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บทคัดย่อ 

โครงการศิลปนิพนธ์เรื่อง “เครื่องประดับจากเครื่องเคลือบดินเผา แรงบันดาลใจจาก  
ทับทิม”  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงขั้นตอนการออกแบบ  และทดลองผลิตเครื่องประดับที่ท าจาก
เครื่องเคลือบดินเผา โดยการน าเสนอลักษณะเด่น เรื่องความสวยงามของการออกแบบ และ
องค์ประกอบของรูปแบบเครื่องประดับ และความส าคัญในการสวมใส่ และพัฒนาเครื่องประดับใน
ขีดจ ากัดของเครื่องเคลือบดินเผา เพ่ือให้เกิดเครื่องประดับที่สวยงาม และเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีใน
การสวมใส่ และสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน   การออกแบบเครื่องประดับจากเครื่องเคลือบดิน
เผา โดยน าความประทับใจในที่มีต่อผลไม้ทับทิม โดยน าลักษณะตามธรรมชาติของทับทิม ทั้งลักษณะ
เด่นของรูปทรง เมล็ด และสีสันที่หลากหลาย ทั้งรูปตัดภายใน  และพ้ืนผิวภายนอกที่แสดงถึงความ
อวบอิ่ม น าเส้นแกนภาพตัดภายในของผลทับทิม มาคลี่คลายแต่ยังคงความรู้สึกของทับทิม และน า
ส่วนต่างๆมาประกอบกับการออกแบบเพ่ือให้ได้รูปแบบที่สวยงามและน่าสนใจ  น าเอกลักษณ์ต่างๆ
ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบเครื่องประดับจากเครื่องเคลือบดินเผาที่สามารถสวมใส่ได้จริง เสริมสร้าง
บุคลิกภาพกับผู้สวมใส่ เพิ่มความงามบนเรือนร่างของผู้หญิงได้อย่างชัดเจน 

            เครื่องประดับจากเครื่องเคลือบดินเผา จ านวน 4 ชุด  ประกอบด้วย  สร้อยคอ  สร้อยข้อมือ  
ต่างหู   ก าไล  ตามความเหมาะสมของรูปแบบในแต่ละชุด  โดยใช้เนื้อดิน Porcelain เพ่ือแสดงถึง
ความขาวบริสุทธ์  ขึ้นรูปด้วยวิธี Hand Forming และวิธีการหล่อน้ าดิน แบบเทออก ตกแต่งด้วยการ
ใช้เทคนิคฉลุลายให้เห็นถึงความโปร่งและเพ่ิมความเบา เทคนิคหยอดเคลือบใสใส่สีเพ่ือเพ่ิมความ
น่าสนใจและแสดงถึงแรงบันดาลใจได้อย่างชัดเจน และเทคนิคบีบน้ าดินสีโดยน้ าดิน Porcelain มา
ผสมกับสีสเตน แล้วประกอบกับวัสดุอื่น  เช่น ห่วงโรเดียมส าหรับประกอบสร้อยและโลหะเผาที่
อุณหภูมิ 1250°c บรรยากาศ Oxidation ซึ่งการด าเนินการออกแบบสามารถออกแบบเครื่องประดับ 
จากเครื่องประดับจากเครื่องเคลือบดินเผาได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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Abstract 
 This art thesis “Ceramic Jewelry: Pomegranate” aims to study the means of 
designing and producing jewelry from ceramics. This thesis demonstrates remarkably 
beautiful features of the design and the jewelry, and the comfort when wearing. The 
thesis aims to develop the limit of producing ceramic materials in order to become 
desirable ornaments, strengthen the good personality for wearers and possibility for 
using in everyday life. The design of the ceramic jewelry comes from the impression 
of natural feature of a pomegranate: its remarkable shape and meat, and variety of 
colors. Pomegranates have their own unique sections and plump bodies. They, 
although the sections are spread, show their beauty. This thesis also demonstrates 
how every part of pomegranates is mixed to be new gorgeous and interesting jewelry 
and how the uniqueness of the pomegranates is drawn to make ceramic jewelry that 
can help every woman to look gorgeous and to strengthen their admirable 
personalities. 

These ceramic ornaments are arranged, as their appropriateness of each 
design, into four sets: necklaces, bracelets, bangles, and earrings. They are made 
from porcelain clay, with Hand Forming and Drain Casting methods, to reflect pure 
whiteness, and decorated with Engraving technique to present sparseness and boost 
the lightness of the ornaments. They are also formed by Inlay Glaze technique to 
help it look more interesting and obviously represent the inspiration of this thesis. 
Additionally, Color Slip Trailing technique is used by mixing porcelain clay with stain 
color and assembling other materials such as silver rings, and metal firing at 1250°c 
Oxidation. Eventually, the study of designing ceramic jewelry can meet the aim of 
the project. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการศิลปนิพนธ์ประสบความส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณณา 
ธิธรรมมา  และ อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ และคณาจารย์ทุกท่าน  ที่ได้ให้
ค าปรึกษา ข้อชี้แนะต่าง ๆ ตลอดจนคอยให้ก าลังใจในการสร้างสรรค์ผลงาน  ตั้งแต่เริ่มโครงการ
ตลอดจนโครงการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ของภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลืออ านวยความ
สะดวกเรื่องต่าง ๆ ในด้านอุปกรณ์การท างานต่างๆภายในภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา  

ขอขอบคุณเพ่ือนๆทุกคนที่ในรุ่น CERAMIC 25 ที่คอยเป็นก าลังใจในยามที่เหนื่อยและท้อ 
และอีกท้ังยังรวมแชร์ประสบการณ์การออกแบบ เป็นอีกหนึ่งความส าเร็จที่ท าให้โครงการศิลปนิพนธ์นี้
ส าเร็จไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณน้องๆชั้นปีที่ 1 , 2 ,3 และรุ่นพ่ี ที่มีส่วนร่วมในความส าเร็จนี้โดย มาช่วยเป็น
นางแบบ และร่วมแต่งหน้าท าผม ในงานและร่วมจัดแสดงผลงานให้งานแต่ละครั้งออกมาประสบ
ความส าเร็จและครบถ้วนตามที่ต้องการ ขอบคุณนางสาวมนัญชยา ศรัทธาพันธ์       นักศึกษาปี 1 

                                               นางสาวนัทชา ดุษฎพีรรณ์           นักศึกษาปี 2 
                                               นางสาวบงกชพร สวุรรณรัตน์       นักศึกษาปี 3 
                                               นางสาวฝนทิพย์ เศรษฐบุตร         นักศึกษาปี 3 
                                               นางสาวระพีพรรณ เชื้อรักภูมิ       นักศึกษาปี 3 

                                                         นางสาวณฐันิชา เอกภพโยธินการ   นักศึกษาปี 3 
                                                         นางสาวธันยากานต์ โรจนศิรเกียรติ นักศึกษาปี 3 
                                                         นางสาวตะวัน สุขส าราญ             นักศึกษาปี 3 
                                                         นางสาวชุตกิาญจน์ แต่งประกอบ    นักศึกษาปี 3 
                                                         นางสาวณฐักาญจน์ ธนทวีธรรม      นักศึกษาปี 3 
                                                         นางสาวสรลัปภา อุดมสัจจพันธุ์      นักศึกษาปี 3 
                                                         นางสาว ปยิะนุช วารี                  รุ่นพ่ีจบปี 55 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัวที่ช่วยเหลือในทุกๆเรื่องและคอยเป็นก าลังใจตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษา รวมถึงโครงการศิลปนิพนธ์นี้ให้ประสบความส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ 
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ค ำน ำ 

ฉบับนี้เป็นส่วนหนี่งของการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา โครงการ

ออกแบบเครื่องประดับเครื่องเคลือบดินเผา แรงบันดาลใจจากทับทิม  เป็นการรวบรวมข้อมูลผลจาก

การศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ที่มาของแรงบันดาลใจที่ใช้สร้างสรรค์  ผลงานและกระบวนการปฏิบัติงานทาง

เครื่องเคลือบดินเผาทุกขั้นตอนการออกแบบเครื่องประดับทุกชุดมีความเหมาะสมกับการสวมใส่บน

เรือนร่างของมนุษย์ พื้นผิว สีสัน การประกอบชิ้นงานต้องค านึงถึงชิ้นงานในการตกแต่งร่างกาย  การ

เสริมความงาม  เสริมบุคลิกภาพ  และบ่งบอกถึงรสนิยมของผู้สวมใส่ในโอกาสต่าง ๆ 

เอกสารฉบับนี้อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในงานเครื่องประดับจากเครื่องเคลือบดินเผา  

และผู้ที่ต้องการศึกษา  หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 

 

                                                                                              นายธนชยั ผาติเสนะ 
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 บทที่ 1 

บทน า 

โครงการศิลปนิพนธ์ชุดเครื่องประดับเครื่องเคลือบดินเผา ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก ทับทิม 

(Ceramic jewelry inspired by pomegranate) 

ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา(Statements and significance of the 
problems) 

             ปัจจุบันคนส่วนใหญ่สนใจในภาพลักษณ์ภายนอก ท าให้เกิดแฟชั่น การแต่งกาย เสื้อผ้า 
เครื่องแต่งกายที่มีความหลากหลายตามยุคสมัย รวมถึงเครื่องประดับก็มีบทบาทล าดับหนึ่ง ซึ่งช่วย
ส่งเสริมเติมแต่งภาพลักษณ์ให้ดูสวยหรู  ตามความสนใจและพึงพอใจ  และปัจจุบันมีการคิดค้น
เครื่องประดับร่างกายท่ีไม่ใช่เพียงอัญมณีเท่านั้น ยังมีเครื่องประดับวัสดุอื่นๆ อาทิเช่น เครื่องประดับ
ที่ท าจากหิน,แก้ว,ไม้,ผ้าและเซรามิกรูปแบบของเครื่องประดับ ที่มีอยู่ทุกวันนี้ ได้รับความสนใจจาก
ผู้บริโภคอยู่ไม่น้อย นอกจากสามารถสร้างสรรค์ให้มีความหลากหลาย ตัววัสดุยังสร้างความหรูหรา 
และสร้างสุนทรีย์ความงามในผลิตภัณฑ์ ท าให้ผู้สวมใส่มั่นใจและเสริมสร้างบุคลิกภาพท่ีน่ามองให้กับ
ผู้พบเห็น ซึ่งข้ึนอยู่กับการพัฒนารูปแบบให้เหมาะสมกับการสวมใส่    และการเลือกวัตถุดิบ และ
เทคนิคการผลิตที่มีความเหมาะสม ดังนั้นจากเหตุผลดังกล่าวท าให้ผู้ศึกษา มีความสนใจที่จะ
ออกแบบเครื่องประดับที่ท าจากเครื่องเคลือบดินเผาที่มีแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ คือ ทับทิม
(Pomegranate) 

            ปัจจุบันผลไม้ที่เราบริโภคมีทั้งคุณค่าและประโยชน์ต่อร่างกายมากมายมากมาย  แต่ละ
สายพันธุ์ลักษณะพิเศษ และมีศิลปะสุนทรีย์ของความงามในผลของผลไม้นั้นๆ  ผู้คนส่วนใหญ่อาจ
มองข้าม  แต่ที่จริงแล้วนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์และมีความสวยงามซ่อนอยู่  และเกิดจากธรรมชาติโดย
ปราศจากการปรุงแตง่ใดๆ  มีทัศนธาตุที่น่าสนใจและแตกต่างกันไป  มีทั้งสี  การเรียงเมล็ด รูปทรง  
ลวดลาย  ทั้งดอก  เมล็ด และผล  ที่น่าสนใจ  โดยเฉพาะผลไม้ที่มีผลและดอกท่ีเป็นสีแดง แบบ อัญ
มณีที่ชื่อว่าทับทิม  “ทับทิม” เป็นผลไม้ท่ีมีชื่อเดียว กับ อัญมณีสีแดง    ทับทิมที่มีลักษณะสอดคล้อง
กับอัญมณี ในส่วนของเมล็ดที่มีความแวววาว คล้ายเพชรพลอย อารมณ์เหมือนกับได้สวมใส่อัญมณี 
ที่มีความหรูหรา มีคุณค่าน่าหลงใหล 
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         ผู้ศึกษาจึงเห็นความส าคัญและเลือกทับทิมมาเป็นที่มาและแนวความคิดในการออกแบบ
สร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับจากความประทับใจที่มีต่อ ลักษณะเด่นของสี   เมล็ด  ผล  และดอก
ที่มีความละเอียดอ่อนในทับทิมเอง  โดยเลือกที่จะใช้งานเน้นถึง รสนิยมการออกแบบซึ่งเป็นการ
ตอบสนองจุดมุ่งหมายด้านความงาม  และการใช้งานเป็นหลัก ใช้เทคนิคและกระบวนการทางเครื่อง 
เพ่ือให้โครงการบรรลุผลส าเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความงามและความเหมาะสมกับการใช้งาน 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

 ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษา ( Goal and objective) 

           1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลการผลิต รูปแบบของเครื่องประดับและที่มีแนวความคิด คือ ผล
ทับทิม ในด้านรูปทรงและสีสัน ลักษณะความงาม และธรรมชาติของการเรียงเมล็ดของผลทับทิมที่มี
ลักษณะเฉพาะและโดดเด่น  เพ่ือน ามาใช้แนวทางการออกแบบ และสามารถสร้างเป็นชิ้นงาน จริงได้
อย่างสมบูรณ์ 

           2. เพ่ือศึกษาค้นคว้าข้อมูล เกี่ยวกับเทคนิคตกแต่งทางเครื่องเคลือบดินเผาที่จะใช้ในการ
สร้างสรรค์ชิ้นงาน เทคนิค ขูดขีด ฉลุลาย บีบน้ าดินสี และเทคนิคอินเลย์น้ าเคลือบ และวัสดุอื่นๆ 

           3. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ วัสดุอื่น ที่ใช้ส่วนประกอบในงานเครื่องประดับ โดยค้นคว้าข้อมูล  
สี  ความแข็งแรง  และข้อจ ากัดต่างๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน  และน ามาสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา 

 

สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 

            สามารถออกแบบสร้างสรรค์งาน เครื่องประดับจากเครื่องเคลือบดินเผา แสดงออกถึงที่มา
แนวความคิด เมล็ดทับทิม โดยผ่านกระบวนการออกแบบตามแนวคิด ให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับ
เครื่องประดับมากท่ีสุด ขึ้นรูปชิ้นงานและตกแต่งตามกระบวนการเครื่องเคลือบดินเผามีประโยชน์ใช้
สอย มีน้ าหนักเบาเหมาะกับการสวมใส่และสามารถน ามาใช้ได้จริง
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 ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

1. การออกแบบ เครื่องประดับเครื่องเคลือบดินเผาที่มีแรบันดาลใจมาจากทับทิม โดยน าเอาเอก
ลักษณะเด่น รูปทรง  สี  การเรียงเม็ด ของผลไม้ “ทับทิม” น าผลของทับทิมมาออกแบบ 
คลี่คลายตัดทอนเพื่อให้มีรูปทรงใหม่ ให้ดูสวยงามและสามารถสวมใส่ได้จริง 

