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Project code: ses034/2559 

Project Title : Studying of Development in Autcharee Benjarong Group of Thai Porcelain 

With Design in 5Colours Products At Kratumband Samudsakorn Province 

Researcher : Miss. Onsoung Seangsuk 

Studying of Development in Autcharee Benjarong Group of Thai Porcelain With 

Design in 5Colours Products At Kratumband Samudsakorn Province.The objective was to 

development of Benjarong porcelain plate. Explore the demand Improve product 

development with Benjarong design in 5Colours Products porcelain for the choice of 

consumer.  To appreciate aesthetic Thailand's handicrafts had levitating for handmade 

and production including permit to Thailand's handicrafts 

Equipment of research is the interviews and 2 sets of questionnaires  first for 

who are interested in buying Benjarong Thailand's handicrafts at OTOP CITY 2015 the 

second of Questionnaire for designer. Development patterns of Benjarong porcelain 

from the popular shopping  OTOP CITY 2015 in the form and type of Benjarong 

porcelain which product is popular 3 items will have development for new production  

The results of research found that The development of Benjarong porcelain In 

the new model will be based on the customers who are willing to pay the masters. 

Because the production process Which is produced according to orders from customers. 

Owner need to Development the pattern That can made to production includ 

marketting. Some of  Benjarong porcelain patterns Used sticker blend reduces 

manufacturing costs but still on original from. The results of Benjarong porcelain 

porcelain that has been popular in buying the most three sequences include a mug with 

handle for 40 percent ,bowl for 26 percent ,lamp for 18 percent other products for 16 

percent respectively. 

 



ง 

    The development to Benjarong porcelain idea from 3 designer result of style 

Benjarong porcelain that has been popular in buying 3items of the most to design 

development for production are mug with handle from pattern 2 was 4.41 points, the 

bowl pattern 2 was 4.41 points and lamp pattern 3 was 4.25 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 เครื่องเบญจรงคเปนงานดานศิลปหัตถกรรมของไทย ท่ีมีมาตั้งแตสมัยโบราณ และเปนงานของ
ชางฝมือท่ีทําข้ึนเพ่ือใชในราชวงศชั้นสูงเทานั้น เปนงานศิลปหัตถกรรมท่ีแสดงถึงลักษณะเฉพาะของไทย 
ในปจจุบันมีการทํากันในหลายพ้ืนท่ี ท่ัวทุกภาคของประเทศไทย และสามารถใชไดกับบุคคลท่ัวไป มี
ลักษณะเปนเครื่องถวยท่ีมีการลงสีท่ีพ้ืนและลวดลาย เปนเครื่องปนดินเผาประเภทเซรามิคส  
(Ceramics)  ใชเนื้อดิน  ประเภทพอรซเลน (Porcelain ware) โดยเปนเครื่องปนดินเผาเคลือบท่ีเขียน
ลายดวยวิธีลงยาหรือสีผสมเคลือบ (Enamel) กําเนิดในประเทศจีน   ประมาณปลายพุทธศตวรรษท่ี  20  
(พ.ศ. 1969-1978) 
 "เบญจรงค" แปลวา หาสี ชามเบญจรงค จึงหมายถึง ชามท่ีเขียนสีหาสี แตท่ีปรากฎใชสอย มีสี
ตั้งแต 3 สี ข้ึนไปจนถึง 8 สี สีหลักไดแก แดง เหลือง ขาว ดํา เขียว หรือน้ําเงิน และสีอ่ืนๆ ไดแก มวง 
แสด น้ําตาล ฯลฯ เปนชื่อเรียกเครื่องถวยชนิดหนึ่งท่ีมีใชในประเทศไทยตั้งแตสมัยอยุธยาถึง
รัตนโกสินทรประมาณรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เบญจรงคเปนเครื่องถวยท่ี
สั่งทําเปนพิเศษจากประเทศจีน โดยชางไทยเปนผูออกแบบใหลายใหสีตามรูปแบบของศิลปะไทย สงไป
ใหชางจีนผลิตในประเทศจีนและชางไทยตามไปควบคุมการผลิตดวยจึงเปนถวยชามท่ีมีรูปลักษณะแบบ
ไทย โดยเฉพาะลวดลายสีสันแสดงเอกลักษณของไทยอยางชัดเจน สวนท่ีเปนของไทยนั้นจะนิยมลง  5  
สีดวยกัน  คือ  ขาว  เหลือง  ดํา  แดง  เขียว (คราม)  จึงเรยีกวาเครื่องเบญจรงคหรือ  5  สี  โดยท้ัง  5  
สีนี้จัดไดวาเปนแมสีเครื่องถวยเบญจรงคของไทย 
 ปจจุบัน กลุมเบญจรงคท่ีไดรับความนิยมในประเทศไทย และชาวบานใชยึดเปนอาชีพประกอบ
รายไดทํามาหากินเปนกลุมผูประกอบการนั้นอยูท่ี ถนนดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
หรือบางครั้งมีความคุนเคยกับคําวาหมูบานเบญจรงค ซ่ึงจัดวาเปนแหลงผลิตเครื่องเบญจรงคอันดับตนๆ
ของประเทศไทย มีท้ังผูประกอบการรายเล็กรายใหญในหมูบานแหงนี้ นักทองเท่ียวตางชาตินิยมเขาไป
ซ้ือหาเครื่องเบญจรงคอยูเปนประจําอยางไมขาดสาย  
 กลุมอัชรี เบญจรงค เปนกลุมผูประกอบการรายเล็กท่ีข้ึนทะเบียน OTOP ตั้งอยูท่ี427/28 มบ.ชาง 

2 ถนนดอนไกดี ต.ตลาดกระทุมแบน อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร โดยคุณอัชรี ถวยแกว เปนเจาของ

ผูประกอบการ ท่ีผลิตเครื่องเบญจรงคสืบทอดมาเปนเวลานาน ลักษณะพิเศษของเครื่องเบญจรงคจะมี

สีสันและลวดลายท่ีปรากฎบนเครื่องเบญจรงคตางๆอยางสวยงามและชัดเจน ในการผลิตตองหรือการ

ข้ึนรูปผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค  มีความสําคัญอยางยิ่ง  ผูผลิตตองมี ความชํานาญ  มีความรู

ความสามารถ  เขาใจในเทคนิคตางๆ  อยางเพียงพอ  ในการผลิตเครื่องเบญจรงค แตละชนิด  รวมไปถึง
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อุปกรณ  และเครื่องมือตางๆ  ท่ีชวยในการผลิต  กระบวนการผลิตจนไดเครื่องเบญจรงค มีสองข้ันตอน

หลักๆคือการผลิตเซรามิคของขาว  หรือเครื่องขาว  และกระบวนการเขียนลายเครื่องเบญจรงค 

ประกอบดวยผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค จาน ชาม ตลับ  ถวย ไห คนโท กระปุก กลุมผูประกอบการจะ
มีรายไดหลักจากการผลิตเครื่องเบญจรงคในหนาเทศกาลตางๆ เชน ปใหม และผลิตขายเพ่ือเปนของใช
และของท่ีระลึกสําหรับนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติท่ีแวะเวียนมาชมสินคา  ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑใหมีความหลากหลายเขากับกลุมเปาหมายท่ีมาเลือกซ้ือนั้นเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากสภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบันท่ีผูบริโภคมีความคํานึงในการเลือกซ้ือมากยิ่งข้ึนอีกท้ังรูปแบบผลิตภัณฑท่ียังตอบรับ
กลุมเปาหมายไดนอย จึงมีผลตอรายไดจากการผลิตและเกิดการตกคางของผลิตภัณฑ  
 การศึกษาเครื่องเบญจรงคเพ่ือสํารวจหาความตองการในการพัฒนา ปรับปรุง สําหรับตอยอด
ผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงคกลุมอัชรี เบญจรงค อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ใหมีความ
หลากหลายของสินคา และเปนทางเลือกของผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคานั้นจะชวยสงเสริมรายได ใน
การพัฒนาผลิตภัณฑใหกับเครื่องเบญจรงค ตลอดจนอนุรักษสงเสริมภูมิปญญาผลิตภัณฑไทย เนื่องจาก
ผูผลิตมีความชํานาญ เห็นคุณคาและตระหนักถึงงานหัตถกรรมไทยอันมีความประณีตและบรรจงในการ
ผลิต ควรคาแกการสืบสานอนุรักษไว ซ่ึงเครื่องเบญจรงคกลุมอัชรีนั้น มีเสนหแสดงถึงความเปนไทยท้ัง
รูปแบบและลวดลายสีสันท่ีบรรจงสรางอยางสวยงาม ตลาดสินคาไทยในปจจุบันมีการแขงขันท้ังฝมือ
และแนวความคิดในการประยุกตผลิตภัณฑไทยใหเขากับยุคสมัยของผลิตภัณฑตางๆกําลังเปนท่ีนิยม
อยางมาก ดังนั้น การศึกษาความตองการ ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหกับเครื่องเบญจรงคจะชวยเปน
ทางเลือกและสนองความตองการใหแกผูบริโภคเพ่ิมข้ึน ตามนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 
ฉบับท่ี 8 (2555-2559) ไดสงเสริมใหมีงานวิจัยท่ีมีการอนุรักษสรางสรรคงานศิลปและตอยอดภูมิปญญา
ทองถ่ินดวยเชนกัน  
 
2. วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาความตองการ “การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค กลุม อัชรีเบญจรงค”อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 2.เพ่ือสํารวจหาความตองการ ในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค กลุม 
อัชรี เบญจรงค อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 3.เพ่ือใหเห็นคุณคาและตระหนักถึงงานหัตถกรรมไทยอันมีความประณีตและบรรจงในการผลิต
ตลอดจนการอนุรักษสงเสริมภูมิปญญาผลิตภัณฑไทย 
 
3.นิยามศัพทท่ีใชในการวิจัย 
 1. เครื่องเบญจรงค หมายถึง ชามท่ีเขียนสีหาสี แตท่ีปรากฎใชสอย มีสีตั้งแต 3 สี ข้ึนไปจนถึง 8 สี 
สีหลักไดแก แดง เหลือง ขาว ดํา เขียว หรือน้ําเงิน และสีอ่ืนๆ ไดแก มวง แสด น้ําตาล 
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 2. ศึกษาความตองการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค หมายถึง การสอบถามตลอดจนศึกษา ถึง
ความตองการท่ีจะพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของเครื่องเบญจรงค ใหมีความหลากหลายและเปนทางเลือก
ของผูบริโภคมากยิ่งข้ึน  

 3.กลุม อัชรี เบญจรงค อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร หมายถึง กลุมผูประกอบการราย

เล็กท่ีข้ึนทะเบียน OTOP ตั้งอยูท่ี427/28 มบ.ชาง 2 ถนนดอนไกดี ต.ตลาดกระทุมแบน อ.กระทุมแบน 

จ.สมุทรสาคร โดยคุณอัชรี ถวยแกว เปนเจาของผูประกอบการ ท่ีผลิตเครื่องเบญจรงคสืบทอดมาเปน

เวลานาน ลักษณะพิเศษของเครื่องเบญจรงคจะมีสีสันและลวดลายท่ีปรากฎบนเครื่องเบญจรงคตางๆ

อยางสวยงามและชัดเจน 

 
4.ขอบเขตของงานวิจัย 
   1.สืบคนขอมูล และประวัติความเปนมาผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค กลุมอัชรี เบญจรงค อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 2.การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความตองการในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค ใหมี
รูปแบบท่ีหลากหลาย และเปนทางเลือกของกลุมผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคา กลุมอัชรี เบญจรงค 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาครโดยใชระยะเวลาท้ังสิ้น 12 เดือน 

 3.ขอบเขตดานการสํารวจหาความตองการ ในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่อง
เบญจรงค กลุมอัชรี เบญจรงค อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยการนําองคความรูทางดาน

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ องคประกอบศิลป ทฤษฎีสี จากเอกสารเพ่ือเปนแนวทางในการออกแบบ

พัฒนาผลิตภัณฑตลอดจนเพ่ือใหเห็นคุณคาและตระหนักถึงงานหัตถกรรมไทยอันมีความประณีตและ

บรรจงในการผลิตตลอดจนการอนุรักษสงเสริมภูมิปญญาผลิตภัณฑไทย 
 
5. กรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย 
 ทฤษฎีหลักการออกแบบ การออกแบบท่ีมีคุณคาทางความงาม เรื่องคุณคาทางความงามกับการ

ออกแบบไดกลาวย้ําไวอีกเพ่ือใหออกแบบตระหนักถึงความงามท่ีเดนชัดรวมสมัยและมีความคิด

สรางสรรคแฝงอยูในการออกแบบแตละชิ้น นอกจากนั้นแลวความปราณีตบรรจงในการออกแบบหรือใน

ผลิตภัณฑยังเปนคุณคาสวนหนึ่งของความงามอีกดวย 

ทฤษฎีกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ (Design Process) มีลักษณะเปนแบบแผนและลําดับ

ข้ันตอนท่ีชัดเจน แตในทางปฏิบัตินั้น ข้ึนอยูกับขนาดและประเภทของงานนั้นๆ ดังนี้ 

1.ปญหาการออกแบบ (Design Problem) ปญหาการออกแบบ ตั้งประเด็นปญหาในสิ่งท่ีจะทํา

การออกแบบกอนวามีปญหาหรือขอบกพรองอะไรบางในตัวผลิตภัณฑ ท่ีจะทําการออกแบบ และ
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ลักษณะของการออกแบบนั้นเปนการปรับปรุงแกไขผลิตภัณฑเกาท่ีมีอยูแลวใหดีข้ึน หรือเปนการพัฒนา

ผลิตภัณฑข้ึนใหม 

2.การวิเคราะหความตองการ (Analyze Needs) วิเคราะหความตองการของผูบริโภควาแทจริง

แลวตองการอะไร เชน การใชงานท่ีสะดวก รูปแบบท่ีทันสมัย สวยงาม ทนทาน ราคาถูก อ่ืนๆ 

3.การกําหนดวัตถุประสงค (Set Objective) กําหนดวัตถุประสงคในการออกแบบ วามี

วัตถุประสงคอยางไรบางโดยพิจารณาจากขอมูลท้ังในสวนของผูบริโภค ผูประกอบการ ผูผลิต และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของดวย 

4การออกแบบเผื่อเลือก (Create Alternative) ออกแบบเผื่อเลือก โดยท่ัวไปจะใชวิธีทําแบบ

รางเผื่อเลือกไวหลายๆแบบเพ่ือท่ีจะไดแบบท่ีดีท่ีสุด 

5.การตรวจสอบความเปนไปได(Check for Feasibility) ตรวจสอบความเปนไปไดของแบบ ใน

เรื่องรูปราง สีสัน ขนาด หนาท่ีใชสอย กรรมวิธีการผลิต 

6.สรุปเลือกแบบท่ีดีท่ีสุด (Select the Solution) สรุปเลือกแบบท่ีดีท่ีสุด และหากพบวาสวน

ใดหรือจุดใดยังมีขอบกพรอง ก็ทําการแกไขตามจุดใหไดวัตถุประสงคท่ีกําหนด 

7.เขียนแบบงานออกแบบ (Draw the Design) ทําการเขียนแบบงานท่ีไดออกแบบไวสมบรูณ 

ซ่ึงนักออกแบบตองกําหนดรายละเอียดตางๆในงานออกแบบใหครบถวน 

 

6.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 
1. ไดผลสํารวจท่ีผานการวิเคราะหประเมินความตองการของกลุมอัชรีเบญจรงค ถนนดอนไกดี 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาครเพ่ือนําไปตอยอดงานวิจัย 

2. ไดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค กลุมอัชรีเบญจรงค ถนนดอนไกดี 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

3. ผูบริโภคไดมีทางเลือกในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค ในรูปแบบสินคาท่ีหลากหลาย

มากข้ึน 

4. ชวยสนับสนุนและสงเสริมอาชีพในชุมชน 

5. ไดเห็นคุณคาและตระหนักถึงงานหัตถกรรมไทยอันมีความประณีตและบรรจงในการผลิต

ตลอดจนการอนุรักษสงเสริมภูมิปญญาผลิตภัณฑไทย 

 

 



5 
 

 

บทที่ 2 

วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

       การศึกษาความตองการ “การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค กลุม อัชรีเบญจรงค”อําเภอ

กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร มีการศึกษาขอมูลท่ีเก่ียวของ ดังนี้  

1.กลุมอัชรีเบญรงค  
2.เครื่องเบญจรงค 
3.รูปแบบลวดลายของผลิตภัณฑใกลเคียง 
4.หลักการออกแบบผลิตภัณฑ 
5.องคประกอบศิลป 
6.สีไทยโทน 
7.การออกแบบลวดลาย 
 

1.กลุมอัชรีเบญจรงค  

    1.1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมอัชรีเบญจรงค  

 เปนกลุมผูประกอบการรายเล็กท่ีข้ึนทะเบียน OTOP ตั้งอยูท่ี427/28 มบ.ชาง 2 ถนนดอนไกดี ต.

