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ภาพที่ 50 : แม่พิมพ์ปลาสเตอร์ตัวกา รูปแบบที่ 1 ส่วนซ้าย,ขวา 

ภาพที่ 51 : แม่พิมพ์ปลาสเตอร์ตัวกา รูปแบบที่ 1 ส่วนบน,ล่าง 
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ภาพที่ 52 : แม่พิมพ์ปลาสเตอร์เตาอุ่นกา รูปแบบที่ 1 ส่วนบน,ล่าง 

ภาพที่ 53 : แม่พิมพ์ปลาสเตอร์เตาอุ่นกา รูปแบบที่ 1 ส่วนซ้าย,ขวา 
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ภาพที่ 54 : แม่พิมพ์ปลาสเตอร์แก้วชา รูปแบบที่ 1 ส่วนบน,ล่าง 

ภาพที่ 55 : แม่พิมพ์ปลาสเตอร์แก้วชา รูปแบบที่ 1 ส่วนซ้าย,ขวา 
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ภาพที่ 56 : แม่พิมพ์ปลาสเตอร์ฝากา รูปแบบที่ 1 ส่วนบน,ล่าง 

ภาพที่ 57 : แม่พิมพ์ปลาสเตอร์จานรองแก้ว รูปแบบที่ 1 ส่วนบน,ล่าง 
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ภาพที่ 58 : แม่พิมพ์ปลาสเตอร์ตัวกา รูปแบบที่ 2 ส่วนซ้าย,ขวา 

ภาพที่ 59 : แม่พิมพ์ปลาสเตอร์ตัวกา รูปแบบที่ 2 ส่วนบน,ล่าง 
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ภาพที่ 60 : แม่พิมพ์ปลาสเตอร์เตาอุ่นกา รูปแบบที่ 2 ส่วนบน,ล่าง 

ภาพที่ 61 : แม่พิมพ์ปลาสเตอร์ฝากา รูปแบบที่ 2 ส่วนบน,ล่าง 
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ภาพที่ 62 : แม่พิมพ์ปลาสเตอร์แก้วชา รูปแบบที่ 2 ส่วนซ้าย,ขวา 

ภาพที่ 63 : แม่พิมพ์ปลาสเตอร์แก้วชา รูปแบบที่ 2 ส่วนบน,ล่าง 
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ภาพที่ 64 : แม่พิมพ์ปลาสเตอร์จานรองแก้ว รูปแบบที่ 2 ส่วนบน,ล่าง 

