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บทคัดย่อ 

ศิลปนิพนธ์เรื่องโครงการออกแบบชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับครอบครัวแรงบันดาลใจ
จากของเล่นไม้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสนอผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารเครื่อง
เคลือบดินเผาที่สามารถผลิตในรูปแบบงานอุตสาหกรรมได้ โดยน าความประทับใจจากของเล่นไม้ที่
เป็นความทรงจ าในวัยเด็กซึ่งเป็นช่วงที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัว ของเล่นไม้มีลักษณะเป็น
รูปทรงเรขาคณิต มีความโค้งมนและให้ความรู้สึกอบอุ่น โดยเน้นการออกแบบชุดภาชนะบนโต๊ะ
อาหารที่มีความเรียบง่าย สวยงามประกอบกับประโยชน์ใช้สอย 

 ผลการออกแบบ พบว่า สามารถออกแบบชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับครอบครัวแรง
บันดาลใจจากของเล่นไม้ โดยน ารูปทรงของของเล่นไม้มาออกแบบให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย 
ใช้น้ าดินหล่อประเภทเนื้อดินหล่อสโตนแวร์ White Clay บริษัท SIN FA INDUSTRIAL (THAILAND) 
รหัส WC-925 SAC-4 เนื้อดินจะมีความขาวไม่โปร่งแสง ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อตันและกลวงตกแต่ง
ด้วยเทคนิคหล่อน้ าดินสี เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เคลือบใสเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1200 
องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์  

 การสร้างสรรค์ผลงาน จ านวน 2 ชุดชุดละ 14 รายการประกอบด้วย จาน 9 ใบ ชาม 3 ใบ 
แก้ว 1 ใบ จานรองแก้ว 1 ใบ 
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ABSTRACT 

The design of tableware set for family inspired by wooden toys. The purpose 

of this research was to present a creative design of the ceramic tableware set for 

mass production.   

 The design of the tableware was inspired by wooden toys. They were my 

impression of childhood memories, when I spent most of the time with my family.  

The wooden toys are in geometric shape and have rounded edge that give the 

feeling of warmth. The design of the tableware was emphasized on simplicity, beauty 

and function. 

 The research was presented creative design of tableware set for family 
inspired by wooden toys.  The design of the tableware was based on the form of the 
wooden toy and utilization. White Clay Stoneware slip of SIN FA Industrial (Thailand) 
WC-925 SAC-4 was choosen for the product. The clay was white and not translucent.  
Solid casting, drain casting, and color slip technique were used in the procedure.  
Biscuit fired at temperature of 800 degree Celsius, then glazed fired at the 
temperature of 1200 degree Celsius in oxidation atmosphere. 
 There were 2 sets of work, 14 pieces consisted of 9 plates, 3 cups, 1 glass and 
1 sauces 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและน้อมร าลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ที่คอยอบรม
สั่งสอนและให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าในทุก ๆ ด้าน และเป็นก าลังใจในการท างานตลอดมา 

 ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่เคยสั่งสอน อบรมข้าพเจ้ามาตั้งแต่เด็ก ผู้ผลักดันริเริ่ม
ให้ข้าพเจ้ารักท่ีจะสร้างสรรค์งานศิลปะมาตลอดจนถึงทุกวันนี้ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ และค าแนะน าอันทรงคุณค่าและมีประโยชน์ทั้ง
ดูแลเอาใจใส่ข้าพเจ้าเสมอเสมือนอยู่ในครอบครัวเครื่องเคลือบดินเผา ตลอดระยะเวลาสี่ปี 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาทุกท่านที่ให้ความรู้ค าแนะน า ตลอดจน
การช่วยเหลือเอ้ือเฟ้ือในเรื่องต่าง ๆ เสมอมา 

 ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ รุ่นพ่ีและรุ่นน้องผู้ให้ก าลังใจตลอดจนค าแนะน าต่าง ๆ และความ
ช่วยเหลือเสมอมา ที่ส าคัญคือมิตรภาพที่มอบให้กันมาตลอดสี่ปี 

 นอกจากนี้ข้าพเจ้ายังขอขอบพระคุณทุกท่าน ซึ่งมิได้เอ่ยนามไว้ในที่นี้ด้วยแต่ ข้าพเจ้ายัง
ส านึกอยู่เสมอตลอดเวลาของการท าศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมายที่ไม่สามารถ
หาได้จากที่อ่ืน ทั้งในส่วนของการท างานและการใช้ชีวิต ซึ่งข้าพเจ้าขอขอบพระคุณกับประสบการณ์นี้
และจะเก็บไว้เพ่ือน าไปปรับใช้ในชีวิตต่อ ๆ ไป 
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ค าน า 

 เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปบัณฑิตภาควิชา
เครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร น าเสนอโครงการในหัวขอ “โครงการ
ภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับครอบครัว แรงบันดาลใจจากของเล่นไม้” สร้างสรรค์ผลงานเครื่อง
เคลือบดินเผาด้วยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม โดยออกแบบเป็นชุดภาชนะบนโต๊ะอาหาร ที่มีแรง
บันดาลใจจากของเล่นไม้ เอกสารฉบับนี้ได้กล่าวถึงการด าเนินงานเริ่มต้นที่มาของแนวความคิด การ
รวบรวมแนวความคิด วัตถุประสงค์ รูปแบบของงาน ขั้นตอนการท างาน การทดลอง และผลการ
ทดลองต่าง ๆ การแก้ปัญหาตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์งาน
เครื่องเคลือบดินเผา 

 เอกสารด าเนินงานในศิลปนิพนธ์นี้จึงเป็นการรวบรวมแนวความคิด และ กระบวนการ
สร้างสรรค์ผลงานอย่างสังเขป ประสบการณ์จากการท างานชุดนี้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์
ผลงานที่สมบูรณ์แบบต่อไป ส าหรับผู้ที่สนใจสามารถน าขอมูลนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เพ่ือการเรียนรู้
เบื้องต้นหรือปรับปรุงพัฒนางานให้สมบูรณ์ต่อไป 

วริษฐา กรสูตรวงส์ 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ (Statements and significance of the problems) 
 เนื่องด้วยในปัจจุบันความเป็นอยู่ของคนไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากสมัยก่อนที่ผู้ชายจะ
เป็นฝ่ายออกจากบ้านไปท างานเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัว ส่วนผู้หญิงมีหน้าที่อยู่บ้านคอยอบรมและ
เลี้ยงดูลูก ดูแลบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ท างานเย็บปักถักร้อยหรืองานอดิเรกต่างๆภายใน
บ้าน แต่ในปัจจุบันทั้งสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า และสภาพ
บ้านเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้สังคมไทยในปัจจุบันทั้งผู้หญิงและผู้ชายต่างออกไปท างานหาเงินนอก
บ้าน ท าให้เวลาการอยู่ร่วมกันภายในครอบครัวนั้นลดน้อยลง เวลาที่จะอยู่กับครอบครัวเพื่อพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็ลดลงตามไปด้วย บางครอบครัวไม่มีเวลาดูแลลูกเท่าที่ควร บางครอบครัว
อาจไม่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเลยตลอดทั้งสัปดาห์ ท าให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนั้นลดลง 

 ครอบครัวเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคมและเป็นสถาบันที่มีความส าคัญท่ีสุดด้วยเช่นกัน ค า
ว่า ครอบครัวเป็นค าที่มีความหมายมากมาย คือหมายถึงความรัก ความอบอุ่น ความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันภายในครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบันแรกที่ท าหน้าที่ทางสังคมในการ ถ่ายทอดค่านิยม 
ปลูกฝังความเชื่อและทัศนคติต่างๆให้แก่คนภายในครอบครัว ท าให้เด็กแต่ละคนมีความคิด ทัศนคติ 
และบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเกิดจากการปลูกฝังและเลี้ยงดูที่ต่างกันของแต่ละครอบครัว เด็กภายใน
ครอบครัวจะซึมซับและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆจากคนที่อยู่รอบตัวท าให้ครอบครัวเป็นส่วนส าคัญท่ีจะท าให้
เด็กเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม การดูแลเอาใจใส ให้เวลาและความรักกับเด็กเป็นสิ่งส าคัญที่จะท า
ให้เด็กเจริญเติบโตเป็นคนที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี และเป็นคนดีของสังคมต่อไป การให้เวลา
กับคนภายในครอบครัวเป็นสิ่งส าคัญ การอยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันภายในครอบครัวท าให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น การที่ครอบครัว
ได้ท ากิจกรรมร่วมกันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ท าให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่น ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้
ทุกคนภายในครอบครัวมีความสุข 

 จากเหตุผลดังกล่าวข้าพเจ้าจึงออกแบบชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับครอบครัวเพ่ือใช้
ส าหรับรับประทานอาหารภายในบ้าน เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนไปท าให้ความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัวลดน้อยลง การหาเวลารับประทานอาหารร่วมกันภายในบ้านทุกวันมื้อใดมื้อหนึ่งจะช่วยท า
ให้ครอบครัวมีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับครอบครัวได้รับแรงบัลดาลใจมา

1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



2 
 

จากชุดของเล่นไม้ เนื่องจากทุก ๆ คนต้องเคยผ่านช่วงวัยเด็กและค่อย ๆ เจริญเติบโตขึ้นมาภายใน
ครอบครัว  ของเล่นเด็กจะท าให้นึกถึงบรรยากาศความรักความอบอุ่นภายในครอบครัว จึงใช้ของเล่น
เด็กน ามาเป็นแรงบัลดาลใจในการออกแบบชุดภาชนะบนโต๊ะอาหาร 

 การออกแบบชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับครอบครัว ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากชุดของเล่น
ไม้ ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ าดินสโตนแวร์ White Clay ในแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์แบบหล่อตันและ
กลวงตกแต่งด้วยเทคนิคหล่อน้ าดินสี เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เคลือบใสเผาเคลือบที่
อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ เมื่อผลงานสมบูรณ์แล้วสามารถผลิตซ้ าได้
ตามกระบวนการทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 

ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ (Goal and objective) 

 1. เพ่ือศึกษาและออกแบบชุดภาชนบนโต๊ะอาหารส าหรับครอบครัว ที่มีแรงบันดาลใจมาจาก
ชุดของเล่นไม้ที่สร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา 

 2. เพ่ือออกแบบชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับครอบครัวที่เหมาะสมส าหรับการใช้งานและ
มีความน่าสนใจดึงดูดให้อยากรับประทานอาหาร 

สมมติฐำนของกำรศึกษำ (Hypothesis to be tested) 

 ด้านประโยชน์ใช้สอย : ศึกษาผลิตภัณฑ์ ประโยชน์ใช้สอย ความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
ตามแต่ละรายการตามหลักสากล 

 ด้านรูปทรง : ศึกษารูปทรงที่ใช้งานได้สะดวก ดูสวยงามและน าไปใช้ได้จริง 

 ด้านเทคนิค : ศึกษาวิธีการขึ้นรูป การประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ การตกแต่งผลิตภัณฑ์ได้
อย่างถูกต้องตามกระบวนการ 

 ด้านการผลิต : ศึกษาวิธีการลดระยะเวลาในการผลิตและการลดต้นทุนในการผลิตรวมไปถึง
ศึกษาวิธีการและข้อก าหนดของชุดภาชนะบนโต๊ะอาหาร เพ่ือจะผลิตชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับ
ครอบครัวที่ดี มีคุณสมบัติที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน 

ขอบเขตกำรศึกษำ (Scope or delimitation of the study) 

 1. ออกแบบชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับครอบครัว โดยการน ารูปทรงและฟังชั่นของชุด
ของเล่นไม้มาคลี่คลายตัดทอนรูปทรงให้ดูเรียบง่ายและสามารถน ามารวมชุดต่อกันเพ่ือดึงดูดความ
สนใจและจัดเก็บได้ง่าย 
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2. ชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับครอบครัวจ านวน 2 ชุด หนึ่งชุดประกอบด้วย 14 รายการ  

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     30  เซนติเมตร 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     20  เซนติเมตร 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     20  เซนติเมตร 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     17  เซนติเมตร 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     15  เซนติเมตร 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     13  เซนติเมตร 

  ชามขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     19  เซนติเมตร 

  ชามขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง    15.5  เซนติเมตร 

  ชามขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     12  เซนติเมตร 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง    22.5  เซนติเมตร 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     18  เซนติเมตร 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     14  เซนติเมตร 

  แก้วมีหู้ขนาด  ขนาดบรรจุ    200  มิลลิลิตร 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     14  เซนติเมตร 

 

ผลงานขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ าดินหล่อสโตนแวร์ White Clay บริษัท SIN FA INDUSTRIAL 
(THAILAND) รหัส WC-925 SAC-4 ในแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์แบบหล่อตันและกลวง ตกแต่งด้วยน้ า
ดินสี เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เคลือบใสไฟสูง เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1200 องศา
เซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ 
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3. วัตถุดิบและวิธีการผลิต 

3.1 เนื้อดิน White clay เป็นเนื้อดินสโตนแวร์สีขาว เหมาะกับการท าผลิตภัณฑ์เพ่ือ
ใช้บริโภค 

3.2 การข้ึนรูปด้วยวิธีการหล่อน้ าดินในแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์แบบหล่อตันและแบบ
หล่อกลวงเผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

3.3 เคลือบที่ใช้ในการผลิต คือ เคลือบใสไฟสูง เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1200 องศา
เซลเซียส 

ขั้นตอนกำรศึกษำ (Process of study) 

 ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานได้แบ่งขั้นตอนการสร้างสรรค์ออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆจากหนังสือสื่อสารสนเทศออนไลน์เพ่ือน ามาใช้
ในการออกแบบผลงาน 

ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบสร้างสรรค์และพัฒนารูปแบบ 

1. รวบรวมข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์เพื่อสร้างสรรค์ผลงานแบบร่าง 2 มิติ 
2. พัฒนารูปแบบ แก้ไขข้อบกพร่องให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างแร่งบรรดาลใจ 

วัตถุประสงค์ในการออกแบบและประโยชน์ใช้สอย 
3. สร้างสรรค์แบบร่าง 2 มิติ เป็บแบบร่างจ าลอง 3 มิติ พร้อมทั้งคาดเดาปัญหาที่อาจจะ