ตลาดกระทุมแบน อ.กระทุมแบน จ.สมุทรสาคร โดยคุณอัชรี ถวยแกว เปนเจาของผูประกอบการ ท่ีผลิต

เครื่องเบญจรงคสืบทอดมาเปนเวลานาน ลักษณะพิเศษของเครื่องเบญจรงคจะมีสีสันและลวดลายท่ี

ปรากฎบนเครื่องเบญจรงคตางๆอยางสวยงามและชัดเจน ในการผลิตตองหรือการข้ึนรูปผลิตภัณฑ

เครื่องเบญจรงค  มีความสําคัญอยางยิ่ง  ผูผลิตตองมี ความชํานาญ  มีความรูความสามารถ  เขาใจใน

เทคนิคตางๆ  อยางเพียงพอ  ในการผลิตเครื่องเบญจรงค แตละชนิด  รวมไปถึงอุปกรณ  และเครื่องมือ

ตางๆ  ท่ีชวยในการผลิต  กระบวนการผลิตจนไดเครื่องเบญจรงคมีสองข้ันตอนหลักๆคือการผลิต

เซรามิคของขาว  หรือเครื่องขาว  และกระบวนการเขียนลายเครื่องเบญจรงค ประกอบดวยผลิตภัณฑ

เครื่องเบญจรงค จาน ชาม ตลับ  ถวย ไห คนโท กระปุก กลุมผูประกอบการจะมีรายไดหลักจากการ
ผลิตเครื่องเบญจรงคในหนาเทศกาลตางๆ เชน ปใหม และผลิตขายเพ่ือเปนของใชและของท่ีระลึก
สําหรับนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางชาติท่ีแวะเวียนมาชมสินคา  กลุมอัชรีเบญรงค  

  

 



6 
 

       1.2 ผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงคของกลุม  

 

ภาพท่ี 1 ชุดกาใหญ ท่ีมา: อรสรวง แสงสุก (2558)        

 

ภาพท่ี 2 ชุดกาเล็ก ท่ีมา: อรสรวง แสงสุก (2558)        

 

ภาพท่ี 3 ชุดกาเล็ก ท่ีมา: อรสรวง แสงสุก (2558)        
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ภาพท่ี 4 ชุดถวยชาและจานรอง ท่ีมา: อรสรวง แสงสุก (2558)        

 

 

ภาพท่ี 5 ชางใสของ ท่ีมา: อรสรวง แสงสุก (2558)        

 

ภาพท่ี 6 ชุดเครื่องปรุง ท่ีมา: อรสรวง แสงสุก (2558)        
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ภาพท่ี 7 ชุดแชมพู ท่ีวางแปรงสีฟนในหองน้ํา ท่ีมา: อรสรวง แสงสุก (2558)        

  

2. เครื่องเบญจรงค 

    2.1 ความเปนมาของเครื่องเบญจรงค 

    เครื่องเบญจรงค เปนงานดานศิลปหัตถกรรมของไทยท่ีมีมาตั้งแตสมัยโบราณ และเปนงานของ
ชางฝมือท่ีทําข้ึนเพ่ือใชในราชวงศชั้นสูงเทานั้น เปนงานศิลปหัตถกรรมท่ีแสดงถึงลักษณะเฉพาะของไทย 
ในปจจุบันมีการทํากันในหลายพ้ืนท่ีท่ัวทุกภาคของประเทศไทย และสามารถใชไดกับบุคคลท่ัวไป มี
ลักษณะเปนเครื่องถวยท่ีมีการลงสีท่ีพ้ืนและลวดลาย เปนเครื่องปนดินเผาประเภทเซรามิคส  
(Ceramics)  ใชเนื้อดิน  ประเภทพอรซเลน (Porcelain ware) โดยเปนเครื่องปนดินเผาเคลือบท่ีเขียน
ลายดวยวิธีลงยาหรือสีผสมเคลือบ (Enamel) กําเนิดในประเทศจีนประมาณปลายพุทธศตวรรษท่ี  20  
(พ.ศ. 1969-1978) 
 เบญจรงค"เบญจรงค" แปลวา หาสี ชามเบญจรงค จึงหมายถึง ชามท่ีเขียนสีหาสี แตท่ีปรากฎใช
สอย มีสีตั้งแต 3 สี ข้ึนไปจนถึง 8 สี สีหลักไดแก แดง เหลือง ขาว ดํา เขียว หรือน้ําเงิน และสีอ่ืนๆ 
ไดแก มวง แสด น้ําตาล ฯลฯ เปนชื่อเรียกเครื่องถวยชนิดหนึ่งท่ีมีใชในประเทศไทยตั้งแตสมัยอยุธยาถึง
รัตนโกสินทรประมาณรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เบญจรงคเปนเครื่องถวยท่ี
สั่งทําเปนพิเศษจากประเทศจีน โดยชางไทยเปนผูออกแบบใหลายใหสีตามรูปแบบของศิลปะไทย สงไป
ใหชางจีนผลิตในประเทศจีนและชางไทยตามไปควบคุมการผลิตดวยจึงเปนถวยชามท่ีมีรูปลักษณะแบบ
ไทย โดยเฉพาะลวดลายสีสันแสดงเอกลักษณของไทยอยางชัดเจน สวนท่ีเปนของไทยนั้นจะนิยมลง   
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5  สีดวยกัน  คือ  ขาว  เหลือง  ดํา  แดง  เขียว (คราม)  จงึเรียกวาเครื่องเบญจรงคหรือ  5  สี  โดยท้ัง  
5  สีนี้จัดไดวาเปนแมสีเครื่องถวยเบญจรงคของไทย 
      

      2.2 การศึกษารูปแบบและผลิตภัณฑใกลเคียง 
           2.2.1 รูปแบบผลิตภัณฑเซรามิค 
          ประเภทของการออกแบบ การออกแบบโดยท่ัวไปจะมีรูปทรงและโครงสรางหลายลักษณะ
ดวยกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับชนิดของรูปทรงท่ีจะนํามาใชในการออกแบบใหไดลักษณะท่ีเหมาะสมกลมกลืนกับ
ประโยชนใชสอย และเพ่ือความสวยงาม เชน แบบท่ีมีรูปลักษณะเหมือนธรรมชาติมีลักษณะรูปทรงกลม
เปนรูปทรงหลายเหลี่ยมและรูปทรงอิสระเพราะฉะนั้นนักออกแบบจึงตองมีความรูสึกความเขาใจและ
รูจักเลือกใชลักษณะรูปทรงของสิ่งตางๆ ใหเหมาะสมกับงานออกแบบแตละประเภทดังท่ีนักวิชาการดาน
การออกแบบไดแบงประเภทของการออกแบบไวดังนี้ 
       1 การออกแบบท่ีมีลักษณะคลายธรรมชาติ การออกแบบในลักษณะนี้ เปนการสรางรูปแบบ
ธรรมชาติหรือมีลักษณะรูปทรงคลายธรรมชาติ เชน ดัดแปลงมาจากรูปทรงของตนไม ใบไม สัตว และ
รูปทรงของมนุษย รูปทรงในธรรมชาติเปนสิ่งบันดาลใจ เปนแนวคิดท่ีจะนํามาสรางสรรคงานไดอยางไม
จํากัด บางครั้งแบบชนิดนี้เหมือนจะเปนการเลียนแบบธรรมชาติ และเหมาะสมสําหรับท่ีจะออกแบบให
มีความงามแบบธรรมชาติ การเลียนแบบสามารถท่ีจะสอดแทรกความรูสึกนึกคิด จินตนาการ ทําใหได
รูปทรงแปลกใหม เพราะรูปทรงในธรรมชาติไมใชรูปทรงท่ีมีความหมายสมบูรณท้ังหมด ดังนั้นการ
นํามาใชไมควรนํามาโดยตรง นักออกแบบตองนํามาดัดแปลงแกไขและเลือกใชใหเหมาะสมกับงาน โดย
อาศัยประสบการณเก่ียวกับความรูความชํานาญรวมท้ังเทคนิควิธีการเปนสิ่งท่ีชวยในการออกแบบเปน
ประการสําคัญ นอกจากนี้ในการออกแบบจากธรรมชาติ นักออกแบบควรสังเกตสิ่งตางๆ ท่ีมีอยูใน
ธรรมชาติเพ่ือเปนแนวทางสําหรับ ดัดแปลงปรับปรุงแกไขเพ่ือนํามาใชในการออกแบบใหเหมาะสมกับ
ภาวะเศรษฐกิจ และประโยชนใชสอยไดมากท่ีสุด 
            2 การออกแบบท่ีมีรูปทรงตามระเบียบนิยม การออกแบบชนิดนี้การนําเอารูปทรงเรขาคณิต
ท่ีมีรูปแบบเฉพาะตัวของมันเอง เชน วงกลมสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม นํามาใชในการออกแบบโดยการจัด
รูปลักษณะเดนของรูปทรงเรขาคณิต การออกแบบในลักษณะกรใชรูปทรงเรขาคณิตผูออกแบบสามารถ
เสนอความคิดและการสรางสรรคไดอยางกวางขวางเพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะงาน ออกแบบและเปน
ท่ีนิยมนําไปใชในการออกแบบในปจจุบัน 
            3 การออกแบบท่ีมีลักษณะรูปทรงเปนนามธรรม การออกแบบในลักษณะนามธรรมนี้จะไม
คํานึงถึงรูปแบบหรือกฎเกณฑของธรรมชาติ แตเปนการคํานึงรูปแบบโดยอาศัยกฎเกณฑทางศิลปะใน
การแกปญหา การจัดเสนสี รูปราง รูปทรง ปริมาตรมวล พ้ืนผิว เอกภาพ และอาศัยขอมูลอ่ืนๆ มา
ประกอบเพ่ิมเติม นอกจากนี้การออกแบบชนิดนี้ ยังไดรับความนิยมมากกวารูปแบบอ่ืนๆ สวนมากจะใช
รูปทรงเรขาคณิตมาปรับปรุงดัดแปลง ตัดทอนหรือเพ่ิมเติมบางสวนเขาไป เพ่ือสรางสรรคงานออกแบบท่ี
มีรูปแบบคลายประติมากรรม นามธรรม ทําใหเกิดคุณคาทางความงามและมีประโยชนใชสอยดวย 
        ในทํานองเดียวกันการออกแบบลักษณะนี้ จะชวยสงเสริมการตกแตงลวดลาย ไดงดงามโดยการ
สรางสรรค รูปราง เรื่องราว จินตนาการของตนไดอยางกวางไกล ดังนั้นผูออกแบบจึงมีอิสระการคนหา
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รูปแบบมาดัดแปลง ประยุกตและจัดการองคประกอบของการออกแบบ ใหมีความสัมพันธกันในลักษณะ
เปนรูปทรงนามธรรม ท่ีมีความงดงามนาดูสนใจ ยิ่งข้ึน  
         4 การออกแบบท่ีมีรูปอิสระ การออกแบบชนิดนี้ อาศัยรูปทรงท่ีเกิดจากการปรับปรุง ดัดแปลง 
แกไข และพัฒนามาจากรูปทรงเครื่องใชสอยตางๆ มีชื่อและรูปทรงโดยเฉพาะ เชน การออกแบบท่ีมี
รูปลักษณะรูปทรงท่ีสรางสรรคข้ึนมาดวยความคิดและจินตนาการ ถายทอดใหเห็นถึงความรูสึกนึกคิด
อยางอิสระในดานรูปแบบจากธรรมชาติ หรือรูปแบบใดๆ โดยเฉพาะการออกแบบในสมัยปจจุบันนิยมใช
แบบชนิดนี้มาก 
         5 การออกแบบท่ีมีรูปลักษณะคลายรูปทรงท่ีมนุษยประดิษฐข้ึน การออกแบบในลักษณะนี้จะ
มีรูปทรงคลายสิ่งของเครื่องใชท่ีมนุษยประดิษฐข้ึน โดยการเลียนแบบจากรูปทรงเครื่องใชสอยตางๆ มี
ชื่อและรูปทรงโดยเฉพาะเชน การออกแบบท่ีมีรูปลักษณะรถยนต เรือ รองเทา พัดลม ทีวี ตูเย็น กีตาร 
การออกแบบประเภทนี้สวนมากนําไปใชในการออกแบบประเภทศิลปะ ประดับตกแตงและประเภทของ
ท่ีระลึก 
      2.2.2 รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 

      เครื่องปนดินเผานับไดวาเปนผลิตภัณฑท่ีคุนเคยมีความสําคัญเปนท่ีตองการแพรหลายมีผลิตภัณฑ
หลายชนิดท่ีมีบทบาทสําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการนํามาใชในชีวิตประจําวันไดแก ประเภทอุปกรณ
เครื่องมือไปจนถึงสิ่งของเครื่องใช เชน ถวย ชาม โอง ไห แจกัน โถ เครื่องตกแตง เครื่องประดับ 
ผลิตภัณฑดังกลาวตองอาศัยเทคโนโลยี การผลิต และการออกแบบท่ีทันสมัย จึงจะทําใหมีคุณภาพใน
ดานประโยชนใชสอยและความงดงามตามรสนิยม ไดรับความสนใจอยางกวางขวางและมีคุณคาอยางยิ่ง 
ไมวาจะเปนอุตสาหกรรมในครอบครัวหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ 
          1 ประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา      เครื่องปนดินเผาท่ีนํามาใชใน
ชีวิตประจําวันมีหลายรูปแบบหลายลักษณะตางๆ กันไดแกประเภทเครื่องใชสวนตัว เชน ชุดอาหาร ชุด
กาแฟ เครื่องสุขภัณฑ เครื่องประดับและใชในงานกอสราง เชนอิฐ ลูกกรง ชองลมกระเบื้องประดับหรือ
ปูพ้ืนสิ่งเหลานี้ลวนเปนผลิตภัณฑท่ีมาจากความกาวหนาทางดานวัสดุศาสตรและเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ซ่ึง
มีสวนชวยใหเครื่องปนดินเผามีลักษณะรูปแบบแตกตางกันไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการออกแบบผลิตภัณฑแต
ละประเภทใหสอดคลองกับการนําไปใช เชน 
          2 การออกแบบเครื่องปนดินเผาประเภทศิลปกรรม การออกแบบผลิตภัณฑประเภทนี้เปน
ผลงานท่ีสรางข้ึนจากแรงบันดาลใจของศิลปนท่ีนําความรู ความคิด และจินตนาการถายทอดความรูสึก
ในทางสรางสรรคงานเครื่องปนดินเผาใหมีความเสียหายมีลักษณะรูปรางท่ีไมอาจกําหนดแนนอนตายตัว
ได ข้ึนอยูกับความสามารถสวนตัวของศิลปน นอกจากนี้ศิลปนพยายามคนหาวัสดุใหมๆ เชน ดิน ซ่ึงเปน
วัตถุดิบในการทําเครื่องปนดินเผาแหงผสมกับน้ําจะไดความเหนียวนุม จัดวาเปนวัสดุท่ีงายตอการนํางาน 
นอกจากนี้วัสดุสีสําเร็จรูป และเคลือบ ท่ีใชตกแตงผิวเครื่องปนดินเผามีมากมายพอท่ีศิลปะเชนเดียวกับ
งานจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ โดยไมคํานึงถึงหนาท่ีใชสอย 
           3 การออกแบบเครื่องปนดินเผาประเภทหัตถกรรม การออกแบบประเภทนี้ รูปทรงท่ีไดเกิด
จากประโยชนใชสอยและความสามารถในการออกแบบของผูผลิตเนนดานการออกแบบ ท่ีแสดงออกถึง
ความประณีตฝมือของผูทําการข้ึนรูปซ่ึงจะเปนผูสรางรูปทรงตามความตองการไดและผลงานท่ีได
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สวนมากเปน การข้ึนรูปท่ีมีความเรียบงายมีความงามดวยการตกแตงอยางงายๆ เชน การขูดขีด การตี
ประทับ การกดลวดลาย มีท้ังชนิดเคลือบและไมเคลือบ 
           4.การออกแบบเครื่องปนดินเผาประเภทอุตสาหกรรม การออกแบบประเภทนี้ รูปทรงของ
เครื่องปนดินเผาท่ีผลิตในระบบอุตสาหกรรมสามารถสรางสรรครูปแบบและขนาดไดมากมายไมมี
ขอจํากัดข้ึนอยูกับวัตถุดิบและเทคโนโลยีท่ีใชในการผลิตเนื่องจากการผลิตเครื่องปนดินเผาไดให
ความสัมพันธกับรูปแบบของผลิตภัณฑเปนอันดับแรก ดังนั้นผูออกแบบตองรูจักเลือกใชวัตถุดิบอยางมี
แผนประหยัดและใหไดคุณคามากท่ีสุด 

     2.3 ข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 
          การออกแบบเครื่องปนดินเผาในลักษณะงานตางๆ เชน งานเครื่องปนดินเผาประเภทศิลปกรรม 
หัตถกรรม และอุตสาหกรรมจะมีข้ันตอนการออกแบบ ท่ีแตกตางกันไปตามท่ีไดกลาวถึงข้ันตอนการ
ออกแบบและดําเนินงานการผลิตเครื่องปนดินเผาอยางมีประสิทธิภาพนั้น มีข้ันตอนใหญๆ 3 ข้ันตอน
ดังนี้ 

1. สํารวจและวิเคราะหขอมูลเปนข้ันตอนแรกกอนท่ีจะทําการออกแบบจะตองสํารวจขอมูลจากสิ่ง
ท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑและขนาดท่ีเหมาะสม 

1.1 ขอมูลท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑโดยตรงไดแกหนาท่ีใชสอยท่ัวไปของผลิตภัณฑและ 
2. ขนาดท่ีเหมาะสม 

2.1 ขอมูลท่ีเก่ียวของกับผูใชผลิตภัณฑ โดยสํารวจ เพศ วัย ฐานะ และรสนิยม 
2.2 ขอมูลดานผูผลิต ไดแก ความตองการทางดานเทคโนโลยี 

              ข้ันตอนการออกแบบ อาจแบงเปนข้ันตอนไดดังนี้ 
1. การเสนอแบบ เปนการรางแบบจากแนวความคิดตางๆ เพ่ือเสนอตอลูกคาโดยแบบ 
2. ท่ีรางไดมาจากขอมูลและความคิดสรางสรรคของผูออกแบบ 
3. เม่ือไดแบบท่ีตองแลว จึงนําไปเขียนแบบขนาดเทาจริง 

สรางแมแบบตัวแมแบบข้ันแรกทําขนาดเทาของจริงเพ่ือการศึกษารูปทรงและ 
4. ความเหมาะสมอีกครั้งเพราะการผลิตเครื่องปนดินเผาเปนงานท่ีจะตองใชงานจริงตอง

ดูลักษณะสามมิติ การเขียนภาพอาจตองเปลี่ยนแปลงบาง 
5. การขยายแบบ เนื่องจากการผลิตเครื่องปนดินเผามีการหดตัวในระยะตางๆ 
6. ผลิตภัณฑท่ีจะตองผลิตจะตองมีขนาดใหญกวาของจริง 
7. จากแมบท นําไปผลิตแบบใชงานซ่ึงข้ึนอยูกับประเภทของการผลิต 
8. ทดลองผลิต โดยทดลองผลิตภัณฑ 

            การสํารวจความเห็นหรือทดลองตลาดผลิตภัณฑท่ีสําเร็จข้ันตอนสุดทาย ตองนําเขาสํารวจ
ความเห็นจากผูบริหารหรือจากลูกคา บางครั้งอาจมีการสํารวจตลอด โดยเสนอผลงานตอสาธารณะหา
ขอคิดเห็นหรือทดลองใชเพ่ือหาขอดีขอเสียแลวกลับมาปรับปรุงข้ันสุดทายกอนผลิตออกจําหนาย  
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      2.4 การเขียนแบบ 

            การเขียนแบบ หมายถึง การถายทอดรูปแบบจากจินตนาการ หรือการท่ีไดคนควาหาขอมูล
ตางๆ แลวพัฒนาออกแบบ จนไดรูปแบบท่ีสมบูรณเหมาะสมนํามาเขียนแบบแสดงใหเปนรูปดานตางๆ 
ขอวัตถุในลักษณะภาพ 2 มิติ ตามวีธีการเขียนแบบมาตรฐานสากล เพ่ือใหผูอ่ืนไดเห็นและเขาใจ 
ตลอดจนสามารถนําแบบนั้นๆ ไปใหชางผูชํานาญการโดยเฉพาะทําการผลิต หรือมอบใหกับโรงงาน
ดําเนินการผลิตเปนจํานวน ไดตามความประสงค การท่ีจะสามารถปฏิบัติงานการเขียนแบบไดดี มี
ประสิทธิภาพและถูกตองสมบูรณตามหลักวีธีการเขียนแบบมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ผูเขียนจะตองศึกษาให
มีความรู ความสามารถเปนอยางดีในเรื่องตอไปนี้ 

1. เครื่องมือและอุปกรณ 
2. เสนในการเขียนแบบ 
3. ตัวอักษร 
4. รูปทรงเรขาคณิต 
5. ภาพฉาย 
6. ภาพเฉียง 
7. ภาพตัด 
8. ภาพคลี่ 
9. ภาพทัศนียวิทยา 
10. เขียนแบบใชงาน 
11. เขียนแบบบนกระดานไข 

    2.5 การตกแตงเครื่องปนดินเผา 

       การแตงลวดลายเครื่องปนดินเผากระทํากันมานาน โดยเฉพาะชางไทยและชางจีนซ่ึงมีกรรมวิธีทํา
หลายวิธีโดยเฉพาะชาวจีน ในสมัย เช็ง (cheng) การตกแตงลวดลายเครื่องปนไดนํามาดัดแปลงและคน
คิดวิธีการตางๆแตไดแอบแฝงเปนความลับเฉพาะจนมาถึงในทุกวันนี้ ถึงแมวาในปจจุบันการตกแตง
ลวดลายไดเจริญกาวหนาไปมากในประเทศทางตะวันตกก็ไมสามารถเอาชนะชางจีนไปได 
      การตกแตงลวดลายเครื่องปนดินเผา เปนการใหความสวยงาม ซ่ึงแสดงออกถึงศิลปะและวัฒนธรรม
ของประเทศนั้นๆสําหรับประเทศไทยก็เชนกัน จะเห็นไดวาในระยะหลังนี้ เครื่องปนดินเผาของไทยได
แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทยซ่ึงเปนศิลปะท่ีงดงามและออนชอยเปนท่ีนิยมของคนไทยและชาว
ตางประเทศมาก ดังนั้นจึงไดแบงวิธีการตกแตงลวดลายและกรรมวิธีหลายวิธีดังนี้คือ 
            1 วิธีขูดหรือขีด (Incise) การทําลวดลายวิธีนี้เปนวิธีเกาแกวิธีหนึ่ง ในสมัยโบราณไทยเราได
ใชวิธีการตกแตงวิธีนี้มาก โดยใชไมหรือโลหะแหลมคมขีดใหเปนลวดลายตางๆ หรือบางท่ีก็ใชเครื่องมือท่ี
มีรูปรางคลายหวี (Comb Design) มาขูดท่ีเครื่องปนใหเกิดลวดลาย ซ่ึงวิธีงาย 
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ภาพท่ี 12 การตกแตงลวดลายดวยการขูดขีดผิวผลิตภัณฑ (ท่ีมา : http://www.thaitambon.com) 

