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Abstract 

             Thesis The “ Cold brew set for home use” is ceramics design. This product 

designed for supports customer who loves to drink or passion in coffee so customer 

can get experiment and study in coffee process with my product such as coffee 

grinder can choose grind levels by themselves , corse medium fine  fines and extra 

fines. Coffee roaster can choose roast profile in other levels . cold brew tower for 

extract coffee with room temperature on cold water.  Experiment from my product 

will make people ,who use it. Understand in even coffee process until they can start 

up their micro business about coffee . And my product  use human power , 

observation , test , lecture cause of activities between family or group 

            My product form inspired from function you can call from follow function so 

my product can useful . Simple form with basic geometric  styles and design a 

beautiful proportion . 
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บทคัดยอ 

             ศิลปนิพนธเรื่อง “โครงการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาชุดกาแฟกลั่นเย็นสําหรับ

ครัวเรือน” เปนการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาท่ีไดเห็นความสําคัญของการสงเสริมใหผูท่ีชื่นชอบ

และบริโภคกาแฟนั้นไดมีโอกาสไดทดลองทําคนควาในกรรมวิธีการผลิตกาแฟอันไดแกวิธีการค่ัวเมล็ด

กาแฟ การบดเมล็ดกาแฟในระดับท่ีตางกัน และการกลั่นเย็นกาแฟ ซ่ึงสามารถทดลองไดดวยตนเอง 

ซ่ึงเปนการสงเริมใหบุคคลท่ีชื่นชอบกาแฟ ไดมีความเขาใจในกรรมวิธีตางๆไดมากข้ึน ซ่ึงสงผลใหเกิด

การขยายจํานวนของผูท่ีชื่นชอบมากข้ึน เกิดการบริโภคท่ีหลากหลาย จนกระท่ังสามารถสรางธุรกิจ

ภายในครัวเรือนได โดยข้ันตอนการใชงานผลงานออกแบบของขาพเจานั้น ตองลงมือปฏิบัติและมี

สวนรวมกับผลิตภัณฑทุกข้ันตอนเกิดเปนกิจกรรมยามวางภายในครอบครัวหรือภายในกลุมท่ีจะไดมี

โอกาสไดรวมมือกันทําและแลกเปลี่ยนความรูกัน  

              โดยผลงานออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาของขาพเจาใชหลักในการออกแบบรูปทรง ท่ีได

คํานึงถึงหลักการใชงานเพ่ือใหการใชงานนั้นมีประสิทธิภาพ โดยรูปทรงเรขาคณิตท่ีเรียบงายแตมีการ

แบงสัดสวนความงามท้ังเสนตรงเสนนอน ใหมีความสวยงาม เนื่องจากรูปทรงเรียบงายนั้นทําใหงาย

ตอการใชงานและการทําความสะอาด ขนาดของผลงานนั้น เหมาะสําหรับผูบริโภคหนึ่งถึงสองคน 

เพียงพอสําหรับครัวเรือนและงายตอการจัดเก็บ  
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     ศิลปนิพนธนี้สําเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคในการศึกษาคนควาวิจัยและออกแบบดวยความเอ้ือเฟอ
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ผูชวยศาสตราจารย สยุมพร กาษรสุวรรณ 

ผูชวยศาสตราจารย สืบพงศ เผาไทย       

ท่ีไดใหคําปรึกษา คําแนะนํา รวมถึงตรวจแกไขปรับปรุงศิลปนิพนธฉบับนี้จนสําเร็จดวยดี 

และคอยอํานวยความสะดวกในการทํางาน การจัดเอกสารสําเร็จลุลวงดีและขอขอบคุณ ราน คาซาลา

แปง สาขา ชิค รีพลับบิค บางนา ท่ีไดมอบความรูทางดานกาแฟแกขาพเจา 

     ขอขอบคุณพ่ีๆและเพ่ือนๆทุกคน ท่ีมีสวนรวมในการชวยเหลือในการทํางานครั้งนี้สําเร็จไปดวยดี

รวมถึงการใหกําลังใจ รางรอยยิ้ม และ ความสุข ในการทํางานและการใชชีวิต 

     ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกทาน ท่ีใหการสนับสนุนทุนทรัพย

ในการศึกษารวมท้ังเปนกําลังใจ เปนท่ีพ่ึงทางจิตใจท่ีดี ในการใชชีวิต ขอขบพระคุณอยางสูง 
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       เอกสารประกอบศิลปนิพนธ พ้ืนท่ีในจินตนาภาพ ฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตาม
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ซ่ึงเนื้อหาในฉบับนี้จะเปนการรวบรวมขอมูล และข้ันตอนตางๆ ในการดําเนินงานศิลปนิพนธท้ังหมด                

       ลักษณะของงานเปนผลงานออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ชุดกาแฟกลั่นเย็นสําหรับใชใน

ครัวเรือน โดยเริ่มจากการหาขอมูล แบบจําลองงาน 2 มิติ และ 3 มิติ ปรับปรุงรูปแบบท่ีเหมาะสม วิธี

และข้ันตอนการทํางานท่ีเกิดข้ึนและวิธีการแกปญหา เพ่ือเปนประโยชนในการทํางานตอไป 

       เอกสารฉบับนี้อาจเกิดประโยชนตอสวนรวม หรือบุคคลท่ีสนใจในงานเครื่องเคลือบดินเผาใน

รูปแบบของงานออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา และผูท่ีตองการศึกษาตอไปหากเกิดขอผิดพลาด

ประการใดขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 
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 บทท่ี 1 

 

บทนํา 

 

 

1. หัวขอศิลปนิพนธ 

ชุดกาแฟกล่ันเย็นสําหรับใชในครัวเรือน 

( COLD BREW SET  FOR  HOME  USE ) 

 

2. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (Statement and significance of the 

problem) 

 

     ขาพเจาไดพึงสังเกตเห็นถึงคานิยมในเครื่องดื่มท่ีใหความสดชื่น ตื่นตัว และมีกลิ่นหอมใน

ยามเชาและบายหรือรูจักในนาม กาแฟ ขาพเจามีประสบการณในการฝกฝนและทํางานนอก

เวลา ณ รานกาแฟแหงหนึ่งขาพเจาไดเฝามองพฤติกรรมความชื่นชอบในกาแฟของแตละกลุม

บุคคลทําใหไดเห็นถึงความสนใจในรสชาติ กรรมวิธีการผลิตกาแฟนั้นมากข้ึนซ่ึงการสังเกต

ครั้งนี้สามารถสังเกตไดอยางงายจากการเพ่ิมจํานวนของรานกาแฟในปจจุบันในตาแหลง

ชุมชนและยานธุรกิจ บางบุคคลชื่นชอบกาแฟอยางหลงใหลแตกลับตองไปเลือกซ้ืออุปกรณ

ของตางประเทศเพ่ือมาตอบสนองความตองการ เปนตนเหตุของคาใชจายท่ีสูงข้ึนท้ังนี้การเสีย

คาใชจายท่ีมาก แตกลับไดวัตถุดิบและอุปกรณมาตอบสนองความตองการเพ่ือทดลองทํา

กาแฟหรืออาจะเปนการตอบสนองดานความชื่นชอบไมครบจํานวนเพียงพอท่ีจะทดลองทํา

กาแฟเพ่ือบริโภคเองได สิ่งเหลานี้เลยเปนผลใหตลาดกาแฟท่ีมีคุณภาพทางดานรสชาติ 
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วัตถุดิบ และมาตรฐานอยูในระดับปานกลางจนถึงสูงทําใหตลาดกาแฟท่ีดี กลับกลายเปนการ

บริโภคท่ีมีมูลคาสูง ทําใหความหลากหลายของการบริโภคนั้นไมกระจายไปสูกลุมบุคคลอ่ืนๆ

ท่ีตองการมีความรูในดานกาแฟ  

       ขาพเจาไดเห็นถึงความสําคัญของปญหา ขาพเจาจึงมีแรงบันดาลใจในการสรางแหลง

ความรูการทดลองในกรรมวิธีท่ี สามารถทดลองทําองไดท่ีบานและเปนการใชเวลาวางในการ

เรียนรูในกรรมวิธีผลิตเพ่ิมข้ึน ผานงานออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาท่ีเปนสื่อนําระหวางผูท่ี

ชื่นชอบกาแฟ กับกาแฟใหสมบูรณมากข้ึน โดยการออกแบบผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา

ของขาพเจานั้นมีอุปกรณสําหรับทํากาแฟจํานวน 4 ชิ้นไดแก อุปกรณสําหรับกลั่นเย็นกาแฟ 

อุปกรณสําหรับค่ัวกาแฟปริมาตร 150 กรัม อุปกรณสําหรับบดกาแฟปริมาตร 40 กรัม และ

ขวดสําหรับบรรจุกาแฟจํานวน 2 ขวด โดยอุปกรณดังกลาว เปนการใชงานท่ีประหยัด

พลังงานไฟฟาใหมากท่ีสุดอาทิเชน อุปกรณกลั่นเย็นใชเพียงหลักการหยดตัวของน้ําผาน

อุปกรณควบคุมการไหลโดยอาศัยแรงโนมถวง อุปกรณค่ัวใชเพียงพลังงานจากเตาแกสแตค่ัว

โดยใชแรงานมนุษย อุปกรณบดผานกลไกโดยใชแรงมนุษย ซ่ึงแตละอุปกรณทําใหเรามีสวน

รวมในการใชงานทุกอุปกรณ ทําใหเราสามารถเขาในในขบวรการผลิตกาแฟท่ีมากข้ึน  

     โดยงานออกแบบของขาพเจาไดรับแรงบันดาลใจมาจาดรูปทรงเรขาคณิตท่ีเรียบงายแต

เนนท่ีสามารถใชงานไดในทุกกลุมบริโภค สามารถจัดวางไดทุกพ้ืนท่ี ความเรียบงายไดมาก

จากการใชงานโดยมีหลักการออกแบบตามการใชงาน ใหผลงานออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา

นั้นมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

  

3. ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา ( Goal and objective ) 

    1. ศึกษาเก่ียวกับขบวนการการทํากาแฟตั้งแตขบวนการค่ัว การบด และการชง 

    2. ศึกษาเก่ียวกับสัดสวนของกาแฟท่ีมีผลตอขนาดชิ้นงาน 

    3. เพ่ือสรางสรรคผลงานออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา โดยใชการข้ึนรูปดวยแมพิมพปลาสเตอร 

การตกแตงดวยเคลือบ และรูปลอก 
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4. สมมติฐานของการศึกษา ( Hypothesis to be tested ) 

    ออกแบบชุดชงกาแฟกลั่นเย็นท่ีสามารถใชงานไดจริง ครบถวนทุกข้ันตอนและสามารถใชงาน

รวมกับผลิตภัณฑอ่ืนๆได 

 

5. ขอบเขตการศึกษา ( Scope delimitation of the study ) 

    1. ศึกษาขบวนการค่ัวกาแฟดวยวิธีตางๆเพ่ือนํามาใชในงานออกแบบ 

    2. ศึกษาขบวนการบดเมล็ดในระดับตางๆ 

    3. ศึกษาหลักการทํางานของเครื่องชงกาแฟแบบกลั่นเย็น 

    4. ศึกษารูปแบบการนําวัสดุประเภทตางๆ ท่ีจะนํามาใชในงานออกแบบ 

    5. ขาพเจาจะทํางานอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา จํานวน 5ชิ้น 2 ชุดโดยประกอบดวย    

อุปกรณค่ัวกาแฟขนาด   เสนผานศูนยกลาง 11.5  ซ.ม.   สูง    6.5 ซ.ม.  

เครื่องชงกาแฟกลั่น      เสนผานศูนยกลาง  10.5  ซ.ม.   สูง  33.5 ซ.ม.                       

ขวดบรรจุกาแฟ 2 ชิ้น   เสนผานศูนยกลาง      8  ซ.ม.   สูง  10.5 ซ.ม. 

อุปกรณบดกาแฟ         เสนผานศูนยกลาง      8  ซ.ม.   สูง  14.5 ซ.ม. 

     6. เนื้อดินท่ีใชในการสรางสรรคผลงาน ไดแกดินหลอสําเร็จรูปประเภทสโตนแวร ผสมสีสําเร็จรูปสี 

Cobalt black เผาท่ีอุณหภูมิ 1,220องศาเซลเซียส 

      7. กรรมวิธีการข้ึนรูปดวยแมพิมพปลาสเตอร โดยขบวนการหลอน้ําดิน 

      8. การตกแตงใชเคลือบดาน และ รูปลอกสีใตเคลือบ เผาท่ีอุณหภูมิ 1,220องศาเซลเซียส                 

บรรยากาศออกซิเดชั่น 
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6.  ข้ันตอนการศึกษาขอมูล  ( Process of study ) 

     1. กําหนดขอบเขตการศึกษา 

     2. ศึกษารวบรวมขอมูลท่ีจะนํามาใชในการออกแบบจากแหลงขอมูลในหนังสือ อินเทอรเนต และ

สถานท่ีจริง 

      3. วิเคราะหขอมูลท้ังหมดเพ่ือความชัดเจนในการสรางสรรคผลงาน 

      4. สรางสรรคผลงานแบบราง 2มิติ 

      5. เสนอแบบราง 2มิติ ตออาจารยท่ีปรึกษา 

      6. ทดลองเนื้อดิน น้ําดินสี และเทคนิคท่ีใชตกแตง 

      7. สรางสรรคผลงาน 3มิติ 

      8. ปฏบิัติงานโดยขยายจากแบบจําลอง 3มิติ ดวยขบวนการสรางตนแบบจากปูนปลาสเตอร และ 

สรางแมพิมพปลาสเตอรสําหรับการหลอน้ําดิน 

       9. ตกแตงดวยเคลือบ และ ตกแตงดวยรูปลอก 

      10. นําเสนอผลงานการออกแบบ 

      11. สรุปผลงานพรอมรวบรวมขอมูลจัดทําเอกสารประกอบการสรางสรรคผลงาน 

     

 7.  เวลาท่ีใชในการวิจัย 

      ระยะเวลาในการทําโครงการเริ่มตั้งแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2561 ถึง เมษายน พ.ศ.2561 

 

 

 



5 
 

 

