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K 41365018 : สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา 
คําสําคัญ : การออกแบบเชิงเทียนเซรามิก 
 อภิญญา  วิไล : การออกแบบผลิตภัณฑเชิงเทียนเซรามิกที่มีแนวความคิดจากชางโดยใชดินเอิทเทน
แวร  (The Ceramics Candlestick in Elephant Design and Made By Earthenware) อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ : 
อาจารยศุภกา  ปาลเปรม และผูชวยศาสตราจารยสน  สีมาตรัง. 133 หนา ISBN 974-653-515-3 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบเชิงเทียนเซรามิกที่มีแนวความคิดจากชาง สําหรับเปน
สินคาประเภทที่ระลึกสงออกตลาดอเมริกาและจําหนายแกผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ และเพื่อทดลองผลิต
เชิงเทียนเซรามิกจากเนื้อดินเอิทเทนแวร ทําการศึกษาโดยดําเนินการออกแบบและพัฒนารูปแบบเชิงเทียนโดยใช
แนวความคิดจากชางใหมีลักษณะรวมสมัยที่ผสมผสานกับเอกลักษณของความเปนเอเซีย ดําเนินการทดลองเนื้อ
ดินโดยใชดินเอิทเทนแวรบานหนองแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม พัฒนาเปนน้ําดินหลอโดยใชวัตถุดิบรวม
คือดินขาวลําปางและซิลิกา ขึ้นรูปโดยการหลอน้ําดินในแมพิมพปลาสเตอรแบบกลวง 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1. สามารถนํารูปแบบชางเอเซียมาออกแบบเปนเชิงเทียนใหมีลักษณะเรียบงาย รวมสมัย และมี
เอกลักษณของความเปนเอเซีย จํานวน 10 รูปแบบ 3 ขนาด สําหรับวางเทียนทรงกระบอกขนาดเสนผานศูนยกลาง 
3 นิ้ว 2.5 นิ้ว และ 2 นิ้ว 
 2. สามารถนําดินบานหนองแกว มาทําเปนน้ําดินหลอแบบกลวง โดยมีอัตราสวนผสมของดินบาน
หนองแกวรอยละ 40 ดินขาวลําปางรอยละ 50 และซิลิการอยละ 10 โดยมีคุณสมบัติคือ หดตัวหลังเผารอยละ 12.9 
การโกงงอ 3.2 มิลลิเมตร ความแข็งแรงเมื่อแหง 40 นิวตันตอตารางเมตร  ความแข็งแรงหลังเผา 330 นิวตันตอ   
ตารางเมตร และอัตราการดูดซึมน้ํารอยละ 4.9 นอกจากนี้ยังสามารถนําดินบานหนองแกวมาผสมเปนสูตรเคลือบ
โดยมีสวนผสมคือ 
  สูตรที่ 1 ดินบานหนองแกวรอยละ 30 แคลเซียมคารบอเนตรอยละ 30 และโปแตชเฟลดสปารรอย
ละ 40 ทําใหเกิดสีน้ําตาลโดยเพิ่มแมงกานีสไดออกไซดรอยละ 3 ทําใหเกิดสีดําโดยเพิ่มคอปเปอรคารบอเนตรอย
ละ 7 ทําใหเกิดสีเขียวโดยเพิ่มโครมิคออกไซดรอยละ 2.5 
  สูตรที่ 2 ดินบานหนองแกวรอยละ 10 แคลเซียมคารบอเนตรอยละ 30 และโปแตชเฟลดสปารรอย
ละ 60 ทําใหเกิดสีเขียวนวลโดยใชเซอรโคเนียมซิลิเกตรอยละ 15 และคอปเปอรคารบอเนตรอยละ 0.5 ทําใหเกิดสี
ชมพูโดยใชดีบุกออกไซดรอยละ 4 และโครมิคออกไซดรอยละ 0.2 และทําใหเกิดสีครามโดยใชแมงกานีสได
ออกไซดรอยละ 1.5 และโคบอลตออกไซดรอยละ 0.3 
 3. สามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรมโดยวิธีการหลอน้ําดิน แยกตนแบบเปน 3 สวนคือ สวนตัวชาง 
งวง และถวยรับเทียน ทําการสรางตนแบบตัวชางและงวงขนาดใหญดวยวิธีการปน สําหรับขนาดกลางและเล็กใช
วิธีการเผายอสวนตามลําดับ ถวยรับเทียนสรางตนแบบดวยการกลึง มีการเผาสองครั้งคือ เผาดิบที่อุณหภูมิ 750 
องศาเซลเซียส และเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชั่น 
            
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปการศึกษา 2545 
ลายมือช่ือนักศึกษา……………………………….. 
ลายมือช่ืออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 1. …………………..……………2. ……………….…………….. 
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K 41365018 : DEPARTMENT OF CERAMICS 
KEYWORD : CERAMICS CANDLESTICK DESIGN 

 APINYA  WILAI : THE CERAMICS CANDLESTICK IN ELEPHANT DESIGN 
AND MADE BY EARTHENWARE  THESIS ADVISORS :SUPPHAKA  PALPRAME AND ASST. PROF. 
SONE  SIMATRUNG. 133 pp. ISBN 947-974-653-515-3 
 

 The purpose of this study is to design and make ceramic candleholders inspired by elephants from 
earthenware in order to export to the U.S.A. as a souvenir and sell to customers inside and outside Thailand. In 
addition, this candleholders are designed and developed from the idea that I have tried to make a contemporary 
candlestick in elephant shape from earthenware clay to make it look ASIAN. I used the earthenware clay from 
Ban Nhong Kaew Hang Dong County, Chiang Mai Province as slip mix with Kaolin from Lampang Province 
and Silica then forming by using slip casting method in a hollow plaster mold. 
  The Result 
 1. Built 10 styles of simple and contemporary elephant shape candleholders in 3 different sizes of 
2, 2.5 and 3 inches in diameter candles 
 2. Used the yellow earthenware clay as slip and proportion was Nhong Kaew clay 40%, Kaolin   
50 % and Silica 10 %. The characteristic of this candleholders after firing are 12.9 % Shrinking Rate, 3.2 mm. 
Bending Rate, 40 Newton per square meter Green Strength, 330 Newton per square meter Modulus of Rupture, 
and 4.9 % Water Absorption. Moreover, I developed Nhong Kaew clay as glazed. There are 2 mixture 
formulars 
  Formular 1. Nhong Kaew clay 30 %, Calcium Carbonate 30 %, and Potassium Feldspar 40 % 
adding Manganese Dioxide by 3 % will make it brown or Copper Carbonate by 7 % will make it black or 
Chromic Oxide by 2.5 % will make it green. 
   Formular 2 Nhong Kaew clay 10 %, Calcium Carbonate 30 %, and Potassium Feldspar 60 % 
adding, Zirconium Silicate by 15 % and Copper Oxide by 0.5 % will make it soft green, Tin Oxide by 4 % and 
Chromic Oxide by 0.2 % will make it pink or Manganese Dioxide by 1.5 % and Cobalt Oxide by 0.3 % will 
make it indigo. 
 3. Produced in mass production by using slip casting method and separating master mold in 3 
parts; the body, the trunk, and the small plate. Making the large size model first for the body and the trunk by 
hand while making medium size models and small size models by firing the large size models and the medium 
size models which shrank respectively. The small plates are built by turning machines. The products are fired 
twice, biscuit firing at 750 celsius and glost firing at 1200 celsius, in oxidation atmosphere. 
   

Department of Ceramics  Graduate School, Silpakorn University  Academic Year 2002 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดดวยความกรณุาจากอาจารยศุภกา  ปาลเปรม ในฐานะ
ประธานกรรมการที่ปรึกษา และผูชวยศาสตราจารยสน  สีมาตรัง ในฐานะกรรมการทีป่รึกษา ที่ได
ชวยเหลือใหคาํแนะนําอยางดียิ่ง และตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ จนวทิยานิพนธนี้เสร็จสมบูรณ 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานพินธ ที่ใหคําชีแ้นะและตรวจสอบความ
สมบูรณของวทิยานิพนธ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาทุกทาน ที่ไดใหคาํแนะนําส่ังสอน
และเปนกําลังใจในการทําวทิยานิพนธ 
 ขอขอบพระคุณสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ที่ไดอนุมัตใิหลาศึกษาตอ และให
ทุนการศึกษาแกขาพเจา 
 ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการวิทยาเขตภาคพายพั สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ
หัวหนาแผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา ที่ใหความอนุเคราะหใชสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณทางการทดสอบและผลิต ในการทําวิทยานิพนธ 
 ขอขอบคุณอาจารยวรรณณา  ธิธรรมมา ที่เปนผูประสานงานการติดตอและสงเอกสาร
ระหวางขาพเจาและอาจารยที่ปรึกษา และใหกําลังใจตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณุแม และพี่นอง ที่ชวยเลีย้งดูลูกสาวขณะทําวิทยานิพนธ 
 สุดทายนี้ขอขอบคุณ คุณประกรณ  วิไล สามีผูเปนที่ปรึกษาพิเศษ ที่คอยชวยเหลือให 
กําลังใจ ตลอดจนกําลังความคิด ในการเอาชนะปญหา และอุปสรรคตางๆ จนทําใหวทิยานิพนธนี้
สําเร็จสมบรูณ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 อาชีพอุตสาหกรรมเซรามิก เปนอาชีพที่กําลังไดรับการสงเสริมจากกระทรวง
อุตสาหกรรมในโครงการพัฒนาและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื่อ
ชวยเหลือการประกอบธุรกิจเครื่องปนดินเผาใหมีศักยภาพ มีความเขมแข็งและยังชวยแกปญหาการ
วางงาน โดยสงเสริมการผลิตสินคาประเภทของตกแตงและของที่ระลึก (กระทรวงอุตสาหกรรม : 
2542)  เพื่อเปนสินคาจําหนายแกนักทองเที่ยว ทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากประเทศไทยมีความ
พรอมทางดานวัตถุดิบและการผลิต (กิตติ โสณมัย 2542 : 61) 
 การผลิตเซรามกิคุณภาพสูงของประเทศไทย ยังคงประสบปญหาในดานวัตถุดิบ
ภายในประเทศมีคุณภาพไมสม่ําเสมอและขาดความรูความชํานาญดานการเตรียมวัตถุดิบ จึงตองมี
การนําเขาวัตถุดิบจากตางประเทศซึ่งมีผลตอตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
เซรามิก บนพื้นฐานของแหลงวัตถุดิบดินที่มีอยู จึงนาจะเปนแนวทางที่ชวยสงเสริมอุตสาหกรรม
เซรามิกภายในประเทศใหสามารถจําหนายทั้งในและตางประเทศได ประกอบกับประเทศไทยมี
สภาพทางภูมิศาสตรและธรณีวิทยาซึ่งมีดินแดงที่มีความเหนียว และสามารถนําไปผลิต
เครื่องปนดินเผาไฟต่ําประเภทเอิทเทนแวร (Earthenware) (ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน 2541 : 59) และอิฐ
กอสรางได แตกลับไมไดรับการพัฒนาเพื่อใชวัตถุดิบที่มีอยูปริมาณมากนี้ใหเกิดคุณคาและ
ประโยชนสูงสุดในการผลิตเซรามิก ดินแดงนี้สามารถพัฒนาเพื่อใชในการผลิตเปนของขวัญของที่
ระลึก ตามแนวโนมความตองการของตลาดสินคาเซรามิกประเภทเอิทเทนแวร ซ่ึงสามารถผลิตได
งาย ใชตนทุนการผลิตต่ํา จึงเหมาะแกการลงทุนประกอบเปนธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดยอมสําหรับ
บุคคลทั่วไปที่มีความ    สนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอิฐกอสรางที่
ตองลดการผลิตลง (วิเชียร เชิดชูตระกูลทอง 2541) เนื่องจากปญหาทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอ
ธุรกิจสิ่งกอสราง ใหหันมาผลิตของขวัญของที่ระลึก เพื่อดําเนินกิจการตอไปไดเนื่องจากผูผลิตมี
วัตถุดิบ เครื่องมือ เครื่องจักร และแรงงานที่มีความคุนเคยกับวัตถุดิบดินแดงอยูแลวยังขาดแตเพียง
ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาวัตถุดิบและรูปแบบผลิตภัณฑเซรามิกประเภทของของขวัญของที่
ระลึก 
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 สินคาเซรามิกประเภทของขวัญของที่ระลึก ยังไดรับความนิยมอยางตอเนื่องจากบรรดา
นักทองเที่ยวที่มีโอกาสเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย เพื่อซ้ือไวเปนของที่ระลึกในการไดมาเที่ยว
และเปนของฝากกลับไปยังประเทศของตน และจากขอมูลการนําเขาสินคาเซรามิกประเภท
ของขวัญและของที่ระลึกพบวาประเทศสหรัฐอเมริกาเปนตลาดที่ใหญที่สุด โดยสินคาเซรามิกของ
ประเทศไทยสามารถสงออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเปนอันดับที่ 3 ของโลก (ศูนยสถิติการ
พาณิชย อางถึงใน ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาภาคเหนือ 2540 : 63) แสดงใหเห็น
ถึงโอกาสและชองทางการตลาดที่ดีของสินคาเซรามิกประเภทของขวัญของที่ระลึกของไทย ที่มี
แนวโนมมุงเนนสินคาที่มีความคงทนถาวร และเกิดประโยชนในการใชงาน (รังคสิมา มโนปญจสิริ 
2542 : 1) ผสมผสานลักษณะทางเอเชียตามความนิยมของตลาดทางตะวันตกในปจจุบัน ที่
ประทับใจสีสัน ลวดลาย และอารยธรรมอันเกาแก นอกจากนี้ยังมีความตองการสินคาเซรามิกประ
เภทของที่ระลึกที่มีรูปแบบแปลกใหม ไมเนนคุณภาพ ราคาพอสมควร และเปนไปตามแนวโนม
ความตองการผลิตภัณฑของขวัญของที่ระลึก ป ค.ศ.2002 ที่ตองการรูปแบบที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ 
ใหความรูสึกผอนคลาย (ศูนยพาณิชยกรรมชิคาโก 2540 : 1-3) สินคาของขวัญของที่ระลึกประเภท
หนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางเห็นไดชัดทั้งในและตางประเทศคือ เชิงเทียนที่ใชในการประดับตกแตง
ตามกระแสความนิยมการใชเทียนหอมและเทียนแฟนซี ที่ใหทั้งแสงสวางเพื่อสรางบรรยากาศ กล่ิน
หอม และความสวยงาม ซ่ึงสามารถใชเปนผลิตภัณฑประดับตกแตงบานไดอีกดวย 
 จากขอมูลขางตนสรุปไดวา การผลิตสินคาเซรามิกประเภทของที่ระลึก เพื่อจําหนายแก
นักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ โดยการนําวัตถุดิบดินแดงที่มีอยูตามทองถ่ินภายในประเทศ    
มาพัฒนาเพื่อใชในการผลิตสินคาของขวัญของที่ระลึกนั้น นอกจากจะเปนการใชวัตถุดิบที่มีภายใน
ทองถ่ินใหเกิดประโยชนแลว ยังเปนการสรางงานและรายไดใหแกผูวางงาน และเปนทางเลือกหนึ่ง
ใหแกผูประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมอิฐกอสราง ที่ประสบปญหาทางเศรษฐกิจและตองการ
เปลี่ยนแนวทางการผลิต เพื่อใหสามารถดําเนินธุรกิจตอไปได รวมทั้งผูที่ตองการพัฒนางานในสาย
อาชีพ ตามแนวทางการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของกระทรวง
อุตสาหกรรม 
 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีแนวความคิดที่จะออกแบบผลิตภัณฑที่ระลึก
ประเภทเชิงเทียน ตามกระแสความนิยมการใชเทียนใหมีความสอดคลองกับความนิยมของตลาด
อเมริกา โดยจะออกแบบใหมีรูปแบบที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ ใหความรูสึกผอนคลาย และมี
ลักษณะที่แสดงออกถึงความเปนซีกโลกตะวันออกหรือเอเชียโดยใชเนื้อดินเอิทเทนแวร ที่แสดงถึง
เนื้อวัสดุจากธรรมชาติ ใหมีความแปลกใหม และมีความคงทนถาวร โดยมีแนวความคิดในการ
ออกแบบมาจากรูปทรงของชาง ซ่ึงเปนการดึงเอาธรรมชาติใหเขามาอยูใกลกับคนมากขึ้นดังนั้นการ
ออกแบบผลิตภัณฑเชิงเทียนจึงเปนอีกแนวทางหนึ่งที่จะชวยสงเสริมการสรางงานและรายไดใน
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ทองถ่ิน ตามความตองการพัฒนาเพื่อแกปญหาทางเศรษฐกิจดวยการสงเสริมธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนาดกลางและขนาดยอมของภาครัฐ เพื่อเปนสินคาสงออกตลาดอเมริกา และจําหนายแก
นักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ 
 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อออกแบบเชิงเทียนเซรามิกที่มีแนวความคิดจากชาง สําหรับเปนสินคาประเภทที่
ระลึก สงออกตลาดอเมริกา และจําหนายแกผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ 
 2. เพื่อทดลองผลิตเชิงเทียนเซรามิก จากเนื้อดินเอิทเทนแวร 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. แนวความคิดในการศึกษา 
  โครงการนี้เปนโครงการเพื่อออกแบบผลิตภัณฑเชิงเทียนสําหรับเปนของขวัญและ
ของที่ระลึกเพื่อมอบใหผูอ่ืนและตัวเองในโอกาสตางๆ สําหรับเปนสินคาสงออกไปยังตลาดอเมริกา 
และทั้งผูบริโภคในประเทศและตางประเทศ โดยใหมีรูปแบบและสีสันที่สอดคลองกับแนวโนม
ความนิยมของตลาดในปจจุบัน และใหเหมาะสมกับการตกแตงบาน 
  แนวความคิดในการออกแบบ คือ นําแนวโนมความนิยมดานรูปแบบและสีสันของ
ผูบริโภคในตลาดอเมริกา ที่เนนความเปนธรรมชาติ ความแปลกใหม และใหความรูสึกที่ผอนคลาย 
โดยการดึงธรรมชาติใหเขามาอยูใกลกับคน จึงเปนที่มาของแนวความคิดในการออกแบบ คือการนํา
ชาง มาออกแบบเปนผลิตภัณฑเชิงเทียน 
  รูปแบบของผลิตภัณฑเชิงเทียน จะเปนรูปแบบที่สอดคลองกับความนิยมของตลาด
อเมริกา โดยการพัฒนารูปแบบจากหลักการออกแบบใหมีลักษณะที่เรียบงาย แตแปลกใหม ลด
ความซับซอนในสรีระของชาง โดยใชโทนสีธรรมชาติ และมีลักษณะรวมสมัยที่ผสมผสานกับ
ความเปนตะวันออกหรือเอเชีย (Oriental Style or Asia Look) เปนเชิงเทียนแบบเดี่ยวและเปน
ของขวัญ ของที่ระลึก (Gift) ที่ใหบุคคลอื่นและตัวเองในโอกาสตางๆ  
  ความเรียบงายในการออกแบบ เปนการนําเอาวิธีการสื่อสารที่ตรงไปตรงมา เพื่อให
เกิดการรับรูที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยทําการออกแบบที่เนนรูปทรงภายนอก มากกวารายละเอียด
ภายในชิ้นงาน และใหเปนไปตามแนวทางของรูปแบบเอเชีย (Asia look) กลาวคือ รูปแบบที่
ออกแบบนั้นจะตองมีลักษณะโดยรวมเปนไปตามแบบอยางทางศิลปะตะวันออก (Orientation) 
แสดงใหเห็นถึงการเคารพตอกฏระเบียบทางสังคมและวัฒนธรรมที่ดีงาม (Conventional) รวมทั้ง
การถายทอดสืบตอกันมาและอยูรวมกันอยางผสมกลมกลืน เกิดเปนความรวมสมัย (Contemporary) 
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  มุมมองแบบเอเชีย (Asia Look) จึงเปนภาพรวมของสังคมคนซีกโลกตะวันออก
หรือทวีปเอเชีย ซ่ึงมุมมองโดยรวมของคนซีกโลกตะวันตก ยังมองเห็นวามีความลาหลัง เปนสังคม
กสิกรรม มีอารยธรรมโบราณที่สืบทอดมาถึงปจจุบันและยังคงยึดถือเปนแนวปฏิบัติเปนธรรมเนียม
ประเพณีนิยมอยู ยังคงมีการใชแรงงานจากสัตว และสรางเครื่องใชไมสอยที่จําเปนใน
ชีวิตประจําวันดวยวัตถุดิบที่หาไดในทองถ่ินเปนงานหัตถกรรม การดํารงชีพยังคงตองอาศัยปจจัย
จากธรรมชาติและเคารพตอธรรมชาติ คอื ดิน น้ํา ลม และไฟ 
  ความรวมสมัย (Contemporary) เปนการอยูรวมกันภายใตความแตกตางของยุคสมัย
ในอดีตกับปจจุบันทั้งดานกาลเวลา อารยธรรม วัฒนธรรม ประเพณี จนถึงความแตกตางทางดาน
วัสดุ พื้นผิว รูปทรง และเทคโนโลยีตางๆ โดยไมใหความรูสึกที่ขัดแยง ความรวมสมัยนี้เกิดขึ้นจาก
การเปลี่ยนแปลงและแลกเปลี่ยนติดตอส่ือสาร เนื่องจากความเจริญดานการเดินทาง ทําใหเปนการ
งายตอการเผยแพรและแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกัน เชน การแตงกายโดยใชผาฝายทอมือและปก
เย็บดวยแบบสมัยใหม ใชกระดุมที่ทําจากวัสดุธรรมชาติเชน ไมกะลามะพราว 
 

 2. ขอบเขตการออกแบบ ประกอบดวย 
  การออกแบบเชิงเทียน สําหรับเปนของขวัญและของที่ระลึก เปนการออกแบบใหมี
ความสอดคลองกับแนวโนมความนิยมของตลาดอเมริกา โดยมีที่มาของแนวความคิดในการ
ออกแบบจากรูปทรงธรรมชาติ คือชาง ที่เปนสัตวแสดงสื่อสัญลักษณของประเทศในโอกาสตางๆ  
และมีลักษณะรวมสมัยที่ผสมผสานกับแนวเอกลักษณของความเปนเอเชีย โดยจะออกแบบเปนเชิง
เทียนลักษณะเดี่ยว จํานวน 10 รูปแบบ และแตละรูปแบบจะมี 3 ขนาด คือ ขนาดใสเทียน เสนผาน
ศูนยกลาง 3 นิ้ว 2 นิ้ว และ1 นิ้ว โดยใชโทนสีธรรมชาติ (Earth Tone) เชน สีชมพู สีคราม สีเขียว สี
เขียวออน สีน้ําตาล และสีดํา 
 

 3. วัตถุดิบท่ีใช 
  3.1 เนื้อดินปนที่ใชในการผลิต ใชเนื้อดินเอิทเทนแวรที่หาไดในทองถ่ินในการขึ้น
รูปดวยวิธีหลอน้ําดิน คุณคาของวัสดุที่มีผลตอความรูสึก เนื้อดินเอิทเทนแวร เปนเนื้อดินที่ประกอบ
ขึ้นจากแรธาตุที่ไมบริสุทธิ์ที่ประกอบดวยอนินทรียสารและอินทรียสาร ซ่ึงเปนสภาพที่แทจริงของ
ธรรมชาติ จึงทําใหเนื้อดินมีความหยาบ มีสีน้ําตาลเอิทโทน กลาวคือจะมีเม็ดสีตางๆ ผสมกันอยู 
พื้นผิวลักษณะดานไมสะทอนแสง จึงชวยใหเกิดความรูสึกถึงธรรมชาติ และเปนพื้นฐานของการ
ดํารงชีวิตของมนุษยที่จะตองมีความผูกพันกับธรรมชาติอยางแยกกันไมออกและความมีอารยธรรม
อันยาวนาน สีสันและพื้นผิวของเนื้อดินจึงเปนตัวแทนของเอเชียไดอยางลงตัว โดยเปนเนื้อดินที่
พัฒนาขึ้นจากเนื้อดินเอิทเทนแวร ในตําบลหนองแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม โดยใชดิน
ทองนา จาก หมู 1 ตําบลหนองแกว อําเภอหางดง ซ่ึงเปนที่ดินในกรรมสิทธิ์ของนายเบี้ยว ตุนแกว 
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และปรับปรุงคุณภาพดวยวัตถุดิบรวมอีก 2 ชนิด คือ ดินขาวลําปาง (Kaolin) และซิลิกา (Silica) โดย
ใชอัตราสวนผสมตามทฤษฎีตารางสามเหลี่ยมดานเทา (Triaxial Blend) เผาที่ระดับอุณหภูมิ 1,200 
องศาเซลเซียส โดยจะศึกษาอัตราสวนผสมที่มีปริมาณดินเอิทเทนแวรรอยละ 40 ขึ้นไป และ
แบงเปนสองขั้นตอน คือ ขั้นหยาบจํานวน 15 จุด จากนั้นจึงเลือกอัตราสวนผสมที่ดีที่สุด เพื่อ
กระจายอัตราสวนผสมขั้นละเอียดอีกจํานวน 9 อัตราสวนผสม โดยตองการเนื้อดินที่มีคุณสมบัติ
ความแข็งแกรงทนทาน ดูดซึมน้ํานอย โกงงอนอย มีสีที่แสดงถึงความเปนธรรมชาติ และเปนเนื้อ
ดินที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับมาตรฐานของเนื้อดินที่มีจําหนายในเชิงการคา 
  3.2 น้ําเคลือบ ที่ใชในการทดลองคือ เคลือบที่มีสวนประกอบของดินเอิทเทนแวร
ในตําบลหนองแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ซ่ึงหาอัตรา
สวนผสมโดยใชสูตรตารางสามเหลี่ยมดานเทา (Triaxial Diagram)จํานวน 36 จุด เพื่อใหไดเคลือบ
ลักษณะ  พื้นผิวตามที่ตองการ เชน ผิวดาน ผิวกึ่งดานกึ่งมัน หรือผิวมัน มีลักษณะพื้นผิวที่แตกราน
ในบางสี เพื่อชวยเพิ่มเสนหใหกับงาน วัตถุดิบที่ใชทดลองน้ําเคลือบ มีดังนี้ 
   1. แคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate) 
   2. โปแทชเฟลดสปาร (Potash Feldspar) 
   3. ดินเอิทเทนแวร(Earthenware) 
  3.3 สีเคลือบ สีเคลือบที่ตองการคือโทนสีธรรมชาติ ตามแนวโนมความตองการของ
ตลาดอเมริกา โดยการทดสอบสารใหสีใหในเคลือบที่ไดจากการทดลองในขอ 3.2 โดยใชทฤษฎี
การปรับอัตราสวนแบบไลนเบลนด (Line Blend) สารใหสีที่ใชทดสอบสีเคลือบคือ ทิทาเนียมได
ออกไซด โคบอลตออกไซด แมงกานีสไดออกไซด คอปเปอรออกไซด โครมิคออกไซด เฟอรริก
ออกไซด และจากปริมาณเหล็กออกไซดที่อยูในดินเอิทเทนแวร 
 

 4. กรรมวิธีการผลิต 
  4.1 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ ใชการขึ้นรูปวิธีหลอน้ําดินในแมพิมพปลาสเตอรแบบ
กลวงเปนหลัก และปนติดสําหรับชิ้นสวนขนาดเล็กที่ตกแตงเพิ่มเติมเชนชิ้นสวนงา 
  4.2 การเผา ใชเตาเผาไฟฟา (Electric Kiln) เผาที่อุณหภูมิ 1,200°C บรรยากาศการ
เผาแบบออกซิเดชั่น (Oxidation Firing) 
 

ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนพื้นฐานใน
การออกแบบ 
  1.1 ขอมูลดานเอกสาร ไดแก 
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   - เอกสารและขอมูลเกี่ยวกับแนวโนมการสงออกสินคาประเภทของขวัญ ของ
ที่ระลึกในตลาดอเมริกา 
   - เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับนักทองเที่ยวและสินคาของที่ระลึก ที่
นักทองเที่ยวตองการ 
   - เอกสารและขอมูลรูปแบบการตกแตงบานในประเทศสหรัฐอเมริกา 
   - เอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของกับชาง ซ่ึงเปนที่มาของแนวความคิดในการ
ออกแบบ 
   - เอกสารและขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑเชิงเทียนและเทียนไข 
   - เอกสารและขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีทางเครื่องปนดินเผา 
  1.2 ขอมูลภาคสนาม ไดแกขอมูลของขวัญและของที่ระลึกที่มีจําหนายในจังหวัด
เชียงใหม ขอมูลจากการทดลองและปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบเนื้อดินและน้ําเคลือบ 
 2. การวิเคราะหขอมูล เพื่อกําหนดแนวความคิด การออกแบบผลิตภัณฑ ผลการทดลอง
เนื้อดินและน้ําเคลือบ 
 3. ออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ เปนการนําขอมูลที่วิเคราะหไดมาออกแบบราง
และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ โดยใชหลักการออกแบบ ซ่ึง มี 2 ขั้นตอน คือ 
  3.1 ขั้นตอนการออกแบบรางเปนลายเสน 2 มิติ เพื่อออกแบบรูปรางและรูปทรง 
  3.2 ขั้นตอนการออกแบบรางเปนหุนจําลอง 3 มิติ เพื่อพัฒนาสัดสวน ความ
เหมาะสม และความสวยงาม 
 4. การทดลองเนื้อดินและเคลือบ เปนการทดลองหาสวนผสมของเนื้อดินและเคลือบ ที่มี
ความเหมาะสมกับงานที่ออกแบบและกรรมวิธีการผลิต โดยทําการทดลองตามหลักวิชาการ
ทางดานเครื่องปนดินเผา 
 5. สรางตนแบบและทําการผลิตช้ินงาน ตามกระบวนการทางเครื่องปนดินเผา 
 6. การสรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล คือการประมวลขอมูลที่ศึกษาไดตามขั้นตอน
ทั้งหมด เพื่อรวบรวมขอมูล เปนเอกสารสําหรับนําเสนอและเผยแพร 
 7. การนําเสนอผลงาน 
 

ความจํากัดของการศึกษา 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไมสามารถเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความตองการของตลาด
ตางประเทศไดโดยตรง เนื่องจากความจํากัดดานงบประมาณ จึงตองใชขอมูลภาคเอกสารเทานั้น ซ่ึง
อาจมีความทันสมัยและความเที่ยงตรงลดลง และขอมูลบางอยางอาจเปนขอมูลตั้งแตประมาณปพ.ศ 
2542 เนื่องจากใชระยะเวลาการทําวิจัยนานจึงตองใชขอมูลนั้นสืบเนื่องจนถึงปจจุบัน 
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ผลท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1. สามารถออกแบบเชิงเทียนเซรามิกที่มีแนวความคิดจากชาง สําหรับเปนสินคาประเภท
ที่ระลึกเปนแนวทางการสงออกตลาดอเมริกา และจําหนายแกผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ 
 2. สามารถผลิตผลิตภัณฑเชิงเทียนเซรามิก จากเนื้อดินเอิทเทนแวรได 
 3. เปนแนวทางการศึกษาใหกับผูที่สนใจในดานการออกแบบและดานการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา 
 
คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา 
 การทดลองครั้งนี้ไดกําหนดความหมายของศัพท เพื่อความเขาใจตรงกัน คือ  
 1. ของขวัญ ของที่ระลึก หมายถึง ส่ิงของตางๆ ที่มอบใหแกตนเองและผูอ่ืน เพื่อเปน
ของขวัญ และของที่ระลึก เนื่องในโอกาสตางๆ ไดแก วันสําคัญตางๆ โอกาสในการทองเที่ยว การ
เยี่ยม 
เยือน เปนตน และอาจเรียกรวมวาของที่ระลึก 
 2. เชิงเทียน หมายถึง ฐานรองสําหรับวางเทียนไขที่ใชจุดใหแสงสวาง และความสวยงาม 
เปนสวนประกอบเพื่อติดตั้งเทียน รองรับน้ําตาเทียน เปนดามจับ และชวยเพิ่มความสวยงามในการ
ประดับตกแตงสถานที่ 
 3. สัตว หมายถึง ชางเอเชีย ซ่ึงใชเปนที่มาของแนวความคิดในการออกแบบ 
 4. โอเรียลทอลสไตล หรือ เอเชียลุค (Oriental Style or Asia Look) ลักษณะตางๆ ที่เปน
เอกลักษณของความเปนเอเชียหรือซีกโลกตะวันออก ไดแก รูปแบบทางอารยธรรม วัฒนธรรม และ
ศิลปกรรมตางๆ ที่นํามาใชเปนแนวความคิดในการออกแบบ 
 5. เนื้อดินเอิทเทนแวร หมายถึง ดินที่ไดจากแหลงดินทั่วไปในประเทศ ซ่ึงไดจากแหลง
ดินธรรมชาติจะมีสีน้ําตาลเหลืองถึงน้ําตาลเขียว มักมีทรายปนอยู และมีความเหนียวสูง นิยมนํามา
ผลิตอิฐกอสราง กระถางตนไม หมอน้ํา คนโฑ (น้ําตน) และผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่เผาในอุณหภูมิต่ํา ไม
เกินอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส โดยไมมีการเคลือบ 
 6. ดินขาว (Kaolin) หมายถึง วัตถุดิบหลักในการขึ้นรูปผลิตภัณฑเซรามิก วิธีการหลอน้ํา
ดิน พบมากในจังหวัดลําปาง เกิดจากการผุพังสลายตัวของแรเฟลดสปาร (Feldspar) ที่ไมสมบูรณ 
และเปนสารประกอบของอลูมินาและซิลิกา ที่ผานกระบวนการลางแลว ใชเปนวัตถุดิบในการ
เตรียมเนื้อดิน มีความทนไฟไมเกินอุณหภูมิ 1250-1300 องศาเซลเซียส 
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 7. ซิลิกา (Silica) หมายถึง วัตถุดิบชวยเพิ่มความทนไฟในเนื้อดิน และชวยใหเคลือบมี
ความแข็งแกรง ซ่ึงมีสูตรทางเคมีคือ SiO2 เปนวัตถุดิบสําเร็จรูปที่ผลิตในทางการคา (Commercial 
grade) มีจุดหลอมละลายที่อุณหภูมิ 1,728 องศาเซลเซียส 
 8. เนื้อดินปน หมายถึง เนื้อดินปนที่ใชในการขึ้นรูปผลิตภัณฑโดยใชวัตถุดิบสามชนิดคือ
ดินเอิทเทนแวรแหลงดินบานหนองแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ดินขาวลําปาง และซิลิกา 
 9. น้ําดินหลอ หมายถึง เนื้อดินผสมกับน้ํา และสารที่ชวยใหเกิดการกระจายตัว เพื่อนําไป
ขึ้นรูปดวยวิธีการหลอในแมพิมพปลาสเตอรแบบกลวง 
 10. ตารางสามเหลี่ยมดานเทา (Triaxial Diagram) หมายถึง ตารางกําหนดคาอัตรา
สวนผสมของวัตถุดิบ 3 ชนิด ลักษณะเปนตารางสามเหลี่ยมดานเทา เพื่อใชทดลองเนื้อดินปนและ
น้ําดินหลอเพื่อข้ึนรูป 
 11. น้ําเคลือบ หมายถึง เคลือบที่ใชตกแตงบนผิวผลิตภัณฑเซรามิก มีลักษณะเปนแกว 
ชวยใหผิวผลิตภัณฑมีความแข็งแกรงและสวยงามเพิ่มขึ้นและมีดินบานหนองแกวเปน
ส วนประกอบ 
 12. เทียนแฟนซี หมายถึง เทียนไขที่มีรูปทรงตางไปจากรูปทรงกระบอกหนาตัดกลม 
เชนรูปสี่เหล่ียม รูปหลายเหลี่ยม และรูปทรงอิสระอ่ืนๆ มีการใชสีสันที่หลากหลาย และมีการ
ตกแตงรวมดวยวัสดุอ่ืนๆ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2
เอกสารและผลงานที่เกี่ยวของ

การศึกษาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑเชิงเทียนเซรามิก ที่มีแนวความคิดจากชางโดยใช
ดินเอิทเทนแวร ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของจากเอกสาร ตํารา บทความและงานวิจัย ซ่ึง
จะเปนประโยชนและจะทําใหการศึกษาคนควาครั้งนี้บรรลุจุดมุงหมายที่ตั้งไว โดยเรียบเรียงไว เปน
หัวขอ ดังตอไปนี้

1. ขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑเชิงเทียน
2. แนวโนมทางการตลาด
3. แนวความคิดในการออกแบบ
4. วัตถุดิบและกรรมวิธีผลิตทางเซรามิก

1. ขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑเชิงเทียน
ขอมูลที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑเชิงเทียน ไดแบงเปนหัวขอตางๆ ดังนี้
1.1 การแบงชนิดของขวัญของที่ระลึก
1.2 ประวัติการใชเชิงเทียน
1.3 รูปแบบของผลิตภัณฑเชิงเทียน
1.4 เทียนไข

1.1  การแบงชนิดของขวัญของที่ระลึก
ผลิตภัณฑของขวัญของที่ระลึกเซรามิก ที่ผลิตและจําหนายในทองตลาดของจังหวัด

เชียงใหมปจจุบัน มีรูปแบบที่หลากหลาย ผูวิจัยไดศึกษารวบรวมจากรานคาที่จําหนายของขวัญและ
ของที่ระลึกบริเวณตลาดไนทบาซาร จังหวัดเชียงใหม และสถานประกอบการในอําเภอสันกําแพง
และอําเภอสารภี ในชวงเดือนพฤษภาคม ปพ.ศ.2543-2544 พบวารูปแบบของที่ระลึกเซรามิกที่ผลิต
และจําหนายในจังหวัดเชียงใหม มี 3 แนวทาง คือ รูปแบบเชิงอนุรักษ รูปแบบรวมสมัย และรูปแบบ
สมัยใหม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รูปแบบเชิงอนุรักษ (Antique style) คือผลิตภัณฑที่ผลิตตามรูปแบบดั้งเดิม ทั้งรูป
แบบ เคลือบ การตกแตง โดยพยายามผลิตเพื่อเลียนแบบใหมีลักษณะใกลเคียงของดั้งเดิมมากที่สุด
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2. รูปแบบรวมสมัย (Contemporary style) คือผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยมีการใชรูป
แบบและลวดลายแบบดั้งเดิมมาประยุกตใหสัมพันธกับรูปทรงที่ออกแบบใหม หรือใชเทคนิคการ
ตกแตงแบบดั้งเดิมใหเขากับรูปทรงที่ออกแบบใหม

3. รูปแบบสมัยใหม (New Design or Modern) คือผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นโดยมีรูปแบบ
ใหม มีการใชเนื้อผลิตภัณฑ รูปทรง ลวดลาย เคลือบ และวิธีการตกแตงที่แตกตางไปจากแบบ
ดั้งเดิม มีลักษณะที่หลากหลาย

แนวโนมสินคาของขวัญของที่ระลึกและของตกแตงบาน ในตลาดอเมริกา ที่กลุม
ออกแบบหลายสาขา ไดศึกษาพบวามี แนวโนม 5 แนวทาง ซ่ึงเปนแนวโนมเดียวกับการตกแตงบาน
ดวย คือ (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2539 : 7-8)

1. รูปแบบพื้นเมือง (Country) แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของเชื้อชาติตางๆ ตั้งแตเร่ิม
กอตั้งอเมริกา

2. รูปแบบลักษณะทางการ (Formal) แบบศิลปะนีโอคลาสสิค (Neo-classic) และ
ศิลปะนีโอโกธิค (Neo-Gothic) มาใชออกแบบผสมผสานกับลักษณะการดํารงชีวิตของคนอเมริกัน

3. รูปแบบอิทธิพลจากตางถ่ิน (Global) เปนแบบที่ไดอิทธิพลจากตางถ่ิน เชน       
อัฟริกันยุคแรก

4. รูปแบบรวมสมัย (Contemporary) เปนรูปแบบศิลปะสมัยใหมผสมรสนิยมของ
คนอเมริกัน

5. รูปแบบนุมนวล (Novelty) มีลักษณะแสดงถึงความนุมนวลของอารมณผูหญิง

สําหรับแนวทางในการศึกษาจะมุงเนนรูปแบบรวมสมัย (Contemporary) เนื่องจาก
อเมริกาเปนตลาดที่มีประชากรจํานวนมาก ความตองการสินคาจึงมีความหลากหลายตามสภาพภูมิ
ประเทศและวัฒนธรรมที่สืบตอกันมา ตลอดจนอิทธิพลของบานเมืองที่มีเขตติดตอกัน การเนนแนว
ทางใดแนวทางเดียวจึงเปนการจํากัดกลุมผูบริโภคเพียงกลุมเดียวเทานั้น การเลอืกรูปแบบรวมสมัย
จะเปนรูปแบบที่คงอยูในตลาดไดมากกวาและสามารถใชกับการตกแตงบานในตลาดอเมริกาได

1.2 ประวัติการใชเชิงเทียน
การใชเชิงเทียนเมื่อใดนั้น ไมมีหลักฐานที่ระบุไดชัดเจน  แตมีการบูชาไฟซึ่งเปนพิธี

กรรมดั้งเดิมของประเทศอินเดียและพิธีกรรมบูชาไฟแดเทพเจาของชาวอียิปต ซ่ึงในสมัยนั้นจะใช
น้ํามันหอมชนิดหนึ่งเปนเชื้อเพลิง หลักฐานชิ้นหนึ่งที่พบคือเครื่องใชที่ทําจากหินอลาบาสเตอร
(Alabaster) เปนรูปดอกบัวสายขนาดใหญ 1 ดอก มีปากกวางและมีดอกขนาดเล็กขนาบขางอีก 2
ดอก พบในสุสานของฟาโรห ในประเทศกรีกโรมันโบราณยุคแรกๆ ไมนิยมจุดไฟบูชาเทพเจา เนื่อง
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จากมีความเชื่อวาเปนการจุดไฟสองสวางแดเทพเจาซ่ึงมีอิทธิฤทธิ์อยูแลวจึงเปนการกระทําที่ไมสม
ควร ตอมาระยะหลังของกรีกมีความเจริญรุงเรืองและวิทยาการตางๆ ความคิดเดิมจึงถูกเลิกไปดวย
แนวคิดใหมวาเทพเจาเปนผูใหสติปญญา ความงาม ความสมบูรณแข็งแรงแกมนุษย จึงมีการทํา
ตะเกียงรูปหอยสังข โดยมีปลายแหลมสําหรับใชจุดไฟดวยไส และน้ํามัน และพัฒนารูปแบบโดยมี
การปนประติมากรรมรูปคนถือตะเกียงชูขึ้น ใชไขสัตวและเสนดายมาปนเปนรูปกอนกลมเพื่อจุด
ไฟ

ระยะแรกของการใชเทียนนั้นคือที่ราชสํานักของประเทศฝรั่งเศส เนื่องจากปญหา
ของการจุดตะเกียงน้ํามันที่ทําใหเกิดคราบเขมาสกปรก จึงมีการคิดคนทําเปนประทีปจากไขสัตว
ผสมน้ํามันหอม แลวหลอเปนรูปทรงกระบอกยาว เมื่อแข็งตัวจะใชเหล็กแหลมซึ่งเผาไฟรอนแทง
เขาไปตลอดแทง แลวสอดเสนดายเขาไปและนําไปปกกับเชิงเทียนติดผนัง แลวจุดไฟ เปนที่นิยม
ของราชสํานักในสมัยนั้น (วันเพ็ญ พงษเกา 2542 : 12-13)

ทางทวีปเอเชียตะวันออก มีการใชเทียนที่ทําจากไขผึ้งที่ประเทศอินเดียกอน จากนั้น
จึงแพรหลายออกไปในตะวันออกกลาง และจีนพรอมๆ กับศาสนาพุทธ มีการพัฒนาทําเชิงเทียน
แบบตั้งโตะและพื้น เนื่องจากไมนิยมใชเชิงเทียนติดผนังเหมือนทางชาติตะวันตก

1.3 รูปแบบของผลิตภัณฑเชิงเทียน
จากความนิยมการประดับตกแตงที่พักอาศัย และสถานที่ใหบริการตางๆ เชน โรง

แรม รานอาหาร ทั้งในและตางประเทศ ที่มีความนิยมใชเทียนเพื่อเพิ่มบรรยากาศ ความสวยงาม
และเสริมศิริมงคลใหแกบาน เปนสัญลักษณของความมั่นคงและโชคลาภ (มงคล ไพศาลวาณิช
2542 : 78) ทั้งในลักษณะที่มีการจุดและไมมีการจุด โดยเฉพาะในประเทศที่มีอากาศหนาวมีความ
นิยมใชเทียนในการจุดเพื่อใหความรูสึกอบอุน สงผลใหมีการผลิตเทียนในลักษณะตางๆ เชน เทียน
แฟนซี เทียนหอม เปนตน และยอมสงผลตอการออกแบบผลิตภัณฑเชิงเทียนเพื่อรองรับเทียนและ
การใชงานที่เหมาะสม

การใชเทียนมีมาตั้งแตสมัยโบราณที่ยังไมมีไฟฟา เพื่อจุดใหแสงสวาง และการจุด
เพื่อแสดงความเคารพบูชา ตามลักษณะของการใชงานและการประดับตกแตง ผลิตภัณฑเชิงเทียนมี
ทั้งชนิดที่จับ ยก เคล่ือนยายได และชนิดที่ติดตั้งบนโตะหรือฝาผนัง และเมื่อมีความนิยมการใช
เทียนและเชิงเทียนขึ้นมาอีกครั้ง ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการใชเทียนในชีวิตประจําวัน ทั้ง
ประดับบาน ใชบนโตะอาหาร ในเทศกาลตางๆ (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม 2539 : 39) วัสดุที่ใชทํา
เชิงเทียนสวนใหญทําจากแกว เหล็กดัด ไมแกะสลัก และเซรามิก

ลักษณะของเชิงเทียนชนิดที่จับ ยก เคล่ือนยายได จะมีขนาดเล็กเพื่อใหสามารถจับ
ไดสะดวก สวนที่รองรับฐานของเทียน มีหลายขนาด ตั้งแตขนาดเล็กเสนผานศูนยกลาง 1 ซม. จน
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ถึงขนาดใหญ เสนผานศูนยกลาง 3 ซม. แตปจจุบันมีการผลิตเทียนหลายรูปแบบและหลายขนาด
ฐานรองรับเทียนจึงมีหลายขนาดตามไปดวย ในสถานประกอบการบางแหงจึงมีการผลิตทั้งเชิง
เทียนและเทียนเพื่อใหเปนตลาดการคาเดียวกัน (จรัสศรี ธรรมแสน 2543) (ดูภาพที่ 1 หนา 13)

รูปแบบของเชิงเทียนแยกตามลักษณะการใชงาน ไดแก เชิงเทียนแบบชอที่มีฐาน
รองรับเทียนหลายเลม (ดูภาพที่ 9 หนา 17) เพื่อใหความสวางเมื่อจุดเทียนมากกวาเชิงเทียนแบบ
เดี่ยวหรือเชิงเทียนเลมเดียว ซ่ึงอาจนําไปใชเปนคูหรือเดี่ยวก็ได เชิงเทียนสวนมากจะมีรูปแบบเปน
แทงกลึงกลมลักษณะตางๆ มีฐานวางและฐานรองรับเทียนกวางออกไป สวนมากนิยมทําดวยวัสดุ
ประเภทโลหะเนื่องจากไมแตกหักงายรวมทั้งไมเปนเชื้อเพลิง เชน ทองเหลือง สวนเชิงเทียนที่มี
ราคาแพงมักทําดวยวัสดุแกวเจียรนัย เนื่องจากมีผลตอการกระจายและหักเหของแสงสวางจึงดูเปน
ประกายระยิบระยับ สวยงาม การตกแตงลวดลายเชิงเทียนมีทั้งการตกแตงดวยสี การตกแตงดวย
ลวดลายนูน และลวดลายลอยตวั เชนการตกแตงลวดลายเชิงเทียนของยุโรปที่นํารูปกามเทพหรือ
เด็กมาประกอบกับเชิงเทียนในลักษณะทาทางที่กําลังเหาะหรือลอยตัวในอากาศยกมือจับฐานรอง
รับเทียน และมีการประดับตกแตงดวยชอดอกไมประกอบอยางสวยงามกลมกลืน จนทําใหเชิงเทียน
มีลักษณะที่เปนรูปทรงอิสระมากขึ้น เชน การนํารูปสัตว หรือส่ิงของมาออกแบบเชิงเทียน โดยใช
เปนจุดเดนของเชิงเทียนและมีฐานรองรับเทียนอยูดานบน การออกแบบลักษณะนี้อาจไมเหมาะสม
กับเชิงเทียนชนิดที่จับยกเคลื่อนยายมากนัก เนื่องจากไมสะดวกในการจับถือ แตเหมาะสมกับเชิง
เทียนชนิดวางอยูกับที่มากกวา เนื่องจากสามารถแสดงความสวยงามไดมากกวา

1.4 เทียนไข
เทียนไขในปจจุบัน ผลิตจากวัตถุดิบที่ไดจากการกลั่นน้ํามันปโตรเลียมและสารเคมี

ดังนี้
1. พาราฟนแวกซ (Parafin Wax) เปนวัตถุดิบที่ไดจากกระบวนการกลั่นน้ํามัน

ปโตรเลียม ใชเปนเชื้อเพลิงการจุดไฟไดดี
2. โพลีเอททีลีนแวกซ (Polyethylene Wax) มีคุณสมบัติชวยใหเทียนแข็ง มีจุด

หลอมละลายที่สูงขึ้น จึงชวยใหเทียนจุดติดไดนานขึ้น
3. สเตียริค แอซิด (Stearic Acid) เปนวัตถุดิบที่ไดจากน้ํามันปาลม มีคุณสมบัติชวย

ใหเทียนมีผิวล่ืนถอดจากพิมพงายขึ้น
4. ไสเทียน (Wick) ตองทําจากเสนดายฝายแท ไมมีใยสังเคราะหใดเจือปน
5. น้ํามันหอม (Scents Oil)
6. สีผสมเทียน ซ่ึงมีหลายชนิดแตตองเปนสีน้ํามัน
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7. ยูวี 71 (U.V. Absorber 71) มีคุณสมบัติชวยใหเทียนสีไมซีด เมื่อใชงานหรือวาง
ตั้งโชวเปนเวลานาน

8. แอนตี้ออกซิเดนท 1010 มีคุณสมบัติปองกันการเกิดฟอง
เทียนไขแบบดั้งเดิมที่นิยมใชปกบนเชิงเทียน คือเทียนไขลักษณะแทงกลมทรง

กระบอก ชนิดสีขาว ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 เซนติเมตร และสูง 19 เซนติเมตร และขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 1.5 เซนติเมตร และสูง 19 เซนติเมตร แตปจจุบันมีการผลิตเทียนไขแฟนซีแบบมีลวด
ลายและไมมีลวดลายรูปทรงตางๆ มีขนาดฐาน ตั้งแต 1 นิ้ว เปนตนไป

เทียนแฟนซี กําลังเปนที่นิยมทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ ขนาดของเทียน
ไขและเทียนแฟนซีที่เปนที่นิยม และผลิตมาก แสดงในตารางที่ 1 ดังนี้

ตารางที่ 1 ลักษณะและขนาดของเทียนไขที่กําลังเปนที่นิยม

รูปแบบ ความกวาง (นิ้ว) ความยาว (นิ้ว) ความสูง (นิ้ว)
หนาตัดสี่เหล่ียมจัตุรัส 1 1 1, 2 และ 3

   1.5 1.5 1.5 ,3 และ 6
2 2 2, 4 และ 6
3 3 3, 6, 8 และ 10

หนาตัดกลม ∅ 1 1 1, 2 และ 3
   ∅ 1.5 - 1.5 ,3 และ 6
∅ 2 - 2, 4 และ 6

   ∅ 2.5 - 3, 4, 6 และ 8
∅ 3 - 3, 6, 8 และ 10

ภาพที่ 1 ภาชนะเซรามิกใสเทียนสําเร็จรูป ที่ผูผลิตเซรามิกทําเพื่อเปนสินคาอีกรูปแบบหนึ่ง
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ภาพที่ 2 เทียนไขชนิดไมมีลวดลาย
ที่มา : สุกานดา [นามแฝง]. "Decorating" โรแมนติกใตแสงเทียน Home & Decor.
           12, 138 (พฤศจิกายน 2542) : 67.

ภาพที่ 2 แสดงใหเห็นรูปแบบของเทียนไขลักษณะตางๆ ทั้งแบบแทงกลมทรงกระบอก
แบบแทงโคงทรงกระบอก และแบบกอนกลมทรงหยดน้ํา

ภาพที่ 3 เทียนไขแฟนซีรูปแทงส่ีเหล่ียมและรูปทรงกระบอกกลม

ภาพที่ 3 แสดงใหเห็นรูปแบบของเทียนไขแฟนซีที่มีลวดลายและบางรูปแบบมีกล่ินหอม
กําลังเปนที่นิยมมากในปจจุบัน

ภาพที่ 4 เทียนไขแฟนซีรูปทรงเหลี่ยมตางๆ
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ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑเชิงเทียนรูปสัตว

ภาพที่ 5 ดานซายเปนเชิงเทียนรูปหนู ขนาดความกวาง 7 เซนติเมตร ความสูง 10
เซนติเมตร และความกวางของสวนที่รองรับเทียน 1.8 เซนติเมตร สวนดานขวามือเปนเชิงเทียนรูป
ปลาขนาดความกวาง 6.5 เซนติเมตร ความสูง 9 เซนติเมตร และความกวางของสวนที่รองรับเทียน 2
เซนติเมตร ตกแตงดวยการปนติด และเคลือบดวยเคลือบเซลาดอน

ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑเชิงเทียนรูปชาง

ภาพที่ 6 เปนเชิงเทียนรูปชาง ขนาดกวาง 4.5 เซนติเมตร ความยาว 9 เซนติเมตร ความสูง
7.5 เซนติเมตร และความกวางของสวนที่รองรับเทียน 3.5 เซนติเมตรขึ้นรูปดวยวิธีการปน ตกแตง
ดวยการปนติด และเคลือบดวยเคลือบสีเขียวอมน้ําตาล ลักษณะผิวกึ่งดานกึ่งมัน
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ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑเชิงเทียนทําจากเหล็กดัด

ภาพที่ 7 ผลิตภัณฑเชิงเทียนที่ทําจากเหล็กดัด สําหรับตั้งโตะ ลักษณะเปนชุดมี 3 ขนาด
ลดหล่ันกัน เปนลวดลายที่เกิดจากการดัดเหล็กเสนเปนรูปโคง

ภาพที่ 8 ผลิตภัณฑเชิงเทียนชนิดแขวนผนังและตั้งโตะ

ภาพที่ 8 ผลิตภัณฑเชิงเทียนที่ทําจากเหล็กดัด มีทั้งลักษณะติดตั้งแขวนฝาผนัง และตั้ง
โตะ ลวดลายมีแนวความคิดจากธรรมชาติ ดอกไม และตนไม มีการใชเทียนไขขนาดใหญวางตั้งบน
เชิงเทียนสําหรับแขวนฝาผนัง
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ภาพที่ 9 เชิงเทียนแบบชอที่มีฐานสําหรับรองรับเทียนหลายเลม

ภาพที่ 9 เปนการใชเชิงเทียนแบบชอ ทําจากเหล็กดัด ที่มีฐานรองรับเทียนหลายเลมเพื่อ
ชวยจุดเพิ่มความสวางใหแกหอง

ภาพที่ 10 เชิงเทียนแบบชุด มีลักษณะเดี่ยว ประกอบไปดวยเชิงเทียนที่มีความสูงลดหล่ันกัน

ภาพที่ 10 เปนการใชเชิงเทียนแบบชุด ที่มีลักษณะเดี่ยว แตมีความสูงที่ลดหล่ันกัน ถามี
ความสูงไมมากนักจะใชวางบนโตะ แตถามีความสูงมากจะใชวางบนพื้นหองเพื่อตกแตง
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ภาพที่ 11 การใชเชิงเทียนประดับโตะในหองนั่งเลน
ที่มา : Hallam Linda. Express Yourself with Color Contents. (U.S.A. :

      Meredith Book, 1998), 65.

ภาพที่ 11 เปนการใชเชิงเทียนแบบเดี่ยวประดับตกแตงหองนั่งเลน ในบานหลังหนึ่งของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ลักษณะเชิงเทียนมีความสูงกวาความกวาง ลักษณะเรียบงาย และไมมีลวด
ลาย

ภาพที่ 12 การใชเชิงเทียนประดับภายในบานบนเตาผิงไฟ

ภาพที่ 12 เปนการใชเชิงเทียนรูปไกที่ทําจากเหล็กดัด มาประดับภายในบานโดยวางบน
เตาผิงไฟ ลักษณะคู
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ผลิตภัณฑเชิงเทียนเซรามิกที่จะทําการออกแบบ เปนเชิงเทียนสําหรับตั้งโตะ แบบเดี่ยว
เพื่อใชเปนของขวัญ ของที่ระลึก อีกทั้งยังใชเปนของประดับตกแตงบานได ตามแนวโนมความ
ตองการสินคาดานประโยชนใชสอยมากกวาความสวยงามของผลิตภัณฑ โดยมีรูปแบบรวมสมัย
เพื่อใหสอดคลองกับการตกแตงบานในตลาดอเมริกา

2. แนวโนมทางการตลาด
ขอมูลที่เกี่ยวของกับแนวโนมทางการตลาด ไดแบงเปนหัวขอตางๆ ดังนี้
2.1 กลุมผูบริโภคของขวัญของที่ระลึก
2.2 เหตุผลในการเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก
2.3 ตลาดสงออกสินคา
2.4 แนวโนมการออกแบบผลิตภัณฑ

2.1 กลุมผูบริโภคของขวัญของที่ระลึก
จากการศึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรม โครงการของของขวัญของที่ระลึกและตก

แตงที่เปนผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา (กระทรวงอุตสาหกรรม 2543) พบวากลุมผูบริโภคสินคา
ประเภทนี้ แบงเปน 2 กลุมคือ กลุมผูบริโภคในประเทศและกลุมผูบริโภคตางประเทศ

1. กลุมผูบริโภคในประเทศ
กลุมผูบริโภคในประเทศ ผูซ้ือจะเปนผูที่รูจักและชอบผลิตภัณฑเซรามิก เปา

หมายสวนใหญจะเปนนิสิต นักศึกษา บุคคลทํางาน และบุคคลทั่วไป ที่ซ้ือเพื่อเปนของขวัญ ของ
ฝาก หรือของประดับ และเนนตลาดระดับกลาง

2. กลุมผูบริโภคตางประเทศ
กลุมผูบริโภคตางประเทศ มีทั้งเปาหมายที่เปนนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวใน

ประเทศไทย และตลาดสงออกที่ผลิตสินคาตามใบสั่งซ้ือที่ตองการ โดยมีตลาดที่สําคัญคือ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ประเทศญี่ปุน และทวีปยุโรป เชนเครื่องลายครามจะสงไปจําหนายที่ทวีปยุโรปมาก
สวนของประดับชิ้นขนาดเล็กๆ เปนที่นิยมในประเทศญี่ปุน ตุกตาเซรามิก และของประดับเปนที่
นิยมในประเทศสหรัฐอเมริกา

2.2 เหตุผลในการเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก
จากผลการวิจัยของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปพ.ศ.2533 เร่ืองโครงการสํารวจความ

ตองการของนักทองเที่ยวในเรื่องการซื้อของที่ระลึก พบวาเหตุผลในการตัดสินใจเลือกซื้อสินคา
ของที่ระลึกของนักทองเที่ยวขึ้นอยูกับ ราคา รูปแบบ คุณภาพสินคา เปนสินคาพื้นเมือง สีสัน
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ประโยชนใชสอย การบริการ ขนาด-น้ําหนัก และการบรรจุหีบหอ ตามลําดับ สําหรับนักทองเที่ยว
จากสหรัฐอเมริกาและตะวันออกกลาง เลือกซื้อสินคาของที่ระลึกเนนความสําคัญของรูปแบบเปน
อันดับหนึ่ง สวนนักทองเที่ยวจากยุโรป เอเชียและอื่นๆ เลือกซื้อสินคาของที่ระลึกเนนความสําคัญ
ของราคาเปนอันดับหนึ่ง จะเห็นไดวาการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาของที่ระลึก สวนใหญใหความ
สําคัญที่ รูปแบบ เนื่องจากความตองการความแปลกใหมที่พบในตางแดนที่เปนสินคาพื้นเมือง และ
การใหความสําคัญดานราคาและคุณภาพของสินคาที่แสดงใหเห็นถึงความคุมคาตอการตัดสินใจ จึง
เปนปจจัยหลักในการกําหนดระบบโครงสรางความชอบ หรือรสนิยม (Preference Structure) ของ
อุปสงคตอของที่ระลึกโดยรวม

2.3 ตลาดสงออกสินคา
สถานการณการสงออกสินคาประเภทของขวัญ ของที่ระลึก และเครื่องใชประดับ

ตกแตงบานของไทยในยุคป 2002 จะมีบทบาทตอผูบริโภคมาก เนื่องจากชาวตางประเทศ ใหความ
สําคัญตอการมอบของใหแกกันในเทศกาลและวันสําคัญตางๆ

ตลาดสงออกสินคาประเภทของขวัญ ของที่ระลึก และเครื่องใชประดับตกแตงบาน
ของไทย ในปพ.ศ.2543 อันดับหนึ่งคือ สหรัฐอเมริกา ที่มีสวนแบงทางการตลาดรอยละ50 รองลง
มาตามลําดับคือ สหภาพยุโรป ญี่ปุน และอาเซียน (สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2544)

สหรัฐอเมริกา เปนตลาดสงออกสินคาประเภทของขวัญ ของที่ระลึกและเครื่องใช
ประดับตกแตงบานที่ใหญที่สุดของไทย แตมีความหลากหลาย (สุจินต พิทักษ 2543) มีการเปลี่ยน
แปลงรูปแบบตลอด และมีแนวโนมการขยายตลาดเพิ่มมากขึ้น ตลาดอเมริกา คือ ประเทศสหรัฐ
อเมริกา และปจจุบันมีตลาดใหมเพิ่มขึ้นคือ อเมริกาใต และละตินอเมริกา

ทั้งนี้การคาดการณของกระทรวงอุตสาหกรรม ในดานความตองการของตลาดสิน
คาประเภทของขวัญของที่ระลึกและของประดับในอนาคต จะมีกลุมผูบริโภคทั้งกลุมภายใน
ประเทศ ระดับปานกลาง และกลุมตางประเทศ มีความตองการสินคาที่มีคุณภาพ มีรูปแบบที่นาสน
ใจ ลวดลายและสีสัน ความแปลกใหม และมีเอกลักษณเฉพาะตัว รวมทั้งการบรรจุหีบหอที่สวยงาม
ทันสมัย สะดุดตา แสดงถึงความมีราคาและคุณคาของผลิตภัณฑ จากรายงานการศึกษาเรื่อง แนว
ทางการสงเสริมและพัฒนาสินคาหัตถกรรมเพื่อการสงออก กรณีศึกษางานแสดงสินคานานาชาติ
ซาน ฟรานซิสโก อินเตอรเนชั่นแนล กีฟท แฟร ปพ.ศ.2540 กรมสงเสริมอุตสาหกรรมไดสรุปแนว
ทางการผลิตสินคาเพื่อเขารวมงานจากพฤติกรรมของผูบริโภควา ตองเปนสินคาที่มีรูปแบบแปลก
ใหมสะดุดตา ไมแสดงเอกลักษณเฉพาะทองถ่ินเนื่องจากไมเขากับความเปนอยูของทุกประเทศ และ
สามารถใชงานไดหลายวัตถุประสงค
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2.4 แนวโนมการออกแบบผลิตภัณฑ
แนวโนมการออกแบบผลิตภัณฑ จากศูนยพาณิชยกรรมชิกาโก ประเทศสหรัฐ

อเมริกา โดยการคาดการณรูปแบบและการออกแบบของขวัญของที่ระลึก และของตกแตงบานป
2002 (พ.ศ. 2545) ตามความคิดของนักออกแบบ ที่มีช่ือเสียงในประเทศสหรัฐอเมริกา สรุปวา         
ผูบริโภคจะใหความสําคัญของบานเพิ่มมากขึ้น มีความสวยงาม อยูสบายและตองใหความรูสึกที่
ผอนคลายไปดวย รูปแบบจะเนนความเรียบงาย สีที่จะไดรับความนิยมคือ สีโทนอบอุนภูมิฐานสงา
งามและผอนคลาย โทนสีธรรมชาติ (Earth Tone) เชน สีขาว ครีม เนื้อ มัสตาด น้ําตาล กากี และสี
เขียวมะกอก ผลิตภัณฑที่จะไดรับความนิยมคือรูปแบบที่แสดงออกถึงความเปนธรรมชาติ ทําจาก
วัสดุธรรมชาติและมีลวดลายธรรมชาติของตนไมและสัตว พรอมๆ กับรูปแบบใหมที่ทันสมัย ควร
ออกแบบลักษณะที่เปนกลางเพื่อใหเขากับการตกแตงและความเปนอยูของของทุกประเทศ โดยจะ
มุงเนนการซื้อสินคาที่มีความคงทนถาวรและเกิดประโยชนใชงาน

จากการที่ทราบวาประเทศสหรัฐอเมริกาคือตลาดสงออกสินคาประเภทของขวัญ ของที่
ระลึก และเครื่องใชประดับตกแตงบาน ที่ใหญที่สุดของประเทศและมีแนวโนมการขยายตลาดเพิ่ม
มากขึ้น และยังเปนกลุมนักทองเที่ยวที่เขามาทองเที่ยวในประเทศไทยเปนอันดับสาม ที่มีความ
ตองการสินคาที่มีรูปแบบที่เปนธรรมชาติ จึงมีความสอดคลองในการออกแบบผลิตภัณฑเชิงเทียน
เซรามิก จากดินเอิทเทนแวรที่เปนวัสดุธรรมชาติ ใหมีโทนสีธรรมชาติ และผลิตภัณฑที่สามารถใช
ประโยชนได โดยปจจุบันมีความนิยมใชเทียนประดับสถานที่ตางๆ มากขึ้น

3. แนวความคิดในการออกแบบ
การศึกษาเรื่องการออกแบบเชิงเทียนเซรามิก โดยใชดินเอิทเทนแวรจังหวัดเชียงใหม มุง

เนนที่ผลิตภัณฑเพื่อเปนของขวัญของที่ระลึก สําหรับนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางประเทศ
บุคคลที่สนใจและสงออกตลาดอเมริกา คํานึงถึงประโยชนใชสอยที่สามารถวางติดตั้งเทียนเลมเดียว
และใชประดับตกแตงบานได โดยจะออกแบบใหมีความสอดคลองกับแนวโนมความนิยมของผู
บริโภคในตลาดอเมริกา และการตกแตงบาน ผูวิจัยไดแบงแนวความคิดในการออกแบบเปน 2 หัว
ขอ ดังนี้

3.1 รูปแบบการตกแตงบาน
3.2 แนวความคิดในการออกแบบ

3.1 รูปแบบการตกแตงบาน
จากการศึกษาแนวโนมความนิยมของผลิตภัณฑที่ใชตกแตงบาน ในตลาดอเมริกา

ในปจจุบัน พบวามีแนวโนมที่สอดคลองกับการตกแตงบาน คือ จะมุงเนนลักษณะของธรรมชาติ
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โทนสีธรรมชาติ เพื่อใหเกิดความผอนคลาย (ศูนยพาณิชยกรรมชิกาโก 2540 : 4) ดังจะเห็นไดจาก
การใชแนวความคิดจากธรรมชาติสรางสรรคเปนผลิตภัณฑสําหรับตกแตงบาน ไดแก ตนไม
ดอกไม สัตวดวงอาทิตย ดวงจันทร เปนตน ทั้งนี้การนําธรรมชาติเขามามีสวนรวมในชีวิตประจําวัน
มากขึ้น อาจเนื่องมาจากการประกอบกิจวัตรในชีวิตประจําวันอยางเครงเครียด จึงทําใหหันมาสนใจ
กับธรรมชาติเพื่อความผอนคลายจิตใจนั่นเอง

การตกแตงบานในประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลายรูปแบบดวยกันตามแนวโนมสิน
คาของขวัญ ของที่ระลึก และของตกแตงบานตลาดอเมริกา ที่กลุมอาชีพนักออกแบบหลายสาขา ได
ศึกษาคือรูปแบบพื้นเมือง (Country) แบบลักษณะทางการ (Formal) มีแบบศิลปะนีโอคลาสสิค
(Neo-classic) และศิลปะนีโอโกธิค (Gothic) แบบอิทธิพลจากตางถ่ิน (Global) รูปแบบรวมสมัย
(Contemporary) และรูปแบบนุมนวล (Novelty) และปจจุบันมีความนิยมตกแตงบานแบบรวมสมัย
โดยมีอิทธิพลจากอารยธรรมตะวันออก โดยเฉพาะทวีปเอเชีย (Asia Look) จากการใชโทนสีในการ
ตกแตงโทนธรรมชาติ (Earth Tone) และEarly Tone (สีธรรมชาติในชวงเชาตรูของวัน) ที่ใหความรู
สึกสงบ ไมตื้นเตน มีการเติมแตงดวยสีโทนรอนจากทางโลกตะวันออก ชวยทําใหมีสีสันมากขึ้น
ลดความแข็งกระดางใหมีความออนโยน มีชีวิตชีวา ลวดลายและพื้นผิวของวัสดุมีการใชที่มาจาก
งานหัตถกรรมของโลกตะวันออก เชน ลวดลายสานจากหวาย และไมแกะสลัก การจัดตกแตงบานที่
แตกตางกันและมีความหลากหลายนี้ ไดกลายเปนความรวมสมัยของรูปแบบที่ไดผสมผสานจาก
ความแตกตางมารวมกัน เพื่อใหเกิดความงาม ความแปลกใหม และความเรียบงาย

ภาพที่ 13 การตกแตงบานแบบรวมสมัยโดยใชธรรมชาติผสมกับเครื่องใช ของตกแตงอ่ืนๆ
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ภาพที่ 14 การตกแตงบานที่ใชธรรมชาติเขามามีสวนชวยลดความแข็งกระดาง จากการใชเสนตรง