เกิดข้ึนระหว่างกรรมวิธีการผลิตจริงและการแก้ไขปัญหานั้น 

ขั้นตอนที่ 3 การผลิตตามกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 

1. ทดลองสร้างต้นแบบขนาดเท่าจริง ท าพิมพ์หล่อ หล่อชิ้นงานในขนาดที่ยังไม่ขยาย
เปอร์เซ็นการหดตัวของดินเพื่อดูความเป็นไปได้ในการผลิตผลงาน 

2. ปฏิบัติการสร้างสรรค์ผลงานตามกรรมวิธีทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา ตั้งแต่
การสร้างต้นแบบ สร้างแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ วิธีการข้ึนรูปผลงาน เทคนิคการตกแต่ง 
ตลอดจนถึงกระบวนการเผา 
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ขั้นตอนที่ 4 การสรุป อภิปราย รวบรวมเอกสารและน าเสนอผลงาน 

1. สรุปและอภิปรายผลการสร้างสรรค์ ปัญหาและอุปกรณ์ในการด าเนินงานของโครงงาน
พร้อมทั้งแก้ไขหาแนวทางปรับปรุงโครงการต่อไป 

2. น าเสนอผลงานและเอกสารที่สรุปและอภิปรายผลการสร้างสรรค์ 

เวลำที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เริ่มเสนอโครงการวิจัยสร้างสรรค์ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2557 จนถึง 2 มิถุนายน พ.ศ.2558                                             
ณ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถ.ราชมรรคาโน ต.
พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 

วิธีกำรศึกษำ (Method of the study) 

 1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่มีความเก่ียวข้องจากหนังสือ บทความ สื่อสารสนเทศออนไลน์ 
เพ่ือน ามาวิเคราะห์และประมวลแนวความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน 

 2. ออกแบบผลงานวิจัยสร้างสรรค์โดยน ารูปทรงลักษณะของของเล่นไม้มาใช้ในการออกแบบ 
โดยพัฒนาให้ผลงานมีรูปทรงที่มีความเรียบง่าย สวยงามและเหมาะสมในด้านประโยชน์ใช้สอย 

 3. สร้างสรรค์แบบร่าง 2 มิติ เพ่ือค้นหารูปแบบของผลงานที่สามารถสื่อให้เห็นถึง
แนวความคิดสร้างสรรค์ 

 4. สร้างสรรค์แบบจ าลอง 3 มิติ เพื่อค้นหารูปแบบและปรับปรุงปัญหาที่เกิดขึ้น 

 5. เขียนแบบ (Working drawing) 

 6. สร้างต้นแบบและสร้างสรรค์ตามกระบวนการทางอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา 

 7. สรุปและรวบรวมผลงานเป็นรูปเอกสารและน าเสนอผลงาน 

แหล่งข้อมูล  

 1. รวบรวมเอกสาร หนังสือ ระบบสารสนเทศออนไลน์และสือต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการ 

2. ศึกษาจากค าปรึกษาของอาจารย์ผู้ควบคุมศิลปนิพนธ์ คณะกรรมการโครงการศิลปนิพนธ์
และผู้รู้ที่เกี่ยวข้องกับศิลปนิพนธ์ 
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อุปกรณ์ในกำรศึกษำ 

 1. หนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 

 2. คอมพิวเตอร์ 

 3. กล้องถ่ายภาพ  

 4. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการเครื่องเคลือบดินเผา 

ค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรวิจัย 

 1. ค่าเอกสารข้อมูลรูปภาพ     1,000  บาท 

 2. ค่าอุปกรณ์ในการท างาน และน าเสนอโครงการ  3,000   บาท 

 3. ค่าวัสดุที่ใช้ในการท างาน    6,000  บาท 

 4. ค่าจัดท าเอกสาร ประกอบโครงการ   2,000  บาท 

 5. เงินส ารองส าหรับโครงการ    2,000  บาท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   14,000  บาท 

 

กำรน ำเสนอผลงำน 

 1. แบบร่าง 2 มิติและแบบจ าลอง 3 มิติ 

 2. เขียนแบบประกอบผลงาน 

 3. จัดแสดงการเผยแพร่ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา 

 4. เอกสารประกอบการสร้างสรรค์จ านวน 4 เล่ม 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 โครงการออกแบบชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับครอบครัวแรงบันดาลใจจากของเล่นไม้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารที่เน้นประโยชน์ใช้สอย ให้เกิดความงาม โดยมี
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการออกแบบต่าง ๆ ดังนี้ 
1.ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการออกแบบ 

 1.1 ความรู้เกี่ยวกับของเล่นไม้ 

 ของเล่น หมายถึง สิ่งของใดๆท่ีสามารถน ามาใช้เล่นได้ โดยมากของเล่นมักจะมีความ
เกี่ยวข้องกับเด็กและสัตว์เลี้ยง แต่ก็ไม่จ าเป็นเสมอไปเพราะบางครั้งผู้ใหญ่ก็มีของเล่นเฉพาะแบบ
เช่นกัน ของเล่น ไม่จ าเป็นต้องเป็นสิ่งที่ตั้งใจผลิตออกมาเพ่ือการเล่นเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่อาจจะ
เป็นสิ่งของใด ๆ ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นของใช้ทั่วไปเช่น เครื่องครัว หรืออุปกรณ์อิเล็กโทรนิคก็ตาม หาก
สามารถน ามาเล่นเพ่ือให้เกิดความเพลิดเพลินได้เช่น การโยนเล่น การปาเล่น การหมุนเล่น ก็สามารถ
เป็นของเล่นได้ ปัจจุบันของเล่น ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นที่ใช้ในสื่อการสอนเบื้องต้นส าหรับเด็กๆ ตั้งแต่เด็ก
ทารกก็สามารถใช้เล่นของเล่น เช่น กระดิ่ง หรือยางที่เอาไว้กัดเล่นได้ 

ในสมัยก่อน คนไทยจะประยุกต์ของเล่นมาจากสิ่งรอบ ๆ ตัว เช่น ม้าก้านกล้วยซึ่งท าจากก้าน
ของใบกล้วย ตุ๊กตาวัว ควาย ซึ่งเกิดจากการปั้นดินเหนียวให้เป็นวัว ควาย หรือ เล่นแต่งตัวตุ๊กตา ซึ่ง
เกิดจากการวาดรูปตุ๊กตา (มักจะเป็นผู้หญิง) และชุดที่จะใส่ และตัดออกมาเล่นแต่งตัวกัน 

ของเล่นเด็กในปัจจุบันสามารถแบ่งไปในด้านการเสริมพัฒนาการทักษะในสองด้านได้แก่  

ของเล่นเด็กที่เสริมทักษะด้านร่างกาย ของเล่นประเภทนี้จะช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อความ
แข็งแรงของร่างกายอีกทั้งยังเสริมสร้างสุขภาพภายในด้วยยกตัวอย่าง ลูกบอลที่ช่วยเสริมสร้างทักษะ
การเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อขาส่วนต่างๆ ดินน้ ามันก็จะช่วยสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กส่วนแขนมือนิ้วจะท าให้
เด็กสามารถจับดินสอเขียนได้ไว ฯลฯ 

ของเล่นเด็กที่เสริมทักษะด้านสมอง ของเล่นประเภทนี้จะมุ่งเน้นไปทางด้านการพัฒนาสมอง
ของเด็กซ่ึงส าคัญมากในช่วงเด็กผู้ปกครองควรส่งเสริมไปพร้อมกับทางด้านร่างกาย ของเล่นประเภท
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://www.konglendek.com/
http://www.kj2shop.com/
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เสริมสร้างด้านสมองก็ยกตัวอย่างได้แก่ บล๊อกตัวต่อต่างๆที่จะส่งเสริมด้านจิตนาการของเด็ก บล๊อก
ตัวเลขตัวหนังสือต่างๆที่จะเสริมสร้างทางด้านความคิดการค านวน หรือแม้กระทั้งดินน้ ามันธรรมดาๆ
ที่จะช่วยเสริมสร้างจิตนาการของเด็กเช่นกัน 

นับตั้งแต่ อารยธรรม ช่วงแรกๆ ของเล่นถือว่าเป็นส่วนที่ส าคัญอีกส่วนหนึ่งส าหรับวัยเด็ก ของ
เล่นที่เด็กๆชื่นชอบในปัจจุบัน ก็ยังมีส่วนคล้ายกับของเล่นเมื่อพันๆปีที่ผ่านมา ในยุคสมัยจักรวรรดิ์กรีก
และโรมัน เด็กเริ่มมีการเล่น ตุ๊กตา ม้า ของเล่นที่เก่าแก่ที่สุด ที่ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดี ล้วนท า
จากไม้ 

ของเล่นไม้ ยังมีความส าคัญต่อเด็กมายังต่อเนื่อง ในปี 1700 ชาวเยอรมันได้เริ่มผลิตของเล่นไม้ 
เป็นงานฝีมือ ผลิตหลากหลายแบบวัสดุท าจากไม้ ท าออกขายทั่วไป เซลล์แมนได้เดินทางไปทั่วยุโรป
เพ่ือให้ของเล่นไม้เป็นที่นิยม มีการสั่งซื้อล่วงหน้าส าหรับโอกาศพิเศษ ส่วนมากจากเป็นของเล่นตุ๊กตา
และสัตว์ ซึ่งกลายเป็นที่ชื่นชอบของเด็กในยุโรป ในศตวรรษต่อมา ผู้ผลิตของเล่นไม้ ได้มีการ
สร้างสรรค์ เพ่ิมรายละเอียด ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ในช่วงท้ายของสงครามโลกครั้งที่สอง เริ่มมี
โรงงานผลิตของเล่นที่เป็นพลาสติกมากขึ้น และเป็นที่นิยม ผลิตภัณฑ์ของเล่นไม้ได้ลดลงเรื่อยๆ มี
ผู้ผลิตของเล่นมากข้ึนเรื่อยและเลือกใช้วัสดุที่ราคาถูกและทันสมัยมากขึ้น ของเล่นพลาสติก ได้มีการ
ผลิตเป็นจ านวนมากและราคาไม่แพงเพ่ือเด็กๆ 

 

ภาพที่ 1 ของเล่นไม้               
 ที่มา : Google [wood toy], เข้าถึงเมื่อ 17 ธันวาคม 2557. เข้าถึงได้จาก 
 http://ecx.images-amazon.com/images/I/61t0izB7AbL._AA1000_.jpg 
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ของเล่นไม้ โดยทั่วไป จะเป็นของเล่น ที่เล่นได้ง่าย ส่งเสริมให้เด็กได้ใช้จินตนาการ สร้างสรรค์ 
เช่น บล็อคไม้ต่อสร้างบ้าน สร้างปราสาท ของเล่นไม้ เสรมิทักษะการแก้ไขปัญหา เช่น จิ๊กซอร์ เกมส์
เขาวงกต เกมส์ต่างๆของเล่นไม้ เพ่ือการศึกษา เช่น ลูกคิด ตาชั่ง สอนภาษาไทย -ABC  บล็อครูปทรง 
เป็นต้น ของเล่นไม้ยังช่วยพัฒนาการทักษะทางด้านอารมณ์และสังคมอีกด้วย ปัจจุบันของเล่นไม้ก็ยัง
เป็นที่นิยม 

1.2 ความส าคัญและคุณค่าของครอบครัว 
พลังแห่งครอบครัวนั้นสามารถสร้างสรรค์ให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้มากมายในสังคม ทั้งในสิ่งที่เราเห็นเป็น
รูปธรรมต่างๆก็ล้วนแปรรูปมาจากพลังงานแห่งครอบครัว ที่ส าคัญคือสิ่งดีๆที่เกิดข้ึนนั้น แม้สัมผัสไม่ได้
แต่เราก็สามารถสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกว่าพลังจากครอบครัวนั้นเป็นสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ 
 
ขั้นแรกต้องสร้างความส าเร็จของการอยู่ร่วมกันให้มีความสุข การมาอยู่อาศัยร่วมกันเป็นการเริ่มต้น
ของชีวิตครอบครัวที่ต่างคนต่างต้องศึกษาหนทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
มากมาย ปัจจุบันบางอย่างเป็นตัวเสริมชีวิตครอบครัวให้มีความราบรื่น แต่ปัจจัยบางอย่างเป็นตัว
ท าลายชีวิตครอบครัว ซึ่งแน่นอนว่าการอยู่ร่วมกันของคนสองคนที่มาจากต่างบิดามารดา ต่าง
ครอบครัว ต่างการเลี้ยงดู และต่างสิ่งแวดล้อม ย่อมต้องมีปัญหาไม่มากก็น้อย 
 
ในครอบครัวที่มีลูกความส าเร็จของครอบครัวส่วนหนึ่งสามารถประเมินได้จากตัวลูก ซึ่งมิได้
หมายความว่าครอบครัวที่มีสุขจะต้องมีลูกที่เรียนดี เรียนสูง เรียนเก่งเช่น ต้องเรียนวิศวะหรือแพทย์
ตามสมัยนิยม ซึ่งโอกาสเช่นนี้เป็นไปไม่ได้กับเด็กทุกคน และไม่จ าเป็นต้องเกิดขึ้นกับเด็กทุกคน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับความสนใจและความพอใจในการเลือกเรียนของเด็ก หากประสบความส าเร็จได้ก็นับได้ว่า
เป็นอภิชาตบุตรเช่นกัน เป็นเรื่องที่ควรแก่การภูมิใจ แต่หากเด็กจะเรียนด้อยหรือไม่ได้เรียนด้วย
ข้อจ ากัดหลายประการเช่น พิการ เจ็บป่วยก็มิใช่ความผิดของครอบครัว 
 
