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 The project was about ceramic products for habitual interior decoration inspired 
by banana leaf. The objective was to design and create home decorative products that 
served both aesthetics and function. Physical characteristics of banana leaf, which are vein 
and margin, rolling, folding, twisting, overlapping and bending were applied. Consequently, 
the outstanding characteristics of banana leaf were applied in the design of beautiful ceramic 
products for habitual interior decoration. As the shape data was searched, analyzed and 
collected for designing to match with the contemporary decoration in habitat. In order to 
produce the products which were designed following the ceramic processes. 
 The results of the design were 12 patterns of simple and contemporary home 
decorative products, including 4 patterns of fruit platters; diameter of approximately 22-30 
cm. and 8 patterns of vases; height of 10-30 cm. The products were made of stoneware 
and shaped by slip casting. In addition, they were glazed by emphasizing Semi clear glaze 
and mat glaze with natural tone colors which are not flashy such as ivory, light green and 
orange-brown at temperatures of 1,220 degrees Celsius in oxidation atmosphere. In 
conclusion, the results of the creative design were consistent with the objectives of 
the project. 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

สังคมมนุษย์ในยุคปัจจุบันให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้าน ทั้งเรื่องของที่

อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สุขภาพ การศึกษาและเทคโนโลยี เป็นต้น การที่คนเราให้ความส าคัญใน

เรื่องดังกล่าวนั้น ท าให้เกิดการพัฒนาธุรกิจในเชิงสร้างสรรค์ผลงานหรือผลิตภัณฑ์ สินค้า การบริการในทุก

ภาคส่วน โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นส่วนที่ต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างสูง ผู้บริโภคจึงให้

ความส าคัญและใส่ใจในการสร้าง การตกแต่งทั้งภายในภายนอกเพ่ือให้สวยงามและน่าอยู่อาศัย การเลือก

วัสดุอุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่น ามาใช้สอยหรือประดับตกแต่งจึงมีความส าคัญที่ไม่ควรมองข้าม การ

พัฒนาเรื่องของการออกแบบผลิตภัณฑ์ในทุกวัสดุ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องเคลือบดินเผาทุก

ประเภทจึงมีหลากหลายรูปแบบให้ได้เลือกใช้ตามความนิยมของผู้บริโภค ซึ่งส่วนใหญ่เลือกให้เหมาะสม

กับรูปแบบหรือสไตล์ของบ้านหรือที่พักอาศัย การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยน าธรรมชาติมาเป็นต้นแบบหรือ

แนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน ยังได้รับความนิยมไม่เสื่อมคลาย ทั้งทางด้านรูปทรง สีสัน พ้ืนผิว อาจ

เน้นให้สอดคล้อง กลมกลืนหรือเป็นจุดเด่นที่มีลักษณะเฉพาะ เหล่านี้ล้วนช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้กับ

ที่พักอาศัยทั้งสิ้น 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้ศึกษาได้เห็นความส าคัญในการคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบ

ดินเผาโดยน าแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ คือ “ใบตอง” มาเป็นความบันดาลใจในการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประดับตกแต่งภายในที่พักอาศัยที่มีรูปแบบร่วมสมัย ลักษณะของผลงานมีกลิ่นอายแบบ

ตะวันออก มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีความเรียบง่าย สีสันไม่ฉูดฉาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่

มีความรักและนิยมในความงามของธรรมชาติ เพิ่มทางเลือกและการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบ

ให้เหมาะสมกับสถานที ่

ผู้วิจัยมีประสบการณ์ที่มีความผูกพันธ์กับวิถีชีวิตในการใช้งานใบตองเป็นบรรจุภัณฑ์มาตั้งแต่

เด็กจนโต เห็นประโยชน์และคุณค่าความงาม ในการน าต้นกล้วยมาใช้ประะโยชน์ตั้งแต่หน่อ ล าต้น ดอก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 

 
ใบจนถึงผล โดยเฉพาะส่วนที่เป็นใบของต้นกล้วย ที่เรียกว่า “ใบตอง”คนเรารู้จักใช้ประโยชน์ของใบตอง 

สร้างเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบเช่น ใช้ห่อหรือบรรจุอาหารทั้งของคาวของหวาน ซึ่งมีการดัดแปลง

รูปแบบการห่อตามอาหารนั้นๆ อาทิเช่น การห่อขนมเทียน การห่อตะโก้ขนมหวานที่ราดหน้าด้วยกะทิ 

เรียกการห่อลักษณะนี้ว่า กระทงมุมเดียวดุนก้น (เศรษฐพงศ์ อัปมะเย, 25524: 3) ในพิธีส าคัญๆทางพุทธ-

ศาสนาหรือตามคติความเชื่อประเพณีต่างๆในแต่ละท้องถิ่น ก็น าใบตองมาใช้งานเช่นกัน โดยออกแบบ

ใบตองให้มีความงามซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์เพ่ือใช้ในงานพุทธศิลป์และในงานพิธีกรรม เช่น งานบวช 

พานบายศรีสู่ขวัญ ซึ่งมีการใช้งานสืบทอดจนถึงในปัจจุบัน จากความประทับใจในประโยชน์ ที่กล่าวมา ท า

ให้ผู้ศึกษาเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์ส าหรับประดับตกแต่งบ้าน ที่น าเสน่ห์ของใบตองมา

ใช้ในการออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ โดยน าความงามที่มีลักษณะเฉพาะของใบตอง ได้แก่ เส้นใบ มีลักษณะ

เป็นเส้นตรงที่ขนานกัน ขอบใบและส่วนที่ติดกับก้านใบลักษณะของเส้นจะโค้งเล็กน้อยและเป็นเช่นนี้เกือบ

ทั้งใบและเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของใบตองก็คือ ใบตองมีคุณสมบัติในการยืดหยุ่นสามารถพับ ดัด -ซ้อน    

ดัด-บิดและม้วนเป็นรูปทรงแล้วสร้างพ้ืนที่ว่างให้เกิดประโยชน์ใช้สอยได้ รูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่จะ

ออกแบบนั้น จะลดทอน ผสมผสานรายละเอียดบางส่วนให้เรียบง่ายและมีความเป็นธรรมชาติ ส าหรับ

ตกแต่งที่พักอาศัยที่มีการตกแต่งแบบร่วมสมัยซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างของเก่าและของใหม่ โดยเลือก

ที่จะตกแต่งในห้องอาหาร ห้องรับแขกและห้องนั่งเล่น ซึ่งเป็นส่วนที่มีโอกาสใช้งานอยู่เป็นประจ า พัฒนา

รูปทรงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน แต่รูปแบบงานจะเน้นเพ่ือการตกแต่งเป็นส าคัญ ผลิตภัณฑ์

ที่จะออกแบบทั้งหมดได้แก่ ชุดแจกันหลายขนาด ถาดหรือชามผลไม้ ใช้ดินสโตนแวร์เผาที่อุณหภูมิ 1,220 

องศาเซลเซียส ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเทคนิคการหล่อแบบ สีของเคลือบจะเป็นสีโทนเย็นไม่ฉูดฉาด

กลมกลืนกับลวดลวดลายที่พัฒนาและคลี่คลายจากลักษณะทางกายภาพของใบตองเป็นหลัก 

ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
1. เพ่ือออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านให้ตอบสนองทั้งด้านความงามและ

ประโยชน์ใช้สอย โดยน าลักษณะทางกายภาพของใบตองซึ่งได้แก่ เส้นและขอบใบ การม้วน พับ บิด ซ้อน
และดัด มาใช้ในการออกแบบ 

2. เพ่ือศึกษา วิเคราะห์การตกแต่งที่พักอาศัยแบบร่วมสมัยและรูปแบบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ      
ที่เป็นของตกแต่งท่ีพักอาศัย 

3. เพ่ือทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามกระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผา 
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สมมติฐำนของกำรศึกษำ 

การออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาส าหรับประดับตกแต่งภายในที่พัก

อาศัย แรงบันดาลใจจากใบตองในครั้งนี้ มีแนวคิดที่จะน าเสน่ห์ของใบตองมาใช้ในการออกแบบซึ่งได้แก่ 

ลักษณะของใบและเส้นใบที่มีลักษณะเป็นเส้นตรงที่ขนานกัน ขอบใบและส่วนที่ติดกับก้านใบลักษณะของ

เส้นจะโค้งเล็กน้อยและเป็นเช่นนี้เกือบทั้งใบ และการพับ ซ้อน ดัด บิด หรือม้วนให้เกิดประโยชน์ใช้สอยใน

รูปทรงต่างๆด้วยพ้ืนที่ว่างภายในที่เกิดขึ้น ลดทอน ผสมผสานรายละเอียดบางส่วนให้มีความเป็นธรรมชาติ

โดยผลงานที่ได้จะมีทั้งความงามและประโยชน์ใช้สอยควบคู่กันไป ลักษณะของผลงานมีกลิ่นอายแบบ

ตะวันออก มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีความเรียบง่าย สีสันไม่ฉูดฉาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่

มีความรักและนิยมในความงามของธรรมชาติ เพ่ิมทางเลือกในการใช้งาน มีการออกแบบให้เหมาะสมกับ

สถานที่ 

ขอบเขตกำรศึกษำ 
1. แนวคิดหลักในการออกแบบ คือ ลักษณะทางกายภาพของใบกล้วย ทั้งเส้นใบ ขอบใบ

ทุกบริบท ทั้งใบอ่อน ใบแก่ ใบแห้ง รูปแบบการพับหรือการห่อใบตอง น ามาคลี่คลายให้เกิดเรียบง่ายท าให้
มีความเป็นธรรมชาติโดยผลงานที่ได้จะมีทั้งความงามและประโยชน์ใช้สอยควบคู่กันไป ลักษณะของ
ผลงานมีกลิ่นอายแบบตะวันออก มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีความเรียบง่าย สีสันไม่ฉูดฉาด และตอบสนอง
พฤติกรรมการใช้งานส าหรับตกแต่งที่พักอาศัยรูปแบบร่วมสมัย ได้แก่ แจกัน ถาดหรือชามผลไม้ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและเพ่ิมทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่มีความรักและนิยมในความงามของธรรมชาติ 
มีการออกแบบให้เหมาะสมกับสถานที่ 

2. รูปแบบ และจ านวนชิ้นงาน ได้แก่ 
2.1 แจกัน ขนาดความสูง 10-30 ซม. จ านวน 8 รูปแบบ 
2.2 ถาดผลไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ 22-30 ซม. จ านวน 4 รูปแบบ 

3. เนื้อดิน น้ าเคลือบ การขึ้นรูปชิ้นงาน เทคนิคการตกแต่ง และการเผา 
ใช้เนื้อดินสโตนแวร์ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ าดิน ตกแต่งด้วยเคลือบสีโทนธรรมชาติ เช่น สี

เขียวและสีน้ าตาล เน้นโทนสีที่ไม่ฉูดฉาด ผิวมันกึ่งด้าน เผาที่ระดับอุณหภูมิ 1,220 องศาเซสเซียส 
บรรยากาศออกซิเดชั่น 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 

 
ขั้นตอนของกำรศึกษำ 

1. ศึกษาปัญหาและขอบเขตของโครงการ 
2. ศึกษาและ วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบตองเพ่ือค้นหาแนวความคิดและรูปแบบที่

ต้องการ 
3. ด าเนินการออกแบบผลงาน 2 มิติและ 3 มิตจิากการวิเคราะห์ หาแนวทางในการพัฒนา 
4. หาข้อสรุป เพื่อผลิตจริง 
5. ทดลองเนื้อดินและเคลือบ สรุปผลการทดลองและน ามาใช้ในการผลิตผลงาน 
6. ทดลองผลิตจริงตามกระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผาและปรับแก้ผลงานที่เกิดปัญหา 
7. วิเคราะห์ผลการออกแบบ การทดลองและการผลิต 
8. สรุปผลการศึกษาและจัดท าเอกสาร จากนั้นจัดแสดงผลงาน 

วิธีกำรศึกษำ 
1. เก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบมาวิเคราะห์ และเรียบเรียง 

2. ใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือทางเครื่องเคลือบดินเผาและด าเนินการผลิต 

3. จดบันทึกผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของรูปแบบผลงาน 

4. บันทึกข้อมูลด้วยภาพ และเอกสาร ทั้งผลงานการผลิตและกระบวนการผลิตทุกข้ันตอน 

5. สรุปผลการจดด าเนินงานออกมาเป็นเอกสาร พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานเพื่อการประเมิน 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาส าหรับประดับตกแต่งภายในที่พักอาศัยที่ผ่านการออกแบบ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยแรงบันดาลใจจากใบตอง สามารถน าเสน่ห์ของใบตองมาใช้ในการออกแบบได้

อย่างลงตัวสวยงาม ถ่ายทอดเอกลักษณ์ของใบตองให้เกิดประโยชน์ใช้สอยในรูปทรงต่างๆ มีทั้งความงาม

และประโยชน์ ใช้สอยควบคู่กันไปในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นอายแบบตะวันออก มีความเรียบง่าย สีสัน

ไม่ฉูดฉาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความรักและนิยมในความงามของธรรมชาติ เพ่ิม

ทางเลือกและการใช้งานในผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับสถานที่ 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาส าหรับประดับตกแต่งภายในที่พักอาศัย        
แรงบันดาลใจจากใบตอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและที่พักอาศัย
แบบร่วมสมัยทีต่อบสนองทั้งด้านความงามบนพืน้ฐานของความเรียบง่ายและประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม 
โดยน าความบันดาลใจจากใบตองมาใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์มีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้างสรรค์รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลที่เก่ียวกับความบันดาลใจและการออกแบบ 
2. การตกแต่งภายในที่พักอาศัยแบบร่วมสมัย 
3. ข้อมูลที่เก่ียวกับวัตถุดิบและกรรมวิธีในการผลิต 

1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับความบันดาลใจและการออกแบบ 

1.1 แรงบันดาลใจจากใบตอง กล้วยเป็นเป็นพรรณไม้ดอกล้มลุกขนาดใหญ่ในสกุล Musa  

มีหลายชนิดในสกุล เป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น จึงมีถิ่นก าเนิดในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

ซ่ึงประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคดังกล่าว กล้วยจึงเป็นไม้ผลที่คนไทยรู้จักกันมาช้านาน เราพบ

เห็นกล้วยได้ทั่วไปทุกภูมิภาคของประเทศไทย จากการศึกษาพบว่า กล้วยมีวิวัฒนาการถึง 50 ล้านปี

มาแล้ว ดังนั้นจึงเป็นไม้ผลที่มนุษย์รู้จักบริโภคเป็นอาหารกันอย่างแพร่หลาย เชื่อว่า กล้วยเป็นไม้ผลชนิด

แรก ทีม่ีการปลูกไว้ตามบ้าน และได้แพร่พันธุ์จากเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังดินแดนอ่ืนๆ 

ทั้งกลุ่มประเทศแถบ อาหรับ ยุโรปจนกระทั่งสู่ทวีปอเมริกา และมีการขยายการปลูกจนถึงกับเป็น การค้า

อันดับ 1 ของโลก โดยปลูกมากท่ีคอสตาริกา และฮอนดูรัส  

ประเทศไทยมีการปลูกกล้วยกันมานาน กล้วยที่ปลูกมีมากมายหลายชนิด พันธุ์กล้วยที่

ใช้ปลูกในประเทศไทยมาแตโ่บราณนั้นมีทัง้เป็นพันธุ์พ้ืนเมืองด้ังเดิมและที่มีการน าเข้าพันธุ์มาจากประเทศ

ข้างเคียง กล้วยที่รู้จักกันในสมัยสุโขทัย คือ กล้วยตานี ปัจจุบันในจังหวัดสุโขทัยมีการปลูกกล้วยตานีมาก

ที่สุด แต่ไม่พบกล้วบตานีในป่า กล้วยตานีเป็นกล้วยป่าชนิดหนึ่ง มีถิ่นก าเนิดอยู่แถบประเทศอินเดียตอน
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ใต้จีนและพม่า ดังนั้น จึงเข้าใจว่ากล้วยตานีน่าจะมีการน าเขามาปลูกในประเทศไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย 

ตอนต้นหรือช่วงอพยพของคนไทยมาตั้งถิ่นฐานที่สุโขทัย 

1.1.1 ลักษณะทางกายภาพของใบตอง 

1.1.1.1 ใบตองหรือใบของกล้วย ประกอบด้วย ก้านใบ (petiole) และแผ่นใบ

(lamina) มีสีเขียวเข้ม มีวัตถุแห้งประมาณ 28 เปอร์เซ็นต์ และมีน้ ามากถึง 72 เปอร์เซ็นต์ ลักษณะเป็น

พืชใบเลี้ยงเดี่ยวยาวทั้งก้านประมาณ 1-2 เมตร ขอบใบมีลักษณะสีน้ าตาลเล็กน้อย 

     
   (ก)      (ข)    (ค) 

 
                        (ง)      (จ) 

ภาพที่ 1 ลักษณะทางกายภาพของใบตอง 
(ก) ลักษณะขอบและเส้นใบ  (ข) เส้นใบคู่ขนาน  (ค) ใบตองที่มีต าหนิ 
(ง) มุมมองใบตองจากด้านบน  (จ) ใบตองพร้อมก้านใบแบบสมบูรณ์ 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

จากภาพ ก-จ แสดงให้เห็นว่าลักษณะเส้นใบเป็นแบบคู่ขนานตลอดทั้ง
ใบ ส่วนขอบใบมีลักษณะเป็นเส้นโค้งเล็กน้อย ใบตองที่มีต าหนิจะมีรอยไหม้เป็นสีน้ าตาลตามตัวอย่างใน
ภาพ ค มุมมองจากด้านบนจะมองเห็นใบตองมีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปลายใบมีส่วนโค้ง เล็กน้อย 
ก้านตรงยาวตลอดใบ 
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         (ก)    (ข) 

ภาพที่ 2 ลักษณะทางกายภาพของใบตอง(ต่อ) 
(ก) ขอบใบส่วนปลายใบ   (ข) ขอบใบส่วนกลางใบ 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

จากภาพ ก ลักษณะขอบใบส่วนปลายที่มีลักษณะโค้งงอ ม้วนกลับมา

ส่วนบนและเส้นใบส่วนปลายตองอ่อน ส่วนภาพ ข แสดงเส้นใบเลี้ยงเดี่ยวที่ขนานกัน เส้นโค้งใกล้ขอบใบ 

1.1.1.2 ล าต้น แท้จริงแล้วคือส่วนฐานของก้านใบตอนล่างมีลักษณะเป็นกาบ
ยาวหุ้มห่อซ้อนกันอย่างหนาแน่นคล้ายล าต้น หรือที่เรียกว่า ล าต้นเทียม (pseudostem) หน้าที่ชูก้านใบ 
พยุงให้พืชตั้งตรง ซึ่งเจริญจากส่วนที่เรียกว่า หัว หรือ เหง้า ต้นกล้วยประกอบด้วย กาบกล้วย หลายๆชั้น 
ลักษณะเป็นก้านและช่องรูจ านวนมาก 

   
  (ก)       (ข) 

ภาพที่ 3 ล าต้น 
(ก) กาบกล้วย     (ข) ลักษณะล าต้นเทียม 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 
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จากภาพ ก แสดงให้เห็นถึงกาบกล้วยแต่ละชั้นที่ซ้อนกัน ตัดมุมแบบ

เฉียงจะเห็นเส้นใยและช่องเล็กๆที่อยู่ภายในกาบกล้วยอย่างชัดเจน ภาพ ข แสดงให้เห็นกาบกล้วยที่ซ้อน

กันหลายชั้นเป็นล าต้นเทียม 

การขยายพันธุ์ของกล้วยส่วนใหญ่จะท าการแยกหน่อหรือตะเกียงจะ

พัฒนาขึ้นจากตา (bud) หลายหน่อพร้อมกันจะเรียกว่า การแตกกอ แต่ระบบการเพาะปลูกจะเลือกหน่อ

ที่เจริญที่สุดเพ่ือท าการขยายพันธุ์ 

1.1.1.3 ปลี (banana heart) หรือหัวปลี มีลักษณะเป็นรูปดอกบัวตูมทรงสูง 
หัวปลีคือส่วนที่สร้างจากช่อดอก (inflorescence) ช่อดอกอ่อนจะถูกพัฒนาขึ้นภายในล าต้นเทียม และ
โผล่ออกมาที่ด้านบนล าต้นเทียม แต่ละล าต้นเทียมจะสร้างช่อดอกเพียงช่อเดียว ซึ่งรู้จักกันในชื่อ ปลี แต่มี
กรณีพิเศษ เช่น กล้วยในประเทศฟิลิปปินส์สร้างปลีขึ้นมาห้าหัว ช่อดอกประกอบด้วยกลุ่มของช่อดอกย่อย
เป็นกลุ่มๆ มีใบประดับสีม่วงแดงหรือที่เรียกว่า กาบปลี บางครั้งมีการเข้าใจผิดเรียกเป็นกลีบดอก ระหว่าง
แถวของช่อดอกย่อย แต่ละช่อมีดอกเรียงซ้อนกันอยู่ 2 แถว ดอกตัวเมีย ที่สามารถเจริญเป็นผลได้จะอยู่ใน
ช่อดอกย่อยที่บริเวณโคนปลีใกล้กับใบ ดอกตัวผู้จะอยู่ที่ปลายปลี หรือส่วนที่เรียกว่า หัวปลี รังไข่อยู่ต่ ากว่า
ซึ่งหมายความว่ากลีบดอกขนาดเล็กและส่วนอื่นๆ ของดอกจะอยู่ในปลายรังไข่  

