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This ceramic field chair project is inspired from the elephant for Kuiburi National Park. 
The purpose of created field chair are for allows visitors to sit and relax, decorations and make 
appearances for Kuiburi National Park. Another one is for analysis Ratchaburi’s clay and testing 
wood ash glazes which is suitability. 

Kuiburi National Park is a place where diversity of nature. This reason brings the tourists 
come in continuously but miss the decoration with the harmony artworks. Which can be useful, 
support the interest from the tourist who is conservation. 
 Therefore the researcher created the ceramic field chair for Kuiburi National Park in 6 
forms. Single type is 10 pieces and group type for 20 pieces. Using the elephant’s characteristics 
to be the inspiration. Shortening lines of ears and nose, mass form and heavy are also use for 
created. The researcher used Ratchaburi’s clay 50%, sand mixed with grog 30 %, Kaolin 20 %. 
Forming with press on mould and decorated with wood ash glazes using wood ash 30% Potash 
Feldspar 60% Kaolin 10% and oxide, Fired at 1,200 degree Celsius in oxidation atmosphere. The 
researcher designed the experiment for development form, materials, forming techniques. Wood 
ash glazes came from melting of tree’s lumber in nature. Synthesis everything together for suitable 
the function and show conceptual design for guide the next generation of designer. And a apart of 
the way to develop ceramic design in the future. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and Significance of the Problem) 

 ผืนปากุยบุรี เปนแหลงตนน้ําสําคัญของแมน้ํากุยบุรี และ แมน้ําปราณบุรี หลอเล้ียงชีวิตของ
คนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดถูกประกาศใหเปน “อุทยานแหงชาติ (National park) ” โดยมีวัตถุ 
ประสงคหลักเพื่อคุมครองทรัพยากรธรรมชาติท่ีปรากฏในพ้ืนท่ี เพื่อเปนแหลงหาความรูศึกษาวิจัย 
และการประกอบกิจกรรมนันทนาการของประชาชน นอกจากนี้ยังเปนถ่ินท่ีอยูอาศัยของสัตวปาท่ีมี
ความสําคัญตอการอนุรักษในระดับโลก เชน ชาง  ดวยความหลากหลายทางธรรมชาติทําให
นักทองเท่ียวจากท่ีตางๆ  พากันเดินทางมาเท่ียวชมและจัดกิจกรรมนันทนาการ  มีการพบปะพูดคุย
แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันอยางตอเนื่อง  และกิจกรรมท่ีไดรับความสนใจท่ีสุดคือ  การไปดูชางปา
ลงมาเลนน้ําในตอนเย็น  และการศึกษาธรรมชาติเชิงอนุรักษ  ซ่ึงเปนภาพบรรยากาศท่ีนารักและเปน
ภาพความทรงจําท่ีประทับใจท่ีทําใหนักทองเท่ียวเดินทางกลับมาเท่ียวชมอุทยานแหงชาติกุยบุรีนี้อีก
คร้ัง    

ขาพเจาจึงมีความคิดท่ีจะออกแบบเกาอ้ีสนามเพ่ือใหนักทองเท่ียวใชนั่งพักผอนหรือนั่งรอ
ในการติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ี  ซ่ึงรูปแบบของเกาอ้ีสนามท่ีอุทยานมีอยูในปจจุบันนั้น  มี
รูปแบบเหมือนกับสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ัวๆไป  และดวยคุณสมบัติท่ีโดดเดนของงานเซรามิกสท่ีสามารถ
ดูแลรักษางาย  ไมตองทาสี  ไมผุพังเหมือนเหล็กหรือไม ทําใหเหมาะกับการเลือกท่ีจะทําเปนเกาอ้ี
สนาม  ที่จะชวยสงเสริมภาพลักษณของอุทยานใหดียิ่งข้ึน  มีความสวยงาน  นาสนใจ  มีความ
กลมกลืนกับธรรมชาติ  สอดคลองกับจุดเดนของอุทยาน  และสรางความโดดเดนใหกับอุทยานโดย
การนําชางมาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ   เนื่องจากชางเปนสัตวท่ีมีความสําคัญตออุทยาน
แหงชาติกุยบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธจึง  นอกจากนี้ยังมีความสอดคลองและกลมกลืนกับ
สถานท่ีอีกดวย 
 จากเหตุผลดังกลาวขาพเจาจึงมีความคิดท่ีจะออกแบบเกาอ้ีสนามสําหรับอุทยานแหงชาติกุย
บุรีเพื่อใหนักทองเท่ียวไวนั่งพักผอน  พบปะพูดคุยกัน นอกจากนี้ยังใชประดับตกแตงและชวย
สงเสริมภาพลักษณ  สรางความโดดเดนใหกับอุทยานแหงชาติกุยบุรีอีกดวย  โดยการนําลายเสนของ
หูและงวง รวมถึงรูปทรงท่ีดูหนัก  ทึบตันและลักษณะเดนของชางมาเปนแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบแลวนํามาตัดทอนใหเกิดรูปแบบท่ีลงตัวและสวยงาม  
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective) 
1.  เพื่อศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆท่ีเกี่ยวของกับเกาอ้ีสนามและศึกษาธรรมชาติชีวิตความ

เปนอยูของชางในรูปแบบตางๆ เพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบผลงาน 2 มิติและ3 มิติท่ี
แสดงออกตามแนวความคิดในเร่ืองของรูปทรงท่ีใหความรูสึกหนักแนน แข็งแรง โดยอาศัยรูปทรง   
และเสนโครงสรางตางๆ นํามาตัดทอนแตยังคงเห็นถึงโครงสรางความงามของสรีระของชาง  
 2.  เพื่อวิเคราะห ทดลองเน้ือดินพื้นบาน จ.ราชบุรี และเคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณท่ี
เหมาะสมกับการออกแบบ 
 3.  เพื่อนําเสนอผลงานออกแบบเคร่ืองปนดนิเผา ในรูปแบบของเกาอ้ีสนามท่ีมีความ
เหมาะสม สอดคลองและมีความกลมกลืนกับอุทยานแหงชาติกยุบุรี 

 

ขอบเขตของการศึกษา (Scope of Delimitation on the Study) 

 ผูวิจัยไดทําการศึกษาขอมูลตางๆ  จากหลายแหลงเพื่อสรางสรรคผลงานออกแบบ
เคร่ืองปนดินเผาประเภทเกาอ้ีสนามแรงบันดาลใจจากชาง  สําหรับอุทยานแหงชาติกยุบุรี  และเพื่อ
แสดงออกตามวัตถุประสงคโดยมีขอบเขตของการศึกษาดงันี้ 

1.  รูปแบบของเกาอ้ีสนามจะมีโครงสรางตามรูปลักษณของชาง  
 2.  ใชเนื้อดนิพื้นบานจังหวดัราชบุรีในการข้ึนรูปผลงาน  เผาท่ีอุณหภมิู 1200  องศา

เซลเซียส  
3.  ข้ึนรูปดวยวิธีการอัดพิมพ 
4.  ใชเคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณในการตกแตงผลงาน  เผาท่ีอุณหภูมิ 1200  องศาเซลเซียส

บรรยากาศออกซิเดช่ัน  
5.  เกาอ้ีสนามประเภทเดี่ยวจํานวน  10  ตัว  ประเภทชุดจํานวน  20  ตัว  ขนาดความสูง

ประมาณ  29-40 เซนติเมตร แตละตัวประกอบดวย เทคนิคการเคลือบข้ีเขาไมเบญจพรรณและแบบท่ี
ไมไดเคลือบเพื่อโชวลักษณะเฉพาะตัวของเนื้อดิน 
 

ขั้นตอนการศึกษา 

 1.  กําหนดขอบเขตของปญหา เพื่อนําเอาประเด็นท่ีสําคัญมาทําการศึกษาพิสูจนความเปน
จริง โดยมีเง่ือนไขตางๆท่ีเกีย่วของนํามาประกอบกับแนวความคิดสรางสรรค 
 2.  ข้ันตอนรวบรวมขอมูล รวบรวมขอมูลจากนิตยสาร หนังสือ บทความตางๆ จาก
ภาคสนาม จากประสบการณจริงและจากเว็บไซดท่ีมีการปรับปรุงขอมูลตลอดเวลา 
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 3.  ข้ันตอนวิเคราะห นําขอมูลท่ีศึกษารวบรวมไดมาเปรียบเทียบหาความสัมพันธและขอ
ขัดแยงตลอดจนเปนขอสนับสนุนในการสรางสรรคผลงานเพ่ือแสดงออกใหตรงตามวัตถุประสงค 
  3.1  การวิเคราะหขอมูล  ในข้ันตอนการวิเคราะหขอมูลจากนิตยสาร  หนังสือ และ
จากเว็บไซตตางๆ  เปนขอมูลท่ีมีขอเท็จจริงและมีการพิสูจนแลว  สามารถนํามาใชไดอยางเต็มท่ี  ใน
การวิเคราะหขอมูลภาคสนามนั้น  ทําการวิเคราะหโดยอาศัยจากประสบการณตรงของขาพเจาและ
จากทัศนคติของบุคคลตางๆ  นํามาศึกษาเปรียบเทียบ  เพื่อทําการวิเคราะหและแสดงออก  โดยนํามา
ผสมผสานกับแนวคิดในการสรางสรรค 
  3.2 การสรุปผลการวิเคราะหขอมูล เปนการรวบรวมผลการวิเคราะหขอมูลและการ
เลือกนํามาใชเพื่อประกอบกับการตัดสินใจในกระบวนการออกแบบสรางสรรค 
 4.  การสรางสรรครูปทรงตามแนวความคิด  ในการออกแบบรูปทรงไดศึกษาจากขอมูลท่ีมา
ของแรงบันดาลใจ  วิเคราะหเพื่อใหเกิดรูปแบบเฉพาะตนในการออกแบบผลงานและพัฒนารูปแบบ
ใหเกิดความสมบูรณ  ลงตัวในเร่ืองของ รูปทรง  สัดสวน  พื้นท่ีวาง  น้ําหนัก  สีสันและลวดลาย 
เพื่อใหเกิดความกลมกลืนสอดคลองและเกิดอารมณความรูสึกตามความตองการ  โดยใชทฤษฎี
องคประกอบทางศิลปะแลวทําการรางแบบ 2 มิติ  เพื่อหารูปทรงและสัดสวน  แลวนํามาตัดทอน
คล่ีคลาย  ออกแบบใหเกิดรูปแบบใหมเฉพาะตนซ่ึงเปนไปในแนวทางของขาพเจา 
 5.  ข้ันตอนการคัดเลือก ในข้ันตอนการคัดเลือกจะคัดเลือกจากแบบราง 2 มิติ โดยเลือกจาก
องคประกอบรวม  ความงามและการแสดงออกทางความรูสึกท่ีมีความเปนไปไดตรงตาม
วัตถุประสงค แลวจึงนํามาสรางเปนแบบจําลอง 3 มิติ   

6. ข้ันตอนการวิเคราะหเพื่อหาวัตถุดิบท่ีเหมาะสม ในการสรางสรรคผลงานออกแบบ
เคร่ืองปนดินเผา “เกาอ้ีสนามสําหรับอุทยานแหงชาติกุยบุรี” ไดนําผลการวิเคราะหเนื้อดินปนท่ี
เหมาะสม มาใชในการสรางสรรคผลงาน โดยขาพเจาไดใชสูตรเนื้อดินพื้นบาน จ.ราชบุรี ท่ีมี
คุณสมบัติในการข้ึนรูปและทรงตัวไดดี และเคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณ  โดยใชอุณหภูมิในการเผา 
1200 องศาเซลเซียส  บรรยากาศออกซิเดช่ันและบรรยากาศรีดักช่ัน 

7.  ข้ันตอนการดําเนินงาน สรางสรรคผลงานตามแบบราง 2 มิติ ใหเปนรูปแบบ 3 มิติ โดย
ศึกษาหาขอบกพรองและแกไขในการสรางสรรคผลงาน ประมวลความรูท่ีไดจากการสรางงานและ
เทคนิคตางๆจนไดผลงานท่ีสมบูรณ 
 8.  ข้ันปรับปรุงแกไขขอบกพรองตางๆท่ีเกิดขึ้นระหวางข้ันลงมือทํา 
 9.  นําเสนอผลงาน ท้ังภาคการสรางสรรค และภาคเอกสารประกอบการจัดทําเอกสาร 
  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วิธีการศึกษา 

1.  ศึกษารวบรวมและวิเคราะหขอมูลตางๆท่ีเกี่ยวของกับชางคนหาขอมูลไดจากหนังสือ 
นิตยสาร เว็บไซดตางๆขอมูลทางภาคสนาม และจากประสบการณของขาพเจา รวมไปถึงศึกษาและ
รวบรวมขอมูลท่ีเกี่ยวกับอุทยานแหงชาติกยุบุรีและเกาอ้ีสนาม โดยขาพเจาไดศึกษาและนํามา
วิเคราะหคนหารูปแบบท่ีเหมาะสมกับตนเอง เพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบ 
 2.  ศึกษาถึงสรีระมนุษยในการนั่งพกผอนท่ีเกิดความรูสึกผอนคลายและสบาย 

3.  ประมวลความคิดและสรุปความคิดแลวทดลองนําขอมูลท่ีไดมาออกแบบใหไดตาม
วัตถุประสงค 

4.  ทดลองเนื้อดินพื้นบานจังหวัดราชบุรีท่ีนํามาเปนวัตถุดิบในการข้ึนรูปและเคลือบข้ีเถาท่ี

ใชในการตกแตง  เผาในอุณหภูมิ1200 องศาเซลเซียส  บรรยากาศออกซิเดช่ันและบรรยากาศรีดักช่ัน 

5. เขียนแบบราง 2 มิติ (sketch drawing) เพ่ือคนหารูปแบบของผลงานตามแนวความคิด

สรางสรรค 

 6.  สรางผลงานแบบจําลอง 3 มิติ แกไขปญหาในการสรางงานและองคประกอบ 3 มิติ   
 7.  จดบันทึกขอมูลตางๆในการออกแบบและปญหาท่ีเกดิข้ึนในการออกแบบผลงานเพื่อ
นํามาวิเคราะหหาสาเหตุและนํามาแกไขตอไป 
 8.  รวบรวมขอมูลและจัดทําเอกสาร 
 9.  นําเสนอผลงาน 
 
แหลงขอมูล 

 1.  ศึกษาจากเอกสารตางๆท่ีเกี่ยวของ 

2.  ศึกษาขอมูลจากส่ือตางๆ เชน นิตยสาร  โทรทัศนและเว็บไซตท่ีเกี่ยวของ เปนตน 

 3.  ศึกษาจากหนังสือ ตําราตางๆท่ีเกี่ยวของกับโครงการ 

 4.  ศึกษาจากภาคสนาม  จากอุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวดัประจวบคีรีขันธ  

 

อุปกรณท่ีใชในการคนควา 

1.  กลองถายภาพเพื่อบันทึกภาพเกบ็ขอมูล 

2.  คอมพิวเตอรเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลและจัดทําเอกสารประกอบโครงการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.  หนังสือ ตํารา และเอกสารอางอิง 

4.  อุปกรณท่ีใชในการสรางสรรค และผลิตผลงานเคร่ืองปนดินเผา 

 

คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในการวิจัย 

1. คาวัสดุและอุปกรณท่ีใชในการสรางงาน  มีดังนี้ 

1.1 ดินท่ีใชในการขึ้นรูปและใชในการทดลอง15,000 บาท 

1.2 สารเคมี  10,000  บาท 

2. คาไฟและคาแกสที่ใชในการเผา 30,000  บาท 

3. คาลงพื้นท่ีเก็บขอมูลในการทําวิจัย  5,000  บาท 

4. คาจัดทําเอกสาร  10,000  บาท 

5. คาขนสงผลงานและจัดแสดงงาน  20,000  บาท 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน  90,000  บาท 

 
 

 

 

 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 2 

ขอมูลและท่ีมาของการสรางสรรค 

 

                 การศึกษาสรางสรรคผลงานออกแบบ  “ เกาอ้ีสนามแรงบันดาลใจจากชาง  

สําหรับอุทยานแหงชาติกุยบุรี”  ท่ีมาของการสรางสรรคผลงาน ผูวิจัยไดศึกษาขอมูล  ทางดาน

เอกสาร  ขอมูลดานรูปแบบ  ดานการออกแบบ  ตลอดจนดานกระบวนการผลิตทางเซรามิกส  ได

ทําการศึกษาขอมูลท่ี  เกี่ยวของ นําขอมูลหลาย ๆ ดานมาประกอบเพื่อสนับสนุนการศึกษาและ

สรางสรรคผลงาน โดยแบงตามประเภทของขอมูลดังนี้ 

 1. ขอมูลดานศิลปะ 

  1.1 ท่ีมาของแนวความคิด 

   ประวัติความเปนมาของอุทยานแหงชาติกยุบุรี 

   ชางปากุยบุรี 

 1.2 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับเกาอ้ี 

  1.3 ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับการออกแบบ 

   หลักการออกแบบผลิตภัณฑ 

   การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 

   ขอมูลเร่ืองสัดสวนรางกายมนุษย 

 2. ขอมูลดานเทคนิคในการสรางสรรค 

  2.1 เนื้อดิน 

  2.2 เทคนิคการข้ึนรูป 

  2.3 เคลือบและการตกแตง 

  2.4 การเผา 

 ซ่ึงจะแจกแจงรายละเอียดของขอมูลขางตนดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.  ขอมูลดานศิลปะ 

 1.1 ท่ีมาของแนวความคดิ 

  ประวัติความเปนมาของอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

ขอมูลท่ัวไป  

อุทยานแหงชาติกุยบุรี มีพื้นท่ีครอบคลุมในทองท่ีอําเภอปราณบุรี กิ่งอําเภอสามรอยยอด 

อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  เปนปาตนน้ํ า ลําธาร  ประกอบดวย

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญและมีคา เชน พันธุไม ของปา สัตวปา ตลอดจนทิวทัศนท่ีสวยงาม 

เพื่อใหคงอยูในสภาพธรรมชาติเดิม มิใหถูกทําลายหรือเปล่ียนแปลงไป เพ่ือประโยชนแกการศึกษา 

และร่ืนรมยของประชาชน มีเนื้อท่ีประมาณ 605,625 ไร หรือ 969 ตารางกิโลเมตร 

 

ภาพท่ี 1 ภาพท่ีทําการอุทยานแหงชาติกุยบุรี  

ความเปนมา : จากสถานการณปาไมในปจจุบันพบวา พื้นที่ปาไมถูกทําลายจนนาวิตกวาจะมี

ปริมาณไมเพียงพอท่ีจะรักษาสภาพสมดุลธรรมชาติเอาไว ซ่ึงอาจจะกอใหเกิดกรณีอันนาสลด หาก

ไมเรงดําเนินการรักษาสภาพธรรมชาติเอาไว ดังนั้น กรมปาไมจึงมีคําส่ัง ท่ี 475/2532 ลงวันท่ี 22 

มีนาคม 2532 ให นายจุมพล เจริญสุขพาณิชย เจาพนักงานปาไม 4 กองอุทยานแหงชาติไปดําเนินการ
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สํารวจเบื้องตนท่ีปาบริเวณวนอุทยานปราณบุรี และพื้นท่ีใกลเคียง เขตปาสงวนแหงชาติ ปาคลอง

เกา-คลองคอย และกรมปาไมมีคําส่ัง ท่ี 1627/2532 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2532 ใหนายสรรเพชร ราคา 

เจาพนักงานปาไม 5 กองอุทยานแหงชาติ ไปดําเนินการสํารวจเพิ่มเติม เพื่อดําเนินการจัดต้ังพ้ืนท่ีปา

สงวนแหงชาติกุยบุรี ใหเปนอุทยานแหงชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 โดยให

ทําหนาท่ีหัวหนาอุทยานแหงชาติกุยบุรี 

ผลการสํารวจพบวา สภาพพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนเทือกเขาสลับซับซอน เปนปาผืนใหญอยูทาง

ทิศตะวันตกติดตอกับชายแดนพมา เปนสวนหนึ่งของเทือกเขาตะนาวศรี ประกอบดวยปาดิบช้ืน ปา

ดิบแลง ปาเบญจพรรณ หนาแนนดวยพันธุไมท่ีมีคาทางเศรษฐกิจมากมาย เปนแหลงท่ีอยูอาศัยของ

สัตวปานานาชนิด ซ่ึงราษฎรไดบุกรุกพื้นท่ีใชในการเพาะปลูก สวนใหญทําไรสับปะรด และเปนท่ี

อยูอาศัย ตามหนังสือรายงานผลการสํารวจท่ี กษ0713(กร)/19 ลงวันท่ี 29 มกราคม 2536 

กองอุทยานแหงชาติ กรมปาไม จึงไดเสนอคณะกรรมการอุทยานแหงชาติซ่ึงมีมติในการ

ประชุมคร้ังท่ี 2/2537 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2537 สมควรกําหนดพื้นท่ีปากุยบุรีใหเปนอุทยาน

แหงชาติ กรมปาไมจึงไดดําเนินการเพิกถอนปากุยบุรี และดําเนินการประกาศใหเปนอุทยาน

แหงชาติตามพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504 แลว ประกอบดวยพื้นท่ีท้ังหมด 605,625 ไร 

