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 This research is research and development of home accessories with the 
application of clay from Nakhon Chai Si : Case study of Baan Ronghuad, Nakhon Chai 
Si, Nakhon Pathom. The research aims to survey the demand for home accessories 
within 100 customers aged between 25 – 60 years old. The data was analyzed and 
developed into the guidelines of product design. The research measures were 
satisfaction questionnaire and possibility of product evaluation by 5 specialists. The 
products design were developed into 3  models, The customer satisfaction on home 
accessories model with the application of clay from Nakhon Chai Si, determined 
variables by gender (male and female) and average age between 25-60 years old. 
The data was analyzed by average and standard deviation.  
 The finding of the research were as follows: The customers were male 
and female, average age between 25 – 60 years old. They were most interested in 
the lantern set model 3 because of its function. The product design reflected to 
Local identity. It was suitable for home decoration and contemporary function. It 
could enlarge market opportunity and add value to community’s product. The 
overall satisfaction on the product design model were at very good level ( x = 4.40, 
S.D. = 0.77).  
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บทท่ี 1 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ชุมชนเครื่องบั้นดินเผาบ้านโรงหวด เป็นหมู่บ้านเล็กๆในต าบลงิ้วราย ตั้งอยู่ริมแม่น้ านคร

ชัยศรี อ าเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งเป็นอีกแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่สืบเนื่องยาวนานมา

เกือบร้อยปี เดิมทีช่ือหมู่บ้านท่าเกวียน แต่เนื่องจากสมัยก่อนนครชัยศรีมีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์

เหมาะแก่การท าการเกษตรกรรม มีการปลูกต้นตาลจ านวนมาก และเป็นแหล่งผลิตน้ าตาลแหล่งใหญ่  

มีการติดต่อซื้อขายทางเรือ ซึ่งต้องเดินทางขนส่งผ่านแม่น้ านครชัยศรี ประกอบกับเป็นพื้นที่ซึ่งมีดิน

เหนียวเหมาะแก่การท าเครื่องปั้นดินเผาเป็นอย่างยิ่ง จึงมีพ่อค้าน้ าตาลว่าจ้างคนในหมู่บ้านให้ท าหวด

ดินเผาส าหรับใสน่้ าตาล บ้านโรงหวดจึงเป็นแหล่งผลิตหวดดินเผาที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนครปฐม  และ

ได้เปลี่ยนช่ือเป็น “บ้านโรงหวด” นับตั้งแต่นั้นมา   รูปแบบและกรรมวิธีการผลิตเครื่องปั้นดินเผา

ยังคงเป็นแบบดั้งเดิม เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ใช้ในครัวเรือน เช่น โอ่ง หม้อ กระทะ และ หวดใส่น้ าตาล  

โดยใช้ดินพื้นบ้านของอ าเภอเป็นวัตถุดิบหลัก ลักษณะเนื้อดินเมื่อเผาแล้วจะมีสีแดงอมน้ าตาล  แต่

ผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีไม่ได้มีความโดดเด่น และแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของทีอ่ื่น  ท าให้ไม่เป็นที่รู้จัก  และมี

ความต้องการของตลาดน้อย 

 ปัจจุบันวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ านครชัยศรี มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา  เพราะ
ความเจริญและสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  ผู้คนหันมาใช้ภาชนะเครื่องครัว หม้อจากอลูมิเนียม 
สแตนเลส เพื่อสะดวกรวดเร็ว  เหมาะกับชีวิตที่เร่งรีบมากกว่าที่จะใช้หม้อ หรือหวดดินเผา     เมื่อ
ความต้องการของตลาดที่น้อยลง  ทางชุมชนก็ได้มีการปรับตัวหันไปท ากระถางต้นไม้ แต่ก็สู้กระถาง
ต้นไม้ที่ท าจากพลาสติกที่น้ าหนักเบาและเคลื่อนย้ายสะดวกไม่ได้ อีกทั้งยังใช้เวลาในการผลิตมาก ขาย
ได้ราคาน้อย ผู้คนที่เคยเป็นแรงงานในการผลิตจึงหันไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีรายได้
มากกว่า  ช่างฝีมือแรงงานที่สามารถปั้นเครื่องปั้นดินเผาได้จึงหายากและจ านวนลดน้อยลง    
ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  ส่งผลให้ต้นทุนที่ใช้ในการผลิตเพิ่มมากขึ้นจากเมื่อก่อน    อีก
ทั้งรูปแบบของเครื่องปั้นดินเผาก็ยังไม่มีความแตกต่างจากของที่อื่นๆมากนัก  ท าให้ได้ราคาไม่คุ้มค่า
กับต้นทุนที่ผลิต  จากการที่พูดคุยกับคนในชุมชนเกี่ยวกับปัญหา  และข้ันตอนในการผลิตที่มีความยุ่ง 
ยาก ซับซ้อน  ต้องอาศัยความช านาญมาก    ถึงแม้จะมีหน่วยงานราชการเข้ามาให้ความช่วยเหลือ 
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ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีการน าลวดลายศิลปะลายทวารวดีของท้องถ่ินโบราณมาประยุกต์ใช้

ให้เข้ากับช้ินงาน แต่ก็ยังตอ้งรอการสัง่ซื้อจากจากกลุม่ลกูค้าที่ยังคงมจี ากัดเฉพาะกลุ่มอยู่ จงึเป็น

เหตผุลส าคัญที่ไมม่ีคนมาสบืทอดและพฒันาการผลิตเครือ่งปั้นดินเผาบ้านโรงหวด  ท าให้

เครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวดที่เคยเป็นทีรู่จ้ักและมีช่ือเสียงในสมัยก่อน แทบจะสูญหายไปตาม

กาลเวลาและความเจรญิทางสงัคมในปจัจบุัน 

 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงเล็งเห็นปัญหาน้ีจากชุมชนผู้ผลิตซึ่งเป็นเป็นชุมชนในจังหวัดบ้านเกิด
ของผู้วิจัย   จึงต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาการปั้นดินท้องถ่ินเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่น
เพิ่มเติม  เพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม ที่ปัจจุบันมีการใช้น้อยลง และในอนาคตอาจสูญหายไป   ให้
ชุมชนได้มีอาชีพจากการใช้ดินที่เคยใช้ท าเครื่องปั้นดินเผามาต่อยอดท าผลิตภัณฑ์อื่นเพิ่มเติมได้    แต่
เนื่องจากลวดลายทวารวดีที่ ชุมชนใช้ในการตกแต่งผลิตภัณฑ์ดินเผา อย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาดสินค้ากลุ่มของตกแต่งบ้านในปัจจุบัน  ทางผู้วิจัยจึงได้น าเอารูปแบบมาใช้ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายและแตกต่างจากเดิม แต่ยังคง
น าวัตถุดิบหลัก คือ เนื้อดินพื้นถ่ินจากอ าเภอนครชัยศรีมาใช้ในการผลิต  เพื่อสร้างเอกลักษณ์และเพิ่ม
คุณค่าให้กับสินค้าชุมชนดินเผาบ้านโรงหวด 
 
                                       
 1. เพื่อศึกษาและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี ซึ่งเป็นพื้นบ้านของ
ชุมชนโรงหวด   ให้ตรงกับความต้องการของตลาดสินค้าในปัจจุบัน 
 2. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถท าได้ง่าย  ไม่ต้องใช้ทักษะฝีมือมาก ชุมชนสามารถ
น าไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้ 
 
                    
 การศึกษาองค์ความรู้จากการท าเครื่องปัน้ดินเผาจากดินนครชัยศรี กรณีศึกษาจากชุมชน
เครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด สามารถน ามาใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านได้ และ 
                               
 

  บเ        ศึกษา 

                                                          จากดินนครชัยศรีให้กบั

ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวดที่ผลิตของตกแตง่บ้านจากทักษะการปั้นดิน ซึ่งเป็นภูมปิัญญา
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ท้องถ่ินโดยใช้วัสดุที่อยู่ในทอ้งถ่ินและท้องถ่ินใกล้เคียงเพือ่ลดต้นทุนและการสญูเสียทรัพยากรในการ

ผลิต พรอ้มทัง้ยังเป็นการสร้างอาชีพและรายได้ภายในชุมชน รวมทั้งการศึกษาข้อมูล จากงานวิจัย

และเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง สามารถจ าแนกประเด็นได้ ดังนี ้ 

 

                        

 1.                   สนใจในผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน      จากเครื่องปั้นดินเผา

 ด                                      จากงานแสดงสินค้า Big & Bih จ านวน 50 คน และ

ผ่านสื่อออนไลน์บนเว็บบอร์ดของ Google จ านวน 50 คน   

 1.1              ด     ด                             ด       น              

          ด           ของตกแต่งบ้าน                  ด                    ผลิตภัณฑ์ 

           1.2 ด             ด     ด                                                      

                              

 2.                            

                                          ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน

                           

 3.                   

 3.1             ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย    แบบสอบถาม ใน

งานแสดงสินค้าของตกแต่งบ้าน Big & Bih จ านวน 50 คน 

 3.2 สอบถามข้อมูลผ่าน                บ    ด    Google        50    

 

  บเ             บบ 

          ด                          ด                  ด      

 1. ด              

       ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี จ านวน 1 ชุด  

 1.1                               

1.1.1            ฒิด                            3     
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1.1.2             ด          เครื่องปั้นดินเผาจากดินนครชัยศรี        1     

1.1.3 ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาชุมชน พัฒนากร จ านวน 1 คน 

 2.                            

             การสังเกต       การพิจารณาข้อมูลด้านการออกแบบก่อน

น าไปใช้ 

 3.                   

                                        ด         

 

  บเ                          จ 

 1.                               

      1.1                            ของตกแต่งบ้านจากเครื่ องปั้ นดินเผา

                  25-60   ข้ึนไป 

     1.2                                                               25 – 60 

         

     1.3                                                               

                    ด   ชุดผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากเครื่องปั้นดินเผา  ำนวน 3 แนวทาง 

     1.4                                         แบบสอบถามและ                บ

    ด    Google        100    

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ใช้การด าเนินงานวิจัย โดยการแบ่งข้ันตอนได้ดังต่อไปนี้ 

 1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลเอกสาร 

 2.  ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต สัมภาษณ์ และท า

แบบสอบถาม 

 3.  น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสรุป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ 

 4.  น าไปสร้างผลงานต้นแบบ และออกแบบผลิตภัณฑ์ตามวัตถุประสงค์โครงการ 
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 5.  ทดสอบต้นแบบ  ประเมินผล  และ รวบรวมเอกสาร 

 6.        ออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี จ านวน 3 แนวทาง 

 5.  สอบถามความพึงพอใจ และแนวทางการพัฒนาจากผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ  

 6.  พัฒนาต้นแบบทั้ง 3แนวทางจากการสรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนาจากผู้เช่ียวชาญ 

และผู้ทรงคุณวุฒิ 

 7. ส ารวจความพึงพอใจ ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบเพื่อวิเคราะห์ความพึงพอใจของกลุ่ม 

ผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี  

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ทางผู้วิจัยคาดหวังไว้ว่า จากการท าการศึกษาครั้งนี้ จะได้ชุดผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ที่

คนในชุมชนสามารถผลิตเองได้ง่าย ไม่ต้องใช้ทักษะฝีมือมาก   แต่สามารถแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์  

เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด ให้ตรงกับความต้องการของตลาดสินค้าของ

ตกแต่งบ้านในปัจจุบันได ้  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1.  เครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด เป็นชุมชนที่มีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาสืบเนื่องกันมา

นานร่วมร้อยปี แต่เดิมเรียกว่า บ้านท่าเกวียน เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ริมแม่น้ านครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม ต่อมาเปลี่ยนช่ือเป็น บ้านโรงหวด อันเนื่องมาจากเป็นแหล่งการปั้นหวดดินเผาส าหรับใส่

น้ าตาล บ้านโรงหวด เป็นพื้นที่ที่มีดินเหนียวเหมาะแก่การท าเครื่องปั้นดินเผาคุณภาพดี ลักษณะเนื้อ

ดินเมื่อเผาแล้วจะมีสีแดงอมน้ าตาล  

 2.  ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี หมายถึง สิ่งต่างๆที่ใช้ส าหรับวาง ประดับ ตกแต่ง

ที่พักอาศัย เพื่อความสวยงามและประโยชน์ใช้สอย มีการผสมผสานส่วนประกอบหลักของเนื้อดินต่อ 

วัสดุอย่างอื่นที่มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ในสัดส่วนที่เหมาะสมตามทฤษฎีทางศิลปะ 

  3.  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน พื้นฐานความรู้ความสามารถ  ความคิด  ความเช่ือ ความสามารถ

ทางพฤติกรรม ค่านิยม ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในสังคม โดยผ่านกระบวนการทางจารีต และ

ขนบธรรมเนียมประเพณี ที่ได้รับการสั่งสมความรู้และสืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น 
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  4. เอกลักษณ์  คือ ลักษณะบ่งบอกให้เห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัด มีความเฉพาะตัว

เป็นหนึ่งเดียวของสังคมใดสังคมหนึ่ง ซึ่งแตกต่างจากสังคมอื่น 
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บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 จากการวิจัย โครงการศึกษาวิจัยเชิงสร้างสรรค์ พฒันาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดิน

นครชัยศรี กรณีศึกษา ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทางผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาแนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ 

และสร้างกรอบแนวความคิดในการวิจัยครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้แบ่งเนือ้หารายละเอียดดังนี้  

1. ศึกษาทางด้านข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องป้ันดินเผา  
1.1 ข้อมูลเกี่ยวกบัดินนครชัยศร ี

 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกบัเครือ่งปั้นดินเผาบ้านโรงหวด 
 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกบักรรมวิธีในการผลิตเครื่องปั้นดินเผา  

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับดินนครชัยศรี 
      1.1.1 การหาค่าทางเคมีของดินนครชัยศรี ดินเหนียวนครชัยศรี เป็นดินที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ เหมาะแกก่ารท าการเกษตรกรรม มีลกัษณะภายนอกมีสีน้ าตาลอมเทา เนื้อดินมีความ
ละเอียด เป็นดินที่มีความเหนียวมาก เนื่องจากเป็นดินท้องนา น้ าซึมผ่านได้ยาก เมื่อน าผ่านการแช่น้ า 
และกรองเศษวัชพืชและกรวดออก น ามานวดแล้ว สามารถปั้นและข้ึนรปูได้ง่าย  โดยเมื่อน าดินนคร
ชัยศรีมาหาค่าทางเคมีแล้วมผีลการวิเคราะหท์างเคมีของดินเหนียวนครชัยศรี ดังนี ้
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าทางเคมีของดินนครชัยศรี โดยหน่วยวิเคราะห์ธาตุ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
             มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ล าดับที ่ ช่ือสารเคม ี เปอร์เซ็นต์ 

1 อะลูมิน่า Alumina  19.2 

2 ซิลิก้า Silica 56 

3 เฟอรร์ิค ออกไซค์ Ferric Oxide 6.6 

4 แคลเซี่ยม ออกไซค์ Calcium Oxide 1.3 

5 แมกนีเซียม ออกไซค์ Magnesium Oxide 0.86 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าทางเคมีของดินนครชัยศรี (ต่อ) 

ล าดับที ่ ช่ือสารเคม ี เปอร์เซ็นต์ 

6 ไททาเนียม ออกไซด์ Titanium Oxide 0.45 
7 โพแทสเซี่ยม ออกไซด์ Potassium Oxide 2.7 
8 โซเดียม ออกไซด์ Sodium Oxide 0.35 
 

ที่มา: โอภาส นุชนิยม, โครงการวิจัยพัฒนาส่วนผสมเน้ือดินป้ันจากแหล่งดินเหนียวนครชัยศรี      

จังหวัดนครปฐม เผาท่ีอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส (กรงุเทพ: คณะศิลปะวิจิตร สถาบันบัณฑิต

พัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม, 2557), 24. 

 เมื่อผู้วิจัยน าดินนครชัยศรีมาปั่นท าเป็นน้ าดินหล่อ หรือ น้ า Slip พบว่าดินค่อนข้างแห้ง

ตัวช้าเนื่องจากเนื้อดินมีความละเอียด และมีความเหนียวมาก  

 เผาทีอุ่ณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส มีความหดตัว 14 %สีหลงัการเผาได้สสี้มอ่อนอมชมพู    

 เผาทีอุ่ณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส มีความหดตัว 15 %  สีหลังการเผาได้สสี้มอิฐ 

ภาพที่ 1 แสดงลักษณะของเนื้อดินนครชัยศรี  

           (ภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย) 
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 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องป้ันดินเผาบ้านโรงหวด 
 ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวดเป็นหมูบ่้านเล็กๆ ในต าบลงิ้วราย ตั้งอยูร่ิมแม่น้ านคร
ชัยศรี หรือ ที่เรียกว่าแม่น้ าท่าจีน เป็นชุมชนเก่าแกอ่ีกแหง่หนึ่งของอ าเภอนครชัยศรี  ในสมัยก่อน
ประกอบอาชีพท าเครื่องปั้นดินเผาเพื่อใช้เลี้ยงชีพสืบต่อกันมายาวนานเกือบรอ้ยปี เดิมทีช่ือหมูบ่้านท่า
เกวียน ในสมัยก่อนมกีารท าการเกษตรและปลูกต้นตาลจ านวนมากเพื่อให้ท าน้ าตาลโตนด  จึงท าให้
เป็นแหล่งผลิตน้ าตาลขนาดใหญ่ และมกีารติดต่อซื้อขายทางเรอื เนื่องจากอยู่ติดริมแม่น้ านครชัยศรี 
ประกอบกบัพื้นทีม่ีดินทีเ่หนียวเหมาะแกก่ารน ามาท าเป็นเครื่องปั้นดินเผา ท าให้พ่อค้าทีม่าซื้อขาย
น้ าตาลเหล่าน้ันว่าจ้างคนในชุมชนผลิตหวดดินเผาส าหรับใสน่้ าตาล  หลังจากว่างจากการท าเกษตร 
เพาะปลูกท านายามว่างชาวบ้านก็จะผลิตเครือ่งปั้นดินเผาแทบทุกหลังคาเรือน บ้านท่าเกวียนจึงเป็น
ชุมชนที่ผลิตหวดดินเผารายใหญ่ทีสุ่ดในนครชัยศรี หลงัจากนั้นชุมชนจึงได้เปลี่ยนช่ือเป็น ชุมชนบ้าน
โรงหวด นับตังแต่น้ันมา   รูปแบบช้ินงานที่ผลิตในยุคนั้น ได้แก่ ภาชนะดินเผาหม้อข้าว หม้อแกง 
กระทะ หวดน่ึงข้าวเหนียว และหวดใส่น้ าตาล เผาด้วยเตาฟืนไฟต่ า แต่ด้วยยุคสมัยและกาลเวลาที่
เปลี่ยนไป ท าให้ภาชนะพลาสตกิเข้ามาแทนที่ ชาวบ้านจากทีเ่คยท ากันแทบทุกหลงัคาเรือนต่างก็
ทยอยเลิกกันไปจบแทบจะไม่มีคนท าแล้ว (โอภาส นุชนิยม, 2556: 10-12)  
 จากการที่ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ และศึกษากระบวนการท าเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านโรง
หวด จากการสัมภาษณ์ ป้าอ่อน พุ่มพวง ประธานกลุม่ผูผ้ลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด ถึง
กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาของชุมชน ที่เป็นการเผาด้วยเตาฟืน ไฟต่ า ดังนี้ ข้ันแรก เริ่มต้นด้วย
การขุดดินเหนียวจากท้องนา น ามาแช่ในน้ า เพื่อท าการหมกัดิน ทิ้งไว้ 1-2 วัน แล้วจึงน ามากรองเอา
เศษวัชพืชออกด้วยตะแกรงแบบชาวบ้าน  จากน้ าน าดินที่ได้มาใส่ในพิมพป์ูนปลาสเตอร์ ซึ่งแต่เดมิใช้
ท ากระถางต้นไม้ แต่ในปจัจบุันกระถางพลาสติกเข้ามาแทนที่ เลยไม่ได้ท าขาย และน ามาใช้เป็นที่
ส าหรับเกรอะดินแทน หลังจากที่รอให้ปูนดูดน้ าจนดินเกือบแห้ง กจ็ะน าดินออกมาผสมกบัทราย แล้ว
นวดให้เข้ากันเป็นก้อน กจ็ะเสร็จกระบวนการข้ันตอนการเตรียมดินพร้อม ส าหรับใช้งานต่อไป โดย
การข้ึนรปูของชุมชน จะเป็นการปั้นด้วยแป้นหมุนไฟฟ้า ที่ต้องอาศัยทักษะและความช านาญในการปั้น 
รอจนแห้ง น ามาตกแต่ง และน าไปเผาด้วยเตาฟืน (เผาไฟต่ า) โดยใช้เวลา 4-5 วันจึงจะเผาเสรจ็ โดย
จะต้องเผาโดยใช้ไฟอ่อนเป็นเวลา 2 คืน เรียกว่า การเผาแบบรมุไฟ แล้วจงึค่อยเผาจริง ทิง้ไว้ให้คลาย
ความร้อนจึงจะน าออกจากเตาได้ เบ็ดเสร็จใช้เวลา 5 วัน (สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2556 เวลา 
10.00-12.00 น.) 
 เอกลักษณ์ หรือ จุดเด่น ของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวดอยู่ที่ชุมชนยังคง
อนุรักษ์กระบวนการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดมิทีส่ืบทอดกันมานานร่วม 100 ปี โดยการน าดิน
เหนียวพื้นบ้านที่หาได้ในชุมชนมาใช้ในการข้ึนรปูผลิตภัณฑ ์ โดยทุกข้ันตอนของกระบวนการผลิตน้ัน
ตั้งแต่ข้ันตอนการเตรียมเนื้อดิน การข้ึนรูป ไปจนกระทั้งข้ันตอนของการเผาผลิตภัณฑ์ที่ใช้การเผาด้วย
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เตาฟืนแบบโบราณ ทางชุมชนจะผลิตช้ินงานด้วยวัสดุและกระบวนการทางธรรมชาติทั้งหมด โดย
ปราศจากการเคลือบส ีหรือการตกแตง่ด้วยสารเคมีใดๆทัง้สิน้ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ไดจ้ึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ไม่มีสารพิษใดๆเจอปน 