3.2 แนวความคิดในการออกแบบ
จากแนวโนมความนิยมรูปแบบธรรมชาติของผลิตภัณฑของขวัญของที่ระลึก และ

ของตกแตงบาน ในตลาดอเมริกา จึงทําใหเลือกใชสัตวมาเปนแนวความคิดในการออกแบบ เนื่อง
จากมนุษยเรามีความใกลชิดคุนเคยกับสัตวมาตั้งแตโบราณแลว และยังนิยมเลี้ยงสัตวไวเพื่อเปน
เพื่อนเลนและใชงานตางๆ แตปจจุบันมนุษยเรามีความหางเหินจากสัตวมากขึ้น เพราะขอจํากัดดาน
ที่อยูอาศัยซ่ึงจากเดิมอาศัยอยูในบานที่มีขอบเขตพื้นที่กวาง เปลี่ยนเปนอาคารหรือหองชุดที่มีพื้นที่
คับแคบทําใหไมสามารถเลี้ยงสัตวได สัตวแตละชนิดมีลักษณะ บุคลิก และนิสัยที่แตกตางกันไป
บางชนิดแสดงออกถึงความสงางาม ความสนุกสนาน ความตลกขบขัน ฯลฯ การศึกษาเอกลักษณ
เฉพาะของสัตวตางๆ เพื่อนํามาใชเปนแนวความคิดในการออกแบบ จึงสอดคลองกับแนวโนมความ
นิยมรูปแบบธรรมชาติ ของกลุมผูบริโภคตลาดอเมริกา

ภาพที่ 15 ของตกแตงบานรูปนก เนื้อดินเทอราคอตตา
ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก. กองสงเสริมหัตถกรรมไทย. แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑหัตถกรรม

ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา (กรุงเทพฯ : องคการสงเคราะหทหารผานศึก, 2539),18.
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2.2.1 แนวความคิดในการออกแบบจากชาง
สัตวที่ใชเปนแนวความคิดในการออกแบบ ผูศึกษาไดเลือกชางที่เปนสัตวที่

คนทั่วไปรูจักที่มีลักษณะเฉพาะ และเปนรูปรางที่พิจารณาแลววามีแนวโนมที่สามารถจะพัฒนารูป
แบบเปนผลิตภัณฑเชิงเทียนได ดังนี้

ชางเปนสัตวที่มีความผูกพันกับมนุษยทั้งในดานการดํารงชีพ ความเชื่อ ความ
มั่นคง และความเปนมิตร มนุษยจึงใชชางในการเกษตรกรรม การคมนาคม ประกอบพิธีกรรม การ
ทําสงครามยุทธหัตถี และการบันเทิง ถึงแมวาชางจะเปนสัตวบกที่ใหญที่สุดในโลก แตชางกลับดู
ออนโยนและเปนมิตรกับมนุษยมากที่สุด การมองไปที่ใบหนาของชางจึงใหความรูสึกไดหลาก
หลายอารมณ ทั้งความเขมแข็ง ยิ่งใหญ ความออนโยน นาสงสาร ความนารัก ราเริง โดยจุดสําคัญ
ของการสื่อสารทางอารมณคือ ทาทางของงวง เชน การวางงวงลงจะรูสึกถึงความสงบนิ่ง หนักแนน
มั่นคง การมวนงวงขึ้น แสดงถึงความมีชีวิตชีวา ความราเริง การชูงวงแสดงถึงความมีพลัง การทัก
ทาย และการเคลื่อนไหว เปนตน

โดยธรรมชาติ ชางเปนสัตวอยูรวมกันเปนฝูง ในแตละฝูงจะประกอบไปดวย
ชางเพศเมียทุกชั้นอายุ โดยจะมีชางเพศเมียที่มีอายุมากที่สุดเปนหัวหนาฝูง ชางเพศผูในฝูงจะมี
เฉพาะลูกชาง ชางที่โตเต็มวัยจะเขามารวมฝูงบางเฉพาะชวงฤดูผสมพันธุเทานั้น หัวหนาฝูงจะทํา
หนาที่นําฝูงชางทองเที่ยวในปา หาอาหาร แหลงน้ํา แหลงดินโปง ปกติชางปาจะมีอายุเฉล่ีย
ประมาณ 70 ป มีฟนกราม 6 คู จะเปนสิ่งกําหนดชีวิตของชางแตละตัว เมื่อฟนกรามหลุดรวงไป คู
ตอมาจะเลื่อนเขามาทําหนาที่แทนเรียงกันไปตามลําดับ จนถึงคูที่ 6 ซ่ึงก็หมายถึงเปนฟนคูสุดทาย
ในชีวิตของชาง แตในปจจุบันชางผูนําฝูงมักตายกอนอายุขัย เนื่องจากการเปนผูนําตองออกหนาฝูง
กอนเสมอเมื่อมีภัยมา เพื่อปกปองฝูง จึงไดรับภัยอันตรายกอน

ชางเปนสัตวคูบานคูเมืองของไทยมาตั้งแตสมัยโบราณแลว เปนสัตวเดียวที่มี
ความเกี่ยวของกับสถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยแมแตเอกราชของ
ชาติก็เคยถูกกูคืนมาบนหลังของชางในสงครามยุตถหัตถี เร่ืองราวเกี่ยวกับชางนฬาคีรีและชางเผือก
ในพุทธศาสนา การอัญเชิญพระธาตุขึ้นดอยสุเทพดวยชาง การนํารูปปนชางมาประดับเจดีย หรือ
เจดยีชางลอม พระราชพิธีและชางเผือกคูบารมีของพระมหากษัตริย เปนตน ประเทศไทยเคยมีชาง
ปาและชางที่เล้ียงไวเพื่อใชงาน เนื่องจากประเทศไทยเคยมีปาไมและแหลงน้ําที่อุดมสมบูรณ ชาง
สามารถหาอาหารไดตามฤดูกาล

ชางไดรับเกียรติสูงและมีความสําคัญตอชีวิตคนไทยในหลายดาน ดังจะเห็น
ไดจากใชรูปชางในธงชาติไทยสมัยแรก ชาวตางประเทศไดมองวาชางและชางเผือกเปนสัญลักษณ
ของประเทศไทย เชน จากชื่อหนังสือ แผนดินแหงชางเผือก (The Land of the white elephant) โดย     
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แฟรงค วินเซนต (Frank Wincent) หนังสือ สยามแผนดินแหงชางเผือก-อดีตและปจจุบัน (Siam, the
land of the white elephant as it was) โดย จอรช บี เบคอน (George B.Bacon) การใชชางเปน
สัญลักษณงานกีฬาที่สําคัญของไทย ตลอดจนงานแสดงสินคาระดับชาติ สําหรับดานการทองเที่ยว
มีหนวยงานของภาครัฐบาลจัดตั้งเปนศูนยอนุรักษชาง มีการแสดงจากกิจกรรมการฝกชาง และ
บริษัทเอกชนที่จัดตั้งเปนแหลงทองเที่ยวเปดใหนักทองเที่ยวชมกิจกรรมตางๆ ของชาง เชน การขี่
ชางทองปา การแสดงชางแสนรู การฝกชางใชงานของปางชาง เปนตน ซ่ึงไดรับความสนใจจากนัก
ทองเที่ยวเปนจํานวนมาก

การสรางผลงานศิลปกรรมในประเทศไทย ไดมีการนํารูปชางเขาไปมีสวนรวม
เกือบทุกแขนงของงานศิลปะ อันไดแก ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดตางๆ ประติมากรรมเจดียชางลอม
ตางๆ ประติมากรรมรูปชาง และในปจจุบันมีการผลิตของที่ระลึกรูปชางอยางหลากหลาย ทั้งชาง
แกะสลักจากไม และหิน ตุกตาชาง พวงกุญแจ โคมไฟ กรอบรูป ที่วางตะเกียบ ชุดกาแฟ เปนตน

ภาพที่ 16 การยกงวงเพื่อจับสิ่งของ

ภาพที่ 17 การขมวดงวงเพื่อเอาอาหารเขาปาก
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ภาพที่ 18 ชางในทาปกติงวงจะนิ่งตรงทิ้งลงดานลาง

2.2.2 แนวความคิดในการออกแบบจากอารยธรรมตะวันออก
เอเชียหรือกลุมประเทศทางซีกโลกตะวันออก เปนทวีปที่มีประชากรมากกวา

ทวีปอื่น และเปนแหลงกําเนิดของอารยธรรมในยุคตนหลายอารยธรรม ดินแดนสวนใหญของเอเชีย
ยังคงดอยพัฒนา ประชากรมากกวา 3 ใน 5 ของเอเชียเปนเกษตรกร ศาสนาที่ยิ่งใหญในโลก ไดแก
พุทธ คริสต ขงจื๊อ ฮินดู อิสลาม ยูดา ชินโต และเตา ตางก็มีแหลงกําเนิดในเอเชีย ศาสนาจงึเปนแรง
บันดาลใจใหเกิดงานศิลปกรรมที่ยอดเยี่ยม การเปนแหลงกําเนิดอารยธรรมที่เกาแก จึงส่ังสมความ
ความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมที่รุงเรือง ในสมัยโบราณเมื่อมีการเดินทางติดตอระหวางดินแดน
ตะวันตกและตะวันออก จึงเกิดการแลกเปลี่ยนทางการคาและวิทยาการตางๆ แตส่ิงที่มั่นคงอยูคือ
งานศิลปวัฒนธรรมที่แฝงไวดวยจิตวิญญาณของชนชาติตะวันออก ที่ยากตอการเปลี่ยนแปลง แบบ
อยางศิลปะวัฒนธรรมตะวันออกนี้ เรียกวา โอเรียลทอล สไตล (Oriental Style) หรือ เอเชียลุค (Asia
Look)

ในสมัยโบราณประมาณสองพันหารอยป ประเทศอินเดีย เปนตนกําเนิดของ
ศาสนาพุทธซึ่งไดแผอิทธิพลเขาสูดินแดนประเทศตางๆ ในทวีปเอเชีย รวมถึงประเทศจีน ศาสนา
พุทธไดแยกเปน 2 นิกาย คือ หินยานและมหายาน นิกายมหายานไดเจริญงอกงามในทวีปเอเชีย
ตะวันออก คือ ประเทศจีน ทิเบต มองโกเลีย เกาหลี และญี่ปุน สวนนิกายหินยานไดเจริญรุงเรืองใน
ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต คือ ไทย กัมพูชา ลาว และพมา ศาสนาพุทธทั้งสองนิกายนี้มีอิทธิพล
ตอศิลปวัฒนธรรมของชนชาติตางๆ โดยสวนใหญมีจุดประสงคของการสรางผลงานคือเพื่อการบูชา
และใชในพิธีกรรมทางศาสนา และสนองตอบราชสํานักกษัตริย จนอาจกลาวไดวาศิลปกรรมเปนสิ่ง
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ที่เกิดจากศาสนา ไดแกประติมากรรมที่เกี่ยวของกับพุทธศิลป โดยเฉพาะปฏิมากรรมพุทธรูปใน
อริยาบทตางๆ ซ่ึงจําหลักบนวัสดุประเภท ไม ศิลา สําริด และโลหะอื่นๆ

ตอมาในสมัยที่อาณาจักรขอมเรืองอํานาจ ประมาณพุทธศตวรรษที่ 13-17
ประติมากรรมศิลาไดแพรเขาสูดินแดนประเทศไทย พมาและลาว ซ่ึงเปนการผสมผสานอิทธิพล
ความเชื่อในศาสนาพราหมณและฮินดู ศิลปกรรมในยุคนี้จึงเปนเรื่องราวของพระโพธิสัตว พระ
นารายณ และพระศิวะ ที่แฝงไวดวยความศรัทธาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และอํานาจ

เมื่อเขาสูยุคประวัติศาสตรของเอเชียสมัยใหม อิทธิพลของศาสนาที่มีตองาน
ศิลปกรรมจึงออนตัวลง ผูสรางงานศิลปะไดหันมาใชธรรมชาติเปนแนวทางการสรางงานศิลปกรรม
สําหรับประเทศจีนในยุคที่ลัทธิเตารุงเรือง งานศิลปกรรมจะแสดงออกถึงความงดงามและความ
เงียบสงบของธรรมชาติ งานจิตรกรรมจึงเปนภาพเกี่ยวกับทิวทัศน ภูเขาสูง แมกไม และลําธาร
สําหรับในประเทศไทยงานศิลปกรรมสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ยังเปนจิตรกรรมฝาผนังตามวัดวา
อาราม เร่ืองราวเกี่ยวกับพุทธศิลป ตอมาในสมัยรัชกาลที่ 4 รูปแบบงานจิตรกรรมคอยๆ เปลี่ยนไปสู
เร่ืองราวทางประเพณีและวัฒนธรรม

ในประเทศญี่ปุนมีลักษณะประจําชาติคือการรักธรรมชาติ และไดรับการสง
เสริมจากศาสนาพุทธลัทธิเซน (Zenshu) ซ่ึงอยูในชวงประมาณค.ศ 1200-1567 ที่มีแนวคิดโดยการ
จําลองธรรมชาติใหอยูในพื้นที่จํากัด งานศิลปกรรมที่เกิดจากแรงบันดาลใจของลัทธิเซน จะมี
ลักษณะที่เรียบงาย สุภาพ ไมหยาบกระดาง เรียบรอย สงบเสงี่ยม แสดงออกใหเห็นความเปนจริง
และแสดงความงามตามธรรมชาติของวัสดุ

ในชวง 4-5 ปที่ผานมา รูปแบบศิลปะและวัฒนธรรมแบบตะวันออก ไดเขาไป
มีบทบาทในการกําหนดงานออกแบบตกแตงภายในรวมถึงงานแฟชั่น มีการใชสีสันที่สดใส วัสดุ
จากธรรมชาติ และลวดลายจากอารยธรรม ไดเขามามีสวนผสมผสานกับงานออกแบบของทางซีก
โลกตะวันตก โดยนักออกแบบไดถายทอดความประทับใจจากชีวิตประจําวันของคนเอเชีย เชน สี
ชมพูสดจากสาลี่ หรือสีสดใส จากพิธีมงคลของชาวจีน ลวดลายและพื้นผิวของวัสดุที่ไดมาจากงาน
หัตถกรรมของคนเอเชีย เชน หวายสานจากอินโดนิเซีย ไมแกะจากพมา และงานหมุดดิ้นทองจาก
อินเดีย ถูกนํามาผสมผสานกับเครื่องเรือน หรือการตกแตงที่แสดงถึงความเปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ซ่ึงเปนการสรางความตัดกัน (Contrast) ทําใหมีความแปลกใหม และนาสนใจมากขึ้น
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ภาพที่ 19 การตกแตงบานโดยใชของตกแตงบานจากเอเชีย เชนพระพุทธรูป และชางไมแกะสลัก

ภาพที่ 20 การตกแตงบานโดยใชของตกแตงบานหลายรูปแบบผสมผสานกันทั้งแจกัน
แนวศิลปะ เอเชีย โคมไฟแบบสมัยใหม และเกาอ้ีโซฟาบุหนัง

ภาพที่ 21 การตกแตงรานอาหารโดยใชของตกแตงบานจากเอเชีย คือรูปประติมากรรมพระพิฆเนศ
  แบบศิลปะอินเดีย และภาชนะเครื่องใชบนโตะอาหารแบบศิลปะญี่ปุน
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ภาพที่ 22 การใชพระพุทธรูปจําลองเลียนแบบศิลปะญี่ปุน ตกแตงรานอาหาร
       ในราน Budda-bar ในเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ที่มา : แชปปุส จีนและแชปปุส ชาเลส. "Budda-bar" บานในฝน, แปลโดย นุชรีวรรณ วัฒนารังษี

วิสุทธิ์ ล้ิมอารีย และสุวรรณ คงขุนเทียน. 22, 107 (กันยายน-ตุลาคม 2543) :130.

ภาพที่ 22 เปนรานอาหารกึ่งบาร อยูในเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผูออกแบบตกแตงภาย
ในคือ มิเกล แคนซิโอ (Migual Cancio) โดยใชแนวทางการตกแตงจากศิลปะเอเชีย และมิเกล ยังมี
ผลงานการออกแบบตกแตงภายในอีกหลายแหง เชนที่ เมืองลอนดอน นิวยอรค ฯลฯ ภายในรานตก
แตงโดยใชสีแดงเขมที่ฝาเพดานและผนัง และใชสีทองตกแตงเปนบางสวน

ภาพที่ 23 ชุดกาแฟเซรามิกที่เคลือบสีน้ําตาลปนเหลือง มีรูปแบบที่เรียบงาย
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ภาพที่ 24 ชุดรับประทานอาหารที่ตกแตงดวยลวดลายแนวคิดจากลัทธิเซน
         ใชเคลือบลักษณะดาน 2 สี คือสีขาว และสีดํา

ภาพที่ 25 ถวยกาแฟ ที่ตกแตงใหแสดงเห็นพื้นผิววัสดุ และเขียนลวดลายขนาดเล็ก
  มีการจัดวางอยางเรียบงายและลงตัว

จากขอมูลดังกลาว สรุปไดวางานศิลปกรรมที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชียมีบอเกิดจากศาสนาที่มี
ความศรัทธาและเลื่อมใส ดังจะเห็นไดจากงานศิลปกรรมโบราณของชาวเอเชียที่มีอยูใหศึกษาคน
ควาเปนแบบอยาง จนเมื่อเวลาผานไปแนวคิดในการสรางสรรคงานศิลปกรรมจากศาสนาก็ยังคงมี
อยู แตไมไดมุงเนนที่การเคารพบูชา หากแตเปนแนวคิดที่เกี่ยวของกับธรรมชาติ และความเรียบงาย
ที่แฝงไวดวยรากฐานอารยธรรมชนชาตินั้นๆ จึงเปนเสนหที่ถูกนําไปผสมผสานกับศิลปกรรมตะวัน
ตกจนเกิดความลงตัวและกําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน

สําหรับลักษณะที่นํามาใชเปนแนวความคิดในการออกแบบ คือลักษณะความเรียบงายที่
แสดงถึงความสงบ แตแฝงไวดวยความสนุกสนานเปนธรรมชาติโดยแสดงออกจากทาทางของ
งวงชาง ลักษณะการใชงวงแบบตางๆ ผูวิจัยจึงไดใชลักษณะดังกลาวมาเปนแนวความคิดในการออก
แบบ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมและความสวยงาม
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3. ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับวัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต
วัตถุดิบและกรรมวิธีการผลิต ที่เกี่ยวของกับงานวิจัยคร้ังนี้ แยกเปนหัวขอตางๆ ดังนี้
1. วัตถุดิบที่ใชในการผลิต
2. กรรมวิธีที่ใชในการผลิต

3.1 วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต
วัตถุดิบที่ใชในการผลิต ไดแบงเปน 3 ประเภทคือ
1. เนื้อดิน
2. น้ําเคลือบ
3. สีเคลือบ

3.1.1 เนื้อดิน ผลิตภัณฑเชิงเทียนเซรามิกที่ระลึกที่จะผลิตนี้ ตองการเนื้อดินที่มี
ความแข็งแกรง ทนทาน ดูดซึมน้ํานอย โกงงอนอย มีสีน้ําตาลที่แสดงถึงความเปนธรรมชาติ และมี
คุณสมบัติใกลเคียงกับมาตรฐานของเนื้อดินที่มีจําหนายในเชิงการคา จึงไดใชเนื้อดินเอิทเทนแวร
ในตําบลหนองแกว อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มาพัฒนาคุณภาพเพื่อใหไดคุณสมบัติตามที่
ตองการ แหลงดินดังกลาวนี้ เปนแหลงดินที่ใชผลิตหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาโดยไมมีการเคลือบ
ของหมูบานกวน หารแกว และเหมืองกุง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีคุณสมบัติคือมีลักษณะสี
น้ําตาลอมสม แตมีการดูดซึมน้ําสูง มีความแข็งแกรงนอย เผาไดในอุณหภูมิต่ํา จึงไมสามารถเคลือบ
ได จึงตองมีการพัฒนาและปรุบปรุงคุณภาพเนื้อดินโดยการผสมวัตถุดิบที่ไมมีความเหนียว วัตถุดิบ
ที่ใชทดลองเนื้อดินมีคุณสมบัติดังนี้

1. ดินเอิทเทนแวร (Earthenware) อําเภอหางดง
เปนดินที่พบในบริเวณพื้นที่อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีสภาพ

ทางธรณีวิทยาเปนกลุม ดินที่ราบต่ํา (กรมพัฒนาที่ดิน 2522 : 44) ดินสวนบนหนาประมาณ 15
เซนติเมตร เปนดินรวนเหนียวปนทรายแปง หรือดินรวนปนดินเหนียว สีเทาหรือสีเขม มีจุดประสี
น้ําตาลปนเหลืองเขม สวนใหญเกิดอยูตามรอยรากขาว มีคาความเปนกรดเปนดาง 5.5-6.5 ดินสวน
ลางลึกตั้งแตประมาณ 15 เซนติเมตรลงไปเปนดินเหนียว สีเทาหรือสีเทาออน มีจุดประสีน้ําตาล
หรือสีน้ําตาลปนเหลือง มีคราบดินเหนียวฉาบอยูตามผิวเม็ดดิน ปฏิกิริยาของดินเปนกรดเล็กนอยถึง
เปนดางอยางออน มีคาความเปนกรดเปนดาง 6.0-8.0 มักมีกอนเหล็กและแมงกานีส ซ่ึงมีทั้งกอน
แข็งและยังออนตัวอยูปะปนอยูในเนื้อดิน มักมีเกล็ดไมกาขนาดเล็ก ปะปนอยูในเนื้อดินดวย แตมี
ปริมาณไมมากนัก ช้ันดินปนทรายหรือช้ันทรายอาจพบสลับอยูบางในเนื้อดินชั้นลางสวนลึกเกิน
กวา 80 เซนติเมตรลงไป
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    คุณสมบัติทางกายภาพของดินหางดง 
    1. ขนาดการกระจายของอนุภาคของเม็ดดิน (Particle size distribution)     
(พรพิรุณ กล่ินมาลี 2532 : 83) มีขนาดของเม็ดดินตั้งแต 30-43 ไมครอน รอยละ 16.7-20.5 ขนาด  
10-30 ไมครอน รอยละ 19.51-19.53 ขนาด 5-10 ไมครอน รอยละ 8.3-10.1 และขนาดเล็กกวา 5 
ไมครอน รอยละ 51.5-53.5 
    2. การหดตัวเมื่อแหง (Drying Shrinkage) (พรชนก ประชุมพันธ 2537 : 
98) ดินที่มีขนาดอนุภาคตั้งแต 16-115 เมช มีการหดตัว รอยละ 4 สวนดินที่มีขนาดอนุภาคตั้งแต 
115-325 เมช มีการหดตัว รอยละ 6 
    3. ความแข็งแกรงเมื่อแหง (Green Strength) (พรชนก ประชุมพันธ 2537 : 
98) ดินที่มีขนาด 100-325 เมช จะมีความแข็งเมื่อแหงดี 
    4. สีของดิน สีของดินหางดงจากแหลงในสภาพเปยกชื้นจะสังเกตไดวา 
เนื้อดินมีสีดําถึงสีดําปนเทา เมื่อแหงจะมีสีน้ําตาลปนเหลือง ภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 750°C จะมี
สีน้ําตาลสมแบบอิฐ 
    5. ความเหนียวและความสามารถในการขึ้นรูปผลิตภัณฑเซรามิก จากการ
ทดลองนําดินมาคลึงเปนเสนกลม ขนาดเสนผานศูนยกลาง 1 ซม. แลวขดงอเปนรูปวงแหวน ผล
ปรากฏวาเนื้อดินมีความยืดหยุนดี ไมแตกราว (จากผลการสํารวจและทดลองของผูวิจัย วันที่ 5 
ธันวาคม 2542) 
    6. การหดตัวหลังเผา (Firing Shringkage) (พรชนก ประชุมพันธ 2537 : 
98) ดินที่มีขนาดอนุภาคตั้งแต 32-115 เมช คาการหดตัวเมื่อเผาที่อุณหภูมิ 850-1,150°C คือรอยละ 
3 
    7. ความพรุนตัว (Porosity) (พรชนก ประชุมพันธ 2537 : 98) ดินที่เผา
อุณหภูมิ 1,100°C ความพรุนตัวจะมีรอยละ 3 ที่อุณหภูมิ 825°C มีคารอยละ 12 
   สวนประกอบทางเคมีของดินหางดง 
    ผลการวิเคราะหทางเคมีของดินบานหนองแกว อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิตเชิงเทียนเซรามิกที่ระลึก สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ มีคาการ
วิเคราะห ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหทางเคมีของดินหนองแกว อําเภอหางดง 
 

SiO(%) Al2O3(%) Fe2O3(%) TiO2(%) MgO(%) MnO(%) CaO(%) Na2O(%) K2O(%) รวม 
60.4 17.8 4.9 1.1 0.67 0.17 0.95 0.34 3.4 89.73 
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วิเคราะหผลโดย : ดลฤดี ฉิมพาลี มกราคม 2543 
  จากขอมูลดังกลาว สรุปไดวาดินเอิทเทนแวรบานหนองแกว อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม ที่เลือกเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตเปนดินที่มีคุณสมบัติเหมือนกับดินเอิทเทนแวรใน
ทองถ่ินอื่น คือมีความเหนียวสูง เผาไดในอุณหภูมิต่ํา มีการดูดซึมน้ําสูง หดตัวสูง และใหสีน้ําตาล
แดงถึงน้ําตาลเหลืองหลังการเผาที่ 1,100°C จึงตองมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพโดยการเพิ่ม
วัตถุดิบอ่ืน เพื่อใหไดตามคุณสมบัติที่ตองการตามที่กลาวไวขางตน แตเหตุผลที่เลือกใชดินแหลงนี้
คือ เปนแหลงดินที่ใชผลิตหัตถกรรมเครื่องปนดินเผาแบบไมเคลือบ เผาอุณหภูมิต่ํา ของหมูบาน
ใกลเคียง จึงมีแนวคิดในการพัฒนาทรัพยากรดินที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการปรับปรุงเปน
น้ําดินใหสามารถผลิตดวยวิธีหลอ และมีการตกแตงดวยเคลือบได 
   2. ดินขาวลําปาง (Kaolin) 
    ดินขาวลําปาง (Lampang China Clay, Sericite) (ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน 2541 : 
45) เปนดินขาวที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของแรเฟลดสปาร ที่สลายตัวยังไมคอยสมบูรณ ทําใหมี
ปริมาณของหินแข็งปะปนอยูมาก แตสามารถขึ้นรูปทรงไดโดยไมตองผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่น เชน
ดินที่ไดจากเขาปางคา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ลางและกรองผานตะแกรงรอนละเอียดขนาด 325 
เมช ทนไฟไมเกิน 1,250°C ถึง 1,300°C มีคุณสมบัติชวยลดความเหนียวของเนื้อดินประเภทอื่น ใช
ผสมในเนื้อดินเพื่อชวยใหมีความทนไฟไดสูงขึ้น นิยมใชเปนสวนผสมของเนื้อดินประเภทอื่นๆ ผล
วิเคราะหทางเคมีของดินขาวลําปาง ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหทางเคมีของดินขาวลําปาง 
 

L.O.I.(%) SiO(%) Al2O3(%) Fe2O3(%) TiO2(%) MgO(%) CaO(%) Na2O(%) K2O(%) รวม 
5.4 59.7 27.6 0.8 0.1 0.3 0.1 0.2 5.9 100 

 
ที่มา : ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน เนื้อดินเซรามิก (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2541), 45. 

 
  จากขอมูลดังกลาว สรุปไดวาดินขาวเปนวัตถุดิบที่ไมมีความเหนียว สามารถใชผสม
กับดินเอิทเทนแวรเพื่อชวยลดความเหนียว จึงเปนสวนทําใหพัฒนาดินเอิทเทนแวรเปนน้ําดินขึ้นรูป
ดวยวิธีหลอได 
   3. ซิลิกา (Silica) 
      ซิลิกาเปนสารประกอบระหวางซิลิกอน (Silicon) กับออกซิเจน (Oxygen) 
เมื่อนําซิลิกาไปใชเปนสวนผสมของผลิตภัณฑจะทําใหผลิตภัณฑมีความแข็งแรง ทําหนาที่เปน
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โครงสรางเปรียบประดุจโครงกระดูกปองกันการบิดเบี้ยวของผลิตภัณฑไดดี การเพิ่มซิลิกาเขาไป
ในเนื้อดิน ถาปริมาณมากจะทําใหเนื้อดินขยายตัวมากกวาเคลือบ จะทําใหเคลือบรานตัว ซิลิกา มี
สูตรทางเคมี คือ SiO2 (ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน 2541 : 76-78) ซิลิกาบริสุทธิ์จะมีจุดหลอมละลายที่ 
1,728°C ความถวงจําเพาะ 2.65 ความแข็ง 7 โมหสเกล (Mohs' scale) ซิลิกาใชเปนสวนผสมของ
เนื้อดินในการทําผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาปริมาณ รอยละ 10-30 สารที่ใหซิลิกา ไดแก ควอตซ 
(Quartz) หินเขี้ยวหนุมาน ทราย (Sand) กรวด (Granite) และหินทราย (Sand Stone) 
  จากขอมูลดังกลาว สรุปไดวาซิลิกาเปนวัตถุดิบที่ชวยเสริมโครงสรางเนื้อดินเอิท
เทนแวรใหแข็งแรง ปองกันการบิดเบี้ยวจากการเผาในอุณหภูมิสูง จึงชวยพัฒนาดินเอิทเทนแวร ให
สามารถเผาไดในอุณหภูมิที่สูงขึ้น 
   3.1.2 น้ําเคลือบ งานวิจัยนี้ตองการน้ําเคลือบที่มีลักษณะตามความเหมาะสม
ของรูปแบบที่ออกแบบ และใชวัตถุดิบเนื้อดินเอิทเทนแวรที่เปนเนื้อดินปนเปนสวนรวมในน้ํา
เคลือบ จึงไดพัฒนาสูตรเคลือบโดยใชวัตถุดิบ 3 ชนิด คือ ดินเอิทเทนแวร แคลเซียมคารบอเนต และ
โปแตชเฟลดสปาร เผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส) ซ่ึงเปนสูตรที่บอกสวนผสมเปนน้ําหนัก
รอยละโดยนํามาพัฒนา เพื่อใหไดลักษณะเคลือบตามความเหมาะสมของรูปแบบ เผาที่อุณหภูมิ 
1200 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชั่น วัตถุดิบที่ใชในการทดลองเคลือบ มีดังนี้ 
    1. โปแตชเฟลดสปาร (Potash Feldspar) สูตรทางเคมีคือ (K2O Al2O3 6SiO2) 
มักอยูในรูปของผลึก (Crystal) มีสารประกอบสวนใหญเปนโปแตสเซียมอลูมิเนียมซิลเกต 
(Potassium Aluminium Silicate) และอาจมีสารประกอบของโซเดียมหรือแคลเซียมปนอยูดวย มีจุด
หลอมละลายประมาณ 1200-1250°C มีคุณสมบัติชวยลดอุณหภูมิการเผา ชวยใหเคลือบมีความมัน
แวววาว ชวยใหการไหลตัวของเคลือบนอยลง (Fluidity) ผิวเคลือบมีความแข็งแกรงทนตอรอยขีด
ขวน 
    2. แคลเซียมคารบอเนต (Calcium Carbonate) มีสูตรทางเคมีคือ CaCO3 มี
คุณสมบัติเปนตัวชวยลดจุดหลอมละลายในเคลือบไฟสูง และชวยใหเคลือบมีความแข็งแกรง 
คุณสมบัติทางกายภาพ มีสีขาวใส เทา น้ําตาล ดํา ความแข็ง 3 โมหสเกล ความถวงจําเพาะ 2.72 จุด
หลอมละลาย 2570°C รูปผลึกที่พบบอยเปนรูปสี่เหล่ียมขนมเปยกปูน มีประโยชนคือ เปนตัวชวย
หลอมละลายในเคลือบอุณหภูมิสูงทุกชนิด จะใชในสูตรเคลือบประมาณรอยละ 15-25 
   วัตถุดิบที่ใชในการพัฒนาเคลือบ มีดังนี้ 
    1. ทิทาเนียมไดออกไซด (Titanium Dioxide) มีสูตรทางเคมีคือ TiO2 เปน
ออกไซดที่มีความทนไฟเทาซิลิกา ชวยใหทึบในเคลือบ (Opacifier) ถาใชในเคลือบปริมาณรอยละ 
5-10 จะชวยทําใหผิวเคลือบมันวาว สารที่ใหทิทาเนียมไดออกไซด ไดแก ทิทาเนียมไดออกไซด 
(Titanium Dioxide) และ รูไทล (Rutile) (สุรศักดิ์ โกสิยพันธ 2532 : 22-23) 
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    2. ซิงคออกไซด (Zinc Oxide) มีสูตรทางเคมีคือ ZnO เปนวัตถุดิบที่มีจุดหลอม
ละลายสูง ใชในเคลือบอุณหภูมิปานกลางถึงอุณหภูมิสูง ประมาณ 1,150-1,250 °C โดยใชรวมกับ
ดางตัวอ่ืนๆ (Hopper 1984 : 85) ถาใชในปริมาณนอย จะทําหนาที่เปนตัวชวยหลอมละลาย แตถาใช
ในปริมาณมากจะทําหนาที่เปนตัวทนไฟและทําใหเกิดทึบในเคลือบ ใชเปนวัตถุดิบในการทําเคลือบ
ผลึก (Conrad 1987 : 104) การใชในเคลือบปริมาณนอยจะชวยใหการไหลตัวของเคลือบดี (สุรศักดิ์ 
โกสิยพันธ 2532 : 16) ถาใชปริมาณมากเกินไปจะทําใหเคลือบแยกตัว (Crawling) 
    3. แบเรียมคารบอเนต (Barium Carbonate) มีสูตรทางเคมีคือ BaCO3 เปนแรที่
เกิดในธรรมชาติรวมกับฟลักซตัวอ่ืนๆ (สุรศักดิ์ โกสิยพันธ 2532 : 12) มีจุดหลอมละลายที่อุณหภูมิ 
1,930°C เปนตัวหลอมละลายที่อุณหภูมิปานกลางจนถึงสูง 1,180-1,250°C ใชเปนตัวเรงในการ
หลอมละลายของเคลือบ (ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน 2541 : 18) ถาใชปริมาณมากเกินรอยละ 20 ในเคลือบ
จะทําใหผิวเคลือบดาน เคลือบที่มีปริมาณแบเรียมคารบอเนตสูง ถาเผาเกินอุณหภูมิไปประมาณ 20-
30°C จะเกิดฟองที่ผิวเคลือบ 
    4. แมกนีเซียมคารบอเนต (Magnesium Carbonate) มีสูตรทางเคมีคือ MgCO3 
เปนแรที่เกิดในธรรมชาติมักปะปนอยูกับเฟลดสปาร และหินปูน (Limestone) ใชเปนตัวทนไฟที่
อุณหภูมิต่ํา และเปนตัวชวยหลอมละลายที่อุณหภูมิสูง (สุรศักดิ์ โกสิยพันธ 2531 : 9) และชวยให
เคลือบยึดเกาะกับเนื้อดินดีขึ้น 
    5. เซอรโคเนียมซิลิเกต (Zirconium silicate) มีสูตรทางเคมีคือ (Zr SiO4) ใช
แทนซิลิกาในบางสวนที่มีดีบุกออกไซดอยูดวย  เปนตัวชวยใหเคลือบทึบดีกวาการใชดีบุกออกไซด
เพียงอยางเดียว (สุรศักดิ์ โกสิยพันธ 2531 : 25) ปจจุบันนิยมใชเซอรเนียมในการทําเคลือบทึบ
มากกวาการใชดีบุกออกไซด เนื่องจากมีราคาถูกกวา 
    6. ดีบุกออกไซด (Tin Oxide) มีสูตรทางเคมีคือ (SnO2) เปนออกไซดของดีบุก
ที่มีราคาแพงมาก เปนสารที่ชวยทําใหเคลือบทึบดีที่สุดและมีราคาแพงมาก และใหสีขาวทึบแก
เคลือบ ถาใชปริมาณมากจะทําใหเคลือบดาน 
   3.1.3 สีเคลือบ งานวิจัยนี้ตองการสีเคลือบใหสอดคลองกับความนิยมของ
ผูบริโภคตลาดอเมริกา ตามที่ศูนยพาณิชยกรรมชิกาโก ประเทศสหรัฐอเมริกาไดคาดการณไวคือ
โทนสีธรรมชาติ โดยจะนําอัตราสวนของเคลือบที่มีความเหมาะสมกับงานที่ออกแบบมาทดลองเติม
สารใหสีในเคลือบ โดยใชทฤษฎีการปรับอัตราสวนแบบไลนเบลนด(Line Blend) โดยใชวัตถุดิบ
ออกไซดใหสีดังนี้ ทิทาเนียมไดออกไซด โคบลอตออกไซด โครมิคออกไซด แมงกานีสไดออกไซด 
และเฟอรริกออกไซด ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี้ 
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    1. โคบลอตออกไซด (Cobalt Oxide) สูตรทางเคมีคือ CoO เปนสารใหสีที่
รุนแรงที่สุด ใหสีฟาจนถึงสีน้ําเงิน ถาใชในปริมาณมากจะทําหนาที่เปนตัวทนไฟ ถาใชรวมกับเฟอร
ริกออกไซดจะใหสีดํา 
    2. คอปเปอรออกไซด (Copper Oxide) สูตรทางเคมีคือ CuO เปนสารใหสีเขียว
แกเคลือบในบรรยากาศออกซิเดชั่น ถาเผาในบรรยากาศรีดักชั่นจะใหสีแดงถาใชเกินรอยละ 6 จะทํา
หนาที่เปนตัวชวยหลอมละลายคอปเปอรออกไซดที่ใชกันอยูมีในรูปของคอปเปอรคารบอเนต 
(Copper Oxide) สูตรทางเคมีคือ CuCO3 เปนสารใหสีเขียวเชนเดียวกับคอปเปอรออกไซด แตจะมีสี
น้ําหนักที่ออนกวา 
    3. แมงกานีสไดออกไซด (Manganese Dioxide) สูตรทางเคมีคือ MnO2 เปน
สารใหสีมวงถึงสีน้ําตาล ถาใชปริมาณมากเกินไปจะทําใหผิวเคลือบมีฟองอากาศ ถาใชรวมกับคอป
เปอรออกไซดจะใหสีดํา ถาใชรวมกับเคลือบที่มีเฟอรริกออกไซดสูง จะใหสีดํา 
    4. เฟอรริกออกไซด (Ferric Oxide) หรือเรียกวาเหล็กออกไซด สูตรทางเคมีคือ 
Fe2O3 ถาใชในเคลือบทั่วๆ ไป จะใหสีน้ําตาลแดงเลือดนก จนถึงสีแดงน้ําตาล ถาใชปริมาณมาก
เกินไปจะเกิดลักษณะผลึกเล็กที่ผิวเคลือบ ถาเผาในบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณจะใหสีเขียวแบบ
เคลือบเซลาดอน 
    5. โครมิคออกไซด (Chromic Oxide) สูตรทางเคมีคือ Cr2 O3 เปนสารใหสีที่
รุนแรงตัวหนึ่ง ถาใชในเคลือบไฟสูงจะใหสีเขียว และจะใหสีน้ําตาลถามีซิงคออกไซดปนอยูดวย 
จะใชประมาณรอยละ 2-5 
    6. นิเกิลออกไซด (Nikle Oxide) สูตรทางเคมีคือ (NiO) เปนออกไซดของนิเกิล 
สารประกอบของนิเกิลออกไซดออกไซด มี 2 รูปแบบ คือ NiO มีลักษณะเปนผงสีเขียว และNi2O3 มี
ลักษณะเปนผงสีดํา เปนสารใหสีแกเคลือบหลายสี เชน สีฟา สีเทา สีเขียว สีน้ําตาล และสีเหลือง 
และยังใชทําสีสะเตน 
 