2. การข้ึนรูป แบบหล่อตัน หล่อกลวง อัดพิมพ์ และปั้นมือบางส่วน น าเทคนิคตกแต่งทางเครื่อง
เคลือบดินเผา เช่น เทคนิคขูดขีด ฉลุลาย บีบน้ าดินสี อินเลย์เคลือบ   ท าให้ดูโดดเด่นและ
น่าสนใจมากยิ่งขึ้น และเผาเคลือบด้วยอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน 

3. ขอบเขตของโครงการวิจัยการออกแบบ ชุดเครื่องประดับเครื่องเคลือบดินเผา ส าหรับสวมใส่ 
จ านวน 4 ชุดคือ                                                                                            
ชุดที่ 1. ประกอบด้วย สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู 1 คู่ ก าไลข้อมือ 1 วง  ใช้เทคนิคการหยอด                    
เคลือบใสสีต่างๆบนชิ้นงาน  
ชุดที่ 2 . ประกอบด้วย สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู 1 คู่ ก าไลข้อมือ 1 วง  ใช้เทคนิคการฉลุลาย
ลงบนชิ้นงาน 
ชุดที่ 3 ประกอบด้วย สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู 1 คู่ ก าไลข้อมือ 1 วง  ใช้เทคนิคฉลุลายและ
บีบน้ าดินสีต่างๆลงบนชิ้นงาน 
ชุดที่ 4 . ประกอบด้วย สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู 1 คู่ ก าไลข้อมือ 1 วง  ใช้เทคนิคการฉลุลาย
และหยอดเคลือบสีต่างๆลงบนชิ้นงาน 

ขั้นตอนการศึกษา(Process of study) 

ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ได้แบ่งขั้นตอนการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาข้อมูล ทั้งจากหนังสือ ระบบสารสนเทศออนไลน์ เก็บรวบรวมเพ่ือใช้เป็นหลักในการ
ออกแบบ 

2. ศึกษา ขนาดความยาว ความหนัก รูปแบบ รูปทรงและเทคนิคการร้อยและการประกอบ
เครื่องประดับ  ความละเอียดอ่อน ของชิ้นงาน  

3. ศึกษาข้อมูล ความต้องการของท้องตลาด วัสดุที่ใช้ร่วม สี เทคนิคการประกอบ  

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบสร้างสรรค์ และพัฒนารูปแบบ  

1. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของเครื่องประดับ เพ่ือหาแนวทางการออกแบบผลงานให้มี
ลักษณะเฉพาะแปลกใหม่ และ น่าสนใจ 
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2. ศึกษาที่มาของแนวความคิด และแรงบันดาลใจ รวบรวมและวิเคราะห์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ใน
การออกแบบ 

3. น าข้อมูลของแนวคิดและแรงบันดาลใจมาสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบตามแนวความคิดและ
แรงบันดาลใจ เป็นแบบจ าลอง 2 และ 3 มิติ  

ขั้นตอนที่ 3 การผลิตตามกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 

1.  ทดลองการสร้างต้นแบบ 3 มิตใินขนาดเท่าจริง ทดลองท าพิมพ์หล่อชิ้นงาน รวมถึงการข้ึนชิ้นงาน
ด้วนวิธีปั้นมือ 

2. สร้างสรรค์งานจริงตามกรรมวิธีทางเครื่องเคลือบดินเผา การสร้างต้นแบบ  การตกแต่ง และการ
ขึ้นรูปด้วยวิธีการปั้นมือ และเทคนิคที่ใช้ในงาน ตลอดจนการเผาชิ้นงานและเสริมวัสดุตกแต่ง 

ขั้นตอนที่ 4 การสรุป อภิปราย รวบรวมผลงานและน าเสนอผลงาน 

1. สรุปและอภิปรายผลการสร้างสรรค์ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  และหาแนว
ทางการปรับปรุงโครงการต่อไป 

2. รวบรวมจัดท าเอกสาร และน าเสนอผลงานในรูปแบบการใช้งานจริงกับผู้สวมใส่ น าเสนอ
เครื่องประดับ  

เวลาที่ใช้ในการวิจัย 

          เริ่มเสนอโครงการวิจัยสร้างสรรค์รายวิชา Thesis เดือนตุลาคม 2556 – เดือนกุมภาพันธ์ 2557 
ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน ณ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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วิธีการศึกษา(Method of study)    

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้อง จากหนังสือ เกี่ยวกับเครื่องประดับที่มา แนวความคิด 
ระบบสื่อสารสนเทศออนไลน์ เพ่ือเสริมสร้างในการพัฒนาออกแบบสร้างสรรค์ 

2. ออกแบบ ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ โดยน าลักษณะเด่นต่างๆของทับทิม มาสร้างสรรค์ผลงานให้มี
ความแปลกใหม่  และเหมาะส าหรับการสวมใส่ใช้เนื้อดินพอล์ซเลนในการขึ้นรูป และตกแต่ง
ชิ้นงานด้วยเทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา 

3. สร้างสรรค์แบบร่าง 2 มิติ เพื่อค้นหารูปแบบของผลงาน  
4. สร้างสรรค์ แบบจ าลอง 3 มิต ิด้วยวิธีการข้ึนรูปแบบปั้นมือ 
5. เขียนแบบ (Working drawing)  
6. สร้างต้นแบบและแม่พิมพ์เพ่ือผลิต ตามกระบวนการอุตสาหกรรม เครื่องเคลือบดินเผา  
7. สรุปและรวบรวมผลงานเป็นรูปแบบเอกสาร และน าเสนอผลงานในรูปแบบของการน าเสนอ

เครื่องประดับ 

แหล่งข้อมูล 

1. ศึกษาข้อมูลจากประสบการณ์การท างาน 
2. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ ระบบสารสนเทศออนไลน์ 
3. ศึกษารูปแบบชิ้นงานจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

อุปกรณ์การศึกษา 

       1.  หนังสือและเอกสารข้อมูลอ้างอิง 

       2.  สมุดจดบันทึกและแบบร่าง 2 มิต ิ(Sketch book) 

       3.  คอมพิวเตอร์ส าหรับการค้นคว้าข้อมูลและจัดท าเอกสาร 

       4. อุปกรณ์บันทึกภาพ เพ่ือรวบรวมแหล่งที่มาและแรงบันดาลใจ 

       5.  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานทางเครื่องเคลือบดินเผา 

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย(โดยประมาณ) 

      1.  ค่าเอกสาร ข้อมูล รูปภาพ                                                      3,000  บาท 

      2.  ค่าอุปกรณ์ในการท างาน   และน าเสนอโครงการ                           3,000  บาท 
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      3.  ค่าวัสดุที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน                                                 6,000 บาท 

      4.  ค่าจัดท าเอกสาร ประกอบโครงการ                                           5,000  บาท  

      5. เงินส ารองส าหรับโครงการ                                                       3,000 บาท 

                                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                        20,000  บาท                                                   

 

การน าเสนอผลงาน 

1. ผลงานสร้างสรรค์เครื่องประดับจากเนื้อดิน พอล์ซเลน ในรูปแบบของชุดเครื่องประดับตกแต่งร่างกาย                                   

   ทั้งหมด 4 ชุดและพร้อมจัดแสดงบนร่างกายของนางแบบหรือผู้สวมใส่ 

2. ภาพแบบร่าง  2  มิติ และ ภาพแบบจ าลอง 3 มิติ รวมถึงภาพร่างสีตามจ านวนผลงาน 

3. งานทดลองเกี่ยวกับวัสดุส่วนประกอบ กับโลหะและวัสดุอื่น ที่ใช้ในผลงาน  

4. งานทดลองเทคนิคตกแต่ง ขูดขีด ฉลุลาย บีบน้ าดินสี หยอดเคลือบ ที่ใช้ในชิ้นงาน 

5. เอกสารประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

เครื่องประดับ (Accessories)   น. เครื่องตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

            โครงการออกแบบเครื่องประดับเครื่องเคลือบดินเผา  แรงบันดาลใจมาจากผลไม้ “ทับทิม” 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบ เครื่องประดับเครื่องเคลือบดินเผา สําหรับประดับตกแต่งร่างกาย ให้เกิด

ความสวยงาม และ แสดงถึงความงามและคุณลักษณะเฉพาะของชิ้นงานในขณะ สวมใส่อย่าง

เหมาะสมตามที่มาแนวคิดของการออกแบบ ซึ่งผู้ออกแบบได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ที่มี

ความสําคัญในการนํามาเป็นข้อมูลในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานดังนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีมาและแนวคิดในการออกแบบ 

     1.1 ประวัติความเป็นมาของเครื่องประดับ 

     1.2 ทับทิมและลักษณะพิเศษ ของทับทิม  

2. วัตถุดิบที่ใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน 

     2.1 เนื้อดินที่ใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 

     2.2 กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน 

     2.3  การเคลือบชิ้นงาน 

     2.4  สสีําเร็จรูป 

     2.5  เทคนิคตกแต่ง 

     2.6  เคลือบที่ใช้ในการตกแต่งชิ้นงาน 

     2.7  เตาและการเผา 
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1.  ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีมาและแนวคิดในการออกแบบ 

1.1  ประวัติความเป็นมาของเครื่องประดับ 

           เครื่องประดับเป็นสิ่งหนึ่งในกระแสวัฒนธรรมที่ใช้ควบคู่มากับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอ่ืนๆ ใน

สมัยโบราณการตกแต่งร่างกาย ใช้วิธีการ สักร่างกาย หรือใช้สีเขียนบนผิวหนัง การเขียนสีบนผิวหนัง

พบครั้งแรกในสมัยอียิปต์ เมื่อประมาณ 2,000 ปีก่อน คริสตกาล  คําว่า “สัก” ในภาษาไทยตรงกับ

ภาษาไทยว่า Tattoo และคําว่า Tattoo มาจากภาษาไฮติ ว่า Tatua ซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับ การทํา

เครื่องหมาย การสักผิวหนัง เริ่มต้นในประเทศญี่ปุ่นก่อน ประมาณศตวรรษท่ี 6 ก่อนคริสตศักราช 

และได้เผยแพร่จากเอเชียเข้าไปในเกาะทะเลใต้ แรงบันดาลใจในการสักร่างกาย ส่วนใหญ่จะสัมพันธ์

กับความเชื่อ และศาสนา และพวกนิยมสักสีผิว ก็มักจะเป็นพวกนักรบ การสักผิวหนังและการเขียนสี

บนร่างกาย ก็กลายเป็นการตกแต่งเพ่ือความงาม โดยเฉพาะนักเดินทางชาวยุโรป หลัง คริสต์ศตวรรษ

ที่ 15 นิยมที่จะสักบนร่างกายเป็นเรื่องราว และสถานที่ที่ผู้สักเคยเดินทางไป เพ่ือเป็นการเก็บไว้เป็นที่

ระลึกบนผิวหนัง  ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19พวกอเมริกากับอินเดีย ได้ระบายสีร่างกายก่อนที่จะ

ออกสู้รบ และได้กลายเป็นศิลปะท่ีอยู่ในความนิยม จนกระทั่งถึงประมาณสงครามโลกครั้งที่2  

           สว่นการแต่งกายด้วยวัตถุ มีการตกแต่งด้วยทองคํา พบหลักฐานการนําเอาทองคํามาเป็น

เครื่องประดับ ในสมัยอียิปต์และกรีก โบราณ เครื่องประดับเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถบอกความเป็นมา ใน

สมัยประวัติศาสตร์ได้ เป็นสื่อสัญลักษณ์ท่ีบ่งบอกถึงวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี นิสัยใจคอ

ของผู้ใช้เป็นอย่างดี  ดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลป์นิยมสร้างเรื่องราว ของเครื่องประดับรวมไป

ด้วย เพราะเครื่องประดับนอกจากจะใช้ประดับร่างกายเพ่ือความสวยงามแล้ว ยังบอกตําแหน่ง ฐานะ 

ยศศักดิ์ ได้  อเมริกันอินเดียที่อยู่ตามเผ่าต่างๆ จะใช้สีและขนนกประดับตกแต่งร่างกาย  และสีหรือ

ขนนกจะบอกตําแหน่งของผู้ใช้ ในขณะเดียวกันเครื่องประดับยังบอกฐานะทางเศรษฐกิจของผู้สวมใส่

ได้อีกเช่นกัน แต่แรกเริ่มงานเครื่องประดับ เริ่มจากฝีมือช่าง ไปสู่ฝีมือชนชั้นสูง งานเครื่องประดับสมัย

นั้นสนองความต้องการของคนชั้นสูงเป็นส่วนใหญ่  ทั้งนี้เนื่องจากอํานาจและสภาพทางเศรษฐกิจ

นั่นเอง สาเหตุที่งานเครื่องประดับเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ  เพราะลักษณะเครื่องประดับในยุคนั้นทํา

จากวัสดุที่มีราคาแพง  แม้จะเปลี่ยนวัสดุมาใช้วัสดุที่ราคาถูกลงบ้างก็ตาม ทางตะวันตกประมาณ 

คริสต์ศตวรรษที่ 16 มีการตกแต่งร่างกายอย่างเสมอภาคได้เริ่มขึ้น เครื่องประดับมีบทบาทต่อคนชน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ชั้นกลาง และจากผลงานที่ทําด้วยมือเริ่มเปลี่ยนเป็นดารใช้เครื่องจักร  และเริ่มเป็นอุตสาหกรรมใน

คริสต์สตวรรษที่ 19  เครื่องประดับในสมัยชนชั้นสูง เน้นความวิจิตรตระการตาเป็นหลัก และมี

รูปแบบประเพรีสืบต่อกันมา ถึงสมัยอุตสาหกรรมรูปแบบเครื่องประดับ ก็ถูกผลิตขึ้นเหมือนๆ กันเป็น 

งานตลาด ขาดความเด่นชัด และสร้างสรรค์เฉพาะชื้นเฉพาะอย่าง พอถึงในศตวรรษนี้  เมื่อศิลปะมี

ความหลากหลายและเน้นการสร้างสรรค์ และบุคลิกเฉพาะของศิลปินแต่ละคน  เครื่องประดับก็

พัฒนาไปอีกก้าวหนึ่ง  เริ่มมีการออกแบบเครื่องประดับกันมากขึ้น  เน้นความสร้างสรรค์ของรูปแบบ  

เป็นเอกลักษณ์ของศิลปินในแต่ละคน ซึ่งจะมีการบ่งบอกอย่างชัดเจน 

           เครื่องประดับในปัจจุบัน ถือกันว่าเป็นงานวิจิตรศิลป์ เป็นลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับ

สุนทรียภาพ  มีความงามที่สมบูรณ์ และในขณะเดียวกันเครื่องประดับก็สื่อถึงงานแต่งงาน  การเกิดละ

การมีชัยชนะ ในขณะเดียวกันก็เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงด้วย แม้จะมีการวิเคราะห์กันมา ว่า 

ประโยชน์ของเครื่องประดับจะมีอยู่น้อยมากก็ตาม  ตราบใดที่ยังมีบุคคลที่มีความงามอยู่ในจิตใจนั้นๆ 

ศิลปะเครื่องประดับก็จะอยู่สืบทอดต่อไป  งานเครื่องประดับเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความคิด

สร้างสรรค์ อันทรงคุณค่าของนักออกแบบ การออกแบบจึงเป็นหัวใจสําคัญมากกว่าการทํา

เครื่องประดับ นักออกแบบที่สามารถนําความคิดสร้างสรรค์และความแปลกใหม่ต่างๆมาผสมผสานใน