ภาพที่ 2 แสดงการข้ึนรปูด้วยแป้นหมุน โดย คุณป้าอ่อน พุม่พวง           
          (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 1 มิถุนายน 2556) 
 ส่วนประกอบ วัตถุดิบ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด เป็นสิ่งที่
หาได้ง่ายในชุมชน สะท้อนใหเ้ห็นถึงการมีเศรษฐกิจที่พอเพียงของคนในชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้
      1.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเตรียมดิน เช่น จอบ เสียม พลั่ว ส าหรบัขุดเจาะดิน ถังน้ า
รองซีเมนต์ ส าหรับหมักดิน ตระแกรงร่อน และรถเข็น  
  1.2.2 เนื้อดินเหนียว  เป็นดินทีส่ามารถขุดได้ตามท้องนาในบริเวณอ าเภอนครชัยศรี 
ลักษณะของเนื้อดินเป็นสีน้ าตาลอมเทา อุ้มน้ า ดินที่มีความเหนียวมากเป็นพเิศษก่อนใช้น ามาผสมกับ
ทรายละเอียด จงึเป็นดินที่เหมาะในการท าเครื่องปั้นดินเผามากกว่าแหลง่อื่นๆ 
      1.2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการข้ึนรปูช้ินงาน  
                          1.2.3.1 ลวด หรือ เชือกส าหรบัตัดดิน  
                          1.2.3.2 ไม้ และเหลก็แต่งเชิง ส าหรับตกแต่งช้ินงาน  
                          1.2.3.3 หินดุ หรือ หินดิน เป็นหินที่ใช้ตบเพื่อให้ช้ินงานแน่น 
                          1.2.3.4 หินรอ เป็นหินกรวดที่เกบ็ได้จากแม่น้ า มลีักษณะเป็นก้อนกลมหรือมน 
เป็นหินที่ใช้ส าหรับขัดผิวช้ินงานเพื่อให้ช้ินงานเรียบ และข้ึนเงา  
                          1.2.3.5 แป้นหมุน ที่ใช้ส าหรับการข้ึนรูป เดมิใช้เป็นแป้นหมุนแบบโบราณ หมุน
โดยใช้เท้าถีบวงลอ้เพื่อให้ลอ้หมุน น าดินวางที่ศูนย์กลางของวงล้อและท าการดงึเพื่อข้ึนรูป เรียกว่า 
“ชักแป้นถีบ” ซึง่ปจัจบุันได้เลกิใช้แล้ว หันมาใช้แป้นหมุนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแทน เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการข้ึนรปูช้ินงาน 
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ภาพที่ 3 ชักแป้นถีบ หรือ แป้นหมุนส าหรบัข้ึนรูปเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม 
ที่มา: วราภรณ์ ธรรมทพิย์สกุล, เครื่องป้ันดินเผากับลมหายใจเฮือกสุดท้าย...ท่ีบ้านโรงหวด, เข้าถึง
เมื่อ 25 เมษายน 2556, เข้าถึงได้จาก www.gotoknow.org 
                     1.2.4 เครื่องมือส าหรับเผา  
                           1.2.4.1 เตาตะกรับ ซึ่งเป็นเตาก่ออิฐแบบโบราณทีส่ร้างข้ึนไว้ใช้ในชุมชน มีช่อง
ส าหรับใส่เช้ือเพลงิด้านล่างบรเิวณด้านหน้าของเตา จะมช่ีองหรอืห้องสีเ่หลี่ยมส าหรับวางช้ินงานอยู่
ด้านบนหรอืด้านหลังของเตา โดยภาชนะหรือช้ินงานปั้นทีเ่ผาจะถูกวางอยู่เหนือระดับเปลวไฟ เมื่อท า
การเผาฟืนความร้อนจะผ่านช่องข้ึนไปสู่ห้องที่วางช้ินงาน เรยีกว่าอีกอย่างว่า เตาเผาแบบระบายความ
ร้อนข้ึน หรือ Updraft Kiln 
                           1.2.4.2 เช้ือเพลิงที่ใช้ในการเผา ได้แก่ ทางมะพร้าว กะลา หรือเศษไม้ทีห่าได้
ง่ายทั่วไปในชุมชน โดยมีเทคนิคและเคล็ดลับในการเผาคือ เมื่อปั้นช้ินงานไดจ้ านวนที่มากพอส าหรบั
การเผา ช้ินงานน้ันจะต้องผึง่ให้แห้งเสียกอ่นที่จะท าการเผา เพื่อไม่ให้ช้ินการแตกร้าวเสียหาย โดยจะ
จุดไฟสุมไว้ 1 วันก่อนการเผาเพื่อเป็นการไล่ความช้ืน โดยสว่นมากจะใช้ทางมะพร้าวในการสมุไฟ แล้ว
จึงค่อยๆเติมฟืนให้ไฟแรงข้ึนเรื่อยๆอีกประมาณ 2 วัน รอให้เตาลดอุณหภูมลิงจนเย็น วันรุ่งข้ึนจึงค่อย
ท าการเปิดเตา และน าช้ินงานออกมาจากเตาเผาได้   
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ภาพที่ 4 เตาตะกรับ หรือ เตาฟืนแบบโบราณ ที่ใช้ในชุมชน  
          (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 10 มีนาคม 2559) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 ภาพภายในเตาตะกรับ  
          (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 10 มีนาคม 2559) 
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ภาพที่ 6 แสดงลักษณะเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด 
ที่มา: ฐิติรัตน์ เค้าภูไทย , เครื่องป้ันดินเผาชุมชนบ้านโรงหวด, เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2556,  
เข้าถึงได้จาก http://news.nipa.co.th 
  
 ลักษณะช้ินงานของชุมชนบ้านโรงหวด เป็นงานเผาแบบไมเ่คลือบ ตกแต่งด้วยการขัดมัน  
การกดลายประทบั หรือการเจาะลาย  มีการประยุกต์น าหม้อสามขา ตะเกียงดินเผาโบราณ  มาใช้ใน
การท าเครื่องปั้นดินเผา  เผาไฟต่ าด้วยเตาฟืนแบบโบราณ   

 
ภาพที่ 7 แสดงรูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านโรงหวด 
ที่มา: กรุงเทพธุรกจิ, เครื่องป้ันดินเผาบ้านโรงหวด, เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2556, 
เข้าถึงได้จาก http://www.bangkokbiznews.com  
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 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวดเป็นหนึ่งใน ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เป็นทีรู่้จกัของ
จังหวัดนครปฐม เคยได้รับรางวัลและการประกาศเกียรติคุณด้านการพัฒนาชุมชน ทั้งจากหน่วยงาน
ภาครัฐ และส านักงานวัฒนธรรมนครปฐม 

 
ภาพที่ 8 แสดงผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาทีจ่ าหน่ายในชุมชนบ้านโรงหวด 
           (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 10 มีนาคม 2559) 
 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตเครื่องป้ันดินเผา  
 ความหมายของค าว่าเครื่องปั้น ดินเผา หรือ เซรามิกส์ (Ceramics) หมายถึงการน าเอา
สารอนินทรียท์ี่เป็นอโลหะที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ เมื่อน ามาผ่านกระบวนการความร้อนเพื่อทีจ่ะให้ได้
ผลิตภัณฑ์ ที่มีความแข็งข้ึน จนสามารถน าไปใช้งานได้ เช่น การน าสารจ าพวก หิน หรือ ดิน มาผสม
กัน ข้ึนรูป และน ามาผ่านกระบวนการความร้อนเพื่อใหเ้กิดการหลอมละลาย และแข็งแกร่งข้ึน 
 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา (Pottery) เป็นทีรู่้จกัของคนทัว่ไป โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิด 
ข้ึนจากการน าดินและหินประเภทต่างๆมาผสมรวมกัน เพื่อให้ได้เนื้อดินทีส่ามารถน าไปข้ึนรูปได้  เมื่อ
น าไปเผาแล้วได้ผลิตภัณฑ์ทีม่ีความแกร่ง โดยสามารถจ าแนกประเภทของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ได้เป็น 3 ประเภทดงันี ้
 ผลิตภัณฑ์ประเภทเอริ์ทเธนแวร์ (Earthenware) คือ ผลิตภัณฑ์ที่เนื้อดินมีความพรุนตัว
สูง น้ าสามารถซึมผ่านเนื้อดินได้  เคาะเสียงไม่ค่อยดัง กังวาน โดยทั่วไปจะใช้ดินพื้นบ้านเผาที่อุณหภูมิ
ไม่สูงมากนัก หรือที่เรียกว่าการเผาไฟต่ า มทีั้งแบบเคลือบและไม่เคลือบ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมสีสี้ม หรือ 
สีน้ าตาลอ่อน แล้วแต่แร่ธาตุในดินตามท้องถ่ินน้ันๆ  ผลิตภัณฑ์ประเภทเอริ์ทเธนแวร์ที่สามารถพบเห็น
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ได้โดยทั่วไป เช่น หม้อดินเผา ครกดินเผา กระถางต้นไม้ โอง่ อ่าง หรือ แม้แต่กระเบื้องดินเผาที่ใช้มุง
หลงัคา มีทั้งแบบชนิดที่เคลือบและไมเ่คลือบ โดยทั่วไปจะเผาที่อุณหภูมิ 800-1,000 องศาเซลเซียส  
 ผลิตภัณฑ์ประเภทสโตนแวร์ (Stonewere) คือ ผลิตภัณฑท์ี่เกิดข้ึนจากการผสมของเนื้อ
ดินธรรมชาติและเนื้อดินทีเ่กิดข้ึนใหม่ มสี่วนผสมของดินทนไฟ (Fire Clays) และซิลกิ้าในเนื้อดิน
ปริมาณมาก ลักษณะของเนื้อดินค่อนข้างหยาบ เมื่อเคาะมีเสียงดังกังวาน เนื้อดินมีความทบึแสง เมื่อ
เผาถึงจุดสกุตัวท าให้ผลิตภัณฑ์มีความแกร่งสูง น้ าไม่สามารถซึมผ่านได้ นิยมน าไปผลิตเป็นภาชนะ 
ถ้วยชาม ชุดกาแฟ  โอ่งใส่น้ า โดยทั่วไปจะเผาทีอุ่ณหภูมิ 1,200-1,350 องศาเซลเซียส 
 ผลิตภัณฑ์ประเภทพอร์สเลนแวร์ (Porcelainware) คือผลติภัณฑ์ที่เกิดจากการผสมเนื้อ
ดินปั้นชนิดพิเศษ โดยส่วนผสมจะประกอบไปด้วยหินฟันม้า (Feldspar) หินเข้ียวหนุมาน (Quartz) 
ดินด า (Ball Cay) ดินขาว (Kaolin) เป็นส่วนผสมหลกั เมื่อเผา เนื้อดินจะหลอมเมื่อถึงจุดสกุตัว เคาะ
มีเสียงดังกงัวานใส เนื้อดินมีความแข็งแรงและโปร่งแสงได้  ของเหลวไมส่ามารถซึมผ่านได้ นิยมเผาที่
อุณหภูมิตั้งแต่ 1,250-1,285 องศา  ส่วนอีกผลิตภัณฑ์ทีจ่ดัอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย คือ โบน ไชน่า (Bone 
China) ที่มีการน าส่วนผสมของเถ้ากระดูกสัตว์อยู่ด้วย เนื้อผลิตภัณฑจ์ะมีความบอบบางมาก และมี
ความโปร่งแสง แต่เนื้อดินจะมีความแกรง่มากกว่าเนื้อดินประเภทพอรส์เลนทัง้ที่เผาด้วยอุณหภูมิที่ต่ า
กว่า (สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์, 2549: 1-7) 
 เซรามิกเป็นผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งที่เราพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจ าวัน เช่น ถ้วยชาม
กระเบื้อง สุขภัณฑ์ หรือแม้กระทั่งช้ินส่วนของอุปกรณ์เครือ่งใช้ชนิดต่างๆ ผลิตภัณฑเ์ซรามิกเหล่าน้ีมี
รูปร่างลกัษณะแตกต่างกัน แล้วแต่กระบวนการและวิธีในการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ โดยสามารถแบ่งวิธีการ
ข้ึนรูปผลิตภัณฑ์เซรามกิได้เป็น 7   ประเภทดงันี ้
 1.3.1 การข้ึนรูปด้วยมือ (Hand Forming Method) 
 การข้ึนรปูด้วยมือ คือวิธีการข้ึนรูปแบบอสิระ ซึ่งเป็นวิธีการข้ึนรูปเบือ้งต้นที่ใช้ในการข้ึน
รูปผลิตภัณฑ์เซรามิก ซึ่งสามารถข้ึนรูปได้โดยไม่ต้องให้อปุกรณ์ใดๆจะใช้เพียงมือเปล่าในการข้ึนรปูก็
ได้ ซึ่งคุณสมบัติของดินที่ใช้ข้ึนรูปจะต้องเป็นดินที่มีความเหนียว ไม่นิ่ม หรือ แข็งมากจนเกินไป โดย
อัตราส่วนน้ าในดินที่พอเหมาะใสการข้ึนรปูคือ ร้อยละ 25-30 ก่อนท าการข้ึนรูปควรนวดดินก่อนเพื่อ
ไล่อากาศให้กบัเนื้อดิน โดยกรรมวิธีการข้ึนรปูด้วยมือ สามารถแบ่งเป็นวิธีการต่างๆดังนี้ 
   1.3.1.1 การข้ึนรูปโดยการบบี หรือ จับ (Pinching)  คือการน าดินที่นวดแล้วปั้น
เป็นก้อน แล้วใช้มือบบี หรือกด เพื่อให้ไดรู้ปทรงตามที่ต้องการ โดยก าหนดความหนาบางของช้ินงาน
จากการบีบ นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ขนาดเลก็ เช่น ถ้วย จาน ชาม 
   1.3.1.2 การข้ึนรปูโดยการขด (Coiling) เป็นวิธีที่นิยมกันมาก สามารถใช้ข้ึนรูปได้
ทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ อย่างโอ่งดินราชบุรี เนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย วิธีการข้ึนรูป
คือการน าดินมานวดเละคลงึให้เป็นเส้นกลม ขนาดเส้นเล็กหรือใหญ่ข้ึนอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่จะปั้น  น าไป
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ขดลงบนฐานที่เตรียมไว้ แล้วเช่ือมต่อรอยประสานของเส้นด้วยน้ าสลิป ใช้มือบีบกดลงบนเนื้อดินให้
เช่ือมต่อแนบสนิทกัน ขดวนไปเรื่อยๆจนได้รปูทรงที่ตอ้งการ ระหว่างรอยต่อควรทาด้วยน้ าสลปิทุกช้ัน 
เพื่อปอ้งกันการดึงตัวเมื่อหด และป้องกันการแตกร้าวของผลิตภัณฑ์ 
   1.3.1.3 การข้ึนรูปโดยการท าแผ่น (Slabbing) เป็นวิธีการข้ึนรูปโดยการน าดินมา
รีดเป็นผ่าน ใหม้ีขนาดหนา, บาง เท่ากัน หลงัจากนั้นใช้เครื่องมอืตัดให้ได้รปูทรงที่ต้องการก่อนน ามา
เช่ือมต่อกันด้วยน้ าสลิป โดยก่อนน ามาข้ึนรูปดินจะต้องมลีักษณะหมาดก่อน จึงจะข้ึนรปูได้โดยไม่เสีย
ทรง รูปทรงที่เหมาะกับการข้ึนรปูแบบแผ่นได้แก่ รปูทรงพื้นฐาน (Basic Forms) เช่น ทรงกรวย 
ทรงกระบอก 
 1.3.2 การข้ึนรูปด้วยเครื่อง (Machine Forming Method) คือการข้ึนรูปช้ินงานด้วย
เครื่องจักร เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ได้ช้ินงานในปริมาณมาก ขนาดช้ินงานมีคุณภาพเท่าเทียมกัน 
นิยมใช้ในระบบอุตสาหกรรม  
 1.3.3 การข้ึนรูปด้วยแป้นหมุน (Throwing) เป็นการข้ึนรูปช้ินงานทีม่ีความนิยมตั้งแต่
สมัยโบราณ โดยอาศัยหลักการน าแรงที่ได้จากการเหว่ียงจากจุดศูนย์กลางตามทิศทางของเข็มนาฬิกา 
หรือทวนเข็มช่วยในการดึงดินเพื่อข้ึนรปูช้ินงานตามที่ตอ้งการ โดยจะต้องท าการตั้งศูนย์เสียก่อนที่จะ
ท าการดึงเนื้อดินใหเ้ป็นรูปทรงต่างๆ โดยสัณฐานของช้ินงานจะมลีักษณะกลม เมื่อได้ช้ินงานตามที่
ต้องการแล้วจึงน ามาผึง่ใหห้มาดก่อนท าการตกแงความหนาบาง และ ก้นของช้ินงานอกีครั้ง นิยมใช้ใน
การท าผลิตภัณฑ์เช่น ถ้วย ชาม กาน้ าชา แจกัน 
 1.3.4 การข้ึนรปูด้วยใบมีด (Jiggering) การข้ึนรปูด้วยใบมีด เป็นการข้ึนรูปโดยอาศัย
หลักการเหว่ียงหนีศูนย์จากจุดศูนย์กลางแป้นหมุนมาประยุกต์ ตัวแป้นที่ใช้เป็นแป้นปูนปลาสเตอร์ มี
แขนยึดส าหรบัจบัยึดใบมีดที่ท าจากไม้ โดยมีทัง้การข้ึนรูปแบบภายใน(Inside) และภายนอก
(Outside) วิธีท าข้ันแรกโดยการกลงึแบบจากปูนปลาสเตอร์ ท าต้นแบบและถอดพมิพ์ครอบช้ินงาน 
สวมพิมพ์ช้ินงานลงบนเบ้าจิก๊เกอร์ โปะดินลงบนเบ้า และใช้ใบมจีิ๊กเกอรท์ี่ตั้งศูนย์ไว้แล้วกดลงบน
ช้ินงานที่ก าลงัหมุนอยู่ ก็จะได้ช้ินงานตามต้องการ รอให้ดนิเซ็ตตัวก็สามารถน าออกจากแป้นพิมพ์ได้ 
นิยมใช้ท าถ้วย ชาม แก้วกาแฟ ในระบบอุตสาหกรรมเซรามกิ 
               1.3.5 การข้ึนรูปด้วยการหล่อน้ าดิน (Slip Casting) เป็นการข้ึนรูปที่ต้องอาศัยแบบพมิพ์
ปูนปลาสเตอร์ให้ดูดน้ าดินเป็นรูปทรงต่างๆตามแบบพิมพ์ เพราะปูนปลาสเตอร์ท าจากแร่ยปิซั่ม ซึ่ง
เมื่อน ามาท าแบบพิมพ์แล้วจะเนือ้ปูนปลาสเตอร์จะมีความพรุนตัว จึงสามารถดูดซมึน้ าได้มาก เมื่อเท
น้ าดินลงไปปูนปลาสเตอรก์็จะท าหน้าที่ในการดูดซมึน้ า ท าให้ดินจับตัวกันเกาะอยู่ตามผนงัภายในของ
แม่พิมพ์ เมื่อได้ดินที่มีความหนาบางตามที่ต้องการแล้วกเ็ทน้ าดินที่ไม่ต้องการออก รอให้น้ าดินเซ็ตตัว
ก็สามารถแกะออกจากพมิพ์ได้จงึเหมาะแกการผลิตเซรามิกในระบบอุตสาหกรรม เนื่องจากการหล่อ
ได้ครั้งละปรมิาณมากในเวลาที่รวดเร็ว 
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  1.3.5.1 การหล่อกลวง (Drain Casting) คือการน าพมิพ์ Working Mold ที่แห้งดี
แล้ว เทน้ าดินใสล่งไปในพิมพจ์นเต็ม ระหว่างนี้พิมพจ์ะดูดน้ าดินลดลงให้ทยอยเติมน้ าดินเรื่อยๆ เมือ่
พิมพ์ปูนดูดน้ าดินได้ความหนาตามที่ตอ้งการแล้ว ใหเ้ทน้ าดินออกจากแบบพมิพ์ ตากผึ่งไว้เพื่อนให้ดิน
เซ็ตตัว และร่อนออกจากพิมพ์ จึงแกะออกและท าการตกแตง่ช้ินงานก่อนน าไปเผา 
  1.3.5.2 การหล่อตัน (Solid Casting)  คือการหลอ่น้ าดินลงในพิมพ์ ที่เป็นทรง
ตามที่ก าหนดไว้ โดยเทน้ าดินจนเตม็พิมพ์ รอให้ดินดูดน้ าดินจนดินไม่ยุบตัวแล้ว รอจนดินเซ็ตและแห้ง
ตัว จึงถอดช้ินงานออกจากพิมพ์ และน าไปตกแต่งกอ่นการน าไปเผา 
 1.3.6 การข้ึนรูปด้วยการรีดดิน (Extrusion) เป็นการข้ึนรูปโดยใช้เครือ่งจกัรอาศัย
หลักการใช้มอเตอรร์ีดดินออกมาตามทอ่ มีหัวรีดเป็นตัวก าหนดรูปแบบ และไล่ฟองอากาศออกจาก
เนื้อดิน สามารถก าหนดรูปทรงและน้ าหนักของผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดเท่ากันได้ดี นิยมใช้ในอุสาหกรรม
กระเบื้องมุงหลงัคา กระเบื้องดินเผา และทอ่ระบายน้ า  
 1.3.7 การข้ึนรปูด้วยการอัดดิน (Pressing) คือการน าดินมาอัดลงพิมพป์ูนปลาสเตอร์
หรือเหล็ก มทีั้งการอัดด้วยมือ เป็นพิมพป์ลาสเตอร์ช้ินเล็ก 1-2 ช้ินประกบกัน เช่น พิมพ์กระเบื้อง
ตกแต่ง หรอืกระดุมเซรามิค หรือแม้แต่พิมพพ์ระเครื่อง เป็นต้น ส่วนพมิพ์ทีเ่ป็นเหล็กนิยมใช้ใน
อุตสาหกรรมกระเบื้องปูพื้น อิฐทนไฟ โดยใช้ทาน้ ามันช่วยในการหล่อลื่น โดยดินที่ใช้จะเป็นดินหมาด 
หรือดินแห้ง ข้ึนรูปโดยใช้เครื่องอัด (สมศักดิ ์ชวาลาวัณย์, 2549: 125-144) 
 