 3.2 กรรมวิธีท่ีใชในการผลิต 
   กรรมวิธีที่ใชในการผลิต ไดแบงเปน 2 หัวขอคือ 
   1. การขึ้นรูป 
   2. เตาและการเผา 
 
  3.1.1 การขึ้นรูป ผลิตภัณฑเชิงเทียนเซรามิกที่ระลึกที่จะผลิตนี้ ใชวิธีการขึ้นรูปแบบ
หลอน้ําดินแบบกลวง เพราะมีความเหมาะสมกับการผลิตในระบบอุตสาหกรรมที่ตองการชิ้นงาน
ลักษณะเดิมในจํานวนมาก และเพื่อใหมีน้ําหนักเบา  
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   1. การเตรียมน้ําดินหลอ 
    น้ําดินที่ใชในการหลอจะประกอบดวยน้ํารอยละ 40 ถึง 60 และเติมสารชวย
กระจายตัว (Deflocculant) ลงในน้ําดิน เพื่อใหน้ําดินมีการกระจายตัว ลดการตกตะกอนของเนื้อดิน 
และทําใหน้ําดินมีการไหลตัวดี (ศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผาภาคเหนือ 2540 : 44-
45) สารชวยกระจายตัวที่ใชเติมในน้ําดินมีหลายชนิด แตชนิดที่ใชในงานวิจัยคร้ังนี้ คือโซเดียมซิลิ
เกต (Na2SiO3) ปริมาณการใชสารชวยกระจายตัวขึ้นอยูกับชนิดของดิน ถามีปริมาณดินขาวมากจะ
ใชปริมาณ รอยละ 0.2-0.3 ตอน้ําหนักดินแหง ถาในสวนผสมที่มีดินดําหรือหรือดินแดงที่มีความ
เหนียวสูง จะใชปริมาณรอยละ 0.1-0.15 (ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน 2541 : 232) 
    ในการเตรียมน้ําดินจะตองนําดินไปบดผสมกับน้ํา ในถังบดเพื่อลดขนาดของ
อนุภาคดิน เนื่องจากเนื้อดินที่หยาบไมเหมาะสมกับการทําน้ําดินหลอ โดยเฉพาะวัตถุดิบที่มีทราย
มากไมควรนํามาเตรียมน้ําดิน ตองนําไปบดใหละเอียดและกรองผานตะแกรงรอนเบอร 325 เมช 
กอน หากเนื้อดินมีความละเอียดอยูแลวก็สามารถนํามากวนใหเขากับน้ํา แลวจึงเติมสารชวยกระจาย
ตัว 
   2. คุณสมบัติและคุณภาพของน้ําดินหลอ 
    1. ความหนาแนน (Density) หรือความถวงจําเพาะ หมายถึง คาของมวลตอ
ปริมาตร เปนคาที่บอกใหทราบวาในน้ําดินปริมาตรหนึ่งมีเนื้อดินอยูมากนอยเพียงใด หรือแสดง
ความขนของน้ําดิน ปรีดา พิมพขาวขํา (2532 : 133) ไดกลาววา น้ําดินหลอควรมีความหนาแนน 
ประมาณ 1.65-1.85 โบเมห 
    2. ความหนืด (Viscosity) เปนการเคลื่อนตัวของน้ําดินและมีความสัมพันธกับ
การไหลตัว นอกจากนี้ยังเปนการวัดความสม่ําเสมอของน้ําดินซึ่งมีคาตอการตานทานการไหลของ
น้ําดิน) ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน (2541 : 238) ไดกลาววาน้ําดินควรมีความหนืด 4.0-6.0 พอยส มีอัตรา
การไหล 20-25 วินาที จากปริมาตรน้ําดิน 300 ลูกบาศกเซนติเมตร ที่เทใสขวดรูเจาะ
เสนผาศูนยกลาง 5 มลิลิเมตร เปนอัตราการไหลระดับปานกลาง สวนปรีดา พิมพขาวขํา (2532 : 
133) กําหนดความหนืดของน้ําดินหลอแบบกลวงควรมีคาระหวาง 1-5 พอยซ 
    3. อัตราการหลอ (Casting Rate) เปนอัตราการสรางผนังของผลิตภัณฑที่ผิว
แมพิมพปลาสเตอรเมื่อเวลาผานไป โดยวัดความหนาของผนังดินในชวงระยะเวลาตางๆ อัตราการ
หลอของน้ําดินเอิทเทนแวร ของบริษัทเคลยแอนดมินเนอรรัล (ประเทศไทย) จํากัด กําหนดไวที่ 10 
นาทีแรกควรมีความหนา 4.4 มิลลิเมตร และระยะเวลา 30 นาทีควรมีความหนา 6.4 มิลลิเมตร 
    5. ขนาดของอนุภาค (Particle size) เปนความละเอียดของเนื้อดิน ที่มีผลตอ
การหดตัวของผลิตภัณฑ ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน (2541 : 239) ไดกลาววา ขนาดของอนุภาคดินที่ใชทํา
น้ําดินหลอควรมีขนาดไมเกิน 75 ไมครอน หรือสามารถผานตะแกรงรอนเบอร 200 เมชได สวน
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ความละเอียดของดินเอิทเทนแวร ของบริษัทเคลยแอนดมินเนอรรัล (ประเทศไทย) จํากัด (ม.ป.ป.) 
มีความละเอียด 10 ไมครอนจํานวนรอยละ 73.7 
    6. ความแข็งแรงเมื่อแหง (Green Strength) คือการหาคาความเหนียวและ
ความละเอียดของเนื้อดินทางออม เนื้อดินที่มีความละเอียดมากจะมีความแข็งสูง ถาผลิตภัณฑเมื่อ
แหงมีคาความแข็งสูง การเคลื่อนยาย หยิบยก หรือลําเลียงเพื่อนําไปผลิตในขั้นตอนอื่นสามารถทํา
ไดโดยปลอดภัย ลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต ความแข็งแรงเมื่อแหงของบริษัทเคลยแอนด
มินเนอรรัล (ประเทศไทย) จํากัด กําหนดไวที่ 280-362 ปอนดตอตารางนิ้ว 
    7. การหดตัวเมื่อแหง (Drying Shrinkage) คือการหดตัวของผลิตภัณฑเมื่อ
แหง เนื้อดินควรจะมีคาการหดตัวนอย ซ่ึงขึ้นอยูกับปริมาณของน้ําในน้ําดิน และปริมาณวัตถุดิบที่มี
ความเหนียวถามีมากเนื้อดินจะหดตัวสูง หากในน้ําดินมีปริมาณน้ําสูง เมื่อน้ําระเหยไปจะหดตัวมาก
ตามไปดวย ทําใหผลิตภัณฑบิดเบี้ยวเสียรูปทรง (ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน 2541 : 240) ถาการหดตัวเมื่อ
แหงมีคาสูง จะทําใหถอดช้ินงานออกจากพิมพเร็ว แตมีการแตกหักทรุดตัวระหวางเผางายกวา 
(บริษัทเคลยแอนดมินเนอรรัล (ประเทศไทย) จํากัด ม.ป.ป. : 5) การทดสอบการหดตัวโดยการทํา
แทงทดสอบขนาดกวาง 3 ซม. ยาว 13 ซม. และหนา 1 ซม. ที่ดานบนของแทงทดสอบจะขีดเสนตรง 
ความยาว 10 ซม. แลวคํานวณหาคาการหดตัวโดยคิดเปนรอยละของความยาวกอนเผา 
   3. คุณสมบัติของน้ําดินหลอหลังเผา ไดแกคุณสมบัติที่เปลี่ยนแปลงไปหลัง
การไดรับความรอนเผาในอุณหภูมิตางๆ ดังนี้ 
    1. สีหลังการเผา (Fired color) คือสีของดินภายหลังการเผา เนื่องจากมลทิน
ที่เจือปนอยูในเนื้อดิน เชน ทิทาเนียมและเหล็ก มีผลทําใหสีของเนื้อดินเปลี่ยนแปลงภายหลังการเผา
ได การทดสอบสีเบื้องตน อาจดูดวยตาเปลา หรืออานคาสีดวยเครื่องวัดสี (Color-meter) และ
เครื่องวัดความขาว 
    2. การหดตัว (Shrinkage) ทําใหสามารถคํานวณขนาดผลิตภัณฑหลังการเผา
ไดถูกตอง โดยทั่วไปแลวจะหาคาการหดตัวเชิงเสน (Linear Shrinkage) โดยทําแทงทดสอบลักษณะ
เดียวกับแทงทดสอบการหดตัว แลวคํานวณหาคาการหดตัวตามสูตร คาการหดตัวหลังเผาอุณหภูมิ 
1,200 °C ของบริษัทเคลยแอนดมินเนอรรัล (ประเทศไทย) จํากัด กําหนดไวไมเกินรอยละ 9.5 
    3. ความแข็งแรง (Modulus of Rupture) ทําใหทราบความแข็งของผลิตภัณฑ
ภายหลังการเผา เพื่อความสะดวกในการบรรจุหีบหอและขนสง รวมทั้งการใชงานเกี่ยวกับการรับ
แรงและน้ําหนัก มีการทดสอบเชนเดียวกับการทดสอบความแข็งแรงกอนเผา 
    4. การดูดซึมน้ํา (Water Absorption) หรือ ความพรุนตัว (Porosity) เปนคาที่
บอกถึงการสุกตัวของเนื้อดิน หากเนื้อดินมีความพรุนตัวสูงยอมทําใหกาซและของเหลวไหลซึม
ผานได ซ่ึงสามารถหาคาความพรุนตัวของเนื้อดินไดจากการหาน้ําหนักของน้ําที่ดูดซึมเขาไปตามรู
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พรุนตัวของเนื้อดิน (Rice 1987 : 350) ถามีการดูดซึมน้ําสูง แสดงวาผลิตภัณฑนั้นยังเผาไมถึงจุดสุก
ตัว การหาคาการดูดซึมน้ําโดยนําแทงทดสอบไปอบที่อุณหภูมิ 110°C หรือ 150°C เปนเวลา 2 
ช่ัวโมง ทิ้งไวใหเย็นลง นําไปชั่งหาคาน้ําหนัก แลวนําไปตมในน้ําเดือดเปนเวลา 5 ช่ัวโมง ทิ้งไวให
เย็นตัวในน้ําเปนเวลา 24 ช่ัวโมง ซับน้ําออกแลวจึงช่ังน้ําหนักแทงทดสอบ (ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน 2541 
: 267) และคํานวณคาการดูดซึมน้ําจากผลตางของน้ําหนักคิดเปนรอยละของน้ําหนักกอนตม 
    5. การโกงงอ (Warpage or Sagging) เปนการทดสอบความทนไฟ 
(Softening point) และการสุกตัวของเนื้อดิน จะชี้ใหเห็นโอกาสการเสียรูปทรงขณะเผาที่ผลิตภัณฑ
ไมสามารถรับน้ําหนักของตัวเองได ทดสอบโดยใชแทงทดสอบในสภาพดินแหงหรือเผาดิบแลวก็
ได วางบนฐานรองคูขนานกันบนแผนรองเผา ระยะหางกัน 10 ซม. โดยใหอยูระหวางกึ่งกลางพอดี 
แลวเผา เมื่อแทงทดสอบเย็นตัวจึงวัดการโกงงอของแทงทดสอบ คาการโกงงอหลังเผาอุณหภูมิ 
1220°C ของบริษัทเคลยแอนดมินเนอรรัล (ประเทศไทย) จํากัด กําหนดไวไมเกิน 3.0 มิลลิเมตร 
    6. การหาสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความรอน (Co-efficient of 
thermal Eapansion) ในการเผาเนื้อดินและเคลือบเมื่อถูกความรอนจะเกิดการขยายตัว และเมื่อเย็น
ตัวลงจะเกิดการหดตัวลง ซ่ึงถาเคลือบหดตัวมากกวาดินจะทําใหเคลือบมีลักษณะแตกราน การหา
คาสัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความรอน จะทดสอบดวยเครื่องไดลาโตมิเตอร (Dilatometer) 
แตผูวิจัยวิเคราะหผลดวยตาเปลา 
   คุณสมบัติและคุณภาพของเนื้อดินเอิทเทนแวรที่ขึ้นรูปดวยวิธีการหลอน้ําดิน 
หลังการเผาของบริษัทเคลยแอนดมินเนอรัลส (ประเทศไทย) จํากัด (2541) มีตามรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 คุณสมบัติและคุณภาพของเนื้อดินเอิทเทนแวรที่ขึ้นรูปดวยวิธีการหลอน้ําดินในแมพิมพ 
 

คุณสมบัติภายหลังเผา 1160 °C 1180 °C 1200 °C 
การหดตัวเชิงเสนตรง (%) 
ความสามารถในการดูดซึมน้ํา(%) 
สีภายหลังการเผา (L,a,b) 

7.2 
11.1 

92.7, 1.3, 7.1 

8.9 
7.4 

92.0, 1.1, 8.3 

9.5 
6.5 

90.7, 1.5, 9.5 
การโกงงอ 1220 °C 3.0 mm. 

 

ที่มา : บริษัทเคลยแอนดมินเนอรัลส (ประเทศไทย) จํากัด, "ผลวิเคราะหคุณสมบัติของเนื้อดินชนิด 
 ตางๆ "เอกสารประกอบการบรรยายเรื่องเนื้อดินปน, 2541. (อัดสําเนา) 
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  3.1.2 เตาและการเผา เตาสําหรับเผาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาที่แบงตามชนิดของ
เชื้อเพลิงเปน 3 ชนิดคือ เตาฟน เตาไฟฟา และเตาแกส ซ่ึงผูวิจัยขอกลาวเฉพาะเตาไฟฟาที่ใชในการ
วิจัยคร้ังนี้ 
    เตาไฟฟา (Electric Kiln) เปนเตาที่ใชเชื้อเพลิงจากไฟฟาโดยใชขดลวด
นิโครม (Nichrome หรือ Nickle-Chromium) เปนตัวใหความรอน สามารถวัดอุณหภูมิภายในเตาได
ดวยไพโรมิเตอร (Pyrometor) ไมมีปลองระบายควัน จึงเผาผลิตภัณฑไดสะอาด เผาไดเฉพาะ
บรรยากาศแบบออกซิเดชั่น (Oxidation Atmosphere) ใหอุณหภูมิไดอยางสม่ําเสมอ ควบคุม
อุณหภูมิไดสะดวก จึงนิยมใชกันกันอยางแพรหลายในสถาบันการศึกษาและโรงงานอุตสาหกรรม
เครื่องปนดินเผาขนาดเล็ก (ทวี พรหมพฤกษ 2523 : 148) 
    ปจจุบันการใชเตาเผาในระบบอุตสาหกรรมนิยมเตาแกส เนื่องจากสามารถ
เผาไดในอุณหภูมิสูงและประหยัดตนทุนกวา จึงเหมาะกับการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑเอิทเทนแวร
ที่ตองการเผาในอุณหภูมิสูง เพื่อใหเนื้อผลิตภัณฑมีความแกรงเพิ่มขึ้น 
    บรรยากาศการเผา 
     บรรยากาศในเตาเผาเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหไดผลิตภัณฑมีคุณสมบัติดี 
บรรยากาศที่ใชในการเผาเตาในงานวิจัยนี้คือบรรยากาศออกซิเดชั่น (Oxidation Firing) เปนการเผา
เตาที่มีการเผาไหมอยางสมบูรณ และใชกาซออกซิเจน (Oxygen) มากเกินพอ โดยใหอากาศผานเขา
ในเตาอยางเต็มที่ซ่ึงเมื่อเกิดการเผาไหมแลว จะมีออกซิเจนเหลืออยู 
     ปฏิกริยาการเผาไหมมีดังนี้ 
      Ch4 + 3O2 --------->  CO2 + 2H2O + O2 + Energy 
     ในการเผาผลิตภัณฑเอิทเทนแวร นิยมใชการเผาดวยบรรยากาศออกซิ   
เดชั่น เนื่องจากใหสีของผลิตภัณฑที่สดใส ซ่ึงตางจากการเผาในบรรยากาศสันดาปไมสมบูรณที่ทํา
ใหสีของผลิตภัณฑหมองคล้ํา การเผาดวยเตาไฟฟาจึงสะดวกตอการเผาในบรรยากาศออกซิเดชั่นได
มากกวาการเผาดวยเตาแกส 
    การเผา 
     สําหรับงานวิจัยนี้มีการเผา 2 ขั้นตอน คือ การเผาดิบ และการเผาเคลือบ 
     1. การเผาดิบ (Biscuit Firing) เปนการเผาเพื่อไลความชื้นและ
สารอินทรีย เพื่อใหช้ินงานมีความแข็งแรงและคงรูป และเปนการตรวจสอบสภาพความสมบูรณ
ของชิ้นงานกอนการชุบเคลือบ ชวยลดการสูญเสียในขั้นตอนการเผาเคลือบได และชุบเคลือบไดงาย
กวาผลิตภัณฑที่ไมไดเผาดิบ อุณหภูมิการเผาดิบโดยประมาณ คือ 750-800 องศาเซลเซียส 
     2.การเผาเคลือบ (Glost Firing) เปนการเผาชิ้นงานในอุณหภูมิสูงจนถึง
จุดสุกตัวของเนื้อดิน เพื่อใหเนื้อผลิตภัณฑมีความแกรง ช้ินงานที่ตองการเคลือบจะนําชิ้นงานที่ผาน
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การเผาดิบมาแลวไปชุบเคลือบ จึงนําไปเผาเพื่อใหเคลือบหลอมเปนแกวติดแนนอยูบนผิวช้ินงาน 
การเผาเคลือบที่อุณหภูมิและบรรยากาศแบบใดนั้น ขึ้นอยูกับชนิดของเคลือบและประเภทของ
ผลิตภัณฑ การใหความรอนในการเผาเคลือบควรเปนอัตราเรง 100°C ตอช่ัวโมง (Rhodes 1975 : 
233) 
     วงจรการเผาเคลือบ (ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน 2541 : 294) ที่อุณหภูมิ 1250°C 
          ชวงที่ 1 อุณหภูมิหอง-950°C ใชเวลาเผา 5-6 ช่ัวโมง 
           ชวงที่ 2 950-1250°C OF. ใชเวลาเผา 3-4 ช่ัวโมง  
             หรือ 950-1,250°C.  ใชเวลาเผา 4-5 ช่ัวโมง 
          ชวงที่ 3 เผาแชอุณหภูมิคงที่ (Soaking) 1250°C ใชเวลาเผา 15 นาที 
 
สรุป 
 ในการออกแบบเชิงเทียนเซรามิก ที่มีแนวความคิดจากชาง โดยใชดินเอิทเทนแวรใน
จังหวัดเชียงใหม ส่ิงสําคัญที่ตองคํานึงถึงคือ เปนผลิตภัณฑของขวัญของที่ระลึก ที่ใชตกแตงบานได 
มีแนวความคิดเกี่ยวกับสัตวที่ใชในการออกแบบ มีลักษณะรวมสมัยที่ผสมผสานกับแนวคิดจาก
อารยธรรมเอเชีย (Oriental Style) ใชวัตถุดิบและกรรมวิธีผลิตทางเซรามิก 
 ผลิตภัณฑของขวัญของที่ระลึกเซรามิกที่มีแนวโนมความตองการของตลาด คือ เชิงเทียน 
ตามกระแสความนิยมการตกแตงบานดวยเทียน โดยเฉพาะตลาดอเมริกา ซ่ึงแตกตางจากอดีตที่เนน
คุณคาทางความงามและความประทับใจเทานั้น แตในปจจุบันจะเนนสินคาที่มีความคงทนถาวรและ
เปนสินคาที่มีประโยชนใชสอยเพิ่มมากขึ้น การตัดสินใจซื้อจะคํานึงถึงราคาที่เหมาะสม รูปแบบที่
แปลกใหม เรียบงาย มีคุณภาพดี เปนสินคาพื้นเมือง รวมทั้งมีสีสันและลวดลายที่สวยงาม โดยเนน
โทนสีธรรมชาติ ผลิตภัณฑที่จะไดรับความนิยมคือรูปแบบที่แสดงออกถึงความเปนธรรมชาติและ
ทําจากวัสดุธรรมชาติ 
 การใชเนื้อดินเอิทเทนแวร จึงเปนการตอบสนองความนิยมของผูบริโภค ที่ตองการสินคา
จากวัสดุธรรมชาติ แตดวยขอจํากัดของเนื้อดินเอิทเทนแวรที่มีความแข็งแกรง ดูดซึมน้ําสูง เผาไดใน
อุณหภูมิต่ําสามารถตกแตงดวยเคลือบที่ใชวัตถุดิบที่สามารถละลายน้ําไดซ่ึงเปนอันตรายตอรางกาย 
ดังนั้น จึงตองพัฒนาคุณภาพโดยการผสม ดินขาว และซิลิกา เพื่อเสริมโครงสรางของเนื้อดิน เพิ่ม
ความแข็งแกรง ลดการดูดซึมน้ํา และเผาในอุณหภูมิที่สูงขึ้น จึงสามารถตกแตงดวยเคลือบที่ใช
วัตถุดิบซ่ึงไมละลายน้ํา จึงมีความปลอดภัยตอรางกาย และหาอัตราสวนผสมโดยใชทฤษฎีตาราง
สามเหลี่ยมดานเทา มีการใชเคลือบโทนสีธรรมชาติ ซ่ึงเลือกใชเคลือบลักษณะที่เหมาะสมกับ
รูปแบบ แลวทดลองเพิ่มสารใหสี ตามแนวโนมความนิยมสีโทนธรรมชาติเชนเดียวกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การออกแบบผลิตภัณฑเชิงเทียนเซรามิก ที่มีแนวความคิดจากชาง โดยใชดนิเอิทเทนแวร
ในจังหวดัเชียงใหม ที่เนนการออกแบบเพือ่ผลิตเปนสินคาจําหนายแกนักทองเที่ยวและสงออกตลาด
อเมริกา โดยใชแนวโนมความนิยมของผูบริโภค ที่ตองการรูปแบบทีแ่สดงถึงความเปนธรรมชาติและ
โทนสีธรรมชาติ เปนแนวทางการออกแบบผูวิจัยใชวิธีการศึกษาแบบวจิัยและพัฒนา (Research and 
Development)  ซ่ึงมุงเนนในการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องเคลือบดินเผาใหเกิดเหมาะสม
กับแนวโนมความนยิมของผูบริโภค และผูวิจัยไดแบงวิธีดําเนินการศึกษาดังนี ้
 1. การดําเนินการออกแบบและพัฒนารูปแบบ 
 2. การดําเนินการทดลองเนือ้ดินและเคลือบ 
 3. การดําเนินการผลิต 
 4. การวิเคราะหผลการศึกษาและทดลอง 
 5. สถานที่และระยะเวลาที่ทําการศึกษา 
 
1. การดําเนินการออกแบบและพัฒนารูปแบบ 
 ขั้นตอนการออกแบบผลิตภณัฑเชิงเทยีนเซรามิกที่ระลึกที่มีแนวความคิดจากชาง โดยใช
เนื้อดินเอิทเทนแวร มีขั้นตอนดังนี ้
 

 1.1 การศึกษาความนิยมเกี่ยวกับรูปแบบของของที่ระลึก 
  เปนการศึกษาความนิยมเกีย่วกับรูปแบบของของที่ระลึกผลิตภัณฑเชิงเทียน โดยมี
แนวความคิดในการออกแบบจากชาง เพื่อใหไดรูปแบบที่สามารถตอบสนองความนิยมของผูโภค 
โดยศึกษาคนควาและรวบรวมจากเอกสาร ตํารา รูปภาพ และแผนซีด ี
 
  1.2 การกําหนดแนวคดิสรางสรรคเบื้องตน 
  เปนการกําหนดแนวความคดิสรางสรรคเบื้องตน จากขอมูลที่รวบรวมไดมารางภาพ
เปนผลิตภัณฑเชิงเทียน ลักษณะภาพรางลายเสน 2 มิติ เพื่อออกแบบรูปรางและรูปทรง 
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 1.3 การพัฒนารูปแบบ 
  โดยนําภาพรางที่เปนแนวความคิดสรางสรรคเบื้องตน มาพัฒนาองคประกอบของ
ลักษณะทาทางของชาง โดยคํานึงถึงความสามารถขึ้นรูปดวยกรรมวิธีผลิตทางเซรามิก และสามารถ
ใชงานไดจริง ในลักษณะทาทางตางๆ ขนาดเทาจริง แลวทําการวิเคราะหความเหมาะสม และความ
สวยงามตามหลักการออกแบบ เพื่อใหไดรูปแบบผลิตภณัฑที่สามารถตอบสนองความตองการดาน
สุนทรียศาสตร 
 
 1.4 การออกแบบราง 3 มิติ หรือสรางหุนจําลอง 
  นําแบบรางรูปแบบผลิตภัณฑ ลักษณะ 2 มิติ มาทําการขึ้นรูปผลิตภัณฑเปน
หุนจําลองในลักษณะ 3 มิติ เพื่อศึกษาขนาดสัดสวน ความเหมาะสมและความสวยงามในแงมุม
ตางๆ เพื่อการแกไขปรับปรงุ 
 
 1.5 การวิเคราะหรูปแบบ 
  เปนการพิจารณาคัดเลือกรูปแบบที่มีความเหมาะสมที่สุด ตามแนวโนมความนิยม
ของผูบริโภค เพื่อนําไปทดลองผลิต 
 
 1.6 การแกไขปรับปรงุ 
  นํารูปแบบที่คดัเลือกไวเพื่อการผลิต มาแกไขปรับปรุง เพื่อใหไดรูปแบบที่สมบูรณ 
 
 1.7 การเขียนแบบ 
  นํารูปแบบที่ผานการแกไขปรับปรุงแลว มาเขียนแบบเทาจริง และเขียนแบบขยาย
เผ่ือตามอัตราการหดตวัของเนื้อดิน เพื่อการสรางตนแบบและแมพมิพเพื่อการผลิต 
 
2. การดําเนินการทดลองเนื้อดินและเคลือบ 
 2.1 การทดลองเนื้อดิน 
  การทดลองเนือ้ดินแบงการทดลองเปน 2 ขั้นตอน คือ การทดลองเนื้อดินเบื้องตน 
และการทดลองเนื้อดินขั้นละเอียด 
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  2.1.1 การทดลองเนื้อดินเบื้องตน 
   การทดลองเนือ้ดินเบื้องตน เพื่อใชขึ้นรูปวธีิหลอ ไดจากการผสมวัตถุดิบ 3 
ชนิด คือ ดินเอทิเทนแวร ดินขาวลําปาง และซิลิกา ตามอัตราสวนผสมตามตารางสามเหลี่ยมดานเทา
ได 36 อัตราสวนผสม โดยจะทดลองอัตราสวนผสมที่ใชปริมาณดินเอทิเทนแวรไมนอยกวารอยละ 
40 ขึ้นไปจํานวน 16 จุด และจุดที่ 1 เปนการทดสอบคุณสมบัติของเนื้อดินเอิทเทนแวร การทดลอง
เนื้อดินเบื้องตนนี้เพื่อหาสูตรผสมในการเตรียมน้ําดนิทีด่ีที่สุด จํานวน 1 สูตรเพื่อพัฒนาในขั้น
ละเอียดตอไป สูตรผสมเนื้อดินเบื้องตนแสดงตามภาพที่ 26 ดังตอไปนี้ 
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ภาพที่ 26 อัตราสวนผสมน้ําดินเบื้องตนโดยใชตารางสามเหลี่ยมดานเทา 
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ตารางที่ 5 อัตราสวนผสมน้ําดินจากตารางสามเหลี่ยมตามภาพที่ 26 
 

No. วัตถุดิบ 
 ดินเอิทเทนแวร ดินขาวลําปาง ซิลิกา 
1 100 0 0 
2 80 10 10 
3 70 20 10 
4 70 10 20 
5 60 30 10 
6 60 20 20 
7 60 10 30 
8 50 40 10 
9 50 30 20 
10 50 20 30 
11 50 10 40 
12 40 50 10 
13 40 40 20 
14 40 30 30 
15 40 20 40 
16 40 10 50 

 
  ลําดับขั้นตอนการทดลอง 
   1. ช่ังวัตถุดิบทัง้สามชนิดคือดินเอิทเทนแวร ดินขาว และซิลิกา ตามอัตราสวน
ผสม จํานวน 15 อัตราสวนตามตารางที่ 5 จํานวนอัตราสวนละ 1,000 กรัม 
   2. นําสวนผสมของวัตถุดิบที่ช่ังไวใสในถังกวนผสม โดยเติมน้ํา 400 ลูกบาศก
เซนติเมตร กวนผสมเปนเวลา 30 นาที 
   3. วัดคาความถวงจําเพาะ 
   4. ปรับปริมาณสวนผสมของน้ํา ใหความถวงจําเพาะอยูในชวงระหวาง 1.65-
1.80 โบเมห จดบันทึกปริมาตรน้ํา 
   5. เติมสารชวยกระจายตัว คือ โซเดียมซิลิเกต รอยละ 0.1 
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   6. วัดคาความหนืดโดยใชเครื่องวัด และการไหลตัวโดยใชน้ําดิน 300 
ลูกบาศกเซนตเิมตร ใสในกระบอกวัดการไหลตัว 
   7. ปรับปริมาณโซเดียมซิลิเกต ใหความหนืดอยูในชวงระหวาง 1-5 พอยซ 
และการไหลตัวใหอยูในชวงระหวาง 20-25 วินาที จดบันทึกปริมาตรโซเดียมซิลิเกต 
   8. ทดสอบอัตราการเกาะตวั โดยวดัการเกาะตัวที่เวลา 5 นาที 10 นาที และ 15 
นาที เมื่อครบเวลาทั้งหมดแลว จึงผาคร่ึงผนังถวยทดสอบ แลววดัความหนาของผนงัดินในแตละ
ชวงเวลา แลวบันทึกผลอัตราการหลอ 
   9. เทน้ําดินลงในพิมพแผนทดสอบขนาด กวาง 3 เซนติเมตร ยาว 13 
เซนติเมตร หนา 1 เซนติเมตร ทําเครื่องหมายความยาว 10 เซนติเมตร. ที่ดานบนของแผนทดสอบ 
ทําแผนทดสอบ 10 ช้ิน และชิ้นทดสอบเคลือบ 2 ช้ิน ตอน้ําดินหนึ่งสูตร ปลอยทิ้งไวใหแหงสนิท 
   10. ทดสอบคุณสมบัติกอนเผา คือ การหดตัว และความแกรง 
   11. นําแผนทดสอบที่เหลือเขาเผาเพื่อทดสอบคุณสมบัติหลังเผาที่อุณหภูมิ 
1200°C คือ การหดตัว การดดูซึมน้ํา การโกงงอ สี และการเคลือบ 
   12. นําผลการทดสอบที่ไดไปวิเคราะหคุณสมบัติที่เหมาะสมของน้ําดนิ 
 
