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รูปทรงทไีด้แรงบนัดาลใจจากพชืผกั 

(Forms Gotten From Vegetable Inspiration) 
 

หิรัญ   เกดิศิริ 

สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ ์  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี  
 

 

บทคดัย่อ  

 โครงการวิจัยนีมีวตัถุประสงค์เพือออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์เครืองเคลือบดินเผาสําหรับตกแต่งบ้านให้

สอดคลอ้งกบัการตกแต่งบา้นสมยัใหม่  โดยใชธ้รรมชาติของรูปทรงพืชผกัสวนครัว ประเภท หอมแดง มะเขือเทศ 

พริกใหญ่  หัวกระชายและมะเขือม่วง มาเป็นแนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบรวมทังการนาํเสนอแนว

ทางการออกแบบรูปทรงแจกันเครืองเคลือบดินเผา  ทีสามารถนาํไปผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ โดยมีผลการ

ออกแบบดงันี 

1. รูปทรงแจกนัทีออกแบบเป็นชุด ทีมีขนาดต่างกนั จาํนวน 5 ชุด คือ หอมแดง มะเขือเทศ พริกใหญ่ หัว

หระชายและมะเขือม่วง โดยแจกันทีผลิตออกมามีความสอดคลอ้งเหมาะสมกับการตกแต่งบ้าน

สมยัใหม่ และสามารถผลิตในระบบเชิงอุตสาหกรรมได ้

2. เนือดินทีนาํมาใชใ้นการผลิตแจกนัเป็นเนือดินประเภทสโตนแวร์ (Stone Ware) อุณหภูมิทีใชเ้ผามี 2 

 อุณหภูมิ คือ 1,220 องศาเซลเซียส และ1,250 องศาเซลเซียส 

3. เคลือบทีนาํมาใชแ้บ่งออกเป็น 2 ลกัษณะพืนผวิ คือ เคลือบกึงดา้นกึงมนัและเคลือบมนัจากการแปรค่า

 อลมิูน่าและซิลิกา จาํนวน 5 ชนิด ดงันี 

1) เคลือบสีแดงสดเผาในอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส ใชบ้รรยากาศแบบรีดกัชนั 

2) เคลือบสีม่วงแดงเผาในอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส ใชบ้รรยายกาศรีดกัชนั 

3) เคลือบใสออกผลึกสนิมเหลก็ เผาในอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียสใชบ้รรยากาศแบบออกซิเดชนั 

4) เคลือบกึงดา้นกึงมนั เผาในอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียสใชบ้รรยากาศแบบออกซิเดชนั 

5) เคลือบใสออกผลึกจุดนาํตาล  เผาในอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียสใชบ้รรยากาศแบบออกซิเดชนั 

คาํสําคญั 

 รูปทรงธรรมชาติ หมายถึง รูปทรงทีนาํมาจากพืชผกั ประเภทหอมแดง มะเขือเทศ   มะเขือม่วง   พริกใหญ่และหัว

กระชาย ประเภทใชผ้ลและหัวในการประกอบอาหาร และนาํมาเป็น  แนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเพือ

สร้างผลงานศิลปะเครืองปันดินเผา 
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 พืชผกั หมายถึง ผลของไมย้ืนตน้หรือประเภทเป็นราก เป็นหัว ทีเรานาํมาปรุงปรุงอาหารกิน   แบบสดๆ มี

คุณค่าทางโภชนาการสูงโดยเฉพาะทีใชใ้นครัวเรือน และเป็นพืชผกัที  คุน้เคยใกลต้วั 

 แรงบนัดาลใจ หมายถึง จินตนาการหรือความรูสึกนึกคิดของมนุษยที์ไดพ้บเห็นธรรมชาติสิง ต่างๆรอบตวัใน

วิถีชีวิตประจาํวนั และเกิดความชอบ ความประทบัใจ สามารถนาํมา ประยกุต์ สร้างสรรค์ให้เกิดความโดเด่น สวยงาม 