ภาพที่ 65 : แม่พิมพ์ปลาสเตอร์จุกสำหรับประกอบหูจับกา ส่วนบน,ล่าง 
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7. การหล่อน้ำดิน 
          การเตรียมน้ำดินสำหรับการหล่อ มีขั้นตอนการเตรียม ดังนี้ 
 1. นำเนื้อดินมาย่อยใส่ในถัง จากนั้นปิดฝาให้สนิท 
 2. ใส่น้ำลงไปในอัตรส่วนร้อยละ 25 ของน้ำหนักเนื้อดิน จากนั้นปิดฝาหมักทิ้งไว้เป็นเวลา     
1 วัน 
 3. เริ่มทำการปั่นเนื้อดินให้เป็นน้ำดิน จากนั้นค่อยๆ ใส่สารละลายโซเดียมซิลิเกตลงไปใน
ปริมาณ 30 กรัม เพื่อช่วยเพิ่มการกระจายตัวของเนื้อดิน และการไหลตัวที่ดีขึ้นของน้ำดิน 
 4. ปั่นและคอยตรวจสอบค่าความถ่วงจำเพาะให้ได้ 1.70 เนื่องจากเป็นค่าที่เหมาะสมต่อการ
หล่อผลงานในครั้งนี้ 
 การหล่อน้ำดินแบบกลวง มีขั้นตอนการทำ ดังนี้ 
 1. รอจนพิมพ์ปูนปลาสเตอร์แต่ละส่วนแห้งสนิทเท่ากัน 
 2. เช็ดและเป่าสิ่งสกปรกภายในพิมพ์ให้สะอาด 
 3. ทาแป้งภายในพิมพ์ เพื่อให้ถอดพิมพ์ง่ายขึ้น 
 4. ประกบพิมพ์ทุกชิ้นเข้าด้วยกันให้สนิทและรัดด้วยยาง เพื่อป้องกันการเคลื่อนของพิมพ์ 
 5. นำน้ำดินที่ได้เตรียมไว้มาตรวจสอบให้ได้ค่าถวามถ่วงจำเพาะที่ 1.70 ก่อนเทลงไปในพิมพ์
ทุกครั้ง 
 6. เทน้ำดินลงไปในพิมพ์อย่างต่อเนื่องโดยห้ามเทน้ำดินขาดช่วงเด็ดขาด เพราะจะทำน้ำดินถูก
ดูดภายในพิมพ์ไม่เท่ากัน จนเกิดเป็นตำหนิและอาจทำให้ดินฉีกขาดเมื่อดินเริ่มเซ็ทตัวได้ 
 7. เมื่อเทน้ำดินลงไปจนทั่วพิมพ์แล้ว คอยเติมน้ำดินลงไปเรื่อยๆ จนได้ความหนาประมาน 
4-4.5 มิลลิเมตร 
 8. ทิ้งไว้จนน้ำดินเซ็ทตัวและคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเนื้อดินภายในพิมพ์ 
 9. ถอดพิมพ์ชิ้นบนออกเมื่อเนื้อดินแห้งในปริมาณที่เหมาะสม และทิ้งไว้จนสามารถถอดพิมพ์
ชิ้นที่เหลือออกได้ 
 การหล่อน้ำดินแบบตัน มีขั้นตอนการทำ ดังนี้ 
 1. รอจนพิมพ์ปูนปลาสเตอร์แต่ละส่วนแห้งสนิทเท่ากัน 
 2. เช็ดและเป่าสิ่งสกปรกภายในพิมพ์ให้สะอาด 
 3. ทาแป้งภายในพิมพ์ เพื่อให้ถอดพิมพ์ง่ายขึ้น 
 4. ประกบพิมพ์ทุกชิ้นเข้าด้วยกันให้สนิทและรัดด้วยยาง เพื่อป้องกันการเคลื่อนของพิมพ์ 
 5. นำน้ำดินที่ได้เตรียมไว้มาตรวจสอบให้ได้ค่าถวามถ่วงจำเพาะที่ 1.65 ก่อนเทลงไปในพิมพ์
ทุกครั้ง เนื่องจากเป็นการหล่อน้ำดินแบบตันจึงต้องลดค่าถ่วงจำเพาะลงเพื่อให้น้ำดินเกิดการไหลตัว
ขณะหล่อได้ดียิ่งขึ้น 
 6. เทน้ำดินลงไปในพิมพ์อย่างต่อเนื่องโดยห้ามเทน้ำดินขาดช่วงเด็ดขาด เพราะจะทำน้ำดินถูก
ดูดภายในพิมพ์ไม่เท่ากัน จนเกิดเป็นตำหนิและอาจทำให้ดินฉีกขาดเมื่อดินเริ่มเซ็ทตัวได้ 
 7. เมื่อเทน้ำดินลงไปจนทั่วพิมพ์แล้ว คอยเติมน้ำดินลงไปเรื่อยๆ จนน้ำดินเต็ม สังเกตได้จาก
น้ำดินจะไหลและล้นออกมายังรูสำหรับเทน้ำดินอีกฝั่ง 
 8. ทิ้งไว้จนน้ำดินเซ็ทตัวและคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของเนื้อดินภายในพิมพ์ 
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 9. ถอดพิมพ์ชิ้นบนออกเมื่อเนื้อดินแห้งในปริมาณที่เหมาะสม และทิ้งไว้จนสามารถถอดพิมพ์
ชิ้นที่เหลือออกได้ 

