยุ่นตาม

ความรู้สึก 

2. ประโยชน์ใช้สอยมาก่อนรูปแบบ (Form follows function)  เป็นวิถีทางการออกแบบของหลุยส์ 

สุลิแวน (Louis Sullivan) ที่นิยมประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก (Functionalism) ภายใต้ปรัชญาที่ว่า

ประโยชน์ใช้สอยต้องมาก่อนความงามเสมอ และถูกนำมาใช้อธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติการเพื่อการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลิตจำนวนมาก โดยให้ความสำคัญกับการออกแบบ

ที่สอดคล้องกับการทำงานของเครื่องจักร การประหยัดวัสดุ ความสะดวกในการใช้งาน การคงคลัง 

และการขนส่ง เป็นต้น แนวคิดดังกล่าวตรงกันข้ามกับปรัชญาที่มองความงามของรูปทางมาก่อนสิ่งใด 

 แนวทางการออกแบบของสถาบันบาวเฮาส์(Bauhaus)ประเทศเยอรมนี มีลักษณะสอดคล้อง

กับแนวคิดดังกล่าว คือให้ความสำคัญด้านประโยชน์ใช้สอย วัสดุกรรมวิธีการผลิตโดยเครื่องจักรทาง

อุตสาหกรรม และการใช้รูปทรงเรขาคณิตอันเรียบง่าย ปราศจากการตกแต่งประดับประดาเกินความ

จำเป็น ยังคงเป็นแบบอย่างของการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่น่าสนใจ แนวทาง

การออกแบบดังกล่าวประกอบด้วยลักษณะสำคัญ คือ 

• รูปทรง สีสัน และประโยชน์ใช้สอยเหมาะสมกับสภาพความเป็นไปของสังคม 
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• ราคาเหมาะสมกับกำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ซื้อหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ 

 3. การตลาดมาก่อนออกแบบ (Design follow marketing) 

 วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์จะมีรูปแบบเหมือนปิรามิด ถือกำเนิดโดยยึดฐานของปิรามิดแล้ว

พยายามยกระดับตัวเองนั้น ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพและเอกลักษณ์เฉพาะตัว การยกระดับตัวเองนั้น

มักจะทำให้ราคาสูงขึ้นด้วย ดังนั้นเมื่อผลิตภัณฑ์ใดๆ ไต่ระดับขึ้นสู่ยอดปิรามิด จำเป็นที่ธุรกิจนั้นจะ

ต้องละทิ้งฐานซึ่งเป็นตลาดล่างไป แต่จะได้ลูกค้าชั้นดีที่มีความมั่นคงและจ่ายเงินดี ฐานชั้นล่างที่ถูกทิ้ง

ไปก็จะมีผู้อื่นเข้ามายึดครองแทน กรณีตัวอย่างเช่น นาฬิกาสวิสซึ่งใช้เวลาหลายสิบปีเพื่อพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จนได้ภาพพจน์ว่าเป็นนาฬิกาที่ดีที่สุดในโลก แต่ต้องสูญเสียฐานการตลาดระดับล่างให้กับ

นาฬิกาญี่ปุ่นที่เจาะเข้ามายึดตลาดล่างด้วยลูกเล่นใช้สอยพิเศษ เช่น เป็นเครื่องคิดเลข เป็นปฏิทิน 

ฯลฯ ในที่สุดเมื่อภาวะเศรษฐกิจโลกตกต่ำ ผู้ผลิตนาฬิกาสวิสทั้งหลายจึงเริ่มตระหนักว่าการถูกนาฬิกา

ญี่ปุ่นยึดตลาดล่างไปนั้นก่อให้เกิดการสูญเสียรายได้มหาศาล และสูญเสียภาพพจน์ของผู้ผลิตนาฬิกา

ชั้นนำของโลกไปทีละน้อยอีกด้วย 

 การเข้ายึดตลาดในแนวกว้างโดยขยายฐานลูกค้าให้กว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น

ต้องกระทำเพื่อรักษาความมั่นคงของธุรกิจไว้ ในกรณีของนิโคลาส ฮาเยก ผู้พลิกโฉมหน้าใหม่ให้กับ

นาฬิกาสวิสได้สำเร็จได้ตั้งหลักการของนาฬิกา สวอทซ์(Swatch )ไว้ 3 ข้อที่น่าสนใจ คือ 

• กลุ่มเป้าหมายทั่วไป (Target Public) การออกแบบของสวอทซ์จะใช้ได้สำหรับทุกๆ คน ตั้งแต่

คุณยายไปจนถึงเจ้าชาย ต้องมีรูปแบบที่สนองตอบได้หลากหลายและเพียงพอต่อคนทุกระดับ

ชั้น อายุ และอาชีพต่างๆกัน 

• กลุ่มเป้าหมายระดับสูง (High quality ) การรักษาคุณภาพการออกแบบและการผลิตที่ดีไว้ 

เพราะเป็นข้อแตกต่างที่สำคัญของสวอทซ์ กับนาฬิกาญี่ปุ่นอื่นๆ เช่น กันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ 

• กลุ่มเป้าหมายระดับล่าง (Low cost ) การออกแบบและการผลิตเน้นไปที่ระบบที่ดีที่สุด แต่มี

ต้นทุนต่ำที่สุด ไม่ใช่ผลิตสินค้าราคาถูกแต่เป็นราคาที่สมเหตุสมผล 
 
ที่มา : หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์, เข้าถึงเมื่อ 9 พฤษภาคม 2556, เข้าถึงได้จากhttp://

netra.lpru.ac.th/~weta/ch-2/index.html 
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จากผลการสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับการใช้คอมพิวเตอร์ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบ

ว่า เกือบทุกอาชีพใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการทำงาน โดยเพาะ พวกพนักงานบริษัท ด้วยเหตุผลดัง

กล่าว ข้าพเจ้าจึงมีกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มอาชีพพนักงานบริษัท 

ภาพที่ 10 : สถิติอาชีพกับการใช้คอมพิวเตอร์ 

ที่มา : ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ 

4. อารมณ์ความรู้สึกมาก่อนรูปแบบ (Form follows emotion) 

 เมื่อเทคโนโลยีมาถึงจุดที่สามารถตอบสนองในด้านการตอบรับต่อประโยชน์ใช้สอยและรูป

แบบได้มากขึ้น คอมพิวเตอร์ชิปมีขนาดเล็กและยืดหยุ่นได้เปิดขอบเขตที่กว้างขึ้นของรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุมัน หรือวัสดุสังเคราะห์ที่ตอบสนองการใช้สอยประเภทต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเฉพาะเจาะจงมากขึ้น จนทำให้ปรัชญาการออกแบบปรับเปลี่ยนมาเป็น อารมณ์ความรู้สึกมาก่อน

รูปแบบด้วยความเชื่อที่ว่าผู้บริโภคในปัจจุบันมิได้เพียงต้องการสินค้า ภาพลักษณ์ หรือสิ่งแวดล้อม แต่

ต้องการคุณค่าของความรื่นรมย์ ประสบการณ์และลักษณะเฉพาะบางอย่าง 

 อารมณ์หรือความรู้สึกคือสิ่งสำคัญในชีวิตของคนเราทั่วไป เพราะเป็นตัวสะท้อนสิ่งที่เรารู้สึก 

สิ่งที่เรากระทำและสิ่งที่เราคิด ผ่านตา หู จมูก ลิ้น หรือผิวสัมผัส มนุษย์ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเกิด

อารมณ์หรือความรู้สึกได้ ความรู้สึกนั้นไม่ว่าจะในแง่บวกหรือแง่ลบก็ตาม สามารถเปลี่ยนกระบวน

ความคิดของเราได้ จนส่งผลถึงการตัดสินใจ การเลือก และการกระทำในที่สุด งานออกแบบที่ดีใน

ปัจจุบันจึงต้องเป็นทั้งสิ่งที่น่าปรารถนา และก่อให้เกิดความสบายใจ ความรู้สึกในเชิงบวกนั้นจะทำให้
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เราสามารถที่จะอดทนอดกลั้นต่อความลำบาก หรืออุปสรรคเล็กๆ น้อยๆ ของการใช้สอยไปได้ เพราะ

เมื่อคนเราเกิดความพอใจและมีความสบายใจต่อวัตถุหนึ่ง คนเราก็จะสามารถจินตนาการแก้ไขหา

ทางออกของการใช้สอยที่ลำบากนั้นได้อย่างยืดหยุ่น ผ่อนคลาย เต็มใจ และเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิด

สร้างสรรค์ จนเป็นที่มาของประโยคที่ว่า "สิ่งของที่มีหน้าตาน่าพึงพอใจมักสามารถใช้สอยไปเพียงเพื่อ

ให้ได้มาซึ่งเปลือกนอกที่สวยงาม เพราะความงามที่สมบูรณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังคงต้องเติมเต็มในส่วน

ของความมีประโยชน์ ความสามารถในการใช้งาน และความสามารถในการสื่อสารให้คนเราเข้าใจได้ดี

ด้วย" 

ผลิตภัณฑ์ที่มีอารมณ์และความรู้สึกแฝงเร้นอยู่ในตัว(Emotional Product) สามารถดึงดูดจิตใจของผู้

สัมผัสงาน และก่อเกิดเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดความคิดต่อเนื่องที่หลากหลายได้ ลักษณะสำคัญของ การ

ออกแบบที่เน้นอารมณ์ความรู้สึก จะคำนึงถึงองค์ประกอบ 3 ประการ ได้แก่ 

1. การออกแบบที่คำนึงถึงรูปลักษณ์ที่สวยงาม (Visceral design ) ก่อให้เกิดความถูกตา

ถูกใจ เมื่อผู้บริโภคได้พบเห็นเป็นครั้งแรก รูปลักษณ์ก่อให้เกิดปฏิกิริยาตอบสนองแบบฉับพลัน ที่ส่ง

ผ่านการรับรู้ด้วยตาไปยังสมองส่วนที่เกิดความการรู้สึกตัดสินว่าดีหรือเลว ปลอดภัยหรืออันตราย สวย

หรือน่าเกลียด ชอบหรือไม่ชอบ นับเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆ โดยในบาง

ครั้งการใช้สอยอาจไม่สะดวกนัก แต่คนบางกลุ่มก็พร้อมที่จะประนีประนอมเพื่อที่จะอยู่ร่วมหรือ

ใช้สอยสิ่งของเหล่านั้นได้อย่างพึงพอใจ 

2. การออกแบบที่คำนึงถึงพฤติกรรมการใช้สอย (Behavioral design) การมีประโยชน์

ใช้สอยได้จริง และก่อให้เกิดความพึงพอใจเมื่อได้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นผ่านประสาทสัมผัสทั้งการมองเห็น

และการสัมผัส ซึ่งพฤติกรรมการใช้สอยนั้นเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายหลังการใช้สอย การคิด

วิเคราะห์แบบสมเหตุสมผลจะเข้ามามีอิทธิพลต่อความรู้สึกมากขึ้นนอกเหนือไปจากการรับรู้รูปลักษณ์

เมื่อแรกเห็น โดยความรู้สึกที่ดีนั้นสามารถเกิดได้จาความรู้สึกว่าสามารถควบคุมได้ เข้าใจได้ ใช้งาน

ง่าย สะดวก และเหมาะสม เพราะการใช้งานที่เหมาะสมจะนำไปสู่ความถนัดและความชำนาญได้เร็ว 

ทำให้ผู้ใช้รู้สึกผ่อนคลายและพึงพอใจในการใช้สอยผลิตภัณฑ์นั้นๆ ดังนั้นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายหลัง

การใช้สอยจึงเป็นตัวส่งเสริมหรือยับยั้งความรู้สึกประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อแรกเห็นได้ 

3. การออกแบบที่คำนึงถึงปฏิกิริยาตอบสนองจากผู้ใช้ (Reflection design) คือเมื่อผู้ใช้ได้ใช้

ผลิตภัณฑ์นั้นแล้วจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพึงพอใจในประสบการณ์หรือ

ภาพลักษณ์จากผลิตภัณฑ์นั้น และยังสามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ถึงเอกลักษณ์หรือรสนิยมของผู้เป็น
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เจ้าของ ซึ่งภาพลักษณ์นั้นเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้เกิดจากการมองเห็นหรือใช้สอยสิ่งของโดยตรง แต่เกิด

จากความคิดย้อนกลับว่าสิ่งของที่เลือกใช้สอยเหล่านั้น ส่งภาพสะท้อนหรือแสดงภาพลักษณ์ของผู้ที่ใช้

ต่อคนภายนอกอย่างไร ความสำคัญของภาพลักษณ์นี้ไม่ได้มีผลเพียงข้าวของที่มีไว้เพื่อใช้หรือใส่แสดง

ให้คนภายนอกเห็นเท่านั้น ยังรวมไปถึงข้าวของบางอย่างที่ใช้แล้วคนอื่นอาจมองไม่เห็น แต่กลับสร้าง

ความมั่นใจและเติมอารมณ์ความรู้สึกที่ขาดหายไปของผู้ใช้ให้เต็มได้ และเปล่งประกายออกมาสู่

สายตาคนภายนอกในที่สุด 

5. รูปแบบนิยมความน้อย (Minimal style) 

 เป็นการออกแบบที่ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดมินิมอลลิสม์ (Minimalist) คือยิ่งเรียบง่ายก็ยิ่งดู

ดี แต่ให้ความสะดวกสบาย เพราะทุกวันนี้มนุษย์ทำงานหนักมากขึ้น จึงต้องการผ่อนคลายมากขึ้นเช่น

กัน ยิ่งสิ่งรอบตัวมีความซับซ้อนมากขึ้น มนุษย์ก็ยิ่งแสวงหาความเรียบง่ายมากขึ้น เพื่อชุบชีวิตชีวา 

สร้างความสดชื่น และความสนุกสนาน ความสุขอย่างเรียบง่ายจึงเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคยุคใหม่ใฝ่หา 

 งานออกแบบในแนวทางนี้สืบเนื่องมาจากความพยายามในการสานต่อแนวทางการออกแบบ

ของสถาปนิกกลุ่มโมเดิร์น คือ มีส์ วาน เดอ โรห์ (Mies van der Rohe) เจ้าของคำพูด"มีน้อยแต่มี

มาก" (Less is more) หรือที่นิยมเรียกกันว่า มินิมอล สไตล์ (Minimal style) เป็นงานที่มีความโดด

เด่น เรียบง่ายแต่ชัดเจน ประกอบด้วยมาตราส่วนที่ถูกต้อง เห็นแล้วทำให้รู้สึกถึงการทดลองใช้วัสดุ

ต่างๆ กับการผสมผสานกันระหว่างรูปทรงและพื้นที่ว่าง นับเป็นวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่ที่ผสมผสาน

ดัดแปลงวัฒนธรรมใหม่กับเก่าเข้าด้วยกัน ไม่ใช่ลักษณะที่รับมาตรงๆ ลักษณะสำคัญของรูปแบบ มินิ

มอล สไตล์ได้แก่ 

• ลักษณะรูปทรงเด่นชัด เรียบง่ายตามมาตราส่วน 

• มีลักษณะของความง่ายเป็นระบบ 

• ไม่มีลักษณะของสัญลักษณ์ปรากฏ มีแต่ลักษณะของเทคนิคใหม่ๆ ที่เกิดจากการทดลองทาง
ศิลปะ 

6. รูปแบบอนาคตกาล (Futuristic Style) 

 เป็นการออกแบบที่ไม่เพียงแต่การสร้างสรรค์ผลงานที่มีรูปแบบเรียบเก๋สวยงามอย่างเดียว
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เท่านั้น แต่จะต้องเพิ่มความสำคัญทางด้านรูปแบบการทำงานร่วมกันกับเทคโนโลยี เพื่อแสดงให้เห็น

ถึงศักยภาพของการออกแบบและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงานนั้นๆ เพื่อสนองความ

ต้องการทางใจและปัญญาของมนุษย์ที่ไม่มีวันสิ้นสุด เป็นการออกแบบเพื่ออนาคตข้างหน้าโดย