เกิดความสุนทรียในการคิดสร้างสรรค์รูปทรงต่างๆ ทีไดพ้บเห็น มาผลิตเป็นชินงานหรือผลิตภณัฑ์เพือประโยชน์ใช้

สอยได ้
 

1.  วธีิการดาํเนินงานวจิัย 

       โครงการออกแบบรูปทรงแจกันเครืองเคลือบดินเผาสําหรับประดับตกแต่งบ้านสมัยใหม่มีวีการศึกษา

ดาํเนินการดงันี 

1.1. ศึกษาข้อมูลและกาํหนดขอบเขตของการออกแบบ 

      ผูว้ิจ ัยได้ศึกษาข้อมูลจากแนวโน้มและรสนิยมของผูค้นในการนําแจกันไปประดับตกแต่งบ้าน

 สมยัใหม่เพือหาแนวทางการออกแบบสร้างสรรครู์ปทรง 

1.2. รวบรวมข้อมูลและวเิคราะห์ข้อมูลเพอืเป็นแนวทางในการออกแบบ 

   1.2.1 ขอ้มลูทีเกียวขอ้งในการออกแบบ รูปทรง สีสนั พืนผวิและขนาดสัดส่วนของแจกนัทีนิยมทวัไป 

   โดยเก็บขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งจากประชาชนทวัไปและผูท้รงคุณวุฒิ เพือนาํผลทีไดม้าสรุป 

    วิเคราะห์หาแนวทางในการออกแบบ คดัเลือกรูปแบบทีมีความนิยมหรือความพึงพอใจมากทีสุด 

    จาํนวน 7 รูปแบบในรูปทรงพืชผกัแต่ละประเภท 

   1.2.2  ขอ้มลูเกียวกบัวตัถุดิบและ กรรมวิธีการผลิตเครืองเคลือบดินเผา โดยนาํวตัถุดิบประเภทดิน และ

   เคลือบทีใชส้ร้างรูปทรงและตกแต่งพืนผวิ เขา้ทาํการทดลองในหอ้งปฎิบติัการเครืองเคลือบดิน 

     เผา เพือคน้หาเนือดินและเคลือบทีมีความเหมาะสมในการผลิตรูปทรงเครืองเคลือบดินเผา 

1.3. วเิคราะห์ข้อมูลและแจกแจงข้อมูลเพอืใช้ในการออกแบบ โดยมหีลกัเกณฑ์ในการวเิคราะห์ข้อมูลดังน ี

     1.3.1 วิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนทวัไปจาํนวน  

     100 ชุด เพือหาความนิยมของรูปทรงแจกนั  สีสนัและพืนผวิในการตกแต่ง 

      1.3.2 วิเคราะห์หาความเป็นไปไดใ้นกรรมวิธีในการผลิตเครืองเคลือบดินเผาประเภทสโตนแวร์โดยใช้

   ทฤษฎีการทดลองของเซเกอร์ สูตรเอม็ไพลิคลัเพือทดสอบหาเนือดินและเคลือบ 

   1.3.3 วิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการทาํงานและแนวทางการแกไ้ข โดยเฉพาะความพร้อมของ

   เครืองมือและอุปกรณ์ในหอ้งปฎิบติัการและระยะเวลาในการทดลองและผลการทดลองทีไดรั้บ

   หลงัจากการทดลองทงัเนือดินและเคลือบ 

   1.3.4 วิเคราะห์ถึงผลทีคาดว่าจะไดรั้บ โดยเฉพาะเกียวกบัผลงานวิจยัจากแหล่งต่างๆ ทีนาํผลกรทดลอง

   มาเทียบเคียงในการดาํเนินการหาค่าความเหมะสมของเนือดินและเคลือบเพือใชใ้นการผลิต 

     ชินงานทีตอ้งการรวมทงันาํขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชียวชาญมาพิจารณาประกอบกบัการทดลองทีได ้ 

