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53153306: สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา 
คําสําคัญ:  การออกแบบเก้าอ้ี/ได้รับแรงบันดาลใจจากคลื่นทะเล 
  ภาณุพงค์  สิทธิพันธ์ุ: โครงการออกแบบเก้าอ้ีตกแต่งสวนโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก
คลื่นทะเล.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.สืบพงศ์  เผ่าไทย และ รศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร.  96 
หน้า. 
 

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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53153306 : MAJOR : (CERAMICS) 
KEY WORD :  CHAIR DESIGN/WAVE 
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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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กิตติกรรมประกาศ 

 
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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บทที่ 1 

บทนํา 

1. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 นับแต่โบราณกาลมนุษย์เรารู้จักสร้างที่อยู่อาศัย เพ่ือปกป้องคุ้มครองตนเองให้อยู่รอด

ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติและสัตว์ป่า ต่อมามนุษย์เราก็รู้จักนําสัตว์มาเลี้ยงไว้เป็นเพ่ือน ไว้ใช้งานและ
ไว้เป็นอาหาร รู้จักทําคอก ทําร้ัว ทําอาณาเขตของบ้านให้เป็นสัดส่วน นําต้นไม้มาปลูกเป็นอาหาร ให้
ร่มเงาและประดับให้สวยงาม และก็พัฒนากันมาเร่ือยๆ ความสําคัญของการจัดแต่งบริเวณบ้านด้วย

ต้นไม้ดอกไม้ แต่ก่อนน้ันก็เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และสุขภาพของเจ้าของ

หรือบุคคลในสถานท่ีน้ันเป็นสําคัญ เช่น ปลูกพืชผักผลไม้ไว้รับประทาน ไว้รักษาโรค ปลูกไม้ใหญ่ไว้ให้

เกิดความร่มร่ืนเย็นสบาย ปลูกไม้ดอกไว้ดูเล่นและประดับบ้านเพื่อความสวยงามและเพลิดเพลิน ช่ืน
ใจกับรูปร่าง สีสันและกลิ่น เหล่านี้เป็นต้น แต่เมื่อบ้านเมืองพัฒนาและเจริญมากขึ้น ตึกรามบ้านช่อง 
ถนนหนทาง โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆก็ถูกสร้างขึ้นมากมาย เบียดเสียดแออัดจนถูกเรียกว่า ป่า

คอนกรีต การจัดแต่งสวน การปลูกต้นไม้และจัดบริเวณบ้าน อาคารท่ีพักอาศัย และสถานที่ต่างๆ เริ่ม
มีบทบาทสําคัญ ทั้งเหตุผลและความจําเป็นมากขึ้นเร่ือยๆ เช่น จัดเพ่ือเสริมสร้างความสวยงามและน่า

อยู่อาศัยให้กับตัวอาคาร เพ่ือทําให้เกิดความเป็นส่วนตัว เมื่อมองจากภายนอกบ้าน เพ่ืออําพราง

สภาพแวดล้อมที่ไม่น่าดู  เพ่ือช่วยลดปัญหาฝุ่นละอองที่มีอยู่ในบรรยากาศ เพ่ือลดเสียงรบกวนจาก

ผู้คนและยานพาหนะบนท้องถนน และเพื่อเป็นที่ที่พักผ่อนคลายเครียดยามกลับมาจากการทํางาน 
เพ่ือเป็นงานอดิเรกยามว่าง เหล่าน้ีเป็นต้น 
 การจัดสวนหย่อม หรือ Small garden เป็นการจัดสวนขนาดเล็กๆ ที่ใช้พ้ืนที่ในการจัด

น้อย หรือการจัดสวนเป็นจุดๆ ในบริเวณต่างๆ ของบ้าน เพ่ือเพ่ิมความโดดเด่นสวยงาม และความร่ม
รื่น น่าอยู่ให้กับบ้านย่ิงขึ้น เช่น จัดเป็นสวนหน้าบ้าน เป็นต้น เก้าอ้ีสนามและม้าน่ังต่าง ๆ ในสวน น้ัน 
จัดเป็นเฟอร์นิเจอร์ช้ินสําคัญในสวน สวนหน้าบ้านส่วนใหญ่มักมีการตกแต่งด้วยเก้าอ้ี เพ่ือใช้เป็นมุม

น่ังเล่นพักผ่อนและมีที่ที่สําหรับไว้น่ังเล่นจิบกาแฟหรือพูดคุยกัน เพ่ือผ่อนคลายให้รู้สึกสงบ ในการ

เลือก เก้าอ้ีชุดสนาม ควรเลือกที่มีอายุการใช้งานท่ีนาน วัสดุของเก้าอ้ีชุดสนามต้องทนแดดทนฝนได้ดี 
เช่น ทํามาจาก เหล็กหล่อ อัลลอยด์ ไม้ หินขัด หินธรรมชาติ ผ้าใบ พลาสติก และเซรามิกส์เป็นต้น 
ควรจัดวางไว้บริเวณลานที่จะใช้พักผ่อนน่ังเล่น หรือตามเทอร์เรส หรือบริเวณศาลาในสวน ลานโคน

ต้นไม้ หรือจัดให้อยู่กลางสนามใต้ร่มไม้ใหญ่ ซึ่งบริเวณท่ีจัดวางชุดสนามน้ี ควรปูพ้ืนแข็งรองรับไว้ก่อน 
เพ่ือจะได้สามารถใช้งานได้ทุกฤดูกาล  
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 จากข้อมูลที่กล่าวมา ทําให้ผู้ออกแบบมีความสนใจที่จะออกแบบชุดเก้าอ้ีเพ่ือช่วยส่งเสริม

การตกแต่งสวน ที่เป็นพ้ืนที่ในการพักผ่อนภายในบ้านให้เกิดความสวยงาม โดยใช้ความประทับใจใน

สมัยก่อนที่ได้ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาซึ่งอยู่ติดกับทะเลบางแสนและได้เกิดความสนใจในรูปแบบ

ของ surf  ซึ่งเป็นลักษณะของคลื่นที่ เกิดขึ้นตามชายหาดทั่วไป surf ประกอบด้วยคลื่นที่แตก 
(breaker)  หลายชนิดเคล้ากัน ความสูงของ surf  ขึ้นอยู่กับความสูงและความชันของคล่ืนที่ว่ิงเข้าหา

ฝั่ง  และยังขึ้นอยู่กับลักษณะพ้ืนท้องทะเลนอกฝ่ังที่คลื่นเคล่ือนที่ผ่าน  ดังน้ัน surf  จึงมีหลายขนาด

ต้ังแต่ขนาดเล็ก ๆ (4-5 ซม.) จนถึงขนาดหลายสิบเมตร ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ของหาด โดยรวมกับ
ประสบการณ์ในการทําสร้างผลงานเก้าอ้ีในระดับปริญญาตรี จึงได้มีความสนใจในการออกแบบชุด

เก้าอ้ี โดยใช้เทคนิคการทําพิมพ์และการหล่อนํ้าดินในการสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงการการออกแบบ

เพ่ือให้เกิดความรู้สึกโดยใช้ลักษณะความเป็นเอกลักษณ์ของเส้นสายและความสูงตํ่าของคลื่นในการ

นํามาทดลองออกแบบเป็นลวดลาย  ในการตกแต่งเก้าอ้ีเพ่ือให้เกิดความสวยงาม 
 
2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสร้างสรรค์ 

2.1 เพ่ือออกแบบชุดเก้าอ้ีตกแต่งสวนภายในบ้านโดยได้รับแนวความคิดจากความสนใจ

ในลักษณะของคลื่น(surf) เพ่ือนํามาออกแบบลวดลายและเส้นเพ่ือใช้ในการตกแต่งเก้าอ้ี 
2.2 การข้ึนรูปเก้าอ้ี โดยใช้ดินหล่อสําเร็จรูป ในการขึ้นรูปโดยการหล่อนํ้าดินลงในพิมพ์

ปูนปลาสเตอร์ ใช้การตกแต่งด้วยขูดขีดและการขึ้นรูปด้วยมือในบางช้ินส่วน ตกแต่งด้วยเคลือบ เผาที่

อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส โดยใช้เคลือบโทนสีฟ้า 
 
3. ขอบเขตการศึกษา 
 3.1 เป็นการออกแบบเก้าอ้ีเพ่ือการตกแต่งสวนภายในบ้าน โดยได้รับแนวความคิดจาก

คลื่น(surf)ซื่งเป็นคลื่นที่พบเห็นได้ตามชายหาดทั่วไป โดยใช้ลักษณะรูปทรง และเส้นของคล่ืน มาใช้ใน
การออกแบบเป็นลวดลายในการตกแต่งช้ินงาน โดยเลือกโทนสีฟ้าเพ่ือทําให้เกิดความรู้สึกสบายตา

เมื่อพบเห็น  
 3.2 ออกแบบเก้าอ้ี โดยกําหนดขนาดของเก้าอ้ี คือ 
  เก้าอ้ีขนาดใหญ่ 40 x 80 x 42 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) 
  เก้าอ้ีขนาดเล็ก 40 x 42 x 42 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) จํานวน 2 ชุด ชุดละ 
4 ตัว 
 3.3 ใช้พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ หล่อนํ้าดินหล่อสําเร็จรูป ลงในพิมพ์ปูนเป็นเวลาประมาณ  
45 - 60 นาทีเพ่ือให้ได้ความหนาเน้ือดินโดยประมาณ 1 – 1.5 เซนติเมตร ทําการตกแต่งลวดลายและ

เก็บรายระเอียดก่อนเผาดิบ นําผลงานที่เผาออกมาขัดเก็บรายระเอียดตรวจเช็คความเรียบร้อยก่อน

เคลือบโดยใช้เคลือบโทนสีฟ้า เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส 
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4. วัตถุดิบที่ใช้ 
 4.1 เน้ือดินที่ใช้ในการข้ึนรูป เน้ือดินหล่อสําเร็จรูป เผาเคลือบที่อุณหภูมิ1,200 องศา
เซลเซียส บรรยากาศออกซิเดช่ัน 
 4.2 เคลือบที่ใช้ เคลือบผิวมันเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ใช้สีเซรามิกส์(Color 
stain) ในโทนสีฟ้าอ่อน สีฟ้าหมอก เป็นต้น 
 
5. ขั้นตอนการศึกษา 
 5.1 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบเก้าอ้ี เช่น ข้อมูลรูปแบบสวน

หน้าบ้านหรือข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบเก้าอ้ี รูปแบบแนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์

จากศูนย์ข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ และWebsite 
 5.2 วิเคราะห์ข้อมูลและแนวความคิดเพ่ือหารูปแบบและแนวทางในการออกแบบ 
 5.3 ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ พร้อมสเกตแบบร่าง 2 มิติและ 3 มิติ 
 5.4 นํารูปแบบ 3 มิติ มาทดลองกับเคลือบที่จะนําไปใช้กับผลงานจริง  
 5.5 สร้างสรรค์ต้นแบบเท่าขนาดจริง พร้อมทําพิมพ์ใช้ในกระบวนการผลิต และ

สร้างสรรค์ผลงานจริง 
 5.6 เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสและตกแต่งผลงานด้วยเคลือบ นําผลงานไป

เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส 
  5.7 นําผลงานมาจัดวาง ติดต้ังผลงานกับสถานที่จริงและทดสอบการใช้งาน 
 5.8 สรุปผลการศึกษาและอภิปลายผล ประมวลผลข้อมูลที่ศึกษาได้ตามข้ันตอนทั้งหมด 
รวบรวมข้อมูลเพ่ือเสนอผลงาน พร้อมเอกสารรายงานประกอบ 
 
6. วิธีการศึกษา 

 6.1 วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องในการออกแบบ 
 6.2 ใช้วัสดุที่เก่ียวข้องกับกระบวนการอุตสาหกรรมการผลิตและออกแบบให้เหมาะสม

กับช้ินงาน 
 6.3 ทําการบันทึกผลการดําเนินงานทุกข้ันตอน 
7. แหล่งข้อมูล 
 7.1ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับลวดลายของคลื่นและศึกษาเทคนิคการตกแต่งของ

เคร่ืองปั้นดินเผาต่างๆพร้อมถึงการขึ้นรูป จากหนังสือต่างๆ และอินเตอร์เน็ต 
 7.2 ศึกษารูปแบบการออกแบบให้เหมาะสมกับสรีระของมนุษย์ในท่านั่ง 
 7.3 ศึกษาวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง 
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8. อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 8.1 คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูปและวิดีโอ 
 8.2 ยานพาหนะสําหรับการเดินทาง 
 8.3 หนังสือและเอกสารอ้างอิง 
 
9. ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการศึกษาวิจัย ( โดยประมาณ ) 75,000 บาท 
 
10. การเสนอผลงาน 

10.1 จัดแสดงเผยแพร่ผลงาน 
10.2 จัดเอกสารประกอบการออกแบบ 
10.3 จัดแสดงแบบร่าง 2 มิติ และ3 มิติ10.4 จัดแสดงผลการทดลองเคลือบ    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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บทที่ 2 
เอกสารและผลงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 โครงการออกแบบเก้าอ้ีสนามเพ่ือประดับตกแต่งสวนโดยได้รับแรงบัลดาลใจจากคลื่น  
โดยมี ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการออกแบบเก้าอ้ีเพ่ือประดับตกแต่งสวน โดยได้รับ
แรงบันดาลใจจากคลื่นทะเล ซึ่งข้าพเจ้าได้รวบรวมเอกสารและตําราที่เกี่ยวข้อง อันเป็นประโยชน์ต่อ

การศึกษาและการออกแบบ โดยเรียบเรียงและแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ดังน้ี 
 1. ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็นส่วนต่างๆดังน้ี 
  1.1 รูปแบบของเก้าอ้ีที่มีในท้องตลาด 
  1.2 ลักษณะของการเกิดคลื่นและลักษณะของคลื่นแต่ล่ะชนิด 
  1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับเก้าอ้ี สรีรศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการน่ัง 
  1.4 ศึกษาเกี่ยวกับลายเส้นที่มีการออกแบบที่เก่ียวกับคลื่น 
  1.5 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของสวน 
 2. วัตถุดินและกรรมวิธีการผลิตที่เก่ียวข้องกับการออกแบบในหัวข้อที่จะกล่าวถึงการ

ออกแบบและขั้นตอนการผลิต 
  2.1 วัตถุดิบในการผลิต 
  2.2 กรรมวิธีในการออกแบบและผลิต 
   2.3 โทนสีที่ใช้ในการออกแบบ 
 
1. ที่มาและแนวคิดในการออกแบบ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนต่างๆดังนี้ 

1.1 รูปแบบของเก้าอ้ีที่มีในท้องตลาด 
การออกแบบเก้าอ้ีสนามในคร้ังน้ี เป็นการออกแบบเพ่ือพัฒนารูปแบบของเก้าอ้ีให้มี

ความสวยงามเพ่ือใช้ในการประดับและตกแต่งสวนสําหรับสงเสริมบรรยากาศให้แก่สวนทั่วไปรูปแบบ

เก้าอ้ีสนามทีมีในท้องตลาด ปัจจุบันได้มีการพัฒนารูปแบบจากเก้าอ้ีที่ทําจากปูนในแบบเก่า ได้มี
พัฒนาและมีการมีการออกแบบให้ทันสมัย ได้มีการใช้วัสดุอ่ืนและใช้วัสดุหลายชนิดเข้ามาผสมเช่น ไม้ 
หรือ เหล็ก เป็นต้น  
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1.1.1 รูปเก้าอ้ีสนามท่ีมีในท้องตลาด 
1.1.1.1 เก้าอ้ีปูน 

 
 
ภาพที่ 1 แบบเก้าอ้ีในปัจจุบัน แบบกลม  
ที่ ม า : ddpromote, แบบ เก้า อ้ี ในปั จ จุบั น , เข้ าถึ ง เมื่ อ  11 สิ งหาคม  2558, เข้ าถึ งได้จาก 
http://ddpromote.com/id-512de91f4fba0b407c00350b.html 
 

 
 
ภาพที่ 2 เก้าอ้ีปูนแบบเหลี่ยม 
ที่ ม า : ddpromote, เก้ า อ้ีปู นแบบ เหลี่ ยม , เข้ าถึ งเมื่ อ  11 สิ งหาคม  2558, เข้ าถึ งได้ จาก 
http://ddpromote.com/id-512de91f4fba0b407c00350b.html 
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เก้าอ้ีปูนมีการผลิตและมีการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย ใช้กันอย่าง

แพร่หลายเน่ืองจากราคาไม่แพงมากสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยใช้คนประมาณ 3-4 คน 
1.1.1.2 เก้าอ้ีหินจริง 

 

 
 
ภาพที่ 3 เก้าอ้ีที่ทําจากหินจริง  
ที่ ม า : ddpromote, เก้า อ้ีที่ ทํ าจากหินจริง , เข้ าถึ งเมื่ อ  11 สิ งหาคม  2558, เข้ าถึ งได้จาก 
http://ddpromote.com/id-512dec954fba0b407c003916.html 
 

 
 
ภาพที่ 4 เก้าอ้ีทําจากหินจริง  
ที่ ม า : ddpromote, เก้ า อ้ี ทํ าจากหิ น จริ ง , เข้ าถึ ง เมื่ อ  11 สิ งห าคม  2558, เข้ าถึ งได้ จาก 
http://ddpromote.com/id-512dec954fba0b407c003916.html 
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เก้าอ้ีที่ทําจากหินจริงมีข้อดีเร่ืองความคงทนและความสวยงานของ

ลวดลาย แต่มีข้อเสียด้านนํ้าหนัก ไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้โดยง่าย การขนส่งและราคาแพง จึงมีการ
ใช้กันอยู่บ้างแต่ไม่แพร่หลาย 

1.1.1.3 เก้าอ้ีสนามเลียนแบบหินหรือหินเทียม วัสดุเป็นไฟเบอร์กลาส 
 

 
 
ภาพที่ 5 เก้าอ้ีที่ทําเลียนแบบหินในธรรมชาติโดยใช้วัสดุประเภทไฟเบอร์กลาส  
ที่มา: manager, เก้าอ้ีที่ทําเลียนแบบหินในธรรมชาติ, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000037288 
 

 
 
ภาพที่ 6 เก้าอ้ีหินเทียมที่เลียนแบบลวดลายของหิน  
ที่มา: manager, เก้าอ้ีหนิเทยีม, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000037288 
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ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส  ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใส่วัสดุอ่ืนเพ่ือเสริม

ความแข็งแรง (มีวัสดุมากกว่า 2 ชนิดมาประสานกัน) วัสดุที่นํามาเสริมแรงให้พลาสติกคือ “ใยแก้ว” 
ซึ่งมีลักษณะอ่อนนุ่มแต่เหนียว ทนความร้อนได้สูง ซึ่งทําให้ได้รับความนิยมในระดับหน่ึงเพราะราคาที่

ไม่แพงมากและความสวยงามยังคงเหมือนหินจริง มีนํ้าหนักเบาสามารถเคล่ือนย้ายได้โดยใช้คน

ประมาณ 3-4 คน  
1.1.1.4 เก้าอ้ีไม้ 

 
 
