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บทคัดย่อ 

             โครงการศิลปนิพนธ์เรื่อง “ภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาส าหรับใช้ภายในห้องพักของโรงแรม 

Tamarind Village Chiangmai” แรงบันดาลใจจาก ตุง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงขั้นตอนการ

ออกแบบ  และผลิตเพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นเชียงใหม่ให้กับโรงแรม Tamarind Village 

Chiangmai ส าหรับต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพักผ่อนและเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับไทย โดย

รูปทรงของผลงานมีการออกแบบและสร้างสรรค์จากเอกลักษณ์ของลายบนตุงของภาคเหนือ และใช้

เทคนิคเดียวกับการตานตุงคือ การฉลุลาย และขูดขีดลาย 

            ภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาส าหรับใช้ภายในห้องพักของโรงแรม Tamarind Village 

Chiangmai จ านวน 2 ชุด  ประกอบด้วย  แจกันดอกไม้ ชามลอยดอกไม้ ถาดขนม ถาดผลไม้ต้อนรับ 

จานเก็บเครื่องประดับ ที่วางสบู่  ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ าดิน White Stoneware Body ของบริษัท

ซินฟาอินดัสเตรียล ในแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ด้วยวิธีการหล่อกลวง และหล่อตัน  เผาดิบที่อุณหภูมิ 

800 องศาเซลเซียส ตกแต่งด้วยการใช้เทคนิคฉลุลายให้เห็นถึงความโปร่งและเพ่ิมความเบาให้กับ

ผลงาน ชุดชิ้นงานแรกเคลือบใสที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียสและตกแต่งด้วยการเขียนสีลาย 

น้ าทอง ชุดชิ้นงานสองเคลือบใสเผาที่อุณหภูมิที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส  บรรยากาศสันดาป

สมบูรณ์ เมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว  สามารถผลิตซ้ าได้ตามกระบวนการทางอุตสาหกรรมเครื่อง

เคลือบดินเผา 
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Abstract 

    A thesis in the topic of " Containers for Tamarind Village Chiangmai” was 
inspired by Tung, a Northern traditional flag. The main purposes of this thesis is to 
learn and get a hand-on experience in all the design process. Moreover, the products 
were made for Tamarind Village Chiangmai to promote cultures and uniqueness of 
Chiangmai. They were created with the purpose to help the hotel guess especially 
the foreigners to get to know our culture better. For the design of (the products), it 
was inspired by the unique pattern of Tung. Not only having the same design as 
Tung, the products were also made using the same technique. For instance 
perforate. 

               The two sets of Containers Tamarind Village Chiangmai are consist of vase, 
tray , snake and fruit tray, jewelry box and soap holder. Those were made by White 
stoneware body casting technique of Sinfa Industrial Co.,Ltd. To form by Plaster 
mold with drain casting and solid casting. Once they done, then it is time for 
decoration and the technique that was used in this step was perforate technique. 
There reason for this is to make the product lighter. Next, Biscuit firing at 800 C. The 
first set Glost firing at 1,200 C and over glazed colour by Gold colour. The second set 
of the product Glost firing at 1,200 C. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการศิลปนิพนธ์ประสบความส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของคณาจารย์ภาควิชาเครื่อง
เคลือบดินเผา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณณา ธิธรรมมา  และ อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว อาจารย์ที่
ปรึกษาศิลปนิพนธ์ ที่ได้ให้ค าปรึกษา ข้อชี้แนะต่าง ๆ ตลอดจนคอยให้ก าลังใจในการสร้างสรรค์
ผลงาน  ตั้งแต่เริ่มโครงการตลอดจนโครงการส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยต้องขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ 

ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ของภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลืออ านวยความ
สะดวกเรื่องต่าง ๆ ในด้านอุปกรณ์การท างานต่างๆภายในภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา  

ขอขอบคุณเพ่ือนๆทุกคนที่ในรุ่น CERAMIC 26 และรุ่นพ่ีภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาที่คอย
เป็นก าลังใจในยามท่ีเหนื่อยและท้อ และรว่มแชร์ประสบการณ์การออกแบบ แนวคิดในการท างาน
เป็นอีกหนึ่งความส าเร็จที่ท าให้โครงการศิลปนิพนธ์นี้ส าเร็จไปได้ด้วยดี 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณครอบครัวที่ช่วยเหลือในทุกๆเรื่องและคอยเป็นก าลังใจตั้งแต่เริ่มเข้า
ศึกษา รวมถึงโครงการศิลปนิพนธ์นี้ให้ประสบความส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์ 
                     

 

                                                                                              
                                                                                                      
 

 

 

     

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ค ำน ำ 

โครงการออกแบบภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาส าหรับใช้ภายในห้องพักของโรงแรม 

Tamarind Village Chiangmai แรงบันดาลใจจาก ตุง ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม

หลักสูตรปริญญาบัณฑิต ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็น

การรวบรวมข้อมูลผลจากการศึกษาค้นคว้าตั้งแต่ที่มาของแรงบันดาลใจที่ใช้สร้างสรรค์   

ผลงานและกระบวนการปฏิบัติงานทางเครื่องเคลือบดินเผาทุกขั้นตอน การออกแบบภาชนะ

เครื่องใช้ภายในโรงแรม Tamarind Village Chiangmai มีความเหมาะสมกับการใช้งานภายใน

โรงแรม  โดยส่งเสริมเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ของโรงแรม รวมทั้งบรรยายถึงความงามของ

วัฒนธรรมเชียงใหม่ได้อย่างดี  

เอกสารฉบับนี้อาจเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจในงานเครื่องเคลือบดินเผา  และผู้ที่ต้องการ

ศึกษา  หากมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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     บทที่ 1 

   บทน า 

              โครงการศิลปนิพนธ์ชุดภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาส าหรับใช้ภายในห้องพักของโรงแรม  
Tamarind Village Chiangmai  แรงบันดาลใจ จาก ตุง  (Containers for Tamarind Village 
Chiangmai inspired by Tung) ผู้ศึกษาต้องการออกแบบสรา้งสรรค์ภาชนะทีมี่ความเหมาะสมกับ
การใช้งานและแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวล้านนาใหป้รากฏอยู่ในผลงานเครื่องเคลือบดินเผา 
การจดัท าโครงการมีวัตถุประสงค์และที่มาดังนี้ 

ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา (Statements and significance of the 
problems) 

           ผู้ศึกษาต้องการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ประเภทเครื่องเคลือบดินเผาที่แสดงออกถึง
ความเป็นสิทธิ์เฉพาะในทางวัฒนธรรมของเชียงใหม่โดยมีรายละเอียดหรือวัตถุประสงค์ของโครงการ
ดังนี้ โครงการศิลปนิพนธ์ ภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาส าหรับใช้ภายในห้องพักของโรงแรม Tamarind 
Village Chiangmai  แรงบันดาลใจจาก ตุง  ผู้ศึกษามองถึงว่าปัจจุบันการท่องเที่ยวภายในประเทศ
ไทยได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างมาก ทั้งความร่วมมือจากทางภาครัฐบาลและเอกชน รวมทั้งบทบาท
ของประเทศไทยในการร่วมสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ASEAN ก็มีส่วน
เกี่ยวข้อง ซึ่งท าให้ประชาชนภายในและภายนอกประเทศมีความสนใจในการท่องเที่ยวทั่วทุกภาคส่วน
ของประเทศไทย ส่งผลให้ด้านเศรษฐกิจและการลงทุนมีความตื่นตัวเป็นอย่างมาก การลงทุนด้าน
อสังหาริมทรัพย์ อย่างโรงแรม สถาบันพวกสุขภาพ หรือห้างสรรพสินค้า มีการพัฒนา เพื่อเป็นการ
ดึงดูดและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสัมผัสประเพณีวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศไทย  

          การเดินทางท่องเที่ยวของคนยุคใหม่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและหลากหลายยิ่งขึ้น บางกลุ่ม  

ไม่เพียงต้องการแค่ความสนุกสนานบันเทิงใจ แต่ยังต้องการประสบการณ์ในการเดินทางที่แตกต่าง 

โรงแรมส าหรับบางคนจึงไม่ใช่แค่สถานที่พักผ่อนหลับนอนเท่านั้น แต่ยังเป็นประสบการณ์หลักในการ

เดินทางอีกด้วย 

          โรงแรมแต่ละแห่งสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักเดินทางได้ด้วยความงาม

ทางด้านสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในโดยน าเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมในท้องถิ่นมาประยุกต์ ใช้ใน

การออกแบบ โดยมีต้นแบบจากสถานที่ใกล้เคียงหรือสิ่งที่ถูกประดิษฐ์อยู่แล้ว มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ให้ร่วมสมัย อย่างโรงแรม Tamarind Village Chiangmai ที่เป็นบูติกรีสอร์ทแห่งแรกในจังหวัด
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เชียงใหม่ ตั้งอยู่กลางใจเมืองบริเวณประตูท่าแพร มีแนวความคิดในการออกแบบคือ  

Truely Chiangmai ที่ได้มาจากวัดต้นเกว๋น อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยสถาปัตยกรรม 

Lanna contemporary บวกกับสไตล์ตะวันตกจึงท าให้ดูอบอุ่น ดูไม่เป็นทางการเกินไป  

          จังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่บนภาคเหนือของประเทศไทยที่มีความเป็นมายาวนาน เอกลักษณ์ของ

วัฒนธรรมภาคเหนือนั้นคือการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งตุง หรือ ธง ในภาษากลางนั้น เป็นสิ่ง

ที่ท าขึ้นเพ่ือประกอบพิธีมงคลและอวมงคล โดยมีความเชื่อว่า หากผู้ใดถวายตุง จะเป็นปัจจัยส่งกุศล

ให้แก่ตนในชาติหน้า เสมือนการเกาะชายตุงเพ่ือเดินทางข้ึนสวรรค์ และเป็นการท าบุญอุทิศส่วนกุศล

ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอีกด้วย แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ตุงไม่เพียงแต่มีการประกอบพิธีกรรม

เท่านั้น ยังมีการน าไปประดับตกแต่งสถานที่ต่างๆเพ่ือความสวยงามเช่นกัน 

          จากเหตุผลดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา

ส าหรับใช้ภายในของส าหรับโรงแรม Tamarind Village Chiangmai เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์ความ

เป็นเชียงใหม่ให้กับโรงแรมต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ทยอยเข้ามาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับไทย โดย

รูปทรงของผลงานมีการออกแบบและสร้างสรรค์จากเอกลักษณ์ของตุงของภาคเหนือ และใช้เทคนิค

เดียวกับการตานตุงคือ การฉลุลาย และขูดขีดลาย  

          โดยการออกแบบผลงานเป็นภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาส าหรับใช้ภายในห้องพักของโรงแรม 

Tamarind Village Chiangmai ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ าดิน White Stoneware body บริษัท 

ซินฟาอินดัสเตรียล ในแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ด้วยวิธีการหล่อกลวง และหล่อตัน เผาดิบที่อุณหภูมิ 

800 องศาเซลเซียส ตกแต่งด้วยการฉลุลายและขูดขีดลาย จ านวน 2 ชุด ชุดชิ้นงานแรกเคลือบใสและ

เคลือบน้ าทอง ชุดชิ้นงานสองเคลือบใสเผาที่อุณหภูมิที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศ

สันดาปสมบูรณ์ เมื่อผลงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว สามารถผลิตซ้ าได้ตามกระบวนการทางอุตสาหกรรม

เครื่องเคลือบดินเผา 

 ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของการศึกษา ( Goal and objective) 

           1. เพ่ือศึกษาค้นคว้าข้อมูลการผลิตที่เก่ียวข้องกับการตานตุง เอกลักษณ์ ลักษณะ ลวดลาย
และอารมณ์ เพ่ือออกแบบเทคนิคการตกแต่งให้เข้ากับผลงานที่ผ่านการออกแบบจนเป็นผลงานจริง 
           2. เพ่ือศึกษาและออกแบบภาชนะเครื่องใช้ภายในห้องพักส าหรับโรงแรม Tamarind 
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Village Chiangmai ที่มีประโยชน์การใช้สอยได้อย่างสมบูรณ์เช่น การประดับ การท าความสะอาด 
  3. เพ่ือส่งเสริมเอกลักษณ์และความงามให้กับภาพลักษณ์ของโรงแรม Tamarind Village 
Chiangmai   

สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 

            สามารถออกแบบสร้างสรรค์ภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาส าหรับใช้ภายในห้องพักของ

โรงแรม Tamarind Village Chiangmai  แสดงถึงแนวความคิดจาก ตุง โดยสามารถน ามาใช้ประดับ

ตกแต่งและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการส่งเสริมความเป็นเอกลักษณ์และความ

งามของโรงแรม  เพ่ือต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาพัก 

ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of the study) 

1. การออกแบบ ภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาส าหรับใช้ภายในห้องพักของโรงแรม Tamarind 
Village Chiangmai  ที่มีแรงบันดาลใจมากจาก ตุง โดยน าเอกลักษณ์ รูปทรง โดยน ามา
คลี่คลาย และสร้างสรรค์ใหม่ให้ดูสวยงามและสามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้จริง  

2. ออกแบบภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาส าหรับใช้ภายในห้องพักของโรงแรม Tamarind 
Village Chiangmai การข้ึนรูป ผลงานแบบหล่อตัน หล่อกลวง ตกแต่งด้วยเทคนิคฉลุลาย 
ขูดขีดลาย ท าให้ดูโดดเด่นและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสและ
เผาเคลือบด้วยอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน 

3. ขอบเขตของโครงการวิจัยการออกแบบ ชุดภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาส าหรับใช้ภายใน
ห้องพักของโรงแรม Tamarind Village Chiangmai จ านวน 2 ชุดคือ                                                                                            
ชุดที่ 1. ประกอบด้วย แจกันดอกไม้ ชามลอยดอกไม้ ถาดขนม ถาดผลไม้ต้อนรับ จานเก็บ
เครื่องประดับ ที่วางสบู่  ใช้เทคนิคการฉลุลาย และขูดขีดลาย เคลือบใสลงบนชิ้นงาน  
ชุดที่ 2 . ประกอบด้วย แจกันดอกไม้ ชามลอยดอกไม้ ถาดขนม ถาดผลไม้ต้อนรับ จานเก็บ
เครื่องประดับ ที่วางสบู่  ใช้เทคนิคการฉลุลาย ขูดขีดลาย เคลือบใสและเขียนสีลายน้ าทองลง
บนชิ้นงานที่เผาเคลือบแล้ว 
 

ขั้นตอนการศึกษา(Process of study) 

ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ได้แบ่งข้ันตอนการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
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1. ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลจากโรงแรม Tamarind Village Chiangmai โดยการไป
ส ารวจสถานที่จริง และระบบสารสนเทศออนไลน์ เก็บรวบรวมเพ่ือใช้เป็นหลักในการ
ออกแบบ 

2. ศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลทั้งลงมือปฏิบัติจริงในการตานตุงที่ศูนย์การเรียนรู้เวียงกุมกาม 
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบผลงานให้เข้ากับความคิด  Truly Chiangmai 

3. ศึกษาข้อมูล รูปแบบ รูปทรง ของภาชนะเครื่องใช้ภายในห้องพักโรงแรม   

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบสร้างสรรค์ และพัฒนารูปแบบ  

1. ศึกษารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของภาชนะเครื่องใช้ภายในห้องพักโรงแรม เพ่ือหาแนวทาง 
ในการออกแบบให้แปลกใหม่ และมีเอกลักษณ์   

2. ศึกษาข้อมูลของแนวคิด โรงแรม และแรงบันดาลใจ รวบรวมและวิเคราะห์เพื่อน าข้อมูลที่
ได้มาใช้ในการออกแบบ 

3. น าข้อมูลของแนวคิด โรงแรม และแรงบันดาลใจมาสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบตาม
แนวความคิดและแรงบันดาลใจ เป็นแบบจ าลอง 2 และ 3 มิติ  

ขั้นตอนที่ 3 การผลิตตามกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 

1.  ทดลองการสร้างต้นแบบ 3 มิติในขนาดเท่าจริง ทดลองท าพิมพ์ปูนปลาสเตอร์หล่อชิ้นงาน 
เพ่ือดูความเป็นไปได้ของผลงาน  

2. สร้างสรรค์งานจริงตามกรรมวิธีทางเครื่องเคลือบดินเผา การสร้างต้นแบบ  การตกแต่ง และ
วิธีการขึ้นรูปผลงาน และเทคนิคท่ีใช้ในงาน ตลอดจนการเผาชิ้นงานและเสริมวัสดุตกแต่ง 

ขั้นตอนที่ 4 การสรุป อภิปราย รวบรวมผลงานและน าเสนอผลงาน 

1. สรุปและอภิปรายผลการสร้างสรรค์ ปัญหาและอุปสรรคในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน และหา 
แนวทางการปรับปรุงโครงการต่อไป 

2. รวบรวมจัดท าเอกสาร และน าเสนอผลงานในรูปแบบการใช้งานจริงกับสถานที่จริง  

เวลาที่ใช้ในการวิจัย 

          เริ่มเสนอโครงการวิจัยสร้างสรรค์รายวิชา Thesis Preparation เดือนสิงหาคม 2557 – 
เดือนธันวาคม 2557 ใช้เวลาประมาณ 5 เดือน และรายวิชา Thesis เดือนมกราคม 2558 –  
เดือนพฤษภาคม 2558 ณ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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วิธีการศึกษา(Method of study)    

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลที่มีความเก่ียวข้องสถานที่จริงเกี่ยวกับโรงแรม Tamarind Village 
Chiangmai แนวความคิด จากหนังสือ ระบบสื่อสารสนเทศออนไลน์ เพ่ือเสริมสร้าง 
ในการพัฒนาออกแบบสร้างสรรค์ 

2. ออกแบบ ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ โดยน าเอกลักษณ์ของ ตุง มาสร้างสรรค์ผลงานให้มีความ
แปลกใหม่  และเหมาะกับแนวความคิด Truly Chiangmai ของโรงแรม ใช้เนื้อดิน White 
Stoneware Body ของบริษัทซินฟาอินดัสเตรียล ในการขึ้นรูป และตกแต่งชิ้นงานด้วย
เทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา 

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. ศึกษาและพัฒนารูปแบบชิ้นงานกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

อุปกรณ์การศึกษา 

       1.  หนังสือและเอกสารข้อมูลอ้างอิง 
       2.  สมุดจดบันทึกและแบบร่าง 2 มิต ิ(Sketch book) 
       3.  คอมพิวเตอร์ส าหรับการค้นคว้าข้อมูลและจัดท าเอกสาร 
       4. อุปกรณ์บันทึกภาพ เพื่อรวบรวมแหล่งที่มาและแรงบันดาลใจ 
       5.  เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างานทางเครื่องเคลือบดินเผา 
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ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการวิจัย(โดยประมาณ) 

      1.  ค่าเอกสาร ข้อมูล รูปภาพ                                                      4,000 บาท 
      2.  ค่าอุปกรณ์ในการท างาน   และน าเสนอโครงการ                           5,000  บาท 
      3.  ค่าวัสดุที่ใช้ในการสร้างชิ้นงาน                                                 6,000 บาท 
      4.  ค่าจัดท าเอกสาร ประกอบโครงการ                                           3,000 บาท  
      5.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆในโครงการ                                                      3,000 บาท 

                                รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                        21,000  บาท                                                   

 

การน าเสนอผลงาน 

1. ผลงานสร้างสรรค์ภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาส าหรับใช้ภายในห้องพักของโรงแรม Tamarind 
Village Chiangmai จากเนื้อดิน White Stoneware Body ของบริษัทซินฟาอินดัสเตรียล ทั้งหมด 2 
ชุดและพร้อมจัดแสดงเหมือนใช้งานจริง 
2. ภาพแบบร่าง  2  มิติ และ ภาพแบบจ าลอง 3 มิติ รวมถึงภาพร่างสีตามจ านวนผลงาน 
3. งานทดลองเคลือบเทคนิคตกแต่ง ฉลุลาย ขูดขีดลาย และการเขียนสีลายน้ าทองบนผลงาน 
4. เอกสารประกอบการสร้างสรรค์ผลงาน 

ค านิยามศัพท์เฉพาะ 

ภาชนะเครื่องใช้ (Container)   น. ตู้บรรจุสินค้า ภาชนะใส่ของ 
หล่อกลวง (Drain casting)      ก. การข้ึนรูปโดยการหล่อน้ าดินในแม่พิมพ์ปลาสเตอร์ เมื่อได้ความ        
ป                                        หนาของชิ้นงานตามต้องการแล้ว เทน้ าดินที่เหลือออก  
หล่อตัน (Solid casting)         ก. การข้ึนรูปโดยการหล่อน้ าดินในแม่พิมพ์ปลาสเตอร์จนเต็มแล้วทิ้ง     
ป                                        ไว้ให้น้ าดินแข็งตัวอยู่ในแบบ 
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                                                        บทที ่2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

            โครงการออกแบบภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาส าหรับใช้ภายห้องพักของโรงแรม Tamarind 

Village Chiangmai  แรงบันดาลใจมาจาก ตุง  มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบชุดภาชนะเครื่องใช้เครื่อง

เคลือบดินเผา ส าหรับใช้งานภายในห้องพักได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเหมาะสมตามที่มาแนวคิด

ของการออกแบบ ซึ่งผู้ออกแบบได้ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล ที่มีความส าคัญในการน ามาเป็น

ข้อมูลในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานดังนี้ 

1. ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีมาและแนวคิดในการออกแบบ 

     1.1 ประวัติความเป็นมาของโรงแรม Tamarind Village Chiangmai 

     1.2 ประวัติความเป็นมาของ ตุง และเอกลักษณ์  

2. วัตถุดิบที่ใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน 

     2.1 เนื้อดินที่ใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 

     2.2 ขั้นตอนในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา  

     2.3  การเคลือบชิ้นงาน 

     2.4  เทคนิคตกแต่ง 

     2.5  เคลือบที่ใช้ในการตกแต่งชิ้นงาน 

     2.6  เตาและการเผา 
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1.  ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีมาและแนวคิดในการออกแบบ 

1.1  ประวัติความเป็นมาของโรงแรม Tamarind Village Chiangmai  

            โรงแรม Tamarind Village Chiangmai ถือก าเนิดข้ึนในปี พ.ศ. 2545 ถือได้ว่าเป็น

โรงแรมบูติกสไตล์ล้านนาแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่  โดยมี อาจารย์ องอาจ ศาสตรพันธุ์ (ศิลปิน

แห่งชาติ พ.ศ.2553) เป็นสถาปนิกของโรงแรม ท่านได้เลือกสถานที่ตั้งบนถนนราชด าเนิน โดยมี

ทิวทัศน์ของวัดอุโมงค์ (เล็ก) วัดโบราณอายุกว่า 700 ปีเป็นฉากหลัง ถึงแม้โรงแรมจะเป็นตึกแบบร่วม

สมัยตึกแรกๆในละแวกนี้ แต่ได้น าวัตถุดิบและภูมิปัญญาพ้ืนบ้านโบราณมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ

และสร้างอาคารให้มีความกลมกลืนกับบรรยากาศล้านนาของบริเวณเมืองเก่าของเชียงใหม่  

หลังจากนั้นโรงแรม เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจและแรงผลักดันที่ท าให้สถาปัตยกรรมแบบล้านนาได้รับ

ความนิยมอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นในการก่อสร้างอาคารพานิชย์หรือบ้านพักอาศัย เพราะเหตุนี้ในปี  

พ.ศ. 2550  โรงแรมได้รับเกียรติจาก องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ 

หรือยูเนสโก มอบรางวัล การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส าหรับความใส่ใจ

ในการธ ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่น 

            โรงแรม Tamarind Village Chiangmai มีเอกลักษณ์และเสน่ห์เฉพาะตัวซึ่งตั้งอยู่ใจกลาง

แหล่งวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ รายล้อมด้วยวัดเก่าแก่ สถานที่ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