โดยไดตราพระราชกฤษฎีกากําหนดท่ีดินปากุยบุรี ในทองท่ีตําบลเขาจาว อําเภอปราณบุรี ตําบลศิลา

ลัย ตําบลศาลาลัย ตําบลไรเกา ตําบลไรใหม กิ่งอําเภอสามรอยยอด อําเภอปราณบุรี ตําบลหาดขาม 

ตําบลสามกระทาย ตําบลกุยบุรี และตําบลบอนอก ตําบลอาวนอย ตําบลเกาะหลัก ตําบลคลองวาฬ 

อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ จังหวัดประจวบคีรีขันธ ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอน

ท่ี 20ก วันท่ี 25 มีนาคม 2542 นับเปนอุทยานแหงชาติลําดับท่ี 90 ของประเทศ 
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ภาพท่ี2   ภาพแผนที่ภายในอุทยานแหงชาติกุยบุรี   

ลักษณะภูมิประเทศ  

สภาพท่ัวไปเปนเทือกเขาสลับซับซอน แนวเขาขวางตัวในทิศเหนือ-ใต เปนสวนหนึ่งของ

เทือกเขาตะนาวศรี อันเปนเทือกเขาซ่ึงกั้นพรมแดนระหวางประเทศไทยกับประเทศพมา ซ่ึงมีสภาพ

พื้นท่ีแบงออกเปนสองลักษณะ คือ แบบลูกคล่ืนลอนช้ันถึงเนินเขา มีความลาดชันประมาณ 80-100 

เมตร พื้นท่ีสวนใหญจะถูกบุกรุกแผวถางทําไรสับปะรด ออย ผักตางๆ และแบบภูเขา ประกอบดวย

ภูเขาสูงชัน ลาดชันประมาณ 35% และอยูสูงจากระดับน้ําทะเล 750 เมตรข้ึนไป ประกอบดวยเขาวัง

ไทรดิ่ง เขาหนองหวา..เปนแหลงตนน้ําลําธารของลําหวยลําธารหลายสาย เชน หวยตะลุยแพรกขวา 

หวยตะลุยแพรกซาย คลองกุย เปนตน 

ลักษณะภูมิอากาศ  

อุทยานแหงชาติกุยบุรี มีภูมิอากาศจัดอยูในประเทศฝนเมืองรอน เฉพาะฤดู (Tropical 

Savannah Climate) กลาวคือ อุณหภูมิจะสูงตลอดท้ังป และมีชวงแลงท่ีเห็นไดชัดในรอบป ท้ังนี้ตาม

ระบบการจําแนกทางภูมิศาสตร ลักษณะขางตนเปนภูมิอากาศแบบกึ่งช้ืนแลง โดยมีชวงกลางวันยาว
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ในฤดูรอน และกลางวันส้ันในฤดูหนาว จะมีชวงท่ีมีน้ํามากเกินเพียงพอเปนระยะเวลาส้ันๆ หรือไมมี

เลย มีฤดูใหญอยู 3 ฤดู คือ 

ฤดูฝน จะเร่ิมต้ังแตกลางเดือนพฤษภาคม จนถึงกลางเดือนพฤศจิกายน เปนระยะเวลา

ประมาณ 7 เดือน โดยไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ซ่ึงลมนี้พัดมาจากมหาสมุทร

อินเดีย โดยฝนจะหนักในเดือนพฤษภาคม แลวฝนจะท้ิงชวงในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 

หลังจากนั้นฝนจะตกหนักในชวงเดือนสิงหาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน 

ฤดูหนาว เร่ิมต้ังแตกลางเดือนธันวาคม ถึงปลายเดือนกุมภาพันธ ในระยะน้ีจะเปนมรสุม

ตะวันออกเฉียงใต ซ่ึงลมนี้จะพัดมาจากบริเวณความกดอากาศสูงในทะเลจีนใตซ่ึงจะพัดเอาความ

รอนช้ืนมา  

ฤดูรอนเร่ิมต้ังแตกลางเดือนกุมภาพันธ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม โดยระยะน้ีเปน ชวงรอยตอ

ของฤดูลมมรสุมหลังจากส้ินฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือแลว อากาศจะเร่ิมรอน และมีอากาศ

รอนท่ีสุดในเดือนเมษายน แตไมรอนมากนักเนื่องจากภูมิประเทศเปนคาบสมุทรอยูใกลทะเล 

กระแสลมและไอน้ําจากทะเลทําใหอากาศคลายรอนลงไปมาก 

 

พืชพรรณและสัตวปา  

ทรัพยากรปาไม  

สภาพปาในพื้นท่ีอุทยานแหงชาติกุยบุรี แบงสภาพปาออกเปน 3 ประเภท  

1)ปาผสมผลัดใบ (Mixed Deciduous Forest) ประมาณ 30% ของพ้ืนท่ี โครงสรางของปา

ประกอบดวยหมูไม 4 ช้ัน ไดแก ช้ันบนสูงสุด 15 - 25 เมตร ประกอบดวยชนิดพันธุไมท่ีสําคัญ 

ไดแก จันทน ตะครํ้า มะกอก ประดู ตะแบก ไมช้ันรองสูง 10 - 15 เมตร ไดแก งิ้วปา โมกมัน ตีนเปด 

สวนไมพื้นลาง ประกอบดวย ลูกไมของไมใหญ ดังกลาวแลวรวมท้ัง ไผ หญาปลอง ไมเถา เปนตน  

2)ปาดิบแลง (Dry Ever green Forest) ประมาณ 40% ของพ้ืนท่ีตั้งแตท่ีระดับความสูงจาก

ระดับน้ําทะเลปานกลาง ประมาณ 300 – 600 เมตร พรรณไมเดิมประกอบดวย สมพง ยางนาหรือยาง

ขาว มะคาโมง มะเกลือ เหรียง โดยมีพืชช้ันลางประเภทปาลม หวาย เชน หวายขม หวายโปง หมาก

ลิง/หมากนางลิง แตมีปริมาณไมหนาแนน  

   ส
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3)ปาดิบช้ืน (Topical Rain Forest) ประมาณ 30% ของพื้นท่ีพบอยูคอนขางนอยในพื้นท่ีซ่ึงมี

ความสูงต้ังแต 650 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ซ่ึงสวนใหญจะอยูทางสันเขาท่ีเปนเขตประเทศเปน

สวนใหญ พรรณไมเดนประกอบดวยไมในวงศยาง เชน ตะเคียน ยางแดง  

ทรัพยากรสัตวปา  

อุทยานแหงชาติกุยบุรี เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ เปนแหลงรวบรวม

ความหลากหลายของสัตวปาท่ีสําคัญแหงหนึ่งในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย ดวยความ

หลากหลายของระบบนิเวศสงผลใหประชากรของสัตวปามีความสําคัญตอระบบนิเวศหลายชนิด

ดังนี้ สัตวเล้ียงลูกดวยนม ไดแก ชางปา วัวแดง กระทิง เลียงผา เกงหมอ อีเกง เสือโครง เสือดาว หมี

ควาย คางแวน และชะนีธรรมดา  

นก ไดแก นกกาฮัง นกแกก นกเงือกกรามชาง นกขุนทอง นกกะรางหัวขวาน นกกางเขนดง 

นกเขียวคราม ไกฟาหนาเขียว ฯลฯ 

สัตวสะเทินน้ําสะเทินบก ไดแก กบทูด ตะพาบ  

ผีเส้ือท่ีพบผีเส้ือที่พบในเขตอุทยานแหงชาติกุยบุรี มีอยูหลายชนิด ไดแก ผีเส้ือถุงทอง ปกษ

ใต ผีเส้ือหางต่ิงสะพายเขียว ผีเส้ือหางต่ิงนางระเวง ผีเส้ือหางมังกรเขียว ฯลฯ 

 

น้ําตกหวยดงมะไฟ  

เปนน้ําตกที่ลดหล่ันกันลงมา 15 ช้ัน  จากตนน้ํากุยบุรีแพรกขวา มีลักษณะเปนแกน

หินแกรนิต มีแองน้ําสําหรับเลนได มีความสวยงาม รมร่ืน ของสภาพปาสองฝง ลําธาร น้ําใสและ

บริสุทธ์ิมาก เหมาะแกการพักผอนหยอนใจไดเปนอยางดี 

กิจกรรม : เดินปาศึกษาธรรมชาติ เท่ียวน้ําตก 

น้ําตกผาหมาหอน  

เปนน้ําตกท่ีมีระดับลดหล่ันกันลงมา 3 ช้ัน เกิดจากตนน้ํากุยบุรีแพรกซาย มีลักษณะเปนผา

ลาดสูงชันเกือบต้ังฉาก มีสายนํ้าใสไหลแรงตลอดเวลา บริเวณตอนกลางมีแองน้ําขนาดใหญ และ

บริเวณพ้ืนลางมีพันธุไมจํานวนมาก เชน เฟน ปาลม หลากชนิดเหมาะแกการเดินชมศึกษาสภาพ

ธรรมชาติและพักผอนหยอนใจ 

กิจกรรม : เดินปาศึกษาธรรมชาติ เท่ียวน้ําตก  
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เสนทางเดินศึกษาธรรมชาต ิ 

อยูในบริเวณท่ีทําการอุทยานแหงชาติ ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เสนทางผานปาดิบ

แลง ซ่ึงมีส่ิงท่ีนาสนใจ เชน เถาวัลย ไทร จุดชมทิวทัศน ฯลฯ นอกจากน้ียังมีรองรอยของชางปาให

พบเห็นไดท่ัวไป ท้ังกองมูลและรอยตีนชาง หากตองการศึกษาสภาพการดํารงชีวิตของชางปา

สามารถติดตอเจาหนาท่ีไดท่ีหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติท่ี กร.1 (ปายาง) หมูท่ี 7 ตําบลหาดขาม 

อําเภอกุยบุรี เวลาท่ีเหมาะสมในการชมชางปาอยูในชวง 16.00-18.00 น. 

สันมะคา  

เปนจุดชมทิวทัศน ณ จุดนี้ ในชวงเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ นักทองเท่ียวสามารถชมทะเล

หมอกและนํ้าตกได 

กิจกรรม :ชมทิวทัศน เดินปาศึกษาธรรมชาติ เท่ียวน้ําตก 

การเดินทาง  

รถยนต สามารถเดินทางสายกรุงเทพฯ–ภาคใต จะผานจังหวัดประจวบคีรีขันธทุกสาย มีเสนทาง

ท่ีสามารถเดินทางเขาไปยังพื้นท่ีปา ในทองท่ีอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ จากทางหลวง

แผนดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ประมาณหลักกิโลเมตรท่ี 295 แยกขวาเขาทางหลวงจังหวัด

หมายเลข 3217 (กุยบุรี-ยางชุม) ระยะทาง 20 กิโลเมตร ถึงบานยางชุม แลวแยกซายตามถนนขางอาง

เก็บน้ํายางชุม ถึงบานยานซ่ือ ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร และแยกซายระยะทางประมาณ 1.5 

กิโลเมตร ถึงท่ีทําการอุทยานแหงชาติ 

 

ชางปากุยบุรี  

ปาสงวนแหงชาติกุยบุรี อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีพื้นที่ ประมาณ 596,875 ไร 
ซ่ึงเดิมเปนพื้นท่ีปาอุดมสมบูรณ มีปาไมและสัตวปาท่ีหายาก รวมทั้งเปนแหลงตนน้ําลําธาร ก็
ประสบปญหาเชนเดียวกับพื้นท่ีปาท่ัวประเทศคือมีราษฎรบุกรุกเขาไปถากถาง เพื่อเพาะปลูกพืช
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะสับปะรดและเปนท่ีอยูอาศัย ตลอดจนการลักลอบตัดไมทําลายปา จึงกอใหเกิด
ปญหาสภาพดินและปาเส่ือมโทรม ซ่ึงสงผลกระทบตอแหลงอาหารและที่อยูอาศัยของสัตวปา
โดยเฉพาะชางปาท่ีอยูอาศัยบริเวณน้ันมีมากถึง 107 เชือก เม่ือปาไมเส่ือมโทรมและแหลงอาหาร
ลดลง ทําใหโขลงชางปาลงมาบุกรุกไรสับปะรดของราษฎร เกิดความเสียหายทุกป จนกระท่ังเกิดขอ
พิพาทระหวางคนกับชางปาข้ึน ทําใหชางปาถูกทํารายบาดเจ็บและเสียชีวิตไปหลายเชือก 

   ส
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เม่ือความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดวยพระราชหฤทัยท่ีเปยมลนไปดวยพระ
เมตตา เกรงวาพสกนิกรจะไดรับความเดือดรอน และชางปาจะถูกทําราย จึงไดพระราชทาน
พระราชดําริ เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2540 ณ พระราชวังไกลกังวล เพื่อดําเนินการอนุรักษและฟนฟู
สภาพปาบริเวณปาสงวนแหงชาติกุยบุรีความวา "ใหดําเนินการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาบริเวณปา
สงวนแหงชาติกุยบุรี โดยใชรูปแบบการฟนฟูเชนเดียวกับการดําเนินงานโครงการศูนยศึกษาการ
พัฒนาหวยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดเพชรบุรี และโครงการฟนฟูท่ีดินเส่ือมโทรมเขา
ชะงุมอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดราชบุรี  การแกไขปญหาการเผชิญหนาระหวางคนกับชางท่ี
อุทยานแหงชาติกุยบุรี ตามโครงการอนุรักษและฟนฟูสภาพปาบริเวณปาสงวนแหงชาติปากุยบุรี ซ่ึง
เปนโครงการพระราชดําริจึงเร่ิมตนข้ึน โดยไดยกเลิกการใหเชาท่ีดินปาสงวนตอนกลางพ้ืนท่ีท่ีติดกับ
แนวเขตอุทยานฯ เพื่อกันไวเปนพื้นท่ีหากินของชาง พรอมสงเสริมใหมีการจัดทําแหลงน้ํา และปลูก
พืชอาหารตามธรรมชาติ 

ชางสายพันธุเอเชีย หรือ Asian Elephant (Elephasmaximus) เปนสัตวบกท่ีมีขนาดใหญท่ีสุด
ในทวีปเอเชีย ชางสายพันธุนี้ถูกพบเปนคร้ังแรกในแถบประเทศบังคลาเทศ อินเดีย ศรีลังกา อินโด
จีน และในบางพ้ืนท่ีของประเทศเนปาล อินโดนีเซีย และประเทศไทย ปจจุบันชางสายพันธุนี้จัดอยู
ในกลุมท่ีอยูในภาวะอันตราย เนื่องจากมีจํานวนชางปาหลงเหลืออยูในธรรมชาติเพียง 41,410 ถึง 
52,345 เชือกเทานั้น ชางปาจะมีอายุเฉล่ียอยูท่ี 60 ป ในขณะท่ีชางเล้ียงจะมีอายุเฉล่ียมากกวา โดยอยู
ท่ี 80 ป ในทุกๆวันชางจะกินอาหารปริมาณเทากับ 10 เปอรเซ็นตของน้ําหนักตัว โดยจะหาแรธาตุ
จากดินกินบางเปนบางคร้ัง ชางเพศผูจะอยูโดดเดี่ยวแยกออกจากฝูง สวนชางเพศเมียจะอยูรวมกัน
เปนฝูงเล็กๆ เม่ือถึงฤดูผสมพันธุชางท้ังสองเพศจะทําการตอสูกันเพื่อใหไดคูท่ีเหมาะสมท่ีสุด 
ระยะเวลาในการตั้งทองของชางจะอยูท่ีประมาณ 18-22 เดือน โดยจะตกลูกเพียงคร้ังละ 1 เชือก
เทานั้น 

ชางเอเชีย (อังกฤษ: Asian Elephant) จัดอยูในประเภทสัตวเล้ียงลูกดวยนมชนิด 
Elephasmaximusในวงศ Elephantidaeมีขนาดเล็กกวาชางแอฟริกา (Loxodontaafricana) รวมท้ังมีใบ
หูขนาดเล็กกวา ตัวสีเทา จมูกยื่นยาวเรียกวา งวง โดยงวงของชางเอเชียจะมีเพียงจะงอยเดียว ตางจาก
ชางแอฟริกาท่ีมี 2 จะงอย ตัวผูมีงายาวเรียก ชางพลาย ถาไมมีงาเรียก ชางสีดอ ในฤดูผสมพันธุมี
อาการดุรายมาก ตัวเมียเรียก ชางพัง สวนใหญไมมีงาปรากฏใหเห็น แตบางตัวมีงาส้ัน ๆ ซ่ึงเรียกวา 
ขนาย โผลออกมา ซ่ึงงาของชาแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. งาปลี มีลําใหญวัดรอบประมาณ 15 นิ้ว แตยาวไมมาก 
2. งาหวาย หรืองาเครือ ขนาดวัดโดยรอบประมาณ 14 นิ้ว แตยาวรี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชางเปนสัตวกินพืช อยูรวมกันเปนโขลง มีชางพังอายุมากเปนจาโขลง ชางเอเชียสวนใหญมี
ขนาดความสูงประมาณ 2-4 เมตร (7-12 ฟุต) และมีน้ําหนักประมาณ 3,000 - 5,000 กิโลกรัม (6,500-
11,000 ปอนด) ชางเม่ือโตเต็มท่ีจะกินอาหารวันหนึ่งประมาณ 200 กิโลกรัม 
 

 

ภาพท่ี 3 ภาพการออกหาอาหารของชาง  

 

อวัยวะสวนตางๆของชางท่ีนํามาใชในการสรางสรรคผลงาน 

             ชางไทยจะมีจุดเดนท่ีมีใบหูใหญ  หัวโหนกออกเปนสองพู  หลังโคง  ปลายงวงมีอวัยวะ

คลายนิ้วสองอัน  และมีงาเฉพาะในตัวผู 

 

 

 

ภาพท่ี  4   ภาพสวนบ้ันทาย และหางที่บงบอกถึงความสมบูรณของกลามเนื้อ 
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ภาพท่ี 5   ภาพงวง และการใชงวงในการหยิบจับส่ิงของ 

งวง  นับเปนอวัยวะท่ีนาท่ึงท่ีสุด  เพราะใชไดสารพัดประโยชน  เปนท้ังจมูก  มือ  และน้ิว

รวมถึงเปนทอดูดน้ําดวย  งวงชางไมมีกระดูกแข็งอยูภายใน  แตมีกลามเน้ืออยูมากถึง 40,000 มัด  

งวงชางจึงออนนุมและสามารถหยิบจับอะไรเล็กๆได  ท้ังยังทําใหวงแข็งจนสามารถยกน้ําหนักได

เปนรอยกิโลกรัม  งวงยังเต็มไปดวยประสาทมากมายท่ีใชรับกล่ินสัมผัส  ในกรณีท่ีชางตาบอดพบวา

งวงยังเปนเสมือนไมเทาท่ีชวยนําทาง  งวงยังทําหนาท่ีเปนทอ  ใชดูดน้ํามาสาดรดลําตัวใหคลายรอน  

เพราะวงชางจุน้ําไดถึงราว 10 ลิตร  และยังสูบดินฝุนข้ึนพนกันแมลงรบกวนไดอีกดวย  เนื่องจากงวง

เปนอวัยวะท่ีไวตอความรูสึกและมีผลตอความเปนตาย  

 

 

ภาพท่ี   6  ภาพนัยนตาชาง 
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 นัยนตาชางมีขนาดท่ีเล็กมาเม่ือเทียบกับรูปรางอันสูงใหญ  แตก็สามารถท่ีจะมองเห็นส่ิง

ตางๆไดชัดเจนดี  โดยชางสามารถที่จะเห็นไดดีในระยะทางประมาณ 25-30 หลา  แตในระยะ

ประมาณ 50 หลาข้ึนไป  ชางจะเร่ิมมองเห็นไมคอยชัด  แตถามีการเคล่ือนไหวจะสามารถรูได 

 

 

ภาพท่ี  7   ภาพแสดงผิวหนังชาง 
 

ผิวหนังชางจะมีความหนาของผิวหนังตามสวนตางๆ ของรางกายไมเทากัน  ผิวหนังชางมัก

มีความหนาต้ังแต 0.5-1 นิ้ว  ชางท่ีมีสุขภาพดีผิวหนังจะมีรอยยนคลายกับผิวนอยหนา  และมีสีเขม  

ซ่ึงร้ิวรอยยนท่ีเกิดนั้น เกิดจากการเคล่ือนไหวในแตละอิริยาบถท่ีเกิดข้ึนซํ้าๆกัน เปนเวลานานและ

อายุท่ีมากข้ึน 

การสรางสรรคผลงานของผูวิจัยคือการไดนํารูปทรงท่ีสามารถแสดงความรูสึก ถึงความ

หนักแนน,ความแข็งแรง โดยการนําลายเสนของหูและงวง รวมถึงรูปทรงท่ีดูหนัก  ทึบตันและ

ลักษณะเดนของชางมาเปนแรงบัลดาลใจในการออกแบบ โดยนํามาตัดทอนใหรูปทรงเรียบงายแตยัง

แสดงถึงลักษณะเฉพาะของความเปนชาง  ผสมผสานกับรูปทรงในธรรมชาติมาเปนแรงบัลดาลใจ 

โดยจัดองคประกอบทางศิลปะสูการสรางสรรคผลงาน 

 

1.2   ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับเกาอ้ี 
สมัยโบราณตามบานคนไทยมิไดมีเกาอ้ีใชกัน เนื่องจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราคือการนั่ง

