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บทคัดยอ 

การออกแบบชุดอาหารไทยที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากปนักษัตร มีวัตถปุระสงคเพ่ือการ

ออกแบบชุดอาหารไทยใหมีรปูทรงที่เหมาะสมกับการใชงาน บรรจุอาหารไทยชนิดตางๆได โดยนํา

สัตวในปนักษัตรที่เปนความเช่ืออยางหน่ึงที่อยูควบคูกับคนไทย มาออกแบบเปนลวดลายบนภาชนะ

ชุดอาหารเพ่ือความสวยงามและเพ่ิมความแปลกใหมใหกบัช้ินงาน เลือกเอาเทคนิคการตกแตงเขียน

ลวดลายบนเคลือบ งานเบญจรงคไทยแบบลายนํ้าทองโทนสีที่ใชเปนไทยโทน 

ผลงานขึ้นรูปดวยเน้ือดินสโตนแวร ขึ้นรูปดวยวิธีการขึ้นรูปแปนหมุน เคลือบดวยเคลือบสีขาว 

เพ่ือเปนสีพ้ืนใหแกช้ินงานกอนการลงเทคนิคตกแตง เผาอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส และใช

เทคนิคเขียนนํ้าทองและลงสบีนเคลือบ  เผาอุณหภูมิ 780 องศาเซลเซียส โดยโทนสีทีใ่ชเนนความมี

เอกลักษณแบบสีไทยโทน ไดแก สแีดงชาด สีเมฆคราม สีเขียวไหล และสีเหลืองเลื่อมประภัสสร  

จากการออกแบบชุดอาหารไทยที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากปนักษัตร จะประกอบไปดวย

ผลงาน 3 รูปแบบ แตละรูปแบบประกอบไปดวย โถขาวมีฝาปด จานหลัก จานแบง จานลึก ชามใส

แกง ถวยแบง ถวยนํ้าพริก ที่วางชอน  
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Abstract 

Thai cuisine plate set inspired by the Chinese zodiac. A purpose statement 

designed the Thai cuisine sets with animals in the Chinese Zodiac, There is a belief of 

Thai people, complementary with a set of dishes for aesthetics and exotic for 

artwork.  

This artwork made by stoneware, molded by wheel throwing, coated with 

white glaze before decoration and firing at a temperature of 1,220°C. The technique 

of writing the gold acrylic paint over the glaze and burned at a temperature of 780°C. 

Colors tone have identity of Thai colors tone such as red, blue, green and yellow. 

A design of Thai cuisine inspired by the Chinese zodiac. It consists of three 

types; each of which consists of rice bowl with lid, main plate, side plate, deep plate, 

bowl, sharing bowl, dipping bowl and spoon rest. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 ขาพเจาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงตอมารดา คุณยายและครอบครัว ที่คอยอบรมสั่งสอน

และสนับสนุนชวยเหลือขาพเจา และคอยเปนกําลังใจใหอยางเสมอ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยทกุทาน ในภาควิชา เครื่องเคลือบดินเผา ที่อบรมสั่งสอน มอบ

ความรูและใหคําแนะนํา ตลอดระยะเวลาสี่ป  

 ขอขอบคุณเจาหนาที่ในภาควิชา เครื่องเคลือบดินเผาที่ใหความรูและคําแนะนํา และการ

ชวยเหลือตางๆเสมอมา  

 ขอขอบคุณรุนพ่ี รุนนอง ที่ใหคําแนะนําตางๆ 

 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ สําหรับการใหความชวยเหลือ เมื่อประสบปญหาใดๆก็ตาม  

 นอกจากน้ีขาพเจายังขอขอบพระคุณทุกทาน ซึ่งไมไดเอยนามไวในที่น้ี แตขาพเจายังนึกถึงอยู

เสมอตลอดเวลาของการทําศิลปนิพนธน้ี ขอขอบพระคุณที่ทําใหขาพเจาไดเรียนรูสิ่งใหมๆ 

ประสบการณตางๆ และคอยใหกําลังใจกันอยางมากมาย เปนแรงผลักดันที่กอใหเกิดศลิปนิพนธชุดน้ี 

ซึ่งขาพเจาจะนํามาเพ่ือปรับใชในชีวิตตอไป 
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คํานาํ 

เอกสารฉบับน้ีเปนสวนหน่ึงของรายวิชา ศิลปนิพนธ การศึกษาตามหลักสตูรปริญญาศิลป

บัณฑิต ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร นําเสนอโครงการใน

หัวขอ ชุดอาหารไทย ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากปนักษัตร สรางสรรคผลงานเครื่องเคลือบดินเผา

ดวยวิธีการขึ้นรูปดวยแปนหมุน เคลือบดวยเคลือบสีขาว และใชเทคนิคตกแตง การเขียนนํ้าทองและ

ลงสีบนเคลือบ รายละเอียดในเอกสารไดกลาวถึงการดําเนินโครงการทุกขั้นตอน คือ ทีม่าของแนวคิด

ในการสรางสรรคผลงาน การรวบรวมแนวความคิด วัตถุประสงค รูปแบบของงาน ขั้นตอนการทํางาน 

การทดลอง และผลการทดลอง การแกปญหาตลอดจนขอมูลตางๆที่เกีย่วของที่เปนประโยชนตอการ

สรางสรรคงานเครื่องเคลือบดินเผา 

ในรายละเอียดดังที่กลาวมาอาจเปนแนวทางในการออกแบบสรางสรรค สําหรับผูที่สนใจ

สามารถนําขอมูลเหลาน้ีไปใชในการเรียนรู หรือนําไปปรับปรุงพัฒนาใหสมบูรณตอไป หากผิดพลาด

ประการใด ขออภัยไว ณ ที่น้ี  

มัณฑนากร รักประดิษฐ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

โครงการชุดอาหารไทยแรงบันดาลใจจากปนักษัตร (Thai cuisine plate sets Inspiration 

from Chinese Zodiac) ผูศกึษาตองการตองการออกแบบสรางสรรคชุดอาหารไทยรวมสมัย มี

รูปแบบที่เหมาะสมกับการใชงานและมีความงามที่เปนเอกลักษณของผลงานเครื่องปนดินเผาไทย โดย

มีรายละเอียด ที่มาและความสําคัญ วัตถุประสงคของโครงการ ดังน้ี                                                             

ความเปนมาและความสาํคญัของปญหา (statement and significance of the problems) 

อาหารไทย เปนอาหารประจําของประเทศไทย ที่มีการสั่งสมและถายทอดมาอยางตอเน่ือง

ต้ังแตอดีต จนเปนเอกลักษณประจําชาติ ถือไดวาอาหารไทยเปนวัฒนธรรมประจําชาติที่สําคัญของ

ไทย เชน นํ้าพริก เปน อาหารที่มีความเปนเอกลักษณของคนไทย มักรับประทานพรอมกับเครื่องเคียง

ที่จัดมาเปนชุดและรับประทานกับขาว คนไทยบริโภคขาวเปนอาหารหลัก โดยนิยมกัน 2 ชนิดคือ ขาว

เหนียวและขาวเจา คนไทยภาคอีสานและภาคเหนือนิยมกินขาวเหนียวเปนหลัก สวนคนไทยภาคกลาง

และภาคใตนิยมกินขาวเจาเปนหลัก ประเทศไทยที่ผูกพันกับสายนํ้ามีถิ่นที่อยูอาศัยติดกับแมนํ้าลําธาร 

เพราะแมนํ้าใชประโยชนไดในหลายๆดาน เปนแหลงอาหารที่อุดมสมบูรณ ทําใหอาหารประจําครัว

ไทยประกอบดวยปลา ทั้ง ปลายาง ปลาปง จิ้มนํ้าพริก กินกับผักสดที่หาไดตามหนองนํ้า ชายปา หาก

กินปลาไมหมดก็สามารถนํามาแปรรูปใหเกบ็ไวไดนาน ๆ ไมวาจะเปนปลาแหง ปลาเคม็ ปลารา ปลา

เจา อาหารรสเผ็ดที่ไดจากพริกน้ัน ไทยไดรบันํามาเปนเครื่องปรุงมาจากบาทหลวงชาวโปรตุเกส ใน

สมัยพระนารายณ สวนอาหารประเภทผัดไฟแรง ไดรับมาจากชาวจีนที่อพยพมาอยูในเมืองไทยในสมยั

กรุงรัตนโกสินทร อาหารไทยจึงเปนอาหารที่สามารถลิม้รสไดทั้งทางการมองเห็นและรสสัมผัสในปาก

เมื่อไดชิม อีกทั้งภาชนะใสอาหารสําหรับบรรจุอาหารแตละภาคลวนแตมีเอกลักษณเฉพาะตามชนิด

ของอาหารประเภทน้ันๆ ดังน้ันความสําคัญของภาชนะสําหรับบรรจุอาหารจึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่

ควรออกแบบหรือใชตามประเภทของอาหาร ชวยสงเสริมใหอาหารน้ันมีความนาสนใจย่ิงขึ้น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
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ในปจจุบันอาหารไทยเปนที่นิยมอยางมากสําหรับทั้งในและนอกประเทศ และอาหารไทยมี

ความนิยมอันดับตนๆของโลกอีกดวย ชาวตางประเทศสวนใหญที่ไดลิม้ลองอาหารไทย ตางมีความช่ืน

ชอบและสนใจในอาหารไทยเปนอยางมาก ผูศึกษาเลยมีความตองการที่จะสรางความโดดเดนใหแกชุด

อาหารควบคูกับแนวความคิดในการออกแบบและสรางเอกลักษณความงามแบบศลิปะไทยลงในชุด

อาหารไทย ที่ไดแรงบันดาลในจากปนักษัตร ที่เปนความเช่ืออยางหน่ึงที่อยูควบคูกับคนไทย มาใชใน

การออกแบบลวดลายลงบนภาชนะ 

ปนักษัตร หรือ นักขัต เปนปตามปฏิทินสุริยคติไทยและชาติอ่ืนในเอเชียตะวันออก เชน จีน 

เวียดนาม และญี่ปุน แบงเปนรอบป รอบละสิบสองป แตละปกําหนดสัตวเรียกเปนช่ือเรียงกันไป โดย

กําหนดใหสัตว 12 ชนิด เปนเครื่องหมายแตละป เริ่มจากปชวด-หนู, ฉลู-วัว, ขาล-เสือ, เถาะ-กระตาย

, มะโรง-งูใหญ, มะเส็ง-งูเล็ก, มะเมีย-มา, มะแม-แพะ, วอก-ลิง, ระกา-ไก, จอ-สุนัข, กุน-หมู ผูศึกษา

ไดนําแนวคิดเหลาน้ีถายทอดเปนภาพเขียน เทคนิคที่เลือกใชน้ัน คือ เทคนิคการเขียนนํ้าทองและลงสี

บนเคลือบ หรอืการเขียนแบบเบญจรงค เบญจรงคในสมัยโบราณน้ัน นิยมใชหา ส ีแตสวนใหญแลวจะ

มีต้ังแต สี่ สี ไปจนถึง แปด สีก็มี จนถึงเจ็ดแปดสี สีหลักทีใ่ชไดแก แดง เหลือง ขาว ดํา เขียว หรือนํ้า

เงิน ลวดลายที่เขียนบนเครื่องเบญจรงค เปนลายโบราณที่มมีาต้ังแตสมัยอยุธยา ไดแก ลายเทพพนม-

นรสิงห ลายประจํายาม  ลายเบญจมาศ ฯลฯ ในสมัยกรุงรัตนโกสินทรมลีายที่นิยมเพ่ิมขึ้นไดแก ลาย

พุมขาวบิณฑ ลายนกไมพญาสิงขร ลายกุหลาบทอง ฯลฯ ซึ่งลวดลายในสมัยโบราณน้ัน มักจะใชเสน

ดําในการเขียนลาย แตปจจุบันจะเปนการใชนํ้าทอง ซึ่งผูศึกษาไดนําแนวความคิดทั้งในสมัยโบราณ

และสมัยปจจบัุนมาศึกษาและรวบรวมขอมูลตางๆ เพ่ือออกแบบสรางสรรค ในรูปแบบของรูปทรง 

และลวดลาย โดยดัดแปลง จัดวางองคประกอบลวดลายใหมลงบนช้ินงาน เพ่ือสรางทางเลือกใหมแก

ผูบริโภค และเพ่ือใหเกิดความประณีตออนชอยตอช้ินงานที่สรางสรรคใหเกิดความนาสนใจ เพ่ิม

สุนทรียภาพและเพ่ิมคุณคาใหช้ินงาน 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคในการศึกษา (Goal and Objective) 