ภาพที่ 66 : ตัวอย่างการหล่อน้ำดินแบบกลวงด้วยแม่พิมพ์ปลาสเตอร์ 

ภาพที่ 67 : ตัวอย่างการหล่อน้ำดินแบบกลวงด้วยแม่พิมพ์ปลาสเตอร์ 
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ภาพที่ 68 : ตัวอย่างชิ้นงานในแม่พิมพ์ปลาสเตอร์ 

ภาพที่ 69 : ตัวอย่างชิ้นงานหลังจากนำออกจากแม่พิมพ์ปลาสเตอร์ 
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ภาพที่ 70 : ตัวอย่างการประกอบและเก็บรายละเอียดชิ้นงาน 

8. เทคนิคตกแต่ง 
 การตกแต่งผลงานได้ออกแบบโดยผสมสีสเตนลงไปในน้ำดิน เพื่อให้ผลงานมีสีตามที่ได้ทดลอง
ไว้ และมีความละเอียดเรียบร้อยของเนื้อดิน จากนั้นเคลือบด้วยเคลือบใส ในส่วนประกอบของชิ้นงาน 
ได้แก่ ฝากาน้ำชา หูจับกาน้ำชา และจานรองแก้ว โดยเลือกใช้ไม้ Ash และ Walnut เนื่องจากมีสีและ
ลวดลายที่เข้ากับชิ้นงานส่วนที่เป็นเครื่องเคลือบดินเผา 

ภาพที่ 71 : ตัวอย่างขั้นตอนการกลึงไม้สำหรับฝากา โดยช่าง 



Z  71

ภาพที่ 72 : ตัวอย่างการเก็บรายละเอียดหลังจากกลึงได้ตามแบบ โดยช่าง 

ภาพที่ 73 : ตัวอย่างการชิ้นงานหลังจากกลึงได้ตามแบบ โดยช่าง 
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ภาพที่ 74 : ตัวอย่างการชิ้นงานหลังจากกลึงได้ตามแบบ โดยช่าง 

ภาพที่ 75 : ตัวอย่างการประกอบและเก็บรายละเอียดชิ้นงาน 
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9. ผลงานสำเร็จ 
  รูปแบบที่ 1  
ชุดที่ 1 
 1.) กาน้ำชาเนื้อดิน Stoneware เคลือบด้วยเคลือบขาวด้าน  ฝาทำจากไม้ Ash  
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 ซม. สูง 11.3 ซม.      จำนวน 1 ชิ้น 
 2.) ที่อุ่นกาน้ำชาเนื้อดิน Stoneware ผสมสีสเตน เคลือบด้วยเคลือบใส 
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11.5 ซม. สูง 4 ซม.         จำนวน 1 ชิ้น 
 3.) แก้วชาเนื้อดิน Stoneware ผสมสีสเตน เคลือบด้วยเคลือบใส 
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 ซม. สูง 4.2 ซม.         จำนวน 3 ชิ้น 
        เผาที่อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส บรรยากาศ Oxidation 
 4.) จานรองแก้ว ทำจากไม้สัก 
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ซม. สูง 1.2 ซม.              จำนวน 3 ชิ้น 

ภาพที่ 76 : ผลงานสำเร็จ รูปแบบที่ 1 ชุดที่ 1 

ชุดที่ 2  
 1.) กาน้ำชาเนื้อดิน Stoneware ผสมสีสเตน เคลือบด้วยเคลือบใส 
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 ซม. สูง 11.3 ซม.      จำนวน 1 ชิ้น 
 2.) ที่อุ่นกาน้ำชาเนื้อดิน Stoneware ผสมสีสเตน เคลือบด้วยเคลือบใส 
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11.5 ซม. สูง 4 ซม.         จำนวน 1 ชิ้น 
 3.) แก้วชาเนื้อดิน Stoneware ผสมสีสเตน เคลือบด้วยเคลือบใส 
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 ซม. สูง 4.2 ซม.         จำนวน 3 ชิ้น 
        เผาที่อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส บรรยากาศ Oxidation 
 4.) จานรองแก้ว ทำจากไม้ Ash 
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ซม. สูง 1.2 ซม.              จำนวน 3 ชิ้น 
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ภาพที่ 77 : ผลงานสำเร็จ รูปแบบที่ 1 ชุดที่ 2 

