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52153306: สาขาวชิาเคร่ืองเคลือบดินเผา 
ค าส าคญั: รูปทรงเรขาคณิต 

เพญ็สินี ผิวเกล้ียง: โครงการออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาเพื่อตกแต่งท่ีพกั 
อาศยั: ความบนัดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิต. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ศุภกา ปาลเปรม 
และ   ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา. 97 หนา้. 
 

โครงการออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองเคลือบดินเผาเพื่อตกแต่งท่ีพกัอาศยั:  ความบนัดาล
ใจจากรูปทรงเรขาคณิต  มีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีรูปแบบเหมาะสมสอด คลอ้ง
กบัแรงบนัดาลใจท่ีน ามาสร้างสรรค์ผลงาน  โดยการน ารูปทรงเรขาคณิตผสมผสานกบัรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ของใช้บนโต๊ะ เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะแตกต่างมีเอกลกัษณ์ตามแนวความคิดใน
การออกแบบ และสามารถใชต้กแต่งบา้นพกัอาศยัในรูปแบบ Modern style ไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
เป็นหน่ึงในทางเลือกแก่ผูบ้ริโภคท่ีผูว้ิจยัได้ท าการออกแบบและพฒันารูปแบบตามขั้นตอนทาง
เซรามิค 

ผลการศึกษาพบว่า  สามารถออกแบบออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผา ได้
จ  านวน18 รูปแบบ ดงัน้ี ผลิตภณัฑ์ประเภทของใชบ้นโต๊ะไดแ้ก่ ท่ีใส่ผลไม,้ ท่ีใส่ดอกไม ้ซ่ึงมีทั้ง
แบบช้ินเดียวและแบบชุด ชุดละ 2-3 ช้ิน ขนาดความสูงประมาณ 15 ซ.ม. จ านวน 6 รูปแบบ, 
ผลิตภณัฑ์ประเภทท่ีใส่ดอกไม ้แบบชุด ชุดละ 2-3 ช้ิน ขนาดความสูงประมาณ 30 ซ.ม.จ านวน 9 
รูปแบบ, ผลิตภณัฑ์ประเภทท่ีใส่ดอกไม ้แบบช้ินเดียวขนาดความสูงประมาณ 35ซ.ม. จ านวน 3 
รูปแบบ 

การออกแบบในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกใชเ้น้ือดินพอร์ซเลนเน่ืองจากเน้ือดินมีความละเอียด 
มีคุณสมบติัท่ีมีความเหมาะสมกบัรูปแบบของผลิตภณัฑ ์ข้ึนรูปดว้ยวธีิการหล่อน ้าดิน ใชเ้ทคนิคการ 
ตกแต่งแบบผสมผสานกนัไดแ้ก่ การเคลือบ การขดัและน าไปเผาแกร่งเพื่อโชวสี์ของเน้ือดิน การขูด
ขีดลวดลาย และเผาท่ีอุณหภูมิ 1,220 และ1,240 องศาเซลเซียส บรรยากาศแบบออกซิเดชนั ผลงานท่ี
ออกแบบสามารถสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละช้ิน และให้ความรู้สึกเรียบง่ายสวยงาม 
ทรงคุณค่า ซ่ึงสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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52153306: MAJOR: CERAMICS 
KEY WORD:  GEOMETRIC FORM  

PENSINEE  PIEWKLIENG: CERAMIC  DESIGNS FOR RESIDENTIAL: 
INSPIRATION FROM GEOMETRIC FORM. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. 
SUPPHAKA PALPRAME AND ASST. PROF. WANNA THITHAMMA. 97 pp. 
 

The objective of project is ceramic designs for residential. Inspiration from 
Geometric form following the process of ceramic production in industry and the researcher has 
designed and developed from ceramic process. 

The design of products is unique which can be utilized daily life and decorated the 
house. This design will be increase the great option for customers. 

The results of project  
Can design ceramics for residential: inspiration from Geometric form to mix with 

products such as fruit tray, vase. The 6 types of ceramics (fruit tray and vase): one piece and one 
set (2-3 pcs), height is around 15 cms. The 9 types of vase: one set (2-3 pcs), height is around 30 
cms/pc. The 3 types of vase: one piece, height is around 35 cms/pc. 

The material of ceramic designs for residential is composed of porcelain clay which 
is suitable for the design of ceramics and was fired at 1220 °C and 1240 °C and have 18% 
shrinkage. The color is off-white after be fired. Use the techniques to mix with inspiration to 
create the products. The techniques in creation are glazing, attrition and burning to show the 
design of product. The characteristics of each ceramic is simple, beautiful, value and following 
with the objective.   
 
 
 
 
 

Department of Ceramics                                                       Graduate School, Silpakorn University                               
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บทที ่1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  

ปัจจุบนัตามเมืองใหญ่ต่างๆท่ีมีความเจริญทางเศรษฐกิจ เขา้มาเป็นตวัแปรในการใช้
ชีวิตของมนุษยม์ากข้ึนโดยเฉพาะท่ีอยูอ่าศยั มนุษยท่ี์อาศยัอยูใ่นเมืองจึงมีการปรับตวัในการด าเนิน
ชีวิต แนวการตกแต่งท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนั Modern Style  เป็นสไตล์ท่ีไดรั้บความนิยม มีรูปแบบท่ี
เนน้การใชง้านและมีความเรียบง่าย โดยใชเ้ส้นสายขององคป์ระกอบและเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบกราฟ
ฟิค น ารูปทรงเรขาคณิตส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม ทรงกลมมาใช ้นอกจากน้ียงัมีสไตล์ท่ีต่อยอดมาจาก 
Modern ไดแ้ก่ Minimal คือการตกแต่งตามความจ าเป็นและความเหมาะสม ท่ีตอบสนองประโยชน์
ใชส้อย จะมีลกัษณะเรียบง่าย มีโทนสี แบบโมโนโทน มีเส้นสายตรงไปตรงมา เนน้ลกัษณะเด่นของ
วสัดุแต่ละแบบท่ีน ามาตกแต่งภายใตค้วามเรียบง่ายและสมดุล กนัระหว่างสถานท่ีกบัผูอ้ยู่อาศยั 
สไตล์ Minimal จะมีลักษณะคล้ายกับสไตล์ Modern แต่ประโยชน์ใช้สอยจะถูกซ่อนอยู่ใน
รายละเอียด  

ปัจจุบนักระแสของสินคา้ตกแต่งบา้น ผูบ้ริโภคนิยมซ้ือสินคา้ตกแต่งบา้น กนัมากข้ึน 
อาจเน่ืองด้วย ค่านิยมของประชาชนท่ีทุกคนอยากจะมีบ้านเป็นของตวัเอง และด้วยรัฐบาลได้
ส่งเสริมนโยบาย เพื่อความเป็นอยูข่องประชาชนในประเทศ สินคา้ตกแต่งบา้นจึงไดรั้บความสนใจ
มากข้ึนและได้รับการพฒันารูปแบบ ให้มีเอกลกัษณ์เขา้กับยุคสมยั การออกแบบสินคา้ตกแต่ง
บา้น  มีการปรับเปล่ียนแปลงทั้งทางดา้นเทคโนโลยี วิถีชีวิตท่ีเร่งรีบและการประหยดัพื้นท่ี ท าให้
เกิดนวตักรรมและประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆ ทั้งน้ีเป็นไปเพื่อให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานไดใ้น
สถานการณ์และ สภาพแวดลอ้มต่างๆ นอกจากตอ้งมีความยืดหยุ่นแลว้ การออกแบบยงัควรมีการ
ส่ือสารท่ีดีและมีความเช่ือมโยงกบัความรู้สึกของผูใ้ช้ เพื่อช่วยให้สินคา้หรือผลิตภณัฑ์นั้นมีพลงั
และดึงดูดความสนใจของผูซ้ื้อ ทั้งน้ีการออกแบบต้องตอบสนองปัจจยัอ่ืนๆ ด้วยเช่น การผลิต 
วฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของผูซ้ื้อเช่น ผลิตภณัฑท่ี์แสดงถึงเอกลกัษณ์ มีคุณลกัษณะโดด
เด่นเฉพาะตวั เป็นตน้ นอกจากนั้นยงัมีประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆ ผลิตภณัฑ์ยงัมีแนวโน้มท่ีจะไดรั้บ
การออกแบบให้มีประโยชน์ใชส้อยมากกวา่อยา่งเดียวในผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบ อยา่งไรก็ดีแมว้า่จะ
ออกแบบผลิตภณัฑใ์หมี้ประโยชน์ใชส้อยมากแต่ผลิตภณัฑต์อ้งมีความเรียบง่ายอยูด่ว้ย  