พิจารณาวิเคราะห์ข้อมูลที่น่าจะเป็นไปได้สำหรับอนาคตความแตกต่างระหว่างสไตล์กับแฟชั่น 

 บ่อยครั้งที่มีผู้เข้าใจว่าสไตล์และแฟชั่นเป็นสิ่งที่คล้ายคลึงกัน และใช้แทนที่กันได้ แต่ที่จริงแล้ว

สไตล์และแฟชั่นแตกต่างกัน สไตล์ (Style) เป็นชนิดหรือแบบที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษ ของการ

สร้างสรรค์หรือการนำเสนอ อาจเป็นด้านศิลปะการออกแบบฯลฯ เช่น นักร้องย่อมมีสไตล์ในการร้อง

เพลงที่เป็นแบบฉบับเฉพาะพิเศษของเขา หรือรถยนต์ย่อมมีหลายแบบหลายสไตล์ เช่น แบบซีดานส์ 

แบบสเตชั่นวากอน เป็นต้น 

 แฟชั่น (Fashion) คือแบบหรือสไตล์ใด ๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยมชมชอบ แต่สไตล์

ทุกสไตล์ไม่จำเป็นจะต้องกลายเป็นแฟชั่นเสมอไป สิ่งใดที่กลายเป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมหรือ "สมัย

นิยม" (Fashionable) จะต้องเป็นที่ยอมรับและนิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง 

 แฟชั่นเป็นสิ่งที่มีรากฐานอยู่ในองค์ประกอบของสังคมวิทยาและจิตวิทยา โดยกฎพื้นฐานแล้ว

มนุษย์ย่อมจะลอกเลียนแบบ(Conformists) หรือมีแนวโน้มที่จะกระทำตามกัน แต่ขณะเดียวกันก็

ชอบทำแตกต่างจากผู้อื่นบ้างเล็กน้อย ซึ่งมิใช่ต่อต้านหรือขัดขวาง เพียงแต่อยากมีลักษณะเป็นตัวของ

ตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ยังนิยมแฟชั่นนั้นอยู่ เพื่อมิให้ถูกกล่าวหาว่าไร้รสนิยม ดังนั้นแฟชั่นจึงให้

โอกาสกับบุคคลในการพินิจพิเคราะห์หรือไตร่ตรองในการแสดงออกถึงรสนิยม ความรู้สึกของตนเอง

ได้ด้วย 

 อย่างไรก็ตามสไตล์พื้นฐานจะไม่เปลี่ยนแปลง แต่แฟชั่นจะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ(Basic 

styles never change,but fashion is always changing ) เนื้อหาสาระของสไตล์หรือแฟชั่น

ครอบคลุมไว้เพียงหลักการเท่าสั้น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดี ควรมีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ

ตนเอง โดยประสานเข้ากับหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้แนวคิดของประโยชน์ใช้สอย วัสดุ หรือ

รูปแบบของงานออกแบบในทิศทางที่ตอบรับกับพฤติกรรมให้สัมพันธ์กับวิถีการดำรงชีวิต สภาพ

เศรษฐกิจ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การออกแบบที่ลึกและ

ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ของปัญหาได้มากกว่า ย่อมเกิดประโยชน์ต่อการใช้สอยและสร้างความยั่งยืน

ให้กับผลิตภัณฑ์ได้ยาวนานกว่า 
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 2.1.3 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี 

  1. ความแปลกใหม่ (Innovative) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ้ำซาก มีการนำเสนอความ

แปลกใหม่ในด้านต่างๆ เช่น ประโยชน์ใช้สอยที่ต่างจากเดิม รูปแบบใหม่ วัสดุใหม่ หรืออื่นๆ ที่เหมาะ

สมกับสภาพความต้องการของผู้บริโภคในตลาดนั้น 

  2. มีที่มา (Story) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประวัติ มีที่มาหรือ เล่าเรื่องได้ไม่ว่าจะเป็นต้น

กำเนิด ความคิดรวบยอดของการออกแบบให้ผู้บริโภคทราบถึงเรื่องราวเหล่านั้นได้ เช่น นาฬิกาของ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวถึงต้นกำเนิดมาจากงานช่างฝีมือในหมู่บ้านที่เก่าแก่หมู่บ้านหนึ่งที่มีการ

สืบทอดกันต่อๆมาจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น 

   3. ตามความจำเป็น หรือเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลานั้นๆ 

เช่น ผลิตภัณฑ์เสื้อกันฝนหรือร่ม ก็ควรจะออกสู่ตลาดช่วงฤดูฝน ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชุดนักเรียนก็ควร

ออกสู่ตลาดช่วงฤดูกาลก่อนเปิดภาคเรียน เป็นต้น 

   4. ราคาพอสมควร (Price) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายเหมาะสมกับกำลังซื้อของผู้

บริโภคในตลาดนั้น โดยอาศัยการศึกษาวิจัยกลุ่มผู้บริโภคให้ได้ข้อมูลก่อนทำการออกแบบและผลิต 

   5. มีข้อมูลข่าวสาร (Information) ข้อมูลข่าวสารของตัวผลิตภัณฑ์ควรจะสื่อให้ผู้

บริโภคได้ทราบ และเข้าใจอย่างถูกต้องในด้านประโยชน์และวิธีการใช้งาน เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่

ดีแก่องค์กรและผลิตภัณฑ์ 

   6. เป็นที่ยอมรับ (Regional acceptance) ผลิตภัณฑ์นั้นจะต้องมีความแข็งแรง 

คงทนต่อสภาพการใช้งาน หรือมีอายุการใช้งานที่เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์และราคาที่

จำหน่าย 

  7. มีอายุการใช้งาน (Life cycle) ผลิตภัณฑ์นั้น จะต้องมีความแข็งแรง คงทนต่อ 

สภาพการใช้งาน หรือมีอายุการใช้งานที่เหมาะกับลักษณะของผลิตภัณฑ์ และราคาที่จำหน่าย 

  

 2.1.4 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดองค์ประกอบของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 

  

 การออกแบบผลิตภัณฑ์มีปัจจัย (Design factors) มากมายที่นักออกแบบที่ต้องคำนึงถึง แต่

ในที่นี้จะขอกล่าวเพียงปัจจัยพื้นฐาน 10 ประการ ที่นิยมใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาสร้างสรรค์ผล
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งานเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ และเป็นตัวกำหนดองค์ประกอบ

ของงานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ ได้แก่ 

  

 1. หน้าที่ใช้สอย (Function) 

 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดจะต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือสามารถตอบสนอง

ประโยชน์ใช้สอยตามที่ผู้บริโภคต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในหนึ่งผลิตภัณฑ์นั้นอาจมีหน้าที่

ใช้สอยอย่างเดียวหรือกลายหน้าที่ก็ได้ แต่หน้าที่ใช้สอยจะดีหรือไม่นั้น ต้องใช้งานไประยะหนึ่งถึงจะ

ทราบข้อบกพร่อง ตัวอย่างเช่น 

 การออกแบบโต๊ะอาหารกับโต๊ะทำงาน โต๊ะทำงานมีหน้าที่ใช้สอยยุ่งยากกว่า มีลิ้นชักสำหรับ

เก็บเอกสาร เครื่องเขียน ส่วนโต๊ะอาหารไม่จำเป็นต้องมีลิ้นชักเก็บของ ระยะเวลาของการใช้งานสั้น

กว่า แต่ต้องสะดวกในการทำความสะอาด 

 การออกแบบเก้าอี้ หน้าที่ใช้สอยเบื้องต้นของเก้าอี้คือใช้นั่ง ด้วยกิจกรรมต่างกัน เช่น เก้าอี้รับ

ประทานอาหารลักษณะและขนาดต้องเหมาะสมกับโต๊ะอาหาร เก้าอี้เขียนแบบลักษณะและขนาดต้อง

เหมาะสมกับโต๊ะเขียนแบบ ถ้าจะเอาเก้าอี้รับแขกมาใช้นั่งเขียนก็คงจะเกิดการเมื่อยล้า ปวดหลัง ปวด

คอ และนั่งทำงานได้ไม่นาน 

 การออกแบบมีดที่ในครัวนั้นมีอยู่มากกมายหลายชนิดตามการใช้งานเฉพาะเช่น มีดปอกผลไม้ 

มีดแล่เนื้อสัตว์ มีดสับกระดูก มีดหั่นผัก เป็นต้น ถ้าหากมีการใช้มีดอยู่ชนิดเดียวตั้งแต่แล่เนื้อ สับ

กระดูก หั่นผัก ก็อาจจะใช้ได้แต่จะไม่ได้ความสะดวกเท่าที่ควร หรืออาจจะได้รับอุบัติเหตุขณะใช้ได้ 

เพราะไม่ได้รับการออกแบบมาให้ใช้งานเป็นการเฉพาะอย่าง 

2. ความสวยงามน่าใช้ (Aesthetics or sales appeal) 

 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้นจะต้องมีรูปทรง ขนาด สีสันสวยงาม น่าใช้ ตรงตามรสนิยมของ

กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย เป็นวิธีการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและได้ผลดี เพราะความ

สวยงามเป็นความพึงพอใจแรกที่คนเราสัมผัสได้ก่อนมักเกิดมาจากรูปร่างและสีเป็นหลัก การกำหนด

รูปร่างและสีในงานออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น ไม่เหมือนกับการกำหนดรูปร่างและสีในงานจิตรกรรม ซึ่ง

สามารถที่จะแสดงหรือกำหนดรูปร่างและสีได้ตามความนึกคิดของจิตกร แต่ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
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นั้น จำเป็นต้องยึดข้อมูลและกฎเกณฑ์ผสมผสานของรูปร่างและสีสัน ระหว่างทฤษฎีทางศิลปะและ

ความพึงพอใจของผู้บริโภคเข้าด้วยกัน ถึงแม้ว่ามนุษย์แต่ละคนมีการรับรู้และพึงพอใจในเรื่องของ

ความงามได้ไม่เท่ากัน และไม่มีกฎเกณฑ์การตัดสินใจใดๆ ที่เป็นตัวชี้ขาดความถูกความผิด แต่คนเรา

ส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่จะมองเห็นความงามไปในทิศทางเดียวกันตามธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น 

ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับ ของที่ระลึก และของตกแต่งบ้านต่างๆ ความสวยงามก็คือหน้าที่ใช้สอยนั้น

เอง และความสวยงามจะสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภคให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้ 

3. ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) 

 การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นต้องเข้าใจกายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับขนาด สัดส่วน ความ

สามารถและขีดจำกัดที่เหมาะสมสำหรับอวัยวะต่างๆ ของผู้ใช้ การเกิดความรู้สึกที่ดีและสะดวกสบาย

ในการใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งทางด้านจิตวิทยา(Psychology)และสรีระวิทยา(Physiology) ซึ่งแตกต่างกัน

ไปตามลักษณะเพศ เผ่าพันธุ์ ภูมิลำเนา และสังคมแวดล้อมที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเป็นข้อบังคับในการ

ออกแบบ 

  การวัดคุณภาพทางด้าน กายวิภาคเชิงกล(ergonomics) พิจารณาได้จากการใช้งานได้อย่าง

กลมกลืนต่อการสัมผัส ตัวอย่างเช่น การออกแบบเก้าอี้ต้องมีความนุ่มนวล มีขนาดสัดส่วนที่นั่งแล้ว

สบาย โดยอิงกับมาตรฐานผู้ใช้ของชาวตะวันตกมาออกแบบเก้าอี้สำหรับชาวเอเชีย เพราะอาจเกิด

ความไม่พอดีหรือไม่สะดวกในการใช้งาน ออกแบบปุ่มบังคับ ด้ามจับของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ 

ที่ผู้ใช้ต้องใช้ร่างกายไปสัมผัสเป็นเวลานาน จะต้องกำหนดขนาด (dimensions) ส่วนโค้ง ส่วนเว้า 

ส่วนตรง ส่วนแคบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างพอเหมาะกับร่างกายหรืออวัยวะของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

นั้นๆ เพื่อทำให้เกิดความถนัดและความสะดวกสบายในการใช้ รวมทั้งลดอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้ไป 

นานๆ 

4. ความปลอดภัย (Safety) 

 ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีพของมนุษย์ มีทั้งประโยชน์และโทษ

ในตัว การออกแบบจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ไม่

เลือกใช้วัสดุ สี กรรมวิธีการผลิต ฯลฯ ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้หรือทำลายสิ่งแวดล้อม ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้

ต้องแสดงเครื่องหมายเตือนไว้ให้ชัดเจนและมีคำอธิบายการใช้แนบมากับผลิตภัณฑ์ด้วย ตัวอย่างเช่น 

การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรมีส่วนป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเมื่อยล้า
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หรือพลั้งเผลอ เช่น จากการสัมผัสกับส่วนกลไกทำงาน จากความร้อน จากไฟฟ้าดูด ฯลฯ จากการ

สัมผัสกับส่วนกลไกทำงาน จากความร้อน จากไฟฟ้าดูด ฯลฯ หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่ง่ายต่อการเกิด

อัคคีภัยหรือเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และควรมีสัญลักษณ์หรือคำอธิบายติดเตือนบนผลิตภัณฑ์ไว้ การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก ต้องเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีสารพิษเจือปน เผื่อป้องกันเวลาเด็กเอาเข้าปาก

กัดหรือออม ชิ้นส่วนต้องไม่มีส่วนแหลมคมให้เกิดการบาดเจ็บ มีข้อความหรือสัญลักษณ์บอกเตือน 

เป็นต้น 

5. ความแข็งแรง (Construction) 

 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมานั้นจะต้องมีความแข็งแรงในตัว ทนทานต่อการใช้งานตามหน้าที่และ

วัตถุประสงค์ที่กำหนดโครงสร้างมีความเหมาะสมตามคุณสมบัติของวัสดุ ขนาด แรงกระทำในรูปแบบ

ต่างๆ จากการใช้งาน ตัวอย่างเช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่ดีต้องมีความมั่นคงแข็งแรง ต้องเข้าใจ

หลักโครงสร้างและการรับน้ำหนัก ต้องสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้งานให้กับผู้ใช้ด้วย เช่น การ

จัดท่าทางในการใช้งานให้กับผู้ใช้ด้วย เช่น การจัดท่าทางในการใช้งานให้เหมาะสม สะดวกสบาย ถูก

สุขลักษณะ และต้องรู้จักผสมความงามเข้ากับชิ้นงานได้อย่างกลมกลืน เพราะโครงสร้างบางรูปแบบมี

ความแข็งแรงดีมากแต่ขาดความสวยงาม จึงเป็นหน้าที่ของนักออกแบบที่จะต้องเป็นผู้ผสานสองสิ่งเข้า

มาอยู่ในความพอดีให้ได้ นอกจากการเลือกใช้ประเภทของวัสดุ โครงสร้างที่เหมาะสมแล้ว ยังต้อง

คำนึงถึงความประหยัดควบคู่กันไปด้วย 

6. ราคา (Cost) 

 ก่อนการออกแบบผลิตภัณฑ์ควรมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้ว่าเป็นกลุ่มใด อาชีพอะไร 

ฐานะเป็นอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้นักออกแบบสามารถกำหนดแบบผลิตภัณฑ์และประมาณราคาขายให้

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายได้ใกล้เคียงมากขึ้น การจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสมนั้น ส่วน

หนึ่งอยู่ที่การเลือกใช้ชนิด หรือเกรดของวัสดุ และวิธีการผลิตที่เหมาะสม ผลิตได้ง่ายและรวดเร็ว แต่

ในกรณีที่ประมาณราคาจากแบบสูงกว่าที่กำหนดก็อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค์ประกอบ

ด้านต่างๆ กันใหม่เพื่อลดต้นทุน แต่ทั้งนี้ต้องคงไว้ซึ่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั้น 

7. วัสดุ (Materials) 

 การออกแบบควรเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติด้านต่างๆ ได้แก่ ความใส ผิวมันวาว ทนความร้อน 

ทนกรดด่างไม่ลื่น ฯลฯ ให้เหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอยของผลิตภัณฑ์นั้นๆ นอกจากนั้นยังต้องพิจารณา
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ถึงความง่ายในการดูแลรักษา ความสะดวกรวดเร็วในการผลิต สั่งซื้อและคงคลัง รวมถึงจิตสำนึกใน

