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ที่ผ่านมาทรัพยากรทางธรรมชาติใต้ท้องทะเลและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญ
ยิ่งซึ่งมนุษย์ได้น ามาใช้ในการด ารงชีวิตและแสวงหาความสะดวกสบาย ส่งผลให้เกิดปัญหาความเสื่อม
โทรมและขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมตามมา โดยทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคหนึ่งสามารถส่งผลกระทบในทางเสียหายถึงภูมิภาคอ่ืนๆในโลกได้ ถึงแม้ว่า
จะมีการช่วยกันรณรงค์ต่างๆในหลายองค์กรในหลากหลายสื่อเพ่ือให้ข้อมูลแก่ประชาชน แต่ก็ยังเข้าถึง
ไม่ได้มากที่จะชักจูงหรือให้ข้อมูลในการอนุรักษ์ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มี
จุดประสงค์เพ่ือมุ่งเน้นรักษาและขยายพันธุ์เต่าทะเลเพ่ือปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ เผยเเผร่ความรู้วิถี
ชีวิตเต่าทะเลและเพาะเต่าทะเลแต่ละสายพันธุ์ โดยประชาชนสามารถมีส่วนร่วมโดยการปล่อยเต่าคืน
สู่ท้องทะเล ผู้จักท าหวังอย่างยิ่งว่าข้อมูลและผลงานการศึกษาในโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการ
ออกแบบเพ่ือพัฒนาส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติใต้ท้องทะเลในอ าเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรีหรือทั่วทุกทีเพ่ือส่งผลให้ปริมาณการลดลงของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลลดลงและกระตุ้นจิตส านึก
ให้กับประชาชนไม่มากก็น้อยจึงเกิดโครงการ  " Vitamin SEA" เพ่ือเป็นสื่อการเรียนรู้และอนุรักษ์
ทรัพยากรผ่านผลงานการออกแบบเครื่อเคลือบดินเผาและสื่อสารอธิบายความของผลงานโดยการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ โดยผลงานการออกแบบมีลวดลายสอดคล้องกับธรรมชาติ เผาด้วยอุณหภูมิ 
1230 องศาเซลเซียสชั้นบรรยากาศอ๊อกซิเดชั่น และการออกแบบ map exhibition เพ่ือขยายความ
ของผลงานเครื่องเคลือบดินเผา อธิบายงานแก่ผู้ชมให้เข้าถึงจุดประสงค์และมีผลต่อการอนุรักษ์ต่อไป
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SUNATTIDA THONGMEE: VITAMIN SEA: MEDIA ART TO COMMUNICATE 
FOR THE TURTLES CONSERVATION CENTER. THESIS ADVISORS: ASSOC.PROF.PRASERT 
PICHAYASOONTHORN, AND YODKWAN SAWASDEE, Ph.D. 84 pp. 
 

The research objective is 1. for learn, help and study the ecosystems in 
underwater around the area of East Coast beach in Thailand. 2.The best practice in 
Ceramics design to study the technical of ceramic and to creative the artworks foe 
environment. 3. The result of research into the Turtles conservation center, And the 
contribution knowledge that can be applied in Ceramics design and Visual 
Communication Art as well. Research of the decline of marine ecosystems. Sattahip 
area.There are five key questions of the cause of the decline of animal populations is 

1.Loss of Biodiversity 
2.Housing Problem 
3.Water pollutions 
4.Global warming and climate  
5.Toxic waste problem 
 
If can resolve this problem by using art as a communication to residents 

and students. The locals understand and recognize the extinctions of sea turtles 
from the artworks. The audience can engage with the works of art in a friendly. 
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ขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา และพนักงานในภาควิชาทุกท่าน ท่ี
คอยช่วยเหลือ เป็นก าลังใจให้ และคอยสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานตลอดเวลา ขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยศิลปกรทุกท่านท่ีคอยให้ความรู้ต่าง ๆ 
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บทที่ 1 

บทน า 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ท่ีผ่านมาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญยิ่งซึ่งมนุษย์       

ได้น ามาใช้ในการด ารงชีวิต และแสวงหาความสะดวกสบาย  ส่งผลให้เกิดปัญหาความเส่ือมโทรม    

และขาดแคลนของทรัพยากรธรรมชาติและปัญหาส่ิงแวดล้อมตามมา โดยทรัพยากรธรรมชาติ      

และส่ิงแวดล้อมในภูมิภาคหนึ่งสามารถส่งผลกระทบในทางเสียหายถึงภูมิภาคอื่น ๆ ในโลกได้  ดังนั้น

การรับทราบสถานการณ์ส่ิงแวดล้อมในยุคโลกาภิวัฒน์ จะท าให้ประชาคมโลกได้เกิดความตระหนัก

และเกิดกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อท่ีจะแก้ไขเยียวยาปัญหาท่ีเกิดขึ้นสัตว์ทะเลได้ลดปริมาณลงมา   

ต้ังแต่ปี พ.ศ.2513 เป็นต้นมา ถึงแม้ว่าการศึกษาและการอนุรักษ์จะมีการด าเนินการมาหลายปีแล้ว 

โดยได้มี การจัดต้ังกลุ่มผู้เช่ียวชาญรักษาระบบนิเวศขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2512 ในรูปแบบส่วนหนึ่งของ

สหพันธ์นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union of Conservation of Nature) 

ในปี 2518 ได้เกิดสนธิสัญญาการค้าสัตว์ ท่ีใกล้จะสูญพันธุ์ระหว่างประเทศ (Convention               

of International Trade in EndangeredSpecies, CITES) ส่วนหนึ่งได้ประกาศให้สัตว์ทะเลบาง

ชนิดเช่น เต่าทะเลทุกชนิดพันธุ์เป็นสัตว์ใน APPENDIX I ได้มีการริเริ่มด้วย วิธีการต่าง ๆ เพื่อใช้ศึกษา

ให้เข้าใจถึงชีววิทยาและนิเวศวิทยาทางทะเล เพื่อให้เกิดความเข้าใจท่ีถูกต้องและมีประสิทธิภาพใน

การวางมาตราการอนุรักษ์และป้องกันการลดจ านวนลง HEAD STARTING PROGRAMME ท่ีได้

ด าเนินการในครั้งแรก คือ การเพาะเล้ียงเป็นเวลาหลายเดือนแล้วปล่อยลงทะเล แม้ว่าจะมีการ

พยายามใช้วิธีอนุรักษ์รูปแบบต่าง ๆ แต่ปรากฎว่าจ านวนของสัตว์ทะเลบางชนิดก็ลดลงเรื่อย ๆ จนถึง

จุดวิกฤต ท้ังนี้เนื่องมาจากกิจกรรมของมนุษย์ท้ังการกระท าโดยเจตนาและอุบัติเหตุ และท่ีส าคัญคือ

ยังไม่มีผู้ใดทราบถึงวงจรชีวิตของสัตว์ทะเลในช่วงท่ีใช้ชีวิตในทะเล ส่วนการเพาะเล้ียงแล้วปล่อยนั้น   

ก็ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถท่ีจะเพิ่มจ านวนการอยู่รอดได้ ปัจจุบันโครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศ

ทางทะเลท่ัวโลก ยังคงสนับสนุนการการเพาะเล้ียงสัตว์ทะเลทันทีท่ีออกจากรังอย่างไรก็ตามความ

พยายามดังกล่าวดูเหมือนจะไปไม่ทันการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  ทรัพยากรทางธรรมชาติยังคง         
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ถูกท าลายท่ัวโลก สัตว์และพืชหายากและใกล้ท่ีจะสูญพันธ์ยังคงถูกลักลอบน ามาขายในตลาด       

การสูญพันธ์ของส่ิงมีชีวิตอยู่ในอัตราสูงราวกับเกิดหายนะภัยครั้งใหญ่ ปะการังถูกท าลายและเปล่ียนสี 

ร่างกายเรามีสารเคมีนับร้อยซึ่งไม่มีในธรรมชาติ กล่าวอย่างส้ันๆก็คือ เราก าลังแพ้สงครามในการ    

อนุรักษ์และฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติจากการรายงาน "ภาพส่ิงแวดล้อม 2000” ของโครงการ

ส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ( United NationsEnvironment Programme : UNEP ) เป็นสัญญา

ท่ีเตือนภัย และได้ช้ีให้เห็นว่าระบบนิเวศมนุษย์ท้ังโลกถูกคุกคามจนขาดความสมดุลอย่างรุนแรงและ

ขีดความสามารถในการให้ผลผลิต และบริการทางนิเวศน์เส่ือมถอยไปมาก ซึ่งย่อมก่อให้เกิดความ

เสียหายโดยตรงต่อประชากรและระบบส่ิงแวดล้อม และถึงแม้ว่าทางประเทศไทยมีโครงการพิทักษ์

ส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างล่าสุด ได้มีการบังคบใช้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการ

จัดสวัสดิภาพสัตว์ ฉบับแรกของประเทศไทย โดยเมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2557 ราชกิจจานุเบกษา    

ได้เผยแพร่พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 โดยมีผล

บังคับใช้ในวันท่ี 27 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป ถือเป็น พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ ฉบับแรกของประเทศไทย 

แต่ก็ไม่สามารถตามทันการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าได้ จึงมีสัญญา

เตือนพิษภัยในด้านส่ิงแวดล้อมมากมายหลายเรื่อง ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ได้ระบุถึงปัญหาส่ิงแวดล้อม

โลก 5 ปัญหาซึ่งเป็นปัญหาหลักและจะเป็นปัญหาใหญ่ของประชาคมโลกดังนี้ คือ 

1.1 ปัญหาการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
     ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ในทางวิทยาศาสตร์หมายถึง               

ความหลากหลายของระบบนิเวศความหลากหลายของชนิดส่ิงมีชีวิต และความหลายหลายของยีน    

(Gene) ในส่ิงมีชีวิตหนึ่งแต่ความหลากหลายทางชีวภาพก็คือตัวธรรมชาติเองท่ีประชากรนับพันล้าน

คนได้อยู่อาศัยในการด าเนินชีวิต รวมท้ังบริษัทข้ามชาติจะหาประโยชน์จากมัน ดังนั้นความ

หลากหลายทางชีวภาพจึงมีมุมมองทางด้านเศรษฐศาสตร์การเมืองด้วย อันได้แก่ การรักษาความ

กลากกลายทางชีวภาพ การใช้ทรัพยากรทางชีวภาพอย่างยั่งยืน และการแบ่งผลประโยชน์ท่ีได้จาก

การใช้ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างเหมาะสมเท่าเทียม นอกจากการมีมูลค่ามหาศาลทาง

เศรษฐกิจแล้ว ความหลากหลายทางชีวภาพยังค้ าจุนชีวิตมาหมายหลายอย่างขณะนี้เป็นท่ีแน่ชัดว่า

มนุษย์ได้กลายเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี โดยเฉพาะการผลิต การส่ือสาร การขนส่ง ท าให้มนุษย์เพิ่มจ านวนอย่าง
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รวดเร็วกระจายไปยังถิ่นฐานต่าง ๆ ท่ัวทุกมุมโลกเดินทางส ารวจหาถิ่นฐาน แหล่งทรัพยากรใหม่ ต้ังแต่

เขาสูงป่าดิบทะเลทราย และท้องมหาสมุทรทุกแห่งมีมนุษย์เดินทางไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพ

ลดลงจนเห็นได้ชัด 

1.2 ปัญหาที่อยู่อาศัย 

     ปัญหานี้มีทั้งทางด้าน เศรษฐกิจ การเมือง และส่ิงแวดล้อม ท่ีอยู่อาศัยมีความส าคัญ     

อยู่เสมอ ตราบใดท่ีส่ิงมีชีวิตยังต้องการอาหารเพื่อด ารงชีวิต ท่ีพักก็ยังคงมีความจ าเป็นต่อกิจกรรมการ

ด ารงชีวิตด้วยเช่นกันนอกจากการบุกรุกท าลายพื้นท่ีของสัตว์ทะเล ท าให้บริเวณพื้นท่ีนั้นไม่สามารถ

ปรับสภาพโดยการเพิ่มพูนธาตุอาหารตามธรรมชาติได้ การบุกรุกท าลายท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ เป็น

สาเหตุส าคัญอีกประการหนึ่งท่ีท าให้สัตว์ทะเลลดจ านวนลงหรืออาจถึงกับสูญพันธุ์ เหตุปัจจัยของ

ปัญหาท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ เกิดจากหลายเหตุปัจจัยได้แก่ 

  1.2.1  การเพิ่มของประชากร 

         ท าให้ต้องการท่ีอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเกิดการบุกรุกท่ีอยู่อาศัยของสัตว์หลายชนิด 

  1.2.2 การขยายตัวของตลาดหรือการขยายตัวของการบริโภค  

        ท าให้เกิดการบุกรุกท าลายพื้นท่ีอาศัยของสัตว์ทะเล 

1.3 ปัญหามลพิษทางน้ า 

     นับว่าเป็นปัญหาท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง ท่ีท าให้เต่าทะเลและปะการังลดจ านวนลง

เหตุป ัจจัยนี ้มีสาเหตุจากการกระท าของมนุษย์อีกเช่นเคย ทั้งการปล่อยน้ าเสียจากโรงงาน

อุตสาหกรรมลงในทะเลการไร้จิตส านึกในการทิ้งขยะลงในน้ า ส่งผลให้ไม่ใช่แค่เต่าทะเลและปะการัง

ลดจ านวนลงแต่รวมท้ังสัตว์ทะเลทุกชนิดได้รับผลกระทบกับการกระท านี้  

4.ปัญหาโลกร้อนและการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศ 

    อุณหภูมิและภูมิอากาศของโลกได้เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามธรรมชาติ เช่น การ

เอียงของแกนโลกการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ การมีคาร์บอนในช้ันบรรยากาศมาก การเปล่ียน

ขั้วแม่เหล็กโลกแต่ปัจจุบันการกระท าของมนุษย์มีส่วนส าคัญท่ีท าให้โลกร้อนและเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางอุณหภูมิอากาศของโลก ในช่วงเวลาส้ัน ๆ เพียงราว200 ปีมานี้เอง ปัจจัยจากการกระท าของ

มนุษย์บวกการเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติ อาจก่อผลรุนแรงมากอย่างไม่คาดคิด ปรากฏการณ์โลก

ร้อนนั้นส่งผลต่อส่ิงมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นท้ังมนุษย์และสัตว์ น ามาสู่ "การสูญเสียความหลากหลาย

ทางชีวภาพ (Diversity loss) ท าให้เกิดการลดบทบาทหน้าท่ีขององค์ประกอบต่าง ๆ ในระบบนิเวศ
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เหล่านี้เป็นเหตุส าคัญ ท่ีส่ิงมีชีวิตต้องมีการปรับตัวเองให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ในสภาพภูมิท่ีสูงขึ้นใน

ระยะยาวแม้เพียงแม้เพียงเล็กน้อยก็ตาม แต่หากปรับตัวไม่ได้ก็อาจท าให้เกิดการสูญพันธุ์ในท่ีสุด 

1.4 ปัญหาขยะและสารพิษ 

      การผลิตการบริโภคสินค้าและบริการในระบบตลาดเสรี ก่อให้เกิดขยะและสารพิษ        

ขึ้นจ านวนมาก ขยะเหล่านี้บางชนิด เช่น พลาสติกอยู่คงทนยาวนานต่อการย่อยสลาย ได้ปนเปเข้าไป

ในทุกระบบนิเวศในอากาศ บนดินในน้ า และใต้ดิน แทรกเข้าในเลือดเนื้อของส่ิงมีชีวิตต่าง ๆ         

รวมท้ังตัวเราเอง เป็นอันตรายต่อระบบนิเวศน์และตัวเราเองเป็นปัญหาท่ีแก้ไขได้ยากอีกปัญหาหนึ่ง  

เมืองเป็นตัวสร้างขยะและสารพิษท่ีส าคัญ และเมื่อจ านวนประชากรโยกย้ายสู่เมืองมากขึ้น  ขยะและ

สารพิษก็จะมากขึ้นด้วย พื้นท่ีส าหรับการท้ิงขยะรวมก็เริ่มเต็มและหายาก ท าให้มีการท้ิงขยะและ

ปล่อยของเสียลงในทะเล  

จากข้อมูลดังกล่าวผู้ศึกษามีความสนใจและเห็นด้วยกับข้อมูลข้างต้น จึงได้แรงบันดาลใจ

เพื่อท าการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมกับส่ิงแวดล้อม เพื่อเป็นส่ือประยุกต์ศิลป์ในการส่ือสารการ

อนุรักษ์ชายฝ่ังทะเลอ่าวแสมสาร ณ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลอ าเภอสัตหีบ หน่วยต่อสู้อากาศยานและ

รักษาฝ่ัง โดยน ามาประยุกต์ใช้ในงานออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อน าเสนอคุณค่าทางความงาม

ในเชิงเซรามิกส์ โดยสีน้ าดินจะเป็นส่วนท่ีสนับสนุนรูปทรงท่ีได้รับแรงบันดาลใจจากท่ีกล่าวมาข้างต้น 

เพื่อให้เกิดความสวยงามและมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และส่ือสารกับผู้ชมถึงการเส่ือมโทรมของ

ธรรมชาติและสัตว์ทะเลจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ทะเล  จนค่อยๆ   

เส่ือมโทรมลงด้วยฝีมือ และความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของการกระท าของมนุษย์ท่ีส่งผลกระทบระยะยาว

แก่คนรุ่นหลัง ธรรมชาติและสัตว์น้อยใหญ่ภายในอนาคตอันใกล้ นอกจากนี้ผลงานยังเพื่อช่วยเป็น    

ส่ือทางการเรียนรู้และช่วยอนุรักษ์ระบบนิเวศใต้ท้องทะเลแก่ผู้มาเย่ียมชมศูนย์อนุรักษ์อีกด้วย 

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 ต้องการส่ือสารกับผู้รับชมถึงการลดจ านวนลงของทรัพยากรณ์ทางธรรมชาติ โดยใช้

รูปแบบการท าลายธรรมชาติ โดยน าอุปกรณ์การกินของมนุษย์มาเป็นตัวส่ือสารในผลงาน 

   ผลงานช้ินท่ี 1 เพื่อเป็นการแสดงถึงลักษณะทางกายภาพของอ าเภอสัตหีบ และ

เกาะน้อยใหญ่บริเวณอ าเภอสัตหีบ เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นถึงมุมกว้างของสัตหีบ เข้าใจความเป็นมา 

ต าแหน่งท่ีต้ังของแต่ละเกาะได้โดยภาพรวม 
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    ผลงานช้ินท่ี 2 เพื่อเป็นการให้ผู้ชมได้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล 

แสดงให้เห็นถึงแนวปะการังสัตว์น้อยใหญ่ว่ายน้ า เป็นผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงเชิงบวก ด้านดีของ

ความสวยงามใต้ท้องทะเล 

    ผลงานช้ินท่ี 3 เพื่อเป็นการให้ผู้เห็นถึงความสูญเสีย ความเส่ือมโทรมท่ีเกิดจากการ

กระท าของมนุษย์ โดยผ่านแนวความคิดจากการแตกหักของไข่ท่ีไม่สมบูรณ์ เป็นตัวส่ือสารการปฎิบัติ

ของมนุษย์ ไข่เต่าท่ีสมบูรณ์ท่ีมีรอยแตกร้าวเหลือแต่เปลือกไข่ แสดงถึงทรัพยากรณ์ธรรมชาติท่ีลด

น้อยลงหากเรายังปฎิบัติกับธรรมชาติแบบนี้ต่อไป 

2.2 เพื่อศึกษาส ารวจสภาพทางกายภาพของทรัพยากรใต้ทะเล ก าหนดแนวปะการังท่ี

ถูกน ามาใช้ในการท่องเท่ียวในปัจจุบัน โดยพิจารณาจากการจัดท าข้อมูลตระกูลปะการังท่ีพบท้ังหมด

ในอ่าวไทยและน ามาออกแบบในรูปแบบประติมากรรมต่อไป 

2.3 เพื่อศึกษาและค้นคว้าการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบประติมากรรม

เซรามิกส์ตกแต่งเพื่อศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล 

2.4 เพื่อจัดต้ังประดับตกแต่ง ณ ศูนย์อนุรักษ์พนัธเ์ต่าทะเลกองทัพเรือหน่วยบัญชาการ

ต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง 

2.5 เพื่อศึกษาค้นคว้าและเลือกวัตถุดิบมาทดลองหาสูตรส่วนผสมของเคลือบในอุณหภูมิ

สูงได้ด้วยบรรยากาศอ๊อกซิเดช่ัน 

2.6 เพื่อศึกษาวิเคราะห์และทดลองแก้ไข ต าหนิเคลือบท่ีเกิดขึ้นในสูตรเคลือบพื้นฐาน    

และน าสูตรเคลือบท่ีดีมาพัฒนาผสมออกไซด์ให้สี 

3. สมมุติฐานของการศึกษา 

3.1 เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชม "ตะหนัก" ถึงการใกล้สูญพันธ์ของระบบนิเวศทะเลซึ่งเป็น

ส่ิงมีชีวิต  ท่ีมีอายุไขท่ีมากให้ด ารงอยู่บนโลกได้อีกต่อไป 

    3.1.1 เกิดความหมายเชิงสัญลักษณ์ผ่านตัวผลงานให้คนได้รู้สึกถึงการศูนย์พันธุ์ของ

ระบบนิเวศ 

   3.1.2 เกิดความหมายเชิงสัญลักษณ์อาจเกี่ยวเนื่องถึงวิถีการด ารงชีวิตของเต่าทะเล

และปะการัง 

   3.1.3 เกิดความหมายเชิงสัญลักษณ์ผ่านพื้นผิวลวดลาย ถึงความประณีตศิลป์ต่องาน 

ประติมากรรมเซรามิกส์ 
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  ผลงานช้ินท่ี 1 เพื่อส่ือสารและอธิบายภาพรวมของอ าเภอและเกาะบริเวณสัตหีบ ให้

ผู้ชมเข้าใจในเชิงกว้างของสัตหีบ 

  ผลงานช้ินท่ี 2 เกิดความหมายในด้าน Possitive thinking แสดงถึงความงามของ

ท้องทะเลและสัตว์ทะเล 

  ผลงานช้ินท่ี 3 เกิดความหมายในด้าน Negative thinking แสดงถึงความสูญเสีย

ความเส่ือมโทรม ของธรรมชาติทางทะเล 

3.2 ผลการทดลองการตกแต่งผลงานในขณะท่ีผลงานเป็น  Green ware มีความ

สมบูณณ์ตามท่ีคาดคะเนไว้ ในเรื่องของโทนสี ความเข้ม – อ่อน 

3.3 ลวดลายท่ีศึกษาและน ามาออกแบบมีความเหมาะสม สอดคล้อง กับเรื่องราวของ

ผลงานและส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ชม 

3.4 พื้นผิวของการศึกษาวิจัยของพื้นผิวปะการัง และน ามาออกแบบนั้นมีความเหมาะสม 

สอดคล้องกับเรื่องราวของผลงาน และส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของผู้ชมเช่นกัน 

4. ขอบเขตของการศึกษา 

4.1 ออกแบบสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาในรูปแบบประติมากรรม โดยได้

แนวคิดจากการรูปแบบฟอร์มธรรมชาติของส่ิงมีชีวิตใต้ทะเล 

4.2 รูปแบบการติดต้ังเป็นท้ังแบบลอยตัว 2 มิติ และติดผนัง นูนต่ า 

    ผลงานช้ินท่ี 1 ติดต้ังบริเวณก าแพงทางเข้าบ่อเต่าใหญ่ (ติดผนังกลางแจ้ง) 

    ผลงานช้ินท่ี 2 ติดต้ังบริเวณ ทางลงสู่บ่อเต่า (ติดผนังกลางแจ้ง) 

