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บทคัดย่อ 

  ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา 
ด้วยกรรมวิธีทาง อุตสาหกรรม โดยออกแบบเป็นชุดกระถางปลูกไม้ประดับในโหลแก้ว ที่มีแรงบันดาลใจ
มาจากโลกใต้ทะเล โดยจุดประสงค์ของไม้กระถางก็เพ่ือเป็นไม้ประดับ ตกแต่งอาคารสถานที่ที่มีพ้ืนที่ที่
จ ากัดดังนั้นจึงออกแบบชุดกระถางไม้ประดับในโหลแก้วที่ให้ความรู้สึกเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย และสดชื่น 
มีชีวิตชีวา 

  การด ารงชีวิตและเอกลักษณ์ของสัตว์ทะเลแต่ละชนิด ซึ่งมีหน้าตา รูปร่าง รูปทรงที่
หลากหลาย ไม่สามารถพบเห็นได้ท่ัวไป เมื่อมาอยู่รวมกันแล้วก่อเกิดความสวยงามที่น่าสนใจ ให้ความรู้สึก
เพลิดเพลินและผ่อนคลาย นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของสัตว์ทะเลยังให้ความรู้สึกท่ีสดชื่น มีชีวิตชีวาอีก
ด้วย 

  ผลงานในโครงการนี้ ใช้วิธีทางอุตสาหกรรม  โดยการหล่อน้ าดินเอิร์ธเทินแวร์ และน้ าดิน
เทอราคอตต้า  โดยจะใช้วิธีการหล่อน้ าดินแบบหล่อกลวง (Drain casting) จากแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 
และปั้นมือ ตกแต่งด้วยการใช้เทคนิคเอนโกบ ( Engobe ) และ เคลือบใสไรต่ า ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ 

  การสร้างสรรค์ของโครงการชุดกระถางปลูกไม้ประดับในโหลแก้ว ที่มีแรงบันดาลใจจาก
โลกใต้ทะเลประกอบไปด้วยผลงานจ านวน  8 ชุด โดยแต่ละชุดมีรูปแบบ  ลักษณะ ท่าทาง หน้าตาที่
แตกต่างกัน  การสร้างสรรค์เป็นไปตามกระบวนการที่มุ่งหมายไว้ ซึ่งสามารถน าไปใช้และพัฒนาเครื่อง
เคลือบดินเผาต่อไป 
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Abstract 

 The objective of the art thesis is to design and create ceramics by using 
industrial process. This art thesis of  “Garden tree pots in glasses” is inspired by 
undersea world . The garden tree pots is usually used for decoration particularly in 
limited space. Therefore, this set of pots is aimed to create the feeling of relaxation, 
enjoyment, revival and vitality.  

 The living and identity of each undersea species has its own uniqueness 
and distinctiveness. Altogether, they generate the exotic beautifulness and yet , create 
the feeling of refreshment and liveliness. 

 The products of this project were produced by using industrial process; 
drain casting and hand forming the Earthenware slip and terracotta slip. The working 
mold was built with plaster. The decoration technique are Engobe and under glaze. 
Then, The biscuit was burned at 1,050oc in oxidation.  

 The creation of this project  “Garden tree pots in glasses” inspired by 
undersea world, consisted of 8 sets. Each set has different shape, gestures and 
appearance . The project is successfully achieved its objectives which enable to support 
further study in Ceramics field.   
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กิตติกรรมประกาศ 

  โครงการสร้างสรรค์อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา ชุดกระถางปลูกไม้ประดับในโหล
แก้ว แรงบันดาลใจจากโลกใต้ทะเล ส าเร็จลงด้วยความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ และค าแนะน าจากบุคคล
หลายท่าน  ผู้วิจัยขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย 

  ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่ให้ก าลังใจในยามที่เกิดปัญหา 

  ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ เผ่าไทย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สยุมพร กาษรสุวรรณ และคณาจารย์ในภาควิชา ที่ให้ค าปรึกษา และชี้แนะแนวทางท่ีมี
ประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ 

  ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านในภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกต่างๆ 

  ขอขอบคุณ เพ่ือนๆ พ่ีๆ และน้องๆ ทุกคนที่ให้แรงกายแรงใจและค าแนะน าที่ดี  ช่วยให้
งานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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ค าน า 

 เอกสารประกอบศิลปนิพนธ์ “ชุดกระถางไม้ประดับในโหลแก้ว แรงบันดาลใจจากโลกใต้ทะเล” 
ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิต ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเนื้อหาในฉบับนี้จะเป็นการรวบรวมข้อมูลและข้ันตอนต่างๆ ในการ
ด าเนินงานศิลปนิพนธ์ทั้งหมด 

 ลักษณะของงาน เป็นรูปแบบของงานประเภท เครื่องเคลือบดินเผาอุตสาหกรรม โดยน าเอาการ
ด ารงชีวิตและเอกลักษณ์ของสัตว์ทะเลแต่ละชนิด มาคลี่คลาย ตัดทอนรูปร่าง รูปทรง หน้าตา ท่าทาง 
เพ่ือให้กระถางไม้ประดับของข้าพเจ้าดูมีเรื่องราวและผ่อนคลาย ภายในเอกสารประกอบด้วยข้อมูล แบบ
ร่างงานสองมิติ แบบจ าลองงานสามมิติ วิธีและข้ันตอนการท างาน รวมถึงปัญหาและการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น 

 เอกสารฉบับนี้อาจเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม หรือบุคคลที่สนใจในงานเครื่องเคลือบดินเผา ใน
รูปแบบอุตสาหกรรมและผู้ที่สนใจที่จะศึกษา หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

นัฏวรรณ  พูลเกิด 
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บทน า 

 
1. ชื่อหัวข้อศิลปนิพนธ์ 

     กระถางไม๎ประดับในโหลแก๎ว แรงบันดาลใจจากโลกใต๎ทะเล 

2. ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา (Statements and significance of the 
problems) 

 ไม๎กระถาง หมายถึง การน าพรรณไม๎บางชนิดมาปลูกลงในกระถางหรือภาชนะสวยงาม โดยมี
จุดประสงค๑เพ่ือใช๎เป็นไม๎ประดับตกแตํงอาคารสถานที่ที่มีพ้ืนที่จ ากัด และสามารถเคลื่อนย๎ายไป
ประดบั 
ในสถานที่ตําง ๆ ได๎งําย สะดวกในการดูแลรักษาและโยกย๎ายสับเปลี่ยนพรรณไม๎ได๎ตามความพอใจ  
ในปัจจุบันไม๎ประดับกระถางเป็นที่นิยมอยํางแพรํหลาย โดยเฉพาะในเมืองใหญํที่มีพ้ืนที่ราคาแพง 
จ าเป็นต๎องใช๎ประโยชน๑จากพ้ืนที่ให๎คุ๎มคําท่ีสุด จึงต๎องสร๎างสภาพแวดล๎อมให๎สดชื่น ผํอนคลาย และมี
ชีวิตชีวา ด๎วยการใช๎ไม๎ประดับกระถางแทนสภาพอ่ืนที่ขาดหายไป 

 ขวดโหลเป็นสิ่งที่สามารถน ากลับมาใช๎ได๎อีกครั้ง และเป็นสิ่งที่หาได๎งําย เพราะแทบทุกบ๎านมี
ขวดโหลที่เหลือใช๎ ดังนั้นข๎าพเจ๎าจึงมีความคิดท่ีจะน ามาใช๎ประโยชน๑ โดยออกแบบกระถางไม๎ประดับ
รํวมกับขวดโหล 

 กระถางต๎นไม๎นี้เป็นกระถางต๎นไม๎ในโหลแก๎ว โดยที่ต๎นไม๎สามารถอยูํได๎นานโดยไมํต๎องรดน้ า 
เนื่องจากจะมีเชือกคอยดูดน้ าขึ้นมาแทนการรดน้ า จึงชํวยลดปัญหาเกี่ยวกับการรดน้ าต๎นไม๎ในขณะที่
ไมํอยูํบ๎านเป็นเวลานานได๎ ซึ่งเป็นประโยชน๑ตํอการดูแลต๎นไม๎อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมมูลคําให๎กับขวดโหล 
และเพ่ิมความสวยงามนําอยูํให๎กับที่อยูํอาศัยอีกด๎วย 

 การปลูกไม๎ประดับเพื่อจัดสภาพแวดล๎อมที่อยูํอาศัยนั้นเป็นการปลูกต๎นไม๎เพ่ือให๎เกิด
ความรู๎สึกสดชื่น มีชีวิตชีวาและผํอนคลาย ดังนั้นข๎าพเจ๎าจึงออกแบบชุดกระถางไม๎ประดับในโหลแก๎ว
โดยน าโลกใต๎ทะเลมาใช๎เป็นแนวความคิดในการออกแบบ เนื่องจากข๎าพเจ๎าประทับใจในความ
สวยงาม และความหลากหลายที่ซํอนอยูํใต๎ท๎องทะเล อยํางเชํน เตํา ที่มีกระดองปกคลุมรํางกาย ขาทั้ง
สี่ข๎างแบนคล๎ายพาม๎าน้ า มีหางยาวเหมือนสัตว๑เลื้อยคลาน มีครีบหูบางใสอยูํทางด๎านหลังของแก๎ม
และมีครีบหลัง 1 อัน ปากยื่นยาวคล๎ายทํอ มักจะอาศัยอยูํรํวมกันเป็นคูํ และจะอาศัยอยูํรํวมกันไปจน
ตลอดชีวิต เป็นต๎น ทั้งการด ารงชีวิตและเอกลักษณ๑ของสัตว๑ทะเลแตํละชนิด ซึ่งมีหน๎าตา รูปรําง 
รูปทรงที่หลากหลาย ไมํสามารถพบเห็นได๎ทั่วไป เมื่อมาอยูํรวมกันแล๎วกํอเกิดความสวยงามท่ีนําสนใจ 
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ให๎ความรู๎สึกเพลิดเพลินและผํอนคลาย นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของสัตว๑ทะเลยังให๎ความรู๎สึกท่ีสด
ชื่น มีชีวิตชีวาอีกด๎วย จากการที่กลําวมาข๎างต๎น ข๎าพเจ๎าจึงน าโลกใต๎ทะเลมาเป็นแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบ โดยน ามาคลี่คลาย ตัดทอนรูปรําง รูปทรง หน๎าตา ทําทาง เพ่ือให๎กระถางไม๎ประดับของ
ข๎าพเจ๎าดูมีเรื่องราวและผํอนคลายมากขึ้น 

3. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา (Goal and objective) 

1. เพ่ือศึกษาและออกแบบ กระถางปลูกไม๎ประดับในโหลแก๎ว ที่มีแรงบันดาลใจจากโลกใต๎ทะเล 
ที่สร๎างสรรค๑จากผลิตภัณฑ๑เครื่องเคลือบดินเผา 

2. เพ่ือศึกษาค๎นคว๎ารูปรําง รูปทรง หน๎าตา และการด ารงชีวิตของสัตว๑ทะเล เพ่ือน าความรู๎ที่ได๎
นั้นมาใช๎ในการออกแบบ 

3. เพ่ือศึกษาค๎นคว๎าขนาดของขวดโหล เพื่อน าความรู๎ที่ได๎นั้นมาใช๎ในการออกแบบ 
4. เพ่ือออกแบบกระถางปลูกไม๎ประดับที่สามารถน าไปปลูกได๎เอง ไว๎ส าหรับวางในห๎อง

คอนโดมิเนียม เพ่ือตกแตํงที่พักอาศัย 
 
4. สมมุติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 

 สามารถออกแบบชุดกระถางไม๎ประดับในโหลแก๎ว จากเครื่องเคลือบดินเผา ให๎มีขนาดที่
เหมาะสม และสะดวกในการใช๎งาน เป็นประโยชน๑ตํอการดูแลต๎นไม๎ อีกท้ังยังเป็นการเพ่ิมมูลคําให๎กับ
ขวดโหล เพื่อจัดสภาพแวดล๎อมที่อยูํอาศัยให๎สดชื่น มีชีวิตชีวา และผํอนคลาย 

5. ขอบเขตการศึกษา ( Scope or delimitation of the study ) 

 1. ออกแบบกระถางไม๎ประดับในโหลแก๎ว โดยการน ารูปรําง รูปทรง หน๎าตา และทําทางของ
สัตว๑ใต๎ท๎องทะเลมาคลี่คลาย ตัดทอนรูปรําง รูปทรงให๎ดูผํอนคลาย สบายตา โดยค านึงถึงประโยชน๑ใช๎
สอย ความสดชื่น และผํอนคลายของผู๎ใช๎เป็นหลัก 

 2. ชุดกระถางไม๎ประดับในโหลแก๎ว จ านวน 8 ใบ ประกอบด๎วย กระถางที่ประกอบกับขวด
แก๎วเหลือใช๎ เส๎นผํานศูนย๑กลางปากกระถางประมาณ 4.5 ซม. จ านวน 3 ใบ กระถางที่ประกอบกับ
โหลแก๎วส าเร็จรูป เส๎นผํานศูนย๑กลางปากกระถางประมาณ 4.5, 10.8 ซม.จ านวน 4 ใบ กระถางไม๎
ประดับซ๎อนกัน 2 ชั้น เส๎นผํานศูนย๑กลางปากกระถางประมาณ 6 ซม. จ านวน 1 ใบ  

 ผลงานขึ้นรูปด๎วยวิธีการหลํอน้ าดินเอิร๑ธเทินแวร๑ และน้ าดินเทอราคอตตาในแมํพิมพ๑ปูน
ปลาสเตอร๑ แบบหลํอกลวง และปั้นมือ เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ตกแตํงด๎วยเทคนิคเอน
โกบ เคลือบใสไฟตํำเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส  
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6. ขั้นตอนการศึกษา (Process of study) 

 ในการออกแบบสร๎างสรรค๑ผลงาน ได๎แบํงขั้นตอนการสร๎างสรรค๑ออกเป็น  4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข๎อมูล 
 

 1. ศึกษาข๎อมูลและรวบรวมข๎อมูลจากแหลํงตํางๆ จากหนังสือ สื่อสารสนเทศออนไลน๑ 
   เพ่ือน ามาใช๎ในการออกแบบผลงาน 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห๑ข๎อมูล ออกแบบสร๎างสรรค๑ และพัฒนารูปแบบ 
 

1. รวบรวมข๎อมูลทั้งหมดที่ได๎มาวิเคราะห๑ เพ่ือสร๎างสรรค๑ผลงานแบบรําง 2 มิต ิ
2. พัฒนารูปแบบ แก๎ไขข๎อบกพรํอง ให๎เกิดความสัมพันธ๑ระหวํางแรงบันดาลใจ 
วัตถุประสงค๑ในการออกแบบ และประโยชน๑การใช๎สอย 
3. สร๎างสรรค๑แบบรําง 2 มิติ เป็นแบบรํางจ าลอง 3 มิติ พร๎อมทั้งคาดเดาปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึนระหวํางกรรมวิธีการผลิตจริง และการแก๎ไขปัญหานั้น 
 

 
ขั้นตอนที่ 3 การผลิตตามกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 
 

1. ทดลองการสร๎างต๎นแบบในขนาดเทําจริง ทดลองท าพิมพ๑หลํอ หลํอชิ้นงานในขนาดที่
ยังไมํได๎ขยาย เพ่ือดูความเป็นไปได๎ของการทดลอง 
2. ปฏิบัติการสร๎างสรรค๑ผลงานตามกรรมวิธีการทางเครื่องเคลือบดินเผา ตั้งแตํการ
สร๎างต๎นแบบ การสร๎างแมํพิมพ๑ วิธีการข้ึนรูปผลงาน เทคนิคการตกแตํงตลอดจน
กระบวนการเผา 
 

ขั้นตอนที่ 4 การสรุป อภิปราย รวบรวมเอกสารและน าเสนอผลงาน 
 

1. สรุปและอภิปรายผลการสร๎างสรรค๑ ปัญหา และอุปสรรคในการด าเนินงานของ
โครงการ พร๎อมทั้งแก๎ไข หาแนวทางปรับปรุงโครงการตํอไป 
2. น าเสนอผลงาน และเอกสารที่สรุปและอภิปรายผลการสร๎างสรรค๑ 

7. เวลาที่ใช้ในการวิจัย  

           เริ่มเสนอโครงการวิจัยสร๎างสรรค๑ เดือนมกราคม พ.ศ.2558 จนถึง เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.2558 ณ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนน 
ราชมรรคาใน ต าบล พระปฐมเจดีย๑ อ าเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม 73000 
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8. วิธีการศึกษา (Method of the study) 

1. ศึกษาและรวบรวมข๎อมูลที่มีความเก่ียวข๎อง จากหนังสือ สื่อสารสนเทศออนไลน๑ และสถานที่
จริง เพ่ือน ามาวิเคราะห๑ และประมวลแนวความคิดในการออกแบบสร๎างสรรค๑ผลงาน 

2. ออกแบบผลงานวิจัยสร๎างสรรค๑ โดยน ารูปทรง หน๎าตา ทําทางของสัตว๑ทะเลมาตัดทอน 
คลี่คลาย เพ่ือให๎ผลงานแลดูผํอนคลายและเหมาะสมในด๎านประโยชน๑ใช๎สอย  

3. สร๎างสรรค๑แบบรําง 2 มิติ เพื่อค๎นหารูปแบบ ที่สามารถสื่อถึงแนวความคิดสร๎างสรรค๑ 
4. สร๎างสรรค๑แบบจ าลอง 3 มิติ เพื่อค๎นหารูปแบบ และปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น 
5. เขียนแบบ (working Drawing) 
6. สร๎างต๎นแบบ และสร๎างสรรค๑ตามกระบวนการทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 
7. สรุป และรวบรวมผลงานเป็นรูปแบบเอกสาร และน าเสนอผลงาน 
 

9. แหล่งข้อมูล 

 - รวบรวมข๎อมูลจากเอกสาร หนังสือ ระบบสารสนเทศออนไลน๑ และสื่อตํางๆที่เกี่ยวข๎องกับ
โครงการ 
 - Siam Ocean World ชั้น B1-B2 สยามพารากอน 991 ถ. พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
  

10. อุปกรณ์การศึกษา 

- หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ๑ที่เกี่ยวข๎องกับโครงการ 
- คอมพิวเตอร๑ 
- กล๎องถํายภาพ 
- อุปกรณ๑ท่ีใช๎ในการออกแบบ และสร๎างสรรค๑ผลงาน ตามกระบวนการเครื่องเคลือบดินเผา 
 

11. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย 

1. คําเอกสาร  ข๎อมูล รูปภาพ                                2,000                                บาท 
2. คําอุปกรณ๑ท่ีใช๎ในการน าเสนอโครงการ                  5,000                               บาท 
3. คําจัดท าเอกสารประกอบโครงการ                       2,000                                บาท 
4. คําวัสดุ และอุปกรณ๑ตํางๆที่ใช๎ในการท างาน            6,000                                บาท 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                          15,000                               บาท 
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12. การน าเสนอผลงาน 

1. แบบรําง 2 มิติ และแบบจ าลอง 3 มิติ 
2. เขียนแบบประกอบผลงาน 
3. จัดแสดงงานเผยแพรํผลงานเครื่องเคลือบดินเผา 
4. เอกสารประกอบการสร๎างสรรค๑ผลงาน 
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บทที่  2 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 โครงการศิลปนิพนธ๑ กระถางไม๎ประดับในโหลแก๎ว แรงบันดาลใจจากโลกใต๎ทะเล มีเอกสาร 
ที่เก่ียวข๎องกับโครงการออกแบบตํางๆดังนี้ 

1. ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสัตว๑ทะเล 
1.1 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับปลาหมึก 
1.2 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับเตําทะเล 
1.3 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับม๎าน้ า 
1.4 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับแมงกะพรุน 
1.5 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับปลาวัวตัวตลก 
1.6 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับปลาวัวจมูกยาว 

2. ข๎อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ 
2.1 ข๎อมูลด๎านหลักการออกแบบผลิตภัณฑ๑ 
2.2 ข๎อมูลการออกแบบที่เกี่ยวข๎องกับรูปทรง 

3. ข๎อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพืชที่จะปลูก 
3.1 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับต๎นแก๎วแคระ 
3.2 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับต๎นข๎าวตอกดอกพระรํวง 
3.3 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับต๎นตีนตุ๏กแกดําง 
3.4 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับต๎นเล็บครุฑแคระ 
3.5 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับต๎นเฟิร๑นกนกนารี 
3.6 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับต๎นสัปปะรดสี 

4. ข๎อมูลเกี่ยวกับการปลูกต๎นไม๎ 
4.1 ข๎อมูลการให๎น้ าแบบไส๎เทียน 
4.2 ข๎อมูลการทดลอง 
4.3 ข๎อมูลเกี่ยวกับกระถาง 

5. ข๎อมูลที่เกี่ยวข๎องกับวัตถุดิบ และข้ันตอนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 
5.1 วัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิต 
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5.2 ขั้นตอนในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 
 

1. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสัตว์ทะเล 
การน าเสนอชุดกระถางปลูกไม๎ประดับในโหลแก๎ว แรงบันดาลใจจากโลกใต๎ทะเล มี

วัตถุประสงค๑เพ่ือออกแบบชุดกระถางที่ค านึงถึงประโยชน๑ใช๎สอย ความสดชื่น และผํอนคลายของผู๎ใช๎
เป็นหลัก โดยการน ารูปรําง รูปทรง หน๎าตา และทําทางของสัตว๑ใต๎ท๎องทะเลมาคลี่คลาย ตัดทอน
รูปรําง รูปทรงให๎ดูผํอนคลาย สบายตา   

 1.1 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับปลาหมึก 

  หมึกสาย จะมีความแตกตํางไปจากหมึกกล๎วยหรือหมึกกระดองอยํางเห็นได๎ชัด โดย
ที่หมึกสายจะมีสํวนหัวที่กลมยาวคล๎ายลูกโปุง หนวดมีทั้งหมด 8 เส๎น และไมํมีหนวดเส๎นยาว 2 เส๎น
ส าหรับจับเหยื่อแบบหมึกกล๎วย ไมํมีครีบข๎างล าตัว แตํจะมีพังผืดเชื่อมตํอกันระหวํางหนวดแตํละเส๎น 
ในโครงสร๎างของหมึกสายจะไมํมีแคลเซียมแข็งเป็นแกนกลางล าตัวเหมือนหมึกกล๎วยหรือหมึก
กระดอง ซึ่งท าให๎รํางกายของหมึกสายนั้นยืดหยุํนตัวได๎สูง หมึกสายจึงสามารถคืบคลานไปตามท๎อง
ทะเลได๎อยํางคลํองแคลํว 

  ในธรรมชาติหมึกสายเป็นหมึกท่ีอาศัยอยูํตามล าพังไมํเป็นฝูงเหมือนหมึกกล๎วยหรือ
เป็นคูํเหมือนหมึกกระดอง โดยหลบซํอนตัวอยูํตามรูหรือโพรงใต๎น้ า นอกจากนี้แล๎ว รํางกายของหมึก
สายนั้นสามารถลอดรูเล็ก ๆ ที่มีความกว๎างเพียงไมํกี่เซนติเมตรได๎ จากการทดลองทางวิทยาศาสตร๑ 
พบวําหมึกสายสามารถลอดรูเล็ก ๆ ได๎ ด๎วยการใช๎หนวดวัดขนาดความกว๎างของรูกํอน กํอนที่จะใช๎
หนวดทั้งหมดคํอย ๆ มุดลอดไป และสํวนหัวจะเป็นสํวนสุดท๎ายที่จะมุดลอดออกมา แตํหมึกสายก็ไมํ
สามารถที่จะมุดลอดรูที่มีความกว๎างเพียง 1.5 นิ้วได๎ ซึ่งเป็นความกว๎างที่น๎อยกวําความกว๎างระหวําง
ดวงตาทั้งคูํของหมึกสาย ที่จะมีกระดูกชิ้นเล็ก ๆ ระหวํางนั้น อีกท้ังหมึกสายยังสามารถท่ีจะคืบคลาน
ไปมาบนบกได๎ โดยอยูํได๎โดยปราศจากน้ าได๎นานถึง 1 ชั่วโมง 

  หมึกสาย มีหัวใจทั้งหมด 3 ดวง และมีสมองแยกออกจากกันอยูํในโคนหนวดแตํละ
หนวดถึง 9 สมอง หนวดของหมึกสายนั้นมีประสาทสัมผัสและปุุมดูดเรียงตัวกัน 1-2 แถว ประกอบ 
ด๎วยกล๎ามเนื้อเป็นจ านวนมาก ในตัวผู๎เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ๑จะเปลี่ยนไปเป็นอวัยวะสืบพันธุ๑ โดยเกิดเป็น
ลิ้นน าถุงน้ าเชื้อเข๎าไปผสมกับไขํของตัวเมีย ซึ่งหนวดเส๎นนี้ของตัวผู๎ในตอนปลายจะไมํมีปุุมดูด อันเป็น
ลักษณะที่แสดงให๎เห็นถึงความแตกตํางระหวํางเพศของหมึกสาย 