การรณรงค์ช่วยกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้ (recycle) ก็

เป็นสิ่งที่นักออกแบบต้องตระหนักถึงในการออกแบบร่วมด้วย เพื่อช่วยลดกันลดปริมาณขยะของโลก 

8. กรรมวิธีการผลิต (Production) 

 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถผลิตได้ง่าย รวดเร็ว ประหยัดวัสดุ ค่าแรงและค่าใช้

จ่ายอื่นๆ แต่ในบางกรณีอาจต้องออกแบบให้สอดคล้องกับกรรมวิธีของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่

เดิม และควรตระหนักอยู่เสมอว่าไม่มีอะไรที่จะลดต้นทุนได้รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ มากกว่าการ

ประหยัดเพราะการผลิตทีละมากๆ 

9. การบำรุงรักษาและซ่อมแซม (Maintenance) 

 ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดควรออกแบบให้สามารถบำรุงรักษา และแก้ไขซ่อมแซมได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก

เมื่อมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้น ง่ายและสะดวกต่อการทำความสะอาดเพื่อช่วยยืดอายุการใช้งานของ

ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งควรมีค่าบำรุงรักษาและการสึกหรอต่ำ ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องมื 

เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีกลไกภายในซับซ้อน อะไหล่บางชิ้นย่อมมีการ

เสื่อมสภาพไปตามอายุการใช้งานหรือจากการใช้งานที่ผิดวิธี การออกแบบที่ดีนั้นจะต้องศึกษาถึง

ตำแหน่งในการจัดวางกลไกแต่ละชิ้น เพื่อที่จะได้ออกแบบส่วนของฝาครอบบริเวณต่างๆ ให้สะดวกใน

การถอดซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ได้โดยง่าย นอกจากนั้นการออกแบบยังต้องคำนึงถึงองค์ประกอบ 

อื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การใช้ชิ้นส่วนร่วมกันให้มากที่สุด โดยเฉพาะอุปกรณ์ยึดต่อการเลือกใช้ชิ้นส่วน

ขนาดมาตรฐานที่หาได้ง่าย การถอดเปลี่ยนได้เป็นชุดๆ การออกแบบให้บางส่วนสามารถใช้เก็บอะไหล่ 

หรือใช้เป็นอุปกรณ์สำรับการซ่อมบำรุงรักษาได้ในตัว เป็นต้น 

10. การขนส่ง (Transportation) 

 ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบควรคำนึงถึงการประหยัดค่าขนส่ง ความสะดวกในการขนส่ง ระยะทาง 

เส้นทางการขนส่ง (ทางบก ทางน้ำหรือทางอากาศ ) การกินเนื้อที่ในการขนส่ง (มิติความจุ กว้าง  ยาว  

สูง ของรถยนต์ส่วนบุคคล รถบรรทุกทั่วไป ตู้บรรทุกสินค้า ฯลฯ) ส่วนการบรรจุหีบห่อต้องสามารถ

ป้องกันไม่ให้เกิดการชำรุดเสียหายของผลิตภัณฑ์ได้ง่าย กรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่ทำการออกแบบนั้นมีขนาด

ใหญ่ อาจต้องออกแบบให้ชิ้นส่วนสามารถถอดประกอบได้ง่าย เพื่อทำให้หีบห่อมีขนาดเล็กลง ตัวอย่าง

เช่น การออกแบบเครื่องเรือนชนิดถอดประกอบได้ ต้องสามารถบรรจุผลิตภัณฑ์ลงในตู้สินค้าที่เป็น
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ขนาดมาตรฐานเพื่อประหยัดค่าขนส่งรวมทั้งผู้ซื้อสามารถทำการขนส่งและประกอบชิ้นส่วนให้เข้ารูป

เป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยสะดวกด้วยตัวเอง 

 งานออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีจะต้องผสมผสานปัจจัยต่างๆ ทั้งรูปแบบ(form) ประโยชน์

ใช้สอย(function) กายวิภาคเชิงกล(ergonomics)และอื่นๆ ใ ห้เข้ากับวิถีการดำเนินชีวิต แฟชั่น หรือ

แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างกลมกลืนลงตัวมีความสวยงามโดดเด่น มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัว ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางการตลาด และความเป็นไปได้ในการผลิตจำนวนมาก ส่วนการให้ลำดับ

ความสำคัญของปัจจัยต่างๆ ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์และความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่น การ

ออกแบบเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าตามแฟชั่น อาจพิจารณาที่ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกสบายใน

การใช้ และความสวยงาม เป็นหลัก แต่สำหรับการออกแบบยานพาหนะ เช่น จักรยาน รถยนต์ หรือ

เครื่องบิน อาจต้องคำนึงถึงปัจจัยดังกล่าวครบทุกข้อหรือมากกว่านั้น 

 2.2 ข้อมูลการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับรูปทรง 

  การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ทั่วไป เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทั้ง

สิ้น มีทั้งที่ออกแบบสร้างขึ้นใหม่ แตกต่างจากของเดิม หรือปรับปรุงตกแต่งของเดิม โดยมนุษย์ได้รับ

อิทธิพลจากรูปทรง 2 แหล่ง คือ 

1. รูปทรงจากธรรมชาติ (Natural Form) 

 เนื่องจากธรรมชาติมีความสำคัญและอยู่รายล้อมมนุษย์ ทั้งรูปทรงที่เป็นสิ่งมีชีวิต เช่น พืช 

สัตว์ต่างๆ และรูปทรงที่ไม่มีชีวิต เช่น กรวด หิน ดิน ทราย หรือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น คลื่น 

ลม แสงแดด ฝนตก ฟ้าร้อง ฯลฯ โดยมนุษย์ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่งเหล่านี้ในแง่มุมที่แตกต่างกัน 

เช่น ความเป็นระเบียบและความสวยงาม (Beauty) ของดอกไม้ป่า ความลงตัวอย่างมีแบบแผน 

(Order) ในรูปหกเหลี่ยมของรังผึ้ง ความสุนทรีของลวดลาย (Pattern) ในดอกทานตะวัน เป็นต้น แล้ว

ถ่ายทอดความคิดออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองคุณประโยชน์ทางการใช้สอยแก่

มนุษย์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

2. รูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น (Manmade Form) 

 รูปทรงที่มนุษย์สร้างขึ้น มีอิทธิพลต่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ ในอันที่จะก่อให้เกิดความแตก

ต่างกันของแต่ละกลุ่มชน เช่น อาคารบ้านเรือน สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ มักเป็นรูปทรงเรขาคณิต ส่วน
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ใหญ่จะมีลักษณะเป็นสากลและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป รูปทรงดังกล่าวแบ่งตามวิธีการผลิตได้ 2 ประเภท 

คือ ประเภทที่สร้างขึ้นด้วยมือหรือเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tools) มีลักษณะการใช้งานเฉพาะตาม

จุดประสงค์ของผู้ออกแบบ ผลิตได้จำนวนน้อย รูปทรงมีลักษณะเฉพาะตัวไม่ซ้ำกัน มีการตกแต่ง

ประดับประดาที่แสดงให้เห็นถึงความชำนาญทางทักษะของช่างฝีมือ กับประเภทที่สร้างขึ้นด้วย

เครื่องจักร (Machine tools) มีรูปทรงที่เหมือนๆ กัน โดยผลิตออกมาเป็นจำนวนมากจากแม่พิมพ์

เดียวกัน ใช้วัสดุอย่างเดียวกัน มีทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปสามารถใช้ประโยชน์โดยตรงและเป็นชิ้น

ส่วน 

!
 2.3 ข้อมูลพืชที่จะปลูกในกระถาง 

  2.3.1แคคตัส,กระบองเพชร (cactus) 

 เป็นพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในทะเลทราย ต้นกระบองเพชรสามารถยืนต้นอยู่ได้ แม้อยู่ในทะเล

ทรายที่แห้งแล้งกันดาร โดยไม่ตาย เพราะนานๆ ครั้งหนึ่งจะมีฝนตกจำนวนมาก โดยต้นกระบองเพชร

จะเก็บน้ำไว้ในลำต้นเป็นจำนวนมาก มันจะใช้น้ำตลอดระยะเวลาแห้งแล้งที่ยาวนาน และมันจะ

เปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำ ดังนั้นมันจึงสามารถอยู่ในทะเลทรายได้ สรรพคุณทางสมุนไพร 

สามารถใช้บรรเทาโรคบิดได้ สารสกัดกระบองเพชรช่วยลดอาการเมาค้าง 

 ลักษณะทั่วไป กระบองเพชรเป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ลำต้นมีความสูง

ประมาณ 1-12 ฟุต ลำต้นมีสีเขียวหรือเขียวคล้ำ มีขนหรือหนามรอบต้นหรือไม่มีก็ได้แล้วแต่ชนิดพันธุ์ 

ลักษณะต้นเป็นเหลี่ยมรูปทรงกระบอกรูปทรงกลม หรือแล้วแต่ชนิดพันธุ์ ใบคือส่วนของลำต้นที่ทำ

หน้าที่แทนใบ หรือบางชนิดก็มีใบแบนกลมหนาใหญ่ อาจมีดอกสีแดง สีเหลือง หรือสีขาว ลักษณะ

ดอกและขนาดดอกขึ้นกับชนิดพันธุ์ 

 การปลูกแบ่งเป็น 2 วิธี 

• การปลูกในกระถางเพื่อประดับภายในอาคารและภายนอกอาคาร ใช้กระถางทรงและขนาดต่าง

กันแล้วแต่ชนิดพันธุ์ คือตั้งแต่ขนาด 4-10 นิ้ว ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก:ทรายหรือดินร่วน อัตรา 

1:1 ผสมดินปลูก การเปลี่ยนกระถางแล้วแต่ความเหมาะสมของชนิดพันธุ์และผู้ปลูก แต่ถ้าจะ

ให้เจริญสวยงามต้องควบคุมเรื่องปุ๋ย และน้ำให้ถูกวิธี 

• การปลูกในแปลงปลูกเป็นแนวรั้วบ้าน แต่จะต้องเป็นชนิดพันธุ์ ที่ค่อนข้างใหญ่ แข็งแรง ขนาด

หลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก: ดินร่วน อัตรา 1:3 ผสมดินปลูก 
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การดูแลรักษา 

แสง : ต้องการแสงแดดน้อยในร่ม จนถึงแสงแดดจัดกลางแจ้ง 

น้ำ : ต้องการปริมาณน้ำน้อย ทนต่อความแห้งแล้งให้น้ำ 7-10 วัน/ครั้ง หรือแล้วแต่ความ 

   เหมาะสม 

ดิน : ดินร่วนปนทราย ความชื้นปานกลาง 

ปุ๋ย : ควรใส่ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก อัตรา 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น ใส่ปีละ 5-6 ครั้ง 

การขยายพันธุ์ : การใช้เมล็ด และการปักชำ การปักชำเป็นวิธีที่นิยมและได้ผลดี 

ศัตรูพืช : ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องศัตรูพืช เพราะเป็นไม้ที่มีความทนทานต่อการทำลายของศัตรูพืชได้ 

โรค : โรครากเน่า (Sclerotium root rot) 

อาการ : ลำต้นเหี่ยว และแคระแกร็น 

การป้องกัน : ควบคุมการให้น้ำ และความชื้นอย่างเหมาะสม 

การรักษา : ตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้งหรือปลูกใหม่ 

ความเชื่อ : กระบองเพชรเป็นพืชมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นกระบองเพชรไว้ประจำ

บ้านจะทำให้เกิดโชคลาภ เพราะถ้าผู้ใดปลูกต้นกระบองเพชรให้ เกิดดอกได้มากและสวยงามแสดงว่าผู้

นั้นจะมีโชคลาภ ดังนั้นคนไทยโบราณถือว่าเป็นไม้เสี่ยงทายชนิดหนึ่ง นอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่ายัง

สามารถป้องกันศัตรูจากภายนอกได้อีกด้วย เพราะต้นกระบองเพชรมีหนามและความคงทนแข็งแรง 

ดังนั้นคนไทยโบราณจึงนิยมปลูกตามแนวรั้วบ้าน เพื่อให้เป็นที่กลัวเกรงของศัตรูภายนอกตำแหน่งที่

ปลูกและผู้ปลูก เพื่อเป็นสิริมงคลแก่บ้านและผู้อาศัย ควรปลูกต้นกระบองเพชรไว้ทางทิศตะวันตก ผู้

ปลูกควรปลูกในวันเสาร์ เพราะโบราณเชื่อว่าการปลูกไม้เพื่อเอาคุณทั่วไปให้ปลูกในวันเสาร์ 

ภาพที่ 11 : การจัดโต๊ะทำงานตามฮวงจุ้ย 

ที่มา : วาดโดย นิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 
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งานวิจัยแคคตัส (cactus) 

  ผลวิจัยจากต่างประเทศเชื่อว่า ต้นกระบองเพชร หรือตะบองเพชร หรือแคคตัส 

(cactus) ที่ตั้งหน้าคอมพิวเตอร์ สามารถช่วยลดปัญหารังสีที่แผ่ออกมาได้ 

 นายแพทย์ศักดิ์ชัย ใช้จิกจา จักษุแพทย์ ผอ.มูลนิธิเทียนฟ้า อธิบายว่ารังสีอัลตร้าไวโอเลต 

หรือรังสียูวี รังสีเหนือม่วง พบในแสงแดด หลอดไฟ โทรทัศน์ และคอมพิวเตอร์ ซึ่งอย่างหลังคนเรา

สัมผัสใกล้ชิดมากกว่าอย่างอื่น การใช้คอมพิวเตอร์นานๆก่อให้เกิดปัญหาระคายเคืองเยื่อบุตา เคือง

และแสบตา ส่งผลระยะยาวอาจก่อให้เกิดโรคต้อกระจกเร็วกว่าปกติ หรือมีปัญหาประสาทตาเสื่อม 

 “ทีวีไม่ได้ดูรายละเอียดมากเท่าใช้สายตาเพ่งคอมพิวเตอร์ ใช้นานมีปัญหาต่อสายตาทำให้

กล้ามเนื้อตาล้า ปวดศีรษะ อาเจียนถึงขั้นหมดสติ ใช้ติดกันนานเป็นภาวะสายตาสั้นเกิดขึ้นชั่วคราว 

จริงๆไม่ได้สั้น แต่สายตาเปลี่ยนแปลงชั่วคราว รู้สึกว่าสายตาสั้น” 

 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่มีระบบกรองรังสี แต่เดิมวิธีการลดรังสีและแสงจ้าจาก

คอมพิวเตอร์ใช้การติดแผ่นกรองแสงรังสี หรือสวมแว่นกันแดดกรองรังสียูวี ซึ่งสามารถลดปริมาณรังสี

และความจ้าของแสงสว่างที่แผ่ออกมาได้ในระดับหนึ่งเท่านั้น การติดหรือไม่ติดแผ่นกรองแสงจึงมีผล

แตกต่างกันไม่มาก เพียงแต่การติดแผ่นกรองแสงช่วยให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เกิดความสบายใจ คลาย

ความกังวล พร้อมกันนั้นช่วยลดแสงจ้า แสงสะท้อน และไฟฟ้าสถิต ทำให้อาการล้าของสายตาลดลง 

 ต่างประเทศมีการวิจัยและทำการทดลองนำกระบองเพชร หรือตะบองเพชร หรือแคคตัส 

(cactus) ตั้งหน้าคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยลดปัญหาต่างๆอันเกิดจากรังสีที่แผ่ออกมาได้ ในบทความเกี่ยว

กับความเจ็บป่วยจากจอคอมพิวเตอร์ของโรเจอร์ (Roger Coghill) ได้อ้างถึงผลวิจัยของสถาบัน 

Recherches en Geobiologie ของสวิตเซอร์แลนด์และนักวิจัยในอเมริกา ลดรังสีที่ฉายออกมาโดย

ทดลองนำต้นตะบองเพชรความสูง 40 เซนติเมตรไปตั้งไว้หน้าคอมพิวเตอร์ของลูกจ้างผู้เคยได้รับความ

เจ็บปวดทุกข์ทรมานจากอาการปวดหัวและความอ่อนเพลีย 

  

 แคคตัส ไม้อวบน้ำมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปอเมริกาและแอฟริกา ลำต้นมีรูปร่างอวบสั้น มีน้ำ

หล่อเลี้ยงอยู่ภายใน มีทั้งแบบมีใบ และแบบเปลี่ยนใบเป็นหนามเพื่อลดการคายน้ำและป้องกัน

อันตราย 

 รูปทรงและพันธุ์ของแคคตัสมีมากมาย พันธุ์ที่สามารถดูดรังสีได้คือพันธุ์ที่มีหนาม “แคคตัสมี

หลายประเภท ทั้งแบบที่มีหนาม ไม่มีน้ำ มีใบ เพราะฉะนั้นตัวที่ดูดรังสีได้น่าจะมีหนามค่อนข้างมาก 

หนามเป็นสื่อที่จะดูดรังสี ลักษณะโดยรวมของแคคตัสมีหนามเยอะอยู่แล้ว ถ้ามีหนามมากน่าจะดูด

รังสีได้มาก” 

 สำหรับจักษุแพทย์ศักดิ์ชัยแสดงความเห็นส่วนตัวว่าการที่ตะบองเพชรสามารถดูดรังสีได้นั้น
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น่าจะเป็นเพราะว่า “พืชสีเขียวมีคลอโรฟิลล์รับแสงแดดอยู่แล้วในการปรุงอาหาร ตะบองเพชรมีสี

เขียวมีโอกาสดูดซับรังสีจากคอมพ์บางส่วน แทนที่จะกระจายให้ผู้ใช้โดยตรงเท่านั้น”  

 ไม่ว่าผลที่ได้จะเป็นอย่างไร บางครั้งการได้มองสีเขียวๆของธรรมชาติ แม้เพียงเสี้ยววินาที

เดียวอาจจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อตาได้บ้าง มากกว่าการนั่งแช่หน้าคอมพิวเตอร์

เป็นเวลานานๆเพียงอย่างเดียว 

!