 
ภาพที่ 4 ปลีกล้วย 
ที่มา:  Chatchai Nokdee, “กล้วย” พืชประโยชน์สารพัดนึก, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึง

ได้จาก http://www.thaihealth.or.th 

1.1.1.4 กล้วย หรือผลกล้วย พัฒนาจากดอกเพศเมีย กลุ่มของดอกเพศเมีย 1 
กลุ่มเจริญเป็นผลเรียกว่า หวี (hands) ซึ่งหวีหนึ่งๆ มีผลกล้วยประมาณ 20 ผล กลุ่มหวีบนช่อดอกเจริญ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



9 

 
เป็น เครือ (banana stem) ซึ่งอาจมี 3-20 หวี ส่วนที่รับประทานได้หรือเนื้อกล้วยมีเนื้อนิ่มสีเหลือง มีรส
หวาน เมล็ดกล้วยมีลักษณะกลมเล็ก บางพันธุ์มีขนาดใหญ่ เปลือกหนาแข็ง มีสีด า ส าหรับในสายพันธุ์ปลูก
เมล็ดกล้วยมีขนาดเล็กมากเกือบจะไม่มีเลย เหลือแค่เพียงจุดสีด าเล็กๆภายในเนื้อกล้วยเท่านั้นเพราะ
กล้วยมีการเจริญได้โดยไม่ต้องผสมพันธุ์ 

  

ภาพที่ 5 กล้วยผลเดี่ยวและกล้วยทั้งหวี 
ที่มา: Dominic Kurt, ประโยชน์ของกล้วย, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

http://stronglife.in.th  

  
(ก)      (ข) 

ภาพที่ 6 กล้วยแบบหวี 
(ก) หวีกล้วยแบบดิบ   (ข) หวีกล้วยดิบและสุกคละแบบ 

ที่มา: เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.madchima.org 
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1.1.1 ใบตองกับวิถีไทย บรรพบุรุษของเราตั้งแต่สมัยโบราณ ได้คิดค้นน าใบตองมา

ห่อขนมและอาหารต่างๆ ใช้ในชีวิตประจ าวัน ตลอดจนคิดประดิษฐ์ให้มีรูปร่าง หรือรูปทรงสวยงามแปลก
ตาขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานพิธีตามประเพณีไทยต่างๆ เช่น การท าบุญในวันส าคัญๆแล้วยิ่งท าอย่าง
พิถีพิถันและสวยงามมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เป็นการแสดงฝีมือให้น่าชื่นชมยินดี ปรากฏเป็นหลักฐานใน
สมัยสุโขทัยจากหนังสือเรื่องท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศว่า ได้มีการจัดแต่งดอกไม้เป็นที่แพร่หลาย
ในสมัยนั้น ครั้นนางนพมาศได้ถวายตัวเข้าเป็นพระสนมของสมเด็จพระร่วงเจ้า เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 
พุทธศักราช 1907 แล้วก็ได้ประดิษฐ์โคมลอยน้ า โดยเอาดอกไม้มาประดิษฐ์เป็นรูปดอกบัว ใช้ดอกไม้สลับ
สีเป็นลวดลายสวยงาม แล้วตกแต่งด้วยผลไม้ที่แกะสลักเป็นลูกนกก าลังจิกเกสรดอกบัว เสียบธูปเทียน 
โคมไฟลอยน้ าในนพระราชพิธีจองเปียง ซึ่งมีขึ้นในวันเพ็ญเดือนสิบสอง เมื่อสมเด็จพระร่วงเจ้า
ทอดพระเนตรเห็นก็ชมว่างามอย่างประหลาด เมื่อทรงสืบทราบว่าเป็นฝีมือขอใครแล้ว จึงได้ทรงบัญญัติ
แบบฉบับการท าโคมรูปดอกบัว ในวันเพ็ญเดือนสิบสอง ตามเหตุผลของสิ่งประกอบซึ่งนางนพมาศได้ทูล
พระองค์ไว้แต่ครั้งนั้นต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้เจริญขึ้นตามล าดับ จึงมีการคิดดัดแปลง แก้ไขกระทงลอย      
ซึ่งเย็บด้วยใบตองขึ้นมาในรูปที่แตกต่างกันมากมายหลายชนิด ดังที่ปรากฏเห็นในปัจจุบัน งานใบตองเป็น
งานที่แสดงให้เห็นความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะอันน่าภาคภูมิใจของ บรรพบุรุษของเราแต่โบราณ   
ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมทางด้านจิตใจ ซึ่งประกอบด้วยความละเอียดอ่อน ประณีต บรรจง มีความ
สวยงามเป็นระเบียบและความช่างคิด รู้จักดัดแปลงน าทรัพยากรธรรมชาติที่ทีอยู่ทุกบ้านเรือนในสมัยนั้น
มาสร้างสรร หรือประดิษฐ์เป็นสิ่งสวยงาม และเป็นประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

ใบตองกับสังคมไทยผูกพันธ์กันมาช้านาน เชื่อมโยงวิถีชีวิตกันอย่างแยกไม่ออก 
มีการน ามาใช้งานในหลายกิจกรรมหลายโอกาส ใบตองนั้นมีหลายชนิด ซึ่งแต่ละชนิดจะมีความเหมาะสม
ในการใช้งานที่ต่างกัน ตามลักษณะความหนาความทน และสีสันการใช้งาน ซึ่งใบตองที่เหมาะส าหรับการ
ใช้งานแต่ละประเภท สามารถแบ่งได้ดังนี้ 

ใบตองตานี เหมาะส าหรับใช้ในงานประณีตศิลป์ต่างๆเพราะใบตองตานีจะมี
ความนุ่มนวล ไม่เปราะ ไม่ฉีกขาดง่าย มีความหนาพอเหมาะ เส้นใบตองตรงด้านสีเขียวมีความมัน      
ด้านนวลใบตองเป็นสีขาวขุ่น มีความทนทานมากกว่าใบตองชนิดอ่ืนซึ่งเหี่ยวง่าย  

ใบตองกล้วยน  าว้า เหมาะส าหรับใช้ท ากระทงใส่ขนม หรือใส่อาหารต่างๆ
เพราะมีลักษณะใบกรอบ แตกง่าย ริมใบตองมักจะด าเร็ว มีราคาถูก หาได้ง่าย  

ใบตองกล้วยป่า สีจะคล้ายกล้วยตานีและเส้นใบตองจะใหญ่กว่า จุดอ่อน คือ
ยางมาก ถ้าตัดเจียนปลายจะด า และเหี่ยวเร็ว 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 7 ใบตองตานี 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

เกณฑ์การเลือกใช้ใบตอง ใบตองอ่อน การเลือกใช้ใบตองอ่อนควรตัดที่มี
ลักษณะม้วนแน่นเป็นเส้นตรง หรือใบที่เริ่มคลี่ตัวออกเล็กน้อย ถ้าใบที่คลี่บานออกมามากสีของใบตองจะ
เขียวเหมือนกัน ไม่ไล่ระดับค่าของสี และใบตองที่ตัด ต้องเป็นใบตองชนิดเดียวกัน เพราะลักษณะโทนสี
ของใบตองจะไม่เหมือนกัน ลักษณะใบตองอ่อนที่ควรตัดใช้งาน เช่น ใบตองอ่อนกล้วยน้ าว้า โทนสีเริ่มจาก
สีขาวนวล ไล่ระดับไปหาสีเขียว ส่วนใบตองกล้วยตานี โทนสีเริ่มจากสีออกเหลืองไล่ระดับไปหาเขียว การ
ไล่ระดับค่าสีของใบตองอ่อน การเริ่มต้นใบตองอ่อนที่ยังม้วนแน่น สามารถไล่ระดับค่าของสีได้ประมาณ 
13-15 ระดับ ใช้ส าหรับการท าพุ่มใบตองอ่อน แต่ถ้าใบที่เริ่มคลี่บานออกเล็กน้อย จัดได้ประมาณ 7-9 
ระดับ สีที่ส าคัญ คือ สีกลางของรอยต่อสีอ่อนไปหาสีเข้ม  

ลักษณะของใบตองที่ไม่ควรเลือกใช้ในงานประณีตศิลป ์ได้แก่ ใบตองแก่ คือ 
ใบตองที่มีเนื้อหยาบ หนา มีจุด สีน้ าตาลทั่วใบ และเริ่มเป็นสีเหลือง 

 

ภาพที่ 8 ลักษณะใบตองแก่ 
(ถ่ายภาพโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ใบตองกระดูก คือ ใบตองที่มีเส้นเป็นลูกคลื่นหนา 

 

ภาพที่ 9 ลักษณะใบตองกระดูก 
(ถ่ายภาพโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

การทำความสะอาด เมื่อเลือกใบตองได้แล้ว เช็ดให้สะอาดด้วยผ้าขาวบางชุบ
น้ าพอหมาดเช็ดจากโคนไปหาปลายทั้งด้านหน้า และด้านหลัง  

การดูแลรักษา ใบตองที่ต้องการเก็บรักษาไว้ใช้งานในวันต่อไป ควรพรมน้ า 
ม้วนแล้วมัด วางไว้ที่ชุ่มชื้นไม่ถูกแดด ใบตองที่พับหรือเย็บเป็นภาชนะเสร็จแล้ว ถ้าต้องการให้สด ทน นาน 
ต้องแช่น้ าอย่างน้อย 3 ชั่วโมง แล้วน ามาคลุมด้วยผ้าที่มีความชื้น วิธีการเก็บสิ่งที่ประดิษฐ์ด้วยใบตองไว้
นานหลายวัน ให้ใช้วิธีข้างต้นจากนั้นใช้ถุงพลาสติก หรือกล่องพลาสติกเก็บไว้ในตู้เย็นชั้นล่างสุด 

อุปกรณ์ที่ใช้ในงานใบตอง ได้แก่ กรรไกร ควรเลือกกรรไกรที่คม เพ่ือไม่ให้
ใบตองช้ า เข็มที่ใช้ควรเป็นเข็มมือ ชนิดยาว เบอร์7 หรือเบอร์ 8 เข็มที่ใช้ยึดเช่น เข็มหมุด หัวเล็ก ด้ายเย็บ
ผ้า เบอร ์60 สีเขียวขี้ม้าเข้ม การเย็บใบตองควรใช้ด้าย 2 เส้น ไม้บรรทัด เลือกที่มีเส้นแบ่งหลักนิ้ว หลัก
เซนติเมตรที่ชัดเจน ไม้กลัด ควรเป็นแผ่นไม้ไผ่ติดผิวจะมีความแข็งแรง ไม่หักง่าย และปลายแหลม ผ้าขาว
บาง ควรเลือกผ้าฝ้าย เนื้อนุ่ม และอุปกรณ์อ่ืนๆ เช่น กะละมัง ที่ฉีดน้ า ถาด วงเวียน และผ้าเช็ดใบตอง 
เป็นต้น 

1.1.1.1 ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ ในวิถีการด ารงชีวิตของคนไทยมีการใช้ใบตอง
เพ่ือการห่ออาหารท าให้สะดวกในการปรุงให้สุกหรือใช้เสมือนภาชนะเพ่ือบรรจุอาหารจากธรรมชาติ       
มีกลิ่นหอมช่วยเสริมให้อาหารหรือขนมนั้นๆมีความน่ารับประทาน คนไทยจึงนิยมใช้ใบตองอย่างต่อเนื่อง 
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ห่อสวม เป็นการห่อง่ายๆเพ่ือใช้ชั่วคราว เช่น ห่อพริก ห่อกะปิ ห่อ

เล็กๆจ านวนน้อย 

 

ภาพที่ 10 การห่อสวม 
ที่มา: เศรษฐพงศ์ อัปมะเย, การห่อขนมและอาหารด้วยใบตอง (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2552), 5. 

ห่อทรงเตี ย เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ห่อทรงนาง ใช้ส าหรับการห่อขนม
ต่างๆ ส่วนใหญ่ห่อจ าพวกขนมถาด เช่น ข้าวเหนียวสังขยา ขนมหม้อแกงเป็นต้น การห่อทรงเตี้ยมีสอง 
ชนิด คือ ไม่ใส่เตี่ยว ใช้ห่อขนมขาย เช่น ข้าวเหนียวและขนมหวานต่างๆ ใส่เตี่ยว ใช้ห่อของนึ่งหรือของใส่
บาตรเพื่อหยิบง่าย เช่น ห่อหมก  

ห่อทรงสูง เรียกอีกชื่อว่า ห่อทางพระ การห่อเช่นเดียวกับทรงเตี้ย 
นิยมน ามาใช้ห่อขนมที่ต้องน าไปนึ่ง เช่น ขนมสอดไส้ ขนมตาล แต่ใบตองที่ใช้ห่อจะเรียวแหลมกว่าและมี
การคาดเตี่ยวซึ่งท าจากใบมะพร้าวหรือใบตอง  

ห่อขนมเทียน แบบที่มีการพับชายสอดเก็บนิยมใช้ห่อขนมเทียนมีไส้
ชนิดต่างๆ 

     
(ก)     (ข)   (ค) 

ภาพที่ 11 การห่อ 1 
(ก) การห่อทรงเตี้ย  (ข) การห่อทรงสูง (ค) การห่อขนมเทียน 

ที่มา: เศรษฐพงศ์ อัปมะเย, การห่อขนมและอาหารด้วยใบตอง (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2552), 7-13. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ห่อขนมเทียนแบบสองจีบ มักนิยมห่อให้รูปทรงสูงกว่าแบบจีบเดียว 

ฐานล่างของขนมจะไม่พับชาย สอดเก็บเข้าด้านในใช้ห่อขนมเทียนแบบมีไส้ต่างๆ 
ห่อขนมเทียนสลัดงา มีการห่อที่เป็นทรงกรวยเรียวแหลม ไม่มีการ

สอดเก็บชายด้านล่างใบตองที่จะน ามาใช้ห่อนั้นมักจะน าไปนาบ ด้วยเตารีด เพ่ือให้เส้นลายใบตอง เรียบ  
ห่อขนมกรวย มีรูปแบบการห่อเป็นรูปทรงเรียวแหลมบรรจุขนมลง

ภายในกรวย เมื่อน าไปนึ่งจะน ากรวยใบตองที่บรรจุขนมเสียบลงที่รูของลังถึง แล้วจึงน าไปนึ่ง  

   
      (ก)       (ข)    (ค) 

ภาพที่ 12 การห่อ 2 
(ก) เทียนแบบสองจีบ   (ข) การห่อขนมเทียนสลัดงา (ค) การห่อขนมกรวย 

ที่มา: เศรษฐพงศ์ อัปมะเย, การห่อขนมและอาหารด้วยใบตอง (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2552), 13-21. 

ห่อข้าวต้มมัด คือ การน าเอาห่อข้าวต้มมัด 2 กลีบมาประกบกัน แล้ว
มัดด้วยตอกเป็น 2 เปลาะ หัวท้าย  

ห่อข้าวต้มมัดไต้ จะมีรูปทรงที่เรียวกว่าการห่อข้าวต้มมัด แต่จะมีการ
ท ามุมด้านหัวให้แหลมทั้งสองข้างเช่นกันเหมือนข้าวต้มมัด แล้วมัดเป็นเปลาะๆด้วยตอก 4-5 เปลาะ  

ห่อข้าวต้มน  าวุ้น ข้าวต้มน้ าวุ้นเป็นขนมหวานชนิดหนึ่ง รับประทานใส่
น้ าเชื่อม และ น้ าแข็งใส คล้ายขนมประเภทลอยแก้วการห่อข้าวต้มน้ าวุ้นจะห่อให้มีลักษณะเป็น
สามเหลี่ยมสอดเก็บชายเข้าด้านในและปักไม้กลัดเสียบที่ตรงกลาง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     (ก)         (ข)    (ค) 

ภาพที่ 13 การห่อ 3  
(ก) การห่อข้าวต้มมัด  (ข) การห่อข้าวต้มมัดไต้  (ค) การห่อข้าวต้มน้ าวุ้น 

ที่มา: เศรษฐพงศ์ อัปมะเย, การห่อขนมและอาหารด้วยใบตอง (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2552), 23-28. 

ห่อหมูยอ มีรูปแบบการห่อเป็นท่อนกลมด้วยใบตองหลายชั้น มีการมัด
ด้วยตอกเป็นเปลาะคล้ายการมัดข้าวต้มมัด  

ห่อแหนม มีรูปแบบการห่อหลายวิธี วิธีนี้จะใช้การห่อข้าวต้มมัดแต่จะ
ต่างกันทรงที่ฉีกใบตองเศษๆซ้อนกัน 3-4 ชั้น แทรกระหว่างใบตองชั้นนอกกับชั้นในให้หนาและแข็งขึ้น  

ห่อข้าวเหนียวปิ้ง มีวิธีการห่อ 2 รูปแบบ คือ การห่อรูปทรงกรวยและ
รูปทรงคล้ายการห่อขนมจาก  

   
(ก)          (ข)    (ค) 

ภาพที่ 14 การห่อ 4  
(ก) การห่อหมูยอ   (ข) การห่อแหนม   (ค) การห่อข้าวเหนียวปิ้ง 

ที่มา: เศรษฐพงศ์ อัปมะเย, การห่อขนมและอาหารด้วยใบตอง (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2552), 31-39. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ห่อข้าวด้วยใบตอง สมัยก่อนนิยมห่อเพ่ือน าไปรับประทานระหว่าง

เดินทางไกล ข้าวที่ห่อจะมีกลิ่นหอมน่ารับ ประทาน 
กระทงมุมเดียวดุนก้น ใช้ใส่ของที่มีปริมาณน้อยเพ่ือให้ดูเหมือนว่ามี

มากขึ้น ใช้ใส่สิ่งของเล็กๆ น้อยๆ เช่น ดอกมะลิ พริกขี้หนูสวน หรือขนม เช่น ตะโก้  
กระทงสองมุมดุนก้น เป็นกระทงท่ีท าข้ึนเพ่ือใส่อาหารหรือขนม 

สามารถท าได้รวดเร็วเพราะกลัดไม้เพียง 2 มุม และด้นก้นขึ้นเพื่อให้สามารถตั้งวางได้  

   
   (ก)        (ข)    (ค) 

ภาพที่ 15 การห่อ 5 
(ก) การห่อข้าวด้วยใบตอง  (ข) กระทงมุมเดียวดุนก้น   (ค) กระทงสองมุมดุนก้น 

ที่มา: เศรษฐพงศ์ อัปมะเย, การห่อขนมและอาหารด้วยใบตอง (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2552), 40-45. 

กระทงสองมุมท้องแบน หรือกระทงสี่มุม ใช้ใส่ขนม เช่น ขนมกล้วย  
กระทงสามมุม นิยมแบบกระทงใบเล็กส าหรับใส่ขนม เช่น ตะโก้ 
กระทงสี่มุม นิยมใส่ได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน เช่น ขนมตะโก้  

   
                    (ก)        (ข)        (ค) 

ภาพที่ 16 กระทง 1 
(ก) กระทงสองมุมท้องแบน  (ข) กระทงสามมุม  (ค) กระทงสี่มุม 

ที่มา: เศรษฐพงศ์ อัปมะเย, การห่อขนมและอาหารด้วยใบตอง (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2552), 48-53. 

   ส
ำนกัหอ
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กระทงสี่มุมปากหยัก นิยมใส่ห่อหมกหรืออาหารแห้ง วิธีจับมุมคล้าย

กับกระทงสี่มุมแบบตัดกลม ต่างกันตรงที่การรัดใบตองง่ายและรวดเร็วกว่าแบบกลม 
กระทงห้ามุม ใช้ใส่อาหารได้ทั้งอาหารคาวและอาหารหวาน ใส่ได้ท้ัง

ชนิดน้ าและชนิดแห้ง กระทงหกมุม 
กระทงหกมุม นิยมใช้ใส่อาหารคาว อาหารหวาน ผลไม้ เพ่ือใช้ไหว้

บรรพบุรุษ และยังใช้ใส่ดอกไม้โดยแต่งของปากกระทง เรียกว่า “กระทงเจิม” 

   
       (ก)           (ข)    (ค) 

ภาพที่ 17 กระทง 2  
(ก) กระทงสี่มุมปากหยัก (ข) กระทงห้ามุม  (ค) กระทงหกมุม 

ที่มา: เศรษฐพงศ์ อัปมะเย, การห่อขนมและอาหารด้วยใบตอง (กรุงเทพฯ: วาดศิลป์, 2552), 53-59. 

