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บทคัดย่อ 
 โครงการศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดิน 
เผา ด้วยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม โดยออกแบบเป็นชุดเตรียมอาหารในห้องครัวแรงบัลดาลใจจาก แร่อะเกตซึ่ง
ปัจจุบันมีการพบเห็นแร่ต่างๆได้ง่ายและแพร่หลายโดยทั่วไปนิยมน ามาใช้ท าเครื่องประดับ ผู้วิจัยเห็นว่าแร่ชนิดนี้
สามารถน ามาประยุกต์โดยน าเอาเอกลักษณ์ที่ปรากฎเป็นลวดลายของแร่ทีซ่้อนกันเป็นชั้นๆ มาใช้ในการออกแบบเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องเตรียมอาหารในห้องครัวเพ่ือให้ผู้คนใน ปัจจุบัน ซึ่งมีเวลาและพ้ืนที่อยู่อาศัยอย่างจ ากัดได้มี
อุปกรณ์ส าหรับประกอบอาหารอย่างสะดวกสบาย สามารถเก็บในพื้นที่จ ากัดได้ และยังสามารถใช้เป็นของประดับ
ตกแต่งบ้านได้ในตัวอีกด้วย 
 จากการด าเนินงานตามโครงการพบว่าสามารถออกแบบชุดเตรียมอาหารในห้องครัวแรงบัน 
ดาลใจจากแร่อะเกต ได้โดยใช้เนื้อดินส าเร็จรูปสีขาว (White stoneware Body)  ขึ้นรูปชิ้นงานด้วย การหล่อน้ า
ดินแบบกลวง (Hollow casting) ตกแต่งผลงานด้วยเทคนิคการหล่อน้ าดินสี  
การฝังน้ า ดินสี (inlay) และเคลือบด้วยเคลือบใสเผาไฟสูงที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส  
บรรยากาศออกซิเดชั่น (Oxidation Firing) การออกแบบในครั้งนี้ผลงานประกอบด้วยผลงานทั้งหมด 2 ชุด โดย
ชุดแรกจะหล่อน้ าดินสีล้วนเป็นสีต่างๆ และชุดที่ 2 จะหล่อน้ าดินสี และฝังน้ าดินสีในผลงาน เป็นเส้น โดยในชุดจะ
ประกอบด้วย ที่วางไข่ ชุดตะแกรงส าหรับกรองของทอด ชามอเนกประสงค์ ครกบด ที่คั้นน้ าส้ม  ถ้วยมีปาก ถ้วย
แยกไข่แดงและขาว ชุดท าไข่ลวก  
 จากการด าเนินงานตามโครงการในครั้งนี้ผู้วิจัยสามารถออกแบบและทดลองผลิต ชุดเตรียม อาหารใน
ห้องครัวแรงบันดาลใจจากแร่อะเกต ได้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้ังไว้ 
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Abstract 
This art thesis’s purpose is to design and to create industrial ceramic kitchenware, 

which inspired by Agate.  Agate can be found easily and is very commonly used to make 
jewelry. Therefore; researcher would like to adapt agate to make a collection of industrial 
ceramic kitchenware by using agate’s unique layered pattern as the product’s pattern. The 
industrial ceramic kitchenware with the unique layered pattern from agate will be designed to 
meet urban people’s life that have limited space and limited time. The products can’t only be 
used as kitchenware but also as home decorations. 
  From the production, researcher found that perfect clay for the agate inspired 
industrial ceramic kitchenware is White stoneware Body to form by Hollow casting method. The 
patterns are made with slip casting technique and inlaying. The work pieces must be glazed 
and fired at temperature 1,200 Celsius under oxidation firing. This art thesis consists of two 
sets of work pieces. The first set will be casting in different colors while another set will be 
casting and implant the colored slip in the products in lines. In these two sets include eggs 
holder, strainer (for fried food), all purpose bowl, mortar, sets of juicer (a juicer and a bowl), 
pouring bowl, egg separator and egg poachers. 
 From this production, researcher have designed and created industrial ceramic 
kitchenware inspired by agate accordingly to the project purpose. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ทุกท่านในภาควิชาออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม อาจารย์ท่ีปรึกษาที่ให้ทั้งความรู้ ค าแนะน าและ การช่วยเหลือใน ด้านต่างๆ ใน
การท าศิลปนิพนธ์โครงการนี้จนส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และทุกคนในครอบครัว ที่คอยให้การในด้านต่างๆ สนับสนุน และเป็น
ก าลังใจมาตลอดในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 
 ขอขอบคุณ เพ่ือนๆ รุ่นพ่ีและรุ่นน้อง ที่คอยให้ก าลังใจและแนะน าข้าพเจ้าในเรื่องต่างๆ มาโดยตลอด และ
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ของภาควิชาทุกท่านที่อ านวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการท าศิลปนิพนธ์ 
นอกจากนี้ยังมีผู้ที่ให้ความช่วยเหลืออีกหลายท่าน ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถ กล่าวนามในที่นี้ได้หมด จึงขอขอบคุณทุก
ท่านเหล่านั้นไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 
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                                        ค าน า 
 
 เอกสารศิลปนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา (Art Thesis) การศึกษาตามหลักสูตร ศิลปบัณฑิต 
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร น าเสนอ 
โครงการในหัวข้อ “ชุดเตรียมอาหารในห้องครัวแรงบันดาลใจจากแร่อะเกต” สร้างสรรค์ผลงาน 
เครื่องเคลือบดินเผาด้วยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมโดยออกแบบเป็นชุดเตรียมอาหารในห้องครัว เอกสารฉบับนี้ได้
กล่าวถึงการด าเนินงาน ต้ังแต่ที่มาของแนวความคิด การรวบรวม แนวความคิด วัตถุประสงค์ รูปแบบของงาน 
ขั้นตอนการท างาน การทดลองและผลการทดลองต่างๆ การแก้ปัญหา ในการท างาน ตลอดจนข้อมูลต่างๆที่เก่ียวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบ ดินเผา เอกสารด าเนินงานศิลปนิพนธ์นี้เป็นการรวบรวม
แนวความคิด และกระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานอย่างสังเขป ประสบการณ์จากการท างานชุดนี้เพ่ือเป็นแนวทางใน 
การสร้างสรรค์ผลงานที่ สมบูรณ์ต่อไปส าหรับผู้ที่สนใจสามารถน าข้อมูลนี้ไปใช้ให้เกิด ประโยชน์เพ่ือการเรียนรู้
เบื้องต้น หรือปรับปรุงพัฒนางานให้สมบูรณ์ต่อไป 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
หัวข้อโครงกำรศิลปนิพนธ์ (ภำษำไทย) :ชุดเตรียมอำหำรในห้องครัว:แรงบันดำลใจจำกแร่อะเกต 
   (English) :Kitchen aid wares : Inspired by Agate 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา (Statements and significance of the 
problems) 

จากการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่มีวิถีชีวิตที่ซับซ้อน และรวบรัดเปลี่ยนไปจากสังคมในยุค 
สมัยก่อน ชีวิตที่ต้องการความรวดเร็วเป็นส่วนประกอบหลักในชีวิต รวมทั้งความเหน็ดเหนื่อยจากการ 
เดินทางในตัวเมืองท าให้บ้านเป็นสถานที่ ที่สามารถปลอบประโลม ความเหน็ดเหนื่อยจากการท างาน 
ได้ และอาหารการกินก็เป็นอีกส่วนที่จะเติมเต็มความสุขให้แก่ครอบครัวได้ 
      เมื่อบ้านเป็นสถานที่ ที่เป็นความสุขของผู้คนในปัจจุบัน ห้องครัวนั้นยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็น 
จุดเริ่มต้นของความสุขแก่ทุกๆคนในบ้าน ดังนั้นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ในห้องครัวจึงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วย 
ให้เกิดความสะดวกสบายและยังสามารถใช้เป็นสิ่งของตกแต่งภายในครัวที่สามารถบ่งบอกถึงสไตล์ 
ของห้องครัวได้เป็นอย่างดี  

จากความส าคัญดังกล่าวข้าพเจ้าจึงสนใจที่จะออกแบบอุปกรณ์ในการช่วยเตรียมอาหารใน 
ห้องครัวมาท าการออกแบบเป็นชุดซึ่งประกอบด้วย ที่วางไข่ ครกบด ที่ค้ันน้ าส้ม ชุดตะแกรง ถ้วยมี 
ปาก ถ้วยแยกไข่แดง และ ชุดท าไข่ลวก เป็นต้น โดยน าแรงบันดาลใจมาจาก แร่อะเกต ซึ่งจัดอยู่ใน 
กลุ่มของ แร่ควอรตซ์ซึ่งแร่มีความเก่ียวข้องกับชีวิตของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนไม่ว่าจะ เป็นการใช้ 
ประโยชน์ทางอุตสาหกรรมภาชนะต่างๆ รวมถึงเป็นส่วนประกอบหนึ่งในการสร้างสรรค์งาน เครื่อง 
เคลือบดินเผา โดยออกแบบเพ่ือการใช้งานและความสะดวกสบายในการใช้สอย 

ข้าพเจ้าจึงมีความประทับใจลักษณะเฉพาะของแร่ควอรตซ์ซึ่งมีลักษณะชั้นลายของแร่เป็นชั้น
สี หรือแถบสีชั้นวงกลม เป็นวงขนานเข้าหากันลักษณะมันวาวมีหลากสีสัน ส่วนใหญ่มีสีขาว หรือฟ้า 
ลักษณะโปร่งใส มีริ้วลายสีขาวน ามาออกแบบตกแต่งให้เกิดความสวยงามให้สอดคล้องกับการใช้สอย 
ของอุปกรณ์ในครัว และผสมผสานกับเทคนิคตกแต่งทางเครื่องเคลือบดินเผาเพ่ือออกแบบสร้างสรรค ์
ชุดเตรียม อาหารในห้องครัว 
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Goal and objective) 

1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และออกแบบชุดเตรียมอาหารในห้องครัวที่ได้แรงบันดาลใจจาก แร่อะ
เกตโดยน ารูปทรงจากเรขาคณิตมาผสมผสานกับลวดลายของแร่อะเกตและใช้ในการออกแบบ ที่
สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา 
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2. เพ่ือทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์ชุดเตรียมอาหารในห้องครัวที่ได้แรงบันดาลมาจากแร่อะเกต 
ตามกระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผา 

3. เพ่ือออกแบบชุดเตรียมอาหาร ที่สามารถใช้งานในครัวได้ โดยค านึงถึง ความสะดวกสบาย 
ง่ายต่อการใช้งาน และการจัดเก็บในพื้นที่แคบ และใช้เป็นของประดับตกแต่งในครัวให้สอดคล้อง กับ
การใช้สอยในครัว 
 
สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested ) 

สามารถออกแบบชุดเตรียมอาหารเครื่องเคลือบดินเผาที่สามารถใช้งานและใช้ประดับตกแต่ง 
ห้องครัว โดยได้น าลักษณะชั้นลายของแร่อะเกตที่เป็นวงขนานเข้าหากันจาก แร่อะเกตผสมผสาน กับ
รปูทรงเรขาคณิตเพ่ือการใช้งาน และเพ่ิมความสวยงามให้แก่ห้องครัว 
 
ขอบเขตการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

1. ออกแบบชุดเตรียมอาหารในครัวโดยน าแรงบันดาลใจมาจากแร่อะเกตซึ่งมี 
ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากแร่ชนิดอ่ืน มีผลึกเป็นเส้นใยขนาดเล็กวาวแบบขี้ผึ้ง มีลักษณะ 
เป็นชั้นแถบวงขนานเข้าหากันโดยจะน าเอกลักษณะที่โดดเด่นอันนี้มาใช้ในการออกแบบเป็นลวดลาย 
ในชุดเตรียมอาหารซึ่งจะผลิตออกมาในรูปลักษณ์สมัยใหม่เรียบง่าย รูปแบบทรงเรขาคณิตเหมาะ 
ส าหรับห้องครัวแบบตะวันตกหรือครัวเปิดที่เนน้การใช้สอยอุปกรณ์ ในห้องครัวมาประดับครัวได้ และ 
สามารถจัดเก็บได้ในพ้ืนที่จ ากัด 

2. ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบคือชุดเตรียมอาหารในครัวประกอบด้วย ที่วางไข่ ครกบด 
ที่ค้ันน้ าส้ม ชุดตะแกรง ถ้วยมีปาก ถ้วยแยกไข่แดง  และ ชุดท าไข่ลวก 

 3. ผลงานขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ าดิน White Stoneware body และโทนสีต่างๆ 
โดยการหล่อน้ าดินแบบกลวง ตกแต่งด้วยเทคนิคการหล่อน้ าดินและการฝังดินสี เผาดิบ อุณหภูมิ 800 
องศาเซลเซียส เผาเคลือบอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ตกแต่งด้วยเคลือบใส 
 
ขั้นตอนการศึกษา (Process of study) 

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล จากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่หนังสือ สื่อสารสนเทศและข้อมูลภาคสนาม 
ที่มีความเกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบผลงาน 

 2. สรุปข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือออกแบบผลงานแบบร่าง 2 มิติ 
 3. พัฒนารูปแบบ แก้ไขข้อบกพร่อง ให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างแรงบันดาลใจและประโยชน์ 

ถการใช้สอย 
 4. ออกแบบร่าง 2 มิติ และ 3 มิติพร้อมทั้งคาดเดาปัญหา ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกรรมวิธีการ 

ผลิตจริง และการแก้ไขปัญหานั้น 
 5. สร้างต้นแบบ และ ท าพิมพ์หล่อ  
 6. ปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานตามกรรมวิธีการทางเครื่องเคลือบดินเผา ตั้งแต่การสร้าง 

ต้นแบบ การสร้างแม่พิมพ์ วิธีการข้ึนรูปผลงานเทคนิคการตกแต่ง ตลอดจนถึงกระบวน การเผา 
 7. น าเสนอผลงาน และเอกสารที่สรุปและอภิปรายผลการสร้างสรรค์ 
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เวลาที่ใช้ในการวิจัย 

 เริ่มเสนอโครงการวิจัยสร้างสรรค์ เดือนมกราคม พ.ศ.2558 จนถึงเดือนพฤษภาคมประมาณ 
5 เดือน ณ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถ.ราช
มรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 

 
วิธีการศึกษา (Method of the study) 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่มีความเก่ียวข้อง จากหนังสือ บทความ สื่อสารสนเทศออนไลน์  
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ และประมวลแนวความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ 

2. สรุปและวิเคราะห์ที่ข้อมูล และน า มาประยุกต์ออกแบบผลงาน ให้เป็นในรูปแบบโมเดิร์น 
เพ่ือเข้ากับห้องครัวในยุคปัจจุบัน 

3. ออกแบบร่าง 2 มิติ เพื่อค้นหารูปแบบของผลงาน ที่สามารถสื่อให้เห็นถึงแนวความคิด 
สร้างสรรค ์
 4. ร่างแบบจ าลอง 3 มิติ เพ่ือค้นหารูปแบบ และปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น 
 5. เขียนแบบ (Working Drawing) 

6. สร้างต้นแบบ และสร้างสรรค์ตามกระบวนการทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 
7. สรุปและรวบรวมผลงานเป็นรูปแบบเอกสารและน าเสนอผลงาน 

 
แหล่งข้อมูล 

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลจากหนังสือที่เก่ียวข้อง ระบบสารสนเทศออนไลน์และหินจริงและสื่อ 
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

2. ศึกษาจากอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์คณะกรรมการโครงการศิลปนิพนธ์และผู้รู้ที่เกี่ยว 
ข้องกับศิลปนิพนธ์ 
 
อุปกรณ์ในการศึกษา 
 1. หนังสือและเอกสารข้อมูลอ้างอิง 
 2. สมุดจดบันทึก (Sketch book) 
 3. คอมพิวเตอร์ 
 4. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานเครื่องเคลือบดินเผาอุตสาหกรรม 
 
การน าเสนอผลงาน 

1. ผลงานออกแบบสร้างสรรค์งานภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาอุตสาหกรรมในรูปแบบของชุด 
เตรียมอาหารในห้องครัว ประกอบด้วย ท่ีวางไข่ 1 ใบ ครกบด 1 ใบ ท่ีคั้นน้้าส้ม 2 ใบ (ที่คั้นและถ้วย) ชุดตะแกรง 
2 ใบ (ชามและตะแกรง) ถ้วยมีปาก 1 ใบ ถ้วยแยกไข่ขาวและแดง 1 ใบ ชุดท้าไข่ลวก 2 ใบ เป็นการจัดวาง
ส้าหรับใช้ในห้องครัว 

2. ภาพร่างผลงาน 2 มิติ และภาพร่างสีตามจ้านวนผลงาน 
3. ผลงานร่าง 3 มิติ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. การทดลองน้้าดินสีและเคลือบที่ใช้ในการออกแบบ 
5. เอกสารประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน 

 
คา่ใชจ้า่ยในการวจิยั 
 1. ค่าเอกสาร 6,500 บาท 
 2. ค่าอุปกรณ์ในการท้างานและน้าเสนอโครงการ 7,000 บาท 
 3. ค่าวัสดุที่ใช้ในการท้างาน 10,000 บาท 
 4. ค่าจัดท้าเอกสาร ประกอบโครงการ 5,000 บาท  
 5. เงินส้ารอง 3,000 บาท 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

  
โครงการออกแบบ : ชุดเตรียมอาหารในห้องครัวแรงบันดาลใจ จากแร่อะเกตมีวัตถุประสงค์ เพ่ือออกแบบ 

ชุดเตรียมอาหารท่ีเน้นประโยชน์ใช้สอยและความงาม ส าหรับบ้านที่มีห้องครัวคับแคบ โดยใช้ลักษณะลวดลายของ
แร่อะเกต มาใช้ในการออกแบบการจัดวางภาชนะที่ซ้อนกัน เหมือนชั้นแร่ เกิดเป็น ความสะดวกในการจัดเก็บมาเป็น
เอกลักษณ์การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานเป็นผลิตภัณฑ์ ชุดเตรียมอาหารในห้องครัวโดยมีเอกสารที่เก่ียวข้องกับ
โครงการออกแบบต่างๆดังนี้ 
 
1.ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับแร่อะเกต 
 1.1 ความรู้เก่ียวกับแร่ 
 1.2 ความรู้เก่ียวกับลักษณะของแร่อะเกต 
2.ข้อมูลที่เก่ียวกับการออกแบบ 
 2.1 ข้อมูลด้านหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 2.2 หลักการออกแบบที่เก่ียวข้องกับรูปทรง 
 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับห้องครัวและอุปกรณ์เครื่องครัว 
 2.4 การตกแต่งบ้านแนวร่วมสมัย (Contemporary) 
3.ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวัตถุดับและขั้นตอนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 
 3.1 วัตถุดิบที่ใช้ในกาารผลิต 
 3.2 ขั้นตอนในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 
 
1.ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับแร่อะเกต  
 1.1 ความรู้เก่ียวกับแร่ แร่ คือ ธาตุหรือสารประกอบทางเคมีที่มีสถานะเป็นของแข็งมี คุณสมบัติเฉพาะตัว
และ มีคุณค่าในตัวเอง แร่เกิดขึ้นได้ในหลายสภาพแวดล้อมตั้งแต่ในกระดูกมนุษย์ ไปจนถึงแกนกลางของโลก แร่เกิด
จากการรวมตัวทางเคมีของธาตุและอาจถูกความร้อน และความดัน มากระท าในขณะท่ียังรวมตัวกันอยู่ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.1.1 สายแร่ ใต้เปลือกโลกจะมีน ้าร้อนไหลวนเวียนอยู่ เช่นบริเวณใต้ปล่องภูเขาไฟและบ่อ 
น ้าพุร้อนน ้าร้อนเหล่านี จะมีสารละลายแร่ธาตุต่างๆเจือปนอยู่เมื่อน ้าร้อนแร่เย็นตัวลงจะตกผลึกกลาย เป็นสายแร่
แทรกตัวอยู่ตามแนวรอยแตกหรือช่องว่างในสายแร่เหล่านี อาจมีแร่โลหะจ้าพวกแร่ฮีมาไทต์ แร่รีอัลการ์และแร่ตะก่ัว
เกิดร่วมอยู่ด้วย 

1.1.1.1 แร่ที่เกิดในหินแปร เมื่อหินเดิมถูกความร้อนและความดันจะเกิดการตกผลึกของ 
แร่ชนิดใหม่ขึ นเรียกว่า ขบวนการแปรสภาพ ซึ่งเกิดขึ นในบริเวณที่ก้าลังมีการก่อตัวของเทือกเขาแร่ ที่เกิดในหินแปร
มักมีโครงสร้างซับซ้อนและมีรูปผลึกแร่ที่สมบูรณ์เช่น แร่รัตนชาติ แร่การ์เนต และแร่สปิเนล เป็นต้น 

1.1.1.2 แร่ที่เกิดในหินอัคนี แมกมาและลาวาต้องใช้เวลาเย็นตัวยาวนานกว่าจะกลาย 
เป็นหินอัคนีหินอัคนีมสี่วนประกอบทางเคมีของกลุ่มแร่ที่เป็นส่วนประกอบอยู่ในหินหนืดแร่แมกนีไทต์  
และแร่โอลิวีนเป็นแร่อีกสองชนิดที่เกิดอยู่ในหินอัคนี 

1.1.1.3 แร่ที่เกิดในหินชั น แร่สามารถเกิดขึ นได้บนผิวเปลือกโลก การระเหยของน ้าทะเล 
เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เหลือแร่ซิลไวต์ตกค้างไว้ แร่แคลไซต์ที่ก่อตัวเป็นหินปูนก็เช่นกัน เกิดจากกระบวน 
การตกตะกอน ทางเคมีในทะเลและในโครงกระดูกของสิ่งมีชีวิตต่างๆ 