การดูแลลูกให้เรียนได้สูงสุดตามความสามารถและศักยภาพของลูกเป็นคนดี มีมนุษยสัมพันธ์ ไม่ติด
เหล้าและยาเสพติด ไม่ติดการพนัน ไม่เป็นนักเลงหัวไม้ ถ้าครอบครัวใดท าได้เช่นนี้นับว่าเป็น
ความส าเร็จของลูกนั้นเป็นที่สุดของครอบครัวแล้ว การเลี้ยงลูกให้สามารถช่วยแบ่งเบาภารกิจของ
ครอบครัว ตั้งใจเรียนเขียนอ่าน ดูแลพ่อแม่ ไม่สร้างสิ่งทุกข์ใจแก่ครอบครัว และเป็นผู้ที่มีความ
ภาคภูมิใจในครอบครัวแห่งตนได้นั้น จะต้องมาจากความรักใคร่ปรองดองกันในครอบครัว ลูกที่มี
ความสุขสมบูรณ์และสุขภาพจิตดีเท่านั้นจึงจะไปสู่ความส าเร็จดังกล่าวนี้ได้ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ครอบครัวดีมีสุขเท่านั้นจึงจะประสบความส าเร็จของครอบครัว การสร้างชีวิตครอบครัวให้เป็นไปอย่าง
ราบรื่นเป็นสิ่งไม่ยากหากบุคคลในครอบครัวให้การยอมรับกันและกัน มุ่งม่ันที่จะส่งเสริมกันอย่างใจ
จริง ใช้ความรู้ของการอยู่อย่างเอ้ืออาทรเป็นฐานของการสร้างความส าเร็จให้กับชีวิตครอบครัว 

ข้อมูลจาก : นายแพทย์เกษม  ตันติผลาชีวะ ดร. กุลยา ตันติผลาชีวะ  จากหนังสือการพัฒนา
ครอบครัวโดยคณะอนุกรรมการด้านครอบครัว  ส านักงานคณะกรรมส่งเสริมและประสานงานสตรี 

1.3 ความรู้เกี่ยวกับภาชนะบนโต๊ะอาหาร 

รูปแบบการจัดโต๊ะอาหารที่เหมาะสมจะช่วยสร้างบรรยากาศในการรับประทานอาหารแต่ละ
มื้อ และจะช่วยบ่งบอกถึงลักษณะหรือประเภทของอาหารอีกด้วย 

รูปแบบการจัดโต๊ะอาหารตามหลักสากล 
 

 
 
ภาพที่ 2 โต๊ะอาหารตามกลักสากล 
ที่มา : Google [การจัดโต๊ะอาหารตามหลักสากล],เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2558. เข้าถึงจาก 
http://www.foodietaste.com/mustknow_detail.asp?id=104 
 
อุปกรณ์การรับประทานอาหารแบบตะวันตก   อุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหารแบบ

ตะวันตกได้แก่ จาน ถ้วย มีด ส้อม ช้อน และแก้ว จะจัดวางตามล าดับรายการอาหารที่เจ้าภาพ
ก าหนดไว้โดยเริ่มใช้อุปกรณ์จากด้านนอกเข้ามายังด้านในของจานหลักการจัดวางอุปกรณ์รับประทาน
อาหารแบบตะวันตก คือ จัดวางมีดและช้อนไว้ด้านขวาของจาน จัดวางส้อมไว้ด้านซ้ายของจาน จัด
วางช้อนส้อมส าหรับอาหารหวานไว้ด้านบนของจาน จัดวางแก้วน้ า แก้วไวน์แดง แก้วไวน์ขาว และ
แก้วแชมเปญไว้มุมบนด้านขวาของจาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การจัดอุปกรณ์ การรับประทานอาหารแบบตะวันตก โดยทั่วไปการรับประทานอาหาร
ตะวันตกประกอบด้วย อุปกรณ์ต่อไปนี้ 1. จานขนมปัง 2. แก้วน้ า 3. แก้วไวน์แดง 4. แก้วไวน์ขาว 5. 
แก้วแชมเปญ 6. จานใหญ่ 7. ช้อนส้อมอาหารหวาน 8. ส้อมสลัด 9. ส้อมอาหารจานหลัก 10. มีด
อาหารจานหลัก 11. ช้อนซุป 12. มีดทาเนย 

 
 

      ภาพที่ 3 การจัดโต๊ะอาหารตามกลักสากล 
      ที่มา : Google [การจัดโต๊ะอาหารตามหลักสากล], เข้าถึงเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2558. เข้าถึงได้จาก 
         http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yyswim&month=15-08- 
      2010&group=21&gblog=131 
 
รูปแบบการจัดโต๊ะอาหารต่างๆ 

อุปกรณ์ตักอาหาร (Flatware) ภาชนะอาหาร (Dinnerware) และแก้ว
เครื่องดื่ม (Glassware) ที่จะอธิบายต่อไปนี้ จะเป็นการจัดวางเรียงล าดับจากด้านซ้ายมือไปทางด้าน
ขวามือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=yyswim&month=15-08-


12 
 

 
ภาพที่ 4 การจัดโต๊ะอาหารเช้า 
ที่มา : Google [ภาชนะบนโต๊ะอาหาร], เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2557. เข้าถึงได้จาก 
http://www.ihotelguru.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=88:tabl
e-settings-guide 
 

อุปกรณ์ตักอาหาร: ส้อมหลัก มีดหลัก ช้อนชา 
ภาชนะอาหาร: จานขนมปังและเนย จานอาหารหลัก ถ้วยชา/กาแฟ จานรองถ้วย 
แก้วเครื่องดื่ม: แก้วน้ า แก้วน้ าผลไม่(ไม่ได้แสดงในภาพ) 
ผ้าเช็ดปาก: พับแบบทะแยงมุม วางด้านซ้ายมือสุด โดยให้มุมสามเหลี่ยมอยู่ด้านนอก 

 
 

ภาพที่ 5 การจัดโต๊ะอาหารกลางวัน 
ที่มา : Google [ภาชนะบนโต๊ะอาหาร], เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2557. เข้าถึงได้จาก 
http://www.ihotelguru.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=88:tabl
e-settings-guide 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.ihotelguru.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=88:table-settings-guide
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http://www.ihotelguru.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=88:table-
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อุปกรณ์ตักอาหาร: ส้อมสลัด ส้อมหลัก มีดหลัก ช้อนชา 
ภาชนะอาหาร: จานขนมปังและเนย จานอาหารกลางวัน 
แก้วเครื่องดื่ม: แก้วน้ า แก้วไวน์ (ไม่ได้แสดงไว้ในภาพ) 
ผ้าเช็ดปาก: พับในลักษณะสี่เหลี่ยมขนาด 1 ใน 4 วางไว้ด้านซ้ายมือสุด 

 
 

ภาพที่ 6 การจัดโต๊ะอาหารค่ าทั่วไป 
ที่มา : Google [ภาชนะบนโต๊ะอาหาร], เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2557. เข้าถึงได้จาก 
http://www.ihotelguru.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=88:tabl
e-settings-guide 

 

อุปกรณ์ตักอาหาร: มีดเนย (วางบนจานขนมปังและเนย) มีดสลัด มีดหลัก ช้อนชา 
ภาชนะอาหาร: จานขนมปังและเนย จานหลัก จานสลัด 
แก้วเครื่องดื่ม: แก้วน้ าขาสูง (Water Goblet) แก้วไวน์ 
ผ้าเช็ดปาก: พับในลักษณะสี่เหลี่ยมขนาด 1 ใน 4 วางส้อมทับไว้ด้านบน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.ihotelguru.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=88:table-
http://www.ihotelguru.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=88:table-
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ภาพที่ 7 การจัดโต๊ะอาหารค่ าแบบทางการ 
ที่มา : Google [ภาชนะบนโต๊ะอาหาร], เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2557. เข้าถึงได้จาก 
http://www.ihotelguru.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=88:tabl
e-settings-guide 

 

อุปกรณ์ตักอาหาร: มีดเนย (วางบนจานขนมปังและเนย) ส้อมสลัด ส้อมหลัก มีดหลัก ช้อน
ซุป ช้อนชา 
ภาชนะอาหาร: จานสลัด จากขนมปังและเนย จานบริการ จานสลัดบนจานบริการ ถ้วยชา/
กาแฟพร้อมจานรอง 
แก้วเครื่องดื่ม: แก้วน้ าขาสูง (Water Goblet) แก้วไวน์ แก้วเชมเปญ (วางไว้นอกสุดหลังแก้ว 
2 ใบแรก) 
ผ้าเช็ดปาก: พับในรูปแบบที่สวยงามสะดุดตา มีความสร้างสรรค์ วางไว้บนจานสลัดที่วางซ้อน
อยู่บนจานบริการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.ihotelguru.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=88:table-
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ภาพที่ 8 การจัดโต๊ะอาหารค่ าแบบยุโรป 
ที่มา : Google [ภาชนะบนโต๊ะอาหาร], เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2557. เข้าถึงได้จาก 
http://www.ihotelguru.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=88:tabl
e-settings-guide 

 

อุปกรณ์ตักอาหาร: มีเนย (วางไว้บนจานขนมปังและเนย) ส้อมอาหารค่ าขนาดยุโรป/ขนาด
อเมริกัน ส้อมปลา มีดปลา มีดอาหารค่ าขนาดยุโรป มีดอาหารหวาน ช้อนซุป ช้อนชา 
ภาชนะอาหาร: จานขนมปังและเนย จานบริการ จานสลัดวางซ้อนไว้บนจานบริการ 
แก้วเครื่องดื่ม: แก้วน้ าขาสูง (Water Goblet) แก้วไวน์แดง แก้วไวน์ขาว แก้วเชมเปญ (วาง
ไว้นอกสุดหลังแก้ว 2 ใบแรก) 
ผ้าเช็ดปาก: พับในรูปแบบที่สวยงามสะดุดตา มีความสร้างสรรค์ วางไว้บนจานสลัดที่วางซ้อน
อยู่บนจานบริการ 

 

   ส
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สมุดกลาง

http://www.ihotelguru.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=88:table-
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ภาพที่ 9 การจัดโต๊ะจัดเลี้ยงอาหารค่ า 
ที่มา : Google [ภาชนะบนโต๊ะอาหาร], เข้าถึงเมื่อ 21 ธันวาคม 2557. เข้าถึงได้จาก 
http://www.ihotelguru.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=88:tabl
e-settings-guide 

 

อุปกรณ์ตักอาหาร: มีดเนย (วางไว้บนจานขนมปังและเนย) ส้อมสลัด ส้อมหลัก มีดหลัก ช้อน
ซุป ช้อนชา 
ภาชนะอาหาร: จานขนมปังและเนย จานหลัก จานสลัดวางบนจากหลัก ถ้วยชา/กาแฟและ
จานรอง 
แก้วเครื่องดื่ม: แก้วน้ าขาสูง แก้วไวน์แดง แก้วไวน์ขาว 
ผ้าเช็ดปาก: พับเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาด 1 ใน 4 วางไว้บนจานสลัดที่วางซ้อนอยู่บนจานหลัก 

2.ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน 

 2.1 วัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน 

  2.1.1 ดินผสมส าเร็จรูปกลุ่มสโตนแวร์ เป็นกลุ่มดินผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายใน
การเลือกใช้ ทั้งดินงานปั้น , งานหล่อ , งานอัดปั้ม เหมาะกับผลิตภัณฑ์ส าหรับปรุงอาหาร 
(cookware) ลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์สโตนแวร์มักจะขึ้นหนาและหนัก เน้นความแข็งแรงทนทาน
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เนื้อดินที่ใช้ในการผลิตชิ้นงาน 

ดินสโตนแวร์ White Clay บริษัท SIN FA INDUSTRIAL (THAILAND) รหัส WC-925 SAC-
4 เป็นดินสโตนแวร์เนื้อขาว เหมาะส าหรับใช้กับเคลือบใส ท าภาชนะบนโต๊ะอาหาร 

  2.1.2 ปลาสเตอร์ (Plaster of Paris) เป็นวัสดุชนิดหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นผงสีขาว
ละเอียด สามารถดูดซึมน้ าและความชื้นได้ จากการเผาแร่ยิบซั่ม (Gypsum) หรือเกลือจืดที่อุณหภูมิ
พอเหมาะ ปูนปลาสเตอร์เมื่อผสมกับน้ าจะท าปฏิกิริยา คณะที่ท าปฏิกิริยาจะเกิดความร้อนขึ้น
ประมาณ 36-37 องศาเซลเซียส คณะเกิดความร้อนปูนปลาสเตอร์จะค่อยๆแข็งตัวขึ้นด้วย ใช้เวลาใน
การแข็งตัวประมาณ 15-30 นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเก่าและใหม่ของปูนปลาสเตอร์ด้วย เมื่อปูน
ปลาสเตอร์แข็งตัวเต็มที่ จะมีการขยายตัวประมาณ 0.1-0.2 เปอร์เซนต์ ฉะนั้นเวลาถอดแบบควรจะ
ท าในช่วงเวลานี้จะสะดวกที่สุด 

  2.1.3 เคลือบ (Glaze) เคลือบ คือ ชั้นแก้วบาง ๆ ซึ่งหลอมละลายฉาบติดอยู่บนผิว
ของภาชนะเครื่องปั้นดินเผา เพ่ือเพ่ิมความสวยงามและความมีคุณค่าให้แก่ภาชนะดินเผา เคลือบเป็น
เสมือนเกราะป้องกันผิวของภาชนะท่ีช่วยปกป้องและเพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับผิวของภาชนะได้ดีกว่า
ภาชนะท่ีไม่เคลือบ ภาชนะท่ีมีการเคลือบจะมีพ้ืนผิวที่ละเอียด เรียบ ด้าน หรือเป็นมันท าให้ง่ายต่อ
การล้างท าความสะอาด การเคลือบช่วยป้องกันการซึมผ่านของแก๊ซและของเหลวได้ นอกจากนี้ยัง
ช่วยป้องกันการกัดกร่อนของกรด และ ด่าง สามารถใช้บรรจุสิ่งของที่มีคุณสมบัติเป็นกรด หรือ ด่าง 
เช่น น้ าส้มสายชู ผัก-ผลไม้ดอง และเกลือ เป็นต้น 

เคลือบถือเป็นของผสมที่ได้จากการน าวัตถุดิบที่มีสมบัติเป็นอนินทรีย์สารหลายชนิดมาผสม
กันตามทฤษฎีและกฏเกณฑ์การท าเคลือบโดยมีน้ าเป็นตัวช่วยในการผสม เมื่อน ามาเคลือบทับบนผิว
ภาชนะดินเผาแล้วน าไปเผาตามระดับอุณหภูมิที่เคลือบนั้นหลอมละลายและปล่อยให้เย็นตัวลงก็จะได้
ภาชนะดินเผาที่มีชั้นของแก้วฉาบติดอยู่บนผิวของภาชนะ 

