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58156329 : สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ 
ค าส าคัญ: แผงกันแดดเซรามิค  
        อรรถพล จิระทัศนกุล: โครงการออกแบบแผงกันแดดลดอุณหภูมิโดยวัสดุเซรามิคส าหรับ
ตกแต่งอาคารเขตร้อนในประเทศไทย. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: รศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร.   
120 หน้า. 
 
 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบแผงกั้นกันแดดท่ีสามารถถ่ายเทอากาศเพื่อลด
อุณหภูมิภายในอาคารที่จากปัญหาสภาวะโลกร้อน ด้วยวัสดุเซรามิคประเภทดินพ้ืนบ้านซึ่งใช้
กระบวนการผลิตที่ก่อ ให้เกิดมลภาวะน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุอ่ืน โดยผลงานสามารถน ามา
ประกอบรวมกันเป็นรูปแบบที่มีความหลากหลายตามความต้องการผู้อยู่อาศัย รวมถึงเป็นวัสดุ
ทางเลือกส าหรับมัณฑนากรและสถาปนิกอันน าไปการออกแบบตกแต่งอาคารในรูปแบบต่างๆตาม
บริบทพื้นที่ เพ่ือให้เกิดความงามทางด้านสุนทรียภาพ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษารูปแบบการจักสานท้องถิ่น  
แล้วน ามาออกแบบพัฒนาผลงานให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นวิถีไทย   ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและ
ทดลองคุณสมบัติดินเผาจึงค้นพบว่า งานเซรามิคส่วนใหญ่มีช่องว่างในตัวผลิตภัณฑ์และความพรุนตัว
ของเนื้อวัสดุ    จึงน าข้อมูลที่ค้นพบนี้มาออกแบบโดยใช้ลมน าพามวลอากาศร้อนผ่านชิ้นงานเซรามิค
ที่ใช้พืชและน้ ามาประกอบเข้ากับผลงาน ท าให้เพิ่มคุณสมบัติควบคุมและลดอุณหภูมิภาย ในอาคาร 
ได้ดียิ่งขึ้น 
 จากการออกแบบแผงกันแดดลดอุณหภูมิโดยวัสดุเซรามิค ได้น าลักษณะการจักสานมา
แปลงเป็นรูปทรงที่ให้ความรู้สึกถึงความสอดคล้องและความงามของจักสาน  โดยออกแบบโครงสร้าง
ชิ้นงานรวมกับหลักการออกแบบโมดูล่า  ผู้วิจัยใช้ดินพื้นบ้านเป็นวัสดุหลักในการสร้างผลงงานเซรามิค
เคลือบไฟต่ า  1,100° ส าหรับชิ้นงานผลิตเป็นระบบตัวต่อประกอบ  โดยเริ่มจากแบ่งชิ้นงาน 12ชิ้นต่อ
1ชุดมาประกอบกันเป็นผนังความสูงประมาณ 2เมตร  ความกว้าง1เมตร 50เซนติเมตร  จ านวน 3
รูปแบบ แบ่งรายละเอียดเป็น2ประเภท ได้แก่ 2ทิศทางและ4ทิศทาง โดยทุกรูปแบบสามารถแยกและ
ประกอรวมกันใหม่ได้ไม่ซ้ าหรือแปลผันตามพ้ืนที่ 
 ผลการวิจัยพบว่า คุณสมบัติของวัสดุเซรามิคประเภทดินเผาสามารถลดอุณหภูมิภายใน
อาคารได้โดยกระบวนการผลิตมีข้ันตอนที่ก่อนให้เกิดมลน้อยกว่าวัสดุอื่น ผลงานสามารถผลิตซ้ าได้
ด้วยวิธีการทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา สามารถน าไปตกแต่งและประกอบผนังอาคารเพ่ือ
ส่งเสริมให้พ้ืนที่มีความสมบูรณ์และสวยงามยิ่งขึ้น 

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ                                        บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................                          ปีการศึกษา 2560 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์   ........................................ 
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58156329: MAJOR: DESIGN ARTS 
KEY WORD: CERAMIC SUNPROOF. 
 AUTTAPON  JIRATASSANAKUL: CERAMICS MODULAR SYSTEM FOR 
ARCHITECTURE. THESIS ADVISOR: ASSOC.PROF PRASERT PICHAYASUNTORN. 120 pp. 
 
 The purposes of this research are about designing of ceramic sunproof shading 
with good airflow, that will assist in reducing power usage via a reduction 
air-conditioning requirements with thereby reducing the impact of green gas emission 
that add to global warming. The material to be chosen is terracotta which is plant and 
water content. In the production process its produces less pollution/emissions than 
other comparable materials. The product lends itself to be made to the customers or 
building design as required. It suitable as an option for interior designer and 
architecture enhancements. The researcher also studied about local basketry format 
to apply with product design to showing of Thai living. The researcher is learning and 
experimenting with baked clay characteristic and find out that there are the gaps and 
porosity in most of ceramic products so, can be using hot air flowing through this 
ceramic product to make it easier to control and reducing building temperature. 
 The designs of ceramic sunproof shading are adapted with basketry format to 
showing beauty of Thainess, also by platform of the product is rely on principle of 
Modula design. The researcher is using terracotta as a main material and ceramic 
coating with low heat at 1,100 degree. There are 3 styles of product can divided to 2 
types that is 2 directions and 4 directions. In all differences styles also them all can 
separate and connecting together for new design, and then divided to 12 pieces per 
set, that could be able to build up the wall as 2 metres high and 1.5 meter wide.  
 The research instruments were showing the efficiency of baked clay ceramic 
are able to reducing temperature in the building and in production process produces 
less pollution/emission than other comparable materials. This product can reproduce 
with baked clay ceramic industrial processes. Furthermore, it can be used as wall 
component and decorations to make it more perfection and stylishness. 
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และอาจารย์ทุกท่านที่กรุณาให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย ส่งผลให้
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สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์สาขาศิลปะการออกแบบ ที่ให้ค าแนะน า ค าปรึกษาและ
ประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธ์ทุก
เล่ม ที่ช่วยให้วิทยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ และน้องๆ และเจ้าหน้าที่ภาควิชา
เครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกคนที่คอยเป็นก าลังใจและให้ค าแนะน า
ต่างๆ รวมถึงให้ความช่วยเหลือท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น 

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครอบครัวที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นก าลังใจใน
การศึกษา และขอขอบพระคุณผู้ที่มิ ได้เอ่ยนามมา ณ โอกาสนี้ คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจาก
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน าให้การ
สนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างยิ่งเสมอมา 
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บทที่ 1 

 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

      ปัญหาสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันยิ่งทวีความรุนแรมมากขึ้น  เป็นผลมาจากการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชนเมืองที่ผันแปรตามจ านวนประชากร ไป
จนถึงกิจกรรมต่างๆของมนุษย์ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งท าให้สภาพ
อากาศร้อนขึ้นและเป็นผลกระทบที่ตามมา โดยมีปัจจัยที่ส าคัญอ่ืนเป็นตัวแปรในการควบคุมสภาพ
อากาศและอุณหภูมิให้มีความแตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่นั่นๆตามลักษณะภูมิประเทศ ทั้งนี้ประเทศ
ไทยเป็นประเทศหนึ่งในเขตร้อน (Topic Zone) ซึ่งมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 18-34 องศาเซลเซียส จาก
การรายงานผลโดยหน่วยงาน El Dorado Weathe “…ซึ่งจัดอันดับประเทศที่มีอุณหภูมิสูงที่สุด และ 
ต่ าที่สุด ซึ่งจากการจัดอันดับดังกล่าว มี 3 จังหวัดในประเทศไทย ที่ติดอันดับ เมืองที่มีอากาศร้อนที่สุด
ในโลก ได้แก่ อันดับ 10 สุโขทัย (44 องศา) อันดับ 12 เถิน จ.ล าปาง (43.8 องศา) อันดับ 14 
กาญจนบุรี (43.5 องศา)...” (El Dorado Weather , 2560) พ้ืนที่โดยรวมของประเทศไทยมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่40องศา จากปัจจัยดังกล่าวข้างต้น เป็นที่มาของการศึกษาและวิจัยวิธีการลดสภาวะความร้อนที่มี
ผลต่ออาคาร ซึ่งการออกแบบอาคารให้ตรงตามหลักกลศาสตร์และการวางแปลนอาคารส่วนใหญ่ไม่
สามารถก าหนดได้ทั้งหมดเนื่องจากแปลนพ้ืนที่ถูกจ ากัด วิธีแก้ปัญหาส่วนใหญ่ที่ตามมาคือการใช้
เทคโนโลยีสร้างความเย็นด้วยเครื่องปรับอากาศกับฉนวนกันความร้อนและวัสดุที่มีกระบวนการผลิตที่
ก่อให้เกิดมลพิษ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งท าให้เกิดก๊าซเรื่อนกระจกอีกทั้งยังมีค่าใช้จ่ายพลังไฟฟ้าและค่า
ซ่อมบ ารุงต่างๆตามมา 

     ผู้วิจัยได้เห็นถึงปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น จึงมีแนวคิดในการศึกษาวิธีการ
แก้ปัญหาต่างๆเพ่ือเป็นแนวทางน าไปสู่การทดลองและออกแบบวิธีการลดอุณหภูมิในรูปแบบงาน
ประติมากรรมตกแต่ง โดยมุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบดินพ้ืนบ้าน เนื่องจากเป็นวัตถุดิบที่เลือกนั้นเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและกระบวนการผลิตที่ก่อนให้เกิดมลพิษน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับคุณสมบัติที่ได้จาก
วัตถุดิบขั้นต้นประเภทเดียวกัน  โดยคุณสมบัติของเซรามิคกลุ่มดินพ้ืนบ้านมีความพรุนตัวเพ่ือเป็น
ฉนวนควบคุมอุณหภูมิได้ดี โดยผู้วิจัยพบว่างานเซรามิคส่วนใหญ่มีช่องว่าในตัวผลิตภัณฑ์อัน
เนื่องมาจากกฎของการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ผู้วิจัยจึงน าช่องว่างจากจุดนี้มาเพ่ิงโอกาสในการ
ออกแบบโดยใช้ลมน าพามวลอากาศร้อนผ่านชิ้นงานเซรามิคที่ประกอบด้วยน้ าหรือพืชที่เสริมกับ
ผลงาน ท าให้เพิ่มคุณสมบัติควบคุมและลดอุณหภูมิได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งปัญหาและวิธีการแก้ไขดังกล่าวจะใช้
เป็นเชิงทดลองเพ่ือน าไปสู่การออกแบบผลงานที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2558-2559) ในบทที่8 และต่อเนื่องไปจนถึง ฉบับที่12 (พ.ศ.
2560-2564) ส่วนที่4 ยุทธศาสตร์ที่4 “…การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่4 เพ่ิม
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ประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
สภาพอากาศ...”(แผนพัฒนา(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2560) ซึ่งผลงานวิจัยนี้จะ
น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการปัญหาสภาวะโลกร้อน 

    จากผลการการทดลองดังกล่าวน าไปสู่การออกแบบผนังเซรามิคเพ่ือน าไปพัฒนาต่อ
เป็นประติมากรรมและงานตกแต่งที่สามารถใช้ได้ทุกสถานที่โดยแนวทางการออกแบบ universal 
design ซึ่งค านึงถึงการใช้อย่างคุ้มค่า ครอบคลุมทุกอาคารสถานที่ ภายใต้การศึกษารูปแบบจักรสาน
ไทยที่มีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของงานสถาปัตยกรรมตั่งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพ่ือส่งเสริมด้าน
สุนทรีย์และเพ่ิมบรรยากาศเย็นสบายในพ้ืนที่ที่ต้องการ โดยการสร้างสรรค์ยึดแนวทางบูรณาการใน
สาขาศิลปะและการออกแบบ ด้วยศาสตร์เครื่องเคลือบดินเผาด้านอุตสาหกรรม สู่งานออกแบบ
ตกแต่งภายใน ด้วยหลัก  โมดูล่า “Modular design”เพ่ือการแก้ปัญหาด้านขนส่งที่มักจะเกิดขึ้นกับ
ผลิตภัณฑ์เซรามิค ทั้งนี้โมดูล่าสามารถลดพ้ืนที่การจัดเก็บระหว่างการขนส่งได้เป็นอย่างดีในลักษณะ
ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ ด้านชิ้นงานสามารถปรับเปลี่ยนและน ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก ในการประกอบ
ได้ใหม่อย่างเป็นองค์รวม ผ่านหลักการประกอบ “Interlocking” ซึ่งเป็นระบบที่สามารถเปลี่ยนแปลง
รูปแบบใหม่ตามบริบทของพ้ืนที่ และตอบสนองจิตนาการตามความต้องการของผู้ใช้ในงานได้ไม่รู้จบ 
เพ่ือการควบคุมและลดอุณหภูมิในอาคารซึ่งคาดว่าจะลดอุณหภูมิได้1 -5องศาเซลเซียสโดยไม่
จ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงมาออกแบบอันเป็นการสิ้นเปลืองพลังงานและค่าใช้จ่าย 

ดังนั้นงานวิจัยโครงการออกแบบผนังกันแดดลดอุณหภูมิโดยวัสดุเครื่องเคลือบดินเผาส าหรับ
ตกแต่งอาคารเขตร้อน จึงมุ่งเน้นวิจัยเชิงทดลองแล้วน าผลไปออกแบบผลงานตกแต่งอาคารที่สามรถ
ลดการใช้พลังงาน และพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพ่ือไปสู่การสร้างสรรค์ในรูปแบบอ่ืนๆต่อไป 

 
1.2 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
   1. เพ่ือศึกษาวิธีการควบคุมและลดอุณหภูมิภายในอาคารที่ปลูกสร้างในพ้ืนที่เขตร้อน

ของประเทศไทย ด้วยวัสดุเซรามิคประเภทดินพื้นบ้าน  
     2. ศึกษารูปแบบการจักสานท้องถิ่นเพ่ือน าลักษณะวิธีการไปออกแบบรูปทรงผลงานให้

เกิดความรู้สึกถึงความเป็นวิถีไทย และน าไปประกอบสร้างสรรค์ประติมากรรมตกแต่งอาคารใน
รูปแบบต่างๆ 

     3. เพ่ือศึกษาวิธีการน าผลงานไปติดตั้งในสถานที่ทดสอบจริงเพ่ือแสดงผลและเก็บข้อมูล 
โดยเผยแพร่ให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน น าผลงานที่ได้จากการวิจัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อ
สังคม 

 
1.3 สมมติฐานของการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ศึกษาและทราบถึงคุณสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุเซรามิคประเภทดินพ้ืนบ้าน ซึ่งมี
ความเป็นไปได้ในการน าไปออกแบบเพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถควบคุมและลดอุณหภูมิ
ภายในอาคาร และคาดว่าจะสามารถน าไปเป็นวัสดุทางเลือกในงานตกแต่งภายใน ซึ่งมีประโยชน์
ทางด้านความงามและการลดใช้พลังงานในระยะยาว  
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1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
   1.4.1 ศึกษาวิธีการควบคุมและลดอุณหภูมิภายในอาคารที่ปลูกสร้างในพ้ืนที่เขตร้อนของ

ประเทศไทย 
   1.4.2 ทดลองและพัฒนาวัสดุเซรามิคประเภทดินพ้ืนบ้าน ให้มีความแข็งแรงและ

เหมาะสมในการน าไปพัฒนาเป็นผลงานที่สามารถประกอบเป็นโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่และ
หลากหลายรูปแบบ 

   1.4.3 ศึกษาและออกแบบผลงานด้วยวิธีการประกอบยึดโยง “Modular system” 
     1.4.4 ศึกษารูปแบบการจักสานท้องถิ่นเพ่ือน าลักษณะวิธีการสานไปออกแบบรูปทรง

ผลงานให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นวิถีไทย  
     1.4.5 ศึกษาวิธีการน าผลงานไปใช้กับพ้ืนที่อาคารในรูปแบบต่างๆ โดยใช้วิธีการ

ประกอบด้วยรูปแบบ Lego System 
 
1.5 ขั้นตอนของการศึกษา 

               1.5.1 ศึกษาและส ารวจข้อมูล 
                 1.5.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 

           1.5.1.1.1 เก็บข้อมูลสถานที่ 
                1.5.1.1.2 เก็บข้อมูลจากการสังเกตกรณีศึกษา 
                1.5.1.1.3 เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสุ่มตัวอย่างวัสดุจากกลุ่มตัวอย่างใน
แหล่งพื้นที่ต่างๆ / ท าการทดลองกลุ่มตัวอย่าง(วัสดุดินพ้ืนบ้าน) 
                1.5.1.1.4 เก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามประชาชนทั่วไป / มัณฑนากร

และสถาปนิก 
      1.5.1.2ข้อมูลทุติยภูมิ 

                 1.5.1.2.1 ข้อมูลวิธีการลดและควบคุมอุณหภูมิในรูปแบบต่างๆ 
                1.5.1.2.2 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบ / หัตถกรรมจักสาน 
                1.5.1.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบโมดูล่า  
                1.5.1.2.4 ข้อมูลทฤษฏีโครงสร้างวัสดุเครื่องเคลือบดินเผา 

      1.5.2 วิเคราะห์และสร้างแบบประเมินเพ่ือรวบรวมข้อมูล 
      1.5.3 สร้างสรรค์ผลงานการออกแบบ 

1.5.4 สร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บข้อมูลผลงานการออกแบบ 
1.5.5 ประเมินผลการออกแบบ 

 
1.7.เวลาที่ใช้ในการวิจัย  
     ประมาณ 1 ปี 2 เดือน คาดว่าจะเริ่มงานวิจัย ตั่งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2559 

และเสนอวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ภายในเดือน สิงหาคม 2560 
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ตารางที่ 1 เวลาที่ใช้ในการวิจัย 

กิจกรรม 
เดือน 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.
ค.

 
พ.

ย. 
ธ.ค

. 
ม.

ค.
 

ก.พ
. 

มี.
ค.

 

เม
.ย.

 

พ.
ค.

 

มิ.
ย. 

ก. การเตรียมการ 
1.การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
 2.การติดต่อหน่วยงานและรวบรวม
ข้อมูลที่จ าเป็น 
 3.สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 4.ลงพื้นที่หาข้อมูลที่จ าเป็น 
 5.ทดสอบและแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย 
ข. การเก็บข้อมูล 
 6.สุ่มตัวอย่าง 
 7.ทดลองกลุ่มตัวอย่าง 
ค. การประมวลผลและการวิเคราะห์
ข้อมูล 
   8.ประมวลผลข้อมูล 
   9.วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
ง. การออกแบบ 
  10.สรุปแนวทางการออกแบบ 
  11.การออกแบบ 
  12.ต้นแบบ 
จ. การเขียนรายงานและการเผยแพร่
ผลงาน 
   13.เขียนรายงาน 
   14.จัดพิมพ์รายงาน 

 
__________ 

___              ___ 

      __________ 
__________________ 
                   _________ 
 
 
              _______   ____     ____ 

                    _____________________ 

 
    ___        _____         _______                                                                                                               
_              ______________ 
 
                       _________   _____       
               _____________________  
                          _______ 
 
 
                               ________ 
                          _____________ 
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1.8. วิธีการศึกษา 
   1.8.1 ประเภทงานวิจัย โดยจะแบ่งตามวิธีการเก็บข้อมูล 

                          1.8.1.1 การวิจัยจากเอกสาร ผู้วิจับท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงาน 
แล้วเสนอในเชิงวิเคราะห์  

     1.8.2 กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 2 ประเภท คือบุคคลและวัสดุ  
           1.8.2.1 กลุ่มเป้าหมายของการวิจัยเชิงทดลอง คือ แหล่งวัตถุดิบดินที่ได้จาก

การสุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพของเนื้อวัสดุ ที่มีความเหมาะสมในการน ามาวิจัยมาก
ที่สุด โดยก าหนดให้เป็นดินพ้ืนบ้านในเขตที่มีอากาศร้อนแหล่งดินพ้ืนบ้านทั่วประเทศ 

           1.8.2.2 กลุ่มประชากรเป้าหมายของการวิจัยเชิงคุณภาพการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่ม
ผู้มีความเชี่ยวชาญ สถาปนิกและมัณฑนาการ จ านวน10คน 
            1.8.3 การสุ่มตัวอย่าง 

             การวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยจ าเป็นต้องใช้การสุ่มตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้
การสุ่มจาก แหล่งวัตถุดิบ 4ภาค ภาคละ1แหล่งวัตถุดิบและแหล่งวัตถุดิบนั้นจะต้องอยู่ในเขตอากาศ
ร้อนของประเทศไทย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จ าเป็นเพ่ือการน าไปออกแบบ 
           1.8.4 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

             การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม ได้ก าหนดกรอบ
แนวความคิดการวิจัยในการศึกษา ด้วยวิธีการทดลองวัสดุผลที่สามารถควบคุมและลดความร้อนใน
อาคารด้วยเซรามิคประเภทดินพื้นบ้าน  
 

1.9 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1.9.1 เกิดนวัตกรรมใหม่ด้านผลิตภัณฑ์เซรามิค ที่ได้จากการบูรณาการประสาน

เชื่อมโยงระหว่างศาสตร์การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาและการออกแบบภายใน 
     1.9.2 สร้างผลงานที่เป็นวัสดุทางเลือกในกลุ่มงานออกแบบภายในและสถาปนิก ที่มี

ส่วนช่วยในการลดปัจจัยอันก่อนให้เกิดสภาวะโลกร้อน 
     1.9.3 สร้างประโยชน์และองค์ความรู้ใหม่ ออกแบบผลงานจากพ้ืนฐานหัตถกรรมจัก

สานไทยและสร้างผลงานที่สามารถน าไปต่อยอดและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ได้โดยชุมชนหรือ
หน่วยงานสามารถ เข้าถึงวิธีการออกแบบและเรียนรู้การผลิตตามแนวทางผลงานวิจัย ตั่งแต่
อุตสาหกรรมพ้ืนบ้านไปจนถึงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้โดยง่าย 
 

1.10 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท าวิจัย 
        80,000 บาท 
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1.11 การเสนอผลงาน 
        1.11.1 เผยแพร่ผลงานสู่สารธารณชน โดยด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลวิชาการผ่าน
ช่องทางสื่อสาธารณะและวิธีการถ่ายทอดสดการายงานวิชาการด้วยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video 
Conference)  

  1.11.2 เผยแพร่ข้อมูลวิชาการโดยจัดนิทรรศการ " CODA " COOPERATION DESIGN 
ARTS   นิทรรศการศิลปะการออกแบบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      วิทยานิพนธ์หลักสูตร  
ศิลปมหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงผลงาน 
ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2560 ณ พิพิธภัณฑ์การออกแบบศิลปากร ตึกศิลป์3 คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 

 
1.12 ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

                 แผง หมายถึง ของที่วางแผ่เรียงรายกัน ลักษณะเป็นแผ่นอาจมีกรอบโดยรอบ ใช้เป็น
เครื่องก้ันเครื่องก าบังเป็นต้น 
            เซรามิค หมายถึง มีรากศัพท์จากภาษากรีกแปลว่าสิ่งที่ถูกเผา ในอดีตวัสดุเซรามิคที่มี
การใช้งานมากที่สุดท ามาจากวัสดุหลักคือดินเหนียว 
      เครื่องเคลือบดินเผา หมายถึง ภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ท าจากดินเหนียวที่น ามาขึ้นรูป
ต่างๆและเผาด้วยไฟ จะได้เครื่องปั้นดินเผาก่อน จากนั้นน าไปจุ่มสีเคลือบที่ได้จากการบดผงแก้วและ
สารเคมีแร่เหล็กต่างๆที่ท าให้เกิดสี จากนั้นน าชิ้นงานเครื่องปั้นดินเผาที่จุ่มสีเคลือบแล้วไปเผาในเตาไฟ
อีกครั้ง จึงจะได้เครื่องเคลือบดินเผา 
      การตกแต่งอาคาร หมายถึง การสร้างสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่เกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอยู่ในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ท าให้เกิดความสะดวกสบายในด้านประโยชน์ใช้สอยและ
ความงามในรูปแบบโดยอาศัยเหตุผลทางพฤติกรรมและข้อมูลต่างๆ ของมนุษย์เป็นหลัก  มีหลักการ
ออกแบบตกแต่งภายใน ดังต่อไปนี้ 1. ประโยชน์ใช้สอยในด้านสถานที่ 2. ความงามของรูปแบบ 
3.การจัดวาง 4.จิตวิทยาในการใช้ตกแต่งภายใน 
      เขตร้อน หมายถึง พ้ืนที่ที่มีภูมิอากาศร้อน 
    Modula system หมายถึง หลักการหรือระบบ ที่สามารถประกอบและแยกส่วนกัน
ได้อย่างอิสระ มีความสามารถเพ่ิมหรือลดจ านวนและแตกขยายออกได้โดยทุกหน่วยมีความเกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงกันเป็นเอกภาพ  
       Lego system หมายถึง ระบบตัวต่อที่สามารถประกอบและถอดออกได้ 
           Architecture หมายถึง สถาปนิก สถาปัตยกรรม งานสถาปัตยกรรม 
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บทที่ 2 

