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การวิจัยนีศ้ึกษาการขึน้รูปกลาสเซรามิกเพ่ือน ามาพฒันาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ 

สามารถปรับเปล่ียนลกัษณะรูปแบบการใช้งาน รูปร่างและรูปทรงตามรูปแบบของผู้ ใช้ ท่ีช่ืนชอบ
การตกแต่งแสดงความเป็นตวัตน โดยใช้วัสดุกลาสเซรามิกจากขวดแก้วใช้แล้วเป็นหลัก  ซึ่งเป็น
วสัดคุอมโพสิตมีสมบตัิท่ีดี ทัง้เชิงแสง เชิงกล และความร้อน ทัง้นีไ้ด้ออกแบบในรูปแบบเรขาคณิต
ซึ่งสร้างความแข็งแรงทางโครงสร้าง การสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ตกแต่งร่วมสมยั จากกลาสเซรามิก
เพ่ือตอบสนองตอ่กลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่โดยใช้วิถีชีวิตในรูปแบบของกลุ่มคนเมือง ด้วยขัน้ตอน
การผลิตท่ีไม่ซบัซ้อน ใช้วตัถดุิบมาจากขวดแก้วเหลือใช้บดจนได้ผงละเอียด ผสมสารเติมแต่ง อดั
ขึน้รูปเป็นเนือ้เดียวกัน ผ่านกระบวนการเผาผนึกท่ีอุณหภูมิ 850 องศาเซลเซียส 4 ชัว่โมง ปล่อย
เย็นในในเตาเผา จากนัน้เผาด้วยอุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส แล้วให้ตัวอย่างเย็นตัวอย่าง
รวดเร็ว ผลท่ีได้คือ ตวัอยา่ง มีสมบตัิเดน่เชิงกล เช่น มีความแข็งแรง ทนทานตอ่การกดแตก ทนการ
เปล่ียนแปลงของอณุหภมูิ มีความเรียบมนัวาว เหมาะสมกบัผลิตภณัฑ์ตกแตง่สร้างสรรค์ร่วมสมยั 
ในการนีไ้ด้น าเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ อาทิ ผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟให้แสงสว่าง ผลิตภัณฑ์
ประเภทบนโต๊ะท างาน โดยสร้างทางเลือกให้กบันกัออกแบบส าหรับประยุกต์ใช้วสัดขุัน้สงูส าหรับ
สร้างสรรค์งานท่ีต้องการวสัดสุมบตัิพิเศษ ทัง้นีทุ้กผลิตภณัฑ์อยู่ภายใต้ค าแนะน าจากผู้ เชียวชาญ
ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
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The research objective studied and tested to produce a glass-ceramic 

material from a remaining glass bottle to design a contemporary creative and decorative 
product from glass-ceramics. There was also the creation of a product for increasing 
value and responding the usability of the city people group. Furthermore, the process 
and production procedures were not complicated. This will use material from a 
remaining glass bottle that is ground into a flour. This was also mixed an additive. There 
is pressing formed by the burning process to seal it at 850 degrees Celsius for 
four hours, this left to be cooled in a kiln. Later, this will burn at a temperature at 1,150 
degree Celsius, which allows the sample to cool rapidly. In order to obtain a results, this 
example has a dominant mechanical qualification such as strength, durability for 
pressing to break it. It will endure a change in temperature.And has a shiny flatness that 
is suitable for a contemporary creative and decorative object. In this case, this has 
presented a prototype product such as a lamp product category for giving a light, a 
product category on a working table. In this way, a choice is created for a designer to 
apply for use on high-level material for creating a job that requires a special qualification 
material. Hence, every product will be under the recommendation of an expert 
in product design. 

 
Keyword : creative product, glass-ceramic, value-added, waste glass bottle 
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บทที่ 1  
บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
กลาสเซรามิกเป็นวสัดคุอมโพสิต (Glass Ceramic Composite) โดยนิยามคือการน าเอา

วสัดแุก้วและวสัดเุซรามิกมาใช้งานร่วมกัน โดยมีการน าข้อดีของแตล่ะชนิดมาเสริมซึ่งกนัและกัน
เพ่ือสร้างคณุสมบตัิพิเศษร่วมกนัทัง้สองวสัด ุโดยวสัดแุก้วมีคณุสมบตัเิดน่ในด้านเชิงแสง และวสัดุ
เซรามิกท่ีมีคณุสมบตัิเดน่เชิงความร้อนอีกทัง้มีสมบตัิเชิงกลท่ีดี เช่น มีความสามารถทนตอ่แรงกด
อดั แรงกระแทก โดยวสัดกุลาสเซรามิกถกูน ามาใช้ในเชิงพาณิชย์หลากหลายประเภท ได้แก่ วสัดุ
ทางทนัตกรรม วสัดสุ าหรับครัวเรือน หรือแม้กระทัง่อญัมณีและเคร่ืองประดบั แตย่งัไมพ่บว่ามีการ
น าวสัดกุลาสเซรามิกมาประยกุต์ใช้ในด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่ ทัง้นีว้สัดแุก้วท่ีใช้ในการ
ผลิตวสัดกุลาสเซรามิกได้มาจากขวดแก้วเหลือใช้ซึ่งเป็นปัญหาหลกัท่ีเกิดขยะมลูฝอย (Municipal 
Solid Waste) นบัเป็นปัญหาส าคญัของโลกซึง่ส่งผลเสียทางตรงตอ่ระบบนิเวศน์ทัง้ปวง ดงันัน้หาก
มีการส่งเสริมการน า ขยะแก้วบรรจุภัณฑ์มาผลิตสร้างมูลค่าให้มีความน่าสนใจ นอกเหนือจาก
กระบวนการไซเคลิมาใช้ใหม่ท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั แตจ่ะสร้างมลูคา่ให้เป็นผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ ท่ีมี
รูปแบบและการใช้งานได้เหมาะสมกับชีวิตคนเมืองท่ีมีพืน้ท่ีใช้งานจ ากัด สร้างจุดขายใหม่จาก
ผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals) หรือ SDGs ซึ่ ง เป็นกรอบทิศทาง การพัฒนาของโลกโดยองค์การ
สหประชาชาติ (United Nation) ซึ่งมีเป้าหมายให้ประเทศต่างๆ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม (Sustainable Development GOALS Knowledge 
Platform, 2019) งานวิจยันี ้จึงได้น าเอาขวดแก้วเหลือใช้ ท่ีมีองค์ประกอบหลกัคือซิลิกา (Silica) 
ซึ่งเป็นสารท่ีมกัจะน ามาใช้งานเชิงแสง ความทนทานตอ่สารเคมีสงู พืน้ผิวมีความเงาวาวสวยงาม 
ท าให้งานออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกดัง้เดิมให้สร้างความน่าสนใจ เกิดความร่ วมสมัยได้
หลากหลายประเภท สร้างมลูค่าเพิ่มให้กับผลิตภณัฑ์ มีสมบตัิเชิงกลท่ีดี มีความแข็งแรง สามารถ
รับภาระโหลดท่ีดี และง่ายตอ่การขึน้รูปท่ีอณุหภมูิต ่ากวา่ผลิตภณัฑ์เซรามิก ด้วยการอดัผงละเอียด
แล้วขึน้รูปกระบวนการเผาผนึก (Sintering Processing) เพ่ือให้อนุภาคเรียงตวัและจบัตวักันเป็น
วสัดกุลาสเซรามิกคอมโพสิต ท่ีมีความแข็งแรง ทนตอ่แรงกระแทกได้ โปร่งแสงและทนตอ่อณุหภูมิ
สูง ทัง้นีก้ารสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาสเซรามิกเพ่ือให้ตอบสนองต่อ
กลุ่มเป้าหมายอีกทัง้เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมเซรามิก รวมถึง เกิดรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายเพ่ือเพิ่มสินค้าให้เป็นตวัเลือกของผู้บริโภคในท้องตลาดมากขึน้ 
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งานวิจยันี ้จึงได้น าเอาขวดแก้วเหลือใช้ ท่ีมีองค์ประกอบหลักคือซิลิกา (Silica) ซึ่งเป็น
สารท่ีมกัจะน ามาใช้งานเชิงแสง ความทนทานตอ่สารเคมีสงู พืน้ผิวมีความเงาวาวสวยงาม ท า ให้
งานออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกดัง้เดิมให้สร้างความน่าสนใจ เกิดความร่วมสมยัได้หลากหลาย
ประเภท สร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ มีสมบตัิเชิงกลท่ีดี มีความแข็งแรง สามารถรับภาระโหลด
ท่ีดี และง่ายต่อการขึน้รูปท่ีอุณหภูมิต ่ากว่าผลิตภัณฑ์เซรามิก ด้วยการอดัผงละเอียดแล้วขึน้รูป
กระบวนการเผาผนึก (Sintering Processing) เพ่ือให้อนุภาคเรียงตวัและจบัตวักันเป็นวสัดกุลาส
เซรามิกคอมโพสิต ท่ีมีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกได้ โปร่งแสงและทนต่ออุณหภูมิสูง ทัง้นี ้
การสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิกเพ่ือให้ตอบสนองตอ่กลุ่มเป้าหมายอีก
ทัง้เพิ่มมลูคา่ให้กบัผลิตภณัฑ์จากอตุสาหกรรมเซรามิก รวมถึงเกิดรูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลาย
เพ่ือเพิ่มสินค้าให้เป็นตวัเลือกของผู้บริโภคในท้องตลาดมากขึน้ 

 

          

ภาพประกอบ 1 ขยะชนิดขวดแก้วจากชมุชนบ้านเกาะลนัตา จงัหวดักระบี่ 

ท่ีมา : สิขรินทร์ ชโูชต ิ

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
การวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้ความมุง่หมายไว้ดงัตอ่ไปนี ้

1. ศกึษาและทดลองผลิตวสัดกุลาสเซรามิกจากขวดแก้วเหลือใช้ 
2. ออกแบบผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ส าหรับของตกแตง่ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิก 
3. สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์เพ่ือเพิ่มมลูคา่และตอบสนองการใช้งานของกลุม่คนเมือง 
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ความส าคัญของงานวิจัย 
ผลจากการวิจยัและการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิก ท าให้ได้

องค์ความรู้จากการน าวัสดุเหลือใช้ประเภทขวดแก้วซึ่งเก่ียวข้องกับปัญหาขยะและสิ่งแวดของ
ประเทศมาพฒันาเป็นกลาสเซรามิกและออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่เพ่ือตอบสนองต่อผู้บริโภคอีกทัง้
ยงัเพิ่มมลูคา่ให้กบัผลิตภณัฑ์อีกด้วย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้แนวทางจากการศึกษาขยะและวสัดเุหลือใช้มาบริหารจดัการโดยการพฒันาสู่การ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ 
2. ได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่จากการพัฒนาวัสดุกลาสเซรามิกโดยมีความแข็งแรง 

ทนทาน และตอบสนองทางด้านรูปลกัษณ์ของกลุม่เปา้หมาย 
3. สร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัผลิตภณัฑ์ตกแตง่สร้างสรรค์ 

ขอบเขตของการวิจัย 
เพ่ือให้การวิจยัส าเร็จบรรลตุามเปา้หมาย ผู้วิจยัจงึก าหนดขอบเขตของการวิจยัไว้ดงันี ้

1. ศกึษาและค้นคว้าวิจยัและเอกสารทางวิชาการ หนงัสือ ส่ือออนไลน์ ท่ีเก่ียวข้องกบั
วสัดกุลาสเซรามิก 

2. ทดลองการผลิตกลาสเซรามิกด้วยขยะเหลือใช้ประเภทขวดแก้ว รวมทัง้ศกึษาเร่ือง
คณุสมบตัขิองกลาสเซรามิก ความทนทาน การหดตวั สี และคณุสมบตัอ่ืินๆ 

3. ศกึษาทฤษฎีการออกแบบ การตลาดและกลุ่มเปา้หมายและแรงบันดาลใจในการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ 

4. ออกแบบและผลิตผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิกเพ่ือเพิ่มมลูค่า
อีกทัง้วางจ าหน่ายในร้านไลฟ์สไตน์ชัน้น าของประเทศเพ่ือศกึษาผลตอบรับของกลุ่มเปา้หมายและ
พฒันาผลิตภณัฑ์ในรูปแบบอ่ืนๆ 

ตัวแปรที่ศึกษา 
การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง ร่วมสมัยจากกลาสเซรามิก  มีตัวแปรท่ีศึกษา

ดงัตอ่ไปนี ้
ตัวแปรต้น (x) วสัดกุลาสเซรามิกท่ีทดลองและพฒันาจากขยะเหลือใช้ประเภทขวด

แก้ว โดยใช้เป็นวสัดหุลกัในการออกแบบผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ร่วมสมยัในครัง้นี ้  
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ตัวแปรตาม (Y) ผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ร่วมสมยัท่ีได้จากการออกแบบจากวสัดกุลาส
เซรามิก 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ในการวิ จัยและทดลอง  ได้แก่  กลุ่มเป้าหมายเจเนอเรชั่นวาย 

(Generation Y) เพศชายและเพศหญิง อาย ุ25-35 ปี อาศยัอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร  
ประชากรที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบและ

ผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ร่วมสมยัประเภทของตกแตง่บ้านท่ีมีการใช้งานสอดคล้องกบักลุ่มเปา้หมาย 
จ านวน 8 รูปแบบ  

นิยามศัพท์เฉพาะ 
เพ่ือให้เกิดความหมายท่ีเข้าใจตรงกนั ผู้ วิจยัจึงก าหนดขอบเขตของความหมายค าศพัท์

เฉพาะไว้ดงัตอ่ไปนี ้
ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีน าวัสดุเหลือใช้จากแก้วมาออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ตกแตง่บ้านโดยมีรูปแบบสอดคล้องกบัการใช้ชีวิตของกลุม่เปา้หมาย 
กลาสเซรามิก หมายถึง วสัดเุซรามิกแก้วขัน้สงู (Advance Ceramic) โดยเนือ้แก้วมี

ผลึกอนภุาคเล็กกระจายและแทรกซึมอยู่กบัเนือ้ดิน เป็นวสัดพุิเศษท่ีปราศจากรูพรุน มีสมบตัิท่ีโดด
เด่น เช่น สมบตัิเก่ียวกับแสง สมบตัิด้านความร้อน สมบตัิด้านกลศาสตร์ สมบตัิด้านไฟฟ้า และ
สมบตัด้ิานชีวะภาพ มีคณุสมบตัทินตอ่แรงกระแทก โปร่งแสง พืน้ผิวมีความมนัวาว 

มูลค่าเพิ่ม หมายถึง การเพิ่มคณุคา่และเพิ่งราคาให้กบัผลิตภณัฑ์ให้สงูขึน้ 
ขวดแก้วเหลือใช้ หมายถึง บรรจุภัณฑ์ประเภทขวดแก้วท่ีผ่านการใช้งานหรือ 

ทิง้แล้ว 

สมมตฐิานในงานวิจัย 
การสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิก ท าให้เกิดนวตักรรมจากการ

น าเอาขยะประเภทแก้วท่ีเหลือใช้มาเป็นวัสดุหลักในการพัฒนาและผลิตกลาสเซรามิกโดย
ออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปแบบการใช้งานท่ีสอดคล้องกับการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งวัสดุ
กลาสเซรามิกเกิดจากน าเอาขยะประเภทขวดแก้วมาผ่านกระบวนการผลิตท าให้เกิดวสัดุ ท่ีต้นทุน
ต ่าและน าเอาวสัดมุาตอ่ยอดออกแบบอย่างสร้างสรรค์เพ่ือเพิ่มมลูคา่ซึ่งเป็นการบริหารจดัการขยะ
ได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากกวา่การเอาเศษขยะไปจ าหนา่ยในท้องตลาด  
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กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

 

ภาพประกอบ 2 กรอบความคดิในงานวิจยั 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. การบริหารจดัการขยะแก้วเพ่ือสิ่งแวดล้อม (SDGs) 
2. ข้อมลูการแปรรูปขยะมาใช้ใหม ่
3. แก้วและคณุสมบตั ิ
4. กลาสเซรามิก 
5. หลกัการและทฤษฎีการออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่บ้าน 
6. กลุม่เปา้หมายทางการตลาด 
7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. การบริหารจัดการขยะแก้วเพื่อสิ่งแวดล้อม(SDGs) (ปิยาภรณ์ ค ายิ่งยง, 2558) 
การบริหารจัดการขยะจากขวดแก้วเพ่ือสิ่งแวดล้อมอยู่ในวาระการประชุมเป้าหมาย

พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เพ่ือเสริมสร้างมาตรฐานความเป็นอยู่
ของประชาชนอย่างยัง่ยืนน าไปสู่การพัฒนาตามข้อตกลง 17 ข้อ โดยข้อท่ี 12 สอดคล้องกับการ
บริหารขยะประเภทขวดแก้วเพ่ือสิ่งแวดล้อม โดยมีสาระส าคญัคือการจดัการใช้ทรัพยากธรรมชา
ติรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ก าจัดขยะท่ีเป็นพิษ และมลพิษเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้บรรลุ
เปา้หมายนีก้ารสง่เสริม หรือน าขยะมาใช้ใหมอ่ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยให้มีการรีไซเคลิและลดขยะ
มูลฝอยในอุตสาหกรรมธุรกิจและผู้บริโภคเป็นสิ่งส าคญัเท่าเทียมกับการสนับสนุนประเทศก าลัง
พฒันาเพ่ือก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคท่ียัง่ยืนภายในปี 2573 (Sustainable Development GOALS 
Knowledge Platform, 2019) 

                            

ภาพประกอบ 3 ข้อตกลงการประชมุการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 17 ข้อ 

ท่ีมา: The Global Goals 
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2. ข้อมูลการแปรรูปขยะแก้วมาใช้ใหม่ 
ในแตล่ะปีผลิตภณัฑ์จากขวดแก้วเหลือใช้กลายมาเป็นขยะท่ีมีประมาณมากพอๆกบัขยะ

ประเภทพลาสติกและกระดาษ ซึ่งขยะประเภทขวดแก้วไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาต ิ
อีกทัง้เม่ือขวดแก้วมีการเปราะแตกขึน้มาส่งผลอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ ซึ่งแก้วมีคุณสมบัติ
ส าคญัหลายอย่าง เช่น มีความมนัเงา หลอมด้วยความร้อนได้และแข็งแรงทนทาน สามารถน ามา
พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสร้างมูลค่าเพิ่มได้มากมาย เช่น การน าแก้วมาผลิตเป็นกระจก  
นิระภัยส าหรับใช้ในเคหะสถานและยานยนต์ เคร่ืองประดับและอัญมณี ภาชนะส าหรับใช้ใน
ครัวเรือน ฯลฯ โดยการแปรรูปใช้ใหม่ขยะประเภทแก้วคือการรีไซเคิลบรรจภุณัฑ์หรือวสัดจุากแก้ว
มาผ่านกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่โดยกรรมวิธีต่างๆ (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม, 2555) 

 

                 

ภาพประกอบ 4 กระบวนการคดัแยกขยะสู่การแปรรูปใช้ใหม ่ 

ท่ีมา: กรมควบคมุมลพิษ 

โดยแบง่ขยะแก้วเป็น 2 ประเภทคือ 
1. ขวดแก้วดี จะน ามาผ่านกระบวนการคดัแยก สี และรูปทรงบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวด

โซดา ขวดเบียร์ และ ขวดเคร่ืองดื่มชกู าลงัเป็นต้น หากขวดแก้วประเภทนีไ้ม่ได้รับความเสียหายจะ
ถกูน ากลบัเข้าโรงงาน ผา่นกระบวนล้างให้สะอาดแล้วน ามาใช้ใหม ่เรียกวา่ “Reuse” 

2. ขวดแก้วแตก ขวดท่ีเกิดความเสียหาย แตกบิ่น จะน ามาผา่นกระบวนการคดัแยกสี 
ได้แก่ ขวดแก้วสีใส ขอดแก้วสีชา ขวดแก้วสีเขียว จากนัน้น าขวดแก้วมาผ่านกระบวนการรีไซเคิล 
โดยเบือ้งต้นจะเร่ิมแยกเศษแก้วออกมาตามสี เอาฝาจกุท่ีตดิมากบัปากขวดออกแล้วจงึบดเศษแก้ว
ให้ละเอียด ใส่น า้ยากัดสีเพ่ือน าสีท่ีติดมาจากขวดแก้วออก ล้างให้สะอาดแล้วน าส่งโรงงานเพ่ือ
หลอมผลิตขวดแก้วใหม ่
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ภาพประกอบ 5 วฏัจกัรของขยะประเภทขวดแก้ว  

ท่ีมา:ปาณสัม์ องักรูอดศิยั 

2.1.การน าเศษแก้วกลบัมาใช้ใหม ่(ศภุวรรณ ถิระโสภณ และผู้แตง่คนอ่ืนๆ, 2552) 
การน าเศษแก้วกลบัมาใช้ใหม่ หรือท่ีเรียกว่ากระบวนการรีไซเคิลแก้ว โดยการน า

ผลิตภัณฑ์ขวดแก้วท่ีเกิดความช ารุดเสียหายหรือแตกหกัมาใช้เป็นวสัดตุัง้ต้นในกระบวนการผลิต
แก้วอีกครัง้ ซึ่งแก้วมีคุณสมบัติเด่นกว่าวัสดุชนิดอ่ืนคือสามารถน ากลับมาหลอมและใช้ใหม่ได้
เร่ือยๆ ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการน าเศษแก้วกลับมาใช้ใหม่ในระบบอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น 
สว่นผสมเคลือบของกระเบือ้งปพ่ืูน้เซรามิก เป็นวสัดผุสมร่วมกบัยางมะตอยเพ่ือเพิ่มความแข็งแรง
ให้ถนน และกระจกไฟเบอร์กลาสเป็นต้น 

ข้อดีของการน าแก้วมาหลอมใหม ่

1.ประหยดัต้นทนุในการผลิต ซึ่งแก้วได้มาจากการสกดัแร่ตามธรรมชาติเป็น
กระบวนการท่ีมีต้นทุนในการผลิตท่ีสูง หากผลิตแก้วใหม่จะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างสิน้เปลือง 
และสว่นประกอบบางชนิดต้องน าเข้าจากตา่งประเทศ 

2.ลดการใช้พลงังาน เน่ืองจากเศษแก้วมาการผ่านกระบวนการหลอมมาแล้ว 
เม่ือน าเอาเศษแก้วมาหลอมใหม่จะใช่อุณหภูมิในการเผาท่ีต ่าลง ซึ่งช่วยลดอัตราการเผาใน
อณุหภมูิสงูจงึประหยดัพลงังานได้เทา่ตวั 
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3.ลดการปล่อยก๊าซพิษขึน้สู่บรรยากาศ จ าพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
เน่ืองจากแก้วมีการหลอมเหลวในเตาอยา่งสมบรูณ์ 

4.ประหยดัพืน้ท่ีในการก าจดัขยะ เน่ืองจากแก้วสามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได้
โดยวิธีหลอม ซึง่เป็นการใช้วสัดหุมนุเวียนอยา่งยัง่ยืน 

ข้อเสียของการน าแก้วมาหลอมใหม ่

1. แก้วบางประเภทไม่สามารถน ากลับมาหลอมใหม่ได้เน่ืองจากมีเคมีบาง
ชนิดปะปนอยู่ เช่น หลอดไฟ เป็นต้น โดยเคมีจะท าปฎิกิริยากับแก้วท าให้คุณสมบัติของแก้ว
เส่ือมสภาพ ไมแ่ข็งแรง เปราะแตกง่าย จงึไมเ่หมาะสมกบัการน ากลบัมาใช้งานใหม่ 

2.การน าเศษแก้วมาหลอมใหม่หลายครัง้จะท าให้คุณสมบัติของแก้ว
เส่ือมสภาพลง เน่ืองจากสารบางชนิดในแก้วไม่ทนตอ่ความร้อนได้มากจงึท าให้แก้วมีความทนทาน
น้อยลง เปราะแตกง่าย ขึน้รูปได้ยาก 

2.2 การน าเศษแก้วรีไซเคลิมาประยกุต์ใช้ในระบบอตุสาหกรรม  
จากการศึกษาพบว่าการน าเศษแก้วรีไซเคิลมาประยุกต์ใช้ในการผลิดใน

ระบบอตุสาหกรรมนัน้มีทัง้หมด 3 ประเภทด้วยกนั ได้แก่ 
2.2.1. อตุสาหกรรมเซรามิกกบัเศษแก้วรีไซเคลิ 

ผลิตภณัฑ์เซรามิกมีส่วนผสมของหินฟันม้าและซิลิกา ซึ่งวตัถดุิบสอง
ชนิดนีส้ามารถน าเศษแก้วมาใช้แทนได้ นอกจากเศษแก้วจะท าให้เซรามิกมีความคงทนแล้วยงัท า
หน้าท่ีชว่ยเป็น ฟลกัซ์ลดจดุสกุตวัให้ต ่าลง ซึง่สง่ผลโดยตรงในเร่ืองประหยดัเชือ้เพลิงในการเผา 

2.2.2. วิศวกรรมกบัเศษแก้วรีไซเคลิ 
เศษแก้วรีไซเคิลเป็นหนึ่งในวัสดุท่ีส าคัญในวงการวิศวกรรมหลาย

ประเภท เช่น การใช้เศษแก้วแทนก้อนกรวดหยาบซึ่งเป็นส่วนผสมของการท าคอนกรีต ใช้เศษแก้ว
แทนกรวดมวลเบาเพ่ือเป็นส่วนผสมของการผลิตคอนกรีตส าหรับงานก่อสร้าง หรือแม้กระทัง่การ
น าเศษแก้วมาผสมกบัยางมะตอยเพ่ือน ามาท าถนน เป็นต้น 

2.2.3. ผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์โดยเศษแก้วรีไซเคลิ 
- ก้อนกรวดแก้วเรืองแสงด้วยเศษแก้วรีไซเคิลโดยน ามาเป็นวสัดใุช้ใน

การตกแตง่กระถางต้นไม้หรือน ามาตกแตง่ในตู้ปลาโดยน าเศษแก้วรีไซเคลิมาผสมกบัสารเรืองแสง 
เช่นแมงกานีส ยูเรเนียมออกไซด์ เป็นต้น ซึ่งจะท าปฎิกิริยากับแสงอุลตราไวโอเลตจึงเกิดการ
สะท้อนแสงขึน้ 
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- วสัดโุฟมด้วยเศษแก้วรีไซเคิล โดยการน าเศษแก้วมาบดให้ละเอียด
ผสมด้วยหินปนู น า้ ดิน และสารก่อโฟม แล้วผ่านกระบวนการอดัแผ่นจากนัน้จึงน าไปเผาโดยสาร
ก่อโฟมจะกลายสภาพเป็นก๊าซซึง่มีอตัราการขยายตวัท าให้เกิดชอ่งรูพรุนในผลิตภณัฑ์ 

2.3. ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์จากเศษแก้วรีไซเคลิ 
ผู้ วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าผลิตภัณฑ์จากแก้วรีไซเคิลโดยพบว่า

ปัจจุบนัองค์กรเอกชนต่างๆได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเศษแก้วเหลือใช้หลากหลายรูปแบบซึ่ง
นอกจากจะเป็นการชว่ยลดขยะแล้วยงัสร้างมลูคา่เพิ่มให้กบัตวัผลิตภณัฑ์อีกด้วย เชน่ 

 2.3.1. แจกันจากแก้วรีไซเคิล โดยบริษัทอีเกีย (Ikea) ได้เลงเห็นปัญหา
ของขยะท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้มีนโยบายให้นักออกแบบริเร่ิมน าวัสดุจากขยะมา
ออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองตอ่ผู้บริโภค 

 

         

ภาพประกอบ 6 ผลิตภณัฑ์แจกนัจากแก้วรีไซเคลิของบริษัทอีเกีย  

ท่ีมา:Designsomething.com 

2.3.2.อิฐจากขวดแก้วรีไซเคิล สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดยนักศึกษาจาก
วิทยาลยัเทคนิค สรุาษฎร์ธานี โดยได้แนวคดิจากขวดแก้วมีสารประกอบจากทรายคือซิลิกา ซึง่เป็น
ส่วนประกอบหลกัของการท าอิฐ จึงได้ทดลองใช้เศษแก้วเหลือใช้มาเป็นวสัดแุทนทราย ผลปรากฎ
ว่าคุณสมบตัิท่ีได้มีความทนทานมากกว่าอิฐท่ีท าจากทรายหลายเท่าตวั นอกจากนีย้งัได้น าองค์
ความรู้ไปสอนแก่ชาวบ้านเพ่ือเกิดรายได้ท่ียัง่ยืนให้กบัชมุชนอีกด้วย 
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ภาพประกอบ 7 อิฐจากเศษแก้วรีไซเคลิผลงานของนกัศกึษาวิทยาลยัเทคนิคสรุาษฎร์ธานี  

ท่ีมา:ฐานเศรษฐกิจ,2562 

3. แก้วและคุณสมบัตขิองแก้ว 
ในแต่ละปีผลิตภัณฑ์จากขวดแก้วกลสตายมาเป็นขยะท่ีมีประมาณมากพอๆกับขยะ

ประเภทพลาสติกและกระดาษ ซึ่งขยะประเภทขวดแก้วไม่สามารถย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาต ิ
อีกทัง้เม่ือขวดแก้วมีการเปราะแตกขึน้มาส่งผลอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์ ซึ่งแก้วมีคุณสมบัติ
ส าคญัหลายอย่าง เช่น มีความมนัเงา หลอมด้วยความร้อนได้และแข็งแรงทนทาน สามารถน ามา
พฒันาตอ่ยอดเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีสร้างมลูคา่เพิ่มได้มากมาย 

3.1. แก้ว (Silica) 
วสัดแุก้วค้นพบโดยพ่อค้าชาวฟินิเซียนเม่ือประมาณ 5,000 ปีก่อนคริตสศกัราช โดย

ท าการแวะพกัเรือท่ีชายฝ่ังตอนใต้ของเมืองปาเลสไตน์ซึ่งได้ก่อไฟเพ่ือประกอบอาหารจึงน าก้อน
เนตรอนหรือคาร์บอเนตของโซดามาใช้เป็นท่ีรองภาชานะท าอาหารและเม่ือจุดไฟท าให้ก้อนเนต
รอนหลอมรวมกบัเม็ดทรายท่ีอยูด้่านล่างจึงเกิดเป็นแก้วหรือซิลิกาในเวลาตอ่มา และเม่ือ 3 ,500 ปี 
ก่อนคริตสศกัราชมนยุษย์ได้รู้จกัการเกิดแก้วตามธรรมชาติท่ีรู้จกักนัในช่ือออบสิเดียน (Obsidian) 
หรือแร่ โดยเกิดขึน้จากการปะทุของภูเขาไฟเกิดลาวาซึ่งลาวาได้เย็นตวัอย่างรวดเร็วบริเวณปาก
ปล่องภูเขาไฟจึงเป็ดเป็นเม็ดแก้วเล็กๆ ซึ่งในช่วงแรกมนษุย์รู้จกัการน าเอาเม็ดแก้วเล็กๆนีม้าใช้ท า
เคร่ืองประดบัตา่งๆ หลงัจากนัน้เม่ือประมาณ 1,500 ปีก่อนคริตสศกัราช ชาวเมโสโปเตเมียได้เร่ิม
น าแก้วมาใช้เป็นสว่นประกอบในการเคลือบภาชนะเคร่ืองปัน้ดนิเผา 
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3.2. องค์ประกอบทางเคมีของแก้ว 
3.2.1 ซิลิกา (Silica) เป็นองค์ประกอบหลักของแก้วซึ่งมีอัตราสูงท่ีสุดท าให้

โครงสร้างของแก้วมีความแข็งแรง ทนต่อความร้อนได้สงู ซึ่งถ้าน าผลิตในกระบวนการอตุสหกรรม
ต้องใช้ความร้อนท่ีสงูมากจงึท าให้สิน้เปลืองพลงังาน อีกทัง้มีความหนืดในอตัราสงูขึน้รูปได้ยาก 

3.2.2 โพแทสเซียมออกไซด์ (Potassium Oxide) เป็นส่วนส าคญัในการช่วยให้
แก้วตกผลกึอยา่งช้าๆ ซึง่ผลกึสามารถเรียงตวักนัได้อยา่งมีระเบียบท าให้แก้วมีผลึกท่ีสวยงาม 

3.2.3 โซดาแอช (Soda Ash) ช่วยให้แก้วหลอมด้วยความร้อนท่ีต ่าได้ ถ้าแก้วมี
โซดาแอช มากเกินไปจะท าให้แก้วมีความเปราะสงูและแตกง่าย 

3.2.4 แคลเซียมออกไซด์ (Calcium Oxide) เป็นองค์ประกอบสารท่ีช่วยในเร่ือง
การคงตวัของแก้วและเพิ่มความคงทนตอ่สารเคมีตา่งๆ 

3.2.5 อลูมิเนียมออกไซด์ (Aluminium Oxide) เป็นองค์ประกอบท่ีท าให้แก้วทนตอ่
การสกึกร่อนและสารเคมีตา่งๆอีกทัง้ยงัเป็นตวัคมุความหนืดของแกล้วท าให้แก้วไมไ่หลเยิม้ 