     เพือการพฒันาทดลองทีสมบูรณ์ต่อไป 
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1.4. ขันตอนการออกแบบ-ร่างแบบ ถือเป็นขันตอนทีสําคญัมากทีสุดเนืองจากการสร้างรูปทรงทีสวยงามลงตัว

 ตามหลกัการออกแบบและการจดัองค์ประกอบของผลงานจะส่งผลถึงวธิีคดิของการออกแบบช่วงเวลานนัๆ 

 และนําไปสู่ขันตอนการผลติทีสมบูรณ์สอดคล้องกบัความคดิสร้างสรรค์ของผู้ออกแบบและเป็นทีพึงพอใจ

 ของผู้ใช้อย่างแท้จริง โดยมขีันตอนดังนี 

  1.4.1  กาํหนดรูปแบบโดยการเขียนแบบร่าง 2 มิติเบืองตน้ตามแนวความคิดสร้างสรรคจ์ากรูปทรง 

  ธรรมชาติของพืชผกัสวนควัประเภท หอมแดง มะเขือ กระชาย พริกใหญ่ เพือนาํมาสรุปวิเคราะห์หา

  รูปทรงร่วมสมยัทีมีแนวโนม้ความนิยมมากทีสุด 

 

 

 

 

 

 

รูปที 1 การเขียนภาพร่าง 2 มิติ ระยะเริมตน้ 
 

1.4.2   การเขียนภาพร่าง 2 มิติ โดยเลือกกาํหนดเฉพาะรูปแบบทีมีแนวโนม้ของความนิยมเพือให ้

  ผูเ้ชียวชาญเสนอแนะและคดัเลือกรูปแบบทีมีความสมบูรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 2 การเขียนภาพร่าง 2 มิติ เพือคดัเลือกรูปแบบ 
 

 1.4.3  สร้างหุ่นจาํลอง 3 มิติ เพือคัดเลือกและพิจารณาความเป็นไปไดโ้ดยให้ผูเ้ชียวชาญตรวจทานและ

 เสนอแนะและพฒันาปรับปรุงแกไ้ขใหที้ความสมบูรณ์มากยงิขึน 

 

 

 

 

รูปที 3 การสร้างหุ่นจาํลอง 3 มิติ 
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1.5. การทดลองหาอตัราส่วนผสมและคุณสมบัตขิองนําดินสําหรับหล่อแบบพมิพ์ 

 โดยใชส้ดัส่วนการผสมเป็นร้อยละจาํนวน 3 สูตร ใชว้ตัถุดิบ 4 ชนิด ประกอบดว้ย ดินดาํเชียงใหม่ ดิน

ขาวลาํปาง ดินดาํคอมพาวด์ และทรายละเอียด เผาทีอุณฆภูมิ 1220 องศาเซลเซียสและ1250 องศาเซลเซียส 

บรรยากาศในการเผา แบบรีดกัชนัและออกซิเดชนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 4 ตารางผลการทดสอบคุณสมบติัทางกายภาพของเนือดินสโตนแวร์ 
 

 1.6. ผลการทดลองเคลอืบ 

       การทดลองเคลือบทีนาํมาใชใ้นการออกแบบรูปทรงแจกนั แบ่งออกเป็น 2 อุณหภูมิ คือ 1220 องศา

เซลเซียสและ1250 องศาเซลเซียส ทดลองโดยการแปรค่าอะลูมิน่าและซิลิกา จาํนวน 5 สูตร สูตรละ 9 จุด 

โดยใชสู้ตรพืนฐานของเคลือบแต่ละสูตรมีดงันี 

  1.6.1  สูตรที 1 Seger Fomula 

 

 

 

 

 

 

   1.6.2  สูตรที 2 Seger Fomula 
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 1.6.3 สูตรที 3 Seger Fomula 

    

 

 

 

 

 1.6.4 สูตรที 4 Seger Fomula 

    

 

 

 

 

 
 

