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บทคัดยอ 

ศิลปนิพนธน้ีเปนการสรางสรรค ผลงานชุดเครื่องเคลือบดินเผา มีที่มาจากชุดอาหารใน
โรงพยาบาล โดยใชแรงบันดาลใจจากดอกกุหลาบ จึงไดนํามาออกแบบสรางสรรคเพ่ือใหมีความ
สวยงามทําใหผูปวยรูสึกผอนคลาย โดยไดนําเอาเอกลักษณของดอกกุหลาบที่เปนดอกไมที่นิยมใช
สําหรับสื่อความหมายดี ๆ ในโอกาสตาง ๆ เพ่ือเปนการทําใหผูปวยรูสึกดีขึ้น ไดมีการเพ่ิมลวดลายของ
ดอกกุหลาบลงไปในช้ินงานโดนใชเสนและรูปทรงของภาชนะเพ่ือใหรูสึกถึงความเปนดอกกุหลาบมาก
ย่ิงขึ้น ในโครงการสรางสรรคผลงานชุดเครื่องเคลือบดินเผาที่ใชในโรงพยาบาล เปนงานที่ออกแบบมา
สําหรับผูปวยในโรงพยาบาล สามารถใชงานไดจริงและสอดคลองเหมาะสมกับสถานที่ เนนการใชงาน 
ดานจากวางซอน การจัดเก็บ การหยิบจับ และการทําความสะอาด 

ผลงานในโครงการสรางสรรคโดยใชแรงบันบาลใจจากดอกกุหลาบเพ่ือใหเกิดรูปทรงที่
สวยงาม ใชนํ้าดินหลอประเภทเน้ือดินพอรสเลน บริษัทคอมพาวดเคลย รหัส PBA เน้ือดินจะมีความ
ขาว ขึ้นรูปดวยวิธีการหลอตัน ใชเคลือบผิวมัน บริษัทคอมพาวดเคลย รหัส FXX0120Z เผาเคลือบที่
อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศสันดาปสมบูรณ 

การสรางสรรคผลงานประกอบดวย ผลงาน จํานวน 2 ชุด 5 รายการ ดังน้ี 

จานกนต้ืน  เสนผาศูนยกลาง   21 เซนติเมตร 
ถวยพรอมฝา  เสนผาศูนยกลาง  14 เซนติเมตร 
ถวยพรอมฝา  เสนผาศูนยกลาง  12 เซนติเมตร 
ถวยพรอมฝา  เสนผาศูนยกลาง  10 เซนติเมตร 
ถวยพรอมฝา  เสนผาศูนยกลาง    6 เซนติเมตร 
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Abstract 

This art thesis is the creative and productive of ceramic food container for the 
patients in hospitals. Generally the food containers in most hospital are very plain 
and simple, by the inspiration from the beauty of roses this product has been 
created.  Other reason of this productivity is to make the patient be happy and more 
relax by the vision of sweet and beautiful roses which usually are the sign of good 
things in various occasion.  This product thus has been designed to fit with the actual 
usage and according to the need of each hospital. 

The creativity product inspired from the beautiful roses to the beautiful 
ceramic was made from porcelain clay at compound clay company code PBA, the 
body of the clay is in white colour, started with solid casting, glass enamel at 
compound clay code FXX0120Z, burning at 1,220 degree Celsius at the completed 
oxidation atmosphere. 

The product consists of 2 set, 5 pieces as per the following details:  

Plate                    dimension  21        centimeters 

Bowl with lid         dimension  14        centimeters 

Bowl with lid         dimension  12        centimeters 

Bowl with lid         dimension  10        centimeters 

Bowl with lid         dimension   6  centimeters 
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กิตติกรรมประกาศ 

ขาพเจาขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงและนอมรําลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ที่คอยอบรม
สั่งสอนและใหความชวยเหลือขาพเจาในทุก ๆ ดาน และเปนกําลังใจในการทํางานตลอดมา 

ขาพเจาขอขอบพระคุณคุณครูทุกทานที่เคยสั่งสอน อบรมขาพเจามาต้ังแตเด็ก ผูผลักดันริเริ่ม
ใหขาพเจารักที่จะสรางสรรคงานศิลปะมาตลอดจนถึงทุกวันน้ี 

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ใหความรู และคําแนะนําอันทรงคุณคาและมีประโยชนทั้ง
ดูแลเอาใจใสขาพเจาเสมอเสมือนอยูในครอบครัวเครื่องเคลือบดินเผา ตลอดระยะเวลาสี่ป 

ขอขอบคุณเจาหนาที่ในภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผาทุกทานที่ใหความรูคําแนะนํา ตลอดจน
การชวยเหลือเอ้ือเฟอในเรื่องตาง ๆ เสมอมา 

ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ รุนพ่ีและรุนนองผูใหกําลังใจตลอดจนคําแนะนําตาง ๆ และความ
ชวยเหลือเสมอมา ที่สําคัญคือมิตรภาพที่มอบใหกันมาตลอดสี่ป 

นอกจากน้ีขาพเจายังขอขอบพระคุณทุกทาน ซึ่งมิไดเอยนามไวในที่น้ีดวยแต ขาพเจายัง

สํานึกอยูเสมอตลอดเวลาของการทําศิลปนิพนธชุดน้ี ขาพเจาไดเรียนรูสิ่งตาง ๆ มากมาย ที่ไมสามารถ

หาไดจากที่อ่ืน ทั้งในสวนของการทํางานและการใชชีวิต ซึ่งขาพเจาขอขอบพระคุณกับประสบการณน้ี 

และจะเก็บไวเพ่ือนําไปปรับใชในชีวิตตอ ๆ ไป 
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คํานาํ 

เอกสารฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของรายวิชา (ART THESIS) การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลป
บัณฑิต ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร นําเสนอโครงการใน
หัวขอ “โครงการออกแบบชุดรับประทานอาหารสําหรับผูปวยในโรงพยาบาล แรงบันดาลใจจากดอก
กุหลาบ” สรางสรรคผลงานเครื่องเคลือบดินเผาดวยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม โดยออกแบบเปนชุด
อาหาร ที่มีแรงบันดาลใจจากดอกกุหลาบ เอกสารฉบับน้ีไดกลาวถึงการดําเนินงานเริ่มตนที่มาของ
แนวความคิด การรวบรวมแนวความคิด วัตถุประสงค รูปแบบของงาน ข้ันตอนการทํางาน การ
ทดลอง และผลการทดลองตาง ๆ การแกปญหาตลอดจนขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชน
ตอการสรางสรรคงานเครื่องเคลือบดินเผา 

เอกสารดําเนินงานในศิลปนิพนธน้ีจึงเปนการวบรวมแนวความคิด และกระบวนการ
สรางสรรคผลงานอยางสังเขป ประสบการณจากการทํางานชุดน้ี เพ่ือใชเปนแนวทางในการสรางสรรค
ผลงานที่สมบูรณตอไป สําหรับผูที่สนใจสามารถนําขอมูลน้ีไปใชใหเกิดประโยชน เพ่ือการเรียนรู
เบ้ืองตนหรือปรับปรุงพัฒนางานใหสมบูรณตอไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and Significance of the Problems) 

 ผูไดรับการรักษาหรือผูปวย หมายถึง ผูที่เขารับบริการสุขภาพรูปแบบใดๆ จากแพทย 
พยาบาล เวชปฏิบัติ หรือบุคลากรสาธารณสุขอ่ืนๆ ซึ่งสวนใหญจะมีอาการปวยจากโรคหรือบาดเจ็บ 
และจําเปนตองไดรับการรักษา แตบางครั้งอาจไมตองก็ได การรับการรักษาสําหรับผูปวยบางราย 
แพทยอาจใหวิธีการรักษาดวยยาสําหรับนําไปรับประทานดวยตนเอง หากอาการไมดีขึ้น ใหกลับมา
ตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุเพ่ิมเติม เพ่ือหาอาการใหชัดเจนแนนอน ในบางรายมีอาการที่แพทยตองจับตา
ดูอาการตลอดน้ัน แพทยจะใหผูปวยพักที่สาธารณสุขหรือโรงพยาบาล  เพ่ือดูแลอาการผูปวยอยาง
ใกลชิด สามารถใหการรักษาไดทันทวงที 

ในการดูแลผูปวย นอกเหนือจากการรักษาดวยวิธีการทางการแพทยแลว อาหารก็เปนสิ่ง
สําคัญ เน่ืองจากผูปวยกําลังมีภูมิตานทานตํ่า ถาไดรับอาหารที่ไมสะอาดหรือมีสิ่งสกปรกเจือปน 
หรือไมไดรับสารอาหารที่ครบถวน อาจทําใหอาการหนักขึ้นหรือมีอาการแทรกซอนอ่ืนตามมา 
สารอาหารที่ครบถวนและสะอาดในปริมาณที่เพียงพอเพ่ือใหผูปวยฟนจากอาการเจ็บปวยไดรวดเร็ว
ย่ิงขึ้น อาหารหรือภาชนะที่ใชก็ตองมีความสะอาดและปลอดภัยจากสิ่งเจือปนหรือสารพิษตางๆ  

จากสาเหตุดังกลาว ขาพเจาจึงเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบชุดรับประทานอาหาร
สําหรับผูปวยที่ใชในโรงพยาบาล โดยเนนถึงประโยชนใชสอย การใชงาน การหยิบจับ การจัดเก็บ การ
วางซอนที่สะดวกตอพ้ืนที่ สามารถทําความสะอาดภาชนะไดโดยงาย รูปทรงของผลงานออกแบบ
สรางสรรคใหมีความรูสึกเรียบงาย สะอาดตา และผอนคลาย โดยนําลักษณะของดอกกุหลาบมา
ตกแตงผลงาน เพ่ือเพ่ิมความเปนเอกลักษณแกผลงานใหมีการจัดวางองคประกอบทางทัศนธาตุได
อยางสมบูรณ 

โดยออกแบบผลงานผลิตภัณฑชุดรับประทานอาหารสําหรับผูปวยที่ใชในโรงพยาบาล ใชนํ้า
ดินหลอประเภทเน้ือดินพอรสเลน ขึ้นรูปแบบหลอตันในแมพิมพปูนปลาสเตอร เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 
องศาเซลเซียส ตกแตงดวยเคลือบใส เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาป
สมบูรณ เมื่อผลงานสมบูรณแลวสามารถผลิตซ้ําไดตามกระบวนการทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดิน
เผา 
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ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา (Goal and Objective) 

1. เพ่ือศึกษาและออกแบบชุดรับประทานอาหารสําหรับผูปวยที่ใชในโรงพยาบาล ที่
สรางสรรคจากผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา 

2. เพ่ือศึกษาออกแบบชุดรับประทานอาหารสําหรับผูปวยที่ใชในโรงพยาบาล ที่มี
ประโยชนใชสอยไดอยางสมบูรณ เชน การหยิบจับ การจัดเก็บ การวางซอนที่สะดวกตอพ้ืนที่ สามารถ
ทําความสะอาดภาชนะไดโดยงาย เปนตน 

3. เพ่ือศึกษาและออกแบบชุดรับประทานอาหารสําหรับผูปวยที่ใชในโรงพยาบาล ใน
โรงพยาบาลหรือหนวยงานตางๆ โดยไดแรงบันดาลใจมาจากรูปทรงดอกไม มีรูปแบบที่เรียบงาย เพ่ิม
ลวดลายดวยเสน สี ใหรูสึกสบายและผอนคลายมากขึ้น 

4. เพ่ือสงเสริมชุดรับประทานอาหารสําหรับผูปวยที่ใชในโรงพยาบาล ที่สรางสรรคจาก
ผลิตภัณฑเคร่ืองเคลือบดินเผา เน่ืองจากในปจจุบันมีความนิยมชุดอาหารสําหรับผูปวยที่ใชใน
โรงพยาบาลที่ผลิตจากสแตนเลส ซึ่งภาชนะดังกลาวไมสามารถเขาเครื่องไมโครเวฟได 

 

สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 

 ไดชุดรับประทานอาหารสําหรับผูปวย ที่สะดวกตอการหยิบจับ การลางทําความสะอาด การ
วางซอน และการจัดเก็บ โดยมีแรงบันดาลใจจากดอกกุหลาบ นํามาคลี่คลาย ตัดทอน สรางสรรคเปน
ผลงาน สามารถนําไปใชจริงได 

 

ขอบเขตการศึกษา (Scope delimitation of the study) 

การออกแบบชุดรับประทานอาหารสําหรับผูปวยที่ใชในโรงพยาบาล โดยการนําเอกลักษณ
ของรูปทรงดอกไม รูปแบบที่เรียบงาย ใหดูเหมาะสมสะดวกตอการใชงาน มีการเพ่ิมลวดลายเพ่ือ
ความผอนคลาย ใชสีขาวที่ใหความรูสึกสบายตา สะอาด ปลอดภัย โดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย และ
การจัดเก็บเปนหลัก  

1. ขอบเขตของโครงการวิจัยออกแบบชุดรับประทานอาหารสําหรับผูปวยที่ ใชใน
โรงพยาบาล ประเภทเน้ือดินพอรสเลน ตกแตงดวยเคลือบผิวมัน จํานวน 2 ชุด 
ประกอบดวยผลงานจํานวน 5 รายการ ดังน้ี 

จานกนต้ืน  เสนผาศูนยกลาง   21 เซนติเมตร 
ถวยพรอมฝา  เสนผาศูนยกลาง  14 เซนติเมตร 
ถวยพรอมฝา  เสนผาศูนยกลาง  12 เซนติเมตร 
ถวยพรอมฝา  เสนผาศูนยกลาง  10 เซนติเมตร 
ถวยพรอมฝา  เสนผาศูนยกลาง    6 เซนติเมตร 
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2. วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต 

2.1 นํ้าดินหลอพอรสเลน บริษัทคอมพาวดเคลย รหัส PBA เน้ือดินชนิดที่มีความขาว 
2.2 ขึ้นรูปดวยวิธีการหลอตันในแมพิมพปูนปลาสเตอร  
2.3 เผาดินที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส  
2.4 เคลือบผิวมัน บริษัทคอมพาวดเคลย รหัส FXX0120Z เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,220 

องศาเซลเซียส 
 

ขั้นตอนของการศึกษา (Process of study) 

ในการออกแบบสรางสรรคผลงาน ไดแบงขั้นตอนการสรางสรรค ออกเปน 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บและรวบรวมขอมูล 

1. ศึกษาขอมูล จากหนังสือ ผูมีประสบการณการดูแลผูปวย ระบบสารสนเทศออนไลน เก็บ
รวบรวมเพ่ือใชเปนหลักในการออกแบบ 

2. ศึกษาจากผลงานผลิตภัณฑวัสดุประเภทอ่ืน ๆ ขอดี ขอเสียของแตละผลิตภัณฑ 
3. ศึกษาถึงขนาดของช้ินงาน รูปแบบ รูปทรง ตามหลักการออกแบบชุดรับประทานอาหาร 
4. ศึกษาหาขอมูลของสมัยนิยม ความตองการของทองตลาด วัสดุ สี เทคนิค ที่เปนอยูใน