         2 การขูด เปนการตกแตงลวดลายโดยใชเครื่องมือมีคมขูดขีดลวดลาย ตางๆ บนผลิตภัณฑการ
ขูดลวดลายกระทําในขณะท่ีเนื้อดินยังหมาดๆ รอยขูดขีดจะทําใหเกิดความรูสึกมีมิติสวยงามนาดู เชน
เคลือบสีเขียวไขกา ลวดลายท่ีใชอาจใชในลักษณะเสนเล็ก เสนโต ลายขรุขระ เพ่ือใหเกิดเรื่องราวตาม
แบบการขูดขีดอาจขูดเปนเสนลึก เวลาเผาเคลือบจะเห็นเปนเสนชัดเจน เนนความสวยงามและความตื้น
ลึกของเสนในตัว ลวดลายประเภทนี้จะคงทนถาวรไมมีการลบเลือน จึงเปนวิธีท่ีนิยมกันมากวิธีหนึ่ง 

             2.1 นําเครื่องปนท่ียังหมาดอยูวางลงบนแปนหมุน ใชแปรงออนๆ จุมน้ําสลิพ ทาบริเวณท่ีเรา
คิดวาจะทําลวดลาย 
            2.2 ใชเครื่องมือท่ีทําดวยไมหรือเหล็กขูดใหเกิดลวดลายข้ึนโดยรอบ จะขีดเปนเสนตรงหรือให
โคงงออยางไรเนนข้ึนอยูกับผูท่ีกระทําการตบแตงลวดลาย 
            2.3 ถาเราไมใชวิธีดังกลาวใน 2 วิธีแรก เราก็อาจจะใชเครื่องมือขูดเล็กๆทําการขูดลวดลายทํา
ใหเกิดภาพตางๆข้ึนบนเครื่องปนดินเผา ดังแสดงในรูปท่ี 2.2 การตบแตงดวยวิธีขูด-ขีดนี้มิใชวาจะมีการ
ทําลวดลายดังกลาวมาแลว ผูทําลวดลายดวยวิธีขูดขีดนี้อาจจะมีกรรมวิธีอยางอ่ืนๆ อีกมากท่ียกมาใหดูนี้
แคใหเปนตัวอยางงายๆเทานั้น 

 
ภาพท่ี 13 การทําลวดลายดวยวิธีแกะ (ท่ีมา : http://www.thaitambon.com)  

   3 การทําลวดลายดวยวิธีแกะ (Carving) 

    การทําลวดลายดวยวิธีนี้จะมีเครื่องมือแกะ รูปรางคลายกับเครื่องมือแกะไมแตมีขนาดเล็กกวา การ
นําลวดลายวิธีแกะนี้ซ่ึงทําใหเครื่องปนดินเผาในสมัยชะเลียงมีชื่อเสียงมาก เพราะชาวไทยไดแสดงฝมือใน
การแกะไวอยางนาท่ึง ซ่ึงมีกรรมวิธีงายๆ ดังนี้ คือ 
    การแกะลวดลาย เปนการแกะลวดลายบนพ้ืนผิวของผลิตภัณฑโดยแกะเอาสวนท่ีไมตองการออก 
มองเห็นลวดลาย ในลักษณะลอยตัวไดชัดเจน และสูงเสมอระดับเดียวกับพ้ืนผิวทําใหมองดูกลมกลืนและ
สวยงามมาก การแกะทําใหมีชองไฟลึก ตามลักษณะของลวดลายซ่ึงชองวางเหลานี้อาจจะนําแกวสีหรือ

http://www.thaitambon.com/
http://www.thaitambon.com/
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กระจกสีตางๆ ใสในชองวางเพ่ือเพ่ิมความสวยงามมากยิ่งข้ึน ขอสําคัญลวดลายท่ีแกะไมควรแกะใหลึก
จนเกินไป อาจทําใหบิดเบี้ยวไดในเวลาเผาผลิตภัณฑ 
         1 นําเครื่องปนท่ียังหมาดมาตั้งไวบนแปนหมุน แลวใชของแหลมเล็กๆจะเปนไมหรือโลหะก็ได ทํา
การเรเอารรูปรางลงบนเครื่องปนเบาๆ  
         2 ลงถึงแกะดวยเครื่องมือไปตามลวดลายท่ีเรารางไวใหเกิดรูปรางตามท่ีไดรางไว และตบแตงรอง
หรือรอยแกะ ใหเกิดความสวยงาม เรียบรอย 
         3 เม่ือแกะลวดลายเปนท่ีเรียบรอยแลว นําเครื่องปนไปผึ่งใหแหงสนิทเพ่ือเตรียมการเผาและ
เคลือบในข้ันตอไป 

 

ภาพท่ี 14 การตกแตงดวยวิธีปนนูนหรือปนแปะ (ท่ีมา : http://www.thaitambon.com) 

      4 การทําลวดลายดวยวิธีปนนูนหรือปนแปะ (Embossing) 
        การนําลวดลายดวยวิธปีนแปะนี้ สวนมากนิยมใชมือหรือเครื่องมือปน ข้ันแรกเราทําดินใหเปน
แผนแลวทําลวดลายตางๆ บนดิน หรือทําใหเกิดภาพ นูน-กลีบ-เสน สุดแลวแตผูปนจะออกแบบ ตบแตง
ใหสวยงามใหเปนท่ีเรียบรอย นําแผนดินใหเปนท่ีเรียบรอยไปทาบเขากับเครื่องปน ทําการตบแตงสวนริม
ของแผนดินท่ีเสร็จเรียบรอยไปทาบเขากับเครื่องปน ทําการตบแตงใหสวนริมของดินใหเปนเนื้อเดียวกับ
เครื่องปน ท่ังนี้เพราะปองกันการหลุดออกเปนชิ้นระหวางดินปนเม่ือเวลาแหง 

 

ภาพท่ี 15 การตกแตงทําลวดลายดวยการเขียน (ท่ีมา: http://www.thaitambon.com) 

      5 การทําลวดลายดวยการเขียนการทําลวดลายดวยการเขียน ตองใชภูกันหรือแปรงเปน
เครื่องมือตกแตงลวดลายดวยการเลือก พูกันหรือแปรงตามความเหมาะสม กอนการเขียนลวดลาย 

http://www.thaitambon.com/
http://www.thaitambon.com/
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ภาพท่ี 16 การเขียนสีใตเคลือบหรือเครื่องลายคราม (ท่ีมา : http://www.thaitambon.com) 

     5.1 การเขียนสีใตเคลือบ หมายถึง การตกแตงดวยการใชสีเขียน ระบาย วาด เปนรูปตางๆตาม
ตองการดวยสีท่ีใชเขียนเครื่องปนดินเผาโดยเฉพาะมีท้ังสีทนความรอนสูง และชนิดธรรมดา สีท่ีนิยม
เขียนใตเคลือบสวนใหญใชสีน้ําเงินหรือท่ีเรียกกันวาลายคราม ลักษณะการเขียนนิยมเขียนลายเสนโปรง 
ทําใหระบายสีออนแก ไดดี สีท่ีเขียนตองผสมน้ํามันกลีเซอรีน เพ่ือทําใหเขียนลื่นเนื้อสีสมํ่าเสมอดี สวน
การเขียนสีใตเคลือบบนผลิตภัณฑท่ีผานการเผาดิบแลว มักนิยมเขียนเปนลายเสนคมชัดโดยไมตองการ
ไลน้ําหนักออนแก จะทําใหสะดวกกวา เพราะเนื้อผลิตภัณฑดูดซับสีเร็ว ยากตอการเกลี่ยน้ําหนักสี 

 

ภาพท่ี 17 การเขียนสีบนเคลือบหรือการเขียนเบญจรงค(ท่ีมา: http://www.thaitambon.com) 

      5.2 การเขียนสีบนเคลือบ เปนการตกแตงท่ีทําข้ึนหลังจากการเผาเคลือบแลว มักนิยมเขียนบน
ผลิตภัณฑท่ีเรียกวา เบญจรงค ลวดลายเปนเอกลักษณไทย พ้ืนเปนสีดํา มีลวดลายทองบาง เครื่องเบญจ
รงค ลวดลายเปนสมัยอยุธยาตอนปลายและไดรับความนิยมมากในปจจุบันเพราะสามารถเผาสีทอง เงิน 
นาค ไดสวยสดงดงาม ตางจากสมัยกอนท่ีใชโลหะหุมประกบผลิตภัณฑ เชน ตามขอบจุกฝา เปนตน 

3.รูปแบบลวดลายของเครื่องปนดินเผา1 

      ลวดลายตนแบบ (Original Pattern) หมายถึง ลักษณะลวดลายท่ียึดถือตามแบบอยางตนฉบับเดิม

โดยไมมีการปรับปรุง เปนตน การใชลวดลายตนแบบนี้เปนการอนุรักษลวดลายถือเปนงาน

ศิลปวัฒนธรรมอันมีคุณคาท่ีเปนมรดกของชาติ 

       ลวดลายประยุกต (Applied Pattern) หมายถึง ลักษณะลวดลายท่ีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหผิด

แปลกไปจากตนแบบเดิม อาจคงลักษณะหรือเอกลักษณคลายตนแบบไวหรือไมก็ได การประยุกต

http://www.thaitambon.com/
http://www.thaitambon.com/
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ลวดลายอาจใชวิธีการลดทอน (Distrotino) คือการลดความยุงยากซับซอนของเสน สี จากลวดลายเดิม

ใหมีลักษณะงายข้ึน(simplified) มีเนนและสีสันนอยลงงายตอการรับรูหรือใชตารางกรีด (Grid) ท่ี

แบงแยกรูปทรงใหเปนภาพท่ีดูงาย และชัดเจนข้ึนเปนตน การประยุกตลายกอใหเกิดรูปแบบลวดลาย

เพ่ิมมากข้ึน ทันยุคสมัยสอดคลองกับผลิตภัณฑและรสนิยมท่ีแปรเปลี่ยนไปตลอดเวลา 

      1ประเภทลวดลายท่ีนิยมตกแตงเครื่องปนดินเผา1 

      1. ลวดลายไทย1 (Thai Style) หมายถึง ลักษณะลวดลายท่ีเนนลักษณะความเปนไทยในดาน

รูปแบบ และสี ลวดลายท่ีนํามาใชมีท้ังลักษณะการนําลายไทยตามแบบอยางดั้งเดิม (Original Pattern) 

และลักษณะลายไทยประยุกต(AppliedPattern)ตามความเหมาะสมของผลิตภัณฑ 

     2. ลวดลายทองถิ่น1 (Local Style) หมายถึง การออกแบบลวดลายโดยคํานึง ถึงลักษณะของศิลปะ

พ้ืนบาน หรือทองถ่ินหนึ่งโดยเฉพาะ เชน ลวดลายเครื่องปนดินเผาบานเชียงจังหวัดอุดรธานี ลวดลาย 

ขีดของภาคอีสาน ลวดลายประจําภาคเหนือ ภาคใต เปนตน    การเขียนลวดลายสามารถทําไดสอง

ลักษณะเชนกัน คือ การจําลองลวดลายตนแบบการประยุกตลวดลาย ซ่ึงนักออกแบบตองคํานึงถึงความ

เหมาะสมท่ีจะนําไปใชตกแตงผลิภัณฑแตละรูปทรงตอไป 

     3. ลวดลายประเพณ1ี (Traditional Style) หมายถึง การออกแบบลวดลายอันนํามาจากลวดลายท่ี

นิยมเขียนสืบเนื่องกันมานานจนเปนเอกลักษณ  เฉพาะในแตละชาติเชน ลวดลายอียิปต กรีก และชน

พ้ืนเมืองตางๆ การออกแบบลวดลายนี้มีผลทางดานการตลาด การคา ท่ีสามารถจําหนายไดสูงข้ึน เพราะ

ลวดลายมีความเปนสากล  อีกท้ังเปนการอนุรักษศิลปะของโลกไว    เพ่ือศึกษาพัฒนาลวดลายตอไป 

     4. ลวดลายธรรมชาติ1 (Natural Style) หมายถึง การเขียนลวดลายโดยศึกษารูปรางในธรรมชาติ 

แลวจําลอง หรือประยุกต รูปรางใหเหมาะสมสอดคลอง กับผลิตภัณฑแตละชนิดการศึกษารูปราง 

ธรรมชาติแบงออกได2ลักษณะคือ 

      4.1พืช(Plan)ไดแกการจําลองรูปรางใบไมดอกไมเปนตน 

      4.2 สัตว (Animal) ไดแกการจําลองรูปรางสัตวตางๆ เชน แมลง ผีเสื้อ หรือสัตวในเทพนิยาย เชน 

มังกรกิเลนเปนตน 

     5 ลวดลายประดิษฐ1 (Decorative Style) ไดแก การสรางลวดลายจากการออกแบบตกแตงของนัก

ออกแบบท่ีศึกษาทางดานศิลปะ แลวประยุกตลวดลายใชเหมาะสมกับผลิภัณฑเครื่องปนดินเผา ลวดลาย

ตางเหลานี้แบงออกไดดังนี้ 

      5.1 ลวดลายเรขาคณิต หมายถึง ลวดลายท่ีสรางข้ึนจากรูปรางเรขาคณิต เชนสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม 

วงกลม หรือรูปรางท่ีดูแปลกตา ออกไป กลุมนักออกแบบท่ีนิยมออกแบบในลักษณะนี้คือ กลุมเมมฟส 

(Memphis)  

      5.2 ลวดลายกราฟฟก หมายถึง การออกแบบลวดลายใหเกิดความสวยงาม  โดยการใชเสน หรือ
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รูปทรงท่ีมีลักษณะขอบคม (Hardedge) เปนหลัก มิไดมุงหวังความงามท่ีเกิดจากการระบายสีเหมือน

จริงแตนิยมระบายสีเรียบเนนความงามดานรูปทรงท่ีชัดเจน และน้ําหนักสีท่ีใหคาความงามตามหลัก

ทฤษฎี 

         6. ลวดลายส่ิงแวดลอม (Environment Style) หมายถึง การออกแบบลวดลายจากสิ่งตางๆ 

ท่ีรอบตัวในชวงเวลาปจจุบันหรืออดีตสิ่งแวดลอมรอบตัว ไดแก อาคารสถานท่ีสําคัญ เชน วัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม สะพานพุทธยอดฟาจุฬาโลก หรือ สิ่งกอสราง (Architecture)  ทิวทัศนชนบท 

(Landscape) ทิวทัศนทะเล  (Seascape)   ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาพจากวรรณคดีภาพ

ชีวิตประจําวันของคนในชนบทหรือเมืองหลวง เปนตน  ภาพลวดลายสิ่งแวดลอมนี้จะเปนการบันทึก

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนในยุคสมัยนั้นๆซ่ึงถือเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรไดเปนอยางดี 

 โครงสรางทางศิลปะ1 

     1รูปทรง(Form) 

          รูปทรงคือสิ่งท่ีเปนโครงสรางของสวนประกอบตางๆ   ท่ีมนุษยสรางข้ึนโดยการประสานกัน เปน

องคประกอบของรูปทรงท่ีใหความรูสึกพึงตา และพอใจเม่ือสัมผัส ขณะเดียวกันก็สรางเนื้อหาใหแกรูป

รางอีกดวย ยังผลใหเกิดอารมณความรูสึกท่ีเปนความสุนทรี พรอมกันใหปญญาความคิดข้ึนในใจ ท้ัง

โครงสรางทางรูปทรงและโครงสรางทางเนื้อหานี้    จะรวมตัวเปนหนึ่งเดียวกัน จนมิอาจแยกออกจาก

กันไดเพราะ         รูปทรงเปนสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน เพ่ือแสดงออกถึงอารมณและความรูสึกนึกคิด   

องคประกอบท่ีสําคัญของรูปทรงนั้น จําแนกไดเปนสองสวนใหญ คือ   โครงสรางท่ีเปนรูปและโครงสราง

สวนท่ีเปนวัตถุ โครงสรางสวนท่ีเปนรูปนี้ จะเปนสวนท่ีแสดงออกหรือสวนท่ีเปนของความคิด         ท่ี

จะกาวไปสูการเปนรูปทรง มีสวนประกอบ ไดแก จุดเสน แสงเงา   สี  ผิว สิ่งเหลานี้เม่ือถูกสรางให

รวมตัวเปนรูปข้ึนมาโดยการใชเพียงสวนใดสวนหนึ่งหลายสวนก็ตาม สวนประกอบเหลานี้จะเกิดและมี

ตามมาเอง เชน ใชเสนสรางงานข้ึนมาชิ้นหนึ่ง จะเกิดเสน รูปทรง แสงเงา   ผิวสีโดยเสนจะทําหนาท่ี

แสดงถึงของเขตของรูปทรงและอ่ืนๆ แตสิ่งเหลานั้นจะมีข้ึนไดท้ังท่ีมนุษยสรางข้ึน และตามท่ีมีอยูใน

ธรรมชา    ติ กลาวไดวาเม่ือมีรูปทรงใดๆ เกิดข้ึน สวนประกอบท้ังหลายยอมประสานรวมตัวกัน อยูใน

รูปทรงนั้นๆ อยางครบครันดวยเหตุนี้ หากจะสรางรูปทรงใดๆ    ข้ึนมาก็ตาม ควรอยางท่ีจะตองแยก

สวนประกอบเหลานั้นออกมาวิเคราะหถึงคุณลักษณะเหลานั้นเพ่ือกําหนดบทบาทและหนาท่ีสําหรับการ

รวมตัวในการสรางรูปทรงโดยเหมาะสม 

      2.เสน(Line) 

          เสนเกิดข้ึนไดจากการท่ีมนุษยสรางข้ึน และท่ีมีอยูแลวโดยธรรมชาต ิ เสนมีอยู 2ประเภทใหญ 

คือ เสนตรงและสนโคง แตเสนท้ังสองนี้ หากนําไปประกอบหรือปะติดประตอเขาดวยกันเม่ือใดไมวาจะ

เปนเสนตรงกับเสนตรง หรือเสนตรงกับเสนโคง หรือเสนโคงกับเสนโคง   เสนจะเปนตัวสรุป ใหรูวา
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จุดหมายปลายทางจะไปทางใด เพราะเสนมีบทบาทเก่ียวของในการใชความหมาย ความรูสึกท่ีตางกัน

ออกไป ดวยเหตุนี้ จึงตองรูจักเสนตางๆ เพ่ือการนําไปใชใหเกิดความสัมพันธ เหมาะสมกลมกลืนกับ

เรื่องราวตางๆ ท่ีจะสราง เพราะการใชเสนเสนบางเสนมากไปหรือนอยไปก็ไมได ตองใชใหถูกท่ีถูก

ตําแหนงเพ่ือใหเกิดความนาดูยิ่งข้ึน โดยอาศัยจิตวิทยาของเสนดังนี้ 

      1 เสนตรง 

        1.) เสนแนวดิ่ง (Virtical Line) ใหความรูสึกแข็งแรง สงาผาเผย ทําใหเกิดความรูสึกในทางสูง 

ความเท่ียงตรง ทะเยอทะยาน และรุงเรือง 

 

ภาพท่ี 18 เสนแนวดิ่ง 

      2.) เสนเฉียง (Diagonal Line) ใหความรูสึกเคลื่อนไหว ไมอยูกับท่ีความมีชีวิตชีวา มี 

 

