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บทคัดยอ

    ในปจจุบันเสียงเพลง หรือ เครื่องดนตรี มีการพัฒนามากมายหลายชนิด หลายรูปแบบขาพ

เจาเองก็เปนนักดนตรี เลนดนตรีมานาน  ทําใหมีความชื่นชอบในรูปแบบ  การเกิดเสียงที่เฉพาะตัว

ของเครื่องดนตรีลมผิว และ อยากนํามาสรางพัฒนาเปนของที่ระลึก เปนของสะสมใหกับผูคนทั่วไป

ที่ชื่นชอบไดนําไปเปนของฝากใหกับงานสําคัญหรือโอกาสสําคัญ  ดวยเหตุนี้ขาพเจาเองกําลังศึกษา

ในภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาอยูแลว นาจะคิดออกแบบสรางสรรคลวดลาย ใหเหมาะกับเปนของ

ที่ระลึก

   ขั้นตอนการทํางานเริ่มจากการศึกษาขอมูล  เกี่ยวของกับเครื่องดนตรีลมผิวที่มีการทํามากอน

และใชในระดับสากล วามีวัสดุแบบใด รูปแบบ กับการใชงานแบบไหนถึงเหมาะสมที่ทําใหเกิดเสียง

ได และ สามารถบรรเลงเพลงไดในระดับหนึ่ง จนไดขอสรุปวาควรจะออกแบบในทิศทางใด จากนั้น

จึงนําผลิตภัณฑผานกระบวนการทางเซรามิกคนควาดินและเทคนิคการตกแตงที่เหมาะสมทั้งนี้เทค

นิคที่ขาพเจาใชตกแตงชิ้นงานในครั้งนี้ คือ เทคนิคการทานํ้าดินสีใหเปนลวดลาย จากเปลือกหอยที่

ขาพเจาประทับใจ ลงบนชิ้นงาน เพื่อใหไดงานที่สมบูรณตามจุดประสงคที่ตั้งไว

ง
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Abstract

    Nowadays,  sound  or  music  instrument  is  developed in many form.I’m a

musician to play music for a long time.It has a preference in the from of  a unique

sound and i want create a souvenir fo people.Those who like has brought a gift to

event or occasion important.Therefore, I decided to make this project “ Souvenir,

wind instrument from ceramics ”

    The  procedure  starts  from  collecting  the  information  related  to  wind 

instrument products in modern shape with shell pattern.From there,  the  product instrument products in modern shape with shell pattern.From there,  the  product 

is  passed  through  a ceramic process.Researching clay and decorating techniques.

This techniques is sgraffito.Lastly, the selected processes are employed to produce

the items as designed.
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กิตติกรรมประกาศ

    ในการทําโครงการเตรียมศิลปนิพนธของขาพเจาครั้งนี้ ประสบกับปญหาตางๆมากมายแตก็

สามารถสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  ดวยความชวยเหลือจากบุคคลหลายๆทานขาพเจาขอขอบพระคุณ

บุคคลเหลานี้ ที่ทําใหโครงการศิลปนิพนธของขาพเจาสําเร็จตามจุดมุงหมายและขอระลึกถึงบุญคุณ

ดวยความเคารพ

    ขอขอบพระคุณ บิดา และ ครอบครัว ญาติพี่นองของขาพเจาที่ใหความรักความอบอุนสนับ

สนุนดานการศึกษาในทุกๆทางมอบความสุขและทุกสิ่งที่ดีงามในชีวิตใหแกขาพเจาจนทําใหขาพเจา
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    ขอขอบพระคุณ รศ.ประดิพัทธ  เลิศรุจิดํารงคกุล และ อาจารยธาตรี เมืองแกวที่คอยใหคํา

ปรึกษาและชวยเหลือขาพเจาตลอดการทํางาน

    ขอขอบพระคุณ คุณ วีรภัทร เขียวขํา (ชางเขียว yamaha)  ,ดร.ศิริพร จินะณรงค  (ชางอุย 

บริษัท เมโลดี้ โซลูชั่น จํากัด) ที่ไดใหคําแนะนํา เกี่ยวกับการสรางเครื่องดนตรีลมผิวในเบื้องตน เพื่อ

นําไปประยุกตใชกับเซรามิก

    ขอขอบพระคุณ คุณ สุเทพ มากงูเหลือม (นาเทพ)  ที่ใหความชวยเหลือขาพเจาในเรื่องการ

เผาชิ้นงาน และมีนํ้าใจแกขาพเจาเสมอมา

    ขอขอบคุณ เพื่อนๆรวมรุน 29ทุกๆคนที่คอยใหกําลังใจสรางรอยยิ้มอารมณขันเสียงหัวเราะ

และเขาใจขาพเจาเสมอมา

    ขอขอบพระคุณ พีๆ่นองๆ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ทุกคนที่ใหความชวยเหลือและคอย

สรางสีสัน ความสนุกสนานใหแกภาควิชาของเรา

    และสุดทาย ขาพเจาจะเก็บความสนุกสนาน ความทรงจําที่ดีของชีวิตการเปนนักศึกษาและ

ความรูสึกดีๆที่มีตอภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาคณะมัณฑนศิลปมหาวิทยาลัยศิลปากรเอาไวตลอด

ไป

ฉ



คํานํา

   เสียงเพลง  ที่เกิดจากการับฟง หรือ เกิดจากที่เรานั้นบรรเลงออกมาเปนเหมือน สิ่งที่ชวยผอน

คลายความเครียด  ทําใหรูสึกเหมือนไดปลดปลอย ดังนั้น จึงอยากพัฒนาเครื่องดนตรีลมผิว ใหสวย

งามและใชงานไดเหมาะกับเปนของฝาก ของที่ระลึกเพื่อผูใหและผูรับรูสึกดีและสามารถนํามาใชเอง

ไดดวย ขาพเจาไดเลือกรูปทรงที่ เรียบงายและนํารูปทรงเดิมที่มีอยูแลวมาใชใน  โครงการออกแบบ

ของที่ระลึก และ ใชเทคนิคทานํ้าดินสีเปนลวดลายเปลือกหอย เพื่อ  ใหเกิดความนาสนใจดูเปนเอก

ลักษณมากขึ้น

    เอกสารฉบับนี้  รวบรวมรายละเอียดตางๆ ของโครงการ ศิลปนิพนธ เครื่องดนตรีลมผิว จาก

เซรามิก ซึ่งเปนการรวบรวมเอกสารตางๆที่เกี่ยวของกับบันทึกการทํางานการผลิตขั้นตอนตางๆ เอา

ไว ซึ่งเปนตัวอยางแนวทางแกผูที่สนใจ ในการทํางานเซรามิคสไดตอไป

นางสาว ธนภร  บุญประเสริฐ

ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา  คณะมัณฑนศิลป

มหาวิทยาลัยศิลปากร

16 ธันวาคม 2560
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บทที่ 1

บทนํา

ชื่อหัวขอศิลปนิพนธ

    โครงการออกแบบของที่ระลึกเครื่องดนตรีลมผิวจากเซรามิก(SOUVENIR WIND INSTRU-

MENT FROM CERAMICS ) เปนโครงการที่ผูศึกษาไดออกแบบโดยการศึกษาและวิเคราะหในกระ

บวนการเครื่องเคลือบดินเผาซึ่งมีรายละเอียดของโครงการดังนี้

1. ความเปนมา และ ความสําคัญของปญหา

    ฟลุทเปนหนึ่งในเครื่องดนตรีแรกๆของโลกฟลุทที่เปาตามแนวนอนพบครั้งแรกที่ประเทศจีน

เมื่อ 900 ปกอนคศ.ฟลุทไดไปถึงยุโรปเมื่อราวปคศ.1100 ฟลุทในชวงปคศ1700นั้นผลิตจากไมและ

มีคีย 1-4 คียในศตวรรษที่19 จํานวนคียไดเพิ่มเปน8คีย  ในป  1832   ผูผลิตเครื่องดนตรีชาวเยอร

มันชื่อ THEOBOLD BOEHM ไดคิดคนระบบการวางนิ้วของฟลุทใหม และเปลี่ยนวัสดุที่ใชผลิตจาก

ไมเปนโลหะทําใหฟลุทสามารถเรียนรูไดงายขึ้นและเสียงเจิดจาขึ้น ระบบเดียวกันนี้ยังถูกนําไปประ

ยุกตใชกับ โอโบ คาริเน็ต และ แซกโซโฟน ดวย

        ฟลุทมีหลายรูปแบบขึ้นอยูกับแหลงที่มาโดยพื้นฐานแลวฟลุทคือทอนปลายเปดที่ถูกเปา

ใหมีเสียง (เหมือนการเปาขวด) เมื่อมีความตองการเครื่องดนตรีที่มีความสามารถมากขึ้น   ไดทําให

เกิดการพัฒนาจนเกิด ฟลุทตะวันตก ซึ่งมีกลุมของแปนกดที่มีความซับซอน ฟลุทถูกแบงหลายประ

เภทโดยสวนใหญผูเลนจะเปาไปที่ขอบฟลุทเพื่อใหเกิดเสียงอยางไรก็ตามฟลุทบางประเภทอยางเชน  

ขลุย นกหวีด จะมีทอนลมไปยังขอบซึ่งทําใหงายตอการเลน แตจะทําใหไมสามารถควบคุมลักษณะ

เสียงไดเชนเดียวกับการผิว โดยปกติแลวขลุยจะไมถูกเรียกวาฟลุท ถึงแมวาทางกายภาพวิธีการและ