3.2.6 โบรอนไตออกไซด์ (Boron Trioxide) เป็นองค์ประกอบท่ีท าให้แก้วทนต่อ
ความร้อนและทนตอ่ความเป็นกรดและดา่ง 

3.2.7 ตัวไล่ฟองอากาศ  กระบวนการหลอมแก้วนัน้เกิดฟองเป็นจ านวนมาก
เน่ืองจากกระบวนการหลอมแก้วมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จึงจ าเป็นต้องมีตวัไล่ฟองอากาศเช่น 
อาร์เซนิกออกไซด์ มาชว่ยไลฟ่องอากาศ 

3.2.8 เหล็กออกไซด์ (Iron Oxide) ช่วยให้แก้วหลอมได้ในอุณภูมิต ่าซึ่งท าให้
ประหยดัพลงังานในกรรมวิธีการเผา เนือ้แก้วท่ีได้มีความใส 

3.2.9 ตะก่ัวออกไซด์ (Lead Oxide) เป็นสว่นส าคญัท่ีท าให้แก้วมีเนือ้ใสเงาวาวและ
มีเสียงกงัวานเม่ือเคาะ   

ตาราง 1 วตัถดุบิของแก้วท่ีเกิดจากองค์ประกอบทางเคมี 

องค์ประกอบทางเคมีของแก้ว วัตถุดบิที่ได้จากองค์ประกอบทางเคมี 

SiO2 Silica 

K2O Feldspar 
MgO Dolomite 

CaO Dolomite 
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ภาพประกอบ 8 ตวัอย่างแก้ว 

ท่ีมา : www.colormadehappy.com 

3.3. ประเภทของแก้ว 
3.3.1. กลาสเซรามิก (Glass Ceramic) มีคณุสมบตัิแข็งแรงทนทาน เป็นตวัน าความ

ร้อนได้ดี จึงน าไปใช้ประโยชน์ในระบบอตุสหกรรมหลายประเภท เช่น แผน่เตาน าความร้อน ทนัตก
รรมฟันเทียม หรือไม้หนีบผมเป็นต้น 

3.3.2. แก้วตะกัว่ (Lead Glass) มีคณุสมบตัิหกัเหแสงได้มากกว่าแก้วชนิดอ่ืน จึงท า
ให้โปร่งแสง นิยมน ามาผลิตเป็นอญัมณีและเคร่ืองประดบัเพ่ือเพิ่มมลูคา่ 

3.3.3. แก้วโซดาไลม์ (Sodalime Glass) ขึน้รูปได้ง่ายเพราะเนือ้แก้วมีความอ่อนตวั
กว่าแก้วชนิดอ่ืนอีกทัง้ยงัใส่ออกไซด์สีสนัตา่งๆได้เพ่ือเพิ่มความสวยงาม เช่น ขวดแก้ว แผน่กระจก 
และแก้วน า้เป็นต้น 

3.3.4. แก้วบอโรซิลิเกต (Borosilicate Glass) มีความทนทานมากกว่าแก้วชนิดอ่ืน 
รูปร่างมีความคงท่ี ทนตอ่อณุหภูมิสงูและสารเคมีตา่งๆ นิยมมาผลิตเป็น ฝาหมอหงุต้ม กระจกฝา
ไมโครเวป กระจกยานพาหนะ เป็นต้น 

3.3.5. แก้วโอปอล (Opal Glass) มีคณุสมบตัเิดน่คือโปร่งแสงหรือทึบแสง ต้นทนุการ
ผลิตมีราคาถกู สามารถเพิ่มความแข็งแรงได้ด้วยการน าไปเข้ากระบวนการอบด้วยความร้อน เช่น 
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองแก้ว เป็นต้น 

Fe2O3 เชือ้เพลิงในขณะหลอม 

ตาราง 1 (ตอ่)  
Na2O Soda Ash 

Al2O3 Feldspar 
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3.3.6. แก้วอะลูมิโนซิลิเกต (Alumino Silicate Glass) เป็นแก้วท่ีประกอบด้วยอะลูมิ
นาและซิลิกาเป็นส่วนผสมตัง้ต้นโดยเกิดค่าสมัประสิทธ์ิขยายตวัเน่ืองจากความร้อนสูง ซึ่งมีส่วน
ชว่ยเร่ืองความคงรูป และมีความแข็งแรงทนทาน เชน่ กระจกเคร่ืองบนิเป็นต้น 

จากการศกึษาแก้วและคณุสมบตัพิบวา่แก้วมีส่วนประกอบหลกัจากซิลิกาซึง่สามารถ
น ามาหลอมด้วยความร้อนเพ่ือน ากลบัมาใช้ใหม่ ซึ่งการหลอมด้วยไฟสงูหลายครัง้ท าให้คณุสมบตัิ
ของแก้วเส่ือมลงไปด้วย แก้วจะเกิดการเปราะแตกง่าย ไม่แข็งแร็งทนทานเหมือนเดิม การน าวสัดุ
จากเศษแก้วมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภณัฑ์ใหม่นอกจากจะช่วยลดขยะมลูผอยแล้วยงัสามารถสร้าง
มลูคา่ให้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีมาจากขยะประเภทนีอี้กด้วย ทัง้นีผู้้วิจยัจะน าเอาขยะจากเศษแก้วมาวิจยั
และทดลองเป็นวสัดใุนการออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่สร้างสรรค์ร่วมสมยัตอ่ไป 

4. กลาสเซรามิก 
กลาสเซรามิกเกิดจากวัสดุแก้วและเซรามิกมาผสมกันโดยผ่านกระบวนการเกิดนิวคลี

เอชั่น(Nucleation) กล่าวคือการท าให้เกิดสภาวะเย็นอย่างรวดเร็ว ท าให้วสัดุเกิดการเรียงตวักัน
ของอนุภาค ท าให้วสัดเุกิดความแข็งแรง ทนทาน และผิวมีความโปร่งแสงรวมทัง้มนัวาว โดยจาก
การศึกษางานวิจัยของ(ศุภวรรณ ถิระโสภณ และผู้ แต่งคนอ่ืนๆ, 2552) วิจยัเร่ืองการผลิตกลาส
เซรามิกจากแก้วได้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ดงัตอ่ไปนี ้

4.1. ความเป็นมาของกลาสเซรามิก 
วสัดกุลาสเซรามิกเกิดขึน้โดยความบงัเอิญของนกัเคมีชาวฝร่ังเศสช่ือรีมวัร์ (Reamur) 

ในปี ค.ศ.1739 โดยอ้างวา่ได้ค้นพบกระบวนการการตกผลกึจากเซรามิกด้วยความบงัเอิญซึ่งได้น า
วสัดแุก้วไปหลอมด้วยความร้อนเป็นเวลานานเม่ือแก้วถึงจุดสุกตวัจึงน าไปท าให้เย็นอย่างรวดเร็ว
จึงเกิดเป็นกลาสเซรามิก ซึ่งการศึกษากลาสเซรามิกเร่ิมค้นคว้าและทดลองอย่างจริงจังเม่ือ
ประมาณ 50 ปีท่ีแล้ว โดยผู้ท างานวิจยัเร่ืองกลาสเซรามิกช่ือ สตุ๊กกี ้(Stookey) จากสถาบนัคอร์นิง
กลาสเวิร์ค (Corning Glass Work) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยวิจยัของเขามีช่ือว่าการศึกษาการ
เกิดตะกอนของอนุภาคเงินในวัสดุแก้วเม่ือให้รังสียูวี อีกทัง้เขายังได้ศึกษาเก่ียวกับแก้วท่ีมี
องคป์ระกอบหลกัเป็นลิเทียมซิลิเกตซึง่ผลจากการวิจยัพบวา่สามารถตกผลกึเป็นอนภุาคเงินได้ 

4.2. ลักษณะทางกายภาพของกลาสเซรามิก 
วสัดกุลาสเซรามิกเกิดจากแก้วท่ีประกอบด้วยสารไททาเนียมออกไซด์ TiO2 

ซึ่งกระจายตวัอยู่ในวสัดกุลาสเซรามิกอยู่ในปริมาณเล็กน้อยซึ่งมีหน้าท่ีท าให้เกิดผลึกในเนือ้แก้ว 
โดยกลาสเซรามิกประกอบไปด้วยส่วนท่ีเป็นผลึก (Polycrystalline) และแก้ว (Glass) ซึ่งจัดเรียง
และกระจายตัวอยู่ในวัสดุ ท าให้วัสดุเกิดรูพรุนจึงเกิดสมบัติเชิงกลขึน้ กล่าวคือวัสดุทนต่อแรง
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กระแทกและแรงอัดได้ ซึ่งมีลักษณะท่ีคล้ายกับวัสดุคอนกรีต โดยกลาสเซรามิกมีคุณสมบัติท่ี
แตกต่างจากวัสดุแก้วซึ่งเปราะแตกง่ายเน่ืองจากการเรียงตัวของอนุภาคยึดติดกันแน่นจึงไม่
สามารถทนตอ่แรงกระแทกได้ (Holand and Beall,2001) 

 

 

ภาพประกอบ 9 กราฟแสดงการเกิดกลาสเซรามิกและความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาตรจ าเพาะกบั
อณุหภมูิผลกึและแก้ว 

ท่ีมา : ผศ.ดร.ดวงแข บตุรกลู 

4.3. ความแตกต่างระหว่างวัสดุแก้วและวัสดุเซรามิก 
วสัดแุก้วเป็นท่ีเป็นอสณัฐานโดยประกอบไปด้วยซิลิกา (Silica) และสารโลหะ

ออกไซด์ (Oxide) ซึ่งน ามาเผาให้เกิดกระบวนการหลอมละลายโดยใช้อณุหภูมิสงู ซึ่งเม่ือเวลาเย็น
ตัวลงแก้วจะมีความแข็งเพราะอนุภาคได้หลอมรวมติดชิดกันและไม่มีกระบวนการตกผลึ ก มี
ลกัษณะทางกายภาพโปร่งใส  ผิวแข็ง เปราะแตกง่าย สารเคมีกดักร่อนได้ยากและมีความเฉ่ือยตอ่
ปฎิกิริยาทางเคมีและชีวภาพ  ซึง่แก้วท่ีใช้กนัแพร่หลายในปัจจบุนัผลิตจาก ทราย โซดาแอช หินปนู 
ซึ่งมีคุณสมบตัิหลอมละลายได้ดี ตวัอย่างเช่น กระจกส าหรับอาคาร แก้วน า้ด่ืม ขวดบรรจุภัณฑ์
ตา่งๆเป็นต้น  (ณรงค์ศกัดิ ์ธรรมโชต,ิ 2559) 

วสัดเุซรามิกประกอบด้วยสารท่ีเป็นอนินทรีย์ท่ีไม่ใช่โลหะ โดยกระบวนการใน
การผลิตจะคล้ายกบัแก้วตรงท่ีน าไปเผาด้วยความร้อนแต่เซรามิกใช้ความร้อนในการเผาท่ีสงูกว่า
แก้ว ซึ่งเซรามิกผลิตด้วยวัสดุตามธรรมชาติ ได้แก่ ดิน เฟลด์สปาร์ ควอตซ์  และซิลิกา ซึ่งได้แก่
ภาชนะเคร่ืองปัน้ดนิเผาตา่งๆ กระถางต้นไม้ วตัถไุวไฟ เป็นต้น (ปรีดา พิมพ์ขาวข า,2540) 
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4.4. กระบวนการผลิตกลาสเซรามิก (Wiley-Blackwell, 2002) 
กระบวนการผลิตวัสดุกลาส เซรามิ กจะเร่ิม ต้น โดยการ Controlled 

Crystallization หรือกระบวนการควบคมุการตกผลกึ ซึ่งใช้กระบวนการหลอมและขึน้รูปเหมือนกบั
การผลิตวสัดแุก้ว เช่น       การเป่า การเทลงแม่พิมพ์ การรีด การดงึ การกดอดั และการท าให้เป็น
เส้นโดยใช้วตัถดุิบท่ีมีองค์ประกอบทางเคมีเป็นต้น ซึ่งได้วสัดท่ีุมีลกัษณะใสและเป็นวสัดอุสณัฐาน 
(Amorphous) จากนัน้น าแก้วท่ีได้ไป ผ่านกระบวนการควบคมุการให้ความร้อน (Controlled Heat 
Treatment) เพ่ือให้เกิดผลึกเฉพาะท่ีมีขนาดเล็กและละเอียดโดยมีการกระจายตวัและมีขนาดท่ี
ใกล้เคียงกันซึ่งเม่ือผ่านกระบวนการควบคมุการให้ความร้อนจะได้แก้วจะมีการตกผลึกเซรามิกอ
อกมา เรียกกระบวนการนีว้่าการเกิดนิวเคลียส (Nucleation) ซึ่งโดยทั่วไปต้องมีปริมาณผลึก
มากกวา่ร้อยละ 50 โดยปริมาตร ซึง่มี ลกัษณะการเกิดได้ 2 แบบ ได้แก่ 

4.4.1. Homogeneous Nucleation เป็นการเกิดนิวเคลียสโดยการเกาะของ
กลุ่มอะตอมภายในเนือ้ แก้วโดยปราศจากตัวช่วย เป็นการเกิดนิวเคลียสโดยไม่มีต าแหน่งท่ี
แนน่อน 

4.4.2. Heterogeneous Nucleation เป็นการเกิดนิวเคลียสโดยท่ีมีตวัช่วยลด
พลงังานพืน้ผิวเช่น ฟองอากาศภายในเนือ้แก้ว หรือตวัช่วยการเกิดนิวเคลียส (nucleating agent) 
เชน่ไทเทเนียมได ออกไซด์ ฟอสฟอรัสเพนตะออกไซด์และแคลเซียมฟลอูอไรด์ 

กลาสเซรามิกมีการเกิดกระบวนการนิวเคลียส แบบ Heterogeneous 
Nucleation โดยเกิดจากการแยกวัฏภาคภายในเนือ้ แก้ว (Glass-in-Glass Phase Separation) 
หรือเกิดการเปล่ียนแปลงขององค์ประกอบแก้วในบริเวณใกล้เคียงกันท่ีเรียกว่า “Spinodal 
Decomposition” หลงัจากขัน้ตอนการเกิดนิวเคลียสแล้วนัน้ก็จะเป็นเกิดขึน้ของผลกึ (Growth) บน
นิวเคลียส โดยท่ีขนาดและประเภทของผลึกจะถูกควบคุมด้วยกระบวนการให้ความร้อนซึ่ง
ประกอบไปด้วยอุณหภูมิ เวลา และอัตราเร็วในการให้ความร้อนและการเย็นตวักับชิน้งานเพ่ือ
เปล่ียนจากวสัดแุก้วให้เป็นกลาสเซรามิก(นิสา หนองแสง,2557)  

                                    

ภาพประกอบ 10 ขัน้ตอนการผลิตกลาสเซรามิก 
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ท่ี ม า  : Holand W and Beall G H, Glass-Ceramic Technology, Wiley-Blackwell 
(2002) 

4.5. วัตถุดบิในการผลิตกลาสเซรามิก 
จากการศึกษาบทความเร่ืองการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างวัสดุกลาส

เซรามิกคอมโพสิตเลียนแบบโอปอลของ นิสา หนองแสง เม่ือปี 2557 สามารถจดัเตรียมวตัถดุิบใน
การทดลองการผลิตกลาสเซรามิกได้ดงันี ้

4.5.1. แก้วโซดาไลม์ (เศษแก้วท่ีเหลือจากกระบวนการคดัแยกขยะ โดยน ามาบด
ให้ละเอียดเพ่ือความสะดวกในกระบวนการผลิตกลาสเซรามิก) 

 

        

ภาพประกอบ 11 ขัน้ตอนการเตรียมเศษแก้วและการบดแก้วด้วยครก 

ท่ีมา : สิขรินทร์ ชโูชต ิ 

4.5.2. ดินขาวระนองหรือดินพอร์ชเลน (Porcelain Clay) มีลกัษณะเป็นผงดินสี
ขาวอมเหลืองเป็นสว่นผสมหลกัของการท ากลาสเซรามิก 
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ภาพประกอบ 12 ดนิขาวระนอง 

ท่ีมา : สิขรินทร์ ชโูชต ิ

4.5.3. ออกไซด์หรือสะเตนเซรามิกให้สี (Oxide or Ceramic Stain) เป็นสารท่ีท า
ให้เกิดสีในกระบวนการผลิตกลาสเซรามิก 

 

 

ภาพประกอบ 13 Oxide ให้สี 

ท่ีมา : สิขรินทร์ ชโูชต ิ

4.6. อุปกรณ์ส าหรับทดลองและผลิตกลาสเซรามิก 
จากการศึกษาผู้ วิจัยพบว่ากระบวนการผลิตกลาสเซรามิกจ าเป็นต้องมีอุปกรณ์

พืน้ฐานท่ีจ าเป็นส าหรับผลิตวสัดดุงันี ้
  1.ครกบดสาร 
  2.ตะแกรงร่อนแก้วขนาด Particle size มากกวา่หรือเทา่กบั 1มิลลิเมตร  
  3.แมพ่ิมพ์อดัสารตวัอยา่ง 
  4.กระดาษทนความร้อน 
  5.เตาเผาเซรามิก 
  6.เคร่ืองอดัตวัอยา่ง 
  7.เคร่ืองชัง่สาร 
  8.ชดุทดสอบการขดูขีด Mohs’ scale of hardness 
  9.เคร่ือง EDFRX 
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ภาพประกอบ 14 ตวัอยา่งอปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตกลาสเซรามิก 

ท่ีมา : ธนชอร ธรรมาภิรมย์,2556 

4.7. กระบวนการผลิตกลาสเซรามิก 
ในกระบวนการผลิตกลาสเซรามิกนัน้สามารถแบง่ได้เป็น 2 ขัน้ตอนด้วยกนั คือ 

ขัน้ตอนท่ี 1  การน าวัสดุแก้วไปหลอมท่ีอุณหภูมิสูง 1250 -1600 องศา
เซลเซียส ซึ่งแก้วท่ีน ามาหลอมต้องมีคณุสมบตัทิางเคมีท่ีเหมาะสมจงึจะได้แก้วท่ีมีลกัษณะใน เป็น
วสัดอุสญัฐาน 

ขัน้ตอนท่ี 2 น าแก้วท่ีได้จากการหลอมด้วยไฟสงูมาผ่านกระบวนการควบคมุ
ความร้อน (Heat Treatment) ซึ่งท าให้แก้วเกิดกระบวนการสร้างผลึก ซึ่งกระบวนการสร้างผลึก
ของแก้วนัน้ขึน้อยู่กับ อุณหภูมิ เวลาและอตัราเร็วในการให้ความร้อนและการเย็นตวักับวสัดเุพ่ือ
เกิดการนิวคลีเอชัน่จงึเปล่ียนเป็นวสัดกุลาสเซรามิกได้ 

 
4.8. การน ากลาสเซรามิกไปใช้ประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรม (Holand and 

Beall, 2002) 
ปัจจุบนัประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา จีน และญ่ีปุ่ น ส่วนใหญ่มีการน า

วสัดุกลาสเซรามิกมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในงานหลายประเภท เช่น วัสดุทางการแพทย์ เช่น 
กระดกูเทียม ฟันเทียม ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนรูปทรงให้เข้ากบัร่างกายมานษุย์ได้ หรือวสัดใุห้ความ
ร้อน เชน่ เตาท่ีเคลือบด้วยกลาสเซรามิกให้ความร้อนส าหรับประกอบอาหารเป็นต้น โดยวสัดกุลาส
เซรามิกทางการค้าท่ีสามารถพบเห็นในปัจจบุนั ได้แก่ 

4.8.1. เตากลาสเซรามิกส าหรับหุงต้ม 
โดยให้ช่ือทางการค้าว่า Eurokera และ Ceran มีคณุสมบตัิเฉพาะตวัคือเป็น

ตวัน าความร้อนได้ดี ป้องกันจากรอยขีดข่วน มีผิวท่ีเรียบ ปราศจากรูพรุน เอือ้อ านวยต่อการท า
ความสะอาดพืน้ผิวเตาหลงัจากประกอบอาหารเสร็จ อีกทัง้ยงัมีความแข็งแรงและทนทาน เตาชนิด
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นีใ้ห้ความร้อนโดยการถ่ายเทพลังงานอินฟาเรด ปัจจุบันเป็นสินค้าท่ีได้รับความนิยมอย่าง
แพร่หลาย 

 

ภาพประกอบ 15 เตาประกอบอาหารจากกลาสเซรามิก 

ท่ีมา : Homedepot 

4.8.2. ซัมซุงสมาร์ทโฟนเอส 10 พลัส (Samsung Smart Phone S 10 Plus) 
บริษัทอิเลคทรอนิกส์ชัน้น าของโลกจากประเทศเกาหลีใต้ ได้พัฒนาวัสดุ

กลาสเซรามิกมาออกแบบผลิตภณัฑ์ตวัเคร่ืองของสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงของคา่ย ซึง่มีคณุสมบตัิเดน่
คือพืน้ผิววสัดมีุความเรียบเงาวาว แข็งแรงทนทานแม้ตกกระแทกพืน้อย่างแรง ปอ้งกนัจากรอยขีด
ข่วน และรองรับการชาร์ตแบตเตอร์ร่ีไร้สายได้ เน่ืองจากกลาสเซรามิกมีคุณสมบัติเด่นในการ
ถ่ายเทพลงังาน 

               

ภาพประกอบ 16 Samsung Smart Phone S 10 Plus Ceramic 

ท่ีมา : Samsung 
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4.8.3. เคร่ืองประดับจากวัสดุกลาสเซรามิก (Glass Ceramic Jewelry) 
คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอัญมณีและเคร่ืองประดบั มหาวิทยาลัยศรีน 

ครินทรวิโรฒได้ค้นคว้าและทดลองการผลิตอัญมณีจากกลาสเซรามิกท่ีเลียนแบบธรรมชาติได้
ส าเร็จ ซึ่งมีคณุสมบตัิเดน่คือแข็งแรงทนทาน เกิดรอยขีดข่วนได้ยาก อีกทัง้สามารถผลิตเลียนแบบ
สีของอญัมณีได้ทกุประเภท ราคาในการผลิตต ่า สามารถจ าหน่ายในราคาสูงสร้างมลูคา่เพิ่มและ
เป็นวสัดทุางเลือกให้กบัตลาดการค้าอญัมณีไทย 

 

                 

ภาพประกอบ 17 เคร่ืองประดบัจากกลาสเซรามิก 

ท่ีมา : คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

             จากการศกึษาและค้นคว้าเก่ียวกบักลาสเซรามิกสามารถสรุปได้วา่ 
1. ขยะจากเศษแก้วมีสว่นประกอบของซิลิกาสามารถน ามาผ่านการหลอมและน ามา

และผลิตเป็นกลาสเซรามิกเพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์สร้างมลูคา่เพิ่มได้ 
2.คุณสมบัติของกลาสเซรามิกมีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อแรงอัดแรงกระแทก 

ปอ้งกนัรอยขีดขว่น อีกทัง้ยงัเป็นตวักลางน าความร้อน-ความเย็นและคล่ืนอินฟาเรดได้ดีเย่ียม 
3.พืน้ผิวของกลาสเซรามิกโปรงแสง เงา และมนัวาว ซึ่งเกิดจากปฎิกิริยานิวคลีเอชัน่

จากการหลอมด้วยความร้อนและท าให้วสัดเุย็นอยา่งรวดเร็ว เกิดเป็นผลกึกระจายตวัอยูใ่นวสัดุ 
4.วสัดกุลาสเซรามิกขึน้รูปได้ง่ายด้วยการใช้แม่พิมพ์อีกทัง้ใช้พลังงานความร้อนใน

การเผาท่ีต ่า 800-1,000 องศาเซลเซียส และเกิดความเสียหายจากกระบวนการผลิตในอตัราท่ีต ่า
กวา่แก้วและเซรามิก 
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5. หลักการและทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน (ณัฐธกานต์ ป่ินจุไร) 
5.1. ความหมายของการออกแบบ 

การออกแบบคือการจดัองค์ประกอบงาน 2 มิติและ 3 มิติรวมไว้เข้าด้วยกันอย่างมี
หลักเกณฑ์ การน าองค์ประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกัน ผู้ ออกแบบจะต้องค านึงถึง
ประโยชน์ใช้สอยและความงามท่ีส าคญัของการออกแบบ การออกแบบเป็นศิลปะแขนงหนึ่งของ
มนษุย์ เน่ืองจากเป็นการสร้างคา่นิยมทางความงามอีกทัง้ยงัตอบสนองตอ่การใช้สอยของผู้บริโภค 
(อดุมศกัดิ ์สารีบตุร,2549) 

โดยการออกแบบท่ีกล่าวถึงข้างต้นมานีส้ามารถแบง่ตามลกัษณะของการบรูณาการ
ได้ 2 ประเภทคือ 

5.1.1. Fine Art หรือการออกแบบวิจิตรศิลป์ การออกแบบประเภทนีมุ้่งเน้นไปท่ี
งานในรูปแบบศิลปะบริสุทธ์ เช่น งานจิตรกรรม งานประติมากรรม และงานภาพพิมพ์ โดยมี
จดุมุง่หมายในการเสนอแนวคดิทางอารมณ์และความต้องการของศลิปินเป็นหลกั 

5.1.2. Applied Art หรือการออกแบบประยุกต์ กล่าวคือการเอาวิทยาการแขนง
ตา่งๆ เช่นวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ มาบรูณาการกบัวิทยาการสาขาศิลปะ 
เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบผลิตภณัฑ์ โดยมุ่งเน้นในเร่ืองความงานและประโยชน์ใช้สอยเป็น
หลกั 

5.2. การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Design) 
การออกแบบผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมคือการน าศาสตร์ด้าศิลปะมาบรูณาการร่วมกบั

วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม ซึง่ได้เป็นผลิตภณ์ัท่ีตอบสนองตอ่ด้านตา่งๆทางกายภาพ
ซึง่สง่ผลทางด้านจิตวิทยาของผู้บริโภค โดยผู้วิจยัได้สรุปความสมัพนัธ์ของการออกแบบผลิตภณัฑ์
ด้วยเง่ือนไข     ระหวา่งศลิปะกบัวิทยาศาสตร์ไว้ดงัภาพตอ่ไปนี ้
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ภาพประกอบ 18 ความสมัพนัธ์การออกแบบระหวา่งศลิปะกบัวิทยาศาสตร์ 

ท่ีมา : สิขรินทร์ ชโูชต ิอ้างอิงจากวิชยั พริง้มาดี,2556 

Product A คือผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าศิลปะโดยมุ่งเน้น
ในรูปแบบการใช้งานเป็นหลักมากกว่าเนือ้หาทางด้านศิลปะท่ีไม่มุ่งเน้นเร่ืองความสวยงาม
รูปลกัษณ์ภายนอก เช่น เคร่ืองจกัรอปุกรณ์การเกษตร เคร่ืองมือทางด้านการแพทย์และเคร่ืองมือ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

                   

ภาพประกอบ 19 เคร่ือง CR Scan ผลติภณัฑ์ท่ีมุง่เน้นไปทางด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าด้านศลิปะ 

ท่ีมา : John Hopkins Medicine 

Product B คือผลิตภัณฑ์มุ่งเน้นไปทางวิทยาศาสตร์และศิลปะท่ีมีอัตราส่วน
ใกล้ เคียงกัน  ค านึ งในด้านประสิท ธิภาพในการใช้งานหรือประโยชน์ใช้สอย (Function 
Performance) ซึ่งผลิตภัณฑ์จะมีรูปลักษณ์ภายนอกท่ีสวยงามส่วนในเร่ืองประโยชน์ใช้สอยได้
น าเอาเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์มาเป็นส่วนขยายให้ผลิตภัณฑ์ใช้งานได้จริง เช่น กล่อง
ถ่ายรูป รถยนต์สว่นบคุคล คอมพิวเตอร์พกพา ฯลฯ 
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ภาพประกอบ 20 รถยนต์สว่นบคุคล ผลิตภณัฑ์ท่ีมุง่เน้นในด้านวิทยาศาสตร์และศลิปะท่ีเทา่กนั 

ท่ีมา : Mazda Thailand 

Product C คือผลิตภัณฑ์ท่ีมุ่งเน้นในเนือ้หาสาระไปทางด้านศิลปะมากกว่าเนือ้หา
ทางด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นในเร่ืองความงามของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก (Aesthetic Function) 
ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ในกลุม่นีเ้ชน่ เคร่ืองประดบั ผลิตภณัฑ์ท่ีระลกึ เคร่ืองนุง่หุม่ ฯลฯ 

 

                  

ภาพประกอบ 21 เคร่ืองประดบั ผลิตภณัฑ์ท่ีมุง่เน้นไปทางด้านศลิปะมากกวา่ด้านวิทยาศาสตร์ 

ท่ีมา : Avenue Magazine 

5.3. หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนักออกแบบจ าเป็นต้องศึกษาและพิจรณา

องค์ประกอบในการออกแบบด้านตา่งๆตอ่ไปนี ้
1. Function หน้าท่ีประโยชน์ใช้สอยการออกแบบเหมาะสมกับการใช้งาน

สามารถท าหน้าท่ีได้ตาม วตัถุประสงค์จะต้องเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและการใช้งาน เช่น
สมาร์ท        โฟนต้องสามารถพกพาได้สะดวก มีแอปพลิเคชัน่ท่ีตอบสนองตอ่ผู้บริโภคและสามารถ
ใช้เป็นเคร่ืองมือส่ือสารได้ 

2. Safety ความปลอดภยัในผลิตภณัฑ์ ต้องค านึงถึงความปลอดภยัของผู้ใช้และ
ผู้ เก่ียวข้องด้วยความปลอดภัยทัง้การใช้งานและหลังการใช้งานไม่สร้างมลพิษให้กับสังคมโลก          
นกัออกแบบต้องค านงึถึงการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมและไมท่ าให้เกิดความเสียหายโดยรวม 

3. Durability ความแข็งแรงทนทานของผลิตภัณฑ์โดยเน่ืองจากการใช้งานระยะ
ยาวของผู้บริโภคผลิตภณัฑ์จงึมีความจ าเป็นต้องมีความทนทานตอ่การใช้งาน 
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4. Economic ความประหยดัในกระบวนการผลิตอีกทัง้ใช้วสัดอุยา่งประหยดัและ
เลือกใช้วสัดท่ีุเหมาะสมกบังานโดยค านงึถึงราคาของวสัด ุ

5. Material วสัดุในการผลิต เลือกใช้วสัดใุห้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และการใช้
งานของผู้บริโภค 

6. Construction โครงสร้างของผลิตภณัฑ์ต้องมีความแข็งแรงรองรับน า้หนกัจาก
การใช้งานได้และผลิตภณัฑ์ต้องมีโครงสร้างท่ีไมซ่บัซ้อนมาก 

7. Ergonomic ความสะดวกสบายในการใช้งานจากผลิตภัณฑ์ ต้องค านึงถึง
สรีระและสดัสว่นของผู้บริโภคท่ีเหมาะสมแก่การออกแบบผลิตภณัฑ์ 

8. Aesthetic ความงามของผลิตภณัฑ์ โดยการจดัองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ให้
สวยงามและสอดคล้องตอ่การใช้งาน 

9. Personality ผลิตภณัฑ์มีลกัษณะเฉพาะตวัไม่ซ า้ใคร โดยออกแบบผลิตภณัฑ์
อยา่งมีเอกลกัษณ์ไมค่วรลอกแบบจากผลิตภณัฑ์อ่ืน 

10. Production กรรมวิธีในการผลิต ต้องมีกระบวนการผลิตท่ีไม่ซับซ้อน 
สามารถผลิตในระบบอตุสหกรรมได้ 

11. Maintenance การซอ่มบ ารุง เม่ือผลิตภณัฑ์มีการใช้งานในระยะเวลานานจึง
เกิดความช ารุดเสียหาย ผลิตภณัฑ์ควรสามารถซอ่มบ ารุงได้เพ่ือประสิทธิภาพสงูสดุ 

12. Transportation การขนส่ง ควรค านึงด้านความปลอดภัยในกระบวนการ
ขนส่งเพราะสามารถท าให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหายได้ ดงันัน้จึงบรรจผุลิตภัณฑ์ท่ีมีหีบห่อกัน
กระแทกเป็นต้น 

 
5.4. รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

Style หรือรูปแบบของการออกแบบนัน้มีอยู่จ านวนมากหลากหลายแบบโดยมีการ
เกิดขึน้และพฒันาอยูต่ลอดเวลา ซึ่งปัจจยัท่ีท าให้แตรู่ปแบบอยูใ่นกระแสมีหลายปัจจยัด้วยกัน เช่น
ความนิยมหรือความสนใจในเวลาขณะนัน้ ถึงแม้วา่จะหยิบยกรูปแบบไหนมาท าการออกแบบล้วน
สร้างเง่ือนไขในการออกแบบให้นา่สนใจได้ทัง้หมด 

5.4.1. ประโยชน์ใช้สอยมาก่อนรูปแบบ (Form Follow Function) 
Form Follow Function เป็นแนวคิดของนักออกแบบหลุยส์ สุลิแวน (Louis 