1.1.2 การตรวจวิจัยแร่ แร่แต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่เป็นลักษณะจ้าเพาะแตกต่างกันแร่ทุก 
ชนิดถูกจัดแยกไว้เป็นกลุ่มโดยยึดระบบรูปผลึกแร่เป็นเกณฑ์ การเกิกผลึก เมื่อสารประกอบเคมี (chemical 
compound) ที่เกิดขึ นเป็นแร่ค่อยๆ เป็นรูปร่างขึ น จะเกิดเป็นรูปร่างสามมิติที่เรียกว่า 
ผลึก (crystal) แร่แต่ละชนิดจะมี รูปร่างลักษณะของผลึกแตกต่างกัน และแม้แต่ผลึกของแร่ชนิดเดียว กันก็อาจมี
ลักษณะที่มองเห็นภายนอกแตกต่างกัน กระบวนการเกิดผลึกเกิดขึ นในชั นล่างๆ ของโลกที่ มีความดันมหาศาลและ
อุณหภูมิสูงมากจนท้าให้หินกลายเป็นผลึกได้ แร่บางชนิด เช่น เกลือ (salts) จะเกิดขึ นเมื่อธาตุเคมีในสารละลายมี
ความเข้มข้นสูงมากในระดับหนึ่งจนท้าให้ควบแน่นออกมาเป็น รูปผลึก นอกจากนั นผลึกยังอาจเกิดได้ใกล้บริเวณของ
หินหนืดและหินละลาย 

1.1.2.1 ระบบลูกบาศก์ เป็นรูปลูกบาศก์มีหน้าผลึกแร่ได้สมมาตรกันมากที่สุด ทุกด้าน 
แร่ไพไรต์ก็อยู่ในระบบรูปผลึกแบบนี  
 

 
 

ภาพที่ 1 แร่ระบบลูกบาศก์ 
ที่มา : http://f.lnwfile.com/_/f/_raw/b9/69/yg.jpg 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.1.2.2 ระบบโมโนคลีนิก แร่ยิปซัมจัดอยู่ในระบบโมโนคลีนิกซึ่งเป็นระบบที่พบมาก 
หน้าผลึกแร่ที่ได้สมมาตรกันน้อยกว่าในระบบลูกบาศก์ 
 

 
 

ภาพที่ 2 แร่ระบบโมโนคลีนิก 
ที่มา : http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/218/1218/images/naica004.gif 

 
 

1.1.2.3 ระบบไตรคลีนิก ผลึกแร่ในระบบไตรคลีนิกจะมีหน้าผลึกแร่ได้สมมาตรกันน้อย 
ที่สุดในบรรดาระบบรูปผลึกด้วยกันตัวอย่างเช่น แร่แอกซิไนต์ 
 

 
 

ภาพที่ 3 แร่ระบบไตรคลีนิก  
ที่มา: http://www.mineralman.com/sale/axinite1129050004.jpg 

 
1.1.2.4 ระบบไตลโกแนลและเฮกซะโกแนล รูปผลึกแร่ทั งสองระบบนี คล้ายคลึงกัน 

จึงรวมเป็นระบบเดียวกัน เช่นแร่เบริล 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4 แร่ระบบไตลโกแนลและเฮกซะโกแนล  
ที่มา :http://news.mthai.com/wp-content/uploads/2011/06/53495477_jex_1080478_de27-1.jpg 
 

 
 
 

1.1.2.5 ระบบออร์โทรอมบิก แร่ที่อยู่ในระบบนี จะมีหน้าผลึกแร่ท่ีสมมาตรคล้าย 
กล่องไม้ขีดไฟ เช่นแร่แบไรต์ 
 

 
ภาพที่ 5 แร่ระบบออร์โทรอมบิก 

ที่มา : http://www.baritespecimenlocalities.org/Assets/WebPhotos/WebPicsUS-
CO/BariteCONatBelle1WEB.jpg 

   
1.1.2.6 ระบบเตตระโกแนล แร่ไอโอเครสมีรูปหน้าผลึกด้านข้างยาวโดยรอบด้านหน้า 

ตัดของรูปผลึกจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://news.mthai.com/wp-content/uploads/2011/06/53495477_jex_1080478_de27-1.jpg


 9 

 
ภาพที่ 6 แร่ระบบเตตระโกแนล   

ที่มา : 
http://s1300.photobucket.com/user/nancymeedee2013/media/Vesuvianite_Asbestos_zps413bb413.

jpg.html 
1.1.3 ความแข็ง (Hardness) การตรวจวัดค่าความแข็งของแร่พิจารณาจากความคงทน 

ต่อการขูดขีดล้าดับขั นความแข็งของโมห์ (Moh’s scale) แสดงค่าตั งแต่ 1 (อ่อนที่สุด) ไปจนถึง  
10 (แข็งที่สุด) เป็นเกณฑ์ที่ใช้ส้าหรับเทียบค่าความแข็งของแร่แต่ละชนิด แร่ทัลก์เป็นแร่อ่อนที่สุด มีค่าความแข็ง
เพียง 1  

1.1.4 ความถ่วงจ้าเพาะ (Specific Gravity) คืออัตราส่วนของมวลสารของสารที่มีปริมาตร 
ที่ก้าหนดให้กับมวลสารของน ้าที่มีปริมาตรเท่ากัน จึงสามารถค้านวนได้จากการหารน ้าหนักของแร่ 
ที่รู้ปริมาตรกับน ้าหนักของน ้ากลั่นที่มีปริมาตรเท่ากัน 
 1.1.5 สีผงละเอียด หากน้าแร่มาบดจนเป็นผงสีผงที่เห็นนั นคือสีผงอะเอียด 
 1.1.6 ความโปร่งสี (Transparency) แร่ที่มีความโปร่งใสแสงสามารถมองทะลุผ่านได้ (Transparent) 
แร่ประเภททึบแสง แสงจะไม่สามารถส่องทะลุผ่านไปได้เลย (opaque) และถ้าแสง 
ผ่านได้แต่เราไม่สามารถเห็นรูปร่างด้านหลังได้เรียกว่าโปร่งแสง (Translucent) 
 1.1.7 ความวาว (Luster) ความวาวเป็นคุณสมบัติในการสะท้อนแสงจากผิวแร่  
 1.1.8 รอยแตก (Fracture) การแตกร้าว คือคุณสมบัติของแร่ที่แตกออกตามแนวระนาบผลึก 
แนวรอยแตกอาจเรียบหรือขรุขระและมีส่วนที่แหลมคม 
 1.1.9 ความเหนียวหนืด (Tenacity) ความเหนียวหนืด คือความต้านทานของแร่ต่อการ 
กระแทก การโค้งงอ การฉีกขาด หรืออาจเรียกว่า ความเขื่อมแน่น แร่บางชนิดจะละลายง่าย 
บางชนิดยืดหยุ่นและโค้งงอง่ายและบางชนิดอ่อนจนดัดได้ง่าย น้ามาทุบและดัดเป็นรูปต่างๆได้ เช่น 
ทอง ทองแดง 
 1.1.10 การหักเหของแสง (Light refraction) การหักเหจะเกิดขึ นเมื่อล้าแสงส่องผ่านแร่และ 
เปลี่ยนทิศทางไป มุมที่แสงเบี่ยงเบนไปจากเส้นทางเดิม เรียกว่า ดรรชนีหักเห (Index of refraction) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://s1300.photobucket.com/user/nancymeedee2013/media/Vesuvianite_Asbestos_zps413bb413.jpg.html
http://s1300.photobucket.com/user/nancymeedee2013/media/Vesuvianite_Asbestos_zps413bb413.jpg.html
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ภาพที่ 7 การหักเหของแสง  

ที่มา :http://sciencelearn.org.nz/var/sciencelearn/storage/images/contexts/light-and-sight/sci-
media/images/refraction-of-light-in-water/685295-1-eng-NZ/Refraction-of-light-in-water.jpg 

1.1.11 ริ วลายหรือสายแร่ (Streak) ริ วลายหรือสายแร่ คือสีที่เกิดจากผงละเอียดของแร่เมื่อ ขูดขีดไปบน
ผิวหน้าสีขาว 
 1.1.12 สี (Colour) สีคือคุณสมบัติที่สังเกตุได้ง่าย แต่มักไม่แน่นนอน ตัวอย่างเช่น มาลาไคต์ มีสีเขียวใส 
แต่เอพิโดตจะมีสีหลากหลายตั งแต่สีเขียวแบบมรกตไปจนถึงสีแดงและเหลือง  
 
สี แร่ตัวอย่าง 
ไม่มีสี เพชร 
ขาว ควอร์ตสีน ้านม 
ชมพู ควอร์ตช์สีชมพู 
สีเหลืองอ้าพัน เบริล 
เขียว มรกต 
น ้าเงิน อะความารีน 
แดง อะเกต 
ม่วง แอเมทิสต์ 
 

1.2 ความรู้เก่ียวกับลักษณะของแร่อะเกต แร่ควอรตช์ที่ไม่มีรูปผลึก คาลซิโดนีเป็นชื่อเรียก แร่ควอรตช์ส่วน
ใหญ่ที่ไม่มีรูปผลึกซึ่งสามารถแบ่งย่อยลงไปอีกเป็นพวกอะเกต จัสเปอร์ คาร์เนเลียน และคริโซเพรส จะเกิดอยู่ตาม
รอยแตกหรือช่องว่างในหินเมื่อมีน ้าร้อนแร่ที่มีสารละลายซิลิกาเข้มข้น จะเข้ามาบรรจุ 
  1.2.1 คาลซิโดนี (Chalcedony) เป็นควอรตช์ (Quartz) ที่มีผลึกลักษณะเป็นเส้นใย 
เมื่อมองใต้กล้องจุลทรรศ์แต่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นส่วนมากประกอบด้วยโครเมี่ยม (Chromium) มักพบขนาด 
ค่อนข้างใหญ่เป็นเม็ดหรือก้อนกลม ส่วนใหญ่มีสีขาวหรือสีฟ้า บางครั งพบเป็นสีเขียว ลักษณะโปร่งใส มีริ วลายสีขาว 
มีแร่อื่นที่เป็นอนุพันธ์ของคาลซิโดนีหลายชนิดเช่น โมรา (agates) เนื่องจาก มีความแข็งมากจึงใช้เจียระไนวัตถุ
ตกแต่ง (decorateive objects) พบได้ที่บราซิล อินเดีย และมาดากัสการ์ 
   1.2.1.1 อะเกตหรือโมรา เป็นอนุกรมของคาลซิโดนีแยกออกได้จากกลุ่มอื่น 
ตรงท่ี มีลักษณะเป็นชั นๆ เป็นแถบหรือหย่อมหรือมีหลายสีปะปนกัน และมีความพรุน ดังนั นควอรตช์ 
จึงมีหลายชนิดส่วนซัลเฟตเป็นสารประกอบของซัลเฟอร์ซึ่งมีพบอยู่ทั่วไปในธรรมชาติแต่ไม่ได้เป็นส่วน 
ประกอบของหิน และไฮเดรตคือสารประกอบที่มีน ้าเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยเป็นกลุ่มที่เกิดในแหล่งแร่ 
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แบบน ้าร้อน มีผลึกขนาดเล็กมากอยู่ตามโพรงหรือซอกหิน หรือในหินก้อนกลมกลวง (geodos) 
มีสีต่างๆ กันมากมาย (สีส้ม แดง น ้าตาล เทาและ เทาอมฟ้า) มีแถบสีเดียวกันแต่คนละเฉดสี หรือปน ขาวจะพบได้
ก็ต่อเมื่อหินที่มันฝังตัวอยู่แตกออกจึงท้าให้มองเห็นแถบสีพบอะเกตในหินแกรนิต (granitic rocks) และหินตะกอน 
(sedimentary rocks) ทั่วโลก 
 

 
ภาพที่ 8 ริ วลายของแร่อะเกต ที่มีลักษณะ เป็นริ วรอยขนานกันและ มีสีฟ้าและน ้าตาล 

ที่มา : http-//3.bp.blogspot.com/-
_M9KvmguvGw/TgXUKtClezI/AAAAAAAAGsM/ADtmR9Jiwo8/s1600/Botswana-Agate.jpg 

 

 
ภาพที่ 9 แร่อะเกต ที่มีลักษณะ เป็นก้อนและมีริ วลายเป็นเส้นที่เกิดจากธรรมชาติ 

ที่มา : http-//crystal-cure.com/pics/agate.jpg 
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ภาพที่ 10 แร่อะเกต ที่มีลักษณะลวดลายเป็นริ วสีขาวและเทาขนานกันเป็นชั น 
ที่มา : http-//lizziedesigns.blog.com/files/2011/01/agate-slab-1.jpg 

 

 
 

ภาพที่ 11 แร่อะเกต ที่มีลักษณะเป็นก้อนที่เจียรไนแล้วมีลวดลายเป็นเส้นขนานสีขาวสลับฟ้า 
ที่มา : http-//www.minerals.net/GemStoneImages/agate-banded-blue.jpg 
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ภาพที่ 12 แร่อะเกต ที่มีลักษณะเป็นหินก้อนกลมกลวง ลวดลายสีด้าสลับขาว 
ที่มา : http-//www.cathedralgeodes.com/Geodes/LargeAgates/LargeAgate06.jpg 

 
จากการศึกษาลักษณะต่างๆของแร่อะเกต ข้าพเจ้าจะน้าเอกลักษณ์ของแร่อะเกตคือ มีริ ว ลายสีขาว แวว

วาว และมีเส้นขนานกันเป็น วงมาใช้ในการออกแบบชุดเครื่องเตรียมอาหารในห้องครัว รวมทั งสีสันของแร่อะเกต ซึ่ง
ข้าพเจ้าจะ เลือกใช้สีเทา สีฟ้า และสีด้ามาใช้ในการออกแบบ 
 
2. ข้อมูลที่เก่ียวกับการออกแบบ 
 2.1 ข้อมูลด้านหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
  การออกแบบ คือ กิจกรรมการแก้ปัญหาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายหรือจุดประสงค์ 
ที่ตั งไว้ (Design is s goal-directed problem-solving) เป็นการกระท้าของมนุษย์ ด้วยจุดประสงค์ 
ที่ต้องการแจ้งผลเป็นสิ่งใหม่ๆ มีทั งที่ออกแบบเพ่ือสร้างขึ นใหม่ให้แตกต่างจากของเดิมหรือปรับปรุง 
ตกแต่งของเดิม ความส้าคัญของการออกแบบเป็นขั นตอนเบื องต้นที่จะท้าให้กระบวนการในการผลิต สินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ประสบผลส้าเร็จในตลาดและตรงตามเป้าหมาย 
  2.1.1 งานออกแบบคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ นโดยการเลือกน้าเอาองค์ประกอบมาจัด 
เรียงให้เกิดรูปทรงใหม่ที่สามารถสนองความต้องการตามจุดประสงค์ของผู้สร้าง และสามารถผลิตได้ ด้วยวัสดุและ
กรรมวิธีการผลิตที่มีอยู่ในขณะนั น 
  2.1.2 รูปลักษณ์และคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ รูปลักษณ์ อธิบายถึงคุณสมบัติ ต่างๆของ
ผลิตภัณฑ์หรือลักษณะเด่นที่มองเห็นได้จากภายนอก ส่วนคุณประโยชน์ คือการรับรู้ ทางอารมณ์เป็นความรู้สึกต่างๆ 
ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ เช่น เกิดความสบายใจ เกิดความเร้าใจ เกิดความเชื่อมั่นเกิดความปลอดภัยเป็นต้น 

2.1.3 รูปทรงที่มีอิทธิพลต่อรูปลักษณ์งานออกแบบผลิตภัณฑ์การออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ที่ปรากฎอยู่ทั่วไป  เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทั งสิ นมีทั งที่ออกแบบสร้างขึ นใหม่ แตกต่างจาก
ของเดิม หรือปรับปรุงตกแต่งของเดิมโดยมนุษย์ได้รับอิทธิพลจากรูปทรง 2 แหล่งคือ 
   2.1.3.1 รูปทรงจากธรรมชาติ (Natural Form) เนื่องจากธรรมชาติมีความ ส้าคัญ
และอยู่รายล้อมมนุษย์ ทั งรูปทรงท่ีเป็นสิ่งมีชีวิต เช่น พืช สัตว์ต่างๆ และรูปทรงท่ีไม่มีชีวิต เช่น กรวด หิน ดิน ทราย
หรือปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ เช่นคลื่น ลม แสงแดด ฝนตก ฟ้าร้อง ฯลฯ โดยมนุษย์ได้รับแรงบันดาลใจจากสิ่ง
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เหล่านี ในแง่มุม ที่แตกต่างกัน เช่น ความเป็นระเบียบและความ สวยงาม (Beauty) ของดอกไม้ป่า ความลง
ตัวอย่าง มีแบบแผน (Order) ในรูปหกเหลี่ยมของรังผึ ง ความสุนทรีของลวดลาย (Pattern) ในดอกทานตะวัน เป็น
ต้นแล้วถ่ายทอดความคิดออกมาในรูป ของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนองคุณประโยชน์ทางการ ใช้สอยแก่มนุษย์ทั ง
ทางร่างกายและจิตใจ 
   2.1.3.2 รูปทรงท่ีมนุษย์สร้างขึ น (Manmade Form) รูปทรงท่ีมนุษย์ สร้างขึ นมี
อิทธิพลต่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ ในอันที่จะก่อให้เกิดความแตกต่างกันของแต่ละกลุ่มชน เช่น อาคารบ้านเรือน 
สิ่งของเครื่องใช้ ฯลฯ มักเป็นรูปทรงเรขาคณิตส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นสากล และเป็นที่รู้จักกันทั่วไป รูปทรง
ดังกล่าวแบ่งตามวิธีการผลิตได้ 2 ประเภท คือ ประเภทที่สร้างขึ นด้วย มือหรือเครื่องมือพื นฐาน (Hand Tools) มี
ลักษณะการใช้งานเฉพาะตามจุดประสงค์ของผู้ออกแบบ ผลิตได้จ้านวนน้อย รูปทรงมีลักษณะเฉพาะตัวไม่ซ ้ากันมี
การตกแต่งประดับประดาที่แสดงให้เห็นถึง ความช้านาญทางทักษะของช่างฝีมือ กับประเภทที่สร้างขึ นด้วยเครื่องจักร 
(Machine tools) มีรูป ทรงที่เหมือนๆกัน โดยผลิตออกมาเป็นจ้านวนมากจากแบบพิมพ์เดียวกัน ใช้วัสดุอย่าง
เดียวกันมี ทั งที่เป็นผลิตภัณฑ์ส้าเร็จรูปสามารถใช้ประโยชน์โดยตรง และเป็นชิ นส่วน 
  2.1.4 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ดี 
   2.1.4.1 ความแปลกใหม่ (Innovative) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ซ ้าซาก มีการน้า เสนอ
ความแปลกใหม่ในด้านต่างๆ เช่น ประโยชน์ใช้สอยที่ต่างจากเดิม รูปแบบใหม่ วัสดุใหม่หรืออื่นๆ ท่ีเหมาะสมกับ
สภาพความต้องการของผู้บริโภคในตลาดนั น 
   2.1.4.2 มีที่มา (Story) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประวัติ มีที่มาหรือ เล่าเรื่องได้ไม่ ว่าจะเป็น
ต้นก้าเนิด ความคิดรวบยอดของการออกแบบให้ผู้บริโภคทราบถึงเรื่องราวเหล่านั นได้ 
เช่น นาฬิกาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวถึงต้นก้าเนิดมาจากงานช่างฝีมือในหมู่บ้านที่เก่าแก่ 
หมู่บ้านหนึ่งที่มีการสืบทอดกันต่อๆมาจนถึงปัจจุบันเป็นต้น 
   2.1.4.3 ระยะเวลาเหมาะสม (Timing) การน้าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดนั น เหมาะสม
ตามฤดูกาล หรือตามความจ้าเป็น หรือเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในช่วงเวลา นั นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เสื อ
กันฝนหรือร่ม ก็ควรจะออกสู่ตลาดช่วงฤดูฝนผลิตภัณฑ์เสื อผ้าชุดนักเรียนก็ ควรออกสู่ตลาดช่วงฤดูกาลก่อนเปิดภาค
เรียน เป็นต้น 
   2.1.4.4 ราคาพอสมควร (Price) เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีราคาขายเหมาะสมกับ ก้าลังซื อ
ของผู้บริโภคในตลาดนั นโดยอาศัยการศึกษาวิจัยกลุ่มผู้บริโภคให้ได้ข้อมูลก่อนท้าการออก 
แบบและผลิต 
   2.1.4.5 มีข้อมูลข่าวสาร (Information) ข้อมูลข่าวสารของตัวผลิตภัณฑ์ 
ควรจะสื่อให้ผู้บริโภคได้ทราบ และเข้าใจอย่างถูกต้องในด้านประโยชน์และวิธีการใช้งาน เป็นการ สร้างภาพลักษณ์ท่ี
ดีแก่องค์กรและผลิตภัณฑ์ 
   2.1.4.6 เป็นที่ยอมรับ (Regional acceptance) ผลิตภัณฑ์นั นจะต้องมี 
ความแข็งแรงคงทนต่อสภาพการใช้งานหรือมีอายุการใช้การใช้งานที่เหมาะสมกับลักษณะของ 
ผลิตภัณฑ์และราคาที่จ้าหน่าย 
  2.1.5 หลักการออกแบบ 
   2.1.5.1 หน้าที่ใช้สอยถือเป็นหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ส้าคัญที่สุดเป็น 
อันดับแรกที่ต้องค้านึงผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีหน้าที่ใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ตั งไว้คือสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ผลิตภัณฑ์นั นถือว่ามีประ- โยชน์ใช้สอยดี 
(High Function) แต่ถ้าหากผลิตภัณฑ์ใดไม่สามารถสนองความต้องการได้ อย่างมี ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์นั นก็จะ
ถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยไม่ดีเท่าที่ควร (Low Function) ส้าหรับค้าว่า ประโยชน์ใช้สอยดี (High Function) นั น 
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ดลต์ รัตนทัศนีย์ (2528:1) ได้กล่าวไว้ ว่าเพ่ือให้ง่ายแก่การ เข้าใจขอให้ดูตัวอย่างการออกแบบมีดหั่นผักแม้ว่ามีด
หั่นผักจะมีประสิทธิภาพ ในการหั่นผักให้ขาด ได้ตามต้องการ แต่จะกล่าวว่ามีดนั นมีประโยชน์ใช้สอยดี (High 
Function) ยังไม่ได้ จะต้องมีองค์ -ประกอบอย่างอื่นร่วมอีกเช่น ด้ามจับของมีดนั นมีประโยชน์ใช้สอยดียังไม่ได้ 
จะต้องมีองค์ประกอบ อย่างอื่นร่วมอีกเช่น ด้ามจับของมีดนั นจะต้องมีความโค้งเว้าที่สัมพันธ์ กับขนาดมือของผู้ใช้ซึ่ง
จะเป็น ส่วนที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบาย ในการหั่นผักด้วยและภายหลัง จากการใช้งานแล้วยังสามารถท้า ความ
สะอาดได้ง่าย การเก็บและบ้ารุงรักษาจะต้องง่ายสะดวกด้วย ประโยชน์ใช้สอยของมีดจึงจะครบ ถ้วนและสมบูรณ์ 
 เรื่องหน้าที่ใช้สอยนับว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนมาก ผลิตภัณฑ์บางอย่างมีประโยชน์ใช้ สอยตามที่
ผู้คนทั่วๆไปทราบเบื องต้นว่า มีหน้าที่ใช้สอยแบบนี  แต่ความละเอียดอ่อนที่นักออกแบบ 
ได้คิดออกมานั นได้ตอบสนองความสะดวกสบายเต็มที่ เช่น มีดในครัวมีหน้าที่หลักคือใช้ความคมช่วย ในการหั่น สับ 
แต่เราจะเห็นได้ว่ามีการออกแบบมีดที่ใช้ในครัวอยู่มากมายหลายแบบหลายชนิดตาม ความละเอียดในการใช้
ประโยชน์เป็นการเฉพาะที่แตกต่างเช่น มีดส้าหรับ ปอกผลไม้ มีดแล่เนื อสัตว์ มีดสับกระดูก มีดบะช่อ มีดหั่นผัก เป็น
ต้น ซึ่งก็ได้มีการออกแบบลักษณะแตกต่างกันออกไปตาม 
การใช้งาน ถ้าหากมีการใช้มีดอยู่ชนิดเดียวแล้วใช้กันทุกอย่าง ก็อาจจะใช้ได้ แต่ะจะไม่ได้ความสะดวก 
เท่าที่ควร หรืออาจได้รับอุบัติเหตุขณะที่ใช้ได้ เพราะไม่ใช่ประโยชน์ใช้สอยที่ได้รับการออกแบบมาให้ ใช้เป็นการ
เฉพาะอย่าง 
 การออกแบบเก้าอี ก็เหมือนกัน หน้าที่ใช้สอยเบื องต้นของเก้าอี  คือใช้ส้าหรับนั่ง แต่นั่งใน กิจกรรมใดนั่งใน
ห้องรับแขก ขนาดลักษณะรูปแบบเก้าอี ก็เป็นความาสะดวกใน การนั่งรับแขกพูดคุย กันนั่งรับประทานอาหาร ขนาด
ลักษณะเก้าอี เป็นความเหมาะสมกับโต๊ะอาหาร นั่งเขียนแบบโต๊ะ เขียนแบบ เก้าอี ก็ จะมีขนาดลักษณะท่ีใช้ส้าหรับนั่ง
ท้างานเขียนแบบ ถ้าจะเอาเก้าอี รับแขก มาใช้นั่ง เขียนแบบก็คงจะเกิดการ เมื่อยล้า ปวดหลัง ปวดคอ แล้วนั่งท้างาน
ได้ไม่นาน ตัวอย่าง ดังกล่าวต้อง ที่จะพูดเร่ืองของหน้าที่ใช้สอย ของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นสิ่งที่ส้าคัญและละเอียดอ่อน
มาก ซึ่งนักออกแบบ จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาข้อมูล อย่างละเอียด 
  2.1.5.2 ความปลอยภัย สิ่งที่อ้านวยประโยชน์ได้มากเพียงใด ย่อมมีโทษเพียงนั น ผลิตภัณฑ์ที่ให้
ความสะดวกต่างๆ มักจะเกิดจากเครื่องจักรกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า การออกแบบควร ค้านึงถึง ความปลอดภัยของ
ผู้ใช้ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องแสดงเครื่องหมายไว้ให้ชัดเจนหรือมีค้า อธิบายไว้  
 ผลิตภัณฑ์ส้าหรับเด็ก ต้องค้านึงถึงวัสดุที่เป็นพิษเวลาเด็กเอาเข้าปากกัดหรืออม นักออกแบบ ต้องค้านึงถึง
ความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นส้าคัญ มีการออกแบบบางอย่างต้องใช้เทคนิคที่เรียกว่า แบบ ธรรมดา แต่คาดไม่ถึงช่วยใน
การให้ความปลอดภัย เช่น การออกแบบหัว เกลียววาล์ว ถังแก๊ส หรือ ปุ่มเกลียว ล๊อกใบพัดของพัดลม จะมีการท้า
เกลียวเปิดให้ย้อนศรตรงกันข้ามกับเกลียวทั่วๆไป เพ่ือ ความปลอดภัย ส้าหรับคนที่ไม่ทราบหรือเคยมือไปหมุนเล่น 
คือ ยิ่งหมุนก็ยิง่ขันแน่นเป็นการเพ่ิม ความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้ 
  2.1.5.3 ความแข็งแรง ผลิตภัณฑ์จะต้องมีความแข็งแรงในตัวของผลิตภัณฑ์ หรือ โครงสร้างเป็น
ความเหมาะสมในการที่นักออกแบบรู้จักใช้คุณสมบัติของวัสดุ และจ้านวน หรือ ปริมาณของโครงสร้าง ในกรณีที่เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่จะต้องมีการรับน ้าหนัก เช่น โต๊ะ เก้าอี  ต้องเข้าใจ หลักโครงสร้าง และการรับน ้าหนัก อีกทั งต้องไม่ทิ ง
เรื่องความสวยงามทางศิลปะ เพราะมีปัญหาว่า  ถ้าใช้โครงสร้างให้มากเพื่อความแข็งแรง จะเกิดการสวนทางกับ
ความงาม นักออกแบบจะต้อง เป็นผู้ ดึงเอาสิ่งสองสิ่งนี เข้ามาอยู่ในความพอดีให้ได้ 
 ส่วนความแข็งแรงของตัวผลิตภัณฑ์เองนั นก็ขึ นอยู่ที่การออกแบบรูปร่างและการเลือกใช้ 
วัสดุและประกอบกับศึกษาข้อมูลในการใช้ผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต้องรับน ้าหนัก หรือกระทบ กระแทกอะไร
หรือไม่ในขณะที่ได้ใช้งานก็ต้องมีการทดลองประกอบการออกแบบไปด้วย แต่อย่างไร ก็ตามความแข็งแรงของ
โครงสร้างหรือตัวผลิตภัณฑ์ นอกจากเลือกใช้ประเภทของ วัสดุโครงสร้างที่ เหมาะสมแล้วยังคงต้องค้านึงถึงความ
ประหยัดควบคู่กันไปด้วย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 16 