2. ศึกษาทางด้านข้อมูลการออกแบบ 

แนวความคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบดงันี ้

1. ทฤษฏีการออกแบบ 

2. หลักเศรษฐกจิสร้างสรรค์ 

3. หลักการตลาดส าหรบัสินค้าทอ้งถ่ิน 

4. แนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ทอ้งถ่ิน 

5. ข้อมูลด้านวัฒนธรรมนครปฐม 

6. ข้อมูลระบบไฟและผลิตภัณฑ์ที่ให้แสงสว่าง 

               2.1 ทฤษฎีด้านการออกแบบ 

  หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ ด้านรูปลักษณ์ 

และด้านประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์  

 2.1.1 องค์ประกอบของการออกแบบด้านรปูลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ 
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                       2.1.1.1 จุด (Dot) อาจเป็นจุดเดียว หรือหลายจุดในผลิตภัณฑ์รวมกัน เช่น Pixel 

Art, โมเสก 

                       2.1.1.2 เส้น (Line) เป็นพื้นฐานที่ส าคัญทางศิลปะ สามารถสื่อความหมาย แสดง

ความรู้สึก หรือสื่อถึงอารมณ์ ในลักษณะต่างๆได้ด้วยตัวเอง 

        2.1.1.3 รูปร่าง (Shape) เกิดจากการเคลื่อนที่ของเส้น มีลักษณะเป็น 2 มิติ ให้

ความรู้สึกที่แตกต่างกันตามรูปร่างต่างๆ 

        2.1.1.4 รูปทรง (Form)  สามารถจบัต้องได้ มีความหนา หรือมลีักษณะเป็น 3 มิติ 

สามารถแบ่งออกเป็นลักษณะกว้างๆได้ดังนี ้

    รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) เป็นรูปทรงมาตรฐาน ที่เกิดจาก

มนุษย์สร้างข้ึน สามารถค านวณหรือวัดขนาดได้ง่าย มีลักษณะเป็นเหลี่ยม วงกลม หรอื วงรี  

    รูปอินทรีย์ (Organic Form) เป็นรปูทรงของสิ่งมีชีวิต เช่น คน สัตว์ หรือ 

พืช 

    รูปอิสระ (Free Form) เป็นรปูทรงอสิระ ไม่แน่นอน สามารถปรบัเปลี่ยน 

หรือเคลื่อนไหวได้ มีพลัง ขัดแย้งกบัรปูทรงเลขาคณิต 

        2.1.1.5 น้ าหนัก (Value) เกิดข้ึนจากแสงและเงาทีเ่ป็นองค์ประกอบคู่กันในทาง

ตรงกันข้าม เมื่อแสงมากความของเข้มของเงาจะน้อย เมือ่แสงน้อยความเข้มของเงาจะมาก เกิดค่า

น้ าหนัก ก่อใหเ้กิดภาพลวงตา 

        2.1.1.6 สี (Color) เป็นส่วนส าคัญช่วยสร้างความรู้สึก 

 2.1.2 แนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามกิ 

    2.1.2.1 แนวความคิดจากรูปทรงของธรรมชาติเป็นการออกแบบจากความประทบั 

ใจ ในรูปทรงธรรมชาติ เช่นต้นไม้ สัตว์ น ามาดัดแปลงเป็นรปูทรงใหม ่ในลักษณะดัดแปลงรูปทรงหรือ

เสมอืนจริงก็ได ้

    2.1.2.2 แนวความคิดจากรูปทรงเรขาคณิต เป็นการออกแบบช้ินงานเซรามิก จาก

ความประทบัใจในรูปทรงเรขาคณิต มาใช้ในการออกแบบทัง้รูปทรง 2 และ 3 มิติ หรือจากรูปทรงมูล

ฐาน (Basic Forms) เช่น ทรงไข่ ทรงกรวย ทรงกระบอก 

    2.1.2.3 แนวความคิดจากรูปทรงที่มนุษย์สร้างหรอืประดษิฐ์ข้ึน เป็นการออกแบบ

ช้ินงานจากความประทบัใจในสิง่ทีม่นุษย์สร้างข้ึน เช่น สถาปัตยกรรม ศาสนา เครื่องดนตรี สิง่ของ มา
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ประยุกต์ใช้ในการท าผลิตภัณฑ์เซรามกิ ผ่านการสร้างสรรค์ดัดแปลงเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้มีความ

สวยงามน่าใช้สอย 

    2.1.2.4 แนวความคิดมาจากการอนุรกัษ์ศิลปะและวัฒนธรรมทางเซรามิกของไทย

อย่างสร้างสรรค์ เป็นการออกแบบเซรามิกเพื่อให้เกิดช้ินงานที่มีคุณค่า มีความสวยงาม ที่เน้นการสืบ

ทอดศิลปะและวัฒนธรรมของไทย โดยค านึงถึงขนบธรรมเนียม ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชาติ ศาสนา 

พระมหากษัตริย์ เป็นเอกลักษณ์ของไทย เช่น เครื่องถ้วยสงัคโลก บ้างเชียง เครือ่งถ้วยเบญจรงค์เป็น

ต้น เป็นที่นิยมทั้งในระบบอุตสาหกรรม และระบบหัตถกรรม 

    2.1.2.5 แนวความคิดมาจากการสร้างสรรค์รูปทรงอิสระเป็นการสร้างสรรค์ช้ินงาน

โดยใช้รูปทรงในจินตนาการน ามาสื่อและถ่ายทอดผ่านช้ินงานให้เป็นรูปธรรม สามารถจับต้อง สัมผัส 

หรือสื่อใหเ้ห็นความรู้สกึได้ โดยส่วนมากการสร้างสรรค์ช้ินงานประเภทนีจ้ะไม่ค านึงถึงประโยชน์ใช้

สอย แต่เน้นด้านความสวยงามของช้ินงานที่ถ่ายทอดออกมาให้ผู้ชมได้ช่ืนชมผลงานตามแนวความคิด

นั้นเป็นหลัก (สมศักดิ ์ชวาลาวัณย์, 2549: 23-29) 

 2.2 หลักเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 นโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามที่องค์การการค้าและการพฒันาแห่งสหประชาชาติ 
หรือ UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) ได้กล่าวไว้ว่า 
เป็นแนวความคิดในการพัฒนา และสร้างความเจรญิเตบิโตให้กับเศรษฐกจิ เพื่อให้เกิดมูลค่าเป็น
ทรัพยส์ินจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ คือการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยการใช้กระบวนการทาง
ความคิด โดยอาศัย องค์ความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน 
(Creativity) และการใช้ทรัพยส์ินทางปญัญา (Intellectual Property) ซึ่งได้รับการน าไปใช้ใน
หลากหลายประเทศทั่วโลก (อรัญ วานิชกร, 2559: 23-24)  
 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ก็ได้
ให้ความหมายของค าว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ว่าคือเศรษฐกิจทีจ่ะขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกิดจาก
ความคิดสร้างสรรค์ และความช านาญ ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์งาน โดยใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยส์ินทางปัญญา ที่ต้องพึง่พาความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งส าคัญ 
 หรืออาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” คือ การรวมกันของค าว่า เศรษฐกจิ 
(Economy) และ สร้างสรรค์ (Creative) เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยหลัก หรือ ปัจจัย 2 ส่วนเพื่อให้
เกิดประโยชน์สงูสุดในทางพาณิชย์ อันได้แก่ ต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital) และทักษะ
การน าความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ (Adaptive Skills) ซึ่งเกิดจากการสั่งสมความรู้ทางสังคม ที่
น ามาเช่ือมโยงกันกบัรากฐานทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นถ่ิน เพื่อใช้ใหเ้กิดประโยชน์
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สูงสุดในทางพาณิชย ์ โดยทางส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่าเศรษฐกจิสร้างสรรค์ ตามหลักของ UNICAD ไว้ว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
คือ แนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ การสร้างสรรค์งาน และการใช้
ทรัพยส์ินทางปัญญามาเช่ือมโยงเข้ากับรากฐานทางวัฒนธรรม ที่เกิดจากการสั่งสมความรูท้างสังคม 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมสมัยใหม่ไว้ด้วยกัน” โดยได้แบ่งประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยยึด
หลักของUNCTAD เป็น 4 กลุ่ม 15 สาขา ดังนี ้
 1. กลุ่มมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ (Cultural Heritage) 
    1.1 ด้านงานฝีมือ 
    1.2 ด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรม 
    1.3 ด้านการแพทย์แผนไทย 
    1.4 ด้านธุรกิจอาหารไทย 
 2. กลุ่มศิลปะ (Arts) 
    2.1 ด้านทัศนศิลป์ 
    2.2 ด้านศิลปะการแสดง 
 3. กลุ่มสือ่สมัยใหม่ (Media) 
    3.1 ด้านภาพยนตร์และวีดีทัศน์ 
    3.2 ด้านการกระจายเสียง 
    3.3 ด้านสื่อสิ่งพมิพ ์
    3.4 ด้านเพลง, ดนตรี 
 4. กลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน (Functional Creation) 
    4.1 ด้านงานออกแบบ 
    4.2 ด้านแฟช่ัน 
    4.3 ด้านสถาปัตยกรรม 
    4.4 ด้านสื่อโฆษณา 
    4.5 ด้านซอฟแวร์ 
(พิริยะ ผลพริุฬห,์ 2556: 4-11) 
         2.2.2 แนวนโยบายของรัฐ 
         ทางภาครัฐและจังหวัดนครปฐมมีนโยบายทีส่นับสนุนโครงการที่จะท าการศึกษาวิจัยคือ 
มีการสนับสนุนสินค้า OTOP ร่วมกับทางจงัหวัดอย่างต่อเนือ่ง ซึ่งเริม่ด าเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 
เพื่อสร้างรายได้ในระดบัรากหญ้าและชุมชน (ชูศักดิ ์เดชเกรียงไกรกลุ และ นิทัศน ์คณะวรรณ, 2545 
: 19-20)  
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 ดังจะเห็นได้จากบรรยายสรปุจงัหวัดนครปฐม 2555 ว่า การขับเคลื่อนโครงการ OTOP 
ของจังหวัดนครปฐมได้มีการบรูณาการการท างานกับภาคีต่างๆทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งห้างสรรพสินค้าในพื้นที่จงัหวัดนครปฐม โดยมี
เป้าหมาย คือ การสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ใหก้ับคนในชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2.2.3 การส่งเสริมและพฒันาผูผ้ลิต/ผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ OTOP ของ
จังหวัดนครปฐม 
                   1. ส่งเสริมสร้างความแข็งแกรง่แก่เครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge Based 
OTOP:KBO) ด าเนินการร่วมกบัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยด าเนินการ 
                1.1 การพัฒนาศักยภาพกลุม่ผูผ้ลิตชุมชนและพฒันาผลิตภัณฑ์ OTOP 
จ านวน 40 กลุ่ม 
               1.2 การบรรจุภัณฑ์ OTOP ต้นแบบ จ านวน 1 กลุ่ม 
                1.3 น าผลงานการพัฒนาเข้าร่วมแสดงในงาน OTOP : KBO Contest 
2011 
          2. การพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการOTOP ในด้านต่างๆ คือ 
               2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ การผลิต การตลาด และการ
จัดการทุน(แผนธุรกิจ) จ านวน 2 รุ่น 50 กลุ่ม 100 คน 
               2.2 พัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้า OTOP ด้านการตลาด จ านวน 90 คน 
               2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับอ าเภอ 
และ จังหวัด จ านวน 80 คน 
               2.4 การพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์สินค้า OTOP จ านวน 20 ผลิตภัณฑ์ 
          3. การศึกษาและพฒันาคุณภาพ/รูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุม่จงัหวัด จ านวน 
10 ผลิตภัณฑ์ ด าเนินงานร่วมกบัมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
         4. การพัฒนาเยาวชนเพื่อสบืสานภูมปิัญญาท้องถ่ินและพฒันาอาชีพ 
          5. การส่งเสริมด้านการตลาด และการเพิ่มช่องทางการตลาด 
               5.1 การจัดงานระดับจังหวัด “งานมหกรรมสินค้า OTOP ไทยช่วยไทย” 
               5.2 การจัดงานในต่างจังหวัด “OTOP มหกรรมภูมิปญัญาไทย” ณ สนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร 
 2.3 หลักการตลาดส าหรับสินค้าท้องถิ่น 
  2.3.1 พยายามใช้วัสดุท้องถ่ินให้ได้มากที่สุดเพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรทีห่าได้ง่ายและ
มีอยู่ใกล้ตัวให้ได้ประโยชน์มากทีสุ่ด ซึ่งเป็นการลดต้นทุนและเพิม่มลูค่าให้กบัวัสดุที่อาจทิง้ขว้างอยู่ใน
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ท้องถ่ิน เช่น ใช้ฟาง เปลอืกข้าวโพด เปลือกหอยมาประดษิฐ์เป็นงานหัตถกรรม หรืออาจหาวัสดุจาก
แหล่งอื่นมาแต่งเติมเพิ่มมลูค่า และความสวยงาม คงทนในประโยชน์ใช้สอยด้วย 
  2.3.2 ผลงานการผลิตต้องแสดงออกถึงสารูป (Image) หรือเอกลักษณ์ของท้องถ่ินได้ 
เพื่อทีจ่ะสอดคล้องกับการเป็นผลิตภัณฑ์ทอ้งถ่ินอย่างแท้จริง สารูปหรอืเอกลักษณ์ของท้องถ่ินสะทอ้น
ผ่านสินค้าจงึเป็นสิง่จงูใจในการซื้อสินค้าของทอ้งถ่ินน้ันๆ 
  2.3.3 พยายามใช้แรงงานทางด้านฝีมือหรือหัตถกรรมให้มากที่สุด เพราะสินค้าที่เป็น
สินค้าหัตถกรรม หรือ Handmade เป็นสิง่ที่แปลกและหายาก จึงเกิดค่านิยมให้ชมชอบ และสะสมกัน 
หากใช้เครื่องจกัรเข้ามาช่วยควรใช้เฉพาะส่วนที่จ าเป็นและใช้อย่างประณีต เพื่อไม่ให้คุณค่าของสินค้า
ด้อยราคาลง 
  2.3.4 ให้ขนาดของสินค้าสามารถที่จะน าพาได้สะดวกและไม่เสียหายได้ง่าย ถ้าเป็น
สินค้าใหญ่ควรสามารถแยกส่วนประกอบเพื่อบรรจุในกล่องหรือหีบห่อ เพื่อความสะดวกต่อการขนส่ง
และปกป้องช้ินงานไม่ให้บบุสลายระหว่างการขนส่ง 
  2.3.5 หีบห่อสินค้าต้องมีความแข็งแรงกะทัดรัด เกบ็รักษาสนิค้าได้อย่างปลอดภัยไม่
เสียหายระหว่างทาง สวยงาม มีช่ือสญัลักษณ์บนตัวหีบห่อ เพื่อสร้างความประทับใจให้แกผู่้ซื้อ และ
เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าไปในตัวอีกด้วย  
  2.3.6 พยายามรักษาคุณภาพของการผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน เพื่อช่ือเสียงในการ
ประชาสมัพันธ์ มีความละเอียด ประณีต สวยงาม และแฝงดว้ยประโยชน์ใช้สอย  
 2.4 แนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น 
 การออกแบบผลิตภัณฑจ์ากภูมิปญัญาทอ้งถ่ินนั้นเพื่อมุงหาเอกลักษณ์ของชุมชนที่
สะท้อน ใหเ้ห็นถึงอัตลกัษณ์ของท้องถ่ินน้ันๆ ซึ่งการออกแบบที่ดีจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ใน
ทางบวกให้กับชุมชน เป็นการสืบทอดภูมิปญัญาด้ังเดิมของชุมชนหรือท้องถ่ินน้ันๆ เพื่อใหเ้กิดการ
พัฒนาเพือ่ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต่อไปได้ โดยมีกระบวนการดังนี ้
  2.4.1 การสร้างแรงบันดาลใจจากภูมิปญัญาท้องถ่ิน (Inspiration & Appreciation) 
เป็นการศึกษาคุณค่าทั้งทางรูปธรรมและนามธรรมของผลิตภัณฑ์ เช่น ลวดลาย รูปทรง หรอืแม้แต่
เรื่องราว คุณค่าและความหมายที่แฝงอยู่ในภูมปิัญญาของชุมชนน้ันๆ 
  2.4.2 การร่างภาพเพื่อศึกษารปูทรง ลักษณะ และมุมมองต่างๆของผลิตภัณฑจ์าก
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  2.4.3 การตัดทอนรายละเอียดของรูปทรง โดยใช้รูปทรงที่เรียบง่าย (Simplicity 
Form) 
  2.4.4 การถ่ายทอดสญัญะรปูเพื่อคลี่คลายรูปทรง  และองค์ประกอบต่างๆของรูป 
ทรง (Elements Design and Principles) เพื่อให้เกิดรปูทรงใหม่ๆ 
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  2.4.5 การออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใหเ้ข้ากับพฤติกรรม และประโยชน์ใช้สอยรูปแบบ
ใหม่ในปจัจบุัน (Functional) ให้สอดคล้องกบัรปูทรงและประโยชน์การใช้สอยเพื่อกระตุ้นใหเ้กิด
นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ๆข้ึน 
  2.4.6 การผลิตต้นแบบ (Prototype) เพื่อประเมินผลการออกแบบ ความสวยงาม
ของผลิตภัณฑ์ ให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรม ความเหมาะสมของวัสดุ รวมทัง้ต้นทุนสินค้า 
(อรัญ วานิชกร, 2559: 57-61) 
             2.5 ข้อมูลด้านวัฒนธรรมนครปฐม  
             พุทธศาสนาได้ถือก าเนิดข้ึนในประเทศอินเดียกว่าพันปี ก่อนที่จะมีการเผยแผเ่ข้ามาสู่
ดินแดนประเทศไทย โดยเมอืงโบราณอย่างนครปฐมเป็นชุมชนรุ่นแรกๆที่ถือได้ว่าเป็นชุมชนหน้าด่าน
ในการรบัเอาพระพทุธศาสนาเข้ามาประดิษฐานในประเทศไทย 
             จากกการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในเมืองโบราณนครปฐม ไม่ว่าจะเป็นศาสน
สถาน ศาสนวัตถุ หรือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวันได้แสดงให้เห็นถึงอทิธิพลวัฒนธรรมจากอินเดียที่
ค่อนข้างเด่นชัดในระยะแรก ก่อนที่จะมีการผสมผสานวัฒนธรรมและรสนิยมท้องถ่ินเข้ากบัอิทธิพล
จากภายนอกในเวลาต่อมาจนเกิดเป็นวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะข้ึนในนาม วัฒนธรรมทวารวดี 
             ดินแดนนครปฐมในอดีตต้ังอยู่บนแนวฝัง่ทะเลโบราณ มหีลักฐานที่แสดงว่ามีมนุษย์อยู่
อาศัย ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยระหว่างการก่อสร้างถนนมาลัยแมนผ่านเขตนครปฐม ได้พบ
เครื่องมือหิน เศษภาชนะดินเผา และเครื่องมือที่ใช้ทางการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
ภาพที่ 9 ศิลปะสมัยทวารวดี ช้ินส่วนประติมากรรม สลักรูปหม้อปูรณกลศ ที่พิพิธภัณฑสถานแหง่ชาติ  
           พระปฐมเจดีย์  
          (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 3 มกราคม 2560) 
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 ภาชนะดินเผาสมัยทวารวดีที่ค้นพบบรเิวณชุมชนเมืองโบราณนครปฐม เป็นภาชนะดิน
เผาประเภทเนื้ออ่อน (Earthen Ware) ส่วนใหญเ่ป็นภาชนะดินเผาแบบไมเ่คลือบโดยมรีูปแบบทัง้ที่
สืบทอดมาจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เช่น ภาชนะลายเชือกทาบ ลายขูดขีด และลายคลื่น ที่ขึ้นรูป
ด้วยแป้นหมุน เผาโดยวิธีสุมไฟกลางแจ้ง ลกัษณะขอเนื้อดินจึงสุกตัวไม่เท่ากัน สีดินมีลักษณะด้านนอก
เป็นสีแดง โดยมากด้านในอาจเป็นสีด า เนื่องจากควบคุมอณุหภูมิไม่ได้ท าให้เนื้อดินสุกตัวไม่เท่ากัน มี
การค้นพบลานดินเผาที่ใช้ส าหรบัเผาภาชนะดินเผาที่บรเิวณวัดพระประโทนเจดีย์ โดยรปูแบบภาชนะ
ยังคงเป็นแบบพื้นเมอืงทีพ่บส่วนใหญเ่ป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น หม้อ ไห ชาม โถน้ ามีพวยตะเกียง 
และตะคัน ส่วนภาชนะที่ใช้ในพิธีกรรม เช่น จานมเีชิง และไหที่ตกแต่งด้วยการกดลายประทับ หรอื
ลายเชือกทาบ ที่เลียนแบบมาจากชาวโรมัน (ผาสุก อินทราวุธ, 2526: 146)  
 จากการส ารวจแหล่งโบราณคดีทีบ่รเิวณลุ่มน้ าบางแก้ว ต าบลพระประโทน ยังพบเศษดิน
เผาจ านวนมาก ทั้งหม้อมสีันขนาดเล็ก ช้ินส่วนขาต้ังภาชนะส าหรับหุงตม้ และเศษดินที่ถูกเผาแล้ว 
เป็นดินทีเ่หลือจากการปั่น โดยยังคงมรีอยนิ้วมือ และรอยเชือกคาดอยู่ จึงสันนิษฐานว่าบรเิวณนี้อาจ
เป็นแหล่งผลิตเครือ่งปั้นดินเผาในสมัยทวารวดีที่ส าคัญอีกแหลง่หนึ่งในสมัยโบราณของนครปฐม  
(อุษา ง้วนเพียรภาค, 2548: 225) 