  8.  วิธีการศึกษา 

       1. กําหนดขอบเขตการศึกษาใหชัดเจน 

       2. รวบรวมผลงานจากเอกสารท่ีเก่ียวของ มาวิเคราะหแนวความคิดในการสรางสรรคผลงาน 

       3. สรางสรรคออกแบบผลงาน ผานแบบราง 2มิติ เพ่ือหารูปแบบงาน 

       4. สรางแบบจําลอง 3มิติเพ่ือหารูปแบบและปรับปรุงแกไขปญหา 

       5. สรางผลงานจริงโดยขยายจากแบบจําลอง 3มิติ 

       6. สรุปรวบรวมผลงานเปนเอกสารและนําเสนอผลงาน 

  

  9.  แหลงขอมูล 

          - Asami Satoh . 2557 .ใน My coffee way  . กรุงเทพฯ ; สารคดี 

          - Anette  Moldvaer .2555 . ใน Coffee Obsession . สหรัฐอเมริกา ; สารคดี 

          - James Hoffman .ใน The world coffee atlas . กรุงเทพฯ ; สารคดี 

          - Wang Shaoqiang .2559 . ใน Unpack me again .จีน ; สารคดี 

     

 

 10.  อุปกรณในการศึกษา 

        1. หนังสือเก่ียวกับกาแฟ จาก SE-ED Books , Kinokuya , TCDC 

        2. กลองถายภาพสําหรับถายภาพ 

        3. คอมพิวเตอรสําหรับหาขอมูลและสรางแบบจําลอง3มิติ 
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         4. อุปกรณการทํางานท่ีเก่ียวของกับงานเครื่องเคลือบดินเผา 

     

11.  คาใชจายท้ังหมดในการวิจัย 

       คาใชจายท้ังหมดในการวิจัยโดยประมาณ   20,000 บาท 

       คาศึกษาขอมูลภาคสนาม และ เอกสาร       4,000 บาท 

       คาวัตถุดิบทางเครื่องเคลือบดินเผา           12,000 บาท 

       คาใชจายอ่ืนๆ                                     4,000 บาท 

        

 12.  การนําเสนอผลงาน 

       1. ผลงานการสรางสรรคงานอุตสาหกรรม จํานวน 2ชุด ชุดละ6ชิ้น ขนาดโดยประมาณ 15-35 

เซนติเมตร 

       2. แบบราง 2มิติ ตามจํานวนผลงาน 

       3. ผลงานแบบจําลอง 3มิติ 

       4. จัดนําเสนอผลงานการทดลองดิน , เคลือบ , เทคนิคการตกแตงท่ีจะนํามาใชในโครงการ

ท้ังหมด 

       5. เอกสารประกอบการสรางสรรคผลงานฉบับสมบูรณ 

       6. การจัดแสดงผลงาน 
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บทท่ี 2 

 

เอกสารและขอมูลท่ีเกี่ยวของ 

 

       โครงการออกแบบชุดกาแฟกลั่นเย็นสําหรับใชในครัวเรือนนั้น มีเอกลักษณรูปทรงท่ีทันสมัย สีท่ี

เรียบ มีพ้ืนผิวสัมผัสจากผลของการเผาดินโดยไมผานการเคลือบพ้ืนผิวภายนอกผลงาน ลักษณะการ

ออกแบบผลงานของขาพเจาเนนไปตามหลักการใชงานท่ีควรจะเปน จะมีการแกปญหาเดิมจากผลงาน

ท่ีมีอยูในทองตลาด โดยจะไมเปลี่ยนรูปทรงใหรูสึกขัดกับหลักการใชงานมากนักสามารถใชงานไดงาย 

ขนาดพอประมาณกับการใชงานในครัวเรือน 

โดยมีเอกสารท่ีเก่ียวของกับการออกแบบตางๆดังนี้ 

1.  ขอมูลท่ีเก่ียวกับท่ีมาและแนวความคิด 

2.  ความหมายการกลั่นเย็นกาแฟและข้ันตอนการกลั่นเย็น 

3.  การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา 

4.  ขอมูลเก่ียวกับการออกแบบ 

5.  วัตถุดิบในการผลิต 

6.  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
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ขอมูลท่ีเกี่ยวกับท่ีมาและแนวความคิด 

    กาแฟคือ ผลผลิตจากเมล็ดภายในของผลเบอรรี่ชนิดหนึ่ง  (อังกฤษ : coffee cherry) จากตน

กาแฟ สิ่งท่ีเราใชประโยชนเรียกวาเมล็ดกาแฟโดยเดิมเมล็ดกาแฟท่ียังไมผานกระบวนการแปรรูป

เรียกวาเมล็ดดิบ มีลักษณะทางกายภาพมีสีเขียว เมล็ดรีขนาดเมล็ดข้ึนอยูกับสายพันธุเพาะปลูกไมมี

กลิ่นแสดงออกมามากนัก (รูปท่ี 1.)  ลักษณะของตนกาแฟมีลักษณะเปนตนไมพุมเตี้ยหนาแนนดวยใบ

และก่ิงกานจํานวนมาก (รูปท่ี2. ) ลักษณะของผลเบอรรี่กาแฟนั้นมีลักษณะกลม ขนาดไมใหญมาก 

เกาะกลุมกันเปนชอ ผลมีสีเขียวเม่ืออยูในชวงออกผลและผลมีสีแดงเม่ือผลเบอรรี่นั้นสุก (รูปท่ี3.) 

 

ภาพท่ี 1. เมล็ดกาแฟท่ียังไมผานกระบวนการแปรรูป 

ท่ีมา : http://www.tradekorea.com/product/detail/P559923/RAW--COFFEE-BEANS.html 

 

ภาพท่ี 2. ตนกาแฟ 

ท่ีมา : https://www.fast-growing-trees.com/Coffee-Plant.htm 

http://www.tradekorea.com/product/detail/P559923/RAW--COFFEE-BEANS.html
https://www.fast-growing-trees.com/Coffee-Plant.htm
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ภาพท่ี 3. ผลเบอรรี่กาแฟ 

ท่ีมา : http://www.coffeefavour.com/seed-to-cup/ 

กาแฟบนโลกนี้ท่ีนํามารับประทานมีอยู 2สายพันธุไดแก 

- กาแฟโรบัสตา (ภาษาอังกฤษ : Robusta ) มีถ่ินกําเนิดจากประเทศเอธิโอเปย เปนสายพันธุท่ี

ดูแลงายทนตอสภาวะอากาศแปรปรวนเติบโตเร็ว ใหผลผลติจํานวนมาก ราคาถูก  

- กาแฟอาราบิกา (ภาษาอังกฤษ : Arabica ) มีถ่ินกําเนิดจากประเทศเอธิโอเปย พบบริเวณท่ี

ราบสูง หายากกวาสายพันธุโรบัสตา ดูแลยาก เติบโตชา ใหผลผลิตนอย ตองอยูในสภาวะ

อากาศหนาวเย็น ราคาสูง แตเปนสายพันธุท่ีมีรสชาติท่ีดีและเปนท่ีนิยมบนโลก 

กาแฟจะไมสามารถนําบริโภคเปนเครื่องดื่มไดการจะนําเมล็ดกาแฟท่ียังไมผานกระบวนการ

มาบริโภคเริ่มตนตั้งแตงการ 

เก็บเก่ียวการนําเมล็ดออกจากผลเบอรรี่นั้นมีหลักมาตรฐานอยู2วิธีไดแก 

      -   วธิีการตากแหง ( ภาษาอังกฤษ :Dry process )  มีข้ันตอนโดยนําผลเบอรรี่มาตากแดดให

สวนเปลือกและเนื้อเบอรรี่นั้นแหงสนิทแลวจึงนํามากะเทาะเอาเมล็ดกาแฟออกมา กรรมวิธีตากแหง

นิยมใชกับกาแฟโรบัสตา 

     -   วิธีการแชหรือเปยก  ( ภาษาอังกฤษ : Wet process ) มีข้ันตอนโดยการนําผลเบอรรี่เขา

เครื่องปลอกเปลือกจากนั้นจึงนําผลท่ีผานการปลอกเปลือกไปแชในน้ํา จะทําใหเนื้อเบอรรี่คอยๆเปอย

และหลุดออกจนเหลือแตเมล็ดดานใน ข้ันตอนดังกลาวเปนการบมกาแฟเพ่ิมใหออกรสท่ีดี ทําใหเปนท่ี

ตองการของผูท่ีดื่มกาแฟ และราคาสูง 
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 การคั่วเมล็ดกาแฟ ( ภาษาอังกฤษ : Coffee roast ) 

       เม่ือผานกระบวนการแปรรูปแลวจากผลเบอรรี่ไดเมล็ดกาแฟดิบแลวตองนําไปผานกระบวนการ

ค่ัวกาแฟเพ่ือเปนการทําใหเมล็ดกาแฟดิบนั้นสุกในระดับตางๆซ่ึงระดับการสุกตัวของเมล็ดกาแฟมีผล

ตอรสชาติ กลิ่นตางๆ และเอกลักษณซ่ึงการค่ัวกาแฟมีระดับการค่ัวหลักๆ3ระดับ 

-   กาแฟค่ัวออน  ( ภาษาอังกฤษ : Light roast ) เปนการสุกตัวของเมล็ดกาแฟเริ่มแรก

หลังจากระยะการแตกตัวครั้งแรก  ( ภาษาอังกฤษ : First Crack ) , การใหความรอนกับ

เมล็ดกาแฟทําใหเมล็ดกาแฟเก็บอุณหภูมิไวภายในเมล็ดเกิดความรอนสะสมมีผลทําใหเกิด

การแตกตัวของเปลือก. มีลักษณะทางกายภาพ มีสีน้ําตาลออน คอนไปทางเหลือง มีรสชาติ

เปรี้ยวเนื่องจาก มีรสและกลิ่นจากเบอรรี่หลงเหลืออยู ( ภาพท่ี 4) 

-   กาแฟค่ัวกลาง ( ภาษาอังกฤษ : Medium roast ) เปนการสุกตัวจากระยะการแตกตัวครั้ง

ท่ีสอง ( ภาษาอังกฤษ: Second Crack ) ไมนานถึงระยะเวลาปานกลางของเวลาในขบวนการ

ค่ัวท้ังหมด มีสีน้ําตาลออนของไปทางเขมลักษณะคลายกะลามะพราว มีรสชาติเปรี้ยว

เล็กนอยติดขมกลาง มีกลิ่นหอมมากข้ึนจากการไหมของเปลือก รสชาติและกลิ่นไมพึง

ประสงคอาทิเชนกลิ่นหืน กลิ่นเปรี้ยวจากผลเบอรรี่ไดถูกกําจัดออกไป หลงเหลือเพียงเล็กนอย 

( ภาพท่ี 4. ) 

-   กาแฟค่ัวเขม ( ภาษาอังกฤษ : Dark roast ) เปนการค่ัวระยะตอจากกาแฟค่ัวกลางซ่ึงใช

เวลามากข้ึนและยืดเวลาออกไปสงผลใหเมล็ดสีน้ําตาลเขมไปจนถึงสีดํา และมีน้ํามันจากตัว

เมล็ดนั้นออกมาเคลือบผิวเรือๆ มีรสชาติท่ีคอมขางขมไปจนถึง ขมมากมีกลิ่นหอมจากการ

ไหมของเมล็ด  ( ภาพท่ี 4. ) 
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ภาพท่ี 4. เมล็ดกาแฟค่ัวออน ค่ัวกลางและค่ัวเขม ตามลําดับจากซายไปขวา 

ท่ีมา : https://howchoo.com/g/otvmndvkzgm/light-roast-vs-dark-roast 

                  

     โดยวิธีการคั่วแบงเปน 2ประเภทคือ 1.ถูกคั่วโดยเครื่อง และ2.คั่วโดยแรงมนุษย 

1.  การค่ัวเมล็ดกาแฟดวยเครื่องมี 2ประเภท 

-   ประเภทการค่ัวเมล็ดในหมอหมุนบนไฟโดยตรง ( ภาษาอังกฤษ : DRUM ROASTER ) เปนการค่ัวโดย

บรรจุเมล็ดกาแฟดิบลงในหมอหมุนทรงกระบอก ลักษณะหมอเปนตะแกรงพรุนวางในลักษณะนอน

ขนานกับเตาแกส การค่ัวประเภทนี้จะใหความรอนจากไฟโดยตรงแลวหมุนหมอไปเรื่อยๆเพ่ือใหไฟ

และความรอนสะสมเขาถึงเมล็ดกาแฟดิบได ขอเสียคือเปนข้ันตอนโบราณเมล็ดกาแฟท่ีไดเกิดการไหม( 

ภาษาอังกฤษ : Burn coffee ) เกรียมผิวนอกเมล็ดแตภายในยังไมสุกดี ทําใหสูญเสียรสชาติไปแตก็

สามารถนํามาบริโภคได ( ภาพท่ี 5. ) 

-ประเภทการค่ัวเมล็ดในหมอหมุนโดยใชลมรอน ( ภาษาอังกฤษ : Indirect heat – Hot air ) เปน

การค่ัวลักษณะคลายกับแบบค่ัวเมล็ดในหมอหมุนบนไฟโดยตรงแตคงเปลี่ยนเปนการใชลมรอนแทนไฟ 

ทําใหผิวของเมล็ดไมเกิดการไหมจากไฟและทําใหความสุกของเมล็ดกาแฟนั้นท่ัวถึงกวา ( ภาพท่ี 6. ) 

2.  การค่ัวดวยแรงมนุษย ( ภาษาอังกฤษ : Human roaster / home roaster) เปนการค่ัวดวยภูมิ

ปญญาชาวบานโดยมีถ่ินกําเนิดจากประเทศเอธิโอเปย การค่ัวเริ่มดวยการใสเมล็ดลงบนกระทะจากนั้น

วางกระทะลงบนเตาถานหรอเตาแกสคลายคลึงกับการทอด แตเพียงจะไมตั้งกระทะบนเตาตลอด จะ

https://howchoo.com/g/otvmndvkzgm/light-roast-vs-dark-roast
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สลับกับการยกแลวเขยาคลุกเคลาเพ่ือใหเมล็ดดานบน ดานรับความรอนการค่ัวประเทศนี้สามารถ

ปฏิบัติเองไดท่ีบานและประหยัดของเรื่องงบประมาณเพียงแตผูท่ีค่ัวกาแฟดวยวิธีดังกลาว จําตองฝก

สังเกตและมีสมาธิ ( ภาพท่ี 7. ) 

  

 