1. เพ่ือออกแบบสรางสรรคชุดอาหารไทยภาคกลาง โดยมีแรงบันดาลใจมาจากปนักษัตร 

2. ศึกษาการทดลองจัดวางลวดลายลงบนตัวช้ินงาน เพ่ือออกแบบชุดอาหารไทยภาคกลาง 

โดยเนนการใชงาน รูปลักษณของผลิตภัณฑ มีความโดดเดนมีลักษณะความเปนไทย นําเอาเทคนิค

ตกแตงสีบนเคลือบลายนํ้าทองมาใชในการตกแตงผลิตภัณฑ 
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 3. เพ่ือศึกษาและออกแบบชุดอาหาร ใชดินสโตนแวร ขึ้นรปูดวยวิธีการขึ้นรูปดวยแปนหมุน 

เคลือบดวยเคลือบขาว เพ่ือเปนสีพ้ืนในแกช้ินงานกอนการลงเทคนิคตกแตง เผาอุณหภูมิ 1,220 องศา

เซลเซียส และใชเทคนิคเขียนนํ้าทองและลงสีบนเคลือบ  เผาอุณหภูมิ 780 องศาเซลเซยีส โดยโทนสี

ที่ใช ไดแกสีทีม่าจากไทยโทน ไดแก สแีดงชาด สีเหลืองเลื่อมประภัสสร สีเขียวไหล สีเมฆคราม และสี

ดําเขมา เปนตน 

สมมุติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested) 

 สามารถออกแบบสรางสรรคชุดอาหารไทย ที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากปนักษัตร นําสตัวใน

ปนักษัตรมาประกอบใหมีความเขาชุดกับชุดอาหารเพ่ือความสวยงามและเพ่ิมความแปลกใหมใหกับ

ช้ินงาน ใชเทคนิคการเขียนนํ้าทองและลงสบีนเคลือบ เพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ 

ขอบเขตของการศึกษา (Scope or delimitation of study) 

 1. แนวความคดิสรางสรรค 

 ไดรับแรงบันดาลใจมาจากสตัวในปนักษัตร มาผนวกรวมกับลวดลายโบราณที่นํามาดัดแปลง 

มาประกอบกับตัวช้ินงาน  รวมกับเทคนิคการเขียนนํ้าทองและลงสีบนเคลือบ เพ่ือใหเกดิความมี

เอกลักษณที่แตกตางไปจากสิ่งที่เคยมีอยู นํามาสรางสรรคเขาดวยกัน ใหเกิดความงาม มีความเปน

เอกลักษณไทยเหมาะสมกับชุดอาหารไทย 

2. วัตถุในการสรางสรรคผลงาน 

 ใชเน้ือดินสโตนแวร ขึ้นดวยวิธีขึ้นรูปดวยแปนหมุน เคลือบดวยเคลือบขาว อุณหภูมิ 1,220 

องศาเซลเซียส ตกแตงดวยเทคนิคเขียนนํ้าทองและลงสีบนเคลือบ 

 3. ผลงานในโครงการ 

 ทั้งหมดมี 3 ชุด 1 ชุดประกอบไปดวย 

 โถขาวมีฝาปด เสนผานศูนยกลางขนาด 18 ซม. 

 จานหลัก เสนผานศูนยกลางขนาด 24 ซม.   
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จานแบง เสนผานศูนยกลางขนาด 18 ซม. 

จานลึก เสนผานศูนยกลางขนาด 18 ซม.  

ชามใสแกง เสนผานศูนยกลางขนาด 15 ซม.  

ถวยแบง เสนผานศูนยกลางขนาด 9 ซม.  

ถวยนํ้าพริก เสนผานศูนยกลางขนาด 8 ซม.  

ที่วางชอน เสนผานศูนยกลางขนาด 8 ซม. 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. ไดชุดผลิตภัณฑอาหารไทยครื่องเคลือบดินเผาที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากปนักษัตร มี

รูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะมีความงามที่สงเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทย 

2. ไดชุดผลิตภัณฑอาหารเครื่องเคลือบดินเผาที่มีความเหมาะสมกับการใชงานกับอาหาร

ไทย เปนทางเลือกใหมสําหรบัผูที่สนใจ 

ขั้นตอนการศกึษา  

 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการศึกษารวบรวมขอมูลจากแหลงตางๆ 

1. ขอมูลดานเอกสาร ไดแก 

- เอกสารขอมูลรูปแบบของชุดอาหารไทยประเภทตางๆ เพ่ือศึกษารูปแบบ และ

องคประกอบของการใชงาน 

- เอกสารที่รูปแบบของปนักษัตรที่นํามาใชในการออกแบบ 

- เอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับทฤษฎีทางเครื่องเคลือบดินเผา ไดแก วัตถดิุบตางๆ 

รวมถึงกรรมวิธีการผลิต  

- เอกสารที่เกี่ยวกับประวัติของการทําเทคนิคตกแตงในงานเครื่องเคลือบดินเผา 

2. ขอมูลภาคสนาม ไดแก การลงพ้ืนที่ในการคนหาขอมูลการทําเทคนิคตกแตงจากสถานที่

จริง  
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3. ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล เปนการนําขอมูลที่รวบรวมมาวิเคราะห เพ่ือกําหนด 

แนวความคิดหลักและแนวทางในการออกแบบ 

4. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนารูปแบบ เปนการนําขอมูลที่วิเคราะหออกมาเปน

แนวความคิดหลักและแนวทางในการออกแบบ และนํามาออกแบบตามขั้นตอนดังน้ี คือ  

- ขั้นตอนการรางแบบ 2 มิติ เพ่ือหารูปแบบตามวัตถุประสงค 

- ขั้นตอนการรางแบบ 3 มิติ  

5. ขั้นตอนการทดลองเคลือบและสีบนเคลือบ เลือกการจับคูสีตางๆเพ่ือใหเหมาะสมกับงาน 

ทั้งดานความงามและการนําไปปฏิบัติงานจริง 

6. ขั้นตอนการผลิตผลงาน เปนการผลิตตามกระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผา 

7. ขั้นตอนการนําเสนอผลงาน เปนการนําเสนอผลงานทั้งหมดที่ไดออกแบบและปฏิบัติตาม

ขั้นตอนตางๆทั้งหมด โดยการนําเสนองานออกกแบบและเอกสาร 

วิธีการศึกษา (Method of the study) 

 1. กําหนดขอบเขตของการศึกษา เพ่ือศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษา และเก็บขอมูลที่

ศึกษาและนํามาวิเคราะห เพ่ือนํามาประกอบการสรางสรรคผลงานจริง 

 2. สรางสรรคและพัฒนาแบบราง 2 มิติ และแบบจําลอง 3มิติ พรอมกบันําเสนอเปนระยะ

เพ่ือพัฒนาผลงาน และทดลองสีบนเคลือบที่จะใชเพ่ือใหสอดคลองกับแนวความคิด 

3. ปฏิบัติสรางผลงานจริงโดยขยายจากแบบจําลอง 3 มิติ และเผาตามอุณหภูมิที่กําหนด

พรอมทั้งตกแตงสีบนเคลือบตามโครงการที่นําเสนอ 

4. สรุปผลการสรางสรรคผลงานปญหาและอุปสรรคเพ่ือนําไปพัฒนาตอไปในอนาคต 

5. นําเสนอผลงานและเอกสารที่ทําการศึกษา พรอมทั้งวิเคราะหออกแบบสรางสรรค 
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แหลงขอมูล  

 1. เก็บรวบรวมขอมูลความเปนมาของอาหารไทย จากแหลงขอมูลภาคสนามและในสื่อ

สารสนเทศ 

 2. ศึกษาคนควาหาขอมูลที่เกีย่วกับปนักษัตร ที่นํามาใชในการออกแบบจากเอกสารตาม

แหลงความรู 

 3. เก็บรวบรวมขอมูลเทคนิคการเขียนเบญจรงคจากสถานประกอบการ 

อุปกรณในการศึกษา 

 1. หนังสือและเอกสารที่เกี่ยวของกับการศึกษา 

  2. ดิน , เคลือบ , สีบนเคลือบและนํ้าทอง 

 3. อุปกรณตางๆในงานเครื่องเคลือบดินเผา  

คาใชจายในการศึกษา 

 12,000 – 18,000 บาท 

การเสนอผลงาน 

1. นําเสนอแบบหัวขอกับอาจารยที่ปรึกษา  

2. รางโครงการและนําเสนอโครงการกับคณะกรรมการ 

3. รางแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ เพ่ือเสนอแบบกับคณะกรรมการ พรอมทัง้ผลิตผลงานจริงตาม

กระบวนการเครื่องเคลือบดินเผา 

4. จัดแสดงผลงานสําเร็จเครื่องเคลือบดินเผาชุดอาหารไทย แรงบันดาลใจจากปนักษตัร 

พรอมทั้งเอกสารประกอบการสรางสรรคผลงาน 

 



 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวของ 

การออกแบบชุดอาหารไทยที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากปนักษัตร ขาพเจามีความคิดมาจากการที่

อาหารไทยเปนอาหารที่ไดรับความนิยมทั้งในและนอกประเทศ ขาพเจาจึงมีความคิดสรางสรรคที่จะจัดทํา

ชุดอาหารไทยที่นํามาประกอบกับปนักษัตร ที่อยูควบคูกับคนไทยมาชานาน โดยเริ่มจากการศึกษา 

วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับชุดอาหารไทยและรวบรวมขอมูลที่มีความจําเปนตอการดําเนินงานมาจากแหลง

ตางๆ เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการออกแบบ โดยแบงออกเปนขอมูลตางๆดังน้ี 

1. ขอมูลที่เกี่ยวของกับการออกแบบ 

1.1 ขอมูลเกี่ยวกับอาหารไทย 

1.2 ขอมูลเกี่ยวกับปนักษัตร 

1.3 ขอมูลเกี่ยวผลติภัณฑที่มีอยูแลว 

1.4 หลักของการออกแบบ 

2. ขอมูลเกี่ยวกับการผลิต 

2.1 วัตถุดิบ 

2.2 กรรมวิธีการผลิต 

1. ขอมูลที่เก่ียวของกับการออกแบบ 

1.1 ขอมูลเก่ียวกับอาหารไทย 

อาหารไทย เปนอาหารที่ประกอบดวยรสเขมขนมีเครื่องปรุงหลายอยางรสชาติอาหารแต

ละอยางมีรสเฉพาะตัวการใชเครื่องปรุงรสตางๆก็ไมเหมือนกันผูประกอบอาหารไทยตองศึกษา

จากตําราอาหารไทยและผูเช่ียวชาญการทําอาหารไทยใหอรอยตองใชความชํานาญและ

ประสบการณตลอดจนกรรมวิธีในการประกอบอาหารไทยผูทําจะตองพิถีพิถัน ประณตี มีขั้นตอน

เพ่ือใหอาหารนารับประทานอาหารไทยขึ้นช่ือไดวามีประวัติมาชานาน ผูคนสวนใหญทั้งในและ
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ตางประเทศตางนิยมชมชอบในอาหารไทยกันมากมาย โดยเฉพาะช่ือเสียงในดานความเขมขน

และจัดจานของรสอาหารที่ติดปากติดใจผูคนมานับศตวรรษ  โดยสวนใหญอาหารไทยจะมีวิธีการ

ประกอบอยางงายๆ และ ใชเวลาในการทําไมมากนัก โดยเฉพาะทุกครัวเรือนของคนไทย จะมี

สวนประกอบอาหารติดอยูทุกครัวเรือน ไมวาจะเปนพริกแหง กุงแหง นํ้าปลา กะป สมมะขาม 

กระเทียม หัวหอม รวมทั้งสวนประกอบอาหารจําพวกผัก และเน้ือสัตว นานาชนิด เพราะมีวิธี

นํามาประกอบที่มีดวยกันหลายรูปแบบไมวาจะเปน แกง ตม ผัด ยํา รวมทั้งอาหารไทยไดรับ

อิทธิพลใน การปรุงอาหารรวมทั้งรูปแบบในการรับประทานอาหารต้ังแตอดีต อาทิ การนํา

เครื่องเทศมาใชในการประกอบอาหารก็ไดรับ อิทธิพลมาจากเปอรเชียผานอินเดีย หรืออาหาร

จําพวกผัดก็ได รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน เปนตน เมนูอาหารไทยที่ขึ้นช่ือลือชาหลายชนิดจึง

ประกอบไปดวยอาหารมากมายกวา 255 ชนิด 

          วิธีปรุงอาหารไทยน้ันมีหลายวิธีดังน้ี การตํา หมายถึง การนําอาหารอยางหน่ึงอยางใด 

หรือหลายๆ อยางมารวมกัน แลวตําเขาดวยกันบางอยางอาจตําเพ่ือนําไปประกอบอาหารและ

บางอยางตําเปนอาหาร เชน ปลาปน กุงปน นํ้าพริกสด นํ้าพริกแหง นํ้าพริกเผา พริกกับเกลือ 