ภาพที่ 7 แบบเก้าอ้ีไม้ที่ใช้ในสวนหรือสนาม  
ที่มา: trisinfurniture, เก้าอ้ีไม้, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.trisinfurniture.com/?p=7750 
 

 

ภาพที่ 8 เก้าอ้ีไม่แบบไม่มีพนักพิงหลัง  
ที่มา: trisinfurniture, เก้าอ้ีไม้, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.trisinfurniture.com/?p=7750 
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เก้าอ้ีไม้ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน และมีพัฒนารูปแบบให้

ทันสมัยอยู่เสมอ แต่มีข้อจํากัดด้านความคงทน จึงได้มีการพัฒนาให้ใช้ในพ้ืนที่ในร่มมากกว่าที่จะ

นํามาใช้ในสนามกลางแดดหรือกลางฝน 
1.1.1.5  เก้าอ้ีที่มีการใช้วัสดุหลายอย่างมาผสมกัน 

 

 
 
ภาพที่ 9 เก้าอ้ีวัสดุผสม ไม้ระแนงและปูน 
ที่มา: bloggang, เก้าอ้ีวัสดุผสม, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jack-bee&month=07-11-
2009&group=2&gblog=5 
 

 
 
ภาพที่ 10 เก้าอ้ีวัสดุผสม ไมร้ะแนงและปูน 
ที่มา: bloggang, เก้าอ้ีวัสดุผสม, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jack-bee&month=07-11-
2009&group=2&gblog=5 
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ภาพที่ 11 เก้าอ้ีวัสดุผสม ไมแ้ละเหล็ก 
ที่มา: bloomfurniture, เก้าอ้ีวัสดุผสม, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://bloomfurniture.tarad.com/product.detail_648980_th_3238043 
 

 
 
ภาพที่ 12 เก้าอ้ีวัสดุผสม ไม้กับเหล็ก 
ที่มา: toh-aek, เก้าอ้ีวัสดุผสม, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://www.toh-aek.com/product-th 
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 เก้าอ้ีที่มีการใช้วัสดุหลายอย่างมาผสมกันมีเหตุผลในหลายปัจจัย เช่น เพ่ือ

ความสวยงาม หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้งาน   
1.2 ลักษณะของการเกิดคลื่นและลักษณะของคลื่นแต่ล่ะชนิด 

  และเนื่องจากการออกแบบโดยได้รับแรงบันดาลใจจากคลื่นทะเล ซึ่งคลื่นทะเลมีอยู่

หลายประเภท จึงได้กําหนดขอบเขตโดยการใช้คลื่นประเภท Classifying waves  
  1.2.1 การจําแนกคลื่นในมหาสมุทรอาจใช้เกณฑ์ในการแบ่งได้เป็น 3 แบบคือ 
   1.2.1.1 Disturbing force หมายถึงพลังงานหรือแรงท่ีทําให้คลื่นก่อตัวขึ้น 
ซึ่งได้แก่แรงลม หรือพายุ แรงสั่นสะเทือนจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาใต้พ้ืนท้องมหาสมุทรหรือ 
แรงที่เกิดจาก การเปล่ียนแปลงทิศทางของแรงดึงดูดระหว่างโลก ดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ ร่วมกับ
ผลจากการ หมุนของโลก 
   1.2.1.2. Restoring force หมายถึงแรงที่พยายามทําให้ผิวหน้านํ้ากลับคืนสู่

สภาวะปกติ ถ้า แรงนี้มีค่าสูงจะทําให้ผิวหน้านํ้าทะเลเรียบได้เร็ว restoring force สําหรับคลื่นที่มี

ความยาวคลื่น น้อยมาก ๆ คือน้อยกว่า 1.73 ซม (capillary wave) คือแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลของ

นํ้า (cohesion) หรือแรงตึงผิว capillary wave น้ีคือคลื่นชนิดแรกที่ก่อตัวข้ึนหลังจากได้รับแรงลมที่

พัดผ่านผิวหน้านํ้าของขบวนการเกิดคลื่นที่เกิดจากลม (wind wave)  ส่วนคลื่นใด ๆ  ที่มีความยาว

คลื่น มากกว่า 1.73 ซม restoring force ก็คือแรงโน้มถ่วงของโลก เปรียบเทียบได้กับการเคลื่อน ตัว
ขึ้นลงของสปริงเมื่อเราดึงแล้วปล่อยมัน ในแนวต้ัง แรงที่เคลื่อนที่ขึ้นคือโมเมนตัม ส่วนแรงที่ทําให้

สปริงเคลื่อนตัวลงคือแรงโน้มถ่วงของโลกน่ันเอง ดังน้ันคลื่นดังกล่าวจะเรียกว่า gravity wave  และ
เน่ืองจากการเคล่ือนที่เป็นวงของคลื่น โดยทั่วไปถือว่าเกือบจะไม่มีแรงเสียดทานเลยจึงทําให้ gravity 
wave สามารถเคลื่อนที่ไปได้ ไกล ๆ บนผิวหน้าน้ําในมหาสมุทร 
  1.2.1.3 Wave length ความยาวคลื่นเป็นวิธีในการวัดขนาดของคล่ืนได้โดยตรง 
ภาพที่ 13 แสดงการจําแนกคลื่นชนิดต่าง ๆ ตามความยาวคล่ืนจากแรงที่ก่อให้เกิดคลื่นส่วน แสดงถึง
ความสัมพันธ์ ระหว่าง disturbing force, gravity force คาบและระดับพลังงานท่ี ผิวหน้านํ้าทะเล

ในคลื่นแต่ละชนิด สังเกตได้ว่าคลื่นที่เกิดจากแรงลมจะมีระดับพลังงานท่ีได้รับมากที่สุด 

 
ภาพที่ 13 คลื่นแบบต่าง ๆ 
ที่มา: วิทยาศาสตร์ทางน้ําเบ้ืองต้น, Classifying waves, เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558, เข้าถึงได้
จาก http://www.agri.kmitl.ac.th/elearning/courseware/aquatic 
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ภาพที่ 14 ช่ือภาพ 
ที่มา: วิทยาศาสตร์ทางน้ําเบ้ืองต้น, Classifying waves, เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558, เข้าถึงได้
จาก http://www.agri.kmitl.ac.th/elearning/courseware/aquatic 
  1.2.2 ลักษณะของคลื่นโดยทั่ว ๆ ไปบริเวณผิวหน้าน้ําในมหาสมุทร  
   จะขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ ระหว่างความยาวคลื่นและความลึก โดยความยาว
คลื่นจะเป็นตัวกําหนดขนาดวงของการเคลื่อนตัวของ โมเลกุลของน้ําภายในคลื่น ส่วนความลึกจะเป็น

ตัวกําหนดรูปร่างของคลื่น โดยลักษณะของคลื่นจะมี 3 แบบคือ 
   1.2.2.1 Deep water waves (คลื่นนํ้าลึก) คลื่นแบบน้ีจะวงของคลื่นจะมี

รูปร่างเป็นวงกลมเมื่อคลื่นเดินทางในบริเวณที่มีความลึกมากกว่า ครึ่งหน่ึงของความยาวคลื่น โดยช้ัน
นํ้าด้านล่างตํ่าลงไปจากระดับน้ี จะไม่ได้รับผลใด ๆ จากการเดินทางของคลื่น จากภาพที่ 8.5 จะเห็น

ได้ว่าวงกลมที่เกิดจากการหมุนของ โมเลกุลของนํ้าจะค่อย ๆ เล็กลง ตามระดับความลึก ตัวอย่าง เช่น
คลื่นที่เกิดจากลม (wind wave) ที่มีความยาวคลื่น 20 เมตรจะเป็นคลื่นนํ้าลึก เมื่อมันเดินทางผ่าน

บริเวณท่ีมีความลึกมากกว่า 10 เมตร 

 
ภาพที่ 15 คลื่นนํ้าลึก (deep water wave) 
ที่มา: วิทยาศาสตร์ทางนํ้าเบ้ืองต้น . Deep-water waves and shallow water waves (ออนไลน์) .
เข้ าถึ งเมื่ อ วันที่  22 เมษายน  2558. เข้ าถึ งได้จาก  http://www.agri.kmitl.ac.th/elearning/ 
courseware/aquatic 
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   1.2.2.2 Shallow water waves (คลื่นนํ้าต้ืน) เมื่อคลื่นที่เกิดจากลม (wind 
wave) เดินทางมาที่ต้ืนเช่นใกล้ชายฝั่ง ที่ความลึกน้อยกว่า 1 ใน 20 ของความยาวคลื่น วงของคลื่น 
จะค่อย ๆ แบนลงเรื่อย ๆ แต่จะมีขนาดเท่าเดิมจนกระท่ัง เมื่อถึงพ้ืนทะเล นํ้าจะไม่หมุนเป็นวงแต่จะ

เคลื่อนที่กลับไปกลับมาเท่าน้ัน คลื่นที่มีความยาวคลื่น 20 เมตรจะเป็นคลื่นนํ้าต้ืน เมื่อมันเดินทาง

มาถึงบริเวณท่ีมีความลึกน้อยกว่า 1 เมตร (ภาพที่ 16) 
 

 
 
ภาพที่ 16 คลื่นนํ้าต้ืน (shallow water wave) 
ที่มา วิทยาศาสตร์ทางนํ้าเบ้ืองต้น . Deep-water waves and shallow water waves (ออนไลน์) .
เข้ าถึ งเมื่ อ วันที่  22 เมษายน  2558. เข้ าถึ งได้จาก  http://www.agri.kmitl.ac.th/elearning/ 
courseware/aquatic 
   1.2.2.3Transitional waves  เมื่อคลื่นเดินทางมาถึงบริเวณที่มีความลึกกว่า 
1 ใน 20 ของความยาวคลื่น แต่น้อยกว่า ครึ่งหนึ่ง ของความยาวคลื่น ลักษณะวงและขนาดของคล่ืน

จะเล็กลงเร่ือย ๆ คลื่นที่มีความยาว คลื่น 20 เมตรจะเป็น transitional wave เมื่อเดินทางมาถึง

ความลึกระหว่าง 10 เมตร ถึง 1 เมตร 

 
ภาพที่ 17 Transitional wave 
ที่มา วิทยาศาสตร์ทางน้ําเบ้ืองต้น . Deep-water waves and shallow water waves (ออนไลน์) .
เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558. เข้าถึงได้จาก http://www.agri.kmitl.ac.th/elearning/ 
courseware/aquatic 
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 ในจํานวนคลื่น 3 แบบ มีเพียง wind wave เท่าน้ันที่มีโอกาส เป็นคลื่นนํ้าลึก ทั้งน้ี

เน่ืองจากพ้ืนของมหาสมุทรส่วนใหญ่จะมีความลึกมากกว่า 125 เมตร การท่ีคลื่นจะมีความยาวคลื่น

เป็นครึ่งหน่ึงของความลึกระดับดังกล่าวจะต้องเป็น wind wave ที่ ใหญ่มาก ส่วนคลื่นที่เกิดจากการ

สั่นสะเทือนจากปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา หรือคลื่นนํ้าข้ึนนํ้าลง ซึ่งเป็นคลื่นที่มีความยาวคลื่นยาว

มาก ครึ่งหน่ึงของความยาวคลื่นของมันจะ มากกว่าความลึกโดยทั่วไปของมหาสมุทร ตัวอย่างเช่น สึ
นามิซึ่งมีความยาวคลื่นประมาณ 200 กิโลเมตร มันจะเป็นคลื่นนํ้าลึกได้เมื่อเดินทางที่ความลึก

มากกว่า 100 กิโลเมตร ซึ่งไม่มีบริเวณใดของมหา สมุทรที่มีความลึกในระดับน้ี seismic wave และ
คลื่นนํ้าขึ้นนํ้าลง จึงมีลักษณะเป็นคลื่นนํ้าต้ืน หรือ transitional wave เท่าน้ัน 
  swell ซึ่งเป็นคลื่นที่เกิดจากแรงลมที่ทําให้เกิดการเคลื่อนท่ีจะค่อย ๆ ลดลง และใน
ที่สุด มันจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่าความเร็วลมในบริเวณน้ัน ในสภาวะดังกล่าว มุมของยอด
คลื่นจะค่อย ๆ กว้างมากข้ึน (long crest wave) คลื่นในลักษณะดังกล่าวเรียกว่า swell โดย swell 
น้ีเมื่อมีการเคล่ือนตัวห่างจากแหล่งกําเนิดไปจะค่อย ๆ สูญเสียพลังงานไปเรื่อย ๆ เมื่อถึงระยะเวลา
หน่ึงมันจะมีความยาวคลื่นสั้นลง และความเร็วในการเคลื่อนตัวก็น้อยลงด้วย ทําให้ดูเหมือนว่า เป็น

กลุ่มของคลื่นเคลื่อนที่ตามกันไป(wave train) ขบวนการดังกล่าวเป็นไปตามหลักที่เรียกว่า wave 
dispersion ซึ่งจะมีการเรียงตัวกันตามความยาวคลื่นซึ่งเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ห่างจากแหล่งกําเนิดไปเรื่อย 
ๆ ความสูงของคลื่นก็จะลดลง จึงอาจสลายตัวก่อน เดินทางถึงฝั่ง 
  wind waves เป็นคลื่นที่เกิดจากการกระทําของลม โดยการถ่ายทอดพลังงานจาก

ลมไปยัง ผิวหน้านํ้า wind wave ในมหาสมุทรเปิดส่วนใหญ่จะมีความสูงน้อยกว่า 3 เมตร และมีความ
ยาวคลื่นต้ังแต่ 60 -150 เมตร wind waves จะเริ่มต้นจาก capillary wave ซึ่งจะมียอดคลื่นเป็นรูป

โค้งและท้องคลื่น เป็นรูปตัว V capillary wave น้ีจะเกิดจากแรงเสียดทานเนื่องมาจากลมท่ีกระทํา

กับผิวหน้านํ้า โดยแรงตึงผิวบริเวณ ผิวหน้านํ้า จะทําหน้าที่ ต้านแรงลมเพ่ือให้ผิวหน้านํ้าเรียบ

เหมือนเดิม และให้เกิดคลื่น เมื่อ capillary wave ทวีจํานวนมากข้ึนจะทําให้ผิวหน้านํ้าทะเลไม่เรียบ 
ซึ่งจะทําให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลมและบริเวณผิวหน้านํ้า มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จึงทําให้มีการ

ถ่ายทอดพลังงานเข้าสู่ผิวหน้านํ้ามากตามไปด้วย ทําให้คลื่น ที่เกิดข้ึนมีขนาด ใหญ่ขึ้น โดยจะมีความ
ยาวคลื่นมากกว่า 1.74 เซนติเมตรจัดเป็น gravity wave ซึ่งจะมีลักษณะ เป็น sine curve (ภาพที่ 18) 
gravity wave ที่เกิดข้ึนใหม่ ๆ น้ีโดยท่ัวไปจะมีความยาวคลื่น มากกว่า ความสูง 15-35 เท่า และเมื่อ
มีพลังงานส่งผ่านมามากยิ่งข้ึน จะทําให้อัตราการเพิ่ม ความสูงเร็วกว่าการเพิ่มความยาวคลื่น ยอด
คลื่นจะมีลักษณะแหลมขณะที่ ท้องคล่ืนจะโค้ง 
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ภาพที่ 18 กระบวนการเกิด wind wave เมื่อพลังงานจากลมผ่านเข้าสูผ่ิวหน้าน้ําในมหา สมุทร โดย

เร่ิมจาก Capilary waveและเมื่อมีการสะสมพลังงานงานมากขึ้นขนาดของคลื่นก็จะ

เปลี่ยนไปเป็น gravity wave 
ที่มา: วิทยาศาสตร์ทางน้ําเบ้ืองต้น . Wind Waves (ออนไลน์) .เข้าถึงเมือ่วันที่ 22 เมษายน 2558. 
เข้าถึงได้จาก http://www.agri.kmitl.ac.th/elearning/courseware/aquatic/3_wind_ 
waves.html 
  1.2.3 พลังงานจากลมจะทําให้ความสูง ความยาวคลื่น และความเร็วในการเคลื่อน

ตัวของคลื่นเพ่ิมขึ้น เรื่อย ๆ จนเมื่อความเร็วในการเคล่ือนตัวของคลื่นเท่ากับความเร็วลม คลื่นจะมี 
ขนาดใหญ่ที่สุดบริเวณที่ ลมทําให้เกิด wind wave จะเรียกว่า sea ซึ่งคลื่นที่เริ่มเกิดขึ้นน้ีจะมีขนาด

เล็กและเคลื่อนที่ไปในทุกทิศทาง และมีคาบและความยาวคลื่นต่าง ๆ กันไป สําหรับปัจจัย ที่จะมีผล

ต่อการเพิ่มของพลังงานท่ีคลื่นจะได้รับ คือ ความเร็วลม (wind speed)  ช่วงเวลา (duration) 
จะต้องนานพอสมควร และ fetch ซึ่ง หมายถึงระยะทางท่ีลมพัดจะต้องยาวพอ ภาพท่ี 19 แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางลม (wind direction), fetch และ sea 
 

 
 
ภาพที่ 19 บริเวณท่ีเกิด wind wave (sea) และ คลื่นที่เคลื่อนออกจาก sea (swell) 
ที่มา วิทยาศาสตร์ทางน้ําเบ้ืองต้น . Wind Waves (ออนไลน์) .เข้าถึงเมือ่วันที่ 22 เมษายน 2558. 
เข้าถึงได้จาก

http://www.agri.kmitl.ac.th/elearning/courseware/aquatic/3_wind_waves.html 
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 ความสูงของคลื่นจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับพลังงานที่ผิวหน้านํ้าได้รับจากแรงลม 
ความสูงของ คลื่นบริเวณ sea โดยเฉล่ียจะน้อยกว่า 3 เมตรดังที่กล่าวไปแล้ว แต่บางครั้งอาจสูงถึง 10 
เมตร และ คลื่นที่เกิดจากแรงลมท่ีมีความสูงมากที่สุดเท่าที่พบคือ 34 เมตรโดยบันทึกไว้ ในปี 1935 
บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือ  เมื่อยอดของคลื่นมีความสูงมากขึ้นโดยมีความชัน (steepness) 
ซึ่งหาได้จากสัดส่วน ระหว่าง ความสูงของคลื่นและความยาวคล่ืนมากกว่า 1/7 จะเกิดการแตกของ
คลื่นในมหาสมุทร จะเรียกว่า whitecap 
   1.2.4 swell เคลื่อนตัวไปอาจเกิดการปะทะกับ swell กลุ่มอ่ืน ๆ  เป็นผลให้การ

เคลื่อนตัว โดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งเรียกว่า interference patterns ผลจากการ
รวมตัวของ คลื่นน้ีอาจทําให้คลื่นมียอดคลื่น หรือท้องคลื่นที่สูงหรือตํ่ากว่าเดิม (ภาพท่ี 20) ซึ่งแบ่งได้

เป็น 3 กรณีคือ 
   1.2.4.1 constructive interference จะเกิดเมื่อ wave train ที่มีความยาว

คลื่นเท่ากันใน phase ในจุดที่ยอดคลื่นรวมกับยอดคลื่น และท้องคลื่นรวมกับท้องคล่ืน ผลรวมที่ได้จะ