ภาพท่ี 19 เสนเฉียง 

      3.) เสนนอน (Horizontal Line) ใหความรูสึกในทางเตี้ย สงบนิ่ม พักผอน เงียบ เฉย ผอนคลาย 

 

ภาพท่ี 20 เสนนอน 
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      4.) เสนประ (Broken Line) ใหความรูสึกไมม่ันคง ชั่วคราวไมถาวร 

 

ภาพท่ี 21 เสนประ 

       5.) เสนงอ เสนคด (Zig Zag or Crooken Line ) ใหความรูสึกในทางเคลื่อนไหวแบบรุนแรง  

ติดขัด กระชาก ความดุเดือด อางกะทันหัน ฟาผา ความขัดแยง สงคราม 

 

ภาพท่ี 22 เสนงอ 

     2 เสนโคง (Curved Line) 

      1.) เสนโคงหรือเสนเปนคลื่นนอยๆ ใหความรูสึกออนโยน นุมนวล เลื่อนไหลใชมากจะใหความรูสึก

กังวล เรื่อยเฉ่ือย ขาดจุดหมาย 

      2.) เสนโคงท่ีเฉียง ใหความรูสึกขาดระเบียบ ตามยถากรรม พุงชา 

      3.) เสนโคงของวงกลม คือ เสนของวงกลมท่ีถูกตัดใหสั้นบางยาวบาง ใหความรูสึกซํ้าๆ ไม

เปลี่ยนแปลง เพราะทิศทางคงท่ี นาเบื่อหนายท่ีสุด 

      4.) เสนโคงวงแคบ ใหความรูสึกเปลี่ยนทิศทางอยางรวดเร็ว เคลื่อนไหวรุนแรง 

      5.) เสนโคงกันหอย (Spiral Line) ใหความรูสึกในทางเจริญเติบโต แผขยายไปเรื่อยๆ คลี่คลาย ไม

สิ้นสุด เสนกนหอยนี้พบในธรรมชาติ จะวนทวนเข็มนาฬิกาเห็น ไดในกนหอยหมอกเพลิง อาการพันของ

ไมเลื้อย 

      6.) เสนโครงสราง (Structural Line) เปนเสนในจินตนาการท่ีมองไมเห็นดวยตาแตจะดูและรูสึกได

ดวยการปะติดปะตอ จากจุดหนึ่งเปนเสนท่ีเดินทางดวยความรูสึกสรางความตอเนื่องบนความวางเปลา

อยางไมเปนรูปธรรมเชน การลากเสนจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดกนึ่ง เปนเสนท่ีมีพลังอํานาจในทางศิลปะ ท่ี

งานนั้นจะหยุดนิ่ง เคลื่อนไหว ผอนคลายหรือเครียด มีศูนยถวงทรงตัวไดหรือไม มีโครงสรางปริมาตร 

หรือโครงสรางขององคประกอบเพียงใด เสนโครงสรางท่ีมองไมเห็นนี้จะเปนตัวเชื่อมชี้นํา ในทางปฏิบัติ

เสนนี้จะถูกกําหนดวางไวกอนท่ีจะเขียนรูปทรงหรือมวลท่ีมีรายละเอียดตอไปจนสมบูรณ 

        โครงสรางของรูปทรง แบงตามลักษณะแลวจะมีอยู 2 ลักษณะ คือ โครงสรางท่ีเปน โครงสราง 

(Skeletal Form)  จะมีรูปแบบของโครงสรางท่ีเปนโครง เชน โครงกระดูกคน โครงสรางท่ีเปนมวลหรือ
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ปริตร (Mass Form) แตมีเสมอท่ีรูปแบบของโครงจะเปนลักษณะผสมผสาน เชน รูปแบบท่ีมีโครงสราง

เปนโครง อาจมีปริมาตรเปนมวล หรือรูปทรงท่ีเปนมวลอาจมีโครงสรางเปนโครง การจะเรียกเชนไรนั้น

จะตองพิจารณาท่ีโครงสรางใดเดนชัดกวากันก็ใหอยูในขายของโครงสรางประเภทนั้น 

       เม่ือเกิดรูปทรงแลวสิ่งท่ีตามมาในงานเครื่องปนดินเผา คือ แสงเงา สีผิว ตามสภาพวัตถุ ลําพังการ

เกิดรูปทรงเพียงอยางเดียว ไมเพียงพอแกการท่ีจะใหเนื้อหา สําหรับท่ีจะเรียกวางานศิลปะไดจะตองมี

แนวความคิดท่ีจะนําเอาสวนประกอบตางๆ นั้น   มาผสมผสานเขาดวยกันกับรูปทรง     ใหสามารถสื่อ

ความหมายได ตามจุดหมายของแนวความคิด เพ่ือใหเนื้อหาไดแสดงออกผานทางรูปทรง จึงตองทราบ

บทบาทท่ีเก่ียวของกับความหมายและการใหความรูสึกดังนี้ 

        รูปลักษณะ เปนสิ่งท่ีเราไดมาจากการประกอบกันของเสนในทิศทางตางๆ กัน รูปลักษณะนี้

อาจจะไมใชรูปทรงโดยตรงทีเดียวของงานเครื่องปนดินเผา อาจเปนเพียงพ้ืนฐานท่ีมาของรูปทรงข้ัน

สําเร็จ เม่ือเสนตางใหความหมายใหความรูสึกได รูปลักษณะท่ีประกอบมาจากเสน ยอมใหความหมาย

ความรูสึกท่ีตางกันไดเชนเดียวกัน 

       3.รูปทรงและสวนประกอบหลักของงานเครื่องปนดินเผา 

         เครื่องปนดินเผาชนิดตางๆท่ีนอกเหนือไปจากสนองความตองการทางดานการใชสอยตามปกติ

แลว ลวนถือกําเนิดข้ึนมาจากเหตุผล    ท่ีตางกันออกไป เชน เพ่ือความตองการและความศรัทธาในลัทธิ

ศาสนาบาง หรือเกิดความตองการดานการใชสอยกับกิจกรรมตางๆ ตามความเจริญกาวหนา     ของ

มนุษยท่ีวิวัฒนาการโดยลําดับ  ตามสภาพของความแปรเปลี่ยนแหงสังคม หรือตามวัฒนธรรมของแตละ

ทองถ่ิน ตลอดจนความกาวหนาในทางวิชาการทุกๆ สาขาลวนเปนเหตุผลท่ีทําใหเกิดรูปแบบของ

เครื่องปนดินเผาชนิดตางๆมากมายเพ่ือสนองความตองการดานการใชสอยท่ีแตกตางกันออกไป 

       เครื่องปนดินเผาไมวาจะถูกสรางข้ึนมาในฐานะท่ีเปนงานประเภทศิลปกรรม    หรือหัตถกรรมหรือ

อุตสาหกรรม ลวนสนองประโยชนใชสอยของมนุษยทางกายภาพหรือจิตภาพ หรือท้ังกายภาพและจิต

ภาพตามความตองการ   ท้ังกิจกรรมธรรมดาในชีวิตประจําวันท่ัวๆ ไป    หรือในกิจกรรมพิเศษ

โดยเฉพาะลวนตองการความม่ันคงแข็งแรง โดยการใชโครงสรางและวัสดุท่ีเหมาะสมถูกตองตามการรับ

น้ําหนักซ่ึงตองอาศัยความรูทางเทคนิควิทยาเขามาชวย 

      นอกจากนี้ก็ควรมีรูปทรงท่ีเปนสื่อความหมายหรือเปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงลักษณะประเภทและ

ชนิดของเครื่องปนดินเผาไดอยางเดนชัด กับการมีรูปลักษณะท่ีงดงาม นาดู มีสัดสวนและมีการจัด

รูปทรงขององคประกอบตางๆ ในผลงานอยางมีหลักเกณฑท่ีดี สามารถใหความพึงพอใจแกผูพบเห็นซ่ึง

จําเปนตองอาศัยความรูทางศิลปะเขามาเปนสวนประกอบเพราะหากขาดดานใดดานหนึ่งก็ไมอาจเปน

งานเครื่องปนดินเผาท่ีดีได 

       งานเครื่องปนดินเผาเปนงานท่ีวิวัฒนาการและพัฒนาการ ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไดเสมอไปท้ังใน
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แนวความคิด แนวรูปแบบ วัสดุท่ีใชในการผลิต และกรรมวิธีในการผลิต ตลอดจนวิธีการดําเนินชีวิตของ

มนุษยท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญหรือลักษณะของสังคม ดังนั้น งานเครื่องปนดินเผาจึงมีลักษณะท่ี

แปลกตางกันออกไปตามกาลเวลาและสถานท่ี เชนเดียวกับท่ีเราบอกไดวา เครื่องปนดินเผาชนิดใด แบบ

ใด เปนของสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา หรือสมัยรัตนโกสินทรนอกจากนี้งานเครื่องปนดินเผาในยุคเดียวกัน

หรือในทองถ่ินเดียวกันก็อาจมีลักษณะตางกันออกไปตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบของผู

ประกอบงานแตละคนเครื่องปนดินเผาแตละประเภทยอมตองการลักษณะเฉพาะตัวและเนนแนวทางใน

การสรางสรรคแตกตางกันออกไป 

     3.1รูปลักษณะหรือทรวดทรง(Form) 

     คือสิ่งท่ีประกอบกันเปนรูปทรงของเครื่องปนดินเผา แมวาผูสรางสรรค จะมีเสรีภาพอยางเต็มท่ีใน

การถายทอดความรูสึกนึกคิดในการสรางรูปลักษณะของเครื่องปนดินเผาก็ตาม แตใชวาผูประกอบงาน

เครื่องปนดินเผา ทุกคนจะสามารถใชภูมิปญญาและความสามารถในการสรางสรรคของตน ใหผลิต

รูปทรงของงานเครื่องปนดินเผาใหไดผลเปนท่ีนาพอใจไดเสมอไปมีจํานวนนอยคนท่ีสามรถคิดคนถึง

ทฤษฏีใหมๆ สิ่งประดิษฐใหมๆ หรือรูปทรงลักษณะใหมๆใหเปนท่ียอมรับ ตลอดจนเปนท่ีชื่นชอบแกคน

สวนใหญ สวนมากเราจะพบเสมอวา หลังจากท่ีมีผูบุกเบิกหรือนําแนวทางใหมๆ อันประสบผลสําเร็จแลว

ก็จะมีผูดําเนินรอยตามเปนจํานวนมาก โดยนําเอาสิ่งท่ีผูอ่ืนคิดข้ึนมาอยางดีแลวไปดัดแปลง หรือ

ปรับปรุงใหเปนแบบอยางและวิธีของแตละคน ดังนั้นผูประกอบการงานเครื่องปนดินเผาควรระลึกเสมอ

วารูปทรงท่ีจะทํามาใชในการสรางผลงานนั้น จะตองมิใชเปนการหยิบยกเอามาจากการท่ีมีผูคิดคนเอาไว

และนํามาใชโดยไมมีการประยุกตจากแบบดั้งเดิมเลย เพราะการนําเอางานจากการท่ีไดรับการยกยอง

แลวมาใชแลวนํามาใชงานของตนโดยไมคํานึงถึงความสัมพันธอ่ืนได ก็เทากับเปนการลอกเลียนแบบ ไม

เกิดคุณคาแกงานเครื่องปนดินเผาแตอยางใด รูปทรงในงานเครื่องปนดินเผา มีลักษณะองคประกอบเปน 

3 มิติโดยเห็นรูปรางลักษณะภายนอกของรูปทรงหรือเห็นรูปทรงภายในดวย รูปทรงท้ังสองจะมีลักษณะ

ท่ีคลายคลึงกันหรือถายทอดใหเห็นถึงลักษณะของกันและกันได โดยผูพบเห็นสามารถจะเขาใจและ

คาดการณไดวา รูปทรงท่ีมองจากภายนอกและภายในจะมีลักษณะเชนเดียวกัน เชน แจกัน ถวยจาน 

ชามฯลฯแตงานเครื่องปนดินเผาบางประเภท อาจมีรูปทรงเฉพาะเพียงภายนอก เชน งานประเภท

ศิลปกรรมในเชิงประติมากรรม รูปคน สัตว ลวดลาย ท้ังท่ีเปนรูปแบบลอยตัว แบบนูนสูงและแบบนูนต่ํา 

เพราะเนนความสําคัญของลักษณะรูปทรงภายนอกเปนสวนใหญ จึงสามารถเห็นไดแตเฉพาะรูปทรง

ภายนอกนั้นไมมีรูปทรงภายใน  

      3.2รูปทรงท่ีตัดขาดจากภายนอกหรือรูปทรงปดลอม(ClosedForm) 

           คือ รูปทรงสามมิติท่ีรูปทรงภายนอกทําหนาท่ีหอหุมสวนประกอบตางๆ ภายในไวอยางมิดชิด

สวนเนื้อท่ีภายในจะถูกตัดขาดกับเนื้อท่ีภายนอก หรือมีความเชื่อมโยงไวบางเพียงเล็กนอย คือ เปนเสน
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รูปทรงภายนอกท่ีมีเนนรอบรูปจํากัดตายตัว รูปทรงลักษณะนี้ เราเรียนกวารูปทรงปดลอม ไดแก กระปุก

ออมสินกระปุกและแจกันปากแคบท่ัวไป 

       

 3.3รูปทรงท่ีเช่ือมโยงกับภายนอก(OpenForm) 

       รูปทรงชนิดนี้จะไมตัดขาดจากท่ีวางภายนอกท่ีลอมรอบอยูเสียท่ีเดียว แตยังเชื่อมโยงกับเนื้อท่ีวาง

ภายนอกไดดี   ชนิดนี้ไมจําเปนตองมีผิวของรูปทรง ท่ีหอมลอมรูปทรงภายในอยางมีขอบเขตสิ้นสุดท่ี

แนนอน ผิวตามภายนอกของรูปทรงในแนวตั้งจะเวนระยะเปนท่ีวางตางกันและไมบรรจบกันโดยตลอด 

รูปทรงท้ังภายในและภายนอกจะประสานสัมพันธกัน สวนท่ีเปนกลุมกอนสวนท่ีเปนท่ีวาง (Space) ท่ี

ประกอบกันข้ึนมาเปนรูปทรงจะมีลักษณะเก้ือกูลและสงเสริมซ่ึงกันและกันไดแก งานเครื่องปนดินเผาท่ี

ตกแตงลวดลายแบบฉลุโปรง เปนแจกัน หรือโคมไฟ คือ รูปทรงท่ีไมมีเสนรอบรูปท่ีจํากัดตายตัวทําให

รูปทรงภายนอกดูโปรงเบา รูปทรงไมวาจะเปนชนิดใดก็ตาม มักเปนเครื่องแสดงใหเห็นถึงลักษณะของ

โครงสราง ท่ีรวมท้ังรูปทรงภายในและภายนอก จะเปนโครงสรางท่ีกอรูปข้ึนเพียงหนวยเดียวหรือหลาย

หนวยรวมกันก็ได เชน รูปคนๆ เดียวหรือกลุมคนและโครงสรางจะถูกจํากัดหรือบังคับโดยการใชสอย

เปนสวนใหญมีบอยครั้งท่ีพบวา โครงสรางและการใชสอยมิไดเปนตัวแทนกําหนดรูปของงาน

เครื่องปนดินเผาเสมอไป ซ่ึงตามความเปนจริงแลว ท้ังโครงสรางและการใชสอยตลอดจนรูปทรงนี้ 

จะตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันสะทอนใหเห็นลักษณะของกันและกันดวย แตอาจจะเนนหนักไปในดาน

ใดดานหนึ่งก็ไดข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของงานแตละงานรวมท้ังขอพิจารณาอ่ืนประกอบกัน 

     สวนประกอบหลักท่ีเปนพ้ืนฐานดั้งเดิมในการทําใหกําเนิดรูปทรงในงานเครื่องปนดินเผาอาจ

จําแนกไดดังน ี้ 

     1.) มวลปริมาตร หรือกลุมกอนของรูปทรง (Mass or Volume)  

        รูปทรงท่ีเปนมวลในงานเครื่องปนดินเผาเปนสวนสําคัญท่ีชวยแสดงใหเห็นลักษณะของผลงานโดย

สวนรวมไดชัดเจน เปนรูปทรงท่ีมีโครงสรางแบบปริมาตรท่ีผิวนอกขยายตัวเบงออกในท่ีวาง และมี

ลักษณะโคงนูนกินเนื้อท่ีในท่ีวาง พ้ืนผิวเปนเปนบริเวณท่ีแสดงปริมาตร และเปนปริมาตรท่ีมีพลังมาก จึง

เห็นความเคลื่อนไหว และบริเวณกอนสวนอ่ืน การเลื่อนไหลการขยายตัวในท่ีวางของพ้ืนผิวมากกวาจะ

เห็นเสนรูปนอก กลาวคือ จะเห็นปริมาตรกอนเสนรูปทรงของเครื่องปนดินเผาจึงเปนแบบพ้ืนผิว มวล 

และปริมาตร 

     2.)เสนและทิศทางของรูปทรง (Line & Direction) 

      เสนเปนพ้ืนฐานของงานศิลปะ ทุกแขนงเปนโครงสรางของทุกสิ่งในโลกเสนสามารถแสดงความรูสึก

ไดดวยตัวเองในการสรางงานเปนรูปทรง จิตรกรรม ประติมากรรมสถาปตยกรรม และหัตถกรรม ลวน

ตางอาศัยเสนเปนหัวใจในการแสดงออก นอกจากนี้ การเริ่มตนหรือการพัฒนาจินตนาการ ไมวาจะเปน
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ศิลปะหรือชางสาขาใดๆ ตองอาศัยเสนเปนปจจัยหลักท้ังสิ้น 

      เสนเกิดจากรองรอยของจุดท่ีถูกแรง หนึ่งผลักดันใหเคลื่อนท่ี เปนขอบเขตของท่ีวางสิ่งของรูปทรง 

น้ําหนัก และของสี นอกจากนี้ยังเปนขอบเขตกลุมท่ีสิ่งของ รูปทรงท่ีรวมกันเปนโครงสรางท่ีเห็นไดดวย

ความรูสึก เสนแมจะมีเพียงมิติเดียว คือ ความยาว แตเสนก็มีลักษณะตาง มีทิศทาง และมีขนาด 

ลักษณะของเสน ไดแก เสนตรง เสนโคง เสนคด เสนซิกแซ็ก เสนประ เสนเกล็ดปลา เสนกนหอย สวน

ทิศทางของเสน ไดแก แนวราบ แนวดิ่ง แนวเฉียง 

         ขนาดของเสน ไดแก เสนเล็กหรือบาง เสนหนาหรือเสนใหญ แตถาใหญหรือหนามากไปเม่ือเทียบ

กับความยาวของเสน ก็จะกลายเปนความกวาง ในงานเครื่องปนดินเผาจะเปนสวนของเสนและทิศทาง

ของรูปทรง เพราะเปนพ้ืนฐานในการคิดสรางสรรค ยังตอเนื่องไปถึงการสรางสรรครูปทรง อีกดวย 

ลักษณะของเสนใหความรูสึกท่ีตางกันออกไป ดังนี้ 

      เสนตรงและเสนโคงนอยๆ ใหความรูสึกตรง เขมแข็ง แข็งแรง เอาชนะหยาบ สบาย เลื่อนไหล

เปลี่ยนแปลงได ตอเนื่อง มีความกลมกลืนในการเปลี่ยนทิศทางความเคลื่อนไหวซํ้าๆ สุภาพ เปนผูหญิง 

นุม และอ่ิมเอิบ  

        เสนโคงวงแคบและเสนโคงของวงกลม ใหความรูสึกเปลี่ยนทิศทางรวดเร็ว มีพลังเคลื่อนไหว

รุนแรง ทิศทางตายตัว ไมเปลี่ยนแปลง ซํ้าๆ มีระเบียบมากท่ีสุด แตจืดชืด เพราะขาดการเปลี่ยนแปร  