งานชิ้นนั้นๆได้ก็จะสามารถออกแบบเครื่องประดับได้  และวิถีทางแฟชั่นปัจจุบันผลักดันเครื่องประดับ 

ตกแต่งร่างกายมีมูลค่ามากข้ึน  ทําให้เพชรพลอยที่นิยมกันนั้น น้อยลง เนื่องจากนักออกแบบส่วนใหญ่

สามารถออกแบบชิ้นงาน เครื่องประดับได้ด้วยตนเอง และผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์เฉพาะตน 

ทําให้เครื่องประดับ  มีเอกลักษณ์และเกิดความน่าภูมิใจในตัวนักออกแบบ เอง 2 เครื่องประดับ 
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ตัวอย่าง และรูปแบบของงานเครื่องประดับในปัจจุบัน 

    

                    ภาพที่ 1-2 ตัวอย่างเครื่องประดับจากเครื่องเคลือบดินเผาในปัจจุบัน 

  ที่มาภาพที่ 1 เครื่องประดับ(online) www.pinterest.com/pin/225039312603748615/ 

  ที่มาภาพที่ 2 เครื่องประดับ(online)http://www.pinterest.com/pin/225039312603748615/ 

                    

                              ภาพที่ 3 ตัวอย่างต่างหูจากเครื่องเคลือบดินเผา 

      ที่มาภาพที่ 3 ต่างหู(online) http://www.pinterest.com/pin/217791331953313463/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.pinterest.com/pin/225039312603748615/
http://www.pinterest.com/pin/225039312603748615/
http://www.pinterest.com/pin/217791331953313463/
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                          ภาพที่ 4-5 เครื่องประดับจากเครื่องเคลือบดินเผา 

ที่มาภาพที่ 4 เครื่องประดับ(online) http://www.pinterest.com/pin/319051954821737210/ 

ที่มาภาพที่ 5 เครื่องประดับ(online) http://www.pinterest.com/pin/225039312603748615/ 

                                

                                  ภาพที่ 6 : เครื่องประดับจากเครื่องเคลือบดินเผา 

ที่มาภาพที่ 65 เครื่องประดับ(online)http://www.pinterest.com/pin/244320348507672400/ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.pinterest.com/pin/319051954821737210/
http://www.pinterest.com/pin/225039312603748615/
http://www.pinterest.com/pin/244320348507672400/
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1.2.ทับทิมและลักษณะพิเศษ ของทับทิม 

            ทับทิม (Pomegranate) ชื่อท้องถิ่น เซี๊ยะลิ้ว, พิลา, พิลาขาว, มะก่องแก้ว, มะเก๊าะ, หมาก

จัง เป็นไม้ผลขนาดเล็ก มีขนาดประมาณ 5-8 เมตร ทับทิมมีถ่ินกําเนิดจากตะวันออกของประเทศ

อิหร่าน ทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานและทางตอนเหนือของเทือกเขาหิมาลัย ทับทิมจึงชอบอากาศ

หนาวเย็นและอยู่บนพ้ืนที่สูงกว่าระดับน้ําทะอย่างน้อย 300 เมตร ยิ่งอากาศหนาวเนื้อทับทิมจะมีสี

แดงเข้มมากขึ้น  โคนต้นมีก่ิงที่เปลี่ยนไปเป็นหนามยาวแข็ง ใบเดี่ยว แผ่นใบแคบ ขอบในเป็นรูปขอบ

ขนาน ยอดอ่อนเป็นสีแดง ใบออกเป็นคู่ ตรงข้ามกัน หรือใบออกสลับกัน หรือออกเป็นกระจุก 2-3 

ใบมีดอกเป็น ดอกเดี่ยว กลีบเลี้ยงหนาสีแดง ผลเมื่อแก่จัดจะมีเปลือกแดงปนชมพูปนน้ําตาลเหลือง 

ถ้ากลีบดอกสีเหลืองอ่อน ผล แก่จัดสีเหลืองปนน้ําตาล ผลกลมโตแล้วแต่พันธุ์เปลือกนอกของผลหนา

ค่อนข้างเหนียว เปลือกด้านในสีเหลือง ภายในมีเมล็ดจํานวนมาก อัดกันแน่นเต็มเปลือก แต่ละเมล็ดมี

เนื้อสีชมพู หรือสีแดงลักษณะใส มีรสหวาน หรือหวานอมเปรี้ยว ผลทับทิมเป็นผลชนิด �Balausta”  

ด้วยเมล็ดภายในมีสีแดงสดเหมือนทับทิมอัญมณีท่ีทรงคุณค่า มันจึงได้รับชื่อว่า �ทับทิม� มีชื่อทาง

วิทยาศาสตร์ว่า Punica grannatum และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Pomegranate ในภาษาสเปน และ

ภาษาฝรั่งเศสเรียกว่า Grandada และ Grenede ตามลําดับ 

 

   

                         ภาพที่ 7-8 แสดงการเรียงเมล็ดของและการแตก ทับทิม 

                      ที่มาจากภาพที่ 7-8 : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน นาย ธนชัย ผาติเสนะ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ทับทิมมี ถิ่นกําเนิดจากประเทศอิหร่าน แล้วแพร่ขยายมาสู่ดินแดนเทือกเขาหิมาลัยและตอน

เหนือของอินเดีย นอกจากนั้นยังมีการเพาะปลูกถึงทางต้นใต้ของเอเชียและกระจายไปสู่แคลิฟอร์เนีย 

โดยผู้อพยพชาวเสปน ในปี ค.ศ. 1769   ทับทิมมีถ่ินกําเนิดจากตะวันออกของประเทศอิหร่าน ทาง

ตอนใต้ของอัฟกานิสถานและทางตอนเหนือของเทือกเขาหิมาลัย ทับทิมจึงชอบอากาศหนาวเย็นและ

อยู่บนพื้นที่สูงกว่าระดับน้ําทะอย่างน้อย 300 เมตร ยิ่งอากาศหนาวเนื้อทับทิมจะมีสีแดงเข้มมากข้ึน 

ทับทิม เป็นผลไม้โบราณท่ีมีอยู่ในตําราอาหารหลายชนชาติต่างๆ มาช้านาน เช่นชาวอียิปต์ยุคโบราณ

ปรุงไวน์ให้มีกลิ่นหอมจากทับทิม  ชาวกรีกถือว่าทับทิมเป็นผลไม้แห่งความรักและความอุดมสมบูรณ์ 

ในประวัติศาสตร์พบว่าได้มีการนําทับทิมมาทําเป็นยารักษาโรคตั้งแต่ 8,000 ปีมาแล้ว และในประเทศ

เปอร์เซียโบราณมีความเชื่อว่าคุณค่าทางอาหารทุกชนิดที่มีอยู่ในผล ไม้ต่างๆ นั้นรวมกัน  อยู่ในทับทิม 

             ด้วยเหตุผลที่ผลทบัทิมมีเมล็ดมากอยู่ภายในชาวจีนซึ่งเรียกทับทิมว่า �เจี๊ยะลิ้ว� จึงเชื่อว่า

ทับทิมเป็นผลไม้มงคล นิยมปลูกในบ้าน  กิง่ใบทับทิมเป็นใบไม้มงคลที่ใช้ทุกงานที่มีน้ํามนต์ประกอบ

พิธี โดยจะใช้พรมน้ํามนต์และมีไว้ติดตัวเพ่ือคุ้มครองกันภัย กันภูตผีปีศาจ  สาเหตุ ที่ทับทิมมีความ

เกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งในประเพณี พิธีกรรม มีเรื่องเล่าว่า เพราะเป็นพันธุ์ไม้ที่ถูกนํามาเผยแพร่ในเมือง

จีน พร้อมกับพระพุทธศาสนา ซึ่งประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่า เมื่อครั้งที่สมณะจีนเหี้ยนจัง ผู้ได้รับฉายา

ใหม่ ในภายหลังว่า �พระถังซัมจั๋ง� ได้ไปอาราธนาพระไตรปิฎกท่ีอินเดีย ท่านได้นําพันธ์ไม้ต่างๆ มาด้วย 

และหนึ่งในนั้นก็คือทับทิม ด้วยความที่ทับทิมมีเมล็ดมากจึงสื่อความหมายถึงการให้มีลูกชายมากๆ 

                             

                                    ภาพที่ 9 แสดงการเรียงเมล็ดของทับทิม 

                       ที่มาจากภาพที่ 9 : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน นาย ธนชัย ผาติเสนะ 
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                                    ภาพที่ 10 แสดงเยื่อหุ้มเมล็ดทับทิม 

                       ที่มาจากภาพที่ 10 : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน นาย ธนชัย ผาติเสนะ 

         ทับทิม มีบทบาทอย่างมากในตํานานต่างๆ ของหลายประเทศ เป็นสัญลักษณ์ของการเกิด 
ความสามารถในการเจริญพันธุ์ ชีวิตชัว่นิรันดร์ และความตาย เพราะทับทิมมีเมล็ดมากมาย ชาวกรีก
ใช้ทับทิมในงานแต่งงานเป็นสัญลักษณ์ของการดํารงเผ่าพันธุ์    ชาวยิวถือว่าทับทิมเป็นผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ 

         ชาวฮินดูเชื่อ ว่า ทับทิมเป็นผลไม้โปรดของพระพิฆเณศจึงนิยมนําผลทับทิมไปถวาย และใช้

ดอกทับทิม บวงสรวงบูชาพระอาทิตย์ พระนารายณ์ และเทวีลักษมี อีกด้วยชาวจีน ถือว่าต้นทับทิม

เป็นไม้มงคลโดยเฉพาะทับทิมชนิดดอกสีขาวและเป็นสัญลักษณ์แห่ง ความอุดมสมบูรณ์ ความมี

ลูกหลานมากมายเนื่องจากผลทับทิมมีเมล็ดมาก ก่ิงใบทับทิมเป็นไม้มงคลที่ใช้ทุกงาน มีการปักยอด

ทับทิมไว้ที่สิ่งของเซ่นไหว้เจ้า ใช้พรมน้ํามนต์และมีไว้ติดตัวเพ่ือคุ้มครองกันภัย    ทับทิมมีเมล็ดมาก 

จึงสื่อนัยถึงการมีบุตรชายหลายคน ในพิธีแต่งงานชาวจีนจะปักยอดทับทิมไว้ที่ผมเจ้าสาว และให้ผล

ทับทิมเป็นของขวัญแก่บ่าวสาว      นอกจากนี้ชาวจีนยังมีความเชื่อว่า ใบหรือก่ิงทับทิมมีอํานาจไล่

ภูตผีปีศาจได้ จึงนิยมปลูกทับทิมไว้บริเวณบ้าน และใช้ใบทับทิมแช่น้ําล้างหน้า ล้างมือ หลังกลับจาก

งานศพเพ่ือมิให้วิญญาณติดตามเข้ามาในบ้าน ส่วนชาวญี่ปุ่นเชื่อว่า เด็กที่กินผลทับทิมจะปลอดภัย

จากภูตผีปีศาจทั้งปวง 

         ทับทิม ชอบอากาศหนาว ถ้าอยู่ในที่อากาศหนาวเนื้อทับทิมจะมีสีแดงเข้มมากข้ึน คงจะตอบ

คําถามของผู้อ่านได้แล้วว่าทําไมทับทิมจากประเทศจีนจึงมีเมล็ด สีแดงสวยงาม 
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                    ภาพที่ 11 แสดงการปลอกทับทิมโดยแสดงให้เห็นการเรียงเมล็ด 

                   ที่มาจากภาพที่ 11 : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน นาย ธนชัย ผาติเสนะ 

             

                                 ภาพที่ 12  แสดงรายละเอียดของทับทิม 

                  ที่มาจากภาพที่ 12 : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน นาย ธนชัย ผาติเสนะ 
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2. วัตถุดิบที่ใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน 

     2.1  เนื้อดินที่ใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 

           โครงการศิลปนิพนธ์นี้ผู้ศึกษาได้ใช้ดิน พอร์ซเลน ในการขึ้นรูป ซึ่งคําว่า พอร์ซเลน 

(Porcelain)  เป็นคําที่มาจากภาษาอิตาเลียน ว่า “Porcellana”  ผลิตภัณฑ์เนื้อสีขาวจัด  เป็นดินที่

ใช้ในการเผาไฟสูงมากเนื้อดินละเอียดสีขาวทั้งขาวทึบ  และขาวโปร่งแสง  ขึ้นอยู่กับส่วนประกอบและ

ความหนาแน่นของดิน  นิยมใช้มากในการหล่อ (Silp Casting) มีคุณสมบัติที่ยากต่อการขึ้นแป้นหมุน  

เนื่องจากความอ่อนตัวและความแห้งตัวอย่างรวดเร็ว  และมีความเหนียวน้อย  เผาดิบที่อุณหภูมิ 

1,000 องศาเซลเซียส  เผาเคลือบ 1,280 – 1,350 องศาเซลเซียส  เคลือบจะหลอมตัวเป็นเนื้อ

เดียวกับดิน  ภาชนะท่ีเผามามีเนื้อแน่น แกร่ง มีความแข็งสูง  มีเสียงดังกังวาลใสเมื่อเคาะ  สามารถ

แบ่งดินพอร์สเลนได้เป็น 2 ประเภท ตามอุณหภูมิการเผา  คือ Soft Porcelain เผาตามอุณหภูมิ 

1,250 -1,300 องศาเซลเซียส มีเนื้อสีขาว      นิยมใช้ทําถ้วยชาม ฟันปลอม Hard Porcelain  เผา

อุณหภูมิ 1,300 – 1,450 องศาเซลเซียส มีความแข็งแกร่งสูงมาก  ทนต่อการกัดกร่อน ใช้ทําโกร่งบด 

ลูกบด ถ้วยสําหรับใช้ในห้องปฏิบัติการเคมี สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว 

(Thermal Shock) ได้ ดินพอร์ซเลนมักได้มาจากการเตรียมส่วนผสมจากดินต่างชนิด เช่น เกาลิน 

บอลล์เคลย์ เฟลด์สปาร์ และฟลินต์ เป็นต้น การดูดซึมน้ําของดินชนิดนี้คือ 0-1 % มีความทนทานต่อ

กรดสูง เนื้อดิน ไม่เพียงแต่ปั้นยากอย่างเดียว แต่ทําการเผายากด้วยเนื่องจากจุดที่แกร่งตัว ใกล้เคียง

กับจุดที่ภาชนะเริ่มทรุดตัว การปั้น และการเผาต้องทําอย่างระมัดระวังมาก อย่างไรก็ตามใน

กระบวนการผลิตภาชนะพอร์ซเลนนับว่ามีความสูญเสียมากจากสาเหตุดังกล่าว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทํา

ให้ภาชนะ พอร์ซเลนมีราคาแพง 

          การเคลือบพอร์ซเลนส่วนใหญ่จะเคลือบผิวมันใส และเป็นน้ําเคลือบอุณหภูมิสูงผลิตภัณฑ์จะ

มีเนื้อบางกว่าดินสโตนแวร์ หากชนหรือกระทบกันไม่แตกร้าวง่ายเวลาล้างทําความสะอาด และ 

ผลิตภัณฑ์จะดูหรูหรา มีราคาแพง ดูสะอาดน่าใช้ 
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คุณสมบัติของดิน PAA  

1. ค่าความแข็งแรงก่อนเผา 35 – 40 กก. ต่อ ตร.ซม. 