1.1.1.2 งานประณีตศิลป์ กับวิถีไทยสืบเนื่องมาแต่โบราณเปรียบเสมือนการ

แสดงความสามารถที่ถ่ายเอกลักษณ์ความเป็นไทยของหญิงสมัยก่อน ทั้งนี้ผู้ท าต้องมีความรู้ ฝีมือที่

ละเอียดอ่อน มีทักษะและความเชี่ยวชาญที่สั่งสมเพ่ือสร้างชิ้นงานที่ถูกต้องตามหลักคติความเชื่อ วิจิตร

งดงามตามแรงศรัทธาและการสร้างสรรของผู้ท า งานประณีตศิลป์ที่ใช้ใบตองนั้นพบได้ใน พิธีงานวันส าคัญ 

งานประเพณ ีความเชื่อและพิธีทางศาสนา การคิดประดิษฐ์ชิ้นงานให้มีรูปร่าง รูปทรงสวยงามและปราณีต 

ศิลปะจากใบตองที่ได้นั้นถูกประกอบขึ้นจากหน่วยเล็กๆที่เรียกว่ากลีบ แล้วประกอบเข้ากันหรือร่วมกับ

วัสดุอ่ืนๆเพ่ือให้ได้ชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ ประเภทของงานประณีตศิลป์จากใบตองที่สามารถพบเห็นได้ใน

ปัจจุบันแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ 

บายศรี ความหมายนั้นสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิ

พราหมณ์ซึ่งเข้ามาทางเขมร ทั้งนี้เพราะค าว่า “บาย” ภาษาเขมรแปลว่า ข้าวสุก ภาษาถิ่นอีสานแปลว่า 
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จับต้อง สัมผัส ส่วนค าว่า “ศรี”มาจากภาษาสันสกฤตตรงกับ ภาษาบาลีว่า สิริ แปลว่า มิ่งขวัญ ดังนั้นค า

ว่า “บายศรี” ได้ความว่า ข้าวขวัญหรือสิ่งที่น่าสัมผัสกับความดีงาม ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

แปลว่า ข้าวอันเป็นสิริ, ขวัญข้าว หรือภาชนะที่จัดตกแต่งให้สวยงามเป็นพิเศษ ด้วยใบตองและดอกไม้สด 

เพ่ือเป็นส ารับใส่อาหารคาวหวานในพิธีสังเวยบูชาและพิธีท าขวัญต่างๆสมัยโบราณ เฉพาะพิธีส าหรับ

บุคคลชั้นเจ้านาย บายศรีจะเรียก เป็นองค์ มีหลายประเภท เช่น บายศรีเทพ บายศรีพรหม เป็นต้น 

 

ภาพที่ 18 บายศรี 3 ชั้น 
ที่มา: บายศรี, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก https://banana52.wordpress.com 

 

ภาพที่ 19 บายศรีที่ใช้ในงานสู่ขวัญตามความเชื่อของชาวบ้าน 
ที่มา: สายสุนีย์  สิงหทัศน์, งานบุญประเพณีบายศรี-สู่ขวัญ, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้

จาก http://www.highlightthailand.com/th/main/detail_content 
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กระทง กระทงลอยในงานประเพณีลอยกระทง ตรงกับวันเพ็ญ (วันขึ้น 

15 ค่ า) เดือน 12 (ตามปฏิทินทางจันทรคติ) ประมาณเดือนพฤศจิกายน ประเพณีนี้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็น

การสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อแม่พระคงคา บางหลักฐานเชื่อว่าเป็นการบูชารอยพระพุทธบาทที่ริมฝั่ง 

ในวันลอยกระทง ผู้คนจึงคิดประดิษฐ์ กระทงเพ่ือใช้ลอยเป็นรูปแบบต่างๆวัสดุที่หาได้จากธรรมชาติ เช่น 

ใบตอง ใบกระบือ ใบหมากผู้ หมากเมีย หยวกกล้วย ผักตบชวา ดอกดาวเรือง ดอกพุด ดอกกล้วยไม้ ฯลฯ 

พร้อมดว้ยธูปเทียนและหมากพลู  

 

ภาพที่ 20 กระทงใบตอง กระทงใบตองพร้อมดอกไม้ธูปเทียน 
ที่มา: การท ากระทงแบบหัวขวาน, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://xn--

12j0d1a.com/howtomakekrathong.html 

พาน เป็นงานใบตองที่ใช้ในหลายวาระ เป็นลักษณะท าขึ้นเพ่ือรอง
สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตัวอย่างเช่น พานขันหมาก พานดอกไม้ พานรับน้ าพระพุทธมนต์ หรือ
พานรับน้ าสังข์ในงานแต่งงานตามประเพณีไทย พิธีรดน้ าด าหัวหรือรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ ที่เคารพนับถือใน
โอกาสต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันเกษียณอายุราชการ วันคล้ายวันเกิดครบรอบส าคัญๆ พานรับน้ า
โดยทั่วไปนิยมจัดรูปแบบทรงเตี้ย พานดอกไม้ไหว้ครู พานที่ใช้ในการไหว้ครูนั้น ประกอบด้วยสองพาน คือ 
พานดอกไม้และพานธูปเทียน โดยพานท้ังสองจะตกแต่งประดับประดาด้วยดอกไม้ที่สวยงามต่างๆ แต่ทั้งนี้
ดอกไม้และสิ่งของส าคัญที่ต้องมีประดับอยู่ในพานคือ ดอกมะเขือ หญ้าแพรก ดอกเข็ม ข้าวตอก เพราะ
ดอกไม้และสิ่งของทั้งสี่มีความหมายต่อวันไหว้ครู และพานธูปเทียนคู่กับพานดอกไม้ โดยถือว่าเป็นพานที่
ประกอบไปดว้ย เครื่องสักการะแด่ครูบาอาจารย์ นั่นคือ ธูป เทียน และตกแตง่ดว้ยดอกไมใ้ห้สวยงาม 
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ภาพที่ 21 พานขนมไทย 
ที่มา: Best wedding studio, พานมงคล 9 อย่าง, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

http://www.xn--12cla8cwab1of5kzc.com/363.html 

 

ภาพที่ 22 พานใส่อาหาร พานขันหมากในงานมงคลสมรส 
ที่มา: Yesido, พานสินสอด, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.xn--

12cla8cwab1of5kzc.com/363.html 

 

ภาพที่ 23 พานขันหมากแบบเต็มชุด 
ที่มา: พานสินสอด, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

http://www.weddinginlove.com/pankanmakl 
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ตัวอย่างการพับกลีบใบตอง 

 

ภาพที่ 24 กลีบขยบัหมอก กลีบบัวสาย กลีบบัวเงิน กลีบบัวทอง 
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, งานใบตอง (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2552). 

 

ภาพที่ 25 กลีบสัตตบงกช กลีบสัตตบุษย์ กลีบจัตุรัสมงคล กลีบบัวสัตตบรรณ 
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, งานใบตอง (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2552).  

 

ภาพที่ 26 กลีบบัวหลวง กลีบเบญจมาศ กลีบบานบุรี กลีบเบญจมาศซ้อน 
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, งานใบตอง (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2552). 

 

ภาพที่ 27 กลีบผกา กลีบผกาซ้อน กลีบบานชื่น กลีบผีเสื้อ 
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, งานใบตอง (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2552).  
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ภาพที่ 28 กลีบพวงโกเมนหรือดอกแคร์ กลีบพุดตาน กลีบเม็ดมะยม 
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, งานใบตอง (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2552).  

 

ภาพที่ 29 กลีบเฟื่องฟ้า กลีบมนฑารพ กลีบเม็ดมะยม กลีบรักเร่ 
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, งานใบตอง (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2552). 

 

ภาพที่ 30 กลีบรังผึ้งหรือดวงใจคู่ กลีบรัตนมาลี กลีบราชพฤกษ์ กลีบแววมยุเรศ 
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, งานใบตอง (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2552).  

 

ภาพที่ 31 กลีบเล็บครุฑ กลีบเล็บนางมือซ้อน กลีบเล็บมือนาง กลีบแววมยุรา 
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, งานใบตอง (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2552). 
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ภาพที่ 32 กลีบสไบนาง กลีบสุพรรณิการ์ กลีบหน้าช้าง กลีบหน้านาค 
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, งานใบตอง (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2552).  

 

ภาพที่ 33 กลีบหมากเบ็ง กลีบหมากเบ็งแปลง กลีบหัวหขวาน กลีบหัวขวานหยัก 
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, งานใบตอง (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2552). 

 

ภาพที่ 34 กลีบหางกระต่าย กลีบหูกวาง กลีบอัญชัน กลีบอัญชันซ้อน 
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, งานใบตอง (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2552). 

 

ภาพที่ 35 กลีบหัวขวานแปลง กลีบหัวนกลายเปีย กลีบบัวกระเด้ง กลีบหางหงส์ 
ที่มา: เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล, งานใบตอง (กรุงเทพฯ: เศรษศิลป์, 2552). 
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  1.1.2.3 ใบตองกับความเชื่อ และประเพณี ใช้ใบตองแบบงานประณีตศิลป์  

ประเพณีบุญข้าวประดับดิน เป็นบุญเดือนเก้า อีกหนึ่งประเพณีที่สืบ
ทอดกันมาในภาคอีสาน โดยจัดขึ้นในวันแรม 14 ค่ า เดือนเก้าของทุกปี การท าบุญข้าวประดับดินนั้น 
ชาวบ้านจะน าข้าวปลา อาหาร คาวหวาน ผลไม้ หมาก พลู บุหรี่ มาห่อด้วยใบตอง และท าเป็นห่อเล็กๆ
ก่อนจะน าไปวางตามโคนต้นไม้ใหญ่หรือตามพ้ืนดินบริเวณรอบๆ เจดีย์ หรือโบสถ์ โดยการท าบุญข้าว
ประดับดินนี้ชาวบ้านเชื่อว่า เป็นการท าบุญเพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว รวมถึงอุทิศส่วนกุศล
ให้กับสัตว์นรก หรือเปรต 

 

ภาพที่ 36 ประเพณีบุญข้าวประดับดิน 
ทีม่า: วนิดา ทุมอุบลม, ประเพณีบุญข้างประดับดิน, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

http://tessabankanluang.go.th/customers/contentin/gallery/gallery-115.jpg 

ประเพณีตานก๋วยสลาก เป็นประเพณีส าคัญของภาคเหนือที่หมู่ญาติพ่ี
น้องจะร่วมกันท าบุญอุทิศส่วนกุศล ส่งถึงญาติผู้ล่วงลับ งานบุญตานก๋วยสลากนี้จะเริ่มในวันเพ็ญเดือนสิบ
สองประมาณเดือนกันยายนจนไปสิ้นสุดในเดือนเกี๋ยงดับ ประมาณเดือนตุลาคม สาเหตุที่ถือปฏิบัติกันใน
ช่วงเวลานี้เพราะว่า เป็นช่วงที่ชาวบ้านได้ท านากันเสร็จแล้ว หยุดพักผ่อน พระสงฆ์ก็จ าพรรษาอยู่วัดไม่ได้
ไปไหน อีกท้ังในช่วงเวลานี้มีผลไม้สุก เช่น ล าใย มะไฟ ส้มโอ เป็นต้น เมื่อต้นข้าวในนาเริ่มเขียวขจีชาวนา
ที่มีฐานะไม่ค่อยดีการด ารงชีวิตก็เริ่มขัดสนเมื่อข้าวในยุ้งหมดก่อนฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะมาถึง  ดังนั้นการ
ตานก๋วยสลากในช่วงนี้จึงเท่ากับว่าได้สงเคราะห์คนยากคนจนเป็นสังฆทานได้กุศลแรง 
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ภาพที่ 37 ประเพณีตานก๋วยสลาก 
ที่มา: ประเพณีตานก๋วยสลาก, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://xn--

k3cpjt9d6a4e.net 

ประเพณีลอยกระทง เป็นวันส าคัญวันหนึ่งของชาวไทย ตรงกับวันขึ้น 
15 ค่ า เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ตามปฏิทินจันทรคติล้านนา มักจะอยู่ในราวเดือนพฤศจิกายน 
ตามปฏิทินสุริยคติ ประเพณีนี้ก าหนดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อพระแม่คงคา 

 

ภาพที่ 38 ประเพณีลอยกระทง 
ที่มา: ประเพณีลอยกระทง, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เขา้ถึงได้จาก http://scoop.mthai.com  

ลักษณะทางกายภาพของใบตองที่สามารถแสดงเสน่ห์ที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของ

ใบตองมาใช้ในการออกแบบ ได้แก่ เส้นใบที่มีลักษณะขนานกัน ขนาดความกว้างประมาณหนึ่งเซ็นติเมตร 

การซ้อนทับและลักษณะเส้นที่ไขว้สลับกันทีเ่กิดจากการห่อใบตอง เส้นโค้งท่ีได้จากส่วนโค้งและความงาม

จากงานประณีตศิลป์ ผู้วิจัยจึงน าความละเมียดละไม ใส่ใจรายละเอียดของงานประณีตศิลป์มาใช้ในการ

ออกแบบ รวมทั้งสีสันที่เน้นไปในโทนธรรมชาติตามสีของใบตองที่เปลี่ยนตามสถานะ สีเขียวอ่อนจาก

ใบตองอ่อน สีเขียวเข้มจากใบตองแก่และสีเหลืองส้มจากใบตองใกล้แห้ง 
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1.2 หลักการและทฤษฎีทางศิลปะท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบ 

1.2.1 ทัศนธาตุ (Visual Elements) ทัศนะ หมายถึง การเห็นสิ่งมองเห็นธาตุ 
หมายถึง สิ่งที่ถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่รวมกันเป็นรูปร่างของสิ่งทั้งหลาย ในทางทัศนศิลป์ หมายถึง 
ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได ้ซึ่งเป็นปัจจัยหรือส่วนประกอบส าคัญท่ีเห็นได้เบื้องต้น ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมชวนให้เราได้สังเกตรับรู้ เป็นแหล่งฝึกฝนให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวทัศนธาตุที่ปรากฏ ได้แก่  

  1.2.1.1 จุด (Dot) หมายถึง รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลมๆ ปรากฎที่พ้ืนผิว 
ซึ่งเกิดจากการจิ้ม กด กระแทก ด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ดินสอ ปากกา พู่กัน และวัสดุปลายแหลมทุก
ชนิดจุดเป็นต้นก าเนิดของเส้น รูปร่าง รูปทรง แสงเงา พ้ืนผิว เช่น น าจุดมาวางเรียงต่อกันจะเกิดเป็นเส้น
และการน าจุดมาวางให้เหมาะสมก็จะเกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง และลักษณะผิวได้ 

 

ภาพที่ 39 จุด 
ที่มา: Vectors, Dot Pattern, เข้าถึงเมื่อ 26 ก.ค.2558, เข้าถึงได้จาก https://www.colourbox.com 

1.2.1.2 เส้น (Line) เป็นสิ่งที่มีผลต่อการรับรู้เพราะท าให้เกิดความรู้สึกต่อ

อารมณ์และจิตใจของมนุษย์ เส้นเป็นพ้ืนฐานส าคัญของศิลปะทุกแขนง ใช้ร่างภาพเพ่ือถ่ายทอดสิ่งที่เห็น

และสิ่งที่คิดจินตนาการให้ปรากฎเป็นรูปภาพ เส้น คือ การน าจุดหลายๆจุดมาเรียงต่อกันไปในทิศทางใด

ทิศทางหนึ่งเป็นทางยาวหรือสิ่งที่เกิดจากการขูด ขีดเขียน ลากให้เกิดเป็นริ้วรอยเส้นมีหลากหลายรูปแบบ

และให้ความรู้สึกแตกต่างกัน ดังนี้  
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ตารางที่ 1 ลักษณะของเส้น 

ลักษณะ ความหมาย ความรู้สึก 
เส้นนอน  ให้ความรู้สึกกว้างขวาง เงียบสงบ นิ่ง  ราบเรียบ  ผ่อนคลายสายตา 
เส้นตั้ง  ให้ความรู้สึกสูงสง่า  มั่นคง  แข็งแรง  รุ่งเรือง 
เส้นเฉียง  ให้ความรู้สึกไม่มั่นคง  เคลื่อนไหว  รวดเร็ว  แปรปรวน 
เส้นโค้ง  ให้ความรู้สึกอ่อนไหว  สุภาพอ่อนโยน  สบาย  นุ่มนวล  เย้ายวน 
เส้นโค้งก้นหอย  ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว  การคลี่คลาย  ขยายตัว  มึนงง 
เส้นซิกแซก ให้ความรู้สึกรุนแรง  กระแทกเป็นห้วง ๆ  ตื่นเต้น  สับสน 
เส้นประ ให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่อง  ไม่ม่ันคง  ไม่แน่นอน  

เส้นกับความรู้สึกที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่ง ไม่ใช่ความรู้สึกตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ
น าไปใช้ร่วมกับส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น เส้นโค้งคว่ าลง ถ้าน าไปเขียนเป็นภาพปากในใบหน้าการ์ตูนรูปคน
ก็จะให้ความรู้สึกเศร้า ผิดหวัง เสียใจ แต่ถ้าเป็นเส้นโค้งหงายข้ึน ก็จะให้ความรู้สึกอารมณ์ด ีเป็นต้น 

  

ภาพที่ 40 เส้น 
ที่มา: เส้น, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

http://www.prc.ac.th/newart/webart/element02.html  

1.2.1.3 รูปร่าง รูปทรง รูปร่าง (Shape) หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพ
ของวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ คน สัตว์ และ พืช มีลักษณะเป็น 2 มิต ิมีความกว้าง และความยาว รูปร่าง แบ่ง
ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

รูปร่างธรรมชาติ (Natural Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เช่น คน สัตว์ และพืช เป็นต้น 
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รูปร่างเรขาคณิต (Geometrical Shape) หมายถึง รูปร่างที่มนุษย์

สร้างข้ึนมีโครงสร้างแน่นอน เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม เป็นต้น 
รูปร่างอิสระ (Free Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นตามความ

ต้องการของผู้สร้างสรรค์ให้ความรู้สึกที่เป็นเสรี ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนของตัวเอง เป็นไปตามอิทธิพลของ
สิ่งแวดล้อม เช่น รูปร่างของหยดน้ า เมฆและควัน เป็นต้น 

 

ภาพที่ 41 รูปร่าง 
ที่มา: Guy Manning, Elements of Design-Shape and Form, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, 

เข้าถึงได้จาก https://guymanningphotography.wordpress.com 

รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฎแก่
สายตาในลักษณะ 3 มิติ คือ มีทั้งส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนหนาหรือลึก คือ จะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง มีเนื้อ
ที่ภายใน มีปริมาตร และมีน้ าหนัก 

 

ภาพที่ 42 รูปทรง 
ที่มา: shading basic forms lesson and rubric, เข้าถึงเม่ือ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 

https://www.pinterest.com/pin/341288477982741 
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1.2.1.4 ค่าน  าหนัก (Value) หมายถึง จ านวนความเข้ม ความอ่อนของสีต่างๆ

และแสงเงาตามที่ประสาทตารับรู้ เมื่อเทียบกับน้ าหนักของสีขาว-ด า ความอ่อนแก่ของแสงเงาท าให้เกิด
มิติเกิดระยะใกล้ ไกลและสัมพันธ์กับเรื่องสีโดยตรง 

 

ภาพที่ 43 ค่าน้ าหนักในระดับที่ต่างกัน 
ที่มา: Theerinharvey, Teaching Drawing to Children, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้

จาก https://artofsharingart.files.wordpress.com 

1.2.1.5 สี (Colour) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏอยู่ทั่วไปรอบๆตัว ไม่ว่าจะเป็นสีที่
เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ หรือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สีท าให้เกิดความรู้สึกแตกต่างมากมาย เช่น ท าให้รู้สึก
สดใส ร่าเริง ตื่นเต้น หม่นหมอง หรือเศร้าซึมได้ เป็นต้น 

สีและการน าไปใช้ วรรณะของสี (Tone) จากวงจรสีธรรมชาติ ในทาง
ศิลปะมีการแบ่งวรรณะของสีออกเป็น 2 วรรณะ คือ สวีรรณะร้อน ได้แก่สีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือร้อน 
เช่น สีเหลือง ส้มเหลือง ส้ม สม้แดง แดง ม่วงแดง เป็นต้น สีวรรณะเย็น ได้แก่ สีที่ให้ความรู้สึกเย็น สงบ 
สบาย เช่น สีเขียว เขียวเหลือง เขียวน้ าเงิน น้ าเงิน ม่วงน้ าเงิน ม่วง เป็นต้น 
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ภาพที่ 44 วงจรสีแสดงสีวรรณะร้อนและวรรณะเย็น 
ที่มา: Carrie Joy, Colors, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://pureanada.ca/wp-

content 

ค่าของสี (Value of colour) หมายถึง สีใดสีหนึ่งท าให้ค่อยๆจางลงจน
ขาวหรือสว่างและท าให้ค่อยๆเข้มขึ้นจนมืด 