รูปทรงเรขาคณิตมีมิติของรูปทรง ท่ีสามารถมองไดโ้ดยรอบ คือ มีความกวา้ง สูง หนา
ลึก และกินเน้ือท่ี มีปริมาตร ความทึบตนั มีรูปแบบท่ีแน่นอน และมีความหมาย รูปทรงเรขาคณิต  
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เป็นรูปทรงพื้นฐานทางโครงสร้างของรูปทรงอ่ืน ๆ ความน่าสนใจมีความหลากหลายทางรูปทรง
สามารถส่ือไดถึ้งความเรียบง่ายและความเป็นสมยัใหม่ ท่ีสามารถน ามาใช้ออกแบบงานผลิตภณัฑ์
ได ้ จากขอ้มูลดงักล่าวผูว้ิจยัจึงสนใจท่ีจะน ารูปทรงเรขาคณิต มาพฒันาในการออกแบบเป็นของ
ตกแต่งท่ีอยู่อาศยัด้วยการเพิ่มเทคนิค ความน่าสนใจในการออกแบบให้มีความหลากหลายและ
น่าสนใจ 

 
ความมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ของการศึกษา  

1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการตกแต่งท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั น ามา
ออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองเคลือบดินเผา ท่ีมีรูปแบบความบนัดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิตผสมผสาน
กับรูปแบบผลิตภัณฑ์ของใช้บนโต๊ะเพื่อใช้ส าหรับตกแต่งท่ีพักอาศัย และผลิตตามขั้นตอน
กระบวนการผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาในระบบอุตสาหกรรม 

2. เพื่อออกแบบและทดลองผลิต ผลิตภณัฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาให้เหมาะสมกับ
รูปแบบสอดคลอ้งกบัแรงบนัดาลใจท่ีน ามาสร้างสรรคผ์ลงาน 

 
สมมติฐานของการศึกษา  

สามารถออกแบบและทดลองผลิต ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเคลือบดินเผาเพื่อตกแต่งท่ีพกัอาศยั
ความบนัดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิต เพื่อให้เป็นหน่ึงในทางเลือกแก่ผูบ้ริโภคเลือกใช ้และสามารถ
ผลิตไดใ้นระบบอุตสาหกรรม  
 
ขอบเขตของการศึกษา  

1. แนวคิดในการออกแบบผลิตภณัฑ์ โดยน ารูปทรงทางเรขาคณิตรูปทรงต่างๆเช่น 
รูปทรงส่ีเหล่ียม รูปทรงสามเหล่ียม รูปทรงกลม เป็นตน้ มาผสมผสานร่วมกบั รูปแบบผลิตภณัฑ์
ต่างๆประเภทของใชบ้นโต๊ะ เพื่อตกแต่งท่ีพกัอาศยัให้มีความน่าสนใจ สามารถตอบสนองการใช้
งานของผูบ้ริโภคท่ีสามารถส่ือไดถึ้งความเรียบง่ายและความเป็นสมยัใหม่เขา้กบัรูปแบบท่ีพกัอาศยั
ในปัจจุบนั 

2.โครงการน้ีเป็นการออกแบบผลิตภณัฑท่ี์ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตรูปแบบของ
ผลิตภณัฑไ์วด้งัน้ี  

2.1 ผลิตภณัฑ์ประเภทของใชบ้นโต๊ะไดแ้ก่ ท่ีใส่ผลไม,้ ท่ีใส่ดอกไม ้ซ่ึงมีทั้งแบบ
ช้ินเดียวและแบบชุด ชุดละ 2-3 ช้ิน ขนาดความสูงประมาณ 15 ซ.ม. จ  านวน 6 รูปแบบ 
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2.2 ผลิตภณัฑป์ระเภทท่ีใส่ดอกไม ้แบบชุด ชุดละ 2-3 ช้ิน ขนาดความสูงประมาณ 
30 ซ.ม.จ านวน 9 รูปแบบ 

2.3 ผลิตภณัฑ์ประเภทท่ีใส่ดอกไม ้แบบช้ินเดียวขนาดความสูงประมาณ 35 ซ.ม. 
จ านวน 3 รูปแบบ 

3.  วตัถุดิบท่ีใชใ้นการสร้างสรรค ์ใชเ้น้ือดินและเคลือบ ดงัน้ี 
3.1 เน้ือดินท่ีใช ้ คือ ดินในกลุ่มพอร์สเลน เป็นดินท่ีมีความขาวเน้ือดินละเอียด 

โปร่งแสง และดูดซึมน ้านอ้ยเ ป็นดินท่ีเหมาะกบัการข้ึนรูปดว้ยวธีิหล่อน ้าดิน 
3.2 เคลือบท่ีใชเ้ป็นเคลือบใสไฟสูง เผาท่ีอุณหภูมิ 1,220 และ1,240 องศาเซลเซียส 

4. กรรมวธีิในการผลิตใชก้ารข้ึนรูปผลิตภณัฑ ์ดว้ยวธีิการหล่อน ้าดิน 
5. กรรมวธีิในการเผา แบ่งออกเป็น 2 คร้ัง คือ 

5.1 การเผาดิบ ท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
5.2 การเผาเคลือบท่ีอุณหภูมิ 1,220 และ1,240 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน่ 

 
ขั้นตอนการศึกษา  

1. ขั้นตอนการศึกษารวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั เพื่อน ามาใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการออกแบบ  

2. ขั้นตอนการศึกษา รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะของรูปทรงเรขาคณิตในรูปแบบ
ต่างๆ 

3. ขั้นตอนการส ารวจรูปแบบ และประเภทของสินคา้ในทอ้งตลาด เพื่อวิเคราะห์ถึง
ความแตกต่างของสินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์   

4. ขั้นตอนการออกแบบและพฒันารูปแบบ โดยท าการออกแบบ ทั้ง 2มิติและ 3มิติ  
เพื่อใหเ้ห็นแนวทางการออกแบบท่ีชดัเจนและความเป็นไปไดใ้นการผลิตสร้างสรรคผ์ลงานตาม 
กระบวนการทางเซรามิค 

5. ขั้นตอนการการทดสอบศึกษาคุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีจะน าไปใช้ในการสร้างสรรค ์
และเทคนิคกระบวนการข้ึนรูป เทคนิคการตกแต่งผลิตภณัฑ์ เพื่อน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ
รูปแบบท่ีท าการออกแบบ ในการสร้างสรรคผ์ลิตภณัฑ ์ 

6. ขั้นตอนการผลิตตามกระบวนการทางเซรามิค โดยใช้วิธีการหล่อน ้ าดินในการข้ึน 
รูปผลิตภณัฑ ์

7.  ขั้นตอนการวเิคราะห์และประเมินผลงานการออกแบบ เป็นการวเิคราะห์ถึงปัญหาท่ี  
เกิดข้ึนในขั้นตอนต่าง ๆ ของการสร้างสรรคผ์ลงาน 
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วธีิการศึกษา  

1. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานท่ีเก่ียวข้อง ในรูปแบบต่างๆ ทั้งจากหนังสือ 
นิตยสารและส่ือทางเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อน ารูปแบบต่างๆ มาวเิคราะห์และเป็นแนวทางในการ
พฒันาของตวัเองเพื่อใหเ้กิดความแตกต่าง และเป็นเอกลกัษณ์ 

2. ส ารวจรูปแบบและประเภทของสินคา้ในทอ้งตลาดเพื่อวเิคราะห์ถึงความแตกต่างของ 
สินคา้ท่ีมีเอกลกัษณ์และสามารถสร้างการจดจ าแก่กลุ่มเป้าหมายได ้

3. ออกแบบร่างสองมิติ เพื่อคน้หาและคดัเลือกรูปแบบ เพื่อน าไปพฒันาเป็นแบบร่าง 3 
มิติ โดยการสร้างตน้แบบดว้ยกระดาษ เพื่อให้เห็นแนวทางการออกแบบท่ีชดัเจนและความเป็นไป
ไดใ้นการผลิตผลงาน ตามกระบวนการทางเซรามิค 

4. ศึกษาคุณสมบติัของวตัถุดิบท่ีจะน าไปใชใ้นการสร้างสรรค ์และเทคนิคกระบวนการ
ข้ึนรูป เทคนิคการตกแต่งผลิตภณัฑ ์เพื่อน ามาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัรูปแบบท่ีท าการออกแบบ  

5. สร้างตน้แบบและท าพิมพเ์พื่อการหล่อน ้าดินในการผลิตผลิตภณัฑ ์โดยเลือกใช ้ 
ดินพอร์ซเลน หลงัจากการหล่อน ้าดิน ท าการตกแต่ง เผาดิบและเผาเคลือบ 

6. ขั้นตอนการวิเคราะห์และประเมินผลงานการออกแบบ เป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาท่ี 
เกิดข้ึนในขั้นตอนต่างๆ ของการสร้างสรรคผ์ลงาน 
 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

ส าหรับผูว้ิจยัไดท้ราบขั้นตอนการปฏิบติังานจริงและการแกปั้ญหาในแต่ละขั้นตอนท่ี
ด าเนินงานไดศึ้กษางานโดยยดึหลกัสุนทรียศาสตร์, องคป์ระกอบศิลปะภายใตก้ระบวนการความคิด
และวิเคราะห์จนได้แนวความคิด รูปทรงท่ีจะน ามาใช้ให้เหมาะสมกับงานมากท่ีสุดและได้
สร้างสรรคง์าน โดยผา่นกระบวนการทางเคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีส่งเสริมโครงการ ส าหรับผูบ้ริโภค 
เพื่อให้เป็นหน่ึงในทางเลือก ในการใช้ตกแต่งท่ีอยู่อาศยัให้มีความสวยงามควบคู่กบัประโยชน์ใช้
สอย  
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

โครงการออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองเคลือบดินเผาเพื่อตกแต่งท่ีพกัอาศยั: ความบนัดาล
ใจจากรูปทรงเรขาคณิต มีเอกสารและขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการออกแบบ ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบศิลป์และรูปทรงเรขาคณิต 
 2. ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบการจดัดอกไม ้
 3. ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบการตกแต่งบา้นในปัจจุบนั 

 4. ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัวตัถุดิบและกรรมวธีิการผลิตทางเคร่ืองเคลือบดินเผา 
 

1. ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัองค์ประกอบศิลป์และรูปทรงเรขาคณิตองค์ประกอบศิลป์ 
1.1 จุด  
จุดเป็นองค์ประกอบท่ีสามารถสัมผสัและรับรู้ได้น้อย แต่ในทางศิลปะจุดๆหน่ึงท่ี

ปรากฏในภาพอาจจะค่อยๆ ขยายใหญ่ในความรู้สึกแปรเปล่ียนเป็นรูปสัญลกัษณ์ส่ิงต่างๆ เช่น การ
น าเอาจุดมาแทนส่ิงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นระยะหนทางท่ีห่างไกล เช่น ดวงดาว แสงไฟ ฯลฯ การตีความใน
จินตนาการอาจขยายกวา้งใหญ่กวา่การรับรู้หลายเท่า และมีรูปแบบท่ีเปล่ียนไปไดอ้ยา่งไม่ส้ินสุด 

 
1.2 เส้น  
 เส้นเกิดจากจุดท่ีเรียงต่อกัน หรือเกิดจากการลากเส้นไปยงัทิศทางต่างๆ มีหลาย

ลกัษณะ เช่น ตั้ง นอน เฉียง โคง้ ฯลฯ เส้น เกิดจากเคล่ือนท่ีของจุด หรือถา้น าจุดมาวางเรียงต่อๆ กนั
ก็จะเกิดเป็นเส้นข้ึน เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว ไม่มีความกวา้ง ท าหน้าท่ีเป็นขอบเขตของท่ีว่าง 
รูปร่าง รูปทรง สี น ้ าหนกั รวมทั้งเป็นแกนหลกัโครงสร้างของรูปร่างรูปทรงต่างๆ เส้นเป็นพื้นฐาน
ท่ีส าคญัของงานศิลปะทุกชนิด เส้นสามารถให้ความหมาย แสดงความรู้สึกและอารมณ์ด้วย การ
สร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ข้ึน เส้นมี 2 ลกัษณะคือ เส้นตรง (Straight Line) และ เส้นโคง้ (Curve Line) 
เส้นทั้งสองชนิดน้ีเม่ือน ามาจดัวางในลกัษณะต่างๆ กนัและให้ความหมาย ความรู้สึก ท่ีแตกต่างกนั
ออกไปดว้ยลกัษณะของเส้น เส้นมีจุดเด่นท่ีน ามาใชไ้ดห้ลากหลายรูปแบบท าให้เกิดรูปร่างรูปทรง
ต่างๆมากมายเพื่อตอ้งการส่ือใหเ้กิดความรู้สึกทางดา้นอารมณ์จากการสร้างสรรคข์องงาน  

1.2 .1  เส้นตั้ง หรือเส้นด่ิง ใหค้วามรู้สึกทางความสูงสง่า มัน่คง แขง็แรง หนกัแน่นเป็น
สัญลกัษณ์ของความซ่ือตรง 
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                  1.2 .2  เส้นนอนใหค้วามรู้สึกทางความกวา้ง สงบ ราบเรียบ น่ิง ผอ่นคลาย 
                  1.2 .3  เส้นเฉียง หรือ เส้นทะแยงมุม ใหค้วามรู้สึก เคล่ือนไหว รวดเร็ว ไม่มัน่คง 
                  1.2 .4  เส้นหยกั หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ใหค้วามรู้สึก คล่ือนไหว อยา่งเป็น
จงัหวะ มีระเบียบ ไม่ราบเรียบ น่ากลวั อนัตราย ขดัแยง้ ความรุนแรง 
                  1.2 .5  เส้นโคง้ แบบคล่ืน ใหค้วามรู้สึก เคล่ือนไหวอยา่งชา้ ๆ ล่ืนไหล ต่อเน่ือง 
สุภาพอ่อนโยน นุ่มนวล 
                  1.2 .6  เส้นโคง้แบบกน้หอย ใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหว คล่ีคลาย หรือเติบโตในทิศทาง
ท่ีหมุนวน ถา้มองเขา้ไปจะเห็นพลงัความเคล่ือนไหวท่ีไม่ส้ินสุด 
                  1.2 .7  เส้นโคง้วงแคบ ใหค้วามรู้สึกถึงพลงัความเคล่ือนไหวท่ีรุนแรง การเปล่ียน
ทิศทางท่ี รวดเร็ว ไม่หยดุน่ิง 
                  1.2.8  เส้นประ ใหค้วามรู้สึกท่ีไม่ต่อเน่ือง ขาดหาย ไม่ชดัเจน ท าใหเ้กิดความเครียด
ความส าคญัของเส้น 
      1.2.8.1 ใชใ้นการแบ่งท่ีวา่งออกเป็นส่วนๆ 
                           1.2.8.2 ก าหนดขอบเขตของท่ีวา่ง หมายถึง ท าใหเ้กิดเป็นรูปร่าง (Shape) ข้ึนมา 
       1.2.8.3 ก าหนดเส้นรอบนอกของรูปทรง ท าใหม้องเห็นรูปทรง (Form) ชดัข้ึน 
       1.2.8.4 ท าหนา้ท่ีเป็นน ้าหนกัอ่อนแก่ของแสดงและเงา หมายถึง การแรเงาดว้ยเส้น 
      1.2.8.5 ใหค้วามรู้สึกดว้ยการเป็นแกนหรือโครงสร้างของรูปและโครงสร้างของ
ภาพ 

 
       1.3 รูปร่างและรูปทรง  

รูปร่าง (Shape) คือพื้นท่ีๆลอ้มรอบดว้ยเส้นท่ีแสดงความกวา้ง และความยาว รูปร่างจึง
มีสองมิติรูปทรง (Form) คือรูปท่ีลกัษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกวา้งความยาวแลว้ 
ยงัมีความลึกหรือความหนา นูน ด้วย เช่น รูปทรงกลม รูปทรงสามเหล่ียม ทรงกระบอก ให้
ความรู้สึกมีปริมาตรความหนาแน่นมีมวลสาร ท่ีเกิดจากการใชค้่าน ้ าหนกัหรือการจดัองคป์ระกอบ 
ของงรูปทรง หลายรูปรวมกนั 

รูปทรงทีม่ีลกัษณะเป็น 3 มิต ิ 
รูปทรงแบ่งออกเป็น3ลกัษณะใหญ่ๆคือ 

            1. รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปร่างรูปทรงท่ีแน่นอน คือมีความกวา้ง ความ
ยาวและความสูง และสามารถใชก้ารค านวณทางคณิตศาสตร์หาปริมาตรท่ีแน่นอน ไดแ้ก่  รูปทรง
กลม รูปทรงกระบอก รูปทรงกรวย ลูกบาศก ์ปริซึม รูปพีระมิด เป็นตน้ รูปเรขาคณิตเป็นโครงสร้าง
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พื้นฐานของรูปทรงต่างๆ  
           2. รูปทรงธรรมชาติ (Nature Form) เป็นการเลียนแบบธรรมชาติน ารูปทรงท่ีมีอยูต่าม
ธรรมชาติรอบตวัเรา เช่น ดอกไม,้ใบไม,้สัตวต่์างๆ,สัตวน ้า,แมลง,มนุษย ์ เป็นตน้ มาใชเ้ป็นแม่แบบ
ในการออกแบบและสร้างสรรคโ์ดยยงัคงใหค้วามรู้สึกและรูปทรงท่ีเป็นธรรมชาติอยูส่่วนผลงาน
บางช้ินท่ีลอ้เลียนธรรมชาติโดยใชรู้ปทรงเช่น ตุก๊ตาหมี,การ์ตูน,อวยัวะของร่างกายเรา เป็นตน้ ยงัคง
เป็นรูปทรงตามธรรมชาติใหเ้ห็นอยูบ่างคร้ังไดมี้การน าวสัดุท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติเช่นเปลือกหอย, ก่ิง
ไม,้ขนนกฯลฯน ามาออกแบบดดัแปลงสร้างสรรคผ์ลงานรูปทรงก็ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงมากนกั 
               3. รูปทรงอิสระ (Free Form) เป็นรูปแบบโครงสร้างท่ีไม่แน่นอนใหค้วามรู้สึกถึงความ
เคล่ือนไหว เล่ือนไหล ใหค้วามอิสระ และไดอ้ารมณ์ ความเคล่ือนไหวเป็นอยา่งดี รูปอิสระอาจเกิด
จากรูปเรขาคณิตหรือรูปธรรมชาติ ท่ีถูกกระท าจนมีรูปลกัษณะเปล่ียนไปจากเดิมจนไม่เหลือสภาพ
เดิม 

ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปทรง 
เม่ือน ารูปทรงหลาย ๆ รูปมาวางใกลก้นั รูปเหล่านั้นจะมีความสัมพนัธ์ดึงดูด หรือผลกั

ไสซ่ึงกนัและกนั การประกอบกนัของรูปทรงท าไดโ้ดยใช้การน ารูปเรขาคณิต รูปอินทรีย ์และรูป
อิสระ มาซ้อนทบักนั ผนึกเขา้ดว้ยกนั แทรกเขา้หากนั หรือ รูปทรงท่ีบิดพนักนั น ามาประกอบเขา้
ดว้ยกนัจะไดรู้ปลกัษณะใหม่ ๆ อยา่งไม่ส้ินสุด 

รูปร่างบวกและรูปร่างลบ 
ในการปรากฎของรูปร่างบนพื้นระนาบนั้น จะประกอบดว้ย 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีเป็นรูป 

และส่วนท่ีเป็นพื้นส่วนท่ีเป็นรูป ก็คือส่วนท่ีเป็นเน้ือหาและส่วนท่ีเป็นพื้นคือส่วนท่ีรองรับรูปแต่
บางคร้ังอาจมีการสับสนวา่ส่วนใดคือรูปส่วนไดเ้ป็นพื้นจึงมีการก าหนดรูปร่างท่ีปรากฎนั้นออกเป็น 
2 ลกัษณะ คือ 

1. รูปร่างบวก (Positive Shape) หมายถึงรูปร่าง ท่ีเกิดจากการ ลอ้มรอบดว้ยเส้นหรือ
เกิดจากส่วนประกอบส าคญัของศิลปะอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สี ระนาบแบนราบของน ้ าหนัก พื้นผิว ฯลฯ มี 
ลกัษณะ 2 มิติ ปรากฎอยูบ่นพื้นท่ีวา่งเปล่า (Empty Space) หรือพื้น (Ground) รูปร่างบวกมกัจะเป็น
ส่วนเน้ือหา (Subject) 

2. รูปร่างลบ (Negative Shape) หมายถึงบริเวณพื้น (Ground) หรือเน้ือท่ีบริเวณวา่ง
เปล่า ท่ีถูกแทนท่ีหรือรองรับรูปร่างบวกบริเวณเน้ือท่ีเหลือจากรูปร่างบวกจะมีค่าเป็นรูปร่างลบ 
ส าหรับขอ้พิจารณาเก่ียวกบัการก าหนดวา่เป็นรูปร่างบวกและรูปร่างลบอาจเกิดข้ึนไดพ้ร้อมๆกนัใน
งานทศันศิลป์และอาจสับเปล่ียนเป็นไดท้ั้ง 2 นยัคือเป็นไดท้ั้งรูปร่างบวกและรูปร่างลบ ข้ึนอยูก่บั
เน้ือหา หรือความส าคญัของรูปร่างนั้น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.4 ค่าน า้หนัก (Value) 
ค่าน ้าหนกัคือ ค่าความอ่อนแก่ของบริเวณท่ีถูกแสงสวา่ง และบริเวณท่ีเป็นเงาของวตัถุ 

หรือ ความอ่อน - ความเขม้ของสีหน่ึงๆหรือหลายสี เช่น สีแดง มีความเขม้กวา่สีชมพู หรือ สีแดง
อ่อนกวา่สีน ้าเงินเป็นตน้ นอกจากน้ียงัหมายถึงระดบัความเขม้ของแสงและระดบั ความมืดของเงา  
ซ่ึงไล่เรียงจากมืดท่ีสุด (สีด า) ไปจนถึงสวา่งท่ีสุด (สีขาว) น ้าหนกัท่ีอยูร่ะหวา่งกลางจะเป็นสีเทา  ซ่ึง
มีตั้งแต่เทาแก่ท่ีสุดจนถึงเทาอ่อนท่ีสุด การใชค้่าน ้าหนกัจะท าใหภ้าพดูเหมือนจริงและมีความ 
กลมกลืนถา้ใชค้่าน ้าหนกัหลายๆระดบัจะท าใหมี้ความกลมกลืนมากยิง่ข้ึนและถา้ใชค้่าน ้าหนกั 
จ านวนนอ้ยท่ีแตกต่างกนัมากจะท าใหเ้กิดความแตกต่างความขดัแยง้  
 
                    1.5 บริเวณว่าง (Space) 

บริเวณวา่งคือ  ส่วนท่ีเป็นพื้นท่ีท่ีปราศจากองคป์ระกอบใดๆ ถา้บริเวณท่ีวา่งมีนอ้ย 
ความรู้สึกจากการรับจะรู้สึกแน่นแข่งขนั แยง่ชิง ฯลฯ แต่ถา้บริเวณวา่งมีมากจะใหค้วามรู้สึกวา่ง
เปล่า เงียบเหงา อา้งวา้ง หดหู่ ฯลฯ แต่ถา้บริเวณวา่งมีเท่ากนัจะใหค้วามรู้สึกพอดี สมดุล เสมอภาค 
เป็นตน้  

 
                    1.6 สี (Color) 

สีเป็นคุณลกัษณะท่ีสามารถรับรู้ไดด้ว้ยประสาทตา โดยอาศยัแสงเป็นตวัส่องสวา่ง สี
แต่ละสีมีสมบติัเฉพาะตวัท่ีสามารถกระตุน้เร้าให้เกิดความรู้สึกท่ีแตกต่างกนัอกไป เช่น สีแดงยอ่ม
กระตุน้เร้าความรู้สึกให้เกิดแตกต่างไปจากสีขาวหรือสีด าท าใหค้วามรู้จากการรับรู้ไม่เหมือนสีเขียว 
เป็นตน้  
 
                    1.7 พืน้ผวิ (Texture) 

พื้นผวิอาจเป็นเน้ือหยาบหรือเน้ือละเอียด แขง็หรือหยาบ น่ิมหรือเรียบ พื้นผวิจะท าให้
ผูดู้เกิดความรู้สึก ไม่วา่ดว้ยสายตาหรือร่างกาย พื้นผวิเปรียบเสมือนตวัแทนของมวลภายในของวตัถุ
นั้น จากลกัษณะพื้นผวิท่ีท าใหค้วามรู้สึกท่ีแตกต่างกนั ท าใหมี้การน าเอาลกัษณะต่าง ๆ ของพื้นผวิ
เขา้มามีส่วนร่วมในการสร้างงานศิลปะ เพื่อกระตุน้เร้าผูดู้เกิดความรู้สึกท่ีต่างกนั เม่ือไดส้ัมผสัภาพ
ผลงานท่ีมีพื้นผวิท่ีต่างกนั (ชลูด น่ิมเสมอ, 2546: 34-36) 

โดยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบศิลป์และรูปทรงเรขาคณิตองคป์ระกอบศิลป์ท่ีใช้
ในการวจิยัคร้ังน้ีเลือกรูปทรงเรขาคณิตมาเป็นแรงบนัดาลใจในการออกแบบผลิตภณัฑ ์น ามาพฒันา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ต่อยอดใหเ้กิดรูปทรงท่ีน่าสนใจ สวยงาม โดยน ามาผสมผสานกบัการพบักระดาษในการสร้างโมเดล 
3 มิติเพื่อให้เกิดระนาบท่ีน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

 
2. ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัการออกแบบการจัดดอกไม้ 

การจดัดอกไม ้ ถือเป็นศาสตร์อยา่งหน่ึงท่ีจ าเป็นตอ้งอาศยัทกัษะ ประสบการณ์ เพราะ
จะตอ้งใชด้อกไมท่ี้แตกต่างกนัในหลากหลายสี การไล่โทน การน าเอาดอกไมห้รือใบไม ้ตลอดจน
วสัดุต่าง ๆ มาจดัใหอ้ยูใ่นองคป์ระกอบทางศิลปะ ซ่ึงตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั และท าใหเ้กิดมุมมองท่ี
สวยงามนบัไดว้า่เป็นศิลปะและววิฒันาการท่ีสืบทอดกนัมาชา้นานการจดัดอกไมโ้ดยส่วนใหญ่นิยม
จดัเลียนแบบดอกไมส้ดธรรมชาติ  

 
2.1 อุปกรณ์ทีต้่องเตรียม  
1. ภาชนะส าหรับจดัหมายถึงภาชนะส าหรับรองรับดอกไมมี้หลายชนิด เช่น แจกนั

รูปทรงต่าง ๆ  
2. ท่ีส าหรับรองภาชนะ เม่ือจดัดอกไมเ้สร็จควรมีส่ิงรองรับเพื่อความสวยงาม ความ