2. คุณสมบัติหลังการเผา 1,250 องศาเซลเซียส บรรยากาศ ออกซิเดชัน 

       - การหดตัวหลังการเผา   18 % 

       - % การดูดซึมน้ํา    0.00 – 1.10 % 

       - ความแข็งหลังการเผา   > 900 กก. ต่อ ตร.ซม. 

       - การขยายตัวที่อุณหภูมิ 500 องศาเซลเซียส  0.30 – 0.34 % 

3. ค่าความถ่วงจําเพาะที่ใช้หล่อ   1.6 – 1.8 

         เนื่องจากคุณสมบัติของเนื้อดินที่สามารถทนต่อการขูดขีด ความเป็นกรด ด่าง ทําให้ทนทานต่อ

การใช้งาน  นั้นเป็นเหตุผลที่ทําให้ข้าพเจ้าเลือกใช้เนื้อดินพอร์ซเลน และสีขาวบริสุทธิ์เพ่ือช่วยเพิ่ม

คุณค่าให้แก่งานเครื่องประดับของข้าพเจ้า 

2.2 กระบวนการขึ้นรูปชิ้นงาน 

2.2.1  การขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อน้้าดิน Casting 

       การหล่อ  เป็นวิธีขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สามารถข้ึนรูปด้วยวิธีการจิกเกอร์หรือการอัดพิมพ์  การ
ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ําดิน จะต้องอาศัยแบบพิมพ์จํานวนมากในการผลิต คําว่า สลิป (Slip) 
หมายถึงน้ําดินเหลวทั่วไป และน้ําดินสําหรับงานหล่อ เรียกว่า Silp Casting ต้องเติมน้ํายากนดิน
ตกตะกอน ในส่วนผสมของน้ําก้นด้วย 

       การข้ึนรูปด้วยวิธีการหล่อน้ําดิน เหมาะสําหรับการผลิตชิ้นงานที่ยากและมีรายละเอียดมาก 

หรืองานที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น ชิ้นงานแกะสลัก ชิ้นงานที่มีรูปทรงเหลี่ยม  หรือทรงอิสระต่างๆ เช่น 

เครื่องสุขภัณฑ์ ชิ้นงานประเภทตั้งโต๊ะ ที่มีรูปทรงภายในกลวง เช่นกาน้ําชาหรือกากาแฟ  แจกัน 

ตุ๊กตาท่ีระลึกต่างๆ วิธีการหล่อน้ําดินมีกระบวนการที่ผลิตและตกแต่งผิวชิ้นงานให้เรียบ ช้ากว่า 

วิธีการจิกเกอร์ ถ้าเป็นพิมพ์ขนาดใหญ่ หล่อได้วันละ 1 ชิ้นต่อพิมพ์ แต่ถ้าเป็นพิมพ์ขนาดเล็ก ต้อง 2 

ชิ้นต่อพิมพ์ ต้องเสียเวลาในการอบแห้ง ผลิตภัณฑ์มีน้ําในเนื้อดินมาก จึงมีการหดตัวสูงในการหล่อน้ํา
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ดิน  หมายถึง การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิค โดยการเทน้ําดินเหลวลงในแบบพิมพ์ปูน ปลาสเตอร์ เนื้อ

ดินปลาสเตอร์มีรูเล็กๆ สามารถดูดซึมน้ําได้ดี รอจนกระทั่งแบบพิมพ์ปลาสเตอร์ดูดซึมน้ําออกจากดิน

หล่อ เกิดการจับตัวของเนื้อดิน ที่ผิวปูนด้านในของแบบพิมพ์ จึงเทดินที่เหลือออกจากแบบพิมพ์ การ

ขึ้นรูปมีหลายวิธีที่แตกต่างกัน ขึ้นกับชนิดและรูปร่างของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยังต้องคํานึงถึง 

คุณภาพและคุณสมบัติของชิ้นงาน 

2.2.2 น้้าดิน (Slip) 

น้ําดิน (Slip) หมายถึงส่วนผสมของดินกับน้ํา ในปริมาณที่เหมาะสม คือจํากัดปริมาณของน้ํา

ให้น้อยที่สุด โดยการเติมสารเคมีบางชนิดเพ่ือช่วยให้ดินกระจายตัว ไม่ตกตะกอน และทําให้น้ําดินไหล

ตัวได้ดี สารแขวนลอยของดินหรือวัตถุดิบอื่น กับตัวหล่อลื่น  ซึ่งส่วนมากคือน้ําและสารเคมีช่วย

กระจายลอยตัว น้ําดินสําหรับที่ใช้ขึ้นรูป  ผลิตภัณฑ์นั้น ใช้กันมาประมาณ 150 ปีที่แล้ว โดยเมื่อก่อน

ยังไม่มีการเติมสารเคมีกระจายดินลงไป ช่วยปรับคุณภาพของเนื้อดินจึงมีเพียงดิน และน้ําในส่วนผสม

เท่านั้น ทําให้ต้องใช้น้ําในปริมาณมาก อาจสูงถึงร้อยละ 60 และมีปัญหาในการปฏิบัติงาน

ค่อนข้างมาก ต่อมาจึงพยายามหาวิธีที่จะลดปริมาณน้ําในส่วนผสมให้น้อยลงแต่สามารถใช้งานได้ดี 

โดยการใช้สารเคมีเพ่ือปรับคุณสมบัติให้เหมาะสมกับน้ําดิน รวมทั้งน้ําเคลือบเป็นของไหลชนิดหนึ่ง 

ประเภทสารแขวนลอย ซึ่งเป็นพวกเดียวกับหมึกพิมพ์ และสี โดยต่างจากของไหล พวก น้ํา น้ํามันก๊าด

และกลีเซอลีน   

2.2.3 วิธีการหล่อน้้าดิน 

 วิธีการหล่อน้ําดิน (Slip casting) มี 2 คือ หล่อกลวง (Drain Casting) หล่อตัน (Solid 

casting) ในโครงการนี้ผู้ศึกษาเลือกใช้ทั้ง 2วิธีในการขึ้นรูปโดยมีรายละเอียดคือ 

 การหล่อกลวงหรือแบบเทออก (Drain Casting) 

            ใช้ในการหล่อ ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกลวง โดยการเติมน้ําดินได้ในแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 

ที่แห้งสนิท บริเวณผิวพิมพ์และเนื้อปูนปลาสเตอร์ จะมีรูเล็กๆและทําหน้าที่ดูดซึมน้ําได้ดี เมื่อเทน้ําดิน

ลงในแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ แบบพิมพ์จะดูดซับน้ําดิน ตรงบริเวณผิวพิมพ์ที่มีน้ําดินเหลวหล่ออยู่ 

กระบวนการดูดน้ําของแบบพิมพ์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ความชื้นของน้ําจะถูกดูดเก็บไว้ในแบบพิมพ์
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เรื่อยๆ การจับตัวของเนื้อดินบริเวณผิวของปลาสเตอร์ จะเริ่มต้นและชื้นดินจะมีความหนาขึ้นเรื่อยๆ  

เมื่อได้ความหนาที่ต้องการแล้วให้เทน้ําดิน ส่วนที่ยังไม่แข็งตัวออก รอจนกระทั่งเนื้อดินที่อยู่ในแบบ

พิมพ์แข็งตัวเล็กน้อย และสามารถหยิบจับได้โดยชิ้นงานไม่ยุบหรือเสียรูปทรง จึงแกะพิมพ์ออกชิ้นงาน

จะมีความหนาที่สม่ําเสมอกันทั้งชิ้นงาน ทําการดูดน้ําดิน จนกว่าจะแข็งตัวอยู่ในช่องว่างระหว่าง

แม่พิมพ์ชั้นบนและชั้นล่าง และด้านข้าง 

การหล่อตัน (Solid casting)  

เป็นการหล่อน้ําดินที่สามารถควบคุม ขนาดของความหนา ความบาง ของชิ้นงานได้ โดยการ

สร้างแบบพิมพ์ที่ผิวด้านนอก และผิวด้านใน ของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิตซึ่งกําหนดความหนาไว้แล้ว  ใน

ส่วนต่างๆของชิ้นงาน โดยสังเกตจากช่องว่างหรือรูสําหรับเทน้ําดิน แบบพิมพ์ด้านนอกและด้านใน 

ด้านล่างและด้นบนจะประกบกันอย่างสนิท และเทน้ําดินเข้าใจจนเต็มแม่พิมพ์และไม่ต้องเทออก 

กระบวนการหล่อน้ําดินแบบตันเกิดข้ึน เมื่อผิวด้านในของแม่พิมพ์ทําการดูดน้ําดิน จนกว่าจะแข็งตัว

อยู่ในช่องว่างระหว่างแม่พิมพ์ชั้นบนและชั้นล่าง และด้านข้าง 

2.2.4 การขึ้นรูปด้วยมือ (Hand forming) 

         การปั้นด้วยมือเป็นวิธีการข้ึนรูปอย่างแรก ที่มีมาต้องแต่สมัย ยุคประวัติศาสตร์ และยังคงใช้มา

จนถึงปัจจุบัน เป็นวิธีที่ง่ายไม่ซับซ้อน และสามารถควบคุมชิ้นงานได้ตามต้องการ ซึ้งเป็นวิธีที่ข้าพเจ้า

เลือกใช้ในการข้ึนรูปชิ้นงาน  เนื้อดินสําหรับปั้นมือ ธรรมดาในเนื้อดินเหนียว จะมีน้ําอยู่ปริมาณ 18 – 

25 % ดินที่ปั้นด้วยมือจะแข็งกว่าดินที่ปั้นด้วยแป้นหมุนเล็กน้อย นิยมใช้ดินสโตนแวร์ที่มีความเหนียว 

ไม่นิยมนําดินพอล์ซเลนและโบนไชน่ามาปั้นเนื่องจากมีความเหนียวน้อย 

 การปั้น  

   การปั้นต้องกดดินให้สนิท เป็นเนื้อเดียวกันตลอด ไม่ให้มีรูอากาศ ในระหว่างรอยต่อขอ

ชิ้นงาน ถ้ากดไม่แน่นจะมีฟองอากาศและชิ้นงานจะแยกออกหลังจากการเผา การปั้นจะต้องระวังกด

ดินให้แน่นทุกขั้นตอน  จึงใช้ระยะเวลาในการปั้นจะมีระยะเวลานานกว่าการหล่อแบบอ่ืนๆ การปั้นมือ

ส่วนใหญ่จะแบ่งการทํางานเป็น 3 ขั้นตอน คือ การขึ้นรูปดินเหนียว , การตกแต่งขณะชิ้นงานยังมี

ความชื้น , การตกแต่งหลังดินแห้งสนิทแล้ว 
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2.3 การเคลือบ  การเคลือบมี 4 วิธีด้วยกัน 

1. การทาด้วยแปรง (Painting) แปรงที่ใช้ควรมีขนยาวนุ่มจะช่วยอมน้ําได้ดีการทาควรทาไปด้านหนึ่ง

ไม่ควรทาย้อยไปย้อนมาการทาด้วยแปรงเหมาะกับงานชิ้นเล็ก ๆ 

2.  การชุบหรือจุ่มในน้ําเคลือบ (Dipping) การใช่วิธีนี้น้ําเคลือบจะต้องมีมากพอที่จะจุ่มชิ้นงานลงไป

ทั้งชิ้นในการชุบแต่ละครั้งจะต้องคนไม่ได้น้ําเคลือบตกตะกอนมือท่ีจับภาชนะจะต้องน้อยที่สุดแล้วเอา

เคลือบทารอยมือทีหลัง 

3.  การเทราด(Pouring) เหมาะสําหรับน้ําเคลือบมีปริมาณน้อยโดยการวางชิ้นงานบนภาชนะท่ี      มี

ร่องแล้วนําเคลือบเทราดรอบ ๆ                                                                                                      

4.  การพ่นเคลือบ (Spraying) วิธีนี้ทําให้เคลือบสม่ําเสมอการพ่นควรพ่นในตู้พ่นจะทําให้เคลือบไม่ฟุ้ง

กระจาย 

 ข้าพเจ้าเลือกวิธีหยอดเคลือบเนื่องจาก ชิ้นงานมีขนาดเล็ก และชิ้นงานบางชิ้นต้องการเคลือบ

ชิ้นงานและเนื่องจากชิ้นงานมรการเคลือบไม่เต็มทั้งชิ้น เคลือบบางจุด จึงต้องใช้วิธีหยอดเคลือบ

เพ่ือให้เหมาะกับชิ้นงานและเทคนิค 

2.4  สีส้าเร็จรูป (Stain) 

 สีสเตน คือการนําส่วนผสมของสารที่ให้สี เช่นออกไซด์ และสารประกอบชนิดอื่นที่ทําหน้าที่

ต่าง ๆ กันมาสะตุหรือฟริตรวมกันในอุณหภูมิสูง แล้วนําไปบดให้ละเอียดแล้วล้างเพื่อขจัดเกลือละลาย 

(Soluble Salt) ออกประโยชน์ของสเตนก็คือได้สีที่แน่นอน และมีมากมายหลายสีสามารถชี้บ่งสีที่จะ

เกิดข้ึนได้เมื่อผสมในปริมาณและช่วงอุณหภูมิการเผาที่คงที่ การที่สเตนให้สีต่าง ๆ กันนั้นขึ้นอยู่กับ

ชนิดของออกไซด์ให้สีตัวแปรสี  (Modifier)  เช่นออกไซด์ของตะกั่วซึ่งให้สีขาวเมื่อผสมกับโครมิก

ออกไซด์ จะให้สีเขียวในเฉดสีที่หลากหลาย  สีแดงได้จากส่วนผสมของแคดเมียมและเซเลเนียม

ออกไซด์  ส่วนสีชมพูซึ่งทนไฟสูง  ได้มาจากเหล็กและเซอร์โคเนียม   นอกจากนั้นยังมีฟลักซ์ เช่นบอ

แรกซ์ เป็นตัวทําละลายและตัวทําให้เจือจาง (Diluent)  เช่นอะลูมิน่าหรือฟลินต์ เป็นต้นสีสเตน

สามารถนําไปใช้ผสมกับเนื้อดินปั้น เคลือบ สีใต้เคลือบ และสีบนเคลือบโดยใช้ปริมาณต่างกันสีแต่ละสี  

ก็มีความแตกต่างระหว่างช่วงอุณหภูมิการเผาละสุกตัวด้วยเช่นสีน้ําเงินจากโคบอลต์  สเตนจะให้สีที่
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คงท่ีจนถึงอุณหภูมิ 1500°c  ในขณะที่สีน้ําตาลอ่อนจากเหล็กและเอนติโมนี  จะให้สีคงที่ในอุณหภูมิ 

1300°c    

 ข้าพเจ้าได้เลือกใช้สําเร็จรูปในการทดลองเคลือบและดินสี  มาผสมกับออกไซด์ให้สีเพื่อให้เกิด

ความหลากหลายของสีที่ได้จากการทดลองเพ่ือนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจในการทํางานต่อไป 

2.5 เทคนิคตกแต่ง 

             เทคนิคฉลุลาย สามารถฉลุลายชิ้นงานให้เกิดลวดลายและน้ําหนักที่ต้องการได้ โดยวิธีการ

ฉลุลายคือเมื่อดินที่ได้จากการหล่อ หรือชิ้นงานที่ต้องการหมาดๆและอยู่ทรงตัวแล้ว จากนั้นเตรียม