 
ทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษานี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาโครงการออกแบบแผงกันแดดลด
อุณหภูมิโดยวัสดุเซรามิคส าหรับตกแต่งอาคารเขตร้อนในประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวม
องค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มา
ออกแบบ  โดยการออกแบบซึ่งใช้เทคนิค Modular ในการเปลี่ยนรูปทรง ที่สามารถใช้ประโยชน์กับ
อาคารสถานที่ได้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิธีการควบคุมและลดอุณหภูมิภายในอาคารที่ปลูก
สร้างในพ้ืนที่เขตร้อนของประเทศไทย ด้วยวัสดุเซรามิคประเภทดินพ้ืนบ้าน และน าผลงานไปติดตั้งใน
สถานที่ทดสอบจริงเพ่ือแสดงผลและเก็บข้อมูล โดยเผยแพร่ให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน น าผลงาน
ที่ได้จากการวิจัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โครงการออกแบบผนังกันแดดลดอุณหภูมิโดยวัสดุ
เครื่องเคลือบดินเผาส าหรับตกแต่งอาคารเขตร้อน จึงมุ่งเน้นวิจัยเชิงทดลองแล้วน าผลไปออกแบบ
ผลงานตกแต่งอาคารที่สามรถลดการใช้พลังงาน โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มข้างเคียง ทั้ง
ด้านการใช้งานและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์ในการใช้งาน    ความคงทนของวัสดุ   
ประสิทธิภาพการท างาน  ราคา  และการน าไปต่อยอด    ผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมและน าเสนอ
สาระ ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ที่มาของการท าวิจัย สภาวะโลกร้อนและข้อมูลตัวแปลต่างๆ 
ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจักสานและที่มาของรูปทรงผลงาน 
ส่วนที่ 3 ทฤษฎีรูปทรงการออกแบบ  3 มิติ และการน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

ผลงาน 
ส่วนที่ 4 หลักการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 
ส่วนที่ 5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การออกแบบแผงกั้นกันแดดที่สามารถถ่ายเทอากาศเพ่ือลดอุณหภูมิภายในอาคารที่จาก
ปัญหาสภาวะโลกร้อน ข้าพเจ้าเน้นข้อมูลทฤษฏีที่ทางด้านการทดลองวัสดุและงานวิจัยต่างๆที่เคย
เกิดขึ้น เพ่ือการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ โดยน าข้อมูลต่างๆที่ได้ศึกษามาประมวลผลและ
วิเคราะห์เพ่ือหาจุดอ่อนจุดแข็งในงานวิจัยอ่ืนที่มีความใกล้เคียง จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ
และออกแบบผลงงานร่วมกับศาสตร์เครื่องเคลือบดินเผา โดยการบูรณาการเข้ากับหลักการออกแบบ
ภายใน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลปะการออกแบบ โดยมุ่งเน้นข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
ผลงานเซรามิค   จากการศึกษาวัสดุประเภทดินพ้ืนบ้านซึ่งใช้กระบวนการผลิตที่ก่อ ให้เกิดมลภาวะ
น้อยที่สุดเมื่อเทียบกับวัสดุอ่ืน ท าให้ได้ผลงานที่สามารถน ามาประกอบรวมกันเป็นรูปแบบที่มีความ
หลากหลายตามความต้องการผู้อยู่อาศัย   รวมถึงเป็นวัสดุทางเลือกส าหรับมัณฑนากรและสถาปนิก
อันน าไปการออกแบบตกแต่งอาคารในรูปแบบต่างๆตามบริบทพ้ืนที่   เพ่ือให้เกิดความงามทางด้าน

7 
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สุนทรียภาพ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาข้อมูลรูปแบบการจักสานท้องถิ่น  แล้วน าข้อมูลที่ค้นพบนี้มาพัฒนา
ผลงานซึ่งมคีุณสมบัติควบคุมและลดอุณหภูมิภาย ในอาคารให้ ได้ดียิ่งขึ้น     

โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

ส่วนที่ 1 ที่มาของการท าวิจัย และข้อมูลตัวแปลต่างๆ 
 1.1 ที่มาของการท าวิจัย 

  สภาวะโลกร้อน (Global warming) นับเป็นปัญหาระดับปะเทศของประชาคมโลก ซึ่งมี
ผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศแทบทุกประเทศ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบนผิวโลก 
(climate change) และผลที่ตามมาคือความแปรปรวนของสภาพอากาศ กระแสลม กระแสน้ า และ
การเปลี่ยนแปลงทิศทางของคลื่นลม ไปจนถึงระดับน้ าทะเลที่เพ่ิมสูงขึ้นความแห้งแรงและภัยพิบัติ
ต่างๆ ส่งผลกระทบต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต รวมไปถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก
อย่างมาก  

  ชั้นบรรยากาศของโลกประกอบไปด้วยก๊าซต่างๆเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะก๊าซเรือน
กระจก เช่น คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และไนตรัสออกไซด์ ซึ่งท าหน้าที่เหมือนหลังคากระจกของ
โลก ป้องกันมิให้ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ส่องลงมายังพ้ืนโลกสะท้อนกลับออกไปได้หมด และท าให้
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกค่อนข้างคงที่ หากปราศจากหลังคากระจกธรรมชาตินี้แล้ว พื้นผิวโลกจะเย็นกว่า
ปรกติถึง 30 องศาเซลเซียส ซึ่งไม่อบอุ่นพอที่จะท าให้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่และเจริญเติบโตได้   ใน
ศตวรรษที่ผ่านมา มนุษย์หันไปพ่ึงการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น น้ ามัน ถ่านหิน และก๊าซ
ธรรมชาติ เพ่ือผลิตพลังงาน และในกระบวนการการเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิลจะปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกตัวส าคัญที่สุดออกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นจ านวนมหาศาล 
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพ่ิมขึ้นนี้จะสะสมอยู่ที่ชั้นบรรยากาศ ส่งผลให้หลังคากระจก
ดังกล่าวหนาขึ้น และเก็บความร้อนในบริเวณพ้ืนผิวโลกไว้มากยิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือน
กระจก ที่ส่งผลให้โลกร้อนขึ้น ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกที่ส าคัญ ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์ 
มีเทน และไนตรัสออกไซด์ ในบรรยากาศของโลก เพ่ิมขึ้นประมาณ ร้อยละ 30 , 145 และ 15 
ตามล าดับจากยุคก่อนการขยายตัวของอุตสาหกรรม ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเผาผลาญเชื้อเพลิงสกปรก 
โดยเฉพาะน้ ามัน และถ่านหิน หากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังคงด าเนินต่อไปในอัตราที่เป็นอยู่
ดังเช่นปัจจุบันนี้ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมในชั้นบรรยากาศจะเพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่า ของปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที่มีก่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรม และมีแนวโน้มว่า ภายในช่วง 100 ปีข้างหน้า การ
สะสมของก๊าซเหล่านั้นจะเพ่ิมเป็น 3 เท่า และอุณหภูมิของโลกจะสูงขึ้นอีก 4 องศาเซลเซียสจาก
ระดับอุณหภูมิปัจจุบัน ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่างๆท่ีรุนแรงตามมามากมาย 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคปี ค.ศ.1850 เป็นต้นมา เป็นสาเหตุหลักในการเริ่มต้นการเพ่ิม
จ ารวนก๊าซเรือนกระจก เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยไม่ควบคุมการผลิตที่เป็นต้นเหตุในการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่ท าให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 
3 กลุ่ม คือ (เมื่อโลกร้อนข้ึน, 2558 : 330) 

1.ผลกระทบทางกายภาพ เป็นการที่พ้ืนผิวโลกและบรรยากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น ท าให้เกิด
สภาวะน าแข็งขั้วโลกละลาย 
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2.ผลกระทบทางระบบนิเวศ เช่น การเกิดภาวะแล้ง อุทกภัย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ
การเกิดโลกระบาด 

3.ผลกระทบทางสังคม เช่น การบ้ายถิ่น การลดลงของผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นผล
ต่อระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง หรือผลกระทบที่เกิดจากค่าใช้จ่าย ในการป้องกันความเสียหายและ
การยับยั้งการเกิดโลกร้อนในอนาคต 

การด าเนินงานของประเทศไทยกับปัญหาสภาวะโลกร้อน(เมื่อโลกร้อนขึ้น, 2558 : 330) 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เข้าร่วมสัตยาบันในสัญญาการอนุสหประชาชาติ ว่า

ด้วยสภาพอากาศแปรเปลี่ยน เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2537 เป็นผลให้ประเทศไทยปฏิบัติตาม
พันธกรณีในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา ในการจัดท ารายงานแห่งชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศ ภูมิศาสตร์ รวมทั้งร่วมมือกับประเทศต่างๆ ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย
ไม่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภายใต้หลักความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่
แตกต่างกันในการป้องกัน ตามระดับความพร้อมของประเทศในกลุ่ม Non-Annex I โดยก าหนด
แนวทางนโยบายเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์ของโลกไว้อย่างชัดเจน ในการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

การรับมือและแนวทางแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อน (เมื่อโลกร้อนขึ้น, 2558 : 351) ส าหรับ
ประเทศไทย ได้มีการร่วมมือบริหารจัดการลดภาวะโลกร้อนจากหน่วยภาครัฐและเอกชน โดยได้
ประชุมร่วมกันเพื่อวางแนวทางการแก้ปัญหา โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้  

1. ลดภาระการใช้และควบคุมการใช้พลังงาน โดยมีการรณรงค์ให้ผู้บริโภคหันมาใช้
พลังงานประหยัด เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ามาใช้หลอดตะเกียบ การส่งเสริมการออกแบบอาคาร
ประหยัดพลังงาน 

2. การรณรงค์ให้ผู้ใช้ยานพาหนะดับเครื่องยนต์ขณะรอเติมน้ ามัน ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มลดการ
ใช้เชื้อเพลิงพลังงาน 

3. การลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก 3R คือ Reuse , Reduce , Recycle 
4. เสริมสร้างวินัยในชีวิตประจ าวันที่เก่ียวกับ การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน 
5. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ เพ่ือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในเขตร้อน (Topic Zone) ซึ่งมีอุณหภูมิโดยเฉลี่ย 

18-34 องศาเซลเซียส จากการรายงานผลโดยหน่วยงาน El Dorado Weathe “…ซึ่งจัดอันดับ
ประเทศท่ีมีอุณหภูมิสูงที่สุด และ ต่ าที่สุด ซึ่งจากการจัดอันดับดังกล่าว มี 3 จังหวัดในประเทศไทย ที่
ติดอันดับ เมืองที่มีอากาศร้อนที่สุดในโลก ได้แก่ อันดับ 10 สุโขทัย (44 องศา) อันดับ 12 เถิน จ.
ล าปาง (43.8 องศา) อันดับ 14 กาญจนบุรี (43.5 องศา)...” (El Dorado Weather , 2560) พ้ืนที่
โดยรวมของประเทศไทยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่40องศา  

ความส าคัญที่เป็นประเด็นในการสนับสนุนงานวิจัย โดยมีความสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2558-2559) ในบทที่8 และต่อเนื่องไปจนถึง ฉบับที่12 
(พ.ศ.2560-2564) ส่วนที่4 ยุทธศาสตร์ที่4 “…การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป้าหมายที่4 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
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สภาพอากาศ...”(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2560) ซึ่งผลงานวิจัยนี้จะน าไปสู่การมีส่วน
ร่วมในการปัญหาสภาวะโลกร้อน 

 
 1.2 วิธีการแก้ปัญหาในรูปแบบแบบต่างๆ 

  อาคาร คือ พ้ืนที่อยู่อาศัยให้มนุษย์อาศัย   มีผังอาคารเป็นตัวปรับสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการอยู่อาศัยของมนุษย์โดย ไม่ร้อน  เย็น  แห้ง  และ ชื้น  จนเกินไป  ซึ่งสภาวะที่
เหมาะสมที่ท าให้มนุษย์อาศัยอยู่สบาย คือ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 50 
 
             สิ่งที่ปกคลุมที่นิยมใช้กับที่อยู่อาศัยคือ หลังคาและผนังต่าง ๆ โดยทั่วไปผนังมีส่วน
ส าคัญในการช่วยปรับสภาวะได้มาก  ซึ่งผนังประกอบด้วย  ช่องเปิด นั้นก็คือ ประตู, หน้าต่าง และ
ผนังทึบอาจเป็น อิฐมอญ อิฐมวลเบา คอนกรีตบล็อก อะลูมินัม แคลดดิ้ง ไม้อัด เป็นต้น วัสดุเหล่านี้จะ
มีคุณสมบัติข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป การลดความร้อนให้กับผนังอาคารมีหลายวิธี ได้แก่ 
 
 การเลือกวัสดุในการออกแบบเพื่อป้องกันความร้อน 
  อิฐมอญ มีคุณสมบัติในการดูดซับความร้อนช้า และคายความร้อนออกมาช้า การก่อ
ผนังอิฐมอญ 1 ชั้น  หลังจากรับความร้อนแล้วจะคายความร้อนเต็มวันสูงสุดโดยประมาณ  เวลา 
20.00 น.  การก่ออิฐมอญ 2 ชั้น (เต็มแผ่น) ก็จะคายความร้อนโดยประมาณเวลา 02.00 น. ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ผู้อยู่อาศัยนิยมแล้วเปิดเครื่องปรับอากาศ   หากเข้าโบสถ์ของวัดในเวลากลางวันที่
ก่อสร้างด้วยผนังหนา  จะมีความรู้สึกเย็น เพราะว่าผนังหนา ๆ ดูดซึมความร้อนเอาไว้ แต่ถ้าเข้าโบสถ์
ในเวลากลางคืน จะมีความรู้สึกอุ่น เนื่องจากผนังที่ได้ดูดซึมความร้อนมาทั้งวัน เริ่มคายความร้อน
ออกมานั่นเอง 
 
  อิฐมวลเบา มีคุณสมบัติดูดและคายความช้า และไม่เก็บความร้อนไว้นาน ซึ่งอิฐมวล
เบาแผ่ความร้อนในตอนกลางคืน แต่มีข้อเสียคือ บางรุ่นที่ไม่ได้มาตรฐานจะมีความพรุนในวัสดุมาก 
ท าให้เกิดอากาศรั่วซึมได้ ท าให้สูญเสียความเย็นให้กับอากาศภายนอกได้เช่นกัน  
 
          โพลียูรีเทน (โฟม), โพลีสไตรีน มีคุณสมบัติเป็นเซลล์ปิด ความชื้นไม่สามารถผ่านได้ 
มีคุณสมบัติการเป็นฉนวนสามารถกันน้ า ความร้อนและความชื้นได้ดี ซึ่งยังมีข้อเสีย คือ จ าเป็นต้อง
ได้รับการห่อหุ้มหรือปกป้องจากเสื่อมสภาพโดยรังสียูวี และมีคุณสมบัติเป็นเชื้อเพลิงจึงต้องมีการผสม
สารกันไฟลุกลาม เพ่ือป้องกันอันตราย ดังนั้นเมื่อน าวัสดุชนิดนี้มาเป็นฉนวนควรเลือกชนิดไม่ลามไฟ 
ปัจจุบันมีการโฟมไปประยุกต์ใช้กับงานผนังกันความร้อนมากมายในหลายรูปแบบ 
 
         ไม้ มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี  แต่มีข้อเสีย  คือ ราคาแพง เป็นเชื้อไฟ
และการน าเอาไปท าเป็นผนังชั้นนอกสุดจะต้องมีกรรมวิธีปกป้องผิวอย่างดีเพ่ือความสวยงาม และ
สามารถควบคุมรอยต่อระหว่างแผ่นเพื่อให้เกิดอากาศรั่วได้ยาก  โดยปัจจุบันน ามาประยุกต์ใช้เป็นผนัง
ตกแต่ง  ปูบนโครงทับหน้าผนังก่ออิฐฉาบปูนทั่วไป   ก็จะเป็นการสร้างฉนวนช่องว่างอากาศระหว่าง
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ผนังได้ด้วย   โดยปัจจุบันนิยมใช้วัสดุทดแทน เช่น ผนังไม้เทียมต่าง ๆ  ซึ่งเป็นใยไม้ผสมกับไฟเบอร์
ซีเมนต ์ มาใช้แทนก็มีคุณสมบัติการทนความร้อนที่ดีเช่นกัน 
 1.3 วิธีการออกแบบเพ่ือลดปริมาณความร้อนเข้าสู่อาคาร 
  การก่อผนังอิฐ สมัยก่อนก็จะมีการก่อผนัง 2 ชั้น แล้วเว้นที่ว่างด้านในระหว่างแผ่น
ผนังทั้งสอง เพ่ือเป็นโพรงอากาศ ใช้เป็นฉนวนกันความร้อนได้ดีนั้น จากการศึกษาพบว่าการเกิด
ควบแน่นของหยดน้ าที่อุณหภูมิ 25   C มีจ านวนชั่วโมงสูงถึง 27% ดังนั้นอาคารที่มีเครื่องปรบัอากาศที่
ใช้ระบบผนังดังกล่าวนี้ มีอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดหยดน้ าในช่องว่างระหว่างผนังอาคารค่อนข้างสูง 
ซึ่งจะเป็นสาเหตุในการท าลายประสิทธิภาพของผนังได้ 
  การให้ร่มเงาแก่ผนังอาคาร โดยการท าแผงบังแดดต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ เป็นวิธีพ้ืนฐานที่ได้ประโยชน์มาก เพราะเป็นการป้องกันโดยตรงที่จะท าให้ผนังไม่โดน
ความร้อนโดยตรงจึงไม่ดูดซับความร้อนเอาไว้ ท าให้ไม่คายความร้อนเข้าสู่พ้ืนที่ภายในอาคาร เหมือน
บ้านทรงไทยสมัยก่อนที่เป็นชายคายาว ๆ เพื่อให้ร่มเงากับอาคาร 

        การออกแบบช่องเปิดของอาคาร หลีกเลี่ยงการเปิดช่องเข้าทางทิศตะวันตก และหลีกเลี่ยงการ
จัดห้องที่มีการใช้งานหลัก ๆ ของอาคารไว้ทางด้านตะวันตก โดยอาจน าพ้ืนที่ใช้งานส่วนที่ไม่ต้องการ
ควบคุมสภาวะความเย็นของอาคารมากนักไว้ทางทิศตะวันตก เช่น ห้องเก็บของ ห้องน้ า บันได เป็น
ต้น 

        การวางสัดส่วนช่องเปิดและผนังทึบของอาคาร ปัจจุบันกระจกมีผลต่องานออกแบบ
สถาปัตยกรรมมาก โดยใช้เป็นช่องเปิดขนาดใหญ่ ๆ ท าให้อาคารดูโปร่งโล่งสบาย แต่หากมีมากเกินไป
หรือวางไว้ต าแหน่ง ที่ไม่เหมาะสมก็จะมีผลท าให้เกิดข้อเสียมากมาย เช่น ไม่มีความเป็นส่วนตัว  ไม่
สามารถเปิดเข้าไปบ ารุงรักษาโดยสะดวก และเป็นการน าความร้อนเข้าสู่อาคารโดยไม่จ าเป็น 
โดยทั่วไปการออกแบบ อาคารนั้น จะมีผนังทึบประมาณ 65-70% ของพ้ืนที่ผนังรอบนอกทั้งหมดและ 
30-35% เป็นช่องเปิด ซึ่งสัดส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทของอาคารเช่นเดียวกัน 

 การออกแบบเส้นรอบรูปอาคาร ความร้อนที่จะเข้าสู่อาคารได้โดยเกิดจากการแผ่รังสี ผ่าน
ผนังอาคารเข้ามาทั้งสิ้น ดังนั้นถ้าต้องการให้ความร้อนผ่านเข้ามาน้อยลงควรลดพ้ืนที่ผิวอาคารลง จะ
เป็นอัตราส่วนที่แปรผันตามกันได้ โดยรูปทรง 

ผู้วิจัยได้เรียบเรียงบทความและวิธีการลดความร้อนจากเอกสารที่พบ(บ้านประหยัดพลังงาน, 2542) 

 
ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจักสานและท่ีมาของรูปทรงผลงาน 
 2.1 การค้นหารูปทรงความงาม 

  การค้นหารูปทรงความงาม ผู้วิจัยศึกษารูปแบบการจักสานท้องถิ่นเพ่ือน าลักษณะวิธีการ
ไปออกแบบรูปทรงผลงานให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นวิถีไทย  และน าไปประกอบสร้างสรรค์
ประติมากรรมตกแต่งอาคารในรูปแบบต่างๆ 
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      จักสาน หมายถึง เรียกเครื่องใช้ที่ท าด้วยไม้ไผ่หรือหวายเป็นต้น ว่า เครื่องจักสาน 
(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2560) 
      ท้อถิ่น หมายถึง ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เวลาท้องถิ่นประเพณีท้องถิ่น หรือ 
พ้ืนที่ภายในเขตการปกครองของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
(พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน, 2560) 
    ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาประเด็นที่เกี่ยงข้องและกลุ่มเป้าหมายที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 
เพ่ือให้สอดคล้องวัตถุประสงค์หลักสูตรศิลปะการออกแบบ ที่มุ่งส่งเสริมแนวทางการออกแบบที่มี
ความเป็นไทย กังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกขอบเขตกาศึกษาในหัวข้อจักสานท้องถิ่น ซึ่งเครื่องจักสานเป็นงาน
อุตสาหกรรมที่เป็นพ้ืนฐานของคนในประเทศ รวดลายส่วนใหญ่มีจุดเริ่มต้นคล้ายกัน ผู้วิจัยจึงศึกษา
และสร้างสรรค์รูปทรงจากลักษณะของวิธีการจักสาน เช่น การขัด การถัก กานสาน รวมไปถึงรวดลาย
ต่างๆที่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 
 2.2 ที่มาและความส าคัญของจักสานในการน ามาออกแบบ 
 เครื่องจักสานไม้ไผ่เป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมที่จะพบได้ในแหล่งชนบทของประเทศไทยทั่วทุก
ภาค ซึ่งจะเป็นเครื่องมือใช้สอยของคนในชนบท สามารถท าเองได้หรือหาซื้อได้ในราคาไม่แพงในแต่ละ
ท้องที่ 
 งานจักสานไม้ไผ่คืองานศิลปะอย่างหนึ่งเพราะจะต้องสร้างงานที่ออกมากจากจิตใจที่รักใน
งานสร้างสรรค์ จรรโลงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีความพยายาม ความฉลาดหลักแหลม 
ประยุกต์พัฒนารูปแบบให้ดีขึ้น โดยไม่ทิ้งความรู้และภูมิปัญญาเดิมของท้องถิ่น การท าเครื่องจักสาน
แต่ดั้งเดิมจะใช้แรงงานและฝีมือของตนเองเป็นส่วนใหญ่ ใช้วัตถุดิบ ไม้ไผ่ หวาย เถาวัลย์ขนาดเล็ก มา
ผูกมัด ซึ่งวัตถุดิบในแต่ละท้องถิ่นจะมีความแตกต่างกัน งานจักสานต่างๆมักเป็นกิจกรรมในยามว่าง 
โดยส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพเสริมหลักจากท าการเกษตร และมักท ากันในสมาชิกของแต่ละครัวเรือน 
บางครั้งก็ใช้เครื่องทุนแรงเข้ามาเสริมในการจักเส้นตอก ท าให้การสานเร็วขึ้น ซึ่งโดยปกติจะใช้มีดเป็น
เครื่องมือ 
 
ตารางที่ 2 ศัพท์ทางช่างจักสาน  

ไผ่ ชื่อไม้พุ่มหลายชนิดและหลายสกุลในวงศ์ Gramineae ขึ้นเป็นกอ ล าต้นเป็นปล้อง 
ๆ เช่น ไผ่จีน เรียกเป็นล า ปล้อง ข้อ 

ปล้อง ส่วนระหว่างข้อ 
ข้อไผ่ ส่วนที่เป็นนูนรอบไผ่ จะมีแขนงไผ่เกิดขึ้น แตกเป็นกิ่งไผ่และใบไผ่ 

กระบอก ไผ่ที่ถูกตัดเป็นท่อนๆ 
ผ่า การใช้คมมีดสับลงไปในกระบอกไม้ไผ่แยกออกจากกัน 
ซ่ี การใช้มีดคมผ่าลงไปในไม้ไผ่เป็นท่อนเล็กๆ 
จัก การใช้คมมีดกดไม้ไผ่แบ่งออกเป็นแผ่นๆ ที่ถูกจักได้เส้นตอกที่บาง 

เส้นตอก เป็นส่วนของไม้ไผ่บางๆ ที่ถูกจักออกมาแล้ว 
ตอกตะแคง เป็นเส้นตอกจักทางแบนโดยผิวไผ่ และท้องไผ่อยู่คนละด้าน 

เหลา เป็นการใช้มีที่มีลักษณะปลายแหลมคมตกแต่งซี่ไม้ไผ่ให้เรียบร้อย 

http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://dictionary.sanook.com/search/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88
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ตอกซ้ัง คือเส้นตอกท่ีสานก่อมาตั้งแต่จุดเริ่มเป็นตอกฐานของเครื่องจักสานไม้ไผ่แล้วกดหรือ
แต่งจนเป็นตอกตั้งยืนในแนวดิ่ง 

ตอกสาน เป็นตอกที่น ามาสานในแนวนอน สานขัด สอด กับตอก ซั้ง 
ยก การยกเส้นตอก ทีละ 1เส้น 2เส้น หรือมากกว่านั้น แล้วสอดตอกสานไว้ข้างล่าง 
ข่ม การใช้เส้นตอกสานทับลงบนตอกซ้ัง 
ดี จุดศูนย์กลางของลายสาน เป็นจุดเริ่มต้นของการสานขึ้นมุม การขึ้นรูป 

ที่มา : เอนก บุญภักดี, เครื่องจักสานด้วยไม้ไผ่, กรุงเทพ: องค์กรการค้าของคุรุสภา, 2526. 
 