และนอนบนพื้น แมแตการรับประทานอาหาร ก็ตั้งสํารับกับขาวนั่งลอมวงกันบนพ้ืนบาน ดังนั้น

เคร่ืองเรือนของคนไทยสมัยกอนจึงมีเพียงเสื่อ พรม และหมอนอิง เปนอาทิ คนไทยเรานาจะไดรับ
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เอาเคร่ืองเรือนชนิดนี้มาจากชาวจีน เพราะคําวา "เกาอ้ี" ไมใชคําไทยแท แตเปนคําในภาษาจีนแตจิ๋ว 

หมายถึง มานั่ง สวนสําเนียงจีนกลางออกเสียงวา "เกาอี่" เกาแปลวาสูง อ่ีแปลวาท่ีนั่ง รวมความคือ ท่ี

นั่งสูง จึงเปนไปไดวาคํา "เกาอ้ี" ท่ีไทยใช นาจะเปนคําเพ้ียนเสียงมาจาก เกาอ่ี ของสําเนียงจีนกลาง 

หรือทับศัพทสําเนียงแตจิ๋ว เกาอ้ี ก็ได  

เกาอ้ีท่ีใชกันในระยะแรกเปนเพียงมานั่งธรรมดาอยางท่ีใชกันตามรานกวยเตี๋ยว สวนเกาอ้ีท่ี

มีพนักพิงและที่เทาแขนแพรมาสูประเทศไทยในระยะหลัง (มีบันทึกวาจีนรับเกาอ้ีมีพนักพิงและท่ี

เทาแขนมาจากพวกแขกท่ีติดตอคาขายดวย) อยางไรก็ตามคนไทยยังคงเรียกเคร่ืองเรือนท้ังสอง

ลักษณะวา "เกาอ้ี" ตามคําในภาษาจีน 

 

 ประวัติของเกาอ้ี 

เกาอ้ีเปนเฟอรนิเจอรท่ีมีประวัติอันเกาแกยาวนาน โดยในอดีตเกาอ้ีจะถูกใชงานเปน

สัญลักษณของความสงางาม การมีอํานาจ และความหรูหรา มากไปกวาลักษณะของการใชงานของ

ตัวเกาอ้ีเอง ซ่ึงจะใชการตามราชวงศ หรือขุนนางในสมัยโบราณ ซ่ึงสามารถเห็นไดจากงาน

ประติมากรรม รูปปน อนุสาวรีย หรือแมแตภาพวาดงานเขียนเกา นอกจากน้ียังสังเกตไดวา คําวา 

"chair" ยังถูกใชเรียกถึงตําแหนงผูบริหารระดับสูง เชนในบริษัทหรือตามสถาบันอุดมศึกษา ตั้งแต

คริสตศตวรรษที่ 16 จนถึงปจจุบัน เกาอ้ีกลายมาเปนเฟอรนิเจอรหลักท่ีใชงาน และสามารถพบเห็น

ไดท่ัวไป 

เกาอ้ีมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่อง โดยเกาอ้ีท่ีปรากฏในประวัติศาสตรไดแก เกาอ้ีของกรีก ท่ี

พบเห็นไดจากรูปปนตางๆ ซ่ึงคาดวามีการสรางในชวง 600 กอนคริสตศักราช โดยเกาอ้ีกรีกเปน

เกาอ้ีส่ีขาตัวตรงและมีพนักพิงตั้งตรง ในยุคถัดมาเชนเกาอ้ีในประเทศจีน ในสมัยราชวงศถัง (ค.ศ. 

618-907) ไดมีปรากฏการใชงานของเกาอ้ี โดยกษัตริยและขุนนางจะใชงานเปนสวนใหญ 

เชนเดียวกับในแถบยุโรป ซ่ึงเกาอ้ีถือวาเปนสัญลักษณของความเจริญ และอํานาจ 

ในยุคปจจุบัน เกาอ้ีมีลักษณะท่ีหลากหลายข้ึน ไมวาทางดานวัตถุดิบ เชน เกาอ้ีไม เกาอ้ี

โลหะ เกาอ้ีพลาสติก เร่ิมมีการผลิตและใชงานเปนจํานวนมาก มีการใชงานท่ัวไปในบุคคลทุกระดับ 

รวมไปถึงการดีไซนเกาอ้ีท่ีหลากหลายที่เห็นกันไดในปจจุบัน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การออกแบบเกาอ้ี 

ในการออกแบบเกาอ้ีนั้น จุดท่ีสําคัญท่ีสุดคือการออกแบบให ใชงานไดเหมาะสม มีความ

ทนทาน และนั่งไดสบาย นอกจากน้ีการออกแบบยังรวมไปถึง ความสวยงาม ดีไซน น้ําหนัก และ

รูปทรงอีกดวย การออกแบบเกาอ้ีตามการใชงานตัวอยางเชน เกาอ้ีทานอาหารมักจะออกแบบให

พนักพิงเอียงไมไดหรือเอียงไดนอย เพ่ือใหตัวของผูใชงานหางจากโตะไดไมมาก แตกตางจากเกาอ้ี

สําหรับพักผอนเชนในหองนั่งเลน มักจะออกแบบใหเอียงพนักพิงไดมากสําหรับในการออกแบบให

นั่งสบายน้ัน เกาอ้ีจะถูกออกแบบใหเหมาะสมกับรูปรางของผูใชงานท่ัวไป โดยเบาะน่ังตองไมสูง

หรือไมต่ําไป ซ่ึงถาเกาอ้ีสูงไป จะทําใหขาลอยแลวนั่งไมสบาย ในขณะเดียวกันถาเบาะน่ังต่ําไปจะ

ทําใหน้ําหนักไปลงที่กระดูกกนกบมากข้ึน สวนในดานพนักพิงนั้น นอกเหนือจากความสวยงาม 

พนักพิงยังออกแบบมาเพื่อใหรองรับน้ําหนักจากแผนหลังและไหล เพื่อลดน้ําหนักท่ีจะกดลงไป

บริเวณท่ีนั่งได 

 

1.3.  ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการออกแบบ 

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ 

 1.  หนาท่ีใชสอย หนาท่ีใชสอยถือเปนหลักการออกแบบผลิตภัณฑท่ีสําคัญท่ีสุดเปนอันดับ

แรกท่ีตองคํานึงผลิตภัณฑทุกชนิดตองมีหนาท่ีใชสอยถูกตองตามเปาหมายที่ตั้งไว คือสามารถ

ตอบสนองความตองการของผูใชไดอยางมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ผลิตภัณฑนั้นถือวามี

ประโยชนใชสอยดี (HIGH FUNCTION) แตถาหากผลิตภัณฑใดไมสามารถสนองความตองการได

อยางมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑนั้นก็จะถือวามีประโยชนใชสอยไมดีเทาท่ีควร (LOW FUNTION)  

2. ความปลอดภัย ส่ิงท่ีอํานวยประโยชนไดมากเพียงใด ยอมจะมีโทษเพียงนั้น ผลิตภัณฑท่ี

ใหความสะดวกตางๆ มักจะเกิดจากเครื่องจักรกลและเคร่ืองใชไฟฟา การออกแบบควรคํานึงถึง

ความปลอดภัยของผูใช ถาหลีกเล่ียงไมไดก็ตองแสดงเคร่ืองหมายไวใหชัดเจนหรือมีคําอธิบายไว 

ผลิตภัณฑสําหรับเด็ก ตองคํานึงถึงวัสดุท่ีเปนพิษเวลาเด็กเอาเขาปากกัดหรืออม นักออกแบบจะตอง

คํานึงถึงความปลอดภัยของผูใชเปนสําคัญ มีการออกแบบบางอยาง ตองใชเทคนิคท่ีเรียกวาแบบ

ธรรมดา แตคาดไมถึงชวยในการใหความปลอดภัย  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. ความแข็งแรง ผลิตภัณฑจะตองมีความแข็งแรงในตัวของผลิตภัณฑหรือโครงสรางเปน

ความเหมาะสมในการท่ีนักออกแบบรูจักใชคุณสมบัติของวัสดุและจํานวน หรือปริมาณของ

โครงสราง ในกรณีท่ีเปนผลิตภัณฑท่ีจะตองมีการรับน้ําหนัก เชน โตะ เกาอ้ี ตองเขาใจหลัก

โครงสรางและการรับน้ําหนัก อีกท้ังตองไมท้ิงเร่ืองของความสวยงามทางศิลปะ เพราะมีปญหาวา 

ถาใชโครงสรางใหมากเพื่อความแข็งแรง จะเกิดสวนทางกับความงาม นักออกแบบจะตองเปนผูดึง

เอาส่ิงสองส่ิงนี้เขามาอยูในความพอดีใหได สวนความแข็งแรงของตัวผลิตภัณฑเองนั้นก็ข้ึนอยูที่การ

ออกแบบรูปรางและการเลือกใชวัสดุ และประกอบกับการศึกษาขอมูลการใชผลิตภัณฑวา ผลิตภัณฑ

ดังกลาวตองรับน้ําหนักหรือกระทบกระแทกอะไรหรือไมในขณะใชงานก็คงตองทดลอง

ประกอบการออกแบบไปดวย แตอยางไรก็ตาม ความแข็งแรงของโครงสรางหรือตัวผลิตภัณฑ 

นอกจากเลือกใชประเภทของวัสดุ โครงสรางท่ีเหมาะสมแลวยังตองคํานึงถึงความประหยัดควบคูกัน

ไปดวย  

4. ความสะดวกสบายในการใช นักออกแบบตองศึกษาวิชากายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับสัดสวน 

ขนาด และขีดจํากัดท่ีเหมาะสมสําหรับอวัยวะสวนตางๆ ในรางกายของมนุษยทุกเพศ ทุกวัย ซ่ึงจะ

ประกอบดวยความรูทางดานขนาดสัดสวนมนุษย (ANTHROPOMETRY) ดานสรีรศาสตร 

(PHYSIOLOGY) จะทําใหทราบ ขีดจํากัด ความสามารถของอวัยวะสวนตางๆ ในรางกายมนุษย เพื่อ

ใชประกอบการออกแบบ หรือศึกษาดานจิตวิทยา (PSYCHOLOGY) ซ่ึงความรูในดานตางๆ ท่ีกลาว

มานี้ จะทําใหนักออกแบบ ออกแบบและกําหนดขนาด (DIMENSIONS) สวนโคง สวนเวา สวนตรง 

สวนแคบของผลิตภัณฑตางๆ ไดอยางพอเหมาะกับรางกายหรืออวัยวะของมนุษยท่ีใช ก็จะเกิดความ

สะดวกสบายในการใชการไมเม่ือยมือหรือเกิดการลาในขณะท่ีใชไปนานๆ ผลิตภัณฑท่ีจําเปนอยาง

ยิ่งท่ีตองศึกษาวิชาดังกลาว ก็จะเปนผลิตภัณฑท่ีผูใชตองใชอวัยวะรางกายไปสัมผัสเปนเวลานาน 

เชน เกาอ้ี ดาม เคร่ืองมือ อุปกรณตางๆ การออกแบบภายในหองโดยสารรถยนต ที่มือจับรถจักรยาน 

ปุมสัมผัสตางๆ เปนตน ผลิตภัณฑท่ียกตัวอยางมานี้ถาผูใชผูใดไดเคยใชมาแลวเกิดความไมสบาย

รางกายข้ึน ก็แสดงวาศึกษากายวิภาคเชิงกลไมดีพอแตท้ังนี้ก็ตองศึกษาผลิตภัณฑดังกลาวใหดีกอน 

จะไปเหมาวาผลิตภัณฑนั้นไมดี เพราะผลิตภัณฑบางชนิดผลิตมาจากประเทศตะวันตก ซ่ึงออกแบบ

โดยใชมาตรฐานผูใชของชาวตะวันตก ท่ีมีรูปรางใหญโตกวาชาวเอเชีย เม่ือชาวเอเชียนํามาใชอาจจะ
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ไมพอดีหรือหลวม ไมสะดวกในการใชงาน นักออกแบบจึงจําเปนตองศึกษาสัดสวนรางกายของชน

ชาติหรือเผาพันธุท่ีใชผลิตภัณฑเปนเกณฑ  

5. ความสวยงาม ผลิตภัณฑในยุคปจจุบันนี้ความสวยงามนับวามีความสําคัญไมยิ่งหยอนไป

กวาหนาท่ีใชสอยเลย ความสวยงามจะเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ือเพราะประทับใจ สวน

หนาท่ีใชสอยจะดีหรือไมตองใชเวลาอีกระยะหนึ่งคือใชไปเร่ือยๆ ก็จะเกิดขอบกพรองในหนาท่ีใช

สอยใหเห็นภายหลัง ผลิตภัณฑบางอยางความสวยงามก็คือ หนาท่ีใชสอยน่ันเอง เชน ผลิตภัณฑของ

ท่ีระลึก ของโชวตกแตงตางๆ ซ่ึงผูซ้ือเกิดความประทับใจในความสวยงามของผลิตภัณฑ ความ

สวยงามจะเกิดมาจากส่ิงสองส่ิงดวยกันคือ รูปราง (FORM) และสี (COLOR) การกําหนดรูปรางและ

สี ในงานออกแบบผลิตภัณฑไมเหมือนกับการกําหนด รูปราง สี ไดตามความนึกคิดของจิตรกรท่ี

ตองการ แตในงานออกแบบผลิตภัณฑเปนในลักษณะศิลปะอุตสาหกรรมจะทําตามความชอบ 

ความรูสึกนึกคิดของนักออกแบบแตเพียงผูเดียวไมไดจําเปนตองยึดขอมูลและกฎเกณฑผสมผสาน

รูปรางและสีสันใหเหมาะสม ดวยเหตุของความสําคัญของรูปรางและสีท่ีมีผลตอผลิตภัณฑ นัก

ออกแบบจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาวิชา ทฤษฏีหรือหลีกการออกแบบและวิชาทฤษฏีสี ซ่ึงเปน

วิชาทางดานของศิลปะแลวนํามาประยุกตผสานใชกับศิลปะทางดานอุตสาหกรรมใหเกิดความ

กลมกลืน  

6. ราคาพอสมควร ผลิตภัณฑท่ีผลิตข้ึนมาขายนั้นยอมตองมีขอมูลดานผูบริโภคและ

การตลาดท่ีไดคนควาและสํารวจแลว ผลิตภัณฑยอมจะตองมีการกําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะใชวาเปน

คนกลุมใด อาชีพฐานะเปนอยางไร มีความตองการใชสินคาหรือผลิตภัณฑนี้เพียงใด นักออกแบบก็

จะเปนผูกําหนดแบบผลิตภัณฑ ประมาณราคาขายใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายท่ีจะซ้ือไดการจะ

ไดมาซ่ึงผลิตภัณฑท่ีมีราคาเหมาะสมกับผูซ้ือนั้น ก็อยูท่ีการเลือกใชชนิดหรือเกรดของวัสดุ และ

เลือกวิธีการผลิตท่ีงายรวดเร็ว เหมาะสม อยางไรก็ดี ถาประมาณการออกมาแลว ปรากฏวา ราคา

คอนขางจะสูงกวาท่ีกําหนดไว ก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลงหรือพัฒนาองคประกอบดานตางๆ กัน

ใหม แตก็ยังตองคงไวซ่ึงคุณคาของผลิตภัณฑนั้น เรียกวาเปนวิธีการลดคาใชจาย  

7.  การซอมแซมงาย  หลักการนี้คงจะใชกับผลิตภัณฑ  เค ร่ืองจักรกล  เค ร่ืองยนต 

เคร่ืองใชไฟฟาตางๆ ท่ีมีกลไกภายในซับซอน อะไหลบางช้ินยอมตองมีการเส่ือมสภาพไปตามอายุ
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การใชงานหรือการใชงานในทางท่ีผิด นักออกแบบยอมท่ีจะตองศึกษาถึงตําแหนงในการจัดวาง

กลไกแตละช้ินตลอดจนนอตสกรู เพื่อท่ีจะไดออกแบบสวนของฝาครอบบริเวณตางๆ ใหสะดวก ใน

การถอดซอมแซมหรือเปล่ียนอะไหลงาย  

8. วัสดุและวิธีการผลิต ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีผลิตดวยวัสดุสังเคราะห อาจมีกรรมวิธีการ

เลือกใชวัสดุและวิธีผลิตไดหลายแบบ แตแบบหรือวิธีใดถึงจะเหมาะสมท่ีสุด ท่ีจะไมทําใหตนทุน

การผลิตสูงกวาท่ีประมาณ ฉะนั้น นักออกแบบคงจะตองศึกษาเร่ืองวัสดุและวิธีผลิตใหลึกซ้ึง 

โดยเฉพาะวัสดุจําพวกพลาสติกในแตละชนิด จะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ตางกันออกไป เชน มี

ความใส ทนความรอน ผิวมันวาว ทนกรดดางไดดี ไมล่ืน เปนตน ก็ตองเลือกใหคุณสมบัติดังกลาว

ใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑท่ีพึงมียิ่งในยุคสมัยนี้ มีการรณรงคชวยกันพิทักษ

ส่ิงแวดลอมดวยการใชวัสดุท่ีนํากลับหมุนเวียนมาใชใหม ก็ยิ่งทําใหนักออกแบบยอมตองมีบทบาท

เพิ่มข้ึนอีกคือ เปนผูชวยพิทักษส่ิงแวดลอมดวยการเลือกใชวัสดุท่ีหมุนเวียนกลับมาใชใหมได ท่ี

เรียกวา รีไซเคิล  

9. การขนสง นักออกแบบตองคํานึงถึงการประหยัดคาขนสง การขนสงสะดวกหรือไม 

ระยะใกลหรือระยะไกลกินเนื้อท่ีในการขนสงมากนอยเพียงใด การขนสงทางบกทางน้ําหรือทาง

อากาศตองทําการบรรจุหีบหออยางไร ถึงจะทําใหผลิตภัณฑไมเกิดการเสียหายชํารุด ขนาดของตู

คอนเทนเนอรบรรทุกสินคาหรือเนื้อท่ีท่ีใชในการขนสงมีขนาด กวาง ยาว สูง เทาไหร เปนตน หรือ

ในกรณีท่ีผลิตภัณฑท่ีทําการออกแบบมีขนาดใหญโตยาวมาก เชน เตียง หรือพัดลมแบบต้ังพ้ืน นัก

ออกแบบก็ควรที่จะคํานึงถึงเร่ืองการขนสง ตั้งแตข้ันตอนของการออกแบบกันเลย คือ ออกแบบใหมี

ช้ินสวน สามารถถอดประกอบไดงาย สะดวก เพื่อทําใหหีบหอมีขนาดเล็กสุดสามารถบรรจุไดในลัง

ท่ีเปนขนาดมาตรฐาน เพ่ือการประหยัดคาขนสง เม่ือผูซ้ือซ้ือไปก็สามารถท่ีจะขนสงไดดวยตนเอง

นํากลับไปบานก็สามารถประกอบช้ินสวนใหเขารูปเปนผลิตภัณฑไดโดยสะดวกดวยตนเอง  

หลักการออกแบบผลิตภัณฑท่ีไดกลาวมาท้ัง 9 ขอนี้เปนหลักการท่ีนักออกแบบผลิตภัณฑ

ตองคํานึงถึงเปนหลักการทางสากลที่ไดกลาวไวในขอบเขตอยางกวาง ครอบคลุมผลิตภัณฑไวท่ัว

ทุกกลุมทุกประเภทในผลิตภัณฑแตละชนิดนั้น อาจจะไมตองคํานึงหลักการดังกลาวครบทุกขอก็ได 

ข้ึนอยูกับความซับซอนของผลิตภัณฑหรือผลิตภัณฑบางชนิดก็อาจจะตองคํานึงถึงหลักการดังกลาว
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ครบถวนทุกขอ เชน ออกแบบผลิตภัณฑไวแขวนเส้ือ ก็คงจะเนนหลักการดานประโยชนใชสอย 

ความสะดวกในการใชและความสวยงามเปนหลัก คงจะไมตองไปคํานึงถึงดานการซอมแซม เพราะ

ไมมีกลไกซับซอนอะไร หรือการขนสง เพราะขนาดจํากัดตามประโยชนใชสอยบังคับ เปนตน 

ในขณะท่ีผลิตภัณฑบางอยาง เชน ออกแบบผลิตภัณฑรถยนต ก็จําเปนท่ีนักออกแบบจะตองคํานึงถึง

หลักการออกแบบผลิตภัณฑครบท้ัง 9 ขอ เปนตน 

 การออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส 

 การออกแบบหมายถึงความสรางสรรคส่ิงใหมและประโยชนเพื่อความสวยงาม  ดวยการนํา
สวนของการออกแบบมาใช  (Elements  of  Design)  และความหมายถึงการปรับปรุงของเดิมท่ีมีอยู
แลวดัดแปลงใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  (Orhanize and  sorhanize)  

องคประกอบของการออกแบบคือ  ทัศนธาตุและลักษณะของทัศนธาตุ  

1.  ทัศนธาตุ ไดแก จุด เสน รูปราง รูปทรงโดยขาเจาไดนําทัศนธาตุมาใชในการออกแบบ

เกาอ้ีสนามสําหรับอุทยานแหงชาติกุยบุรีโดยไดแนวความคิดมาจากชาง  ซ่ึงขาพเจาไดใชหลักทัศน