อุปกรณ์คือมีดคว้านสําหรับฉลุลาย ให้น้ําหนักมือที่ฉลุลงไปเบาและน้ําหนักสม่ําเสมอ ตามลวดลายที่

ราต้องการและจากนั้นเราได้ลวดลายที่ต้องการแล้ว เก็บความเรียบร้อยของชิ้นงานโดยใช้พู่กัน แต่ง

เพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยและสวยงาม ข้อควรระวังในการฉลุลาย หากฉลุในบริเวณท่ีใกล้กันอาจ

ก่อให้เกิดการแตกร้าวได้ ควรระวังและเบามือในการฉลุมากยิ่งข้ึน 

             เทคนิคการหยอดเคลือบ จากที่ได้ชิ้นงานที่เราต้องการแล้ว หมาดทําการขูดขีดให้เกิดท่ีวาง

และพ้ืนที่เล็กๆ ลงในพ้ืนที่ที่ต้องการ และให้มีความลึกพอสมควรที่จะสามารถหยอดเคลือบให้เกิดสี

ตามท่ีต้องการได้ในพ้ืนที่ที่เราขูดขีด หลังจากนั้นนําไปเผาดิบชิ้นงาน เมื่อได้ชิ้นงานที่เผาดิบแล้ว ควร

น้ํามาเช็ดเพื่อทําความสะอาดฝุ่น หลังจากนั้นเตรียมเคลือบที่เราต้องการ มาหยอดในพ้ืนที่ ที่ต้องการ

หยอดเคลือบ และหลังจากนั้นเช็ดทําความสะอาดให้เรียบร้อย และนําเข้าเผาเคลือบ หลังจากออก

จากเตาจะได้สีเคลือบและเทคนิคหยอดเคลือบตามต้องการ 

            เทคนิคบีบนําดินสี นําชิ้นงานที่ต้องการตกแต่ง รอให้หมาดๆและอยู่ทรงแล้ว นําน้ําดินที่

ต้องการมาใส่ในกรวยบีบน้ําดินที่เตรียมไว้ ให้มีการไหลตัวดี และหลังจากนั้นทําการบีบลงในพ้ืนที่ที่

ต้องการจะบีบน้ําดินและจากนั้นควบคุมความชื้นก่อนเข้าเตาเผา เพ่ือป้องกันการหลุดล่อนได้ 

2.6 เคลือบ 

เคลือบคือชั้นแก้วบาง ๆ ที่หลอมละลายติดอยู่กับพ้ืนผิวดิน ซึ่งข้ึนรูปเป็นภาชนะทรงต่างๆ 

วัตถุท่ีเป็นน้ํายาเคลือบถูกบดจนละเอียดก่อนนํามาเคลือบบนผิวดินเผาเป็นชั้นหนา 1-1.5  มม.  เมื่อ

เคลือบแล้วต้องทิ้งผลิตภัณฑ์ให้แห้ง เช็ดก้นผลิตภัณฑ์ให้สะอาดก่อนเข้าเผา ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแล้ว
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ถูกเผาผ่านความร้อนอุณหภูมิสูง วัตถุดิบที่เป็นแก้วในเคลือบเมื่อถึงจุดหลอมละลาย  ชั้นของเคลือบ

บนผิวดินจะกลายเป็นแก้วมันวาวติดอยู่กับผิวดิน โดยไม่ไหลนองไปกองรวมอยู่บนพ้ืนเตาขณะหลอม

ตัว เนื่องจากในส่วนผสมของเคลือบที่มีดินอยู่ด้วยซึ่งช่วยให้แก้วหรือเคลือบที่หลอมละลายมีความ

หนืดสามารถเกาะติดผิวของผลิตภัณฑ์ได้ดี เคลือบช่วยให้ทําความสะอาดได้สะดวกเนื่องจากเคลือบมี

คุณสมบัติลื่นมือ ทําความสะอาดได้ง่ายกว่าผิวดินที่มีลักษณะค่อนข้างหยาบเคลือบมีคุณสมบัติเป็น

แก้ว ไม่ดูดซึมน้ํา นอกจากนี้เคลือบยังเพ่ิมความแข็งแรงทนทานทําให้ภาชนะดินเผาไม่บิ่นง่ายเมื่อ

กระทบกันบ่อย ๆ ขณะทําความสะอาดสามารถใส่ของเหลวได้ดี ไม่รั่วซึม 

เคลือบใส 

 เป็นเคลือบที่มีลักษณะใสผิวมัน นิยมใช้เคลือบทับภาชนะที่เขียนสีใต้เคลือบ และเป็นเคลือบ

พ้ืนฐานที่สามารถผสมออกไซด์และ สเตนให้เกิดสีในตัวเคลือบขึ้นได้ เกิดจากหินฟันม้าเป็น

ส่วนประกอบหลัก และจะต้องมีองค์ประกอบของ ด่าง กลาง กรด ที่เหมาะสมในอุณหภูมิที่เหมาะสม 

ในการเกิดเคลือบใสที่สมบูรณ์ นอกจากนั้นยังสามารถผสมสารชนิดอื่นให้เกิดความทึบ  หรือเกิด

เคลือบราน  เคลือบชนิดนี้มีส่วนประกอบที่แตกต่างกันตามอุณหภูมิและจุดประสงค์ในการเผา 

 

 

เคลือบใสอุณหภูมิสูง 

            เป็นเคลือบที่มีลักษณะใสผิวมันวาว มีหินฟันม้าเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งหินฟันม้าเป็น

สารประกอบวัตถุดิบกลุ่มด่าง เช่น โซเดียม (Sodium)หรือโพแทสเซียม (Potassium) กลุ่มกลางคือ

อลูมินา (Alumina) และกรดคือซิลิกา (Silica) ซึ่งมีสูตรทางเคมี คือ Na2O.Al2O3.6SiO2 จึงมี

คุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นเคลือบได้ หากเผาที่อุณหภูมิสูงถึง 1,280 องศาเซลเซียส ขึ้นไป ต้องการตัว

ช่วยในการหลอมละลาย  เพ่ิมให้ส่วนผสมของเคลือบหลอมละลายในอุณหภูมิที่ต่ําลง ประกอบไปด้วย 

แบเรียมออกไซด์ (Barium Oxide) แมกนีเซียมออกไซด์ (Magnesium Oxide) ซิงค์ออกไซด์ (Zinc 

Oxide) และโดโลไมท์ (Dolomite) เป็นต้น คุณสมบัติของเคลือบใสไฟสูงได้แก่ ทนต่อการขีดข่วน  

และความเป็นกรด ด่าง เผาในช่วงอุณหภูมิ 1180°c - 1280°c นิยมใช้กับผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นเนื้อ 
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ดินพอร์ซเลน เนื่องจากดิน พอร์ซเลนจะสุกตัวในอุณหภูมิ 1230°c - 1280°c ทําให้เห็นเนื้อดิน 

พอร์ซเลนได้ชัดเจน  

                  ข้าพเจ้าเลือกใช้เคลือบใสไฟสูง  เพราะเคลือบใสนั้นสามารถเคลือบชิ้นงานให้มันวาว 

น่าใช้งาน และง่ายต่อการทําความสะอาด  และยังสามารถมองเห็นเนื้อดินสีที่ข้าพเจ้าทําฝังดินสีไว้ใน

ชิ้นงานได้  อีกทั้งยังสอดคล้องกับเนื้อดินพอร์ซเลนที่ต้องการเผาในอุณหภูมิสูง เพ่ือให้เนื้อดินสุกตัว

และมีความสวยงาม 

2.7 เตาและการเผา 

เตาไฟฟ้า 

เตาไฟฟ้าเป็นเตาที่ควบคุมง่ายมาก และสะดวกต่อการใช้ได้ผลออกมาค่อนข้างแน่นอนเหมาะ

สําหรับผู้เริ่มต้น และการเผาในลักษณะสตูดิโอหรือในโรงเรียนมีราคาไม่แพงมากและไม่จําเป็นต้องมี

ปล่องไฟ ทําให้ประหยัดพ้ืนที่ในการติดตั้ง  เตาไฟฟ้ามีหลายลักษณะให้เลือกใช้และรูปทรงแตกต่างกัน 

เช่นเตากลม เตาสี่เหลี่ยม เตาที่เปิดด้านบน (Top Loading) และเตาท่ีเปิดด้านหน้า (Front 

Loading)  เป็นต้นปกติผนังเตาทําจากอิฐทนไฟหรือไฟเบอร์เตาบางชนิดก็แบ่งเป็นส่วน ๆ ซึ่งสามารถ

เพ่ิมหรือลดความสูงของเตาได้ โดยต่อวงแหวนขดลวดขึ้นไปเป็นชั้น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณภาชนะท่ี

ต้องการเผา    เตาไฟฟ้าเป็นเตาที่มีความปลอดภัยในการใช้เผาแล้วเตาต้องสะอาดแต่มีข้อจํากัด     

คือไม่เหมาะต่อการเผาแบบรีดักชัน เพราะบรรยากาศแบบรีดักชันทําให้ขดลวดเสื่อมคุณภาพ  ก่อน

ติดตั้งเตาไฟฟ้าควรตรวจสอบกระแสไฟฟ้าว่ามีความถูกต้องหรือไม่ 

ข้อเสียของเตาไฟฟ้าคือการที่ขดลวดไหม้  ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในการใช้เตา ไม่ปล่อยให้

อุณหภูมิสูงเกินจุดสูงสุดที่เตาจะเผาได้  และควรทําความสะอาดเตาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเศษภาชนะ

ที่ระเบิดแตกและติดค้างอยู่บนขดลวด 

เตาแก๊ส 

เตาแก๊สเป็นเตาที่นิยมใช้กันมากในหมู่ช่างปั้นที่มีสตูดิโอส่วนตัว และในระบบโรงงาน

อุตสาหกรรม  เนื่องจากแก๊สเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ได้สะดวก  ควบคุมง่ายมีราคาไม่แพงค่าใช้จ่ายในการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เผาไม่สูงมาก  สามารถผลิตขนาดต่าง ๆ ได้ตามความต้องการและเผาในบรรยากาศแบบรีดักชันได้  

ผลงานจากการเผาด้วยเตาแก๊สจะมีสีสันที่อบอุ่นพ้ืนผิวแปลกตา  การควบคุม    การเผาสามารถทําได้

ละเอียดมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชํานาญใน การเผาเตาแก๊สมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เตาขนาดใหญ่ควรมีหัวพ่นไฟ  (Burner)  หลายอันเพ่ือกระจายความร้อน

ยิ่งมีมากยิ่งเผาได้เร็ว  และควบคุมอุณหภูมิได้ดีขึ้น  ข้อเสียของเตาแก๊สคือต้องมีพ้ืนที่ระบายอากาศที่

ดี  เนื่องจากมีกลิ่นรบกวนในกรณีท่ีแก๊สรั่ว  ปุ่มควบคุมและวาล์วปิดแก๊สควรอยู่บนที่ที่สามารถปิดได้

โดยสะดวกและรวดเร็ว 

 การเผา (Firing) 

          การเผาในเครื่องเคลือบดินเผา คือการเพ่ิมอุณหภูมิให้กับชิ้นงาน ในเตาเผา ภายใต้บรรยากาศ

ที่เหมาะสม เพื่อเปลี่ยนสภาพดินให้เป็นถาวรวัตถุ มีความแข็งแกร่งเหมือนหิน ช่วยให้ชิ้นงาน สมบูรณ์

และคงทนสวยงาม 

บรรยากาศที่ใช้ในกรเผาเตาทั่วไป 

- บรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation firing) เป็นการเผาที่มีการเผาไหม้ อย่างสมบูรณ์และใช้

ออกซิเจนมากเกินพอ ซึ่งถ้าเกิดการเผาไหม้แล้วจะมีออกซิเจนเหลืออยู่ 

- บรรยากาศรีดักชัน (Reduction Firing) เป็นการเผาที่มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ ในเตาเผา

มีออกซิเจนไม่เพียงพอ ซึ่งเมื่อเกิดการเผาไหม้แล้วจะมีคาร์บอนมอนอกไซด์ เหลืออยู่ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

                                                    บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงาน 

         โครงการศิลปนิพนธ์เรื่อง เครื่องประดับเครื่องเคลือบดินเผา แรงบันดาลใจจากทับทิม มี

จุดประสงค์เพ่ือศึกษาออกแบบสร้างสรรค์เครื่องประดับเครื่องเคลือบดินเผา โดยเริ่มต้นจากการ

ค้นคว้าข้อมูลของที่มาของแนวคิด รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน ามาใช้ในการออกแบบผลงาน 

สามารถผลิตในการบวนการเครื่องเคลือบดินเผา ผลงานที่ได้จะประกอบชิ้นงานด้วยวัสดุโลหะหรือ

วัสดุอื่นๆให้เป็นผลงานส าเร็จให้เกิดความน่าสนใจ เหมาะสมในการสวมใส่ ซึ่งมีการด าเนินงาน

ดังต่อไปนี้ 

1.  ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ 

2.  ถ่ายทอดกระบวนการความคิด ผ่านการพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ 

3.  ถ่ายทอดกระบวนการความคิด ผ่านการพัฒนาแบบจ าลอง 3 มิติด้วยการทดลองปั้น   ชิ้นงาน จริง
บางส่วน เพ่ือให้เห็นภาพรวมของชิ้นงาน และดูความเหมาะสมในการประกอบชิ้นงาน 

4.  เมื่อได้รูปทรง และรูปแบบชิ้นงานที่ต้องการแล้ว จึงน ามาทดลองเผาดิบ เพ่ือทดลองการบิดเบี้ยว 
การแตกร้าวของชิ้นงาน และดูความเป็นไปได้ของชื้นงาน 

5.  ท าชิ้นงานจริง โดยน าข้อดีและข้อเสียจากผลการทดลองมาพัฒนาและปรับใช้ให้เหมาะสม 

6.  ท าการทดลองเคลือบเพื่อหา เคลือบและสีเคลือบที่เหมาะสมกับชิ้นงาน 

7.  เคลือบที่ได้จากการทดลองและดูความเหมาะสม  และน ามาเคลือบในชิ้นงานจริง 

8.  เมื่อได้เคลือบที่ต้องการแล้ว น าเคลือบที่ได้มาเคลือบในชิ้นงานจริง 

9.  น าชิ้นงานที่ผ่านการเผาเคลือบแล้วมาประกอบกับวัสดุอ่ืนๆ  

10. ผลงานส าเร็จประกอบด้วยชิ้นงานจ านวน 4 ชุดและจัดแสดงผลงานบนร่างกายของนางแบบ 

   ส
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1.  ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ เมื่อพูดถึงเครื่องประดับที่มีแรงบันดาลใจมา
จากทับทิม หลังจากนั้นรวบรวมศึกษาข้อมูล รวบรวมเก่ียวกับข้อมูลผลทับทิม โดยศึกษาจากผลจริง
ของทับทิม น ามารวบรวมและถ่ายภาพ มุมมองต่างๆ ภาพตัด การแกะผลทับทิมรูปแบบต่างๆ รวมถึง
เยื่อทับทิมที่มีความน่าสนใจ อีกท้ังยังมีลักษณะเด่นของสีทับทิมของผลทับทิม และหาข้อมูลเกี่ยวกับ
เครื่องประดับจากเครื่องเคลือบดินเผาน ามาวิเคราะห์ ปัญหา และน ามาปรับใช้แก้ปัญหาให้กับชิ้นงาน
และต้องสมบูรณ์แบบที่สุด 