 2.2.1 การจักตอก(เครื่องจักสานด้วยไม้ไผ่, 2526) 
ตอก มีชื่อเรียกกันทั่วไปอยู่สามอย่าง คือ ตอกปื้น ตอกตะแคง และ ตอกกลม 
ตอกปื้น หมายถึง เส้นตอกท่ีจักตามส่วนกว้างของชิ้นไม้และเหลาให้บางเรียบตลอดทั้งเส้น 

แยกเป็นเส้นตอกผิว และ ตอกเนื้อไม้ 
ตอกตะแคง หมายถึง เส้นตอกที่จักตามส่วนหนาของเนื้อไม้และเหลาให้มีขนาดเท่ากัน

ตลอดทั้งเส้น ในเส้นตอกอาจจะมีผิวติดก็ได้หรือไม่มีก็ได้ ตอกตะแคงจะมีลักษณะเล็กแคบกว่าตอกปื้น 
ตอกกลม หมายถึง เส้นตอกท่ีเหลาให้เล็กกลมเรียบเสมอต้นเสมอปลายทั้งเส้น  
การจักตอก ลักษณะที่1 จักตอกเป็นปื้น หรือจักตอกสองพ่ีน้อง เรียกตามศัพท์ทั่วๆไปที่

เข้าใจได้ง่าย โดยใช้มีดที่มีน้ าหนักพอเหมาะ ใช้ความคมของมีดกดลงไปบนหน้าตัดของซี่ไม้ไผ่ ให้แยก
ออกเปน็สองส่วนเท่าๆกัน โดยผิวไม้จะอยู่ส่วนบนของหน้ามีด ส่วนท้อไม้ไผ่จะอยู่ส่วนล่างของหน้ามีด
ขนานกันไป การจักตอกลักษณะนี้จะได้เส้นตอกที่กว้างใหญ่ ตามความหนาของล าไม้ไผ่นั้นๆ เส้นตอก
ที่อยู่ใกล้ผิวไผ่ จะมีคุณภาพดีกว่าเส้นตอกที่อยู่ด้านล่างถัดลงไป 

การจักตอก ลักษณะที่2 จักตอกตะแคง โดยใช้มีดที่มีน้ าหนักพอเหมาะ ใช้ความคมของ
มีดกดลงไปบนหน้าตัดของซี่ไม้ไผ่ให้แยกเป็นสองส่วนเท่าๆกัน โดยจับซี่ไม้ไผ่อยู่ในแนวตะแคง ผิวไม้ไผ่
จะหันออกไปด้านหน้าตัวมีด ส่วนท้องของไม้ไผ่จะหันเข้าหาตัวมีดด้านมือจับด้านมีด ด้านผิวของไม้ไผ่
จะท ามุมฉากกับตัวมีด เส้นตอกที่ได้จะมีคุณภาพเท่ากันทุกๆเส้น เพราะตะมีส่วนของผิวไม้ไผ่ติดไป
ด้วยทุกเส้นตอกจะได้เส้นตอกค่อนข้างเล็กตามความหนาของล าไม้ไผ่เส้น  

2.2.2 การสาน การเข้าขอบและการมัดขอบ 
 การสาน เป็นการจับเส้นตอกตั้งสองเส้นขึ้นไผ่ น ามาขัดกัน สอดทับกันไปตามลาย

สานเท่าที่ต้องการสาน การสานขึ้นรูปจะมีตอกตัวยืน เรียกว่า ตอกซั้ง ส่วนตอกสานแนวนอน เรียกว่า 
ตอกสาน สานสอดขัดกันไป 

 การเข้าขอบและการมัดขอบ เป็นการเหลาไม้ไผ่ให้มีขนาดกว้าง หนา บาง อ่อน แข็ง
พอเหมาะแล้วน ามาเข้าตะกร้า เพ่ือความแข็งแรงและเข้ารูปเข้าทรง น าหวายผิวผูกสอดมัดให้แน่น 

แม่ลายสานมีอยู่ 4 แม่ลาย 
 1. ลายขัด 
 2. ลายชะลอม 
 3. ลายวงพระจันทร์ (ลายหาสุ่ม) 
 4.ลายเวียนก้นหอย 

ตารางที่ 2 ศัพท์ทางช่างจักสาน (ต่อ) 
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2.3 วิธีการสร้างลายจักสาน 

  2.3.1. ลายขัด คือลายที่ยก 1 ตอก ข่ม 1 ตอกสลับกันเรื่อยไป ใช้สานกระสอบ 
ตะกร้า กระบุง ไซ ข้อง เป็นต้น 

 
ภาพที่ 1 ลายขัด 

ที่มาภาพ : สมบัติ สัณหรัติ, ลวดลายที่ใช้ในเครื่องจักสาน.เข้าถึงเมื่อวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2560, 
เข้าถึงได้จาก http://stu.sombat.biz /work/project51/550/doc001.htm 
 
  2.3.2. ลายสองใช้สานกระชอน กระสอบ ฝาบ้านไม้ไผ่ ลายสองเป็นลายที่ประสมกับ
ลายขัด ลายสามประดิษฐ์ แล้วประดิษฐ์เป็นลายที่มีชื่อว่า ลายลูกแก้ว ลายดีคว่ า ลายดีหงาย ดาวล้อม
เดือน ดาวกระจาย เป็นต้น การสานเส้นที่ 1 เริ่มจากตอก 8 เส้นเป็นเส้นตั้ง ข้ามไป 1 เส้น สานยก
ตอก 2 เส้น ข้าม 2 เส้น ยกตอก2 เส้น ข้าม 2 เส้น สานเส้นที่ 2 ข้าม 2 เส้น ยก 12เส้นข้าม 2 เส้น 
ยก 2 เส้น ข้าม 1 เส้น สานเส้นที่ 3 ยก 1 เส้นข้าม 2 เส้น ยก 2 เส้น ข้าม 2 เส้น ยก 2 เส้น สานเส้น
ที่ 4 ยก 2 เส้น ข้าม 2 เส้น ยก 2 เส้น ข้าม 1 เส้น ยก 1 เส้นสานเรื่อยไป โดยเพ่ิมทั้งเส้นตั้งและเส้น
นอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ภาพที่ 2 ลายสอง 
ที่มาภาพ : สมบัติ สัณหรัติ, ลวดลายที่ใช้ในเครื่องจักสาน.เข้าถึงเมื่อวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2560, 
เข้าถึงได้จาก http://stu.sombat.biz /work/project51/550/doc001.htm 
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  2.3.3. ลายดีด้านและลายขัดตา  ใช้สานจ าพวกตะกร้า ข้อง และพาน 

ภาพที่ 3 ลายขัดตา 
ที่มาภาพ : สมบัติ สัณหรัติ, ลวดลายที่ใช้ในเครื่องจักสาน.เข้าถึงเมื่อวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2560, 
เข้าถึงได้จาก http://stu.sombat.biz /work/project51/550/doc001.htm 

 
  2.3.4. ลายตาหลิ่ว อาจจะเรียกต่างกันไปตามพ้ืนถิ่น เช่นลายตาชะลอม ลายชะหมู 
ใช้สานกระเป๋า ตะกร้า ลายตาหลิ่ว เป็นลายที่ดัดแปลงมาจากลายพ้ืนฐาน โดยเพ่ิมตอกขัดทแยงเป็น
ลายดอกขิง ลายดอกจันทร์ ลายพิกุล ลายตาชะลอมเป็นต้น 

 
ภาพที่ 4 ลายตาหลิ่ว 

ที่มาภาพ : สมบัติ สัณหรัติ, ลวดลายที่ใช้ในเครื่องจักสาน.เข้าถึงเมื่อวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2560, 
เข้าถึงได้จาก http://stu.sombat.biz /work/project51/550/doc001.htm 
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  2.3.5.ลายสาม เป็นลายที่ดัดแปลงเพ่ิมเติมจากลายสอง นิยมสานกระสอบ เสื่อ 
กระบุง และฝาบ้าน การสานใช้ตอก ๙ เส้น เป็นเส้นตั้ง เส้นที่ 1 ข้าม 3 ยก 3 ข้าม 3 เส้นที่ 2 ยก 1 
ข้าม 3 ยก 3 ข้าม 2 เส้นที่ 3 ยก 2 ข้าม 3 ยก 3 ข้าม 1เส้นที่ 4 ยก 3 ข้าม 3 ยก 3 เส้นที่ 5 ข้าม1ยก 
3ข้าม 3 ยก2 

 
ภาพที่ 5 ลายสาม 

ที่มาภาพ : สมบัติ สัณหรัติ, ลวดลายที่ใช้ในเครื่องจักสาน.เข้าถึงเมื่อวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2560, 
เข้าถึงได้จาก http://stu.sombat.biz /work/project51/550/doc001.htm 
 

 2.3.6. ลายบองหยอง เป็นลายกระด้งที่ใช้กันทางภาคใต้ ใช้เก็บพริก กาแฟ ข้าวเปลือก 
 

 
ภาพที่ 6 ลายบองหยอง 

ที่มาภาพ : สมบัติ สัณหรัติ, ลวดลายที่ใช้ในเครื่องจักสาน.เข้าถึงเมื่อวันที่ 11กุมภาพันธ์ 2560, 
เข้าถึงได้จาก http://stu.sombat.biz /work/project51/550/doc001.htm 
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2.4 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม 

  ผู้วิจัยได้เดินทางลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยจะน้ าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเพ่ือ
น าไปสู่การออกแบบ ข้อมูลที่ได้มีความส าคัญต่อรูปแบบงานวิจัยเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยค้นพบว่าภูมิ
ปัญญาอันเกิดจากการเรียนรู้ชีวิตเกี่ยวโยงกับธรรมชาติ ท้องที่และคนในชุมชน ตามลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ที่อุดมไปด้วยไม้ไผ่มากมายในอดีตตามความหมายเดิม “หมู่บ้านในป่าทึบ” จากการพ่ึงพา
ตนเองโดยใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น และวัตถุดิบที่หาได้ง่าย น ามาประดิษฐ์เป็นเครื่องจักสานส าหรับใช้
สอยในชีวิตประจ าวัน กลายมาเป็นสินค้าที่สร้างชื่อให้กับอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 

 
ภาพที่ 7 ลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

 นางปราณี มูลผลา ประธานกลุ่มจักสานชุมชนย่อยท่ี 1 กล่าวว่าเดิมตนเป็นผู้รับเครื่องจักสาน
จากชาวบ้านมาจ าหน่ายอีกต่อหนึ่งกระทั่ง มีการรวมตัวของชาวบ้านเพื่อจัดตั้ง “กลุ่มจักสาน ชุมชน
ย่อยท่ี 1 “ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ในปี 2544 จ านวนสมาชิก 45 คนเพ่ือผลติ ผลงานและพัฒนาสนิค้า
เกี่ยวกับการจักสานไม้ไผ่ต่าง ๆ เอาไว้จ าหน่ายเป็นรายได้ให้แก่สมาชิกใน ชุมชนที่ 1 ได้รับการคัดสรร 
สินค้าสุดยอดหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 2549 ประเภทผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของประดับตกแต่ง และ
ของที่ระลึก ระดับ 4 ดาว  “ผลผลิตแต่เดิมจะเป็นงานที่ท าขึ้นเพ่ือใช้ในการด ารงชีพของชาวบ้าน เช่น 
ไซ สุ่ม กระบุง ตะกร้า เพราะมีป่าไผ่มาก และคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ท าไร่ ท านา หาปลา จึงมี
การน าไม้ไผ่ที่หาได้ในละแวกบ้าน ตัดเป็นอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ในการจับสัตว์น้ า เช่น ไซ ข้อง ตุ้ม 
ลอบ ไว้ใช้ช้อน กุ้ง หอย ปู ปลา และผลิตเพ่ือจ าหน่ายเพ่ิมรายได้ 
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ภาพที่ 8 คุณปราณี มูลผลา 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

 กระทั่งพัฒนามาเป็นฝาชีครอบกับข้าว ซึ่งได้รับความนิยมจากคนทั่วไปและมีการจ าหน่ายกัน
แพร่หลายมากข้ึน ที่เห็นวางขายกันทั่วไปส่วนใหญ่น าจากอ าเภอพนัสนิคมไปจ าหน่ายต่อทั้งนั้น  ไม้ไผ่
ที่น ามาท าจักสานนั้น ขึ้นอยู่กับชนิดและประเภทของเครื่องใช้ที่ต้องการจะผลิตออกมาใช้สอย น ามา
จากหลายพ้ืน อาทิ จากเขาเขียว ปราจีนบุรี และจันทบุรี ซึ่งแต่เดิมจะเป็นไม้ไผ่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น 
ต าบลพนม บ่อขาว และบ้านซ่อง ประเภทไม้ไผ่บ้าน และไม้สีสุกปล้องสั้น แต่ต่อมาจ านวนไม้ไผ่ได้ลด
น้อยลงมากจนต้องซื้อจากจังหวัดอ่ืน 
 

  
ภาพที่ 9 ผู้ช่วยและคุณปราณี มูลผลา 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

 งานจักสานเป็นงานฝีมือที่อาศัยเรียนรู้จากการสืบทอดกันภายในครอบครัว จากปู่ ย่า ตา 
ยาย สอนลูกหลานให้ได้รู้วิธีการจักสาน อาทิ ให้ช่วยผ่าไม้ไผ่ จักตอก และหัดสาน เล็กๆ น้อยๆ จน
เกิดความช านาญ แต่คนรุ่นหลังๆ ไม่ค่อยสนใจงานประเภทนี้มากนัก ส่วนใหญ่ไปท างานโรงงานกัน
หมด 
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             (ก)                        (ข) 

               
             (ค)                         (ง) 

              
             (จ)                         (ฉ) 
 
ภาพที่ 10 ภาพจากศูนย์จ าหน่ายสินค้ากลุ่มจักสานพนัสนิคม  
 (ก) ผลิตภัณฑ์จักสาน  (ข) ผลิตภัณฑ์จักสาน 
 (ค) ผลิตภัณฑ์จักสาน  (ง) เสื่อสาน 
 (จ) กระเป๋าสาน   (ฉ) รองเท้าสาน 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 
  กลุ่มผู้ผลิตทั้ง 7 ชุมชนต่างร่วมกันส่งผลงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จักสานที่ใหญ่ที่สุด
เข้าประกวดกันทุกปี เมื่อเสร็จงานไม่รู้จะไปเก็บไว้ไหนก็รวบรวมมาอยู่ที่นี่ ค่อยๆสะสมมาเรื่อยๆ และ
ปรับแต่งบ้านไทยโบราณ เป็น พิพิธภัณฑ์เครื่องจักสานที่ใหญ่ที่สุดในโลก บนพ้ืนที่ 3 ไร่ โดยมีเทศบาล
เมืองพนัสนิคม สนับสนุนเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ สาธิตการจักสาน ซึ่งเข้าชมฟรีทุกวัน ในเวลาราชการ 
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             (ก)                        (ข) 
 

               
             (ค)                        (ง) 
  

             
             (จ)                        (ฉ) 
   
 
ภาพที่ 11 ภาพจากศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์จักสานพนัสนิคม 
 (ก) พิพิธภัณฑ์จักสาน  (ข) เครื่องจักสานยักษ์ 
 (ค) ประติมากรรมจักสาน  (ง) เครื่องจักสานยักษ์ 
 (จ) เครื่องจักสานยักษ์  (ฉ) เครื่องจักสานยักษ์ 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 
 
 



21 
 

 

 ปัจจุบันกลุ่มผู้เข้ามาเยี่ยมชม ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ กลุ่มแม่บ้าน คณะครู นักเรียน
นักศึกษาเท่านั้น ซึ่งหากศูนย์เครื่องจักสานใหญ่ที่สุดในโลก ได้รับการบรรจุไว้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือ
ศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับเครื่องจักสานขนาดใหญ่ นานาชนิด ไม่เพียงแต่เผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่
ยังเพ่ิมโอกาสขยายตลาดระดับชุมชนให้นักท่องเที่ยวคนทั่วไปได้รู้จัก และมาเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์มา
แหล่งผลิตสร้างรายได้ให้คนในชุมชน 
 

      
            (ก)                        (ข) 

          
            (ค)                        (ง) 

         
            (จ)                        (ฉ) 

ภาพที่ 12 ตัวอย่างศึกษาจากศูนย์การเรียนรู้พิพิธภัณฑ์จักสานพนัสนิคม  
 (ก) ลายประดิษฐ์  (ข) ลายประดิษฐ์ 
 (ค) ลายประดิษฐ์  (ง) ลายพัฒนา 
 (จ) ลายพัฒนา  (ฉ) ลายแม่บท 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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 ผู้วิจัยได้มีโอกาสเข้าพบวิทยากรในการเก็บข้อมูลเพ่ือการท าวิจัย โดยองค์ความรู้ที่ส าคัญอีก
แหล่งคือ กลุ่มส่งเสริมอาชีพเทศบาลปากเกร็ด น าโดย ครูจีระพรรณ จิระทัศนกุล วิทยากรถ่ายทอด
ความรู้และครูผู้ช่วยสอนการสานผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติก 
 

 
ภาพที่ 13 ครูจีระพรรณ จิระทัศนกุล 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

 
ภาพที่ 14 เข้าร่วมอบรม 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ส่วนที่ 3 ทฤษฎีรูปทรงการออกแบบ  3 มิติ และการน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลงาน 
 การออกแบบ เป็นความคิดสร้างสรรค์ขึ้นเพ่ือต้องกานสร้างผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นๆ โดยการร่าง
แบบหรือเขียนแบบแล้วท าการอ่านแบบต่อไป เนื่องจากการอ่านแบบเป็นการศึกษาถึงรูปร่างลักษณะ
รายละเอียดของชิ้นงาน เพ่ือต้องการทราบความสัมพันธ์และวัสดุ ตลอดจนการประมาณราคา 
      การออกแบบ  หมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็นผลงาน ที่ผู้อ่ืนสามารถ
มองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้  เพ่ือให้มีความเข้าใจในผลงานร่วมกัน แบบที่คิดออกมาอาจเป็นสิ่งที่
เป็นไปได้จริง หรือแบบที่เป็นลักษณะจิตนาการเพ้อฝันเป็นเพียงนามธรรมก็ได้ 
      3.1 หลักท่ัวไปก่อนการออกแบบ จะต้องพิจารณาหรือค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

 
ภาพที่ 15 การออกแบบรูปร่างต่าง  

ทีม่า: นายโชคดี  ใจแน่, การออกแบบรูปร่างต่าง.เข้าถึงได้จาก 21 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://kruthom.hsw.ac.th /main/content.htm 

  3.1.1.    รูปร่าง (Shape) คือ รูปแบน ๆ มี 2 มิต ิ มีความกว้างกับความยาวไม่มี
ความหนาเกิดจากเส้นรอบนอกท่ีแสดงพ้ืนที่ขอบเขตของรูปต่าง ๆ เช่น รูปวงกลม  รูปสามเหลี่ยม 
หรือ รูปอิสระที่แสดงเนื้อที่ของผิวที่เป็นระนาบมากกว่าแสดงปริมาตรหรือมวล  

 
ภาพที่ 16 การออกแบบรูปร่างต่าง  

ที่มาภาพ : นายโชคดี  ใจแน่, การออกแบบรูปร่างต่าง.เข้าถึงได้จาก 21 กรกฎาคม 2560, เข้าถึงได้
จาก http://kruthom.hsw.ac.th /main/content.htm 

   3.1.2.  รูปทรง (Form) คือ รูปที่ลักษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดง ความ
กว้าง   ความยาวแล้ว ยังมีความลึก หรือความหนา นูน ด้วย  เช่น รูปทรงกลม  ทรงสามเหลี่ยม 
ทรงกระบอก เป็นต้น ให้ความรู้สึกมีปริมาตร  ความหนาแน่น มีมวลสาร ที่เกิดจากการใช้   ค่า
น้ าหนัก หรือการจัดองค์ประกอบของรูปทรง หลายรูปรวมกัน 
           3.1.3.  ขนาดและสัดส่วน 
           ขนาด (Dimensions) หมายถึง ลักษณะของวัตถุ ที่จะเขียน คือ มีลั กษณะใหญ่เล็ก 
กว้างยาว ตามที่เรารับรู้ได้ ตามหลักการมองเห็นภาพด้วยสายตา ของเราคือ วัตถุชนิดเดียวกัน ขนาด
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เท่ากัน อยู่ใกล้กว่าจะมีขนาด  ใหญ่กว่าวัตถุที่อยู่ไกล ออกไป และยิ่งอยู่ไกลมากเท่าไร ก็ยิ่งเล็กลงไป
จนมองไม่เห็น 
            สัดส่วน (Proportion) หมายถึง การจัดภาพ หรือ การเขียนภาพให้ได้ขนาดและที่สว่าง
จนเกิดความสมส่วน  ซึ่งกันและกัน ซึ่งเกิดความสัมพันธ์กันด้วยดี ในการปฏิบัติงานศิลปะ สัดส่วนมี
ความส าคัญมากจะต้องมีความสัมพันธ์กับขนาดเป็นอย่างดีด้วย ขนาดและสัดส่วนมีความสัมพันธ์กับ
รูปร่าง  รูปทรง เมื่อเราน ารูปร่าง รูปทรง มาจัดองค์ประกอบเข้าด้วยกัน จะท าให้เกิดความรู้สึกดังนี้ 
          1. ขนาดใกล้เคียงกัน ให้ความรู้สึกกลมกลืน 
         2. ขนาดต่างกัน ให้ความรู้สึกขัดแย้ง 
          3.1.4. สีสันและความสวยงาม (colour) การออกแบบต้องมีเรื่องการใช้สีเข้าไป
เกี่ยวข้องด้วยเพราะสีนั้นมีประโยชน์ด้านความรู้สึก        
  3.1.5. ประโยชน์ใช้สอย (Use) การออกแบบนั้นจะต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับ
ประโยชน์ใช้สอย ผลิตผลงานเมื่อออกมาแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และมีความสอดคล้องกับการ
ใช้งานเช่น ออกแบบแจกันส าหรับใส่ดอกไม้ ออกแบบโอ่งส าหรับใส่น้ า เป็นต้น 
  3.1.6. ความประหยัด (Economize) ความประหยัดเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก การ
ออกแบบต้องค านึงถึงทุนที่ใช้ต้องน้อยที่สุด ต้องประหยัดไม่ใช้งบประมาณให้สิ้นเปลืองโดยเปล่า
ประโยชน์ 
  3.1.7. มีคุณค่า (Worthy) การออกแบบต้องเน้นที่การเพ่ิมคุณค่า โดยการออกแบบ
ที่มีรายละเอียดเพ่ิมผลงาน มีความประณีต เรียบร้อย ความมีคุณค่ามิใช่ที่การตีราคา แต่จะเป็นการ
ประเมินโดยรวมว่า มีคุณค่า 
  3.1.8. การเลือกใช้ วัสดุ อุปกรณ์ (Material) ต้องให้มีความเหมาะสมกับงาน ควร
เป็นวัสดุพ้ืนบ้านและหาได้ง่ายตามท้องตลาด มีมากพอ หาได้ง่าย ราคาถูก และเป็นวัสดุที่แข็งแรง
ทนทาน 
  
  3.1.9. กระประบวนการหรือขั้นตอน (Process) การออกแบบต้องค านึงถึงความ
ยากง่าย ความสลับซับซ้อนของการด าเนินงานหรือการกระท าด้วยเพราะส่วนจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้
เกิดอุปสรรคต่อการสร้างสรรค์ผลงานหรือการท างาน การลดขั้นตอนกระบวนการท างานลงได้ก็อยู่ที่
การออกแบบด้วยเช่นกัน 

  3.2. โครงสรางผนัง(Wall Structures)  
 โครงสรางผนัง (Wall Structures) ปริมาตรที่ไดจากการประกอบของหนวยรูปทรง

ใด ๆ ซึ่งมีพัฒนาการมาจากปริมาตรพ้ืนฐานรูปลูกบาศก(Cube)เชื่อต่อระบบโครงสร้างโครงสรางแผ
ขยายในระนาบตั้งและนอน โดยเนน สัดสวนใหเปนผืนระนาบกวางแบบผนัง (Wall)  

 สวนประกอบโครงสรางผนัง (Wall Structure Component) รูปทรง“ลูกบาศก
(Cube)”  ใชเปนรูปทรงพ้ืนฐานของการออกแบบหนวยรูปทรง (Unit Form) สามารถเชื่อมตอ 
ระหวางรูปทรงแนวตั้ง หรือ แนวนอน ใหยาวออกไปเปนรูปทรง “แทง (Column)”เมื่อน ารูปทรงแทง 
หลาย ๆ อันมาประกอบโครงสราง เชื่อมตอกันแผขยายตามแนวนอน หรือแนวตั้ง จะไดรูปทรง “ผนัง 
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(Wall)”  ซึ่งมีสวนประกอบจากหนวยรูปทรง หลาย ๆ หนวย ประกอบเปนแทงและพัฒนาเปนผนัง
ในที่สุด เรียกวา โครงสรา งผนัง (Wall Structure) 

 
  ลูกบาศก (Cube)  แทง (Column)       ผนัง (Wall) 

 
ผนัง (Wall) ลักษณะตางๆ 

ภาพที่ 17 โครงสร้างและปริมาตรที่ไดจากการประกอบ                                       
ที่มาภาพ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ทฤษฎี 3 มิติ 
การออกแบบรูปทรง, เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก 

http://www.faed.mju.ac.th/download/storage/ 
08-12/141-2-%C7%D4%AA%D2%20%C0%CA%20113%20%20%C0%D2%A4%B7%C4%
C9%AE%D5.pdf 