สมตํา 

 
ภาพที่ 1 ชุดอาหารไทย  

ที่มา : รานอรรถรส เขาถึงเมือ่วันที่ 28 มกราคม 2561 

http://soimilk.com/sites/default/files/u143056/_mg_8401.jpg 

http://soimilk.com/sites/default/files/u143056/_mg_8401.jpg
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ภาพที่ 2 ชุดอาหารไทย  

ที่มา : Facebook รานอรรถรส เขาถึงเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 

https://www.facebook.com/attarote.eatery/photos/a.207721726302812.10737418

27.207711689637149/286999161708401/?type=1&theater 

 
ภาพที่ 3 ชุดอาหารไทย  

ที่มา : Facebook รานอรรถรส เขาถึงเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 

https://scontent.fbkk17-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/19598795_286981821710135_5190405909816209645_n.jpg?_nc_cat=0&oh=605

34775f291b434d0313635995a22f7&oe=5B5E937C 

https://www.facebook.com/attarote.eatery/photos/a.207721726302812.1073741827.207711689637149/286999161708401/?type=1&theater
https://www.facebook.com/attarote.eatery/photos/a.207721726302812.1073741827.207711689637149/286999161708401/?type=1&theater
https://scontent.fbkk17-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19598795_286981821710135_5190405909816209645_n.jpg?_nc_cat=0&oh=60534775f291b434d0313635995a22f7&oe=5B5E937C
https://scontent.fbkk17-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19598795_286981821710135_5190405909816209645_n.jpg?_nc_cat=0&oh=60534775f291b434d0313635995a22f7&oe=5B5E937C
https://scontent.fbkk17-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/19598795_286981821710135_5190405909816209645_n.jpg?_nc_cat=0&oh=60534775f291b434d0313635995a22f7&oe=5B5E937C
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ภาพที่ 4 ชุดอาหารไทย  

ที่มา : หองอาหารไทย สวนบัว เขาถึงเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 

http://www.spotlightdaily.net/wp-content/uploads/2016/09/002.gif 

1.2 ขอมูลเก่ียวกับปนักษัตร 

 ปนักษัตร หรือ นักขัต เปนปตามปฏิทินสุริยคติไทยและชาติอ่ืนในเอเชียตะวันออก เชน 

จีน เวียดนาม และญี่ปุน แบงเปนรอบป รอบละสิบสองป แตละปกําหนดสัตวเรียกเปนช่ือเรียง

กันไปดังน้ี โดยความเช่ือเรื่องปนักษัตรน้ันมีที่มาจากจีน ตํานานเรื่องเลาในสมัยปใหมแรกของจีน 

(วันชิวอิก หรือวันที่ 1 เดือนอายของจีน) สัตวทั้งหลายตางมาชุมนุมหนาวังหลวงของฮองเต

สวรรคฮองเตประกาศใหสัตว 12 ชนิด ที่มาถึงกอนวัน (วันชิวย่ี หรือวันที่ 2 เดือนอาย) ดังน้ัน

สัตว 12 ชนิด ไดรับแตงต้ังเปนองครักษใน 1 วัน สัตว 1 ชนิดอยูยาม 2 ช่ัวโมง สัตว 12 ชนิดอยู

ยาม 24 ช่ัวโมง รวมเปน 12 ยามเฝาวังหลวง โดยมีหลักฐานทางโบราณคดีพบวาต้ังแตกอนยุค

ราชวงศฉิน (221 ปกอนค.ศ. – 207 ปกอนค.ศ) ก็มีปรากฏรูปปนักษัตรแลว โดยใชสัตวประเภท

ตาง ๆ เปนตัวแทนหรือสญัลกัษณ อันไดแก ชวด ฉลู ขาล เถาะ มะโรง(มังกรฟาราชวงศ โจว-ฉิน 

มังกรมีขายาว5 เล็บ ลําตัวคลายกวางมีปก) มะเส็ง(พญางูขาว-งูใหญ-พญานาค) มะเมยี มะแม 

วอก ระกา จอ และ กุน 

http://www.spotlightdaily.net/wp-content/uploads/2016/09/002.gif


11 
 

 

ภาพที่ 5 รูปสตัวในปนักษัตร  

ที่มา : เขาถึงเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 

http://asianjournal.com/lifestyle/wp-

content/blogs.dir/4/files/2016/02/Zodiacs-655x500.jpg 

 
ภาพที่ 6 รูปสตัวในปนักษัตร  

ที่มา : เขาถึงเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 

https://i.pinimg.com/originals/5d/b6/73/5db6733ac5911d51079fa267660dadee.jpg 

 

http://asianjournal.com/lifestyle/wp-content/blogs.dir/4/files/2016/02/Zodiacs-655x500.jpg
http://asianjournal.com/lifestyle/wp-content/blogs.dir/4/files/2016/02/Zodiacs-655x500.jpg
https://i.pinimg.com/originals/5d/b6/73/5db6733ac5911d51079fa267660dadee.jpg
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ภาพที่ 7 รูปสตัวในปนักษัตร  

ที่มา : เขาถึงเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 

https://image.shutterstock.com/z/stock-vector-vector-set-of-stylized-chinese-

zodiac-signs-284806292.jpg 

 

https://image.shutterstock.com/z/stock-vector-vector-set-of-stylized-chinese-zodiac-signs-284806292.jpg
https://image.shutterstock.com/z/stock-vector-vector-set-of-stylized-chinese-zodiac-signs-284806292.jpg
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ภาพที่ 8 รูปสตัวในปนักษัตร  

ที่มา : เขาถึงเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 

https://i.pinimg.com/564x/9a/5b/4d/9a5b4dc850b41363a3abc4e3146191c4.jpg 

1.3 ขอมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ 

 รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาที่ใชบนโตะอาหารโดยทั่วไปในปจจุบัน มีหลากหลาย

รูปแบบและลวดลาย โดยสวนใหญรูปแบบของภาชนะจะมีลักษณะคลายๆกัน คือ เปนวงกลม 

สวนรูปแบบทีม่ีอิสระอาจจะมีนอย ตามกรรมวิธีการผลิตที่มีขีดจํากัด 

 เทคนิคที่นํามาใชบนช้ินงาน คือ การเขียนนํ้าทองและลงสบีนเคลือบ หรอืเรียกอีกอยาง

หน่ึงวา เบญจรงค การทําเครื่องเบญจรงคถือไดวา เปนงานดานศิลปหัตถกรรมของไทยที่มีมา

ต้ังแตสมัยโบราณ เครื่องถวยเบญจรงคของไทยในอดีตใชการสั่งทําที่ประเทศจีนตามความคิดและ

ลวดลายของไทย การสั่งทําน้ันจะมีชางของไทยเดินทางไปควบคุมการผลิตเพ่ือใหไดรูปลักษณะที่

เปนแบบไทย สมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงศตวรรษที่ 18 และ 19 เครื่องถวย

เบญจรงคของราชวงศไทยช้ันสูงไดสั่งทําที่เมืองจิงเตอเจิ้น จากเตาเผาที่มณฑลฝูเจี้ยนและกวางตุง 

เครื่องเบญจรงคที่สั่งทําจากเมืองจิงเตอเจิ้น มักเปนของใชในราชสํานักเพราะเน้ือดินปนละเอียด 

แกรง และชางมีฝมือดี เขียนลายไดละเอียดสวยงาม  

https://i.pinimg.com/564x/9a/5b/4d/9a5b4dc850b41363a3abc4e3146191c4.jpg
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ตนกําเนิดของเครื่องเบญจรงคไดใชสีวาดระบายเพียง 3 สี ตอมาไดพัฒนาเครื่อง 

เบญจรงคมี 5 สี คือ สีขาว สีเหลือง สีดํา สแีดง และสีเขียว ( คราม ) ดังน้ัน ช่ือที่เรียกวา “ 

เบญจรงค ” หมายถึง เครื่องเคลือบที่มีการวาดสีลงไป 5 ส ีปจจุบันมีการใชสีมากกวา 30 ส ี

เครื่องเบญจรงคมีการออกแบบลวดลายตาง ๆ ดวยการวาดสี 5 สี ลวดลายที่เปนที่รูจักไดแก ลาย

กนก ลายพุมขาวบิณฑ ลายเทพพนม ลายนรสิงห รวมตลอดถึงลวดลายดอกไม ลายสัตว และ

ลวดลายจากเรื่องรามเกียรต์ิ เปนตน ลวดลายที่วาดลงในเครื่องเบญจรงค สะทอนถึงภูมิปญญา

ชาวบาน มีวัฒนธรรม ตามความเช่ือของไทย และวิถีชีวิตของคนไทย  

สวนเครื่องถวยลายนํ้าทอง จะเปนเครื่องปนดินเผา ที่เขียนลายดวยวิธีลงยา เชนเดียวกัน

กับเครื่องเบญจรงค แตจะใชสีทองที่ทําจากทองคํา เขียนลายเสนเครื่องถวยลายนํ้าทอง ไดรับ

ความนิยมมากในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยรัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร 

เริ่มตนมาจากการสั่งทําเครื่องถวยลายนํ้าทองจากประเทศจีน และผลิตภัณฑที่ยังมีการนําเขามา

จากประเทศญีปุ่น  

เครื่องถวยเบญจรงค และลายนํ้าทอง มีการปรับปรุง และคิดคนรูปแบบ และลวดลาย

ใหม ๆ เพ่ิมขึ้นดวย เชน ชามทรงบัว ภายในเคลือบขาว หรือเขียวนํ้าทะเล ไมมีลวดลาย สมัยกรุง

รัตนโกสินทรตอนตน ไดมีวิวัฒนาการสืบตอจากแบบลวดลายในอดีต โถรูปทรงตาง ๆ มีลวดลาย

ที่นาสนใจ เชน ลายราชสีห ครุฑ นรสิงห กนิรี หนุมาน ประกอบรวมกับลายกนกเปลว และลาย

กานขด  

สมเด็จพระศรสีุริเยนทราบรมราชินีในรัชกาลที่ 2 ( พ . ศ . 2352) ทรงเปนผูสงเสริมที่

สําคัญในการใชเครื่องถวยลายนํ้าทองจนเปนที่นิยมในราชสํานัก มีการเขยีนลายกนก ลายดอกไม 

ลายเครือเถา ลายประจํายาม ลายครุฑ ลายกินรี ลายเทวดา ลายยักษ ตลอดจน สัตวในหิมพานต

และลายสัตวจริงไดถูกผูกเปนลายลงบนเครื่องถวยลายนํ้าทอง และลายที่นิยมกันมากในสมัยน้ัน 

คือ ลายดอกกุหลาบ ดอกโบต๋ัน และดอกไมสี่ฤดูซึ่งเปนดอกไมมงคล  

จากการศึกษาวิจัยคนพบหลักฐานวาในสมยัรัชกาลที่ 2 มคีรอบครัวลาวเวียงจันทร และ

ลาวพวน อพยพมาต้ังบานเรือนในพระราชอาณาจักร โดยเฉพาะที่เมืองฉะเชิงเทรา ไดมีการ

พระราชทานชามเบญจรงคใหกับมูลนายลาว  
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เครื่องเบญจรงคลวดลายเทพพนม นิยมใชในพิธีบูชาเทวดา เรียกวา เครื่องเบญจรงค

บายศรีปากชาม ซึ่งเปนลักษณะชามเครื่องเบญจรงคที่ใชรองบายศรี สําหรับเครื่องเบญจรงคที่มี

ลาดลายจีนที่นิยมตอ ๆ มา เชน ลวดลายดอกไมสี่ฤดู ลายผีเสื้อ ลายคางคาว ลายแมลงปอ ลาย

ดอกพุดตาน และลายอ่ืน ๆ  

รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร 

เครื่องเบญจรงคไดมีการผลิตในประเทศญี่ปุนและสงมาขายในประเทศไทย แตไมเปนที่แพรหลาย

เพราะไมไดรับความนิยม จึงมีจําหนายในชวงเวลาสั้น และนักสะสมเครือ่งเบญจรงคในระยะน้ัน

เรียกวา “ เครือ่งถวยเบญจรงคญี่ปุน ”  

ปจจุบันเครื่องเบญจรงคไดกลบัมาสูความนิยม ชาวไทยและชาวตางประเทศไดใชเครื่อง

เบญจรงคเปนเครื่องประดับตกแตงบาน เครื่องเบญจรงคถือเปนของที่ระลึกและของขวัญที่มี

ความเปนเอกลักษณสวยงาม หรูหรา และมีคุณคาสูงสําหรับจะใชในโอกาสพิเศษ เชน ของขวัญ

วันแตงงาน  

 