เสียงจะคลายกับฟลุทก็ตาม   การแบงประเภทอีกแบบหนึ่ง  คือ  การแบงระหวางการเปาดานขาง  

(transverse)และการเปาจากสวนบน

    เนื่องจากเครื่องดนตรีชนิดนี้มีมานาน  ทําใหมีคนหลายยุคหลายสมัย   พยายามพัฒนาและ

คิดคนมากมาย แตก็ยังไมมีบันทึกที่ไหนบันทึกเกี่ยวกับเครื่องดนตรีชนิดนี้ ทําจากเซรามิกเพื่อคนหา

เสียงที่แปลกใหมและแตกตางจากที่มีมาจึงอยากนําเอกลักษณของเซรามิกมาประยุกตกับเครื่องดน

ตรีชนิดนี้ และทําเปนของที่ระลึกขึ้นมา     

    



2.ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา ( Goal and objective )

    1.เพื่อศึกษาลักษณะองคประกอบของ   headjoint  flute จากของเดิมเพื่อนํามาพัฒนาเปน

เซรามิคส

    2.เพื่อศึกษารูปแบบการออกเสียง ทิศทางลม และการวางปาก ใหเหมาะกับเซรามิคส

    3.เพื่อศึกษาสัดสวนของ headjoint เพื่อนําไปพัฒนาใหมีเสียงที่หลากหลายมากขึ้น 

    4.เพื่อศึกษาเนื้อดินใหเหมาะสมกับอุณหภูมิในการเผาผลิตภัณฑ

    5.เพื่อสรางสรรคทางเลือกผลิตภัณฑเคลือบดินเผาโดยคํานึงถึงรูปแบบ รูปทรง ใหเหมาะสม

กับการใชงาน เหมาะกับเปนของที่ระลึก

3.สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis)

    สามารถผลิตเครื่องดนตรีชนิดลมผิวได(ขลุย) ดวยเซรามิคส ดวยรูปแบบและเสียงที่ ใชงานได

จริง ผานการออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑใหเหมาะสม มีการใชสีที่เรียบงายรูสึกสบายตามีความแข็ง

แรงและสามารถนําไปออกแบบเพื่อพัฒนาทั้งดานอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาและดานดนตรีเปน

การเพิ่มทางเลือกใหแกผูบริโภค ในการเลือกของที่ระลึกหรือของฝากได

4.ขอบเขตการศึกษา

    1.การออกแบบ headjoint โดยคํานึงถึงเสียงและรูปแบบผลงานใหเหมาะสมและดูดี โดยสีที่

ใชจะเปนสีที่เรียบงาย  มีความแปลกใหมของวัสดุเพิ่มความนาสนใจ  ของรูปแบบเสียงที่จะเกิดและใช

ประโยชนไดเปนอยางดี 

    2.การออกแบบ เครื่องดนตรีลมผิว ประกอบดวย

เครื่องดนตรีลมผิว         ขนาด      ยาว 35 ซม.      กวาง 3.5 ซม.         8             รูปแบบ           

        3.วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต

      3.1. ใชเนื้อดินสโตนแวร   เนื่องจากคุณสมบัติของดินชนิดนี้   เมื่อเผาอุณภูมิสูง  แลวไมหด

    ตัวมาก  ทําใหเหมาะกับการนํามาใชใหเกิดเสียง

           3.2. ขึ้นรูปดวยวิธีการหลอนํ้าดิน (slip casting) ในแบบพิมพปูนปลาสเตอร

         3.3. เผาดิบที่ 800 องศาเซลเซียส

    เผาเคลือบที่ 1040 องศาเซลเซียส 

    บรรยากาศ ออกซิเดชั่น (oxidation)
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5.ขั้นตอนของการศึกษา (process of the study)

    1.รวบรวมขอมูล ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑ และ แรงบันดาลใจ

    2.ศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากในหนังสือ เอกสาร ผูเชี่ยวชาญโดยตรง และ เก็บขอมูล

    3.วิเคราะหขอมูลทั้งหมด  เพื่อความชัดเจนในการออกแบบ  และหาแนวทางลักษณะเฉพาะ

ในรูปแบบของตนเอง

    4.ออกแบบผลงานเปนแบบราง  2  มิติพรอมศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการวิจัยโครงงาน

เพื่อหาแนวทางแกปญหาเพื่อหาแนวทางแกปญหา

    5.นําเสนอแบบราง 2มิติ และพัฒนาสรางแบบ3มิติ โดยสามารถผลิตไดจริงตามกรรมวิธีทาง

อุตสาหกรรม

    6.ศึกษาและทดลองสวนผสมของเนื้อดินหลอ และ เทคนิคที่ใชในการตกแตง

    7.ศึกษาและทดลองวัตถุดิบที่นํามาใชทําเคลือบ ใหเหมาะสมกับผลงาน

    8.สรางสรรคผลงานจริงโดยขยายจากแบบจําลอง 3 มิติ ดวยการสรางตนแบบ สรางแมพิมพ 

และ ขึ้นรูปชิ้นงานตลอดจนกระบวนการเผา

    9.สรุปผลงานการสรางสรรค ปญหา ขอเสนอแนะ ในการดําเนินงาน

    10.นําเสนอผลงาน พรอมจัดทําเอกสาร 

6.เวลาที่ใชในการวิจัย

    ประมาณ 4 เดือน โดยเริ่มตั้งแต สิงหาคม พศ.2560 ถึง เดือน พฤศจิการยน พศ.2560

7.วิธีการศึกษา (Method of study)

          1.รวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลตางๆ พรอมรูปภาพประกอบ  เพื่อประมวลความคิดในการ

ออกแบบสรางสรรค

          2.ออกแบบสรางสรรคผลงานโดยเนนความสวยงาม  และ  ประโยชนใชสอย  เรียบงาย เปน

แบบ 2มิติ

          3.สรางแบบราง 3 มิติ เพื่อคนหาแบบที่เหมาะสม ปรับปรุงแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

          4.สรางแบบผลงานจริง โดยขยายจากแบบราง 3 มิติที่กําหนดไว

          5.เขียนแบบ และ สรางตนแบบตามกระบวนการอุตสาหกรรม

          6.ศึกษาอัตราสวนของเนื้อดินหลอ และ เคลือบที่ใชตกแตงชิ้นงาน

          7.สรุปรวบรวมเปนเอกสาร และ นําเสนอผลงาน
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8.แหลงขอมูล

        1.ศึกษาจากคนรอบขางและตนเอง

        2.ศึกษาจากผูเชี่ยวชาญดานการผลิตและซอมเคtรื่องดนตรี

        3.ขอมูลหนังสือ

             chapter anatomy of headjoint  april,2010

             flute talk september,2006

             the art of practicing well   march,2008             the art of practicing well   march,2008

           rising star mimi stillman flute explorer   october,1999

         4.ขอมูลบนอินเตอรเน็ต

              www.miyazawa.com

              www.melodyflute.com

              www.larrykrantz.com/misconcp.htm

9.อุปกรณในการศึกษา

        1.บทความ หนังสือ ขอมูล เกี่ยวกับ flute , headjoint        1.บทความ หนังสือ ขอมูล เกี่ยวกับ flute , headjoint

        2.คอมพิวเตอรสําหรับทําเอกสาร และ รวบรวมขอมูล

        3.อุปกรณบันทึกภาพ กลองโทรศัพทมือถือ เพื่อรวบรวมที่มาของแรงบันดาลใจ และ เก็บภาพ

ขั้นตอนตางงๆระหวางทําวิจัย

        4.อุปกรณในการสรางสรรคผลงานเครื่องเคลือบดินเผา

        5.อุปกรณในการหลอชิ้นงาน เผาชิ้นงาน

        6.body and headjoint ดั้งเดิมเปนตัวอยาง

10.คาใชจายทั้งหมดในการทําวิจัย

        ประมาณ 13,000 บาท                           

        คาเดินทางในการลงพื้นที่วิจัย                       2,000       บาท                       

        คาวัตถุดิบและวัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงาน               5,000      บาท

        (เคลือบ,ดิน,ไมปน,ปูนปลาสเตอร,กระดาษทราย ฯลฯ)              6,000    บาท



5

11.การนําเสนอผลงาน

          1.เอกสารประกอบการณสรางสรรค พรอมรูปภาพประกอบ

          2.ผลงานสรางสรรคการทดลองทั้งหมด

          3.ผลงานแบบราง 2 มิติ และ 3 มิติ

          4.ผลงานที่ไดรับการขยาย

          5.ผลงานจริงพรอมบรรจุภัณฑ



บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

1.เอกสารที่เกี่ยวของกับการออกแบบ

   1.1  ขอมูลเกี่ยวกับ Headjoint และ ประวัติความเปนมา

      Headjoint คืออะไร

   ในหลายปที่ผานมาเริ่มมีความสนใจเรื่องเกี่ยวกับ ทอนหัวของฟลูทในกลุมนักเลนฟลูทใน

ยุคกอนทอนหัวและลําตัวของฟลูทนั้นเคยถูกคิดวาใหเปนชิ้นเดียวกันและไมควรแยกออกจากกันถา

คุณไมชอบเสียงของเครื่องดนตรีของคุณก็จะตองไปหาฟลูทใหมทั้งตัวเนื่องดวยสาเหตุนี้นักเลนฟลูท

เรียนรูจะยอมรับเครื่องดนตรีที่ตัวเองมีแบบไมมีคําติชมวิจารณประเมิณผลมันจึงเปนเรื่องที่มองเห็น

ไดวาการออกแบบที่ออกแบบมาตั้งแตป 1860นั้นแทบไมมีอะไรเปลี่ยนเลยมาเกือบศตวรรษทุกวันนี้

นักฟลูทเริ่มมองเห็นเหมือนกับนักเลนเครื่องเปาหรือเครื่องสายอื่นๆที่รูมานานแลววาสวนสําคัญของ