ปจจุบัน 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูล ออกแบบสรางสรรค และพัฒนารูปแบบ 

1. รวบรวมและวิเคราะหขอมูลที่ไดมา หาแนวทางและลักษณะเฉพาะในรูปแบบของตนเอง 
2. คนหาที่มาของแนวความคิดและแรงบันดาลใจ ในการวิจัยสรางสรรคผลงาน และพัฒนา

แนวความคิดและแรงบันดาลใจเปนแบบราง 2 มิติ 
3. คาดเดาปญหาจากการวิจัยสรางสรรค พรอมทั้งปญหาที่จะเกิดขึ้นระหวางกรรมวิธีการ

ผลิตจริงเพ่ือที่จะหาแนวทางในการแกปญหาน้ัน 
4. สรางสรรคและพัฒนารูปแบบตามแนวความคิดและแรงบันดาลใจ เปนแบบรางจําลอง 3 

มิติ พัฒนารูปทรงใหเกิดความสัมพันธกันระหวางแรงบันดาลใจ และประโยชนใชสอย 
โดยทั้งน้ีตองสามารถผลิตไดจริงตามกรรมวิธีการทางเครื่องเคลือบดินเผา 

ขั้นตอนที่ 3 การผลิตตามกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 

ปฏิบัติการสรางตนแบบ การสรางแมพิมพ วิธีการขึ้นรูปผลงาน การตกแตงตลอดจนสู
กระบวนการเผา 

ขึ้นตอนที่ 4 การสรุป อภิปราย รวบรวมเอกสารและนําเสนอผลงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



4 
 
 
 

1. สรุปและอภิปรายผลการสรางสรรค ปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานของโครงการ 
พรอมทั้งแกไข หาแนวทางปรับปรุงในโครงการ 

2. รวบรวมจัดทําเอกสารและนําเสนอผลงาน 
 

เวลาที่ใชในการศึกษา 

 เริ่มเสนอโครงการวิจัยสรางสรรค เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 ใช
เวลาโดยประมาณ 6 เดือน ณ ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

 

วิธีการศึกษา (Method of study) 

1. ศึกษารวบรวมขอมูลที่มีความเกี่ยวของ จากหนังสือ ผูมีประสบการณดูแลผูปวย ระบบ
สารสนเทศออนไลน เพ่ือประมวลแนวความคิดในการออกแบบสรางสรรค 

2. ออกแบบผลงาน สรางสรรค โดยนําลักษณะของรูปทรงดอกไม การสรางรูปทรงที่เรียบ
งาย เหมาะแกการใชงานจํานวนมาก และเพ่ิมลวดลายใหเกิดความรูสึกผอนคลาย 

3. สรางสรรคแบบราง 2 มิติ เพ่ือคนหารูปแบบผลงาน ที่สามารถสื่อใหเห็นถึงแนวความคิด
ในการสรางสรรค 

4. สรางสรรคแบบจําลอง 3 มิติ เพ่ือคนหาแบบ และปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้น 
5. เขียนแบบ (Working drawing) 
6. สรุปและรวบรวมผลงานเปนรูปเลมเอกสาร พรอมนําเสนอผลงาน 

 

แหลงขอมูล 

1. ศึกษาขอมูลจากสถานที่จริง 
2. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเอกสาร หนังสือ ระบบสาระสนเทศออนไลน และสื่อตางๆ 

ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
3. ศึกษาจากคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมศิลปนิพนธ คณะกรรมการโครงการศิลปนิพนธ 

และผูรูที่เกี่ยวของกับศิลปนิพนธ 
 

อุปกรณในการศึกษา 

1. หนังสือ ตํารา เอกสาร วารสาร สิ่งพิมพ ที่เกี่ยวของกับโครงการ 
2. คอมพิวเตอรสําหรับคนหาขอมูลและจัดทําเอกสาร 

   ส
ำนกัหอ
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3. ผลิตภัณฑที่ใชในชุดรับประทานอาหารสําหรับผูปวย 
4. อุปกรณบันทึกภาพ 
5. อุปกรณที่ใชในการออกแบบและสรางสรรคผลงาน ตามกระบวนการเครื่องเคลือบดินเผา 

 

คาใชจายทั้งหมดในการสรางสรรค (โดยประมาณ) 

1. คาเอกสาร ขอมูล รูปภาพ    1,000 บาท 
2. คาอุปกรณในการทํางาน และนําเสนอโครงการ  3,000 บาท 
3. คาวัสดุที่ใชในการทํางาน    6,000 บาท 
4. คาจัดทําเอกสาร ประกอบโครงการ   2,000 บาท 
5. เงินสํารองสําหรับโครงการ    2,000 บาท 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น         14,000   บาท 

 

การเสนอผลงาน 

1. เอกสารประกอบการสรางสรรคผลงานจํานวน 4 เลม 
2. แบบราง 2 มิติ และแบบจําลอง 3 มิติ 
3. ผลงานเขียนแบบประกอบ 
4. จัดแสดงการเผยแพรผลงานเครื่องเคลือบดินเผา 

 

นิยามศพัทเฉพาะ 

 ชุด (น.) ของที่คุมเขาเปนสาํรับ เชน ชุดน้ําชา ชุดสากล คนที่เปนพวกเดียวกันได 

 รับประทาน (ก.) กิน เชน รบัประทานอาหาร 

อาหาร (น.) ของกิน เครื่องคํ้าจุนชีวิต เครื่องหลอเลี้ยงชีวิต เชน อาหารเชา อาหารปลา 
อาหารนก 

ผูปวย (น.) ผูที่ไมสบายเพราะโรคหรือความไขหรือเหตุอ่ืน คนไข 
โรงพยาบาล (น.) สถานที่ใหบริการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย คือทั้งตรวจรักษา และปองกัน

โรคใหแกประชาชน และมีเตียงสําหรับรับคนไขเขาพักรักษาตัวดวย. 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 
 

โครงการวิจัยออกแบบชุดรับประทานอาหารสําหรับผูปวยที่ใชในโรงพยาบาล ที่ไดรับแรง
บันดาลใจจากดอกกุหลาบ เพ่ือสรางความสวยงามใหกับชุดอาหารสําหรับผูปวย การผลิตและการ
ออกแบบน้ันผูศึกษาตองศึกษาหาความรู ขอมูลตางๆที่มีประโยชนตอการทํางาน ซึ่งมีเอกสารที่
เกี่ยวของกับโครงการตางๆ ดังน้ี 

 
1. ขอมูลที่เก่ียวของในการออกแบบ 

1.1 ความรูเก่ียวกับดอกกุหลาบ 
กุหลาบน้ันมีช่ือสามัญวา Rose ช่ือทางพฤกษาศาสตรวา Rosa hybrids และมีช่ือวงศวา 

Rosacea ขยายพันธุโดยการตอนกิ่ง ลักษณะของกุหลาบน้ันมีทั้งไมพุมและไมเลื้อย ลําตนและกิ่งจะมี
หนาม สวนดอกของกุหลาบจะมีทั้งดอกเด่ียวและเปนชอ กลีบดอกมีลักษณะใหญ มีไมตํ่ากวา 5 กลีบ 
กุหลาบน้ันมีกลิ่นหอมชวนดม และมีหลายสี เชน แดง ขาว เหลือง ชมพู ฯลฯ อีกทั้งยังมีหลายชนิด
ดวย 

ซึ่งคําวากุหลาบน้ันมาจากคําวา คุล ที่ในภาษาเปอรเซียแปลวา สีแดง ดอกไม หรือดอก
กุหลาบ โดยในภาษาฮินดูก็มีคําวา คุล แปลวา ดอกไม และคําวา คุลาพ ก็หมายถึงกุหลาบ อยางที่ไทย
เราเรียกกันแตออกเสียงเปน กุหลาบ สวนคําวา Rose ในภาษาอังกฤษน้ันมาจากคําวา Rhodon ที่
แปลวากุหลาบในภาษากรีก 

โดยกุหลาบเปนดอกไมที่นิยมปลูกมาแตโบราณ วากันวากุหลาบเกิดข้ึนเมื่อ 70 ลานปมาแลว 
และเคยมีการคนพบฟอสซิลของกุหลาบที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยแตกอนกุหลาบน้ันเปนกุหลาบปา
และมีรูปรางไมเหมือนในทุกวันน้ี แตเน่ืองจากมนุษยไดนําเอากุหลาบปามาปลูกและผสมพันธุจนขยาย
เปนพันธุตางๆ มากมาย  

ตามประวัติศาสตรเลาวากุหลาบปาถูกนํามาปลูกไวในพระราชวังของจักรพรรดิ ในสมัย
ราชวงศฮ่ันราว 5,000 ปมาแลว ขณะที่อียิปตเองก็ปลูกกุหลาบเปนไมดอกสงไปขายใหแกชาวโรมัน 
เพราะชาวโรมันเปนชาติที่รักดอกกุหลาบมาก แมวาจะสั่งซื้อจากประเทศอียิปตแลวก็ตาม แตก็ยัง
ลงทุนสรางสถานที่ขนาดใหญสําหรับปลูกดอกกุหลาบอีกดวย เพราะสําหรับชาวโรมันแลวดอกกุหลาบ
น้ันมีความสําคัญตอชีวิตประจําวัน อีกทั้งชาวโรมันถือวาดอกกุหลาบเปนสัญลักษณของความรัก เปน
ทั้งของขวัญ และเปนดอกไมสําหรับทํามาลัยตอนรับแขก รวมถึงเปนดอกไมสําหรับงานฉลองตาง ๆ 
แถมยังเปนสวนประกอบสําหรับทําขนม ทําไวน และยาไดอีกดวย  

และเมื่อเอยถึงดอกกุหลาบแลวหลายๆ คนก็คงจะนึกถึงเร่ืองความรัก เพราะกุหลาบถือเปน
สัญลักษณของความรักและความโรแมนติก โดยมีบางตํานานเลาวา ดอกกุหลาบเปนเสมือน
เครื่องหมายแทนการกําเนิดของ เทพธิดาวีนัส ซึ่งเปนเทพแหงความงามและความรัก วีนัสเปนที่รูจัก
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กันในช่ือ อโฟรไดท ในตํานานเทพของกรีกไดกลาวไววา นํ้าตาของเธอหยดลงปะปนกับเลือดของ อคอ
นิส คนรักของเธอที่ถูกหมูปาฆา เลือดและนํ้าตาหยดลงสูพ้ืนแลวกลายเปนดอกไมสีแดงเขมหรือดอก
กุหลาบน่ันเอง แตบางตํานานก็เลาวาดอกกุหลาบเกิดจากเลือดของ อโฟรไดท เองที่หยดลงสูพ้ืน เมื่อ
เธอแทงตัวเองดวยหนามแหลม 

แมจะไมมีการบันทึกอยางชัดเจนวาดอกกุหลาบน้ันเขามาเกี่ยวของกับประเทศต้ังแตเวลาไหน 
แตจากบันทึกของ ลา ลูแบร ราชทูตฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ไดบันทึกไววาเห็น
กุหลาบที่กรุงศรีอยุธยา และในกาพยหอโคลงนิราศธารโศกสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งเปนพระราชนิพนธ
ของเจาฟาธรรมาธิเบศร ก็ไดมีการกลาวถึงกุหลาบเอาไว และยังมีตํานานดอกกุหลาบของไทยที่เปน
บทละครพระราชนิพนธของรัชกาลที่ 6 เร่ือง มัทนะพาธา ในเร่ืองเลาถึงเทพธิดาองคหน่ึงช่ือ มัทนา 
ซึ่งไดมีเทพบุตรองคหน่ึงช่ือ สุเทษณะ ซึ่งพระองคทรงหลงรักเทพธิดา มัทนา มาก แตนางไมมีใจรัก
ตอบ จึงถูกสาปใหไปเกิดเปนดอกกุหลาบ จึงกลายเปนตํานานดอกกุหลาบแตน้ันมา 

 
ชนิดของดอกกุหลายแบงออกเปน 8 ชนิด 

1. กุหลาบตัดดอก (Hybrid Tea) เปนกุหลาบที่ไดรับความนิยมและมีช่ือเสียงมากที่สุดใน
บรรดากุหลาบที่ปลูกกัน เน่ืองจากมีรูปทรงที่สวยงาม สีของดอกที่หลากหลายและมีกลิ่นหอมออนๆ 
กุหลาบประเภทน้ีจะออกดอกในลักษณะดอกเด่ียว ดอกมีขนาดใหญ กลีบดอกซอนกันสวยงาม กาน
ดอกแข็ง ลําตนต้ังตรงสูงประมาณ 1-2 เมตร มีหลายสีหลายพันธุ 

 

 
 
ภาพที่ 1 กุหลาบพันธุตัดดอก 
ที่มา : Google [กุหลาบ], เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 
http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm 
 
2. กุหลาบพวง (Floribunda) คําวา Floribunda มาจากภาษาลาตินมีความหมายวา many 

flowers กุหลาบชนิดน้ีเกิดจากการผสมขามสายพันธุระหวาง Hybrid Tea และ Polyanthus จะ
ออกดอกเปนชอ ชอหน่ึง ๆ จะมีดอกหลายดอกและมักจะบานพรอมกัน ดอกมีขนาดเล็ก กานดอกสั้น
และออน นิยมปลูกเปนไมประดับในแปลงหรือในกระถางเพ่ือความสวยงามมากกวาจะตัดดอก 

   ส
ำนกัหอ
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http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm
http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm
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ภาพที่ 2 กุหลาบพันธุพวง 
ที่มา : Google [กุหลาบ], เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 
http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm 
 
3. กุหลาบลูกผสมระหวางกุหลาบตัดดอกกับกุหลาบพวง (Grand Flora) ทําใหมีดอกขนาด

ใหญ กานดอกยาวแข็งแรง ไมมีกลิ่นหอม ลําตนสูงแข็งแรง ทนทาน นิยมปลูกเปนไมประดับหรือเปน
กุหลาบตัดดอกก็ได 

 

 
 
ภาพที่ 3 กุหลาบพันธุลูกผสมระหวางกุหลาบตัดดอกกับกุหลาบพวง 
ที่มา : Google [กุหลาบ], เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 
http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm 
 
4. กุหลาบหนู (Miniature) เปนกุหลาบที่มีดอกขนาดเล็ก ออดดอกเปนพวง ไมหอม ตนสูงไม

เกิน 1 ฟุต เลี้ยงงาย ทนตอสภาพแวดลอม นิยมปลูกประดับแปลงหรือเปนไมกระถาง 
 

 
 
ภาพที่ 4 กุหลาบพันธุหนู 
ที่มา : Google [กุหลาบ], เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 

   ส
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http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm
http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm
http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm
http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm
http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm
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http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm 
 

5. กุหลาบเลื้อย (Climber) กุหลาบชนิดน้ีมีตนสูงต้ังแต 12 ฟุตขึ้นไป ลําตนต้ังตรง ลําตน
หรือกิ่งจะทอดยาวออนโคงไดไกล เหมาะที่จะปลูกเปนไมเลื้อยเกาะตามซุมตนไม แนวกําแพง หรือ
แนวรั้ว ลักษณะดอกอาจออกดอกเปนพวงหรือเปนดอกเด่ียวขนาดใหญ 