  2.1.3.1 วัตถุประสงค์ของการเคลือบ 

 - เพ่ือความสวยงาม 

 - เพ่ือปิดบังความไม่เรียบร้อยของผลิตภัณฑ์ 

 - เพ่ือป้องกันของเหลวและก๊าซซึมผ่าน 

 - เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความสะอาดผิวผลิตภัณฑ์ 
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 - เพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่ง และทนต่อการกัดกร่อน 

 - เพ่ือคุณสมบัติเฉพาะอย่าง เช่น ทางด้านไฟฟ้า แสง และทางเคมี เป็นต้น 

2.1.4 วัตถุดิบที่ใช้ท าน้ าเคลือบ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

2.1.4.1 วัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นด่าง (Bass group) เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิในการ
หลอมละลายของเคลือบ 

โดโลไมท์ (Dolomite)  โดโลไมท์เป็นสารประกอบของแมกนีเซียมคาร์บอเนตและ
แคลเซียมคาร์บอเนต ท าหน้าที่เหมือนกับแคลเซียมและแมกนเีซี่ยมรวมกัน ทนความ ร้อนได้
ถึง 1,700 องศาเซลเซียส ใช้เป็นตัวช่วยหลอมละลายในเคลือบไฟสูง และทาให้เคลือบทึบแสง 
ถ้าใช้ผสมเคลือบในปริมาณมากจะท าให้เคลือบเกิดการดึงตัวแยกออกจากกัน 

ทัลคัม (Talc) ทัลคัม หรือทีเ่รียกว่า สเทียไทท์ (Steatite) หรือหินสบู่  (Soap  
Stone)  ผสมในเคลือบเพียงเล็กน้อยจะช่วยให้เคลือบมีผิวเรียบสวยเป็นตัวช่วย หลอมละลาย
ในอุณหภูมิสูง 

ซิงค์ออกไซด์  (Zinc  Oxide) ใช้ผสมเคลือบจะช่วยให้ผิวเคล ือบเร ียบเป ็น เงาด ี
ขึน้ ถ ้าใช ้ในปร ิมาณน ้อยจะท าหน ้าที ่เป ็นต ัวช ่วยหลอมละลายในเคลือบ  แต่ถ้าใช้ใน
ปริมาณมากจะท าหน้าที่เป็นตัวทนไฟ  ท าให้เคลือบมีสีขาวและเป็นตัวทึบแสงในเคลือบ 
ส่วนมากใช้ท าเคลือบบริสตอล (Bristol Glaze)โดยใช้ซิงค์ออกไซด์แทนที่แคลเซ ียมออกไซด ์
เพื ่อช ่วยให ้จ ุดส ุกต ัวของเคล ือบต่ าลง ถ ้าใช ้ในปร ิมาณน ้อยจะช ่วยให ้เคล ือบไหลต ัวด ี
และม ีผ ิวเร ียบขึน้ ถ ้าใช ้ในปร ิมาณน ้อยและเผาในอ ุณหภ ูมิ ส ูงจะท าให ้เคลือบมีผิวด้าน 
หรือตกผลึกได้ ซึ่งมีลักษณะผลึกคล้ายรูปพัด ถ้าผสมในเคลือบสี จะท าให้เคลือบมีสีสดใสมาก
ขึ้น 

 
โซดาเฟลด์สปาร์ (Soda Feldspar) โซดาเฟลด์สปาร์หรือ หินฟันม้า มีส่วนประกอบ

ส่วนใหญ่เป็นโซเดียมอลูมิเนียมซิลิเกตและมีสารประกอบของโพแทสเซียมปะปนอยู่ด้วย 
เหมาะส าหรับใช้ผสมในน้ าเคลือบ ส าหรับเคลือบไฟสูงและราคาถูก 

แคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbornate) แคลเซียมคาร์บอเนต หรือ หินปูน 
เป็นตัวช่วยหลอมละลายในเคลือบไฟสูง ถ้าผสมในเนื้อดินจะช่วยลดการพร ุนต ัวของเนื้อด ิน
ถ ้าใส ่มากเก ินไปจะทำให ้ด ินย ุบต ัวได ้ถ ้าผสมในเคล ือบจะท าให้เคลือบแข ็งแกร่งยิ่งขึ้นมีความ 
ต้านทานต่อกรดถ้าใส่ในปริมาณน้อยจะท าให้เคลือบไฟต่ าลงได้  
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2.1.4.2 วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเป็นกลาง  (Inernediategroup) ท าหน้าที่เป็นตัวทนไฟ 
ดิน (Clay) ใช้เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญในเคลือบ ช่วยให้เคล ือบลอยต ัวได ้ดีไม ่

ตกตะกอนง ่าย เป ็นต ัวช ่วยให ้เคล ือบเกาะต ิดผ ิวผล ิตภ ัณฑ ์ได ้ดี(Binder) ช่วยควบคุมการ
หดตัวของ เคลือบบนผลิตภัณฑ์ท่ียังไม่ได้เผา 

 
2.1.4.3 วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเป็นกรด (Acid group) ท าหน้าที่ให้เกิดแก้ว 
ซิลิกา (Silica) เขี้ยวหนุมาน หรือ หินควอทซ์ เป็นสารประกอบซิลิกาที่เกิดขึ้นใน

ธรรมชาติ มีความบริสุทธิ์มากกว่าวัตถุดิบชนิดอ่ืนๆ มีความแข็งแรงมาก (Moh’s Scale 
Type) ประมาณ 7 มีชื่ออีกอย่างว่า Flint เป็นผงบดละเอียด ใช้ผสมเนื้อดินปันและน้ าเคลือบ
พบได้ตามธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ เช่น ในรูปของหิน ในรูปของทราย และเป็นผง มักมีแร่
อ่ืนๆปะปนมามาก ส่วนใหญ่นิยมน าไปผสมในเนื้อดิน เช่น ท าผลิตภัณฑ์ประเภทลูกถ้วยไฟฟ้า
ผสมในเนื้อดินปั้นท าให้เนื้อดินมีความทนไฟสูง ลดการหดตัว มีความแข็งและโปร่งใสขึ้น ถ้า
ใส่มากท าให้ลดความเหนียวและเพ่ิมความขยายตัวมีผลต่อการแตกร้าวเสียหาย ถ้าผสมใน
เคลือบเป็นมันทนต่อการแตกกร่อน ถ้าใส่มากจะท าให้ทนไฟสูง  
(อ้างอิง เครื่องเคลือบดินเผา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม พ.ศ.2552) 
 

2.1.5 วัตถุดิบในการให้สี (Ceramic Colorants) ออกไซด ์ให ้ส ีสามารถผสมใน
เคล ือบเพื ่อให ้เคล ือบม ีความมันวาวมีสีสัน ทั้งสามารถ ผสมออกไซด์ ชนิดต่างๆเพ่ือให้ได้สี
เคลือบตามที่ต้องการ การท าปฏ ิก ิร ิยาของออกไซด ์ก ับออกไซด ์ และ ย ังสามารถให ้
ส ีส ันและค ุณสมบ ัต ิที ่ต ่างออกไปจากการเผาไหม้แบบสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์อีกด้วย 

ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Titanium Dioxide) เป็นวัตถุดิบที่มีสมบัติเป็นตัวทึบแสง   
ในเคลือบ ท าให้เคลือบมีสีฟางและมีผิวด้าน นอกจากนี้ยังเป็นตัวท าให ้เก ิดผล ึกร ูปเข ็มใน
เคล ือบผล ึกอ ีกด ้วย ถ ้าผสมไทเทเน ียมไดออกไซด ์ในเคล ือบไฟต่ าจะให้สีขาวอมฟ้า 

โคบอลท์ออกไซด์ (Cobalt Oxide) เป็นวัตถุดิบที่มีสมบัติเป ็นต ัวให ้ส ีที ่ร ุนแรงให ้ส ี
น้ าเง ินในเคล ือบโดยท ั่วไปใช ้ผสมเคล ือบในอ ัตราส ่วนประมาณร ้อยละ 3 ถึงร้อยละ 5 โดย
น้ าหนัก 

ทองแดงคาร์บอเนต (Copper Carbonate) เป็นสารให้สีผสมในเคลือบ และเผาใน
บรรยากาศแบบออกซิเดชัน จะให้สีเขียว และให้สีแดงเม่ือเผาในบรรยากาศแบบรีดักชั่น 
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เหล็กออกไซด์ (Iron Oxide) เป็นวัตถุดิบให้สีที่นิยมใช้ในงานเครื่องเคลือบดินเผา 
เหล็กออกไซด์ที่ใช้จะอยู่ในรูปสีแดง ใช้ผสมในเคลือบ จะให้สีแดงเลือดนก จนถึงสีแดง
น้ าตาล โ ดยทั่วไป ใ ช้ผสมเคลือบในอัตราส่วนประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 15 โดยน้ าหนัก 

 
นิกเกิลออกไซด์  (Nickel  Oxide)  อยู่ในรูปของนิกเกิลออกไซด์สีเขียว ผสม

เคลือบ อัตราส่วนประมาณร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 5 โดยน้ าหนักในเคล ือบที ่ม ีแมกน ีเซ ียมจะ
ให ้ส ีเข ียวในเคล ือบที ่ม ีแบเร ียมจะให ้ส ีน ้ำตาล และ ในเคล ือบที ่มีสังกะสีออกไซด์จะให้สีน้ า
เงิน นิกเกิลออกไซด์จะให้ผลดีในเคลือบอุณหภูมิสูง 

แมงกาน ีสไดออกไซด ์ (Manganese Dioxide) เป ็นวัตถุดิบที่ให้สีม่วงถึงสีน้ าตาล      
โดยใช้ผสมเคลือบในอัตราส่วนประมาณร้อยละ  5  ถึงร้อยละ 10 โดยน้ าหน ักถ ้าใช ้ผสมใน
เคล ือบไฟส ูง ทีม่ ีแมกน ีเซ ียมผสมอย ู ่จะให ้ส ีน้ าตาลชมพู แมงกาน ีสไดออกไซด ์ถ ้าใช ้
มากเก ินไปจะม ีผลให ้ผ ิวเคล ือบเก ิดตำหน ิเป ็นฟองอากาศได ้  
(อ้างอิง เคลือบดินเผา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม พ.ศ.2552) 

 
2.1.6 สีเซรามิค (Color  stain)  มนุษยเ์รารู้จักการท าภาชนะ  เครื่องประดับต่างๆ

ด้วยเซรามิคมาเป็นเวลานานหลายพันปีมาแล้ว  เครื่องเคลือบดินเผาของชาวจีนที่มีสีสนั
สวยงาม ภาชนะเครื่องใช้ของชาวโรมันเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงต ่างก ็ม ีการวาดลวดลาย
ด ้วยส ีส ันต ่างๆซึ ่งทำมาจากว ัสด ุธรรมชาต ิที ่สามารถนำมาผ ่านกระบวนการผล ิตผงส ี
เซราม ิค ต ่อมามน ุษย ์ได ้ค ้นพบสารซึ ่งให ้สีได ้และคงทนถ ึงแม จ้ะผ ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง 
เป็นพวกออกไซด์ของธาตุทรานสิชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล็กออกไซด์นิเกิลออกไซด์ โคบอลต์
ออกไซด์ แมงกานีสออกไซด์ และอ่ืนๆอีกมาก ซึ่งให้สีที่แตกต่างกันไป ตามแต ่บรรยากาศใน
การเผา ว ัตถ ุด ิบทีน่ำมาใช ้ทำเป ็นเคล ือบ ซ่ึงการให ้ส ีของโลหะออกไซด์เหล่านี้ก็สามารถ
สร้างสรรค์งานศิลปะที่สวยงามได้มากมาย ท าให้เกิด effect ของผ ิวเคล ือบที ่แปลกๆไม ่ซ้ าก ัน
ได ้ในแต ่ละตำแหน ่งของเตา หร ือแต ่ละครั้งของการเผา ซ่ึงเหมาะมากสำหร ับงานศ ิลป ์
ทีต่ ้องการเอกล ักษณ ์โดดเด ่นไม ่ซ้ าใครแต ่สำหร ับในการผล ิตเซราม ิคให ้เป ็นอ ุตสาหกรรม
นั้นย ังจำเป ็นทีจ่ะต ้องผล ิตงานที ่จะต ้องผล ิตงานทีม่ ีความเหมือนกัน ทั้งขนาด รูปทรงและ
สีสัน ให้ออกมาเป็นจ านวนมาก ๆ ซึ่งการใช้โลหะออกไซด์มาเป ็นต ัวให ้ส ีนั้นจะม ีข ้อจำก ัดอย ู ่
ตรงทีจ่ะม ีการเปลี ่ยนแปลงเฉดสีได ้ง ่ายเมือ่อ ุณหภ ูม ิหร ือบรรยากาศในการเผาแตกต ่าง
ออกไป ด ังน ั้นการทีเ่ราต ้องการผล ิตเซราม ิคสำหร ับอ ุตสาหกรรมให ้ได ้ของจำนวนมาก
ทีม่ ีค ุณภาพเหม ือนเด ิมทีส่ ุดจ ึงจำเป ็นทีจ่ะต ้องม ีการปรับปรุงวัตถุดิบที่ใช้ส าหรับให้สี 
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เทคโนโลยีการผลิตสีเซรามิคหรือสีสะเตน (Stain color) จึงได ้ถูกพ ัฒนาขึ้นเพ่ือแก้ไขป ัญหา
ด ังกล ่าวว ัตถุดิบที่นามาใช ้ผลิตสีเซรามิคก็คือออกไซด ์ของพวกโลหะต่าง ๆ ที่ให้สีนั้นเอง 

   
  จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบทางเครื่องเคลือบดินเผา ท าให้เกิดกระบวนการ
เลือกใช้วัสดุเพื่อตอบสนองเพ่ือให้ตรงกับการออกแบบของเราเอง ทั้งนี้ ต้องน ามาทดลองและ
ปรับปรุงสูตร และ ทดลองสูตรใหม่ ๆ ให้เหมาะสมกับงานออกแบบและสร้างสรรค์ตาม
วัตถุประสงค์ของเรามากท่ีสุด 