!!
ภาพที่ 12 : ภาพแคคตัส 

ที่มา : On-line. Available from Internet,  http://www.capelmanorgardens.co.uk/wp-

content/uploads/2011/07/cactus-show-capel-manor-gardens.jpg, accessed 1 January 

2013. 

!
  

!
!
!
!
!
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ภาพที่ 13 : แคคตัสพันธ์ถังทอง 

ที่มา : ถ่ายโดย นิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) ณ ร้าน Dr.Cactus การ์เดนท์เซนเตอร์ นนทบุรี 

!

!
ภาพที่ 14 : รากแคคตัส 

ที่มา : ถ่ายโดย นิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ)  

  

!
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2.4 ข้อมูลกระถาง (Pot) 

 ความงามของไม้ประดับ จะมีมากขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยู่กับศิลปะการตกแต่ง ระหว่างต้นไม้กับ

สภาพแวดล้อมและสิ่งแรกเลยที่เรามองเห็นก็คือกระถาง ซึ่งกระถางนั้น ก็มีหลายชนิด หลายรูปแบบ 

แต่อย่างไรก็ตาม เราก็สามารถแบ่งกระถางออกได้เป็น 3 ประเภท ตามวัตถุประสงค์ของการนำมาใช้

งาน คือ 

 1. กระถางที่ใช้สำหรับปลูกต้นไม้โดยตรง กระถางจำพวกนี้เน้นไปที่การหาง่าย ใช้สะดวกซึ้ง

สามารถดัดแปลงมาจากวัสดุต่างๆ ภายในครอบครัว สิ่งของเหลือใช้ เช่น หม้อ ไห ถังน้ำ กาละมัง 

ฯลฯ ซึ่งแบบที่หนึ่งนี้ เราไม่ได้สนใจรูปร่างของกระถาง แต่เราสนใจต้นไม้เท่านั้น 

2. กระถางที่ใช้สำหรับตกแต่ง กระถางแบบนี้ มักจะนำมาสวม หรือรองรับกระถางที่ปลูก

ต้นไม้อีกทีหนึ่ง กระถภางแบบนี้ ผู้ผลิตจะมุ่งเน้นไปที่ความสวยงาม รูปทรง และเนื้อวัสดุ เป็นสำคัญ 

ซึ่งอาจทำมาจากไม้ไผ่ หวาย อะลูมิเนียม พลาสติก กระเบื้อง สแตนเลส เซรามิค ฯลฯ 

3. กระถางที่ใช้สำหรับปลูกและตกแต่งพร้อมกัน กระถางประเภทนี้ มักทำมาจากเซรามิค ดิน

เผา หรือพลาสติก สามารถปลูกต้นไม้ลงไปในกระถางได้โดยตรง มีรูระบายน้ำออก และมีถาดรับน้ำ

ส่วนเกินรองอยู่ 

 สำหรับลักษณะของกระถางที่เราเห็นกันอยู่ตามอาคารสถานที่ต่าง ๆ เท่าที่พบ จะเห็นมีอยู่ 3 

ประเภท คือ 

 1. กระถางตั้งพื้น (Standard pot) กระถางแบบนี้ จะมีความสูงเท่ากับความกว้างของปาก

กระถาง และมีหลายขนาด ตั้งแต่ 1-16 นิ้ว ใช้ในการปลูกต้นไม้ที่มีทรงสูง และมีระบบรากลึก เช่น 

พืชตระกูลปาล์ม และไทร เป็นต้น 

 2. กระถางตั้งโต๊ะ (Pan) กระถางแบบนี้ จะมีความสูงแค่ 1/2 ของความกว้างของปาก

กระถาง มีขนาดต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ 5-16 นิ้ว พืชที่นิยมปลูกกับกระถางพวกนี้ ได้แก่ ไม้ที่มีลักษณะเป็น

พุ่มเตี้ย และมีทรงพุ่มแผ่ขยายกว้าง เช่น พวกเปบเปอร์โรเมีย เป็นต้น 3. กระถางแขวน (Tub) 

กระถางชนิดนี้จะมีความสูง เพียงแค่ 1 ใน 3 ของความกว้างของปากกระถางเทานั้น มีขนาดความ

กว้างตั้งแต่ 5 นิ้ว ขึ้นไป ส่วนมากจะเจาะรูเอาไว้ เพื่อแขวน ประมาณ 3-4 รู ใช้ปลูกพืชที่มีระบบราก

ตื้นและมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ชอบเลื้อยเมื่อนำไปแขวน ซึ่งจะทำให้เกิดการห้อยย้อย มองดูแล้ว

เกิดความสวยงาม 

 การที่ผู้ปลูกจะเลือกใช้กระถางดินเผา หรือกระถางพลาสติกนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

ของต้นไม้ และการใช้ประโยชน์ 
ทั้งนี้และทั้งนั้นผู้ปลูกควรพิจารณาเอาเองตามความเหมาะสม เพราะว่ากระถางดินเผา และกระถาง

พลาสติก ก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน 
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ข้อดีและข้อเสียของกระถางพลาสติก 

ข้อดี 

 1. มีน้ำหนักเบา สะดวกต่อการโยกย้าย และขนส่ง 

 2. ชำรุดเสียหายยาก 

 3. เก็บรักษา และล้างทำความสะอาดได้ง่าย 

 4. เก็บความชื้นได้ดีกว่า ไม่ต้องรดน้ำบ่อย 

 5. ไม่มีปัญหาเรื่องตระไคร้น้ำ  

ข้อเสีย 

 1. อากาศถ่ายเทได้ไม่สะดวก เพราะกระถางทึบไม่มีรูพรุน 

 2. ถ้ารดน้ำมากเกินไป รากพืชอาจขาดออกซิเจน และเน่าตายได้ เพราะน้ำขัง 

 3.ในฤดูร้อน อุณหภูมิเครื่องปลูกจะสูงมาก โดยเฉพาะในกระถาง พลาสติกสีดำ อาจถึงระดับ

เป็นอันตรายแก่ต้นไม้ได้ 

 4. จะกรอบและแตกหักได้ง่าย ถ้านำไปวางตากแดดไว้นาน ๆ 

!
การแก้ปัญหาในกระถางพลาสติก 

 1. ใช้เครื่องปลูกที่มีชิ้นส่วนขนาดใหญ่ และหยาบ เช่น พวกปุ๋ยหมัก แกลบผุ ๆ เพื่อให้อากาศ

ถ่ายเทได้สะดวกยิ่งขึ้น 

 2. เจาะรูก้นกระถาง โดยให้มีมากกว่า 1 รู ขนาดของรูก็ขึ้นอยู่กับขนาดของกระถางด้วย แต่

ไม่ควรให้มีขนาดเกินกว่า 1/2 นิ้ว 

 3. กรณีอุณหภูมิสูง ก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้กระถางสีดำ โดยหันไปใช้สีอื่นแทน ถ้าไม่เกี่ยงเรื่อง

ราคา อาจใช้สีครีมก็ได้ (กระถางสีครีมจะมีคาคาแพงที่สุด และสีอื่นก็จะรองลงไป ส่วนสีดำจะมีราคา

ถูกที่สุด  

!
ข้อดีและข้อเสียของกระถางดินเผา 

ข้อดี 

 1. การถ่ายเทอากาศดี เพราะมีรูพรุนรอบ ๆ กระถางทำให้รากได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ 

 2. ในฤดูร้อน อุณหภูมิของเครืองปลูกไม่สูงเกินไป จนเป็นอันตรายต่อต้นไม้ 

 3. ทำความสะอาดกระถาง โดยการอบไอน้ำ และรมด้วยสารเคมีทุกชนิด ได้โดยไม่เสียรูป 

!
!
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ข้อเสีย 

 1. น้ำหนักมาก แตกเสียหายได้ง่าย 

 2. การเก็บรักษาต้องใช้พื้นที่มาก เพราะวางซ้อนกันได้ไม่สนิท 

 3. เมื่อปลูกไปนาน ๆ จะมีตะไคร่น้ำจับเป็นสีเขียว ต้องเสียเวลาในการขัดถู 

!
ตารางแสดงการเปรียบเทียบการใช้งานของกระถางแต่ละชนิด 

    

   กำหนดให้               = ดีมาก ,ได้ดี 

                              = ดี 

                              = ไม่ดี ,ไม่ได้ 

!
! !

การใช้งาน / ชนิดกระถาง กระถางดิน

เผา

กระถาง 

CERAMIC

กระถาง

พลาสติก

การถ่ายเทอากาศ

การระบายน้ำ

ออกซิเจนที่รากได้รับ

น้ำหนักกระถาง

ความทนทาน

สีสัน

การรับน้ำและปุ๋ยที่พียงพอ

รูปทรง

การทำความสะอาด

การเกาะของขี้เกลือและตะไคร่ เกาะ ไม่เกาะ ไม่เกาะ
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!
 สรุป 

!

    

ที่มา : วิชรพงศ์ หวลบุตตา. มือใหม่หัดปลูกแคคตัส. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์

พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิิง จำกัด (มหาชน), 2553 

!
ขั้นตอนในการปลูกต้นไม้ในกระถาง 

 1. ก่อนปลูกต้นไม้ลงในกระถาง จะต้องเบือกกระถางให้มีขนาดพอเหมาะกับต้นไม้นั้น เมื่อได้

กรถางมาแล้ว ก็หากระเบื้องแตก ประมาณ 2-3 ชิ้นวางปิดรูก้นกระถาง ทุบอิฐมอญเป็นก้อนเล็ก ๆ ใส่

ลงก้นกระถาง สูงขึ้นมา ประมาณ 1 นิ้ว เพื่อช่วยในการระบายน้ำได้ดีขึ้น  

 2. ผสมดินสำหรับปลูกต้นไม้ทั่วๆ ไปดังนี้ ดินร่วน 1 ส่วน ใบไม้ผุ 1 ส่วน ปุ๋ยเทศบาล 1 ส่วน 

ใส่ลงไปประมาณครึ่งกระถางเอาต้นไม้วางลงแล้วเอาดินที่ผสมแล้วใส่ลงไปเกือบเต็มกระถาง เหลือไว้

ประมาณ 1 นิ้วแล้วกดดินให้แน่น เพื่อไม่ให้ต้นไม้ล้ม  

 3. รดน้ำให้ชุ่ม แล้วยกไปวางในที่ร่มหรือพักไว้ในเรือนต้นไม้ จนกว่าจะตั้งตัวได้ จึงยกออกไป

วางเป็นไม้ประดับ ในการปลูกไม้ใบอาจปลูกรวมกันหลาย ๆ ชนิด ในกระถางเดียวกันก็ได้ โดยเลือก

การระบายความชื้น ดี ช้ากว่าดินเผา

ความชื้นของวัสดุปลูก ไม่ชื้นแฉะ บนล่างต่างกัน บนล่างต่างกัน

การแผ่ไปเกาะของราก แผ่ ไม่มี ไม่มี

ราคา ถูก แพง ถูก

ชนิดกระถาง / คะแนน ผลสรุป

กระถางดินเผา 6 0 8 ไม่เหมาะกับการนำไปปลูกแคคตัส

กระถาง CERAMIC 6 7 1 เหมาะกับการนำไปปลูกแคคตัส แต่

ราคาสูง

กระถางพลาสติก 8 5 1 เหมาะกับการนำไปปลูกแคคตัส แต่ไม่

ทนทาน
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ความสูง สีและใบให้ต่างกันจะทำให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น 

 4. ถ้าเป็นต้นไม้สำหรับตกแต่งอาคาร เช่น นำมาปลูกไว้ภายในบ้านต้องเลือกกระถางที่

สวยงามพอสมควรหรือนำต้นไม้ที่ปลูกไว้ในกระถางแล้วมารวมลงในกระถางที่สวยงามนั้นก็ได้ แต่จะ

ต้องมีจานรองรับน้ำเพื่อกันไม่ให้น้ำไหลออกมาภายนอกเมื่อรดน้ำ  

 5. สำหรับต้นไม้ที่วางไว้ในอาคารบางชนิด ต้องมีการเปลี่ยนอยู่เสมอ กล่าวคือ เมื่อนำมา

ประดับไว้สัก 1-2 สัปดาห์ก็จะต้องเปลี่ยนออกแล้วเอาต้นอื่นมาแทน เพื่อป้องกันมิให้ต้นไม้โทรมเร็ว 

 6. เมื่อปลูกต้นไม้ไปนาน ๆ รากก็จะขึ้นเต็มกระถาง ดังนั้นจึงควรมีการเปลี่ยนกระถางต้นไม้

ทุกต้นอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

!
การเปลี่ยนกระถางต้นไม้ 

 การเปลี่ยนกระถางต้นไม้ ไม่มีเทคนิคและขั้นตอนอะไรมากมายครั้งแรกคือ จะต้องเตรียมกระ

ถางใบใหม่อุดรูก้นกระถาง ด้วยเศษกระเบื้องแตก หรืออิฐมอญ แล้วใส่ดินสูตรที่ต้นไม้ต้องการลงไปใน

กระถางขั้นต่อมาคือ การย้ายต้นไม้ออกจากกระถางเก่า โดยจับต้นไม้ด้วยมือซ้ายหรือมือขวา ข้างใด

ข้างหนึ่งที่ถนัดให้ต้นไม้อยู่ระหว่างนิ้วชี้และนิ้วกลางแล้วใช้มืออีกข้างจับกระถางคว่ำลง ใช้หัวแม่มือดัน

ดินบริเวณรูก้นกระถาง เพื่อให้ต้นไม้และดินหลุดออกจากกระถาง ถ้าถอดไม่ออกก็นำกระถางต้นไม้นั้น

ไปแช่น้ำเสียก่อนเพื่อจะได้ถอดง่ายขึ้น เมื่อถอดได้แล้วก็นำต้นไม้ พร้อมทั้งดินเก่าที่ติดมกับรากไปปลูก

ในกระถางใหม่ เพื่อย้ายไปปลูกในกระถางใหม่เสร็จแล้ว ก็ต้องนำดินปลูกสูตรเดียวกันใส่เข้าไปรอบ ๆ 

กระถาง กระทุ้งให้แน่นพอสมควร แล้วจึงรดน้ำตามอีกที 
ในการย้ายหรือเปลี่ยนกระถางพืชที่มีหนามเช่นกระบองเพชรควรมีการระมัดระวังป้องกันโดยการใส่

ถุงมือที่หนาและควรมีผ้าหรือกระดาษช่วยในการจับด้วย 

!!
ความสัมพันธ์ระหว่างความสูงของกระถางกับการเจริญเติบโตของแคคตัส 

 กระถางยิ่งสูงมาก การเจริญเติบโตจะช้า หรืออาจตาย เพราะยิ่งสูงดินจะยิ่งเยอะ ยิ่งแน่น 

อากาศก็จะถ่ายเทไม่สะดวก รากจะชอนไชหาสารอาหารลำบาก 

!
ภาพที่ 15 : ความสูงของกระถางกับการเจริญเติบโต 

ที่มา : วาดโดย นิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 37

การถ่ายเทอากาศของรูระบายกระถาง 

  โดยปกติทั่วไป กระถางพลาสติกที่ซื้อมา หรือติดมากับแคคจัสที่เราซื้อมาจากร้านต้นไม้ จะมีรู

ระบายน้ำและรูเดียว หรือสี่รูเล็กๆ แต่ความจริงแล้ว ถ้ามีรูเดียวน้ำจtระเหยออกช้า จะทำให้รากแค

คตัสแช่น้ำหลายวัน ยิ่งถ้าเป็นช่วงฤดูฝน จะไม่ดีอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้แคคตัสเน่าได้ง่าย ถ้าแคคตัส

ขาดน้ำไม่เป็นไร แต่ถ้าแช่น้ำจะเน่า  

 ดังนั้น กระถางแคคตัสที่ดี ความมีรูระบายใหญ่กว่า รูระบายกระถางตามท้องตลาดทั่วไป เพื่อ

ที่จะให้นำและอากาศระบายได้ดีขึ้น ให้ความชื้นดินใกล้เคียงกับดินข้างบน 

!