 
3.4 ผนัง (Wall) ลักษณะตางๆ  
 เบ่งเป็น 2 หนวยรูปทรง (Unit Forms) คือ สวนประกอบส าคัญของโครงสราง มี

รูปทรงที่ท าการออกแบบ แตกกันไปโดยพัฒนารูปทรงที่มาจากรูปลูกบาศก (Cube) มีเนื้อที่ภายใน 
(Spatial) เปนบริเวณวาง (Space) เปรียบเสมือนหนวยของเซล (Cell) สามารถออกแบบรูปทรงใหมี
ความนาสนใจ ลงในที่วางดังกลาว เรียกเนื้อท่ีภายในนี้วา Spatial Cells  

  พ้ืนที่วางภายในของรูปทรง (Spatial Cells) ชวยใหโครงสรางมีลักษณะพิเศษ
ทางการ ออกแบบ สามารถสรางรูปทรงภายใน (Unit Form in Side) ตามหลักการตาง ๆ ได้
หลากหลายดวย รูปทรงระนาบ (Planar Shapes) หรือ รูปทรงมิติอ่ืน ๆ รวมถึงสวนผนังหรือผิวพ้ืน
ของหนวยรูปทรงดวย  

3.4.1.การสรางสรรคหนวยรูปทรง (Unit Forms or Cells Design)  
 3.4.1.1 รูปลักษณะของหนวยรูปทรง (Characters of Unit Forms) หนวยรูปทรงมี

คุณสมบัติ พัฒนามาจากรูปลูกบาศก เนนสัดสวนกวาง-ยาว-ลึก ในอัตราสวน 1:1:1 แบบยึดหยุนตาม
มิติสัมผัสที่ตองการของ นักออกแบบ  โดยสรางสรรคจากแนวทางของเนื้อหา : ตนเรือง และ แนว
เรื่อง ตามหลักการของการเปลี่ยนแปลง รูปทรง  (Transformation of Forms) ซึ่งแสดงคุณลักษณะ
ได 2 รูปแบบ คือ แบบธรรมชาติ และเรขาคณิต และ อาจอยูในรูปของรูปทรงเหมือนตน แบบ รูปทรง
ดัดแปลง หรือ รูปทรงประยุกต อยางใดอยางหนึ่ง หรือผสมผสาน ภายในการประกอบโครงสราง  



26 
 

 

 3.4.1.2 สวนเนื้อที่ภายใน (Spatial Cells) โดยปกติเนื้อที่วางภายในจะมีรูปทรงคล
อยตามขนาด สัดสวนของรูปลักษณะหนวยรูปทรงจัดเปนบริเวณวางลบ  (Negative)  ถ้ า
นักออกแบบออกแบบตองการสรางความ นาสนใจใหเกิดข้ึนภายในเซล จะตองพิจารณาทั้งระบบโครง
สรางของการประกอบรูปทรงโดยรวม ซึ่งเนนในสวน ดานหนา (Front) และสวนดานหลัง (Back) ของ
โครงสรางผนังมากกวาสวนดานขางซาย-ขวา แบบแผนที่จ าเปน ในระบบของการประกอบรูปทรง คือ 
การซ้ าากัน การสรางความคลายคลึง การสรางแนวทางลดหลั่น การสราง จุดเดนพิเศษ หรือ แบบ
แผนของการกระจายและการรวมกลุ ม เปนตน (กรณีศึกษาไดจากแบบแผน 2 มิติ : 2 – 
Dimensional Pattern Design) 

 
 

 
  Spatial Cells  
  
  
  
     Unit Forms   หรือ   Cells           Wall Structure 

ภาพที่ 18 ช่องว่างในรูปทรง 
ที่มาภาพ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ทฤษฎี 3 มิติ 
การออกแบบรูปทรง, เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.faed.mju.ac.th/download/storage/ 
08-12/141-2-%C7%D4%AA%D2%20%C0%CA%20113%20%20%C0%D2%A4%B7%C4%
C9%AE%D5.pdf 
 
  แนวทางการออกแบบเนื้อที่วางภายใน คือ การเพิ่มสวนของหนวยรูปทรง 
(Addition Forms) ใหปรากฏรูปลักษณะเปนบริเวณวางบวก (Positive) ขึ้นภายในบริเวณวางลบ ได
แก การใชรูปทรงระนาบ (Flat Planes) สรางสรรครูปทรงจัดแบบแผนบรรจุภายใน เนื้อที่วางของเซล 
(Spatial Cells)   ลักษณะของระนาบ ไดแก  
   1. ระนาบรูปทรงปกติ (Normal Flat Plane)  
   2. การดัดโคงรูปทรง (Curling)  
   3. การพับรูปทรง (Bending)  
   4. การตัดรูปทรง (Cutting)  
   5. การผสมลักษณะหลายอยางกัน เชน การตัดและดัดโคงหรือพับ เปนตน 
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ภาพที่ 19 ช่องว่างในรูปทรง 

ที่มาภาพ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ทฤษฎี 3 มิติ 
การออกแบบรูปทรง, เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.faed.mju.ac.th/download/storage/ 
08-12/141-2-%C7%D4%AA%D2%20%C0%CA%20113%20%20%C0%D2%A4%B7%C4%
C9%AE%D5.pdf 
 
 ระนาบรูปทรงปกติ(Normal Flat Plane)  บรรจุภายในเนื้อท่ีวางของเซล  (Spatial  
Cells) โดยต าแหนง และ ทิศทางลดหลั่น 
 การศึกษามวลรวมโครงสราง (Mass Model Study) ปริมาตรรูปทรงโครงสรางผนัง (Wall  
Structure) ในขั้นสุดทาย คือ ความสมบูรณของรูปทรง 3 มิติ ชนิดหนึ่ง ที่ตองมีที่มาของเนื้อหา เรื่อง
และแนวเรื่องของการสรางสรรค ปริมาตรโดยรวมจึงตองศึกษาเปนขั้นแรกกอนการออกแบบเซล 
หรือสวนประกอบ  โครงสรางเพ่ือเขาใจถึงเนื้อหา และรูปลักษณะที่แทจริง สัดสวน มาตราสวน ฯลฯ 
ซ่งตองอาศัยกระบวนการคิดึ (Thinking Process) และการถายทอด การเขียน และสรางภาพกอน
การสรางแบบดวยเทคนิคเลขะศิลปรวมกับขั้นตอนการคิดและการออกแบบ จึงจ าเปนส าหรับผลงาน 
3 มิติ ทั่วไป มีข้ันตอนที่ส าคัญคือ    
  ขั้นที่ 1 ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องและแนวเรื่องของผลงาน    
  ขั้นที่ 2 รูปทรงโดยภาพรวม (Over All of Body Shape)  
    ขั้นที่ 3 ออกแบบสวนยอย   เกี่ยวของกับหนวยรูปทรง   การคัดเลือกวัสดุ   เทคนิค
การตกแตง และการประกอบโครงสราง  
    ขั้นที่ 4 รูปทรงขั้นสมบูรณ สรางหุนจ าลอง (Model)   ประมวลผลการศึกษา 
 
 3.5 โครงสรางซ้ า  (Repetition Structure)  
        โครงสรางซ ้า  (Repetition Structure)   คือ การประกอบกันของหนวยรูปทรง
แบบทีห่ลายหนวยรวมกันจนกลายเปนโครงสรางรูปทรงโดยรวมที่มีความงามในรูปลักษณะหนึ่ง  
 
  3.6.1. การซ้ ากันของหนวยรูปทรง เปนผลทางทัศนะภาพขององคประกอบที่ 
เกี่ยวกับรูปราง หรือ รูปทรง  ขนาด  สี  และ ผิวสัมผัสในการสรางความร ูสึก  การจ าแนกเรื่องสี  และ 
ผิวสัมผัส  แตละหนวยรูปทรงอาจมีความสัมพันธกับกฎเกณฑของความคลายคลึง  หรือ  การลดหลั่น  
เพ่ือเปนสวนขยายทางการออกแบบ ซึ่งหมายถึงการที่เราไมสามารถจัดเปนกลุมหนวยรูปทรงเดียวกัน 
ได หรือการขาดคุณสมบัติการซ้ า  
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  อยางไรก็ตามรูปรางหรือปทรงเปนกรณเีดียวที่แสดงออกทางทัศนะภาพไดดีที่สุด รูป
ทรงเปนกรณีเดียวที่แสดงออกทางทัศนะภาพไดดีที่สุด  ถึงการซ้ า กันของหนวยรูปทรง  และ เอกภาพ
ของรูปทรงที่จะแสดงค าจ ากัดความของความซ้ าได ก็คือ  การซ้ าของรูปทรง และขนาด  (repeated  
both  in  shape  and  size) และถาหนวยรูปทรงมีความเปนระเบียบสูงภายในระบบโครงสร
างยอมอธิบายค าจ ากัดความของการซ้ าไดสมบูรณยิ่งขึ้น 
 
  3.6.2 โครงสรางซ้ า  (Repetition   Structure)  จากบทเรียนของโครงสรางผนัง  
(Wall  Structure)  ไดสรางความซ้ าของโครงสรางในแนวทางหนึ่ง  และสามารถเรียนรูกฎเกณฑ
การซ้ าจากการออกแบบสองมิติ ถาเราน าโครงสรางผนังมาประกอบในสวนดานหนา  (Forwards)  
หรือ ดานหลัง  (Backwards)  ใหไดโครงสรางซ าที่มีสัดสวนกวาง:ยาว:ลึก  เทากับ  1:1:1    

 
ภาพที่ 20 การซ้ า 

ที่มาภาพ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  
ทฤษฎี 3 มิติ การออกแบบรูปทรง, เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.faed.mju.ac.th/download/storage/ 
08-12/141-2-%C7%D4%AA%D2%20%C0%CA%20113%20%20%C0%D2%A4%B7%C4%
C9%AE%D5.pdf 
 
          หนวยรูปทรงมีความเปนระเบียบสูงภายในระบบโครงสราง ยอมอธิบายค าจ ากัดความของ
การซ้ าได สมบูรณ 
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     โครงสร้างผนัง 
 เราสามารถพัฒนาชองวางระหวางหนวยรูปทรง (ผนัง) แตละชุดใหเกิดชวงความถี่ และ แบบ
แผน(Sequence and Pattern) ที่สรางความสัมพันธตอกันทั้งในแนวตั้ง (Vertical Layers)   และ 
แนวนอน (Horizontal Layers)   ที่มีดุลยภาพตอกัน   ระบบโครงสราง (Structure Systems)เน้น
ระบบความต่อเนื่องจาก ผนังเปนกลุมของรูปทรงในแนวตั้งและแนวนอน ประกอบกันเปนโครงสราง 
มีสัดสวนกวาง-ยาว-ลึก/สูง สัมพันธ ตอกัน โดยอาศัยหลักการซ้ า ความคลายคลึง การไลล าดับ และ
อ่ืน ๆ เปนสวนพิจารณาจัดระบบโครงสรางและ หนวยรูปทรงในสวนตาง ๆ   ประกอบดวย  
  3.6.2.1   การจัดระเบียบในแตละชั้นของโครงสราง (Arrangements of the Layers)  
  3.6.2.1.1 จัดรูปแบบซ้ าเรียบงาย (Repetition to Simple)  
                     3.6.2.1.2 การเลื่อนต าแหนงซาย-ขวาในแตละชั้น (Shift the Position of 
Alternate Layers)  
                    3.6.2.1.3 การเลื่อนต าแหนงไลล าดับในแตละชั้น (Positional Gradation)  
                      3.6.2.1.4 การเปลี่ยนทิศทางในแตละชั้น (Direction Variations)ในลักษณะตาง ๆ  
เชน คลายคลึงกัน ซ้ ากัน หรือ ไลล าดับของทิศทางท่ีเปลี่ยนไป 
 3.6.2.2 การจัดระบบภายในแตละชั้น (Organization within Each Layers) เกี่ยวของกับ
การจัดระบบหนวยรูปทรงภายในแตละชิ้นที่ประกอบกันเปนโครงสรางโดยรวมในหลายลักษณะ  
  3.6.2.2.1 แบบแผนที่เปนระเบียบ (Regular Pattern)  
  3.6.2.2.2 การเลื่อนต าแหนงแตละแถวของชุดหนวยรูปทรง (The Rows can be 
Shifted)  
  3.6.2.2.3 การสรางชองวางระหวางหนวยรูปทรงในแนวทางตาง ๆ (Can be gaps 
between the Spatial Cells)    โดยใหมีการสัมผัสตอกันในสวนตาง ๆ   ภายในระบบโครงสราง   
  3.6.2.2.4 การสรางชองวางระหวางหนวยรูปทรงไมใหสัมผัสตอกันในสวนตาง  ๆ  
(Spatial Cells or Unit Forms do not touch)   ภายในระบบโครงสราง   
  3.6.2.2.5 การเปลี่ยนทิศทางของหนวยรูปทรงแตละหนวยภายใน 
  
     ระบบโครงสราง   

 3.6.2.3  การประกอบและเชื่อมตอของหนวยรูปทรง (Components and Joining of Unit 
Forms) ใชหลักวิธีการแบบงายเชนเดียวกับรูปทรงอ่ืน ๆ คือ  
  3.6.2.3.1 ผิวดานเชื่อมตอผิวดาน อาจเชื่อมตอบางสวนหรือแนบสนิทตลอด ผิวดาน
ก็ได โดยอาศัยหลักซ้ า ความคลาย การไลล าดับ ในการจัดระบบรูปทรงแตละหนวย  
  3.6.2.3.2 ขอบเชื่อมตอสวนผิวดาน หรือ ขอบเชื่อมตอกับสวนขอบ  
  3.6.2.3.3 สวนยอดเชื่อมตอสวนผิวดาน สวนยอดเชื่อมตอสวนขอบ  
หรือ สวนยอดเชื่อมตอสวนยอด  
  - การประสานรูปทรงใหเปนเนื้อเดยีวกัน (Union Forms or Integrally Forms)  
  - การล็อคประสานรูปทรง (Interlocking Forms) 
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    3.6.2.4 ปริซึมรูปทรงสี่เหลี่ยม  หรือ ที่วางของเซล   โครงสรางมีความซับซอนใน
การประกอบกันของหนวยรูปทรงหรือการออกแบบที่วางภายในเซล  เราสามารถเรียนรูการประกอบ
โครงสรางไดจากรูปทรงปริซึมสี่เหลี่ยม ไดหลายกรณี   คือ   ผิวดานเชื่อม 
ตอผิวดาน (Face Contact) ในลักษณะซอนทับกันสนิท ซอนทับบางส่วนหรือ เปลี่ยนทิศทางการซอน
ทับ ในลักษณะอ่ืน ๆ    
   3.6.2.4.1. ขอบเชื่อมตอกับสวนขอบ  (Edge to Edge Contact)    
   3.6.2.4.2. การเชื่อมตอเปนตัวยู : U หรือตัวแอล : L หรือ ลกษณะอ่ืน ๆ 
ของรูปทรง 2-4 หนวย 
   3.6.2.5 หนวยรูปทรงหรือเซลรูปตัวแอล : L (L-Shape Unit form or Spatial  
Cell) รูปทรง ลูกบาศกสามารถประกอบโครงสรางเปนรูปตัวแอล : L ไดคลายคลึงกับรูปทรงปริซึม
สี่เหลี่ยม  โดยใชหนวย รูปทรง  3  หนวย  และ พัฒนาเปนรูปทรงตัวแอล : L ลักษณะอ่ืน ๆ ในการ
ประกอบ โครงสรางเพ่ือการคาดหวัง รูปทรงในคุณลักษณะใหม ๆ  เชน  รูปทรงตัวยู  : U ตัวที :  T    
หรือ รูปทรงใบพัด / กังหัน  เปนตน    

  3.6.2.6 หนวยรูปทรงภายในโครงสรางซ้ า (Unit  Forms  in  a  Repetition  
Structure) หนวยรูปทรงลูกบาศกจ านวนมากที่ประกอบกันเปนรูปตัวแอล : L และประกอบเปนโครง
สรางซ้ าที่ซับ ซอนขึ้น  จ าเปนตองพิจารณาเกี่ยวกับคุณสมบัติหลายประการ  อาทิเชน  
   3.6.2.6.1  หนวยรูปทรงจะตองมีความนิ่ง  ไมเลื่อนไหล  
   3.6.2.6.2  โครงสรางจะตองแสดงถึงความแข็งแรง  เฉียบคม 
   3.6.2.6.3 จะตองระมัดระวังในการสรางจุดเดน-จุดเนนของแตละดาน  
   3.6.2.6.4 หนวยรูปทรงสามารถประสานรูปทรงกันไดในแตละหนวยและ
ระหวางชองวางของหนวยรูปทรงในแตละชั้นโครงสรางเพ่ือเสริมการเชื่อมตอใหดูสมบูรณและแข็งแรง 
 

 
ภาพที่ 21 การล๊อคประสานรูปทรง 

ที่มาภาพ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  
ทฤษฎี 3 มิติ การออกแบบรูปทรง, เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.faed.mju.ac.th/download/storage/ 
08-12/141-2-%C7%D4%AA%D2%20%C0%CA%20113%20%20%C0%D2%A4%B7%C4%
C9%AE%D5.pdf 



31 
 

 

 

ภาพที่ 22 การล๊อคประสานรูปทรง 
ที่มาภาพ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  
ทฤษฎี 3 มิติ การออกแบบรูปทรง, เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก
http://www.faed.mju.ac.th/download/storage/ 
08-12/141-2-%C7%D4%AA%D2%20%C0%CA%20113%20%20%C0%D2%A4%B7%C4%
C9%AE%D5.pdf 
 
ส่วนที่ 4 หลักการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 
 4.1 ความหมายของเซรามิค  
  ในนอดีตหมายถึง ศิลปะท่ีเกี่ยวข้องกับเครื่องปั้นดินเผา เนื่องจากค าว่า "เซรามิค" มี
รากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า Keranos หมายถึง วัตถุที่ผ่านการเผา ดังนั้น จึงครอบคลุมผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ที่ใช้ความร้อนในกระบวนการผลิต 
            ในปัจจุบันจะหมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากวัตถุดิบในธรรมชาติ เช่น ดิน หิน ทราย 
และแร่ธาตุต่างๆ น ามาผสมรวมกัน แล้วเผาเพ่ือเปลี่ยนเนื้อวัตถุให้มีความแข็งแรงและสามารถคงอยู่
รูปได ้
 4.2 ความเป็นมาของผลิตภัณฑ์เซรามิค 
  4.2.1. ผลิตภัณฑ์ จากเซรามคิเป็นวัสดุอีกประเภทที่เราคุ้นเคยและมักเห็นเป็นประจ า
ใน เครื่องครัว ส าหรับผลิตภัณฑ์เซรามิคในห้องครัวที่เราคุ้นเคยมีด้วยกัน 4 ประเภทหลักๆ คือ เอิร์ท
เทนแวร์ (Earthernware) สโตนแวร์ (Stoneware) ปอร์ซเลน (Porcelain) และโบนไชน่า (Bone 
China) ซึ่งเมื่อแยกประเภทโดยคุณสมบัติโปร่งแสงแล้ว เอิร์ทเทนแวร์และสโตนแวร์จะทึบแสง ส่วน
ปอร์ซเลนและโบนไชน่าจะโปร่งแสงคือเมื่อน าไปส่องไฟจะเห็นว่าแสงสามารถ ผ่านได้ 
 
  4.2.2. เอิร์ทเทนแวร์ เป็นเซรามิคที่มนุษย์รู้จักมานับพันปีแล้ว และปัจจุบันเราเห็น
กันในรูปหม้อดิน กระถางต้นไม้ รูปปั้นต่างๆ เป็นต้น เซรามิคประเภทนี้มีความพรุนสูง แตกหักง่าย 
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เมื่อใส่อาหารหรือของเหลวจะถูกดูดซึมลงในเนื้อภาชนะ ท าให้มีการสะสมของกลิ่นหรือเชื้อโรคได้จึง
ควรใช้วัสดุอ่ืนรองก่อนใส่อาหาร หรือของเหลวลงไป อีกทั้งยังไม่ควรใช้กับเครื่องไมโครเวฟเนื่องจาก
อากาศและน้ าอาจขยายตัวจน ระเบิดอย่างรุนแรงได้ 
 
  4.2.3. สโตนแวร์ เป็นเซรามิคที่เนื้อดินหลอมกันแน่นกว่าเอิร์ทเทนแวร์ ไม่เปราะ
และแตกง่ายเมื่อกระทบกัน สามารถใช้ได้กับเตาอบและไมโครเวฟ แต่ก็ควรจะเลือกที่มีสัญลักษณ์ 
Oven/Microwave safe เพ่ือความปลอดภัย ส่วนความสามารถในการดูดซึมน้ าจะน้อยกว่าเอิร์ทเทน
แวร์ เซรามิคประเภทนี้มีก าเนิดในประเภทจีนและซีเรียเมื่อเกือบ 3,000 ปีก่อนศริสต์ศักราช 
 
  4.2.4. ปอร์ซเลนเป็นภาชนะที่บาง เบา มีความหรูหราและทันสมัย เนื้อดินมีความ
แข็งแกร่งมาก ไม่บิ่นและแตกง่ายเมื่อกระทบกัน แสงสามารถผ่านได้เม่ือส่องไฟ มีส่วนผสมของดินขาว 
เฟลด์สปาร์และควอตซ์ เซรามิกส์ชนิดนี้ถือก าเนิดในประเทศจีนยุคราชวงศ์ถัง ส่วนโบนไชน่าเป็น
เซรามคิที่มีความหรูหราเช่นเดียวกับปอร์ซเลนแต่มีส่วนผสม เป็นเถ้ากระดูก ดินขาวและเฟลสปาร์ 
 4.3. ดินพื้นบ้าน กลุ่มเป้าหมายในการเก็บตัวอย่างในการวิจัยเชิงทดลอง 
  ในบรรดาวัตถุดิบทั้งหลายที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิค โดยเฉพาะหัตถกรรม
พ้ืนบ้าน อาทิ หม้อ ไห กระถาง อิฐ นั้น ดินเหนียวเป็นวัตถุดิบที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง  
     ดินเหนียว เป็นดินที่เกิดจากตะกอนที่พัดพามาทับถมกัน ธรรมชาติของดินเหนียว จะ
ประกอบด้วยแร่เคโอลิไนต์ (kaolinite) เป็นส่วนใหญ่ โดยแร่เคโอลิไนต์ที่พบในดินเหนียว มักมีผลึกที่
ไ ม่ สมบู รณ์ และมี ขนาด เล็ ก  นอกจากนี้ ยั งพบแร่ ดิ นชนิ ด อ่ืนๆ  อาทิ  มอนมอริ ล โล ไนต์ 
(monmorillonite) อิลไลต์ (illite) ควอร์ทซ์ (quartz) แร่ไมกา (mica) แร่เหล็กออกไซด์ (iron 
oxide) รวมทั้งมักมีสารอินทรีย์ปะปนอยู่เสมอ ดินเหนียวมีสีต่างๆ เกิดจากการมีแร่ธาตุชนิดต่างๆ ใน
ปริมาณที่แตกต่างกัน อาทิ สีด า เทา ครีม และน้ าตาล ดินเหนียวที่มีสีเทาหรือด านั้น จะมีอินทรีย์วัตถุ
ปนมาก ส่วนดินเหนียวสีครีมหรือน้ าตาล มาจากแร่เหล็กท่ีปะปนอยู่  
     ดินเหนียวมีสมบัติเด่นในการน ามาขึ้นรูปคือ มีความเหนียว และเมื่อแห้ งมีความแข็งแรงสูง 
ท าให้ผลิตภัณฑ์หลังแห้งมีความแข็งแรง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อแห้ง ดินเหนียวมักมีการหดตัวสูง ซึ่งเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ผลิตภัณฑ์มีการแตกร้าว ดังนั้นจึงไม่นิยมใช้เนื้อดินเหนียวล้วนๆ ในการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์ แต่ต้องมีการผสมวัสดุที่ไม่มีความเหนียว อาทิ ดินเชื้อ หรือทราย เพ่ือลดการดึงตัวและหด
ตัว ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการแตกร้าว เนื่องจากการหดตัวของดินได้ ดินเหนียวหลายชนิด มีช่วง
อุณหภูมิที่จะเปลี่ยนไปเป็นเนื้อแก้วกว้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ คือ ช่วยปรับปรุงเนื้อผลิตภัณฑ์หลังการ
เผาให้ดีขึ้น ในการใช้ประโยชน์จากดินเหนียวนั้น นอกจากใช้เป็นเนื้อดินปั้นส าหรับหัตถกรรมพ้ืนบ้าน
แล้ว ยังนิยมน ามาใช้ผสมกับดินขาว เพ่ือเพ่ิมความเหนียว หรือช่วยให้น้ าดินมีการไหลตัวดีขึ้น  
     ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งดินเหนียวอยู่หลายแหล่ง ที่ ได้น า มาใช้ประโยชน์ใน
อุตสาหกรรมเซรามิค อาทิ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปราจีนบุรี ล าปาง เชียงใหม่ นอกเหนือจากนี้ ดิน
เหนียวที่มีอยู่ในแหล่งพ้ืนบ้านทั่วไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดินเหนียวจะมีอยู่ในหลายพ้ืนที่ก็ตาม การน า
ดินเหนียวจากแหล่งต่างๆ มาใช้ก็ควรใช้อย่างมีคุณค่า และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเมื่อดิน
เหนียวหมดไปแล้วก็จะต้องใช้เวลานานเป็นร้อยล้านปี กว่าที่จะมีการทับถมเพ่ือให้เกิดทดแทนใหม่ได้ 
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(ปรีดา พิมพ์ขาวข า, เซรามคิ, ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพ: 2532) 
 4.4. กระบวนการผลิตเซรามิค 
  4.4.1.การเตรียมวัตถุดิบ 
   วัตถุดิบในการท าผลิตภัณฑ์เซรามิคได้แก่ แร่ดินชนิดต่างๆ เช่นดินเหนียว 
ดินขาว ดินสโตนแวร์ และส่วนผสมต่าง ๆ น ามาเข้าสู่ระบบการบดและขนาดของอนุภาค ต่อจากนั้น
จึงน าน้ าดินไปรีดน้ า ออก หรือกรองอัดน้ าดิน เพ่ือให้ได้ดินน าไปข้ึนรูปต่อไป 
 ตัวอย่างวัตถุดิบในการผลิตเซรามิค 
   4.4.1.1. ดินหมายถึงดินขาวและดินเหนียว 
     ดินขาว คือ ดินเกาลิน (Kaolin) เช่น ดินขาวระนอง ดินขาว ดิน
ขาวล าปาง เป็นต้น ดินชนิดนี้เมื่อเผาที่อุณหภูมิประมาณ 1,200 องศาเซลเซียส จะมีสีขาว แต่ไม่ค่อย
เหนียว ดังนั้นจึงต้องมีการผสมดินเหนียวลงไป เพ่ือช่วยในการขึ้นรูป 
    ดินเหนียว หรือ ดินบอลเคลย์ (Ball Clay) มีสีด า มีความละเอียด
และมีความเหนียวสูง ใช้ผสมกับดินขาวช่วยให้การขึ้นรูปง่ายขึ้น แหล่งดินเหนียวในประเทศไทย ที่
นิยมน ามาผลิต ในอุตสาหกรรม อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     แร่ควอรตซ์ เป็นสารชิลิกา (SiO 2 ) น ามาใช้ผสมท าเซารามิค 
เพ่ือให้เนื้อผลิตภัณฑ์ มีความแข็งแรง และคงทนขึ้น และช่วยในการหดตัวของดิน แหล่งแร่ควอรตซ์ 
ในประเทศไทย พบที่ จ. ราชบุรี  
 