สีเอกรงค์ (Monochrome) หมายถึง สีที่แสดงอิทธิพลเด่นชัดออกมา
เพียงสีเดียว หรือใช้เพียงสีเดียวในการเขียนภาพ โดยให้ค่าของสีอ่อน กลาง แก่ คล้ายกับภาพถ่าย ขาว ด า 

สีส่วนรวม (Tonality) หมายถึง สีใดสีหนึ่งที่ให้อิทธิพลเหนือสีอ่ืน
ทั้งหมด เช่น การเขียนภาพทิวทัศน์ ปรากฎสีส่วนรวมเป็นสีเขียว สีน้ าเงิน เป็นต้น 

สีตรงข้ามกันหรือสีตัดกัน (Contrast) หมายถึง สีที่อยู่ตรงกันข้ามใน
วงจรสีธรรมชาต ิเช่น สีแดงกับสีเขียว สีน้ าเงินกับสีส้ม สีม่วงกับสีเหลือง 

1.2.1.6 ที่ว่าง (Space) หมายถึง บริเวณที่เป็นความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็น
รูปทรงหรือเนื้อหาในกาารจัดองค์ประกอบใดก็ตาม ถ้าปล่อยให้มีพ้ืนที่ว่างมากและให้มีรูปทรงน้อย     
การจัดนั้นจะให้ความรู้สึกอ้างอ้าง โดดเดี่ยว 

1.2.1.7 พื นผิว (Texture) หมายถึง พ้ืนผิวของวัตถุต่าง ๆ ที่เกิดจาก
ธรรมชาติและมนุษย์สร้างสรรค์ข้ึน พ้ืนผิวของวัตถุที่แตกต่างกัน ย่อมให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกันด้วย 

1.2.2 การจัดองค์ประกอบของศิลปะ มีหลักที่ควรค านึงอยู่ 5 ประการ คือ 
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1.2.2.1 ความสมดุลหรือดุลยภาพ หมายถึง น้ าหนักท่ีเท่ากันขององค์ประกอบ   

ไม่เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของส่วน

ต่าง ๆ ในรูปทรงหนึ่ง หรืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ลงในงานศิลปกรรมนั้นจะต้อง

ค านึงถึงจุดศูนย์ถ่วง ในธรรมชาตินั้น ทุกสิ่งสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยไม่ล้มเพราะมีน้ าหนักเฉลี่ยเท่ากันทุกด้าน 

ฉะนั้น ในงานศิลปะถ้ามองดูแล้วรู้สึกว่าบางส่วนหนักไป แน่นไป หรือ เบา บางไปก็จะท าให้ภาพนั้นดูเอน

เอียงและเกิดความ รู้สึกไม่สมดุล เป็นการบกพร่องทางความงาม ดุลยภาพในงานศิลปะ มี 2 ลักษณะ คือ 

ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความสมดุลแบบ

ซ้ายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปทั้งสองข้างของแกนสมดุลเป็นการสมดุลแบบธรรมชาติลักษณะแบบนี้

ในทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลายตกแต่ง ในงานสถาปัตยกรรมบางแบบ หรือในงานที่

ต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคง 

ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความสมดุล

แบบซ้ายขวาไม่เหมือนกันมักเป็นการสมดุลที่เกิดจาการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะที่ทางซ้ายและขวา

จะไม ่เหมือนกันใช้องค์ประกอบ ที่ไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกัน อาจเป็นความสมดุลด้วยน้ าหนักของ

องค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้ การจัดองค์ประกอบให้เกิดความสมดุลแบบอสมมาตรอาจท า

ได้โดยเลื่อนแกนสมดุลไปทางด้านที่มีน้ าหนักมากว่า หรือเลื่อนรูปที่มีน้ าหนักมากว่าเข้าหาแกน จะท าให้

เกิดความสมดุลขึ้น หรือใช้หน่วยที่มีขนาดเล็กแต่มีรูปลักษณะที่น่าสนใจถ่วงดุลกับรูปลักษณะที่มีขนาด

ใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดา 

1.2.2.2 จังหวะลีลา หมายถึง การเคลื่อนไหวที่เกิดจาการซ้ าขององค์ประกอบ  

เป็นการซ้ าที่เป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาที่มีช่วงห่างเท่าๆ กัน มาเป็นระเบียบที่สูงขึ้น ซับซ้อนขึ้น

จนถึงขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะ โดยเกิดจาก การซ้ าของหน่วย หรือการสลับกันของหน่วยกับ

ช่องไฟ หรือเกิดจาก การเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรง หรือน้ าหนัก 

1.2.2.3 สัดส่วน หมายถึงความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดของ
องค์ประกอบที่แตกต่างกัน ทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึงความสัมพันธ์
กลมกลืนระหว่างองค์ประกอบทั้งหลายด้วย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อย ขององค์ประกอบ
ทั้งหลายที่น ามาจัดรวมกัน ตามความเหมาะสมของสัดส่วน 
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1.2.2.4 เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์

ทั้งด้านรูปลักษณะและด้านเนื้อหาเรื่องราวเป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆให้เกิดความ
เป็นหนึ่งเดียวเพ่ือผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไป การสร้างงานศิลปะ คือ การสร้าง
เอกภาพขึ้นจากความสับสน ความยุ่งเหยิงเป็นการจัดระเบียบและดุลยภาพ ให้แก่สิ่งที่ขัดแย้งกันเพ่ือให้
รวมตวักันได้ โดยการเชื่อมโยงส่วนต่างๆให้สัมพันธ์กันเอกภาพ 

1.2.2.5 การเน้น หมายถึง การกระท าให้เด่นเป็นพิเศษกว่าธรรมดา ในงาน
ศิลปะจะต้องมีส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือจุดใดจุดหนึ่ง ที่มีความส าคัญกว่าส่วนอ่ืนเป็นประธานอยู่ ถ้าส่วนนั้นๆ 
อยู่ปะปนกับส่วนอ่ืน และมีลักษณะเหมือนๆกันอาจถูกกลืนหรือถูกส่วนอ่ืนที่มีความส าคัญน้อยกว่าบดบัง
หรือแย่งความส าคัญ ความน่าสนใจไปเสีย งานที่ไม่มีจุดสนใจ หรือประธาน จะท าให้ดูน่าเบื่อ เหมือนกับ
ลวดลายที่ถูกจัดวางซ้ ากันโดยปราศจากความหมาย หรือเรื่องราวที่น่าสนใจ ดังนั้น ส่วนนั้นจึงต้องถูกเน้น
ให้เห็นเด่นชัดขึ้นมา เป็นพิเศษกว่าส่วนอ่ืนๆซึ่งจะท าให้ผลงานมีความงามสมบูรณ์ลงตัว และน่าสนใจมาก
ขึ้น การเน้นจุดสนใจสามารถท าได้ 3 วิธี คือการเน้นด้วยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกัน การเน้นด้วยการด้วย
การอยู่โดดเดี่ยว การเน้นด้วยการจัดวางต าแหน่ง 

  จากการศึกษาองค์ประกอบทางศิลปะและหลักการจัดองค์ประกอบ เพ่ือน าหลักการวิธี 

วิเคราะห์องค์ประกอบทางศิลปะที่สื่อถึงใบตอง เช่น เรื่องของเส้นใบที่ซ้ าๆเท่ากันเป็นจังหวะตลอดทั้งใบ

เส้นลักษณะการไขว้ที่ซ้อนทับกัน การเลือกใช้เคลือบที่ให้สีธรรมชาติ สีเขียวอ่อนของใบตองอ่อน สีเขียว

เข้มของใบตองแก่และสีน้ าตาลของใบตองใกล่เหี่ยว พ้ืนผิวที่มีลักษณะกึ่งมันกึ่งด้าน เข้าใจรายละเอียดของ

องค์ประกอบเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาส าหรับตกแต่งที่พักอาศัย แรงบันดาลใจจากใบตองที่

สวยงามและเกิดประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมด้วย 
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1.3 กรณีศึกษา  

1.3.1 ผลิตภัณฑ์ 

                            

ภาพที่ 45 ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการห่อใบตอง 
ที่มา: Kanita, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก

https://www.facebook.com/KanitaLeather 

 

ภาพที่ 46 รองเท้าท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากกล้วย 
ที่มา: Kobi levi, Banana, เข้าถึงเมื่อ 26 ก.ค.2558, เข้าถึงได้จาก 

http://kobilevidesign.com/index.php/footwear 

1.3.2 บรรจุภัณฑ์ 

 

ภาพที่ 47 บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการห่อของใบตองแบรนด์ Eco Way 
ที่มา: Tal Marco, Dinning in 2015, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.designboom.com/project/eco-way-ecological-take-away-packages 
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1.3.3 เรขนศิลป์ 

   

ภาพที่ 48 งานภาพประกอบ ที่มีการลดทอนใช้ทีแปรงจากการวาดและปรับสีให้เกินจริง 
ทีม่า: Tonchi, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://tonchitonchi.com 

2. การตกแต่งภายในที่พักอาศัยแบบร่วมสมัย 
แนวการตกแต่งบ้านในสไตล์ร่วมสมัย (contemporary) หมายถึง รูปแบบการตกแต่งแบบ

ร่วมสมัย ซึ่งได้แก่การน าเอางานออกแบบที่เป็นที่นิยมในรูปแบบปัจจุบันมาผสมอย่างกลมกลืนกับรูปแบบ
ต่างๆ ในอดีตอีกอย่างน้อยหนึ่งรูปแบบโดยมีจุดประสงค์เพ่ือการดึงเอาความรู้สึกหรืออารมณ์ จากรูปแบบ
ในอดีตมาแต่งกลิ่น หรือเพ่ิมรสชาติให้กับงานออกแบบนั้นๆ และเป็นการท าให้งานออกแบบนั้นมีลักษณะ
ข้ามกาลเวลา คือให้ความรู้สึกที่สมดุลกันทั้งสองยุค อย่างลงตัวและกลมกลืน โดยปกติแล้ว รูปแบบร่วม
สมัยนี้ มักจะมีรูปแบบพ้ืนฐานเป็นงานออกแบบที่เรียบง่าย ไม่มีลวดลายซับซ้อน จากนั้นจะตกแต่งให้
สวยงามข้ึน หรือเพ่ิมความรู้สึกหรือแต่งรสด้วยของประดับ ตกแต่ง หรือบัวพ้ืนและเพดานจากยุคสมัยที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ยุค Classic เป็นต้น เป็นการใช้ศิลปะในยุคต่างๆในอดีต แต่ไม่ต้องการน ามาใช้
ทั้งหมดโดยอาจจะมีสาเหตุมาจากความไม่เหมาะสมในด้านประโยชน์ใช้สอยของพ้ืนที่หรือเฟอร์นิเจอร์
ต่างๆ รวมทั้งการน าเอารูปแบบในอดีตมาใช้ทั้งหมดอาจจะท าให้ดูมาก หรือล้นเกินไปจนขาดความรู้สึกที่
พอดี รูปแบบร่วมสมัยในปัจจุบันนี้ มักจะเน้นที่การให้ความรู้สึกเรียบง่าย สบายและอบอุ่นและมีการ
ประยุกต์ประโยชน์ใช้สอยต่างๆให้เข้ากับความต้องการของเจ้าของบ้านเป็นหลัก อาจจะมีการปรับแต่ง 
เฟอร์นิเจอร์หรือของประดับตกแต่งให้มีประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างไป จากวัตถุประสงค์เดิมเพ่ือให้
เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันก็ได้ จัดได้ว่าเป็นรูปแบบที่ท างานง่าย เนื่องจากแทบไม่มีข้อจ ากัดใดๆ 
และยังปรับเปลี่ยนได้ตามประโยชน์ใช้สอยของเจ้าของ แต่การออกแบบรูปแบบร่วมสมัยมาใช้ให้ดูดีกลับ
ไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากการไร้ข้อจ ากัด หากไม่มีการก าหนดทิศทางหรือจุดมุ่งหมายให้แน่นอนแล้ว นัก
ออกแบบจะท าให้งานออกแบบออกมาดูดีได้ยากและล าบากมากดังนั้น การออกแบบรูปแบบร่วมสมัย
จะต้องมีการก าหนดจุดมุ่งหมายหรือทิศทางเสียก่อนว่าต้องการให้งานออกแบบตอบสนองต่อความ
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ต้องการใด จากนั้นต้องมีการก าหนดรูปแบบหลักและรูปแบบรองที่จะน ามาผสมกันโดยรูปแบบหนึ่ง ใน
สองรูปแบบนี้ จะต้องสามารถตอบสนองหรือสร้างความรู้สึกตามจุดประสงค์หลักที่ได้วางไว้ในข้างต้นได้ 
เช่น หากต้องการงานออกแบบที่ดูดีและหรูหรา เราอาจจะต้องน า เอางานรูปแบบ Classic มาผสมหรือ
หากต้องการให้ดูสวยงามอย่างบริสุทธิ์ไร้การเสแสร้ง อาจจะต้องน าเอารูปแบบ Country เข้ามาแทน  
เป็นต้น นักออกแบบจ าเป็นต้องใช้ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเรื่องสีและวัสดุ รวมทั้งการน าเอาของตกแต่ง
หรือเฟอร์นิเจอร์รูปทรงต่างๆ จากยุคสมัยที่แตกต่างกันมาจัดรวมเข้าด้วยกัน โดยเน้นที่ความกลมกลืนกัน
เป็นหลักโดยอาจจะมีการแปลงประโยชน์ใช้สอยของเฟอร์นิเจอร์หรือของประดับ ตกแต่งในอดีตบ้างตาม
ความเหมาะสม การสร้างความสวยงามโดยการใช้แสง เสียงหรือแม้กระท่ังกลิ่นเพ่ือเพ่ิมความน่าอยู่และน่า
สบายให้กับงานออกแบบชิ้นนั้นๆจะเห็นได้ชัดว่า รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ออกแบบได้ง่ายและดูดีทุกคน
สามารถท างานออกแบบในรูปแบบนี้ได้ เพียงแต่มีความรู้เรื่องสีและการจับคู่สี การจัดวางรูปทรงต่างๆและ
การเลือกใช้วัสดุให้ดูเหมาะสมตามความต้องการของประโยชน์ใช้สอยเท่านั้น ดังนั้นรูปแบบนี้จึงค่อนข้าง
แพร่หลายมากและจัดว่าเป็นรูปแบบที่นิยม มากที่สุดรูปแบบ หนึ่งในปัจจุบัน 

 

  

ภาพที่ 49 การตกแต่งห้องอาหารแบบร่วมสมัย ใช้โทนสีอบอุ่น ดูเป็นธรรมชาติห้องสีอ่อน ตัดกับ
เฟอร์นิเจอร์สีน้ าตาลเข้ม เก้าอ้ีเบาะผ้าสีครีมอ่อน บนโต๊ะวางแจกันเซรามิกแบบเรียบสีอ่อน 

ที่มา: Darren Mariot, Contemporary Dining Room Sets, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึง
ได้จาก http://fmodir.blogspot.com/2015/07 
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ภาพที่ 50 การตกแต่งห้องนั่งเล่นแบบร่วมสมัย โทนสีหลักคือสีอ่อนทั้งเฟอร์นิเจอร์และพ้ืน มีรายละเอียด
การตกแต่งด้วยวัสดุทั้งไม้ท าเป็นชั้นวางของติดผนังและพรมปูพ้ืนกลางห้อง แต่งด้วยต้นไม้ช่วย
บังสายตาและให้ความสดชื่น 

ทีม่า: Cimot, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://morviola.com/contemporary-
living-room-design-to-get-the-comfortable-room/ 

 

ภาพที่ 51 การตกแต่งห้องรับประทานอาหารแบบร่วมสมัย รูปแบบที่เรียบง่ายของห้อง มีรายละเอียดการ
เลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งที่เข้ากัน ผนังห้องโดยรอบเป็นสีขาว ตกแต่งด้วย
เฟอร์นิเจอร์โชว์ผิวไม้ตัดสลับเบาะบุผ้าด า เพ่ิมความสดชื่นด้วยการประดับไม้ใบสีเขียวและ
แจกันเขียวสูงทรงต่างๆ 

ทีม่า: Tommy Handrew, เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://two-tickets-to-
paradise.blogspot.com 
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ภาพที่ 52 การตกแต่งห้องนั่งเล่นแบบร่วมสมัย คลุมโทนสีน้ าตาลธรรมชาติ สีอ่อนแบบอบอุ่นที่เข้ากัน     
มีรายละเอียดและการจัดองค์ประกอบห้องทั้งการเลือกใช้เบาะหุ้มผ้าและหมอนอิงที่เข้ากันกับ
ลายพ้ืนห้องและโต๊ะกลางที่ใช้วางของจ าเป็นและแจกัน 

ที่มา: Contemporary Cream Living Room with White Sofa เข้าถึงเมื่อ 26 กรกฎาคม 2558, 

เข้าถึงได้จาก http://addodecor.com/contemporary-living-room 

3. ข้อมูลที่เกี่ยวกับวัตถุดิบและกรรมวิธีในการผลิต 
3.1 ดิน (Clay) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา ประเภท

ของตกแต่งบ้านได้แก่ ดินสโตนแวร์ซึ่งเนื้อดินสโตนแวร์เตรียมได้ 2 ลักษณะ คือ เตรียมจากดินธรรมชาติ

น ามาปั้นโดยตรง ที่เรียกว่า ดินสโตนแวร์ เนื้อผลิตภัณฑ์อาจมีสีเหลืองฟาง สีน้ าตาล สีเทา เนื่องจากมีตัว

ลดจุดสุกตัวผสมอยู่ ที่จะช่วยให้เนื้อผลิตภัณฑ์หลังเผาแน่น และสุกตัว ผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ ที่ท าขึ้นจาก

ดินธรรมชาติ ได้แก่ โอ่งราชบุรี ผลิตภัณฑ์ด่านเกวียน และผลิตภัณฑ์เซลาดอน (Celadon) ของจังหวัด

เชียงใหม่ เป็นต้น ส่วนอีกชนิดหนึ่ง เป็นเนื้อดินที่เตรียมขึ้น โดยทั่วไปจะประกอบด้วยดิน ร้อยละ 30 – 70 

เพ่ือให้มีความเหนียว สามารถขึ้นรูปได้ง่าย ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ดินด า นอกจากนี้มี หินเขี้ยวหนุมาน ร้อยละ 

30 – 60 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่งและป้องกันการบิดเบี้ยว อีกทั้ง หินฟันม้า ร้อยละ 5 – 25 เพ่ือช่วยให้

เนื้อหลอม ผลิตภัณฑ์มีเนื้อแน่น เนื้อดินจากการเตรียมขึ้น จะนิยมน ามาใช้ท าเครื่องโต๊ะอาหาร 

เครื่องประดับ อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น 
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เกณฑ์การตัดสินความเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ สามารถเทียบได้จากการหดตัวของ

เนื้อดินภายหลังการเผาอยู่ระหว่าง ร้อยละ 13 – 20 การดูดซึมน้ าของเนื้อดินภายหลังการเผา ร้อยละ 0 

– 3 และความทนไฟของเนื้อดินสโตนแวร์ จะสามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 1,200 องศาเซลเซียส ขึ้นไป 

เกณฑ์ดังกล่าวเป็นเพียงเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินเนื้อดินสโตนแวร์ ที่เป็นภาชนะใช้งานโดยทั่วไป เช่น แจกัน จาน

ชาม เป็นต้น ซึ่งความจริงแล้วเนื้อดินสโตนแวร์ สามารถแบ่งเป็นหลายประเภทตามสมบัติของเนื้อดิน และ

การน าไปใช้งาน ในที่นี้แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ 

เนื้อดินสโตนแวร์ชั้นดี (Fine Stoneware) เป็นเนื้อดินสโตนแวร์ ที่มีส่วนผสมของดิน 

ร้อยละ 30 - 70 หินฟันม้า ร้อยละ 5 - 25 และ หินเขี้ยวหนุมาน ร้อยละ 30 - 60 นอกจากนี้อาจมีดินเชื้อ

ในส่วนผสม แต่ถ้ามีปริมาณมากจะท าให้ความแข็งแรงต่อแรงดึงลดลง เนื้อดินนี้ใช้ท าผลิตภัณฑ์ทางเคมี 

และเครื่องโต๊ะอาหาร 

เนื้อดินสโตนแวร์สีขาว (White Stoneware) เป็นเนื้อดินที่ต้องมีการเลือกสรรวัตถุดิบที่

น ามาใช้ท าเนื้อดิน ไม่ว่าจะเป็นดิน หินฟันม้า หรือ หินเขี้ยวหนุมาน จึงมีสีขาว ไมดู่ดซึมน้ า 

เนื้อดินสโตนแวร์ทนการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหัน ในการท าเนื้อดินให้ทนการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระทันหัน มีแนวทางการปฏิบัติได้ตามแนวทางคือ เพ่ิมความพรุนตัวของเนื้อดินแต่

ให้ขนาดของรูพรุนเล็กลง เพ่ิมตัวน าความร้อน เช่น คอรันดัม ซิลิกอนคาร์ไบด์ หรือ กราไฟต์ เป็นต้น ลง