เครื่องดนตรีนั้น  คือ mouthpiece หรือวาคันสีของเครื่องสายนั่นเอง

   ภายในเวลาไมกี่ปที่ผานมามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องการออกแบบฟลูท โดยเริ่มมาจากลอนดอน 

ขาวที่แพรออกมากทําใหนักสรางฟลูทเพิ่มความรวมมือกันที่จะทดลองแนวทางความคิดใหมๆ เรื่อง

ความลับของการออกแบบทอนหัว ของฟลูทนั้นเริ่มคลี่คลายที่จะพูดถึงในนี้คือผังภูมิที่แสดงสวนที่สํา

คัญของทอนหัวของฟลูทที่ออกแบบในยุคใหมสวนทั้งหลายเหลานี้สวนใหญแลวยังมีขอโตแยงอยูนัก

สรางฟลูทแตละคนมีสัดสวนและใหความสําคัญกับแตละสวนไมเทากันและแตกตางกันไปโดยเรื่องนี้

มักเปนแบบสูตรใครสูตรมัน ผลก็คือบางเรื่องที่นักสรางฟลูทคนหนึ่งเห็นวาสําคัญมากอาจไมมีความ

หมายเลยสําหรับนักสรางฟลูทอีกคนหนึ่ง ผูเขียนไดทดลองที่จะแสดงประเด็นเหลานี้โดยคํานึงวามัน

เปนสวนที่คนทั่วไปยอมรับ และ สามารถตรวจสอบไดจากการทด

ภาพที่ 1 section ของ headjoint

ที่มา www.melodysolution.com



1.ขอตอควรจะมีความหนาแนนพอสมควรเพื่อกันไมใหลมรั่ว ไมควรแนนเกินไปจนผูเลนไมสามารถ

ดึงเขาออกไดสําหรับเทียบเสียงความแนนแคไหนถึงจะพอดีนั้นมีขอถกเถียงและเหตุผลมากมายบาง

คนบอกวาหลวมหนอยจะทําใหทอนหัวสั่นสะเทือนไดมากกวาแตที่เหลืออาจบอกวาขอตอที่แนนจะ

ทําใหฟลูททั้งตัวสั่น ซึ่งควรจะเปนสิ่งที่ดีกวา

2.เตเปอร (ทอที่ดานหนึ่งเล็กอีกดานหนึ่งใหญ) ทําใหการเลนโนตเสียงสูงไมแฟลต ทอนหัวที่เปนทอ

ตรงจะเลนโนตตัวสูงไดเพี้ยนตํ่ามากการทําเตเปอรทําใหโนตตัวสูงเลนไดตรงเสียงในทางทฤษฎีโนต

ที่มีผลกระทบมากที่สุดคือ ออกเทปที่สอง แตวาก็ไมเห็นมีใครบนถามุมของเตเปอรมากไปทําใหเลน

แลวเพี้ยนสูงมากเหมือนกับวามันทําใหโนตตัว D# ถึง G ในออกเทปที่สามสูงขึ้นถาคุณมีปญหาเรื่อง

นี้ลองทอนหัวที่ทําเตเปอรแบบโบราณโดย Louis Lot หรือ Boehm เตเปอรที่ทําโดย,Bonneville 

ยังรูสึกวามันเพี้ยนตํ่านิดหนอย

3.ความสูงของ raiser วัดกันที่ตรง embouchure hole มาตราฐานคือ 5 มิลลิเมตร  ถาหากวามัน

สูงกวานั้นจะทําใหเปาเสียงตํ่าไดงายแตวาเปาเสียงสูงไดยากขึ้น ถาตํ่ากวานี้ก็จะใหผลที่ตรงขามกัน

4.อันเดอรคัดทําดานในที่ embouchure  hole ชนกับทอของทอนหัวในดานที่เปนขอบคมถาขอบ

ที่ถูกทําใหมนจะทําใหกระแสลมพุงไดอยางไมมีอะไรมาขวางทําเสียงแจมใสขึ้นอันเดอรคัดลด ความ

สูงของ raiser ดังนั้นจะทําใหการเปาเสียงสูงดีขึ้นดวย และ จะทําใหทอนหัวเปาไดงายขึ้น

5.โอเวอรคัดทํางานคลายๆกับอันเดอรตัด ถามากเกินไปเสียงตํ่าจะเสียหายอยางมาก และไมควรทํา

เลยกับ embouchur hole ขนาดใหญ

6.การประกอบไมคอรกมีหลายอยางที่คลายกับตัวทอ มันจะตองไมรั่ว และ ผูคนไดถกเถียงกันมาก

มายวามันควรจะแนนหรือหลวมขนาดไหน และวัสดุชนิดใดดีที่สุดตําแหนงของมันมีผลกับการทําเต

เปอรดังนั้นตําแหนงของคอรดจึงมีผลกับนํ้าเสียง(สําเนียงระดับเสียงที่ถูกตอง)และคุณภาพของเสียง 

ถาฟลูทเปาแลวมีเสียงสูงเกินไป ทดลองเปลี่ยนตําแหนงของคอรดไปที่18 mmหรือ19 mm แทนที่

ตําแหนงมาตราฐานที่17 mmในบางครั้งมันอาจจะชวยแตวาบางครั้งอาจจะ ปญหาอิ่นๆใหมากกวา

ที่จะทําใหมันดีขึ้นในทางทฤษฎีแลวมันมีตําแหงที่ถูกตองของคอรดสําหรับโนตแตละตัวและคุณอาจ

จะตองหาทีๆ่เหมาะสมที่เปนกลางๆ

7.คราวนที่ตรงหัวของฟลูทก็เปนอีกเรื่องหนึ่งที่โตแยงกัน หลายๆคนทําอะไรแปลกๆกับมันมาเปนป

ที่คิดวาสําคัญสําหรับทั้งคอรกและคราวนก็คือนํ้าหนัก  ถามีการเปลี่ยนแปลงเล็กนอยสักสองกรัมลัก

ษณะของฟลูทก็จะเปลี่ยนไป ถานํ้าหนักเบาลงอาจทําใหรูสึกวาเปาไดงายขึ้นถานํ้าหนักมากขึ้นอาจ

ทําใหรูสึกวาเปาแลวมีแรงตาน  ( ถาคุณอยากลองเรื่องนี้อาจลองนําเอาผาหรือวาเข็มลองใสเขาไปดู
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ความหนาของขลุย (Standard vs. Heavy-Wall Tubing)

   ฟลูทที่ทําดวยเงินนั้น  มักจะทําดวยทอที่มีความหนาที่แตกตางกัน โดยทั่วๆไป จะมีความหนา

ระหวาง   0.014”  -   0.018”   ฟลูทยี่หอมิยาซาวานั้น จะมีความหนามาตราฐานอยูที่ 0.38 mm 

และทอที่หนากวามาตราฐาน   (Heavy-wall tubing) จะมีความหนาอยูที่  0.45 mm ตอไปนี้เปน

หลักทั่วๆไปในการเลือกความหนาของทอฟลูท

ความหนาทอแบบมาตราฐาน Medium-wall (Standard) tubing

   ใหเสียงที่แพรวพราว ตอบสนองไดเร็วและมีสีสันมากมายอีกทั้งยังยืดหยุนเหมาะสมกับผูเลนที่

เปาดวยกระแสลมแบบนุมนวลหรือ ผูที่เปาดวยกระแสลมที่อัดแนนมากเสียงและการตอบสนองของ

ฟลูทอาจแกไขไดดวย headjoint cuts ที่แตกตางกันหรือวาวัสดุที่ใช เชน  raisers  ที่เปนทอง หรือ

พลาตินัม เพื่อใหเสียงนั้น มืดลงหรือสวางขึ้น

ความหนาทออยางหนา (heavy-wall tubing)

   ใหเสียงที่มืดและมีพลังกวาฟลูทแบบนี้เหมาะสําหรับนักฟลูทเปาดวยประมาณลมมากและหรือ

กระแสลมเร็วการสรางแรงตานที่มากขึ้นมีผลทําใหผูเลนเปาเสียงที่ไดพลังอํานาจมากกวาผูที่ใชทอที่

มีขนาดบางกวาทําใหสามารถเลนไดแบบมีสีสันมากมายอีกครั้งหนึ่งเสียงนั้นอาจจะทําใหเหมาะสมกับ

ผูเลนไดดวยการแกไข headjoint cuts ที่แตกตางกันหรือวาวัสดุที่แตกตางกัน

ภาพที่ 9 ชิ้นสวนตางๆของ headjoint

ที่มา http://162thanawan.blogspot.com

/2016/02/blog-post_26.html 

ภาพที่ 8 lipplate บน headjoint

ที่มา https://www.ozwinds.com.