  2.1.2 การทดลองเนื้อดินขัน้ละเอียด 
   การทดลองเนือ้ดินขั้นละเอยีด ไดจากการวิเคราะหผลการทดลองเนื้อดิน
เบื้องตนที่ไดสูตรที่ดีที่สุดมาพัฒนาในขัน้ละเอียดอีกจํานวน 9 อัตราสวน โดยใชวัตถุดิบเพียงสอง
ชนิดคือ ดนิเอทิเทนแวรและดินขาวลําปาง กระจายอัตราสวนผสมใหเทาๆ กัน หางชวงละ 5 หนวย
โดยใชทฤษฎแีบบไลนเบลน มีขั้นตอนการทดลองเชนเดียวกับการทดลองเนื้อดินเบื้องตน และ
วิเคราะหคุณสมบัติที่เหมาะสมของน้ําดิน 
 
 2.2 การทดลองเคลือบ 
  1. การทดลองเคลือบพื้นฐาน ทําการทดลองโดยใชวัตถุดบิสามชนิดคือดินเอิทเทน
แวร แคลเชยีมคารบอเนต และโปแตชเฟลดสปาร หาอตัราสวนผสมโดยใชทฤษฏีตารางสามเหลี่ยม
ดานเทา ไดจํานวน 36 สูตร ตามภาพที่ 27 ดังนี ้
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ภาพที่ 27 แสดงอัตราสวนผสมของน้ําเคลือบโดยใชตารางสามเหลี่ยมดานเทา 
 

ตารางที่ 6 อัตราสวนผสมเคลือบจากตารางสามเหลี่ยมตามภาพที่ 27 
 

No. วัตถุดิบ 
 ดินเอิทเทนแวร แคลเชียมคารบอเนต โปแตชเฟลดสปาร 
1 80 10 10 
2 70 20 10 
3 70 10 20 
4 60 30 10 
5 60 20 20 
6 60 10 30 
7 50 40 10 
8 50 30 20 
9 50 20 30 

10 50 10 40 
11 40 50 10 
12 40 40 20 
13 40 30 30 
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ตารางที่ 6 อัตราสวนผสมเคลือบจากตารางสามเหลี่ยมตามภาพที่ 27 (ตอ) 
 

No. วัตถุดิบ 
 ดินเอิทเทนแวร แคลเชียมคารบอเนต โปแตชเฟลดสปาร 

14 40 20 40 
15 40 10 50 
16 30 60 10 
17 30 50 20 
18 30 40 30 
19 30 30 40 
20 30 20 50 
21 30 10 60 
22 20 70 10 
23 20 60 20 
24 20 50 30 
25 20 40 40 
26 20 30 50 
27 20 20 60 
28 20 10 70 
29 10 80 10 
30 10 70 20 
31 10 60 30 
32 10 50 40 
33 10 40 50 
34 10 30 60 
35 10 20 70 
36 10 10 80 

 

  ขั้นตอนการทดลอง 
   1.1 ช่ังวัตถุดิบตามอัตราสวนผสมของสูตรเคลือบที่กําหนด จํานวน 100 กรัม 
ใสในโกรงไฟฟา 
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   1.2 เติมน้ําในอัตราสวนผสม 65 ลูกบาศกเซนติเมตร และบดในโกรงไฟฟา 
เปนเวลา 30 นาที 
   1.3 นําชิ้นทดสอบ มาชุบน้ําเคลือบดวยวิธีจุม จํานวน 2 ช้ิน 
   1.4 นําไปเผาทีอุ่ณหภูมิ 1200°C บรรยากาศออกซิเดชั่น 
   1.5 นําชิ้นทดสอบไปวิเคราะหคณุสมบัติของน้ําเคลือบ เพื่อเลือกเคลือบที่ดี
ที่สุด จากนัน้นํามาพัฒนาเคลือบสี 
  2. การทดลองพัฒนาเคลือบพื้นฐาน เพื่อปรับปรุงลักษณะของเคลือบพื้นฐานใหมี
ลักษณะกึ่งดานกึ่งมัน ใสถึงทึบ และมีรอยรานถึงผิวเรียบโดยการเพิ่มวัตถุดิบลงในอัตราสวนผสม
ของเคลือบ การทดลองครั้งนี้กําหนดอัตราสวนผสมของน้ําเคลือบอยางละ 100 กรัม 
  การทดลองพัฒนาเคลือบพื้นฐาน มีขั้นตอนการทดลองดงันี้ 
   2.1 การพัฒนาโดยเพิ่มทิทาเนียมไดออกไซด  
     เพิ่มทิทาเนยีมไดออกไซด (TiO2) ปริมาณรอยละ 5-10 จํานวน 6 ระดับ ตาม
ตารางที่ 7 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 7 อัตราสวนการผสมทิทาเนียมไดออกไซด ในน้าํเคลือบ 

 

หมายเลข 1 2 3 4 5 6 
จํานวน TiO2 กรัม (%) 5 6 7 8 9 10 
 
   2.2 การพัฒนาโดยเพิ่มแมกนเีชียมคารบอเนต  
     เพิ่มแมกนีเชียมคารบอเนต (MgCO3) ปริมาณรอยละ 5-10 จํานวน 6 ระดับ 
ตามตารางที่ 8 ดังนี ้
 
ตารางที่ 8 อัตราสวนการผสมแมกนีเชยีมคารบอเนต ในน้ําเคลือบ 
 

หมายเลข 1 2 3 4 5 6 
จํานวน MgCO3 กรัม (%) 5 6 7 8 9 10 

 
   2.3 การพัฒนาโดยเพิ่มซิงคออกไซด 
    เพิ่มซิงคออกไซด (ZnO ) ปริมาณรอยละ 5-10 จํานวน 6 ระดับ ตามตาราง
ที่ 9 ดังนี ้
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ตารางที่ 9 อัตราสวนการผสมซิงคออกไซดในน้าํเคลือบ 
 

หมายเลข 1 2 3 4 5 6 
จํานวน (ZnO )กรัม (%) 5 6 7 8 9 10 
 
   2.4 การพัฒนาโดยเพิ่มเซอรโคเนียมซิลิเกต 
     เพิ่มเซอรโคเนียมซิลิเกต (ZrSiO4 ) ปริมาณรอยละ 3-18 จํานวน 6 ระดับ 
ตามตารางที่ 10 ดังนี ้
 
ตารางที่ 10  อัตราสวนการผสมเซอรโคเนียมซิลิเกต ในน้ําเคลือบ 
 

หมายเลข 1 2 3 4 5 6 
จํานวน (ZrSiO4 )กรัม (%) 3 6 9 12 15 18 
 
   2.5 การพัฒนาโดยเพิ่มดีบุกออกไซด 
     เพิ่มดีบุกออกไซด (SnO2 ) ปริมาณรอยละ 1-6 จํานวน 6 ระดับ ตามตารางที ่
11 ดังนี ้
 
ตารางที่ 11  อัตราสวนการผสมดีบุกออกไซดในน้ําเคลือบ 
 

หมายเลข 1 2 3 4 5 6 
จํานวน (SnO2 )กรัม (%) 1 2 3 4 5 6 
 
   2.6 การพัฒนาโดยเพิ่มแบเรียมคารบอเนต 
     เพิ่มแบเรยีมคารบอเนต (BaCO3 ) ปริมาณรอยละ 5-10 จํานวน 6 ระดับ ตาม
ตารางที่ 12 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 12  อัตราสวนการผสมแบเรียมคารบอเนตในน้ําเคลือบ 
 

หมายเลข 1 2 3 4 5 6 
จํานวน (BaCO3 )กรัม (%) 5 6 7 8 9 10 
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  3. การทดลองพัฒนาเคลือบสี เพื่อใชในการตกแตงผลิตภณัฑ โดยเพิ่มออกไซดให
สีลงในอัตราสวนผสมของเคลือบ ใหไดโทนสีที่ตองการ ประกอบดวย สีครีม สีเขียว สีดํา และ สีฟา 
การทดลองครั้งนี้กําหนดอัตราสวนผสมของน้ําเคลือบอยางละ 100 กรัม 
  การทดลองสีในเคลือบ มีขั้นตอนการทดลองดังนี ้
   3.1 การทดลองเคลือบจากแมงกานีสไดออกไซด 
     ใชออกไซดใหสีคือ แมงกานีสไดออกไซด (MnO2) ปริมาณรอยละ 0.5-4.5 
จํานวน 9 ระดบั ตามตารางที่ 13 ดังนี ้
 
ตารางที่ 13 แสดงอัตราสวนการเติมแมงกานีสไดออกไซด 
 

หมายเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
จํานวน MnO2กรัม(%) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 
 
   3.2 การทดลองเคลือบจากโครมิคออกไซด 
     ใชออกไซดใหสีคือโครมิคออกไซด (Cr2 O3) ปริมาณรอยละ 1-6 จํานวน 6 
ระดับ ตามตารางที่ 14 ดังนี ้
 
ตารางที่ 14 แสดงอัตราสวนการเติมโครมิคออกไซด 
 

หมายเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
จํานวน Cr2 O3กรัม(%) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 

 
   3.3 การทดลองเคลือบจากคอปเปอรออกไซด 
     ใชออกไซดใหสีคือคอปเปอรออกไซด (CuO) ปริมาณรอยละ 1-9 จํานวน 9 
ระดับ ตามตารางที่ 15 ดังนี ้
 
ตารางที่ 15 แสดงอัตราสวนการเติมคอปเปอรออกไซด 
 

หมายเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
จํานวน CuO กรัม(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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   3.4 การทดลองเคลือบจากโคบอลตออกไซด 
     ใชออกไซดใหสี คือโคบอลตออกไซด (CoO) รอยละ 0.2-1.2 ลงใน
สวนผสมของน้ําเคลือบ จํานวน 9 ระดับ ตามตารางที่ 16 ดังนี ้
 
ตารางที่ 16 อัตราสวนการผสมโคบอลตออกไซด 
 

หมายเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
จํานวน CoO กรัม(%) 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 
 
   3.4 การทดลองเคลือบจากโคบลอตออกไซดและแมงกานีสไดออกไซด (1) 
     ใชออกไซดใหสีคือ โคบลอตออกไซด (CoO) ปริมาณรอยละ 0.2-1.2 และ
แมงกานีสไดออกไซด (MnO2) รอยละ 1-9 ผสมกันโดยใชทฤษฎีไลนเบลนด จํานวน 9 ระดับ ตาม
ตารางที่ 17 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 17 อัตราสวนการผสมโคบลอตออกไซดและแมงกานีสไดออกไซด (1) 
 

หมายเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 6 
จํานวน MnO2กรัม(%) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
จํานวน CoO 2กรัม(%) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

 
   3.5 การทดลองเคลือบจากททิาเนียมไดออกไซดและคอปเปอรคารบอเนต 
     ใชออกไซดใหสี คือทิทาเนยีมไดออกไซด(TiO2) รอยละ 0.2-1.2 และคอป
เปอรคารบอเนต (CuCO3) รอยละ 1-9 ผสมกันโดยใชทฤษฎีไลนเบลนด ลงในสวนผสมของน้ํา
เคลือบ จํานวน 9 ระดับ ตามตารางที่ 18 ดังนี้  
 
ตารางที่ 18 อัตราสวนการผสมทิทาเนียมไดออกไซดและคอปเปอรคารบอเนต 
 

หมายเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
จํานวน TiO2กรัม(%) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
จํานวน CuCO3กรัม(%) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
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   3.6 การทดลองเคลือบจากคอปเปอรคารบอเนต 
     ใชออกไซดใหสีคือคอปเปอรคารบอเนต(CuCO3) ปริมาณรอยละ 1-9 
จํานวน 9 ระดบั ตามตารางที่ 19 ดังนี ้
 
ตารางที่ 19 แสดงอัตราสวนการเติมคอปเปอรคารบอเนต 
 
หมายเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
จํานวน CuCO3 กรัม(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
   3.7 การทดลองเคลือบจากนิเกิลออกไซด 
     ใชออกไซดใหสีคือนิเกิลออกไซด (NiO) ปริมาณรอยละ 0.6-2.2 จํานวน 9 
ระดับ ตามตารางที่ 20 ดังนี ้
 
ตารางที่ 20 แสดงอัตราสวนการเติมนิเกิลออกไซด 
 
หมายเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
จํานวน NiO กรัม(%) 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 2.2 

 
   3.8 การทดลองเคลือบจากดบีุกออกไซดและโครมิคออกไซด 
     ใชออกไซดใหสีคือ ดีบุกออกไซด(SnO2) ปริมาณรอยละ 15 และโครมิค
ออกไซด (Cr2O3) รอยละ 0.1-0.9 ผสมกันโดยใชทฤษฎไีลนเบลนด จาํนวน 9 ระดับ ตามตารางที่ 21 
ดังนี ้
 
ตารางที่ 21 อัตราสวนการผสมดีบุกออกไซดและโครมิคออกไซด 
 
หมายเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
จํานวน SnO2กรัม(%) 0. 5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 
จํานวน Cr2O3กรัม(%) 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 
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   3.9 การทดลองเคลือบจากเซอรโคเนียมซิลิเกต และคอปเปอรออกไซด 
     ใชออกไซดใหสีคือ เซอรโคเนียมซิลิเกต (ZrSiO4) ปริมาณรอยละ 15 และ 
คอปเปอรออกไซด (CuO) รอยละ 0.1-0.9 ผสมกันโดยใชทฤษฎีไลนเบลนด จํานวน 9 ระดับ ตาม 
ตารางที่ 22 ดังนี้  
 
ตารางที่ 22 อัตราสวนการผสมเซอรโคเนียมซิลิเกตและคอปเปอรออกไซด 
 

หมายเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
จํานวน ZrSiO4กรัม(%) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
จํานวน CuO กรัม(%) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
 
   3.10 การทดลองเคลือบจากโคบลอตออกไซดและแมงกานีสไดออกไซด (2) 
       ใชออกไซดใหสีคือ โคบลอตออกไซด (CoO) ปริมาณรอยละ 0.1-0.9 และ
แมงกานีสไดออกไซด (MnO2) รอยละ 0.5-4.5 ผสมกันโดยใชทฤษฎไีลนเบลนด จํานวน 9 ระดับ 
ตามตารางที่ 23 ดังนี ้

 
ตารางที่ 23 อัตราสวนการผสมโคบลอตออกไซดและแมงกานีสไดออกไซด (2) 
 

หมายเลข 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
จํานวน MnO2กรัม(%) 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 
จํานวน CoO 2กรัม(%) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
 
3. การดําเนินการผลิต 
 การดําเนนิการผลิตตามกระบวนการทางเครื่องปนดินเผา ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี ้
 3.1 การสรางตนแบบ 
 3.2 การทําแมพิมพ 
 3.3 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ 
 3.4 การตกแตงผลิตภัณฑ 
 3.5 การเผาผลิตภัณฑ 
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 3.1 การสรางตนแบบ 
  การสรางตนแบบตองสรางตามแบบที่ขยายตามอัตราการหดตวั ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี ้
   1. การสรางตนแบบ แบงตามลักษณะรูปทรงคือ 
     1.1 ตนแบบรปูทรงอิสระ สรางตนแบบดวยการปนดวยดนิเหนยีว และทํา
พิมพช่ัวคราวเพื่อเปลี่ยนเปนวัสดุปลาสเตอร เพื่อใหตกแตงรายละเอียดไดคมชัด 
    1.2 ช้ินสวนทีม่ีรูปทรงหนาตัดกลม สรางตนแบบดวยวธีิการกลึง 
   2. การตกแตงรายละเอียดของรูปทรงและลวดลาย 
    ตกแตงและแกะสลักรายละเอียดของรูปทรงและลวดลายดวยส่ิวและเครื่องมือ
มีคม และขัดผิวตนแบบใหเรียบดวยกระดาษทรายเบอร 320 และ 500 ตามลําดับ อุดรูฟองอากาศที่
ปรากฏบนผิวตนแบบดวยผงปูนปลาสเตอร 
 
 3.2 การทําแมพิมพ 
  งานวิจยันี้มกีารทําแมพิมพปลาสเตอร คือ แมพิมพใชงาน โดยแยกชิ้นสวนตาม
ลักษณะรูปทรง 
 
 3.3 การขึ้นรูปผลิตภณัฑ 
  นําแมพิมพ มาขึ้นรูปดวยวิธีหลอน้ําดินแบบกลวง (Drain Casting) 
 
 3.4 การตกแตง 
  การตกแตงชิน้งาน มี 2 ลักษณะดังนี ้
  1. การตกแตงรูปทรง 
   1.1 การตกแตงเพื่อความเรียบรอยรูปทรง เมื่อถอดชิ้นงานออกจากแมพิมพแลว 
และตองตัดแตงรอยตะเข็บที่เกิดจากรอยตอของแมพิมพ และสวนเกนิตางๆ 
   1.2 การตอเติมเพื่อความสมบรูณ นําชิ้นสวนประกอบที่ไดจากการปนดวยมือ 
เชน ช้ินสวนงา หรือกรณีหลอน้ําดินแบบแยกชิ้นสวน มาประกอบโดยใชน้ําดินเปนตวัชวยประสาน 
และตอเติมขณะชิน้งานขณะมีสภาพหมาด 
   2. การตกแตงดวยเคลือบ 
   ช้ินงานมีการตกแตงผิวเพื่อความสวยงามดวยการเคลือบ โดยเชิงเทยีนขนาดใหญ 
จะใชวิธีการพนเคลือบ สวนเชิงเทียนขนาดเล็กใชวิธีการจุมเคลือบ 
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 3.5 การเผา 
  เมื่อช้ินงานที่ขึน้รูปแลวมีสภาพแหงสนิท จงึลําเลียงเขาเตาเผา เพื่อเผาชิ้นงานดวย
เตาไฟฟา 2 ขั้นตอน คือการเผาดิบที่อุณหภูมิ 750°C และการเผาเคลือบในอุณหภูมิ 1200°C 
บรรยากาศออกซิเดชั่น (OF.) 

 
4. การวิเคราะหผลการศึกษาและทดลอง 
 4.1 การวิเคราะหผลการออกแบบ 
  ผูวิจัยใชเกณฑการวิเคราะหผลการออกแบบตามหลักและทฤษฎีการออกแบบ 
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

 
 4.2 การวิเคราะหเนื้อดินปน 
  น้ําดินทีใ่ชขึ้นรูปวิธีหลอแบบกลวง จะใชเกณฑการวิเคราะหจากนกัวิชาการดาน
เซรามิก ในคณุสมบัติของน้าํดิน สวนคณุสมบัติทางกายภาพของเนื้อดนิจะใชคาที่ดทีี่สุดเปนเกณฑ
การวิเคราะห ดังนี ้
  1. ความถวงจําเพาะอยูในเกณฑประมาณ 1.65-1.85 (ปรีดา พิมพขาวขาํ 2532 : 133) 
ไมใหน้ําดินเหลวหรือขนเกนิไป โดยใชคาการไหลตัวเปนเกณฑ  
  2. การไหลตัวดีประมาณ 20-25 วินาที จากการใชน้ําดนิปริมาตร 300 ลูกบาศก
เซนติเมตร (ไพจิตร อ่ิงศิริวฒัน 2541 : 238) 
  3. ความหนดื เปนผลมาจากการใชสารชวยกระจายลอยตวั โดยใชคาการไหลตัว
เปนเกณฑในการปรับคาความหนืด (ศูนยพัฒนาเครื่องเคลือบดินเผาภาคเหนือ) ไมสามารถกําหนด
เปนตัวเลขทีแ่นนอนได  
  4. อัตราการเกาะตัวทีใ่ชระยะเวลาการหลอ 5 นาที 10 นาที และ 15 นาที ไดความ
หนามากกวาสูตรอื่น 
  5. การหดตวัรวมหลังเผา เนือ้ดินที่เผาอุณหภูมิ 1200°C จะใชคาทีน่อยกวาสูตรอื่น 
  6. การโกงงอ ของเนื้อดินที่เผาอุณหภูมิ 1200°C ตองมีคานอยกวาสูตรอื่นๆ 
  7. ความแข็งแรงเมื่อแหง จะใชคาที่มีความแข็งแรงมากกวาสูตรอื่นๆ 
  8. ความแขง็แรงหลังเผา จะใชคาที่มีความแข็งมากกวาสูตรอื่นๆ 
  9. อัตราการดูดซึมน้ํา เนื้อดนิที่เผาอุณหภมูิ 1200°C จะใชคาการดูดซมึน้ํานอยกวา
สูตรอื่น 
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 4.3 การวิเคราะหเคลือบ 
  เคลือบที่ใชเคลือบผลิตภัณฑ ใชเกณฑการวิเคราะห จากลักษณะที่ปรากฏบน
ผิวหนา แตในการวิจยัคร้ังนีจ้ะทดลองเพื่อใหลักษณะตําหนิที่ปรากฏบนผิวเคลือบมีนอยที่สุด โดย
ใชเกณฑการวเิคราะหดังนี ้
  1. ความใสและ/หรือความทบึของเคลือบที่สม่ําเสมอ 
  2. สีของเคลือบเหมาะสมกบัสีของเนื้อดินและการตกแตง 
  3. ผิวเคลือบมีลักษณะเรียบ ไมดานหรือแวววาวเกินไป เหมาะสมกับเนื้อดิน 
  4. ไมมีรูเข็ม 
  5. ไมมีฟองอากาศ 
  6. ไมมีการแยกตัวของเคลือบ 
  7. ใชรวมกับผลิตภัณฑไดอยางเหมาะสมตามแนวความคดิในการออกแบบ 
 
5. สถานที่ และระยะเวลาที่ทําการศึกษา 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจยัไดทาํการศึกษาทีห่องปฏิบัติการเครื่องปนดินเผา แผนกวิชา
อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา คณะวิชาออกแบบอุตสาหกรรม วิทยาเขตภาคพายพั (เจ็ดยอด) 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จ.เชียงใหม ในการทดลองวัตถุดิบและเคลือบ รวมทั้งการผลิตช้ินงาน 
ใชระยะเวลาศึกษา ตั้งแตเดือนธันวาคม 2543 ถึงกุมภาพนัธ 2546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 จากการศึกษาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑเชิงเทียนเซรามกิ ที่มีแนวความคิดจากชางโดย
ใชดินเอิทเทนแวร ไดผลการศึกษาดังนี ้
  1. การวิเคราะหผลการออกแบบ 
 2. การวิเคราะหผลการทดลองเนื้อดินและเคลือบ 
 3. การวิเคราะหผลการผลิต 

 
1. การวิเคราะหผลการออกแบบ 
 1.1 ผลงานการศึกษากอนทําวิทยานิพนธ 
  เปนการกําหนดแนวความคดิสรางสรรคเบื้องตน จากขอมูลที่รวบรวมไดมาราง
ภาพเปนผลิตภัณฑเชิงเทียน ลักษณะภาพรางลายเสน 2 มติิ เพื่อออกแบบรูปรางและรูปทรง 
  รูปแบบครั้งที่ 1 มีแนวความคิดจากชางในงานสถาปตยกรรมวัดเจดยีชางลอม จ.
สุโขทัย และวดัเจดยีหลวง จ.เชียงใหม ซ่ึงมีลักษณะเปนฐานทรงสี่เหล่ียมและทรงกระบอกโดยมีรูป
ชางลักษณะนนูต่ําประดบัอยูรอบ มีลักษณะบอกถึงความเปนเอเชยี แตมีความเปนรูปแบบดั้งเดมิ 
(Tradition) 
 

 
 

ภาพที่ 28 แสดงแบบรางครั้งที่ 1 ผลงานการศึกษากอนทาํวิทยานิพนธ 
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ภาพที่ 29 แสดงแบบราง 3 มิติ ของแบบรางครั้งที่ 1 ผลงานการศึกษากอนทําวิทยานพินธ 
 
  รูปแบบครั้งที่ 2 มีแนวความคิดจากชางในงานสถาปตยกรรมวัดเจดยีชางลอม จ.
สุโขทัย และวดัเจดยีหลวง จ.เชียงใหม ซ่ึงมีลักษณะเปนฐานทรงสี่เหล่ียม ยอมุม ตางๆ โดยมีรูปชาง
ลักษณะลอยตวัประดับอยูรอบ มีลักษณะบอกถึงความเปนเอเชีย แตมีความเปนรูปแบบดั้งเดิม 
(Tradition) 
 

 
 

ภาพที่ 30 แสดงแบบรางครั้งที่ 2 ผลงานการศึกษากอนทาํวิทยานิพนธ 
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ภาพที่ 31 แสดงแบบราง 3 มิติ ของแบบรางครั้งที่ 2 ฐานยอมุม 12 ผลงานการศึกษา 
    กอนทําวิทยานิพนธ 
 

 
 

ภาพที่ 32 แสดงแบบราง 3 มิติ ของแบบรางครั้งที่ 2 ฐานรูปสี่เหล่ียม ผลงานการศึกษา 
  กอนทําวิทยานิพนธ 
 
  แบบรางครั้งที่ 3 มีแนวความคิดจากชางในงานสถาปตยกรรมวัดเจดยีชางลอม โดย
ออกแบบใหเนนลายเสนแทนรูปรางชาง และจัดแตละดานใหเปนรูปชางสองตัวหันหลังชนกัน มี
ลักษณะกึ่งกราฟฟก ลดรายละเอียดปลีกยอย คงเหลือแตลักษณะลายเสน 
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ภาพที่ 33 แสดงแบบรางครั้งที่ 3 ผลงานการศึกษากอนทาํวิทยานิพนธ 
 

 
 

ภาพที่ 34 แสดงแบบราง 3 มิติ ของแบบรางครั้งที่ 3 ฐานรูปสี่เหล่ียมขนาด 1.5x1.5 นิ้ว 
  ผลงานการศึกษากอนทําวิทยานิพนธ 
 

 
 

ภาพที่ 35 แสดงแบบราง 3 มิติ ของแบบรางครั้งที่ 3 ฐานรูปสี่เหล่ียมขนาด 3x3 นิ้ว 
     ผลงานการศึกษากอนทําวทิยานิพนธ 
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  แบบรางครั้งที่ 4 มีแนวความคิดจากชางในงานสถาปตยกรรมวัดเจดยีชางลอม โดย
ออกแบบใหเนนลายเสนแทนรูปรางชาง และจัดแตละดานใหเปนรูปชางสองตัวหันหลังชนกัน มี
ลักษณะกึ่งกราฟฟก ตัดรายละเอียดปลีกยอยออกคงเหลอืแตลักษณะลายเสน 
 

 
 

ภาพที่ 36 แสดงแบบรางครั้งที่ 4 ผลงานการศึกษากอนทาํวิทยานิพนธ 
 
  แบบรางครั้งที่ 5 มีแนวความคิดจากรูปทรงเชิงเทียนโบราณ โดยใชเสนแทนรูปราง
ของชาง สวนบนที่ฐานรองรับเทียน แกะเปนลักษณะนนูต่ํา 
 

 
 

ภาพที่ 37 แสดงแบบรางครั้งที่ 5 ผลงานการศึกษากอนทาํวิทยานิพนธ 
 

 
 

ภาพที่ 38 แสดงแบบราง 3 มิติ ของแบบรางครั้งที่ 5 ผลงานการศึกษากอนทําวิทยานพินธ 
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  แบบรางครั้งที่ 6 มีแนวความคิดจากทาทางการแสดงออกของชาง จากลักษณะ
งวงชางที่เคล่ือนไหวตางๆ เชน ชูงวง ตวัดงวงเขาปาก แกวงงวงไป-มา โดยนํามาผสมผสานกับ
รูปทรงเรขาคณิต เชน คร่ึงวงกลม รูปทรงหลังเตา เปนตน เนนที่ความเรียบงาย 
 

  

         
  

ภาพที่ 39 แสดงแบบรางครั้งที่ 6 ผลงานกอนทําวิทยานิพนธ 
 
 1.2 การกําหนดแนวคดิสรางสรรคเบื้องตน 
  เปนการกําหนดแนวความคดิสรางสรรคที่ไดจากการศึกษากอนทําวิทยานิพนธ โดย
ศึกษาจากสรีระกายวภิาคของชางแนวเหมอืนจริงมาพัฒนารูปแบบเชิงเทียน 
  แบบรางครั้งที่ 1 มีแนวความคิดจากชาง โดยนําเสนอในรปูแบบศิลปะพืน้บาน 
(Flok Art) ที่เนนความเรยีบงาย การแสดงออกอยางเปดเผย ไมมีรายละเอียดที่ซับซอน ที่สวนลางจะ
เปนตัวชาง ทีส่วนบนเปนฐานรองรับเทียนไข 

 

       
 

ภาพที่ 40 แสดงแบบรางครั้งที่ 1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
64

 1.3 การออกแบบราง 3 มิติ หรือสรางหุนจําลอง 
  เปนการศึกษาขนาดสัดสวนของเชิงเทียนในลักษณะ ลอยตัว 3 มิติ เพื่อศึกษารูปทรง
ของเชิงเทียน ขึ้นรูปวิธีการปนดวยมือโดยใชดนิเหนียวสันปาตอง 
 

 
 

ภาพที่ 41 แสดงแบบราง 3 มิติ ของแบบรางครั้งที่ 1 
 

  เมื่อเขียนแบบราง 2 มิติและสรางหุนจําลอง 3 มิติเพื่อศึกษารูปราง และขนาด 
สัดสวน เมื่อพจิารณาแลวสรุปไดวาแบบรางครั้งที่ 1 นี้เปนรูปแบบที่ควรพัฒนาโดยปรับสัดสวน 
และออกแบบทาทางของชางแบบอื่นใหหลากหลายมากขึ้น สําหรับเชิงเทียนแบบสี่เหล่ียมนี้ไมคอย
มีความเหมาะสมกับตัวชาง และทําใหเกดิการบีบกดรูปทรง ไมสวยงาม จึงควรออกแบบเชิงเทยีน
ชนิดเทียนกลมเพียงอยางเดยีว 
 
  การพัฒนาแบบราง 3มิติคร้ังที่ 2ไดยดึแบบรางครั้งที่ 1 เปนหลักในการพัฒนา มี
การออกแบบทาทางชางไว 8 แบบ โดยปรบัขนาดของหวัชางใหใหญขึน้ ลักษณะหตูดัโคงที่สวน
ปลายเพื่อใหรูปรางหูไมหนกัทึบและมกีารเคลื่อนไหว พรอมทั้งควานใบหใูหโคงเล็กนอย เนนการ
แสดงออกของชางจากงวง และทาทางการเดินและการยกขาของชาง 
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ภาพที่ 42 การพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 2 
 

  เมื่อวิเคราะหรูปแบบเชิงเทยีนจากการพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 2 แลว สรุปไดวา 
รูปแบบเชิงเทยีนขนาด เสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว สัดสวนของหัวชางเลก็ไมเหมาะสม สวนทองและ
สะโพกใหญเกินไป สําหรับเชิงเทียนขนาด เสนผานศูนยกลาง 1.5 นิว้ สัดสวนของหวัและลําตวั
เหมาะสมดแีลว ที่สวนฐานรองรับเทียนควรยกขอบสูงขึ้นเล็กนอยและเพิ่มความประณีตให
ผลิตภัณฑเปนลักษณะกึ่งงานอุตสาหกรรม 
 
  การพัฒนาแบบราง 3 มิติคร้ังที่ 3ไดพัฒนาตอจากแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 2 โดยเชิง
เทียนขนาดเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว ไดปรับขนาดสัดสวนของหัวชางใหใหญขึ้น และลดขนาดของ
ทองและสะโพกใหเล็กลง ทําใหขาชางสงูขึ้นเล็กนอย สําหรับฐานรองรับเทียนไดเพิ่มเสนคิ้ว
ระหวางหลังชางกับปากที่รับเทียน และเพิ่มความสูงของฐานที่รับเทียนขึน้เล็กนอย พรอมทั้งแตงให
มีความประณตีขึ้น 
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ภาพที่ 41 การพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 3 
 
  เมื่อวิเคราะหรูปแบบเชิงเทยีนจากการพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 2 แลวสรุปไดวา 
รูปแบบเชิงเทยีนขนาด เสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว สัดสวนของสะโพกมขีนาดใหญเล็กนอย สําหรับ
เชิงเทียนขนาด เสนผานศูนยกลาง 1 นิว้ สัดสวนเหมาะสมดีแลว ที่สวนฐานรองรับเทียนที่ยกขอบ
สูงขึ้นเล็กนอยเหมาะสมดี แตเมื่อและเพิ่มเสนคิ้วระหวางหลังชางกับปากที่รับเทียนแลว ทําใหจุดนํา
สายตามุงเนนความสนใจไปที่ฐานรองรับเทียน มากกวาตัวชาง 
 
  การพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 3 ไดพัฒนารูปแบบเชิงเทียน โดยลดขนาดของ
ทองและตะโพกใหเล็กลง เพิ่มขนาดของหัวใหใหญขึ้น สวนหูไดเพิ่มขนาดใหใหญขึ้นและแตงเปน
วงหู ซอนกนัจาํนวน 3 วง ตามสวนโคงของหู และสวนฐานรองรับเทียนไดตัดเสนคิว้ออกเปนแบบ
ช้ันเดียว 
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ภาพที่ 44 การพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 3 ตัวท่ี 1

ภาพที่ 45 การพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 3 ตัวท่ี 2

เมื่อวิเคราะหรูปแบบเชิงเทียนจากการพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 3 แลวสรุปไดวา
ขนาดของทองและสะโพกมีความเหมาะสมดี ลักษณะของหูมีความเหมาะสมกับรูปรางของชาง  แต
ขนาดของขาใหญเล็กนอย และเตี้ย

การพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 4 ไดพัฒนารูปแบบเชิงเทียน โดยเพิ่มทาชางชูงวง
แตะหนาผาก ลดขนาดของขาใหเล็กลง และลดความสูงของตัวชางซึ่งจะทําใหขายาวข้ึน
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ภาพที่ 46 การพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 4

เมื่อวิเคราะหรูปแบบเชิงเทียนจากการพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 4 แลวสรุปไดวา
ขาชางยังมีความสั้นและลําตัวมีความยาวไปเล็กนอย

การพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 5 ไดพัฒนารูปแบบเชิงเทียน โดยเพิ่มทาชางกาว
เดิน และกลับมายึดแนวทางการออกแบบแนวเหมือนจริง เชนลักษณะใบหู และลักษณะโหนกที่หัว
ชาง เพื่อศึกษาหาความเหมาะสมระหวางแนวศิลปะพื้นบาน (Folf Art) กับศิลปะแนวเหมือนจริง
(Realism)

ภาพที่ 47 การพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 5 ลักษณะทากาวเดิน และใบหูแนวเหมือนจริง
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ภาพที่ 48 การพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 5 ลักษณะทามวนงวง ใบหูแนวเหมือนจริง
และเพิ่มโหนกบนหัว

เมื่อวิเคราะหรูปแบบเชิงเทียนจากการพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 5 แลวสรุปไดวา
แนวทางการออกแบบศิลปะพื้นบานมีความเหมาะสมกวาศิลปะแนวเหมือนจริง

การพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 6 ไดพัฒนารูปแบบเชิงเทียน โดยลดขนาดตัวชาง
ใหเล็กลง และเพิ่มความยาวของขาชาง และเก็บรายละเอียดของวงขาและกลามเนื้อของชางเพื่อเนน
รูปทรง และแตงสันใบหูใหมีความบางลงกวาเดิม

ภาพที่ 49 การพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 6

เมื่อวิเคราะหรูปแบบเชิงเทียนจากการพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 6 แลวสรุปไดวา
ขนาดสัดสวนของเชิงเทียนมีความเหมาะสมสวยงามขึ้น ความหนาของหูสอดคลองกับตัวชาง
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การพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 7 ไดพัฒนารูปแบบเชิงเทียน โดยลดขนาดตัวชาง
ใหเล็กลง และเพิ่มความยาวของขาชาง เพื่อหาสัดสวนที่เหมาะสม

ภาพที่ 50 การพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 7

เมื่อวิเคราะหรูปแบบเชิงเทียนจากการพัฒนาแบบราง 3 มิติ คร้ังที่ 7 แลวสรุปไดวา
ขนาดสัดสวนของชางผอมไปเล็กนอย แตสัดสวนอื่นๆ มีความเหมาะสมดีแลว

สรุปรูปแบบเชิงเทียน
รูปแบบที่ผูวิจัยพิจารณารวมกับอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ แลวเห็นวาเปนรูปแบบที่

เหมาะสมแกการนําไปผลิตในระบบเชิงอุตสาหกรรมคือรูปแบบที่ผสมระหวางแบบรางสามมิติคร้ัง
ที่ 6 และ 7 คือลักษณะสวนประกอบตางๆ ของชาง เปนแบบครั้งที่ 6 และ 7 แตขนาดความยาวของ
ขาชางและความยาวของลําตัวจะยาวกวาแบบครั้งที่ 6 แตส้ันกวาแบบครั้งที่ 7 รูปแบบที่สรุปได
จํานวน 10 รูปแบบ นํามาสรางตนแบบดังภาพตอไปนี้

ภาพที่ 51 ตนแบบเชิงเทียนรูปแบบที่ 1
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ภาพที่ 52 ตนแบบเชิงเทียน รูปแบบที่ 2

ภาพที่ 53 ตนแบบเชิงเทียน รูปแบบที่ 3

ภาพที่ 54 ตนแบบเชิงเทียนรูปแบบที่ 4
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ภาพที่ 55 ตนแบบเชิงเทียนรูปแบบที่ 5

ภาพที่ 56 ตนแบบเชิงเทียนรูปแบบที่ 6

ภาพที่ 57 ตนแบบเชิงเทียนรูปแบบที่ 7
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ภาพที่ 58 ตนแบบเชิงเทียนรูปแบบที่ 8

ภาพที่ 59 ตนแบบเชิงเทียนรูปแบบที่ 9

ภาพที่ 60 ตนแบบเชิงเทียนรูปแบบที่ 10
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2. การวิเคราะหผลการทดลองเนื้อดินและเคลือบ 
 2.1 การวิเคราะหเนื้อดิน 
  2.1.2 การวิเคราะหเนื้อดินเบือ้งตน เนื้อดนิที่ทดลองตองเตรียมเปนน้ําดนิที่ใชขึ้นรูป
วิธีหลอ ไดจากการผสมวัตถุดิบ 3 ชนิด คือ ดินเอิทเทนแวร ดินขาวลําปาง และซิลิกา ตามอัตราสวน
ผสมตามตารางสามเหลี่ยมดานเทาได 36 อัตราสวนผสม โดยจะทดลองอัตราสวนผสมที่ใชปริมาณ
ดินเอิทเทนแวรไมนอยกวารอยละ 40 ขึ้นไปจํานวน 16 จุด มีผลการบันทึกคุณสมบัตขิองน้ําดินดังนี้ 
 
ตารางที่ 24 แสดงผลการบันทึกคุณสมบตัิของน้ําดินเบือ้งตน 
 

คุณสมบัติ 
อัตราการหลอ 

 
 
 
 
 

จุดที ่ ปร
ิมา
ณน

้ํา (%
) 

คว
าม
ถว

งจํา
เพา

ะ(โ
บเม

ห)
 

สา
รช

วย
ลอ

ยต
ัว (

%)
 

คว
าม
หน

ืด (
พอ

ยซ
) 

กา
รไ
หล

ตัว
 (น

าท
ี): 3

00 
ซีซ

ี 
5 นาที 10 นาที 15 นาที 

1 36.27 1.58 0.63 1.7 16.00 1.43 2.03 2.52 
2 33.18 1.66 0.43 3.42 22.37 1.71 2.19 2.81 
3 32.07 1.67 0.40 2.29 19.40 2.12 2.75 3.26 
4 31.35 1.71 0.47 3.34 21.50 1.40 1.65 1.95 
5 32.04 1.69 0.50 2.8 23.68 1.40 1.83 2.19 
6 32.04 1.66 0.50 3.4 21.37 1.45 1.90 2.36 
7 31.82 1.70 0.47 1.1 20.57 1.70 2.34 2.96 
8 32.02 1.70 0.5 2.45 26.02 1.38 1.61 2.08 
9 32.05 1.69 0.47 1.7 20.40 1.35 1.46 1.71 

10 31.82 1.72 0.47 3.55 24.09 1.86 2.51 3.24 
11 31.82 1.68 0.47 0.67 20.19 1.68 2.31 2.92 
12 32.01 1.69 0.56 2.1 24.54 1.83 2.27 2.60 
13 33.14 1.69 0.56 1.4 23.00 1.76 2.15 2.40 
14 31.86 1.72 0.33 0.68 20.00 1.66 2.15 2.62 
15 30.92 1.74 0.34 1.4 23.00 1.54 2.13 2.31 
16 30.92 1.74 3.34 1.4 24.00 1.92 2.67. 3.15 
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ตารางที่ 25 แสดงผลการวิเคราะหคุณสมบัติของเนื้อดนิเบื้องตน 
 

 คุณสมบัติ 
 การหดตวั (%) โกงงอ(ม.ม) ดูดซึมน้ํา(%) ความแข็ง (N/M2) 
 
 
 
 

จุดที ่ เมื่อ
แห

ง 

หล
ังเผ
าอุณ

หภ
ูมิ 1

200
°C

 

หด
ตัว
รวม

 
หล

ังเผ
าอุณ

หภ
ูมิ 1

200
°C

 
 หล

ังเผ
าอุณ

หภ
ูมิ 1

200
°C

 

 หล
ังเผ
าอุณ

หภ
ูมิ 1

200
°C

 

เมื่อ
แห

ง 

หล
ังเผ
าอุณ

หภ
ูมิ 1

200
°C

 

1 11.8 7.6 17.4 1.2 0.3 38 267 
2 11.7 6.4 16.3 2.7 1.9 40 245 
3 11.2 7.1 16.4 3.2 2.5 55 282 
4 10.8 6.2 15.3 4.1 5.3 28 216 
5 10.7 7.0 16.1 4.1 1.8 26 242 
6 9.8 7.3 15.7 4.8 4.2 28 238 
7 9.1 6.0 13.9 4.0 6.2 26 204 
8 9.5 7.5 15.5 3.5 1.7 46 245 
9 8.2 7.0 14.1 3.6 4.1 32 236 
10 8.3 6.4 13.7 2.9 6.1 19 250 
11 7.6 5.7 12.4 4.3 7.0 29 220 
12 6.6 7.2 12.9 3.2 4.9 40 330 
13 5.9 9.1 14.2 5.5 3.2 41 260 
14 4.7 6.9 11.1 4.0 6.6 35 295 
15 5.0 6.0 10.5 4.2 8.3 35 240 
16 4.9 5.6 10.0 4.0 9.4 25 220 
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ตารางที่ 26 แสดงผลการวิเคราะหคุณสมบัติสีของเนื้อดินเบื้องตนหลังเผาอุณหภูมิ 1200°C 
 

จุดที ่ คุณสมบัติสีของเนื้อดิน 
1 สีน้ําตาลไหม มีจุดสีดําขนาดเล็ก ที่ผิวเนื้อดิน 
2 สีน้ําตาลไหม มีจุดสีดําขนาดเล็ก ที่ผิวเนื้อดิน 
3 สีน้ําตาลไหม มีจุดสีดําขนาดเล็ก ที่ผิวเนื้อดิน 
4 สีน้ําตาลไหม มีจุดสีดําขนาดเล็ก ที่ผิวเนื้อดิน 
5 สีน้ําตาล มีจุดสีดําขนาดเล็ก ที่ผิวเนื้อดนิ 
6 สีน้ําตาลไหม มีจุดสีดําขนาดเล็ก ที่ผิวเนื้อดิน 
7 สีน้ําตาลไหมอมแดงเล็กนอย มีจุดสีดําขนาดเล็ก ที่ผิวเนือ้ดิน 
8 สีน้ําตาล มีจุดสีดําขนาดเล็ก ที่ผิวเนื้อดนิ 
9 สีน้ําตาลอมแดงเล็กนอย มจีดุสีดําขนาดเลก็ ที่ผิวเนื้อดิน 
10 สีน้ําตาลอมแดงเล็กนอย มจีดุสีดําขนาดเลก็ ที่ผิวเนื้อดิน 
11 สีน้ําตาลอมแดงเล็กนอย มจีดุสีดําขนาดเลก็ ที่ผิวเนื้อดิน 
12 สีน้ําตาลอมแดงเล็กนอย มจีดุสีดําขนาดเลก็ ที่ผิวเนื้อดิน 
13 สีน้ําตาลอมเหลือง มีจุดสีดําขนาดเล็ก ที่ผิวเนื้อดนิ 
14 สีน้ําตาลอมแดงเล็กนอย มจีดุสีดําขนาดเลก็ ที่ผิวเนื้อดิน 
15 สีน้ําตาลอมแดงเล็กนอย มจีดุสีดําขนาดเลก็ ที่ผิวเนื้อดิน 
16 สีน้ําตาลอมแดงเล็กนอย มจีดุสีดําขนาดเลก็ ที่ผิวเนื้อดิน 

 
 

 
 

ภาพที่ 61 แสดงผลการวิเคราะหคณุสมบัติการหดตวัของเนื้อดินเบื้องตนหลังเผาอุณหภูมิ 1200°C 
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ภาพที่ 62 แสดงผลการวิเคราะหคณุสมบัติการโกงงอของเนื้อดินเบื้องตนหลังเผาอุณหภูมิ 1200°C 
 

 
 

ภาพที่ 63 แสดงผลการวิเคราะหคณุสมบัติการหลอของเนื้อดินเบื้องตนหลังเผาอุณหภูมิ 1200°C 
 
  จากการทดลองเนื้อดินเบื้องตน ไดเลือกสตูรที่ 12 ที่มีสวนผสมของดนิเอิทเทนแวร 
รอยละ 40 ดินขาวรอยละ 50 และซิลิการอยละ 10 มาพัฒนาในขั้นละเอยีด ซ่ึงสูตรที่ 12 นี้ ไมไดมี
คุณสมบัติทางกายภาพทุกดานดีที่สุด ในบางคุณสมบัติไมไดคาตามเกณฑการวิเคราะห แตมี
คุณสมบัติสีของเนื้อดินสีน้ําตาลอมแดงสวยงามเหมาะสมกับลักษณะของเชิงเทียน การทดลองหลอ
น้ําดินไมมีปญหาการบวมตวัและจับตวั คุณสมบัติของดินสูตร 12 มีดังนี้ 
  คุณสมบัติของน้ําดิน 
   ปริมาณน้ํา     รอยละ  32.01 
   ปริมาณสารชวยกระจายลอยตัว  รอยละ   0.56 
   ความถวงจําเพาะ        1.69 โบเมห 
   การไหลตัวด ี      24.54 วินาท ี
   ความหนดื         2.1 พอยซ 
   อัตราการเกาะตัว ที่เวลา 5 นาท ี      1.83 ม.ม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
78

   อัตราการเกาะตัว ที่เวลา 10 นาท ี      2.27 ม.ม 
   อัตราการเกาะตัว ที่เวลา 15 นาท ี      2.60 ม.ม 
  คุณสมบัติของเนื้อดิน 
   การหดตวัรวมหลังเผา ที่เผาอุณหภูมิ 1200°C รอยละ 12.9 
   การโกงงอ         3.2 ม.ม 
   ความแข็งแรงเมื่อแหง      40 N/M2 
   ความแข็งแรงหลังเผา ที่เผาอุณหภูมิ 1200°C  330 N/M2 
   อัตราการดูดซึมน้ํา    รอยละ     4.9 
 
  2.2 2 การวิเคราะหเนื้อดินขัน้ละเอียด โดยนําสูตรเนื้อดินที่ดีที่สุดคือสูตรที่ 12 ที่
ผานการวิเคราะหในเบื้องตน มาพัฒนาในขั้นละเอียดจาการวิเคราะหผลการทดลองพบวาวัตถุดิบใน
การเตรียมเนื้อดินคือดินเอิทเทนเทนแวรและดินขาว มีปริมาณซิลิกาเปนองคประกอบอยูแลวที่ชวย
เสริมโครงสรางของเนื้อดิน การเพิ่มซิลิกาเขาไปในสวนผสม อาจทําใหมีปริมาณมากเกินไปและ
เพิ่มตนทุนการผลิต ในการทดลองขั้นละเอียดจึงไดใชวตัถุดิบสองชนิดคือ ดินเอิทแทนแวรและดนิ
ขาวลําปาง ทําการหาอัตราสวนผสมโดยใชทฤษฎีไลนเบลนด ไดจํานวน 9 สวนผสม กระจาย
อัตราสวนของดินเอิทเทนแวรปริมาณ รอยละ 30-50 และดินขาวรอยละ 70 –50 มีชวงหางสูตรละ 
2.5 หนวย อัตราสวนผสมขั้นละเอียดแสดงในตารางที่ 15 ดังนี ้
 
ตารางที่ 27 แสดงอัตราสวนผสมเนื้อดินขัน้ละเอียดโดยใชทฤษฎีไลนเบลนด 
 

จุดที ่ ดินเอิทเทนแวร ดินขาว 
1 30 70 
2 32.5 68.5 
3 35 65 
4 37.5 62.5 
5 40 60 
6 42.5 58.5 
7 45 55 
8 47.2 52.5 
9 50 50 
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ตารางที่ 28 แสดงผลการบันทึกคุณสมบตัิของน้ําดินขัน้ละเอียด 
 

คุณสมบัติ 
อัตราการหลอ 

 
 
 
 

 
จุดที ่ ปร

ิมา
ณน

้าํ (%
) 

ควา
มถ
วงจ

ําเพ
าะ(โ

บเม
ห) 

สา
รช

วย
ลอ

ยต
ัว (

%)
 

คว
าม
หน

ืด (
พอ

ยซ
) 

การ
ไหล

ตัว
 (นา

ที) 
: 30

0 ซี
ซี 

5 นาท ี 10 นาท ี 15 นาท ี

1 53.24 1.65 0.46 3.2 35 3.1 5.0 7.3 
2 49.87 1.66 0.69 1.8 25 2.7 4.5 6.2 
3 51.96 1.63 0.80 2.4 33 3.2 4.9 7.4 
4 50.48 1.65 0.92 2.7 31 2.9 3.4 4.4 
5 49.87 1.64 0.69 1.8 26 3.0 4.7 5.6 
6 48.19 1.60 1.06 2.7 30 2.7 4.8 6.1 
7 48.87 1.60 1.24 4.8 45 2.8 3.5 4.6 
8 49.57 1.64 0.84 3.0 38 2.9 3.3 4.1 
9 49.57 1.60 1.09 2.8 37 3.0 4.1 5.7 

 
ตารางที่ 29 แสดงผลการวิเคราะหคุณสมบัติของเนื้อดนิขั้นละเอียด 
 

 คุณสมบัติ 
 การหดตัว (%) โกงงอ(ม.ม) ดูดซึมน้ํา(%) ความแข็ง (N/M2) 
 

 
 
จุดที ่

เมื่อ
แห

ง 

หล
ังเผา

อุณ
หภ

ูมิ 1
200
°C

 

หด
ตัว
รวม

 
หล

ังเผา
อุณ

หภ
ูมิ 1

200
°C

 

 หล
ังเผา

อุณ
หภ

ูมิ 1
200
°C

 

 หล
ังเผา

อุณ
หภ

ูมิ 1
200
°C

 

เมื่อ
แห

ง 

 หล
ังเผา

อุณ
หภ

ูมิ 1
200
°C

 

1 1.0 5.5 15.0 0.6 0.8 78 300 
2 1.0 7.7 17.0 0.4 0.7 110 322 
3 1.0 6.6 16.0 0.4 0.6 84 320 
4 1.0 7.7 17.0 0.5 0.5 57 361 
5 0.9 8.79 17.0 0.5 0.3 78 408 
6 1.0 5.5 15.0 0.2 0.3 132 511 
7 0.95 5.5 15.0 0.1 0.4 95 418 
8 1.05 8.37 15.5 0.7 0.4 149 409 
9 1.0 6.6 16 0.4 0.5 108 397 
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ตารางที่ 30 แสดงผลการวิเคราะหคุณสมบัติสีของเนื้อดินขั้นละเอียดหลังเผาอุณหภมูิ 1200°C 
 

จุดที ่ คุณสมบัติสีของเนื้อดิน 
1 สีน้ําตาลอมเหลือง มีจุดสีดําขนาดเล็ก ที่ผิวเนื้อดนิ 
2 สีน้ําตาลอมเหลือง มีจุดสีดําขนาดเล็ก ที่ผิวเนื้อดนิ 
3 สีน้ําตาลอมเหลือง มีจุดสีดําขนาดเล็ก ที่ผิวเนื้อดนิ 
4 สีน้ําตาล มีจุดสีดําขนาดเล็ก ที่ผิวเนื้อดนิ 
5 สีน้ําตาล มีจุดสีดําขนาดเล็ก ที่ผิวเนื้อดนิ 
6 สีน้ําตาลอมเทา มีจุดสีดําขนาดเล็ก ที่ผิวเนือ้ดิน 
7 สีน้ําตาลอมเทา มีจุดสีดําขนาดเล็ก ที่ผิวเนือ้ดิน 
8 สีน้ําตาลอมเทาเขม มีจุดสีดําขนาดเล็ก ที่ผิวเนื้อดนิ 
9 สีน้ําตาลอมเทาเขม มีจุดสีดําขนาดเล็ก ที่ผิวเนื้อดนิ 

 
 

 
 

ภาพที่ 64 แสดงผลการวิเคราะหคณุสมบัติการหดตวัของเนื้อดินขั้นละเอียด 
           หลังเผาอุณหภูมิ 1200°C 
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ภาพที่ 65 แสดงผลการวิเคราะหคณุสมบัติการโกงงอของเนื้อดินขั้นละเอียด 
           หลังเผาอุณหภูมิ 1200°C 

 
  จากผลการวิเคราะหเนื้อดินขัน้ละเอียด พบวาเมื่อตัดซิลิกาออก ทําใหคณุสมบัติของ
เนื้อดินตางจากการทดลองเบื้องตน คือ ตองใชปริมาณน้ํามากขึ้น มีอัตราการหลอเร็วขึ้น คุณสมบตัิ
การหดตวัมากขึ้น การโกงงอลดลง การดูดซึมน้ําลดลง ความแข็งเพิม่มากขึ้น สวนคณุสมบัติสีของ
เนื้อดินจะมีสีน้ําตาลอมเหลืองถึงน้ําตาลอมเทา สําหรับสูตรที่ดีที่สุดคือสูตรที่ 6 ที่มีอัตราสวนของ
ดินเอิทเทนแวร รอยละ 42.5 และดินขาว รอยละ 58.5 ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี้ 
 

  คุณสมบัติของน้ําดิน 
   ปริมาณน้ํา     รอยละ 48.19 
   ปริมาณสารชวยกระจายลอยตัว  รอยละ 1.06 
   ความถวงจําเพาะ     1.60 โบเมห 
   การไหลตัวด ี     30 วินาท ี
   ความหนดื      2.7 พอยซ 
   อัตราการเกาะตัว ที่เวลา 5 นาท ี   2.70 ม.ม 
   อัตราการเกาะตัว ที่เวลา 10 นาท ี   4.80 ม.ม 
   อัตราการเกาะตัว ที่เวลา 15 นาท ี   6.10 ม.ม 
  คุณสมบัติของเนื้อดิน 
   การหดตวัรวมหลังเผา ที่เผาอุณหภูมิ 1,200°C รอยละ 15.0 
   การโกงงอ      0.2 ม.ม 
   ความแข็งแรงเมื่อแหง              132 N/M2 
   ความแข็งแรงหลังเผา ที่เผาอุณหภูมิ 1,200°C            511 N/M2 
   อัตราการดูดซึมน้ํา    รอยละ 0.3 
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ตารางที่ 31 แสดงการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณสมบัติของเนื้อดนิที่ดีเบื้องตน 
  และเนื้อดินทีด่ีขั้นละเอียด 
 

คุณสมบัติ เบื้องตนสูตรที่ 12 ขั้นละเอียดสูตรที่ 6 เกณฑการวิเคราะห 
ปริมาณน้ํา 32.01 48.19  
ปริมาณสารชวยกระจายลอยตัว 0.56 1.06  
ความถวงจําเพาะ 1.69 โบเมห 1.60 โบเมห 1.65-1.85 โบเมห 
การไหลตัว 24.54 วินาที 30 วินาที 20-25 วินาที 
ความหนืด 2.1 พอยซ 2.7 พอยซ  
อัตราการเกาะตัว ที่เวลา 5 นาที 1.83 ม.ม 2.70 ม.ม  
อัตราการเกาะตัว ที่เวลา 10 นาที 2.27 ม.ม 4.80 ม.ม 4.40 
อัตราการเกาะตัว ที่เวลา 15 นาที 2.60 ม.ม 6.10 ม.ม  
การหดตัวรวมหลังเผาอุณหภูมิ 1200°C รอยละ 12.9 รอยละ 15.0 9.5 (1220°C) 
การโกงงอ 3.2 ม.ม 0.2 ม.ม 3.0 (1220°C) 
ความแข็งแรงเมื่อแหง 40 N/M2 132N/M2 2.80-362 PSI 
ความแข็งแรงหลังเผาอุณหภูมิ 1200°C 330 N/M2 511 N/M2  
อัตราการดูดซึมน้ํา รอยละ 4.9 รอยละ 0.3 6.5 (1220°C) 
 
  จากตารางที่ 31 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคุณสมบัติของเนื้อดนิที่ดีเบื้องตน 
(สูตร 12) และเนื้อดินทีด่ีขั้นละเอียด (สูตร 6) พบวาการทดสอบเนื้อดินเบื้องตนสูตรที่ 12 ใชน้ําและ
สารชวยกระจายลอยตัวปริมาณที่นอยกวา มีการหดตวัรวมหลังเผาอุณหภูมิ 1200°C นอยกวา     
เนื้อดินขั้นละเอียดสูตรที่ 6 สําหรับอัตราการเกาะตวั การโกงงอ ความแข็งเมื่อแหง และหลังเผา 
ตลอดจนอัตราการดูดซึมน้ํา นั้น เนื้อดินขั้นละเอียดสูตรที ่6 จะมีคาคุณสมบัติที่ดีกวา สวน
คุณสมบัติทางกายภาพอื่นๆ จะมีคาใกลเคียงกัน คุณสมบตัิสีของเนื้อดินเบื้องตนสูตรที่ 12 จะมีสี
น้ําตาลแดง และเนื้อดินขัน้ละเอียดสูตรที ่6 จะมีสีน้ําตาลอมเทา 
 
สรุปเนื้อดินท่ีใช 
 เนื้อดินที่ทดสอบเบื้องตนสูตรที่ 12 เปนสูตรที่จะเลือกใชในการผลิต เนื่องจาก ใชสาร
ชวยกระจายลอยตัวนอยกวา ซ่ึงจะทําลายแมพิมพนอยกวา ชวยใหมีอายกุารใชงานนานขึ้น มีการ
ไหลตัวของน้ําดินดี คณุสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินดานความแข็งหลังเผา อันดับ 1 การโกงงอ
อันดับ 4 การหดตวัรวมหลังเผาอันดับ 5 การดูดซึมน้ําระดับปานกลาง และมีคุณสมบัติสีของเนื้อดิน
สีน้ําตาลอมแดงสวยงามเหมาะสมกับลักษณะของเชิงเทียน การทดลองหลอน้ําดินไมมีปญหาการ
บวมตัวหรือจบัตัว 
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 2.2  การวิเคราะหเคลือบ 
  1. การวิเคราะหเคลือบพื้นฐาน ทําการทดลองโดยใชวัตถุดิบสามชนิดคือดินเอิทเทน
แวร แคลเชยีมคารบอเนต และโปแทชเฟลดสปาร หาอัตราสวนผสมโดยใชทฤษฏีตารางสามเหลี่ยม
ดานเทา จํานวน 36 สูตร มีผลการวิเคราะหคุณสมบัติตามตารางที่ 32 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 32 แบบบันทึกผลการวิเคราะหคณุสมบัติของเคลือบเผาที่อุณหภูมิ 1200°C 

     บรรยากาศออกซิเดชั่น 
 
 ลักษณะ 
 ความมัน ลักษณะทั่วไป  
จุด ดาน กึ่ง มัน ราน ฟองอากาศ แยกตัว หมายเหตุ 

1       สีน้ําตาลไหม หลุดรอนไมเกาะผิวดิน 
2       สีน้ําตาลอมเขียว 
3       สีน้ําตาลไหม หลุดรอนไมเกาะผิวดิน 
4       สีน้ําตาลอมเหลือง 
5       สีน้ําตาลอมเทา 
6       สีน้ําตาลไหม ผิวเคลือบแตก 
7       สีน้ําตาลอมเขียว ลักษณะเนื้อใสเล็กนอย 
8       สีน้ําตาลอมเหลือง 
9       สีน้ําตาล 
10       สีน้ําตาลไหม ผิวเคลือบแตกเล็กนอย 
11       สีน้ําตาลอมเหลือง 
12       สีน้ําตาลอมเขียว 
13       สีน้ําตาลอมเหลือง 
14       สีน้ําตาล 
15       สีน้ําตาลไหม ผิวเคลือบแตกเล็กนอย 
16       สีน้ําตาลอมเหลือง 
17       สีน้ําตาลอมเหลือง 
18       สีน้ําตาล 
19       สีน้ําตาลอมเหลือง 
20       สีน้ําตาล 
21       สีน้ําตาลอมเทา 
22       เคลือบไมสุกตัว 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
84

ตารางที่ 32 แบบบันทึกผลการวิเคราะหคณุสมบัติของเคลือบเผาที่อุณหภูมิ 1200°C 
     บรรยากาศออกซิเดชั่น (ตอ) 

 
 ลักษณะ 
 ความมัน ลักษณะทั่วไป  
จุด ดาน กึ่ง มัน ราน ฟองอากาศ แยกตัว หมายเหตุ 
23       สีน้ําตาลเหลือง  ผิวเคลือบพองตัว 
24       สีน้ําตาลเหลือง 
25       สีน้ําตาลเหลือง 
26       สีน้ําตาลเหลือง ลักษณะใสเล็กนอย 
27       สีน้ําตาล ลักษณะใสเล็กนอย 

28       สีน้ําตาลอมเทา 

29       เคลือบไมสุกตัว 

30       เคลือบไมสุกตัว 

31       เคลือบไมสุกตัว 

32       เคลือบไมสุกตัว 

33       สีน้ําตาลอมเทา 

34       สีน้ําตาลครีม ลักษณะใสเล็กนอย 

35       สีน้ําตาลออน ลักษณะใสเล็กนอย 

36       สีน้ําตาลอมมวง 

 

 
 

ภาพที่ 66 แสดงผลการทดลองเคลือบพื้นฐานเผาที่อุณหภมูิ 1200°C บรรยากาศออกซิเดชั่น 
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 จากการทดลองเคลือบดังกลาวผูวิจยัไดเลือกสูตรที่ 34 โดยเติมออกไซดใหสีซ่ึงมี
สวนผสมของดินเอิทเทนแวร รอยละ 10 แคลเซียมคารบอเนต รอยละ 30 และโปแทชเฟลดสปาร 
รอยละ 60 ที่มีลักษณะผิวกึ่งดานกึ่งมนั ผิวแตกรานเล็กนอย ลักษณะใสเล็กนอย สีน้ําตาลครีม มา
ทดลองปรับปรุงคุณภาพของเคลือบ 
  2. การวิเคราะหการพัฒนาเคลือบพื้นฐาน ไดเลือกเคลือบพื้นฐานสูตรที ่34 ที่มี
ลักษณะสอดคลองกับรูปแบบเชิงเทียน คือมี ลักษณะกึ่งดานกึ่งมัน มีเนือ้เคลือบใส และมีรอยราน 
มาทําการทดลองโดยใชวัตถุดิบที่ชวยปรับปรุงคุณภาพ 5 ชนิดคือ ทิทาเนียมไดออกไซด แมกนเีชียม
คารบอเนต ซิงคออกไซด เซอรโคเนียมซิลิเกต และดีบุกออกไซด เพิ่มลงในสวนผสมของเคลือบ 
โดยมีผลการวิเคราะหคุณสมบัติ ดังนี ้
   2.2.1 การพัฒนาเคลือบพื้นฐานโดยเพิ่มททิาเนียมไดออกไซด ปริมาณรอยละ 5-
10 จาํนวน 6 ระดับ ไดผลการวิเคราะหตามตารางที่ 33 ดังนี้ 
 
ตารางที่ 33 แสดงผลการวิเคราะหเคลือบพื้นฐานโดยเพิม่ทิทาเนียมไดออกไซด รอยละ 5-10 
 
สูตรที่ ผลการทดลองเคลือบสี 

No. TiO2 สี เนื้อ ผิว ตําหนิ รายละเอียด 
 (%)  ทึบ ใส มัน กึ่ง ดาน ฟอง ราน เคลือบหด หยาบ  
1 5 ครีมอมน้ําตาล /   /      มีจุดน้ําตาลมาก 
2 6 ครีมอมน้ําตาล /   /      มีจุดน้ําตาลมาก 
3 7 ครีมน้ํานม /   /      มีจุดน้ําตาลปาน

กลาง 
4 8 ครีมน้ํานม /   /      มีจุดน้ําตาลปาน

กลาง 
5 9 ครีม /   /      มีจุดน้ําตาลนอย 
6 10 ครีม /   /      มีจุดน้ําตาลนอย 
 
  จากตารางที่ 33 พบวาเคลอืบที่มีปริมาณทิทาเนียมไดออกไซดนอยจะมีสีเขมกวา
เคลือบที่มีทิทาเนียมไดออกไซดมาก ไมมผีลตอเนื้อและผิวเคลือบแตมผีลตอตําหนิของเคลือบคือถา
มีทิทาเนียมไดออกไซดนอยจะมีจดุสีน้ําตาลมาก ถามีทิทาเนียมไดออกไซดมากจะมีจุดสีน้ําตาล
นอย 
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   2.2.2 การพัฒนาเคลือบพื้นฐานโดยเพิ่มแมกนีเชยีมคารบอเนต ปริมาณรอยละ 
5-10 จํานวน 6 ระดับ ไดผลการวิเคราะหตามตารางที่ 34 ดังนี ้
 

ตารางที่ 34 แสดงผลการวิเคราะหเคลือบพื้นฐานโดยเพิม่แมกนีเชยีมคารบอเนต ปริมาณ 
   รอยละ 5-10 
 

สูตรที่ ผลการทดลองเคลือบสี 
No. MgCO3 สี เนื้อ ผิว ตําหนิ รายละเอียด 

 (%)  ทึบ ใส มัน กึ่ง ดาน ฟอง ราน เคลือบหด หยาบ  
1 5 ครีมอมเหลือง /   /   /   มีจุดดําเล็กนอย 
2 6 ครีมอมเหลือง /   /   /   มีจุดดําเล็กนอย 
3 7 ครีมอมเหลือง /   /   /   มีจุดดําเล็กนอย 
4 8 ครีมอมเหลือง /   /   /   มีจุดดําเล็กนอย 
5 9 ครีมอมเหลือง /   /   / /  มีจุดดําเล็กนอย 
6 10 ครีมอมเหลือง /   /   / / / มีจุดดําเล็กนอย 
 
  จากตารางที่ 34 พบวาเคลือบที่มีปริมาณแมกนีเชยีมคารบอเนตนอยจะมีสีครีมอม
เหลืองออนกวาเคลือบที่มีทิทาเนียมไดออกไซดมาก และมีผลตอตําหนิของเคลือบคือถามีแมกนี
เชียมคารบอเนตนอยผิวเคลือบจะเรียบกวาเคลือบที่มีแมกนีเชียมคารบอเนตมาก และเคลือบจะหด
ตัวเขาหากัน ผิวหยาบเล็กนอย เคลือบทุกสูตรมีผิวแตกรานและมีจดุสีดาํเล็กนอย 
 

   2.2.3 การพัฒนาเคลือบพื้นฐานโดยเพิ่มซิงคออกไซดปริมาณรอยละ 5-10 
จํานวน 6 ระดบั ไดผลการวิเคราะหตามตารางที่ 35 ดังนี ้
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ตารางที่ 35 แสดงผลการวิเคราะหเคลือบพื้นฐานโดยเพิม่ซิงคออกไซด ปริมาณรอยละ 5-10 
 

สูตรที่ ผลการทดลองเคลือบสี 
No. ZnO สี เนื้อ ผิว ตําหนิ รายละเอียด 

 (%)  ทึบ ใส มัน กึ่ง ดาน ฟอง ราน เคลือบหด หยาบ  
1 5 น้ําตาลออน  /  /   /    
2 6 น้ําตาลออน  /  /   /   มีสีขาวปนเล็กนอย 
3 7 น้ําตาลออน  /  /   /   มีสีขาวปนปานกลาง 
4 8 ครีมประปราย  / /    /   มีสีขาวปนมาก 
5 9 ครีมประปราย  / /    /   มีสีขาวปนมาก 
6 10 ครีมประปราย  / /    /   พื้นเกือบเปนสีขาว 
 
  จากตารางที่ 35 พบวาเคลือบที่มีปริมาณซิงคออกไซดนอยจะมีโทนสีน้ําตาลออน 
สวนเคลือบที่มีซิงคออกไซดมาก จะมีสีครีมปนสีน้ําตาลใส และเคลือบที่มีปริมาณซิงคออกไซด
นอยจะมีลักษณะผิวใสกึ่งทบึ สวนเคลือบที่มีซิงคออกไซดมากเคลือบจะมีลักษณะผิวใสจนเห็นเนื้อ
ดินและมีสีขาวทึบปน และมีผลตอตําหนิของเคลือบคือถามีซิงคออกไซดนอยผิวเคลือบจะดานกวา
เคลือบที่มีปริมาณซิงคออกไซดมาก เคลือบทุกสูตรมีผิวแตกราน 
   2.2.4 การพัฒนาเคลือบพื้นฐานโดยเพิ่มเซอรโคเนียมซิลิเกต ปริมาณรอยละ 5-
10 จํานวน 6 ระดับ ไดผลการวิเคราะหตามตารางที่ 36 ดังนี้ 