   4.4.2.การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 

 
ภาพที่ 23 การหล่อชิ้นงาน 

ที่มาภาพ : กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, การเทแบบ, เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560, เข้าถึงได้จาก
http://natsaran5021.blogspot.com/2016/06/blog-post_22.html 
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  การเทแบบมี 2 ลักษณะคือ 
    1. การเทแบบโดยให้น้ าดินแข็งตัวอยู่ในแบบ เรียก Solid Casting ซึ่ง
เหมาะกับการเทแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความหนาและรูปร่างแปลกๆ 
    2. การเทแบบโดยมีการเทน้ าดินที่เหลือทิ้ง เรียก Drain Casting ซึ่งเหมาะ
กับผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผนังบางและต้องการความหนาสม่ าเสมอ 
 
  4.4.2.1. การข้ึนรูปโดยใช้แรงอัด 
   การขึ้นรูปโดยวิธีการนี้ใช้แพร่หลายในการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชนิด
พิเศษ แรงอัดจะอัดลงบนแบบ ซึ่งมีผงเนื้อดินปั้นแห้งๆ หรือความชื้นเล็กน้อยอยู่ภายในแบบ แบบที่ใช้
เป็นโลหะแข็ง การขึ้นรูปโดย วิธีนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องค านึงถึง ขนาดและรูปร่างและการ
กระจายตัวของอนุภาคของเนื้อดินปั้น 
  4.4.2.2. การข้ึนรูปโดยวิธีการอัดเนื้อดินปั้นแห้งๆ( Dry and Dust Pressing ) 
   ใช้กับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ เซรามิ คที่ ใช้ ในงานประยุกต์ทั้ งทางด้าน
อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า เป็นวิธีการอัด ผงกลมๆ ของเนื้อดินปั้นแห้งภายในแบบโลหะด้วยแรงอัดที่สูง 
ความชื้นภายในผงเนื้อดินปั้นไม่เกิน 4 % ผงเนื้อดินปั้นกลมๆเคลื่อนที่ได้อิสระแต่มีความเหนียวไม่ดี
เท่าท่ีควรแต่เมื่อถูกแรงอัดจะอัดตัวกันได้หนาแน่นดี 
  4.4.2.3. การข้ึนรูปผลิตภัณฑ์โดยการหลอมเหลวแล้วเทลงแบบ 
การขึ้นรูปวิธีนี้จะใช้ในการท าให้ผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟมีความหนาแน่นสูงและทนทานต่อการกัดกร่อน
ของขี้ถลุง โดยหลอมเนื้อผลิตภัณฑ์ด้วยเตาไฟฟ้า แล้วเทลงในแบบโลหะหรือ แบบทราย แต่จะเกิด
ช่องว่าง ขึ้นในระหว่าง ปล่อย ให้ผลิตภัณฑ์เย็นตัวลง 
 
 4.4.3. การเผาและการเคลือบเซรามิค 
  4.4.3.1. การเผา การเผาผลิตภัณฑ์เซรามิคครั้งแรกเรียกว่าเผาดิบ โดยเพ่ิมอุณหภูมิ
ของเตาเผาให้สูงขึ้นอย่างช้า ๆ เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์คงรูปไม่แตกช ารุดผลิตภัณฑ์เซรามิคที่ผ่านการเผาดิบ
แล้วบางชนิดน าไปใช้ได้โดยไม่ต้อง เคลือบ เช่น กระถางต้นไม้ อิฐ ไส้เครื่องกรองน้ าแต่ผลิตภัณฑ์ส่วน
ใหญ่จะต้องเคลือบผิวเพ่ือ ให้เกิดความ สวยงาม มีความคงทนและป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนบนผิว 
  4.4.3.2. การเคลือบ เคลือบ คือชั้นของแก้วบางๆ ที่หลอมละลายติดอยู่กับผิวดินซึ่ง
ขึ้นรูปเป็นภาชนะทรงต่างๆ สารที่ใช้ เคลือบ ผลิตภัณฑ์ เซรามิคเรียกว่า น้ าเคลือบ ซึ่งเป็นสารผสม
ระหว่างซิลิเกตกับสารช่วยหลอมละลาย วัตถุดิบที่เป็นน้ ายาเคลือบถูกบดจนละเอียดมากกว่าดินหลาย
เท่า ก่อนน ามาเคลือบบนดินเผา เป็นชั้น หนา 1-1.5 มม. เมื่อเคลือบแล้วต้องทิ้งให้ผลิตภัณฑ์แห้ง เช็ด
ก้นผลิตภัณฑ์ให้สะอาดก่อนเข้าเตาเผา ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแล้ว โดนเผาผ่านความร้อนอุณภูมิสูง 
วัตถุดิบที่เป็นแก้วในเคลือบเมื่อถึงจุดหลอม ละลาย ชั้นของเคลือบจะกลายเป็นแก้วมันวาวติดอยู่กับ
ผิวดิน 
  เคลือบช่วยให้การล้างภาชนะสะดวก เนื่องจากเคลือบมีสมบัติลื่นมือ สามารถท า
ความสะอาดง่าย กว่า ผิวดินที่มีลักษณะค่อนข้างหยาบ เคลือบมีคุณสมบัติเป็นแก้วไม่ดูดซึมน้ า และยัง
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เพ่ิมความแข็งแรงทนทาน ท าให้ภาชนะดินเผา ไม่บิ่นง่าย เมื่อกระทบกันบ่อยๆขณะล้างท าความ
สะอาด และสามารถใส่ของเหลวได้โดยไม่รั่วซึม 
ผศ.ศุภกา ปาลเปรมเคลือบ : ดิน,ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา, คณะมัณฑนศิลป์, มศก., กรุงเทพ: 
2552. 
 
ส่วนที่ 5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวข้องกับโครงการออกแบบแผงกัน
แดดลดอุณหภูมิโดยวัสดุเซรามิคส าหรับตกแต่งอาคารเขตร้อนในประเทศไทย ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ค้ น ค ว้ า
งานวิจัยต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนแนวคิดงานวิจัย โดยข้อมูลในส่วนที่ 5 เป็นการหยิบยก
การวิเคราะห์เนื้อหาที่ผู้ศึกษาสนใจเป็นมีดังนี้  
 Mandukh Prajapati (2559) ศึกษาตัวอย่างงานพัฒนาผลิตภะณฑ์ภนอมอาหารด้วยดินเผา 
โดยน าคุณสมบัติของเนื้อดินหลังการเผาผสมผสานหลักทฤษฎีการระเหยเป็นไอของน้ า สร้างตู้เย็นดิน
เผา ที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้า แต่สามรถถนอมอาหารได้ภายใต้ชื่อ Mitticool  
 คุณสมพิศ ตันตวรนาท (2559) ศึกษาการออกแบบ ผลิตภัณฑ์หลังคาดินเผานูนต่ า-นูนสูง 
เกิดจากแนวความคิดท่ีจะพัฒนารูปแบบของผิวหน้า กระเบื้องหลังคาดินเผา ให้สามารถเก็บกักน้ าค้าง
ได้ดีในตอนกลางคืน และสามารถระเหยเมื่อถูกแสงแดดในตอน กลางวัน ท าให้ภายใต้หลังคามีความ
เย็น ส่งผลให้ภายในอาคารที่พักอาศัยไม่ร้อน สามารถลดการใช้พลังงานภายในห้องพักอาศัยหลังจาก
ท าการมุง ด้วยหลังคากระเบื้องดินเผานูนต่ า-นูนสูง ลงได้มาก 3 ถึง 5 องศาเซลเซียส ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานภายใน อาคารลงได้ถึงร้อยละ 20 
 Johanna Navarro (2558) ศึกษาการออกแบบรูปทรง ดีไซน์รูปแบบก้อนอิฐอัดดินเหนียว 
โดยขึ้นเป็นรูปทรง 5 เหลี่ยมด้านไม่เท่า โดยท าให้ผิวนอกเฉียงออก 114  องศา เพ่ือให้ก้อนอิฐตั้งมุม 
24 องศา รับกับแสงแดดภายนอกช่วงที่มีก าลังความร้อนสูงสุด ดีไซน์ของอิฐ BTที่แปลกตาท าให้เกิด 
แพทเทิร์นการจัดเรียงที่หลากหลาย ส่วนมุมที่ยื่นออกมาจะสร้างมิติแสง-เงาให้ผนังอาคาร ช่วยบดบัง
แสงแดดให้ก้อนอิฐที่อยู่ด้านล่าง 
 ราชบดินทร์ บุญไชโย (2545) ศึกษาการออกแบบ้านดิน จากหนังสือบ้านดิน โดยน าทฤษฏี
การใช้วัสดุดินมาสร้างอาคาร ด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสร้างมูลค่าเพ่ิม และคุณสมบัติในตั ววัสดุ 
ไปจนถึงความงาน และการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกจาก ดิน 
 ปรเมศ วรวรรณ (2558) ศึกษางานออกแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบโมดูล่า และการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ส่วนแนวตั้ง โดยผู้วิจัยได้สัมภาษณ์โดยตรงเพท่อขอค าแนะน า และศึกษาแนวทางงาน
ออกแบบวิจัยจาก ม.ล.ปรเมศ วรวรรณ 
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บทที่ 3 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษานี้เป็นการศึกษาและพัฒนาผนังกันแดดลดอุณหภูมิโดยวัสดุเครื่องเคลือบดิน

เผาส าหรับตกแต่งอาคารเขตร้อน   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ือศึกษาวิธีการควบคุมและลดอุณหภูมิ
ภายในอาคารที่ปลูกสร้างในพ้ืนที่เขตร้อนของประเทศไทย ด้วยวัสดุเซรามิคประเภทดินพ้ืนบ้าน เหตุที่
ผู้วิจัยจ ากัดประเภทกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย เพ่ือเป็นกรณีศึกษาและเป็นกลุ่มเริ่มต้นเฉพาะ
ส าหรับเก็บข้อมูลงานวิจัยโดยไม่ท าให้หลงประเด็นและสร้างตัวแปลแทรกซ้อนให้เพ่ิมมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัย
เห็นว่าจะท าให้ได้ผลงานที่เกิดประโยชน์และตรงกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด 

นอกเหนือจากลุ่มตัวอย่างประเภทวัสดุแล้ว กลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาเพ่ือสังเคราะห์ข้อมูล
ตามวัตถุประสงค์ทางด้านรูปทรงและความงาม ผู้วิจัยได้มุ้งประเด็นการศึกษารูปแบบการจักสาน
ท้องถิ่นเพ่ือน าลักษณะวิธีการไปออกแบบรูปทรงผลงานให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นวิถีไทย และ
น าไปประกอบสร้างสรรค์ประติมากรรมตกแต่งอาคารในรูปแบบต่างๆ  จากนั้นน าผลงานไปติดตั้งใน
สถานที่ทดสอบจริงเพ่ือแสดงผลและเก็บข้อมูล โดยเผยแพร่ให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน น าผลงาน
ที่ได้จากการวิจัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย 
ทั้งทางวรรณกรรม บทความ การสัมมนา การจัดแสดงนิทรรศการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการลง
พ้ืนที่ และการส ารวจความคิดเห็นแบบสัมภาษณ์ ซึ่งมีข้ันตอนการด าเนินงานดังนี้  
1. ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม   การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม   การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.1 ข้อมูลด้านเอกสาร 
1.2 ข้อมูลภาคสนาม 

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง (แหล่งวัตถุดิบและวัสดุในการวิจัยเชิงทดลอง) 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 

3.1 อุปกรณ์ทดลองทางเครื่องเคลือบดินเผา 
3.2 เครื่องมือทดสอบผล อุณหภูมิ 
3.3 แบบสอบถามเชิงคุณภาพ 

4. การเก็บข้อมูล 
5.การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาผลงาน 

5.1 ขั้นตอนก่อนการออกแบบรูปทรง 
5.2 ขั้นตอนการวิจัย 
5.3 ขั้นตอนการออกแบบประกอบรูปทรงต่างๆ 

6. สรุปผลการออกแบบเบื้องต้น และการเผยแพร่ 
โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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1. ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรม   การส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูล     
ในขั้นตอนนี้   ผู้วิจัยด าเนินการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ใน

แผงกันแดดลดอุณหภูมิโดยวัสดุเซรามิคส าหรับตกแต่งอาคารเขตร้อนในประเทศไทย โดยมี
รายละเอียดการด าเนินงาน ดังนี้ 

1.1 ขั้นตอนการทบทวนวรรณกรรมจากข้อมูลด้านเอกสาร 

 
ภาพที่ 24 แผนภูมิการวิเคราะห์ข้อมูล 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

ขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เช่น แนวคิด 
ทฤษฎี กระบวนการท างาน คุณสมบัติวัสดุ และจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ 
แล้วจึงน าไปใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผลงานออกแบบ โดยแหล่งข้อมูลที่ศึกษา  ได้แก่ 
    1.1.1 ห้องสมุดกลาง วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 1.1.4 ฐานข้อมูลออนไลน์ เชิงวิชาการของสถาบันต่าง ๆ   
 1.1.3 ห้องสมุดภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาคณะมัณฑนศิลป์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 1.1.4 ห้องสมุดกลาง วิทยาเขตพระราชวังสนยามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 1.1.5 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ Thailand Creative and Design Center 
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  1.2 ข้อมูลภาคสนาม 
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่ภาคสนามที่เก่ียวข้องกับกระบวนการต่าง ๆ เช่น 

การการท าเครื่องจักสาน การท าเครื่องปั้นดินเผาท้องถิ่น กระบวนการอออกแบบงาน โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1.2.1 ศึกษาวัสดุท้องถิ่นหรือวัสดุอ่ืนๆและวิธีการผลิต  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจักสาน  ในอ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี   โดยตัวแทนกลุ่ม  เพ่ือเป็นกรณีศึกษา
ในการท าต้นแบบ  

1.2.2 ศึกษาวิถีชีวิต ภูมิปัญญา ความเชื่อ และงานเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด และ
ศึกษาการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี และรวบรวมกลุ่มตัวอย่างประเภทดินพื้นบ้านในท้องถิ่น 

1.2.3 ศึกษาเทคนิคการจักสานเส้นพลาสติกจากกลุ่มแม่บ้านหัตถกรรม เทศบาล
ปากเกร็ด โดยตัวแทนกลุ่มและวิทยากรประจ าอ าเภอ  

1.2.4 ลงพ้ืนที่ศึกษาเก็บตัวอย่างดินจากโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัด
ราชบุรี 

1.2.5 ลงพ้ืนที่ศึกษาเก็บตัวอย่างดินจากโรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผาในจังหวัด
นครสวรรค์    

นอกจากนี้เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบสถาปัตยกรรม โดย
อาจารย์สมคิด จิระทัศนกุล   เกี่ยวกับโครงสร้างของการตกแต่ง การเปลี่ยนแปลงรูปทรงจาก
ทัศนศิลป์ต่างๆแบบไทยและผู้เชี่ยวชาญการออกแบบผลิตภัณฑ์ 1 ท่าน  เกี่ยวกับเทคนิคการ
ออกแบบเลโก้ผนังประกอบและระบบการปลูกพืชแนวดิ่ง    ต่อจากนั้น   ผู้วิจัยน ามาร่างแบบ    โดย
ศึกษาสิ่งของที่มีจ าหน่ายในท้องตลาด ร่วมด้วย เพ่ือน ามาปรับร่างแบบตามที่ผู้วิจัยต้องการ    เสร็จ
แล้วน ามาท าต้นแบบเพ่ือน าไปทดลองโดยการพัฒนาคุณภาพวัสดุประเภทดินพ้ืนบ้าน ให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเพ่ือน าไปพัฒนาต่อ ทั้งรูปทรงและเนื้อวัสดุ   โดยการ
ออกแบบซึ่งใช้เทคนิคสามมิติ  ในการขึ้นรูปและเปลี่ยนรูปทรงเพ่ือให้เกิดความสมมาตร  ในรูปแบบ 3 
แบบ ได้แก่    

                    แบบที ่1 การประกอบ 2 ทิศทาง 
                    แบบที่ 2 การประกอบ 4 ทิศทาง   
                    แบบที่ 3 การประกอบอิสระรอบทิศทาง 

 ผู้วิจัยน าต้นแบบที่จัดท า เข้าสูกระบวนการวิจัยเชิงทดลองและวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
จ าลองผลงานในรูปแบบต่างๆผ่านทางการออกแบบ3มิติ จากนั้นสร้างแบบจ าลองประกอบขนาดใหญ่ 
ก่อนน าเข้าสู่กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเซรามิค ซึ่งการวิจัยนี้พัฒนารูปทรงและวัสดุเซรามิค
ควบคู่ไปพร้อมกัน ตามระยะเวลาที่ก าหนด ผลที่ได้ในแต่ช่วงจะท าการสรุปผลโดยผู้เชียวชาญและ
อาจารย์ประจ าสาขาเครื่องเคลือบดินเผา ผู้วิจัยท าการน าเสนอและเก็บข้อมูลเป็นระยะ   โดยใช้
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แบบทดสอบเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มข้างเคียง เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ในด้าน
ประโยชน์ในการใช้งาน    ความคงทนของวัสดุ   ความสะดวกในการรักษา  ราคา  และประสิทธิภาพ
ในการใช้งานด้านการลดอุณหภูมิ  และน ามาวิเคราะห์สรุปผลเพ่ือน าไปสู่การออกแบบผนังกันแดด
ลดอุณหภูมิโดยวัสดุเครื่องเคลือบดิน  
 

2. วัสดุและกลุ่มตัวอย่างการทดลอง 

ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานโดยศึกษาข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพจากข้อมูลที่ได้รวบรวมและเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างการทดลองและวัสดุ โดยสามารถอธิบายตามประเภทตัวแปลต่างๆได้ดังนี้ 

2.1 ตัวแปลต้น 
      ปัญหาสภาพอากาศร้อน  ความต้องการในการลดความร้อนภายในอาคาร 

ปัญหาที่พบในวัสดุประเภทกันความร้อน , ข้อกฎหมายพื้นที่สีเขียวรอบอาคาร , กฎหมายมาตรฐาน
ความปรอดภัยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

2.2 ตัวแปลตาม 
      2.2.1 Thai modern design ,  อาคารเขตร้อนในประเทศไทยGreen 

Innovations & Environmental design , interior designer , Ceramics design , แหล่งวัตถุดิบ
ดินพื้นบ้านในประเทศไทย 

       2.2.2 ผนังกันแดด , เซรามิคลดอุณหภูมิ , อุปกรณ์ตกแต่งอาคาร 
2.3 ตัวแปลแทรกซ้อน  
       ติดตั้งการค านวณด้วนวิศวกรรม , ความคลาดเคลื่อนในกระบวนการผลิต 

เซรามิค , ปัญหาทางภูมิศาสตร์ 
2.4 ตัวแปลสอดแทรก  
      2.4.1 แตกหัก , ข้อต่อหลวมการ , จ านวนเพิ่มน้ าหนักเพ่ิม 
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ภาพที่ 25 การแบ่งกลุ่มเป้าหมาย 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยและเก็บข้อมูล มีจ านวน 2 รูปแบบ แบ่งเป็นประเภทวิจันเชิง
คุณภาพและวิจัยเชิงทดลอง 
 3.1 วิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสอบถาม และตารางการจดบันทึกพัฒนาผลงานเป็นต้น 
 3.2 วิจัยเชิงทดลอง ได้แก่  

3.2.1 ตารางบันทึกการออกแบบด้านรูปทรง , ด้านความงาม , กายภาพ , การใช้งาน 
3.2.2 ตารางบันทึกการคัดเลือกแหล่งดินวัตถุดินข้ันต้น ประเภทดินพ้ืนบ้าน 
3.2.3 ตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงและคุณสมบัติของวัสดุหลังการเผา 
3.2.4 ตารางบันทึกการทดลองวัสดุหลังจากการปรับปรุงแก้ไขวัสดุขั้นต้นแล้ว 
3.2.5 ตารางบันทึกการทดสอบวัดอุณหภูมิ 
3.2.6 แบบจ าลองอาคารเพ่ือการวัดผล 
3.2.7 อุปกรณ์ชั่งน้ าหนักดิจิตอลและอุปกรณ์วัดอุณหภูมิดิจิตอล 

 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  

4.1 จ าแนกกลุ่มเป้าหมายจากข้อมูลรายงานสภาพอากาศเบื้องต้น แล้วหาพ้ืนที่ใน
ประเทศไทยที่มีอากาศร้อนที่สุด จึงได้พ้ืนที่ในประเทศไทย 3 จังหวัด ซึ่งในแต่ละจังหวัดมีแหลงดินที่
เหมาะสมทั้งในพ้ืนที่และบริเวณจังหวัดใกล้เคียง ผู้วิจัยจึงท าการคัดเลือกแล้วทดลองคุณสมบัติเบื้อต้น       
ดินที่กล่าวมานี้คือดินพื้นบ้าน    ด้วยเหตุผลตามวัตถุประสงค์งานวิจัยโดยต้องการใช้วัตถุดิบที่มีต้นทุน
ต่ าที่สุด      หาง่ายที่สุด ใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตและแปรรูปต่ าที่สุด   
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4.2 ศึกษากระบวนการจักสาน  เพื่อหาจุดเด่นและเอกลักษณ์ทางความงามเพ่ือน ามา
ออกแบบรูปทรง ให้ได้ความรู้สึกถึงความเป็นพื้นบ้าน 

4.3 รวบรวมข้อมูลรูปทรงเลขคณิตจากการศึกษาและสร้างรูปทรงจ าลองสามมิติด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผลงานมีความสมมาตรและแม่นย า    จากนั้นจึงจ าแนกรูปแบบการใช้
งาน     เพ่ือสร้างประเภทงานออกแบบให้เหมาะสมกับการน างานเซรามิคไปใช้กับการออกแบบ
ตกแต่งภายใน 

4.4 ภายหลังเก็บข้อมูล และตรวจความสมบูรณ์ของข้อมูลแล้ว น าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนา
รูปแบบผลงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป  

 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางคุณภาพให้
เหมาะสมกับการน าไปต่อยอดและออกแบบเบื้องต้น  รวมถึงผลการทดลองกลุ่มตัวอย่างวัสดุเพ่ือหา
ค่าความเหมาะสม เช่น ความแข็งแรงของเนื้อดิน  การหดตัว   การดูดซึมน้ า   การขึ้นรูป  และต้นทุน
การผลิต   โดยข้อมูลที่ได้เบื้องต้นจ าน าเข้าสู่การวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาผลงงานโดยน าเสนอใน
ขั้นตอนก่อนการออกแบบ   ขั้นตอนการวิจัย   และขั้นตอนการออกแบบผลงาน   ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

5.1  ขั้นตอนก่อนการร่างแบบ 
 5.1.1 ศึกษาประวัติความเป็นมาและกระบวนการท าเครื่องจักสานและวัสดุก่อสร้าง

ที่ใช้พื้นฐานในการออกแบบ ทั้งแบบโบราณและแบบร่วมสมัย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 
  5.1.1.1. รูปแบบโครงสร้าง การข้ึนรูปเครื่องจักสาน 
       5.1.1.1.1 การข้ึนรูปด้วยวัสดุที่มีความแตกต่างกัน เช่น ไผ่ หวาย 

เส้นพลาสติกเป็นต้น 
           5.1.1.1.2 การข้ึนรูปด้วยวิธีการตัดทอนรูปทรง โดยน าทัศนธาตุจาก