ภาพที่ 7 คนเปาฟลุทเพื่อดูการวางปาก

ที่มา http://www.scimath.org/lesson-physics
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ตารางเปรียบเทียบความหนาของทอ โดยใชวัสดุในการทําฟลูทแบบตางๆ ของยี่หอง Miyazawa

Available Tubing Thickness Choices

Tubing Thickness

Ty
pe
 o
f 
m
et
al

ตัวเลือกเรื่องความหนาของทอนนั้นขึ้นอยูกับผูเปา

  ขึ้นอยูกับลักษณะการเลนและคุณภาพเสียงที่ตองการนักฟลูทควรเลือกออฟชั่นเหลานี้อยางระมัด

ระวังพรอมทั้งเลือกheadjointและวัสดุที่ใชทําฟลูทเพื่อใหไดผลลัพธที่เหมาะกับลักษณะembouchur 

ของผูเลนแตละคนซึ่งแตละคนจะมีความเปนหนึ่งที่ไมเหมือนกันเลยที่สุด



1.2 ขอมูลและประวัติความเปนมา

เปลือกหอยหรือ ฝาหอยหรือ กาบหอย คือ สสารที่เปนของแข็งที่หอหุมลําตัวภายนอกของสัตวไมมี

กระดูกสันหลังในไฟลัมมอลลัสคาหรือที่นิยมเรียกกันติดปากวา  หอย  มีลักษณะแตกตางกันออกไป 

ซึ่งหอยจะใชเปนเครื่องอําพรางอันตรายจากสัตวอื่นเปนสัญลักษณสื่อสารระหวางกัน และชวยควบ

คุมอุณหภูมิภายในเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสนํ้า

เปลือกหอยเปนสิ่งที่ติดตัวกับหอยมานับตั้งแตยังเปนตัวออนและฟกออกมาจากไข  โดยไมตองลอก

คราบเหมือนสัตวในไฟลัมอารโธพอดหรือ ครัสเตเชียนโดยขนาดจะใหญขึ้นมาตามขนาดของตัวหอย

เปลือกหอยประกอบดวยสารจําพวกแคลเซียมคารบอเนตเปนสวนใหญสวนที่เหลือเปนสารอื่นๆเชน 

แคลเซียมฟอสเฟต, แมกนีเซียมคารบอเนต,แมกนีเซียมฟอสเฟต,แมกนีเซียมซิลิเกต,โปรตีนประเภท

คอนไคโอลิน เปลือกหอยแบงออกเปน 3 ชั้น คือ   

ชั้นนอกสุด เรียกวา ชั้นผิวนอก (Periostracum layer) ประกอบดวยสารสวนใหญเปนโปรตีนประ

เภทคอนไคโอลิน เปนชั้นที่บางและหลุดงาย ซึ่งจะสังเกตไดจากหอยที่ตายแลว และ เปลือกที่ถูกทิ้ง

อยูตามชายหาด หรือ หอยที่ยังมีชีวิตแตเปลือกถูกคลื่นซัดหรือทรายขัดสี เปลือกชั้นนี้อาจหลุดหาย

ไปจนไมเหลือใหเห็น

ชั้นกลาง เรียก ชั้นผนึกแคลเซียม (Prismatic layer)  ประกอบดวยผลึกรูปตาง ๆ กันของสารประกอบ

แคลเซียมซึ่งสวนใหญอยูในรูปของแคลไซต เปนชั้นที่หนาและแข็งแรงที่สุด

ชั้นในสุด เรียก ชั้นมุก (Nacreous layer) ประกอบดวยผนึกรูปตาง ๆกันของสารประกอบแคลเซียมซึ่ง

สวนใหญอยูในรูปของอะราโกไนต  เปนชั้นที่เรียบมีความหนาบางแตกตางกันไป  ตามแตชนิดของหอย 

ทําใหเปลือกมีสีขาวขุนและเปนมันแวววาวแตกตางกัน

                   

ภาพที่ 10 ภาพเขียนลายเสนหอยกาบคู

ที่มา  http://kanchanapisek.or.th
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ภาพที่ 12 section ภายในของเปลือกหอย

ที่มา  http://www.foodnetworksolution.com

ภาพที่ 11 section ภายในของเปลือกหอย

ที่มา http://pasusat.com
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ภาพที่ 14 section ของ หอยเปลือกคู

ที่มา https://www.clipmass.com/story/86850

ภาพที่ 13 ภาพองคประกอบ ของหอยเปลือกคู

ที่มา  http://pasusat.com
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   เปลือกหอยมีรูปรางของเปลือกไมเหมือนกันแตกตางออกไปตามแตละชั้น,อันดับ,วงศ,สกุลและ

ชนิดเชน หอยแปดเกล็ดหรือลิ่นทะเล มีเปลือกขนาดเล็กจํานวน8แผนเรียงซอนเหลื่อมกันคลายกระ

เบื้องมุงหลังคาจากหัวถึงทายตัว  สวนหอยฝาชีโบราณมีเปลือกรูปคลายฝาชี  สวนที่เปนยอดแหลม

เยื้องไปทางดานหนา

   สีของเปลือกหอยไดอิทธิพลมาจากสิ่งแวดลอม และอาหารที่หอยกินเขาไปสีบนเปลือกหอยเกิด

จากเม็ดสี ซึ่งเม็ดสีนั้นไดจากอาหารที่หอยกินเขาไปเม็ดสีแตละชนิดตางก็ใหสีสันแตกตางกันไป เชน

เม็ดสีคาโรทีนอยดใหสีเหลืองถึงสม,เมลานินใหสีนํ้าตาลถึงดํา,อินดิกอยดใหสีนํ้าเงินและแดง,พอรไฟ

รินใหสีแดง สีมวง ในเปลือกหอยมวงเกิดจากการที่กินแมงกะพรุนเรือใบที่มีสีนํ้าเงินมวง เปนอาหาร

ลายบนเปลือกถูกสรางขึ้นในชวงเวลาเดียวกับการสรางเปลือก   โดยที่เม็ดสีจะเคลื่อนตัวไปตามเนื้อ

เยื่อสรางเปลือกตลอดเวลา  ถาเม็ดสีแสดงผลจะทําใหเปลือกมีสีสันไปตามเม็ดสีนั้นแตถาเม็ดสีมีการ

แสดงผลเปนชวง ๆ ผลที่ไดจะมีลักษณะคลายกับการทํางานของเครื่องพิมพภาพ กอใหเกิดสีสันและ

ลวดลายตาง ๆ
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ภาพที่ 15 เปลือกหอยตางๆ

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%

B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%

ภาพที่ 16 หอยเปลือกเดี่ยว

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B

9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8



หอยเปลือกเดี่ยว

ลักษณะของหอยเปลือกเดี่ยว

หอยเปลือกเดี่ยวมีเปลือกติดตอเปนชิ้นเดียวกันสวนมากเปลือกจะมีลักษณะเวียนเปนเกลียวรอบแกน

กลางที่เรียกวา แกนเปลือกหอยเริ่มสรางเปลือกจากจุดยอดกอนเปลือกที่เวียนไปครบ 1 รอบ เรียกวา

 1 วงเกลียววงเกลียวแรกมีขนาดเล็กที่สุดวงเกลียวตอๆมามีขนาดใหญขึ้นตามลําดับเนื่องจากตัวหอย

มีขนาดโตขึ้น วงเกลียวสุดทาย  หรือ วงเกลียวตัว มีขนาดใหญที่สุดและมีชองเปลือกอันเปนบริเวณที่

หอยยื่นหัวและตีนออกและเปนทางใหนํ้าและอากาศผานเขาออกดวย ระหวางวงเกลียวมีรอยตอเห็น

เปนรองเรียกรอยตอวงเกลียวสวนใหญวงเกลียวของเปลือกหอยมักเวียนไปทางขวาในทิศทางเดียวกับ

การหมุนของเข็มนาฬกา เรียกวา เวียนขวา มีนอยตัวที่เวียนไปทางซาย เรียกวา เวียนซาย

การดูลักษณะของเปลือกหอยวามีวงเกลียว เวียนขวา หรือเวียนซายมีหลักในการดูโดยวิธีหงายใหเห็น  

ชองเปลือก และ หันจุดยอดของเปลือกหอยชี้ออกนอกตัวผูถือหากชองเปลือกอยูทางดานขวามือผูถือ 

เปลือกหอยนั้นเวียนขวา ถาอยูทางดานซายมือเปลือกหอยนั้นเวียนซาย

ผิวดานนอกของเปลือกหอยอาจเรียบเปนมันหรือเปนลายมิติ เชน มีหนาม, ตุมสันแหลม, รองหรือสัน

ปาน ซึ่งอาจอยูในแนวแกน หรือในแนวเวียนกนหอย ชองเปลือกอาจมีรูปกลม รีหรือแคบยาวตามแต

ชนิดของหอย มีขอบดานนอกชองเปลือก และขอบดานในชองเปลือก ซึ่งเชื่อมตอกับแกนเปลือกหอย

สวนมากมีฝาปด ลักษณะเปนแผน สําหรับปดชองเปลือกฝาปดนี้นอกจากจะชวยปองกันอันตรายจาก

ศัตรูหรือสิ่งสกปรกจากภายนอกแลวยังชวยปองกันไมใหความชื้นระเหยออกจากตัวมากเกินไปในหอย

บางชนิดมีชองแกนเปลือกซึ่งอยูระหวางวงเกลียวสุดทาย ขอบดานในของชองเปลือกจากจุดยอดของ

เปลือกลงมาถึงวงเกลียวทุกวงเกลียวเวนวงเกลียวสุดทายเรียกวากนหอยชวงนี้มีความยาวแตกตางกัน

แลวแตชนิดของหอย

การวัดขนาดเปลือกหอยเปลือกเดี่ยวนิยมวัดจากจุดยอด  มาถึงปลายสุดของวงเกลียวสุดทาย ถือเปน

ความยาวของเปลือกชวงกวางสุดของ เกลียวถือเปนความกวางของเปลือกโดยใชหนวยเปนมิลลิเมตร 

หอยเปลือกเดี่ยวโดยทั่วไปอาจมีขนาดยาวตั้งแต 2-3 มิลลิเมตร ไปจนถึง500 มิลลิเมตรกวางตั้งแต 2 

มิลลิเมตรไปจนถึง300มิลลิเมตรในหอยสังขยักษออสเตรเลียซึ่งถือเปนหอยเปลือกเดี่ยวที่มีขนาดใหญ