   1.6.5  สูตรที 5 Seger Fomula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที 5 แสดงการตกแต่งดว้ยเคลือบชนิดต่างๆ 
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 1.7. ผลการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 
 

 1.8.  การนําไปประดบัตกแต่งร่วมกบัเฟอร์นิเจอร์อนื 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.  สรุปผลการออกแบบ  

     2.1. หลกัการและเหตุผลของการออกแบบ เป็นการนาํเสนอรูปแบบใหม่ๆ มีความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน เน้น

การจดัองค์ประกอบตามหลกัสุทรียภาพและความมีอิสระของรูปทรงทีเรียบง่าย แต่มีความโดดเด่น สวยงาม ตาม

ความรู้สึกและรสนิยมของผูบ้ริโภค 

     2.2. วตัถุประสงคข์องการออกแบบรูปทรงคือ เพือการออกแบบรูปทรงแจกนัเครืองเคลือบดินเผาสาํหรับประดบั

ตกแต่งบา้นทีมีความเหมาะสมกบัการตกแต่งบา้นในปัจจุบนั รวมทงัพิจาณาจากแนวโนม้กระแสนิยมของผูบ้ริโภค ณ 

ขณะนนั 
 

3.  ปัญหาทพีบในการออกแบบ  

       การออกแบบรูปทรงแจกนัเพือใช้ประดบัตกแต่ง พบปัญหาคือทุกขนัตอน ในการผลิต ตอ้งมีความประณีต 

ละเอียดรอบคอบ โดยเฉพาะขนัตอนการออกแบบรูปทรงและการปรับปรุงพฒันารูปแบบตอ้งให้ความสาํคญัเป็น

พิเศษ เพือได้รูปทรงทีสมบูรณ์ทีสุด สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัแนวความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบทีกาํหนดไว ้

ระหว่างการผลิตตอ้งคบคุมขนาดของรูปทรงทงัปริมาณนาํดินทีใชห้ล่อ  ความเขม้ขน้ของนาํดิน รวมทงัระยะเวลาทีใช้

หล่อนาํดินตอ้งใหเ้วลาสมัพนัธก์บัความอ่อนแข็ง แหง้ เปียกของนาํดิน ขนาดของนาํหนกัรูปทรงก็ประสบปัญหาการ

ทรุดตวัรูปทรงทีมีขนาดใหญ่  การตกแต่งดว้ยสีเคลือบตอ้งกาํหนดความหนาให้พอดีกบัพืนผิชินงาน รวมทงัการนาํ
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ผลิตภณัฑเ์ขา้เตาเผาตามทีกาํหนด ตอ้งคอยควบคุมดูแลใหส้มัพนัธก์บันาํเคลือบและขนาดของชินงาน ระยะเวลาทีใช้

เผา โดยใชก้ระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใชก้าํกบัควบคุมดูแลทงัสิน จึงจะไดผ้ลิตภณัฑห์ลงัการเผาทีสมบูรณ์ 
 

4. ข้อเสนอแนะ 

       รูปทรงแจกนัเครืองเคลือบดินเผา เป็นผลิตภณัฑ์ทีน่าสนใจมีความหลากหลายทงัรูปแบบ สีสัน ขนาดสัดส่วน 

และพืนผวิลวดลาย เคลือบ รวมทงัเทคนิควิธีการต่างๆในการผลิต ทงันีขึนอยูก่บัความตอ้งการของนักออกแบบ และ

การพฒันารูปทรงใหมี้ความโดเด่น แปลกใหม่ มีความอิสระของความคิดสร้างสรรค์เน้นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ผลงาน

การออกแบบทีได ้เพือสะทอ้นแนวคิดทศันคติและความมีสุนทรียของผูอ้อกแบบ เพือให้สอดคลอ้งสัมพนัธ์กบัความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคเป็นสาํคญั ซึงถือเป็นส่วนประกอบสาํคญัทีจะช่วยใหผ้ลงานออกแบบประสบความสาํเร็จไดเ้ป็น

อยา่งดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