  หมึกสาย เป็นสัตว๑ที่มีความฉลาดมาก จนเชื่อได๎วําเป็นสัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลังที่มี
ความเฉลียวฉลาดที่สุดในโลก จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร๑พบวํา หมึกสายสามารถท่ีจะเรียนรู๎
การเปิดฝาขวดเพ่ือจับอาหารได๎ ซึ่งเป็นพฤติกรรมมาจากการเรียนรู๎มิใชํสัญชาติญาณ รวมถึงสามารถ
จดจ าชํองทางที่จะหลบหนีออกจากที่คุมขังได๎ด๎วย นอกจากนี้แล๎ว ชาวประมงที่จับหมึกสายมาอยําง
ยาวนานยังรายงานวํา หมึกสายยังมุดเข๎าไปในกรงท่ีเขาวางลํอเพ่ือจับเหยื่อกินเป็นอาหารในหลาย ๆ 
กรง โดยใช๎หนวดหนีบชิ้นปลาซาร๑ดีนติดตัวไปหลายชิ้น กํอนที่จะเข๎าไปกินอยํางสบายอารมณ๑ในกรง 
ๆ หนึ่ง อีกทั้งหมึกสายในธรรมชาติ ยังเรียนรู๎ที่จะมุดเข๎าไปในกรงจับล็อบสเตอร๑หรือกุ๎งมังกรเพ่ือที่จะ
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%A7_(%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9)
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3
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จับกินเป็นอาหารได๎ด๎วย แม๎ล็อบสเตอร๑จะหาทางออกไมํได๎ แตํหมึกสายสามารถที่จะมุดหนีออกมาได๎
อยํางไมํมีปัญหา  

                     หมึกสาย เปน็สัตว๑ที่มีวงจรชีวิตสั้น บางชนดิมีอายุแคํ 6 เดือน หรือ 1 ปี บางชนิดที่มี
ขนาดใหญํอาจมีชํวงอายุถึง 5 ปี การตายของหมึกสายสํวนใหญํเกิดข้ึนหลังจากผสมพันธุ๑กันแล๎ว หมึก
สายตัวผู๎จะตายลง ขณะที่หมึกสายตัวเมียจะยังมีชีวิตอยูํตํอไปได๎อีกราว 6 เดือน เพ่ือดูแลไขํ โดยหมึก
สายตัวเมียจะเป็นฝุายดูแลไขํที่วางเรียงตัวไว๎ในโพรงหรือผนังถ้ า โดยที่จะใช๎หนวดพัดพาน้ าให๎ไหลผําน
เพ่ือรับออกซิเจนด๎วย ตลอดระยะเวลานี้ หมึกสายตัวเมียจะไมํกินอาหารเลย และจะไมํอยูํหํางจากไขํ 
จนกระท่ังไขํฟักเป็นตัว หมึกสายตัวเมียก็จะตายลง 

 
 
ภาพที่ 1: หมึกสาย                                      ภาพที่ 2: หมึกสาย 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
1.2 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับเตําทะเล 

  เตําทะเล สัตว๑เลื้อยคลานเลือดเย็น ที่มีกระดูกสันหลัง และมีปอดที่ใช๎ในการหายใจ  
ซึ่งเกิดขึ้นในโลกตั้งแตํสมัยดึกด าบรรพ๑ มีการด ารงชีวิตในน้ าเป็นสํวนใหญํ และจะขึ้นบกที่มีหาดทราย 
เพ่ือวางไขํเทํานั้น เตําทะเลที่พบในโลกมีเพียง 2 วงศ๑ รวม 5 สกุล และมีอยูํ 8 ชนิด คือ 
           1. เตํากระ 
           2. เตําตนุ 
          3. เตําตนุหลังแบน 
           4. เตําตนุด า 
           5. เตําหญ๎า 
           6. เตําหญ๎าแอตแลนติก 
           7. เตําหัวฆ๎อน 
           8. เตํามะเฟือง 
           ซ่ึงเตําตนุหลังแบน (Flatback tutle) ไมํได๎รับการบันทึกจาก USDI และ IUCN 
เนื่องจากพบที่ประเทศออสเตรเลียเพียงประเทศเดียวและยังไมํสามารถพิสูจนได๎ ฉะนั้นจึงมีเตําทะเล
ที่ได๎รับการบันทึกเพียง 7 ชนิดทั่วโลก และจากเตําจ านวน 7 ชนิดทั่วโลก จะสามารถพบได๎ที่ประเทศ
ไทยถึง 5 ชนิด นั่นก็คือ 
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          เตํามะเฟือง  (Leatherback : Dermochelys coriacea)   
          เตําตนุ (Green turtle : Chelonia mydas)  
          เตํากระ (Hawksbill : Eretmo chelys imbricate)  
    เตําหญ๎าหรือเตําสังกะสี (Olive ridley : Lepidochelys olivacea) 
          เตําหัวฆ๎อน (Loggerhead turtle)(ไมํพบการวางไขํในประเทศไทย และมีจ านวนน๎อยมาก) 
          - เตํามะเฟือง เป็นเตําที่มีขนาดใหญํที่สุด คือ เมื่อโตเต็มที่จะมีความยาวกระดองประมาณ 2 
เมตร น้ าหนัก 600 กิโลกรัม กระดองนุํมและดูคล๎ายกลีบมะเฟือง สีน้ าตาลแกํมีจุดสีขาวและสีน้ าตาล 
วํายน้ าได๎ไกลเป็นพันกิโลเมตร กินแมงกะพรุนเป็นอาหาร พบเฉพาะแถบทะเลอันดามัน 
          - เตําตนุ มีขนาดใหญํรองจากเตํามะเฟือง ความยาวประมาณ 1.5 เมตร น้ าหนักเมื่อโตเต็มที่  
200 กิโลกรัม กินหญ๎าทะเลเป็นอาหาร พบทั้งบริเวณอําวไทยและทะเลอันดามัน 
          - เตํากระ มีลักษณะปากงุ๎มคล๎ายนก เกล็ดซ๎อนทับกัน เมื่อโตเต็มที่กระดองยาวประมาณ  
1 เมตร น้ าหนักประมาณ 70 กิโลกรัม กระดองมีสีสันสวยงาม เป็นลายสีเหลือง น้ าตาลและด า จึงมีผู๎
นิยมน าไปท าเป็นเครื่องประดับ เตํากระกินทั้งสัตว๑และพืชเป็นอาหาร พบทั้งฝั่งอําวไทยและทะเลอัน
ดามัน 
          - เตําหญ๎า เป็นเตําที่มีขนาดเล็กที่สุด เมื่อโตเต็มที่กระดองยาวประมาณ 70 เซนติเมตร 
น้ าหนักประมาณ 45 กิโลกรัม กระดองดูคล๎ายสังกะสี กินทั้งสัตว๑และพืชเป็นอาหาร พบบริเวณทะเล
เปิด 
         ในแตํละปีเตําทะเลที่โตถึงวัยเจริญพันธุ๑จะวํายน้ ากลับถิ่นก าเนิดเพ่ือผสมพันธุ๑ ในบริเวณรัศมีไมํ
เกิน 10 กิโลเมตรจากชายฝั่งทะเลหน๎าหาดทรายที่จะใช๎เป็นแหลํงวางไขํ และจะวํายวนเวียนอยูํ
บริเวณนั้นจนระยะเวลาไขํในท๎องสุก แล๎วจึงมุํงเข๎าไปยังหาดทรายเพื่อการวางไขํ การวางไขํองเตํา
ทะเลนั้นเกิดขึ้นได๎ตลอดทั้งปี เมื่อเตําทะเลตัวเมียได๎รับการผสมพันธุ๑กับตัวผู๎แล๎ว ก็จะวํายน้ าขึ้นมา
วางไขํบนหาดทรายในเวลากลางคืน 

          ตามข๎อเท็จจริงนั้นเตําทะเลแตํละตัวจะขึ้นมาวางไขํได๎หลายครั้ง เมื่อวางไขํครั้งแรกประมาณ  
50-150 ฟองแล๎ว ก็จะคลานลงทะเลอาศัยอยูํในทะเลบริเวณนั้นอีกประมาณ 2 สัปดาห๑ จนเชื้อตัวผู๎ที่
สะสมอยูํในเตําทะเลตัวเมียผสมกับไขํท่ีเหลือ ก็จะขึ้นมาวางไขํอีก กํอนวางไขํเตําทะเลจะเลือกหาด
ทรายที่มืดและเงียบสงบแล๎วจึงขุดหลุม ณ บริเวณท่ีน้ าทะเลทํวมไมํถึงมีความลึกมากกวํา 50 
เซนติเมตร แล๎วจึงท าการวางไขํ ไขํของเตําทะเลในหลุมจะเพาะพักตามธรรมชาติ คือ อาศัยอุณหภูมิ
และความชื้นในทรายเป็นเวลาประมาณ 7-12 สัปดาห๑ ลูกเตําทะเลก็จะออกจากไขํ สังเกตได๎จากการ
ที่ทรายบริเวณหลุมยุบตัวลงไป ในขั้นตอนนี้ลูกเตําทะเลจะใช๎เวลาอีก 2-3 วัน จึงจะคลานขึ้นถึงปาก
หลุมในเวลากลางคืน แล๎วคลานตํอไปยังผืนน้ าทะเล โดยใช๎แสงสะท๎อนเส๎นขอบฟูาในทะเลเป็นเครื่อง
น าทาง เมื่อถึงน้ าทะเลก็จะวํายออกจากฝั่งไปยังทะเลลึกอยํางสุดชีวิตอีกหลายวัน โดยจะใช๎อาหารที่
สะสมในตัวเองเป็นแหลํงพลังงาน ลูกเตําทะเลนี้คาดวําด ารงชีวิตโดยขึ้นมาหาอาหารพวกแพลงค๑ตอน 
สาหรําย หรือสัตว๑น้ าขนาดเล็กท่ีอาศัยอยูํบนผิวมหาสมุทร แตํจะมีอาณาเขตการหาอาหารกว๎างใหญํ
แคํไหนและข๎อเท็จจริงเป็นอยํางไรนั้น ยังเป็นเรื่องที่ลึกลับอยูํ 
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  การศึกษาวงจรชีวิตของเตําทะเลที่ผํานมานั้น สํวนใหญํได๎ท าการศึกษาจากเตําทะเล
ที่มีอายุมากกวํา 5-10 ปี (ขนาดกระดอง 35-40 เซนติเมตร) และพบวําเตําทะเลกลุํมนี้ ยกเว๎นเตํา
มะเฟืองด ารงชีวิตบริเวณชายฝั่งทะเลที่มีน้ าตื้น มีพืชและสัตว๑หน๎าดินสมบูรณ๑ โดยเตําตนุจะกินวัชพืช
ทะเล หญ๎าทะเล และผลไม๎ในปุาโกงกางที่ลอยในน้ า เตํากระกินฟองน้ าในแหลํงปะการัง เตําหญ๎าจะ
กินสัตว๑น้ าขนาดเล็ก ซึ่งในบางครั้งเตําทะเลข๎างต๎นก็กินแมงกะกรุนเป็นอาหารด๎วย สํวนเตํามะเฟือง 
เป็นเตํามะเฟืองเป็นเตําทะเลชนิดเดียวที่ด ารงชีวิตในท๎องทะเลลึกตลอดชีวิต และกินแมงกะพรุนเป็น
อาหาร โดยธรรมชาติศัตรูของเตําทะเลในท๎องทะเล คือ สัตว๑ผู๎ลําตําง ๆ เชํน ปลาฉลาม จระเข๎ และ
ปลาวาฬเพชณฆาต อัตราการรอดชีวิตของลูกเตําทะเลนั้นปรากฎวํามีไมํถึง 1 เปอร๑เซ็นต๑ 

 
       ภาพที่ 3: เตําทะเล                                      ภาพที่ 4: เตําทะเล  

ที่มา :  
ภาพที่ 3: http://www.istartedsomething.com/   
ภาพที่ 4: http://guru.sanook.com/2967/bingimages/#20130523-us        
                     

1.3 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับม๎าน้ า 
  ม๎าน้ านั้นจะมีอยูํเพียงสกุลเดียว คือ Hippocampus (กรีก hippos = ม๎า, kampos 
= สัตว๑ประหลาดทะเล) ในเทพปกรณัมกรีกและโรมัน ม๎าน้ าเป็นพาหนะของโพไซดอนหรือเนปจูน 
เทพเจ๎าแหํงท๎องทะเล ม๎าน้ าเป็นสัญลักษณ๑ของความแข็งแรง ในความเชื่อของชาวยุโรป ม๎าน้ าเป็นทูต
ที่น าพาดวงวิญญาณของกะลาสีไปสูํปรโลก น าดวงวิญญาณไปยังจุดที่พักจนกวําดวงวิญญาณจะไปสูํ
สุคติ 

  ม๎าน้ า เป็นปลาที่มีรูปรํางลักษณะแตกตํางไปจากปลาชนิดอื่น ๆ อยํางเห็นได๎ชัด 
กลําวคือ มีกระดูกหรือก๎างมาหํอหุ๎มเป็นเกราะอยูํภายนอกตัวแทนเกล็ด สํวนหางของแทนที่จะเป็น
ครีบส าหรับวํายน้ าไปมาอยํางปลาชนิดอื่น กลับมีหางยาวเหมือนสัตว๑เลื้อยคลาน มีไว๎เพียงเพ่ือเกี่ยว
ยึดตัวเองกับพืชน้ าหรือปะการังในน้ า มีครีบอกและมีครีบบางใสตรงเอวอีกครีบหนึ่งชํวยโบกพัด
กระพือ โดยครีบทั้ง 2 นี้จะโบกพัดด๎วยความเร็วประมาณ 20-30 ครั้งตํอวินาที ท าให๎เคลื่อนไหวไปมา
ได๎อยํางช๎า ๆ ซึ่งโดยปกติแล๎วม๎าน้ ามักจะวํายน้ าเป็นไปในลักษณะขึ้น-ลง มากกวําไปมาข๎างหน๎า-ข๎าง
หลังเหมือนปลาชนิดอื่น โดยถือเป็นปลาที่วํายน้ าช๎าที่สุดในโลกอีกด๎วย โดยวํายได๎เพียง 0.06 
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http://www.istartedsomething.com/bingimages/#20130523-us
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5_%28%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%29
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5
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กิโลเมตรตํอชั่วโมงเทํานั้น ปากยื่นยาวคล๎ายทํอไมํมีกราม ตรงปลายมีที่เปิด ใช๎ส าหรับดูดกินอาหาร 
จ าพวกแพลงก๑ตอนและสัตว๑น้ าขนาดเล็ก ๆ อีกท้ังยังสามารถปรับเปลี่ยนสีล าตัวให๎เข๎ากับ
สภาพแวดล๎อมตําง ๆ ได๎ด๎วย เพ่ืออ าพรางตัว 
  ม๎าน้ า เหมือนกับปลาชนิดอื่น ๆ ที่อยูํในวงศ๑เดียวกันนี้ คือ ตัวผู๎จะเป็นฝุายอุ๎มท๎อง 
โดยมีอวัยวะตรงบริเวณหน๎าท๎องคล๎ายถุง ใช๎ส าหรับเก็บไขํและฟักเป็นตัว เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ๑ม๎าน้ าตัว
ผู๎จะปรับเปลี่ยนสีของล าตัวเพ่ือดึงดูดม๎าน้ าตัวเมีย จากนั้นตัวผู๎จะใช๎หางโอบกอดตัวเมียพร๎อมกับแอํน
ท๎องประกบกับท๎องเข๎าหากัน ตัวเมียจะออกไขํใสํลงในถุงหน๎าท๎องของตัวผู๎ และม๎าน้ าตัวผู๎ก็จะปลํอย
น้ าเชื้อเข๎า ผสมกับไขํและฟักเป็นตัวอํอนภายในถุงหน๎าท๎อง โดยใช๎เวลาฟักเป็นตัวประมาณ 2 สัปดาห๑ 
โดยจ านวนไขํประมาณ 100-200 ฟอง มากท่ีสุดคือ 1,500 ฟอง ตามแตํละชนิด เมื่อคลอด พํอม๎าน้ าก็
จะบีบกล๎ามเนื้อสํวนท๎องและพํนลูกม๎าน้ าทั้งหมดออกจากกระเป๋าหน๎าท๎อง โดยที่ม๎าน้ ามีพฤติกรรม
แบบคูํเดียวตลอดทั้งชีวิต กลําวคือ จะจับคูํอยูํกันเพียงตัวเดียว หากฝุายหนึ่งฝุายใดมีอันเป็นไป ก็จะไมํ
หาคูํใหมํ 

                   

        ภาพที่ 5: ม๎าน้ า                      ภาพที่ 6: ม๎าน้ า           ภาพที่ 7: ม๎าน้ า 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 

 
1.4 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับแมงกะพรุน 

  แมงกะพรุนเป็นสัตว๑ที่มีล าตัวโปรํงใส รํางกายประกอบด๎วยเจลาตินเป็นสํวนใหญํ 
สามารถมองเห็นเข๎าไปได๎ถึงอวัยวะภายใน เป็นสัตว๑ที่ไมํมีทั้งสมองหรือหัวใจ ล าตัวด๎านบนของ
แมงกะพรุนมีลักษณะคล๎ายรํม เรียกวํา "เมดูซํา" ซึ่งศัพท๑ค านี้ก็ใช๎เป็นอีกชื่อหนึ่งของแมงกะพรุนด๎วย
เชํนกัน 

  แมงกะพรุนเป็นสัตว๑ไมํมีกระดูกสันหลัง อยูํในไฟลัม Coelenterate หรือ Cnidalia 
มีรูปรํางคล๎ายรํม หรือระฆังคว่ า เรียกวํา Medusoid ด๎านบนมีลักษณะนูน มีปากอยูํตรงกลางล าตัว 
บริเวณรอบปากมีสํวนที่ห๎อยยื่นเป็นพู จ านวนสี่พูในลักษณะสมมาตร มีทางเดินอาหารและกระเพาะ
อาหาร มีน้ าเป็นองค๑ประกอบของรํางกายมากถึง 95 เปอร๑เซ็นต๑ ไมํมีสมองแตํมีระบบประสาท 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_%28%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%29
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C
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เส๎นประสาทตํอกันเป็นรํางแหตามล าตัวและหนวดเพ่ือรับสัมผัสและตอบสนองตํอสิ่งแวดล๎อมสามารถ
เคลื่อนที่โดยการยืดหดกล๎ามเนื้อด๎านในและด๎านนอกสลับกัน สามารถวํายน้ าได๎ แตํแมงกะพรุนสํวน
ใหญํจะด ารงชีวิตโดยการลอยตามกระแสน้ า แมงกะพรุนจัดเป็นแพลงก๑ตอนที่มีขนาดใหญํที่สุด กิน
อาหารจ าพวกสัตว๑ตําง ๆ เชํน กุ๎ง ปลา โดยจะจับเหยื่อด๎วยหนวดที่มีเข็มพิษซึ่งเข็มพิษจะท าให๎เหยื่อ
สลบหรือตาย แมงกะพรุนจึงใช๎เป็นอาหาร แมงกะพรุนที่มีพิษจะมีเหล็กในหรือเข็มพิษ(nematocyst)  
จ านวนมากบริเวณรอบปากและหนวดมีขนาดเล็กมากไมํสามารถมองเห็นด๎วยตาเปลํา เมื่อมีเหยื่อหรือ
อะไรก็ตามมากระทบเข็มพิษเหลํานั้นก็จะถูกยิงออกมาเข๎าสูํรํางกายท าให๎เกิดความเจ็บปวดหรืออาจ
ถึงตายได๎ แมงกะพรุนแตํละชนิดมีเข็มพิษและความรุนแรงของพิษแตกตํางกัน 

  แมงกะพรุนโดยทั่วไปมีประมาณ 250 ชนิด แตํละชนิดจะมีขนาดและรูปรํางแตกตําง
กันมีเส๎นผํานศูนย๑กลางประมาณตั้งแตํ 2-200 ซม. พวกที่มีขนาดเล็กมักจะมีสีสดและเข๎ม เชํน สีชมพู 
มํวง เขียว หรือใสไมํมีสี สํวนพวกที่มีขนาดใหญํมักจะมีสีฟูา น้ าตาล หรือขาวขุํน บางชนิดสามารถ
เรืองแสงได๎ในที่มืด สามารถพบเห็นได๎โดยทั่วไปตามบริเวณชายฝั่งทะเลและท๎องทะเลจะพบมากใน
เขตอบอํุนและเขตร๎อน แมงกะพรุนสํวนใหญํจะลอยอยูํบริเวณผิวน้ าแตํมีบางชนิดที่พบในน้ าลึกถึง 
200 เมตร ชนิดที่สามารถน ามาประกอบอาหารได๎ เชํน แมงกะพรุนหนัง แมงกะพรุนหอม 
แมงกะพรุนลอดชํอง พบในประเทศไทย และเขตน้ าตื้นเขตร๎อนทั่วไป ชนิดที่มมีพิษร๎ายแรง เชํน 
แมงกะพรุนไฟ แมงกะพรุนสาหรําย เป็นต๎น 

  แมงกะพรุนเป็นสัตว๑ที่ถือก าเนิดขึ้นมาแล๎วกวํา 505 หรือ 600 ล๎านปี  มีวงจรชีวิตที่
ขยายพันธุ๑ได๎ทั้งแบบอาศัยเพศและไมํอาศัยเพศ 

                                
     
 
 
 

                         

ภาพที่  8 : แมงกะพรุน 
ที่มา : http://www.rspg.or.th/tis_museum/semi_articles/semi_ articles_22/semi_ 
article_22.htm 
 

1.5 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับปลาวัวตัวตลก 

  ปลาวัวตัวตลก หรือ ปลาวัวมงกุฎ หรือ ปลาวัวจุด (อังกฤษ: Clown triggerfish, 
Bigspotted triggerfish;ชื่อวิทยาศาสตร๑: Balistoides conspicillum) ปลาทะเลชนิดหนึ่ง ในวงศ๑     
ปลาวัว (Balistidae) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A8
http://www.rspg.or.th/tis_museum/semi_articles/semi_%20articles_22/semi_%20article_22.htm
http://www.rspg.or.th/tis_museum/semi_articles/semi_%20articles_22/semi_%20article_22.htm
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7
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  มีรูปรํางเป็นรูปไขํรี คอดหางมีหนามเป็นขอสั้น ๆ ด๎านหลังมีสีด าเข๎ม มีลายประสี
เหลือง ปากเหลือง บริเวณใบหน๎ามีคาดสีเหลือง ท๎องเป็นดวงใหญํสีขาว มีลายสีเหลืองและจุดสีด า 
ครีบหลังและครีบก๎นใส มีฐานครีบสีเหลือง 

  ขนาดโตเต็มที่ประมาณ 35 เซนติเมตร มีพบใหญํที่สุด 50 เซนติเมตร พบกระจาย
พันธุ๑ทั่วไปในเขตอินโด-แปซิฟิกตามแนวปะการัง โดยกินหอยเมํน, ครัสเตเชียน, หอย และสัตว๑น้ าหน๎า
ดินตําง ๆ เป็นอาหาร 

  จัดเป็นปลาวัวอีกชนิดหนึ่งที่มีอุปนิสัยดุร๎าวก๎าวร๎าว โดยเฉพาะตัวผู๎ในฤดูฟักไขํ ใน
นํานน้ าไทยจะพบเฉพาะฝั่งทะเลอันดามัน จัดเป็นปลาที่พบได๎น๎อย  

  ด๎วยความที่มีสีสันและลวดลายสวยงาม จึงนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม แตํทวํามีนิสัย
ดุร๎ายมาก จึงต๎องเลี้ยงตามล าพัง หรือเลี้ยงรวมกับปลาอื่นที่มีขนาดใหญํกวําหรือไลํเลี่ยกัน 

 
 

ภาพที่ 9: ปลาวัวตัวตลก 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
 

1.6 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับปลาวัวจมูกยาว 

  วงศ๑ปลาวัวจมูกยาว หรือ วงศ๑ปลาตะไบ (วงศ๑: Monacanthidae, อังกฤษ: 
Filefish, Foolfish, Leatherjacket, Shingle) เป็นวงศ๑ของปลากระดูกแข็งในอันดับปลาปักเปูา
(Tetraodontiformes) วงศ๑หนึ่ง 

  มีรูปรํางโดยรวม คือ มีผิวหนังที่หยาบ มีเกล็ดเล็ก ละเอียดปกคลุมทั้งตัว ครีบหลัง
แบํงเป็น 2 ตอน มีก๎านครีบหลังก๎านแรกเป็นแทํงกระดูกใหญํ ซึ่งแหลมและแข็งแรงคล๎ายเขาสัตว๑ ซ่ึง
สามารถใช๎ยกขึ้นเพ่ือปูองกันตัวเองได๎ ครีบหลังตอนที่ 2 เป็นครีบที่อํอนนุํม ครีบท๎องลดรูปไปโดยที่
ก๎านครีบก๎านแรกเป็นเงี่ยงแข็ง ครีบก๎นยาว ครีบหางกลมเป็นรูปพัด มีฟันในขากรรไกรด๎านนอก 3 ชุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94-%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_%28%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%29
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%87%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
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และด๎านใน 2 ชุด มีจุดเดํน คือ ในบางสกุลมีจะงอยปากยื่นนยาวออกมาคล๎ายทํอหรือหลอด ใช๎
ส าหรับซอกซอนหาอาหารในแนวปะการัง และมีรูปรํางที่เรียวยาวอยํางเห็นได๎ชัด 