ที่สุดในโลกดวย     

15
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หอยเปลือกคู

ลักษณะของเปลือกหอยเปลือกคู

หอยเปลือกคู มีเปลือกเปนกาบ2กาบประกบเขากันและเปดปดไดคลายบานพับเปลือกทั้ง2ขางอาจ

มีรูปรางเหมือนกันหรือคลายคลึงกันเปลือกอาจมีรูปกลมรีสามเหลี่ยมหรือรูปอื่นๆ ก็ไดหอยจะสราง

เปลือกบริเวณขั้วเปลือกขึ้นกอนแลวสรางเปลือกเปนวงขยายใหญขึ้นเรื่อยๆเปลือกทั้ง2ขางยึดติดกัน

ดวยเอ็นยึด ซึ่งเปนสารจําพวกโปรตีนบริเวณ ที่ยึดติดกันเรียกบานพับสวนใหญ บริเวณนี้มักมีแงสบ

เปลือก ซึ่งมีจํานวนและขนาดแตกตางกันไปแลวแตวงศของหอยเชนหอยแครงมีแงสบเปลือกขนาด

เล็กไลเลี่ยกันเรียงเปนแถวหอยกระปุกแงสบเปลือกแงกลางสั้นกวาแงสบเปลือกแงขางหอยปดและ

เปดเปลือกโดยอาศัยกลามเนื้อยึดเปลือก ซึ่งอาจมีกลามเนื้อมัดเดียวเชนหอยพัดหรือหอยเชลลหรือ

มีกลามเนื้อ 2 มัด เชน หอยแครง, หอยลาย  รอยกลามเนื้อยึดเปลือก  เหลานี้ไดเห็นไดทางดานใน

ของเปลือกเมื่อกลามเนื้อหลุดไปแลว นอกจากนี้ยังเห็นรอยอันเกิดจากแนวของแผนเนื้อที่ยึดติดกับ

เปลือกอันเปนแนวเกือบขนาน  ขอบเปลือกเรียกรอยแนวแผนเนื้อผิวดานนอกของเปลือกหอยกาบ

คูบางพวกเรียบเปนมันบางพวกมีหนามสันและรองซึ่งมีลักษณะเปนแนวรัศมีหรือแนวขนานกับขอบ

เปลือก บริเวณดานขางขั้วเปลือกของหอยบางพวกเชนหอยพัดมีแผนลักษณะเปนปกแผออกไปเมื่อ

ดูหอยเปลือกคูขณะที่ยังมีชีวิตอยู ดานที่เปนชองปากถือเปนดานหนา สวนดานที่มีทางนํ้าเขา-ออก

และรูกนถือเปนดานทายหากดูเปลือกหอยทางดานในเพียงอยางเดียวดานที่มีบานพับและขั้วเปลือก

ถือเปนดานบนสวนดานอยูตรงขามซึ่งเปนขอบเปลือกถือเปนดานลางสําหรับการดูดานหนากับดาน

ทายใหสังเกตรอยเวาแนวแผนเนื้อหากอยูดานไหนให ถือวาเปนดานทายสวนดานตรงขามเปนดาน

หนา นอกจากนี้ยังอาจสังเกตไดจากจะงอยเปลือกถาชี้ไปทางดานไหนใหถือวาเปนดานหนาทั้งนี้ยก

เวนหอยบางชนิด เชน หอยเสียบ ที่จะงอยเปลือกชี้กลับตรงกันขามเปนตนสวนการดูเปลือกหอยวา

เปนกาบซายหรือกาบขวานั้นใหถือเปลือกหอยโดยเอาขั้วเปลือกไวดานบน หันปลายดานชี้ออกนอก

ตัวผูถือ เปลือกที่อยูทางขวามือเปนกาบขวา  เปลือกที่อยูทางซายมือเปนกาบซายการวัดความยาว

ของเปลือกใหวัดระหวางปลายดานหนาดานทายสุดสวนความสูงวัดจากดานบนสุดของขั้วเปลือกถึง

ขอบเปลือกดานลางสุดระยะระหวางความโคงของผิวนอกสุดของเปลือกทั้ง2กาบคือความหนาหอย

กาบคูที่โตเต็มที่โดยทั่วไปมีขนาดความยาวของเปลือกไมเกิน10เซนติเมตรยกเวนบางชนิดที่มีขนาด

ใหญมาก เชน หอยมือเสือ อาจวัดความยาวไดมากกวา1เมตรซึ่งถือเปนหอยเปลือกคูที่มีขนาดใหญ

ที่สุดในโลกดวย
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ภาพที่ 18 ดานหนาและดานหลังของะะะะtหอยเปลือกคู

ที่มา https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5

%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B

8%A2

ภาพที่ 17 หอยเปลือกเดี่ยว

ที่มา https://pxhere.com/th/photo/799430
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หอยงาชาง

  หอยงาชางลักษณะระหวางหอยเปลือกเดี่ยวและหอยเปลือกคูคือมีเปลือกเปนชิ้นเดียวกันรูปราง

เปนแทงกลม โคนใหญ ปลายเรียวเล็กงอนคลายงาชางภายในกลวงมีชองเปดทั้ง2ดาน  มีแผนขูดใน

ชองปากเหมือนหอยเปลือกเดียว  แตมีหัว และ ตีนยื่นออกมาจากสวนโคนซึ่งลักษณะหัว,เทา และ 

ลําตัวเหมือนหอยเปลือกคู

หอยงวงชาง

  เปลือกของหอยงวงชางมีลักษณะแตกตางไปจากหอยที่กลาวมาแลวขางตนโดยมีลักษณะเปลือก

ตอเปนชิ้นเดียวกันมวนเปนวงในแนวราบ หรือ เรียกวาเวียนกอนหอยแนวราบเปลือกที่สรางขึ้นกอน

หรือวงแรก ๆจะถูกคลุมไวดวยเปลือกที่สรางขึ้นภายหลัง  ภายในเปลือกมีผนังกั้นตามขวางแบงชอง

วางภายในเปลือกออกเปนหองแตละหองเชื่อมตอกันดวยทอหองภายในชองเปลือกเหลานี้เคยเปนที่

อยูของตัวหอยตั้งแตหอยมีขนาดเล็กเมื่อตัวโตขึ้นหอยก็จะสรางเปลือกใหมีขนาดใหญขึ้นและตัวหอย

จะยายออกมาอยูในหองนอกสุดเปลือกหอยงวงชางหนาและแข็งแรงเปลือกดานนอกมีลายเปนเสนสี

นํ้าตาลบนพื้นขาว ดานในเปนสีมุกเมื่อวัดเสนผานศูนยกลางจากขอบเปลือกที่กวางที่สุดบางตัวอาจ

ยาวถึง 30 เซนติเมตร จัดเปนหอยที่มีขนาดใหญจําพวกหนึ่ง

ภาพที่ 20 หอยงาชาง

ที่มา http://kanchanapisek.or.th/

kp6/sub/book/book.php?book=

34&chap=5&page=t34-5-detail.html

ภาพที่ 19  หอยงวงชาง

ที่มา http://oknation.nationtv.tv/blog/dreamline

/2008/04/12/entry-1/comment
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1.3  วัสดุและกรรมวิธีในการผลิต

ปูนปลาสเตอร

    ปลาสเตอรเปนวัสดุอยางหนึ่ง  มีลักษณะเปนผงสีขาว  เนื้อละเอียด สามารถดูดซับนํ้าและความ

ชื้นได  ที่สําคัญ  คือ  สามารถทําปฏิกิริยากับนํ้าได   ไดมาจากการเผาแคลไซน แรยิปซั่ม ในอุณหภูมิที่

เหมาะสม

    การผสมปูนปลาสเตอรสําหรับทํางาน หรือ การใชในงานอุตสาหกรรมเซรามิคนับไดวามีความสํา

คัญมากๆ  ไมควรมองขามขั้นตอนนี้ไป ตนแบบปลาสเตอร หรือ พิมพปูนปลาสเตอรที่เราใชหลอ  หรือ 

เราใช เปนแบบพิมพในงานเซรามิค จะไดผลิตภัณฑที่ดีมีคุณภาพ ตองอาศัยตนแบบที่ดี  หรือ พิมพปูน 

ปลาสเตอรที่ดี แบบพิมพที่ดี ตองอาศัยการผสมปูนที่ดีและตองถูกขั้นตอนดวย

    การผสมปูนปลาสเตอรใชในงานอุตสาหกรรมเซรามิค อาจมีบางชนิดที่เราตองการใหปูนปลาส

ปลาสเตอรแข็งตัวชา แตบางชนิดเราตองการใหปูนปลาสเตอรแข็งตัวเร็ว เนื่องจากความตองการเวลา

ทํางานไมเหมือนกัน เราจึงสามารถใชสารเคมีบางตัวผสมลงไปในปูนปลาสเตอรเอใหไดผลตามที่เราตอง

การไดอีกดวย

    1. หากตองการปูนปลาสเตอรแข็งตัวชา เราสามารถใสสารเคมีดังตอไปนี้ลงไปในการผสมปูน

    ปลาสเตอร

       สารสม

       นํ้าสมสายชู

    2. หากตองการปูนปลาสเตอรแข็งตัวเร็ว เราสามารถใสสารเคมีดังตอไปนี้ลงไปในการผสมปูน

    ปลาสเตอร

       เกลือแกง

       แอมโมเนียม  ไฮดรอกไซด
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เนื้อดิน

  เนื้อดินมีอยูดวยกันหลายชนิด แตละชนิดมีคุณสมบัติและความเหมาะสมในดานลักษณะการใช

งานที่แตกตางกันซึ่งรายละเอียดชอมูลดังกลาวจะกลาวถึงเนื้อดินที่ใชในการทําศิลปนิพนธในครั้งนี้ 

นั่นคือ เนื้อดินสโตนแวร  (stoneware)