โดดเด่นของแจกนั เช่นไมไ้ผข่ดัหรือสานเป็นแพ กระจก แป้นไม ้ 
3. กรรไกรส าหรับตดัแต่ง  
4. เคร่ืองใชต่้างๆ เช่น ลวด ทราย ดินน ้ ามนั กระดาษสี ฟลอร่าเทปสีเขียว กา้นมะพร้าว 

ลวด เบอร์ 24 และ เบอร์ 30  
5. ดอกไมพ้ร้อมใบไม ้ 
6. เคร่ืองประกอบตกแต่ง เช่น ก่ิงไม ้ขอนไม ้ตุก๊ตา ขดลวด เป็นตน้  
 

 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอย่างอุปกรณ์การจัดดอกไม้ ท่ีมา: อุปกรณ์การจัดดอกไม้สด : 21ก.ย.  2556 : 
http://www.jittraflorist.com 

http://www.jittraflorist.com/
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2.2 การเลือกดอกไม้ทีใ่ช้ตกแต่งขึน้อยู่กบัปัจจัยต่างๆ คือ 
1. เลือกดอกไมต้ามวตัถุประสงคส์ าหรับงานนั้น ๆ  
2. ความทนทานของดอกไมป้ระดิษฐ์  
3. ขนาดของดอกไมเ้ลือกใหเ้หมาะกบัภาชนะ สถานท่ีตั้ง และแบบของการจดั  
4. การเลือกสีของดอกไมต้อ้งดูฉากดา้นหลงัและจุดประสงคว์า่ตอ้งการกลมกลืนหรือ

ตดักนั  
5. ความนิยมของดอกไม ้เช่นดอกกุหลาบนิยมใชใ้นงานมงคล ดอกบวัใชบู้ชาพระ  
 
2.3 รูปแบบการจัดดอกไม้  
การจดัดอกไมโ้ดยทัว่ ๆ ไปแบ่งออกเป็น 3 แบบ ดงัน้ี  
1. การจดัดอกไมเ้ลียนแบบธรรมชาติ เป็นการจดัดอกไมแ้บบง่ายๆ เพื่อประดบัตกแต่ง

บา้น โดยอาศยัความเจริญเติบโตของตน้ไม ้ดอกไม ้ก่ิงไม ้น ามาจดัลงภาชนะ โดยใชก่ิ้งไมข้นาด
ต่างๆ 3 ก่ิง การจดัดอกไมแ้บบน้ี นิยมน าหลกัการจดัดอกไมจ้ากประเทศญ่ีปุ่นมาประยกุต์  

2. การจดัดอกไมแ้บบสากลนิยมจดั 7 รูปแบบ คือ รูปทรงแนวด่ิง ทรงกลม ทรง
สามเหล่ียมมุมฉากทรงสามเหล่ียมดา้นเท่า ทรงพระจนัทร์คว  ่า ทรงพระจนัทร์เส้ียว ทรงตวัเอส  

3. การจดัดอกไมแ้บบสมยัใหม่ เป็นการจดัดอกไมท่ี้มีรูปแบบอิสระ เนน้ความหมาย
ของรูปแบบบางคร้ังไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ดอกไมแ้ต่อาจใช้วสัดุหรือภาชนะเป็นจุดเด่นเป็นการสร้าง
ความรู้สึกใหผู้พ้บเห็น การจดัดอกไมแ้บบน้ียงัอาศยัหลกัเกณฑ ์สัดส่วนและความสมดุลดว้ย  

 
2.4 การเตรียมดอกไม้ก่อนจัด  
1. ดอกไม ้ใบไม ้ท่ีซ้ือมาจากตลาดตอ้งน ามาพกัไวใ้นน ้าอยา่งนอ้ย 45 นาที - 2 ชัว่โมง  
2. น าดอกไมม้าลิดใบท่ีไม่สวย เห่ียว หรือไม่จ  าเป็นออกไป  
3. ตดักา้นดอกไมใ้ตน้ ้า หากกา้นไม่แขง็ใหต้ดัตรง หากกา้นแขง็ใหต้ดัเฉียงประมาณ 1”  

                  4. แช่ดอกไมพ้กัไวใ้นน ้ามาก ๆ  
       5. ดอกไมท่ี้ซ้ือมาคา้งคืนให้ห่อดว้ยใบตองหรือกระดาษ น าไปแช่ไวใ้นถงัน ้ า เพื่อ

ไม่ใหด้อกบานเร็ว  
 

2.5 หลกัทัว่ไปในการจัดแจกนัดอกไม้  
1. หนา้ท่ีและประโยชน์ใช้สอย ก่อนจดัควรจะทราบวตัถุประสงคใ์นการจดัตกแต่ง

ก่อนวา่ จะใชใ้นงานอะไร และจะจดัวางท่ีไหน เช่น วางกลางโตะ๊ วางมุมโตะ๊ ชิดผลกั หรือแจกนัติด
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ผนงั เป็นตน้ และค านึงถึงลกัษณะของห้องท่ีจะจดัวางเป็นห้องลกัษณะแบบใด ทรงใด และขนาด
เล็ก ปานกลางหรือใหญ่ เพื่อเราจะไดเ้ลือกแจกนัและดอกไมท่ี้เหมาะสมกบัหอ้งนั้น ๆ ดว้ย  

2. สัดส่วน เป็นเร่ืองส าคญัมาก ท่ีจะก าหนดวา่แจกนัท่ีจดัเสร็จจะสวยหรือไม่สวย ถา้
สัดส่วนไม่สมดุลยแ์จกนัท่ีจดัออกมาก็ไม่สวย ส่ิงท่ีตอ้งค านึง  

2.1 ภาชนะทรงเต้ีย ความสูงท่ีจดัควรเป็น 1.5-2 เท่า ของความกวา้งของภาชนะ  
2.2 ภาชนะทรงสูง ความสูงท่ีจดัควรเป็น 1.5-2 เท่า ของความสูงของภาชนะ  

3. การเทียบส่วน เป็นความสัมพนัธ์กบัส่วนต่าง เช่น ระหวา่งดอกไมก้บัแจกนั, แจกนั
กบัขนาดของหอ้ง  

4. ความสมดุลย ์เป็นความถ่วงดุล เช่น ซ้ายขวาเท่ากนั หรือ สองขา้งไม่เท่ากนัแต่หนกั
ไปทางใดทางหน่ึงก็ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูจ้ดั  

5. การเลือกสี เส้นและขนาดให้แตกต่าง กนั เช่น สีกลาง อ่อน เส้นท่ีโคง้เรียว ขนาด
ดอกมีใหญ่เล็กเป็นตน้  

6. ความกลมกลืน คือ การเขา้กนัอยา่งสอดคลอ้งระหวา่งองคป์ระกอบต่าง ๆ  
7. ความแตกต่าง เช่นสีของดอกใบและภาชนะท่ีมีสีแตกต่างกนัแต่ความแตกต่างไม่

ควรเกิน 20%  
8. การสร้างจุดเด่น คือ จดัใหมี้ตวัเด่น ตวัรอง และใหมี้การส่งเสริมกนัและกนั  
9. ช่วงจงัหวะช่วยให้ดอกไมมี้ชีวิตมากข้ึน ควรไล่ขนาดดอกตูมดอกแยม้ จนถึงดอก

บาน  
 
2.6 ประเภทของการจัดดอกไม้  

การจดัดอกไมแ้บบโทปิอาร่ี (Topiary) เป็นศิลปะการตกแต่งไมพุ้ม่ให้เป็นรูปทรงต่างๆ 
โดยเฉพาะรูปทรงเรขาคณิต เช่น รูปทรงกลม รูปสามเหล่ียม หรือรูปส่ีเหล่ียม รวมทั้งการตกแต่งให้
เป็นรูปคน สัตว์ หรือส่ิงของต่างๆ ซ่ึงศิลปะการตกแต่งดงักล่าวน้ีเป็นท่ีนิยมตั้งแต่ยุคโบราณ
จนกระทัง่ถึงปัจจุบนัน้ีและต่อมานกัจดัดอกไมก้็ไดน้ าศิลปะการจดัโทปิอาร่ีมาใชใ้นการจดัดอกไม้
ดว้ย โดยโทปิอาร่ีท่ีจดัง่ายท่ีสุดคือรูปทรงกลม และดอกไมท่ี้จดัโทปิอาร่ีไดส้วยท่ีสุดก็คือ ดอก
กุหลาบนัน่เอง  

การจัดดอกไม้รวม  
การจดัดอกไมร้วมใหอ้อกมาดีคือดอกไมแ้ต่ละแบบตอ้งส่งเสริมซ่ึงกนัและกนัและการ

ส่งเสริมกนัน้ี จะท าใหค้วามงามของดอกไมส้มบูรณ์ยิง่ข้ึน  
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การจัดดอกไม้สีโทนร้อน  
         สีโทนร้อนไดแ้ก่ สีแดง สีส้มหรือสีแสด สีเหลือง สีม่วง เป็นตน้ สีโทนร้อนเป็นสีท่ี
แสดงถึงพลงั ความบา้คลัง่ ความต่ืนเตน้เร้าใจ การเยา้ยวน ความกระฉบักระเฉง และไม่พา่ยแพง่้าย 
การจดัดอกไมโ้ทนร้อนในบา้นควรเลือกมุมท่ีแสงแดดส่องถึงการจดัล าดบัสีโทนร้อนมีความ 
หลากหลาย ท่ีจะท าใหคุ้ณมีความคิดสร้างสรรคแ์บบไม่จ  ากดั  
 