  โดยมากแล๎วเป็นปลาที่มีขนาดเล็ก มีความยาวโดยเฉลี่ยเมื่อโตเต็มที่ประมาณ 60 
เซนติเมตร โดยชนิดที่ใหญํที่สุดยาวได๎ถึง 110 เซนติเมตร พบทั้งหมด 26 สกุล ราว 107 ชนิด 
กระจายพันธุ๑ในมหาสมุทรแอตแลนติก, แปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย 

  เป็นปลาที่อาศัยอยูํตามแนวปะการังหรือตามกอสาหรํายที่มีกระแสน้ าไหลอํอน ๆ 
ในระดับความลึกไมํเกิน 30 เมตร โดยหากินสัตว๑น้ าที่ไมํมีกระดูกสันหลังเหมือนกับปลาในวงศ๑อ่ืนใน
อันดับเดียวกัน โดยจะกินปะการังเขากวาง (Acropora spp.) เป็นอาหารหลัก หากินในเวลากลางวัน 
และนอนหลับในแนวปะการังในเวลากลางคืน มีการแพรํพันธุ๑โดยการวางไขํในแหลํงน้ ากรํอย มีตัวผู๎
เป็นผู๎ดูแล 

  เป็นปลาที่เป็นที่นิยมชื่นชอบถํายรูปของนักด าน้ าอีกจ าพวกหนึ่ง ซึ่งไมํมีอุปนิสัยดุ
ร๎ายก๎าวร๎าวเหมือนปลาในวงศ๑ปลาวัว (Balistidae) และยังนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงามได๎ด๎วย 

  อีกท้ังในอาหารเกาหลี ยังสามารถท าเป็นอาหารรับประทานเลํนได๎ด๎วย โดยแปรรูป
เป็นขนมอบแห๎งเรียกวํา "จุยโป" และในอดีตมีการใช๎หนังของปลาในวงศ๑ปลาวัวจมูกยาวนี้ท าเรือไม๎
ด๎วย 

  โดยค าวํา Monacanthidae ที่ใช๎เป็นชื่อวงศ๑ในทางวิทยาศาสตร๑นั้น มาจากภาษา
กรีกค าวํา "Monos" หมายถึง เดี่ยว หรือ อันเดียว ผสมกับค าวํา "Akantha" หมายถึงหนาม 

                                

              ภาพที่ 10: ปลาววัจมูกยาว                       ภาพที่ 11: ปลาวัวจมูกยาว 
ที่มา :  
ภาพที่ 10: http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0% 
B9%8C%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7
%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%
B8%A7#/media/File:Oxymonacanthus_longirostris_1.jpg                          
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ภาพที่ 11: http://www.aquariumdomain.com/forums/ 

 
2. ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ 

 2.1 ข๎อมูลด๎านหลักการออกแบบผลิตภัณฑ๑ 
 การออกแบบมีหลักการพ้ืนฐาน โดยอาศัยสํวนประกอบของ “องค๑ประกอบศิลป์” 

คือ จุด เส๎น รูปรําง รูปทรง น้ าหนัก สี และพ้ืนผิว น ามาจัดวางเพ่ือให๎เกิดความสวยงามโดยมีหลักการ 
ดังนี้ 

1. ความเป็นหนํวย (Unity) ในการออกแบบ ผู๎ออกแบบจะต๎องค านึงถึงงานทั้งหมดให๎อยูํใน
หนํวยงานเดียวกันเป็นกลุํมก๎อน หรือมีความสัมพันธ๑กันทั้งหมดของงานนั้นๆ และพิจารณาสํวนยํอย
ลงไปตามล าดับในสํวนยํอยๆก็คงต๎องถือหลักนี้เชํนกัน 
           2. ความสมดุลหรือความถํวง (Balancing) เป็นหลักทั่วๆไปของงานศิลปะที่จะต๎องดูความ
สมดุลของงานนั้นๆ ความรู๎สึกทางสมดุลของงานนี้เป็นความรู๎สึกท่ีเกิดขึ้นในสํวนของความคิดในเรื่อง
ของความงามในสิ่งนั้นๆ มีหลักความสมดุลอยูํ 3 ประการ 
              2.1 ความสมดุลในลักษณะเทํากัน (Symmetry Balancing) คือมีลักษณะเป็น 
ซ๎าย-ขวา บน-ลําง เป็นต๎น ความสมดุลในลักษณะนี้ดูและเข๎าใจงําย   
              2.2 ความสมดุลในลักษณะไมํเทํากัน (Nonsymmetry Balancing) คือมีลักษณะสมดุล
กันในตัวเองไมํจ าเป็นจะต๎องเทํากันแตํดูในด๎านความรู๎สึกแล๎วเกิดความสมดุลกันในตัวลักษณะการ
สมดุลแบบนี้ผู๎ออกแบบจะต๎องมีการประลองดูให๎แนํใจในความรู๎สึกของผู๎พบเห็นด๎วยซึ่งเป็นความ
สมดุลที่เกิดในลักษณะที่แตกตํางกันได๎ เชํน ใช๎ความสมดุลด๎วยผิว (Texture) ด๎วยแสง-เงา (Shade) 
หรือด๎วยสี (Colour)   
              2.3 จุดศูนย๑ถํวง (Gravity Balance) การออกแบบใดๆที่เป็นวัตถุสิ่งของและจะต๎องใช๎งาน
การทรงตัวจ าเป็นที่ผู๎ออกแบบจะต๎องค านึงถึงจุดศูนย๑ถํวงได๎แกํ การไมํโยกเอียงหรือให๎ความรู๎สึกไมํ
มั่นคงแข็งแรง ดังนั้นสิ่งใดที่ต๎องการจุศูนย๑ถํวงแล๎วผู๎ออกแบบจะต๎องระมัดระวังในสิ่งนี้ให๎มาก 
ตัวอยํางเชํน เก๎าอ้ีจะต๎องตั้งตรงยึดมั่นทั้งสี่ขาเทําๆกัน การทรงตัวของคนถ๎ายืน 2 ขา ก็จะต๎องมี
น้ าหนักลงที่เท๎าทั้ง 2 ข๎างเทําๆกัน ถ๎ายืนเอียงหรือพิงฝา น้ าหนักตัวก็จะลงเท๎าข๎างหนึ่งและสํวนหนึ่ง
จะลงที่หลังพิงฝา รูปปั้นคนในทําวิ่งจุดศูนย๑ถํวงจะอยูํที่ใด ผู๎ออกแบบจะต๎องรู๎และวางรูปได๎ถูกต๎อง
เรื่องของจุดศูนย๑ถํวงจึงหมายถึงการทรงตัวของวัตถุสิ่งของนั่นเอง 

3. ความสัมพันธ๑ทางศิลปะ (Relativity of Arts) ในเรื่องของศิลปะนั้น เป็นสิ่งที่จะต๎อง
พิจารณากันหลายขั้นตอนเพราะเป็นเรื่องความรู๎สึกที่สัมพันธ๑กัน อันได๎แกํ 
              3.1 การเน๎นหรือจุดสนใจ (Emphasis or CentreofInterest) งานด๎านศิลปะผู๎ออกแบบ
จะต๎องมีจุดเน๎นให๎เกิดสิ่งที่ประทับใจแกํผู๎พบเห็น โดยมีข๎อบอกกลําวเป็นความรู๎สึกรํวมที่เกิดขึ้นเอง
จากตัวของศิลปกรรมนั้นๆ ความรู๎สึกนี้ผู๎ออกแบบจะต๎องพยายามให๎เกิดขึ้นเหมือนกัน 
              3.2 จุดส าคัญรอง ( Subordinate) คงคล๎ายกับจุดเน๎นนั่นเองแตํมีความส าคัญรองลงไป
ตามล าดับซึ่งอาจจะเป็นรองสํวนที่ 1สํวนที่ 2 ก็ได๎ สํวนนี้จะชํวยให๎เกิดความลดหลั่นทางผลงานที่
แสดง ผู๎ออกแบบจะต๎องค านึงถึงสิ่งนี้ด๎วย 
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              3.3 จังหวะ ( Rhythem) โดยทั่วๆไปสิ่งที่สัมพันธ๑กันในสิ่งนั้นๆยํอมมีจังหวะ ระยะหรือ
ความถี่หํางในตัวมันเองก็ดีหรือสิ่งแวดล๎อมที่สัมพันธ๑อยูํก็ดีจะเป็นเส๎น สี เงา หรือชํวงจังหวะของการ
ตกแตํง แสงไฟ ลวดลาย ที่มีความสัมพันธ๑กันในที่นั้นเป็นความรู๎สึกของผู๎พบเห็นหรือผู๎ออกแบบจะ
รู๎สึกในความงามนั่นเอง 
              3.4 ความตํางกัน ( Contrast) เป็นความรู๎สึกที่เกิดข้ึนเพ่ือชํวยให๎มีการเคลื่อนไหวไมํ
ซ้ าซากเกินไปหรือเกิดความเบื่อหนําย จ าเจ ในการตกแตํงก็เชํนกัน ปัจจุบันผู๎ออกแบบมักจะหาทาง
ให๎เกิดความรู๎สึกขัดกันตํางกันเชํน เก๎าอ้ีชุดสมัยใหมํ แตํขณะเดียวกันก็มีเก๎าอ้ีสมัยรัชกาลที่ 5 อยูํด๎วย 
1 ตัว เชํนนี ้ผู๎พบเห็นจะเกิดความรู๎สึกแตกตํางกันท าให๎เกิดความรู๎สึก ไมํซ้ าซาก รสชาติแตกตําง
ออกไป 
              3.5 ความกลมกลืน (Harmomies) ความกลมกลืนในที่นี้หมายถึงพิจารณาในสํวนรวม
ทั้งหมดแม๎จะมีบางอยํางที่แตกตํางกันการใช๎สีที่ตัดกันหรือการใช๎ผิว ใช๎เส๎นที่ขัดกัน ความรู๎สึกสํวน
น๎อยนี้ไมํท าให๎สํวนรวมเสียก็ถือวําเกิดความกลมกลืนกันในสํวนรวม ความกลมกลืนในสํวนรวมนี้ถ๎าจะ
แยกก็ได๎แกํความเน๎นไปในสํวนมูลฐานทางศิลปะอันได๎แกํ เส๎น แสง-เงา รูปทรง ขนาด ผิว สี นั่นเอง
ผลิตภัณฑ๑ที่ดียํอมเกิดมาจากการออกแบบที่ดีในการออกแบบผลิตภัณฑ๑ นักออกแบบต๎องค านึงถึง
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ๑ที่เป็นเกณฑ๑ในการก าหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑ๑ที่ดีเอาไว๎วําควรจะมี
องค๑ประกอบอะไรบ๎างแล๎วใช๎ความคิดสร๎างสรรค๑ วิธีการตํางๆ ที่ได๎กลําวมาเสนอแนวคิดให๎ผลิตภัณฑ๑
มีความเหมาะสมตามหลักการออกแบบโดยหลักการออกแบบผลิตภัณฑ๑ที่นักออกแบบควรค านึงนั้นมี
อยูํ 9 ประการ คือ 

          1 หน๎าที่ใช๎สอย หน๎าที่ใช๎สอยถือเป็นหลักการออกแบบผลิตภัณฑ๑ที่ส าคัญที่สุดเป็น
อันดับแรกที่ต๎องค านึงผลิตภัณฑ๑ทุกชนิดต๎องมีหน๎าที่ใช๎สอยถูกต๎องตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ คือสามารถ
ตอบสนองความต๎องการของผู๎ใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ผลิตภัณฑ๑นั้นถือวํามี
ประโยชน๑ใช๎สอยดี (HIGH FUNCTION) แตํถ๎าหากผลิตภัณฑ๑ใดไมํสามารถสนองความต๎องการได๎อยําง
มีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ๑นั้นก็จะถือวํามีประโยชน๑ใช๎สอยไมํดีเทําท่ีควร (LOW FUNTION) หน๎าที่ใช๎
สอยถือเป็นหลักการออกแบบผลิตภัณฑ๑ที่ส าคัญที่สุดเป็นอันดับแรกท่ีต๎องค านึงผลิตภัณฑ๑ทุกชนิดต๎อง
มีหน๎าที่ใช๎สอยถูกต๎องตามเปูาหมายที่ตั้งไว๎ เรื่องหน๎าที่ใช๎สอยนับวําเป็นสิ่งที่ละเอียดอํอนซับซ๎อนมาก 
ผลิตภัณฑ๑บางอยํางมีประโยชน๑ใช๎สอยตามท่ีผู๎คนทั่วๆ ไปทราบเบื้องต๎นวํา มีหน๎าที่ใช๎สอยแบบนี้ แตํ
ความละเอียดอํอนที่นักออกแบบได๎คิดออกมานั้นได๎ตอบสนองความสะดวกสบายอยํางเต็มที่ เชํน มีด
ในครัวมีหน๎าที่หลักคือใช๎ความคมชํวยในการหั่น สับ แตํเราจะเห็นได๎วํามีการออกแบบมีดที่ใช๎ในครัว
อยูํมากมายหลายแบบหลายชนิดตามความละเอียดในการใช๎ประโยชน๑เป็นการเฉพาะที่แตกตํางเชํน 
มีดส าหรับปอกผลไม๎ มีดแลํเนื้อสัตว๑ มีดสับกระดูก มีดบะชํอ มีดหั่นผัก เป็นต๎น ซึ่งก็ได๎มีการออกแบบ
ลักษณะแตกตํางกันออกไปตามการใช๎งาน ถ๎าหากมีการใช๎มีดอยูํชนิดเดียวแล๎วใช๎กันทุกอยํางตั้งแตํแลํ
เนื้อ สับบะชํอ สับกระดูก หั่นผัก ก็อาจจะใช๎ได๎ แตํจะไมํได๎ความสะดวกเทําท่ีควร หรืออาจได๎รับ
อุบัติเหตุขณะที่ใช๎ได๎ เพราะไมํใชํประโยชน๑ใช๎สอยที่ได๎รับการออกแบบมาให๎ใช๎เป็นการเฉพาะอยําง
การออกแบบเก๎าอ้ีก็เหมือนกัน หน๎าที่ใช๎สอยเบื้องต๎นของเก๎าอ้ี คือใช๎ส าหรับนั่ง แตํนั่งในกิจกรรมใดนั่ง
ในห๎องรับแขก ขนาดลักษณะรูปแบบเก๎าอ้ีก็เป็นความสะดวกในการนั่งรับแขก พูดคุยกัน นั่ง
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รับประทานอาหาร ขนาดลักษณะเก๎าอ้ีก็เป็นความเหมาะสมกับโต๏ะอาหาร นั่งเขียนแบบบนโต๏ะเขียน
แบบ เก๎าอ้ีก็จะมีขนาดลักษะณท่ีใช๎ส าหรับการนั่งท างานเขียนแบบ ถ๎าจะเอาเก๎าอ้ีรับแขกมาใช๎นั่ง
เขียนแบบ ก็คงจะเกิดการเมื่อยล๎า ปวดหลัง ปวดคอ แล๎วนั่งท างานได๎ไมํนาน นักออกแบบจึงจ าเป็น
อยํางยิ่งที่จะต๎องศึกษาข๎อมูลอยํางละเอียด 

          2 ความปลอดภัย สิ่งที่อ านวยประโยชน๑ได๎มากเพียงใด ยํอมจะมีโทษเพียงนั้น 
ผลิตภัณฑ๑ที่ให๎ความสะดวกตํางๆ มักจะเกิดจากเครื่องจักรกลและเครื่องใช๎ไฟฟูา การออกแบบควร
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู๎ใช๎ ถ๎าหลีกเลี่ยงไมํได๎ก็ต๎องแสดงเครื่องหมายไว๎ให๎ชัดเจนหรือมีค าอธิบาย
ไว๎ผลิตภัณฑ๑ส าหรับเด็ก ต๎องค านึงถึงวัสดุที่เป็นพิษเวลาเด็กเอาเข๎าปากกัดหรืออม นักออกแบบจะต๎อง
ค านึงถึงความปลอดภัยของผู๎ใช๎เป็นส าคัญ มีการออกแบบบางอยําง ต๎องใช๎เทคนิคที่เรียกวําแบบ
ธรรมดา แตํคาดไมํถึงชํวยในการให๎ความปลอดภัย เชํน การออกแบบหัวเกลียววาล๑ว ถังแก๏ส หรือปุุม
เกลียว ล็อกใบพัดของพัดลม จะมีการท าเกลียวเปิดให๎ย๎อนศรตรงกันข๎ามกับเกลียวทั่วๆ ไป เพื่อความ
ปลอดภัย ส าหรับคนที่ไมํทรายหรือเคยมือไปหมุนเลํนคือ ยิ่งหมุนก็ยิ่งขันแนํน เป็นการเพ่ิมความ
ปลอดภัยให๎แกํผู๎ใช๎ 

          3 ความแข็งแรงผลิตภัณฑ๑จะต๎องมีความแข็งแรงในตัวของผลิตภัณฑ๑หรือโครงสร๎าง
เป็นความเหมาะสมในการที่นักออกแบบรู๎จักใช๎คุณสมบัติของวัสดุและจ านวน หรือปริมาณของ
โครงสร๎าง ในกรณีที่เป็นผลิตภัณฑ๑ที่จะต๎องมีการรับน้ าหนัก เชํน โต๏ะ เก๎าอ้ี ต๎องเข๎าใจหลักโครงสร๎าง
และการรับน้ าหนัก อีกท้ังต๎องไมํทิ้งเรื่องของความสวยงามทางศิลปะ เพราะมีปัญหาวํา ถ๎าใช๎
โครงสร๎างให๎มากเพ่ือความแข็งแรง จะเกิดสวนทางกับความงาม นักออกแบบจะต๎องเป็นผู๎ดึงเอาสิ่ง
สองสิ่งนี้เข๎ามาอยูํในความพอดีให๎ได๎สํวนความแข็งแรงของตัวผลิตภัณฑ๑เองนั้นก็ขึ้นอยูํที่การออกแบบ
รูปรํางและการเลือกใช๎วัสดุ และประกอบกับการศึกษาข๎อมูลการใช๎ผลิตภัณฑ๑วํา ผลิตภัณฑ๑ดังกลําว
ต๎องรับน้ าหนักหรือกระทบกระแทกอะไรหรือไมํในขณะใช๎งานก็คงต๎องทดลองประกอบการออกแบบ
ไปด๎วย แตํอยํางไรก็ตาม ความแข็งแรงของโครงสร๎างหรือตัวผลิตภัณฑ๑ นอกจากเลือกใช๎ประเภทของ
วัสดุ โครงสร๎างที่เหมาะสมแล๎วยังต๎องค านึงถึงความประหยัดควบคูํกันไปด๎วย 

           4 ความสะดวกสบายในการใช๎นักออกแบบต๎องศึกษาวิชากายวิภาคเชิงกลเกี่ยวกับ
สัดสํวน ขนาด และขีดจ ากัดที่เหมาะสมส าหรับอวัยวะสํวนตํางๆ ในรํางกายของมนุษย๑ทุกเพศ ทุกวัย 
ซึ่งจะประกอบด๎วยความรู๎ทางด๎านขนาดสัดสํวนมนุษย๑ (ANTHROPOMETRY) ด๎านสรีรศาสตร๑ 
(PHYSIOLOGY) จะท าให๎ทราบ ขีดจ ากัด ความสามารถของอวัยวะสํวนตํางๆ ในรํางกายมนุษย๑ เพื่อ
ใช๎ประกอบการออกแบบ หรือศึกษาด๎านจิตวิทยา (PSYCHOLOGY) ซึ่งความรู๎ในด๎านตํางๆ ที่กลําวมา
นี้ จะท าให๎นักออกแบบ ออกแบบและก าหนดขนาด (DIMENSIONS) สํวนโค๎ง สํวนเว๎า สํวนตรง สํวน
แคบของผลิตภัณฑ๑ตํางๆ ได๎อยํางพอเหมาะกับรํางกายหรืออวัยวะของมนุษย๑ที่ใช๎ ก็จะเกิดความ
สะดวกสบายในการใช๎การไมํเมื่อยมือหรือเกิดการล๎าในขณะที่ใช๎ไปนานๆ ผลิตภัณฑ๑ที่จ าเป็นอยํางยิ่ง
ที่ต๎องศึกษาวิชาดังกลําว ก็จะเป็นผลิตภัณฑ๑ที่ผู๎ใช๎ต๎องใช๎อวัยวะรํางกายไปสัมผัสเป็นเวลานาน เชํน 
เก๎าอ้ี ด๎าม เครื่องมือ อุปกรณ๑ตํางๆ การออกแบบภายในห๎องโดยสารรถยนต๑ ที่มือจับรถจักรยาน ปุุม
สัมผัสตํางๆ เป็นต๎น ผลิตภัณฑ๑ที่ยกตัวอยํางมานี้ถ๎าผู๎ใช๎ผู๎ใดได๎เคยใช๎มาแล๎วเกิดความไมํสบายรํางกาย
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ขึ้น ก็แสดงวําศึกษากายวิภาคเชิงกลไมํดีพอแตํทั้งนี้ก็ต๎องศึกษาผลิตภัณฑ๑ดังกลําวให๎ดีกํอน จะไปเหมา
วําผลิตภัณฑ๑นั้นไมํดี เพราะผลิตภัณฑ๑บางชนิดผลิตมาจากประเทศตะวันตก ซึ่งออกแบบโดยใช๎
มาตรฐานผู๎ใช๎ของชาวตะวันตก ที่มีรูปรํางใหญํโตกวําชาวเอเชีย เมื่อชาวเอเชียน ามาใช๎อาจจะไมํพอดี
หรือหลวม ไมํสะดวกในการใช๎งาน นักออกแบบจึงจ าเป็นต๎องศึกษาสัดสํวนรํางกายของชนชาติหรือ
เผําพันธุ๑ที่ใช๎ผลิตภัณฑ๑เป็นเกณฑ๑ 

           5 ความสวยงามผลิตภัณฑ๑ในยุคปัจจุบันนี้ความสวยงามนับวํามีความส าคัญไมํยิ่ง
หยํอนไปกวําหน๎าที่ใช๎สอยเลย ความสวยงามจะเป็นสิ่งที่ท าให๎เกิดการตัดสินใจซื้อเพราะประทับใจ 
สํวนหน๎าที่ใช๎สอยจะดีหรือไมํต๎องใช๎เวลาอีกระยะหนึ่งคือใช๎ไปเรื่อยๆ ก็จะเกิดข๎อบกพรํองในหน๎าที่ใช๎
สอยให๎เห็นภายหลัง ผลิตภัณฑ๑บางอยํางความสวยงามก็คือ หน๎าที่ใช๎สอยนั่นเอง เชํน ผลิตภัณฑ๑ของที่
ระลึก ของโชว๑ตกแตํงตํางๆ ซึ่งผู๎ซื้อเกิดความประทับใจในความสวยงามของผลิตภัณฑ๑ ความสวยงาม
จะเกิดมาจากสิ่งสองสิ่งด๎วยกันคือ รูปรําง (FORM) และสี (COLOR) การก าหนดรูปรํางและสี ในงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ๑ไมํเหมือนกับการก าหนด รูปรําง สี ได๎ตามความนึกคิดของจิตรกรที่ต๎องการ แตํใน
งานออกแบบผลิตภัณฑ๑เป็นในลักษณะศิลปะอุตสาหกรรมจะท าตามความชอบ ความรู๎สึกนึกคิดของ
นักออกแบบแตํเพียงผู๎เดียวไมํได๎จ าเป็นต๎องยึดข๎อมูลและกฎเกณฑ๑ผสมผสานรูปรํางและสีสันให๎
เหมาะสมด๎วยเหตุของความส าคัญของรูปรํางและสีที่มีผลตํอผลิตภัณฑ๑ นักออกแบบจึงจ าเป็นอยํางยิ่ง
ที่จะต๎องศึกษาวิชา ทฤษฏีหรือหลีกการออกแบบและวิชาทฤษฏีสี ซึ่งเป็นวิชาทางด๎านของศิลปะแล๎ว
น ามาประยุกต๑ผสานใช๎กับศิลปะทางด๎านอุตสาหกรรมให๎เกิดความกลมกลืน 

           6 ราคาพอสมควรผลิตภัณฑ๑ที่ผลิตขึ้นมาขายนั้นยํอมต๎องมีข๎อมูลด๎านผู๎บริโภคและ
การตลาดที่ได๎ค๎นคว๎าและส ารวจแล๎ว ผลิตภัณฑ๑ยํอมจะต๎องมีการก าหนดกลุํมเปูาหมายที่จะใช๎วําเป็น
คนกลุํมใด อาชีพฐานะเป็นอยํางไร มีความต๎องการใช๎สินค๎าหรือผลิตภัณฑ๑นี้เพียงใด นักออกแบบก็จะ
เป็นผู๎ก าหนดแบบผลิตภัณฑ๑ ประมาณราคาขายให๎เหมาะสมกับกลุํมเปูาหมายที่จะซื้อได๎การจะได๎มา
ซึ่งผลิตภัณฑ๑ที่มีราคาเหมาะสมกับผู๎ซื้อนั้น ก็อยูํที่การเลือกใช๎ชนิดหรือเกรดของวัสดุ และเลือกวิธีการ
ผลิตที่งํายรวดเร็ว เหมาะสม อยํางไรก็ดี ถ๎าประมาณการออกมาแล๎ว ปรากฏวํา ราคาคํอนข๎างจะสูง
กวําที่ก าหนดไว๎ ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาองค๑ประกอบด๎านตํางๆ กันใหมํ แตํก็ยังต๎อง
คงไว๎ซึ่งคุณคําของผลิตภัณฑ๑นั้น เรียกวําเป็นวิธีการลดคําใช๎จําย 