และถนนที่เต็มไปด้วยร้านค้าท้องถิ่น ชื่อของโรงแรม Tamarind Village Chiangmai ซึ่งแปลเป็น

ภาษาไทยว่า หมู่บ้านมะขาม ได้รับแรงบันดาลใจจากต้นมะขามที่ให้ร่มเงาและความร่มรื่นกับโรงแรม

มากว่า 200 ปี ห้องพักทุกห้องงของโรงแรม ตั้งอยู่ท่ามกลางความเขียวขจีของส่วนแบบคอร์ทยาร์ด 

และได้รับการตกแต่งอย่างร่วมสมัยด้วยแรงบันดาลใจจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ 

ความลือชื่อเรื่องงานฝีมือที่มีมาช้านานของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งภายในพื้นที่ 2 ไร่ ได้มีการก่อสร้าง

อาคารสีขาวไว้เป็นกลุ่มๆ ตามแนวคิดที่ถูกวางไว้ให้เป็นหมู่บ้าน อาคารเหล่านี้บรรจุห้องพักไว้เพียง  

40 ห้อง ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับระเบียงพรต ซึ่งพระภิกษุใน

ล้านนาใช้เป็นสถานที่เดินจงกรม ส่วนห้องอาหารที่ตั้งอยู่ริมสระน้ าออกแบบตามลักษณะของยุ้งข้าว

ดั้งเดิมของภาคเหนือ  
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            ความตั้งใจของโรงแรม Tamarind Village Chiangmai ในการผสมผสาน วัฒนธรรม

ดั้งเดิมเข้ากันกับวัฒนธรรมล้านนาร่วมสมัยนั้นได้ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่มีชีวิตขึ้นในโรงแรม ซึ่งท าให้

โรงแรมมีความโดดเด่น แตกต่างจากโรงแรมอื่นๆ นอกจากนั้นวัฒนธรรมที่มีชีวิตของโรงแรมยังเป็น

การสานต่อความตั้งใจของอาจารย์ องอาจ สถาปนิกและหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโรงแรมในการอนุรักษ์และ

ถ่ายทอดความสวยงามละเอียดอ่อนของวัฒนธรรมล้านนาไปยังผู้คนในวงกว้างเพ่ือรักษาวัฒนธรรม

เหล่านี้ไว้ไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา    

          ปัจจุบันการเดินทางท่องเที่ยวของคนยุคใหม่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงและหลากหลายยิ่งขึ้น 

บางกลุ่มไม่เพียงต้องการแค่ความสนุกสนานบันเทิงใจ แต่ยังต้องการประสบการณ์ในการเดินทางที่

แตกต่าง โรงแรมส าหรับบางคนจึงไม่ใช่แค่สถานที่พักผ่อนหลับนอนเท่านั้น แต่ยังเป็นประสบการณ์

หลักในการเดินทางอีกด้วย โรงแรมแต่ละแห่งสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มนักเดินทางได้

ด้วยความงามทางด้านสถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในโดยน าเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมในท้องถิ่นมา

ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ โดยมีต้นแบบจากสถานที่ใกล้เคียงหรือสิ่งที่ถูกประดิษฐ์อยู่แล้ว  

มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ร่วมสมัย การออกแบบจึงเป็นหัวใจส าคัญมากกว่าการท าภาชนะเครื่องใช้

ภายในห้องพัก  
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ตัวอย่าง และรูปแบบโรงแรม Tamarind Village Chiangmai 

                    
 ภาพที่ 1  บริเวณทางเข้าโรงแรม Tamarind Village Chiangmai 

ที่มาภาพที่ 1 ถ่ายโดยผู้จัดท า นางสาว ธันยากานต์   โรจนศิรเกียรติ 

 

 

ภาพที่ 2 อาคารห้องพักภายในโรงแรม Tamarind Village Chiangmai 

ที่มาภาพที่ 2 ถ่ายโดยผู้จัดท า นางสาว ธันยากานต์   โรจนศิรเกียรติ 
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ภาพที่ 3-4 ภาชนะเครื่องใช้ภายในห้องพักโรงแรม Tamarind Village Chiangmai 

ที่มาภาพที่ 3-4 ถ่ายโดยผู้จัดท า นางสาว ธันยากานต์   โรจนศิรเกียรติ  

 

     

ภาพที่ 5-6 ภาชนะเครื่องใช้ภายในห้องพักโรงแรม Tamarind Village Chiangmai 

ที่มาภาพที่ 5-6  ถ่ายโดยผู้จัดท า นางสาว ธันยากานต์   โรจนศิรเกียรติ 
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1.2.ประวัติความเป็นมาของตุงและเอกลักษณ์  

            ตุง เป็นภาษาภาคเหนือ ไทยใหญ่เรียกว่า ต าข่อน หม่าเรียกว่า ตะขุ่น ซึ่งภาคกลางเรียกว่า  

ธง เป็นสิ่งหนึ่งที่มีส่วนร่วมอยู่ในประเพณีเก่ียวกับความเชื่อท่ีท าข้ึน ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 

ทั้งงานมงคลและอวมงคล โดยจุดประสงค์ของการท าตุงและตานตุงในล้านนาคือ การท าถวายเป็น

พุทธบูชา ชาวล้านนาเชื่อว่าเป็นการท าบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือถวายเพื่อเป็นปัจจัย  

ส่งกุศลให้แก่ตนในชาติหน้า การตานตุงจึงถือเป็นสัญลักษณ์แห่งล้านนาไปแล้ว 

            ประเภทของตุง (แบ่งตามพิธีกรรม) 

1. งานมงคล เช่น ตุงไชย ตุง 12 ราศี ตุงค่าคิง ตุงพระนฎ 

2. งานอวมงคล เช่น ตุงแตง ตุงเหล็กตุงตอง 

3. งานมงคลและอวมงคล เช่น ตุงไส้หมู ตุงกระด้าง ตุงสามหาง  

            ตุงไชย เป็นตุงที่ใช้ในงานปอยหลวง เป็นการฉลองวิหารฉลองศาลาหรืออาคาร สถานที่

ภายในวัด พร้อมเขียนค าอุทิศถวายติดไว้ที่ตัวตุง โดยผู้ที่ท าตุงน าตุงที่จะถวายใส่ในภาชนะพร้อม

ข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียน น าไปถวายพระสงฆ์ที่วัด เมื่อพระสงฆ์ให้พระแล้วจึงน าไปแขวนบนค้างตุง

บริเวณหน้าวัด  

             ตุงขอนนางผานหรือใบไฮ เป็นตุงเล็กๆ ประดับอยู่ปลายทั้งซ้ายขวาของข้อแบ่งตัวต าข่อน

เป็นปล้องๆ หรือท าเป็นริ้วฝอยๆ ประดับห้องอยู่ปลายต าข่อนใหญ่ที่เป็นผ้าและกระดาษ  เป็นการอุทิศ

ส่วนกุศลให้กับคนยากจนที่ไม่มีญาติให้ได้รับส่วนบุญกุศลด้วยมีหลายแบบ เช่น เป็นตุงสามเหลี่ยมเล็ก 

เป็นรูปใบไผ่ เป็นใบไฮหรือใบต้นไทร  

             ตุงค่าคงิ หรือ ตุงสืบชะตา หมายความว่าเท่าตัวเข้าของตุง คือความยาวเท่ากับความสูง  

มีความกว้างเท่ากับหนึ่งคืบ จะใช้ในพิธีสืบชะตา ซึ่งเป็นพิธีที่ชาวล้านนาในปัจจุบันท าในงานที่เป็น

มงคลของตนเอง เป็นวันปีใหม่ (สงกรานต์) ขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เพื่อเป็นศิริมงคลและอยู่เย็นเป็นสุข 

หรือถ้าป่วยก็ท าเพ่ือให้พ้นจากโรคภัย เมื่อพระให้พรแล้วจะน าไปปักบริเวณพระเจดีย์หรือต้นโพธิ์ในวัด 

โดยให้ปักหางตุงแขวนระดับเดียวกับพ้ืนทราย ถือว่าจะพ้นจากเคราะห์กรรมต่างๆ  
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ภาพที่ 7-8 ตัวอย่างตุง 

ที่มาจากภาพที่ 7-8 http://www.floating-

lantern.com/categories.php?category=%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%87 

ต าข่อนเป็นหัตถศิลป์ชนิดนึ่ง ที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อในเรื่องพระเจ้า 5 พระองค์ คือกุกุ

สันทะ โกนาคมนะ กัสปะ โคตมะ และอริยเมตตรัย ดังต านานที่บอกกันต่อๆมา แรกเริ่มเดิมที มีอีกา

เผือกสองตัวผัวเมียไปไข่ไว้ที่ต้นไม้บนเขา วันหนึ่งพ่อแม่ไปหาอาหารตอนกลางวันถูกพายุ พัดเอาไข่ตก

ลงไปในที่ต่างๆกัน ไข่แต่ละใบมีผู้เอาไปเลี้ยงไว้ กะกุสันทะ ไก่เอาไปเลี้ยงไว้ โกนาคมนะ พญานาค

เลี้ยงไว้ กัสปะ เต่าเลี้ยงไว้ โคตมะ โคเอาเลี้ยงไว้ อริยเมตตรัย คนซักผ้าเลี้ยงไว้ อยู่ต่อมาไข่ท้ังห้าเกิด

มาเป็นชาย ชายทั้งห้าอยู่ต่อมามีจิตใจอยากบวชเป็นฤาษี และไปอยู่ท่ีเขาไกรลาส แต่ไม่รู้จักกันเลย 

พอบ าเพ็ญ ฤาษีได้ฌาน ทั้งห้าไปเจอกันบนเขา ถามว่าท่านมายังไง ถามกันไปกันมา ก็อยากจะรู้จักพ่อ

แม่ของตนเองว่า ใครเป็นพ่อและแม่ที่แท่จริง ก็มาท าบุญอุทิศให้ ท่านกะกุสันทะท าเป็นรูปไก่ ท่านโก

นาคมนะท าเป็นรูปพญานาค ท่านกัสปะท าเป็นรูปเต่า ท่านโคตรมะท าเป็นรูปตาวัว พระอริยเมตตรัย

ท าเป็นสัญลักษณ์คนซักผ้าท าเป็นฆ้อนส าหรับทุบผ้า แล้วเอาไปถวายเป็นพุทธบูชา แต่ไม่ถึงพ่อแม่  

กาเผือกท้ัง(หมายถึงพ่อแม่) ก็บินมาบอกว่าถ้าจะให้ถึงต้องจุดประทีปท าไส้ประทีปเป็นรูปตีนกา  

อุทิศส่วนกุศลไปให้แม่  
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นี่เป็นประวัติของการอุทิศส่วนกุศลไปให้กับผู้ที่ตายไปจะเป็นพ่อ เป็นแม่ ญาติ พี่น้อง ใครก็

ตามท่ีตายไป ต้องมี ตุง หรือ ต าข่อน ซึ่งประวัติของพระเจ้าห้าองค์ เป็นสัญลักษณ์ของความกตัญญู

กตเวที ที่ท่านระลึกถึงพระคุณพ่อแม่ การระลึกถึงพระคุณนี้จะท าอย่างไร ก็ต้องท าตุงเป็นสัญลักษณ์

ของการอุทิศ 

 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างตุง 12 ราศ ี

ที่มาจากภาพที่ 9 http://www.floating-

lantern.com/categories.php?category=%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%87 

                   

            การประดิษฐ์ลวดลายของตุงนั้นจะมีวิธีท า 2 วิธีคือ 

1. การตัดลาย ให้ลายที่ละเอียด มีเส้นที่อ่อนไหว แต่มีข้อเสียคือตัดได้อย่างมากไม่เกิน 2 ชิ้น  

2. การต้องลาย หรือ ฉลุลาย จะได้ลายที่ไม่ละเอียด แต่สามารถท าได้จ านวนมากต่อครั้ง  

            ลวดลายของตุงนั้นได้มีการผสมผสานวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องที่ จึงท าให้ตุงบาง