 
ภาพที่ 10 แสดงภาพภาชนะดินเผาโบราณ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ 
           (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 3 มกราคม 2560) 
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 การแต่งกายและเครื่องประดบัในรปูปูนปั้นที่พบในบริเวณเมอืงโบราณนครปฐมนั้น ส่วน
ใหญ่ท่อนบนจะเปลือย ไม่สวมเสือ้ แต่จะสวมผ้านุ่งทบัชายด้านหน้าคาดทับด้วยสายรัดที่ท าจากผ้า 
เชือกคว่ันเป็นเกลียวหรือเข็มขัด บ่าของรูปปูนปั้นค่อนข้างกว้างมีผ้าพาดที่บริเวณบ่า โดยจะแต่งตัว
คล้ายกันทั้งชายและหญิง  สตรจีะเกล้าผมมวย เอียงศีรษะทับไหล่ซ้าย ใส่ต่างหูวงกลมขนาดใหญ่ 
ตกแต่งลายด้วยการขูดลายเป็นวงกลมก้นหอย มีการสวมเครื่องประดบัที่คอเป็นลักษณะลกูปัดหรือลูก
ปะค า 

 
ภาพที่ 11 การแต่งกายและเครื่องประดับของรูปปูนปั้น ทีพ่พิิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 3 มกราคม 2560) 
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 เครื่องประดับศิลปะสมัยทวารวดีที่จัดแสดงอยู่ทีพ่ิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ 
ส่วนใหญเ่ป็นวัตถุโบราณที่ขุดค้นพบได้จากเมืองโบราณ มทีั้งสร้อยคอลูกปัดที่ท าจากหิน และแก้ว 
แหวน ก าไล ลานหู ตุ้มหู และต่างหู ทีท่ าจากส าริดหรือดบีุก โดยลกูปัดหินและแก้วส่วนใหญ่
สันนิษฐานว่าน าเข้ามาจากประเทศอินเดีย ส่วนเครื่องประดบัโดยเฉพาะตุ้มหู หรือต่างหูนั้น เป็นของที่
ผลิตข้ึนเอง เพราะมกีารขุดค้นพบเบ้าพมิพห์ินโบราณส าหรบัท าตุ้มหูที่บริเวณพระประโทนเจดีย์ (อุษา 
ง้วนเพียรภาค,  2548: 199) 

 
ภาพที่ 12 ภาพแสดงตุ้มห ูและลานหูดีบกุ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระปฐมเจดีย์ 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 3 มกราคม 2560) 
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 2.6 ข้อมูลระบบไฟและผลิตภัณฑ์ท่ีให้แสงสว่าง  
                    ประเภทของแสงสว่างเป็นสิง่ที่มีความส าคัญ และจ าเป็นต่อการอยูอ่าศัยภายในบ้าน
ช่วยให้มอง เห็นสิง่ต่างๆรอบตัวและยังสามารถช่วยสร้างบรรยากาศภายในบ้านอีกด้วย  สามารถแบ่ง
ประเภทของแสงสว่างภายในบ้านได้ดังนี ้

          2.6.1 ประเภทของแสงหลัก แสงสว่างหลัก คือ แสงสว่างพื้นฐานที่ต้องใช้เพือ่การใช้
งาน ซึ่งสามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ดังนี ้
                     2.6.1.1 แสงสว่างทั่วไป (General Lighting) คือ การใช้แสงที่ให้แสงที่
กระจายตัวในบริเวณพื้นที่นั้นๆในปริมาณทีเ่ท่ากัน แสงที่ใหม้ีความสว่างเท่ากันไม่มากหรอืน้อยเกินไป 
เป็นการให้แสงที่ช่วยประหยัดพลงังาน ไม่ได้เน้นในเรื่องของความสวยงามของแสงมากนัก 
                 2.6.1.2 แสงสว่างเฉพาะที่ (Localized Lighting) คือ การใช้แสงไฟโดยไม่
ต้องส่องใหส้ม่ าเสมอทั่วบริเวณ แต่เป็นการให้ความสว่างมากเป็นพเิศษเฉพาะบรเิวณที่ท างาน เพื่อ
การประหยัดพลงังาน                
                              2.6.1.3 แสงสว่างเฉพาะที่และทั่วไป (Local Lighting +General Lighting) 
คือ การให้แสงสว่างโดยไม่จ าเป็นที่แสงสว่างจะต้องสม่ าเสมอกันทัง้แบบทั่วทั้งบรเิวณและเฉพาะที่ใช้
งาน มักใช้กับบรเิวณที่ต้องการความสว่างสูงกว่าการให้แสงสว่างโดยทั่วไป เช่น การให้แสงสว่างจาก
เพดานเพื่อส่องบริเวณทั่วไป และให้โคมไฟต้ังโตะ๊ส่องสว่าง เพื่อให้ความสว่างสูงเพียงพอส าหรบัใช้ใน
การท างานบนโต๊ะท างาน 
                    2.6.2 ประเภทของแสงรอง แสงสว่างรอง หมายถึง การออกแบบแสงสว่างที่ใหเ้กิด
ความสวยงาม หรือเน้นเพื่อให้เกิดความน่าสนใจ สบายตา และอารมณ์ความรู้สึก สามารถแบ่งเป็น 
ประเภทต่างๆได้ดังนี ้
                            2.6.2.1 แสงสว่างแบบส่องเน้น (Accent Lighting) คือ การให้แสงแบบส่อง
เน้นไปที่วัตถุหรือสิง่ของ เพือ่ให้เกิดความน่าสนใจ เช่น แสงสปอตไลท์ 
                             2.6.2.2 แสงสว่างแบบเอฟเฟค (Effect Lighting) คือ การให้แสงสว่าง
เพื่อให้ไดบ้รรยากาศที่น่าสนใจ แต่ไม่ได้ส่องเน้นที่วัตถุโดยตรงเพื่อใหเ้กิดความน่าสนใจ  
                             2.6.2.3 แสงสว่างตกแต่ง (Decorative Ligthing) คือ แสงที่ได้จากหลอดไฟ 
หรือโคมไฟ เพื่อสร้างความน่าสนใจในงานตกแต่งภายใน 
                            2.6.2.4 แสงสว่างในงานสถาปัตยกรรม (Architectural Lighting) หรอืที่
เรียกอกีอย่างว่า Structural Lighting เป็นการให้แสงสว่างเพื่อให้สมัพันธ์กับงานสถาปัตยกรรม  
  2.6.2.5 แสงสว่างตามอารมณ์ (Mood Lighting) เป็นแสงสว่างที่ไม่ได้อาศัย
เทคนิคพิเศษแต่อย่างใด แต่อาศัยการใช้สวิทซ์ หรือ ตัวหรีไ่ฟ ในการควบคุมปริมาณของแสง เพือ่ใช้
ในการสร้างบรรยากาศ และความสว่างตามที่ต้องการ 
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                   2.6.3 ประเภทของโคมไฟ การเลอืกโคมไฟส าหรับใช้ในการตกแต่งบ้าน ควรเลือกให้
เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน ความลงตัวกบับ้าน เพื่อสรา้งบรรยากาศ สะท้อนตัวตน และรสนิยม
ของเจ้าของบ้านได้อีกด้วย โดยสามารถแบง่ประเภทของโคมไฟได้ดังนี้ 
             2.6.3.1 โคมไฟส่องสว่างทั่วไป (Ambient Light) เป็นโคมไฟพื้นฐานที่ใช้ในการ
ให้แสงสว่างที่ใช้กันโดยทั่วไป ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆ ทั้งภายใน และ นอกอาคาร ให้แสงบรเิวณ
กว้าง ซึ่งอาจเป็นแสงที่ส่องโดยตรง หรอืแสงที่สะท้อนจากผนัง หรือเพดานก็ได้ 
 2.6.3.2 โคมไฟชนิดตั้งพื้น (Torchiere) เป็นโคมไฟที่ให้ความรู้สึกนุม่นวล ให้
แสงโดยการสะท้องแสงกับเพดาน 
 2.6.3.3 โคมไฟชนิดติดเพดาน (Recessed Downlight) หรือ โคมไฟระย้า 
(Chandelier) ใช้ส าหรับตกแต่งเพื่อเพิ่มความหรูหราใหก้ับบ้าน หรือช่วยสร้างบรรยากาศโดยรวมของ
บ้านให้รูส้ึกรวมกลุ่มของคน นิยมใช้ตกแต่งบรเิวณของโถงบนัได ชานบ้าน หรือห้องรับประทานอาหาร 
 2.6.3.4 โคมไฟติดผนัง (Wall Light) เป็นโคมไฟที่ช่วยเสรมิความโดดเด่น และ
สร้างบรรยากาศใหก้ับผนัง โดยอาศัยการกระจายตัวของแสงอย่างนุ่มนวล 
 2.6.3.5 โคมไฟส าหรับท างาน (Task Light) เป็นโคมไฟทีเ่น้นการส่องสว่างใน
เฉพาะจุด สามารถเคลื่อนย้าย หรือ ปรบัเปลี่ยนทิศทางของแสงไฟได้ ช่วยให้เราสามารถท างาน อ่าน
หนังสือ หรอืท ากจิกรรมต่างๆได้ภายในห้อง 
 2.6.3.6 โคมไฟต้ังโต๊ะชนิดตกแต่ง (Decorative Table Lamp) เป็นโคมไฟที่
เน้นส าหรบัการตกแต่ง สร้างบรรยากาศ และความสวยงามให้กับห้อง มากกว่าน ามาใช้งานเพื่อให้แสง
สว่าง มีรปูแบบ ขนาด และมีดีไซนท์ี่หลากหลาย 
 2.6.3.7 โคมไฟที่มีแขน (Swing Arm Lamp) เป็นโคมไฟทีส่ามารถปรบัเปลี่ยน
ต าแหน่ง มุม และองศาของแสงได้ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัการใช้งาน มีทั้งแบบตั้งโต๊ะ และติดผนัง 
 2.6.3.8 โคมไฟเน้นแสงเฉพาะจุด (Accent Light) เป็นโคมไฟที่เน้นเรื่องการ
เสริมสร้างบรรยากาศเฉพาะจุด เน้นจุดที่น่าสนใจ นิยมใช้เพื่อส่องแสงสว่างให้กับงานศิลปะ และเน้น
สร้างเสริมความโดดเด่นให้กบัผนงัมากยิง่ข้ึน 
 2.6.3.9 โคมไฟส่องภาพ (Picture Lamp) เป็นโคมไฟที่ใช้ก าลังวัตต์ต่ า ช่วยใน
การตกแต่งห้อง และเสรมิสร้างบรรยากาศให้กบัรปูภาพ 
 2.6.3.10 โคมไฟชนิดราง (Track Light) เป็นโคมไฟที่สามารถเลื่อนเพื่อปรับ
ต าแหน่งตามรางได้ นิยมติดต้ังไว้ที่บรเิวณเพดาน 
 2.6.3.11 โคมไฟภายในตู้ (Closet Light) เป็นโคมไฟที่วัตต์ และการให้ความ
ร้อนต่ า ใช้ส าหรบัสอ่งสว่างภายในตู้ 
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 2.6.3.12 โคมไฟกลางคืน (Night Light) เป็นโคมไฟที่ให้แสงน้อย สว่างไมม่าก 
เหมาะส าหรบัใช้ตกแต่งภายในห้องนอน 
 2.6.3.13 โคมไฟระย้าขนาดเลก็ (Small Pendant Lamp) เป็นโคมไฟขนาด
เล็ก เน้นให้ความสว่างเฉพาะจุด ใช้สร้างบรรยากาศที่หรูหราให้กับห้อง  
 2.6.4 ประเภทของหลอดไฟและการเลือกใช้งาน 
           ในปัจจบุันหลอดไฟมีอยูม่ากมายหลายประเภท โดยสามารถแบง่ออกเป็น
ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี ้    
                 2.6.4.1 หลอดไส้ทังสเตน (Tungsten) หรือ หลอดอนิแคนเดสเซนท์ ที่
ชาวบ้านเรียกกันทั่วไปว่า หลอดดวงเทียน โดยไส้หลอดจะท าด้วยทังสเตน ภายนอกเป็นแก้ว มีทั้ง
แบบใส และแบบขุ่น แสงที่ใหจ้ะออกเหลืองนวลอมส้ม ให้ความรู้สกึอบอุ่นเหมือนแสงธรรมชาติ จึง
เป็นที่นิยมส าหรบัใช้ในการประดบัตกแต่งเพื่อสร้างบรรยากาศ  ข้อเสียคือยิ่งหลอดสว่างมากก็ยิง่รอ้น
มาก และกินไฟมากด้วยเช่นกัน ในปจัจบุันไม่ค่อยเป็นที่นิยมเนื่องจากอายุการใช้งานสั้น และ
สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า  
                           2.6.4.2 หลอดฮาโลเจน (Halogen) มีหลักการท างานคล้ายกับหลอดไส้ คือ
แสงที่ได้เกิดจากความร้อนทีเ่กิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านกับไสท้ังสเตน ต่างกันตรงที่หลอดฮาโลเจนมีการ
เพิ่มสารตระกลูฮาโลเจนเข้าไปในหลอดแก้วทีท่ าด้วยควอทซ ์ ท าให้แสงที่ได้มสีีขาว สว่างขึ้น และมี
อายุการใช้งานที่นานข้ึน นิยมใช้ในการให้แสงไฟส าหรบัสอ่งสว่างเครือ่งประดบั หรอืใช้แต่งหน้า  
                2.6.4.3 หลอดไอปรอท หรือ หลอดแสงจันทร์ มีหลักการให้แสงสว่างโดยการ
ปล่อยประจุทีม่ีความเข้มสูง แสงที่ได้มีสีขาวนวล ส่องสว่างได้ในระยะไกล แต่ต้องใช้ระยะเวลาค่อยๆ
สว่างสักพักจึงจะให้ความสว่างเต็มที่ นิยมใช้ในสนามฟุตบอล   ปริมาณแสงต่อวัตต์สูงและมีอายุการใช้
งานที่ยาวนาน ประมาณ 24,000 ชม. แต่ไม่เป็นที่นิยม เนือ่งจากมีสารปรอทที่เป็นอันตราย และเป็น
พิษกับสิง่แวดล้อม 
                          2.6.4.4 หลอดเมทลัฮาไลน์ ภายในหลอดบรรจุด้วยอเิลก็ตรอนจากทงัสเตน มี
กระเปาะอยู่ภายในบรรจุด้วยฮาไลน์ชนิดต่างๆ ท าให้ได้แสงสว่างที่ชัดเจนข้ึนจนใกล้เคียงกับแสงแดดมี
อายุการใช้งานที่ยาวนาน ประมาณ 24,000 ชม. นิยมใช้ในอุตสาหกรรมงานพมิพ์ หรอืใน
ห้างสรรพสินค้า เนื่องจากให้แสงทีม่ีความถูกต้องของสีมากใกล้เคียงกับแสงในธรรมชาติ  
                          2.6.4.5 หลอดฟลอูอเรสเซ้นต์ (Fluorescent) หรือหลอดนีออน เป็นหลอดที่
เคลือบด้วยสารเรืองแสง มีก๊าซบรรจุอยู่ภายใน เมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านก๊าซจะแตกตัวเป็นไออน เกิด
เป็นรงัสอีุลตร้าไวโอเลทท าให้เกิดแสงสว่างขึ้น แสงที่ได้มีสขีาวนวลตา ต้องใช้คู่กับบัลลาสต์ และ 
สตาร์ทเตอร์ สามารถใหส้ีได้หลายเฉด เช่น Warm White, Cool White, Day Light มีทั้งแบบหลอด
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ยาว และหลอดกลม ให้แสงสว่างที่มาก แต่ประหยัดพลงังาน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงเป็นที่นิยม
ใช้ในปัจจุบัน 
 2.6.4.6 หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (Compact Fluorescent) เป็นหลอด
ที่มีลกัษณะการท างานเหมือนกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ มีทัง้แบบหลอดข้ัว หลอดเกลียว ที่มีบลัลาสต์
ในตัวและแบบมบีัลลาสต์ภายนอก หลอดมีหลายรปูทรง มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า   
              2.6.4.7 หลอด LED (Light Emitting Diode) หลอด LED เป็นหลอดที่ไม่มีการ
เผาไสห้ลอด แต่เกิดจากการเคลื่อนที่ของอเิล็กตรอนภายในสารกึง่พลังงาน จงึท าให้ไมเ่กิดความรอ้นที่
หลอด แสงสว่างอย่างเต็มที่ มีแสงหลายสีในการใช้งาน นิยมใช้ในการตกแต่งที่อยูอ่าศัย เนื่องจากมี
อายุการใช้งานที่ยาวนาน 50,000-60,000 ชม. ประหยัดไฟ ให้ความร้อนต่ า และปราศจากสารปรอท 
ซึ่งเป็นสารพิษ ข้อเสียคือ ราคาหลอด LED จะมรีาคาที่สงูกว่าหลอดทั่วไป    