ภาพที่ 16 : การถ่ายเทอากาศของรูระบายกระถาง 

ที่มา : วาดโดย นิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

Function ของกระถางที่ผู้จัดทำต้องการผลิต เพื่อที่จะรดน้ำสะดวกขึ้น หมดปัญหาน้ำล้นจานรอง

กระถาง 

!
ภาพที่ 17 : function กระถาง 

ที่มา : วาดโดย นิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ)  
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 2.5 การตกแต่งบ้าน และอาคารแบบร่วมสมัย (Contemparary Style) 

!
   

 การตกแต่งบ้านแบบร่วมสมัย ก็คือการนำเอาเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่ได้บ่งบอกว่าอยู่ในยุคไหนสมัย

ไหนและค่อนข้างจะมีดีเทลหรือรายละเอียดที่สวยงามมาจัดแต่งเข้าไปภายในห้องอย่างเหมาะสมลงตัว 

หรือจะหมายถึงการผสมกลมกลืนระหว่างการตกแต่งในยุคปัจจุบันกับยุคที่ผ่านมานั่นเอง ซึ่งปกติการ

ตกแต่งบ้านสไตล์นี้ จะเน้ินให้เห็นถึงความเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งความอ่อนช้อย

หรือรายละเอียดสวยงามซึ่งเป็นกลิ่นอายของอดีตด้วย ซึ่งก็จะแตกต่างกับสไตล์การตกแต่งบ้านแบบโม

เดิร์น ที่มักจะลดทอนรายละเอียดของความสวยงามลง แต่เน้นไปที่ประโยชน์ของการใช้สอยมากกว่า 

 

!

!
!
!
ภาพที่ 18 : ห้องนอนแบบร่วมสมัย 

ที่มา: On-line. Available from Internet, http://2.bp.blogspot.com/-HTgty9NyiLE/

UR8EtWTOSuI/AAAAAAAABUE/FlSMOnee7i4/s1600/Contemporary+Style4.jpg, accessed 4 

August 2013 

!
!
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!
ภาพที่ 19 : ห้องรับแขกแบบร่วมสมัย  

ที่มา : On-line. Available from Internet,  http://4.bp.blogspot.com/-JHaXmvndnAo/

UR8FGugDuHI/AAAAAAAABUc/nzZ8ijuKq50/s1600/Contemporary+Style, accessed 4 

August 20137.jpg/11/10/2013 

  

!
ภาพที่ 20 : ห้องทำงานของศิลปินแบบร่วมสมัยของ Nautilus Stidio 

ที่มา : On-line. Available from Internet,  http://gallery.homefounder.com//zp-core/

i.php?a=Shell-shocked-nautilus-inspired-concrete-live-and-work-home&i=shell-

shocked-nautilus-inspired-concrete-live-and-work-home-06.jpg&w=620&h=,  accessed 

4 August 2013 
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!
ภาพที่ 21 : Nautilus Studio 

ที่มา : On-line. Available from Internet, http://www.homefounder.com/wp-content/

uploads/2013/07/shell-shocked-nautilus-inspired-concrete-live-and-work-home-01.jpg, 

accessed 4 August 2013 

 
ภาพที่ 22 : โต๊ะพนักงานออฟฟิตของHUB creation  

ที่มา : ถ่ายโดย นิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ)  
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3. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบหลัก และหลักการดำเนินงาน 

 3.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบหลัก 

  1.ดิน  

เนื้อดินที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน 

1. ดินเอิร์ทเทิร์นแวร์เนื้อแดง  หรือดินเทอราคอตต้า  ( Terra cotta  body )  ECA เป็นดินที่ขึ้นรูป

งานปั้นและงานหล่อได้ดี  เผาตั้งแต่  1,100-1,200 องศาเซลเซียส  สีหลังเผาจะเป็นสีส้มและเป็นสี

แดงเมื่ออุณหภูมิที่เผาสูงขึ้น  อุณห๓มิมีผลต่อเนื้อดินชนิดนี้อย่างมาก  นิยมทำชุดอาหารและของ

ตกแต่งบ้าน  มีคุณสมบัติดังนี้ 

 คุณสมบัติทางกายภาพ     

ความชื้นดินแผ่น    20.0-23.0 % 

ถพ.น้ำดิน     1.68-1.70   g/cc. 

โซเดียมซิลิเกต    0.20-0.40  %  by cake  wt 

ความหนืด              2.0-5.0       poise 

ความไหล   280-310    swg 

Thixotropy  5  min  30-06      swg 

ความแข็งแรงก่อนเผา  35-60         kg/cm2 

!

ภาพที่ 23 : ดินเทอราคอตตา 

ที่มา : ถ่ายโดย นางสาวริธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 
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ภาพที่ 24 : ผลิตภัณฑ์กระถางจากดินเทอราคอตตา 

ที่มา : On-line. Available from Internet, http://www.pinterest.com/pin/

183310647305645368/12/10/2013,  accessed 4 August 2013 

  

2. ดินเอิร์ทเทิร์นแวร์เนื้อขาว: เอิร์ธเธินแวร์ (Earthenware) เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกเคลือบผิวทึบแสง 

มีความพรุนสามารถดูดซึมน้ำได้เนื้อละเอียดสีไม่ขาวมาก ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่ หม้อดินเผา คนโท 

กระถางต้นไม้กระเบื้องมุงหลังคา รื 

 คุณสมบัติทางกายภาพ     

BISCUIT / การเผาดิบ    850-900 องศาเซลเซียส 

FIRING TEMPERATURE / การเผาเคลือบ  1,030-1,050 องศาเซลเซียส 

FRING CONDITION / ลักษณะการเผา  OXIDATION 

SHRINKAGE / การหดตัว    5% 

BENDING / ความโค้งงอ    2 mm. 

WATER ABSORPTION / การดูดซึมน้ำ  18-20% 

RESIDUE / กากค้างตะแกรง    1% 

DENSITY / ความหนาแน่น   1.74-1.75 

VISCOSITY / ความเหนียว   40-45    

!
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  2.ปลาสเตอร์ ( Plaster of  Paris ) 

 ปลาสเตอร์เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นผงสีขาวละเอียด  สามารถดูดซึมน้ำและความชื้น

ได้จากการเผา แร่ยิปซั่ม(Gypsum) หรือเกลือจืดที่อุณหภูมิพอเหมาะ  ปูนปลาสเตอร์เมื่อผสมกับน้ำ

ปฏิกริยานี้เรียกว่า  Dehydration ขณะที่ทำปฎิกิริยาจะเกิดความร้อนขึ้นประมาณ  36-37 องศา

เซลเซียส  ขณะเกิดความร้อนในตัวจะค่อยๆแห้งขึ้นด้วย  ใช้เวลาแข็งตัวเต็มที่  จะมีการขยายตัว

ประมาณ 0.1-0.2 เร์เซ็นต์ ฉะนั้นเวลาถอดแบบควรจะทำในขณะนี้จะสะดวกและง่าย 

  3. เคลือบสำเร็จรูป (เคลือบใสไฟต่ำ) 

!
 มักนิยมใช้เป็นเคลือบพื้นฐาน ช่างปั้นส่วนใหญ่นิยมใส่ออกไซด์ของโลหะลงในเคลือบใสเพื่อให้

เกิดสีสันขึ้นมา  หรืออาจจะใสสีสำเร็จรูปก็ได้  จุดประสงค์ของการเคลือบใส  เพื่อให้เห็นถึงลักษณะ

ของพื้นผิวบนผลิตภัณฑ์  หรือลวดลายบนผิวภาชนะ  ซึ่งกรรมวิธีนี้นิยมทำกันอย่างแพร่หลายทำให้

เกิดความสวยงามและคงทนถาวร 

 เคลือบสำเร็จรูป เป็นเคลือบที่ผ่านกระบวนการบดผสมเป็นเคลือบพร้อมใช้งาน ที่มีบริการใน

รูปแบบเคลือบน้ำสำหรับงานชุบ และเคลือบแห้งสำหรับนำไปเตรียมผสมทำน้ำเคลือบ และเคลือบพ่น 

ซึ่งเหมาะกันการขนส่งภายในและต่างประเทศ ส่วนใหญ่จะเป็นเคลือบใส และเคลือบทึบ ส่วนเคลือบสี

จะผลิตตามความต้องการของลูกค้า 

 เคลือบที่ดิฉันเลือกใช้ในงาน คือ เคลือบใสไฟต่ำ อุณหภูมิ 900 – 1,150 ํ C บรรยากาศ

ออกซิเดชัน เป็นการเคลือบที่มีลักษณะใส ผิวมันวาว  

!
 3.2 หลักการดำเนินงาน 

  3.2.1 การสร้างต้นแบบ (Prototype) 

 ต้นแบบที่สร้างด้วยปูนปลาสเตอร์  ซึ่งจะต้องศึกษาวิเคราะห์รูปแบบของ Original  Model  

การแบ่งพิมพ์  และการหล่อ  ต้องมีหลักการคิดในด้านการประหยัดวัสดุ  แรงงานและเวลา  รวมทั้ง

การคำนวณการขยายตัวของต้นแบบ  การหดตัวของดิน  การตกแต่งผิวให้เรียบ  การทาชะแลกซ์ เพื่อ

นำไปทำพิมพ์ในขั้นต่อไป 

 วิธีการคำนวณเปอร์เซนต์การหดตัวของดินที่ใช้ในการผลิต มี 2 วิธี คือ 

 1. ถ่ายเอกสารขยายขนาดตามเปอร์เซนต์การหดตัวของดินแต่ละชนิด 
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 2. ใช้วิธีการคำนวณ 

  เช่น กำหนดในเปอร์เซนต์การหดตัวของดิน คือ 18 % 

   กำหนดขนาดงานจริง กว้าง 10 ซม. สูง 20 ซม. 

   กว้าง : 10 x 18 % = 1.8  

    นำ ขนาดที่ต้องการ + 1.8  = 10 + 1.8 =11.8 

   ดังนั้น เราต้องให้ความกว้างของต้นแบบ = 11.8 ซม. 

!
 เมื่อเราได้ขนาดที่ต้องการแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการขึ้นรูปต้นแบบ ซึ่งจะมีหลายวิธี เช่น การ

กลึง CNC เหลามือ เราสามารถใช้ต้นแบบที่นอกเหนือจากปูนปลาสเตอร์ได้ เช่น ท่อพลาสติก ดิน ไม้ 

เป็นต้น 

 การขึ้นรูปชุดกระถางปลูกพืชตระกูลกระบองเพชรที่มีแรงบันดาลใจมากจากนกฮูก จะขึ้นรูป

ต้นแบบ ด้วยการเหลา กลึง และพิมพ์ทุบ 

!
  3.2.2 วิธีการทำพิมพ์หล่อน้ำดิน มีด้วยกัน 2 แบบ คือ 

 1. การทำพิมพ์สำหรับการหล่อกลวง หรือ การหล่อแบบเทน้ำดินออก (Hollow or Drain 

Casting) พิมพ์ชนิดนี้ใช้สำหรับการหล่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการช่องว่างภายใน เช่น แจกัน หาน้ำ ชุดชา 

ชุดกาแฟ กระถางต้นไม้ เป็นต้น สามารถหล่อพิมพ์ชิ้นเดียว หรือหลายชิ้นก็ได้ 

 2. พิมพ์สำหรับการหล่อตัน (Solid Casting) ใช้แบบที่มีรูปร่างเหมือนผลิตภัณฑ์ ต้องเทน้ำ

ดินในเต็มช่องว่างภายใน ไม่มีการเทน้ำดินออก 

   

  3.2.3 ขั้นตอนการผสมปูนในการทำต้นแบบและแม่พิมพ์ 

!
1. เตรียมน้ำใส่ภาชนะที่จะผสมในอัตราส่วนที่ต้องการ 

2. โรยปูนปลาสเตอร์ให้จมลงในน้ำอย่างช้าๆ ให้น้ำแทรกเข้าไปในโมเลกุลของปูนปลาสเตอร์  โรยตาม

อัตราส่วนที่ต้องการ 

3. ประมาณ 1-2 นาที ปูนจะอิ่มน้ำทั่วกัน  อาจจะเคาะภาชนะเพื่อให้ปูนจมน้ำเร็วขึ้น  และเป็นการไล่

ฟองอากาศ  จากนั้น คนปูนและน้ำให้เข้ากัน  ไม่ให้เป็นก้อนและมีฟองอากาศ  ก่อนเทปูนปลาสเตอร์

ควรใช้เครื่องช้อนฟองอากาศออกให้หมด 

4. นำน้ำปูนปลาสเตอร์ที่คนได้ที่แล้ว  เทลงพิมพ์ช้าๆและเบาที่สุด  ป้องกันการเกิดฟองอากาศ 

5. เมื่อเทปูนปลาสเตอร์ลงในพิมพ์เสร็จแล้วรีบล้างภาชนะ ถ้าหากเป็นชิ้นงานที่ต้องการความละเอียด
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กว่าปกติ ควรใช้ตะแกรงร่อนประมาณ 80 mesh. จะได้เนื้อปูนที่ละเอียดและบริสุทธิ์  เราอาจใช้สาร

เคมีบางตัวที่ช่วยให้ปูนปลาสเตอร์  มีคุณสมบัติแข็งตัวช้าได้  ตามความต้องการดังนี้  สารส้มหรือ

น้ำส้มสายชู  ใช้ผสมลงในน้ำก่อนและควรใช้ไม่เกิน 3% โดยน้ำหนัก  ถ้าใส่มากไปปูนปลาสเตอร์จะ

เสื่อม  เราเรียกสารที่ทำให้ปูนปลาสเตอร์แห้งช้าว่า Retarder 

!
   