ทําให้เกิดคลื่นชุดใหม่ที่มีความสูงของยอดคลื่นมากขึ้นกว่าเดิม  
   1.2.4.2 destructive interference เกิดจากการ รวมตัวกันของ wave 
train ที่มีความยาวคลื่นเดียวกันใน phase ที่ต่างกัน โดยจุดที่เป็นยอดคลื่นกลุ่มหน่ึง ไปรวมกับจุดที่

เป็นท้องคล่ืนของคลื่นอีกกลุ่มหน่ึง ในทางอุดมคติแล้วผลรวมทางพีชคณิตทีได้ จะเป็นศูนย์ผิวหน้าจะมี

ลักษณะเรียบ และ  
   1.2.4.3 mixed interference รูปแบบดังกล่าวเกิดจากคลื่นที่มี ความสูง

แตกต่างกัน มารวมกันผลที่ได้จะมีลักษณะผสมกันระหว่างคลื่นทั้งสองแบบ 
 

 
ภาพที่ 20 รูปแบบของคล่ืน 
ที่มา วิทยาศาสตร์ทางนํ้าเบ้ืองต้น .คลื่น swell (ออนไลน์) .เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558. เข้าถึง
ได้จากhttp://www.agri.kmitl.ac.th/elearning/courseware/aquatic/4_swell.html 
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  1.2.5 การแตกของคลื่น (wave breaking)  คลื่นจะแตกได้เมื่อยอดคลื่นแหลม

เกินไปคือมุมของยอดแหลมน้อยกว่า 120 องศา และ ความชันของยอด  (อัตราส่วนระหว่างความสูง

และความยาวคล่ืน) น้อยกว่า 1/7 (ภาพที่ 21) ที่ความชันดังกล่าวยอดคลื่นจะเคลื่อนที่เร็วกว่าฐานทํา

ให้เสียความสมดุล จึงทําให้เกิดการแตกตัวและเมื่อพัดเข้าสู่ฝั่ง จะเกิดการถ่ายทอดพลังงานจากคลื่น

เข้าสู่ฝั่ง ซึ่งจะเรียกบริเวณน้ีว่า surf zone (ภาพที่ 22) ซึ่งจะมีการถ่ายทอดพลังงานเกิดขึ้นอย่าง

มากมาย ลักษณะการแตก ของคลื่นมี 3 แบบด้วยกันคือ 

 
 
ภาพที่ 21 คลืน่จะแตกตัวเมื่ออัตราส่วนระหว่างความสูงและความยาวคลื่นน้อยกว่าหน่ึงต่อเจ็ด 
ที่มา วิทยาศาสตร์ทางน้ําเบ้ืองต้น .การแตกของคลื่น (wave breaking) (ออนไลน์) .เข้าถึงเมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2558. เข้าถึงได้จาก 
http://www.agri.kmitl.ac.th/elearning/courseware/aquatic/6__ wave_breaking.html 

 
 
ภาพที่ 22 การถ่ายทอดพลังงานของคลื่นเมื่อเข้าสู่ฝั่งก่อให้เกิดพ้ืนที่ surf zone 
ที่มา วิทยาศาสตร์ทางนํ้าเบ้ืองต้น .การแตกของคลื่น (wave breaking) (ออนไลน์) .เข้าถึงเมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2558. เข้าถึงได้จากhttp://www.agri.kmitl.ac.th/elearning/courseware/aquatic/ 
6__wave_breaking.html 
   1.2.5.1 Plunging breaker เป็นคลื่นที่มีการปล่อยพลังงานอย่างรวดเร็วและ

รุนแรง เดินทางด้วย ความเร็วสูง คลื่นจะม้วนตัวไปข้างหน้าและแตกออกอย่างรวดเร็ว เกิดบริเวณท่ี
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คลื่น เดินทางเข้าฝั่งที่มีความลาดชันมาก นํ้าจะคลุมอากาศไว้ทําให้มีการใช้พลังงานอย่างรวดเร็ว และ
มีเสียงดังเกิดขึ้น (ภาพที่ 23) 

 
 
ภาพที่ 23 การแตกของคลื่นแบบ Plunging breaker 
ที่มา วิทยาศาสตร์ทางน้ําเบ้ืองต้น .การแตกของคลื่น (wave breaking) (ออนไลน์) .เข้าถึงเมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2558. เข้าถึงได้จาก
http://www.agri.kmitl.ac.th/elearning/courseware/aquatic/6__ wave_breaking.html 
   1.2.5.2 Spilling breaker คลื่นจะแตกโดยยอดคลื่นโค้งไปข้างหน้า ปลาย

ยอดแตกเป็นฟองขาว ทางด้านหน้า และคลื่นจะเว้าทั้งสองข้างเรียกว่า cycloid คลื่นแบบนี้จะมีความ

ชันมากกว่า 0.01 โดยเฉพาะเมื่อมีลมพัดเข้าสู่ฝั่งในชายหาดที่มีความลาดเอียงน้อย (ภาพที่ 24) 
 

 
 
ภาพที่ 24 การแตกของคลื่นแบบ Spilling breakerที่มา วิทยาศาสตร์ทางน้ําเบ้ืองต้น .การแตกของ
คลื่น (wave breaking) (ออนไลน์) .เข้าถึงเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558. เข้าถึงได้จาก
http://www.agri.kmitl.ac.th/elearning/courseware/aquatic/6__ wave_breaking.html 
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   1.2.5.3 Surging breaker เกิดกับชายฝั่งที่มีลักษณะแห้ง(มีบางบริเวณที่นํ้า

ซัดไม่ถึง) และมีความชันที่มี การเปลี่ยนแปลงความชันจากบริเวณที่มีความชันสูงมายังความชันน้อย 
คลื่นจะถอยหลังกลับ และกระแทกกับคลื่นลูกหลังที่ไล่มา (ภาพที่ 25) 
 

 
 
ภาพที่ 25 การแตกของคลื่นแบบ Surging breaker 
ที่มา วิทยาศาสตร์ทางน้ําเบ้ืองต้น .การแตกของคลื่น (wave breaking) (ออนไลน์) .เข้าถึงเมื่อวันที่ 
22 เมษายน 2558. เข้าถึงได้จาก
http://www.agri.kmitl.ac.th/elearning/courseware/aquatic/6__wave _breaking.html 
 
  1.2.6 การเปลี่ยนทิศทางของคลื่น 
   การสะท้อน (wave reflection) เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนเมื่อคลื่นเคลื่อนที่

ไปปะทะ สิ่งกีดขวางที่สามารถสะท้อนคลื่นได้ ผลจากการปะทะทําให้อนุภาคของนํ้าไม่สามารถ 
เคลื่อนที่เป็นวงได้จึงเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างของวัตถุที่ปะทะ โดยอนุภาคของน้ําจะเคล่ือนที่ขึ้นสูงเมื่อ

เคลื่อนที่เข้ามาที่วัตถุปะทะ และเคลื่อนที่ลงตํ่าเมื่อเคลื่อนออกมาจากวัตถุที่ปะทะ ปรากฏการณ์

ดังกล่าวจะเห็นได้ชัดเจนตามบริเวณ ท่าเรือ อ่าวหรือสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่มีลักษณะเป็นแผ่นกว้าง 
การหักเห (wave refraction) เป็นการโค้งงอของคลื่นซึ่งเกิดจากการเปล่ียนแปลง ความลึกของนํ้า 
ทําให้ดูเหมือนว่าคลื่นเคลื่อนที่เข้าหาฝั่งในลักษณะที่ขนานกับฝั่งเสมอ การหักเหของคลื่นใต้นํ้า 
อธิบายได้โดยใช้กฎของ Snail เช่นเดียวกับที่ใช้ในการหักเหของแสง คลื่นในมหาสมุทรสามารถเขียน

เส้นที่ เรียกว่า orthogonal line ในทุกแห่งต้ังฉากกับยอดคลื่นได้ เพ่ือบอกทิศทางการเคลื่อนที่ของ

คลื่น มุมที่เกิดข้ึนระหว่าง orthogonal line และเส้นที่ลากต้ังฉาก กับเส้นแสดงความลึกเท่า (depth 
contour) โดยค่าน้ีจะมีความสัมพันธ์กับความแรงของคลื่น ที่ความลึกต่าง ๆ กัน 
   การแยกโค้งของคลื่น (diffraction) เป็นปรากฏการณ์ของคลื่นซึ่งเป็นไปตาม 
Huygen’s law ซึ่ง กล่าวว่าแต่ละจุดบนยอดคลื่นทําตัวเหมือนจุดกําเนิดจุดหน่ึงสําหรับยอดคล่ืน ใหม่ 
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อ่ืน ๆ ได้โดยจะทําให้ เกิดการโค้งงอแยกออกไปเม่ือพบกับสิ่งกีดขวาง และจะต่างไปจาก การสะท้อน 
ของคลื่น โดยการแยกโค้ง ของคลื่นน้ีจะแผ่ออกไปด้านข้างและก่อให้เกิดคลื่นใหม่ ที่แตกต่างไปจาก

คลื่นที่มากระทบวัตถุกีดขวาง โดยการแยกโค้งของคลื่นจะเป็นประโยชน์ อย่างมากในการสร้างกําแพง

กันคลื่น เพราะจะทําให้ความสูงของคลื่นลดลงเน่ืองจากคลื่น จะมีการแผ่กระจายออกไปด้านข้างทํา

ให้หลังกําแพงกันคลื่น เป็นบริเวณท่ีสงบ 
   จากลักษณะของคลื่น swell ผู้วิจับได้นํามาเป็นแนวทางในการออกแบบ

ลวดลายของเก้าอ้ีสนาม ที่ให้ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวไม่หยุดน่ิง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศของ

สวนได้ 
 1.3 ข้อมูลเก่ียวกับเก้าอ้ี สรีรศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการนั่ง 
  เก้าอ้ี เป็นเฟอร์นิเจอร์ชนิดหน่ึงใช้สําหรับน่ัง มีส่วนประกอบหลักคือที่น่ังและพนัก

พิง เก้าอ้ีบางชนิดจะมีที่วางแขนด้วย เก้าอ้ีทั่วไปจะมีขาสี่ขา ซึ่งขาทั้งสี่รองรับที่น่ังที่ยกสูงขึ้นมาจาก

พ้ืน ตัวเก้าอ้ีปกติแล้วถูกออกแบบมาไว้ใช้น่ังสําหรับคนเพียงหน่ึงคน สําหรับที่น่ังทีใช้งานมากกว่าหน่ึง

คน มักจะอยู่ในรูปแบบของ ม้าน่ัง โซฟา เก้าอ้ียาว เคาช์ หรือเลิฟซีต 
  1.3.1 ประวัติของเก้าอ้ี 
   เก้าอ้ีเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีประวัติอันเก่าแก่ยาวนาน โดยในอดีตเก้าอ้ีจะถูกใช้

งานเป็นสัญลักษณ์ของความสง่างาม การมีอํานาจ และความหรูหรา มากไปกว่าลักษณะของการใช้

งานของตัวเก้าอ้ีเอง ซึ่งจะใช้การตามราชวงศ์ หรือขุนนางในสมัยโบราณ ซึ่งสามารถเห็นได้จากงาน

ประติมากรรม รูปป้ัน อนุสาวรีย์ หรือแม้แต่ภาพวาดงานเขียนเก่า นอกจากน้ียังสังเกตได้ว่า คําว่า 
"chair" ยังถูกใช้เรียกถึงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูง เช่นในบริษัทหรือตามสถาบันอุดมศึกษา ต้ังแต่
คริสต์ศตวรรษที่ 16 จนถึงปัจจุบัน เก้าอ้ีกลายมาเป็นเฟอร์นิเจอร์หลักที่ใช้งาน และสามารถพบเห็นได้

ทั่วไป 
   เก้าอ้ีมีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยเก้าอ้ีที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ได้แก่ 
เก้าอ้ีของกรีก ที่พบเห็นได้จากรูปป้ันต่างๆ ซึ่งคาดว่ามีการสร้างในช่วง 600 ก่อนคริสต์ศักราช โดย
เก้าอ้ีกรีกเป็นเก้าอ้ีสี่ขาตัวตรงและมีพนักพิงต้ังตรง ในยุคถัดมาเช่นเก้าอ้ีในประเทศจีน ในสมัยราชวงศ์
ถัง (ค.ศ. 618-907) ได้มีปรากฏการใช้งานของเก้าอ้ี โดยกษัตริย์และขุนนางจะใช้งานเป็นส่วนใหญ่ 
เช่นเดียวกับในแถบยุโรป ซึ่งเก้าอ้ีถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญ และอํานาจในยุคปัจจุบัน เก้าอ้ี
มีลักษณะที่หลากหลายขึ้น ไม่ว่าทางด้านวัตถุดิบ เช่น เก้าอ้ีไม้ เก้าอ้ีโลหะ เก้าอ้ีพลาสติก เริ่มมีการ
ผลิตและใช้งานเป็นจํานวนมาก มีการใช้งานทั่วไปในบุคคลทุกระดับ รวมไปถึงการดีไซน์เก้าอ้ีที่

หลากหลายที่เห็นกันได้ในปัจจุบัน 
  1.3.2  การออกแบบเก้าอ้ี 
   ในการออกแบบเก้าอ้ีน้ัน จุดที่สําคัญที่สุดคือการออกแบบให้ ใช้งานได้

เหมาะสม มีความทนทาน และน่ังได้สบาย นอกจากน้ีการออกแบบยังรวมไปถึง ความสวยงาม ดีไซน์ 
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นํ้าหนัก และรูปทรงอีกด้วย การออกแบบเก้าอ้ีตามการใช้งานตัวอย่างเช่น เก้าอ้ีทานอาหารมักจะ

ออกแบบให้พนักพิงเอียงไม่ได้หรือเอียงได้น้อย เพ่ือให้ตัวของผู้ใช้งานห่างจากโต๊ะได้ไม่มาก แตกต่าง
จากเก้าอ้ีสําหรับพักผ่อนเช่นในห้องน่ังเล่น มักจะออกแบบให้เอียงพนักพิงได้มาก สําหรับในการ

ออกแบบให้น่ังสบายนั้น เก้าอ้ีจะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับรูปร่างของผู้ใช้งานทั่วไป โดยเบาะนั่ง

ต้องไม่สูงหรือไม่ตํ่าไป ซึ่งถ้าเก้าอ้ีสูงไป จะทําให้ขาลอยแล้วน่ังไม่สบาย ในขณะเดียวกันถ้าเบาะน่ังตํ่า

ไปจะทําให้นํ้าหนักไปลงที่กระดูกก้นกบมากขึ้น ส่วนในด้านพนักพิงน้ัน นอกเหนือจากความสวยงาม 
พนักพิงยังออกแบบมาเพ่ือให้รองรับนํ้าหนักจากแผ่นหลังและไหล่ เพ่ือลดนํ้าหนักที่จะกดลงไปบริเวณ

ที่น่ังได้ 
  1.3.3 เก้าอ้ีแนวโมเดิร์นที่มีช่ือเสียง 
   1.3.3.1 เก้าอ้ีแบร์เริล (Barrel chair) หรือ เก้าอ้ีถังนํ้า ออกแบบโดยสถาปนิก

ชาวอเมริกัน แฟรงก์ ลอยด์ ไรต์ (Frank Lloyd Wright) โดยเขาได้ออกแบบในปี ค.ศ. 1937 โดยตัว
เก้าอ้ีเป็นไม้เชอรี และมีเบาะหนังสีแดง พนักพิงมีลายเป็นซี่ จากด้านบนสุดจนถึงพ้ืนตามสไลต์ของ 
แฟรงก์ ลอยด์ ไรต์ 

 
ภาพที่ 26 Barrel chair  
ที่ ม า :  1 stdibs, Barrel chair, เ ข้ า ถึ ง เ มื่ อ  1 1  สิ ง ห า ค ม  2 5 5 8 , เ ข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
https://www.1 stdibs.com/furniture/seating/armchairs/frank-lloyd-wright-barrel-
chair/id-f_719391/ 
 
   1.3.3.2. เก้าอ้ีบาร์เซโลนา (Barrel chair) ออกแบบโดย ลุดวิก มีส ฟาน 
เดอร์ โรห์ (Ludwig Mies van der Rohe - สถาปนิกชาว เยอรมัน-อเมริกัน) และ ลิลลี รีค (Lilly 
Reich - นักออกแบบหญิงชาวเยอรมัน) โดยท้ังคู่ได้ออกแบบสําหรับใช้ในงานบาร์เซโลนาเวิลด์แฟร์ 
1929 ตัวเก้าอ้ีแยกเป็นสองส่วนคือ ส่วนเบาะและพนักพิงมีลักษณะเป็นสีเดียวกัน เบาะหนังมีสีงาช้าง 
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และโครงเก้าอ้ีมีลักษณะไขว้กัน ซึ่งต่อมาในปี ค.ศ. 1950 เก้าอ้ีบาร์เซโลนาได้ถูกนํามารีดีไซน์ใหม่ โดย
ใช้สแตนเลสมาใช้ทําเป็นโครงหลัก ทําให้โครงเก้าอ้ีไม่มีรอยต่อ และขณะเดียวกันเบาะได้เปลี่ยนมาใช้

เป็นหนังสีดําแทนที่สีเดิมที่เป็นหนังสีงา ช้าง 
 

 
 
ภาพท่ี 27 ผลงานร่วมกันของ Ludwig Mies van der Rohe - สถาปนิกชาว เยอรมัน-อเมริกัน) และ 
ลิลลี รีค (Lilly Reich – นักออกแบบหญิงชาวเยอรมัน 
   
  1.3.4 ขนาดสัดส่วนกับเฟอร์นิเจอร์ 
   ดังที่กล่าวมาแล้วว่าสัดส่วนการใช้งานเป็นปัจจัยที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงใน

การออกแบบ  เฟอร์เจอร์หากใช้สัดส่วนไม่ถูกต้อง จะทําให้การใช้งานของเฟอรนิเจอร์หรือเครื่องเรือน  
ขาดความสะดวกสบายและส่งผลโดยตรงต่อผู้ใช้เป็นอย่างมาก  ดังน้ันในบทน้ีจึงขอกล่าวถึงขนาด

สัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์ที่มีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับสัดส่วนของมนุษย์ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจะ
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ช่วยให้การออกแบบสามารถสนองต่อการใช้งานและเป็นผลดีต่อสรีระวิทยาและกายวิภาคของผู้ใช้อัน

จะเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้งานย่ิงขึ้น  
   1.3.5 ขนาดสัดส่วนร่างกายของมนุษย์ 
   ก่อนทําการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ปัจจัยหน่ึงที่มีความจําเป็นต้องทราบ ได้แก่
การรู้และทราบถึงสัดส่วนร่างกายมนุษย์และการรู้จักประยุกต์ใช้ในการออกแบบ  สําหรับข้อมูล

สัดส่วนร่างกายมนุษย์น้ันในปัจจุบันได้ทํากันแพร่หลายในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรป   
   สําหรับตารางข้อมูลสัดส่วนร่างกายของคนไทยในปัจจุบันน้ียังมีน้อย การเก็บ
รวบรวมยังไม่แพร่หลายนัก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย สมชัย  จึง
รักเสรีชัย  ได้รวบรวมฐานข้อมูลเป็นตารางแสดงค่ามิติของส่วนต่างๆของร่างกายต่อความสูงยืนและ