ภาพท่ี 5. เครื่องค่ัวกาแฟแบบหมิอหมุนบนไฟโดยตรง 

ท่ีมา : https://www.pinterest.com/hongyoungkee/coffee-roaster-homemade/?lp=true 

 

ภาพท่ี 6. เครื่องค่ัวกาแฟแบบลมรอน 

ท่ีมา : http://penangcoffeelane.blogspot.com/ 

https://www.pinterest.com/hongyoungkee/coffee-roaster-homemade/?lp=true
http://penangcoffeelane.blogspot.com/
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ภาพท่ี 7. การค่ัวดวยแรงมนุษย 

ท่ีมา : https://dailycoffeenews.com/2017/02/20/garden-of-coffee-cultivating-ethiopian-

coffee-experience-for-global-growth/ 

  

   ลําดับข้ันตอนการคั่วกาแฟ 

1. ทําการอุนระยะแรกดวยไฟออนอุณหภูมิ 100 – 120 องศาเซลเซียส ใหเครื่องค่ัวหรือภาชนะค่ัว

เก็บความรอนเมล็ดกาแฟจะไดไมสูญเสียความรอนเร็วจนเกินไป ใชเวลาประมาณ 2-3นาที 

2. นําเมล็ดกาแฟดิบบรรจุลงเครื่องค่ัวหรือภาชนะค่ัวเรงไฟปานกลาง จนกระท่ังเมล็ดกาแฟสีเปลี่ยน

จากเขียวไปสีเขียวซีด หรือเกือบขาวครีมใชเวลาในข้ันตอนนี้ประมาณ 5 นาที ข้ึนอยูกับปริมาณเมล็ด

กาแฟดิบ 

3. จากนั้นเรงไฟข้ึน หากเปนการค่ัวดวยภาชนะใหยกสลับกับการรอนภาชนะใหความรอนกระจาย

ท่ัวถึงหากเปนเครื่องค่ัวอัตโนมัติ เครื่องจะมีโปรแกรมอัตโนมัติ 

4. รอจนกระท่ัง เกิดเสียงแตกปะทะครั้งแรก ( ภาษาอังกฤษ : First crack ) จึงคอยๆลงไฟลง รอ

ประมาณ3 นาที ก็จะไดระดับการค่ัวระดับค่ัวออน ( ภาษาอังกฤษ : Light roast ) หากตองการระดับ

ของการค่ัวออน จึงยกออกจากภาชนะแลวตากเย็นจึงคอยเก็บเขาภาชนะบรรจุท่ีปดสนิท 
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5. ทําการค่ัวตอไปขอสําคัญหากเปนการค่ัวดวยภาชนะค่ัวตอง ยกออกจากไฟแลวสลับกับการรอน

เมล็ดในภาชนะไปมาเสมอเพ่ือใหเมล็ดกาแฟสุกเทาๆกัน รอจนกระท่ังเกิดเสียงแตกปะทุครั้งท่ี2 ( 

ภาษาอังกฤษ : Second crack ) จะไดระดับการค่ัวระดับกลาง ( ภาษาอังกฤษ : Medium roast ) 

หากตองการระดับการค่ัวกลางใหทําตามข้ันตอนท่ี 4  เมล็ดกาแฟมีสีน้ําตาลกะลามะพราว จนเกือบ

น้ําตาลแดง 

6. เม่ือผานเสียงแตกปะทุครั้งท่ี2แลวเปนเวลา3-5 นาที เมล็ดกาแฟเริ่มมีกลิ่นเพ่ิมข้ึนมาก มีสีของเมล็ด

เปนสีน้ําตาลเขมจนเปนสีน้ําตาลดํา ผิวเมล็ดกาแฟ มีน้ํามันเคลือบเงาจะไดระดับการค่ัวเขม( 

ภาษาอังกฤษ : Dark roast ) ใหรีบนําเมล็ดออกมาตากบนตระแกรงแลวตากลมเย็นใหเร็วท่ีสุดเพ่ือ

ไมใหความรอนท่ีสะสมในกาแฟทําใหการค่ัวเลยระดับท่ีตองการ รอจนเย็นสนิทบรรจุเมล็ดกาแฟลง

ภาชนะมีฝาปดสนิท เปนอันเสร็จสิ้นข้ันตอน  

     หมายเหตุ : การค่ัวดวยเครื่องค่ัว ไมจําเปนตองทําตามข้ันตอนเนื่องจากเครื่องค่ัวมีโปรแกรม

อัตโนมัติคํานวณระยะเวลาและความรอนไว เพียงแคสังเกตข้ันตอนเพียงเทานั้น 

    เม่ือสิ้นสุดขบวนการค่ัวกาแฟจําเปนตองบมเมล็ดใหคายกาซคารบอนไดรออกไซดออกมาในภาชนะ

ปดเปนระยะเวลาอยางนอย 1 อาทิตยจึงจะไปสูข้ันตอนการบดเมล็ดกาแฟ 

      การบดเมล็ดกาแฟ ( ภาษาอังกฤษ : Coffee grind ) 

   การบดเมล็ดกาแฟเปนข้ันตอนท่ีสําคัญเพราะวาการบดในระดับความละเอียดตางๆมีผลทําใหกาแฟ

ถูกสกัดออกมาไมเทากันและผลท่ีตางกันเชน ถากาแฟบดไมละเอียด กจะมีพ้ืนท่ีใหน้ําสัมผัสกับกาแฟ

นอยทําใหรสชาติ และกลิ่นออกมาไมชัดเจนเพราะฉะนั้นการบดเมล็ดตองคํานึงถึงรสชาติท่ีตองการ

และกรรมวิธีการสกัดกาแฟดวย แบงเปนการบด 3 ระดับดังนี้ 

   1.  การบดหยาบ ( ภาษาอังกฤษ : Corse grind ) เปนการบดใหเมล็ดแตกตัวจนเปนเม็ดขนาด

ประมาณกอนน้ําตาลทรายแดงหรือกรวดละเอียด การบดระดับนี้ ทําใหการสกัดกาแฟออกมายาก 

เนื่องจากพ้ืนท่ีสัมผัสน้ําและออกซิเจนมีนอยเลยจําเปนจะตองใชระยะเวลาการสกัดนาน กากกาแฟ

คอนขางเยอะ การสกัดกาแฟสําหรับการบดหยาบตองใชกระดาษกรอ(ภาษาอังกฤษ : Paper filter ) 

เครื่องสกัดกาแฟท่ีเหมาะสม ไดแก กาแฟดริปรอนและเย็น การตมแบบตุรกี  ไซฟอน ( ภาพท่ี8. ) 



15 
 

 

   2. การบดกลาง ( ภาษาอังกฤษ : Medium grind ) การบดระดับกลาง ก็จะมีขนาดของผงกาแฟ

เล็กกวาระดับการบดหยาบแตก็ยังไมขนาดท่ีเปนกรวดเล็กปะปนมาได การบดระดับนี้ใหพ้ืนท่ีสัมผัสน้ํา 

และออกซิเจนกับกาแฟไดดีกวารสชาติและกลิ่นเริ่มออกมาชัดเจนข้ึน เหมาะกับเครื่องสกัดกาแฟ ท่ีมี

กระดาษกรอง เนื่องจากยังคงมีเปลือกท่ีใหญอาจจะเล็ดลอดลงไปสูน้ํากาแฟไดหากไมใชกระดาษกรอง 

( ภาพท่ี 8. ) 

  3. การบดละเอียด ( ภาษาอังกฤษ : Fine grind ) การบดเละเอียดมีตั้งแตละเอียดปานกลางขนาด

เทากรวดเล็ก จนกระท่ังละเอียดจนเปนผงรวนๆ การบดละเอียดทําใหมีพ้ืนท่ีสัมผัสระหวางน้ําและ

ออกซิเจนกับกาแฟมาก สิ่งท่ีไดท้ังรสชาติและกลิ่นชัดเจนและมีความเขมขนมาก เครื่องสกัดกาแฟชนิด 

เครื่องเอสเปรสโซแมชชีน มอคคาพ็อต เครื่องอัดแรงดันอากาศ เนื่องจากกาแฟท่ีละเอียดจะดูดซึมน้ํา

ไวถาหากใชเครื่องสกัดท่ีมีกระดาษกรองน้ําจะไหลผานกาแฟชา ทําใหรสชาติท่ีออกมาขมเกินเครื่องชง

ประเภทนี้จะใชแรงดันน้ําอัดผานผงกาแฟสกัดอยางเขมขน จนสิ่งท่ีไดออกมาน้ํากาแฟมีลักษณะขน

และมีเครมาออกมา(ภาพท่ี 8.) 

 

ภาพท่ี 8.  การบดเมล็ดกาแฟในระดับตางๆ 

ท่ีมา : https://www.whiteherontea.com/coffee-brewing-and-storage/ 

 

 

https://www.whiteherontea.com/coffee-brewing-and-storage/
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อุปกรณสําหรับการบดเมล็ดกาแฟมี 2 ชนิดดังนี้ 

   1. การบดดวยแรงมนุษย ( ภาษาอังกฤษ : Self grinder ) เปนการบดยุคเริ่มแรกไมมีหลักฐานแน

ชัดวากําเนิดท่ีไหนการบดประเภทนี้ใชการบด ทุบ และบี้เมล็ด ดวยภาชนะบดเชน ครก โมหินทําให

เมล็ดกาแฟแตกออกมา การบดประเภทนี้ควบคุมความละเอียดไดยาก แตก็ยังสามารถนํามาบริโภคได 

แตอาจจะเกิดรสชาติท่ีไมมาตรฐานในแตละการบริโภค ( ภาพท่ี 9. ) 

   2. การบดดวยเครื่องบด ( ภาษาอังกฤษ : Coffee grinder ) เปนการบดโดยใชเครื่องท่ีภายในมี

ใบมีดเหล็กหรือใบมีดเซรามิคดานในทําการตัดและบด การบดประเภทนี้สามารถควบคุมความละเอียด

ได เครื่องบดมี 2 ประเภทคือแบบท่ีใชการหมุนดวยแรงมนุษยเพ่ือใหใบมีดดานในทํางาน กับแบบท่ีใช

ไฟฟาในการหมุนใบมีด ( ภาพท่ี 10. ) 

 

ภาพท่ี 9. ครกบดกาแฟ 

ท่ีมา : https://www.whiteherontea.com/coffee-brewing-and-storage/ 

       

ภาพท่ี 10. เครื่องบดกาแฟแบบมือหมุน(ดานซาย) และเครื่องบดไฟฟา(ดานขวา) 

ท่ีมา : https://www.1st-line.com/buy/zassenhaus-managua-hand-coffee-grinder-coffee-

mill-dark-stained-beech/ 

https://www.whiteherontea.com/coffee-brewing-and-storage/
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       เม่ือมีเมล็ดกาแฟท่ีผานการบดมาแลวสามารถเก็บไวไดประมาณ7วันในภาชนะท่ีปดสนิท

เนื่องจากอากาศและความชื้นจะทําใหผงกาแฟเสื่อมสภาพเสียรสชาติและกลิ่นท่ีควรจะปรากฏ  

 อุปกรณสําหรับชงกาแฟประเภทตางๆ 

      ข้ันตอนตอไปคือการชงกาแฟ ในอุปกรณชงกาแฟชนิดตางๆซ่ึงเครื่องชงกาแฟแตละประเภทให

รสชาติท่ีตางกันออกไป จําแนกได 7 ชนิด 

      1.     ดริปเปอร ( ภาษาอังกฤษ: Dripper coffee ) ดริปแปลวาการหยด หรือรินน้ํารอนผานผง

กาแฟ ดวยดริปเปอรเปนลักษณะกรวย อาจจะทําจาก แกว เซรามิก พลาสติก กระดาษ สแตนเลส มี

หนาท่ีเปนตัวบังคับน้ําใหไหลผานดริปเปอรไดรวดเร็ว การทํางานคือ ตองนํากระดาษกรองของดริป

เปอรวางลงไปในดริปเปอรจากนนั้นจึงตักผงกาแฟลงไป แลวลําดับสุดทายจึงคอยๆรินน้ํารอน วนผาน

บนผงกาแฟใหท่ัวถึงจนไดปริมาณม่ีตองการ ขอดีคือ ทําไดดวยตนเอง สามารถทดลองและปรับแตงใน

เรื่องของเวลาในการชง ปริมาณผงกาแฟไดงาย และรสชาติคอนขางใสและชัดเจน ขอเสียคือตองคอย

รักษาอุณหภูมิ ดริปเปอรใหรอนตลอดเวลาขณะทําการชงเพ่ือไมใหอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตกระดับ ทํา

โดยการตองทําการรินน้ํารอนผานดริปเปอรเพ่ือเตรียมกอน ( ภาพท่ี 11. ) 

 

ภาพท่ี 11. ดริปเปอร 

ท่ีมา :  https://www.pinterest.com/pin/94786767127213037/?lp=true 

https://www.pinterest.com/pin/94786767127213037/?lp=true
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   2.   เครื่องชงแบบนีโอโพลิแทน ดริป พอต ( ภาษาอังกฤษ : Neopolytan drip pot ) เปนเครื่อง

ชงกาแฟประเภทกาหยด เปนเครื่องชงท่ีไมซับซอน หาซ้ือไดงายและราคาไมแพง มีลักษณะการทํางาน

คลายเครื่องชงแบบหยด ทวาจะแตกตางกันตรงท่ีตัวกาแฟท่ีผานการบดแลวจะถูกเทใสถวยกรองซ่ึงมี

ลักษณะเปนตะกราภายในหมอ เปนกระบวนการชงแบบงายๆ ไดรสชาติกาแฟท่ีไมเขมมากนัก จึง

เหมาะสําหรับคนท่ีไมไดตองการเนนรสชาติและกลิ่นของกาแฟมากเทาใด ( ภาพท่ี 12. ) 

 

ภาพท่ี  12. ดริป พอต 

ท่ีมา :  https://www.pinterest.com/pin/94786767127213037/?lp=true 

 

   3.   เครื่องชงกาแฟแบบเพอรโคเลเตอร ( ภาษาอังกฤษ : Percolater ) เปนเครื่องชงท่ีสามารถพบ

เจอไดงายหนาตาแบบหมอตมคลายกาน้ํา ตมบนเตาไฟฟาโดยขบวนการทําท่ีงายจึงพบเจอตาม

โรงแรม หลักการทํางานการตมน้ําภายในจนเดือด น้ําท่ีเดือดแลวจะไหลไปตามทอปมเพ่ือผานตะกรา