           7 การซํอมแซมงํายหลักการนี้คงจะใช๎กับผลิตภัณฑ๑ เครื่องจักรกล เครื่องยนต๑ 
เครื่องใช๎ไฟฟูาตํางๆ ที่มีกลไกภายในซับซ๎อน อะไหลํบางชิ้นยํอมต๎องมีการเสื่อมสภาพไปตามอายุการ
ใช๎งานหรือการใช๎งานในทางที่ผิด นักออกแบบยํอมที่จะต๎องศึกษาถึงต าแหนํงในการจัดวางกลไกแตํละ
ชิ้นตลอดจนนอตสกรู เพ่ือที่จะได๎ออกแบบสํวนของฝาครอบบริเวณตํางๆ ให๎สะดวก ในการถอด
ซํอมแซมหรือเปลี่ยนอะไหลํงําย 

           8 วัสดุและวิธีการผลิตผลิตภณัฑ๑อุตสาหกรรมที่ผลิตด๎วยวัสดุสังเคราะห๑ อาจมี
กรรมวิธีการเลือกใช๎วัสดุและวิธีผลิตได๎หลายแบบ แตํแบบหรือวิธีใดถึงจะเหมาะสมที่สุด ที่จะไมํท าให๎
ต๎นทุนการผลิตสูงกวําที่ประมาณ ฉะนั้น นักออกแบบคงจะต๎องศึกษาเรื่องวัสดุและวิธีผลิตให๎ลึกซึ้ง 
โดยเฉพาะวัสดุจ าพวกพลาสติกในแตํละชนิด จะมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ตํางกันออกไป เชํน มีความ
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ใส ทนความร๎อน ผิวมันวาว ทนกรดดํางได๎ดี ไมํลื่น เป็นต๎น ก็ต๎องเลือกให๎คุณสมบัติดังกลําวให๎
เหมาะสมกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ๑ที่พึงมียิ่งในยุคสมัยนี้ มีการรณรงค๑ชํวยกันพิทักษ๑สิ่งแวดล๎อมด๎วย
การใช๎วัสดุที่น ากลับหมุนเวียนมาใช๎ใหมํ ก็ยิ่งท าให๎นักออกแบบยํอมต๎องมีบทบาทเพ่ิมข้ึนอีกคือ เป็น
ผู๎ชํวยพิทักษ๑สิ่งแวดล๎อมด๎วยการเลือกใช๎วัสดุที่หมุนเวียนกลับมาใช๎ใหมํได๎ ที่เรียกวํา รีไซเคิล 

           9 การขนสํงนักออกแบบต๎องค านึงถึงการประหยัดคําขนสํง การขนสํงสะดวกหรือไมํ 
ระยะใกล๎หรือระยะไกลกินเนื้อที่ในการขนสํงมากน๎อยเพียงใด การขนสํงทางบกทางน้ าหรือทางอากาศ
ต๎องท าการบรรจุหีบหํออยํางไร ถึงจะท าให๎ผลิตภัณฑ๑ไมํเกิดการเสียหายช ารุด ขนาดของตู๎คอนเทน
เนอร๑บรรทุกสินค๎าหรือเนื้อที่ที่ใช๎ในการขนสํงมีขนาด กว๎าง ยาว สูง เทําไหรํ เป็นต๎น หรือในกรณีท่ี
ผลิตภัณฑ๑ที่ท าการออกแบบมีขนาดใหญํโตยาวมาก เชํน เตียง หรือพัดลมแบบตั้งพ้ืน นักออกแบบก็
ควรที่จะค านึงถึงเรื่องการขนสํง ตั้งแตํข้ันตอนของการออกแบบกันเลย คือ ออกแบบให๎มีชิ้นสํวน 
สามารถถอดประกอบได๎งําย สะดวก เพ่ือท าให๎หีบหํอมีขนาดเล็กสุดสามารถบรรจุได๎ในลังที่เป็นขนาด
มาตรฐาน เพื่อการประหยัดคําขนสํง เมื่อผู๎ซื้อซื้อไปก็สามารถที่จะขนสํงได๎ด๎วยตนเองน ากลับไปบ๎านก็
สามารถประกอบชิ้นสํวนให๎เข๎ารูปเป็นผลิตภัณฑ๑ได๎โดยสะดวกด๎วยตนเอง 

 2.1.1 ประโยชน๑ของการออกแบบผลิตภัณฑ๑ 
  1. งานการออกแบบผลิตภัณฑ๑ ชํวยให๎การด ารงชีวิตมีความสะดวกสบายมากข้ึนใน
แตํละบุคคลหรือกลุํมบุคคลตัวอยํางเชํนการออกแบบอุปกรณ๑ในห๎องน้ า เชํน ตัวยึดอุปกรณ๑ทรงตัว 
หรืออุปกรณ๑อ่ืนๆ ในห๎องน้ าการออกแบบต๎อง พิจารณากลุํมผู๎ใช๎ด๎วย เชํน คนพิการ ผู๎สูงอายุ ผู๎ปุวย 
ต๎องออกแบบให๎ใช๎งํายผํอนคลายความตึงเครียดและ อ านวยความสะดวกแกํผู๎ดูแลด๎วย 

 2. งานการออกแบบผลิตภัณฑ๑ ชํวยเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตประจ าวัน ตัวอยํางเชํนการ
ออกแบบห๎องครัวใหมํ เปลี่ยนแปลงเวลาการรับประทานอาหารในแตํละมื้อของคนในครอบครัวสํงผล
ให๎พฤติกรรมการใช๎ห๎องครัวเปลี่ยนไปหรือท าให๎คนในครอบครัวหันมาสนใจห๎องครัวมากกวําห๎องอ่ืนๆ 
ในบ๎าน 

 3. งานการออกแบบผลิตภัณฑ๑ ที่สํงผลตํอรํางกายและจิตใจ ตัวอยํางเชํน  
การออกแบบเกมส๑ เพ่ือความสนุกสนานในการใช๎ตัวอักษรและค าเป็นการเพ่ิมความสามารถในการ
สะกด และการใช๎ค าของผู๎เลํนเกมส๑ 

 4. งานการออกแบบผลิตภัณฑ๑ มีอิทธิพลตํอทัศนคติและความคิดเห็นของคน 
ตัวอยํางเชํนการออกแบบเพ่ือรณรงค๑ความปลอดภัยบนท๎องถนน มีอิทธิพลตํอการดื่ม และการขับรถ 
(เมาไมํขับ) 

 5. งานการออกแบบผลิตภัณฑ๑ มีสํงผลตํอระบบเศรษฐกิจ เชํน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานของตู๎เย็น เครื่องปรับอากาศให๎ท างานได๎มีประสิทธิภาพ และประหยัดไฟได๎ 
และมีเครื่องหมายประหยัดไฟเบอร๑ 5 ในงานออกแบบผลิตภัณฑ๑เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟูา และ
สํงผลให๎ผลิตภัณฑ๑ราคาสูง 
  6. งานการออกแบบผลิตภัณฑ๑ มีผลกระทบตํอสุขภาพ เชํน การออกแบบรองเท๎า
ส าหรับเด็กนอกจากจะมีลักษณะแฟนตาซีสีสดใส รูปทรงที่ดึงดูดความสนใจ ในขณะเดียวกันต๎อง
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พิจารณาการเจริญเติบโตและพัฒนาการด๎านอารมณ๑ ด๎านจิตใจของเด็กด๎วย 
  2.1.2 รูปแบบของการออกแบบผลิตภัณฑ๑ 

    รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ๑ (Style) มีอยูํมากมาย มีการเกิดข้ึนและพัฒนา
ตํอเนื่องสม่ าเสมอ บ๎างก็อยูํในกระแสนิยม บ๎างก็คลายความนิยม บ๎างก็หวนคืนสูํความนิยมซ้ าตาม
ความสนใจของสังคมในเวลานั้น บนความหลากหลายในวิถีทางการออกแบบท าให๎ผลงานที่เกิดจาก
แนวทางปฏิบัติที่แตกตํางกันนั้นถูกสร๎างสรรค๑และคลี่คลายสืบทอดตํอๆ กันมาตามล าดับ แตํไมํวําจะ
เลือกใช๎รูปแบบใดก็ล๎วนแตํสร๎างเงื่อนไขในการผลิตงานออกแบบที่นําสนใจได๎ทั้งสิ้น เชํน 
  1. รูปแบบมากํอนประโยชน๑ใช๎สอย(Function follows form) เป็นวิถีทางการ
ออกแบบที่นิยมความงามของรูปทรงเป็นหลัก โดยยึดแนวคิดท่ีวําความงามต๎องมากํอนประโยชน๑ใช๎
สอยเสมอ และมักถูกน ามาใช๎อธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติการเพื่อการออกแบผลิตภัณฑ๑ที่เน๎นความ
งามเป็นหลัก จุดประสงค๑ที่ส าคัญก็เพ่ือยกระดับคุณคําผลิตภัณฑ๑ให๎สูงขึ้น เพ่ือน าไปสูํการเพ่ิมราคา
สินค๎า ดังนั้นการจะเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ๑ให๎ได๎ดีตามแนวคิดนี้ จึงจ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องได๎รับ
การซึมซับความงามจากผลงานศิลปะแขนงตํางๆ ที่มีคุณภาพไว๎มากๆ จะเป็นทางออกหนึ่งที่จะชํวยให๎
เราสามารถวิเคราะห๑ความงามที่แฝงอยูํในผลิตภัณฑ๑ได๎ดีขึ้น แตํทั้งนี้ก็ไมํจ าเป็นต๎องยึดติดกับกฎเกณฑ๑
ใดๆ ขอให๎ยืดหยุํนตามความรู๎สึก 
  2. ประโยชน๑ใช๎สอยมากํอนรูปแบบ (Form follows function)  เป็นวิถีทางการ
ออกแบบของหลุยส๑ สุลิแวน (Louis Sullivan) ที่นิยมประโยชน๑ใช๎สอยเป็นหลัก (Functionalism) 
ภายใต๎ปรัชญาที่วํา ประโยชน๑ใช๎สอยต๎องมากํอนความงามเสมอ และถูกน ามาใช๎อธิบายขั้นตอนในการ
ปฏิบัติการเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ๑อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎องกับการลิตจ านวนมาก โดยให๎
ความส าคัญกับการออกแบบที่สอดคล๎องกับการท างานของเครื่องจักร การประหยัดวัสดุ ความสะดวก
ในการใช๎งาน  การคงคลังและการขนสํง เป็นต๎น แนวคิดดังกลําวตรงกันข๎ามกับปรัชญาที่มองความ
งามของรูปทางมากํอนสิ่งใด 
  3. การตลาดมากํอนออกแบบ (Design follow marketing) วงจรชีวิตของ
ผลิตภัณฑ๑จะมีรูปแบบเหมือนปิรามิด ถือก าเนิดโดยยึดฐานของปิรามิด แล๎วพยายามยกระดับตัวเอง
นั้น ไมํวําจะเป็นด๎านคุณภาพและเอกลักษณ๑เฉพาะตัว การยกระดับตัวเองนั้น มักจะท าให๎ราคาสูงขึ้น
ด๎วย ดังนั้นเมื่อผลิตภัณฑ๑ใดๆ ไตํระดับขึ้นสูํยอดปิรามิด จ าเป็นที่ธุรกิจนั้นจะต๎องละทิ้งฐานซึ่งเป็น
ตลาดลํางไป แตํจะได๎ลูกค๎าชั้นดีที่มีความมั่นคงและจํายเงินดี ฐานชั้นลํางที่ถูกท้ิงไปก็จะมีผู๎อื่นเข๎ามา
ยึดครองแทน  กรณีตัวอยํางเชํน นาฬิกาสวิสซึ่งใช๎เวลาหลายสิบปีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ๑จนได๎ภาพพจน๑
วําเป็นนาฬิกาที่ดีที่สุดในโลก แตํต๎องสูญเสียฐานการตลาดระดับลํางให๎กับนาฬิกาญี่ปุุนที่เจาะเข๎ามา
ยึดตลาดลํางด๎วยลูกเลํนใช๎สอยพิเศษ เชํน เป็นเครื่องคิดเลข เป็นปฏิทิน ฯลฯ ในที่สุดเมื่อภาวะ
เศรษฐกิจโลกตกต่ า ผู๎ผลิตนาฬิกาสวิสทั้งหลายจึงเริ่มตระหนักวําการถูกนาฬิกาญี่ปุุนยึดตลาดลํางไป
นั้นกํอให๎เกิดการสูญเสียรายได๎มหาศาล  และสูญเสียภาพพจน๑ของผู๎ผลิตนาฬิกาชั้นน าของโลกไปทีละ
น๎อยอีกด๎วย การเข๎ายึดตลาดในแนวกว๎างโดยขยายฐานลูกค๎าให๎กว๎างที่สุดเทําที่จะท าได๎  จึงเป็นสิ่งที่
จ าเป็นต๎องกระท าเพ่ือรักษาความม่ันคงของธุรกิจไว๎  
  4. อารมณ๑ความรู๎สึกมากํอนรูปแบบ (Form follows emotion) เมื่อเทคโนโลยี
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มาถึงจุดที่สามารถตอบสนองในด๎านการตอบรับตํอประโยชน๑ใช๎สอยและรูปแบบได๎มากข้ึน 
คอมพิวเตอร๑ชิปมีขนาดเล็กและยืดหยุํนได๎เปิดขอบเขตที่กว๎างข้ึนของรูปแบบผลิตภัณฑ๑ที่บรรจุมัน 
หรือวัสดุสังเคราะห๑ที่ตอบสนองการใช๎สอยประเภทตํางๆ ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจง
มากขึ้น  จนท าให๎ปรัชญาการออกแบบปรับเปลี่ยนมาเป็นอารมณ๑ความรู๎สึกมากํอนรูปแบบด๎วยความ
เชื่อที่วําผู๎บริโภคในปัจจุบันมิได๎เพียงต๎องการสินค๎า ภาพลักษณ๑ หรือสิ่งแวดล๎อม แตํต๎องการคุณคํา
ของความรื่นรมย๑ ประสบการณ๑และลักษณะเฉพาะบางอยําง 
  อารมณ๑หรือความรู๎สึกคือสิ่งส าคัญในชีวิตของคนเราทั่วไป เพราะเป็นตัวสะท๎อนสิ่งที่
เรารู๎สึก สิ่งที่เรากระท าและสิ่งที่เราคิด ผํานตา ห ูจมูก ลิ้น หรือผิวสัมผัส มนุษย๑ไมํสามารถหลีกเลี่ยง
การเกิดอารมณ๑หรือความรู๎สึกได๎ ความรู๎สึกนั้นไมํวําจะในแงํบวกหรือแงํลบก็ตาม สามารถเปลี่ยน
กระบวนการความคิดของเราได๎ จนสํงผลถึงการตัดสินใจ การเลือก และการกระท าในที่สุด งาน
ออกแบบที่ดีในปัจจุบันจึงต๎องเป็นทั้งสิ่งที่นําปรารถนา และกํอให๎เกิดความสบายใจ ความรู๎สึกในเชิง
บวกนั้นจะท าให๎เราสามารถที่จะอดทนอดกลั้นตํอความล าบาก หรืออุปสรรคเล็กๆ น๎อยๆ ของการใช๎
สอยไปได๎ เพราะเมื่อคนเราเกิดความพอใจและมีความสบายใจตํอวัตถุหนึ่ง คนเราก็จะสามารถ
จินตนาการแก๎ไขหาทางออกของการใช๎สอยที่ล าบากนั้นได๎อยํางยืดหยุํน ผํอนคลาย เต็มใจ และเต็ม
เปี่ยมไปด๎วยความคิดสร๎างสรรค๑ จนเป็นที่มาของประโยคที่วํา "สิ่งของที่มีหน๎าตานําพึงพอใจมัก
สามารถใช๎สอยไปเพียงเพ่ือให๎ได๎มาซึ่งเปลือกนอกที่สวยงาม เพราะความงามที่สมบูรณ๑ของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งยังคงต๎องเติมเต็มในสํวนของความมีประโยชน๑ ความสามารถในการใช๎งาน และความสามารถใน
การสื่อสารให๎คนเราเข๎าใจได๎ดีด๎วย" 
  ผลิตภัณฑ๑ที่มีอารมณ๑และความรู๎สึกแฝงเร๎นอยูํในตัว(Emotional Product) 
สามารถดึงดูดจิตใจของผู๎สัมผัสงาน และกํอเกิดเป็นแรงกระตุ๎นให๎เกิดความคิดตํอเนื่องที่หลากหลายได๎ 
ลักษณะส าคัญของ การออกแบบที่เน๎นอารมณ๑ความรู๎สึก จะค านึงถึงองค๑ประกอบ 3 ประการ ได๎แกํ 
 1. การออกแบบที่ค านึงถึงรูปลักษณ๑ที่สวยงาม (Visceral design) กํอให๎เกิด
ความถูกตา ถูกใจ เมื่อผู๎บริโภคได๎พบเห็นเป็นครั้งแรก รูปลักษณ๑กํอให๎เกิดปฏิกิริยาตอบสนองแบบ
ฉับพลัน ที่สํงผํานการรับรู๎ด๎วยตาไปยังสมองสํวนที่เกิดความการรู๎สึกตัดสินวําดีหรือเลว ปลอดภัยหรือ
อันตราย สวยหรือนําเกลียด ชอบหรือไมํชอบ นับเป็นจุดเริ่มต๎นของการเกิดความรู๎สึกและอารมณ๑
ตํางๆ โดยในบางครั้งการใช๎สอยอาจไมํสะดวกนัก แตํคนบางกลุํมก็พร๎อมที่จะประนีประนอมเพ่ือที่จะ
อยูํรํวมหรือใช๎สอยสิ่งของเหลํานั้นได๎อยํางพึงพอใจ 
 2. การออกแบบที่ค านึงถึงพฤติกรรมการใช๎สอย (Behavioral design) การมี
ประโยชน๑ใช๎สอยได๎จริง และกํอให๎เกิดความพึงพอใจเมื่อได๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑นั้นผํานประสาทสัมผัสทั้งการ
มองเห็นและการสัมผัส ซึ่งพฤติกรรมการใช๎สอยนั้นเป็นความรู๎สึกที่เกิดขึ้นภายหลังการใช๎สอย การคิด
วิเคราะห๑แบบสมเหตุสมผลจะเข๎ามามีอิทธิพลตํอความรู๎สึกมากขึ้นนอกเหนือไปจากการรับรู๎รูปลักษณ๑
เมื่อแรกเห็น โดยความรู๎สึกท่ีดีนั้นสามารถเกิดได๎จาความรู๎สึกวําสามารถควบคุมได๎ เข๎าใจได๎ ใช๎งาน
งําย สะดวก และเหมาะสม  เพราะการใช๎งานที่เหมาะสมจะน าไปสูํความถนัดและความช านาญได๎เร็ว 
ท าให๎ผู๎ใช๎รู๎สึกผํอนคลายและพึงพอใจในการใช๎สอยผลิตภัณฑ๑นั้นๆ ดังนั้นความรู๎สึกท่ีเกิดขึ้นภายหลัง
การใช๎สอยจึงเป็นตัวสํงเสริมหรือยับยั้งความรู๎สึกประทับใจที่เกิดขึ้นเมื่อแรกเห็นได๎ 
  3. การออกแบบที่ค านึงถึงปฏิกิริยาตอบสนองจากผู๎ใช๎ (Reflection design) คือ
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เมื่อผู๎ใช๎ได๎ใช๎ผลิตภัณฑ๑นั้นแล๎วจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง เกิดความรู๎สึกผูกพันหรือพึงพอใจใน
ประสบการณ๑หรือภาพลักษณ๑จากผลิตภัณฑ๑นั้น และยังสามารถสื่อให๎ผู๎ใช๎ทราบได๎ถึงเอกลักษณ๑หรือ
รสนิยมของผู๎เป็นเจ๎าของ ซึ่งภาพลักษณ๑นั้นเป็นความรู๎สึกที่ไมํได๎เกิดจากการมองเห็นหรือใช๎สอย
สิ่งของโดยตรง  แตํเกิดจากความคิดย๎อนกลับวําสิ่งของที่เลือกใช๎สอยเหลํานั้น สํงภาพสะท๎อนหรือ
แสดงภาพลักษณ๑ของผู๎ที่ใช๎ตํอคนภายนอกอยํางไร ความส าคัญของภาพลักษณ๑นี้ไมํได๎มีผลเพียงข๎าว
ของที่มีไว๎เพ่ือใช๎หรือใสํแสดงให๎คนภายนอกเห็นเทํานั้น ยังรวมไปถึงข๎าวของบางอยํางที่ใช๎แล๎วคนอ่ืน
อาจมองไมํเห็น แตํกลับสร๎างความมั่นใจและเติมอารมณ๑ความรู๎สึกที่ขาดหายไปของผู๎ใช๎ให๎เต็มได๎ และ
เปลํงประกายออกมาสูํสายตาคนภายนอกในที่สุด  
 4. รูปแบบนิยมความน๎อย (Minimal style) เป็นการออกแบบที่ได๎รับอิทธิพล
จากแนวคิดมินิมอลลิสม๑ (Minimalist) คือยิ่งเรียบงํายก็ยิ่งดูดี แตํให๎ความสะดวกสบาย เพราะทุกวันนี้
มนุษย๑ท างานหนักมากข้ึน จึงต๎องการผํอนคลายมากขึ้นเชํนกัน ยิ่งสิ่งรอบตัวมีความซับซ๎อนมากขึ้น 
มนุษย๑ก็ยิ่งแสวงหาความเรียบงํายมากขึ้น เพ่ือชุบชีวิตชีวา สร๎างความสดชื่น และความสนุกสนาน 
ความสุขอยํางเรียบงํายจึงเป็นสิ่งที่ผู๎บริโภคยุคใหมํใฝุหา 
  งานออกแบบในแนวทางนี้สืบเนื่องมาจากความพยายามในการสานตํอแนวทางการ
ออกแบบของสถาปนิกกลุํมโมเดิร๑น คือ มีส๑ วาน เดอ โรห๑ (Mies van der Rohe) เจ๎าของค าพูด "มี
น๎อยแตํมีมาก" (Less is more) หรือที่นิยมเรียกกันวํา มินิมอล สไตล๑ (Minimal style) เป็นงานที่มี
ความโดดเดํน เรียบงํายแตํชัดเจน ประกอบด๎วยมาตราสํวนที่ถูกต๎อง เห็นแล๎วท าให๎รู๎สึกถึงการทดลอง
ใช๎วัสดุตํางๆ กับการผสมผสานกันระหวํางรูปทรงและพ้ืนที่วําง นับเป็นวัฒนธรรมของคนรุํนใหมํที่
ผสมผสานดัดแปลงวัฒนธรรมใหมํกับเกําเข๎าด๎วยกัน ไมํใชํลักษณะที่รับมาตรงๆ ลักษณะส าคัญของ
รูปแบบมินิมอลสไตล๑ได๎แกํ 

- ลักษณะรูปทรงเดํนชัด เรียบงํายตามมาตราสํวน 
- มีลักษณะของความงํายเป็นระบบ 
- ไมํมีลักษณะของสัญลักษณ๑ปรากฏ มีแตํลักษณะของเทคนิคใหมํๆ ที่เกิดจากการ

ทดลองทางศิลปะ 
 5. รูปแบบอนาคตกาล (Futuristic Style) เป็นการออกแบบที่ไมํเพียงแตํการ
สร๎างสรรค๑ผลงานที่มีรูปแบบเรียบเก๐สวยงามอยํางเดียวเทํานั้น แตํจะต๎องเพ่ิมความส าคัญทางด๎าน
รูปแบบการท างานรํวมกันกับเทคโนโลยี เพื่อแสดงให๎เห็นถึงศักยภาพของการออกแบบและเทคโนโลยี
ตํางๆ ที่ใช๎ในการผลิตผลงานนั้นๆ เพ่ือสนองความต๎องการทางใจและปัญญาของมนุษย๑ที่ไมํมีวันสิ้นสุด 
เป็นการออกแบบเพ่ืออนาคตข๎างหน๎า โดยพิจารณาวิเคราะห๑ข๎อมูลที่นําจะเป็นไปได๎ส าหรับอนาคต 
 ความแตกตํางระหวํางสไตล๑กับแฟชั่นบํอยครั้งที่มีผู๎เข๎าใจวําสไตล๑และแฟชั่น
เป็นสิ่งที่คล๎ายคลึงกัน และใช๎แทนที่กันได๎  แตํที่จริงแล๎วสไตล๑และแฟชั่นแตกตํางกัน สไตล๑ (Style) 
เป็นชนิดหรือแบบที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษ ของการสร๎างสรรค๑หรือการน าเสนอ อาจเป็นด๎านศิลปะ
การออกแบบฯลฯ   