มิติวิกฤต โดยมิติดังกล่าวเป็นค่ามิติที่ได้จากความสูงเฉลี่ยของคนไทย (ชายและหญิง) โดยมีความสูง
เฉลี่ยประมาณ 160 เซนติเมตร เป็นฐานข้อมูล 
ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนร่างกายของคนไทยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทย 
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ตารางที่ 1 แสดงสัดส่วนร่างกายของคนไทยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ

ไทย(ต่อ) 

 
ตารางที่ 1 ที่มา: ช่ือผู้แต่ง, ขนาดสัดส่วนกับเฟอร์นิเจอร์, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้
จาก www.teacher.ssru.ac.th  
จากตารางที่ 1 จะได้ข้อสังเกตบางประการดังต่อไปน้ี 

1.1. ความสูงได้แก่ ความสูงยืน ความสูงระดับสายตา ความสูงระดับหัวไหล่ ความสูง
ระดับสายตาน่ัง ความสูงน่ัง ความสูงจากพ้ืนถึงตอนบนของเข่า จะเห็นได้ว่าค่า
ความสูงเฉลี่ยสัดส่วนโครงสร้างของคนไทยดังกล่าวข้างต้น มีค่าความสูงเฉล่ียที่
มีระดับใกล้เคียงความสูงเฉลี่ยสัดส่วนโครงสร้างของหญิงอเมริกา ดังการนํามา
เปรียบเทียบและแสดงในตารางที่2 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสัดส่วนความสูงของคนไทยและหญิงอเมริกา 
 
มิติร่างกายมนุษย์ ค่าความสูงเฉลี่ยของคนไทย 

( เซนติเมตร) 
ค่าความสูงเฉล่ีย (P 50)ของ
หญิงอเมริกา ( เซนติเมตร) 

1.ความสูงยืน 
2.ความสูงระดับสายตา 
3.ความสูงระดับหัวไหล่ 
4.ความสูงระดับสายตาน่ัง 
5.ความสูงน่ัง 
2.ความสูงจากพ้ืนถึงตอนบนของเข่า 

160.60 
149.83 
132.81 
73.87 
83.99 
48.66 

160.5 
148.9 
131.1 
73.3 
85.0 
49.8 

 
 ตารางที่ 2 ที่มา: ช่ือผู้แต่ง, ขนาดสัดส่วนกับเฟอร์นิเจอร์, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้
จาก www.teacher.ssru.ac.th 
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1.2. ค่าสัดส่วนมิติร่างกายอ่ืนๆอาทิเช่น ความสูงพ้ืนถึงขาอ่อนตอนล่าง ระยะจากก้น 

(บ้ันท้าย) 
ถึงเข่า เป็นต้น หากนํามาเทียบเคียงจะพบว่าค่าเฉลี่ยสัดส่วนในมิติดังกล่าวของคนไทยจะมีค่าใกล้เคียง
กับค่าสัดส่วนของโครงร่างหญิงอเมริกาที่มีรูปร่างเล็ก ( P5 ) ดังการนํามาเปรียบเทียบและแสดงใน
ตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยสัดส่วนของคนไทยและหญิงอเมริกาที่มีรูปร่างเล็ก ( P5 ) 
 
มิติร่างกายมนุษย์ ค่าเฉลี่ยสัดส่วนของคนไทย 

( เซนติเมตร) 
ค่าสัดส่วนของหญิงอเมริกาท
ร่างเล็ก ( P5 ) ( เซนติเมตร) 

1.ความสูงพ้ืนถึงขาอ่อนตอนล่าง 
2.ระยะจากก้น (บ้ันท้าย) ถึงเข่า 
 

35.01 
52.83 
 

35.5 
51.8 
 

 
ที่มา: ช่ือผู้แต่ง, ขนาดสัดส่วนกับเฟอร์นิเจอร์, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
www.teacher.ssru.ac.th  
   
 จากข้อมูลที่นํามาเปรียบเทียบดังกล่าวข้างต้นจะได้ข้อสังเกตว่าค่าเฉล่ียสัดส่วนของคน
ไทย(ชายและหญิง) จะมีสัดส่วนค่าเฉลี่ยความสูงที่ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยความสูงของหญิงอเมริกา 
ยกเว้นในบางมิติเช่น ความสูงพ้ืนถึงขาอ่อนตอนล่าง และระยะจากก้น (บ้ันท้าย) ถึงเข่า ค่าเฉลี่ย
สัดส่วนของคนไทยจะใกล้เคียงกับค่าสัดส่วนของหญิงอเมริกาที่มีรูปร่างเล็กน่ันแสดงให้เห็นว่าช่วงขา
หรือช่วงล่างของมิติร่างกายของคนไทยจะมีสัดส่วนน้อยกว่าหรือสั้นกว่าค่าเฉลี่ยสัดส่วนของหญิง
อเมริกา  นอกจากน้ีในส่วนน้อยของมิติค่าเฉลี่ยสัดส่วนของคนไทยจะมีค่าสัดส่วนที่ใกล้เคียงกับค่า
สัดส่วนของชายอเมริกา ตัวอย่างเช่น มิติความกว้างของที่น่ัง ในการนํามาใช้ควรนําค่าสูงสุดตาม
ตารางที่ 1ได้ค่า 39.15 เซนติเมตรมาพิจารณาใช้ ซึ่งจะได้ความกว้างใกล้เคียงกับความกว้างของ
สะโพกของชายอเมริกาที่มีรูปร่างใหญ่ (P95) ในตารางที่ 1 มากที่สุดที่มีค่าเท่ากับ 40.6 เซนติเมตร 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่เหมาะสมในการนํามาใช้งานจริง สําหรับการนําข้อมูลไปใช้ในการออกแบบเก้าอ้ีทํางาน
จึงกําหนดมิติความกว้างของที่น่ังเก้าอ้ีประมาณไม่น้อยกว่า 40-45 เซนติเมตร สําหรับกลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้ที่เป็นคนไทย เป็นต้น   
 ข้อสังเกต ด้วยในปัจจุบันข้อมูลสัดส่วนมิติร่างกายของคนไทยยังมีการศึกษาและรวบรวม
น้อยและไม่แพร่หลายมากนัก การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบแขนง
ต่างๆยังต้องพึงข้อมูลจากต่างประเทศอีกมาก  ดังน้ันการใช้ข้อมูลดังกล่าวจึงมีความจําเป็นต้องนํามา
พิจารณาวิเคราะห์และเทียบเคียงก่อนนํามาใช้และพิจารณาว่าข้อมูลในส่วนใดมีความใกล้เคียงกับ
สัดส่วนกลุ่มเป้าหมายที่สุด   และจึงนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพ่ือการออกแบบจึงเกิดประโยชน์และ
เหมาะสมกับสัดส่วนสําหรับผู้ใช้งานได้สูงสุด 
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 นอกจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่ทําการศึกษาและ
รวบรวมสัดส่วนร่างกายของคนไทยแล้ว สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็ได้ทําการสํารวจ
สัดส่วนของโครงร่างชายไทยท่ีมีอายุระหว่าง 17-49 ปี จํานวน 4,151 คน และสัดส่วนโครงร่าง
หญิงไทยที่มีอายุระหว่าง 17-49 ปี จํานวน 5,845 คน โดยสุมตัวอย่างจากทุกภูมิภาค ระหว่างปี พ.ศ. 
2536-2537  
 1. ความสูง ข้อมูลสัดส่วนโครงร่างของชายไทยในเร่ืองค่าเฉลี่ยความสูงยืนจะมีพัฒนาการ
ที่มากขึ้นในแต่ละช่วงอายุ ตัวอย่างเช่นช่วงอายุ 30-39 ปี ค่าเฉล่ียความสูงยืนเท่ากับ 166 เซนติเมตร
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่าช่วงอายุ 40-49 ปี 1 เซนติเมตรและช่วงอายุ20-29 ปีจะมีค่าเฉลี่ยความสูงยืน 
167 เซนติเมตรซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่าช่วงอายุ 30-39 ปี 1 เซนติเมตรจากข้อมูลจะเห็นว่าเห็นว่า
แนวโน้มความสูงเฉล่ียของชายไทยจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเมื่อเวลาเปลี่ยนไปโดยมีความสูงเฉล่ียเพ่ิมข้ึน
ประมาณ 1 เซนติเมตรในทุก 10 ปี ซึ่งก็เป็นทิศทางเดียวกับสัดส่วนโครงร่างของหญิงไทยในเรื่อง
เดียวกันดังตารางที่ 5  ในลําดับที่ 1  ค่าเฉล่ียความสูงช่วงอายุ 30-39 ปี เท่ากับ 154.9 เซนติเมตรซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยมากกว่าช่วงอายุ 40-49 ปี 1 เซนติเมตรและช่วงอายุ20-29 ปีจะมีค่าเฉลี่ยความสูงยืน 
155.4 เซนติเมตรซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่าช่วงอายุ 30-39 ปี 0.5 เซนติเมตร และช่วงอายุ 17-19 ปีจะมี
ค่าเฉลี่ยความสูงยืน 155.8 เซนติเมตรซึ่งมีค่าเฉลี่ยมากกว่าช่วงอายุ 20-29 ปี เท่ากับ0.4 เซนติเมตร
จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าแนวโน้มความสูงเฉล่ียของหญิงไทยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยมีความสูงเฉลี่ย
เพ่ิมขึ้นประมาณ 0.5- 1 เซนติเมตรในทุก 10 ปีเช่นกัน สําหรับสัดส่วนโครงร่าง ที่เป็นค่าเฉลี่ยความสูง
อ่ืนๆเช่นความสูงอก ความสูงสะดือ ความสูงสะโพก ความสูงเอว ฯลฯ  จะมีค่าเฉลี่ยในทิศทางที่สูงขึ้น
ด้วย 
 2. ความกว้าง จากข้อมูลในตารางท่ี 5 และตารางที่ 6 ในส่วนความกว้างของร่างกาย
โดยเฉพาะ ความกว้างไหล่ ความกว้างอก ความกว้างสะโพก เป็นต้น จะเห็นได้ว่าค่าเฉล่ียความกว้าง
ของสัดส่วนคนไทยมีค่าเฉลี่ยมากขึ้นตามอายุที่มากขึ้นทั้งกลุ่มชายไทยและหญิงไทย  โดยแนวโน้ม
สัดส่วนการเพ่ิมข้ึนของค่าเฉลี่ย (ความชันของเส้นกราฟ)ในกลุ่มหญิงจะมีค่าสูงกว่าชาย 
 
ตารางที่ 4 แสดงค่ารายการมิติความสูงสําหรับคนไทยโดยการแทนค่าสูตรของคอดิสส์ 
 
รายการมิติความสูง 
(หน่วย- เซนติเมตร) 

ค่าเฉลี่ยความสูง 
สําหรับคนไทย 

ค่าความสูงเฉลี่ย 
สําหรับชายไทย 

ค่าความสูงสุด 
สําหรับคนไทย 

1. ความสูงยืนขณะสวมรองเท้า 
2. ความสูงสุดเอ้ือม 
3. ความสูงของเก้าอ้ี 
4. ความสูงของโต๊ะทํางาน 
5. ความสูงของตู้เต้ียห้องครัว 
6. ความสูงของตู้มีลิ้นชัก 
7. ความสูงระดับสายตาเวลาน่ัง 
8.ความสูงระดับสายตาเวลายืน 

163.1 
195.7 
40.8 
69.9 
81.5 
130.5 
114.2 
146.8 

169.5 
203.4 
42.4 
72.6 
84.8 
135.6 
118.7 
152.5 

175.8 
210.9 
44.0 
75.3 
87.9 
140.6 
123.0 
158.2 
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9. ความสูงของช้ันหนังสือ/ 
ช้ันวางของ 
10. ความสูงของเตียงรวมท่ีนอน 

195.7 
 
48.9 

203.4 
 
50.9 

210.9 
 
52.7 

รายการที่ 4  ที่มา: ช่ือผู้แต่ง, ขนาดสัดส่วนกับเฟอร์นิเจอร์, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้
จาก www.teacher.ssru.ac.th/ 
สรูป สะโพก ( เวลาน่ัง) ของผู้ชายอยู่ที่ 31-34 ซม.ความกว้างสะโพก ( เวลาน่ัง) ของผู้หญิงอยู่ที่ 33-
35 ซม.จึงนํามาเป็นความกว้างของพ้ืนที่ในการน่ังของเก้าอ้ีที่จะทําการออกแบบ ความสูงของเก้าอ้ีโอย
เฉลี่ยทั้งผู้ชายและผู้หญิง อยู่ที่ 40-44 ซม. จึงได้ขนาดของเก้าอ้ีที่เหมาะสมที่ขนาด (กว้าง x ยาว x 
สูง) 36 x 36 x 43 ซม. 
 
 1.4 ศึกษาเก่ียวกับลายเส้นที่มีการออกแบบท่ีเก่ียวกับคลื่น 
  โดยมีการศึกษาจากลักษณะของคลื่นทะเลจากสถานที่จริงและลวดลายกราฟฟิก 
(Graphic) จากในอินเตอร์เน็ต และการออกแบบลวดลายที่เก่ียวข้องกับคลื่น 
 

 
 
ภาพที่ 28 คลืน่ทะเล 
ที่มา: Mblog, คลืน่ทะเล, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.dek-
d.com/board/view/2513226/ 
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ภาพที่ 29 ลายของคลื่น 
ที่มา: Mblog, ลายของคลื่น, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://mblog.manager.co.th/greenmblog/tag/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7
%E0%B9%88%E0%B8%99/ 
 

 
ภาพที่ 30 รูปเกลียวคลื่น 
ที่มา: Mblog, รูปเกลยีวคลื่น, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://mblog.manager.co.th/greenmblog/tag/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7
%E0%B9%88%E0%B8%99/ 
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ภาพที่ 31รูปคลื่นที่โถมเข้าหาฝั่ง 
ที่มา: Mblog, รูปคลื่นที่โถมเข้าหาฝั่ง, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://mblog.manager.co.th/greenmblog 

 
 
ภาพที่ 32 
ที่มา: pinteres, ภาพการศึกษาลายเส้น, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก: 
https://www.pinterest.com/pin/560557484839950627/ 
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ภาพที่ 33 
ที่มา: , pinterest, ภาพการศึกษาลายเส้น, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://www.pinterest.com/pin/530791506055064188/ 

 
ภาพที่ 34 รูปแบบของคล่ืนที่นํามาพัฒนา 
ที่มา: pinterest, ภาพการศกึษาลายเสน้, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://www.pinterest.com/pin/325666616779734283/ 
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ภาพที่ 35 
ที่มา: pinterest, ภาพการศกึษาลายเสน้,เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://www.pinterest.com/pin/530791506055064188/ 
ภาพที่ 35 รูปแบบของคล่ืนที่นํามาพัฒนา 
 

    
 
ภาพที่ 36 คลืน่เล็กท่ีพัดเข้าหาฝั่ง 
ที่มา: etsy, mokpo, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
https://www.etsy.com/listing/109720962/ocean-photography-pale-blue-wall-art 
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ภาพที่ 37 ละรอกคลื่นบนผิวนํ้า 
ที่มา: goodfon, mokpo, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.goodfon.ru/wallpaper/makro-more-reka-okean-volna.html 
 
 1.5 ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับประเภทของสวน 
  การจัดสวน หมายถึง การจัดสภาพ หรือตกแต่งสถานที่ ให้เหมาะสมสวยงาม ทําให้
สภาพแวดล้อม บรรยากาศน่าอยู่ และเอื้อประโยชน์ต่อกิจกรรมต่างๆความสําคัญและประโยชน์ใน
การจัดสวนความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับ การออกแบบจัดสวนคือการจะทําให้สวนมีความสวยงาม จะต้องมี
ความรู้พ้ืนฐาน ค่อนข้างจะสูงมาก ในเรื่องของการออกแบบ นอกจากน้ี สวนสวย ไม่ใช่ว่า สวนจะอยู่
ได้นาน จะต้องดูว่าสวนสวย จะต้องมีการดูแลรักษาที่ดี เพ่ือให้เขามีชีวิต ที่อยู่ได้ยาวนาน ด้วย 
หลักการออกแบบ จึงมีความ จําเป็น ต่อการจัดสวนมาก เพราะถือว่าการออกแบบ การเขียนแบบ 
เป็นจุดเริ่มต้น ของงาน การออกแบบ 
  1.5.1 ประเภทของสวน 
   1.5.1.1 สวนจีน การจัดสวนไม้ประดับแบบจีน ซึ่งได้รับความคิดมาจาก
ธรรมชาติ พยายามดึงธรรมชาติให้เข้ามาอยู่ใกล้ตัวมากที่สุด มีเอกลักษณ์ การจัดเป็นของตนเองโดยมี
ความคิดในการจัดคือการจัดรูปแบบเป็นเนินดินสูง - ตํ่า (Slope) และปลูกหญ้าการจัดแบบพ้ืนราบ มี
สระน้ํา บ่อนํ้า ธารนํ้าและก้อนหิน จัดปลูกต้นไม้แบบยืนต้น เช่น ต้นสน หลิว ไผ่ ต้นหลิวจะปลูกไว้
ตามขอบสระนํ้า กิ่งใบจะย้อยลงสู่พ้ืนนํ้าอย่างสวยงาม ส่วนต้นสนก็จะตัดแต่งก่ิงก้านและลําต้นให้คด
โค้งไปมาจัดประดับสวนด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน เช่น เก๋งจีน หรือเจดีย์แบบหกเหลี่ยมซ้อนกัน
หลาย ๆ ช้ัน จัดสวนด้วยสะพานทอดโค้งข้ามลําธาร ข้ามเกาะ พ้ืนสนามที่ปลูกหญ้า จะมีทางเดินคด
โค้งไปมาด้วยเส้นที่อ่อนหวานกลมกลืนกับธรรมชาติ 