 
 
ภาพท่ี 2 การจดัดอกไมสี้โทนร้อน ท่ีมา: การจดัดอกไมส้ด: 21ก.ย. 2556: 
http://www.luxuryflowerdelivery.com 
  

การจัดดอกไม้สีโทนอ่อน  
สีโทนอ่อนเป็นสีเยน็ตา เช่น สีขาว มกัใชใ้นโอกาศส าคญัเก่ียวกบัทางศาสนา เช่นงาน

แต่ง ดอกไมสี้ขาวเป็นทางเลือกคลาสสิค ความงามตามธรรมชาติของดอกไมสี้อ่อนท าให้ดูดีข้ึนได้
ดว้ยการเลือกใบไมอ้ยา่งชาญฉลาด ภาชนะท่ีใส่ถา้เป็นดอกสีขาว ภาชนะอาจจะเลือกให้อยูใ่นโทน
เดียวกนัก็ได ้จะใหค้วามงามท่ีสบายตา และดูมีรสนิยม  

 

http://www.luxuryflowerdelivery.com/
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ภาพท่ี 3 การจดัดอกไมสี้โทนอ่อน ท่ีมา: การจดัดอกไมส้ด: 21 ก.ย. 2556: 
http://www.jittraflorist.com 

 
การจัดดอกไม้แบบญีปุ่่น 
การจดัดอกไมเ้ม่ือเปรียบเทียบกบัรูปแบบการจดัดอกไมเ้พื่อการประดบัตกแต่งเพียง

อยา่งเดียวดงัท่ีเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในประเทศตะวนัตกนั้น ศิลปะอิเคบานะ (Ikebana) หรือการจดั
ดอกไมแ้บบญ่ีปุ่น มุ่งสร้างสรรคค์วามกลมกลืนของรูปทรงตามแนวนอน จงัหวะ และสี ในขณะท่ี
ชาวตะวนัตกมกัจะเน้นท่ีปริมาณและสีสันของดอกไมโ้ดยให้ความสนใจในความงามของดอกไม้
เป็นส่วนใหญ่นั้น ชาวญ่ีปุ่นจะเนน้แง่มุมตามแนวนอนในการจดั พร้อมทั้งพฒันาศิลปะโดยรวมเอา
แจกนั ก่ิงกา้น ใบไมแ้ละก่ิงไม ้ตลอดจนดอกไมเ้ขา้ไวด้ว้ยกนั โครงสร้างรวมของการจดัดอกไม้
แบบญ่ีปุ่นวางบนแนวทางหลกั 3 ประการใหเ้ป็นสัญลกัษณ์ของสวรรค ์โลก และมนุษยชาติ      

อเิคบานา ( Ikebana)        
เอกลกัษณ์ของ Ikebana คือการใชด้อก กา้นและใบเพียงเล็กนอ้ย มาจดัวางให้เกิดมุมท่ี

จะอวดความงามตามธรรมชาติของดอกไมเ้หล่านั้น ซ่ึงอาศยัความสอดคลอ้งลงตวัระหวา่งดอกไม้
และภาชนะท่ีใชจ้ดั และการเลือกชนิดของดอกไมใ้บประดบัจะเลือกใหเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเราจะน าแจกนันอนไปวางตกแต่ง เป็นศิลปะการจดัวาง ตดัแต่งกา้น ใบและดอกไมล้งในแจกนั
หรือภาชนะอ่ืนๆ อยา่งสวยงามของญ่ีปุ่น ซ่ึงมีพฒันาการยาวนานกวา่ 700 ปี ท าให้รูปแบบของการ

http://www.jittraflorist.com/
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จดัดอกไมพ้ฒันาแตกต่างไปหลากหลายสไตล์ รูปแบบพื้นฐานท่ีแบ่งง่ายตามรูปทรงของแจกนัหรือ    
ภาชนะรองรับมี 2 แบบคือ การจดัดอกไมใ้นแจกนัทรงสูง และการจดัในภาชนะทรงเต้ีย  

Heika การจัดในแจกนัทรงสูง  
การจดัดอกไมแ้บบ Heika ท่ีหมายความรวมถึงการจดัในสไตล์ rikka, seika หรือ shoka 

เป็นการจดัดอกไมใ้นแจกนัทรงสูงและเนน้รูปทรงแนวด่ิง จุดเด่นส าหรับการจดัแบบน้ี เน้นความ
งามตามธรรมชาติของดอกไมแ้ละการจดัวางท่ีหรูหราสง่างาม แจกนัท่ีใช้จะเป็นทรงสูงปากแคบ 
เม่ือวางดอกไมล้งไปกา้นของดอกไมจ้ะถูกรวบไวติ้ดกนัท่ีบริเวณปากแจกนั  

การจดัแบบ Heika มีองคป์ระกอบส าคญั 3 ขอ้ ไดแ้ก่ดอกฐาน ดอกรองช่วงกลางและ
ดอกยอดสูงสุด แต่ความยาวมุมและต าแหน่งของก่ิงก้านใบจะวางแตกต่างกนัตามสไตล์แยกย่อย 
ส าหรับรูปแบบง่ายท่ีนิยมกนั มกัจะตดักา้นดอกไมท่ี้จะวางเป็นฐานให้มีความยาวเพียงหน่ึงเท่าคร่ึง
ของความสูงของแจกนั ส่วนดอกรองและดอกยอดสูงสุดจะตดักา้นให้ยาวเท่าคร่ึงหน่ึงของดอกฐาน 
องศาของการจดัวาง ดอกฐานจะเอียงไปขา้งหนา้ 70 องศา ในแนวด่ิง และกินเน้ือท่ีแนวนอนเอียง
ทางซ้าย 45 องศา ส่วนดา้นหนา้ของแจกนัท่ีจะหันออก จากนั้นวางดอกรองเสียบไวด้า้นหลงัของ
ดอกฐาน เพื่อเพิ่มมิติความหนาแน่นของพื้นท่ี โดยให้กา้นดอกรองส่วนท่ีโผล่พน้จากปากแจกนัมี
ความยาวคร่ึงหน่ึงของกา้นฐาน และดอกยอดวางไวต้รงก่ึงกลางแจกนั ส่วนของใบประดบัจะเอียง
เป็นพุ่มทางด้านซ้ายของดอกไม ้ส่วนยอดท่ีมีกา้นยาวตั้งตรงด่ิงอยู่ก่ึงกลางความสูงเพียงคร่ึงของ
กา้นใบประดบัท่ีรองอยู่ดา้นหลงั เม่ือเติมดอกไมส้ั้ นเพียงคร่ึงของดอกยอดตรงกลางเพิ่ม บริเวณ
ดา้นหนา้เยื้องไปฝ่ังขวาของแจกนั ก็เสร็จสมบูรณ์แบบ รูปลกัษณ์ท่ีออกมาจะเป็นช่อดอกไมเ้รียบหรู 
สไตลแ์ยกยอ่ยจาก Heika ท่ีรู้จกักนัแพร่หลายมี rikka (ดอกไมต้ั้งตรง), seika หรือ shoka (จดัให้เป็น
ธรรมชาติเหมือนดอกไมอ้ยูบ่นตน้)  
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ภาพท่ี 4 การจดัในแจกนัทรงสูง ท่ีมา: การจดัดอกไมแ้บบญ่ีปุ่น: 14 ส.ค. 2556:  
http://www.gamer-load.com 
 

Moribana การจัดในภาชนะทรงเตีย้  
การจดัดอกไมใ้นภาชนะหรือแจกนัรูปทรงเต้ียในแนวนอน เรียกว่า Moribana จุดเด่น

ของการจดัแบบน้ีคือการเปิดพื้นท่ีแสดงความสวยงามของดอกไมใ้นแนวนอนและอวดรูปทรง
ดอกไมบ้านเตม็ดอก รูปลกัษณ์เม่ือจดัเสร็จเหมือนพุ่มดอกไม ้ขณะท่ีการจดัแบบ heika มีพฒันาการ
ยาวนานมาหลายศตวรรษและมีแบบแผนและวิธีการซบัซ้อน ส่วน moribana เพิ่งเกิดข้ึนช่วงร้อยปี 
และไม่มีความซบัซ้อนมากนกั อย่างไรก็ตามการจดัแบบ moribana ก็มีสไตล์แยกย่อยหลากหลาย 
ข้ึนอยูก่บัมุมเอียงของกา้นดอกฐาน กา้นดอกรองและกา้นดอกยอด สไตล์ท่ีเสียบดอกไมแ้บบตั้งตรง
เป็นแบบพื้นฐานและได้รับความนิยมท่ีสุด ในดา้นมุมมอง รูปแบบเสียบก้านตั้งตรงเป็นท่ีเช่ือว่า
สร้างความรู้สึกฐานใหม้ัน่คง หนกัแน่น  