 

 
 
ภาพที่ 5 กุหลาบพันธุเลื้อย 
ที่มา : Google [กุหลาบ], เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 
http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm 
 
6. กุหลาบพุม (Shrub) เปนกุหลาบพันธุปา ตนเปนทรงพุม ออกดอกเปนชอ เชนRosa 

Rugosa 
 

 
 
ภาพที่ 6 กุหลาบพันธุพุม  
ที่มา : Google [กุหลาบ], เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 
http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm 
 
7. กุหลาบไมพุมตนเต้ีย (Polyanthus) ออกดอกเปนพวงดอกขนาดเล็กคลายกุหลาบหนู ลํา

ตนมีความแข็งแรง ทนทาน เปนกุหลาบลูกผสมระหวาง Rosa Multiflora กับ Rosa Chinensis 
 

   ส
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สมุดกลาง

http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm
http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm
http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm
http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm
http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm
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ภาพที่ 7 กุหลาบพันธุไมพุมตนเต้ีย 
ที่มา : Google [กุหลาบ], เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 
http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm 
 
8. กุหลาบหนูเลื้อย (Rambler) ลักษณะตนยาว ออนโคง ออกดอกเปนพวง ดอกมีขนาดเล็ก 
 

 
 
ภาพที่ 8 กุหลาบพันธุหนูเลื้อย 
ที่มา : Google [กุหลาบ], เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 
http://lms.thaicyberu.go.th/presentstu/course/bm521/rosetype.htm 

 
 

สีกุหลาบสื่อความหมาย  
สีแดง สื่อความหมายถึง ความรักและความปรารถนา เปนดอกไมของกามเทพ คิวปด และอี

รอส เปนสิ่งนําโชคนําความรักมาใหแกหญิงหรือชายที่ไดรับ 
สีชมพู สื่อความหมายถึง ความรักที่มีความสุขอยางสมบูรณ 
สีขาว สื่อความหมายถึง ความมีเสนห ความบริสุทธ์ิ มิตรภาพ และความสงบเงียบ และนํา

โชคมาใหแกหญิงหรือชายเชนเดียวกับกุหลาบแดง 
สีเหลือง สื่อความหมายถึง มิตรภาพ ความเปนเพ่ือนที่ดี 
สีขาวและแดง สื่อความหมายถึง ความเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน 
สีสม สื่อความหมายถึง ความรักที่เสมอตนเสมอปลาย 
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ภาพที่ 9 สีของดอกกุหลาบ 
ที่มา : Kapook [สีกุหลาบ], เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 
http://hilight.kapook.com/view/17583 

 
1.2 ความรูเก่ียวกับภาชนะที่ใชในโรงพยาบาล 
ภาชนะที่นิยมใชในโรงพยาบาลสวนใหญจะเปนภาชนะที่มีลักษณะการใชงานที่งายตอการ

จัดเก็บ การวางซอน และการเขาเครื่องทําความสะอาด โดยจะคิดถึงประโยชนของการใชงานเปน
อันดับแรก โดยภาชนะที่ใชจะเปนลักษณะที่มีฝาปดเกือบทั้งหมด ทั้งน้ีเพ่ือปองกันสิ่งสกปรกทําให
อาหารดูสะอาด ทําใหผูปวยไดรับอาหารที่สะอาดไมมีสิ่งสกปรกปะปนอยูในอาหารที่โรงพยาบาล
จัดเตรียมไว และภาชนะดังกลาวตองทนความรอน เน่ืองจากอาหารที่โรงพยาบาลปรุงน้ันจะเปน
อาหารที่รอน เมื่อแบงใสภาชนะดังกลาวจะตองเก็บความรอนไดในระยะหน่ึงกอนที่จะไปถึงหองผูปวย 
เพ่ือใหอาหารน้ันมีความอุนเวลาที่จะแจกจาย ภาชนะสวนใหญที่โรงพยาบาลใชจะมีหลายวัสดุ เชน 
วัสดุที่ทํามาจาก สแตนเลส เมลามีน และเซรามิค เปนตน ซึ่งวัสดุแตละประเภทมีคุณสมบัติการใชงาน
ขอดี ขอเสียที่แตกตางกันออกไป 
 ภาชนะประเภทสแตนเลส เปนภาชนะที่คงทนตอการขูดขีด การกัดกรอน ไมเปนสนิม นํา
ความรอนตํ่า มีราคาสูง ซึ่งภาชนะดังกลาวไมสามารถเขาเครื่องไมโครเวฟไดเน่ืองจากสแตนเลสมี
ความเรียบ มันเงาจึงทําใหสะทอนคลื่นไมโครเวฟทําใหเกิดประกายไฟและทําใหเคร่ืองไมโครเวฟเสีย
ได จึงเปนปญหาของโรงพยาบาลที่จะทําใหอาหารรอนไดใหมหลังจากเตรียมแลว 
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ภาพที่ 10 ภาชนะสแตนเลส 
ที่มา : Google [ภาพชนะสแตนเลส], เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=monnira&month=01-
2007&date=19&group=58&gblog=4/ 
 
ภาชนะประเภทเมลามีน เปนภาชนะที่มีนํ้าหนักเบา มีความแข็งแกรงตกไมแตก มีราคาถูก 

แตถาใชไปนานๆ จะมีสีเหลืองดูไมนาใชงาน ไมสามารถทนตอการขูดขีดแรง ๆ ได ไมสามารถเขา
ไมโครเวฟได โรงพยาบาลสวนใหญจึงไมนิยมใชวัสดุประเภทเมลามีน 

 

 
 

ภาพที่ 11 ภาชนะเมลามีน 
ที่มา : Google [ภาชนะเมลามีน], เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556. เขาถงึไดจาก 
http://www.crhouseware.com/melamin-new.html/ 
 
ภาชนะประเภทเซรามิค เปนภาชนะที่มีนํ้าหนักมาก ทนตอการขูดขีด ทนตอกรดและดาง มี

ราคาสูง แตนิยมใชกันมากในโรงพยาบาลใหญ เน่ืองจากสามารถเขาไมโครเวฟได ซึ่งโรงพยาบาลใหญ
จะตามใจผูปวย เจาหนาที่จะแจกจายอาหารตอเมื่อถึงเวลา แตถาผูปวยยังไมรับประทานจะเก็บไว
กอนและเซรามิคสามารถเขาไมโครเวฟไดสะดวกไมเสียเวลาเปลี่ยนภาชนะใหม 
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ภาพที่ 12 ภาชนะเซรามิค  
ที่มา : Google [ภาชนะเซรามิค], เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556. เขาถงึไดจาก 
http://www.ikea.com/th/th/catalog/products/00151150/ 

 
2. ขอมูลเก่ียวกับวัตถุดิบในการสรางสรรคผลงาน 

2.1 วัตถุดิบในการสรางสรรคผลงาน 
2.1.1 ดินผสมสําเร็จรูปกลุมพอรสเลน (Porcelain Body) เปนกลุมดินผลิตภัณฑที่มี

ความหลากลายในการเลือกใชงาน ทั้งดินงานปนที่มีความเหนียวดีแตไมโปรงแสง หรือดินที่เหมาะ
สําหรับงานหลอที่มีความขาวและโปรงแสง 

- ดินพอรสเลนทั่วไป (Common Porcelain Body) 
- ดินอลูมินาพอรสเลน (Alumina Porcelain Body) 
- ดินพอรสเลนเน้ือขาว (White Porcelain Body) 

   2.1.1.1 ดินพอรสเลนทั่วไป (Common Porcelain Body) 
  PAA ดินพอรสเลนทั่วไปสําหรับงานหลอ ที่มีอันตรายในการหลอแบบ ข้ึนรูปงาน
หลอและเผารีดักช่ัน แตไมโปรงแสง เหมาะสําหรับผลิตภัณฑที่นํามาเขียนลายเบญจรงคหรือลายคราม 
  PAB มีประสัมประสิทธ์ิการขยายตัวสูงกวา PAA เหมาะสําหรับเคลือบออกไซดแบบ
ญี่ปุน ดินพอรสเลนทั่วไปสําหรับงานปน จะเปนกลุม PBA, PBB, PBC 
  PBA จะเหมาะกับงานปนจิ๊กเกอรและโรลเลอร สําหรับผลิตภัณฑบนโตะอาหารและ
ของประดับลายครามและเบญจรงคที่จะเนนลวดลายสีสัน ไมเนนความโปรง (ดินที่ใชกับงานคือ PBA) 
  PBB เหมาะสําหรับงานปนมือแปนหมุน งานปนขนาดใหญสําหรับผลิตภัณฑตกแตง
บานและสวน ตกแตงดวยเคลือบหรือการเขียนลาย 
  PBC เปนดินเน้ือหยาบที่เหมาะสําหรับผลิตภัณฑบนโตะอาหารที่ตองการอุนรอน
ตลอดเวลาดวยตะเกียงแอลกอฮอล โดยจะเคลือบดวยเคลือบสี มีความทนทานเผาไดต้ังแตอุณหภูมิ 
1,230-1,280 องศาเซลเซียส 
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   2.1.1.2 ดินอลูมินาพอรสเลน (Alumina Porcelain Body) 

PCA จะมีความแข็งแรงหลังเผาไมตํ่ากวา 1,000 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร นิยมใช
ทําลูกถวยไฟฟา มีอลูมินาไมตํ่ากวารอยละ 40 จึงทําใหทนทานตอการใชงานและการทดสอบทาง
ไฟฟา 

PDA เหมาะสําหรับงานหลอตันโดนใชแรงดัน (High Pressure Casting) โดยทํา
ผลิตภัณฑสเปเซอรมีอลูมินาเปนองคประกอบมากกวารอยละ 50 

PDB เหมาะสําหรับงานปนกลึงใชไดกับผลิตภัณฑลูกถวยแบบแขวนและอิฐกรุ ลูก
บดที่มีความแข็งแรงหลังเผาสูงมากกวา 1,400 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร มีอลูมินาเปนองคประกอบ
มากกวารอยละ 50 ทําใหทนตอการขัดสีและเปนฉนวนทนตอการทนสอบทางไฟฟาไดดี  

2.1.1.3 ดินพอรสเลนเน้ือขาว (White Porcelain Body) 
PEA เหมาะสําหรับงานหลอ อัตราการหลอแบบสูง หลังเผาจะขาวและโปรงแสง

มาก ซึ่งเหมาะจะทําผลิตภัณฑตกแตงบาน โดนเฉพาะโคมไฟประดับ 
PFA จะเปนดินที่มีความขาวและโปรงแสงดีเน้ือละเอียด โดยเฉพาะดิน PFA เหมาะ

กับงานหลอและงานปน เชน ตุกตาประดับตกแตง หรือผลิตภัณฑบนโตะอาหาร เผาที่อุณหภูมิ 1,280 
องศาเซลเซียส 

PFB จะเหมาะกับงานหลอมากกวาโดยจะมสีีหลังเผาใกลเคียงกับ PFA 
PFC สามารถใชไดทั้งงานหลอและงานปนแตเปนดินที่มีความขาวและโปรงแสงนอย

ที่สุดกวาดินอ่ืนในกลุมดินพอรสเลนเน้ือขาว เหมาะสําหรับทําผลิตภัณฑโตะอาหารเชนกัน 
 
2.1.2 ปลาสเตอร (Plaster of Paris) ปลาสเตอรเปนวัสดุชนิดหน่ึง ที่มีลักษณะเปน

ผงสีขาวละเอียด สามารถดูดซึมนํ้าและความช้ืนได จากการเผา แรยิปซั่ม (Gypsum) หรือเกลือจืดที่
อุณหภูมิพอเหมาะ ปูนปลาสเตอรเมื่อผสมกับนํ้าจะทําปฏิกิริยา ขณะที่ทําปฏิกิริยาจะเกิดความรอน
ขึ้นประมาณ 36-37 องศาเซลเซียส ขณะเกิดความรอนปูนปลาสเตอรจะคอยๆแข็งตัวข้ึนดวย ใชเวลา
ในการแข็งตัวประมาณ 15-30 นาที ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความเกาและใหมของปูนปลาสเตอรดวย เมื่อปูน
ปลาสเตอรแข็งตัวเต็มที่ จะมีการขยายตัวประมาณ 0.1-0.2 เปอรเซ็นต ฉะน้ันเวลาถอดแบบควรจะ
ทําในชวงเวลาน้ีจะสะดวกที่สุด 

 
2.1.3 เคลือบ (Glaze) เคลือบ คือ ช้ันบาง ๆ ของแกวที่ฉาบอยูบนผิวผลิตภัณฑ

เซรามิคอยางตอเน่ือง โดยทั่วไปแลวเตรียมไดจากการหลอมสวนผสมของสารประกอบซิลิเกต หรือ
อาจพูดไดวา เคลือบ คือ สารประกอบซิลิเกตซึ่งเมื่อถูกความรอนแลวจะหลอมละลายเปนเน้ือเดียวกัน
ฉาบอยูบนผิวของผลิตภัณฑ มีลักษณะโปรงใส แข็งแกรงทนตอกรดและดางไดเปนอยางดี โดยทั่วไป
แลวเคลือบมีคุณสมบัติทางฟสิกสและเคมีคลายแกว คือ มีความแข็งไมละลายหรือละลายไดนอยใน
สารละลายเคม ีนอกจากกรดกัดแกว และดางแก แตเคลือบจะมีสวนประกอบทางเคมีซับซอนกวาแกว
เคลือบที่พบเห็นโดยทั่วไปจะมีความมันวาวและสะทอนแสงได สามารถมองเห็นเน้ือดินที่เคลือบ
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เคลือบชนิดน้ีเรียกวา เคลือบใสแตถาผิวไมมัน เรียกวาเคลือบดาน สวนเคลือบที่สามารถปดบังผิวของ
เน้ือดินไดเรียกเคลือบชนิดน้ีวา เคลือบทึบจะมีสีหรือไมมีสีก็ไดขึ้นอยูกับสวนผสมของเคลือบ 

2.1.3.1 วัตถุประสงคของการเคลือบ 
- เพ่ือความสวยงาม 
- เพ่ือปดบังความไมเรียบรอยของผลิตภัณฑ 
- เพ่ือปองกันของเหลว และกาซซึมผาน 
- เพ่ือใหงายตอการทําความสะอาดผิวผลิตภัณฑ 
- เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกรง และทนตอการกัดกรอน 
- เพ่ือคุณสมบัติเฉพาะอยาง เชน ทางดานไฟฟา แสง และทางเคมี เปนตน 
 
2.1.4 วัตถุดิบที่ใชทํานํ้าเคลือบ แบงเปน 3 กลุม 

2.1.4.1 วัตถุดิบที่มีลักษณะเปนดาง (Bass group) เปนตัวชวยลดอุณหภูมิ
ในการหลอมละลายของเคลือบ 

