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บทคัดย่อ

 ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ และสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วย

กรรมวิธีทางอุตสาหกรรมโดยออกแบบเป็นชุดของใช้ในห้องครัวส�าหรับเด็ก ได้รับแรงบันดาลใจมา

จากผลไม้  โดยผลิตภัณฑ์ใช้ตกแต่งและอุปกรณ์ในห้องครัว ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทพาสติก

และสแตนเลสเป็นส่วนมาก แต่เนื่องด้วยการท�าครัว กรด เป็นส่วนส�าคัญในการประกอบอาหาร และ

กรดท�าให้วัสดุบางชิ้นมีการใช้ที่เหมาะสมกับตัววัสดุ เนื่องด้วยปัญหาเหล่านี้ท�าให้ผลิตภัณฑ์เครื่อง

เคลือบดินเผาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและสามารถทนทานต่อกรด เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความแกร่ง 

ทนทานต่อการใช้งาน และอีกหนึ่งปัจจัยคือการประกอบอาหาร ผักบางประเภทที่เหลือใช้จากการ

ประกอบอาหารสามารถน�ากลับมาปลูกเพื่อใช้ประกอบอาหารใหม่ จึงเลือกออกแบบผลิตภัณฑ์ส�าหรับ

ใช้ในห้องครัว แรงบันดาลใจจากผลไม้เนื่องจากผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์และท�าให้เด็กซึมซับผล

ไม้เป็นของใกล้ตัวโดยผลไม้ที่เลือกมาออกแบบมีรูปร่าง รูปทรงที่โค้งมน สีสันสดใส เพื่อให้เด็กเกิด

ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ประกอบกับการน�าลักษณะใบหน้าของมาสคอตมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์

เครื่องเคลือบดินเผาเพื่อดึงดูดให้เด็กมีความสนใจในผลิตภัณฑ์และท�าให้ส่งเสริมความการใช้งานที่

ออกแบบให้เหมาะสมกับเด็ก เช่น ฐานของชิ้นงานมีความแข็งแรง รูปทรงกลม โค้งมน และน�า้หนัก

ของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีน�า้หนักนักพอดีไม่เบาหรือหนักเกินไปเพื่อให้ถือและจับถนัดมือ

 การออกแบบชุดของใช้ในห้องครัว ที่มีแรงบันดาลใจจากผลไม้ นั้นขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้ดิน

สโตนแวร์ รหัส S-925 ของบริษัท ซินฟาอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ�ากัด ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการ

หล่อน�้าดิน (Slip casting) ใช้วิธีการหล่อแบบกลวง (Hollow casting) และการหล่อแบบตัน

 (Solid casting) ตกแต่งผลงานด้วยเทคคินทาน�า้ดินสี หล่อน�า้ดินสี และขูดขีดลาย เผาที่อุณหภูมิ 

800 องศาเซลเซียล ตกแต่งด้วยเคลือบใส และเผาเคลือบไฟสูงที่อุณหภูมิ 1220 องศาเซลเซียสใน

บรรยากาศออกซิเดชั่น  (Oxidation Fring)

ง



 การออกแบบในครั้งนี้ประกอบด้วยผลงานทั้งหมด 9 ชิ้น/ ชุด ดังนี้

  1. โถส�าหรับใส่น�า้ตาล ความสูง 15.5 x ความกว้าง 14 เซนติเมตร

  2. โถส�าหรับใส่เกลือ ความสูง 13 x ความกว้าง 12.5 เซนติเมตร

  3. ชามส�าหรับแช่ผัก เส้นผ่าศูนย์กลาง  15 เซนติเมตร

  4. ชามส�าหรับแช่ผัก เส้นผ่าศูนย์กลาง 17 เซนติเมตร

  5. ที่คั้นน�า้มะนาว ความยาว 11 ความกว้างที่สุด 15.3 เซนติเมตร

  6. ที่คั้นน�า้ส้ม ความยาว 20.5 x ความกว้างที่สุด 15 เซนติเมตร

  7. แก้วส�าหรับใส่น�า้ส้มหรือน�า้มะนาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร 

  8. ที่วางฟองน�า้ เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร 

  9. แผ่นรองภาชนะร้อน ความยาว23 x ความกว้างที่สุด 16 เซนติเมตร

จ
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Abstract

 This art thesis aims to design and create porcelain ceramic works using indus-

trial processes. All of the designs are inspired by fruits and made for children to use 

as a kitchenware. In recent days, most of the products using in the kitchen, for both 

cooking processes and decoration, are mainly made of plastic and stainless which 

can be eroded by the acids that contains in most ingredients of Thai food. Therefore, 

it causes unsuitable problems to some equipment so porcelain ceramic works are an 

alternative way to get rid of these problems because porcelain ceramic works are 

acid resistant, strong and durable. Furthermore, in the cooking processes, some of 

vegetables remain after and can be re-used so that is another factor that influences 

me to design kitchenware products. Moreover, I choose the fruits as an inspiration 

because fruits are beneficial food and children can become more familiar with fruits 

by using these products. The colorful-rounded shape fruits are selected to the 

designs, including the use of mascot faces and design properly for children to make 

them interested in the products such as using strong material, design in the circular 

shape for workpiece base, control the suitable workpiece weight and easy to use.

 The making of kitchenware set inspired by fruits uses S-925 stoneware clay 

from Sin Fa Industrial (Thailand) Co., Ltd. Forming the workpiece by using slip casting 

technique, lubricated by hollow casting and solid casting technique, decorated by 

clay water brushed, color casting and scratched 

the patterns, burning down at 800 degree Celsius, coated with clear glaze, and fired 

coating at high 1200 degrees Celsius with Oxidation Firing technique.

This creation of porcelain ceramic works contains with 9 pieces/set as the following 

details below

ฉ
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 This creation composed with 9 pieces/set as in this folloeing details”

  1. 15.5 centimeter height x 14 centimeter length 

   for sugar container

  2. 13 centimeter height x 12.5 centimeter length 

   for salt container

  3. 15 centimeter diameters for vegetable storage bowl

  4. 17 centimeter diameters for vegetable storage bowl

  5. 11 centimeter length x 13.5 centimeter widest-length for   

   Lemon Squeezer 

  6. 20.5 centimeter length x 15 centimeters widest-length for   

   Orange Squeezer

  7. 12 centimeter diameters for juice mug

  8. 15 centimeter diameters for sponge container

  9. 22 centimeter length x 16 centimeters widest-length for hot  

   plate pad



กิตติกรรมประกาศ

 ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและน้อมร�าลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ที่คอยอบรม

สั่งสอนและให้ความช่วยเหลือข้าพเจ้าในทุกๆด้าน และเป็นก�าลังใจในการท�างานตลอดมา

 ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ และแนะน�าอันทรงคุณค่าและมีประโยชน์

ทั้งคอยดูแลเอาใจใส่ข้าพเจ้าเสมือนอยู่ในครอบครัวเครื่องเคลือบดินเผา ตลอดระยะเวลา 4 ปี 

 ขอขอบคุณคุณพลอย หอวัง ส�าหรับค�าแนะน�าและแรงบันดาลใจในการท�าศิลปนิพนธ์

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ ตลอดจนการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเรื่องต่างๆ เสมอมา

 ขอขอบคุณเพื่อนๆ รุ่นพี่ และ รุ่นน้องผู้ให้ก�าลังใจ ค�าแนะน�า และความช่วยเหลือเสมอมา

 ขอขอบพระคุณทุกท่าน ซึ่งมิได้เอ่ยนามไว้ แต่ข้าพเจ้ายังส�านึกอยู่เสมอตลอดเวลาของการท�า

ศิลปนิพนธ์ชุดนี้ ข้าพเจ้าจะเก็บสิ่งต่างๆที่ได้เรียนรู้จากการท�าศิลปนิพนธ์ครั้งนี้ ไว้เป็นประสบการณ์

และจะระลึกถึงเพื่อน�ามาปรับใช้ในชีวิตตลอดไป
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ค�าน�า

 เอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา (Art thesis) การศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลป

บัณฑิต ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร น�าเสนอโครงการใน

หัวข้อ “ชุดของใช้ในห้องครัว” สร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วยกรรมวิธีทางอุตสาหกรรม 

โดยออกแบบเป็นชุดของใช้ในห้องครัว ที่มีแรงบันดาลใจจากผลไม้

 เอกสารฉบับนี้ได้กล่างถึงการด�าเนินงานตั้งแต่แนวความคิด การรวบรวมแนวความคิด 

วัตถุประสงค์ รูปแบบของงาน ขั้นตอนการท�างาน กาทดลองและผลการทดลองต่างๆ การแก้ปัญหาใน

การท�างาน ตลอดจนการข้อมูลที่เกี่ยวข้องละเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบสร้างสรรค์งานเครื่อง

เคลือบดินเผา ส�าหรับผู้ที่สนใจสามารถน�าข้อมูลนี้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการเรียนรู้เบื้องต้นหรือ

ปรับปรุงพัฒนางานให้สมบูรณ์ต่อไป

ภคมณ  โรจนดิษกุล

(ผู้จัดท�า)

ฌ
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บทที่ 1

บทน�า

ความเป็นมา และความส�าคัญของปัญหา (Statements and signiflcance of the problems)

 ศิลปนิพนธ์ชุดนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาด้วย

กรรมวิธีทางอุตสาหกรรมโดยออกแบบเป็นชุดของใช้ในห้องครัวส�าหรับเด็กที่มีแรงบันดาลใจมาจาก

ผลไม้ เนื่องด้วยกิจกรรมภายในห้องครัวเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างการอยู่ด้วยกันในครอบครัว โดนเด็ก

สามารถมาท�ากิจกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ในบ้านได้โดยมีผู้ใหญ่ใช้ชิดท�าให้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผา

ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก เช่นการล้างจาน การคั้นน�้าส้มหรือน�้ามะนาว และกิจกรรมจากการประกอบ

อาหาร โดยน�าผักที่ใช้ประกอบอาหารมาปลูกใหม่เพื่อลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมให้เด็กและผู้ใหญ่ใน

บ้านมีเวลาร่วมกันในห้องครัว โดยน�าเอารูปร่าง รูปทรง และสีสันของผลไม้

 ผลิตภัณฑ์ใช้ตกแต่งและอุปกรณ์ในห้องครัวส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทพาสติกและส

แตนเลสเป็นส่วนมาก แต่เนื่องด้วยการท�าครัว กรด เป็นส่วนส�าคัญในการประกอบอาหาร และกรด

ท�าให้วัสดุบางช้ินมีการใช้ท่ีเหมาะสมกับตัววัสดุและเนื่องด้วยปัญหาเหล่านี้ท�าให้ผลิตภัณฑ์เครื่อง

เคลือบดินเผาเป็นอีกหนึ่งทางเลือกและสามารถทนทานต่อกรดเนื่องจากเป้นวัสดุที่มีความแกร่ง 