ในเนื้อดิน ลดวัตถุดิบที่มีการหดขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนสูง เช่น หินเขี้ยวหนุมาน เนื้อดินสโตนแวร์เพ่ือ

ใช้งานทางไฟฟ้า (Electrical Stoneware) ได้แก่ เนื้อดินสโตนแวร์ ที่ใช้ท าผลิตภัณฑ์ทางไฟฟ้า เช่น ลูก

ถ้วยไฟฟ้า 

เนื่องจากเนื้อดินสโตนแวร์มีหลายชนิด และมีอุณหภูมิการเผาที่แตกต่างกันตั้งแต่ 1,200 

องศาเซลเซียส จนถึง 1,390 องศาเซลเซียส รวมทั้งสามารถพัฒนาเนื้อดินสโตนแวร์ไปใช้งานได้อย่าง

กว้างขวางขึ้นอยู่กับสมบัติที่ต้องการ มีการเลือกสรรค์วัตถุดิบมาใช้อย่างหลากหลายเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้ และผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้สโตนแวร์ได้แก่ อิฐส าหรับงานวิศวกรรม ท่อน้ าและข้อต่อ 

กระเบื้องปูพ้ืน กระเบื้องโมเสค เครื่องสุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ทางเคมีและอุตสาหกรรม ลูกถ้วยไฟฟ้า ที่จะ

เห็นได้ทั่วไปได้แก่เครื่องโต๊ะอาหาร และเครื่องครัว เป็นเนื้อดินสโตนแวร์ จะมีความแข็งแกร่ง สามารถใช้

เคลือบได้หลายลักษณะ ประกอบกับการตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบ สีบนเคลือบ หรือสีในเคลือบ แต่ที่นิยมใช้
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ในการตกแต่งคือ เคลือบสี เนื่องจากเนื้อดินสโตนแวร์มีสีไม่ขาว สีของเนื้อดินจะแสดงอิทธิพลของมลทินใน

วัตถุดิบ เช่น เฟอร์ริกออกไซด์ ทิเทเนียมไดออกไซด์ เป็นต้น การน ามาใช้งานนั้นอาจใช้ท าเครื่องโต๊ะ

อาหาร ได้แก่ จาน ชาม ช้อน ชุดกาแฟ หรืออาจพัฒนาให้ทนความร้อน และใช้เป็นผลิตภัณฑ์ใช้ในเตาอบ

ได้ ส่วนผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องครัวมีสมบัติที่พิเศษเพ่ิมขึ้น คือ ทนการกัดกร่อนของกรด ทนการขัดสี 

ต้านทานแรงกล ซึ่งอาจเป็นเนื้อดินสโตนแวร์ที่ทนต่อสารเคมี วัตถุดิบพ้ืนฐานที่ใช้ในการท าเนื้อดินสโตน

แวร์ส าหรับเครื่องโต๊ะอาหาร และเครื่องครัว ได้แก่ ดินสโตนแวร์ ดินขาว ดินด า หินฟันม้า หรือหินผุ 

ทราย หรือหินเขี้ยวหนุมาน เลือกเตรียมเนื้อดินให้เหมาะสมส าหรับการขึ้นรูปที่แตกต่างกัน คือ แป้นหมุน 

ใบมีด หรือการหล่อแบบ นอกจากนั้นยังใช้ในเครื่องประดับตกแต่ง งานศิลปะ และอ่ืน ๆ  ผลิตภัณฑ์เซรา

มิกส์พวกเครื่องประดับตกแต่ง และงานศิลปะ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ส าหรับตกแต่งร่างกาย อาคาร

บ้านเรือน รวมถึงของที่ระลึก ของช าร่วย และของใช้ในบ้านเรือน เช่น แจกัน กรอบรูป กระถางต้นไม้ 

และรวมถึงอุปกรณ์ก่อสร้างบางประเภท เช่น ช่องลม ลูกกรงแก้ว เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้ ในการ

ผลิตส่วนมากใช้เนื้อดินสโตนแวร์ เนื่องจากมีความแข็งแรงหลังเผาสูง สามารถตกแต่งด้วยเคลือบสีได้อย่าง

สวยงาม รวมทั้งใช้การตกแต่งวิธีอ่ืนๆ ได้อย่างหลากหลาย ไม่มีข้อจ ากัด จึงท าให้โรงงานอุตสาหกรรมเซรา

มิกส์ขนาดกลาง ถึงขนาดเล็กส่วนมาก เป็นโรงงานที่ใช้เนื้อดินสโตนแวร์ และมีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี

รูปแบบหลากหลาย วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ในอัตราส่วนผสมกว่าร้อยละ 50 จะเป็นดิน และมีปริมาณ

ของดินด ามากกว่า เพ่ือให้เนื้อดินมีความเหนียวดี ส่วนวัตถุดิบอ่ืนคือ หินฟันม้า หินเขี้ยวหนุมาน และ

หินปูน อัตราส่วนตามอุณหภูมิ และการใช้งานขึ้นรูป ซึ่งการขึ้นรูปมีความแตกต่างกันตามลักษณะของ

ผลิตภัณฑ์ แต่นิยมใช้การหล่อแบบ หลังขึ้นรูป ตกแต่งเมื่อผลิตภัณฑ์หมาด และเผาดิบที่อุณหภูมิ 700 – 

900 องศาเซลเซียส น ามาเคลือบ และเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,220 – 1,280 องศาเซลเซียส 

ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ดินสโตนแวร์เป็นกลุ่มดินผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายในการเลือกใช้

งานสามารถใช้งานได้ทั้งงานหล่อ ผลิตภัณฑ์ที่ได้เน้นความแข็งแรงทนทาน การใช้งานง่าย สามารถเผาใน

ระดับอุณหภูมิที่สัมพันธ์กับเคลือบจึงเหมาะแกก่ารใช้งานครั้งนี้  

3.2 เคลือบ (Glaze) คือ ชั้นบางๆของแกวที่ฉาบอยูบนผิวผลิตภัณฑเซรามิกอยาง ตอเนื่อง 

โดยทั่วไปแลวเตรียมไดจากการหลอมสวนผสมของสารประกอบซิลิเกต เคลือบคือสารประกอบ ซิลิเกตซึ่ง

เมื่อถูกความรอนแลวจะหลอมละลายเปนเนื้อเดียวกันฉาบอยูบนผิวของผลิตภัณฑมีลักษณะ โปรงใส แข็ง
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แกรง ทนตอกรดและดางได เปอยางดี โดยทั่วไปแลวเคลือบมีคุณสมบัติทางฟสิกสและเคมีคล้ายแก้ว คือ 

มีความแข็ง ไมละลายหรือละลายไดนอยมากในสารละลายเคมี นอกจากกรดกัดแกวและ ดางแก่ และไม

ยอมใหของเหลวและกาซซึมผานได แตเคลือบจะมีสวนประกอบทางเคมีซับซอนกวาแกว เคลือบที่พบเห็น

โดยทั่วไปจะมีความมันวาวและสะทอนแสงได สามารถมองเห็นเนื้อดินที่เคลือบ เคลือบชนิดนี้เรียกวา 

เคลือบใส (Transparent or clear glaze) แตถาผิวไมมัน เรียกวาเคลือบดาน (Matt glaze) สวนเคลือบ

ที่สามารถปดบังผิวของเนื้อดินไดเรียกเคลือบชนิดนี้วา เคลือบทึบ (Opaque glaze) จะมีสีหรือไมมีสีก็ได

ขึ้นอยูกับสวนผสมของเคลือบ วัตถุประสงคของการเคลือบคือ เพ่ือความสวยงามของผลิตภัณฑ์ หรือเพ่ือ 

ปดบังความไมเรียบรอยของผลิตภัณฑ ป้องกันของเหลว และกาซซึมผาน งายตอการท าความสะอาดผิว

ผลิตภัณฑ เพ่ิมความแข็งแกรง และทนตอการกัดกรอน หรือเพ่ือคุณสมบัติเฉพาะอยาง เชน ทางดานไฟ   

ฟา แสง และทางเคมี เปนตน 

เคลือบสามารถแบ่งได้หลายประเภท การแบ่งประเภทของเคลือบโดยใช้ลักษณะของ

เคลือบสามารถแบ่งเคลือบตามผิวสัมผัสได้หลายประเภท เคลือบกึง่มันกึ่งด้าน (Semi-matt) จะมีลักษณะ

ของเคลือบสองชนิดรวมกันได้แก่เคลือบใส (Transparent or Clear glaze) เปนเคลือบที่มีลักษณะใส

เหมือนแกว และเคลือบดาน (Matt glaze) เปนเคลือบที่มีลักษณะผิวเรียบไมมัน เนื่องจากการตกผลึก

เล็กๆ ของสารบางตัว หรือการที่สารบางตัวไมละลายหรือละลายไมหมด ดังนั้น เคลือบกึ่งมันกึ่งด้าน จะมี

ผิวที่มันและผิวด้านผสมกันอยู่ หรือบางส่วนมันบางส่วนด้าน 

การเคลือบผลิตภัณฑ์ การเคลือบสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ การจุ่มเคลือบ 

(Dipping) ท าได้โดยจับภาชนะให้กระชับให้นิ้วแตะโดนภาชนะน้อยที่สุด หรืออาจใช้คีมคีบ จุ่มภาชนะลง

ในน้ าเคลือบ เมื่อเอาขึ้นมาแล้วเขย่าหรือสะบัดน้ าเคลือบที่ค้างอยู่ แล้ววางภาชนะผึ่งบนตะแกรง การพ่น

เคลือบ ท าได้โดยการใช้กระป๋องสเปรย์ชนิดพ่นสีรถยนตร์ต่อเข้ากับส่วนหัวปั้มลม บรรจุน้ าเคลือบตาม

ต้องการ จากนั้นวางงานบนแป้นหมุนให้ห่างจากล าตัวพอสมควร แล้วพ้นบริเวณท่ีต้องการ ความหนาบาง

ขึ้นอยู่กับชนิดที่ต่างกันไปของเคลือบ 

ผู้วิจัยเลือกใช้เคลือบกึ่งมันกึ่งด้าน เพ่ือให้ได้ผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติ สื่อถึงใบตอง

สามารถเห็นเส้นที่ขูดเป็นร่องเส้นใบได้อย่างชัดเจน เผาที่อุณหภูมิ 1,220 oC ใช้วิธีการเทราดผลิตภัณฑ์ใน
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ชนิดที่มีพ้ืนที่ภายในได้แก่แจกัน และเลือกใช้วิธีการพ่นเคลือบผิวภายนอกโดยรอบทั้งแจกันและถาดผลไม้

เพ่ือให้สามารถเข้าถึงผิวผลิตภัณฑ์ได้ครอบคลุมทั่วทั้งชิ้น 

3.3 การขึ นรูปแบบหล่อ โดยใช้แม่พิมพ์ปลาสเตอร์เป็นการผลิตที่ได้ผลิตภัณฑ์ในจ านวนมาก 

นิยมใช้ในระบบอุตสาหกรรม สามารถท าให้ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ ขนาดที่เหมือนกัน และปริมาณการผลิต

ได้จ านวนมากรวดเร็ว มีระบบและแบบแผนที่แน่นอนในการผลิต โดยใช้แม่พิมพ์ (Mould) และใช้น้ าดิน 

(Slip) เป็นวัตถุดิบในการหล่อแบบ  

น้ าดิน (Slip) หมายถึง ส่วนผสมที่ได้จากดินกับน้ าในสัดส่วนที่เหมาะสมโดยมีสารเคมี

ประเภทที่ช่วย ให้เกิดการกระจายลอยตัว เป็นตัวช่วยท าให้ดินเกิดการกระจายตัวหรือลอยตัวได้ดี      

การหล่อน้ าดิน (Slip Casting) หมายถึง การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกโดยการเทน้ าดินลงในแม่พิมพ์ปูน 

ปลาสเตอร์ที่มีความพรุนตัว รอจนกระทั่งแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ดูดน้ าออกจากน้ าดินและเกิดการสร้าง

ผนังของเนื้อผลิตภัณฑ์ที่ผิวด้านในของแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์จนมีความหนาตามต้องการ วิธีการหล่อน้ า

ดินมี 2 วิธี คือ  

การหล่อกลวง (Drain Casting) การหล่อกลวง เป็นการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยการเทน้ า

ดินลงในแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ทิ้งไว้ระยะเวลาหนึ่งให้แม่พิมพ์ดูดน้ าออกจากน้ าดิน เมื่อได้ความหนาของ

เนื้อผลิตภัณฑ์ ตามต้องการจึงเทน้ าดินที่เหลือออกจากแม่พิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีลักษณะภายในกลวง 

เช่น แจกัน 

การหล่อตัน (Solid Casting) การหล่อตัน เป็นการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยการเทน้ าดินลง

ในแม่พิมพ์ปูนพลาสเตอร์จนเกิดการแข็งตัวอยู่ในแม่พิมพ์โดยไม่มีการเทน้ าดินออกจากแม่พิมพ์และได้

รูปร่างของผลิตภัณฑ์ตามแบบของพิมพ์ เช่น หูแก้ว จาน เป็นต้น ปัจจุบันการเตรียมน้ าดินได้มีการ

พัฒนาขึ้นมาเป็นล าดับ จากในอดีตอาจใช้วัตถุดิบชนิดเดียว เช่น ดินชนิดเดียว พัฒนามาเป็นการผสมดิน

หลายชนิดเข้าด้วยกัน จนปัจจุบันน้ าดินส าหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์อาจมีการผสมวัตถุดิบหลายชนิดเข้า

ด้วยกัน เช่น ดินขาว ดินเหนียว หินฟันม้า ควอตซ์ เป็นต้น  

อุปกรณ์ส าหรับการเตรียมน้ าดิน ได้แก่ หม้อบด, ถังกวนขนาดใหญ่, ตะแกรงกรองน้ าดิน 

เครื่องแยกเหล็ก ถังกวนเร็ว ถังกวนช้า หม้อ ตะแกรงกรองน้ าดิน ขั้นตอนการเตรียมน้ าดินหล่อจาก

วัตถุดิบแห้ง ต้องเตรียมวัตถุดิบทุกชนิดในอัตราส่วนผสมให้แห้ง ก่อนการผสมน้ าหากวัตถุดิบที่ใช้มีหลาย
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ชนิดล าดับก่อน-หลัง ในการเติมวัตถุดิบ พิจารณาได้จากสมบัติความเหนียวของวัตถุดิบ โดยเติมวัตถุดิบที่

มีความเหนียวมาก เช่น ดินเหนียว ดินด าลงน้ าเป็นอันดับแรก แล้วเติมวัตถุดิบที่มีความเหนียวรองลงมา 

เช่น ดินขาว หินฟันม้า และควอตซ์ ตามล าดับ เพ่ือให้การกวนผสมน้ าดินหล่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

จากนั้นท าการกวนน้ าดินให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันเติมสารช่วยในการกระจายลอยตัว การเตรียมน้ าดิน

หล่อให้มีการไหลตัวดี จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเติมสารเคมีที่เหมาะสมลงไป ซึ่งนอกจากน้ าดินจะไหลตัวได้

ดีแล้วจะต้องมีความหนืดและการหล่อผลิตภัณฑ์ทุกครั้งผล ที่ได้ต้องสม่ าเสมอ ดังนั้น เพ่ือให้ได้การไหลตัว

ที่ดีจึงต้องมีการเลือกใช้ชนิดของสารเคมีที่ช่วยในการ  กระจายลอยตัวที่เหมาะสมและใช้ในปริมาณที่

ถูกต้อง ตัวอย่างสารเคมีช่วยในการกระจายลอยตัวที่ใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่ โซเดียมซิลิเกต (Na2SiO3) 

โซเดียมซิลิเกตเป็นสารประกอบซึ่ง ตามปกติจะอยู่ในรูปของเหลวและมักจะเป็นสารท าให้เกิดการกระจาย

ลอยตัว ซึ่งช่วยให้น้ าดินไหลตัวดีขึ้น และใช้ในการหล่อน้ าดิน นอกจากนี้ยังเป็นตัวช่วยลดอัตราการหดตัว 

ตลอดจนความแตกหักเสียหายให้กับชิ้นงานที่ก าลังเริ่มแห้ง อัตราแห้งของการใช้โซเดียมซิลิเกตในการ

ปรับสภาพน้ าดิน ควรใช้ใน ปริมาณ 0.20 - 0.50 เปอร์เซ็นต์ของน้ าหนักดินที่เตรียม  

รูปแบบการหล่อที่เลือกใช้ให้เหมาะกับรูปแบบงานที่ต้องการได้แก่ การหล่อกลวงด้วย
การใช้น้ าดินสโตนแวร์ในการหล่อ 

3.4 เตาและการเผาเตาเผา คือ เครื่องมือที่ออกแบบมาเพ่ือให้ความร้อน ควบคุมความร้อน 
กระจายความร้อนซึ่งจะต้องมีการศึกษาและออกแบบให้ถูกหลักวิชาการ สามารถให้อุณหภูมิรวมทั้ง
ประหยัดและปลอดภัย ตลอดจนวัสดุที่ใช้ในการสร้างเตาต้องมีคุณภาพเหมาะสม  ประเภทของเตาเผา 
สามารถแบ่งตามลักษณะเชื้อเพลิงได้ ดังนี้ 

เตาเผาที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง ผู้สร้างต้องออกแบบให้การลุกไหม้ของเชื้อเพลิงให้ได้
อุณหภูมิที่สูง และข้ีเถ้าต้องถ่ายเทได้สะดวก 

เตาที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง เป็นเตาที่เผาให้อุณหภูมิที่สูงแต่การลุกไหม้ของเชื้อเพลิง
ต้องออกแบบให้เหมาะสม ช่องที่จะใส่เชื้อเพลิงและระบายข้ีเถ้าในเตาต้องสมดุลกัน 

เตาเผาชนิดที่ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง เป็นเตาเผาที่สามารถให้อุณหภูมิที่สูง และยังเผาได้ทั้ง 
2 บรรยากาศ คือ แบบออกซิเดชัน และแบบรีดักชัน ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไป 

เตาเผาที่ใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงเป็นเตาเผาที่ถูกออกแบบใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงมีอยู่ 2 
ชนิด คือ น้ ามันเตา และ น้ ามันโซล่า 
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เตาเผาชนิดไฟฟ้า เป็นเตาที่สามารถเร่งความร้อนได้ตามต้องการ และไม่ก่อให้เกิด

มลภาวะทางอากาศแต่เผาได้เฉพาะบรรยากาศแบบออกซิเดชัน เท่านั้น  
บรรยากาศที่ใช้ในการเผา มีสองชนิดคือ การเผาแบบบรรยากาศไม่สมบูรณ์ หรือการ

เผาแบบรีดักชัน และการเผาแบบบรรยากาศสมบูรณ์ หรือการเผาออกซิเดชั่น 
การเผาแบบบรรยากาศสมบูรณ์ หรือการเผาแบบออกซิเดชัน เป็นการเผาไหม้ใน

บรรยากาศที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบส าคัญ การปรับสภาพของเตาให้อยู่ในสภาพที่ สมบูรณ์ท าได้
หลายวิธีโดยการเปิดปล่องไฟให้กว้างขึ้นเพ่ือให้อากาศนอกเตาถูกดูดเข้าสู่ภายในเตาทางช่องเผาไหม้ 
ดังนั้น ในการเผาในลักษณะนี้จะไม่มีควันไฟ และเตาไฟฟ้า เป็นเตาที่สามารถเผาบรรยากาศสมบูรณ์ได้ดี
ที่สุด 

ผู้วิจัยเลือกเผาด้วยเตาไฟฟ้าเพ่ือให้เหมาะสมกับบรรยากาศออกซิเดชั่นที่สอดคล้องกับ
การทดลองเนื้อดินและเคลือบ เผาที่ระดับอุณหภูมิ 1,220oC 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาส าหรับประดับตกแต่งภายในที่พักอาศัย        

แรงบันดาลใจจากใบตอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและที่พักอาศัย

แบบร่วมสมัยตอบสนองทั้งด้านความงามบนพ้ืนฐานของความเรียบง่ายและประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม 

โดยน าความบันดาลใจจากใบตองมาใช้ในการออกแบบตามกระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผา ซึ่งมี

วิธีการด าเนินการวิจัยตลอดทั้งโครงการ ดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
2. การด าเนินงานออกแบบและพัฒนารูปแบบ 
3. ทดลองเนื้อดินและเคลือบ 
4. ด าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ 

1. การรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับใบตองและของตกแต่งร่วมสมัย ซึ่งประกอบไปด้วย

เอกสารวิชาการ การศึกษาจากข้อมูลจริง รวบรวมและคัดกรองข้อมูลส าคัญที่เกี่ยวข้องท าการวิเคราะห์

จากสิ่งที่ค้นคว้านั้นมาอ้างอิงได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลให้เกิดการสร้างแนวทางออกแบบเฉพาะตัว เมื่อ

รวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ท าให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเป็นกระบวนการและมีความ

เข้าใจต่อข้อมูลอย่างถ่องแท้ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ขัดเกลา ผสมผสานกับแนวความคิดในการออกแบบและ

จินตนาการให้ได้ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านที่ค านึงถึงความงามอย่างเรียบง่ายตามเสน่ห์ของใบตอง

เหมาะสมสอดคล้องพฤติกรรมการใช้งานด้านการตกแต่ง เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้งานที่เหมาะสม

และภาพลักษณท์ี่ตรงตามเอกลักษณ์ที่น าเสนอ 

2. การด าเนินงานออกแบบและพัฒนารูปแบบ มีรายละเอียดและข้ันตอนดังนี้ 
น าเสนอผลงานร่าง 2 มิติ ที่ได้ท าการออกแบบจากข้อมูลและสรุปแนวความคิดวิเคราะห์ที่ได้ 

เพ่ือให้สามารถพิจารณาความงามและสัดส่วนที่เหมาะสมจึงท าการเสนอแบบด้วยผลงานแบบร่าง 3 มิติ 
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เพ่ือท าการประเมินและวิจารณ์ผลงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา คัดเลือกแบบร่าง 3 มิติที่เหมาะสมสวยงามมี

แนวทางความเป็นไปได้ในการผลิตมาแก้ไขข้อบกพร่องในบางส่วนแล้วพัฒนารูปแบบนั้นๆต่อให้ได้แบบ

ร่าง 3 มิติที่ดีที่สุด จากนั้นสรุปแบบตามจ านวนขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่ได้น าเสนอ คัดลอกเป็นแบบจ าลอง

ขยายขนาดเท่าจริงเพื่อท าเป็นต้นแบบต่อไป 

3. ทดลองเนื้อดินและเคลือบ 
ท าการทดลองเนื้อดินและเคลือบเพ่ือให้ได้ผลที่ตรงต่อความต้องการใช้งานและเหมาะสมกับ

ภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์มากที่สุด  

3.1 เนื้อดิน เลือกใช้เนื้อดินสโตนแวร์เหมาะกับงานประเภทของตกแต่งบนโต๊ะอาหาร      

เน้นการใช้งานแบบหล่อกลวงและงานอัดพิมพ์โดยมีการทดสอบคุณสมบัติการหดตัวเพ่ือให้ทราบอัตราการ

หดตัวด้วยวิธีการดังนี้ 

การหดตัวหลังเผา(%) = ความยาวของระยะอ้างอิง(100 มม.) – ความยาวหลังเผาของระยะอ้างอิง 
             ความยาวของระยะอ้างอิง(100 มม.) 