ธาตุมาใชในการถายทอดและแสดงออกอารมณ ทาทางตางๆ และอวัยวะตางๆ ของชางเพ่ือใหเกิด

ความสวยงาม ใหความรูสึกแข็งแรงทนทานและเกิดความกลมกลืนกับธรรมชาติ 

 2.  ลักษณะของทัศนะธาตุ คือ ขนาด  สี  ความเขม  ลวดลาย  ลักษณะผิว  ทิศทาง  พื้นท่ีวาง  

ระยะ  ความลึก  รูปทรง  ซ่ึงขาพเจาไดนํามาในกระบวนการออกแบบเพ่ือใหผลงานเกิดความ

สวยงามและมีความเหมาะสมกับอุทยานแหงชาติกุยบุรียิ่งข้ึน 

ทฤษฎีการออกแบบ 

 1.  ทฤษฎีเสนแยง  (Theory  of  Opposition) 

 2.  ทฤษฎีเสนเฉียง  (Theory  of  Transition) 

 3.  ทฤษฎีการซํ้า  (Theory  of  Repetition) 

 4.  ทฤษฎีจังหวะ  (Theory  of  Rhythm) 

 5.  ทฤษฎีระดับการเปล่ียนแปลง  (Theory  of  Gradation) 

 6.  ทฤษฎีความเคล่ือนไหว  (Theory  of  Movement) 
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 7.  ทฤษฎีความกลมกลืน  (Theory  of  Harmony) 

 8.  ทฤษฎีความขัดแยง  (Theory  of  Contrast) 

 9.  ทฤษฎีสัดสวน  (Theory  of  Proportion) 

 10.  ทฤษฎีดุลยภาพ  (Theory  of  Balance) 

 11.  ทฤษฎีการเนน  (Theory  of  Emphasis) 

 12.  ทฤษฎีเอกภาพ (Theory  of  Unity) 

 ในเร่ืองของทฤษฎีขาพเจาจะเลือกใชทฤษฎีความกลมกลืนเปนสวนใหญ  เนื่องจากขาพเจา

ตองการใหผลงานมีความกลมกลืนกันเองในกลุมและมีความกลมกลืนกับธรรมชาติดวย เนื่องจาก

สถานท่ีท่ีจะนําไปติตต้ังเปนอุทยานแหงชาติกุยบุรีท่ีมีความสมบูรณในเร่ืองของธรรมชาติและสัตว

ปา  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองออกแบบผลงานใหมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ 

หลักการจัดองคประกอบศิลปในการสรางสรรคผลงาน 

 การสรางผลงานศิลปะไมวาเปนสาขาใดก็ตาม จะตองยึดหลักการในการจัดวางองคประกอบ

ของรูปทรงเพื่อใหไดผลงานที่สมบูรณมีความงามตามแบบฉบับของศิลปะสาขานั้นๆ จะตองศึกษา

เร่ืององคประกอบศิลปใหเขาใจถองแทเสียกอน และเม่ือจะสรางสรรคผลงานศิลปะก็สามารถเลือก

เอาทฤษฎีหรือหลักการจัดองคประกอบศิลปที่เหมาะสมกับผลงานนั้น การสรางสรรคผลงานของ    

ผูศึกษาในโครงการนี้ เลือกใชหลักการจัดองคประกอบศิลปท่ีเหมาะสมกับผลงานดังนี้ 

 1. ดุลยภาพ ( Balance ) คือ สภาพแหงความเสมอกันหรือเทากัน หรือความพอดีของการจัด

องคประกอบของรูปทรงซ่ึงมีอยู  3 แบบคือ 

  ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetrical Balance หรือ Formal Balance) เปนดุลยภาพท่ี

เทากัน ในการจัดวางรูปทรงที่มีสองดานเทากันหรือเปนการจัดวางรูปทรงที่เทากัน หางจากจุด

ศูนยกลางอยางเทาๆกัน แสดงถึงความนิ่ง ม่ันคง 

  ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetrical Balance หรือ Informal Balance ) เปนดุลยภาพ  

ท่ีไมเทากันดวยรูปทรงแตใหความพอดีกันในความรูสึก ภาพของรูปทรงหางจากจุดศูนยกลางไมเทากัน 

ขนาดของรูปทรงไมเทากันแตจัดวางใหเกิดดุลยภาพที่มีลักษณะเคลื่อนไหวไมหยุดนิ่ง ดูมีชีวิต 
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  ดุลยภาพจากรัศมีวงกลม (Radial Balance ) เปนการสรางดลุยภาพท่ีเกิดจากจุดศูนยกลาง

ของวงกลมท่ีมีรัศมีแผกระจายไปรอบทิศทาง 

  การเลือกดุลยภาพแบบใดมาใชนั้นก็ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของผลงาน นอกจากนี้

ดุลยภาพ (Balance) ในความหมายของขาพเจายังมีความหมายครอบคลุมถึงความพอเหมาะพอดีกัน

ของแนวคิด รูปทรง และเทคนิคท่ีนํามาใชสรางสรรคผลงานอยางลงตัว 

 2. ความเคลื่อนไหว ( Movement ) เปนการสรางรูปทรงใหแสดงถึงการเคลื่อนที่ ขยับ 

ไมอยูนิ่ง แสดงความรูสึกวามีชีวิต แสดงใหเห็นจุดเร่ิม จุดจบ หรือการเคล่ือนไปอยางไมมีจุดจบ ส่ิง

ท่ีเปนส่ือถึงความเคล่ือนไหวไดแก จุด เสน ขนาด น้ําหนัก ทิศทางของรูปทรง 

 3. ความขัดแยง( Contrast ) เปนการแสดงความแตกตางกันของสวนตางๆของรูปทรง 

ความเปนปฏิปกษกันในความรูสึกที่ถายทอดผานรูปทรงสูสายตาผูชม สิ่งที่เราจะนํามาสรางหรือ

กําหนดใหเกิดความขัดแยงไดแก ทิศทางของเสนหรือรูปทรงท่ีแตกตางกัน สีคูตรงขามหรือสีตางวรรณะ 

พื้นผิวที่หยาบกับพื้นผิวที่ละเอียด พื้นผิวที่ดานหรือพื้นผิวที่มันวาว น้ําหนักออนกับน้ําหนักเขม 

ขนาดเล็กกับขนาดใหญ วัสดุธรรมชาติกับวัสดุสังเคราะห การจัดองคประกอบทางศิลปะที่ใช

หลักการของความขัดแยงในสัดสวนท่ีเหมาะสมก็ยังทําใหเกิดจุดเดนแกช้ินงานดวย 

 4. สัดสวน ( Proportion ) การสรางสัดสวนเปนการเปรียบเทียบหรือสรางความสัมพันธกัน

ของขนาดแตละสวนของรูปทรง ความสัมพันธกันของขนาดของรูปทรงกับพื้นที่วาง (Space) หรือ

แมแตสัดสวนของขนาดของผลงานกับขนาดพื้นที่ฐานหรือพื้นที่ติดตั้งผลงาน สัดสวนที่พอเหมาะ

พอดีทําใหเกิดความงามในองคประกอบโดยรวมของผลงานศิลปะในสมัยอารย-ธรรมกรีกชางหรือ

สถาปนิกไดคิดคนส่ีเหล่ียมผืนผาท่ีมีสัดสวนสวยงามสมบูรณ มีความกวาง : ความยาวเทากับ 1 : 1.618  

เรียกวาสัดสวนทอง หรือ Golden Section หากจะสังเกตส่ิงท่ีอยูใกลตัวเราเชน แจกันท่ีมีคอ   สัดสวน

ระหวางขนาดของตัวแจกันกับขนาดของคอแจกัน เม่ือสัดสวนเปล่ียนไปก็ใหความรูสึกท่ีเปล่ียนไป

เชนกัน เราสามารถสรางสัดสวนจากส่ิงเหลานี้ไดแก ระยะหรือความยาวของแตละสวน ขนาดของ

พื้นท่ีแตละสวนในผลงานท่ีมีลักษณะเปน 2 มิติ ปริมาตรของแตละสวนของผลงานที่มีลักษณะเปน 

3 มิติ ท้ังนี้รวมถึงพื้นท่ีวางดวย สัดสวนจะสวยงามหรือไมข้ึนอยูกับความสามารถและการจัดการกับ

รูปทรงดวยทฤษฎีทางศิลปะ และประสบการณของศิลปนผูสรางสรรคผลงานแตละคน 
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 5. เอกภาพ (Unity) ความเปนเอกภาพหมายถึง ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ความมีสวนรวม

ใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งทางดานเนื้อหา และดานองคประกอบ เพื่อใหเกิดความสัมพันธเปน

อันหนึ่งอันเดียวกันส่ือสารไปยังผูชมผลงาน สามารถมองเจาะลึกไปถึงแนวความคิดและจุดประสงค

ของการสรางสรรคผลงานได การสรางเอกภาพในผลงานนั้นสรางไดโดยตั้งประเด็นหลักที่ชัดเจน

เปนเร่ืองเดียวแลวเอาองคประกอบอ่ืนมาสนับสนุน หรือถาการสรางสรรคผลงานนั้นมีประเด็นหลัก

มากกวาหนึ่งประเด็นก็ตองใชตัวเช่ือมประสานหลอมรวมประเด็นตางๆ ใหกลายเปนหนึ่งเดียวและ

ชัดเจนขึ้นเปนเนื้อหาที่มีเอกภาพ สําหรับในดานการจัดองคประกอบศิลปนั้น ผลงานจะมีเอกภาพ

หรือไมจะตองข้ึนอยูกับการจัดการทัศนธาตุ (Visual Element) ใหเกิดความลงตัว ใหเกิดความรูสึก

เปนอันหนึ่งอันเดียวกันของรูปทรง ไมเกิดความรูสึกขัดแยงเมื่อชมผลงาน วิธีการสรางเอกภาพใน

องคประกอบศิลปนั้นทําไดโดยนําเอาทัศนธาตุท่ีเหมือนกันเชน จุด เสน พื้นผิวท่ีเหมือนกันหรือลอกัน 

สีท่ีเปนวรรณะเดียวกัน เสนท่ีมีทิศทางไปในทางเดียวกัน หรือเสนท่ีมีทิศทางมุงเขาไปหาจุดศูนยกลาง

เดียวกัน แตถาการสรางสรรคผลงานไมเปนดังที่กลาวมาขางตน ผลงานตองมีความขัดแยงกันของ

ทัศนธาตุดวย การสรางเอกภาพในผลงานเหลานี้ตองใชทัศนะธาตุอ่ืนมาเช่ือมประสานความแตกตาง 

หลอมใหเกิดเอกภาพ สรางใหเกิดความเปนเนื้อเดียวกันขององคประกอบและรูปทรง 

 แตในการสรางสรรคผลงานแตละชิ้นอาจจะไมจําเปนตองใชทุกทฤษฎี  เพราะความ

เหมาะสมในการเลือกใชทฤษฎีการจัดองคประกอบของแตละชิ้นไมเหมือนกัน ซ่ึงจะสงผลถึง

การแสดงออกถึงอารมณความรูสึก  รวมถึงการบอกถึงความหมายของผลงานแตละช้ินท่ีแตกตางกัน 

 

ขอมูลเร่ืองสัดสวนรางกายมนุษย 
 คําวา  สัดสวน Proportion นั้น  หมายถึง ความสัมพันธเชิงคณิตศาสตรของสวนตางๆ ท่ีมีตอ

กันและกัน  และมีตอสัดสวนโดยรวม  ท่ีจริงแลวคํานี้มีความหมายเฉพาะถึงความสัมพันธเชิง

คณิตศาสตรและเรขาคณิตของสวนตางๆ บนรางมนุษย  และอัตราสวนของแตละสวนหรือแตละ

หนวยท่ีมีตอสวนอ่ืนๆ หรือสวนรวมท้ังหมดของรูปทรงหรือมวล  สัดสวนของรางกายมนุษยโดย

เฉล่ียแลวมีความสูงระหวาง 7 เทา หรือ 7 เทาคร่ึงของความยาวสวนศีรษะ  และถากางแขนออกท้ัง

สองขางจะมีความยาวประมาณความสูงของรางกายมนุษย ( ราลฟ  ไมเยอรและ  มะลิฉัตร  เอ้ือ

อานันท.2540:729) 
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 การกําหนดสัดสวนรางกายมนุษย  โดยท่ัวไปแลวจะแบงตามแนวขวาง  โดยถือเอาสวน

ศีรษะจากกะโหลกจรดปลายคางเปนเกณฑในการแบงเทากับ 1 สวน  สัดสวนรางกายของคนท่ัวไป

ซ่ึงถือเปนมาตรฐานน้ันเทากับ 7  ½ สวน  โดยวัดจากศีรษะจรดปลายเทา  นอกจากนั้นการวัด

สัดสวนอาจวัดจากระยะหางจากเทาถึงเขาจะเทากับคร่ึงหนึ่งของสวนขาท้ังหมด  สวนของขา

ท้ังหมดจะมีสัดสวนเทากับคร่ึงหนึ่งขอสวนสูงท้ังหมดของรางกาย 

สัดสวนคนท่ัวไป 

 สัดสวนแบบปกติของคนท่ัวไป  ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบสัดสวนๆไดใกลเคียงกันท้ังเพศชาย

และเพศหญิง  โดยมีชวงความสูงตามอายุดังนี้ 

 ระยะแรกเกิด  จะมีสัดสวนความสูงประมาณ 4 สวน คือ มีความสูงเทากับ ½ ของผูใหญ  

โดยจะมีกะโหลกศีรษะใหญ  และสวนกึ่งกลางของรางกายจะอยูประมาณตะดือเล็กนอย 

 ระยะวัย 2 ขวบ  จะมีสัดสวนความสูงประมาณ 4½สวน  จุดกึ่งกลางของรางกายจะอยูต่ํากวา

ตะดือเล็กนอย 

 ระยะวัย 8 ขวบ  จะมีสัดสวนความสูงประมาณ 61/2 สวน  จุดกึ่งกลางของรางกายจะอยู

ประมาณอวัยวะเพศ 

ระยะวัย 14 ป  จะมีสัดสวนความสูงประมาณ 7 สวน  จุดกึ่งกลางของรางกายจะอยูประมาณ

กระดูกหัวเหนา 

ระยะวัย 18 ป  จะมีสัดสวนความสูงประมาณ 7 ½สวน ซ่ึงเปนวัยกําลังเจริญเติบโตเปน

ผูใหญ  จะมีจุดกึ่งกลางของรางกายอยูประมาณขอมือหรือกระดูกหัวเหนา 

ระยะวัยผูใหญประมาณ  40 ป  จะมีสัดสวนความสูงประมาณ 7 ½  สวน  จุดกึ่งกลางของ

รางกายจะอยูประมาณกระดูกหัวเหนาและขอมือเชนกัน 

ระยะวัยชราอายุประมาณ  80 ป  จะมีสัดสวนความสูงประมาณ 7 สวนเทานั้น  เนื่องจากการ

หดและงอตัวของกระดูกสันหลัง  จึงทําใหรางกายส้ันและหลังคอม   
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การนําขอมูลการวัดสัดสวนไปใชในงานออกแบบ 

ในการเลือกขอมูลการวัดสัดสวนรางกายมนุษยไปใชเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑนั้น  ขอมูล

ดังกลาวควรจะเปนตัวแทนของประชากรท้ังหมด ท่ีจะเปนผูใชส่ิงของท่ีไดรับการออกแบบนั้นๆ 

โดยมีหลักการออกแบบเพื่อใหรับกับสัดสวนขนาดรางกายของมนุษยอยู 2 ประเภท คือ  การ

ออกแบบเพื่อประชากรท่ัวไป  โดยไมจํากัดวัยและเพศ  และการออกแบบเพ่ือกลุมคนเฉพาะกลุมใด

กลุมหนึ่ง  การนําขอมูลการวัดสัดสวนรางกายมนุษยไปใชนั้น  ไมมีหลักเกณฑตายตัวแนนอนเพราะ

รางกายแตละสวนของมนุษยไมมีความเกี่ยวของหรือสัมพันธกันในทางสถิติ  เชน คนท่ีมีแขนส้ันก็

ไมจําเปนตองมีขาส้ันไปดวย  การออกแบบส่ิงของหรือผลิตภัณฑตางๆ นั้นถือเปนศาสตรและศิลป  

ท่ีจําเปนตองใชขอมูลสวนรางกายท่ีสัมพันธกันมาประกอบมากกวา 1 สวน  ในการออกแบบแตละ

คร้ังอาจจะใชวิธีนําหุนจําลองมาชวยในการออกแบบก็ได  ซ่ึงหุนจําลองนี้สามารถยืดหรือหดความ

ยาวของแตละสวนรางกายใหสอดคลองกับขนาดสัดสวนของกลุมเปาหมายได  หรืออาจจะใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร  สวนแนวทางและลําดับข้ันตอนในการนําขอมูลการวัดสัดสวนรางกายไปใช

ในการออกแบบนั้น  มีหลายแนวทาง เชน 

1.  กําหนดสวนของรางกายสวนท่ีสําคัญมากท่ีสุดตอการออกแบบนั้น 

2.  เลือกใชขอมูลหรือตารางคาท่ีเหมาะสม  ไดมาตรฐาน  และครอบคลุมกลุมประชากร

หรือกลุมเปาหมายมากท่ีสุด 

3.  กําหนดกลุมเปาหมายหรือกลุมประชากรท่ีจะใชเปนฐานในกาออแบบส่ิงนั้นโดยการ

แยกกลุมใหชัดเจน 

 4.  อาจสรางตนแบบ  หรือหุนจําลองของส่ิงท่ีไดรับการออกแบบไว เพือ่นําไปให

กลุมเปาหมายไดทดลองใชและแนะนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหหาทางแกไข  ปรับปรุง  กอนนําไป

สรางเปนแบบท่ีใชงานจริงตอไป 
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ตารางท่ี 1สรุปผลการสํารวจสัดสวนรางกายหญิงไทย  อายุ 17 -49 ป  จํานวน  5,845 คน  

 โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม   

ลําดับสัดสวน 
อายุ ( ป )  โดยคาเฉล่ีย ( MEAN) 

17-19 ป 20-29 ป 30-39 ป 40– 49 ป 

1.  ความสูงพื้นท่ีนั่ง 39.1 38.9 38.7 38.4 
2 ความกวางตะโพก (เวลานัง่) 33.1 33.4 34.5 35.0 
3.  ระยะหางเสนสัมผัสกน – ขอพับท่ีหัวเขา 46.2 46.2 46.6 46.8 
 

ตารางท่ี 2 สรุปผลการสํารวจสัดสวนรางกายชายไทย  อายุ 17 -49 ป  จํานวน  4,151 คน โดย

สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม   
 

ลําดับสัดสวน 
อายุ ( ป )  โดยคาเฉล่ีย ( MEAN) 

17-19 ป 20-29 ป 30-39 ป 40– 49 ป 
1.  ความสูงพื้นท่ีนั่ง 41.6 41.4 41.0 40.8 
2 ความกวางตะโพก (เวลานัง่) 31.9 32.4 32.9 33.1 
3.  ระยะหางเสนสัมผัสกน – ขอพับท่ีหัวเขา 49.0 49.0 48.8 48.7 

  

2. ขอมูลดานเทคนิคในการสรางสรรค 

การสรางสรรคผลงานศิลปะแตละประเภทใหประสบความสําเร็จศิลปนหรือผูสรางสรรค

ผลงานจะตองคนควาทดลอง เลือกหาเทคนิคที่เหมาะสมกับผลงานเพื่อใหไดผลงานที่สมบูรณ 

สามารถถายทอดแนวความคิด ความรูสึก เนื้อหาของงานผานรูปทรงไปยังผูชมผลงาน โดยเฉพาะ

ผลงานท่ีสรางข้ึนดวยเทคนิคเซรามิกสนั้นมีความพิเศษในเทคนิคของตัวเอง อีกท้ังยังตองมีความรูใน

เชิงวิทยาศาสตรประกอบดวยจึงจะไดผลงานที่สมบูรณ ใหความงามในแงสุนทรียศาสตรและมี

เทคนิคที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ การสรางสรรคผลงานในครั้งนี้ผูวิจัยคนควา ทดลองเทคนิค

ตางๆ  เพื่อนํามาใชในการดําเนินงานอยางเหมาะสม เพื่อสนับสนุนใหการสรางผลงานคร้ังนี้ลุลวงไป

ได เทคนิคสําคัญท่ีถือวาเปนหลักในโครงการประกอบดวย 4 เทคนิคดังนี้ 
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2.1 เนื้อดินปน (Clay Body) 

 เนื้อดินปนนับวาเปนส่ิงสําคัญอันดับแรกในการสรางสรรคผลงานเซรามิกส เพราะ

เปนส่ิงท่ีทําใหเปนรูปทรง เปนช้ิน หรือส่ิงท่ีทําใหเกิดเปน 3 มิติ ในการสรางผลงานคร้ังนี้ผูวิจัยให

ความสําคัญกับเนื้อดินปนเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากผลงานมีขนาดใหญและรูปทรงคอนขางซับซอนจึง

ทําใหมีขอจํากัดเร่ืองเนื้อดินพอสมควร เชน การหดตัวท่ีนอยเพื่อลดการบิดเบ้ียวและแตกราว มี

โครงสรางท่ีดีงายตอการข้ึนรูป ทนตอการเผาไดดี เนื้อดินปนท่ีผูวิจัยใชในการสรางสรรคผลงานคร้ัง