ทนทานต่อการใช้งานและอีกหนึ่งปัญหาคือการประกอบอาหารผักบางประเภทสามารถน�ามาปลูก

เพื่อใช้ประกอบอาหารใหม่ อีกทั้งเป็นการประหยัดและใช้ทรัพยากรที่อยู่อย่างจ�ากัดได้สูงสุด จึงเลือก

ออกแบบผลิตภัณฑ์ส�าหรับตกแต่งและใช้ในห้องครัว แรงบันดาลใจจากผลไม้เนื่องจากผลไม้เป็น

อาหารที่มีประโยชน์และท�าให้เด็กซึมซับผลไม้เป็นของใกล้ตัวโดยผลไม้ที่เลือกมาออกแบบมีรูปร่าง รูป

ทรงที่โค้งมน สีสันสดใส เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ประกอบกับการน�าลักษณะใบหน้า

ของมาสคอตมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาเพ่ือดึงดูดให้เด็กมีความสนใจในผลิตภัณฑ์

และท�าให้ส่งเสริมความการใช้งานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับเด็ก เช่น ฐานของชิ้นงานมีความแข็งแรง 

รูปทรงกลม โค้งมน และน�้าหนักของตัวผลิตภัณฑ์ที่มีน�า้หนักพอดีไม่เบาหรือหนักเกินไปเพื่อให้ถือและ

จับถนัดมือ

ในปัจจุบัน “ครัว”หรือ “ห้องครัว” ไม่ใช่เพียงประกอบอาหารแต่ห้องครัวในยุคนี้ ได้พัฒนารูปแบบให้

ดูสวยงามทันสมัยขึ้น สามารถจัดพื้นที่ใช้สอยได้คุ้มค่า และท�างานได้สะดวก ให้ความรู้สึกที่อบอุ่นเป็น

กันเองมากขึ้น เพราะบ่อยครั้งที่ห้องครัวต้องท�าหน้าที่อื่นๆ นอกเหนือไปจากใช้ท�าอาหาร ด้วยเหตุนี้ 

ห้องครัวในยุคนี้นอกจากจะต้องค�านึงเรื่องความสะดวกในการใช้สอยแล้วนั้น ยังต้องค�านึงถึงรูปแบบ

ที่สวยงาม และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องครัวก็มีความส�าคัญส�าหรับการประกอบอาหาร เพราะหากใช้

อุปกรณ์การท�าครัวที่ไม่เหมาะสมอาจท�าให้เกิดผลร้ายต่อผู้บริโภคได้ เช่นหากใช้ที่คั้นน�้าส้มกับสแตน

เลสอาจกรดในการคั้นน�้าส้มหรือน�้ามะนาวท�าให้ผลิตภัณฑ์ไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน



 การออกแบบชุดของใช้ในห้องครัว ที่มีแรงบันดาลใจจากผลไม้ นั้นขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยใช้

ดินสโตนแวร์ รหัส S-925 ของบริษัท ซินฟาอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ�ากัด ขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการ

หล่อน�้าดิน (Slip casting) ใช้วิธีการหล่อแบบกลวง (Hollow casting) ตกแต่งผลงานด้วยเทคคินทา

น�้าดินสี หล่อน�้าดินสี และขูดขีดลาย เคลือบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซีบล ตกแต่งด้วยเคลือบใส 

และเผาเคลือบไฟสูงที่อุณหภูมิ 1220 องศาเซลเซีบสในบรรยากาศออกซิเดชั่น  (Oxidatiom Fring)

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา

 1. เพื่อศึกษาและออกแบบของตกแต่งและของใช้ในห้องครัว ที่สร้างสรรค์จากผลิตภัณฑ์

เครื่องเคลือบดินเผา

 2. เพื่อศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในห้องครัว เช่น ที่คั้นน�้าส้ม ที่ใส่น�า้ตาล เกลือ ที่วางฟองน�้า 

 3. เพื่อศึกษาค้นคว้าลักษณะของผักสวนครัว วิธีการปลูก ประเภทของผักสวนครัวโดยการน�า

ผักสวนครัวที่ใช้แล้วมาปลูกใหม่เพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเพื่อน�าความรู้้ข้อสังเกตุที่ได้มาใช้ใน

การออกแบบผลิตภัณฑ์

 4. เพื่อน�าเอาลักษณะเด่นขอผลไม้มาออกแบบส�าหรับผลิตภัณฑ์ 

 5.เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาโดยค�านึงถึงการใช้งาน และความสวยงามของ

ผลิตภัณฑ์ ให้ส่งเสริมกับผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาส�าหรับเด็ก เพื่อให้เด็กมีส่วนร่วมกับการท�า

กิจกรรมในห้องครัว

สมมุติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested)

 สามารถออกแบบชุดของใช้ส�าหรับห้องครัวที่ได้รับแรงบันดาลใจมากจากผลไม้ โดยสามารถ

เพิ่มสีสันและการใช้งานให้กับอุปกรณ์และของตกแต่งในห้องครัวให้เด็กมีความสนใจในการท�ากิจกรรม

ในห้องครัว

ขอบเขตของการศึกษา (Scope delimitation of the study)

 ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานผ่านรูปแบบของงานอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาโดย

กรรมวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผา

 1.  ผู้วิจัยน�าความบัลดาลใจและลักษณะรูปทรงของผละไม้และมาสคอตมาออกแบบผลิตภัณ์

เพื่อให้เด็กเกิดคสามารใจ และใช้โทนสี รูปทรงของผลไม้  มาใช้ในการออกแบบโดยค�านึงถึงความเป็น

ไปได้ ความงาม และความเหมาะสมส�าหรับการใช้งานจริง

 2. การออกแบบในครั้งนี้ประกอบด้วยผลงานทั้งหมด 9 ชิ้น/ ชุด ดังนี้

  1. โถส�าหรับใส่น�า้ตาล ความสูง 15.5 x ความกว้าง 13.9 เซนติเมตร

  2. โถส�าหรับใส่เกลือ ความสูง 13.2 x ความกว้าง 12.5 เซนติเมตร

  3. ชามส�าหรับแช่ผัก เส้นผ่าศูนย์กลาง  17 เซนติเมตร

  4. ชามส�าหรับแช่ผัก เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร

  5. ที่คั้นน�้ามะนาว ความยาว 11 ความกว้างที่สุด 15.3 เซนติเมตร

  6. ที่คั้นน�้าส้ม ความยาว 20.6 x ความกว้างที่สุด 15 เซนติเมตร

  7. ถ้วยส�าหรับใส่น�้ามะนาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร 
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  8. ที่วางฟองน�้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร 

  9. แผ่นรองภาชนะร้อน ความยาว23.2 x ความกว้างที่สุด 16.1 เซนติเมตร

 3. เนื้อดินที่ใช้ในการขึ้นรูปชิ้นงาน คือ ดินสโตนแวร์ รหัส S-925 ของบริษัท              

ซินฟาอินดัสเตรียล (ประเทศไทย)  จ�ากัด ทดลองน�า้ดินสี และเผาเลือบที่ระดับ 1220 องศาเซลเซียส 

ในบรรยากาศ   ออกซิเดชั่น

 4. การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยการหล่อน�้าดิน (Slip casting) เป็นวิธีการหล่อแบบงานกลวง   

(Hollow casting) ตกแต่งชิ้นงานตามการออกแบบที่ผ่านการคัดเลือกตามกระบวนการในการ

ออกแบบโดยใช้เทคนิคการ เพ้นท์น�า้ดินสี (Paint) เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิ 

1220 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชั่น

ขั้นตอนการศึกษา (Process of the study)

 1. ศึกษารวบรวมข้อมูล และรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ สื่อสารสนเทศ และข้อมูลอื่นๆที่มี

ความเกี่ยวข้องเพื่อน�ามาออกแบบผลงาน

 2. รวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพื่อความชัดเจนในการออกแบบ และหาแนวทาง

เฉพาะในรูปแบบของตนเอง

 3. ออกแบบผลงานเป็นแบบร่าง 2 มิติ พร้อมศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างวิจัยโครงงาน เพื่อ

หาแนวทางการแก้ปัญหา

 4. น�าเสนอแบบร่าง 2 มิติและพัฒนา แก้ไขข้อบกพร่องให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างแรง

บันดาลใจและประโยชน์ใช้สอย

 5. น�าแบบร่าง 2 มิติมาพัฒนาเป็นแบบร่างจ�าลอง 3 มิติ

 6. ศึกษาและทดลองส่วนผสมของเนื้อดินหล่อ และเทคนิคที่ใช้ในการตกแต่ง

 7. ศึกษาและทดลองวัตถุดิบที่น�ามาใช้ท�าเคลือบให้มีความเหมาะสมกับชิ้นงาน

 8. เขียนแบบ (Working Drawing) 

 9. ทดลองสร้างต้นแบบขนาดเท่าจริง ท�าแม่พิมพ์ส�าหรับหล่อชิ้นงาน หล่อชิ้นงานที่ยังไม่

ขยายเพื่อดูความเป็นไปได้ในการผลิตชิ้นงาน

 10. ปฎิบัติการสร้างสรรค์ผลงานตามกรรมวิธีทางเครื่องเคลือบดินเผาตั้งแต่การสร้างต้นแบบ 

การสร้างแม่พิมพ์ วิธีการขึ้นรูปชิ้นงาน เทคนิคการตกแต่ชิ้นงาน ตลอดจนถึงกระบวนการเผา

 11. สรุปผลงานการสร้างสรรค์ ปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการด�าเนินงาน

 12. น�าเสนอชิ้นงาน พร้อมเอกสารประกอบการวิเคราะห์

เวลาที่ใช้ในการวิจัย

 เริ่มเสนอโครงการวิจัยสร้างสรรค์ เดือนสิงหาคม 2560 ถึง เดือน พฤษภาคม 2561 

 ณ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถ. ราช

มรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
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วิธีการศึกษา (Method of study)

 1. ศึกษารวบรวมข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องจากหนังสือ บทความ สื่อสารสนเทศออนไลน์ และ

สถานที่จริงเพื่อน�ามาวิเคราะห์ และประมวลแนวความคิดในการออกแบบสร้างสรรค์

 2. ออกแบบผลงาน วิจัยสร้างสรรค์

 3. ออกแบบผลงานเป็นแบบร่าง 2 มิติ เพื่อค้นหารูปแบบ ที่สามารถสื่อถึงแนวความคิด

สร้างสรรค์ พร้อมศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างวิจัยโครงงานเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา

 4. น�าเสนอแบบร่าง 2 มิติ และพัฒนาสร้างแบบ 3 มิติ โดยสามารถผลิตได้จริงตามกรรมวิธี

ทางอุตสาหกรรม

 5. ศึกษาและทดลองส่วนผสมของเนื้อดินหล่อ และเทคนิคที่ใช้ในการตกแต่ง

 6. ศึกษาและทดลองวัตถุดิบที่น�ามาใช้ท�าเคลือบให้มีความเหมาะสมกับชิ้นงาน

 7. เขียนแบบ (Working Drawing)

 8. สร้างสรรค์ผลงานจริงโดยขยายจากแบบจ�าลอง 3  มิติ ด้วยการสร้างต้นแบบสร้างต้นแบบ  

 สร้างแม่พิมพ์ และขึนรูปชิ้นงาน ตลอดจนกระบวนการเผา

 9. สรุปผลงานการสร้างสรรค์ปัญหา ข้อเสนอแนะ ในการด�าเนินงาน

 10. น�าเสนอผลงาน พร้อมจัดท�าเอกสาร

แหล่งข้อมูล

 1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ

 2. ข้อมูลจากระบบสนเทศออนไลน์

  -  kasetorganic. ๒๕๕๙๗. การปลูกพืชผักสวนครัว (ออนไลน์). แหล่งที่มา :   

 http://www.kasetorganic.com/category/การปลูกพืช-ผักสวนครัว. ๑๗ กรกฎาคม   

 ๒๕๖๐

  -  บ้านและสวน. ๒๕๕๙. 10 ขั้นตอน “ปลูกผักสวนครัว” ในสวนสวย (ออนไลน์).  