  3.2.4 การผึ่งปูนปลาสเตอร์ 

 ปูนปลาสเตอร์เมื่อหล่อทำพิมพ์แล้วจะต้องนำไปผึ่งตากให้แห้งเสียก่อนจึงจะนำไปใช้งาน  

ลักษณะการผึ่งอาจจะทะได้ 2 วิธี คือ 

1. การผึ่งโดยอาศัยแสงแดดจากธรรมชาติ  นิยมใช้กับโรงงานเล็ก 

2. การเอาไปอบในห้องอบ  หรือตู้อบ  นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม  เพราะประหยัดและสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิได้ 

!
  3.2.5การหล่อ ( Casting ) 

 น้ำดินที่เตรียมไว้จะต้องอาศัยพิมพ์ที่ทำด้วยปูนปลาสเตอร์เป็นหลัก  ทำหน้าที่ดูดน้ำในดินจน

แห้งและคงรูปตามแบบพิมพ์  การผลิตตัวผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีนี้  สามารถผลิตขึ้นงานที่เหมือนกันเท่ากัน  

ในวันหนึ่งอาจใช้พิมพ์ในการผลิตได้ไม่มากนัก เพราะพิมพ์มีความชื้นจากการหล่อ  การหล่อน้ำดินใน

ระยะแรกๆ พิมพ์จะดูดซึมน้ำได้รวดเร็ว  แต่ระยะหลัง  การดูดซึมน้ำจะช้าลงตามลำดับการหล่อน้ำดิน

ที่นิยมทำกันมีสองวิธี  คือ 

1. การหล่อน้ำดินแบบกลวง ( Hollow draim casting) หมายถึง  การหล่อเมื่อได้ความหนาที่พอ

สมควรของผลิตภัณฑ์ก็เทน้ำดินออกจากพิมพ์  เทคนิคนี้ต้องค่อยเทน้ำดินและคว่ำ  จนหมดน้ำดินใน

พิมพ์แบบ  มิฉะนั้นจะทำให้ผิวภายในขรุขระ  พิมพ์ที่ใช้อาจจะเป็นพิมพ์ชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นก็ได้ 

2. การหล่อแบบตัน ( Solid casting ) หมายถึงการหล่อน้ำดินลงในพิมพ์และยังมีส่วนป้องกันการยุบ

ตัวของดิน  ไม่ต้องเทน้ำดินหรือเทน้ำดินออก 

!
  3.2.6 คุณสมบัติของน้ำดินที่ดี 

 1. ต้องมีค่าการไหลตัว (Viscosity) เพียงพอที่จะไหลลงในแบบได้เต็ม (Fill) โพรงต่างๆใน

แบบ และสามารถเทน้ำดินออก (Drain) ได้หมด 

 2. ผลึกของดิน (Particle) ต้องไม่ Set ตัวมากเกินไป เมื่อปล่อยที่ไว้ 

 3. ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงในการหล่อ 
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 4. มีคุณสมบัติคงเดิมเมื่อเก็บไว้ 

 5. แกะออกจากแม่พิมพ์สะดวก และมีความแข็งแรงเมื่อแห้ง 

 6. มีอัตราการหล่อตัวสูง แต่ไม่มากจนควบคุมยาก อัตราเร็วควรพอเหมาะสำหรับงานแต่ละ

ชนิด 

 7. มีการหดตัวน้อยพอที่จะแกะออกจากแม่พิมพ์ได้โดยไม่เสียรูปทรง 

 8. น้ำดินต้องไม่มีฟอง เพราะจะทำให้เกิดรูเข็ม (Pin Hole) 

 9. ควรมีน้ำผสมอยู่น้อยสุด เพื่อไม่ให้แม่พิมพ์อิ่มตัวเร็ว และเสียเวลาในการตพิมพ์ให้แห้ง 

!
   3.2.7การตกแต่งผลิตภัณฑ์ก่อนเผา 

 การตกแต่งผลิตภัณฑ์หลังการขึ้นรูป  ผลิตภัณฑ์เซรามิคเกือบทุกชนิดต้องการ การตกแต่ง

หลังจากการขึ้นรูป เช่น การขจัดส่วนเกินของผลิตภัณฑ์ออกไปส่วนเกินอาจเป็นพวกครีบ(fin) หรือ

ส่วนที่เกิดจากการสึกหรอของแบบ (scam) ดังนั้น เราจึงต้องพยายามทำให้ผลิตภัณฑ์มีการตกแต่ง

น้อยที่สุด 

 คุณสมบัติของการขึ้นรูป  ผลิตภัณฑ์ที่เกือบแห้งหรือแห้งสนิทจะไม่มีความเหนียว จะแข็งและ

เปราะ  การตกแต่งควรทำในขณะที่ผลิตภัณฑ์มีความเหนียวอยู่ 

 การตกแต่งด้วยน้ำดินสี (Engobe) ลงบนชิ้น เป็นอีกวีธีที่เพิ่มลูกเล่นความสวยงามให้กับชิ้น

งาน  ควรทาน้ำดินสีเมื่อขจัดหรือต่อติดชิ้นงานเสร็จแล้วเพื่อความเรียบร้อยในการตกแต่ง ไม่ให้น้ำดิน

สีไปเลอะกับส่วนอื่น  ควรทางตอนที่ดินยังเปียกอยู่ เพื่อให้ดินหดตัวเท่ากันป้องกันการหลุดล่อนของสี

ด้วย 

  3.2.8 การเผาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา 

 การเผาในทางเซรามิก คือ การเพิ่มอุณหภูมิให้แก่ผลิตภัณฑ์เซรามิกในเตา ภายใต้บรรยากาศ

ที่เหมาะสม เพื่อเปลี่ยนสภาพดิน ให้เป็นถาวรวัตถุ มีความแข็งแกร่งเหมือนหิน ช่วยให้ผลิตภัณฑ์เกิด

ความคงทนถาวร และสวยงาม 

 บรรยากาศที่ใช้ในการเผาเตาโดยทั่วไป 

1. บรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing) เป็นการเผาที่มีการเผาไหม้ อย่างสมบูรณ์ และใช้

ออกซิเจนมากเกินพอ ซึ่งเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้ว จะมีออกซิเจนเหลืออยู่ 
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2. บรรยากาศรีดักชัน ( Reduction Firing ) เป็นการเผาที่มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ในเตาเผา มี

ออกซิเจนไม่เพียงพอ ซึ่งเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้ว จะมีคาร์บอนมอนอกไซด์ ( CO ) เหลืออยู่ 
3. บรรยากาศนิวทรัล ( Neutral Firing )เป็นการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่เลย 

การเผาไหม้ มีออกซิเจนที่พอดี 

 การเผาแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. การเผาดิบ (Biscuit Firing) 

 2. การเผาเคลือบ (Glaze Firing) 

 3. การเผาตกแต่ง (Decoration Firing) 

1. การเผาดิบ 

 ชิ้นงานที่ผ่านการเผาแล้ว ยังคงมีความชื้น และสารอินทรีย์ อยู่ในชิ้นงาน การเผาไล่ความชื้น 

และสารอินทรีย์ ก่อนนำไปชุบเคลือบ เป็นสิ่งที่จำเป็น เนื่องจากช่วยลดปริมาณน้ำ ในชิ้นงาน ซึ่งเป็น

ตัวการ ทำให้เกิดแรงดัน จนชิ้นงานอาจระเบิด ในการเผาเคลือบ ถ้าชิ้นงานถูกเผาดิบมาก่อน การเผา

ในช่วงแรก เร่งไฟเร็วขึ้นได้ การชุบเคลือบ จะชุบได้ง่ายกว่า ชิ้นงานที่ยังไม่ได้เผาดิบ บรรยากาศของ

การเผาดิบ คือ บรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing : OF) ที่เผาบรรยากาศนี้ เพื่อเปลี่ยนเหล็ก

ออกไซด์ ในชิ้นงานให้อยู่ในรูปของ สารประกอบของเฟอร์ริกออกไซด์ 
 การเผาดิบ คือการเผาครั้งที่หนึ่ง โดยยังไม่ได้ชุบน้ำเคลือบ สามารถที่จะเผาในอุณหภูมิต่ำ 

หรืออุณหภูมิสูงก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาดิบแล้ว จะมีความพรุนตัวสูง เนื่องจากการเผาดิบ เผาใน

อุณหภูมิต่ำ 750-800 องศาเซลเซียส ทำให้ผลิตภัณฑ์ สามารถดูดซึมน้ำเคลือบได้ดี เหมาะสำหรับผู้ไม่

ชำนาญในการชุบเคลือบ เมื่อชุบเสีย สามารถนำผลิตภัณฑ์ ไปล้างเคลือบออก ผึ่งให้แห้ง แล้วนำมา

เคลือบใหม่ 
 วงจรการเผาดิบผลิตภัณฑ์ ประเภทถ้วยชาม แจกันที่มีขนาดสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร ใช้วงจร

การเผาดิบธรรมดา แต่ถ้าเป็นงานประติมากรรม หรืองานที่มีความหนาเกิน 1 นิ้ว ต้องเผาให้ช้าลงกว่า

ธรรมดา ควรแยกเผาคนละเตา 
 สรุปการเผาดิบ จะต้องเผาแบบสันดาปสมบูรณ์ (Fully Oxidation) ตั้งแต่ต้นจนจบ 24-750 

องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่งโมง ระวังไม่ให้เกิดเขม่า หรือควันสีดำจับผลิตภัณฑ์ และเตา

เผา ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ควรอุ่นที่อุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-4 ชั่วโมง ผึ่งใน
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แสงแดดร้อนจัด อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไป ผลิตภัณฑ์อาจแตกได้ เผา

เสร็จแล้ว ทิ้งให้เตาเย็นลง เท่ากับเวลาที่ทำการเผา ห้ามเปิดเตาก่อนอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส 

ผลิตภัณฑ์กระทบอากาศเย็นนอกเตา จะแตกได้ 

2. การเผาเคลือบ 

  ชิ้นงานที่เผาดิบ ถูกนำมาชุบเคลือบแล้วเผา เพื่อให้เคลือบหลอมเป็นแก้ว ติดแน่นอยู่บนผิว

ชิ้นงาน การเผาเคลือบ จะเผาที่อุณหภูมิเท่าใด ภายในบรรยากาศใด ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น 

การเผาผลิตภัณฑ์ปอร์ซเลน เริ่มต้นเผา ภายใต้บรรยากาศออกซิเดชัน ตั้งแต่อุณหภูมิเริ่มจุดเตา จนถึง

อุณหภูมิประมาณ 950 องศาเซลเซียส หลังจากนั้น เผาภายใต้บรรยากาศรีดักชัน (Reduction Firing 

: RF) จนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ต้องการ 

 ภาชนะที่ชุบเคลือบแล้วทุกชิ้น ต้องเช็ดก้นผลิตภัณฑ์ให้หมดเคลือบ เพื่อป้องกันการ

หลอมละลายของเคลือบ ติดบนแผ่นรองเตาเผา ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะต้องวางห่างกันเล็กน้อย ไม่ให้น้ำ

เคลือบสัมผัสกัน เพราะเคลือบจะหลอมติดกัน เมื่อเผาที่อุณหภูมิสูง 
 ผลิตภัณฑ์ในเตาแก๊ส ควรวางห่างจาก บริเวณหัวพ่นเล็กน้อย ถ้าผลิตภัณฑ์โดนเปลวไฟ 

เคลือบจะด่าง ในเตาไฟฟ้า อย่าวางผลิตภัณฑ์ชิดขดลวดมากเกินไป เคลือบจะไหล ติดขดลวดเสียหาย

ได้ ผลิตภัณฑ์ใหญ่ ควรวางไว้กลางๆเตา ให้ได้รับความร้อนสม่ำเสมอ ลดความบิดเบี้ยวหลังการเผา 

 วงจรในการเผาเคลือบ 

 ช่วงที่ 1 อุณหภูมิห้อง 24-950 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง 

 ช่วงที่2 950-1250 องศาเซลเซียส OF ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงหรือ 950-1250 องศาเซลเซียส 

 RF ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง 

 ช่วงที่3 เผาแช่อุณหภูมิคงที่ (Soaking) 1250 องศาเซลเซียส = 15 นาที 

 การเผาในบรรยากาศสันดาปไม่สมบูรณ์ ต้องใช้เวลาในการเผา นานกว่าเตาไฟฟ้าเล็กน้อย 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความจุของเตาเผา เตามีขนาดใหญ่ จะต้องใช้เวลาในการเผานานขึ้น และแช่อุณหภูมิคง

ที่ไว่นาน 20-30 นาที โดยปกติเตาเผาทุกเตา บริเวณชั้นบน จะร้อนกว่าด้านล่าง 20-30 องศา

เซลเซียส ผู้ใช้เตาควรสังเกตผลการเผาทุกครั้ง เพื่อให้ทราบความแตกต่าง ของเตาเผาแต่ละเตา 
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3. การเผาตกแต่ง  

 ชิ้นงานที่เผาเคลือบแล้ว นิยมตกแต่งด้วยสี หรือติดรูปลอก (Decal) ที่ทำขึ้นสำหรับตกแต่งสี

โดยเฉพาะ ติดลงไปบนภาชนะที่เคลือบ แล้วนำไปเผา เพื่อให้สิ่งตกแต่ง ติดทนกับชิ้นงาน เรียกว่า การ

ตกแต่งบนเคลือบ (Overglaze Firing) อุณหภูมิที่ใช้เผาตกแต่งบนเคลือบ ประมาณ 650-850 องศา

เซลเซียส ขึ้นอยู่กับชนิดสี (Pigment) หรือประเภทวัตถุดิบ ที่นำมาทำสี ว่าจะสุกที่อุณหภูมิใด 
การเผาสีตกแต่งลอก และสีเงินสีทอง จะต้องเผาในบรรยากาศสันดาปสมบรูณ์ ตลอดการเผา จาก

อุณหภูมิห้องถึง 750 องศาเซลเซียส ในเตาเผาไม่ควรมีความชื้นอยู่ ถ้าเตาเผามีความชื้นจากการเผา

ดิบ เมื่อนำสีทอง เผาต่อจากเตาเผาดิบ สีทองจะหมอง เพราะไม่ชอบความชื้น สีเขียนก็จะพอง เพราะ

มีความชื้นในเตาเผามากเกินไป 
 ดังนั้น ถึงแม้ว่าอุณหภูมิในการเผาดิบที่ 750 องศาเซลเซียส ใกล้เคียงกับการเผาสีตกแต่ง ก็

ไม่ควรเอาชิ้นงานเขียนสี และติดรูปลอกเข้าเตาเผาในการเผาดิบ เพราชิ้นงานที่ออกมา จะมีตำหนิ ไม่

ได้มาตรฐาน สีหมองคล้ำ หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

 3.2.9 วิธีการเคลือบขึ้นอยู่กับขนาดและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ 

1. การเคลือบแบบจุ่ม วิธีนี้ใช้กันมาก  โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดและรูปร่างเล็ก  สามารถชุบ

เคลือบด้วยมือ  ผลิตภัณฑ์อาจจะมีสภาพหลายอย่างเช่น  ยังไม่ได้ผ่านการเผาดิบมาก่อน 

2. การพ่น  เป็นการใช้กลไกทำให้น้ำเคลือบแตกกระจายเป็นละอองฝอย ตกลงผิวผลิตภัณฑ์ จีนเป็น

ชาติแรกที่ใช้วิธีนี้โดยการเป่าน้ำเคลือบให้ผ่านหลอด ซึ่งปลายทางมีหนึ่งมีผ้าเนื้อละเอียดปิดอยู่  

ปัจจุบันมีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ได้สะดวกขึ้น  ซึ่งทำให้สะดวกและรวดเร็ว  ง่ายต่อการ

ควบคุม  และสามารถควบคุมการกระจายของน้ำเคลือบ เป็นผลให้วิธีการนี้ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง 

โดยเฉพาะในโรงงานที่มีการผลิตที่มีขนาดและรูปร่างรวมทั้งสภาพอื่นๆคล้ายคลึงกัน 

 3.2.10 เตา ชนิดของเตา (Type of kilns) 

 เตาที่ใช้ในการเผาผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปนั้นมีอยู่หลายแบบหลายชนิด  อาจจะแนกตามเชื้อ

เพลิงที่ใช้ในการเผา  เช่น เตาน้ำมัน  เตาฟืน  เตาไฟฟ้า  แบ่งตามหน้าที่การใช้งาน  แบ่งตามลักษณะ

รูปร่างของเตา หรือแบ่งตามการทาลมร้อนขึ้นหรือลมร้อนลง  แต่ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับ  ความต้องการ

ของผู้ใช้  ผู้ออกแบบ  ความเหมาะสมเป็นหลัก 

!
!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 50

4. สถานที่วางผลงาน/จำหน่ายผลงาน 

 1.วางจำหน่ายที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก แหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่ 

ของ อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นสถานที่รวบรวมผลงานศิลปะและการออกแบบ ที่มีรูป

แบบและแรงบันดาลใจ จากนกฮูกโดยมีการจัดวางผลงานให้ได้ศึกษาเพลิดเพลินไปกับชิ้นงานที่ทําจาก

วัสดุต่างๆมากถึง 20 ประเภท เช่น ไม้ โลหะ แกว้ กระดาษ ผ้า หนัง และเขาสัตว์ เป็นต้น แต่ละชิ้นมี

รูปร่าง รูปทรง สีสัน แตกต่างกันมากมายนับพันชิ้น ซึ่งมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ นกฮูก

แต่ละชิ้นจะเป็นตัวบอก เล่าเรื่องราวและเนื้อหาอันมีคุณค่าที่แฝงไปดว้ยภูมิปัญญาของผู้สร้างสรรค์ 

และมคีวามงามทางด้าน ศิลปะ ใหผู้เข้า ชมได้ศึกษาเพลิดเพลิน กระตุ้นจินตนาการ ก่อให้เกิดพลัง

สร้างสรรค์แก่ผู้ชม ทั้งเด็ก และผู้ใหญ่รวมทั้งผู้ค้นหาแรงบันดาลใจในการทํางาน !
!

