
บทที่ 4 
  

 การดำเนินงาน  

 การออกแบบชุดกาน้ำชาในศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ข้าพเข้าได้รับอิทธิพลจากศิลปะ Memphis โดย
ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับหน้าที่ใช้สอยกับวัสดุการผลิต ให้ความสำคัญกับการประกอบชิ้นส่วนที่
อิสระไม่ต่อเนื่องกัน การใช้สีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอิสระในการคิดค้นสร้างสรรค์ จะเเสดง
ออกถึงความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตัว เกิดงานออกแบบใหม่ที่ผสมผสานความขัดแย้งของรูปทรง วัสดุ สี 
และลวดลาย เช่น นำรูปแบบที่หลากหลายจากสมัยต่างๆ การใช้สีอ่อนกับสีเข้ม และสีตรงกันข้าม เป็น
ความแปลกใหม่ในการออกแบบซึ่งสร้างความอิสระและหลากหลายสำหรับผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และ
ได้นำหลักการออกแบบดังกล่าวมาออกแบบผสมผสานกับการออกแบบในรูปแบบ Scandinavian เพื่อ
ให้ผลิตภัณฑ์มีความร่วมสมัยและสามารถผลิตออกแบบในทางอุตสาหากรรมเครื่องเคลือบดินเผาได้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

1. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 
 จากการศึกษาข้อมูลของชุดน้ำชา พบว่ากาน้ำชาและชานั้นมีหลายประเภท และแต่ละ
ประเภทมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป ผู้วิจัยจึงได้ทดลองร่างแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ และ
พบว่าสามารถออกแบบชุดน้ำชาได้จากรูปทรงของเรขาคณิตที่หลากหลาย และสามารถนำมาปรับให้
อยู่ในรูปทรงของกาน้ำชาที่มีความเป็นไปได้ทั้งในหลักการใช้งานของกาน้ำชาและประเภทของชาที่
สามารถชงได้ 

2. แบบร่าง 2 มิติ 
 แบบร่าง 2 มิติ เป็นการแสดงออกทางความคิดในจุดเริ่มต้นของการออกแบบสร้างสรรค์     
ผลงาน ซึ่งเราสามารถนำเสนอในสิ่งที่ตนสนใจลงไปได้อย่างเต็มที่ เพราะแบบร่าง 2 มิติ สามารถแก้ไข
และปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ง่าย  

ภาพที่ 13 : ตัวอย่างผลงานแบบร่าง 2 มิติ ระยะแรก 
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ภาพที่ 14 : ตัวอย่างผลงานแบบร่าง 2 มิติ ระยะแรก

ภาพที่ 15 : ตัวอย่างผลงานแบบร่าง 2 มิติ เพื่อออกแบบลักษณะของหูจับ 
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ภาพที่ 16 : ตัวอย่างผลงานแบบร่าง 2 มิติ ในระยะหลัง เพื่อพัฒนาและออกแบบรูปทรงเพิ่มเติม 

 ภาพที่ 17 : ตัวอย่างผลงานแบบร่าง 2 มิติ ในระยะหลัง เพื่อพัฒนาและออกแบบรูปทรงเพิ่มเติม 
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 จากผลงานแบบร่าง 2 มิติ ได้มีการพัฒนารูปทรงของผลงานให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนิน
งานในขั้นตอนการขึ้นต้นแบบ และการประกอบชิ้นส่วนเครื่องเคลือบดินเผากับชิ้นส่วนไม้ ตัดทอนรูป
ทรงของผลงานให้ง่ายต่อการถอดพิมพ์และใส่ลวดลายของผลงานให้มีรายละเอียดทนแทนการใช้รูป
ทรงที่เรียบง่าย ให้ผลงานมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น  
 การออกแบบรูปทรงและเลือกสีของผลงาน ได้ออกแบบโดยการขึ้นรูป 3 มิติ ผ่านโปรแกรม 
Rhinoceros และ Rendering ผ่านโปรแกรม Keyshot เพื่อให้เห็นภาพรวมและองค์ประกอบโดยรวม
ของผลงาน  