 แหล่งที่มา :http://www.baanlaesuan.com/22782/baanlaesuan/herb_garden_ 

 tip/. ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐

   kasetorganic. ๒๕๕๙๗. การปลูกพืชผักสวนครัว (ออนไลน์). แหล่งที่มา :   

 http://www.kasetorganic.com/category/การปลูกพืช-ผักสวนครัว. ๑๗ กรกฎาคม   

 ๒๕๖๐

อุปกรณ์ในการศึกษา

 1. หนังสือและเอกสารข้อมูลอ้างอิง

 2. อุปกรณ์บันทึกภาพเพื่อรวบรวมที่มาของแรงบันดาลใจและเก็บภาพข้อมูลและขั้นตอน

ต่างๆระหว่างการท�าวิจัย

 3. เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท�างานเครื่องเคลือบดินเผา

 4. เครื่องมืออุปกรณ์ในการหล่อชิ้นงานและเผาชิ้นงาน
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ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการท�าวิจัย

 ประมาณ 24,000 บาท

  - ค่าเดินทางในการลงพื้นที่วิจัย     3,000 บาท

  - ค่าวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน

   (เคลือบ / ดิน / ปูนปลาสเตอร์ / สีส�าหรับงานเครื่องเคลือบดินเผา / และอื่นๆ)      15,000 บาท

  - ค่าเอกสารประกอบการท�าวิจัย     6,000 บาท

การน�าเสนอผลงาน

 1.เอกสารประกอบการณ์สร้างสรรค์ พร้อมรูปภาพประกอบ

 2. ผลงานสร้างสรรค์งานภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาอุตสาหกรรมในรูปแบบอุปกรณ์ของใช้

และของตกแต่งในห้องครัว

 3. ผลงานแบบร่าง 2 มิติ

 4. ผลงานแบบร่าง 3 มิติ

 5. การทดลองน�้าดินสีและเคลือบที่ใช้ในการออกแบบผลงาน

 6. ผลงานที่ได้รับการขยาย
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บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

โครงการออกแบบชุดของใช้ในห้องครัวโดยน�าเอาลักษณะทางกายภาพของผลไม้มาใช้ในการออกแบบ

เพื่อประโยชน์ใช้สอยและความงามส�าหรับห้องครัว โดยใช้ลักษณะสีสันของผลไม้ที่มีความสดใส รูป

ร่างโค้งมน และพื้นผิวของผลไม้มาใช้ จึงได้น�าเอาเอกลักษณ์เหล่านี้มาสร้างสรรค์ผลงานเป็นผลิตภัณฑ์

ของใช้ในห้องครัว

โดยมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการออกแบบต่างๆดังนี้

 1. ข้อมูลที่เกี่ยวกับที่มาและแนวความคิด

 2. การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา

 3. ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ

 4. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

 5. ขั้นตอนการปฎิบัติงาน  

ข้อมูลที่เกี่ยวกับที่มาและแนวความคิด

 ผลไม้ = ผล + ไม้ ค�านี้จึงสามารถอธิบายได้ว่า สิ่งที่เป็นผลผลิตที่เกิดขึ้นจากสิ่งมีชีวิตจ�าพวก

พืช โดยลักษณะรวมๆ จะมีรูปทรงคล้ายทรงกลมหรือทรงรี ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันบ้างตามสาย

พันธุ์ โดยปกติผลไม้จะต้องมีเปลือกหรือมีสิ่งที่ห่อหุ้มเนื้อที่อยู่ข้างใน ซึ่งมักจะถูกน�าไปเป็นอาหารโดย

มนุษย์หรือสัตว์

ในส่วนของการเจริญเติบโต สามารถขยายพันธุ์ได้โดยดอก เมล็ด หรือ อื่นๆ ซึ่งผลไม้ที่ออกมานี้ตอน

แรกจะมีขนาดเล็กและมักจะไม่ค่อยถูกน�ามารับประทานโดยมนุษย์ แต่เมื่อเติบโตจนสุกงอม จะมี

ลักษณะที่แตกต่างไปจากเดิม คือ เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลือง มีกลิ่นหอม และรสหวาน เป็นต้น 

จนสามารถน�ามารับประทานหรือประกอบอาหาร ส่วนมากมักจะเป็นอาหารหวาน

ถ้าผลไม้สุกงอมเต็มที่จะมีลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์ได้น้อยลง เช่น เน่าเสีย บูด ขึ้นรา เป็นต้น 

และจะหลุดร่วงจากต้นลงสู่พื้นดินหรือพื้นน�้า กลายเป็นอาหารให้แก่ห่วงโซ่อาหารล�าดับถัดไป เช่น 

แบคทีเรีย จุรินทรีย์ จนกลายเป็นอินทรียธาตุหรืออนินทรียธาตุ หมุนเวียนเป็นวัฏจักรต่อไป

การที่จะบอกได้ว่าเป็นผลไม้อะไรนั้น จ�าเป็นต้องมีสิ่งบ่งชี้อื่นๆ ประกอบหลายอย่าง เช่น เปลือกมี

ลักษณะเป็นหนามและแข็ง เนื้อข้างในสีเหลือง หมายถึง ทุเรียน เป็นต้น



   สตรอวเบอร์รีเป็นสกุลไม้ดอกในวงศ์กุหลาบ ผลสามารถรับประทานได้ ในอดีตปลูก

เป็นพืชคลุมดินให้กับต้นไม้ปลูกเลี้ยงอื่น ซึ่งอาจเป็นที่มาของชื่อก็เป็นได้มีมากกว่า 20 สปีชีส์ และมี

ลูกผสมมากมาย แต่สตรอว์เบอร์รีที่นิยมปลูกมากในปัจจุบันก็คือสตรอว์เบอร์รีสวนผลของสตรอวเบอร์

รีมีรสชาติหลากหลายขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ มีตั้งแต่รสหวานจนถึงเปรี้ยว

ภาพที่ 1 สตอรวเบอร์รี่

   - สตอรวเบอร์รี่ (ออนไลน์). แหล่งที่มา :https://th.wikipedia.org/wiki/สตอรวเบอร์รี่. 

 ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐
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  แตงโม เป็นผลไม้ที่มีน�้าประกอบอยู่เป็นจ�านวนมาก แตงโมต้องการดินที่มีความชุ่มชื้นพอ

เหมาะ น�า้ไม่ขัง มักปลูกกันในดินร่วนปนทราย ในประเทศไทยมีการปลูกแตงโมทั่วทุกภูมิภาค และ

ปลูกได้ทุกฤดู

แตงโมเป็นพืชในวงศ์เดียวกับแคนตาลูปและฟัก เป็นพืชล้มลุกเป็นเถา อายุสั้น เถาจะเลื้อยไปตามพื้น

ดิน มีขนอ่อนปกคลุม ผลมีทั้งทรงกลมและทรงกระบอก เปลือกแข็ง มีทั้งสีเขียวและสีเหลือง บางพันธุ์

มีลวดลายบนเปลือก ในเนื้อมีเมล็ดสีด�าแทรกอยู่ แตงโมที่นิยมปลูกโดยทั่วไปมี 3 พันธุ์

 พันธุธรรมดา มีเมล็ดขนาดเล็ก รสหวาน แบ่งย่อยได้อีกหลายพันธุ์ เช่น แตงโมจินตหรา ผล

ยาวรี เปลือกเขียวเข้ม มีลาย เนื้อสีแดง แตงโมตอร์ปิโด ลูกรีกว่าพันธุ์จินตหรา แตงโมกินรี ผลกลม 

เนื้อแดง แตงโมน�้าผึ้ง ผลกลม เนื้อเหลือง แตงโมไดอานา เปลือกเหลือง เนื้อสีแดง แตงโมจิ๋ว ผลขนาด

เท่าก�าปั้น เนื้อเหลือง เป็นต้น

 พันธุ์ไม่มีเมล็ด เป็นพันธุ์ผสมเพื่อใช้ในการส่งออก ไม่มีเมล็ดแก่สีด�าภายใน ในญี่ปุ่นมีการท�า

แตงโมให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมโดยให้ผลเจริญในกล่อง เพื่อความสะดวกในการขนส่ง

 พันธุ์กินเมล็ด ปลูกเพื่อน�าเมล็ดมาคั่วเป็นเม็ดก๋วยจี๊ พันธุ์นี้มีเนื้อน้อย เมล็ดขนาดใหญ่

ภาพที่ 2 แตงโม

   - แตงโม (ออนไลน์). แหล่งที่มา :https://th.wikipedia.org/wiki/แตงโม. ๑๗ กรกฎาคม  

 ๒๕๖๐
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 สับปะรด เป็นพืชล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีต้นก�าเนิดมาจากบริเวณทวีปอเมริกาใต้ ล�าต้นมีขนาดสูง

ประมาณ 80-100 เซนติเมตร การปลูกสามารถปลูกได้ง่ายโดยการฝังกลบหน่อหรือส่วนยอดของผลที่

เรียกว่า จุก เปลือกของผลสับปะรดภายนอกมีลักษณะคล้ายตาล้อมรอบผล

ลักษณะของสับปะรด

สับปะรดเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวทนต่อสภาพแวดล้อม เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ เมื่อเจริญเป็นผลแล้วจะ

เจริญต่อไปโดยตาที่ล�าต้นจะเติบโตเป็นต้นใหม่

สับปะรดแบ่งออกตามลักษณะความเป็นอยู่ได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือพวกที่มีระบบรากหาอาหารอยู่ใน