เสนโคงกนหอย ใหความรูสึกคลี่คลาย เคลื่อนไหว เติบโตเม่ือมองจากภายในออกมา ไมท่ีสิ้นสุดของพลัง

เคลื่อนไหว เม่ือมองจากภายนอกเขาไป เสนกนหอยนี้ในธรรมชาติวนทางขวา เห็นไดในกนหอย กลุม

หมอกควัน ในอาการเก่ียวพันธของไมเลื้อย เปนเสนโคงท่ีขยายตัวออกไปรูจบ เสนซิกแซ็กหรือฟนปลา 

ใหความรูเปลี่ยนทิศทางรวดเร็วมาก หักเหกะทันหันใหประสาทกระตุก ใหจังหวะกระแทก เกร็ง เปน

พลังไฟฟา ฟาผา ความรุนแรง ความขัดแยง สงคราม 

       จากรูปทรงตางๆ ท่ีไดกลาวแลวพอสังเขป เราพอประมวลรูปทรงไดวา รูปทรงแตละอยางควรจะ

ออกแบบรูปทรงของเครื่องปนอยางไร เพ่ือท่ีจะไดนําเอารูปทรงนั้นมา การออกแบบนั้นตองคําจึงถึง

ความสวยงาม ประโยชนการใชสอย ทางเศรษฐกิจดังไดกลาวมาแลว เชน ในข้ันตอไปนี้ไดนําเอารูป

สี่เหลี่ยมผืนผา รูปเหลี่ยมผืนผา รูปสี่เหลี่ยมดานเทา และสามเหลี่ยมดานเทามาออกแบบผลิตภัณฑ

เครื่องปนดินเผา 

       การออกแบบเครื่องปนดินเผาจึงควรคํานึงถึงลักษณะประโยชนใชสอยตรง และประโยชนใชสอย

พิเศษ เพ่ือใหการใชงานเปนประโยชนสูงสุด ดังนั้นการออกแบบเครื่องปนดินเผาความคํานึงถึงประโยชน

ในหลายๆดาน 
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ภาพท่ี 23 การออกแบบและการวัดขนาดของรูปทรง (ท่ีมา

nsru.ac.th/web_elearning/ping/ex3.htm) 

 
ภาพท่ิ 24 การออกแบบและการวัดขนาดของรูปทรง(จากรูปทรงกรงนกเขา)                                              

(ท่ีมาnsru.ac.th/web_elearning/ping/ex3.htm) 

 

 

ภาพท่ี 25 การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาชนิดมีฝาปด                                                             

(ท่ีมาnsru.ac.th/web_elearning/ping/ex3.htm) 
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ภาพท่ี 26  ART WARE แบบลอยตัว (ท่ีมาnsru.ac.th/web_elearning/ping/ex3.htm) 

 

      สรุป1 

       การออกแบบเครื่องปนดินเผาเปนการออกแบบโดยใชแนวทางศิลปะทางดานอุตสาหกรรมเพ่ือชวย

ใหเกิดความสวยงามเปนท่ีประทับใจเม่ือพบเห็น แตมิไดเปนงานทางดานศิลปะอยางแทจริง ไมใชศิลปะ

บริสุทธิ์ เพราะวางานทางดานศิลปะเปนงานท่ีมีคุณคา มีวิธีการท่ีเปนเอกลักษณของศิลปนผูออกแบบ

นั้นๆ สวนงานทางดานการออกแบบอุตสาหกรรมศิลปจะคํานึงถึงดานธุรกิจการคา การตลาด ปริมาณ

การผลิต ประโยชนใชสอย ความสวยงาม ความแข็งแรง ทนทาน เปนตน เพ่ือการจูงใจแกผูใชผูชื้อใหเกิด

ความสนใจในผลิตภัณฑนั้นๆ งานทางดานนี้จึงเนนหนักไปทางดานบริโภคและอุปโภคเปนสวนใหญ ไม

วาจะเปนเครื่องใชสอย หรือสิ่งของท่ีอยูรอบตัวเรา ตั้งแตของเล็กท่ีสุดจนถึงของท่ีใหญท่ีสุด ฉะนั้นการ

ออกแบบท่ีดี สวยงามมีความทนทานมีประโยชนใชสอย ใชสะดวด ราคาพอสมควร และไมเปนอันตราย

จะเปนสิ่งจูงใจผูซ้ือใหเกิดความสนใจในผลิตภัณฑนั้นๆ เนื่องจากสินคาสมัยนี้ตองมีการแขงขันในดาน

ความสวยงามและคุณภาพ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีควรจะมีการออกแบบใหดีเพ่ือใหมีจุดเดนจะเปนสิ่งจูงใจ

ซ้ือผูใช 

        ในการออกแบบพัฒนารูปแบบเครื่องเบญจรงคมีความเปนไปไดในการออกแบบใหมีผลิตภัณฑท่ี

สอดคลองกับความตองการของผูบริโภค และความเหมาะสมตลอดจนตนทุนจํานวนการผลิต เนื่องจาก

ผูบริโภคมีผลตอการกําหนดตนแบบท่ีตองการ ตัวแปรท่ีตามมาคือ ราคาตนทุนและจํานวน โดยอาศับ

หลักการผลิตแบบระบบอุตสาหกรรม หากผลิตจํานวนมากก็จะมีราคาท่ีถูกลง เนื่องจากการตองการ

รูปแบบผลิตภัณฑใหมนั้นตองมีคาใชจายในการผลิตตนแบบข้ึนมากอน ดังนั้นจึงเห็นวาความตองการใน

รูปแบบ ปละประเภทของสินคาจากลูกคาเปนสิ่งสําคัญ 

4.หลักการออกแบบผลิตภัณฑ 

 การออกแบบมีหลักการพ้ืนฐาน โดยอาศัยสวนประกอบขององคประกอบศิลปตามท่ีไดกลาวมาแลว
ในบทเรียนเรื่อง “ องคประกอบศิลป ” คือ จุด เสน รูปราง รูปทรง น้ําหนัก สี และพ้ืนผิว นํามาจัดวาง
เพ่ือใหเกิดความสวยงามโดยมีหลักการ ดังนี้ 
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      1. ความเปนหนวย (Unity) 
ในการออกแบบ ผูออกแบบจะตองคํานึงถึงงานท้ังหมดใหอยูในหนวยงานเดียวกันเปนกลุมกอน หรือมี
ความสัมพันธกันท้ังหมดของงานนั้นๆ และพิจารณาสวนยอยลงไปตามลําดับในสวนยอยๆก็คงตองถือ
หลักนี้เชนกัน 
 2. ความสมดุลหรือความถวง (Balancing) 
เปนหลักท่ัวๆไปของงานศิลปะท่ีจะตองดูความสมดุลของงานนั้นๆ ความรูสึกทางสมดุลของงานนี้เปน
ความรูสึกท่ีเกิดข้ึนในสวนของความคิดในเรื่องของความงามในสิ่งนั้นๆ มีหลักความสมดุลอยู 3 ประการ 
  2.1 ความสมดุลในลักษณะเทากัน (Symmetry Balancing)คือมีลักษณะเปนซาย-ขวา บน-
ลาง เปนตน ความสมดุลในลักษณะนี้ดูและเขาใจงาย 
  2.2 ความสมดุลในลักษณะไมเทากัน (Nonsymmetry Balancing) คือมีลักษณะสมดุลกัน
ในตัวเองไมจําเปนจะตองเทากันแตดูในดานความรูสึกแลวเกิดความสมดุลกันในตัวลักษณะการสมดุล
แบบนี้ผูออกแบบจะตองมีการประลองดูใหแนใจในความรูสึกของผูพบเห็นดวยซ่ึงเปนความสมดุลท่ีเกิด
ในลักษณะท่ีแตกตางกันได เชน ใชความสมดุลดวยผิว (Texture) ดวยแสง-เงา (Shade) หรือดวยสี 
(Colour) 
  2.3 จุดศูนยถวง (Gravity Balance) การออกแบบใดๆท่ีเปนวัตถุสิ่งของและจะตองใชงาน
การทรงตัวจําเปนท่ีผูออกแบบจะตองคํานึงถึงจุดศูนยถวงไดแก การไมโยกเอียงหรือใหความรูสึกไม
ม่ันคงแข็งแรง ดังนั้นสิ่งใดท่ีตองการจุศูนยถวงแลวผูออกแบบจะตองระมัดระวังในสิ่งนี้ใหมาก 
ตัวอยางเชน เกาอ้ีจะตองตั้งตรงยึดม่ันท้ังสี่ขาเทาๆกัน การทรงตัวของคนถายืน 2 ขา ก็จะตองมีน้ําหนัก
ลงท่ีเทาท้ัง 2 ขางเทาๆกัน ถายืนเอียงหรือพิงฝา น้ําหนักตัวก็จะลงเทาขางหนึ่งและสวนหนึ่งจะลงท่ีหลัง
พิงฝา รูปปนคนในทาวิ่งจุดศูนยถวงจะอยูท่ีใด ผูออกแบบจะตองรูและวางรูปไดถูกตองเรื่องของ
จุดศูนยถวงจึงหมายถึงการทรงตัวของวัตถุสิ่งของนั่นเอง  
   
     3. ความสัมพันธทางศิลปะ ( Relativity of Arts) 
         ในเรื่องของศิลปะนั้น เปนสิ่งท่ีจะตองพิจารณากันหลายข้ันตอนเพราะเปนเรื่องความรูสึกท่ี
สัมพันธกัน   อันไดแก 

  3.1 การเนนหรือจุดสนใจ (Emphasis or CentreofInterest) งานดานศิลปะผูออกแบบ
จะตองมีจุดเนนใหเกิดสิ่งท่ีประทับใจแกผูพบเห็น โดยมีขอบอกกลาวเปนความรูสึกรวมท่ีเกิดข้ึนเองจาก
ตัวของศิลปกรรมนั้นๆ ความรูสึกนี้ผูออกแบบจะตองพยายามใหเกิดข้ึนเหมือนกัน 
       3.2 จุดสําคัญรอง ( Subordinate) คงคลายกับจุดเนนนั่นเองแตมีความสําคัญรองลงไป
ตามลําดับซ่ึงอาจจะเปนรองสวนท่ี 1สวนท่ี 2 ก็ได สวนนี้จะชวยใหเกิดความลดหลั่นทางผลงานท่ีแสดง 
ผูออกแบบจะตองคํานึงถึงสิ่งนี้ดวย 

 3.3 จังหวะ ( Rhythem) โดยท่ัวๆไปสิ่งท่ีสัมพันธกันในสิ่งนั้นๆยอมมีจังหวะ ระยะหรือความถ่ี
หางในตัวมันเองก็ดีหรือสิ่งแวดลอมท่ีสัมพันธอยูก็ดีจะเปนเสน สี เงา หรือชวงจังหวะของการตกแตง 
แสงไฟ ลวดลาย ท่ีมีความสัมพันธกันในท่ีนั้นเปนความรูสึกของผูพบเห็นหรือผูออกแบบจะรูสึกในความ
งามนั่นเอง 
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 3.4 ความตางกัน ( Contrast)เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนเพ่ือชวยใหมีการเคลื่อนไหวไมซํ้าซาก
เกินไปหรือเกิดความเบื่อหนาย จําเจ ในการตกแตงก็เชนกัน ปจจุบันผูออกแบบมักจะหาทางใหเกิด
ความรูสึกขัดกันตางกันเชน เกาอ้ีชุดสมัยใหมแตขณะเดียวกันก็มีเกาอ้ีสมัยรัชกาลท่ี 5 อยูดวย 1 ตัว 
เชนนี้ผูพบเห็นจะเกิดความรูสึกแตกตางกันทําใหเกิดความรูสึก ไมซํ้าซาก รสชาติแตกตางออกไป 

 3.5 ความกลมกลืน ( Harmomies)ความกลมกลืนในท่ีนี้หมายถึงพิจารณาในสวนรวมท้ังหมด
แมจะมีบางอยางท่ีแตกตางกันการใชสีท่ีตัดกันหรือการใชผิว ใชเสนท่ีขัดกัน ความรูสึกสวนนอยนี้ไมทํา
ใหสวนรวมเสียก็ถือวาเกิดความกลมกลืนกันในสวนรวม ความกลมกลืนในสวนรวมนี้ถาจะแยกก็ไดแก
ความเนนไปในสวนมูลฐานทางศิลปะอันไดแก เสน แสง-เงา รูปทรง ขนาด ผิว สี นั่นเอง 

 ผลิตภัณฑท่ีดียอมเกิดมาจากการออกแบบท่ีดีในการออกแบบผลิตภัณฑ นักออกแบบตองคํานึงถึง
หลักการออกแบบผลิตภัณฑท่ีเปนเกณฑในการกําหนดคุณสมบัติผลิตภัณฑท่ีดีเอาไววาควรจะมี
องคประกอบอะไรบางแลวใชความคิดสรางสรรค วิธีการตางๆ ท่ีไดกลาวมาเสนอแนวคิดใหผลิตภัณฑมี
ความเหมาะสมตามหลักการออกแบบ 

5. องคประกอบศิลป 

 5.1 การใชสีในจิตรกรรมไทย  

             จิตรกรรมไทย เปนงานวิจิตรศิลปท่ีมีความสวยงามเปนเอกลักษณเฉพาะ  สะทอนใหเห็นถึง

วัฒนธรรม อันดีงามของชาติ  มีคุณคาทางศิลปะและเปนประโยชนตอการศึกษาคนควาเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร ศาสนา และโบราณคดี จิตรกรรมไทยแบงออกได  2  ประเภท  คือ  

            1 จิตรกรรมไทยแบบประเพณี (Thai Traditional painting) เปนงานจิตรกรรมท่ีแสดง

ความรูสึกชีวิตจิตใจ และความเปนไทย ท่ีมีความละเอียด  ออนชอยงดงาม สรางสรรคสืบตอกันมาตั้งแต

อดีต  และสังเคราะหจนได ลกัษณะประจําชาติ ท่ีมีรูปแบบเปนพิเศษเฉพาะตัว เปนงานศิลปะในแบบ

อุดมคติ  (Idialistic Art)     นิยมเขียน เปนภาพท่ีเก่ียวเนื่องกับเรื่องราวตาง ๆ คือ  

            1.1   พุทธประวัติ และเรื่องราวอันเก่ียวเนื่องกับศาสนาพุทธ  

            1.2   พงศาวดาร  ตํานาน เรื่องราวเก่ียวกับ 

 

 

 

ภาพท่ี 27 ภาพจิตรกรรมไทย (ท่ีมา https://preede.wordpress.com/2011/09/18/องคประกอบ

ศิลป) 
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พระมหากษัตริย เรื่องคตินิยมอันเปนมงคล  

           1.3  วิถีชีวิต ความเปนอยู ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ  

            ลักษณะของผลงานเปนภาพจิตรกรรม      ระบายสีแบนเรียบดวยสีท่ีคอนขางสดใส    แลวตัด

เสนมีขอบ ท่ีคมชัด  ใหความรูสึกเปนภาพ  2  มิติ  มีลักษณะในการจัดวางภาพแบบเลาเรื่องเปนตอน ๆ

จากบนลงลางมีวิธีการใชสีแตกตางกันออกไปตามยุคสมัยท้ังสีเอกรงคและพหุรงค  

            2 จิตรกรรมไทยรวมสมัย (Thai  Contemporary painting) เปนงานจิตรกรรมท่ีแสดงออก

ถึงวัฒนธรรมใหม แนวความคิดใหม ท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน      เปนรูปแบบท่ีไดรับอิทธิพลจากงาน

ศิลปะตะวันตกท่ีนํามาผสมผสานกับรูปลักษณแบบไทยๆแลวสรางสรรคเปนรูปแบบใหมข้ึน 

      สีท่ีชางนํามาใชในงานจิตรกรรมแตเดิมนั้นมีนอยมาก  มักใชสีเดียว ท่ีเรียกวา  "เอกรงค" โดยใชสี

ขาว สีดําและสีแดงเทานั้นทําใหเกิดความกลมกลืนกันมาก ตอมาสีท่ีใชในภาพจิตรกรรมก็มีมากข้ึน มี

การเขียนภาพ ท่ีเรียกวา"เบญจรงค" คือใชสี  5  สี  ไดแก สีเหลือง  เขียวหรือคราม  แดง

ชาด  ขาว  และดํา การวาดภาพท่ีใช หลาย ๆ สี เรียกวา "พหุรงค"  สีท่ีใชลวนไดมาจากธรรมชาติเปน

สวนใหญ  และมีท่ีกําเนิดตางๆกัน  บางสีเปน ธาตุจากดิน  บางสีไดจากสัตว จากกระดูก  เขา 

งา  เลือด  บางสีไดจากพืช  ลักษณะของสีท่ีนํามาใชมักจะทําเปน ผงละเอียด ซ่ึงเรียกวา   สีฝุน 

 ( Tempera) นํามาผสมกับวัสดุอ่ืนเพ่ือใหยึดเกาะผิวหนาวัตถุไดดี  ไดแก กาวหรือ ยางไม  ท่ีนิยมใชคือ 

ยางของตนมะขวิด  และกาวกระถิน  ลักษณะเดนของจิตรกรรมไทยอีกอยางหนึ่งคือ การปด 

ทองคําเปลวในบางสวนของภาพท่ีมีความสําคัญ เชน  เปนเครื่องทรงหรือเปนผิวกายของของบุคคล

สําคัญในเรื่อง  เปนสวนประกอบของปราสาทราชวัง  หรือสถาปตยกรรมท่ีสําคัญ ๆ ในภาพ  เปนตน  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 28 ภาพจิตรกรรมไทย (ท่ีมา https://preede.wordpress.com/2011/09/18/องคประกอบ

ศิลป0) 

 

https://preede.wordpress.com/2011/09/18/องค์ประกอบศิลป์
https://preede.wordpress.com/2011/09/18/องค์ประกอบศิลป์
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วงจรสี  

     

 

 

ภาพท่ี 29 วงจรสี (ท่ีมา https://preede.wordpress.com/2011/09/18/องคประกอบศิลป) 

    สีข้ันท่ี 1 คือ แมสี ไดแก สีแดง   สีเหลือง  สีน้ําเงิน 

    สีข้ันท่ี 2 คือ สีท่ีเกิดจากสีข้ันท่ี 1 หรือแมสีผสมกันในอัตราสวนท่ีเทากัน จะทําใหเกิดสีใหม 3 สี 

ไดแก   

                   สีแดง ผสมกับสีเหลือง  ไดสี สม 

                   สีแดง ผสมกับสีน้ําเงิน  ไดสีมวง 

                   สีเหลือง ผสมกับสีน้ําเงิน  ไดสีเขียว 

    สีข้ันท่ี 3 คือ สีท่ีเกิดจากสีข้ันท่ี 1 ผสมกับสีข้ันท่ี 2 ในอัตราสวนท่ีเทากัน จะไดสีอ่ืน ๆ อีก 6  สี คือ 

                   สีแดง ผสมกับสีสม  ไดสี สมแดง 

                   สีแดง ผสมกับสีมวง  ไดสีมวงแดง 

                   สีเหลือง ผสมกับสีเขียว ไดสีเขียวเหลือง 

                   สีน้ําเงิน ผสมกับสีเขียว  ไดสีเขียวน้ําเงิน 

                   สีน้ําเงิน ผสมกับสีมวง  ไดสีมวงน้ําเงิน 

                   สีเหลือง ผสมกับสีสม ไดสีสมเหลือง  

   วรรณะของส ี คือสีท่ีใหความรูสึกรอน-เย็น ในวงจรสีจะมีสีรอน 7 สี และสีเย็น 7 สี ซ่ึงแบงท่ี สีมวง