ท่ีมีการใสกาแฟค่ัวบดเอาไวแลว หยดกาแฟท่ีไดจะไหลลงสูชั้นลางสุดของกาน้ํา โดยมีสวนเปดปดเปน

ตัวก้ันขวางเพ่ือใหไดกาแฟรสเขมขนท่ีไมถูกไอระเหยจากน้ํามาผสมผสานใหเจือจาง ท่ีสําคัญเครื่องชง

ชนิดนี้ยังมีราคาแพงมากกวาท่ีคิด เนื่องจากจะตองมีระบบการควบคุมอุณหภูมิของน้ําอยางแมนยํา

ดวย ( ภาพท่ี 13. ) 

   

 

https://www.pinterest.com/pin/94786767127213037/?lp=true
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    ภาพท่ี 13.  เครื่องชงเพอรโคเลเตอร 

ท่ีมา : http://slayerespresso.com/custom-single-groups-2015/ 

 4.   เครื่องชงกาแฟแบบเอสเปรสโซ ( ภาษาอังกฤษ : Espresso machine )  เปนเครื่องชงกาแฟท่ี

ไดรับความนิยมอยูไมนอย เนื่องจากใหรสชาติของกาแฟท่ีเขมขนดวยการใชกระบวนการกลั่น มักพบ

ในรานกาแฟขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง หลักการทํางานจะใชแรงดันจากไอน้ําเปนตัวชวยใหไอน้ํา

เหลานี้กลั่นรวมกับกาแฟบดแลวหยดออกมาเปนเครื่องดื่มท่ีเขมขนโดยใชน้ําใหนอยท่ีสุด รสชาติของ

กาแฟท่ีไดจึงดีกวาชนิดท่ีกลาวไปขางตน ท้ังรสชาติและกลิ่นท่ีหอมกรุนเปนพิเศษ ( ภาพท่ี 14. ) 

 

ภาพท่ี 14.  เครื่องชงเอสเปรสโซ 

ท่ีมา : http://slayerespresso.com/custom-single-groups-2015/ 

http://slayerespresso.com/custom-single-groups-2015/
http://slayerespresso.com/custom-single-groups-2015/
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   5.   เครื่องชงกาแฟแบบเฟรนซเพรส ( ภาษาอังกฤษ : French press ) เครื่องชงกาแฟชนิดนี้เปน

เครื่องชงแบบฝรั่งเศส เกิดข้ึนมาจากการคิดคนท่ีถูกสงตรงจากประเทศฝรั่งเศส หลักการทํางานของมัน

จะมีสวนของปากกาท่ีเอาไวรินน้ํากาแฟ โดยมีสวนประกอบดานในคือกระบอกแกวและสวนของกาน

โลหะอยูตรงกลางพรอมดามจับสําหรับเอาไวชง การเติมกาแฟบดจะถูกเติมลงในกระบอกแกว จากนั้น

ใหรินน้ํารอนใหทวมสวนนี้รอสักพักหนึ่งจากนั้นใหกดท่ีลูกสูบก็จะไดน้ํากาแฟท่ีตองการออกมา 

( ภาพท่ี 15.)  

 

ภาพท่ี 15. เครื่องชงกาแฟแบบเฟรนซเพรส 

ท่ีมา : www.hario.com                                             

   6.   เครื่องชงกาแฟแบบสุญญากาศ ( ภาษาอังกฤษ : Vacuum brewer ) เปนเครื่องชงกาแฟท่ีงาย

ตอการใชงานมีลักษณะเปนแกวใสมองเห็นกระบวนการตางๆ ไดอยางชัดเจน คลายกับอุปกรณทดลอง

ทางวิทยาศาสตร หลักในการทํางานของมันจะถูกแรงดันน้ําเปนตัวทําใหไดน้ํากาแฟท่ีมีความเขมขน 

ดานลางจะเปนกาสําหรับเติมน้ําทรงกลม สวนดานบนคือฟลเตอรเอาไวสําหรับเติมผงกาแฟค่ัวบด 

สวนการตมจะใชตะเกียงแอลกอฮอลท่ีติดตั้งเอาไวดานนอกสวนลางสุด เม่ือน้ําเดือดไดท่ีแลว ไอน้ําจะ

สงตัวพุงข้ึนดานบนไปกระทบกับกากกาแฟและขังอยูภายในนั้น เม่ือตองการดื่มใหดับตะเกียงและเท

ผานตัวกรองอีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงจะใหรสชาติกาแฟท่ีเขมขนและกลมกลอม ทวาปริมาณน้ํากาแฟท่ีไดจะ

นอยและใชเวลาในการชงนาน ( ภาพท่ี 16. ) 
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ภาพท่ี 16. เครื่องชงกาแฟแบบสุญญากาศ 

    ท่ีมา :  www.ratika.com 

   7.   เครื่องชงกาแฟแบบมอคคาพอต ( ภาษาอังกฤษ : Moca pot ) เปนเครื่องชงกาแฟท่ีใช

กระบวนการไอน้ําคลายกับเครื่องชงแบบเอสเปรสโซ มีตัวกรองกาแฟอยูดานบนเปนฟลเตอรสําหรับใส

ผงกาแฟค่ัวบด สวนดานลางจะเปนชั้นสําหรับเติมน้ํา ตัวเครื่องจะทําการตมใหน้ําเดือดเพ่ือใหไดไอน้ํา

ท่ีลอยตัวข้ึนไปรวมกับสวนของกากกาแฟ ซ่ึงจะชวยใหน้ํากาแฟท่ีไดมีความ/เขมขนไมตางจากเครื่องชง

แบบเอสเปรสโซเทาใดนัก ( ภาพท่ี 17. )               

 

ภาพท่ี 17. มอคคาพอต 

    ท่ีมา :  www.ratika.com                                               

http://www.ratika.com/
http://www.ratika.com/
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      ความหมายการกล่ันเย็นกาแฟ และข้ันตอนการกล่ันเย็น ( ภาษาอังกฤษ : Cold brew and 

Cold brew method ) 

       ประวัติของกาแฟชนิดกลั่นเย็นไมมีหลักฐาน วาประเทศใดเปนผูคิดคน รูเพียงวาประเทศญี่ปุน

ในชวง ค.ศ.1600ไดทําการคาขายกับชาวดัตช ซ่ึงใชเรือสําเภาเปนพาหนะหลักในการคาขายจึงหาวิธี

ทํากาแฟบนเรือใหไดโดนไมตองกอเตาไฟ เพราะอาจจะทําใหเรือไฟไหมได จึงคิดคนการกลั่นกาแฟ

แทนดวยน้ําเย็น โดยแรกเริ่มใชการหยดน้ําเย็นทีละหยดผานลงบนผงกาแฟโดยใชเวลาท่ีนาน

พอสมควรสกัดกาแฟออกมา กาแฟชนิดกลั่นเย็นไดกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้ง เม่ือ10ปท่ีผานมา

เนื่องจากเกิดการแสวงหาความแปลกใหมในการชงกาแฟ ทําใหผูผลิตแตละรายแขงกันนําเสนอความ

แปลก จึงนําวิธีการชงแบบโบราณกลับมาอีกครั้ง ทําใหปจจุบันกาแฟกลั่นเย็นเปนท่ีรูจักของผูท่ีชื่น

ชอบกาแฟ และเปนกาแฟทางเลือกเพราะเนื่องจากรสชาติท่ีไมถูกความรอนสกัดออกมา แตใชการ

กลั่นแหละหมัก ทําใหรสชาติและกลิ่นมีความเขมขนและชัดเจน ผลท่ีไดมานั่นก็คือคาเฟอีนท่ีถูดสกัด

ออกมาจนหมด ทําใหกาแฟชนิดนี้ดึงดูดสายตาไมนอย กาแฟกลั่นเย็นจัดเปนเครื่องชงประเภทดริป

เปอรชนิดหนึ่งซ่ึงหลักก็คือการหยดน้ํา แตเพียงแตเปนน้ําเย็นเทานั้น ( ภาพท่ี 18. ) 

      สวนประกอบของเครื่องชงแบบกลั่นเย็น มี 5 สวนคือ 1.ชุดหยดน้ํา 2. วาลวหยดน้ํา (ภาพท่ี 19. )  

3. ชุดบรรจุผงกาแฟ 4. กรอง  5. ชุดรองกาแฟและสําหรับพักกาแฟ  

      ข้ันตอนการทํางาน 

1.  ทําการประกอบวาลวเขากับชุดน้ํา วาลวมีหนาท่ีคือควบคุมการไหลของน้ําแหละจังหวะการหยด  

จากนั้นนําน้ําเย็นเติมลงไปในชุดหยดน้ําเพ่ือเตรียมอุณหภูมิ 

2. นํากรองใสลงในชุดบรรจุผงกาแฟ เพ่ือสําหรับกรองกากกาแฟ จากนั้นนําเมล็ดกาแฟท่ีบดแลวบรรจุ

ลงชุดบรรจุในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยจําเปนตองเกลี่ยหนาบนสุดของกาแฟใหเรียบเพราะเม่ือน้ําหยด

น้ําจะไมไหลไปรวมกันในจุดท่ีต่ํากวาทําใหการสกัดไมเทากัน แตปองกันอีกข้ันโดยการนํากระดาษ

กรอง วางลงบนสุดของผงกาแฟ กระดาษกรองจะชวยกระจายน้ําใหท่ัวบริเวณ 

3. นําน้ําเย็นคอยๆหยด ลงบนผงกาแฟชาจนสังเกตวาเริ่มชุมจากนนั้นพัก ไว 10 นาที – 1ชั่วโมง เพ่ือ

เปนการเตรียมกาแฟใหพรอม 
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4. จากนั้น นําน้ําเย็นออกจากชุดหยดน้ํา บรรจุน้ําเย็นลงไปใหมจากนั้นคอยๆหมุนวาลว ปรับใหน้ํา

หยด โดยข้ันพ้ืนฐานจะปรับใหจังหวะการหยดทุก 3 วินาทีน้ําหยดหนึ่งครั้ง แตเรื่องของจังหวะการ

หยดเปนเรื่องของการทดลองทําดูวาการหยดเร็วหยดชารสชาติตางกันหรือไม 

5. จากนั้นนําชุดหยดน้ําวางบนชุดบรรจุกาแฟ และท้ัง 2สวนวางบนชุดรับน้ํากาแฟ ใชเวลาในการกลั่น

ประมาน 5 ชั่วโมงถึง 24ชั่วโมงข้ึนอยูกับปริมาณผงกาแฟ หรือ ความพึงพอใจ 

6. คอยสังเกตวาน้ําเย็นในชุดบรรจุน้ํามีอุณหภูมิเพ่ิมข้ึนหรือไม ถาเพ่ิมสามารถเติมน้ําแข็งชวยรักษา

อุณหภูมิได 

7. เม่ือน้ําหยดลงมาจนหมดแลว ใหนําชุดหยดน้ํา กับ ชุดบรรจุผงกาแฟออกเพ่ือทําความสะอาด และ

สุดทายชุดพักกาแฟท่ีไหลลงมาหมักในสุดทายทําการคนเพ่ือใหรสชาติท้ังหมดผสมกัน 

8. จากนนั้นรินลงภาชนะมีฝาปด และเก็บในตูเย็น สามารถเก็บได1อาทิตย ครึ่ง เพ่ือรสชาติท่ีดีควรกิน

แบบเย็น หรือกับน้ําแข็ง 

 

                    

ภาพท่ี 18. เครื่องชงกาแฟกลั่นเย็น                             ภาพท่ี 19. วาลวหยดน้ํา 

ท่ีมา : https://www.amazon.co.uk/Osaka-Coffee-Dripper-Adjustable-Mount-

fuji/dp/B019QZBNR8 

https://www.amazon.co.uk/Osaka-Coffee-Dripper-Adjustable-Mount-fuji/dp/B019QZBNR8
https://www.amazon.co.uk/Osaka-Coffee-Dripper-Adjustable-Mount-fuji/dp/B019QZBNR8
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       การอออกแบบผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผา 

     การออกแบบงานเครื่องเคลือบดินเผาในแตละครั้งตองดูความเหมาะสมของงานในการข้ึนรูปในแต

ละกระบวนการวาศิลปะการออกแบบครั้งนี้ตองการจะใหออกมาในรูปแบบใด เหมือนกัน คลายคลึง

กัน และ ตางกันโดยสิ้นเชิง อีกท้ังข้ึนอยูกับความยากงายในการข้ึนรูปการตกแตงและ การเผาเคลือบ  

  1. การข้ึนรูปดวยการหลอแมพิมพปูนปลาสเตอร  ( Slip casting in plaster mold ) 

    การหลอน้ําดินในพิมพนั้นจําเปนจะตองมีตนแบบงานปูนปลาสเตอรท่ีไดจากขบวนการจิ้กเกอร ปูน

หรือเกลาปูนดวยเครื่องหมุน หรือการทําตนแบบจากการถอดพิมพทุบ ฯลฯ จากนั้นจึงนําตนแบบมา

ทําพิมพปูนปลาสเตอรตอไป แตสิ่งท่ีสําคัญอีกอยางคือน้ําดินสลิป สิ่งเอาไวสําหรับการหลอโดยเฉพาะ

น้ําดินตองเหลวได ความถวงจําเพาะท่ีเหมาะสม ดินตอไมมีเสดตะกอนหรือสิ่งเจือปน    

     การหลอน้ําดินในพิมพปูนปลาสเตอรสําหรับการข้ึนรูปงานหลายๆชิ้นดวยความตองการท่ีให

รูปรางหนาตาเหมือนกันทุกชิ้น ดวยระบบอุตสาหกรรมตองมีมาตรฐาน ระบบงานหลอดวยพิมพ

ปลาสเตอรมีใหเราใชงานจากผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผาท่ีไดมา เชน ชุดอาหารตางๆ จาน ชาม 

ถวย  ชุดตกแตงบาน แจกันตางๆ โถ ชุดสุขภัณฑ  

  

   2. การหลอน้ําดิน ( Slip casting ) 

   หมายถึงการข้ึนรูปผลิตภัณฑเซรามิก โดยการเทน้ําดินเหลวลงใน แบบพิมพปูนปลาสเตอร เนื้อปูน

ปลาสเตอรมีรูเล็กๆ สามารถดูดซึมน้ําไดดี รอจนกระท่ัง แบบพิมพปูนปลาสเตอร ดูดซึมน้ํา ออกจาก