ดิน หรือเรียกว่าไม้ดิน, พวกอาศัยอยู่ตามคาคบไม้หรือล�าต้นไม้ใหญ่ ได้แก่ ไม้อากาศต่าง ๆ ที่ไม่แย่ง

อาหารจากต้นไม้ที่มันเกาะอาศัยอยู่ พวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ประดับ, และพวกที่เจริญเติบโตบนผา

หินหรือโขดหิน

ภาพที่ 3 สับปะรด

   -  สับปะรด (ออนไลน์). แหล่งที่มา :https://th.wikipedia.org/wiki/สับปะรด. ๑๗   

 กรกฎาคม ๒๕๖๐
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  ฟักทอง เป็นพืชชนิดหนึ่ง ใช้ท�าได้ทั้งอาหารคาว ของหวาน และเป็นอาหารว่างได้ด้วย ปกติ

ฟักทองเมื่อแก่จัดจะมีสีเหลืองอมส้ม เป็นพืชมีเถา ปลูกได้ทั่วไปทั้งในเขตร้อนและเขตหนาว ในทาง

พฤกษศาสตร์ 

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ฟักทองเป็นไม้เถาเลื้อยไปตามดิน ล�าต้นอวบน�้า ใบเดี่ยวรูปห้าเหลี่ยม มีขนทั้งสองด้าน ดอกสีเหลือง

รูปกระดิ่ง ผลฟักทองมีด้วยกันหลายลักษณะ บางครั้งเป็นผลเกือบกลมก็มี แต่โดยทั่วไปเป็นรูปทรง

กลมแป้น ผิวขรุขระเล็กน้อย เมื่อยังดิบเนื้อค่อนข้างแข็ง

ฟักทองแบ่งเป็นตระกูลหลักสองตระกูลคือ ตระกูลฟักทองอเมริกัน (pumpkin) ขนาดผลใหญ่ เนื้อยุ่ย 

กับตระกูลสควอช (Squash) ได้แก่ฟักทองไทยและฟักทองญี่ปุ่น เปลือกแข็ง เนื้อแน่น ฟักทองไทยมี

หลายสายพันธุ์ เช่น คางคกด�า คางคกลาย ศรีเมือง ข้องปลา สีส้ม รูปร่างกลมแป้น ผิวขรุขระเล็กน้อย 

ดิบเปลือกสีเขียวเข้ม เมื่อสุกจึงเป็นสีเหลืองอมส้ม ฟักทองญี่ปุ่น

ภาพที่ 4 ฟักทอง

   - ฟักทอง (ออนไลน์). แหล่งที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/ฟักทอง. ๑๗ กรกฎาคม  

 ๒๕๖๐
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การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา

 งานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผาก็เป็นศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งมีกระบวนการที่ซับซ้อน และการขึ้น

รูปในงานศิลปะเครื่องเคลือบดินเผา มีการขึ้นรูปหลายวิธีแล้วแต่ความสะดวกในการท�างานและความ

เหมาะสมกับแต่ละลักษณะรูปทรงของงานที่ขึ้นรูป

 1. การขึ้นรูปแบบอิสระ (Free method)

เป็นวิธีที่ง่ายและสะดวกการขึ้นรูปเบื้องต้นส่วนใหญ่จะให้ มือ อาจใช้เครื่องมือช่วยเพียงเล็กน้อย การ

ขึ้นรูปอิสระมี 

 2. ขึ้นรูปแบบขด (Coil method)

การขึ้นรูปแบบนี้นิยมกันอย่างแพร่หลายสามารถขึ้นรูปได้ตั้งแต่ชิ้นงานขนาดเล็กจนถึงชิ้นงานขนาด

ใหญ่ วิธีขึ้นรูปขั้นแรกท�าดินให้เป็นเส้นกลม ขนาดเล็กหรือใหญ่ ตามขนาดของชิ้นงานที่ต้องการปั้น 

แล้วน�าดินไปขดบนดินที่ท�าเป็นแผ่นเตรียมไว้ หรือเริ่มจากก้นเลยก็ได้ ส่วนที่เป็นส่วนสัมผัสของดิน

แต่ละเส้นควรขูดขีดให้เป็นร่อง แล้วใช้น�้าสลิปทาประสานแล้วใช้มือบีบให้สนิทกัน ท�าเช่นนี้จนได้

ขนาดและรูปทรงตามที่ต้องการ

 3. การขึ้นรูปแบบแผ่น (Slab method)

การขึ้นรูปแบบนี้เหมาะกับการขึ้นรูปภาชนะที่เป็น เหลี่ยมหรือรูปทรงแปลกๆ ขั้นแรกของการขึ้นรูป

คือน�าดินอัดเป็นแผ่นโดยใช้ลูกกลิ้ง บนแผ่นปูนพลาสเตอร์หรือบนแผ่นไม้หุ้มด้วยผ้าหรือผ้าขาวบาง 

แล้วตัดดินเป็นรูปทรงที่ต้องการ รอให้ดินหมาดแล้วน�าไปประสาน ขณะที่ดินยังไม่แห้งควรใช้ดินค�้า

เพื่อให้ดินทรงตัวได้ดีก่อน เพื่อป้องกันการเสียรูป

 4. การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน (Throwing method) 

การขึ้นรูปด้วยวิธีนี้ใช้ส�าหรับรูปทรง กลม หรือทรงกระบอกโดยใช้แป้นหมุน สมัยโบราณใช้แรงคนถีบ

ปั่นให้แป้นหมุน ต่อมาใช้ก�าลังไฟฟ้า 

 5. การขึ้นรูปด้วยต้นด้วยการหล่อในแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

การหล่อ เป็นวิธีขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ที่ไม่สามารถขึ้นรูปด้วย เครื่องจิกเกอร์ หรือการอัดพิมพ์ การขึ้นรูป

ด้วย วิธีหล่อน�้าดิน จะต้องอาศัยแบบพิมพ์จ�านวนมาก ในการผลิต ค�าว่าสลิป ( Slip ) หมายถึงน�้าดิน

เหลวทั่วไป และน�้าดินส�าหรับงานหล่อ เรียกว่า Casting Slip ต้องเติม น�้ายากันดินตกตะกอน ในส่วน

ผสมของน�้าดิน
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  การขึ้นรูปด้วยวิธีน�้าหล่อดิน เหมาะส�าหรับการผลิต ชิ้นงานที่ยาก มีรายละเอียดมาก หรือ

งานที่ค่อนข้างซับซ้อน เช่น ชิ้นงานแกะสลัก ชิ้นงานที่มีรูปทรงเหลี่ยม หรือทรงอิสระต่างๆ เช่น เครื่อง

สุขภัณฑ์ ชิ้นงานประเภทตั้งโต๊ะ ที่มีรูปทรงภายในกลวง เช่น กาน�้าชา-กาแฟ แจกัน ตุ๊กตาที่ระลึก

ต่างๆ วิธีการหล่อน�้าดิน มีกระบวนการผลิต และตกแต่งผิวให้เรียบ ช้ากว่า วิธี จิกเกอร์ ถ้าเป็นพิมพ์

ขนาดใหญ่ หล่อได้วันละ 1 ชิ้นต่อพิมพ์ แต่ถ้าเป็น พิมพ์ขนาดเล็ก 2 ชิ้นต่อพิมพ์ ต้องเสียเวลา ในการ

อบแห้ง นาน ผลิตภัณฑ์มีน�้าในเนื้อดินมาก จึงมีการหดตัวสูง

การหล่อน�้าดิน (Casting)

หมายถึง การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยการเทน�้าดินเหลวลงใน แบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ เนื้อ

ปูนปลาสเตอร์มีรูเล็กๆ สามารถดูดซึมน�้าได้ดี รอจนกระทั่ง แบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ดูดซึมน�า้ ออก

จากดินหล่อ เกิดการจับตัว ของเนื้อดิน ที่ผิวปูนด้านในของแบบพิมพ์ จึงเทดินที่เหลือ ออกจากแบบ

พิมพ์ การหล่อขึ้นรูป มีหลายวิธีที่แตกต่างกัน ขึ้นกับชนิด และรูปร่างของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยัง

ต้องค�านึงถึง คุณภาพ และคุณสมบัติของชิ้นงาน

น�า้ดิน (Slip)

หมายถึง ส่วนผสมของดินกับน�้า ในปริมาณที่เหมาะสม คือจ�ากัด ปริมาณของน�้าให้น้อยที่สุด โดยเติม

สารเคมีบางชนิด เพื่อช่วยให้ดิน กระจายตัว ไม่ตกตะกอน และท�าให้น�า้ดินไหลตัวได้ดี สารแขวนลอย 

ของดิน หรือวัตถุดิบอื่น กับตัวหล่อลื่น (Lubricating Phase) ซึ่งส่วนมาก คือน�้า และสารเคมีช่วย

กระจายลอยตัว น�้าดินที่ใช้ส�าหรับขึ้นรูป ผลิตภัณฑเซรามิกนั้น ใช้กันมาประมาณ 150 ปีแล้ว โดยใน

สมัยเริ่มต้น ยังไม่มีการเติมสารเคมีอะไรลงไป ช่วยปรับ คุณภาพของน�้าดิน จึงมีเพียงดิน และน�า้ใน

ส่วนผสมเท่านั้น ท�าให้ต้อง ใช้น�้าในปริมาณมาก อาจสูงถึงร้อยละ 60 และมีปัญหาในการปฏิบัติงาน 

ค่อนข้างมาก ต่อมาจึงพยายามหาวิธี ที่จะลดปริมาณน�้าในส่วนผสมให้ น้อยที่สุดแต่สามารถใช้งานได้

ดี โดยการใช้สารเคมี เพื่อปรับสมบัติ ให้เหมาะสม น�้าดิน รวมทั้งน�้าเคลือบ เป็นของไหลจ�าพวกหนึ่ง 

ประเภทสารแขวนลอย (Rheology) ซึ่งเป็น พวกเดียวกับหมึกพิมพ์ และสี โดยต่างจากของไหลพวก 

น�้า น�้ามันก๊าดและกลีเซอรีน และจากค�านิยามที่กล่าวว่า 

ของไหล (Fluid) หมายถึง สสารที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อย่า ต่อเนื่อง ถ้ามีความเค้นเฉือน

มากระท�า ความเค้นเฉือน (Shear Stress) หมายถึง แรงเฉือน (Shear Force) หรือแรงที่สัมผัส
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วิธีการหล่อน�้าดินแบ่งออกได้เป็น 9 วิธีคือ

  การหล่อแบบเทออก ( Drain Casting )

 ใช้ในการหล่อ ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะกลวง โดยการ เติมน�้าดินลงไปใน แบบพิมพ์ ปูนปลาสเตอร์ ที่