    ผลงานช้ินท่ี 3 ติดต้ังบริเวณหน้าหาด (ลอยตัวกลางแจ้ง) 

4.3 การทดลองหาสูตรส่วนผสมของเคลือบมันเงา สูตรเคลือบนี้พื้นฐานอุณหภูมิ 1230'c 

เผาในบรรยากาศออกซิเดช่ัน 

4.4 ศึกษาพันธุ์เต่าทะเลเพื่อท่ีจะน าผลการวิจัย 

4.5 ศึกษาสายพันธุ์ปะการังท่ีสามารถพบได้ในบริเวณอ่าวไทยและวิเคราะห์ลักษณะ

พื้นผิวของสายพันธุ์นั้น ๆ เพื่อท าการออกแบบลวดลายใหม่ 

4.6 จัดท าเป็นผลงานติดต้ัง ณ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล จ านวน 3 ช้ินงาน 

 
5. ขั้นตอนการศึกษา 
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เพื่อให้การวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้เป็นอย่างดี ผู้ศึกษาได้แบ่งการด าเนิน 

งานออกเป็นดังนี ้

5.1 การศึกษาเก็บข้อมูลสภาพทางกายภาพของทรัพยากรใต้ทะเล ท้ังเต่าทะเลและ

ปะการัง เพื่อก าหนดข้อมูลลักษณะทางกายภาพของสัตว์ทะเลเหล่านี้ เพื่อเป็นข้อมูลในการร่างแบบ

ประติมากรรมเป็นอันดับต่อไป โดยท่ีข้อมูลบางบางส่วนท่ีผู้ศึกษาเก็บข้อมูลมามีดังต่อไปนี้ 

   5.1.1 ผลการส ารวจสภาพทางกายภาพของทรัพยากรใต้ทะเล 

    อ าเภอสัตหีบได้รับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งจะเริ่มต้ังแต่เดือน

พฤษภาคม จนถึงเดือนตุลาคม เรียกกันว่าช่วงฤดูฝน โดยปกติทิศทางของลมจะเป็นตะวันตกและ

เปล่ียนแปลงบางช่วงเป็นทิศใต้ตะวันตกเฉียงใต้หรือตะวันตกเฉียงเหนือบ้างฤดูมรสุมอีกช่วงหนึ่งคือ

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายน โดยมีก าลังอ่อนกว่า

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มาก ช่วงนี้เป็นฤดูแล้งปริมาณน้ าฝนและความแรงของมรสุมจะต่างกันไปในแต่

ละปี ในช่วงฤดูแล้งความเร็วของลมจะมีปริมาณ 11-18 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง ทะเลจะมีคล่ืนสูง

ประมาณ 0.5 เมตร แต่หากเป็นช่วงมรสุม ลมอาจพัดแรงถึง 75 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง และมีคล่ืนสูงกว่า 

5 เมตรด้วยเหตุนี้ช่วงท่ีพบว่าเต่าทะเลขึ้นมาวางไข่บนบก จะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม  เพราะเป็น

ช่วงหน้าฝน เต่าขึน้บกมาวางไข่จากคล่ืนสูงได้ดีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีอิทธิพลต่อการเกิดของแนว

ปะการังตามธรรมชาติ ปะการังไม่สามารถท่ีจะเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณท่ีชายฝ่ัง ทะเลหันหน้าออก

แนวปะทะแนวคล่ืนเกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตรง ๆ ดังนั้นสังเกตุได้จากแนวชายฝ่ังของอ าเภอ

สัตหีบปริมาณน้ าฝนท่ีมาจากฤดูมรสุมนั้นมีผลกระทบน้อยต่อแนวปะการังชายฝ่ังของอ าเภอสัตหีบ        

และใกล้เคียง เนื่องจากมีปริมาณน้อยการเปล่ียนแปลงความเค็มของน้ าทะเลจึงไม่มีมาก  โดยท่ัวไป

ความเค็มของน้ าทะเลบริเวณแนวปะการังจะอยู่ระหว่าง 30 – 32 ส่วนในพันเมื่อวัดในฤดูฝนและฤดู

เเล้งตามล าดับ ส่วนอุณภูมิน้ าทะเลบริเวณแนวปะการังค่อนข้างท่ีจะคงท่ีตลอดท้ังปีอยู่ระหว่าง        

27–28 องศาเซลเซียส 

     ปัจจัยอีกประการหนึ่งท่ีก าหนดลักษณะของแนวปะการังคือ การขึ้น–ลงของ

น้ าทะเล ซึ่งในทะเลอ่าวไทยนั้นเป็นแบบน้ าเด่ียว (diurnal) คือเกิดน้ าขึ้น 1 ครั้ง และน้ าลง 1 ครั้งต่อ

วัน เนื่องจากอ่าวไทยเป็นอ่าวตื้น มีก้นอ่าวขรุขระไม่ราบเรียบการเดินทางของคล่ืนน้ าขึ้น-น้ าลง จึงไม่

สม่ าเสมอกัน เมื่อคล่ืนน้ าขึ้นเดินทางเข้ามาในอ่าวแล้ว ก็จะสะท้อนกลับท าให้เกิดแรงหักล้างกันและ

เป็นผลให้มีน้ าขึ้นน้ าลงเหลือเพียงวันละหนึ่งครั้ง และการขึ้นลงของน้ าทะเลบริเวณชายฝ่ังทะเลอ่าว
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ไทยยังมีลักษณะเป็นแบบน้ าผสม (mixed tide) คือมีการขึ้น-ลงของน้ าทะเลสองครั้งต่อวัน แต่

ระดับน้ าทะเลท่ีขึ้นลงสองครั้งมีขนาดไม่เท่ากันอีกด้วย ระดับการขึ้นลงของน้ า ณ สถานีตรวจวัดของ

กรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือท่ีเกาะปราบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีระดับน้ าขึ้นสูงสุด และน้ าลงต่ าสุด 

เท่ากับ 2.93 และ 0.32เมตร ตามล าดับ ช่วงความแตกต่างของน้ าทะเล (tidal range) เท่ากับ 2.61 

เมตร (กรมอุทกศาสตร์, 2556) ปะการัง ณ อ าเภอสัตหีบ ท่ีน่าสนใจจะอยู่จะอยู่ทางทิศตะวันออก 

เนื่องจากเป็นบริเวณปะการังอยู่ท่ัวไป และเป็นแหล่งท่ีมีการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเท่ียวและการ

ประมงเป็นอย่างมาก 

    5.1.2 ลักษณะแนวปะการังบริเวณชายฝั่งอ าเภอสัตหีบ มีลักษณะดังนี้ 

        5.1.2.1 บริเวณชายฝั่งค่ายเจษฎามหาราชเจ้า มีปะการังอ่อน (soft 

coral) ชนิดหนึ่งเรียกว่า ปะการังอ่อนดอกเห็ด หรือปะการังอ่อนทองหยิบ หรือ Sarcophyton 

จ านวนมากอาศัยอยู่ เมื่อผิวน้ าทะเลสะท้อนแสงอาทิตย์อย่างเต็มท่ีประกายสีเหลืองทองอร่ามของ

ปะการัง Sarcophyton         ท่ีเกิดปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวจึงเด่นชัดมากขึ้น  โดยปกติ 

ปะการังอ่อนสามารถด ารงชีวิต     โดยปราศจากสาหร่ายซูแซนเทลลีได้  2-3 เดือน หรืออาจถึง 6 

เดือน ซึ่งนานกว่าปะการังแข็งมาก เนื่องจากปะการังอ่อนนี้สามารถปรับตัว โดยการแบ่งหรือแยกตัว

ออกให้มีขนาดเล็กลง เพื่อลดการใช้ พลังงานส่วนหนึ่งส่วนใดสามารถด ารงชีวิตต่อไปได้ยาวนานท่ีสุด 

         5.1.2.2 อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม มีปะการังพุ่มไม้ (Caulifower Coral) 

ลักษณะเป็นช่อคล้ายกิ่งก้านของพุ่มไม้ตามปรกติกิ่งก้านท่ีแตกแขนงออกมีลักษณะกลม  หรือแบน

เล็กน้อย เมื่อตัดตามขวางแคลไลซ์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 มิลลิเมตร เป็นรูปส่ีถึงหก

เหล่ียมคล้ายลายตาข่าย ขนาดช่อโคโลนีกว้างประมาณ 20 – 30เซนติเมตร ปะการังชนิดนี้พบอยู่ใน

เขตน้ าขึ้นน้ าลงจนถึงขอบด้านนอกของแนวปะการัง และเป็นปะการังท่ีพบได้บ่อยมากในแนวปะการัง

ท่ัวไป นอกจากนี้ระหว่าง     กิ่งก้านของปะการังมักมีปูใบ้ปะการัง (Trapezia cymdoce) อาศัยอยู่

ด้วยเสมอ 

       5.1.2.3 หาดเตยงาม มีปะการังเขากวาง ( Staghorn Coral ) ลักษณะ

เป็นช่อท่ีกิ่งก้านแตกออกคล้ายเขากวาง คอลรอลไลท์ท่ีอยู่ปลายยอดของกิ่ง มีขนาดใหญ่ ส่วน

คอลรอลไลท์ด้านข้างมีผนัง   เจริญดีเฉพาะด้านนอกท าให้มีลักษณะคล้ายเกล็ด  ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลางของแต่ละช่อกินเนื้อท่ีหลายตารางฟุต ตรงปลายก้านปะการังมักมีสีชมพู ปะการัง
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ชนิดนี้พบอยู่ท่ัวไปในเขตน้ าขึ้นน้ าลงและลึก   ลงไปท้ังในอ่าวไทยและอันดามัน จากท่ีกล่าวมาจะท า

ให้เห็นแนวปะการังต่าง ๆ บริเวณแต่ละหาดของอ าเภอสัตหีบ  

  5.1.3 จากการส ารวจลักษณะของแนวปะการัง และกลุ่มปะการังท่ีคาดว่าจะเป็นจุด

น่าสนใจ    ต่อนักท่องเท่ียวและผู้ท่ีมาศึกษา ณ ศูนย์อนุรักษ์ อ าเภอสัตหีบ จะแยกออกเป็นจุด

ดังกล่าว 

  5.1.3.1 แนวปะการังชายฝ่ังทะเลตะวันออกของอ าเภอสัตหีบ 

  5.1.3.2 แนวปะการังน้ าลึก อ่าวไทย บริเวณอ าเภอสัตหีบ 

  5.1.3.3 แนวปะการังของเกาะขาม และ ค่ายเจษฎามหาราชเจ้า 

  5.1.3.4 การศึกษาเก็บข้อมูลลักษณะความต้องการของนักท่องเท่ียว จะเน้น

พฤติกรรมของนักท่องเท่ียวท่ีมาเย่ียมชมร่วมกิจกรรมของทางศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล อ าเภอสัตหีบ 

5.2 ศึกษาเก็บข้อมูลด้านมาตรการควบคุม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล 

เพื่อใช้ส่งเสริมการอนุรักษ์ให้ควบคู่ไปกับผลงานการออกแบบของผู้ศึกษา  เพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์

ให้แก่การท่องเท่ียวและศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลให้ได้มากท่ีสุด โดยอาจจะใช้การวิเคราะห์ในเชิง

สังคมศาสตร์ส่ิงแวดล้อมผู้ศึกษาจะก าหนดระยะเวลาเก็บข้อมูลและการเก็บข้อมูลเชิงแบบสอบถาม  

โดยผู้ศึกษาได้เก็บข้อมูลบางประการต่อเนื่องกันเป็นเวลา 2 เดือน 

5.3 ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับวัตถุดิบที่จะใช้ในการทดลองเคลือบ โดย

ก าหนดวัตถุดิบหลักโดยมีโซดาเฟลสปาร์ (Soda Feldspar), ซิลิก้า (Silica) และดินด า (Ball Clay)        

เป็นส่วนประกอบหลัก 

5.4 ขั้นตอนร่างการออกแบบผลงานประติมากรรมในรูปแบบ 2 มิติ 

5.5 ขั้นตอนร่างการออกแบบผลงานประติมากรรมในรูปแบบ 3 มิติ โดยมีขนาด

เทียบเท่าผลงาน 1:3 และ 1:4 

5.6 ขั้นตอนการออกแบบลักษณะพื้นผิว (Texture) ปะการัง ของผลงาน

ประติมากรรม   ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจและการเก็บข้อมูลและการท าแบบสอบถามนักท่องเท่ียว และ

นักศึกษาท่ีมาเย่ียมชมศูนย์อนุรักษ์ 

5.7 ค านวณหาสูตรส่วนผสมด้วยทฤษฎีต่างๆที่ผู้ศึกษาสนใจแล้ว ท าการทดลอง

เคลือบและวิเคราะห์พัฒนา ตามกระบวนการเตรียมเคลือบและการเผา พร้อมบันทึกผลการทดลอง        

ทุกขั้นตอน โดยใช้การหาสูตรแบบตารางสามเหล่ียม 
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5.8 น าสูตรเคลือบที่ได้มาตกแต่งบนผลิตภัณฑ์ โดยเลือกใช้เทคนิคการตกแต่งเคลือบ

ให้เหมาะสมกับผลงาน 

5.9 สรุปผลการด าเนินงาน เรียบเรียงเป็นเอกสารรายงาน และน าเสนอผลงานทดลอง

เคลือบผลงาน สามมิติต่ออาจารย์ผู้สอน 

6. เวลาที่ใช้ในการวิจัย  

6-7 เดือนและเสนอวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระภายในเดือนกรกฎาคม 2557 

7. วิธีการศึกษา 

ในการวิจัยด้านสภาพกายภาพทรัพยากรใต้ทะเล ผู้ศึกษาได้อาศัยข้อมูลพื้นฐานจากกรม

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง Department of marine and coastal resources ส าหรับการวิจัย

ในด้านอื่นๆ ผู้ศึกษาด าเนินงานวิจัย ดังนี้คือ 

7.1 เคร่ืองมือและวิธีการ 

   เพื่อให้งานวิจัยครั้งนี้มีความละเอียดในแง่มุมต่าง ๆตามวัตถุประสงค์ ผู้ศึกษาจึงได้น า

วิธีการต่างๆ มาใช้ร่วมกันอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ 

   7.1.1 วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secoundary data) โดย

การศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัยนี้ เช่นนักอนุรักษ์เต่าทะเล นัก

ด าน้ า และนักท่องเท่ียว ท้ังนักวิชาการและนักปฎิบัติการศึกษา วิธีนี้ผู้ศึกษาคาดว่าจะให้ประโยชน์ใน

การก าหนดแนวทางเบ้ืองต้นในการศึกษา เช่น ก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ขอบข่ายของค าถาม และน ามาใช้

เป็นกรอบความคิดในการอธิบาย หรือพิจารณาปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึ้นในงานวิจัยชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

   7.1.2 วิธีการส ารวจ (Survey method) เป็นการรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณ โดย

ใช้แบบสอบถามซึ่งผู้ศึกษาจะจัดท าขึ้น ตามหลักการสร้างแบบสอบถามและสอดคล้องกับเนื้อหาท่ี

ต้องการทราบจากการวิจัย และได้มีการปรับปรุงแก้ไขอย่างเหมาะสมก่อนจะน าไปใช้ในกลุ่มเป้าหมาย

ท่ีต้องการ 

   7.1.3 วิธีการสังเกตุการณ์ (Observation Technique) เป็นวิธีการท่ีช่วยให้ผู้ศึกษา

ได้รับข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมในเชิงคุณภาพโดยท่ีข้อมูลเหล่านี้อาจจะไม่ได้รับจากการเก็บข้อมูล

โดยตรง อันเนื่องมาจากข้อจ ากัดต่างๆ ดังนั้นข้อมูลท่ีได้จากการสังเกต จึงสามารถน าไปอธิบายเสริม

ข้อมูลเสริมท่ีได้จากส ารวจได้ชัดเจนมากขึ้น 
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   7.1.4 วิธีการสัมภาษณ์ (Interview Techinique) วิธีนี้เพื่อการรวบรวมข้อมูลจาก         

ผู้ประกอบกิจกรรม ในท่ีนี้คือ ผู้ปฎิบัติ นักวิจัย และผู้ดูแล ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล นอกจากนี้   

ผู้ศึกษายังได้ใช้วิธีการสัมภาษณ์นักท่องเท่ียวบางรายเพื่อจะได้ข้อมูลท่ีลึกซึ้งเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

นักท่องเท่ียวที่มาเท่ียว ณ ท่ีแห่งนี้ 

7.2 กลุ่มตัวอย่าง 

    7.2.1 กลุ่มนักท่องเท่ียวกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

คือ กลุ่มนักท่องเท่ียวชาวไทย และกลุ่มนักเรียนนักศึกษา ท่ีมาทัศนศึกษา ณ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล 

  7.2.2การเก็บข้อมูลภาคสนามผู้ศึกษาจะเดินทางไปด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง 

ณ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

    7.2.3 น าผลการศึกษาวิจัยท่ีได้มาพัฒนาเป็นผลงานการออกแบบประติมากรรม 

เพื่อส่ิงแวดล้อม ณ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล อ าเภอสัตหีบ บริเวณจุดพักผ่อนบริเวณชายหาดสัตหีบ 

8. แหล่งข้อมูล 

8.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 

   8.1.1ข้อมูลทรัพยากรทางทะเล ท่ีมา: ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล หน่วยต่อสู้อากาศยาน

และรักษาฝ่ัง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

   8.1.2 ข้อมูลสภาพภูมิศาสตร์ 

   8.1.3 ข้อมูลด้านวัตถุดิบทางเครื่องเคลือบดินเผา 

   8.1.4 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

   8.1.5 หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเล 

9. อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 

เครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 

  9.1 แบบสอบถาม ในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

  9.2 แบบสัมภาษณ์ เป็นค าถามผู้วิจัยก าหนดขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์ 

  9.3 แบบบันทึกข้อมูล/แบบบันทึกการสังเกต ใช้บันทึกข้อมูลทุติยภูมิ ใช้บันทึกข้อมูล

จ าเป็นพื้นฐานหรือแบบบันทึกการสังเกตุชุดของรายการ หรือแนวทางปฏิบัติท่ีผู้วิจัยใช้ประกอบการ

สังเกตพฤติกรรมหรือการปฎิบัติเฉพาะเรื่อง 
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9.3 คอมพิวเตอร์ 

10. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย 

              (โดยประมาณ) 50,000 – 80,000 บาท 

11. การเสนอผลงาน 

การจัดนิทรรศการระดับประเทศและระดับชาติ เช่นนิทรรศการเซรามิกส์แห่งชาติงาน 

International Creative Design Disseminating 2016 at Silpakorn university 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

โครงการส่ือประยุกต์ศิลป์เพื่อการส่ือสาร การอนุรักษ์ชายฝ่ังทะเลอ่าวแสมสารมี

วัตถุประสงค์ในการศึกษาออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา และออกแบบแผ่นเอกสารการเรียนรู้ เพื่อให้

ความรู้และอธิบายขยายความผลงานเครื่องเคลือบดินเผาให้ความรู้ และอธิบายขยายผลงานเครื่อง

เคลือบดินเผาได้อย่างชัดเจน โดยมีแรงบันดาลใจจากส่ิงมีชีวิตใต้ท้องทะเล บริเวณชายฝ่ังภาค

ตะวันออก อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูล และเอกสารบทวิจัยท่ีเกี่ยวข้องโดย

ข้อมูลการวิเคราะห์เพื่ออกแบบผลงานแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อใหญ่ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลท่ีท่ัวไปเกี่ยวข้องเกี่ยวกับประติมากรรม 

2. ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับปะการัง  

3. ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเต่าทะเล 

4. ข้อมูลพื้นท่ีบริเวณศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลชายฝ่ังอ าเภอสัตหีบ 

5. ข้อมูลวัตถุดิบและกรรมวิธีในการผลิต 

  

1. ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับประติมากรรม 

1.1 ประติมากรรม (Sculpture) 

     เป็นการถ่ายทอดสร้างสรรค์รูปทรงจากวัสดุท่ีเปล่ียนแปลงรูปทรงได้ เช่น ดิน หิน ไม้ 

กระจก หรือจากวัสดุสังเคราะห์อื่น ๆ ประติมากรรมเรียกช่ือตามกระบวนการ กล่าวคือถ้าเป็น 

กระบวนการเพิ่ม หรือทางบวก (Additive Process) เป็นการปั้นการขึ้นรูป ถ้าเป็น กระบวนการทาง 

ลบ หรือเอาส่วนท่ีไม่ต้องการออก (Subtractive Process) เรียกเป็นการแกะสลัก และถ้าเป็น

กระบวน การผสม คือ ท้ังทางบวกและทางลบก็เรียกว่า ประติมากรรมท้ังส้ินประติมากรรมมีคุณค่า

อยู่ท่ีความกลม เป็นสามมิติ ของรูปทรง 

1.2 ประติมากรรมลอยตัว ( Round-Relief ) 

     ได้แก่ ประติมากรรมท่ีปั้น หล่อ หรือแกะสลักขึ้นเป็นรูปร่างลอยตัวมองได้รอบด้าน        

ไม่มีพื้นหลัง เช่น รูปประติมากรรมท่ีเป็นอนุสาวรีย์ประติมากรรมรูปเหมือน และพระพุทธรูปลอยตัว
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สมัยต่าง ๆ ตลอดไปจนถึงประติมากรรมส าหรับประดับตกแต่ง เป็นต้น ประติมากรรมประเภท

ลอยตัวของไทยท่ีรู้จักกันดี คือ พระพุทธรูปสมัยต่าง ๆ โดยเฉพาะพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ซึ่งถือว่า

เป็นพระพุทธรูปคลาสิคของไทยนั้น นับเป็นประติมากรรมลอยตัวท่ีสมบูรณ์แบบท่ีสุดของไทย 

ประติมากรรมประเภทนี้สร้างมากในสมัยปัจจุบัน คืออนุสาวรีย์และรูปเคารพหรือพระบรมรูป       

ของเจ้านายช้ันสูง เช่น อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช เชิงสะพาน    

พุทธยอดฟูา กรุงเทพ ฯ อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ท่ีวงเวียนใหญ่ กรุงเทพ ฯ อนุสาวรีย์

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีสวนลุมพินี กรุงเทพ ฯ อนุสาวรีย์ในจังหวัดต่าง ๆ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่ีสวนลุมพินี กรุงเทพ ฯ อนุสาวรีย์ในจังหวัดต่าง ๆ 

มากมายเป็นต้น 

ภาพที่ 1 ประติมากรรมลอยตัว 

ท่ีมา: Fineart, Sculpture, เข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://finearts99.wordpress.com/sculpture-art/  

1.3 ประติมากรรมประเภทนูนสูง (High–Relief )  

      ได้แก่ ประติมากรรมท่ีไม่ลอยตัว มีพื้นหลัง ตัวประติมากรรมจะยื่นออกมาจากพื้น

หลังค่อนข้างสูงแต่มีพื้นเป็นฉากหลังประกอบ อยู่ประติมากรรมประเภทนี้มักใช้ตกแต่งอาคาร

สถาปัตยกรรมพุทธศาสนาฐานอนุสาวรีย์อาคารท่ัวไป เป็นประติมากรรมท่ีนิยมสร้างขึ้นเพื่อประดับ
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ตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรมพุทธศาสนาแต่อดีต เช่น ประติมากรรมตกแต่งกระวิหารวัดไลย์ อ าเภอ

ท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นประติมากรรมปูนปั้นแบบนูนสูง กล่าวกันว่าเป็นศิลปะสมัยอู่ทอ ง       

สร้างขึ้นราวพุทธศตวรรษท่ี 17 โดยด้านหน้าวิหารปั้นเป็นเรื่องปฐมสมโพธิ์และทศชาติด้านหลัง    