กับสีเหลือง ซ่ึงเปนไดท้ังสองวรรณะ  

   สีตรงขาม หรือสีตัดกัน หรือสีคูปฏิปกษ เปนสีท่ีมีคาความเขมของสี ตัดกันอยางรุนแรง ในทางปฏิบัติ

ไมนิยมนํามาใชรวมกัน เพราะจะทําใหแตละสีไมสดใสเทาท่ีควร  การนําสีตรงขามกันมาใชรวมกัน อาจ

กระทําไดดังนี้ 

     1. มีพ้ืนท่ีของสีหนึ่งมาก อีกสีหนึ่งนอย 

     2. ผสมสีอ่ืนๆ ลงไปสีสีใดสีหนึ่ง หรือท้ังสองสี 



30 
 

     3. ผสมสีตรงขามลงไปในสีท้ังสองสี 

  สีกลาง คือ สีท่ีเขาไดกับสีทุกสี สีกลางในวงจรสี มี 2 สี คือ สีน้ําตาล กับ สีเทา สีน้ําตาล เกิดจากสีตรง

ขามกันในวงจรสีผสมกัน ในอัตราสวนท่ีเทากัน สีน้ําตาลมี คุณสมบัติสําคัญ คือ ใชผสมกับสีอ่ืนแลวจะ

ทําใหสีนั้น ๆ เขมข้ึนโดยไมเปลี่ยนแปลงคาสี ถาผสมมากจะกลายเปนสีน้ําตาล  สีเทา เกิดจากสีทุกใน

วงจรสีผสมกัน ในอัตราสวนเทากัน สีเทา มีคุณสมบัติท่ีสําคัญ คือ ใชผสมกับสีอ่ืน ๆ แลวจะทําให มืด 

หมน ใชในสวนท่ีเปนเงา ซ่ึงมีน้ําหนักออนแกในระดับตาง ๆ  

 

 

 

    

ภาพท่ี 30 วงจรสี (ท่ีมาhttps://preede.wordpress.com/2011/09/18/องคประกอบศิลป) 

       5.2  จิตวิทยาเกี่ยวกับสี 

             สีแดง  ใหความรูสึกรอน  รุนแรง กระตุน ทาทาย  เคลื่อนไหว  ตื่นเตน เราใจ  มีพลัง ความ

อุดมสมบูรณ ความม่ังค่ัง  ความรัก ความสําคัญ  อันตราย 

            สีสม   ใหความรูสึก รอน  ความอบอุน ความสดใส  มีชีวิตชีวา  วัยรุน  ความคึกคะนอง การ

ปลดปลอย  ความเปรี้ยว  การระวัง 

           สีเหลือง    ใหความรูสึกแจมใส  ความสดใส  ความราเริง  ความเบิกบานสดชื่น ชีวิต

ใหม  ความสด  ใหม  ความสุกสวาง  การแผกระจาย  อํานาจบารมี 

           สีเขียว ใหความรูสึก สงบ  เงียบ  รมรื่น  รมเย็น  การพักผอน  การผอนคลาย 

ธรรมชาติ  ความปลอดภัย  ปกติ  ความสุข  ความสุขุม  เยือกเย็น 

          สีน้ําเงิน ใหความรูสึกสงบ  สุขุม  สุภาพ  หนักแนน  เครงขรึม  เอาการเอางาน 

ละเอียด  รอบคอบ  สงางาม  มีศักดิ์ศรี  สูงศักดิ์  เปนระเบียบถอมตน 

          สีมวง ใหความรูสึก มีเสนห  นาติดตาม  เรนลับ  ซอนเรน  มีอํานาจ  มีพลังแฝงอยู ความ

รัก  ความเศรา  ความผิดหวัง  ความสงบ  ความสูงศักดิ์ 

          สีฟา ใหความรูสึก ปลอดโปรงโลง  กวาง  เบา  โปรงใส สะอาด ปลอดภัย  ความสวาง ลม

หายใจ ความเปนอิสระเสรีภาพ การชวยเหลือ แบงปน 



31 
 

          สีขาว ใหความรูสึก บริสุทธิ์  สะอาด สดใส เบาบาง ออนโยน  เปดเผย การเกิด  ความรัก 

ความหวัง  ความจริง  ความเมตตา ความศรัทธา  ความดีงาม 

          สีชมพู  ใหความรูสึก อบอุน  ออนโยน  นุมนวล  ออนหวาน  ความรัก  เอาใจใส  วัยรุน หนุม

สาว  ความนารัก ความสดใส 

          สีเทา ใหความรูสึก เศรา  อาลัย  ทอแท   ความลึกลับ  ความหดหู  ความชรา  ความสงบ 

ความเงียบ  สุภาพ  สุขุม  ถอมตนดํา    

         สีทอง ใหความรูสึก ความหรูหรา  โออา  มีราคา  สูงคา  สิ่งสําคัญ  ความเจริญรุงเรือง 

ความสุข  ความม่ังค่ัง  ความร่ํารวย  การแผกระจาย  แนน เขมเข็ง อดทน มีพลัง 

 

     5.3  การใชสีในเชิงสัญลักษณ  
        สีแดง มีความอบอุน รอนแรง เปรียบดังดวงอาทิตย นอกจากนี้ยังแสดงถึง ความมีชีวิตชีวา ความ

รัก  ความปรารถนา เชนดอกกุหลาบแดงวัน วาเลนไทน  ในทางจราจรสีแดงเปนเครื่องหมายประเภท

หาม แสดง ถึงสิ่งท่ีอันตราย  เปนสีท่ีตองระวัง  เปนสีของเลือด ในสมัยโรมัน สีของราชวงศเปนสีแดง 

แสดงความม่ังค่ังอุดมสมบูรณและอํานาจ 

       สีเขียว แสดงถึงธรรมชาติสีเขียว รมเย็น มักใชสื่อความหมายเก่ียวกับการ อนุรักษธรรมชาติ 

เก่ียวกับสิ่งแวดลอม การเกษตร   การเพาะปลูก การเกิดใหม ฤดูใบไมผลิ การงอกงาม ในเครื่องหมาย

จราจร หมาย ถึงความปลอดภัย  ในขณะเดียวกัน อาจหมายถึงอันตราย ยาพิษ เนื่องจากยาพิษ  และ

สัตวมีพิษ ก็มักจะมีสีเขียวเชนกัน  

       สีเหลือง แสดงถึงความสดใส  ความเบิกบาน โดยเรามักจะใชดอกไมสีเหลือง ในการไปเยี่ยมผูปวย 

และแสดงความรุงเรืองความม่ังค่ัง และฐานันดร ศักดิ์ ในทางตะวันออกเปนสีของกษัตริย  จักรพรรดิ์

ของจีนใชฉลอง พระองคสีเหลือง  ในทางศาสนาแสดงความเจิดจา ปญญา พุทธศาสนา  

       สีน้ําเงิน แสดงถึงความเปนสุภาพบุรุษ  มีความสุขุม หนักแนน   และยังหมายถึง ความสูงศักดิ์ ใน

ธงชาติไทย สีน้ําเงินหมายถึงพระมหากษัตริย ในศาสนา คริตสเปนสีประจําตัวแมพระ โดยท่ัวไป สีน้ําเงิน

หมายถึงโลก  ซ่ึงเราจะ เรียกวา โลกสีน้ําเงิน (Blue Planet)   เนื่องจากเปนดาวเคราะหท่ีมองเห็น จาก

อวกาศโดยเห็นเปนสีน้ําเงินสดใส เนื่องจากมีพ้ืนน้ําท่ีกวางใหญ  

       สีมวง แสดงถึงพลัง  ความมีอํานาจ ในสมัยอียิปตสีมวงแดงเปนสีของกษัติรย ตอเนื่องมาจนถึง

สมัยโรมัน  นอกจากนี้  สีมวงแดงยังเปนสีชุดของพระ สังฆราช  สีมวงเปนสีท่ีมีพลังหรือการมีพลังแอบ

แฝงอยู และเปนสีแหง ความผูกพัน องคการลูกเสือโลกก็ใชสีมวง สวนสีมวงออนมักหมายถึง ความเศรา 

ความผิดหวังจากความรัก  
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       สีฟา แสดงถึงความสวาง ความปลอดโปรง เปรียบเหมือนทองฟา เปนอิสระ เสร ีเปนสีของ

องคการสหประชาชาติ เปนสีของความสะอาด ปลอดภัย สีขององคการอาหารและยา (อย.) แสดงถึง

การอนุรักษสิ่งแวดลอม การ ใชพลังงานอยางสะอาด แสดงถึงอิสรภาพ ท่ีสามารถโบยบินเปนสีแหง 

ความคิดสรางสรรคและจินตนาการท่ีไมมีขอบเขต  

       สีทอง มักใชแสดงถึง   คุณคา  ราคา  สิ่งของหายาก  ความสําคัญ  ความสูงสง สูงศักดิ์   ความ

ศรัทธา  สูงสุด  ในศาสนาพุทธ หรือ    เปนสีกายของพระ พุทธรูป   ในงานจิตรกรรมเปนสีกายของ

พระพุทธเจา พระมหากษัติรย หรือเปนสวนประกอบของเครื่องทรง  เจดียตาง ๆ มักเปนสีทอง  หรือ 

ขาว และเปนเครื่องประกอบยศศักดิ์ ของกษัตริยและขุนนาง  

       สีขาว แสดงถึงความสะอาด  บริสุทธิ์ เหมือเด็กแรกเกิด  แสดงถึงความวางเปลา ปราศจากกิเลส 

ตัณหา เปนสีอาภรณของผูทรงศีล ความเชื่อถือ ความดีงาม ความศรัทธา และหมายถึงการเกิดโดยท่ีแสง

สีขาว เปนท่ีกําเนิดของแสงสี ตาง ๆ เปนความรักและความหวัง ความหวงใยเอ้ืออาทรและเสียสละของ 

พอแม ความออนโยน  จริงใจ บางกรณีอาจหมายถึง ความออนแอ ยอมแพ  

       สีดํา แสดงถึงความมืด ความลึกลับ สิ้นหวัง ความตายเปนท่ีสิ้นสุดของทุกสิ่ง โดยท่ีสีทุกสี เม่ืออยู

ในความมืด  จะเห็นเปนสีดํา  นอกจากนี้ยังหมายถึง ความชั่วราย ในคริสตศาสนาหมายถึง ซาตาน 

อาถรรพเวทมนต มนตดํา ไสยศาสตร ความชิงชัง ความโหดราย  ทําลายลาง  ความลุมหลงเมามัว แตยัง

หมายถึงความอดทน กลาหาญ เขมแข็ง และเสียสละไดดวย  

       สีชมพู แสดงถึงความอบอุน ออนโยน ความออนหวาน นุมนวล  ความนารัก แสดงถึงความรักของ

มนุษยโดยเฉพาะรุนหนุมสาว  เปนสีของความ เอ้ืออาทร  ปลอบประโลม  เอาใจใสดูแล  ความ

ปรารถนาดี  และอาจ หมายถึงความเปนมิตร  เปนสีของวัยรุน   โดยเฉพาะผูหญิง และนิยม ใชกับ

สิ่งของเครื่องใชของเด็กวัยรุนเปนสวนใหญ   

 

6.สีไทยโทน 

    ตัวเนื้อสีของโทนสีไทยนั้นมีเสนหและมีเอกลักษณมาก ท้ังยังมีชื่อเรียกเฉพาะและมีเรื่องราวความ

เปนมาเกาแก คุณไพโรจน พิทยเมธี ผูวิจัยเรื่อง “ไทยโทน” หรือ “Thaitone” อาจารยคณะ

มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร และกําลังศึกษาปริญญาเอกท่ีคณะจิตรกรรมหัวขอศิลปนิพนธเรื่องสี

ไทย โดยมุงเนนการสืบหาหลักฐานขอมูลเรื่องสีไทยเพ่ือจัดเก็บเปนฐานขอมูล จนกลายมาเปนองค

ความรูท่ีสามารถนํามาใชในงานศิลปะไปจนถึงประยุกตใชในงานออกแบบ ซ่ึงจะนําไปสูการสืบทอดองค

ความรูของไทยชุดนี้ไมใหเลือนหายไป คุณไพโรจน กลาววา“สีท่ีผมคนพบในกระบวนการวิจัยมีมากกวา 

200 สี ชื่อสีท่ีมีท่ีมาเกาแกท่ีสุดสืบคนไดจากหนังสือสัพะ พะจะนะ พาสา ไท พจนานุกรมสี่ภาษา เรียบ
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เรียงโดยบาทหลวงปลเลอกัวซ ชาวฝรั่งเศส ท้ังยังมีหลักฐานการใชสีไทยวามีสวนผสมจากแรธาตุและพืช

ตามธรรมชาติมาแตโบราณ พอวิจัยไปลึก ๆ ก็พบหลักฐานหลายประการท่ีระบุวาประเทศไทยมีสีใชเปน

ของตัวเองมานาน ในบันทึกยังบอกอีกวาเรามีความเชื่อและวัฒนธรรมเรื่องสีดวย” 

     ผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค เปนการใชสีในการตกแตงลวดลาย จํานวน 5สี ซ่ึงการนําสีไทยไปใชใน

งานออกแบบทุกแขนง จะตองใชการเทียบเฉดสีใหตรงกับคูมือ เพ่ือเลียนแบบเฉดสีใหใกลเคียงมากท่ีสุด 

โดยบุคลิกลักษณะโดยรวมของสีไทยโทนจะมีความนุนนวล มีกลิ่นอายแบบตะวันออก และมีอารมณท่ี

หลากหลาย ข้ึนอยูกับปริมาณการใชสีและการจับคูสี ซ่ึงมีความสวยงามหากมีการนํามาประยุกตใชกับ

เครื่องเบญจรงค  

    สีไทยมีรากฐานจากความเชื่อ ความศรัทธาเชน การใชสีแดงชาด เพ่ือแสดงถึง ความศักดิ์สิทธิ์ แสดง

บรรยากาศของสวรรคเพราะสีแดง หมายถึง สีแหงสวรรค จึงมักใชในโบสถ โดยเฉพาะเปนฉากหลัง

พระพุทธรูปท่ีมีสีทอง เปนการขับใหองคพระดูเดน สงางาม 

     • ความงามของวัสดุสีไทย เพราะสีไทยปรุงจากวัสดุธรรมชาติท้ังเปลือกไม แรธาตุ พืช 

     • ความงามเฉดสีไทยท่ีมีบุคลิกท่ีแตกตางไมวาจะนําเฉดสีตัดกันมาก แคไหนมาผสมกัน ก็ยังกลม

กลอมลงตัวมีท้ังลักษณะพาสเทล (นุมนวลเหมือนมีฝุนแปงผสม) และความสดฉ่ํา 

     • ความงดงามดานวรรณศิลปจากชื่อเรียกสีไทย ท่ีมีความหมายท่ีดี่ สวนใหญเปน ชื่อท่ีมาจาก

ธรรมชาติสีไทยยังทําใหผูชมผลงานเกิดความภาคภูมิใจในภูมิปญญาของแผนดิน ผานงานออกแบบท่ี

เปยมดวยคุณคา จาก “ไทยโทน” ในกาวแรกวันนี้ท่ีพัฒนาผานกรณีศึกษาตางๆ สามารถตอยอดไปสูงาน

ออกแบบแขนงอ่ืนๆ เชน งานออกแบบแฟชั่นท่ีเราอางอิงจากเทรนดในโลกตะวันตกท่ีมี 4 ฤดูกาล (ฤดู

ใบไมผลิ รอน ใบไมรวง และฤดูหนาว) แตอาเซียนนั้นอยูในเขตเมืองรอน หรือทรอปคอล 

(tropicalregion) เรามี 3 ฤดูกาล คือฤดูรอน ฝน และฤดูหนาว  

 

ภาพท่ี 31 (ท่ีมา: ไพโรจน พิทยเมธี 2558) 
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(ซายบน) ไมฝาง ใชตมจะไดสีชมพู เปนท่ีมาของสีลิ้นจี่ (กลางบน) กอนดินแดง เปนดินท่ีมีมากใน

ประเทศไทย จึงเปนสีหลักพ้ืนฐาน นิยมใชกันมากจนเรียกไดวาเปนสีประจําประเทศไทยตั้งแตโบราณ 

(ขวาบน) รงบดเปนผงใชทําสีเหลือง เรียกวาเหลืองรง (ซายลาง) แผนทองแดงข้ึนสนิม ในสมัยโบราณจะ

ขูดผงสนิมท่ีไดจากทองแดงเหลานี้มาทําสี เปนท่ีมาของผงสีเขียวอมฟาท่ีเรียกวาเขียวตั้งแช หรือเขียวข้ี

ทองในภาษาไทยเดิม (กลางลาง) กอนดินนวลใชทําสีขาวนวล (ขวาลาง) กอนชาด แรชนิดหนึ่ง ท่ีมาของ

สีแดงชาด 

7.การออกแบบลวดลาย 

      7.1 การออกแบบลวดลายตกแตงผลิตภัณฑ  3  มิติ 

 การออกแบบลวดลายตกแตงผลิตภัณฑ  3  มิติ   เปนการออกแบบลวดลายบนรูปทรงท่ีมีความลึก

และหนา  ซ่ึงมีลักษณะท่ีแตกตางกันออกไป  ดังนั้นการออกแบบลวดลายจึงตองคํานึลถึงรูปทรงเหลานี้

ประกอบดวยเพ่ือให เกิดการสอดคลอง  สัมพันธกัน  เชน  รูปทรงกลม  สามเหลี่ยม  สี่เหลี่ยมและ

รูปทรงอิสระอ่ืนๆ  รูปทรงตางๆนี้อาจจะมีวัตถุประสงคในการใชงานท่ีตางกัน  ซ่ึงแตละลักษณะของ

ลวดลายจะมีเปาหมายท่ีเหมือนกันคือ  ตองสรางความสวยงามเหมาะสมใหกับรูปทรงนั้น 

      7.2 ประเภทของลวดลาย 

           ลวดลายท่ีมนุษยนํามาออกแบบเพ่ือสรางสรรคผลงาน  ลวนแลวแตไดรับอิทธิพลมาจากสิ่งท่ีอยู

รอบตัวแทบท้ังสิ้น  บางลวดลายจะนําเอาสิ่งท่ีพบเห็นแสดงออกมาตรงๆ โดยไมประยุกตหรือดัดแปลง  

แตบางลวดลายไดผานกระบวนการคิดและกลั่นกรองมาอยางเปนระบบเพ่ือใหลวดลาย ท่ีจะนํามาใชงาน

มีความสมบูรณท่ีสุด 

      เนื่องจากมีลวดลายบางประเภทจะมีความหมายท่ีซอนเรนแอบแฝงอยู  ลักษณะของลวดลายจะ

เปนสัญลักษณหรือปริศนาธรรม  การเลือกใชจึงควรรูถึงความหมายและใชอยางเหมาะสมซ่ึงลวดลายเห

ลนนี้จําแนก ไดเปน 3 ประเภทดังนี้ 

      1.ลวดลายธรรมชาติ 

        ลวดลายธรรมชาติ  เปนลวดลายท่ีพบเห็นอยูท่ัวไปในชีวิตประจําวันถูกมนุษยนํามาเปนสื่อในการ 

บันทึกและบอกเลาเรื่องราวตางๆ  ตลอดจนนํามาสรางสรรคเปนลวดลาย ในสรางความสวยงามใหกับ

ผลิตภัณฑ  เครื่องมือ  เครื่องใช  ท่ีพักอาศัย  และศาสนสถาน 
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         ลวดลายจากธรรมชาติเหลานี้ประกอบดวย 

         1.1   ลวดลายจากส่ิงท่ีมีชีวิต  เชน  คน  สัตว  ถูกนํามาออกแบบเปนลวดลายในลักษณะท่ี

เหมือนจริงบาง  ถูกตัดทอนเพ่ือลดความซับซอนลงบางหรือถูกเพ่ิมเติมโดยผสมผสานจิตนาการและ 