ภาพที ่9  งานเบญจรงค ลายเทพพนม 

ที่มา : คติ. เครื่องเบญจรงคและลายนํ้าทอง. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคติ, 2554 
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ภาพที ่10  งานเบญจรงค ลายครุฑ 

ที่มา : คติ. เครื่องเบญจรงคและลายนํ้าทอง. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคติ, 2554 

 

ภาพที ่11  งานเบญจรงค ลายเทพพนมนรสิงห 

ที่มา : คติ. เครื่องเบญจรงคและลายนํ้าทอง. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพคติ, 2554 
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ภาพที ่12  งานเบญจรงค 

ที่มา : เขาถึงเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 

http://www.dooasia.com/wp-content/uploads/2015/02/donkaidee-7.jpg 

 

 
ภาพที ่13 งานเบญจรงค 

ที่มา : เขาถึงเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 

https://f.ptcdn.info/599/002/000/1361885313-Y325691-o.jpg 

 

 

http://www.dooasia.com/wp-content/uploads/2015/02/donkaidee-7.jpg
https://f.ptcdn.info/599/002/000/1361885313-Y325691-o.jpg
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ภาพที ่14 งานเบญจรงค 

ที่มา : เขาถึงเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 

http://s.isanook.com/tr/0/ud/185/926005/3333.jpg 

 
ภาพที ่15 งานเบญจรงค 

ที่มา : เขาถึงเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 

http://fb1-fg.lnwfile.com/xk7c3p.jpg 

http://s.isanook.com/tr/0/ud/185/926005/3333.jpg
http://fb1-fg.lnwfile.com/xk7c3p.jpg
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ภาพที ่16 งานเบญจรงค 

ที่มา : เขาถึงเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 

https://fq.lnwfile.com/n93r4u.jpg 

 
ภาพที ่17 งานเบญจรงค 

ที่มา : เขาถึงเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 

http://www.thailandexhibition.com/images/fileupload_news/EX_news10424.jpg 

 

https://fq.lnwfile.com/n93r4u.jpg
http://www.thailandexhibition.com/images/fileupload_news/EX_news10424.jpg
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ภาพที่ 18 งานเบญจรงค 

ภาพโดย ผูจัดทํา 

 

 
ภาพที่ 19 งานเบญจรงค 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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          1.4 หลักของการออกแบบ 

1.4.1   องคประกอบในออกแบบ 

งานเครื่องเคลือบดินเผามีองคประกอบสําคัญ คือ รูปทรง พ้ืนผิว และส ีซึ่งเปนลักษณะ

ที่จําเพาะของเครื่องเคลือบดินเผา องคประกอบน้ันมีความสําคัญที่จะทาํใหงานมีความงดงาม 

ปราณีต สมบูรณ ดังน้ันจึงเปนเรื่องที่สําคัญที่ตองศึกษา รูปทรง พ้ืนผิว และสี เพ่ือใชในการ

ออกแบบ 

รูปทรงที่ใชการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ตองมีความสวยงาม แตในขณะเดียวกัน

ตองมีความเหมาะสมสําหรับการนํามาใชงานการขึ้นรูปภาชนะหรือกระบวนการผลิตตองมีความ

เหมาะสมเพ่ือการเตรียมเน้ือดินหรือเลือกวัตุดิบที่ใชเปนสวนผสม ใหมลีกัษณะกายภาพที่เอ้ือตอ

เทคนิคการขึ้นรูป การตกแตง รวมไปถึงการเคลือบและขั้นตอนการเผาเปนสําคัญ 

พ้ืนผิวที่ควรเลอืกใชสําหรับในการนํามาทําภาชนะชุดอาหาร ควรเปนพ้ืนผิวเรียบ ไม

ขรุขระ ซึ่งพ้ืนผิวเรียบ จะทําใหงายตอการทําความสะอาด และสอดคลองกับการใชเทคนิค คือ 

การสีทองและลงสีบนเคลือบ 

สี เปนเสนหอยางหน่ึงที่มีความสําคํญตอเครื่องเคลือบดินเผาที่จะทําใหช้ินงานดูเดน 

สะดุดตา สีตางๆทีเ่ลือกใชบนช้ินงานควรมีความเขาคูกันทั้งสีกับลาย และสีกับช้ินงานดวย 

1.4.2 ปจจัยในการออกแบบเพ่ือเลือกเทคนิคตกแตง 

การที่จะออกแบบภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาน้ันควรคํานึงถึงประโยชนใชสอยเปนหลัก 

ภาชนะที่ไมสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพ อาจทําใหเกิดขอจํากัด และทําลายคุณภาพของ

ช้ินงานน้ัน จึงควรคํานึงถึงเปนหลักกอนที่จะเริ่มขั้นตอนการทํา เพ่ือใหเกิดปญหาและสูญเสีย 

การจัดวางองคประกอบตางๆบนช้ินงาน ดวยความสมดุล จะทําใหช้ินงานมีความ

สวยงามมากขึ้น ดวยการสรางจุดสนใจ ใหช้ินงานมีความสวยงาม เพ่ิมมูลคาของงานดวยหลักการ

สําหรับการออกแบบ 



22 
 

2. ขอมูลก่ียวกับการผลิต 

2.1 วัตถุในการผลิต 

2.1.1 เน้ือดินสโตนแวร 

เน้ือดินที่เลือกใชตองเหมาะสมตอการนํามาขึ้นรูป เน้ือดินสโตนแวร(Stone ware) เปน

เน้ือดินที่เผาถึงจุดสุกตัว (vitious) สวนใหญเปนสีเทาออน สีเทาเขมสีนํ้าตาล อุณหภูมิทีใ่ชในการ

เผาประมาณ 1190-1390 องศาเซลเซียส (cone 6-14) มคีุณลักษณะแขง็แกรงเปนพิเศษ นํ้า

และของเหลวไหลซึมไมได เน้ือดินชนิดสโตนแวร เผาไฟสูงมาก (higher heat) เน้ือดินมีความ

เหนียวดี และคอนขางหยาบ วัตถุดิบสวนใหญด้ังเดิมใชดินตามแหลงธรรมชาติ มักเปนสีคอนขาง

เขมไมขาว 

 ผลิตภัณฑสโตนแวร เปนผลติภัณฑที่เผาไฟในอุณหภูมิคอนขางสูง มีผูเตรียมขึ้นเอง 

และนิยมใชหินฟนมา (Feldspar) เปนสวนผสมชวยใหเกดิหลอมละลาย (flux) และชวยใหชวง

การเผายาว (Long firing range) ไดดี บางชนิดเน้ือดินใชดินเช้ือ (Grog) ผสมลงไปบาง ถาไมมี

ดินประเภทสโตนแวรเคลย สวนผสมของเน้ือดินโดยใชดินขาว (Kaolin) ดินดํา (Ball clay) หิน

ฟนมา หินเขี้ยวหนุมาน และออกไซดของเหล็ก ซึ่งทําไหเกิดสีนํ้าตาล เหมือนธรรมชาติ 

เน้ือดินสโตนแวรดูดนํ้าประมาณ 3 เปอรเซน็ตเปนอยางมาก ฉะน้ันของเหลวจะไมไหล

ซึมผานได 

2.1.2 เคลือบ 

เคลือบ เปนช้ันบาง ๆ ของแกวที่ฉาบอยูบนผิวผลิตภัณฑเซรามิค เคลือบที่พบเห็น

โดยทั่วไปจะมีความมันวาวและสะทอนแสงได สามารถมองเห็นเน้ือดินที่เคลือบ เคลือบชนิดน้ี

เรียกวา เคลือบใส(Transparent or clear glaze) แตถาผวิไมมัน เรียกวาเคลือบดาน 

(Mattglaze) สวนเคลือบที่สามารถปดบังผิวของเน้ือดินไดเรียกเคลือบชนิดน้ีวา เคลือบทึบ 

(Opaque glaze) จะมีสีหรือไมมีสีก็ไดขึ้นอยูกับสวนผสมของเคลือบ 

เคลือบที่ใชในโครงการผูศึกษาเลือกเคลือบขาวสําเร็จรูป ของ บจก.คอมพาวดเคลย เผา

อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซยีส ลักษณะเคลือบที่ใชหลังการเผาเปนสีขาว ปกปดผิวเน้ือดิน มี

ความมันวาว ทําใหช้ินงานมีความวาวจากเคลือบ 
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2.1.3 นํ้าทอง 

นํ้าทองที่ใชในการเขียนทอง คือ การใชสีทองที่ไดจากทองคํา เขียนลงบนช้ินที่ผานการ

เผาเคลือบแลว โดยใชสําหรับการเขียนวาดลวดลายตางๆ กอนนําเขาไปอบดวยอุณหภูมิ 780 

องศาเซลเซียส ความแวววาวของนํ้าทองที่ออกมาหลังจากการเผา ขึ้นอยูกับเปอรเซนตทองที่

เลือกใช ย่ิงเปอรเซนตทองมาก ทองที่ออกมาหลังการเผาจะมีความแวววาวมาก โดยปกติแลวงาน

เบญจรงคที่มีอยู จะใชเปอรเซนตทองอยูที่ 12 เปอรเซนต เทากับเปอรเซนตทองที่เปน

เครื่องประดับ 

2.1.4 สีบนเคลอืบ  

สีบนเคลือบ เปนสีที่ใชสําหรบัตกแตงบนผิวผลิตภัณฑที่ผานการเผาเคลือบแลวและเมื่อ

ตกแตงเสร็จแลว จะตองนําไปเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิประมาณ 700-900 องศาเซลเซียส สีชนิดน้ี

ปจจุบันมีการควบคุมคุณภาพมากย่ิงขึ้น เน่ืองจากมีสวนผสมของสารตะกั่ว บอแรกซ แคดเมียม 

อยูดวยโดยเปนสารที่มีอันตรายตอรางกาย แตจะมีลักษณะเดน คือ จะใหสีที่สดใสและมีสีทีใ่ห

โทนฉูดฉาดไดมากกวาสีใตเคลือบ เพราะเผาในอุณหภูมิทีตํ่่ากวาสีใตเคลือบ จึงเปนสีที่นิยมนํามา

ตกแตงบนผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาประเภทชุดอาหาร ชุดกาแฟ และชุดนํ้าชา ซึ่งจะใชสําหรับ

ตกแตงผลิตภัณฑเฉพาะภายนอกเทาน้ัน สบีนเคลือบที่นํามาใชตกแตง ควรมีความละเอียดของผง

สีประมาณ 320 เมซ 

              2.2 กรรมวิธีการผลิต 

       การผลิตหรือสรางสรรคผลงานทางเครื่องเคลือบดินเผา มหีลายเทคนิคดวยกัน เชน 

1. การขึ้นรูปแบบอิสระ (Free form method) 

การขึ้นรูปแบบอิสระ  เปนแบบที่งายและสะดวกมากเหมาะสมอยางย่ิง  วิธีหรือหลักการ

เบ้ืองตนในการขึ้นรูปเครื่องปนดินเผาจะเปนการเปดโอกาสใหสรางสรรคผลงานตามที่ตนเองถนัด  

โดยอาศัยเครื่องมือเพียงเล็กนอย  วิธีขึ้นรูปแบบอิสระมีอยู  2  วิธีดวยกัน  คือ เมื่อนวดดินไดที่

แลว  ทําดินเปนกอนกลมมีขนาดโตตามความเหมาะสมแลวใชหัวแมมือบีบดินกดดินใหเปน
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รูปทรงตามตองการ และพยายามปนใหไดความหนาใกลเคยีงกันแลวใชเครื่องมือขูดตกแตงให

เรียบรอย สวนไหนจะทําเปนหูจับหรือสวนประกอบอ่ืนๆ ควรรอใหดินหมาดเสียกอน  เพราะจะ

ชวยใหการทรงตัวไดดี  เสร็จแลวปลอยใหแหงตามหลักวิธีการ  แลวจึงตกแตงใหเรียบรอย 

 หรือนําดินที่นวดไดที่แลวโดยทําเปนกอนกลม เหลี่ยม รูปทรงกระบอกตามที่เห็น

สวยงาม แลวใชเครื่องมือขุดเจาะใหกลวงมีความหนาใกลเคียงกัน ปลอยใหแหงแลวตกแตงให

เรียบรอย ควรแนะนําใหรูจักการทําขาหรือกน เพ่ือสะดวกเวลานําไปเคลือบ จะชวยใหผลิตภัณฑ