 2.7 การศึกษาแนวความคิดทางศิลปะ 
           2.7.1 แนวความคิดความพิเศษในความธรรมดา จากการศึกษาขององค์กรศึกษาวิจัย
เทรนด์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี หรอื Fast Future กล่าวว่าในอนาคตจะมีคนที่ท างานแบบ 24/7 
เป็นการท างานผ่านระบบคอมพิวเตอร์แบบยุคดิจิตอล (Social Networking Worker)    ซึ่งจะท าให้
ผู้คนเบือ่หน่ายกบัเทคโนโลยีและสิ่งทีอ่ยู่ตรงหน้า ท าให้ผู้คนต่างมีการแสวงหาความกลมกลืนใช้ชีวิตได้
เข้าสู่ธรรมชาติมากขึ้น หรือเรียกเป็นภาษาละตินว่า “Statera” คือการหาสมดุลในชีวิตโดยการเข้าถึง
ธรรมชาติ เพื่อใหก้ารเข้าถึงธรรมชาติเป็นการคืนสมดุลให้กบัชีวิตและจิตวิญญาณ โดยน าแนวความคิด
นี้ไปสู่การออกแบบต่างๆ ทั้งอาคารบ้านเรือน รวมถึงสิ่งของเครือ่งใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยการน า
แนวความคิดน้ีมาผสมผสานและปรับเปลี่ยนการใช้งาน (Mixed-use) เพื่อใหเ้กิดการตอบ สนองและ
สอดคล้องกบัการใช้งานในยุคปจัจบุันมากยิง่ข้ึน (TCDC, 2557: 23)    

 
 
ภาพที่ 13  การออกแบบภายใต้แนวความคิดการออกแบบความพิเศษในความธรรมดา 
ที่มา: TCDC, เจาะเทรนด์โลก 2014, เข้าถึงเมื่อ 25 เมษายน 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://web.tcdc.or.th 
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  2.7.2 CORE IDEA PLANET OF SUBURBS  จักรวาลชานเมือง ตามทีส่ถาบันที่ดิน
ในเมือง (Urban Land Institute) ได้ช้ีให้เห็นว่าปัจจุบันสังคมเมืองหลวงมีการเปลี่ยนไปตามสภาพ
เศรษฐกจิ เริม่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจเข้าสู่ชานเมือง ส่งผลต่อผู้คนทัง้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และ
การท างาน  การออกแบบที่ได้จึงมีการสะทอ้นให้เห็นถึงความผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรม ชีวิต 
ความเป็นอยู่ของสังคมเมือง และสงัคมในเขตชานเมอืงข้ึน ดังจะเห็นไดจ้ากสถาปัตยกรรม และการ
ออกแบบสิง่ของเครื่องใช้ต่างๆ (TCDC, 2560: 106-107) 

ภาพที่ 14  การออกแบบภายใต้แนวความคิดการออกแบบจกัรวาลชานเมอืง 
ที่มา: TCDC, เจาะเทรนด์โลก 2017, เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2560, 
เข้าถึงได้จาก http://web.tcdc.or.th 
            2.7.3 CORE IDEA RECONNECT WITH  NATURE เช่ือมโยงกับธรรมชาติ เป็นการ
ออกแบบที่มีความเช่ืองโยงสังคมเมืองกบัธรรมชาติมากขึ้น คือการมีทีอ่ยู่ของพื้นที่สเีขียวที่ให้ทกุคนได้
เข้าถึงง่ายมากขึ้น  มีการน าเอาธรรมชาติมาปรบัใช้มากขึ้นในหลายมิติ มีการออกแบบทีเ่ป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม การน าเอาเทคโนโลยลี้ าสมัยมาผสมผสานกับธรรมชาติ (TCDC, 2560: 244-246) 

ภาพที่ 15  การออกแบบภายใต้แนวความคิดการออกแบบเช่ือมโยงกบัธรรมชาติ 
ที่มา: TCDC, เจาะเทรนด์โลก 2017, เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2560, 
เข้าถึงได้จาก http://web.tcdc.or.th 

http://web.tcdc.or.th/
http://web.tcdc.or.th/
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  2.7.4 CORRECTIVE AND MEMORY เรื่องราวและภาพลกัษณ์ที่น่าจดจ า หายาก
และทักษะดัง้เดิม นักออกแบบหลายคนยังคงใช้ทักษะแบบดั้งเดมิในการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ
เพื่อคงลักษณะความเฉพาะตัว ท าใหผ้ลิตภัณฑ์ออกมามีคุณค่าและมูลค่า สะท้อนใหเ้ห็นถึงทักษะและ
ฝีมือ สื่อสารถึงความเป็นมา และเรื่องราว ให้ผู้บริโภครูส้ึกเป็นส่วนหนึง่ของแบรนด์ และรู้สึกถงึความ
เป็นของ “แท้” ที่เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีไม่สามารถท าได ้(TCDC, 2557: 54-57) 

 
ภาพที่ 16  การออกแบบภายใต้แนวความคิดการออกแบบหายากและทักษะดั้งเดิม 
ที่มา: TCDC, เจาะเทรนด์โลก 2014, เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2560, 
เข้าถึงได้จาก http://web.tcdc.or.th 
  2.7.5 การสร้างมลูค่าจากความเรียบง่าย ศิลปะของการใช้ของน้อยช้ินแต่ให้คุณค่า
มาก นักออกแบบหันมาใช้รูปทรงและวัสดจุากธรรมชาติ มาปรบัใหม้ีความนุ่มนวลข้ึน ให้อารมณท์ี่
กระตุ้นความรูส้ึกจากวัสดุ มินิมัลลสิต์จงึเปน็แนวทางทีส่มดลุทีสุ่ด ส าหรบัการออกแบบทีเ่ข้าหาความ
หรหูรา ความงาม และความเรียบง่าย (TCDC, 2557: 58-60) 

 
ภาพที่ 17  การออกแบบภายใต้แนวความคิดการออกแบบการสร้างมลูค่าจากความเรียบง่าย 
ที่มา: TCDC, เจาะเทรนด์โลก 2014, เข้าถึงเมื่อ 25 มกราคม 2560, 
เข้าถึงได้จาก http://web.tcdc.or.th 

http://web.tcdc.or.th/
http://web.tcdc.or.th/
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 3. ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษาข้อมูลของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑส์ินค้าให้กบั
ชุมชน เพื่อมาใช้ประโยชน์และแนวทางในงานวิจัยดังนี ้
              3.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีร่ะลกึเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมการทอ่งเที่ยว 
ต าบลเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ของอรัญ วานิชกร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทีน่ าเอาเครือ่งปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี มาต่อยอดภูมิปญัญาผลิตภัณฑจ์ากดินเกาะเกร็ดเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการตกแต่งในปจัจบุัน 
โดยใช้การลดขนาดให้มีความเลก็ ตัดทอนรปูทรงใหก้ระทัดรัดข้ึน เพิ่มฟงัก์ช่ันการใช้งานให้กบัสินค้า 
น ามาเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ของทีร่ะลกึให้ชุมชนเกาะเกร็ด  

 
ภาพที่ 18 ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ทีร่ะลกึเครื่องปั้นดินเผาร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  
            ต.เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี  
ที่มา: อรัญ วานิชกร, เล่นกับดิน: ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกาะเกร็ด, เข้าถึงเมือ่ 18 พฤษภาคม 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://www.artsedcenter.com/index.php?lay=show&ac=article&Id 
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 3.2 ผลงานการออกแบบโคมไฟ Benjametha โดย คุณเอ็มโซเฟียน เบญจเมธา ที่มีการ
น าเอาอัตลกัษณ์ด้านวัฒนธรรมของชุมชนมาใช้ได้อย่างชัดเจน โดยการน าดินขาวนราธิวาส และดินด า
ปัตตานี ที่เป็นวัตถุดิบทีห่าได้ท้องถ่ินมาใช้ และได้น าเอาศิลปะท้องถ่ินแบบไทยมลายู รวมทั้งความเช่ือ
ทางศาสนาอสิลามมาผสมผสาน เพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิครูปแบบใหม่ ในเชิง
หัตถกรรม โดยรูปแบบของช้ินงานมีความแปลกใหม่ ร่วมสมัย สอดคล้องกบัการตกแต่งบ้านใน
ปัจจุบัน อีกทัง้ยังมีการแฝงไว้ด้วยปรัชญามากมายในช้ินงาน 

 
ภาพที่ 19 ผลงานโคมไฟตกแต่งบ้าน BENJAMETHA โดย คุณ เอ็มโซเฟียน เบญจเมธา 
ที่มา: ศูนย์ส่งเสริมศลิปาชีพระหว่างประเทศ, Innovative Craft Aword 2014,  
เข้าถึงเมื่อ 18 พฤษภาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.sacict-award.com/winner  
 
 
 

http://www.sacict-award.com/winner
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บทท่ี 3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ในการด าเนินการวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี กรณีศึกษาชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 
ผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพือ่น าไปใช้ในการพัฒนาของตกแต่งบ้านจาก
ดินนครชัยศรี โดยมีการศึกษาข้อมูลเอกสารจากแหลง่ต่างๆทั้งเอกสารเว็บไซด์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การลงพื้นที่ สอบ ถามกลุม่เป้าหมาย และผ่านการศึกษาและตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อให้
งานวิจัยเปน็ไปตาม วัตถุประสงค์ โดยมีขั้นตอนดังนี ้
 ข้ันตอนที่ 1  วิธีวิเคราะห์ด้านข้อมูลพื้นฐานของผู้บริโภคเกี่ยวกับของตกแต่งบ้าน 
 ข้ันตอนที่ 2  วิธีวิเคราะห์ด้านการออกแบบ  
 ข้ันตอนที่ 3  วิธีวิเคราะห์ด้านความพึงพอใจของผู้บริโภค 
ขั้นตอนท่ี 1 วิธีวิเคราะห์ด้านข้อมูลเพ่ือใช้ในการออกแบบ 

     ขอบเขตด้านการศึกษาข้อมูล ในการวิจัยครั้งนีเ้ปน็การวิจัยเพื่อศึกษาถึงข้อมลูของ
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน และ การท าเครื่องปั้นดินเผาจากดินนครชัยศรีของชุมชนบ้านโรงหวด 
รวมทั้งศึกษาความต้องการของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย สามารถจ าแนกประเด็นได้ ดังนี้ 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ท่ีใช้ในงานวิจัย 
      ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย คือ กลุม่ผูบ้รโิภคที่สนใจ สนใจผลิตภัณฑ์ของตกแต่งทีอ่ยู่

อาศัยที่ผลิตจากดินนครชัยศรี เป็นชายและหญิง อายุ 25 – 60 ปีข้ึนไป โดยเลือกเฉพาะผู้ที่ให้ความ
สนใจในเรื่องของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศร ี  

      กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มผูบ้รโิภคที่สนใจผลิตภัณฑ์ของตกแต่งทีอ่ยู่
อาศัยที่ผลิตด้วยดินนครชัยศรี เป็นชายและหญิง อายุ 25 – 60 ปีข้ึนไป ที่สนใจของตกแต่งบ้านจาก
ดินนครชัยศรี จ านวน100 คน โดยได้วางแผนการศึกษาข้อมลู ดังนี ้
                 ข้อมูลด้านปฐมภูมิ ได้แก่  เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได้รวมทั้งสถานภาพ เพื่อเกบ็ข้อมลู
ความต้องการพื้นฐานเกี่ยวกับของตกแต่งบ้านที่ใช้ตกแต่งทีอ่ยู่อาศัย จากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคชาย 
และหญิงจ านวน 100  คน 
           1.1 ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ ศึกษาเอกสาร หนังสือและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบั
ของตกแต่งที่อยูอ่าศัย 
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                       1.1.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย เกี่ยวข้องกับ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 

    1.1.2 ก าหนดรูปแบบของแบบสอบถามที่ต้องการสอบถามกลุม่เป้าหมาย 
    1.1.3 วางโครงสร้างของแบบสอบถาม 
    1.1.4 น าเสนอแบบสอบถามต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
    1.1.5 ปรับปรงุตามค าแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษา 

      1.1.6 น าแบบสอบถามไปใช้ในการเกบ็ข้อมูล 
  1.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     แบบสอบถามปลายปิด สอบถามผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย 
  1.3  วิธีการเก็บข้อมูล 

           การศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกบัของตกแต่งที่อยู่อาศัยผู้วิจยัได้ท าการเกบ็รวบรวมข้อมลู
จากหนงัสอื เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้บริโภคผ่านแบบ สอบถาม
ออนไลน์ ของ Google  

  1.4  วิธีวิเคราะห์ข้อมลู 
                ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าทางสถิติ โดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากข้อค าถาม              
แบบปลายปิด 
ขั้นตอนท่ี 2 วิธีวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบ 
  เป็นข้ันตอนของการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี  
โดยมีขอบเขตในการออกแบบดงันี ้

1. ด้านการออกแบบและสรา้งเครื่องมือ  
  1.1 ด้านการออกแบบ ท าการออกแบบผลิตภัณฑจ์ากดินนครชัยศรีส าหรับ ตกแต่งที่

อยูอ่าศัย โดยใช้รูปทรงเรียบง่ายเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 แนวทาง โดยมีรูปแบบที่
แตกต่างกันออกไป  

  1.2 ด้านการศึกษาเอกสาร ศึกษาหนงัสือและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้องกบัแนวทางในการ
ออกแบบ 

        1.2.1 ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร บทความ แนวคิด ทฤษฏี งานวิจัย เกี่ยวข้องกบั
การออกแบบ 
         1.2.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล คุณสมบัติและลกัษณะของเนื้อดินนครชัยศร ี 
เทคนิค กรรมวิธี ที่ใช้ท าเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ 
                      1.2.3 ศึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์และเครื่องมือทีจ่ าเป็นในกระบวนการผลิตเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพให้กบัผลิตภัณฑ ์
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2. ด้านการสร้างเครื่องมือวัดผล ใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ประกอบกบัข้อมูล
ด้านการออกแบบ  โดยมีขั้นตอนดังนี ้

 2.1 ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.2 ก าหนดรปูแบบของการประเมินให้ตรงตามจุดประสงค์ 
 2.3 วางโครงสร้างของแบบประเมิน และทบทวนความถูกต้อง 
 2.4 จัดพิมพ์แบบประเมิน 
 2.5 น าแบบประเมินที่ได้เสนอต่อ อาจารย์ทีป่รึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
 2.6 ให้ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิท าการประเมินต้นแบบในข้ันตอนการเกบ็ข้อมลู 

                 3. ประชากรและกลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ ประชากรที่ใช้ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนรวมทัง้ผูเ้ช่ียวชาญด้านการผลิตและการตลาดที่มีความรู้ด้านการผลิตเชิงหัตถ
อุตสาหกรรม 

3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  ท าการศึกษาในรูปแบบการ ใช้
งานของผลิตภัณฑ์โคมไฟ จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน ได้แก่  

  3.1.1 อาจารย์ สุพรรณิการ์ ติรณปรญิญ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาศิลปะร่วมสมัย 
หมวดวิชาเครื่องเคลือบดินเผา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

  3.1.2 คุณเมธี เดชะ ผู้เช่ียวชาญ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการตลาด
ผลิตภัณฑ์ด้วยหัตถอุตสาหกรรม จาก BRAND “MON STUDIO 214” 