เป็นเรื่องการแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ ประติมากรรมปูนปั้น พระพุทธรูปปางลีลาท่ีวัดเจดีย์เจ็ดแถว 

อ าเภอศรีสัชนาลัย 

ภาพที่ 2 ประติมากรรมนูนสูง 

ท่ีมา: Art, ประติมากรรม, เข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

https://wichai885.wordpress.com/ประติมากรรม/ 

1.4 ประติมากรรมประเภทนูนต่่า (Bas–Relief)  

      ได้แก่ งานประติมากรรมท่ีมีลักษณะคล้ายคลึงกับประติมากรรมประเภทนูนสูง แต่

จะแบนหรือบางกว่าประติมากรรมประเภทนี้ ไม่ปรากฏมากนักในอดีต ซึ่งมักจะได้แก่ ประติมากรรม

ท่ีเป็นลวดลายประดับตกแต่ง เช่น แกะสลักด้วยไม้ หิน ปูนปั้น เป็นต้น ในปัจจุบันมีท ากันมากเพราะ

ใช้เป็นงานประดับตกแต่งได้ดี ซึ่งอาจจะปั้นเป็นเรื่องราวท่ีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ตามวัตถุประสงค์

ของสถาปัตยกรรมท่ีน าประติมากรรมนั้นไปประกอบนอกจากนี้ ประติมากรรมประเภทนี้ยังใช้ได้ดีใน

การปั้นเหรียญชนิดต่าง ๆ 
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ภาพที่ 3 ประติมากรรมนูนต่ า 

ท่ีมา: Fineart, Sculpture, เข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://finearts99.wordpress.com/sculpture-art/  

2. ข้อมูลทั่วไปทางทะเล 

บริเวณริมฝ่ังทะเลไทยท้ังด้านอ่าวไทยและด้านทะเลอันดามัน เป็นถิ่นท่ีอยู่ของสัตว์ทะเล

นานาชนิดจ านวนมากมาย ท่ีบริเวณน้ าต้ืนใกล้กับชายฝ่ัง มีแสงแดดส่องถึงพื้นดินและเป็นท่ีซึ่ง    

แพลงตอนเกิดอยู่หนาแน่น พื้นทะเลในบริเวณน้ าต้ืนเช่นนี้มีพืชทะเล เช่น สาหร่าย หญ้าทะเลขึ้นอยู่ 

เป็นแหล่งท่ีมีอาหารของส่ิงมีชีวิตในทะเลอย่างอุดมสมบูรณ์พื้นทะเลใกล้ชายฝ่ัง มีอาหารอุดมจนสัตว์

ท่ีอาศัยอยู่ในแถบนี้หลายชนิดไม่ต้องออกไปหากิน เพียงแต่รออยู่กับท่ี อ้าปากไว้ ใช้หนวดพัดน้ าท่ีมี

อาหารลอยปนอยู่ด้วยให้ไหลลงสู่ปาก เช่น ตัวปะการัง ดอกไม้ทะเล ตามบริเวณท่ีพื้นทะเลเป็นทราย

มีสัตว์ทะเลบางชนิดลักษณะคล้ายไส้เดือนฝังตัวอยู่ในทรายชูแต่หัวขึ้นมาหาอาหาร มีปูเสฉวนซึ่งล าตัว

อ่อนนุ่มนิ่มต้องใช้เปลือกเปล่าของหอยฝาเดียวที่ตายแล้วเอามาห่อหุ้มล าตัว เมื่อจะไปหากินก็แบกเอา

เปลือกหอยนั้นไปด้วย มีกุ้งทะเลลวดลายสวยงาม ตาเป็นประกายเรืองรองในความมืด และมีปลา

หลากสีรูปร่างงดงามแตกต่างกันไป ส่วนท่ีบริเวณชายทะเลซึ่งเป็นเขตระหว่างน้ าทะเลลงต่ าสุดกับ

แนวน้ าทะเลขึ้น สูงสุด ก็จะมีหอยท่ีขุดรูหรือแทรกตัวอยู่ในทรายอาศัยอยู่ เมื่อน้ าทะเลท่วมขึ้นมาถึง 

ก็โผล่ตัวขึ้นมาพ้นทรายอ้าปากกินอาหารที่ล่องลอยมากับน้ าทะเล ท่ีหาดหินซึ่งมีสัตว์ตัวติดแน่นกับหิน 

เคล่ือนท่ีไม่ได้ เช่น เพรียง หอยนางรม ยามน้ าลงจะปิดเปลือกแน่นสนิท เพื่อไม่ให้ตัวแห้ง เมื่อน้ าขึ้น

ท่วมถึงก็เปิดเปลือกออกกินแพลงตอน และอินทรีย์สารท่ีลอยมากับน้ าทะเล ส่วนสัตว์ท่ีเคล่ือนท่ีได้

รวดเร็ว เช่น นกและปู ยามน้ าลด ส่วนท่ีหาดเลนซึ่งโผล่ขึ้นเหนือน้ าจะกลายเป็นแหล่งหากิน เพราะ
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อุดมไปด้วยหอย ไส้เดือนทะเล หนอนทะเล ท่ีขุดรูอยู่ในเลนในทะเลน้ าอุ่น เช่น ทะเลไทย ท้องทะเล

ใกล้ชายฝ่ังบางแห่งมีน้ าทะเลใส น้ าต้ืนแดดส่องถึงพื้นทะเล เป็นท่ีเกิดอันเหมาะสมของตัวปะการัง   

ซึ่งเมื่อนานนับร้อยนับพันปีเข้าเกิดเกาะกลุ่มกันเป็นบริเวณยาว เรียกว่า แนวปะการัง ท่ีนี่เป็นแหล่งท่ี

อยู่ แหล่งอาหารและแหล่งหลบภัยของสัตว์ทะเลมากมายหลายชนิด ท้ังปลาสวยงามท่ีสุดในโลก ปู

รูปร่างแปลก กุ้งขนาดใหญ่ตัวหลายสี และหอยลวดลายแปลกตาหลายขนาดเราอาจแบ่งถิ่นอาศัยของ

สัตว์ทะเลท่ีริมฝ่ังออกได้เป็นส่ีบริเวณด้วยกัน คือ บริเวณท่ีเป็นหาดทราย หาดหิน หาดเลน และท่ีแนว

ปะการัง 

3. ข้อมูลที่เก่ียวข้องเก่ียวกับเต่าทะเล 

เต่าทะเลเป็นสัตว์ดึกด าบรรพ์ ท่ีเคยมีหลักฐานพบว่าอาศัยอยู่ท่ัวไปมากว่า 130 ล้านปี 

นอกจากนั้นยังมีหลักฐานว่าเคยพบซากโบราณก่อนหน้านั้นไม่น้อยกว่า 200 ล้านปี การแพร่กระจาย

ของเต่าทะเลพบเฉพาะในเขตร้อนและเขตอบอุ่น  

3.1 สายพันธุ์ที่พบประเทศไทย มี 5 ชนิดท่ีพบคือ 

3.1.1 เต่าตนุ เต่าตนุเป็นสายพันธุ์ที่พบได้ ณ ชายฝ่ังภาคตะวันออกของไทย 

ภาพที่ 4  เต่าตนุ 

ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง, เต่าตนุ, เข้าถึง

เมื่อ 18 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://www.turtles.navy.mi.th/knowledge/knowledge.html 

  

http://www.turtles.navy.mi.th/knowledge/
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   3.1.2 เต่ากระ Hawksbill Turtle (Eretmochelys imbricate)  

      ลักษณะเด่นจะงอยปากค่อนข้างแหลมงุ้มคล้ายปากเหยี่ยว เกล็ดบนส่วนหัว

ตอนหน้ามี 2 คู่เกล็ดบนกระดองแถวข้างมี จ านวน 4 เกล็ดลักษณะเด่นชัด คือเกล็ดบนกระดอง มี

ลวดลายริ้วสีสวยงาม และลักษณะของเกล็ดซ้อนกันเห็นได้ชัด ลักษณะค่อนข้างคล้ายเต่าตนุขนาดโต

เต็มท่ียาวประมาณ 100 เซนติเมตรน้ าหนักประมาณ 120 กิโลกรัม ขนาดโตถึงขั้นแพร่พันธุ์ได้

ประมาณ 70 เซนติเมตรอาหาร เต่ากระอาศัยอยู่ตามแนวปะการัง โดยเฉพาะเมื่อขนาดเล็กจะอาศัย

ตามชายหาดน้ าต้ืน กินสัตว์จ าพวกฟองน้ า หอย และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ชนิดต่าง ๆ เป็นอาหาร

แหล่งท่ีพบแหล่งวางไข่เต่ากระในอ่าวไทย พบท่ีเกาะคราม จ.ชลบุรี และพบกระจัด กระจายตามหมู่

เกาะต่าง ๆ ทางทะเลอันดามันรวมท้ังแนว หาดทราย จ.พังงา และ จ.ภูเก็ต 

 

ภาพที่ 5 เต่ากระ 

ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง, เต่ากระ, เข้าถึง

เมื่อ 18 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.turtles.navy.mi.th/knowledge/ 

knowledge.html  

3.1.3 เต่าหญ้า Olive Ridley Turtle  (Lepodochelys olivacea)  

        ลักษณะเด่นกระดองเรียบ สีเทาอมเขียว สีสันของกระดองไม่สวยงามเท่า เต่ากระ

และ   เต่าตนุ ส่วนหัวค่อนข้างโต จะงอยปากมนกว่าเต่าตนุท่ีแตกต่างกันชัดเจน คือ เกล็ดบนส่วนหัว    

ตอนหน้า มีจ านวน 2 คู่ และเกล็ดบนกระดอง แถว ข้างมีจ านวน 6-8 แผ่นในขณะท่ีเต่าตนุและเต่า

กระมีเพียง 5 แผ่น และลักษณะ พิเศษของเต่าหญ้า คือกระดอง ส่วนท้องแถวกลาง (Inframarginal 

Scale) มีรูส าหรับขับถ่ายหรือรูเปิดส าหรับประสาทรับความรู้สึก (ยังไม่ทราบระบบการท างาน        

ท่ีชัดเจน) จ านวน 5 คู่ ขนาดเต่าหญ้าเป็นเต่าทะเลท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุดในจ าพวกเต่าทะเล ขนาดโต

http://www.turtles.navy.mi.th/knowledge/
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เต็มท่ีประมาณ 75–80 เซนติเมตร น้ าหนักประมาณ 80 กิโลกรัม ขนาดโตเต็มท่ีสามารถแพร่พันธุ์ได้   

ความยาวกระดองประมาณ 60 เซนติเมตร อาหารเต่าหญ้ากินพวก หอย ปู ปลา และกุ้งเป็นอาหาร 

จึงอาศัยอยู่ชายฝ่ังทะเล ท่ัวไป มีจะงอยปากใหญ่คมและแข็งแรงส าหรับกัดหอยท่ีมี เปลือก          

เป็นอาหารแหล่งวางไข่พบมากทางฝ่ังทะเลอันดามัน ตามหาดทรายฝ่ังตะวันตกของ จ .ภูเก็ต จ.พังงา

และหมู่เกาะในทะเลอันดามันไม่พบเต่าหญ้าขึ้นวางไข่ฝ่ังอ่าวไทย 

ภาพที่ 6 เต่าหญ้า 

ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง, เต่าหญ้า, เข้าถึง

เมื่อ 18 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.turtles.navy.mi.th/knowledge/ 

knowledge.html 

3.1.4 เต่ามะเฟือง Leatherback Sea Turtle (Dermochelys coriacea)   

     ลักษณะเด่นเต่ามะเฟืองแตกต่างจากเต่าทะเลชนิดอื่นอย่างชัดเจน มีขนาดใหญ่

นอกจากนั้นกระดองไม่เป็นเกล็ดมีลักษณะ เป็นแผ่นหนังหนา มีสีด า อาจมีสีขาวแต้มประท่ัวตัว

กระดองเป็นสันนูนตามแนวความยาว จากส่วนหัวถึงส่วนท้าย จ านวน 7 สัน ไม่มีเกล็ดปกคลุมส่วนหัว

จะงอยปากบนมีลักษณะ เป็นหยัก 3 หยัก  ขนาดขนาดโตเต็มท่ีมีความยาวกระดอง ประมาณ 250 

ซม. น้ าหนักกว่า 1,000 กก. ขนาดท่ีพบขึ้นมาวางไข่ไม่ต่ ากว่า 150 ซม. อาหารเต่ามะเฟืองอาศัยอยู่

ในทะเลเปิดกินอาหารจ าพวกพืชและสัตว์ ท่ีล่องลอยตามน้ าโดยอาหารหลักได้แก่ แมงกะพรุน แหล่ง

วางไข่เต่ามะเฟือง ปัจจุบันมีจ านวนน้อยมากพบขึ้นวางไข่บ้างบริเวณทราย ฝ่ังอันดามัน จ .พังงา       

จ.ภูเก็ต หมู่เกาะต่าง ๆ ปัจจุบันไม่พบเต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่ในอ่าวไทย 

http://www.turtles.navy.mi.th/knowledge/
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ปัจจุบันเต่ามะเฟืองเริ่มเป็นท่ีต้องการทางการเล้ียงของผู้ท่ีสนใจเต่าจึงท าให้เต่ามะเฟืองมีจ านวนลดลง

อย่างลวดเร็ว 

ภาพที่ 7 เต่ามะเฟือง 

ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง, เต่ามะเฟือง, 

เข้าถึงเมื่อ 18 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.turtles.navy.mi.th/knowledge/ 

knowledge.html  

3.2 วงจรชีวิตของเต่าทะเล 

      เต่าทะเลเป็นสัตว์เล้ือยคลานท่ีมีเลือดเย็น (อุณหภูมิเปล่ียนแปลงตามอุณหภูมิ

แวดล้อม) อาศัยอยู่ในน้ า มีกระดูกสันหลัง หายใจด้วยปอดและมีหัวใจสามห้องเหมือนสัตว์เล้ือยคลาน

ท่ัวไป เนื่องจากปรับตัวมาอาศัยอยู่ในน้ า ต้องด่ืมกินน้ าทะเลตลอดเวลาจึงมีระบบขั บถ่ายท่ีดีมาก      

ท่ีจะสกัดเกลือแร่ออกจากร่างกาย เพื่อรักษาความสมดุลของของเหลวในร่างกาย โดยท่ีเกลือแร่

ส่วนเกินถูกสกัดโดยการท างานของไต และถูกล าเลียงออกจากร่างกายทางต่อมน้ าตา ซึ่งอยู่หลังลูกตา

ท้ังสองข้าง ในขณะท่ีเต่าทะเลขึ้นมาอยู่บนบกจะเห็นน้ าเมือกไหลออกทางตาตลอดเวลา แต่เดิมเข้าใจ

ว่าเต่าทะเลร้องไห้เวลาขึ้นวางไข่แท้ท่ีจริงเป็นการขับเกลือแร่ส่วนเกินออกจากร่างกาย ซึ่งขบวนการนี้

จะเกิดตลอดเวลา แม้เมื่อเต่าทะเลจะอยู่ในน้ า  เต่าทะเลเป็นสัตว์ท่ีมีการเดินทางไปแหล่งอาศัยหรือ

แหล่งอาหารที่ไกลมาก โดยแหล่งอาศัยหรือแหล่งอาหารแต่ละแห่งจะมีประชากรเต่าทะเลหลายกลุ่ม

อาศัยอยู่ด้วยกัน Limpus et al.(1992) ได้ท าการติดเครื่องหมายเต่าตนุและเต่าหัวฆ้อนท่ีขึ้นวางไข่   

ท่ี Queenland Australia และจากการติดตามผล พบว่าเต่าทะเลเหล่านี้เดินทางไปหาอาหาร        

ถึงประเทศอินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี และโซโลมอน เต่าทะเลท่ัวไปใช้เวลา 10 ปี หรืออาจมากกว่า    

http://www.turtles.navy.mi.th/knowledge/
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20 ปี ในการเจริญเติบโตพอท่ีจะแพร่พันธุ์ได้  ความแตกต่างขึ้นอยู่กับชนิดและความสมบูรณ์ของเต่า

ทะเลแต่ละตัว 

  ปกติเต่าทะเลจะขึ้นวางไข่บนหาดทรายท่ีเงียบสงบในช่วงเวลากลางคืน ส่วนมากจะขึ้น

วางไข่ในช่วงท่ีน้ าทะเลขึ้นเกือบสูงสุด แม่เต่าจะคลานจากทะเลขึ้นมาบนหาดทรายเลือกสถานท่ี

วางไข่ โดยพิจารณาจากอุณหภูมิของทราย การชุ่มน้ า ความหยาบของเม็ดทราย และความลาดเอียง

ของชายหาด ซึ่งส าคัญต่อการอยู่รอดของลูกเต่ามากต้องไม่ใกล้น้ าเกินไปจนโดนน้ าท่วม หรือไกล    

เกินกว่าลูกเต่าจะคลานกลับสู่ทะเล  ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดของแม่เต่าท้องแก่คืออุณหภูมิของทราย      

โดยแม่เต่าจะท าการขุดหลุมด้วยขาท้ังส่ีข้าง ขุดทรายจนเป็นแอ่งลึกประมาณ 30 เซนติเมตร 

ต่อจากนั้นแม่เต่าจะใช้เฉพาะขาคู่หลังขุดหลุม เพื่อจะใช้เป็นท่ีวางไข่ ความลึกของหลุมไข่ประมาณ 

30–50 เซนติเมตร ส าหรับเต่ากระและเต่าหญ้า ลึกประมาณ 60–80 เซนติเมตร ส าหรับเต่าตนุและ

เต่ามะเฟือง แม่เต่าจะขุดหลุมต่อไปจนกระท่ังขาหลังขุดต่อไปไม่ได้อีกแล้ว และจะท าการคว้านทราย

ก้นหลุมให้กว้างขึ้น ลักษณะของหลุมจึงมีลักษณะปากหลุมแคบก้นหลุมกว้าง เมื่อแม่เต่าขุดหลุมได้ลึก

และมีขนาดท่ีต้องการแล้ว จะเริ่มวางไข่ลงในหลุมโดยไข่จะออกมาจาก ท่อไข่ครั้งละ1–3 ฟอง ใช้เวลา

ในการวางไข่ท้ังหมดประมาณ 20–30 นาที  ในแต่ละครั้งแม่เต่าจะวางไข่ประมาณ  70–150 ฟอง 

ส าหรับเต่ากระและเต่าตนุ ส าหรับเต่ามะเฟืองจะวางไข่ครั้งละ 60–130 ฟอง โดยท่ัวไปไข่เต่าทะเล   

มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 เซนติเมตร ยกเว้นไข่เต่ามะเฟืองจะมีขนาดใหญ่กว่ามาก         

คือมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 55 เซนติเมตร  

ภาพที่ 8 การวางไข่เต่า 

ท่ีมา: ศูนย์เทคโนโลยีและสารสนเทศ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง, การวางไข่, 

เข้าถงึเมื่อ 18 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://www.turtles.navy.mi.th/knowledge/lifecycle.html  
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เมื่อแม่เต่าวางไข่ฟองสุดท้ายเสร็จแล้ว จะเริ่มท าการกลบหลุมทรายโดยใช้ขาหลัง     กวาดทรายและ

กดทรายปิดปากหลุมจนเต็ม จากนั้นจะกลบหลุมไข่ให้แน่น โดยขาหลังยกกระดองขึ้นใช้หน้าอกตบลง

หลายครั้ง แล้วจึงท าการเกล่ียทรายบริเวณท่ีวางไข่เป็นวงกว้าง เพื่ออ าพรางหลุมไข่       ท่ีแท้จริง 

เสร็จเรียบร้อยแล้วแม่เต่าจะคลานกลับลงทะเล ปล่อยให้ธรรมชาติเป็นผู้ปกปูองดูแลไข่ต่อไปจนกว่า

ไข่จะฟักเป็นตัว ประมาณ 45–60 วัน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความช้ืน แม่เต่าทะเล      แต่ละตัว

วางไข่ได้มากกว่า 1 ครั้ง ในแต่ละฤดูโดยเว้นช่วงต้ังแต่ 12–40 วัน จ านวนครั้ง ความดก   ของไข่ 

ขึ้นอยู่กับชนิดและความสมบูรณ์ของเต่าทะเล เช่น จากการศึกษาของ นาวาเอก วินัย     กล่อมอินทร์ 

พบเต่าตนุขึ้นวางไข่ท่ีเกาะสิมิลันวางไข่ได้ถึง 7 ครั้ง ซึ่งการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ Limpus 

(1993) ได้ศึกษาชีววิทยาของเต่าทะเลต่างๆ และได้ให้ข้อมูลการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลต่างๆ ใน

จ านวนเฉล่ียคือ เต่ามะเฟืองและเต่าตนุ วางไข่ได้ 5 ครั้งต่อฤดู เต่ากระและเต่าหัวฆ้อน วางไข่ได้ 4 

ครั้งต่อฤดู และเต่าหญ้า วางไข่ได้ 3 ครั้งต่อฤดู 

3.3 ความทรงจ่าในแหล่งก่าเนิดของลูกเต่าทะเล  

      เนื่องจากแหล่งวางไข่เต่าทะเลแต่ละชนิด จะมีแหล่งจ าเพาะซึ่งเช่ือกันว่าลูกเต่า

ทะเลสามารถจดจ าแหล่งก าเนิดได้ทันทีท่ีเกิด และคลานลงสู่ทะเล โดยภายในช่องจมูกและประสาท    

ตอนหน้าจะมีประสาทท่ีไวต่อการรับกล่ินหรือสารเคมีมาก ประสาทสัมผัสนี้จะรับรู้ถึงคุณสมบัติทาง

เคมี ทางสภาพแวดล้อมบริเวณนั้น และจะบันทึกความทรงจ าของแหล่งก าเนิดนี้ไว้ เมื่อเต่าทะเล

เจริญเติบโตเต็มท่ีก็จะหาทางกลับมาวางไข่แพร่พันธุ์ในแหล่งเดิมแต่ยังไม่เป็นท่ีทราบแน่ชัดว่า     

ความทรงจ าต่อแหล่งก าเนิดของ ลูกเต่าทะเล เกิดในขณะท่ีก าลังดันตัวโผล่จากหลุมทรายหรือว่าทันที

ท่ีลงสู่น้ าทะเล  

 จากรายงานของ Lohmann (1922) ได้ท าการทดลองศึกษาปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ก าหนดทิศทางการเดินทางของลูกเต่าทะเล พบว่าคล่ืนกระแสแม่เหล็กโลกมีผลต่อการก าหนดทิศ

ทางการเดินทางของลูกเต่าทะเล นอกจากนั้นยังได้ทดลองศึกษาผลของแนวทิศทางของคล่ืนพบว่า

ทิศทาง  ของคล่ืน  ก็มีผลต่อการเดินทางของลูกเต่าทะเลด้วย โดยพบว่าลูกเต่าทะเลส่วนใหญ่จะ

เดินทางโดยจะว่ายน้ าทิศทาง ทวนคล่ืนตลอด จึงได้สรุปถึงการเดินทางโยกย้ายถ่ินการเดินทางอันยาว

ไกล และใช้เวลานานของเต่าทะเล ในการเดินทางกลับสู่แหล่งวางไข่นั้น เต่าทะเลอาศัยคล่ืนกระแส

แม่เหล็กโลกประกอบกับทิศทางของกระแสน้ าในการก าหนดทิศทาง การเดินทาง และใน

ขณะเดียวกันต้องอาศัยสัญชาติญาณความทรงจ าในแหล่งก าเนิดในการก าหนดหาแหล่งวางไข่ ซึ่ง
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โดยท่ัวไปจะเป็นแหล่งท่ีเกิดหรือแหล่งท่ีใกล้เคียง 