 แฟชั่น  (Fashion) คือแบบหรือสไตล๑ใดๆ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นที่นิยม
ชมชอบ แตํสไตล๑ทุกสไตล๑ไมํจ าเป็นจะต๎องกลายเป็นแฟชั่นเสมอไป สิ่งใดที่กลายเป็นแฟชั่นที่ได๎รับ
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ความนิยมหรือ "สมัยนิยม" (Fashionable) จะต๎องเป็นที่ยอมรับและนิยมใช๎กันอยํางกว๎างขวาง 
 
 แฟชั่นเป็นสิ่งที่มีรากฐานอยูํในองค๑ประกอบของสังคมวิทยาและจิตวิทยา  
โดยกฎพื้นฐานแล๎ว มนุษย๑ยํอมจะลอกเลียนแบบ(Conformists) หรือมีแนวโน๎มที่จะกระท าตามกัน 
แตํขณะเดียวกันก็ชอบท าแตกตํางจากผู๎อ่ืนบ๎างเล็กน๎อย ซึ่งมิใชํตํอต๎านหรือขัดขวาง เพียงแตํอยากมี
ลักษณะเป็นตัวของตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ยังนิยมแฟชั่นนั้นอยูํ เพ่ือมิให๎ถูกกลําวหาวําไร๎รสนิยม 
ดังนั้นแฟชั่นจึงให๎โอกาสกับบุคคลในการพินิจพิเคราะห๑หรือไตรํตรองในการแสดงออกถึงรสนิยม 
ความรู๎สึกของตนเองได๎ด๎วย 

 อยํางไรก็ตามสไตล๑พื้นฐานจะไมํเปลี่ยนแปลง แตแํฟชั่นจะเปลี่ยนแปลงอยูํ
เสมอ(Basic styles never change,but  fashion is always changing ) เนื้อหาสาระของสไตล๑
หรือแฟชั่นครอบคลุมไว๎เพียงหลักการเทํานั้น นักออกแบบผลิตภัณฑ๑ที่ดี  ควรมีการพัฒนาความคิด
สร๎างสรรค๑ของตนเอง โดยประสานเข๎ากับหลักการพัฒนาผลิตภัณฑ๑เพ่ือให๎ได๎แนวคิดของประโยชน๑ใช๎
สอย  วัสดุ หรือรูปแบบของงานออกแบบในทิศทางท่ีตอบรับกับพฤติกรรมให๎สัมพันธ๑กับวิถีการ
ด ารงชีวิต สภาพเศรษฐกิจ และความก๎าวหน๎าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยูํตลอดเวลา การ
ออกแบบที่ลึกและครอบคลุมประเด็นตํางๆ ของปัญหาได๎มากกวํา ยํอมเกิดประโยชน๑ตํอการใช๎สอย
และสร๎างความยั่งยืนให๎กับผลิตภัณฑ๑ได๎ยาวนานกวํา 

 2.1.3 คุณสมบัติของผลิตภัณฑ๑ท่ีดี 
  1. ความแปลกใหมํ (Innovative) เป็นผลิตภัณฑ๑ที่ไมํซ้ าซาก มีการน าเสนอความ
แปลกใหมํในด๎านตํางๆ เชํน ประโยชน๑ใช๎สอยที่ตํางจากเดิม รูปแบบใหมํ วัสดุใหมํ หรืออ่ืนๆ ที่
เหมาะสมกับสภาพความต๎องการของผู๎บริโภคในตลาดนั้น 
  2. มีที่มา (Story) เป็นผลิตภณัฑ๑ที่มีประวัติ มีที่มาหรือ เลําเรื่องได๎ไมํวําจะเป็นต๎น
ก าเนิด ความคิดรวบยอดของการออกแบบให๎ผู๎บริโภคทราบถึงเรื่องราวเหลํานั้นได๎ เชํน นาฬิกาของ
ประเทศสวิตเซอร๑แลนด๑ กลําวถึงต๎นก าเนิดมาจากงานชํางฝีมือในหมูํบ๎านที่เกําแกํหมูํบ๎านหนึ่งที่มีการ
สืบทอดกันตํอๆมาจนถึงปัจจุบัน เป็นต๎น 
  3. ตามความจ าเป็น หรือเหมาะสมกับความต๎องการของผู๎บริโภคในชํวงเวลานั้นๆ
เชํน ผลิตภัณฑ๑เสื้อกันฝนหรือรํม ก็ควรจะออกสูํตลาดชํวงฤดูฝน ผลิตภัณฑ๑เสื้อผ๎าชุดนักเรียนก็ควร
ออกสูํตลาดชํวงฤดูกาลกํอนเปิดภาคเรียน เป็นต๎น 
  4. ราคาพอสมควร (Price) เป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีราคาขายเหมาะสมกับก าลังซื้อของ
ผู๎บริโภคในตลาดนั้น โดยอาศัยการศึกษาวิจัยกลุํมผู๎บริโภคให๎ได๎ข๎อมูลกํอนท าการออกแบบและผลิต 
  5. มีข๎อมูลขําวสาร (Information) ข๎อมูลขําวสารของตัวผลิตภัณฑ๑ควรจะสื่อให๎
ผู๎บริโภคได๎ทราบ และเข๎าใจอยํางถูกต๎องในด๎านประโยชน๑และวิธีการใช๎งาน เป็นการสร๎างภาพลักษณ๑
ที่ดีแกํองค๑กรและผลิตภัณฑ๑ 
  6. เป็นที่ยอมรับ (Regional acceptance) ผลิตภัณฑ๑นั้นจะต๎องมีความแข็งแรง
คงทนตํอสภาพการใช๎งาน หรอืมีอายุการใช๎งานที่เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ๑และราคาที่
จ าหนําย 
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  7. มีอายุการใช๎งาน (Life cycle) ผลิตภัณฑ๑นั้น จะต๎องมีความแข็งแรง คงทนตํอ
สภาพการใช๎งาน หรือมีอายุการใช๎งานที่เหมาะกับลักษณะของผลิตภัณฑ๑ และราคาที่จ าหนําย 
    
       2.2 ข๎อมูลการออกแบบที่เก่ียวข๎องกับรูปทรง 
    การออกแบบผลิตภัณฑ๑ที่ปรากฏอยูํท่ัวไป  เกิดจากความคิดสร๎างสรรค๑ของมนุษย๑ทั้งสิ้น มี
ทั้งท่ีออกแบบสร๎างขึ้นใหมํ  แตกตํางจากของเดิม หรือปรับปรุงตกแตํงของเดิม โดยมนุษย๑ได๎รับ
อิทธิพลจากรูปทรง  2 แหลํง คือ 

   1. รูปทรงจากธรรมชาติ (Natural Form) 
    เนื่องจากธรรมชาติมีความส าคัญและอยูํรายล๎อมมนุษย๑ ทั้งรูปทรงที่เป็นสิ่งมีชีวิต  เชํน 
พืชสัตว๑ตํางๆ และรูปทรงที่ไมํมีชีวิต เชํน กรวด หิน ดิน ทราย หรือปรากฏการณ๑ทางธรรมชาติ เชํน 
คลื่น ลม แสงแดด ฝนตก ฟูาร๎อง ฯลฯ โดยมนุษย๑ได๎รับแรงบันดาลใจจากสิ่งเหลํานี้ในแงํมุมที่แตกตําง
กัน เชํน ความเป็นระเบียบและความสวยงาม  (Beauty) ของดอกไม๎ปุา ความลงตัวอยํางมีแบบแผน 
(Order) ในรูปหกเหลี่ยมของรังผึ้ง ความสุนทรีของลวดลาย (Pattern) ในดอกทานตะวัน เป็นต๎น แล๎ว
ถํายทอดความคิดออกมาในรูปของผลิตภัณฑ๑ ที่สามารถตอบสนองคุณประโยชน๑ทางการใช๎สอยแกํ
มนุษย๑ทั้งทางรํางกายและจิตใจ 

 2. รูปทรงที่มนุษย๑สร๎างขึ้น (Manmade Form) 
     รูปทรงที่มนุษย๑สร๎างขึ้น มีอิทธิพลตํองานออกแบบผลิตภัณฑ๑ ในอันที่จะกํอให๎เกิดความ
แตกตํางกันของแตํละกลุํมชน เชํน อาคารบ๎านเรือน สิ่งของเครื่องใช๎ ฯลฯ มักเป็นรูปทรงเรขาคณิต 
สํวนใหญํจะมีลักษณะเป็นสากลและเป็นที่รู๎จักกันทั่วไป รูปทรงดังกลําวแบํงตามวิธีการผลิตได๎  2 
ประเภท คือ ประเภทที่สร๎างขึ้นด๎วยมือหรือเครื่องมือพื้นฐาน (Hand Tools) มีลักษณะการใช๎งาน
เฉพาะตามจุดประสงค๑ของผู๎ออกแบบ ผลิตได๎จ านวนน๎อย รูปทรงมีลักษณะเฉพาะตัวไมํซ้ ากัน มีการ
ตกแตํง ประดับประดาที่แสดงให๎เห็นถึงความช านาญทางทักษะของชํางฝีมือ กับประเภทที่สร๎างข้ึน
ด๎วยเครื่องจักร (Machine tools) มีรูปทรงที่เหมือนๆ กัน โดยผลิตออกมาเป็นจ านวนมากจาก
แมํพิมพ๑เดียวกัน ใช๎วัสดุอยํางเดียวกัน มีทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ๑ส าเร็จรูปสามารถใช๎ประโยชน๑โดยตรงและ
เป็นชิ้นสํวน 

 
3. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับพืชท่ีจะปลูก 
   3.1 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับต๎นแก๎วแคระ 
  ลักษณะทั่วไป : เป็นไม๎พํุมหรือไม๎ต๎นขนาดเล็ก เปลือกแตกเป็นรํองตามยาวและมักบิดเวียน  
  ใบ : เป็นใบประกอบแบบขนนก มีใบยํอย 5 - 9 ใบเรียงสลับจากเล็กไปหาใหญํ ใบรูปรี  
กว๎าง 1.5 - 4 เซนติเมตร ยาว 2 - 10 เซนติเมตร แผํนใบสีเขียวเข๎มเป็นมันที่ใบเป็นมัน ที่ใบมีตํอม
น้ ามัน 
   ผล :  เป็นรูปรี ยาว 1 เซนติเมตร เมื่อแกํเปลือกมีสีแดงอมส๎ม แตํละผลมี 1 - 2 เมล็ด 
   การขยายพันธุ๑ : ขยายพันธุ๑โดยเพาะเมล็ด และตอนกิ่งแตํในปัจจุบันนิยมการตอนกิ่ง 
เนื่องจากออกรากได๎งําย ใช๎เวลาเพียง 1 เดือน รากมีจ านวนมากและแข็งแรงเมื่อตัดไปปลูกช าก็ไมํ
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คํอยเหี่ยวเฉา การปลูกในที่รํมร าไร พบวําจะมีความสูงอยํางรวดเร็ว ใบมีสีเขียวเข๎มเป็นมันแตํไมํคํอยมี
ดอก ในขณะที่ปลูกกลางแจ๎งพบวํา จะมีทรงพํุมกลมสวยงามและมีดอกดก 
 

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12:  ต๎นแก๎วแคระ 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
 3.2 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับต๎นข๎าวตอกพระรํวง 
          ชื่อวิทยาศาสตร๑ : Serissa foetida (L. f.) Lam. หรือ Serissa japonica Thumb  
 ชื่อสามัญ : Junischnee 
 ถิ่นก าเนิด : แถบเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต๎  
 ลักษณะทั่วไป : เป็นไม๎พํุม สูง 50-60 ซม. แตกกิ่งก๎านมากใบดกแนํน รูปไขํ ปลายแหลม 
ขนาดเล็กยาว 1-2 ซม. ใบคํอนข๎างหนา สีเขียวเข๎ม ก๎านใบสั้น หูใบติดแนํน ดอกออกตามซอกใบและ
ปลายกิ่ง เป็นดอกเดี่ยวหรือชํอ รูปกรวย โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 4-6 แฉก ปลายแฉก
หยักเป็น 3 แฉกเล็กสีขาว มีกลิ่นหอมอํอนๆ บางพันธุ๑มีดอกสีขาวปนมํวง สีชมพู หรือ มีดอกซ๎อน บาง
พันธุ๑มีขอบใบดํางสีขาวถึงครีม 

การปลูก : ชอบแดดจัด ดินรํวนระบายน้ าได๎ดี โตช๎า ตัดแตํงให๎เป็นรูปทรงที่ต๎องการได๎ เป็น
ไม๎ชนิดหนึ่งที่นิยมน าท าเป็นบอนไซ 
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ภาพที่ 13:  ต๎นข๎าวตอกพระรํวง 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
    3.3 ความรู๎ทัว่ไปเกี่ยวกับต๎นตีนตุ๏กแกดําง 

ถิ่นก าเนิด : เกิดในออสเตรเลีย และประเทศในแถบเอเชีย 
ลักษณะทั่วไป : มีล าต๎นทอดเลื้อยและมีขนาดเล็ก เป็นไม๎เลื้อยตระกูลไทร ล าต๎นเป็นเถา ราก

แตกออกตามข๎อ โดยเอาไว๎ส าหรับเกาะ เลื้อย ดูดอาหารจากท่ียึดเกาะ 
ใบ : เป็นรูปหัวใจมีขนาดเล็ก พ้ืนใบมีสีเขียว บางชนิดมีขอบใบสีขาว ขอบใบหยักและมีปุุม

เล็กๆ คล๎ายกับตีนของตุ๏กแก ปลายใบแหลม ผิวใบสาก 
 ดอก: ออกเป็นชํอกระจุกรวมกัน แบบ head ประกอบด๎วยดอกเล็กๆเรียงกันเป็นสองวงกลีบ
ดอกสีเหลืองหรือขาวอมเหลืองก๎านชํอดอก ประมาณ10-30เซนติเมตรออกดอกตลอดปี 

ผล : เป็นหลอดสีน้ าตาลเทา มีขนขึ้นเป็นพู สีเทาขาว 
 การปลูก :  เจริญเติบโตได๎ดีในดินที่รํวนซุย และดินปนทราย ชอบแสงแดดจัด แตํก็สามารถ
ปรับตัวให๎อยูํในที่มีแสงแดดร าไรได๎  
 การขยายพันธุ๑ : ช ากิ่งหรือทับกิ่ง 
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     ภาพที่ 14: ตีนตุ๏กแกดําง         ภาพที่ 15: ตีนตุ๏กแกดําง 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
 3.4 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับต๎นเล็บครุฑแคระ 

ลักษณะทั่วไป : เป็นพรรณไม๎ยืนต๎น มีลักษณะเป็นพํุมขนาดเล็ก ล าต๎นมีความสูงประมาณ 1-
3 เมตร ล าต๎นมีผิวเปลือกสีเขียวหรือสีน้ าตาล ล าต๎นเป็นข๎อเล็ก ๆ ผิวเปลือกเรียบหรือมีจุดเล็ก ๆ ประ
อยูํทั่วต๎น  

ใบ : เป็นใบประกอบ มีใบยํอยติดอยูํท่ีก๎านใบประมาณ 5-7 ใบ ขอบใบเป็นหยัก ใบมีสีเขียว
เมื่อขยี้ใบดูจะมีกลิ่นฉุน ลักษณะของใบและขนาด ขึ้นอยูํกับชนิดพันธุ๑ 
 การปลูก: มี 2 วิธี 
             1. การปลูกในกระถางเพ่ือประดับภายในและภายนอกอาคารบ๎านเรือน ใช๎ปุ๋ยคอก หรือปุ๋ย
หมัก: ขุยมะพร๎าว: ดินรํวน อัตรา 2: 1: 1 ผสมดินปลูกควรเปลี่ยนกระถางปีละครั้งเพราะการขยายตัว
ของรากแนํนเกินไป และเพ่ือเปลี่ยนดินปลูกใหมํ ทดแทนดินปลูกเดิมที่เสื่อมสภาพไป 
             2. การปลูกในแปลงปลูกเพ่ือประดับบริเวณบ๎านและสวน โบราณนิยมปลูกบริเวณทางเข๎า
หน๎าบ๎าน เพื่อเป็นเสนํห๑แกํบ๎าน ขนาดหลุมปลูก 30 x 30 x 30 เซนติเมตร ใช๎ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก: 
ดินรํวน อัตรา 1: 1 ผสมดินปลูก 
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ภาพที่ 16:  เล็บครุฑแคระ 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
 3.5 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับต๎นเฟิร๑นกนกนารี 

เฟิร๑นกนกนารี วงศ๑กนกนารี ได๎ชื่อสามัญวํา Spike Moss family จัดเป็นญาติของเฟินใน
กลุํมท่ีเรียกวํา lycopods ดูคล๎ายเฟินจริง เป็นพืฃที่มีระบบทํอล าเลียง ที่มีลักษณะของพืชโบราณ จัด
อยูํในจ าพวก heterosporous (มีสปอร๑ 2 แบบ คือ Megaspore และ Microspore ใน กลุํมอับ
สปอร๑ Strobilus  

ลักษณะทั่วไป : ต๎นเลื้อยคลุมดิน มีบ๎างท่ีเป็นเฟินเกาะอาศัยแตํน๎อยมาก ขนาดต๎นมีตั้งแตํเล็ก
ถึงขนาดกลาง ล าต๎น ไมํมีเนื้อไมํ ชูสํวนปลายยอดตั้งข้ึน และมักแตกกิ่งก๎านเป็นคูํๆ แผํกระจายใน
ระนาบเดียวเป็นสํวนมาก ที่ข๎างล าต๎นมีรากงอกบริเวณด๎านลําง และราก มีแตกสาขาเป็นคูํๆ ด๎วย
เชํนกัน ลักษณะใบ เกล็ดเล็กๆ ดูสวยงาม เรียกวํา microphyllous มีทํอเลียงเพียงอันเดียว สํวนมาก
มีใบจัดเรียงตัวเป็น 4 แถว ตลอดความยาวของล าต๎น 2 แถวมีขนาดใหญํกวํา เรียก ใบกาง ventral 
leaves และอีก 2 แถวเป็นเกล็ดตามล าต๎นเรียก ใบแนบ dorsal leaves ใบมีสีเขียวอํอนถึงเขียวเข๎ม 
บางชนิดมีสีแดง สีเหลือบฟูา ดูแปลกตา บางชนิดดูคล๎ายมอส หรือคลับมอส สํวนที่สร๎างสปอร๑ เรียก 
Strobilus  

กนกนารี เจริญเติบโตอยูํในธรรมชาติที่สภาพหลากหลาย แตํสํวนมากจะข้ึนอยูํบนดิน มีน๎อย
ที่เป็นไม๎เกาะอาศัย สภาพนิเวศน๑ธรรมชาติที่พบกนกนารีได๎บํอย บริเวณท่ีชุํมชื้น มีรํมเงา ใกล๎ริมน้ า 
โดยเฉพาะในกลุํมที่เป็นไม๎เลื้อย ทั้งชิดที่ทอดเลื้อยไปตามผิวดิน หรือเลื้อยปีนปุายขึ้นต๎นไม๎ และมีบ๎าง
ที่เกิดอยูํตามหน๎าผาหิน ซึ่งด๎รับแสงแดดจัดจ๎าและแห๎งแล๎งในบางฤดู เชํน ดอกหิน เป็นต๎น กระจาย
พันธุ๑ในเขตร๎อนและกึ่งร๎อนทั่วโลก สามารถเจริญเติบโตได๎ในพื้นที่หลากหลาย สภาพภูมิอากาศหลาย
แบบ และหลากหลายสภาพแวดล๎อม สํวนมากจะเป็นเฟิร๑นดิน แตํก็มีจ านวนไมํน๎อยที่เป็นพืชเกาะ
อาศัย ซึ่งนําสนใจมาก พืชชนิดนี้สํวนมากมักพบบริเวณที่มีความชุํมชื้น บริเวณรํมเงา ใต๎รํมเงาของผืน
ปุา และสํวนมากทั่วไปมักอยูํใกล๎น้ า โดยเฉพาะกลุํมที่มีล าต๎นเลื้อยปีน มีบ๎างท่ีเกิดบนพ้ืนที่ก่ึง
ทะเลยทราย ซึ่งสามารถปรับตัวอยูํให๎สามารถอยูํรอดได๎ในหน๎าแล๎ง ด๎วยการพักตัวและม๎วนตัวหํอกลม 
เพ่ือเก็บความชื้นรักษาตายอด 

การปลูกเลี้ยง : สํวนมากปลูกเลี้ยงได๎งําย ยกเว๎นแตํบางชนิดที่มาจากสภาพเฉพาะถิ่นจริงๆ 
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สํวนมากนิยมใช๎ปลูกประดับในสวนได๎สวยงาม ปลูกประดับเป็นไม๎คลุมดิน เกาะหิน เกาะตุํมน้ า หรือ
ปลูกเป็นไม๎กระถาง วางประดับโต๏ะหรือม๎านั่งในสวน หรือจะปลูกเป็นไม๎ในกระเช๎าแขวนประดับ ปลูก
เลี้ยงไมํยาก ชอบความชื้นสูง แสงแดดร าไร สภาพอากาศไมํร๎อนหรือเย็นมากเกินไป และที่ส าคัญ
อากาศต๎องถํายเทสะดวก   

เครื่องปลูก : กนกนารีสํวนมากในธรรมชาติมักอยูํบริเวณท่ีระบายน้ าดี มีน๎อยมากท่ีพบอยูํ
ตามท่ีลุํมน้ าขังแฉะ สํวนมากแล๎วมักพบบริเวณท่ีมีอินทรีย๑วัตถุสะสมจ านวนมาก และเป็นกรดอํอนๆ 
สํวนผสมที่เหมาะสม ตัวอยํางเชํน ดินหนียวหรือดินรํวน 1 สํวน ผสมใบไม๎ผุมากหนํอย 2-3 สํวน ผสม
ทราย หรือถํานละเอียด 1สํวน เพื่อให๎ระบายน้ าดีไมํขังแฉะ ถ๎าปลูกในตะกร๎าแขวนควรผสมพวกมอส
ด๎วย เพื่อชํวยเก็บความชื้นให๎อยูํได๎นาน หรือจะผสมพีทมอสด๎วยยิ่งดี ท าให๎โตไว  

การให๎น้ า: กนกนารี สํวนมาก ชอบความชุํมชื้นในอากาศสูง โดยเฉพาะในกลุํมท่ีมีล าต๎นเลื้อย 
จะชอบน้ ามากกวําเป็นพิเศษ สํวนต๎นที่มีเหง๎าเลื้อยอยูํในดิน มักทนตํอความแห๎งแล๎งได๎ดีกวํา จึงควร
ต๎องปรับปริมาณน้ าให๎เหมาะสม    

การให๎ปุ๋ย: ปุ๋ยละลายช๎า หรือปุ๋ยน้ าทั่วไป สามารถใช๎ได๎ดีกับกนกนารี 
 

 
ภาพที่ 17:  เฟิร๑นกนกนารี 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
   3.6 ความรู๎ทั่วไปเกี่ยวกับต๎นสัปปะรดสี 
      มีชํอดอกยาวสูง สีกลีบดอก กลีบเลี้ยง และใบที่ฉูดฉาดคงอยูํนานหลายสัปดาห๑หรืออยูํได๎หลาย
เดือน ทนแล๎ง เหมาะส าหรับจัดสวนที่ไมํต๎องดูแลมาก 
     การปลูกสัปปะรดสี สับปะรดสีเจริญเติบโตได๎ดีในสภาพชื้นแตํไมํแฉะ ต๎องการแสงมากแตํต๎อง
ไมํร๎อน ถ๎าเป็นไปได๎ควรปลูกในบริเวณท่ีได๎รับแดดครึ่งวันเช๎า สามารถปลูกกลางแจ๎งได๎ แตํในชํวงฤดู
ร๎อนควรพรางแสงให๎รํมขึ้น โดยใช๎ตาขํายสีฟูาขึงอีกชั้นเพื่อชํวยตัดแสงที่สํองลงมา ปูองกันอาการใบ
ไหม๎ได๎  โดยธรรมชาติของพืชกลุํมนี้ไมํต๎องการน้ ามาก เครื่องปลูกต๎องชื้นก าลังดีไมํแฉะเกินไป หากใช๎
น้ าประปารดควรขังน้ าทิ้งไว๎สองวัน เพ่ือให๎คลอรีนระเหยออกหมดกํอน เพราะหากน้ าไปขังบริเวณ
ปลายใบ สารคลอรีนจะกัดใบท าให๎ใบไหม๎เป็นสีน้ าตาลได๎ ไมํควรรดน้ าลงบนยอดโดยตรง เพราะมีผล
ตํอการแตกยอดอํอนได๎ วัสดุที่ใช๎ปลูก ใช๎รากชายผ๎าสีดา กาบมะพร๎าวสับหรือขี้เลื่อยที่แชํน้ าไว๎สามวัน
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ให๎ยางออกหมดกํอน (เพ่ือปูองกันอาการเนําคอดิน) ผสมกับถํานและอิฐมอญทุบ และให๎ปุ๋ยละลายช๎า
ได๎ ยกเว๎นตระกูลเดียวคือ บรอมีเลียดนีโอเนเจลยา ไมํควรให๎ปุ๋ยเลย เพราะจะท าให๎ใบยืดยาวเสีย
รูปทรง นิยมขยายพันธุ๑ด๎วยวิธีแยกหนํอ ใช๎มีดหรือกรรไกรตัดกิ่งตัดให๎ชิดโคนหนํอ อาจใช๎ปูนแดงหรือ
ยากันราปูายบริเวณรอยตัด ทิ้งไว๎ประมาณสองสัปดาห๑จึงปลูกลงในกาบมะพร๎าวสับซึ่งควรเป็นกาบ
มะพร๎าวของเดิมนิดหนํอยผสมกับของใหมํ เสร็จแล๎วรดน้ าหนึ่งครั้งและทิ้งไว๎หนึ่งสัปดาห๑ จึงรดน้ าซ้ า 
 