การศึกษาเครื่องจักสานมาตัดทอน ให้เรียบง่ายที่สุด  
                 5.1.1.1.3 การข้ึนรูปด้วยการประกอบจากหน่วยย่อย จึงได้ลักษณะ

การยึดโยง 
       5.1.1.2.รูปร่างและรูปทรง 3 มิติต่อการประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเซรามิค

บล๊อกประกอบ 
   5.1.1.2.1 รูปทรงธรรมชาติ 
   5.1.1.2.2 รูปทรงเรขาคณิต 
    5.1.1.2.3 รูปทรงประดิษฐ์ 
    5.1.1.2.4 รูปทรงอิสระ 
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 3. รูปแบบการตกแต่งด้วยเทคนิคต่างๆ    ที่ให้ความรู้สึกถึงจักสานมากที่สุดในการ
ออกแบบงานเซรามิค 

  3.1 การเคลือบ 
  3.2 การแสดงสัจจะวัสดุ ความงามธรรมชาติ 
  3.3 การสร้างมิติสูงต่ า ระนาบ 
  3.4 การทับซ้อน 
  3.5 การใช้น้ าดินสีแบบไม่เคลือบ 

     4. วัสด ุ
    4.1 ดิน 
    4.2 ผลิตภัณฑ์วัสดุผสม 
     5. การใช้งาน 
    5.1 Interlocking 
    5.2 Lego 
   

5.1.2 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการออกแบบวัสดุก่อสร้างประเภทเซรามิค เพ่ือ
เป็นแนวทางในการออกแบบวิธีการใช้งาน 

5.1.3 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่นหลักการออกแบบรูปทรง
เลขาคณิต การพัฒนารูปทรงในงานร่วมสมัย วิธีการลดอุณหภูมิในอาคาร ความงามในรูปทรงและ
สุนทรียศาสตร์เป็นต้น 

5.1.4 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบ โดยหลักการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
 1 วิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบการสาน การขัด การประกอบยึดโยง เพ่ือใช้เป็น

แนวทางออกแบบชิ้นงานเซรามิคระบบประกอบ และการเปลี่ยนมิติของรูปทรงเพ่ือการขนส่ง 
 2 วิเคราะห์กระบวนการผลิต วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งผิวที่เหมาะสมในการ

ออกแบบรูปทรงและการรวมตัวในรูปแบบผนัง เชิงความงาม 
 3 วิเคราะห์โครงสร้างและรูปทรง ที่เหมาะสมต่อคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์งานวิจัย

คือการน าไปใช้เพื่อลดอุณหภูมิอาคาร 
 4 วิเคราะห์ผลการทดลองทางกายภาพและการทดลองวิทยาศาสตร์ เพ่ือแสดง

ผลสัมฤทธิ์ 
 

5.2 ขั้นตอนการวิจัย ด าเนินการโดย  
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ตารางที ่3 ขั้นตอนการวิจัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 

 
 

 
5.3 ขั้นตอนการออกแบบ 

 
ภาพที่ 26  โครงสร้างขั้นตอนการออกแบบ 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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5.4 ผลของการออกแบบเบื้องต้นและขั้นตอนการเผยแพร่  

 5.4.1 ผลของการออกแบบเบื้องต้น 
 จากกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งภาคเอกสาร และภาคสนามแล้ว ผู้วิจัยได้ท า

การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเข้าสู่การออกแบบ และทดลอง เพ่ือให้ได้องค์ประกอบของการออกแบบ โดย
ผู้วิจัยได้เริ่มจากการทดลองเทคนิคกระบวนการท าผนังประกอบโดยวิธีการหล่อน าดินเซรามิค ผลงาน
ระยะแรกคือรูปแบบ 2way system หรือ รูปแบบPartition system ซึ่งได้รับการตรวจสอบ ชี้แนะ 
และ สรุปผลเพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาเป็นผลงานส าเร็จตามกระบวนการศึกษา โดยมีการด าเนินงาน
ดังนี้ 

         5.4.1.1 ร่างแบบและท าต้นแบบทดสอบโครงสร้าง ทดสอบวัสดุ 
         5.4.1.2 จัดแสดงผลงาน ตรวจความคืบหน้าโดยผู้เชียวชาญและอาจารย์

ประจ าหลักสูตร โดยมีการทดสอบสรุปผลการท างานของผลงานวิจัย จากนั้นพัฒนาผลงานให้สมบูรณ์
ตามวัตถุประสงค์การวิจับและเผยแพร่ผลงาน 
          5.4.1.3 จัดท าเอกสาร     โดยจัดท ารูปเล่มพร้อมส่งผลงาน   

 
6. สรุปผลการออกแบบเบื้องต้น และการเผยแพร่ 

6.1 สรุปแบบเพื่อการผลิต 
6.2 จัดท าเอกสารเพื่อการเผยแพร่ 
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บทที่ 4 
 

ผลการด าเนินงานวิจัย 
 

การศึกษานี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งประเภทผนังกัน
แดด โดนรูปแบบเป็นการประกอบลักษณะอิฐ มีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมและศึกษาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการสร้างผนังกันแดดท่ีส่งเสริมด้านความงามแก่สถานที่และสามารถลดอุณหภูมิภายในอาคาร
ได้  โดยการออกแบบซึ่งใช้เทคนิค Modular system ในการเปลี่ยนรูปทรงและการลดอุณหภูมิ
อาคารด้วยคุณสมบัติเซรามิค ในรูปแบบ 3 แบบ เพ่ือใช้เป็นของตกแต่งอาคาร    ได้แก่   แบบที่ 1 
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างตามสถานที่ติดตั้ง  แบบที่ 2 ความงามไทยร่วมสมัย  และแบบที่ 3 การ
ประหยัดพลังงานและลดต้นทุน  โดยเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ในกลุ่มข้างเคียง ทั้งด้านคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ประโยชน์ในการใช้งาน    ความคงทนของวัสดุ   ความสะดวกในการรักษา  ราคา  
และการลดอุณหภูมิอาคาร โดยศึกษาข้อมูลทั้งภาคเอกสารและภาคสนาม   และน ามาสร้างต้นแบบ  
และทดลองวัสดุ   โดยผลงานจะท าการวัดผลการลดอุณหภูมิและน าไปใช้กับสถานที่จริง    ผล
การศึกษาน าเสนอ ดังนี้ 

ระยะที่ 1 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแบบสอบถาม 
1.1 ข้อมูลทั่วไป 
1.2 ผลการศึกษาและทดลองวัสดุ 
1.3 ผลการวิเคราะห์รูปทรงและความงาม 
1.4 ข้อเสนอแนะของผู้ เชี่ยวชาญและกลุ่มเป้าหมายต่อการปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์ 
ระยะที่ 2  การออกแบบ พัฒนาแบบ และกระบวนการผลิตต้นแบบ 

  2.1 ร่างแบบและท าต้นแบบทดสอบโครงสร้าง 
2.2 ท าต้นแบบทดสอบการประกอบ การท างานของรูปทรง 
2.3 ท าต้นแบบทดสอบความเหมาะสมของดิน 
2.4 ท าต้นแบบทดสอบการติดตั้งกับสถานที่ 
2.5 ขั้นตอนการผลิต 

ระยะที่ 3  สรุปผลและน าไปใช้งาน 
  3.1 สรุปผล 

3.2 สาธิตการใช้งานจริง และ 3D Render 
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1. ระยะที่1 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและแบบสอบถาม 
  การวิเคราะห์ข้อมูล SOWT (SWOT Analysis) ก่อนเข้ากระบวนการด าเนินงาน 
 

 
ภาพที่ 27 การวิเคราะห์ข้อมูล SOWT 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

 
ภาพที่ 28 การวิเคราะห์ S จุดแข็งและ W จุดอ่อน 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 



48 
 

 

 
ภาพที่ 29 การวิเคราะห์ O โอกาสและ T อุปสรรค 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

 
ภาพที่ 30 การแข้ไขจุดอ่อนภายในโดยใช้โอกาสภายนอก 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 31 การลดอุปสรรคภายนอกโดยจุดแข็งภายใน 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
ภาพที่ 32  การแก้ไขและลดความเสี่ยงทั้งหมด 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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 1.1. การออกแบบเบื้องต้น 
  1.1.1การวิเคราะห์ลายจักสานเบื้องต้น เพ่ือน ามาออกแบบโครงสร้างผลงาน 
 

 

 ภาพที่ 33 แนวทางการออกแบบจากลายแม่บท  
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

 

ภาพที่ 34 แนวทางการออกแบบจากลายพัฒนา 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
 

1.1.2. การแบ่งกลุ่มตามรูปแบบการใช้งานของผลงานวิจัย 
        หลังจากผู้วิจัยได้ท าการออกแบบรูปทรงผลงานและสร้างแบบจ าลองเพ่ือ
ทดสอบการท างานโดยศึกษาวิธีการออกแบบและการใช้งานผลิตภัณฑ์ประเภทผนังและ Partition 
system เพ่ือแบ่งกลุ่มเป้าหมายการใช้งานในระยะเริ่มต้น แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก ่
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  1.1.2.1. การประกอบ2ทิศทาง (2Way system) 
เป็นการประกอบในลักษณะขยายออกไปในแนวกว้าง 2 ทิศทาง คือ บน-ล่าง , ซ้าย-ขวา เท่านั้น 
  1.1.2.2. การประกอบ4ทิศทาง (4way system)  
เป็นการประกอบในลักษณะขยายออกไปในแนวกว้าง 4 ทิศทาง คือ บน-ล่าง , ซ้าย-ขวา , หน้า-หลัง 
โดยบางรูปแบบสามารถใช้ตัวประสาน4ทิศทางพร้อมกันได้ 
  1.1.2.3 การประกอบรอบทิศทาง (360 Degree system) 
เป็นการประกอบในลักษณะขยายออกไปได้รอบทิศทางไม่จ ากัด โดยบางรูปแบบสามารถใช้ตัว
ประสาน4ทิศทางพร้อมกันได้ 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  35 2way system 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

Two way system 
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ภาพที่ 36  4 way system 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
 
 
 

ภาพที่ 37 360Degree system 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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1.2. การออกแบบ2มิติระยะแรก 
     ศึกษารูปแบบการจักสานท้องถิ่นเพ่ือน าลักษณะวิธีการไปออกแบบรูปทรงผลงานให้
เกิดความรู้สึกถึงความเป็นวิถีไทย และน าไปประกอบสร้างสรรค์ประติมากรรมตกแต่งอาคารใน
รูปแบบต่างๆ 
 

 
ภาพที่ 38 กลุ่มจักสานจากไผ่และเฉลว 

ที่มาภาพ : สุรัตน์ อัตตะ, ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาบ้านต้นต้อง.เข้าถึงเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560, 
เข้าถึงได้จาก https://soclaimon.wordpress.com /2013/07/15/จักสานจากไผ่ภูมิปัญญา/ 
 
   1.2.1. การสร้างรูปทรง 
        1.2.1.2 ทดลองกระบวนการประกอบด้วยหลัก LEGO SYSTEM 
และค้นหารูปแบบการออกแบบ MODULARรูปทรงของผลงานประกอบด้วยวิธีการ INTER LOCKING 
        1.2.1.3. เริ่มกระบวนการสร้างรูปด้วยระบบสามมิติ 
        1.2.1.4 สร้างต้นแบบเพ่ือทดสอบการประกอบ 
            1.2.1.5 พัฒนารูปทรงและแก้ไขจุดอ่อยของผลงงาน 
        1.2..1.6 จ าลองรูปแบบการประกอบและติดตั้งผลงาน 
 โดยเริ่มต้นกระบวนการได้ดังนี้ 
      การออกแบบในระยะแรกได้น ารูปแบบของไม้ไผ่และฝาบ้านไม้ไผ่มาคลี่คลายรูปทรง  
ไม้ไผ่เป็นวัสดุขั้นต้นประเภทหนึ่งที่น ามาสร้างงานจักสาน 
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ภาพที่ 39 แรงบันดาลใจจากไม้ไผ่ 

ที่มาภาพ : concernedpatriot , bamboo, เข้าถึงเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://concernedpatriot.com/survival-uses-for-bamboo/ 
 
 การเริ่มต้นออกแบบรูปทรง 

 

ภาพที่ 40 การออกแบบจากไม้ไผ่ 2มิติ 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
ภาพที่ 41 การออกแบบจากไม้ไผ่ 3มิติ ชุดที่1 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

http://concernedpatriot.com/survival-uses-for-bamboo/
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ร่างแบบ 2มิติและขึ้นต้นแบบ3มิติ เพ่ือให้เห็นข้อจ ากัดและรูปทรงที่ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 42 ออกแบบรูปทรงด้วยระบบ Lego ใน2มิติ 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 จ าลองต้นแบบระยะเริ่มต้นด้วยปูนปลาสเตอร์ โดยการออกแบบระยะแรกจะใช้ข้อต่อ
เดือยเป็นการต่อประสานแบบลอยตัว ด้วยโครงสร้างรูปแบบการประกอบ 2ทิศทาง 

 
ภาพที่ 43 การออกแบบจากไม้ไผ่ 3มิติ ชุดที่2 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 



56 
 

 

 
 

ภาพที่ 44 การออกแบบจากไม้ไผ่ 3มิติ ชุดที่2 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
 ท าการออกแบบรูปทรงตามวัตถุประสงค์ให้ครบ เพื่อตอบปัญหาข้อจ ากัดและน าไปพัฒนา
รูปแบบต่อ ทั้งนี้กระบวนการพัฒนารูปทรงอยู่ในกระบวนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental 
design) ทุกรูปทรงที่สร้างขึ้นจากการออกแบบ ผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบและความ
เป็นไปได้ในการน าไปพัฒนาต่อไป  
   การออกแบบผลิตภัณฑ์วัสดุตกแต่งจากงานหัตถกรรมจักสานด้วยแนวคิดจาก
“ชะลอม”โดยวิเคราะห์ลักษณะทางกายภาพและน าหลังการที่ได้เรื่องการ “ประกอบยึดโยง” ใน
รูปแบบโครงสร้าง เพ่ือลักษณะการใช้งานด้วยรูปแบบการเกาะผนัง ภายใต้การท างานของระบบ
“INTERLOCKING” ลักษณะ 2way system เพ่ือสร้างให้เกิดความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของความ
เป็นหัตถกรรมไทย 
 

 
ภาพที่ 45 การออกแบบจากเฉลว 2มิติ ชุดที่1 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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 จากนั้นสร้างแบบจ าลอง3มิติ โดยเพ่ิมลักษณะการท างานของผลิตภัณฑ์โดยใช้หลักการ
ท างานของระบบการสร้างความเย็นในเครื่องปรับอากาศ และน าไปปรับใช้ในการออกแบบ 
วัสดุเซรามิค  โดยออกแบบให้น้ ามีการไหลผ่านโครงสร้างเซรามิค ซึ่งจะสร้างความชื่นและความเย็น 
แก่ตัววัสดุ เมื่อกระแสลมไหลผ่านช่องว่างจะท าให้อุณหภูมิในอาคารลดลง 
 ชิ้นงานออกแบบระยะแรกมีกระบวนการสร้างจากพ้ืนผิวจักสาน (Pattern) ด้วยการสร้าง
เป็นผืนใหญ่แล้ว จึงออกแบบรูปทรงโดยคงความเป็นจักสาน  จากนั้นท าการจดบันทึกเพ่ือน าไป
วิเคราะห์และต่อยอดให้สมบูรณ์  

 

 
ภาพที่ 46 ออกแบบระบบการท างาน 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
ภาพที่ 47 สร้างพ้ืนผิว3มิติ 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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 เมื่อออกแบบรูปทรงในแบบ2มิติแล้ว จึงท าการจ าลองสถานที่ติดตั้ง โดยข้อมูลที่ได้จัดอยู่
ในกลุ่มของความงามและการใช้งานกับสถานที่  
 

 
ภาพที่ 48 จ าลองการติดตั้ง 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
ภาพที่ 49 Render3มิต ิ

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

1.3. การออกแบบ3มิติระยะแรก 
      ผู้วิจัยใช้วิธีการออกแบบรูปทรง3มิติ โดยการพัฒนาจาก2มิติเพ่ือให้เห็นรูปร่างที่

ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้แก่ การออกแบบด้วยโปรแกรม3Dในคอมพิวเตอร์และสร้างรูปทรง3มิติที่จับต้องได้ 
ด้วยกระดาษ โฟม และปูนปลาสเตอร์ โดยมีกระบวนการดังนี้ 
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      1.3.1 แสดงรูปแบบการสร้างรูปทรงด้วยโปรแกรม3D 

 
ภาพที่ 50 แสดงรูปแบบการสร้างรูปทรงด้วยโปรแกรม3D 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 51 แบบร่างด้วยโปรแกรม3D 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

  
ภาพที่ 52 แบบร่างด้วยโปรแกรม3D 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 53 แบบร่างด้วยโปรแกรม3D 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
ภาพที่ 54 แบบร่างด้วยโปรแกรม3D 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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  1.3.2. การขยายแบบร่าง 3มิติ 
          ท าการคัดเลือกแบบ 2มิติ ที่มีความเป็นไปได้ ในการน าไปพัฒนาใน
รูปแบบ 3มิติ จากนั้นใช้โฟมในการขึ้นต้นแบบร่าง3มิติ 

        
                        ภาพที่ 55 ต้นแบบโฟม                  ภาพที่ 56 เทพิมพ์ต้นแบบโฟม 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย          ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

 
ภาพที่ 57 แบบร่าง 2way system 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 58 แบบร่าง 4way system 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

 
ภาพที่ 59 แบบร่าง 360Degree system 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

 ท าการคัดเลือกร่างแบบ 3มิติ ที่มีความเป็นไปได้เพ่ือน าไปสร้างต้นแบบส าหรับท าเซรามิค
ระยะแรกขนาดเท่าจริง รูปแบบที่สรุปผลตรงวัตถุประสงค์ได้มากที่สุด คือรูปแบบ 2way system 
และ 4way system โดยระยะแรงผู้วิจัยสร้างผลงานจริงด้วยรูปแบบ 2way system ก่อน 
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ภาพที่ 60 การตรวจต้นแบบ 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
1.3.2 เลือกรูปทรงและวัสดุที่เหมาะสมเพ่ือสร้างผลงานระยะแรก 
 
        1.3.2.1. การเลือกรูปทรง 
ท าการคัดเลือกร่างแบบ 3มิติ ที่มีความเป็นไปได้เพ่ือน าไปสร้างต้นแบบส าหรับท า

เซรามิคระยะแรกขนาดเท่าจริง รูปแบบที่สรุปผลตรงวัตถุประสงค์ได้มากที่สุด คือรูปแบบ 2way 
system และ 4way system โดยระยะแรงผู้วิจัยสร้างผลงานจริงด้วยรูปแบบ 2way system ก่อน 
ปัจจัยที่ใช้ในการคัดเลือกรูปทรง 
 
  1. โครงสร้างที่แข็งแรงเหมาะสม ซึ่งเกิดจากการขายตัวรูปแบบ Modular 
 
  2. ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างต่อเนื่อง 
 
  3. ความงาม ที่สามารถรับรู้ถึงลายจักสาน 
 ภาพการอธิบายที่มาของรูปทรงและโครงสร้าง ซึ่งลายที่ผู้วิจัยคัดเลือกเพ่ือท าการขึ้นต้นแบบ
จริงในกลุ่ม 2way system มาจากลายทแยงหรือลักษณะที่นิยมเรียกกันว่าลายเฉลว รูปแบบของลาย
มีความเหนียวแน่นแข็งแรงและมีช่องว่างรูป6เหลี่ยม ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่ามีความเหมาะสมในการน ามา
พัฒนาให้เป็นผลงานจริง ระยะแรก  
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     ภาพที่ 61 ลายทแยง                       ภาพที่ 62 คลี่คลายลายทแยง 

ที่มาภาพ : พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ          ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
เข้าถึงเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560, เข้าถึงได้จาก 
http://museum.socanth.tu.ac.th 
 

         เมื่อท าการคัดเลือกต้นแบบผลงานแล้ว การทดลองต้องคัดเลือกวัสดุที่ใช้ใน
การผลิตให้เหมาะสมต่อการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 

 
        1.3.2.2. การเลือกและทดลองวัสดุระยะเริ่มต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://museum.socanth.tu.ac.th/
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  ขั้นตอนการศึกษาวัตถุดิบดิน 

 
ภาพที่ 63 แผนภูมิข้ันตอนการศึกษาวัตถุดิบดิน 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

1.3.2.3. การทดสอบความเหนียวเบื้อต้น 
 

1. การหาค่าความเหนียว   
  ความเหนียว คือ  คุณสมบัติการเปลี่ยนรูปของวัสดุโดยไม่เกิดการแตกหักเมื่อถูกกระท าโดย
แรงกดหรือบีบและวัตถุนั้นสามารถคงรูปทรงได้ ปัจจัยต่างๆ ที่ท าให้ดินมีความเหนียวมากขึ้น คือ  
ความชื้นและความละเอียด    ดินที่มีความละเอียดต่ าจะมีความเหนียวน้อยกว่าดินที่มีความละเอียด
สูง  ดินที่ผ่านการนวดหรือหมักแบบสุญญากาศแล้ว  และมีความชื้นสม่ าเสมอทั่วกันจะมีความเหนียว
เพ่ิมข้ึน  ซ่ึงดินที่มีความชื้นน้อยจะมีความเหนียวต่ ากว่าดินที่มีความชื้นมากกว่า  

 ผู้วิจัยหาค่าความเหนียวในขณะที่ขุดดินขึ้นจากแหล่งส ารวจสามารถท าได้โดยการขย้ า
กับน้ าให้มีความชื้นที่พอเหมาะ  คลึงดินเป็นเส้นกลมขนาดเท่าแท่งดินสอขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 1 เซนติเมตร จากนั้นท าการขดบนฝ่ามือ ถ้าเส้นดินขาดหายความว่าดินยังไม่มีความ
เหมาะสมพอ ดินที่เหมาะสมต้อขดแล้วไม่ขาดหรือฉีก  การทดสอบดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการที่พอ
มีความเป็นไปได้พอสมควรและหาค่าคงที่ได้ยาก  แม้จะมีหลักการที่กล่าวว่ายิ่งขดดินแล้วไม่เกิดการ
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ขาดหรือฉีกร้าวจะเป็นดินที่เหมาะสม  เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ในการใช้ปริมาณมวลสารในเนื้อดิน  ที่
แน่นอน 

2. การทดสอบความหดตัว      
การหาค่าการหดตัวของดินสามารถทดสอบได้ 2 ช่วงคือ  การหดตัวหลังดินแห้งก่อน

น าเข้าเตาเผาและการหดตัวหลังผ่านการเผา  การหดตัวหลังดินแห้งเป็นการทดสอบการระเหยของน้ า
ในดินก่อนดินจะแปลสภาพเป็นเซรามิค  ส่วนการหดตัวหลังการเผาจะแสดงผลของความแข็งแรงใน
โครงสร้างของดิน สีดิน และการบิดตัวโค้งงอ การทดสอบการหดตัวท าให้ทราบถึงข้อมูลในการน าไป
ออกแบบและการขนาดของชิ้นงาน รวมถึงการค านวณขนาดได้อย่างถูกต้อง การทดสอบที่นิยมส่วน
ใหญ่จะใช้รู้แบบทดสอบเป็นแท่งดินและสังเกตการหดตัวตามความยาว  (Linear  shrinkage)  
ส่วนการหดตัวของมวลสารในดิน (Volume  shrinkage)  ทดสอบได้ยากต้องใช้เครื่องมือพิเศษ  
โดยค่าเฉลี่ยจะใช้เป็นร้อยละ 
  การทดสอบการหดตัวนี้สามารถทดสอบได้ทั้งดินจากแหล่งธรรมชาติและดินส าเร็จรูปจาก
โรงงานเพื่อสร้างวัตถุดิบที่เหมาะสมกับการน าไปใช้กับผลงาน 

 

3. ขั้นตอนในการทดสอบ      
     3.1. น าดินที่ได้มาตากให้แห้งแล้วบดให้ละเอียด แล้วกรองผ่านตระแกรง #80

เมช แล้วน าไปผสมน้ าอัตราส่วน 1:2 ท าให้เป็นดินเหลว      
     3.2. น าดินเหลวมาเกรอะให้แห้งบนแผ่นปูนปลาสเตอร์  เมื่อแห้งพอหมาดๆแล้ว

ท าการนวดเป็นเนื้อเดียวกันเพ่ือไล่ฟองอากาศออกให้หมด  ใช้ลวดตัดเพ่ือตรวจฟองอากาศที่เหลือ 
หากดินมีฟองอากาศเมื่อน าไปอดเป็นแทงทดสอบแล้วเผาแท่งทดสอบจะแตก 

     3.3.ท าแผ่นทดสอบขนาดความยาว  13 เซนติเมตร  ความหนา 1 เซนติเมตร 
ขีดเส้นกลาง ยาว 10 เซนติเมตร  และขี้เส้นตัดสั้นๆด้านหัวและท้ายของความยาว  10เซนติเมตร  
(ความยาวของเส้นที่ขีดจะต้องเที่ยงตรง  10  เซนติเมตร  พอดี)  เพ่ือใช้กดแท่งทดสอบดินให้มีขนาด
เท่ากันทุกแท่ง  

         3.4. น าดินที่นวดแล้วอัดลงในแม่พิมพ์แท่งทดสอบชุดละ12คู่ จ านวน4ชุด ดิน1
ชุดจะใช้ 2คู่ต่อ1ชั่วอุณหภูมิ จากนั้นค่อยๆแกะแท่งทดสอบออกจากแม่พิมพ์ เพ่ือท าการวัดขนาดของ
เส้นความยาว 10เซนติเมตร แล้วจดบันทึกก่อนน าไปเผา  

         3.5. ทิ้งแท่งทดสอบให้แห้งประมาณ 24ชั่วโมง ก่อนน าไปเผ่า  จากนั้นน าแท่ง
ทดสอบเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ  1,100°Cจ านวน2แท่งต่อ1ชุด 1,200°Cจ านวน2แท่งต่อ1ชุด และ 
1,250°Cจ านวน2แท่งต่อ1ชุด 

         3.6. เมื่อท าการเผาตามระยะอุณหภูมิครบแล้ว ท าการวัดค่าเพ่ือจดบันทึกการ
เปลี่ยนแปลง โดยใช้สูตรการค านวณร้อยละ ดังนี้ 
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การหาค่าการหดตัวก่อนเผา 
สูตร ความยาวเปียก  -  ความยาวแห้ง  X  100 

ความยาวเปียก 
การหาค่าการหดตัวหลังเผา 

สูตร ความยาวเปียก  -  ความยาวหลังการเผา  X  100 
ความยาวเปียก 

 

           
 

       ภาพที่ 64 การทดสอบดินพื้นบ้าน                         ภาพที่ 65 การทดสอบดินพ้ืนบ้านผสม 
       ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย                             ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 
การทดลองตามวัตถุประสงค์ในกลุ่มวิจัยเชิงทดลองดังนี้ 
 1.ดินที่ใช้ ต้องเป็นดินพ้ืนบ้าน เพราะ กระบวนการผลิตดินพ้ืนบ้านใช้ต้นทุนต่ า ไม่ต้อง
ผสมวัสดุอ่ืนที่ต้องใช้ต้นทุนเพ่ิมและสามารถหาได้ง่ายตามในที่หรือบริเวณใกล้เคียง 
 2.เนื้อดินต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง 
 3.เนื้อดินมีการดูดซึมน้ าได้ดี 
 4. ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตต้อยที่สุด โดยคุณสมบัติดินพ้ืนบ้านเป็นดินที่มีความงามเป็น
สัจจะวัสดุอยู่แล้ว การเผาจะไม่เผาอุณหภูมิสูงเนื่องจากโครงสร้างดินไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิเกิน 
1,100องศาเซลเซียสได้  
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ตารางที่ 4 ตารางสรุปผลการทดสอบดินพ้ืนบ้าน 
ตารางทดสอบดินพื้นบ้าน 

จากการสุ่มตัวอย่างแหล่งดินในประเทศไทยโดยมีข้อก าหนดดังนี้ 
A : แหล่งดินพ้ืนบ้านในประเทศไทย 

B : แหล่งดินที่อยู่ในพ้ืนที่จัดอันดับร้อนที่สุดในประเทศไทย 
C : แหล่งดินที่มีคุณภาพและเหมาะสมที่สุดตามกลุ่มเป้าหมายจากข้อ B หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 1,100°C 1,200°C 1,250°C 
 การหด

ตัว 
การ 

บิดตัว 
mm. 