 3.4 แหล่งอาศัยของเต่าทะเล 

       ในอดีตเคยมีเต่าทะเลชุกชุมท้ังทางอ่าวไทย และทะเลอันดามัน บริเวณท่ีเคยพบ

เต่าทะเลขึ้นวางไข่ทางฝ่ังอ่าวไทย ได้แก่ ชายหาดตามเกาะต่างๆ ของจังหวัดชลบุรี จังหวัด ตราด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกาะกระ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส  ส่วน

ทางฝ่ังอันดามันพบเต่าทะเลขึ้นวางไข่บริเวณชายหาดฝ่ังตะวันตกของจังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และ       

หมู่เกาะใกล้เคียง นอกจากนี้พบบ้าง ท่ีจังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล  

ปัจจุบันเต่าทะเลในพื้นท่ีอ่าวไทยเหลือน้อยมาก ชายหาดและเกาะท่ียังพบเป็นแหล่ง

วางไข่ตามธรรมชาติอย่างสม่ าเสมอทุกปี เหลือเพียงเกาะบริเวณอ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งอยู่ในเขต

รักษาความปลอดภัยของทหารเรือ ท่ีส าคัญได้แก่ เกาะคราม เกาะอีร้า และเกาะจาน เป็นต้น ส่ว น

ทางพื้นท่ีฝ่ังทะเลอันดามัน ยังคงปรากฏการขึ้นวางไข่ ท่ีหาดท้ายเหมือง จังหวัดพังงา บริเวณหาดใน

ยาง จังหวัดภูเก็ต และหมู่เกาะต่างๆ ท่ียังอยู่ห่างไกลจากฝ่ัง ได้แก่ หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสิมิลัน 

 3.5 สาเหตุที่เต่าทะเลลดลงเเบ่งออกเปน็ปัจจัยหลักสองทาง  

      3.5.1 การกระท่าจากมนุษย์ 

           การบุกรุกแหล่งวางไข่ โดยการดัดแปลงพื้นท่ีหาดทรายบริเวณแหล่งวางไข่ เป็น

สถานท่ีท่องเท่ียวและกิจกรรมอื่นๆการประมง เช่น การใช้อวนลาก อวนลอย เบ็ดราว เครื่องประดับ 

ไขมันเป็นส่วนผสมของเครื่องส าอางบางชนิด หนังของเต่าทะเลใช้ท าเครื่ องหนัง การบริโภคไข่เต่า 

เนื้อเต่า เป็นต้นการท้ิงขยะมูลฝอย ลงแม่น้ า 

   3.5.2 เกิดจากธรรมชาติ 

           ถูกสัตว์ใหญ่กินขณะเป็นไข่ หรือตัวอ่อน สภาพแวดล้อมในทะเลเส่ือมโทรมจาก

ภาวะภาวะโลกร้อนแนวทางการอนุรักษ์เต่าทะเลร่วมกับกองทัพเรือ 

ไม่ใช้ประโยชน์จากเต่าทะเล เช่น ไม่บริโภคไข่เต่าและเนื้อเต่าทะเล และไม่ซื้อผลิตภัณฑ์

จากเต่าทะเล ไม่บุกรุกแหล่งวางไข่ แหล่งผสมพันธ์และแหล่งก าเนิดบริเวณ ก .คราม ก.อีร้า ก.จาน   

ไม่ท้ิงขยะมูลฝอยลงสู่แม่น้ า และทะเลโดยเฉพาะถุงพลาสติก ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ในการอนุรักษ์

เต่าทะเลบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์และคุ้มครองเต่าทะเล 
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4. ข้อมูลพื้นที่บริเวณศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลชายฝั่งอ่าเภอสัตหีบ 

ในอดีดได้มีการให้สัมปะทานการเก็บเต่าทะเลจึงท าให้มีการบุกรุกแหล่งวางไข่ของเต่า

ทะเลเกิดขึ้นเป็นอย่างมากท าให้เมื่อ พ.ศ.2493 กองทัพเรือ ได้ออกประกาศตาม พรบ. ว่าด้วยเขต

ปลอดภัยในราชการทางทหารพุทธศักราช 2478 ให้สงวนพื้นท่ีทางทะเล และชายฝ่ังบางส่วนของ

อ าเภอสัตหีบ เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในราชการทหารและ พ.ร.บ. ว่าด้วยการประมงปี พ.ศ.2490 

คุ้มครองให้ เกาะคราม เกาะอีร้า และเกาะจาน ซึ่งเป็นพื้นท่ีวางไข่เต่าทะเลไม่ให้มีผู้บุกรุกนับต้ังแต่นั้น

เป็นต้นมา 

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลของกองทัพเรือท้ังนี้ เพื่อให้งานหาร

อนุรักษ์เต่าทะเลเป็นไปอย่างมีระบบในปี พ.ศ.2532 กองทัพเรือ ได้ก าหนดให้พื้นท่ีบริเวณ เกาะคราม     

เกาะจาน เกาะอีร้า (แหล่งวางไข่ ผสมพันธ์ แหล่งก าเนิด) มีหน้าท่ีในการรักษาความปลอดภัย      

เกาะคราม เกาะจาน และเกาะอีร้า เฝูาตรวจดูแลรักษาทรัพยากรทางธรรมชาติรวมท้ังสัตว์ทะเล     

บนเกาะและบริเวณโดยรอบ และในปี พ .ศ.2537 กองทัพเรือได้จัดต้ังศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 

กองทัพเรือ ขึ้นมาเพื่อท าหน้าท่ีในการให้ความรู้และปลูกฝังค่านิยมให้กับประชาชนท้ังเป็นส่วนในการ

อนุบาลเต่าทะเลโดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ โดยงานการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของ

กองทัพเรือในพื้นท่ีอ่าวไทยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 หน่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์เต่าทะเล (นธต.) มีภารกิจรักษา

ความปลอดภัย เกาะคราม เกาะจาน และเกาะอีร้า (ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดในการวางไข่เต่าทะเลท่ี    

หนาแน่ท่ีสุดในประเทศไทย) ตรวจดูเเลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังสัตว์ทะเลบนเกาะและ

บริเวณโดยรอบ  

ส่วนท่ี 2 ได้เเก่ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล กองทัพเรือบริเวณชายหาด สอ .รฝ มีหน้าท่ี        

ตามวัตถุประสงค์ท่ีกล่าวมา โดยเน้นในการเผยแพร่ให้ความรู้และปลูกจิตส านึกให้แก่ประชาชน      

และเยาวชน รวมท้ังประสานงานด้านวิชาการร่วมกับหน่วยต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องในด้านการอนุรักษ์พันธุ์

เต่าทะเลของประเทศไทย ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือสัตหีบ แบ่งออกเป็น5 สถานี ได้แก่ 

4.1 ห้องบรรยาย เป็นห้องบรรยายด้านชีวิตของเต่าทะเล และการท างานอนุรักษ์ของ

เจ้าหน้าท่ีกองทัพเรือสัตหีบ เพื่อปลูกจิตส านึกให้กับเยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

4.2 ห้องนิทรรศการ จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล 

กองทัพเรือสัตหีบ และวงจรชีวิตของเต่าทะเล 
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4.3 อาคารแสดงเต่าทะเล เป็นอาคารแสดงความเจริญเติบโตของเต่าทะเลตามช่วงอายุ    

โดยมีอายุต้ังแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี ซึ่งทุกท่านจะได้เห็นความเปล่ียนแปลงทางด้านรูปร่างลักษณะของ

เต่าอย่างชัดเจน  

4.4 บ่ออนุบาลเต่าทะเล มี 16 บ่อ แต่ละบ่อจะมีช่วงอายุของเต่าทะเลท่ีแตกต่างกันโดย     

เริ่มต้ังแต่ แกเดิดจนถึง15 ปี 

4.5 แหล่งพักผ่อนหย่อนใจของผู้มาเยี่ยมชม โดยมีหาดทราย ท่ีมีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยท่ีสุด

แห่งหนึ่งในอ าเภอสัตหีบ 

5. ข้อมูลที่เก่ียวข้องเก่ียวกับทรัพยากรใต้ทะเล  

5.1 ปะการัง (coral)  

     เป็นกลุ่มของส่ิงมีชีวิตขนาดเล็กท่ีอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเรียกว่า "โคลิเนีย" (colony) ตัว

เล็กนิ่มๆ ของประการังเรียกว่า "โพลิป ” ซึ่งมีลักษณะไม่ซับซ้อน มีหนวด (tentacle)   ท่ีมีเข็มพิษ

เรียกว่า "นีมาโตซีส” (Nematocyst) หนวดเหล่านี้มีขนาดเล็กประมาณ 2-3 มิลลิเมตรเท่านั้น โพลิ

ปของแต่ละตัวปะการังมีหนวด 6 เส้น หรือเป็นทวีคูณของ 6 หนวดเหล่านี้จับแพลงก์ตอนในมวลน้ า

เป็นอาหาร 

  แนวปะการังเกิดอยู่ ท่ีท้องทะเลต้ืน ๆ ลึกไม่เกิน 40 เมตร น้ าอุ่นและสะอาดมี

แสงแดด   ส่องถึง การก่อก าเนิดของแนวปะการังเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจ แปลกประหลาดอย่างไม่น่าเช่ือ 

ว่าแนวหินปูนแข็งและงดงามนี้เกิดจากสัตว์ทะเลตัวเล็ก ๆ ท่ีมีช่ือว่า ตัวปะการังตัวปะการังชอบอยู่

รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ นับร้อยนับพัน หรือมากกว่ านั้น แต่ละตัวสร้างหินปูนแข็ง (แคลเซียม

คาร์บอเนต)     จากน้ าทะเลรอบ ๆ ตัวขึ้นมาห่อหุ้มตัวไว้ ตัวมันติดแน่นอยู่กับหินปูนนี้ หินปูนท่ีสร้าง

ขึ้นจะเกาะติดกันเป็นก้อนใหญ่รูปร่างต่างๆ กัน แล้วแต่ชนิดของปะการัง บางชนิดเป็นก้อนคล้ายก้อน

หิน บางชนิดเป็นกิ่งก้านคล้ายต้นไม้ บางชนิดเป็นร่มคล้ายดอกเห็ด บางชนิดเป็นกลีบคล้ายดอกไม้ 

ปะการังมีหลายสี เมื่อตัวปะการังตายลง หินปูนที่มันสร้างขึ้นคงเช่ือมติดกันอยู่ กลายเป็นแท่นหินปูน

ฐานของแนวปะการัง ส่วนตัวปะการังท่ียังคงมีชีวิตจะอยู่ท่ีตอนบนของแนวหินและสร้างหินปูนต่อไป

เรื่อย ๆ     เป็นเช่นนี้นานนับพันปี แนวหินก็แผ่ขยายกว้างออกไปในท้องทะเลกลายเป็นแนวปะการัง

แนวปะการังเป็นเสมือนปุาไม้ดอกท่ีมีสีสันงดงามอยู่ใต้ทะเล ตลอดแนวเป็นซอก เป็นหลืบ เป็นช่อง 

และเป็น     กิ่งก้านหินคดเค้ียว จึงเป็นแหล่งอาศัยและท่ีหลบภัยของสัตว์ทะเลหลายพันชนิด และเต็ม

ไปด้วยอาหารอันอุดมของเหล่าสัตว์ทะเลอีกด้วย ท่ีแนวปะการังเราจะพบปลา ปู กุ้ง หอย สารพัด
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ชนิด รวมท้ังดอกไม้ทะเล ฟองน้ า ม้าน้ า กัลปังหา ปลิงทะเล ปลาดาว เม่นทะเล และหนอนทะเล 

อาศัยอยู่ท่ัวไป 

 
 

ภาพที่ 9 ปะการัง 

ท่ีมา: พัฒนพงศ์ นันทดี, ปะการัง, เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

https://sites.google.com/site/reuxngpakarang/ 

 ปะการังเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายคลึงกับดอกไม้ทะเลมาก แตกต่างกันตรงท่ีปะการังตัว

เล็กกว่า และเมื่อโตเต็มท่ีล าตัวจะติดแน่นอยู่กับท่ี เคล่ือนท่ีไปไหนมาไหนไม่ได้ตัวปะการังอ่อนนุ่ม มี

ขนาดเล็ก ตัวยาวไม่เกินหนึ่งเซนติเมตร และมีปากซึ่งมีหนวดจ านวนมากล้อมรอบอยู่เช่นเดียวกับ

ดอกไม้ทะเล ปะการังกินแพลงตอนเป็นอาหาร และสามารถสร้างหินปูนขึ้นได้จากน้ าทะเลรอบ ๆ ตัว

มัน หินปูนที่มันสร้างขึ้นเป็นโขด ตัวปะการังติดแน่นอยู่กับโขดหินปูนนี้ ปะการังชอบอาศัยอยู่รวมกัน

เป็นจ านวนมาก สร้างโขดหินปูนติดต่อกันจนกลายเป็นหินท่ีมีรูปร่างแปลก ๆ งดงาม ปะการังมีรูปร่าง

ต่างๆ กัน อาจแบ่งตามรูปร่างได้เป็นปะการังเขากวาง ปะการังสมอง ปะการังจาน ปะการังผักกาด 

และปะการังเห็ด ปะการังเขากวาง มีรูปลักษณะเหมือนเขากวางหรือกิ่งไม้ท่ีแตกแขนงออกไปเป็นช่อ

เจริญได้รวดเร็ว และมีจ านวนมากชนิดท่ีสุดในบรรดาปะการังท้ังหกกลุ่ม ตามแนวชายฝ่ังทะเลของ

ไทย      กิ่งก้านท่ีแตกแขนงออกไปของปะการัง เขากวางนี้เองท่ีท าให้แนวปะการังมีลักษณะดังเช่น

ปุาอันงดงามใต้ทะเล ปะการังสมอง มีรูปร่างเป็นก้อนกลม ผิวหยักเป็นร่องคดเค้ียวไปมาจนมองดู

คล้ายกับสมองของคนเรา ปะการังจาน เป็นแผ่นแข็ง เปราะและแตกหักง่ายมาก ปะการังผักกาด 

https://sites.google.com/site/reuxngpakarang/
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รูปร่างเหมือนต้นผักกาด ปะการังเห็ด รูปร่างเหมือนเห็ดท่ีบานเต็มท่ี ผิวหยักเป็นร่องลึก 

 

ภาพที่ 10 ดอกไม้ทะเล 

ท่ีมา: ปทิตตา บุญพันธ์, ดอกไม้ทะเล, เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก  

http://www.sunsetseashellfarm.com/learningroom/learning_room_3_Article_12.html 

 

5.2 ดอกไม้ทะเล  

     มีรูปร่างคล้ายดอกไม้สีสวยหลากสี เกิดอยู่ท่ีพื้นทะเล แท้ท่ีจริงดอกไม้ทะเลไม่ใช่พืช

และไม่ใช่ดอกไม้ แต่เป็นสัตว์ทะเลพวกหนึ่ง มีล าตัวคล้ายถุงยืดหดได้ ส่วนท่ีมีลักษณะเหมือนกลีบ

ดอกไม้ซึ่งอาจบานและหุบได้นั้น คือ หนวดของเจ้าสัตว์ทะเลชนิดนี้ หนวดมีจ านวนมากอยู่รอบปากซึ่ง

มีลักษณะเหมือนรอยผ่าอยู่ตรงใจกลาง หนวดนี้มีต่อมพิษอาจท าให้ปลาหรือสัตว์ทะเลเล็ก ๆ ท่ีว่ายน้ า

เข้ามาติดอยู่สลบหรือตายได้ จากนั้นก็จะถูกส่งเข้าปาก กลายเป็นอาหารของดอกไม้ทะเลไป 

ดอกไม้ทะเลส่วนใหญ่เกิดติดอยู่กับพื้นท้องทะเล โบกหนวดไปมาเพื่อจับปลาเล็ก ๆ เป็นอาหาร แปลก

ท่ีมันอาจอยู่กันได้อย่างสันติกับปูและกุ้ง ดอกไม้ทะเลบางชนิดเกิดเกาะติดกับหลังปู เมื่อปูคลานไป  

หาอาหารกินตามพื้นทะเลก็พาดอกไม้ทะเลเคล่ือนท่ีไปด้วย ท าให้สามารถหาอาหารได้ท้ังปูและ

ดอกไม้ทะเล 
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 ฟองน้ ามีสีสันท่ีสดและพื้นผิวลวดวายท่ีน่าสนใจเป็นอันดับต้นๆสัตว์ทะเลท่ีมีรูปร่ายรูปทรงอิสระ 

 

ภาพที่ 11 ฟองน้ า 

ท่ีมา: Biodiversity Research and  Trining  Program  (BRT), ฟองน้่า, เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 

2557, เข้าถึงได้จาก http://www1a.biotec.or.th/brt/index.php/2010-08-09-09-38-28/162-

sponges 

5.3 ฟองน้่า  

     เป็นสัตว์ท่ีมีรูปร่างลักษณะแปลกประหลาด อาศัยอยู่รวมกันเป็นจ านวนมากเกิด

เกาะติดอยู่กับหิน สาหร่ายท่ีพื้นทะเล ฟองน้ ามีล าตัวเป็นรูพรุนท่ัวไป กินแพลงตอนท่ีลอยอยู่ในน้ า

ทะเลเป็นอาหาร โดยรับน้ าทะเลท่ีมีแพลงตอนลอยปนอยู่ให้ไหลเข้าไปตามรูพรุนของล าตัว เก็บแพลง

ตอนไว้ แล้วปล่อยน้ าท่ีเหลือออกมาทางช่องเปิดท่ีอยู่ทางด้านบนของล าตัว ฟองน้ ามีหลายชนิด บาง

ชนิดอาศัยอยู่ในน้ าจืด ส่วนใหญ่อยู่ในน้ าเค็ม (อาศัยอยู่ในทะเลท่ีมีน้ าอุ่น) ฟองน้ าท่ีเกิดอยู่ในทะเลมี

ท้ังชนิดท่ีมีเนื้อแข็งเหมือนหินและชนิดท่ีเนื้ออ่อนนุ่มนิ่ม บางชนิดเป็นอาหารของปลาและสัตว์ทะเล

อื่น ๆ บางชนิดเป็นท่ีอยู่ท่ีอาศัยของหนอน ปู และกุ้งตัวเล็ก ๆ ฟองน้ าท่ีส าคัญท่ีสุดคือฟองน้ าชนิด

เนื้ออ่อน ซึ่งเราน าเอาซากของมันมาใช้ถูตัว 
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ภาพที่ 12 ปลาสวยงาม 

ท่ีมา: อดิศร ตะลาโส, ปลาสวยงาม, เข้าถึงเมื่อ 25 มิถุนายน 2557, เข้าถึงได้จาก 

http://52010215112.blogspot.com/ 

5.4 ปลาสวยงาม  

      ในแนวปะการังมีปลาขนาดเล็ก สีสันสดใสสวยงาม ลวดลายแปลกตา บ้างก็เป็น

แถบสลับสี บ้างก็มีจุดใหญ่น้อยท้ังตัว บางตัวมีลวดลายพิสดารอย่างท่ีไม่มีในปลาน้ าจืดชนิดใด ๆ 

ท้ังส้ิน ปลาสวยงามเหล่านี้ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ พากันว่ายน้ ามาวนเวียนอยู่ในดงปะการังท าให้

บริเวณเช่นนั้นดูมีชีวิตชีวายิ่งนัก ปลาสวยงามในแนวปะการังมีหลายชนิด เช่น ปลาผีเส้ือ ปลาสิน

สมุทร ปลานกแก้ว ปลาการ์ตูน และอื่น ๆ อีกมากมาย แนวปะการังจึงเป็นทรัพยากรธรรมชาติมีค่า 

ซึ่งเราควรช่วยกันดูแล สงวนรักษาไว้ให้คงอยู่  

6.ข้อมูลชายฝั่งสัตหีบ 

อ าเภอสัตหีบ เป็นอ าเภอเล็ก ๆ ต้ังอยู่ ในจังหวัดชลบุรีห่างจากตัวเมืองชลบุรี 85 

กิโลเมตร ความส าคัญของสัตหีบคือเป็นเมืองแห่งฐานทัพเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย   

6.1 ประวัติความเป็นมา  

     มีเรื่องเล่าว่า ช่วงประมาณรัชกาลท่ี 5 และรัชกาลท่ี 6 สัตหีบเป็นเพียงหมู่บ้าน

ชายทะเล ชาวบ้านประกอบอาชีพท าไร่ ท านา หาของปุา และประมง การคมนาคมจะใช้ทางน้ าโดย

เรือเมล์หรือเรือใบ ส่วนทางบกมีแต่ทางเกวียน ถนนไปชลบุรียังไม่มี ภูมิประเทศส่วนใหญ่ยังเป็นปุารก

ทึบ การเดินทางระหว่างเมืองจึงใช้เรือเป็นหลัก ในหมู่บ้านสัตหีบ มีผู้ท่ีชาวบ้านนับหน้าถือตามากอยู่     
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คนหนึ่ง ชาวบ้านเรียกว่า "ยายแจง" แกมีฐานะดี มีท่ีดินเรือกสวนไร่นามากมาย ตลาดสัตหีบ      

หนองตะเคียนและโรงเรียนสิงห์สมุทร รวมถึงบริเวณเขาแหลมเทียนอันเป็นท่ีต้ังของฐานทัพเรือสัตหีบ

ในปัจจุบันก็เคยเป็นของแก ต่อมาเมื่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักด์ิ ทรงฝึกภาคทะเลกับกองเรือและ

ทรงพักท่ีอ่าวสัตหีบ ทรงเห็นว่าอ่าวสัตหีบเหมาะเป็นท่ีต้ังหน่วยเรือ เพราะมีเกาะใหญ่น้อยช่วยก าบัง

คล่ืนลม พระองค์จึงได้บอกถึงพระประสงค์ท่ีจะใช้บริเวณเขาแหลมเทียนเป็นท่ีต้ังหน่วยทหารเรือ   

ยายแจงก็ยินดีท่ีจะถวายให้หลายท่านให้ความคิดเห็นว่า "สัตต" แปลว่า เจ็ด "หีบ" หมายถึง หีบ 

ฉะนั้นค าว่า "สัตหีบ" ก็น่าจะแปลว่า หีบเจ็ดใบ ซึ่งสอดคล้องตามต านานประวัติเจ้าแม่แหลมเทียนว่า

ได้น าพระราชาลงในหีบเจ็ดใบเพื่อหลบหนียักษ์ อีกหลักฐานหนึ่งมาจากกองประวัติศาสตร์ทหารเรือ

ระบุว่า เมื่อ พ.ศ.2464 รัชกาลท่ี 6 ได้เสด็จตรวจเยี่ยมหัวเมืองชายทะเล เพื่อจะสร้างแนวปูองกัน

ชายฝ่ังทะเลด้านนอกเพิ่มขึ้น เพราะปูอมพระจุลจอมเกล้าท่ีปากน้ าสมุทรปาการนั้นใกล้เมืองหลวง

มากเกินไป จึงทรงด าริหัวเมืองชายทะเลฝ่ังตะวันออกเป็นท่ีต้ังกองทัพเรือ เพื่อตรวจตรารักษาฝ่ังและ

เขตน่านน้ าใหญ่ จึงพระราชทานนามว่า สัตตหีบ เนื่องจากพระองค์ทรงเห็นเกาะ 7 เกาะ เป็นท่ีก าบัง

ลมให้แก่หมู่เรือได้ดี ค าว่า "สัตหีบ" หมายถึง ท่ีก าบังเจ็ดแห่ง (หีบ = ท่ีบัง) อันหมายถึงเกาะต่าง ๆ 

กล่าวคือ เกาะพระ เกาะยอ เกาะหมู เกาะเตาหม้อ เกาะเณร เกาะสันฉลาม และเกาะเลา 

สัตหีบแยกจากอ าเภอบางละมุงเพื่อเป็น กิ่งอ าเภอสัตหีบ เมื่อ พ .ศ.2480 โดย

ประกอบด้วยต าบลสัตหีบและต าบลนาจอมเทียน และได้รับประกาศแต่งต้ังเป็น อ าเภอสัตหีบ เมื่อ1  