  ดินสโตนแวร (stoneware clays) เปนดินที่มีเนื้อหยาบ เหนียว มีจุดสุกตัวสูง 1200-1300oC

สีหลังการเผามีตั้งแตสีเทาออนเทาเขม หรือนํ้าตาลนอกจากสีที่มีการผันแปรในชวงกวางแลวความ

เหนียว  และชวงอุณหภูมิของดินสโตนแวร ในแตละแหลงแตกตางกันมากดินสโตนแวรนิยมใชผลิต

เครื่องปนดินเผา ชนิดเนื้อแนน แข็งแกรง เชน กระเบื้องถวยชามโถดินสําเร็จรูปที่นํามาใชนี้เปนดิน

สโตนแวรของ บริษัท ซินฟาอินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด

  การเคลือบ และ การขัดมัน 

  นํ้าเคลือบ คือ สารประกอบของซิลิเกต ผสมกับสารประกอบอื่นๆที่เปนตัวชวยในการหลอมละ

ลายโดยเมื่อเผานํ้าเคลือบในอุณหภูมิที่ถึงจุดสุกตัว นํ้าเคลือบก็จะหลอมละลายกลายเปนแกวเกาะ

ติดบนตัวผลิตภัณฑ

  การขัดมัน คือ การนําของมันวาวมาขัดบนชิ้นงานในขณะที่ยังเปนดินดิบ และชิ้นงานไมแหงจน

เกินไปหลังจากหลอหรือปนเสร็จพอใหเซ็ตตัวพอที่สามารถจับไดชวงเวลานี้จะเปนชวงเวลาที่ชัดดีที่

สุดเพราะฉะนั้นอุณหภูมิในการเผาจึงตองไมสูงจนเกินไปเพื่อไมใหมันที่อยูบนชิ้นงานหายไปจนหมด

วัตถุประสงคของการขัดมันและการเคลือบเซรามิคส

  1. เพื่อปองกันผลิตภัณฑไมใหของเหลวและกาซไหลผานได

  2. เพื่อใหผลิตภัณฑมีความแข็งแรง ทนตอการกัดกรอนตางๆ

  3. เพื่อใหงายตอการทําความสะอาด

  4. เพื่อความสวยงาม

  5. เพื่อใหผลิตภัณฑเกิดความทนทานตอแรงกระแทกและเสียดสีได

การเผา

  เปนการเพิ่มอุณหภูมิใหกับตัวผลิตภัณฑอยางชา ๆ  ภายใตบรรยากาศที่เหมาะสม เพื่อเปลี่ยน

สภาพดินใหกลายเปนวัตถุ ที่มีความแข็งแกรง ชวยใหมีความคงทนถาวรและสวยงาม
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บรรยากาศในการเผา

  1.บรรยากาศออกซิเดชั่น (Oxidation Firing)  เปนการเผาไหมอยางสมบูรณ และ ใชออกซิเจน

ใหเกิดการสันดาปอยางหมดจด

  2.บรรยากาศรีดักชั่น (Reduction Firing)  เปนการเผาไหมอยางไมสมบูรณ  ในเตามีออกซิเจน

ไมเพียงพอ การเผาไหมจึงเกิดควันและกาซคารบอนมอนออกไซด

การเผาผลิตภัณฑมี 3 ขั้นตอน

  1.การเผาดิบ (Biscuit Firing)  เปนการเผาครั้งที่หนึ่งหลังจากชิ้นงานแหงแลว เพื่อใหเกิดความ  1.การเผาดิบ (Biscuit Firing)  เปนการเผาครั้งที่หนึ่งหลังจากชิ้นงานแหงแลว เพื่อใหเกิดความ

แข็งแกรงมากขึ้น อุณหภูมิที่ใชในการเผาประมาณ 750-800 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชั่น

  2.การเผาเคลือบ (Glost Firing)  เปนการนําชิ้นงานที่ผานการเผาดิบแลว มาเผาเปนครั้งที่สอง

โดยการเคลือบชิ้นงานดวยนํ้าเคลือบแลวเผาเพื่อใหเคลือบหลอมติดเปนแกวแนนอยูบนตัวผลิตภัณฑ 

อุณหภูมิและบรรยากาศในการเผา ขึ้นอยูกับชนิดของเคลือบที่ใช

    3.การเผาตกแตง  (Decoration Firing)  ชิ้นงานที่เผาเคลือบแลว  อาจนํามาตกแตงดวย  สีบน

เคลือบหรือติดรูปลอกบนเคลือบแลวนําไปเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิประมาณ650-850องศาเซลเซียส



บทที่ 3

วิธีการดําเนินงาน

โครงการออกแบบของที่ระลึก เครื่องดนตรีลมผิว จากเซรามิคส

ขั้นตอนการดําเนินงาน

1.กําหนดขอบเขตของปญหา

2.รวบรวมขอมูลจากเอกสารและสื่อตางๆที่เกี่ยวของเพื่อประมวลแนวคิดในการออกแบบ และ

การศึกษาผลิตภัณฑที่มีลักษณะใกลเคียงกันในทองตลาดเพื่อเปนแนวทางในการคนควาและพัฒ

นาผลิตภัณฑ

แหลงขอมูลทําการศึกษา

  สยามกลการ (Yamaha)

  หางสรรพสินคา  The mall . siam paragon . central world . 

   บริษัท เมโลดี้ โซลูชั่น จํากัด  สาขา ถ.วิทยุ . สาขา นนทบุรี

  www.melodusolutions.net

  www.miyasawa.com

  www.larrykrantz.com

  www.google.com

  www.teacher.ssru.ac.th

  www.material.chula.ac.th

  www.compoundclay.net

  www.royin.co.th

  www.tci-thaijo.org/index

  facebook page : ความรูเรื่องอาหารและสุขภาพ

3.นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อสรุปหาแนวทาง ออกแบบและวางแผนการดําเนินงาน
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4.ออกแบบผลิตภัณฑเซรามิคส  ที่เปนของที่ระลึก  เครื่องดนตรีลมผิวที่สามารถใชที่ไหนก็ไดดวยรูป

แบบที่เรียบงาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ที่อยากเก็บสะสมหรือเปนของฝากที่ใหกับพี่นองพองเพื่อน

โดยใชลวดลายที่มาจากเปลือกหอย เพราะ คลื่นเสียงที่มีลักษณะคลายหอยจึงนํามาออกแบบใหเขา

กับงาน เพิ่มความสวยงาม เหมาะกับเปนของที่ระลึกที่เปนเอกลักษณ

5.เขียนแบบราง สองมิติ เพื่อคนหารูปทรงของผลิตภัณฑ

6.พัฒนาแบบรางสามมิติ เพื่อหารูปแบบและปรับปรุงรูปแบบ ที่ยังไมเขาที่โดยอาศัยวิธีการ แกะปูน

เปนลวดลายตางๆ เพื่อคนหารูปแบบที่เหมาะสมจริงๆ

7.ทดลองคุณสมบัติของเนื้อดิน และหาเคลือบที่เหมาะจะนํามาใชกับผลิตภัณฑ

8.ทดลองเคลือบ เพื่อคนหาสีที่เหมาะสมกับชิ้นงาน (ทั้งนี้ใชเคลือบใสไฟตํ่าของบริษัท อัมรินทร)

9.ทดลองดําเนินงานตามกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา

  ทําตนแบบ และ ถอดพิมพ

  ขึ้นรูปชิ้นงานดวยวิธีการหลอนํ้าดิน

  ตัด ตกแตงชิ้นงานดวยวิธีการบีบนํ้าดินสีเปนลวดลายที่ตองการใหเรียบรอย

  เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส

  ทาเคลือบ ขัดมัน และเผาที่อุณหภูมิ 1040 องศาเซลเซียส บรรยากาศ สันดาปสมบูรณ

10.สรูปผลการศึกษาอภิปรายผลงานตามขั้นตอนการทํางานทั้งหมดเพื่อนําไปปรับปรุงแกไขและรวบ

รวม จัดทําเอกสาร

11นําเสนอรูปแบบของผลิตภัณฑที่สมบูรณ ผลการทดลอง และ เอกสารรายงาน



บทที่ 4

การดําเนินงาน

การดําเนินงาน

    ในบทนี้ จะกลาวถึงขั้นตอนการผลิตชุดผลิตภัณฑเซรามิกสที่เปนของที่ระลึกเครื่องดนตรีลมผิว

โดยเริ่มตั้งแตการรางสองมิติ การทําแบบราง สามมิติ การสรางแมพิมพ การผึ่งปลาสเตอร การเตรียม

เนื้อดินหลอการตกแตงชิ้นงาน การเผาดิบ การเคลือบชิ้นงานการเผาเคลือบตามกรรมวิธีการผลิตทาง

ดานอุตสาหกรรม โดยจะมีภาพประกอบพรอมคําบรรยายไปดวย

      แบบรางสองมิติ

      แบบรางสามมิติ

      การสรางตนแบบ

      การทําพิมพ

     การผึ่งปลาสเตอร

      การเตรียมนํ้าดินหลอ

      การหลอชิ้นงาน

      การตกแตงชิ้นงาน

      การเผาดิบ

      การเคลือบ

      การเผาเคลือบ
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Sketch 2D

เมื่อสรุปรวบรวมขอมูลแลว นําออกมาเปนดังนี้

ภาพที่ 21 sketch 2D ระยะที่1 ภาพที่ 22 sketch 2D ระยะที่1

ภาพที่ 23 sketch 2D ระยะที่1 ภาพที่ 24 sketch 2D ระยะที่1
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ภาพที่ 25 sketch 2D ระยะที่1 ภาพที่ 26 sketch 2D ระยะที่1

ภาพที่ 27 sketch 2D ระยะที่1 ภาพที่ 28 sketch 2D ระยะที่1
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Sketch 2D ระยะที่ 2