แห้งสนิท บริเวณผิวพิมพ์ และเนื้อปูนปลาสเตอร์ จะมีรูเล็กๆ ท�าหน้าที่ ดูดซับน�า้ได้ดี เมื่อเทน�้าดิน ลง

ไปใน แบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ แบบพิมพ์จะดูดซับน�า้ดิน ตรงบริเวณผิวพิมพ์ ที่มีน�า้ดินเหลวหล่ออยู่ 

กระบวนการดูดน�้าของแบบพิมพ์ เป็นไป อย่างต่อเนื่อง และช้าๆ ความชื้นของน�้า จะถูกดูดเก็บไว้ใน

แบบพิมพ์ขึ้นเรื่อยๆ การจับตัว ของชั้นดิน ตรงบริเวณผิวปูนปลาสเตอร์ จะเริ่มขึ้น และชั้นดินจะหนา

ขึ้น ทีละน้อย เมื่อได้ความหนาที่ต้องการ จึงเทน�า้ดิน ส่วนที่ไม่แข็งตัวออก ทิ้งผลิตภัณฑ์ไว้ใน แบบ

พิมพ์ เพื่อปูนปลาสเตอร์ ท�าหน้าที่ดูดซับน�้า ออกจากเนื้อดินต่อไป จนกระทั่ง ชั้นของดินเริ่มแข็งตัว 

หรือหดตัวลงเล็กน้อย รอจนกระทั่ง เนื้อดินแข็งตัวพอสมควร สามารถหยิบจับได้ โดยไม่ยุบเสียรูปทรง 

จึงแกะพิมพ์ออก ชิ้นงานจะมีความหนา สม�่าเสมอเท่ากันตลอด

 การหล่อตัน ( Solid Casting )

 เป็นการหล่อน�้าดิน ที่สามารถควบคุม ขนาดความหนา บาง ของชิ้นงานได้ โดยการสร้าง แบบพิมพ์ 

ที่ผิวด้านนอก และผิวด้านใน ของผลิตภัณฑ์ที่จะผลิต ซึ่งได้ก�าหนดความหนา ในส่วนต่างๆ ของชิ้น

งาน ไว้ในช่องว่าง ส�าหรับเทน�า้ดินเข้าไป แบบพิมพ์ด้านนอก และ ด้านใน หรือ ด้านบน และ ด้านล่าง 

จะถูกประกบกันไว้แน่น แล้วเทน�า้ดิน หรือฉีดน�า้ดิน ด้วยแรงอัดเข้าไปจนเต็ม และไม่มีการเทออก

อีก กระบวนการหล่อน�้าดินแบบตัน เกิดขึ้น เมื่อผิวดินด้านในทั้งสองชิ้น ท�าการดูดน�า้ดิน ออกจาก

ดินพร้อมๆกัน และยังคงเติมน�า้ดิน แบบต่อเนื่อง จนกว่าจะแข็งตัว อยู่ในแบบจนเต็มช่องว่างระหว่าง 

พิมพ์ชั้นบน และชั้นล่าง การท�าพิมพ์แบบหล่อตัน ยุ่งยากมากกว่า พิมพ์ชนิดหล่อเท

การหล่อแบบผสม (Double Casting)

เป็นการหล่อ โดยใช้เทคนิคผสม ในชิ้นเดียวกัน คล้ายเทคนิคการหล่อตัน แต่ช่องว่างภายในพิมพ์ มี

ความหนามากกว่า เมื่อเทน�้าดิน ออกมาระยะหนึ่ง จนชิ้นงานมีความหนาตามต้องการ เทดินที่เหลือ 

ออกจากแม่พิมพ์ นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์อ่างล้างหน้า และเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ

การขึ้นรูป โดยการหล่อแผ่นบาง ( Tape Casting )

จะประยุกต์ใช้ส�าหรับ Substrates และ Packagas ส�าหรับอิเล็กทรอนิส์ และไดอิเล็กทริก ส�าหรับคา

ปาซิเตอร์ ที่ต้องการเซรามิกเป็นแผ่นบาง ซึ่งเป็น วิธีที่ให้อัตราการผลิตสูง และค่าใช้จ่ายต�่า จะคล้าย

กับ Slip Casting ยกเว้น Slip จะถูกเกลี่ยเป็นชิ้นบางๆ บนผิวเรียบ เท่านั้น โดย Tape Casting มีอยู่

ด้วยกันหลาย Process เช่น

- Doctor Blade Process

เป็นวิธีที่ใช้มาก เทคนิคประกอบด้วย การหล่อ Slurry บนผิวของฟิล์มพอลิเมอร์ที่ เคลื่อนที่อยู่ ( ฟิล์ม

เช่น Cellulose Acetate , Telflon , Mylar หรือ Cellophane ) ความหนา ถูกควบคุมด้วยด้วย 

Doctorblade Slurry ประกอบด้วย Binder ที่ละลายในสารตัวท�าละลาย ให้เพียงพอ เพื่อให้ได้ 

Tape ที่ยืดหยุ่น เมื่อตัวท�าละลาย ถูกก�าจัดออก โดยการกลายเป็นไอ ป้องกัน การแตกร้าว)
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-เนื้อดินส�าหรับงานหล่อ

ดินที่ใช้ในการเตรียม น�้าดินหล่อ ควรเป็นดินเนื้อละเอียด ที่ล้างเอาเม็ดทราย และมลทิน ต่างๆ หรือ

เกลือ ละลายน�้าออกจากดินแล้ว ดินหล่อที่ดี ควรมีน�้าผสมในส่วนผสม น้อยที่สุด เพื่อให้ถอดแบบ

พิมพ์ได้เร็ว และแบบพิมพ์ไม่เปียกชื้นเร็วเกินไป น�้าดินหล่อ ในอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน จะมีน�า้อยู่

ประมาณ 25-30% และน�้ายากันดินตกตะกอน ในปริมาณ 0.2%

ปัญหาที่พบในการหล่อน�้าดิน

1. ผลิตภัณฑ์ที่หล่อแตกอยู่ในพิมพ์ก่อนการแกะแบบ

2. ผลิตภัณฑ์ติดแบบพิมพ์ไม่ยอมร่อน

3. ผลิตภัณฑ์บิดเบี้ยวหลังการเผา

การผึ่งผลิตภัณฑ์

 การผึ่งผลิตภัณฑ์ให้แห้งก่อนเข้าเตานั้นถือว่ามีความส�าคัญเป็นอย่างมาก หากผลิตภัณฑ์ที่มี

ขนาดใหญ่ด้วยแล้วถ้าปล่อยให้แห้งเร็วเกินไปอาจจะเกิดรอยร้าวได้ ผลิตภัณฑ์ที่มีรอยแตกร้าวนั้นจะ

ส่งผลต่อกระบวนการผลการผลิต ท�าให้เกิดความเสียหายได้โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่

การเผาดิบ

 เป็นการเผาเพื่อให้ดินแข็งแกร่งขึ้น และให้การตกแต่งและเคลือบสะดวกขึ้น ซึ่งชิ้นงานจะไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อีก อุณหภูมิที่ใช้ในการเผานั้นอยู่ที่ 800 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ยัง

ท�าให้ขนาดของชิ้นงานเล็กลงจากเดิมอีกด้วย การหดตัวระหว่างเผาดิบนั้นขึ้นอยู่กับส่วนประกอบใน

เนื้อดินนั้นๆ

เคลือบ

 เคลือบหมายถึงชั้นของแก้วที่มีผลึกปนอยู่ ฉาบอยู่ที่ผลิตภัณฑ์เซรามิค น�า้เคลือบคือ 

สารประกอบของซิลิกา (Silicate) ผสมกับสารประกอบที่เป็นตัวช่วยในการหลอมละลาย (Flux)อาจมี

ออกไซด์ของโลหะประกอบด้วยเพื่อให้เกิดสีหรือความทึบในเคลือบ จะมีลักษณะเหมือนแก้วบางๆฉาบ

ติดอยู่บนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์

การชุบเคลือบ

 การชุบเคลือบ หมายถึง การน�าผลงานเครื่องปั้นดินเผาที่ผ่านการเผาดิบแล้ว มาชุบน�า้

เคลือบเพื่อท�าการเผาเคลือบต่อไปตามกระบวนการ การชุบเคลือบจึงเป็นสิ่งส�าคัญ ส่วนหนึ่งของการ

สร้างสรรค์ผลงานเครื่องปั้นดินเผา การชุบเคลือบที่ดีขึ้นอยู่กับวิธีการหรือเทคนิคต่างๆ เช่น เคลือบทึบ 

เคลือบใส เคลือบด้าน

วิธีการเคลือบที่นิยมใช้กันอยู่มี 4 วิธี คือ

- วิธีทาด้วยแปรง     

- วิธีจุ่ม หรือชุบ

- วิธีเทราด     

- วิธีพ่น

14



วัตถุดิบที่ใช้ท�าน�า้เคลือบ

 วัตถุดิบที่ใช้ท�าน�า้เคลือบแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม

 1. วัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นด่าง (Bassgroup) เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิในการหลอมละลาย

 2. วัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นกลาง (Inernediate of neutral grout) ท�าหน้าที่เป็นตัวทนไฟ

 3. วัตถุดิบที่มีลักษณะเป็นกรด (Acid group) ท�าหน้าที่ท�าให้เกิดแก้ว

กระบวนการเผาเคลือบ

 กระบวนการเผาเคลือบนั้น ควรวางชิ้นงานให้ห่างกัน จะวางชิดกันหรือซ้อนกันเหมือนเผาดิบ

ไม่ได้ ฐานหรือก้นของงานต้องเช็ดเคลือบออกก่อนการเผาเคลือบ เพื่อป้องกันการละลายติดกันของน�้า

เคลือบ การเผาเคลือบไม่ว่าจะเป็นไฟต�า่หรือไฟสูงจะต้องด�าเนินการเผาให้ได้อุณหภูมิตามข้อก�าหนด 

ของน�า้เคลือบแต่ละชนิด การเผาเคลือบอาจเกิดการเสียหายเป็นเรื่องปกติธรรมดาเตาเผา

 ปัจจุบันกล่าวได้ว่า ความรู้เกี่ยวกับเตาเผางานเครื่องปั้นดินเผาได้ประสบความส�าเร็จเป็น

อย่างมาก เพราะสามารถเผาได้อุณหภูมิที่สูง และสามารถควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามที่ต้องการได้

ขณะเผา หรือแม้ไม่ต้องคอยเฝ้าดูแลการเพิ่มอุณหภูมิเช่นแต่ก่อน

ดิน (Clay)

 - ดินธรรมชาติ เป็นดินชนิดเดียวที่อาจใช้เดี่ยวๆได้ เนื่องจากมีองค์ประกอบที่ท�าหน้าที่ครบ

ถ้วน เช่น สิ่งเจือปนในดินท�าหน้าที่เป็นฟลักซ์ ส่วนฝุ่นทรายท�าหน้าที่เป็นฟิลเลอร์ ดินธรรมดาเป็นดิน