การจดัแบบพื้นฐานของ moribana จะใช้กา้นดอกฐานความยาวเท่าเส้นผ่าศูนยก์ลาง
ของภาชนะบวกกบัความลึกของกน้ภาชนะ กา้นดอกรองตดัให้ความยาว 2 ใน 3 ของกา้นฐาน และ
กา้นดอกยอดตดัให้เหลือความยาวแค่คร่ึงหน่ึงของกา้นดอกฐาน การจดัวางเร่ิมจากกา้นดอกฐาน
เสียบตั้งตรงในแนวด่ิง ตามดว้ยกา้นดอกรองท่ีเสียบให้เอียงซ้าย 45 องศา และโนม้มาดา้นหนา้ของ
แจกนัหรือภาชนะบริเวณท ามุม 30 องศา กา้นดอกยอดเสียบใหโ้นม้ก่ิงราว 60 องศามาดา้นหนา้เอียง
ไปมุมขวาภาชนะ 45 องศา เม่ือมองจากด้านบน(มุมก้ม)จะเห็นก้านดอกท่ีสามท ามุมเป็นรูป
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สามเหล่ียมทางฝ่ังขวาของภาชนะ ให้น าดอกไมม้าเติมพื้นท่ีว่างในสามเหล่ียมนั้น เป็นอนัเสร็จ
สมบูรณ์ (เสาวนิตย ์แสงวเิชียร, 2530: 25-27) 

การจดัดอกไมส้ าหรับภาชนะท่ีผูว้จิยัออกแบบในคร้ังน้ีผูว้ิจยัเนน้การจดัดอกไมแ้บบร่วม
สมยัทั้งแบบตะวนัตกและตะวนัออก เพื่อใชใ้นการตกแต่งท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั 
 

 
 

ภาพท่ี 5 การจดัในแจกนัทรงเต้ีย ท่ีมา: การจดัดอกไมแ้บบญ่ีปุ่น: 14 ส.ค. 2556:  
 http://www.gamer-load.com 

 

3. ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัรูปแบบการตกแต่งบ้านในปัจจุบัน 
การตกแต่งการเลือกรูปแบบหรือสไตลก์ารตกแต่งนั้น เป็นเร่ืองของรสนิยมส่วนบุคคล

เป็นส าคญัโดยไม่จ  าเป็นท่ีจะตอ้งใหส้อดคลอ้งกลมกลืนกบัการตกแต่งโดยรวมของบา้นก็ได ้แต่การ
ตกแต่งควรตั้งอยู่บนพื้นฐานดังกล่าวข้างตน้และมีความเหมาะสมกับการพกัผ่อน รูปแบบการ
ตกแต่งบา้นแบ่งไดด้งัน้ี 

 
3.1 Classic Style   
เป็นรูปแบบการตกแต่งท่ีผสมผสานความงามในยุคอดีต เช่น กรีก โรมนั หลุยส์ ไทย

โบราณ จะมีความหรูหราไม่ไดเ้นน้การใชส้อยมากนกั เน่ืองจากเป็นสไตล์ท่ีตอ้งการความโอ่อ่า จึง
เหมาะกบับา้นท่ีมีพื้นท่ีกวา้งและฝ้าเพดานสูง ลกัษณะเด่นของการแต่งบา้นแบบ Classic จะเป็นงาน
ไม ้มีการกลึง เซาะร่อง และแกะรายละเอียด มีการยอ้มสีไมท่ี้เนน้งานประณีต มีการโชวล์ายไมห้รือ 
 

 

http://www.forfur.com/tag/%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ท าใหดู้เก่าผสมทอง มีการใชผ้า้บุเฟอร์นิเจอร์ท่ีพิมพล์ายชดัเจนหรือทออยา่งประณีต หรือใชห้นงัแท้
ผสมผสานกบัการตอกหมุดทองเหลือง งานพื้นถา้เป็นหินก็จะใช้หินอ่อนหรือหินแกรนิต มีการใช้
ม่านท่ีจบัจีบระบาย หรือกุ๊นดว้ยเชือกเกลียวอยา่งเขา้ชุดกนั  

 

 
 

ภาพท่ี 6 ตวัอยา่งการตกแต่งแบบ Classic Style ท่ีมา: สไตลก์ารแต่งบา้น: ท่ีมา: 24 ก.ค. 2556: 
http://www.forfur.com 
 

3.2. Contemporary Style 
เป็นรูปแบบการตกแต่งท่ีผสมผสานกนัระหวา่งรูปแบบของการตกแต่งและความร่วม

สมยัของเฟอร์นิเจอร์ในยุคนั้นๆ ซ่ึงน ามาตกแต่งเขา้ดว้ยกนัภายในห้องอยา่งเหมาะสมและลงตวัใน
จงัหวะการจดัวางและองค์ประกอบโดยรวม เช่น การตกแต่งภายในคอนโดมิเนียมดว้ยสไตล์ไทย 
การน าฝาปะกนมาตกแต่งผนงั หรือการน าเฟอร์นิเจอร์ไทยโบราณแต่ปรับรูปแบบให้ทนัสมยัข้ึนมา
ใช ้ซ่ึงเราอาจเรียกไดว้า่เป็น Thai Contemporary Style เป็นตน้  

 

http://www.forfur.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.forfur.com/tag/%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99


 

 

18 

 
 

ภาพท่ี 7 ตวัอยา่งการตกแต่งแบบ Contemporary ท่ีมา: สไตลก์ารแต่งบา้น: ท่ีมา: 24 ก.ค. 2556:  
http://www.forfur.com 
 

 3.3 Modern Style 
 เป็นรูปแบบการตกแต่งสไตลท่ี์ไดรั้บความนิยมมานานพอสมควรแลว้ มีรูปแบบท่ีเนน้

การใช้งาน(Functional) มีความเรียบง่ายแต่ดูเก๋ ใช้เส้นสายขององค์ประกอบและเฟอร์นิเจอร์เป็น
แบบกราฟฟิค น ารูปทรงเรขาคณิตส่ีเหล่ียม สามเหล่ียม ทรงกลม มาใช้การใชอ้งคป์ระกอบท่ีดูนอ้ย
เช่นน้ี ท าใหผู้อ้ยูอ่าศยัรู้สึกอยูส่บาย ไม่เล่ียน ไม่ตอ้งแต่งห้องบ่อยมากนกั สีสันท่ีใชจ้ะมีเพียง 2-3 สี
เท่านั้น พื้นท่ีในบา้นจะไม่มีการปิดกั้นทางสายตา เพราะจะเช่ือมพื้นท่ีให้ดูเห็นทัว่กนัหมด เกิดความ
โปร่งโล่งสบาย อาจใชเ้ฟอร์นิเจอร์นอ้ยช้ิน และเนน้เฉพาะช้ินท่ีจ าเป็นเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีสไตล์
ท่ีต่อยอดมาจาก Modern Style นัน่คือ   

 

http://www.forfur.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ภาพท่ี 8 ตวัอยา่งการตกแต่งแบบ Modern Style ท่ีมา: สไตลก์ารแต่งบา้น: ท่ีมา: 24 ก.ค. 2556:  
http://www.forfur.com 

 
 3.4 Post Modern Style 
 เป็นแนวความคิดท่ีมาหลงัจากยุค  Modern และรูปแบบ Classic แต่กลบัเป็นการสร้าง

ลูกผสมระหวา่งทั้งสองรูปแบบข้ึนมาดงัจะเห็นไดจ้ากผลงานส่วนใหญ่ของรูปแบบน้ีจะมีการสร้าง
ช้ินงานแบบ Modern ท่ีเรียบง่าย และมีรูปทรงท่ีโดดเด่น แต่ในขณะเดียวกัน ก็มีการอา้งอิงถึง
รายละเอียด หรือกล่ินอายของงาน Classic ไปดว้ยในตวั มกัจะมีการใช้สีสันท่ีสดใส หรือวสัดุท่ี
แปลกใหม่ ตลอดจนรูปทรงท่ีแปลกตา  

 

 
 

ภาพท่ี 9 ตวัอยา่งการตกแต่งแบบ Post Modern Style ท่ีมา: สไตลก์ารแต่งบา้น: ท่ีมา: 24 ก.ค. 2556:  
http://www.forfur.com 

http://www.forfur.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.forfur.com/blog/detail/122/modernstyle
http://www.forfur.com/
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3.5 Minimal Style  
Minimal มาจากประโยคอมตะท่ีวา่ Less is More หรือนอ้ยแต่มาก นัน่คือการตกแต่ง

ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม แต่ตอบสนองประโยชน์และวิถีแห่งความสุขไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 
งานแบบ Minimal จะมีลกัษณะเรียบง่าย มีโทนสี แบบโมโนโทน มีเส้นสายตรงไปตรงมา เน้น
ลกัษณะเด่นของวสัดุแต่ละแบบท่ีน ามาตกแต่งภายใตค้วามเรียบง่ายและสมดุล กนัระหวา่งสถานท่ี
กบัผูอ้ยูอ่าศยั สไตล์ Minimal จะมีลกัษณะคลา้ยกบัสไตล์ Modern แต่ประโยชน์ใชส้อยจะถูกซ่อน
อยูใ่นรายละเอียด อีกทั้งยงัรู้สึกถึงความผอ่นคลาย (Comfort) โล่งสบาย เหมาะกบัผูท่ี้คลัง่ไคลค้วาม
ทนัสมยัและบ่งบอกความมีสไตล ์