มกราคม พ.ศ.2496 ดังปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 70 ตอนท่ี 17 ลงวันท่ี 10 มีนาคม          

พ.ศ.2496 โดยมีนายอ าเภอคนแรกชื่อ นายชุมพล อุทยานิก และมีเหตุการณ์ส าคัญคือ 8 พฤษภาคม 

2487 เหตุเครื่องบินท้ิงระเบิด B-24J ประเทศสหรัฐอเมริกาหมายเลข 42-73302 ถูกกองทัพเรือ     

ยิงตก มีผู้เสียชีวิต 8 คน ถูกจับเป็นเชลย 2 คน ท่ามกลางสงครามมหาสมุทรแปซิฟิก 

7. ข้อมูลวัตถุดิบและกรรมวิธีในการผลิต 

ดินด า (Ball clay) ดินขาวเป็นดินท่ีใช้มากในอุตสาหกรรมเซรามิกซ์ แต่มีดินอีกชนิดหนึ่ง

แต่มีดินอีกชนิดหนึ่งท่ีส าคัญเช่นกัน ดินชนิดนี้มีสีด าแต่เมื่อเผาแล้วจะมีสีขาว ความเหนียวมากกว่า

และท าให้ผลิตภัณฑ์ท่ียังไม่เผามีความแข็งแรงมากกว่าดินขาว ดินด าอาจจะให้ค าจ ากัดความได้ว่า    

ดินท่ีมีสีขาว ขาวคล้ าจนถึงด าสนิท มีแหล่งสะสมในท่ีลุ่ม มีเม็ดละเอียด มีอินทรีย์สารเจือปน          

มีความเหนียวดี ให้ความแข็งแรงต่อผลิตภัณฑ์เมื่อยังไม่เผามากกว่าดินขาว เมื่อเผาจะมีสีขาวหรือ

เหลืองจาง ๆ สาเหตุท่ีเราต้องน าดินด ามาใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก คือช่วยเพิ่มความสามารถในการ
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ขึ้นรูปของเนื้อดินปั้นให้ดีขึ้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ก่อนเผาให้มีความแข็งแรงมากขึ้น ซึ่งเป็นผลท าให้การ

สูญเสียเนื่องจากการแตกหักของผลิตภัณฑ์ท่ียังไม่เผาในขณะมีการเคล่ือนย้ายลดลง ช่วยท าให้น้ าดิน

ในการเทแบบการไหลตัวดีขึ้น ดินด าบางชนิดมีความสามารถท าให้เกิดปฏิกิริ ยาระหว่างมวลสาร      

ในเนื้อดินปั้นขณะท าการเผา เป็นผลท าให้ผลิตภัณฑ์มีเนื้อแน่นเป็นเนื้อเดียวกันตลอด 

8. เคลือบและการตกแต่งผลิตภัณฑ์ 

8.1 เคลือบ คือ ช้ันของแก้วบาง ๆ ท่ีจะหลอมติดอยู่กับผิวดินซึ่งขึ้นรูปเป็นภาชนะทรง

ต่างๆวัตถุดิบท่ีน ามาท าเป็นน้ ายาเคลือบนั้นจะถูกบดจนละเอียดมากกว่าดินหลายเท่า ก่อนจะน ามา

เคลือบบนผิวดินเผาเป็นช้ันหนา 1–1.5 มม.โดยจัดการแบ่งประเภทน้ ายาเคลือบไว้ดังนี้ 

     8.1.1 น้ ายาเคลือบท่ีแบ่งตามอุณหภูมิการเผาเช่นเดียวกับดิน แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม            

ตามอุณหภูมิความทนไฟของเคลือบ เคลือบอุณหภูมิต่ า (Low Temperature Glaze) 800 - 1,100 

องศาเซลเซียส, เคลือบอุณหภูมิปานกลาง (Medium Temperature Glaze) 1,150 - 1,200 องศา

เซลเซียส,เคลือบอุณหภูมิสูง (High Temperature Glaze) 1,200 - 1,300 องศาเซลเซียส 

    8.1.2 แบ่งน้ ายาเคลือบตามลักษณะผลิตภัณฑ์เคลือบเอิร์ทเทินแวร์ เผาท่ี 1,000–

1,180 องศาเซลเซียส,เคลือบสโตนแวร์ เผาท่ี 1,250–1,300 องศาเซลเซียส,เคลือบพอร์เลน เผาท่ี 

1,250–1,380 องศาเซลเซียส,เคลือบสุขภัณฑ์ เผาท่ี 1,200–1,220 องศาเซลเซียส,เคลือบโบนไชน่า 

เผาท่ี 1,100– 1,140 องศาเซลเซียส (เผาดิบท่ี 1,250 องศาเซลเซียส) 

    8.1.3 แบ่งน้ ายาเคลือบตามวัตถุดิบท่ีใช้เตรียมเคลือบบอแร๊กซ์  (Borax Glaze), 

เคลือบตะกั่ว (Lead Glaze), เคลือบฟริต (Frit Glaze), เคลือบขี้เถ้า (Woodash Glaze), เคลือบสี

แดงจากทองแดง (Copper Red Glaze) ,เคลือบแบเรียม (Barium Glaze),เคลือบลิเทียม (Lithium 

Glaze),เคลือบไทเทเนียม (Titanium Glaze)   

8.2 การแบ่งน้่ายาเคลือบตามลักษณะของเคลือบ 

     เคลือบใส (Clear Glaze),เคลือบทึบ (Opaque Glaze),เคลือบด้าน (Matt Glaze),  

เคลือบกึ่งด้าน (Semi–Matt Glaze),เคลือบผลึก (Crystalline Glaze),เคลือบมันวาวหรือเคลือบ

ประกายมุก (Luster Glaze) การแบ่งเคลือบตามลักษณะของเคลือบนี้ นิยมใช้เขียนบอกช่ือเคลือบติด

ไว้กับถังบรรจุเคลือบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้เคลือบได้ง่ายไม่สับสนเช่น เคลือบสีขาวด้าน 1,250 องศา

เซลเซียส,เคลือบสีด ามัน 1,250 องศาเซลเซียส, เคลือบขาวทึบ 1,250 องศาเซลเซียส,เคลือบฟูาใส 
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1,250 องศาเซลเซียส 

9. คุณสมบัติตางๆของเคลือบใส 

ผู้วิจัยใช้เคลือบใสในการตกแต่งผลงานเป็นส่วนใหญ่ เพราะต้องการลักษณธท่ีมันวาว

ของเคลือบเพื่อให้สอดคล้องกับงานทีได้แนวคิดมาจากใต้ท้องทะเล คือ โปแตสเฟลดสปาร (Soda 

Feldspar), หินปูน(Limestone), ซิงคออกไซด(Zinc Feldspar), ดินขาว ล าปาง(Lampang Clay), 

ซิลิกา(Silica) ซึ่งวัตถุดิบแตละตัวมีคุณสมบัติ ดังนี้  

9.1 โปแตสเฟลดสปาร(Potas Feldspar) สูตรทางเคมี คือ K2O Al2O3 6SiO2 

มักอยูในรูปผลึก (Crystal) มีสารประกอบสวนใหญเปนโปแตสเซียสอลูมิเนียมซิลิเกต(Potassium-

Aluminium Silicate) และอาจมีสารประกอบโซเดียมหรือแคลเซียมปนอยูดวยมีจุดหลอมละลาย 

ประมาณ 1200-1250 oC มีคุณสมบัติชวยลดอุณหภูมิการเผา ชวยใหเคลือบมีความมันวาว ชวยให

การไหลตัวของเคลือบนอยลง (Fluidity) ผิวเคลือบมีความแกรงทนตอรอยขีดขวน-หินปูน 

(Limestone) เปนแหลง ของแคลเซียมออกไซดท่ีส าคัญในเคลือบ ไดมาจากการบด หินปูน ชอลก 

หรือหินออนจากแหลง  ธรรมชาติ ไวติงเปนฟลักซไฟสูงท่ีส าคัญ เปนการเพิ่มแคลเซียมใหกับเคลือบ

ซึ่งท าใหประสิทธิภาพของเคลือบดีขึ้น หากเติมในเคลือบ ประมาณ 20% จะท าใหเคลือบดานได เมื่อ

ผสมปริมาณนอยในเนื้อดินปนจะชวยลดอุณหภูมิในการแกรงตัว และลดความพรุนตัวลงท าใหเกิดสี

ขาวในดินเออรเทนแวร และปองกันการบิดเบ้ียว - ซิงคออกไซด(Zinc Oxide) เปนวัตถุดิบมีจุดหลอม

ละลายสูง หลอมละลาย กลายเปนแกวที่ 1800 oC สังกะสี(Zinc) เปนดางท่ีนิยมใชในเคลือบ

อุณหภูมิปานกลางถึงอุณหภูมิสูง 1150-1250 oC โดยใชรวมกับดางตัวอื่นๆ เชนหินปูน โซดาเฟลด

สปารฯลฯ ถาใชดางเฉพาะสังกะสี มากเกินไปเคลือบจะไมหลอมละลาย เคลือบใสท่ีใสสังกะสี ถา

น ามาใชเขียนสีใตเคลือบ สีเขียว สีเหลือง สีน้ าตาล จะซีดลงและสีเขียวจะเปล่ียนเปนสีน้ าตาลดวย 

แตเคลือบสังกะสีจะท าใหสีน้ าเงินมี สีสดมากขึ้น  

9.2 ดินขาว(Kaolin, China, Clay) Al2O3.2SiO2.2H2O ค าวา “เกาลิน” มาจาก 

ภาษาจีนแปลวาภูเขาสูง ซึ่งเปนแหลงเกิดของดินขาวในประเทศจีน ดินขาวมีอยูหลายชนิดแตกตาง

กันไป   ตามแหลงท่ีอยูบนผิวโลก ดินขาวสวนใหญเปนดินท่ีเกิดอยู ในแหลงผุพังของหินเดิม 

(Residual Clay) เปนดินท่ีมีขนาดเม็ดหยาบจึงมีความเหนียวนอย ประกอบดวยเกาลินไนท(Kaolin) 

มากกวาดินชนิดอื่นๆ ( compoundclay, 2552 )  
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10. การพ่นเคลือบ (spraying) 

ผลิตภัณฑ์ท่ีออกจากห้องอบน้ ามาตรวจเช็ค ขัดแต่ง และพ่นด้วยเคลือบ โดยใช้ spray 

gun พ่นในตู้พ่นเคลือบ (spray booth) หลังจากนั้นรอให้แห้งประมาณ 8-16 ช่ัวโมง ก่อนส่งให้

แผนกเตา    

11. การเผา (firing) 

ผลิตภัณฑ์ท่ีพ่นเคลือบแล้วจะถูกจัดเรียงบนรถเตา (kiln car) เพื่อน าเข้าเผาท่ีอุณหภูมิ

ประมาณ 1200-1250 °Cให้ได้คุณภาพของเซรามิกส์ในเกรดวิเทรียสไชน่า (vitreous china)        

ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์ท่ีมีการดูดซึมน้ าต่ ากว่า 0.5% ระยะเวลาในการเผาอยู่ในช่วง 14-24 ช่ัวโมง 

12. สรุป  

งานวิจัยการโครงการส่ือประยุกต์ศิลป์ เพื่อการส่ือสารการอนุรักษ์ชายฝ่ังทะเลอ่าว

แสมสาร นั้นส่ิงส าคัญคือการส่ือสารเพื่อให้ผู้ชมได้รับรู้ถึงการลดน้อยลงของทรัพยากรธรรมชาติใต้

ท้องทะเล ข้อมูลในการศึกษาวิจัยนั้นเป็นส่ิงส าคัญอีกส่วนหนึ่งในการกสร้างสรรค์ผลงาน โดยเฉพาะ

ข้อมูลสายพันธุ์ปะการังและเต่าทะเลนั้น ผู้วิจัยต้องศึกษาอย่างมากเพื่อนท่ีจะสร้างผลงานให้คล้ายคลึง

กับทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเลจริง ๆ ได้ผ่านการส่ือสารด้านรูปทรง รูปร่าง พื้นผิว ของตัวชิ้นงาน

เครื่องเคลือบดินเผาเพื่อให้ผู้รับชมเข้าใจได้ง่ายกระตุ้นความคิดการริเริ่มอนุรักษ์ ณ ศูนย์อนุรักษ์เต่า

ทะเล หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

 



34 
 

 

 
บทที่ 3 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
 

โครงการส่ือประยุกต์ศิลป์เพื่อการส่ือสารการอนุรักษ์ชายฝ่ังทะเลอ่าวแสมสาร              

ณ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง ฐานทัพเรืออ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี    

มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการส่ือสารกับผู้รับชมถึงการลดจ านวนลงของของทรัพยากรณ์ทางธรรมชาติ 

โดยใช้รูปแบบการท าลายธรรมชาติ โดยน าอุปกรณ์การกินของมนุษย์มาเป็นตัวส่ือสารในผลงาน  

ผลงานช้ินท่ี 1 เพื่อเป็นการแสดงถึงลักษณะทางกายภาพของอ าเภอสัตหีบและเกาะน้อย

ใหญ่บริเวณอ าเภอ สัตหีบ เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นถึงมุมกว้างของสัตหีบ เข้าใจความเป็นมา ต าแหน่งท่ีต้ัง

ของแต่ละเกาะได้โดยภาพรวม  

ผลงานช้ินท่ี 2 เพื่อเป็นการให้ผู้ชมได้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล แสดงให้

เห็นถึงแนวปะการัง สัตว์น้อยใหญ่ว่ายน้ า เป็นผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงเชิงบวก ด้านดีของความ

สวยงามใต้ท้องทะเล  

ผลงานช้ินท่ี 3 เพื่อเป็นการให้ผู้เห็นถึงความสูญเสีย ความเส่ือมโทรมท่ีเกิดจากการ

กระท าของมนุษย์ โดยผ่านแนวความคิดจากการสร้างรูปทรงไข่เป็นตัวส่ือสาร เพราะไข่เต่าผู้วิจัยมี

ความ     มุ่งหมายให้เป็นสัญลักษ์ของการก าเนิด ไข่เต่าท่ีสมบูรณ์ ท่ีมีรอยแตกร้าว ท่ีมีเหลือแต่เปลือก

ไข่    แสดงถึงทรัพยากรณ์ธรรมชาติท่ีลดน้อยลงหากเรายังปฎิบัติกับธรรมชาติแบบนี้ต่อไป ภายภาค

หน้าทรัพยากรทางธรรมใต้ท้องทะเลนั้นจะไม่มีให้เราเห็นอีกต่อไป 

ซึ่งในการขึ้นรูปของผลงานนั้น ในบทนี้เป็นการงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการ      

บูรณาการท้ังส่วนของเซรามิกส์และนิเทศศิลป์เป็นอย่างมาก การออกแบบท่ีต้องส่ือสารให้ผู้ชมได้  

รับรู้นั้น ท้ังส่ือทางนิเทศศิลป์ ผู้ศึกษาได้ท าการวิจัยข้อมูลท่ีหลากหลายมากเพื่อให้ได้ผลงานการ

ออกแบบท่ีเข้าใจง่ายและสอดคล้องสัมพันธ์กับตัวชิ้นงานเซรามิกส์ได้อย่างดี  

การออกแบบครั้งนี้ผ ูวิจยัใชวิธีการศึกษาข้อมูลม ุงเนนในการส่ือสารกับผู้รับชมได้อย่าง

เข้าใจ ท้ังนี้ผ ูศึกษาไดแบงวิธีการด าเนินการศึกษาและ วิเคราะหขอมูลดังนี้  

1. การด าเนินการออกแบบและพัฒนารูปแบบ 

2. การด าเนินการทดลองเนื้อดินและเคลือบ  
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3. การด าเนินการผลิตด้านช้ินงานเซรามิกส์ 

4. การด าเนินการผลิตด้านช้ินงานด้านส่ือนิเทศศิลป์ 

5. การวิเคราะหผลการศึกษาและการทดลอง 

6. สถานท่ีวิจัยเพื่อติดต้ังผลงาน 

1. การด าเนินการออกแบบ และพัฒนารูปแบบ 

โครงการส่ือประยุกต์ศิลป์เพื่อการส่ือสารการอนุรักษ์ชายฝ่ังทะเลอ่าวแสมสาร ณ  ศูนย์

อนุรักษ์เต่าทะเล หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง ฐานทัพเรืออ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นั้น

ผลงานการออกแบบนั้นส่วนใหญ่ได้รับแรงบันดาลใจจากส่ิงมีชีวิตใต้ท้องทะเล โดยผู้วิจัยได้ก าหนดให้

ปะการังและเต่าทะเล เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีจะท าการออกแบบเพราะปะการังและเต่าทะเลนั้น เป็นสัตว์

ทะเลท่ีมีช่ือเสียงบริเวณชายหาดอ าเภอสัตหีบ ศึกษาได้จากข้อมูลของนักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียว 

ณ อ าเภอสัตหีบนั้น ส่วนมากจะมาด าน้ าต้ืนเพื่อชมปะการังบริเวณเกาะต่างๆ บริเวณอ าเภอสัตหีบ 

เช่น เกาะขาม เกาะคราม เกาะแสมสาร เป็นต้น และเต่าทะเลนั้นเป็นสัตว์ท่ีฐานทัพเรือสัตหีบได้ท า

การอนุรักษ์มาเป็นเวลายาวนานกว่าสิบปี โดยมีศูนย์อนุรักษ์ท่ีเป็นท่ีรู้จักเเละให้ความรู้แก่ประชาชน 

ขั้นตอนการออกแบบผลงานทางเซรามิกส์นั้นผู้ศึกษาใช้ดินปั้นประติมากรรมของ

ภาควิชาในการขึ้นรูปช้ินงาน เพราะเนื้อดินมีคุณสมบัติท่ีเหนื่ยว ขึ้นรูปช้ินงานขนาดใหญ่ได้   

ขั้นตอนการออกแบบผลงานในส่วนของนิเทศศิลป์นั้น ผู้ศึกษาออกแบบแผ่นพับ Map 

Exhibition เพื่อเป็นส่ือท่ีช่วยส่ือสารตัวช้ินงานเครื่องเคลือบดินเผาผ่านทางแผ่นพับให้ผู้ชมเข้าใจ   

มากขึ้น ท้ังนี้ยังออกแบบของท่ีระลึกส าหรับผู้เข้าชมได้รับกลับบ้านไป ซึ่งผลงานการออกแบบในส่วน

ของนิเทศศิลป์นั้นได้สอดคล้องและสนับสนุนกับผลงานเครื่องเคลือบดินเผาได้อย่างลงตัว  

1.1 การก าหนดแนวความคิดในการสรางสรรคเบื้องตน 

     คือการออกแบบแนวเบื้อต้นเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน จากข้อมูลท่ีได้

ศึกษาวิจัย จากนั้นน ามาร่างในรูปแบบสองมิติ เพื่อให้เข้าใจเเละเห็นภาพตามได้ในอีกระดับหนึ่ง 
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ภาพที่ 13  ภาพร่าง 2 มิติของผลงานช้ินท่ี 1 
              (วาดโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 

เพื่อเป็นการแสดงถึงลักษณะทางกายภาพของอ าเภอสัตหีบ และเกาะน้อยใหญ่บริเวณ

อ าเภอ สัตหีบ เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นถึงมุมกว้างของสัตหีบ เข้าใจความเป็นมา ต าแหน่งท่ีต้ังของแต่ละ

เกาะได้โดยภาพรวม 

ภาพที่ 14  ภาพร่าง2มิติของผลงานช้ินท่ี 2 

  (วาดโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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เพื่อเป็นการให้ผู้ชมได้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ใต้ท้องทะเล แสดงให้เห็นถึงแนว

ปะการัง สัตว์น้อยใหญ่ว่ายน้ า เป็นผลงานท่ีแสดงให้เห็นถึงเชิงบวก ด้านดีของความสวยงามใต้ท้อง

ทะเล  

ภาพที่ 15  ภาพร่าง 2 มิติของผลงานช้ินท่ี 3 

  (วาดโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 

เพื่อเป็นการให้ผู้เห็นถึงความสูญเสีย ความเส่ือมโทรมท่ีเกิดจากการกระท าของมนุษย์   

โดย ผ่านแนวความคิดจากการสร้างรูปทรงไข่เป็นตัวส่ือสาร เพราะไข่เต่าผู้วิจัยมีความมุ่งหมายให้

เป็นสัญลักษ์ของการก าเนิด ไข่เต่าท่ีสมบูรณ์ ท่ีมีรอยแตกร้าว ท่ีมีเหลือแต่เปลือกไข่ แสดงถึง

ทรัพยากรณ์ธรรมชาติท่ีลดน้อยลงหากเรายังปฎิบัติกับธรรมชาติแบบนี้ต่อไป ภายภาคหน้าทรัพยากร

ทางธรรมใต้ท้องทะเลนั้นจะไม่มีให้เราเห็นอีกต่อไป 

ภาพที่ 16  ภาพร่าง 2 มิติของผลงานแพคเกจแผ่นพับ 

  (วาดโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 

รูปทรงหกเหล่ียมของแผ่นพับถูกคล่ีคลายมากจากรูปทรงของกระดองเต่าตนุ ซึ่งเมื่อ      
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เคล่ีอนแผ่นพับออกมาจะมีจ านวน 6 แผ่น โดยแผ่นพับนั้นถูกติดวางไว้อยู่ในแผ่นพับรวมอีกทีเพื่อเก็บ

แผ่นโปสการ์ดและ พื้นท่ีการติดสต๊ิกเกอร์  

1.2 การพัฒนารูปแบบ  

     น าแบบร่างสองมิติมาพัฒนา โดยใช้ข้อมูลแนวคิดท่ีศึกษาค้นคว้ามาได้ โดยมีการ

ปรับเปล่ียนการจัดวางบางส่วนให้ผลงานดูเข้าท่ีมากยิ่งขึ้น  ส่วนด้านของแผ่นพับนั้นมีการปรับเปล่ียน

และเพิ่มเติมลูกเล่นเพื่อให้ดูมีความน่าสนใจและท าให้ดูเรียบง่ายและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น 

1.3 การออกแบบราง 3 มิติ 

     น ารูปแบบท่ีออกแบบจากรูปทรงสองวิติมาท าการขึ้นรูปจ าลองในรูปแบบสามมิติ 

โดยใช้ดินปั้นปะติมากรรมสร้างขึ้น เพื่อศึกษาสัดส่วนและเพื่อเพิ่มความสมจริงหาดเมื่อผลงานจริง

เสร็จสมบูรณ์จะออกมาในรูปแบบลักษณะอย่างไร  ท้ังความสวยงามในแต่ละมุมเพื่อปรัปแก้ไขตามค า

ช้ีน าของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและอาจารย์ที่ปรึกษารองต่อไป 

1.4 การวิเคราะหรูปแบบ 

     โดยวิเคราะห์รูปแบบจากรูปแบบท่ีเหมาะสมและดูมีความน่าสนใจมากท่ีสุด เพื่อ

น าไปท าการทดลองด้านการตกแต่งครั้งต่อไป 

1.5 การแกไขปรับปรุง 

     น ารูปแบบ 3 มิติมาทดลองท าการผลิตและปรับแก้ไขเพื่อความเหมาะสม 

2. การด าเนินการทดลองเนื้อดินและเคลอืบ  

2.1 การทดลองเนื้อดิน  

ทดลองหาค่าการหดตัวที่แน่นอน โดยใช้เนื้อดินปั้นปะติมากรรมมาทดลองหาค่าการหด

ตัว โดยปั้นเป็นแท่งส่ีเหล่ียมผืนผ้า จากนั้นวัดความยาวก่อนเผ่าและน าเข้าเผา เมื่อแท่นทดสอบ