 
3.ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา 

3.1 ขั้นตอนการผสมปูนปลาสเตอร์ 
 -เตรียมน้ าใส่ภาชนะในอัตราส่วนที่ต้องการ 
 -โรยปูนปลาสเตอร์ให้ลงในน้ าช้า ๆ ให้น้ าแทรกเข้าไปในโมเลกุลของปูนปลาสเตอร์

โรยตามอัตราส่วนที่ต้องการ 
 -ประมาณ 1-2 นาทีปูนจะอ่ิมน้ าทั่วกัน อาจเคาะภาชนะผสม เพ่ือให้ปูนจมน้ าเร็วขึ้น 

และเป็นการไล่ฟองอากาศ จากนั้นคนปูนกับน้ าให้เข้ากัน ไม่เป็นก้อนและไม่เกิดฟองอากาศก่อนเทปูน
ปลาสเตอร์ ควรใช้เครื่องมือช้อนฟองอากาศออกให้หมด 

 -น าปูนปลาสเตอร์ที่คนได้ที่แล้วเทลงพิมพ์ช้า ๆ และเบาที่สุด ป้องกันการเกิด
ฟองอากาศ 

3.2 การสร้างต้นแบบ 
ต้นแบบ หรือ แบบที่สร้างขึ้นเหมือนของจริงหลังจากท่ีเราได้ออกเเบบเเล้ว ต้นแบบจะต้อง

สร้างข้ึนให้ใหญ่กว่าของจริง  จะใหญ่มากใหญ่น้อยขึ้นอยู่กับ  การหดตัวของเนื้อดินที่จะน ามาใช้  
Casting  จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ใหญ่โตกว่าของจริงตามเปอร์เซนต์การหดตัวของดินเมื่อเผาเเล้ว 

เมื่อได้ขนาดขยายเเล้วก็มาดูว่าจะข้ึนรูปต้นแบบด้วยวิธีใด โดยการขึ้นรูปต้นเเบบจะมีหลายวิธี
เช่น การกลึง ส าหรับทรงกลม เช่น จาน ถ้วยกาเฟ ชาม เป็นต้น การแกะหรือเหลา ส าหรับผลิตภัณฑ์
ที่มีรูปทรงลอยตัว เช่น ตุ๊กตา หูกา พวยกา เป็นต้น นอกจากใช้ปูนปลาสเตอร์ในวิธีการขึ้นรูปแบบข้าง
ในตันแล้ว ยังสามารถใช้วัสดุอื่น เช่น ดิน หรือ วัสดุธรรมชาติ ในการขึ้นต้นเเบบได้ 

ส ่วนการขึ้นเเบบชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับครอบครัวแรงบันดาลใจจากของเล่นไม้ มี
รูปแบบผลิตภ ัณฑ ์ที่เป ็นทรงกลมและทรงสี่เหลี่ยม จึงเลือกวิธีการข้ึนรูปด ้วยวิธีการกลึงเเล ้วน ามาเหลา
ตกเเต ่งให้ได ้รูปทรงที่ต้องการ ส ่วนหูแก้วขึ้นต้นแบบด้วยการเหลาด้วยเครื่องมือที่หลากหลายตาม
ความเหมาะสม 
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3.3 วิธีการท าพิมพ์หล่อน้ าดิน มี 2 แบบ คือ 
3.3.1 พิมพ์ส าหรับการหล่อกลวงหรือหล่อเเบบเทน้ าดินออก (Hollow or Drain 

Casting) พิมพ์ชนิดนี้ใช้ส าหรับการหล่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการช่องว่างภายใน เช่น เเจกัน 
เหยือกน้ า เป็นต้น 

3.3.2 พิมพ์ส าหรับหล่อตัน (Solid Casting) ใช้แบบที่มีรูปร่างเหมือนผลิตภัณฑ์
ช่องว่างของเเบบเทน้ าดินลงไปในเเบบให้เต็ม และมีส่วนเผื่อการยุบของน้ าดิน ด้วยไม่มีการ
เทน้ าดินออกจากแบบ 

 
3.4 การเตรียมแม่พิมพ์ก่อนการหล่อน้ าดิน 
ปูนปลาสเตอร์เมื่อหล่อท าพิมพ์แล้วจะต้องน ามาผึ่งตากให้แห้งเสียก่อนจึงจะน าไปใช้งาน 

ลักษณะการผึ่ง อาจท าได้ 2 วธิีคือ  
3.4.1 การผึ่งโดยอาศัยพลังงานธรรมชาติคือ แสงแดด นิยมใช้กับโรงงานเล็กๆ  
3.4.2 การอบในห้องอบ หรือตู้อบ นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ประหยัดเวลาและ

สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 
3.5 วิธีการเตรียมน้ าดินส าหรับหล่อแม่พิมพ์ 

3.5.1 เตรียมสารละลายโซเดียมซิลิเกต โดยใช้ชนิดที่มีความเข้มข้น 59-60 โบเม่ มา
ผสมกับน้ าหนักเท่ากัน เช่น ชั่งโซเดียมซิลิเกต 1 กิโลกรัม ใส่น้ า 1 กิโลกรัมกวนให้เข้ากัน  

3.5.2 น้ าดินจากถุง (มีน้ าอยู่ในดิน 20%) หักดินเป็นชิ้นๆ จากนั้นน ามากวนกับน้ า
และสารละลายโซเดียมซิลิเกต ที่เตรียมจากข้อที่ 3.5.1 โดยมีอัตราส่วนดังนี้  

ดิน 10 กิโลกรัม  
น้ า 1.5-1.7 กิโลกรัม  
โซเดียมซิลิเกต 10-15 กรัม (= 0.1%-0.15%)  
การเตรียมโดยใช้น้ า 1.5 กิโลกรัม และสารละลายโซเดียมซิลิเกต 10 กรัมก่อน เมื่อ

กวนดินให้เนื้อดินละลายแล้ว จึงตรวจสอบความถ่วงจ าเพาะ (ถ.พ.) ว่าอยู่ในช่วง 1.7-1.8 
หรือไม่ จากนั้นจึงดูว่าความหนืดพอดีหรือไม่ ถ้ารู้สึกหนืดมากไป ให้เติมสารละลายโซเดียมซิ
ลิเกตได้อีก 15 กรัม แต่ถ้า ถ.พ. น้ าดินเกิน 1.8 ให้เติมน้ าเพียงอย่างเดียวก่อน โดยเติมได้
จนถึง 1.7 กิโลกรัม จากนั้นจึงปรับความหนืดของน้ าดินอีกครั้งตามกล่าวข้างต้น 
คุณสมบัติของน้ าดินที่ดี  

- ต้องมีค่าการไหลตัว (Viscosity) เพียงพอที่ไหลลงในแบบได้เต็ม (Fill) โพรงต่างๆ
ในแบบ และสามารถเทน้ าดินออก (Drain) ได้หมด 
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- ผลึกของดิน (Particle) ต้องไม่แข็งตัวมากเมื่อทิ้งไว้  
- ให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงในการหล่อ (Solid Casting)  
- มีคุณสมบัติคงเดิมเมื่อเก็บไว้  
- แกะออกจากแบบงานและมีความแข็งแรงเมื่อแห้ง (Dry Strength)  
- มีอัตราการหล่อตัวสูง แต่ไม่มากจนควบคุมยาก อัตราเร็วควรพอเหมาะส าหรับงาน

แต่ละชนิด  
- มีการหดตัวน้อยพอที่จะแกะออกจากแบบได้โดยไม่เสียรูปทรง  
- น้ าดินต้องไม่มีฟอง เพราะจะท าให้เกิดรูเข็ม (Pin Hole)  
- ควรมีน้ าผสมอยู่น้อยที่สุด เพ่ือมิให้แบบอ่ิมตัวเร็วและเสียเวลาในการท าให้แห้ง 

 3.6 การหล่อ 
น้ าดินที่เตรียมไว้จะต้องอาศัยพิมพ์ที่ท าด้วยปูนปลาสเตอร์เป็นหลัก ท าหน้าที่ดูดน้ าในดินจน

แห้งและคงรูป ตามแบบแม่พิมพ์ การผลิตตัวผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีนี้ สามารถผลิตชิ้นงานที่เหมือนกัน
เท่ากัน ในหนึ่งวันอาจใช้แม่พิมพ์ใน การผลิตได้ไม่มากนัก เพราะแม่พิมพ์มีความชื้นจากการหล่อ การ
หล่อน้ าดินในระยะแรก แม่พิมพ์จะดูดน้ าได้รวดเร็ว แต่ระยะหลัง การดูดซึมน้ าจะช้าลงตามลาดับ ซ่ึง
การหล่อน้ าดินนิยมท ากัน 2 วิธีดังนี้ 

3.6.1 การหล่อน้ าดินแบบกลวง (Hollow Drain Casting) หมายถึง การหล่อที่เม่ือ
ได้ความหนาของผลิตภัณฑ์ พอสมควรก็เทน้ าดินออกจากพิมพ์ เทคนิคนี้ต้องค่อย ๆ เทน้ าดิน 
และคนจนหมดน้ าดินในแบบ มิฉะนั้นจะท าให้ชิ้นงานมีผิวขรุขระ พิมพ์ที่ใช้อาจเป็นพิมพ์ชิ้น
เดียวหรือหลายชิ้นก็ได้  

3.6.2 การหล่อน้ าดินแบบตัน (Solid Casting) หมายถึง การหล่อน้ าดินลงในพิมพ์
และยังมีส่วนเพื่อป้องกันการยุบ ของดิน ไม่ต้องเทน้ าดิน หรือ Drain ออกในขบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ทางเซรามิค ขบวนการที่ส าคัญท่ีต้องน ามาพิจารณาเป็นอันดับ 
แรก คือ วิธีการข้ึนรูปที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมความเร็วและความคล่องตัวในการ
ผลิต ลดการสูญเสียในขบวนการผลิต และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้เช่นกัน 

 
 3.7 การอบผลิตภัณฑ์ให้แห้งก่อนและตกแต่งก่อนท าการเผา 

การอบผลิตภัณฑ์ให้แห้ง เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญอันดับหนึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบ
ดินเผาจะ ต้องขจัดน้ าในผลิตภัณฑ์ให้รวดเร็วและต้องไม่เกิดความดันในผลิตภัณฑ์โค้งงอและแตกหัก 
ดังนั้นต้องท าความเข้าใจ กลไกการอบผลิตภัณฑ์ให้ดี เพ่ือการจัดหาเครื่องมือที่มีสภาวะเหมาะสมกับ
การอบผลิตภัณฑ์  
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การตกแต่งผลิตภัณฑ์หลังการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์เซรามิกเกือบทุกชนิดต้องการการตกแต่งหลัง
การข้ึนรูป เช่น การขจัดส่วนเกินของผลิตภัณฑ์ออกไป ส่วนเกินอาจเป็นพวกครีบ (Fin) หรือส่วนเกิน
ที่เกิดจากการสึกหรอของ ต้นแบบและแม่พิมพ์ ดังนั้น เราจึงต้องพยายามท าให้ผลิตภัณฑ์มีการตกแต่ง
น้อยที่สุด 

คุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์หลังการขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์ที่เกือบแห้งหรือแห้งสนิทจะไม่มีความ
เหนียว จะแข็งและเปราะ การตกแต่งควรท าในขณะที่ผลิตภัณฑ์มีความเหนียวอยู่การตกแต่ง
ผลิตภัณฑ์หลังจากการขึ้นรูปที่ข้ึนรูปด้วยวิธีการหล่อกลวง ควรรอให้น้ าดินแข็งตัว พอประมาณ
เสียก่อน จึงถอดพิมพ์ที่ใช้บังคับความหนาออกก่อนเพ่ือตกแต่งบริเวณที่เอาไว้เทน้ าดิน ที่มีส่วนเกิน
ออกมา และบริเวณปากภาชนะจะมีรอบครีบ ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างพิมพ์ สามารถขูดแต่งได้ 

การแก้ไขปัญหาข้างต้นมีหลายวิธี  
- เผาผลิตภัณฑ์อุณหภูมิต่ ากว่าอุณหภูมิสุกตัวของผลิตภัณฑ์ แล้วจึงขัดเอาส่วนที่เกินเหล่านั้น

ออกและ น าไปเผาใหม่จนสุกตัว  
- ใช้ด้ามพู่กัน หรืออุปกรณ์ที่มีผิวเรียบกดบริเวณที่มีเนื้อดินเกินออกมาให้จมลงไปกับผิว

ภาชนะท าให้อนุภาค ของดินบริเวณนั้นมีความอัดแน่น สามารถลดการแตกร้าว ตรงรอยต่อและขจัด
ดินส่วนเกิน จากรอยต่อได้ วิธีนี้จะดีกว่าการขูดออกหรือใช้ฟองน้ าลูบ 
 3.8 การเผาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา 

การเผาผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดังนี้ 
3.8.1 การเผาดิบ (Biscuit Firing) การเผาดิบ คือการเผาครั้งที่หนึ่งโดยยังไม่ชุบน้ า

เคลือบ สามารถที่จะเผาในอุณหภูมิต่ าหรือในอุณหภูมิสูงก็ได้ ชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้วยังมี
ความชื้นและสารอินทรีย์ (Organic Matter) อยู่ในชิ้นงาน การเผาไล่ความชื้นและ
สารอินทรีย์ ก่อนที่จะน าไปชุบเคลือบเป็นสิ่งจ าเป็น เนื่องจากจะช่วยลดปริมาณน้ าในชิ้นงาน 
ซึ่งเป็นตัวการท าให้เกิดแรงดันจนชิ้นงานอาจระเบิดได้ ในการเผาเคลือบ ถ้าชิ้นงานผ่านการ
เผาดิบมาก่อน การเผาเคลือบในช่วงแรกจะเร่งความเร็วขึ้นได้ การชุบเคลือบสามารถชุบได้
ง่ายกว่าชิ้นงานที่ไม่ผ่านการเผาดิบ บรรยากาศในการเผาดิบ คือ บรรยากาศออกซิเดชั่น 
(Oxidation Firing : OF) การที่เผาดิบในบรรยากาศเช่นนี้ เพ่ือเป็นการเปลี่ยนเหล็กออกไซด์
ในชิ้นงาน ให้อยู่ในรูปสารประกอบของเหล็กออกไซด์ 