โดลโรไมท (Dolomite) เปนสารประกอบของแมกนีเซียมคารบอเนต และ
แคลเซียมคารบอเนต ทําหนาที่เหมือนกับแคลเซียมและแมกนีเซียมรวมกัน ทนความรอนไดถึง 1,700 
องศาเซลเซียส ใชเปนตัวชวยหลอมละลายในเคลือบไฟสูง และทําใหเคลือบทึบแสงถาใชผสมเคลือบ
ในปริมาณมากจะทําใหเคลือบเกิดการดึงตัวแยกออกจากกัน 

ทัลคัม (Talc) หรือที่เรียกวา สเทียไทท (Steatite) หรือหินสบู (Soap 
Stone) ใชผสมในเคลือบเพียงเล็กนอยจะชวยใหเคลือบมีผิวเรียบสวย เปนตัวชวยหลอมละลายใน
อุณหภูมิสูง 

ซิงคออกไซด (Zinc Oxide) ใชผสมเคลือบจะชวยใหผิวเคลือบเรียบเปนเงา
ดีขึ้น ถาใชในปริมาณนอยจะทําหนาที่เปนตัวชวยหลอมละลายในเคลือบ แตถาใชในปริมาณมากจะทํา
หนาที่เปนตัวทนไฟ ทําใหเคลือบมีสีขาวและเปนตัวทึบแสงในเคลือบ สวนมากใชทําเคลือบบริสตอล 
(Bristol Glaze) โดยใชซิงคออกไซดแทนที่แคลเซียมออกไซดเพ่ือชวยใหจุดสุกตัวของเคลือบตํ่าลง ถา
ใชในปริมาณนอยจะชวยใหเคลือบไหลตัวดีและมีผิวเรียบข้ึน ถาใชในปริมาณนอยและเผาในอุณหภูมิ
สูงจะทําใหเคลือบมีผิวดาน หรือตกผลึกได ซึ่งมีลักษณะผลึกคลายรูปพัด ถาผสมในเคลือบสี จะทําให
เคลือบมีสีสดใสมากขึ้น 

โซดาเฟลดสปาร (Soda Feldspar) หรือหินฟนมามีสวนประกอบสวนใหญ
เปนโซเดียมอลูมิเนียมซิลิเกตและอาจมีสารประกอบของโพแทสเซียมปะปนอยูดวย เหมาะสําหรับใช
ผสมในนํ้าเคลือบ สําหรับเคลือบไฟสูงและราคาถูก 

แคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbornate) แคลเซียมคารบอเนต หรือ
หินปูน เปนตัวชวยหลอมละลายในเคลือบไฟสูง ถาผสมในเน้ือดินจะชวยลดการพรุนตัวของเน้ือดินถา
ใสมากเกินไปจะทําใหดินยุบตัวไดถาผสมในเคลือบแข็งแกรงย่ิงข้ึนมีความตานทานตอกรดถาใส
ปริมาณนอยๆมีความตานทานตอกรด ใสปริมาณนอยจะทําใหเคลือบไฟตํ่าลงได 
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2.1.4.2 วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเปนกลาง (Inernediate Grout) ทําหนาที่
เปนตัวทนไฟ 

ดิน (Clay) ใชเปนสวนประกอบที่สําคัญในเคลือบ ชวยใหเคลือบลอยตัวไดดี 
ไมตกตะกอนงาย เปนตัวชวยใหเคลือบเกาะติดผิวผลิตภัณฑไดดี (Binder) ชวยควบคุมการหดตัวของ
เคลือบบนผลิตภัณฑที่ยังไมไดเผา 

 
2.1.4.3 วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเปนกรด (Acid Group) ทําหนาที่ใหเกิดแกว 
ซิลิกา (Silica) หินเขี้ยวหนุมาน หรือ หินควอคซ เปนสารประกอบซิลิกาที่

เกิดขึ้นในธรรมชาติ มีความบริสุทธ์ิมากกวาวัตถุดิบชนิดอ่ืน มีความแข็งแรงมาก (Moh’s Scale 
Type) ประมาณ 7 มีช่ืออีกอยางวา Flint เปนผงบดละเอียด ใชผสมเน้ือดินปนและนํ้าเคลือบพบได
ตามธรรมชาติในรูปแบบตางๆ เชน ในรูปของหิน ในรูปของทราย และเปนผง มักมีแรอ่ืนๆปะปนมา
มาก สวนใหญนิยมนําไปผสมในเน้ือดิน เชน ทําผลิตภัณฑประเภทลูกถวยไฟฟาผสมในเน้ือดินปนทํา
ใหเน้ือดินมีความทนไฟสูง ลดการหดตัว และมีความแข็งและโปรงใสข้ึน ถาใสมากทําใหลดความ
เหนียวและเพ่ิมความขยายตัวมีผลตอการแตกราวเสียหาย ถาผสมในเคลือบเปนมันทนตอการแตก
กรอน ถาใสมากจะทําใหทนไฟสูง (อางอิง เคลือบดินเผา : ผูชวยศาสตราจารยศุภกา ปาลเปรม 
พ.ศ.2552) 
  สูตรพื้นฐาน เคลือบใสผิวมัน 
   โซดาเฟลดสปาร    45 
   ซิงคออกไซด    10 

 หินปูน     20 
 ดินขาว     10 
 ซิลิกา     15 
 
2.1.5 วัตถุดิบในการใหสี (Ceramic Colorants) ออกไซดใหสีสามารถผสมใน

เคลือบเพ่ือให เคลือบที่มีความมันวาวมีสีสัน ทั้งสามารถผสมออกไซด ชนิดตาง ๆ เพ่ือใหไดสีเคลือบ
ตามที่ตองการ การทําปฏิกิริยาของออกไซดกับออกไซดและยังสามารถใหสีสันและคุณสมบัติที่ตาง
ออกไปจากการเผาไหมแบบสมบูรณและไมสมบูรณอีกดวย 

ไทเทเนียมไดออกไซด (Titanium Dioxide) เปนวัตถุดิบที่มีสมบัติเปนตัวทึบแสงใน
เคลือบ ทําใหเคลือบมีสีฟางและมีผิวดาน นอกจากน้ียังเปนตัวทําใหเกิดผลึกรูเข็มในเคลือบผลึกอีก
ดวย ถาผสมไทเทเนียมไดออกไซดในเคลือบไฟตํ่าจะใหสีขาวอมฟา 

โคบอลทออกไซด (Cobalt Oxide) เปนวัตถุดิบที่มีสมบัติเปนตัวใหสีที่รุนแรง ใหสี
นํ้าเงินในเคลือบโดยทั่วไปใชผสมเคลือบในอัตราสวนประมาณรอยละ 3 ถึงรอยละ 5 โดยนํ้าหนัก 

ทองแดงคารบอเนต (Copper Carbonate) เปนสารใหสีผสมในเคลือบ และเผาใน
บรรยากาศแบบออกซิเดชัน จะใหสีเขียว และใหสีแดงเมื่อเผาในบรรยากาศแบบรีดักชัน 
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เหล็กออกไซด (Iron Oxide) เปนวัตถุดิบใหสีที่นิยมใชในงานเครื่องเคลือบดินเผา
เหล็กออกไซดที่ใชจะอยูในรูปสีดํา ใชผสมในเคลือบ จะใหสีแดงเลือดนก จนถึงสีแดงนํ้าตาล โดยทั่วไป
ใชผสมเคลือบในอัตราสวนประมาณรอยละ 5 ถึงรอยละ 15 โดยนํ้าหนัก 

นิกเกิลออกไซด (Nickel Oxide) อยูในรูปของนิกเกิลออกไซดสีเขียว ผสมเคลือบ
อัตราสวนประมาณรอยละ 2 ถึง รอยละ 5 โดยนํ้าหนัก ในเคลือบที่มีแมกนีเซียมจะใหสีเขียว ใน
เคลือบที่มีแบเรียมจะใหสีนํ้าตาล และในเคลือบที่มีสังกะสีออกไซดจะใหสีนํ้าเงิน นิกเกิลออกไซดจะ
ใหผลดีในเคลือบอุณหภูมิสูง 

แมงกานีสไดออกไซด (Manganese Dioxide) เปนวัตถุดิบที่ใหสีมวงถึงสีนํ้าตาล 
โดยใชผสมเคลือบในอัตราสวนประมาณรอยละ 5 ถึงรอยละ 10 โดยนํ้าหนักถาใชผสมในเคลือบไฟสูง
ที่มีแมกนีเซียมผสมอยูจะใหสีนํ้าตาลชมพู แมงกานีสไดออกไซดถาใชมากเกินไปจะมีผลใหผิวเคลือบ
เกิดตําหนิเปนฟองอากาศได (อางอิงเคลือบดินเผา : ผูชวยศาสตราจารยศุภกา ปาลเปรม พ.ศ.2552) 
 

2.1.6 สีเซรามิค (Color stain) มนุษยเรารูจักการทําภาชนะ เครื่องประดับตางๆ
ดวยเซรามิคมาเปนเวลานานหลายพันปมาแลว เครื่องเคลือบดินเผาของชาวจีนที่มีสีสันสวยงาม 
ภาชนะเคร่ืองใชของชาวโรมันเคร่ืองปนดินเผาบานเชียง ตางก็มีการวาดลวดลายดวยสีสันตางๆซึ่งทํา
มาจากวัสดุธรรมชาติที่สามารถใหสีได ตอมามนุษยไดคนพบสารซึ่งใหสีไดและคงทนถึงแมจะผานการ
เผาที่อุณหภูมิสูง เปนพวกออกไซดสวนสําคัญของธาตุตางๆ ไมวาจะเปน เหล็กออกไซด นิกเกิล
ออกไซด โคบอลตออกไซด แมงกานีสออกไซด และอ่ืน ๆ อีกมาก ซึ่งใหสีที่แตกตางกันไป ตามแต
บรรยากาศในการเผา วัตถุดิบที่นามาใชทําเปนเคลือบ ซึ่งการใหสีของโลหะออกไซดเหลาน้ีก็สามารถ
สรางสรรคงานศิลปะที่สวยงามไดมากมาย ทําใหเกิดผลของผิวเคลือบที่แปลก ๆ ไมซ้ํากันไดในแตละ
ตําแหนงของเตา หรือแตละคร้ังของการเผา ซึ่งเหมาะมากสําหรับงานศิลปที่ตองการเอกลักษณโดด
เดนไมซ้ําใคร 

แตสําหรับในการผลิตเซรามิคใหเปนอุตสาหกรรมน้ัน ยังจําเปนที่จะตองผลิตงานที่ตองมี
ความเหมือนกันทั้งขนาด รูปทรงและสีสัน ใหออกมาเปนจํานวนมาก ๆ ซึ่งการใชโลหะออกไซดมาเปน
ตัวใหสีน้ันจะมีขอจากัดอยูตรงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉดสีไดงายเมื่ออุณหภูมิหรือบรรยากาศในการ
เผาแตกตางออกไป ดังน้ันการที่เราตองการผลิตเซรามิคสําหรับอุตสาหกรรมใหไดของจํานวนมากที่มี
คุณภาพเหมือนเดิมที่สุดจึงจําเปนที่จะตองมีการปรับปรุงวัตถุดิบที่ใชสําหรับใหสี เทคโนโลยีการผลิตสี
เซรามิคหรือสีสเตน (Stain color) จึงไดถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว 

 
2.1.7 กระบวนการผลิตผงสีเซรามิค วัตถุดิบที่นํามาใชผลิตสีเซรามิคก็คือออกไซด

ของพวกโลหะตาง ๆ ที่ใหสีน้ันเอง นอกจากน้ันมี ควอซท (SiO2) เซอรคอนแซนด (ZrO2SiO2) อลู
มินา (Al2O3) ตะกั่วออกไซด (PbO) สังกะสีออกไซด (ZnO) หินปูน (CaCO3) และอ่ืนๆ นําเอา
วัตถุดิบที่ใชผลิตสีมาช่ังตามสูตรของสีที่นักวิจัยผูผลิตสีไดออกแบบสูตรไว หลังจากน้ันก็นําเอาวัตถุดิบ
ตางๆมาผสมรวมกันมีทั้งแบบผสมแหงและผสมเปยกโดยใชเครื่องบดไฟฟา หลังจากผสมแลวก็นําไป
ใสไวในจอ (Sagger) ในกรณีที่ใชการผสมแบบเปยกตองนําออกมาอบใหแหงแลวจึงนําไปใสในจอ 
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จากน้ันก็นําจอไปจัดเรียงบนรถเตา เตาที่ใชเผามีทั้งการเผาแบบตอเน่ือง โดยใชเตาอุโมงค (Tunnel 
Kiln) และเตาที่เผาแบบฝาเปดดานขาง (Shuttle Kiln) อุณหภูมิในการเผา (Calcine) และเวลาใน
การเผาเปนเทคนิคที่สําคัญอยางหน่ึงของการผลิตสีเซรามิค มีสีบางประเภทที่ไมสามารถเผาไดโดยใช
เตาอุโมงคแตจําเปนตองเผาโดยใชเตาเผาแบบฝาเปดดานขางอยางเดียว การยืนไฟ (Soaking Time) 
ก็เปนอีกปจจัยหน่ึงที่จะทําใหสีเหลาน้ันมีสีสันที่ถูกตองไมเพ้ียนไปจากสีมาตรฐานเดิม อุณหภูมิในการ
เผาของการผลิตสีเซรามิคน้ันอยูในชวง 1,150-1,300 องศาเซลเซียส ขึ้นอยูกับวัตถุดิบเริ่มตนที่นํามา
ผลิต 

 

 
 

ภาพที ่13 ผงสีเซรามิค 
ที่มา : Google [ผงสีเซรามคิ], เขาถึงเมื่อ 26 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 
http://www.thaiceramicsociety.com/images/rm_paint_ceramiccolor-1.jpg/ 

 
หลังจากเผาแลวสีเซรามิคเหลาน้ีจะมีการจับตัวกันเปนกอนแข็ง (Agglomerate) จึง

จําเปนจะตองนําไปผานการบดอีกครั้งดวยเครื่องบดไฟฟา เพ่ือทําลายพันธะที่เกิดข้ึนไดในระหวางการ
เผาและชวยควบคุมความละเอียดของผงสีเซรามิคดวยการบดในขั้นตอนน้ีก็มีทั้งการบดแหงและบด
เปยกขึ้นอยูกับชนิดของสีวาจะตองนําไปลางเพ่ือกําจัดเอาเกลือตาง ๆ ที่เกิดขึ้นภายหลังการเผาการ
บดน้ีจะควบคุมความละเอียดของสีเซรามิคใหมีความละเอียดสูงเพ่ือที่เวลานําไปใชงานกับสีเคลือบ
แลวจะไดไมมีปญหาจุดสี หรือเม็ดสีขึ้นในสีเคลือบ และลดเวลาในการบดสีเคลือบลงไดหลังจากทําการ
บดแลวจะทําการถายนํ้าดินสีน้ีลงในถังขนาดใหญและเติมสารเคมีที่ชวยกําจัดเกลือตาง ๆ ที่เกิดขึ้นมา
จากปฏิกิริยาขณะที่ทําการเผา และมีการเติมนํ้าลงไปดวย จํานวนครั้งในการลางข้ึนอยูกับสูตรของสี
แตละชนิด และขึ้นกับเทคนิคของผูผลิตสีเองแตโดยปกติจะอยูที่ 2-5 รอบเมื่อลางสีจนมั่นใจวาได
กําจัดเกลือสวนเกินที่เปนสาเหตุทําใหสีเคลือบเกิดรูพรุน หรือการไหลตัวของเคลือบเปลี่ยนไป ก็นําไป
ตกตะกอนแยกนํ้าออกและสีที่ไดน้ีก็นําไปอบแหงอีกคร้ังที่อุณหภูมิไมสูงมากนักแตใชเวลาในการ
อบแหงที่นานขึ้น จากน้ันนํามาบดแหงและบรรจุถุงเพ่ือนําไปจําหนายตอไป 
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2.1.8 ชนิดของสีเซรามิค เราสามารถแบงชนิดของสีเซรามิกออกไดเปนสองประเภท
ใหญ ๆ ไดตามการใชงานคือ 

