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การจัดสวนหย่อม หรือ Small garden เป็นการจัดสวนขนาดเล็กๆ ทีใ่ช้พ้ืนที่ในการจัด
น้อยหรือการจัดสวนเป็นจุดๆ ในบริเวณต่างๆ ของบ้าน เพ่ือเพ่ิมความโดดเด่นสวยงาม และความร่ม
รื่น น่าอยู่ให้กบับ้านย่ิงข้ึน เช่น จัดเป็นสวนหน้าบ้าน เป็นต้น เก้าอ้ีสนามและม้าน่ังต่าง ๆ ในสวน น้ัน 
จัดเป็นเฟอร์นิเจอร์ช้ินสําคัญในสวน สวนหน้าบ้านส่วนใหญม่ักมีการตกแต่งด้วยเก้าอ้ี เพ่ือใช้เป็นมุม
น่ังเล่นพักผ่อนและมีทีท่ี่สําหรับไว้น่ังเล่นจิบกาแฟหรือพูดคุยกัน เพ่ือผ่อนคลายให้รูส้ึกสงบ 
  

จากข้อมูลที่กลา่วมา ทําให้ผู้ออกแบบมีความสนใจที่จะออกแบบชุดเก้าอ้ีเพ่ือช่วยส่งเสริม
การตกแต่งสวน ที่เป็นพ้ืนที่ในการพักผ่อนภายในบ้านให้เกิดความสวยงาม และได้เกิดความสนใจใน
รูปแบบของ surf  ซึ่งเป็นลักษณะของคลื่นที่เกิดขึ้นตามชายหาดทั่วไป surf ประกอบด้วยคลื่นที่แตก 
(breaker)  หลายชนิดเคล้ากัน ความสูงของ surf  ขึ้นอยู่กับความสูงและความชันของคลื่นที่ว่ิงเข้าหา
ฝั่ง  และยังข้ึนอยู่กับลักษณะพ้ืนท้องทะเลนอกฝั่งที่คลื่นเคลื่อนที่ผ่าน  ดังน้ัน surf  จึงมีหลายขนาด
ต้ังแต่ขนาดเล็ก ๆ (4-5 ซม.) จนถึงขนาดหลายสิบเมตร ขึน้อยู่กับสภาพพ้ืนที่ของหาด โดยรวมกับ
ประสบการณ์ในการทําสร้างผลงานเก้าอ้ีในระดับปริญญาตรี จงึได้มีความสนใจในการออกแบบชุด
เก้าอ้ี โดยใช้เทคนิคการทําพิมพ์และการหล่อนํ้าดินในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงการการออกแบบ
เพ่ือให้เกิดความรู้สึกโดยใช้ลกัษณะความเป็นเอกลักษณ์ของเส้นสายและความสูงตํ่าของคลื่นในการ
นํามาทดลองออกแบบเป็นลวดลาย  ในการตกแต่งเก้าอ้ีเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 

1. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 
  1.1 เพ่ือออกแบบชุดเก้าอ้ีตกแต่งสวนภายในบ้านโดยได้รับแนวความคิดจากความ
สนใจในลักษณะของคลื่น(surf) เพ่ือนํามาออกแบบลวดลายและเส้นเพ่ือใช้ในการตกแต่งเก้าอ้ี 
  1.2 การข้ึนรูปเก้าอ้ี โดยใช้ดินหล่อสําเร็จรูป ในการข้ึนรูปโดยการหล่อนํ้าดินลงใน
พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ใช้การตกแต่งด้วยขูดขีดและการข้ึนรปูด้วยมือในบางช้ินส่วน ตกแต่งด้วยเคลือบ 
เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส โดยใช้เคลือบโทนสีฟ้า 
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 Small-space gardening is a way to design and decorate a small-space or 
limited area around the yard, creating a bountiful green space and growing fresh 
environment in front of the house. Benches and chairs are important outdoor 
furniture of front yard, create a leisure space for chatting and relaxing. 
 Regarding these reasons, this thesis is focusing on designing ceramic garden 
chairs for decorating front yard landscape, makes an impressive relaxing area. Movement 
of surf is an inspiration for this project. Pattern of ocean wave breaking when touching the 
beach creates beautiful nature low and high wave differently depending on shape of the 
beach and sea bottom. Surf or wave height comes in a various size, ranging from 4-5 
centimeters up to 10 meters. 
 With an experience from Bachelor degree thesis has enhanced a motivation of 
creating ceramic garden chairs with using molding and casting techniques. Inspired 
movement of surf line and wave height has been applied to a unique design of impressive 
outdoor decorating garden chair. 
 1. Aims and objectives of Creativity 
    1.1 To create a set of ceramic chairs for decorating front yard, inspiring by surf 
line and movement creates a unique design of garden chairs. 
    1.2 Forming chair The finished slip In forming the clay into the plaster cast. 
Use decorative scratch and molded by hand in some parts. Decorative coatings Firing 
temperature 1200 ° C using coating a blue tone. 
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การรวบรวมความรู้ความเข้าใจทีละเล็กทีละน้อย ผา่นการคิด วิเคราะห์และพัฒนารูปแบบของ

โครงการออกแบบเก้าอี้ตกแต่งประดับสวนในครั้งนี้ จะไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปได้ถ้าไม่มผีู้ที่คอยช่วยเหลืออยู่
ทั้งในด้านหน้าที่คอยชี้น า แนะน าความรู้ในเร่ืองต่างๆที่ข้าเจ้าขาดหายไปและดา้นหลังที่คอยผลกัดันทั้งในเวลา
ที่มีความสุขและความทุกข์ของข้าเจ้า สิ่งเหล่านี้อาจเปน็ไปไมไ่ด้หรือไม่มีความหมายที่จะผลัดดันการท างาน
การออกแบบโครงการในคร้ังนี้ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ 

 ขอขอบพระคุณ คุณเฉลิมพล สิทธิพันธุ์ และคุณจันทิวา สิทธิพนัธุ์ ผู้เปน็บิดาและมารดา 
ผู้ให้ทั้งโอกาสและก าลังใจ พร้อมทั้งทุนทรัพย์เพื่อสนับสนนุการท าโครงการในคร้ังนี้ 

 ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทีป่รึกษาหลัก อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์: ผศ.สืบพงศ์  เผ่าไทย 
และที่ปรึกษารอง รศ.ประเสริฐ  พิชยะสนุทร ที่ร่วมกันให้ค าแนะน าทั้งในดา้นการปรับแนวความคิดและ
รูปแบบของงาน  

 ขอขอบคุณพี่สุเทพ บุคลากร และเจ้าหนา้ที่ มหาวิยาลัยศิลปากรที่ให้ความช่วยเหลือในการ
ท างานในคร้ังนี ้

ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆและน้องที่ช่วยเหลือในสิ่งตา่งทีผ่่านมา และขออภัยส าหรับผู้ทีไ่ม่ได้เอ่ยนาม
ในครั้งนี้ เนื่องจากไมส่ามารถเอ่ยนามได้อย่างครบถ้วน 
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