  2.1.5.4 ความสะดวกสบายในการใช้ นักออกแบบต้องศึกษาวิชากายวิภาคเชิงกล เก่ียวกับ 
สัดส่วน ขนาด และขีดก้ากัดที่เหมาะสมส้าหรับอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายมนุษย์ ทุกเพศ ทุกวันซึ่งจะประกอบด้วย
ความรู้ทางด้านขนาดสัดส่วนของมนุษย์ ( Antropemetry ) ด้านสรีรศาสตร์ (Physology) จะท้าให้ทราบ 
ขีดจ้ากัดความสามารถของอวัยวะ ส่วนต่างๆใน ร่างกายมนุษย์ เพื่อใช้ ประกอบการออกแบบ หรือศึกษาด้าน
จิตวิทยา (Physology) ซึ่งความรู้ใน ด้านต่างๆที่กล่าวมานี จะ ท้าให้นักออกแบบ ออกแบบและก้าหนดขนาด 
(Dimensions) ส่วนโค้ง ส่วนเวา้ ส่วนตรง ส่วนแคบ ของผลิตภัณฑ์ได้อย่างพอเหมาะกับร่างกายและอวัยวะ ของ
มนุษย์ที่ใช้ ที่จะเกิดความสะดวกสบาย ในการใช้ การไม่เมื่อยมือหรือล้าขณะที่ใช้งานนานๆ ผลิตภัณฑ์ที่จ้าเป็น อย่าง
ยิ่งที่จะต้องศึกษาวิชา ดังกล่าว ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ต้องใช้ อวัยวะร่างกายไปสัมผัส เป็นเวลานานเช่น เก้าอี  
ด้าม เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆการออกแบบภายในห้องโดยสารรถยนต์ ที่มีมือจับรถจักรยานปุ่มสัมผัสต่างๆ เป็นต้น 
ผลิตภัณฑ์ที่ยกตัวอย่างมานี ถ้าผู้ใช้ผู้ใดที่เคยใช้มาแล้วเกิดความไม่สบายร่างกายขึ น ก็แสดงว่า ศึกษากายวิภาคเชิล
กลไม่ดีพอแต่ทั งนี ก็ต้องศึกษาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ดีก่อน จะไปเหมาว่าผลิตภัณฑ ์ นั นไม่ดี เพราะผลิตภัณฑ์นั นมา
จากตะวันตก ซึ่งออกแบบโดยใช้มาตรฐานคนชาติตะวันตกที่มีรูปร่าง ใหญ่โตกว่าชาวเอเชีย พอชาวเอเชียเอามาใช้ 
อาจจะไม่พอดีหรือหลวมไปไม่สะดวกต่อการใช้งาน นักออกแบบจึงต้องศึกษาสัดส่วนร่างกายของชนชาติหรือเผ่าพันธุ์
ที่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเกณฑ์  
  2.1.5.5 ความสวยงาม ผลิตภัณฑ์ในยุคสมัยนี ความสวยงามนับว่ามีความส้าคัญไม่ 
ยิ่งหย่อนไปกว่าการใช้สอยเลย ความสวยงามจะเป็นสิ่งที่ท้าให้เกิดการตัดสินใจซื อเพราะประทับใจ 
ส่วนหน้าที่ใช้สอยจะดีหรือไม่ต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งคือการใช้ไปเรื่อยๆก็จะเกิดข้อบกพร่องในหน้าที่ 
ใช้สอยในภายหลัง ผลิตภัณฑ์บางอย่างความสวยงามก็คือ หน้าที่ใชส้อยนั่นเอง เช่น ของที่ระลึกของ โชว์ตกแต่ง
ต่างๆ ซึ่งผู้ซื อเกิดความประทับใจในความสวยงามของผลิตภัณฑ์ความสวยงามจะเกิดมา จากสิ่งสองสิ่งด้วยกันคือ 
รูปร่าง (Form) และสี (Colour) การก้าหนดรูปร่างและสีในงานออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกับการก้าหนดรูปร่าง สี ได้ตามความนึกคิดของจิตรกรท่ีต้องการ แต่ในงานออก แบบผลิตภัณฑ์
เป็นลักษณะศิลปะอุตสาหกรรมจะท้าตามความชอบความรู้สึกนึกคิดของนักออกแบบ แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ 
จ้าเป็นต้องยึดข้อมูลและกฎเกณฑ์ผสมสานรูปร่างและสสีนัใหเ้หมาะสมดว้ยเหตุ ของความสา้คญัของรปูรา่งและสสีนัที่
มีผลต่อผลิตภัณฑ์ นักออกแบบจึงจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษา วิชาทฤษฎีหรือหลีกการออกแบบและวิชาทฤษฎีส ี
ซึ่งเป็นวิชาทางด้านของศิลปะแล้วน้ามาประยุกต์ ผสานใช้กับศิลปะทางด้านอุตสาหกรรมให้เกิดความกลมกลืน 
  2.1.5.6 ราคาพอสมควร ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตชึ นมาขายนั นย่อมต้องมีข้อมูลด้านผู้ 
บริโภค และการตลาดที่ได้ค้นคว้าและส้ารวจแล้ว ผลิตภัณฑ์ย่อมจะต้องมีการก้าหนดกลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ว่าเป็นกลุ่ม
ใด อาชีพฐานะเป็นอย่างไร มีความต้องการสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นี เพียงใด นักออกแบบ ก็จะเป็นผู้ออกแบบก้าหนด
ผลิตภัณฑ ์ประมาณราคาขายให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่จะซื อได้การ จะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีราคาเหมาะสม
กับผู้ซื อนั น ก็อยู่ที่การเลือกใช้ชนิดหรือเกรดของวัสดุและเลือก วิธีการผลิตที่ง่ายและเหมาะสม อย่างไรก็ดีถ้า
ประมาณการออกมาแล้ว ปรากฎว่าราคา ค่อนข้างสูง กว่าที่ก้าหนดไว้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
องค์ประกอบด้านต่างๆกันใหม่ แต่ก็ยังต้องคง ไว้ซึ่งคุณค่าของผลิตภัณฑ์นั นเรียกว่าเป็นวิธีการลดค่าใช้จ่าย 
  2.1.5.7 การซ่อมแซมง่าย หลักการนี คงจะใช้กับผลิตภัณฑ์ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ท่ีมีกลไลภายในซับซ้อน อะไหล่บางชิ นย่อมต้องมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการ 
ใช้งาน หรือการใช้งานในทางที่ผิด นักออกแบบย่อมจ้าเป็นที่จะต้องศึกษาถึงต้าแหน่งในการจัดวาง กลไกแต่ละชิ น
ตลอดจนนอตสกรู เพ่ือที่จะได้ออกแบบส่วนของฝาครอบให้สะดวก ในการถอดซ่อม แซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ง่าย 
  2.1.5.8 วัสดุและวิธีการผลิต ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผลิตด้วยวัสดุสังเคราะห์อาจ มีกรรมวิธี
การเลือกใช้วัสดุและวิธีผลิตได้หลายแบบ แต่แบบหรือวิธีใดถึงจะเหมาะสมที่สุดที่จะไม่ท้า ให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าที่
ประมาณ ฉะนั นนักออกแบบจะต้องศึกษาเรื่องวัสดุและวิธีการผลิตให้ลึกซึ ง ซึ่งวัสดุจ้าพวกพลาสติกในแต่ละชนิดนั น
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ต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ซับซ้อน และคุณสมบัติ ทางกายภาพ แตกต่างกันออกไป เช่น ความใส ทนความร้อน ความ
วาว ทนกรดด่างได้ดี ไม่ลื่น เป็นต้น ก็ต้องเลือก คุณสมบัติดังกล่าวให้เหมาะสมกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ในยุค
สมัยนี มีการรณรงค์ ช่วยกันพิทักษ์ สิ่งแวดล้อมด้วยการน้าวัสดุที่ใช้เเล้วกลับมาใช้ใหม่ ก็ยิ่งท้าให้นักออกแบบย่อมต้อง 
มีบทบาทเพิ่มขึ น อีกคือ เป็นผู้ช่วยพิทักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการเลือกใช้วัสดุที่หมุนเวียนใหม่ได้ ท่ีเรียกว่า รีไซเคิล 
  2.1.5.9 การขนส่ง นักออกแบบต้องค้านึกถึงการประหยัดค่าขนส่ง การขนส่งสะดวก หรือไม่ 
ระยะใกล้หรือไกลกินเนื อที่ในการขนส่งมาน้องเพียงใด การขนส่งทางบก ทางน ้าหรือทาง อากาศต้องท้าบรรจุหีบห่อ
อย่างไร ถึงจะท้าให้ผลิตภัณฑ์ไม่เสียหายช้ารุดขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ บรรจุสินค้าหรือเนื อที่ที่ใช้ในการขนส่งมี
ขนาด กว้าง ยาว สูง เท่าไหร่เป็นต้น หรือในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์ ที่ท้าการออกแบบมีขนาดใหญ่โตยาวมาก เช่น เตียง 
หรือพัดลมแบบตั งพื นนักออกแบบ ก็ควรค้านึง ถึงเร่ืองการขนส่ง ตั งแต่ขั นตอนการออกแบบกันเลย คือออกแบบให้มี
ชิ นส่วน สามารถถอดประกอบ ได้ง่าย สะดวก เพื่อท้าให้หีบห่อมีขนาดเล็กที่สุดสามารถบรรจุได้ในลังขนาด 
มาตรฐานเพื่อประหยัด ค่าขนส่ง เมื่อผู้ซื อซื อไปก็สามารถที่จะขนส่งได้ด้วยตนเองน้ากลับบ้านก็ จะสามารถประกอบ
ชิ นส่วน ให้เข้ารูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้โดยสะดวกด้วยตนเอง เรื่องหลักการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ ที่ได้กล่าวมาทั ง 9 ข้อนี 
เป็นหลักการที่นักออกแบบผลิตภัณฑ์ต้องค้านึงถึงเป็นหลักการ ทางสากลที่ได้กล่าวไว้ ในขอบเขต อย่างกว้าง 
ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ไว้ทั่วทุกกลุ่มทุกประเภทใน ผลิตภัณฑ์ แต่ละชนิดนั น อาจจะไม่ต้อง ค้านึงถึงหลักการดังกล่าว
ครบทุกข้อก็ได้ ขึ นอยู่กับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์บางชนิด ก็อาจจะต้องค้านึงถึงหลักการดังกล่าว
ครบทุกข้อ เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์แขวนเสื อ ก็เน้นหลัก  
การด้านการใช้สอย ความสะดวกสบายในการใช้ และ ความสวยงามเป็นหลัก คงจะไม่ต้องค้านึงถึง การซ่อมแซม 
เพราะไม่มีกลไกซับซ้อนอะไรหรือการขนส่ง เพราะขนาดจ้ากัดตามประโยชน์ ใช้สอย บังคับ เป็นต้นในขณะที่
ผลิตภัณฑ์บางอย่าง เช่น ออกแบบผลิตภัณฑ์รถยนต์ก็จ้าเป็นที่นักออกแบบจะ ต้องค้านึงถึงหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ครบทุกข้อเป็นต้น 
 2.2 หลักการออกแบบที่เก่ียวข้องกับรูปทรง 
  2.2.1 รูปร่าง (Shape) คือรูปแบนๆ มี 2 มิติ มีความกว้างกับความยาวไม่มีความ หนาเกิดจาก
เส้นรอบนอกที่แสดงพื นที่ขอบเขตของรูปต่างๆ เช่นรูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม หรือรูป อิสระที่แสดงเนื อที่ของผิวที่เป็น
ระนาบมากกว่าแสดงปริมาตรหรือมวล 
  2.2.2 รูปทรง (Form) คือ รูปที่ลักษณะเป็น 3 มิติโดยนอกจากจะแสดงความกว้าง ความยาว
แล้ว ยังมีความลึก หรือความหนา นูน ด้วย เช่น รูปทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม ทรงกระบอก เป็นต้น ให้ความรู้สึกมี
ปริมาตร ความหนาแน่น มีมวลสาร ที่เกิดจากการใช้ค่าน ้าหนัก หรือการจัดองค์ ประกอบของรูปทรงหลายรูปรวมกัน 
  2.2.3 รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปที่แน่นอน มาตรฐาน สามารถวัดหรือ 
ค้านวนได้ง่าย มีกฎเกณฑ์ เกิดจากการสร้างของมนุษย์ เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี นอก จากนี ยังรวมถึง
รูปทรงของสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ นอย่างมีแบบแผนแน่นอน เช่น รถยนต์ เครื่อง จักรกล เป็นต้นก็จัดเป็นรูปทรง
เรขาคณิต เช่นเดียวกับรูปเรขาคณิตเป็นรูปที่ให้โครงสร้างพื นฐานของ รูปต่างๆ ดังนั น การสร้างสรรค์รูปอื่นๆ ควร
ศึกษารูปเรขาคณิตให้เข้าใจถ่องแท้ 
  2.2.4 รูปอินทรีย์ (Organic Form) เป็นรูปของสิ่งที่มีชีวิต หรือคล้ายกับสิ่งมีชีวิต 
ที่สามารถ เจริญเติบโต เคลื่อนไหว หรือเปลี่ยนแปลงรูปได้ เช่น รูปของคน สัตว์ พืช 

2.2.5 รูปอิสระ (Free Form) เป็นรูปที่ไม่ใช่แบบเรขาคณิต หรือแบบอินทรีย์แต่เกิด 
ขึ นอย่างอิสระไม่มีโครงสร้างแน่นอน ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพล และการกระท้าจากสิ่งแวดล้อม เช่น รูปก้อนเมฆ ก้อน
หิน หยดน ้า ซึ่งให้ความรู้สึกที่เคลื่อนไหว มีพลัง รูปอิสระจะมีลักษณะ ขัดแย้งกับ 
รูปเรขาคณิต แต่กลมกลืนกับรูปอินทรีย์ รูปอิสระเกิดจากรูปเรขาคณิต หรือรูปอินทรีย์ ที่ถูกกระท้า จนมีรูปลักษณะ
เปลี่ยนไปจากเดิมจนไม่เหลือสภาพ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 18 