 
 

ภาพที่ 18: ต๎นสัปปะรดสี 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้ 
    4.1 ข๎อมูลการให๎น้ าแบบไส๎เทียน (wick watering) 
 การให๎น้ าแบบไส๎เทียน เป็นระบบการให๎น้ าในตัวเอง (self watering) ระบบนี้ใช๎หลักการของ
การแพรํของน้ าจากแหลํงน้ าด๎านลํางผํานทางเชือก (wick หรือ yarn) ไปยังกระถางต๎นไม๎ ต๎นไม๎จะ
ได๎รับน้ าอยํางสม่ าเสมอ ระบบนี้ชํวยให๎ยืดเวลาการรดน้ าต๎นไม๎เหมาะกับไม๎กระถางขนาดเล็ก เชํน 
African violet, Episia (พรมยี่ปุุน), Gloxinia, Tiger Begonia (ไทเกอร๑ บีโกเนีย), เฟินก๎านด า, ไซ
คลาเมน ไมํมีการใช๎พลังงานในการปั้มน้ า 
 การให๎น้ าแบบไส๎เทียนนี้ เป็นระบบให๎น้ าเทํานั้น ไมํได๎เป็นระะบบให๎ความชื้นในอากาศ ควร
ให๎ความชื้น แสงสวําง อุณหถูมิ และปุ๋ยให๎เหมาะสมกับพืชแตํละชนิด 
 เชือกควรจะเป็นเส๎นใยสังเคราะห๑ 100% เชํน อะครีลิก โพลีเอสเตอร๑ หรือไนลํอน เพราะจะ
ไมํผุสลาย เส๎นใยประเภทนี้ที่หาได๎งําย คือ ไหมพรม หลีกเลี่ยงการใช๎เส๎นใยธรรมชาติ เชํน ฝูาย ปุาน 
ปอ 
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 เชือกท่ีใช๎ต๎องน าไปแชํน้ าให๎เปียกกํอน เพราะเชือกใหมจํะมีแรงตึงผิวสูงจะไมํคํอยเปียกน้ า 
พยายามจุํมให๎เปียกจริงๆ ไมํจ าเป็นต๎องสอดเชือกเข๎าไปในรูกลางกระถาง กระถางบางแบบจะไมํมีรู
กลางกระถาง ไมํมีผลอะไรกับการแพรํของน้ า น าเครื่องปลูกท่ีชื้นใสํให๎ทับเชือก หลังจากนั้นก็ปลูก
ต๎นไม๎ลงไปเมื่อปลูกเสร็จแล๎วไมํจ าเป็นต๎องรดน้ า ปัดผุํนที่เกาะบนใบออกก็เพียงพอแล๎ว ในกรณีที่ปลูก
นอกบ๎าน ให๎เจาะรูด๎านข๎างต่ ากวําระดับฝา 1 นิ้ว เพื่อเป็นที่ระบายน้ าออก สามารถรดน้ าจากทาง
ด๎านบนได๎ ไมํมีปัญหาการสะสมของเกลือ  
 ควรน าต๎นไม๎มารดน้ าให๎น้ าไหลออกทางก๎นกระถางเพ่ือล๎างเกลือที่สะสมประมาณ  
เดือนละครั้ง สามารถผสมปุ๋ยลงไปในน้ าได๎เลย หรือ ใช๎ปุ๋ยละลายช๎าก็ได๎ ให๎ปุ๋ยอํอนกวําปกติเพราะไมํ
มีการชะล๎างปุ๋ยจากการรดน้ า เมื่อปลูกไปหลายเดือนรากบางสํวนอาจจะเดินตามเชือกลงไปในน้ าได๎ 
ไมํเป็นอันตรายแตํอยํางใด 
    

ภาพรูปแบบของผลิตภัณฑ๑ที่ให๎น้ าแบบไส๎เทียน 

                     

 ภาพที่ 19                                                   ภาพที่ 20  

    

           ภาพที่  21      ภาพที่ 22   
ภาพที่  19-22 : การให๎น้ าแบบไส๎เทียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



    32 

 

   

 

ที่มา : 
ภาพที่  19:  www.baanlaesuan.com 
ภาพที่  20-22: http://www.designsponge.com/2010/05/we-like-it-wild-bottle-
gardens.html 
 

4.2 ข๎อมูลการทดลอง 
 โครงการศิลปนิพนธ๑ ชุดกระถางไม๎ประดับในโหลแก๎ว แรงบันดาลใจจากโลกใต๎ทะเล เป็น
โครงการที่ออกแบบกระถางไม๎ประดับให๎สามารถดูดซึมน้ าเองได๎ เพ่ือลดปัญหาในเวลาที่ไมํมีคนอยูํ
บ๎าน ดูแลรดน้ าต๎นไม๎เป็นเวลานาน เรียกระบบการให๎น้ าแบบนี้วํา “การให๎น้ าแบบไส๎เทียน (wick 
watering)” ซึ่งระบบการให๎น้ าแบบนี้นั้น มีตัวแปรหลายอยํางที่ผู๎วิจัยต๎องท าการศึกษา ค๎นคว๎า ดังนั้น
จงึได๎ท าการทดลอง โดยมีตัวแปรที่แตกตํางกันในแตํละครั้ง 
 การทดลองครั้งท่ี 1 
  เริ่มท าการทดลอง วันศุกร๑ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 17.00 น. – วันอาทิตย๑ที่ 
24 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 17.00 น. 
  ความยาวเชือกตํางกัน ใสํน้ าลงไป 2 ซม. จากก๎นขวด ปริมาตรน้ า ขนาดกระถาง 
ขนาดขวด ตํางกัน 

  ภาพการทดลอง ครั้งที่ 1 
วันศุกร๑ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 17.00 น. 

         
             ภาพที่ 23:   ขวดเล็ก (กํอนทดลอง) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.baanlaesuan.com%2Fplantlover%2Fwebboard%2Fviewtopic.aspx%3FqId%3D1597&ei=dWWWVPCNFZaOuATLhoDICQ&bvm=bv.82001339,d.c2E&psig=AFQjCNHxPQy9eoUH8w-T1nqdiUK929041Q&ust=1419228848721099
http://www.designsponge.com/2010/05/we-like-it-wild-bottle-gardens.html
http://www.designsponge.com/2010/05/we-like-it-wild-bottle-gardens.html


    33 

 

   

 

 
             ภาพที่ 24:   ขวดกลาง (กํอนทดลอง) 

 
                 ภาพที่ 25:   ขวดใหญํ (กํอนทดลอง) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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      ภาพที่ 26:   ขวดเล็ก ขวดกลาง ขวดใหญํ (กํอนทดลอง) 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
  
 วันอาทิตย๑ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 17.00 น. 

 
ภาพที่ 27 :   ขวดเล็ก(หลังทดลอง) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 28 :   ขวดกลาง(หลังทดลอง) 

 
ภาพที่ 29 :   ขวดใหญํ(หลังทดลอง) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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           ภาพที่ 30 :   ขวดเล็ก ขวดกลาง ขวดใหญํ(หลังทดลอง) 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
 

ตารางที่ 1 ตารางทดลองการดูดซึมน้ าของเชือกครั้งที่ 1 

               ขนาดขวด ความยาว
เชือก
(cm.) 

ปริมาตรน้ า(ml.) ความสูงของ
น้ าที่เหลือ
(cm.) 

ปริมาตรน้ าที่
เหลือ(ml.) 

ปริมาตรน้ าที่
ลดลง (ml.) 

ขวดเล็ก 8 40 0 0 40 
ขวดกลาง 9 55 1.4 25 30 
ขวดใหญํ 16 66 1.8 58 8 

 
 จากตารางทดลองการดูดซึมน้ าของเชือกครั้งที่ 1 พบวําขวดเล็กที่มีความยาวเชือกสั้นที่สุดมี
การดูดน้ าในปริมาณที่มากที่สุด สํวนขวดใหญํที่มีความยาวเชือกท่ียาวที่สุด สามารถดูดน้ าได๎น๎อยที่สุด 
ดังนั้นความยาวเชือกจึงมีผลตํอการดูดซึมน้ าของกระถางต๎นไม๎ 
 
 การทดลองครั้งท่ี 2 
  เริ่มท าการทดลอง วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 15.30 น. – วันศุกร๑ที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 15.30 น. 
  ความยาวเชือกตํางกัน ใสํน้ าลงไป 4 ซม. จากก๎นขวด ปริมาตรน้ า ขนาดกระถาง 
ขนาดขวด ตํางกัน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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     ภาพการทดลอง ครั้งที่ 2 

วันพุธที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 15.30 น. 

 

ภาพที่ 31 :   ขวดเล็ก (กํอนทดลอง) 

 
ภาพที่ 32 :   ขวดกลาง(กํอนทดลอง) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 33 :   ขวดใหญํ(กํอนทดลอง) 

 
           ภาพที่ 34 :   ขวดเล็ก ขวดกลาง ขวดใหญํ(กํอนทดลอง) 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วันศุกร๑ที่ 29สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 15.30 น.          

           
ภาพที่ 35 :   ขวดเล็ก(หลังทดลอง) 

 
ภาพที่ 36 :   ขวดกลาง(หลังทดลอง) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 37 :   ขวดใหญํ(หลังทดลอง) 

 
           ภาพที่ 38 :   ขวดเล็ก ขวดกลาง ขวดใหญํ(หลังทดลอง) 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 2 ตารางทดลองการดูดซึมน้ าของเชือกครั้งที่ 2 

               ขนาดขวด ความยาว
เชือก
(cm.) 

ปริมาตรน้ า
(ml.) 

ปริมาตรน้ าที่
เหลือ(ml.) 

ปริมาตรน้ าที่
ลดลง(ml.) 

ปริมาตรน้ าที่ลดเพ่ิม
จากครั้งที่ 1 (ml.) 

ขวดเล็ก 4.5 106 60 46 6 
ขวดกลาง 7 108 51 57 27 
ขวดใหญํ 15.3 126 112 14 6 

 
 จากตารางทดลองการดูดซึมน้ าของเชือกครั้งที่ 2 พบวําความสูงของน้ าและความยาว
ของเชือกท่ีจุํมลงไปในน้ ามีผลตํอปริมาตรการดูดซึมน้ าของกระถางต๎นไม๎ เนื่องจากเม่ือ
เปรียบเทียบจากตารางการทดลองการดูดซึมน้ าของเชือกครั้งที่ 1 แล๎ว ขวดกลางและขวดใหญํที่
มีความยาวเชือกไมํตํางจากครั้งที่ 1 มากนัก สามารถดูดซึมน้ าได๎ในปริมาตรที่มากข้ึน เมื่อเพ่ิม
ความสูงของน้ าขึ้นจากเดิม 

 
การทดลองครั้งท่ี 3 
 

  เริ่มท าการทดลอง วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 17.00 น. – วัน
พฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 17.00 น. 
  ความยาวเชือกเทํากัน ใสํน้ าลงไป 7 ซม. จากก๎นขวด ปริมาตรน้ า ขนาดกระถาง 
ขนาดขวด เทํากัน จ านวนเชือกตํางกัน 

ภาพการทดลอง ครั้งที่ 3 

วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 17.00 น. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 39 :   ขวดที่ 1(กํอนทดลอง) 

 
ภาพที่ 40 :   ขวดที่ 2(กํอนทดลอง) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 41 :   ขวดที่ 1, 2(กํอนทดลอง) 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
 
วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ.2557 เวลา 17.00 น. 

    
ภาพที่ 42 :   ขวดที่ 1(หลังทดลอง) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 43 :   ขวดที่ 2(หลังทดลอง) 

 
ภาพที่ 44 :   ขวดที่ 1, 2(หลังทดลอง) 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 3 ตารางทดลองการดูดซึมน้ าของเชือกครั้งที่ 3 

ขวดที่ ความยาว
เชือก(cm.) 

ปริมาตรน้ า
(ml.) 

จ านวนเชือก
(เส๎น) 

ปริมาตรน้ าที่
เหลือ(ml.) 

ปริมาตรน้ าที่
ลดลง(ml.) 

1 15.3 280 2 255 25 

2 15.3 280 6 205 75 

 
 จากตารางทดลองการดูดซึมน้ าของเชือกครั้งที่ 3 พบวําขวดที่ 2 ซึ่งมีเชือก 6 เส๎น ดูดซึมน้ า
ได๎มากกวําขวดที่ 1 ซึ่งมีเชือก 2 เส๎น ดังนั้นจ านวนเชือกจึงมีผลตํอการดูดซึมน้ า 
  จากการทดลองท้ัง 3 ครั้ง แสดงให๎เห็นวํา ความยาวของเชือก ความสูงของเชือกที่จุํมลงไปใน
น้ า และจ านวนเชือก มีผลตํอปริมาตรการดูดซึมน้ า โดยกระถางที่มีเชือกท่ีสั้นจะดูดซึมน้ าได๎ดีกวํา
กระถางที่มีเชือกที่ยาว กระถางที่มีเชือกจุํมลงไปในน้ ามากสามารถดูดซึมน้ าได๎มากกวํากระถางที่เชือก
จุํมลงไปในน้ าน๎อย และกระถางที่มีจ านวนเชือกท่ีมากจะสามารถดูดซึมน้ าได๎มากกวํากระถางที่มีเชือก
น๎อย ดังนั้นจากผลการทดลองจึงได๎เลือกใช๎ขวดโหลที่มีขนาดไมํสูงนักมาใช๎ในการท างาน เพื่อจะได๎ใช๎
เชือกท่ีไมํยาวนัก ซึ่งสามารถดูดซึมน้ าได๎เร็วกวําเชือกที่ยาว โดยให๎ความยาวของเชือกยาวถึงก๎นขวด
โหล เพื่อให๎ความยาวของเชือกจุํมลงไปในน้ ามาก และเลือกใช๎เชือกให๎มีปริมาณท่ีเหมาะสมกับขนาด
ของขวดโหลและขนาดของกระถาง โดยขวดโหลที่มีขนาดใหญํจะใช๎เชือกที่มากกวําขวดโหลที่มีขนาด
เล็ก 

4.3 ข๎อมูลเกี่ยวกับกระถาง 

 ความงามของไม๎ประดับ จะมีมากขึ้นหรือลดลง ขึ้นอยูํกับศิลปะการตกแตํง ระหวํางต๎นไม๎กับ
สภาพแวดล๎อมและสิ่งแรกเลยที่เรามองเห็นก็คือกระถาง ซึ่งกระถางนั้น ก็มีหลายชนิด หลายรูปแบบ 
แตํอยํางไรก็ตาม เราก็สามารถแบํงกระถางออกได๎เป็น 3 ประเภท ตามวัตถุประสงค๑ของการน ามาใช๎
งาน คือ 
 1. กระถางที่ใช๎ส าหรับปลูกต๎นไม๎โดยตรง กระถางจ าพวกนี้เน๎นไปที่การหางําย ใช๎สะดวกซ่ึง
สามารถดัดแปลงมาจากวัสดุตํางๆ ภายในครอบครัว สิ่งของเหลือใช๎ เชํน หม๎อ ไห ถังน้ า กาละมังฯลฯ 
ซึ่งแบบที่หนึ่งนี้ เราไมํได๎สนใจรูปรํางของกระถาง แตํเราสนใจต๎นไม๎เทํานั้น 
 2. กระถางที่ใช๎ส าหรับตกแตํงกระถางแบบนี้ มักจะน ามาสวมหรือรองรับกระถางที่ปลูกต๎นไม๎
อีกทีหนึ่ง กระถางแบบนี้ ผู๎ผลิตจะมุํงเน๎นไปที่ความสวยงาม รูปทรง และเนื้อวัสดุเป็นส าคัญ ซึ่งอาจท า
มาจากไม๎ไผํ หวาย อลูมิเนียม พลาสติก กระเบื้อง สแตนเลส เซรามิค ฯลฯ 
 3. กระถางที่ใช๎ส าหรับปลูกและตกแตํงพร๎อมกัน กระถางประเภทนี้มักท ามาจากเซรามิค ดิน
เผา หรือพลาสติก สามารถปลูกต๎นไม๎ลงไปในกระถางได๎โดยตรง มีรูระบายน้ าออก และมีถาดรับน้ า
สํวนเกินรองอยูํ ส าหรับลักษณะของกระถางที่เราเห็นกันอยูํตามอาคารสถานที่ตําง ๆ เทําท่ีพบ จะเห็น
มีอยูํ 3 ประเภท คือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  1. กระถางตั้งพ้ืน (Standard pot) กระถางแบบนี้ จะมีความสูงเทํากับความกว๎างของ
ปากกระถาง และมีหลายขนาด ตั้งแตํ 1-16 นิ้ว ใช๎ในการปลูกต๎นไม๎ที่มีทรงสูง และมีระบบรากลึก 
เชํน พืชตระกูลปาล๑ม และไทร เป็นต๎น 
 2. กระถางตั้งโต๏ะ (Pan) กระถางแบบนี้ จะมีความสูงแคํ 1/2 ของความกว๎างของปาก
กระถาง มีขนาดตําง ๆ กัน ตั้งแตํ 5-16 นิ้ว พืชที่นิยมปลูกกับกระถางพวกนี้ ได๎แกํ ไม๎ที่มีลักษณะเป็น
พํุมเตี้ย และมีทรงพํุมแผํขยายกว๎าง เชํน พวกเปบเปอร๑โรเมีย เป็นต๎น  
 3. กระถางแขวน (Tub) กระถางชนิดนี้จะมีความสูง เพียงแคํ 1 ใน 3 ของความกว๎างของ
ปากกระถางเทานั้น มีขนาดความกว๎างตั้งแตํ 5 นิ้ว ขึ้นไป สวํนมากจะเจาะรูเอาไว๎ เพื่อแขวน 
ประมาณ  3-4 ร ูใช๎ปลูกพืชที่มีระบบรากตื้นและมีการเจริญเติบโตรวดเร็ว ชอบเลื้อยเมื่อน าไปแขวน  
ซึ่งจะท าให๎เกิดการห๎อยย๎อย มองดูแล๎วเกิดความสวยงาม 

 การที่ผู๎ปลูกจะเลือกใช๎กระถางดินเผา หรือกระถางพลาสติกนั้นก็ข้ึนอยูํกับความเหมาะสม
ของต๎นไม๎ และการใช๎ประโยชน๑ ทั้งนี้และทั้งนั้นผู๎ปลูกควรพิจารณาเอาเองตามความเหมาะสม 
เพราะวํากระถางดินเผา และกระถางพลาสติก ก็มีทั้งข๎อดีและข๎อเสียแตกตํางกัน  

 ข๎อดีและข๎อเสียของกระถางพลาสติก 

 ข๎อดี 
 1. มีน้ าหนักเบา สะดวกตํอการโยกย๎าย และขนสํง 
   2. ช ารุดเสียหายยาก 
 3. เก็บรักษา และล๎างท าความสะอาดได๎งําย 
 4. เก็บความชื้นได๎ดีกวํา ไมํต๎องรดน้ าบํอย 
         5. ไมํมีปัญหาเรื่องตระไคร๎น้ า 
                  ข๎อเสีย 
 1. อากาศถํายเทได๎ไมํสะดวก เพราะกระถางทึบไมํมีรูพรุน 
 2. ถ๎ารดน้ ามากเกินไป รากพืชอาจขาดออกซิเจน และเนําตายได๎ เพราะน้ าขัง 
   3. ในฤดูร๎อน อุณหภูมิเครื่องปลูกจะสูงมาก โดยเฉพาะในกระถาง พลาสติกสีด า  
                      อาจถึงระดับเป็นอันตรายแกํต๎นไม๎ได๎ 
 4. จะกรอบและแตกหักได๎งําย ถ๎าน าไปวางตากแดดไว๎นานๆ
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 การแก๎ปัญหาในกระถางพลาสติก 
 1. ใช๎เครื่องปลูกที่มีชิ้นสํวนขนาดใหญํ และหยาบ เชํน พวกปุ๋ยหมัก แกลบผุๆ เพ่ือให๎   
    อากาศถํายเทได๎สะดวกยิ่งขึ้น 
 2. เจาะรูก๎นกระถาง โดยให๎มีมากกวํา 1 ร ูขนาดของรูก็ขึ้นอยูํกับขนาดของกระถาง  
    ด๎วย แตํไมํควรให๎มีขนาดเกินกวํา  1/2 นิ้ว 
 3. กรณีอุณหภูมิสูง ก็ควรหลีกเลี่ยงการใช๎กระถางสีด า โดยหันไปใช๎สีอ่ืนแทน ถ๎าไมํ  
    เกี่ยงเรื่องราคา อาจใช๎สีครีมก็ได๎ (กระถางสีครีมจะมีคาคาแพงที่สุด และสีอ่ืนก็จะ 
    รองลงไป สํวนสีด าจะมีราคาถูกที่สุด 

 ข๎อดีและข๎อเสียของกระถางดินเผา 

     ข๎อดี 
 1. การถํายเทอากาศดี เพราะมีรูพรุนรอบ ๆ กระถางท าให๎รากได๎รับออกซิเจนอยําง  
    เพียงพอ 
 2. ในฤดูร๎อน อุณหภูมิของเครืองปลูกไมํสูงเกินไป จนเป็นอันตรายตํอต๎นไม๎ 
 3. ท าความสะอาดกระถาง โดยการอบไอน้ า และรมด๎วยสารเคมีทุกชนิด ได๎โดยไมํเสีย 
    รูป 

  ข๎อเสีย 
  1. น้ าหนักมาก แตกเสียหายได๎งําย 
  2. การเก็บรักษาต๎องใช๎พื้นที่มาก เพราะวางซ๎อนกันได๎ไมํสนิท 
  3. เมื่อปลูกไปนาน ๆ จะมีตะไครํน้ าจับเป็นสีเขียว ต๎องเสียเวลาในการขัดถู 

   ขั้นตอนในการปลูกต๎นไม๎ในกระถาง 
 1. กํอนปลูกต๎นไม๎ลงในกระถาง จะต๎องเบือกกระถางให๎มีขนาดพอเหมาะกับต๎นไม๎นั้น 
    เมื่อได๎กระถางมาแล๎ว ก็หากระเบื้องแตก  ประมาณ  2-3 ชิ้นวางปิดรูก๎นกระถาง  
    ทุบอิฐมอญเป็นก๎อนเล็กๆ ใสํลงก๎นกระถาง  สูงขึ้นมา ประมาณ  1 นิ้ว เพ่ือชํวยใน 
    การระบายน้ าได๎ดีขึ้น 
 2. ผสมดินส าหรับปลูกต๎นไม๎ทั่วๆ ไปดังนี้ ดินรํวน 1 สํวน ใบไม๎ผุ 1 สํวน ปุ๋ยเทศบาล 1  
    สํวน ใสํลงไปประมาณครึ่งกระถางเอาต๎นไม๎วางลงแล๎วเอาดินที่ผสมแล๎วใสํลงไป   
    เกือบเต็มกระถาง เหลือไว๎ประมาณ  1 นิ้วแล๎วกดดินให๎แนํน เพ่ือไมํให๎ต๎นไม๎ล๎ม 
 3. รดน้ าให๎ชุํม แล๎วยกไปวางในที่รํมหรือพักไว๎ในเรือนต๎นไม๎ จนกวําจะตั้งตัวได๎ จึงยก  
    ออกไปวางเป็นไม๎ประดับ ในการปลูกไม๎ใบอาจปลูกรวมกันหลาย ๆ ชนิด ใน  
    กระถางเดียวกันก็ได๎ โดยเลือกความสูง สีและใบให๎ตํางกันจะท าให๎ดูสวยงามยิ่งขึ้น 

 4. ถ๎าเป็นต๎นไม๎ส าหรับตกแตํงอาคาร เชํน น ามาปลูกไว๎ภายในบ๎านต๎องเลือกกระถางที่   
                      สวยงาม พอสมควรหรือน าต๎นไม๎ที่ปลูกไว๎ในกระถางแล๎วมารวมลงในกระถางที่ 
                      สวยงามนั้นก็ได๎ แตํจะต๎องมีจานรองรับน้ าเพื่อกันไมํให๎น้ าไหลออกมาภายนอกเมื่อ 
                      รดน้ า 
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                  5. ส าหรับต๎นไม๎ที่วางไว๎ในอาคารบางชนิด ต๎องมีการเปลี่ยนอยูํเสมอ กลําวคือเมื่อน ามา   
                      ประดับไว๎สัก 1-2 สัปดาห๑ก็จะต๎องเปลี่ยนออกแล๎วเอาต๎นอ่ืนมาแทน เพ่ือปูองกันมิ 
                      ให๎ต๎นไม๎โทรมเร็ว 
         6. เมื่อปลูกต๎นไม๎ไปนาน ๆ รากก็จะขึ้นเต็มกระถาง ดังนั้นจึงควรมีการเปลี่ยนกระถาง  
                      ต๎นไม๎ทุกต๎นอยํางน๎อย ปีละ 1 ครั้ง 