 
1. สีเซรามิคสําหรับใชในเคลือบ (Glaze Stain) 
2. สีเซรามิคสําหรับใชในเน้ือดิน (Body Stain) 

 
 

ภาพที ่14 แผนผังสีสเตน 
ที่มา : Google [แผนผังสีสเตน], เขาถึงเมือ่ 26 กันยายน 2556. เขาถึงไดจาก 
http://www.thaiceramicsociety.com/images/rm_paint_ceramiccolor-2.jpg 

 
ความแตกตางของสีทั้งสองประเภทน้ีอยูที่วัตถุดิบที่นํามาใชผลิต โดยที่เน้ือสีน้ัน

วัตถุดิบที่นํามาใชน้ันจะมีราคาถูกกวา และมีชนิดของวัตถุดิบไมมากนัก เน่ืองจากในตัวของเน้ือดินไมมี
ออกไซดที่จะทําใหสีเปลี่ยนแปลงไปได เชน ซิงคออกไซด แบเรียมออกไซด แคลเซียมเฟลดสปาร และ
อ่ืน ๆ สวนใหญในเน้ือดินจะมีเพียง อัลคาไลนออกไซด ซิลิกา อลูมินา ซึ่งมีผลกระทบตอตัวสีนอย
เพราะฉะน้ันจึงไมจําเปนตองการชนิดของออกไซดมากนักในการผลิตเน้ือสี ตัวอยางเชน สีดํา ถาเปน
การผลิตเคลือบส ีจะตองมีออกไซดตาง ๆ มากกวา 5 ชนิด เพ่ือที่จะทําใหสีมีความเสถียร 

สําหรับสีเซรามิคสําหรับเคลือบน้ันสามารถใชเปนสีใตเคลือบ (Under Glaze) สีบน
เคลือบสําหรับตกแตง (On Glaze) และเปนสีที่ใชในเคลือบ (In Glaze) 

อุณหภูมิและบรรยากาศที่จะใชงานน้ันข้ึนกับสวนประกอบของสีตามรายละเอียดที่
จะกลาวถึงตอไป รวมทั้งวัตถุดิบที่จะใชทําเคลือบก็จะตองดูใหเหมาะสมกับสวนประกอบของสีสเตนที่
เราจะเลือกใชดวยเพ่ือใหเราสามารถควบคุมคุณภาพของสีเคลือบไดอยางสม่ําเสมอ ซึ่งถาเราเลือกสีที่
ไมเหมาะกับสูตรเคลือบก็จะทําใหสีเพ้ียนไปไมคงที่ หรือจะตองใชสีในปริมาณมากข้ึนทําใหตนทุนของ
สีเคลือบสูงขึ้นโดยไมจําเปนกับออกไซดที่เปนองคประกอบของเคลือบ ตัวอยางเชน สีสเตนสีแดงอม
ชมพูที่มีสวนประกอบของ ดีบุก-โครเมียม-ซิลิคอน-แคลเซียม (Sn-Cr-Si-Ca) น้ันจะเขากันไดดีกับ
เคลือบที่มี แคลเซียมออกไซด แตไมเหมาะที่ใชกับเคลือบที่มี ซิงคออกไซด เซอรโคเนียมออกไซด และ 
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แมงกานีสไดออกไซด เพราะออกไซดเหลาน้ีจะทําใหสีแดงของ (Sn-Cr-Si-Ca) เพ้ียนไปหรือสีจางลง
จนทําใหตองเติมสีดังกลาวใหเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก 
 
3.ขอมูลเก่ียวกับการสรางสรรคผลงานเครื่องเคลือบดินเผา 

3.1 ขั้นตอนการผสมปูนปลาสเตอร 
- เตรียมนํ้าใสภาชนะในอัตราสวนที่ตองการ 
- โรยปูนปลาสเตอรใหลงในนํ้าชา ๆ ใหนํ้าแทรกเขาไปในโมเลกุลของปูนปลาสเตอร 

โรยตามอัตราสวนที่ตองการ 
- ประมาณ 1-2 นาทีปูนจะอ่ิมนํ้าทั่วกัน อาจเคาะภาชนะผสม เพ่ือใหปูนจมนํ้าเร็ว

ขึ้น และเปนการไลฟองอากาศ จากน้ันคนปูนกับนํ้าใหเขากัน ไมเปนกอนและไมเกิดฟองอากาศกอน
เทปูนปลาสเตอร ควรใชเครื่องมือชอนฟองอากาศออกใหหมด 

- นําปูนปลาสเตอรที่คนไดที่แลวเทลงพิมพชา ๆ และเบาที่สุด ปองกันการเกิดฟอง 
อากาศ 

 
3.2 การสรางตนแบบ 
ตนแบบ หรือ แบบที่สรางข้ึนเหมือนของจริงหลังจากที่ไดออกแบบแลว ตนแบบจะตองสราง

ขึ้นใหใหญกวาของจริง จะใหญมากหรือนอยอยู กับการหดตัวของเน้ือดินที่จะนามาหลอแบบ จึงมี
ความจําเปนที่จะตองใหใหญโตกวาของจริงตามเปอรเซ็นตการหดตัวของเน้ือดินเมื่อเผาแลววิธีการ
คํานวณเปอรเซ็นตการหดตัวของดินที่ใชในการผลิต มี 2 วิธี คือ 

3.2.1 ถายเอกสารขยายขนาด 
สมมุติเปอรเซ็นตการหดตัวของดิน = 15 % ถายขยายแบบใหเปน 117 % วิธีน้ี ถา

ใชการคํานวณควบคูไปดวยจะทําใหถูกตองมากย่ิงขึ้น 
 
3.2.2 วิธีการคํานวณ 
วิธีการ 
โจทยตองการทําสูง 30 ซม. กวาง 12 ซม. 
ต้ังดวย 100 – เปอรเซ็นตการหดตัว = ? 
สูง ผลิตภัณฑมีความสูง 85 ทํามาจากตนแบบ = 100 
ผลิตภัณฑมีความสูง 30 ทํามาจากตนแบบ = 100 X 30 

       85 
ความสูงของตนแบบที่ตองทําจริง = 32.29 ซม. 
 
กวาง ผลิตภัณฑมีความสูง 85 ทํามาจากตนแบบ = 100 
ผลิตภัณฑมีความกวาง 12 ทํามาจากตนแบบ = 100 X 12 

       85 
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ความกวางของตนแบบที่ตองทําจริง = 14.11 ซม. 
 

3.3 วิธีการทําพิมพหลอน้ําดิน มี 2 แบบ คือ 
3.3.1 พิมพสําหรับการหลอกลวงหรือการหลอแบบเทนํ้าดินออก (Hollow or 

Drain Casting) พิมพชนิดน้ีใชสําหรับการหลอผลิตภัณฑที่ตองการชองวางภายใน เชน แจกัน เหยือก
นํ้า ที่เขี่ยบุหรี่ ชุดกาแฟ กระถางตนไม เปนตน การหลอนํ้าดิน (Slip) โดยวิธีน้ีสามารถหลอดวยพิมพ
ช้ินเดียวหรือพิมพหลายช้ินก็ได 

3.3.2 พิมพสําหรับการหลอตัน (Solid Casting) ใชแบบที่มีรูปรางเหมือนผลิตภัณฑ
ชองวางของแบบเทนํ้าดินลงไปในแบบใหเต็ม และมีสวนเผื่อการยุบของนํ้าดิน (Slip) ดวย ไมมีการเท
นํ้าดินออกจากแบบ 
 

3.4 การเตรียมแมพิมพกอนการหลอน้ําดิน 
ปูนปลาสเตอรเมื่อหลอทําพิมพแลวจะตองนํามาไปผึ่งตากใหแหงเสียกอนจึงจะนําไปใชงาน 

ลักษณะการผึ่ง อาจทําได 2 วิธีคือ 
3.4.1 การผึ่งโดยอาศัยพลังงานธรรมชาติคือ แสงแดด นิยมใชกับโรงงานเล็กๆ 
3.4.2 การอบในหองอบ หรือตูอบ นิยมใชในโรงงานอุตสาหกรรม ประหยัดเวลาและ

สามารถควบคุมอุณหภูมิได 
 

3.5 วิธีการเตรียมน้ําดินสําหรับหลอแมพิมพ 
3.5.1 เตรียมสารละลายโซเดียมซิลิเกต โดยใชชนิดที่มีความเขมขน 59-60 โบเม มา

ผสมกับนํ้าหนักเทากัน เชน ช่ังโซเดียมซิลิเกต 1 กิโลกรัม ใสนํ้า 1 กิโลกรัมกวนใหเขากัน 
3.5.2 นํ้าดินจากถุง (มีนํ้าอยูในดิน 20%) ฉีดดินเปนช้ินๆ จากน้ันนํามากวนกับนํ้า

และสารละลายโซเดียมซิลิเกต ที่เตรียมจากขอที่ 3.5.1 โดยมีอัตราสวนดังน้ี 
ดิน 10 กิโลกรัม 
นํ้า 1.5-1.7 กิโลกรัม 
โซเดียมซิลิเกต 10-15 กรัม (= 0.1%-0.15%) 
การเตรียมโดยใชนํ้า 1.5 กิโลกรัม และสารละลายโซเดียมซิลิเกต 10 กรัมกอน เมื่อ

กวนดินใหเน้ือดินละลายแลว จึงตรวจสอบความถวงจําเพาะ (ถ.พ.) วาอยูในชวง 1.7-1.8 หรือไม 
จากน้ันจึงดูวาความหนืดพอดีหรือไม ถารูสึกหนืดมากไป ใหเติมสารละลายโซเดียมซิลิเกตไดอีก 15 
กรัม แตถา ถ.พ. นํ้าดินเกิน 1.8 ใหเติมนํ้าเพียงอยางเดียวกอน โดยเติมไดจนถึง 1.7 กิโลกรัม จากน้ัน
จึงปรับความหนืดของนํ้าดินอีกครั้งตามกลาวขางตน 

 
คุณสมบัติของน้ําดินที่ดี 

- ตองมีคาการไหลตัว (Viscosity) เพียงพอที่ไหลลงในแบบไดเต็ม (Fill) โพรงตางๆ
ในแบบ และสามารถเทนํ้าดินออก (Drain) ไดหมด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



22 
 
 
 

- ผลึกของดิน (Particle) ตองไมแข็งตัวมากเมื่อทิ้งไว 
- ใหผลิตภัณฑมีคุณภาพสูงในการหลอ (Solid Casting) 
- มีคุณสมบัติคงเดิมเมื่อเก็บไว 
- แกะออกจากแบบงานและมีความแข็งแรงเมื่อแหง (Dry Strength) 
- มีอัตราการหลอตัวสูง แตไมมากจนควบคุมยาก อัตราเร็วควรพอเหมาะสําหรับงาน

แตละชนิด 
- มีการหดตัวนอยพอที่จะแกะออกจากแบบไดโดยไมเสียรูปทรง 
- นํ้าดินตองไมมีฟอง เพราะจะทําใหเกิดรูเข็ม (Pin Hole) 
- ควรมีนํ้าผสมอยูนอยที่สุด เพ่ือมิใหแบบอ่ิมตัวเร็วและเสียเวลาในการทําใหแหง 

 
3.6 การหลอ 
นํ้าดินที่เตรียมไวจะตองอาศัยพิมพที่ทําดวยปูนปลาสเตอรเปนหลัก ทําหนาที่ดูดนํ้าในดินจน

แหงและคงรูป ตามแบบแมพิมพ การผลิตตัวผลิตภัณฑดวยวิธีน้ี สามารถผลิตช้ินงานที่เหมือนกัน
เทากัน ในหน่ึงวันอาจใชแมพิมพใน การผลิตไดไมมากนัก เพราะแมพิมพมีความช้ืนจากการหลอ การ
หลอนํ้าดินในระยะแรก แมพิมพจะดูดนํ้าไดรวดเร็ว แตระยะหลัง การดูดซึมนํ้าจะชาลงตามลาดับ ซึ่ง
การหลอนํ้าดินนิยมทํากัน 2 วิธีดังน้ี 

3.6.1 การหลอนํ้าดินแบบกลวง (Hollow Drain Casting) หมายถึง การหลอที่เมื่อ
ไดความหนาของผลิตภัณฑ พอสมควรก็เทนํ้าดินออกจากพิมพ เทคนิคน้ีตองคอย ๆ เทนํ้าดิน และคน
จนหมดนํ้าดินในแบบ มิฉะน้ันจะทําใหช้ินงานมีผิวขรุขระ พิมพที่ใชอาจเปนพิมพช้ินเดียวหรือหลาย
ช้ินก็ได 

3.6.2 การหลอนํ้าดินแบบตัน (Solid Casting) หมายถึง การหลอนํ้าดินลงในพิมพ
และยังมีสวนเพ่ือปองกันการยุบ ของดิน ไมตองเทนํ้าดิน หรือ Drain ออกในขบวนการผลิตผลิตภัณฑ
ประเภทตาง ๆ ทางเซรามิค ขบวนการที่สําคัญที่ตองนํามาพิจารณาเปนอันดับ แรก คือ วิธีการข้ึนรูป
ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑเพ่ือเพ่ิมความเร็วและความคลองตัวในการผลิต ลดการสูญเสียใน
ขบวนการผลิต และสามารถประหยัดคาใชจายตาง ๆ ไดเชนกัน 

 
3.7 การอบผลิตภัณฑใหแหงกอนและตกแตงกอนทําการเผา 
การอบผลิตภัณฑใหแหง เปนข้ันตอนที่สําคัญอันดับหน่ึงในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ

ดินเผาจะ ตองขจัดนํ้าในผลิตภัณฑใหรวดเร็วและตองไมเกิดความดันในผลิตภัณฑโคงงอและแตกหัก 
ดังน้ันตองทําความเขาใจ กลไกการอบผลิตภัณฑใหดี เพ่ือการจัดหาเครื่องมือที่มีสภาวะเหมาะสมกับ
การอบผลิตภัณฑ 