2.  ถ่ายทอดกระบวนการความคิด ผ่านการพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ   การร่างแบบจ าลอง 2 มิติ เป็น
จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้เห็นรูปร่างของงานโดยรวม แล้วจึงน ารูปแบบที่สนใจมา
สร้างเป็นแบบจ าลอง 3 มิติ เพ่ือให้เห็นถึงความเป็นไปได้ ในรูปแบบ และสามารถน าไปต่อยอดและ
พัฒนาต่อได้ในรูปแบบของแบบจ าลอง 3 มิต ิ

3.  ถ่ายทอดกระบวนการความคิด ผ่านการพัฒนาแบบจ าลอง 3 มิติด้วยการทดลองปั้นชิ้นงานจริง
บางส่วน เพ่ือให้เห็นภาพรวมของชิ้นงานและดูข้อบกพร่องของชิ้นงานและเปรียบเทียบกับแบบร่าง    
2 มิติ และดูความเหมาะสมในการประกอบชิ้นงาน 

4.  เมื่อได้รูปทรง และรูปแบบชิ้นงานที่ต้องการแล้ว จึงน ามาทดลองเผาดิบ เพ่ือทดลองการบิดเบี้ยว 
การแตกร้าวของชิ้นงาน และดูความเป็นไปได้ของชื้นงาน โดยน าข้อบกพร่องต่างๆมาปรับแก้ไขให้
ชิ้นงานสมบูรณ์แบบที่สุด 

5.  ท าชิ้นงานจริง โดยน าข้อดีและข้อเสียจากผลการทดลองมาพัฒนาและปรับใช้ให้เหมาะสม คือการ
น าข้อเสียหรือปัญหาที่เกิดมาปรับใช้ อย่างเช่นการแตกร้าวนั้นมาจากความชิ้นในชิ้นงานที่ไม่เท่ากัน 
น ามาปรับโดยการควบคุมความชื้นของชิ้นงานให้สม่ าเสมอ การบิดเบี้ยวของชิ้นงาน มาจากการที่หล่อ
ชิ้นงานบางเกินไป หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเผาชิ้นงาน น าข้อบกพร่อง
ทั้งหมดท่ีได้ทดลองการลองผิดลองถูกเม่ือรู้ปัญหาแล้วน ามาแก้ไขให้ชิ้นงานมีความสมบูรณ์แบบที่สุด 

6.  ท าการทดลองเคลือบเพื่อหาเคลือบและสีเคลือบที่เหมาะสมกับชิ้นงาน ท าการทดลองเคลือบที่
เหมาะสมกับแรงบันดาลใจในงาน โดยมีการทดลองสีของเคลือบ และสีเคลือบที่สร้างความน่าสนใจ
ให้กับชิ้นงาน ท าการทดลองโทนสีต่างๆให้ได้สีที่ต้องการและเหมาะสมอีกท้ังยังเพ่ิมความน่าสนใจให้
ชิ้นงานได้อย่างสวยงามและลงตัว 
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7.  เคลือบที่ได้จากการทดลองและดูความเหมาะสม และน ามาเคลือบในชิ้นงานจริง น าเคลือบที่
ทดลองและได้ในโทนสีเคลือบที่ต้องการน ามาจับคู่สี ให้เกิดความน่าสนใจและความสวยงามเพ่ิมขึ้น 

 8.  เมื่อได้เคลือบที่ต้องการแล้ว น าเคลือบที่ได้มาเคลือบในชิ้นงานจริง การเคลือบชิ้นงานนั้นมีหลาย
วิธี การจุ่ม การเทราด การพ่น หรือการหยอดเคลือบ หลังจากนั้นใช้วิธีที่เหมาะสมกับชิ้นงาน หลังจาก
เคลือบชิ้นงานแล้วในส่วนของพ้ืนที่สัมผัสพื้นชั้นวางเช็ดออกให้เรียบร้อยป้องกันการติดพ้ืนสัมผัส และ
น าเข้าเตาเผาโดยเผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส 

9.  น าชิ้นงานที่ผ่านการเผาเคลือบแล้วมาประกอบกับวัสดุอ่ืนๆ หลังจากได้ชิ้นงานที่เคลือบแล้วน ามา
ประกอบกับวัสดุ เสริมให้เหมาะสมในเรื่องของการสวมใส่และความหนักเบาของชิ้นงานโดยค านึงถึง
การสวมใส่เป็นส าคัญท่ีสุด 

10.  ผลงานส าเร็จประกอบด้วยชิ้นงานจ านวน 4 ชุดและจัดแสดงผลงานบนร่างกายของนางแบบ การ
น าเสนอผลงานทั้งหมดโดยน าเสนอถึงการสวมใส่โดยการน าเสนอเครื่องประดับจากเครื่องเคลือบดิน
เผาโดยน าเสนอผ่านนางแบบ โดยการสวมใส่และมีการเดินแบบ โดยบ่งบอกให้เห็นถึงการเคลื่อนไหว
ของตัวเครื่องประดับ เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้กับชิ้นงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 

บทที่ 4 

                                      ผลการด าเนินงาน 

           โครงการศิลปนิพนธ์เรื่อง “เครื่องประดับเครื่องเคลือบดินเผา แรงบันดาลใจจากทับทิม” 

เป็นโครงการ ออกแบบเครื่องประดับจากเครื่องเคลือบดินเผา โดยน าเอาเอกลักษณ์ของทับทิม การ

เรียงตัวของเม็ด สี และรูปทรงที่อวบอ่ิม มาสร้างสรรค์ ออกแบบผลงานให้เกิดการลงตัวซึ่งมีผล

ด าเนินงานดังนี้ 

1.  การพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ   

           การพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ : ระยะที่ 1 

           การพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ : ระยะท่ี 2  

           การพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ : ระยะท่ี 3 

2. การพัฒนาแบบจ าลอง 3 มิติ 

           การพัฒนาแบบจ าลอง 3 มิติ : ระยะที่ 1 

          การพัฒนาแบบจ าลอง 3 มิติ : ระยะที่ 2 

 การพัฒนาแบบจ าลอง 3 มิติ : ระยะที่ 3 

3. การข้ึนรูปชิ้นงาน จริง 

4. การเผาดิบ 

5. การเผาเคลือบ 

          การทดลองเคลือบครั้งที่ 1 

          การทดลองเคลือบครั้งที่ 2 

          การทดลองเคลือบครั้งที่ 3          

6. การประกอบชิ้นงาน 

7. ผลงานส าเร็จ 

          ภาพผลงานส าเร็จแต่ละชุด 
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1. การพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ  

             เริ่มจากการน าข้อมูลทั้งหมด มารวบรวมและวิเคราะห์ ถึงสิ่งที่ต้องการจะน าเสนอ และ

ทดลองร่างรูปแบบ 2 มิติแบบคร่าวๆ ตามความคิดและการสร้างสรรค์ ซึ่งสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ

การออกแบบผลงาน การร่างแบบ 2 มิติ จะท าเราได้มองเห็นรูปแบบของชิ้นงานได้มากขึ้น ว่ามี

ความเหมาะสม ลงตัว และน่าสนใจมากน้อยเพียงใด เพื่อน าไปสร้างสรรค์ปรับแก้และพัฒนา

รูปแบบต่อไป 

การพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ : ระยะที่ 1 

            เริ่มจากการที่น าข้อมูลทับทิมที่รวบรวมมาทั้งหมด มาเพ่ือศึกษาและค้นหาเอกลักษณ์ของ
ทับทิมที่เด่นชัดและน่าสนใจ องค์ประกอบหลักของธรรมชาติที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและมี
ความสวยงามเฉพาะตัว และสามารถบ่งบอกถึงความละเอียดอ่อนที่เหมาะส าหรับเรือนร่างผู้หญิง 
จากนั้นน าข้อมูลที่น่าสนใจมาร่างแบบใหม่และมีการคลี่คลายจากความเป็นจริง รวมทั้งมีการ
เพ่ิมเติมบางส่วนที่เหมาะสมกับการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดความสวยงาม โดยค านึงถึงความเป็นไปได้
และประโยชน์ใช้สอยควบคู่กัน 

       การพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ : ระยะที่ 1 

         

                         ภาพที่ 13 – 14 การพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ : ระยะท่ี 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                              ภาพที ่15 - 18 การพัฒนา 2 มิติ : ระยะที่ 1 

 จากการพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ : ระยะที่ 1 ท าให้เห็นถึงความบกพร่องเรื่องรูปแบบของ
ชิ้นงาน ที่มีความเรียบแบน ไม่มีมิติ ชิ้นงานมองได้เพียงด้านเดียว และการประกอบด้วยห่วงที่ซ้ าๆ
และแบบเดิมๆ และยังไม่น่าสนใจเท่าท่ีควร  จึงควรศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดรูปทรงที่
น่าสนใจและ น ามาปรับใช้งาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                 การพัฒนารูปแบบ 2 มิติ : ระยะที่ 2 

 จากการพัฒนาแบบร่าง 2 มิติในระยะแรกนั้น ได้เกิดข้อบกพร่องต่างๆข้ึนมากมาย ในเรื่อง

ของรูปแบบ ท าให้เห็นแนวทางในการท างานมากยิ่งข้ึน น าข้อมูลที่ได้กลับมาปรับแก้ไข โดยน า

ความคิดเห็นที่ได้รับจากคณาจารย์มาวิเคราะห์เพ่ือปรับใช้และพัฒนาต่อในรูปแบบ 3 มิติ 

     ภาพการพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ : ระยะท่ี 2 

        

                    ภาพที่ 19 - 20  การพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ : ระยะท่ี 2 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                     ภาพที่ 21 - 24 การพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ : ระยะท่ี 2 

          จากการพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ : ระยะที่ 2 มีการพัฒนาสร้อยคอ ให้ดูมีมิติไม่แบน และมี

รูปทรงที่กลมมากเกินไป ท าให้เกิดปัญหาเวลาสวมใส่ และสร้อยข้อมือประกอบด้วยห่วงอย่างเดียว 

ท าให้ยากเวลาสวมใส่ จะท าให้หักงอได้จึงควรหาการประกอบชิ้นงานที่เหมาะสม และสะดวกต่อ

การสวมใส่เป็นหลัก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ ระยะที่ 3 

 จากการพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ ระยะท่ี 2 ท าให้เห็นข้อบกพร่องของชิ้นงานที่เกิดข้ึน รูปทรง

ทีย่ังไม่น่าสนใจและยังไม่ชัดเจน ทั้งยังไม่มีความหลากหลายทางด้านการประกอบชิ้นงานกับวัสดุอ่ืน 

จึงน าข้อมูลที่ได้รับน ามาพัฒนาให้ชิ้นงานชัดเจน และดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น 

 ภาพการพัฒนารูปแบบ 2 มิติ ระยะที่ 3 

   

                      ภาพที่ 25 - 26 การพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ ระยะท่ี 3 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                        ภาพที่ 27 - 30 การพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ ระยะที่ 3 

 จากการพัฒนาแบบร่าง 2 : ระยะที่ 3 เริ่มมีการพัฒนาในด้านของรูปแบบ และการ

ประกอบชิ้นงาน ดีขึ้น และรูปแบบมีการตัดทอนมากขึ้นแต่ยังไม่ลงตัวเท่าที่ควร จึงท าให้เห็นข้อบ่ง

พร่องและจะน าไปพัฒนาต่อในรูปแบบ 3 มิติ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.  การพัฒนารูปแบบ 3 มิติ 

                 การพัฒนารูปแบบ 3 มิติ นั้นคือการน าชิ้นงานที่เหมาะสมมาทดลองปั้น และข้ึน

ชิ้นงานจริง และข้ันตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญข้ันตอนหนึ่งในการออกแบบ เนื่องจากจะท าให้ได้เห็น

ผลงานจริง และได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปั้นชิ้นงาน และสามารถจับต้องได้ และทราบถึง

ความยากความง่ายของการสร้างชิ้นงาน เช่น วิธีการข้ึนรูปชิ้นงาน การควบคุมความชื้นของดิน 

เพ่ือที่จะวางแผนในการท างานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะที่ 1 

                เมื่อได้รูปแบบที่เหมาะสมและน่าสนใจจากการพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ พอสมควรจึง

น ามาพัฒนาในรูปแบบ ของแบบจ าลอง 3  มิติ โดยได้ทดลองน าวัสดุอ่ืนๆ มาประกอบกับชิ้นงาน

และดูความเหมาะสมและความสวยงามรวมถึงการสวมใส่ด้วย  

ภาพการพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะที่ 1          

            

                 ภาพที่ 31 แสดงการพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะที่ 1 สร้อยคอ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ภาพที่ 32 แสดงการพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะที่ 1 สร้อยคอ 

              

                 ภาพที่ 33 แสดงการพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะที่ 1 สร้อยข้อมือ 

 จากการพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะท่ี 1ท าให้ได้เห็นความบกพร่องของมิติของชิ้นงาน ซึ่ง

มองได้เห็นเพียงด้านเดียวและด้านการประกอบชิ้นงานที่ยุ่งยากต่อการสวมใส่ จึงควรปรับแก้ท าให้

น่าสนใจและสวมใส่ง่ายขึ้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะที่ 2  

 จากการพัฒนารูปแบบ 3 มิติในครั้งแรกท าให้เห็นความบกพร่องเรื่องมิติของชิ้นงาน ซึ่ง

ค่อนข้างแบนและสามารถมองได้เพียงด้านเดียว และในเรื่องของการประกอบชิ้นงานที่ไม่เหมาะสม

และยุ่งยากต่อการสวมใส่ และน ามาปรับแก้เพ่ิมเติม  

  ภาพการพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะท่ี 2 

       

          ภาพที่ 34 - 35 แสดงการพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะที่ 2 จี้ส าหรับสร้อยคอ 

          

             ภาพที่ 36 แสดงการพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะท่ี 2 จี้ส าหรับสร้อยคอ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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              ภาพที่ 37 แสดงการพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะท่ี 2 สร้อยคอ 

          

              ภาพที่ 38 แสดงการพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะท่ี 2 สร้อยข้อมือ 

           

          ภาพที่ 39 แสดงการพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะที่ 2 สร้อยคอ 

                                                      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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               ภาพที่ 40 แสดงการพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะท่ี 2 จี้ส าหรับสร้อยคอ 

           

  ภาพที่ 41 แสดงการพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะท่ี 2 สร้อยคอ 

         จากการพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะที่ 2 ได้มีการพัฒนาในรูปแบบของของชิ้นงาน ที่

สามารถมองได้ทุกด้าน และได้เห็นแนวทางท่ีชัดเจนและมีความเป็นไปได้มากข้ึน โดยมีการน า

เทคนิคหยอดเคลือบ และเทคนิคฉลุลายมาใช้ให้เกิดความน่าสนใจ และสามารถเพ่ิมคุณค่าให้กับ