ออกมาน ามาวัดความยาวหลังเผาก็จะได้ค่าการกดตัวของดิน 

ภาพที่ 17  ลักษณะของเเท่งดินท่ีวัดความหดตัวของเนื้อดิน 

 (วาดโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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3. การด าเนินการผลิตด้านชิ้นงานเซรามิกส์ 

กระบวนการผลิตของทางเครื่องเคลือบดินเผามีดังต่อไปนี้ 

 3.1 การข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ 

 3.2 การตกแต่งผลิตภัณฑ์ 

 3.3 การเผาผลิตภัณฑ์ 

กระบวนการผลิตของการออกแบบแพคเกจแผ่นพับและของท่ีระลึกมีดังต่อไปนี้ 

 3.4 การออกแบบแผน่พบั และแพคเกจต่างๆ  

 3.5 ทดลองพิมพ์ เพื่อเลือกกระดาษ และทดสอบสี  

3.1 การข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ 

     การขึ้นรูปผลงานการออกแบบนั้นเนื่อด้วยผลงานมีขนาดใหญ่และจ านวนน้อย ผู้

ศึกษาจึงใช้วิธีการขึ้นรูปด้วยมือ (hand forming) โดยการขึ้นขดดินเป็นเส้นแต่ละช้ันจนได้ขนาดเท่า

จริง  ท่ีออกแบบไว้ พักช้ินงานไว้ให้ดินมีความเซตตัวแล้วค่อยเก็บรายละเอียดให้มีความเรียบร้อย 

ภาพที่ 18  การขึ้นรูปช้ินงานท่ี 3 ด้วยการขึ้นรูปด้วยมือ 

  (ข้ึนรูปผลงานโดย ศุณัฐธิดา ทองมี)  

การขึ้นรูปทุกช้ินงานนั้นใช้กระบวนการวิธีขึ้นรูปด้วยมือ 
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ภาพที่ 19  การขึ้นรูปช้ินงานท่ี 2 ด้วยการขึ้นรูปด้วยมือ 

  (ขึ้นรูปผลงานโดย ศุณัฐธิดา ทองมี)  

 

การขึ้นรูปช้ินงานช้ินท่ี 2 ค่อนข้างละเอียดในการขึ้นโครงสร้าง เพื่อเป็นฐานท่ีแข็งแรง

ให้กับช้ินงาน โดยใช้วิธีการรีดดินให้เป็นช้ินใหญ่แล้วค่อยท าฐานรับน้ าหนักไว้ด้านหลังเพื่ อความ

แข็งแรง จากนั้นรอให้ดินเซตตัวจึงค่อยพลิกกลับด้าน ปรับระนาบให้เรียบแล้วจึงค่อยเรามาท าขั้นตอน

การเพิ่มมิติให้กับช้ินงานและปั้นแปะเพิ่มตามรูปแบบราง 2 มิติ ได้  

ภาพที่ 20  การขึ้นรูปช้ินงานท่ี 1 ด้วยการขึ้นรูปโครงช้ินงานด้วยมือ  

  (ขึ้นรูปผลงานโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 

 เมื่อได้ช้ินงานจากการขึ้นรูปด้วยมือแล้ว ผู้ศึกษาได้คลุมงานท้ิงไว้เป็นเวลา 4-5 ช่ัวโมง

เป็นให้ดินมีความช้ืนเท่ากันท่ัวทั้งงาน จากนั่นจึงเป็นการตกแต่งเติมงานต่อในอีกส่วนต่อไป 
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ภาพที่ 22  การขึ้นรูปช้ินงานท่ี3 

  (ขึ้นรูปผลงานโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 

ท าการปั้นบีบเพิ่มโดยตามรูปแบบงานท่ีออกแบบไว้ตามสเก๊ตงานสองมิติ  

ภาพที่ 23  การปั้นบีบเพิ่มในผลงานช้ินท่ี 3 ทดลองเจาะรูเพื่อการปัก 
   (ขึ้นรูปผลงานโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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ภาพที่ 24  การปั้นบีบเพิ่มในผลงานช้ินท่ี 3 ลายละเอียด 

 (ขึ้นรูปผลงานโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 

3.2 การตกแต่งชิ้นงาน  

     การแตงพื้นผิวของงานท่ีเกิดความเสียหาย เชน มีรอยแตก ฉีกขาดโดยการใช น้ า 

ดิน เปนตัวประสานและตอเติมขณะช้ินงานขณะท่ีมีสภาพหมาด ๆ การตกแตงดวยเคลือบ ช้ินงานท่ีมี

การตกแตงผิวเพื่อความสวยงามดวยเคลือบโดยใชวิธีการพนเคลือบเพราะตัวผลิตภัณฑมีขนาดใหญ  

3.3 การเผาผลิตภัณฑ์ 

       เนื่องด้วยผลงานมีขนาดใหญ่จึงต้องน าเข้าเตาแก๊ส โดยการเผาบิสกิต ด้วยอุณหภูมิ 

800'c  และการเผาตกแต่งเคลือบด้วยอุณหภูมิ 1220'c  

 

การด าเนินการผลิตด้านช้ินงานด้านส่ือนิเทศศิลป์ 

3.4 การออกแบบแผ่นพับ และแพคเกจต่างๆ   

การออกแบบแผ่นพับ และแพคเกจต่างๆ  

โดยช้ินงานมีท้ังหมด 4 ช้ินงานหลักคือ  

     3.4.1 .แผ่นพับ (Map Exhibition) เพื่ออธิบายข้อมูลผลงานทางเซรามิกส์ต่างๆ 

อธิบายวิธีการชมผลงานในส่วนของเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยการ

ออกแบบรูปแบบของแผ่นพับ ผู้ศึกษาได้รับแรงบันดาลใจมาจากรูปทรง 6 เหล่ียมของกระดองเต่าตนุ 

จากนั้นจึงน ามาออกแบบเป็นแผ่นพับซึ่งหากน ามาคล่ีแล้วก็จะได้เป็นทรงท่ีต่อกันของรูปทรง 6 
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เหล่ียมคล้ายกระดองเต่า  การเปิดแผ่นพับจ าท าตามลูกศรท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้ชมได้เดินไปตามทาง

ตามแผนท่ีเพื่อรับชมงานตามล าดับ 

    3.4.2 โปสการ์ด จัดท าท้ังหมด 9 รูปแบบ โดยจะคละลายเพื่อแจกคนละ 3 ช้ิน 
ของท่ีระลึกจะแนบอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์ท่ีอยู่ในแผ่นพับ ของท่ีระลึกโปสการ์ดจะแจก 3 ช้ินต่อคน 
รูปภาพเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาด้านสายพันธ์ปะการัง 

    3.4.3  สติกเกอร์ เพิ่มลูกเล่นให้แผ่นพันมีความน่าสนใจและสนุกสนานมากยิ่งขึ้น
สต๊ิกเกอร์เป็นสต๊ิกเกอร์การ์ตูนเพื่อเพิ่มความสนุกให้กับผู้ชมหลังจากชมผลงาน 
ภาพที่ 25 แบบร่างของแผ่นพับ 

   3.4.4 ตราสัญลักษณ ์ ออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเพื่อเพิ่มอัตลักษณ์ให้กับผลงาน
โดยใช้รูปทรงท่ีออกแบบมาพร้อมกับแผ่นพับคือ รูปทรงเหล่ียมคล้ายกระดองเต่าโดยผลจากการศึกษา
ข้อมูลทางวิชาการพบว่าสายพันธุ์เต่าท่ีพบในอ่าวไทยคือเต่าตรุและเต่ากระ จึงน ามาเป็นรูปทรงหลัก
ของตราสัญลักษณ์ และใช้สีโทนเย็นในการออกแบบซึ่งสอดคล้องกับตัวผลงานทางเครื่องเคลือบดิน
เผาและสถานท่ี  

 จากการออกแบบด้านส่ือนิเทศศิลปเ์หล่านี้ผู้ศึกษามีความประสงค์ท่ีจะให้ส่ือนิเทศศิลป์เป็น
ตัวอธิบายความหมายของผลการกระท าของมนุษย์ซึ่ งเป็นปัจจัยหลักท่ีก่อให้เกิดการลดลงของ
ทรัพยากรใต้ท้องทะเลและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของท่ีระลึกท่ีให้กับผู้รับชม  
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ภาพที่ 25 แบบร่างของแผ่นพับ 

 (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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ภาพที่ 26  ร่างแบบแผ่นพับ ด้านหน้า 
  (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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ภาพที่ 27  ร่างแบบแผ่นพับ ด้านหลัง 
   (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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ภาพที่ 28  ร่างแบบสติกเกอร์ 
 (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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ภาพที่ 29 ออกแบบโลโก้ Vitamin SEA 

  (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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ภาพที่ 30 กระบวนการออกแบบโลโก้ Vitamin SEA 

  (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 



 
 

50 
 

 

 
ภาพที่ 32 กระบวนการออกแบบโลโก้ Vitamin SEA (1) 

  (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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ภาพที่ 33 ทดลองการพิมพ์สี Vitamin SEA  

  (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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ภาพที่ 34 ทดลองการพิมพ์สี Vitamin SEA (1) 

  (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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ภาพที่ 35 การออกแบบและจัดวางอักษร Vitamin SEA (1) 

  (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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ภาพที่ 36  ออกแบบโปสการ์ดช้ินท่ี 1 
 (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 

 

ภาพที่ 37  ออกแบบโปสการ์ดช้ินท่ี 2 

  (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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ภาพที่ 38  ออกแบบโปสการ์ดช้ินท่ี 3 
 (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 

ภาพที่ 39  ออกแบบโปสการ์ดช้ินท่ี 4 
  (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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ภาพที่ 40  ออกแบบโปสการ์ดช้ินท่ี 5 
  (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 

 
ภาพที่ 41  ออกแบบโปสการ์ดช้ินท่ี 6 
  (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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ภาพที่ 42  ออกแบบโปสการ์ดช้ินท่ี 7 
  (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 

 

ภาพที่ 43  ออกแบบโปสการ์ดช้ินท่ี 8 

 (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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ภาพที่ 44  ออกแบบโปสการ์ดช้ินท่ี 9 
  (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 

 

 

 

ภาพที่ 45  ออกแบบปกเล่มใส่แผ่นพับด้านหน้า 
  (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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ภาพที่ 46  ออกแบบปกเล่มใส่แผ่นพับด้านใน 
  (ออกแบบโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 

 

4. การวิเคราะหผลการศึกษาและการทดลอง 

4.1วิเคราะห์เนื้อดิน เนื้อดินปั้นปะติมากรรมของทางภาควิชามีความเหนียว ขึ้นรูปงาน

ช้ินใหญ่ได้ดี แต่มีการหดตัวสูง อาจก่อให้เกิดการแตกร้าวได้ขณะท่ีผลิตภัณฑ์ยังเป็น Greenware อยู่  

วิธีป้องกันการแตกร้าวคือหลีกเล่ียงการให้ช้ินงานเจออากาศโดยตรง ทยอยถ่ายเทอากาศในช้ินงานให้

แห้งสนิมก่อนเข้าเผา 

4.2 วิเคราห์เคลือบ เคลือบท่ีผู้ศึกษาใช้นั้นเป็นเคลือบใสส าเร็จรูปจากบริษัทอัมรินทร์       

ท่ีอุณหภูมิ 1080 – 1230 องศาเซลเซียส ในช้ันบรรยากาศออกซิเดช่ันและรีดักช่ัน   

5.สถานที่วิจัยเพื่อการติดต้ัง  

วัตถุประสงค์ดังนี้  

5.1 เพื่อปลูกฝังค่านิยม ให้กับประชาชนและเยาวชนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ ์

5.2 เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ ให้กับประชาชน และเยาวชน ในด้านการอนุรักษ์

เต่าทะเล  

5.3 เป็นศูนย์กลางการศึกษาวิจัยพฤติกรรม โรค และการก าจัดโรคของเต่าทะเล 

ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 



 
 

60 
 

 

5.4 เพื่อเป็นแหล่งเพาะขยายพนัธ์เต่าทะเลโดยเฉพาะเต่าตนุ และเต่ากระให้ท้องทะเล

ไทย  

5.5 เพื่อเป็นหน่วยงานทีป่ระสานความร่วมมือ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ โดยเฉพาะการอนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล  

 5.6 เป็นแหล่งในด้านข้อมูล ประวัติ ของประชากรเต่าทะเลในอ่าวไทยศูนย์อนุรักษ์เต่า

ทะเล แบ่งออกเป็น 5 สถานี 

       5.6.1.ห้องบรรยาย  

               เป็นห้องบรรยายด้านชีวิตของเต่าทะเล และการท างานด้านอนุรักษ์ของ

เจ้าหน้าท่ีกองทัพเรือ เพื่อปลูกจิตส านึกให้เเก่เยาวชนและประชาชนท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 47  ห้องบรรยาย 

  (ถ่ายโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 

 

  5.6.2.ห้องนิทรรศการ 

            จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล และวงจร

ของเต่าทะเล 
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ภาพที่ 48  ห้องนิทรรศการ 

 (ถ่ายโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 

 5.6.3  อาคารแสดงเต่าทะเล  

         เป็นอาคารแสดงความเจริญเติบโตของเต่าทะเลตามช่วงอายุซึ่งทุกท่าจะได้เห็ น

ความเปล่ียนแปลงทางด้านรูปร่างลักษณะของเต่าทะเลอย่างชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 49 อาคารแสดงเต่าทะเล 

  (ถ่ายโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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5.6.4 บ่ออนบุาลเต่าทะเล  

            มีท้ังหมด 16 บ่อ  แต่ละบ่อจะมีช่วงอายุของเต่าท่ีแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 50  บ่ออนุบาลเต่าทะเล 

  (ถ่ายโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 

 

6. การวิเคราะห์สถานที่ ทางกายภาพ  

 จัดติดต้ังผลงานบริเวณทางเข้าพื้นท่ีแสดงเต่า บริเวณส่วนการของบ่อเต่าเเละจุด

พักผ่อน ริมทะเล เพื่อเป็นนัยยะเชิงอนุรักษ์ และยังเพื่อตกแต่งพื้นท่ีบริ เวณให้ดูมีความสวยงามมาก

ยิ่งขึ้นและจุดนี้ยังเป็นพื้นท่ีส่วนกลางให้ผู้เย่ียมชมได้ 

7. การวิเคราะห์สถานที่ ทางวัสดุ 

 มีความเหมาะสมเพราะสถานท่ีเป็นพื้นท่ีติดชายฝ่ังทะเล การใช้เซรามิกส์จึงมีความมี

ความเหมาะสม เพราะสถานท่ีเป็นพื้นท่ีติดชายฝ่ังทะเลการใช้เซรามิกส์จึงมีความเหมาะสม เพราะไม่

กัดกร่อนของสนิม ท าความสะอาดง่าย ทนทานแดด ฝน 
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บทที่ 4 

 
การวิเคราะห์ผลงานการสร้างสรรคผ์ลงาน 

  
จากท่ีผู้ศึกษาได้ออกแบบผลงานส่ือประยุกต์ศิลป์เพื่อการส่ือสารการอนุรักษ์อ่าว

แสมสาร ณ ศูนย์อนุรักษณ์เต่าทะเล หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง ฐานทัพเรือสัตหีบ นั้น ใน

ทุกๆกระบวนการ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบร่างผลงาน2 มิติ และการออกแบบจ าลองช้ินงานใน

รูปแบบ 3 มิติ และขั้นตอนการปฎิบัติสร้างสรรค์ผลงานจริงจนได้เสร็จสมบูรณ์ ผู้ศึกษาได้มุ่งเน้นการ

ส่ือสารถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติจากตัวช้ินงาน โดยผ่านผลงานเครื่องเคลือบดินเผาท่ีราย

ล้อมในตัวผลงานท่ีถ่ายทอดเรื่องราวให้แก่ผู้รับชม ท้ังในเชิงความสวยงาม และ ความรู้สึก ผู้ศึกษาได้

วิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1.วิเคราะห์ผลการออกแบบสองมิติและแบบจ าลองสามมิติ  

2.การวิเคราะห์เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 

1. การวิเคราะห์ผลการออกแบบร่างสองมิติ และ แบบจ าลองสามมิติ  

1.1 การออกแบบร่างสองมิติ 

        ผู้ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลลักษณะรูปทรง รูปร่าง ขนาด  จากข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง

กับผลงานสร้างสรรค์ แล้วน ามาปรับใช้ให้ดูมีความเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น  ผู้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลสภาพ

ภูมิศาสตร์จากระบบสารสนเทศของอ าเภอสัตหีบ จากภาพถ่ายทางอากาศของอ าเภอสัตหีบ และ

น ามาออกแบบให้เป็นผลงานเชิงสร้างสรรค์ท่ีแสดงถึงข้อมูลพื้นท่ีบริเวณกว้างของอ าเภอสัตหีบ ณ 

บริเวณหาดต่างๆ และเกาะน้อยใหญ่ของอ าเภอสัตหีบจากนั้นออกแบบสร้างสรรค์ตามทัศนธาตุท่ีได้

ศึกษามาเพราะมีความสอดคล้องกับผลงานของผู้ศึกษา 

1.2 ทัศนศิลป์  

         ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ผลงานทางทัศนศิลป์ สามารถท าให้ผู้สัมผัส

เกิดอารมณ์และความรู้สึกประทับใจได้นั้นแสดงถึงการสร้างสรรค์อย่างถูกต้องตามเกณฑ์ของการจัด 

อันเป็น พื้นฐานของความงามทางด้านศิลปะ ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบย่อย ๆ 

หรือท่ีนิยมเรียกว่า “ทัศนธาตุของศิลปะ”(Element of Arts) หรือหลักการจัดองค์ประกอบ สีและ
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การใช้สี การจะน าเอาส่ิงดังกล่าวมา จัดรวมกัน ให้เกิดคุณค่าทางศิลปะได้นั้น จะต้องมีความรู้ความ

เข้าใจให้ถ่องแท้ถึงคุณลักษณะ ความส าคัญความหมาย และการน าไปใช้ซึ่งทัศนธาตุแต่ละอย่างก็จะ

ให้คุณสมบัติและความรู้สึงแตกต่างกันไป ทัศนธาตุหรือองค์ประกอบศิลป์ท่ีเป็นพื้นฐานในการน าไปใช้

เพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จะประกอบไปด้วยรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.3 จุด (Dot) หมายถึง ส่ิงท่ีปรากฏบนพื้นระนาบท่ีมีขนาดเล็กท่ีสุด มีความกว้าง 

ความยาว และความหนา น้อยท่ีสุด เมื่อเทียบกับ บรรดาส่วนประกอบมูลฐานหรือทัศนธาตุอื่น จุดถือ

เป็น   ทัศนธาตุหรือพื้นฐานเบื้องต้นท่ีสุดในการสร้างงานทัศนศิลป์ จุดเป็นต้นก าเนิดของทัศนธาตุ

อื่นๆ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรงและพื้นผิว ค่าความอ่อนแก่ แสงเงา เป็นต้น การเกิดของจุด จุด

สามารถเกิดข้ึนได้ 2 ลักษณะ คือ 

1.3.1 เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น จุดในลายของสัตว์ เปลือกหอย ผีเส้ือ 

แมลง พืช เปลือกไม้ ฯลฯ     

1.3.2 เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่การจ้ิม กระแทก กด ด้วยวัสดุ อุปกรณ์

ต่างๆเช่น ปากกา ดินสอ พู่กัน กิ่งไม้ และของปลายแหลมทุกชนิด ฯลฯ    

1.4 เส้น (Line) หมายถึง ร่องรอยท่ีเกิดจากเคล่ือนท่ีของจุด หรือถ้าเราน าจุดมาวาง

เรียงต่อ ๆ กันไป ก็จะเกิดเป็นเส้นขึ้น เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกว้าง ท าหน้าท่ีเป็น

ขอบเขต ของท่ีว่าง รูปร่าง รูปทรง น้ าหนัก สี ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง ๆ รวมท้ังเป็นแกนหรือ 

โครงสร้างของรูปร่างรูปทรง เส้น เป็นพื้นฐานท่ีส าคัญของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้

ความหมายแสดงความรู้สึก และอารมณ์ได้ด้วยตัวเอง และด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่างๆขึ้น เส้นมี2

ลักษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโค้ง (Curve Line) เส้นท้ังสองชนิดนี้ เมื่อน ามาจัดวาง

ในลักษณะต่าง ๆ กัน จะมีช่ือเรียกต่างๆ และให้ความหมายความรู้สึกท่ีแตกต่างกันอีกด้วย ลักษณะ

ของเส้น  

                    1.4.1 ลักษณะของเส้น 

      1.4.1.1 เส้นต้ัง หรือ เส้นด่ิง ให้ความรู้สึกทางความสูง สง่า มั่นคง แข็งแรง 

หนักแน่น     เป็นสัญลักษณ์ของความซื่อตรง   

      1.4.1.2 เส้นนอน ให้ความรู้สึกทางความกว้าง ราบเรียบ นิ่ง ผ่อนคลาย   

      1.4.1.3 เส้นเฉียง หรือ เส้นทแยงมุม ให้ความรู้สึก เคล่ือนไหว ไม่มั่นคง  

      1.4.1.4 เส้นหยัก หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู้สึก เคล่ือนไหว
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อย่างเป็นจังหวะ มีระเบียบ ไม่ราบเรียบ น่ากลัว อันตราย ขัดแย้ง ความรุนแรง   

1.4.1.5 เส้นโค้งแบบคลื่น ให้ความรู้สึก เคล่ือนไหวอย่างช้า ๆ ล่ืนไหล 

ต่อเนื่อง สุภาพ อ่อนโยน นุ่มนวล   

1.4.1.6 เส้นโค้งแบบก้นหอย ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว คล่ีคลาย หรือ

เติบโตในทิศทางท่ี หมุนวนออกมา ถ้ามองเข้าไปจะเห็นพลังความเคล่ือนไหวท่ีไม่ส้ินสุด   

1.4.1.7 เส้นโค้งวงแคบ ใหค้วามรู้สึกถึงพลังความเคล่ือนไหวท่ีรุนแรง การ

เปล่ียนทิศทางท่ีรวดเร็ว ไม่หยุดนิ่ง   

1.4.1.8 เส้นประ ให้ความรู้สึกท่ีไม่ต่อเนื่อง ขาด หาย ไม่ชัดเจน ท าให้เกิด

ความเครียด  

1.4.2 ความส าคัญของเส้น 

1.4.2.1 ใช้ในการแบ่งที่ว่างออกเปน็ส่วน ๆ  

1.4.2.2 ก าหนดขอบเขตของที่ว่าง หมายถึงท าให้เกิดเป็นรูปร่างขึ้นมา 

1.4.2.3 ก าหนดเส้นรอบนอกของรูปทรง ท าให้มองเห็นรูปทรงชัดขึ้น  

1.4.2.4 ท าหน้าที่เป็นน้ าหนักออ่นแก่แสงและเงาหมายถึงการแรเงาด้วยเส้น  

1.4.2.5 ให้ความรู้สึกเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูปและโครงสร้างของภาพ 

 

1.5 รูปร่างและรูปทรง (Shape & Form)  

     เป็นผลท่ีเกิดจากการน าเอาเส้นลักษณะต่างๆ มาประกอบกันรูปร่างและรูปทรง จะ

มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อมิให้เกิดความสับสนในการน าไปใช้และให้เข้าใจถูกต้อง จึงจะขอกล่าวแยก

ให้เห็นดังนี้  

1.5.1 รูปร่าง (Shape) หมายถึง การน าเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกว้าง 

และ   ความยาว ไม่มีความหนาหรือความลึก มีลักษณะ 2 มิติ ซึ่งมีลักษณะแบนราบ ไม่แสดงน้ าหนัก