ไมติดกับช้ันวาง ทําใหผลิตภัณฑมีความเรียบรอย  สวยงามดีขึ้น 

2.  การขึ้นรูปทรงแบบแผน (Slab method) 

  การขึ้นรูปทรงแบบแผน  เหมาะสําหรับผลติภัณฑที่ออกแบบมีลักษณะเปนเหลี่ยมหรือ

รูปทรงแปลกๆ วิธีทํา ในขั้นแรกใชเครื่องมือลูกกลิ้งรีดดินใหเปนแผน บนแผนปูนปลาสเตอรหรือ

แผนไมอัดที่มผีาใบหุม ความหนาของแผนทีร่ีดขึ้นอยูกับภาชนะที่จะทํา แลวใชเครื่องมือตัดดิน

ตามรูปแบบที่ตองการ แลวนําไปประกอบกันเขา โดยรอใหดินหมาดๆ เสียกอน ใชนํ้าลสิปเปนตัว

ประสานรอยตอ ในขณะที่ขึ้นรูปทรงดินอาจจะยังไมทรงตัวดี ควรใชเศษดินค้ํายันรอใหทรงตัวได

ดีเสียกอนจึงคอยนําออก 

 โดยเฉพาะผลิตภัณฑที่มีรูปทรงเปนเหลี่ยมหรือกลม เวลาผึ่งใหแหงควรควํ่าไวบนแผนปู

นพลาสเตอร เพ่ือปองกันการบิดเบ้ียว แตถาภาชนะมีฝาควรประกบกัน ถาแยกออกจากกันแลว  

เมื่อดินหดตัวทําใหบิดเบ้ียวไดงาย 

3. การขึ้นรูปแบบขด ( Coil  method ) 

การขึ้นรูปแบบน้ีเปนที่นิยมแพรหลายเขนกัน สามารถขึ้นรูปต้ังแตช้ินงานขนาดเล็ก 

จนถึงโองนํ้าขนาดใหญ มนุษยเราไดรูจักวิธีทําแบบน้ีกันมานานแลว วิธีขึ้นรูปในขั้นแรก ทุบดิน 

บีบดินใหเปนแผน ใชเครื่องมอืตัดใหเปนแผนกลมหรือสี่เหลี่ยมตามตองการ แลวคลึงดินใหเปน

เสนกลมยาว มขีนาดเล็กหรือโตตามความเหมาะสมของภาชนะที่ปน นําไปขดบนแผนทีเ่ตรียมไว  

โดยใชนํ้าสลิป(นํ้าดิน) ประสานรอยตอใชมือบีบหรือกดดินใหเขากันแนนสนิท ทําเชนน้ีเรื่อยไปจน
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สูงพอกับความตองการ แลวแตงผิวใหเรียบรอยแลวปลอยใหแหง ถาเปนภาชนะขนาดใหญควร

ปลอยใหแหงอยางชาๆ มิฉะน้ันจะแตกราวไดงาย 

 ในการขึ้นรูปทรงกลมจะเปนแจกันหรือภาชนะตางๆ ควรแนะนําใหรูจกัวิธีการสราง

แบบ(Template) เปนเครื่องมือชวยตรวจสอบใหรูปทรงกลมตามตองการ ในขั้นแรกควร

ออกแบบผลิตภัณฑและรูปทรงโดยการใชกระดาษแข็งหรือแผนโลหะบางๆ ใชมีดหรือกรรไกรตัด

ตามรูปแบบที่ไดออกแบบไว ก็จะไดแบบ(Template) ตามตองการ แลวนําไปใชประกอบในการ

ปน 

4. การขึ้นรูปแบบแปนหมุน (Throwing method) 

การขึ้นรูปดวยแปนหมุน เปนการขึ้นรูปแบบทรงกลมโดยอาศัยเครื่องมือแปนหมุน ใน

สมัยโบราณเปนชนิดแปนหมุนใชแรงคนถีบ แตตอมาไดวิวัฒนาการใชกําลังไฟฟา มีทั้งชนิดแบบ

ยืน แบบน่ัง ความเร็วที่ใช 2–3 จังหวะ ความเร็วรอบของแปนหมุนที่เปนมาตรฐานประมาณ 80  

รอบตอนาท ีโดยเฉพาะดินที่นํามาปนตองเปนดินชนิดที่มีความเหนียวจึงจะชวยใหการขึ้นรูป

ไดผลดี การขึ้นรูปแบบแปนหมุนตองอาศัยการฝกฝนและทกัษะพอสมควร จึงจะสามารถขึ้นรูปได

ดี 

5. การขึ้นรูปแบบใชใบมีด (Jigger) 

การขึ้นรูปแบบใบมีด  เปนการผลิตแบบมาตรฐานและสามารถผลิตไดจํานวนมาก  

รวดเร็ว  สวนใหญไดแก  จาน ชาม ถวย วิธีผลิตตองอาศัยพิมพ และใบมีดตามลักษณะรูปราง

ของผลิตภัณฑ  กรรมวิธีการผลิตอาศัยแปนหมุนที่มีความเร็วสูง (120 รอบตอนาที) มีแขนสําหรับ

ใบใบมีด พิมพที่เปนแบบทําดวยปูนพลาสเตอร มีทั้งแบบภายนอก (Outside) เชน ประเภท  

จาน แบบภายใน (Inside) เชน ประเภทถวย เปนตน ใบมดีสรางดวยเหล็กแข็ง ใชขูดดินตาม

รูปรางของพิมพ 

 วิธีการขึ้นรูปถาเปนการขึ้นรูปแบบภายนอก เตรียมดินเปนแผนแลวอัดไปบนแบบพิมพ 

เมื่อเวลาหมุนใบมีดจะทําหนาที่ขูดไปตามรูปรางของแบบพิมพ     
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วิธีการขึ้นรูปแบบภายใน เตรียมดินเปนกอนกลม แลวอัดลงไปในแบบพิมพที่เตรียมไวใช

ใบมีดกดลงไปในแบบในขณะที่หมุนดินจะถกูอัดตามแบบ  ก็จะไดถวยตามตองการ 

 ในการขึ้นรูปแบบจิกเกอรควรใชนํ้าเขาชวยในการทําดวย เพราะจะชวยทําใหผิวของดิน

เรียบรอยดี พิมพที่ใชในการผลิตแบบใบมดี ควรมีหลายพิมพและจํานวนมากเพียงพอ  และพิมพ

ควรแหงสนิท แมพิมพทีใ่ชในการผลิตพิมพสรางดวยปูนพลาสเตอร เชนเดียวกัน  เวนแตวา

แมพิมพไมตองการใหดูดนํ้า ทาดวยแลคเกอรหรือแชลแลคเพ่ือชวยในการผลิตพิมพไดรวดเร็วขึ้น  

6. การขึ้นรูปแบบใชพิมพกด (Hand Pressing) 

การขึ้นรูปแบบพิมพกด ชนิดใชมือกดตองอาศัยพิมพชนิดที่ทําดวยปูนพลาสเตอรแบบช้ิน

เดียวหรือสองช้ิน ดินที่นํามาใชในการกดพิมพ ตองนวดใหเปนแผนและใชเครื่องมือตัดตามรูปราง

ของแบบที่จะพิมพ แลวนําไปกดในพิมพปลอยทิ้งไวใหแหงก็จะไดแบบพิมพตามตองการ 

  พิมพชนิดสองช้ิน ใชวิธีเดียวกันแตเมื่อดินรอนออกจากแบบเรียบรอยแลวนําไป

ประกอบเขาดวนกันโดยใชสลิปเปนตัวประสาน ก็จะไดรูปทรงตามตองการ พิมพที่ใชในการกด

พิมพควรตากใหแหงสนิท จะชวยใหสะดวกในการกดพิมพ การทําความสะอาดพิมพควรใช

ฟองนํ้าเช็ด หามนํามีดหรือเครื่องมือขูดออก เพราะจะทําใหแมพิมพเปนรอยเสียหายไดงาย  

7. วิธีขึ้นรูปแบบวิธีหลอ (Casting) 

 การหลอนํ้าดินหรือนํ้ามีความสลิปแตกตางกวาที่กลาวมาแลวในหลายวิธี ซึ่งตองอาศัย

พิมพซึ่งทําดวยปูนพลาสเตอรเปนหลัก และเปนตัวดูดนํ้าในสลิปใหแหงและคงรูปตามพิมพ การ

ผลิตดวยวิธีหลอสลิปน้ีสามารถผลิตงานเหมือนกัน เทากัน แบบพิมพช้ินหน่ึงๆ ในวันหน่ึงอาจผลิต

ไดไมมากนัก  เน่ืองจากพิมพมีความช้ืนมากจากการหลอนํ้าสลิป การหลอสลิปในระยะแรกๆ 

อัตราการดูดซึมนํ้าไดรวดเร็ว แตในระยะหลังอัตราการดูดนํ้าจะชาลงตามลําดับ 

            การหลอสลิปที่นิยมทํากันมี  2  วิธี  คือ 
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 การหลอสลิปแบบกลวง (Drain Casting)  หมายถึง การหลอเมื่อไดความหนา

พอสมควรของผลติภัณฑ ก็เทนํ้าดินออกจากพิมพ เทคนิคในการเทสลิปตองคอยๆ เทและควํ่าไว

จนหมดสลิปในแบบ มิฉะน้ันจะทําใหผิวภายในขรุขระ พิมพที่ใชอาจจะเปนพิมพช้ินเดียวหรือ

หลายๆ ช้ินก็ได   

การหลอสลิปแบบตัน (Solid Casting)  หมายถึง การหลอสลิปลงในพิมพใหเปนแทงตัน  

ขอแตกตางกันก็คือ จะตองทําแบบพิมพไมเหมือนกันกับแบบกลวง พิมพแบบน้ีจํากัดความหนา

ของผลิตภัณฑได นิยมใชในการหลอจานเปล เครื่องสุขภัณฑตางๆ  

พิมพที่ใชในการหลอสลิป ควรตากใหแหงสนิทจะชวยในการดูดซึมนํ้าไดดี ผลิตภัณฑทีจ่ะนํา

ออกจากแบบพิมพ ขอที่สังเกตที่ปากพิมพดินจะรอนออกโดยรอบ แลวใชคอนยางเคาะเบาๆ ก็จะชวย

ใหผลิตภัณฑรอนออกไดดี 

โครงการชุดอาหารไทยแรงบันดาลใจจากปนักษัตร ผูศึกษาไดเลือกการขึ้นรูปดวยแปนหมุน

เพราะเปนวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว และเปนวิธีที่ผูศึกษามีความถนัด โดยมีหลักวิธีการดังน้ี 

 2.2.1 ขึ้นรูปดวยการขึ้นรูปดวยแปนหมุน 

การขึ้นรูปดวยแปนหมุน เปนการขึ้นรูปแบบทรงกลมโดยอาศัยเครื่องมือแปนหมุน มีทั้ง

ชนิดยืนและน่ัง ความเร็วที่ใช 2-3 จังหวะ ความเร็วรอบของแปนหมุนที่เปนมาตรฐานประมาณ 

80 รอบตอนาที ดินที่นํามาปนตองเปนดินชนิดที่มีความเหนียวจึงจะชวยใหการขึ้นรูปไดผลดี การ

ขึ้นรูปแบบแปนหมุนตองอาศัยการฝกฝนและทักษะพอสมควร จึงจะสามารถขึ้นรูปไดดี 

หลักวิธีการขึ้นรูปบนแปนหมนุ 

การต้ังดินใหไดศูนย นับวาสําคัญมากแลวใชมือทั้งสองกดและดึงดินขึ้นหลาย ๆ ครั้ง 

เพ่ือใหดินเกาะกับแปนหมุน ขอศอกและแขนจะตองไมแกวง ความเร็วของแปนหมุนชวงน้ีจะตอง

ใชความเร็วสูง ใชนํ้าผสมเขาชวยในการต้ังศูนย 
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เมื่อต้ังดินไดศูนยดีแลว ใชหวัแมมือกดดินใหลึกลงไปเปนรูกลวง แตอยาใหลึกถึงแปน

หมุน 

การดึงดินขึ้น เทคนิคและวิธีการตอนน้ีสําคัญมาก โดยใชมือขางซายและขาวขวาดึงดิน

ขึ้น ใหไดความสูงตามตองการ ในขณะที่ดึงดินขึ้นตองใหอยูในแนวด่ิงอยาใหเอียงไปทางใดทาง

หน่ึง ความเร็วที่ใชระดับปานกลาง 

การทํารูปทรงตาง ๆ ใชน้ิวมอืกดและดันใหไดรูปทรงตามตองการหรือจะใชเครื่องมือที่

เตรียมไวก็ได ถาสวนบนรูปทรงไมสม่ําเสมอควรใชเครื่องมือตัดทิ้งเสียกอนแลวจึงคอยขึ้นรูปใหม 