ที่ใช้มาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สามารถค้นพบได้ทุกแห่งในโลก อาจอยู่ตามคันนา ในสวนหรือ

ตามชายหาดก็ได้ นับเป็นดินทุติยภูมิที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุอินทรีย์ต่างๆมากมาย

 - ดินขาว ที่ใช้อยู่ทั่วไป คือ เกาลิน เช่น ดินขาวระนอง ดินนราธิวาส และดินอิสไลต์ เช่น 

ดินขาวล�าปาง ดินเกาลินมีสีขาวและความเหนียวน้อย ส่วนดินขาวอิลไลต์ มีส่วนผสมของเฟลด์สปาร์ 

ควอตซ์และอลูมินาอย่างครบถ้วน มีจุดสุกตัวที่ อุณหภูมิ 1,200 – 1,250 องศาเซลเซียส สามารถทา

เนื้อดินปั้นได้ด้วยตัวของมันเอง

 - ดินเหนียว ส่วนใหญ่มีสีด�า หรือสีเข้ม มีความละเอียดและความเหนียวสูง นิยมใช้ผสมกับ

ดินขาว เพื่อให้ขึ้นรูปได้ง่ายขึ้นแหล่งดินเหนียวที่นิยมใช้กัน คือ ดินด�าพลุพลี จังหวัดสุราษฎ์ธานี

 - ฟลักซ์ มีหน้าที่หลักในการก�าหนดจุดสุกตัวของเนื้อดินปั้นให้มีอุณหภูมิ สูงหรือต�่า ฟลักซ์มี

หลายชนิดทั่วโลกและสามารถเลือกใช้ในการเผาอุณหภูมิที่แตกต่างกัน ที่นิยมใช้ทั่วไปคือ เฟลด็สปาร์ 

เฟลด์สปาร์ธรรมชาติ มีส่วนประกอบของด่าง (อัลคาไลน์) เป็นจ�านวนมาก เช่น โซเดียม โพแทสเซียม 

และแคลเซียม นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของอลูมินาและซิลิกา ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบทางเคมีของดิน 

เฟลด์สปาร์มีชื่อเฉพาะหลายชื่อ โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์เป็น ฟลักซ์ที่ดีมากในการผสมเนื้อดินปั้นใน

ขณะที่โซดาเฟลด์สปาร์ซึ่งหลอมตัวในอุณหภูมิที่ต�่ากว่าและมีคุณสมบัติในการลดความเหนียวนิยมใช้

ในการขึ้นงาน
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วัตถุดิบที่ใช้งานการผลิต

 1. ปลาสเตอร์ (Plaster of Paris) ปลาสเตอร์เป้นวัสดุชนิดหนึ่งที่มีลักษณะเป็นผงสีขาว 

สามารถดูดความชื่นได้จากการเผา แร่ยิปซั่มหรือเกลือจืดที่อุณหภูิมเหมาะสม 

 2. ดินสโตนแวร์ผสมส�าเร็จรูป รหัส S-925 ของบริษัท ซินฟาอินดัสเตรียล (ประเทศไทย)  

จ�ากัด

 สโตนแวร์ (Stoneware) เป็นกลุ่มดินผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายในการเลือกใช้ ทั้งงาน

ปั้น งานหล่อ งานอัดปั๊ม เหมาะสมสัมหนับผลิตภัณฑ์ปรุงอาหาร ลักษณะเป็นชิ้นหนา หนัก แข็งแรง

ทนทาน โดยแบ่งได้เป็น 5 ชนิดดังนี้

 -  ดินสโตนแวร์เนื้อขนาว (Write Stoneware Body) เป็น ดินสโตนแวร์เนื้อขาวเน้นที่จะใช้

งานเคลือบใสตกแต่งด้วยน�้าดิน ใช้ทั้งงานหล่อและงานปั้นอัด

 -  ดินสโตนแวร์ ธรรมดา (Common Stoneware Body) เป็นดินที่มีการสไลด์ตัวดี เหมาะ

ส�าหรับงานปั้น งานขึ้นรูป ใช้ท�าผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหารชิ้นใหญ่

 -  ดินสโตนแวร์ส�าหรับงานหล่อชิ้นใหญ่ (Stoneware Body for casting) เหมาะส�าหรับการ

ท�าชุดห้องน�้า สุภภัณฑ์ กระเบื้องลอน และกรงลูกแก้ว

 -  ดินสโตนแวร์เนื้อแดง (Red Stoneware Body) เหมาะส�าหรับงานปั้นเผาที่อุณภูมิ 1220-

1230 องศาเซลเซียส 

 -  ดินสโตนแวร์ส�าหรับงานปั้นชิ้นใหญ่ (Stoneware Body for Hand trowing) 

 3. เคลือบ คือ ชั้นบางๆ ของแก้วที่ฉาบอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนในการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา

 1. การสร้างต้นแบบ (Prototype) หรือแบบที่สร้างขึ้นเหมือนจริงหลังจากเราออกแบบแล้ว 

ต้นแบบจะต้องสร้างขึ้นให้ใหญ่กว่าของจริงตามเปอร์เซนต์การหดตัวของดินเมื่อเผาแล้ว

 2. การท�าพิมพ์หล่อน�้าดิน (Mold)

 - การท�าพิมพ์ส�าหรับหล่อกลวงหรือการหล่อแบบเทน�้าดินออก (Hollow or Drain Casting) 

ใช้กับ แจกัน เหยือกน�้า เป็นต้น

 - การท�าพิมพ์ส�าหรับหล่อตัน (Solid Casting) โดยการเทน�้าดินลงไปให้เต็ม ไม่มีการเทน�้าดิน

ออกจากแบบ

 3. การตกแต่ง (Finishing) การแก้ไขงานที่มีรอยตะเข็บ ผิวไม่เรียบ หรือการประกอบชิ้นงาน

ให้เกิดความสมบูรณ์ เพื่อให้ชิ้นงานเรียบร้อยก่อน�าไปเผา

 4. การเผา (Firing) การเผาทางเซรามิกคือการเพิ่มอุณหภูมิให้ชิ้นงานในเตา ท�าให้ชิ้นงานมี

ความแกร่ง

 - บรรยากาศออกซิเดชั่น (Oxidatiom Firing) โดยออกซิเจนในเตามีเพียงพอที่จะไล่ก๊าซที่

เกิดจากการเผาไหม้ให้พ้นไปจากเตา

 - บรรยากาศรีดักชั่น (Reduction Firing) โดยช่วงแรกจะเผาแบบออกซิเดชั่นที่อุณหภูมิ 

950-1000 องศาเซลเซียส และท�าการเปิดปุ่มควบคุมความร้อนของเตา50% 
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 - บรรยากาศนิวทรัล (Neutral Firing) เป็นการเผาไหม้สมบูรณ์และไม่มีออกซิเจนหลงเหลือ

การเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกมี 3 ขั้นตอน

 1. การเผาดิบ (Biscuit Firing) ยังคงมีความชิ้นและสารอินทรีย์ อยุ่ในชิ้นงานการเผาไล่

ความชื้นก่อนน�าไปชุบเคลือบ เผาที่อุณหภูมิ 750-800 องศาเซลเซียส

 2. การเผาเคลือบ (Gloss Firing) คือการน�าชิ้นงานเผาดิบแล้วมาชุบเคลือบเพื่อหลอมเป็น

แก้วติดอยุ่บนผิวชิ้นงาน

 3. การเผาตกแต่ง (Decoration Firing) ชิ้นงานเผาเคลือบแก้วแล้วน�ามาตกแต่งด้วยสี 

รูปลอกหรือการเขียนทอง ลาสเตอร์ เผาที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส

17



บทที่ 3

การด�าเนินงานสร้างสรรค์

 โครงการศิลปนิพนธ์ชุดของใช้ในห้องครัว ส�าหรับเด็ก แรงบันดาลใจจากผลไม้ มีวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาอุตสาหกรรม ที่มีแรงบันดาลใจจากลักษณะทางกายภาพ

ของผลไม้ ได้แก่ สีสัน รูปร่าง และพื้นผิวของผลไม้

จากลักษณะดังกล่าวจึงกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าออกแบบสร้างสรรค์ผลงานโดยมีข้ันตอน

การด�าเนินงานสร้างสรรค์ดังนี้

 1. การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

 2. การร่างแบบ 2 มิติ

 3. การสร้างแบบจ�าลอง 3 มิติ

 4. การทดลองเปอร์เซ็นต์สีในเนื้อดิน

 5. การจัดท�ารูปเล่มและน�าเสนอ

 6. การจัดแสดงผลงาน

การค้นหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูล

 ศึกษาแนวทางที่จะน�ามาสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อก�าหนดขอบเขตของการท�างาน ศึกษาข้อมูล

ของเรื่องราวที่จะน�ามาเป็นที่มาของแนวความคิด ศึกษา รูปร่าง รูปทรง เอกลักษณ์ที่เด่นชัดของใน

แต่ละยุคสมัย สืบค้นข้อมูลในหนังสือ และในเทคโนโลยี และรวบรวมข้อมูลต่างๆ และน�ามาวิเคราะห์ 

หาเรื่องราวที่สนใจและในมาพัฒนา เพื่อท�าให้เกิดเป็นงาน โดยการสร้างานออกมาในรูปแบบ 2 มิติ

การร่างแบบ 2 มิติ

 เริ่มจากท�า Sketch 2 มิติ เพื่อหารูปแบบและแนวทางของงานที่จะท�า โดยน�า ตัวการ์ตูน

ในโลกนิทานมาสร้างสรรค์ให้เกิดความรู้สึก ภายใต้รูปทรงที่เป็นภาชนะ แนวความคิดหลักของการ

สร้างสรรค์ผลงาน พร้อมระบุขอบเขตของการท�างานทั้งรูปทรง ลวดลาย และสีสัน ที่จะน�ามาใช้ในการ

ท�างาน รวมทั้งเทคนิคที่จะน�ามาใช้และ Sketch รายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ เหมาะสมกับรูปทรงของ

งาน และให้ทรงกับขอบเขต และเป้าหมายที่ต้องการที่จะแสดงออกมาให้ได้มากที่สุด

การสร้างแบบจ�าลอง 3 มิติ

 เมื่อได้รูปแบบจากการท�า Sketch 2 มิติ แล้วจึงน�ามาทดลองปั้นและขึ้นรูปแบบ 3 มิติ เพื่อที่

จะได้มองเห็นรูปทรงโดยรวมรอบด้าน โดยวิธีขึ้นรูปด้วย แป้นหมุน ที่สามารถขึ้นรูปงานได้เหมือนแบบ 

Sketch 2 มิติ เมื่อได้งาน 3 มิติแล้ว ก็ดูองค์ประกอบ สัดส่วนในการใช้งานให้เหมาะสม และที่ส�าคัญ