แสงเงา  

รูปร่างในทางศิลปะอาจแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 

       1.5.1.1 รูปร่างธรรมชาติ ได้แก่ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ พบเห็นอยู่

ท่ัวไป เช่น รูปร่างคน สัตว์ แมลง ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ เป็นต้น 
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    1.5.1.2 รูปร่างเรขาคณิต ได้แก่รูปร่างท่ีแสดงออกมาเป็นแบบเรขาคณิต เช่น

รูปร่างส่ีเหล่ียมด้านเท่า รูปร่างส่ีเหล่ียมผืนผ้า รูปร่างสามเหล่ียม รูปร่างวงกลม เป็นต้น 

    1.5.1.3 รูปร่างอิสระหรือรูปร่างดัดแปลง ได้แก่ รูปร่างท่ีเกิดจากการดัดแปลง 

ตัดทอนจากรูปร่างธรรมชาติ หรือรูปร่างเรขาคณิต ท่ีแสดงถึงความเป็นอิสระตามอารมณ์ในการ

สร้างสรรค์ของแต่ละคน 

1.5.2 รูปทรง (Form) หมายถึง การน าเส้นมาประกอบกันให้เกิดความกว้าง ความยาว 

และความหนาหรือความลึก มีลักษณะ 3 มิติ มีลักษณะแน่นทึบแบบ 3 มิติ เช่นงานประติมากรรม 

สถาปัตยกรรม หรือลักษณะท่ีมองเห็นเป็น 3 มิติ ในงานจิตกรรมรูปทรงในทางศิลปะอาจแบ่งได้ 3 

ประเภทคือ 

    1.5.2.1 รูปทรงธรรมชาติ คือ ส่ิงท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีกฎเกณฑ์แน่นอน 

และมีโครงสร้างเป็นไปตามธรรมชาติ เ ช่น รูปทรงของส่ิงมีชีวิต คน สัตว์ แมลง เป็นต้น ในการ

สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ได้น าเอารูปทรงธรรมชาติมาใช้มาก เพราะชีวิตประจ าวันของคนเรามีความ

เกี่ยวข้องกับธรรมชาติอยู่ตลอดเวลา 

 1.5.2.2 รูปทรงเรขาคณิต คือ รูปทรงท่ีเกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ มี

ลักษณะเป็นเหล่ียม เป็นมุมมีความโค้งวงกลม รูปก้นหอย เป็นเส้นตรง หยัก ฟันปลา กากบาท 

รูปทรงดังกล่าวได้ถูกน ามาใช้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานทางทัศนศิลป์ เช่น ส่ิงก่อสร้าง อาคาร 

บ้านเรือน โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น 

 1.5.2.3 รูปทรงอิสระหรือดัดแปลง ตัดทอน คือ รูปทรงท่ีมีความเป็นอิสระ ไม่มี

กฎเกณฑ์ตายตัว ไม่มีโครงสร้างแน่นอน สามารถเปล่ียนแปลงไปได้ตามสภาพแวดล้อมและความ

เหมาะสม เช่น ส่ิงอ านวยความสะดวกในชีวิตประจ าวัน ปากกา รองเท้า เครื่องโทรศัพท์ โซฟาเป็นต้น 

1.6 น้ าหนักอ่อน-แก่ (Value) 

     จ านวนความเข้ม ความอ่อนของสีต่าง ๆ และแสงเงาตามท่ีประสาทตารับรู้ เมื่อ

เทียบกับน้ าหนักของสีขาว-ด า ความอ่อนแก่ของแสงเงาท าให้เกิดมิติ เกิดระยะใกล้ไกลและสัมพันธ์

กับเรื่องสีโดยตรง ท้ังนี้การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ถ้าหากออกแบบให้ภาพอยู่บนพื้นผิวระนาบ

เดียวกันเมื่อใช้น้ าหนักท่ีต่างกันของสีและแสงเงา จะท าให้เกิดเป็นรูปลักษณะต่างๆ บนระนาบนั้น ท า

ให้มองเห็นมิติ 
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ต่าง ๆ กันได้ เช่น เห็นเป็นภาพระยะใกล้ไกลซ้อนทับกัน หรือมีความกลมกลืน หรือตัดกันก็ได้  

1.7 สี (Color) 

     สีเป็นปรากฏการณ์ของแสงท่ีส่องกระทบวัตถุ สะท้อนเข้าสู่ตามนุษย์ ถ้าไม่มีแสงจะ

มองไม่เห็นสี สีแต่ละสีท่ีมีอยู่ในวัตถุต่าง ๆ มีผลต่อความรู้สึก นึกคิด ของมนุษย์ เช่น 

  สีแดง กล้าหาญ อันตราย เร้าใจ สะดุดตา 

  สีเหลือง สว่างท่ีสุด บริสุทธิ์ แจ่มใส เล่ือมใส 

  สีน้ าเงิน สงบ สุขุม สันติภาพ ภูมิฐาน 

  สีเขียว ความหวัง สดช่ืน ชุ่มช่ืน ร่มเย็น 

  สีม่วง ร่ ารวย โอ่อ่า งอกงาม 

  สีส้ม ร้อนแรง สนุกสนาน รื่นเริง เปรี้ยว 

  สีขาว สะอาด บริสุทธิ์ กระจ่างแจ้ง มั่นคง เบา 

  สีด า เศร้า ความตาย หนัก 

  1.7.1 วรรณะของสี (Tone) หรือ ช่องไฟ ระดับความเข้มท่ีแตกต่างกันของสีหรือ

ค่าความอ่อนแก่ของสี ไล่ระดับกันไป เช่น ด า–เทาเข้ม–เทากลาง–เทา–ขาว โทนก็มีผลต่อความรู้สึก

คล้ายกับสีนั่นเอง เพียงแต่จะละเอียดอ่อน    มากขึ้น มีค่าความแตกต่างกันอ่อนเล็กน้อยแต่มีผลต่อ

ความรู้สึก นึกคิด ของมนุษย์ เช่น 

 1.7.1.1 วรรณะสีร้อน (Warm Ton ) ประกอบด้วยสีเหลือง สีส้มเหลือง สี

ส้ม สีส้มแดง สีม่วงแดง และสีม่วง สีในวรรณะร้อนนี้จะเป็นสีท่ีค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีส้มถ้าสีใดสี

หนึ่งค่อนข้างไปทางสีแดงหรือสีส้ม เช่นสีน้ าตาล สีเทาอมแดง ก็ให้ถือว่าเป็นสีวรรณะร้อน ให้

ความรู้สึกร้อนแรง 

 1.7.1.2 วรรณะสีเย็น (Cold Tone) ประกอบด้วย สีเหลือง สีเขียวเหลือง 

สีเขียว สีเขียวน้ าเงิน สีน้ าเงิน สีม่วงน้ าเงิน และสีม่วง ส่วนสีอื่นๆ ถ้าหนักไปทางสีน้ าเงินและสีเขียวก็

เป็นสีวรรณะเย็นดังเช่น สีเทา สีด า สีเขียวแก่ เหล่านี้เป็นต้น ให้ความรู้สึกเย็นสบาย  

 1.7.1.3 บริเวณว่าง (Space) หรือ ช่องไฟ หมายถึง บริเวณท่ีเป็นความว่าง

ไม่ใช่ส่วนท่ีเป็นรูปทรง หรือเนื้อหา ในการจัดองค์ประกอบใดก็ตามถ้าปล่อยให้มีพื้นท่ีว่างมากและให้มี

รูปทรงน้อย การจัดนั้นจะให้ความรู้สึกอ้างว้าง โดดเด่ียว ในทางตรงกันข้าม ถ้าให้มีรูปทรงมากหรือ

เนื้อหามาก โดยไม่ปล่อยให้มีพื้นท่ีว่างเลยก็จะให้ความรู้สึกอึดอัด คับแคบ ดังนั้นการจัดวางใน
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อัตราส่วนท่ีพอเหมาะก็จะให้ความรู้สึกท่ีพอดีท าให้ได้ภาพที่ได้สัดส่วนงดงาม 

1.8 พื้นผิว (texture) หมายถึง ลักษณะภายนอกของวัตถุท่ีเรามองเห็นและสัมผัสได้ 

ภาพที่มีลักษณะพื้นผิวท่ีแตกต่างกันจะให้ความรู้สึกสนุกสนานต่ืนเต้นและมีชีวิตชีวา พื้นผิวสามารถ

ก่อให้เกิดความรู้สึกในลักษณะต่าง ๆ กันเช่น หยาบ ละเอียด มันวาว ด้าน และขรุขระ เป็นต้น 

  1.9 หลักการออกแบบและองค์ประกอบของการออกแบบ 

หลักในการออกแบบ มีหลักท่ีควรค านึง อยู่ 5 ประการ คือ 

1.9.1 ความสมดุล หรือ ดุลยภาพ หมายถึง น้ าหนักท่ีเท่ากันขององค์ประกอบ ไม่

เอนเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืน ความพอเหมาะพอดีของ 

ส่วนต่าง ๆ ในรูปทรงหนึ่ง หรืองานศิลปะชิ้นหนึ่ง การจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆลงใน งานศิลปกรรม

นั้นจะต้องค านึงถึงจุดศูนย์ถ่วง ในธรรมชาตินั้นทุกส่ิงส่ิงท่ีทรงตัวอยู่ได้ โดยไม่ล้มเพราะมีน้ าหนักเฉล่ีย

เท่ากัน   ทุกด้านฉะนั้นในงานศิลปะถ้ามองดูแล้วรู้สึกว่าบางส่วนหนักไป แน่นไปหรือ เบาบางไปก็จะ

ท าให้ภาพนั้นดูเอนเอียง และเกิดความรู้สึกไม่สมดุล เป็นการบกพร่องทางความงามดุลยภาพในงาน

ศิลปะ มี 2 ลักษณะ คือ 

        1.9.1.1 ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetry Balance) หรือ ความ

สมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน คือ การวางรูปท้ังสองข้างของแกนสมดุลเป็นการสมดุลแบบธรรมชาติ

ลักษณะแบบนี้ใน ทางศิลปะมีใช้น้อย ส่วนมากจะใช้ในลวดลาย ตกแต่ง ในงานสถาปัตยกรรมบาง

แบบ หรือ ในงานท่ีต้องการดุลยภาพที่นิ่งและมั่นคงจริง ๆ 

         1.9.1.2 ดุลยภาพแบบอสมมาตร (Asymmetry Balance) หรือ ความ

สมดุลแบบซ้ายขวาไม่เหมือนกัน มักเป็นการสมดุลท่ีเกิดจาการจัดใหม่ของมนุษย์ ซึ่งมีลักษณะท่ี

ทางซ้ายและขวาจะ    ไม่เหมือนกันใช้องค์ประกอบท่ีไม่เหมือนกัน แต่มีความสมดุลกันอาจเป็นความ

สมดุลด้วย น้ าหนักขององค์ประกอบ หรือสมดุลด้วยความรู้สึกก็ได้การจัดองค์ประกอบ ให้เกิดความ 

สมดุลแบบอสมมาตรอาจท าได้โดยเล่ือนแกนสมดุลไปทางด้านท่ีมีน้ าหนักมากว่าหรือ เล่ือนรูปท่ีมี

น้ าหนักมากว่าเข้าหาแกนจะท าให้เกิดความสมดุลขึ้น หรือใช้หน่วยท่ีมีขนาดเล็กแต่มีรูปลักษณะท่ี

น่าสนใจถ่วงดุลกับรูปลักษณะ ท่ีมีขนาดใหญ่แต่มีรูปแบบธรรมดา 

1.10 จังหวะลีลา หมายถึง การเคล่ือนไหวท่ีเกิดจาการซ้ ากันขององค์ประกอบ เป็นการ

ซ้ าท่ีเป็นระเบียบ จากระเบียบธรรมดาท่ีมีช่วงห่างเท่าๆ กัน มาเป็นระเบียบท่ีสูงขึ้น ซับซ้อนขึ้นจนถึง

ขั้นเกิดเป็นรูปลักษณะของศิลปะโดยเกิดจาก การซ้ าของหน่วย หรือการสลับกันของหน่วยกับช่องไฟ 
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หรือเกิดจาก การเล่ือนไหลต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรง หรือ น้ าหนักรูปแบบๆ หนึ่ง อาจเรียกว่า  

แม่ลายการน าแม่ลายมาจัดวางซ้ า ๆ กันท าให้เกิดจังหวะและถ้าจัดจังหวะให้แตกต่างกันออกไป   

ด้วยการเว้นช่วง หรือสลับช่วง ก็จะเกิดลวดลายท่ีแตกต่างกันออกไปได้อย่างมากมาย แต่จังหวะของ

ลายเป็นจังหวะอย่างง่าย ๆ ให้ความ รู้สึกเพียงผิวเผิน และเบ่ือง่าย เนื่องจากขาดความหมาย เป็นการ

รวมตัวของส่ิงท่ีเหมือนกันแต่ไม่มีความหมายในตัวเอง จังหวะท่ีน่าสนใจและมีชีวิต ได้แก่ การ

เคล่ือนไหวของ คน สัตว์การเติบโตของพืช การเต้นร าเป็นการเคล่ือนไหวของโครงสร้างท่ีให้ความ

บันดาล ใจในการสร้างรูปทรงท่ีมีความหมาย 

1.11 สัดส่วน หมายถึง ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมระหว่างขนาดของ องค์ประกอบ     

ท่ีแตกต่างกัน ท้ังขนาดท่ีอยู่ในรูปทรงเดียวกันหรือระหว่างรูปทรง และรวมถึงความสัมพันธ์กลมกลืน

ระหว่างองค์ประกอบท้ังหลายด้วย ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อย ขององค์ประกอบ

ท้ังหลายท่ีน ามาจัดรวมกัน ความเหมาะสมของสัดส่วนอาจ พิจารณาจากคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

1.11.1 สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน จากรูปลักษณะตามธรรมชาติ ของ คน สัตว์ พืช           

ซึ่งโดยท่ัวไป ถือว่า สัดส่วนตาม ธรรมชาติ จะมีความงามท่ีเหมาะสมท่ีสุด หรือจากรูปลักษณะท่ี   

เป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น Gold section เป็นกฎในการสร้างสรรค์รูปทรงของกรีก ซึ่งถือว่า 

ส่วนเล็กสัมพันธ์กับส่วนท่ีใหญ่กว่าส่วนท่ีใหญ่กว่าสัมพันธ์กับส่วนรวมท าให้ส่ิงต่าง ๆ ท่ีสร้างขึ้นมี

สัดส่วนท่ีสัมพันธ์กับทุกส่ิงอย่างลงตัว 

1.11.2 สัดส่วนจากความรู้สึก โดยท่ีศิลปะนั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความงามของ

รูปทรงเพียง อย่างเดียว แต่ยังสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึงเนื้อหา เรื่องราว ความรู้สึกด้วยสัดส่วนจะช่วย 

เน้นอารมณ์ ความรู้สึกให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเรื่องราว ท่ีศิลปินต้องการ ลักษณะเช่น นี้ ท าให้

งานศิลปะของชนชาติต่าง ๆ มีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากมีเรื่องราว อารมณ์ และความรู้สึกท่ี

ต้องการแสดงออกต่าง ๆ กันไป เช่น กรีก นิยมในความงามตามธรรมชาติเป็น อุดมคติ เน้นความงาม

ท่ีเกิดจากการประสานกลมกลืนของรูปทรงจึงแสดงถึงความเหมือน จริงตามธรรมชาติ ส่วนศิลปะ   

แอฟริกันด้ังเดิม เน้นท่ีความรู้สึกทางวิญญาณท่ีน่ากลัว ดังนั้น รูปลักษณะจึงมีสัดส่วนท่ีผิดแผก

แตกต่างไปจากธรรมชาติท่ัวไป 

1.12 เอกภาพ หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบศิลป์ท้ังด้าน

รูปลักษณะและด้านเนื้อหา เรื่องราวเป็นการประสานหรือจัดระเบียบของส่วนต่าง ๆให้เกิดความเป็น

หนึ่งเดียวเพื่อผลรวมอันไม่อาจแบ่งแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกไปการสร้างงานศิลปะ คือ การสร้าง
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เอกภาพขึ้นจากความสับสน ความยุ่งเหยิง เป็นการจัดระเบียบ และดุลยภาพ ให้แก่ ส่ิงท่ีขัดแย้งกัน

เพื่อให้รวมตัวกันได้ โดยการเช่ือมโยงส่วนต่างๆให้สัมพันธ์กันเอกภาพของงานศิลปะมีอยู่2ประการคือ 

1.12.1 เอกภาพของการแสดงออก หมายถึง การแสดงออกทีมีจุดมุ่งหมายเดียว 

แน่นอน และมี ความเรียบง่าย งานช้ินเดียวจะแสดงออกหลายความคิด หลายอารมณ์ไม่ได้ จะท าให้

สับสน ขาดเอกภาพและการแสดงออกด้วยลักษณะ เฉพาะตัวของศิลปินแต่ละคน ก็สามารถท าให้เกิด

เอกภาพแก่ผลงานใด 

1.12.2 เอกภาพของรูปทรง คือ การรวมตัวกันอย่างมีดุลยภาพ และมีระเบียบ

ขององค์ประกอบ ทางศิลปะ เพื่อให้เกิด เป็นรูปทรงหนึ่ง ท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นหรืออารมณ์

ของศิลปิน ออกได้อย่างชัดเจน เอกภาพของรูปทรง เป็นส่ิงท่ีส าคัญท่ีสุดต่อความงามของผลงาน

ศิลปะ เพราะเป็นส่ิงท่ีศิลปินใช้เป็นส่ือในการแสดงออกถึงเรื่องราวความคิด และอารมณ์ ดังนั้ น

กฎเกณฑ์ในการสร้างเอกภาพในงานศิลปะเป็นกฎเกณฑ์เดียวกันกับธรรมชาติซึ่งมีอยู่ 5 หัวข้อ คือ 

1.13 องค์ประกอบในความคิด (Conceptual Elements) 

       องค์ประกอบในความนึกคิดไม่สามารถมองเห็นได้ ไม่มีตัวตนแต่ดูเหมือนจะคงอยู่

โดยท่ัวไป เช่น เรารู้สึกว่ามีจุดอยู่ตรงมุมของรูปร่างมีเส้นอยู่บริเวณรูปร่างของวัตถุมีระนาบหุ้มห่อ

ปริมาตรและปริมาตรครอบคลุมพื้นท่ีว่าง แต่ว่าความจริงแล้ว องค์ประกอบเหล่านั้นไม่ได้อยู่ท่ีบริเวณ

ดังกล่าวอย่างแท้จริงเราเรียกลักษณะขององค์ประกอบท้ังหมดนี้ว่า"องค์ประกอบในความนึกคิด" 

1.14 องค์ประกอบที่มองเห็นได้ (Visual Elements) 

       องค์ประกอบท่ีมองเห็นได้ (Visual Elements) จะเป็นตัวแทนขององค์ประกอบ

ในความนึกคิด (Conceptual Elements) โดยเมื่อเราเขียนจุด เส้น ระนาบ หรือปริมาตรลงบน

กระดาษ เราจะไม่เพียงแต่มองเห็นความกว้างยาวเท่านั้น แต่จะเห็นถึงสีและพื้นผิว ซึ่งขึ้นอยู่กับวัสดุท่ี

เราใช้และวิธีใช้ เมื่อองค์ประกอบในความนึกคิดเปล่ียนเป็นมองเห็นได้จะแสดงให้เห็นถึงรูปร่าง ขนาด 

สีผิวสัมผัสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ 

1.15 องค์ประกอบที่สัมพันธ์ (Relational Elements) 

       องค์ประกอบต้ังแต่หนึ่งองค์ประกอบขึ้นไป จ าเป็นจะต้องควบคุมการจัดวาง โดย

ค านึงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบนี้ ทิศทางและ

ต าแหน่งการจัดวางสามารถรับรู้ได้ บางประเภทต้องอาศัย ความรู้สึกจากการวิเคราะห์ โดยเฉพาะ

เรื่องของท่ีว่างและแรงดึงดูด 
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1.16 องค์ประกอบที่น ามาใช้ประโยชน์ (Practical Elements) 

1.16.1 งานที่เหมือนจริง (Representation) เมื่อรูปร่างในงานศิลปะได้

ถ่ายทอดมาจากธรรมชาติหรือโลกท่ีมนุษย์สร้างขึ้น เราจะเรียกงานนั้นว่างานท่ีเหมือนจริง 

(Representation)       ซึ่งอาจจะดูเหมือนจริงจนใกล้จะเป็นงานนามธรรม 

1.16.2 ความหมาย (Meaning) ความหมายของงานศิลปะแต่ละขั้นจะ

แสดงออก        เพื่อส่ือสารสามารถแนวคิดในการออกแบบ  

1.16.3 ประโยชน์ใช้สอย (Function) ประโยชน์ใช้สอยในการออกแบบจะ

แสดงออกเมื่องานออกแบบนั้น สนอง ความต้องการทางด้านการใช้สอยของมนุษย์ 

1.17 การวิเคราะห์ผลงาน  

ผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้ผู้ศึกษาใช้หลักองค์ประกอบและหลักของทัศนธาตุ บางหัวข้อ 

มาใช้วิเคราะห์ผลงาน ดังนี้ 

                  1.17.1 โครงสร้างของรูปทรงที่เกิดจากเส้น 

  1.17.2 พื้นผิวและค่าน้ าหนักของสี  

  1.17.3 ที่ว่างกับรูปทรง 

1.17.1 โครงสร้างของรูปทรงที่เกิดจากเส้น  

         การออกแบบสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา ผู้ศึกษาได้อาศัยรูปทรงของ

ปะการังพันธุ์เขากวาง และปะการังท่อ ส่ือสารออกมาในรูปแบบรูปทรงเส้น ท่ีเล้ือยอย่างอิสระ ไป

ตามผลงาน  ซึ่งรูปเหล่านี้ประกอบไปด้วยเส้นต่างดังนี้ 

 1.16.1.1 เส้นอิสระ เป็นเส้นของการขึ้นรูปสายพันธุ์ปะการังท่ีไหลเล้ือยไปอย่าง

อิสระบนชิ้นงาน คล้ายกับการพริ้วไหวในน้ า  

 1.16.1.2 เส้นก าหนดทิศทาง คือเส้นท่ีผู้ศึกษาออกแบบเพื่อต้องการก าหนด

ทิศทางรูปทรงของผลงานท่ีจะต้องการให้ช้ินงานแต่ละช้ินงานไปในทิศทางไหน 

 1.16.1.3 เส้นที่เกิดจากการขูดขีดบนชิ้นงาน เป็นเส้นท่ีเกิดท าขึ้นใหม่ขณะ

ตกแต่งช้ินงาน 

 1.16.1.4 เส้นที่สร้างสรรค์ขึ้นบริเวณพื้นที่ว่าง  
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1.16.2 พื้นผิวและค่าน้ าหนักของสี 

     พื้นผิวและค่าน้ าหนักของสีมีความส าคัญกับผลงานช้ินนี้เป็นอย่างมาก เพราะผลงาน

มีหลายช้ินหลายรูปแบบจึงมีลักษณะช้ินงานท่ีแตกต่างกันออกไป โดยแต่งละช้ินงาน มีลักษณะและ

กระบวนการดังนี้  

 1.16.2.1 พื้นผิวที่ได้จากการขึ้นรูปด้วยการขด (coiling) เป็นการขึ้นรูปท่ีให้

ลักษณะพื้นผิว  ท่ีไม่เท่ากัน ขนาดและรูปทรงของดินแต่ละเส้นท่ีวางต่อกัน ให้ความรูสึกท่ีไม่ซ้ ากัน

ของช้ินงาน มีการเก็บรายละเอียดพื้นพิวให้เรียบบ้างและปล่อยให้เห็นถึงพื้นผิวนั้นบ้างบางบริเวณ 