ดินหลอ เกิดการจับตัว ของเนื้อดิน ท่ี ผิวปูนดานในของแบบพิมพ จึงเทดินท่ีเหลือ ออกจากแบบพิมพ 

การหลอข้ึนรูป มีหลายวิธีท่ีแตกตางกัน ข้ึนกับชนิด และรูปรางของผลิตภัณฑ นอกจากนี้ ยังตอง

คํานึงถึง คุณภาพ และคุณสมบัติของชิ้นงาน 

        

 

       3. น้ําดิน (Slip) 

            หมายถึง สวนผสมของดินกับน้ํา ในปริมาณท่ีเหมาะสม คือจํากัด ปริมาณของน้ําใหนอยท่ีสุด 

โดยเติมสารเคมีบางชนิดเพ่ือชวยใหดิน กระจายตัว ไมตกตะกอน และทําใหน้ําดินไหลตัวไดดี สาร
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แขวนลอย ของดิน หรือวัตถุดิบอ่ืน กับตัวหลอลื่น (Lubricating Phase) ซ่ึงสวนมาก คือน้ํา และ

สารเคมีชวยกระจายลอยตัว น้ําดินท่ีใชสําหรับข้ึนรูป ผลิตภัณฑเซรามิกนั้น ใชกันมาประมาณ 150 ป

แลว โดยในสมัยเริ่มตน ยังไมมีการเติมสารเคมีอะไรลงไป ชวยปรับคุณภาพของน้ําดิน จึงมีเพียงดิน 

และน้ําในสวนผสมเทานั้น ทําใหตอง ใชน้ําในปริมาณมาก อาจสูงถึงรอยละ 60 และมีปญหาในการ

ปฏิบัติงาน คอนขางมาก ตอมาจึงพยายามหาวิธี ท่ีจะลดปริมาณน้ําในสวนผสมให นอยท่ีสุดแต

สามารถใชงานไดดี โดยการใชสารเคมี เพ่ือปรับสมบัติ ใหเหมาะสม น้ําดิน รวมท้ังน้ําเคลือบ เปนของ

ไหลจําพวกหนึ่ง ประเภทสารแขวนลอย (Rheology) ซ่ึงเปน พวกเดียวกับหมึกพิมพ และสี โดยตาง

จากของไหลพวก น้ํา น้ํามันกาดและกลีเซอรีน และจากคํานิยามท่ีกลาววาของไหล (Fluid) หมายถึง 

สสารท่ีสามารถเปลี่ยนแปลงรูปรางไดอยา ตอเนื่อง ถามีความเคนเฉือนมากระทํา ความเคนเฉือน 

(Shear Stress) หมายถึง แรงเฉือน (Shear Force) หรือแรงท่ีสัมผัส 

 

         วิธีการหลอน้ําดินแบงออกไดเปน 3 วิธีคือ 

 

 การหลอแบบเทออก ( Drain Casting ) 

    ใชในการหลอ ผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะกลวง โดยการ เติมน้ําดินลงไปใน แบบพิมพ ปูนปลาสเตอร ท่ี

แหงสนิท บริเวณผิวพิมพ และเนื้อปูนปลาสเตอร จะมีรูเล็กๆ ทําหนาท่ี ดูดซับน้ําไดดี เม่ือเทน้ําดิน ลง

ไปใน แบบพิมพปูนปลาสเตอรแบบพิมพจะดูดซับน้ําดิน ตรงบริเวณผิวพิมพ ท่ีมีน้ําดินเหลวหลออยู 

กระบวนการดูดน้ําของแบบพิมพ เปนไป อยางตอเนื่อง และชาๆ ความชื้นของน้ํา จะถูกดูดเก็บไวใน

แบบพิมพข้ึนเรื่อยๆ การจับตัว ของชั้นดิน ตรงบริเวณผิวปูนปลาสเตอร จะเริ่มข้ึน และชั้นดินจะหนา

ข้ึน ทีละนอย เม่ือไดความหนาท่ีตองการ จึงเทน้ําดิน สวนท่ีไมแข็งตัวออกท้ิงผลิตภัณฑไวใน แบบ

พิมพ เพ่ือปูนปลาสเตอร ทําหนาท่ีดูดซับน้ํา ออกจากเนื้อดินตอไป จนกระท่ัง ชั้นของดินเริ่มแข็งตัว 

หรือหดตัวลงเล็กนอย รอจนกระท่ัง เนื้อดินแข็งตัวพอสมควร สามารถหยิบจับได โดยไมยุบเสียรูปทรง 

จึงแกะ 

พิมพออก ชิ้นงานจะมีความหนา สมํ่าเสมอเทากันตลอด 

    

 การหลอตัน ( Solid Casting ) 

  เปนการหลอน้ําดิน ท่ีสามารถควบคุม ขนาดความหนา บาง ของชิ้นงานได โดยการสราง แบบพิมพ 

ท่ีผิวดานนอกและผิวดานใน ของผลิตภัณฑท่ีจะผลิต ซ่ึงไดกําหนดความหนา ในสวนตางๆ ของชิ้นงาน 

ไวในชองวาง สําหรับเทน้ําดินเขาไป แบบพิมพดานนอก และ ดานใน หรือ ดานบน และ ดานลาง จะ

ถูกประกบกันไวแนน แลวเทน้ําดิน หรือฉีดน้ําดิน ดวยแรงอัดเขาไปจนเต็ม และไมมีการเทออกอีก 

กระบวนการหลอน้ําดินแบบตัน เกิดข้ึน เม่ือผิวดินดานในท้ังสองชิ้น ทําการดูดน้ําดิน ออกจากดิน
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พรอมๆกัน และยังคงเติมน้ําดิน แบบตอเนื่อง จนกวาจะแข็งตัว อยูในแบบจนเต็มชองวางระหวาง 

พิมพชั้นบน และชั้นลาง การทําพิมพแบบหลอตัน ยุงยากมากกวา พิมพชนิดหลอเท 

 

การหลอแบบผสม (Double Casting) 

   เปนการหลอ โดยใชเทคนิคผสม ในชิ้นเดียวกัน คลายเทคนิคการหลอตัน แตชองวางภายในพิมพ มี

ความหนามากกวาเม่ือเทน้ําดิน ออกมาระยะหนึ่ง จนชิ้นงานมีความหนาตามตองการ เทดินท่ีเหลือ 

ออกจากแมพิมพ นิยมใชในผลิตภัณฑอางลางหนา และเครื่องสุขภัณฑตางๆ 

     

 
ภาพท่ี 20.การหลอแบบเทออกและการหลอตัน 

ท่ีมา : https://www.slideshare.net/nutthita/ceramic-processing-3 

 

         เนื้อดินสําหรับงานหลอ 

   ดินท่ีใชในการเตรียม น้ําดินหลอ ควรเปนดินเนื้อละเอียด ท่ีลางเอาเม็ดทราย และมลทิน ตางๆ หรือ

เกลือ ละลายน้ําออกจากดินแลว ดินหลอท่ีดี ควรมีน้ําผสมในสวนผสม นอยท่ีสุด เพ่ือใหถอดแบบพิมพ

ไดเร็ว และแบบพิมพไมเปยกชื้นเร็วเกินไป น้ําดินหลอ ในอุตสาหกรรมท่ีไดมาตรฐาน จะมีน้ําอย

ประมาณ 25-30% และน้ํายากันดินตกตะกอน ในปริมาณ 0.2% 

ปญหาท่ีพบในการหลอน้ําดิน 

1. ผลิตภัณฑท่ีหลอแตกอยูในพิมพกอนการแกะแบบ 
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2. ผลิตภัณฑติดแบบพิมพไมยอมรอน 

3. ผลิตภัณฑบิดเบี้ยวหลังการเผา 

         การผึ่งผลิตภัณฑ 

    การผึ่งผลิตภัณฑใหแหงกอนเขาเตานั้นถือวามีความสําคัญเปนอยางมาก หากผลิตภัณฑท่ีมีขนาด

ใหญดวยแลวถาปลอยใหแหงเร็วเกินไปอาจจะเกิดรอยราวได ผลิตภัณฑท่ีมีรอยแตกราวนั้นจะสงผลตอ

กระบวนการผลตอกระบวนการผลิตในข้ันตอๆไป ทําใหเกิดความเสียหายไดโดยเฉพาะผลิตภัณฑ

ขนาดใหญ 

 

         การเผาดิบ ( Biscuits firing or First firing ) 

   การเผาดิบจะปฏิบัติตอเม่ือชิ้นงานท่ีเปนดินดิบแหงสนิท เรียกวา กรีนแวร ( Green ware ) เขา

เตาเผาดวยบรรยากาศออกซิเดชั่น ( Oxidation ) ในอุณหภูมิ 600 – 800 องศาเซลเซียส เปนการไล

ความชื้นออกจากเนื้อดินใหหมด สารอนินทรียถูกเปลี่ยนสภาพ ดินมีความแข็งข้ึนสามารถรับน้ําได แต

ยังไมแข็งพอท่ีจะใชงาน 

         การเผาเคลือบ ( Glaze firing or Decorate firing ) 

      เคลือบหมายถึงชั้นของแกวท่ีมีผลึกปนอยู ฉาบอยูท่ีผลิตภัณฑเซรามิค น้ําเคลือบคือ สารประกอบ

ของซิลิกา(Silicate) ผสมกับสารประกอบท่ีเปนตัวชวยในการหลอมละลาย (Flux)อาจมีออกไซดของ

โลหะประกอบดวยเพ่ือใหเกิดสีหรือความทึบในเคลือบ จะมีลักษณะเหมือนแกวบางๆฉาบติดอยูบน

พ้ืนผิวของผลิตภัณฑ  

        โดยการเผาเคลือบมีอยู2รูปแบบ แบบแรกคือการเผาอุณหภูมิต่ํา อุณหภูมิตั้งแต 1,000 – 

1,100 องศาเซลเซียส เนื่องจากสารในเคลือบมีจุดหลอมเหลวต่ํา สุกตัวงาย ตัวหลอมละลายมีมาก ถา

นําไปเผาอุณหภูมิสูงจะทําใหเคลือบไหลกองลงมาท่ีแผนรองงานกอความเสียหายไดทันที  แบบท่ีสอง

เผาอุณหภูมิสูง เปนการอุณหภูมิ 1,200 -1,300 องศาเซลเซียส 

เหมาะกับงานเครื่องเคลือบดินเผาท่ีตองการความแข็งแรงของเนื้องาน มีการใชงาน สารในเคลือบ

หลอมในอุณหภูมิสูง ดินบางชนิดสุกตัวในอุณหภูมิสูงเชนดินขาวพอรซเลน 
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        การชุบเคลือบ 

    การชุบเคลือบ หมายถึง การนําผลงานเครื่องปนดินเผาท่ีผานการเผาดิบแลว มาชุบน้ําเคลือบเพ่ือ

ทําการเผาเคลือบตอไปตามกระบวนการ การชุบเคลือบจึงเปนสิ่งสําคัญ สวนหนึ่งของการสรางสรรค

ผลงานเครื่องปนดินเผา การชุบเคลือบท่ีดีข้ึนอยูกับวิธีการหรือเทคนิคตางๆ เชน เคลือบทึบ เคลือบใส 

เคลือบดาน 

วิธีการเคลือบท่ีนิยมใชกันอยูมี 4 วิธี คือ 

- วิธีทาดวยแปรง 

- วิธีจุม หรือชุบ 

- วิธีเทราด 

- วิธีพน 

     

        วัตถุดิบท่ีใชทําน้ําเคลือบ 

   วัตถุดิบท่ีใชทําน้ําเคลือบแบงออกเปน 3 กลุม 

1. วัตถุดิบท่ีมีลักษณะเปนดาง (Bassgroup) เปนตัวชวยลดอุณหภูมิในการหลอมละลาย 

2. วัตถุดิบท่ีมีลักษณะเปนกลาง (Inernediate of neutral grout) ทําหนาท่ีเปนตัวทนไฟ 

3. วัตถุดิบท่ีมีลักษณะเปนกรด (Acid group) ทําหนาท่ีทําใหเกิดแกว 

       

        กระบวนการเผาเคลือบ 

   กระบวนการเผาเคลือบนั้น ควรวางชิ้นงานใหหางกัน จะวางชิดกันหรือซอนกันเหมือนเผาดิบไมได 

ฐานหรือกนของงานตองเช็ดเคลือบออกกอนการเผาเคลือบ เพ่ือปองกันการละลายติดกันของน้ํา

เคลือบ การเผาเคลือบไมวาจะเปนไฟต่ําหรือไฟสูงจะตองดําเนินการเผาใหไดอุณหภูมิตามขอกําหนด 

ของน้ําเคลือบแตละชนิด การเผาเคลือบอาจเกิดการเสียหายเปนเรื่องปกติธรรมดา 

     

        เตาเผา ( Kiln ) 

    เตาเผาสําหรับงานเครื่องเคลือบดินเผาท่ีนํามาสรางสรรคผลงานไดแกเตาท่ีไดพลังงานจากไฟฟาไป

สงผลงใหขดลวดในเตาในรอนคลายเตาอบไฟฟา ขอดีคือควบคุมงาย สามารถตั้งโปรแกรมไดไมยุงยาก    

เตาประเภทไฟฟาเผาไดเฉพาะบรรยากาศออกซิเดชั่น เตาประเภทนี้สามารถทําการเผาดิบและเผา

เคลือบได (ภาพท่ี 21.) 
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ภาพท่ี 21. เตาเผาไฟฟาท่ีใชในภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา  

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 

  

 

         ดิน (Clay) 

 ดินธรรมชาติ  ( Soil ) 

    ดินธรรมชาต ิเปนดินชนิดเดียวท่ีอาจใชเดี่ยวๆได เนื่องจากมีองคประกอบท่ีทําหนาท่ีครบถวน เชน 

สิ่งเจือปนในดินทําหนาท่ีเปนฟลักซ สวนฝุนทรายทําหนาท่ีเปนฟลเลอร ดินธรรมดาเปนดินท่ีใชมา

ตั้งแตยุคกอนประวัติศาสตรสามารถคนพบไดทุกแหงในโลก อาจอยูตามคันนา ในสวนหรือตาม

ชายหาดก็ได นับเปนดินทุติยภูมิท่ีมีสวนผสมของแรธาตุอินทรียตางๆมากมาย 

 

 

 ดินขาว  ( kaolin ) 