คือการจัดวาง องค์ประกอบของลวดลายที่ได้ศึกษามาในขั้นต้นแล้ว เพื่อให้ได้งานตามวัตถุประสงค์ที่ 

ต้องการจะน�าเสนอให้ ผู้อื่นได้รับรู้ตามที่ได้ตั้งขอบเขตตั้งแต่แรก
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 - การขึ้นรูปอย่่างง่ายๆ โดยไม่จ�าเป็นต้องมีรายละเอียด และสัดส่วนที่ถูกต้อง อาจมีขนาดเล็ก

หรือใหญ่กว่าความเป้นจริงก็ได้

 - หุ่นจ�าลองเพื่อศึกษารายละเอียด คือหุ่นจ�าลองที่มีขนาดแน่นอน สร้างขึ้นเพื่อศึกาาราย

ละเอียด

 - หุ่นจ�าลองใกล้เคียงของจริง เป็นหุ่นจ�าลองขั้นสุดท้าย ขนาดสัดส่วนเหมือนจริงทุกประการ

การขึ้นต้นแบบปูนปลาสเตอร์

 เมื่อได้รูปทรงที่แน่นอนจากการจ�าลอง 3 มิติ จึงน�ามาเขียนแบบและตัดแบบการขึ้นรูด้วย

เครื่องจิ๊กเกอร์ โดยขยายแบบต้นแบบ ตามเปอร์เซ็นต์การหดตัวของเนื้อดินหล่อสโตนแวร์ การขึ้นแม่

พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

 เมื่อได้ต้นแบบปูนปลาสเตอร์แล้วจึงน�ามาแบ่งพิมพ์เพื่อขึ้นรูปแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ด้วยการ

หล่อตัน ( Solid Casting )และ การหล่อแบบเทออก ( Drain Casting )

การทดลองเปอร์เซ็นต์สีในเนื้อดิน

โทนที่เลือกใช้ต้องเป็นเปอร์เซนต์สีที่ดูสะอาด สบายตาโดยเพิ่ม-ลดค่าน�า้หนักของสีให้ดูอ่อนลง เพื่อไม่

ให้เกิดการตัดกันของสีมากเกินไป 

การตกแต่งและเคลือบชิ้นงาน

 ตกแต่งชิ้นงานโดยการระบายสีลงบนลวดลายนูนต�า่บางส่วนเพื่อเพิ่มความชัดเจนให้ชิ้นงาน 

และใช้เคลือบใสไฟสูงส�าเร็จรูป เผาที่อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส พื้นผิวมันวาว เมื่อน�า-มาเคลือบ

งานแล้วท�าให้น�าดินสีที่ทาลงไปนั้นมีความสดขึ้นมา ท�าให้งานดูมีมิติมากยิ่งขึ้น

การจัดท�ารูปเล่มและน�าเสนอ

ผลงงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นเกิดจากกระบวนการคิดที่จะต้องมีข้อมูล ที่มาและแหล่งความรู้ที่ได้ศึกษา 

ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลที่น�ามาใช้อย่างละเอียดถี่ถ้วน เพราะข้อมูลที่น�ามาอ้างอิงและประกอบ

โครงการ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจศึกษา หากให้ข้อมูลที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ผิดพลาด



บทที่ 4

การด�าเนินงาน

 โครงการศิลปนิพนธ์ชุดของใช้ในห้องครัว ส�าหรับเด็ก แรงบันดาลใจจากผลไม้ มีวัตถุประสงค์

เพื่อสร้างสรรค์ผลงานเครื่องเคลือบดินเผาอุตสาหกรรมท่ีมีแรงบันดาลใจจากลักษณะทางกายภาพ

ของผลไม้ ได้แก่ สีสัน รูปร่าง และพื้นผิวของผลไม้ โดยตัดทอนแสดงออกเป็นของใช้ในห้องครัว มีการ

ด�าเนินงานเพื่อให้ได้มาซึ่ง ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จดังนี้

 1. ศึกษาข้อมูลในการออกแบบ

 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลไม้ (สตอรวเบอร์รี่ แตงโม ฟังทอง และ สับปะรด) โดยศึกษาจาก

รูปทรงผลไม้ตามท้องตลาด และรูปภาพทางหนังสือ รวมถึงระบบสารสนเทศออนไลน์ ศึกษาผลิตภัณฑ์

ที่มีอยู่ในตลาด โดยถามความต้องการจากผู้ใช้จริง แล้วจึงน�าเอาข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ ประมวล

ผลให้สอดคล้องกับแรงบันดาลใจ เพื่อใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน
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 2. แบบร่าง 

แบบร่าง 2 มิติ

ภาพที่ 5-6 แบบร่าง 2 มิติ
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ภาพที่ 7-9 แบบร่าง 2 มิติ



23
 แบบจ�าลอง 3 มิติ

 เมื่อได้แบบร่าง 2 มิติ ที่มีความเป็นไปได้แล้ว จึงน�ามาขยายแบบจ�าลอง 3 มิติ จะเป็นสิ่งที่

ช่วยให้เราทราบถึงรูปทรงที่มองเห็นได้รอบด้าน และสามารถเห็นขนาดชิ้นงานโดยรวมได้ ผลงานแบบ

จ�าลอง 3 มิติ ระยะที่ 1 เป็นการก�าหนดผลงานร่าง 2 มิติ ในระยะแรกขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนไฟฟ้า เพื่อ

การค้นหารูปทรงและความงาม

ภาพที่ 10  แบบจ�าลอง 3 มิติ ชามแตงโม

ภาพที่ 11  แบบจ�าลอง 3 มิติ ชามสับปะรด
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ภาพที่ 12  แบบจ�าลอง 3 มิติ โถใส่น�้าตาล

ภาพที่ 13  แบบจ�าลอง 3 มิติ โถใส่เกลือ
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ภาพที่ 14  แบบจ�าลอง 3 มิติ ที่วางฟองน�้า

ภาพที่ 15  แบบจ�าลอง 3 มิติ แผ่นรองภาชนะร้อน
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ภาพที่ 17  แบบจ�าลอง 3 มิติ ที่คั้นน�้าส้ม

ภาพที่ 16  แบบจ�าลอง 3 มิติ ที่คั้นน�้ามะนาว
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ภาพที่ 18  แบบจ�าลอง 3 มิติ ถ้วยส�าหรับใส่น�้ามะนาว

 3. สี เคลือบ และผลการทดลอง

ผลการทดลองสีสเตนในน�้าดินสโตนแวร์ รหัส S-925 ของบริษัท ซินฟาอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) 

จ�ากัด เผาเคลือบอุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชั่น 

ภาพที่ 19  แผ่นทดลองน�า้ดินสี
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สี อัตราส่วนผม

BRONZE 2 % 4 % 6 % 8 %

COFFEE 2 % 4 % 6 % 8 %

เขียวโครม 2 % 4 % 6 % 8 %

TROPICAL GREEN 2 % 4 % 6 % 8 %

SUNFLOWER 2 % 4 % 6 % 8 %

SALMON 2 % 4 % 6 % 8 %

SUNFLOWER + สีรหัส 6113 1+1 % 2+2 % 3+3 % 4+4 %

BLOSSOM 2 % 4 % 6 % 8 %

แดงอัคนี 2 % 4 % 6 % 8 %

SKYBLUE + GM388 1+1 % 2+2 % 3+3 % 4+4 %

ORCHID + GM388 1+1 % 2+2% 3+3 % 4+4 %

 4. การสร้างผลงานต้นแบบ

การสร้างผลงานต้นแบบ (Prototye Making) ขั้นตอนการสร้างต้นแบบเป็นการขึ้นรูปด้วยพิมพ์ทุบ 

การขึ้นรูปด้วยแป้นจิ้กเกอร์ และการ cnc โดยสามารถท�าได้ดังนี้

 เขียนแบบผลงานขนาดเท่าจริงพร้อมบอกขนาด และเกลาปูนบนแป้นจิ้กเกอร์ให้ได้สัดส่วน

ตรงกับแบบมากที่สุด ขัดงานด้วยกระดาษทราย ถ้าชิ้นงานที่มีส่วนต้องประกอบกันให้ทาน�้าสบู่ ใน

ส่วนแรกที่ส�าเสร็จแล้วท�าในส่วนถัดไปเพื่อให้ชิ้นงานที่ประกอบกันพอดี

ภาพที่ 20 หน้าโปรแกรมส�าหรับ cnc
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ภาพที่ 21 cnc ที่คั้นน�้าส้ม

ภาพที่ 22  cnc แผ่นรองภาชนะร้อน
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ภาพที่ 23 ต้นแบบ ชามแตงโม

ภาพที่ 24 ต้นแบบ ชามสับปะรด
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ภาพที่ 25 ต้นแบบ โถใส่น�้าตาล

ภาพที่ 26 ต้นแบบ โถใส่เกลือ
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ภาพที่ 27 ต้นแบบ ที่วางฟองน�้า

ภาพที่ 28 ต้นแบบ แผ่นรองภาชนะร้อน
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ภาพที่  29 ต้นแบบ ที่คั้นน�้ามะนาว

ภาพที่ 30 ต้นแบบ ที่คั้นน�้าส้ม
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ภาพที่  31 ต้นแบบ ถ้วยส�าหรับใส่น�า้มะนาว

 5. การท�าพิมพ์

การท�าพิมพ์ (Mould Making) น�าต้นแบบที่สร้างเสร็จแล้วมาทาน�า้สบู่ซึ่งผสมกับน�้าอุ่นและมีความ

ข้นที่เกิดความมันที่ผิวปูน เพื่อไม่ให้ผิวปูนเกิดการดูดซึมน�้าเพราะจะมีผลต่อการถอดพิมพ์ ท�าให้

ต้นแบบติดกับแม่พิมพ์ไม่สามารถถอดพิมพ์ออกได้ เมื่อเสร็จขั้นตอนการทาน�้าสบู่แล้วก็น�าต้นแบบกั้น

เป็นแบบพิมพ์ เพื่อถอดพิมพ์ออกให้เว้นช่วงระหว่างต้นแบบกับไม้กั้นพิมพ์ 2.5 - 3 เซนติเมตรผสม

ปูนปลาสเตอร์กับน�้าทิ้งไว้ 3-5 นาที คนให้เข้ากันแล้วเทในแบบที่เตรียมไว้ ค่อยๆเทไปบนต้นแบบจน

ทั่ว จากนั้นค่อยๆเทรอบๆ รอให้ปูนปลาสเตอร์แข็งตัวแล้วแกะไม้กั้นพิมพ์ออห จากนั้นถอดต้นแบบ

ออกจากพิมพ์ โดยใช้ปั๊มลมเป่าบริเวณรอบๆของพิมพ์ เช็ดต้นแบบด้านในให้สะอาดเพื่อให้สบู่เหลวที่