การตกแตงผลิตภัณฑหลังการข้ึนรูป ผลิตภัณฑเซรามิคเกือบทุกชนิดตองการการตกแตงหลัง
การขึ้นรูป เชน การขจัดสวนเกินของผลิตภัณฑออกไป สวนเกินอาจเปนพวกครีบ (Fin) หรือสวนเกิน
ที่เกิดจากการสึกหรอของ ตนแบบและแมพิมพ ดังน้ัน เราจึงตองพยายามทําใหผลิตภัณฑมีการตกแตง
นอยที่สุด 
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คุณสมบัติ ของผลิตภัณฑหลังการข้ึนรูป ผลิตภัณฑที่เกือบแหงหรือแหงสนิทจะไมมีความ
เหนียว จะแข็งและเปราะ การตกแตงควรทําในขณะที่ผลิตภัณฑมีความเหนียวอยูการตกแตง
ผลิตภัณฑหลังจากการขึ้นรูปที่ขึ้นรูปดวยวิธีการหลอกลวง ควรรอใหนํ้าดินแข็งตัว พอประมาณ
เสียกอน จึงถอดพิมพที่ใชบังคับความหนาออกกอนเพ่ือตกแตงบริเวณที่เอาไวเทนํ้าดิน ที่มีสวนเกิน
ออกมา และบริเวณปากภาชนะจะมีรอบครีบ ซึ่งเปนรอยตอระหวางพิมพ สามารถขูดแตงได 

การแกไขปญหาขางตนมีหลายวิธี 
- เผาผลิตภัณฑอุณหภูมิตํ่ากวาอุณหภูมิสุกตัวของผลิตภัณฑ แลวจึงขัดเอาสวนที่เกินเหลาน้ัน

ออกและ นําไปเผาใหมจนสุกตัว 
- ใชดามพูกัน หรืออุปกรณที่มีผิวเรียบกดบริเวณที่มีเน้ือดินเกินออกมาใหจมลงไปกับผิว

ภาชนะทําใหอนุภาค ของดินบริเวณน้ันมีความอัดแนน สามารถลดการแตกราว ตรงรอยตอและขจัด
ดินสวนเกิน จากรอยตอได วิธีน้ีจะดีกวาการขูดออกหรือใชฟองนํ้าลูบ 

 
3.8 การเผาผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา 
การเผาผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา แบงเปน 2 ขั้นตอนดังน้ี 

3.8.1 การเผาดิบ (Biscuit Firing) การเผาดิบ คือการเผาครั้งที่หน่ึงโดยยังไมชุบนํ้า
เคลือบ สามารถที่จะเผาในอุณหภูมิตํ่าหรือในอุณหภูมิสูงก็ได ช้ินงานที่ขึ้นรูปแลวยังมีความช้ืนและ
สารอินทรีย (Organic Matter) อยูในช้ินงาน การเผาไลความช้ืนและสารอินทรีย กอนที่จะนําไปชุบ
เคลือบเปนสิ่งจําเปน เน่ืองจากจะชวยลดปริมาณนํ้าในช้ินงาน ซึ่งเปนตัวการทําใหเกิดแรงดันจนช้ิน
อาจระเบิด ในการเผาเคลือบ ถาช้ินงานผานการเผาดิบมากอน การเผาเคลือบในชวงแรกจะเรง
ความเร็วขึ้นได การชุบเคลือบสามารถชุบไดงายกวาช้ินงานที่ไมผานการเผาดิบ บรรยากาศในการเผา
ดิบ คือ บรรยากาศออกซิเดช่ัน (Oxidation Firing : OF) การที่เผาดิบในบรรยากาศเชนน้ี เพ่ือเปน
การเปลี่ยนเหล็กออกไซดในช้ินงาน ใหอยูในรูปสารประกอบของเหล็กออกไซด 

การเผาดิบน้ันไมวาจะเปนการเผาดวยเตาแกส นํ้ามัน ฟน หรือไฟฟา ควรให
ระยะเวลาการเผาเปนไปอยางชาๆ (Slow Rate) สม่ําเสมอ เวลาที่ใชในการเผาไมควรเผาเร็ว
จนเกินไป อาจทําใหผลิตภัณฑเสียหายไดโดยงาย โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่มีขนาดใหญ ควรใชเวลาใน
การเผาใหยาวนานขึ้นเพ่ือความปลอดภัย และใหความเช่ือมั่นได อุณหภูมิที่ใชในการเผาดิบโดยทั่วไป
ประมาณ 750 – 850 องศาเซลเซียส เวลาที่ใชในการเผาผลิตภัณฑและขนาดของเตา การใหเตาเย็น
ลงภายหลังจากการเผาควรระมัดระวังเชนกัน ควรใหเวลานาน ๆ ไมตํ่ากวา 24 ช่ัวโมง 

จุดประสงคการเผาดิบเพ่ือใหเ น้ือดินหรือผลิตภัณฑที่สําเร็จรูปมีความแข็ง
(Mechanical Strength) และคงรูปตลอดจนสีสันของเน้ือดิน เปนการตรวจสอบสภาพของเน้ือดิน มี
การแตกราวหรือไมกอนการนําไปชุบเคลือบ นับวาเปนการประหยัดเช้ือเพลิงและแรงงานไดเปนอยาง
ดี เปนการเช่ือมั่นวาผลิตภัณฑน้ันไมแตกกอนนําไปเคลือบ 

 
3.8.2 การเผาเคลือบ (Glaze Firing) ช้ินงานที่เผาดิบถูกนํามาชุบเคลือบแลวเผา 

เพ่ือใหเคลือบหลอมเปนแกวติดแนนอยูบนผิวช้ินงาน อุณหภูมิและบรรยากาศในการเผาขึ้นอยูกับชนิด
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ของผลิตภัณฑ เชน การเผาผลิตภัณฑพอรสเลน เริ่มตนเผาภายใตบรรยากาศออกซิเดชันต้ังแต
อุณหภูมิเร่ิมจุดเตา จนถึงอุณหภูมิประมาณ 950 องศาเซลเซียส หลังจากน้ันจึงเผาภายใตบรรยากาศ
รีดักชัน จนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ตองการ ภาชนะที่ชุบเคลือบแลวทุกช้ิน ตองเช็ดกนผลิตภัณฑใหสวนที่
เปนขาไมมีเคลือบติดอยูเพ่ือปองกันการหลอมละลายของเคลือบติดบนแผนรองเตาเผา ผลิตภัณฑทุก
ช้ินจะตองวางหางกันเล็กนอยไมใหเคลือบสัมผัสกัน เพราะเคลือบจะหลอมละลายติดกันเมื่อเผาใน
อุณหภูมิสูง 

 
วงจรในการเผาเคลือบ 

ชวงที่ 1 อุณหภูมิหองเผา 24 - 950 องศาเซลเซียส ใชเวลา 5 - 6 ช่ัวโมง 
ชวงที่ 2 อุณหภูมิหองเผา 950 - 1,250 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดช่ัน ใช

เวลา 3 - 4 ช่ัวโมง หรือ 950 -1,250 องศาเซลเซียส บรรยากาศรีดักช่ัน ใชเวลา 4 - 5 ช่ัวโมง 
ชวงที่ 3 เผาแชอุณหภูมิคงที่ (Soaking) 1,250 องศาเซลเซียส ใชเวลา 15 นาที 
 
วิธีการเผาในบรรยากาศสันดาปแบบสมบูรณ (Oxidation Firing : OF) เปนการเผา

ที่ทําใหบรรยากาศในการไหมหมดจด การเผาหรือการสันดาปเปนไปอยางสมบูรณ ไมมีกลุมควันและ
เขมาอยูในหองเผาไหมของเตา เพราะเช้ือเพลิงและออกซิเจนเหมาะสมกันดี เตาเผาที่สามารถเผา
บรรยากาศออกซิเดชันไดดีที่สุด คือ เตาไฟฟาจะตองทําใหบรรยากาศในเตาเผามีออกซิเจนมากเกิน
พอ ซึ่งทําไดโดยใหอากาศผานเขาเตาอยางเต็มที่โดยการปรับหัวพนไฟ และมีปริมาณเพียงพอที่จะไล
กาซที่เกิดจากการเผาไหมใหพนออกไปจากเตาไดเร็วที่สุด ซึ่งควรจะตองเปดตัวควบคุมความรอน 
(Damper) ออก สําหรับเตาที่ใชตัวควบคุมความรอนชนิดเสียบ แตถาเปนเตาที่ใชตัวควบคุมความรอน
ชนิดเปนรูหลังปลอง ตองเปดรูตัวควบคุมความรอนใหหมด ปฏิกิริยาออกซิเดชัน จะเริ่มต้ังแต 400 
องศาเซลเซียส ขึ้นไป หลังการไลนํ้าอิสระ (Free Water) ออกไป จนถึงอุณหภูมิ 900 –950 องศา
เซลเซียส จะแชหรือคงคาอุณหภูมิการเผาไว (Soaking) จนมั่นใจวาไลคารบอนออกจากเน้ือผลิตภัณฑ
ที่เผาไดหมด จากน้ันจะดําเนินการเผาไปเรื่อยๆ จนถึงอุณหภูมิสุดทายของการเผาตามตองการ 
เรียกวาจุดสุกตัวของผลิตภัณฑ แลวยืนไฟเพ่ือใหผลิตภัณฑ แลวยืนไฟเพ่ือใหผลิตภัณฑสุกทั่วกันกอน
จะปดเตาเผาทิ้งใหเตาเย็นลง 
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บทที ่3 

วิธีการดําเนนิงาน 
โครงการออกแบบชุดรับประทานอาหารในโรงพยาบาล โดยไดนําแนวความคิดในการ

สรางสรรครูปทรงและสีสันมาจากดอกกุหลาบ ซึ่งแสดงออกถึงความสบายแลวสดช่ืนรูสึกสบายตา ใน
การทําโครงการมีวิธีการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. การศึกษาวิเคราะหขอมูล 
2. การเขียนแบบราง 2 มิติ 
3. การสรางแบบจําลอง 3 มิติ 
4. การเขียนแบบ 
5. การผลิตช้ินงาน 
6. การรวบรวมขอมูลจัดทํารายงาน 
7. การจัดแสดงผลงาน 

 
1. การศึกษาวิเคราะหขอมูล 

โครงการออกแบบชุดรับประทานอาหารสําหรับผูปวยที่ใชในโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค
หลักเพ่ือการใชงาน การหยิบจับ การวางซอน การทําความสะอาดและความสวยงามใหกับภาชนะ 
โดยไดนําแนวความ คิดในการสรางสรรคมาจากดอกกุหลาบพันธุ Hybrid Tea หรือ กุหลาบตัดดอก 
เน่ืองจากเปนที่มีช่ือเสียงและไดรับความนิยมมากที่สุดในบรรดากุหลาบทั้งหมดที่นิยมปลูก เน่ืองจากมี
รูปทรงที่สวยงาม จึงไดนํามาคลี่คลายใชกับงานเพ่ือแสดงออกถึงความผอนคลาย ความสวมงาม ให
ผูปวยรูสึกสบายในเวลารับประทานอาหาร 

 
2. การเขียนแบบราง 2 มิติ 

นําเสนองานในลักษณะ 2 มิติ (Two Dimension) เปนการสานตอจากการรางภาพ ที่ตองนํา
แนวความคิด ความคิดสรางสรรคในผลิตภัณฑที่คิดไวอยางหยาบๆ มาเขียนแสดงใหเห็นเปนรูปรางที่
ชัดเจนขึ้นบนกระดาษ A4  เพ่ือใหเห็นรูปราง ลักษณะของขนาดสัดสวน รายละเอียดตางๆ ที่สําคัญ 
เพ่ือสามารถนําไปขนาดเปนงาน 3 มิติตอไป 

 
3.การสรางแบบจําลอง 3 มิติ 

นําเสนอแบบ 3 มิติ คือ การนําเสนอที่แสดงปริมาตรของรูปทรงใหสามารถตรวจสอบหรือ
สัมผัสไดดวยการสัมผัส ลักษณะของผลิตภัณฑน้ันบางครั้งใหดูอยางเดียวก็อาจจะไมสรางความ
กระจางชัดความเขาใจและสื่อความหมายใหเห็นรูปทรงที่แทจริงไดดี ดังน้ันจึงควรที่จะตองสราง
หุนจําลอง (Model Making) ขึ้นมาประกอบการอธิบายในลักษณะ 3 มิติดังกลาวซึ่งจะทําใหมองเห็น
ไดงายเขาใจไดเร็วขึ้น 
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สรางหุนจําลอง ขึ้นมาประกอบการอธิบายในลักษณะ 3 มิติดังกลาวซึ่งจะทําใหมองเห็นดานกวาง 
ดานยาว และดานสูง ไดงาย 

การสรางหุนจําลองโดยการใชแปนหมุน (Throwing) เปนการสรางแบบจําลอง 3 มิติที่ขาม
เจานํามาใชในการสรางสรรคผลงาน ดวยรูปทรงผลิตภัณฑที่นําเสนอ จึงทําใหสามารถลดระยะเวลา
และเกิดความสวยงาม 

 
4. การเขียนแบบ 

ลักษณะของการเขียนแบบสําหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ 
4.1 การเขียนแบบ (Orthographic Projection) คือ การเขียนภาพฉายเพ่ือแยกใหเห็น

มุมมองดานตาง ๆ ของวัตถุหรือผลิตภัณฑออกมาใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน พรอมทั้งมีการกําหนด
ที่แนนอน เพ่ือสามารถนําไปสรางเปนของจริงได มุมมองตาง ๆ ที่ตองแสดง ไดแก 

ก. ภาพดานบนหรือแปลน (Plan or Top View) 
ข. ภาพดานหนา (Front View) 
ค. ภาพดานขาง (Side View) 
 

4.2 การเขียนแบบ (Pictorial Drawing) คือ การเขียนแบบเพ่ือแสดงปริมาตรของรูปวัตถุใน
มุมมองตาง ๆ กันซึ่งยังสามารถมองดานตาง ๆ ไปพรอม ๆ กัน และควรแสดงประกอบกันไปพรอมกับ
การเขียนแบบ เพ่ือแสดงภาพลวงตาออกมาในลักษณะแบบมองเห็นเปนรูป 3 มิติ 

 
4.3 การเขียนแบบ (Oblique) คือ การเขียนแบบที่แสดงปริมาตรของรูปวัตถุโดยเนน

ดานหนาวางอยูบนเสนระดับ ตามมาตรสวน และเห็นดานบนดานขาง ดานใด ดานหน่ึง โดยที่ดานขาง 
จะทํามุม 30 45 หรือ 60 องศากับเสนระดับพ้ืน การเขียนแบบในวิธีน้ีสามารถจะฉายภาพ (Project) 
จากดานหนาไปดานหลัง ในแนวขนานตามมุมองศาที่เทากันตลอดไดเลย ภาพที่แสดงจึงมีลักษณะ
เอียงไปเพียงขางใดขางหน่ึง แตสามารถวัดขนาดและ ตรวจสอบมาตราสวนไดจริง เชนเดียวกับขนาด
ของภาพแสดงรูปดานตางๆ 