การหดตัวหลังเผาของเนื้อดินตามอุณหภูมิที่เผาท าให้สามารถเผื่อขนาดต้นแบบ เพ่ือให้

สามารถค านวณขนาดของผลิตภัณฑ์สุดท้ายหลังการเผาได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด อาจมีการ

ค านวณจากแท่งทดลองมากกว่าหนึ่งแท่งเพ่ือหาค่าเฉลี่ย 

3.2 เคลือบ การทดสอบเคลือบเพ่ือให้ได้ผิวเคลือบที่มีความกึ่งมันกึ่งด้าน เหมาะกับ

ภาพลักษณ์ของใบตอง จากนั้นท าการทดลองเคลือบแบบ Line Blend เพ่ือให้ได้สีและความเข้มที่ต้องการ

โดยการเลือกเติมoxideที่ให้สีเหมาะสมกับใบตองได้แก่ Titanium Dioxide Zirconium Oxide 

Manganese Dioxide Copper OxideและNickel Oxide ในอุณหภูมิ 1220 oC บรรยากาศออกซิเดชั่น 

เปรียบเทียบสีที่ได้ ผิวสัมผัส การไหลตัวและผลของเคลือบ เพ่ือเลือกเคลือบที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เมื่อ

ได้เคลือบที่ต้องการแล้ว ทดลองเคลือบที่ได้ลงบนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเท่าจริงเพ่ือความแน่นอน

ของเคลือบอีกครั้ง 

X100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4. การด าเนินการวิเคราะห์ จากข้อมูลที่ท าการศึกษารวบรวมทั้งหมด วิเคราะห์และพิจารณาเพ่ือหาแนว

ทางการออกแบบที่เหมาะสมทั้งด้านความงามให้สอดคล้องกับแรงบันดาลใจและหน้าที่การใช้งานที่

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ด้วยการทดลองดินและเคลือบ ท าเบบร่าง 2 มิติและแบบร่าง 3 มิติ เพ่ือศึกษา

สัดส่วนที่เหมาะสมสวยงาม การใช้งาน ความเป็นไปได้ในการผลิตทางเครื่องปั้นดินเผา วิจารณ์และ

วิเคราะห์ปัญหาจากการท างานในขั้นตอนต่างๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ และแนวทางในการพัฒนารูปแบบของ

งานและสรุปผลการค้นหารูปแบบและผลิตผลิตภัณฑ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาส าหรับประดับตกแต่งภายในที่พักอาศัย        
แรงบันดาลใจจากใบตอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านและที่พักอาศัย
แบบร่วมสมัยตอบสนองทั้งด้านความงามบนพ้ืนฐานของความเรียบง่ายและประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสม 
ตามกระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผา จากการศึกษาข้อมูลและด าเนินงานทั้งหมดได้ผลการศึกษา    
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้น เพ่ือให้ได้ประเด็นในการสร้างสรรค์ผลงาน ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
2. ผลการทดลองดินและเคลือบ 
3. การออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
1.1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบ 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์แรงบันดาลใจที่ได้จากใบตอง  
ใบตองกับวิถีไทย 

 
ภาชนะและบรรจภุัณฑ์ 

ได้แก่ การห่อและกระทงทรงต่างๆ 
จุดประสงค์การออกแบบใบตองเพือ่ให้เกิด 

“หน้าท่ีการใช้งาน” 
ทีต่อบสนองความต้องการการบรโิภคของมนุษย ์ทั้ง

เพื่องานพาณิชย์และใช้ในครัวเรือน 

 

 
งานประณีตศิลป์ 

ได้แก่ บายศรี พาน และกระทงลอยรูปแบบต่างๆ
จุดประสงค์การออกแบบใบตองเพือ่“คุณค่าทางจิตใจ” 

ตอบสนองความต้องการทางดา้นอารมณ์ ความรูส้ึก หรือ
ศรัทธา ส่วนมากมักเกี่ยวข้องกับศาสนา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์แรงบันดาลใจที่ได้จากใบตอง(ต่อ)  

รูปธรรม นามธรรม 

เส้น ลักษณะเส้นใบตองที่มีลักษณะขนาน 

      

เรียบง่าย คือ ความผูกพันธ์กับวิถีชีวิตของคนไทย
ความรู้สึกของการใช้งานที่สามารถหาได้ทั่วไป การ
น าใบตองมาใช้สามารถเริ่มใช้ได้ตั้งแต่รูปแบบที่ ใช้
รองสิ่งของง่ายๆ ไปจนถึงงานประณีตศิลป์อันงดงาม 

สี เขียวของใบตอง ค่าน้ าหนักอ่อนแก่ที่ต่างกัน 

   

พอเพียง คือ การเป็นสิ่งแทนความรู้สึกจาก
ธรรมชาติที่มาช่วยท าให้เติมเต็ม เช่น การน ามาเป็น
ภาชนะใส่อาหารเพื่อการบริโภค  

รูปร่าง ที่ได้จากการ่คลีคลายการห่อทรงเตี้ย 

      

เป็นมิตร ในแง่ของความเป็นธรรมชาติ ไม่ใช้สาร
สังเคราะห์ รู้สึกปลอดภัย เมื่อใช้แล้วสามารถย่อย
สลายได ้

รูปทรง ของการห่อวิธีการต่างๆ 

  

สงบ ด้วยเส้นใบที่ขนานเท่ากันทั้งใบ สีที่เป็นสีเดียว
เกือบทั้งใบ องค์ประกอบเหล่านี้ เมื่อน าใบตองมาใช้
งาน ไม่ว่าจะเป็นภาชนะหรืองานประณีตศิลป์ต่างท า
ให้เกิดความนิ่ง ความสงบเกิดขึ้นในใจ 

พ้ืนผิว ด้านบนมันและมีเส้นใบนูน ด้านล่างเป็นผิว
ด้านเรียบ เส้นใบคู่ขนานเป็นร่องบางๆ 

 

ความเชื่อ ศรัทธา ที่เกิดขึ้นระหว่างการท างาน
ประณีตศิลป์ เพ่ือเป็นการบูชาตามจารีต ประเพณีที่
ส่วนมากเกี่ยวกับพุทธศาสนา ความละเอียดบรรจง 
เพราะเชื่อว่าเป็นบุญกุศลที่เกิดจากความตั้งใจ เกิด
สมาธิ ใจจดจ่อกับสิ่งที่ท า เบิกบานใจในสิ่งที่ท า 
 
 
 

ที่ว่าง พื้นที่การใช้งานท่ีเกิดขึ้นจากการห่อ พับ  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากการวิเคราะห์ใบตองลักษณะการห่อใบตองในรูปแบบต่างๆมีความน่าสนใจสามารถน า

วิธีการทับซ้อน ความรู้สึกของเส้นโค้ง เส้นขนานของใบที่เกิดขึ้น มุมแหลมที่เกิดจากการม้วนกรวย เพ่ือให้
เกิดพ้ืนที่การใช้งานหรือสามารถเป็นรูปทรงสามมิติที่น่าสนใจได้หลากหลาย และใช้เทคนิคทางเครื่อง
เคลือบดินเผาทีส่ามารถสื่อสารได้จากสีของเคลือบและผิวสัมผัสที่มีความงามและมีคุณค่าน่าใช้งาน 

1.2 การตกแต่งภายในที่พักอาศัยแบบร่วมสมัย 
รูปแบบที่เกิดจากการร่วมกันระหว่างความเป็นตะวันออก ความละเมียดละไม ความ

ประณีตที่ได้จากแรงบันดาลใจผสมผสานร่วมกับความทันสมัยในรูปแบบที่แฝงกลิ่นอายแบบตะวันออก 
รูปแบบงานที่ผ่านการคลี่คลาย ลดทอนให้เหมาะสมกับการตกแต่งบ้านที่ร่วมสมัย เหมาะกับพฤติกรรม
ของผู้อยู่อาศัย กิจกรรมท่ีท าเป็นประจ า สอดคล้องกับการใช้งาน สร้างสรรค์ความงามและส่งเสริมให้ที่พัก
อาศัยน่าอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น 

4. ผลการทดลองดินและเคลือบ 
4.1 ผลการทดลองดินหล่อ สโตนแวร์ ที่อุณหภูมิ 1,220 oC บรรยากาศ Oxidation 

การหดตัวหลังเผา(%) = 100 มม. – 82 มม. 
   100 มม. 

ผลการทดลองดินมีการหดตัวคิดเป็น 18% ฉะนั้นต้นแบบต้องมีการขยายขนาดมากกว่า
ขนาดจริงเพื่อเผื่อการหดของดินหลังเผาในอุณหภูมิเดียวกัน 

4.2 ผลการทดลองเคลือบ ทีอุ่ณหภูมิ 1,220 oC บรรยากาศ Oxidation 
ผลการทดลอง Base 1 
Base 1  เคลือบกึ่งมันกึ่งด้าน 

Potash Feldspar  30% 
Calcium Carbonate  16% 
Zinc Oxide   25% 
Flint    25% 
ดินขาวระนอง   4% 

X100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการทดลองเคลือบจาก Base 1 ที่ได้มีลักษณะใส ขุ่นเล็กน้อย ผิวกึ่งมันกึ่งด้าน ผิวเรียบ 

เห็นเส้นที่ขูดเป็นร่องของแท่งทดลองชัดเจน 

 

ภาพที่ 53 ผลการทดลอง Base1 เคลือบกึ่งมันก่ึงด้าน 
 (ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

ผลการทดลอง Base 2 
Base 2 เคลือบขาวขุ่น กึ่งมันกึ่งด้าน 

  Soda Feldspar   40% 
  Flint    7.5% 
  Calcium Carbonate  7.5% 

Zinc Oxide   15% 
Barium Carbonate   15% 
ดินขาวระนอง   10% 

ผลการทดลองเคลือบจาก Base 2 ที่ได้มีลักษณะทึบ สีขาวสว่าง ผิวกึ่งมันกึ่งด้าน ผิว
เรียบ เห็นเส้นที่ขูดเป็นร่องของแท่งทดลองชัดเจน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 54 ผลการทดลอง Base2 เคลือบขาวขุ่น กึ่งมันกึ่งด้าน 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

ผลการทดลอง Base 3 
Base 3 เคลือบใส ผิวมัน 

  Potash Feldspar  40% 
  Calcium Carbonate  30% 

Zinc Oxide   5% 
Flint    20% 
ดินขาวระนอง   5% 

ผลการทดลองเคลือบจาก Base 3 ที่ได้มีลักษณะผิวมัน ใส มีการไหลตัว   

 

ภาพที่ 55 ผลการทดลอง Base3 เคลือบใส ผิวมัน 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลการทดลอง Base 4  
Base 4 เคลือบขาวขุ่น ตกผลึกเล็กน้อย 

  Soda Feldspar   30% 
  Flint    32% 
  Calcium Carbonate  10% 

Zinc Oxide   20% 
ดินขาวระนอง   8% 

ผลการทดลองเคลือบจาก Base 4 ที่ได้มีลักษณะใส ผิวมัน ตกผลึกเล็กๆทั่วผิวเคลือบ 
ถ้าเคือบหนามีการไหลตัวจะท าให้บริเวณที่เคลือบมากองรวมกันมีผิวด้าน สากและเห็นดอกไม่ชัดเจน จึง
ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมและตรงกันส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ 

 

ภาพที่ 56 ผลการทดลอง Base4 เคลือบขาวขุ่น ตกผลึกเล็กน้อย 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53 

 
ผลการทดลองสีเคลือบ ครั้งที่ 1 

ตารางที่ 3 ผลการทดลองเติม Oxide .ให้สีใน Base 1 

Oxide.ให้สี ผลการทดลอง 
Titanium Dioxide 

 

 
3%  

สีขาวทึบขึ้นเล็กน้อย 

 

 
8% 

สีขาวทึบขึ้น 
Zirconium Oxide  

 

 
3% 

สีขาวเนียน 

 

 
8% 

สีขาวเนียนและทึบมากขึ้น 
Manganese Dioxide 

 

 
0.5% 

ทึบมากขึ้น สียังไม่ชัดเจน 

 

 
1% 

สีน้ าตาลใส ตกผลึก 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 3 ผลการทดลองเติม Oxide .ให้สีใน Base 1(ต่อ) 

Oxide.ให้สี ผลการทดลอง 
Copper Oxide 

 

 
0.5% 

สีเขียวใส ผิวมัน เคลือบมีการไหล 
ส่วนที่หนาออกสีฟ้าน้ าทะเล 

 

 
1% 

สีเขียวเข้มใส ผิวมัน มีการไหล 
ส่วนที่หนาเข้มสีฟ้าน้ าทะเล 

Nickel Oxide 
 

 
0.5% 

สีเขียวน้ าเงินใส ผิวมัน เคลือบมีการไหล ส่วนที่บางจะเห็นสีน้ าตาล
ใส ส่วนที่หนาจะไหลและตกผลึกดอกสีน้ าเงิน เห็นเส้นชัดเจน 

ลักษณะเคลือบ เกิดการตกผลึกขนาดเล็กในบริเวณเคลือบหนาทั่วผิวเคลือบ ส่วนที่
เคลือบบาง จะเห็นเส้นขอบชัดเจน เคลือบส่วนใหญ่ไหลตัว การเลือกน าไปใช้งานต้องมีการปรับเรื่องความ
หนาของเคลือบให้ไม่หนาจนเกินไป เพ่ือลดการไหลตัวแต่ยังให้ผิวและผลึกสีที่เป็นโทนเขียว 

 

 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 4 ผลการทดลองเติม Oxide ให้สีใน Base 2 

Oxide.ให้สี ผลการทดลอง 
Titanium Dioxide 

 

 
3%  

ผิวกึ่งด้าน ขาวขุ่นมีจุดสีเหลือง 

 

 
8% 

ผิวกึ่งด้านขาวทึบมากกว่า มีจุดสี 
 

 
12% 

ผิวกึ่งมันกึ่งด้าน ขาวทึบ เนียน 

 

 
15% 

ผิวกึ่งมันกึ่งด้าน ขาวทึบ เนียน 
Zirconium Oxide  

 

 
3% 

สีขาวทึบ คล้ายสีพลาสติก 

 

 
8% 

ขาวสว่าง ผิวทึบ คล้ายสีพลาสติก 
 
 
 
 
 

   ส
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การางที่ 4 ผลการทดลองเติม Oxide ให้สีใน Base 2(ต่อ) 

Oxide.ให้สี ผลการทดลอง 
Zirconium Oxide 

 

 
12% 

สีขาวทึบ คล้ายสีพลาสติก 

 

 
15% 

สีขาวทึบ คล้ายสีพลาสติก 

Manganese Dioxide 
 

 
0.5% 

ผิวกึ่งมันกึ่งด้าน ได้สีขาวปนน้ าตาลอ่อน 

 

 
1%  

กึ่งมันกึ่งด้าน จุดสีน้ าตาลแดง 
 

 
3% 

กึ่งมันกึ่งด้าน สีน้ าตาลเข้มเม็ดสีกระจาย 

 

 
8% 

กึ่งมันกึ่งด้าน สีน้ าตาลเข้ม 
Copper Oxide 

 

 
0.5% 

ผิวกึ่งมันกึ่งด้านเขียวเข้ม ด า 

 

 
1% 

กึ่งมันกึ่งด้านด า เหลือบเขียว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 

 
ตารางที่ 4 ผลการทดลองเติม Oxide ให้สีใน Base 2(ต่อ) 

Oxide.ให้สี ผลการทดลอง 
 

 

 
3% 

ผิวกึ่งมันกึ่งด้าน สีด า 
 

 

 
5% 

ผิวกึ่งมันกึ่งด้าน สีด า 

Nickel Oxide 
 

 
0.5% 

ผิวกึ่งมันกึ่งด้านน้ าเงินหม่น  

 

 
1% 

ผิวกึ่งมันกึ่งด้าน น้ าเงินหม่น 
เนื้อเนียน 

 

 
3% 

ผิวกึ่งมันกึ่งด้านน้ าเงินหม่น มีความวาว  

 

 
5% 

กึ่งมันกึ่งด้านน้ าเงินหม่น มีความวาว 

ผลการทดลองได้เคลือบที่มีลักษณะผิวกึ่งมันกึ่งด้านตรงตามที่ต้องการ ผิวทึบเนื้อเนียน 
ปิดผิวผลิตภัณฑ์ได้ดี การเลือกไปใช้งานต้องมีการปรับเรื่องความหนาของเคลือบให้ไม่หนาจนเกินไป เพ่ือ
ลดความหนาของเนื้อเคลือบ เพ่ือให้มองเห็นเส้นได้ชัดเจนมากขึ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 ผลการทดลองเติม Oxide ให้สีใน Base 3 

Oxide.ให้สี ผลการทดลอง 
Titanium Dioxide 

 

 
3% 

เคลือบใสผิวมัน มีการไหล 

 

 
8% 

เคลือบใสผิวมัน มีการไหล 

Zirconium Oxide  
 

 
3% 

เคลือบใสผิวมัน มีการไหล 

 

 
8% 

สีขาวมนัใส มีการไหล 

Manganese Dioxide 
 

 
1% 

เคลือบผิวมัน สีน้ าตาลเหลือง 

 

 
3% 

เคลือบผิวมัน สีน้ าตาลแดง 

Copper Oxide 
 

 
0.5% 

เคลือบผิวมันสีเขียวเข้ม เส้นชัด 

 

 
1% 

ผิวมันสีเขียวเข้ม เส้นชัด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5 ผลการทดลองเติม Oxide ให้สีใน Base 3(ต่อ) 

Oxide.ให้สี  ผลการทดลอง  
Nickel Oxide 

 

 
1% 

เคลือบผิวมันสีน้ าตาลเข้ม เส้นชัด 

ผลการทดลองเคลือบ Base 3 เป็นเคลือบผิวมันวาวและใส มีการไหลตัวมาก จึงไม่
เหมาะกับภาพลักษณข์องผลิตภัณฑ์ 

ตารางที ่6 ผลการทดลองเติม Oxide ให้สีใน Base 4 

Oxide.ให้สี  ผลการทดลอง  
Titanium Dioxide 

 

 
3% 

กึง่มันก่ึงด้านขาวอ่อน มีจุดสีเหลือง 

 

 
8% 

กึ่งมันกึ่งด้านขาว จุดสีเหลือง 
 

 
12% 

กึ่งมันกึ่งด้าน ขาวขุ่น 

 

 
15% 

กึ่งมันกึ่งด้าน ขาวขุ่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่6 ผลการทดลองเติม Oxide ให้สีใน Base 4(ต่อ) 

Oxide.ให้สี  ผลการทดลอง  
Zirconium Oxide  

 