!
ภาพที่ 25 : ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 

!
!!!
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!
!

ภาพที่ 26, 27 : ส่วนจัดแสดงเครื่องเคลือบดินเผา ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 

!
 2. วางบนโต๊ะทำงานทั่วไป หรือจะใช้ตกแต่งบ้าน
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บทที่ 3 

!
วิธีการดำเนินงาน 

!
การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานในโครงงานนี้  มีวิธีเริ่มดำเนินการตั้งแต่การรวบรวมข้อมูลไป

จนถึงขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงาน 

!
แผนผังแสดงขั้นตอนการดำเนินงาน 

 !
        

 
 
 
  

!
 !
 !
   

 !
 
 

 

!
!
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Sketch 3 มิติ

รวบรวมข้อมูล

พัฒนารูปแบบ Sketch 3 มิติ 

ขยายชิ้นงาน รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำเอกสารประกอบ

จัดแสดงผลงาน (Presentation) 

Sketch 2 มิติ

ทดลองเนื้อดินและเคลือบ
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! 1. รวบรวมข้อมูล 

  สำหรับผลงานชุดนี้ ที่ต้องการให้กระถางกระบองเพชรที่มีแรงบันดาลใจมาจากนก

ฮูกที่มีมุมมองที่น่ารัก และเป็นกระถางที่มีการใช้งานที่ตอบสนองผู้บริโภคอย่างดีที่สุด จึงมีการค้นคว้า

ข้อมูลจากหนังสือ การลงพื้นที่ด้วยตนเอง และสื่อสารสนเทศต่างๆ 

!
  การรวบรวมข้อมูล 

  1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับนกฮูก   53

  1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบองเพชร 

  1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับกระถาง 

  1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางเครื่องเคลือบดินเผา 

   

  จากนั้นก็ได้นำข้อมูลต่างๆที่รวบรวมมาวิเคราะห์ และผสมผสานกับจินตนาการ 

บวกกับความคิดสร้างสรรค์ ออกมาเป็นแบบร่าง 2 มิติ และ 3 มิติ  

!
 2. การสร้างสรรค์แบบร่าง 2 และ 3 มิติ 

  การสร้างสรรค์แบบร่าง 2 และ 3 มิติ มีกระบวนคิดสร้างสรรค์ผลงานตาม

วัตถุประสงค์วางไว้ เพื่อให้ชิ้นงานออกมาตรงตามวัตถุประสงค์มากที่สุด 

!
 3. การทดลองเคลือบ เนื้อดิน และการตกแต่งชิ้นงาน 

!
ทดลองเนื้อดินและเคลือบใส 

!
ดินที่นำมาทดลอง ได้แก่ 

 1. Earthenware clay (white) 

 2. Terracotta clay 

 3. Dolomite clay 

!
เคลือบที่นำมาทดลอง ได้แก่ เคลือบใสไฟต่ำของบริษัท อมรินทร์ เซรามิก บริษัท ซินฟา 

  

  

!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 54

ทดลองการตกแต่งชิ้นงาน 

•  การทดลองเทคนิค Blue&White โดยใช้ cobalt oxide ให้สี 

• การทดลองการหล่อน้ำดิน 2 ชั้น โดยใช้น้ำดินเอิธเทิร์นแวร์ ผสมกับ สีสำเร็จรูป จากบริษัท 

อมรินทร์เซรามิก 

!
 4. การพัฒนารูปแบบ Sketch 3 มิติ  

  การพัฒนารูปแบบ Sketch 3 มิติ นั้น จะต้องคำนึงถึงทุกกระบวนการของการผลิต

ในทางอุตสาหรรม ตั้งแต่เรื่องของเนื้อดิน การทำต้นแบบ แม่พิมพ์ เคลือบ การตกแต่ง รวบไปถึง รูป

แบบการวางจำหน่าย 

!
 5. การขยายชิ้นงาน 

  ในการขยายชิ้นงาน สำหรับการทำต้นแบบ ต้องคำนวณเปอร์เซนต์การหดตัวของ

เนื้อดินอย่างแม่นยำ เพื่อให้ชิ้นงานสำเร็จออกมามีขนาดตรงตามที่ออกแบบไว้ 

!
 6. รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำเอกสารประกอบ 

  ทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ ล้วนสำคัญมากในการผลิตชิ้นงาน ควรมีการใส่ใจทุก

รายละเอียด ในการทำงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง เพราะปัญหาของกระบวนการการผลิต

เครื่องเคลือบดินเผา สามารถเกิดได้ตลอดเวลา ไม่ควรประมาทในทุกขั้นตอน และควรมีการเก็บภาพ 

และบันทึก ทุกปัญหา ทุกขั้นตอนไว้ ระหว่างการปฏิบัติงาน 

!
 7. การจัดแสดงผลงาน 

  การจัดแสดงผลงานแบ่งออกเป็น 2 ครั้ง ดังนี้ 

1. จัดแสดงเพื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมิน ประกอบด้วย 

 1.1 ชุดกระถางจากดินเอิธเทิร์นแวร์ (ขาว) 1 ชุด 

 1.2 ชุดกระถางจากดินเทอราคอตตา 1 ชุด 

 1.3 ผลการทดลองเนื้อดิน และเทคนิคตกแต่ง 

 1.4 ภาพผลงานกับสถานที่จริงในการติดตั้งผลงาน 

2. จัดแสดงเผาแพร่่่สู่สาธารณะ ประกอบด้วย 

 2.1 ชุดกระถางจากดินเอิธเทิร์นแวร์ (ขาว) 1 ชุด 

 2.2 ชุดกระถางจากดินเทอราคอตตา 1 ชุด 

!
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!
ภาพที่ 28 : ภาพการจำลองการแสดงงานครั้งที่ 1 แบบ Front view 

ที่มา : วาดโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!
!
!

!
ภาพที่ 29 : ภาพการจำลองการแสดงงานครั้งที่ 1 แบบ ISO view 

ที่มา : วาดโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทที่ 4 

!
การดำเนินงาน 

!
โครงการศิลปนิพนธ์ชุดนี้  ได้มีแผนการดำเนินงานและพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงาน  ดังนี้ 

โดยคัดเลือกงานจากแบบร่าง 2  มิติ มาทำเป็นแบบจำลอง 3 มิติ และทำการคัดเลือกมาทำเป็นผล

งานจริง 

 งานทั้งหมดขึ้นต้นแบบและทำพิมพ์ด้วยปูนปลาสเตอร์ ใช้การหล่อแบบวิธีการหล่อกลวง  โดย

มุ่งเน้นให้งานเป็นไปตามแนวความคิดและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน 

 ชิ้นงานทั้งหมดประกอบด้วยชุดกระถางปลูกพืชตระกูลกระบองเพชร จำนวน 9 ชิ้นงาน 

!
โดยมีการดำเนินงานสร้่างสรรค์ ดังนี้ 

 1. Sketch 2 และ 3 มิติ 

 2. การทดลอง 

  2.1 การทดลองเนื้อดินและเคลือบใส 

  2.2 การทดลองเทคนิคตกแต่ง 

 3. สร้างต้นแบบ 

 4. สร้างแม่พิมพ์ 

 5. เตรียมน้ำดินในขึ้นรูปชิ้นงาน 

 6. การขึ้นรูปชิ้นงาน 

 7. การตกแต่งชิ้นงาน 

 9. การเผาดิบ 

 10. การเผาเคลือบ และผลงานสำเร็จ 

 11. การวิเคราะห์ผลงานสำเร็จ 

56

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพร่างสองมิติ 

 

           

 ภาพที่ 30 : ภาพ Sketch 2 มิติ       ภาพที่ 31 :  sketch 2 มิติ 

ภาพที่ 32 :  sketch 2 มิติ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     ภาพที่ 33 :  sketch 2 มิติ   ภาพที่ 34 :  sketch 2 มิติ  

    ภาพที่ 35 :  sketch 2 มิติ                      ภาพที่ 36 :  sketch 2 มิติ 

!

     ภาพที่ 37 :  sketch 2 มิติ            ภาพที่ 38 :  sketch 2 มิติ 

!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 59

             ภาพที่ 39 :  sketch 2 มิติ                         ภาพที่ 40 :  sketch 2 มิติ 

             ภาพที่ 41 :  sketch 2 มิติ                          ภาพที่ 42 :  sketch 2 มิติ 

!

         ภาพที่ 43 :  sketch 2 มิติ     ภาพที่ 44 :  sketch 2 มิติ 

!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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        ภาพที่ 45 :  sketch 2 มิติ   ภาพที่ 46 :  sketch 2 มิติ 

 

         ภาพที่ 47 :  sketch 2 มิติ         ภาพที่ 48 :  sketch 2 มิติ 

!
!
!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ภาพที่  49 :  sketch 2 มิติ   ภาพที่ 50 :  sketch 2 มิติ 

!
 

!

          ภาพที่ 51 :  sketch 2 มิติ             ภาพที่ 52 :  sketch 2 มิติ 

!
!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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          ภาพที่ 53 :  sketch 2 มิติ                           ภาพที่ 54 :  sketch 2 มิติ 

!
 

 

!

!
 ภาพที่ 55 :  sketch 2 มิติ      ภาพที่ 56 :  sketch 2 มิติ 

!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   ภาพที่ 57 :  sketch 2 มิติ       ภาพที่ 58 :  sketch 2 มิติ 

 

       ภาพที่ 59 :  sketch 2 มิติ          ภาพที่ 60 :  sketch 2 มิติ 

              ภาพที่ 61 :  sketch 2 มิติ         ภาพที่ 62 :  sketch 2 มิติ 

!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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!
        ภาพที่ 63 :  sketch 2 มิติ               ภาพที่ 64 :  sketch 2 มิติ 

                ภาพที่ 65 :  sketch 2 มิติ       ภาพที่ 66 :  sketch 2 มิติ 

!
ที่มาภาพ 30-66 : วาดโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบจำลอง 3 มิต ิ

!
 

ภาพที่ 67,68 : sketch 3 มิติ แบบที่ 1 

!

 

ภาพที่ 69,70 : sketch 3 มิติ แบบที่ 2 

!
         ภาพที่ 71 : sketch 3 มิติ แบบที่ 3               ภาพที่ 72 : sketch 3 มิติ แบบที่ 4 

         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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              ภาพที่ 73 : sketch 3 มิติ แบบที่ 5              ภาพที่ 74 : sketch 3 มิติ แบบที่ 6 

          ภาพที่ 75 : sketch 3 มิติ แบบที่ 7              ภาพที่ 76 : sketch 3 มิติ แบบที่ 8 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 77 : sketch 3 มิติ แบบที่ 9 

ที่มาภาพ 67-77 : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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!
การทดลอง 

• การทดลองเนื้อดินและเคลือบใส 
• ดินที่นำมาทดลอง ได้แก่ 

 1. Earthenware clay (white) 

 2. Terracotta clay 

 3. Dolomite clay 

•  เคลือบที่นำมาทดลอง ได้แก่ เคลือบใสไฟต่ำของบริษัท อมรินทร์ เซรามิก บริษัท ซินฟา 

!

!
!

ภาพที่ 78 : การทดลองการหดตัวของดิน Earthenware clay 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 79 : การทดลองการหดตัวของดิน Terracotta clay 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!

!
ภาพที่ 80 : การทดลองการหดตัวของดิน Dolomite clay 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากการทดลองพบว่า ดินที่เหมาะกับการทำกระถางต้นไม้ จากที่ทำกาศึกษาและรวบรวม

ข้อมูลมา คือ ดินเอิธเทิร์นแวร์ (ขาว) และ ดินเทอราคอตตา เนื่องจากเป็นดินที่มีความพรุนตัว และ

การดูซึมน้ำ ที่พอเหมาะต่อการปลูกต้นไม้ รวมไปถึงราคาที่เหมาะสมกับต้นทุนในการผลิต ส่วน

เคลือบที่เผาออกมาแล้วไม่ค่อยมีตำหนิ คือเคลือบใสไฟต่ำจากอมรินทร์ 

!
!
• การทดลองเทคนิคตกแต่ง !

•  การทดลองเทคนิค Blue&White โดยใช้ cobalt oxide ให้สี 

!

!
ภาพที่ 81 : การทดลองเทคนิค Blue&White โดยใช้ cobalt oxide ให้สี 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 70

!
• การทดลองการหล่อน้ำดิน 2 ชั้น โดยใช้น้ำดินเอิธเทิร์นแวร์ ผสมกับ สีสำเร็จรูป จากบริษัท 

อมรินทร์เซรามิก 

!

!
ภาพที่ 82 : การทดลองการหล่อน้ำดิน 2 ชั้น 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพแบบจำลองสามมิติที่นำไปทดลองเทคนิคตกแต่งและเคลือบใส 

 

ภาพที่ 83 : Sketch 3D 

!
ภาพที่ 84 : Sketch 3D 

!

!
ภาพที่ 85 : Sketch 3D 

ที่มาภาพที่ 83-85 : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขั้นตอนการผลิตตามกรรมวิธีเครื่องเคลือบดินเผา 

!
• สร้างต้นแบบและแม่พิมพ์ 

                 1. สร้างต้นแบบกระถางกระบองเพชร  ตามแบบสเกตสามมิติและเขียนแบบ ขึ้นรูป

โดยการทำพิมพ์ทุบ และเครื่องกลึง  และเก็บรายละเอียดให้ และขัดปูนให้เรียบก่อนไปถอดพิมพ์ 

                  

!
!
 

!
ภาพที่ 86 : ขั้นตอนการทำต้นแบบ (แบบพิมพ์ทุบ) 

!
!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 73

ภาพต้นแบบที่พร้อมนำไปหล่อแม่พิมพ์ 

ภาพที่ 87, 88 : ภาพต้นแบบที่พร้อมนำไปหล่อแม่พิมพ์ 

ภาพที่ 89, 90 : ภาพต้นแบบที่พร้อมนำไปหล่อแม่พิมพ์ 

ภาพที่ 91, 92 : ภาพต้นแบบที่พร้อมนำไปหล่อแม่พิมพ์ 

                   

!
                    