  2.2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปทรง เมื่อน้ารูปหลายๆรูปมาวางใกล้กัน รูปเหล่านั น 
จะมีความสัมพันธ์ดึงดูด หรือผลักไส ซึ่งกันและกัน การประกันของรูปทรง อาจท้าได้โดยใช้รูปทรงที่มี 
ลักษณะใกล้เคียงกัน รูปทรงท่ีต่อเนื่องกัน รูปทรงที่ซ้อนกัน รูปทรงที่ผนึกเข้าด้วยกัน รูปทรงที่แทรก เข้าหากัน รูปทรง
ที่ผสานเข้าด้วยกัน หรือ รูปทรงที่บิดพันกัน การน้ารูปเรขาคณิต รูปอินทรีย์ และรูป อิสระมีประกอบกัน จะได้
รูปลักษณะใหม่อย่างไม่มีที่สิ นสุด 
  2.2.7 การออกแบบมีหลักการพื นฐาน โดยอาศัยส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ 
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในบทเรียนเรื่อง “องค์ประกอบศิลป์” คือ จุด เส้น รูปร่าง น ้าหนัก สี และพื นผิว 
น้ามาจัดวางเพื่อให้เกิดความสวยงามโดยมีหลักการดังนี  
   2.2.7.1 ความเป็นหน่วย (Unity) ในการออกแบบผู้ออกแบบจะต้องค้านึง ถึงงาน
ทั งหมดที่อยู่ในหน่วยเดียวกัน เป็นกลุ่มก้อน หรือมีความสัมพันธ์กัน ทั งหมดของงานนั นๆ และ พิจารณาส่วนย่อยลง
ไปตามล้าดับ ในส่วนย่อยๆก็คงต้องถือหลักเช่นนี  
   2.2.7.2 ความสมดุลหรือความถ่วง (Balancing) เป็นหลักทั่วๆไปของงาน 
ศิลปะที่จะต้องดูความสมดุลนั นๆ ความรู้สึกทางสมดุลของงานนี เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ น ในส่วนของ ความคิดในเรื่อง
ของความงามในสิ่งนั นๆ มีหลักความสมดุลอยู่ 3 ประการ 
    2.2.7.2.1 ความสมดุลในลักษณะเท่ากัน (Symmetry Balancing) 
คือมีลักษณะเป็น ซ้าย-ขวา บน-ล่าง เป็นต้น ความสมดุลในลักษณะนี ดูและเข้าใจง่าย 
    2.2.7.2.2 ความสมดุลในลักษณะไม่เท่ากัน (Non-symmetry 
Balancing) คือมีลักษณะสมดุลกันในตัวเองไม่จ้าเป็นจะต้องเท่ากัน แต่ดูในด้านความรู้สึกแล้วเกิด ความสมดุลกัน
ในตัวลักษณะ การสมดุลแบบนี ผู้ออกแบบจะต้องมีการประลอง ดูให้แน่ใจใน ความรู้สึกของผู้พบเห็นด้วยซึ่งเป็น 
ความสมดุลที่เกิดในลักษณะที่แตกต่างกันได้ เช่น ใช้ความสมดุล ด้วยผิว (Texture) ด้วงแสงเงา (Shade) หรือ
ด้วยสี (Colour) 
    2.2.7.2.3 จุดศูนย์ถ่วง (Gravity Balance) การออกแบบใดๆ ท่ี เป็น
วัตถุสิ่งของและจะต้องใช้งานการทรงตัวจ้าเป็นที่ผู้ออกแบบจะต้องค้านึง ถึงจุดศูนย์ถ่วง ได้แก่ การไม่โยก เอียง หรือ
ให้ความรู้สึกไม่มั่นคงแข็งแรง ดังนั นสิ่งใดที่ต้องการจุดศูนย์ถ่วงแล้ว ผู้ออกแบบ จะต้องระมัดระวังสิ่งนี ให้มาก เช่น 
เก้าอี จะต้องตั งตรง ยึดมั่นทั งสี่ขาเท่าๆกัน ผู้ออกแบบจะต้องรู้ และ วางรูปได้ถูกต้อง เร่ืองของจุดศูนย์ถ่วงจึง
หมายถึงการทรงตัวของวัตถุสิ่งของนั่นเอง 
   2.2.7.3 ความสัมพันธ์ทางศิลปะ (Relativity of Arts) ในเรื่องของศิลปะ 
นั นเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณากันหลายขั นตอน เพราะเป็นเรื่องความรู้สึกที่สัมพันธ์กันได้แก่ 
    2.2.7.3.1 การเน้นหรือจุดสนใจ (Emphasis or Centre of Interest) 
งานด้านศิลปะผู้ออกแบบจะต้องมีจุดเน้นให้เกิดสิ่งที่ประทับใจแก่ผู้พบเห็นโดยมีข้อบอก 
กล่าว เป็นความรู้สึกร่วมที่เกิดขึ นเองจากตัวของศิลปกรรมนั นๆ ความรู้สึกที่ผู้ออกแบบจะต้อง 
พยายาม ให้เกิดขึ นเหมือนกัน 
    2.2.7.3.2 จุดส้าคัญรอง (Subordinate) คล้ายกับจุดเน้นแต่มี 
ความส้าคัญรองลงไปตามล้าดับ ซึ่งอาจจะเป็นรองส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ก็ได้ส่วนนี จะช่วยให้เกิด ความ ลดหลั่นทาง
ผลงานที่แสดง ผู้ออกแบบจะต้องค้านึงถึงสิ่งนี ด้วย 
    2.2.7.3.3 จังหวะ (Rhythm) โดยทั่วๆไปสิ่งที่สัมพันธ์กันในสิ่งนั นๆ ย่อมมี
จังหวะ ระยะหรือความถี่ห่างในตัวมันเองก็ดี หรือสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์อยู่ก็ดี จะเป็น เส้นสีเงา  
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หรือช่วงจังหวะของการตกแต่ง แสง ลวดลาย ที่มีความสัมพันธ์กันในที่นั นเป็นความรู้สึกของผู้พบเห็น หรือผู้ออกแบบ
จะรู้สึกในความงามนั่นเอง 
    2.2.7.3.4 ความต่างกัน (Contrast) เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ นเพื่อ 
ช่วยให้มีการเคลื่อนไหวไม่ซ ้าซากเกิดไป หรือเกิดความเบื่อหน่าย จ้าเจในการตกแต่งก็เช่นกันปัจจุบัน ผู้ออกแบบ
มักจะหาทางให้เกิดความรู้สึกขัดกันต่างกัน เช่น เก้าอี ชุดสมัยใหม่ แต่ขณะเดียวกันก็มี เก้าอี สมัยรัชกาลที่ 5 อยู่ด้วย 
1 ตัว เช่นนี ผู้พบเห็นจะเกิดความรู้สึกแตกต่างกันท้าให้เกิดความรู้สึก  
ไม่ซ ้าซาก รสชาติแตกต่างออกไป 
    2.2.7.3.5 ความกลมกลืน (Harmonies) ความกลมกลืนในที่นี  
หมายถึงพิจารณาใน่ส่วนรวมทั งหมดแม้จะมีบางอย่างที่แตกต่างกันการใช้สีที่ตัดกัน หรือการใช้ผิวใช้ 
เส้นที่ขัดกัน ความรู้สึกส่วนน้อยนี ไม่ท้าให้ส่วนรวมเสียก็ถือว่าเกืดความกลมกลืนในส่วนรวมความกลม 
กลืนในส่วนรวมนี ถ้าจะแยกก็ได้แก่ความเน้นไปในส่วนมูลฐานทางศิลปะ คือ เส้น แสงเงา รูปทรง ขนาด ผิว สี 
นั่นเอง 
   2.2.8 ความส้าคัญของการออกแบบ ถ้าการออกแบบสามารถแก้ไชปัญหา 
ของเราได้การออกแบบจึงมีความส้าคัญ และคุณค่าต่อการด้าลงชีวิตของเรา ทั งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และ
ทัศนคติ กล่าวคือ มีความส้าคัญต่อการด้าเนินชีวิตของเราเช่น 
    2.2.8.1 การวางแผนการท้างานออกแบบจะช่วยให้การท้างานเป็น 
ไปตามขั นตอนอย่างเหมาะสม และประหยัดเวลา ดังนั นอาจถือว่าการออกแบบ คือ การวางแผนการ ท้างานที่ดี 
    2.2.8.2 การน้าเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เก่ียวข้อง 
มีความเข้าใจตรงกันอย่างชัดเจน ดังนั นความส้าคัญในด้านนี  คือเป็นสื่อความหมายเพื่อความเข้าใจ 
ระหว่างกัน 
    2.2.8.3 สามารถอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับงาน งานบางประเภท 
อาจจะมีรายละเอียดมากมายซับซ้อนผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เก่ียวข้อง และผู้พบเห็นมีความเข้าใจ 
ที่ชัดเจนขึ น หรืออาจกล่าวได้ว่าผลงานออกแบบคือ ตัวแทนความคิดของผู้ออกแบบได้ทั งหมด 
    2.2.8.4 แบบ จะมีความส้าคัญมาก ถ้าผู้ออกแบบกับผู้สร้างงาน หรือ 
ผู้ผลิตเป็นคนละคนกัน เช่น สถาปนิกกับช่างก่อสร้าง นักออกแบบกับผู้ผลิตในโรงงาน หรือถ้าจะ เปรียบไปแล้วนัก
ออกแบบก็เหมือนกับคนเขียนบทละครนั่นเอง มีคุณค่าต่อวิถีชีวิตของเราคือ 
     2.2.8.4.1 คุณค่าทางกาย คุณค่าของงานออกแบบที่มี ผลทาง 
ด้านร่างกาย คือคุณค่าที่มีประโยชน์ใช้สอยชีวิตประจ้าวันโดยตรงเช่น คันไถมีไว้ส้าหรับไถนา แก้วมีไว้ ส้าหรับใส่น ้า 
เป็นต้น 
      

2.2.8.4.2 คุณค่าทางอารมณ์ความรู้สึกคุณค่าของงาน 
ออกแบบที่มีผลทางอารมณ์ความรู้สึกเป็นคุณค่าที่เน้นความชืน่ชอบ พึงพอใจ สุขสบายใจหรือความ รู้สึก นึกคิด ดา้น
อื่นๆ ไม่มีผลทางประโยชน์ใช้สอยโดยตรง เช่น งานออกแบบทางทัศนศิลป์ การออก แบบตกแต่งใบหน้าคุณค่าทาง
อารมณ์ความรู้สึกนี  อาจจะเป็นการออกแบบท่ี เคลือบแฝงใน งานออก แบบที่มี ประโยชน์ทางกายก็ได้ เช่น การ
ออกแบบตกแต่งบ้าน ออกแบบตกแต่งสนามหญ้า เป็นต้น 
     2.2.8.4.3 คุณค่าทางทัศนคติ คุณค่าของงานออกแบบที่มี 
ผลทางทัศนคติ เน้นการสร้างทัศนคติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อผู้พบเห็น เช่น อนุสาวรีย์สร้างทัศนคติให้รัก ชาติกล้าหาญ 
หรือท้าความดี งานจิตรกรรม หรือประติมากรรมบางรูปแบบอาจจะแสดง ความกดขี่ 
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เพ่ือเน้น การระลึกถึงทัศนคติที่ดีและถูกควรในสังคมเป็นต้น จากการศึกษาเรื่องหลักการออกแบบ ตามหลัก ทัศนธาตุ 
เกิดการพัฒนาผลงานให้มีสุนทรียะมากขึ นโดยน้าเองหลักการต่างๆ มาใช้ในการ ออกแบบและ สร้างสรรค์ผลงานให้มี
ความสอดคล้องกันท้าให้ผลงานที่ออกมานั น เกิดความสวยงาม มากขึ น ตัวอย่างเช่น การใช้สีฉูดฉาด ก็ท้าให้เกิด
อารมณ์ที่สนุกสนาน ประกอบกับ รูปทรงของงานที่ดู ไม่มั่นคงก็สามารถถ่ายทอดอารมณ์เอกลักษณ์ได้อย่างดี 
  
 2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับห้องครัวและอุปกรณ์เครื่องครัว 
 จัดได้ว่าเป็นห้องที่ถูกใช้ประโยชน์ มากมาย การดูแลรักษาเอาใจใส่จึงตามมาเป็นเงาตามตัว เพ่ือให้
ห้องครัวอยู่ในสภาพ ท่ีน่าดู และน่าใช้อยู่เสมอ หลังจากการ ปรุงอาหารเสร็จสิ นแล้ว เราก็จะ ต้องเช็ดถูท้าความ
สะอาดบริเวณเตาแก๊ส และ ชั นวางของให้สะอาดแต่เท่านี ยังไม่พอเพราะอย่างน้อย อาทิตย์หนึ่ง เราควรจะท้าความ
สะอาดในครวัให้หมดทุกซอกทุกมุม โดยเริ่มจากการท้าความสะอาด ฝาผนังเพื่อล้างคราบน ้ามัน หรือเศษอาหารท่ีติด
อยู่ออกให้หมด เตา ตู้เก็บของ ตู้เย็น ชั นวางของซอก มุมต่างๆ ควรเช็ดฝุ่นละอองออกส้าหรับพื นจะต้องขัดล้างท้า
ความสะอาดไม่ให้คราบสกปรกหลงเหลือ อยู่เมื่อท้าความสะอาดแล้วควรใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกครั งนอกจากนี เมื่อมีเวลา
ว่าง ก็ควรจะให้เวลากับห้อง ครัวบ้างเพื่อ ดูแลข้าวของให้เข้าที่ หรือปรับปรุง บางส่วนให้ดูดีขึ น หรือใช้ประโยชน์ได้ดี
กว่าเดิมข้าว ของที่จัดอย่างเป็น ระเบียบ การท้างานในห้องครัวด้วยความสะดวก ราบร่ืน ไม่มีสิ่งของกีดขวางทุก 
อย่างหยิบใช้ได้ง่ายย่อมเป็นที่พึงพอใจ และชื่นใจให้ กับผู้ใช้อย่างมาก ซ ้ายังเป็นการเพ่ิมความมีชีวิต ชีวา ให้กับ
ห้องครัวอีกด้วย ครัวเป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกบา้นปฏิเสธไม่ได้ และยังคงให้ความส้าคัญกับครัว 
อย่างไม่หยุดหย่อนครัวจัดได้ว่า เป็นบริเวณที่มีการใช้สอยประโยชน์ไม่น้อยกว่าส่วนอื่นๆ ของบ้านเลย ดังนั น การ
ออกแบบครัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่นี มักจะเต็มไปด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ชนิดต่างๆ มากมาย เพ่ืออ้านวย
ความ สะดวกสบาย แก่ผู้ใช้ หรือผู้ที่ต้องคลุกคลีอยู่กับครัว ห้องครวั เป็นอีกห้อง หนึ่งที่มีการก้าหนดลักษณะ การใช้
งาน ท่ีแตกต่างไปจากห้องอื่นๆ โดยเป็นส่วนใช้งานท่ีส้าคัญภายใน  
บ้านซึ่งใช้เป็นที่ประกอบอาหาร เพ่ือการยังชีพนอกจากนั นครัวยังมีความสัมพันธ์ ในการใช้งานอย่าง ต่อเนื่องกับส่วน
รับประทาน อาหาร และส่วนอื่นๆ ในตัวบ้านในบรรดาห้องทั งหลายห้องครัวได้กลาย เป็นห้องที่เราให้ความส้าคัญมาก
ยิง่ขึ น เพราะเป็นห้องที่เราให้เวลาในวันหนึ่งๆ กับห้องนี มากพอ 
สมควรอีกทั งยังต้องทุ่มเทค่าใช้จ่ายส้าหรับการที่จะได้ "ห้องครัว" ที่ถูกอกถูกใจอีกด้วย ก่อนการตัดสิน ใจท่ีจะลงมือ
สร้างครัว หรือจัดตกแต่งครัวเพื่อให้เกิดความสวยงามนั น สิ่งแรกที่ควรค้านึงถึงเป็นล้าดับ แรกคือการออกแบบ
ห้องครัว เป็นการผสมผสานทั งศาสตร์และศิลป์ไว้ในห้องๆ เดียวอย่างกลมกลืน ที่สุด ศิลป์ คือความสวยงาม แม้ห้อง
นี จะไม่ได้มีไว้โชว์แขกโดยตรงก็ตามส่วนศาสตร์คือ การค้านึง ถึงสุขอนามัยต่างๆ ผลพวงท่ีจะเกิดกับการประกอบ
อาหารโดย เฉพาะอาหารไทยอย่างที่รู้ๆ กันว่า อาหารไทยนั น นอกจากจะรสจัด รสแซ่บแล้ว กลิ่นก็ยังรุนแรงอีกด้วย
ตอนที่คุณปรุงก็ก่อให้เกิด ความ ร้อนตลบอบอวลด้วย คงไม่ใช่เรื่องสนุกแน่ที่พอคุณท้าอาหารเสร็จจะมีกลิ่นติดตาม
เนื อตัว ผมเผ้า เสื อผ้า จนคนใกล้ชิดของคุณแซวว่า "เปลี่ยนน ้าหอมใหม่แล้วหรือ?" มีปัจจัยอะไรต้องคิดถึงบ้างลอง
ไป ดูกันทิศทางของห้องไม่ควรอยู่ในทิศที่อับหรือทึบหรือพูดง่ายๆก็คือห้องนี ควรมีแสงสว่าง เพียงพอนั่น แหละมี
แสงแดด ส่องถึง เพ่ือไล่ความชื นออกไป ท่ีส้าคัญต้องระบายอากาศดีด้วยส่วนของคนจีนการ วางฮวงจุ้ยส้าหรับ
ห้องครัวนั นก็ก้าหนดไว้ที่ทิศตะวันออก หรือทิศที่พระอาทิตย์ขึ นจะได้ช่วยไล่ความ ชื นฆ่าเชื อโรคจาก เช้าถึงเที่ยงและ
เย็นสบายช่วงบ่ายถึงเย็นซึ่งเป็นเวลาท้าครัวอีกทิศหนึ่งที่น่าสนใจ คือทิศใต้ซึ่งเป็นทางลมพอดีเมื่อหาทิศทางให้ห้องครัว
ได้แล้ว สิ่งที่คุณต้องพิจารณาต่อคือ ต้าแหน่งที่ สะดวกสบายในการเข้าถึงซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะมี 2 ลักษณะคือ ครัว
ในบ้านและครัวนอกบ้าน โดยครัว ในบ้านนั นมักจะอยู่ชั นล่างอาจจะติดโรงรถเพื่อความสะดวกสบายในการขนของ
มกัจะเป็นครัวเบาใช้ เตรียมอาหารส่วนครัวนอกบ้านนั นโดยทั่วไปถ้าบ้านของคุณมีเรือนคนใช้อยู่ก็มักจะสร้างครัวที่
เรือน นี ไปด้วยเลย 
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ภาพที่ 13 ห้องครัวขนาดเล็กแบบร่วมสมัย ตกแต่งแบบเรียบง่ายค้านึงถึงการใช้งานในที่แคบให้สะดวก 
ที่มา : http-//4.bp.blogspot.com/-d4fjKdBUVKU/UPWAToYz-

nI/AAAAAAAA6JM/lUTUvfxJ7lU/s1600/fP_small-kitchen-design-17 
 

 
 

ภาพที่ 14 ห้องครัวขนาดเล็กแบบร่วมสมัย ตกแต่งแบบเรียบง่ายและสว่างค้านึงถึงการใช้งาน 
ที่มา : http-//baanstyle.com/wp-content/uploads/2014/01/small-kitchen-designs-02 
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2.4 การตกแตง่บา้นรว่มสมยั (Contempolary) 
 การตกแตง่ร่วมสมยั คอืการนา้เอางานออกแบบทีเ่ปน็ทีน่ยิมในปจัจบุนัมาผสมอยา่งกลมกลนื กนักับรปูแบบ
ต่างๆเพือ่การดงึเอาอารมณค์วามรูส้ึก มาทา้ใหเ้กดิลักษณะขา้มกาลเวลา คอืใหค้วามรู้  สกึทีส่มดลุกนัอยา่งลงตัว
และกลมกลนื โดยปกตริปูแบบร่วมสมยัมักจะมีรปูแบบพื นฐานเปน็การออก  แบบทีเ่รยีบงา่ยไมม่ลีวดลายซบัซอ้น 
จากนั นจะตกแตง่ใหส้วยงามขึ น หรือเพิม่ความรูส้ึกหรอืแต่งรส ดว้ยของประดับตกแตง่ 

 
 

ภาพที่ 15 หอ้งครวัเปดิโลง่แบบรว่มสมยั ตกแตง่ดว้ยไมใ้หค้วามอบอุน่เปดิโลง่เหมาะกับพื นทีข่นาดกวา้ง 
ทีม่า : http://www.ziehouse.com/wp-content/uploads/2013/06/modern-แบบบา้นโมเดริน์เปิดโลง่-4.jpg 
 
 หากจะกลา่วถึงรปูแบบร่วมสมยัในปจัจบุนันี มักจะเนน้ที่การใหค้วามรูส้ึกเรยีบงา่ยสบายและ 
อบอุน่ มกีารประยุกตป์ระโยชนใ์ชส้อยตา่งๆใหเ้ขา้กบัความตอ้งการของเจา้ของบา้นเปน็หลกัอาจจะ มีการปรับแตง่
เฟอรน์เิจอรห์รอืของประดบัตกแตง่ใหม้ีประโยชน์ ใชส้อยที่แตกตา่งกันออกไปจากวัตถ ุ ประสงคเ์พือ่ใหเ้หมาะสมกับ
การใช้งานในปจัจุบนัก็ได้ 
 งานออกแบบรว่มสมยัจัดได้วา่เปน็รูปแบบที่ทา้งานงา่ย เนือ่งจากไมม่ขีอ้จา้กัดใดๆ ปรับ 
เปลี่ยน ไดต้ามประโยชนใ์ชส้อยของเจา้ของบา้นแต่การออกแบบรปูแบบรว่มสมนัมาใชใ้หด้ดูีกลับไมใ่ช่ เรือ่งงา่ย
เนือ่งจากการไร้ขอ้จา้กดั  หากไมม่ีการกา้หนดทิศทางอยา่งแนน่อนแลว้นกัออกแบบแทบจะ ทา้ใหง้านออกแบบ
ออกมาดดูีไดย้ากและลา้บากมาก ดังนั น การออกแบบรว่มสมยัจะตอ้งมีการ กา้หนดจุดมุง่หมายหรอืทศิทางเสยีกอ่น
วา่ตอ้งการใหง้านออกแบบตอบสนองต่อความตอ้งการใด จากนั นจงึก้าหนดรปูแบบหลกั และรองซึง่ทั งสองรปูแบบนี 
จะตอ้งตอบสนองหรอื สรา้งความรูส้ึกตาม จดุประสงค์หลักทีไ่ดว้างไวใ้นขา้งตน้ได้ 

ขั นตอนตอ่มานักออกแบบจา้เปน็ตอ้งใชค้วามรู้พื นฐานเกีย่วกับเรือ่งส ีและวสัดุรวมทั งการนา้ เอาของ
ตกแต่ง หรอื เฟอรน์เิจอร์รปูทรงตา่งๆจากยคุสมยัที่แตกตา่งกนั มาจัดรวมเขา้ดว้ยกนั โดยเนน้ ความกลมกลนืกกนั
เปน็หลกัจากนั นจึงจะถงึขั นตอนของการสรา้งความสวยงามโดยใชแ้สงเสยีง หรอื กลิน่เพือ่เพิม่ความนา่อยูแ่ละสบาย
ให้กับงานออกแบบนั นๆ 
 รูปแบบๆนี  เปน็รปูแบบทีอ่อกแบบได้งา่ยและดูด ีเพยีงแต่ตอ้งมคีวามรู้เรือ่งสีและการจับคูส่ี 
การจดัวางรปูทรงตา่งๆ และการเลอืกใชว้สัดุใหเ้หมาะสมตามความต้องการประโยชนใ์ชส้อยเทา่นั น 
ดังนั น รูปแบบนี จงึคอ่นขา้งแพรห่ลายมากและเปน็ทีน่ิยม มากทีส่ดุรปูแบบหนึง่ 
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ภาพที่ 16 หอ้งนัง่เลน่แบบรว่มสมยั 
ทีม่า : http://www.forfur.com/img/I11/l_1100_forfur-modern-scandinavian-style-8 