Sulivan) โดยนิยมด้านประโยชน์การใช้งานเป็นหลัก (Functionalism) ภายใต้แนวความคิดท่ีว่า 
“ประโยชน์ใช้สอยต้องมาก่อนความงามเสมอ โดยได้น าเอาแนวความคิดนีม้าอธิบายขัน้ตอนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสหกรรมท่ีผลิตจ านวนครัง้ละมากๆ ซึ่งให้ความส าคญัในการออกแบบท่ี
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สอดคล้องกับการท างานของเคร่ืองจักรในการผลิต ค านึงถึงการประหยัดในการใช้วัสดุ ความ
สะดวกต่อการใช้งาน และการขนส่งเป็นต้น แนวความคิดนีไ้ด้สวนทางกับการออกแบบในยุคเก่า
ท่ีว่า “ความงามของรูปทรงมาก่อนสิ่งอ่ืนใด” ซึ่งแนวทางในการออกแบบของสถาบันบาวเฮาส์ 
(Bauhaus) ในประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นสถาบนัออกแบบเก่าแก่ของโลกได้ใช้แนวความคิด Form 
Follow Function เช่นกัน  โดยกล่าวว่าได้ให้ความส าคัญ ด้านประโยชน์ใช้สอย วัสดุและ
กระบวนการผลิตต้องสอดคล้องกับเคร่ืองจักรในระบบอุตสหกรรม การใช้รูปทรงเรขาคณิตมา
ออกแบบผลิตภัณฑ์ เลือกท่ีจะลดการตกแต่งและประดบัเกินความจ าเป็น สถาบนับาวเฮาส์ยงัคง
เป็นต้นแบบในการผลิตผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมสมัยใหม่ให้กับนักออกแบบในปัจจุบนัอีก
มากมาย ซึง่แนวทางออกแบบดงักลา่วมีสาระส าคญัดงันี ้

1. รูปทรง สี และประโยชน์ใช้งานต้องเหมาะสมกบัสภาพสงัคมในยคุนัน้ 
2. ราคาสอดคล้องกบัก าลงัซือ้ของกลุม่เปา้หมายท่ีบริโภคผลิตภณัฑ์นัน้ 

 
5.4.2. การตลาดมาก่อนการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ์มีวงจรชีวิตเปรียงดังพีระมิด โดยสร้างฐานให้มั่นคงแล้วค่อย
ยกระดบัตวัเองไปถึงจดุยอดของพีระมิด ถึงแม้วา่มีอตัลกัษณ์และคณุภาพเฉพาะตวั การยกระดบั
ผลิตภัณฑ์ให้สูงขึน้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ดงันัน้เม่ือเม่ือผลิตภัณฑ์ไต่ระดับ
จนถึงจุดสดุยอดของพีระมิดแล้วจึงจ าเป็นจะต้องละทิง้ฐานล่างหรือตลาดล่างนัน่เอง จากท่ีกล่าว
มาจะเห็นว่าการวางแผนในการตลาดส าคัญกว่าผลิตภัณฑ์เสมอ โดยทางการตลาดแบ่ งกล่ม
เปา้หมายหลกัไว้ 3 ประเภทได้แก่ 

1.Target Public กลุ่มเป้าหมายทัว่ไป การออกแบบสามารถใช้ได้กับคน
ทุกกลุ่มอายุ ต้องมีการรูปแบบท่ีตอบสนองต่อความต้องการกับกลุ่มผู้บริโภคทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ 
และทกุอาย ุ

2.High Quality Target กลุม่เปา้หมายระดบัสงู มีคณุภาพชีวิตและฐานะ
ทางการเงินท่ีมัง่คัง่ กลุ่มคนประเภทนีส้นใจเร่ืองภาพลกัษณ์ขององค์กรมาก่อนผลิตภณัฑ์ มีก าลงั
ซือ้ผลิตภณัฑ์ในราคาแพง ช่ืนชอบความเป็นอตัลกัษณ์ขององค์กรผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ 

3.Low Cost Target กลุ่มเป้าหมายระดับล่าง เน้นการผลิตและการ
ออกแบบท่ีมีระบบและคณุภาพสมเหตสุมผลกบัราคา 
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ภาพประกอบ 22 พีระมิดระดบักลุม่เปา้หมายทางการตลาด 

ท่ีมา : สิขรินทร์ ชโูชต,ิ2562 

5.4.3. อารมณ์และความรู้สึกมาก่อนรูปแบบ 
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีอารมณ์และความรู้สึกแฝงอยู่ในตัว (Emotional Product) 

สามารถดงึดดูและสร้างความประทบัใจให้กบัผู้บริโภคและก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้เกิดความอยาก
ท่ีจะบริโภคผลิตภัณฑ์ โดยลักษณะส าคญัของการออกแบบท่ีเน้นเร่ืองอารมณ์และความรู้สึก มี 
องค์ประกอบ 3 ประการด้วยกนั ได้แก่  

1. Visceral Design การออกแบบท่ีค านงึถึงความงามของผลิตภณัฑ์ 
2. Behavioral Design การออกแบบท่ีค านงึถึงพฤตกิรรมการใช้สอย 
3. Reflection Design การออกแบบท่ีค านึงถึงปฏิ กิริยาตอบสนอง 

จากผู้ใช้ 

5.5. ผลิตภัณฑ์และของตกแต่งร่วมสมัยรูปแบบของบาวเฮาส์ 
ทฤษฎีการออกแบบในรูปแบบบาวเฮาส์ นิยมด้านประโยชน์การใช้งานเป็นหลัก 

(Functionalism) ภายใต้แนวความคิดท่ีว่า “ประโยชน์ใช้สอยต้องมาก่อนความงามเสมอ” โดยได้
น าเอาแนวความคิดนีม้าอธิบายขัน้ตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์อตุสหกรรมท่ีผลิตจ านวนครัง้ละ
มากๆ ซึ่งให้ความส าคัญในการออกแบบท่ีสอดคล้องกับการท างานของเคร่ืองจักรในการผลิต 
ค านึงถึงการประหยัดในการใช้วัสดุ ความสะดวกต่อการใช้งาน และการขนส่งเป็นต้น 
แนวความคิดนีไ้ด้สวนทางกับการออกแบบในยคุเก่าท่ีว่า “ความงามของรูปทรงมาก่อนสิ่งอ่ืนใด” 
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แนวทางในการออกแบบของสถาบันบาวเฮาส์ (Bauhaus) ในประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นสถาบัน
ออกแบบเก่าแก่ของโลกได้ใช้แนวความคิด Form Follow Function โดยกล่าววา่ได้ให้ความส าคญั
ด้านประโยชน์ใช้สอย วสัดแุละกระบวนการผลิตต้องสอดคล้องกับเคร่ืองจกัรในระบบอุตสหกรรม 
การใช้รูปทรงเรขาคณิตมาออกแบบผลิตภัณฑ์ เลือกท่ีจะลดการตกแต่งและประดับเกินความ
จ าเป็น สถาบนับาวเฮาส์ยงัคงเป็นต้นแบบในการผลิตผลิตภณัฑ์ในเชิงอตุสาหกรรมสมยัใหมใ่ห้กบั
นกัออกแบบในปัจจบุนัอีกมากมาย ซึ่งแนวทางออกแบบดงักล่าวมีสาระส าคญั คือ รูปทรง สี และ
ประโยชน์ใช้งานต้องเหมาะสมกับสภาพสังคมในยุคนัน้ และราคาสอดคล้องกับก าลังซือ้ของ
กลุม่เปา้หมายท่ีบริโภคผลิตภณัฑ์นัน้ 

ตวัอยา่งผลิตภณัฑ์ท่ีมีการออกแบบสอดคล้องกบัรูปแบบของบาวเฮ้าส์ 
 

                         

ภาพประกอบ 23 A Set Of Tables Inspired By Rock Formation 

ท่ีมา : design-milk.com 

ตัวอย่างภาพท่ี 28 คือผลิตภัณฑ์ชุดโต๊ะโดยวัสดุเหล็กของ Antoine Morris ท่ีใช้
รูปทรงตดัทอนมาจากหินอ่อนโดยดนัแปลงลดทอนรายละเอียดเป็นรูปทรงของโต๊ะเรขาคณิต ท่ีมี
ลกัษณะแตกต่างกันของรูปทรง เม่ือน าจดัวางแล้วก็ยงัคงความเป็นชุดเดียวกัน โดยผลิตภัณฑ์นี ้
มุ่งเน้นการออกแบบโดยใช้หลักของบาวเฮ้าส์ กล่าวคือมีรูปทรงท่ีง่าย สีไม่ฉูดฉาด ตัดทอน
รายละเอียดนามธรรมออกไป เหลือคงไว้ซึ่งรูปทรงอย่างง่าย สามารถใช้งานได้จริงและสามารถ
ผลิดได้ในระบบอตุสาหกรรม 
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ภาพประกอบ 24 Geometric Changeability 

ท่ีมา : knstrct.com 

ตัวอย่างภาพ ท่ี  29  คือการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ภายใต้ ช่ือ  The Geometric 
Changeability ซึ่งได้แรงบลัดานใจจากการออกแบบของรูปแบบบาวเฮ้าส์ ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์
ใช้งานคือเป็นเชิงเทียนและท่ีขัน้หนังสือโดยมี รูปทรงแบบเรขาคณิตแบบเดียวกัน แต่มี
ความสามารถทางด้านการใช้งานได้อย่างหลากหลายและมีรูปแบบในการผลิตท่ีไม่ซบัซ้อนแต่มี
ลกัษณะท่ีเป็นเอกลกัษณ์ สามารถผลิตในรูปแบบอตุสาหกรรมได้ 

 

     

ภาพประกอบ 25 Anagrama Crafts Didactic Bead Maze Clothing Store 

ท่ีมา : knstrct.com 

ตัวอย่างภาพท่ี 30 คือการออกแบบของตกแต่งภายในร้านเสือ้ผ้าส าเร็จรูปจาก 
Anagrama ซึง่ได้น าแรงบลัดานใจจากรูปทรงเรขาคณิตอยา่งง่ายมาออกแบบผลิตภณัฑ์ส าหรับจดั
วางเสือ้ผ้า โดยใช้ประโยชน์จากเส้น และรูปทรง ทางศิลปะมาจดัวางองค์ประกอบภายในร้าน ใช้
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อารมณ์ของสีสันสบายตาท าให้องค์รวมของร้านดูโปร่งสบาย โดยการออกแบบครัง้นีท้าง
ดีไซน์เนอร์กลา่ววา่ได้แรงบลัดานใจจากการออกแบบของบาวเฮ้าส์ท่ีวา่ การใช้งานมาก่อนรูปทรง 

5.6. หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน (รศ.วรรณิภัค สหสมโชค , 
2549) 

หลักการในการออกแบบของตกแต่งประเภทเคร่ืองใช้ภายในบ้านมี 2 หลักการ
ด้วยกนั  

1. การออกแบบท่ีตอบสนองกลุ่มเฉพาะ กลุ่มเล็ก หรือกลุ่มเดียว โดยมีสาระคือ
มุง่เน้นการใช้งานในสถานท่ีหรืออาคารนัน้ๆ โดยการออกแบบจะตามใจลกูค้า โดยนกัออกแบบจะ
สอบถามรายละเอียดความต้องการใช้งานผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเป็นหลักซึ่งสิ่งส าคัญในการ
ออกแบบท่ีตอบสนองต่อกลุ่มเฉพาะคือการควบคุมการผลิตให้ตรงตามการออกแบบท่ีได้รับ
มอบหมายจากนกัออกแบบให้ได้มากท่ีสดุ 

       

ภาพประกอบ 26 แผนผังกระบวนการการผลิตของตกแต่งบ้านท่ีมีรูปแบบท่ีเน้นด้าน
ศลิปะและผลิตในจ านวนน้อย 

ท่ีมา : รศ.วรรณิภคั สหสมโชค:ออกแบบของตกแตง่บ้าน, 2549 

2. การออกแบบของตกแต่งบ้านเพ่ือตอบสนองคนกลุ่มใหญ่ มีข้อจ ากัดในการ
ออกแบบท่ีหลากหลาย ผู้ออกแบบจงึต้องค านึงถึงกลุ่มเปา้หมายท่ีใช้งานผลิตภณัฑ์เป็นหลกั อีกทัง้
ค านงึถึงเร่ืองต้นทนุในการผลิต เศรษฐกิจ จิตวิทยา การตลาด สงัคม วสัดศุาสตร์ และการบวนการ
ผลิต เป็นต้น หลังจากนัน้จึงน าข้อมูลทางด้านการออกแบบมาวิเคราะห์และผลิตในระบบ
อตุสาหกรรมตอ่ไป (Mass Production) 
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ภาพประกอบ 27 แผนผงัแสดงกระบวนการผลิตของตกแตง่บ้านโดยเน้นด้านศลิปะและเทคโนโลยี
เทา่กนั 

ท่ีมา : รศ.วรรณิภคั สหสมโชค:ออกแบบของตกแตง่บ้าน, 2549 

การออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแตง่บ้านจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีหลกัการออกแบบ
ท่ีสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอยท่ีมีความจ าเป็นต่อการใช้งาน โดยค านึงเร่ืองวัสดุท่ีเหมาะสม 
โครงสร้างท่ีแข็งแรง ราคาและคณุภาพมีความสอดคล้องกัน ทัง้นีเ้พ่ือให้ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตออกมา
สามารถใช้งานได้จริงและต้นทุนในกระบวนการผลิตต ่า นอกจากนีต้้องค านึงถึงสัสันของการ
ออกแบบ เพ่ือจงูใจผู้บริโภคให้ซือ้ผลิตภณัฑ์ 

 

           

ภาพประกอบ 28 แผนผงัแสดงกระบวนการและความสมัพนัธ์ของการออกแบบของตกแตง่บ้าน 

ท่ีมา : รศ.วรรณิภคั สหสมโชค:ออกแบบของตกแตง่บ้าน,2549 
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5.7. ความสัมพันธ์ของการออกแบบระหว่างรูปทรงและประโยชน์ทางการใช้งาน 
(ผศ.วรรณี สหสมโชค, 2549) Relation between Function and Form 

1.ผลิตภัณฑ์ท่ีมุ่งเน้นด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก คือ งานทุกประเภทท่ีให้
ความส าคญัด้านการใช้งานมากกว่ารูปร่างของงาน เช่น โซฟาส าหรับพกัผ่อนท่ีต้องการความนุ่ม
สบายของเบาะ ดงันัน้การออกแบบจึงต้องค านึงถึงความสะดวกสบายของผู้ ใช้เป็นหลกั ส่วนด้าน
ความงามจะเกิดตามมาตอ่เม่ือออกแบบตามจดุประสงค์หลกัด้านการใช้งานส าเร็จแล้ว 

2.ผลิตภณัฑ์ท่ีมุ่งเน้นด้านรูปร่างเป็นหลกั โดยจะต้องค านึงถึงการออกแบบท่ีสวยงาม 
ส่วนด้านการใช้งานจะมีหรือไม่มีก็ได้ โดยงานประเภทนีจ้ะอยู่ในหมวดหมู่งานศิลปะและงานด้าน
ฝีมือ (Art and Craft) เป็นสว่นใหญ่ เชน่ รูปปัน้ประตมิากรรมตา่งๆ เป็นต้น 

3.ผลิตภัณฑ์ท่ีมุ่งเน้นด้านรูปร่างและรูปทรงเท่ากัน (Form and Function are One) 
เป็นการออกแบบท่ีได้รับความนิยมในกลุ่มคนเมือง โดยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต้องมีรูปร่างท่ี
สอดคล้องกบัท่ีอยูอ่าศยัและสามารถใช้ประโยชน์จากผลิตภณัฑ์อยา่งคุ้มคา่ 

5.7.1. ความสอดคล้องระหว่างสัดส่วนกับขนาดของผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
บ้านในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน  

ผู้ ออกแบบควรค านึงถึงเร่ืองของสัดส่วนมาตรฐาน 2 อย่าง คือ 1.ศึกษา
ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านท่ีนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและมีวางจ าหน่ายในท้องตลาด โดย
ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ถูกนักวิจัยและนักออกแบบค านวณเร่ืองของสัดส่วนด้านกายภาพมนุษย์ท่ี
สอดคล้องต่อผลิตภัณฑ์มาแล้ว 2.ผู้ออกแบบศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ด้านสดัส่วนท่ีส่งผลต่อการ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ด้วยตนเอง เพ่ือออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองตอ่ผู้บริโภคได้มากท่ีสดุ 

5.7.2. ขนาดสัดส่วนของประชากรไทย (รศ.อุดมศักดิ์ สารีบุตร, ออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์: 2550) 

การค านวณด้านสดัส่วนทางกายภาพของประชากรไทยนัน้องค์กรสภาวิจัย
แห่งชาติประเทศไทยได้ออกแบบตารางสดัส่วนเพ่ือนกัออกแบบได้ใช้ประโยชน์ทางด้านข้อมูลมา
พฒันาผลิตภณัฑ์ของตกแตง่บ้าน ดงัตารางเปรียบเทียบตอ่ไปนี ้
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ตาราง 2 แสดงพฒันาการของคนไทยท่ีมีอายรุะหวา่ง 3-24 ปี 

 

ท่ีมา : รายงานการวิจยัเร่ืองการพฒันาทางด้านกายภาพของนกัเรียนไทยในช่วงวยั 3-24 
ปี จากสมาคมการศกึษาของประเทศไทย 
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จากการศกึษาหลกัการและทฤษฎีการออกแบบผลิตภณัฑ์ผู้วิจยัสามารถสรุปสาระส าคญั
ท่ีจะน ามาออกแบบผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ร่วมสมยัด้วยกลาสเซรามิกได้ดงันี ้

 1. สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์และปรับภาพลกัษณ์ขององค์กรให้เกิดความแตกตา่งจาก
คู่แข่งทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ในการออกแบบต้องมีความใหม่ สะดดุตา มีรูปแบบการใช้งานท่ี
จ าเป็นตอ่กลุม่เปา้หมาย และมีภาพลกัษณ์ท่ีจดจ าได้ง่าย 

 2. สร้างเอกลักษณ์ให้กับผลิตภัณฑ์ ให้เกิดการรับรู้ท่ีดีต่อองค์กรในการใช้
ผลิตภณัฑ์ 

 3. รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ และส่วนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกับงานออกแบบ
สามารถส่ือสารกบักลุม่ผู้บริโภคได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. เพิ่มคณุคา่ของผลิตภณัฑ์ให้สงูขึน้ เพ่ือน าพาให้ผลิตภณัฑ์มีมลูคา่สงูขึน้ 
 5. ลดต้นทุนในการผลิตโดยการออกแบบท่ีง่าย ลดขัน้ตอนในการผลิต และ

เลือกใช้วสัดท่ีุมีภายในประเทศ 

6. กลุ่มเป้าหมายทางการตลาด 
6.1. การแบ่งกลุ่มผู้บริโภค (ศรัญพงศ์ เที่ยงธรรม, 2547) 

การแบ่งกลุ่มผู้ บริโภคทางสังคมเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือ้
ผลิตภณัฑ์ของกลุม่ตา่งๆ โดยได้มีการแบง่ลกัษณะกลุม่ผู้บริโภคในสงัคมไว้ 6 ระดบัดงันี  ้

6.1.1. Upper Upper Class โดยกลุ่มคนประเภทนีเ้ป็นกลุ่มผู้ ดีเก่า เกิดมาพร้อม
ทรัพย์สมบัติจากรุ่นสู่รุ่น มีบริวารรับใช้ โดยนิยมบริโภคสินค้าท่ีหรูหราและฟุ่ มเฟือย เพ่ือรักษา
หน้าตาและฐานะทางสงัคม 

6.1.2. Lower Upper Class กลุ่ม นี จ้ะเป็นกลุ่มคนรวยหน้าใหม่ ท่ีประสบ
ความส าเร็จในด้านการท าธุรกิจ กลุ่มคนเหล่านีมี้ความกว้างขวางในวงการธุรกิจ เป็นผู้ มีรายได้
จ านวนสูงสุดในบรรดาทุกกลุ่ม หรือเรียกกันว่า “เศรษฐีใหม่” จัดอยู่ในระดับมหาเศรษฐี โดย
รูปแบบการใช้ชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคจะเน้นไปในทางบง่บอกสถานะของตนเอง โดยบริโภค
ผลิตภณัฑ์ท่ีเสริมภาพลกัษณ์ให้กบัตนเอง 

6.1.3. Upper Middle Class กลุ่มนีจ้ะประกอบไปด้วยผู้ ท่ีประสบความส าเร็จใน
ด้านวิชาการ มีการศกึษาสงู โดยรูปแบบการบริโภคผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนีจ้ะเลือกให้สอดคล้องกับ
ความสมเหตสุมผล มีความคุ้มคา่ ไม่ใช้จ่ายในสิ่งท่ีไม่จ าเป็น นิยมบริโภคผลิตภัณฑ์ท่ีมีคณุภาพดี 
ไม่ยึดติดกบัแบรนด์ ไมใ่ช้สินค้าท่ีมีนวตักรรมสงูและไม่เน้นความสวยงามของผลิตภณัฑ์เน้นความ
คุ้มคา่และประโยช์เป็นหลกั 
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6.1.4. Lower Middle Class เป็นกลุ่มชนชัน้กลางทางสังคมโดยประกอบด้วย
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กหรือกลุ่มคนท่ีท างานตัง้โต๊ะหรือท างานในฝ่ายปฏิบตัิงานทัง้หลาย (Blue 

Collar) การเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์จะเน้นไปท่ีการดูจากบุคคลภายนอก ชอบท่ีจะใช้สินค้า
ลอกเลียนแบบ มีพฤตกิรรมฝังตวัหรือเลียนแบบเพ่ือให้ตวัเองทนัยคุสมยั ชอบของดีแตร่าคาถกู 

6.1.5. Upper Lower Class กลุ่มคนจนแต่พอเพียง การบริโภคสินค้าต่างๆจะมี
ความสมเหตสุมผล เม่ือใช้บริการสินค้าใดแล้วจะไมย่อมเปล่ียนใจไปใช้ของประเภทอ่ืน 

6.1.6. Lower Lower Class กลุ่มนีจ้ะประกอบด้วยกลุ่มชัน้กรรมกร มีรายได้ต ่า 
ได้แก่พวกชาวนาท่ีไม่มีท่ีดินเป็นของตวัเอง กลุ่มคนในชุมชนแออัด ต้องดิน้รนเพ่ือความอยู่รอด 
รูปแบบการบริโภคผลิตภัณฑ์จะอยู่ในรูปแบบน าของท่ีมีอยู๋มาซ่อมแซมหรือแปรสภาพใหม่ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุ 

6.2. เจเนอเรช่ัน 
กลุ่มเป้าหมายท่ีแตกแต่งกันในช่วงอายุจะมีพฤติกรรมการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์ท่ี

แตกตา่งกนั โดยนกัวิชาการทางด้านการตลาดจะใช้ช่วงอายใุนการแบง่ผู้บริโภคในตลาด โดยในปี 
พ.ศ.2539 บริษัทโอกิลว่ี แอนด์ เมเธอร์ ได้ท าวิจยัความแตกตา่งของผู็บริโภคแตล่ะช่วงอาย ุโดยได้
ศกึษากลุ่มผู้บริโภคในประเทศในทวีปเอเชีย 9 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเชีย 
จีน ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ไต้หวัน และอินเดีย ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มได้ดังนี ้(วิลาวัณย์  
วโรภาษ,2554) 

 1. Generation B เบบีบ้มูเมอร์เจนเนอร์เรชัน่ กลุม่ผู้บริโภคอายรุะหวา่ง 44-64 ปี 
 2. Generation X เจเนอร์เรชัน่เอ็กซ์ กลุม่ผู้บริโภคท่ีมีอายรุะหวา่ง 34-45 ปี 
 3. Generation Y เจเนอร์เรชัน่วาย กลุม่ผู้บริโภคท่ีมีอายรุะหวา่ง 25-33 ปี 
 4. Generation M มิลเลเนียมเจเนอร์เรชัน่ กลุม่ผู้บริโภคท่ีมีอายรุะหวา่ง 12-24 ปี 

6.2.1 ค าจ ากัดความของแต่ละเจเนอร์เรช่ัน (ธนเดช กุลปิตวัิน, 2548) 
1. Generation B เบบีบู้มเมอร์เจนเนอร์เรช่ัน (Baby Boomer) อายุ

ระหว่าง 44-64 ปี เกิดระหวา่งปี ค.ศ.1946-1964 หรือระหวงัหลงัช่วงสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จนถึงปี 
ค.ศ.1964 เป็นกลุ่มท่ีได้รับการศึกษาสูง รายได้และฐานะค่อนข้างดี ปัจจุบนัเป็นช่วงวยักลางคน 
ในทางการตลาดกลุ่มคนกลุ่มนีเ้ป็นท่ีหมายปองของผู็ขายผลิตภัณฑ์แต่เอาใจยากเพราะต้องการ
ข้อมลูเยอะ มีความต้องการการบริการท่ีรวดเร็ว ต้องการให้ผู้ขายเคารพ 

2. Generation X เจเนอร์เรช่ันเอ็กซ์ กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 

34-45 ปีเกิดระหว่างปี ค.ศ.1965-1976 ชอบความเส่ียง ยอมรับในการเปล่ียนแปลง รักอิสระ เป็น
กลุ่มคนรุ่นแรกท่ีโตมากับวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถท างานร่วมกับเทคโนโลยีได้ดี  ให้
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ความส าคญัตอ่ครอบครัวและเพ่ือนร่วมงาน ใช้จ่ายเพ่ือเพ่ือความสขุของตนเอง ซือ้สินค้าท่ีมีความ
หรูหรามากกว่ากลุ่มเบเบีบู้มเมอร์ ช่ืนชมดนตรี เจเนอร์เรชัน่นีเ้ป็นเป้าหมายในการตลาดในด้าน
ดนตรี ภาพยนตร์ เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง รองเท้า และกางเกงยีนส์เป็นต้น 

3. Generation Y เจเนอร์เรช่ันวาย กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุระหว่าง 
25-33 ปี เกิดระหว่างปี ค.ศ.1977-1990 เป็นกลุ่มท่ีเกิดมาพร้อมกับครอบครัวท่ีมีรายได้ ได้รับ
อิทธิพลจางวฒันธรรมตะวนัตกมากกว่ากลุ่มคนอายอ่ืุน มีความเช่ือมนัในตนเองสงูเป็นคนเอาแต่
ใจ มีการศกึษาสงู ต้องการความก้าวหน้าในการเรียนและการท างาน นิยมบริโภคผลิตภณัฑ์น าเข้า
และเป็นผลิตภัณ ฑ์ใหม่ในท้องตลาด ช่ืนชอบแบรนด์เนม มองการเดินเลือกซือ้ของใน
ห้างสรรพสินค้าเปรียบเป็ฯความบนัเทิงในรูปแบบหนึ่ง ชอบเลียนแบบคนดงัท่ีก าลงัอยู่ในกระแส 
สนใจในเทคโนโลยีด้านการติดต่อส่ือสาร มีความสามารถท างานหลายอย่างภายในเวลาเดียวกัน 
เป็นคนใจดี มีสตปัิญญา อดทนและคลอ่งแคลว่ในการท ากิจกรรมตา่งๆ 

กลุ่มเจเนอร์เรชัน่วายเป็นกลุ่มท่ีอาศยัอยู่ในอาพาร์ทเม้นต์หรือคอนโดใน
เมือง เพราะครอบครัวของคนกลุ่มนีมี้ขนาดเล็กเม่ือเทียบกบัรุ่นของพ่อแม่จึงไม่ต้องการท่ีอยู่อาศัย
ท่ีกว้างขวางมากนกั ชอบสิ่งของเล็กๆ เทคโนโลยีทนัสมยั ชอบผลิตภณัฑ์ท่ีมีรูปลกัษณ์ร่วมสมยั มี
ความคลอ่งตวั สนใจและรักธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (สมมัา คีตสิน,หนงัสือพิมพ์โพสทเูดย์) 

4. Generation M มิลเลเนียมเจเนอร์เรช่ัน กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีอายุ
ระหว่าง 12-24 ปีกลุ่มผู้บริโภคต ่าว่า 20 ปีลงไป สามารถแบง่เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มแรกเป็นกลุ่ม
ท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัอดุมศกึษาและบณัฑิตศกึษา กลุม่ท่ี 2 คือกลุ่มท่ีเพิ่งเร่ิมท่ีจะท างาน โดยมี
อายุงานไม่เกิน 3 ปี เป็นกลุ่มคนท่ีมีความละเอียดอ่อนในการสร้างสัญลักษณ์เฉพาะตัว รัก
ครอบครัว เคารพผู้อาวธุโสกวา่ 

ผู้วิจยัได้ศกึษาลกัษณะทางกายภาพของเจเนอร์เรชัน่แตล่ะกลุ่มจากภาพ
ตารางเปรียบเทียบค าส าคญัของกลุ่มผู้บริโภคเพ่ือเก็บข้อมลูค าระหสักลุ่มเป้าหมายได้ดงัต่อไปนี  ้
(ธนพรรณ บณุยรัตกลิน, 2557) 
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ภาพประกอบ 29 เปรียบเทียบลกัษณะทางกายภาพของเจเนอร์เรชัน่ตา่ง 

ท่ีมา : ธนพรรณ บณุยรัตกลิน,2557 

 
จากการศึกษาเร่ืองกลุ่มเป้าหมายทางการตลาด ผู้ วิจัยจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ

สงัเคราะห์เร่ืองความต้องการผลิตภณัฑ์ท่ีตอบสนองตอ่ผู้บริโภคตอ่ไป 
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6.3. กลุ่มเป้าหมายหลักทางการตลาด 
ตลาดหรือลกูค้าหรือผู้บริโภคส าหรับนกัการตลาดแล้วมีความส าคญัอย่างมากดงัค า

กล่าวท่ีว่า ผู้บริโภคคือพระราชาท่ีต้องให้ความส าคญัและให้ความสนใจเป็นอนัดบัแรกฉะนัน้การ
ด าเนินงานทางการตลาดให้ประสบความส าเร็จนัน้และการตลาดจะต้องศึกษาเรียนรู้การตลาด
เปา้หมายเพ่ือให้เกิดความรู้     ความเข้าใจเก่ียวกบัองค์ประกอบและลกัษณะของตลาดของตนเอง 
ดงันัน้ผู้ วิจยัได้สมัภาษณ์ คณุธิชชยา ศิริธร ต าแหน่งผู้จดัการผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตน์และของตกแต่ง
บ้าน เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าดิเอ็มควอเธียร์ กรุงเทพมหานคร (The 
EmQuartier Bangkok) กล่าวว่า กลุ่มลูกค้าท่ีมาซือ้ผลิตภัณฑ์จากทางร้านส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม
คนอายุ 25-35 ปี โดยสินค้าท่ีขายดีคือของตกแต่งบ้านต่างๆท่ีมีขนาดเล็ก มีดีไซน์ท่ีเรียบง่าย 
รูปแบบทนัสมยั มีรูปแบบการใช้งานท่ีสอดคล้องกบัชีวิตปิระจ าวนัของลกูค้า 

จากนัน้ผู้วิจยัจึงน าข้อมลูท่ีได้มาวิเคราะห์กลุ่มเปา้หมายโดยเปรียบเทียบกบัการวิจยั
กลุ่มเปา้หมายทางการตลาดของ บริษัท โอกิลว่ี แอนด์ เมเธอร์ ปรากฏว่า กลุ่มเปา้หมายท่ีช่ืนชอบ
บริโภคสินค้าไลฟ์สไตน์และของตกแต่งบ้านเป็นกลุ่มเจนเนอร์เรชัน่วาย (Generation Y) จากการ
อ้างอิงข้อมูลของส านกังานสถิติแห่งชาติและการจดัท าส ามะโนประชากรศาสตร์พบว่ากลุ่มเจเนอ
เรชัน่ วาย  เป็นคนท่ีเกิดระหว่างปี ค.ศ. 1970-1990 เป็นกลุ่มคนรุ่นลูกถัดจากเจเนอเรชั่น เอกซ์ 
(Generation X) ท่ีอาศยัอยู่ในเมืองหลวงซึ่งได้รับการเลีย้งดอูย่างตามใจ จึงท าให้คนกลุ่มนีไ้ด้รับ
อิทธิพลจากกระแสสงัคมและสภาพแวดล้อมอย่างมาก เช่นในเร่ืองของการบริโภคและการเกาะ
กระแสความนิยมในสงัคมเป็นต้น โดยลกัษณะทางพฤตกิรรมของคนในกลุ่มนีจ้ะมีความเป็นตวัเอง
สงู ไมช่อบอยูใ่นกฎระเบียบ รักอิสระและใช้ชีวิตอยา่งเตม็ท่ีโดยเฉพาะอยา่งยิ่งคนกลุม่นีจ้ะรู้สกึเบื่อ
หน่ายง่าย คนกลุ่มนีจ้ะท าอะไรเป็นเวลานานไม่ได้ มีความอดทนน้อย ดงันัน้คนกล่มนีจ้ะแตกตา่ง
จากคนทัว่ไปในเร่ืองของโลกทศัน์และแนวความคดิสว่นใหญ่จะมีลกัษณะนิสยัท่ีทะเยอทะยาน มกั
ชอบตัง้ค าถาม ถามในหลายๆเร่ือง ชอบความมีเหตผุล ชอบความบนัเทิง มีความสามารถเรียนรู้
และท าความเข้าใจเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีทันสมัยได้รวดเร็ว กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายชอบความ
สะดวกสบายและมีความรับผิดชอบในหลายหน้าท่ี วิถีชีวิตในสงัคมปัจจบุนัท่ีมีความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีและกระแสสังคมต่างๆท าให้คนกลุ่มนีมี้ความเช่ือมั่นในตวัเองจึงต้องการสิ่งท่ีดีท่ีสุด
ให้แก่ตนเองและครอบครัว 