 
ตารางที่ 36 แสดงผลการวิเคราะหเคลือบพื้นฐานโดยเพิม่เซอรโคเนียมซิลิเกต ปริมาณรอยละ 5-10 
 
สูตรที่ ผลการทดลองเคลือบสี 

No. ZrSiO2 สี เนื้อ ผิว ตําหน ิ รายละเอียด 
 (%)  ทึบ ใส มัน กึ่ง ดาน ฟอง ราน เคลือบหด หยาบ  
1 3 น้ําตาล  / /    /    
2 6 ครีม /   /   /    
3 9 ขาวน้ํานม /   /   /    
4 12 ขาวน้ํานม /   /       
5 15 ขาวน้ํานม /   /       
6 18 ขาวน้ํานม /   /       
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  จากตารางที่ 36 พบวาเคลือบที่มีปริมาณเซอรโคเนียมซิลิเกต นอยจะมีโทนสีน้ําตาล 
สวนเคลือบที่มีเซอรโคเนียมซิลิเกตมาก จะมีสีครีมหรือสีขาวน้าํนม และเคลือบที่มีปริมาณ
เซอรโคเนียมซิลิเกตนอยจะมีลักษณะผิวใสกึ่งทึบ สวนเคลือบที่มีเซอรโคเนียมซิลิเกต มากเคลือบ
จะมีลักษณะผิวทึบและมีสีขาวน้ํานม และมีผลตอตําหนิของเคลือบคือถามีซิงคออกไซดนอยผิว
เคลือบจะแตกรานกวาเคลือบที่มีปริมาณเซอรโคเนียมซิลิเกตมาก 
   2.2.5 การพัฒนาเคลือบพื้นฐานโดยเพิ่มดบีุกออกไซด ปริมาณรอยละ 1-6 
จํานวน 6 ระดบั ไดผลการวิเคราะหตามตารางที่ 37 ดังนี ้

 
ตารางที่ 37 แสดงผลการวิเคราะหเคลือบพื้นฐานโดยเพิม่ดีบุกออกไซด ปริมาณรอยละ 1-6 
 
สูตรที่ ผลการทดลองเคลือบสี 

No. SnO2 สี เนื้อ ผิว ตําหน ิ รายละเอียด 
 (%)  ทึบ ใส มัน กึ่ง ดาน ฟอง ราน เคลือบหด หยาบ  
1 1 น้ําตาล  /  /   /    
2 2 น้ําตาล  /  /   /    
3 3 น้ําตาล  /  /   /    
4 4 ครีม /   /   /   ผิวไมเรียบ 
5 5 ครีม /   /   /    
6 6 ครีม /   /  / /   เปนฟองเล็กนอย 
 
  จากตารางที่ 37 พบวาเคลือบที่มีปริมาณดบีุกออกไซดนอยจะมีโทนสีน้ําตาล สวน
เคลือบที่มีดีบุกออกไซดมาก จะมีสีครีม และเคลือบทีม่ีปริมาณดีบุกออกไซดนอยจะลักษณะผิวใส
กึ่งทึบ สวนเคลือบที่มีซิงคออกไซดมากเคลือบจะมีลักษณะผิวทึบ และมีผลตอตําหนิของเคลือบคือ
ถามีดีบุกออกไซดนอยผิวเคลือบจะดานกวาเคลือบที่มีปริมาณดีบุกออกไซดมาก เคลือบทุกสูตรมีผิว
แตกราน 
   2.2.5 การพัฒนาเคลือบพื้นฐานโดยเพิ่มแบเรียมคารบอเนต ปริมาณรอยละ 5-10 
จํานวน 6 ระดบั ไดผลการวิเคราะหตามตารางที่ 38 ดังนี ้
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ตารางที่ 38 แสดงผลการวิเคราะหเคลือบพื้นฐานโดยเพิม่แบเรียมคารบอเนต ปริมาณรอยละ 5-10 
 

สูตรที่ ผลการทดลองเคลือบสี 
No. BaCO3 สี เนื้อ ผิว ตําหน ิ รายละเอียด 

 (%)  ทึบ ใส มัน กึ่ง ดาน ฟอง ราน เคลือบหด หยาบ  
1 5 ครีม /   /      จุดสีน้ําตาลประปราย 

2 6 ครีม /   /      จุดสีน้ําตาลประปราย 
3 7 ครีม /   /      จุดสีน้ําตาลประปราย 
4 8 ครีม /   /      จุดสีน้ําตาลประปราย 
5 9 ครีมปนเทา /   /      จุดสีน้ําตาลประปราย 
6 10 ครีม /   /  /    จุดสีน้ําตาลประปราย 
 
  จากตารางที่ 38 พบวาเคลือบที่มีปริมาณแบเรียมคารบอเนตนอยจะมีสีครีม สวน
เคลือบที่มีแบเรียมคารบอเนตมาก จะมีสีครีมปนเทา และมีผลตอตําหนิของเคลือบคือถามีแบเรียม
คารบอเนตนอยผิวเคลือบจะมีลายจุดน้ําตาลนอยกวาเคลือบที่มีปริมาณแบเรียมคารบอเนตมาก 
 

TiO2    MgCO3      ZnO   ZrSiO4         SnO2         BaCO3 

 
 

ภาพที่ 67 แสดงผลการทดลองพัฒนาเคลือบพื้นฐานโดยเติมออกไซดชนิดตางๆ 
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  2. การวิเคราะหเคลือบสี โดยเพิ่มออกไซดใหสีในเคลือบพื้นฐานซึ่งไดเลือกใช 
เคลือบพื้นฐาน 2 สูตรคือสูตร 19 และ34 มาเพิ่มออกไซดใหสี โดย สูตร 19 ผิวเคลือบจะมีลักษณะ
ดานกวา สูตร34 ซ่ึงไดนําผลมาใชมีในการทําเคลือบสีดังนี้ 
   2.1 การทดสอบเคลือบสีโดยใชเคลือบพื้นฐานสูตร 19 
     2.1.2 การทดลองเคลือบสีโดยใชแมงกานสีไดออกไซด 
       ใชออกไซดใหสีคือแมงกานีสไดออกไซด (MnO2) ปริมาณรอยละ 0.5-
4.5 จํานวน 9 ระดับ ไดผลการวิเคราะหตามตารางที่ 39 ดังนี ้
 
ตารางที่ 39 แสดงผลการวิเคราะหเคลือบสีโดยเพิ่มแมงกานีสไดออกไซด ปริมาณรอยละ0.5-4.5 
 
สูตรที่ ผลการทดลองเคลือบสี 

No. MnO2 สี เนื้อ ผิว ตําหน ิ รายละเอียด 
 (%)  ทึบ ใส มัน กึ่ง ดาน ฟอง ราน เคลือบหด หยาบ  
1 0.5 สีน้ําตาลออน /   /       
2 1 สีน้ําตาลออน /   /       
3 1.5 สีน้ําตาลออน /   /       
4 2 สีน้ําตาลออน /   /       
5 2.5 สีน้ําตาล /   /      มีจุดดํานอย 
6 3 สีน้ําตาล /   /      มีจุดดํานอย 
7 3.5 สีน้ําตาลไหม /   /      ขอบใส 
8 4 สีน้ําตาลไหม /   /      ขอบใส 
9 4.5 สีน้ําตาลไหม /   /      ขอบใส 
 
    จากตารางที่ 39 พบวาเคลือบที่มีปริมาณแมงกานีสไดออกไซด นอยจะมีสี
ออนกวาเคลือบที่มีแมงกานสีไดออกไซดมาก และเนื้อเคลือบจะใสกวา มีผลตอตําหนิของเคลือบ
คือถามีแมงกานีสไดออกไซดนอยผิวเคลือบจะเปนเนื้อเดยีวกัน ถามีแมงกานีสไดออกไซดมาก
บริเวณขอบผลิตภัณฑจะใส 
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   2.1.3 การทดลองเคลือบสีโดยใชโครมิคออกไซด 
     ใชออกไซดใหสีคือโครมิคออกไซด (Cr2O3) ปริมาณรอยละ 0.5-4.5 
จํานวน 9 ระดบั ไดผลการวิเคราะหตามตารางที่ 40 ดังนี ้
 
ตารางที่ 40 แสดงผลการวิเคราะหเคลือบสีโดยเพิ่มโครมิคออกไซด ปริมาณรอยละ0.5-4.5 
 
สูตรที่ ผลการทดลองเคลือบสี 

No. Cr2O3 สี เนื้อ ผิว ตําหน ิ รายละเอียด 
 (%)  ทึบ ใส มัน กึ่ง ดาน ฟอง ราน เคลือบหด หยาบ  
1 0.5 สีน้ําตาล  /  /       
2 1 สีเขียว   /  /      สีเขียวตรงกลาง 
3 1.5 สีเขียว /   /       
4 2 สีเขียว /   /       
5 2.5 สีเขียว /   /     /  
6 3 สีเขียว /   /     /  
7 3.5 สีเขียว /   /     /  
8 4 สีเขียว /   /     / ผิวเกือบดาน 
9 4.5 สีเขียว /   /     / ผิวเกือบดาน 
 
   จากตารางที่ 40 พบวาเคลือบที่มีปริมาณโครมิคออกไซดนอยจะมีสีเขยีว
นอยกวาเคลือบที่มีปริมาณโครมิคออกไซดมาก และเนื้อเคลือบจะใสกวา มีผลตอตําหนิของเคลือบ
คือถามีโครมิคออกไซดนอยเคลือบจะมีลักษณะผิวมันกวา ถามีโครมิคออกไซดมากเคลือบจะมี
ลักษณะผิวดานเนื้อหยาบกวา 
 
   2.1.4 การทดลองเคลือบสีโดยเพิ่มคอปเปอรออกไซด 
     ใชออกไซดใหสีคือคอปเปอรออกไซด (CuO) ปริมาณรอยละ 1-9 
จํานวน 9 ระดบั ไดผลการวิเคราะหตามตารางที่ 41 ดังนี ้
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ตารางที่ 41 แสดงผลการวิเคราะหเคลือบสีโดยเพิ่มคอปเปอรออกไซด ปริมาณรอยละ 1-9 
 
สูตรที่ ผลการทดลองเคลือบสี 

No. CuO สี เนื้อ ผิว ตําหน ิ รายละเอียด 
 (%)  ทึบ ใส มัน กึ่ง ดาน ฟอง ราน เคลือบหด หยาบ  
1 1 สีน้ําตาล  /  /      ขอบสีเขียวใส 
2 2 ดําอมเขียว /   /      ขอบสีเขียวใส 
3 3 ดําอมเขียว /   /      ขอบสีเขียวใส 
4 4 ดําอมเขียว /   /      ขอบสีเขียวใส 
5 5 ดําอมเขียว /   /      ขอบสีเขียวใส 
6 6 ดําอมเขียว /   /    /  ขอบสีเขียว 
7 7 ดําอมเขียว /   /    /  ขอบสีเขียว 
8 8 ดําอมเขียว /   /    /  ขอบสีเขียว 
9 9 ดําอมเขียว /   /    /  ขอบสีเขียว 
 
   จากตารางที่ 41 พบวาเคลือบที่มีปริมาณ คอปเปอรออกไซดนอยจะมสีีโทน
น้ําตาลอมเขียว สวนเคลือบที่มีคอปเปอรออกไซดมากจะมีสีโทนดําอมเขียว และเนือ้เคลือบจะใส
กวาโดยเฉพาะบริเวณขอบแผนทดสอบ มีผลตอตําหนิของเคลือบคือถามีคอปเปอรออกไซดนอย
เคลือบจะมีพืน้สีดํากึ่งดานกึง่มัน ถามีคอปเปอรออกไซดมากเคลือบจะมีพื้นสีดํากึ่งดานกึ่งมันและ
หดตวัเขาหากนัปรากฏเปนรอยนูนเล็กนอย มีลักษณะเงาแวววาวเล็กนอย 
 
   2.1.5 การทดลองเคลือบสีโดยเพิ่มโคบอลตออกไซด 
     ใชออกไซดใหสีคือโคบอลตออกไซด (CoO) ปริมาณรอยละ 0.2-1.8 
จํานวน 9 ระดบั ไดผลการวิเคราะหตามตารางที่ 42 ดังนี ้
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ตารางที่ 42 แสดงผลการวิเคราะหเคลือบสีโดยเพิ่มโคบอลตออกไซด ปริมาณรอยละ 0.2-1.8 
 
สูตรที่ ผลการทดลองเคลือบสี 

No. CoO สี เนื้อ ผิว ตําหน ิ รายละเอียด 
 (%)  ทึบ ใส มัน กึ่ง ดาน ฟอง ราน เคลือบหด หยาบ  
1 0.2 สีน้ําตาลออน /   /      มีจุดสีดําเล็กๆ 
2 0.4 สีน้ําตาลออน /   /      มีจุดสีดําเล็กๆ 
3 0.6 สีน้ําตาล /   /      ลายจุดสีครีม 
4 0.8 สีเทา /   /      ลายจุดสีครีมเล็กๆ 
5 1.0 สีเทา /   /      ลายจุดสีครีมเล็กๆ 
6 1.2 สีดํา /   /      ลายจุดสีครีมเล็กๆ 
7 1.4 สีดํา /   /      ลายจุดสีครีมเล็กๆ 
8 1.6 สีดํา /   /      ลายจุดสีขาวเลก็ๆ 
9 1.8 สีดํา /   /      ลายจุดสีขาวเลก็ๆ 
 
   จากตารางที่ 42 พบวาเคลือบที่มีปริมาณโคบอลตออกไซดนอยจะมีสีโทน
น้ําตาลออนสวนเคลือบที่มีโคบอลตออกไซดมากจะมีสีโทนดํา และเนื้อเคลือบจะใสกวา มีผลตอ
ตําหนิของเคลอืบคือถามีโคบอลตออกไซดนอยเคลือบจะมีจุดสีดําถึงน้าํเงินขนาดเลก็ ถามีโคบอลต
ออกไซดมากเคลือบจะมีลายจุดสีขาวลักษณะเงาแวววาวเล็กนอย 
 
   2.1.6 การทดลองเคลือบสีโดยเพิ่มแมงกานสีไดออกไซดและโคบอลต
ออกไซด 
    ใชออกไซดใหสีคือแมงกานีสไดออกไซด (MnO2) ปริมาณ รอยละ 1-9 
และโคบอลตออกไซด (CoO) ปริมาณรอยละ 0.1-0.9 ผสมกันโดยใชทฤษฎีไลนเบลนด จํานวน 9 
ระดับ ไดผลการวิเคราะหตามตารางที่ 43 ดังนี ้
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ตารางที่ 43 แสดงผลการวิเคราะหเคลือบโดยเพิ่มแมงกานีสไดออกไซดและโคบอลตออกไซด(1) 
   ปริมาณรอยละ 1-9 และ 0.1-0.9 ตามลําดบั 
 

สูตรที่  
No. MnO2 CoO สี เนื้อ ผิว ตําหน ิ

 (%) (%)  ทึบ ใส มัน กึ่ง ดาน ฟอง ราน เคลือบหด หยาบ 
รายละเอียด 

1 9 0.1 น้ําตาลไหม /   /     / ขอบสีน้ําตาลใส 
2 8 0.2 น้ําตาลไหม /   /     /  
3 7 0.3 น้ําตาลไหม /   /     /  
4 6 0.4 น้ําตาลไหม /   /     /  
5 5 0.5 น้ําตาลไหม /   /     /  
6 4 0.6 น้ําตาลไหม /   /      พื้นมีจุดสีน้ําตาล 
7 3 0.7 น้ําตาลอมดํา /   /      พื้นมีจุดสีน้ําตาล 
8 2 0.8 น้ําตาลอมดํา /   /      พื้นมีจุดสีน้ําตาล 
9 1 0.9 น้ําตาลอมดํา /   /      พื้นมีจุดสีน้ําตาล 
 
   จากตารางที่ 43 พบวาเคลอืบที่มีปริมาณ แมงกานีสไดออกไซดนอยแตมี
โคบอลตออกไซดมากจะมสีีโทนน้ําตาลอมดํา สวนเคลือบที่มีปริมาณแมงกานีสไดออกไซดมากแต
มีโคบอลตออกไซดนอยจะมีสีน้ําตาล และมีผลตอตําหนิของเคลือบคือ เคลือบที่มีปริมาณโคบอลต
ออกไซดนอย ผิวเคลือบจะมลัีกษณะมันกวาเคลือบที่มีปริมาณโคบอลตออกไซดมาก 
 
   2.1.7 การทดลองเคลือบสีโดยเพิ่มทิทาเนียมไดออกไซดและคอปเปอรออกไซด 
    ใชออกไซดใหสีคือทิทาเนยีมไดออกไซด(TiO2) ปริมาณรอยละ 0.2-1.8 
และคอปเปอรออกไซด (CuO) ปริมาณ รอยละ 1-9 ผสมกันโดยใชทฤษฎีไลนเบลนด จํานวน 9 
ระดับ ไดผลการวิเคราะหตามตารางที่ 44 ดังนี ้
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ตารางที่ 44 แสดงผลการวิเคราะหเคลือบโดยเพิ่มทิทาเนียมไดออกไซดและคอปเปอรออกไซด 
   ปริมาณรอยละ 0.2-1.8 และรอยละ 1-9 ตามลําดับ 
 

สูตรที่  
No. TiO2 CuO สี เนื้อ ผิว ตําหน ิ

 (%) (%)  ทึบ ใส มัน กึ่ง ดาน ฟอง ราน เคลือบหด หยาบ 
รายละเอียด 

1 0.2 1 น้ําตาล  /  /       
2 0.4 2 น้ําตาลอมดํา /   /      ขอบสีเขียวใส 
3 0.6 3 ดํา /   /      ขอบสีเขียวใส 
4 0.8 4 ดํา /   /    / / ขอบสีเขียวใส 
5 1.0 5 ดํา /   /    / / ขอบสีเขียวใส 
6 1.2 6 ดํา /   /    / / ขอบสีเขียวใส 
7 1.4 7 ดํา /   /    / / ขอบสีเขียวใส 
8 1.6 8 ดํา /   /    / / ขอบสีเขียวใส 
9 1.8 9 ดํา /   /    / / ขอบสีเขียว 
 

   จากตารางที่ 44 พบวาเคลือบที่มีปริมาณ ทิทาเนียมไดออกไซดนอยจะมีสี
โทนน้ําตาล สวนเคลือบที่มคีอปเปอรออกไซดมากจะมสีีโทนดํา และเนื้อเคลือบจะใสกวา
โดยเฉพาะบริเวณขอบแผนทดสอบ มีผลตอตําหนิของเคลือบคือถามีทิทาเนียมไดออกไซดนอย 
เคลือบจะมีลักษณะเนื้อใส สวนเคลือบที่มคีอปเปอรออกไซดมากเคลือบจะมีพืน้สีดํากึ่งดานกึ่งมัน 
และเคลือบหดตัวเขาหากันปรากฏเปนรอยนูนเล็กนอย มลัีกษณะเงาแวววาวเล็กนอย 
 

 
 

ภาพที่ 68 แสดงผลการทดสอบเคลือบสีจากเคลือบพื้นฐานเบอร 19 
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   2.2 การทดสอบเคลือบสีโดยใชเคลือบพื้นฐานสูตร 34 
     2.2.1 การทดลองเคลือบสีโดยเพิ่มคอปเปอรคารบอเนต 
          ใชออกไซดใหสีคือ คอปเปอรคารบอเนต (CuCO3) ปริมาณรอยละ 1-9 
จํานวน 9 ระดบั ไดผลการวิเคราะหตามตารางที่ 45 ดังนี ้
 
ตารางที่ 45 แสดงผลการวิเคราะหเคลือบโดยเพิ่มคอปเปอรคารบอเนต ปริมาณรอยละ 1-9 
 

สูตรที่ ผลการทดลองเคลือบสี 
No. CuCO3 สี เนื้อ ผิว ตําหน ิ รายละเอียด 

 (%)  ทึบ ใส มัน กึ่ง ดาน ฟอง ราน เคลือบหด หยาบ  
1 1 น้ําตาล  /  /      จุดสีดําประปราย 
2 2 น้ําตาลอมเทา /   /       
3 3 เทา /   /       
4 4 เทา /   /       
5 5 เทา /   /      ขอบใส 
6 6 เทา /   /      ขอบใส 
7 7 ดํา /   /      ขอบใส 
8 8 ดํา /   /      ขอบใส 
9 9 ดํา /   /      ขอบใส 
 
   จากตารางที่ 45 พบวาเคลือบที่มีปริมาณ คอปเปอรคารบอเนตนอยจะมีสี
โทนน้ําตาลอมเทา สวนเคลอืบที่มีคอปเปอรคารบอเนตมากจะมีสีเทาถึงดํา มีผลตอตําหนิของ
เคลือบคือถามีคอปเปอรคารบอเนตนอยเคลือบจะมีพื้นใส ถามีคอปเปอรคารบอเนตมากเคลือบจะมี
พื้นทึบสีดํากึ่งดานกึ่งมนั มีลักษณะเงาแวววาวเลก็นอย บริเวณขอบแผนทดสอบจะมลัีกษณะใส 
 
   2.2.2 การทดลองเคลือบสีโดยเพิ่มนเิกิลออกไซด 
    ใชออกไซดใหสีคือ นิเกิลออกไซด(NiO2) ปริมาณรอยละ 0.6-2.2 จํานวน 
9 ระดับ ไดผลการวิเคราะหตามตารางที่ 46 ดังนี ้
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ตารางที่ 46 แสดงผลการวิเคราะหเคลือบโดยเพิ่มนิเกิลออกไซด ปริมาณรอยละ 0.6-2.2 
 
สูตรที่ ผลการทดลองเคลือบสี 

No. NiO2 สี เนื้อ ผิว ตําหน ิ รายละเอียด 
 (%)  ทึบ ใส มัน กึ่ง ดาน ฟอง ราน เคลือบหด หยาบ  
1 0.6 น้ําตาลออน /   /   /    
2 0.8 น้ําตาลออน /   /   /    
3 1.0 น้ําตาล /   /   /    
4 1.2 น้ําตาล /   /   /    
5 1.4 น้ําตาล /   /   /   พื้นลายจดุสีขาว 
6 1.6 น้ําตาล /   /   /   พื้นลายจดุสีขาว 
7 1.8 น้ําตาล /   /   /   พื้นลายจดุสีขาว 
8 2.0 น้ําตาล /   /   /   พื้นลายจดุสีขาว 
9 2.2 น้ําตาล /   /   /   พื้นลายจดุสีขาว 
 
   จากตารางที่ 46 พบวาเคลือบที่มีปริมาณ นิเกิลออกไซดนอยจะมีสีโทน
น้ําตาลออน สวนเคลือบที่มนีิเกิลออกไซดมากจะมีสีน้ําตาล มีผลตอตําหนิของเคลือบคือถามีนิเกิล
ออกไซดนอยเคลือบจะมีพื้นเรียบ ถามีนิเกลิออกไซดมากเคลือบจะมีพืน้ลายจุดสีขาว เคลือบทุก
สูตรมีลักษณะกึ่งดานกึ่งมัน และมีรอยแตกราน 
 
   2.2.3 การทดลองเคลือบสีโดยเพิ่มดีบกุออกไซดและโครมคิออกไซด 
    ใชออกไซดใหสีคือดีบุกออกไซด (SnO2) ปริมาณรอยละ 0.5-4.5 และ  
โครมิคออกไซด (Cr2O3) ปริมาณ รอยละ 0.1-0.9 ผสมกันโดยใชทฤษฎีไลนเบลนด จํานวน 9 ระดบั 
ไดผลการวิเคราะหตามตารางที่ 47 ดังนี ้
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ตารางที่ 47 แสดงผลการวิเคราะหเคลือบโดยเพิ่มดีบุกออกไซด และโครมิคออกไซด ปริมาณรอยละ  
   0.5-4.5 และ 0.1-0.9 ตามลําดับ 
 

สูตรที่  
No. SnO2 Cr2O3 สี เนื้อ ผิว ตําหน ิ

 (%) (%)  ทึบ ใส มัน กึ่ง ดาน ฟอง ราน เคลือบหด หยาบ 
รายละเอียด 

1 0.5 0.9 เขียวอมน้ําตาล  /  /   /    
2 1.0 0.8 เขียวอมน้ําตาล  /  /   /    
3 1.5 0.7 เขียวอมน้ําตาล  /  /   /    
4 2.0 0.6 ชมพูอมน้ําตาล  /  /   / /   
5 2.5 0.5 ชมพูอมน้ําตาล  /  /   / /   
6 3.0 0.4 ชมพู  /  /   / /   
7 3.5 0.3 ชมพู  /  /   / /   
8 4.0 0.2 ชมพู  /  /   / /   
9 4.5 0.1 ชมพูออน  /  /   / /   
 

   จากตารางที่ 47 พบวาเคลือบที่มีปริมาณ ดีบุกออกไซดนอยและมีโครมิค
ออกไซดมากเคลือบจะมีสีเขียวอมน้ําตาล สวนเคลือบที่มีดีบุกออกไซดมากและมีโครมิคออกไซด
นอยเคลือบจะมีสีเขียวชมพู มีผลตอตําหนิของเคลือบคือ เคลือบทุกสูตรจะมีลักษณะเนื้อใส ลักษณะ
กึ่งดานกึ่งมัน และมีรอยแตกราน 
 
   2.2.4 การทดลองเคลือบสีโดยเพิ่มเซอรโคเนียมซิลิเกตและคอปเปอรออกไซด 
    ใชออกไซดใหสีคือเซอรโคเนียมซิลิเกต (ZrSiO2) ปริมาณรอยละ 15 และ 
คอปเปอรออกไซด (CuO) ปริมาณ รอยละ 0.1-0.9 ผสมกันโดยใชทฤษฎีไลนเบลนด จํานวน 9 
ระดับ ไดผลการวิเคราะหตามตารางที่ 48 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
99

ตารางที่ 48 แสดงผลการวิเคราะหเคลือบโดยเพิ่มเซอรโคเนียมซิลิเกตและคอปเปอรออกไซด 
   ปริมาณรอยละ 15 และ รอยละ 0.1-0.9 ตามลําดับ 
 

สูตรที่  
No. ZrSiO2 CuO สี เนื้อ ผิว ตําหน ิ

 (%) (%)  ทึบ ใส มัน กึ่ง ดาน ฟอง ราน เคลือบหด หยาบ 
รายละเอียด 

1 15 0.1 ครีม /   /       
2 15 0.2 ครีม /   /       
3 15 0.3 ครีมอมเขียว /   /       
4 15 0.4 ครีมอมเขียว /   /    /   
5 15 0.5 เขียวอมขาว /   /    /   
6 15 0.6 เขียวอมขาว /   /    /   
7 15 0.7 เขียวอมขาว /   /    /   
8 15 0.8 เขียวอมขาว /   /    /   
9 15 0.9 เขียวอมขาว /   /    /   
 
   จากตารางที่ 48 พบวาเคลือบที่มีปริมาณ คอปเปอรออกไซดนอยจะมสีีครีม 
สวนเคลือบที่มีคอปเปอรออกไซดมากเคลอืบจะมีสีเขียวอมขาว มีผลตอตําหนิของเคลือบคือ เคลือบ
ทุกสูตรจะมีลักษณะเนื้อทึบ ลักษณะกึ่งดานกึ่งมัน 
 
   2.2.5 การทดลองเคลือบสีโดยเพิ่มแมงกานสีไดออกไซดและโคบอลต
ออกไซด 
    ใชออกไซดใหสีคือแมงกานีสไดออกไซด (MnO2) ปริมาณรอยละ 0.5-4.5 
และโคบอลตออกไซด(CoO) ปริมาณ รอยละ 0.1-0.9 ผสมกันโดยใชทฤษฎีไลนเบลนด จํานวน 9 
ระดับ ไดผลการวิเคราะหตามตารางที่ 49 ดังนี ้
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ตารางที่ 49 แสดงผลการวิเคราะหเคลือบโดยเพิ่มแมงกานีสไดออกไซดและโคบอลตออกไซด(2)  
   ปริมาณรอยละ 0.5-4.5 และ 0.1-0.9 ตามลําดับ 
 

สูตรท่ี  
No. MnO2 CoO สี เนื้อ ผิว ตําหนิ 

 (%) (%)  ทึบ ใส มัน กึ่ง ดาน ฟอง ราน เคลือบหด หยาบ 
รายละเอียด 

1 0.5 0.1 ฟาจาง  /  /   /   มีจุดเล็กๆ สีน้ําเงิน 
2 1.0 0.2 ฟา /   /   /   มีจุดเล็กๆ สีน้ําเงิน 
3 1.5 0.3 น้ําเงินอมเทา /   /   /   มีจุดเล็กๆ สีน้ําเงิน 
4 2.0 0.4 เทาอมน้ําเงิน /   /      มีจุดเล็กๆ สีน้ําเงิน 
5 2.5 0.5 เทาอมน้ําเงิน /   /       
6 3.0 0.6 น้ําตาลหมน /   /       
7 3.5 0.7 น้ําตาลหมน /   /       
8 4 0.8 น้ําตาลหมน /   /       
9 4.5 0.9 น้ําตาลหมน /   /       
 

   จากตารางที่ 49 พบวาเคลือบที่มีปริมาณ แมงกานีสไดออกไซดและ
โคบอลตออกไซดนอยจะมสีีโทนฟา สวนเคลือบที่แมงกานีสไดออกไซดและโคบอลตออกไซด
มากเคลือบจะมีสีเทาอมน้ําเงนิถึงน้ําตาลหมน มีผลตอตําหนิของเคลือบคือ เคลือบที่มีปริมาณ 
แมงกานีสไดออกไซดและโคบอลตออกไซดนอย เคลือบจะมีลักษณะใส เคลือบที่มีปริมาณ 
แมงกานีสไดออกไซดและโคบอลตออกไซดมาก เคลือบจะมีลักษณะทึบ เคลือบทุกสูตรจะมี
ลักษณะกึ่งดานกึ่งมัน 
 

 
 

ภาพที่ 69 แสดงผลการทดสอบเคลือบสีจากเคลือบพื้นฐานเบอร 34 
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สรุปเคลือบท่ีใช 
 เคลือบพื้นฐานที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบเชิงเทยีนตามแนวความคิดในการออกแบบ 
มี 2 สูตรคือสูตรที่ 19 และสูตรที่ 34 ที่มีลักษณะผิวเคลือบกึ่งดานกึ่งมนั มีเนื้อเคลือบใส และมีรอย
ราน โดยสูตที่ 19 จะมีผิวดานกวาสูตร 34 เล็กนอย สูตรเคลือบดังกลาวมีสวนผสมดังนี้ 
  สูตรที่ 19 มีสวนผสมคือ 
   ดินบานหนองแกว รอยละ 30 
   แคลเซียมคารบอเนต รอยละ 30 
   โปแทสเฟลดสปาร รอยละ 40  
   สีดํา  เพิ่มคอปเปอรคารบอเนต รอยละ 7 
   สีเขียว เพิ่มโครมิคออกไซด รอยละ 2.5 
   สีน้ําตาล เพิ่มแมงกานีสไดออกไซด รอยละ 3 
  สูตรที่ 34 มีสวนผสมคือ 
   ดินบานหนองแกวรอยละ 10 
   แคลเซียมคารบอเนตรอยละ 30  
   โปแทสเฟลดสปารรอยละ 60 
   สีเขียวนวล เพิ่ม เซอรโคเนียมซิลิเกต รอยละ 15  
            คอปเปอรคารบอเนต รอยละ 0.5 
   สีชมพู เพิ่ม ดีบุกออกไซด รอยละ 2  
            โครมิคออกไซด รอยละ 0.2  
   สีคราม เพิ่ม แมงกานสีไดออกไซด รอยละ 1.2 
            โคบอลตออกไซด รอยละ 0.3 
 

 
 

ภาพที่ 70 การทดลองชุบเคลือบสีตางๆ 
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3. การวิเคราะหผลการผลิต 
 3.1 การวิเคราะหการผลิต 
  ผลการวิเคราะหการผลิตเพื่อศึกษาเทคนิคการผลิต ปญหาที่อาจเกิดขึน้ขณะดําเนิน 
การผลิต และแนวทางปองกนัและแกไข ซ่ึงจะทําใหสามารถวางแผนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ได
อยางเหมาะสม ซ่ึงผลการดําเนินการมี 4 ขัน้ตอนใหญดังนี้ 
  1. การสรางตนแบบ 
  2. การผลิตแมพิมพ 
  3. การผลิตช้ินงาน 
  4. การเคลือบและการเผา 
 

  3.1.1 การสรางตนแบบ มีขัน้ตอนดังนี ้
     1. ปนตนแบบตามแบบที่กาํหนดไว โดยขยายจากขนาดจริงรอยละ 12.9 ดวย
ดินเหนียวโดยมีแกนกลางของลําตัวชางทําดวยโฟม เพื่อใหมีน้ําหนักเบา ปองกันการทรุดตัว ขณะ
ปน และควบคุมขนาดสัดสวนไดอยางแมนยําจากแกนโฟม 
   2. ตัดแยกสวนงวงชางออกในตําแหนงของดวงตาชาง เพื่อแยกชุดแมพิมพ
หลอ ช้ินงาน 
   3. ทําแมพิมพหลอช่ัวคราว โดยแบงพิมพดวยแผนพลาสติก 
   4. นําพิมพหลอช่ัวคราวไปหลอน้ําดินเพื่อทําตนแบบขนาดกลางและเลก็
ตามลําดับ โดยตนแบบขนาดเล็ก ไดจากการทําพิมพหลอช่ัวคราวของตนแบบขนาดกลาง นําไป
หลอน้ําดินและเผา เพื่อลดขนาดตามอัตราสวนการหดตวัของเนื้อดนิ โดยตนแบบขนาดกลางเผาที่
อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ตนแบบขนาดเล็ก เผาที่อุณหภูมิ 1230 องศาเซลเซียส 
   5. นําแมพิมพหลอช่ัวคราวมาหลอดวยปูนปลาสเตอรเพื่อสรางตนแบบ 
   6. ขัดแตงตนแบบบรเิวณหลังชางเพื่อเปนตาํแหนงเชื่อมตอถวยวางเทียน 
   7. ขัดผิวตนแบบดวยกระดาษทรายน้ําเบอร 360 และ 500 ตามลําดับ 
   8. การทําตนแบบถวยรองเทยีนใชวิธีการกลึงตนแบบปลาสเตอรบนแทนกลึง 
นํามาขูดแตงบริเวณแนวตอ 
 
  ปญหาที่พบในการสรางตนแบบ 
   1. การเผาชิ้นงานหลอน้ําดนิเพื่อลดขนาดตามอัตราสวนการหดตัวของเนื้อดิน
หลังเผา มีทิศทางและลักษณะการหดตวัไมสม่ําเสมอกัน กลาวคือ สวนขาจะเล็กและกางออก สวน
ขอบหูจะบางลงและยุบตวัเขาไป ทําใหสัดสวนผิดไปจากเดิมเล็กนอย 
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   2. การหลอปูนปลาสเตอรในแมพิมพช่ัวคราวที่ทําจากปนูปลาสเตอร ซ่ึงทาดวย
น้ําสบูโปแตสเซียม พบวามกีารยุบตัวของเนื้อปูน ทําใหตนแบบแตกราว ผิวไมเรยีบ เนื้อปูนแข็งไม
สม่ําเสมอกัน 
 