  3.1.3 คุณสิรินทรญ์า นิ่มนวล ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
การตลาดผลิตภัณฑ์ด้วยระบบหัตถอุตสาหกรรม จาก BRAND “MON STUDIO 214” 
      3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพัฒนาชุมชน ท าการศึกษา จากผูเ้ช่ียวชาญ 1 ท่าน 
ได้แก่ 
                          3.2.1 ดร.ดนชิดา วาทินพุฒิพร  พัฒนากร ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาชุมชน 
                3.3 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการผลิตเครื่องป้ันดินเผาชุมชนบ้านโรงหวด 
                    3.3.1 คุณอ่อน พุ่มพวง ประธานกลุม่เครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด  
              4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย  
                ใช้แบบสอบถามจากการพจิารณาข้อมลูด้านการออกแบบ ทีม่ีการตัง้ประเด็นค าถามผ่าน
การรบัรองจากอาจารย์ทีป่รึกษา 
               5. วิธีการเก็บข้อมูล 
               ให้ผู้เช่ียวชาญผลิตภัณฑ์หัตถอุตสาหกรรม  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบ  และพัฒนา
กรชุมชน ท าการประเมินความเป็นไปได้จากต้นแบบทัง้ 3 แนวทาง ทั้งรูปแบบ แนวความคิด การ
แสดงถึงเอกลักษณ์ของชุมชน และกระบวนการการผลิต 
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                6. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
              ผลการวิเคราะหเ์พื่อออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี ได้
วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร และผลการสัมภาษณ์ และลงพืน้ที่ชุมชนจรงิ  และวิเคราะหผ์ลจากการท า
แบบประเมินของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แนวทางการพัฒนาต้นแบบ และน าข้อมลูที่ได้มา
ค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean : X  ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD)   
ขั้นตอนท่ี 3 วิธีการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้บริโภค 
              ศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคทีส่นใจในของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี   
 1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช ้
 ประชากรคือ ผูบ้ริโภคทีส่นใจในของตกแต่งบ้านที่ผลิตจากดินนครชัยศรี  ชาย - หญิง 
จ านวน 100 คน โดยมีช่วงอายุตั้งแต่ 25 - 60 ปีข้ึนไปที่มีความสนใจในเรื่องตกแต่งบ้านที่ผลิตจาก
เครื่องปั้นดินเผา   
 2. การสรา้งเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ก าหนดข้ันตอนในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือไว้ โดยมี
ข้ันตอนดังนี้ 

2.1 ศึกษาค้นคว้าทฤษฎีเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
  2.2 ก าหนดรูปแบบของค าถามเพื่อให้มีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และผู้ตอบแบบ 
สอบถาม 
  2.3 ร่างค าถามและสร้างค าถาม 
  2.4 ทบทวนแบบสอบถามและความถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  2.5 จัดพิมพ์แบบสอบถาม 
  2.6.น าแบบสอบถามที่จัดพมิพ์แล้วเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความ 
ถูกต้องให้ตรงกบัวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับหัวข้อที่ต้องการวัดผล 
  2.7. ปรบัปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย  ใช้แบบสอบถามแบบปลายปดิ (Close-Ended Question)  
เพื่อใช้ในการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่ง ประกอบไปด้วยชุดโคมไฟจากดินนครชัยศร ี
แบบละ 3 ช้ิน จ านวน 3 รูปแบบ   
 4. วิธีการเก็บข้อมูล สร้างแบบสอบถามผ่านสื่อออนไลน์บนเว็บบอร์ดของ Google  ชาย
และหญิง จ านวน 100 คน ช่วงอายุตั้งแต่ 25 – 60 ปีข้ึนไป 
 5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาใช้ในวิเคราะห์ และ
น าข้อมูลที่ได้มาค านวณ  หาค่าเฉลี่ย( Mean : X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation : SD) 
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 สูตรทางสถิติท่ีใช้ในงานวิจัย 
 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยใช้สูตร  (อ.ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541:66) 
 

       ̅     =     
∑ 

 
 

 

     เมื่อ   ̅       แทน ค่าเฉลี่ย 

         ∑        แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

                   แทน จ านวนของกลุ่ม   
 
 สูตรความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (อ.ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541:66)  
 

     SD   = √
∑(     ̅ )   

 
  

 

        เมื่อ             แทน  คะแนน 

       ̅         แทน  ค่าเฉลี่ย 

         แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

     ∑     แทน ผลรวม 
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บทท่ี 4 

การด าเนินงานวิจัยและผลการวิเคราะห์ข้อมลู 

   

 การออกแบบ และสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี ผู้วิจัยได้

ด าเนินการวิจัยและท าการวิเคราะหผ์ล ข้อมลูโดยแบง่การน าเสนอผลการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 ข้ันตอนที่ 1  การด าเนินการในการศึกษาข้อมลูเพือ่ส ารวจความต้องการของผูบ้ริโภคเพื่อ

น ามาท าการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานความต้องการของผู้บริโภคที่มีต่อส าหรับตกแต่งที่อยูอ่าศัยและน า

ผลมาวิเคราะห์ และใช้ในการออกแบบ   

 ข้ันตอนที่ 2 การด าเนินการวิเคราะห์แนวทาง เทรนด์ ทีจ่ะน ามาใช้ในการออกแบบ และ

พัฒนา ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน 

 ข้ันตอนที่ 3 การด าเนินการในการวิเคราะห์ข้อมลูด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ

ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศร ี

 ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจความต้องการจากผูบ้ริโภค ชาย - หญิง จ านวน 100 คน โดยมี

ช่วงอายุเฉลี่ย 20– 60 ปี จากแบบสอบถามในงานแสดงสินค้าBig & Bih จ านวน 50 คน และ

ออนไลน์ผ่านเว็บบอร์ดของ Google จ านวน 50 คน  เกี่ยวกับความต้องการที่มีต่อของตกแต่งบ้านที่

ท าจากดินพื้นบ้านนครชัยศรี  เช่น ประเภทของผลิตภัณฑข์องตกแต่งบ้านที่ต้องการ  เหตผุลในการ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน ราคาทีเ่หมาะสม เป็นต้น โดยมีตารางแสดงผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1  

 ผลการวิเคราะห์ความต้องการพื้นฐานของผูบ้รโิภคที่สนใจในของตกแต่งทีผ่ลิตจากดิน

นครชัยศรี เป็นผลการวิเคราะห์ข้อมลูผูบ้ริโภคทีส่นใจท าแบบสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง

บ้าน กลุม่ผูบ้ริโภค 100 คน โดยการเกบ็จากแบบสอบถามในงานแสดงสินค้าBig & Bih จ านวน 50 

คน และออนไลน์ผ่านเว็บบอร์ดของ Google จ านวน 50 คน   
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ตารางที่ 2 แสดงสัดส่วนเพศของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค 

เพศ / Sex  จ านวน ค่าร้อยละ 

ชาย /Male 40 40 

หญิง / Female 60 60 

รวม 100 100 

             

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูกลุม่ตัวอยา่งที่ให้ความสนใจใน

ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี จะเป็นเพศหญงิร้อยละ 60 จากจ านวน 60 คนและเพศ

ชายร้อยละ 40 จากจ านวน 100 คน 

 

ตารางที ่3 แสดงสัดส่วนอายุของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค 

เพศ / Sex  จ านวน  ค่าร้อยละ 

25-30 ป ี 26 25 

31-40 ปี 42 42 

41-50 ปี 25 26 

51-60 ปี 5 5 

61 ปีข้ึนไป 2 2 

รวม 100 100 

            

 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูกลุม่ตัวอยา่งที่ให้ความสนใจใน

ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี  มีช่วงอายุเฉลีย่ 31 – 40 ร้อยละ 42 จากจ านวน 42 คน 

มีช่วงอายุเฉลี่ย 25 – 30 ปีร้อยละ 26 จากจ านวน 26 คน มีช่วงอายุเฉลี่ย 41 – 50 ปี ร้อยละ 25 

จากจ านวน 25 คนมีช่วงอายุเฉลี่ย 51-60 ปี ร้อยละ 5 จากจ านวน 5 คน มีช่วงอายุ 61 ปีข้ึนไป ร้อย

ละ 2 จากจ านวน 2 คน 
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ตารางที่ 4 แสดงสัดส่วนสถานะภาพของกลุม่ตัวอย่างผู้บริโภค 

สถานะภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 35 35 

สมรส 42 42 

อื่นๆ 23 23 

รวม 100 100 

  

 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูกลุม่ตัวอยา่งที่ให้ความสนใจใน

ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี มสีถานะภาพ สมรส ร้อยละ 42 จากจ านวน 42 คน  

โสด ร้อยละ 35 จากจ านวน 35 คน  อื่นๆ ร้อยละ 23 จากจ านวน 23 คน 

 

ตารางที่ 5 แสดงสัดส่วนลกัษณะอาชีพของกลุ่มตัวอย่างผู้บรโิภค 

ลักษณะอาชีพ จ านวน ค่าร้อยละ 

นักออกแบบ/ ดีไซเนอร ์ 10 10 

ธุรกิจส่วนตัว 25 25 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกจิ 12 12 

พนักงานเอกชน 46 46 

อื่นๆ 7 7 

รวม 100 100 

                

 จากตารางที่ 5 พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูกลุม่ตัวอยา่งที่ให้ความสนใจใน

ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี มลีักษณะอาชีพ พนักงานเอกชน ร้อยละ 46 จากจ านวน 

46 คน  ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 25 จากจ านวน 25 คน  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 12 

จากจ านวน 12 คน นักออกแบบและดีไซเนอร์ ร้อยละ 10 จากจ านวน 10 คน และ อาชีพอื่นๆ ร้อย

ละ 7 จากจ านวน 7 คน 
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ตารางที่ 6 แสดงสัดส่วนรายได้ต่อเดือน (Income per Mount)ของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค 

รายได ้ จ านวน ค่าร้อยละ 

20,001-30,000 บาท 19 19 

30,001-40,000 บาท 25 25 

40,001-50,000 บาท 36 36 

50,001 บาท ข้ึนไป 20 20 

รวม 100 100 

               

  จากตารางที่ 6 พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอยา่งที่ให้ความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี มลีักษณะสัดส่วนรายได้ต่อเดือน ดังนี้  รายได้ 40,001-
50,000 บาท ร้อยละ 36 จากจ านวน 36 คน   รายได้ 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 25 จากจ านวน 
25 คน   รายได้ 50,000 บาท ข้ึนไป ร้อยละ 20 จากจ านวน 20 คน  รายได้ 20,001-30,000 บาท 
ร้อยละ 19 จากจ านวน 19 คน     
 
ตารางที่ 7 แสดงสัดส่วนลกัษณะที่อยู่อาศัยของกลุม่ตัวอย่างผู้บริโภค 
ลักษณะที่อยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 

บ้านเดี่ยว 44 44 

ทาวนเ์ฮ้าส ์ 20 20 

คอนโดมิเนยีม 24 24 

หอพัก/อพาร์ตเม้นต ์ 12 12 

อื่นๆ 0 0 

รวม 100 100 

                

 จากตารางที่ 7 พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูกลุม่ตัวอยา่งที่ให้ความสนใจใน

ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี มลีักษณะที่อยูอ่าศัย ดังนี้  บ้านเดี่ยว ร้อยละ 44 จาก

จ านวน 44 คน   คอนโดมิเนียม ร้อยละ 24 จากจ านวน 24 คน  ทาวน์เฮ้าส์ 20 คน ร้อยละ 20 จาก

จ านวน 20 คน  หอพัก/อพาร์ตเม้นต์ ร้อยละ 12 จากจ านวน 12 คน  อื่นๆ ร้อยละ 0 จากจ านวน 0 

คน 
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ส่วนท่ี 2 แสดงข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค 

ตารางที่ 8 แสดงสัดส่วนวัตถุประสงค์หลกัในการเลอืกซื้อของตกแต่งบ้านของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค  
วัตถุประสงค์หลักในการเลือก
ซื้อของตกแต่งบ้าน 

จ านวน ร้อยละ 

ซื้อโดยไม่ตั้งใจ เห็นแล้วชอบ 32 32 
ซื้อเพราะความจ าเป็น 18 18 
ต้องการตกแต่งบ้านหรือห้อง
ใหม ่

38 38 

ย้ายที่อยู่อาศัยใหม ่ 12 12 
รวม 100 100 
                 

 จากตารางที่ 8 พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูกลุม่ตัวอยา่งที่ให้ความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี มีวัตถุประสงค์หลักในการเลือกซื้อของตกแต่งบ้าน ดังนี้  
ต้องการตกแต่งบ้านหรือห้องพักใหม่ ร้อยละ 38 จากจ านวน 38 คน ซื้อโดยไม่ตั้งใจ เห็นแล้วชอบ  
ร้อยละ 32 จากจ านวน 32 คน ซื้อเพราะความจ าเป็น ร้อยละ 18 จากจ านวน 20 คน  ย้ายที่อยู่อาศัย
ใหม่ ร้อยละ 12 จากจ านวน 12 คน   
 
ตารางที่ 9 แสดงสัดส่วนการให้ความส าคัญในการตัดสินใจซือ้สินค้าของตกแต่งบ้านของกลุ่มตัวอย่าง         
             ผู้บรโิภค 
การให้ความส าคัญในการ
ตัดสินใจซือ้สินค้าของตกแตง่
บ้าน 

จ านวน ร้อยละ 

คุณภาพ 17 17 
ราคา 12 12 
แบรนด์/ย่ีหอ้ 6 6 
ความสวยงาม/ดีไซน ์ 39 39 
วัตถุดิบ 18 18 
ความเข้ากันได้กับสินค้าชนิดอื่น 8 8 
รวม 100 100 
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 จากตารางที่ 9 พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ข้อมลูกลุม่ตัวอยา่งที่ให้ความสนใจใน
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี มีการให้ความส าคัญในการตัดสินใจซื้อสินค้าของตกแต่ง
บ้าน ดังนี้  ความสวยงาม/ดีไซน์ ร้อยละ 39 จากจ านวน 39 คน  วัตถุดิบ ร้อยละ 18 จากจ านวน 18 
คน คุณภาพ ร้อยละ 17 จากจ านวน 17 คน ราคา ร้อยละ 12 จากจ านวน 12 คน ความเข้ากันได้ของ
สินค้า ร้อยละ 8จากจ านวน 8 คน แบรนด์ และยี่ห้อ รอ้ยละ 6 จากจ านวน 6 คน 
 

ตารางที่ 10 แสดงสัดส่วนการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับของแต่งบ้านที่ท าจากดินเผาทีพ่บโดยทั่วไปใน    

               ปัจจุบัน (ดินเผาแบบไม่เคลือบ ลักษณะสสี้มแดง คล้ายกระถางต้นไม้) ของกลุ่มตัวอย่าง   

               ผู้บริโภค 

การให้ความคิดเห็นเกี่ยวกบัของ

แตง่บ้านที่ท าจากดินเผาที่พบ

โดยทั่วไปในปัจจุบัน (ดินเผา

แบบไม่เคลือบ ลักษณะสสี้มแดง 

คล้ายกระถางต้นไม้) 

จ านวน ร้อยละ 

มีความสวยงาม คงความเป็น

พื้นบ้าน 

12 12 

ไม่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบ 

สี และขนาด 

24 24 

ล้าสมัย เชย 46 46 

รูปแบบสินค้าขาดความประณีต

สวยงาม 

18 18 

รวม 100 100 

         

 จากตารางที่ 10 พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุม่ตัวอย่างที่ให้ความสนใจใน

ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี  มกีารให้ความคิดเห็นเกีย่วกับของแตง่บ้านทีท่ าจากดิน

เผาทีพ่บโดยทั่วไปในปัจจุบัน (ดินเผาแบบไมเ่คลือบ ลักษณะสีสม้แดง คล้ายกระถางต้นไม้) ดังนี้  

ล้าสมัย เชย ร้อยละ 46 จากจ านวน 46 คน ไม่มีความหลากหลายทัง้รปูแบบ สี และขนาด ร้อยละ 24 
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จากจ านวน 24 คน รูปแบบสินค้าขาดความประณีตสวยงาม ร้อยละ 18 จากจ านวน 18 คน  มีความ

สวยงาม คงความเป็นพื้นบ้าน ร้อยละ 12 จากจ ารวน 12 คน 

 

ตารางที่ 11 แสดงสัดส่วนการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การพฒันาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านที่ท าจาก      

               ดินเผา กลุม่ตัวอย่างอยากให้มีการพฒันาไปในในลักษณะใด 

หากมีการพฒันาผลิตภัณฑ์ของ

ตกแต่งบ้านทีท่ าจากดินเผา 

ท่านอยากให้มกีารพฒันาไปใน

ในลักษณะใด 

จ านวน ร้อยละ 

แนวร่วมสมัยผสมผสาน

วัฒนธรรมแบบเอเชีย      

21 21 

ใช้รูปทรงจากธรรมชาติ เช่น 

ต้นไม้ สัตว์ 

13 13 

แนวทันสมัย ใช้รูปทรงแบบโม

เดิร์น                 

41 41 

ใช้รูปทรงเรียบง่าย 25 25 

อื่นๆ 0 0 

รวม 100 100 

           

  จากตารางที่ 11 พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุม่ตัวอย่างที่ให้ความสนใจใน

ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี  มีการให้ความคิดเห็นเกีย่วกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ

ตกแต่งบ้านทีท่ าจากดินเผา กลุ่มผู้บริโภคอยากให้มกีารพฒันาไปในในลักษณะ ดังนี้  แนวทันสมัย ใช้

รูปทรงแบบโมเดริ์น   ร้อยละ 41 จากจ านวน 41 คน  ใช้รูปทรงเรียบง่าย ร้อยละ 25 จากจ านวน 25 

คน  แนวร่วมสมัยผสมผสานวัฒนธรรมแบบเอเชีย  ร้อยละ 21 จากจ านวน 21 คน    ใช้รูปทรงจาก

ธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ สัตว์ ร้อยละ 13 จากจ านวน 13 คน          
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ตารางที่ 12 แสดงสัดส่วนการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ การพฒันาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านที่ท าจาก 

               ดินเผาเป็นชุดผลิตภัณฑ์  กลุ่มตัวอย่างอยากใหม้ีการพฒันาเป็นชุดผลิตภัณฑ์ใด 

หากมีการพฒันาเป็นชุด

ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจาก

ดินนครชัยศรี ชุดผลิตภัณฑ์ใดที่

ที่ท่านมีความสนใจมากที่สุด 

จ านวน ร้อยละ 

ชุดผลิตภัณฑ์นาฬิกา                                    12 12 

ชุดผลิตภัณฑ์โคมไฟ                                    38 38 

ชุดผลิตภัณฑ์บนโต๊ะท างาน                                    27 27 

ชุดผลิตภัณฑ์ของตกแต่งสวน                                   23 23 

รวม 100 100 

               

 จากตารางที่ 12 พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุม่ตัวอย่างที่ให้ความสนใจใน

ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี  มีการให้ความคิดเห็นเกีย่วกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ

ตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรีเป็นชุดผลิตภัณฑ์  กลุ่มตัวอย่างอยากใหม้ีการพัฒนาเป็นชุดผลิตภัณฑ์ 

ดังนี้  ชุดผลิตภัณฑ์โคมไฟ  ร้อยละ 38 จากจ านวน 38 คน    ชุดผลิตภัณฑ์บนโต๊ะท างาน ร้อยละ 37 

จากจ านวน 27 คน   ชุดผลิตภัณฑ์ของตกแต่งสวน ร้อยละ 23 จากจ านวน 23 คน ชุดผลิตภัณฑ์

นาฬิกา ร้อยละ 12 จากจ านวน 12 คน 

 

ตารางที่ 13 แสดงสัดส่วนการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ  สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค นิยมไปเลือก 

               ซื้อสินค้าตกแต่งบ้าน                                                           

สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค 

นิยมไปเลือกซื้อสินค้าตกแต่ง

บ้านมากทีสุ่ด                                                           

จ านวน ร้อยละ 

งานแสดงสินค้าของตกแต่งบ้าน 29 29 

ห้างสรรพสินค้า 15 15 

จตุจักร 21 21 



48 
 

ตารางที่ 13 แสดงสัดส่วนการให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ  สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค นิยมไปเลือก 

               ซื้อสินค้าตกแต่งบ้าน (ต่อ)        

สถานที่ที่กลุ่มตัวอย่างผู้บริโภค 
นิยมไปเลือกซื้อสินค้าตกแต่ง
บ้านมากทีสุ่ด                                                          

จ านวน ร้อยละ 

CDC, เมกะ บางนา 35 35 
รวม 100 100 
                                                   

  จากตารางที่ 13 พบว่า ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลกลุม่ตัวอย่างที่ให้ความสนใจใน

ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี นิยมไปเลอืกซือ้สินค้าตกแต่งบ้าน ดังนี้ CDC, เมกะบาง

นะ  ร้อยละ 35 จากจ านวน 35 คน งานแสดงสินค้าของตกแต่งบ้าน ร้อยละ 29 จากจ านวน 29 คน 

จตุจักร ร้อยละ 21 จากจ านวน 21 คน ห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 15 จากจ านวน 15 คน 

            จากการท าแบบสอบถามความต้องการของผู้บริโภคจ านวน 100 คน สามารถวิเคราะห์

เพื่อสรุปแนวทางเพือ่ไปใช้ในการออกแบบ ได้ดังนี ้

ภาพที่ 20 แสดงถึงความต้องการของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี ของผูบ้ริโภคทีจ่ะน าไปใช้ในการ        

             ออกแบบ 
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ขั้นตอนท่ี 2  

การวิเคราะห์การออกแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม การประเมินผลการออกแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน  

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  ท าการศึกษาในรูปแบบของชุด

ผลิตภัณฑ์โคมไฟ จากผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 ท่าน ได้แก่  

                2.1 ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ 

  2.1.1 อาจารย์ สุพรรณิการ์ ติรณปริญญ์ อาจารย์ประจ าภาควิชาศิลปะร่วมสมัย 

หมวดวิชาเครื่องเคลือบดินเผา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

  2.1.2 คุณเมธี เดชะ ผู้ เช่ียวชาญ ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการตลาด

ผลิตภัณฑ์ด้วยหัตถอุตสาหกรรม จาก BRAND “MON STUDIO 214” 

                      2.1.3 คุณสิรินทร์ญา นิ่มนวล ผู้ เ ช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ

การตลาดผลิตภัณฑ์ด้วยระบบหัตถอุตสาหกรรม จาก BRAND “MON STUDIO 214” 

               2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการพัฒนาชุมชน ท าการศึกษา จากผู้เช่ียวชาญ 1 ท่าน ได้แก่ 

  2.2.1 ดร.ดนชิดา วาทินพุฒิพร  พัฒนากร ผู้เช่ียวชาญด้านการพัฒนาชุมชน 

               2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการผลิตเครื่องปั้นดินเผาชุมชนบ้านโรงหวด 

  2.3.1 คุณอ่อน พุ่มพวง ประธานกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 สรปุผลการวิเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญครั้งที่ 1 
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ตารางที่ 14 แสดงผลการประเมินต้นแบบทั้ง 3 จากผู้เช่ียวชาญ 

รายละเอียด ค่าเฉลี่ย

(Mean) S.D. แปล

ความ 

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 

Mean S.D

. 