ภาพที่ 18 : ตัวอย่างผลงาน 3D Rendering ระยะแรก                  

ภาพที่ 19 : ตัวอย่างผลงาน 3D Rendering ระยะแรก 
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ภาพที่ 20 : ตัวอย่างผลงาน 3D Rendering ระยะแรก 

ภาพที่ 21 : ตัวอย่างผลงาน 3D Rendering ระยะแรก 
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ภาพที่ 22 : ตัวอย่างผลงาน 3D Rendering ระยะกลาง 

ภาพที่ 23 : ตัวอย่างผลงาน 3D Rendering ระยะกลาง 
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ภาพที่ 24 : ตัวอย่างผลงาน 3D Rendering ระยะกลาง 

ภาพที่ 25: ตัวอย่างผลงาน 3D Rendering ระยะกลาง 
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ภาพที่ 26 : ตัวอย่างผลงาน 3D Rendering ระยะกลาง 

ภาพที่ 27 : ตัวอย่างผลงาน 3D Rendering ระยะกลาง 
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ภาพที่ 28 : ตัวอย่างผลงาน 3D Rendering ระยะกลาง 

ภาพที่ 29 : ตัวอย่างผลงาน 3D Rendering ระยะหลัง (หลังจากได้รับการเลือกต้นแบบ) 
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ภาพที่ 30 : ตัวอย่างผลงาน 3D Rendering ระยะหลัง (หลังจากได้รับการเลือกต้นแบบ) 

ภาพที่ 31 : ตัวอย่างผลงาน 3D Rendering ระยะหลัง (หลังจากได้รับการเลือกต้นแบบ) 
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3. แบบจำลอง 3 มิติ 
 เมื่อได้แบบร่าง 2 มิติ ที่มีความเป็นไปได้แล้ว จึงนำมาทดลองขยายแบบจำลอง 3 มิติ จากการ
ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน เพื่อศึกษารูปทรงได้รอบด้าน และทดสอบการตั้งชิ้นงานกับพื้นและนำไปพัฒนา
ผลงานต่อไป 

ภาพที่ 32 : ตัวอย่างผลงานแบบจำลอง 3 มิติ ระยะแรก 

ภาพที่ 33 : ตัวอย่างผลงานแบบจำลอง 3 มิติ ระยะแรก 
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ภาพที่ 34 : ตัวอย่างผลงานแบบจำลอง 3 มิติ ระยะกลาง 

ภาพที่ 35 : ตัวอย่างผลงานแบบจำลอง 3 มิติ ที่ได้รับการเลือกแบบโดยคณะอาจารย์ 
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 จากการขยายแบบจำลอง 3 มิติ โดยขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ทำให้สังเกตเห็นแนวทางในการ
ออกแบบผลงานโดยรวม ในด้านรูปทรง ความสวยงาม และการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อนำไปแก้ไขใน

ส่วนที่คาดว่าจะเป็นปัญหาต่อการดำเนินงานและวิธีการผลิตในขั้นตอนต่อไป 

4. สี เคลือบ และผลการทดลอง 
 ผลการทดลองผสมสีสเตนในน้ำดินสโตนแวร์ รหัส H-25 ของบริษัท ซินฟาอินดัสเตรียล 
(ประเทศไทย) จากัด เผาเคลือบอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชั่น 

ภาพที่ 36 : ผลการทดลองหล่อน้ำดินสี 
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5. การสร้างผลงานต้นแบบ (Prototype making) 
 ขั้นตอนการสร้างต้นแบบ สร้างสรรค์โดยขึ้นรูปและตกแต่งรายละเอียดด้วยการกลึงโดยเครื่อง
จิ๊กเกอร์ จากนั้นนำชิ้นส่วนพวยกามาประกอบกับตัวกา ในส่วนของส่วนประกอบอื่นนั้นไม่มีส่วนไหน
ต้องนำต้นแบบมาประกอบกัน สามารถนำไปทำเป็นแม่พิมพ์ได้ในขั้นตอนต่อไปตามที่ขึ้นรูปต้นแบบไว้ 