   ส
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   2. สวนไทย พันธ์ุไม้ที่ นํามาปลูกมีทั้งไม้ดอกและไม้ผล เน่ืองจากเป็นพืช
เศรษฐกิจมา ช้านานแล้วพระเจ้าแผ่นดินและอุปราชเท่าน้ัน จึงจะมีพระราชอุทยานหรือสวนขนาด 
ใหญ่ได้ นิยมสร้างอยู่นอกกําแพงวังเป็นสวนแบบธรรมชาติ เป็นเขตหวง ห้าม มีผู้ดูแลสวน ประชาชน
ทั่วไปไม่สามารถเข้าไปได้ 
สวนที่ใช้เป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมถาวร มักจะเป็นสวนไม้ดัด และไม้กระถางเป็นส่วนใหญ่ 
อยู่ในพระราชวัง พระอารามใหญ่ๆ สวนภู เขาจําลองที่เรียกว่า เขามอ มีอยู่แต่ในพระราชวัง วัง และ
พระอาราม ต่างๆเช่นกัน เพราะถือว่าจะได้ทําสวนชนิดจี้ในบ้านสามัญชน เว้นแต่ผู้ที่มี บุญบารมี 
นอกจากน้ียังมีเขาก่อซึ่งเป็นสวนภูเขาจําลองอีกชนิดหน่ึง เพ่ือ ใช้ในพระราชพิธีซึ่งจัดในพระราชฐาน
เท่าน้ัน 
  3. สวนญี่ปุ่น ได้รับอิทธิพลจากสวนจีน พร้อมๆ กับการเข้ามา ของศาสนา พุทธ 
ในช่วงศตวรรษที่ 6 มีพระภิกษุญี่ปุ่น 2 รูป จาริกไปศึกษา ในดินแดนจีน และกลับมาตั้งลัทธิใหม่ 2 
ลัทธิคือ Shingon และ Tendi ซึ่งเป็น ศาสนาพุทธ แบบมหายาน ลัทธิทั้งสองนี้ เน้นทาง ปฏิบัติ โดย
ให้ ผู้ปฏิบัติธรรมหาที่ วิเวก เข้าสู่ความเงียบของธรรมชาติ ทําสมาธิเพ่ือให้เกิดสติปัญญา การจัดสวน 
ในญี่ปุ่น จึงมีจุดเริ่มต้น จากวัดเช่นเดียวกับการเกิดขึ้นของ สวนจีน จากน้ันจึง แผ่ขยาย เข้าไปในวัง 
และ บ้านคหบดี ในเวลาต่อมา 
ช่วงศตวรรษ ที่ 8-12 วัดในญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นวัดใน ลัทธิชินโต มีสถาปัตยกรรม คล้ายกับที่ปรากฎใน
ประเทศจีน คือ หลังคา เป็นทรงโค้ง มักจะมุงด้วยหญ้า ไม่มุงกระเบื้อง และจะมี ลานกรวด เพ่ือแสดง
ถึง ความเป็นพ้ืนที่สงบ ศักด์ิสิทธ์ิ ลานกรวดตามวัดต่างๆ จะถูกสร้างขึ้น อย่างประณีต และไม่ปลูก
ต้นไม้ ที่มีใบร่วงไว้ใน บริเวณใกล้เคียง ในตอนปลายสมัยน้ี นิยมสร้างสระนํ้า ผืนใหญ่ ไว้ในสวน มี
ศาลา สวดมนต์ ต้ังอยู่รอบๆ สวนในบ้านขุนนาง ช้ันผู้ใหญ่ หรือคหบดี บริเวณศาลาจะมี การตกแต่ง 
ประดับประดา ด้วยอัญมณี มีค่า มีการติดโคมไฟ ตลอดจน การทํารั้วรอบ 
  4. สวนธรรมชาติ เป็นสวนที่มักใช้เส้นโค้งในการออกแบบ ซึ่งช่วยให้เกิดรูปทรง
อิสระ สร้างรูปแบบที่นุ่มนวล สบายตา โดยเลียนแบบธรรมชาติ 
   - ทัศนียภาพของสวนแบบธรรมชาติ - พ้ืนปลูกเป็นพ้ืนแข็ง จึงใช้พืชพรรณไม้
ชนิดปลูกในกระถาง ทั้งหมด ตามภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนหน้าบ้าน ขนาดกว้าง 5 เมตร x 5 
เมตร พ้ืนเป็นพ้ืนแข็งปูดัวยกระเบ้ืองเซรามิกส์ เป็นพ้ืนเดียวกันกับบริเวณที่จอดรถ สภาพแสงได้รับ
แสงแดดจัดตลอดวัน จึงจัดบรรยากาศสวนให้ร่มรื่น ดูสดช่ืนด้วยไม้กระถางทั้งหมด โดยใช้พรรณไม้
ชนิดที่มีดอกหอม และสร้างจุด เด่นด้วยนํ้าพุขนาดเล็ก พร้อมตกแต่งธรรมชาติด้วย การเล่นเส้นแนว
ขอบเขตของสวนด้วยท่อนไม้สนและระเบียงไม้ 
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ภาพที่ 38 สวนธรรมชาติ 
 
   - ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณไม้ชนิดให้ความร่มรื่น ดอกหอม 
ตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ พวกตอไม้ ศิลาแลง ตามภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนหน้าบ้านขนานกับที่
จอดรถ กว้าง 2.5 เมตร ลึก 5 เมตร สภาพแสงได้รับแสงแดดจัด จึงจัดบรรยกาศสวนให้ร่มร่ืนด้วยไม้
ดอกหอม ชนิดพืชพรรณที่ไม่ต้องตัดแต่งมากนัก และดูแลรักษาง่าย พร้อมทั้งตกแต่งด้วยตอไม้และ
ศิลาแลงเป็นจุดเด่นของสวน 

 
 
ภาพที่ 39 รูปแบบสวนภายในบ้าน 
 
   - ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณไม้หลากชนิด หลายหลากวัสดุ 
ตกแต่ง พรางแสงด้วยซุ้มไม้เลื้อย  
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ตามภาพตัวอย่างเป็นการจัดสวนในกระบะบริเวณด้านหลังบ้าน ขนาดพ้ืนที่กว้าง 5 เมตร ลึก 3 เมตร 
สภาพแสงได้รับแสงครึ่งวันเช้า ซึ่งต้องการบริเวณสําหรับน่ังพักผ่อนหย่อนใจ พ้ืนที่สําหรับปลูกเลี้ยง
กล้วยไม้ และพรางตาถังเก็บนํ้าหลังบ้านให้น่าดูมากขึ้น 
 

 
 
ภาพที่ 40 รูปแบบสวนขนาดเล็ก 
 
   -ทัศนียภาพของสวนธรรมชาติ - ใช้พืชพรรณหลากสีสัน ตามภาพตัวอย่าง
เป็นการจัดสวนในพ้ืนที่หน้าบ้านกว้าง 2.5 เมตร ลึก 5 เมตร สภาพแสงหน้าบ้านแดดจัดมาก จึงต้อง
ใช้ระแนงพรางแสงให้พ้ืนที่ร่มรื่น เพ่ือใช้เป็นที่น่ังพักผ่อนและชมสวน ใช้ไม้หมอนรถไฟ และก้อนหิน
เป็นทางเดินในสวน เพ่ือให้กลมกลืนและเป็นธรรมชาติ สร้างสีสันโดยใช้พรรณไม้หลากชนิด เช่น 
โยทะกา โกสน โมกตอ หลิวใบ และผกากรอง เป็นต้น 
 
  5. สวนหิน  Rock garden เป็นสวนที่ใช้หินและกรวดเป็นองค์ประกอบหลักในการ
จัด โดยเลือกใช้ความหลากหลายจาก ลักษณะและชนิดของหิน ที่แตกต่างกันทั้งสี รูปร่าง และ
ผิวสัมผัส จากน้ันก็นําต้นไม้ มาปลูกประกอบ ให้มีความสัมพันธ์และกลมกลืน กับหินที่เรา จัดวาง 
อาจจะจัดบนพ้ืนที่ราบเรียบ หรือเป็นช้ันเป็นเนินก็แล้วแต่นักออกแบบจะสร้างสรรค์ขึ้นมา ซึ่งแนวคิด
น้ี ก็คงหนีไม่พ้นจาก การนํารูปแบบธรรมชาติ เช่น โขดหิน เนินเขา เกาะแก่ง ลําธาร หรือนํ้าตก ถอด
ถ่ายจําลอง เอามาจัดวาง ให้เหมาะสมกับสถานที่ ที่เราจะจัดอาจวางหินรูปต้ังบ้าง นอนบ้าง ก็แล้วแต่
ความเหมาะสม จากน้ันก็นําต้นไม้ มาจัดประกอบ หรืออาจมีวัสดุอ่ืน ๆ อีก ก็แล้วแต่ ความต้องการ 
บางกรณีสถานที่อาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่แล้ว เช่น บ้านพักในชนบทที่ติดกับเขา และ
ธรรมชาติดังกล่าว นักออกแบบสวน อาจจัดบริเวณให้สอดคล้องไปกับธรรมชาติรอบด้าน เช่น หักร้าง
ถางพงเคลียร์พ้ืนที่รอบ ๆ บริเวณท่ีพัก คงสภาพหิน หินหรือเนิน ที่เป็นธรรมชาติเอาไว้ และนําต้นไม้
ไปแต่งประกอบ แต่อย่างไรก็ต้องคงสภาพของเดิม ตามธรรมชาติ เอาไว้ ซึ่งก็จะเป็นอีกรูปหน่ึง 
ลักษณะสวนหินน้ีก็นิยมทางประเทศแถบยุโรปมาก่อนเรียกว่า Rock Garden สร้างความรู้สึก ให้เห็น
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ถึง ความเป็นปึกแผ่นมีพลังสนุกสนาน ทางแถบเอเชีย จีน และญี่ปุ่นก็นิยมจัดเช่นกัน โดยเฉพาะ สวน
หินของญี่ปุ่น ซึ่งมักจะเรียกกันว่า Stone Garden ลักษณะสวนหินของญี่ปุ่นจะเป็นลักษณะพิเศษคือ 
นอกจากสวนหิน ที่เป็นลักษณะ ลอกเลียนธรรมชาติ แล้วยังมี สวนหินที่เป็น ลักษณะจินตนาการ ให้
ผู้รับได้ใช้ฝึกสมาธิตามลัทธิเซน จะเป็นการจัดในพ้ืนราบจัดวางหินเป็นกลุ่มเป็นก้อน สมมุติแทนโขด
เขาและเกาะแก่ง มีกรวดล้อมรอบ ทํา ริ้วรอยลวดลาย คล้ายสายนํ้าและคลื่น สวนหินลักษณะน้ี จะไม่
นิยมใช้ต้นไม้ มาประกอบเลย จะดูน่ิงให้ใช้ฝึกสมาธิได้เต็มที่ 
  6. สวนทาวน์เฮ้าส์ การจัดสวนทาวน์เฮ้าส์ค่อนยาก เน่ืองจากพ้ืนที่จํากัด ประมาณ 
8 ตร.ม. (2.0x4.0) ส่วนมากมักจะเทคอนกรีต ทั้งๆ ที่คอนกรีต เพ่ิมความร้อนให้กับตัวบ้าน และการ
อยู่แต่ในห้องทําให้เกิดความเครียดโดยไม่รู้ตัว การมีสวนเล็กๆ ขนาดกระทัดรัด มีผลต่อจิตใจมาก จึง
ควรใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ตรงนี้ให้มากที่สุด เราอาจปลูกไม้คลุมดิน บางชนิด เช่น หนวดปลาดุก ดีปลี 
หรือพลูกํามะหย่ี ซึ่งให้ความเขียวและความชุ่มช้ืนบนดินทําให้รู้สึกเย็นสบาย พื้นที่บางส่วนปูวัสดุแข็ง 
เช่น อิฐดินเผา ศิลาแลง หรือหินทราย ไว้ใช้วางชุดสนาม การปลูกไม้ยืนต้น ควรเป็น ต้นไม้ขนาดเล็ก 
หรือขนาดกลางมีความสูงประมาณ 1.0-1.5 เมตร เช่น โมก แก้ว รําเพย แก้วเจ้าจอม พุด หรือ ปาล์ม
ขนาดเล็ก เช่น หมากเขียว หมากแดง หมากนวล เป็นต้น การจัดสวน 
  7. สวนหอพัก ระเบียงของหอพัก โดยทั่วไปจะมีขนาดประมาณ 1.50x2.0 เมตร 
ค่อนข้างจะคับแคบ แต่ก็สามารถจัดให้เป็น ที่พักผ่อน ได้ด้วยการจัดเก้าอ้ีและต้นไม้ให้ชิดข้างฝาจะทํา
ให้พ้ืนที่ดูกว้างขึ้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดสวนหอพัก ควรมีนํ้าหนักเบา ยกย้ายง่าย เพราะผู้ที่อยู่หอพัก
ไม่ใช่เจ้าของที่ถาวรวัสดุที่มีนํ้าหนักเบาได้แก่ กระบะไม้ หรือกระถางพลาสติก หากใช้อย่างใดอย่าง
หน่ึงก็ควรให้เป็นวัสดุชนิดเดียวกันเพ่ือให้กลมกลืนทั้ง บริเวณ ต้นไม้ที่ใช้ควรดูแลง่ายสามารถอยู่ในที่
ร่มรําไร ถ้าหากมีแสงแดดสาดถึงก็ใช้ไม้ดอกได้ 
  8. สวนอาคารชุด จะมีลักษณะค่อนข้างถาวร เพราะผู้อยู่อาศัยเป็นเจ้าของ ดังน้ัน
การตกแต่ง จึงไม่ต้องคํานึงถึงการโยกย้ายบ่อยๆ อาจยกระดับพ้ืนขึ้นตรงบริเวณที่วางชุดน่ังเล่น 
กระบะต้นไม้อาจมีขนาดใหญ่สักหน่อยก็ได้ การทําโครงไม้ระแนงก็เพ่ือไว้แขวนต้นไม้ หรือปลูกไม้
เลื้อย ถ้ามีแสงแดดเพียงพอ 
  9. สวนอาคารพาณิชย์ โดยทั่วไประเบียงอาคารพาณิชย์ จะมีขนาดค่อนข้างแคบ แต่
อาจออกแบบให้ใหญ่ได้หากเจ้าของต้องการ อย่างไรก็ตาม เอกลักษณ์ของ อาคารพาณิชย์ คือ
เหล็กดัด ดังน้ันจึงน่าออกแบบให้เหล็กดัดมีความสวยงามน่าดู และใช้ประโยชน์ได้มากกว่ากันขโมย 
เช่น ใช้เป็นที่วาง กระบะต้นไม้ แขวนกระถางต้นไม้ต้นไม้ไม่ควร มีขนาดใหญ่มาก หากมีแสงน้อย เพ่ือ
จะได้สับเปลี่ยนโยกย้ายให้ได้รับแสงโดยทั่วถึง พ้ืนจะเป็น กระเบ้ืองหรือไม้ขึ้นอยู่กับรสนิยม และความ
เหมาะสมของทิศทาง อ่างนํ้าล้นเป็นของตกแต่ง ที่อาจเปลี่ยนเป็นอย่างอ่ืนได้ตามความชอบ 
 
  10. สวนบ้านเดี่ยว หน้าบ้าน ควรเลือกพันธ์ุไม้ปลูกตามความเหมาะสมของทิศทาง
แดด ตัวเอย่างเช่น ถ้าหน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตก แดดจะส่องเข้า บ้านแรงมาก ในตอนบ่าย ควร
ปลูกต้นไม้ที่สามารถบังแดดได้เพ่ือไม่ให้ผนังบ้านร้อน ถ้าบ้านมีพ้ืนที่หน้าบ้าน มากพอที่จะปลูกต้นไม้ 
ให้ร่มเงา เช่น พิกุล จําปี ปีป ซึ่งการดูแลให้ต้นปีปมีใบดกแน่น ต้องหม่ันให้นํ้า มิฉะน้ันปีปจะมีใบโปร่ง
ทําให้ได้ร่มเงาน้อย แต่ถ้าบ้านมีเน้ือที่น้อย ควรปลูกต้นไม้ ที่ไม่กินพ้ืนที่มากแต่สามารถทําให้ผนังบ้าน
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ได้ร่มเงา ได้แก่ ต้นไม้ตระกูลหมาก หรือปาล์ม บางชนิด เช่น หมากเขียว หมากเหลือง หมากนวล 
เน่ืองจากเป็นต้นไม้ที่มีขนาดค่อนข้างกระทัดรัดและรากไม่รบกวน โครงสร้างของอาคารถ้าหากหน้า
บ้านหันทางทิศเหนือ หรือ ตะวันออก ปัญหาเรื่องแสงแดดจะน้อย เพราะได้เงาของอาคารช่วยในตอน
บ่าย ดังน้ันจะใช้ ต้นไม้ขนาดเล็ก เช่น โมก แก้ว หรือลําดวนก็ได้หน้าบ้าน เป็นจุดที่ทุกคน ต้องการให้
สวย จึงควรจัดเป็นสวนหย่อม และไม่ควรมีต้นไม้ที่ทึบมาก จนมองไม่เห็น หน้าบ้าน หากมีใครไปใคร
มา และการจัดสวน ที่ให้สีสันบ้างจะให้บรรยากาศต้อนรับแก่ผู้มาเยือนการทําสนามหน้าบ้าน 
นอกจากจะให้ความรู้สึกร่มรื่นแล้ว หญ้าจะช่วยเก็บความชุ่มช้ืนให้ดิน และช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตดี 
และให้ความ เย็นแก่ พ้ืนดิน บริเวณบ้าน ทําให้บ้านเย็นสบายมากขึ้น ซึ่งทําให้ช่วยลดการใช้แอร์ และ
พัดลมลงได้ 
 
2. วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิตท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบในหัวข้อที่จะกล่าวถึงการออกแบบ
และขั้นตอนการผลิต 
 2.1 วัตถุดิบ 
ผู้วิจัยได้ใช้วัตถุดิบในการออกแบบสร้างสรรค์ดังนี้ 
   2.1.1  ปูนปลาสเตอร์ 
  ใช้สําหรับสร้างต้นแบบ 3 มิติ และแม่พิมพ์ที่ใช้ในการหล่อแบบ ด้วยคุณสมบัติของ
ปูนปลาสเตอร์ คือ มีความแข็งแรงและผิวหน้าเรียบ สามารถเก็บรายละเอียดต่างๆ ของต้นแบบ
ได้ดี รวมถึงมีรูพรุนมาก จึงสามารถดูดนํ้าออกจากเน้ือดินได้ ทําให้เน้ือดินแห้งเร็วกว่าการใช้วัสดุอ่ืนทํา
แบบ นอกจากน้ันยังมีราคาถูกอีกด้วย ข้อควรระวังในการทําแบบปูนปลาสเตอร์คือ จะต้องกําจัด
ฟองอากาศที่เกิดขึ้นในระหว่างการทําปฏิกิริยาระหว่างปูนปลาสเตอร์กับนํ้าออกให้หมด มิฉะน้ันจะทํา
ให้เกิดรูพรุนขนาดใหญ่ซึ่งจะส่งผลต่อความแข็งแรงและการดูดซึมนํ้าของแบบที่ได้  
  2.2.2 เน้ือดิน 
  ดินเป็นวัตถุดิบที่สําคัญสําหรับการทําเน้ือดินป้ัน ผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ รวมทั้งเติมลง
ในเคลือบเพ่ือช่วยปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆของนํ้าเคลือบและสีเคลือบหลังเผา ดังนั้นการเลือกใช้ดินให้
เหมาะสมกับชนิดของผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับกระบวนการขึ้นรูป กระบวนการเคลือบ กระบวนการ
ตกแต่ง และกระบวนการเผา จึงเป็นเรื่องที่ควรใส่ใจ ซึ่งเน้ือดินท่ีใช้ในกระบวนการเซรามิกส์มีดังน้ี 
   1  พอร์ซเลน (Porcelain) เป็นเซรามิกส์ที่มีเน้ือสีขาว เคลือบผิวเป็นมัน โปร่งแสงมี
ความแข็งแกร่งเหมือนแก้วไม่ดูดซึมนํ้า เคาะมีเสียงดังกังวานส่วนผสมของเนื้อดินที่ใช้คือ ดินขาว ดิน 
เหนียว หรือบอลเคลย์ หินไชน่าสโตน แร่ฟันม้าและแร่ควอรตซ์ ผลิตภัณฑ์พอร์ซเลนใช้ในงาน ได้
หลากหลายทั้งในชีวิตประจําวันและงานอ่ืนๆ  
   2 ดินโบนไชน่า (Bone China)  เป็นเครื่องป้ันดินเผาช้ันดีที่สุดมีราคาแพงสุดมี
ความขาวและเคลือบเป็นมันวาวมากเน้ือละเอียด บางเบาและโปร่งแสงมากมีความแข็งแกร่งดีมาก 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประเภทน้ีได้แก่ ถ้วยชาม เครื่องประดับเป็นต้น โดยทั่วไปโบนไชนามีส่วนผสมหลัก
คือ เถ้ากระดูกประมาณร้อยละ50โดยนํ้าหนักและมีดินขาวเคโอลิน (kaolin) กับไชนาสโตน (china 
stone) อีกประมาณร้อยละ25(ในสหรัฐอเมริกาผลิตภัณฑ์ที่จะใช้ช่ือโบนไชนาได้ต้องมีเถ้ากระดูกเป็น
องค์ประกอบอย่างน้อยร้อยละ 25) ซึ่งปริมาณเถ้ากระดูกเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้โบนไชนามีเน้ือ
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ละเอียดสีขาว มีลักษณะโปร่งแสงและมีความแข็งมากเถ้ากระดูกมีองค์ประกอบหลักคือแคลเซียม
ฟอสเฟต (calcium phosphate, Ca3(PO4)2) ได้จากการนํากระดูกสัตว์ต่างๆ เช่น กระดูกวัว ควาย 
ม้า มากําจัดเศษเน้ือ เอ็นที่ติดอยู่กับกระดูกออก และนําไปเผาที่อุณหภูมิสูงประมาณ 1,000 - 1,100 
องศาเซลเซียส เมื่อเถ้ากระดูกเย็นตัวลงจึงนํามาบดให้เป็น เน้ือโบนไชน่ามักจะโปร่งแสง 
    3  ดินเอิร์ธเธินแวร์ (Earthenware) เป็นผลิตภัณฑ์เซรามิกส์เคลือบผิวทึบแสง มี
ความพรุนสามารถดูดซึมนํ้าได้เน้ือละเอียดสีไม่ขาวมาก ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ ได้แก่หม้อดินเผา คนโท 
กระถางต้นไม้กระเบ้ืองมุงหลังคา  
                 4  ดินสโตนแวร์ (Stoneware) เป็นกลุ่มดินผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายในการ
เลือกใช้ ทั้งดินงานป้ัน, งานหล่อ, งานอัดป๊ัม เหมาะกับผลิตภัณฑ์สําหรับปรุงอาหาร (Cookware) 
ลักษณะเด่นของผลิต ภัณ ฑ์สโตนแวร์มักจะช้ินหนาและหนักเน้นความแข็งแรงทนทาน 
                 5  ดินเทอราคอตตา (Terra Cotta)  เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีดินเหนียวผิวดินเผาแล้วมักมี
สีแดง เน้ือไม่แกร่งมีความพรุนตัวสูงให้คุณสมบัติหลังเผาทั้งในด้านความแข็งแรงสูง การดูดซึมนํ้าตํ่า สี
หลังเผาจะมีสีขาว เน้ือดินเนียนละเอียด มักไม่เคลือบผิว  
โดยเนื้อดินท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือเน้ือดินสําเร็จรูปกลุ่มดิน 
 สูตรต้ังต้น A 
 ดินขาว       48 % 
 ดินดํา       50 % 
 ขี้เถ้า         8 % 
 2.2 กรรมวิธีในการออกแบบและผลิต 
  1  การสร้างต้นแบบ  ทางกระบวนการอุตสาหกรรมทางเคร่ืองเคลือบดินเผาน้ัน
จะต้องสร้างต้นแบบให้มีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโดยต้องอาศัยการคํานวณจาก
อัตราการหดตัวของเนื้อดินที่ใช้ผลิต  สร้างต้นแบบจากปูนปลาสเตอร์โดยการหล่อปูนปลาสเตอร์ให้ได้
ขนาดตามท่ีต้องการแล้วใช้เคร่ืองมือตกแต่งให้เกิดเป็นรูปทรงของผลิตภัณฑ์ตามท่ีต้องการ   
   2  การสร้างแม่พิมพ์  เมื่อได้ช้ินงานต้นแบบมาจึงนํามาสร้างแบบพิมพ์ปูนปาสเตอร์ 
โดยเริ่มจากการแบ่งพิมพ์ให้เหมาะสมกับช้ินงาน และเทปูนตามที่แบ่งแม่พิมพ์ไว้ 
  3 การข้ึนรูปช้ินงานด้วยวิธีการอัด การประกอบพิมพ์ปูน นําดินรีดเป็นแผ่น อัดเข้า
กับผนังของพิมพ์ด้านในดกทับด้วยมือหรือถุงทราย เพ่ือตีให้ดินเข้ารูปทรงและลวดลายท่ีทําไว้บนพิมพ์ 
หลังจากได้ผนังและทําโครงสร้างด้านในเพ่ือความแข็งแรงของตัวเก้าอ้ีรอให้ดินเซ็ตตัวแล้วจึงถอดพิมพ์
ออก พักให้แห้งและเก็บลายละเอียดของลวดลาย 
   
 2.3 โทนสีที่ใช้ในการออกแบบ 
 แนวทางในการเลือกใช้โทนสีที่จะใช้เคลือบช้ินงานเน้นการใช้โทนสีฟ้า เขียว นํ้าเงิน 
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ภาพที่ 41 โทนสีที่นํามาเป็นแนวทางในการทํางาน 
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/153052087309698036/ 

 
 
ภาพที่42 โทนสีที่นํามาใช้เป็นแบบในการทํางาน 
ที่มา https://www.pinterest.com/pin/153052087309698006/ 
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บทที่ 3 

วิธีการดําเนนิงานวิจัย 

โครงการออกแบบเก้าอ้ีตกแต่งสวนหน้าบ้านโดยได้รับแรงบันดาลใจจากคลื่นทะเล 

วิธีการดําเนินการวิจัย มีดังน้ี 

1. ศึกษาข้อมูลและกําหนดขอบเขตของการวิจัย 
2. รวบรวมข้อมูลเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบ 
3. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการออกแบบ 
4. ขั้นตอนการออกแบบ 
5. วิเคราะห์และประเมินผลการออกแบบ 

แต่ละข้ันตอนมีรายละเอียดของวิธีการดําเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1.ศึกษาข้อมูลและการกําหนดขอบเขตการออกแบบ 

ศึกษาความหมายและรูปแบบของผลิตภัณฑ์เก้าอ้ีสนามที่มีในปัจจุบัน และสัดส่วนที่เหมาะสม

กับการใช้งานรวมถึงรูปแบบของสวนเพ่ือกํานวดแนวคิดในการออกแบบและแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบ วัตถุดิบและกรรมวิธีที่เหมาะสม เพ่ือผลิตงานออกกแบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

2.รวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบ 

รวบรวมข้อมูลของเส้นและรูปแบบของคลื่นในรูปแบบต่างๆทั้งลายเส้น ลายกราฟิก รวมถึง
ระลอกคลื่นที่เกิดในธรรมชาติการใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบ 

 2.1 กระแสนํ้าเลียบชายฝั่ง (Longshore current) 

 แม้ว่ากระแสนํ้าบริเวณชายฝั่งอาจจะเกิดมาจากลม การหลากจากแม่นํ้าในฤดูฝน หรือนํ้าขึ้นนํ้า

ลง แต่กระแสนํ้าชายฝั่งที่พบโดยทั่วๆไปและมีบทบาทสําคัญจะเกิดจากการแตกของคล่ืนที่

เคลื่อนที่ทํามุมเอียงเข้าหาแนวชายฝั่ง ทําให้เกิดการไหลเลียบไปกับชายฝั่งในโซนท้องทะเลได้รับอิ
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ทธิพลจากการแตกของคลื่น (surf zone) กระแสนํ้าเลียบฝั่งและแรงจากการกระทําจากคลื่น 
เป็นปัจจัยสําคัญในการพัดพาทรายให้เคลื่อนที่ไปตามแนวชายฝ่ัง เป็นลักษณะของคลื่นที่ผู้คนคุ้น

ตาที่สุดและลวดลายของระลอกคลื่นที่มีความสวยงามแต่ต่างกันไปตามแต่ปัจจัยต่างๆ จึงได้มี
ความสนใจที่จะใช้คลื่นในกลุ่ม surf zone มาเป็นต้นแบบในการออกแบบลวดลายของเก้าอ้ี 

 2.2  กายภาพศาสตร์ 

 การออกแบบเก้าอ้ีจําเป็นต้องคํานึงถึงหลักการทางกายภาพของมนุษย์เช่น สัดส่วนที่

เหมาะสมและสรีระของร่างกายเวลานั่ง ทั้งน่ีเพ่ือคํานึงถึงความสบายของผู้ใช้งานและยังคํานึงถึง

ความเมื่อยล้าในการน่ังซึ่งเป็นข้อสําคัญในการออกแบบเก้าอ้ีให้ได้ขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน 

3. วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ 

 โครงการออกแบบเก้าอ้ีตกแต่งสวนหน้าบ้านโดยได้รับแรงบันดาลใจจากคลื่นทะเล มีแนวคิด
แรกเริ่มจากความประทับใจในเส้นโค้งของระลอกคลื่นที่มีความซับซ้อนและมีความเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลาของคลื่นที่ซัดเข้าสู่ชายฝ่ังจนได้พัฒนาสู่ลายเส้น 2 มิติ ก่อนจะมีความสนใจในการ

ออกแบบเก้าอ้ีที่ใช้ตกแต่งประดับสวน จึงได้มีความสนใจที่จะนําลายเส้นที่ออกแบบไว้น้ันมาใช้

โดยมีการศึกษาลักษณะแต่ล่ะชนิดและการเกิดคลื่นในรูปแบบต่างๆมาใช้ โดยมีการศึกษาเก่ียวกับ

กายภาพของร่างกาย ท่วงท่าในการน่ังและความสมส่วนของร่างกายควบคู่กันไปด้วย และได้
พัฒนาออกมาเป็นช้ินงานออกแบบ 3 มิติขนาดเล็กเพ่ือเป็นต้นแบบในการนําไปคัดเลือกแบบ 
และนําไปขยายขนาดเท่าจริงต่อไป 

4. ขั้นตอนการออกแบบ 

4.1 ศึกษาข้อมูลและลักษณะลายเส้นของคลื่น 

โดยใช้ลักษณะของรูปทรงและลวดลายของคลื่นทะเลเป็นต้นแบบในการพัฒนา 

ในขั้นแรกเป็นการนํารูปทรงมากใช้ในการพัฒนา เพ่ือให้ได้รูปทรงที่เหมาะสมจากน้ันจึงมีการ

พัฒนาต่อในเรื่องของลวดลายของคล่ืนเพ่ือเป็นการสร้างรูปทรงและลวดลายที่มีเอกลักษณ์

เฉพาะตัว 
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ภาพที่ 43 รูปทรงของคลื่น 

 ที่มา: http://play.kapook.com/photo/showfull-100190-7 

 

ภาพที่ 44 รูปทรงของคลื่น 

ที่มา: http://www.vcharkarn.com/varticle/41602 
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ภาพที่ 45 รูปทรงของคลื่น 

ที่มา: http://www.1freewallpapers.com/storm-waves-sea-moon-night-art/th 

 

ภาพที่ 45 รูปทรงของคลื่น 

ที่มา: http://www.goingclub.com/index.php?action=profile;u=421;area 

=showposts;start=45 
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ภาพที่ 46 รูปทรงของคลื่น 

ที่มา: http://www.travelprothai.com/board/topic?f=6&t=9971#.VckaSvntmko 

4.2 ศึกษาเก้าอ้ีตกแต่งสวนที่มีขายในท้องตลาด 

เก้าอ้ีที่มีการออกแบบให้ใช้กับภายนอกบ้านจะมีการออกแบให้มีความคงทนต่อแสงแดด 
ความร้อน และยังต้องทนต่อสภาพอากาศที่แตกต่างกัน จึงต้องมีการศึกษาเพ่ือทําการวิเคราะห์ถึง

ความแข็งแรงและความสวยงามในการใช้สอย และยังเป็นการวางแผนได้ง่ายสําหรับข้ันตอนการ

ออกแบและการทําออกมาใช้งานในสภาพอากาศแบบต่างๆ 

 

 
 
ภาพที่ 47 แบบเก้าอ้ีในปัจจุบัน แบบกลม  
ที่ ม า : ddpromote, แบบเก้า อ้ี ใน ปัจจุ บั น , เข้ าถึ งเมื่ อ  11 สิ งหาคม  2558 , เข้ าถึ งได้จาก 
http://ddpromote.com/id-512de91f4fba0b407c00350b.html 
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ภาพที่ 48 เก้าอ้ีปูนแบบเหลี่ยม 
ที่ ม า : ddpromote, เก้ า อ้ี ปูนแบบเหลี่ ยม , เข้ าถึ งเมื่ อ  11 สิ งหาคม  2558 , เข้ าถึ งได้จาก 
http://ddpromote.com/id-512de91f4fba0b407c00350b.html 
 เก้าอ้ีปูนมีการผลิตและมีการพัฒนารูปแบบให้ทันสมัย ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจาก
ราคาไม่แพงมากสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยใช้คนประมาณ 3-4 คน 
 
  1.1.2  เก้าอ้ีหินจริง 
 

 
 
ภาพที่ 49 เก้าอ้ีที่ทําจากหินจริง  
ที่ มา : ddpromote, เก้า อ้ีที่ ทํ าจากหินจริง , เข้ าถึ งเมื่ อ  11 สิ งหาคม  2558, เข้ าถึ งได้จาก 
http://ddpromote.com/id-512dec954fba0b407c003916.html 
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ภาพที่ 50 เก้าอ้ีทําจากหินจริง  
ที่ ม า : ddpromote, เก้ า อ้ีทํ าจากหิ นจ ริง , เข้ าถึ ง เมื่ อ  11  สิ งหาคม  2558 , เข้ าถึ งได้ จาก 
http://ddpromote.com/id-512dec954fba0b407c003916.html  
เก้าอ้ีที่ทําจากหินจริงมีข้อดีเร่ืองความคงทนและความสวยงานของลวดลาย แต่มีข้อเสียด้านนํ้าหนัก 
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย การขนส่งและราคาแพง จึงมีการใช้กันอยู่บ้างแต่ไม่แพร่หลาย 
  
  1.1.3  เก้าอ้ีสนามเลียนแบบหินหรือหินเทียม วัสดุเป็นไฟเบอร์กลาส 
 

 
 
ภาพที่ 51 เก้าอ้ีที่ทําเลียนแบบหินในธรรมชาติโดยใช้วัสดุประเภทไฟเบอร์กลาส  
ที่มา: manager, เก้าอ้ีที่ทําเลียนแบบหินในธรรมชาติ, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9550000037288 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



48 

 

 

 
 
ภาพที่ 52 เก้าอ้ีหินเทียมที่เลียนแบบลวดลายของหิน  
ที่ ม า :  manager, เก้ า อ้ี หิ น เที ย ม , เข้ า ถึ ง เมื่ อ  1 1  สิ ง ห า ค ม  2 5 5 8 , เข้ า ถึ ง ไ ด้ จ า ก 
http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9 5 5 0 0 0 0 0 3 7 2 8 8  
 ผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส  ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใส่วัสดุอ่ืนเพ่ือเสริมความแข็งแรง (มีวัสดุ
มากกว่า 2 ชนิดมาประสานกัน) วัสดุที่นํามาเสริมแรงให้พลาสติกคือ “ใยแก้ว” ซึ่งมีลักษณะอ่อนนุ่ม
แต่เหนียว ทนความร้อนได้สูง ซึ่งทําให้ได้รับความนิยมในระดับหน่ึงเพราะราคาที่ไม่แพงมากและความ
สวยงามยังคงเหมือนหินจริง มีนํ้าหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยใช้คนประมาณ 3-4 คน  
 
  1.1.4  เก้าอ้ีไม้ 

 
 
ภาพที่ 53 แบบเก้าอ้ีไม้ที่ใช้ในสวนหรือสนาม  
ที่มา: trisinfurniture, เก้าอ้ีไม้, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก 
http://www.trisinfurniture.com/?p=7750 
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ภาพที่ 54 เก้าอ้ีไม่แบบไม่มีพนักพิงหลัง  
ที่มา http://www.trisinfurniture.com/?p=7750 
 เก้าอ้ีไม้ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน และมีพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ แต่มี
ข้อจํากัดด้านความคงทน จึงได้มีการพัฒนาให้ใช้ในพ้ืนที่ในร่มมากกว่าที่จะนํามาใช้ในสนามกลางแดด
หรือกลางฝน 
 1.1.5  เก้าอ้ีที่มีการใช้วัสดุหลายอย่างมาผสมกัน 
 

 
 
ภาพที่ 66 เก้าอ้ีวัสดุผสม ไม้ระแนงและปูน 
ที่มา http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jack-bee&month=07-11-
2009&group=2&gblog=5 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



50 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 67  เก้าอ้ีวัสดุผสม ไมร้ะแนงและปูน 
ที่มา http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=jack-bee&month=07-11-
2009&group=2&gblog=5 

 
 
ภาพที่ 68 เก้าอ้ีวัสดุผสม ไม้และเหล็ก 
ที่มา http://bloomfurniture.tarad.com/product.detail_648980_th_3238043 
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ภาพที่ 69 เก้าอ้ีวัสดุผสม ไม้กับเหล็ก 
ที่มา: toh-aek, เก้าอ้ีวัสดุผสม, เข้าถึงเมื่อ 11 สิงหาคม 2558, เข้าถึงได้จาก  
http://www.toh-aek.com/product-th เก้าอ้ีที่มีการใช้วัสดุหลายอย่างมาผสมกันมีเหตุผลใน
หลายปัจจัย เช่น เพ่ือความสวยงาม หรือเพ่ือวัตถุประสงค์ในการใช้งาน   
 
4.3 ศึกษาเรื่องกายภาพศาสตร์ 
 ขนาดสัดส่วนร่างกายของมนุษย์ 

 ก่อนทําการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ปัจจัยหน่ึงที่มีความจําเป็นต้องทราบ ได้แก่การรู้และทราบ

ถึงสัดส่วนร่างกายมนุษย์และการรู้จักประยุกต์ใช้ในการออกแบบ  สําหรับข้อมูลสัดส่วนร่างกายมนุษย์

น้ันในปัจจุบันได้ทํากันแพร่หลาย 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยที่ทําการศึกษาและรวบรวมสัดส่วนร่างกาย

ของคนไทยแล้ว สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมก็ได้ทําการสํารวจสํารวจสัดส่วนของโครง

ร่างชายไทยที่มีอายุระหว่าง 17-49 ปี จํานวน 4,151 คน และสัดส่วนโครงร่างหญิงไทยที่มีอายุระหว่าง 
17-49 ปี จํานวน 5,845 คน โดยสุมตัวอย่างจากทุกภูมิภาค ระหว่างปี พ.ศ. 2536-2537 ดังตารางท่ี 
3.5-3.6   

ตารางที่ 1 แสดงข้อมูลสัดส่วนโครงร่างชายไทย ระหว่างอายุ 17-49 ปี ของสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