การเผาดิบนั้นไม่ว่าจะเป็นการเผาด้วยเตาแก๊ส น้ ามัน ฟืน หรือไฟฟ้า ควรให้
ระยะเวลาการเผาเป็นไปอย่างช้าๆ (Slow Rate) สม่ าเสมอ เวลาที่ใช้ในการเผาไม่ควรเผาเร็ว
จนเกินไป อาจท าให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้โดยง่าย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ ควรใช้
เวลาในการเผาให้ยาวนานขึ้นเพ่ือความปลอดภัย และให้ความเชื่อม่ันได้ อุณหภูมิที่ใช้ในการ
เผาดิบโดยทั่วไปประมาณ 750 – 850 องศาเซลเซียส เวลาที่ใช้ในการเผาผลิตภัณฑ์และ
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ขนาดของเตา การให้เตาเย็นลงภายหลังจากการเผาควรระมัดระวังเช่นกัน ควรให้เวลานาน 
ไม่ต่ ากว่า 24 ชั่วโมง  

จุดประสงค์การเผาดิบเพ่ือให้เนื้อดินหรือผลิตภัณฑ์ท่ีส าเร็จรูปมีความแข็ง
(Mechanical Strength) และคงรูปตลอดจนสีสันของเนื้อดิน เป็นการตรวจสอบสภาพของ
เนื้อดิน มีการแตกร้าวหรือไม่ก่อนการน าไปชุบเคลือบ นับว่าเป็นการประหยัดเชื้อเพลิงและ
แรงงานได้เป็นอย่างดี เป็นการเชื่อมั่นว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่แตกก่อนน าไปเคลือบ 

 
3.8.2 การเผาเคลือบ (Glaze Firing) ชิ้นงานที่เผาดิบถูกน ามาชุบเคลือบแล้วเผา 

เพ่ือให้เคลือบหลอมเป็นแก้วติดแน่นอยู่บนผิวชิ้นงาน อุณหภูมิและบรรยากาศในการเผา
ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ เช่น การเผาผลิตภัณฑ์พอร์สเลน เริ่มต้นเผาภายใต้บรรยากาศ
ออกซิเดชันตั้งแต่อุณหภูมิเริ่มจุดเตา จนถึงอุณหภูมิประมาณ 950 องศาเซลเซียส หลังจาก
นั้นจึงเผาภายใต้บรรยากาศรีดักชัน จนถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ต้องการ ภาชนะท่ีชุบเคลือบแล้ว
ทุกชิ้น ต้องเช็ดก้นผลิตภัณฑ์ให้ส่วนที่เป็นขาไม่มีเคลือบติดอยู่เพื่อป้องกันการหลอมละลาย
ของเคลือบติดบนแผ่นรองเตาเผา ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะต้องวางห่างกันเล็กน้อยไม่ให้เคลือบ
สัมผัสกัน เพราะเคลือบจะหลอมละลายติดกันเม่ือเผาในอุณหภูมิสูง 

วงจรในการเผาเคลือบ  
ช่วงที่ 1 อุณหภูมิห้องเผา 24 - 950 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 5 - 6 ชั่วโมง  
ช่วงที่ 2 อุณหภูมิห้องเผา 950 - 1,250 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิ

เดชั่น ใช้เวลา 3 - 4 ชั่วโมง หรือ 950 -1,250 องศาเซลเซียส บรรยากาศรีดักชั่น ใช้
เวลา 4 - 5 ชั่วโมง  

ช่วงที ่3 เผาแช่อุณหภูมิคงท่ี (Soaking) 1,250 องศาเซลเซียส ใช้เวลา 15 
นาที 

 
วิธีการเผาในบรรยากาศสันดาปแบบสมบูรณ์ (Oxidation Firing : OF) เป็นการเผา

ที่ท าให้บรรยากาศในการไหม้หมดจด การเผาหรือการสันดาปเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ไม่มีกลุ่ม
ควันและเขม่าอยู่ในห้องเผาไหม้ของเตา เพราะเชื้อเพลิงและออกซิเจนเหมาะสมกันดี เตาเผา
ที่สามารถเผาบรรยากาศออกซิเดชันได้ดีที่สุด คือ เตาไฟฟ้าจะต้องท าให้บรรยากาศในเตาเผา
มีออกซิเจนมากเกินพอ ซึ่งท าได้โดยให้อากาศผ่านเข้าเตาอย่างเต็มที่โดยการปรับหัวพ่นไฟ 
และมีปริมาณเพียงพอที่จะไล่ก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ให้พ้นออกไปจากเตาได้เร็วที่สุด ซ่ึง
ควรจะต้องเปิดตัวควบคุมความร้อน (Damper) ออก ส าหรับเตาที่ใช้ตัวควบคุมความร้อน 
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ชนิดเสียบ แต่ถ้าเป็นเตาที่ใช้ตัวควบคุมความร้อนชนิดเป็นรูหลังปล่อง ต้องเปิดรูตัวควบคุม
ความร้อนให้หมด ปฏิกิริยาออกซิเดชัน จะเริ่มตั้งแต่ 400 องศาเซลเซียส ขึ้นไป หลังการไล่
น้ าอิสระ (Free Water) ออกไป จนถึงอุณหภูมิ 900 –950 องศาเซลเซียส จะแช่หรือคงค่า
อุณหภูมิการเผาไว้ (Soaking) จนมั่นใจว่าไล่คาร์บอนออกจากเนื้อผลิตภัณฑ์ท่ีเผาได้หมด 
จากนั้นจะด าเนินการเผาไปเรื่อยๆ จนถึงอุณหภูมิสุดท้ายของการเผาตามต้องการ เรียกว่าจุด
สุกตัวของผลิตภัณฑ์ แล้วยืนไฟเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สุกท่ัวกันก่อนจะปิดเตาเผาทิ้งให้เตาเย็นลง 
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บทที่ 3  

วิธีการด าเนินงาน 

โครงการออกแบบชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับครอบครัว โดยมีแนวความคิดในการสร้างสรรค์
ผลงานจากรูปทรงของเล่นไม้ โดยได้น ารูปทรงของของเล่นไม้มาใช้ในการออกแบบ เพ่ือให้ดูแล้วรู้สึก
ถึงความเป็นของเล่น ซึ่งแสดงออกถึงความสนุกสนานและอบอุ่น ในการท าโครงการมีวิธีการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
1. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  
2. การเขียนแบบร่าง 2 มิติ  
3. การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ  
4. การเขียนแบบ  
5. การผลิตชิ้นงาน  
6. การรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงาน  
7. การจัดแสดงผลงาน 
1. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล  

โครงการออกแบบชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับครอบครัวแรงบันดาลใจจากของเล่นไม้ 
โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือการใช้งาน การหยิบจับ การวางซ้อน การท าความสะอาดและความ
สวยงามให้กับภาชนะ โดยได้น าแนวความคิดในการสร้างสรรค์มาจากของเล่นไม้เนื่องจากเป็นของเล่น
ที่มีรูปทรงหลากหลาย มีฟังชั่นในการต่อวางซ้อนกัน และให้ความรู้สึกท่ีอบอุ่นและนึกถึงวัยเด็กท่ีได้อยู่
กับครอบครัวจึงได้น ามาคลี่คลายใช้กับงานเพ่ือแสดงออกถึงความอบอุ่น ความสนุกสนาน ให้คนใน
ครอบครัวมีความสุขไปกับการรับประทานอาหารร่วมกัน 
2. การสร้างแบบร่าง 2 มิติ  

น าเสนองานในลักษณะ 2 มิติ (Two Dimension) เป็นการสานต่อจากการร่างภาพ ที่ต้องน า
แนวความคิด ความคิดสร้างสรรค์ในผลิตภัณฑ์ที่คิดไว้อย่างหยาบ ๆ มาเขียนแสดงให้เห็นเป็นรูปร่างที่
ชัดเจนขึ้นบนกระดา เพ่ือให้เห็นรูปร่าง ลักษณะของขนาดสัดส่วน รายละเอียดต่าง ๆ ที่ส าคัญ เพ่ือ
สามารถน าไปขยายเป็นงานสามมิติต่อไป  
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3.การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ  
น าเสนองานในลักษณะ 3 มิติ คือ การน าเสนอที่แสดงปริมาตรของรูปทรงให้สามารถ

ตรวจสอบหรือสัมผัสได้ด้วยการสัมผัส ลักษณะของผลิตภัณฑ์นั้นบางครั้งให้ดูอย่างเดียวก็อาจจะไม่
สร้างความกระจ่างชัดความเข้าใจและสื่อความหมายให้เห็นรูปทรงที่แท้จริงได้ดี ดังนั้นจึงควรที่จะต้อง
สร้างหุ่นจ าลอง (Model Making) ขึ้นมาประกอบการอธิบายในลักษณะ 3 มิติดังกล่าวซึ่งจะท าให้
มองเห็นได้ง่ายเข้าใจได้เร็วขึ้นสร้างหุ่นจ าลอง ขึ้นมาประกอบการอธิบายในลักษณะ 3 มิติดังกล่าวซึ่ง
จะท าให้มองเห็นด้านกว้าง ด้านยาว และด้านสูง ได้ง่าย  

การสร้างหุ่นจ าลองโดยการใช้แป้นหมุน (Throwing) เป็นการสร้างแบบจ าลอง 3 มิติที่
ข้าพเจ้าน ามาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยรูปทรงผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอ จึงท าให้สามารถลด
ระยะเวลาและเกิดความสวยงาม 
4. การเขียนแบบ  

ลักษณะของการเขียนแบบส าหรับงานออกแบบผลิตภัณฑ์  
4.1 การเขียนแบบ (Orthographic Projection) คือ การเขียนภาพฉายเพ่ือแยกให้เห็น

มุมมองด้านต่าง ๆ ของวัตถุหรือผลิตภัณฑ์ออกมาให้สามารถมองเห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งมีการก าหนด
ที่แน่นอน เพ่ือสามารถน าไปสร้างเป็นของจริงได้ มุมมองต่าง ๆ ที่ต้องแสดง ได้แก่  

ก. ภาพด้านบนหรือแปลน (Plan or Top View)  
ข. ภาพด้านหน้า (Front View)  
ค. ภาพด้านข้าง (Side View) 

4.2 การเขียนแบบ (Pictorial Drawing) คือ การเขียนแบบเพื่อแสดงปริมาตรของรูปวัตถุใน
มุมมองต่าง ๆ กันซึ่งยังสามารถมองด้านต่าง ๆ ไปพร้อม ๆ กัน และควรแสดงประกอบกันไปพร้อมกับ
การเขียนแบบ เพ่ือแสดงภาพลวงตาออกมาในลักษณะแบบมองเห็นเป็นรูป 3 มิติ  

4.3 การเขียนแบบ (Oblique) คือ การเขียนแบบที่แสดงปริมาตรของรูปวัตถุโดยเน้น
ด้านหน้าวางอยู่บนเส้นระดับ ตามมาตรส่วน และเห็นด้านบนด้านข้าง ด้านใด ด้านหนึ่ง โดยที่ด้านข้าง 
จะท ามุม 30 45 หรือ 60 องศากับเส้นระดับพื้น การเขียนแบบในวิธีนี้สามารถจะฉายภาพ (Project) 
จากด้านหน้าไปด้านหลัง ในแนวขนานตามมุมองศาที่เท่ากันตลอดได้เลย ภาพที่แสดงจึงมีลักษณะ
เอียงไปเพียงข้างใดข้างหนึ่ง แต่สามารถวัดขนาดและ ตรวจสอบมาตราส่วนได้จริง เช่นเดียวกับขนาด
ของภาพแสดงรูปด้านต่างๆ  

4.4 การเขียนแบบ (Isometric) คือ การเขียนแบบทีแสดงปริมาตรของวัตถุจากท่ีอยู่ใกล้ที่สุด 
มีลักษณะกางออกท้ังสองข้าง โดยท ามุม 120 องศาหรือเป็นภาพที่แสดงมุมบนเส้นระดับ 30 องศา  

ทั้งซ้าย ขวาของเส้นตั้งฉากหรือ - 30 องศา - 60 องศา สามารถวัดขนาดได้จริง ตามส่วน
มาตรา ส่วนของแบบ 
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4.5 การเขียนแบบทัศนียภาพ (Perspective) คือ การเขียนแบบที่เน้นการมองเห็นรูปวัตถุ
จริง ๆ ตามสายตาที่มองเห็น ด้วยการสมมติการท าให้ไม่สามารถวัดขนาดและตรวจสอบมาตราส่วนที่
แท้จริงในการเขียนภาพแสดงประกอบวิธีการอ่ืน ๆ ที่กล่าวมาเพ่ือให้เห็นเป็นภาพ ที่ใกล้เคียงอัตรา
ของจริง ตามสายตาที่มอง เพราะสามารถสร้างบรรยากาศแห่งการมองได้เป็นอย่างดี 
 
5. การผลิตชิ้นงานจริง  

เป็นขั้นตอนในการสร้างสรรค์ผลงานที่เริ่มตั้งแต่กระบวนการ โดยการร่างแบบ 2 มิติ การ
สร้างแบบจ าลอง 3 มิต ิและการพัฒนารูปแบบผลงานเป็นแบบจ าลอง 3 มิต ิผลงานที่รับการคัดเลือก 
การเขียนแบบ สร้างต้นแบบ สร้างแม่พิมพ์ หล่อชิ้นงาน เผาดิบ การตกแต่งชิ้นงาน เผาเคลือบ จน
ส าเร็จออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบตามวิธีการด าเนินงานตามขั้นตอนกระบวนการผลิตเครื่อง
เคลือบดินเผา ถือเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความประณีต เรียบร้อยในการผลิต เพ่ือให้ผลงานออกมา
สวยงาม และสมบูรณ์แบบ 
6. การรวบรวมข้อมูลจัดท ารายงาน  

ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทุกขั้นตอนกระบวนการท างานเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่
ต้องใช้การสังเกต ทดลอง และเก็บรายละเอียดในแต่ละขั้นตอน โดยการถ่ายภาพและการจดบันทึก 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในโครงการ เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ
ศึกษาเครื่องเคลือบดินเผา  
7. การจัดแสดงผลงาน  