     ดินขาว ท่ีใชอยูท่ัวไป คือ เกาลิน เชน ดินขาวระนอง ดินนราธิวาส และดินอิสไลต เชน ดินขาว

ลําปาง ดินเกาลินมีสีขาวและความเหนียวนอย สวนดินขาวอิลไลต มีสวนผสมของเฟลดสปาร ควอตซ

และอลูมินาอยางครบถวนมีจุดสุกตัวท่ี อุณหภูมิ 1,200 – 1,250 องศาเซลเซียส สามารถทาเนื้อดินปน

ไดดวยตัวของมันเอง 

 ดินเหนียว ( Ball clay ) 
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     ดินเหนียว สวนใหญมีสีดํา หรือสีเขม มีความละเอียดและความเหนียวสูง นิยมใชผสมกับดินขาว 

เพ่ือใหข้ึนรูปไดงายข้ึนแหลงดินเหนียวท่ีนิยมใชกัน คือ ดินดําพลุพลี จังหวัดสุราษฎรธาน ี

 

         ขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบ 

 

   การออกแบบ คือ กิจกรรมการแกปญหาเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายหรือจุดประสงคท่ีตั้งไว (Design 

is goal directed problem solving) เปนการกระทําของมนุษยดวยจุดประสงคท่ีตองการแจงผล

เปนสิ่งใหมๆมีท้ังท่ีออกแบบเพ่ือสรางข้ึนใหมใหแตกตางจากของเดิม หรือ ปรับปรุงตกแตงของเดิม 

ความสําคัญของการออกแบบเปนข้ันตอนเบื้องตนท่ีจะทําใหกระบวนการในการผลิตภัณฑประสบ

ผลสําเร็จในตลาดและตรงตามเปาหมาย 

       งานออกแบบ คือสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึนโดยการเลือกนําเอาองคประกอบมาจัดเรียงใหเกิดรูปทรง

ใหมท่ีสามารถสนองความตองการตามจุดประสงคของผูสรางมาจัดเรียงใหเกิดรูปทรงใหมท่ีสามารถ

สนองความตองการตามจุดประสงคของผูสรางและสามารถผลิตไดดวยวัสดุและกรรมวิธีการผลิตท่ีมีอยู

ในขณะนั้น 

       รูปลักษณและคุณประโยชนของผลิตภัณฑ รูปลักษณอธิบายถึงคุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑ

หรือลักษณะเดนท่ีมองเห็นไดจากภายนอก สวนคุณประโยชนคือการรับรูทางอารมณ เปนความรูสึก

ตางๆ ท่ีเกิดจากการใชผลิตภัณฑ เชน เกิดความสบายใจ เกิดความเราใจ เกิดความเชื่อม่ัน เกิดความ

ปลอดภัย เปนตน 

       รูปทรงท่ีมีอิทธิพลตอรูปลักษณงานออกแบบผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑท่ีปรากฏอยู

ท่ัวไป เกิดจากความ 

   คิดสรางสรรคของมนุษยท้ังสิ้น มีท้ังท่ีออกแบบสรางสรรคข้ึนมาใหม แตกตางจากของเดิม หรือ

ปรับปรุงของเดิมไดรับอิทธิพลจาก 2 แหลง คือ 

 

รูปทรงธรรมชาติ (Natural Form) 

เนื่องจากธรรมชาติมีความสําคัญและรายลอมมนุษยท้ังรูปทรงท่ีเปนสิ่งมีชีวิต เชน พืช สัตวตางๆ

เนื่องจากและรูปทรงท่ีไมมีชีวิต เชน กรวด หิน ดิน ทราย หรือประกฎการณทางธรรมชาติเชนคลื่น ลม 

แสงแดด ฝนตก ฟารอง ฯลฯโดยมนุษยไดรับแรงบันดาลใจจากสิ่งเหลานี้ในแงมุมท่ีแตกตางกัน เชน

ความเปนระเบียบและความสวยงาม ของดอกไมปา , ความลงตัวอยางมีแบบแผนในรูปทรงหกเหลี่ยม

ของรังผึ้ง เปนตนแลวถายทอดความคิดออกมาในรูปของผลิตภัณฑท่ีสามารถตอบสนองคุณประโยชน

ทางการใชสอย (ภาพท่ี22.) 
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ภาพท่ี 22. รูปทรงธรรมชาติ 

ท่ีมา : www.pinterset.com 

 

 รูปทรงท่ีมนุษยสรางข้ึน (Manmade Form) 

   รูปทรงท่ีมนุษยสรางข้ึนมีอิทธิพลตอการออกแบบผลิตภัณฑในอันท่ีจะกอใหเกิดความแตกตางกัน

ของกลุมชนชั้นเชน อาคารบานเรือน สิ่งของเครื่องใช ฯลฯ มักเปนรูปทรงเรขาคณิต สวนใหญจะมี

ลักษณะท่ีเปนสากลรูจักกันท่ัวไป โดยแบงไดคือ ประเภทท่ีสรางข้ึนดวยมือ หรือเครื่องมือพ้ืนฐาน 

(Hand Tools) มีลักษณะการใชงานตามจุดประสงคของผูออกแบบ ผลิตไดจํานวนนอย รูปทรงมี

ลักษณะเฉพาะไมซํ้ากัน แสดงใหเห็นความชํานาญทางฝมือและ ประเภทท่ีสรางข้ึนดวยเครื่องจักร 

(Machine tools) ผลิตออกมาไดจํานวนมากโดยแมพิมพ(ภาพท่ี23.) 

 

 
ภาพท่ี 23. รูปทรงท่ีมนุษยสรางข้ึน 

ท่ีมา : http://www.tyha.org/hostelthailand/bangkok-building/ 
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         หลักการออกแบบหนาท่ี 

     หนาท่ีใชสอย ถือเปนหลักการออกแบบผลิตภัณฑท่ีสําคัญอันดับแรกท่ีตองคํานึง ผลิตภัณฑมี

หนาท่ีใชสอยถูกตองตามการใชสอย 

      ความปลอดภัย สิ่งท่ีอํานวยประโยชนไดมากเพียงใด ยอมจะไมมีโทษเพียงนั้น ผลิตภณัฑใหความ

สะดวกมักเกิดจากเครื่องจักร และเครื่องใชไฟฟา และควรคํานึงถึงความปลอดภัยของผูใช 

      ความแข็งแรง ผลิตภัณฑตองมีความแข็งแรงในตัวของผลิตภัณฑหรือโครงสรางท่ีเหมาะสมในการ

ท่ีนักออกแบบรูจักคุณสมบัติของวัสดุและจํานวนหรือปริมาณของโครงสราง 

      ความสะดวกสบายในการใช นักออกแบบตองศึกษาวิชากายวิภาคเชิงกลเก่ียวกีบสัดสวน ขนาด 

และขัดจํากัดท่ีเหมาะสมกับการใชงาน 

     ความสวยงาม ความสวยงามเปนสิ่งท่ีทําใหตัดสินใจซ้ือเพราะความประทับใจ เกิดมาจาก รูปราง

และสีควรคํานึงถึงการออกแบบผลิตภัณฑในลักษณะผลิตภัณฑอุตสาหกรรมจะทําตามความชอบและ

ความนึกคิดของนักออกแบบอยางเดียวไมได จําเปนตองยึดขอมูลและกฎเกณฑผสมผสานรูปและสีสัน

ใหเหมาะสม 

      ราคาพอสมควร ผลิตภัณฑตองมีกลุมเปาหมาย วาเปนกลุมใด อาชีพใด มีความตองการใชเพียงใด 

นักออกแบบเปนผูกําหนดแบบผลิตภัณฑและประมาณราคาใหเหมาะสม 

       การซอมแซมงาย หลักการนี้คงจะใชกับผลิตภัณฑ เครื่องจักรกล เครื่องใชไฟฟา ท่ีมีกลไกล

ซับซอน นักออกแบบตองศึกษาถึงตําแหนงการจัดวางเครื่องจักรกลไกของเครื่องจักร 

     วสัดุและวิธีการผลิต นักออกแบบควรศึกษาถึงวัสดุและการออกแบบใหลึกซ้ึงตอการใชงานการ

ขนสง นักออกแบบตองคํานึงถึงการประหยัดคาขนสง การขนสงสะดวกสบายหรือไม บรรจุไมใหเกิด

ความเสียหาย 

การออกแบบเกี่ยวกับรูปทรง 

     รูปราง (Shape) คือ รูปแบนๆมี 2 มิติ มีความกวางและความยาว ไมมีความหนา เกิดจากเสนรอบ

นอกท่ีแสดงพ้ืนท่ีขอบเขตของรูปตางๆ เชนวงกลม (ภาพท่ี24.) 

 
ภาพท่ี24. รูปราง 

ท่ีมา : https://4pbmj.wordpress.com/2012/10/10/2d-shape-games/ 
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 รูปทรง (Form) คือ รูปท่ีลักษณะเปน 3 มิติ มีความกวาง ความยาว ความลึก และความหนา เชน

รูปทรงกลม รูปทรงสามเหลี่ยม ทรงกระบอก ใหรูสึกถึงปริมาตร ความหนา มีมวลสารท่ีเกิดจาก

น้ําหนักเปนสวนประกอบ (ภาพท่ี25.) 

 
ภาพท่ี25. รูปทรง 

ท่ีมา : www.google.com 

    รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปทรงท่ีแนนอน มาตรฐานสามารถวัดคํานวณไดงาย

(ภาพท่ี26.) 

 
ภาพท่ี26. รูปทรงเรขาคณิต 

ท่ีมา : https://www.shambhalaquantumhealingtools.co.uk/Set-of-Small-Platonic-Solids-

p/geo-plato-sm.htm 

 

    รูปอินทรีย (Organic Form) เปนรูปของสิ่งมีชีวิตหรือคลายกับสิ่งมีชีวิต เจริญเติบโต เคลื่อนไหว

(ภาพท่ี27.) 

 
ภาพท่ี 27. รูปทรงอินทรีย 
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ท่ีมา : https://www.redbubble.com/people/jungandy/works/6261802-organic-form-no- 

 

    รูปทรงอิสระ (Free Form) เปนรูปท่ีเกิดข้ึนอยางอิสระไมมีโครงสรางแนนอน เปนไปตามอิทธิพล 

สภาพแวดลอม เชน กอนเมฆ กอนหิน หยดน้ํา ควัน (ภาพท่ี 28.) 

 

 
ภาพท่ี 28. รูปทรงอิสระ 

ท่ีมา : https://freshome.com/elegant-freeform-lighting/ 

 

    ความสัมพันธระหวางรูปทรง เม่ือนํารูปทรงหลายๆรูปมาวางใกลกัน รูปทรงเหลานั้นจะมีแรงดึงดูด

หรือผลักใส ซ่ึงกันและกัน การประกอบกันของรูปทรงอาจทําไดโดยใชรูปทรงท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน 

ตอเนื่อง ซอนกันผนึกเขาดวยกัน รูปทรงท่ีแทรกเขาหากัน รูปทรงท่ีสานเขาหากัน จะไดรูปลักษณะ

ใหมๆอยางไมสิ้นสุด 

 

      การออแบบมีหลักพ้ืนฐานคือ อาศัยสวนประกอบขององคประกอบ เชน จุด เสน รูปราง สี 

น้ําหนัก มาจัดวางเพ่ือความสวยงาม โดยมีหลักการดังนี้ 

      ความเปนหนวย (Unity) ผูออกแบบตองคํานึงถึงงานท้ังหมดในหนวยงานเดียวกัน เปนกลุมกอน 

      ความสมดุลหรือความถวง (Balancing) เปนหลักท่ัวไปของงานศิลปะท่ีจะตองดูสมดุลของงาน

นั้นๆ เปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนในสวนของความคิดในเรื่องของความงามนั้นๆ 

    - ความสมดุลในลักษณะท่ีเทากัน เกิดความงามท่ีสมมาตรท้ัง 2ดาน เกิดความเปนระเบียบ 

     -ความสมดุลในลักษณะท่ีไมเทากัน ความสมดุลดวยความรูสึกไมใชรูปราง ทําใหเกิดความไมนา

เบื่อในงานออกแบบ 

    - จุดศูนยถวงหรือจุดกลางท่ีเปนตัวยึดใหผลงานออกแบบไปในลักษณะท่ีทางเดียวกันไมหลุด

แนวความคิด 

     -ความสัมพันธทางศิลปะ (Relativity of Arts) ในเรื่องราวของศิลปะนั้นเปนท่ีพิจารณาหลาย

ข้ันตอน 

    - การเนนหรือจุดสนใจ  เปนการสรางจุดเดนใหนาสนใจ 

https://www.redbubble.com/people/jungandy/works/6261802-organic-form-no-
https://freshome.com/elegant-freeform-lighting/
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    - จุดสําคัญรอง เปนจุดท่ีสรางความดุลไมใหจุดเดนมีน้ําหนักจนเกิดความรูสึกท่ีไมมีชีวิตชีวา 

    - จังหวะ สวนสําคัญตอการออกแบบเชนจังหวะของการไลสัดสวน การเวนชอง การจัดวางชวย

สงเสริมใหงานออกแบบมีความกลมกลืนมากยิ่งข้ึน 

    - ความตางกัน ความตางสรางสมดุลท่ีดีแตตองใชความตางในปริมาณท่ีเหมาะสมถามาเกินไป จะ

รูสึกขัดแยงอยางรุนแรง 

    - ความกลมกลืน ทุกสิ่งทุกสวนประกอบเม่ือมาอยูดวยกันในงานออกแบบ มีความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกัน 

     

        ความสําคัญของการออกแบบ มีความสําคัญทาดานรางกายและอารมณ ทัศนคติ กลาวคือมี

ความสําคัญตอชีวิตเรา เชน 

     - การวางแผนการการทํางานงานออกแบบจะชวยใหการทํางานเปนไปตามข้ันตอน 

     - การนําเสนอผลงาน ผลงานออกแบบจะชวยใหผูเก่ียวของมีความเขาใจ ตรงกันอยางชัดเจน 

     - สามารถอธิบายรายละเอียดเก่ียวกับงาน 

     - แบบ มีความสําคัญมาก 

       

         วัตถุดิบท่ีใชงานการผลิต 

  1. ปลาสเตอร (Plaster of Paris)  ปลาสเตอรเปนวัสดุชนิดหนึ่งท่ีมีลักษณะเปนผงสีขาวสามารถ

ดูดความชื่นไดจากการเผา แรยิปซ่ัมหรือเกลือจืดท่ีอุณหภูมิเหมาะสม การใชงานปลาสเตอรตองผสม

ของเหลวหรือน้ําเปลาในอัตราสวนพอเหมาะและคนสวนผสมใหเขากันเพ่ือใหเนื้อปูนปลาสเตอรแข็ง

เทากัน (ภาพท่ี29.) 