การขูดแตงช้ินงาน ขั้นตอนน้ีตองรอใหดินที่ปนภาชนะหมาด ๆ เสียกอน แลวใช

เครื่องมือขูดผิวใหเรียบรอย ใชฟองนํ้าลูบใหเรียบอีกครั้ง 

การแตงกน ควรแตงบนแปนหมุนที่มีดินรองรับ ใชเครื่องมือมีคมแตงแลวใชฟองนํ้าลูบ

ทําใหเรียบรอยขึ้น 

2.2.2 การเผาดิบ (biscuit firing) 

เซรามคิ ที่ผลิตตามโรงงานตางๆ สวนมากจะเผาผลิตภัณฑ สองครั้ง การเผาครั้งแรก 

เรียกวาเผาดิบ เพ่ือทําใหช้ินงาน หรือเน้ือดินที่ผานการขึ้นรูปแบบตางๆ มีความแข็งแรง และคง

รูป นอกจากน้ียังเปนการตรวจสอบผลิตภัณฑ ในดานสีหลงัเผา การแตกราว และการหดตัวกอน

นําไปเขียนลาย และเผาเคลอืบอีกครั้ง 

การเผาดิบนิยมเผา โดยใชอุณหภูมิประมาณ 750 – 850 องศาเซลเซียส เปนเวลา 8 – 

10 ช่ัวโมง ทั้งน้ีขึ้นกับสูตรของเน้ือดิน ชนิด และขนาดของเตาเผา รวมถึงขนาดของผลิตภัณฑ 

(โรงงานแตละที ่จะใชอุณหภูมิ และชวงเวลาแตกตางกันเล็กนอย) 

ขั้นตอนต้ังแตการนําช้ินงานที่ต้ังเรียงทิ้งไวในรมไมตํ่ากวา 1 วัน เพ่ือใหแหงสนิท จากน้ัน

นําช้ินงานเขาเตาเผาเพ่ือเผา และการเพ่ิมอุณหภูมิของเตา เปนขั้นตอนที่มีรายละเอียดมาก 

ขั้นตอนการเผาดิบ มีเปาหมายหลักคือตองการใหช้ินงาน เมื่อเผาแลวเกดิความเสียหายนอยสุด 
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และเปนการเตรียมเน้ือผลิตภัณฑในการเคลอืบสีซึ่งเปนงานขั้นตอไป  ขัน้ตอนการเปลี่ยนแปลง

เน้ือดิน ในการเผาดิบ ตามทฤษฏี มีดังน้ี 

- การเผาดวยอุณหภูมิตํ่าในชวงแรก 

เมื่อเรียงช้ินงานเขาสูเตาเผาแลว จะเริ่มการเผา ที่อุณหภูมิ 110 – 120 องศาเซลเซียส 

เพ่ือทําใหนํ้า และความช้ืนที่อยูในช้ินงานระเหยออกจากช้ินงาน ซึ่งเมื่อช้ินงานเผาผานอุณหภูมิ

ดังกลาวช้ินงานจะแหงสนิท 

- การเพ่ิมอุณหภูมิในชวงที่สอง 

ในการเผาดิบจะมีการเพ่ิมอุณหภูมิเตา อยางชาๆ ที่อุณหภูมิ 120 – 350 องศาเซลเซียส 

นํ้าที่อยูในโครงสรางของกลุมแรดิน จะสลายตัว ทําใหกลุมแรเดินเปลี่ยนเปนสารประกอบออก

ไซด  ในชวงอุณหภูมิดังกลาวช้ินงานจะขยายตัวประมาณรอยละ 1 หากช้ินงานมีความหนาไม

สม่ําเสมอช้ินงานอาจจะมีการปริแตก หรืออาจระเบิดแตกในเตา 

 - การเพ่ิมอุณหภูมิในชวงที่สาม 

ที่อุณหภูมิเตาเผา ในชวง 350 – 450 องศาเซลเซียส นํ้าที่อยูในสูตรแรเคลย จะสลายตัว

ออกจากแรเคลย จนหมดชวงอุณหภูมิน้ีมีความสําคัญ มหีลักที่วาตองควบคุมใหอุณหภูมิภายใน

เตาเพ่ิมขึ้นอยางชาๆ (การเลี้ยงไฟ) จะทําใหช้ินงานหดตัวพรอมกัน ไมแตกราว 

- การเพ่ิมอุณหภูมิในชวงที่สี่ 

เมื่ออุณหภูมิภายในเตาเผา มีคา ประมาณ 570 องศาเซลเซียส ชวงน้ีซิลิกาที่อยูในเน้ือ

ดินจะมีการขยายตัว ถาควบคุมอุณหภูมิภายในเตาไมดี ช้ินงานจะราว 

- การเผาอุณหภูมิสูงในชวงที่หา เผาครั้งสุดทาย 

เมื่ออุณหภูมิภายในเตาเผา มากกวาประมาณ 700 องศาเซลเซียส สารอินทรีย 

และซลัเฟอรแบบตางๆ ที่อยูในเน้ือดิน จะเกิดการเผาไหมในชวงน้ี ในกรณีใชเตาเผาแบบปกติคือ 
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เผาแบบออกซเิดช่ัน จะไดแกสคารบอไดออกไซด และแกสซัลเฟอรไดออกไซดในแตละขั้นตอน

ของการเผาจะใชเวลา ประมาณ 3 – 4 ช่ัวโมง หลังจากน้ันจะทิ้งช้ินงานใหคางอยูในเตาเพ่ือให

ช้ินงานเย็นตัวอยางชาๆ ประมาณ 1 วัน 

2.2.3 การเผาเคลือบ (Glaze firimg) 

ในกระบวนการผลิตเซรามคิ ขั้นตอนการเผาเคลือบ ทําหลังจากช้ินงานผานการลงสี

เคลือบ และพนเคลือบแลว แตนํามากลาวในสวนน้ีเพ่ือใหอยูในหมวดหมูเดียวกับการเผา  สวน

ลักษณะของนํ้าเคลือบจะกลาวถึงในสวนตอไป 

ช้ินงานที่ผานการเผาดิบ จะมีความแข็งแรง แตมีรูพรุนมาก และมคีวามแข็งนอย การ

เพ่ิมคุณภาพของช้ินงานจะใชการทานํ้าเคลือบ และเผาเคลือบอีกครั้ง นอกจากจะทําใหผลิตภัณฑ

มีความสวยงามแลว การเผาเคลือบเปนการเพ่ิมคุณภาพของช้ินงานตอการใชงาน ทําใหช้ินงาน

ลดอัตราการซึมของนํ้า มีความแข็งมากขึ้น ทําความสะอาดงาย และคงทนตอการใชงาน 

การเผาเคลือบ คือการเคลือบผิววัสดุ (ช้ินงานในกรณีน้ีคือช้ินงานที่ผานการเผาดิบ) ดวย

การเผานํ้าเคลือบ ที่ทา ชุบ เคลือบใหติดกับช้ินงาน ผลก็คือจะไดช้ินงานที่เคลือบดวยแกวเปนช้ัน

บางๆ ตลอดทั้งผลิตภัณฑ 

ขั้นตอนการเผาเคลือบ มีหลกัคลายกับการเผาดิบ และทีแ่ตกตางอยางชัดเจนคือ การ

เผาเคลือบจะเปนการทําใหสวนประกอบของนํ้าเคลือบหลอมตัวเปนแกวยึดติดกับผิวของช้ินงาน 

และเกิดสีตามสวนประกอบที่อยูในนํ้าเคลอืบ เกิดจากองคประกอบที่มีโลหะในหมูทรานซิชัน การ

เปลี่ยนแปลงของนํ้าเคลือบในการเผาเคลือบเบ้ืองตนมีดังน้ี 

- การเผาดวยอุณหภูมิตํ่าในชวงแรก 

เปนการเผาไลนํ้า และความช้ืน ที่อยูในนํ้าเคลือบ และซึมเขาไปยังผิวของช้ินงาน  ใน

อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส 

- การเผาไลนํ้าที่เกิดอยูในโครงสรางของวัตุดิบที่นํามาผลิตเปนนํ้าเคลือบ 
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การเผาจะใชอุณหภูมิประมาณ 350 – 570 องศาเซลเซียส  นํ้าที่อยูในองคประกอบของ

นํ้าเคลือบจะสลายตัว และเปลี่ยนสวนประกอบเปนอะลูมินาซิลิเกต ชวงอุณหภูมิดังกลาวตัว

เคลือบจะขยายตัว ในชวงน้ีถาเพ่ิมอุณหภูมิเร็วเกินไปนํ้าเคลือบจะแตกราว และรอนออกจาก

ช้ินงาน 

 - อุณหภูม ิ570 – 600 องศาเซลเซียส ชวงน้ีเปนชวงที่วัตถุดิบในนํ้าเคลือบขยายตัว ถา

ควบคุมการเผาไมดี ตัวเคลือบอาจมีการแยกตัว 

- อุณหภูมิมากกวา 600 องศาเซลเซียส  ดวยในนํ้าเคลือบจะเติมสารลดอุณหภูมิการ

หลอม เรียกวา ฟลักซ(flux) ฟลักซประเภทตะก่ัว และบอแรกซ จะทําใหเคลือบหลอมตัวที่

อุณหภูมิดังกลาว เน่ืองจากเคลือบตะกั่วสามารถละลายไดในนํ้าสม และเคลือบบอแรกซ สามารถ

ละลายไดในนํ้า ภาชนะเซรามิกส เผาเคลือบดวยฟลักซ ดังกลาวจึงเปนอันตรายตอผูบริโภค ใน

ปจจุบันนิยมใชเฟลดสปาร (โพแตสเซียม) เปนสวนผสมของนํ้าเคลือบ ซึ่งทําหนาฟลักซไดดี 

นอกจากน้ียังมีแรและสารตางๆ ทีใ่ชในการทาํฟลักซของนํ้าเคลือบ ซึ่งแตละชนิดมีขอดี และ

ขอจํากัดตางกัน 

- อุณหภูมิการสุกตัว หรืออุณหภูมิของการเคลือบ คือชวงอุณหภูมิที่ตัวเคลือบหลอมตัวดี

ทั้งหมด หรือเรยีกวาสุกตัว แบงยอยตามอุณหภูมิไดเปน 3 แบบ คือ  

            การเคลือบไฟตํ่า เคลือบจะสุกตัวที่อุณหภูมิ 800 – 1,100 องศาเซลเซียส 

            การเคลือบไฟกลาง เคลือบจะสุกตัวที่อุณหภูมิ 1,150 – 1,200 องศาเซลเซยีส 

            การเคลือบไฟสูง เคลือบจะสุกตัวที่อุณหภูมิ 1,230 – 1,300 องศาเซลเซียส 

2.2.4 การอบนํ้าทองและสีบนเคลือบ 

การเขียนลวดลายดวยนํ้าทอง โดยนํ้าทองที่ใชสามารถนํามาทาหรือวาดบนภาชนะที่

เคลือบแลว และลงสีบนเคลอืบบนภาชนะโดยการใชพูกันแตมสีลงไปในชองที่ไดทําการเขียนนํ้า

ทองแลว หลังจากน้ันนําช้ินมาเขาอบที่เตาเผาดวยอุณหภูมิ 780 องศาเซลเซียส  



 

บทที่ 3 

วิธีการดําเนนิงาน 

ชุดอาหารไทยที่ไดรับแรงบันดาลใจมากจากปนักษัตร เปนการออกแบบเพ่ือพัฒนารูปแบบของชุด

อาหารที่ทําจากเครื่องเคลือบดินเผาใหเกิดความนาสนใจ และตระหนักถึงคุณคาของช้ินงาน โดยใหมี

รูปแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะในช้ินงานน้ันๆ 

แนวความคิดในการออกแบบ คือ การทีผู่ศึกษาไดวิเคราะหขอมูลความนิยมของอาหารไทย 

อาหารไทยน้ันเปนอาหารที่ไดรับความนิยมอยางมากทั้งในประเทศและตางประเทศ อาหารไทยสราง

เอกลักษณสําหรับความเปนไทยไดอยางดียิ่ง ผูศึกษาจึงมคีวามคิดในการออกแบบสรางสรรคภาชนะ

สําหรับใสอาหารไทย โดยนําเทคนิคทางเครือ่งเคลือบดินเผามาถายทอดกันลงบนช้ินงาน พรอมกับ

ลวดลายทางความเช่ือที่มีมาชานานคูกับคนไทย คือ ปนักษัตร คนไทยมีความเช่ือเรื่องปนักษัตร และสัตว