ค่าเฉลี่ยสัดส่วนโครงร่างชายไทย  (ซ.ม.) 17-19 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 
1.ความสูง 
2.ความสูงพ้ืนที่น่ัง 
 

167.0 
41.6 
 

167.0 
41.4 
 

166.0 
41.0 
 

165.0 
40.8 

ตารางที่ 1 ที่มา: https://www.google.co.th  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 

 

 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมูลสัดส่วนโครงร่างหญิงไทย ระหว่างอายุ 17-49 ปี ของสํานักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ค่าเฉลี่ยสัดส่วนโครงร่างหญิงไทย  (ซ.ม.) 17-19 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 
1.ความสูง 
2.ความสูงพ้ืนที่น่ัง 
3.ความกว้างไหล่ ( เวลาน่ัง) 
4.ความกว้างตะโพก ( เวลาน่ัง) 

155.8 
39.1 
38.1 
33.1 

155.4 
38.9 
38.5 
33.4 

154.9 
38.7 
39.4 
34.5 

153.9 
38.4 
39.9 
35.0 

รายการที่ 2  ที่มา: https://www.google.co.th/  

 

4.4 หลักการออกแบบ 

หลักการออกแบบ 

การออกแบบหมายถึง การถ่ายทอดรูปแบบจากความคิดออกมาเป็น ผลงานท่ีผู้อ่ืนสามารถมองเห็น  
รับรู้  หรือสัมผัสได้เพ่ือให้มีความเข้าใจในผลงาน ร่วมกันความสําคัญของการออกแบบ มีอยู่หลาย

ประการ กล่าวคือ 1.ในแง่ของการวางแผนการการทํางาน งานออกแบบจะช่วยให้การทํางานเป็น     
ไปตามข้ันตอนอย่างเหมาะสมและประหยัดเวลา  ดังน้ันอาจถือว่าการออกแบบคือ การ วางแผนการ

ทํางานก็ได้ 2. ในแง่ของการนําเสนอผลงาน  ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เก่ียวข้องมีความ เข้าใจ
ตรงกันอย่างชัดเจนดังน้ัน ความสําคัญในด้านน้ี คือ เป็นสื่อความหมายเพ่ือ ความเข้าใจระหว่างกัน 3. 
เป็นสิ่งที่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับงาน  โดยงานบางประเภทอาจมีราย ละ-เอียดมากมายซับซ้อน  
ผลงานออกแบบจะช่วยให้ผู้เก่ียวข้องและผู้พบเห็นมี ความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นหรืออาจกล่าวได้ว่า 
ผลงานออกแบบ คือ ตัวแทนความคิด ของผู้ออกแบบได้ทั้งหมด 4. แบบ จะมีความสําคัญอย่างที่สุด 
ในกรณีที่นักออกแบบกับผู้สร้างงานหรือ ผู้ผลิตเป็นคนละคนกัน เช่น นักออกแบบกับผู้ผลิตในโรงงาน

หรือถ้าจะเปรียบไปแล้ว นักออกแบบก็เหมือนกับคนเขียนบทละครน่ันเอง  

“แบบ” แบบเป็นผลงานจากการออกแบบ เป็นสิ่งที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และฝีมือของนัก

ออกแบบ   ซึ่งแบบมีอยู่หลายลักษณะ ดังน้ี คือ 1. เป็นภาพวาดลายเส้น(drawing) ภาพระบายสี

(Painting) ภาพถ่าย (Pictures) หรือแบบร่าง(Sketch) แบบที่มีรายละเอียด(Draft) เช่น แบบ

ก่อสร้างภาพพิมพ์ (Printing) ฯลฯ ภาพต่าง ๆ ใช้แสดงรูปลักษณะของงาน หรือแสดงรายละเอียดต่าง 
ๆ เกี่ยวกับงาน ที่เป็น 2 มิติ 2. เป็นแบบจําลอง(Model) หรือของจริง เป็นแบบอีกประเภทหน่ึงที่ใช้

แสดง รายละเอียดของงานได้ชัดเจนกว่าภาพต่าง ๆ เน่ืองจากมีลักษณะเป็น 3 มิติ ทําให้ สามารถ
เข้าใจในผลงานได้ดีกว่า นอกจากน้ี แบบจําลองบางประเภทยังใช้งานได้ เหมือนของจริงอีกด้วยจึง

สมารถใช้ในการทดลอง และทดสอบการทํางาน เพ่ือหา ข้อบกพร่องได้ 
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การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เป็นการ

ออกแบบเพ่ือการผลิต ผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ งานออกแบบสาขาน้ี มีขอบเขตกว้างขวางมากท่ีสุด และ 
แบ่งออกได้มากมายหลาย ๆ ลักษณะ  นักออกแบบรับผิดชอบเก่ียวกับประโยชน์ ใช้สอยและความ
สวยงามของผลิตภัณฑ์งานออกแบบประเภทน้ีได้แก่ -งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ -งานออกแบบ

ครุภัณ ฑ์  -งานออกแบบเคร่ืองสุขภัณ ฑ์  -งานออกแบบเครื่องใช้สอยต่างๆ  -งานออกแบบ

เคร่ืองประดับอัญมณี -งานออกแบบเคร่ืองแต่งกาย -งานออกแบบภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ -งาน
ออกแบบผลิตเคร่ืองมือต่าง ๆฯลฯ  

การสร้างสรรค์งานออกแบบ ในการสร้างสรรค์งานออกแบบ  จําเป็นต้องคํานึงถึงหลักการออกแบบ 
เช่นกัน โดยการจัดสัดส่วนของการออกแบบให้มีความเหมาะสม  ซึ่งพิจารณาจาก หลักการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์7 ประการ คือ 1. Functions การคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยของตัวผลิตภัณฑ์ 2. Aesthetic 
ความงามในตัวผลิตภัณฑ์ 3. Ergonomics ความถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ 4. Safety ความ

ปลอดภัยในการใช้งาน 5. Cost ราคา หรือต้นทุนในการผลิตกับการจําหน่าย 6. Durable ความ
แข็งแรงทนทานในตัวผลิตภัณฑ์ หรือความแข็งแรงของ โครงสร้างผลิตภัณฑ์ 7. Maintenance การ
ดูแลและการบํารุงรักษาผลิตภัณฑ์จากการใช้งาน  

1. Functions การคํานึงถึงประโยชน์ใช้สอยของตัวผลิตภัณฑ์ หน้าที่ใช้สอย  ถือเป็น

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สําคัญที่สุดเป็นอันดับแรกที่ต้องคํานึงผลิตภัณฑ์ทุก ชนิดต้องมีหน้าที่ใช้

สอยถูกต้องตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ คือสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

และสะดวกสบาย ผลิตภัณฑ์น้ันถือว่ามีประโยชน์ใช้สอยดี (HIGH FUNCTION) แต่ ถ้าหากผลิตภัณฑ์

ใดไม่สามารถสนองความต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์น้ันก็จะถือว่ามี ประโยชน์ใช้สอยไม่

ดีเท่าที่ควร(LOW FUNTION) เร่ืองหน้าที่ใช้สอย  นับว่าเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนซับซ้อนมาก ผลิตภัณฑ์

บางอย่างมีประโยชน์ใช้สอยตามที่ ผู้คนทั่วๆ ไปทราบเบ้ืองต้นว่า มีหน้าที่ใช้สอยแบบน้ี แต่ความ
ละเอียดอ่อนที่นักออกแบบได้คิดออกมาน้ัน ได้ตอบสนองความสะดวกสบายอย่างเต็มที่  

2. Aesthetic ความงามในตัวผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ในยุคปัจจุบันน้ีความสวยงามนับว่ามี

ความสําคัญไม่ย่ิงหย่อนไปกว่า หน้าที่ใช้สอยเลย  ดังน้ัน ความสวยงามจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดการ

ตัดสินใจซื้อ เพราะเกิดความประทับใจ  ส่วนหน้าที่ใช้สอยจะดีหรือไม่ต้องใช้เวลาอีกระยะหน่ึง คือใช้
ไปเร่ือยๆ ก็จะเกิดข้อบกพร่องในหน้าที่ใช้สอยให้เห็นภายหลัง  ผลิตภัณฑ์ บางอย่างความสวยงามก็

คือหน้าที่ใช้สอยน่ันเอง เช่น ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ของ โชว์ตกแต่งต่าง ๆ ซึ่งผู้ซื้อเกิดความประทับใจ

ในความสวยงามของผลิตภัณฑ์ ความสวยงามจะเกิดมาจากสิ่งสองสิ่งด้วยกันคือ รูปร่าง (FORM) และ
สี (COLOR) การกําหนดรูปร่างและสี ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกับการ กําหนด รูปร่าง สี 
ได้ตามความนึกคิดของจิตรกรที่ต้องการ  แต่ในงานออกแบบ ผลิตภัณฑ์จะเป็นในลักษณะทําตาม

ความชอบ ความรู้สึกนึกคิดของนักออกแบบ ไม่ได้จําเป็นต้องยึดข้อมูลและกฎเกณฑ์ผสมผสานรูปร่าง

และสีสันให้เหมาะสม ด้วยเหตุของความสําคัญของรูปร่างและสีที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์ นักออกแบบจึง 
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จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องศึกษาวิชา ทฤษฏีหรือหลักการออกแบบและวิชาทฤษฏีสี ซึ่งเป็นวิชาทางด้าน

ของศิลปะแล้วนํามาประยุกต์ผสานใช้ให้เกิดความกลมกลืน กัน 

3. Ergonomics ความถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ นักออกแบบต้องศึกษาวิชากายวิภาค

เชิงกลเกี่ยวกับสัดส่วน ขนาด และขีดจํากัดที่เหมาะสม สําหรับอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกายของมนุษย์

ทุกเพศ ทุกวัย  ซึ่งจะประกอบด้วยความรู้ ทางด้านขนาดสัดส่วนมนุษย์ (ANTHROPOMETRY)   ด้าน
สรีรศาสตร์(PHYSIOLOGY)  จะ ทําให้ทราบ ขีดจํากัด ความสามารถของอวัยวะส่วนต่างๆ ในร่างกาย
มนุษย์ เพ่ือใช้ประกอบการ ออกแบบ หรือศึกษาด้านจิตวิทยา (PSYCHOLOGY)   ซึ่งความรู้ในด้าน

ต่างๆ ที่กล่าวมาน้ี จะ ทําให้นักออกแบบสามารถ ออกแบบและกําหนดขนาด(DIMENSIONS) ส่วน
โค้ง ส่วนเว้า ส่วน ตรง  ส่วนแคบของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างพอเหมาะกับร่างกายหรืออวัยวะของ

มนุษย์  เมื่อใช้ ผลิตภัณฑ์ก็จะเกิดความสะดวกสบายในการใช้  ไม่เกิดอาการเมื่อยมือหรือเกิดอาการ

ล้าใน ขณะที่ใช้งานไปนานๆ   ดังน้ันการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องศึกษาวิชา 
ดังกล่าว โดยเฉพาะหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้ใช้ต้องใช้อวัยวะร่างกายไปสัมผัสเป็นเวลานาน เช่น เก้าอ้ี 
ด้าม เคร่ืองมือ  อุปกรณ์ต่างๆ   หากผู้ใช้ผู้ใดได้เคยใช้มาแล้วเกิดความไม่สบายร่างกาย ขึ้น ก็แสดงว่า
ศึกษากายวิภาคเชิงกลไม่ดีพอ  แต่ทั้งน้ีก็ต้องศึกษาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวให้ดีก่อน จะไปเหมาว่า

ผลิตภัณฑ์น้ันไม่ดีไม่ได้ เพราะผลิตภัณฑ์บางชนิดผลิตมาจากประเทศตะวันตก ซึ่ง ออกแบบโดยใช้

มาตรฐานผู้ใช้ของชาวตะวันตก ที่มีรูปร่างใหญ่โตกว่าชาวเอเชีย เมื่อชาวเอเชีย นํามาใช้อาจจะไม่พอดี

หรือหลวม ไม่สะดวกในการใช้งาน นักออกแบบจึงจําเป็นต้องศึกษา สัดส่วนร่างกายของชนชาติหรือ

เผ่าพันธ์ุที่ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นเกณฑ์ 

5.วิเคราะห์และประเมินผลการออกแบบ 

 การออกแบบเก้าอ้ีเพ่ือใช้ในการตกแต่งและใช้งานได้จริง ด้วยขนาดที่ใหญ่จะเป็นต้องมีการ

วางแผนในการทํางาน เพราะชิ้นงานมีขนาดใหญ่และมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแตกร้าวเนื่องจากการ

เคลื่อนย้ายช้ินงานในข้ันตอนการข้ึนรูป และด้วยขนาดของช้ินงานท่ีมีขนาดใหญ่จําเป็นจะต้องมีการ

สร้างโครงสร้างหรือคานไว้ด้านในเพ่ือรับนํ้าหนักและลดการแตกหักของช้ินงานเก้าอ้ี ด้านการ

ออกแบบลวดลายได้มีการเลือกใช้ละรอกคลื่นมาเป็นแบบในการตกแต่งเพ่ือให้เกิดความสวยงามของ

ช้ินงาน 
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บทที่ 4 
ผลการออกแบบ 

จาการดําเนินการออกแบบเก้าอ้ีตกแต่งสวนหน้าบ้านโดยได้รับแรงบันดาลใจจากคลื่นทะเล ได้ผล
ดําเนินการดังน้ี 
 1.ผลการทดลองเรื่องเน้ือดิน 
 2.ผลการทดลองเรื่องเคลือบ 
 3.ผลงานการออกแบบ 
  4.ผลการวิเคราะห์การออกแบบ 
1.ผลการทดลองเรื่องเนื้อดิน 
ตารางที่ 10 ผลการวัดค่าต่างๆของดิน  
 
จุดที่ ดิน+ดิน

เช้ือ 
การห ด
ตัวก่อน
เผา(CM) 

ก า ร ห ด
ตั ว ห ลั ง
เ ผ า ที่
อุณหภูมิ 
800 C 

ก า ร ห ด
ตั ว ห ลั ง
เ ผ า ที่
อุณหภูมิ 
1200 C 

น . น .
ก่ อ น
นําไปต้ม
(G) 

น . น .
ห ลั ง
นําไปต้ม
(G) 

วั ด ค่ า
การโก่ง
งอ 

ก า ร วั ด
ค่ า ก า ร
หั ก 
(KG.) 

1 500 + 
10 

9.6 9.6 9.2 57.3 65.4 0.61 - 

2 500 + 
20 

9.65 9.6 9.1 55.4 63.4 0.91 - 

3 500 + 
30 

9.7 9.6 9.2 56.0 64.3 0.79 - 

4 500 + 
40 

9.7 9.7 9.2 56.0 63.2 0.78 - 

5 500 + 
50 

9.7 9.7 9.2 55.7 63.3 0.57 - 

6 500 + 
60 

9.7 9.7 9.1 57.0 63.7 0.85 - 

7 500 + 
70 

9.7 9.7 9.1 55.2 62.4 1.27 - 

8 500 + 
80 

9.7 9.7 9.2 52.4 59.8 1.01 - 

9 500 + 
90 

9.7 9.6 9.2 56.5 63.5 0.42  

10 500 + 
10 

9.6 9.6 9.2 57.3 65.4 0.61 - 
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ภาพผลการทดลอง 
 
 

 
 
 ภาพที่ 60 ภาพการทดลองสูตรดิน เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
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ภาพที่ 61 ภาพการทดลองสูตรดิน เผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส
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ตารางที่ 11  ผลการวัดค่าต่างๆของดิน 
  
จุดที่ ดิ น +ขี้

เ ลื่ อ ย +
ดินเช้ือ 

การหด
ตัวก่อน
เ ผ า
(CM) 

ก า ร ห ด
ตั ว ห ลั ง
เ ผ า ที่
อุณหภูมิ 
800 C 

ก า ร ห ด
ตั ว ห ลั ง
เ ผ า ที่
อุณหภูมิ 
1200 C 

น . น .
ก่ อ น
นําไปต้ม
(G) 

น . น .
ห ลั ง
นําไปต้ม
(G) 

วั ด ค่ า
การโก่ง
งอ 

ก า ร วั ด
ค่ า ก า ร
หัก (KG.) 

1 500 + 
5 + 5 

9.6 9.6 9.35 54.7 62.3 0.94  

2 500 + 
10 +10 

9.65 9.65 9.35 54.7 61.4 0.67 19.1 

3 500 + 
15+15 

9.7 9.7 9.2 51.5 60.1 0.52 21,20.3 

4 500 + 
20 + 20 

9.7 9.7 9.2 51.7 60.7 0.52 16.2 

5 500 + 
25 + 25 

9.7 9.7 9.2 47.3 58.2 0.63  

6 500 + 
30 + 30 

9.7 9.7 9.2 47.3 56-8 0.56  

7 500 + 
35 + 35 

9.7 9.7 9.1 42.3 51.7 0.99  

8 500 + 
40 + 40 

9.7 9.7 9.1 43.5 53.8 1.03  

9 500 + 
45 + 45 

9.7 9.6 9.1 40.3 51.3 0.97  

10 500 + 
5 + 5 

9.6 9.6 9.35 54.7 62.3 0.94  
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ตารางการวัดค่าต่างๆของดิน 
 

 
 
ภาพที่ 62 รูปการเตรียมทรายเพ่ือถ่วงนํ้าหนัก 
 

 
ภาพที่ 63 แท่งดิน หลังจากการวัดค่าการหักด้วยการถ่วงน้ําหนัก 
การคัดเลือกสูตรดินที่นํามาใช้งาน เลือกใช้งานดินจุดที่ 13 เน่ืองจากตรงตามคุณสมบัติที่ต้องการใน
การนําไปใช้งาน 
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2.ผลการทดลองเคลือบ 
 เร่ิมแรกได้มีการใช้เคลือบสําเร็จรูปที่มีความเสถียนมากกว่าเคลือบที่ผสมเอง และได้ลอง
ใส่สี oxide เพ่ือเป็นการมดลองการหาเฉดสีที่มีความลงตัว แต่ไม่สามารถทําให้เกิดสีที่ต้องการได้ จึง
ได้หันมาใช้เคลือบที่ผสมเองในสัดส่วนที่พอเหมาะจึงทําให้ได้สีเคลือบที่ต้องการและไม่สามารถเผาใน
อุณหภูมิที่ตํ่ากว่า 1200 องศาเซลเซียสได้เน่ืองจากสีจะยังไม่สุขตัวเต็มที่และไม่ได้เฉดสีที่ต้องการ 
 

 
  
ภาพที่ 64 การทดลองเคลือบ 
 ตัวเคลือบมีสารท่ีช่วยในการลดอุณหภูมิในการเผาหลายตัวทําให้เคลือบมีอาการไหลตัว
เล็กน้อยกับดินป้ันปกติ แต่มีการไหลตัวมากจากการใช้เน้ือดินที่ทําตัวเก้าอ้ีจึงได้ลองลดอุณหภูมิในการ
เผาเพ่ือลดเรื่องการไหลของเคลือบ แต่เคลือบไม่สุขตัวจนได้สีของเคลือบที่แท้จริง 
 

 
ภาพที่ 65  ผลการทดลองเคลือบ
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3.ผลงานการออกแบบ 
 3.1 แบบร่าง 2 มิติ 
 3.2 แบบร่าง 3 มิติ 
  3.2.1 sketch Design 
 