ชนิดมีลักษณะที่สวยงามและลวดลายการประดิษฐ์ที่แตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นนั้น แต่ลายต่างๆ 

มีพ้ืนฐานรูปทรงและลักษณะ มาจากกลีบบัวและลายกระหนก จากนั้นจึงสังเกตลวดลายที่ประดับตาม

วัด หรืออาคารที่มีลวดลาย แล้วน ามาหัดวาดและตัดจะได้ลวดลายเพ่ิมเติม  
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ภาพที่ 10-11 ตัวอย่างการออกแบบและตัดลาย 

ที่มาจากภาพที่ 10-11 ภาพถ่ายโดยผู้จัดท า นางสาว ธันยากานต์   โรจนศิรเกียรติ 

 

ภาพที่ 12  ตัวอย่างการออกแบบและตัดลาย 

ที่มาจากภาพที่ 12 ภาพถ่ายโดยผู้จัดท า นางสาว ธันยากานต์ โรจนศิรเกียรติ 
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2. วัตถุดิบที่ใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงาน 

2.1  เนื้อดินที่ใช้ในการสร้างสรรค์ชิ้นงาน 

         โครงการศิลปนิพนธ์นี้ผู้ศึกษาได้ใช้ดิน White Stoneware Body ของบริษัทซินฟา 
อินดัสเตรียลในการขึ้นรูป ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของดิน Stoneware Body ได้ดังนี้  
1.ดินสโตนแวร์เนื้อขาว (White Stoneware Body) 
   SAE  เป็นดินสโตนแวร์เนื้อขาว เน้นที่จะใช้งานเคลือบใสตกแต่งด้วยสีใต้เคลือบ ใช้ได้ทั้งงานหล่อ 
งานปั้น และงานอัด เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร (Tableware) 
2.ดินสโตนแวร์ธรรมดา (Common Stoneware Body) 
   SBB  เหมาะส าหรับการขึ้นรูปงานปั้นจิ๊กเกอร์, Ram Press นิยมท าผลิตภัณฑ์ที่เคลือบด้วย 
เคลือบแก้ว เผาได้ตั้งแต่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส – 1230 องศาเซลเซียส ออกซิเดชั่น 
   SDB  เป็นดินสโตนแวร์ที่เหมาะส าหรับงานปั้น และงานหล่อ เนื้อไม่ขาว เหมาะส าหรับงานที่มี 
การตกแต่งด้วยเคลือบสีต่าง ๆ นิยมใช้ท าผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร (Tableware) 
3.ดินสโตนแวร์ส าหรับงานหล่อชิ้นใหญ่ (Stoneware Body for casting) 
   SEA  เป็นดินที่มีอัตราการหล่อแบบและการทรงตัวหลังขึ้นรูปที่ดี เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่ 
เช่น ชุดห้องน้ า สุขภัณฑ์ กระเบื้องลอน และลูกกรงแก้ว 
4.ดินสโตนแวร์เนื้อแดง (Red Stoneware Body) 
   SHB เป็นผลิตภัณฑ์ส าหรับงานปั้นโรลเลอร์และจิ๊กเกอร์ รวมทั้งานหล่อ สีหลังเผาเป็นสีแดง 
ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เผาที่อุณหภูมิ 1220 องศาเซลเซียส – 1230 องศาเซลเซียส ออกซิเดชั่น 
จะได้ผลิตภัณฑ์ชุดอาหารที่มีความโดดเด่น 
                            
2.2 ขั้นตอนในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 

2.2.1  การสร้างต้นแบบ (Prototype) 

       ต้นแบบ หรือแบบที่สร้างขึ้นเหมือนของจริงหลังจากท่ีเราได้ออกแบบแล้ว ต้นแบบจะต้องสร้าง
ขึ้นให้ใหญ่กว่าของจริง จะใหญ่มากหรือน้อยข้ึนอยู่กับการหดตัวของเนื้อดินที่จะน ามาใช้ จึงมี  
ความจ าเป็นที่จะต้องใหญ่กว่าของจริง ตามเปอร์เซ็นต์การหดตัวของเนื้อดินเมื่อเผาแล้ว  
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      วิธีค านวณ%การหดตัวของเนื้อดินที่ใช้ในการผลิตมี 2 วิธี คือ 

1. น าแบบ 2 มิติ ที่เขียนไว้ไปถ่ายเอกสารขยาย 
    สมมติ % การหดตัวของเนื้อดิน = 17% ถ่ายขยายให้เป็น 117% วิธีนี้ ถ้าใช้คู่กับการค านวณ  
จะท าให้แม่นย ายิ่งขึ้น  

2. วิธีการค านวณ  
เช่น    ก าหนดเปอร์เซ็นต์การหดตัว 17 %  
         ต้องการถาดยาว 20 ซม. กว้าง 8 ซม.  
         ตั้งด้วย 100 – เปอร์เซ็นต์การหดตัวของดิน = ?  
ความยาวของถาดยาว 83 ซม. ท าจากต้นแบบ 100 ซม.  
         ถาดยาว 20 ซม. ท าจากต้นแบบ = 100 x 20 
                                                        83  
         ความยาวของต้นแบบที่ต้องท าจริง = 24.09 ซม. เป็นต้น  

เมื่อได้ขนาดที่ขยายมาแล้วก็มาดูว่าจะข้ึนรูปด้วยวิธีใด โดยการขึ้นรูปต้นแบบ จะมีหลายวิธี เช่น  
การกลึง ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงสมดุล เช่นทรงกลม ทรงรี การเหลา ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่มี
ลักษณะเป็นทรงอิสระ ต้นแบบสารมารถท าได้จาก ปลาสเตอร์ ไม้ ดิน หรือวัสดุธรรมชาติก็ได้เช่นกัน 
ในการขึ้นต้นแบบภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาส าหรับใช้ภายในห้องพักของโรงแรม Tamarind 
Village Chiangmai เนื่องจากชิ้นงานมีรูปทรงอิสระ จึงต้องใช้ลักษณะการเหลางาน  

2.2.2  ปลาสเตอร์ (Plasters of Paris) 

        ปลาสเตอร์เป็นวัตถุดิบที่ส าคัญชนิดหนึ่ง ในงานเซรามิค มีลักษณะเป็นผงละเอียด สีขาว 
สามารถดูดซึมน้ า และความชื้นได้ดี ปลาสเตอร์ได้มาจากการเผาแร่ยิปซัม (gypsum) หรือเกลือจืด  
ในอุณหภูมิที่เหมาะสม  

        คุณสมบัติของปูนปลาสเตอร์  

        ปูนปลาสเตอร์เมื่อผสมกับน้ า จะเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า Rehydration ขณะที่เกิดปฏิกิริยาจะมี
ความร้อนประมาณ 36-37 องศาเซลเซียส ขณะที่เกิดความร้อน ปลาสเตอร์จะค่อยๆแข็งตัว (Set) 
เมื่อปูนปลาสเตอร์แข็งตัวเต็มที่จะมีการขยายตัวประมาณ 0.1-0.2 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเวลาถอดพิมพ์ 
ควรถอดในขณะที่ปูนยังคงมีความร้อนอยู่และแข็งตัวแล้ว เพื่อความสะดวกและง่ายต่อการถอดพิมพ์ 
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        การผสมปูนปลาสเตอร์  

        1. ใส่น้ าในภาชนะผสม ในอัตราส่วนที่ต้องการท าพิมพ์  
        2. โรยปูนปลาสเตอร์ลงในน้ าอย่างช้าๆ ให้ปริมาณปูนจมลงในลักษณะปริ่มน้ า  
        3. เมื่อน้ าแทรกเข้าในโมเลกุลปูนจนหมดรอ 1-2 ที แล้วจึงคนให้ปูนปลาสเตอร์และน้ าเป็น 
           เนื้อเดียวกัน ไม่ให้มีเม็ดปูนหรือฟองอากาศ หากมีฟองอากาศมาก ให้ใช้อุปกรณ์ช้อนออก  
        4. น าปูนปลาสเตอร์ที่คนได้ที่แล้ว เทลงในพิมพ์อย่างช้าๆ และเบามือ เพื่อป้องกันฟองอากาศ  
          ที่จะเกิดข้ึนขณะเทปูน  
        5. เมื่อเทปูนลงในพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ให้ล้างภาชนะผสมทันที 
        6. เมื่อปูนเริ่มแข็งตัวจนเป็นเนื้อครีม ให้ใช้อุปกรณ์ปาดเก็บปูนส่วนที่เกินออกให้เรียบร้อย  

2.2.3 ต้นแบบท่ีใช้ในการท าพิมพ์  
       คือต้นแบบที่สร้างจากปูนปลาสเตอร์ที่ผ่านกระบวนการขูดลายตามสเกต และขัดแต่ง จนมีผิว
เรียบ ในการท าต้นแบบเราต้องศึกษาให้ดีว่าลวดลายที่ท านั้นจะมีปัญหากับการถอดพิมพ์การหล่อน้ า
ดินหรือไม่ ในการท าต้นแบบ สามารถท าได้หลายชนิด นอกจากปูนปลาสเตอร์ เช่น ไม้ พลาสติก หรือ
ดิน เป็นต้น  

2.2.4 การสร้างต้นแบบ (Prototype)  
       ต้นแบบคือ หุ่น หรือแบบที่สร้างขึ้น เหมือนกับของจริงที่เราออกแบบไว้ โดยต้นแบบส่วนใหญ่ใน
งานเซรามิค มักจะใช้เป็นปูนปลาสเตอร์ เพื่อให้ได้มาซึ่งรูปแบบที่เราต้องการจริงๆ  
       ต้นแบบ จะต้องสร้างข้ึนให้ใหญ่กว่าของจริง ขนาดของต้นแบบที่ขยาย มากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ  
เปอร์เซ็นต์การหดตัวของดินแต่ละชนิดที่น ามาใช้ในการหล่อ  
       การสร้างต้นแบบ (Prototype) การสร้างต้นแบบด้วยปูนปลาสเตอร์ สามารถควบคุม การผสม
ปูน ให้อ่อน ปานกลาง หรือแข็งได้ โดยการผสมปูนปลาสเตอร์กับน้ าในอัตราส่วนที่ต้องการ ต้นแบบ
จะสร้างโดยวิธีการกลึงหรือการเหลา อุปกรณ์ที่ใช้การเหลา ได้แก่ สิ่วส าหรับแกะ ใบเลื่อย ส าหรับ
เกลา และกระดาษทรายส าหรับขัดผิวให้เรียบ สมบูรณ์ สวยงาม  

2.2.5 การสร้างพิมพ์ (Mold)  
       Mold ของงานจะได้มาจากต้นแบบ (Prototype) การสร้างพิมพ์สามารถแบ่งออกได้ 2 ลักษณะ 
       1. การสร้างพิมพ์ชนิดพิมพ์ต้นแบบพิมพ์ชิ้นเดียว  
       2. การสร้างพิมพ์ชนิดพิมพ์ต้นแบบพิมพ์มากกว่าชิ้นเดียว อาจเป็นพิมพ์ 2-3 ชิ้น หรือมากกว่า 
จะข้ึนอยู่กับรายละเอียด และความซับซ้อนของงาน  
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2.2.6 วิธีการท าพิมพ์หล่อน าดิน (Casting) มี 2 แบบคือ  
       1. พิมพ์ส าหรับการหล่อกลวง หรือการหล่อแบบเทน้ าดินออก (Hollow or Drain Casting) 
พิมพ์ชนิดนี้ ใช้ส าหรับการหล่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการช่องว่างภายใน เช่น แจกัน แก้ว ชุดกาแฟ เป็นต้น 
การหล่อน าดิน (Slip) โดยวิธีนี้สามารถหล่อด้วยพิมพ์ชิ้นเดียว หรือพิมพ์หลายชิ้นก็ได้  