ประจํานักษัตรตางๆ ที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะ งนํามาสรางสรรคใหเกิดชุดอาหารไทยที่มีความงาม

เหมาะสมกับการใชงาน 

การออกแบบชุดอาหารไทยที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากปนักษัตร จะเนนเรื่องลวดลายบนช้ินงาน

ที่เปนจุดเดนในชุดอาหาร ใชโทนสีที่มีความเขาคูกัน และสรางเอกลักษณเฉพาะสําหรับชุดอาหาร ในการ

ออกแบบชุดอาหารน้ันใชเน้ือสโตนแวรเน่ืองจากเปนดินที่ขึ้นรูปไดงาน มีความละเอียด และมีความ

แข็งแกรง ทนทาน สวนเคลอืบ ผูออกแบบใชเคลือบขาวเพ่ือเปนพ้ืนแกช้ินงาน กอนการเขียนนํ้าทองแลว

ลงสีบนเคลือบ 

ขั้นตอนในการดําเนินการออกแบบชุดอาหารไทยที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากปนักษัตร มีวิธีใน

การดําเนินการศึกษารวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับการออกแบบ ซึ่งรวบรวมจากเอกสาร ภาพถาย การ

สัมภาษณ และนํามาวิเคราหเพ่ือสรางแนวความคิดหลักในการออกแบบ เมื่อไดแนวความคิดหลักแลวจงึ

ดําเนินการออกแบบตามขั้นตอนตอไปน้ี 
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1. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนารูปแบบ 

2. ขั้นตอนการทดลองเน้ือดินและเคลือบ 

3. ขั้นตอนการผลติผลงานตามขั้นตอนทางเครื่องเคลือบดินเผา 

โดยแตละขั้นตอนมีรายละเอียดของวิธีการดําเนินงาน ดังตอไปน้ี 

 

1. ขั้นตอนการออกแบบและพฒันารปูแบบ 

การดําเนินงานการออกแบบชุดอาหารไทยที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากปนักษัตร มี

พ้ืนฐานมาจากการรวบรวมเอกสารขอมูลตางๆทั้งที่เปน ตํารา รูปถาย หรอืการสัมภาษณ เพ่ือ

นํามาเปนแนวทางในการออกแบบ เมื่อไดมาซึง่แนวทางดังกลาวแลว จึงนํามาออกแบบตาม

ขั้นตอนดังน้ี 

1.1 ขั้นตอนการรางแบบ 2 มิติ คอื การออกแบบในขั้นตอนแรก โดยการรางแบบจากความคิด 

ในเรื่องของรูปรางรูปทรงที่เราตองการออกแบบ ประกอบกับการรางลวดลายพรอมสีสนั 

เพ่ือใหเกิดความคิดริเริ่มในการนํารูปแบบน้ันๆไปพัฒนาจนไดรูปแบบที่เหมาะสม 

1.2 ขั้นตอนการสรางแบบ 3 มิติ คือ การนําแบบราง 2 มิติ มาสรางเปน 3 มิติ เพ่ือตรวจดู

รายละเอียดตางๆ ในเรื่องของรูปทรง ความเหมาะสมในการใชงาน และนํามาปรับปรุงใหเกิด

ความสมบูรณ 

1.3 การวิเคราะหรูปแบบ คือ การพิจารณาพัฒนาคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดเพ่ือนําไปผลิต

ช้ินงาน 

1.4 การปรับปรุงแบบ คือ การนํารูปแบบของงานที่เลือกไวมาปรับปรุงแกไขในสวนที่ยังบกพรอง

ใหเปนแบบที่สมบูรณ เพ่ือการนําไปผลิต 

2. ขั้นตอนการทดลองเนื้อดินและเคลือบ 

ในการดําเนินการออกแบบชุดอหารไทยที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากปนักษัตร ไดใชเน้ือ

ดินสโตนแวรเน่ืองจากเปนดินที่มีความแข็งแกรง ทนทาน เปนเน้ือดินที่เผาถึงจุดสุกตัว (vitious) 

สวนใหญเปนสเีทาออน สีเทาเขมสีนํ้าตาล อุณหภูมิที่ใชในการเผาประมาณ 1190-1390 ๐C 

(cone 6-14) มีคุณลักษณะแข็งแกรงเปนพิเศษ นํ้าและของเหลวไหลซึมไมได เน้ือดินชนิดสโตน
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แวร เผาไฟสูงมาก (higher heat) เน้ือดินมีความเหนียวดีมาก และคอนขางหยาบ วัตถุดิบสวน

ใหญด้ังเดิมใชดินตามแหลงธรรมชาติ  

การเตรียม การผลิตภัณฑสโตนแวร เปนผลิตภัณฑที่เผาไฟในอุณหภูมิคอนขางสูง มีผู

เตรียมขึ้นเอง และนิยมใชหินฟนมา (Feldspar) เปนสวนผสมชวยใหเกดิหลอมละลาย (flux) 

และชวยใหชวงการเผายาว (Long firing range) ไดดี บางชนิดเน้ือดินใชดินเช้ือ (Grog) ผสมลง

ไปบาง ถาไมมีดินประเภทสโตนแวรเคลย สวนผสมของเน้ือดินโดยใชดิน Kaolin ดินบอลเคล หิน

ฟนมา หินแกว และออกไซดของเหล็ก ซึ่งทาํใหเกิดสีนํ้าตาล เหมือนธรรมชาติ 

 เคลือบ 

 เน่ืองจากการออกแบบชุดอาหารไทยที่ไดรับแรงบันดาใจมาจากปนักษัตร ใชเน้ือ

ดินสโตนแวรที่มีคุณสมบัติที่ไมขาวมากนัก จึงตองใชเคลือบขาวเพ่ือสงเสริมเน้ือดิน ที่มีเน้ือสีออก

เทา การใชเคลอืบขาวบนช้ินงานก็เพ่ือเปนพ้ืนในการเขียนนํ้าทองและลงสีบนเคลือบ 

 การทําเทคนิคตกแตงหลังจากการเคลือบ นํ้าทองที่ใชเขียนลงบนช้ินงาน เปนทอง 9% สี

บนเคลือบใชบนช้ินงานเปนสีผง ผสมกับนํายาผสมสีบนเคลือบ อัตราสวน 50 : 50 
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3. ขั้นตอนการผลิตผลงานตามขั้นตอนทางเครื่องเคลือบดินเผา 

มีขั้นตอนการสรางสรรคผลงานดังน้ี 

1. ขึ้นรูปช้ินงาน 3 รูปแบบ ดวยวิธีการขึ้นรูปดวยแปนหมุน 1 ชุดประกอบดวย 

ชามใสมีขาวมฝีาปด เสนผานศูนยกลาง 26 ซม. 

 จานหลักขนาด เสนผานศูนยกลาง 24 ซม.   

จานแบง เสนผานศูนยกลาง 20 ซม. 

จานลึก เสนผานศูนยกลาง 18 ซม.  

ชามใสแกง เสนผานศูนยกลาง 20 ซม.  

ถวยแบง เสนผานศูนยกลาง 10 ซม.  

ถวยนํ้าพริก เสนผานศูนยกลาง 10 ซม.  

ที่วางชอน เสนผานศูนยกลาง 8 ซม. 

2. ขูดแตงช้ินงานจนเรียนรอย 

3. เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

4. หลังจากการเผาครั้งแรก ตรวจสอบและทําความขัดสะอาดช้ินงานใหเรียบรอย 

5. นําช้ินงานไปชุบเคลือบที่เตรียมไว และเช็ดเคลือบบริเวณดานใตของช้ินงาน 

6. นําขิ้นงานไปเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 

7. นําช้ินงานมาเขียนนํ้าทอง และลงสีบนเคลอืบตามลวดลายที่ไดเลือกไว เผาสีบนเคลือบที่

อุณหภูมิ 780 องศาเซลเซียส 



 

บทที่ 4 

การวิเคราะหขอมูลและสรปุผลการศึกษาวิจัย 

 การออกแบบชุดอาหารไทยที่ไดรับแรงบันดาใจมาจากปนักษัตรในครั้งน้ีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดชุด

อาหารสําหรับงานเลี้ยงสังสรรค โดยมีความคิดมาจากปนักษัตร ใหมคีวามนาสนใจ เพ่ิมคุณคา ทั้งยัง

สามารถใชงานไดอยางเหมาะสม โดยใหมีเอกลักษณเหมาะสมกับการใชสาํหรับอาหารไทย มีการ

ดําเนินงานเพ่ือใหไดมาซึ่งชุดอาหาร ดังน้ี 

 ขั้นตอนที่ 1 ศกึษาขอมูลเกี่ยวกับชุดอาหาร และแรงบันดาลใจที่ไดมากจากปนักษัตร รวมทั้ง

ศึกษากรรมวิธีการทําลวดลาย ที่เรียกวาเบญจรงค ทั้งจากสื่อสารสนเทศและศึกษาจากสถานประกอบการ 

 ขั้นตอนที่ 2 ขัน้ตอนการทดลองเน้ือดินและเคลือบใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑที่ทําการออกแบบ 

 ขั้นตอนที่ 3 เปนการผลิตผลงานจากการออกแบบวาสามารถผลิตไดจริงตามกระบวนการทาง

เครื่องเคลือบดินเผา วิธีการขึ้นรูปใชวิธีการขึ้นรูปดวยแปนหมุน เผาเคลอืบอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส 

 ขั้นตอนที่ 4 เปนการวิเคราหขอมูลและสรปุผลการอภิปรายประเมินผลการออกแบบชุดอาหาร

ไทยที่ไดรับแรงบันดาใจมาจากปนักษัตร 

ผลการดําเนนิงาน 

ผลการดําเนินงานขั้นตอนที่ 1  

1. ศึกษาและคนควาหาขอมูล  

ศึกษาขอมูลเกีย่วกับชุดอาหารและแรงบันดาลใจที่ไดมาจากปนักษัตร รวมทั้งศึกษา

กรรมวิธีการทําลวดลาย ที่เรียกวาเบญจรงค ทั้งจากสื่อสารสนเทศและศึกษาจากสถาน

ประกอบการ 
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2. การรางแบบ 2 มิติ 

การรางแบบราง 2 มิติ เปรียบเสมือนจุดเริ่มตนของการสรางสรรคช้ินงาน เพ่ือใหเรา

สามารถมองเห็นองคประกอบของช้ินงานโดยคราวๆได ทําใหสามารถปรบัเปลี่ยนรูปแบบใหมี

ความเหมาะสม  

ผลงานแบบราง 2 มิติ เปนการนําเสนอผลงานโดยเริ่มจากความเหมาะสมที่ในการใชงาน 

ที่จะตองใชงานไดเหมาะสมและมีความออนชอย เขากับเอกลักษณชุดอาหารไทย ประกอบกับ

ลวดลายที่จะถูกนํามาใสบนช้ินงานดวย การสรางแบบราง 2 มิติน้ัน ไดนําแนวความคิดในการ

ออกแบบมารางเปนเสนราง เพ่ือใหเห็นรูปราง รูปทรง เพ่ือหารูปแบบที่เหมาะสม 

การออกแบบในแตละรูปแบบ คํานึงถึงหลักการใชงานไดจริง รูปราง และรูปทรงตางๆ 

ตองมีความรับกันทุกจุด นอกจากจะทําใหช้ินงานออกมาดูดีแลวการที่ทําช้ินงานใหไดรูปทรงที่ถูก

หลัก จะทําใหช้ินงานไมเสี่ยงตอความเสียหายอีกดวย 

 

ภาพที่ 20 แบบราง 2 มิติ 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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ภาพที่ 21 แบบราง 2 มิติ 

ภาพโดย ผูจัดทํา 

 

ภาพที่ 22 แบบราง 2 มิติ 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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ภาพที่ 23 แบบราง 2 มิติ 

ภาพโดย ผูจัดทํา 

 

ภาพที่ 24 แบบรางลวดลาย 2 มติิ 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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ภาพที่ 25 แบบรางลวดลาย 2 มิติ ที่ไดรับการเลือก 

ช่ือลาย มะลิสรวง ตะวันพันพนา ตะวันมาลา ตามลําดับ 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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ภาพที่ 26 แบบรางจานเล็ก จานลึกและจานหลักรูปทรง 2 มิติ  ที่ไดรับการเลือก 

ภาพโดย ผูจัดทํา 

 

ภาพที่ 27 แบบรางโถขาว ชามใสแกง ถวยเล็ก ถวยนํ้าจิ้ม ที่วางชอน รูปทรง 2 มิติ ที่ไดรับการเลือก 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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ภาพที่ 28 แบบรางจานเล็ก จานลึกและจากหลัก รูปทรง 2 มิติ ที่ไดรับการเลือก 