แ ป ล

ความ 

Mean S.D

. 

แ ป ล

ความ 

Mean S.D. แ ป ล

ความ 

1. ผลิตภัณฑ์สามารถ

สื่ อ ถึ ง เ อ ก ลั ก ษ ณ์

ท้องถ่ินได ้

4.2 0.4 มาก 4.2 0.4 มาก 4.6 0.48 ม า ก

ที่สุด 

2. ความสวยงามของ

ผลิตภัณฑ์ 

3.8 0.7

4 

มาก 4 0 มาก 4.2 0.4 มาก 

3. ความเหมาะสมใน

การน าไปใช้ตกแต่ง

บ้าน 

4.0 0.6

3 

มาก 4 0.6

3 

มาก 4.6 0.48 ม า ก

ที่สุด 

4.ผลิตภัณฑ์มีความ

ร่วมสมัยเหมาะสมกับ

การใช้งานในปัจจุบัน 

3.8 0.7

4 

มาก 4 0.6

3 

มาก 4.8 0.4 ม า ก

ที่สุด 

5.ผลิตภัณฑส์ามารถ

เพิ่มโอกาสทาง

การตลาด และมูลค่า

สินค้าให้กบัชุมชนได้ 

3.8 0.4 มาก 4.2 0.4 มาก 4.4 0.48 มาก 

 

 จากตารางที่ 14 ผู้เช่ียวชาญได้ประเมินต้นแบบทั้ง 3 ต่อผลติภัณฑ์ต้นแบบของตกแต่ง

บ้านจากดินนครชัยศรี ดังนี้ ผลิตภัณฑส์ามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ท้องถ่ินได้ แบบที่ 3 ในระดับ มากทีสุ่ด 

ค่า Mean4.6 S.D  0.48  แบบที่ 2และ3 ในระดับ มาก ค่า Mean 4.2 S.D  0.4   ความสวยงามของ

ผลิตภัณฑ์ แบบที่ 3 ในระดับ มาก  ค่า Mean 4.2 S.D  0.40  แบบที่ 2 ในระดับ มาก ค่า Mean 4.0  

S.D  0 แบบที่ 1 ในระดับ มาก  ค่า Mean 3.8 S.D  0.74 ความเหมาะสมในการน าไปใช้ตกแต่งบ้าน 

แบบที่ 3 ในระดับมากทีสุ่ด ค่า Mean 4.6 S.D  0.40  แบบที่ 1 และ 2 ในระดับ มาก ค่า Mean 4.0 

S.D  0.6.3   ผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัยเหมาะสมกบัการใช้งานในปัจจบุัน แบบที่ 3 ในระดับมากที่สุด 
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ค่า Mean 4.8 S.D  0.40 แบบที่ 2 ในระดับมาก ค่า Mean 4.2 S.D  0.40    แบบที่ 1  ในระดับ 

มาก  ค่า Mean 3.8 S.D  0.74 ผลิตภัณฑ์สามารถเพิม่โอกาสทางการตลาด และมลูค่าสินค้าให้กบั

ชุมชนได ้แบบที่ 3 ในระดับมากทีสุ่ด ค่า Mean 4.4 S.D  0.48 แบบที่ 2 ในระดับมาก ค่า Mean 4.2 

S.D  0.40    แบบที่ 1  ในระดับ มาก  ค่า Mean 3.8 S.D  0.4 

ภาพที่ 22 สรุปผลการวิเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญครั้งที่ 2 

 

ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลดา้นความพึงพอใจของผู้บริโภค 

  การด าเนินการในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีตอ่ผลิตภัณฑ์

ต้นแบบ ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี หลงัจากผู้วิจัยไดพ้ัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์จาก ค าแนะน า

ของผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒทิั้ง 5 ท่านผู้วิจัยได้ด าเนินการท าแบบสอบถามความพึง พอใจของ

กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 ท่าน โดยสร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่านเว็บบอร์ดของ Google โดยมี

ผลวิจัย ดังนี ้

           ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานะภาพ ลักษณะ

ของที่พักอาศัย อาชีพ รายได้ ลักษณะของค าถามเป็นแบบปลายปิด 

 

 

 

 



52 
 

ตารางที่ 15 แสดงข้อมลูปจัจัยส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 100 คน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 100 คน จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 39 39 

หญิง 61 61 

อายุ 25-30 ปี 26 26 

31-40 ปี 42 42 

41-50 ปี 16 16 

51-60 ปี 13 13 

60 ปีข้ึนไป 3 3 

สถานภาพ โสด 50 50 

สมรส 36 36 

อื่นๆ 14 14 

ลักษณะของทีพ่ัก

อาศัย 

บ้านเดี่ยว 45 45 

ทาวน์เฮ้าส์ 14 14 

คอนโดมิเนียม 24 24 

หอพัก/อพาร์ตเม้นต์ 17 17 

อื่นๆ 0 0 

อาชีพ ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 13 13 

พนักงานเอกชน 27 27 

ศิลปิน / นักออกแบบ 29 29 

ธุรกิจส่วนตัว 24 24 

อื่นๆ 7 7 

รายได้ต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 15 15 

30,001-40,000 บาท 29 29 

40,001-50,000 บาท  35 35 

50,001 บาท ข้ึนไป 21 21 
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 จากตารางที่ 15   พบว่าผู้บริโภคที่มีความพงึพอใจตอ่ผลิตภัณฑ์ต้นแบบของตกแตง่บ้าน

จากดินนครชัยศรี เป็นเพศ หญิงร้อยละ 61 จากจ านวน  61 คน ชาย ร้อยละ 39 จากจ านวน 39 คน 

อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 42 จากจ านวน 42 คน อายุ 25-30 ปี ร้อยละ 26 จากจ านวน 26 คน อายุ 

41-50 ปี ร้อยละ 16 จากจ านวน 16 คน อายุ 51-60 ปี ร้อยละ 13 จากจ านวน 13 คน อายุ 60 ปี

ข้ึนไป ร้อยละ 3 จากจ านวน 3 คน  สถานะภาพ โสด ร้อยละ 50 จากจ านวน 50 คน สมรส ร้อยละ 

36 จากจ านวน 36 คน อื่นๆ ร้อยละ 14 จากจ านวน 14 คน ลักษณะของที่พกัอาศัย เป็น บ้านเดี่ยว 

ร้อยละ 45 จากจ านวน 45 คน  คอนโดมิเนียม ร้อยละ 24 จากจ านวน 24 คน ทาวเฮ้าส์ ร้อยละ 14 

จากจ านวน 14 คน หอพัก/อพาร์ตเม้นต์ ร้อยละ 17 จากจ านวน 17 คน อื่นๆ ร้อยละ 0 จากจ านวน 

0 คน  มีอาชีพ เป็นศิลปินนักออกแบบ ร้อยละ 29 จาก 29 คน พนักงานเอกชน ร้อยละ 27 จาก

จ านวน 27 คน ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 24 จากจ านวน 24 คน ข้าราชการ ร้อยละ 13 จากจ านวน 13 

คน อื่นๆ ร้อยละ7 จากจ านวน 7 คน มีรายได้ต่อเดือน 40,001-50,000 บาท ร้อยละ 35 จากจ านวน 

35 คน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 29 จากจ านวน 29 คน 50,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 21 จาก

จ านวน 21 คน 20,001-30,000 บาท ร้อยละ 15 จากจ านวน 15 คน  

 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงานวิจัย และความคิดเห็นด้านการออกแบบ 

 โดยแจงระดับคะแนนเฉลี่ยดังนี ้

  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึงระดับความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ต้นแบบมากทีสุ่ด 

  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึงระดับความพึงพอใจผลิตภัณฑ์ต้นแบบมาก 

  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึงระดับความพึงพอผลิตภัณฑต์้นแบบปานกลาง 

  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึงระดับความพึงพอผลิตภัณฑต์้นแบบน้อย 

  ค่าเฉลี่ย 0.51 – 1.50 หมายถึงระดับความพึงพอผลิตภัณฑต์้นแบบน้อยทีสุ่ด 
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รูปแบบ ท่ี 1 

 

ภาพที่ 23  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รูปแบบที่ 1 

ตารางที่ 16 ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจในผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รูปแบบที่ 1 

รายละเอียด ชุดผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งบ้าน

จากดินนครชัยศรี รูปแบบที่ 1 

ค่าเฉลี่ย

(Mean) 

S.D. แปล

ความ 

1. ผลิตภัณฑ์สามารถสือ่ถึงเอกลกัษณ์ท้องถ่ินได ้ 4.14 0.90 มาก 

2. ความสวยงามของผลิตภัณฑ ์ 4.22 0.86 มาก 

3. ความเหมาะสมในการน าไปใช้ตกแต่งบ้าน 4.02 1.02 มาก 

4.ผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัยเหมาะสมกบัการใช้งานใน

ปัจจุบัน 

4.20 0.78 มาก 

5.ผลิตภัณฑส์ามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาด และมูลค่า

สินค้าให้กบัชุมชนได้ 

4.56 0.70 มาก 

รวม 4.22 0.85 มาก 
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จากตารางที่ 16 พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัย

ศรี รูปแบบที่ 1 ผลิตภัณฑ์สามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ท้องถ่ินได้ ในระดับที่ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.14 

และมีค่า S.D. อยู่ที่ 0.90 ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ในระดับที่ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 และมี

ค่า S.D. อยู่ที่ 0.86 ความเหมาะสมในการน าไปใช้ตกแต่งบา้น ในระดับที่ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.02 

และมีค่า S.D. อยู่ที่ 1.02 ผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัยเหมาะสมกบัการใช้งานในปัจจุบัน ในระดบัที่ 

“มาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 และมีค่า S.D. อยู่ที่ 0.78 ผลิตภัณฑ์สามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาด 

และมลูค่าสินค้าให้กบัชุมชนได้ ในระดับที่ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.56 และมีค่า S.D. อยู่ที่ 0.70 

 

รูปแบบท่ี 2 

 
 

ภาพที่ 24  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รูปแบบที่ 2 

 

 

 

 



56 
 

ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจในผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รูปแบบที่ 2 

รายละเอียด ชุดผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งบ้าน

จากดินนครชัยศรี รูปแบบที่ 2 

ค่าเฉลี่ย

(Mean) 

S.D. แปล

ความ 

1. ผลิตภัณฑ์สามารถสือ่ถึงเอกลกัษณ์ท้องถ่ินได ้ 4.16 0.98 มาก 

2. ความสวยงามของผลิตภัณฑ ์ 4.20 0.93 มาก 

3. ความเหมาะสมในการน าไปใช้ตกแต่งบ้าน 4.20 0.93 มาก 

4.ผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัยเหมาะสมกบัการใช้งานใน

ปัจจุบัน 

4.16 0.79 มาก 

5.ผลิตภัณฑส์ามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาด และมูลค่า

สินค้าให้กบัชุมชนได้ 

4.46 0.81 มาก 

รวม 4.23 0.88 มาก 

 

 จากตารางที ่ 17 พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ ของตกแต่งบ้าน

จากดินนครชัยศรี รปูแบบที่ 2 ผลิตภัณฑ์สามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ท้องถ่ินได้ ในระดบัที่ “มาก” โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.16 และมีค่า S.D. อยู่ที่ 0.98 ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ในระดับที่ “มาก” โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.20 และมีค่า S.D. อยู่ที่ 0.93 ความเหมาะสมในการน าไปใช้ตกแต่งบ้าน ในระดับที่ “มาก” 

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 และมีค่า S.D. อยู่ที่ 0.93 ผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัยเหมาะสมกบัการใช้งานใน

ปัจจุบัน ในระดบัที่ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.16 และมีค่า S.D. อยู่ที่ 0.79 ผลิตภัณฑ์สามารถเพิม่

โอกาสทางการตลาด และมลูค่าสินค้าให้กบัชุมชนได้ ในระดบัที่ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.46 และมีค่า 

S.D. อยู่ที่ 0.81 
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รูปแบบที่ 3 

 

ภาพที่ 25  ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รูปแบบที่ 3 

ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจในผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รูปแบบที่ 3 

รายละเอียด ชุดผลิตภัณฑ์โคมไฟตกแต่งบ้าน

จากดินนครชัยศรี รูปแบบที่ 2 

ค่าเฉลี่ย

(Mean) 

S.D. แปลความ 

1. ผลิตภัณฑ์สามารถสือ่ถึงเอกลกัษณ์ท้องถ่ินได ้ 4.36 0.83 มาก 

2. ความสวยงามของผลิตภัณฑ ์ 4.52 0.76 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมในการน าไปใช้ตกแต่งบ้าน 4.38 0.73 มาก 

4.ผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัยเหมาะสมกบัการใช้งานใน

ปัจจุบัน 

4.20 0.81 มาก 

5.ผลิตภัณฑส์ามารถเพิ่มโอกาสทางการตลาด และมูลค่า

สินค้าให้กบัชุมชนได้ 

4.54 0.73 มากที่สุด 

รวม 4.40 0.77 มาก 
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 จากตารางที่ 18 พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ ของตกแต่งบ้าน

จากดินนครชัยศรี รปูแบบที่ 3 ผลิตภัณฑ์สามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ท้องถ่ินได้ ในระดบัที่ “มาก” โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.36 และมีค่า S.D. อยู่ที่ 0.83 ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ในระดับที่ “มากทีสุ่ด” โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.52 และมีค่า S.D. อยู่ที่ 0.76 ความเหมาะสมในการน าไปใช้ตกแต่งบ้าน ในระดับที่ “มาก” 

โดยมีค่าเฉลี่ย 4.38 และมีค่า S.D. อยู่ที่ 0.73 ผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัยเหมาะสมกบัการใช้งานใน

ปัจจุบัน ในระดบัที่ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 และมีค่า S.D. อยู่ที่ 0.81 ผลิตภัณฑ์สามารถเพิม่

โอกาสทางการตลาด และมลูค่าสินค้าให้กบัชุมชนได้ ในระดบัที่ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.54 และมีค่า 

S.D. อยู่ที่ 0.73 
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การท าต้นแบบและวิธีการผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 26 แสดงการผสมปูนปลาสเตอร์ ส าหรับข้ึนต้นแบบ 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 21 มกราคม 2560) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 27  แสดงการข้ึนต้นแบบด้วยเครื่อง Jigger 
              (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 21 มกราคม 2560) 
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ภาพที่ 28 แสดงการแต่งช้ินงานต้นแบบ 
            (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 21 มกราคม 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 29 แสดงการทาน้ าสบู่ก่อนการถอดพมิพ์ช้ินงาน 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 21 มกราคม 2560) 
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ภาพที่ 30 แสดงการเทปูนลงบนต้นแบบ 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 21 มกราคม 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 31 แสดงการตกแต่งด้านนอกพิมพ์ ก่อนถอดพมิพ์ปนูปลาสเตอร์ 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 21 มกราคม 2560) 



62 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 32 แสดงการเป่าลม กอ่นถอดพิมพป์ูนปลาสเตอร ์
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 21 มกราคม 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 33 แสดงการถอดพิมพป์ูนปลาสเตอร ์
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 21 มกราคม 2560) 
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ภาพที่ 34 แสดงการตากพิมพ์ให้แหง้ก่อนการใช้งาน 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 24 มกราคม 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 35  แสดงการเตรียมน้ าดินนครชัยศรี ก่อนการหล่อ 
              (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 24 มกราคม 2560) 
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ภาพที่ 36 แสดงการหล่อน้ าดิน 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 27 มกราคม 2560) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 37 แสดงการช้ินงานหล่อในพิมพ์ ก่อนถอดช้ินงาน 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 27 มกราคม 2560) 
 



65 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 38 แสดงการลอกลายลงบนช้ินงานทีห่มาด 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 12 กุมภาพันธ์  2560) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 39 แสดงการลงแป้งที่ลาย เพื่อใหล้ายติดลงบนเนื้อดิน 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 12 กุมภาพันธ์  2560) 
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ภาพที่ 40 แสดงการเจาะลายช้ินงาน 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 12 กุมภาพันธ์  2560) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 41 แสดงการเจาะลายช้ินงาน 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 12 กุมภาพันธ์  2560) 
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ภาพที่ 42 แสดงช้ินงานหลังตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 12 กุมภาพันธ์  2560) 
 
 

 
ภาพที่ 43 ภาพแสดงช้ินงานก่อนเผา 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 2 มีนาคม  2560) 



68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 44 แสดงช้ินงานหลังการเผา 
            (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 2 มีนาคม 2560) 
  

 
ภาพที่ 45 แสดงการเตรียมช้ินส่วนประกอบโคมไฟ 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 21 มีนาคม 2560) 
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ภาพที่ 46 แสดงโคมไฟแบบแขวนที่ประกอบเรียบร้อยแล้ว 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 2 เมษายน 2560) 

 
ภาพที่ 47 แสดงโคมไฟแบบติดผนังทีป่ระกอบเรียบรอ้ยแล้ว 
              (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 2 เมษายน 2560) 
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ภาพที่ 48 แสดงโคมไฟแบบตั้งโต๊ะทีป่ระกอบเรียบร้อยแล้ว 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 2 เมษายน 2560) 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการศึกษาวิจัยเรื่อง โครงการศึกษาวิจัยเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง

บ้านจากดินนครชัยศรี กรณีศึกษาชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ผู้วิจัย

ได้ท าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล จากการลงพื้นที่วิจัย การสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญในด้านต่างๆ และ

การส ารวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์ และสรุปผลตามจุดประสงค์ดังนี้ 

             ความต้องการของผู้บริโภค สามารถสรุปผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้จากการ

ท าแบบสอบถามกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี จ านวน 100 คน 

พบว่ากลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายุระหว่าง 30-40 ปี พบว่าผู้บริโภคมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ต้นแบบ ของตกแต่งบ้าน