      2. พิมพ์ส าหรับการหล่อตัน (Solid Casting) เป็นแบบที่มีรูปร่างเหมือนผลิตภัณฑ์ ช่องว่างของ
แบบเทน้ าดินจะเป็นแบบเทน้ าดินให้เต็มโดยมีส่วนเผื่อการยุบของน้ าดินด้วย จนเต็มไม่มีการเทน้ าดิน
ออก  

2.2.7 วิธีการเตรียมน้ าดินหล่อ  
        น้ าดินหล่อ (Slip) หมายถึง ส่วนผสมของดินกับน้ า ในปริมาณที่เหมาะสม คือ จ ากัดปริมาณ
ของน้ าให้น้อยที่สุด โดยเติมสารเคมีบางชนิด เพื่อช่วยให้ดิน กระจายตัว ไม่ตกตะกอน และท าให้น้ า
ดินไหลตัวได้ดี สารแขวนลอยของดิน หรือ วัตถุดิบอ่ืน กับตัวหล่อลื่น (Lubricating Phase) ซ่ึง
ส่วนมาก คือน้ า และสารเคมีช่วยกระจายลอยตัว น าดินที่ใช้ส าหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิคนั้น ใช้กัน
มาประมาณ 150 ปีแล้ว โดยในสมัยเริ่มต้น ยังไม่มีการเติมสารเคมีอะไรลงไป ช่วยปรับคุณภาพของน้ า
ดิน จึงมีเพียงดินและน้ าในส่วนผสมเท่านั้น ท าให้ต้องใช้น้ าในปริมาณมาก อาจสูงถึงร้อยละ 60 และมี
ปัญหาในการปฏิบัติงาน ค่อนข้างมาก ต่อมาจึงพยายามหาวิธีที่จะลดปริมาณน้ าในส่วนผสมให้น้อย
ที่สุด แต่สามารถใช้งานได้ดี โดยการใช้สารเคมี เพ่ือปรับสมบัติให้เหมาะสม น้ าดิน รวมทั้งเคลือบ  
เป็นของเหลวจ าพวกหนึ่ง ประเภทสารแขวนลอย (Rheology) ซึ่งเป็นพวกเดียวกับหมึกพิมพ์ และสี 
โดยต่างจากของเหลวพวกน้ า น้ ามันก๊าดและกลีเซอรีน  

        คุณสมบัติท่ีดีของน้ าดิน 

การเตรียมน้ าดินที่ใช้ส าหรับหล่อแบบให้ได้ดี และคุณภาพสม่ าเสมอไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะน้ า
ดินมีระบบท่ีค่อนข้างซับซ้อน การอธิบายต้องอาศัยสมบัติหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นทางเคมี สมบัติ
ทางฟิสิกส์ หรือลักษณะของการปฏิบัติงานในเชิงเทคนิค คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหล่อแบบ
ก็ยากที่จะประมาณได้ เพราะไม่มีใคร หรือผลการทดสอบใดที่ดีพอหรือพร้อมพอ ส าหรับการ
ปฏิบัติงานหล่อแบบทุกสถานการณ์ ทั้งนี้เพราะนอกจากผลการทอดสอบที่ได้จากวิธีที่ควบคุมได้ และ
เครื่องมือที่แม่นย า เช่นการหากอัตราการหล่อของน้ าดิน เวลาที่ใช้ในการแข็งตัว หรือปริมาณน้ าค้าง
ในผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีการทดสอบที่ต้องอาศัยความรู้สึกเข้ามาประกอบ เพื่อใช้ในการตัดสินใจอีกด้วย 
เช่น สมบัติการตัดตกแต่งลักษณะผิวหลังเทน้ าดินออก เป็นต้น รวมทั้งสภาพการปฏิบัติงาน และการ
ทดสอบแต่ละครั้ง หรือแต่ละสถานที่มีความความแตกต่างกัน แต่สิ่งที่ผู้ปฏิบัติงานมีความต้องการที่
เหมือนกัน ได้แก่  
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        การใช้น าดินเพื่อขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแบบ  
        1. น้ าดินมีความหนาแน่นสูง คือปริมาณน้ าในส่วนผสมน้อย เนื่องจากปริมาณน้ าจะมีผลต่อ
ระยะเวลา ในการหล่อแบบ และปริมาณการใช้งานของแบบพิมพ์ปลาสเตอร์   
         2. ใช้เวลาน้อยในการทิ้งน้ าดินไว้ในแบบพิมพ์ เพื่อให้ได้ความหนาของผลิตภัณฑ์ตาม  
ความต้องการ  
         3. เทน้ าดินออกจากแบบได้ง่าย รวมทั้งผิวผลิตภัณฑ์ ด้านในเรียบสม่ าเสมอ  
         4. หลังจากเทน้ าดินออกจากแบบพิมพ์ สามารถแกะผลิตภัณฑ์ ออกจากแบบพิมพ์ได้ง่าย  
และรวดเร็ว  
         5. ผลิตภัณฑ์ที่แกะจากแบบพิมพ์แล้ว จะมีความแข็งแรง ไม่เสียรูปทรง ในขณะที่เคลื่อนย้าย   

2.3 การเคลือบ  การเคลือบมี 4 วิธีด้วยกัน 

        1. การทาด้วยแปรง (Painting) แปรงที่ใช้ควรมีขนยาวนุ่มจะช่วยอมน้ าได้ดีการทาควรทาไป

ด้านหนึ่งไม่ควรทาย้อนไปย้อนมาการทาด้วยแปรงเหมาะกับงานชิ้นเล็ก ๆ 

        2.  การชุบหรือจุ่มในน้ าเคลือบ (Dipping) การใช่วิธีนี้น้ าเคลือบจะต้องมีมากพอที่จะจุ่มชิ้นงาน

ลงไปทั้งชิ้นในการชุบแต่ละครั้งจะต้องคนไม่ได้น้ าเคลือบตกตะกอนมือที่จับภาชนะจะต้องน้อยที่สุด

แล้วใช้เคลือบทาทับรอยมือทีหลัง 

         3.  การเทราด (Pouring) เหมาะส าหรับน้ าเคลือบมีปริมาณน้อยโดยการวางชิ้นงานบนภาชนะ

ทีม่ีร่องแล้วน าเคลือบเทราดรอบ ๆ                                                                                                                      

ปปปปป4. การพ่นเคลือบ (Spraying) วิธีนี้ท าให้เคลือบสม่ าเสมอการพ่นควรพ่นในตู้พ่นจะท าให้

เคลือบไม่ฟุ้งกระจาย 

2.4 เทคนิคตกแต่ง 

             เทคนิคฉลุลาย สามารถฉลุลายชิ้นงานให้เกิดลวดลายและน้ าหนักที่ต้องการได้ โดยวิธีการ

ฉลุลายคือเมื่อดินที่ได้จากการหล่อ หรือชิ้นงานที่ต้องการหมาดๆและอยู่ทรงตัวแล้ว จากนั้นเตรียม

อุปกรณ์คือมีดคว้านส าหรับฉลุลาย ให้น้ าหนักมือที่ฉลุลงไปเบาและน้ าหนักสม่ าเสมอ ตามลวดลายที่

เราต้องการและจากนั้นเราได้ลวดลายที่ต้องการแล้ว เก็บความเรียบร้อยของชิ้นงานโดยใช้พู่กัน  

แต่งเพ่ือให้เกิดความเรียบร้อยและสวยงาม ข้อควรระวังในการฉลุลาย หากฉลุในบริเวณท่ีใกล้กันอาจ

ก่อให้เกิดการแตกร้าวได้ ควรระวังและเบามือในการฉลุมากยิ่งข้ึน  
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2.5 เคลือบ 

        เคลือบคือชั้นแก้วบาง ๆ ที่หลอมละลายติดอยู่กับพ้ืนผิวดิน ซึ่งข้ึนรูปเป็นภาชนะทรงต่างๆ วัตถุ

ที่เป็นน้ ายาเคลือบถูกบดจนละเอียดก่อนน ามาเคลือบบนผิวดินเผาเป็นชั้นหนา 1-1.5  มม.   

เมื่อเคลือบแล้วต้องทิ้งผลิตภัณฑ์ให้แห้ง เช็ดก้นผลิตภัณฑ์ให้สะอาดก่อนเข้าเผา ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบ

แล้วถูกเผาผ่านความร้อนอุณหภูมิสูง วัตถุดิบที่เป็นแก้วในเคลือบเมื่อถึงจุดหลอมละลาย  ชั้นของ

เคลือบบนผิวดินจะกลายเป็นแก้วมันวาวติดอยู่กับผิวดิน โดยไม่ไหลนองไปกองรวมอยู่บนพื้นเตา  

ขณะหลอมตัว เนื่องจากในส่วนผสมของเคลือบที่มีดินอยู่ด้วยซึ่งช่วยให้แก้วหรือเคลือบที่หลอมละลาย

มีความหนืดสามารถเกาะติดผิวของผลิตภัณฑ์ได้ดี เคลือบช่วยให้ท าความสะอาดได้สะดวกเนื่องจาก

เคลือบมีคุณสมบัติลื่นมือ ท าความสะอาดได้ง่ายกว่าผิวดินที่มีลักษณะค่อนข้างหยาบเคลือบมี

คุณสมบัติเป็นแก้ว ไม่ดูดซึมน้ า นอกจากนี้เคลือบยังเพ่ิมความแข็งแรงทนทานท าให้ภาชนะดินเผา  

ไม่บิ่นง่ายเมื่อกระทบกันบ่อย ๆ ขณะท าความสะอาดสามารถใส่ของเหลวได้ดี ไม่รั่วซึม 

         เคลือบใส 

 เป็นเคลือบที่มีลักษณะใสผิวมัน นิยมใช้เคลือบทับภาชนะท่ีเขียนสีใต้เคลือบ 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  เพ่ิมให้ส่วนผสมของเคลือบหลอมละลายในอุณหภูมิที่ต่ าลง ประกอบไปด้วย 

แบเรียมออกไซด์ (Barium Oxide) แมกนีเซียมออกไซด์ (Magnesium Oxide) ซิงค์ออกไซด์ (Zinc 
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Oxide) และโดโลไมท์ (Dolomite) เป็นต้น คุณสมบัติของเคลือบใสไฟสูงได้แก่ ทนต่อการขีดข่วน  

และความเป็นกรด ด่าง เผา 

2.6 เตาและการเผา 

         เตาไฟฟ้า 

เตาไฟฟ้าเป็นเตาที่ควบคุมง่ายมาก และสะดวกต่อการใช้ได้ผลออกมาค่อนข้างแน่นอนเหมาะ

ส าหรับผู้เริ่มต้น และการเผาในลักษณะสตูดิโอหรือในโรงเรียนมีราคาไม่แพงมากและไม่จ าเป็นต้องมี

ปล่องไฟ ท าให้ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง  เตาไฟฟ้ามีหลายลักษณะให้เลือกใช้และรูปทรงแตกต่างกัน 

เช่นเตากลม เตาสี่เหลี่ยม เตาที่เปิดด้านบน(Top Loading) และเตาท่ีเปิดด้านหน้า(Front Loading)  

เป็นต้นปกติผนังเตาท าจากอิฐทนไฟหรือไฟเบอร์เตาบางชนิดก็แบ่งเป็นส่วน ๆ ซึ่งสามารถเพ่ิมหรือลด

ความสูงของเตาได้ โดยต่อวงแหวนขดลวดขึ้นไปเป็นชั้น ๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณภาชนะท่ีต้องการเผา  

เตาไฟฟ้าเป็นเตาที่มีความปลอดภัยในการใช้เผาแล้วเตาต้องสะอาดแต่มีข้อจ ากัด คือไม่เหมาะต่อ 

การเผาแบบรีดักชัน เพราะบรรยากาศแบบรีดักชันท าให้ขดลวดเสื่อมคุณภาพ  ก่อนติดตั้งเตาไฟฟ้า

ควรตรวจสอบกระแสไฟฟ้าว่ามีความถูกต้องหรือไม่ 

ข้อเสียของเตาไฟฟ้าคือการที่ขดลวดไหม้  ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังในการใช้เตา ไม่ปล่อยให้

อุณหภูมิสูงเกินจุดสูงสุดที่เตาจะเผาได้  และควรท าความสะอาดเตาเป็นอย่างดีโดยเฉพาะเศษภาชนะ