 
 
 



  39 

ตาราง 3 สรุปลกัษณะทางกายภาพและจินตภาพของกลุม่เปา้หมาย 

ข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลทางจินตภาพ 

ลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ 
-อายรุะหวา่ง  25-35 ปี 
-เพิ่งจบการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 
 และเพิ่งเร่ิมท่ีจะท างาน หรือท างานได้สกั
ระยะหนึง่แล้ว  
-เพิ่งเร่ิมมีบ้านหรือห้องชดุเป็นของตวัเอง
เป็นหลกัแหลง่ 
 

ลักษณะนิสัย 
-  มีเหตผุล  
-  ไมช่อบอยูใ่นกฎระเบียบ  
-  เบื่อง่าย  
-  ชอบความแปลกใหม่   
-  มีความรับผิดชอบ  
-  เป็นตวัของตวัเอง  
-  มีความคิดสร้างสรรค์   
-  ทะเยอทะยาน  
-  กระแสนิยม  
-  ชอบความสนกุสนาน  
-  เรียบง่าย  
-  รักอิสระ  
-  เช่ือมัน่ในตนเอง  
-  เอาแตใ่จตนเอง  
 

 
หลงัจากนัน้ผู้ วิจยัได้น าทางจินตภาพของกลุ่มเจเนอเรชัน่วายจากตารางข้างต้นให้

กลุ่มเป้าหมายคดัเลือก เพ่ือได้มาซึ่งลกัษณะท่ีแท้จริงของกลุ่มเปา้หมายท่ีบริโภคสินค้าไลฟ์สไตน์
และของตกแตง่บ้าน โดยให้กลุม่เปา้หมายท าแบบสอบถามจ านวน 100 คน ณ ร้านจ าหนา่ยสินค้า
ไลฟ์สไตน์และของตกแต่งบ้าน ห้างสรรพสินค้าดิเอมควอเธียร์ เม่ือวันท่ี 25 และ 26 มิถุนายน 
2562 เวลา 12.00-16.00 นาฬิกา ซึ่งได้ชดุค าคือ มีเหตผุล ไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบ เบ่ือง่าย ชอบ
ความแปลกใหม่ มีความรับผิดชอบ เป็นตวัของตวัเอง มีความคดิสร้างสรรค์ ทะเยอทะยาน กระแส
นิยม ชอบความสนุกสนาน เรียบง่าย รักอิสระ เช่ือมั่นในตนเอง และเอาแต่ใจตนเอง ซึ่งผู้ ตอบ
แบบสอบถาม 100 คน สามารถเลือกชุดค าท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะทางด้านจิตภาพของตนเองได้
มากกวา่ 1 ข้อ สามารถสรุปผลส ารวจได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้
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ตาราง 4 ลกัษณะนิสยัทางจินตภาพท่ีกลุม่เปา้หมายเลือก 

ลักษณะนิสัยทางจินตภาพที่กลุ่มเป้าหมาย คะแนน 

1.กระแสนิยม 61 
2.น าสมยั 42 
3.ชอบความสนกุสนาน 54 
4.เรียบง่าย 42 
5.รักอิสระ 36 
6.เช่ือมัน่ในตนเอง 30 
7.เอาแตใ่จตนเอง 12 
8.ทะเยอทะยาน 19 
9.มีความคิดสร้างสรรค์ 22 
10.เป็นตวัของตนเอง 15 
11.มีความรับผิดชอบ 13 
12.รักอิสระ 21 
13.เบื่อง่าย 23 
14.มีเหตผุล 12 

 
จากตารางลกัษณะนิสัยทางจินตภาพท่ีกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวสามารถสรุปบุคลิก

จินตภาพท่ีกลุ่มเปา้หมายเลือกมากท่ีสดุ 5 อนัดบัได้คือ กระแสนิยม (Trendy) 61 คะแนน น าสมยั 
(Stylish) 42 คะแนน ชอบความสนกุสนาน (Playful) 54 คะแนน เรียบง่าย (Smoothly) 42 คะแนน 
และ อิสระ (Freedom) 36 คะแนน โดยผวูิจยัจะน าข้อมลูท่ีได้มาเพ่ือวิเคราะห์ค าระหสัอารมณ์และ
ความรู้สกึเพ่ืออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่สร้างสรรค์ร่วมสมยัด้วยกลาสเซรามิกตอ่ไป 
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7. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
7.1. การศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักระบวนการทดลองและผลิตกลาสเซรามิก 
 7.1.1.การศึกษาการใช้แก้วเหลือใช้ในกระเบือ้งดินแดง (ลดา พันธ์สุขุมธนา

,2550) จากผลสรุปวิจยัท่ีได้ศึกษา คุณลดา พันธ์สุขุมธนา ได้ใช้เศษแก้วกระจกสีขาวรีไซเคิล้มา
ผสมกับดินปัน้กระถางสีแดงในอตัราส่วนท่ีต่างกัน ซึ่งได้แก่อตัราส่วนร้อยละสิบและร้อยละย่ีสิบ 
จากนัน้จงึเติมน า้และนวดสว่นผสมในเคร่ืองรีดดินสญุญากาศแล้วน ามาขึน้รูปโดยการอดัเป็นก้อน
อิฐ ทิง้ก้อนอิฐท่ีอัดไว้ให้แห้งแล้วน ามาผ่านกระบวนการเผาในอุณหภูมิ 1100 องศาเซลเซียส 
ปรากฎว่าอิฐดินแดงท่ีได้จากกระบวนการผสมด้วยเศษแก้วกระจกสีขาวในอตัราส่วนต่างๆนัน้เกิด
คณุสมบตัิทางด้านกายภาพต่างๆ ได้แก่ ดินแดงท่ีผสมเศษแก้วมีการสุกตวัในปริมาณท่ีมากขึน้ 
สมบตักิารดดูซึมของเหลวประเภทตา่งๆลดลง การหดตวัในกระบวนการเผามีมากย่ิงขึน้ ทนสารตอ่
สารเคมีตา่งๆ และทนตอ่การเปล่ียนแปลงอณุหภูมิอย่างฉับพลนั ข้อสงัเกตใุนการทดลองครัง้นีคื้อ
เศษแก้วจากขยะประเภทขวดสีชามีการสกุตวัในการเผามากกวา่เศษแก้วกระจกใส 

7.1.2.การศึกษากระบวนการเกิดกลไกของผลึกแก้วจากส่วนผสมของเศษแก้ว
เหลือใช้และขีเ้ถ้าจากถ่านหิน(Francis,2003) ทดลองโดยใช้อตัราส่วนของเศษแก้วเหลือใช้และ
ขีเ้ถ้าจากถ่านหินในอัตราส่วนร้อยละ 40 และ ร้อยละ 60 ต่อน า้หนักทัง้หมด แล้วจึงน ามาผ่าน
กระบวนการหลอมในอณุหภูมิประมาณ 1,400-1,450 องศาเซลเซียส เป็นเวลานาน 2-2.5 ชัว่โมง 
ซึง่ปรากฎว่าผลจากผลการทดลองซึ่งได้น ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบตัิการโดยทดสอบเร่ืองอณุหภูมิ
ในการหลอมท่ีมีผลต่อผลึกแก้วพบว่าขนาดเศษแก้วเหลือใช้มีผลต่อการผลึกของแก้ วซึ่งต้องมี
ขนาด 75-150 ไมโครเมตร กลาสเซรามีกจงึเกิดผลกึ Pyroxenes และ Plagioclase 

7.1.3.การศึกษาอุณหภูมิ ท่ีส่งผลต่อความหนืดของกระบวนการหลอมแก้ว
(Jackson และคณะ,2008) โดยกระบวนการทดลองน าเอาเศษแก้วน า้เงินและเศษแก้วสีเขียวมา
ผสมกับวัสดุเคมีท่ีใช้ในการผลิตและหลอมแก้ว โดยน ามาผ่านกระบวนการเผาท่ีอุณหภูมิ 900-

1,250 องศาเซลเซียส โดยศึกษาอตัราค่าของความหนืดในการหลอมเศษแก้วแต่ละประเภทและ
ผลทดสอบทางเคมีท่ีมีผลต่อความหนืดของการหลอมเศษแก้ว จากการวิจยัพบว่าอุณภูมิในการ
หลอมเศษแก้วท่ีสูงกล่าวคือ 1,200 องศาเซลเซียสขึน้ไปความหนืดของเศษแก้วท่ีหลอมจะลดลง 
โดยอณุหภูมิท่ีเหมาะสมกบัการหลอมเศษแก้วจะอยู่ในระหว่างประมาณ 1,150 องศาเซลเซียสลง
ไป 

7.1.4.การศกึษาและพฒันาความแข็งแรงทนทานของกลาสเซรามิกโดยผลิตจาก
เศษขยะจากเหล็กกล้าอุตสาหกรรม (HAN, 2009) โดยน าวสัดแุก้ว เหล็กกล้า และทราย มาผสม
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ในอตัราส่วนร้อยละ 60 -25-15 (เหล็กกล้า ทราย และแก้ว) มาหลอมอุณหภูมิสูงเป็นกลาสเซรา
มิก โดยได้ศึกษาสมบตัิทางกายภาพ เช่น ความแข็งแรงทนทาน และโครงสร้างทางด้ายกายภาพ 
จากผลการทดลองปรากฎว่า กลาสเซรามิกมีค่าความแข็งแรง 7.8-9.0 กิกะปาคาส โดยสามารถ
น ามาผลิตและประยกุต์ใช้เป็นกระเบือ้งปพืูน้ส าหรับอาคารและฉนวนกนัความร้อนเป็นต้น 

7.1.5.การศกึษาการผลิดกลาสเซรามิกจากเศษแก้วรีไซเคิล้และกากจากการถลงุ
แร่ (Karamberi และคณะ, 2006) ซึ่ งผู้ วิจัยและคณะได้ท าการทดลองโดยน าปัญหาจาก
โรงงานผลิตอญัมณี ซึง่มีสว่นผลสมของซิลิกา โดยน าสว่นผสมตา่งๆมาหลอมรวมในอณุหภมูิ 900-

1,000 องศาเซลเซียส ปรากฎว่ามีการเกิดขึน้ของผลึกแก้วและโครงสร้างเกิดนิวเคลีส สามารถ
น าไปใช้เป็นวสัดใุนระบบอตุสาหกรรมได้ 

 

7.2.การศกึษาวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีสอดคล้องตอ่การออกแบบผลิตภณัฑ์ 
7.2.1. การออกแบบของตกแต่งภายใน (อรัญ วานิชกร, 2559) โดยได้ออกแบบของ

ตกแตง่ภายในโดยการใช้แรงบลัดานใจ องค์ความรู้ด้านการตลาด รวมทัง้ศลิปะในการโน้มน้ามใจ
ผู้บริโภคในการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งล้วนแล้วแตเ่ป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีนกัออกแบบต้อง
ค านงึถึงและเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในวงการการออกแบบผลิตภณัฑ์ในประเทศ ทัง้นีน้กัออกแบบควร
ควรศกึษาความต้องการท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมของผู้บริโภคสินค้าให้ชดัเจนมากท่ีสดุ เชน่การ
สรรหา การเก็บข้อมลู การท าข้อมลูมาใช้ เพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ในการออกแบบให้ผลิตภณัฑ์มีความ
โดนเด่น อีกทัง้ต้องสร้างประสบการณ์ทาง 5 ด้านให้แก่ผู้บริโภค เพ่ือเพิ่มความดึงดูดและสร้าง
มลูคา่เพิ่มให้แก่ผลิตภณัฑ์ 

7.2.2.การอภิปรายวิจัยเร่ืองการชีน้ าทางแก่นักออกแบบ (Jaqueline และคณะ, 
1993) โดยได้สรุปการอภิปรายไว้คือการชีน้ าทางในการออกแบบเป็นประเด็นท่ีค่อนข้างซับซ้อน 
เพราะขึน้อยู่กับความพึงพอใจและรูปแบบอนัเป็นเอกลกัษณ์ของนกัออกแบบ ซึ่งในท่ีสุดแล้วประ
เด็ดหลักในการออกแบบท่ีผู้ ออกแบบต้องค านึงมากท่ีสุด คือปัญหาทางด้านการใช้งานของ
กลุม่เปา้หมายหรือผู้บริโภควา่ความต้องการคืออะไรเป็นต้น 
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บทที่ 3  
วิธีการด าเนินงานวิจัย 

จากการศกึษาและค้นคว้าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องของการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยั
จากกลาสเซรามิกในบทท่ี 2 ผู้ วิจัยน าข้อมูลท่ีรวบรวมและวิเคราะห์มาสร้างเคร่ืองมือในการ
ด าเนินการวิจยั เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมลูถกูต้องตามวตัถปุระสงค์และขอบเขตท่ีก าหนดไว้ ผู้วิจยั
จงึแบง่เนือ้หาออกเป็น 4 ขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ 

ขัน้ตอนท่ี 1 การผลิตและวิเคราะห์สมบตัวิสัดกุลาสเซรามิก 
ขัน้ตอนท่ี 2 การส ารวจความต้องการของกลุม่เปา้หมาย 
ขัน้ตอนท่ี 3 การออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยั 
ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินและสร้างตวัชีว้ดัส าหรับรูปแบบและประสิทธิภาพด้านการใช้

งานส าหรับผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยั 
ขัน้ตอนท่ี 1 การผลิตและวิเคราะห์สมบัตวัิสดุกลาสเซรามิก 

1. วัตถุดบิ 
  1.1. เศษแก้วเหลือใช้ 3 ชนิด ได้แก่ เศษแก้วสีขาว เศษแก้วสีชาและเศษแก้วสี
เขียว 
  1.2. ดนิขาวระนองส าหรับขึน้รูปเซรามิก 

 2. สารเคมี 
  2.1. ผงซิลิกาออกไซด์ (Silica Oxide) 
  2.2. สะเตนสีเซรามิก (Ceramic Stain Oxide)  

 3. เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัยวัสดุกลาสเซรามิก 
 3.1.เคร่ืองมือส าหรับสร้างวัสดุ 

3.1.1. ครกบดสาร (Mortar and Pestle) 
3.1.2. ตะแกรงร่อนขนาดอนภุาคต ่ากว่า 325 Mesh  
3.1.3. โมลสแตนเลส (Stainless Mold) 
3.1.4. เบ้าหลอมเซรามิก 
3.1.6. เตาเผาอณุหภมูิสงู 1,250 องศาเซลเซียส 
3.1.7. เคร่ืองอดัไฮโดรลิคส าหรับขึน้รูป 
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3.1.8. เคร่ืองชัง่สาร 
3.1.9. เคร่ืองบดสารขนาดกลาง (Ball Mill) 

                  

ภาพประกอบ 30 วสัดแุละอปุกรณ์ส าหรับผลิตกลาสเซรามิก 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

  3.2. เคร่ืองมือทดสอบคุณสมบัติ 

3.2.1. ชดุทดสอบการขดูขีด (Mohs’ Scale of Hardness)  
4. การผสมสาร 

การผสมสารเคมีเพ่ือผลิตกลาสเซรามิกนัน้ต้องค านวณน า้หนกัและอตัราส่วนของผง
แก้วซิลิกา ดินขาวระนองและสะเตนสีเซรามิกด้วยเคร่ืองชัง่สาร จากนัน้จึงผสมสารทัง้หมดให้เป็น
เนือ้เดียวกนัโดยมีสตูรเร่ิมต้นดงันี ้
  Silica 60 gram: Ceramic Clay Without Water 30 gram: Ceramic Stain 10% 

5. การอัดขึน้รูปด้วยเคร่ืองอัดไฮโดรลิก  
น าสว่นผสมท่ีเตรียมไว้มาใส่ในโมลสแตนเลส จากนัน้จงึน าเข้าเคร่ืองอดัไฮโดรลิกแรง

สงู โดยปรับโมลสแตนเลสให้ตรงกบัแทง่อดั ใช้แรง 15 ตนัอดัส่วนผสมไว้เป็นเวลา 10 นาที แล้วอดั
ซ า้อีกครัง้เป็นเวลา 10 นาที หลงัจากนัน้จงึน าชิน้งานออกจากโมล (Making Mold) 

6. การเผาด้วยเตาอุณหภูมิสูง 
น าชิน้งานท่ีผ่านการอัดด้วยเคร่ืองอัดแรงสูงไฮโดรลิกมาเข้ากระบวนการเผา โดย

น าไปเผาท่ีอณุหภูมิ 850-1,000 องศสเซลเซียส เป็นเวลา 6 ชัว่โมง และเม่ือถึงชัว่โมงท่ี 6 อณุหภูมิ 
จะไตร่ะดบัขึน้มาในระยะชว่งเผาสดุท้าย จงึเอาชิน้งานไปลดอณุหภมูิอยา่งรวดเร็วโดยการจุม่น า้ 
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7.กรรมวิธีในการผลิตเพื่อสอดคล้องกับระบบอุตสาหกรรมเซรามิก 
ขัน้ตอนท่ี 1 บดเศษแก้วเหลือใช้ ดนิขาว ซิลิกาและสะเตนสีเซรามิกให้มีขนาดอนภุาค

เล็กประมาณ 250-350 ไมครอน หลงัจากนัน้น าสารเคมีทัง้หมดมาผสมเข้าด้วยกนั 
ขัน้ตอนท่ี 2 เติมน า้บริสุทธิในสารเคมีท่ีผสมเข้าด้วยกันด้วยอัตราส่วน 50:50 และ

เติมสารกันการเกิดตะกอน (Deflocculates) 5 % เพ่ือไม่ให้ส่วนผสมจับตวักันเป็นก้อนและเกิด
ตะกอน หลงัจากนัน้คนสว่นผสมทัง้หมดให้เข้ากนัจนเป็นเนือ้เดียว 

ขัน้ตอนท่ี 3 ขึน้รูปด้วยกรรมวิธีการหล่อชิน้งานด้วยแม่พิมพ์ปนูปลาสเตอร์ (Plaster 
Mold)  โดยเทส่วนผสมลงในแม่พิมพ์ปูนพลาสเตอร์ให้เต็ม ทิง้ไว้ประมาณ 15 -20 นาที จึงเท
ส่วนผสมออก ทิง้ไว้อีก 30 นาที เพ่ือให้ชิน้งานแข็งตวัหลงัจากนัน้จึงถอดแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์
ออก น าชิน้งานไปอบแห้งในอณุหภูมิ 90 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เพ่ือไล่น า้และอากาศ
ออกจากชิน้งานจนหมด ตกแตง่ต าหนิตา่งๆ ด้วยเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรายละเอียด 

ขัน้ตอนท่ี 4 น าชิน้งานไปเผาผนึกด้วยอณุหภูมิ 650-750 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4 
ชัว่โมง โดยให้อณุหภูมิขึน้ 1 นาที ตอ่ 10 องศา เม่ืออณุหภมูิขึน้สงูถึง 650-750 องศาเซลเซียสแล้ว
ปิดเตา ปลอ่ยชิน้งานให้เย็นในภายในเตาจนถึงอณุหภมูิห้องจงึน าออก 

ขัน้ตอนท่ี 5 น าชิน้งานไปเผาเรียกสีด้วยอุณหภูมิ 1,150-1,250 องศาเซลเซียสเป็น
เวลา 4ชัว่โมงโดยให้อณุหภูมิขึน้ 1 ชัว่โมงตอ่ 300 องศา เม่ืออณุหภูมิขึน้สงูถึง 1,150-1,250 องศา
เซลเซียสแล้วปิดเตา ปลอ่ยชิน้งานให้เย็นในภายในเตาจนถึงอณุหภมูิห้องจงึน าออก 

8.การทดสอบคุณสมบัตคิวามแข็งแรง 
ใช้ชุดทดสอบความแข็ง(Mohs’ Scale of Hardness) โดยน าแร่ท่ีมีความแข็งแรง

ตา่งกันมาขูดขีดบริเวณพืน้ผิวของชิน้งาน กล่าวคือ ถ้าขดูชดุสอบสอบลงบนชิน้งานแล้วไม่เกิดริว้
รอยใดๆ แสดงวา่ชิน้งานมีความแข็งแรงในระดบัตา่งๆตามภาพตารางเปรียบเทียบดงัตอ่ไปนี ้   
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ภาพประกอบ 31 ตารางเปรียบเทียบความแข็งแรง Mohs’ Scale of Hardness 

ท่ีมา : Iskra B.,2018 

9. การทดสอบคุณสมบัตคิวามแข็งแรง 

        

ภาพประกอบ 32 กระบวนการเตรียมและผลิตกลาสเซรามิกแบบเผาผนกึ 

ท่ีมา: สิขรินทร์ ชโูชต ิ

การผลิตวสัดกุลาสเซรามิกดงัภาพท่ี 2 น าแก้วโซดาไลม์จากขวดแก้วเหลือใช้ล้างความ
สะอาด แล้วบดละเอียดให้เป็นผงละเอียดขนาด 250 ไมครอน จากนัน้ผสมร่วมกับสารอ่ืนโดยใช้
อตัราสว่นโดยน า้หนกั แก้วบด 60 % + ดินขาวระนองผสมซิลิกา 30% + สเตนสีเซรามิก 10% โดย
ส่วนผสมทัง้หมดน ามาผสมแล้วผ่านเคร่ืองบดละเอียดแบบแห้ง คดัขนาด 150 ไมครอน หลงัจาก



  47 

นัน้น าไปอบแห้งด้วยอุณหภูมิ 90 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลา 45 นาที แล้วจึงน าไปขึน้รูปด้วย
เคร่ืองอดัแรงสงูไฮโดรลิค โดยใช้แรงอดั 15 ตนัตอ่ตารางเซนตเิมตร และน าตวัอย่างท่ีอดัขึน้รูปแล้ว
ไปเผาผนึกเพ่ือให้วัสดุกลาสเซรามิกยึดตัวกันโดยใช้อุณหภูมิในการเผาครัง้แรก 850 องศา
เซลเซียส ตัง้ค่าเตาเผากระบบอตัโนมัติอัตรา 5 นาที ต่อ 100 องศาเซลเซียส จนอุณภูมิถึง 850 
องศาเซลเซียส เวลา 4 ชัว่โมง แล้วปล่อยให้ชิน้งานเย็นในเตา จากนัน้เผาครัง้ท่ีสองอตัรา 10 นาที 
ตอ่ 100 องศาเซลเซียส จนอุณภูมิสงูถึง 1,150 องศาเซลเซียส ตวัอย่างจะถกูน าออกจากเตาเผา
อยา่งรวดเร็วแชล่งในน า้เย็น เพ่ือลดอณุหภมูิลงอยา่งรวดเร็ว (Quenching) 
 
ขัน้ตอนท่ี 2 การส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 1. การประเมินรูปแบบของผลิตภัณฑ์ตกแต่งสร้างสรรค์ร่วมสมัยด้วยกลาสเซรา
มิก 

1.1. การสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายทาง
การตลาด 

1.2. การสร้างแบบประเมินของรูปแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยั 
1.3. การประเมินประสิทธิภาพของผลิตภณัฑ์ตกแตง่สร้างสรรค์ร่วมสมยั 
1.4. จดัเก็บสถิติท่ีใช้ในการประเมินประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ตกแต่งสร้างสรรค์ร่วม

สมยั 

ขัน้ตอนท่ี 3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัย 
3.1. ประชากรท่ีใช้ในการด าเนินการวิจยัและกลุม่ตวัอยา่งในครัง้นี ้คือ   

3.1.1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยและทดลอง ได้แก่ วัสดุกลาสเซรามิกจากขยะ
เหลือใช้ประเภทขวดแก้ว  

3.1.2. ประชากรท่ีใช้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ ได้แก่ ผลิตภณัฑ์สร้างสรรค์ร่วม
สมยัประเภทของตกแตง่บ้านท่ีมีการใช้งานสอดคล้องกบักลุม่เปา้หมาย จ านวน 3 รูปแบบ รูปแบบ
ละ 5 ชิน้ 

3.2. เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
โครงการพฒันาผลิตภณัฑ์ตกแตง่สร้างสรรค์ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิกในครัง้นี ้

ผู้วิจยัใช้เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากการศกึษาค้นคว้าข้อมลูในต ารา วิจยั และบทความ
ตา่งๆ เพ่ือเป็นสว่นส าคญัในการก าหนดขอบเขตการวิจยั ซึง่แบง่ได้ทัง้หมด 5 ขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
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ขัน้ตอนท่ี 1 การสร้างแบบส ารวจและสอบถามความพึงพอใจ ความคิดเห็นและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเก่ียวกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งสร้างสรรค์ร่วมสมัยท่ี
กลุ่มเป้าหมายต้องการเพ่ือเป็นส่วนส าคญัในการสร้างกรอบแนวความคิดในการสร้างสรรค์และ
พฒันาผลิตภณัฑ์ 

ขัน้ตอนท่ี 2 การออกแบบของตกแต่งสร้างสรรค์ร่วมสมยัด้วยกลาสเซรามิกจ าน
วน 8 ผลิตภณัฑ์ โดยค านกึถึงหลกัการและทฤษฎีการออกแบบดงันี ้

  1. Design Aspect หลกัเกณฑ์ทฤษฎีการออกแบบ ได้แก่ 
   - ด้านการใช้งานทางด้านกายภาพ 
   - ด้านรูปแบบความสวยงาม 
  2. Production Aspect หลกัเกณฑ์ในระบบการผลิต ได้แก่ 
   - ชิน้สว่นวสัดใุนการผลิต 
   - กระบวนการกรรมวิธีในการผลิต 
  3. Marketing Aspect หลักเกณฑ์ความต้องทางด้านการท าการตลาด 

ได้แก่   
- กลุม่เปา้หมายทางการตลาด 
- กระแสนิยมของกลุม่เปา้หมาย 

ขัน้ตอนท่ี 3 การคดัสรรสร้างรูปแบบของผลิตภัณฑ์ตกแต่งสร้างสรรค์ร่วมสมัย
ด้วยกลาสเซรามิกจ านวน 8 ผลิตภัณฑ์  โดยให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ประเมินรูปแบบในการออกแบบ ประสิทธิภาพด้านการใช้ประโยชน์ของผลิตภัณ ฑ์และ
ประสิทธิภาพ โดยใช้เกณฑ์การออกแบบผลิตภณัฑ์ทัง้ 3 หลกัเกณฑ์เป็นตวัชีว้ดั 

ขัน้ตอนท่ี 4 ขัน้ตอนและกระบวนการการออกแบบครัง้ท่ี 1 โดยน าผลการ
ประเมินจากผู้ เช่ียวชาญเลือกจ านวน 3 รูปแบบโดยใช้หลักเกณฑ์การออกแบบผลิตภัณฑ์มา
พฒันารูปแบบครัง้ท่ี 2 ตอ่ไป 

ขัน้ตอนท่ี 5 การทดสอบและวดัคณุภาพของรูปแบบผลิตภณัฑ์ โดยประเมินโดย
หลกัเกณฑ์ตา่งๆเชน่เดียวกบัขัน้ตอนท่ี 3 เพ่ือรวบรวมข้อมลูและพฒันาผลิตภณัฑ์อีกครัง้ 
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ขัน้ตอนท่ี 4 การประเมินและสร้างตัวชีวั้ดส าหรับรูปแบบและประสิทธิภาพด้านการใช้งาน
ส าหรับผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัย 

3.1. สร้างเคร่ืองมือแบบส ารวจ แบบสอบถามรวมทัง้สัมภาษณ์ความคิดเห็นของ
กลุ่มเปา้หมาย ณ ร้านขายผลิตภณัฑ์ไลฟ์สไตน์ดเิอ็มควอเธียร์ (The Emquartier) สยามพารากอน 
(Siam Paragon) และอีเกีย (Ikea) โดยสุม่เลือกกลุม่เปา้หมาย จ านวน 100 ทา่น 

3.2. ค้นคว้าและศึกษาข้อมูลและสาระส าคญัของงานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
ทางด้านการสร้างเคร่ืองมือแบบส ารวจ แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพ่ือได้มาตรฐานของ
รูปแบบการประเมินอยา่งถกูต้องและแมน่ย า 

3.3. น าเคร่ืองมือแบบส ารวจ แบบสอบถามและการสมัภาษณ์ ให้กลุ่มเป้าหมายท า
การประเมินพร้อมทัง้พดูคยุสมัภาษณ์ด้านการใช้งานของผลิตภณัฑ์ 

3.4. น าข้อมูลท่ีได้จากการประเมินของกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์สร้างกรอบ
แนวคิดซึ่งน ามาผ่านกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในการ
ออกแบบและผลิตมากท่ีสุด ซึ่งผู้วิจัยจ าเป็นต้องน าข้อมูลวิเคราะห์ดังกล่าวมาก าหนด
แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งสร้างสรรค์ร่วมสมัยด้วยกลาสเซรามิก จ านวน 
3 รูปแบบดังต่อไปนี ้

4.1. แบบจ าลอง 3 มิต ิแบบท่ี 1 ผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยั จ านวน 8 ชิน้ 

4.2. แบบจ าลอง 3 มิต ิแบบท่ี 2 ผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยั จ าวนวน 8 ชิน้ 

4.3. แบบจ าลอง 3 มิต ิแบบท่ี 3 ผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยั จ านวน 8 ชิน้ 

โดยขัน้ตอนและกระบวนการออกแบบและประโยนช์ทางด้านการใช้งาน ผู้ วิจัยจะ
ค านึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและหลักเกณฑ์การออกแบบทัง้ 3 หลักเกณฑ์ เพ่ือให้
ผลิตภณัฑ์มีประสิทธิภาพอีกทัง้กลุม่เปา้หมายพงึพอใจในผลิตภณัฑ์มากท่ีสดุ 

 
5. รายนามผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และวัสดุศาสตร์ 

5.1. รายนามผู้ เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ท่ีเข้าร่วมการประเมิน
ผลิตภณัฑ์ตกแตง่สร้างสรรค์ร่วมสมยัด้วยกลาสเซรามิกครัง้นี ้คือ 

1. รศ .สุขุมาล เล็กสวัสดิ์  อาจารย์ภาควิชานฤมิตศิลป์  สาขาหัตถศิล ป์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2. รศ .วรวุธ  สุ ธี วี ระขจร อาจารย์ภาควิชานฤมิ ตศิล ป์  สาขาหัตถศิล ป์                
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 



  50 

3. Mr.Loo Kok Wing นกัออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่ภายใน บริษัท ดีพี ประเทศ
สิงคโปร์ (DP Singapore)  

4. คุณวรพงศ์ ใจดี นักการตลาดออนไลน์และนักออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท 
ดจิิตอล เน็กซ์ โซลชูัน่ ประเทศไทย (Digital Next Solution Thailand) 

5.2. รายนามผู้ เช่ียวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ท่ีเข้าร่วมการประเมินผลิตภตกแต่ง
สร้างสรรค์ร่วมสมยัด้วยกลาสเซรามิกในครัง้นี ้คือ  

1. คุณสุกรี พรหมมาศ เจ้าหน้าท่ีช านาญการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

2. ผศ.ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ อาจารย์ภาควิชาวสัดศุาสตร์ เทคโนโลยีเซรา
มิก คณะวิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เบญญา เชิดหิรัญกร สาขาวิชาเทคโนโลยีวสัดแุละสิ่ง
ทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสิต 
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กรอบแนวคิดการด าเนินการวิจัย 
 

    

ภาพประกอบ 33 กรอบแนวคดิการด าเนินการวิจยั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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บทที่ 4 
การด าเนินงานวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล 

ในสว่นการด าเนินงานวิจยัและวิเคราะห์ข้อมลู สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 สว่นคือ 
1.ผลการทดลองวสัดกุลาสเซรามิก 
2.ผลการวิเคราะห์การออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิก 
3.ผลการประเมินความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่ง 

ส่วนที่ 1 การด าเนินการวิจัยเก่ียวกับวัสดุกลาสเซรามิก 
การทดลองการผลิตวัสดุกลาสเซรามิกครัง้ท่ี 1 

การทดลองเผาผนึก (sintering process) ส่วนผสมและสารเคมีใช้อัตราส่วนโดย
น า้หนกั แก้วบด 60% + ดนิขาวระนองผสมซิลิกา 30% + สเตนสีเซรามิก 10% ให้ความร้อนอตัรา 
5 นาที ต่อ 100 องศาเซลเซียส จนอุณภูมิถึง 850 องศาเซลเซียส เวลา 4 ชั่วโมง แล้วปล่อยให้
ชิน้งานเย็นในเตา 