สี การ
หดตัว 

การ 
บิดตัว 
mm. 

สี การ
หดตัว 

 

การ 
บิดตัว 
mm. 

สี 

ดินล าปาง 9% - ขาวนวล 10.5% -. ขาวอม
เทา 

11.5% 1 เทาอม
น้ าตาล 

ดินด่า
เกวียน 

8% - น้ าตาลส้ม 
อ่อน 

9% - น้ าตาล
ส้ม 
อ่อน 

10% - น้ าตาล
ส้ม 

ดินราชบุรี 9% 0.2 ส้ม 
อ่อน 

10% 1 ส้ม 
อ่อน 

12% 2 ส้ม 
อ่อน 

ดิน
ปทุมธานี 

12% 0.5 ส้ม 
อ่อน 

14% 1 ส้ม 
เข้ม 

15% 2 น้ าตาล
แดง 

 
 หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของดินแต่ละชนิด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง มี
การคลาดเคลื่อนตามที่มาของส่วนผสมในเนื้อดิน 
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 1.4 การผลิตผลงานชุดแรกระยะเริ่มต้น 
      1.4.1. ขึ้นรูปผลชิ้นงานด้วยวิธีการหล่อน้ าดิน 
              ปรับแต่รูปต้นแบบจากแบบจ าลองปูนปลาสเตอร์ ให้มีขนาดตามผลงานที่เสนอ
ต่อคณะกรรมการในระยะแรก เพ่ือน าไปท าพิมพ์หล่อน้ าดินในขั้นตอนต่อไป 
 

 
ภาพที่ 66 ต้นแบบหล่อชิ้นงาน 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
       1.4.2. ท าแม่พิมพ์หล่อน้ าดิน 

 
ภาพที่ 67 พิมพ์หล่อชิ้นงาน 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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           1.4.3. หล่อชิ้นงาน 
 

 
ภาพที่ 68 ชิ้นงานดินดิบก่อนเผา 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
           1.4.4. ตากชิ้นงานให้แห้งสนิทก่อนน าเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ 1,100°C 
              ทั้งนี้กระบวรการผลิตตามวัตถุประสงค์จะต้องใช้เชื้อเพลิงในการผลิตและ
ขั้นตอนการผลิตน้อยที่สุดเพ่ือควบคุมการใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด จึงเผาชิ้นงานที่อุณหภูมิ
1,100°C เป็นระยะเดียว 
 

 
ภาพที่ 69 น าชิ้นงานเข้าเตาเผา 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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         1.4.5. น าชิ้นงานออกจากเตา 

        
            ภาพที่ 70 ชิ้นงานหลังออกจากเตา                  ภาพที่ 71 การวางต่อชิ้นงาน 
            ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย                 ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 
          1.4.5. กระกอบชิ้นงาน 
 

 
ภาพที่ 72 ทดสอบประกอบชิ้นงาน 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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     1.4.5. ประกอบชิ้นงานในรูปแบบแผ่น Partition 
 

 
ภาพที่ 73 ทดสอบประกอบชิ้นงาน 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

 ภาพลายละเอียดรูปแบบการใช้งาน 
 

        
                ภาพที่ 74 รายละเอียดการประกอบ        ภาพที่ 75 รายละเอียดชิ้นงาน 
                ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย        ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 
A คือ ตัวผลงาน 
B คือ เหล็กเส้น ส าหรับยึดโครงสร้าง เสียบผ่านช่อง A1 และ A2 
C คือ เฟรมเหล็ก 
D คือ น๊อตยึดเหล็กเส้น 



74 
 

 

 
ภาพที่ 76 เทียบสัดส่วนผลงาน 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
 1.4.6. ประกอบชิ้นงานในรูปแบบแผ่น Partition 
 

 
ภาพที่ 77 ผลงานส าเร็จระยะแรก 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

 ผลงานที่เลือกน ามาผลิตจัดอยู่ในกลุ่มประเภท 2way system ซึ่งผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ท าให้เกิดข้อบกพร่องในการออกแบบและเป็นแนวทางที่ส าคัญในการน าไปพัฒนารูปแบบที่มี
ประสิทธิภาพต่อได้ สาเหตุที่มีผลต่อปัจจัยที่ค้นพบคือ การหดตัวและบิดตัวของเนื้อดินท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการผลิต ถึงแม้การขึ้นต้นแบบจะควบคุมด้วยเทคโนโลยีสามมิติ แต่อุปสรรคทาง
กายภาพของวัสดุและกระบวนการเผาเป็นไปตามธรรมชาติ ทั้งนี้สามารถคาดการปัญหาและปรับปรุง
คุณภาพการผลิตให้ดีขึ้นได้ในรูปแบบต่อไปทดลองการประกอบและตรวจสอบข้อผิดพลาด 
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 1.4.7. วิเคราะห์ผลงานส าเร็จระยะแรก 
        วิเคราะห์ผลงานส าเร็จระยะแรก  
  ปัญหาที่พบจากการสร้างสรรค์ผลงานมีข้อค้นพบดังนี้ 
 1. วิธีการInterlockingท าให้ยากต่อการซ่อมแซมเมื่อต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
รูปแบบ 
 2. แนวทางการออกแบบต้องอาศัยความแม่นย าในการผลิตสูง ท าให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการประกอบ 
 3. จ านวนของชิ้นงานที่เพ่ิมข้ึนเป็นผลท าให้โครงสร้างต้องแบกรับน้ าหนักเพ่ิม และมีผลต่อ
โครงสร้างอาคาร 
 4. โครงสร้างที่ขาดการยืดหยุ่นท าให้เกิดความเสียหายกับตัวชิ้นงาน 
 
         แนวทางการแห้ไข 
      1. ลดการใช้ข้อต่อและเดือย ท าให้สามารถถอดออกและประกอบได้สะดวกเมื่อต้องการ
ซ่อมแซม 
 2. น าวัสดุอื่นเข้ามาช่วยในการรับน้ าหนัก 
 3. ปรับเปลี่ยนวิธีการประกอบจากขนาดใหญ่มาเป็นส่วนๆซึ่งควบคุมได้ง่ายและปลอดภัย 
 
ระยะที่ 2 การออกแบบและพัฒนาแบบ 
             2.1. การพัฒนาผลงานจากระยะแรก 

   สรุปผลการออกแบบระยะแรก น าจุดอ่อนจากการค้นพบปัญหาและค าแนะน าจาก
อาจารย์ที่ปรึกษา มาพัฒนาผลงานเลือกรูปทรงจากแบบร่างสามมิติที่มีความเหมาะสมในการน ามา
พัฒนาต่อยอดโดยแบ่งปัจจัยการคักเลือกรูปแบบดังนี้ 
  1. ความแข็งแรงของรูปทรง 
  2. ความปลอดภัย 
  3. ความงาม 
  4. กระบวนการผลิตที่ง่ายที่สุดและต้นทุนต่ าที่สุด 
  5. รูปแบบการใช้งาน 
 
 ผู้วิจัยได้ท าการพัฒนาแบบร่าง 3มิติ จากต้นแบบผลงานส าเร็จระยะแรก โดยการปรับ
วิธีการจากการแก้ปัญหาที่พบในงานส าเร็จระยะแรก โดยใช้ระบบ 4way system เข้ามาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาจากรูปแบบเดิม 
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ภาพที่ 78 พัฒนาต่อจากผลงานส าเร็จระยะแรก 

     ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

 
ภาพที่ 79 ภาพ3Dผลงานพัฒนาระยะแรก 

        ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

ผลงงานส าเร็จระยะแรกไปพัฒนาตัวงานจริงแล้วน าไปเป็นตัวทดลองหาค่าสถิติ(ตัวชี้วัด) 
โดยจะท าการแก้ไขและน าชิ้นงานไปทดสอบประกอบโครงสร้างโดยรวมด้วยวิธีการจ าลองสามมิติ 
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 2.2 แก้ไขจุดอ่อน 

 
ภาพที่ 80 การพัฒนารูปแบบที่1 จากรูปทรงที่ได้รับการคัดเลือกระยะที่1 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
การปรับปรุงพัฒนาให้รูปทรงมีลักษณะยาวกว่าเดิม เพ่ือการรับน้ าหนักโครงสร้าง ลดการใช้

ข้อต่อเดือยในการออกแบบระบบเชื่อมต่อเพ่ือลดความเสียหายในจุดสัมผัสของตัวงาน โดยหันไปใช้
ระบบinterlocking ให้ชัดเจนมากข้ึน ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ค้นพบปัญหาในส่วนโครงสร้างเมื่อเวลาชิ้นงานเกิด
ความเสียหาย แล้วผู้ใช้งานต้อการจะซ่อมแซม ผลการออกแบบนี้จะช่วยในเรื่องการถอดซ่อมแซมได้
เป็นอย่างด ี

 

 
ภาพที่ 81 เพ่ิมทิศทางรูปแบบที่2 จากรูปทรงที่ได้รับการคัดเลือกระยะที่1 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
ทดลองเพ่ิมฐานด้านในให้กว้างขึ้น เพื่อเปิดระยะองศา15องศาและผู้วิจัยได้ค้นพบข้อจ ากัดใน

ด้านการถอดประกอบจึงพัฒนารูปแบบในล าดับต่อไป 
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ภาพที่ 82 ทดลองวิธีการประกอบรูปแบบโอบเสา 

   ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

 
ภาพที่ 83 พัฒนารูปแบบที่2 ชิน้งานระยะที่1 

   ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

น าแบบร่าง2มิติและ3มิติท่ีได้ท าการปรับสัดส่วนด้วยโปรแกรม3D มาเข้าสู่กระบวนการผลิต
แบบร่าง3มิติโมเดลด้วยปูนปลาสเตอร์ 
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 2.3 ขึ้นต้นแบบ3มิติ  ทดลองข้ึนต้นแบบ อัตราส่วน 1:2 
 

 
ภาพที่ 84 ส่วนประกอบแบบจ าลอง 

            ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

 
ภาพที่ 85 แม่พิมพ์ต้นแบบโมเดลปูนปลาสเตอร์ 

      ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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      ภาพที่ 86 รูปแบบ3มิติพัฒนา ระยะที่1   ภาพที่ 87 โครงสร้าง รูปแบบที่2 ชิ้นงานระยะที่1 
      ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย                       ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

 
ภาพที่ 88 รูปแบบ 3มิต ิพัฒนาระยะที่1 

           ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

เมื่อท าการประกอบชิ้นงานในรูปแบบโครงสร้างจาก รูปแบบที่2 ชิ้นงานระยะที่1แล้ว 
ผู้วิจัยได้ค้นพบจุดอ่อนทางด้านโครงสร้างรูปทรงและวิธีการประกอบ ที่ไม่สามารถถอดประกอบ
โดยง่าย อย่างที่คาดไว้ จึงท าการปรับปรุงแก้ไขรูปทรงชิ้นงานต่อไปในระยะที่ 

 
 

2.4 การพัฒนารูปทรงระยะที่2 
2.4.1 การเตรียมต้นแบบ ต้นแบบ3D ระยะที่2 
ท าการออกแบบรูปทรงโดยปรับให้ช่องลมและจุดศูนย์กลางมีขนาดเท่าเดิม โดยเพิ่มองศา

ด้านข้างและฐานในระยะ15องศาทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เพื่อเพิ่มทิศทางในการประกอบ โดยเน้นรูปแบบ 
      1. รูปทรงประกอบตรง (2 way system) 
   2. รูปทรงโค้ง (30 degree system) 
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ภาพที่ 89 รูปทรงโค้ง 30 degree system รูปแบบที่2 ชิ้นงานระยะที่2 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
ภาพที่ 90 รูปทรงประกอบตรง 2 way system รูปแบบที่1 ชิ้นงานระยะที่2 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
2.4.2 ทดสอบต้นแบบ ระยะที่2 

เปิดช่องว่างด้านข้างส าหรับประกอบกับระบบ Post Tension และลดระนาบสัมผัสเพ่ือไม่ท า
ให้เกิดจุดกดทับบนตัวงานเมื่อท าการประกอบโครงสร้างที่มีสูงขึ้น 

 
ภาพที่ 91 รูปแบบการประกอบเพื่อตรวจสอบจุดอ่อนในการออกแบบ โดยโมเดลกระดาษ 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 92 รูปแบบการประกอบเพื่อตรวจสอบจุดอ่อนในการออกแบบ โดยโมเดลกระดาษ 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

 
ภาพที่ 93 ขึ้นต้นแบบขนาดเทา่จริงเมื่อท าการตรวจสอบ 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

2.4.3 ทดลองวัสดุ 
จากการศึกษาผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างดินจากแหล่งวัตถุดิบที่มีปัจจัยในการคัดเลือกเพื่อน ามา

สร้างผลงาน จ านวน3แหล่ง  และใช้วิธีการทดลองต่างๆเพื่อค้นหาคุณสมบัติที่เหมาะสม ซึ่งรูปแบบการ
ทดลองและกรรมวิธีมีดังนี้ 
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ตารางที่ 5 Line blend อัตราส่วนการผสม 

 
 

( A )  ดินสโตนแวร์ = ทราย2%ขี้เถ้าแกลบ2%ดินด าขาวล าปาง40%ดินด าสุราษฏร์ธานี
42% 

( B )  ดินพื้นบ้านด่านเกวียน =  จ.นครราชสีมา 100 % (ราคา 1 กิโลกรัม 10 บาท) 
( C )  ดินพื้นบ้านปทุมธานี =  จ.นนทบุรี 100 % (ราคา 1 กิโลกรัม 5 บาท) 
( D )  ดินพื้นบ้านราชบุรี =  จ.ราชบุรี 100 % (ราคา 1 กิโลกรัม 15 บาท) 
 

           
         ภาพที่ 94 สร้างเครื่องมือในการทดสอบ              ภาพที่ 95 ถอดพิมพ์แผ่นทดลอง 
         ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย                   ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

แผ่นทดลองมีเส้นความยาวขนาด 10 เซนติเมตรซึ่งจะท าการวัดขนาด ก่อนเผาและ
หลังเผา และมีน้ าหนักปริมาตรเมื่ออัดดินลงไปในพิมพ์แล้ว300กรัมต่อ1แผ่นทดลอง ทั้งนี้เพ่ือ
ทดสอบการหดตัวและค้นหาสีดิน 
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         ภาพที่ 96 ผสมดินตามอัตราส่วน                            ภาพที่ 97 เรียงล าดับการผสม 
         ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย                         ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

   
ภาพที่ 98 น าดินที่ผสมแล้วอัดลงในแม่พิมพ์           ภาพที่ 99 แผ่นทดลองที่ผ่านการเผา 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย                             ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

2.5 ขั้นตอนการสร้างผลงาน 
 2.5.1 เตรียมอุปกรณ์ 
 2.5.2 ขึ้นต้นแบบชิ้นงานจริง (Prototype) 
 2.5.3 สร้างพิมพ์ส าหรับหล่อน้ าดิน จากต้นแบบชิ้นงานจริง 
 2.2.4 เตรียมน้ าดิน 
 2.2.5 เทน้ าดินเข้าพิมพ์ หล่อชิ้นงาน 
 2.2.6 รอชิ้นงานแห้งแล้วจึงแกะงานออกจากพิมพ์ 
 2.2.7 ตกแต่งชิ้นงาน 
 2.2.8 น าชิ้นงานเข้าเตาเผา 
 2.2.9 น าชิ้นงานออกจากเตา 
 2.2.10 ทดสอบประกอบชิ้นงาน 
 2.2.11 ทดลองผลการวัดอุณหภูมิ การประกอบโครงสร้าง 
 2.2.12 ประมวนผลและจดบันทึก 
 2.2.13 จ าลองการประกอบชิ้นงานกับสถานที่จริง 
 2.2.14 ติดตั้งผลงาน 
 2.2.15 สรุปผลการด าเนินงาน 



85 
 

 

             
       ภาพที่ 100 ขึ้นต้นแบบด้วยปูนปลาสเตอร์              ภาพที่ 101 ต้นแบบขนาด1ต่อ1  
       ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย                      ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

            
        ภาพที่ 102 ต้นแบบขนาด1ต่อ1                 ภาพที ่103 ถอดพิมพ์เพ่ือหล่อชิ้นงาน 
        ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย           ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
ภาพที่ 104 แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ส าหนับหล่อชิ้นงาน 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 105 ผสมน้ าดินส าหรับหล่อชิ้นงาน 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
ภาพที่ 106 หล่อชิ้นงานจริง 

  ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
 ภาพที่ 107 ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์  

             ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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  ภาพที่ 108 ท าความสะอาดตกแต่งชิ้นงานและตัดขอบช่องลม 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

     
 ภาพที่ 109 เผาชิ้นงานที่อุณหภูมิ 1,100 องศา           ภาพที่ 110 ปิดประตูเตาไฟฟ้า 
  ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย                             ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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  ภาพที่ 111 น าผลงานออกจากเตา 

  ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
2.6 ทดลองผลการวัดอุณหภูมิ การประกอบโครงสร้าง 
การทดลองเปรียบเทียบและวัดอุณหภูมิวัสดุต่างๆกับผลงานออกแบบ 

                         
ภาพที่ 112 แอปพลิเคชั่น รายงานสภาพอากาศ  ภาพที่ 113 เครื่องวัดอุณหภูมิเทอร์โมคอปเปอร์ 
  ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย                           ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

ท าการวัดอุณหภูมิภายนอกด้วยค่ามาตรฐานแอปพลิเคชั่นและอุปกรณ์มาตรฐานควบคู่
กับแอปพลิเคชั่น 
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ภาพที่ 114 จ าลองพื้นที่อาคารปิด 
  ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

น ากล่องไม้สี่เหลี่ยมที่มีปริมาณ 1 ลูกบาศก์เมตร แทนพ้ืนที่อาคารปิดโดยหันด้านเปิดไปทาง
ทิศตะวันตกแล้วจับเวลาวัตอุณหภูมิในช่วงเวลา 12.00น.เป็นต้นไป โดยใช้เครื่องมือในการวัดอุณหภูมิ
ก่อนมีสิ่งกีดขวางและหลังมีสิ่งกีดขวาง ท าการจับเวลา 3ชั่วโมง เพ่ือจดบันทึกค่าการลดอุณหภูมิ 

        
    ภาพที่ 115 การวัดอุณหภูมิผลงานออกแบบ                     ภาพที่ 116 จับเวลา 
    ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย                                      ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
ตารางที่ 6 ตารางบันทึกผลการทดลองผลงานออกแบบผนังเซรามิค 

ประเภทวัสดุที่ใช้ท าการทดลอง ผลงานออกแบบผนังเซรามิค 
วันที่ท าการทดลอง 24 เม.ย. 60 

ช่วงเวลาท าการทดลอง 12:10 - 15:20 
สถานที่ท าการทดลอง จ.นครปฐม 

สภาพอากาศในวันที่ท าการทดลอง แดดจ้า 
อุณหภูมิภายนอกในวันที่ท าการทดลอง 39.5°C 

ค่าการลดอุณหภูมิ / โดยเฉลี่ย 34.8°C  (-4.7°C) 
รูปแบบทดลอง ประทะแดดทิศตะวันตก 



90 
 

 

 

     
        ภาพที่ 117 การวัดอุณหภูมิอิฐมวนเบา    ภาพที่ 118 จับเวลา 
        ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย                         ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 
ตารางที่ 7 ตารางบันทึกผลการทดลองอิฐมวลเบา 

ประเภทวัสดุที่ใช้ท าการทดลอง อิฐมวลเบา 
วันที่ท าการทดลอง 7 พ.ค. 60 

ช่วงเวลาท าการทดลอง 14:00 - 17:00 
สถานที่ท าการทดลอง จ.นครปฐม 

สภาพอากาศในวันที่ท าการทดลอง มีเมฆมาก 
อุณหภูมิภายนอกในวันที่ท าการทดลอง 38.1°C 

ค่าการลดอุณหภูมิ / โดยเฉลี่ย 35.0°C  (-3.1°C) 
รูปแบบทดลอง ประทะแดดทิศตะวันตก 

 

      
         ภาพที่ 119 การวัดอุณหภูมิอิฐมอญ           ภาพที่ 120 จับเวลา 
         ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย                           ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ตารางที่ 8 ตารางบันทึกผลการทดลองอิฐมอญ (ดินพื้นบ้าน) 
ประเภทวัสดุที่ใช้ท าการทดลอง อิฐมอญ (ดินพื้นบ้าน) 

วันที่ท าการทดลอง 25 เม.ย. 60 
ช่วงเวลาท าการทดลอง 12:05- 15:05 
สถานที่ท าการทดลอง จ.นครปฐม 

สภาพอากาศในวันที่ท าการทดลอง แดดจ้า 
อุณหภูมิภายนอกในวันที่ท าการทดลอง 41.0°C 

ค่าการลดอุณหภูมิ / โดยเฉลี่ย 37.0°C  (-4°C) 
รูปแบบทดลอง ประทะแดดทิศตะวันตก 

 
 

      
         ภาพที่ 121 การวัดอุณหภูมิอิฐบล็อก  ภาพที่ 122 จับเวลา 
         ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย                      ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 
ตารางที่ 9 ตารางบันทึกผลการทดลองอิฐบล็อก 

ประเภทวัสดุที่ใช้ท าการทดลอง อิฐบล็อก 
วันที่ท าการทดลอง 27 เม.ย. 60 

ช่วงเวลาท าการทดลอง 12:30- 15:30 
สถานที่ท าการทดลอง จ.นครปฐม 

สภาพอากาศในวันที่ท าการทดลอง มีเมฆบางส่วน 
อุณหภูมิภายนอกในวันที่ท าการทดลอง 38.6°C 

ค่าการลดอุณหภูมิ / โดยเฉลี่ย 37.0°C  (-1.6°C) 
รูปแบบทดลอง ประทะแดดทิศตะวันตก 
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       ภาพที่ 123 การวัดอุณหภูมิอิฐตัวหนอน    ภาพที่ 124 จับเวลา 
       ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย                            ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 
ตารางที่ 10 ตารางบันทึกผลการทดลองอิฐตัวหนอน 

ประเภทวัสดุที่ใช้ท าการทดลอง อิฐตัวหนอน 
วันที่ท าการทดลอง 26 เม.ย. 60 

ช่วงเวลาท าการทดลอง 12:50 - 15:50 
สถานที่ท าการทดลอง จ.นครปฐม 

สภาพอากาศในวันที่ท าการทดลอง เมฆบางส่วน 
อุณหภูมิภายนอกในวันที่ท าการทดลอง 40.3°C 

ค่าการลดอุณหภูมิ / โดยเฉลี่ย 37.5°C  (-2.8°C) 
รูปแบบทดลอง ประทะแดดทิศตะวันตก 

 