ที่ระเบิดแตกและติดค้างอยู่บนขดลวด 

         เตาแก๊ส 

เตาแก๊สเป็นเตาที่นิยมใช้กันมากในหมู่ช่างปั้นที่มีสตูดิโอส่วนตัว และในระบบโรงงาน

อุตสาหกรรม  เนื่องจากแก๊สเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้ได้สะดวก  ควบคุมง่ายมีราคาไม่แพงค่าใช้จ่ายในการ

เผาไม่สูงมาก  สามารถผลิตขนาดต่าง ๆ ได้ตามความต้องการและเผาในบรรยากาศแบบรีดักชันได้  

ผลงานจากการเผาด้วยเตาแก๊สจะมีสีสันที่อบอุ่นพื้นผิวแปลกตา การควบคุม การเผาสามารถท าได้

ละเอียดมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความช านาญใน การเผาเตาแก๊สมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับ

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เตาขนาดใหญ่ควรมีหัวพ่นไฟ  (Burner)  หลายอันเพ่ือกระจายความร้อน

ยิ่งมีมากยิ่งเผาได้เร็ว  และควบคุมอุณหภูมิได้ดีขึ้น  ข้อเสียของเตาแก๊สคือต้องมีพ้ืนที่ระบายอากาศที่
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ดี  เนื่องจากมีกลิ่นรบกวนในกรณีที่แก๊สรั่ว  ปุ่มควบคุมและวาล์วปิดแก๊สควรอยู่บนที่ที่สามารถปิดได้

โดยสะดวกและรวดเร็ว 

        การเผา (Firing)  

       การเผาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน  

        1. การเผาดิบ (Biscuit Firing)  

        2. การเผาเคลือบ (Glaze Firing) 

        3. การเผาตกแต่ง (Decoration Firing) 

        1. การเผาดิบ (Biscuit Firing)  

        ชิ้นงานที่ผ่านการเผาแล้ว ยังคงมีความชื้น และสารอินทรีย์ อยู่ในชิ้นงาน การเผาไล่ความชื้น 

และสารอินทรีย์ ก่อนน าไปชุบเคลือบ เป็นสิ่งที่จ าเป็น เนื่องจากช่วยลดปริมาณน้ าในชิ้นงาน ซึ่งเป็น

ตัวการท าให้เกิดแรงดัน จนชิ้นงานอาจะระเบิดในการเผาเคลือบ ถ้าชิ้นงานถูกเผาดิบมาก่อน การเผา

ในช่วงแรก เร่งไฟเร็วขึ้นได้ การชุบเคลือบจะชุบได้ง่ายกว่า ชิ้นงานที่ได้เผาดิบ บรรยากาศของการเผา

ดิบคือ บรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing : OF) ที่เผาบรรยากาศนี้เพื่อเปลี่ยนเหล็กออกไซด์

ในชิ้นงานให้อยู่รูปของ สารประกอบของเฟอร์ริกออกไซด์   

        การเผาดิบ คือการเผาครั้งที่หนึ่งโดยยังไม่ได้ชุบน้ าเคลือบ สามารถท่ีจะเผาในอุณหภูมิต่ า หรือ

ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาดิบแล้ว จะมีความพรุนตัวสูง เนื่องจากการเผาดิบ เผาในอุณหภูมิต่ า 750-800 

องศาเซลเซียส ท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถดูดซึมน้ าเคลือบได้ดี เหมาะส าหรับผู้ไม่ช านาญในการชุบ

เคลือบ เมื่อชุบเสีย สามารถน าผลิตภัณฑ์ได้ล้างเคลือบออก ผึ่งให้แห้ง แล้วน ามาเคลือบใหม่  

        วงจรการเผาดิบผลิตภัณฑ์ ประเภทถ้วยชาม แจกันที่มีขนาดสูงไม่เกิด 30 เซนติเมตร ใช้วงจร

การเผาดิบธรรมดา แต่ถ้าเป็นงานประติมากรรม หรืองานที่มีความหนาเกิน 1 นิ้ว ต้องเผาให้ช้าลงกว่า

ธรรมดา ควรแยกเผาคนละเตา  

       สรุปการเผาดิบ จะต้องเผาแบบสันดาปสมบูรณ์ (Fully Oxidation) ตั้งแต่ต้นจนจบ 24-750 

องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาร 6-7 ชั่วโมง ระวังไม่ให้เกิดเขม่า หรือควันด าจับผลิตภัณฑ์และเตาเผา 

ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ควรอุ่นที่อุณหภูมิ 60-80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2-4 ชั่วโมง ผึ่งใน

แสงแดดร้อนจัด อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส ถ้าอุณหภูมิสูงเกินไป ผลิตภัณฑ์อาจแตกได้ เผา
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เสร็จแล้ว ทิ้งให้เตาเย็นลงเท่ากับเวลาที่ท าการเผา ห้ามเปิดเตาก่อนอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส 

ผลิตภัณฑ์กระทบอากาศเย็นนอกเตา จะแตกได้  

        2. การเผาเคลือบ (Glaze Firing)  

        ชิ้นงานที่ท าการเผาเคลือบ ถูกน ามาชุบเคลือบแล้วเผา เพ่ือให้เคลือบหลอมเป็นแก้ว ติดแน่นอยู่

บนผิวชิ้นงาน การเผาเคลือบจะเผาที่อุณหภูมิเท่าใด ภายในบรรยากาศใด ขึ้นอยู่กับชนิดของ

ผลิตภัณฑ์ เช่นการเผาผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ เริ่มต้นเผา ภายใต้บรรยากาศออกซิเดชัน ตั้งแต่อุณหภูมิ

เริ่มจุดเตา  

         ภาชนะท่ีชุบเคลือบแล้วทุกชิ้น ต้องเช็ดก้นผลิตภัณฑ์ให้หมดเคลือบ เพ่ือป้องกันการหลอม

ละลายของเคลือบ ติดบนแผ่นรองเตาเผา ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะต้องวางห่างกันเล็กน้อย ไม่ให้น้ าเคลือบ

สัมผัสกัน เพราะเคลือบจะหลอมติดกัน เมื่อเผาที่อุณหภูมิสูง 

         จุดประสงค์ของการเคลือบ  

         1. ป้องกันการซึมของน้ า  

         2. ป้องกันการกัดกร่อนของด่าน และกรด  

         3. ผลิตภัณฑ์เรียบ สะดวกกับการใช้งาน และการท าความสะอาด  

         4. ผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคลือบจะสกปรกง่าย เมื่อทิ้งไว้นาน จะท าความสะอาดได้ยาก   

         5. ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบ จะมีสีสันต์สวยงาม น่าใช้ ทนทาน 

         2.1 วิธีการเผาในบรรยากาศออกซิเดชัน (Oxidation Firing : OF)  

         จะต้องท าให้บรรยากาศในเตาเผา มีออกซิเจนมากเกินพอ ซึ่งท าได้โดย ให้อากาศผ่านเข้าเตา

อย่างเต็มที่ โดยการปรับหัวพ่นไฟ และมีปริมาณเพียงพอ ที่จะไล่ก๊าซ ที่เกิดจากการเผาไหม้ให้พ้น

ออกไปจากเตาได้เร็วที่สุด ซึ่งควรจะต้องเปิดแดมเปอร์ (Damper) หรือตัวควบคุมความร้อนออก 

ส าหรับเตาที่ใช้แดมเปอร์ชนิดเสียบ แต่ถ้าเป็นเตาที่ใช้แดมเปอร์ชนิดเป็นรูปหลังปล่อง ต้องปิดรูป 

แดมเปอร์ให้หมด ปฏิกิริยาออกซิเดชันจะเริ่มตั้งแต่ 400 องศาเซลเซียสขึ้นไป หลังการไล่น้ าอิสระ 

(Free water) ออกไป จนถึงอุณหภูมิ 900-950 องศาเซลเซียส จะแช่หรือคงค่าอุณหภูมิการเผาไว้ 

(Soaking) จนมั่นใจว่า การไล่คาร์บอนออกจากเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เผาได้หมด จากนั้นจะด าเนินการเผา
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ไปเรื่อยๆ จนถึงอุณหภูมิสุดท้ายของการเผาตามต้องการ เรียกว่า จุดสุกตัวของผลิตภัณฑ์ แล้วยืนไฟ 

เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สุกทั่วกัน ก่อนจะเปิดเตาเผา ทิ้งให้เตาเย็นลง  

        2.2 วิธีการเผาในบรรยากาศรีดักชัน (Reduction Firing : RF)  

        การเผาแบบรีดักชัน (Reduction Firing) นี้ ช่วงแรก ต้องเผาแบบออกซิเดชันไปจนถึงอุณหภูมิ 

950-1000 องศาเซลเซียส อุณหภูมิช่วงนี้ จะคงค่าอุณหภูมิการเผาไว้ (Soaking) จนแน่ใจว่าไล่

คาร์บอน ออกจากเนื้อผลิตภัณฑ์ที่เผาหมดแล้ว จึงท าการปรับเปลี่ยนบรรยากาศการเผา เป็น

บรรยากาศรีดักชัน โดยเปิดตัวควบคุมความร้อน (Damper) ของเตา ประมาณ 50% ส าหรับเตา ที่ใช้

แดมเปอร์แบบเสียบ ถ้าเป็นเตาที่ใช้แดมเปอร์แบบรูปหลังปล่อง ต้องเปิดรูแดมเปอร์ สังเกตเปลวไฟที่

แลบออกมาจากด้านหน้าและด้านหลังของเตาเผา เผาไปเรื่อยๆจนถึงอุณหภูมิที่ต้องการ และคงค่า

อุณหภูมิเผาไว้ (Soaking) จะใช้เวลาเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับขนาดเตาเผา ผลิตภัณฑ์ที่เรียงเข้าเตาเผา 

และเคลือบ ในช่วงยืนไฟนี้ มักจะเปลี่ยนบรรยากาศการเผา ให้เป็นบรรยากาศท่ีเป็นกลาง (Neutral 

Firing : NF) จนปิดเตาทิ้งให้เย็นลง 

       เทคนิคการเผาเคลือบ 

       การเผาเคลือบท่ีดี ควรให้อัตราการเผา 50-100 องศาเซลเซียส แต่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่

และหนา ก็ควรต้องยืดเวลาในการเผาให้มากกว่าเดิม การเผาเคลือบไม่ควรเร่งรัดเวลาให้เร็วมาก

เกินไป เพราะอาจจะท าให้การเผาไม่สมบูรณ์  

       การปิดเตาเผา ภายหลังจากการเผาเคลือบได้ท่ีแล้ว ควรปล่อยเตาทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง 

โดยอัตราการลดความร้อนควรใช้ 100 องศาเซลเซียส ต่อชั่วโมง ไม่เช่นนั้นอาจท าให้ผลิตภัณฑ์แตก

เสียหายได้  

        3. การเผาตกแต่ง (Decoration Firing)  

        ชิ้นงานที่เผาเคลือบแล้ว นิยมตกแต่งด้วยสี หรือติดรูปลอก (Decal) ที่ท าขึ้นส าหรับตกแต่งสี 

โดยเฉพาะ ติดลงไปบนภาชนะท่ีเคลือบ แล้วน าไปเผา เพื่อให้สิ่งตกแต่ง ติดทนกับชิ้นงาน เรียกว่า การ

ตกแต่งบนเคลือบ (Over glaze Firing) อุณหภูมิที่ใช้เผาตกแต่งบนเคลือบ ประมาณ 650-850 องศา

เซลเซียส ขึ้นอยู่กับชนิดสี (Pigment) หรือประเภทวัตถุดิบ ที่น ามาท าสี ว่าจะสุกท่ีอุณหภูมิใด  

        การเผาสีตกแต่งรูปลอก และสีเงินสีทอง จะต้องเผาในบรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ ตลอด  
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การเผา จากอุณหภูมิห้องถึง 750 องศาเซลเซียส ในเตาเผาไม่ควรมีความชื้นอยู่ ถ้าเตาเผามีความชื้น