 
 จากการศึกษาเรือ่งการออกแบบรว่มสมยั ทา้ให้การวางแนวทางของการทา้งานออกแบบและ 
สรา้งสรรคผ์ลงานมคีวามเข้าใจ และสะดวกมากยิง่ขึ นเพราะสามารถเจาะจง สถานที่ทีใ่ช้ตดิตั งผลงาน 
ทา้ใหเ้กิดแนวทางในการออกแบบผลงานเพือ่ใหเ้ขา้กบัสถานทีน่ั นๆ และลัทธใินการออกแบบมา ใชใ้น การออกแบบตวั
งานใหส้อดคลอ้งกนั โดยจะนา้ความเรยีบงา่ยของหอ้งครวัสมยัใหมม่าพฒันาชิ นงาน ใหเ้กิดความเรียบง่าย สามารถ
ใชง้านกบัหอ้งครวัทีต่กแตง่แบบเรยีบงา่ยได ้และสอดคลอ้งกบัวัตถุ ประสงค ์
3.วตัถดุิบทีใ่ชใ้นการออกแบบและสรา้งสรรคผ์ลงาน  

 
3.1 เนื อดนิทีใ่ชใ้นการสรา้งสรรคช์ิ นงาน  

 เนื อเซรามกิสส์โตนแวร์โดยทั่วไปมเีนื อละเอยีด หรอืหยาบก็ได้ แตจ่ะมเีนื อแนน่และแขง็แกรง่ น า้และ
ของเหลวไมส่ามารถซึมผา่นได้ หรอืซมึผา่นไดน้อ้ยมากทั งนี เพราะเผาถึงจดุสุกตวั (Vitreous Ware) ซึง่สว่นมาก
จะเผาทีอุ่ณหภมูิ 1,220 - 1,390 องศาเซลเซยีส (โคน 6 - 14) สขีองผลติภัณฑ์ อาจเปน็สขีองดนิ คอื สเีทา สี
น า้ตาล คลา้ยเนื อเซรามิกสเ์อริ์ทเธินแวร์ แตเ่สยีง เคาะจะดงักงัวานกวา่ และลักษณะผิวจะเนยีนกวา่นอกจากนี อาจ
เปน็สอีืน่ๆ แตท่ีส่า้คัญจะตอ้งมคีวามแขง็แกร่งเนื อ 
เซรามิกส์ สโตนแวรเ์ตรยีมได ้2 ลักษณะ คอืเตรียมจากดนิธรรมชาตนิา้มาปัน้โดยตรงทีเ่รียกวา่ ดนิสโตนแวร์ เนื อ
ผลิตภัณฑอ์าจมสีเีหลอืงฟาง สนี า้ตาล สเีทา เนือ่งจากมีตวัลด จดุสุกตวัผสมอยู่ทีจ่ะ ชว่ยใหเ้นื อผลติภณัฑ์หลงัเผา
แนน่ และสกุตวัผลติภัณฑส์โตนแวร์ทีท่า้ขึ นจากดนิธรรมชาติ ไดแ้ก ่โอ่งราชบุรี ผลิตภณัฑ์ดา่นเกวยีน และ
ผลิตภัณฑเ์ซลาดอน (Celadon) ของจงัหวัดเชยีงใหม่ เปน็ตน้ สว่นอีกชนดิหนึง่ เปน็เนื อเซรามิกสท์ีเ่ตรียมขึ น 
โดยทัว่ไปจะประกอบ ดว้ยดนิ รอ้ยละ 30 – 70 เพือ่ ใหม้คีวามเหนยีว สามารถขึ นรปูไดง้า่ย ซึ่งสว่นใหญจ่ะใชด้นิ
ดา้ นอกจากนี มี หนิเขี ยวหนมุาน ร้อยละ 30 – 60 เพื่อเพิม่ความแขง็แกรง่และปอ้งกนัการบิดเบี ยว อกีทั ง หนิฟนั
มา้ รอ้ยละ 5 – 25 เพื่อชว่ย ใหเ้นื อหลอมผลติภัณฑม์เีนื อแนน่เนื อเซรามิกสจ์ากการ เตรียมขึ นจะนยิมนา้มาใชท้า้
เครือ่งโต๊ะอาหาร เครือ่งประดับ อปุกรณไ์ฟฟา้ เปน็ตน้ 
 เนื อเซรามกิสส์โตนแวรส์ขีาว (White Stoneware) เปน็เนื อเซรามกิสท์ี่ตอ้งมกีารเลอืกสรร วตัถดุิบที่
นา้มาใชท้า้เนื อเซรามิกส ์ไม่วา่จะเปน็ดนิ หนิฟนัมา้ หรอื หนิเขี ยวหนมุาน จงึมสีขีาว และ มีการดูดซมึน า้เป็นศนูย ์
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คณุสมบัตขิองดนิ white stoneware 
1. คุณสมบัติหลังการเผา 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศ ออกซิเดชัน  
2. การหดตัวหลังการเผา 1 % 
3. % การดูดซึมน ้า 0.00-1.10 % 
4. ค่าความถ่วงจ้าเพาะท่ีใช้หล่อ 1.6-1.8 

เนื่องจากคุณสมบัติของเนื อดินที่สามารถทนต่อการขูดขีด ความเป็นกรด ด่าง ท้าให้ทนทานต่อการ ใช้งาน นั นเป็น
เหตุผลที่ท้าให้ข้าพเจ้าเลือกใช้เนื อดินพอร์ซเลนและสีขาวบริสุทธ์ิเพื่อช่วยเพิ่มคุณค่า ให้แก่งานของข้าพเจ้า 
 
 
 
 

3.2 ขั นตอนกระบวนการผลิตเครือ่งเคลอืบดนิเผา 
 
3.2.1 การขึ นรปูดว้ยวิธหีลอ่น า้ดิน Casting การหล่อเป็นวิธีขึ นรูปผลิตภัณฑ์ที่ไม่ 

สามารถขึ นรูปด้วยวิธีการจิกเกอร์หรือการอัดพิมพ์ การขึ นรูปด้วยวิธีการหล่อน ้าดินจะต้องอาศัย แบบ พิมพ์จ้านวน
มากในการผลิตค้าว่า สลิป(Slip) หมายถึง น ้าดินเหลวทั่วไป และน ้าดินส้าหรับงานหล่อ เรียกว่า Slip Casting 
ต้องเติมน ้ายาให้ดินตกตะกอนในส่วนผสมของน ้าด้วยการขึ นรูปด้วยวิธีการหล่อ น ้าดินเหมาะส้าหรับการผลิตชิ นงานที่
ยากและมีรายละเอียดมาก หรืองานที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น ชิ นงานแกะสลักชิ นงานที่มีรปู ทรงเหลี่ยม หรือทรงอิสระ
ต่างๆ เช่น เครื่องสุขภัณฑ์ ชิ นงานประเภท 
ตั งโต๊ะ ท่ีมีรูปทรงภายในกลวงเช่น กาน ้าชาหรือกากาแฟ แจกัน ตุ๊กตาที่ระลึกต่างๆ วิธีการหล่อน ้าดิน มีกระบวนการ
ที่ผลิต และ ตกแต่งผิวชิ นงานให้เรียบ ช้ากว่า วิธีการจิกเกอร์ ถ้าเป็นพิมพ์ขนาดใหญ่ หล่อได้วันละ 1 ชิ นต่อพิมพ์ 
แต่ถ้าเป็นพิมพ์ขนาดเล็ก ต้อง 2 ชิ นต่อพิมพ์ ต้องเสียเวลาในการอบแห้ง ผลิตภัณฑ์มีน ้าในเนื อดินมากจึงมีการหดตัว
สูงใน การหล่อน ้าดิน หมายถึง การขึ นรูปผลิตภัณฑ ์เซรามิคโดยการเทน ้าดินเหลวลงในแบบพิมพ์ปูน ปลาสเตอร์ 
เนื อดินปลาสเตอร์มีรูเล็กๆ สามารถดูด ซึมน ้าได้ดีรอจนกระทั่งแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ ดูดซึมน ้าออกจากดินหล่อ เกิด
การจับตัวของเนื อดินที่ ผิวปูนด้านในของแบบพิมพ์ จึงเทน ้าดินที่เหลือ ออกจาก แบบพิมพ์ การขึ นรูปมีหลายวิธท่ีี
แตกต่างกัน ขึ นกับชนิดและรูปร่างของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี ยังต้องค้านึง ถึงคุณภาพและคุณสมบัติของชิ นงาน  

3.2.2 น า้ดนิ (Slip) น ้าดิน (Slip) หมายถึงส่วนผสมของดินกับน ้าในปริมาณที่ 
เหมาะสม คือจ้ากัดปริมาณของน ้าให้น้อยที่สุด โดยการเติมสารเคมีบางชนิดเพื่อช่วยให้ดินกระจายตัว ไม่ตกตะกอน 
และท้าให้น ้าดินไหลตัวได้ดี สารแขวนลอยของดินหรือวัตถุดิบอื่น กับตัวหล่อลื่นซึ่งส่วน มากคือน ้า และสารเคมีช่วย
กระจายลอยตัว น ้าดินส้าหรับท่ีใช้ขึ นรูปผลิตภัณฑ์นั นใช้กันมาประมาณ 150 ปีที่แล้ว โดยเมื่อก่อนยังไม่มีการเติม
สารเคมีกระจายดินลงไปช่วยปรับคุณภาพของเนื อดินจึงมี เพียงดิน และน ้าในส่วนผสมเท่านั นท้าให้ต้องใช้น ้าใน 
ปริมาณมากอาจสูงถึงร้อยละ 60 และมีปัญหา ในการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก ต่อมาจึงพยายามหาวิธีที่จะลดปริมาณ
น ้าในส่วนผสมให้น้อยลงแต่ สามารถใช้งานได้ดีโดยการใช้สารเคมีเพื่อปรับคุณสมบัติให้เหมาะสมกับน ้าดิน รวมทั งน ้า
เคลือบเป็น ของไหลชนิดหนึ่งประเภทสารแขวนลอย ซึ่งเป็นพวกเดียวกับหมึกพิมพ์ และสีโดยต่างจากของไหล 
พวกน ้าน ้ามันก๊าดและกลีเซอลีน  

3.2.3 วิธกีารหลอ่น า้ดนิ  
วิธีการหล่อน ้าดิน (Slip Casting) มี 2 แบบ คือ หล่อกลวง (Drain Casting) หล่อตัน (Solid 

Casting) ในโครงการนี ผู้ศึกษาเลือกใช้ทั ง 2 วิธีในการขึ นรูปโดยมีรายละเอียดคือ  
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3.2.3.1 การหลอ่กลวงหรอืแบบเทออก (Drain Casting) ใช้ในการหล่อ 
ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกลวง โดยการเติมน ้าดินได้ในแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ที่แห้งสนิท บริเวณผิว พิมพ์และเนื อปูน
ปลาสเตอร์ จะมีรูเล็กๆและท้าหน้าที่ดูดซึมน ้าได้ดี เมื่อเทน ้าดิน ลงในแบบพิมพ์ปูน ปลาสเตอร์แบบพิมพ์จะดูดซับน ้า
ดนิตรงบรเิวณผวิพิมพ์ทีม่นี า้ดนิเหลวหลอ่อยู ่ กระบวนการดดูน า้ของ แบบพิมพ์เปน็ไปอยา่งต่อเนือ่ง ความชื นของน า้
จะถูกดูดเก็บไว้ในแบบพิมพ์ เรือ่ยๆ การจับตัวของเนื อ ดินบริเวณผิวของปลาสเตอร์ จะเริ่มต้นและชื นดินจะมีความ
หนาขึ นเรื่อยๆ เมื่อได้ความหนาที่ต้องการ แล้วให้เทน ้าดินส่วนที่ยังไม่แข็งตัวออกรอจนกระทั่งเนื อดินที่อยู่ในแบบพิมพ์
แข็งตัวเล็กน้อยและ 
สามารถหยิบจับได้โดยชิ นงานไม่ยุบหรือเสียรูปทรงจึงแกะพิมพ์ออกชิ นงานจะมี ความหนาที่สม่้าเสมอ กันทั งชิ นงาน
ท้าการดูดน ้าดิน จนกว่าจะแข็งตัวอยู่ในช่องว่างระหว่าง แม่พิมพ์ชั นบนและชั นล่าง และ ด้านข้าง  

3.2.3.2 การหลอ่ตนั (Solid casting) เปน็การหล่อน ้าดินที่สามารถ 
ควบคุม ขนาดของความหนา ความบาง ของชิ นงานได้ โดยการสร้างแบบพิมพ์ที่ผิวด้านนอก และผิว ด้านในของ
ผลิตภัณฑ์ทีจ่ะผลิตซึ่งก้าหนดความหนาไว้แล้ว ในส่วนต่างๆของชิ นงาน โดยสังเกตจาก ช่องว่างหรือรูส้าหรับเทน ้า
ดิน แบบพิมพ์ด้านนอกและด้านใน ด้านล่างและดา้นบนจะประกบกันอย่าง สนิท และเทน ้าดินเข้าไปจน เต็มแม่พิมพ์
และไม่ต้องเทออก กระบวนการหล่อน ้าดินแบบตันเกิดขึ น เมื่อผิวด้านในของแม่พิมพ์ ท้าการดูดน ้าดินจนกว่าจะ
แข็งตัวอยู่ในช่องว่างระหว่างแม่พิมพ์ชั นบน และ ชั นล่าง และด้านข้าง  

3.2.4 การขึ นรปูดว้ยมอื (Hand forming) การปั้นด้วยมือเป็นวิธีการขึ นรูปอย่าง 
แรกที่มีมาต้องแต่สมัยยุคประวัติศาสตร์ และยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันเป็นวิธีที่ง่ายไม่ซับซ้อน และ สามารถ ควบคุม
ชิ นงานไดต้ามต้องการเนื อดินส้าหรับปั้นมือธรรมดาในเนื อดินเหนียวจะมีน ้าอยู่ ปริมาณ 18-25 % ดินที่ปั้นด้วยมือจะ
แข็งกว่าดินที่ปั้นด้วยแป้นหมุนเล็กน้อยนิยมใช้ดินสโตนแวร์ที่มี ความเหนียวไม่นิยมน้าดินพอล์ซเลน และโบนไชน่ามา
ปั้นเนื่องจากมีความเหนียวน้อยการปั้น ต้องกด ดินให้สนิทเป็นเนื อเดยีวกันตลอด ไม่ให้มีรูอากาศในระหว่างรอยต่อขอ
ชิ นงานถ้ากด ไม่แน่นจะมีฟอง อากาศและชิ นงานจะแยกออกหลังจากการเผา การปั้นจะต้องระวังกดดินให้แน่น ทุก
ขั นตอนจึงใช้ ระยะเวลาในการปั้นจะมีระยะเวลานานกว่าการหล่อแบบอื่นๆ การปั้นมือส่วนใหญ่จะ แบ่งการท้างาน 
เป็น 3 ขั นตอน คือ การขึ นรูปดินเหนียว , การตกแต่งขณะชิ นงานยังมีความชื น , การตกแต่งหลังดิน แห้งสนิทแล้ว  

 
 
 
 
3.3 การเคลอืบ การเคลือบมี 4 วิธีด้วยกัน  

3.3.1. การทาด้วยแปรง (Painting) แปรงท่ีใช้ควรมีขนยาวนุ่มจะช่วยอมน ้าได้ดี 
การทาควรทา ไปด้านหนึ่งไม่ควรทาย้อยไปย้อนมาการทาด้วยแปรงเหมาะกับงานชิ นเล็กๆ  

3.3.2. การชุบหรือจุ่มในน ้าเคลือบ (Dipping) การใช้วิธีนี น ้าเคลือบจะต้องมีมากพอ 
ที่จะจุ่มชิ น งานลงไปทั งชิ นในการชุบแต่ละครั งจะต้องคนไม่ได้น ้าเคลือบตกตะกอนมือที่จับภาชนะจะ ต้องน้อยที่สุด
แล้วเอาเคลือบทารอยมือทีหลัง  

3.3.3. การเทราด (Pouring) เหมาะส้าหรับน ้าเคลือบมีปริมาณน้อยโดยการวาง 
ชิ นงานบนภาชนะ ท่ีมีร่องแล้วน้าเคลือบเทราดรอบ ๆ  

3.3.4. การพ่นเคลือบ (Spraying) วิธีนี ท้าให้เคลือบสม่้าเสมอการพ่นควรพ่นในตู้พ่น 
จะท้าให้เคลือบไม่ฟุ้งกระจาย  
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3.4 สสีา้เรจ็รปู (Stain) สสีเตน คือการน้าส่วนผสมของสารที่ให้สี เช่น ออกไซด์และสาร ประกอบ ชนิด
อื่นที่ท้าหน้าที่ต่างๆ กันมาสะตุหรือฟริตรวมกันในอุณหภูมิสูง แล้วน้าไปบดให้ละเอียด แล้วล้าง เพื่อขจัดเกลือละลาย 
(Soluble Salt) ออกประโยชน์ของสเตนก็คือได้สีที่แน่นอนและมีมาก มายหลายสีสามารถชี บ่งสีที่จะเกิดขึ นได้เมื่อ
ผสมในปริมาณและช่วงอุณหภูมิการเผาที่คงที่ การท่ีสเตน ให้สีต่างๆกันนั นขึ นอยู่กับชนิดของออกไซด์ให้สีตัวแปรสี 
(Modifier) เช่น ออกไซด์ของ ตะก่ัวซึง่ ให้ส ีขาวเมื่อผสมกับโครมิกออกไซด์ จะให้สีเขียวในเฉดสีที่หลากหลาย สี
แดงได้จากส่วนผสมของแคดเมียม และเซเลเนียมออกไซด์ ส่วนสีชมพูซึ่งทนไฟสูง ได้มาจากเหล็กและเซอร์โคเนียม 
นอกจากนั นยังมี 
ฟลักซ์ เช่นบอแรกซ์ เป็นตัวท้าละลายและตัวท้าให้เจือจาง (Diluent) เช่น อะลูมิน่าหรือฟลินต์ 
เป็นต้น สีสเตนสามารถน้า ไปใช้ผสมกับเนื อดินปั้น เคลือบสีใต้เคลือบ และสีบน เคลือบโดยใช้ปริมาณ ต่างกันสีแต่
ละสี ก็มีความแตกต่างระหว่างช่วงอุณหภูมิการเผาละสุกตัวด้วย เช่น สีน ้าเงินจากโคบอลต์ สแตนจะให้สีที่คงที่จนถึง
อุณหภูมิ 1500 องศาเซลเซียสในขณะท่ีสีน ้าตาลอ่อนจากเหล็กและ เอนติโมนี จะให้สีคงที่ในอุณหภูมิ 1300°c 
ข้าพเจ้าได้เลือกใช้สีส้าเร็จรูปในการทดลอง น ้าดินสีท่ีจะ น้ามาใช้ในการตกแต่งชิ นงาน 
 

3.5 เทคนคิตกแตง่  
  3.5.1 เทคนคิการหลอ่น า้ดนิส ีโดยจะผสมสสีา้เร็จรปูกับน า้ดนิใหเ้ขา้กนัแลว้ใชใ้น การหลอ่น า้
ดนิโดยเทคนคินี จะทา้ให้ไดผ้ลงานทีม่สีเีดยีวทั งชิ นงาน 
  3.5.2 เทคนคิการเขยีนน า้ดนิสลีงในโมลและการขดูขดีฝงัน า้ดนิส ี(inlay) เทคนคินี  จะชว่ยให ้
เกดิลวยลายบนชิ นงานโดยจะนา้น า้ดนิทีผ่สมสแีลว้มาทาตามที่ตอ้งการลงในโมล แล้วเทน า้ดนิ หลอ่ตามปกตจิากนั น 
เมือ่นา้งานออกจากพมิแลว้จึงนา้มาขูดขดีลายและฝงัน า้ดนิ 
  3.5.3 เทคนคิการติดสติกเกอร์และพน่น า้ดนิสี จะติดสติกเกอร์ตามลวดลายทีต่อ้ง การลงบน
ผลงานทีเ่ผาดิบแล้ว จากนั นจงึนา้ไปพน่น า้ดนิสใีส ่เมือ่ลอกสติกเกอร์ออกมาจะเกดิลาย ตามที่กนัเอาไว ้
 

3.6 เคลอืบ เคลือบคือชั นแก้วบางๆ ท่ีหลอมละลายติดอยู่กับพื นผิวดิน ซึ่งขึ นรูปเป็นภาชนะ ทรงต่างๆ วัตถุ
ที่เป็นน ้ายาเคลือบถูกบดจนละเอียดก่อนน้ามาเคลือบบนผิวดินเผาเป็นชั นหนา 1-1.5 มม. เมื่อเคลือบแล้วต้องทิ ง
ผลิตภัณฑ์ให้แห้งเช็ดก้นผลิตภัณฑ์ให้สะอาดก่อนเข้าเผาผลิตภัณฑ์ที่เคลือบ แล้วถูกเผาผ่านความร้อนอณุหภูมิสูง 
วัตถุดิบที่เป็นแกว้ในเคลือบเมื่อถึงจุดหลอมละลายชั นของ เคลือบบนผิวดินจะกลายเป็นแก้วมันวาวติดอยู่กับผิวดิน 
โดยไม่ไหลนองไปกองรวมอยู่บนพื นเตาขณะ หลอมตัว เนื่องจากในส่วนผสมของเคลือบที่มีดินอยู่ด้วยซึ่งช่วยให้แก้ว
หรือเคลือบที่หลอมละลายมี ความหนืดสามารถเกาะติดผิวของผลิตภัณฑ์ได้ดเีคลือบช่วยให้ท้าความสะอาดได้สะดวก
เนื่องจาก เคลือบมีคุณสมบัติลื่นมือ ท้าความสะอาดได้ง่ายกว่าผิวดินที่มีลักษณะค่อนข้างหยาบเคลือบมี 
คุณสมบัติ เป็นแก้ว ไม่ดูดซึมน ้านอกจากนี เคลือบยังเพิ่มความแข็งแรงทนทาน ท้าให้ภาชนะดินเผา ไม่บิ่นง่ายเมื่อ
กระทบกันบ่อยๆ ขณะท้าความสะอาดสามารถใส่ของเหลวได้ดี ไม่รั่วซึม  