 
4.4 การเขียนแบบ (Isometric) คือ การเขียนแบบที่แสดงปริมาตรของวัตถุจากที่อยูใกลที่สุด 

มีลักษณะกางออกทั้งสองขาง โดยทํามุม 120 องศาหรือเปนภาพที่แสดงมุมบนเสนระดับ 30 องศา 
ทั้งซาย ขวาของเสนต้ังฉากหรือ - 30 องศา - 60 องศา สามารถวัดขนาดไดจริง ตามสวนมาตรา สวน
ของแบบ 

 
4.5 การเขียนแบบทัศนียภาพ (Perspective) คือ การเขียนแบบที่เนนการมองเห็นรูปวัตถุ

จริง ๆ ตามสายตาที่มองเห็น ดวยการสมมุติการทําใหไมสามารถวัดขนาดและตรวจสอบมาตราสวนที่
แทจริงในการเขียนภาพแสดงประกอบวิธีการอ่ืน ๆ ที่กลาวมาเพ่ือใหเห็นเปนภาพ ที่ใกลเคียงอัตรา
ของจริง ตามสายตาที่มอง เพราะสามารถสรางบรรยากาศแหงการมองไดเปนอยางดี  
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5. การผลิตชิ้นงานจริง 

เปนขั้นตอนในการสรางสรรคผลงานที่เริ่มต้ังแตกระบวนการ โดยการรางแบบ 2 มิติ การ
สรางแบบจําลอง 3 มิติ และการพัฒนารูปแบบผลงานเปนแบบจําลอง 3 มิติ ผลงานที่รับการคัดเลือก 
การเขียนแบบ สรางตนแบบ สรางแมพิมพ หลอช้ินงาน เผาดิบ การตกแตงช้ินงาน เผาเคลือบ จน
สําเร็จออกมาเปนผลงานที่สมบูรณแบบตามวิธีการดําเนินงานตามขั้นตอนกระบวนการผลิตเครื่อง
เคลือบดินเผา ถือเปนกระบวนการที่ตองใชความประณีต เรียบรอยในการผลิต เพ่ือใหผลงานออกมา
สวยงาม และสมบูรณแบบ 

 
6. การรวบรวมขอมูลจัดทํารายงาน 

ในการออกแบบสรางสรรคผลงานทุกข้ันตอนกระบวนการทํางานเปนเร่ืองละเอียดออน ที่
ตองใชการสังเกต ทดลอง และเก็บรายละเอียดในแตละข้ันตอน โดยการถายภาพและการจดบันทึก 
เพ่ือเปนประโยชนในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในโครงการ เพ่ือเปนประโยชนตอผูที่สนใจ
ศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา 

 
7. การจัดแสดงผลงาน 

การนําเสนอผลงานจะตองมีการออกแบบการจัดวางใหเหมาะสมกับช้ินงานเพ่ือใหมีความโดด
เดน และมีความนาสนใจในการจัดวางควรคํานึงถึง ระดับการจัดวางทิศทาง และสถานที่เพ่ือใหเขากับ
ผลงานและที่สําคัญตองคํานึงถึงเรื่องแนวความคิด และการนําเสนอ ซึ่งการออกแบบการจัดวางควร
อางอิงถึงหลักองคประกอบศิลป เพ่ือใหเกิดความสวยงามและเหมาะสม สามารถใชงานจริงได 
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แผนผงัขัน้ตอนการทาํงาน 
 

แบบราง 2 มิติ 
 
 

แบบจําลอง 3 มิติ 
 
 

แบบจําลอง 3 มิติ ช้ินงานที่มีความเหมาะสมตอประโยชนใชสอยและการผลิต 
 
 

ทดลองนํ้าดินหลอ นํ้าดินสี และเคลือบ 
 

 
การสรางตนแบบและแมพิมพ 

 
 

ตกแตงตามกระบวนการเครื่องเคลือบดินเผา 
 
 

การเผาดิบและการเผาเคลือบช้ินงาน 
 
 

ผลงานที่สําเร็จสมบูรณ 
 
 

การรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทําเอกสารประกอบโครงการ 
 

 
จัดแสดงผลงาน 

 
 ตารางที่ 1 แผนผังขั้นตอนการทํางาน 
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บทที ่4 

การดําเนินการ 
 

โครงการออกแบบชุดอาหารสําหรับผูปวยในโรงพยาบาล โดยมีแนวความคิดในการ
สรางสรรคผลงานจากรูปทรงและสีสันมาจากของดอกกุหลาบ ซึ่งแสดงออกถึงความสบาย และดูผอน
คลาย มีการดําเนินงานเพ่ือใหไดมาซึ่งผลิตภัณฑสําเร็จดังน้ี 

 
1. ศึกษาขอมูลในการออกแบบ 
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับดอกกุหลาบจากของจริงและไปเก็บขอมูลเพ่ิมเติมของภาชนะที่ใชใน

โรงพยาบาลและศูนยการแพทยวิชัยยุทธพรอมถายภาพมาเพ่ือศึกษาลายละเอียดตางๆ อีกทั้งศึกษา
จากหนังสือภาพดอกกุหลาบ 

 

 
 

ภาพที ่15 ภาพภาชนะที่ใชในโรงพยาบาลและศูนยการแพทยวิชัยยุทธ 
ที่มา : ภาพถายโดยผูเขียน 
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2. แบบราง 2 มิติ 
การรางแบบราง 2 มิติ น้ัน เปนจุดเริ่มตนของการสรางสรรคผลงาน ซึ่งเราสามารถมองเห็น 

รูปแบบไดอยางคราว ๆ ทําใหสามารถออกแบบผลงานไดรวดเร็ว ปรับเปลี่ยนรูปแบบไดงาย แบบราง 
2 มิติของชุดอาหารสําหรับผูปวยในโรงพยาบาล มีดังน้ี 

 
ผลงานแบบราง 2 มิติ ระยะที่ 1 เปนการนําเสนอผลงานโดยเริ่มจาก ที่มาของแนวความคิด

ในชวงแรกเปน การคนหารูปทรงความงามที่แสดงออกถึงความเรียบงายสําหรับชุดอาหารใน
โรงพยาบาล ยังไมไดนําเอกลักษณของดอกกุหลาบมาใช 

 

   
 

   
 

ภาพที ่16-19 แบบราง 2 มิติ ระยะที่ 1 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 
 
 สรุปผลงานแบบราง 2 มิติ ระยะที่ 1 เปนการสรางรูปทรงที่เรียบงาย แตดูแลวแข็งจนเกิด
ไป จึงอยากใหมีการใหเพ่ิมลวดลายที่ออนชอย เพ่ือเพ่ิมความนุมนวลใหกับผลงาน เพราะดวยความที่
รูปทรงเรียบทําใหรูสึกถึงความไมผอนคลายจึงไมเหมาะกับผูปวยที่ตองการ การพักผอน 
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ผลงานแบบราง 2 มิติ ระยะที่ 2 เปนการพัฒนาตอเน่ืองจากการคนหารูปทรงความงามใน 
แบบราง 2 มิติ ระยะที่ 1 โดยพัฒนารูปทรงของผลงาน ใหมีความนาสนใจและมีลวดลายข้ึนมีการ
แสดงรายละเอียดของผลงาน 
 

   
 

   
 

ภาพที ่20-23 แบบราง 2 มิติ ระยะที่ 2 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 

 
 สรุปผลงานแบบราง 2 มิติ ระยะที่ 2 ไดมีการเพ่ิมลวดลาย และความออนชอย เพ่ือพัฒนา
ความสวยงามของผลงานที่จะสรางสรรคในโครงการฯ โดยการเพ่ิมลักษณะของ รูปทรง จังหวะ กลีบ
ดอก การวางซอน เพ่ือใหดูแลวเหมือนดอกกุหลาบมากขึ้น 
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ผลงานแบบราง 2 มิติ ระยะที่ 3 เปนการพัฒนาตอเน่ืองจากการคนหารูปทรงความงามใน 
แบบราง 2 มิติ ระยะที่ 2 โดยพัฒนารูปทรงของผลงาน ใหมีความนาสนใจและเนนการใชงานมากขึ้น 
ทั้งในดานจากหยิบจับ การวางซอน และการทําความสะอาด มีการแสดงรายละเอียดของผลงาน 
 

   
 

   
 

ภาพที ่24-27 แบบราง 2 มิติ ระยะที่ 3 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 
 
 สรุปแบบราง 2 มิติ ระยะที่ 3 ไดมีการคิดถึงการใชประโยชนจริง ทั้งดานการหยิบจับ การ
วางซอน และการทําความสะอาด โดยไดลดความออนชอยลงเล็กนอย แตยังคงความเปนดอกกุหลาบ
อยู เพ่ือแสดงออกถึงแนวความคิดในผลงาน 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



33 
 
 
 

การสรางแบบจําลอง 3 มิติ 
เมื่อไดแบบราง 2 มิติ ที่มีความเปนไปไดแลวจึงนํามาขยายแบบจําลอง 3 มิติ จะเปนสิ่งที่ชวย

ใหเราทราบถึงรูปทรงที่มองเห็นไดรอบดาน และสามารถเห็นขนาดช้ินงานโดยรวมได 
ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ ระยะที่ 1 เปนการนําผลงานราง 2 มิติ ในระยะแรกข้ึนรูปดวยการ

ปนมือ เพ่ือการคนหารูปทรงความงาม 
 

 
 

ภาพที ่28 ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ ระยะที่ 1 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 

 
 สรุปผลงานแบบจําลอง 3 มิติ ระยะที่ 1 เสนอแนวความคิดที่เรียบงายดวยรูปทรงที่ไม
ซับซอนแตดวยรูปทรงที่เรียบงายทําใหผลงานดูแข็ง และดูไมเหมาะสําหรับผูปวยที่ตองการ การ
พักผอน 
 

ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ ระยะที่ 2 เปนการพัฒนาแบบจํา ลองจาก ระยะที่ 1 ในระยะแรก
ขึ้นรูปดวยวิธีการขึ้นรูปดวยการปนมือ มีการนํา เอกลักษณมาใชมากขึ้นและแสดงรูปแบบที่ชัดเจน 
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ภาพที ่29 ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ ระยะที่ 2 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 
 
สรุปผลงานแบบจําลอง 3 มิติ ระยะที่ 2 เพ่ิมความออนชอน เพ่ือหาความสวยงามที่ชัดเจน

ของผลงาน โดยนําลักษณะของ กลีบดอก มาใชในผลงานเพ่ือใหรูสึกถึงความเปนดอกกุหลาบมากขึ้น 
 
ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ ระยะที่ 3 เปนการพัฒนาตอเน่ืองจากแบบจําลอง 3 มิติ ระยะที่ 2 

โดยการขึ้นรูปดวย การปนมือ เพ่ือพัฒนารูปทรงของผลงาน ใหมีความนาสนใจและสวยงามข้ึนมีการ
แสดงรายละเอียดของผลงานมีการจัดสัดสวนของผลงานใหเขาชุดกันย่ิงขึ้น 
 

   
 

ภาพที ่30-31 ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ ระยะที่ 3 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 
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 สรุปผลงานแบบจําลอง 3 มิติ ระยะที่ 3 จะเนนเรื่องการใชงาน ในการวางซอน การหยิบจับ 
และการทําความสะอาด รวมถึงฝาปดที่ทําใหดูสวยงามและสามารถใชประโยชนไดอยางเหมาะสม 
 

ผลงานที่ไดรับการคัดเลือกแบบ 
 

  

 
 

ที่ 32-33 ผลงานชุดอาหารที่ไดรับคัดเลือก 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 
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ผลงานที่ไดรับการคัดเลือก 
ผลงานมีความเหมาะสมตอประโยชนดานการใชงาน ในเร่ืองการวางซอน การหยิบ

จับ และการทําความสะอาด การออกแบบฝาปดใหดูเหมาะสมกับการใชงาน ทั้งในเรื่องของการหยิบที่
สะดวกในการใชงาน และการทําความสะอาดที่งาย ใหความรูสึกถึงความเปนดอกกุหลาบโดยไมมาก
หรือไมนอยจนเกินไป สามารถนําไปใชงานไดอยางลงตัว 
 
3. สี เคลือบและผลการทดลอง 

 
ผลการทดลองสีสเตนในนํ้าดินพอรซเลนเผาเคลือบอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 

บรรยากาศ ออกซิเดช่ัน 
 

 
 

ภาพที่ 34 ผลการทดลองนํ้าดินสี 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 
 

สีสเตน อัตราสวนรอยละ (กรัม) 
Ocean Blue 1 3 5 8 
Tropical Green 1 3 5 8 
Sunflower 1 3 5 8 
Red 1 3 5 8 
Ocean Blue + Tropical Green 1+8 3+5 5+3 8+1 
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Ocean Blue + Sunflower 1+8 3+5 5+3 8+1 
Ocean Blue + Red 1+8 3+5 5+3 8+1 
Tropical Green + Sunflower 1+8 3+5 5+3 8+1 
Tropical Green + Red 1+8 3+5 5+3 8+1 
Sunflower + Red 1+8 3+5 5+3 8+1 

ตารางที่ 2 ปรมิาณสารใหสีตอดิน 100 กรัม 
 
การสรางตนแบบ (Prototype Making) 
ขั้นตอนการสรางตนแบบ เปนการข้ึนรูปดวยเครื่องกลึงแบบปูนปลาสเตอรเพ่ือใหไดรูปทรงที่

ตองการ โดยสามารถทําไดดังน้ี 
นําเขียนแบบไปถายเอกสารขยายตามการหดตัวของดิน แลวนําแบบดังกลาวมาตัดเตรียม

ทาบเพ่ือกลึงแบบปลาสเตอรใหไดระนาบดานในของตัวช้ินงาน หลังจากน้ันจึงกั้นแผนพลาสติกหรือที่
กั้นอ่ืน ๆ หลอปูนใหไดขนาดความหนาที่ตองการหรือใหญกวาเล็กนอย นําเขียนแบบมาทาบและกลึง
แบบดานนอกช้ินงานใหไดความหนาและรูปแบบที่ตองการ 

 

 
 

ภาพที่ 35 ตนแบบจานกนต้ืน 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 
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ภาพที่ 36 ตนแบบถวยพรอมฝาปด 

 ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 
 

    

    
ภาพที่ 37-40   ตนแบบถวย เสนผาศูนยกลาง  14 เซนติเมตร 
          ตนแบบถวย เสนผาศนูยกลาง  12 เซนติเมตร 

                              ตนแบบถวย เสนผาศูนยกลาง  10 เซนติเมตร 
          ตนแบบถวย เสนผาศนูยกลาง             6 เซนติเมตร 

 ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การทําพิมพ (Mold Making) 
นําตนแบบที่มาทานํ้าสบู ซึ่งผสมกับนํ้าอุนใหมีความขนเล็กนอย ทําใหเกิดความมันที่ผิว