 การเปลี่ยนกระถางต๎นไม๎ 
  การเปลี่ยนกระถางต๎นไม๎ ไมํมีเทคนิคและขั้นตอนอะไรมากมายครั้งแรกคือ จะต๎อง
เตรียมกระถางใบใหมํอุดรูก๎นกระถาง ด๎วยเศษกระเบื้องแตก หรืออิฐมอญ แล๎วใสํดินสูตรที่ต๎นไม๎
ต๎องการลงไปในกระถาง 
  ขั้นตํอมาคือ การย๎ายต๎นไม๎ออกจากกระถางเกํา โดยจับต๎นไม๎ด๎วยมือซ๎ายหรือมือขวา 
ข๎างใดข๎างหนึ่งที่ถนัดให๎ต๎นไม๎อยูํระหวํางนิ้วชี้และนิ้วกลางแล๎วใช๎มืออีกข๎างจับกระถางคว่ าลง ใช๎หัวแมํ
มือดันดินบริเวณรูก๎นกระถาง เพ่ือให๎ต๎นไม๎และดินหลุดออกจากกระถาง ถ๎าถอดไมํออกก็น ากระถาง
ต๎นไม๎นั้นไปแชํน้ าเสียกํอนเพื่อจะได๎ถอดงํายขึ้น เมื่อถอดได๎แล๎วก็น าต๎นไม๎ พร๎อมทั้งดินเกําที่ติดมากับ
รากไปปลูกในกระถางใหมํ  เมือ่ย๎ายไปปลูกในกระถางใหมํเสร็จแล๎ว ก็ต๎องน าดินปลูกสูตรเดียวกันใสํ
เข๎าไปรอบๆ กระถาง กระทุ๎งให๎แนํนพอสมควร แล๎วจึงรดน้ าตามอีกที 
 
 
5. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ และข้ันตอนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 
    5.1 วัตถุดิบที่ใช๎ในการผลิต 
  5.1.1.ดิน 

  เนื้อดินที่ใช๎ในการผลิตชิ้นงาน 
  1. ดินเอิร๑ทเทิร๑นแวร๑เนื้อแดง หรือดินเทอราคอตตา (Terra cotta   body)   ECA เป็น
ดินที่ขึ้นรูปงานปั้นและงานหลํอได๎ดี เผาตั้งแตํ   1,100-1,200 องศาเซลเซียส สีหลังเผาจะเป็นสีส๎ม
และเป็นสีแดงเมื่ออุณหภูมิที่เผาสูงขึ้น อุณหภูมิมีผลตํอเนื้อดินชนิดนี้อยํางมาก นิยมท าชุดอาหารและ
ของตกแตํงบ๎าน  
มีคุณสมบัติดังนี้ 
 

คุณสมบัติทางกายภาพ 
ความชื้นดินแผํน 20.0-23.0 % 
ถพ.น้ าดิน 1.68-1.70 g/cc. 
โซเดียมซิลิเกต 0.20-0.40 % by cake wt 
ความหนืด 2.0-5.0 poise 
ความไหล 280-310  swg 
Thixotropy 5 min  30-06  swg 
ความแข็งแรงกํอนเผา  35-60 kg/cm2 
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    2. ดินเอิร๑ธเทินแวร๑เนื้อขาว: เอิร๑ธเทินแวร๑ (Earthenware) เป็นผลิตภัณฑ๑เซรามิก
เคลือบผิวทึบแสง มีความพรุนสามารถดูดซึมน้ าได๎ เนื้อละเอียด สีไมํขาวมาก ตัวอยํางผลิตภัณฑ๑ ได๎แกํ 
หม๎อดินเผา คนโท กระถางต๎นไม๎ กระเบื้องมุงหลังคา 

คุณสมบัติทางกายภาพ 
BISCUIT / การเผาดิบ 850-900      องศาเซลเซียส     

FIRING TEMPERATURE  / การเผาเคลือบ 1,030-1,050 องศาเซลเซียส    

FRING CONDITION / ลักษณะการเผา OXIDATION 
SHRINKAGE / การหดตัว 5%     
BENDING / ความโค๎งงอ  2 mm.   
WATER ABSORPTION  / การดูดซึมน้ า 18-20%  
RESIDUE / กากค๎างตะแกรง 1%      
DENSITY / ความหนาแนํน 1.74-1.75 
VISCOSITY / ความเหนียว 40-45 
 
 5.1.2.ปลาสเตอร๑ (Plaster of   Paris) 

  
        ปลาสเตอร๑เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นผงสีขาวละเอียด สามารถดูดซึมน้ าและ
ความชื้นได๎จากการเผา แรํยิปซั่ม(Gypsum) หรือเกลือจืดที่อุณหภูมิพอเหมาะ ปูนปลาสเตอร๑เมื่อผสม
กับน้ าปฏิกริยานี้เรียกวํา Dehydration ขณะที่ท าปฎิกิริยาจะเกิดความร๎อนขึ้นประมาณ 36-37 องศา
เซลเซียส ขณะเกิดความร๎อนในตัวจะคํอยๆแห๎งขึ้นด๎วย ใช๎เวลาแข็งตัวเต็มที่ จะมีการขยายตัว
ประมาณ 0.1-0.2 เปอร๑เซ็นต๑ ฉะนั้นเวลาถอดแบบควรจะท าในขณะนี้จะสะดวกและงําย 
 5.1.3. เคลือบส าเร็จรูป (เคลือบใสไฟต่ า) 
         มักนิยมใช๎เป็นเคลือบพื้นฐาน ชํางปั้นสํวนใหญํนิยมใสํออกไซด๑ของโลหะลงในเคลือบใส
เพ่ือให๎เกิดสีสันขึ้นมา หรืออาจจะใสํสีส าเร็จรูปก็ได๎ จุดประสงค๑ของการเคลือบใส เพ่ือให๎เห็นถึง
ลักษณะของพ้ืนผิวบนผลิตภัณฑ๑  หรือลวดลายบนผิวภาชนะ ซึ่งกรรมวิธีนี้นิยมท ากันอยํางแพรํหลาย
ท าให๎เกิดความสวยงามและคงทนถาวรเคลือบส าเร็จรูป เป็นเคลือบที่ผํานกระบวนการบดผสมเป็น
เคลือบพร๎อมใช๎งาน ทีม่ีบริการในรูปแบบเคลือบน้ าส าหรับงานชุบ และเคลือบแห๎งส าหรับน าไปเตรียม
ผสมท าน้ าเคลือบ และเคลือบพํน ซ่ึงเหมาะกันการขนสํงภายในและตํางประเทศ สํวนใหญํจะเป็น
เคลือบใส และเคลือบทึบ สํวนเคลือบสีจะผลิตตามความต๎องการของลูกค๎า เคลือบที่ใช๎ในงาน คือ 
เคลือบใสไฟต่ า อุณหภูมิ 900 – 1,150    C บรรยากาศออกซิเดชัน เป็นการเคลือบที่มีลักษณะใส ผิว
มันวาว 
     5.2 ขั้นตอนในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 
 5.2.1 การสร๎างต๎นแบบ (Prototype) 
         ต๎นแบบที่สร๎างด๎วยปูนปลาสเตอร๑ ซึ่งจะต๎องศึกษาวิเคราะห๑รูปแบบของ Original 
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Model การแบํงพิมพ๑ และการหลํอ ต๎องมหีลักการคิดในด๎านการประหยัดวัสดุ แรงงานและเวลา 
รวมทั้งการค านวณการขยายตัวของต๎นแบบ การหดตัวของดิน การตกแตํงผิวให๎เรียบ การทาชะแลกซ๑ 
เพ่ือน าไปท าพิมพ๑ในขั้นตํอไป 

วิธีการค านวณเปอร๑เซนต๑การหดตัวของดินที่ใช๎ในการผลิต  มี 2 วิธ ีคือ 
1. ถํายเอกสารขยายขนาดตามเปอร๑เซ็นต๑การหดตัวของดินแตํละชนิด 
2. ใช๎วิธีการค านวณ 

เชํน ก าหนดในเปอร๑เซนต๑การหดตัวของดิน คือ 18 % 
ก าหนดขนาดงานจริง กว๎าง 10 ซม. สูง 20 ซม. 
กว๎าง  : 10 x 18 % = 1.8 

น า ขนาดที่ต๎องการ + 1.8 = 10 + 1.8 =11.8 
ดังนั้น เราต๎องให๎ความกว๎างของต๎นแบบ  = 11.8 ซม 

  เมื่อเราได๎ขนาดที่ต๎องการแล๎ว ขั้นตอนตํอไปก็คือการขึ้นรูปต๎นแบบ ซึ่งจะมีหลายวิธี 
เชํน การกลึง CNC เหลามือ เราสามารถใช๎ต๎นแบบที่นอกเหนือจากปูนปลาสเตอร๑ได๎ เชํน ทํอพลาสติก 
ดิน ไม๎ เป็นต๎น 

  การข้ึนรูปชุดกระถางปลูกไม๎ประดับในโหลแก๎ว ที่มีแรงบันดาลใจมากจากโลกใต๎
ทะเล จะข้ึนรูปต๎นแบบ ด๎วยการเหลา กลึง และพิมพ๑ทุบ 

 5.2.2 วิธีการท าพิมพ๑หลํอน้ าดิน มีด๎วยกัน 2 แบบ คือ 
   1. การท าพิมพ๑ส าหรับการหลํอกลวง หรือ การหลํอแบบเทน้ าดินออก (Hollow or 
Drain Casting) พิมพ๑ชนิดนี้ใช๎ส าหรับการหลํอผลิตภัณฑ๑ที่ต๎องการชํองวํางภายใน เชํน แจกัน กาน้ า 
ชุดชา ชุดกาแฟ กระถางต๎นไม๎ เป็นต๎น สามารถหลํอพิมพ๑ชิ้นเดียว หรือหลายชิ้นก็ได๎ 
 2. พิมพ๑ส าหรับการหลํอตัน (Solid Casting) ใช๎แบบที่มีรูปรํางเหมือนผลิตภัณฑ๑ ต๎อง
เทน้ าดินให๎เต็มชํองวํางภายใน ไมํมีการเทน้ าดินออก 

 5.2.3 ขั้นตอนการผสมปูนในการท าต๎นแบบและแมํพิมพ๑ 
       1. เตรียมน้ าใสํภาชนะท่ีจะผสมในอัตราสํวนที่ต๎องการ 

 2. โรยปูนปลาสเตอร๑ให๎จมลงในน้ าอยํางช๎าๆ ให๎น้ าแทรกเข๎าไปในโมเลกุลของปูน
ปลาสเตอร๑ โรยตามอัตราสํวนที่ต๎องการ 
 3. ประมาณ 1-2 นาที ปูนจะอ่ิมน้ าทั่วกัน อาจจะเคาะภาชนะเพ่ือให๎ปูนจมน้ าเร็วขึ้น 
และเป็นการไลํฟองอากาศ จากนั้น คนปูนและน้ าให๎เข๎ากัน ไมํให๎เป็นก๎อนและมีฟองอากาศ กํอนเท
ปูนปลาสเตอร๑ ควรใช๎เครื่องช๎อนฟองอากาศออกให๎หมด 
 4. น าน้ าปูนปลาสเตอร๑ที่คนได๎ที่แล๎ว เทลงพิมพ๑ช๎าๆและเบาที่สุด ปูองกันการเกิด
ฟองอากาศ 
 5. เมื่อเทปูนปลาสเตอร๑ลงในพิมพ๑เสร็จแล๎วรีบล๎างภาชนะ ถ๎าหากเป็นชิ้นงานที่
ต๎องการความละเอียดกวําปกติ ควรใช๎ตะแกรงรํอนประมาณ 80 mesh. จะได๎เนื้อปูนที่ละเอียดและ
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บริสุทธิ์  เราอาจใช๎สารเคมีบางตัวที่ชํวยให๎ปูนปลาสเตอร๑ มีคุณสมบัติแข็งตัวช๎าได๎ตามความต๎องการ
ดังนี้ สารส๎มหรือน้ าส๎มสายชู  ใช๎ผสมลงในน้ ากํอนและควรใช๎ไมํเกิน 3% โดยน้ าหนัก ถ๎าใสํมากไปปูน
ปลาสเตอร๑จะเสื่อม เราเรียกสารที่ท าให๎ปูนปลาสเตอร๑แห๎งช๎าวํา Retarder 

 5.2.4 การผึ่งปูนปลาสเตอร๑ 
        ปูนปลาสเตอร๑เมื่อหลํอท าพิมพ๑แล๎วจะต๎องน าไปผึ่งตากให๎แห๎งเสียกํอนจึงจะน าไปใช๎
งาน ลักษณะการผึ่งอาจจะท าได๎ 2 วิธ ีคือ 

    1. การผึ่งโดยอาศัยแสงแดดจากธรรมชาติ นิยมใช๎กับโรงงานเล็ก 
 2. การเอาไปอบในห๎องอบ หรือตู๎อบ นิยมใช๎ในโรงงานอุตสาหกรรม เพราะประหยัด
และสามารถควบคุมอุณหภูมิได๎ 

 5.2.5 การหลํอ (Casting) 

       น้ าดินที่เตรียมไว๎จะต๎องอาศัยพิมพ๑ที่ท าด๎วยปูนปลาสเตอร๑เป็นหลัก ท าหน๎าที่ดูดน้ าใน
ดินจนแห๎งและคงรูปตามแบบพิมพ๑ การผลิตตัวผลิตภัณฑ๑ด๎วยวิธีนี้ สามารถผลิตขึ้นงานที่เหมือนกัน
เทํากัน ในวันหนึ่งอาจใช๎พิมพ๑ในการผลิตได๎ไมํมากนัก เพราะพิมพ๑มีความชื้นจากการหลํอ การหลํอน้ า
ดินในระยะแรกๆ พิมพ๑จะดูดซึมน้ าได๎รวดเร็ว  แตํระยะหลัง การดูดซึมน้ าจะช๎าลงตามล าดับ การหลํอ
น้ าดินที่นิยมท ากันมีสองวิธี  คือ 
 1. การหลํอน้ าดินแบบกลวง ( Hollow casting) หมายถึง  การหลํอเมื่อได๎ความหนา
ที่พอสมควรของผลิตภัณฑ๑ก็เทน้ าดินออกจากพิมพ๑ เทคนิคนี้ต๎องคํอยเทน้ าดินและคว่ าจนหมดน้ าดิน
ในพิมพ๑แบบ มิฉะนั้นจะท าให๎ผิวภายในขรุขระ  พิมพ๑ที่ใช๎อาจจะเป็นพิมพ๑ชิ้นเดียวหรือหลายชิ้นก็ได๎ 
   2. การหลํอแบบตัน ( Solid casting ) หมายถึง การหลํอน้ าดินลงในพิมพ๑และยังมี
สํวนปูองกันการยุบตัวของดิน  ไมํต๎องเทน้ าดินออก 

 5.2.6 คุณสมบัติของน้ าดินที่ดี 
 1. ต๎องมีคําการไหลตัว (Viscosity) เพียงพอที่จะไหลลงในแบบได๎เต็ม (Fill) โพรง
ตํางๆในแบบ และสามารถเทน้ าดินออก (Drain) ได๎หมด 

 2. ผลึกของดิน (Particle) ต๎องไมํ Set ตัวมากเกินไป เมื่อปลํอยทิ้งไว๎ 
 3. ให๎ผลิตภัณฑ๑ที่มีคุณภาพสูงในการหลํอ 

                  4. มีคุณสมบัติคงเดิมเมื่อเก็บไว๎ 
                  5. แกะออกจากแมํพิมพ๑สะดวก และมีความแข็งแรงเมื่อแห๎ง 
                  6. มีอัตราการหลํอตัวสูง แตํไมํมากจนควบคุมยาก อัตราเร็วควรพอเหมาะส าหรับงาน
แตํละชนิด 
 7. มีการหดตัวน๎อยพอที่จะแกะออกจากแมํพิมพ๑ได๎โดยไมํเสียรูปทรง 
 8. น้ าดินต๎องไมํมีฟอง เพราะจะท าให๎เกิดรูเข็ม (Pin Hole) 
 9. ควรมีน้ าผสมอยูํน๎อยสุด เพ่ือไมํให๎แมํพิมพ๑อ่ิมตัวเร็ว และเสียเวลาในการตากพิมพ๑
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ให๎แห๎ง 

  5.2.7 การตกแตํงผลิตภัณฑ๑กํอนเผา 
         การตกแตํงผลิตภัณฑ๑หลังการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ๑เซรามิกเกือบทุกชนิดต๎องการการ
ตกแตํงหลังจากการขึ้นรูป เชํน การขจัดสํวนเกินของผลิตภัณฑ๑ออกไป สํวนเกินอาจเป็นพวกครีบ (fin) 
หรือสํวนที่เกิดจากการสึกหรอของแบบ (scam) ดังนั้นเราจึงต๎องพยายามท าให๎ผลิตภัณฑ๑มีการตกแตํง
น๎อยที่สุด 

 คุณสมบัติของการข้ึนรูป  ผลิตภัณฑ๑ที่เกือบแห๎งหรือแห๎งสนิทจะไมํมีความเหนียว  จะ
แข็งและเปราะ การตกแตํงควรท าในขณะที่ผลิตภัณฑ๑มีความเหนียวอยูํ 
 การตกแตํงด๎วยน้ าดินสี (Engobe) ลงบนชิ้นงาน เป็นอีกวีธีที่เพ่ิมลูกเลํนความสวยงาม
ให๎กับชิ้นงาน ควรทาน้ าดินสีเมื่อขจัดหรือตํอติดชิ้นงานเสร็จแล๎วเพ่ือความเรียบร๎อยในการตกแตํง 
ไมํใหน๎้ าดินสีไปเลอะกับสํวนอื่น ควรทาตอนที่ดินยังเปียกอยูํ เพ่ือให๎ดินหดตัวเทํากันปูองกันการหลุด
ลํอนของสีด๎วย 

 5.2.8 การเผาผลิตภัณฑ๑เครื่องเคลือบดินเผา 
 การเผาในทางเซรามิก คือ การเพิ่มอุณหภูมิให๎แกํผลิตภัณฑ๑เซรามิกในเตา ภายใต๎
บรรยากาศที่เหมาะสม เพ่ือเปลี่ยนสภาพดินให๎เป็นถาวรวัตถุ มีความแข็งแกรํงเหมือนหิน ชํวยให๎
ผลิตภัณฑ๑เกิดความคงทนถาวร และสวยงาม 

บรรยากาศที่ใช๎ในการเผาเตาโดยทั่วไป 
 1. บรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing) เป็นการเผาที่มีการเผาไหม๎อยําง
สมบูรณ๑ และใช๎ออกซิเจนมากเกินพอ ซึ่งเมื่อเกิดการเผาไหม๎แล๎ว จะมีออกซิเจนเหลืออยูํ 
 2. บรรยากาศรีดักชัน (Reduction Firing) เป็นการเผาที่มีการเผาไหม๎อยํางสมบูรณ๑ 
ในเตาเผา มีออกซิเจนไมํเพียงพอ ซึ่งเมื่อเกิดการเผาไหม๎แล๎ว จะมีคาร๑บอนมอนอกไซด๑ ( CO ) 
เหลืออยูํ 
 3. บรรยากาศนิวทรัล (Neutral Firing) เป็นการเผาไหม๎ที่สมบูรณ๑ และไมํมีออกซิเจน
เหลืออยูํเลย การเผาไหม๎ มีออกซิเจนที่พอดี 

 การเผาแบํงเป็น  3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 1. การเผาดิบ (Biscuit Firing) 
 2. การเผาเคลือบ (Glaze Firing) 
                  3. การเผาตกแตํง (Decoration Firing) 

 1. การเผาดิบ 
   ชิ้นงานที่ผํานการเผาแล๎ว ยังคงมีความชื้น และสารอินทรีย๑ อยูํในชิ้นงาน การเผาไลํ
ความชื้น และสารอินทรีย๑ กํอนน าไปชุบเคลือบ เป็นสิ่งที่จ าเป็น เนื่องจากชํวยลดปริมาณน้ า ในชิ้นงาน 
ซึ่งเป็นตัวการ ท าให๎เกิดแรงดัน จนชิ้นงานอาจระเบิด  ในการเผาเคลือบ ถ๎าชิ้นงานถูกเผาดิบมากํอน 
การเผาในชํวงแรก เรํงไฟเร็วขึ้นได๎ การชุบเคลือบ จะชุบได๎งํายกวํา ชิ้นงานที่ยังไมํได๎เผาดิบ 
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บรรยากาศของการเผาดิบ คือ บรรยากาศออกซิเดชัน  (Oxidation  Firing : OF) ที่เผาบรรยากาศนี้ 
เพ่ือเปลี่ยนเหล็กออกไซด๑ ในชิ้นงานให๎อยูํในรูปของ สารประกอบของเฟอร๑ริกออกไซด๑ 

   การเผาดิบ คือการเผาครั้งที่หนึ่ง โดยยังไมํได๎ชุบน้ าเคลือบ สามารถที่จะเผาใน
อุณหภูมิต่ า หรืออุณหภูมิสูงก็ได๎ผลิตภัณฑ๑ที่ผํานการเผาดิบแล๎ว  จะมีความพรุนตัวสูง เนื่องจากการ
เผาดิบ เผาในอุณหภูมิต่ า 750-800 องศาเซลเซียส ท าให๎ผลิตภัณฑ๑ สามารถดูดซึมน้ าเคลือบได๎ดี 
เหมาะส าหรับผู๎ไมํช านาญในการชุบเคลือบ เมื่อชุบเสีย สามารถน าผลิตภัณฑ๑ ไปล๎างเคลือบออก ผึ่งให๎
แห๎ง แล๎วน ามาเคลือบใหมํ 
 วงจรการเผาดิบผลิตภัณฑ๑ ประเภทถ๎วยชาม  แจกันที่มีขนาดสูงไมํเกิน 30 
เซนติเมตร ใช๎วงจรการเผาดิบธรรมดา แตํถ๎าเป็นงานประติมากรรม หรืองานที่มีความหนาเกิน 1 นิ้ว 
ต๎องเผาให๎ช๎าลงกวําธรรมดา ควรแยกเผาคนละเตา 
   สรุปการเผาดิบ จะต๎องเผาแบบสันดาปสมบูรณ๑ (Fully Oxidation) ตั้งแตํตน๎จนจบ  
24-750 องศาเซลเซียส ใช๎เวลาประมาณ 6-7 ชั่งโมง ระวังไมํให๎เกิดเขมํา  หรือควันสีด าจับผลิตภัณฑ๑ 
และเตาเผา ถ๎าเป็นผลิตภัณฑ๑ขนาดใหญํ ควรอุํนที่อุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-4 
ชั่วโมง  ผึ่งในแสงแดดร๎อนจัด อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส ถ๎าอุณหภูมิสูงเกินไป  ผลิตภัณฑ๑
อาจแตกได๎ เผาเสร็จแล๎ว ทิ้งให๎เตาเย็นลง เทํากับเวลาที่ท าการเผา ห๎ามเปิดเตากํอนอุณหภูมิ  150 
องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ๑กระทบอากาศเย็นนอกเตา จะแตกได๎ 

 2. การเผาเคลือบ 
   ชิ้นงานที่เผาดิบ ถูกน ามาชุบเคลือบแล๎วเผา  เพ่ือให๎เคลือบหลอมเป็นแก๎ว  ติดแนํน
อยูํบนผิวชิ้นงาน การเผาเคลือบ จะเผาที่อุณหภูมิเทําใด  ภายในบรรยากาศใด  ขึ้นอยูํกับชนิดของ
ผลิตภัณฑ๑ เชํน การเผาผลิตภัณฑ๑ปอร๑ซเลน  เริ่มต๎นเผา ภายใต๎บรรยากาศออกซิเดชัน ตั้งแตํอุณหภูมิ
เริ่มจุดเตา  จนถึงอุณหภูมิประมาณ 950 องศาเซลเซียส หลังจากนั้น เผาภายใต๎บรรยากาศรีดักชัน 
(Reduction  Firing : RF) จนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ต๎องการ 
   ภาชนะท่ีชุบเคลือบแล๎วทุกชิ้น ต๎องเช็ดก๎นผลิตภัณฑ๑ให๎หมดเคลือบ เพ่ือปูองกัน
การหลอมละลายของเคลือบ ติดบนแผํนรองเตาเผา ผลิตภัณฑ๑ทุกชิ้นจะต๎องวางหํางกันเล็กน๎อย 
ไมํให๎น้ าเคลือบสัมผัสกัน เพราะเคลือบจะหลอมติดกัน  เมื่อเผาที่อุณหภูมิสูง 

   ผลิตภัณฑ๑ในเตาแก๏ส ควรวางหํางจากบริเวณหัวพํนเล็กน๎อย ถ๎าผลิตภัณฑ๑โดนเปลว
ไฟ เคลือบจะดําง ในเตาไฟฟูา อยําวางผลิตภัณฑ๑ชิดขดลวดมากเกินไป เคลือบจะไหล ติดขดลวด
เสียหายได๎ ผลิตภัณฑ๑ใหญํ ควรวางไว๎กลางๆเตา ให๎ได๎รับความร๎อนสม่ าเสมอ  ลดความบิดเบี้ยวหลัง
การเผา 