3.6.1 เคลอืบใส เป็นเคลือบที่มีลักษณะใสผิวมันนิยมใช้เคลือบทับภาชนะที่เขียน 
สีใต้เคลือบและเป็นเคลือบพื นฐานที่สามารถผสมออกไซด์และ สเตนให้เกิดสีในตัวเคลือบขึ นได้เกิด 
จากหินฟันม้าเป็นส่วนประกอบหลัก และจะต้องมีองค์ประกอบของ ด่าง กลาง กรด ที่เหมาะสมใน อุณหภูมิที่
เหมาะสม ในการเกิดเคลือบใสที่สมบูรณ์ นอกจากนั นยังสามารถผสมสารชนิดอื่นให้เกิด ความทึบ หรือเกิดเคลือบ
รานเคลือบชนิดนี มีส่วนประกอบที่แตกต่างกันตามอุณหภูมิ และจุดประสงค์ ในการเผา  

3.6.2 เคลอืบใสอุณหภมูสิงู เปน็เคลือบที่มีลักษณะใสผิวมันวาว มหีินฟันม้าเป็น 
ส่วน ประกอบหลัก ซึ่งหินฟันม้าเป็นสารประกอบวัตถุดิบกลุ่มด่าง เช่น โซเดียม (Sodium) หรือ 
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โพแทสเซียม (Potassium) กลุ่มกลางคืออลูมินา (Alumina) และกรดคือซิลิกา (Silica) ซึ่งมีสูตรทาง  เคมีของ
โซเดียม คือ Na2O3•Al2O3•6SiO2 จึงมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นเคลือบได้ หากเผาที่อุณหภูมิ สูงถึง 1,280 
องศาเซลเซียสขึ นไป ต้องการตัวช่วยในการหลอมละลาย เพิ่มให้ส่วนผสมของเคลือบ หลอมละลาย นอุณหภูมิที่
ต้่าลงประกอบไปด้วย แบเรียมออกไซด์ (Barium Oxide) แมกนีเซียมออกไซด์ (Magnesium Oxide) ซิงค์ออก
ไซด์ (Zinc Oxide)และโดโลไมท์ (Dolomite) เป็นต้น คุณสมบัติของเคลือบใสไฟสูงได้แก่ ทนต่อการขีดข่วนและ
ความเป็น กรด ด่างเผาในช่วง  
อุณหภูมิ 1,180°c-1,280°c นิยมใช้กับผลิตภัณฑ์ ที่เป็นเนื อดินพอร์ซเลน เนื่องจากดินพอร์ซเลนจะ สุกตัวใน
อุณหภูมิ 1230°c -1280°c ท้าให้เห็นเนื อดินพอร์ซเลนได้ชัดเจน ข้าพเจ้าเลือกใช้เคลือบใส ไฟสูง เพราะเคลือบใส
นั นสามารถเคลือบชิ นงานให้มนัวาว น่าใช้งานและง่ายต่อการท้าความสะอาด และยังสามารถมองเห็นเนื อดินสีที่อีกทั ง
ยังสอดคล้องกับเนื อดินพอร์ซเลนที่ต้องการเผาใน อุณหภูมิสูง เพื่อให้เนื อดินสุกตัวและมีความสวยงาม  
 

3.7 เตาและการเผา  
3.7.1 เตาไฟฟา้ เตาไฟฟ้าเป็นเตาที่ควบคุมง่ายมากและสะดวก ต่อการใช้ได้ผลออก 

มาค่อนข้างแน่นอนเหมาะ ส้าหรับผู้เร่ิมต้นและการเผาในลักษณะสตูดิโอหรือในโรงเรียนมีราคาไม่แพง มาก และ ไม่
จ้าเป็นต้องมีปล่องไฟ ท้าให้ประหยัดพื นที่ในการติดตั งเตาไฟฟ้ามีหลายลักษณะ ให้เลือก ใช้ และรูป ทรงแตกต่างกัน 
เช่นเตากลม เตาสี่เหลี่ยม เตาที่เปิดด้านบน  (Top Loading) และเตาที่ เปิดด้านหน้า (Front Loading) เป็นต้น
ปกติผนังเตาท้าจากอิฐทนไฟหรือไฟเบอร์เตาบางชนิด ก็แบ่ง เป็นส่วนๆ ซึ่ง สามารถเพ่ิมหรือลดความสูงของเตาได้ 
โดยต่อวงแหวนขดลวดขึ นไปเป็นชั นๆ ซึ่งขึ นอยู ่กับปริมาณ ภาชนะที่ต้องการเผาเตาไฟฟ้าเป็นเตาที่มีความปลอดภัย
ในการใช้เผาแล้วเตาต้องสะอาด แต่มีข้อจ้ากัด คือไม่เหมาะต่อการเผาแบบรีดักชันเพราะบรรยากาศแบบรีดักชันท้าให้
ขดลวดเสื่อม คุณภาพก่อนติดตั งเตาไฟฟ้าควรตรวจสอบกระแสไฟฟ้าว่ามีความถูกต้องหรือไม่ ข้อเสียของเตาไฟฟ้า 
คือการที่ขดลวดไหม้ ดังนั นจึงต้องระมัดระวังในการใช้เตาไม่ปล่อยให้อุณหภูมิสูงเกินจุดสูงสุด ที่เตา จะเผาได้ และ
ควร ท้าความสะอาดเตาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเศษภาชนะที่ระเบิดแตกและติดค้างอยู่ บนขดลวด  

3.7.2 เตาแกส๊ เตาแก๊สเป็นเตาที่นิยมใช้กันมากในหมู่ช่างปั้นที่มีสตูดิโอส่วนตัว และ 
ในระบบ โรงงานอุตสาหกรรม เนื่องจากแก๊สเป็นเชื อเพลิงที่ใช้ได้สะดวกควบคุมง่ายมีราคาไม่แพงค่า 
ใช้จ่ายในการเผาไม่สูงมากสามารถผลิตขนาดต่างๆ ได้ตามความต้องการและ เผาในบรรยากาศแบบ รีดักชัน ได้
ผลงานจากการเผาด้วยเตาแก๊สจะมีสีสันที่อบอุ่นพื นผิวแปลกตา การควบคุมการเผา สามารถท้าได้ละเอียดมากซึ่ง
ขึ นอยู่กับประสบการณ์และความช้านาญใน การเผาเตาแก๊สมีหลาย 
ขนาดขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเตาขนาดใหญ่ควรมีหัวพ่นไฟ (Burner) หลายอันเพ่ือ กระจายความร้อนยิ่ง
มีมากยิ่งเผาได้เร็ว และควบคุมอุณหภูมิได้ดีขึ น ข้อเสียของเตาแก๊ส คือต้องมีพื น ที่ระบายอากาศ ท่ีดีเนื่องจากมีกลิ่น
รบกวนในกรณีที่แก๊สรั่วปุ่มควบคุมและวาล์วปิดแก๊สควรอยู่บนที่ที่ สามารถปิดได้โดยสะดวก และรวดเร็ว  

 
 
 

3.7.3 การเผา (Firing) การเผาในเครื่องเคลือบดินเผาคือการเพ่ิมอุณหภูมิให้กับ 
ชิ นงาน ในเตาเผาภายใต้บรรยากาศที่เหมาะสม เพ่ือเปลี่ยนสภาพดินให้เป็นถาวรวัตถุมีความแข็งแกร่ง เหมือนหิน 
ช่วยให้ชิ นงานสมบูรณ์ และคงทนสวยงาม  

 
บรรยากาศทีใ่ชใ้นกรเผาเตาทัว่ไป  
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บรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation firing)เป็นการเผาที่มีการเผาไหม้ อย่างสมบูรณ์และ ใช้ออกซิเจน
มากเกินพอ ซึ่งถ้าเกิดการเผาไหม้แล้วจะมีออกซิเจนเหลืออยู่  

- บรรยากาศรีดักชัน (Reduction Firing) เป็นการเผาที่มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ในเตา เผามี
ออกซิเจนไม่เพียงพอ ซึ่งเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วจะมีคาร์บอนมอนอกไซด์ เหลืออยู่ 
 
 บรรยากาศนิวทรัล ( Neutral Firing ) 
 เป็นการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่เลย การเผาไหม้มีออกซิเจนที่พอดีการ 
เผาผลิตภัณฑ์เซรามิคมี 3 ขั นตอนดังนี  

1. การเผาดิบ ( Biscuit Firing ) 
2. การเผาเคลือบ ( Glaze Firing ) 
3. การเผาตกแต่ง ( Decoration Firing ) 

 
การเผาดิบ ( Biscuit Firing )  

ชิ นงานที่ผ่านการเผาแล้วจะยังคงมีความชื นอยู่ในชิ นงาน การเผาไล่ความชื นก่อนน้า 
ไปชุบเคลือบเป็นสิ่งจ้าเป็น เนื่องจากช่วยลดปริมาณน ้าในชิ นงานซึ่งเป็นตัวการท้าให้เกิดแรงดันจน ชิ นงานอาจระเบิด
ในการเผาในการเผาเคลือบ ถ้าชิ นงานถูกเผาดิบมาก่อนการเผาในช่วงแรกจะ สามารถเร่งไฟขึ นได้ การชุบเคลือบ ( 
Oxidation Firing : OF ) ที่บรรยากาศนี เพ่ือเปลี่ยนเหล็กออก- ไซด์ในชิ นงานให้อยู่ในรูปของ สารประกอบของ
เฟอร์ริกออกไซด์ การเผาดิบคือการเผาครั งที่หนึ่งโดย ยังไม่ได้ชุบน ้าเคลือบสามารถเผาในอุณหภูมิต้่า หรือสูงก็ได้ 
ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาดิบมาแล้ว จะมี ความพรุนตัวสูง เนื่องจากการเผาดิบ เผาในอุณหภูมิต่้า 750-800 องศา
เซลเซียส ท้าให้ผลิตภัณฑ์ สามารถดูดซึมน ้าได้ดี เหมาะส้าหรับผู้ที่ไม่ช้านาญในการชุบเคลือบ เมื่อชุบเสียสามารถ
ล้างเคลือบ ออกและ ผึ่งให้แห้งแล้วน้ามาชุบเคลือบใหม่  
 สรุปการเผาดิบ จะต้องเผาแบบสัมาปสมบูรณ์ ( Fully Oxidation ) ตั งแต่ต้นจนจบ 
24 – 750 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 6-7 ชั่วโมง ระวังไม่ให้เกิดเขม่าหรือ ควันสีด้าจับ ผลิตภัณฑ์และ 
เตาเผา ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ควรอุ่นที่อุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียสเป็น 
เวลา 2-4 ชั่วโมง ผึ่งในแสงแดดร้อนจัด อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิเกินไป 
ผลิตภัณฑ์อาจแตกได้เผาเสร็จแล้วทิ งให้เตาเย็นลงเท่ากับเวลาที่ท้าการเผา ห้ามเปิดเตาก่อนอุณหภูมิ 
150 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์กระทบอากาศเย็นนอกเตาจะแตกได้ 
 
 การเผาเคลือบ ( Gloss Firing ) 
  ชิ นงานที่เผาดิบ ถูกน้ามาชุบเคลือบแล้วเผาเพื่อให้เคลือบหลอมเป็นแก้วติดแน่นอยู่ บนชิ นงาน 
การเผาเคลือบจะเผาที่อุณหภูมิเท่าใดหรือ ภายในบรรยากาศใดขึ นอยู่กับชนิดของ 
ผลิตภัณฑ ์เช่น การเผาเคลือบผลิตภัณฑ์ปอร์ซเลน เริ่มต้นเผา ภายใต้บรรยากาศออกซิเดิชั่น ตั งแต่ อุณหภูมิเริ่มจุด
เตาจนถึงอุณหภูมิประมาณ 950 องศาเซลเซียส หลังจากนั นเผาภายใต้บรรยากาศ 
รีดักชั่น ( Reduction Firing : RF ) จนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ต้องการ ภาชนะท่ีชุบเคลือบแล้วทุกชิ น ต้องเช็ดกน้
ผลิตภัณฑ์ให้หมด เพ่ือป้องกันการหลอมละลายของเคลือบติดบนแผ่นรองเตา ผลิตภัณฑ์ 
ทุกชิ นจะต้องวางห่างกันเล็กน้อย เพ่ือไม่ให้น ้าเคลือบสัมผัสกันเพราะเคลือบจะหลอมติดกันเมื่อเผา 
อุณหภูมิสูง ผลิตภัณฑ์ในเตาแก๊สควรวางห่างจากบริเวณหัวพ่นเล็กน้อย ถ้าผลิตภัณฑ์โดนเปลวไฟ 
เลียเคลือบจะด่าง ในเตาไฟฟ้าไม่ควรวางผลิตภัณฑ์ชิดขดลวดมากไปเคลือบจะไหลติดขดลวดเสียหาย 
 วงจรในการเผาเคลือบ 
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 ช่วงที่ 1 อุณหภูมิห้อง 24-950 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง 
 ช่วงที่ 2 950-1250 องศาเซลเซียส OF ใช้เวลา 3-4 ชั่วโมง 
 หรือ 950-1250 องศาเซลเซียส RF ใช้เวลา 4-5 ชั่วโมง 
 ช่วงที่ 3 เผาแช่อุณหภูมิคงที่ ( Soaking ) 1250 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที การเผาใน 
บรรยากาศสัมดาปไม่สมบูรณ์ ต้องใช้เวลาในการเผานานกว่าเตาไฟฟ้าเล็กน้อยทั งนี ขึ นอยู่ กับความ จุของเตาเผาเตา
มีขนาดใหญ่จะต้องใช้เวลาในการเผานานขึ นและ แช่อุณหภูมิคงที่ไว้นาน 20-30 นาที โดยปกติเตาเผาทุกเตาบริเวณ
ชั นบนจะร้อนกว่าด้านล่าง 20-30 องศาเซลเซียส ผู้ใช้เตาควรสังเกตผล การเผาทุกครั ง เพ่ือให้ทราบความแตกต่าง
ของเตาเผาแต่ละเตา 
 
 การเผาตกแต่ง ( Decoration Firing ) 
  ชิ นงานที่เผาเคลือบแล้วนิยมตกแต่งด้วยสี หรือติดรูปลอก ( Decal ) ที่ท้าขึ นส้าหรับ 
ตกแต่งสีโดยเฉพาะ ติดลงไปบนภาชนะที่เคลือบแล้วน้าไปเผา เพ่ือให้สิ่งตกแต่งติดทนกับชิ นงานเรียก 
ว่า การตกแต่งบนเคลือบ ( Overglaze Firing ) อุณหภูมิที่ใช้เผาตกแต่งบนเคลือบ ประมาณ  
650-850 องศาเซลเซียส ขึ นอยู่กับชนิดของสี ( Pigment ) หรือประเภทวัตถุดิบ ที่น้ามาท้าสีว่าจะ สุกตัวท่ี
อุณหภูมิใดการเผาสีตกแต่งรูปลอก และสีเงิน สีทอง จะต้องเผาในบรรยากาศสัมดาปสมบูรณ์ ตลอดการเผา จาก
อุณหภูมิห้องถึง 750 องศาเซลเซียส ในเตาเผาไม่ควรมีความชื นอยู ่ถ้าเตาเผามี  
 
ความชื นจากการเผาดิบ เมื่อน้าสีทองเผาต่อจากเผาดิบ สีทองจะหม่นเพราะไม่ชอบความชื นสีเขียน ก็จะพองเพราะมี
ความชื นในเตาเผามากเกินไป ดังนั นถึงแม้ว่าอุณหภูมิในการเผาดิบที่ 750 องศา -เซลเซียส ใกล้เคียงกับการเผาสี
ตกแต่งก็ไม่ควรเอาชิ นงานเขียนสี และติดรูปลอกเข้าเตาในการเผาดิบ เพราะชิ นงานที่ออกมาจะมีต้าหนิ ไม่ได้
มาตรฐาน สีหมองคล ้า หรือเปลี่ยนไปจากเดิม 
 จากการศึกษาเรื่องกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา ท้าให้เกิดเป็นกระบวนการของการ 
ผลิตผลงานอย่างเป็นระบบ ( Ceramic Process ) ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการผลิตชิ นงาน ทั งการหล่อ 
น ้าดิน การเผาดิบ การชุบเคลือบและ การเผาเคลือบใสอุณหภูมิสูง ซึ่งผลงานของข้าพเจ้าหลังจาก 
ขั นตอนการหล่อน ้าดินแล้ว จะต้องท้าการตกแต่งชิ นงาน อย่างต่อเนื่องคือการขูดขีดฝังน ้าดินสี จากนั นถึงน้าไปเผาดิบ 
และชุบเคลือบใสเผาอุณหภูมิสูง ซึ่งจะต้องค้าณวนเวลาในการผลิตให้ผ่านไปได้ ด้วยดีในระยะเวลาที่เหมาะสม ท้าให้
งานออกมาได้ครบตามก้าหนด 
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บทที่ 3 
การด าเนนิการสรา้งสรรค์ 

 
 โครงการศิลปนิพนธ์ ชุดเตรียมอาหารในห้องครัวแรงบันดาลใจจากแร่อะเกต มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อออกแบบสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาอุตสาหกรรม ที่มีแรงบันดาลใจมาจากลวดลายชั้น ของแร่อะเกต
ซึ่ง ข้าพเจ้าประทับใจในเอกลักษณ์ของลวดลายของแร่อะเกต ที่มีลักษณะเป็นริ้วลาย วง ขนานกันมาเป็นแรงบันดาล
ใจให้ข้าพเจ้าออกแบบ และ สร้างสรรค์ ผลงานโดยมีขั้นตอน การด าเนิน งานสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์อย่างมีระบบ 
 การออกแบบในครั้งนี้ผู้วิจัยน าเอาเอกลักษณ์ของชั้นแร่อะเกตมาปรับให้เข้ากับอิทธิพลของ 
งานร่วมสมัย เป็นชุดเตรียมอาหารในห้องครัว และน าเสนอเอกลักษณ์ส าคัญ ดังกล่าวโดยถ่ายทอด ผ่านกระบวนการ
ออกแบบตามอิทธิพลของงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบประกอบ ด้วย ครกบด ชามมีปาก ชามแยก
ไข่แดง ชุดที่คั้นน้ าส้มประกอบกัน เป็นชั้น และ ตะแกรงกรองน้ ามัน ที่วางไข่ ชามอเนกประสงค์ ประกอบกันเป็นชั้น 
และชุดลวกไข่ โดยออกแบบให้มีความร่วมสมัยที่เน้น ความเรียบง่ายเป็นหลักในการท าโครงการมีวิธีการด าเนินงาน
ดังนี้ 

1. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล 
2. การเขียนแบบร่าง 2 มิติ 
3. การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ 
4. การเขียนแบบ 
5. การผลิตชิ้นงาน 
6. การรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ารายงาน 
7. การจัดแสดงผลงาน 

 
ขัน้ตอนการด าเนนิงานสรา้งสรรค์ 

1. การศึกษาวเิคราะหข์อ้มลู 
 ศึกษาแนวทางที่จะท าการสร้างสรรค์เพื่อก าหนดขอบเขตของงาน ทบทวนที่มาของแนวคิด 
ศึกษาลักษณะ รูปร่าง รูปทรง เอกลักษณ์ที่เด่นชัดของสิ่งที่จะน ามาสร้างสรรค์ผลงาน เป็นการสืบค้น 
และรวบรวมข้อมูลต่างๆ จากบุคคลที่สามารถให้ค าแนะน าในเอกลักษณ์ลักษณะเด่นของสิ่งแวดล้อม 
ที่ใกล้เคียงกับขอบเขตของการสร้างสรรค์ผลงาน ข้อมูลภาพถ่าย ผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ 
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2. การเขยีนแบบรา่ง 2 มติ ิ
 เริ่มออกแบบร่าง 2 มิติเพ่ือหารูปแบบและแนวทางของงานที่จะท า โดยน าแนวคิดเร่ือง 
เอกลักษณ์ของชั้นอะเกต มาเป็นหลักของการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน พร้อมระบุขอบเขตของการ ท างาน ท้ัง
รูปทรงและสีสันที่จะน ามาใช้ในงาน รวมทั้งเทคนิคที่จะน ามาใช้และ สเกตรายละเอียด 
ต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับรูปทรงของงานให้สอดคล้องกับขอบเขตและเป้าหมายที่ต้องการจะแสดง ออกมาให้มากที่สุด 
เป็นการน าเสนองานในลักษณะ 2 มิต ิในการออกแบบที่กินพื้นที่บนแผ่นระนาบ ที่รองรับ สามารถตรวจสอบความ
กว้าง ความยาวของระนาบที่รองรับได้ตามมาตราส่วนทที่ก าหนด (Scale) แต่ไม่สามารถตรวจสอบความสูง หนา 
หรือลึกได้โดยทั่วไปการน าเสนอในลักษณะ 2 มิติ นิยมใช้กระดาษ เป็นที่รองรับด้วยวิธีการเขียนแบบลายเส้น แสดง
โครงสร้างและสัดส่วนตลอดจนการ ขยายรายละเอียด แบบ(Details) ภาพตัด (Section) ภาพแสดงการประกอบ 
(Assembly) ของชิ้น ส่วนต่างๆ ประกอบกับการสื่อความหมายให้ชดัเจน วิธีการเขียนส าหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์
เพื่อ การน าเสนอการออกแบบ (Design) และการเขียนแบบ (Mechanical Drawing) เป็นกระบวนการ ท างานที่
สัมพันธ์ต่อเนื่องกันเป็นการสานต่อการร่างภาพที่ต้องน าแนวคิด สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ คิดไว้หยาบๆ มาเขียน
แสดงให้เห็นรูปร่างที่ชัดเจนขึ้นบนพ้ืนระนาบของกระดาษโดยการแสดงรูปร่าง ลักษณะขนาดสัดส่วน สัญลักษณ์ 
แสดงรายละเอียด ตลอดจนค าบรรยายต่างๆ ท่ีส าคัญของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สามารถน าไป เป็นต้นแบบ ย่อขยาย ท า
เป็นชิ้นงานจริงขึ้นมาได้ การเขียนแบบจึงต้องมีการ ก าหนดมาตราส่วนบอกขนาด สัดส่วนต่างๆของรูปร่างผลิตภัณฑ์
เอาไว้ด้วย 
 