 1.16.2.2  พื้นผิวที่เกิดจากการขูดขีดให้เกิดพื้นผิวคล้ายสัตว์ทะเลและปะการัง 

เกิดจากการขึ้นรูปด้วยมือและใช้อุปกรณ์สร้างพื้นผิว ท าให้เกิดพื้นผิวขึ้นมาโดยอย่างต้ังใจ ใน ส่วนนี้

พื้นผิวท่ีเกิดขึ้นจะไม่ได้เกิดขึ้นมาเองอย่งอิสระ แต่รูปทรงท่ีสร้างขึ้นก่อนท่ีจะสร้างพื้นผิวนั้นเป็นตัว

ช่วยให้ผลงานมีรูปทรงท่ีอิสระได้อย่างสอดคล้องกัน 

 1.16.2.3 พื้นผิวที่เกิดจากการอัดดิน (Mould Press)  ผู้ศึกษาใช้วิธีการอัดดิน

โดยวิธีการรีดดินเป็นแผ่นแล้วแสลปเป็นแผ่นแล้วน ามาอัดเป็นแผ่น ใช้มือกดเพื่อให้ดินสนิทกัน พืนผิว

ท่ีเกิดขึ้นนั้นเกิดจากการอัดกดโดยใช้มือของผู้ศึกษา ให้พื้นผิวไม่เท่ากัน (mareeadmin, 2559 )  

1.16.3 ที่ว่างกับรูปทรง 

         ช้ินงานแต่ละช้ินงานผู้ศึกษาได้ออกแบบไว้ และต้ังใจให้เกิดบริเวณพื้นท่ีว่างไว้ท้ัง

ภายในและภายนอก เพื่อให้บริเวณท่ีมีการปั้นเพิ่มที่ติดลงไปนั้นมีมิติ ลึกต้ืน เกิดความงามทางสายตา        

ผู้ศึกษาวิเคราะห์ว่าพื้นท่ีว่างนั้นมีส่วนท าให้ช้ืนงานมีความน่าสนใจ และการขึ้นรูปของช้ินงานแต่ละ

ช้ินงานของผู้ศึกษานั้นไม่เหมือนกันทุกช้ินงาน การออกแบบสร้างสสรค์และปล่อยพื้นท่ีว่างนั้นจึงเกิด

จากมุมมองขององค์ประกอบของผลงานแต่ละช้ินงานจริงๆ 
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ภาพที่ 51  ผลงานชุดท่ี 1 แสดงให้เห็นถึงท่ีว่างกับรูปทรง 

              (ถ่ายโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 

 

 

ภาพที่ 52  ผลงานชุดท่ี 1 

  (ถ่ายโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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2.การวิเคราะห์เทคนิคในการสร้างสรรคผ์ลงาน 

2.1 วิเคราะห์ผลงานชิ้นที่ 1 แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่1  

ผลงานการออกแบบชุดท่ี 1 มีลักษณะรูปทรงอิสระ ท่ีวางซับซ้อนกันเป็นช้ันๆ คล้ายแผน

ท่ี เป็นรูปทรงท่ีเรียบง่าย แสดงถึงพื้นดินเเต่ละแห่งท่ีวางอยู่บนน้ า โดยผ่านมุมมองแนวสูง (Bird eyes 

view) บริเวณเครื่องเคลือบดินเผาท่ีมีสีเข้มโทนร้อน ผู้ศึกษาแสดงสัญลักษณ์เป็นแผ่นดินของอ าเภอ

สัตหีบและเกาะบริเวณเกาะต่าง ๆ และรูปทรงพื้นผิวของสายพันธ์ปะการังท่ีโดดเด่น 3 ชนิด จัดวาง

ในองค์ประกอบเพื่อเพื่อความงามให้กับช้ินงาน ด้วยวิธีการซ้ ากันโดยขนาดไม่เท่ากัน จัดวางกระจาย

ท่ัวผลงาน เป็นสัญลักษณ์ท่ีส่ือสารถึงต าแหน่งบริเวณค้นพบสายพันธ์ปะการังปบริเวณนั้นๆ สีน้ า

เคลือบเป็นส่วนช่วยส่ือสารให้เกิดความเข้าใจถึงผลงานมากยิ่งขึ้น เพิ่มความรู้สึกสดใส เป็นท่ีน่าสนใจ

ต่อการรับรู้ข้อมูลของผู้รับชมได้ ลักษณะพื้นผิวและสีของผลงานช้ินท่ี 1 ผู้ศึกษาใช้วิธีการขึ้นรูปด้วย

วิธีการขด (Coiling) เป็นแผ่นขนาดใหญ่ ตกแต่งด้วยเคลือบใสและเพิ่มสีสเตนลงไปแต่ละบริเวณ 

เพื่อให้ความรู้สึกมันวาวของน้ าทะเล โดยเผาผลงานท่ีอุณหภูมิ 1200–1230  องศาเซลเซียส 

 

 

ภาพที่ 53  ผลงานชุดท่ี 2 

  (ถ่ายโดย ศุณัฐธิดา ทองมี) 
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  2.2 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่  2 

     ผลงานการออกแบบชุดท่ี 2 ผู้ศึกษาส่ือสารถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทาง

ธรรมชาติใต้ท้องทะเล ในความคิดท่ีดี ผลงานมีความหมายเชิงบวก ( Possitive thinking) ส่ือสารถึง

ชีวิตท่ีมีความสวยงามใต้ท้องทะเลท้ังประการังท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ สัตว์ทะเลน้อยใหญ่ ท้ังปลา หอย 

เต่าทะเล โดยใช้สีสันท่ีสดใส เพื่อส่ือสารถึงความสวยงาม องค์ประกอบของภาพมีความสอดคล้องกับ

ความมุ่งหมายของผู้ศึกษา และทัศนธาตุของการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานนั้นท้ังเส้น สี พื้นท่ีว่าง 

รูปร่างรูปทรง ช่วยส่งเสริมผลงานให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ผลงานช้ินท่ี ผู้ศึกษาใช้วิธีการขึ้นรูป

ด้วยวิธีการขด (Coiling) เป็นแผ่นขนาดใหญ่ ตกแต่งด้วยเคลือบใสและเพิ่มสีสเตนลงไปแต่ละบริเวณ 

เพื่อให้ความรู้สึกมันวาวของน้ าทะเล โดยเผาผลงานท่ีอุณหภูมิ 1200 – 1230  องศาเซลเซียส 

 

 

ภาพที่ 54  ผลงานชุดท่ี 3 

  ( ถ่ายโดย ศุณัฐธิดา ทองมี ) 

 

2.3 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ชิ้นที่ 3 

     ผลงานการออกแบบชุดท่ี 3 ผู้ศึกษาส่ือสารถึงความสูญเสีย ผ่านผลงานท่ีมีรูปทรง

ไข่เต่าทะเล ท่ีมีการติดต้ังผลงานกระจายไปท่ัวพื้นผิวทราย รูปทรงของเต่าทะเลนั้นมีสัญลักษณ์ของ
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การก าเนิดของส่ิงมีชีวิตทุกชีวิต แต่การติดต้ังผลงานและรูปทรงของผลงานนั้น รูปทรงไข่แต่ละใบไม่มี

ความเหมือนกัน บางใบมีการแตกหัก50%  บางใบมีการแตกหัก 80%  บางใบยังคงความสมบูรณ์อยู่ 

นั่นหมายถึงการลดลงของทรัพยากรทางธรรมชาติ  ผลงานช้ินนี้ให้ความรู้สึกถึงความสวยงามท่ีแฝงถึง

ความเศร้า ด้วยสีน้ าเคลือบท่ีมีการลดลงจากความสดใส จนกลายเป็นสีหม่น รูปทรงท่ีไม่สมดุลของ

ช้ินงาน  ลักษณะของช้ินงานผู้ศึกษาใช้วิธีการสร้างสรรค์ผลงานด้วยการอัดดินในการขึ้นรูป บริเวณ

บางส่วนมีการขึ้นรูปด้วยการขดดิน และมีการปั้นเพิ่มขึ้น ตกแต่งด้วยเคลือบใสและเพิ่มสีสเตนลงไป

แต่ละบริเวณ เพื่อให้ความรู้สึกมันวาวของน้ าทะเล โดยเผาผลงานท่ีอุณหภูมิ 1200 – 1230  องศา

เซลเซียส 

การวิเคราะห์การสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบนิเทศศิลป์ 

 
ภาพที่ 55  ผลงานการออกแบบทางนิเทศน์ศิลป์ 
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  ( ถ่ายโดย ศุณัฐธิดา ทองมี ) 

 

2.3 วิเคราะห์ผลงานวิทยานิพนธ์ด้านการออกแบบทางนิเทศน์ศิลป์ 

  ผลงานการออกแบบนิเทศศิลป์ผู้ศึกษาต้องการให้ตัวงานเป็นส่วนช่วยขยายความ

ให้กับผลงานทางเครื่องเคลือบดินเผา โดยใช้การออกแบบให้สอดคล้องกันท้ังหมดเพื่อความลงตัวใน

ช้ินงาน โทนสีในการออกแบบ ส่วนของตราสัญลักษณ์ใช้สิ lightblue โดยจากการวิเคราะห์สถานท่ีท่ี

จัดต้ังผลงานและจุดประสงค์ในการออกแบบคือ สถานท่ีติดชายฝ่ังทะเลดังนั้นผู้ศึกษาจึงใช้สีน้ าทะเล

ในการออกแบบ รูปทรงใช้รูปทรงเรขาคณิต เพราะเป็นรูปทรงท่ีหนักแน่น เป็นมาตรฐาน และ

สังเกตเห็นได้ง่าย เมื่อน าอังษรมาจัดวางจึงดูเข้าใจง่ายและเรียบง่ายไปโดยพร้อมเพียงกัน แผ่นพับและ

สติกเกอร์ท่ีแจกเพื่อแสดงถึงแผนท่ีในการเยี่ยมชมผลงาน ณ ศุนย์อนุรักษ์เต่าทะเล ยังคงใช้โทนสีฟ้า

ให้สอดคล้องกับสถานท่ีเช่นกัน รูปแบบของของท่ีระลีกโปสการ์ดนั้นแสดงถึงข้อมูลรายละเอียดใน

ส่วนของการศึกษาพื้นผิวลวดลายปะการังได้อย่างชัดเจนและสวยงาม โดยรูปทรงส่วนใหญ่เป็นรูปทรง

อิสระ จึงท าให้ภาพดูเป็นธรรมชาติสอดคล้องกับตัวผลงานเครื่องเคลือบดินเผา 3 ช้ินอย่างยิ่ง 
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บทที่ 5 

บทสรุป 
 

การศึกษาและกระบวนการต่าง ๆ ท้ังหมดและรวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานส่ือประยุกต์

ศิลป์เพื่อการส่ือสาร การอนุรักษ์ได้เรียนรู้หลักการสร้างสรรค์ผลงานท้ังด้านทัศนศิลป์ องค์ประกอบ

ศิลป์ การค้นคว้าการวิจัยและการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญญาต่างๆได้เป็นอย่างมาก และยังช่วยต่อยอด

พัฒนาระบบความคิดของผู้ศึกษาและเป็นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล หน่วยต่อสู่

อากาศยานและรักษาฝ่ัง อ าเภอสัตหีบสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

ผลงานชุด "Vitamin SEA” ท าให้ผู้ศึกษาได้มีการค้นคว้าหาความรู้และเนื้อหาเชิงลึก     

ในส่วนของตัวเนื้อหา เพื่อพัฒนาข้อมูลมาเป็นผลงานการออกแบบสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพราะผู้

ศึกษาได้อาศัยอยู่ ณ พื้นท่ีนั่นโดยจริง จึงรับรู้และคุ้นเคยกับการพูดปลูกฝังลูกหลานให้มีความ

ตระหนักถึงการอนุรักษ์ เพื่อแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ทะเลและสถานท่ีเกิดของผู้ศึกษาอีกด้วย ดังนั้น

การพูดปลูกฝังและการท่ีพบเห็นจนชินตานั้นจึงเป็นแรงบันดาลใจและสาเหตุให้สร้างสรรค์ผลงานช้ินนี้ 

โดยใช้ทัศนะธาตุทางศิลปะและข้อมูลแนวคิดมาเป็นการด าเนินการศึกษา ผู้ศึกษายังได้พลักดัน คิด

ค้นหา แนวทางและบุคลิกการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานเฉพาะทางเพื่อเป็นคาแกเตอร์ดีไซน์ของผู้

ศึกษาเอง เอกสารวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นเพียงส่วนท่ีช้ีแนวทางเพื่ออธิบายกระบวนการศึกษาของแรง

บันดาลใจของผู้ศึกษาไปสู่การพัฒนาในเชิงอนุรักษ์และแก้ปัญหาหารสูยเสีย สูญพันธุ์ของทรัพยากร

ทางธรรมชาติใต้ท้องทะเล เพื่อเป็นส่ือแนวคิดออกมาเป็นผลงานสร้างสรรค์เครื่ องเคลือบดินเผา ท่ี

ประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ท้ังเนื้อหา  และทฤษฎี จนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

โครงการออกแบบส่ือประยุกต์ศิลป์เพื่อการส่ือสารการอนุรักษ์ ชายฝ่ังแสมสาร ณ ศูนย์

อนุรักษ์เต่าทะเล หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี " Vitamin Sea” 

สามารถสรุปผลงานได้ดังนี้  

                1. สรุปผลการสร้างผลงาน  

2. ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหา  

3. ข้อเสนอแนะ 
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1.สรุปผลการสร้างผลงาน  

โครงการออกแบบส่ือประยุกต์ศิลป์เพื่อการส่ือสารการอนุรักษ์ ชายฝ่ังแสมสาร ณ ศูนย์

อนุรักษ์เต่าทะเล หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝ่ัง อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี " Vitamin Sea” 

ได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านเกิดของผู้ศึกษาคือ อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นพื้นท่ีบริเวรชายฝ่ัง

ทะเล ผู้ศึกษามีความคุ้นเคย และชินตากับการปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติใต้ท้อง

ทะเล เช่น การอนุรักษ์เต่าทะเล การหลีกเล่ียงท าลายปะการังน้ าต้ืน การไม่จับสัตว์ทะเลมาบริโภค 

เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันสาเหตุท่ีเกิดจากการใกล้สูญพันธ์และความเส่ือมโทรมทางธรรมชาติใต้ท้องทะเล

นั้น มีความเส่ือมโทรมขั้นรุนแรงโดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีแหล่งท่องเท่ียว  ผลท่ีเกิดขึ้นท้ังหมดนั้นผู้

ศึกษาพบว่าสาเหตุปัจจัยหลักท่ีทรัพยากรทางธรรมชาติใต้ทะเลถูกท าลายนั้นสาเหตุปัจจัยหลักคือการ

กระท าของมนุษย์ 

สาเหตุปัจจัยท่ีผู้ศึกษาได้ให้ความส าคัญท่ีน ามาเป็นแรงบันดาลใจสู่การสร้างสรรค์ผลงาน

เครื่องเคลือบดินเผาครั้งนี้คือการ ท าลายธรรมชาติทางทะเล ท้ังพืชและสัตว์ โดยการบุรุกพื้นท่ีแหล่ง

อาศัย แหล่งให้ก าเนิด และเเหล่งผสมพันธ์ของสัตว์ทะเล อย่างผิดกฎหมายของมนุษย์ท่ีอาจ

รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขดความรู้ความเช่ียวชาญเชิงอนุรักษ์ และไร้จิตส านึกบางกลุ่ม ผลกระทบนั้นไม่ได้

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่เกิดขึ้นทีละนิดละน้อยและคงอยู่ไปในระยะยาว 

แรงบันดาลใจท่ีกล่าวมาเบื้องต้นก่อให้เกิดแรงบันดาลใจต่างๆท่ีอยากจะสร้างสรรค์

ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา โดยส่ือสารให้ผู้รับชมเกิดความอนุรักษ์ น าเสนอถ่ายทอดผ่านรูปร่าง

รูปทรงด้วยกระบวนการสร้างสรรค์เสนอแนวคิดเรื่องการสูญพันธ์ของสัตว์และพืชทางทะเลในทัศนะ

ของผู้ศึกษาและเกิดผลตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1.1 การรวบรวมและวิเคราะห์ความรู้ ขั้นตอนการพัฒนาผลงานท่ีเกิดจากแรงบันดาล

ใจจากการสูญเสียทรัพยากรทางธรรมชาติใต้ท้องทะเล โดยเฉพาะรูปทรงและพื้นผิวคล้ายธรรมชาติ

ของปะการังจากการค้นคว้าวิจัยข้อมูล น ามาพัฒนาและน ามาตัดทอนต่อยอด โดยใช้การจัดวาง

องค์ประกอบอย่างลงตัว  

     1.1.1 ผลงานเคร่ืองเคลือบดินเผา ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการไม่สมบูรณ์ท่ีเกิดจากฝีมือ

การกระท าของมนุษย์ต่อธรรมชาติ ซึ่งส่ือสารได้อย่างชัดเจน 

     1.1.2 ผลงานด้านการออกแบบทางนิเทศศิลป์ แสดงข้อมูลการชมผลงานพร้อม
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อธิบายส่ือสารให้กับผู้ชมถึงการลดจ านวนลงของทรัพยากรณ์ทางธรรมชาติใต้ทะเลสามารถส่ือสารกับ

ผู้รับชมเพื่อขยายความหมายของการออกแบบผลงานเครื่องเคลือบดินเผา 

จากผลงานการออกแบบท้ัง3 ชุดนั้นและการออกแบบผลงานทางนิเทศน์ศิลป์นั้น ได้ท า

การให้ผู้ชมได้รับชมแล้วผู้ชมส่วนใหญ่เข้าถึงงานชุดท่ีสามได้มากท่ีสุดเพราะผลงานชุดท่ีสามนั้นผู้ชม

สามารถมีส่วนร่วมกับผลงานได้ โดยเฉพาะเด็กๆมีความสนุกสนาน ด้านผลงานการส่ือสารทางด้าน

นิเทศศิลป์เป็นตัวช่วยท าให้ผู้ชมสามารถเข้าใจในตัวผลงานทางเซรามิกส์ได้ง่ายยิ่งขึ้น ท้ังยังออกแบบ

สอดคล้องกับกลุ่มผู้มารับชม ผู้ชมจึงชอบผลงานทางนิเทศศิลป์โดยเฉพาะของท่ีระลึก  โดยภาพรวม

แล้ว ผู้ชมมีความช่ืนชอบและรับความรู้จากผลงานประยุกต์ศิลป์เพื่อการส่ือสารการอนุรักษ์ชายฝ่ังได้ดี

ท้ังยังเป็นการตกแต่งให้กับศูนย์นุรักษ์เค่าทะเลไปในตัวอีกด้วย 

  1.1.3 เสนอผลงาน / ระดับนานาชาติ  

    1.1.3.1 งาน International Creative Art Disseminating 2016 (ICAD)  

    1.1.3.2 ติดต้ังแสดง ณ ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเล หน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษา

ฝ่ัง ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้มาเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์นี้และยัง

เป็นข้อคิดเพื่อเป็นแนวทางในการอนุรักษ์แก่บุคคลท่ัวไปได้อีกด้วย 

2.ปัญหาที่พบและแนวทางการแก้ปัญหา  

ปัญหาท่ีพบและแนวทางการแก้ปัญหาของกระบวนการการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 

2.1 เนื้อดินมีความแห้งเร็วจึงท าให้ผลงานเกิดร้าว  จึงพยายามหลีกเล่ียงลมเวลา

ปฎิบัติงานเเละคลุมงานไว้หากงานยังเสร็จไม่สมบูรณ์รูปงาน 

2.2 ขนาดของชิ้นงานมีขนาดใหญ่มาก ยากแก่การขนย้ายเข้าเผา และการเคลือบงาน 

และต้องใช้การเผาแบบ Reduction เพราะขนาดของเตาไม่สามารถเข้าเผาเตาไฟฟ้าได้ 

2.3 โครงสร้างผลงานชิ้นที่3 การรับน้ าหนักของบริเวณฐานนั้นต้องใช้น้ าหนักมาก 

ปัญหาคือดินแห้งไม่เท่ากันจึงท าให้บริเวณฐานยวบเพราะดินบริเวณนั้นเป็นบริเวณท่ีแห้งช้าท่ีสุด  

วิธีการแก้ไขคือถอดพิมพ์เฉพาะด้านบนเพื่อท างานและเก็บรายละเอียดก่อนท้ิงไว้ครึ่งวันก่อนท่ีจะมา

ท าด้านฐานได้ 

2.4 การติดต้ังเป็นไปได้ยาก ของช้ินงานท่ี1 และ 2 เพราะการหดตัวของดินมีความหด

ตัวมากท าให้รูท่ีเจาะไว้เพื่อเเขวนในการตกแต่งเมื่อเผาแล้วมีขนาดเล็กจนไม่สามารถใช้สลิงผ่านเส้น

ลวดได้ วิธีแก้คือการใช้เหล็กดามด้านหลังแล้วเจารู้ร้อยลวดผ่านเหล็กแทน  
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2.5 ด้านผลงานทางนิเทศศิลป์ มีความผิดเพี้ยนในการพับแผ่นพับ เพราะการออกแบบ

ต้องท าการพิมพ์ด้วยกระดาษแผ่นใหญ่ก่อนท่ีจ าน ามาตัดตามรอยปะ และพับตามรูปแบบท่ีผู้ศึกษา

ออกแบบ แต่การพิมพ์นั้นมีการคลาดเคล่ือนของการพิมพ์หน้าหลัง ท าให้เมื่อพิมพ์ออกมาแล้วไม่

สามารถอ่านได้ตามท่ีคาดไว้ วิธีการแก้ปัญหาคือการพิมพ์อย่างละหน้าและลดขนาดความหนาของ

กระดาษในแต่และหน้า จาก 125 แกรม เปล่ียนเป็น 100 แกรม แล้วท าการติดให้เรียบเนียนท่ีสุด  

2.6 การออกแบบสัญลักษณ์มีความซับซ้อน เนื่องด้วยผู้ศึกษามีความเช่ียวชาญด้าน

การใช้โปรแกรมไม่ช านาญ กริดในการวางมีความคาดเคล่ือน วิธีการแก้ปัญหา  ศึกษาวิธีการใช้

โปรแกรมอย่างมากเพื่อให้ผลงานออกมาให้ดีท่ีสุด 

 

3. ข้อเสนอแนะ 

 ผลงานยังสามารถน าไปแสดงในสถานท่ีท่องเท่ียว หากผู้ศึกษาน าผลงานมาน าเสนอในอีก

รูปแบบท่ีแปลกใหม่ เช่นการแสดงผลงานใต้ทะเล เพื่อให้กลุ่มผู้ชมท่ีสนใจในด้านทรัพยากรทาง

ธรรมชาติใต้ท้องทะเลจริงๆ ก็อาจจะเป็นจุดดึงดูดผลงานได้  ผลงานอาจเป็นส่ือช่วยในการขยายพันธุ์

ของปะการังโดยออกแบบเพื่อความสวยงามและเพิ่มประโยชน์ใช้สอยคือเป็นท่ีอยู่อาศัยใหม่ของ

ปะการัง ผลงานด้านนิเทศศิลป์สามารถพัฒนาการออกแบบเพื่อส่ือสารกับผู้ชมได้มากกว่านี้และ

หลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านส่ือภาพเคล่ือนไหว แผ่นพับ และงานออกแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อ

เพิ่มอัตลักษณ์ให้กับสถานท่ีและตัวผลงานทางเครื่องเคลือบดินเผา 

หลังจากการน าเสนอผลงานเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาได้รับข้อเสนอะแนะหลากหลายด้าน

จากคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่าน ไส้อย่างมาก และยังเป็นประโยชน์ในการ

สร้างสรรค์และพัฒนาผลงานการออกแบบและแนวคิดในการศึกษาต่อไป 
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