ชิ้นงานได้ 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะที่ 3 

 การพัฒนาครั้งนี้ได้น าเอาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของทางคณาจารย์ มาปรับปรุง

และน าเอาข้อบกพร่องต่างๆที่เกิดข้ึนมาแก้ไขชิ้นงานให้มีความน่าสนใจมากข้ึน 

       ภาพการพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะท่ี 3                                             

        

                ภาพที่ 42 การพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะที่ 3 สร้อยคอ  

         

            ภาพที่ 43 การพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะที่ 3  สร้อยข้อมือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                    ภาพที่ 44 - 45 การพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะท่ี 3 จี้ส าหรับสร้อยคอ 

                     

                         ภาพที่ 46 การพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะที่ 3 สร้อยข้อมือ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                         ภาพที่ 47 การพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะท่ี 3 ต่างหู          

            

      ภาพที่ 48 การพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะท่ี 3 สร้อยคอ  

 จากการพัฒนารูปแบบ 3 มิติ : ระยะท่ี 3 ท าให้เห็นรูปแบบของผลงานโดยรวม ซึ่งจะน าไป

พัฒนาต่อในเรื่องของรูปแบบและการประกอบชิ้นงาน เพ่ือให้ได้ชิ้นงานที่ลงตัว และสมบูรณ์ที่สุด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3. การขึ้นรูปชิ้นงานจริง 

      หลังจากท่ีทดลองปั้นแบบจ าลอง 3 มิติ น าให้ได้ชิ้นงานที่เหมาะสมที่จะสามารถน ามา
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้จริงโดยมีขั้นตอนการท างานดังนี้ 

ขั้นตอนการเตรียมดิน 

1) เริ่มจากการเลือกดินที่เหมาะสมกับการท างานและเหมาะสมกับการสร้างชิ้นงานประเภท           
เครื่องประดับ โดยข้าพเจ้าเลือกใช้ดินพอล์ซเลนโปร่งแสงชนิดเนื้อดินหล่อของบริษัทคอม              
พาวด์ 
2) น าดินที่ได้มาน ามาย่อยเพ่ือที่จะต้องการย่อยและผสมน้ าให้เกิดเป็นน้ าดินส าหรับหล่อ 

- น้ าดินพอล์ซเลนที่ยังเป็นก้อนในถุงมาย่อยให้เป็นชิ้นเล็กๆ  

- ตากแดดให้แห้งเพ่ือสะดวกในการย่อยน้ าดิน 

- น้ าดินพอล์ซเลนที่ย่อยเป็นชิ้นเล็กๆที่แห้งเต็มที่แล้ว น ามาใส่ถังที่เตรียมไว้ 

- ใส่น้ าลงไปในถังดินที่มีดินเตรียมไว้แล้ว แช่ทิ้งไว้ให้ดินที่เป็นชิ้นเล็กๆแตกตัว ละลายตัว         
-          หลังจากนั้นน าสว่านไฟฟ้ามาช่วยในการย่อยดิน น ามาปั่นเนื้อดินให้แตกตัวและละลายตัว               
เร็วขึ้น ให้ดินกับน้ ารวมกันเป็นเนื้อเดียวกันเติมน้ าเพ่ือลดความเข้มข้น และโซเดียมซิลิเกต เพื่อให้     
ดินแตกตัวและไหลตัวเร็วขึ้นเหมาะส าหรับการหล่อในการท างานต่อไป 
 
3) น าน้ าดินพอล์ซเลนที่รวมกันเป็นเนื้อเดียวกันพร้อมที่จะหล่อชิ้นงาน  
4) น าน้ าดินมาหล่อแม่พิมพ์ที่เตรียมไว้ในวิธีการทางอุตสาหกรรม โดยวิธีการหล่อน้ าดิน 

5) และน าชิ้นงานที่ได้จากการหล่อน้ าดินแล้วมา ห่อด้วยพลาสติกเพ่ือควบคุมความชื้น 

6) หลังจากได้ชิ้นงานที่หล่อออกมาครบถ้วนแล้วน ามาปั้น และตัดแต่งและใช้เทคนิคตาม   

ต้องการและเหมาะสมและสร้างชิ้นงานที่เหมาะสมต่อไป 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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       ภาพที่ 49 แสดงถังน้ าดินพอล์ซเลนที่ย่อยและเตรียมพร้อมไว้แล้ว 

        

      ภาพที่ 50 แสดงแม่พิมพ์ที่ใช้ในการหล่อน้ าดินแบบกลวง 

       

   ภาพที่ 51 แสดงแม่พิมพ์ส าหรับหล่อน้ าดินแล้วเทออกแบบกลวง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การขึ้นรูปชิ้นงาน 

                 การข้ึนรูปโดยเลือกการขึ้นชิ้นงานโดยการหล่อน้ าดิน การหล่อแบบกลวงทั้งนี้
เพ่ือที่จะสะดวกต่อการขึ้นชิ้นงานได้หลายชิ้น และได้ชิ้นงานที่เรียบร้อย และน ามาสร้างสรรค์
ดัดแปลงต่อด้วยเทคนิคต่างๆที่งานของข้าพเจ้ามี และการขึ้นรูปด้วยการปั้นมือบางส่วน เนื่องจาก
การปั้นมือสามารถควบคุมรูปทรงได้ตามต้องการ และสะดวกต่อการที่มีชิ้นงานขนาดเล็ก โดยน าดิน
ที่เตรียมไว้แล้ว เกรอะและน ามานวดด้วยการไล่ฟองอากาสออกจากเนื้อดิน เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
การแตกร้าวและระเบิดตามมา และน ามาปั้นชิ้นงานตามแบบที่ร่างไว้ จากนั้นรอสักเพ่ือให้ได้ดินที่
หมาดก าลังดีต่อการขึ้นชิ้นงาน  วิธีการข้ึนรูปของชิ้นงานดังที่กล่าวไว้นั้น หลังจากท่ีขึ้นรูปเรียบร้อย
แล้ว น าชิ้นงานที่ได้มาตกแต่งเก็บความเรียบร้อย เพ่ือให้มีความเนียนและ เรียบร้อย สวยงาม 
หลังจากนั้นได้ชิ้นงานที่เรียบร้อยแล้ว น ามาควบคุมความชื้นโดยการน าพลาสติกมาห่อไว้ เพื่อไม่ให้
แห้งเร็วจนเกินไป เพ่ือลดการแตกร้าวและป้องกันฝุ่นละออง   

ขั้นตอนการขึ้นรูปด้วยมือ 

 การน าเนื้อดินพอล์ซเลนน ามาปั้นรวมกันเป็นก้อน จากนั้นน าดินที่ได้นั้นไปนวดเพ่ือที่จะไล่
ฟองอากาศ และให้เนื้อดินเข้ากันและเหมาะสม คือดินที่ปั้นมือนั้นต้องไม่แข็งจนเกินไปและไม่นิ่ม
จนเกินไป มีความพอดี การขึ้นรูปวิธีนี้ต้องใช้ความช านาญในการปั้น ใช้ความเร็วในการปั้นก่อที่ดิน
ที่เตรียมไว้จะแห้ง 

1. รวมดินให้เป็นก้อนกลมขนาดพอเหมาะกับชิ้นงาน 

2. ปรับให้ได้รูปทรงตามที่ต้องการ  

3. ทิ้งไว้และรอให้ดินนั้นเริ่มทรงตัวได้ และไม่บิดไม่เบี้ยวเวลาหยิบจับ 

4. เก็บความเรียบร้อยของชิ้นงาน 

ขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นงานโดยการหล่อน้ าดิน 

1. ท าความสะอาดพิมพ์ที่ต้องการหล่อ และให้พิมพ์แห้งสนิท 

2. น าน้ าดินที่เตรียมไว้ลงในพิมพ์ที่เราต้องการ 

3. เมื่อได้ความหนาตามความต้องการจึงเทน้ าดินออก ทิ้งไว้รอให้ดินหล่ออยู่ตัว 

4. น าออกจากพิมพ์ น ามาแต่งและใส่เทคนิคของชิ้นงานตามที่ต้องการ 

5. เก็บความเรียบร้อยของชิ้นงานด้วยฟองน้ า และพู่กัน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน  

- น้ าดินพอล์ซเลน 

- ไม้ปั้น 

- มีดคว้าน 

- มีดคัตเตอร์ 

-  พู่กัน 

- ฟองน้ า 

- กระบอกฉีดน้ า 

- กาละมัง 

     

                           ภาพที่ 52 อุปกรณ์การสร้างสรรค์ชิ้นงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 
 

           
          ภาพที่ 53 การข้ึนรูปชิ้นงานแล้วน าชิ้นงานมาฉลุให้เกิดความสวยงาม 

           

          ภาพที่ 54 การข้ึนรูปชิ้นงานแล้วน าชิ้นงานมาฉลุให้เกิดความสวยงาม 

            

               ภาพที่ 55 การเก็บความเรียบร้อยของชิ้นงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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        ภาพที่ 56 การควบคุมความชื้นของชิ้นงาน ด้วยกับเก็บชิ้นงานในกล่องพลาสติก                      

           

       ภาพที่ 57 การควบคุมความชื้นของชิ้นงาน ด้วยกับเก็บชิ้นงานในกล่องพลาสติก  

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



49 
 

4. การเผาดิบ   

 ชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้วยังมีความชื้นอยู่ในชิ้นงาน การเผาไล่ความชื้นออกก่อนน าชิ้นงานไปชุบ
เคลือบ เนื่องจากจะช่วยลดปริมาณในน้ าในชิ้นงานซึ่งเป็นตัวกลางในการท าให้เกิดแรงดันจนชิ้นงาน
อาจจะระเบิดได้ และป้องกันการแตกร้าว การเผาด้วยอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส บรรยากาศ
แบบออกซิเดชัน โดยน าชิ้นงานทั้งหมดวางเรียงใส่ภาชนะส าหรับเผา เพ่ือสะดวกต่อการหยิบชิ้นงาน
เข้าออกจากเตาได้ง่าย และเพ่ือป้องกันการแตกร้าว และหักของชิ้นงาน 

                            

ภาพที่ 58 การเผาดิบชิ้นงานเตรียมเคลือบชิ้นงาน 

การเคลือบชิ้นงาน  

              หลังจากท่ีเผาดิบชิ้นงานทั้งหมดแล้ว น าชิ้นงานเผาดิบที่ได้น ามาเก็บความเรียบร้อย 
อย่างระมัดระวังเนื่องจากดินพอล์ซเลนมีความเปราะมาก อาจแตกร้าวได้ หลังจากนั้นเช็ดท าความ
สะอาดชิ้นงานด้วยฟองน้ าแห้งหมาดๆ เพื่อเตรียมชิ้นงานน าไปเคลือบ      โดยขั้นตอนการเคลือบ
ชิ้นงานนั้น เนื่องจากชิ้นงานมีขนาดเล็กใช้อุปกรณ์ตัวช่วยมาท าให้ชิ้นงานเรียบร้อยและละเอียดอ่อน 
และท าให้เกิดรอยต าหนิน้อยที่สุด โดยการน าถุงพลาสติกขนาดเล็กมาห่อเป็นกรวย คล้ายกรวดบีบ
เค้ก ละใส่เคลือบลงไป จากนั้นก็ค่อยบีบเคลือบลงในชุดที่เราต้องการ และอาจจะใช้พู่กันในการแต่ง
ชิ้นงาน หรือบริเวณท่ีเคลือบชิ้นงานเก็บให้เรียบร้อยที่สุดเพ่ือชิ้นงานที่สวยงามและดูประณีต และดู
ความหนาของเคลือบให้มีความหนาพอสมควร ขั้นตอนสุดท้าย เช็ดเคลือบในบริเวณที่สัมผัสกับการ
แขวนลวดทนไฟ รอจนเคลือบแห้งสนิทและน้ าเข้าเผาที่อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส บรรยากาศ
แบบออกซิเดชัน ในการโหลดงานเข้าเตาเผา เข้าเตาเผาควรวางชิ้นงานแขวนที่ตั้งลวดทนไฟ ให้
แข็งแรงและม่ันใจว่าจะไม่ล่วงล่นลงมาติดแผ่นเชลป์ และที่ส าคัญต้องง่ายต่อการเคลื่อนย้าย 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การทดลองน้ าดินสี 

ผลการทดลองสีสเตนในน้ าดินพอล์ซเลน อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส บรรยากาศ ออกซิเดชัน 

       

           ภาพที่ 59 ตารางผลการทดลองสีสเตนในน้ าดิน 

หมายเหตุ : น้ าดินพอล์ซเลน 100 กรัม 

จุดที่  สีสเตน % จุดที ่ สีสเตน % 
1 สีแดงสด 0.8 9 สีส้มสด 2 

2 สีแดงสด 1.6 10 สีส้มสด 4 

3 สีแดงสด 2 11 สีส้มสด 6 
4 สีแดงสด 4 12 สีเหลือง 2 

5 สีแดงสด 6 13 สีเหลือง 4 
6 สีส้มอรุณ 2 14 สีเหลือง 6 

7 สีส้มอรุณ 4 15 สีงาช้าง 9 

8 สีส้มอรุณ 6 16 สีงาช้าง 10 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การทดลองเคลือบครั้งท่ี 1 

ผลการทดลองสีสเตนในเคลือบใสไฟสูง อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส บรรยากาศ ออกซิเดชัน 

                

      ภาพที่ 60 ผลการทดลองสีสเตนในเคลือบใสไฟสูง  หมายเหตุ : เคลือบใสไฟสูง 100 กรัม 

จุดที ่ สีสเตน % จุดที ่ สีสเตน % 

1 สีแดงสด 0.8 14 สีชมพู blossom 2 

2 สีแดงสด 1.6 15 สีชมพู blossom 4 
3 สีแดงสด 2 16 สีชมพู blossom 6 

4 สีแดงสด 4 17 สีชมพู blossom 8 

5 สีแดงสด 6 18 สีงาช้าง 1 

6 สีส้มสด 0.5 19 สีงาช้าง 2 
7 สีส้มสด 0.8 20 สีงาช้าง 4 

8 สีส้มสด 1.6 21 สีงาช้าง 5 

9 สีส้มสด 2 22 สีงาช้าง 9 
10 สีม่วงบานเย็น 0.8 23 สีเหลือง 0.8 

11 สีม่วงบานเย็น 1.6 24 สีเหลือง 1.6 

12 สีม่วงบานเย็น 2 25 สีเหลือง 4 
13 สีม่วงบานเย็น 4 26 สีเหลือง 6 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การทดลองเคลือบครั้งท่ี 2 

ผลการทดลองผสมสีเตนในเคลือบใสไฟสูง อุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส บรรยากาศ ออกซิเดชัน 

                  

      ภาพที่ 61 ผลการทดลองผสมสีเตนในเคลือบใสไฟสูง  หมายเหตุ : เคลือบใสไฟสูง 100 กรัม 

จุดที ่ สีสเตน ปริมาณร้อยละ 
1 สีส้มสด + สีงาช้าง 0.5 + 5 

2 สีม่วงบานเย็น + สีแดงสด 4 + 2 

3 สีม่วงบานเย็น + สีชมพู blossom 4 + 4 
4 สีงาช้าง + สีเหลือง 6 + 4 

5 สีAntique blue + สีแดงสด 3 + 2 
6 สีแดงสด + สีเหลือง 2 + 2 

7 สีส้มสด + สีเหลือง 2 + 2 

8 สีแดงสด + สีงาช้าง 3 + 3 
9 สีส้มสด +สีชมพู blossom 1 + 3 

10 สีเหลือง + สีส้มสด 3 + 2 

11 สีAntique blue + สีม่วงบานเย็น 2 + 2 
12 สีAntique blue + สีชมพู blossom 1 + 5 