                      

ภาพประกอบ 34 ตวัอยา่งทดลองหลงัเผาผนึก (sintering process) ด้วยจากสเตนสีเซรามิกสีฟ้า
และสีแดง 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

ผลการทดลอง พบว่าวัสดุมีการจับตัวเป็นผนึกแน่นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 
เซนตเิมตร คงรูปร่างเช่นเดิมก่อนการเผา ทึบแสง แตมี่ความแข็งแรงทนทานตอ่การกดแตก สมบตัิ
เชิงกายภาพ ผิวหน้าไม่มีรูพรุน เรียบแต่ไม่มนัวาว การเกิดสีชดัเจนจากสเตนสีเซรามิก เช่น สีแดง
และสีฟ้าดงัภาพท่ี 39 

 



  53 

ผลการทดลองกลาสเซรามิกครัง้ท่ี 2 

ตาราง 5 เปรียบเทียบผลการเผาครัง้ท่ีสอง ด้วยอณุหภมูิท่ีแตกตา่งแล้วลดอณุหภมูิอยา่งรวดเร็ว 

อณุหภมูิ 1,150๐C 1,200๐C 1,250๐C 1,300๐C 
 

ลกัษณะชิน้งาน 

    
สมบตักิายภาพ 

ไมมี่รูพรุน สีไมส่ด 
ผิวเรียบ มนัวาว
คล้ายแก้ว 

ไมมี่รูพรุน สีสด 
ผิวเรียบ มนัวาว
คล้ายแก้ว 

ไมมี่รูพรุน สีสด 
ผิวเรียบ มนัวาว
คล้ายแก้ว 

ไมมี่รูพรุน สี
สด 

ผิวเรียบ มนั
วาวคล้ายแก้ว 

สมบตัเิชิงแสง ทบึแสง ทบึแสง กึ่งโปรงแสง โปร่งแสง 
สมบตัิความแข็ง 7.5 7 7 6.5 

เม่ือน าตวัอย่างไปเผาครัง้ท่ีสอง  ด้วยอุณหภูมิท่ีสูงขึน้ เพ่ือศึกษาการหลอมตวัของ
แก้วโซดาไลม์ให้เกิดความโปรงแสง โดยตัง้คา่เตาเผาเซรามิกระบบอตัโนมตัิให้อณุหภูมิด้วยอตัรา 
10 นาที ตอ่ 100 องศาเซลเซียสจนอณุภูมิขึน้จนถึงอณุหภูมิท่ีก าหนด แล้วน าตวัอย่างไปแช่ในน า้
เย็นเพ่ือลดอณุหภูมิอย่างรวดเร็วแสดงผลดงัตารางท่ี 1 ผลการทดลองเผาครัง้ท่ีสองด้วยอุณหภูมิ 
1,150 องศาเซลเซียส วัสดุกลาสเซรามิกคงรูปร่าง จับตวัดี มีรูพรุนน้อย มีควาวใสคล้ายแก้ว มี
ความทึบแสง สีสด มีความแข็งแรงทนทาน การทนต่อการกดแตก สมบัติความแข็ง (Mohr's 
scale) 7.5 

สรุปผลการทดลอง ครัง้ท่ี 2 
จากการทดลองผลิตวสัดกุลาสเซรามิกโดยการน ามาเผาแตล่ะอณุหภมูิ ปรากฏวา่ 

การเผาท่ีอุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส วสัดกุลาสเซรามิกมีรูปร่างเป็นทรง
กลมไมมี่การเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพ ไมมี่รูพรุน สีไมมี่ความสด พืน้ผิวคอ่นข้างเรียบ มนั
วาวเล็กน้อย คล้ายวสัดุแก้ว ทึบแสง การตรวจสอบความแข็งด้วยเคร่ืองมือ Mohr’s Scale ได้ท่ี
ระดับ 7.5 อยู่ในระดับท่ีแข็งแรงมากกว่าวัสดุเซรามิกและแก้วท่ีอยู่ในระดับ 6.0 เม่ือเผาด้วย
อณุหภมูิเดียวกนั 
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การเผาท่ีอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส วสัดกุลาสเซรามิกมีการเปราะแตก
ไม่คงรูปร่างเดิมไว้  มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีรูพรุน สีสดขึน้ พืน้ผิวค่อนข้าง
เรียบ มันวาว คล้ายวสัดุแก้ว ทึบแสง การตรวจสอบความแข็งด้วยเคร่ืองมือ Mohr’s Scale ได้ท่ี
ระดบั 7 อยูใ่นระดบัท่ีแข็งแรงมากกวา่วสัดเุซรามิกเม่ือเผาด้วยอณุหภมูิเดียวกนั 

การเผาท่ีอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส วสัดกุลาสเซรามิกมีการเปราะแตก
ไม่คงรูปร่างเดิมไว้  มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีรูพรุน สีสดขึน้ พืน้ผิวค่อนข้าง
เรียบ มนัวาว คล้ายวสัดแุก้ว ก่ึงโปร่งแสง การตรวจสอบความแข็งด้วยเคร่ืองมือ Mohr’s Scale ได้
ท่ีระดบั 7 อยูใ่นระดบัท่ีแข็งแรงมากกวา่วสัดเุซรามิกเม่ือเผาด้วยอณุหภมูิเดียวกนั 

การเผาท่ีอุณหภูมิ 1,300 องศาเซลเซียส วสัดกุลาสเซรามิกมีการเปราะแตก
ไม่คงรูปร่างเดิมไว้  มีการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพ ไม่มีรูพรุน สีสดขึน้ พืน้ผิวค่อนข้าง
เรียบ มนัวาว คล้ายวสัดแุก้ว โปร่งแสง การตรวจสอบความแข็งด้วยเคร่ืองมือ Mohr’s Scale ได้ท่ี
ระดบั  6.5 อยูใ่นระดบัท่ีแข็งแรงน้อยกวา่วสัดเุซรามิกเม่ือเผาด้วยอณุหภมูิเดียวกนั 

จากนัน้ผู้ วิจัยน าวัสดุท่ีได้จากการทดลองครัง้ท่ี 1 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ
คุณภาพความแข็งแรงโดยใช้เคร่ืองมือ Mohr’s Scale โดยให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านวสัดุศาสตร์ 3 
ท่าน ได้แก่ คุณสุกรี พรหมมาศ เจ้าหน้าท่ีช านาญการด้านวัสดุเซรามิก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
นครศรีธรรมราช   คณุวรรณา ต.แสงจนัทร์ เจ้าหน้าท่ีกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. เบญญา เชิดหิรัญกร สาขาวิชาเทคโนโลยีวสัดแุละสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ศนูย์รังสิต ตอบแบบสอบถาม เพ่ือคดัเลือกวสัดกุลาสเซรามิก
ท่ีมีความเป็นไปได้ และมีคณุสมบตัิท่ีสามารถน ามาใช้เป็นวสัดสุ าหรับออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
ร่วมสมัย โดยได้น าวิธีการประเมินของ ศิริชัย กาญจนวาสี ซึ่งมีการก าหนดการให้คะแนนไว้
ดงัตอ่ไปนี ้(ทฤษฎีการประเมิน,จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั.2552) 

ระดบัการประเมิน   ระดบัคะแนน 
เห็นด้วยมากท่ีสดุ   5 คะแนน  
เห็นด้วยมาก    4 คะแนน 
เห็นด้วยปานกลาง   3 คะแนน 
เห็นด้วยน้อย    2 คะแนน 
ไมเ่ห็นด้วย    1 คะแนน 
โดยแปลงจากความหมายเป็นคา่เฉล่ียได้ดงัตอ่ไปนี ้
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ความหมายระดบัการประเมิน  คา่เฉล่ีย 
เห็นด้วยมากท่ีสดุ   4.50-5.00  
เห็นด้วยมาก    3.50-4.49 
เห็นด้วยปานกลาง   2.50-3.49 
เห็นด้วยน้อย    1.50-2.49 
ไมเ่ห็นด้วย    1.00-1.49 

จากผลการท าแบบสอบถามการให้คะแนนของผู้ เช่ียวชาญในด้านความเหมาะสมส าหรับ
การน าวสัดกุลาสเซรามิกท่ีผู้วิจยัได้ท าการทดลองครัง้ท่ี 2 มาออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแต่งร่วมสมยั 
สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 6 ผลการให้คะแนนของผู้ เช่ียวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ในหัวข้อวัสดุกลาสเซรามิกท่ี
เหมาะสมน ามาใช้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยั 

วสัด/ุอณุหภมูิ ความแข็งแรง
ทนทาน 

สีสนัของวสัด ุ
วสัดเุหมาะสมตอ่

การใช้งาน 
 

 

 
วัสดุที่1 1,150 Co 

11 คะแนน 14 คะแนน 15 คะแนน  

 
วัสดุที่ 2 1,200 Co  

 
 
     7 คะแนน 

 
 
      13 คะแนน 

 
 

 9 คะแนน 

 

 
วัสดุที่ 3 1,250 Co 

 
 

     5 คะแนน 
 
 

 
 

14 คะแนน 

 
 

7 คะแนน 
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วัสดุที่ 4 1,300 Co 

 
 

5 คะแนน 

 
 

10 คะแนน 

 
 

3 คะแนน 

 

 

ผลการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญด้านวสัดทุัง้ 3 ท่าน เพ่ือน าวสัดกุลาสเซรามิกท่ีผู้ วิจยัได้
ทดลองมาใช้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัซึง่สรุปตามคา่เฉล่ียได้ดงัตอ่ไปนี ้

วัสดุท่ี 1 อุณหภูมิท่ีใช้ในการเผา 1,150 องศาเซลเซียส ได้คะแนนคา่เฉล่ีย 
ความแข็งแรงทนทานของวสัด ุ 3.67 เทา่กบั เห็นด้วยปานกลาง 
สีสนัของวสัด ุ   4.66 เทา่กบั เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

วสัดเุหมาะสมตอ่การใช้งาน 5.00 เทา่กบั เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

สรุปผลคะแนน   9.66 เทา่กบั เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

วัสดุที่ 2 อุณหภูมิท่ีใช้ในการเผา 1,200 องศาเซลเซียส ได้คะแนนคา่เฉล่ีย 
ความแข็งแรงทนทานของวสัด ุ 2.33 เทา่กบั เห็นด้วยน้อย 

สีสนัของวสัด ุ   4.33 เทา่กบั เห็นด้วยมาก 

วสัดเุหมาะสมตอ่การใช้งาน 3.00 เทา่กบั เห็นด้วยปานกลาง 
สรุปผลคะแนน   9.66 เทา่กบั เห็นด้วยปานกลาง 

วัสดุที่ 3 อุณหภูมิท่ีใช้ในการเผา 1,250 องศาเซลเซียส ได้คะแนนคา่เฉล่ีย 
ความแข็งแรงทนทานของวสัด ุ 1.67 เทา่กบั เห็นด้วยน้อย 

สีสนัของวสัด ุ   4.66 เทา่กบั เห็นด้วยมากท่ีสดุ 

วสัดเุหมาะสมตอ่การใช้งาน 2.30 เทา่กบั เห็นด้วยน้อย 

สรุปผลคะแนน   8.63 เทา่กบั เห็นด้วยปานกลาง 
วัสดุท่ี 4 อุณหภูมิท่ีใช้ในการเผา 1,300 องศาเซลเซียส ได้คะแนนคา่เฉล่ีย 

ความแข็งแรงทนทานของวสัด ุ 1.67 เทา่กบั เห็นด้วยน้อย 

สีสนัของวสัด ุ   3.33 เทา่กบั เห็นด้วยปานกลาง 
วสัดเุหมาะสมตอ่การใช้งาน 1.00 เทา่กบั ไมเ่ห็นด้วย 

สรุปผลคะแนน   6.00 เทา่กบั เห็นด้วยน้อย 
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จากผลสรุปคะแนนข้างต้นผู้ วิจยัจึงน าการทดลองวสัดุกลาสเซรามิกท่ี 1 ซึ่งเผา
ด้วยอณุหภมูิ 1,150 องศาเซลเซียส ซึง่ได้คะแนนเฉล่ียมากท่ีสดุถึง 9.66 คะแนน ซึ่งหมายความว่า
ผู้ เช่ียวชาญด้านวัสดุเห็นด้วยมากท่ีสุดกับการน าวัสดุกลาสเซรามิกท่ี1 ซึ่งผู้ วิจัยได้ทดลองมา
ออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยั ซึ่งขัน้ตอนตอ่ไปผู้วิจยัจะทดลองผลิตวสัดกุลาสเซรามิกครัง้ท่ี 
3 โดยน าเอาผลการวิเคราะห์อารมณ์และความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายมาเปรียบเทียบในตาราง
ทฤษฎีสีของ Kobayashi (Solli & Lenz, 2010) เพ่ือให้ได้วัสดุท่ี มี สีสัน ส่ือถึงกลุ่มเป้าหมาย 

มากท่ีสดุ 
การทดลองการผลิตวัสดุกลาสเซรามิกครัง้ท่ี 3 

จากการวิเคราะห์ทฤษฎีอารมณ์และความรู้ศกึของ Kobayashi น ามาสู่ชดุสีท่ีใช้
ในการผลิตวสัดกุลาสเซรามิกสรุปได้ว่ากลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย เป็นกลุ่มท่ีมีอายรุะหว่าง 25 – 35 ปี 
โดยจากการศึกษาพฤติกรรมและลักษณะทางอารมณ์และจิตใจจากบทท่ี 2 ผู้ วิจัยได้น ามา
วิเคราะห์ข้อมูลจากค ารหสัท่ีบง่บอกถึงลกัษณะของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ วาย ทัง้หมด 3 อนัดบัแรก 
ได้แก่ กระแสนิยม (Trendy) 61 คะแนน น าสมัย (Stylish) 42 คะแนน ชอบความสนุกสนาน 
(Playful) 54 คะแนน น าค าระหสัมาเปรียบเทียบกบัตารางทฤษฎีสี Kobayashi ได้ชดุสี คือ สีขาว 
สีมว่ง สีด า สีน า้เงิน สีเขียว สีฟ้า สีน า้ตาล สีแดง และสีส้ม ตามล าดบั 

                    

                   

ภาพประกอบ 35 ชดุสีจากทฤษฎี Kobayashi ซึง่ส่ือถึงลกัษณะอารมณ์และความรู้สึกของค าระหสั 

ท่ีมา: designschool.canva.com 
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ส่วนผสมและสารเคมี 
ใช้อตัราส่วนโดยน า้หนกั แก้วเหลือใช้บดละเอียด 60% + ดินขาวระนองผสมซิลิ

กา 30% + สะเตนสีเซรามิก สีขาว สีม่วง สีด า สีน า้เงิน สีเขียว สีฟ้า สีน า้ตาล สีแดง และสีส้ม 10% 

ให้ความร้อนอัตรา 5 นาที ต่อ 100 องศาเซลเซียส จนอุณภูมิถึง 1,150 องศาเซลเซียส เวลา 5  

ชัว่โมง แล้วปลอ่ยให้ชิน้งานเย็นในเตา 
กระบวนการผลิต 

น าแก้วโซดาไลม์จากขวดแก้วเหลือใช้ล้างความสะอาด แล้วบดละเอียดให้เป็นผง
ละเอียดขนาด 250 ไมครอน จากนัน้ผสมร่วมกับสารอ่ืนโดยใช้อตัราส่วนโดยน า้หนกั แก้วบด 60 

% + ดินขาวระนองผสมซิลิกา 30% + สเตนสีเซรามิก 10% โดยส่วนผสมทัง้หมดน ามาผสมแล้ว
ผา่นเคร่ืองบดละเอียดแบบแห้ง คดัขนาด 150 ไมครอน หลงัจากนัน้น าไปอบแห้งด้วยอณุหภูมิ 90 

องศาเซลเซียส โดยใช้เวลา 45 นาที แล้วจงึน าไปขึน้รูปด้วยเคร่ืองอดัแรงสงูไฮโดรลิก โดยใช้แรงอดั 
15 ตนัตอ่ตารางเซนติเมตร และน าตวัอย่างท่ีอดัขึน้รูปแล้วไปเผาผนึกเพ่ือให้วสัดกุลาสเซรามิกยึด
ตวักนัโดยใช้อณุหภูมิในการเผา 1,150 องศาเซลเซียส ตัง้คา่เตาเผากระบบอตัโนมตัิอตัรา 5 นาที 
ต่อ 100 องศาเซลเซียส จนอุณภูมิถึง 1,150 องศาเซลเซียส เวลา 5 ชัว่โมง แล้วปล่อยให้ชิน้งาน
เย็นในเตา 

             

                    

ภาพประกอบ 36วสัดกุลาสเซรามิกท่ีผา่นกระบวนการอดัด้วยเคร่ืองอดัไฮโดลิกและผา่นการอบ
ด้วยอณุหภมูิ 90 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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ผลการทดลองโดยการใช้อุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส 
ผลจากการทดลองสามารถสรุปได้ คือ วัสดุท่ีผู้ วิจัยได้ท าการทดลองโดยใช้

สว่นผสมของสารเคมีในอตัราส่วน แก้วเหลือใช้บดละเอียด 60% + ดินขาวระนองผสมซิลิกา 30% 
+ สะเตนสีเซรามิก สีขาว สีม่วง สีด า สีน า้เงิน สีเขียว สีฟ้า สีน า้ตาล สีแดง และสีส้ม 10% โดยใช้
อุณหภูมิในการเผา 1,150 องศาเซลเซียส วัสดุกลาสเซรามิกมีรูปร่างเป็นทรงกลมไม่มีการ
เปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพไม่มีรอยแตกหกัหรือรอยร้าวแต่อย่างใด อีกทัง้ ไม่มีรูพรุน สีมี
ความสดขึน้ พืน้ผิวค่อนข้างเรียบ มนัวาวเล็กน้อย คล้ายวสัดุหินหรือแก้ว ทึบแสง การตรวจสอบ
ความแข็งด้วยเคร่ืองมือ Mohr’s Scale ได้ท่ีระดบั 7.5 อยู่ในระดบัท่ีแข็งแรงมากกว่าวสัดเุซรามิก
และแก้วท่ีอยูใ่นระดบั 6.0 เม่ือเผาด้วยอณุหภมูิเดียวกนั 

 

 

ภาพประกอบ 37 ทดลองวสัดกุลาสเซรามิกครัง้ท่ี 3 โดยใช้ชดุสีบง่บอกถึงอารมณ์และความรู้สกึ
ของกลุม่เจเนอเรชัน่ วาย โดยเผาท่ีอณุหภมูิ 1,150 องศาเซลเซียส 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

ผลการทดลองโดยการใช้อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส 
ผลจากการทดลองสามารถสรุปได้ คือ วัสดุท่ีผู้ วิจัยได้ท าการทดลองโดยใช้

สว่นผสมของสารเคมีในอตัราส่วน แก้วเหลือใช้บดละเอียด 60% + ดินขาวระนองผสมซิลิกา 30% 
+ สะเตนสีเซรามิก สีขาว สีม่วง สีด า สีน า้เงิน สีเขียว สีฟ้า สีน า้ตาล สีแดง และสีส้ม 10% โดยใช้
อณุหภูมิในการเผา 1,250 องศาเซลเซียส วสัดกุลาสเซรามิ คงหดตวัและไมค่งรูปร่างเดมิไว้  มีการ



  60 

เปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพ ไม่มีรูพรุน สีสดขึน้เล็กน้อยเม่ือเปรียบเทียบการเผาโดยใช้
อุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส พืน้ผิวค่อนข้างเรียบ มนัวาว คล้ายวสัดแุก้วหรือหิน ทึบแสง การ
ตรวจสอบความแข็งด้วยเคร่ืองมือ Mohr’s Scale ได้ท่ีระดบั 7 อยู่ในระดบัท่ีแข็งแรงมากกว่าวสัดุ
เซรามิกเม่ือเผาด้วยอุณหภูมิเดียวกัน ซึ่งในการเผาครัง้นีว้ัสดุมีความคล้ายคลึงกับการเผาใน
อณุหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส แต่มีความแข็งแรงน้อยกว่าเม่ือใช้ชุดทดสอบความแข็งแรงวดั ซึ่ง
อยูใ่นระดบั 7 

 

ภาพประกอบ 38 ทดลองวสัดกุลาสเซรามิกครัง้ท่ี 3 โดยใช้ชดุสีบง่บอกถึงอารมณ์และความรู้สกึ
ของกลุม่เจเนอเรชัน่ วาย โดยเผาท่ีอณุหภมูิ 1,250 องศาเซลเซียส 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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สรุปผลการทดลองครัง้ท่ี 3 
ตาราง 7 สรุปผลการทดลองครั้งที่ 3 สมบัติทางกายภาพ สมบัติเชิงแสงและสมบัติความแข็ง 
Mohr’s Scale 
วสัดุกลาสเซรา

มิก 
อุณหภมิูที่ใช้
ในการเผา 

สมบัตทิางกายภาพ สมบัติเชงิแสง สมบัติความแข็ง 

(Mohr's Scale) 

  

1,150 Co 

 

1,250 Co 

ไมม่ีรูพรุน สไีมส่ด 

ผิวเรียบและด้าน 

 

ไมม่ีรูพรุน สสีดขึน้ 

ผิวเรียบ มนัวาวเลก็น้อย 

ทบึแสง 

 

 

 

ทบึแสง 

7.5 

 

 

7 

 

 

 

 

 

1,150 Co 

 

1,250 Co 

 
ไมม่ีรูพรุน สไีมส่ด 

ผิวเรียบและด้าน 

ไมม่ีรูพรุน สสีดขึน้ 

ผิวเรียบ มนัวาวเลก็น้อย 

 

ทบึแสง 

 

ทบึแสง 

 

7.5 

 

7 

 

 

 

1,150 Co 

 

1,250 Co 

    ไมม่ีรูพรุน สไีมส่ด 

ผิวเรียบและด้าน 

ไมม่ีรูพรุน สสีดขึน้ 

ผิวเรียบ มนัวาวเลก็น้อย 

         ทบึแสง 

 

ทบึแสง 

          7.5 

 

7 
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 1,150 Co 

 

1,250 Co 

     ไมม่ีรูพรุน สไีมส่ด 

ผิวเรียบและด้าน 

ไมม่ีรูพรุน สสีดขึน้ 

ผิวเรียบ มนัวาวเลก็น้อย 

         ทบึแสง 

 

ทบึแสง 

          7.5 

 

             7 

  

1,150 Co 

1,250 Co 

 

ไมม่ีรูพรุน สไีมส่ด 

ผิวเรียบและด้าน 

ไมม่ีรูพรุน สสีดขึน้ 

ผิวเรียบ มนัวาวเลก็น้อย 

 

ทบึแสง 

 

ทบึแสง 

 

7.5 

 

7 

 

 

 

 

 

 

1,150 Co 

 

 

1,250 Co 

 

ไมม่ีรูพรุน สไีมส่ด 

ผิวเรียบและด้าน 

 

ไมม่ีรูพรุน สสีดขึน้ 

ผิวหยาบ มนัวาวเลก็น้อย 

รูปร่างเปลีย่นแปลง 

 

ทบึแสง 

 

 

ทบึแสง 

 

7.5 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

1,150 Co 

 

1,250 Co 

 

ไมม่ีรูพรุน สไีมส่ด 

ผิวเรียบและด้าน 

ไมม่ีรูพรุน สสีดขึน้ 

ผิวเรียบ มนัวาวเลก็น้อย 

 

ทบึแสง 

 

ทบึแสง 

 

7.5 

 

7 
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1,150 Co 

1,250 Co 

ไมม่ีรูพรุน สไีมส่ด 

ผิวเรียบและด้าน 

ไมม่ีรูพรุน สสีดขึน้ 

ผิวเรียบ มนัวาวเลก็น้อย 

         ทบึแสง 

 

ทบึแสง 

         7.5 

 

7 

 

 

 

 

 

 

1,150 Co 

 

1,250 Co 

 

ไมม่ีรูพรุน สไีมส่ด 

ผิวเรียบและด้าน 

ไมม่ีรูพรุน สสีดขึน้ 

ผิวเรียบ มนัวาวเลก็น้อย 

 

ทบึแสง 

 

ทบึแสง 

 

7.5 

 

7 

  

1,150 Co 

 

1,250 Co 

 

ไมม่ีรูพรุน สไีมส่ด 

ผิวเรียบและด้าน 

ไมม่ีรูพรุน สสีดขึน้ 

ผิวเรียบ มนัวาวเลก็น้อย 

 

ทบึแสง 

 

ทบึแสง 

 

7.5 

 

7 

  

1,150 Co 

 

1,250 Co 

 

ไมมี่รูพรุน สีไมส่ด 

ผิวเรียบและด้าน 

ไมมี่รูพรุน สีสดขึน้ 

ผิวเรียบ มนัวาว

เล็กน้อย 

รูปร่างเปล่ียนแปลง 

 

ทบึแสง 

 

ทบึแสง 

 

7.5 

 

7 
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1,150 Co 

 

 

1,250 Co 

 

ไมมี่รูพรุน สีไมส่ด 

ผิวเรียบและด้าน 

 

ไมมี่รูพรุน สีสดขึน้ 

ผิวเรียบ มนัวาว

เล็กน้อย 

 

ทบึแสง 

 

 

ทบึแสง 

 

7.5 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

1,150 Co 

 

 

1,250 Co 

 

ไมมี่รูพรุน สีไมส่ด 

ผิวเรียบและด้าน 

 

ไมมี่รูพรุน สีสดขึน้ 

ผิวเรียบ มนัวาว

เล็กน้อย 

 

ทบึแสง 

 

 

ทบึแสง 

 

7.5 

 

 

7 

  

1,150 Co 

 

1,250 Co 

 

ไมมี่รูพรุน สีไมส่ด 

ผิวเรียบและด้าน 

ไมมี่รูพรุน สีสดขึน้ 

ผิวเรียบ มนัวาว

เล็กน้อย 

 

ทบึแสง 

 

ทบึแสง 

 

7.5 

 

7 
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ผลจากการทดลองสามารถสรุปได้ คือ วสัดท่ีุผู้วิจยัได้ท าการทดลองโดยใช้ส่วนผสมของ
สารเคมีในอตัราส่วน แก้วเหลือใช้บดละเอียด 60% + ดินขาวระนองผสมซิลิกา 30% + สะเตนสี
เซรามิก สีขาว สีม่วง สีด า สีน า้เงิน สีเขียว สีฟ้า สีน า้ตาล สีแดง และสีส้ม 10% โดยใช้อณุหภูมิใน
การเผา 1,150 -1,250 องศาเซลเซียส วสัดกุลาสเซรามิกมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะทางกายภาพ
ต่างกันเล็กน้อย ไม่มีรูพรุน สีสดขึน้เล็กน้อยเม่ือเผาด้วยอุณหภูมิท่ีสูงขัน้ 1 ,250 องศาเซลเซียส 
พืน้ผิวคอ่นข้างเรียบ มนัวาวเล็กน้อย ทบึแสง การตรวจสอบความแข็งด้วยเคร่ืองมือ Mohr’s Scale 
ได้ท่ีระดบั 7-7.5 อยูใ่นระดบัท่ีแข็งแรงมากกวา่วสัดเุซรามิกและแก้วเม่ือเผาด้วยอณุหภมูิเดียวกนั 
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ส่วนที่ 2 การด าเนินการวิจัยผลิตภัณฑ์ 
2.1 จัดเก็บสถติสิ ารวจผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยท่ีกลุ่มเป้าหมายต้องการ 

จากการส ารวจโดยการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 25 -35 ปี 
ซึ่งเป็นกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย เก่ียวกับความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ ณ  ร้านขายผลิตภัณฑ์ไลฟ์
สไตน์ ดิเอ็มควอเธียร์(The Emquartier) สยามพารากอน(Siam Paragon) และอีเกีย(Ikea) โดยให้
กลุ่มเป้าหมาย จ านวน 100 ท่าน ตอบแบบสอบถามสามารถวิเคราะห์ได้ว่า กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย
เป็นกลุ่มท่ีเพิ่งจะเรียนจบและเข้าสู่วยัท างานตอนต้นโดยรูปแบบการใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีกลุ่มเปา้หมาย
บริโภคเก่ียวข้องกับการใช้งานท่ีสอดคล้องกับการเรียนและการท างาน (Stationary) ซึ่งให้
กลุม่เปา้หมาย 100 ทา่น เลือกตอบความต้องการบริโภคผลิตภณัฑ์ประเภทการใช้งานท่ีสอดคล้อง
เก่ียวกบัการเรียนและการท างาน ดงัตอ่ไปนี ้

ตาราง 8 ผลส ารวจความต้องการบริโภคผลิตภณัฑ์ประเภทการใช้งานท่ีสอดคล้องกบัการเรียนและ
การท างาน 

ผลิตภณัฑ์ คะแนนความ
ต้องการสูงสุด 

ร้อยละ(%) 

1.ท่ีวางสมาร์ทโฟน 

2.โคมไฟให้แสงสวา่งส าหรับตัง้โต๊ะ 

3.ท่ีวางนามบตัร 

4.ท่ีเก็บอปุกรณ์เก่ียวกบัเอกสาร 

5.ท่ีวางเคร่ืองเขียน 

6.ท่ีชาร์ตสมาร์ทโฟน 

7.ท่ีเย็บเอกสารและท่ีหนีบเอกสาร 

8.แฟ้มเก็บเอกสาร 

9.เทปกาว 

27 

13 

12 

8 

11 

15 

2 

4 

1 

27% 

13% 

11% 

8% 

12% 

15% 

2% 

4% 

1% 
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10.แทน่วางแทบเลต 

11.ท่ีกัน้หนงัสือ 

12.กรรไกร 

13.เทปกาว 

0 

5 

0 

2 

0% 

5% 

0% 

2% 

จากตารางท่ี 8  ผลส ารวจความต้องการบริโภคผลิตภณัฑ์ประเภทการใช้งานท่ีสอดคล้อง
กบัการเรียนและการท างานของผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย อายรุะหว่าง 25-35 ปี สามารถสรุป
ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายมีความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์สูงสุด  คือ ท่ีวางสมาร์ทโฟน ร้อยละ 27 ท่ี
ชาร์ตสมาร์ทโฟน ร้อยละ 15 ท่ีวางนามบตัร ร้อยละ 12 ท่ีวางเคร่ืองเขียน ร้อยละ 11 โคมไฟให้แสง
สว่างแบบตัง้โต๊ะ ร้อยละ 13 และท่ีเก็บอปุกรณ์เก่ียวกบัเอกสาร ร้อยละ 8 ซึ่งผู้วิจยัจะน าผลส ารวจ
มาออกแบบผลิตภณัฑ์เพ่ือสอดคล้องตอ่ความต้องการของกลุม่เปา้หมายตอ่ไป 

2.2.ผลจากการวิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ
สู่ข้อก าหนดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาสเซรามิก 

ตาราง 9 วิเคราะห์ผลิตภณัฑ์ตกแตง่ประเภทใช้งานส าหรับการเรียนและการท างานจากท้องตลาด
สูข้่อก าหนดในการออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิก 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์ประเภทใช้
งานส าหรับการเรียน

ข้อก าหนดรายละเอียดของ ปัญหาในการใช้งานและข้อ
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และการท างาน ผลิตภัณฑ์ 

 

ควรระวัง 

 

1.ท่ีวางสมาร์ทโฟน 

 

 

2.ท่ีชาร์จสมาร์ทโฟน 

 

 

3.ท่ีวางนามบตัร 

 

4.โคมไฟให้แสงสวา่ง

ส าหรับตัง้โต๊ะ 

 

5.ท่ีวางเคร่ืองเขียน 

 

 

6.ท่ีเก็บอปุกรณ์ส าหรับ

เอกสาร 

 

สามารถวางสมาร์ทโฟนได้

หลากหลายรูปแบบและไม่

จ ากดัรุ่น 

สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้ทัง้

แบบไร้สายและแบบใช้สาย ซึง่

สอดคล้องกบัเทคโนโลยีท่ี

หลากหลาย 

สามารถวางนามบตัรได้จ านวน 

15-20 แผน่ ขนาด 4-6 นิว้ 

สามารถให้แสงสว่างได้

เพียงพอ เล็กกะทดัรัด วางไว้

บนโต๊ะได้ 

สามารถวางเคร่ืองเขียน

ประเภทปากกาหรือดินสอได้ 

3-6 ด้าม 

สามารถเก็บคลิปหนีบกระดาษ 

ไม้บรรทดัขนาดเล็ก หมดุ และ

ไส้เย็บกระดาษ ขนาดเฉล่ีย 

4x4x5.5 นิว้ 

ออกแบบมาใช้เฉพาะรุ่น ,ไม่

สมดลุ อาจท าให้ล้มง่าย,ไมมี่

ความแข็งแรง 

น ากระแสไฟฟ้าได้ไมดี่ ไม่

แข็งแรงทนทาน เสียหายง่าย 

ขนาดใหญ่ 

 

วางนามบตัรได้น้อยชิน้ นามบตัร

ร่วงหลน่ง่าย อายกุารใช้งานต ่า 

อายกุารใช้งานต ่า ร้อนง่าย มี

ขนาดใหญ่ ความทนทานน้อย 

 