    ไดออกแบบใหมีลวดลายที่ นาสนใจมากขึ้น  โดยการดึงเอกลักษณของเปลือกหอย ออกมา

ใหไดมากที่สุด

ภาพที่ 29 sketch 2D ระยะที่ 2

ภาพที่ 30 sketch 2D ระยะที่ 2 ภาพที่ 31 sketch 2D ระยะที่ 2
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ภาพที่ 32 sketch 2D ระยะที่2

ภาพที่ 33 sketch 2D ระยะที่2
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Sketch 3D 

    ไดทํา sketch 3D ที่เปนดิน

ภาพที่ 34 sketch 3D ดวยดิน ภาพที่ 35 sketch 3D ดวยดิน 

ภาพที่ 36 sketch 3D ดวยดิน ภาพที่ 37 sketch 3D ดวยดิน 
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ภาพที่ 38 sketch 3D ดวยดิน ภาพที่ 39 sketch 3D ดวยดิน

ภาพที่ 40 sketch 3D ดวยดิน ภาพที่ 41 sketch 3D ดวยดิน
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ภาพที่ 42 sketch 3D ดวยดิน

ภาพที่ 43 sketch 3D ดวยดิน ภาพที่ 44 sketch 3D ดวยดิน 
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Sketch 3D  

Sketch 3D ที่เปนปูนปลาสเตอร

ภาพที่ 45 sketch 3D ปูนปลาสเตอร ภาพที่ 46 sketch 3D ปูนปลาสเตอร

ภาพที่ 47 sketch 3D ปูนปลาสเตอร ภาพที่ 48 sketch 3D ปูนปลาสเตอร
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ภาพที่ 49 sketch 3D ปูนปลาสเตอร ภาพที่ 50 sketch 3D ปูนปลาสเตอร

ภาพที่ 51 sketch 3D ปูนปลาสเตอร ภาพที่ 52 sketch 3D ปูนปลาสเตอร
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การทําตนแบบและแมพิมพ

     การทําตนแบบนั้นทําดวยปูนปลาสเตอรโดยสามารถควบคุมปูนปลาสเตอรใหเนื้อปลาส

เตอรออน แข็ง ไดตามตองการทั้งนี้ขึ้นอยูกับอัตราสวนผสมระหวางปูนปลาสเตอรกับนํ้า สําหรับ

โครงการนี้ตนแบบทําดวยวิธีเกลาดวยมือโดยมีวัสดุอุปกรณ  ไดแก  สิ่ว  ใบเลื่อยเหล็กเล็ก  และ 

คัตเตอร  สําหรับการเกลาปูนปลาสเตอรใหไดรูปทรงตามตองการ กระดาษทรายนํ้าสําหรับเก็บ

รายละเอียดของงาน เพื่อขัดผิวของตนแบบใหเรียบ สวยงามสมบูรณพรอมจะทําการพิมพ

ภาพที่ 53 ตนแบบ ปูนปลาสเตอร

(top view)

ภาพที่ 54 ตนแบบ ปูนปลาสเตอร

(front view)

ภาพที่ 55 ตนแบบ ปูนปลาสเตอร

(top view)

ภาพที่ 56 ตนแบบ ปูนปลาสเตอร

(front view)
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ภาพที่ 57 ตนแบบ ปูนปลาสเตอร

(top view)

ภาพที่ 58 ตนแบบ ปูนปลาสเตอร

(front view)

ภาพที่ 59 ตนแบบ ปูนปลาสเตอร

(top view)

ภาพที่ 60 ตนแบบ ปูนปลาสเตอร

(front view)

ภาพที่ 61  ตนแบบ ปูนปลาสเตอร

(top view)

ภาพที่ 62 ตนแบบ ปูนปลาสเตอร

(front view)
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ภาพที่ 63 ตนแบบ ปูนปลาสเตอร

(top view)

ภาพที่ 64 ตนแบบ ปูนปลาสเตอร

(front view)

ภาพที่ 65 ตนแบบ ปูนปลาสเตอร

(top view)

ภาพที่ 66 ตนแบบ ปูนปลาสเตอร

(front view)

ภาพที่ 67 ตนแบบ ปูนปลาสเตอร

(top view)

ภาพที่ 68 ตนแบบ ปูนปลาสเตอร

(front view)



การทําพิมพ
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ภาพที่ 72 prototype นําไปแชนํ้าเพื่อให

ตอนที่ทาsoap ปูนจะไดไมดูดsoap และ

งายตอการทําพิมพตอไป

ภาพที่ 71 การทําพิมพ(soap ที่ผสมกับนํ้าแลว

พรอมใชงาน)

ภาพที่ 70 การทําพิมพ(ทาsoapที่พิมพเพื่อ

ทําการหลอพิมพชิ้นตอไป)

ภาพที่ 69 การทําพิมพ(นําดินมากั้นเพื่อทํา

เปนฐานสําหรับการหลอพิมพชิ้นแรก)
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การผึ่งปูนปลาสเตอร (Dry)

   ปลาสเตอรเมื่อหลอเปนพิมพแลวตองผึ่งใหแหงกอน จึงนําไปใชงานลักษณะการผึ่ง แบงออก

เปน2 วิธีคือ

   1. การผึ่งโดยอาศัยพลังงานธรรมชาติคือแสงแดด นิยมใชกับโรงงานเล็กๆ

   2. การนําไปอบในหองอบ หรือตูอบ อุณหภูมิที่เหมาะสมคือ 45-50  องศาเซลเซียส ถาความ

รอนเกิน 45 องศาเซลเซียส จะมีผลทําใหปูนเสื่อมเร็ว ถาเกิน  70  องศาเซลเซียสจะทําใหปูนเสื่อม

คุณภาพ

ภาพที่ 74 การผึ่งปลาสเตอร(ระยะเวลาใน

การทิ้งพิมพใหแหง  ก็อยูที่สภาพแวดลอม

ดวยโดยรอบดวยวาสภาพอากาศแบบไหน

โดยสวนใหญประมาณหาวันก็สามารถที่จะ

หลอไดแลว

ภาพที่ 73 การผึ่งปลาสเตอร(หลังจาก

ทําพิมพเสร็จแลว ตองนําพิมพมาตาก

ใหแหงเพื่อใหปูนสามารถดูดนํ้าดินให

เปนรูปทรงตามพิมพไวได)
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การเตรียมนํ้าดินหลอ

   ใชเนื้อดินของบริษัท ซินฟา อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด มาปนกับนํ้า 30%และเติมโซ

เดียมซิลิเกต ลงไป 0.3% เพื่อใหนํ้าดินไหลตัวไดดีขึ้น และ ลองตัวดีขึ้น นํ้าดินหลอที่ดีควรวัดความ

ถวงจําเพาะไดประมาณ 1.7

   1. ในการหลอนั้นเปนการหลอแบบกลวง โดยกอนการหลอเราจะตองทาทัลคัมที่พิมพกอน

เพื่อใหดินหลุดออกจากพิมพไดงายขึ้น

   2. รัดพิมพและเทนํ้าดินลงในพิมพใหเต็ม โดยตองคอยเติมใหเต็มอยูตลอด

   3. เมื่อไดความหนาตามตองการใหเทนํ้าดินออก และควํ่าไวจนกวานํ้าดินจะแหง สําหรับการ

หลอแบบตันไมตองเทนํ้าดินออก

   4. ปาดบริเวณรูเดรนที่ไมตองการออก

   5. ประมาณ 1-2 ชั่วโมงก็นําผลิตภัณฑออกจากพิมพได

   6. ตกแตงและเช็ดทัลคัมออกใหเรียบรอย

ภาพที่ 75 การหลอ(เนื่องจากพิมพมีหลาย

ชิ้น กอนที่จะหลอนั้น จึงตองรัดพิมพใหสา

มารถที่จะหลอนํ้าดินลงไปไดโดยการใชยาง

รัดพิมพ)

ภาพที่ 76 การหลอ(การที่จะหลอไดนั้น

ก็ตองมีนํ้าดิน ซึ่งนํ้าดินที่เราตองการใช

นั้นคือนํ้าดินสีดํา จากสีเสตนในอัตรา

สวน 10%)
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การตกแตงผลิตภัณฑกอนเผา

       การขึ้นรูปดวยการหลอทุกชิ้นตองตกแตงการขึ้นรูป เชน กําจัดสวนเกินออกไป สวน

เกินที่ไดจากการสึกหรอของแบบรวมทั้งตะเข็บ แตแบบที่ดีจะตองมีการตกแตงนอยที่สุด

       การตกแตงผลิตภัณฑทําไดงายถาแบบออกแบบไวดี กลาวคือ ตะเข็บของแบบพิมพที่

เกิดบนผิวผลิตภัณฑดินดิบบางชิ้น การตกแตงควรจะทําเมื่อผลิตภัณฑยังอยูในแบบบางสวนเพื่อ

ลดปญหาการบิดเบี้ยวของผลิตภัณฑหลังเผา และตองทําในเวลาที่เหมาะสม คือถาดินยังไมแข็ง

แรงพอจะทําใหเกิดการบิดเบี้ยวเสียรูปทรง หรือชาเกินไปผลิตภัณฑจะแข็งและเปราะ

การเผาดิบ (Biscuit)

     เพื่อใหเนื้อดินหรือผลิตภัณฑมีความแข็ง  และ  คงรูป เปนการตรวจสอบสภาพของเนื้อดิน

วามีการแตกราวหรือไมกอนนําไปเคลือบ นับวาเปนการประหยัดเชื้อเพลิง และแรงงานไดเปนอยาง