การน าเสนอผลงานจะต้องมีการออกแบบการจัดวางให้เหมาะสมกับชิ้นงานเพ่ือให้มีความโดด
เด่น และมีความน่าสนใจในการจัดวางควรค านึงถึง ระดับการจัดวางทิศทาง และสถานที่เพ่ือให้เข้ากับ
ผลงานและท่ีส าคัญต้องค านึงถึงเรื่องแนวความคิด และการน าเสนอ ซึ่งการออกแบบการจัดวางควร
อ้างอิงถึงหลักองค์ประกอบศิลป์ เพ่ือให้เกิดความสวยงามและเหมาะสม สามารถใช้งานจริงได้ 
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บทที่ 4 

การด าเนินการ 

 โครงการออกแบบชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับครอบครัว โดยมีแนวความคิดในการ
สร้างสรรค์ผลงานจากรูปทรงของเล่นไม้ โดยได้น ารูปทรงของของเล่นไม้มาใช้ในการออกแบบ เพ่ือให้
ดูแล้วรู้สึกถึงความเป็นของเล่น ซึ้งแสดงออกถึงความสนุกสนานและอบอุ่น มีการด าเนินงานเพื่อให้
ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ส าเร็จ ดังนี้ 
 1.ศึกษาข้อมูลในการออกแบบ 
 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับของเล่นไม้จากของจริงและเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมจากภาชนะท่ีใช้ในบ้าน
และในห้างสรรพสินค้า พร้อมถ่ายภาพเพ่ือศึกษารายละเอียดต่าง ๆ อีกท้ังศึกษาจากหนังสือและภาพ
ของเล่นไม้ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10-11 ภาพของเล่นไม้จากที่บ้านและห้างสรรพสินค้าเซนทรัลเวิร์ล 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาววริษฐา กรสูตรวงส์ 
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2. แบบร่าง 2 มิติ  
การร่างแบบร่าง 2 มิติ นั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งเราสามารถมองเห็น 

รูปแบบได้อย่างคร่าว ๆ ท าให้สามารถออกแบบผลงานได้รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ง่าย แบบร่าง 
2 มิติของชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับครอบครัวแรงบันดาลใจจากของเล่นไม้ มีดังนี้  

ผลงานแบบร่าง 2 มิติ ระยะที่ 1 เป็นการน าเสนอผลงานโดยเริ่มจาก ที่มาของแนวความคิด
ในช่วงแรกเป็นการค้นหารูปทรงโดยน ารูปแบบของของเล่นไม้มาใส่ในชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับ
ครอบครัว  

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่12-14 แบบร่าง 2 มิต ิระยะที่ 1  
ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาววริษฐา กรสูตรวงส์ 

 

สรุปผลงานแบบร่าง 2 มิติ ระยะที่ 1 เป็นการสร้างรูปทรงที่เรียบง่าย แต่ดูแล้วแข็งจนเกิดไป จึง
อยากให้มีการเพ่ิมรูปทรงที่อ่อนช้อย เพ่ือเพ่ิมความนุ่มนวลให้กับผลงาน เพราะด้วยความที่เป็นรูปทรง
เรขาคณิตหลากหลายรูปทรง ท าให้รู้สึกถึงความไม่ผ่อนคลายและไม่เหมาะสมกับการใช้งาน
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ผลงานแบบร่าง 2 มิติ ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากการค้นหารูปทรงความงามใน  
แบบร่าง 2 มิต ิระยะที่ 1 โดยพัฒนารูปทรงของผลงาน ให้มีความน่าสนใจและสะดวกต่อการใช้งาน
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 15-17 แบบร่าง 2 มิต ิระยะที่ 2  
ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาววริษฐา กรสูตรวงส์ 

 

สรุปผลงานแบบร่าง 2 มิติ ระยะที่ 2 ได้มีการเพ่ิมลดรูปทรงของเล่นไม้ เพ่ือพัฒนาความ
สวยงามของผลงานที่จะสร้างสรรค์ในโครงการฯ โดยการตัดรายละเอียดออกไปและเพ่ิมฟังชั่นในการ
ใช้งาน 

 
ผลงานแบบร่าง 2 มิติ ระยะที่ 3 เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากการค้นหารูปทรงความงามใน  

แบบร่าง 2 มิต ิระยะที่ 2 โดยพัฒนารูปทรงของผลงาน ให้มีความน่าสนใจและเน้นการใช้งานมากขึ้น 
ทั้งในด้านการหยิบจับ การวางซ้อน และการท าความสะอาด มีการแสดงรายละเอียดของผลงาน 
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   ภาพที่ 18-21 แบบร่าง 2 มิต ิระยะที่ 3 
   ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาววริษฐา กรสูตรวงส์ 
 

สรุปแบบร่าง 2 มิติ ระยะที่ 3 ได้มีการคิดถึงการใช้ประโยชน์จริง ทั้งด้านการหยิบจับ การ
วางซ้อน และการท าความสะอาด โดยได้ลดรูปทรงที่ไม่จ าเป็นออก แต่ยังคงความเป็นของเล่นไม้อยู่
และเพ่ิมการวางเรียงซ้อนต่อกัน เพ่ือแสดงออกถึงแนวความคิดในผลงาน 

 

1. การสร้างแบบจ าลอง 3 มิติ  
เมื่อได้แบบร่าง 2 มิติ ที่มีความเป็นไปได้แล้วจึงน ามาขยายแบบจ าลอง 3 มิต ิจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรา
ทราบถึงรูปทรงที่มองเห็นได้รอบด้าน และสามารถเห็นขนาดชิ้นงานโดยรวมได้  
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ผลงานแบบจ าลอง 3 มิติ ระยะที่ 1 เป็นการน าผลงานร่าง 2 มิต ิในระยะแรกขึ้นรูปด้วย
การปั้นมือ เพ่ือการค้นหารูปทรงความงาม  

 

   

   

 

ภาพที่ 22-25 แบบจ าลอง 3 มิติ ระยะที่ 1 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาววริษฐา กรสูตรวงส์ 
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สรุปผลงานแบบจ าลอง 3 มิติ ระยะที่ 1 เสนอแนวความคิดของเล่นไม้โดยการน ารูปทรง
ของเล่นไม้มาใสในชิ้นงานท าให้ใช้งานได้ล าบากและแตกหักได้งาย ไม่เหมาะสมกับการใช้งาน 

 

ผลงานแบบจ าลอง 3 มิติ ระยะที่ 2 เป็นการพัฒนาแบบจ า ลองจาก ระยะที่ 1 ในระยะแรก
ขึ้นรูปด้วยวิธีการข้ึนรูปด้วยการปั้นมือ มีการน า เอกลักษณ์มาใช้มากขึ้นและแสดงรูปแบบที่ชัดเจน 

    

 

ภาพที่ 26-28 แบบจ าลอง 3 มิติ ระยะที่ 2 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาววริษฐา กรสูตรวงส์ 
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สรุปผลงานแบบจ าลอง 3 มิติ ระยะที่ 2 เพ่ิมความเป็นรูปทรงของของเล่นไม้ลงไป เพ่ือหา
ความสวยงามที่ชัดเจนของผลงาน โดยน าลักษณะของรูปทรงเรขาคณิตและการซ้อนกันมาใช้ใน
ผลงานเพ่ือให้รู้สึกถึงความเป็นของเล่นไม้มากยิ่งขึ้น 

 

ผลงานแบบจ าลอง 3 มิติ ระยะที่ 3 เป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากแบบจ าลอง 3 มิต ิระยะที่ 2  
โดยการขึ้นรูปด้วย การปั้นมือ เพ่ือพัฒนารูปทรงของผลงาน ให้มีความน่าสนใจและสวยงามข้ึนมีการ
แสดงรายละเอียดของผลงานมีการจัดสัดส่วนของผลงานให้เข้าชุดกันยิ่งขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 29-32 แบบจ าลอง 3 มิติ ระยะที่ 3 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาววริษฐา กรสูตรวงส์ 
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สรุปผลงานแบบจ าลอง 3 มิติ ระยะที่ 3 จะเน้นเรื่องการใช้งาน ในการวางซ้อน การหยิบจับ 
และการท าความสะอาด รวมถึงรูปทรงที่เรียบง่ายสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแบบ  
 

        
 
 
 

 

 

 

   ภาพที่ 33-36 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 
   ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาววริษฐา กรสูตรวงส์ 

 
ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก  

ผลงานมีความเหมาะสมต่อประโยชน์ด้านการใช้งาน ในเรื่องการวางซ้อน การหยิบจับ และการท า
ความสะอาด ทั้งในเรื่องของการหยิบที่สะดวกในการใช้งาน และการท าความสะอาดที่ง่าย ให้
ความรู้สึกถึงความเป็นของเล่นไม้โดยไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป สามารถน าไปใช้งานได้อย่างลงตัว 
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4. สี เคลือบและผลการทดลอง  
ผลการทดลองสีสเตนในน้ าดินดินหล่อสโตนแวร์ White Clay บริษัท SIN FA INDUSTRIAL 

(THAILAND) รหัส WC-925 SAC-4 เผาเคลือบอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส บรรยากาศ ออกซิ
เดชั่น  

 

 
 

  ภาพที่ 37 ผลการทดลองน้ าดินสี 
  ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาววริษฐา กรสูตรวงส ์

 

ตารางอัตราส่วนการผสมสีสเตนต่อน้ าดิน 100 กรัม 

สีสเตน อัตราส่วน ร้อยละ/กรัม 
Ocean blue 2 4 6 8 
Shiphon 2 4 6 8 
Salmon 2 4 6 8 
Bronze 2 4 6 8 
Corn yellow 2 4 6 8 
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Shiphon + Salmon 2+6 4+8 6+6 6+8 
Bronze + Shiphon 4+4 4+6 4+8  
Bronze + Corn yellow 4+4 4+6 4+8  
Coffee + Corn yellow 2+B8 4+6 6+2  

ตารางที่ 1 ปริมาณสารให้สีต่อดิน 100 กรัม 
 
5.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การสร้างต้นแบบ (Prototype Making)  

ขั้นตอนการสร้างต้นแบบ เป็นการขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงแบบปูนปลาสเตอร์เพ่ือให้ได้รูปทรงที่ต้องการ 
โดยสามารถท าได้ดังนี้  
            น าเขียนแบบไปถ่ายเอกสารขยายตามการหดตัวของดิน แล้วน าแบบดังกล่าวมาตัดเตรียม
ทาบเพ่ือกลึงแบบปลาสเตอร์ให้ได้ระนาบด้านในของตัวชิ้นงาน หลังจากนั้นจึงกั้นแผ่นพลาสติกหรือที่
กั้นอ่ืน ๆ หล่อปูนให้ได้ขนาดความหนาที่ต้องการหรือใหญ่กว่าเล็กน้อย น าเขียนแบบมาทาบและกลึง
แบบด้านนอกชิ้นงานให้ได้ความหนาและรูปแบบที่ต้องการ 

 

      ภาพที่ 38 วิธีการก้ันแผ่นพลาสติกและหล่อปูน  
      ภาพถ่ายโดย นางสาววริษฐา กรสูตรวงส์ 
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  ภาพที่ 39 วิธีการข้ึนต้นแบบด้วยการกลึง  
  ภาพถ่ายโดย นางสาวนิรมล เตชะศิริสวัสดิ์ 
 

 

 ภาพที่ 40 วิธีการแต่งต้นแบบ  
 ภาพถ่ายโดย นางสาวตะวัน สุขส าราญ 
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    ภาพที่ 41 วิธีการแต่งต้นแบบ  
    ภาพถ่ายโดย นางสาวตะวัน สุขส าราญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาพที่ 42-45 ต้นแบบทั้งหมด 
 ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาววริษฐา กรสูตรวงส์ 
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การท าพิมพ์ (Mold Making)  
น าต้นแบบมาทาน้ าสบู่ ซึ่งผสมกับน้ าอุ่นให้มีความข้นเล็กน้อย ท าให้เกิดความมันที่ผิว

ต้นแบบ เพ่ือไม่ให้ผิวต้นแบบเกิดการดูดซึมน้ าเพราะจะมีผลต่อการถอดแม่พิมพ์ ท าให้ต้นแบบติดตัว
กับแม่พิมพ์ไม่สามารถถอดพิมพ์ได้ เมื่อเสร็จขั้นตอนการทาน้ าสบู่แล้ว จึงน าต้นแบบมากั้นแล้วเทปูน
สร้างแม่พิมพ์ โดยการผสมปูนปลาสเตอร์กับน้ าทิ้งไว้ 3 - 5 นาที คนให้เข้ากันแล้วเทในแบบที่เตรียม
ไว้ เทลงไปที่ผิวของต้นแบบให้ทั่ว จากนั้นค่อย ๆ เทให้รอบ รอให้ปูนปลาสเตอร์แข็งตัวแกะไม้กั้นพิมพ์
ออก จากนั้นถอดต้นแบบออกจากพิมพ์โดยใช้ค้อนยางเคาะเบา ๆ บริเวณรอบนอกของพิมพ์ เช็ด
แม่พิมพ์ด้านในให้สะอาดเพ่ือให้สบู่เหลวที่ใช้ทาตอนถอดพิมพ์ออกจนหมด 
 

 
      ภาพที่ 46-47 วิธีการท าแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 
      ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาววริษฐา กรสูตรวงส์ 

 

ภาพที่ 48 แม่พิมพ์ 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาววริษฐา กรสูตรวงส์ 
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การเตรียมน้ าดินส าหรับการหล่อแบบ (Clay)  
          ในการเตรียมดินที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานจากเนื้อดินหล่อสโตนแวร์ White Clay บริษัท 
SIN FA INDUSTRIAL (THAILAND) รหัส WC-925 SAC-4 โดยการน าเนื้อดินมาย่อยใส่ในภาชนะท่ีมี
ฝาปิดจากนั้น เทน้ าในอัตราส่วนร้อยละ 25 ของน้ าหนักของเนื้อดิน หมักท้ิงไว้หนึ่งคืน และน ามาปั่น
เป็นน้ าดิน โดยการใส่สารละลายโซเดียมซิลิเกต ในอัตราส่วยละ 0.1 - 0.15 ของน้ าหนักของดิน เพ่ือ
ช่วยเพิ่มการกระจายตัวของเนื้อดิน 

 

 