ปากกาดนิสอมีจ านวนเยอะ จดั

วางไมเ่ป็นหมวดหมู ่หยิบใช้ยาก 

 

อปุกรณ์ส าหรับใช้กบัเอกสารมี

หลายประเภท น ามาใช้ยาก 

หยิบจบัไมส่ะดวก 

 
 
จากตารางข้างต้นสามารถสรุปข้อจ ากดัในการออกแบบผลิตภณัฑ์ประเภทใช้งานส าหรับ

การเรียนและการท างาน โดยผู้ วิจยัได้วิเคราะห์เพ่ือเป็นข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิกได้ดงัตอ่ไปนี ้
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1.ท่ีวางสมาร์ทโฟนสามารถวางสมาร์ทโฟนได้หลากหลายรูปแบบและไม่จ ากัดรุ่น 
โดยในตลาดท่ีวางสมาร์โฟนมีข้อจ ากัดในเร่ืองการออกแบบมาใช้เฉพาะรุ่น ท่ีวางสมาร์ทโฟนไม่
สมดลุ อาจท าให้ล้มง่ายและมีความแข็งแรงทนทานต ่า 

2.ท่ีชาร์ตสมาร์ทโฟนสามารถชาร์ตสมาร์ทโฟนได้ทัง้แบบไร้สายและแบบใช้สาย ซึ่ง
สอดคล้องกบัเทคโนโลยีท่ีหลากหลายของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนในปัจจบุนั โดยท่ีชาร์ตสมาร์ทโฟน
มีข้อจ ากัดคือการน ากระแสไฟฟ้าของการชาร์ตแบตเตอร่ีได้ไม่ดี ไม่มีแข็งแรงทนทานเพราะผลิต
ด้วยวสัดพุลาสตกิ ช ารุดง่ายและมีขนาดใหญ่ 

3.ท่ีวางนามบตัรสามารถวางนามบตัรได้จ านวน 15-20 แผ่น ขนาด 4-6 นิว้ โดยมี
ข้อจ ากดัการใช้งานคือวางนามบตัรได้น้อยชิน้ นามบตัรร่วงหลน่ง่าย อายกุารใช้งานต ่า 

4.โคมไฟให้แสงสว่างส าหรับตัง้โต๊ะสามารถให้แสงสว่างได้เพียงพออีกทัง้ยงัมีขนาด
เล็กกะทดัรัดและสามารถวางไว้บนโต๊ะท างานได้ มีข้อจ ากดัด้านการใช้งานเร่ืองอายกุารใช้งานต ่า 
ร้อนง่าย มีขนาดใหญ่ และความทนทานน้อย 

5.ท่ีวางเคร่ืองเขียนสามารถวางเคร่ืองเขียนประเภทปากกาหรือดินสอได้ 3-6 ด้าม มี
ข้อจ ากัดเร่ืองการใช้งานเร่ืองปากกาดินสอมีจ านวนมาก จัดวางไม่เป็นหมวดหมู่ หยิบใช้งาน
คอ่นข้างยาก 

6.ท่ีเก็บอุปกรณ์ส าหรับเอกสารสามารถเก็บคลิปหนีบกระดาษ ไม้บรรทดัขนาดเล็ก 
หมุด และไส้เย็บกระดาษ ขนาดเฉล่ีย 4x4x5.5 นิว้ มีข้อจ ากัดด้านการใช้งานเร่ืองอปุกรณ์ส าหรับ
ใช้กบัเอกสารมีหลายประเภท น ามาใช้ยาก หยิบจบัไมส่ะดวก 

2.3.การใช้รูปทรงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาสเซรามิก 
การวิเคราะห์รูปทรงในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยนัน้ต้องค านึงถึง

ลกัษณะทางกายภาพและข้อจ ากดัในการขึน้รูปวสัดกุลาสเซรามิก ผนวกกบัสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ
ทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ ในหัวข้อเร่ืองรูปทรงของผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัย ซึ่งผู้ วิจยัได้น า
ข้อจ ากัดด้านวสัดแุละบทสัมภาษณ์ของผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์มาวิเคราะห์ดงั
ตารางตอ่ไปนี ้

 
 

ตาราง 10 การวิเคราะห์รูปทรงในการออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิก 

ข้อจ ากัดวัสดุกลาสเซรามิก บทสัมภาษณ์จากผู้เช่ียวชาญ 
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-วสัดกุลาสเซรามิกขึน้รูปยาก ต้องระมดัระวงั
มากเป็นพิเศษ และความหนาแนน่ต้องเทา่กนั 
ในการขึน้รูปควรจ ากดัการใช้รูปทรงท่ีมีความ
ซบัซ้อน เพราะท าให้ชิน้งานเกิดความเสียหาย
หรือแตกหกัในระหวา่งกระบวนการผลิต
คอ่นข้างสงู 

-ควรออกแบบรูปทรงให้มีความสอดคล้องกบั
กลุม่เปา้หมายเจเนอเรชัน่วาย ซึง่คนกลุม่นี ้
ช่ืนชอบความเรียบง่าย ทนัสมยั รูปทรงท่ี
สอดคล้องตอ่กลุม่เปา้หมายควรเป็นรูปทรง
เรขาคณิตมากกวา่รูปทรงอิสระ 

จากตารางข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าผู้วิจยัจะด าเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่ง
ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิกด้วยรูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) ซึง่เป็นรูปทรงท่ีสอดคล้องกบั
กลุ่มเป้าหมายเจเนอเรชั่นวาย ท่ีช่ืนชอบความทันสมัยและเรียบง่าย ซึ่งรูปทรงเรขาคณิตนัก
ออกแบบรูปแบบสมยัใหม่ (Modern Designer) นิยมใช้ในการออกแบบเพ่ือส่ือถึงเร่ืองราวความ
ทันสมัยจากอนาคต อีกทัง้รูปทรงเรขาคณิตช่วยลดปัญหาในการเกิดความเสี ยหายของ
กระบวนการผลิตกลาสเซรามิกซึ่งกลาสเซรามิกเป็นวสัดท่ีุขึน้รูปยากเน่ืองจากขนาดอนุภาคของ
สว่นผสมเล็กถึง 250-350 ไมครอน อีกทัง้รูปทรงเรขาคณิตป็นรูปทรงท่ีไม่ซบัซ้อน มีความสมมาตร
ทกุด้านเทา่กนัท าให้ง่ายตอ่การขึน้รูป 

2.4 ชุดสีส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาสเซรามิก 
จากการวิเคราะห์ทฤษฎีอารมณ์และความรู้ศึกของ Kobayashi น ามาสู่ชุดสีท่ีใช้ใน

การผลิตวสัดกุลาสเซรามิกสรุปได้วา่กลุ่มเจเนอเรชัน่ วาย เป็นกลุม่ท่ีมีอายรุะหวา่ง 25 – 35 ปี โดย
จากการศึกษาพฤติกรรมและลกัษณะทางอารมณ์และจิตใจจากบทท่ี 2 ผู้ วิจยัได้น ามาวิเคราะห์
ข้อมูลจากค ารหัสท่ีบ่งบอกถึงลักษณะของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ วาย ทัง้หมด 3 อันดบัแรก ได้แก่ 
กระแสนิยม (Trendy) 61 คะแนน น าสมยั (Stylish) 42 คะแนน ชอบความสนกุสนาน (Playful) 54 
คะแนน น าค าระหสัมาเปรียบเทียบกบัตารางทฤษฎีสี  Kobayashi ได้ชดุสี คือ สีขาว สีม่วง สีด า สี
น า้เงิน สีเขียว สีฟ้า สีน า้ตาล สีแดง และสีส้ม ตามล าดบั 
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2.4.1. ชุดสีส่ือถงึอารมณ์กระแสนิยม (Trendy) 
 
              

 
           

ภาพประกอบ 39 ชดุสีส่ือถึงอารมณ์กระแสนิยม 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

2.4.2. ชุดสีส่ือถงึอารมณ์น าสมัย (Stylish) 
 

                                       

ภาพประกอบ 40 ชดุสีส่ือถึงอารมณ์น าสมยั 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

2.4.3. ชุดสีส่ือถงึอารมณ์สนุกสนาน (Playful)) 
 

                                       

ภาพประกอบ 41 ชดุสีส่ือถึงอารมณ์สนกุสนาน 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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2.5 ผลการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาสเซรามิก 
ครัง้ท่ี 1 

หลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยท่ีกลุ่มเป้าหมายต้องการ
รวมถึงข้อก าหนดการใช้งานของผลิตภณัฑ์แตล่ะประเภท การวิเคราะห์ข้อจ ากดัวสัด ุบทสมัภาษณ์
ของผู้ เช่ียวชาญเก่ียวรูปทรงท่ีสอดคล้องกบัการออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัสู่การร่างแบบ
ครัง้ท่ี 1 โดยได้แรงบลัดานใจมาจากรูปทรงเรขาคณิตพืน้ฐานมาออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วม
สมยัจากกลาสเซรามิกในครัง้นี ้ซึง่การออกแบบสามารถแบง่ได้ 2 สว่น คือ 

ส่วนท่ี 1 ผู้ วิจัยและนิสิตปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 3 ภาควิชาอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
วิทยาลยัอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทวิโรฒ โดยมีนายธนกฤต ตายุ และนาย
ธิติ ปิยพรนรินธร ร่วมกันออกแบบชิน้ส่วนในการตอ่ประกอบผลิตภัณฑ์เพ่ือเช่ือมผลิตภัณฑ์กลาส
เซรามิกเข้าด้วยกัน โดยไม่จ าเป็นต้องขึน้รูปผลิตภัณฑ์เป็นรูปแบบชิน้เดียว เพ่ือสร้างรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ได้อย่างหลากหลายและมีความอิสระตอ่กลุ่มเปา้หมายท่ีเลือกซือ้ชิน้ส่วนกลาสเซรามิก
เพ่ือน าไปประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยตนเอง โดยกลาสเซรามิก 1 ชิน้จะมีตวัล็อคทัง้หมด 2 
ชนิด คือแบบตวัผู้ และตวัเมีย โดยท่ีขัว้ล็อคตวัผู้ จะมีลักษณะเป็นตะขอ เพ่ือสามารถสอดเข้าไป
เก่ียวกบัขัว้ล็อคตวัเมียได้พอดี โดยท่ีขัว้ล็อคตวัผู้ มีสปริงส าหรับเพ่ือการหดเข้าและหดออก ซึ่งจะมี
ตวัเก่ียวย่ืนออกมาเพ่ือสามารถจบัและกดตวัสปริงไว้ให้คงท่ีได้ ซึ่งสปริงท่ีใช้ในการผลิตตวัล็อคเป็น
วสัดจุากสเตนเลสหรือเหล็กกล้าไร้สนิมโดยมีคณุสมบตัท่ีิแข็งแรงทนทาน กนัน า้และสนิม 

 

 

ภาพประกอบ 42 ภาพแสดงผลการออกแบบชิน้ส่วนในการตอ่ประกอบผลิตภณัฑ์ 

ท่ีมา: นายธนกฤต ตาย ุและนายธิต ิปิยพรนรินธร 
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ส่วนท่ี 2 แบบร่างผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาสเซรามิก โดยน าผลส ารวจ
ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์ประเภทการใช้งานท่ีสอดคล้องกับการเรียนและการท างานของ
ผู้บริโภคกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย ซึ่งมีความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์สูงสุด คือ ท่ีวางสมาร์ทโฟน ท่ี
ชาร์ตสมาร์ทโฟน ท่ีวางนามบัตร ท่ีวางเคร่ืองเขียน โคมไฟให้แสงสว่างแบบตัง้โต๊ะ และท่ีเก็บ
อปุกรณ์เก่ียวกบัเอกสาร 

1.ท่ีวางเคร่ืองเขียนและอปุกรณ์จดัเก็บเอกสาร 
 

                           

ภาพประกอบ 43 ท่ีกัน้หนงัสือจากวสัดกุลาสเซรามิก 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

ท่ีวางเคร่ืองเขียนและอุปกรณ์จัดเก็บเอกสาร สามารถวางเอกสารรวมทัง้
เคร่ืองเขียนประเภทปากกาหรือดนิสอได้ 3-6 ด้าม สามารถเก็บคลิปหนีบกระดาษ ไม้บรรทดัขนาด
เล็ก หมุด และไส้เย็บกระดาษ ขนาดเฉล่ีย 4x4x5.5 นิว้ โดยผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงทนทานไม่
เปราะแตกง่าย ตกแตง่ไว้บนโต๊ะท างานของกลุ่มเป้าหมายเพิ่มทศันียภาพและความสวยงาม โดย
ผลิตภณัฑ์ชิน้นีใ้ช้กลาสเซรามิก ประกอบกนัทัง้หมด 12 ชิน้ 3 ยนูิต 
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2.โคมไฟให้แสงสว่างแบบตัง้โต๊ะ 
 

                                       

ภาพประกอบ 44 โคมไฟแบบตัง้โต๊ะจากวสัดกุลาสเซรามิก 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

โคมไฟตัง้โต๊ะจากวสัดกุลาสเซรามิกสามารถทนตอ่ความร้อนของหลอดไฟได้
ดี อีกทัง้ยังมีความแข็งแรงทนทานไม่เปราะแตกง่าย ตกแต่งไว้บนโต๊ะท างานของกลุ่มเป้าหมาย
เพิ่มทศันียภาพและความสวยงาม โดยผลิตภณัฑ์ชิน้นีใ้ช้กลาสเซรามิกประกอบกนัทัง้หมด 25 ชิน้ 
4 ยนูิต 

3.ท่ีวางนามบัตร 

                                            

ภาพประกอบ 45 ท่ีวางนามบตัรจากวสัดกุลาสเซรามิก 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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ท่ีวางนามบตัรส าหรับวางบนโต๊ะท างานจากวสัดกุลาสเซรามิก สามารถวาง
นามบตัรได้ ได้จ านวน 15-20 แผ่น ขนาด 3-4.5 นิว้ แข็งแรงทนทาน โดยผลิตภัณฑ์ประกอบด้วย
วสัดกุลาสเซรามิกจ านวน 2 ชิน้หลกัประกอบกนัทัง้หมด 10 ชิน้ยอ่ย 

4.ท่ีวางสมาร์ทโฟน 

                                  

ภาพประกอบ 46 ท่ีวางสมาร์ทโฟนจากกลาสเซรามิก 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

ท่ีวางสมาร์ทโฟนพร้อมล าโพงขยายเสียงจากวัสดุกลาสเซรามิก โดย
ผลิตภณัฑ์ชิน้นีใ้ช้กลาสเซรามิกประกอบกนัทัง้หมด 21 ชิน้ 4 ยนูิต มีความแข็งแรงทนทานสามารถ
ตกแตง่บนโต๊ะท างานเพ่ือสร้างทศันียภาพ 

5.ท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สาย 

                                            

ภาพประกอบ 47 ท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายจากวสัดกุลาสเซรามิก 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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ท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายจากวสัดกุลาสเซรามิก โดยผลิตภัณฑ์ชิน้นีใ้ช้
กลาสเซรามิกประกอบกันทัง้หมด 7 ชิน้ 4 ยูนิต สามารถชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายด้วยการ
ติดตัง้แผงขดลวดทองแดงน ากระแสไฟฟ้าภายในผลิตภัณฑ์ กระแสไฟฟ้าสามารถส่งผ่านไปยัง
สมาร์ทโฟนด้วยการผา่นตวักลางวสัดกุลาสเซรามิก ซึง่มีข้อดีในการถ่ายเทพลงังานได้ดี 

ตาราง 11 ประเมินความเหมาะสมและบทสัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญในหัวข้อแบบร่างผลิตภัณฑ์
ตกแตง่ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิก 

ผู้ เช่ียวชาญด้านการ

ออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะ เหมาะสม ไม่

เหมาะสม 

รศ.สขุมุาล เล็กสวสัดิ ์ 

อาจารย์ภาควิชานฤมิตศลิป์  

สาขาหตัถศลิป์ 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ซบัซ้อน ทัง้

รูปแบบและการใช้งาน อีกทัง้ยงัไม่

สอดคล้องกบักลุม่เปา้หมายท่ีช่ืน

ชอบความเรียบง่าย ควรใช้สีสนัท่ี

หลากหลายและบง่บอกถึงอตั

ลกัษณ์ของกลุม่เปา้หมาย 

 

 

 

 

/ 

รศ.วรวธุ   สธีุวีระขจร  

อาจารย์ภาควิชานฤมิตศลิป์  

สาขาหตัถศลิป์                

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบซ า้กบั

ผลิตภณัฑ์ท่ีวางขายในท้องตลาด 

ควรออกแบบให้เรียบง่ายโดยการ

ลดสว่นตอ่ประกอบ และออกแบบ

ตวัผลิตภณัฑ์ให้มีความทนัสมยั

มากยิ่งขึน้ 

 

 

 

 

/ 

คณุวรพงศ์ ใจดี  

นกัการตลาดออนไลน์และนกั

ออกแบบผลิตภณัฑ์  

บริษัทดจิิตอลเน็กซ์โซลชูัน่ 

ผลิตภณัฑ์ขาดเอกลกัษณ์ ซึ่งยงัมี

ความเป็นรูปทรงเรขาคณิตเดมิ 

ควรน ารูปทรงมาปรับเปล่ียน 

(Transform) ให้ดนูา่สนใจและนา่

ดงึดดูมากกวา่นี ้อีกทัง้สว่นตอ่

 

 

 

 

/ 
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ประเทศไทย (Digital Next 

Solution Thailand) 

ประกอบมีความซบัซ้อนและ

ยุง่ยาก ซึง่ถ้าวิเคราะห์

กลุม่เปา้หมายแล้ว กลุม่นีจ้ะชอบ

ความเรียบง่ายมากกว่า 

จากตาราง 11 การประเมินความเหมาะสมและบทสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญใน
หวัข้อแบบร่างผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาสเซรามิก มามารถสรุปได้ว่าผู้ เช่ียวชาญด้าน
ออกแบบผลิตภณัฑ์ทัง้ 3 ท่าน มีความเห็นว่าแบบร่างยังไม่มีความเหมาะสมส าหรับการออกแบบ
ผลิภณัณ์ตกแตง่ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิก โดยรศ.สขุมุาล เล็กสวสัดิ ์อาจารย์ภาควิชานฤมิตศลิป์ 
สาขาหตัถศลิป์จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กล่าวว่า การออกแบบผลิตภณัฑ์ซบัซ้อน ทัง้รูปแบบและ
การใช้งาน อีกทัง้ยังไม่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายท่ีช่ื นชอบความเรียบง่าย ควรใช้สีสันท่ี
หลากหลายและบง่บอกถึงอตัลกัษณ์ของกลุม่เปา้หมาย 

รศ.วรวุธ   สุ ธี วีระขจร อาจารย์ภาควิชานฤมิตศิลป์  สาขาหัตถศิลป์
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั กล่าวว่าผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบซ า้กับผลิตภัณฑ์ท่ีวางขายในท้องตลาด 
ควรออกแบบให้เรียบง่ายโดยการลดส่วนต่อประกอบ และออกแบบตัวผลิตภัณฑ์ให้มีความ
ทนัสมยัมากยิ่งขึน้ และคณุวรพงศ์ ใจดี นกัการตลาดออนไลน์และนกัออกแบบผลิตภัณฑ์ บริษัท
ดิจิตอลเน็กซ์โซลูชั่น ประเทศไทย(Digital Next Solution Thailand) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ขาด
เอกลกัษณ์ ซึ่งยงัมีความเป็นรูปทรงเรขาคณิตเดิม ควรน ารูปทรงมาปรับเปล่ียน (Transform) ให้ดู
น่าสนใจและน่าดงึดดูมากยิ่งขึน้ อีกทัง้ส่วนตอ่ประกอบมีความซบัซ้อนและยุ่งยาก ซึ่งถ้าวิเคราะห์
กลุม่เปา้หมายแล้ว กลุม่เปา้หมายเจเนอเรชัน่วายชอบความเรียบง่ายมากกว่า 

เน่ืองจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่านมีความเห็นว่าการออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่
ร่วมสมัยจากกลาสเซรามิกครัง้นีไ้ม่เหมาะสม ผู้ วิจยัจึงได้น าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
ผู้ เช่ียวชาญมาปรับปรุงและออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิกครัง้ท่ี 2 โดยอยู่
ภายใต้ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ และร่วมกนัปรับปรุง ระดมความคดิในการออกแบบ 

2.6 ผลการพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาสเซรามิก 
ครัง้ท่ี 2 

ผู้วิจยัได้น าแบบประเมินและค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาสเซรามิกครัง้ท่ี 1 มาปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบ
ความต้องการผลิตภณัฑ์ท่ีสอดคล้องกบักลุ่มเปา้หมายโดยการออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยั
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ครัง้ท่ี 2 นี ้อยู่ภายใต้ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ และร่วมกันปรับปรุง ระดมความคิดในการ
ออกแบบ 

1.ท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สาย 
 

 

ภาพประกอบ 48 ภาพแสดงการออกแบบท่ีชาร์จสมาร์โฟนแบบไร้สายสามมิติ 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

ท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายด้วยการ
ติดตัง้แผงขดลวดทองแดงน ากระแสไฟฟ้าภายในผลิตภัณฑ์ กระแสไฟฟ้าสามารถส่งผ่านไปยัง
สมาร์ทโฟนด้วยการผา่นตวักลางวสัดกุลาสเซรามิก ซึง่มีข้อดีในการถ่ายเทพลงังานได้ดี 

2.ท่ีเก็บเคร่ืองเขียน 
 

 

ภาพประกอบ 49 ภาพแสดงการออกแบบท่ีเก็บเคร่ืองเขียนสามมิติ 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

ท่ีเก็บเคร่ืองเขียนสามารถวางดินสอหรือปากกาได้จ านวน 6 ด้าม มีความ
แข็งแรงทนทาน อีกทัง้ยงัสามารถทบักระดาษได้ 
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3.ท่ีวางนามบัตร 
 

 

ภาพประกอบ 50 ภาพแสดงการออกแบบท่ีวางนามบตัรสามมิติ 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

ท่ีวางนามบตัรเม่ือหยิบใช้นามบตัร วสัดกุลาสเซรามิกทรงกลมจะเคล่ือนตวั
เข้าหากนัตามแรงโน้มถ่วง เพ่ือไมใ่ห้นามบตัรร่วงหลน่ 

4.ท่ีเก็บอุปกรณ์ส าหรับเอกสาร 
 

                      

ภาพประกอบ 51 ภาพแสดงการออกแบบท่ีเก็บอปุกรณ์ส าหรับเอกสารสามมิติ 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

ท่ีเก็บอปุกรณ์ส าหรับเอกสาร สามารถเก็บอุปกรณ์จดัการเอกสารขนาดเล็ก
ท าด้วยวสัดโุลหะ เขน่ คลิปหนีบกระดาษ  หมดุปักกระดาน ไส้ท่ีเย็บกระดาษ โดยมีแมเ่หล็กเป็นตวั
ยดึอปุกรณ์เอาไว้ 
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5.ท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบสาย 
 

 

ภาพประกอบ 52 ภาพแสดงการออกแบบท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบสายสามมิติ 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

ท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบสาย สามารถชาร์ตสมาร์ทโฟนได้ โดยมีการซอ่นสาย 
USB ไว้ในตวัผลิตภณัฑ์ อีกทัง้ยงัเป็นล าโพงขยายเสียง ซึง่เสียงจะสะท้อนออกจากรูทัง้ 2 ข้าง 

6.โคมไฟให้แสงสว่างส าหรับตัง้โต๊ะ 
 

 

ภาพประกอบ 53 ภาพแสดงการออกแบบโคมไฟให้แสงสวา่งส าหรับตัง้โต๊ะสามมิติ 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

โคมไฟให้แสงสว่างส าหรับตัง้โต๊ะสามารถให้แสงสว่างท่ีเพียงพอต่อการใช้
งานบนโต๊ะท างาน  วสัดผุลิตจากวสัดกุลาสเซรามิกช่วยลดความร้อน ยืดอายุการใช้งาน แข็งแรง
ทนทาน 
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7.โคมไฟให้แสงสว่างส าหรับตัง้โต๊ะ 
 

 

ภาพประกอบ 54 ภาพแสดงการออกแบบโคมไฟให้แสงสวา่งส าหรับตัง้โต๊ะสามมิติ 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

โคมไฟให้แสงสว่างส าหรับตัง้โต๊ะสามารถให้แสงสว่างท่ี เพียงพอต่อการใช้
งานบนโต๊ะท างาน วสัดผุลิตจากวสัดกุลาสเซรามิกช่วยลดความร้อน ยืดอายุการใช้งาน แข็งแรง
ทนทาน 

8.ท่ีวางสมาร์ทโฟน 
 

 

ภาพประกอบ 55 ภาพแสดงการออกแบบท่ีวางสมาร์ทโฟนสามมิติ 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

ท่ีวางสมาร์ทโฟน สามารถวางสมาร์ทโฟนได้หลายรูปแบบและทุกรุ่น อีกทัง้
ยงัสามารถใช้งานเป็นท่ีทบักระดาษและท่ีกัน้หนงัสือขนาดเล็ก 
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2.7.กรรมวิธีในการผลิตเพื่อสอดคล้องกับระบบอุตสาหกรรมเซรามิก 

ตาราง 12 กรรมวิธีในการผลิตเพ่ือสอดคล้องกบัระบบอตุสาหกรรมเซรามิก 

ภาพแสดงกระบวนการผลิต กระบวนการกรรมวิธีในการผลิต 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 1 บดเศษแก้วเหลือใช้ ดนิขาว ซิลิกา

และสะเตนสีเซรามิกให้มีขนาดอนภุาคเล็ก

ประมาณ 250-350 ไมครอน หลงัจากนัน้น า

สารเคมีทัง้หมดมาผสมเข้าด้วยกนั 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 เตมิน า้บริสทุธิในสารเคมีท่ีผสม

เข้าด้วยกนัด้วยอตัราสว่น 50:50 และเตมิสาร

กนัการเกิดตะกอน (Deflocculants) 5 % เพ่ือ

ไมใ่ห้สว่นผสมจบัตวักนัเป็นก้อนและเกิด

ตะกอน หลงัจากนัน้คนส่วนผสมทัง้หมดให้เข้า

กนัจนเป็นเนือ้เดียว 

 

 

 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 3 ขึน้รูปด้วยกรรมวิธีการหล่อชิน้งาน

ด้วยแมพ่ิมพ์ปนูปลาสเตอร์ (Plaster Mold) 

โดยเทส่วนผสมลงในแมพ่ิมพ์ปนูพลาสเตอร์ให้

เตม็ ทิง้ไว้ประมาณ 15-20 นาที จงึเทสว่นผสม

ออก ทิง้ไว้อีก 30 นาที เพ่ือให้ชิน้งานแข็งตวั

หลงัจากนัน้จงึถอดแมพ่ิมพ์ปนูปลาสเตอร์ออก 

น าชิน้งานไปอบแห้งในอณุหภมูิ 90 องศา

เซลเซียส เป็นเวลา 30 นาที เพ่ือไลน่ า้และ

อากาศออกจากชิน้งานจนหมด ตกแตง่ต าหนิ

ตา่งๆด้วยเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรายละเอียด 
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ขัน้ตอนท่ี 4 น าชิน้งานไปเผาผนกึด้วยอณุหภมูิ 

650-750 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 4 ชัว่โมง 

โดยให้อณุหภมูิขึน้ 1 นาที ตอ่ 10 องศา เม่ือ

อณุหภมูิขึน้สงูถึง 650-750 องศาเซลเซียส

แล้วปิดเตา ปล่อยชิน้งานให้เย็นในภายในเตา

จนถึงอณุหภมูิห้องจงึน าออก 

 

 

 

 

ขัน้ตอนท่ี 5 น าชิน้งานไปเผาเรียกสีด้วย

อณุหภมูิ 1,150-1,250 องศาเซลเซียสเป็น

เวลา 4ชัว่โมงโดยให้อณุหภมูิขึน้ 1 ชัว่โมงตอ่ 

300 องศา เม่ืออณุหภมูิขึน้สงูถึง 1,150-1,250 

องศาเซลเซียสแล้วปิดเตา ปลอ่ยชิน้งานให้

เยน็ในภายในเตาจนถึงอณุหภมูิห้องจงึน าออก 

2.8.ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาสเซรามิก 
2.8.1. โคมไฟให้แสงสวา่งส าหรับตัง้โต๊ะ 

                          

ภาพประกอบ 56 โคมไฟให้แสงสวา่งส าหรับตัง้โต๊ะจากกลาสเซรามิก 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

โคมไฟให้แสงสว่างส าหรับตัง้โต๊ะจากกลาสเซรามิก มีส่วนประกอบ 3 
สว่น ได้แก่ ส่วนท่ี 1 สว่นตอ่หลอดไฟท่ีมีรูปร่างเป็นทรงกลม สามารถใช้กบัหลอดไฟท่ีมีลกัษณะขัว้
เกลียวขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 1.5 เซนติเมตร ส่วนท่ี 2 วสัดกุลาสเซรามิกท่ีผ่านกระบวนการผลิต
โดยใช้การอดัผงแก้วเหลือใช้ ดนิขาวระนอง ซิลิกาและสารให้สีส าหรับเซรามิกท่ีมีขนาดเล็กระหวา่ง 
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250-350 ไมครอน และส่วนท่ี 3 สว่นตอ่ปลัก๊ท่ีเช่ือมกบัแทน่ตดิตัง้โคมไฟและมีสายไฟส าหรับเสียบ
ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 

 โคมไฟให้แสงสว่างส าหรับตัง้โต๊ะจากกลาสเซรามิกสามารถแก้ไข
ข้อจ ากัดของวสัดท่ีุใช้ผลิตโคมไฟแบบเดิมท่ีไม่เหมาะสม เช่น วสัดพุลาสติกซึ่งเกิดปัญหาการใช้
งานท่ีมีความร้อนอย่างตอ่เน่ือง ท าให้เส่ือมสภาพเร็ว เกิดจากการสะสมความร้อนจากระยะเวลา
ในการใช้งาน อีกทัง้วสัดโุลหะมีความแข็งแรงทนทานแต่ข้อเสียคือน า้หนกัชิน้งานต่อพืน้ท่ีการใช้
งานสงู หรือ เซรามิกทนความร้อนแตมี่ปัญหาไม่ทนทานตอ่แรงกระแทก ท าให้วสัดกุลาสเซรามิกค
รอบคลุมปัญหาของวัสดุดงักล่าวท่ีกล่าวมาข้างต้น ซึ่งวัสดุกลาสเซรามิกเป็นวัสดุคอมโพสิท มี
ความสามารถเพิ่มสมบตัิเชิงกลท่ีดี เหมาะสมต่อการใช้งานของวสัดดุ้านความร้อนต่อเน่ืองได้ดี 
น า้หนักเบา ไม่เกิดสนิม มีสีสันท่ีสวยงาม ทนต่อแรงกระแทก อีกทัง้ยังยืดอายุการใช้งานของ
ผลิตภณัฑ์ท่ีใช้งานร่วมกนั 

2.8.2. ท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สาย 

                                  

ภาพประกอบ 57 ท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายจากกลาสเซรามิก 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

ท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายจากกลาสเซรามิกมีส่วนประกอบ 3 สว่น ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1 ส่วนแผงวงจรขดลวดทองแดงส าหรับให้พลังงานไฟฟ้าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 
เซนตเิมตร สว่นท่ี 2 วสัดกุลาสเซรามิกท่ีผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้การอดัผงแก้วเหลือใช้ ดนิขาว
ระนอง ซิลิกาและสารให้สีส าหรับเซรามิกท่ีมีขนาดเล็กระหว่าง 250-350 ไมครอน และส่วนท่ี 3 
สว่นตอ่ปลัก๊และตวัแปลงไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ ท่ีเช่ือมกบัตวัผลิตภณัฑ์ 
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 ท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายจากกลาสเซรามิก สามารถแก้ไขจุดด้อย
ของวสัดแุบบเดิมในการผลิตท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไรสาย เช่น พลาสติกซึ่งเกิดจากการเสียหาย
ด้วยความร้อนท่ีใช้งานอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้วัสดุแก้วท่ีมีความแข็งแรงทนทานต ่าจากการตก
กระแทก ท าให้วสัดกุลาสเซรามิกมีความสมารถแก้ไขปัญหาได้ครอบคลมุมากกว่าวสัดดุงักล่าวท่ี
กล่าวมาข้างต้น ซึ่งวัสดุกลาสเซรามิกเป็นวัสดุคอมโพสิท มีความสามารถเพิ่มสมบตัิเชิงกลท่ีดี 
เหมาะสมต่อการใช้งานของวัสดุด้านความร้อนต่อเน่ืองได้ดี น า้หนักเบา น ากระแสไฟฟ้าและ
ถ่ายเทพลงังานได้ดี มีสีสนัท่ีสวยงาม ทนตอ่แรงกระแทก อีกทัง้ยงัยืดอายกุารใช้งานของผลิตภณัฑ์
ท่ีใช้งานร่วมกัน โดยจากการทดสอบคุณสมบตัิความแข็งแรงอยู่ ท่ีระดบั 7.5 Mohs scale โดยมี
ลกัษณะการใช้งานคือน าสามร์ทโฟนท่ีมีการรองรับการชาร์จไร้สายมาวางบนระนาบผลิตภัณฑ์
กลาสเซรามิก แผงวงจรขดลวดทองแดงจะถ่ายเทพลงังานไฟฟ้าผ่านตวักลางคือกลาสเซรามิกสู่
สมาร์ทโฟน 