แบบ Sketch 3 มิติ ในระยะที่ 1 

ภาพที่ 66 แบบ Sketch 3 มิติ ในระยะที่ 1 
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ภาพที่ 67 แบบ Sketch 3 มิติ ระยะที่ 1  

การ Sketch แบบระยะที่ 1 หลงจากปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาเร่ืองรูปทรงยังไม่ชัดเจนและ

ลวดลายยังไม่แสดงออกถึงความรู้สึกของคลื่นทะเล จึงได้ในข้อแนะนําต่างๆไปปรับปรุงต่อในการ 
Sketch งานครั้งที่ 2  

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 

 

 

การ Sketch แบบระยะที่ 2 

 

ภาพที่ 68 แบบ Sketch 3 มิติในระยะที่ 2  
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ภาพที่ 69 แบบ Sketch 3 มิติในระยะที่ 2  

 

ในการ Sketchงานระยะที่ 2 มีการพัฒนารูปทรงมากขึ้นและมีการปรับเปลี่ยนลวดลายมากข้ึนแต่ด้วย

วัสดุที่เป็นเซรามิกส์มีข้อจํากัดเรื่องขนาดและความแข็งแรง จึงต้องมีการพัฒนารูปทรงเพ่ือแก้ไขปัญหา

ด้านการความแข็งแรงและให้สอดคล้องกับการใช้งานย่ิงขึ้น 
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การ Sketch แบบระยะที่ 3 

 

ภาพที่ 70 Sketch 3 มิติในระยะที่ 3  
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ภาพที่ 71 Sketch 3 มิติในระยะที่ 3 

ระยะที่ 3 มีการปรับปรุงเรื่องรูปทรงมากกว่าด้านลวดลาย แต่รูปทรงยังต้องปรับรูปแบบต่อ

เพราะ Sketch หลายตัวมีปัญหาเรื่องความแข็งแรงของรูปทรงที่จะรับนํ้าหนัก เพราะรูปทรงส่วนใหญ่

มีการเปิดโล่งและไม่มีการทําโครงค้ําเพ่ือความแข็งแรงด้านใน 
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การ Sketchแบบระยะท่ี 4 

 

ภาพที่ 72 Sketch 3 มิติในระยะที่ 4  
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ภาพที่ 73 Sketch 3 มิติในระยะที่ 4 

เป็นการทดลองเรื่องรูปทรงต่อจาก Sketch ระยะที่ 3 แต่ยังไม่สามารถทําได้จริงเพราะยังมี

ปัญหาเร่ืองโครงสร้างในการรับนํ้าหนัก 
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การ Sketch แบบระยะที่ 5 

 

ภาพที่ 74 Sketch 3 มิติในระยะที่ 5  
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ภาพที่ 75 Sketch 3 มิติในระยะที่ 5 
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ภาพที่ 76 Sketch 3 มิติในระยะที่ 5   

เน้นเรื่องลวดลายบนช้ินงานมากข้ึนและได้มีการเพ่ิมโครงสร้างให้เพ่ือใช้ในการรับนํ้าหนักแต่

ยังไม่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการแตกหักในการเผาในทุกขั้นตอน สิ่งที่ต้องแก้ไข เรื่องโครงสร้างยังไม่
ดีพอที่จะทําจริงได้ เพราะข้อจํากัดด้านวัสดุ 
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การ Sketch แบบระยะที่ 6 

 

ภาพที่ 77 Sketch 3 มิติในระยะที่ 6 
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ภาพที่ 78 Sketch 3 มิติในระยะที่ 6 

มีการปรับเปลี่ยนเร่ืองโครงสร้างให้รับนํ้าหนักและตกแต่งลวดลายได้ง่ายขึ้น แต่ขนาดเมื่อ

เทียบกับขนาดเท่าจริงแล้วยังใหญ่เกินไปที่จะทําได้ จึงได้นํ้าแบบ Sketch บางตัวที่สามารถจะทําได้

จริงมาพัฒนาต่อเพ่ือปรับแบบให้สามารถน่ังได้สบายขึ้นและตกแต่งลวดลายเพ่ิมเติม 
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การ Sketch แบบระยะที่ 7 

 

ภาพที่ 79 Sketch 3 มิติในระยะที่ 7 
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ภาพที่ 80 Sketch 3 มิติในระยะที่ 7 
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ภาพที่ 81 Sketch 3 มิติในระยะที่ 7 

 มีการปรับรูปทรงเพื่อให้สามารถรับนํ้าหนักได้มากข้ึน และมีการปรับเปลี่ยนเรื่องรูปทรงและ

ลวดลายเพ่ือให้สามารถใช้งานได้จริง มีการเสริมโครงด้านในเพื่อให้เกิดความแข็งแรงในการรับนํ้าหนัก 
และปรับระนาบด้านที่น่ังให้ไม่เกิดนํ้าขังเวลาฝนตก 
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ภาพที่ 82 แบบ Sketch 3 มิติที่ได้รับการพัฒนา ปรับแต่งแก้ไขเพ่ือขยายขนาด 

  

การทดลองอัตราส่วนผสมของเน้ือดินท่ีเหมาะสมกับการใช้งาน 

สูตรต้ังต้น A 

ดินขาว       48 % 

ดินดํา       50 % 

ขี้เถ้า         8 % 

คุณสมบัติการหดตัวหลังเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส หดตัว 5 % 

คุณสมบัติการหดตัวหลังเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส หดตัว 9 % 

ด้วยคุณสมบัติข้างต้นจึงมีการนําดิน สูตรต้ังต้น A มาพัฒนาเพ่ือเพิ่มคุณสมบัติเร่ืองการหดตัวให้

น้อยลงเพื่อลดการแตกหักและพัฒนาความแข็งแกร่งของเน้ือดินเพ่ือการรับนํ้าหนักได้มากขึ้น โดยการ
ผสมทรายละเอียดและขี้เถ้าลงไปเพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติตามท่ีต้องการ 
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ตารางการวัดค่าต่างๆของดิน 

 

ภาพที่ 83 ตารางทดลองเน้ือดิน 

เลือกสูตรดินที่มีค่าการหดตัวน้อยและมีค่าการโกงงอน้อย มาทําการถ่วงน้ําหนังด้วยถุงทรายเพ่ือวัดค่า

การรับนํ้าหนักของเน้ือดิน 
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การทดลองสูตรเคลือบ 

สูตรเคลือบ จุดที่ 1 

Nefheline                                                        35 % 

Colemanite                                                     25 % 

Barium                                                             5 % 

Whiting                                                          10 % 

Kaolin                                                              5 % 

Quartz                                                            20 % 

Lithium                                                            3 % 

 

สูตรเคลือบ จุดที่ 2 

Nefheline                                                        35 % 

Colemanite                                                     25 % 

Barium                                                             5 % 

Whiting                                                          10 % 

Kaolin                                                              5 % 

Quartz                                                            20 % 

   Lithium                                                           3 % 

   Tin                                                                 5 % 

ใส่สารให้สีจําพวก oxide และสีสเตน 

copper carbonate 

cobalt oxide 

และสีสเตนในโทนสีฟ้า 
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ภาพที่ 84 ภาพผลการทดลองเคลือบ 

การสร้างต้นแบบเตรียมขึ้นต้นแบบด้วยดิน 

 

ภาพที่ 85 แบบเก้าอ้ีขนาดเท่าจริง(เผื่อการหดตัวแล้ว)ขนาดใหญ ่
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ภาพที่ 86 ขั้นตอนการปรับแบบต้นแบบดิน 

 

 

 

ภาพที่ 87 แบบขนาดเท่าจริง(เผื่อการหดตัวแล้ว)ขนาดเลก็ 
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การเตรียมทําพิมพ์ที่ใช้เป็นแบบในการอัดดิน 

 

ภาพที่ 88 ขั้นตอนการก้ันแบ่งพิมพ์ ผสมปูนดีดปูนให้เกาะผิวของช้ินงานเพ่ือสร้างผนังให้มีความหนา 

 

ภาพที่ 89 ใช้ใยมะพร้าวผสมกับปูนเพ่ือสร้างความแข็งแรงให้กับผนัง 
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ภาพที่ 90 ขั้นตอนการข้ันรูปด้วยการอัดดินเข้าพิมพ์ 

 

ภาพที่ 91 การข้ึนรูปด้วยการอัดดินเข้าพิมพ์ เก็บความหนาของเน้ือดินให้เท่ากัน 
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ภาพที่ 92 ภาพช้ินงานที่อยู่ในพิมพ์ 

อัดดินเข้าสู่พิมพ์โดยการสร้างผนังที่มีการวัดความหนาให้หนาเท่ากันทุกด้าว แล้วจึงสร้างโครงสร้าง
กระดุกงูด้านในเม่ือเสริมความแข็งแรง และเพื่อป้องกับผนังที่อาจจะตกหรือทรุดลง จําเป็นต้องมี

อุปกรณ์ค้ํายันเพ่ือป้องกันการเสียหาย 

 
 

ภาพที่ 93 โครงสร้างภายในช้ินงานเก้าอ้ีขนาดเล็กเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง 
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ภาพท่ี 94 กลับด้านช้ินงานเพ่ือป้องกันการฉีกของเน้ือดินเน่ืองจากพ้ืนผิวของงานมีลวดลายขนาดใหญ่ 
ถ้าช้ินงานทิ้งนํ้าหนักตัวลงด้านบนอาจจะทําได้ช้ินงานเกิดการฉีกขาดเน่ืองจากการหดตัวของเน้ือดิน 

 

ภาพที่ 94 ผนังด้านนอกเมื่อถอดพิมพ์ด้านข้างออก 
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ภาพที่ 95 ช้ินงานอีกมุมหน่ึงของเก้าอ้ีขนาดใหญ่ 

 

ภาพที่ 96 เปิดผนังด้านข้างเพ่ือปล่อยให้ดินทรงตัวและปล่อยให้ดินแข็งตัวอย่างช้าๆโดยใช้ผ้าคลุมไว้ 
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ภาพที่ 97 เมื่อดินแข็งเริ่มแข็งตัวในระดับหนึง กอดออกจากพิมพ์โดยพ้ืนที่ใช้วางงานจะมีการโรยทราย

ละเอียดเพ่ือช่วยในการหดตัวของดินดิบและลดปัญหาการแตกหักในระดับหน่ึง โดยพ้ืนที่วางงานจะมี

การเจาะรูไว้ด้านล่างเพ่ือช่วยให้การถ่ายเทความช้ืนภายในและภายนอกเป็นไปได้ดี แล้วปล่อยให้แห้ง

โดยใช้เวลาประมาณ 1 อาทิตย์ 
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ภาพที่ 98 เมื่อช้ินงานแห้งหลังจาก 1 อาทิตย์ที่ปล่อยให้ช้ินงานแห้งสนิด 

 

 

ภาพที่ 99 รอช้ินงานแห้งและตกแต่งก่อนนําเข้าเตาเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
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ภาพที่ 100 ช้ินงานเผาดิบที่อุณภูมิ 800 องศาเซลเซียส รอการขัดแต่งเพ่ือเก็บผิวงานก่อนเคลือบ 

 

ภาพที่ 101 แล้วจึงนํ้าช้ินงานมาขัดเก็บผิวงานก่อนทําความสะอาด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



90 

 

 

 

ภาพที่ 102 เคลือบผิวงานด้วยการพ่นเคลือบก่อนนําไปเผาที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส 

 

ภาพที่ 103 ช้ินงานที่พ่นเคลือบรอเข้าเตาเผา 
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ภาพที่ 104 ช้ินงานขนาดเล็กท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

 

ภาพที่ 105 เก้าอ้ีขนาดเล็ก 
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ภาพที่ 106 เก้าอ้ีขนาดใหญ่ 

วิเคราะห์และประเมินผลการออกแบบ 

 การออกแบบงาน เป็นการออกแบบงานเพื่อแก้ไขเร่ืองการรับนํ้าหนักของตัวเก้าอ้ี จึงเกิดการ
แตกหักน้อย แต่ก็ยังมีการแตกหักอยู่บ้าง แต่ช้ินงานสามารถรับนํ้าหนักได้100 กิโลข้ึนไปต้ังแต่ช้ินงาน

ถูกเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส และมีสัดส่วนที่เหมาะสมทําให้สามารถน่ันได้เป็นระยะเวลาหน่ึง

โดยไม่เกิดอาการเมื่อยล้าของกล้ามเน้ือ 

4.ผลการวิเคราะห์การออกแบบ 
 ผลการวิเคราะห์เก้าอ้ีมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน เน่ืองจากการคํานึงถึงสัดส่วน
สรีระร่างกาย ทําให้สามารถน่ังได้โดยไม่รู้สึกเมื่อย และช้ินงานมีผิวที่เป็นมันเงาทําให้สามารถล้างทํา
ความสะอาดได้ง่าย ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ  และมีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกิดไปสําหรับสวนขนาดย่อมที่
ไม่ใหญ่มากนัก จึงทําให้มีความเหมาะสมกับการใช้ภายในบ้านที่มีพ้ืนที่ด้านนอกตัวบ้านที่ไม่ใหญ่นัก 
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บทที่ 5 
สรุปผลการออกแบบ 

 
 การออกแบบเก้าอ้ีตกแต่งสวนหน้าบ้านโดยได้รับแรงบันดาลใจจากคลื่นทะเล สามารถ
สรุปได้ดังน้ี 
 1. สรุปผลการออกแบบ 
 2. อภิปรายผลการออกแบบ 
 3. ปัญหาที่พบในการออกแบบ 
 4. ข้อเสนอแนะ 
  
1. สรุปผลการออกแบบ 
  การออกแบบเก้าอ้ีตกแต่งสวนหน้าบ้านโดยได้รับแรงบันดาลใจจากคลื่นทะเล ที่ได้ทํา
การวิจัยครั้งน้ีเกิดจากแรงบันดาลใจจากคลื่นซึ่งทําให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายเน่ืองจากลายเส้นที่มี
ความโค้ง มนนุ่มนวลจึงทําให้ผู้ ใช้งานหรือผู้ที่มองตัวเก้าอ้ี เกิดความรู้สึกผ่อนคลายลงจาก
สภาพแวดล้อมในชีวิตประจําวันที่อาจพบเจอแต่สิ่งเร้า หรือทําให้เกิดความเครียด การอยู่กับธรรมชาติ
เป็นการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจได้อย่างดี และเนื่องจากการคํานึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างในการ
ออกแบบทําให้ช้ินงานที่สําเร็จมีความเหมาะสมกับการน่ังทําให้รู้สึกผ่อนคลายไม่รู้สึกเมื่อย 
 
2. อภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์เก้าอ้ีมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งาน เน่ืองจากการคํานึงถึงสัดส่วน
สรีระร่างกาย ทําให้สามารถน่ังได้โดยไม่รู้สึกเมื่อย และช้ินงานมีผิวที่เป็นมันเงาทําให้สามารถล้างทํา
ความสะอาดได้ง่าย ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ  และมีขนาดที่ไม่ใหญ่จนเกิดไปสําหรับสวนขนาดย่อมที่
ไม่ใหญ่มากนัก จึงทําให้มีความเหมาะสมกับการใช้ภายในบ้านที่มีพ้ืนที่ด้านนอกตัวบ้านที่ไม่ใหญ่นัก  
         
3. ปัญหาท่ีพบในการออกแบบ 
 พบปัญหาการแตกร้าวเน่ืองจากการคายความช้ืนไม่เท่ากันของช้ินงานผนังด้านนอกที่
สัมผสักับอากาศโดยตรงมีการคายนํ้ามากกว่าผนังด้านใน จึงต้องแก้ด้วยการยกพ้ืนหรือเจาะพ้ืนเพ่ือให้
อากาศได้มีการถ่ายเทอย่างเหมาะสมทั้งผนังด้านนอกและผนังด้านใน พบปัญหาเร่ืองรอยร้าวจากการ
หดตัวเวลาเผาดิบ
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จึงต้องรองพ้ืนด้วยทรายละเอียดในขณะโหลดงานเขาเตาเผาเกิดปัญหาเรื่องเคลือบที่มีการไหลตัวมาก
และสีเคลือบบางเน่ืองจากการไหลตัวของเคลือบการแก้ปัญหา ใช้การรองด้วยทรายบริเวณพ้ืนให้หนา
เพ่ือช่วยลดการไหลของเคลือบที่จะไปติดกับพ้ืนเตา          
 
4. ข้อเสนอแนะ 
         ในการออกแบบผลงาน บางคร้ังมีความจําเป็น ที่ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบรายละเอียด
บางส่วน เพ่ือให้สามารถผลิตผลงานได้ง่ายขึ้น ของเสียน้อยลง ย่ิงเป็นผลงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการ
ใช้แม่พิมพ์ต่างๆ ควรมีการตรวจสอบให้ถี่ถ้วนว่ารูปแบบของผลงานจะไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการ
สร้างสรรค์ แต่ในบางครั้งถ้าการแก้ไขรายละเอียดผลงานในบางจุด บางตําแหน่ง ทําให้ความเป็นอัต
ลักษณ์ของผลงานน้ันหายไป ก็ควรที่จะคงไว้แม้จะทําให้การสร้างผลงานน้ันยากข้ึน ทั้งน้ีควรดูตาม
ความเหมาะสมในการปฎิบัติงาน 
 ด้านการผลิต  ผลงานด้านเครื่องเคลือบดินเผาบางคร้ังจุดบกพร้องหรือปัญหาที่เกิดขึ้น
จากการปฎิบัติงานน้ัน มีรายละเอียดแทรกอยู่ในทุกข้ันตอนระหว่างการผลิต ดังน้ันจึงควรใส่ใจในทุก 
ขั้นตอนของการทํางาน ควรมีการทดลองและจดบันทึกท่ีชัดเจน รู้จกเปรียบเทียบวิเคราะห์สาเหตุ 
ของปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น วิธีการอัดดินลงในแม่พิมพ์ วิธีการเช่ือมต่อผลงาน การควบคุมความช้ืน 
ผลงาน การควบคุมตารางการเผาที่เหมาะสมกับผลงานของตนเอง เป็นต้น 
 ด้านเทคนิค  การสร้างสรรค์ผลงานที่มีขนาดใหญ่ ก่อนการเร่ิมต้นการทํางานควร
ตรวจสอบเตาเผาที่มีอยู่คํานวณพ้ืนที่ภายในห้องเผาว่าสามารถจัดเรียงช้ินงานได้จํานวนเท่าไร้เพ่ือให้
สามารถใช้เช้ือเพลิงในการเผาได้อย่างคุมค่าที่สุด การออกแบบผลงานควรอยู่บนมาตรฐานการของ
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ที่มีอยู่ การข้ึนรูปผลงานที่มีขนาดใหญ่น้ัน ต้องระมัดระวัง การทรุดตัว การคํ้า 
โครงสร้างในบางจุดที่มีความเสียงต่อการสร้างสรรค์รูปแบบผลงานน้ันๆ การแตกร้าวที่เกิดขึ้นกับ 
ผิวของผลงานบางครั้งสามารถแก้ไขได้ ขึ้นอยู่กับว่าผลงานในขณะน้ันอยู่ระหว่างขั้นตอนไหนของ 
การปฎิบัติงาน 
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