  แนวทางแกไข 
   1. การทําตนแบบขนาดกลางและเล็ก จะตองควานแตงแมพิมพกอนหลอดวย
ปูนปลาสเตอรเพื่อสรางตนแบบ รวมทั้งพอกเสริมในสวนที่ยังไมสมบูรณ 
   2. การปองกันและแกไขการยุบตัวของปูนปลาสเตอรที่สรางตนแบบโดยการทา
น้ําสบูโปแตสเซียม พนทับผิวดวยแลคเกอรและทาทับดวยวาสลีนกอนนําไปหลอดวยปนู
ปลาสเตอร และยังพบวาปูนปลาสเตอรตรา SGP ของบริษัทสยามยิปซัม่ปลาสเตอร มีอัตราการ
ยุบตัวมากกวาปูนปลาสเตอร SMP ของบริษัทสยามโมดิง่ปลาสเตอร 
 

 
 

ภาพที่ 71 ตนแบบที่ไดจากการปนดวยดนิเหนยีว 
 

 
 

ภาพที่ 72 การแตงรายละเอยีดของตนแบบปลาสเตอร 
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ภาพที่ 73 การแยกชิน้สวนงวงและถวยรองเทียน 
 

 
 

ภาพที่ 74 ตนแบบถวยรับเทยีนขึ้นรูปดวยการกลึง 
 

 
 

ภาพ 75 ตนแบบที่หลอจากพิมพช่ัวคราวมีการยุบตวัของปูนบริเวณหลังและอกชาง 
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  3.1.2 การผลิตแมพิมพ มีขั้นตอนดังนี ้
   1. นําตนแบบมาทาเคลือบผิวดวยน้ําสบูโปแตสเซียม 
   2. ใชแมพิมพช่ัวคราวเปนผนังกั้นพิมพ 
   3. หลอช้ินงานแมพิมพดวยปูนปลาสเตอร อัตราสวนผสมน้ําเนื้อปูนใชวิธีการ
คาดคะเนจากการโรยปลาสเตอรใหพอดกีบัผิวน้ํา หรือมกีารรินน้ําสวนเกินออก หลังจากพักปนูไว
ประมาณ 3 นาทีกอนคนผสม 
   4. ขูดแตงขอบตามแนวแบงแมพิมพ เพื่อใหสะดวกตอการถอดแยกแมพมิพ
ขณะหลอช้ินงาน 
   5. เช็ดผิวภายในแมพิมพดวยน้ําสมสายชู เพื่อลางคราบน้ําสบูออกจากแมพิมพ 
ซ่ึงจะเปนเหตขุองน้ําดินผิดผิวแมพิมพ 
   6. อบแมพิมพในตูอบพิมพทีอุ่ณหภูมิประมาณ 70 องศาเซลเซียส จนแหงสนิท
กอนนําแมพิมพหลอน้ําดินไปใชงาน 
 
  ปญหาที่พบในการสรางแมพิมพ 
   ไมพบปญหา 
 

 
 

ภาพที่ 76 การทําพิมพใชงานสวนของตวัชาง 
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ภาพที่ 77 แมพิมพใชงานสวนของตัวชาง 
 

 
 

ภาพที่ 78 แมพิมพใชงานสวนของงวงชาง 
 

 
 

ภาพที่ 79 แมพิมพใชงานสวนถวยรับเทียน 
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  3.1.3 การผลิตชิ้นงาน มีขั้นตอนดังนี ้
   1. นําแมพิมพมาเช็ดดวยฟองน้ําชุบน้ําหมาดๆ หรือเปาดวยลมเพื่อกําจดัคราบ
ฝุนและเกลือทีเ่กิดจากการลางคราบสบูออก ประกอบแมพิมพ รัดดวยยางรัดแมพิมพ 
   2. นําน้ําดินหลอที่ผสมตามอัตราสวนผสมที่กําหนด และหมักทิ้งไวไมต่ํากวา 
1 คืน มากวนซ้ําอีกครั้งและกรองดวยตะแกรงรอนเพื่อปองกันเนื้อดินจบัตัวเปนกอน 
   3. หลอน้ําดินในแมพิมพโดยจะตองเทน้ําดนิลงในแมพิมพใหเต็มพิมพอยาง
ตอเนื่องเพื่อปองกันการเกิดเสนรอยตอของน้ําดิน รวมทัง้ตองเอียงแมพิมพไปมาเพือ่ไลฟองอากาศ
ที่อาจตกคางบริเวณซอกมุม และผนังดานบนของแมพิมพ 
   4. ตรวจวดัความหนาของเนือ้ดินบริเวณขอบปากแมพิมพ เมื่อไดขนาด
ประมาณ 4-5 มิลลิเมตร จึงเทน้ําดินสวนทีเ่หลืออก 
   5. คว่ําแมพิมพทิ้งไวใหน้ําดินแหงจึงตดัขอบปาก และรอใหช้ินงานรอน 
   6. ถอดช้ินงานออกจากแมพมิพ นําชิ้นงานเก็บไวในถุงพลาสติกเพื่อควบคุม
ความชื้นและรอการประกอบ 
   7. นําชิ้นงานทีห่ลอจนครบทั้ง 3 สวน คือสวนลําตัวชาง สวนงวงชาง และถวย
รองรับเทียน ทาประกอบเขาดวยกันดวยน้าํดินเขมขน เจาะรูระบายอากาศที่อยูในตวัและงวงชาง
บริเวณอุงเทา 
   8. ขูดและเช็ดรอยตะเข็บแมพิมพ และผิวช้ินงานดวยใบมดีและฟองน้ํา 
   9. เจาะรูดวงตาดวยเหล็กแหลม เจาะรองปาก และตดิงาทีป่นดวยมือ 
   10. นําชิ้นงานผึ่งแหงในตูทีป่องกันการสญูเสียความชื้นอยางรวดเรว็ 
   11. นําชิ้นงานที่แหงแลวไปเผาดิบที่อุณหภมูิ 750 องศาเซลเซียส 
 
  ปญหาที่พบขณะผลิตช้ินงาน 
   1. การหลอช้ินงานตัวชางไมพบปญหามากนัก และพบวาน้ําดินหลอที่ใชมี
อัตราการหลอสูงมาก จึงหลอไดเร็วและแมพิมพไมมีความชื้นมาก จึงหลอไดหลายครั้งกอนนํา
แมพิมพไปอบไลความชื้น แตอาจพบปญหาการติดผิวแมพิมพเนื่องจากการเช็ดคราบน้ําสบูโปแตส   
เซียมไมหมด 
   2. การหลอช้ินงานงวงชางพบปญหาการหลอไมเต็มในบางรูปแบบของงวง 
เนื่องจากทิศทางการหลอที่ยอนขึ้นดานบน และน้ําดนิมีความเขมขนมากเกินไป (ความหนาแนน
และความหนดืสูง) 
   3. การหลอช้ินงานถวยรองรบัเทียน พบวาชิ้นงานหลอไมเต็มแมพิมพ
เนื่องจากน้ําดนิมีความเขมขนมากเกนิไป และชิ้นงานตดิและแตกราวในแมพิมพเนือ่งจากเปนน้ําดิน
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หลอกลวงจึงไมเหมาะกับการหลอตันของขอบถวย ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความเหนียวต่าํ และอัตราการ
หดตวัของเนื้อดินขณะแหงสูง 
   4. การประกอบชิ้นงานหากลืมเจาะรูระบายอากาศ จะพบรอยแตกหรอืปริ
บริเวณขอบใบหูหรือทองชาง รวมทั้งการบวมของใบหู เนื่องจากเนื้อดนิหดตวั ทําใหอากาศภายใน
ตัวชางไมสามารถระบายออกได 
   5. การแตก และบิ่นราวขณะผึ่งแหง พบนอยมากสวนใหญมีสาเหตุมาจากการ
กระทบกระแทกขณะเคลื่อนยายขณะนําไปเผาดิบ 
   6. การสึกหรอของแมพิมพหลอน้ําดิน มีเล็กนอยเนื่องจากการกัดกรอนของ
โซเดียมซิลิเกตที่อยูในเนื้อดนิ 
 
  แนวทางแกไข 
   1. การปองกันชิ้นงานติดผิวแมพิมพขณะหลอน้ําดิน โดยการเช็ดคราบน้ําสบู
ดวยน้ําสมสายชู หากมีคราบสบูหนามากจะทําการขูดคราบสบูออก และทาดวยผงทัลคัม 
   2. การปองกันการหลอน้ําดนิไมเต็มแมพมิพ โดยการเจาะรูระบายอากาศที่
แมพิมพ รวมทั้ง ลดความหนืดของน้ําดนิลงดวยการเติมน้ําลงไปเล็กนอย 
   3. การปองกันการแตกราวหรือช้ินงานติดผิวแมพิมพของถวยรองรับเทียน โดย
การควบคุมความถวงจําเพาะของน้ําดินใหเหมาะสม ซ่ึงจะมีความถวงจาํเพาะที่ต่ํากวาน้ําดินหลอ
กลวง แตตองจับเวลาในการถอดชิ้นงานออกจากแมพิมพ หรือไมควรทิ้งชิ้นงานคาไวในแมพิมพ
นานเกนิไป 
   4. การบวมและการแตกของชิ้นงานที่ประกอบเสร็จแลว เนื่องจากลืมเจาะรู
ระบายอากาศ จึงไมควรลืมเจาะรูระบายอากาศ 
   5. การแตกและบิ่นราวขณะแหง แกไขไดโดยสามารถนําชิ้นสวนที่บิ่นราวหรือ
หลุดออกไป มาเชื่อมตอไดโดยวางในตําแหนงเดิม แลวเชื่อมตอดวยน้าํเปลา ซ่ึงเปนลักษณะพิเศษ
หรือขอดีของน้ําดินหลอ ที่ทําจากเนื้อดินเอิทเทนแวร 
   6. การสึกหรอของแมพิมพหลอน้ําดิน ปองกันโดยการใชอัตราสวนผสมของ
โซเดียมซิลิเกตใหนอยที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อยืดอายุการใชงานของแมพิมพ 
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ภาพที่ 80 ช้ินงานสวนตวัชางที่ไดจากการหลอน้ําดิน 
 

 
 

ภาพที่ 81 ช้ินงานสวนถวยรับเทียนที่ไดจากการหลอน้ําดนิ 
 

 
 

ภาพที่ 82 แสดงรอยตะเข็บที่เกิดจากรอยตอแมพิมพ 
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ภาพที่ 83  การประกอบชิ้นสวนงวง 
 

 
 

ภาพที่ 84 การประกอบชิ้นสวนถวยรับเทียน 
 

 
 

ภาพที่ 85 ช้ินงานที่ประกอบชิ้นสวนครบแลว 
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ภาพที่ 86 การเจาะรูดวงตาชาง 
 

 
 

ภาพที่ 87 การปนติดงา 
 

 
 

ภาพที่ 88 การเจาะปากชาง 
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ภาพที่ 89 การขูดแตงรอยตะเข็บ 
 

 
 

ภาพที่ 90 ช้ินงานที่ตอประกอบและแตงผิวเรียบรอยแลว 
 

 
 

ภาพที่ 91 ช้ินงานที่ตกแตงแลวนํามาผึ่งแหง 
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ภาพที่ 92 ปญหาการแตกราวของงวงบริเวณปลาย 
 

 
 

ภาพที่ 93 ปญหาหลอช้ินสวนงวงไมเต็ม 
 

 
 

ภาพที่ 94 การแกปญหาฟองอากาศโดยขูดเปนรองเพื่อระบายอากาศ 
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3.1.4 การเคลือบและการเผา มีขั้นตอนดังนี้
1. นําชิ้นงานที่ผานการเผาดิบมาเช็ดทําความสะอาดฝุนดวยฟองน้ําชุบน้ํา

หมาดๆ
2. นําเคลือบที่บดผสมเตรียมไวมากวนใหเนื้อเคลือบกับน้ําเขากันดีและตรวจ

สอบความถวงจําเพาะของน้ําเคลือบใหอยูในระดับ 1.5-1.55 โบเมห
3. ทําการชุบชิ้นงานทดลองเพื่อจับเวลาในการจุมใหไดความหนาของผิวเคลือบ

ตามที่ตองการ ประมาณ 2-3 วินาที ความหนาของชั้นเคลือบประมาณ 1 มิลลิเมตร
4. ชุบชิ้นงานดวยการจุม โดยจับบริเวณขอบถวยรองรับเทียน
5. แตมเคลือบบริเวณรอยจับ
6. ขูดแตงเคลือบที่ยอยหรือหนาเกินไป
7. ขูดและเช็ดเคลือบบริเวณอุงเทาหรือสวนที่สัมผัสกับพื้น
8. เปาฝุนผงเคลือบที่เกินออก
9. นําชิ้นงานเขาเตาเผาเพื่อเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1200 องศาเซลเซียส ดวยเตาไฟ

ฟา ระยะเวลาการเผา รวม 7 ช่ัวโมง โดยควบคุมอุณหภูมิและเวลาการเผาดังนี้
 Temp.1 350 องศาเซลเซียส Time 1 240 นาที
 Temp.2 1200 องศาเซลเซียส Time 2 180 นาที

ปญหาที่พบ
1. การชุบเคลือบที่หนาเกินไป ทําใหรายละเอียดของชิ้นงานหายไป
2. เกิดรอยนูนของผิวเคลือบ ที่เกิดจากการไหลยอยของน้ําเคลือบขณะชุบ

เคลือบหากขูดแตงไมเรียบรอย เนื่องจากเคลือบมีความหนืดสูง
3. ผิวเคลือบหลังการชุบของสีน้ําตาลและเขียว มีความแข็งและเรียบ จึงไมมี

ปญหาการกระเทาะหรือหลุดขณะแตง ยกเวนเคลือบสีเขียวนวล ที่มีผิวเคลือบไมเข็งมากนัก จะหลุด
เปนผงฝุนไดงายเมื่อจับตองหรือขูดแตง สวนผิวเคลือบของสีชมพูและดําจะมีรอยนูนจากการไหล
ยอยของน้ําเคลือบขณะยกขึ้นจากการจุมมากกวาสีอ่ืนๆ เนื่องจากมีความตึงผิวสูง

4. การเกิดรอยเวนเคลือบแบบฟองอากาศหลังการเผาเคลือบ ของเคลือบสีดํา
และสีเขียวเนื่องจากเคลือบสีดํามีปริมาณคอปเปอรคารบอเนตอยูสูง สวนเคลือบสีเขียวมีโครมิค
ออกไซดเปนสารใหสีที่รุนแรง

5. สีเคลือบไมสม่ําเสมอ เนื่องจากคุณภาพของเตาเผาที่มีอุณหภูมิไมสม่ําเสมอ
สวนมากพบในสีน้ําตาล สีเขียว และสีคราม โดยถาเผาไมถึงจุดสุกตัวของเคลือบ สีน้ําตาลจะเปลี่ยน
เปนสีน้ําตาลเขม สีครามจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาล
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แนวทางการแกไข
1. การชุบเคลือบหนาเกินไป ตองควบคุมความถวงจําเพาะของน้ําเคลือบ และ

ระยะเวลาการจุม
2. การเกิดรอยนูนของผิวเคลือบ ตองขูดแตงผิวเคลือบใหเรียบสม่ําเสมอ
3. การกระเทาะหลุดรอนของผิวเคลือบหลังการชุบ ระมัดระวังในการขูดแตง

และการเคลื่อนยายเขาเตาเผา โดยไมตองเติมสารเคมีใดๆ  เนื่องจากผิวเคลือบมีความแข็งมากพอที่
จะขูดแตงไดอยู

4. การเกิดรอยเวนเคลือบ ทําการแยกการเผาเคลือบออกจากกลุมโดยเผาที่
อุณหภูมิ 1180 องศาเซลเซียส ระยะเวลา 8 ช่ัวโมง เทาเดิม สวนชิ้นงานที่มีตําหนิ สามารถนํามาแตม
เคลือบบริเวณรอยตําหนิแลวเผาซ้ําได

5. สีเคลือบไมสม่ําเสมอ ปองกันโดยการวางชิ้นงานในตําแหนงเดียวกันของ
การเผาแตละครั้ง และควรนําชิ้นงานเขาเตาเผาใหมีลักษณะใกลเคียงกันทุกครั้ง ไมควรลําเลียงชิ้น
งานเขาเตาเผาจนแนนมากเกินไป หรือหางกันมากเกินไป

ภาพที่ 95 ผลิตภัณฑที่ผานการเผาดิบแลว
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ภาพที่ 96 การชุบเคลือบ

ภาพที่ 97 การขูดแตงเคลือบสวนที่หนาออก

ภาพที่ 98 การเช็ดเคลือบบริเวณใตเทาชางซึ่งเปนบริเวณที่ตองวางสัมผัสแผนรองเตาเผา
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ภาพที่ 99 ตําหนิเคลือบรอยฟองของเคลือบสีดํา

ภาพที่ 100 ตําหนิเคลือบรอยฟองของเคลือบสีเขียว

ภาพที่ 101 ตําหนิเคลือบสีไมสม่ําเสมอ
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ภาพที่ 102 ผลิตภัณฑที่สําเร็จรูปแบบที่ 1

ภาพที่ 103 ผลิตภัณฑที่สําเร็จรูปแบบที่ 2

ภาพที่ 104 ผลิตภัณฑที่สําเร็จรูปแบบที่ 3
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ภาพที่ 105 ผลิตภัณฑที่สําเร็จรูปแบบที่ 4

ภาพที่ 106 ผลิตภัณฑที่สําเร็จรูปแบบที่ 5

ภาพที่ 107 ผลิตภัณฑที่สําเร็จรูปแบบที่ 6
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ภาพที่ 108 ผลิตภัณฑที่สําเร็จรูปแบบที่ 7

ภาพที่ 109 ผลิตภัณฑที่สําเร็จรูปแบบที่ 8

ภาพที่ 110 ผลิตภัณฑที่สําเร็จรูปแบบที่ 9
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ภาพที่ 111 ผลิตภัณฑที่สําเร็จรูปแบบที่ 10

ภาพที่ 112 ตัวอยางผลิตภัณฑเชิงเทียน 3 ขนาด

ภาพที่ 113 ผลิตภัณฑที่ทดสอบการวางเทียน 3 ขนาด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑเชิงเทียนเซรามกิ ที่มีแนวความคิดจากชางโดย
ใชดินเอิทเทนแวร มีวตัถุประสงคเพื่อออกแบบเชิงเทยีนเซรามิกรูปแบบชางลักษณะตามธรรมชาติ 
เนนความมีชีวติชีวา ส่ือความเปนเอเซีย สําหรับเปนสินคาประเภทที่ระลึกสงออกตลาดอเมริกา และ
จําหนายแกผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งเพื่อทดลองผลิตเชิงเทียนเซรามิกจากเนื้อดนิเอิท
เทนแวร ทําการศึกษาโดยดําเนินการออกแบบและพัฒนาเชิงเทียนรูปแบบชางที่มีลักษณะเรียบงาย 
รวมสมัย ผสมผสานกับเอกลักษณของความเปนเอเชียทีใ่ชเสนโคงที่ตอเนื่อง ดูมีความออนโยน 
และสุภาพ สงางาม มีการเคลื่อนไหว ผลการออกแบบไดเชิงเทียนจํานวน 10 รูปแบบ ประกอบดวย 
  ชางทายืน ลักษณะชูงวง จํานวน 3 รูปแบบ 
  ชางทายืน ลักษณะมวนงวง จํานวน 2 รูปแบบ 
  ชางทายืน ลักษณะสบัดงวง จํานวน 2 รูปแบบ 
  ชางทายืน ลักษณะปลอยงวง จํานวน 2 รูปแบบ 
  ชางทานั่ง ลักษณะขมวดงวง จํานวน 1 รูปแบบ 
  มี 3 ขนาดสําหรับวางเทียนทรงกระบอกเสนผานศูนยกลาง 3 นิ้ว 2.5 นิว้ และ 2 นิ้ว 
 การดําเนนิการทดลองเนื้อดินเอิทเทนแวรบานหนองแกว อําเภอหางดง จังหวดัเชยีงใหม 
พัฒนาเปนน้ําดินหลอที่มีวตัถุดิบรวมคือดนิขาวลําปางและซิลิกา หาอตัราสวนผสมของเนื้อดินจาก
ทฤษฎีตารางสามเหลี่ยม เฉพาะที่มีปริมาณดินหนองแกว รอยละ 40 ขึ้นไป พบวาจุดทีด่ีที่สุดคือ จุด
ที่ 12 ซ่ึงมีสวนผสมของดินเอิทเทนแวร รอยละ 40 ดินขาวรอยละ 50 และซิลิการอยละ 10 ซ่ึงสูตรที่ 
12 นี้ มีคุณสมบัติของน้ําดินในระดบัที่ดี คอืมีคุณสมบัติทางกายภาพของเนื้อดินดานความแข็งหลัง
เผา อันดับ 1 การโกงงออันดบั 4 การหดตวัรวมหลังเผาอันดับ 5 การดดูซึมน้ําระดับปานกลาง และมี
คุณสมบัติสีของเนื้อดินสีน้ําตาลอมแดงสวยงามเหมาะสมกับลักษณะของเชิงเทียน การทดลองหลอ
น้ําดินไมมีปญหาการบวมตวัหรือจับตัว คณุสมบัติของดนิสูตร ดังกลาวมีดังนี ้
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  คุณสมบัติของน้ําดิน 
   ปริมาณน้ํา     รอยละ  32.01 
   ปริมาณสารชวยกระจายลอยตัว  รอยละ   0.56 
   ความถวงจําเพาะ     1.69 โบเมห 
   การไหลตัวด ี     24.54 วินาท ี
   ความหนดื      2.1 พอยซ 
   อัตราการเกาะตัว ที่เวลา 5 นาท ี   1.83 ม.ม 
   อัตราการเกาะตัว ที่เวลา 10 นาท ี   2.27 ม.ม 
   อัตราการเกาะตัว ที่เวลา 15 นาท ี   2.60 ม.ม 
  คุณสมบัติของเนื้อดิน 
   การหดตวัรวมหลังเผา  ที่เผาอุณหภูมิ 1,200°C  รอยละ 12.9 
   การโกงงอ      3.2 ม.ม 
   ความแข็งแรงเมื่อแหง    40 N/M2 
   ความแข็งแรงหลังเผา ที่เผาอุณหภูมิ 1,200°C  330 N/M2 
   อัตราการดูดซึมน้ํา     รอยละ4.9 
 การดําเนนิการทดลองเคลือบโดยใชวัตถุดิบคือดินหนองแกว รวมกับแคลเซียม
คารบอเนต และโปแทชเฟลดสปาร หาอัตราสวนผสมของเนื้อดินจากทฤษฎีตารางสามเหลี่ยม 
พบวาสูตรที่เลือกใชใหเหมาะสมกับรูปแบบเชิงเทียนตามแนวความคดิในการออกแบบ มี 2 สูตรคือ 
สูตรที่ 19 และสูตรที่ 34 ที่มีลักษณะผิวเคลอืบกึ่งดานกึ่งมนั มีเนื้อเคลือบใส และมีรอยราน โดยสูตร
ที่ 19 จะมีผิวดานกวาสูตร 34 เล็กนอย สูตรเคลือบดังกลาวมีสวนผสมดังนี้ 
  สูตรที่ 19 มีสวนผสมคือ ดินบานหนองแกว รอยละ 30 แคลเซียมคารบอเนต รอยละ 
30 และโปแทชเฟลดสปาร รอยละ 40 และทําใหเกิดสี ดงันี้ 
   สีดํา  เพิ่มคอปเปอรคารบอเนต รอยละ 7 
   สีเขียว เพิ่มโครมิคออกไซด รอยละ 2.5 
   สีน้ําตาล เพิ่มแมงกานีสไดออกไซด รอยละ 3 
  สูตรที่ 34 มีสวนผสมคือ ดินบานหนองแกว รอยละ 10 แคลเซียมคารบอเนตรอยละ 
30 และโปแทชเฟลดสปารรอยละ 60 และทําใหเกิดสี ดังนี้ 
   สีเขียวนวล เพิ่ม เซอรโคเนียมซิลิเกต รอยละ 15  
            คอปเปอรคารบอเนต รอยละ 0.5 
   สีชมพู เพิ่ม ดีบุกออกไซด รอยละ 4  
            โครมิคออกไซด รอยละ 0.2  
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   สีคราม เพิ่ม แมงกานสีไดออกไซด รอยละ 1.5 
            โคบอลตออกไซด รอยละ 0.3 
 การดําเนนิการผลิตโดยการขึ้นรูปดวยกรรมวิธีการหลอน้ําดินแบบกลวงในแมพิมพ
ปลาสเตอร แยกแมพิมพตามชิ้นสวนของเชงิเทียนได จํานวน 3 ชุด คือสวนลําตัวชาง สวนงวง และ
ถวยรับเทียน จากนั้นจึงหลอน้ําดินแลวประกอบชิ้นสวนเปนผลิตภัณฑ ซ่ึงสามารถผลิตในเชิง
อุตสาหกรรมจํานวนมากไดดี 
 
การอภิปรายผล 
 1. ผลิตภัณฑเชิงเทียนเซรามกิ ที่มีแนวความคิดจากชางโดยใชดินเอิทเทนแวรในจังหวัด
เชียงใหม ที่ออกแบบไดมีลักษณะความเปนเอเซีย ในลักษณะกึ่งเหมือนจริงกึ่งอุดมคติ โดยการใช
เสนโคงที่ดูมีความเคลื่อนไหว ความออนโยน ความตอเนื่อง ความเรียบงาย และดูเปนธรรมชาติ แต
รูปแบบที่ไดอาจมีความสงบนิ่งในบางรูปแบบทวงทา เนือ่งจากกระบวนการผลิตแบบหลอน้ําดินที่
มีลักษณะรูปทรงซับซอนจะไมมีความเหมาะสม จึงตองลดทวงทาของชางที่มีลักษณะกาวยางใหลด
นอยลง และลักษณะทาทางของงวงชางในบางทาที่มีลักษณะยื่นยาวอาจไมสามารถผลิตดวยการ
หลอน้ําดินได หรือไมมีความปลอดภัยในการเคลื่อนยายและขนสง สําหรับเชิงเทียนขนาดเล็กอาจมี
ขาที่เล็กกวาเชงิเทียนขนาดใหญ เนื่องจาก กระบวนการเผาลดขนาดตนแบบ เนื้อดินจะมีการหดตวั
ในสวนทีเ่ปนพื้นที่เล็กมากกวาสวนที่เปนพื้นที่กวาง 
 2. ผลิตภัณฑเชิงเทียนเซรามกิที่ไดอาจเปนแนวทางที่จะผลิตเปนสินคาเพื่อจําหนายใน
ตลาดอเมริกา และจําหนายแกผูบริโภคทั้งในและตางประเทศ ตามแนวโนมความตองการของที่
ระลึกและของตกแตงบานในตลาดอเมริกา ที่ศูนยพาณิชยกรรมชิกาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได
คาดการณรูปแบบและการออกแบบของขวัญของที่ระลึก และของตกแตงบานป 2002 วา ตองการ
รูปแบบที่เนนความเรียบงาย แสดงออกถึงความเปนธรรมชาติ ทําจากวสัดุธรรมชาติ พรอมกับ
มุงเนนการสินคาที่มีความคงทนถาวรและเกิดประโยชนใชงาน 
 3. วัตถุดิบดินหนองแกว สามารถนํามาผลิตเปนน้ําดนิหลอชนิดกลวงได โดยมีทราย
ขนาดเล็กสีดําปนอยูในเนื้อดนิ เมื่อเช็ดและแตงผิวดวยฟองน้ําชุบน้ําหมาด เนื้อดนิที่ผิวหนาจะหลุด
ออกและปรากฏเม็ดทรายสีดาํ ทั้งนี้เนื่องจากดินหนองแกวเปนดินที่มีสภาพทางธรณวีทิยาเปนกลุม 
ดินที่ราบต่ํามีเหล็ก แมงกานสี และทราย ปะปนอยูในเนื้อดิน ตามที่กรมพัฒนาที่ดินไดศึกษาไว 
 4. วัตถุดิบดินหนองแกว สามารถนํามาเปนสวนผสมของเคลือบ โดยเคลือบที่ใชมี
ลักษณะผิวกึ่งดานกึ่งมนั มีรอยรานเล็กนอย และมพีื้นผิวจากวัตถุดิบของเคลือบ ใหความรูสึกถึง
ความเปนธรรมชาติและเติมออกไซดใหเกดิเคลือบสีตางๆไดหลายสี โดยทัว่ไปแลวคอปเปอร
คารบอเนตจะเปนสารใหสีเขยีวแกเคลือบ แตการทดลองศึกษาครั้งนี้จะใหสีดําแกเคลือบที่ปริมาณ 
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รอยละ 7 ซ่ึงอาจเกิดจากการรวมตัวของแมงกานีสไดออกไซดและเหล็กออกไซดในเนือ้ดิน กับ  
คอปเปอรคารบอเนต และในการทําเคลือบสีคราม โดยเติมใชแมงกานสีไดออกไซดรอยละ 1.2 และ
โคบอลตออกไซดรอยละ 0.3 นั้น พบวาหากเผาเคลือบไมถึงจุดสุกตัวจะใหสีโทนน้ําตาลคล้ํา แต
หากเผาถึงจุดสุกตัวจะใหสีโทนมวง ทั้งนีเ้นื่องจากโคบอลตออกไซดมีคุณสมบัติเปนตัวทนไฟ หาก
เผาที่อุณหภูมติ่ําจะไมเกิดสฟีา 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1. การออกแบบ สามารถออกแบบเปนรูปสัตวชนิดอื่นๆ ไดอีก ทั้งนี้ ขึน้อยูกับ
สภาพความตองการของตลาดในชวงเวลานั้นๆ  
  2. วัตถุดิบ สามารถประยุกตหรือเลือกใชวตัถุดิบดินเอิทเทนแวรจากแหลงอ่ืน ตาม
ความสะดวก และเหมาะสมดานตนทนุการผลิต โดยจะตองทําการศึกษาทดลองเพื่อพัฒนา
คุณสมบัติของวัตถุดิบตามกระบวนการที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ 
  3. กรรมวิธีการผลิต ควรวางแผนการผลิต เพื่อปองกันภาวะคอขวด (Bottleneck) 
เนื่องจากเปนการผลิตแบบกึ่งอุตสาหกรรมที่ตองอาศัยทักษะฝมือในการประกอบและการตกแตง 
รวมทั้งเปนการใชแมพิมพหลายชุดและหลายชิ้นตอหนึ่งรูปแบบผลิตภัณฑ จึงตองวางแผนการผลิต
แมพิมพใหเพยีงพอกับจงัหวะการหลอน้ําดินและการถอดชิ้นงานออกจากแมพิมพ การวางแผน
พื้นที่ช้ันวางชิน้งานในสภาวะตางๆ รวมทั้งการวางแผนการเผาดิบชุบเคลือบและเผาเคลือบชิ้นงาน 
 
 ขอเสนอแนะในการศึกษาเพิ่มเติม 
  1. เชิงเทียน เปนสินคาของที่ระลึกและของตกแตง ที่มีไวเพื่อการใชงานหรือการ
ใชประดับตกแตงเทานัน้ จัดไดวาเปนสินคาฟุมเฟอยชนิดหนึ่ง แตในทางตรงกันขาม เชิงเทียนกลับ
ไดรับความนยิมจากกระแสความตองการสนิคาที่เกี่ยวของกับธรรมชาติและความนิยมในการ
ตกแตงบานดวยเทยีน โดยเฉพาะอยางยิ่งในตลาดอเมริกา ที่เปนประเทศในเขตหนาว ประชาชน
นิยมอาศัยอยูแตในบานที่ปดมิดชิดเพื่อปองกันความหนาว การจดุเทียนจะชวยใหบรรยากาศภายใน
บาน อบอุน โรแมนติคมากขึ้นจากแสงเทยีนและกลิ่นหอม และยังชวยใหสินคาชนดิอื่นๆ ไดรับ
ความนิยมตามไปดวย เชน ธูปหอม เตาตมน้ํามันหอม เปนตน ซ่ึงใหผลทางดานการบาํบัดสุขภาพ
ดวยกล่ิน (Aromatherapy) ดังนั้นหากสนใจที่จะออกแบบและผลิตเปนสินคา จึงควรทําการศึกษาถึง
ช้ินงาน (Items) อ่ืนๆ ที่ใชรวมกันหรือไดรับความนิยมรวมกันดวย และที่สําคัญหากสามารถศึกษา
ถึงสภาพแวดลอมของการใชงานไดจากสถานที่จริง ยอมจะชวยใหผลการออกแบบมีคุณภาพสูงกวา
การวิเคราะหขอมูลจากเอกสารและตําราเพยีงอยางเดียว 
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  2. การเลือกใชวัตถุดิบในทองถ่ิน ถือไดวาเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด และมีอํานาจหรือศักยภาพในการตอรองหรือควบคุมตนทุนการผลิตไดเปนอยางดี 
แตการใชวัตถุดิบประเภทดนิเอิทเทนแวรนั้น ยังมีขอจํากัดในดานคณุภาพที่ไมสม่ําเสมอ จึงยากตอ
การควบคุมคณุภาพ และไมทราบปริมาณที่แนนอน จึงควรมีการศึกษาทางธรณีวิทยาเพื่อหาแหลง
และการจดัการวัตถุดิบ 
  3. การออกแบบเชิงเทียนเซรามิกที่ขึ้นรูปดวยวิธีหลอน้ําดนิในแมพิมพชนิดกลวง 
เปนการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางรูปแบบกับการผลิตซํ้า หากรูปแบบมีความซบัซอนมาก
เกินไปอาจมีผลกระทบตอคุณภาพชิน้งานที่ผลิตได จึงควรทําการศึกษาถึงการแบงตนแบบและการ
ถอดแมพิมพทีเ่หมาะสม เชน การควบคุมความหนาของแมพิมพ ขนาดของแมพิมพแตละชิ้น ชอง
การหลอและการเทน้ําดินออกจากแมพิมพ การลําดับถอดพิมพ เปนตน และนอกจากนี้ควรศึกษาถึง
กรรมวิธีผลิตดวยวิธีหลอตัน เพื่อเพิ่มลักษณะหรือรูปแบบของผลิตภัณฑไดอีก 
  4. การพัฒนารปูแบบ สามารถพัฒนารูปแบบใหมีความหลากหลาย เพื่อเกิด
ทางเลือกของการตลาดเพิ่มขึ้นและยังชวยใหสินคาไมเสือ่มความนิยมเร็วเกินไป ซ่ึงตองศึกษาถึง
เทคนิคการตกแตง การประกอบสลับตัวกับหัว เปนตน 
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ภาพที่ 114 การจัดแสดงผลิตภัณฑเพื่อการนําเสนอผลงาน (1)

ภาพที่ 115 การจัดแสดงผลิตภัณฑเพื่อการนําเสนอผลงาน (2)

ภาพที่ 116 การจัดแสดงผลิตภัณฑเพื่อการนําเสนอผลงาน (3)
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ภาพที่ 117 การจัดแสดงผลิตภัณฑเพื่อการนําเสนอผลงาน (4)

ภาพที่ 118 แสดงบริเวณพื้นที่แหลงดินหนองแกวและภาพเจาของที่ดิน

ภาพที่ 103 แสดงหนาตัดของดินหนองแกวจากแหลง
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