ภาพโดย ผูจัดทํา 

 

ภาพที่ 29 แบบรางโถขาว ชามใสแกง ถวยเล็ก ถวยนํ้าจิ้ม ที่วางชอน รูปทรง 2 มิติ ที่ไดรับการเลือก 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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ภาพที่ 32 แบบรางจานเล็ก จากลึกและจานหลัก รูปทรง 2 มิติ ที่ไดรับการเลือก 

ภาพโดย ผูจัดทํา 

 

ภาพที่ 31 แบบรางโถขาว ชามใสแกง ถวยเล็ก ถวยนํ้าจิ้ม ที่วางชอน รูปทรง 2 มิติ ที่ไดรับการเลือก 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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3. การสรางแบบจําลอง 3 มิติ 

การสรางแบบจําลอง 3 มิติ โดยการคัดเลือกรูปแบบที่มีความเปนไปไดมาจากแบบ 2 

มิติ มาทําเปนแบบจําลอง 3 มิติ เพ่ือใหเห็นรูปทรงที่ชัดเจน โดยการขึ้นรูปดวยการขึ้นรูปดวย

แปนหมุน 

การสรางแบบจําลอง 3 มิติ โดยการคัดเลือกรูปแบบที่มีความเปนไปไดนาสนใจจากแบบ

รางสองมิติมาทําการจําลองเปน 3 มิติ เพ่ือใหเห็นรูปทรงไดโดยรอบ  

4. การวิเคราะหรปูแบบในการออกแบบ 

วิเคราะหรูปแบบที่ไดทําการออกแบบมีทั้งหมดโดยใชหลักการออกแบบ และหลักการ

ผลิตตามกระบวนการเครื่องเคลือบดินเผา เพ่ือใหไดแบบที่สวยงามเหมาะสมเพ่ือทําการผลิตโดย

วิเคราะหรูปแบบเปนชวงตางๆดังน้ี 

ชวงที่ 1 ลักษณะรูปแบบของช้ินงาน ออกแบบจากรูปทรงที่หลากหลาย บางลักษณะมคีวามแข็ง

ทื่อ บางลักษณะมีความออนชอย 

ชวงที่ 2 นํารูปทรงที่มีลักษณะออนชอยมาพัฒนา ใหเกิดรูปแบบตางๆมากขึ้น เนนขอบปากของ

ช้ืนงานที่สื่อถึงความออนชอน รูปทรงที่ตองคํานึงถึงความถูกตองของช้ินงานยังไมคอยดี 

ชวงที่ 3 นําความออนชอยที่ควรคํานึงถึงเปนหลักมาออกแบบประกอบกับตัวช้ินงาน ใหมองดู

แลวมีความนาสนใจ 

ชวงสุดทาย การออกแบบมีความนาสนใจ รปูแบบ รูปทรงลงตัว ประกอบกับลวดลายที่ได

ออกแบบมา ลงตัวพรอมทําเปนผลงานสําเร็จ 
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ผลการดําเนินงานขั้นตอนที่ 2 

 เน้ือดินที่ใชในการทําการวิจัยน้ี คือ เน้ือดินสโตนแวร จากบจก. คอมพาวดเคลย รหัส PBG  มี

คุณลักษณะแขง็แกรงเปนพิเศษ นํ้าและของเหลวไหลซมึไมได เน้ือดินชนิดสโตนแวร เผาไฟสูงมาก 

(higher heat) เน้ือดินมีความเหนียวดีมาก และคอนขางหยาบ  

 ใชวิธีการขึ้นรูปดวยแปนหมุนไฟฟา โดยการนําดินจํานวนพอประมาณที่จะขึ้นเปนช้ินงานที่

ตองการ นวดดินเพ่ือไลฟองอากาศที่อยูในดินจะทําใหช้ินงานไมมีฟองอากาศ เวลาขึ้นรูป ต้ังศูนยดินกอน 

การเปดศูนย และทําการรีดความหนา-บางของช้ินงานตามแบบที่ตองการ จากน้ันรอใหช้ินงานเซทตัวแลว

จึงนํามาขูดแตง 

 

 

ภาพที่ 32 การขูดแตง โดยใชแปนหมุนไฟฟา 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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ภาพที่ 33 การตกแตงขอบปาก  

ภาพโดย ผูจัดทํา 

รอใหช้ินงานแหงสนิท จึงเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซยีส บรรยากาศออกซิเดช่ัน 

หลังจากการเผาดิบ ตรวจสอบความเรียบรอยของช้ินงานใหมีความสะอาด โดยการลาง เช็ด หรือ

ขัดดวยกระดาษทรายกันนํ้า คอนขางหยาบ จะทําใหช้ินงานเรียบเนียน ปราศจากรอยเสนที่เกิดจากการ

ขูดแตงช้ิน เมื่อครั้งที่ช้ินงานเปนดิน 

 

ภาพที่ 34 การขัดแตง 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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กอนนําไปชุบเคลือบโดยการชุบเคลือบน้ัน ไดใชการชุบเคลือบดวยเคลือบขาว ที่มีคุณสมบัติมัน

วาว ใชวิธีการจุมช้ินงานลงไปในเคลือบ โดยนํานํ้าเคลือบใสลงในภาชนะที่มีความเหมาะสม พอดีที่ช้ินงาน

จะจุมลงไปไดในครั้งเดียว และทั่วถึงทั้งใบ จะทําใหช้ินงานเรียบเนียน ไรรอยตอของเคลือบ  

 

ภาพที่ 35 การชุบเคลือบ 

ภาพโดย ผูจัดทํา 

 

ภาพที่ 36 การชุบเคลือบ 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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ภาพที่ 37 การชุบเคลือบ 

ภาพโดย ผูจัดทํา 

 

ภาพที่ 38 การชุบเคลือบ 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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เผาเคลือบโดยเผาที่อุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดช่ัน 

 

ภาพที่ 39 การเขาเตาเคลือบ 

ภาพโดย ผูจัดทํา 

 

ภาพที่ 40 การเขาเตาเคลือบ 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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เมื่อช้ินงานผานการเผาเคลือบเสร็จเรียบรอยแลว นําช้ินงานมาทําความสะอาด กอนการเขียนนํ้า

ทองลองบนช้ินงาน นํ้าทองที่ใชเปนนํ้าทอง 9% ทําใหทองที่เขียนออกมาจะมีความแวววาว โดยการนํานํ้า

ทองใสลงไปในไซริงคเข็มฉีดยา เปนอุปกรณชวยช้ินหน่ึงที่จะทําใหเขียนทองไดงาย หลังจากนํ้าทองที่เขียน

ลงบนช้ินงานแหง ไมเหนียวที่มือ ใหทําการลงสีบนเคลือบ โดยการใชสีบนเคลือบ ถาเปนแบบผง ใหบดกับ

นํ้าจนเนียน และใสนํ้ายาผสมสีบนเคลือบ แลวจึงสามารถใชงานได โดยการหยอดสีลงในชองพ้ืนที่วางที่

เขียนเสนดวยนํ้าทองที่ ไดทําการวาดเอาไว  

 

ภาพที่ 41 การเขียนนํ้าทอง 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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ภาพที่ 42 การลงสีบนเคลือบ 

ภาพโดย ผูจัดทํา 

 

ภาพที่ 43 การลงสีบนเคลือบ  

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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ภาพที่ 44 การลงสีบนเคลือบที่สําเร็จ 

ภาพโดย ผูจัดทํา 

 

ภาพที่ 45 การลงสีบนเคลือบที่สําเร็จ 

ภาพโดย ผูจัดทํา 



53 
 

หลังจากน้ันเขาเตาเผาอุณภูมิ 780 องศาเซลเซียส 

 

ภาพที่ 46 การเขาเตาอบทอง 

ภาพโดย ผูจัดทํา 

 

ภาพที่ 47 การเขาเตาอบทอง 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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ผลงานสําเร็จ 

 

ภาพที่ 48 ผลงานสําเร็จ ลายมะลสิรวง 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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ภาพที่ 49 ผลงานสําเร็จ ลายมะลิสรวง 

ภาพโดย ผูจัดทํา 

 

ภาพที่ 50 ผลงานสําเร็จ ลายมะลิสรวง 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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ภาพที่ 51 ผลงานสําเร็จ ลายตะวันมาลา 

ภาพโดย ผูจัดทํา 

 

ภาพที่ 52 ผลงานสําเร็จ ลายตะวันมาลา 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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 ภาพที่ 53 ผลงานสําเร็จ ลายตะวันพันพนา 

ภาพโดย ผูจัดทํา 

 

ภาพที่ 54 ผลงานสําเร็จ ลายตะวันพันพนา 

ภาพโดย ผูจัดทํา 



 

บทที่ 5 

สรุปผลการสรางสรรค 

 โครงการศิลปนิพนธชุดอาหารไทยที่ไดแรงบันดาลใจจากปนักษัตรน้ีมีวัตถุประสงคที่จะหาแนวคิด

และวิธีการออกแบบผลงานผลิตภัณฑชุดอาหารไทยที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากปนักษัตร ใหสามารถใช

งานไดจริงมีความเหมาะสมกบัลักษณะของอาหารไทย มีรปูแบบที่เปนเอกลักษณสื่อใหสอดคลองกับ

รูปแบบการใชงาน โดยมีแนวความคิดมาจากปนักษัตร 

 รูปสัตวในปนักษัตร เชน หนู วัว เสือ กระตาย งูใหญ งูเลก็ มา แพะ วัว ไก สุนัข และหมู ที่

ออกแบบตองไดสัดสวนที่เหมาะสม มีความสัมพันธกันทั้งรูปทรงของผลิตภัณฑและผสานกลมกลืนกับ

ลวดลายไทยประยุกตและสีสนัของลายนํ้าทอง เทคนิคสีบนเคลือบ สงเสริมผลิตภัณฑชุดอาหารไทย มี

ความงามและประโยชนในการใชสอย  

 

ภาพที่ 55 รูปแบบการจัดอาหาร 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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ปญหาที่พบในระหวางการดําเนนิงานและแนวทางการแกปญหา 

 ปญหาที่พบในระหวางการออกแบบชุดอาหารไทยที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากปนักษัตร สวน

ใหญพบปญหาระหวางขั้นตอนการดําเนินงานซึ่งเปนปญหาทางดานความงามและประโยชนใชสอย  

1. ปญหาจากการปฏิบัติงานในการออกแบบและสรางช้ินงาน เกิดจากการสรางรูปแบบออกมาได

ผิดเพ้ียนจากประโยชนใชสอย ซึ่งทําใหรูปทรงอาจจะมีปญหาภายหลัง 

2. ปญหาจากการเคลือบช้ินงาน เคลือบขาวสูตรแรกที่ไดใช ทาํใหช้ินงานเกิดจุดๆเม็ดๆ บนช้ินงาน 

ทําใหพ้ืนผิวของช้ินงานไมเรียบเนียน ทําใหเกิดตําหนิและอาจจะใหยากตอการเขียนนํ้าทองและ

ลงส ี

3. ปญหาในการเขียนทองครั้งแรก ลายทองทีอ่อกมาไมมันวาว เกิดจากเปอรเซ็นตนํ้าทอง และการ

ทาจํานวนนอยครั้ง 

 
ภาพที่ 56 และ 57 ปญหาในการทํางาน 

ภาพโดย ผูจัดทํา 
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ขอเสนอแนะ 

จากผลสรุปการออกแบบชุดอาหารไทยที่ไดรับแรงบันดาลใจมาจากปนักษัตร ที่ผูจัดทาํไดทําการ

ออกแบบน้ันอาจมีขอบกพรองอยูบางประการ ผูจัดทําใครขอแนะนําขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับผูที่สนใจที่จะ

นําไปพัฒนาใหสมบูรณแบบเพ่ิมไปอีกดังน้ี 

1. รูปแบบของผลติภัณฑที่ไดเปนการนํามาจากเอกลักษณของความเปนไทย มาสรางสรรคใหเกิด

ช้ินงาน สามารถนํามาออกแบบไดในหลากหลายรูปแบบ ถาผูสนใจตองการนําไปพัฒนาตอ

สามารถศึกษาเพ่ิมเติมในเอกลักษณดานตางๆของไทยได 

2. เคลือบและสทีีใ่ชเปนเอกลักษณเฉพาะ มีผูสนใจเฉพาะกลุนสวนโทนสีทีใ่ชมีความหลากหลาย 

ดังน้ัน ควรพัฒนาใหมใหมีความเหมาะสม 

3. รูปทรงของช้ินงาน ขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละบุคคล แตควรคํานึงถึงความงามและประ

โชยนใชสอยดวย 
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