ภาพที่ 49 ดินหล่อสโตนแวร์ White Clay บริษัท SIN FA INDUSTRIAL 
(THAILAND) รหัส WC-925 SAC-4 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาววริษฐา กรสูตรวงส์ 
 

การหล่อน้ าดิน  
การหล่อน้ าดิน เป็นการหล่อแบบกลวงและตัน การหล่อกลวง วิธีการหล่อคือการน าแม่พิมพ์

ที่แห้งแล้วมาประกอบเข้าด้วยกัน ใช้สายรัดแม่พิมพ์กันการเลื่อนของแม่พิมพ์ เมื่อเทน้ าดินหล่อลงใน
พิมพ์แล้วเกิดการดูดซึมน้ าของแม่พิมพ์ โดยเหลือดินที่มีความเหนียวตัวของเนื้อดินเกาะติดอยู่ภายใน
แม่พิมพ์ น้ าดินในแม่พิมพ์หล่อจะลดตัวลงให้เติมน้ าดินลงในแม่พิมพ์ตลอดเวลา เพราะอาจเกิดความ
หนาที่ไม่เท่ากันของชิ้นงาน เมื่อได้ความหน้าตามท่ีต้องการให้เทน้ าดินออกจากแม่พิมพ์ ส าหรับการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



44 
 

หล่อตันจะไม่มีการเทน้ าดินออก เมื่อรอจนน้ าดินไม่ลดลงแล้ว ทิ้งให้เนื้อดินทรงตัวได้ จึงถอดแม่พิมพ์
เพ่ือน าไปตกแต่งชิ้นงาน การหล่อแบบกึ่งกลวงก่ึงตันคือการหล่อให้มีส่วนที่ดินเต็มแม่พิมพ์แค่บ่างส่วน
และเทน้ าดินส่วนที่ไม่ต้องการออก การหล่อแบบกึ่งกลวงก่ึงตันต้องใช้เวลาในการทดลองเพ่ือให้ได้
เวลาที่พอดีส าหรับการหล่องานแต่ละชิ้น 

 

 

    ภาพที่ 50 การหล่อน้ าดินและผลงานที่หล่อส าเร็จ 
    ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาววริษฐา กรสูตรวงส ์
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  ภาพที่ 51-52 การหล่อน้ าดินและผลงานที่หล่อส าเร็จ 
  ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาววริษฐา กรสูตรวงส ์
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ภาพที่ 53 เข้าเผาดิบอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาววริษฐา กรสูตรวงส์ 

 

  

                   ภาพที่ 54 การเคลือบชิ้นงาน 
                   ที่มา : ภาพถ่ายโดย นิรมล เตชะศิริสวัสดิ์ 
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ภาพที่ 55-56 การเคลือบและการวางเผา 
ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาววริษฐา กรสูตรวงส์ 
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ผลงานส าเร็จ 

 

      ภาพที่ 57 ผลงานส าเร็จแก้ว 
      ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาวนิรมล เตชะศิริสวัสดิ์ 
 

 

      ภาพที่ 58 ผลงานส าเร็จจานเปล 
      ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาวนิรมล เตชะศิริสวัสดิ์ 
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      ภาพที่ 59 ผลงานส าเร็จชุดชาม 
      ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาวนิรมล เตชะศิริสวัสดิ์ 

 

 

      ภาพที่ 60 ผลงานส าเร็จชุดจาน 
      ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาวนิรมล เตชะศิริสวัสดิ์ 
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      ภาพที่ 61 ผลงานส าเร็จจานก้นลึก 
      ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาวนิรมล เตชะศิริสวัสดิ์ 
 

 

      ภาพที่ 62 ผลงานส าเร็จ 
      ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาวธันย์ชนก ธรรมเกษร 
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      ภาพที่ 63 ผลงานส าเร็จ 
      ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาวธันย์ชนก ธรรมเกษร 

 
การจัดแสดงงานเสมือนจริงในสถานที่ 
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   ภาพที่ 64-66 ผลงานส าเร็จจัดในสถานที่จริง 
   ที่มา : ภาพถ่ายโดย นางสาวธันย์ชนก ธรรมเกษร 
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บทที่ 5 

สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

โครงการออกแบบชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับครอบครัวแรงบันดาลใจจากของเล่นไม้ มี
จุดประสงค์เพ่ือสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาในระบบอุตสาหกรรมโดยน าเอารูปทรงของเล่น
ไม้มาใช้ในการออกแบบ ผลการออกแบบ สามารถออกแบบชุดชุดภาชนะบนโต๊ะอาหารส าหรับ
ครอบครัวได้ ประกอบด้วยผลงานจ านวนทั้งหมด 2 ชุด หนึง่ชุดประกอบด้วย 14 รายการ ดังนี้ 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     30  เซนติเมตร 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     20  เซนติเมตร 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     20  เซนติเมตร 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     17  เซนติเมตร 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     15  เซนติเมตร 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     13  เซนติเมตร 

  ชามขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     19  เซนติเมตร 

  ชามขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง    15.5  เซนติเมตร 

  ชามขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     12  เซนติเมตร 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง    22.5  เซนติเมตร 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     18  เซนติเมตร 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     14  เซนติเมตร 

  แก้วมีหู้ขนาด  ขนาดบรรจุ    200  มิลลิลิตร 

  จานขนาด  เส้นผ่าศูนย์กลาง     14  เซนติเมตร 
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โดยผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากเนื้อดินหล่อสโตนแวร์ White Clay บริษัท SIN FA 
INDUSTRIAL (THAILAND) รหัส WC-925 SAC-4 ขึ้นรูปด้วยการหล่อน้ าดินแบบหล่อตันและกลวงใน
แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ตกแต่งเคลือบใสไฟสูงของบริษัทคอมพาว์เคลย์ เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,200 
องศาเซลเซียสด้วยบรรยากาศสันดาปแบบสมบูรณ์ 

ปัญหาและแนวทางแก้ไข  
ในการท างานโครงการศิลปนิพนธ์นี้พบปัญหามากมายในการสร้างสรรค์ดังนี้  

ด้านการออกแบบ  
1. ปัญหา ในการพัฒนารูปแบบในการออกแบบที่ยึดติดกับรูปแบบเดิมในการร่างแบบจ าลอง 
2 มิติ ในช่วงที่ 1 – 2  
แก้ปัญหา ท าการศึกษารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ จากสิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ
ออนไลน์  

2. ปัญหา ในเรื่องของที่มาของแนวความคิดแรงบันดาลใจ ที่ไม่ชัดเจนในขั้นตอนแรก  
แก้ปัญหา ศึกษาข้อมูลจากของจริง ศึกษาความหมายและความส าคัญของสิ่งที่น ามาเป็นแรง
บันดาลใจ  

3. ปัญหา ในเรื่องของสัดส่วนที่ไม่ลงตัว การวางซ้อนกันที่ยังไม่พอดี   
แก้ปัญหา วัดขนาดให้พอดีด้วยการเขียนแบบ 

ด้านกรรมวิธีการผลิตตามกระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผา 

1. ปัญหา การข้ึนรูปต้นแบบด้วยวิธีการกลึงต้นแบบ ขนาดความหนาบางไม่เท่ากันและไม่ได้
ขนาดตามที่ต้องการ  
การแก้ปัญหา ใช้การวัดโดยใช้เหล็กแหลม วัดความหนาระหว่างปูนด้านในกับผิวงานด้าน
นอก  

2. ปัญหา ต้นแบบมีจ านวนมากต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างสรรค์เป็นเวลานานโดย
ระยะเวลาที่จ ากัด  
การแก้ปัญหา ตรวจสอบจากเอกสารเพ่ืออ้างอิงระยะเวลาก าหนดส่ง เพ่ือวางแผนการท างาน  

3. ปัญหา ต้นแบบและแม่พิมพ์เสียหายระหว่างการถอดแม่พิมพ์เนื่องจากมีคราบสบู่ติดและ
อันเดอร์คัท  
การแก้ปัญหา ท าความสะอาดพ้ืนที่ท างาน และตรวจต้นแบบทุกครั้งก่อนเทปูนปลาสเตอร์  
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4. ปัญหา การถอดชิ้นงานดินดิบออกจากแม่พิมพ์หล่อ แล้วชิ้นงานฉีดขาด แม่พิมพ์มีความชื้น  
การแก้ปัญหา อบแม่พิมพ์โดยการน าแม่พิมพ์ ตากแดดหรือน าเข้าเตาอบ อุณหภูมิไม่เกิน 80 
องศาเซลเซียส  

5. ปัญหา ในการหล่องานแบบหล่อตัน มีปัญหาหล่อน้ าดินไม่เต็ม ท าให้งานฉีดขาด  
การแก้ปัญหา ปรับให้น้ าดินมีค่าความถ่วงจ าเพาะที่ดี และตรวจสอบค่าความถ่วงจ าเพาะเป็น
ประจ าเพ่ือ ลดปัญหาในการหล่อน้ าดินลงในแม่พิมพ์  

6. ปัญหา การเผาดิบ อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เกิดการระเบิดภายในเตา ปัญหาที่พบ
เนื่องจากชิ้นงานมีความหนา ท าให้ไอน้ าและอากาศไม่สามารถระบายออกจากเนื้อดิน  
การแก้ปัญหา ปล่อยให้ผลงานแห้งสนิท ก่อนน าเข้าเตาเผา  

7. ปัญหา ชิ้นงานบิดเบี้ยว เนื่องจากการหดตัวของชิ้นงานเมื่อเผา อุณหภูมิ 1,200 องศา 
เซลเซียส  
การแก้ปัญหา สร้างฐานรองเผาชิ้นงานเพื่อให้เกิดการบิดเบี้ยวน้อยลง  
 

อภิปรายผล  
การออกแบบผลงานเครื่องเคลือบดินเผาในระบบอุตสาหกรรม ในรูปแบบของข้าพเจ้านั้น 

ผลงานที่ออกมาสามารถน าไปใช้ได้จริงตามความเหมาะสม ผลงานสามารถออกแบบให้มีความ
หลากหลายเน้นให้ผลงานแสดงถึงเอกลักษณ์ของของเล่นไม้ เพ่ือสื่อให้เห็นถึงความสนุกสนานและ
ความอบอุ่นภายใน โดยได้น ามาตัดทอนรูปทรงของเล่นไม้ให้อยู่ในรูปแบบของชุดภาชนะบนโต๊ะ
อาหาร ไม่ว่าจะเป็นการวางซ้อนหรือการใช้งานแบบทั่วไปรวมทั้งยังมีลูกเล่นการวางต่อกันได้หลาย
รูปแบบ เพ่ือให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ในกระบวนการท าแต่ละครั้งจะมีปัญหาหลาย
อย่างทั้งในเรื่องการหล่อและการเผาให้ผลงานเบี้ยวน้อยมากท่ีสุด การถอดออกจากพิมพ์นั้นจะต้อง
เข้าใจถึงจังหวะและเวลาให้เหมาะสมไม่เร็วหรือช้าจนเกินไป จะท าให้ชิ้นงานมีการขาดหรือฉีกได้ งาน
ทุกชิ้นจึงต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบตั้งแต่กระบวนการคิด ต้องมีการวางแผนการท างาน เพ่ือให้
งานที่ออกมาส าเร็จตามที่เราวางแผนไว้รวดเร็วยิ่งขึ้น และมองเห็นถึงปัญหาที่อาจเกิดข้ึน จากการท า
ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ยังพบปัญหาที่ยังต้องแก้ไขอีกมาก  

กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการวิเคราะห์หาข้อมูลแรงบันดาลใจในการ
น ามาออกแบบผลงาน จนถึงกระบวนการผลิตได้พบเจอปัญหาต่าง ๆ มากมายในทุกข้ันตอนการ
ท างาน ขั้นตอนแรกท่ีพบคือ ผลงานที่ออกแบบสัดส่วนยังไม่ดีเท่าที่ควร รูปแบบขาดความหลากหลาย
ในกระบวนการผลิตชิ้นงานปัญหาที่พบคือ ผลงานขาดความละเอียดประณีต ไม่เรียบร้อยเท่าที่ควรจึง
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ท าให้เกิดต าหนิบนชิ้นงาน ดังนั้นในครั้งต่อ ๆ ไป สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ความประณีตในทุกรายละเอียด
ของขั้นตอนการท างานตั้งแต่กระบวนการออกแบบไปถึง ขั้นตอนการผลิตผลงาน เพ่ือให้ได้ผลงานที่
ออกมาสวยงามและสมบูรณ์ 

เครื่องเคลือบดินเผาเป็นผลงานที่ใช้ความละเอียดประณีตทุกข้ันตอน ตั้งแต่ กระบวนการคิด
การเตรียมงาน การออกแบบ การสร้างต้นแบบปูน การสร้างแบบพิมพ์หล่องาน การเผาดิบและเผา
เคลือบ ผลงานที่ส าเร็จจะสวยงามและมีคุณค่าได้ก็ขึ้นอยู่กับทุก ๆ ขั้นตอนการท างาน ดังนั้นผู้ที่สนใจ
ในการท าเครื่องเคลือบดินเผาควรจะศึกษาในทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและตั้งใจ ต้องมีความอดทนไม่
ย่อท้อ ต่ออุปสรรคต่าง ๆ เพราะเม่ือเราพบปัญหาเราจะต้องสามารถแก้ไขปัญหานั้น เพ่ือใหไ้ด้ผลงาน
ทีส่มบูรณ์ 

 
ข้อแนะน าข้อเสนอแนะ  

1. การออกแบบในแต่ละครั้ง ควรต้องท าการศึกษารวบรวมข้อมูล จากการลงพ้ืนที่ศึกษา
ข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อสิ่งพิมพ์ ระบบสารสนเทศออนไลน์ หรือข้อมูลอื่น ๆ  

2. ในการสร้างสรรค์ผลงานควรแบ่งเวลาพักผ่อนให้กับร่างกาย และรับประทานอาหารให้ตรง  
เวลา เพ่ือดูแลตนเองและให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด  

3. ควรหาขนาดของอุปกรณ์ท่ีจะใช้ จากสถานที่จริงเพ่ือเป็นข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน ในการ
ก าหนดขนาดของชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง  

4. การสร้างสรรค์ผลงาน ควรศึกษาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือหาข้อดีและเสียของแต่ละผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อเปรียบเทียบ 
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