     
       ภาพที่ 125 การวัดอุณหภูมิกระจกใส                             ภาพที่ 126 จับเวลา 
       ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย                               ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ตารางที่ 11 ตารางบันทึกผลการทดลองกระจกใส 
ประเภทวัสดุที่ใช้ท าการทดลอง กระจกใส 

วันที่ท าการทดลอง 5 พ.ค. 60 
ช่วงเวลาท าการทดลอง 12:10- 15:10 
สถานที่ท าการทดลอง จ.นครปฐม 

สภาพอากาศในวันที่ท าการทดลอง ทีเมฆบางส่วน 
อุณหภูมิภายนอกในวันที่ท าการทดลอง 37.5°C 

ค่าการลดอุณหภูมิ / โดยเฉลี่ย 44.5°C  (+7°C) 
รูปแบบทดลอง ประทะแดดทิศตะวันตก 

 
การทดลองหาค่าการดูดซึมน้ า 

วัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบน้ าหนักของชิ้นที่ต้องทนต่อสภาพอากาศและผลของความชื้น
สะสมที่ก่อให้เกิดน้ าหนักที่มากข้ึน ซึ่งมีผลต่อโครงสร้างอาคาร 

        
      ภาพที่ 127 ชั่งน้ าหนักชิ้นงาน                   ภาพที ่128 ชั่งน้ าหนักหลังแช่น้ าร้อน1ชั่วโมง 
       ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย                    ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

น้ าหนักผลงานก่อนรับความชื้นอยู่ที่ 500กรัม ต่อ 1ชิ้น และ น้ าหนักเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 5.6
เปอร์เซ็น (เพ่ิม6.2กรัม) 

 
ภาพที่ 129  แช่ชิ้นงานในน้ าอุณหภูมิ 100องศา 
           ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ท าการแช่ชิ้นงานในน าที่มีอุณหภูมิ100องศา เพ่ือให้โมเลกุลผลงานดูดซึมน้ าได้เต็มที่ เป็น
เวลา 1ชั่วโมง 

 

 
ภาพที่ 130 ชั่งน้ าหนักอิฐมอญ 

           ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

น้ าหนักผลงานก่อนรับความชื้นอยู่ที่ 530กรัม ต่อ 1ชิ้น 
 

 
ภาพที่ 131 ชั่งน้ าหนักหลังแช่น้ าร้อนเป็นเวลา1ชั่วโมง 

   ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

น้ าหนักเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 16.17 เปอร์เซ็น  (เพ่ิม102กรัม) 
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3.ระยะที่3 สรุปผลและน าไปใช้งาน 
 

3.1 ผลงานส าเร็จ 
 

 
ภาพที่ 132  ผลงานส าเร็จรูปแบบที่ 1 

           ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

 

ภาพที่ 133 ผลงานส าเร็จรูปแบบที่ 2 
           ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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3.2 จ าลองการใช้งาน ติดตั้งกับอาคารและPavilion 
 

 

ภาพที่ 134 จ าลองการใช้งาน 1 
           ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
 
 

 

ภาพที่ 135 จ าลองการใช้งาน 2 
           ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 136 จ าลองการใช้งาน 3 
           ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
 

 

 

ภาพที่ 137 จ าลองการใช้งาน 4 
           ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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บทที่ 5 

 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้ประสบความส าเร็จและเป็นไปตามเป้าหมายที่คาดไว้ ผู้วิจัยได้ท าการสรุปผล

การศึกษา อภิปรายผล และน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ มาพัฒนาผลงาน จากขั้นตอนเริ่มต้น
ไปจนถึงผลงานส าเร็จ โดยผู้วิจัยได้ท าการสรุปผลตามหัวข้อดังนี้ 

1. ตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ข้อได้แก่ 
 1.1. เพ่ือศึกษาวิธีการควบคุมและลดอุณหภูมิภายในอาคารที่ปลูกสร้างในพ้ืนที่เขต

ร้อนของประเทศไทย ด้วยวัสดุเซรามิคประเภทดินพ้ืนบ้าน  
              1.1.1. ผลงานส าเร็จสามารถลดอุณหภูมิ จากการทดลองคิดเป็นร้อยละได้ 

13.7%สามารถลดอุณหภูมิในอาคารได้ 5-6 องศาเซลเซียส ในวันที่อากาศร้อน  
    1.2. ศึกษารูปแบบการจักสานท้องถิ่นเพ่ือน าลักษณะวิธีการไปออกแบบรูปทรง

ผลงานให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นวิถีไทย และน าไปประกอบสร้างสรรค์ประติมากรรมตกแต่งอาคาร
ในรูปแบบต่างๆ 

    1.2.1 ค้นพบโครงสร้างจากวิธีการจักสานที่สามารถน ามาออกแบบรูปทรงได้ 
        1.2.2 สามารถแสดงผลทางความงามให้ผู้น าไปใช้ เข้าใจที่มาของรูปทรงได้ 
    1. 3. เพ่ือศึกษาวิธีการน าผลงานไปติดตั้งในสถานที่ทดสอบจริงเพ่ือแสดงผลและเก็บ

ข้อมูล โดยเผยแพร่ให้หน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน น าผลงานที่ได้จากการวิจัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อสังคม 

    1.3.1. ผลงานสามารถประกอบใช้งานได้จริง 
       1.3.2. ผลงานมีผู้สนใจและน าผลงานไปใช้กับสถานที่จริง 

 2. สรุปข้อค้นพบ 

 
ภาพที่ 138 งานเซรามิคท่ีแตกหัก 
 ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ข้อค้นพบจุดอ่อนของผลงานในวัสดุประเภทเดียวกันคือการแตกเสียในผลิตภัณฑ์เซรามิคที่มี
ข้อจ ากัดในการซ่อมแซม จากตัวอย่างภาพชิ้นงานที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้โดยการถอดเปลี่ยน ทั้งนี้
ความยุ่งยากในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์เซรามิคกับอาคารคือการถอดโครงสร้างออกใหม่ทั้งหมด 

 
 2.1. ค้นพบแนวทางแก้ปัญหา 
 

              
ภาพที่ 139 การถอดชิ้นงาน                     ภาพที่ 140 การถอดชิ้นงาน  
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย                              ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 
ผลงานวิจัยได้แก้ปัญหาจากสิ่งที่ค้นพบ ซึ่งผลงานผู้วิจัยสามารถถอดออกได้โดยการดึงงานที่

เสียหายออกและสอดชิ้นงานใหม่กลับเข้าไป 
 

 2.2. ค้นพบการใช้งานที่หลากหลาย 
รูปแบบผลงานสามรถประกอบได้ 3 รูปแบบ 
1.รูปแบบตรง (2way system) 
2. รูปแบบโค้ง (30 degree system) 
3. รูปแบบ4ทิศทาง (4way system) 
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ภาพที่ 141 รูปแบบตรง (2way system) 
  ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

 

ภาพที่ 143 รูปแบบโค้ง (30 degree system) 
  ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 142 รูปแบบ4ทิศทาง (4way system) 
  ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 

 

ภาพที่ 144 ภาพผลงานสมบูรณ์ 
  ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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3. ตอบสมมติฐานของการศึกษา 
 
     จากข้อค้นพบและผลการทดลอง ผู้วิจัยพบว่าผลงานสามารถน าไปขยายผลและถ่ายทอด

สู่ชุมชนและสามารถพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ในภายภาคหน้า การน าผลงานไปใช้งานกับ
สถานที่สามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าในอาคารได้ดี โดยเฉพาะอาคารหอประชุมและนิทัศการ ทั้ง
รูปแบบชั่วคราวและถาวร ผลงานวิจัยจัดอยู่ในกลุ่มวัสดุตกแต่อาคารประเภทผนัง ซึ่งสมารถน าไปใช้
งานได้จริง 

     ผลงงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตั้งปัจจัยไว้ 4ข้อ ได้แก่ 
 3.1. การบูรณาการ ผู้วิจัยเลือกการศึกษาหลักคือ ออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 

และการศึกษาลอกคือ ออกแบบตกแต่งภายใน ทั้ง2สาขาบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์หลักสูตรศิลปะ
การออกแบบ 

 3.2. ความเป็นไปได้ของงานวิจัย ผลงานวิจัยสามารถจับต้องได้จริง ทดสอบ
คุณสมบัติสามารถลดอุณหภูมิและบังแดดได้จริง ซึ่งใช้ในงานตกแต่งอาคารได้จริงเช่นกัน 

 3.3. เป็นประเด็นศึกษาที่ส าคัญ ผลงานวิจัยได้ศึกษาผลกระทบจากกิจกรรมของ
มนุษย์และมุ้งประเด็นแก้ไขปัญหาการลดใช้พลังงาน ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญในหัวข้อสภาวะโลกร้อน 
และจัดอยู่ในวาระแห่งชาติรวมถึงเป็นประเด็นส าคัญที่ทั่วโลกยังให้ความสนใจ 

 3.4. ความเป็นไทย ผลงงานวิจัยนี้ค านึงถึงความเป็นไทยด้วยเหตุผล คือ ผู้วิจัยศึกษา
อยู่ในหลักสูตรการศึกษาในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับจากสากล กลุ่มเป้าหมายและปัญหาใน
การศึกษาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งการจ ากัดขอบเขตนี้สามารถสร้างผลงานที่ชัดเจนและตรงวัตถุประสงค์
การวิจัยได ้

สรุปข้อมูลอื่นๆ 
1. ค่าเฉลี่ยน้ าหนักงาน 1 ชิ้น คือ 600 กรัม 1 ตารางเมตรต้องใช้ชิ้นงานทั้งหมด 52 ชิ้น มี

น้ าหนักรวม 31.2 กิโลกรัม 
2. วัสดุดินชนิดน าไปอัด ค่าการหดตัวเฉพาะวัสดุที่ใช้ในการทดลอง คือ 13.5 % 
3. วัสดุดินชนิดน้ าดินหล่อ ค่าการหดตัวเฉพาะวัสดุที่ใช้ในการทดลอง คือ 16.85 % 
4. ค่าการหดตัววัสดุที่ควรน าไปพัฒนา (ดินสโตนแวร์) คือ 10 % 
5. ต้นทุนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม เมื่อผลิตจ านวนมาก สามารถจ ากัดราคาต้นทุนขั้น

ต่ าได้ 30-50 บาทต่อชิ้น โดยต้นทุนการผลิตต่อ 1 ตารางเมตรอยู่ท่ี 1500 บาท ถึง 2500 บาท 
6. ชิ้นงานสามารถทับซ้อนกันได้ในขณะขนย้าย บรรจุภัณฑ์ขนย้ายขนาด 50 cm. x 50 cm. 

x 50 cm. สามารถบรรจุชิ้นงานโดยการทับซ้อนได้ 12 ชิ้น 
 
4.ข้อแนะน า 
การศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญและกรรมการผู้ให้ความรู้อัน

เป็นประโยชน์ต้องานวิจัยเป็นอย่างยิ่ง มาปรับปรุงและพัฒนาผลงาน โดยเฉพาะการตรวจและ
ประเมินผลความก้าวหน้างานวิจัย ซึ่งมีการจดบันทึกทุกครั้งดังนี้ 
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แบบประเมินการประเมินผลความก้าวหน้าโครงการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
M.F.A. In progress ครั้งที่1 ภาคปลายปีการศึกษา 2559  วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 

 
ตารางที่ 12 ค าวิจารณ์จากคณะกรรมการ In progress 1 

อาจารย์
ให้

ค าแนะน า 

ประเด็นการประเมิน ค าแนะน า 

รศ.ร.ต.อ.
ดร.อนุชา  
แพ่งเกษร 

1.วัตถุประสงค์ 
2.แนวคิด 
3.ผลงานที่มี
ความก้าวหน้า 
4.บทคัดย่อขนาดยาว 
5.ค าแนะน าอ่ืนๆ 

1. ท าการทดลองวัดผลและแสดงผล ตาม
วัตถุประสงค์ 
1.1 ทดลองการลดอุณหภูมิ  
1.2 เปรียบเทียบราคาผลงานรูปแบบต่างๆ ราคา
ต่อ ตร.ม. จ านวนต่อ ตร.ม. 
1.3 ทดลองข้อแตกต่างมีเคลือบและไม่มีเคลือบ 
2. กระบวนการคิดลงตัว เพิ่มการพัฒนาแนวคิด
เสริมเรื่องการปลูกพืชแนวดิ่ง 
3.1 รูปทรงพัฒนาชุด1ด้านความงามดีกว่าชุด2
และชุด3ในเรื่องของการรับ แสงการ หักเหแสง 
ซึ่งชุด2และชุด3ยังขาดเรื่องจักสาน แสงเงาและ
การ ระบายอากาศ 
3.2 น าชุด1ไปพัฒนาตัวงานจริงแล้วน าไปเป็นตัว
ทดลองหาค่าสถิติ(ตัวชี้วัด) 
3.3 ประเมินงานจริงกับกลุ่มเป้าหมายคือ
สถาปนิกและมัณฑนากร 
4. ปรับแก้ไข เพ่ิมผลการทดลอง 
5. ศึกษาเรื่อง เสา คาน / Post Tension / Wall 
Bearing 

ผศ.ดร.ภูว
นาท  

รัตนรังสิ
กุล 

1.วัตถุประสงค์ 
2.แนวคิด 
3.ผลงานที่มี
ความก้าวหน้า 
4.บทคัดย่อขนาดยาว 
5.ค าแนะน าอ่ืนๆ 

1. วัตถุประสงค์ กระบวนการ รูปแบบ ลงตัวแล้ว 
2.1 เพ่ิมแนวคิดการออกแบบวิธีการขนส่ง 
แพ็กเกจจิ้ง 
2.2 แสดงผลราคา น้ าหนักต่อชิ้นและน้ าหนักการ
ทับซ้อน 
2.3 ออกแบบส่วนที่เป็นกระถางให้เกิดมิติด้วย
การเหลื่อมล้ าของรูปทรง 
3. งานบางให้ความรู้สึกจะถล่ม งานหนาให้
ความรู้สึกหนัก หาความพอดีในตัวชิ้นงาน ไม่
จ าเป็นต้องเป็นรูปแบบเดียว 
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4. ปรับข้อมูลEl Dorado Weatherและการ
เลือกแหล่งดิน ให้เป็นแนวทางส าหรับคนใน
ท้องถิ่นน าวัตถุดิบที่มีอยู่มาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ 
โดยเน้นเรื่องของสีและคุณภาพของวัตถุดิบ สร้าง
รายได้ สร้างอัตลักษณ์ 
5.จ าลองสภาวะที่ควบคุมได้ตามท่ีผู้วิจัยเสนอ
กรรมการ 

รศ.ปรีชา  
ปั้นกล่ า 

1.วัตถุประสงค์ 
2.แนวคิด 
3.ผลงานที่มี
ความก้าวหน้า 
4.บทคัดย่อขนาดยาว 
5.ค าแนะน าอ่ืนๆ 

1. ท าการทดลองตามวัตถุประสงค์ 
2. ท าแบรนด์ ทดลองขายจริง 
3. ออกแบบตัวจบ ชุดที่4 
4. ตอบวัตถุประสงค์ให้ครบ 3 ข้อ 
5. ถ้านกพิราบมาอาศัยอยู่จะแก้ปัญหาอย่างไร 

อาจารย์
ให้

ค าแนะน า 

ประเด็นการประเมิน ค าแนะน า 

รศ.
ประเสริฐ 
พิชยะ
สุนทร 

1.วัตถุประสงค์ 
2.แนวคิด 
3.ผลงานที่มี
ความก้าวหน้า 
4.บทคัดย่อขนาดยาว 
5.ค าแนะน าอ่ืนๆ 

1. ท าการทดลองตามวัตถุประสงค์ 
 
2.1. พัฒนารูปแบบการประกอบให้มีทิศทางมาก
ขึ้น 
2.2. สามารถประกอบเป็นโดมหรือหลังคาได้
หรือไม่ 
 
3.1 เพ่ิมรูปแบบการต่อได้หลายทิศทางและโค้ง
ได้มากกว่าการเป็นแผ่นผนัง 
3.2 พัฒนาให้มีรูปแบบที่หลากหลายไม่ซ้ า 
3.3 ลดความเหลี่ยม คงรูปแบบจักสานให้ได้ 
4. - 
5. ถ้าเป็นรูปแบบกระถาง ต้องมีรูระบายน้ า
อย่างไร 
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แบบประเมินการประเมินผลความก้าวหน้าโครงการประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์
M.F.A. In progress ครั้งที่2 ภาคปลายปีการศึกษา 2559 วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 

ตารางที่  13 ค าวิจารณ์จากคณะกรรมการ In progress 2 
อาจารย์ให้
ค าแนะน า 

ค าแนะน า 

รศ.ร.ต.อ.ดร.อนุชา  
แพ่งเกษร 

-ช่องระบายน้ าขัง 
 

ผศ.ดร.วัฒนพันธุ์ 
ครุฑะเสน 

-เพ่ิมเติมตัวปิดขอบผลงาน ด้านบน ด้านล่าง และด้านข้าง ใน
รูปแบบการประกอบกับสถาปัตยกรรมโดยสามรถเชื่อมโยงกับปูน
และแก้ปัญหาการเคลื่อนตัวของโครงสร้างผลงานบนพ้ืนผิวปูนซี
เมน 
 

ผศ.ดร.ภูวนาท  
รัตนรังสิกุล 

-เพ่ิมการน าเสนอด้านราคาท่ีเหมาะสมและวัสดุที่สามารถตอบ
วัตถุประสงค์ต่อผู้ใช้งานให้ชัดเจนกว่าเดิม 
 

รศ.ปรีชา  ปั้นกล่ า -ออกแบบวิธีปลูกพืชแนวดิ่งเข้ากับผลงานและน าเสนอ  
 
 

รศ.ประเสริฐ พิชยะ
สุนทร 

-เพ่ิมผลการทดลองตามวัตถุประสงค์และตอบค าถามสุดทายใน
เรื่องของการลดอุณหภูมิ จากการน าไปทดลองจริงกลางแจ้ง โดย

เปรียบเทียบกับวัสดุต่างๆและจดบันทึก(สามารถลดอุณหภูมิได้จริง
หรือไม่ 
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5. การต่อยอดผลงานวิจัย 
     ผู้วิจัยได้รับค าแนะน าจากคณะกรรมการ ให้น าผลงานไปต่อยอดโดยการน าไปติดตั้ง

กับสถานที่จริง เพ่ือเป็นการยืนยันผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัย ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนด้านสถานที่
ติดตั้งผลงานจริงจากภาคเอกชน โดย อาจารย์วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ เจ้าของโรงงาน เถ้า ฮง ไถ่
และหอศิลป์ร่วมสมัยเถ้า ฮง ไถ่ ดีคุ้น (D kunst) ซึ่งผลงานของผู้วิจัยได้น าไปติดตั้งบนโครงเหล็กผนัง
ด้านนอกของร้านกาแฟ D kunst  โดยหันไปทางทิศตะวันตกเพ่ือใช้เป็นฉากกั้นบังแดด ประมาณ
ความกว้าง 8 เมตรง สูง 5เมตร ทั้งนี้ผลงานได้ท าการจ าลองแบบก่อนติดตั้งจริงเพ่ือเป็นการน าเสนอ
ต่อเจ้าของสถานที ่

 

 
ภาพที่ 145 หอศิลป์ร่วมสมัย D kunst 

ที่มาภาพ : อาจารย์วศินบุรี สุพานิชวรภาชน ์

 
ภาพที่ 146 หอศิลป์ร่วมสมัย D kunst 

ที่มาภาพ : อาจารย์วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ 
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ภาพที่ 147 ติดตั้งผลงานที่ D kunst 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 

 
 

 

ภาพที่ 148 ติดตั้งผลงานที่ D kunst 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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6. ปัญหาและอุปสรรค 
 

 
ภาพที่ 149 ต าหนิชิ้นงาน 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
 

     6.1. ด้านปัจจัยภายใน 
 6.1.1.ชิ้นงานยังสามารถเกิดการแตกและฉีกได้ในทุกกระบวนการผลิต 

เนื่องจากโครงสร้างชิ้นงานโดยรวมมีความเป็นเหลี่ยม ซึ่งการหดตัวของเนื้อดิน ท าให้เกิดการดึงตัวของ
ผิวชิ้นงาน โดยเฉพาะเวลาเผาที่อุณหภูมิสูงขึ้น 
   6.1.2 ดินพื้นบ้านเมื่อท าการเผาที่อุณหภูมิสูง เนื้อดินจะยิ่งหดตัวและแน่ขึ้น
ท าให้อัตราการดูดซึงน้ าลดลง แต่ในทางกลับกันเมื่อเผาที่อุณหภูมิต่ าก็ยิ่งท าให้มีอากาศเสียงที่จะ
แตกร้าวได้ง่าย 

 6.1.3 ผลของการบิดตัวของชิ้นงาน ท าให้เกิดการคลาดเคลื่อนและบิดเบี้ยว
ในการน าไปประกอบโครงสร้าง 

 6.1.4 ระบบการประกอบ 4way system ในรูปแบบประกอบ2ทางยังไม่
สามารถแสดงผลอย่างมีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 

 6.1.5 เมื่อท าการประกอบในระดับที่สูงขึ้น ความเสี่ยงแรงกดทับที่ดิน
พ้ืนบ้านจะสามารถทนได้จะต่ าลง ควรใช้ดินสโตนแวร์ในการผลิตและประกอบกับเฟรมวัสดุช่วยพยุง
โครงสร้าง อีกวิธีคือการใช้ระบบ Post tension  

 
     6.2 ด้านปัจจัยภายนอก 

6.2.1 ช่องว่างของผลงานเมื่อน าไปติดตั้งกลางแจ้ง อาจท าให้เป็นแหล่ง
เพาะยุ่งและเป็นที่อยู่อาศัยของนกและสัตว์มีพิษได้ 

      6.2.2 การติดตั้งผลงาน หากติดตั้งในจุดที่มีผู้คนสัญจรไปมาอาจเกิดการชน
และแตกร้าวได ้

 6.2.3 ต้นทุนการผลิตแปรผันตามสภาพเศรษฐกิจ 
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ภาพที่ 150 เอกสารขอใช้สถานที่ 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 151 ตารางจัดอันดับรายงานสภาพอากาศ 

ที่มาภาพ El Dorado Weather 
เข้าถึงได้โดยhttp://resource.nationtv.tv/photo_news/2017/04/11/640 
_k8h7bb6aekj75bah5jiah.jpg 
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ภาพที่ 152 ประเมินผล 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 153 ประเมินผล 

ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 154 ประเมินผล 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 155 ประเมินผล 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ภาพที่ 156 ประเมินผล 
ที่มาภาพ : ถ่ายภาพโดยผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล  นายอรรถพล จิระทัศนกุล 
ที่อยู่    86/237 ซอย12/1 หมูบ้านสราญสิริ ราชพฤกษ์ ต าบลบางพลับ 11120 
ที่ท างาน   ธุรกิจส่วนตัว 
 
ประวัติการศึกษา   

พ.ศ.2540-2545  ส าเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนพิชญศึกษา 
     พ.ศ.2546-2551 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนสวนกุหลาบ   
                               วิทยาลัยนนทบุรี 

พ.ศ.2552-2555 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาศิลปบัณฑิต ภาควิชาเครื่องเคลือบดิน 
   เผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2558-2560 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาศิลปะการออกแบบ คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการท างาน 

พ.ศ.2554-2555 ผู้ช่วยวิทยากรอบรมเครื่องปั้นดินเผา 
พ.ศ.2555  ฝึกกานกับโรงงาน เถ้า ฮง ไถ่ ราชบุรี 
พ.ศ.2555-2556 นักออกแบบผลิตภัณฑ์ โรงงาน เถ้า ฮง ไถ่ ราชบุร ี

วิทยากรอบรมเครื่องเคลือบดินเผา โรงงานเถ้าฮงไถ่ ราชบุรี 
พ.ศ.2556-2557 ครูสอนศิลปะ Kidsmatter ราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.2557-2558 Designer บริษัท บริสโตล เฟอร์นิเจอร์ ประเทศไทย จ ากัด 
 

ประวัติการแสดงงาน 

พ.ศ.2553  ร่วมแสดงนิทรรศการนักศึกษา ภาควิชา เครื่องเคลือบดินเผา คณะ 
   มัณฑนศิลป์ ณ หอศิลป์คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

พ.ศ.2554  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปะ ปกติศิลป์ ART normal ณ.หอศิลป์ร่วมสมัย  
D Kunst จ.ราชบุร ี
ร่วมแสดงผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา Thai Ceramic awards 2011 
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา 4 สถาบัน ครั้งที่4  
ณ.U-center จุฬาฯ 
รว่มแสดงนิทรรศการนักศึกษา ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะ

 มัณฑนศิลป์   ณ หอศิลป์คณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
           ร่วมแสดงงานแสดงศิลปะวันศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี  

ณ อาคารศิลป์พีระศรี2 มหาวิทยาลัยศิลปากร 

https://www.facebook.com/KidsmatterThailand/?hc_ref=ARSUOps9NLCeFVgIotTLELOrgeemE5ZXuGY2NbcKJbJg2E0zGo6PknRo95xa1DAMpiY&fref=nf
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พ.ศ.2555  แสดงนิทรรศการศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา เด็ก ฝึก หัตถ์3  
 ณ.โรงงาน เถ้า ฮง ไถ่ จ.ราชบุรี 

            ร่วมแสดงนิทรรศการนักศึกษา ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะ 
   มัณฑนศิลป์ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ร่วมแสดงผลงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 16 
         แสดงผลงาน Public Art ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดราชบุรี 

พ.ศ.2556  ร่วมแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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