จากดินนครชัยศรี รูปแบบที่ 3 ผลิตภัณฑ์สามารถสื่อถึงเอกลักษณ์ท้องถ่ินได้ ในระดับที่ “มาก” โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.36 และมีค่า S.D. อยู่ที่ 0.83 ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ในระดับที่ “มากที่สุด” โดยมี

ค่าเฉลี่ย 4.52 และมีค่า S.D. อยู่ที่ 0.76 ความเหมาะสมในการน าไปใช้ตกแต่งบ้าน ในระดับที่ 

“มาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.38 และมีค่า S.D. อยู่ที่ 0.73 ผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัยเหมาะสมกับการใช้

งานในปัจจุบัน ในระดับที่ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.20 และมีค่า S.D. อยู่ที่ 0.81 ผลิตภัณฑ์สามารถ

เพิ่มโอกาสทางการตลาด และมูลค่าสินค้าให้กับชุมชนได้ ในระดับที่ “มาก” โดยมีค่าเฉลี่ย 4.54 และ

มีค่า S.D. อยู่ที่ 0.73 

 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัย และลงพื้นที่ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด ผู้วิจัยพบว่า การ

ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมทั้งกับชุมชน และ ความต้องการของผู้บริโภค ควรศึกษาทั้ง

ทางด้านการตลาดของของตกแต่งบ้านในปัจจุบัน และศึกษาเอกลักษณ์และวิถีชีวิตของคนในชุมชน 

เพื่อน ามารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และออกแบบ เพื่อหาแนวทางการออกแบบที่สอดคล้องกัน โดย 
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การวิจัยครั้งนี้ ทางผู้วิจัยได้ท าแบบสอบถามถึงความต้องการของผู้บริโภค และคนในชุมชนผู้ผลิต

เครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด  สรุปและวิเคราะห์ จนได้เป็นแนวทางในการออกแบบสินค้าตกแต่งบ้าน 

จากแบบสอบถามผู้บริโภค ต้องการให้ออกแบบเป็นชุดโคมไฟ  ทางผู้วิจัยได้ท าการออกแบบเป็นชุด

โคมไฟในสไตล์ร่วมสมัย ด้วยการใช้รูปทรงที่เรียบง่าย เพื่อให้เหมาะกับการตกแต่งบ้านในยุคปัจจุบัน  

ส่วนกรรมวิธีการผลิตจากการสอบถามคนในชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวดพบว่ากรรมวิธีในการ

ผลิตเครื่องปั้นดินเผาที่เหมาะสมกับชุมชน โดยไม่ต้องใช้ทักษะฝีมือมาก คนในชุมชนสามารถท าได้ง่าย

คือ การหล่อน้ าดิน หรือ Slip Casting  และตกแต่งด้วยการแกะลายทวารวดีประยุกต์ ซึ่งมีการจัด

วางองค์ประกอบให้ได้สัดสว่นทางศิลปะ และการสะท้อนของแสงเพื่อสร้างบรรยากาศให้กับบ้าน และ

ยังสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมได้ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. เนื้อดินที่น ามาใช้ มีความเหนียว เมื่อขุดมาจากท้องนาแล้วควรแยก และกรองเศษ

กรวดหรือทรายออกก่อนน ามาท าเป็นน้ าดินหล่อ เนื่องจากวัชพืช หรือเศษกรวด อาจท าให้เนื้อดินที่ 

หล่อออกมามีต าหนิได้ 

 2. เนื้อดินพื้นบ้านของนครชัยศรี มีความเหนียว เนื้อละเอียด และอุ้มน้ ามาก หาก

น ามาใช้โดยไม่ได้ผสมดินอย่างอื่นเข้าไปเลยเลยจะมีปัญหาการคายน้ าที่มาก ท าให้พิมพ์ที่ใช้มีความช้ืน

เร็ว และใช้เวลานานกว่าจะถอดช้ินงานออกจากพิมพ์ได้  เนื้อดินที่ได้มีการหดตัวสูงเนื่องจากมีน้ าใน

ดินมาก หากต้องการน ามาใช้เป็นน้ าดินส าหรับหล่อ ควรผสมดินชนิดอื่นเข้าไปในเนื้อดินด้วย  

 3. เนื่องจากพื้นที่วิจัย เผาด้วยเตาตระกรับ โดยใช้ฟืนเป็นเช้ือเพลิง ซึ่งสามารถเผาได้ใน

อุณหภูมิต่ า  ช้ินงานที่ออกแบบจึงไม่มีการเผาเคลือบ  หากน าไปพัฒนาสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์

ของตกแต่งบ้านเพิ่มเติมได้ โดยตกแต่งด้วยการเผาเคลือบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีความแกร่งข้ึน หรือ 

ตกแต่งด้วยดินสี เพื่อเป็นการต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้  

 4. การหล่อน้ าดิน หากกรองน้ าดินด้วยตระแกรงแล้วไม่ควรน าดินไปหล่อทันที ควรทิ้งไว้

สักพักไล่ให้ฟองอากาศหมดไปก่อนจึงค่อยน ามาหล่อ หากหล่อเลยทันทีจะมีฟองอากาศในน้ าดินมาก

อาจท าให้เกิดปัญหารอยตามด หรือต าหนิที่ช้ินงานได้ 

 5. น้ าดินที่ใช้ควรมีความหนืดพอดี สังเกตได้จากเมื่อเทน้ าดินจากที่สูงลงสู่ที่ต่ า น้ าดินจะมี

ลักษณะบิดเป็นเกลียว หากน้ าในดินมากเกินไปจะท าให้พิมพ์ช้ืนเร็ว สามารถหล่อได้ในปริมาณที่น้อย
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ช้ิน หรือหากน้ าดินมีความหนืดข้นเกิน เวลาเทน้ าดินออกจะทิ้งรอยการไหลของน้ าดิน ท าให้เกิดต าหนิ

ที่ช้ินงานได้ ควรใส่น้ ายากันดินตกตะกอนลงไปด้วยเพื่อช่วยให้หล่อได้ง่ายข้ึน เช่น สารละลายโซเดียม

ซิลิเกต  

 6. ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้ในพิมพ์นานเกินไป ควรหมั่นสังเกตช้ินงานหากเริ่มร่อนแล้วควร

น าออกจากพิมพ์ หากทิ้งไว้นานเกินไป อาจเกิดการดึงรั้งระหว่างเนื้อดินและพิมพป์ูนปลาสเตอร์ ท าให้

เกิดปัญหาการบิดเบี้ยวของช้ินงาน หรือช้ินงานฉีกขาดได้ 

 7. ไม่ควรน าช้ินงานออกจากพิมพ์ปูนปลาสเตอร์เร็วเกินไป เพราะอาจท าให้ช้ินงานบิด

เบี้ยว เสียหายได้ หรือเกิดการยุบตัวของช้ินงานได ้

 8. การตกแต่งลวดลาย โดยการเจาะลาย ควรท าในขณะที่ดินมีลักษณะหมาดจนใกล้จะ

แห้งแล้ว เวลาเจาะจะได้ลวดลายที่มีความคม สวยงาม และเจาะได้ง่ายกว่าช้ินงานที่ก าลังหมาด หาก

หล่อช้ินงานไว้หลายอันแล้วท าไม่ทันควรใช้ถุงพลาสติกคลุมช้ินงานไว้ แล้วเจาะรูระบายเพียงเล็กน้อย 
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แบบสอบถาม 
ความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย 

เพ่ือใช้ประกอบการวิจัยเรื่อง 
“โครงการศึกษาวิจัยเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี 

(กรณีศึกษาชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด อ.นครชัยศร ีจ.นครปฐม) 
โดย นางสาว ทัศนีย์  รุ่งทวีชัย  รหัสประจ าตัว 55155308 

นักศึกษา สาขาวิชาออกแบผลิตภัณฑ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
กรุณาท าเครื่องหมาย  X ลงใน O ให้ตรงกบัความเห็นของทา่นมากที่สุด 

............................................................................................................................. .................................. 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ซื้อสินค้า 
1.  เพศ 
O   1)  ชาย                                                  O  2)  หญิง 
2.  อายุ 
O  1) 20-30 ปี     O  2) 31-40 ปี      O  3) 41-50 ปี      O  4) 51-60 ปี    O  5) มากกว่า 60 ปี 
3.         สถานะภาพ  
O 1.) โสด               O 2.) สมรส            O 3.)อื่นๆ 
4.  ลักษณะอาชีพ 
O  1) ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ      O  2) พนักงานเอกชน        O  3)ศิลปินนักออกแบบ  
O  4) ธุรกิจส่วนตัว         O  5) อื่นๆ ระบุ...................................................................... 
5. รายได้ต่อเดือน  (lncome per mount) 
O  1) 20,001-30,000 บ.                              O  2) 30,001-40,000 บ.           
O  3) 40,001-50,000 บ.                              O  4) 50,001 บ. ข้ึนไป 
6. ลักษณะที่อยู่อาศัย 
O  1) บ้านเดี่ยว                                          O  2) ทาวน์โฮม           
O  3) คอนโดมิเนียม                                     O  4) ตึกแถว 
O 5)  อื่นๆ 
ส่วนท่ี 2 ข้อมูลด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค 
7.  อะไรคือวัตถุประสงค์หลักทีท่่านเลือกซื้อของตกแต่งบ้านท่าน  
O  1)  ซื้อโดยไม่ตั้งใจ (เห็นแล้วชอบ)            O  2) ซื้อเพราะความจ าเป็น 
O  3) ต้องการตกแต่งบ้านหรือห้องใหม่         O  4) ย้ายที่อยู่อาศัยใหม ่
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8.  ท่านให้ความส าคัญในการตัดสินใจเลอืกซื้อสินค้าของตกแตง่บ้านมากที่สุด 
O 1) คุณภาพ                                        O 2) ราคา 
O 3) แบรนด์/ ยี่ห้อ                                 O 4) ความสวยงาม ดีไซน ์
O 5) วัตถุดิบ                                         O 6) ความเข้ากันได้กับสินค้าชนิดอื่น 
9.  ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับของตกแต่งบ้านที่ท าจากดินเผาที่พบเห็นโดยทั่วไปใน
ปัจจุบัน (ดินเผาแบบไม่เคลือบ ลักษณะสสี้มแดง คล้ายกระถางต้นไม้) 
O 1) มีความสวยงาม คงความเป็นพื้นบ้าน         O 2) ไม่มีความหลากหลายทั้งรปูแบบ สี และขนาด 
O  3) ล้าสมัย เชย                                     O  4) รูปแบบสินค้าขาดความประณีตสวยงาม 
10.  หากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านที่ท าจากดินเผา ท่านอยากให้มกีารพฒันาไปใน
ในลักษณะใด  
O 1) แนวร่วมสมัยผสมผสานวัฒนธรรมแบบเอเชีย     O 2) ใช้รูปทรงจากธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ สัตว์ 
O 3) แนวทันสมัย ใช้รูปทรงแบบโมเดริ์น                O 4) ใช้รูปทรงเรียบง่าย 
O 5) อื่นๆ ระบ.ุ............................................................................................................... ........... 
11. หากมีการพฒันาเป็นชุดผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศรี ชุดผลิตภัณฑ์ใดที่ที่ท่าน
มีความสนใจมากทีสุ่ด 
O 1) ชุดผลิตภัณฑ์นาฬิกา                                   O 2) ชุดผลิตภัณฑ์โคมไฟ 
O 3) ชุดผลิตภัณฑ์บนโต๊ะท างาน                           O 4) ชุดผลิตภัณฑ์ของตกแต่งสวน 
12. สถานที่ที่ท่านมักนิยมไปเลือกซือ้สินค้าตกแต่งบ้านมากที่สุด 
O 1) งานแสดงสินค้าของตกแต่งบ้าน 
O  2) ห้างสรรพสินค้า 
O 3) จตุจักร  
O 4) CDC , เมกะบางนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80 

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มผู้บริโภค 
เพื่อใช้ประกอบการวิจัยเรื่อง 

 “โครงการศึกษาวิจัยเชิงสร้างสรรค์ พฒันาผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านจากดินนครชัยศร”ี 
(กรณีศึกษา ชุมชนเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม) 

 
ค าช้ีแจง แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 
         ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
         ส่วนที่ 2 ประเมินความพงึพอใจ ทีม่ีต่อรปูแบบผลิตภัณฑ์  
         ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
ขอความกรุณาท่านได้พิจารณาตอบแบบสอบถามตามสภาพความเป็นจริง เพือ่ผู้วิจัยจะได้น าข้อมลูไป
ใช้ส าหรบัการศึกษาและพฒันาผลิตภัณฑ์ ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณ ที่ท่านให้ความอนเุคราะห์ในการ
ตอนแบบสอบถามมา ณ ที่นี้ 

นางสาว ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย 
นักศึกษาปรญิญาโท สาขาออกแบบผลิตภัณฑ ์

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
............................................................................................................................. ................................ 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย / ลงใน O ที่สอดคล้องกับปัจจัยส่วนบุคคลของท่านเพียงข้อเดียว 

1. เพศ    
O ชาย            O หญิง 

2. อายุ 
O 20-30 ปี         O 31-40 ปี     O 41-50 ปี        O 51-60 ปี     O 61ปี ข้ึนไป 

3. สถานะภาพ 
O โสด               O สมรส         O อื่นๆ 

4. ท่านพักอาศัยในอาคารประเภทใด 
O บ้านเดี่ยว                            O ทาวน์โฮม         
O คอนโดมิเนียม                       O ตึกแถว                        O อื่นๆ 

5. ลักษณะอาชีพ 
O ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกจิ           O พนักงานเอกชน      
O ศิลปิน/ นักออกแบบ               O ธุรกิจส่วนตัว                  O อื่นๆ 
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6. รายได้ต่อเดือน    
O  20,001 – 30,000 บาท          O 30,001 – 40,000 บาท 
O  40,001 – 50,000 บาท          O 50,001 บาท ข้ึนไป 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามความพึงพอใจในงานวิจัย และความคิดเห็นด้านการออกแบบ 
 
         ข้อมูลเพ่ิมเติม ประกอบด้วย  
         โคมไฟแขวนผนัง 
         โคมไฟห้อยเพดาน 
         โคมไฟต้ังโต๊ะ 
         รายละเอียด 
         ผู้วิจัยออกแบบโดยใช้รูปทรงเรียบง่ายเพื่อให้สอดคลอ้งกับการใช้งานในปจัจบุัน ตกแต่งด้วย
การเจาะลวดลายทวารวดีประยุกต์  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นถ่ินแต่ด้ังเดิมของจังหวัดนครปฐม 
 
 
รูปแบบท่ี 1 
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รูปแบบท่ี 2 

 
รูปแบบท่ี 3 
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กรุณาให้คะแนนความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  โดยมีล าดับดังน้ี 
 5 หมายถึง   มากท่ีสุด   ,  4   หมายถึง  มาก ,  3  หมายถึง ปานกลาง , 2 หมายถึง  น้อย      
 1 หมายถึง  น้อยท่ีสุด (หมายเหตุ ท้ัง 3 แบบ สามารถใสห่มายเลขเดียวกันได้) 
ค าชี้แจง :โปรดท าเครื่องหมาย / ลงในช่อง    ที่ตรงตามความคิดเห็นของท่าน  
 

         

เกณฑ์การประเมิน 

    

แบบที่ 1 แบบที่ 2 แบบที่ 3 

ระดับความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.ผลิตภัณฑส์ามารถสื่อ
ถึงเอกลักษณ์ท้องถ่ินได้ 

               

2. ความสวยงามของ
ผลิตภัณฑ ์

               

3. ความเหมาะสมใน
การน าไปใช้ตกแต่งบ้าน 

               

4.ผลิตภัณฑ์มีความร่วม
สมัย เหมาะกบัการใช้
งานในปัจจุบัน 

               

5. ผลิตภัณฑ์สามารถ
เพิ่มโอกาสทาง
การตลาด และมูลค่า
สินค้าให้กบัชุมชนได้ 

               

ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ เพ่ิมเติม 

............................................................................................................................. ......................... 

......................................................................................................... ............................................. 

............................................................................................................................. ......................... 
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ภาคผนวก ข 

เอกสารหนังสือทางราชการ 
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87 
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ภาคผนวก ค 

ภาพแนวทางการออกแบบและผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  
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ภาพที่ 49 ภาพ Sketch แนวทางการออกแบบครั้งที่ 1 
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ภาพที่ 50 ภาพ Sketch แนวทางการออกแบบครั้งที่ 1 

 



92 

 

 

ภาพที่ 51 ภาพ Sketch แนวทางการออกแบบครั้งที่ 2 

 

 

ภาพที่ 52 ภาพ Sketch แนวทางการออกแบบครั้งที่ 2 
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ภาพที่ 53 ภาพ Sketch แนวทางการออกแบบครั้งที่ 2 

 

ภาพที่ 54 ภาพ Sketch การคลี่คลายลวดลายที่ใช้ตกแต่งผลิตภัณฑ์ 
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ภาพที่ 55 ภาพจ าลองบรรยากาศ ชุดผลิตภัณฑ์โคมไฟแบบที่ 1 

 

ภาพที่ 56 ภาพจ าลองบรรยากาศ ชุดผลิตภัณฑ์โคมไฟแบบที่ 2 
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ภาพที่ 57 ภาพจ าลองบรรยากาศ ชุดผลิตภัณฑ์โคมไฟแบบที่ 3 

 

ภาพที่ 58 ภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบโคมไฟต้ังโตะ๊ 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 24 พฤษภาคม 2560) 
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ภาพที่ 59 ภาพผลิตภัณฑ์ต้นแบบโคมไฟแขวน และโคมไฟติดผนัง 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 24 พฤษภาคม 2560) 

 

ภาพที่ 60 ภาพการน าเสนอผลงานวิจัย 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 24 พฤษภาคม 2560) 
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ภาคผนวก ง 

ภาพการเขยีนแบบเพ่ือใช้ในการผลิต 
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ภาพที่ 61 การเขียนแบบเพื่อการผลิต โคมไฟต้ังโต๊ะ 
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ภาพที่ 62 การเขียนแบบเพื่อการผลิต โคมไฟแขวนเพดาน 
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ภาพที่ 63 การเขียนแบบเพื่อการผลิต โคมไฟติดผนัง 
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ภาคผนวก จ 

ภาพการลงพ้ืนท่ีศึกษา และขอค าแนะน า 

จากผู้เชี่ยวชาญ 
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ภาพที่ 64 คุณเมธี เดชะ และคุณสิรินทร์ญา นิ่มนวล จาก BRAND “Mon Studio214” ให้ค าปรึกษา  
             และค าแนะน าด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2560) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 65  ดร.ดนชิดา วาทินพุฒิพร ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชน 
              (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 2 เมษายน 2560) 
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ภาพที่ 66 คุณอ่อน พุ่มพวง ประธานกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาบา้นโรงหวด ให้ค าปรึกษาและค าแนะน า    
             ด้านการท าเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 12 ธันวาคม 2559) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 67 คุณอุบล ม่วงน้ าสุก ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าดา้นการท าเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 12 ธันวาคม 2559) 
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ภาพที่ 68 ภาพการลงพื้นที่วิจัย 
             (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 12 ธันวาคม 2559) 

ภาพที่ 69  ภาพการลงพื้นที่วิจัยเพื่อสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชน 
              (ถ่ายภาพโดย ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย เมื่อ 19 มกราคม 2560) 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ช่ือ-สกลุ                  ทัศนีย์ รุ่งทวีชัย 
ที่อยู่                         190 หมู่ 4 ต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม จงัหวัดนครปฐม 
ประวัติการศึกษา         

พ.ศ. 2544     ส าเร็จการศึกษาระดบัมัธยมศึกษา จากโรงเรียนราชินีบรูณะ  
                    จังหวัดนครปฐม 
พ.ศ. 2549       ส าเร็จการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเครือ่งเคลือบดินเผา 
                    คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
พ.ศ. 2555       ศึกษาต่อระดับปรญิญามหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 
                    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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