ความเชื่อใหดูสูงสง  นาเชื่อถือเขาไปบาง 

         1.2   ลวดลายจากส่ิงท่ีไมมีชีวิต เชน ภูเขา ตนไม ทะเล แมน้ํา เปนลวดลายนิยมนํามาใชใน

การออกแบบเพ่ือสรางสีสันและบรรยากาศมากท่ีสุดชนิด หนึ่งอาจจะใชสิ่งท่ีไมมีชีวิตเพียงอยางเดียว  

หรือนะมาประกอบเขากับสิ่งมีชีวิตทําใหลวดลายมีความสมดุลข้ึนและลวดลายชนิด นี้ถูกนําไปประยุกต  

ดัดแปลงสรางความสวยงามไดอยางเหมาะสมกลมกลืนกับขนบธรรมเนียบประเพรของ ประเทศตางๆ ได

เปนอยางดี  เชน  หลายกระหนกตางๆ ของไทย 

    2. ลวดลายเลขาคณิต 

        ลวดลายเลขาคณิต เปนลวดลายท่ีเกิดจากการขูดขีดเสนเปนลวดลายงายๆ  กอนจะนํามา

ประกอบกันจนเกิดเปนรูปรางข้ึนมา  ตามลักษณะของเลขาคณิตและถูกนําไปใชออกแบบเปนลวดลาย

ตกแตงในผลงานทางศิลปะ แขนงตางๆ 

   3. ลวดลายสัญลักษณ 

       ลวดลายสัญลักษณ  เปนลวดลายท่ีเกิดจากการนําลวดลายจากธรรมชาติ  และลวดลายเลขาคณิต

มากําหนดเปนสัญลักษณ  และใหความหมายข้ึนมานอกเหนือจากการตกแตงเพ่ือความสวยงามเพียง

อยางเดียว โดยความหมายตางๆ จะถูกซอนเรนเปนปริศนาเพ่ือใหผูพบเห็นไดคิดและแปลความหมาย

ออกมาตามหลัก ของศาสนาในแตละลัทธิ  แตละนิกาย  ซ่ึงลวนแลวแตเปนมงคลแกชีวิตท้ังสิ้น  เชน  

อวยพรใหมีความสุข  อายุยืน  เจริญกาวหนาในอาชีพ  ร้ํารวยทรัพยสินเงินทองหรือในบางศษสนาจะใช

สัญลักษณบอกเลาเรื่องราวทางศาสนา  เชน 

      นกอินทรี  เปนสัญลักษณของพระคริสต (กุลวดี  มกราภิรมย,2542,58) 

      ปลา  เปนสัญลักษณของพระคริศตและการรับศีลลางบาป 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยเรื่อง ศึกษาความตองการ “การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค กลุม อัชรีเบญจรงค”
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือสอบถามความตองการพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆเพ่ือ
เปนทางเลือกของผูบริโภค และชวยลดตนทุนในการผลิต มีวิธีการดําเนินงานดังนี้ 
 
1.ผูใหขอมูล 
   การศึกษาความตองการ “การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค กลุม อัชรีเบญจรงค”อําเภอกระทุม
แบน จังหวัดสมุทรสาครมี ผูใหขอมูล ท่ีศึกษาออกเปน 3 กลุม ดังนี้ 

1.1 ผูประกอบการผลิตและจําหนายเครื่องเบญจรงค จํานวน 5 ทาน อําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร  
คุณอัชรี ชวยแกว ผูประกอบอัชรี เบญจรงค  
คุณอุไร  แตงเอ่ียม ประธานหมูบานเบญจรงค 
คุณบุญชวย ฤทธิ์เดช ผูประกอบการ บุญชวยเบญจรงค  
คุณรัชนี ทองเพ็ญ   ผูประกอบการ  แดง เบญจรงค 
คุณประภาศรี  พงษเมธา ผูประกอบการ หนูเล็กเบญรงค 

      1.2 ผูเขาชมและมาเลือกซ้ือสินคา OTOP ท่ีมีสนใจความนิยมเลือกซ้ือ เครื่องเบญจรงคท่ีงาน 
OTOP  impact เมืองทองธานี จํานวน 50 ทาน  

      1.3 ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ จํานวน 3 ทาน 

            อ.อินทิรา  บุญพรต อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ วิทยาลัยเพาะชาง  

            อ.ชัยวัฒน สวุรรณออน อาจารย ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ มหาวิทยาลัย
พระจอมเกลาธนบุรี 

            อ.ถาวร แกวมโนรมย อาจารยสาขาออกแบบ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทยวิจิตรศิลปะ 
 
2.เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเรื่อง ศึกษาความตองการ “การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค กลุม อัช
รีเบญจรงค”อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร แบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
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 1.แบบสัมภาษณ สําหรับ ใชสัมภาษณความตองการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงคดาน
ตางๆ ในกลุมผูประกอบการเครื่องเบญรงค จํานวน 5 ทาน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
      2.แบบสอบถามชุดท่ี 1 สําหรับผูใหขอมูล ท่ีมาเลือกซ้ือสินคาและผูสนใจเครื่องเบญจรงคในงาน 
OTOP CITY 2015  
      3.แบบสอบถามชุดท่ี 2 สําหรับผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ ใชสอบถามการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ เพ่ือใหไดรูปแบบและประเภทของชิ้นงานเครื่องเบญจรงค ท่ีมีความตองการพัฒนาใน
แตละประเภทชิ้นงาน 
 
3.การเก็บรวบรวมขอมูล    

     ศึกษาความตองการ “การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค กลุม อัชรีเบญจรงค”อําเภอกระทุม

แบน จังหวัดสมุทรสาคร มีข้ันตอนการเก็บขอมูลดังนี้  

       3.1 สํารวจรูปแบบท่ัวไปของเครื่องเบญจรงค ในกลุม อัชรีเบญจรงค”อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร จากการสํารวจลงพ้ืนท่ี หนารานจําหนายสินคา บริเวณ จุดจําหนายสินคาโอท็อป และ การ

ออกบูธจําหนายสินคา ณ อิมแพค เมืองทองธานี  

       3.2 สัมภาษณความตองการแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหเปนทางเลือกแกผูบริโภค และเพ่ือ

เพ่ิมประเภทชิ้นงานของเครื่องเบญจรงค 

       3.3 รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณและจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ เพ่ือ สรุปเปน

แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค 

4.การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลการศึกษาความตองการ “การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค กลุม อัชรี
เบญจรงค”อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร นั้น ผูวจิัยไดวิเคราะหขอมูลข้ันตอนตางๆดังนี้  
     แบบสัมภาษณวิเคราะหขอมูลแบบสรุป บรรยายเปรียบเทียบ 
     แบบสอบถามใชการหาคาระดับคะแนนของแบบท่ีเหมาะสมท่ีสุด โดยการแจกแจงความถ่ีของคา
ระดับคะแนน รอยละ 

1. แจกแจงความถ่ี 

2. คามัชฌิมาเลขคณิต ใชสูตร  

                        x � =  Σfx
N

 

�̅�     หมายถึง  คาเฉลี่ยน้ําหนักคําตอบของกลุมประชากร 

fx  หมายถึง  ผลรวมความถ่ีของคะแนน 

N   หมายถึง  จํานวนผูตอบท้ังหมด 
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3. คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใชสูตร 

 

S.D.   =    ��Σ𝑓𝑥2

𝑁
− (Σ𝑓𝑥)2

𝑁
 

 

S.D   หมายถึง  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

Σfx2   หมายถึง  ผลบวกของผลคูณระหวางคะแนนกําลังสองกับความถ่ี 

Σfx   หมายถึง  ผลบวกของผลคูณระหวางคะแนนกับความถ่ี 

N   หมายถึง  จํานวนผูตอบท้ังหมด 

4. คารอยละ  ใชสูตรรอยละของขอใด = 
ความถ่ีของขอนั้น

จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
 X 100 

 

 

   สวนเกณฑการวิเคราะหคาเฉลี่ยใชเกณฑตอไปนี ้

คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง  มีคาระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง  มีคาระดับความพึงพอใจ มาก 

คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง  มีคาระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 

คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง  มีคาระดับความพึงพอใจ นอย 

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50    หมายถึง          มีคาระดับความพึงพอใจ นอยท่ีสุด 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยเรื่อง ศึกษาความตองการ “การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค กลุม อัชรีเบญจรงค” 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือสอบถามความตองการพัฒนาผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆเพ่ือ
นําไปพัฒนารูปแบบ และเปนทางเลือกของผูบริโภค ชวยลดตนทุนในการผลิต มีการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณ เปนการสรุปขอมูล ดังนี้  
1.แบบสัมภาษณ สําหรับใชสัมภาษณ ความตองการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงคดานตางๆ 
ในกลุมผูประกอบการผลิตและจําหนายเครื่องเบญจรงค จํานวน 5 ทาน อําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร  สรุปไดดังนี้ 
        1.เครื่องเบญจรงคประเภทท่ีขายดีท่ีสุดและท่ีขายยากท่ีสุดคืออะไร เพราะเหตุใด ขายดีท่ีสุดคือ 

แกวมีหูจับพรอมจานรอง มีขนาดท่ีพอเหมาะกําลังสวย จะขายไดดีตลอดท้ังป และดีเปนพิเศษในชวง

โอกาสตางๆ เชน เทศกาลปใหม งานเกษียณราชการ ชวงสงกรานต จะมีบริษัทหางรานสั่งทําพิเศษ

สําหรับใหเปนของขวัญ และประเภทใดขายยากท่ีสุดคือ ชุดกาใหญพรอมถวยชาเขาชุดกัน เนื่องจากมี

ขนาดใหญ  ลูกคาสวนมากนิยมซ้ือเพ่ือนําไปเก็บเปนท่ีระลึก ไมไดเนนตามประเภทการใชสอย และยังมี

ราคาคอนขางสูง จึงเปนผลใหขายไดยาก 

       2.กลุมผูบริโภคนิยมซ้ือสินคาเครื่องเบญจรงคในชวงโอกาสใด สามารถขายไดตลอดท้ังปหรือไม 

อยางไรสวนมากจะขายดีชวงงานเทศกาลตางๆ มากกวาตลอดท้ังป เชน เทศกาลปใหม งานเกษียณ

ราชการ สงกรานต และผูบริโภคจะเลือกเฉพาะชิ้นงานท่ีมีขนาดไมใหญเกินไป ในสวนของสินคาท่ี

สามารถขายไดท้ังปก็มีอยูบาง แตไมทุกชนิด ในสวนของใกลชวงเทศกาลวันสําคัญจะมีการสั่งเขามามาก

กวาเดิม ทําใหขายดีในชวงดังกลาวมากกวา  

       3.กลุมผูประกอบการไดมีการพัฒนาเครื่องเบญจรงคของตนเองอยางสมํ่าเสมอหรือไม อยางไร มี

การพัฒนาอยูบางแตคอนขางเปนชิ้นงานเดิม มีเพียงการปรับเปลี่ยนลวดลายบาง เพ่ือลดตนทุน จะทําให

ราคาไมสูงมากนัก มีลูกคาบางจํานวนชอบเพราะเปนงานลวดลายสมัยใหม ใชเทคนิคลายจากสติกเกอร

รวมกับการเขียนลายเดิม เพราะหากมีการเขียนลายและลงทองมากก็ราคาสูงตาม เชนกัน สวนมาก

คํานึงผลทางการตลาดและความตองการของลูกคา เปนสําคัญ   

       4.ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาเครื่องเบญจรงคไดแกอะไร  การพัฒนารูปแบบใหมนั่น ตองมี

ข้ันตอนกระบวนการผลิตตนแบบ ซ่ึงมีราคาสูง สวนมากจะนิยมพัฒนาแบบเฉพาะสวนชิ้นงาน หรือ

ผลิตภัณฑในรูปแบบใหมท่ีลูกคายินดีจายคาตนแบบ เพราะตองผลิตข้ึนมาโดยเฉพาะ จึงเลือกท่ีจะผลิต
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ตามสั่งจากลูกคามากกวา หากจะตองผลิตเปนชิ้นงานใหมเพ่ือวางจําหนาย ยังคงตองการผูมีความรู

เฉพาะทางเพ่ือแนะนํา ทางดานรูปแบบ และทางผูประกอบการสามารถผลิตไดจริง ตลอดจนทาง

การตลาดก็เปนสําคัญ  

       5.รูปแบบและประเภทของเครื่องเบญจรงคมีผลตอการเลือกซ้ือจากกลุมผูบริโภคหรือไม อยางไร มี

ผล เนื่องจากความนิยมของลูกคาเปนบางกระแส เชนทางผูประกอบการทําลายออกมาใหม แรกๆก็ให

การตอบรับดี เนื่องจากการผลิตชวงหลัง ชิ้นงานมีราคาพอจับตองได เพราะปรับแบบลวดลาย ใชสติก

เกอรผสมผสาน คงไวรูปแบบเดิมไว ในเรื่องของรูปทรง แกวกาแฟมีหูจับ แจกัน โถ ผอบ ถวยและจาน

รอง ชุดชาตางๆเพราะมีตนแบบในการผลิตอยูแลว แตกตางท่ีลวดลาย ราคาจึงตางกัน ดังนั้นสวนมาก

กลุมผูบริโภค จึงมีผลตอการเลือกซ้ือสินคา   

ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามชุดท่ี 1 เปนการสรุปขอมูล ดังนี้  
2.แบบสอบถาม สําหรับผูท่ีมาเลือกซ้ือ และสนใจ เครื่องเบญจรงคในงาน OTOP CITY 2015 
       ตอนท่ี  1      ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
       ขอมูล                               จํานวน                     รอยละ 

         เพศ                

หญิง                             32   64 

ชาย    18   36 

                     รวม                50                            100 
          อายุ                

20-30ป    8   16                 

31-40ป    15   30                 

41-50ป    21   42          

มากกวา 51 ป   6   12 

                    รวม                50                            100 
รายได             

10,000-20,000    6   12          

20,001-30,000   37   74       

30,001-40,000   4    8       

มากกวา 40,000   3   6 

รวม                50                            100 
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การศึกษา        

ปวช.     2   4   

ปวส.                     7   14 

มัธยมปลาย     2   4 

ปริญญาตรี                  31   62 

ปริญญาโท               6   12 

ปริญญาเอก   2   4 

รวม                50                            100 
อาชีพ              

รับราชการ/พนักงานราชการ    23   46 

รัฐวิสาหกิจ        11   22             

รับจาง    4   8 

ธุรกิจสวนตัว   6   12                     

พนักงานบริษัท      8   16   

อ่ืนๆ    2   4 

รวม                50                            100 
มางาน otop     

ครั้งแรก                    8   16 

มากกวา 1-3 ครั้ง  33   66     

มาทุกปท่ีจัดงาน   9   18 

 
รวม                50                            100 

ตอนท่ี  2   สรุปคาเฉล่ียจากแบบสอบถามดานการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงคจากสําหรับผู

ท่ีมาเลือกซ้ือ และสนใจ เครื่องเบญจรงคในงาน OTOP CITY 2015 จํานวน 50 คน 

คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง  มีคาระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง  มีคาระดับความพึงพอใจ มาก 

คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง  มีคาระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 

คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง  มีคาระดับความพึงพอใจ นอย 

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50    หมายถึง          มีคาระดับความพึงพอใจ นอยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 1  ตารางแสดงคาเฉลี่ยจากแบบสอบถามดานการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงคจาก

สําหรับผูท่ีมาเลือกซ้ือ และสนใจ เครื่องเบญจรงคในงาน OTOP CITY 2015 จํานวน 50 คน 

ลําดับ

ท่ี 

 

 

ขอพิจารณา 

คาเฉล่ีย 

N50 

ระดับ

ความ

คิดเห็น 

1. ทานมีความสนใจมาเลือกซ้ือเครื่องเบญจรงค 3.92 มาก 

2. เครื่องเบญจรงคเหมาะสําหรับเปนของท่ีระลึกและของฝากในโอกาส

ตางๆ 

3.34 ปานกลาง 

3. ทานอยากใหเครื่องเบญจรงคมีสินคาท่ีหลากหลายประเภทมากข้ึน 4.00 มาก 

4. สีสันของเบญรงคมีความสวยงาม นาสนใจดึงดูดตอการเลือกสินคา

ประเภทเครื่องปนดินเผาและเซรามิค  

3.68 มาก 

5. ทานเลือกซ้ือสินคาเครื่องเบญจรงค เฉพาะในงานOTOP CITY   4.02 มาก 

6. ทานคํานึงถึงประโยชนใชสอยของเครื่องเบญจรงค ในการตัดสินใจ

เลือกซ้ือสินคา 

3.66 มาก 

7. บรรจุภัณฑสําหรับใสเครื่องเบญรงคมีผลตอการตัดสินใจชื้อของทาน 3.26 ปานกลาง 

8. ทานคิดวาเครื่องเบญรงคมีคุณคาความงามท่ีแสดงออกถึงความเปน

ไทยได หากเลือกเปนของท่ีระลึกหรือ 

ของฝาก 

3.70 มาก 

9. ราคาเครื่องเบญรงคและวัสดุมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ 4.04 มาก 

10. ทานชอบเครื่องเบญจรงคท่ีผลิตข้ึน จํานวนตามท่ีสั่งหรือเฉพาะใน

โอกาส 

3.20 ปานกลาง 

 รวมทุกดาน 3.68 มาก 
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ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

    การนําพาเครื่องเบญจรงค ควรมีบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม และประโยชนใชสอยท่ีสอดคลองกัน เพ่ิม

มูลคาสินคาได และควรมีราคาท่ีไมสูงมากนัก อาจเกิดจากการลดตนทุนการผลิตในบางกระบวนการ 

 

ตอนท่ี 3 รูปแบบสินคาเครื่องเบญจรงคท่ีผูบริโภคใหความสนใจในการเลือกซ้ือมากท่ีสุด 3 ลําดับ  

         รูปแบบ                               จํานวน                     รอยละ 

 

                                                     

        

          

       1.แกวน้ําพรอมจานรอง                   20   40 

             รูปแบบ                          จํานวน                     รอยละ 

 

 

 

 

        2. ถวยและจานรอง                    13   26 

                 

 

  

 

           รูปแบบ                               จํานวน                     รอยละ 

     3.โคมไฟตั้งโตะ             9   18 
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     4. สินคาอ่ืนๆรวมกัน   8   16 

                                          รวม     50                            100 

    จากผลการวิเคราะหรูปแบบของเครื่องเบญจรงคท่ีไดรับความนิยมในการเลือกซ้ือไดมากท่ีสุด 3 

ลําดับ ไดแก แกวน้ํามีหูจับพรอมจานรองคิดเปนรอยละ 40 ถวยและจานรองคิดเปนรอยละ  26     โคม

ไฟ คิดเปนรอยละ   18   สินคาอ่ืนๆรวมกันคิดเปนรอยละ  16  ตามลําดับ        

    3. ผลการวิเคราะหแบบสอบถามชุดท่ี 2 สําหรับผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ ใช
สอบถามการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจากรูปแบบผลิตภัณฑท่ีไดรับความนิยมในการเลือกซ้ือของผูให
ขอมูลจากแบบสอบถามชุดท่ี 1 มากท่ีสุดจํานวน 3 ประเภทชิ้นงาน โดยนํามาพัฒนา  

ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ จํานวน 3 ทาน 

ตอนท่ี  1      ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

      อ.อินทิรา  บุญพรต อาจารยประจําสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ วิทยาลัยเพาะชาง  
      อ.ชัยวัฒน สุวรรณออน อาจารย ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ 
                    มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี 
       อ.ถาวร แกวมโนรมย อาจารยสาขาออกแบบ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไทยวิจิตรศิลป 
 