ดี เปนการเชื่อมั่นวาผลิตภัณฑไมแตกกอนนําไปเคลือบโดยทั่วไปเผาที่อุณหภูมิ ประมาณ  750-850

องศาเซลเซียส

ภาพที่ 77 การตกแตงกอนเผา(หลังจาก

หลองานและนํางานออกมาจากพิมพนั้น

ลวดลายที่ทําไวยังไมชัดเจนและยังขาด

สีสัน จึงนํานํ้าดินมาทาเพิ่อใหลวดลาย

ชัดเจนยิ่งขึ้น)

ภาพที่ 78 การตกแตงกอนเผา(หลังจากตกแตงสีเสร็จ

แลวก็ขัดมันตรงที่ไมใชลายเพื่อเพิ่มลูกเลนให กับ งาน

สวนลายที่ลงนํ้าดินสีนั้นเวนไวเพื่อทานํ้าเคลือบ)
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การเตรียมนํ้าเคลือบ

   เคลือบที่ใชในการทดลอง ไดนําเคลือบใส (ไฟตํ่า) ของบริษัท อัมรินทร นําไปเผาที่อุณหภูมิ 1040

องศาเซลเซียส  บรรยากาศแบบ Oxidation

ภาพที่ 81 ชิ้นงานหลังการเผาดิบ(ในเตา) ภาพที่ 82 ชิ้นงานหลังการเผาดิบ

ภาพที่ 80 ชิ้นงานกอนการเผาดิบ(ในเตา)ภาพที่ 79 ชิ้นงานกอนการเผาดิบ
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การเคลือบ

    ในการเคลือบนั้น ไดเคลือบทั้งหมด 2 วิธีคือ

    1.  วิธีชุบหรือจุมในนํ้าเคลือบ (Dipping) การชุบดวยวิธีนี้ตองมีปริมาณนํ้าเคลือบที่มากพอที่

จะชุบผลิตภัณฑทั้งใบ  ในการชุบตองคนนํ้าเคลือบตลอดเวลาเพื่อไมใหนํ้าเคลือบตกตะกอนและทํา

ใหเคลือบที่ชุบสมํ่าเสมอ ในการจับผลิตภัณฑ ควรใหมือสัมผัสผลิตภัณฑนอยที่สุด

    2.  วิธี (Spraying) วิธีนี้นับวาไดผลดีมาก ทําใหสีสมํ่าเสมอ อควรใหนํ้าเคลือบที่คอนขางใส 

ควร พนในตูพนเพื่อปองกันอันตราย

การเผาเคลือบ

    เผาดวยบรรยากาศ ออกซิเดชั่น (Oxidation) อุณหภูมิ 1040 องศาเซลเซียส  ดวยเตาไฟฟา  ซึ่ง

เปนการเผาที่ทําใหบรรยากาศในการเผาไหมหมดจด การเผาหรือการสันดาป เปนไปอยางสมบูรณไมมี

กลุมควันและเขมา

ภาพที่ 83 ชิ้นงานหลังการเผาเคลือบไฟตํ่า

ที่ตองทําแทนวางเพื่อใหชิ้นงานเผาเคลือบได

ตรงสวนที่ตองการ

ภาพที่ 84 ชิ้นงานหลังการเผาไฟตํ่า
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ภาพที่ 85 ชิ้นงานหลังการเผาเคลือบไฟตํ่า

ภาพที่ 87 ชิ้นงานกับกลองของที่ระลึก ภาพที่ 88 กลองของที่ระลึกสําหรับใสชิ้นงาน

ภาพที่ 86 ชิ้นงานหลังการเผาเคลือบไฟตํ่า
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ภาพที่ 89 การใชงานของงานคือการเปาใหเกิดเสียงและบรรเลงเพลงไดตามที่

ตองการไดทุกที่ทุกเวลา

ภาพที่ 90 ชิ้นงานนี้สามารถนําไปเปนของขวัญหรือของที่ระลึกได ไมวาจะโอกาสไหนได

ทุกโอกาส



บทที่ 5

สรุปผลของการดําเนินงาน และ ขอเสนอแนะ

1.สรุปผลการออกแบบ

1.1. การออกแบบมีวัตถุประสงคเพื่อทําเปนของที่ระลึก เครื่องดนตรีลมผิว เพื่อใหผูที่เปนนักดน

   ตรี  หรือ  ผูคนทั่วไปที่สนใจไดซื้อสะสมไมวาจะเลนเอง หรือ นําไป  เปนของฝากก็ไดทั้งสิ้น  

   ดวยรูปแบบ ที่เรียบงายและดึงนําลายของเปลือกหอยที่มีลักษณะคลายกับคลื่นเสียงที่ตีออก

   มาเปนภาพแลว ทําใหนาสนใจ มากขึ้น เหมาะกับคนทุกกเพศ ทุกวัย

1.2. ขอบเขตของการดําเนินงานออกแบบมีที่มา  จากการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ เครื่องดนตรีชนิด

   ลมผิวที่มีอยูแลวเนื้อดินที่นํามาใชเปนเนื้อดิน สโตนแวร เผาที่อุณหภูมิ 1040 องศาเซลเซียส

   ขัดมัน

1.3. ขั้นตอนการออกแบบและทดลอง ไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ headjoint องคประกอบตางๆ ที่

   จะทําใหสามารถเกิดเสียงได เพื่อทําการรางแบบ 2 มิติ และ สรางแบบจําลอง 3 มิติ รวมถึง

   การทดลองเนื้อดิน และ เทคนิคการตกแตงที่เหมาะสม คัดเลือกรูปแบบงานที่สมบูรณเพื่อ

   ทําตนแบบ ทําพิมพ หลอแบบ เผาดิบ เผาเคลือบ ตามกระบวนการผลิต

1.4. ผลการดําเนินงานออกแบบ ใชเนื้อดินสโตนแวร หลอ ของบริษัท ซินฟา อินดัสเตรียล (ประ

   เทศไทย) จํากัดโดยมีอัตราการหดตัว 15% และเคลือบใสไฟตํ่า ของบริษัทอัมรินทร เผาที่

   อุณหภูมิ 1040 องศาเซลเซียส และ ขัดมัน



ภาพที่ 91 ชุดแบบทดสอบนํ้าดินสี สีตางๆ 

เผาอุณหภูมิ 1040 องศาเซลเซียส 

บรรยากาศ ออกซิเดชั่น

ภาพที่ 92 ชุดแบบทดสอบนํ้าดินสี สีตางๆ

และ นํ้าดินสีดํา(สเตน)หลอ ใสสีตางกันหาแบบ

เผาอุณหภูมิ 1100  องศาเซลเซียส

บรรยากาศ ออกซิเดชั่น

ภาพที่ 93 แทนวางการเผาเคลือบ เนื่องจากชิ้น

งานมีลักษณะยาวจึงไมสามารถตั้งไดปกติ จึงทํา

แทนขึ้นมาเพื่อแกไขปญหาตรงนี้เพื่อเผาเคลือบ

ภาพที่ 94 แทนวางที่ทํามาเปนการแกปญหานั้น

จะทําใหสวนที่เคลือบไมโดนกับสวนใดๆ

46



47

2.สรุปปญหาที่พบในการออกแบบ

2.1. ขั้นตอนการหลอแบบ พบปญหาเนื้อดินไมเกาะกับแมพิมพ ทําใหงานไมคงรูปที่ตองการ ซึ่ง

สาเหตุเกิดจากที่ทาทัลคัมมากเกินไป จึงแกไขดวยการลดการทาทัลคัมลงในการหลอครั้งตอไป ก็ทํา

ใหงานเปนรูปรางดีขึ้น

2.2. ขั้นตอนการเคลือบ หรือตกแตงการเผาในขั้นตอนสุดทายนั้น ปญหา คือ ดวยเพราะชิ้นงานมี

ลักษณะยาว และ กวางนอยไมสามารถตั้งงานเผาเคลือบได จึงแกปญหาโดยการเคลือบแคบางสวน

แตโดยรวมงานจะขัดมัน ทําใหสามารถเผางานที่ทําใหแข็งแรงขึ้นไดดีขึ้น

2.3. ขั้นตอนการถอดพิมพ  ปญหาที่เกิดขึ้นในการทําพิมพครั้งนี้  คือ พิมพมักจะแตก ทั้งขณะทํา

การหลอพิมพทีละชิ้นและหลังจากการหลอนํ้าดิน  ในระหวางการแกะชิ้นงานออกจากพิมพสาเหตุ

ปญหานี้อาจจะมาจากคุณภาพของปูนที่ใชในการหลอพิมพการผสมปูนอัตราสวนอาจคลาดเคลื่อน 

หรือ อาจมาจากความไม ระวังในการถอดพิมพ 

3.ขอเสนอแนะ

    เนื่องจากอุปสรรคและปญหาที่เกิดขึ้น ประกอบกับขอจํากัดในเรื่องของระยะเวลา จึงทําใหเกิด

ขอผิดพลาดบางประการในโครงการออกแบบดังกลาว ซึ่งมีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไขดังนี้

  1.ดานรูปแบบ สามารถใหมีความแปลกใหมไดมากขึ้นทั้งรูปทรงและลวดลาย ตลอดจรพัฒนาใน

ดานเทคนิคตกแตงใหมีความหลากหลายไดมากขึ้น

  2.ดานการใชงาน อาจยังไมสามารถเลนเพลงไดดีเทาเครื่องดนตรีที่มีมา อาจจะตองปรับปรุงใน

เรื่องของการหาเสียง หรือการทําชิ้นงานใหใกลเคียงกับสิ่งที่มีมา  แตดวยความเปนเซรามิคสในการ

หาขนาดที่เหมาะสมที่สุดกับเสียงอาจตองใชเวลามากกวานี้
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