3. การเขยีนแบบรา่ง 3 มิติ (Model Making) 
 เมื่อได้รูปแบบจากการท า Sketch 2 มิติแล้วจึงน ามาปั้นและขึ้นรูปแบบ 3 มิติเพ่ือที่จะได้ 
มองเห็นรูปแบบโดยรวมรอบด้าน โดยวิธีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน การขึ้นรูปด้วยมือและวิธีต่างๆ ท่ี 
สามารถขึ้นรูปได้เหมือนแบบร่าง 2 มิติ เมื่อได้แบบร่าง 3 มิติแล้วก็ดูองค์ประกอบของงาน การจัดวาง 
เพื่อให้ได้งานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะน าเสนอให้คนอื่นได้รับรู้ตามที่ได้วางขอบเขตต้ังแต่แรก 
จากนั้นจึงท าการทดลองน้ าดินสี เคลือบให้เหมาะสมกับชิ้นงานแต่ละชิ้นโดย การน าเสนอแบบ 3 มิติ คือการน าเสนอ
ที่แสดงปริมาตรของรูปทรงท่ีสามารถ ตรวจสอบหรือสัมผัสได้ด้วยการสัมผัส โดยกิน เนื้อที่ว่างในอากาศมองเห็นได้
รอบด้าน ลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้นบางครั้งนักออกแบบให้ดู อย่างเดียว ก็อาจจะไม่สร้างความกระจ่างชัด ความ
เข้าใจและสื่อความหมาายให้เห็นรูปทรงที่แท้จริงได้ ดังนั้น 
นักออกแบบจึง ควรที่จะต้องสร้างหุ่นจ าลองข้ึนมาประกอบการอธิบายในลักษณะ 3 มิติซึ่งจะท าให้ มองเห็นง่ายและ 
เข้าใจได้เร็วขึน้ 
 
 
4. การเขยีนแบบ (Orthographic Projection) 
 ลักษณะการเขียนแบบส าหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 4.1  การเขียนแบบ Orthographic Projection คอืการเขียนภาพฉายเพื่อแยกให้เห็นมุม 
มองด้านต่างๆของวัตถุหรือผลิตภัณฑ์ออกมาให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งมีการก าหนดที่ แน่นอน เพื่อ
สามารถน าไปสร้างเป็นของจริงได้ มุมมองต่างๆที่ต้องแสดงได้แก่ 
  ก. ภาพด้านบนหรือแปลน (Plan or Top view) 
  ข. ภาพด้านหน้า (Front Elevation) 
  ค. ภาพด้านหลัง (Back Elevation) 
  ง. ภาพด้านข้าง (Side Elevation) 
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5. การผลติชิน้งานจรงิ 
 หลังจากได้รูปแบบจากสเกต 3 มิติ ท่ีลงตัวแล้วจึงน ามาท าการค าณวนขยายผลงานเพื่อเผื่อ 
เปอร์เซ็นต์การหดตัวเพ่ือให้ได้ปริมาตรของงานที่ตรงกับมาตรฐาน โดยการเขียนแบบขยายจากงาน สเกต 2 มิติ เมื่อ
ได้ขนาดงานที่ตรงกับปริมาตรท่ีเหมาะสมแล้วจึงเริ่มท าการขยายงานเมื่อเสร็จ แล้วก็ ท าการตกแต่งชิ้นงานโดยการ
หล่อน้ าดินแล้วเข้าเตาเผาดิบ และเคลือบชิ้นงานโดยใช้เคลือบใสไฟสงู ที่ระดับอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส 
 
6. การเรยีบเรยีง/จดัท าเอกสาร 
 การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทุกขั้นตอน กระบวนการท างานเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ต้องใช้ การสังเกตุ 
ทดลอง และเก็บรายละเอียดในแต่ละข้ันตอนเพื่อเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท่ี อาจจะเกิดขึ้นในการ
ท างาน เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นในการท างานครั้งต่อไป เเละเพ่ือเป็นประโยชน์ ต่อผู้ที่สนใจศึกษาศิลปะเครื่องเคลือบ
ดินเผา 
 
7. การจัดแสดงผลงาน (Presentation) 
 การน าเสนอผลงานจะต้องมีการจัดวางที่เหมาะสมกับชิ้นงานเพื่อให้มีความโดดเด่นและมี 
ความน่าสนใจในการจัดวางควรค านึงถึงระดับการจัดวางทิศทาง และสถานที่เพ่ือให้เข้ากับชิ้นงานและ ที่ส าคัญต้อง
ค านึงถึงเรื่องแนวความคิด และการน าเสนอ เรื่องราวให้มีผู้ที่ชื่นชมงานมีความเข้าใจในสิ่ง ที่เราต้องการสื่อออกมานั้น
ถือว่าประสบความส าเร็จ โดยการน าเสนอผลงานจะต้องมีการออกแบบ การจัดวางให้เหมาะสมซึ่งการออกแบบการ
จัดวางควรอ้างอิงหลักองค์ประกอบศิลป์ 
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บทที่ 4  
การด าเนนิงาน 

 
 โครงการออกแบบชุดเตรียมอาหารในห้องครัวส าหรับใช้งานในครัวท่ีมีพื้นที่จ ากัดโดยมีแนว คิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานจากชั้นของแร่อะเกตซึ่งเป็นลักษณะเด่น และมีลวดลายเป็นวงขนานซึ่งน า มาประยุกต์ใช้ในการ
ออกแบบภาชนะท่ีสามารถวางซ้อนกัน ท าให้มีความสะดวกในการจัดเก็บและ ประหยัดพ้ืนที่น ามาผสมกับลัทธิศิลปะ
ร่วมสมัยที่เน้นความเรียบง่าย การตัดทอนแสดงออกเป็นชุด เตรียมอาหารมีการด าเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์
ส าเร็จดังนี้ 
 
 1. ศกึษาขอ้มลูในการออกแบบ  
  จากการศึกษาแร่อะเกตพบว่าลักษณะของแร่อะเกตจะมีลวดลายในแร่เป็นชั้นเป็นวง ซึ่งขนานเข้า
หากันโดยได้น ามาประยุกต์ให้เกิดเป็นประโยชน์ใช้สอย ( Function ) และการออกแบบ ตกแต่ง ซึ่งจากการศึกษา
ข้อมูลผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดพบว่าอุปกรณ์ชุดเตรียมอาหารภายในครัวนั้น ยังไม่มีตัวเลือกให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อมาก
พอ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ยังมีน้อยจึงได้น าข้อมูลที่ได้ จากการส ารวจที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผลให้
สอดคล้องกับ แรงบันดาลใจและน ามาใช้ในการ ออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงาน 
 
 2. แบบรา่ง 2 มิต ิ 
  การร่างแบบ 2 มิตินั้น เป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเราสามารถมอง เห็น รูปแบบ
ได้คร่าวๆ ท าให้สามารถออกแบบผลงานได้รวดเร็วปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ง่ายแบบร่าง 2 มิติ ของชุดเตรียมอาหารใน
ครัว มีดังนี้ 
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 ผลงานแบบรา่ง 2 มิต ิระยะที่ 1 เป็นการน าเสนอผลงานโดยเริ่มจากที่มาของแนวคิด ในช่วงแรกที่เกิดจาก
การคิดถึงรูปทรงที่สามารถรับกับสรีระของมือได้สามารถหยิบจับใช้งานได้อย่าง สะดวกสบาย 
 

 
 

ภาพที่ 17 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ชามมีปากขนาดเล็กและชามแยกไข่ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

  

 
 

ภาพที่ 18 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ชุดลวกไข่ออกแบบให้มีด้ามจับเพ่ือความสะดวกในการเทน  า 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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ภาพที่ 19 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ที่คั นน  าส้มออกแบบถ้วยให้มีความโค้งเว้ารับกับสรีระของมือ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

 
 

ภาพที่ 20 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ชุดถ้วยมีปากและแยกไข่ขนาดเล็กออกแบบให้มีปากแหลมเพื่อสะดวกในการเท
ของเหลว 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 43 

 
 

ภาพที่ 21 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ที่วางไข่ออกแบบเพ่ือ สามารถหยิบไข่ได้สะดวก 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

 
 

ภาพที่ 22 แบบร่างผลงาน 2 มิติระยะที่ 1 ที่คั นน  าส้มออกแบบให้มีความโค้งเว้าที่คอแก้วเพื่อความสะดวกในการ
หยิบ 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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ภาพที่ 23 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ที่วางไข่ออกแบบให้สามารถหยิบไข่ได้สะดวก 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

 
 

ภาพที่ 24 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ที่วางไข่ออกแบบเพ่ือให้สามารถหยิบไข่ได้สะดวก 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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ภาพที่ 25 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ชุดลวกไข่ออกแบบให้ที่จับมือ มีลวดลายเหมือนแร่อะเกต 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

 
 

ภาพที่ 26 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ชุดลวกไข่ออกแบบที่จับมนกลมเพ่ือให้หยิบจับได้สะดวก 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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ภาพที่ 27 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ที่วางไข่ออกแบบให้มีความโค้งเว้า สามารถหยิบได้สะดวก 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

 
 

ภาพที่ 28 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ครกบดออกแบบให้มีลักษณะเหลี่ยมเพื่อให้สามารถเก็บเข้ามุมห้องได้โดยไม่เปลือง
พื นที่ 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
 

ผลงานที่ออกแบบในระยะที่ 1 ยังไม่ชัดเจน ยังขาดการน าเอาเอกลักษณ์ของแร่อะเกตมาใช้ และรูปแบบยัง
ไม่ลงตัว โดยรูปแบบยังไม่ลงตัว การใช้งานยังไม่สะดวกเท่าที่ควรต้อง ศึกษาเพิ่มเติม ความเป็นไปได้ ในการพัฒนา
รูปแบบของผลงานให้เน้นถึงเอกลักษณ์ของแร่อะเกตมาใช้มากกว่านี  รวมทั งค านึงถึง ความสวยงาม และสามารถเข้า
กับห้องครัวร่วมสมัยได้หรือไม่มากกว่านี  

ผลงานแบบรา่ง 2 มิต ิระยะที่ 2 การพัฒนาต่อเนื่อง จากการค้นหารูปทรงความงามในแบบ 
ร่าง 2 มิติ ระยะที่ 1 โดยพัฒนารูปทรงของผลงาน ให้แสดงออกถึงลักษณะที่ส าคัญของแรอ่ะเกต โดย การ
แสดงออกถึงความรู้สึก และพัฒนาฟังก์ชั่นการใช้งานให้มากขึ น และให้เจาะเนื อหาของผลงานให้ เหลือแค่ที่จ าเป็น 
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ภาพที่ 29 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ตะแกรงส าหรับรองของทอดออกแบบให้สามารถวางซ้อนกันได้ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

 
 

ภาพที่ 30 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ท่ีวางไข่ออกแบบให้มีส่วนลึกเว้า สามารถหยิบย้ายได้สะดวก 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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ภาพที่ 31 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ชามมีปากใบเล็กและชามแยกไข่ ออกแบบให้มีปากเพื่อสามารถเทของเหลวได้ดี 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

 
 

ภาพที่ 32 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ชุดลวกไข่ ออกแบบให้รูปทรงเรียบง่ายสามารถเข้ากับห้องครัวแบบร่วมสมัยได้ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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ภาพที่ 33 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ตะแกรงส าหรับรองของทอดออกแบบให้สามารถซ้อนกันได้ และรูปทรงเหลี่ยม
สามารถเก็บเข้ามุมได้โดยไม่เปลืองเนื อที่ 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
 

 
 

ภาพที่ 34 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ตะแกรงออกแบบให้สามารถซ้อนกันได้ และออกแบบให้จานและตะแกรงมีขนาด
ปากที่ไม่เท่ากันเพ่ือตกแต่งขอบปากให้เป็นลวดลาย 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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 ภาพที่ 35 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ชามมีปากเล็กและชามแยกไข่ ออกแบบให้มีขอบปากเพ่ือให้ง่ายต่อการเท
ของเหลว 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
 

 
 

ภาพที่ 36 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ชามมีปากเล็กและชามแยกไข่ ออกแบบให้รูปทรงมีควมร่วมสมัยเพื่อให้เข้ากับ
ห้องครัวได้ดี 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
 ผลงานแบบร่างในช่วงแรกค านึงถึงการใช้งานที่ช่วยให้ความสะดวกสบาย เพ่ือให้เข้ากับสรีระ 
รูปทรงของมือมากไป ท าให้ขาดการออกแบบเพื่อความสวยงามและฟังก์ชั่นการจัดเก็บ เพ่ือให้เข้ากับ 
ในห้องครัวจึงตอ้งพัฒนารูปแบบให้มความเข้ากัน โดยค านึงถึงความสวยงามและ การจัดเก็บมากขึ น 
 

ผลงานแบบรา่ง 2 มิต ิระยะที่ 3 เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากแบบร่าง 2 มิติ ระยะท่ี 2 โดย พัฒนารูปทรง
ของผลงานให้มีความน่าสนใจ และค านึงถึงการใช้งานให้มากขึ น โดยศึกษาความต้อง การ ใช้งานของผลิตภัณฑ์
ส าหรับเตรียมอาหาร เพ่ือสรุปเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่จะออกแบบรายการ ของใช้ในครัวมาเพ่ิมเติม  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 37 แบบร่างผลงาน 2 มิติ ชุดเตรียมอาหารในห้องครัวท่ีมาสามารถวางซ้อนกันได้และตกแต่งด้วยลวดลาย
สลับกัน 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
 
 
 
 
 
 
การรา่งจ าลอง 3 มิต ิ
 เมื่อได้แบบร่าง 2 มิติที่มีความเป็นไปได้แล้ว จึงน ามาขยายแบบจ าลอง 3 มิติ ซึ่งจะช่วยให้เรา ทราบถึง
รูปทรงที่มองเห็นได้รอบด้าน และสามารถเห็นขนาดชิ นงานโดยรวมได้ 
 ผลงานแบบจ าลอง 3 มิติระยะท่ี 1 เป็นการก าหนดผลงานแบบร่าง 2 มิติ ในระยะแรกขึ นรูป ด้วยการปั้น
มือ เพ่ือการค้นหารูปทรงการใช้งานและสัดส่วนสวยงาม 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 38 แบบร่างผลงาน 3 มิติ ที่คั นน  าส้ม มีที่จับทรงกลมมนช่วยให้สามารถจับได้สะดวก 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

 
ภาพที่ 39แบบร่างผลงาน 3 มิติ ชามมีปากเล็กและชามแยกไข่ชามมีปากขนาดใหญ่ช่วยให้เทของเหลวได้สะดวก 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 40 แบบร่างผลงาน 3 มิติ ชุดลวกไข่มีด้ามกับเพ่ือให้เทน  าออกได้สะดวกและมีปากแหลมช่วยให้น  าไม่หยด 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 
 

 
 

ภาพที่ 41 แบบร่างผลงาน 3 มิติ ที่ว่างไข่รูปทรงฟรีฟอร์ม และมีที่จับช่วยให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 42 แบบร่างผลงาน 3 มิติ ตะแกรงรูปทรงฟรีฟอร์ม ช่วยได้ดูสนุกสนาน 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

 
 

ภาพที่ 43 แบบร่างผลงาน 3 มิติ รูปทรงหกเหลี่ยม ช่วยให้สามารถเก็บเข้ามุมได้สะดวก 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 44 แบบร่างผลงาน 3 มิติ ที่คั นน  าส้มที่มีปากช่วยให้รินน  าสม้ได้ง่ายขึ นและมีความโค้งเว้าช่วยให้หยิบเทได้
สะดวก 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
 

 
 

ภาพที่ 45 แบบร่างผลงาน 3 มิติ ท่ีคั นน  าส้มที่มีที่กรองในตัวสามารถกรองเมล็ดส้มได้ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 
ผลงานในครั งนี  ยังมีข้อบกพร่องในการใช้งานคือ รูปลักษณย์ังไม่น่าใช้โดยควรปรับให้ค า นึงถึงการใช้งาน 

และการจัดเก็บที่ง่ายสะดวกมากขึ น และออกแบบให้สามารถเก็บเข้าด้วยกันเป็นชุด ได้โดยใช้รูปทรงเรขาคณิต ท่ี
สอดคล้องกัน 

ผลงานแบบจ าลอง 3 มิติระยะท่ี 2 เป็นการพัฒนาแบบจ าลองจากระยะที่ 1 ในระยะแรก ขึ นรูปด้วย
วิธีการขึ นรูปด้วยแป้นหมุน  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 46 แบบร่างผลงาน 3 มิติ ชุดลวกไข่ ออกแบบให้มีปากเพื่อให้รินน  าออกได้สะดวกรูปทรงเรียบง่าย 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

 
 

ภาพที่ 47 แบบร่างผลงาน 3 มิติ ชามมีปากเล็กและชามแยกไข่ ออกแบบให้มีรูปทรงเรียบง่ายและมีปากทรงครึ่ง
วงกลมเพื่อให้เกิดลักษณะพิเศษ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 48 แบบร่างผลงาน 3 มิติ ชามมีปากเล็กและชามแยกไข่ ออกแบบให้ชามมีที่จับและชามแยกไข่มีผนังสูงและ
งุ้มช่วยให้ไข่ขาวไม่ตกลงไป 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

 
 

ภาพที่ 49 แบบร่างผลงาน 3 มิติ ครกบดออกแบบให้มีด้านนึงแบบมุมท าให้สามารถเก็บเข้ามุมได้พอดี 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 50 แบบร่างผลงาน 3 มิติ ที่คั นน  าส้ม ชามเล็ก ตะแกรง ออกแบบให้สามารถซ้อนกันได้ และมีรอยข้างๆ
เพื่อให้สามารถจับได้สะดวก 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

 
 

ภาพที่ 51 แบบร่างผลงาน 3 มิติ ที่คั นน  าส้ม ฝาปิดและครก ในรูปทรงเรียบง่ายสามารถซ้อนกันได้พอดี 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 52 แบบร่าง 3 มิติ ครก ตะแกรง ชาม สามารถซ้อนกันได้และ ออกแบบให้มีด้านหนึ่งสามารถเก็บชิดมุมได้ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

 
 

ภาพที่ 53 แบบร่าง 3 มิติ ที่วางไข่ออกแบบให้มีส่วนที่เว้าเข้าสามารถหยิบจับได้ง่าย 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 
ผลงานในครั งนี สามารถออกแบบให้แสดงออกถึงเอกลักษณ์และการใช้งานได้มากขึ นแต่ยังไม่ลงตัว และควร

ปรับในส่วนของรูปทรงของงาน 
 
ผลงานแบบจ าลอง 3 มิตริะยะที่ 3 เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากแบบจ าลอง 3 มิติระยะที่ 2 

โดยการขึ นรูปด้วยแป้นหมุน เพื่อพัฒนารูปทรงของผลงานให้มีความน่าสนใจและสวยงามขึ นมีการ แสดงรายละเอียด
ของผลงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 54 แบบร่างผลงาน 3 มิติ ครกบด ชามมีปากเล็ก ชามแยกไข่ ที่คั นน  าส้มและฝาปิด ออกแบบให้มีขนาด
เท่ากัน เพ่ือให้สามารถซ้อนกันได้อย่างพอดี 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
 

 

 
 

ภาพที่ 55 แบบร่าง 3 มิติ ครกบด ชามมีปากเล็ก และชามแยกไข่ สามารถซ้อนกันได้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
 

 
 

ภาพที่ 56 แบบร่าง 3 มิติ ที่วางไข่ออกแบบเป็นรูปทรงที่เรียบง่ายสามารถเข้ากับห้องครัวร่วมสมัยได้ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 
ผลงานในครั งนี  สามารถตอบโจทย์ของการแสดงออกได้มากขึ น ด้วยการปรับรูปทรงให้ เรียบง่าย และ

สามารถใช้งานสะดวกมากขึ น 
ผลงานทีไ่ด้รับคดัเลอืก 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 57 ผลงานที่ได้รับคัดเลือก เนื่องจากครกบด ชามมีปากเล็ก ชามแยกไข่ ท่ีคั นน  าส้ม และฝา สามารถจัดเก็บ
เข้าไว้ด้วยกันได้ ตรงกับวัตถุประสงค์คือส าหรับใช้ในครัวที่มาขนาดคบัแคบ ยังมีรูปทรงที่เรียบง่ายและมีความร่วม

สมัย 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 58 ผลงานที่ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก ตะแกรง ท่ีวางไข่และชามอเนกประสงค์ สามารถจัดเก็บรวมกันได้พอดี 

และมีรูปทรงท่ีเรียบง่ายใช้งานได้ดี 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 59 ผลงานที่ได้รับคัดเลือก เนื่องจากชุดลวกไข่ ได้ออกแบบให้มีรูปทรงเรียบง่าย เข้ากับภาชนะในชุดที่เหลือ
ได้ 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
 
 ผลงานที่ได้รับคัดเลือกผลงานแต่ละชิ นมีความโดดเด่น และเอกลักษณ์สามารถจัดเก็บในห้อง ครัวที่มีขนาด
แคบได้ เมื่อวางอยู่ด้วยกันชิ นงานก็ช่วยส่งเสริมความงามซึ่งกันและกันอีกทั งมีรูปแบบที่ สามารถน าไปใช้งานได้ จริง
ตามรูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้อย่างลงตัว โดยออกแบบมาในรูปทรงเรขา- คณิตสามารถต่อขึ นไปได้ จัดเก็บได้อย่าง
เป็นระเบียบ ซึ่งสามารถเข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในห้องครัว ได้อย่างลงตัว 
 
 
 
 
 