จากการเผาดิบ เมื่อน าสีทองเผาต่อจากเตาเผาดิบ สีทองจะหมอง เพราะไม่ชอบความชื้น สีเขียนก็จะ

พองเพราะมีความชื้นในเตาเผามากเกินไป  

         ดังนั้น ถึงแม้ว่าอุณหภูมิในการเผาดิบที่ 750 องศาเซลเซียส ใกล้เคียงกับการเผาสีตกแต่ง  

ก็ไม่ควรเอาชิ้นงานเขียนสี และติดรูปลอกเข้าเตาเผาในการเผาดิบ เพราะชิ้นงานที่ออกมา จะมีต าหนิ  

ไม่ได้มาตรฐาน สีหมองคล้ า หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  

         ในการสร้างสรรค์ชุดเครื่องใช้ภายในโรงแรม Tamarind Village Chiangmai แรงบันดาลใจ

จากตุง ได้มีการทดสอบน้ าดิน การหดตัวของดินที่น ามาใช้ หล่อลงในแบบพิมพ์ บางชิ้นงานต้องใช้การ

หล่อแบบแยกชิ้น แล้วน ามาต่อกัน ซึ่งอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ เช่นชิ้นงานฉีกขาด หล่อไม่เต็ม มีอากาศ

อยู่ภายใน เป็นต้น เมื่อได้ชิ้นงานดินดิบแล้ว ควรตกแต่งก่อนเข้าเตาเผา 1 ครั้ง เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 

องศาเซลเซียส น้ าเคลือบที่ใช้จะเป็นเคลือบใสส าเร็จรูป อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศ

แบบออกซิเดชัน และเคลือบน้ าทอง อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
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                                                            บทที่ 3 

วิธีการด าเนินงาน 

         โครงการศิลปนิพนธ์เรื่อง ภาชนะเครื่องเคลือบเดินเผาส าหรับใช้ภายในห้องพักของโรงแรม 

Tamarind Village Chiangmai  แรงบันดาลใจจาก ตุง  มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาออกแบบสร้างสรรค์

ภาชนะเครื่องใช้ภายในห้องพักซ่ึงสามารถน าไปใช้กับโรงแรม โดยเริ่มต้นจากการค้นคว้าข้อมูลของ

ที่มาของแนวคิด รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการออกแบบผลงาน สามารถผลิตในการบวน

การเครื่องเคลือบดินเผา ผลงานที่ได้จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วย

ส่งเสริมภาพลักษณ์ของโรงแรม ซึ่งมีการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ 
2. ถ่ายทอดกระบวนการความคิดผ่านการพัฒนาการร่างแบบ 2 มิติ  
3. ถ่ายทอดกระบวนการความคิดผ่านการพัฒนาการร่างแบบ 3 มิติ 
4. การพัฒนารูปแบบผลงานเป็นแบบจ าลอง 3 มิติ  
5. การขยายชิ้นงาน 
6. การผลิตชิ้นงานจริง 
7. การรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงาน 
8. การจัดแสดงผลงาน 

1.  ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม ข้อมูล และน ามาวิเคราะห์ เมื่อพูดถึงภาชนะเครื่องเคลือบดินเผา
ส าหรับใช้ภายในของส าหรับโรงแรม Tamarind Village Chiangmai ที่มีแรงบันดาลใจมาจาก ตุง 
หลังจากนั้นรวบรวมศึกษาข้อมูล รวบรวมเก่ียวกับข้อมูลโรงแรม Tamarind Village Chiangmai โดย
เดินทางไปส ารวจและสอบถามข้อมูลจากสถานที่จริง ที่จังหวัดเชียงใหม่ และถ่ายภาพ มุมมองต่างๆ 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจภายในโรงแรม อีกท้ังยังมีการเรียนรู้การตานตุงที่ศูนย์การเรียนรู้เวียงกุม
กาม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสามารถน าข้อมูลและการปฏิบัติงาน มาประยุกต์ใช้กับชิ้นงานได้จริง  และ
หาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในห้องพักโรงแรมจากเครื่องเคลือบดินเผาน ามาวิเคราะห์ ปัญหา และ
น ามาปรับใช้แก้ปัญหาให้กับชิ้นงานและต้องสมบูรณ์แบบที่สุด 

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

3.  ถ่ายทอดกระบวนการความคิด ผ่านการพัฒนาแบบจ าลอง 3 มิติ ด้วยการทดลองปั้นชิ้นงาน
จริงบางส่วน เพ่ือให้เห็นภาพรวมของชิ้นงานและดูข้อบกพร่องของชิ้นงานและเปรียบเทียบกับแบบ
ร่าง 2 มิติ และดูความเหมาะสมในการประกอบชิ้นงาน 

4.  การพัฒนารูปแบบผลงานเป็นแบบจ าลอง 3 มิติ เมื่อได้รูปทรง และรูปแบบชิ้นงานที่ต้องการ
แล้ว จึงน ามาทดลองเผาดิบ เพื่อทดลองการบิดเบี้ยว การแตกร้าวของชิ้นงาน และดูความเป็นไปได้
ของชื้นงาน โดยน าข้อบกพร่องต่างๆมาปรับแก้ไขให้ชิ้นงานสมบูรณ์แบบที่สุด  

5.  การขยายชิ้นงาน ท าชิ้นงานจริง โดยน าข้อดีและข้อเสียจากผลการทดลองมาพัฒนาและปรับใช้
ให้เหมาะสม คือการน าข้อเสียหรือปัญหาที่เกิดมาปรับใช้ อย่างเช่นการแตกร้าวนั้นมาจากความชิ้นใน
ชิ้นงานที่ไม่เท่ากัน น ามาปรับโดยการควบคุมความชื้นของชิ้นงานให้สม่ าเสมอ การบิดเบี้ยวของ
ชิ้นงาน มาจากการที่หล่อชิ้นงานบางเกินไป หรืออาจจะเก่ียวข้องกับอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเผา
ชิ้นงาน น าข้อบกพร่องทั้งหมดท่ีได้ทดลองการลองผิดลองถูกเมื่อรู้ปัญหาแล้วน ามาแก้ไขให้ชิ้นงานมี
ความสมบูรณ์แบบที่สุด 

6.  การผลิตชิ้นงานจริง ทดลองเคลือบลงบนงาน เพื่อดูความเหมาะสม และน ามาเคลือบในชิ้นงาน
จริง ให้เกิดความน่าสนใจและความสวยงามเพ่ิมข้ึน 

7.  การรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงาน เมื่อได้เคลือบที่ต้องการแล้ว น าเคลือบที่ได้มาเคลือบในชิ้นงาน
จริง การเคลือบชิ้นงานนั้นมีหลายวิธี การจุ่ม การเทราด การพ่น หรือการหยอดเคลือบ หลังจากนั้นใช้
วิธีที่เหมาะสมกับชิ้นงาน หลังจากเคลือบชิ้นงานแล้วในส่วนของพ้ืนที่สัมผัสพื้นชั้นวางเช็ดออกให้
เรียบร้อยป้องกันการติดพ้ืนสัมผัส และน าเข้าเตาเผาโดยเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส 

8.  การจัดแสดงผลงาน น าชิ้นงานที่ผ่านการเผาเคลือบแล้วมาจัดประกอบ และแสดงผลงานส าเร็จ
ประกอบด้วยชิ้นงานจ านวน 2 ชุดและจัดแสดงผลงานจ าลองเหมือนการใช้งานภายในห้องพักโรงแรม 
เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้กับชิ้นงาน 
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      บทที่ 4 

                                         ผลการด าเนินงาน 

           โครงการศิลปนิพนธ์เรื่อง “ภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาส าหรับใช้ภายในห้องพักของโรงแรม 

Tamarind Village Chiangmai แรงบันดาลใจจาก ตุง” เป็นโครงการออกแบบภาชนะเครื่องใช้จาก

เครื่องเคลือบดินเผา ที่น าแนวคิดมาจากตุง โดยการน าเอกลักษณ์การฉลุลาย การจัดวาง ความอ่อน

ช้อย มาสร้างสรรค์ ออกแบบผลงานให้เกิดการลงตัวซึ่งมีผลด าเนินงานดังนี้ 

1.  แบบร่าง 2 มิติ  

2.  แบบร่าง 3 มิติ 

3.  การทดลองเนื้อดินและเคลือบใส   

4.  สร้างต้นแบบ 

5.  สร้างแม่พิมพ์ 

6.  เตรียมน้ าดินในการขึ้นรูปงาน 

7.  การข้ึนรูปชิ้นงาน 

8.  การตกแต่งชิ้นงาน 

9.  การเผาดิบ  

10. การเผาเคลือบและผลงานส าเร็จ  

 

1. การพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ  

        เริ่มจากการน าข้อมูลทั้งหมด มารวบรวมและวิเคราะห์ ถึงสิ่งที่ต้องการจะน าเสนอ และทดลอง

ร่างรูปแบบ 2 มิติแบบคร่าวๆ ตามความคิดและการสร้างสรรค์ ซึ่งสิ่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการออกแบบ

ผลงาน การร่างแบบ 2 มิติ จะท าเราได้มองเห็นรูปแบบของชิ้นงานได้มากข้ึน ว่ามีความเหมาะสมลงตัว 

และน่าสนใจมากน้อยเพียงใด เพื่อน าไปสร้างสรรค์ปรับแก้และพัฒนารูปแบบต่อไป  
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        1.1 ผลงานแบบร่าง 2 มิติ ระยะที่ 1 เป็นการน าเสนอผลงาน โดยเริ่มจากการน าที่มาของ

แนวความคิด และแรงบันดาลใจ มาตัดทอน หาเอกลักษณ์ พร้อมกับน ารูปทรงที่สมมาตรมาใช้ร่วมกัน 

โดยแบบร่างยังมีรูปทรงที่เรียบง่าย 

          

    

                                  

ภาพที่ 13 - 17 แบบร่าง 2 มิติ ระยะที่ 1  
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         1.2 ผลงานแบบร่าง 2 มิติ ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากครั้งแรก โดยการพัฒนา

รูปทรง และมีเทคนิคการฉลุลาย และขูดขีดลายเพ่ิมมา เพื่อให้งานน่าสนใจ  

                                      

x   xxxxx    

ภาพที่ 18 – 20 แบบร่าง 2 มิติ ระยะที่ 2 
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          1.3 ผลงานแบบร่าง 2 มิติ ระยะที่ 3 เป็นการพัฒนารูปแบบของชิ้นงาน ให้ชิ้นงานมีรูปทรง 

ที่ดูอ่อนช้อย และออกแบบลวดลายให้เป็นเอกลักษณ์ มีรายละเอียด และดูน่าสนใจ 

       

                            

                                    

ภาพที่ 21 – 25  แบบร่าง 2 มิติ ระยะที่ 3 
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2.  การพัฒนาแบบร่าง 3 มิติ 

          การพัฒนารูปแบบ 3 มิติ นั้นคือการน าแบบร่าง 2 มิติ ชิ้นงานที่ดูเหมาะสมมาทดลองปั้น 

และข้ึนชิ้นงานจริง และข้ันตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ส าคัญขั้นตอนหนึ่งในการออกแบบ เนื่องจากจะท าให้

ได้เห็นผลงานจริง และได้เห็นปัญหาที่เกิดข้ึนจากการปั้นชิ้นงาน และสามารถจับต้องได้ และทราบถึง

ความยากความง่ายของการสร้างชิ้นงาน เช่น วิธีการข้ึนรูปชิ้นงาน การควบคุมความชื้นของดิน 

เพ่ือที่จะวางแผนในการท างานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

         2.1 ผลงานแบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 1 เป็นการน าแบบร่าง 2 มิติระยะแรก มาขึ้นรูป

ด้วยแป้นหมุน แล้วน ามาตกแต่งด้วยเทคนิคฉลุลาย ในระยะนี้ รูปทรงยังมีความเรียบง่ายและ