 ผลงานที่ได้รับคัดเลือกแบบ 

ภาพที่ 37 : ตัวอย่างผลงานต้นแบบตัวกา รูปแบบที่ 1 
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ภาพที่ 38 : ตัวอย่างผลงานต้นแบบเตาอุ่นกา รูปแบบที่ 1 

ภาพที่ 39 : ตัวอย่างผลงานต้นแบบฝากา รูปแบบที่ 1 
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ภาพที่ 40 : ตัวอย่างผลงานต้นแบบแก้วชา รูปแบบที่ 1 

ภาพที่ 41 : ตัวอย่างผลงานต้นแบบจานรองแก้วชา รูปแบบที่ 1 
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ภาพที่ 42 : ตัวอย่างผลงานต้นแบบตัวกา รูปแบบที่ 2 

ภาพที่ 43 : ตัวอย่างผลงานต้นแบบเตาอุ่นกา รูปแบบที่ 2 
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ภาพที่ 44 : ตัวอย่างผลงานต้นแบบฝากา รูปแบบที่ 2 

ภาพที่ 45 : ตัวอย่างผลงานต้นแบบแก้วชา รูปแบบที่ 2 
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ภาพที่ 46 : ตัวอย่างผลงานต้นแบบจานรองแก้วชา รูปแบบที่ 2 

6. การทำพิมพ์ (Mold making) 
การทำพิมพ์ของชิ้นงานขั้นตอนแรกให้นำต้นแบบที่ได้ไปแช่น้ำเปล่าทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที 

จากนั้นนำไปทาด้วยสบู่เหลวผสมน้ำอุ่นเล็กน้อยให้ทั่วแล้วเช็ดออก เพื่อไม่ให้ผิวปูนดูดซึมน้ำในขั้นตอน
การถอดแม่พิมพ์ออกต้นแบบ เพราะเป็นสาเหตุให้ต้นแบบและแบบพิมพ์ติดกัน ขั้นตอนต่อไปผสมผง
ปูนปลาสเตอร์และน้ำให้ได้ในอัตราส่วนที่เหมาสะสมแล้วทิ้งไว้จนผงปูนจมลงไปในน้ำแล้วคนให้เข้ากัน 
จนเนื้อปูนปลาสเตอร์เริ่มเซ็ทตัว จากนั้นเริ่มเทเนื้อปูนปลาสเตอร์ลงในต้นแบบที่ได้เตรียมไว้ หลังจาก
นั้นรอให้ปูนแข็งตัวและรอจนสามารถถอดออกจากต้นแบบได้โดยการค่อยๆ เคาะโดยใช้ค้อนยางค่อยๆ
บริเวณด้านบนและด้านข้างโดยรอบชิ้นงาน จากนั้นใช้ปั๊มลงเป่าตามรอยต่อของแม่พิมพ์และต้นแบบ
ชิ้นงาน เมื่อได้แม่พิมพ์ออกมาแล้วให้ทำความสะอาดแม่พิมพ์ด้วยน้ำส้มสายชูเพื่อเช็ดคราบสบู่เหลว
ออกจนหมด 

ภาพที่ 47 : ตัวอย่างการแบ่งกั้นพิมพ์ปลาสเตอร์ด้วยดิน 
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ภาพที่ 48 : ตัวอย่างการหล่อพิมพ์ปลาสเตอร์โดยการกั้นต้นแบบอีกฝั่งหนึ่งไว้ 

ภาพที่ 49 : ตัวอย่างการหล่อพิมพ์ปลาสเตอร์เมื่อครบทุกฝั่งแล้ว 