2.8.3. ท่ีวางนามบตัร 

                              

ภาพประกอบ 58 ท่ีวางนามบตัรจากกลาสเซรามิก 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

ท่ีวางนามบตัรจากกลาสเซรามิกมีส่วนประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 ส่วน
ฐานวางนามบตัรท าด้วยโลหะขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 4.5 นิว้  และส่วนท่ี 2 วสัดกุลาสเซรามิกท่ีมี
ลกัษณะคล้ายลูกบอล โดยผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้การอดัผงแก้วเหลือใช้ ดินขาวระนอง ซิลิ
กาและสารให้สีส าหรับเซรามิกท่ีมีขนาดเล็กระหวา่ง 250-350 ไมครอน 
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วางนามบตัรจากกลาสเซรามิก สามารถแก้ไขจุดด้อยของวัสดุแบบเดิมใน
การผลิต ชน่ พลาสติกซึง่วสัดมีุอายกุารใช้งานไม่ยาวนาน อีกทัง้วสัดแุก้วท่ีมีความแข็งแรงทนทาน
ต ่าจากการตกกระแทก  รวมถึงวสัดโุลหะท่ีมีน า้หนกัมาก ท าให้วสัดกุลาสเซรามิกมีความสมารถ
แก้ไขปัญหาได้ครอบคลุมมากกว่าวัสดุดงักล่าวท่ีกล่าวมาข้างต้น ซึ่งวัสดุกลาสเซรามิกเป็นวสัดุ
คอมโพสิท มีน า้หนักเบา แข็งแรงทนทาน และ มีสีสนัท่ีสวยงาม ทนต่อแรงกระแทก อีกทัง้ยงัยืด
อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ท่ีใช้งานร่วมกัน โดยจากการทดสอบคณุสมบตัิความแข็งแรงอยู่ท่ี
ระดบั 7.5 Mohs scale โดยมีลกัษณะการใช้งานคือเม่ือหยิบใช้นามบตัร กลาสเซรามิกทรงกลมจะ
เคล่ือนตวัเข้าหากนัตามแรงโน้มถ่วง เพ่ือไมใ่ห้นามบตัรร่วงหลน่ 

2.8.4. ท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบสาย 

                               

ภาพประกอบ 59 ท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบสายจากกลาสเซรามิก 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

ท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบสายจากกลาสเซรามิกมีสว่นประกอบ 2 สว่น คือ สว่นท่ี 1 
ส่วนปลั๊กต่อ USB ส าหรับเสียบไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ พร้อมตัวแปลง และส่วนท่ี 2 วสัดุกลาส
เซรามิกท่ีผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้การอัดผงแก้วเหลือใช้ ดินขาวระนอง ซิลิกาและสารให้สี
ส าหรับเซรามิกท่ีมีขนาดเล็กระหวา่ง 250-350 ไมครอน 

ท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบสายจากกลาสเซรามิก สามารถแก้ไขจุดด้อยของวัสดุ
แบบเดิมในการผลิตท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบสาย เช่น พลาสติกซึ่งเกิดจากการเสียหายด้วยความ
ร้อนท่ีใช้งานอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้วัสดุแก้วและเซรามิกมีความแข็งแรงทนทานต ่าจากการตก
กระแทก ท าให้วสัดกุลาสเซรามิกมีความสมารถแก้ไขปัญหาได้ครอบคลมุมากกว่าวสัดดุงักล่าวท่ี
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กล่าวมาข้างต้น ซึ่งวัสดุกลาสเซรามิกเป็นวัสดุคอมโพสิท มีความสามารถเพิ่มสมบตัิเชิงกลท่ีดี 
เหมาะสมต่อการใช้งานของวสัดดุ้านความร้อนต่อเน่ืองได้ดี น า้หนกัเบา มีสีสนัท่ีสวยงาม ทนต่อ
แรงกระแทก อีกทัง้ยังยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ โดยจากการทดสอบคุณสมบัติความ
แข็งแรงอยู่ท่ีระดบั 7.5 Mohs scale โดยทดสอบคา่ความแข็งแร็งได้ท่ีระดบั 7.5 Mohs scale  โดย
มีลกัษณะการใช้งานคือ น าสมาร์ทโฟนเสียงกับสาย USB ท่ีซ้อนอยู่ด้านบนของผลิตภัณฑ์กลาส
เซรามิก โดยท่ีชาร์ตสมาร์ทโฟนแบบสายยงัมีการใช้งานแฝงคือ เป็นล าโพงขยายเสียง ซึ่งเสียงจะ
สะท้อนออกจากรูทัง้ 2 ข้าง 

2.8.5. ท่ีวางสมาร์ทโฟน 

                             

ภาพประกอบ 60 ท่ีวางสมาร์ทโฟนจากกลาสเซรามิก 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
ท่ีวางสมาร์ทโฟนจากกลาสเซรามิกมีส่วนประกอบ 1 สว่น คือ วสัดกุลาสเซรา

มิกท่ีผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้การอดัผงแก้วเหลือใช้ ดินขาวระนอง ซิลิกาและสารให้สีส าหรับ
เซรามิกท่ีมีขนาดเล็กระหวา่ง 250-350 ไมครอน ซึง่มีรูปทรงสามเหล่ียม 

ท่ีวางสมาร์ทโฟนจากกลาสเซรามิก สามารถแก้ไขจุดด้อยของวสัดแุบบเดิม
ในการผลิตท่ีวางสมาร์ทโฟนจากกลาสเซรา เช่น พลาสติกซึ่งเกิดจากการเสียหายด้วยความร้อน
จากสมาร์ทโฟนในการใช้งาน อีกทัง้วสัดุแก้วและเซรามิกมีความแข็งแรงทนทานต ่าจากการตก
กระแทก วสัดโุลหะมีน า้หนกัมาก ท าให้วสัดกุลาสเซรามิกมีความสมารถแก้ไขปัญหาได้ครอบคลมุ
มากกว่าวสัดดุงักล่าวท่ีกล่าวมาข้างต้น ซึ่งวสัดกุลาสเซรามิกเป็นวสัดคุอมโพสิทเหมาะสมต่อการ
ใช้งานจากสมาร์ทโฟนซึง่แผก่ระจายความร้อนอย่างตอ่เน่ือง มีน า้หนกัเบา มีสีสนัท่ีสวยงาม ทนตอ่
แรงกระแทก อีกทัง้ยังยืดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ โดยจากการทดสอบคุณสมบัติความ
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แข็งแรงอยู่ท่ีระดบั 7.5 Mohs scale โดยมีลกัษณะการใช้งานคือ  ท่ีวางสมาร์ทโฟนจากกลาสเซรา
มิก สามารถวางสมาร์ทโฟนได้หลายรูปแบบและทุกรุ่น อีกทัง้ยงัสามารถใช้งานเป็นท่ีทบักระดาษ
และท่ีกัน้หนงัสือขนาดเล็ก 

2.8.6. ท่ีเก็บอปุกรณ์ส าหรับเอกสาร 

                         

ภาพประกอบ 61 ท่ีเก็บอปุกรณ์ส าหรับเอกสารจากกลาสเซรามิก 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

ท่ีเก็บอปุกรณ์ส าหรับเอกสารจากกลาสเซรามิก มีสว่นประกอบ 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนท่ี 1วสัดกุลาสเซรามิกท่ีผ่านกระบวนการผลิตโดยใช้การอดัผงแก้วเหลือใช้ ดินขาวระนอง ซิลิ
กาและสารให้สีส าหรับเซรามิกท่ีมีขนาดเล็กระหว่าง 250-350 ไมครอน  มีลักษณะเป็นทรงกลม
และส่ีเหล่ียม และสว่นท่ี 2 แมเ่หล็กส าหรับยดึอปุกรณ์ท่ีผลิตจากวสัดเุหล็ก 

ท่ีเก็บอุปกรณ์ส าหรับเอกสารจากกลาสเซรามิกมีความแข็งแรงทนทาน ทน
ต่อแรงกระแทกด้วยการทดสอบค่าความแข็งแร็งได้ท่ีระดับ 7.5 Mohs Scale น า้หนักเบา สีสัน
สวยงาม ทึบแสง สามารถเก็บอุปกรณ์จดัการเอกสารขนาดเล็กท าด้วยวสัดโุลหะ เช่น คลิปหนีบ
กระดาษ  หมดุปักกระดาน ไส้ท่ีเย็บกระดาษ โดยมีแมเ่หล็กเป็นตวัยดึอปุกรณ์เอาไว้ 
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2.8.7. ท่ีเก็บเคร่ืองเขียน 

                          

ภาพประกอบ 62 ท่ีเก็บเคร่ืองเขียนจากกลาสเซรามิก 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

ท่ีเก็บเคร่ืองเขียนจากกลาสเซรามิกมีสว่นประกอบ 1 สว่น ได้แก่ สว่นท่ี 1วสัดุ
กลาสเซรามิกท่ีมีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียม โดยมีขัน้ตอนการผลิตใช้ผงแก้วขนาดเล็กอนุภาคเล็ก
ละเอียดขนาดสม ่าเสมอกันระหว่าง 250-350 ไมครอน ร้อยละ 50-65 ผสมเข้าด้วยกันผงสาร
เสริมแรง เชน่ ดนิขาว ร้อยละ 5-10 ซิลิการ้อยละ 5-10 และสารให้สีส าหรับเซรามิกสดัส่วนของสาร
ให้สี ร้อยละ 5-15 แล้วบดรวมเป็นเนือ้เดียวกัน ผ่านกระบวนการหล่อด้วยพลาสเตอร์โมล(Plaster 
Mold) น าไปเผาให้ความร้อนแบบเผาผนึก (sintering process) โดยใช้ระบบปิดเพ่ือควบคุม
บรรยากาศ และ ด้วยอุณหภูมิ  ระหว่าง 600 -800 องศาเซลเซียส แล้วคงอุณหภูมิไว้ท่ี 800 
เซลเซียส เป็นเวลา 4 ชัว่โมง จนผงแก้วละเอียดผนึกยึดติดกนัเป็นเนือ้แก้วขุ่นทึบแส) สีของชิน้งาน
เนือ้แก้วขุ่นมาจากปฎิกิริยาออกไซด์ของโลหะ หลงัจากนัน้ปล่อยให้อุณหภูมิคอ่ยๆ เย็นลงภายใน
เตาเผา จากนัน้จึงน ามาผ่านกระบวนการเผาในอุณหภูมิท่ีสูงขึน้เพ่ือท าให้เกิดสีสนัท่ีสดขึน้ด้วย
อณุหภูมิระหว่าง 1,150 – 1,250 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 4 ชัว่โมง โดยให้อณุหภูมิเย็นลงภายใน
เตาเผาอย่างรวดเร็ว ซึ่งท่ีเก็บเคร่ืองเขียนท่ีวางอยู่ตามท้องตลาดส่วนใหญ่แล้วท าด้วยพลาสติก
และโลหะ มีจดุด้อยคือไม่คงทน มีน า้หนกัมาก จึงท าให้วสัดกุลาสเซรามิกซึ่งเป็นวสัดคุอมโพสิทมี
ข้อดีท่ีคลอบคลุมวสัดดุงักล่าวท่ีกล่าวมาข้างต้น ท่ีเก็บเคร่ืองเขียนจากกลาสเซรามิกมีสมบตัิ ทน
การกระแทก ทดสอบค่าความแข็งแร็งได้ท่ีระดบั 7.5 Mohs scale น า้หนักเบา สีสันสวยงาม ทึบ
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แสง สามารถวางดินสอหรือปากกาได้จ านวน 6 ด้าม มีความแข็งแรงทนทาน อีกทัง้ยงัสามารถทบั
กระดาษได้ 

2.9. ผลจากการประเมินผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจผลิตภัณฑ์ 
ผลจากการประเมินความพึงพอใจเก่ียวกบัการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยั

จากกลาสเซรามิก โดยกลุ่มเป้าหมายและผู้สนใจจ านวน 100 ท่าน โดยผู้ วิจยัได้ท าแบบสอบถาม
ในประเด็นวัสดุและการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือวิเคราะห์และเก็บข้อมูลความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายและผู้สนในน ามาพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ผ่านการคดัและ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้งานโดยผู้ เช่ียวชาญแล้ว จ านวน 8 ผลิตภัณฑ์ โดย
แบบสอบถามแบง่เป็น 3 หวัข้อ ตอ่ไปนี ้

ตาราง 13  ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 

 ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน(คน) ร้อยละ(100%) 
เพศ ชาย 

หญิง 
51 
49 

51 
49 

อายุ ต ่ากว่า 21 ปี 
22-39 ปี 
40-54 ปี 
55 ปีขึน้ไป 

1 
71 
19 
9 

1 
71 
19 
9 

ระดับการศึกษา
สูงสุด 

ประถมศกึษา 
มธัยมศกึษาและเทียบเทา่ 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

0 
9 
60 
28 
3 

0 
9 
60 
28 
3 

อาชีพ รับราชการ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษัทเอกชน 
อาชีพอิสระ 
นิสิต/ นกัศกึษา 
อ่ืนๆ 

9 
3 
24 
22 
27 
5 

9 
3 
24 
22 
27 
5 
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รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน 

ต ่ากว่า 15,000 บาท 
15,001-30,000 บาท 
30,001-60,000 บาท 
60,000-100,000 บาท 
มากกวา่ 100,000 บาท 

16 
28 
34 
12 
10 

16 
28 
34 
12 
10 

ประเภทท่ีอยู่
อาศัย 

หอพกั/ คอนโด 
บ้านพกัอาศยั 

50 
50 

50 
50 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างสามารถสรุปได้ดงัต่อไปนี ้
กลุ่มเป้าหมายเป็นเพศชาย ร้อยละ 51 และเพศหญิง ร้อยละ 49 โดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 22 -
39 ปี ร้อยละ 71 ซึ่งเป็นกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย อาย ุ40-54 ปี ร้อยละ 19 และ 55 ปีขึน้ไป ร้อยละ 9 
ซึ่งระดบัการศกึษาสงูสุดตามล าดบัได้แก่ ปริญญาตรี ร้อยละ 60 ปริญญาโท ร้อยละ 28 ปริญญา
เอก ร้อยละ 3 และมธัยมหรือเทียบเท่า ร้อยละ 9 และกลุ่มตวัอย่างประกอบอาชีพสงูสดุตามล าดบั
คือ พนกังานบริษัทเอกชน ร้อยละ 34 นิสิตนกัศกึษา ร้อยละ 27 อาชีพอิสระ ร้อยละ 22 รับราชกาล 
ร้อยละ 9 อาชีพอิสระ ร้อยละ 9 และพนกังานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 3 ซึ่งกลุ่มตวัอย่างมีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน คือ ต ่ากว่า 15,000 บาท ร้อยละ16 15,001-30,000 บาท ร้อยละ 28   30,001-60,000 
บาท ร้อยละ 34  60,000-100,000 บาท ร้อยละ 12 และมากกว่า 100,000 บาท ร้อยละ 10 ซึ่ง
กลุ่มตวัอย่างท่ีท าแบบสอบถามอาศยัอยู่ในหอพกัและคอนโด ร้อยละ 50 และบ้านพกัส่วนตวั ร้อย
ละ 50 

ตาราง 14 สรุปความพึงพอใจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิกด้วยค่าเฉล่ียและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมิน ระดับความพงึพอใจ 
คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การประเมินด้านความสวยงาม 
รูปแบบสวยงามน่าใช้ 
รูปแบบสอดคล้องกบัแนวคดิ 
แนวคิดในการออกแบบมีความนา่สนใจ 
ความสอดคล้องกนัในคอลเลกชัน่ 

4.29 
4.42 
4.59 
4.39 

0.556 
0.589 
0.604 
0.617 

การประเมินด้านประโยชน์ใช้สอยและวสัด ุ
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ประโยชน์ใช้สอยมีความน่าสนใจ 
ประโยชน์ใช้สอยมีความเหมาะสม 
วสัดจุากเศษแก้วเหลือใช้มีความนา่สนใจ 
สีสนันา่ดงึดดู 

4.27 
4.34 
4.46 
4.49 

0.664 
0.669 
0.593 
0.643 

รวม   
จากตารางท่ี  15 สรุปความพึงพอใจเก่ียวกับผลิตภัณ ฑ์ ร่วมสมัยจากกลาส 

เซรามิกด้วยค่าเฉล่ียและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ี 1 การประเมินด้าน
ความสวยงามของผลิตภณัฑ์และสว่นท่ี 2 การประเมินด้านประโยชน์ใช้สอยและวสัด ุ

จากการประเมินส่วนท่ี 1 ด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์พบว่า รูปแบบสวยงาม
หน้าใช้ในระดับเห็นด้วยมาก 4.29 รูปแบบสอดคล้องกับแนวคิดในระดับเห็นด้วยมาก 4.42 
แนวคดิการออกแบบน่าสนใจในระดบัเห็นด้วยมาก 4.59 และความสอดคล้องกนัในระดบัเห็นด้วย
มาก ในระดบัคา่เฉล่ีย 4.39 

จากการประเมินส่วนท่ี 2 ด้านประโยชน์ใช้สอยและวัสดุพบว่าประโยชน์ใช้สอยมี
ความน่าสนใจในระดบัเห็นด้วยมาก 4.27 ประโยชน์ใช้สอยมีความเหมาะสมในระดบัเห็นด้วยมาก 
4.34 วสัดจุากเศษแก้วเหลือใช้มีความนา่สนใจ 4.46 และสีสนันา่ดงึดดูในระดบัเห็นด้วยมาก 4.49 

ตาราง 15 ความนา่สนใจเชิงพาณิชย์และราคาของผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะสม 

ค าถาม  จ านวน (คน) คะแนน (ร้อยละ) 
ความนา่สนใจเชิง
พาณิชย์ 

นา่สนใจ 
ไมน่า่สนใจ 

100 
0 

100 
0 

ราคาท่ีเหมาะสม 100-250 บาท 
251-500 บาท 
501-1,000 บาท 
มากกวา่ 1,000 บาท 

10 
40 
21 
29 

10 
40 
21 
29 

จากตารางท่ี สามารถวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มตวัอย่างมีความสนใจในผลิตภัณฑ์สูงถึง
ร้อยละ 100 โดยให้ความสนใจในราคาผลิตภัณฑ์ท่ีเหมาะสม 100 -250 บาท ร้อยละ10 ราคา
ผลิตภณัฑ์ 251-500 บาท ร้อยละ 40 ราคาผลิตภณัฑ์ 501-1,000 บาท ร้อยละ 21 ราคาผลิตภณัฑ์
มากกว่า 1,000 บาท ร้อยละ29 ซึ่งสรุปได้ว่ามีความน่าสนใจในเชิงพาณิชย์ และราคาท่ีเหมาะสม
ตอ่การจ าหนา่ยผลิตภณัฑ์ราคา 250-500 บาท 
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ตาราง 16 ข้อเสนอแนะของกลุม่ตวัอยา่ง 

ข้อเสนอแนะ 
- ขาดสีสนัของวสัด ุน่าจะมีเคลือบเเก้วเพ่ือเก็บรายละเอียดของชิน้งาน 
- อยากให้มีความหลากหลายของสีสนัในชิน้งาน 
- สีสนัมีความสวยงาม อยากให้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์ประเภทอ่ืนๆเพิ่มเตมิในล าดบัถดัไป 
- อยากให้มีการทดลองรูปร่าง รูปทรงในลกัษณะอ่ืนๆ รวมถึงสีให้มีความสดใสและหลากหลาย
มากยิ่งขึน้ 
- อยากให้ผลิตภณัฑ์มีรูปลกัษณ์ท่ีนา่สนใจมากขึน้ เร่ืองของรูปร่าง รูปทรง 
- ยงัขาดอะไรบางอยา่งท าให้ผลิตภณัฑ์มีความสมบรูณ์ หรืออาจจะยงัไมคุ่้นเคยกบัวสัดใุหม่ 
- แบบท่ี 1 การ Design ยงัดเูรียบไป ควรออกแบบให้ดมีูความล า้สมยัมากกวา่นี ้ท าเป็นทรง
แนวตัง้เก๋ๆนา่จะชว่ยประหยดัพืน้ท่ีได้มากกวา่แนวนอน  แบบท่ี 2 ออกแบบได้สวย แตน่า่จะเพิ่ม
ลกูเลน่ของการเอาไปยดึติดกบัผนงั หรือสามารถวางได้ในพืน้ท่ีอ่ืนได้หลายๆรูปแบบ ส่วนอนัท่ี
เป็นโค้งๆมนัมี space วา่งด้านลา่ง อาจจะใสเ่ป็นตะแกรงเหล็กเล็กๆเพิ่มเข้าไปเพ่ือวางขวดไวท์ 
หรือขวดตกแตง่บ้านได้  แบบท่ี 3 จะนา่รักมาก ถ้าท าแบบคล้ายๆ lego ท าเป็น 3 ชิน้ แล้วแตล่ะ
ชิน้เอาไปท าประโยชน์แตกตา่งกนั เชน่เป็นไม้บรรทดั เป็นกลอ่งเล็กๆ พอจะเอามาวางเป็นแทน่
มือถือก็เอา 3 ชิน้นีม้าตอ่กนั อาจจะท าเป็นสายยดึท่ีเป็นกระดมุแม็คตดิเพิ่มเข้าไปมนัได้แกะง่าย 
เวลาถอดเข้าออก   แบบท่ี 4 ถ้าเพิ่มความคุ้มคา่การใช้งานเข้าไป โดยอาจจะท าให้ด้านในเป็น
พืน้ท่ีกรวงๆ แล้วแบง่ layer เป็นชอ่งๆเพ่ือใสเ่คร่ืองครัวตา่งๆ เชน่ พริก พริกไทย ชรูส กระเทียม 
เข้าไปในแตล่ะช่อง พอใช้งานก็อาจจะใช้วิธีการหมนุด้วยมือเทลงมา แถมข้างหน้าสามารถใช้
ประโยชน์ของ magnet แปะ list menu อาหารตา่งๆ  แบบท่ี 5 โอเค ถ้าเพิ่มสีสนัเข้าไปอีก 
หรือไมก็่ท าให้เป็นแท่นชาร์จท่ีแบนมากๆ design โค้งมนด ูmodern ไปเลย  แบบท่ี 6 ควรท า
ชอ่งส าหรับใส่อปุกรณ์เคร่ืองเขียนอ่ืนๆเพิ่มเตมิเข้าไปด้วย เพราะตามหลกัคนน่าจะไมพ่กดนิสอ 
ปากกามากขนาดนัน้ ด้านหน้ากลอ่งอาจจะเพิ่มตวัวางนามบตัรเข้ามาสกันิดนงึ จะดมีูอะไร
ขึน้มาอีกหนอ่ย  แบบท่ี 7 ควร present เป็นชัน้วางหนงัสือแทนก็ได้นะ design สวยแล้ว แตม่นั
ดเูปลืองเนือ้ท่ีมากเกินไปถ้าน าไปใช้ประโยชน์จริงๆ วางเป็นชัน้หนงัสือนา่จะลงตวั 
- ราคาแตล่ะอยา่งวางไมเ่ทา่กนัตามรูปแบบ 
- สวยนา่ใช้ 
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2.9.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาสเซรามิก 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาสเซรามิก ผู้ วิจยัได้น าข้อเสนอแนะจาก

กลุ่มตวัอย่าง 100 ท่าน ท่ีชมการจัดแสดงผลงานการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจาก
กลาสเซรามิก ณ เทศกาลการออกแบบกรุงเทพมหานคร 2020 (Bangkok Design Week 2020) 
มาปรับปรุงและพฒันา โดยสามารถสรุปข้อเสนอแนะได้คือ ผลิตภัณฑ์ยงัมีสีสนัท่ีไม่หลากหลาย 
ขาดความเรียบร้อยและสมบูรณ์ของวสัด ุซึ่งสามารถท่ีจะต่อยอดให้ผลิตภณัฑ์มีความเงาวาวเพ่ือ
การพาณิชย์ตอ่ไป 

ดงันัน้ผู้วิจยัจึงได้เคลือบเซรามิกโดยใช้อณุหภูมิในการเผาต ่าท่ี 1,080 องศาเซลเซียส ใช้
เวลาในการเผา 1ชัว่โมง 30 นาที และแชอ่ณุหภมูิทิง้ไว้ 15 นาที และปลอ่ยให้เย็นภายในเตา 

 

 

ภาพประกอบ 63 ผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัท่ีผา่นกระบวนการเผาเคลือบไฟต ่าด้วยสีเคลือบ 
เซรามิก 

ท่ีมา: สิขรินทร์ ชโูชต ิ
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ภาพประกอบ 64 ผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัท่ีผา่นกระบวนการเผาเคลือบไฟต ่าด้วย 
สีเคลือบเซรามิก 

ท่ีมา: สิขรินทร์ ชโูชต ิ

                       

ภาพประกอบ 65 ผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัท่ีผา่นกระบวนการเผาเคลือบไฟต ่าด้วยสีเคลือบ 
เซรามิก 

ท่ีมา: สิขรินทร์ ชโูชต ิ
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2.10. การทดสอบคุณสมบัตทิางกายภาพระหว่าง แก้ว เซรามิก และกลาสเซรามิก 
การทดสอบคณุสมบตัิทางกายภาพระหว่างแก้ว เซรามิก และกลาสเซรามิก โดยผา่นการ

ทดสอบจากเคร่ืองมือการตรวจสอบคา่ความแข็งแรงของอญัมณี(Mohs Scale) เคร่ืองมือวดัความ
โปร่งแสง(Digital Tint Meter) และการตรวจสอบพืน้ผิว โดยให้ผู้ เช่ียวชาญทางด้านวสัดศุาสตร์ท า
การประเมินด้วยแบบสอบถาม ซึง่สามารถสรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

ตาราง 17 ผลการทดสอบคณุสมบตัทิางกายภาพระหวา่งแก้ว เซรามิก และกลาสเซรามิก 

วสัด ุ คา่ความแข็งแรง สมบตัขิองแสง ลกัษณะทางกายภาพ 
แก้ว 5.5 Moh scale โปร่งแสง มีพืน้ผิวเงาและมนัวาว 
เซรามิก 6.0 Moh scale ทบึแสง มีพืน้ผิวด้านหยาบไมเ่รียบ 
กลาสเซรามิก 7.5 Moh scale กึ่งโปร่งแสง มีผิวสัมผัสเรียบและเงาวาว

เล็กน้อย 

จากตารางผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพระหว่างแก้ว เซรามิก และกลาส  
เซรามิกข้างต้นสามารถสรุปได้ดงัตอ่ไปนี ้ 

วสัดุแก้วมีค่าความแข็งแรงท่ี 5.5 Mohs Scale แสงลอดผ่านวัสดุได้อย่างอิสระ (โปรง
แสง) มีพืน้ผิวเรียบเงาและมนัวาว ของเหลวซมึผา่นไมไ่ด้ 

วสัดุเซรามิกมีค่าความแข็งแรงท่ี 6.0 Mohs Scale แสงลอดผ่านวัสดุไม่ได้ (ทึบแสง) มี
พืน้ผิวด้านไมเ่รียบ ของเหลวซมึผา่นได้ 

วัสดุกลาสเซรามิกมีค่าความแข็งแรงท่ี 7.5  Mohs Scale แสงลอดผ่านวัสดุได้เป็น
บางสว่น (กึ่งโปรงแสง) มีพืน้ผิวเรียบเงาวาว ของเหลวซมึผา่นไมไ่ด้ 

กลาสเซรามิกเป็นวสัดคุอมโพสิทท่ีมีส่วนผสมของวสัดแุก้วและเซรามิกอยู่รวมกนัภายใต้
วสัดเุดียว จึงมีลกัษณะทางกายภาพท่ีใกล้เคียงกับวสัดดุงักล่าวและได้พฒันาวสัดใุห้มีข้อดีมาก
ยิ่งขึน้ในด้าน ความแข็งแรง สมบตัขิองแสง และผิวสมัผสั 
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาสเซรามิกเป็นวิจยัเชิงการศึกษาวสัดุ
และพฒันาผลิตภณัฑ์ (Research Material and Development Product) โดยจดัท าขึน้เพ่ือศกึษา
และพฒันาวสัดกุลาสเซรามิกสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมยัในรูปแบบการใช้งานท่ีสอดคล้อง
กับกลุ่มเป้าหมายเจเนอเรชั่นวาย อายุ 25-35 ปี โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านวัสดุและปัจจัย
ข้อก าหนดและทฤษฎีการออกแบบ เพ่ือออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยให้มีประสิทธิภาพ
สงูสดุ อีกทัง้ยงัน าขวดแก้วเหลือใช้มาผลิตเป็นวสัดซุึ่งสอดคล้องกบันโยบายการพฒันาอยา่งยัง่ยืน
(Sustainable Development Goals) หรือ SDGs ซึ่งเป็นกรอบทิศทาง การพัฒนาของโลกโดย
องค์การสหประชาชาติ (United Nation) ซึง่มีเปา้หมายให้ประเทศตา่งๆ เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืน
ทางด้านเศรษฐกิจ สงัคมและสิ่งแวดล้อมและการน าขยะมาบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
กลาสเซรามิกซึ่งวสัดขุัน้สงู (Advance Ceramic) โดยเนือ้แก้วมีผลึกอนภุาคเล็กกระจายและแทรก
ซมึอยู่กบัเนือ้ดนิ เชน่เดียวกบัซีเมนต์ซึง่เป็นวสัดพุิเศษท่ีปราศจากรูพรุน โดยมีสมบตัิท่ีโดดเดน่ เช่น 
สมบตัิเก่ียวกบัแสง สมบตัิด้านความร้อน สมบตัิด้านกลศาสตร์ สมบตัิด้านไฟฟ้า และสมบตัิด้าน
ชีวภาพ เป็นต้น กลาสเซรามิกมีความสามารถทนต่อแรงกดอัด แรงกระแทก แข็งแรงทนทาน
มากกว่าวสัดเุซรามิกและแก้ว โดยวสัดกุลาสเซรามิกถูกค้นพบโดยความบงัเอิญจากนกัเคมีชาว
ฝร่ังเศสจากการน าแก้วมาหลอมแล้วเติมยิบซมัลงไป เม่ือเย็นลงเกิดเป็นวสัดใุสทึบแสงลกัษณะ
เดียวกันกับเซรามิกพอร์ชเลน เกิดเป็นวัสดุใหม่สามารถน ามาใช้ในระบบอุตสาหกรรม 
สถาปัตยกรรม วิศวกรรม โดยงานวิจยันี ้ได้น าเอาขวดแก้วเหลือใช้มีสารประกอบคือซิลิกา(Silica) 
ซึ่งเป็นสารท่ีสามารถมาต่อยอดในการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ร่วมสมัยได้หลากหลาย
ประเภท ซึ่งคณุสมบตัิเดน่นัน้มีความแข็งแรงทนทาน พืน้ผิวมีความมนัเงาและสร้างมลูค่าเพิ่มได้  
อีกทัง้น ามาวิจยัและพฒันาวสัดอุอกแบบร่วมกับเซรามิกได้ อาศยักระบวนการผลิตแบบเผาผนึก 
(Sintering Processing) เพ่ือให้อนุภาคเรียงตัวและจับตัวกันเป็นวัสดุคอมโพสิตและเกิด
กระบวนการนิวครีเอชัน่ ซึ่งท าให้วสัดกุลาสเซรามิกมีความแข็งแรง ทนต่อแรงกระแทกได้ ทึบแสง 
ทนต่ออุณหภูมิสูง ทัง้นีก้ารสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาสเซรามิกเพ่ือให้
ตอบสนองตอ่กลุ่มเปา้หมายอีกทัง้เพิ่มมลูคา่ให้กบัผลิตภณัฑ์จากอตุสาหกรรมเซรามิก รวมถึงเกิด
รูปแบบผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายเพ่ือเพิ่มสินค้าให้เป็นตวัเลือกของผู้บริโภคในท้องตลาดมากขึน้ 
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สรุป 
จากการเก็บข้อมลูรวบรวมและวิเคราะห์องค์ความรู้การสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วม

สมยัจากกลาสเซรามิกสามารถสรุปได้ 3 สว่นดงันี ้
ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลองวสัดกุลาสเซรามิกท่ีผู้วิจยัได้ท าการทดลอง

โดยน าขวดแก้วเหลือใช้มาบดละเอียดให้มีขนาดอนภุาค 250 – 350 ไมครอน โดยผสมกบัสารเคมี
ตัง้ต้นคือ ผงดินขาวระนอง ซิลิกา และ สะเตนสีส าหรับใช้ในการผลิตเซรามิกในอัตราส่วน 
60:30:10 โดยใช้ชุดสีสะเตนสีเซรามิตามหลกัทฤษฎีอารมณ์และความรู้สึก Kobayashi สีขาว สี
ม่วง สีด า สีน า้เงิน สีเขียว สีฟ้า สีน า้ตาล สีแดง และสีส้ม โดยใช้อุณหภูมิในการเผาทัง้หมด 2 
อณุหภมูิคือ 1,150 และ 1,250 องศาเซลเซียส 