 
3. สเีคลอืบและผลการทดลอง 

 
ผลการทดลองน  าดิน และเคลือบใส 

เผาเคลือบอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชั่น 
ผลการทดลองครั งท่ี 1  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 60  ผลการทดลองสีส าเร็จรูป 

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
อักษรย่อ สีสเตนที่ใช้ 

A PEWTER 
B ANTIMONY 
C OCEAN 

 
 การทดลองสีส าเร็จรูปในครั งนี สามารถ ทดลองออกมาได้ 3 เฉดสีคือ เทา เทาน  าเงิน และฟ้า โดยจะน าสี
ที่ได้มาท าการพัฒนาในการทดลองครั งต่อไป 

 
 

ตารางที่ 1 แสดงปริมาณสีส าเร็จรูปที่ผสมเป็นน  าดินสี 100 กรัม 
 

1. PEWTER 2% 

2. PEWTER 4% 

3. PEWTER 6% 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. PEWTER 8% 

5. ANTIMONY 1% 

6. ANTIMONY 2% 

7. ANTIMONY 3% 

8. ANTIMONY 4% 

9. OCEAN 2% 

10. OCEAN 4% 

11. OCEAN 6% 

12 OCEAN 8% 

 
 
 

ผลการทดลองสีส าเร็จรูปในน  าดินสี และเคลือบใส 
เผาเคลือบอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชั่น 

ผลการทดลองครั งท่ี 2 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพที่ 61 ผลการทดลองสีส าเร็จรูป 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 2 แสดงปริมาณสีส าเร็จรูปที่ผสมเป็นน  าดินสี 100 กรัม 
1. TROPICAL+ANTIMONY 1%+2% 

2. TROPICAL+ANTIMONY 3%+2% 

3. TROPICAL+ANTIMONY 5%+2% 

4. TROPICAL+ANTIMONY 7%+2% 

5. SEAGREEN+ANTIMONY 1%+2% 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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6. SEAGREEN+ANTIMONY 3%+2% 

7. SEAGREEN+ANTIMONY 5%+2% 

8. SEAGREEN+ANTIMONY 7%+2% 

9. COFFEE 2% 

10. COFFEE 4% 

11. COFFEE 6% 

12. COFFEE 8% 

13. MP-9021 สีม่วง+
ANTIMONY 

1%+2% 

14. MP-9021 สี
ม่วง+ANTIMONY 

3%+2% 

15. MP-9021สีม่วง+ANTIMONY 5%+2% 

16. MP-9021 สี
ม่วง+ANTIMONY 

7%+2% 

 
โดยจากการทดลองสีส าเร็จรูปในน  าดินสี ท าให้ได้สี 5 เฉดสี คือ ฟ้า น  าตาล เขียว น  าเงิน ม่วง โดย

สามารถ น าสีที่ได้มาใช้ในการออกแบบชุดเตรียมอาหารในห้องครัว 
 
4. การสรา้งตน้แบบ 
 การสร้างต้นแบบ (Prototype Making) 
 ขั นตอนการสร้างต้นแบบ เป็นการขึ นรูปด้วยการกลึงแบบ โดยสามารถท าได้ดังนี  น าแบบที่ ของผลงานมา
ท าการขยายตามเปอร์เซ็นการหดตัวของดินแล้วน ามา ตัดท าเทมเพลทเพื่อใช้ทาบแบบ ปูนปลาสเตอร์บนเครื่องกลึง
ต้นแบบ เกลางานให้ได้สัดส่วนที่ตรงกับแบบมากที่สุด ขัดผิวงานด้วย กระดาษทราย ถ้าชิ นงานมีส่วนทีต้่องประกอบ
กันให้ทาน  าสบู่ ในส่วนแรกที่ท าเสร็จแล้วก่อนท า ในส่วนถัดไปเพ่ือชิ นงานจะได้ประกอบกันได้พอดี 
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ภาพที่ 62 ต้นแบบ ชามอเนกประสงค์และที่วางไข่ โดยกลึงต้นแบบตามที่ได้ออกแบบ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

 
 

ภาพที่ 63 ต้นแบบ ชุดตะแกรง โดยกลึงต้นแบบตามที่ได้ออกแบบ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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ภาพที่ 64 ต้นแบบ ที่คั นน  าส้มโดยกลึงต้นแบบตามที่ได้ออกแบบ 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้เขียน 

 

 
 

ภาพที่ 65 ต้นแบบ ที่วางไข่โดยกลึงต้นแบบตามที่ได้ออกแบบ 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้เขียน 
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ภาพที่ 66 ต้นแบบ ครกบด ชามมีปากเล็ก ชามแยกไข่และท่ีคั นน  าส้มโดยวางซ้อนกันเพ่ือให้เห็นว่าได้กลึงถูกต้อง
ตามการออกแบบ 

ที่มา : ถ่ายโดยผู้เขียน 
 

 
 

ภาพที่ 67 ต้นแบบ ครกบด และสาก โดยกลึงตามที่ได้ออกแบบ 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้เขียน 
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ภาพที่ 68 ต้นแบบ ชุดลวงไข่โดยกลึงชิ นงานตามที่ได้ออกแบบไว้ 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้เขียน 

 

 
 

ภาพที่ 69 ต้นแบบ ที่คั นน  าส้ม โดยได้แกะต้นแบบเป็นร่องแหลมเพื่อการคั นน  าส้มที่ได้ประสิทธิภาพ 
ที่มา : ถ่ายโดยผู้เขียน 

 
 
การท าพมิพ์ (Mold Making) 
 น าต้นแบบที่สร้างไว้มาทาน  าสบู่ ซึ่งผสมกับน  าอุ่นมีความข้นให้เกิดความมันที่ ผิวปูนเพื่อไม่ ให้ผิวปูนเกิด
การดูดซึมเพราะจะมีผลต่อการถอดพิมพ์ ท าให้ต้นแบบติดกัน และไม่สามารถถอดพิมพ์ ได้เมื่อเสร็จขั นตอนการทาน  า
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สบู่แล้ว ก็น าต้นแบบกั นเป็นแม่พิมพ์เพื่อถอด พิมพ์ให้เว้นช่องระหว่าง ต้นแบบกับไม้กั นอยู่ประมาณ 2.5-3 เซนติเมตร
ผสมปูนปลาสเตอร์กับน  าทิ งไว้ 3-5 นาที คนให้เข้ากัน แล้วเทในแบบที่เตรียมไว้ค่อยๆเทลงไปที่ผิวของต้นแบบให้ทั่ว
จากนั นค่อยๆ เทรอบๆ รอให้ปูน ปลาสเตอร์แข็งตัวแกะไม้พิมพ์ออก จากนั นถอดต้นแบบออกจาพิมพ์โดยใช้ค้อนยาง
เคาะเบาๆ บริเวณ รอบๆพิมพ์ เช็ดต้นแบบด้านในให้สะอาดเพื่อท าความสะอาดสบู่เหลวที่ใช้ท าตอนท าพิมพ์ออกจน
หมด 

 

 
 

ภาพที่ 70 การท าพิมพ์ โดยถึงขั นตอนการแกะคีย์ เพ่ือให้ชั นส่วนต่างๆของแบบพิมพ์สามารถยึดติดกันเวลาประกอบ
ได้ 

ที่มา : ถ่ายโดยผู้เขียน 
5. การหลอ่น  าดนิ 
 การเตรยีมน  าดนิส าหรบัการหลอ่แบบ (Clay) 
 น าเนื อดินมาย่อยใส่ในภาชนะมีฝาปิดจากนั น เทน  าอัตราส่วนร้อยละ 25 ของน  าหนักของ เนื อดินหมักทิ งไว้
หนึ่งคืน และน ามาปั่นเป็นดินโดยการใส่สารละลายซิลิเกตประมาณ 0.25-0.3 เปอร์เซ็นต์โดยน  าหนัก เพื่อช่วยเพิ่ม
การกระจายตัวของเนื อดิน และให้เกิดการไหลตัวดีขึ น โดย 
สามารถวัดได้จากการใช้เครื่องวัดจ าถ่วงเฉพาะ ( Hydrometer ) โดยค่าความถ่วงจะต้องอยู่ที่ 
ประมาณ 1.7 เพ่ือให้ดินสามารถไหลตัวได้ดีที่สุด 

 
 

การหลอ่น  าดนิ 
 การหล่อน  าดิน เป็นการหล่อแบบกลวง วิธีการหล่อคือการน าพิมพ์ที่แห้งแล้ว มาประกอบ เข้าด้วยกัน และ
รัดพิมพ์เพื่อป้องกันการเลื่อนของพิมพ์แบบพิมพ์แบบด้วนยาง เมื่อเทน  าดินหล่อลงใน พิมพ์แล้วเกิดการดูดซึมน  าของ
แบบพิมพ์โดยเหลือที่มีความเหนียวตัวของดินเกาะติดอยู่ในผนังด้าน 
ในของแบบพิมพ์ ขณะที่แบบพิมพ์เกิดการดูดซึมน  า น  าดินในแบบพิมพ์หล่อจะลดตัวลงจึงต้องเติม น  าดินลงในแบบ
พิมพ์ ตลอดเวลา เพราะอาจเกิดความหนาที่ไม่เท่ากันของชิ นงานเมื่อเนื อดิน มีความ หนาตามที่ต้องการแล้ว จึงเทน  า
ดินหล่อออกจากพิมพ์ความหนาที่ต้องการคือ 4 มิลลิเมตร อาจใช้ เวลาในการหล่อประมาณ 7-10 นาที ทั งนี ขึ นอยู่
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กับสภาพความชื นของพิมพ์ เมื่อเทน  าดินหล่อจน หมดจากนั นให้ทิ งแบบพิมพ์ ไว้จนเนื อดินทรงตัวได้และถอดแบบ
พิมพ์เพ่ือน าชิ นงานไปตกแต่ง 
 

 
 

ภาพที่ 71 การหล่อน  าดิน 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

 
 

ภาพที่ 72 การหล่อน  าดิน 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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ภาพที่ 73 การหล่อน  าดิน ที่คั นน  าส้ม 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

 
 

ภาพที่ 74 การหล่อน  าดินที่คั นน  าส้ม ขั นตอนการเจาะรูกรองเม็ดส้ม 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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ภาพที่ 75 การหล่อน  าดิน 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 
 
6. เทคนคิตกแตง่ 
 6.1 เทคนิคการขูดขีดฝังน  าดินสี โดยการขูดเนื อดินและ ฝังน  าดินสีเข้าไปในร่องที่ขูดไว้ และ ขูดผิวเอาน  า
ดินสีที่เป็นส่วนเกินออกให้เรียบเสมอกัน 
 

 
 

ภาพที่ 76 การขูดขีดฝังน  าดินสี 
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ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 เทคนิคการหล่อน  าดินสี โดยการน าน  าดินที่ผสมกับสีส าเร็จรูปมาใช้หล่อชิ นงาน 

  

 
 

ภาพที่ 77 การจุ่มเคลือบ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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ผลงานส าเรจ็ 
 ชุดที่ 1 เทคนิคการหล่อน  าดินสี 

 

 
 

ภาพที่ 78 ผลงานส าเร็จ ชุดที่ 1 เทคนิคการหล่อน  าดินส ี
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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ภาพที่ 79 ผลงานส าเร็จ ชุดที่ 1 เทคนิคการหล่อน  าดินส ี

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 
 

ภาพที่ 80 ผลงานส าเร็จ ชุดที่ 1 เทคนิคการหล่อน  าดินส ี
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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ภาพที่ 81 ผลงานส าเร็จ ชุดที่ 1 เทคนิคการหล่อน  าดินส ี

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
 ผลงานชุดที่ 1 ผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจ สีของผลิตภัณฑ์ออกมาตรงกับที่ทดลองเอาไว้ 
สามารถใช้งานได้จริง 

 
 

ชุดที่ 2 เทคนิค การขูดขีดฝังน  าดินส ี
 

 
 

ภาพที่ 82 ผลงานส าเร็จ ชุดที่ 2 เทคนิคการขูดขีดฝังน  าดินสี 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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ภาพที่ 83 ผลงานส าเร็จ ชุดที่ 2 เทคนิคการขูดขีดฝังน  าดินสี 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 

 
 

ภาพที่ 84 ผลงานส าเร็จ ชุดที่ 2 เทคนิคการขูดขีดฝังน  าดินสี 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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ภาพที่ 85 ผลงานส าเร็จ ชุดที่ 2 เทคนิคการขูดขีดฝังน  าดินสี 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 
 

ภาพที่ 86 ผลงานส าเร็จ ชุดที่ 2 เทคนิคการขูดขีดฝังน  าดินสี 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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 ผลงานส าเร็จชุดที่ 2 เทคนิคการขูดขีดฝังน  าดินสี ผลิตภัณฑ์ออกมาตามแบบที่ต้องการโดย 
เทคนิคที่ใช้คือการขูดขีดฝังน  าดินสีนั นเส้นที่ฝังน  าดินสีออกมาสีชัดเจน สีเข้ากันไม่ตัดกันจนเกินไป 
ผลงานสามารถน ามาใช้งานได้จริง 

 
 

ภาพที่ 87 ผลงานส าเร็จ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 
ภาพที่ 88 ผลงานส าเร็จ 
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ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 
ภาพที่ 89 ผลงานส าเร็จ  

ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 
ภาพที่ 90 ผลงานส าเร็จ  
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 
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ภาพที่ 91 ผลงานส าเร็จ 
ที่มา : ถ่ายภาพโดยผู้เขียน 

 
  ผลงานส าเร็จโดยรวม ออกมาตามเป้าหมายที่ได้ตั งไว้ ทั งรูปทรงการใช้งานและสีสันของ 
ผลิตภัณฑ์สามารถน าไปใช้ในห้องครัว และสามารถวางซ้อนจัดเก็บง่ายทั งยังสามารถเป็นของตกแต่ง 
ให้ห้องครัวได้อีกด้วย อาจจะมีข้อเสียคือรูปทรงอาจจะไม่กลมมาก เนื่องจากเกิดการบิดเบี ยวหลัง การเผาแต่ก็ไม่ได้
ส่งผลต่อการใช้งาน 
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บทที่ 5  
สรุปผลการด าเนนิงานและขอ้เสนอแนะ 

  
โครงการออกแบบชุดเตรียมอาหารในครัวแรงบัลดาลใจจากแร่อะเกต มีจุดประสงค์เพื่อออก แบบ

สร้างสรรค์ ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาในระบบอุตสาหกรรมโดยน าเอาเอกลักษณ์ และลักษณะ ที่น่าสนใจของแร่อะ
เกตมาใช้ได้แก่ ความเป็นชั้นของลวดลายแร่อะเกตที่มีลักษณะ เป็นริ้วลาย และวง ขนานเข้าหากัน น ามาใช้ในการ
ออกแบบโดยผสมผสานกับรูปทรงเรขาคณิตที่มีความร่วมสมัย 
 ผลการออกแบบพบว่า สามารถออกแบบชุดเตรียมอาหารในครัวประกอบไปด้วยผลงาน 
จ านวน 2 ชุดคือ ชุดเตรียมอาหารตกแต่งด้วยเทคนิคหล่อน้ าดินสี และชุดเตรียมอาหารตกแต่งด้วย เทคนิคการขูด
ขีดฝังน้ าดินสี ซึ่งผลการออกแบบพบว่าสามารถออกแบบผลงานที่ประกอบไปด้วย ผลิตภัณฑ์ดังนี้ 
   1. ครกบด 
   2. ที่คั้นน้ าส้ม 
   3. ชามแยกไข่แดง 
   4. ชามมีปาก 
   5. ตะแกรงรองของทอด 
   6. ที่วางไข่ 
   7. ชามอเนกประสงค์ 
   8. ชุดลวกไข่ 
 ผู้วิจัยเลือกใช้เนื้อดินสีขาวในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ โดยขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ าดินแบบหล่อ กลวง ตกแต่ง
ด้วยเทคนิคการหล่อน้ าดินสี เทคนิคการขูดขีดฝังน้ าดินสี และเคลือบใสเผาเคลือบที่ ระดับอุณหภูมิ 1,200  
บรรยากาศสันดาปแบบสมบูรณ์ สามารถออกแบบ และทดลองผลิตผลิตภัณฑ ์ชุดเตรียมอาหารในห้องครัวได้
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
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ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ดา้นการออกแบบ 

1. ปัญหาในเรื่องของที่มาและแนวคิดและแรงบันดาลใจที่ไม่ชัดเจนว่าจะน า 
เอกลักษณ์ของแร่มาปรับใช้งานออกแบบในทิศทางไหนในช่วงแรก 

วิธีการแก้ไข โดยการน าข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์หาเหตุผลและสรุปว่าจะน า  
ลวดลายซึ่งเป็นจุดเด่นของแร่มาใช้ในการออกแบบทั้งรูปทรงทรงของงาน และลวดลายตกแต่ง 

2. ปัญหาในการพัฒนารูปแบบในการออกแบบงานไม่ไปในทิศทางเดียวกันคือ 
ยังไม่สามารถออกแบบผลงานให้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง ค านึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความ เข้ากันได้
สถานที่ๆ จะน าไปติดต้ัง และการใช้งานน้อยเกินไป 

วิธีการแก้ไข ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ และร่างแบบสองมิติ 
ให้มากขึ้นตลอดจนสร้างแบบร่างสามมิติ เพื่อให้เห็นมุมมองของการใช้งานได้เห็นถึงรูปแบบของงาน 
ที่ชัดเจนมากขึ้น 
 ดา้นกรรมวิธีการผลิตตามกระบวนการทางเครือ่งเคลอืบดนิเผา 
  1. ปัญหาการหล่อชิ้นงานยากปากของงานบิดเบี้ยวจากการหดตัวของชิ้นงานเมื่อเผา ในอุณหภูมิ 
1250 องศาเซลเซียส 
  วิธีการแก้ไข ทดลองเนื้อดินขาวที่สามารถเผาในอุณหภูมิที่ต่ าลง 
 
อภปิรายผล 
 การออกแบบผลงานเครื่องเคลือบดินเผาในระบบอุตสาหกรรมในรูปแบบของข้าพเจ้านั้นผล 
งานที่ออกมาสามารถน าไปใช้งานได้จริงตามความเหมาะสม ในห้องครัวและยังกลมกลืนไปกับสภาพ- แวดล้อมใน
ห้องครัวไปอีกด้วย ท้ังยังเป็นการตกแต่งห้องครัวไปได้ในตัว รูปแบบของผลงานออกแบบ ให้เหมาะสมต่อการใช้งาน
คือสามารถจัดเก็บได้สะดวก ประหยัดพ้ืนและท่ีล้างได้สะดวก ใช้รูปทรง เรขาคณิตในการออกแบบ โดยน าเอา
เอกลักษณ์เด่นของอะเกตซึ่งได้แก่ ลวดลายที่เป็นชั้น และวงที่ขนานกันมา ประยุกต์ คือการต่อชิ้นงานเป็นชั้นๆ 
เหมือนชั้นของอะเกตและ ตกแต่งลวดลาย ให้เกิดเป็นชั้นเทคนิค การตกแต่งที่ใช้นั้นใช้เทคนิคการหล่อน้ าดินสีเป็นวิธีที่
ง่ายต่อการหล่อ เพราะไม่ ต้องแต่งเพิ่มท าให้ โอกาสในการที่จะท าให้ผลงานเบี้ยวได้ เทคนิคขูดขีดฝังน้ าดินสี 
(inlay) เป็นวิธีที ่ยากในการท า และ ซับซ้อนต้องฝังน้ าดินสีตอนที่ผลงานยัง ไม่เซตมากซึ่งจะมีโอกาสผิดพลาด
มากกว่า การหล่อน้ าดินสี จากการท าศิลปนิพนธ์ชุดนี้ท าให้สามารถ มองเห็นปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ้นระหว่างการ ทดลอง 
และยังต้องแก้ไขอีกมาก  

กระบวนการสร้างสรรค์ ผลงานเริ่มตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์หาข้อมูลแรงบันดาลใจใน การน ามา
ออกแบบผลงานจนถึงกระบวนการผลิตได้พบปัญหาต่างๆมากมายในทุกขั้นตอนการท างาน ขั้นตอนแรกที่ได้พบคือ 
รูปแบบไม่ลงตัวการใช้งานยังไม่ให้ประโยชน์ดีพอ กระบวนการผลิตชิ้นงานม ีปัญหาที่พบคือผลงาน ขาดความละเอียด
ประณีตงานไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรจึงท าให้เกิดต าหนิบนชิ้น งาน ดังนั้นคราวต่อไปสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือความประณีตใน
ทุกขั้นตอน 
 เครื่องเคลือบดินเผาเป็นผลงานที่ใช้ความละเอียดประณีตทุกขั้นตอน ต้ังแต่กระบวนการผลิต 
การคิด การเตรียมงานการออกแบบ การท าต้นแบบ การท าพิมพ์หล่องาน การเผาดิบ ผลงานที่ส าเร็จ 
ออกมาจึงจะสวยงาม ดังนั้นผู้ที่สนใจในการท าเครื่องเคลือบดินเผาควรจะศึกษาในทุกขั้นตอนอย่าง ละเอียด และ
จริงจังก็จะท าให้ผู้ออกแบบมีความรูใ้นสิ่งนั้นๆมากยิ่งขึ้นจนท าให้ประสบความส าเร็จใน การออกแบบ 
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 เพื่อเป็นแนวคิดใหม่ๆ ส าหรับผู้ที่สนใจ การวิเคราะห์หาจุดเด่น ของแรงบันดาลใจที่น ามา 
ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานโดยการคลี่คลาย และตัดทอนให้เข้ากับรูปทรงของผลงานอย่างลงตัว 
เน้นความแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ ากับผลงานที่มีอยู่ในปัจจุบันการต่อยอดจากโครงการนี้สามารถน าเอา 
ลักษณะเด่นอื่นๆ มาพัฒนาต่อได้ให้เกิดความแปลกใหม่ ได้เช่น การพัฒนารูปทรง หรือการใช้งานให้ 
สะดวกสบายต่อผู้ใช้มากขึ้น หรือเทคนิคตกแต่งให้เกิดสีสันหรือลวดลายมากขึ้น เป็นต้น 
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ภาพ Working Drawing 
โครงการ “ ชุดเตรียมอาหารในห้องครัวแรงบันดาลใจจากแร่อะเกต ” 
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