นี้จัดอยูในประเภทเนื้อดินสโตนแวร  มีลักษณะคลายเอิรทเทินแวร แตเผาในอุณหภูมิสูง  เคาะเสียง

ดังกังวาน  วัตถุดิบท่ีใชตองมีความทนไฟสูงและมีความเหนียวสูงสีของวัตถุดิบเม่ือเผาแลวจะเปนสี

อะไรก็ไดไมสําคัญแตมีความแข็งแกรง  ผลิตภัณฑชนิดสโตนแวรชนิดท่ีเตรียมดินจากธรรมชาติมา

ปนโดยตรงก็มี  เชน  ผลิตภัณฑโองราชบุรี  ศิลาดนเชียงใหม  เปนตน  และชนิดท่ีเตรียมใน

หองปฏิบัติการเองก็มี  เนื้อดินชนิดสโตนแวร  นิยมทําภาชนะใสอาหาร  จาน  ชาม  ถวยกาแฟ  

เหยือกน้ํา  แจกัน  ท่ีเข่ียบุหร่ี เคร่ืองประดับ  นอกจากนี้ยังนิยมทําภาชนะบรรจุประเภทพวก  กรด  

ดาง  เปนตน  ภาชนะคอนขางหนา  เนื้อแนน  ทึบแสง  มีลักษณะเนื้อหยาบ (Texture)  มีความ

แข็งแรงทนทานไดดีมาก  เนื้อดินปนท่ีผูวิจัยไดทดลองและเลือกใชระกอบดวยสวนผสมดังนี้ 

 1. ดินดินพื้นบาน จ.ราชบุรี ( Ball Clay ) เปนดินพื้นบานท่ีมีคุณสมบัติดีมาก เปนดินท่ีมี

ความเหนียวสูง  สามารถข้ึนรูปไดดี  สีหลังเผาจะมีสีสมจนถึงสีแดงเขมอมน้ําตาลแตกตางกันข้ึนอยู

กับอุณหภูมิที่ใชเผา  แตมีการหดตัวมากทําใหเกิดการบิดเบ้ียวไดงายและแตกราวเม่ือนําไปใชเพียง

อยางเดียวจึงตองมีการนําดินมาพัฒนาคุณสมบัติของเนื้อดินใหมีความเหมาะสม  

 2. ดินขาวระนอง ( Kaolin or China Clay ) เปน Primary Clay หรือดนิท่ีสวนใหญเกิดบน

ภูเขา เกิดจากการยอยสลายของแรธาตุตางๆ เนื้อดินมีความละเอยีดนอยกวา Ball Clay ทนไฟสูง มี

การหดตัวนอย แตเนื่องจากมีความเหนียวนอยจึงยากตอการนําไปขึ้นรูปดวยตัวมันเองเพียงอยางเดยีว 

 3. ทราย ( Sand ) เปนวตัถุดิบท่ีใชเปนโครงสรางในเนื้อดินปนชวยใหเนื้อดนิทรงตัวไดดี

ในขณะปน ชวยลดการหดตัวของเนื้อดนิในขณะปน ชวยลดการหดตัวของเน้ือดินแกปญหาการบิดเบ้ียว

และแตกราวของช้ินงาน 
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 4. ดินเช้ือ ( Grog ) คือดินท่ีเผาแลวนาํมาบดหรือทําใหเปนเม็ดเล็กๆหยาบหรือละเอียด

ตามแตความเหมาะสมในการใชงาน ดินเช้ือเปนวัตถุดิบท่ีเปนโครงสรางใชผสมในเน้ือดินเพื่อลดการ

หดตัวของช้ินงาน ลดปญหาการบิดเบ้ียวและแตกราวของชิ้นงาน 

 2.2 เทคนิคการขึ้นรูป 

 การข้ึนรูปในการสรางงานเซรามิกสมีหลากหลายวิธีใหเลือกใชตามความถนัดของผู

สรางสรรคผลงาน ความเหมาะสมกับประเภท รูปแบบ ขนาดของช้ินงาน ประเภทของเน้ือดิน และ

ลักษณะพิเศษตางๆของการข้ึนรูป ขอจํากัดในการสรางสรรคผลงานคร้ังนี้คือ ขนาดของผลงานท่ีมี

ขนาดใหญและการผลิตท่ีทําซํ้าๆกัน  ผูวิจัยจึงแกปญหาการข้ึนรูปดวยการอัดดินลงในแมพิมพ  

 การขึ้นรูปดวยพิมพอัด (Pressing Mold) เปนการข้ึนรูปท่ีตองปนตนแบบช้ินงานเสียกอน

เหมือนการสรางประติมากรรมท่ัวไป  เม่ือตกแตงผลงานใหไดรูปทรงตามแบบsketchแลวจึงกําหนด

ขนาดแตละช้ินสวนของพิมพ  จากนั้นแบงกั้นพิมพตามขอบเขตท่ีกําหนดแลวจึงทําพิมพดวยการพอก 

หรือเทปูนปลาสเตอรจนเสร็จเรียบรอยท้ังช้ินงานตนแบบ  จากน้ันแกะพิมพปูนปลาสเตอรออกจาก

ดินตนแบบ ทําความสะอาดโดยการเช็ดคราบดินออกจากดานในของพิมพ จากนั้นจึงนําพิมพมา

ประกอบกัน รัดใหแนนแลวอัดดวยเนื้อดินเซรามิกสจนไดรูปทรงตามตนแบบ  ขอดีของการข้ึนรูป

ดวยพิมพอัดคือ สามารถตรวจสอบขนาดที่แนนอนไดสามารถขึ้นรูปผลงานขนาดใหญไดอยางไม

ผิดเพี้ยน สามารถกําหนดความหนาของเนื้อดินที่ชิ้นงานจริงได การหดตัวของเนื้อดินก็จะหดไป

พรอมกัน  ขอดอยของการข้ึนรูปแบบพิมพอัดคือ ไมสามารถสรางผลงานท่ีมีรูปทรงท่ีสลับซับซอน

และมีซอกได 

 2.3 การเคลือบและการตกแตง (Glazing and Decorating) 

 การเคลือบผลงานเซรามิกสเปนการสรางสีสันเพิ่มความมีชีวิตชีวา สงเสริมคุณคาความ

งามใหกับผลงานและความสมบูรณใหกับรูปทรง  เนนความชัดเจนใหกับผลงาน ขอควรคํานึงถึงใน

การเคลือบผลงานเซรามิกสนั้นตองใชเคลือบท่ีไมไปบดบังหรือทําลายความงามของรูปทรง  เพียงใช

เคลือบท่ีไปสงเสริมความงามใหกับรูปทรงเทานั้น ดังนั้นผลงานประติมากรรมเซรามิกสสวน

ใหญจึงหลีกเลี่ยงการใชเคลือบท่ีมีมันวาวมาก หรือเคลือบท่ีมีรายละเอียดมาก ถาจะใชเคลือบ

ดังกลาวก็ใหใชในพื้นท่ีนอยๆ ไมไปรบกวนพื้นท่ีสวนใหญของรูปทรง  ผูวิจัยจึงเลือกใชเคลือบข้ีเถา

ไมเบญจพรรณท่ีเปนวัตถุดิบธรรมชาติ  และใหสีท่ีกลมกลืนกับธรรมชาติ 
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 2.4 การเผา (Firing)  

 การเผาผลงานเซรามิกสที่มีขนาดใหญจะตองใชความระมัดระวังในการเผาเนื่องจาก

ความหนาในการข้ึนรูปอาจจะมีความหนามากกวาการข้ึนรูปงานในลักษณะท่ีเปน Pottery ท่ัวไป 

น้ําหนักของช้ินงานท่ีกดทับลงมาสวนลางของช้ินงานจึงมีมากข้ึนตามขนาด ดังนั้นการเผาจึงตองคอย

เพ่ิมอุณหภูมิอยางชาๆ เพ่ือใหความช้ืนและโมเลกุลของน้ําคอยๆระเหยออกจากเน้ือดิน และการหด

ตัวของเน้ือดินเปนไปอยางชาๆเพื่อปองกันการแตกราวเสียหายจากการเผา อุณหภูมิสูงสุดในการเผา

ตองพอดีกับการสุกตัวของเนื้อดิน ไมต่ําจนเนื้อดินไมแข็งแรงและไมสูงเกินไปจนหดตัวเปล่ียน

รูปทรงไปจากเดิม 

 จากขอมูลท่ีกลาวมาขางตนเปนการรวบรวมเทคนิคสําคัญที่ใชในการสรางผลงาน ซ่ึง

ผูวิจัยเลือกใชใหเหมาะสมกับผลงานแตละชิ้นเพื่อใหเกิดความลงตัวกันระหวางรูปทรงกับเทคนิค 

เกิดเปนผลงานท่ีสมบูรณท่ีจะนําเสนอแนวความคิดของผูวิจัยไปยังผูชมผลงาน  โดยเลือกใชเนื้อดิน

พื้นบาน จ.ราชบุรี มาเปนวัตถุดิบหลักในเนื้อดินปน  เนื่องจากดินพื้นบาน จ. ราชบุรี มีขอดีคือมีความ

เหนียวมากจึงทําใหข้ึนรูปผลงานไดดี  แตขอเสียคือเนื้อดินเม่ือแหงและหลังเผามีการหดตัวมาก

เนื่องจากเอดินมีความเหนียวมากซ่ึงจะสงผลใหเกิดปญหาเร่ืองการแตกราว  ผูวิจัยจึงอยากนําดิน

พื้นบานมาทดลองและพัฒนาปรับปรุงใหมีความเหมาะสมกับลักษณะผลงาน  และชวยสรางมูลคา

ใหแกเนื้อดินพื้นบานอีกดวย  ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑนั้นไดใชวิธีการอัดดินลงในแมพิมพและเคลือบ

ดวยข้ีเถาไมเบญจพรรณที่เปนวัสดุธรรมชาติท่ีจะชวยสรางสรรคใหผลงานมีความกลมกลืนกับ

ธรรมชาติ โดยเผาอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส  บรรยากาศแบบออกซิเดช่ัน   
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บทท่ี 3 

ขั้นตอนการดาํเนินงานและการสรางสรรคผลงาน 

 

 การสรางสรรคผลงานศิลปะในเชิงวิชาการจําเปนตองมีลําดับข้ันตอนในการสรางสรรค

ผลงานอยางชัดเจน จากแนวความคิดสูช้ินงาน การดําเนินงานตองมีขอมูลประกอบอางอิงอยางมี

เหตุผลในการนําขอมูลเนื้อหามาสรางเปนรูปทรงท่ีมีความหมาย  

หลังจากท่ีไดคนหาแนวทางในการออกแบบและขอมูลตาง ๆ ท่ีไดคนความาโดยสรุป
แนวความคิดใหเปนการนําลักษณะ รูปราง ทาทางท่ีโดดเดนของชางมาออกแบบใหสวยงามลงตัว
ตามหลักการออกแบบ  ในการปฏิบัติงานทางเคร่ืองเคลือบดินเผาการออกแบบเปนส่ิงท่ีมี
ความสําคัญและจําเปนมาก  การท่ีมีความรูความชํานาญเกี่ยวกับเทคนิคพื้นฐานในการขึ้นรูปและการ
เผานั้นไมเพียงพอตอการสรางผลงานท่ีประสบความสําเร็จและมีคุณคาได  การใหความสําคัญตอ
การออกแบบทําใหสามารถสรางผลงานท่ีมีเอกลักษณ  งดงามดึงดูดใจได  การออกแบบน้ีไมเพียงแต
เปนการสรางสรรครูปทรงเทานั้น  ยังรวมไปถึงการตกแตง  ซ่ึงมีความสําคัญมากเชนกัน  สําหรับ
งานเคร่ืองปนดินเผาการตกแตงท่ีดีและพอเหมาะจะชวยเสริมใหงานมีคุณคาข้ึน  การเลือกเทคนิค
การตกแตงนั้นก็ข้ึนอยูกับรูปทรงและจุดมุงหมายในการปฏิบัติงาน  ผลงานวิทยานิพนธโครงการน้ี
ผูวิจัยไดดําเนินงานอยางเปนลําดับข้ันตอน เพื่อใหไดผลงานสําเร็จที่ตรงตามจุดประสงคของ
โครงการ ดังข้ันตอนตอไปนี้ 
 
 1. การศึกษาและรวบรวมขอมูลกําหนดขอบเขตของการออกแบบ 
 2.  วิเคราะหขอมูลเพื่อการออกแบบ  

3.  ข้ันตอนการออกแบบ 
 4.  การทดลองหาอัตราสวนผสมของเน้ือดินปนและเคลือบ 
 5.  ข้ันตอนการผลิต 

6. วิเคราะหและประเมินผลงานท่ีออกแบบ 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1. การศึกษาและรวบรวมขอมูล กําหนดขอบเขตของการออกแบบ 

 ในการศึกษาขอมูลในโครงการออกแบบเกาอ้ีสนามสําหรับอุทยานแหงชาติกุยบุรีขาพเจาได
ศึกษาขอมูลในมิติตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับอุทยานแหงชาติกุยบุรี  ชางกุยบุรีและขอมูลดานองคประกอบ
ในการออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกสหลักการออกแบบผลิตภัณฑขอมูลเร่ืองสัดสวนรางกายมนุษย
ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับเกาอ้ี และกรรมวิธีการผลิตทางเซรามิกสโดยการศึกษาคนควาจากเอกสาร 
วารสาร หนังสือ  รายงานการวิจัยและอินเทอรเนต  และทําการสํารวจขอมูลจากพื้นท่ีจริงเพื่อ
กําหนดแนวความคิดหลักในการทําภาพรางโดยมีลักษณะสําคัญคือสามารถทําหนาท่ีเปนทางออก
หรือคําตอบท่ีดีท่ีสุด และเปนแนวทางใหมท่ีไมเคยมีใครใชมากอนท้ังยังมีลักษณะท่ีเอ้ือตอการนําไป
ประยุกตใชในการออกแบบท่ีเปนรูปธรรมสามารถถายทอดแนวความคิดไดอยางชัดเจนตอไป 

 
 

 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 1 ความสําคัญของผลิตภัณฑตอการออกแบบ 

การออกแบบ การตกแตงโดยเคลือบ การขึ้นรูปดวยมือ 

มนุษย 

ประโยชนใชสอย 

ส่ิงแวดลอม 

กลมกลืน/โดดเดน/เอกลักษณ 

ความสวยงาม 

พัฒนารูปแบบ 2 มิติและ3 มิต ิ

เกาอ้ีสนามแรงบันดาลใจจากชาง  สําหรับอุทยานแหงชาติกุยบุรี 
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2.  วิเคราะหขอมูลเพื่อการออกแบบ 
 การวิเคราะหขอมูลมีเกณฑดงันี้ 
2.1  วิเคราะหขอมูลใหสอดคลองตอการใชงานและการตกแตงพืน้ท่ีในอุทยานแหงชาติกุยบุรี 
2.2  วิเคราะหความงามและความเหมาะสมตามประโยชนใชสอย 
2.3  วิเคราะหความเปนไปไดในกระบวนการผลิตเซรามิกส (เคร่ืองเคลือบดินเผา) 
 
 

 

 
 

แผนภูมิท่ี 2 กระบวนการผลิตเซรามิกส 
 

ผลิตภัณฑสําเร็จ 

การคัดเลือกรูปแบบท่ีเหมาะสม 

การเตรียมเนื้อดินและเคลือบ 

การขึ้นรูปดวยมือ 

การเผาดิบ 

การเคลือบ 

การเผาเคลือบ 
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2.4  การวิเคราะหปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนและแนวทางแกไขปญหา 
 

ปญหาท่ีอาจพบในการปฏิบัติงาน 
การยุบตัวของดินหลังการข้ึนรูป  เนื่องจากผลิตภัณฑมีขนาดใหญ 
การแตกราหลังจากดินเร่ิมหมาดและแหง  เนื่องจากเกิดการหดตัวอยางมากและการวางงาน

บนพื้นที่ไมสามารถใหผิวสัมผัสดานลางท่ีติดพื้นหดตัวได 
เกิดการยุบตัวหลังเผา  เนื่องจากพื้นท่ีผิวของงานมีสวนที่เปนระนาบมาก  เวลาเผาบางสวนท่ี

ไมมีท่ีรองรับจึงเกิดการยุบตัว  และอีกประการหนึ่งเกิดจากการเผาถึงจุดสุกตัวมากทําใหโครงสราง
ของดินเกิดการยุบตัวได 

การแตกราวหลังเผา  เนื่องจากรอยราวท่ีเกิดข้ึนหลังเผาหรือตอนช้ินงานหมาดและแหง  อีก
ประการหน่ึง คือ การหดตัวของดินขณะเผาทําใหเกิดการฉีกขาดของเน้ือดินไดเชนกัน 

การแตกราวขณะเย็นตัว  เนื่องจากหลังจากการเผาปลอยใหช้ินงานเย็นตัวเร็วเกินไป 
การแตกราวขณะเผา  เนื่องจากการหดตัวของโครงสรางดานนอกและดานใน  มีการหดตัว

ไมเทากัน 
การควบคุมปญหาท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนตางๆ ควรมีการวิเคราะหถึงปญหาตางๆ ในการผลิต  

เม่ือวิเคราะหหาสาเหตุไดแลวควรมีการทดลองแกไขในแตละปญหาท่ีเกิดข้ึน  สรุปผลในการแกไข  
จากนั้นจึงนํามาใชในกระบวนการผลิตจริง 

 

2.5  วิเคราะหผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 
3.  ขั้นตอนการออกแบบ 

3.1  การกําหนดแนวความคิดโดยใชแนวความคิดจากธรรมชาติ คือ ชางมาวิเคราะหรูปทรง

รวมกับสัดสวนการใชงานเกาอ้ีตามหลักการยศาสตรของมนุษย  สรางสรรคผลงานใหสอดคลองกับ

สถานท่ีและมีอัตลักษณของตนเอง  โดยคํานึงถึงความสวยงามและเหมาะสมกับหนาท่ี  ประโยชนใช

สอย  และเกิดความกลมกลืนกับธรรมชาติ  ชวยสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกอุทยานแหงชาติกุยุรี

แสดงออกตามแนวความคิดในเร่ืองของรูปทรงท่ีใหความรูสึกหนักแนน แข็งแรง โดยอาศัยรูปทรง   

และเสนโครงสรางตางๆ นํามาตัดทอนแตยังคงเห็นถึงโครงสรางความงามของสรีระของชาง  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3.2  การรางแบบ 2 มิติ  คือการรางแบบลงบนกระดาษดวยดินสอ ปากกา หรือสี ซึ่งเปน

จุดเร่ิมตนของการถายทอดจากแนวความคิด การวิเคราะหขอมูลมาเปนรูปทรง แสดงส่ิงท่ีคิดกล่ันกรอง

มาเปนภาพ แสดงภาพท่ีอยูในจินตนาการของผูสรางผลงานสูสายตาผูชม ขาพเจาเร่ิมตนดวยการสราง

เสน กําหนดทิศทาง เปนโครงสรางของภาพหลังจากศึกษาขอมูลและไดแนวความคิดหลักในการ

ออกแบบแลวจึงทําการออกแบบภาพรางในลักษณะ   2 มิติ   ลักษณะรูปทรงของงานซ่ึงเกิดจากการ

ประยุกตแนวความคิดใหเปนรูปธรรม  และถูกถายทอดเปนภาพรางอยางหยาบ ๆ มีขนาดเล็ก  อาจยัง

ไมมีรายละเอียดท่ีชัดเจนมากนัก  มีการกําหนดขนาดสัดสวนใหงายในการพิจารณาปรับปรุง

เปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติม ท้ังในสวนของโครงสราง-รูปทรง  

 

 ภาพราง 2 มิติ ในระยะท่ี 1 นั้นเปนการนําลักษณะรูปราง  รูปทรง และเอกลักษณท่ีโดเดน

ของชาง  คือ  ลักษณะของงวงการมวนงวงในลักษณะตางๆเชน  การมวนงวงขึ้น  การมวนงวงลง  

และกามวนงวงในอิริยาบถตางๆ เปนตน ลักษณะของหูโดยทดลองออกแบบหูในลักษณะตางๆ เชน 

หูท่ีมีขนาดใหญดูโดดเดนและสงางาม  หูท่ีมีการมวนรับกับเสนของงวง เปนตน ลักษณะของเทา 

และรูปรางท่ีดูทึบตัน  หนักแนนมาใชในการออกแบบ  เพื่อใหเกิดความรูสึกหนักแนน  แข็งแรงและ

เกิดความสวยงาม  ในชวงระยะแรกน้ีเปนชวงของการคนหาแนวทางในการออกแบบเพ่ือใหเกิด

ความลงตัวของมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 8 ภาพรางลายเสน 2 มิติ ระยะท่ี 1 
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ภาพท่ี 9 ภาพรางลายเสน 2 มิติ ระยะท่ี 1 (ตอ) 

 
 

ภาพท่ี 10 ภาพรางลายเสน 2 มิติ ระยะท่ี 1 (ตอ)  
 