ใช้ท�าตอนออกพิมพ์ออกจนหมด

ภาพที่  32 การอบแม่พิมพ์
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ภาพที่  33 แม่พิมพ์ ชามแตงโม

ภาพที่ 34 แม่พิมพ์ ชามสับปะรด



ภาพที่ 35 แม่พิมพ์ โถใส่น�้าตาล

ภาพที่ 36 แม่พิมพ์ โถใส่เกลือ
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ภาพที่  37 แม่พิมพ์ ที่วางฟองน�้า

ภาพที่ 38 แม่พิมพ์ แผ่นรองภาชนะร้อน

37



ภาพที่ 39 แม่พิมพ์ ที่คั้นน�า้มะนาว

ภาพที่ 40 แม่พิมพ์ ที่คั้นน�้าส้ม

38



ภาพที่  41 แม่พิมพ์ ถ้วยส�าหรับใส่น�า้มะนาว
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 6. การหล่อน�้าดิน

การเตรียมน�้าดินส�าหรับการหล่อแบบ (Clay) น�าเนื้อดินมาย่อยใส่ฝาปิดจากนั้น เทน�้าอัตราส่วนร้อย

ละ 25ของน�้าหนักของเนื้อดิน หมักทิ้งไว้หนึ่งคืน และน�ามาปั่นเป็นน�้าดินโดยการใส่สารละลายโซเดียม

ซิลิเกต เพื่อช่วยเพิ่มการละลายตัวและให้เกิดการไหลตัวที่ดีขึ้น

 การหล่อน�้าดิน ใช่ทั้งการหล่อแบบหล่อตันและการหล่อแบบกลวง

การหล่อแบบกลวง วิธีการหล่อคือการน�าพิมพ์ที่แห้งแล้วมาประกอบด้วยกันกับสายรัดพิมพ์แล้วเกิด

การดูดซึมน�้าของพิมพ์โดยเหลือน�้าดินที่มีความเหนียวตัวของเนื้อดินเกาะติดอยู่ผนังด้านนพิพม์ และ

ต้องท�าการเติมน�้าดินเนื่องจากผนังพิมพ์ดูดน�้าท�าให้น�า้ดินลดลง เมื่อได้ความหนาตามต้องการ โดย

ประมาณ 4-5 มิลิเมตร ก็เทน�้าดินออกจากนั้นก็ทิ้งไว้ที่พิมพ์จนเนื้อดินทรงตัว 

ภาพที่  42 หล่อน�้าดินด้วยวิธีหล่อกลวง
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 7. การตกแต่ง

เทคนิคการตกแต่งโดยการทาน�้าดินสีที่ทดลองไว้บนผิวพิมพ์แล้วจึงน�าน�้าดินมาหล่อ และเมื่อได้ชิ้นงาน

แล้วจึงน�ามาปั้นแปะเพิ่ม และเพ้นท์น�้าดินสีเพื่อตกแต่ง จากนั้นน�าไปขูดท�าเทคเจอร์ลวดลายของผลไม้ 

และน�าไปเข้าเผาดิบจากนั้นน�างานมาขัดตกแต่งด้วยกระดาษทราย

ภาพที่  43 การตกแต่งด้วยการขูด

ภาพที่  44 การตกแต่งด้วยการเพ้นท์
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ภาพที่  46 เคลือบชิ้นงานทีุ่ณภูมิ 1220 องศาเซลเซียส

ภาพที่  45 เคลือบชิ้นงานทีุ่ณภูมิ 800 องศาเซลเซียส
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 8. ผลงานส�าเร็จ

ภาพที่ 47 ผลงานส�าเร็จ ชามแตงโม

ภาพที่ 48 ผลงานส�าเร็จชามสับปะรด
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ภาพที่  49 ผลงานส�าเร็จ โถใส่น�้าตาล

ภาพที่ 50 ผลงานส�าเร็จ โถใส่เกลือ
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ภาพที่ 51 ผลงานส�าเร็จ ที่วางฟองน�้า

ภาพที่ 52 ผลงานส�าเร็จ แผ่นรองภาชนะร้อน
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ภาพที่  53 ผลงานส�าเร็จ ที่คั้นน�้ามะนาว

ภาพที่ 54 ผลงานส�าเร็จ ที่คั้นน�้าส้ม
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ภาพที่ 55 ผลงานส�าเร็จ ถ้วยส�าหรับใส่น�า้มะนาว



บทที่ 5

สรุปผลการด�าเนินงานและข้อเสนอแนะ

 - ศึกษาข้อมูลการใช้งานของใช้ในห้องครัว ลักษณะวิธีการใช้งาน การใส่ยางสูญญากาศ การ

คั้นน�า้ส้ม การคั้นน�้ามะนาว ลักษณะการใช้แผ่นรองความร้อน และการวางฟองน�้า ขนาดของฟองน�า้ 

โดยศึกษาจากของใช้งานจริง

 - เมื่อศึกษาข้อมูลร้านคาเฟ่ จึงได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลไม้ที่มีสีสันสดใส และรูปทรง

ลักษณะที่เหมาะสมกับการใช้งานของเด็ก

- Sketch 2 มิติ ออกมา โดยเริ่มจาก ตัวการ์ตูน ประกอบด้วย สตรอวเบอร์รี่ แตงโม สับปะรด และ

ฟักทอง จึงน�ามาสร้างเป็นตัวการ์ตูน และเริ่มน�าตัวการ์ตูนมาสร้างเป็นลวดลาย

 - เมื่อ Sketch 2 มิติแล้ว  จึงได้ขึ้นเป็นงาน 3 มิติ เพื่อที่จะดูสัดส่วนของใช้ในห้องครัว ว่ามี

ลักษณะรูปทรงที่ได้ตามสัดส่วน ขนาด เพื่อปั้นนูนต�่าบนชิ้นงาน เพ้นท์ และขูดแต่งลวดลายให้เหมาะ

สมกับการใช้งาน

 - เมื่อสร้างงาน 3 มิติแล้ว จึงน�ารูปทรงที่ได้มาเขียนขยายแบบตามความหดตัวของเนื้อดิน    

(16 %) และท�าเพจส�าหรับจิ๊กงานบนเครื่องจิ๊กเกอร์ เพื่อให้ได้ต้นแบบปูนปลาสเตอร์ตามแบบ

 - น�าต้นแบบที่ได้ไปสร้างแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์

 - ทดลองสีและน�าไปผสมสีเพื่อหล่อชิ้นงานจริง

 - หล่อชิ้นงานและตกแต่งชิ้นงาน

 - เผาเคลือบชิ้นงาน

 การออกแบบในครั้งนี้ประกอบด้วยผลงานทั้งหมด 9 ชิ้น/ ชุด ดังนี้

  1. โถส�าหรับใส่น�า้ตาล ความสูง 15.5 x ความกว้าง 14 เซนติเมตร

  2. โถส�าหรับใส่เกลือ ความสูง 13 x ความกว้าง 12.5 เซนติเมตร

  3. ชามส�าหรับแช่ผัก เส้นผ่าศูนย์กลาง  15 เซนติเมตร

  4. ชามส�าหรับแช่ผัก เส้นผ่าศูนย์กลาง 17 เซนติเมตร

  5. ที่คั้นน�า้มะนาว ความยาว 11 ความกว้างที่สุด 15.3 เซนติเมตร

  6. ที่คั้นน�า้ส้ม ความยาว 20.5 x ความกว้างที่สุด 15 เซนติเมตร

  7. ถ้วยส�าหรับใส่น�้ามะนาว เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร 

  8. ที่วางฟองน�า้ เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร 

  9. แผ่นรองภาชนะร้อน ความยาว23 x ความกว้างที่สุด 16 เซนติเมตร
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 ผู้วิจัยเลือกใช้น�้าดินสโตนแวร์ รหัส S-925 ของบริษัท ซินฟาอินดัสเตรียล (ประเทศไทย)  

จ�ากัดโดยขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อตัน และการหล่อกลวง ในแบบแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ตกแต่งด้วย

เทคนิคการทาน�้าดินสี ปั้นแปะ และ ขูดแต่งเป็นลวดลาย ใช้เคลือบใสไฟสูงและเคลือบขาวด้าน เผา

เคลือบที่อุณหภูมิ 1220 องศาเซลเซียส บรรยากาศ ออกซิเดชั่น และ ผลการออกแบบสามารถ

ออกแบบและทดลองผลิตภัณฑ์ของใช้ในห้องครัวส�าหรับเด็กได้สอดคล้องตามวัตถุประสค์ที่ตั้งไว้

ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา

พบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการขึ้นต้นแบบ

  1. ปูนแตกเมื่อเปิดเครื่องเพื่อท�าการจิ๊กชิ้นงาน

ภาพที่ 56 ปัญหาการขึ้นต้นแบบ

วิธีแก้ไขปัญหา

1. เพิ่มเวลาทิ้งปูนให้แข็งเพื่อเวลาขึ้นต้นแบบปูนจะไม่แตก

2. คนปูนให้นานขึ้น
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พบปัญหาเกี่ยวกับขั้นตอนการหล่อน�้าดิน

  1. ดินคาให้แม่พิมพ์เกิน 24 ชั่วโมง แต่ไม่สามารถขยับแม่พิมพ์เพื่อเปิดออกได้

 2. แกะชิ้นงานเกาะติดกับแม่พิมพ์ท�าให้ชิ้นงานฉีกอย่างรุนแรง (ในชิ้นงานที่ใช้การหล่อตัน)

 3. ผิวหน้าของดินเกาะติดกับพิมพ์ออกไปเมืื่อถอดพิมพ์

ภาพที่ 57 ปัญหาการหล่อแผ่นรองภาชนะร้อน

ภาพที่ 58 ปัญหาการหล่อที่คั้นน�้ามะนาว
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วิธีแก้ไขปัญหา

1. ใช้ดินใหม่ผสมด้วยอัตราส่วน  ดิน 50 กิโลกรัม : น�้า 7.5 กิโลกรัม : โซเดียม 80 กรัม

2. ผสมน�้าดินกับน�้าส้มสายชูเพื่อท�าให้เนื้อดินเชื่อมกันมากขึ้น

3. ขัดน�้าส้มสายชูกับแม่พิมพ์เพื่อละลายน�้าสบู่

4. ทาแป้งบางๆลงพิมพ์เพื่อท�าให้หล่อชิ้นงานง่ายขึ้น

 การออกแบบผลงานเครื่องเคลือบดินเผาในระบบอุตสาหกรรม ในรูปแบบของข้าพเจ้านั้น

ผลงานที่ออกมาสามารถน�าไปใช้ได้จริงตามความเหมาะสม เช่น ห้องครัว เพื่อท�าให้เด็กสนใจในการ

ท�างานบ้านและเพื่อส่งเสริมให้มีเวลาร่วมกันใครครอบครัวเพิ่มมากขึ้น
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