     วงจรในการเผาเคลือบ 
   ชํวงที ่1 อุณหภูมิห๎อง  24-950 องศาเซลเซียส ใช๎เวลา 5-6 ชั่วโมง 
   ชํวงที2่  950-1250 องศาเซลเซียส OF ใช๎เวลา 3-4 ชั่วโมงหรือ 950-1250 
องศาเซลเซียส RF ใช๎เวลา 4-5 ชั่วโมง 
 ชํวงที่3 เผาแชํอุณหภูมิคงที่ (Soaking) 1250 องศาเซลเซียส = 15 นาท ี
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 การเผาในบรรยากาศสันดาปไมํสมบูรณ๑ ต๎องใช๎เวลาในการเผา นานกวําเตาไฟฟูา
เล็กน๎อย ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับความจุของเตาเผา เตามีขนาดใหญํ จะต๎องใช๎เวลาในการเผานานขึ้น และแชํ
อุณหภูมิคงที่ไว๎นาน 20-30 นาท ีโดยปกติเตาเผาทุกเตา บริเวณชั้นบน จะร๎อนกวําด๎านลําง 20-30 
องศาเซลเซียส ผู๎ใช๎เตาควรสังเกตผลการเผาทุกครั้ง เพ่ือให๎ทราบความแตกตําง ของเตาเผาแตํละเตา 

 3. การเผาตกแตํง 
   ชิ้นงานที่เผาเคลือบแล๎ว นิยมตกแตํงด๎วยสี หรือติดรูปลอก (Decal) ที่ท าขึ้นส าหรับ
ตกแตํงสี โดยเฉพาะ ติดลงไปบนภาชนะท่ีเคลือบ แล๎วน าไปเผา เพ่ือให๎สิ่งตกแตํง ติดทนกับชิ้นงาน 
เรียกวํา การตกแตํงบนเคลือบ (Overglaze Firing) อุณหภูมิที่ใช๎เผาตกแตํงบนเคลือบ ประมาณ  
650-850 องศาเซลเซียส ขึ้นอยูํกับชนิดสี (Pigment) หรือประเภทวัตถุดิบ ที่น ามาท าสี วําจะสุกท่ี
อุณหภูมิใด การเผาสีตกแตํงลอก และสีเงินสีทอง จะต๎องเผาในบรรยากาศสันดาปสมบรูณ๑  ตลอดการ
เผา จากอุณหภูมิห๎องถึง 750 องศาเซลเซียส ในเตาเผาไมํควรมีความชื้นอยูํ ถ๎าเตาเผามีความชื้นจาก
การเผาดิบ เมื่อน าสีทอง เผาตํอจากเตาเผาดิบ สีทองจะหมอง  เพราะไมํชอบความชื้น  สีเขียนก็จะ
พอง เพราะมีความชื้นในเตาเผามากเกินไป 
   ดังนั้น ถึงแม๎วําอุณหภูมิในการเผาดิบที่  750 องศาเซลเซียส ใกล๎เคียงกับการเผาสี
ตกแตํง ก็ไมํควรเอาชิ้นงานเขียนสี และติดรูปลอกเข๎าเตาเผาในการเผาดิบ เพราะชิ้นงานที่ออกมาจะมี
ต าหนิ ไมํได๎มาตรฐาน สีหมองคล้ า หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

  5.2.9 วิธีการเคลือบขึ้นอยูํกับขนาดและรูปแบบของผลิตภัณฑ๑ 
 1. การเคลือบแบบจุํม วิธีนี้ใชก๎ันมาก โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ๑ที่มีขนาดและรูปรํางเล็ก 
สามารถชุบเคลือบด๎วยมือ ผลิตภัณฑ๑อาจจะมีสภาพหลายอยําง เชํน ยังไมํได๎ผํานการเผาดิบมากํอน 
 2. การพํน เป็นการใช๎กลไกท าให๎น้ าเคลือบแตกกระจายเป็นละอองฝอย ตกลงผิว
ผลิตภัณฑ๑ จีนเป็นชาติแรกท่ีใช๎วิธีนี้โดยการเปุาน้ าเคลือบให๎ผํานหลอด ซึ่งปลายทางมีหนึ่งมีผ๎าเนื้อ
ละเอียดปิดอยูํ ปัจจุบันมีการปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช๎ได๎สะดวกขึ้น ซึ่งท าให๎สะดวกและรวดเร็ว งําย
ตํอการควบคุม และสามารถควบคุมการกระจายของน้ าเคลือบ เป็นผลให๎วิธีการนี้ถูกน าไปใช๎อยําง
กว๎างขวาง โดยเฉพาะในโรงงานที่มีการผลิตที่มีขนาดและรูปรํางรวมทั้งสภาพอ่ืนๆ คล๎ายคลึงกัน  

          5.2.10 เตา ชนิดของเตา (Type of kilns) 

          เตาที่ใช๎ในการเผาผลิตภัณฑ๑โดยทั่วไปนั้นมีอยูํหลายแบบหลายชนิด  อาจจ าแนกตาม
เชื้อเพลิงที่ใช๎ในการเผา  เชํน เตาน้ ามัน  เตาฟืน  เตาไฟฟูา  แบํงตามหน๎าที่การใช๎งาน   แบํงตาม
ลักษณะ รูปรํางของเตา หรือแบํงตามทางลมร๎อนขึ้นหรือลมร๎อนลง แตํทั้งนี้ยํอมข้ึนอยูํกับความ
ต๎องการของผู๎ใช๎  ผู๎ออกแบบ ความเหมาะสมเป็นหลัก 
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บทที่ 3 

 

วิธีการด าเนินงาน 

 
 การออกแบบสร๎างสรรค๑ผลงานในโครงการนี้ มีวิธีเริ่มด าเนินการตั้งแตํการรวบรวมข๎อมูลไป
จนถึงขั้นตอนในการสร๎างสรรค๑ผลงาน 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 
                                              
                                              รวบรวมข๎อมูล 

 
 
 

Sketch 2 มิต ิ                                 Sketch 3 มิต ิ     
 
 

  
 

ทดลองเนื้อดินและเคลือบ 

 
         

        พัฒนารูปแบบ Sketch 3มิติ 
 
 
 
                  ขยายชิ้นงาน                     รวบรวมวิเคราะห๑ข๎อมูลเพื่อจัดท าเอกสารประกอบ 

 
 
 

                            จัดแสดงผลงาน  (Presentation) 
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1. รวบรวมข้อมูล 
    ส าหรับผลงานชุดนี้ ที่ต๎องการให๎กระถางไม๎ประดับในโหลแก๎วที่มีแรงบันดาลใจมาจากโลกใต๎ทะเล 
มีมุมมองที่นํารัก ท าให๎เกิดความรู๎สึกสดชื่น มีชีวิตชีวาและผํอนคลาย และเป็นกระถางที่มีการใช๎งานที่
ตอบสนองผู๎บริโภคอยํางดีที่สุด  จึงมีการค๎นคว๎าข๎อมูลจากแหลํงตํางๆ 

 การรวบรวมข๎อมูล 
1.1 ข๎อมูลเกี่ยวกับสัตว๑ทะเล 
1.2 ข๎อมูลเกี่ยวกับไม๎ประดับที่จะปลูก 
1.3 ข๎อมูลเกี่ยวกับกระถาง 
1.4 ข๎อมูลและการทดลองเกี่ยวกับกระบวนการให๎น้ าแบบไส๎เทียน 
1.5 ข๎อมูลเกี่ยวกับกระบวนการสร๎างสรรค๑ผลงานทางเครื่องเคลือบดินเผา 

       จากนั้นก็ได๎น าข๎อมูลตํางๆที่รวบรวมมาวิเคราะห๑ ผสมผสานกับจินตนาการ และความคิด
สร๎างสรรค๑ ออกมาเป็นแบบรําง  2 มิต ิและ 3 มิต ิ

2. การสร้างสรรค์แบบร่าง 2 และ 3 มิติ 
    การสร๎างสรรค๑แบบรําง  2 และ 3 มิติ มีกระบวนการคิดสร๎างสรรค๑ผลงานตามวัตถุประสงค๑ทีว่างไว๎ 
เพ่ือให๎ชิ้นงานออกมาตรงตามวัตถุประสงค๑มากที่สุด 

3. การทดลองเคลือบ เนื้อดิน และการตกแต่งชิ้นงาน 
    ทดลองเนื้อดิน  ดินที่น ามาทดลอง ได๎แกํ 
     1. Earthenware clay (white) 
     2. Terracotta clay 
    ทดลองการตกแตํงชิ้นงาน 
        • การทดลองเทคนิคเอนโกบ โดยใช๎น้ าดินเอิร๑ธเทินแวร๑ ผสมกับสีส าเร็จรูป จากบริษัท อมรินทร๑
เซรามิก  

4. การพัฒนารูปแบบ Sketch 3 มิติ 
    การพัฒนารูปแบบ Sketch 3 มิต ินั้น จะต๎องค านึงถึงทุกกระบวนการของการผลิตในทาง
อุตสาหกรรม ตั้งแตํเรื่องของ เนื้อดิน การท าต๎นแบบ แมํพิมพ๑ เคลือบ และการตกแตํง  

5. การขยายชิ้นงาน 
    น าแบบ 3 มิติ ที่ได๎ปรับปรุงแล๎ว มาท าตัวต๎นแบบด๎วยปูนปลาสเตอร๑ ขนาดเทําชิ้นงานจริงจากนั้น
ท าพิมพ๑ แล๎วจึงสร๎างชิ้นงานด๎วยวิธีหลํอน้ าดิน และตกแตํงด๎วยวิธีเอนโกบ 

6. รวบรวมข้อมูล เพื่อจัดท าเอกสารประกอบ 
    รวบรวมข๎อมูลตั้งแตํเริ่มท าโครงการจนถึงขั้นตอนสุดท๎าย สรุปปัญหาและแนวทางแก๎ไขปัญหาที่
เกิดข้ึน 

7. น าเสนอผลงาน 
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บทที่ 4 

 

การด าเนินงาน 

 
         โครงการศิลปนิพนธ๑ชุดนี้ ได๎มีแผนการด าเนินงานและพัฒนาขั้นตอนการด าเนินงาน 
โดยคัดเลือกงานจากแบบรําง 2 มิติ มาท าเป็นแบบจ าลอง 3 มิต ิและท าการคัดเลือกมาท าเป็นผลงาน
จริง 

     งานทั้งหมดข้ึนต๎นแบบและท าพิมพ๑ด๎วยปูนปลาสเตอร๑ ใช๎การหลํอแบบวิธีการหลํอ
กลวง โดยมุํงเน๎นให๎งานเป็นไปตามแนวความคิดและสามารถใช๎ได๎จริงในชีวิตประจ าวัน ชิ้นงานทั้งหมด
ประกอบด๎วย 
ชุดกระถางปลูกไม๎ประดับในโหลแก๎ว จ านวน 8 ชิ้นงาน 
 โดยมีการด าเนินงานสร๎างสรรค๑ ดังนี้ 

1. Sketch 2 และ 3 มิต ิ
2. การทดลอง 
   2.1 การทดลองเนื้อดิน 
   2.2 การทดลองเทคนิคตกแตํง 
3. สร๎างต๎นแบบ 
4. สร๎างแมํพิมพ๑ 
5. เตรียมน้ าดินในการขึ้นรูปชิ้นงาน 
6. การขึ้นรูปชิ้นงาน 
7. การตกแตํงชิ้นงาน 
9. การเผาดิบ 
10. การเผาเคลือบ และผลงานส าเร็จ 
11. การวิเคราะห๑ผลงานส าเร็จ 
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ภาพร่าง 2 มิติ 
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ภาพที่ 45-62 :   ภาพรําง 2 มิต ิ

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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แบบจ าลอง 3 มิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 63-68 :   แบบจ าลอง 3 มิต ิ

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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ภาพที่ 69-76 :   แบบจ าลอง 3 มิต ิ
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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ภาพที่ 77-83 :   แบบจ าลอง 3 มิต ิ
ทีม่า : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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ภาพที่ 84-91 :   แบบจ าลอง 3 มิต ิ
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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การทดลอง 
การทดลองเนื้อดิน 

• ดินที่น ามาทดลอง ได๎แกํ 
    1. Earthenware clay (white) 

            2. Terracotta clay 
จากการทดลอง ศึกษาและรวบรวมข๎อมูล ดินเอิธเทิร๑นแวร๑ (ขาว) และ ดินเทอราคอตตา 

เหมาะกับการท ากระถางต๎นไม๎ เนื่องจากเป็นดินที่มีความพรุนตัว และมีการดูดซึมน้ า ที่พอเหมาะตํอ
การปลูกต๎นไม๎ รวมไปถึงราคาที่เหมาะสมกับต๎นทุนในการผลิต 
 

   
ภาพที่ 92-93 :   ภาพการหดตัวและโกํงงอของดิน 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
 
การทดลองเอนโกบ (น้ าดินสี) 

        ใช๎น้ าดินเอิร๑ธเทินแวร๑ขาวผสมกับสีส าเร็จรูปจากบริษัท อมรินทร๑เซรามิก เอนโกบลงบน
ดินเอิร๑ธเทินแวร๑ขาว เปอร๑เซ็นต๑ตํอดิน 100 กรัม เผาที่อุณหภูมิ 1,050 องศาเซลเซียส บรรยากาศ 
Oxidation 
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ภาพที่ 94 :   การเอนโกบ 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 

 
ตารางที่ 4 ตารางอัตราสํวนสีสเตนตํอน้ าดิน 100 กรัม 

สี สัญลักษณ๑ อัตราสํวนผสม 
1 2 3 4 

Sea green-สีเขียวทะเล A 5% 7% 9% 12% 
Sunflower-สีดอกทานตะวัน B 5% 7% 12% 15% 

AP-039-สีฟูาหมนํ C 5% 7% 9% 12% 
Ocean blue-สีน้ าเงิน D 5% 7% 9% 12% 

Sea green + Ocean blue  E 6%+3% 8%+6% 3%+6% 6%+8% 
Salmon F 6% 12%   
Blossom G 9% 6%   

Corn yellow-เหลืองข๎าวโพด H 9% 12%   
Sunflower + Ocean blue I 4%+6% 6%+4%   

Sunflower + Salmon J 5% + 7%    
สีด า K 2%    

ST-406 เขียวมิ้น L 6%    
ดินเทอราคอตต๎า M     
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ขั้นตอนการผลิตตามกรรมวิธีเครื่องเคลือบดินเผา 
 

• สร๎างต๎นแบบและแมํพิมพ๑ 
1. สร๎างต๎นแบบกระถางไม๎ประดับ ตามแบบสเก็ตสามมิติและเขียนแบบ ขึ้นรูป

โดยการท าพิมพ๑ทุบ และเครื่องกลึง  และเก็บรายละเอียดให๎เรียบร๎อย และ
ขัดปูนให๎เรียบกํอนไปถอดพิมพ๑ 
 

ภาพต้นแบบ 
 

           
 

    
 

 ภาพที่ 95-98 :   ภาพต๎นแบบ 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 

   ส
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 99-102 :   ภาพต๎นแบบ 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
 

2. ท าฐานและคีย๑ล็อค จากนั้นน ามาวางต๎นแบบให๎อยูํตรงกลางและเอาดินกั้น
บริเวณปากภาชนะแบํงต๎นแบบและเทปูนที่ละฝั่ง 
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ภาพที่ 103-104 :   การแกะคีย๑ 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 

 

    
 

 ภาพที่ 105-106 :   เตรียมหลํอพิมพ๑ 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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              ภาพที่ 107 :  หลอํพิมพ๑                          ภาพที่ 108 :   แตํงพิมพ๑ 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 

 

    
        
              ภาพที่ 109 :  แตํงพิมพ๑                     ภาพที่ 110 :  working mold    
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
 

3. เมื่อท าพิมพ๑เสร็จของงานแตํละชุด  ให๎น าพิมพ๑ที่ได๎ไปตากให๎แห๎งกํอนที่จะ
หลํอน้ าดิน 

   ส
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สมุดกลาง
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ภาพที่ 111-116 :   การตาก working mold 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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ภาพที่ 117-120 :   การตาก working mold 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 

    
 

ภาพที่ 121-122 :   หลํอน้ าดิน 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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4. เมื่อดินมีการคงรูปแล๎ว แกะพิมพ๑ออก น าชิ้นงานมาเก็บตะเข็บและประกอบ
ชิ้นสํวนของชิ้นงานแตํละชิ้นเข๎าด๎วยกันให๎เรียบร๎อย จากนั้นน าเข๎าเตาเผา เผา
ดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชั่น 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 123-124 :   การแกะพิมพ๑ 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 125-127 :   การประกอบงาน 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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ภาพที่ 128 :   เผาดิบ 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 

 
5. เมื่อเผาดิบเรียบร๎อยแล๎ว ก็น าชิ้นงานมาตกแตํงด๎วยน้ าดินสี จากนั้นชุบเคลือบ

ใส  เช็ดจุดสัมผัสของชิ้นงานให๎เรียบร๎อย แล๎วน าเข๎าเตา เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 
1,050 องศาเซียลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน 

 

          
 

    ภาพที่ 129 :   ทาน้ าดินสี   ภาพที่ 130 :   ทาเคลือบใส 
ทีม่า : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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ภาพที่ 131-132 :   เผาเคลือบ 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 

 
 การเตรียมดินและหลํอน้ าดิน 

1. ปั่นน้ าดนิเทอราคอตต๎า และน้ าดินเอิร๑ธเทินแวร๑ให๎มีการไหลตัวได๎ดี เมื่อมี
การไหลตัวดีแล๎วก็น าน้ าดินมาเทลงในพิมพ๑ที่แห๎งแล๎ว ซึ่งจะรัดพิมพ๑ด๎วย
เชือกหรือยางกํอนเทน้ าดินลงไป 

2. รอการดูดน้ าของพิมพ๑  เช็คระยะเวลาในการรอและดูขนาดความหนาของ
ดินเมื่อได๎ประมาณ 5-7 มิลลิเมตร  ก็ให๎เทน้ าดินออกแล๎วคว่ าไว๎รอการคงรูป 
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ผลงานส าเร็จ 
 

  
 

ภาพที่ 133-134 :   ผลงานส าเร็จแบบที่ 1 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 

 
Objective   :  Turtle Pot  
Size    :  8.8×8.8×5.6 cm. 
Body    :  Earthenware clay, Terracotta clay 
Forming    :  Hollow casting  
Firing    :  Oxidation 1,050ºC 
Technique :  Engobe, Under glaze 
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ภาพที่ 135-136 :   ผลงานส าเร็จแบบที่ 2 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 

 
Objective   :  Fish Pot  
Size    :  9.5×9.5×5.7 cm. 
Body    :  Earthenware clay, Terracotta clay 
Forming    :  Hollow casting  
Firing    :  Oxidation 1,050ºC 
Technique :  Engobe, Under glaze 
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ภาพที่ 137 :   ผลงานส าเร็จแบบที่ 3 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 

 
Objective   :  Seahorse Pot  
Size    :  7.6×7.6×6.5 cm., 8.8×13.8×12 cm. 
Body    :  Earthenware clay, Terracotta clay 
Forming    :  Hollow casting  
Firing    :  Oxidation 1,050ºC 
Technique :  Engobe, Under glaze 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



78 

 

   

 

 
 

ภาพที่ 138-139 :   ผลงานส าเร็จแบบที่ 4 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 

 
Objective   :  Jellyfish Pot I  
Size    :  10.8×10.8×13.5 cm. 
Body    :  Earthenware clay, Terracotta clay 
Forming    :  Hollow casting  
Firing    :  Oxidation 1,050ºC 
Technique :  Engobe, Under glaze 
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ภาพที่ 140-141 :   ผลงานส าเร็จแบบที่ 5 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 

 
Objective   :  Jellyfish Pot II 
Size    :  9.9×9.9×7.2 cm. 
Body    :  Terracotta clay, Earthenware clay 
Forming    :  Hollow casting  
Firing    :  Oxidation 1,050ºC 
Technique :  Under glaze, Engobe 
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ภาพที่ 142-143 :   ผลงานส าเร็จแบบที่ 6 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 

 
Objective   :  Squid Pot I 
Size    :  7.8×7.8×8.5 cm. 
Body    :  Earthenware clay, Terracotta clay 
Forming    :  Hollow casting  
Firing    :  Oxidation 1,050ºC 
Technique :  Engobe, Under glaze 
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ภาพที่ 144-145 :   ผลงานส าเร็จแบบที่ 7 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 

 
Objective   :  Squid Pot II 
Size    :  19×19×23.5 cm. 
Body    :  Terracotta clay, Earthenware clay 
Forming    :  Hollow casting  
Firing    :  Oxidation 1,050ºC 
Technique :  Under glaze, Engobe 
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ภาพที่ 146 :   ผลงานส าเร็จแบบที่ 8 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 

 
Objective   :  Squid Pot III 
Size    :  16×16×11.3 cm., 8×8×5.2 cm. 
Body    :  Earthenware clay, Terracotta clay 
Forming    :  Hollow casting  
Firing    :  Oxidation 1,050ºC 
Technique :  Engobe, Under glaze 
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ภาพที่ 147 :   ผลงานส าเร็จ 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 148 :   ผลงานส าเร็จ 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 

 

   

 

 
 

บทที่ 5 

 
สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

 

บทสรุป 

 ในการท าโครงการศิลปนิพนธ๑ครั้งนี้ท าให๎ข๎าพเจ๎าได๎รับประสบการณ๑ ความรู๎ ในกระบวนการ
ท างานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาเป็นความรู๎อันมีคําในการท างานทางด๎านนี้ วิธีการท างาน อยํางเป็น
ระบบ สามารถจัดระยะเวลาในการรับผิดชอบตํอชิ้นงาน ปัญหาและวิธีการแก๎ไขปัญหาที่เกิดข้ึนขณะ
ท างาน โดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน๎าและสิ่งที่คาดไมํถึง สิ่งที่ไมํเคยผํานประสบการณ๑มากํอนในการ
ท างานเครื่องเคลือบดินเผา 

 ข๎าพเจ๎าได๎ท างานตามโครงการที่ได๎เสนอแนวความคิดของตนเอง ได๎ทดลอง ค๎นคว๎า หา
วิธีการตํางๆ การฝึกฝน การแก๎ปัญหาในการท างานทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการตั้งแตํครั้งแรกจนถึง
ครั้งสุดท๎าย ผลงานที่ได๎นั้นอยูํในระดับท่ีข๎าพเจ๎าพึงพอใจระดับหนึ่ง แตํข๎าพเจ๎าก็ยังพบปัญหาที่ต๎อง
แกก๎ไขอีกเชํนกัน 

 ดังนั้นในการท างานครั้งตํอไปควรที่จะท างานให๎มีความละเอียด ประณีต พิถีพิถันมากขึ้น 
ศึกษาวิธีแก๎ไขปัญหาจากอาจารย๑ และรุํนพ่ีผู๎มีประสบการณ๑ในการท างาน รวมทั้งการขอค าแนะน า
กํอนลงมือท างาน จึงจะชํวยลดข๎อผิดพลาดและการแก๎ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให๎น๎อยลงกวําเดิม 

ปัญหาในการท างาน 

- น้ าดินไหลตัวไมํคํอยดี 
- เคลือบมีต าหนิรูเข็ม 
- ชิ้นสํวนของงานหลุดออกจากกัน 

แนวทางการแก้ปัญหา 

- แก๎ไขน้ าดินโดยการชั่งปริมาณน้ าดินให๎พอเหมาะจึงใสํโซเดียมลงไป 
- ลดความเข๎มข๎นของเคลือบและชุบเคลือบให๎บางลง 
- ระมัดระวังในการประกอบชิ้นสํวนของงานให๎มากขึ้น 

   ส
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ข้อเสนอแนะ 

-  ในการท างานทุกอยํางต๎องวางแผนการท างานไว๎กํอนอยํางรอบคอบ เพื่อให๎ได๎ผลงานที่ดี
และมีประสิทธิภาพที่สุดในการท างาน 

- .การมีน้ าใจกํอให๎เกิดความชํวยเหลือซึ่งกันและกันท าให๎สามารถปฏิบัติงานไปได๎อยํางมี
ความสุข 

- ในการปฏิบัติโครงการครั้งหนึ่ง ท าให๎เราได๎เรียนรู๎สิ่งตํางๆ มากมายที่ควรจะจ าไว๎ เพื่อ
เป็นบทเรียนในการท างานครั้งตํอไปให๎ดียิ่งขึ้น
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ภาพที่ 149 :   Working Drawing แบบที่ 1 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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ภาพที่ 150 :  Working Drawing แบบที่ 2 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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ภาพที่ 151 :   Working Drawing แบบที่ 3 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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ภาพที่ 152 :   Working Drawing แบบที่ 3 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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ภาพที่ 153 :   Working Drawing แบบที่ 4 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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ภาพที่ 154 :   Working Drawing แบบที่ 5 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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ภาพที่ 155 :   Working Drawing แบบที่ 6 
ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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ภาพที่ 156 :   Working Drawing แบบที่ 7 

ทีม่า : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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ภาพที่ 157 :   Working Drawing แบบที่ 8 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด 
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ภาพที่ 158 :   Working Drawing แบบที่ 8 

ที่มา : ถํายโดย นางสาวนัฏวรรณ พูลเกิด
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