ยึดติดกับแป้นหมุนมากเกินไป ลวดลายของงานดูไม่น่าสนใจ 
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ภาพที่ 26 - 31 แบบร่าง 3 มิติระยะที่ 1   
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         2.2  ผลงานแบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนารูปทรงให้น่าสนใจโดยการขึ้นมือ  

และมีการจัดวางลวดลายไว้บนภาชนะ ท าให้มีจุดสนใจมากขึ้น  

 

ภาพที่ 32 - 37 แบบร่าง 3 มิติระยะท่ี 2  
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2.3  ผลงานแบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 3 เป็นการพัฒนาจากระยะท่ี 2 โดยรูปทรงมีความอ่อนช้อย และ

เพ่ิมเอกลักษณ์ของชิ้นงานบนขาของภาชนะ ตกแต่งด้วยเทคนิคฉลุลาย ท าให้ชิ้นงานดูน่าสนใจยิ่งขึ้น  

            

ff       

xs                

ภาพที่ 38 - 43 แบบร่าง 3 มิติระยะท่ี 3 
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3. ทดลองเนื้อดินและเคลือบใส  

       หลังจากท่ีทดลองปั้นแบบจ าลอง 3 มิติ เพ่ือให้ได้ชิ้นงานที่เหมาะสมที่จะสามารถน ามา
สร้างสรรค์ชิ้นงานได้จริง  จึงมีการทดสอบเนื้อดินส าหรับขึ้นชิ้นงาน   

        การหดตัวของน้ าดิน White Stoneware Body บริษัท ซินฟาอินดัสเตรียล 

    บรรยากาศออกซิเดชัน 

 

          ภาพที่ 44 แสดงการหดตัวของน้ าดิน White Stoneware Body บริษัท ซินฟาอินดัสเตรียล 

 

ตารางแสดงค่าการทดสอบการหดตัวและความโก่งงอ 
 

ลักษณะเนื้อดิน White Stoneware Body 
ดินดิบ 10 ซ.ม. 

เผาดิบอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 5% 

เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส 15% 
ความโก่งงอ  0.3 ซ.ม. 
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     4. สร้างต้นแบบ 
         เทปูนลงแม่พิมพ์ที่ท าจากฟิวเจอร์บอร์ดท าเป็นรูปทรงเรขาคณิต เมื่อปูนแข็งตัวแล้วจึงน าออก
จากแม่พิมพ์ น ามาเหลาให้เป็นรูปทรงและเก็บรายละเอียดตามแบบร่าง 3 มิติที่ถูกเลือกมาผลิตเป็น
ชิ้นงาน  

              
 

            

ภาพที่ 45 - 48 ต้นแบบปูนปลาสเตอร์ 
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ภาพที่ 49 - 52 ต้นแบบปูนปลาสเตอร์ 
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5. สร้างแม่พิมพ์ 

        น าต้นแบบมาทาน้ าสบู่ (Soap) เพ่ือเตรียมสร้างแม่พิมพ์ โดยแบ่งด้านบนต้นแบบก่อนถอด

แม่พิมพ์เพ่ือให้ชิ้นงานที่หล่อออกมาได้สะดวก   

 

ภาพที่ 53 แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 

6. การเตรียมน้ าดินในการขึ้นรูปงาน  

       น าดินที่ได้มาน ามาย่อยเพื่อที่จะต้องการย่อยและผสมน้ าให้เกิดเป็นน้ าดินส าหรับหล่อ  

น ามาใส่ถังท่ีเตรียมไว้ แช่ทิ้งไว้ให้ดินที่เป็นชิ้นเล็กๆแตกตัว ละลายตัว  หลังจากนั้นน าสว่านไฟฟ้ามา  

น ามาปั่นเนื้อดินให้แตกตัวและละลายตัวเร็วขึ้น ให้ดินกับน้ ารวมกันเป็นเนื้อเดียวกันเติมน้ าเพื่อลด

ความเข้มข้น และโซเดียมซิลิเกต เพ่ือให้ดินแตกตัวและไหลตัวเร็วขึ้นเหมาะส าหรับการหล่อใน 

การท างานต่อไป 
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ภาพที่ 54 ถังน้ าดิน White Stoneware Body ที่ย่อยและเตรียมพร้อมไว้แล้ว 

7. การขึ้นรูปชิ้นงาน 

       น้ าดิน White Stoneware Body ที่ผ่านการละลายน้ าและมีไหลตัวที่ดีมาเทลงในแม่พิมพ์  

เพ่ือหล่อชิ้นงานตามแบบที่ต้องการ โดยมีการหล่อกลวงและหล่อตัน  

                                   

ภาพที่ 55 หล่อน้ าดินลงบนแม่พิมพ์และเทน้ าดินออกจากแม่พิมพ์ที่หล่อกลวงออก  
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8. การตกแต่งชิ้นงาน 

        น าชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ น ามาตกแต่งเก็บรอยตะเข็บ  และชิ้นงานมาประกอบกัน  

โดยตกแต่งชิ้นงานด้วยเทคนิคฉลุลาย และขูดขีดลาย  

   

ภาพที่ 56 - 57  ตกแต่งชิ้นงานด้วยเทคนิคฉลุลายและเช็ดตกแต่งชิ้นงาน

 

ภาพที่ 58 อุปกรณ์ในตกแต่งชิ้นงาน 
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9. การเผาดิบ 

        เรียงชิ้นงานดินดิบเข้าเตาไฟฟ้า โดยเรียงอย่างระมัดระวังเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

หลังจากน าชิ้นงานออกจากเตา ควรขัดด้วยกระดาษทรายเพื่อตกแต่งผิวของชิ้นงาน  

            

     

ภาพที่ 59 - 62  ชิ้นงานที่เผาดิบและตกแต่งผิวงานด้วยกระดาษทรายแล้ว 
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10. การเผาเคลือบและผลงานส าเร็จ  

         เคลือบงานโดยการพ่น จากด้านในชิ้นงานก่อน แล้วเคลือบด้านนอก เช็ดเคลือบบริเวณขาของ

ชิ้นงานออกให้เรียบร้อยด้วยฟองน้ า  และน าชิ้นงานที่เคลือบเรียบร้อยแล้วเรียงเข้าเตาไฟฟ้า โดยวาง

ชิ้นงานให้มีระยะห่างกัน เพื่อป้องกันการหลอมและติดกันของงาน เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศา

เซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน  
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ภาพที่ 63 - 68  ผลงานส าเร็จชุดที่ 1 
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ภาพที่ 69 ผลงานส าเร็จชุดที่ 1  

           

ภาพที่ 70 – 71  ผลงานส าเร็จชุดที่ 2 ตกแต่งชิ้นงานด้วยน้ าทองและน าไปอบในเตา 

อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส    
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บทที่ 5 

                                  สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

จากการด าเนินงานโครงการออกแบบภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาส าหรับใช้ภายในห้องพัก

ของโรงแรม Tamarind Village Chiangmai ที่มีแรงบันดาลใจจากตุง พบว่า สามารถออกแบบ

ภาชนะเครื่องใช้ภายในห้องพัก ได้จ านวน 2 ชุด แต่ละชุดประกอบไปด้วย  แจกันดอกไม้ ชามลอย

ดอกไม้ ถาดขนม ถาดผลไม้ต้อนรับ จานเก็บเครื่องประดับ ที่วางสบู่  ตามความเหมาะสม  ได้แก่ 

ชุดที่ 1  ประกอบด้วย  แจกันดอกไม้ 1 ชิ้น ,ชามลอยดอกไม้ 1 ชิ้น ,ถาดขนม 1 ชิ้น ,ถาดผลไม้

ต้อนรับ1 ชิ้น , จานเก็บเครื่องประดับ 1 ชิ้น , ที่วางสบู่  1 ชิ้น เคลือบใสส าเร็จรูป 

ชุดที่ 2  ประกอบด้วย  แจกันดอกไม้ 1 ชิ้น ,ชามลอยดอกไม้ 1 ชิ้น ,ถาดขนม 1 ชิ้น ,ถาดผลไม้

ต้อนรับ1 ชิ้น , จานเก็บเครื่องประดับ 1 ชิ้น , ที่วางสบู่  1 ชิ้น เคลือบใสส าเร็จรูป และเขียนลายน้ า

ทอง 

 ผลงานที่ได้จะสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์

ของโรงแรมท่ีมีกลิ่นอายความเป็นล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่  
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                                        ภาพที่ 72 – 74 การติดตั้งผลงานส าเร็จ 

 โดยใช้เนื้อดิน White Stoneware Body ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อแบบกลวงหรือแบบเทออก  

และหล่อตัน  ตกแต่งด้วยเทคนิคฉลุลาย ขูดขีดลาย ทั้งสองเทคนิคช่วยเสริมให้ชิ้นงานมีความอ่อนช้อย 

รวมทั้งเพ่ิมความเบา ซึ่งสามารถออกแบบ และทดลองผลิตให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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ปัญหาที่พบในการด าเนินงานและแนวทางในการแก้ไข  

1. การเลือกที่มาและแรงบันดาลใจในการออกแบบควรเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่เรามีความ

สนใจท าให้เราสนใจที่จะค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ให้ได้มากเพ่ือให้เราเข้าใจถึงสิ่งที่เรา

ต้องการจะสื่อสารออกมาในงานให้ได้มากที่สุด 

2. การทดลองปั้นชิ้นงานจากแบบร่าง 2 มิติเป็นแบบจ าลอง 3 มิติมีความแตกต่างของชิ้นงานและ

ระนาบที่แตกต่างกันต้องควบคุมระนาบให้มีความสวยงามและเหมาะสมกับชิ้นงาน  

3 การข้ึนรูปชิ้นงานต้องตรวจความถ่วงจ าเพาะของดินก่อนทุกครั้งเพ่ือให้น้ าดินสามารถหล่อได้ดี  

4. การต่อชิ้นงานควรทาน้ าดินให้ดีและควรให้เนื้อดินมีความชื้นที่เท่ากันเพ่ือป้องกันชิ้นรอยแยกขณะ

เผา  

5. ควรทิ้งชิ้นงานให้แห้งสนิทก่อนเผาเพ่ือป้องกันชิ้นงานบิดเบี้ยวและการแตกร้าวของชิ้นงาน  

6. ความเปราะบางของชิ้นงานทั้งในช่วงก่อนเผาและหลังเผาควรใช้ความระมัดในการเคลื่อนย้าย 

7. การเผางานใช้อุณหภูมิสูงถึง 1,200 องศาเซลเซียส   ซึ่งอาจท าให้เกิดการบิดเบี้ยวของชิ้นงานได้

ควรเผื่อบริเวณชิ้นงานที่จะเกิดการบิดเบี้ยวเพ่ือที่จะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ 
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ภาพที่ 75 ผลงานที่เบี้ยว 
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ข้อเสนอแนะ 

 จากการจัดท าศิลปนิพนธ์เรื่อง “โครงการออกแบบภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาส าหรับใช้

ภายในห้องพักชองโรงแรม Tamarind Village Chiangmai แรงบันดาลใจจากตุง”  ท าให้ได้รับ

ความรู้ประสบการณ์  จากการท างานเครื่องเคลือบดินเผามากขึ้น เนื่องจากชิ้นงานต้องการความ

ละเอียดอ่อน ความเป็นเอกลักษณ์และประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก  จึงต้องใส่ใจกับส่วนประกอบต่าง ๆ  

เพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ในชิ้นงานมากที่สุด ต้องท าการศึกษาเก่ียวกับประวัติของสถานที่ที่จัดตั้ง  

การประดิษฐ์ตุง และการทดลองหาประเภทของเนื้อดิน น้ าเคลือบ และเทคนิคท่ีน่าสนใจ  เพื่อพัฒนา

งานเครื่องเครื่องเคลือบดินเผาให้มีความน่าสนใจมากข้ึน  ซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานในการออกแบบ

ข้าพเจ้าหวังว่าการจัดท าศิลปนิพนธ์นี้จะบรรลุผลอย่างยิ่ง  ข้อมูลภายในเล่มสามารถให้ประโยชน์ 

ทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาต่อแก่ผู้ที่สนใจในด้านนี้ ไม่มากก็น้อย 
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