 
ภาพท่ี 29. ปูนปลาสเตอร 

ท่ีมา : http://www.resin-thai.com 
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  2. ดินสโตนแวรผสมสําเร็จรปู  รหัส S-925 ของบริษัท ซินฟาอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัดส

โตนแวร (Stoneware) เปนกลุมดินผลิตภัณฑท่ีมีความหลากหลายในการเลือกใช ท้ังงานปน งานหลอ 

งานอัดปม เหมาะสําหรับผลิตภัณฑบรรจุอาหาร มีความแข็งแรง เนื้อขาวนวล เรียบเนียน (ภาพท่ี30.) 

 
ภาพท่ี 30. ดินสโตนแวรผสมสําเร็จรูป 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 

 

  3. เคลือบ คือ ชั้นบางๆ ของแกวท่ีฉาบอยูบนผิวผลิตภัณฑ 

 

         ข้ันตอนในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา 

   1. การสรางตนแบบ (Prototype) หรือแบบท่ีสรางข้ึนเหมือนจริงหลังจากเราออกแบบแลว 

ตนแบบจะตอง 

สรางข้ึนใหใหญกวาของจริงตามเปอรเซนการหดตัวของดินเม่ือเผาแลว 

   2. การทําพิมพหลอน้ําดิน (Mold) 

- การทําพิมพสําหรับหลอกลวงหรือการหลอแบบเทน้ําดินออก (Hollow or Drain Casting) ใชกับ 

แจกันเหยือกน้ํา เปนตน 

- การทําพิมพสําหรับหลอตัน (Solid Casting) โดยการเทน้ําดินลงไปใหเต็ม ไมมีการเทน้ําดินออกจาก

แบบ 

   3. การตกแตง (Finishing) การแกไขงานท่ีมีรอยตะเข็บ ผิวไมเรียบ หรือการประกอบชิ้นงานใหเกิด

ความสมบูรณเพ่ือใหชิ้นงานเรียบรอยกอนําไปเผา 

   4. การเผา (Firing) การเผาทางเซรามิก คือการเพ่ิมอุณหภูมิใหชิ้นงานในเตา ทําใหชิ้นงานมีความ

แกรง 
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- บรรยากาศออกซิเดชั่น (Oxidation Firing) โดยออกซิเจนในเตามีเพียงพอท่ีจะไลกาซท่ีเกิดจากการ

เผาไหมใหพนไปจากเตา 

- บรรยากาศรีดักชั่น (Reduction Firing) โดยชวงแรกจะเผาแบบออกซิเดชั่นท่ีอุณหภูมิ 950-1000 

องศาเซลเซียส และทําการเปดปุมควบคุมความรอนของเตา50% 

 

การเผาผลิตภัณฑเซรามิกมี 3 ข้ันตอน 

 

   1. การเผาดิบ (Biscuit Firing) ยังคงมีความชิ้นและสารอินทรีย อยุในชิ้นงานการเผาไลความชื้น

กอนนําไปชุบเคลือบ เผาท่ีอุณหภูมิ 750-800 องศาเซลเซียส 

   2. การเผาเคลือบ (Gloss Firing) คือการนําชิ้นงานเผาดิบแลวมาชุบเคลือบเพ่ือหลอมเปนแกวติด

อยูบนผิวชิ้นงาน 

   3. การเผาตกแตง (Decoration Firing) ชิ้นงานเผาเคลือบแกวแลวนํามาตกแตงดวยสี รูปลอกหรือ

การเขียนทอง ลาสเตอร เผาท่ีอุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส 
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บทท่ี 3 

วิธีการดําเนินงาน 

 

           โครงการออกแบบชุดกาแฟกลั่นเย็นสําหรับใชในครัวเรือน มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรู

ทางดานกาแฟใหกับผูท่ีชื่นชอบกาแฟโดยการผานการทดลองทําดวยตนเอง สรางกิจกรรมในยามวาง

และเปนงานอดิเรกภายในครัวเรือน โดยประโยชนอีกดานคือการขยายขอบเขตของกาแฟใหมีความ

กวางขวางมากข้ึนสรางฐานการเรียนรูมากข้ึน กอเกิดใหผูใชงานเกิดความรูความเขาใจ ซ่ึงมีวิธีการ

ดําเนินงานดังนี้ 

วิธีการดําเนินงาน 

        1.การศึกษาและวิเคราะหขอมูล เริ่มจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลจากการไปสถานท่ีผลิต

จริงการไดทดลองทําจากผลิตภัณฑจริงแลวศึกษาข้ันตอนผนวกความเขาใจมนผลิตภัณฑนั้น ศึกษา

จากแหลงความรูตางๆอาทิเชนหนังสือท่ีใหความรูดานกาแฟ สื่อสารสนเทศตางๆ นิตยาสารแลวจึงนํา

ขอมูลมาวิเคราะหตามความเปนจริง แลวจึงศึกษาวิธีการแหปญหาจุดบกพรองของผลิตภัณฑท่ีมีอยู 

        2.แบบราง2มิติ นําผลการวิเคราะหขอมูลตางๆ มาออกแบบชิ้นงาน 2มิติเพ่ือหารูปแบบท่ีมี

ความสวยงาม และสามารถตอบสนองความตองการผูออกแบบและผูใชงานได 

        3.สรางแบบ 3มิติ เลือกแบบราง2มิติ มาสรางแบบ 3มิติเพ่ือใหเห็นรูปแบบท่ีชัดเจนเปนการ

ตรวจสอบจุดบกพรองของชิ้นงานและเรื่องของความงานของสัดสวน 

       4.การขยายชิ้นงาน นําแบบ 3มิติท่ีไดปรับปรุงจุดบกพรองมาทําตนแบบปูนปลาสเตอรขนาด

ขยายใหญกวาผลงานสําเร็จเพ่ือรองรับการหดตัวของผลงาน ขยายตามการหดตัวของเนื้อดินท่ีใช 
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5. การสรางแมพิมพปูนปลาสเตอรสําหรับการหลอน้ําดิน นําตนแบบปูนปลาสเตอรมาแบงจํานวนชิ้นของ

แมพิมพ แลวจึงทําการหลอแมพิมพจากตนแบบตามการแบงจํานวนแมพิมพ 

     6. การหลอน้ําดิน เม่ือแมพิมพพรอมใชงาน ทําการหลอน้ําดินลงในแมพิมพปูนปลาสเตอรดวยวิธีการหลอ

แบบกลวงและหลอตัน ตรวจสอบความหนาของผลงานแลวจึงนําผลงานออกจากแมพิมพ 

     7. การเผาดิบ เม่ือไดผลงานดินดิบท่ีแหงสนิท นําไปเผาดิบท่ีอุณหภูมิ800-900องศาเซลเซียส 

     8 เคลือบชิ้นงาน นําผลงานท่ีผานการเผาดิบมาแลว ตกแตงดวยการจุมเคลือบหรือพนเคลือบเพ่ิมความ

แข็งแรงใหกับผลงานและเปนการตกแตงความสวยงามดวยเคลือบ 

     9. เผาเคลือบชิ้นงาน นําผลงานท่ีจุมเคลือบหรือพนเคลือบเรียบรอยนํามาเช็ดกนภาชนะนําเคลือบออก

ปองกันการติดแผนรองเตาเผา และความเสียกับภาชนะ แลวจึงนําไปเขาเตาเผาท่ีอุณหภูมิ 1,220 

องศาเซลเซียส 

    10. เรียบเรียงเอกสารจัดทํารายงาน รวบรวมขอมูลตั้งแตเริ่มทําโครงการจนถึงข้ันตอนสุดทาย สรุปปญหา

และแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน 

    11. นําเสนอผลงาน 
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บทท่ี 4 

การดําเนินงาน 

 

       โครงการศิลปนิพนธชุดกาแฟกลั่นเย็นสําหรับใชในครัวเรือนท่ีมีวัตถุประสงคใหผูใชงานสามารถลงมือ

ทดลองทํากาแฟเองไดตั้งแตข้ันตอนการค่ัวเมล็ดกาแฟ การบดเมล็ด และการชงกาแฟแบบวิธีกลั่นเย็น โดย

รูปแบบงานท่ีเรียบและทันสมัยออกแบบผลงานเครื่องเคลือบดินเผาตามลักษณะการใชงาน      

   

         

     1. ศึกษาขอมูลในการออกแบบ 

          ศึกษาเก่ียวกับขอมูลทางเทคนิคของกาแฟตั้งแตการเก็บเมล็ดการแปรรูปเมล็ดกาแฟดิบ การนําเมล็ด

กาแฟดิบในมาค่ัวใหสุกเตรียมสําหรับการบริโภค วิธีการบดเมล็ดในแตละการชงแตละครั้งวาความเหมาะสมกับ

การชงประเภทตางๆเปนอยางไร ศึกษาเก่ียวกับการชงกาแฟทุกประเภทและเนนไปท่ีประเภทการกลั่นเย็นตาม

หัวขอศิลปะนิพนธท่ีขาพเจาไดนําเสนอ 
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        2. แบบราง2มิติ ดวยโปรแกรม Fusion 360 

                
 

 

ภาพท่ี 31. การรางแบบ 2มิติระยะแรก 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 

 

 
ภาพท่ี 32. การรางแบบ 2มิติ ระยะแรก 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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ภาพท่ี 33. การรางแบบ 2มิติระยะท่ีสอง 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 

 
 

ภาพท่ี 34 .การรางแบบ 2มิติ ระยะท่ีสอง 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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ภาพท่ี 35.การรางแบบ 2มิติระยะท่ีสาม 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 

 

 

 
 

ภาพท่ี 36. การรางแบบ 2มิติระยะท่ีสาม 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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ภาพท่ี 37. การรางแบบ 2มิติ ระยะท่ีสี่ 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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         แบบจําลอง 3 มิติ 

เม่ือไดแบบราง 2 มิติ ท่ีมีความเปนไปไดแลว จึงนํามาขยายแบบจําลอง 3 มิติ จะเปนสิ่งท่ีชวยใหเราทราบถึง

รูปทรงท่ีมองเห็นไดรอบดาน และสามารถเห็นขนาดชิ้นงานโดยรวมได ผลงานแบบจําลอง 3 มิติ ระยะท่ี 1 

เปนการกําหนดผลงานราง 2 มิติ ในระยะแรกข้ึนรูปดวยแปนหมุนไฟฟา เพ่ือการคนหารูปทรงและความงาม 

 

 

 
ภาพท่ี 38. 

 

 
ภาพท่ี 39. 
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ภาพท่ี 40. 

ภาพท่ี 38.-40.  ตนแบบม็อคอัพปูนปลาสเตอรท่ีไดรับเลือกและพัฒนาตอไป 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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         3. สีน้ําดินหลอสําเร็จรูปและการทดลอง 

      ผลการทดลองสีสเตนในน้ําดินสโตนแวร รหัส S-925 ของบริษัท ซินฟาอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด

เผาเคลือบท่ีอุณหภูมิ 1220 องศาเซลเซียส บรรยากาศ ออกซิเดชั่น 

 

 
 

ภาพท่ี 41. แกวทดลองน้ําดินสี Navy grey 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 

 

 
 

ภาพท่ี 42. แกวทดลองน้ําดินสี Cobalt black 
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ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 

ตารางอัตราสวนน้ําดินสีจากสีสําเร็จรูป(Stain color ) 

.สูตร A  น้ําดินสีดํา Classic Grey 

ตารางการทดลองน้ําดินสีโดยใชสีสําเร็จรูป ตอน้ําดินหลอสําเร็จรูป Stone ware จํานวน 800 กรัม 

สูตรท่ี จํานวนเปอรเซ็นตท่ีใช คิดเปนน้ําหนัก กรัม 

A1 2 % 16 กรัม 

A2 4% 32 กรัม 

A3 6% 48 กรัม 

A4 8% 64 กรัม 

 

สูตร B น้ําดินสี Cobalt Black 

ตารางการทดลองน้ําดินสีโดยใชสีสําเร็จรูป ตอน้ําดินหลอสําเร็จรูป Stone ware จํานวน 800 กรัม 

สูตรท่ี จํานวนเปอรเซ็นตท่ีใช คิดเปนน้ําหนัก กรัม 

B1 2 % 16 กรัม 

B2 4% 32 กรัม 

B3 6% 48 กรัม 

B4 8% 64 กรัม 

 

 

ผลการทดลองการหดตัวและการโกงตัวของเนื้อดินหลอสโตนแวร 

 

การเผาประเภทตางๆ เปอรเซนการหดตัวดินหลอ 

สโตนแวรปกติ 

เปอรเซนการหดตัวดินหลอ 

สโตนแวรผสมสีสําเร็จรูป 

การเผาดิบท่ี 800 องศาเซลเซียส 4% 4% 

การเผาเคลือบท่ี 1,220องศาเซลเซียส 14% 14% 

   

การโกงตัวหลังการเผาท่ี 1,220องศาเซลเซียส 6.2% 5.2% 
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ภาพท่ี 43. ผลการทดลองการหดตัวและโกงตัวของเนื้อดินหลอสําเร็จรูปสโตนแวร 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 

 

         5. การสรางผลงานตนแบบ  (Prototype Making) 

   ข้ันตอนการสรางตนแบบเปนการข้ึนรูปดวยแปนจิกเกอร (ภาพท่ี 44.) โดยทําแบบตามขนาดความเปนจริง 

โดยสามารถทําไดดังนี้ 

   เขียนแบบผลงานขนาดเทาจริงพรอมบอกขนาด และเกลาปูนบนแปนจิกเกอรใหไดสัดสวนตรงกับแบบมาก

ท่ีสุด ขัดงานดวยกระดาษทราย ถาชิ้นงานท่ีมีสวนตองประกอบกันใหทาน้ําสบู ในสวนแรกท่ีสําเสร็จแลวทําใน

สวนถัดไปเพ่ือใหชิ้นงานท่ีประกอบกันพอดี 

 
ภาพท่ี 44.เครื่องจิกเกอร 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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ภาพท่ี 45. ชุดกลั่นเย็นกาแฟ ท่ีไดรับการพัฒนาและขยาดขนาด 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 