โดยผลจากการทดลองผลิตวสัดกุลาสเซรามิกสามารถสรุปได้คือ วสัดไุม่มีการหดตวั คง
รูปร่างเดิมไว้หรืออาจเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อย  การเปล่ียนแปลงลักษณะทางกายภาพ ไม่มีรู
พรุน สีสด เกิดจากออกไซด์สุกตวัอย่างเต็มท่ี พืน้ผิวค่อนข้างเรียบ มนัเงา คล้ายวสัดแุก้วหรือหิน 
ทึบแสง การตรวจสอบความแข็งด้วยเคร่ืองมือ Mohr’s Scale ซึ่งเป็นเคร่ืองมีส าหรับการ
ตรวจสอบอญัมณีมาตรฐานสากล ได้ท่ีระดบั 7-7.5 อยูใ่นระดบัท่ีแข็งแรงมากกว่าวสัดเุซรามิกเม่ือ
เผาด้วยอณุหภมูิเดียวกนัซึง่มีควา่ความแข็งแรงอยูท่ี่ 5.5 

 

ภาพประกอบ 66 แสดงขัน้ตอนในกระบวนการทดลองวสัดกุลาสเซรามิก 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

สว่นท่ี 2 วิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบกลุ่มเปา้หมายเจเนอเรชัน่วายได้ผลิตภณัฑ์ตกแตง่
ร่วมสมัยประเภทผลิตภัณฑ์การใช้งานส าหรับการเรียนและการท างานโดยวิเคราะห์ได้ 8 
ผลิตภัณฑ์คือ ท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สาย ท่ีชาร์จสมาร์ทโฟนแบบสาย โคมไฟให้แสงสว่าง
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ส าหรับตัง้โต๊ะ 2 รูปแบบ ท่ีวางนามบัตร ท่ีวางโทรศพัท์ ท่ีวางเคร่ืองเขียน ท่ีเก็บอุปกรณ์ส าหรับ
เอกสาร โดยผู้ วิจยัได้ออกแบบผลิตภัณฑ์โดยการร่างแบบครัง้ท่ี 1 และได้ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ประเมินความเหมาะสมได้ผลสรุปว่า ผู้ เช่ียวชาญทัง้สามท่านไม่เห็นด้วย
ส าหรับการออกแบบผลิตภัณฑ์ครัง้ท่ี1 เน่ืองจากรูปแบบผลิตภัณฑ์ยงัไม่สอดคล้องกับบริบทของ
กลุ่มเปา้หมายเจเนอเรชัน่วาย ซึ่งช่ืนชอบความเรียบง่าย ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้ วิจยัออกแบบนัน้มีส่วนต่อ
ประกอบท่ียุง่ยากและการออกแบบคล้ายคลึงกบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูใ่นท้องตลาด ณ ปัจจบุนั จากนัน้
ผู้วิจยัจึงได้น าค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ทัง้สามท่านมาวิเคราะห์เพ่ือ
ออกแบบผลิตภณัฑ์ครัง้ท่ี 2 โดยอยู่ภายใต้ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์
ทัง้สามท่าน โดยการร่างแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยครัง้ท่ี 2 นัน้เป็นการปรับปรุงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยในครัง้นีผู้้ เช่ียวชาญทัง้สามท่านได้ท า
การประเมินรูปแบบผลิตภณัฑ์พร้อมการใช้งานสามารถสรุปได้ว่าผู้ เช่ียวชาญทัง้สามท่านเห็นด้วย
วา่ผลิตภณัฑตกแตง่ร่วมสมยัท่ีออกแบบในครัง้นีเ้หมาะสมและสอดคล้องกบักลุ่มเปา้หมายเพราะ
ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบเรียบง่ายส่ือถึงความทันสมัยอีกทัง้ผลิตภัณฑ์ยังมีรูปแบบการใช้งานท่ี
สอดคล้องกบัลกัษณะการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย ในส่วนของรูปทรงของผลิตภัณฑ์ตกตกแต่ง
ร่วมสมัยจากกลาสเซรามิกโดยการวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุรวมทัง้สัมภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญ
ทางด้านการออกแบบในเร่ืองข้อก าหนดการออกแบบสามารถสรุปได้ว่าผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยั
จากกลาสเซรามิกใช้รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) ในการออกแบบผลิตภณัฑ์และสีสนัท่ีใช้
ในการออกแบบผลิตตกแตง่ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิก ผู้วิจยัได้ศกึษาและวิเคราะห์ทฤษฎีอารมณ์
และความรู้สึกของโคบายาชิ (Kobayashi Mood and Tone) โดยน ามาเปรียบเทียบลกัษณะทาง
กายภาพของกลุ่มเปา้หมาย โดยได้ชดุสี น าสมยั (Stylish) ชอบความสนกุสนาน (Playful) กระแส
นิยม (Trendy) ได้ชุดสีในการออกแบบผลิตภัณฑ์คือ สีขาว สีม่วง สีด า สีน า้เงิน สีเขียว สีฟ้า สี
น า้ตาล สีแดง และสีส้ม ตามล าดบั 
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ภาพประกอบ 67 ผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิก 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 

ส่วนท่ี 3  ผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาส  
เซรามิกจากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมีความพงึพอใจตอ่ผลิตภณัฑ์ใน
ด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยด้านความสวยงามของผลิตภัณฑ์พบว่า รูปแบบสวยงามหน้าใช้ใน
ระดับเห็นด้วยมาก รูปแบบสอดคล้องกับแนวคิดในระดับเห็นด้วยมาก แนวคิดการออกแบบ
นา่สนใจในระดบัเห็นด้วยมาก และความสอดคล้องกนัในระดบัเห็นด้วยมาก ด้านประโยชน์ใช้สอย
และวัสดพุบว่าประโยชน์ใช้สอยมีความน่าสนใจในระดบัเห็นด้วยมาก ประโยชน์ใช้สอยมีความ
เหมาะสมในระดบัเห็นด้วยมาก วสัดุจากเศษแก้วเหลือใช้มีความน่าสนใจ และสีสนัน่าดึงดดูใน
ระดบัเห็นด้วยมาก อีกทัง้ยงัพบวา่กลุม่ตวัอย่างมีความเห็นว่าผลิตภณัฑ์มีความน่าสนใจในการตอ่
ยอดในเชิงพาณิชย์และระดบัราคาท่ีเหมาะสมของผลิตภณัฑ์พบว่าสว่นใหญ่กลุม่ตวัอยา่งพงึพอใจ
ในชว่งราคา 500-1000 บาทมากท่ีสดุ 

อภปิรายผล 
งานวิจัยเร่ืองการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาสเซรามิกในครัง้นี ้

สามารถอภิปรายผลขององค์ความรู้ท่ีได้ศึกษาและวิเคราะห์จากการศกึษาและทดลองวสัดกุลาส
เซรามิก และกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมยัประเภทการใช้งานท่ีสอดคล้องกับ
กลุม่เปา้หมาย โดยสามารถอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้
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ด้านการทดลองวัสดุกลาสเซรามิก สอดคล้องกับวิจัยของ (Francis,2003) ในหัวข้อ
การศึกษากระบวนการเกิดกลไกของผลึกแก้วจากส่วนผสมของเศษแก้วเหลือใช้ โดยผลจากการ
ด าเนินการทดลองพบว่ากลไกลการเกิดผลึกแก้วของกลาสเซรามิกซึ่งให้ความเงาวาวเกิดขึน้ใน
อณุหภูมิท่ี 1,150 องศาเซลเซียสเป็นต้นไป โดยใช้เวลาในการเผา 4 ชัว่โมง ซึ่งแก้วท่ีมีคณุสมบตัิ
โปร่งแสงคอ่ยๆละลายเกาะกบัสารเคมีชนิดอ่ืนๆเสมือนกาวประสานวสัด ุจึงท าให้พืน้ผิวโดยรอบมี
ความเงาวาวซึ่งขึน้อยู่กบัอตัราส่วนผงแก้วท่ีใส่เข้าไปในการทดลองวสัด ุย่ิงผงแก้วมีอตัราสว่นมาก
จะเกิดความเงาวาวมาก แตผ่ลเสียของการใช้อตัราส่วนของแก้วท่ีมากจะท าให้วสัดเุปราะแตกง่าย 
ไมท่นตอ่แรงกระแทก และควบคมุรูปทรงให้มีความแมน่ย าได้ยาก 

การศึกษาอุณหภูมิท่ีส่งผลต่อความหนืดของกระบวนการหลอมแก้ว (Zanotto, 2010) 
โดยกระบวนการทดลองน าเอาเศษแก้วน า้เงินและเศษแก้วสีเขียวมาผสมกับวสัดุเคมีท่ีใช้ในการ
ผลิตและหลอมแก้ว โดยน ามาผ่านกระบวนการเผาท่ีอุณหภูมิ 900 -1,250 องศาเซลเซียส โดย
ศกึษาอตัราคา่ของความหนืดในการหลอมเศษแก้วแตล่ะประเภทและผลทดสอบทางเคมีท่ีมีผลตอ่
ความหนืดของการหลอมเศษแก้ว โดยสอดคล้องกบัวิจัยการศกึษาผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัจาก
กลาสเซรามิกคือ อุณภูมิในการหลอมส่วนผสมท่ีสูงกล่าวคือ 1 ,300 องศาเซลเซียสขึน้ไปความ
หนืดของเศษแก้วท่ีหลอมจะลดลง ท าให้คุณสมบัติของวัสดุกลาสเซรามิกหลอมละลายไม่คง
รูปทรงเดิมไว้ มีฟองอากาศค่อนข้างเยอะและเปราะแตกง่าย โดยอุณหภูมิท่ี เหมาะสมกับการ
หลอมเศษแก้วจะอยูใ่นระหวา่งประมาณ 1,150 องศาเซลเซียสลงไป 

 

                                                 

ภาพประกอบ 68 วสัดกุลาสเซรามิกท่ีใช้อณุหภมูิสงู 1,300 องซาเซลเซียสในการเผา วสัดหุลอม
ละลายเกิดรูพรุนสงูและเปราะแตกง่าย 

ท่ีมา: ผู้วิจยั 
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การศกึษาและพฒันาความแข็งแรงทนทานของกลาสเซรามิกโดยผลิตจากเศษขยะจาก
เหล็กกล้าอุตสาหกรรม  (HAN, 2009) โดยผลการทดลองปรากฎว่า กลาสเซรามิกมีค่าความ
แข็งแรง 7.8-9.0 กิกะปาคาส โดยสอดคล้องกับการวิจยัการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแตง่ร่วมสมยั
จากกลาสเซรามิก โดยการวดัค่าความแข็งแรงทนทานจากวสัดท่ีุผู้วิจยัได้ท าการทดลอง ค่าความ
แข็งแรงอยูท่ี่ 7 – 7.5 Mohr’s Scale 

การศึกษาการผลิดกลาสเซรามิกจากเศษแก้วรีไซเคิ ล้และกากจากการถลุงแร่
(Karamberi และคณะ,2006)  ได้ท าการทดลองโดยน าส่วนผสมต่างๆมาหลอมรวมในอุณหภูมิ 
900-1,000 องศาเซลเซียส ปรากฎวา่มีการเกิดขึน้ของผลกึแก้วและโครงสร้างเกิดนิวเคลีส สามารถ
น าไปใช้เป็นวสัดใุนระบบอตุสาหกรรมได้ซึ่งมีความสอดคล้องกับการทดลองวสัดขุองผู้ วิจยั ซึ่งใช้
อุณหภูมิหลอมวสัดุ 850 องศาเซลเซียสเพ่ือให้วสัดุเกิดนิวครีเอชั่น (Nucleation) ท าให้การเรียง
อนภุาคของอะตอมพายในวสัดกุระจดักระจาย ม าให้เกิดความแข็งแรงทนทานของวสัด ุ

ด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์สอดคล้องกบัวิจยัของการออกแบบของตกแตง่ภายใน (อรัญ 
วานิชการ,2550) โดยได้ออกแบบของตกแต่งภายในโดยการใช้แรงบัลดาลใจ องค์ความรู้ด้าน
การตลาด รวมทัง้ศลิปะในการโน้มน้ามใจผู้บริโภคในการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ ซึง่ล้วนแล้วแตเ่ป็น
องค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีนกัออกแบบต้องค านึงถึงและเป็นตวัแปรท่ีส าคญัในการออกแบบทัง้นีน้กั
ออกแบบควรควรศึกษาความต้องการท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรมของผู้บริโภคสินค้าให้ชัดเจน
มากท่ีสดุ เช่นการสรรหา การเก็บข้อมลู การท าข้อมลูมาใช้ เพ่ือสร้างอตัลกัษณ์ในการออกแบบให้
ผลิตภัณฑ์มีความโดนเด่น อีกทัง้ต้องสร้างประสบการณ์ทาง 5 ด้านให้แก่ผู้บริโภค เพ่ือเพิ่มความ
ดงึดดูและสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่ผลิตภณัฑ์ โดยการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัจากกลาส
เซรามิกได้ศึกษาองค์ความรู้ด้านการตลาดในหัวข้อกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดซึ่งเป็นปัจจัยท่ี
ส าคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเจเนอเรชั่นวาย ซึ่งมีก าลังซือ้ใน
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งมากท่ีสุดในบรรดากลุ่มกลุ่มเป้าหมายอ่ืน และรูปทรงท่ีใช้ในการออกแบบคือ
รูปทรงเรขาคณิตซึ่งเป็นรูปทรงท่ีส่ือถึงความทนัสมยั ร่วมสมยัและเรียบง่าย โดยในการออกแบบใน
ครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศึกษาทฤษฎีอารมณ์และความรู้สึกของโคบายาชิเพ่ือน ามาเป็นข้อก าหนดทางการ
ออกแบบสีสนัของผลิตภณัฑ์ 

ข้อเสนอแนะ 
ผลจากการศกึษาวิจยัการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัจากกลาสเซรา

มิกในครัง้นีน้ าเสนอแนวทางในการน าเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุศาสตร์และองค์
ความรู้ทางศิลปกรรมศาสตร์ด้านการออกแบบมาใช้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัโดย
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ผลิตภณัฑ์ตกแตง่มีความสอดคล้องตอ่รูปแบบการใช้งานของกลุ่มเปา้หมาย คือผลิตภณัฑ์ตกแตง่
ประเภทการใช้งานในการเรียนและการท างาน อีกทัง้ยังได้ช่วยแก้ปัญหาขวดแก้วเหลือใช้ท่ีมี
จ านวนมากในชุมชน มาใช้ประโยชน์และเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยการสร้างวัสดุใหม่ท่ีมี
ความแข็งแรงทนทานในการออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมยั ช่วยลดต้นทนุในการน าเข้าวสัดุ
ในการผลิตซึ่งมีราคาท่ีสูง ซึ่งองค์ความรู้นีส้ามารถถ่ายทอดให้กับชุมชนต่างๆ ท่ีสนใจ ได้น าเอา
ขยะมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุในการผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือจ าหน่าย สร้างรายได้หมุนเวียนเกิดเป็น
ชุมชนท่ียังยืน นอกจากนีอุ้ตสาหกรรมเซรามิกไทยยังได้มีตวัเลือกใหม่ในการผลิตสินค้า ซึ่งวสัดุ
กลาสเซรามิกมีความคงทนและแข็งแรงมากกว่าเซรามิกปกติทัว่ไป กล่าวคือวสัดกุลาสเซรามิกจาก
ขวดแก้วเหลือใช้เป็นวสัดคุอมโพสิต มีสมบตัิเดน่คือมีความแข็งแรงทนทาน มากกว่าวสัดแุก้วและ
เซรามิกทัว่ไป ซึ่งกลาสเซรามิกเป็นวสัดทุางเลือกท่ีแก้ไขจดุด้อยของแก้วและเซรามิก ท่ีเปราะแตก
ง่าย ไม่ทนตอ่แรงกระแทก ท าให้เกิดความเสียหายในกระบวนการผลิต การขนสง่และการใช้งานใน
อตัราสงู อีกทัง้วสัดกุลาสเซรามิกมีต้นทนุในการผลิตต ่าเม่ือเทียบกบัวสัดแุก้วและเซรามิก กล่าวคือ 
วสัดุกลาสเซรามิก 1 กิโลกรัม สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้จ านวน 3 ชิน้ ในต้นทุนวสัดุราคา 120 
บาท ซึ่งนบัวา่การวิจยัในครัง้นีเ้ป็นประโยชน์ตอ่ผู้ประกอบการและนกัออกแบบเป็นอย่างยิ่งในการ
น าวัสดุไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์  อีกทัง้วัสดุกลาสเซรามิกยังเป็นวัสดุทางเลือกเพ่ือง
สิ่งแวดล้อมเน่ืองจากมีส่วนผสมของขวดแก้วเหลือใช้มากถึงร้อยละ 70 ซึ่งช่วยชดและชะลอการ
ท าลายทรัพยากรธรรมชาตโิดยการระเบิดภเูขาเพ่ือน าดนิมาผลิตเซรามิก   
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     ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 



  105 

แบบสอบถามความพงึพอใจเกีย่วกบัการออกแบบผลติภัณฑ์ 
โครงการวจิยั เร่ือง การสร้างสรรค์ผลติภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมยัจากกลาสเซรามกิ 

 

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการวิจัย เร่ือง สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาสเซรามิก มี
วตัถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจเก่ียวกบัการออกแบบผลิตภณัฑ์ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ประเภทโคมไฟให้แสงสว่าง ผลิตภณัฑ์
ตกแต่งบนโตะ๊ท างาน ท่ีตั้งสมาร์ทโฟน และท่ีชาร์ตสมาร์ทโฟนไร้สาย  

 

ข้อมูลเกีย่วกบัสถานภาพและข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัตวัท่าน โดยเขียนเคร่ืองหมาย  ลงใน  หน้าข้อความตามความเป็นจริง 
        

 

1  . เพศ       1  ) ชาย         2  ) หญิง 

2  . อายุ       1  ) ต ่ากวา่ 21 ปี     2  )2 2  - 39 ปี         4  )4 0 – 54 ปี         6  ) 55 

ปีข้ึนไป 

3  . ระดบัการศึกษาสูงสุด 

       1)   ประถมศึกษา        2  ) มธัยมศึกษาตอนตน้/ตอนปลาย/

เทียบเท่า        3  ) ปริญญาตรี        4  ) ปริญญาตรี  

        5  ) ปริญญาโท        6  ) ปริญญาเอก 

4  . อาชีพ 

       1)   รับราชการ        2  ) พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

       3  ) พนกังานบริษทัเอกชน       4  ) อาชีพอิสระ  

        5  ) อ่ืนๆ โปรดระบุ
........................................................................................................................ 

5 . รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

     1)   ต ่ากวา่ 15,000 บาท       2  )15 ,001-30,000 บาท 

     3  )33 ,001-60,000 บาท       4  )63 ,000-100,000 บาท  

     5  ) มากกวา่ 133,000 บาท  
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การประเมนิความพงึพอใจ 

ค าช้ีแจง   เขียนเคร่ืองหมาย       ลงในช่องระดบัความพึงพอใจตามความเป็นจริง 

ตารางที ่1: ตารางประเมินการออกแบบผลติภัณฑ์ตกแต่งปฏิสัมพนัธ์ 

ข้อ ข้อค าถามส าหรับการวจัิย ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 

ดี
มาก  
(5) 

ดี  
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
มาก 
(1) 

ด้านความสวยงาม 
1 รูปแบบมีความสวยงามน่าใช ้      

2 รูปแบบมีความสอดคลอ้งกบั
แนวคิด 

     

3 แนวคิดการออกแบบมีความ
น่าสนใจ 

     

4 ผลิตภณัฑใ์นคอลเลกชัน่มีความ 
สอดคลอ้งกนั 

     

ด้านประโยชน์ใช้สอยและวสัดุ 
5 ประโยชน์ใชส้อย  

มีความเหมาะสมต่อการใชง้าน 

     

6 วสัดุมีความแขง็แรงทนทาน      

7 วสัดุมีความเหมาะสมกบัการใช้
งาน 

     

รวมคะแนน  

ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม
.......................................................................................................................................................................................

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

.............................................. 
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แบบประเมินความพงึพอใจในผลิตภัณฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาสเซรามิก 

แบบประเมินความพงึพอใจในผลติภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิกชดุนี ้จดัท าขึน้เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจ ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ 1 คอลเลกชัน่ จ านวน 7 ชิน้ ในด้านตา่งๆ ประกอบไปด้วย ด้านความ

สวยงาม ด้านประโยชน์ใช้สอย และด้านวสัด ุแบบสอบถามมีทัง้หมด 2 ตอน ได้แก่ 

ตอนที ่1 ส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 ส ารวจความพงึพอใจในการออกแบบผลติภณัฑ์ 1 คอลเลกชัน่ จ านวน 7 ชิน้ 

ทัง้นี ้เพื่อน าผลที่ได้ไปใช้ในการพฒันา ปรับปรุง เป็นผลิตภณัฑ์สูพ่าณิชย์ในอนาคต ผู้วิจยัรบกวนท่าน

ในการตอบแบบสอบถามด้วยความเป็นจริง และผู้ วิจยัขอขอบพระคณุ มา ณ โอกาสนี ้

 

ส่วนที่ 1: ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง: โปรดให้รายละเอยีดเก่ียวกบัตวัทา่น โดยเลอืกตอบตามความเป็นจริง 

 

เพศ 

 หญิง 

 ชาย 

อาย ุ

 ต ่ากวา่ 21 ปี 

 22-39 ปี 

 40-54 ปี 

 55 ปีขึน้ไป 

ระดับการศึกษาสูงสุด 

 ประถมศกึษา 

 มธัยมศกึษา หรือเทยีบเทา่ 

 ปริญญาตรี 
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 ปริญญาโท 

 ปริญญาเอก 

 อื่นๆ โปรดระบ_ุ_________ 

อาชีพ 

 รับราชการ 

 พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

 พนกังานบริษัทเอกชน 

 อาชีพอิสระ 

 นิสติ / นกัศกึษา 

 อื่นๆ โปรดระบ_ุ_________ 

 

รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

 ต ่ากวา่ 15,000 บาท 

 15,001-30,000 บาท 

 30,001-60,000 บาท 

 60,000-100,000 บาท 

 มากกวา่ 100,000 บา 

 

ประเภทที่อยู่อาศัย 

 บ้านพกัอาศยั 

 หอพกั / คอนโด 

 อื่นๆ โปรดระบ_ุ________ 
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ส่วนที่ 2: การประเมินความพงึพอใจ 

เป็นการประเมินผลติภณัฑ์ตกแตง่จากกลาสเซรามิกในรูปแบบของผลงาน 1 คอลเลกชัน่ โปรดเลอืก

ช่องแสดงระดบัความพงึพอใจตามความเป็นจริง 

ผลิตภณัฑ์ที่ออกแบบสามารถเอือ้ประโยชน์กับชีวิตประจ าวนัและการท างานตามความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย Generation Y โดยต้องมีความสอดคล้องกับคุณสมบตัิของวสัดุกลาสเซรามิก โดยจากการศึกษา

และวิจัยสามารถสรุปได้ คือ ผลิตภัณฑ์โคมไฟให้แสงสว่าง ผลิตภณัฑ์Stationary ที่ชาร์ตสมาร์ทโฟนไร้สาย  ซึ่ง

ผู้วิจยัได้ท าการออกแบบและให้ผู้ เช่ียวชาญคดัเลอืกได้ผลงานการออกแบบทัง้หมด 7 รูปแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ลักษณะและสีสนัของวัสดุ: กลาสเซรามิก 
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ลักษณะจ าเพาะผลิตภณัฑ์ ผลิตภณัฑ์ วัสดุและลกัษณะ
ทางกายภาพ 

รูปแบบการ
ใช้งาน 

 

 

 

 

 

 

 

ที่วางนามบตัร 

 

เผาด้วยอณุหภมู ิ

1,150 องศาเซลเซียส 

สฟีา้ สแีดง คา่ความ

แข็ง 7.5 

 

เมื่อหยิบใช้

นามบตัร กลาส

เซรามิกทรงก

ลมจะเคลือ่น

ตวัเข้าหากนั

ตามแรงโน้ม

ถ่วง เพื่อไมใ่ห้

นามบตัรร่วง

หลน่ 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ชาร์จสมาร์ทโฟนแบบ

สาย 

 

เผาด้วยอณุหภมูิ 

1,150 องศาเซลเซียส 

สเีขียว  

คา่ความแข็ง 7.5  

 

สามารถชาร์ต

สมาร์ทโฟนได้ 

โดยมีการซอ่น

สาย USB ไว้ใน

ตวัผลติภณัฑ์ 

อีกทัง้ยงัเป็น

ล าโพงขยาย

เสยีง ซึง่เสยีง

จะสะท้อนออก

จากรูทัง้ 2 ข้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่วางสมาร์ทโฟน 

 

เผาด้วยอณุหภมูิ 

1,150 องศาเซลเซียส 

สส้ีม  

คา่ความแข็ง 7.5 

 

สามารถวาง

สมาร์ทโฟนได้

หลายรูปแบบ

และทกุรุ่น อีก

ทัง้ยงัสามารถ

ใช้งานเป็นท่ีทบั
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กระดาษและที่

กัน้หนงัสอื

ขนาดเลก็ 

  

 

 

 

 

โคมไฟให้แสงสวา่ง

ส าหรับตัง้โต๊ะ 

 

 

 

 

 

เผาด้วยอณุหภมูิ 

1,150 องศาเซลเซียส 

น า้เงิน 

 สขีาว  

คา่ความแข็ง 7.5 

 

 

 

 

 

สามารถให้แสง

สวา่งทีเ่พียงพอ

ตอ่การใช้งาน

บนโต๊ะท างาน  

วสัดผุลติจาก

วสัดกุลาสเซรา

มิกชว่ยลด

ความร้อน ยืด

อายกุารใช้งาน 

แข็งแรงทนทาน
  

 

 

 

 

 

 

 

ที่เก็บอปุกรณ์ส าหรับ

เอกสาร 

 

 

เผาด้วยอณุหภมูิ 

1,150 องศาเซลเซียส 

สเีขียว  

คา่ความแข็ง 7.5 

สามารถเก็บ

อปุกรณ์จดัการ

เอกสารขนาด

เลก็ท าด้วยวสัดุ

โลหะ เขน่ คลปิ

หนีบกระดาษ  

หมดุปัก

กระดาน ไส้ที่
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เย็บกระดาษ 

โดยมีแมเ่หลก็

เป็นตวัยดึ

อปุกรณ์เอาไว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่เก็บเคร่ืองเขยีน 

 

 

เผาด้วยอณุหภมูิ 

1,150 องศาเซลเซียส 

สเีขียว 

คา่ความแข็ง 7.5 

 

 

สามารถวาง

ดินสอหรือ

ปากกาได้

จ านวน 6 ด้าม 

มีความแขง็แรง

ทนทาน อีกทัง้

ยงัสามารถทบั

กระดาษได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่ชาร์จสมาร์ทโฟนแบบ

ไร้สาย 

 

 

เผาด้วยอณุหภมูิ 

1,150 องศาเซลเซียส 

สฟีา้  

คา่ความแข็ง 7.5 

 

สามารถชาร์ต

สมาร์ท    โฟ

นแบบไร้สาย

ด้วยการตดิตัง้

แผงขด

ลวดทองแดง

น า

กระแสไฟฟา้

ภายใน

ผลติภณัฑ์ 

กระแสไฟฟา้

สามารถสง่ผา่น

ไปยงัสมาร์ทโฟ

นด้วยการผา่น
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ตวักลางวสัดุ

กลาสเซรามิก 

ซึง่มีข้อดีในการ

ถ่ายเทพลงังาน

ได้ดี 

 

การประเมินด้านความสวยงาม 

1.รูปแบบมีความสวยงามน่าใช้   ดีมาก (5)  ดี (4)  ปานกลาง (3)  น้อย (2) น้อยมาก (1)  

2.รูปแบบมีความสอดคล้องกบัแนวคดิ    ดีมาก (5)  ดี (4)   ปานกลาง (3)  น้อย (2) น้อยมาก (1) 

3.แนวคดิในการออกแบบมีความน่าสนใจ   ดีมาก (5)  ดี (4)   ปานกลาง (3)  น้อย (2) น้อยมาก (1)    

4.ผลิตภณัฑ์ในคอลเลกชั่นมีความสอดคล้องกนั  ดีมาก (5)  ดี (4)   ปานกลาง (3)  น้อย (2) น้อย

มาก (1)    

การประเมินด้านประโยชน์ใช้สอยและวัสดุ 

1.ประโยชน์ใช้สอยของผลิตภณัฑ์มีความน่าสนใจ  ดีมาก (5)  ดี (4)   ปานกลาง (3)  น้อย (2) น้อย

มาก (1)  

2.ประโยชน์ใช้สอยมีความเหมาะสมกับการใช้งาน  ดีมาก (5)  ดี (4)   ปานกลาง (3)  น้อย (2) น้อย

มาก (1)  

3.วัสดุกล่าเซรามิกจากเศษแก้วมีความน่าสนใจ  ดีมาก (5)  ดี (4)   ปานกลาง (3)  น้อย (2) น้อย

มาก (1)  

4.สีสันของวสัดุมีความน่าดึงดดู   ดีมาก (5)  ดี (4)   ปานกลาง (3)  น้อย (2) น้อยมาก (1)

  

ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจในการต่อยอดเชิงพาณิชย์หรือไม่ 

 น่าสนใจ 

 ไม่น่าสนใจ 
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ท่านคิดว่าระดับราคาท่ีเหมาะสมควรอยู่ท่ีเท่าใด 

 100-250 บาท 

 251-500 บาท 

 501-1,000 บาท 

 มากกว่า 1,000 บาท 

 

ข้อเสนอแนะ_____________________________ 

 

ขอบพระคณุส าหรับการตอบแบบสอบถาม ผลของการประเมินจะถกูน าไปใช้ในการพฒันา ปรับปรุง และตอ่ยอด

ผลงาน 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินลักษณะจินตภาพของกลุ่มเป้าหมาย Generation 
Y อายุ 25-35 ปี 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อประเมินลกัษณะทางจินตภาพของกลุ่มเป้าหมาย Generation Y  การ

ส ารวจนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของวิจยั เร่ือง “สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ตกแตง่ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิก” จดัขึน้เพื่อศกึษาค า

รหัสที่บอกความเป็นตวัตนของกลุ่มเป้าหมาย โดยผู้ วิจัยน าเอาผลที่ได้มาวิเคราะห์สู่การออกแบบผลิตภณัฑ์

ตกแตง่ร่วมสมยัจากกลาสเซรามิกตอ่ไป  

งานวิจัยเร่ือง: สร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์ตกแต่งร่วมสมัยจากกลาสเซรามิก  

ผู้วิจัย: นายสิขรินทร์ ชูโชติ                                                                                                                                    

ค าชีแ้จง: ขอความอนเุคราะห์กลุม่เป้าหมาย Generation Y อาย ุ25-35 ปี เลือกค ารหสัที่บ่งบอกถึงความเป็นตวัเอง 

โดยกลุม่เปา้หมายสามารถเลอืกค ารหสัได้มากกวา่ 1 ตวัเลอืก 

1  . เพศ       1  ( ชาย         2  ( หญิง 

2  . อาย ุ  _______________ปี 

3  . ระดับการศึกษาสูงสุด 

       1(   ประถมศกึษา        2  ( มธัยมศกึษาตอนต้น /ตอนปลาย/

เทียบเทา่         3  ( ปริญญาตรี        4  ( ปริญญาตรี

  

        5  ( ปริญญาโท        6  ( ปริญญาเอก 

4  . อาชีพ 

       1(   รับราชการ        2  ( พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

       3  ( พนกังานบริษัทเอกชน       4  ( อาชีพอิสระ  

        5  ( อื่นๆ โปรดระบุ

........................................................................................................................ 
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5 . รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 

     1(   ต ่ากวา่ 15,000 บาท       2  (15 ,001-30,000 บาท 

     3  (30 ,001-60,000 บาท       4  (60 ,000-100,000 บาท  

     5  ( มากกวา่ 100,000 บาท  

ลักษณะนิสัยทางจินตภาพที่กลุ่มเป้าหมาย ใช้เคร่ืองหมาย )/( 
เพื่อแสดงว่าค า
ระหัสนีบ่้งบอกถงึ
จินตภาพของ

ตนเอง 
1.กระแสนิยม  
2.น าสมยั  
3.ชอบความสนกุสนาน  
4.เรียบง่าย  
5.รักอิสระ  
6.เช่ือมัน่ในตนเอง  
7.เอาแตใ่จตนเอง  
8.ทะเยอทะยาน  
9.มีความคิดสร้างสรรค์  
10.เป็นตวัของตนเอง  
11.มีความรับผิดชอบ  
12.รักอิสระ  
13.เบื่อง่าย  
14.มีเหตผุล  
สรุปค าจินตภาพที่สื่อถงึตนเอง 3 ล าดับ 1._________________2._________________3.___________________ 
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