ในระยะท่ี 2 เปนการนํา ภาพรางลายเสนในระยะท่ี 1 มาพัฒนา  โดยในระยะท่ี1 นั้นจะมีการ
ควานพื้นท่ีบริเวณดานลางเพื่อเพ่ิมพื้นท่ีวางใหกับงานและชวยผลักระยะใหงานดูมีมิติมากข้ึน  แตจะ
เกิดปญหาในเร่ืองของสัตวมีพิษสามารถเขาไปซอนตัวอยูภายในเกาอ้ีได  และจะทําใหงานฉีก 
แตกราว  ดังนั้นในระยะท่ี 2 จึงไมมีการเจาะทะลุแตพัฒนาโดยการนําเร่ืองของนูนตํ่าเขามาชวยผลัก
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ระยะ  ใหเกิดมิติตางๆ  แตยังเปนการนําลักษณะเสนโครงสรางของชางและเร่ืองการตัดทอนรูปราง
มาใชในการออกแบบเหมือนเดิม 

 

 

 
 

ภาพท่ี 11 ภาพรางลายเสน 2 มิติ ระยะท่ี 2 
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ภาพท่ี 12 ภาพรางลายเสน 2 มิติ ระยะท่ี 2(ตอ) 



  42 

 
 

 
ภาพท่ี 13 ภาพรางลายเสน 2 มิติ ระยะท่ี 2(ตอ) 
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ในระยะท่ี 3 เปนการนําปญหาในระยะท่ี 2 มาปรับปรุงแกไข โดย sketchในระยะท่ี 3 นั้นมี
รายละเอียดและการซํ้าของชางมากเกินไปทําใหดูวุนวาย  ลักษณะของเสนโครงสรางของชางดูยุงๆ
ไมลงตัวอีกท้ังลายท่ีปรากฏดานบนทําใหไมสะดวกในการนั่ง  จึงมีการพัฒนาโดยการลดรายละเอียด
ใหนอยลง  นําลักษณะโครงสรางของชาง  ลักษณะลายเสนของงวง  หู  รูปทรงของชางที่ดูหนัก  ทึบ
ตันและvolumeมาใชในการออกแบบ  ใหความรูสึกหนักแนน  แข็งแรงและสวยงาม 
 

 

 
 

  

ภาพท่ี 14 ภาพรางลายเสน 2 มิติ ระยะท่ี 3 
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ภาพท่ี 15 ภาพรางลายเสน 2 มิติ ระยะท่ี 3(ตอ) 
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ภาพท่ี 16 ภาพรางลายเสน 2 มิติ ระยะท่ี 3(ตอ) 
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3.3  การสรางแบบจําลอง 3 มิติ  เปนการนําแบบราง 2 มิติ มาแปรคาใหเปนผลงานท่ีมี
รูปแบบพรอมท่ีจะขยายเปนผลงานจริงตามสัดสวนและรายละเอียดท่ีกําหนด เปนการจําลองผลงาน
จริงยอใหมีขนาดเล็ก ประโยชนของการสรางแบบจําลอง  3 มิติ คือ การสรางใหเห็นภาพของผลงาน
ทุกดาน เนื่องจากการรางแบบ 2 มิติ เรามองเห็นรูปทรงไดเพียงดานเดียวไมสามารถกําหนดรูปทรง
ดานอ่ืนได ซ่ึงอาจเปนปญหาในการขยายผลงานจริงได ความสําคัญการสรางแบบจําลอง  3 มิติอีก
ขอหนึ่งคือ การปรับแกไขสวนบกพรองของผลงานแบบราง 2 มิติเพื่อใหไดแบบที่สมบูรณดวย
องคประกอบท่ีเกิดความงามสมบูรณแบบในทุกๆดาน 

 

 

 

            
 

ภาพท่ี 17  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 1 
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ภาพท่ี 18  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 1(ตอ) 
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ภาพท่ี 19  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 1(ตอ) 
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ภาพท่ี 20  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 1(ตอ) 
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ภาพท่ี 21  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 1(ตอ) 
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ภาพท่ี 22  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 1(ตอ) 
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ภาพท่ี 23  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 1(ตอ) 
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ภาพท่ี 24  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 2 
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ภาพท่ี 25  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 2 (ตอ) 
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ภาพท่ี 26  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 2 (ตอ) 
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ภาพท่ี 27  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 2 (ตอ) 
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ภาพท่ี 28  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 3  
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ภาพท่ี 29  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 3 (ตอ) 
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ภาพท่ี 30  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 3 (ตอ) 
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ภาพท่ี 31  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 3 (ตอ) 
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ภาพท่ี 32  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 3 (ตอ) 
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ภาพท่ี 33  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 3 (ตอ) 
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ภาพท่ี 34  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 3 (ตอ) 
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ภาพท่ี 35  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 4 
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ภาพท่ี 36  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 4 (ตอ) 
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ภาพท่ี 37  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 4 (ตอ) 
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ภาพท่ี 38  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 4 (ตอ) 
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ภาพท่ี 39  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 4 (ตอ) 
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ภาพท่ี 40  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 4 (ตอ) 
 



  70 

 
 

ภาพท่ี 41  ภาพรางลายเสน 3 มิติ ระยะท่ี 4 (ตอ) 
 

4.  การทดลองหาอัตราสวนผสมของเนื้อดินปนและเคลือบ 
 การทดลองหาอัตราสวนผสมอันไดแก เนื้อดินปนและเคลือบเปนการหาความลงตัวท่ี

นํามาใชสรางสรรคผลงานเพ่ือใหผลงานสําเร็จสมบูรณและเกิดปญหานอยท่ีสุด 

 เนื้อดินปน 

 ผลงานน้ีใชเทคนิคการข้ึนรูปดวยการอัดดินลงในแมพิมพ   เปนงานเซรามิกสขนาดใหญ จึง

สงผลใหชิ้นงานมีน้ําหนักมากตามไปดวย ดังน้ันเนื้อดินท่ีใชตองมีคุณสมบัติดังน้ีคือ 

 แข็งแรงทรงตัวดีและมีการหดตัวนอย เพราะมีน้ําหนักกดทับลงมายังพืน้มากหากเนื้อดิน

หดตัวมากจะทําใหเกดิปญหาแตกราวได 

 มีความพรุนตวัสูงเพื่อใหน้ําและความช้ืนในดินระเหยออกไดงายเพื่อลดปญหาการแตกแยก

ในช้ินงานท่ีหนา 

 ตองมีความทนไฟเน่ืองจากเนื้อดินเปนดินพื้นบานและตองเผาในอุณหภูมิสูง  หากเนือ้ดิน

ไมทนไฟจะเกดิการแตกราว  บิดเบ้ียวไมเปนทรงและเนื้อดินจะบวม 
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 จากความตองการเนื้อดินท่ีมีคุณสมบัติดังกลาว ผูวิจัยไดทดลองหาอัตราสวนผสมของเน้ือ

ดินปน  โดยใชทฤษฎีตารางสามเหล่ียม  เผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 บรรยากาศออกซิเดช่ันและรีดักช่ัน  

โดยใชวัตถุดิบ 3 ชนิด ดังนี้ 

 1.  ดินแดงจังหวัดราชบุรี     

 2.  ดินขาวระนอง  

 3.  ดินเช้ือและทราย 

 

 
 

ภาพท่ี 42 ภาพทฤษฎีตารางสามเหล่ียมในการทดลองเน้ือดินปน   
 

 

 

 

 

ทราย/ดินเชื้อ ดินขาว 

ดินราชบุร ี
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ตารางท่ี 3 ปริมาณอัตราสวนผสมของเน้ือดินปนในแตละสูตร 

สูตรท่ี ดินพื้นบาน จ.ราชบุรี ดินขาวลําปาง ทราย/ดินเชื้อ 

1 80 10 10 
2 70 20 10 
3 70 10 20 
4 60 30 10 
5 60 20 20 
6 60 10 30 
7 50 40 10 
8 50 30 20 
9 50 20 30 
10 50 10 40 
11 40 50 10 
12 40 40 20 
13 40 30 30 
14 40 20 40 
15 40 10 50 
16 30 60 10 
17 30 50 20 
18 30 40 30 
19 30 30 40 
20 30 20 50 
21 30 10 60 
22 20 70 10 
23 20 60 20 
24 20 50 30 
25 20 40 40 
26 20 30 50 
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สูตรท่ี ขี้เถาไมเบญจพรรณ ดินขาวลําปาง ทราย/ดินเชื้อ 

27 20 20 60 
28 20 10 70 
29 10 80 10 
30 10 70 20 
31 10 60 30 
32 10 50 40 
33 10 40 50 
34 10 30 60 
35 10 20 70 
36 10 10 80 

 

 

   
 

ภาพท่ี 43  ภาพผลการทดลองเนื้อดินปน 

ดินเชื้อ/ทราย ดินขาว 

ดินราชบุรี 
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 เนื้อดินปนท่ีเลือกมาใชงานคือ  สูตรท่ี 9 โดยมีวัตถุดิบดังนี้ 
 

1.  ดินพื้นบาน จ.ราชบุรี  50 %   
2.  ทรายผสมดินเช่ือ  30 %   
3.  ดินขาว    20 %    

 เนื่องจากเนื้อดนิมีคุณสมบัติเหมาะสมกับลักษณะผลงานท่ีผูวิจัยตองการสรางสรรค  โดยสี
ของเนื้อดินหลังเผามีสีน้ําตาลเขมอมเขียวข้ีมาและมีจุดสีขาว  ผิวเรียบ  เนื้อดินมีความแกรง  ไมบิด
เบ้ียวและไมแตกราว  หดตัวนอย คือ 23.5 % นอกจากน้ียงัสมารถข้ึนรูปไดดีอีกดวย 
 
 เคลือบ 

 การทดลองเคลือบเปนการหาเทคนิคที่มาตกแตงผลงานใหมีความสวยงาม  คงทนและ

ดูแลรักษางาย   และเปนการตกแตงใหผลงานเกิดความกลมกลืนกับธรรมชาติและกลมกลืนกับ

อุทยานแหงชาติกุยบุรี  ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกใชเคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณท่ีเปนวัตถุดิบท่ีไดจาก

ธรรมชาติและเปนวัตถุดิบท่ีไมเปนอันตราย  ในการทดลองหาอัตราสวนผสมของเคลือบข้ีเถาไม

เบญจพรรณผูวิจัยไดใชทฤษฎีตารางสามเหล่ียม  เผาท่ีอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส  โดยมีสวนผสม

ของวัตถุดิบ 3 ชนิด  ดังนี้ 
 

1. ข้ีเถาไมเบญจพรรณ 

2. โพแทสเฟลดสปาร 
3. ดินขาว 
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ภาพท่ี 44 ภาพทฤษฎีตารางสามเหล่ียมในการทดลองเคลือบ 
 

 ตารางท่ี 4 ปริมาณอัตราสวนผสมของเคลือบในแตละสูตร 

สูตรท่ี ข้ีเถาไมเบญจพรรณ Potash Feldspar ดินขาว 
1 80 10 10 
2 70 20 10 
3 70 10 20 
4 60 30 10 
5 60 20 20 
6 60 10 30 
7 50 40 10 
8 50 30 20 
9 50 20 30 
10 50 10 40 
11 40 50 10 

ขี้เถาไมเบญจพรรณ 

ดินขาว   Potash Feldspar 
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สูตรท่ี ข้ีเถาไมเบญจพรรณ Potash Feldspar ดินขาว 
12 40 40 20 
13 40 30 30 
14 40 20 40 
15 40 10 50 
16 30 60 10 
17 30 50 20 
18 30 40 30 
19 30 30 40 
20 30 20 50 
21 30 10 60 
22 20 70 10 
23 20 60 20 
24 20 50 30 
25 20 40 40 
26 20 30 50 
27 20 20 60 
28 20 10 70 
29 10 80 10 
30 10 70 20 
31 10 60 30 
32 10 50 40 
33 10 40 50 
34 10 30 60 
35 10 20 70 
36 10 10 80 
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ภาพท่ี 45 ภาพผลการทดลองเคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณ  (บรรยากาศออกซิเดช่ัน)  
 
 
 
 
 

Potash Feldspar 

ขี้เถาไมเบญจพรรณ 

ดินขาว 
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ภาพท่ี 46  ภาพผลการทดลองเคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณ  (บรรยากาศรีดักช่ัน) 
 
 เคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณท่ีเลือกมาใชงานคือ  สูตรท่ี 16 โดยมีวัตถุดิบดังนี ้
 

1.  ข้ีเถาไมเบญจพรรณ  30 %   
2.  Potash Feldspar  60 %   
3.  ดินขาว    10 %    

 เนื่องจากเคลือบสมบูรณดี  เคลือบมีสีเทาอมขาว  มีลักษณะกึ่งมันกึ่งดาน เหมาะแกการ
นําไปพัฒนาจบัคูสีเพราะลักษณะของเคลือบสามารถเห็นสีออกไซดท่ีจะทดลองไดชัดเจน  

ดินขาว Potash Feldspar 

ขี้เถาไมเบญจพรรณ 
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 หลังจากไดสูตรเคลือบท่ีมีคุณสมบัติตามตองการแลวจึงนําเคลือบมาพัฒนาตอเพื่อใหไดสี
และลักษณะตามท่ีผูวิจัยตองการ  โดยผูวิจัยไดเลือกใชทฤษฎีจับคูสีในการพัฒนาเคลือบ  

 

A B C D E F 
A+B A+C A+D A+E A+F 
B+C B+D B+E B+F 
C+D C+E C+F 
D+E D+F 
E+F 
 
ภาพท่ี 47 ภาพทฤษฎีจับคูสี 
 
A = Titanium  8 %  
B = Copper  oxide  1 % 
C = Ferric   oxide  3 % 
D = Cobalt  oxide  0.5 % 
E = Nickel   2 % 
F = Manganese  oxide 3 % 
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ภาพท่ี 48 ภาพผลการทดลองการพัฒนาสีเคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณ  (บรรยากาศออกซิดักช่ัน) 

   
 
ภาพท่ี 49 ภาพผลการทดลองการพัฒนาสีเคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณ  (บรรยากาศรีดกัช่ัน) 



  81 

เคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณท่ีเลือกมาใชงานมี  5 สูตร ดังนี้ 
สูตร A  โดยมีวัตถุดิบดังนี ้

 

1.  ข้ีเถาไมเบญจพรรณ  30 %   
2.  Potash Feldspar  60 %   
3.  ดินขาว    10 %    
4.  Titanium   8 %  

 เนื่องจากเคลือบสมบูรณดี  เคลือบมีสีสีขาวมีจุดนํ้าตลปนเล็กนอย  มีลักษณะก่ึงมันกึง่ดาน  

เหมาะแกการนําไปเคลือบผลงานชวยใหผลงานดูเปนธรรมชาติ 

สูตร A+B  โดยมีวัตถุดิบดังนี้ 
 

1.  ข้ีเถาไมเบญจพรรณ  30 %   
2.  Potash Feldspar  60 %   
3.  ดินขาว    10 %    
4.  Titanium   8 % 
5.  Copper  oxide  1 %  

 เนื่องจากเคลือบสมบูรณดี  เคลือบมีสีเขียวคลายสีหยก  มีลักษณะกึ่งมันกึ่งดาน  เหมาะแก

การนําไปเคลือบผลงานชวยใหผลงานดูเปนธรรมชาติ 

สูตร A+C  โดยมีวัตถุดิบดังนี้ 
 

1.  ข้ีเถาไมเบญจพรรณ  30 %   
2.  Potash Feldspar  60 %   
3.  ดินขาว    10 %    
4.  Titanium   8 % 
5.  Ferric   oxide   3 % 

 เนื่องจากเคลือบสมบูรณดี  เคลือบมีสีครีมและมีสีน้ําตาลปนเล็กนอย  มีลักษณะกึ่งมันกึ่ง

ดาน  เหมาะแกการนําไปเคลือบผลงานชวยใหผลงานดเูปนธรรมชาติ 

สูตร A+F  โดยมีวัตถุดิบดังนี้ 
 

1.  ข้ีเถาไมเบญจพรรณ  30 %   
2.  Potash Feldspar  60 %   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.  ดินขาว    10 %    
4.  Titanium   8 % 
5.  Manganese  oxide  3 % 

เนื่องจากเคลือบสมบูรณดี  เคลือบมีสีครีมจุดขาว  มีลักษณะก่ึงมันกึ่งดาน  เหมาะแกการ
นําไปเคลือบผลงานชวยใหผลงานดูเปนธรรมชาติ 

สูตร C+E  โดยมีวัตถุดิบดังนี้ 
 

1.  ข้ีเถาไมเบญจพรรณ  30 %   
2.  Potash Feldspar  60 %   
3.  ดินขาว    10 %    
4.  Ferric   oxide   3 % 
5.  Nickel   2 % 
เนื่องจากเคลือบสมบูรณดี  เคลือบมีสีน้ําตาลฟางขาว  มีลักษณะกึ่งมันกึ่งดาน  

เหมาะแกการนําไปเคลือบผลงานชวยใหผลงานดูเปนธรรมชาติ 
 
 5.  ขั้นตอนการผลิต 
การเตรียมดินปน 

 การเตรียมดินปนเปนการนําสวนผสมของวัตถุดิบท่ีใชทําดินปนตามอัตราสวนของสูตรท่ี

ทดลองไวมาผสมคลุกเคลาใหเปนเนื้อเดียวกันและผสมกับน้ําใหเกิดความเหนียวอยูในสภาพท่ีพรอม

จะปนได วิธีการผสมอาจจะใชเคร่ืองรีดดิน (Extruder) รีดสวนผสมท่ีหมาดๆออกมาเปนดินเหนียวท่ี

โดนบดคลุกจนเปนเนื้อเดียวกัน วิธีการเตรียมดินของผูวิจัยไดใชวิธีผสมวัตถุดิบเขาดวยกัน 

จากนั้นหมักทิ้งไว 24 ชั่งโมงเพื่อใหวัตถุดิบที่หมักรวมกันนั้นมีความชื้นเทากัน แลวใชเครื่องรีด

ดิน (Extruder) รีดสวนผสมใหเขากันเพื่อนําไปใหในกระบวนการขึ้นรูปตอไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 50 ภาพการผสมเนื้อดินปนโดยเคร่ืองรีดดิน (Extruder)  
 
การขยายแบบผลงาน 

 การขยายแบบผลงานหมายถึงการนําแบบจําลองท่ีเลือกมาสรางเปนผลงานจริงซ่ึงผูวิจัย

ไดทําตามข้ันตอนดังนี้ 

 นําแบบจําลอง 3 มิติมาถายทอดลงบนกระดาษวัดขนาดเทาจริงเหมือนการเขียนภาพฉาย

จากนั้นตีตารางสเกลบนกระดาษแลวเอาจํานวนเทาท่ีเราจะขยายคูณขนาดบนกระดาษทุกดานแลวจะ
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ไดขนาดจริง แลวจึงนําไปรางแบบขยายตามขนาดจริงเพื่อเทียบขนาดขณะข้ึนรูป จากนั้นจึงทําการ

ข้ึนรูปผลงานดวยเน้ือดินปนท่ีเตรียมไว สําหรับการข้ึนรูปของผูศึกษาคือ การขึ้นรูปดวยการข้ึนรูป

ดวยพิมพอัด 

 การข้ึนรูปดวยพิมพอัด ในข้ันแรกเปนการข้ึนรูปแบบประติมากรรมทั่วไปตามแบบท่ี

เลือกและมีการขยายเรียบรอยแลวดวยดินปนจนเสร็จส้ินและมกีารูดเก็บราละเอียดใหเรียบรอยเพ่ือ

นําไปทําพิมพอัด  ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี ้

 

 
 

ภาพท่ี 51 ภาพตนแบบที่ปนเก็บรายละเอียดแลว 
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ภาพท่ี 52  ภาพการกั้นแบงพิมพ 
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ภาพท่ี 53 ภาพการทําพิมพอัดดวยปูนปลาสเตอร 
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ภาพท่ี 54  ภาพพิมพอัด 
 

 
 

ภาพท่ี 55  ภาพการตากพิมพ 
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  เม่ือไดพิมพปูนปลาสเตอรแลวจึงนํามาอัดดินข้ึนรูปดวยเนื้อดินเซรามิกส 
 
 

 
 

ภาพท่ี 56  ภาพการอัดดินลงในพิมพ 

 

 ตกแตงเก็บรายละเอียด หลังจากไดช้ินงานท่ีเปนเนื้อดนิเซรามิกสแลวแตยังเปนช้ินงานท่ีไม

สมบูรณจึงตองมาเก็บรายละเอียดท่ีเหลือใหสมบูรณ 
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ภาพท่ี 57 ภาพการขัดเก็บรายละเอียด 

 

 เม่ือเก็บรายละเอียดเสร็จเรียบรอยแลวกเ็ปนอันเสร็จข้ันตอนของการข้ึนรูป จากนั้นปลอย

หรือผ่ึงดินใหแหง สําหรับผลงานท่ีมีขนาดใหญและมีน้ําหนกัมากควรคอยๆปลอยใหแหงอยางชาๆ

เพื่อปองกันการแตกราวเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกับช้ินงาน 
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ภาพท่ี 58  ภาพการผ่ึงผลงาน 

 

การเผาดิบ (Biscuit Firing) 

 การเผาดิบเปนการเตรียมความพรอมสําหรับการเคลือบ คือการเปล่ียนสภาพของงานจาก 

green ware เปน biscuit ware ความสําคัญของการเผาดิบมีดังนี ้

 1. ทําใหช้ินงานมีความแข็งแรงข้ึนทนตอแรงกระแทกเสียดสี 

 2. ทําใหงายตอการเคลือบเน่ืองจากช้ินงานท่ีเผาดิบแลวสามารถโดนน้ําไดโดยไมละลาย

เสียหาย 

 วิธีการเผาดิบของผูวิจัยนั้นอาจจะแตกตางจากการเผาดินดิบที่ขึ้นรูปดวยการหลอ 

เนื่องจากเปนงานท่ีปนข้ึนรูปดวยมือ มีความหนามากจึงตองเผาดวยความระมัดระวังมากเปนพิเศษ 