ตนแบบ เพ่ือไมใหผิวตนแบบเกิดการดูดซึมนํ้าเพราะจะมีผลตอการถอดแมพิมพ ทําใหตนแบบติดตัว
กับแมพิมพไมสามารถถอดพิมพได เมื่อเสร็จข้ันตอนการทานํ้าสบูแลว จึงนําตนแบบมากั้นแลวเทปูน
สรางแมพิมพ โดยการผสมปูนปลาสเตอรกับนํ้าทิ้งไว 3 - 5 นาที คนใหเขากันแลวเทในแบบที่เตรียม
ไว เทลงไปที่ผิวของตนแบบใหทั่ว จากน้ันคอย ๆ เทใหรอบ รอใหปูนปลาสเตอรแข็งตัวแกะไมกั้นพิมพ
ออก จากน้ันถอดตนแบบออกจากพิมพโดยใชคอนยางเคาะเบา ๆ บริเวณรอบนอกของพิมพ เช็ด
แมพิมพดานในใหสะอาดเพ่ือใหสบูเหลวที่ใชทาตอนถอดพิมพออกจนหมด 

 

 
 

 ภาพที่ 41 อุปกรณที่ใชในการทําแบบพิมพ 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 
 

 

   
 

ภาพที ่42-43 แมพิมพ 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การเตรียมน้ําดินสําหรับการหลอแบบ (Clay) 
ในการเตรียมดินที่ใชในการสรางสรรคผลงานจากเน้ือดินพอรสเลน บริษัทคอมพาวดเคลย 

รหัส PBA โดยการนําเน้ือดินมายอยใสในภาชนะที่มีฝาปดจากน้ัน เทนํ้าในอัตราสวนรอยละ 25 ของ
นํ้าหนักของเน้ือดิน หมักทิ้งไวหน่ึงคืน และนํามาปนเปนนํ้าดิน โดยการใสสารละลายโซเดียมซิลิเกต 
ในอัตราสวยละ 0.1 - 0.15 ของนํ้าหนักของดิน เพ่ือชวยเพ่ิมการกระจายตัวของเน้ือดิน 

 

 
 

ภาพที ่44 นํ้าดินพอรสเลนสีชมพู 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 

 
5. การหลอน้ําดิน 
การหลอนํ้าดิน เปนการหลอแบบตัน วิธีการหลอคือการนําแมพิมพที่แหงแลวมาประกอบเขา

ดวยกัน ใชสายรัดแมพิมพกันการเลื่อนของแมพิมพ เมื่อเทนํ้าดินหลอลงในพิมพแลวเกิดการดูดซึมนํ้า
ของแมพิมพ โดยเหลือดินที่มีความเหนียวตัวของเน้ือดินเกาะติดอยูภายในแมพิมพ นํ้าดินในแมพิมพ
หลอจะลดตัวลงใหเติมนํ้าดินลงในแมพิมพตลอดเวลา เพราะอาจเกิดความหนาที่ไมเทากันของช้ินงาน 
สําหรับการหลอตันจะไมมีการเทนํ้าดินออก เมื่อรอจนนํ้าดินไมลดลงแลว ทิ้งใหเน้ือดินทรงตัวได จึง
ถอดแมพิมพเพ่ือนําไปตกแตงช้ินงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 45 ขั้นตอนการหลอนํ้าดิน 
ที่มา : ภาพถายโดย นายตุลา แจมใส 

 

 
 

ภาพที ่46 ผลงานที่หลอสําเร็จ 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่47 ผลงานที่หลอสําเร็จ 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 

 

 
 

ภาพที่ 48 ผลงานที่หลอสําเรจ็ 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 49 อุปกรณที่ใชในการตกแตงช้ินงานหลังการหลอ 
ที่มา :  ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 

 
 

 
 

ภาพที่ 50 การตกแตงช้ินงานหลังการหลอ 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผลงานสําเร็จ 
 

 
 

ภาพที ่51 ผลงานสําเร็จถวย 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 

 

 
 

ภาพที ่52 ผลงานสําเร็จจานกนต้ืน 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่53 ผลงานสําเร็จถวยพรอมฝาปด 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 

 
 

 
 

ภาพที ่54 ผลงานสําเร็จ 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที ่55 ผลงานสําเร็จ 
ที่มา : ภาพถายโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การจัดแสดงงานเสมือนจริงในสถานที่ 
 

      
 

 
 

ภาพที่ 56-58 จัดแสดงผลงานเสมือนจริงใชงานในโรงพยาบาล 
ตัดตอภาพโดย นายยุทธพงษ วิเศษสมิต 
ที่มา : Pinterst [Hospital Room], เขาถึงเมื่อ 15 กุมภาพันธ 2557. เขาถึงไดจาก 
http://www.pinterest.com/pin/32017847321235168/ 

http://www.pinterest.com/pin/209065607676336206/ 

http://www.pinterest.com/pin/209065607788720471/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.pinterest.com/pin/32017847321235168/
http://www.pinterest.com/pin/209065607676336206/
http://www.pinterest.com/pin/209065607788720471/


48 
 
 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลการดําเนนิงานและขอเสนอแนะ 
 

โครงการออกแบบชุดอาหารสําหรับผูปวยในโรงพยาบาล มีจุดประเพ่ือสรางสรรคผลงาน
เครื่องเคลือบดินเผาในระบบอุตสาหกรรมโดยนําเอาเอกลักษณของดอกกุหลาบมาใชในการออกแบบ  

ผลการออกแบบ สามารถออกแบบชุดรับประทานอาหารสําหรับผูปวยไดประกอบดวยผลงาน
จํานวนทั้งหมด 2 ชุด 5 รายการ ดังน้ี 

 
จานกนต้ืน  เสนผาศูนยกลาง   21 เซนติเมตร 
ถวยพรอมฝา  เสนผาศูนยกลาง  14 เซนติเมตร 
ถวยพรอมฝา  เสนผาศูนยกลาง  12 เซนติเมตร 
ถวยพรอมฝา  เสนผาศูนยกลาง  10 เซนติเมตร 
ถวยพรอมฝา  เสนผาศูนยกลาง    6 เซนติเมตร 
 

โดยผลิตภัณฑสรางสรรคจากเน้ือดินพอรสเลนของ บริษัทคอมพาวดเคลย ขึ้นรูปดวยการ
หลอนํ้าดินแบบหลอตันในแมพิมพปูนปลาสเตอร ตกแตงเคลือบใสไฟสูงของบริษัทคอมพาวเคลย เผา
เคลือบที่อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียสดวยบรรยากาศสันดาปแบบสมบูรณ 

 
ปญหาและแนวทางแกไข 

ในการทํางานโครงการศิลปนิพนธน้ีพบปญหามากมายในการสรางสรรคดังน้ี 
 
ดานการออกแบบ 
1. ปญหา ในการพัฒนารูปแบบในการออกแบบที่ยึดติดกับรูปแบบเดิมในการรางแบบจําลอง 2 มิติ 
ในชวงที่ 1 – 2 
แกปญหา ทําการศึกษารวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลตาง ๆ จากสิ่งพิมพ สื่อสารสนเทศออนไลน 
2. ปญหา ในเรื่องของที่มาของแนวความคิดแรงบันดาลใจ ที่ไมชัดเจนในขั้นตอนแรก 
แกปญหา ศึกษาขอมูลของจากของจริง ศึกษาความหมายและความสําคัญของสิ่งที่นํามาเปนแรง
บันดาลใจ 
 
 
 
 
3. ปญหา ในเรื่องของสัดสวนที่ไมลงตัวระหวางขนาดของช้ินงานกับขนาดของโตะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การแกปญหา วัดขนาดของโตะ จากโตะจริงที่ใชในโรงพยาบาล 
 
ดานกรรมวิธีการผลิตตามกระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผา 

1. ปญหา การขึ้นรูปตนแบบดวยวิธีการกลึงตนแบบ ขนาดความหนาบางไมเทากัน 
การแกปญหา ใชการวัดโดยใชเหล็กแหลม วัดความหนาระหวางปูนดานในกับผิวงานดาน

นอก 
2. ปญหา ตนแบบมีจํานวนมากตองใชระยะเวลาในการสรางสรรคเปนเวลานานโดย

ระยะเวลาที่จํากัด 
การแกปญหา ตรวจสอบจากเอกสารเพ่ืออางอิงระยะเวลากําหนดสง เพ่ือวางแผนการทํางาน 
3. ปญหา ตนแบบและแมพิมพเสียหายระหวางการถอดแมพิมพเน่ืองจากมีคราบสบูติด 
การแกปญหา ทําความสะอาดพ้ืนที่ทํางาน และตรวจตนแบบทุกครั้งกอนเทปูนปลาสเตอร 
4. ปญหา การถอดช้ินงานดินดิบออกจากแมพิมพหลอ แลวช้ินงานฉีดขาด แมพิมพมีความช้ืน 
การแกปญหา อบแมพิมพโดยการนําแมพิมพ ตากแดดหรือนําเขาเตาอบ อุณหภูมิไมเกิน 80 

องศาเซลเซียส 
5. ปญหา ในการหลองานแบบหลอตัน มีปญหาหลอนํ้าดินไมเต็ม ทําใหงานฉีดขาด 

 การแกปญหา ปรับใหนํ้าดินมีคาถวงจําเพาะที่ดี และตรวจสอบคาถวงจําเพาะเปนประจําเพ่ือ 
ลดปญหาในการหลอนํ้าดินลงในแมพิมพ 

6. ปญหา การเผาดิบ อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เกิดการระเบิดภายในเตา ปญหาที่พบ
เน่ืองจากช้ินงานมีความหนา ทําใหไอนํ้าและอากาศไมสามารถระบายออกจากเน้ือดิน 

การแกปญหา ปลอยใหผลงานแหงสนิท กอนนําเขาเตาเผา 
7. ปญหา ช้ินงานบิดเบ้ียว เน่ืองจากการหดตัวของช้ินงานเมื่อเผา อุณหภูมิ 1,220 องศา  

เซลเซียส 
การแกปญหา สรางฐานรองเผาช้ินงานเพ่ือใหเกิดการบิดเบ้ียวนอยลง 
8. ปญหา ช้ินงานเสียหายระหวางการทํางานจากความเหน่ือยลา 
การแกปญหา นอนหลับเพ่ือพักผอนรางกาย หรือรับประทานอาหารที่มีนํ้าตาลกลูโคส เพ่ือ

เพ่ิมพลังงาน  
  
อภิปรายผล 

การออกแบบผลงานเคร่ืองเคลือบดินเผาในระบบอุตสาหกรรม ในรูปแบบของขาพเจาน้ัน 
ผลงานที่ออกมาสามารถนําไปใชไดจริงตามความเหมาะสม ผลงานสามารถออกแบบใหมีความ
หลากหลายเนนใหผลงานแสดงถึงเอกลักษณของดอกกุหลาบ เพ่ือสื่อใหเห็นถึงความหวงใย และ
ความหมายดี ๆ ที่ผูคนนิยมนําดอกกุหลาบมาเยี่ยมผูปวย โดยไดนํามาตัดทอนรูปทรงของดอกกุหลาบ
ใหอยูในรูปแบบของชุดอาหาร ไมวาจะเปนการวางซอนหรือการใชงานแบบทั่วไปเพ่ือใหผูปวยรูสึก
สะดวกและเกิดความผอนคลายมากที่สุด ในกระบวนการทําแตละครั้งจะมีปญหาหลายอยางทั้งใน
เรื่องการหลอและเอาเผาใหผลงานเบ้ียวนอยมากที่สุด การถอดออกจากพิมพน้ันจะตองเขาใจถึง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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จังหวะและเวลาใหเหมาะสมไมเร็วหรือชาจนเกินไป จะทําใหช้ินงานมีการขาดหรือฉีกได งานทุกช้ินจึง
ตองอาศัยความละเอียดรอบคอบต้ังแตกระบวนการคิด ตองมีการวางแผนการทํางาน เพ่ือใหงานที่
ออกมาสําเร็จตามที่เราวางแผนไวรวดเร็วย่ิงขึ้น และมองเห็นถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้น จากการทําศิลป
นิพนธชุดน้ียังพบปญหาที่ยังตองแกไขอีกมาก 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน เริ่มต้ังแตกระบวนการวิเคราะหหาขอมูลแรงบันดาลใจในการ
นํามาออกแบบผลงาน จนถึงกระบวนการผลิตไดพบเจอปญหาตาง ๆ มากมายในทุกขั้นตอนการ
ทํางาน ขั้นตอนแรกที่พบคือ ผลงานที่ออกแบบสัดสวนยังไมดีเทาที่ควร รูปแบบขาดความหลากหลาย
ในกระบวนการผลิตช้ินงานปญหาที่พบคือ ผลงานขาดความละเอียดประณีต ไมเรียบรอยเทาที่ควรจึง
ทําใหเกิดตําหนิบนช้ินงาน ดังน้ันในครั้งตอ ๆ ไป สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ ความประณีตในทุกรายละเอียด
ของข้ันตอนการทํางานต้ังแตกระบวนการออกแบบไปถึง ข้ันตอนการผลิตผลงาน เพ่ือใหไดผลงานที่
ออกมาสวยงามและสมบูรณ 

เครื่องเคลือบดินเผาเปนผลงานที่ใชความละเอียดประณีตทุกข้ันตอน ต้ังแต กระบวนการคิด
การเตรียมงาน การออกแบบ การสรางตนแบบปูน การสรางแบบพิมพหลองาน การเผาดิบเผาเคลือบ 
ผลงานที่สําเร็จจะสวยงามและมีคุณคาไดก็ข้ึนอยูกับทุก ๆ ข้ันตอนการทํางาน ดังน้ันผูที่สนใจในการ
ทําเคร่ืองเคลือบดินเผาควรจะศึกษาในทุกข้ันตอนอยางละเอียดและต้ังใจ ตองมีความอดทนไมยอทอ 
ตออุปสรรคตาง ๆ เพราะเมื่อเราพบปญหา และสามารถแกไขปญหา 

 
ขอแนะนําขอเสนอแนะ 

1. การออกแบบในแตละคร้ัง ควรตองทําการศึกษารวบรวมขอมูล จากการลงพ้ืนที่ศึกษา
ขอมูลภาคสนาม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพ ระบบสารสนเทศออนไลน หรือขอมูลอ่ืน ๆ 

2. ในการสรางสรรคผลงานควรแบงเวลาพักผอนใหกับรางกาย และรับประทานอาหารใหตรง 
เวลา เพ่ือดูแลตนเองและใหงานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด 
 3. ควรหาขนาดของอุปกรณที่จะใช จากสถานที่จริงเพ่ือเปนขอมูลอางอิงที่ชัดเจน ในการ
กําหนดขนาดของช้ินงานไดอยางถูกตอง 
 4. การสรางสรรคผลงาน ควรศึกษาผลิตภัณฑตาง ๆ เพ่ือหาขอดีและเสียของแตละผลิตภัณฑ 
เพ่ือนํามาใชเปนขอเปรียบเทียบ 
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เกิดเม่ือวันที ่ 2 กรกฎาคม 2534 
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ติดตอ  earth938@hotmail.com 
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