 

 
 

ภาพท่ี 46. กระทะค่ัวกาแฟ ท่ีไดรับการพัฒนาและขยายขนาด 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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ภาพท่ี 47. ขวดบรรจุ ท่ีไดรับการพัฒนาและขยายขนาด 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 

 

 
 

ภาพท่ี 48. เครื่องบดกาแฟ(สวนเครื่องเคลือบดินเผา) ท่ีไดรับการพัฒนาและขยายขนาด 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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         5. การทําพิมพ  (Mold Making)  

    นําตนแบบท่ีสรางเสร็จแลวมาแบงจํานวนแมพิมพสําหรับการถอดพิมพตามแนวถอดตางๆ จากนั้นมาทาน้ํา

สบูซ่ึงผสมกับน้ําอุนและมีความขนท่ีเกิดความมันท่ีผิวปูน เพ่ือไมใหผิวปูนเกิดการดูดซึมน้ําเพราะจะมีผลตอการ

ถอดพิมพ ทําใหตนแบบติดกับแมพิมพไมสามารถถอดพิมพออกได เม่ือเสร็จข้ันตอนการทาน้ําสบูแลวก็นํา

ตนแบบก้ันเปนแบบพิมพ เพ่ือถอดพิมพออกใหเวนชวงระหวางตนแบบกับไมก้ันพิมพ 2.5 - 3 เซนติเมตรผสม

ปูนปลาสเตอรกับน้ําท้ิงไว 3-5 นาที คนใหเขากันแลวเทในแบบท่ีเตรียมไว คอยๆเทไปบนตนแบบจนท่ัว 

จากนั้นคอยๆเทรอบๆ รอใหปูปลาสเตอรแข็งตัวแลวแกะไมก้ันพิมพออกจากนั้นถอดตนแบบออกจากพิมพ โดย

ใชปมลมเปาบริเวณรอบๆของพิมพ เช็ดตนแบบดานในใหสะอาดเพ่ือใหสบูเหลวท่ีใชทําตอนออกพิมพออกจน

หมด 

-ข้ันตอนการก้ันพิมพดวยดินเหนียว (ภาพท่ี 49.) 

        
                  

                               
 

ภาพท่ี 49. ข้ันตอนการก้ันแมพิมพกับตนแบบปูนปลาสเตอรท่ีไดรับการขยายแลวดวยดินเหนียว 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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-ข้ันตอนการทาน้ําสบูเพ่ือกันปูนปลาสเตอรติดตนแบบและพิมพชิ้นอ่ืนๆ (ภาพท่ี50.) 

 

                          
 

 ภาพท่ี 50. การทาน้ําสบูลงบนตนแบบปูนปลาสเตอร  

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 

 

-ข้ันตอนการรัดแมพิมพดวยแผนใสเพ่ือเตรียมสําหรับการเทพิมพชิ้นถัดไป (ภาพท่ี 51.) 

 
 

ภาพท่ี 51. การก้ันพิมพดวยพีวีซีใสสําหรับการหลอชิ้นพิมพใหครบตามจํานวน 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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ภาพท่ี 52. การหลอพิมพตามท่ีแบงพิมพไวท่ีละสวน 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 

                       

       
 

ภาพท่ี 53. แมพิมพปูนปลาสเตอรพรอมสําหรับการใชงาน 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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          6. การหลอน้ําดินการเตรียมน้ําดินสําหรับการหลอแบบ (Clay)  

    นําเนื้อดินมายอยใสฝาปดจากนั้น เทน้ําอัตราสวนรอยละ25ของน้ําหนักของเนื้อดิน หมักท้ิงไวหนึ่งคืน และ

นํามาปนเปนน้ําดินโดยการใสสารละลายโซเดียมซิลิเกต เพ่ือชวยเพ่ิมการละลายตัวและใหเกิดการไหลตัวท่ีดี

ข้ึนการหลอน้ําดิน ใชท้ังการหลอแบบหลอตันและการหลอแบบกลวงการหลอแบบกลวง วิธีการหลอคือการนํา

พิมพท่ีแหงแลวมาประกอบดวยกันกับสายรัดพิมพแลวเกิดการดูดซึมน้ําของพิมพโดยเหลือน้ําดินท่ีมีความ

เหนียวตัวของเนื้อดินเกาะติดอยูผนังดานในพิมพ และตองทําการเติมน้ําดินเนื่องจากผนังพิมพดูดน้ําทําใหน้ํา

ดินลดลง เม่ือไดความหนาตามตองการ โดยประมาณ 4-5 มิลิเมตร ก็เทน้ําดินออกจากนั้นก็ท้ิงไวท่ีพิมพจนเนื้อ

ดินทรงตัว จากนั้นแกะออกเพ่ือนําชิ้นงานไปตกแตง 

 

 
 

ภาพท่ี 54. ตัวอยางการหลอน้ําดินลงในแมพิมพ แบบหลอกลวง 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 

         7. การเผาดิบช้ินงาน (Biscuit firing) 

     เปนการเผาข้ันตอนแรกเปนการเผาใหเนื้อดินแข็งข้ึนในระดับหนึ่งแตยังไมความเปราะอยูและเปนการเผา

ไลความชื้นออกจากเนื้อดิน และ สารอินทรียในดินตางๆ การเผาข้ันแรกหรือบิสกิตทําใหโมเลกุลของเนื้อดิน

เกาะกันแนนข้ึนโดยเผาท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส (ภาพท่ี55.) 
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ภาพท่ี 55. การเผาบิสกิต 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 

 

         8. การเผาเคลือบ (Glaze firing) 

     เปนการเผาเพ่ือใหชิ้นงานมีความแกรงข้ึนจากการเผาบิสกิต การเคลือบเพ่ือเปนการตกแตงอีกท้ังเคลือบ

หรือชั้นแกวท่ีฉาบปดผิวดินยังชวยปองกันการขีดขวนบนชิ้นงานและงายตอการทําความสะอาดโดยการเผา

เคลือบเผาท่ีอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียสบรรยากาศออกซิเดชั่นดวยเตาไฟฟา (ภาพท่ี 56.) 

 
ภาพท่ี 56. การเผาเคลือบดวยเตาไฟฟา 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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         8.1 การทดลองการก้ันเคลือบดวยเทปกาวเฉพาะสวน (ภาพท่ี 57.-58.) 

 

 
ภาพท่ี 57. ผลการทดลองการก้ันเคลือบเฉพาะสวน 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 

 

 
ภาพท่ี 58. ผลการทดลองการก้ันเคลือบเฉพาะสวน 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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        9. เทคนิคการตกแตง 

    การตกแตงติดดวยรูปลอกบนเคลือบโดยเปนรูปลอกเผาท่ีอุณหภูมิสูง 1,220 องศาเซลเซียส โดยมีน้ํายา

ผสานชวยใหการติดรูปลอกชนิดนี้ติดแนน ระหวางรอการเผาเคลือบขอดีของรูปลอกชนิดนี้คือ ลดขบวนการ

เผาตกแตงลงเหลือเพียงการเผาดิบ และการเผาเคลือบ ขอเสียคือ เม่ือทาน้ํายากอนติดตองติดใหไดตําแหนง

ภายในไมเกิน2ครั้งเนื่องจากน้ํายาจะลายตัวเคลือบรูปลอกในไมก่ีนาที เพราะฉะนั้นจะไมสามารถแตะตองได 

 
ภาพท่ี 59. ตัวอยางรูปลอกท่ีนํามาใช 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 

 

   
 

ภาพท่ี 60. รูปลอกสีดํา 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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ภพท่ี 61. รูปลอกสีขาว 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 10. ผลงานสําเร็จ 

 

   
 

ภาพท่ี 62. ภาพผลงานสําเร็จชุดกาแฟกลั่นเย็น 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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ภาพท่ี 63. ภาพผลงานสําเร็จเม่ือประกอบกับวาลวหยดน้ํา 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน  
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ภาพท่ี 64. ภาพผลงานสําเร็จชุดกาแฟกลั่นเย็น(ตกแตงดวยการเคลือบใสบนดินสี) 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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ภาพท่ี 65. ภาพผลงานสําเร็จชุดกาแฟกลั่นเย็น(ตกแตงดวยการเคลือบขาว) 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 

 

 
ภาพท่ี 66. กระทะค่ัวกาแฟสีขาว 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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ภาพท่ี 67. ขวดบรรจุกาแฟ 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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ภาพท่ี 68. เครื่องบดกาแฟท่ีนํามาประกอบกับกลไกบด 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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ภาพท่ี 69. กระทะค่ัวกาแฟสีดํา 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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ภาพท่ี 70. การแยกสวนประกอบชุดกลั่นเย็นกาแฟ 

ท่ีมา : ถายโดยผูเขียน 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 

 

 

- ศึกษาขอมูลเก่ียวกับขบวนการกวาจะมาเปนเครื่องดื่มกาแฟ  ตั้งแตวิธีการค่ัวเมล็ดดวยตัวเอง การบด

เมล็ดดวยวิธีตางๆระดับตางๆ และ การชงกาแฟแบบกลั่นเย็น  

 

- ศึกษาอุปกรณเสริมในขวบการทํากาแฟตางๆ เชนเตาแกซหุงตม วาลวการใหน้ําแบบตางๆ อุปกรณ

สําหรับปดขวดบรรจุใหแนนสนิท การสรางแหวนซิลิโคนเพ่ือผนึกขวดบบรรจุไมใหรั่วซึม 

 

- ศึกษารูปแบบงานท่ีเรียบงายและทันสมัย โดยไมขัดหลักการใชงาน 

 

- การรางแบบ 2 มิติตั้งแตบนกระดาษ จนพัฒนาแบบ 2มิติ ในโปรแกรม Fusion 360 เพ่ือจําลอง

สัดสวนและสีของผลงานเม่ือวางเปนชุด และหาขอบกพรองความเสี่ยงในการทําตนแบบได 

 

- การรางแบบจริงโดยการเขียนแบบบอกสัดสวน อยางละเอียด เพ่ือนํามาเปนขอกําหนดในการข้ึนตน

แบบ 

 

- นําตนแบบไปสรางแมพิมพปูนปลาสเตอร 

 

- ทดลองน้ําดินสีท่ีตองการ 

 

- หลอชิ้นงาน พรอมเผาดิบ 

 

- การตกแตงดวยรูปลอกสีใตเคลือบ และเคลือบใสไฟสูงท่ีอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 

 

- ผลงานสําเร็จ 
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        ผลงานออกแบบ ออกแบบผลงานไดดังนี้  

 

  ชุดกลั่นเย็นกาแฟสําหรับใชในครัวเรือน ประกอบไปดวยผลิตภัณฑ 5 ชิ้น / ชุด 

- อุปกรณกลั่นเย็น ท่ีประกอบดวย ชุดใสน้ําเย็นพรอมวาลวหยดน้ํา เสนผานศูนยกลาง 10.0 เซนติเมตร 

สูง 8.5 เซนติเมตร และ การองรับน้ํากาแฟ เสนผานศูนยกลาง 10.5 เซนติเมตร สูง 14.5 เซนติเมตร 

- หมอค่ัวกาแฟ เสนผานศูนยกลาง หมอ 11.5 เซนติเมตร ดามจับยาว 12.5 เซนติเมตร 

- ขวดบรรจุภัณฑ 2 ชิ้น เสนผานศูนยกลางขวด 8 เซนติเมตร สูง 10.5 เซนติเมตร 

- ท่ีปรับระดับหนากาแฟ เสนผานศูนยกลาง 5.5 เซนติเมตร สูง 5.0 เซนติเมตร 

  

       ผูวิจัยเลือกใชน้ําดินสโตนแวร รหัส S-925 ของบริษัท ซินฟาอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัดโดยข้ึนรูป

ดวยวิธีการหลอก่ึงตันก่ึงกลวง ในแบบแมพิมพปูนปลาสเตอร ตกแตงดวยเทคนิคการติดรูปลอกสีใตเคลือบ ใช

เคลือบใสไฟสูง เผาเคลือบท่ีอุณหภูมิ 1220 องศาเซลเซียส บรรยากาศ ออกซิเดชั่น และ ผลการออกแบบ

สามารถออกแบบและทดลองผลิตภัณฑชุดกลั่นเย็นกาแฟสําหรับครัวเรือนสอดคลองตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

   

            ปญหาและแนวทางแกไข 

      พบปญหาในข้ันตอนการตกแตงในสวนการแปะรูปลอกสีใตเคลือบ   ดังนี้ 

  1.  การแปะลงบนผลงานเผาดิบตองทาน้ํายาผสานเพ่ือใหรูปลอกติด จึงจําเปนตองคํานวณเวลาแหงของ

น้ํายาเนื่องจากน้ํายานี้         เม่ือสัมผัสอากาศ จะแหงประมาณ 1 นาที เพราะฉะนั้นการแชรูปลอกในน้ําควร

แชกอนทาน้ํายาเพ่ือใหเวลาเหมาะสมกัน 

  2.  เม่ือแปะลงบนน้ํายา น้ํายาผสานจะละลายสารเคลือบรูปลอกทันที ควรแปะใหไดตําแหนงภายในครั้ง

เดียว 

  3.  เม่ือน้ํายายังไมแหงหากเราเอามือไปสัมผัสรูปลอก รูปลอกจะเสียหาย ฉีกขาด  

 

           วิธีแกไขปญหา 

  1.  ควรมีตัวทดลองสําหรับการฝกฝนการแปะใหมีความชํานาญมากข้ึน 

  2.  มีสมาธิจดจอกับการแปะรูปลอกแตละครั้ง  

  3.  ควรสรางจุดสังเกตของการวางตําแหนงใหม่ันใจ เพ่ือจะไดแปะอยางแมนยําท่ีสุด 

 

     การออกแบบผลงานเครื่องเคลือบดินเผาในระบบอุตสาหกรรม ในรูปแบบของขาพเจานั้นผลงานท่ีออกมา

สามารถนําไปใชไดจริงตามความเหมาะสม เชน หมอค่ัวเมล็ดท่ีสามารถทนความรอนของเปลวไฟและสามารถ

ทําใหเมล็ดกาแฟสุกไดระดับ และสามารถนําไปบริโภคไดจริง ชุดกลั่นกาแฟสามารถประกอบ วัสดุชนิดอ่ืนได 

สรางความมีมิติใหผลงานมากข้ึน  
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