คือหลังจากท่ีนําช้ินงานดินดิบท่ีแหงแลวมาบรรจุเขาเตาเผา จัดพื้นท่ีใหมีชองวางใหความรอน

ไหลเวียนไดสะดวกทั่วถึงท้ังเตา การเร่ิมเผาในระยะแรกตองคอยๆเพิ่มอุณหภูมิอยางชาๆ และตอง

แงมฝาเตาไวเพื่อใหระบายความช้ืนไดดีปองกันการแตกราวเสียหาย โดยเฉพาะท่ีอุณหภูมิ 573 องศา
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เซลเซียส เนื่องจากเปนชวงท่ีควอตซขยายตัวเปล่ียนรูปทรงของผลึก ชวงท่ีผูวิจัยปดฝาเตาจนสนิทท่ี

อุณหภูมิประมาณ 350 – 400 องศาเซลเซียส แลวจึงคอยๆเพ่ิมอุณหภูมิจนถึงอุณหภูมิ 750 – 850 องศา

เซลเซียส ปลอยท้ิงไวจนกวาอุณหภูมิลดลงจนถึงระดับท่ีต่ํากวา 200 องศาเซลเซียส จึงสามารถเปด

เตาได  ในการเผาคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชท้ังเตาไฟฟาและเตาแกสในการเผาผลงาน 

 

 
 

ภาพท่ี 59 ภาพการเผาดิบ 

 

 หลังจากไดผลงานเผาดิบแลวนําไปทําความสะอาดโดยการนําไปลางหรือใชฟองน้ําชุบ

น้ําเช็ดเพื่อเตรียมนําไปเคลือบตอไป 
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การเคลือบและการตกแตง 

 การเคลือบงานเปนการตกแตงสรางสีสันใหกับผลงาน ชวยเพิ่มคุณคาความงาม  ชวยทํา

ใหผลงานดูแลรักษางาย ทั้งยังเนนเนื้อหาของผลงานใหชัดเจนยิ่งขึ้น วิธีการเคลือบของผูวิจัยนั้น

ใชการพนเคลือบแบบท่ีกําหนดไว  

 

 
 

ภาพท่ี 60  ภาพการพนเคลือบ 
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 หลังจากเสร็จข้ันตอนการเคลือบและการตกแตงสีแลว ตรวจสอบความเรียบรอยของงาน

กอนนําไปเขาเตาเผาเพื่อเผาเคลือบตอไป 

 

การเผาเคลือบ 

 การเผาเคลือบเปนข้ันตอนสุดทายในกระบวนการทางเซรามิก เปนการทําใหเนื้อดินแกรง 

แข็งแรง  และทําใหสีที่ตกแตงชิ้นงานและเคลือบสุกตัวแสดงใหเห็นสีสันของผลงานที่ชัดเจนตาม

แบบสเกตซท่ีสมบูรณ การเคลือบในผลงานช้ินนี้ผูวิจัยเผาท่ีโคน 06 หรือท่ีประมาณ 1200 องศา

เซลเซียส บรรยากาศออกซิเดช่ัน โดยใชเวลาเผาประมาณ   8 – 10 ช่ัวโมงแลวยืนไฟประมาณ 30 นาที

เพื่อใหเคลือบสุกตัวสมํ่าเสมอเปนอันเสร็จข้ันตอนการเผาเคลือบ 

 

 
 

ภาพท่ี 61 ภาพการเผาเคลือบ 
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6. วิเคราะหและประเมินผลงานท่ีออกแบบ 
 หลักเกณฑท่ีนาํมาใชวิเคราะหผลงานในคร้ังนี้จะใชหลักเกณฑโดยท่ัว ๆไปซ่ึงประกอบดวย
หัวขอหลัก ๆ ดังตอไปนี ้

  1. การออกแบบภาพราง 

  2.  การคัดเลือกรูปแบบ 

  3.  ความเหมาะสมในการผลิต 

   การข้ึนรูปดวยพิมพอัด 

   การเผา 

  4.  ความสวยงามและความประณีต 

  5.  ความแข็งแรงคงทน 

  6.  ประโยชนใชสอย 

  7.  ความเหมาะสมกับการใชเปนเกาอ้ีสนามสําหรับอุทยานแหงชาติกุยบุรี  อําเภอ
กุยบุรี  จังหวดัประจวบคีรีขันธ 
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บทท่ี 4 

การวิเคราะหผลงาน 

 

 จากการดําเนินการออกแบบเกาอ้ีสนามแรงบันดาลใจจากชาง  สําหรับอุทยานแหงชาติ     
กุยบุรี   การปฏิบัติงานในข้ันตอนตาง ๆ มีรายละเอียดและสามารถวิเคราะหผลในการดําเนินการ
ออกแบบดังตอไปนี้ 

1. ผลการทดลองเน้ือดินและเคลือบ 

2. ผลงานการออกแบบ 

3. ผลการวิเคราะหการออกแบบ 

 

1. ผลการทดลองเนื้อดินและเคลือบ 

จากการทดลองเน้ือดินปนพื้นบาน จ.ราชบุรี  ไดผลการทดลองดังนี้ 

ตารางท่ี 5 ผลการทดลองดินปนพื้นบาน จ.ราชบุรี   

สูตรท่ี 

ผลการทดลองเน้ือดินปนพ้ืนบาน จ.ราชบุรีเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส  บรรยากาศออกซิเดชัน 

ลักษณะของดิน 
การหดตัว 

ความแกรง 
กอนเผา หลังเผา 

1 นํ้าตาลดําอมเขียว  ก่ึงมันก่ึงดาน 19.3 27.5 980.3 

2 สีนํ้าตาลดําอมเขียว มีจุดสีขาวเล็กนอย ก่ึงมันก่ึงดานผิวเรียบ 21.7 25.8 953.8 

3 สีนํ้าตาลดําอมเขียว มีจุดสีขาวเล็กนอย ก่ึงมันก่ึงดานผิวเรียบ 20 24.2 944 
4 สีนํ้าตาลดําอมเขียว มีจุดสีขาวเล็กนอย ก่ึงมันก่ึงดานผิวเรียบ 21.7 25.8 909.7 
5 สีนํ้าตาลดําอมเขียว มีจุดสีขาวเล็กนอย ก่ึงมันก่ึงดานผิวเรียบ 20.8 25 889.1 
6 สีนํ้าตาลดําอมเขียว มีจุดสีขาวเล็กนอย ก่ึงมันก่ึงดานผิวเรียบ 20 24.2 873.5 
7 สีเขียวขี้มาออน มีจุดสีขาวผิวเรียบ 21.7 25.8 858.4 
8 สีเขียวขี้มาออน มีจุดสีขาวผิวเรียบ 20.8 25 839 
9 สีนํ้าตาลเขมอมเขียวขี้มาและมีจุดสีขาว  ผิวเรียบ 20.2 23.5 811.3 
10 สีนํ้าตาลเขมอมเขียวขี้มาและมีจุดสีขาว  ผิวเรียบ 20.8 23.3 789.7 
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สูตรท่ี 

ผลการทดลองเน้ือดินปนพ้ืนบาน จ.ราชบุรีเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส  บรรยากาศออกซิเดชัน 

ลักษณะของดิน 
การหดตัว 

ความแกรง 
กอนเผา หลังเผา 

11 สีครีมมีสีเขียวขี้มาปนบางจุด  มีจุดสีขาว  ผิวเรียบ 20.8 25.8 651.4 
12 สีครีมมีสีเขียวขี้มาปนบางจุด  มีจุดสีขาว  ผิวเรียบ 21.7 25 611. 
13 สีเขียวขี้มา  มีจุดสีขาวและนํ้าตาลผิวเรียบ 20 23.3 592.3 
14 สีเขียวขี้มา  มีจุดสีขาวและนํ้าตาลผิวเรียบ 20 23.3 587.2 
15 สีเขียวขี้มา  มีจุดสีขาวและนํ้าตาลผิวเรียบ 20 23.3 519.7 
16 สีครีม มีจุดสีขาว  ผิวเรียบ 20 23.8 419.6 
17 สีเขียวขี้มา  มีจุดสีขาวผิวเรียบ 19.2 23 385.3 
18 สีเขียวขี้มา  มีจุดสีขาวผิวเรียบ 19.2 23.3 318.1 
19 สีเขียวขี้มา  มีจุดสีขาวผิวเรียบ 19.2 23.3 270.9 
20 สีเขียวขี้มา  มีจุดสีขาวผิวเรียบ 19.2 22.5 219.5 
21 สีเขียวขี้มา  มีจุดสีขาวผิวเรียบ 17.5 22.5 181.3 
22 สีครีม  มีจุดสีขาวผิวเรียบ 18.3 25.8 175 
23 สีครีม  มีจุดสีขาวผิวเรียบ 20 25.8 147.7 
24 สีเขียวขี้มา  มีจุดสีนํ้าตาลดําและจุดสีขาว  ผิวเรียบ 18.3 25 138.5 
25 สีเขียวขี้มา  มีจุดสีนํ้าตาลดําและจุดสีขาว  ผิวเรียบ 20 24.2 126.8 
26 สีครีม  มีจุดสีเขียวขี้มาผิวเรียบ 18.3 22.5 124.5 
27 สีเขียวขี้มา  มีจุดสีขาวผิวเรียบ 18.3 21.7 116.6 
28 สีเขียวขี้มา  มีจุดสีขาว  ผิวหยาบมีรอยแตก  ผิวเรียบ 19.2 21.7 105 
29 สีครีมอมขาว  ผิวเรียบผิวเรียบ 18.3 25 94.7 
30 สีครีมอมขาว  ผิวเรียบ 17.5 25 94 
31 สีครีมอมขาวผิวหยาบมีรอยแตก 17.5 23.3 91.1 
32 สีครีมอมขาว  ผิวเรียบ 17.5 23.3 85.4 
33 สีครีมอมเขียวขี้มา  ผิวหยาบมีรอยแตก 17.5 21.7 79.8 
34 สีครีมอมเขียวขี้มา มีจุดสีขาวผิวเรียบ 18.3 20.8 72.3 
35 สีครีมอมเขียวขี้มา มีจุดสีขาวผิวเรียบ 17.5 20.8 64.9 
36 สีครีมอมเขียวขี้มา มีจุดสีขาว  ผิวหยาบมีรอยแตก 21.7 21.7 43.4 
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ตารางท่ี 6 ผลการทดลองเคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณดวยทฤษฎีตารางามเหล่ียม 
 

สูตรท่ี 
ผลการทดลองเคลือบขี้เถาไมเบญจพรรณ  เผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส 

บรรยากาศออกซิเดชั่น บรรยากาศรีดักชั่น 

1 สีเหลืองหมน  เคลือบไมสมบูรณ  ก่ึงมันก่ึงดาน สีเขียวขี้มาเขม  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก   

เคลือบดาน 

2 สีเหลืองหมน  เคลือบไมสมบูรณ บางสวนของ

เคลือบไมสุก   ก่ึงมันก่ึงดาน 

สีขาวขี้เถา  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก   

เคลือบดาน 

3 สีเหลืองหมน  เคลือบไมสมบูรณ บางสวนของ

เคลือบไมสุก   ก่ึงมันก่ึงดาน 

สีขาวขี้เถา  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก   

เคลือบดาน 

4 สีเหลืองครีม เคลือบไมสมบูรณ  มีรูเข็มเล็กนอย 

ก่ึงมันก่ึงดาน  

สีเขียวขี้มาเขม  เคลือบไมสมบูรณ  มีรูเข็มและไมสุก   

เคลือบดาน 

5 สีเหลืองครีม เคลือบไมสมบูรณ  มีรูเข็มเล็กนอย 

ก่ึงมันก่ึงดาน 

สีเขียวขี้มาเขม  เคลือบไมสมบูรณ  มีรูเข็มและไมสุก   

เคลือบดาน 

6 สีเหลืองครีม เคลือบไมสมบูรณ  มีรูเข็มเล็กนอย 

บางสวนของเคลือบไมสุก  ก่ึงมันก่ึงดาน   

สีขาวขี้เถา  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก   

เคลือบดาน 

7 สีเหลืองครีมอมเทา  เคลือบสมบูรณดี  เคลือบดาน สีขาวเทา  เคลือบไมสมบูรณ  ก่ึงมันก่ึงดาน   

8 สีเหลืองครีมอมสม  เคลือบสมบูรณดี  เคลือบดาน สีเทาอมเขียว  เคลือบสมบูรณ  ก่ึงมันก่ึงดาน   

9 สีเหลืองครีมอมสม  เคลือบสมบูรณดี  เคลือบดาน สีเทาอมเขียว  เคลือบสมบูรณ  ก่ึงมันก่ึงดาน   

10 สีนํ้าตาลเหลืองอมครีม เคลือบสมบูรณดี   

ก่ึงมันก่ึงดาน   

สีขาวดาน  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก   

เคลือบดาน 

11 สีเทาอมขาว  เคลือบสมบูรณดี  เคลือบดาน สีเทาอมขาว  เคลือบสมบูรณ  ก่ึงมันก่ึงดาน   

12 สีเทาอมขาว  เคลือบสมบูรณดี  เคลือบดาน สีขาวอมเทา เคลือบไมสมบูรณ  มีรูเข็มเล็กนอย   

ก่ึงมันก่ึงดาน   

13 สีเทาอมครีมมีจุดสีนํ้าตาลอมเหลืองปนเล็กนอย   

เคลือบสมบูรณดี  ก่ึงมันก่ึงดาน   

สีขาวอมเทา เคลือบไมสมบูรณ  มีรูเข็มเล็กนอย   

ก่ึงมันก่ึงดาน   

14 สีเทาอมครีมมีจุดสีนํ้าตาลอมเหลืองปนเล็กนอย   

เคลือบสมบูรณดี  ก่ึงมันก่ึงดาน   

สีนํ้าตาลอมขาว เคลือบสมบูรณดี  ก่ึงมันก่ึงดาน   

15 สีครีมอมนํ้าตาลมีจุดสีนํ้าตาลปนเล็กนอย   

เคลือบสมบูรณดี  ก่ึงมันก่ึงดาน   

สีนํ้าตาลออน  เคลือบแยกออกจากกัน  เคลือบไม

สมบูรณและไมสุก  เคลือบดาน   
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สูตรท่ี 
ผลการทดลองเคลือบขี้เถาไมเบญจพรรณ  เผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส 

บรรยากาศออกซิเดชั่น บรรยากาศรีดักชั่น 

16 สีเทาอมขาว  เคลือบสมบูรณดี  ก่ึงมันก่ึงดาน   สีขาวอมเทา เคลือบสมบูรณดี  ก่ึงมันก่ึงดาน   

17 สีขาวอมเทา  เคลือบไมสมบูรณ  เคลือบดาน สีขาวขุน เคลือบสมบูรณดี  ก่ึงมันก่ึงดาน   

18 สีครีมอมเทา  เคลือบไมสมบูรณ  เคลือบดาน สีขาวขุน เคลือบสมบูรณดี  ก่ึงมันก่ึงดาน   

19 สีครีมอมเทา  เคลือบไมสมบูรณ  เคลือบดาน สีขาวขุน เคลือบสมบูรณดี  ก่ึงมันก่ึงดาน   

20 สีขาวครีมอมเทา  เคลือบแยกออกจากกัน   

เคลือบไมสมบูรณและไมสุก  เคลือบดาน 

สีครีมอมนํ้าตาล  เคลือบแยกออกจากกัน   

เคลือบไมสมบูรณและไมสุก  เคลือบดาน   

21 สีขาวครีมอมเทา  เคลือบแยกออกจากกัน   

เคลือบไมสมบูรณและไมสุก  เคลือบดาน 

สีครีม  เคลือบแยกออกจากกัน  เคลือบไมสมบูรณ

และไมสุก  เคลือบดาน   

22 สีเทาอมขาว  มีรูเข็ม  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก  

ก่ึงมันก่ึงดาน   

สีขาวอมเทา มีรูเข็ม  เคลือบสมบูรณดี  ก่ึงมันก่ึงดาน   

23 สีเทาอมขาว  มีรูเข็ม  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก  

ก่ึงมันก่ึงดาน   

สีขาวอมเทา มีรูเข็ม  เคลือบสมบูรณดี  ก่ึงมันก่ึงดาน   

24 สีเทาอมขาว  มีรูเข็ม  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก  

ก่ึงมันก่ึงดาน   

สีขาวอมเทา  เคลือบแยกออกจากกัน   

เคลือบไมสมบูรณ  ก่ึงมันก่ึงดาน   

25 สีครีมอมเทา   เคลือบแยกออกจากกัน   

เคลือบไมสมบูรณและไมสุก  เคลือบดาน 

สีขาวอมเทา  เคลือบแยกออกจากกัน   

เคลือบไมสมบูรณและไมสุก  เคลือบดาน 

26 สีครีมอมเทา   เคลือบแยกออกจากกัน   

เคลือบไมสมบูรณและไมสุก  เคลือบดาน 

สีครีม  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก  เคลือบดาน 

27 สีครีมอมเหลือง  เคลือบแยกออกจากกัน  เคลือบ

ไมสมบูรณและไมสุก  เคลือบดาน 

สีครีม  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก  เคลือบดาน 

28 สีครีมอมเหลือง  เคลือบแยกออกจากกัน   

เคลือบไมสมบูรณและไมสุก  เคลือบดาน 

สีครีม  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก  เคลือบดาน 

29 สีเทาอมขาว  เคลือบไมสมบูรณและไมสุกบางที่  

ก่ึงมันก่ึงดาน   

สีขาวอมเทา  เคลือบไมสมบูรณ  มีรูเข็ม 

ก่ึงมันก่ึงดาน   

30 สีขาวอมเทา  เคลือบไมสมบูรณ  มีรูเข็ม 

ก่ึงมันก่ึงดาน   

สีขาวอมเทา  เคลือบไมสมบูรณ  มีรูเข็มและเคลือบ

แยกออกจากกัน  ก่ึงมันก่ึงดาน   

31 สีขาวอมเทา  เคลือบไมสมบูรณ  มีรูเข็ม 

ก่ึงมันก่ึงดาน   

สีขาวอมเทา  เคลือบไมสมบูรณ  มีรูเข็มและเคลือบ

แยกออกจากกัน  ก่ึงมันก่ึงดาน   
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สูตรท่ี 
ผลการทดลองเคลือบขี้เถาไมเบญจพรรณ  เผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส 

บรรยากาศออกซิเดชั่น บรรยากาศรีดักชั่น 

32 สีขาวครีมอมเทา  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก  มี

รูเข็ม  เคลือบดาน 

สีครีมอมเทา  เคลือบไมสมบูรณ  มีรูเข็มและเคลือบ

แยกออกจากกัน  ก่ึงมันก่ึงดาน   

33 สีครีมอมเหลือง  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก 

เคลือบแยกออกจากกัน  เคลือบดาน 

สีครีมอมนํ้าตาล  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก   

มีรูเข็มและเคลือบแยกออกจากกัน  เคลือบดาน 

34 สีครีมอมเหลือง  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก 

เคลือบแยกออกจากกัน  เคลือบดาน 

สีครีมอมนํ้าตาล  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก  

 มีรูเข็มและเคลือบแยกออกจากกัน  เคลือบดาน 

35 สีครีมอมเหลือง  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก 

เคลือบแยกออกจากกัน  เคลือบดาน 

สีครีมอมนํ้าตาล  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก   

มีรูเข็มและเคลือบแยกออกจากกัน  เคลือบดาน 

36 สีครีมอมเหลือง  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก 

เคลือบแยกออกจากกัน  เคลือบดาน 

สีครีมอมนํ้าตาล  เคลือบไมสมบูรณและไมสุก   

มีรูเข็มและเคลือบแยกออกจากกัน  เคลือบดาน 

 

 

ตารางท่ี 7 ผลการทดลองเคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณดวยทฤษฎีจับคูสี 

สูตรท่ี 
ผลการทดลองเคลือบขี้เถาไมเบญจพรรณ  เผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส 

บรรยากาศออกซิเดชั่น บรรยากาศรีดักชั่น 

A สีขาวมีจุดนํ้าตลปนเล็กนอย   

เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน 

สีนํ้าตาลอมเขียวจุดขาว  เคลือบมันวาว 

B สีเขียว  เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน สีแดงเลือดหมู  เคลือบมันวาว 

C สีนํ้าตาลอมเหลือง  เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน สีเขียวอมนํ้าตาล  เคลือบมันวาว 

D สีนํ้าเงินออน  เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน สีนํ้าเงิน  เคลือบมันวาว 

E สีเหลืองหมนอมเขียว เคลือบดาน สีครีมอมขาว   เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน 

F สีนํ้าตาลออนมีสีนํ้าตาลเขมเปนจุดปนเล็กนอย  

เคลือบดาน 

สีเขียวตะไครจุดนํ้าตาล  เคลือบมันวาว 

A+B สีเขียวคลายสีหยก  เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน สีเขียวขี้มาอมนํ้าตาลจุดขาว  เคลือบมันวาว 