ชุดที่ 3  
 1.) กาน้ำชาเนื้อดิน Stoneware ผสมสีสเตน เคลือบด้วยเคลือบใส ฝาเคลือบด้วยเคลือบด้าน 
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.5 ซม. สูง 11.3 ซม.      จำนวน 1 ชิ้น 
 2.) ที่อุ่นกาน้ำชาเนื้อดิน Stoneware ผสมสีสเตน เคลือบด้วยเคลือบใส 
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11.5 ซม. สูง 4 ซม.         จำนวน 1 ชิ้น 
 3.) แก้วชาเนื้อดิน Stoneware ผสมสีสเตน เคลือบด้วยเคลือบใส 
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6.5 ซม. สูง 4.2 ซม.         จำนวน 3 ชิ้น 
 4.) จานรองแก้วเนื้อดิน Stoneware ผสมสีสเตน เคลือบด้วยเคลือบใส   
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7 ซม. สูง 1.2 ซม.              จำนวน 3 ชิ้น 
        เผาที่อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส บรรยากาศ Oxidation 

ภาพที่ 78 : ผลงานสำเร็จ รูปแบบที่ 1 ชุดที่ 3 
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รูปแบบที่ 2  
ชุดที่ 1 
 1.) กาน้ำชาเนื้อดิน Stoneware ผสมสีสเตน เคลือบด้วยเคลือบใส  ฝาทำจากไม้สัก 
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ซม. สูง 11.5 ซม.         จำนวน 1 ชิ้น 
 2.) ที่อุ่นกาน้ำชาเนื้อดิน Stoneware ผสมสีสเตน เคลือบด้วยเคลือบใส 
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 ซม. สูง 6 ซม.                           จำนวน 1 ชิ้น 
 3.) แก้วชาเนื้อดิน Stoneware ผสมสีสเตน เคลือบด้วยเคลือบใส 
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 ซม. สูง 4.2 ซม.        จำนวน 3 ชิ้น 
        เผาที่อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส บรรยากาศ Oxidation 
 4.) จานรองแก้ว ทำจากไม้สัก 
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.2 ซม. สูง 1.2 ซม.        จำนวน 3 ชิ้น 

ภาพที่ 79 : ผลงานสำเร็จ รูปแบบที่ 2 ชุดที่ 1 

ชุดที่ 2  
 1.) กาน้ำชาเนื้อดิน Stoneware ผสมสีสเตน เคลือบด้วยเคลือบใส  
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 ซม. สูง 11.5 ซม.         จำนวน 1 ชิ้น 
 2.) ที่อุ่นกาน้ำชาเนื้อดิน Stoneware ผสมสีสเตน เคลือบด้วยเคลือบใส 
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17 ซม. สูง 6 ซม.                           จำนวน 1 ชิ้น 
 3.) แก้วชาเนื้อดิน Stoneware ผสมสีสเตน เคลือบด้วยเคลือบใส 
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.5 ซม. สูง 4.2 ซม.       จำนวน 3 ชิ้น 
 4.) จานรองแก้วเนื้อดิน Stoneware ผสมสีสเตน เคลือบด้วยเคลือบใส   
  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7.2 ซม. สูง 1.2 ซม.       จำนวน 3 ชิ้น 
        เผาที่อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส บรรยากาศ Oxidation 
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ภาพที่ 80 : ผลงานสำเร็จ รูปแบบที่ 2 ชุดที่ 2 

ภาพที่ 81 : ผลงานสำเร็จที่นำไปลงสูจิบัตร 