 
3% 

ผิวมันกึ่งด้าน ขาวขุ่น 

 

 
8% 

ผิวมันกึ่งด้าน ขาวขุ่นและทึบ 
 

 
12% 

ผิวมันกึ่งด้าน ขาวทึบ  

 

 
15% 

ผิวมันกึ่งด้าน ขาวทึบ 
Manganese Dioxide 

 

 
0.5% 

น้ าตาลเหลืองอ่อน 

 

 
1% 

น้ าตาลเหลืองอ่อน 
 

 
3% 

น้ าตาลเหลืองอ่อน มีจุดน้ าตาลเข้ม 

 

 
5% 

น้ าตาลเข้ม จุดน้ าตาลแดง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที ่6 ผลการทดลองเติม Oxide ให้สีใน Base 4(ต่อ) 

Oxide.ให้สี ผลการทดลอง 
Copper Oxide 

 

 
0.5% 

เขียวกึ่งมันกึ่งด้าน เห็นเส้นชัดเจน 

 

 
1% 

เขียวเข้ม เห็นเส้นชัดเจน 
 

 
3% 

เขียมเข้มถึงด า ผิวค่อนข้างมัน 

 

 
5% 

เขียมเข้มถึงด า ผิวค่อนข้างมัน 
Nickel Oxide 

 

 
0.5% 

น้ าเงินเข้มกึ่งมันกึ่งด้าน 

 

 
1% 

น้ าเงินเข้มกึ่งมันกึ่งด้าน 
 

 
3% 

น้ าเงินเข้มกึ่งมันกึ่งด้าน 

 

 
5% 

น้ าเงินเข้มออกเทากึ่งมันกึ่งด้าน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากผลการทดลองเคลือบ Base 4 มีผิวกึ่งมันกึ่งด้าน เนื่องจากชุบเคลือบหนาผิวเคลือบ

หลังการเผาจึงหนามากเห็นเส้นไม่ค่อยชัดเจน จึงต้องมีการทดลองซ้ าและปรับปรุงสีบางตัว ท าให้เคลือบ
ตรงกับความต้องการมากที่สุด 

ผลการทดลองสีเคลือบ ครั้งที่ 2 ท าการปรับสีของเคลือบด้วยวิธีการดังนี้ 
ตารางที่ 7 ผลการทดลองสีเคลือบ ครั้งที่ 2 

เลข รายละเอียด ผลการทดลอง 
1 Base2-จุ่ม Fe2O3ก่อนชุบเคลือบ สีคล้ายคราบกาแฟ มีรอยรูเข็มเล็กๆ 
2 Base2-เช็ด Fe2O3ก่อนชุบเคลือบ พ้ืนขาวทึบที่มีรอยสีน้ าตาลจางๆ 
3 Base4(copper5%)-จุ่มบาง เขียวเข้ม ผิวมัน ตกผลึก 
4 Base4(copper5%) add Stain DSP208/15 1% เขียวเข้ม ผิวมัน ตกผลึก 
5 Base4(copper3%) – จุ่มบาง เขียวอ่อน เห็นเส้นชัด ผลึกดอกเล็กๆ 
6 Base4(copper3%) add Stain v787 1% เขียวขาวอ่อน เส้นชัด ผลึกดอกเล็กๆ 
7 Base4(copper3%) add Stain v787 3% เขียวเหลือบเหลือง เส้นชัด ผลึกเล็กๆ 
8 Base4(copper5%) add Stain DSP208/15 3% เขียวเข้ม ผิวมัน เส้นชัด ผลึกเล็กๆ 
9 Base4(copper1%)– จุ่มบาง เขียวปนขาวอ่อน ด้านกึ่งมัน เส้นชัด 
10 Base4(copper1%) add Stain GS-2800 0.5% เขียวปนขาวอ่อน ด้านกึ่งมัน เส้นชัด 
11 Base2(copper1%)– จุ่มบาง เขียวฟ้าขาวอ่อน ทึบ กึ่งด้าน เหลือบด า 
12 Base2(copper1%) add Manganese 1% พ้ืนเขียวขาว มีสีน้ าตาลด ากระจายตัว 
13 Base4(Nickel3%)– จุ่มบาง สีน้ าเงิน กึ่งมัน ผลึกดอกเล็กๆอัดตัวแน่น 
14 Base4(Nickel3%) add Copper1% น้ าเงินพื้นน้ าตาล ผลึกดอกเล็กอัดตัวแน่น 
15 Base4(Nickel5%)– จุ่มบาง น้ าเงินพื้นน้ าตาล ผลึกดอกเล็กอัดตัวแน่น 
16 Base4(Nickel5%) add Copper3% น้ าเงินหม่น น้ าตาลใส ผลึกเล็กกระจายตัว 
17 Base2Z(Nickel0.5%) จุ่มบาง add Copper1% ทึบเทาออกเขียว กึ่งมันกึ่งด้าน 
18 Base3(copper0.5%)-เช็ด Fe2O3ก่อนชุบเคลือบ เขียวสว่าง ผิวมันใส มีคราบสีน้ าตาลบางจุด 
19 Base3(copper0.5%) add Stain v787 1% เขียวสว่าง ผิวมันใส 
20 Base1(copper1%)– จุ่มบาง ผลึก เขียวฟ้า ผิวใส 
21 Base1(copper1%) add Stain v787 1% ผลึกเขียวใส เส้นชัด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 7 ผลการทดลองสีเคลือบ ครั้งที่ 2(ต่อ) 

เลข รายละเอียด ผลการทดลอง 
22 Base2(Nickel0.5%) จุ่มบาง add RK14575 1% ผลึก ครีมอมเทา เส้นชัด  
23 Base1(Nickel0.5%) จุ่มบาง add RK14575 1% ผลึก เทาเข้ม เส้นน้ าตาลใส เห็นชัด  
24 Base2(copper0.5%)– จุ่มบาง เขียวขาว อ่อน ทึบ กึ่งด้าน เหลือบเทา 
25 Base4(Zirconium8%)– จุ่มบาง ขาวทึบ กึ่งมันก่ึงด้าน 
26 Base4(Zirconium8%) add RK14575 1% + 

Stain GS-2800 0.5% 
ส้มออกเหลือง สีทึบ ผิวกึ่งมันกึ่งด้าน 

27 Base1(Manganese1%)จุ่มบางadd Copper 1% ใสผลึกเขียวหม่นเหลือง 
28 Base1(Manganese0.5%)จุ่มบาง RK14575 1% ส้มออกน้ าตาล เส้นชัด 
29 Base4(Titanium3%) จุ่มบาง RK14575 1% ส้มครีมขาว สีทึบ  
30 Base2(Titanium15%) add RK14575 1% ครีมขาว สีทึบ มีจุดส้มกระจายตัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 57 ผลการทดลองสีเคลือบครั้งท่ี 2 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

1   2   3      4      5 
 
 
6  7   8   9         10 
 

11   12           13            14        15 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 58 ผลการทดลองสีเคลือบครั้งท่ี 2(ต่อ) 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

เคลือบที่เลือกน ามาทดลองเคลือบชิ้นงานจริงได้แก่ เคลือบ Base 1 กึ่งมันกึ่งด้าน ซึ่งให้สีขาว
นวล มีผลึกเล็กน้อย และเคลือบที่พัฒนาสีสรุปได้ดังนี้ เลือกใช้เคลือบหมายเลข 8,10,11,20,21 โดย
เคลือบหมายเลข 21 มีการเพิ่มเฟอร์ริกออกไซด์เพ่ิม ได้แก่ Fe2O3 1%และ 5% เพ่ือให้ได้สีน้ าตาลเข้มมาก
ขึ้น ผลการเคลือบบนชิ้นงานจริงได้ดังนี ้

 

ภาพที่ 59 ผลการทดลองสีเคลือบในชิ้นงานจริง 1 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

16                  17   18     19      20 

 

21  22     23         24    25 

 

26  27     28         29    30 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จากภาพ คือ การทดลองเคลือบบนชิ้นงานขนาดจริง เริ่มจากชิ้นซ้ายและกลางทดลองใช้

เคลือบ Base 1 ชิ้นซ้ายเคลือบหนาท าให้เกิดการตกผลึกมาก ผิวสาก เห็นเส้นใบไม่ชัดเจน ชิ้นกลาง
เคลือบบางผิวเนียนขึ้น ผลึกน้อยลง ส่วนชิ้นขวาทดลองใช้เคลือบ หมายเลข 10 ท าการชุบเคลือบเพ่ือ
สังเกตผลที่เกิดขึ้น ส่วนที่บางสีจะอ่อนและดูแห้ง ส่วนที่หนาจะให้สีเขียวเข้มสดมากกว่า 

 

ภาพที่ 60 ผลการทดลองสีเคลือบในชิ้นงานจริง 2 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

การทดลองเคลือบบนชิ้นงานขนาดจริง ชิ้นที่หนึ่งเคลือบ Base 1 ได้ผิวด้านและเห็นเส้นใบชัด 
ชิ้นที่สองเคลือบหมายเลข 21 ส่วนที่หนาจะแสดงสีเขียวเข้ม ส่วนบางจะใส ตกผลึกท่ัวทั้งผิวเคลือบ ชิ้นที่
สามเคลือบหมายเลข 10 พ่นบาง ให้ผิวกึ่งมันกึ่งด้าน สีเขียวอ่อน ชิ้นขวาสุดทดลองเคลือบหมายเลข 11 
ให้สีเขียวอ่อน ส่วนที่หนาจะมีลักษณะคล้ าเล็กน้อย 

 

ภาพที่ 61 ผลการทดลองสีเคลือบในชิ้นงานจริง 3 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



66 
 

การทดลองเคลือบชิ้นงานขนาดจริง สามชิ้นแรกได้แก่ เคลือบหมายเลข 26 มีการเติม 

Fe2O3 ตามล าดับ คือ 1%และ5% ได้โทนสีส้มและน้ าตาล สองชิ้นสุดท้าย คือ เคลือยหมายเลข 8 มี

ลักษณะมันวาว ให้สีเขียวแก่ ทดลองการเคลือบหนาจะพบว่าเคลือบมีการไหลอย่างมากจึงควรมีการ

ระมัดระวังในการเคลือบงานชิ้นใหญ่ชิ้นต่อไป 

3. การออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 
แบบร่าง 2 มิติ  

ท าการศึกษารูปแบบใบตองที่เป็นธรรมชาติ มุมมองทั้งระยะใกล้และไกล มุมมองเฉพาะ
จุดส าคัญ เพ่ือให้ได้ศึกษาลักษณะทางกายภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของใบตอง 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 62 วาดใบตอง 2 มิติ ด้วยดินสอ 
  (ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

การศึกษาลักษณะที่ส าคัญด้วยการวาดอาจจะยังไม่สามารถเกิดแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบเท่าที่ควร ดังนั้นแบบร่างขั้นต่อไปจึงท าการศึกษาลักษณะและรูปแบบของใบตองที่เกิดขึ้น
ด้วยการใช้ใบตองจริงและสร้างโมลเดลง่ายๆด้วยการใช้กระดาษเพ่ือให้ศึกษารูปทรงและได้มุมมอง
ครบทุกด้าน รายละเอียดที่ชัดเจนขึ้น 

แบบร่าง 3 มิติ ระยะเริ่มต้น 

ท าการศึกษารูปทรงที่เกิดขึ้นกับการม้วน พับ ดัด ซ้อนของใบตอง เพ่ือแนวทางการ
ออกแบบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงและหลากหลายมากข้ึน  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 63 การศึกษารูปทรงที่เกิดจากการม้วน ซ้อน ทับใบตอง 

(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 64 การศึกษารูปทรงที่เกิดจากการม้วน ซ้อน ทับใบตอง 
  (ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

 

ภาพที่ 65 การศึกษารูปทรงที่เกิดจากการม้วน ซ้อน ทับของใบตอง มีการเปลี่ยนวัสดุเป็นกระดาษ
เพ่ือให้สามารถเก็บไว้ศึกษาได้นานกว่าการใช้ใบตองจริง 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 66 การศึกษารูปทรงที่เกิดจากการม้วน ซ้อน ทับของใบตอง มีการเปลี่ยนวัสดุเป็นกระดาษ 
เพ่ือให้สามารถเก็บไว้ศึกษาได้นานกว่าการใช้ใบตองจริง 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 67 การศึกษารูปทรงที่เกิดจากการม้วน ซ้อน ทับของใบตอง ด้วยการปั้นดิน เพ่ือให้สามารถ
เข้าใจลีลาและจังหวะเส้นที่จะเกิดข้ึนจริงเมื่อมีการผลิต  
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 68 การศึกษารูปทรงที่เกิดจากการม้วน ซ้อน ทับของใบตอง ด้วยการปั้นดิน เพ่ือให้สามารถ
เข้าใจลีลาและจังหวะเส้นที่จะเกิดข้ึนจริงเมื่อมีการผลิต 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

การค้นหาแนวทางการออกแบบด้วยการท าแบบร่าง 3 มิติ ท าให้เห็นมุมมองครบทุกด้าน
กว้าง ยาว สูง สามารถพลิกแพลงตั้งวางได้หลากหลายมุมเพ่ือศึกษามุมมองที่น่าสนใจได้ดีที่สุด และ
สามารถพัฒนาต่อได้ ในระยะแรกเป็นการศึกษารูปทรงที่เกิดขึ้นอย่างง่ายเมื่อเริ่มการม้วน ซ้อน ทับ
ใบตอง เริ่มต้นจากการซ้อนอย่างง่าย พยามลดทอนการบิดงอของใบตองจากธรรมชาติท าให้เกิด
รูปทรงในอารมณ์ต่างๆอย่างอิสระ ไม่มียึดติดรูปแบบใดใด ความน่าสนใจที่เกิดขึ้นเกิดจาดความอิสระ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ข้อเสียคือ ไม่สามารถใช้งานได้จริง รูปแบบไม่มั่นคง เสี่ยงต่อการแตกหัก บางรูปแบบไม่เกิดพ้ืนที่ว่าง
เพียงพอในการใช้งาน บางชิ้นไม่สามารถผลิตหรือผลิตในทางอุตสาหกรรมได้ยาก 

 

ภาพที่ 69 แบบร่าง 3 มิติ ระยะเริ่มต้น 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เริ่มมีการค านึงถึงพ้ืนที่และรูปทรงที่มีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนาเป็นภาชนะที่ใช้งานได้
จริง รูปแบบซับซ้อนมากขึ้นจากช่วงแรก แต่องค์ประกอบไม่ลงตัว มีความเสี่ยงจากมุมแหลมบางส่วน
ที่เสี่ยงต่อการแตกหัก 

 

ภาพที่ 70 การออกแบบใช้การซ้อนทับแบบไม่มีเป้าหมายชัดเจน 

(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 71 การออกแบบใช้การซ้อนทับที่ได้แรงบันดาลใจจากกระทงดุนก้นมุมเดียว 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

การค้นหารูปแบบที่เหมาะสมช่วงแรกไม่มีเป้าหมายแรงบันดาลที่ชัดเจน เป็นเพียงการ
ก าหนดคร่าวๆถึงความรู้สึกที่คิดถึงใบตองในอิริยาบทต่างๆที่แตกต่างกัน ต่างจากภาพที่ 70 - 71 มี
การเริ่มก าหนดแรงบันดาลใจเป็นกระทงดุนก้นมุมเดียวรูปแบบที่ชัดเจน แต่มีการคลี่คลายจากรูปทรง
เดิม ลดทอนภาพลักษณ์จากความเป็นจริง พัฒนารูปทรง ศึกษาสัดส่วนที่เหมาะสมสวยงาม ปรับเส้น
ขอบใบท าให้เกิดรูปแบบและความรู้สึกใหม่ๆที่ต่างๆกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 1 

เริ่มต้นแนวความคิดและแรงบันดาลใจจากใบตอง ในระยะแรกให้ความส าคัญกับร่องของ
เส้นใบที่มีลักษณะเป็นเส้นคู่ขนานยาวตลอดทั้งใบ 

ถาดผลไม้  

 

ภาพที่ 72 ถาดผลไม้ลักษณะขาสูงรูปแบบที่ 1  
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

ลักษณะถาดท่ีมีขาทรงสูงจะช่วยท าให้งานมีสัดส่วนโปร่งขึ้นแต่การใช้งานยังไม่ดีเท่าที่ควร
และการสื่อสารถึงใบตองยังน้อย ต้องพัฒนารูปทรงเพ่ือการใชงานและเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึง
ใบตองมากกว่านี้ 

          

 

ภาพที่ 73 ถาดผลไม้ลักษณะขาสูงรูปแบบที่ 2 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การพัฒนาถาดที่มีขาทรงสูงให้มีลักษณะเส้นคล้ายใบตองเพ่ิมมากขึ้นและพยายามให้มี
ส่วนการใช้งานด้านบน แต่รูปแบบยังไม่ลงตัว เหมือนแยกส่วน รูปแบบยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
เอกลักษณ์ใบตองไม่เด่นชัด 

 

ภาพที่ 74 ถาดผลไม้ลักษณะขาสูงรูปแบบที่ 2(ต่อ) 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

การพัฒนาถาดที่มีขาทรงสูงให้มีลักษณะเส้นคล้ายใบตองเพ่ิมมากขึ้นและพยายามให้มี
ส่วนการใช้งานด้านบน แต่รูปแบบยังไม่ลงตัว รูปแบบการพัฒนายังเน้นที่ขาเป็นส่วนส าคัญ จึงท าให้
แบบที่ได้ไม่ลงตัว 

 

ภาพที่ 75 ถาดผลไม้ลักษณะขาสูงรูปแบบที่ 3 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

รูปแบบขาสูงรูปแบบที่สามเน้นช่วงขาที่สูงมากกว่าปกติที่พัฒนารูปแบบจากกระทงมุม
เดียวดุนก้น แต่อาจมีปัญหาเรื่องการผลิตและรูปแบบยังไม่สามารถใช้งานได้ดีเท่าที่ควร 

 

ภาพที่ 76 ถาดผลไม้แบบชุดขาสูงวางแนวตั้ง ถาดผลไม้แบบชุดขาสูงวางแบบกลุ่ม 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ถาดผลไม้แบบชุดขาสูงวางแบบกลุ่ม รูปแบบน่าสนใจ แต่ไม่เหมาพกับวิธีการหล่อและ
การใช้งานอาจมีความเสี่ยงต่อการแตกหักได้ง่าย 

 

ภาพที่ 77 ถาดผลไม้ที่ได้แรงบันดาลใจจากกระทงแบบดุนก้น 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

ถาดผลไม้ที่ ได้แรงบันดาลใจจากกระทงแบบดุนก้น  ข้อดีของแบบนี้คือการแสดง
เอกลักษณ์และความรู้สึกที่ได้จากกระทงใบตองอย่างชัดเจน ข้อเสีย อาจมีปัญหาในการผลิตและการ
ใช้งานอาจมีปัญหาใช้ไม่ดีดีเท่าที่ควร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  แจกัน 

 

ภาพที่ 78 แจกันดอกไม้ทรงเตี้ย 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

รูปแบบยังไม่มีเอกลักษณ์ของใบตอง สัดส่วนไม่ลงตัว การใช้งานและการผลิตยาก ขาของ
แจกันยังไม่ได้ออกแบบให้เข้ากับส่วนอื่นๆ 

 

ภาพที่ 79 แจกันดอกไม้ทรงสูงแบบม้วนเฉียง 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

รูปแบบแจกันทรงสูงทิ้งขอบปากมห้เห็นขอบใบตองเป็นลักษณะการม้วนกลับ ข้อดีคือ 
แสดงการม้วนใบตองท าให้สื่อสารถึงใบตองได้อย่างชัดเจน แต่อาจมีปัญหาเรื่องการผลิต 

 

ภาพที่ 80 แจกันดอกไม้ทรงสูงแบบม้วนและพับปาก 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 
 

การใช้เอกลักษณ์การม้วนของใบตองมาใช้ในการออกแบบขอบปากของแจกันทรงสูงให้เกิดความงาม 

 

ภาพที่ 81 แจกันดอกไม้แบบจัดชุด 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

การใช้เอกลักษณ์การม้วนของใบตองมาใช้ในการออกแบบขอบปากของแจกันทรงสูงให้
เกิดความงาม จัดกลุ่ม 2-3ชิ้น ขนาดไล่เลี่ยกัน แต่ยังไม่ได้ออกแบบก้นแจกันให้มีรูปทรงที่เข้ากัน 

 

ภาพที่ 82 การทดลองเคลือบกับถาดผลไม้ 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 83 การทดลองเคลือบกับแจกันดอกไม้ 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

ทดลองการเคลือบให้มีสีสันที่เข้ากับเอกลักษณ์ใบตองและเห็นเส้นใบชัดเจนมากข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบร่าง 3 มิติระยะท่ี 2 

ถาดผลไม้ 

 