!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 93 : ต้นแบบที่พร้อมนำไปหล่อแม่พิมพ์ 

ที่มาภาพที่ 86-93 : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!
 2. ทำฐานและคีย์ล็อค  จากนั้นนำมาวางต้นแบบให้อยู่ตรงกลางและเอาดินกั้นบริเวณปาก

ภาชนะและแบ่งครึ่งต้นแบบทำการเทปูนที่ละฝั่ง 

                        ภาพที่ 94 :  เตรียมหล่อแม่พิมพ์    ภาพที่ 95 : เตรียมหล่อแม่พิมพ์ 

                         ภาพที่ 96 :  เตรียมหล่อแม่พิมพ์    ภาพที่ 97 : เตรียมหล่อแม่พิมพ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                               ภาพที่ 98 :  เตรียมแกะคีย์     ภาพที่ 99 : แกะคีย์ 

ภาพที่ 100 : Working Mold 

ที่มาภาพที่ 94-100 : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!
3. เมื่อทำพิมพ์เสร็จของงานแต่ละชุด  ให้นำพิมพ์ที่ได้ไปตากให้แห้งก่อนที่จะหล่อน้ำดิน 

ภาพที่ 101 : ตาก Working Mold 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 4. เมื่อดินมีการคงรูปแล้ว แกะพิมพ์ออก แล้วน้ำชิ้นงานมาเก็บตะเข็บให้เรียบร้อย จากนั้น

นำเข้าเตาเผา เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน 

!

ภาพที่ 102 : Green Ware 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!
 5. เมื่อเผาดิบเรียบร้อยแล้ว ก็นำชิ้นงานมาตกแต่งด้วยน้ำดินสีหรือสีใต้เคลือบไฟต่ำ  

จากนั้นชุบเคลือบใส เช็ดก้นงานให้เรียบร้อย แล้วนำเข้าเตา เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,050  

องศาเซียลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน 

!
ภาพที่ 103 : Biscuit 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 77

 

    

    ภาพที่ 104 : ตกแต่งชิ้นงาน         ภาพที่ 105 : ตกแต่งชิ้นงานเรียบร้อย 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!
!
• การเตรียมดินและหล่อน้ำดิน 

                  1. ปั่นน้ำดินเทอราคอตต้า และน้ำดินเอิธเทิร์นแวร์ให้มีการไหลตัวได้ดีเมื่อมีการไหล

ตัวดีแล้วก็นำน้ำดินมาเทลงพิมพ์ที่แห้งแล้ว ซึ่งจะรัดพิมพ์ด้วยเชือกหรือยางก่อนเทน้ำดินลงไป 

ภาพที่ 106 : ภาพขณะปั่นน้ำดินเทอราคอตตา 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 78

!
 

!

!
ภาพที่ 107 : น้ำดินเทอราคอตตา และเอิธเทิร์นแวร์ ที่ปั่นและกรองแล้ว 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!

!
ภาพที่ 108 : ขณะหล่อน้ำดิน 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. รอการดูดน้ำของพิมพ์ เช็คระยระเวลาในการรอและดูขนาดความหนาของดินเมื่อ

ได้ประมาณ 5-7 มิลลิเมตร  ก็ให้เทน้ำดินออกน้ำดินแล้วคว่ำไว้รอการคงรูป 

!

!
ภาพที่ 109 : รอการดูดน้ำของพิมพ์ 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลงานสำเร็จ !

!
ภาพที่ 110,111 : ผลงานสำเร็จ แบบที่ 1 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!
!
Objective   : Owl cactus pots 1 

Size   : 12 x 7 x 8 cm.   

Body   : Earthenware clay  

Forming  : Hollow casting 

Firing   : Oxidation 1,050 °C  

Technique  : Engobe 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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!
!

ภาพที่ 112,113 : ผลงานสำเร็จ แบบที่ 2 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!
!
Objective   : Owl cactus pots 2 

Size   : 12 x 7 x 8 cm.   

Body   : Earthenware clay  

Forming  : Hollow casting 

Firing   : Oxidation 1,050 °C  

Technique  : Under glaze 

          

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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!
ภาพที่ 114,115 : ผลงานสำเร็จ แบบที่ 3 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!
!
!
Objective   : Owl cactus pots 3 

Size   : 8.5 x 9 x 11 cm.   

Body   : Earthenware clay , Terracotta clay  

Forming  : Hollow casting 

Firing   : Oxidation 1,050 °C  

Technique  : Under glaze 

          

!
!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 116,117 : ผลงานสำเร็จ แบบที่ 4 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!
!
!
Objective   : Owl cactus pots 4 

Size   : 11 x 19 x 7 cm.   

Body   : Earthenware clay   

Forming  : Hollow casting , Solid casting 

Firing   : Oxidation 1,050 °C  

Technique  : Under glaze 

          

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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!
ภาพที่ 118,119 : ผลงานสำเร็จ แบบที่ 5 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!
!
!
Objective   : Owl cactus pots 5 

Size   : 6.5 x 13 . 11 cm.   

Body   : Earthenware clay   

Forming  : Hollow casting , Solid casting 

Firing   : Oxidation 1,050 °C  

Technique  : Under glaze 

          

!
!
!
!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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!
ภาพที่ 120,121 : ผลงานสำเร็จ แบบที่ 6 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!
!
!
Objective   : Owl cactus pots 6 

Size   : 10 x 15 x 10.5 cm.   

Body   : Earthenware clay   

Forming  : Hollow casting , Solid casting 

Firing   : Oxidation 1,050 °C  

Technique  : Under glaze 

!
!
!
!
!
!
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!
ภาพที่ 122,123 : ผลงานสำเร็จ แบบที่ 7 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!
!
Objective   : Owl cactus pots 7 

Size   : 11 x 13.5 8.5 cm.   

Body   : Earthenware clay , Terracotta clay  

Forming  : Hollow casting , Solid casting 

Firing   : Oxidation 1,050 °C  

Technique  : Under glaze 

!
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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!
!
!
!

ภาพที่ 124,125 : ผลงานสำเร็จ แบบที่ 8 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!
!
!
Objective   : Owl cactus pots 8 

Size   : 8.5 x 10.5 x 9.5 cm.   

Body   : Earthenware clay   

Forming  : Hollow casting 

Firing   : Oxidation 1,050 °C  

Technique  : Under glaze, Engobe 

!
!
!
!
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!

!
ภาพที่ 126, 127 : ผลงานสำเร็จ แบบที่ 9 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!
!
!
!
Objective   : Owl cactus pots 9 

Size   : 7.5 x 13 x 6.5 cm.   

Body   : Earthenware clay   

Forming  : Hollow casting , Solid casting 

Firing   : Oxidation 1,050 °C  

Technique  : Under glaze 

!
!
!
!
!
!
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การวิเคราะห์ผลงานสำเร็จ 

!
 ศิลปนิพนธ์ เรื่อง “ชุดกระถางปลูกกระบองเพชร แรงบันดาลใจจากนกฮูก สำหรับวางบน

โต๊ะทำงาน” ที่มีความน่ารัก มีการใช้งานพิเศษ และมีรูปทรงที่แปลกใหม่ กระถางชุดนี้เป็นกระถาง

นกฮูกที่แตกต่างจากความเชื่อของคนทั่วไป ที่มองเห็นนกฮูกเป็นนักล่า เป็นนกแห่งความโชคร้าย 

เป็นนกที่น่ากลัว แต่กระถางชุดนี้จะแสดงออกถึงความน่ารักของนกฮูก ที่ซ่อนอยู่ในดวงตาที่โต และ

กริยาท่าทางของมัน กระถางชุดนี้มีการใช้งานพิเศษกว่ากระถางทั่วไป โดยจะมีการปรับจานรองให้

เข้ากันกับกระถาง โดยปรับมาเป็นกระถางซ้อนสองชั้น ทำให้ดูแปลกใหม่มากขึ้น 

 สีที่จะใช้ในการผลิตกระถาง จะเป็นสีขาวและสีส้มอมน้ำตาล(สีจากดินเทอราคอตตา) 

สาเหตุที่ใช้สีขาว เนื่องจากว่า สีขาวเป็นสีพื้นฐานที่สามารถปรับเข้าได้กับทุกการตกแต่ง ในยุคปัจบัน 

ส่วนสีส้มอมน้ำตาล เป็นสีที่ได้มาจากธรรมชาติของดิน ซึ่งแน่นอนว่า จะต้องเข้ากันกับสีเขียว สาเหตุ

ที่เลือกใช้ดินสองชนิดนี้เนื่องจาก ดินทั้งสองมีความพรุนตัว และการดูดซึมน้ำ ที่เหมาะสมกับการป

ลิตเป็นกระถามต้นไม้มากที่สุด จะมีงาน 4 ชุด ที่มาจากการหล่อตัน ผสมหล่อกลวง ซึ่งจะไม่มีการ

เคลือบจุดที่สัมผัสกัน กับกระถางชั้นนอกและชั้นใน เนื่อกจาก หากเคลือบไป กระถางทั้งสองจะใส่

ลงไปไม่พอดีกัน ในเรื่องของรูปทรงของกระถาง ก็มาจากนกฮูกที่เป็นแรงบันดาลใจในการทำศิลป

นิพนธ์ชุดนี้ โดยที่รูปทรงและดวงตาที่โตของนกฮูก จะเป็นองค์ประกอบหลักในการแสดงออกของ

ชิ้นงาน โดยรูปทรงผ่านการคลี่คลาย และลดทอนบางส่วนออก ทำให้รูปทรงของกระถางดูน่ารักมาก

ขึ้น 

!
!
!
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บทที่ 5 

!
สรุปผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะ 

!
บทสรุป 

          การทำโครงการศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้าได้รับประสบการณ์  ความรู้  ในกระบวนการ

ทำงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาเป็นความรู้อันมีค่าในการทำงานทางด้านนี้  วิธีการทำงานอย่างเป็น

ระบบ สามารถจัดระยะเวลาในการรับผิดชอบต่อชิ้นงาน  ปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นขณะ

ทำงาน  โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าและสิ่งที่คาดไม่ถึง  สิ่งที่ไม่เคยผ่านประสบการณ์มาก่อนในการ

ทำงานเครื่องเคลือบดินเผา 

          ข้าพเจ้าได้ทำงานตามโครงการที่ได้เสนอแนวความคิดของตนเอง  ได้ทดลองค้นคว้าค้นหาวิธี

การต่างๆ  การฝึกฝน การแก้ปัญหาในการทำงานทุกขั้นตอน  ทุกกระบวนการตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้ง

สุดท้าย  ผลงานที่ได้นั้นอยู่ในระดับที่ข้าพเจ้าพึ่งพอใจ แต่ข้าพเจ้าก็ยังพบปัญหาที่ต้องแก้ไขอีกเช่นกัน 

         ดังนั้นในการทำงานครั้งต่อไปควรที่จะทำงานให้มีความละเอียด  ประณีต พิถีพิถันมากขึ้น  

ศึกษาวิธีแก้ไขปัญหาจากอาจารย์และรุ่นพี่ผู้มีประสบการณ์ในการทำงาน  รวมทั้งการขอคำแนะนำ

ก่อนลงมือทำงาน  จึงจะช่วยลดข้อผิดพลาดและการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้น้อยลงกว่าเดิม 

!
ปัญหาในการทำงาน 

• น้ำดินไหลตัวไม่ค่อยดี 
• ชิ้นงานเบี้ยวเล็กน้อย 
• โมลชื้นเร็ว 
• ชิ้นงานที่มาจากการหล่อตัน ฉีกและร่อนติดไปกับแม่พิมพ์ !

แนวทางการแก้ปัญหา  

• แก้ไขน้ำดินโดยการวัดความถ่วงจำเพราะของน้ำดิน ให้ได้ประมาณ 1.68 

• ทดลองเคลือบให้มากกว่านี้และวิเคราะห์สาเหตุของเคลือบหลุดล่อน 
• การถอดพิมพ์ต้องควรระวังการดึงตัวของดิน  ควรจะรอให้อยู่ตัวก่อนจึงจะนำออกจากพิมพ์

90
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• ให้แม่พิมพ์ชื้นในในระดับนึง แล้วทาทัลคัมให้ทั่ว ภายในแม่พิมพ์ เพื่อไม่ให้ชิ้นงานติดกับตัวแม่
พิมพ์ และควรกะเวลาให้ดี ในการจะนำชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ เพื่อให้ชิ้นงานไม่ฉีก และออก

มาสมบูรณ์ที่สุด 

!
ข้อเสนอแนะ 

              1. ในการทำงานทุกอย่างต้องวางแผนการทำงานไว้ก่อนอย่างรอบคอบ  เพื่อให้ได้ผลงาน

ที่ดีและมีประสิทธิภาพที่สุดในการทำงาน 

              2.การมีน้ำใจก่อให้เกิดความช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำให้สามารถปฏิบัติงานไปได้อย่างมี

ความสุข 

            3. ในการปฏิบัติโครงการครั้งหนึ่ง  ทำให้เราได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายที่ควรจะจำไว้  เพื่อ

เป็นบทเรียนในการทำงานครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น 

!
  

ภาพที่ 128 (ซ้าย) , 129 (ขวา) : ภาพชิ้นงานที่มีปัญหาในการหล่อตัน 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ)	


!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ภาคผนวก 

!

!

!

!

!

!

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 93

ภาพผลงานสำเร็จเมื่ออยู่ในสถานที่การใช้งาน 

!
!

ภาพที่ 130 : ภาพผลงานสำเร็จ เมื่อวางบนโต๊ะทำงาน 1 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!

ภาพที่ 131 : ภาพผลงานสำเร็จ เมื่อวางบนโต๊ะทำงาน 2 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ)	
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ภาพที่ 132 : ภาพผลงานสำเร็จ เมื่อวางบนโต๊ะทำงาน 3 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ) 

!
ภาพที่ 133 : ภาพผลงานสำเร็จ เมื่อวางบนโต๊ะทำงาน 4 

ที่มา : ถ่ายภาพโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ)	

!
!
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ภาพ Working Drawing 

โครงการ “ชุดกระถางปลูกพืชตะกูลกระบองเพชร สำหรับวางบนโต๊ะทำงาน” 

!
!
!
!
!
!
!!!

ภาพที่ 134 : Working drawing แบบที่ 1และ2 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 135 : Working drawing แบบที่ 3 

!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 136 : Working drawing แบบที่ 4 

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 137 : Working drawing แบบที่ 5 

!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 138 : Working drawing แบบที่ 6 

!
!
!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 139 : Working drawing แบบที่ 7 

!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

ภาพที่ 140 : Working drawing แบบที่ 8  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
ภาพที่ 141 : Working drawing แบบที่ 9 

ที่มา : เขียนโดย นางสาวนิธิกานต์ ทองคง (ผู้จัดทำ)
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บรรณานุกรม 

!
วิชรพงศ์ หวลบุตตา. มือใหม่หัดปลูกแคคตัส. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง

แอนด์พลับลิชชิิง จำกัด (มหาชน), 2553 

!
!
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กระบองเพชรช่วยดูดรังสี, On-line. Available from Internet,  
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กระบองเพชรช่วยถนอมสายตา, On-line. Available from Internet,  
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      http://www.lillyloray.co.uk/#/blog/4567237982/_page/7, accessed 1 January 2013.

  

!
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ประวัติผู้วิจัย 

!
  

   ชื่อ-สกุล  : นางสาวนิธิกานต์ ทองคง 

 ที่อยู่  : 163/1 หมู่ 8 ต.ควนขนุน  

    อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง 93130 

 โทร.  : 090-9624404 

 E-mail  : n.nithikarn@gmail.com 

!
  

!
!
!
!
!
!
  

 ประวัติการศึกษา 

 ระดับประถมศึกษา : โรงเรียนธิดานุเคราะห์ 

 ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา  

 ระดับอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
!
 เกียรติประวัติ 

 พ.ศ. 2555 : เข้าร่วมแสดงงาน “เคลย์เอทีฟ” งานแสดงเครื่องเคลือบดินเผาของนักศึกษา  

   : เข้าร่วมกินกรรมเผารมควัน 4+1 สถาบัน ณ หาดสวนสนประดิพัทธิ์  

   : เข้าร่วมแสดงงานเผารมควัน 4+1 สถาบัน ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี 

 พ.ศ. 2556 : วิทยากรรับเชิญ รายการคิดวิทย์ ช่อง ไทยพีบีเอส ออกการกาศเมื่อวันที่ 9  

     มีนาคม 2556 

   : เข้าร่วมแสดงงาน Ceramic Exhibition งานแสดงผลงานของนักศึกษา 

   : ศิลปิน Body Paint รับเชิญ ณ งาน FIFA therapy tour 2014 

!
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