  ตอนท่ี 2 สรุปผลคาเฉล่ียจากแบบสอบถามดานการออกแบบพัฒนาเครื่องเบญจรงค 

   สวนเกณฑการวิเคราะหคาเฉลี่ยใชเกณฑตอไปนี ้

คาเฉลี่ย  4.51 – 5.00 หมายถึง  มีคาระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย  3.51 – 4.50 หมายถึง  มีคาระดับความพึงพอใจ มาก 

คาเฉลี่ย  2.51 – 3.50 หมายถึง  มีคาระดับความพึงพอใจ ปานกลาง 

คาเฉลี่ย  1.51 – 2.50 หมายถึง  มีคาระดับความพึงพอใจ นอย 

คาเฉลี่ย  1.00 – 1.50    หมายถึง          มีคาระดับความพึงพอใจ นอยท่ีสุด 

1.รูปแบบแกวกาแฟมีหูจับพรอมจานรอง   

 

รูปท่ี 1 
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รูปท่ี  2 

 

รูปท่ี  3 

 ตารางท่ี  2   ตารางแสดงผลการวิเคราะหรูปแบบของแกวกาแฟมีหูจับพรอมจานรอง   

 

           จากตารางท่ี สรุปผลการวิเคราะหรูปแบบของแกวมัคพรอมจานรอง รูปแบบท่ีไดคะแนนมาก

ท่ีสุดตามการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ คือ รูปแบบท่ี 2 ได 4.41 คะแนน หมายถึง มีคาระดับความพึง

พอใจ มาก รองลงมาคือ รูปแบบท่ี 1 ได 4.16คะแนน และรูปแบบท่ี 3 ได 3.58 คะแนน ตามลําดับ                

2.รูปแบบถวยและจานรอง                         

 

รูปท่ี 1 

ลําดับ เกณฑการพิจารณา รูปท่ี 1 รูปท่ี 2 รูปท่ี 3 

1 ความสวยงาม 3.66 4.66 3.33 

2 ความสะดวกในการใชงาน 4.00 4.33 4.00 

3 ความสะดวกในการดูแลรักษา 4.33 4.00 4.00 

4 ความนาสนใจในการเลือกซ้ือ 4.66 4.66 3.00 

                                        รวม 4.16 4.41 3.58 
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รูปท่ี  2 

 

รูปท่ี  3 

       ตารางท่ี  3    ตารางแสดงผลการวิเคราะหรูปแบบของถวยและจานรอง                         

      

          จากตาราง       สรุปผลการวิเคราะหรูปแบบของถวยและจานรอง  รูปแบบท่ีไดคะแนนมาก

ท่ีสุดตามการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ คือ รูปแบบท่ี 2 ได 4.41 คะแนน หมายถึง มีคาระดับความพึง

พอใจ มาก รองลงมาคือ รูปแบบท่ี 3 ได 3.66 คะแนน และรูปแบบท่ี 2 ได 3.58 คะแนน ตามลําดับ                

3.รูปแบบโคมไฟตั้งโตะ 

   

             รูปท่ี 1                                   รูปท่ี  2                                 รูปท่ี  3 

ลําดับ เกณฑการพิจารณา รูปท่ี 1 รูปท่ี 2 รูปท่ี 3 

1 ความสวยงาม 3.33 4.66 3.66 

2 ความสะดวกในการใชงาน 4.00 4.33 4.00 

3 ความสะดวกในการดูแลรักษา 4.00 4.00 4.00 

4 ความนาสนใจในการเลือกซ้ือ 3.00 4.66 3.00 

 รวม 3.58 4.41 3.66 
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ตารางท่ี   4   ตารางแสดงผลการวิเคราะหรูปแบบของโคมไฟตั้งโตะ 

     

       จากตาราง       สรุปผลการวิเคราะหรูปแบบของ โคมไฟตั้งโตะรูปแบบท่ีไดคะแนนมากท่ีสุดตาม

การประเมินจากผูเชี่ยวชาญ คือ รูปแบบท่ี 3 ได 4.25 คะแนน หมายถึง มีคาระดับความพึงพอใจ มาก 

รองลงมาคือ รูปแบบท่ี 2 ได 3.50 คะแนน และรูปแบบท่ี 1 ได 3.25 คะแนน ตามลําดับ                
 

     ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ในการออกแบบพัฒนาเครื่องเบญจรงค ควรมีการติดตามในข้ันตอนการผลิต

ควบคูเพ่ือไดทราบถึงผลการออกแบบพัฒนาท่ีแทจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ เกณฑการพิจารณา รูปท่ี 1 รูปท่ี 2 รูปท่ี 3 

1 ความสวยงาม 3.00 3.33 4.33 

2 ความสะดวกในการใชงาน 3.33 3.33 4.00 

3 ความสะดวกในการดูแลรักษา 3.66 3.33 4.00 

4 ความนาสนใจในการเลือกซ้ือ 3.50 4.00 4.66 

                                    รวม 3.25 3.50 4.25 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง ศึกษาความตองการ “การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค กลุม อัชรีเบญจรงค”
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือสอบถามความตองการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค แต
ละประเภทท่ีผูบริโภคนิยมเลือกซ้ือ นํามาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบ ตลอดจนชวยลดตนทุนใน
การผลิต สรุปผลการวิจัยได ดังนี้ 
 
1.สรุปผลการวิจัย  

      ความตองการ “การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค กลุม อัชรีเบญจรงค”อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร มีวัตถุประสงคในการวิจัย ดังนี้  

 1.เพ่ือศึกษาความตองการ “การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค กลุม อัชรีเบญจรงค”อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

 2.เพ่ือสํารวจหาความตองการ ในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค กลุม 
อัชรี เบญจรงค อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

       3.เพ่ือใหเห็นคุณคาและตระหนักถึงงานหัตถกรรมไทยอันมีความประณีตและบรรจงในการผลิต
ตลอดจนการอนุรักษสงเสริมภูมิปญญาผลิตภัณฑไทย 

        สรุปการวิจัยไดดังนี้ ในการออกแบบพัฒนาเครื่องเบญจรงค ไดทําการคนควาขอมูลศึกษาความ

ตองการ “การพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค กลุม อัชรีเบญจรงค”อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

เบื้องตน  โดยการสํารวจรูปแบบท่ัวไปของเครื่องเบญจรงค ในกลุม อัชรีเบญจรงค”อําเภอกระทุมแบน 

จังหวัดสมุทรสาคร จากการสํารวจลงพ้ืนท่ี หนารานจําหนายสินคา บริเวณ จุดจําหนายสินคาโอท็อป 

และ การออกบูธจําหนายสินคา ณ อิมแพค เมืองทองธานี สัมภาษณความตองการแนวทางการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหเปนทางเลือกแกผูบริโภค และเพ่ือเพ่ิมประเภทชิ้นงานของเครื่องเบญจรงค และรวบรวม

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณและจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ สรุปความตองการไดวา ในการพัฒนา

รูปแบบใหมนั่นตองมีข้ันตอนกระบวนการผลิตตนแบบ ซ่ึงมีราคาสูง สวนมากจะนิยมพัฒนาแบบเฉพาะ

สวนชิ้นงาน หรือผลิตภัณฑในรูปแบบใหมท่ีลูกคายินดีจายคาตนแบบ เพราะตองผลิตข้ึนมาโดยเฉพาะ 

จึงเลือกท่ีจะผลิตตามสั่งจากลูกคามากกวา หากจะตองผลิตเปนชิ้นงานใหมเพ่ือวางจําหนาย ยังคง

ตองการผูมีความรูเฉพาะทางเพ่ือแนะนํา ทางดานรูปแบบ และทางผูประกอบการสามารถผลิตไดจริง 

ตลอดจนทางการตลาดก็เปนสําคัญ ในสวนของรูปแบบเครื่องเบญจรงคนั้น มีผลตอการตลาด เนื่องจาก
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ความนิยมของลูกคาเปนบางกระแส เชนทางผูประกอบการทําลายออกมาใหม แรกๆก็ใหการตอบรับดี 

เนื่องจากการผลิตชวงหลัง ชิ้นงานมีราคาพอจับตองได เพราะปรับแบบลวดลาย ใชสติกเกอรผสมผสาน 

คงไวรูปแบบเดิมไว ในเรื่องของรูปทรงแกว โถ ผอบ จานรอง ชุดชา ตางๆเพราะมีตนแบบในการผลิตอยู

แลว แตกตางท่ีลวดลาย ราคาจึงตางกัน ดังนั้นสวนมากกลุมผูบริโภค จึงมีผลตอการเลือกซ้ือสินคา โดย

ผลการวิเคราะหจากแบบสอบถามของผูเขารวมชมและเลือกซ้ือสินคา Otop City 2015 สรุปไดวา

รูปแบบของเครื่องเบญจรงคท่ีไดรับความนิยมในการเลือกซ้ือไดมากท่ีสุด 3 ลําดับ ไดแก แกวน้ํามีหูจับ

พรอมจานรอง คิดเปนรอยละ 40 ถวยและจานรองคิดเปนรอยละ  26     โคมไฟคิดเปนรอยละ   18   

สินคาอ่ืนๆรวมกัน คิดเปนรอยละ  16  ตามลําดับ        

   แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค โดยผูเชี่ยวชาญดาน อาจารยสอนสาขาวิชา

ออกแบบจากสถาบันการศึกษาจํานวน 3 ทาน ไดจากการนํารูปแบบของเครื่องเบญจรงคท่ีไดรับความ

นิยมในการเลือกซ้ือไดมากท่ีสุด3ลําดับมาออกแบบพัฒนาเพ่ือข้ันตอนการผลิตตอไปสําหรับ

ผูประกอบการ ไดแก แกวน้ํามีหูจับพรอมจานรอง รูปแบบท่ี 2 ได 4.41 คะแนน หมายถึง มีคาระดับ

ความพึงพอใจ มาก ถวยและจานรองคิด รูปแบบท่ี 2 ได 4.41 คะแนน หมายถึง มีคาระดับความพึง

พอใจ มาก และโคมไฟต้ังโตะ รูปแบบท่ี 3 ได 4.25 คะแนน หมายถึง มีคาระดับความพึงพอใจ มาก  

2.การอภิปรายผล 

 ผลการออกแบบท่ีไดจากการพัฒนารูปแบบของเครื่องเบญจรงคนั้น เปนเพียงตัวอยางท่ีไดจากแบบ

สอบกลุมผูบริโภคท่ีสนใจและเลือกซ้ือสินคาประเภทเครื่องเบญจรงคโดยไดคะแนนจากสินคาประเภทท่ี

ขายดีท่ีสุดจํานวน 3 ประเภท คือแกวน้ํามีหูจับพรอมจานรอง  ถวยและจานรองและโคมไฟต้ังโตะ ซ่ึงใน

การออกแบบพัฒนานั้นสามารถทําได โดยข้ึนอยูกับตนทุนและจํานวนการสั่งผูผลิต เนื่องจาก สวนสําคัญ

ของการพัฒนาแบบ นั้น ตองเปนไปตามข้ันตอนการผลิตดวยเชนกัน   

3.ขอเสนอแนะ 

 1.ในการวิจัยครั้งตอไป หากมีงบประมาณท่ีเหมาะสม ควรทําตนแบบรวมกับการพัฒนาแบบราง 

เนื่องจากจะทําใหสามารถ ปรับปรุงและพัฒนาไดอยางแทจริง เพราะเครื่องเบญจรงคนั้น ข้ันตอนการ

ผลิตกับรูปแบบตองมีความสอดคลองควบคูกัน  

 2.การพัฒนาตนแบบท่ีดี ตองวิจัยการตลาดควบคูกันไป เพราะผูผลิตนั้นตองการใหสินคาท่ี

พัฒนาออกมาแลวขายได ตรงกับความตองการของผูบริโภค 
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กระทรวง วัฒนธรรม 

ภาษาอังกฤษ 
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สืบคนเม่ือ 28 มีค 59 
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ภาคผนวก  ก 

- แบบสัมภาษณผูประกอบการ 

- แบบสอบถามผูบริโภค 

- แบบสอบผูเชี่ยวชาญ 
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โครงการวิจัย   เพ่ือศึกษาความตองการ “การพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองเบญจรงค กลุม อัชรีเบญจรงค” อําเภอ

กระทุม          แบน จังหวัดสมุทรสาคร 

แบบสัมภาษณ ความตองการพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองเบญจรงค กลุม อัชรีเบญจรงค”อําเภอกระทุมแบน  

                  จังหวัดสมุทรสาคร 

ผูวิจัย  อ อรสรวง  แสงสุก สาขาออกแบบผลิตภัณฑ วิทยาลัยเพาะชาง  

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร

................................................................................................................................................................................

. 

เปนการสัมภาษณผูประกอบการถึงกานสินคาเดิมเพ่ือเปนแนวทางในการสรุปแบบเพ่ือการพัฒนา 

คําถามท่ีใชในการสัมภาษณ 

1.เครื่องเบญจรงคประเภทท่ีขายดท่ีีสุดและประเภทใดขายยากท่ีสดุคืออะไร เพราะเหตุใด

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................  

2.กลุมผูบริโภคนิยมซื้อสินคาเครื่องเบญจรงคในชวงโอกาสใด สามารถขายไดตลอดท้ังปหรือไม อยางไร

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................  

3.กลุมผูประกอบการไดมีการพัฒนาเครื่องเบญจรงคของตนเองอยางสม่ําเสมอหรือไม อยางไร

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

4.ปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาเครื่องเบญจรงคไดแกอะไร

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

.5.รูปแบบและประเภทของเครื่องเบญจรงคมผีลตอการเลือกซื้อจากกลุมผูบริโภค หรือไม อยางไร

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 
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โครงการวิจัย เพ่ือศึกษาความตองการ “การพัฒนาผลิตภัณฑเคร่ืองเบญจรงค กลุม อัชรีเบญจรงค”อําเภอกระทุม

แบน จังหวัดสมุทรสาคร 

แบบสอบถาม กลุมผูบริโภค ผูสนใจเลือกซื้อสินคาในงาน OTOP CITY 2015 23-30 ธค.58 อิมแพค เมืองทองธานี 

เพ่ือเปนขอมูลความตองการพัฒนาผลติภณัฑเครื่องเบญจรงค กลุม อัชรีเบญจรงค”อําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร 

ผูวิจัย  อ อรสรวง  แสงสุก สาขาออกแบบผลิตภัณฑ วิทยาลัยเพาะชาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

รัตนโกสินทร

................................................................................................................................................................... 

คําชี้แจง แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 ตอน โปรดกาเคร่ืองหมาย / ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 

ตอนท่ี  1      ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ                หญิง                       ชาย 

อายุ                 20-30ป                 31-40ป                  

                     41-50ป                   มากกวา 51 ป   ระบุ................................ 

รายได            10,000-20,000            20,001-30,000       

                       30,001-40,000         มากกวา 40,000 

การศึกษา         ปวช.                       ปวส.                   มัธยมปลาย   

                     ปริญญาตรี                ปริญญาโท             ปริญญาเอก 

อาชีพ              รับราชการ/พนักงานราชการ    รัฐวิสาหกิจ                  รับจาง 

                      ธุรกิจสวนตัว                      พนักงานบริษัท            อ่ืนๆ............................... 

มางาน otop     ครั้งแรก                   มากกวา 1-3 ครั้ง       มาทุกปท่ีจัดงาน 
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ตอนท่ี  2   แบบสอบถามดานการเลือกซ้ือผลิตภัณฑเคร่ืองเบญจรงค  

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย / ในชองท่ีตรงตามความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด   

ระดับความคิดเห็น      5= มากท่ีสุด    4=มาก     3=ปานกลาง     2=นอย      1=นอยท่ีสุด 

 

ลําดับที ่

 

 

ขอพิจารณา 

มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 

นอย นอยที่สุด 

5 4 3 2 1 

1. ทานมีความสนใจมาเลือกซ้ือเครื่องเบญจรงค      

2. เครื่องเบญจรงคเหมาะสําหรับเปนของท่ีระลึกและของ

ฝากในโอกาสตางๆ 

     

3. ทานอยากใหเครื่องเบญจรงคมีสินคาท่ีหลากหลาย

ประเภทมากข้ึน 

     

4. สีสันของเบญรงคมีความสวยงาม นาสนใจดึงดูดตอการ

เลือกสินคาประเภทเครื่องปนดินเผาและเซรามิค  

     

5. ทานเลือกซ้ือสินคาเครื่องเบญจรงค เฉพาะในงาน

OTOP CITY   

     

6. ทานคํานึงถึงประโยชนใชสอยของเครื่องเบญจรงค ใน

การตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา 

     

7. บรรจุภัณฑสําหรับใสเครื่องเบญรงคมีผลตอการ

ตัดสินใจช้ือของทาน 

     

8. ทานคิดวาเครื่องเบญรงคมีคุณคาความงามท่ีแสดงออก

ถึงความเปนไทยได หากเลือกเปนของท่ีระลึกหรือ 

ของฝาก 

     

9. ราคาเครื่องเบญรงคและวัสดุมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ      

10. ทานชอบเครื่องเบญจรงคท่ีผลิตข้ึน จํานวนตามท่ีส่ัง

หรือเฉพาะในโอกาส 
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ขอเสนอแนะอ่ืนๆ

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................ 

ตอนท่ี 3 รูปแบบสินคาเคร่ืองเบญจรงคท่ีทานใหความสนใจในการเลือกซ้ือ (กรุณาเลือก 3 รูปแบบท่ีทานเห็นดวย

มากท่ีสุด ) 

 

 

 

 

 

1. แกวมัคพรอมจานรอง             2.ชุดเคร่ืองปรุงเกลือ พริกไทย                        3. ผอบ 

 

 

 

 

 

 

 

          4.ถวยและจานรอง                            5. นาฬิกาแขวน                          6. โคมไฟ 

 

 

 

 

 

 

           4.ชุดชาใหญ                                      5. ของท่ีระลึกอ่ืนๆ                                  6. ชุดชาเล็ก 
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ภาคผนวก ข 

- ภาพเครื่องเบญจรงค และการลงพ้ืนท่ี  
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ภาพท่ี 31 ผูประกอบและผูวิจัย ท่ีมา: อรสรวง แสงสุก (2558)        

 

 

ภาพท่ี 32 ผูประกอบและผูวิจัย ท่ีมา: อรสรวง แสงสุก (2558)        
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ภาพท่ี 33 ใสเกลือ และพริกไท ท่ีมา: อรสรวง แสงสุก (2558)        

 

 

ภาพท่ี 34 ชุดผอบเล็ก ท่ีมา: อรสรวง แสงสุก (2558)        
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ภาพท่ี 35 ถวยกาแฟมีหูจับพรอมจานรอง ท่ีมา: อรสรวง แสงสุก (2558)        

 

 

ภาพท่ี 36 ชุดชาเล็ก ท่ีมา: อรสรวง แสงสุก (2558)        
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ภาพท่ี 37  แกวมัคพรอมจานรอง ท่ีมา: อรสรวง แสงสุก (2558)        

     

 

ภาพท่ี 38 โคมไฟตั้งโตะ ท่ีมา: อรสรวง แสงสุก (2558)        

 

 

ภาพท่ี 39 ถวยและจานรอง ท่ีมา: อรสรวง แสงสุก (2558)        
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ประวัติผูวิจัย 
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ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Miss.Onsoung Seangsuk 

ตําแหนงปจจุบัน             อาจารยพนักงานมหาวิทยาลัย 1.3 

สถานท่ีทํางาน                        แผนกออกแบบผลิตภัณฑ วิทยาลัยเพาะชาง 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

สถานท่ีอยูติดตอไดสะดวก         86 ถ.ตรีเพชร วังบูรพาภิรมย พระนคร กรุงเทพฯ 10200 
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                   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง                           

 ปริญญาตรี     เกียรตินิยมรองอันดับหนึ่ง สาขาศิลปอุตสาหกรรม ครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต 

                   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาออกแบบผลิตภัณฑ   วิทยาลัยเพาะชาง 
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