13 สีแดงสด + สีงาช้าง 2 + 2 
14 สีแดงสด + สีAntique blue 2 + 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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      การหดตัวของเนื้อดินพอล์ซเลน บรรยากาศออกซิเดชัน 

                        

    ภาพที่ 62 แสดงการหดตัวของดินพอล์ซเลนในอุณหภูมิต่างๆ 

- ดินหดตัวก่อนเผา                                          8 % 

- เผาดิบอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสหดตัว            10 % 

- เผาแกร่งอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียสหดตัว       18 %   

- เผาแกร่งอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียสหดตัว       20 %   

- เผาเคลือบอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียสหดตัว     20 %   

ลักษณะเนื้อดิน ความยาวของแท่งดิน 10 ซ.ม. เปอร์เซ็นต์ร้อยละ 

ดินดิบ 9.2 ซ.ม. 8 % 
เผาดิบอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 9    ซ.ม. 10 % 

เผาแกร่งอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 8.2  ซ.ม. 18 % 

เผาแกร่งอุณหภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส 8   ซ.ม. 20 % 
เผาเคลือบอุณหภูมิ1,250 องศาเซลเซียส 8   ซ.ม.  20 % 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 6. การประกอบชิ้นงาน 

               หลังจากผ่านกระบวนการเผาเคลือบแล้ว สุดท้ายคือการน าชิ้นงานที่ได้ทั้งหมดน ามา

ประกอบกับวัสดุอ่ืนๆ ตามแบบที่เลือกไว้ให้เหมาะสม และอาจมีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การประกอบชิ้นงาน เพ่ือสะดวกต่อการสวมใส่ชิ้นงานได้จริง 

วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้มีดังนี้  

- คีมปลายแหลม 

- คีมตัดโลหะ 

- คีมบีบโลหะ 

- โลหะ จ าพวกโรเดียม ลวด สร้อย แป้นต่างหู  

- อีพ็อกซ่ีใส และกาวร้อน 
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 7.  ผลงานส าเร็จ 

ชุดที่ 1  น าการเรียงเม็ดของทับทิมมาสร้างสรรค์และออกแบบงาน อีกท้ังยังน าสีที่เป็นเอกลักษณ์

เด่นของชิ้นงานมาสร้างสรรค์ออกแบบ โดยผ่านเทคนิคฉลุ และเทคนิคหยอดเคลือบ ให้เกิดความลง

ตัว สวยงาม และละเอียดอ่อน 

 

ชุดที่ 2  น าเส้นแกนของทับทิมมาใช้ออกแบบ ซึ่งแสดงให้รู้สึกเบา และสะดวกสบายและสวมใส่ง่าย 

โดนเทคนิคการฉลุชิ้นงานให้มีความเบาและโปร่งมากยิ่งขึ้น  

 

ชุดที่ 3  น าเอกลักษณ์เด่นของเม็ดทับทิมคือ มีความเหลี่ยมของเม็ดที่เป็นเอกลักษณ์คล้ายเพชร

พลอย มาใช้ในการสร้างหน้าตัดให้คล้ายเม็ดทับทิม และดูมีคุณค่ามากยิ่งข้ึน 

 

ชุดที่ 4  น าเม็ดของทับทิมมาตัดทอน ดัดแปลงและเติมส่วนที่สวยงามเพ่ิมเติมให้สวยงามเพ่ิมขึ้น 

โดยใช้เทคนิคฉลุลาย และเทคนิคบีบน้ าดินสี  
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ผลงานส าเร็จชุดที่ 1 

     

               ภาพที่ 63 - 64  ผลงานส าเร็จชุดที่ ประกอบด้วย จี้ส าหรับสร้อยคอ  

            

                           ภาพที่ 65  ผลงานส าเร็จชุดที่ 1 ประกอบด้วยต่างหู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                                                ผลงานส าเร็จชุดที่ 2 

                      

                                                  

                        

                 ภาพที่ 66 - 68  ผลงานส าเร็จชุดที่ สร้อยคอ ต่างหู สร้อยข้อมือ ก าไล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                                             ผลงานส าเร็จชุดที ่3   

        

                     ภาพที่ 69-70 ผลงานส าเร็จชุดที่ 3  ประกอบด้วย สร้อยคอ ต่างหู 

 

 

                           ภาพที่  71 ผลงานส าเร็จชุดที่ 3  ประกอบด้วย  ก าไล 

                                           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                                            ผลงานส าเร็จชุดที่ 4 

                      

                      

                      

               ภาพที่ 72-74 ผลงานส าเร็จชุดที่ 4 ประกอบด้วยสร้อยคอ  ต่างหู ก าไล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

 

 

บทที่ 5 

                                  สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

                โครงการออกแบบเครื่องประดับจากเครื่องเคลือบดินเผาแรงบันดาลใจจากทับทิม มี

วัตถุประสงค์เพ่ือ  ออกแบบเครื่องประดับเครื่องเคลือบดินเผา  เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับงาน 

เครื่องประดับ โดยได้แรงบันดาลใจจากทับทิมชนิดต่าง ๆ โดยน าความประทับใจจากลักษณะ 

โครงสร้างภายนอก  รูปทรงที่อวบอิ่ม รูปแบบต่าง ๆรวมถึงเอกลักษณ์เด่น ของผลทับทิม มาใช้ในการ

ออกแบบเครื่องประดับซึ่งมีการสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ ดังนี้   

             จากการด าเนินงานโครงการออกแบบเครื่องประดับจากเครื่องเคลือบดินเผา ที่มีแรง

บันดาลใจจากทับทิม พบว่า  สามารถออกแบบเครื่องประดับ ได้จ านวน 4 ชุด แต่ละชุดประกอบไป

ด้วย  สร้อยคอ   ต่างหู  ก าไล  สร้อยข้อมือ ตามความเหมาะสม  ได้แก่ 

ชุดที่ 1  ประกอบด้วย  สร้อยคอ 1 เส้น, สร้อยข้อมือ 1  เส้น,  ต่างหู 1 คู,่  ก าไล 1 วง 

ชุดที่ 2  ประกอบด้วย  สร้อยคอ 1 เส้น, สร้อยข้อมือ 1  เส้น,  ต่างหู 1 คู่,  ก าไล 1 วง 

ชุดที่ 3  ประกอบด้วย  สร้อยคอ 1 เส้น, สร้อยข้อมือ 1  เส้น,  ต่างหู 1 คู่,  ก าไล 1 วง 

ชุดที่ 4  ประกอบด้วย  สร้อยคอ 1 เส้น, สร้อยข้อมือ 1  เส้น,  ต่างหู 1 คู่,  ก าไล 1 วง              

 โดยใช้เนื้อดิน Porcelain เพ่ือแสดงถึงความอวบอิ่มและลักษณะเด่นของทับทิม ขึ้นรูปด้วย

วิธีการหล่อแบบกลวงหรือแบบเทออก และขึ้นรูปด้วยการปั้นมือบางส่วน  ตกแต่งด้วยเทคนิคหยอด

เคลือบ  โดยใช้สีสเตนผสมในเคลือบใสไฟสูง และเทคนิคบีบน้ าดินสี โดยน าสีสเตนผสมกับน้ าดินพอล์

ซเลน ทั้งสองเทคนิคสีที่ใช้คือ สีแดงสด สีส้มสด สีส้มอรุณ สีชมพู สีชมพู blossom สีเหลือง สีงาช้าง 

สีสีAntique blue สีม่วงบานเย็น ซึ่งสามารถออกแบบเครื่องประดับจากเครื่องเคลือบดินเผา แล

ทดลองผลิตให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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ปัญหาที่พบในการด าเนินงานและแนวทางในการแก้ไข 

1. การเลือกที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบควรเป็นเรื่องท่ีใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่เรามีความ

สนใจท าให้เราสนใจที่จะค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้ได้มากเพ่ือให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่เรา

ต้องการจะสื่อสารออกมาในงานให้ได้มากท่ีสุด 

2. การออกแบบร่าง 2 มิติควรค านึงถึงสิ่งที่เราต้องการสื่อออกมาในงานเพ่ือให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่

จะ   น าเสนอ 

3. การออกแบบร่าง 2 มิติควรให้มีความหลากหลายและควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในการขึ้นรูปและ

การใช้งานจริงและวิธีการเคลือบชิ้นงานให้ออกมาโดยที่ไม่มีต าหนิ 

4. การทดลองปั้นชิ้นงานจากแบบร่าง 2 มิติเป็นแบบจ าลอง 3 มิติมีความแตกต่างของชิ้นงานและ

ระนาบที่แตกต่างกันต้องควบคุมระนาบให้มีความสวยงามและเหมาะสมกับชิ้นงาน 

5. การข้ึนรูปชิ้นงานต้องนวดดินก่อนทุกครั้งเพ่ือไม่ให้มีฟองอากาศและให้เนื้อดินเข้ากันได้ดีและ

ป้องกันงานระเบิดของชิ้นงาน 

6. การข้ึนรูปเวลาต่อชิ้นงานควรทาสลิปให้ดีและควรให้เนื้อดินมีความชื้นที่เท่ากันเพ่ือป้องกันชิ้นรอย

แยกขณะเผา  

7. ควรทิ้งชิ้นงานให้แห้งสนิทก่อนเผาเพ่ือป้องกันชิ้นงานบิดเบี้ยวและการแตกร้าวของชิ้นงาน 

                          

                       ภาพที่ 75  แสดงการแตกร้าวของ จี้ส าหรับสร้อยคอ 
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                           ภาพที่ 76  แสดงการแตกร้าวของก าไลข้อมือ 

8. การใช้เทคนิค หยอดเคลือบ หลังจากท่ีเราขูดขีดเพ่ือให้สามารถหยอดเคลือบแล้ว ต้องใช้อุปกรณ์ตั้ง

เคลือบที่เล็กท่ีสุด และเก็บความเรียบร้อยเช็ดด้วยฟองน้ าสะอาด ถ้าไม่เช่นนั้นเคลือบที่ออกมาจะ

เกินไปในต าแหน่งที่เราไม่ต้องการ ส่วนเทคนิคบีบน้ าดินสี หลังจากท่ีบีบน้ าดินสีแล้วเราควรควบคุม

ความชื้นในชิ้นงาน ให้แห้งลงพร้อมๆกัน ไม่เช่นนั้นจะท าให้น้ าดินที่บีบไว้หลุดล่อนก่อนน าไปเผา 

9. การเคลือบชิ้นงานควรทดลองเคลือบและน้ าดินสีเป็นจ านวนมากเพ่ือให้ได้สีที่เหมาะสมกับชิ้นงาน  

เนื่องจากสีเคลือบและน้ าดินสีที่ได้ในการเผาแต่ละครั้งอาจจะไม่เหมือนกัน  ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย

อย่าง เช่นสารที่ใช้การบด อุณหภูมิและบรรยากาศในการเผาซึ่งยากในการควบคุม 

10. ความเปราะบางของชิ้นงานทั้งในช่วงก่อนเผาและหลังเผาควรใช้ความระมัดในการเคลื่อนย้าย 

11. การวางชิ้นงานระหว่างเผาในบางชิ้นงานที่ต้องการเคลือบให้เต็มชิ้นซึ่งต้องมีการใช้ที่แขวนต้องเช็ด

เคลือบบริเวณท่ีแขวนให้ดีเพ่ือป้องกันไม่ให้ติดกับที่แขวน 

12. การเผางานใช้อุณหภูมิสูงถึง 1,250 องศาเซลเซียส   ซึ่งอาจท าให้เกิดการบิดเบี้ยวของชิ้นงานได้

ควรเผื่อบริเวณชิ้นงานที่จะเกิดการบิดเบี้ยวเพ่ือที่จะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ 
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                   ภาพที่ 77  แสดงการบิดเบี้ยวของก าไลข้อมือหลังจากเผา 

13. การประกอบชิ้นงานกับวัสดุอ่ืนควรค านวณขนาดการหดขยายตัวของเนื้อดินให้ถูกต้องเพื่อป้องกัน

ข้อผิดพลาดของการประกอบชิ้นงาน 

14. การท างานควรจัดสรรเวลาให้ดีเพราะการท างานมีหลายขั้นตอนเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาดและ

ให้ได้ผลงานที่สมบูรณ์แบบที่สุด 

 ข้อเสนอแนะ 

 จากการจัดท าศิลปนิพนธ์เรื่อง “โครงการออกแบบเครื่องประดับจากเครื่องเคลือบดินเผา  

แรงบันดาลใจจาก ทับทิม”  ท าให้ได้รับความรู้ประสบการณ์  จากการท างานเครื่องเคลือบดินเผา 

ผสมกับวัสดุอื่นอย่างมากมาย  เช่นการท าเครื่องเคลือบดินเผาโดยใช้เทคนิคที่ข้าพเจ้าสนใจ  การ

ทดลองเคลือบ  การทดลองเผาในบรรยากาศและอุณหภูมิที่แตกต่างกัน  เพื่อประกอบกับวัสดุอื่น  

เช่น  โลหะ  สร้อยรูปแบบต่าง ๆ  ให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน เนื่องจากชิ้นงานต่างมีความ

ละเอียดอ่อน  จึงต้องใส่ใจกับส่วนประกอบต่าง ๆ  เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในชิ้นงานมากท่ีสุดต้อง

ท าการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องประดับในรูปแบบต่าง ๆ การประกอบชิ้นงานเครื่องเคลือบดินเผา กับวัสดุ

อ่ืนที่จะน ามาเป็นโครงสร้างของเครื่องประดับ และการทดลองหาประเภทของเนื้อดิน  น้ าเคลือบ  

และเทคนิคท่ีน่าสนใจ  เพ่ือพัฒนางานเครื่องประดับให้มีความน่าสนใจมากข้ึน  ซึ่งเป็นข้อมูลพืน้ฐาน

ในการออกแบบข้าพเจ้าหวังว่าการจัดท าศิลปนิพนธ์นี้จะบรรลุผลอย่างยิ่ง  หากสามารถให้ประโยชน์

ทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาต่อแก่ผู้ที่สนใจในด้านนี้ไม่มากก็น้อย 
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                                                 การสวมใส่จริง 

   

                           ภาพที่ 78 – 79 การสวมใส่จริงสร้อยคอ ต่างหู ก าไล 

             

                                   ภาพที่ 80 การสวมใส่จริง สร้อยข้อมือ 

   ส
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                                                 การสวมใส่จริง 

         

                             ภาพที่ 81 การสวมใส่จริง สร้อยคอ ต่างหู 

  

                   ภาพที่ 82 - 83 การสวมใส่จริง สร้อยคอ ต่างหู สร้อยข้อแขน 
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                                                 การสวมใส่จริง 

             

                                    ภาพที่ 84  การสวมใส่จริงสร้อยคอ 

   

                         ภาพที่ 85 - 86  การสวมใส่จริง สร้อยคอ ต่างหู ก าไล 
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