ภาพที่ 84 ถาดผลไม้ 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

รูปแบบได้จากการถ่ายทอดลักษณะของการทับซ้อนของใบตองที่เป็นเอกลักษณ์ในการห่อ
ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการเชื่อมโยงระหว่างส่วนการใช้งานด้านบนกับส่วนขาของภาชนะให้มากขึ้น 
สามารถพัฒนารูปแบบหลากหลายได้มากข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 85 ถาดผลไม้ 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์แถวแรกสามารถใช้งานและมีความงามสอดคล้องกับเสน่ห์
ของใบตองทั้งการทับซ้อนของใบตองการเชื่อมโยงของเส้นตลอดทั้งชิ้นท าให้งานมีความลงตัว ความ
เป็นใบตองชัดเจน 

แจกัน 

 

ภาพที่ 86 แจกันทรงเตี้ย 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สัดส่วนความงามของรูปทรงยังไม่ลงตัวให้ความรู้สึกแข็ง สามารถพัฒนาเส้นและสัดส่วน
ยังสามารถพัฒนาได้อีกให้มีความเป็นธรรมชาติมากกว่านี้ 

 

ภาพที่ 87 แจกันทรงเตี้ย 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 88 แจกันทรงสูงแบบปากผาย 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 89 แจกันทรงสูงแบบปากสามเหลี่ยม 
  (ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

รูปแบบการพัฒนาของแจกันเริ่มมีการแสดงสัดส่วนและความเป็นการห่อจากใบตองมาก
ยิ่งขึ้น ความเชื่อมโยงของเส้นและการจบเส้นใบที่ปากยังมีความแข็ง บางรูปแบบไม่รู้สึกถึงความเป็น
ใบตองมากนักควรเพิ่มความรู้สึกของเส้นที่เชื่อมโยงกับใบตองให้มากข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  แบบร่าง 3 มิติระยะที่ 3 

  ถาดผลไม้ 

 

ภาพที่ 90 ถาดผลไม้รูปแบบที่ 1 
  (ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 91 ถาดผลไม้รูปแบบที่ 2 สามหลุม 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

             

 

ภาพที่ 92 ถาดผลไม้รูปแบบที่ 3 ปากกลม ภายในมีลายใบตอง 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แนวทางแบบร่างมีการสื่อสารถึงใบตองที่ดี มีการใช้งานได้ดีเท่าท่ีควร ปรับรายละเอียด

บางส่วนเพื่อให้ได้แบบที่ลงตัวมากยิ่งขึ้น 

  แจกันดอกไม้ 

 

ภาพที่ 93 แจกันดอกไม้ทรงเตี้ย 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 94 แจกันดอกไม้ทรงสูงปากบาน 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 95 แจกันดอกไม้ทรงสูงปากแคบ 
  (ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แจกันทรงสูงปากบานมีความเป็นไปได้ทางการใช้งาน สัดส่วนลงตัว ปรับส่วนปากเล็กน้อย 

 

ภาพที่ 96 แจกันดอกไม้ทรงสูงปากแหลม 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 97 แจกันดอกไม้ทรงสูงปากแคบแบบวางคู่ 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

แนวทางการสร้างแบบร่างแจกันคู่ท าให้การพัฒนาเป็นไปได้เร็วมากยิ่งขึ้น รูปแบบการจัด

วางที่สามารถท่ีมีปฎิสัมพันธ์ของแจกันสองชิ้นท าให้เกิดความน่าสนใจ การเว้นพื้นผิวให้มีความเรียบตึง

สลับกับส่วนที่เป็นระนาบที่มีเส้นใบตองไล่เรียง มุมและเส้นที่ตัดและไขว้กันได้อย่างลงตัว แต่ส่วนปาก

ยังท าให้ดูขัดแย้งกับส่วนอื่นๆ ควรปรับและพัฒนาให้มีความเชื่อมโยงของสัดส่วนและเส้นมากขึ้นตั้งแต่

ก้นถึงขอบปาก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 4(แจกัน) 

 

ภาพที่ 98 แจกันทรงเตี้ยรูปแบบที่ 1 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 99 แจกันทรงเตี้ยรูปแบบที่ 2 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 100 แจกันทรงเตี้ยรูปแบบที่ 3 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แจกันทรงเตี้ยรูปแบบที่ 1 มีเส้นและมุมที่แข็งเกินไปไม่ให้อารมณ์การห่อใบตอง แจกัน

ทรงเตี้ยรูปแบบที่ 2 มีความน่าสนใจในการใช้เส้น แจกันทรงเตี้ยรูปแบบที่ 3 ใช้เส้นม้วนของใบตองให้

เกิดรูปแบบใหม่ 

            

 

ภาพที่ 101 แจกันทรงเตี้ยรูปแบบที่ 4 

(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

         

 

ภาพที่ 102 แจกันทรงเตี้ยรูปแบบที่ 5 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

แจกันทรงเตี้ยรูปแบบที่ 4 มีความน่าสนใจ แต่สัดส่วนความสูงอาจจะยังไม่ลงตัว ปรับส่วน

ของเส้นและขาให้ลงตัวมากยิ่งขึ้น เส้นขอบปากเชื่อมโยงกับส่วนอื่นๆได้ดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  สรุปแบบท่ีเลือก (ถาดผลไม้ 4 รูปแบบ, แจกันดอกไม้ 8 รูปแบบ) ดังนี้ 

  ถาดผลไม้ 4 รูปแบบ ได้แก่ 

     

        (ก)                 (ข) 

     

        (ค)              (ง) 

ภาพที่ 103 รูปแบบถาดผลไม้ที่เลือก 4 รูปแบบ 
(ก) รูปทรงสามเหลี่ยม ขากรวยเตี้ยสามขา(ข) รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขากรวยเตี้ยสี่ขา 
(ค) รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขากรวยสั้นสี่ขา  (ง) ทรงชามปากหกเหลี่ยม ขากรวยสั้นสามขา 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

สรุปรูปแบบของถาดผลไม้ เน้นการใช้งานส่วนบนเน้นลายและความงามใบตองที่ซ้อนทับกัน 

และเส้นที่เชื่อมโยงจากส่วนกลางลากยาวไปจนถึงส่วนขาของถาดผลไม้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  แจกัน 8 รูปแบบ ได้แก่ 

 

ภาพที่ 104 แจกันทรงสูงคู่ท่ี 1 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 105 แจกันทรงสูงคู่ท่ี 2 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

รูปแบบแจกันทรงสูงคู่ที่ 1 ใช้ลักษณะการห่อคล้ายขนมสอดไส้ เส้นใบตองที่พันรอบแจกัน

สลับกับพ้ืนที่ว่างเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและเส้นโค้งทิ้งบริเวณปากแจกันให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย

ของธรรมชาติใบตองมากยิ่งขึ้น รูปแบบแจกันทรงสูงคู่ที่ 2 เป็นทรงคล้ายทรงกระบอก มีเส้นลาย

ใบตองเน้นขอบและขอบปากไล่ยาวลงไปส่วนขาแจกันที่ได้จากการคลี่คลายรอยพับของใบตอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 106 แจกันสามเหลี่ยมทรงเตี้ย 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 107 แจกันทรงแบนยาว 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

แจกันสามเหลี่ยมทรงเตี้ยมีการใช้ลักษณะทับซ้อนไขว้เป็นสามเหลี่ยมส่วนบนให้เกิดปาก

แจกันที่มีความน่าสนใจ เว้นส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างและส่วนที่เป็นเส้นใบตองชัดเจน แจกันทรงแบนยาวมี

ลักษณะเตี้ยเพื่อให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสม 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รูปผลงานส าเร็จและบรรยากาศการน าเสนอผลงาน 

 

ภาพที่ 108 แจกันทรงสูงและถาดผลไม้ทรงผืนผ้า ใช้เคลือบกึ่งมันกึ่งด้าน สีเขียว เคลือบหมายเลข 10 
เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 ผลิตภัณฑ์มีความงามของเส้นที่เชื่อมโยงแต่ละสัดส่วนตั้งแต่ขอบปากผลิตภัณฑ์จนถึง

ส่วนขาผลิตภัณฑ์ สีของเคลือบที่เข้ากันกับใบตองและผิวสัมผัสที่กึ่งมันกึ่งด้าน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 109 ถาดผลไม้ทรงสามเหลี่ยม เคลือบกึ่งมันกึ่งด้านสีขาว และถาดผลไม้ทรงหกเหลี่ยมเคลือบ
กึ่งมันกึ่งด้าน สีเขียว เคลือบหมายเลข 10 เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 110 ถาดผลไม้หกเหลี่ยมและแจกันทรงสูง เคลือบกึ่งมันก่ึงด้าน สีเขียว เคลือบหมายเลข 10 
เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

ชุดผลิตภัณฑ์ถาดผลไม้และแจกันชิ้นส าเร็จ มีความงามอย่างธรรมชาติของใบตอง การใช้สี

โทนอ่อนช่วยส่งเสริมให้ผลไม้และดอกไม้ที่ใส่มีความงามและน่ารับประทานมากยิ่งข้ึน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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(ก)           (ข) 

 

(ค) 

ภาพที่ 111 ถาดผลไม้ 
(ก),(ค) บรรยากาศการจัดถาดผลไม้ในถาดหกเหลี่ยมและแจกันทรงสูง เคลือบกึ่งมันกึ่ง
ด้าน สีเขียว เคลือบหมายเลข 10 เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ข) บรรยากาศการจัดผลไม้ในถาดสามเหลี่ยม เคลือบกึ่งมันกึ่งด้าน สีขาว เคลือบ Base1 
เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 112 ถาดผลไม้ทรงสามเหลี่ยมก่ึงมันกึ่งด้าน สีขาว Base1 และเคลือบสีเขียว หมายเลข 10 
เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 113 แจกันคู่ทรงสามเหลี่ยมเคลือบสีเขียว หมายเลข 10 เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

ภาพที่ 112 ถาดผลไม้ทรงสามเหลี่ยมมีสัดส่วนที่สวยงามลงตัว การใช้ใส่ผลไม้อาจจะไม่ได้

ปริมาณมากแต่ใช้ประดับตกแต่งได้ดี ภาพที่ 113 แจกันดอกไม้ชิ้นใหญ่อาจมีพ้ืนที่ขอบปากมากไปแต่

ก็ยังสามารถใช้ใส่ดอกไม้ได้ดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 114 แจกันคู่ทรงสูงสีเขียว หมายเลข 10 เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 115 ชุดแจกันคู่ทรงสามเหลี่ยมเคลือบเขียว หมายเลข 10 และเคลือบขาว Base 1           
เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 116 ชุดแจกันคู่ทรงสูงเคลือบขาว Base 1 เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 117 ชุดแจกันทรงสามเหลี่ยมขนาดเล็ก เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 118 ชุดแจกันทรงสูงขนาดเล็ก เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 119 ชุดแจกันทรงสูง เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 120 ชุดแจกันทรงสามเหลี่ยม เคลือบขาวสูง เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 
ภาพที่ 121 ชุดแจกันทรงแบน เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 

(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 122 แจกันทรงกรวย เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 123 ชุดแจกันทรงกรวย เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 124 ชุดแจกัน เคลือบสีน้ าตาลส้ม เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 125 แจกันทรงสามเหลี่ยม เคลือบสีเขียวเข้ม เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 

ภาพที่ 126 แจกันทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส เคลือบสีเขียว เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 127 ชุดแจกันทรงสีเขียวเข้ม เคลือบหมายเลข 8 เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
(ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา)  

ชุดแจกันใช้เคลือบสีเขียวเข้มผิวมัน ท าให้ได้อารมณ์สดและแข็งแรงของใบตอง เหมาะกับ

การตกแต่งบ้านที่ต้องการความโดดเด่นในการใช้งานผลิตภัณฑ์ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 128 ชุดแจกันและถาดผลไม้ เผาที่อุณหภูมิ 1,220oC 
 (ภาพถ่ายโดย ขวัญหทัย  ธาดา) 

 ผลิตภัณฑ์ชุดถาดผลไม้สีเขียวอ่อนเหลือบสีเหลืองท าให้ได้ความรู้สึกอบอุ่นนุ่มนวลของ

ใบตอง ตัดกับการใช้งานที่รองรับผลไม้สีสันสดใส ช่วยกระตุ้นความอยากและเพ่ิมความสดชื่นให้กับ

ผลไม้อีกด้วย แจกันสีขาวนวลช่วยเสริมให้ดอกไม้โทนสีอ่อนดูดีน่าใช้งาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



100 
 

 
 

บทที่ 5  
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาส าหรับประดับตกแต่งภายในที่พักอาศัยแรง
บันดาลใจจากใบตองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านให้
ตอบสนองทั้งด้านความงามและประโยชน์ใช้สอย โดยน าลักษณะทางกายภาพของใบตองซึ่งได้แก่ เส้นและ
ขอบใบ การม้วน การพับ การบิด การซ้อนและการดัดมาใช้ในการออกแบบ สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ของ
ตกแต่งบ้านที่มีรูปแบบร่วมสมัยซึ่งประกอบด้วยถาดผลไม้และแจกันได้ทั้งหมด 12 รูปแบบ ประกอบด้วย 
ถาดผลไมจ้ านวน 4 รูปแบบ แจกันทรงสูงจ านวน 4 รูปแบบ แจกันทรงเตี้ยจ านวน 4 รูปแบบ 
 ขั้นตอนการด าเนินการผลิตทางเครื่องเคลือบดินเผาเลือกใช้วิธีการหล่อน้ าดินด้วยเนื้อดินสโตน
แวร์ ซึ่งมีเนื้อละเอียด สีครีมนวล เนื้อดินมีการหดตัวหลังการเผาเคลือบประมาณ 18 เปอร์เซ็นต์ ผู้วิจัย
เลือกใช้เคลือบผิวกึ่งมัน กึ่งด้านที่อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส สีเคลือบที่เลือกใช้หลังการทดลองอยู่ใน
โทนสีอ่อนและโทนสีเป็นธรรมชาติเพ่ือให้รู้สึกถึงใบตอง 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1. การออกแบบ การพัฒนาแบบ การศึกษาลักษณะทางกายภาพของใบตองด้วยการใช้เนื้อ
ดินในการขึ้นรูปช่วยท าให้เห็นภาพผลิตภัณฑ์ได้อย่างชัดเจน ทั้งขนาดสัดส่วนที่เหมาะสม การใช้งานที่
เป็นไปได้ ท าให้สามารถแก้ปัญหาและปรับปรุงแบบร่างได้ดีขึ้นเรื่อยๆ การคลี่คลายรูปทรงจากการห่อ
ใบตองเพ่ือให้ได้ทั้งความงามและหน้าที่การใช้งานที่เหมาะสมนั้นต้องอาศัยระยะเวลาและความเข้าใจ
รูปทรง การใช้เส้นเชื่อมโยงและความลงตัวช่วยให้ผู้ใช้เกิดความรู้สึกจากกลิ่นอายใบตองในตัวงาน
ผลิตภัณฑ์ได้อย่างดี การวิจารณ์แบบจากที่ปรึกษาโครงการและผู้ เชี่ยวชาญช่วยให้การวิเคราะห์และการ
ตัดสินใจมีความรอบคอบยิ่งขึ้น ท าให้การพัฒนา ปรับปรุงแบบร่างเป็นไปได้ด้วยดี 
 2. การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ มีปัญหาระหว่างการผลิตผลิตภัณฑ์ดังนี้ 
  2.1 ในระยะแรกของการหล่อ แม่พิมพ์ยังมีความชื้นอยู่ภายในมาก ท าให้เกิดปัญหาพิมพ์
ไม่แห้ง ท าให้ต้องทิ้งระยะเวลาในการถอดพิมพ์นาน แนวทางการแก้ปัญหา ควรอบหรือตากแม่พิมพ์ให้
แห้งก่อนที่จะน ามาหล่อชิ้นงาน 
   2.2 ดินบางจุดติดที่ผิวแม่พิมพ์ปลาสเตอร์ ท าให้ชิ้นงานมีการฉีกขาด ส่วนใหญ่บริเวณ
ตะเข็บพิมพ์ แนวทางการแก้ปัญหา ท าการเช็ดบริเวณนั้นๆด้วยน้ าส้มสายชู จากนั้นใช้กระดาษทรายขัด
เบาๆ ก่อนประกอบพิมพ์เพ่ือเตรียมการหล่อให้ใช้ talc โรยทั่วแม่พิมพ์บางๆเพ่ือช่วยในการท าให้ชิ้นงาน
ร่อนออกจากแม่พิมพ์ได้ดีขึ้น 
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  2.3 แม่พิมพ์ที่มีรูเทน้ าดินเล็กท าให้เทน้ าดินล าบาก แนวทางการแก้ปัญหา ปรับน้ าดินให้
มีการไหลตัวมากข้ึน ในขณะเทใช้ไม้หรือหลอดน าทางน้ าดินจะช่วยให้น้ าดินไหลดีขึ้น 
  2.4 เกิดฟองอากาศแทรกในเนื้อดิน แนวทางการแก้ปัญหา ท าการปั่นน้ าดินไล่
ฟองอากาศด้วยความเร็วต่ าๆก่อนท าการหล่อ ในขณะเทน้ าดินมีการเอียงพิมพ์เล็กน้อยเพ่ือให้อากาศไหล
ไปในทางเดียวกัน เขย่าแม่พิมพ์เบาๆเพ่ือให้อากาศที่อาจจะแทรกอยู่ลอยขึ้นมาผิวดิน 
  2.5 รูเทน้ าดินในงานบางชิ้นมีต าแหน่งที่ต่ ากว่าบางส่วนของชิ้นงาน บางชิ้นมี ระนาบ
หรือมีพ้ืนผิวที่เป็นร่องในแนวราย ท าให้น้ าดินไหลไม่เต็มพ้ืนที่ดังกล่าว แนวทางการแก้ปัญหา ในกรณีที่
เป็นบริเวณที่มีพ้ืนที่แคบและไม่ได้อยู่ในแนวตะเข็บพิมพ์ ท าการเจาะพิมพ์เป็นรูเล็กๆเพ่ือเป็นการน าทาง
น้ าดินให้สามารถไหลไปในบริเวณนั้นๆได้ ขณะหล่อให้เอียงพิมพ์และเขย่าเล็กน้อย 
  2.6 เทน้ าดินช้าในการเอียงด้านเดียวจนหมด ท าให้ชิ้นงานหนาด้านเดียว บริเวณนั้นจะมี
การฉีกขาด แนวทางการแก้ปัญหา ปัญหานี้จะเกิดเมื่อเป็นชิ้นงานใหญ่และใช้เวลาในการเทน้ าดินมาก   
ท าให้ดินไปเกาะด้านที่เทและหนากว่าบริเวณอ่ืน ดังนั้น ชิ้นงานที่มีปัญหาควรขยายรูเท หรือสลับด้าน
ขณะเทน้ าดินเพื่อกระจายความหนาของชิ้นงานให้มีความใกล้เคียงกันโดยทั่ว 
  2.7 ชิ้นงานเป็นรอยเส้นน้ าดินเนื่องจากเทน้ าดินลงในแม่พิมพ์ไม่ต่อเนื่อง แนวทางการ
แก้ปัญหา เตรียมภาชนะที่ใช้เทน้ าดินให้มีความจุเพียงพอ สามารถเทน้ าดินได้อย่างต่อเนื่อง 

 3. การทดลองเนื้อดิน น้้าเคลือบ และการใช้ การทดลองการหดตัวของดินสโตนแวร์ก่อนการ
ผลิตช่วยให้สามารถค านวณขนาดจริงของชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม ส่วนการทดลองเคลือบช่วยให้ได้
เคลือบที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ สามารถทดลองและแก้ไขเคลือบก่อนการเคลือบ
ชิ้นงานจริง ท าให้ลดการสูญเสียของชิ้นงานหลังการเผาเคลือบ ปัญหาที่เกิดขึ้นหลังการเผาเคลือบที่พบมี
ดังนี้ 
  3.1 ผิวเคลือบไม่สม่ าเสมอ แนวทางการแก้ปัญหา หลังการพ่นเคลือบควรมีการ
ตรวจสอบความหนาของเคลือบทั่วทั้งชิ้นงาน 
  3.2 เคลือบไม่ตรงตามผลการทดลองก่อนหน้า แนวทางการแก้ปัญหา ท าการทดลองซ้ า
ในชิ้นงานขนาดเท่าจริงเพื่อเช็คความแน่นอนของเคลือบ 
ข้อเสนอแนะ 
 การออกแบบของตกแต่งบ้านที่ได้แรงบันดาลใจจากใบตองยังสามารถพัฒนารูปแบบและเพ่ิม
ความหลากหลายของชิ้นผลิตภัณฑ์ไปได้อีกมากแต่เนื่องจากแนวทางท่ีได้จากการศึกษาในเวลาของ
โครงการนี้มีอย่างจ ากัดท าให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเวลา หากมีการพัฒนาต่อมีแนวโน้มที่จะสามารถพัฒนา
รูปแบบไดห้ลากหลายมากขึ้น การพัฒนาเคลือบหรือการตกแต่งอ่ืนๆเพ่ิมเติมทั้งในทางเซรามิก หรือการ
ประยุกต์วัสดุอื่นๆเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจช่วยเพิ่มเอกลักษณ์ผลิตภัณฑ์ได้ 
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