A+C สีครีมและมีสีนํ้าตาลปนเล็กนอย   

เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน 

สีนํ้าตาลแกจุดขาว  เคลือบมันวาว 

A+D สีฟาหมนออน  เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน สีนํ้าเงินอมเขียวจุดขาว  เคลือบมันวาว 
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สูตรท่ี 
ผลการทดลองเคลือบขี้เถาไมเบญจพรรณ  เผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส 

บรรยากาศออกซิเดชั่น บรรยากาศรีดักชั่น 

A+E สีเขียวหมนอมขาว  เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน สีนํ้าตาลไหมจุดขาว  เคลือบมันวาว 

A+F สีครีมจุดขาว  เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน สีเขียวขี้มาออน  เคลือบมันวาว 

B+C สีเขียวขี้มา  เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน สีนํ้าตาลเขมประกายเขียว  เคลือบมันวาว 

B+D สีนํ้าเงินหมนอมเขียว  เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน สีมวงเขมอมแดง  เคลือบมันวาว 

B+E สีเขียวมะกอก  เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน สีเขียวมะกอกมีจุดเขียว  เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน 

B+F สีนํ้าตาลออนอมเขียวมะกอก   

เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน 

สีเขียวมะกอกเขมมีจุดสีแดงเลือดหมู  เคลือบมันวาว 

C+D สีเขียวมะกอก  เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน สีนํ้าเงินอมดํา  เคลือบมันวาว 

C+E สีนํ้าตาลฟางขาว  เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน สีนํ้าตาลฟางขาว  เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน 

C+F สีนํ้าตาลแดงอมดํา  เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน สีนํ้าตาลไหม  เคลือบมันวาว 

D+E สีฟาไหมจุดนํ้าเงิน เคลือบดาน สีนํ้าเงินอมเขียวจุดนํ้าเงิน  เคลือบมันวาว 

D+F สีนํ้าเงินหมน  เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน นํ้าเงินอมเขียวหมน  เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน 

E+F สีครีมมีจุดสีนํ้าตาลออน   

เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน 

นํ้าตาลฟางขาวมีจุดนํ้าตาลออน  เคลือบก่ึงมันก่ึงดาน 

 

2.  ผลงานการออกแบบ 

 ในการออกแบบผลงานในครั้งนี้ผูวิจัยไดใชทฤษฎีศิลปะในการสรางสรรคผลงานซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

ทฤษฎีศิลปะในการสรางสรรคผลงาน 

 การสรางศิลปะในแตละยุค แตละสมัยยอมมีลักษณะท่ีแตกตางกันดวยแรงบันดาลใจจาก

สภาพสังคมน้ันๆ  ลัทธิศิลปะท่ีแตกตางกัน  จึงมีนักปราชญนํามาอิบายเปนทฤษฎีตางๆ  ท่ีเกี่ยวโยง

กับศิลปะเหลานั้น  โดยอธิบายวาศิลปะคืออะไร  ซ่ึงในปจจุบันเปนท่ียอมรับกัน  8 ทฤษฎี 

 1. ทฤษฎีเลียนแบบ (Imitation Theory) ศิลปะคือการเลียนแบบเชนศิลปะแบบเหมือนจริง 

 2. ทฤษฎีการเลือก (Voluntary Theory) ศิลปะคือการเลือก ศิลปนเปนผูเลือกเนื้อหา  รูปแบบ    

หรือเลือกวัสดุ  เทคนิคในการสรางงาน 

 3.  ทฤษฎีประสบการณ (Experience Theory) ศิลปะสรางจากประสบการณของศิลปน 
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 4. ทฤษฎีการแสดงออก (Expression Theory) ศิลปะคือการแสดงออกของความรูสึกจาก

จินตนาการของศิลปน 

 5. ทฤษฎีการหนี (Escape Theory) ศิลปะคือการหนีจากความจริงเขาไปสูโลกแหงความฝน    

เชนศิลปะเหนือจริง 

 6. ทฤษฎีอินทรี (Organic Theory) ศิลปะคือการเขากันไดของสวนประกอบสวนยอยกับ

สวนรวม 

 7. ทฤษฎีรูปทรง (Formalist Theory) ศิลปะคือรูปทรง เชน ศิลปะนามธรรม 

 8. ทฤษฎีสถาบัน (Institution Theory) ศิลปะคือส่ิงท่ีสถาบันยอมรับ เชน ศิลปะไมไดเกิด

จากทักษะเชิงชาง 

 สําหรับผลงานสรางสรรคในวิทยานิพนธนี ้  เกิดจากการทํางานเปนลําดับข้ันตอน  

ตั้งแต  แนวความคิด  เนื้อหา  กระบวนการทางเทคนิค  และรูปทรง สอดคลองกับทฤษฎีการเลือก 

(Voluntary  theory) มากท่ีสุด  จากสาระของทฤษฎีนี้  คือ  การเลือกเกิดจากเจตนจํานง (Will) ของ

ศิลปนท่ีเลือกวัสดุ  เร่ืองราว  เนื้อหา  รูปแบบ  และเทคนิคเพื่อสรางงาน  ซ่ึงผลงานของผูวิจัยเลือก

แนวคิดท่ีเปนของตนเอง  เลือกเทคนิคท่ีเหมาะสม  เชน เนื้อดินท่ีมีสวนผสมของโครงสรางใน

อัตราสวนท่ีมีควมเหมาะสม  เพื่อใหผลงานไมแตกราวเสียหาย 

 อาเธอร โชเปนอาวเวอร (Arthur Schopenhauer 1788-1860) เปนนักปราชญท่ีมีแนวคิดวา  

เจตนจํานงคือส่ิงสําคัญสุด  ถาไมมีเจตนจํานงศิลปะก็เกิดข้ึนไมไดบทบาทหนาท่ีของมันคือ  ผลักดัน

ใหเกิดการหาความรู  นํามาสรุปแลวหาวิธีพัฒนาสรางส่ิงใหมข้ึน 

 อีกทฤษฎีท่ีผลงานของผูวิจัยมีความเกี่ยวโยงดวยคือ  ทฤษฎีประสบการณ (Experience  

Theory) ซ่ึงสรุปจากแนวคิดของจอหน  ดิวอ้ี (John  Dewey) วาศิลปะคือการรวมตัวกันของวิธีการที่

ทําใหเกิดผลสําเร็จ  ซ่ึงแสดงเปนขอดังนี้ 

 1. มนุษยจะสรางสรรคส่ิงใหมท่ีเขาถนัด เชน ผูวิจัยเลือกสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคเซรา

มิกส เพราะมีความรูความถนัด คุนเคยกับวัสดุและกระบวนการ 

 2. การสรางผลงานศิลปะเกิดจากการแกปญหาอุปสรรคไปตามสภาพแวดลอมเพื่อให

เกิดผลสําเร็จ เชน การข้ึนรูปเคร่ืองปนดินเผาตองปรับวิธีการไปตามสภาพอากาศ อุณหภูมิ   ความช้ืน 

เพื่อสรางผลงานใหสําเร็จ 
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 3. ประสบการณเกิดข้ึนจากกระบวนการที่ตอเนื่องสัมพันธกัน เชนการสรางสรรคผลงาน

ของผูวิจัยท่ีเกิดจากการออกแบบ แลวนําไปขึ้นรูป เคลือบและเผา  จะเห็นวาแตละกระบวนการมี

ความเช่ือมโยงสัมพันธกัน 

 4.  ถาสามารถแกปญหาได จึงจะทําใหผลงานสําเร็จได   การสรางสรรคผลงานของ

ผูวิจัยนั้นจําเปนตองรูเทคนิคเคร่ืองปนดินเผาทุกข้ันตอนเปนอยางดี จึงทําใหเกดิผลงานได 

 5.  สุนทรียศาสตร   คือประสบการณ   รับรู   ซาบซ้ึง   และปรับปรุงใหถูกจุด   เชน การมี

ความรูลึกซ้ึงในหลักขององคประกอบศิลป สามารถนํามาแกปญหามุมมองในงานเคร่ืองปนดินเผา

ของผูวิจัยใหชมไดรอบทิศทาง 

 

กระบวนการการออกแบบและเทคนิค 

 ในกระบวนการการสรางสรรคผลงานศิลปะเคร่ืองปนดินเผานั้นประกอบดวยกระบวนการ  

2 สวนรวมกัน กระบวนการของการออกแบบและกระบวนการทางดานเทคนิค ซ่ึงท้ังสองสวนตอง

มาประกอบกันเปนช้ินงานซ่ึงมีวิธีการทํางานหรือวิธีการสรางสรรคดังนี้ 

 1. ใชเทคนิคนํากระบวนการออกแบบ เนื่องจากการสรางสรรคผลงานผลงานเคร่ืองปนดินเผา

เปนเทคนิคที่มีความพิเศษในตัวของมันเอง มีขอจํากัดในการสรางรูปทรงเนื่องจากมีกระบวนการ

หลายข้ันตอน โดยเฉพาะข้ันตอนการเผาดั้งนั้นวิธีการน้ีจึงตองยึดเอาเทคนิคเปนตัวต้ังแลวออกแบบ

รูปทรงใหเหมาะสมเพื่อสามารถสรางและคงอยูไดจนจบกระบวนการ เชน รูปทรงท่ีเหมาะสมในการ

สรางสรรคเคร่ืองปนดินเผาเปนรูปทรงท่ีมีลักษณะแนวต้ัง รับนํ้าหนักช้ินงานไดดวยตัวของมันเอง 

 2.  ใชกระบวนการออกแบบนําเทคนิค วิธีการนี้ใหอิสระในการออกแบบรูปทรง สามารถ

สรางรูปทรงนอกเหนือจากรูปทรงท่ีคงอยูไดดวยตัวของมันเอง โดยการหาวิธีอื่นมาสนับสนุนใหได

รูปทรงตางๆใหสามารถคงอยูได เชน การใชโครงเหล็กคํ้ารับน้ําหนักของงานเซรามิกส การเช่ือมตอ

ดวยกาวหรือปูนซีเมนต 

 ในการสรางสรรคผลงานของผูวิจัยนั้นเปนการใชกระบวนการออกแบบนําเทคนิค 

โดยผูวิจัยไดออกแบบหรือsketchผลงานจนไดแบบที่เหมาะสม แลวจึงหาเทคนิคเขามาสนับสนุน

การสรางสรรค เชน เนื้อดินท่ีเหมาะกับผลงานขนาดใหญ เคลือบท่ีเหมาะสมกับผลงานท่ีสามารถชวย

ใหผลงานเกิดความสวยงามและสอดคลองกับวัตถุประสงค 
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3.  ผลการวิเคราะหการออกแบบ 

 ผลการวิเคราะหจากการใชงานจริงพบวา  รูปแบบของเกาอ้ีสนามมีความเหมาะสมกับการ

ใชงานจริง  รูปทรงของผลงาน  มีสัดสวนพอเหมาะกับการใชนั่ง  รูปทรงท่ีดูหนักแนนทึบตันชวยทํา

ใหรูสึกมั่นคงแข็งแรงและพื้นผิวของผลงานท่ีเคลือบดวยข้ีเถาไมเบญจพรรณทําใหผลงานมีความ

กลมกลืนกับธรรมชาติ  ผลงานมีความคงทนตอสภาพดินฟาอากาศ  สามารถดูแลรักษาและทําความ

สะอาดไดงาย  สีของผลงานใหความรูสึกถึงความสอดคลองกับสภาพแวดลอมภายในอุทยาน  

ผลงานเกาอ้ีสนามชุดนี้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะใชงานในอุทยานแหงชาติกุยบุรี  ตามท่ีไดตั้ง

วัตถุประสงคไวในข้ันตน 
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บทท่ี 5 

บทสรุป 

การออกแบบผลงานในคร้ังนี้เปนการออกแบบเพื่อใหไดผลงานเฉพาะที่และมีความ

กลมกลืนกับธรรมชาติ อีกทั้งตองทํางานอยางเปนระบบขั้นตอน และดวยกระบวนการทางเซรามิกส

ท่ีมีความสลับซับซอนและมีความเฉพาะตัวทําใหตองมีการทดลองและใชความละเอียดในการ

ทํางาน ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 

1. สรุปผลการออกแบบ 

2. อภิปรายผลการออกแบบ 

3. ปญหาท่ีพบในการออกแบบ 

4.  ขอเสนอแนะ 

1.  สรุปผลการออกแบบ 

ผลิตภัณฑเกาอ้ีสนามแรงบันดาลใจจากชาง  สําหรับอุทยานแหงชาติกุยบุรีท่ีไดทําการ

ออกแบบในคร้ังนี้  เกิดจากแรงบัลดาลใจท่ีพบวา  มนุษยเราทุกคนไดใชชีวิตกันอยางเรงรีบเพื่อใหมี

ชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน  ทําใหรางกายเกิดความเหน่ือยลา  มนุษยจึงหาวิธีการพักผอนดวยการเท่ียว

ชมธรรมชาติเพื่อใหรางกายเกิดความผอนคลาย  อุทยานแหงชาติกุยบุรีก็เปนอีกสถานท่ีหนึ่งท่ีมี

นักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวเพื่อสรางความสุขและเพื่อผอนคลายกันอยางตอเนื่อง  ดังนั้นจึงเปนการ

ดีท่ีจะออกแบบเกาอ้ีสนามท่ีจะสงเสริมใหอุทยานมีภาพลักษณท่ีดีสอดคลองกับจุดเดนของอุทยาน

และมีความกลมกลืนกับธรรมชาติ  จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจพบวาอุทยานแหงชาติกุยบุรีไดใชชางเปน

สัญลักษณในตราปมตางๆ เนื่องจากชางเปนสัตวท่ีอาศัยอยูในอุทยานแหงชาติกุยบุรีอยางมากมาย

และเปนสัตวท่ีมีประวัติศาสตรอันยาวนานและมีความสําคัญกับชาวกุยบุรีอีกดวย  นอกจากน้ีความ

อุดมสมบูรณของอุทยานยังดึงดูดใหสัตวนอยใหญพากันอพยพจากท่ีตางๆ เพื่อมาอาศัยอยูภายใน

อุทยาน  จึงทําใหนักทองเท่ียวเดินทางมาเท่ียวอุทยานมากข้ึนและสถานท่ีท่ีใชรองรับหรือใชสําหรับ

ใหนักทองเท่ียวนั่งพักผอนนั้นมีนอยมาก  ไมเพียงพอตอปริมาณของนักทองเท่ียวอีกท้ังยังมีรูปแบบ

เหมือนสถานที่อ่ืนๆทั่วๆไป  ขาพเจาจึงมีความคาดหวังใหผลิตภัณฑเกาอ้ีสนามสําหรับอุทยาน
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แหงชาติกุยบุรีชุดนี้  จะชวยสงเสริมใหเกิดประโยชนตอนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียวชมธรรมชาติ

ในอุทยานแหงชาติกุยบุรี  และเพิ่มความงดงามใหกับอุทยานแหงชาติกุยบุรีไดอยางสมบูรณและเกิด

ความกลมกลืนกับธรรมชาติดวย 

 จากการออกแบบและสรางสรรคเกาอ้ีสนามสําหรับอุทยานแหงชาติกุยบุรีนั้นสามารถผลิต

ซํ้าได  ผลิตภัณฑมีรูปทรงท่ีอิสระ  โดยสวนใหญจะมีลักษณะเปนสวนโคงและมีความงดงามตาม

องคประกอบของทฤษฎีศิลปะ  ใหความรูสึกกลมกลืนกับธรรมชาติ  สัดสวนของที่นั่งมีความ

เหมาะสมตออิริยาบถของมนุษย สามารถสงเสริมใหอุทยานแหงชาติกุยบุรีมีความสวยงามและมี

ภาพลักษณท่ีดียิ่งข้ึน 

2. อภิปรายผลการออกแบบ 

จากการสรางสรรคผลิตภัณฑเกาอ้ีสนามแรงบันดาลใจจากชาง  สําหรับอุทยานแหงชาติ

กุยบุรีนั้น  พบวาผลิตภัณฑมีขอดีเร่ืองของความแข็งแรง  ทนทาน  ดูแลรักษและทําความสะอาดได

งาย  มีลักษณะพื้นผิวท่ีมีความพิเศษเฉพาะ คือ มีลักษณะของดินเช้ือท่ีผสมลงไปในเนื้อดินนั้นเกิด

เปนพื้นผิวท่ีมีความสวยงาม  สวนผลงานท่ีมีการเคลือบก็ชวยใหผลงานกลมกลืนกับธรรมชาติ  แตมี

ขอจํากัดดานกระบวนการผลิตเนื่องจากผลิตภัณฑมีขนาดใหญ  ทําใหเคล่ือนยายไดยากและ

ส้ินเปลืองเชื้อเพลิงในการเผา  ทําใหเพิ่มตนทุนในการผลิต  ดังนั้นหากจะปรับปรุงและพัฒนาให

ผลิตภัณฑมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  ควรมีแนวคิดตอยอดจากผลงานเดิม 

ความสําคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ  ควรคํานึงถึงการเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  เนื่องจาก

ปจจุบันส่ิงแวดลอมถูกทําลายจนเกิดเปนปญหาใหญท่ีพวกเราควรรวมกันปองกันและแกไขไมให

เปนปญหาลุกลามมากย่ิงข้ึน  นอกจากนี้ควรมีความกลมกลืนตอส่ิงแวดลอมดวย   นอกจากนี้ควร

เปนส่ิงท่ีชวยใหมนุษยเกิดความรูสึกหวงแหนธรรมชาติรอบตัวมากยิ่งข้ึน  โดยการนําส่ิงตางท่ีอยูใน

ธรรมชาติรอบตัวมาออกแบบใหเกิดความสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติมากยิ่งข้ึนจากท่ีมีอยู 

 

3. ปญหาท่ีพบในการออกแบบ 

ในการออกแบบเกาอ้ีสนามแรงบันดาลใจจากชาง  สําหรับอุทยานแหงชาติกุยบุรีนั้นไม

พบปญหามากนัก  แตตองใหความเอาใจใสในกระบวนการออกแบบใหมาก  ใชความละเอียดลออ

ในการออกแบบเพ่ือใหไดรูปทรงท่ีมีความเฉพาะ  สวยงามและมีคุณคาดานประโยชนใชสอยมาก
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ยิ่งข้ึน  สวนข้ันตอนการผลิตน้ันจะมีปญหาเร่ืองการขนยายผลิตภัณฑไปเผา เพราะผลิตภัณฑมีขนาด

ใหญในการยกเคล่ือนยายตองใชแรงงานมาก  ดังนั้นในการยกหากแรงท่ีเกิดข้ึนในแตละจุดไมกันจะ

ทําใหผิวของผลิตภัณฑฉีก  และเม่ือเผาความรอนจะทําใหผลิตภัณฑเกิดรอยราวมากยิ่งข้ึน  

นอกจากนี้จะพบปญหาในเร่ืองของระนาบบริเวณท่ีนั่ง  หากเปนระนาบท่ีเรียบจะเกิดรอยราวได

เนื่องจากพื้นผิวมีการดึงตัวกัน  เพื่อใหผลิตภัณฑมีความสมบูรณควรยิ่งข้ึนควรออกแบบบริเวณท่ีนั่ง

ใหเปนลักษณะพื้นผิวท่ีไมเสมอกันเพื่อลดการดึงตัวกันของเนื้อดิน 

 

4.  ขอเสนอแนะ 

ในการออกแบบผลงาน  บางคร้ังอาจมีการปรับเปล่ียนรูปแบบและรายละเอียดบางสวน

เพื่อใหสะดวกและงายตอกระบวนการข้ึนรูป  การเก็บรายละเอียดของงานหลังจากท่ีงานเร่ิมหมาดก็

เปนอีกเทคนิคหนึ่งท่ีสามารถชวยลดการแตกราวได  โดยการใชแผนไมเรียบๆหรือวัสดุอ่ืนๆ ตีงาน

ใหแนนและเคาะใหไดเหล่ียมและมุมตามท่ีตองการ  

 การสรางผลงานโครงการนี้นับวาเปนผลงานเครื่องปนดินเผาท่ีมีบางสวนท่ีฝนความ

เปนธรรมชาติของเคร่ืองปนดินเผาอยูบาง เชน ขนาดของผลงานซ่ึงมีขนาดใหญมีน้ําหนักมาก มี

ความยากตอการผลิตตองใชความพยายามสูงที่จะผลิตผลงานออกมาใหไดตามตองการ   ใช

ความอดทนตอความเหน็ดเหนื่อยเพราะตองการใหไดผลตามจุดประสงคของผูวิจัยเอง จึง

อยากจะฝากนองๆผูศึกษารุนตอๆไปหรือ ผูสรางสรรคผลงานเครื่องปนดินเผาวาอยาไดกลัวตอ

ความยากลําบากการทํางานสรางสรรคผลงานเพ่ือใหไดผลงานตามท่ีตนเองตองการนั้นไมมีส่ิงใด

ยากเกินความสามารถของมนุษยเราไปได  หากเรามีความมุงม่ัน มีความพยายามเอาจริงเอาจังตอส่ิง

นั้นๆแลว  ไมมีส่ิงใดท่ีเราศึกษามาแลวทําไมได ทั้งนี้อยู ที่ความเหมาะสมของแตละคนที่ตองมี

มาตรฐานและตองรูขอจํากัดและจุดเดนของตนเอง  สามารถแสดงผลงานความเปนตัวของตัวเอง

ออกมาใหผูอ่ืนไดช่ืนชมตอไป  
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