 

 
 

ภาพท่ี 10 ตวัอยา่งการตกแต่งแบบ Minimal Style ท่ีมา: สไตลก์ารแต่งบา้น: 24 ก.ค. 2556:   
http://www.forfur.com 
 

3.6 Eclectic Style  
นิยมกนัแพร่หลายเป็นคร้ังแรกตามบา้นสมยั Victoria เพราะเป็นยุคท่ีผูค้นสามารถ

เขา้ถึงและหาซ้ือเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งงานประดิษฐไ์ดจ้ากทัว่ทุกมุมโลก แต่เดิมการตกแต่งแนวน้ีเป็น
การผสมผสานสไตล์ Renaissance และ Gothic ของยุคกลางเขา้กบั French Rococo ซ่ึงเป็นแนวโร
แมนติก ผลท่ีออกมาจึงแลดูยุง่เหยิงบางคร้ังก็กระจุกตวัเป็นกลุ่มๆ ผิดกบัการตกแต่งสไตล์ eclectic 
สมยัใหม่ซ่ึงมีความนุ่มนวลและละเอียดอ่อนกวา่มาก เพราะเนน้การใชค้วามกลมกลืนของสีและส่ิง
สะสมหรือเฟอร์นิเจอร์ท่ีอยู่ใน theme เดียวกนัมาสรรคส์ร้างรูปแบบท่ีแลดูแลว้ให้ความรู้สึกผ่อน

http://www.forfur.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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คลายมากกวา่ แต่ยงัคงไวซ่ึ้งความหรูหราเหมือนเดิม แต่ส่ิงท่ีควรค านึงคือ การเลือก theme มาเพียง 
2-3 theme เท่านั้น  

 

 
 

ภาพท่ี 11 ตวัอยา่งการตกแต่งแบบ Eclectic Style ท่ีมา: สไตลก์ารแต่งบา้น: 24 ก.ค. 2556: 
http://www.forfur.com 
 

3.7 Mix and Match 
เป็นสไตลท่ี์หลายๆคนสนใจ เพราะเหมาะกบัการตกแต่งท่ีไม่ตอ้งทุ่มทุนมาก ใชข้องท่ี

มีอยู่แล้ว และย ังให้ความรู้สึกท่ีอยู่สบายอีกด้วย  แต่ปัญหาคือการเร่ิมต้นตกแต่ง อาจเร่ิมท่ี
เฟอร์นิเจอร์ตวัโปรดหรือสีโปรดเป็นตวัตั้ง แลว้ผสมผสานดว้ยองคป์ระกอบอ่ืนๆ อาจเป็นการผสม
สไตล์เขา้ดว้ยกนัแต่ตอ้งระวงัเร่ืองสัดส่วน ควรเน้นสไตล์ใดสไตล์หน่ึงมากกว่า เพื่อให้ดูน่าสนใจ
ส่ิงส าคัญจึงเป็นความกลมกลืน ควรมองพื้นฝ้าเพดานเป็นภาพรวมเดียวกัน หาจุดร่วมของ
องคป์ระกอบ 

 

http://www.forfur.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
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ภาพท่ี 12 ตวัอยา่งการตกแต่งแบบ Mix and Match ท่ีมา: สไตลก์ารแต่งบา้น: 24 ก.ค.    2556  
:http://www.forfur.com 
 

3.8 Country Style   
สไตลพ์ื้นบา้น เป็นลกัษณะการตกแต่งแบบชนบทของแต่ละประเทศ มกัมีลกัษณะ

แตกต่างกนัออกไป แต่มีลกัษณะเด่นร่วมกนัคือ การใชว้สัดุของตกแต่งในทอ้งถ่ินท่ีเป็นธรรมชาติ 
ซ่ึงใหบ้รรยากาศท่ีอบอุ่นและผอ่นคลาย 

 

 
 

ภาพท่ี 13 ตวัอยา่งการตกแต่งแบบ Country Style ท่ีมา: สไตลก์ารแต่งบา้น: 24 ก.ค. 2556: 
http://www.forfur.com/ 

http://www.forfur.com/%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://www.forfur.com/สไตล์


 

 

23 

การออกแบบผลิตภณัฑใ์นคร้ังน้ีผูว้จิยัเนน้การออกแบบเพื่อใชใ้นการตกแต่งท่ีพกั
อาศยัในรูปแบบ Modern Style เน่ืองจากไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั 
 
4. ข้อมูลทีเ่กี่ยวกบัวตัถุดิบและกรรมวธีิการผลติ 

วตัถุดิบและกรรมวธีิการผลิต ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยัคร้ังน้ี แยกเป็นหวัขอ้ต่าง ๆ ดงัน้ี 
4.1 วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิต 

4.1.1 เน้ือดิน 
4.1.2 สีเซรามิค 

  4.1.3 น ้าเคลือบ 
4.2 กรรมวธีิท่ีในใชก้ารผลิต 

     4.3 กรรมวธีิการตกแต่งและเทคนิคการตกแต่ง 
 

4.1 วตัถุดิบทีใ่ช้ในการผลติ 
 4.1.1 เน้ือดิน 
 เราสามารถจ าแนกผลิตภณัฑ์เซรามิคตามคุณภาพเน้ือของผลิตภณัฑ ์ไดด้งัน้ี 

1. พอร์ซเลน (Porcelain)เป็นเซรามิคท่ีมีเน้ือสีขาว เคลือบผิวเป็นมนั โปร่งแสงมีความ
แขง็แกร่งเหมือนแกว้ไม่ดูดซึมน ้า เคาะมีเสียงดงักงัวานส่วนผสมของเน้ือดินท่ีใชคื้อ ดินขาว ดิน 
เหนียว หรือบอลเคลย ์หินไชน่าสโตน แร่ฟันมา้และแร่ควอรตซ์ ผลิตภณัฑพ์อร์ซเลนใชใ้นงาน ได้
หลากหลายทั้งในชีวติประจ าวนัและงานอ่ืนๆ ดินพอร์ชเลนมี 3 แบบ ดงัน้ี 
                           1.1 ดินพอร์ซเลนทัว่ไป Common Porcelain Body ใชส้ าหรับงานหล่อ ท่ีมีอตัรา
การหล่อแบบท่ีดี และเผาแบบรีดกัชัน่ แต่ไม่โปร่งแสง เหมาะส าหรับผลิตภณัฑท่ี์น ามาเขียนลาย
เบญจรงค ์หรือลายคราม 

      1.2 ดินอลูมิน่าพอร์ซเลน Alumina Porcelain Body ดินอลูมิน่าพอร์ซเลนเป็นดินท่ี
ใชก้บังานเฉพาะท่ีตอ้งการความแขง็แรงทนทานเช่นลูกถว้ยไฟฟ้า, ลูกบดและอิฐกรุ หรือสเปเซอร์ท่ี
ตอ้งใชแ้ขวนสายไฟท่ีหนกัเป็นตนัไดโ้ดยไม่เกิดความเสียหาย ดินในกลุ่มน้ีจะมีสมบติัแตกต่างกนั
ไป  
                           1.3  ดินพอร์ซเลนเน้ือขาว Soft Porcelain Body ดินพอร์ซเลนเน้ือขาวจะแตกต่าง
กนัในเร่ืองของสีหลงัเผา, ความโปร่งแสง, ความเหนียวของดินเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการเลือกใชง้าน 
มกัใชท้  า โคมไฟประดบั งานป้ัน เช่นตุก๊ตาประดบัตกแต่ง จานชาม  
                    2. โบนไชน่า (Bone China)  เป็นเคร่ืองป้ันดินเผาชั้นดีท่ีสุดมีราคาแพงสุดมีความขาว
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และเคลือบเป็นมนัวาวมากเน้ือละเอียดบางเบาและโปร่งแสงมากมีความแขง็แกร่งดีมาก ตวัอยา่ง
ผลิตภณัฑป์ระเภทน้ีไดแ้ก่ ถว้ยชาม เคร่ืองประดบัเป็นตน้ โดยทัว่ไปโบนไชนามีส่วนผสมหลกัคือ 
เถา้กระดูกประมาณร้อยละ 50 โดยน ้าหนกั และมีดินขาวเคโอลิน (kaolin) กบัไชนาสโตน (china 
stone) อีกประมาณร้อยละ 25 (ในสหรัฐอเมริกาผลิตภณัฑ์ท่ีจะใชช่ื้อโบนไชนาไดต้อ้งมีเถา้กระดูก
เป็นองคป์ระกอบอยา่งนอ้ยร้อยละ 25) ซ่ึงปริมาณเถา้กระดูกเป็นตวัแปรส าคญัท่ีท าให้โบนไชนามี
เน้ือละเอียดสีขาว มีลกัษณะโปร่งแสงและมีความแขง็มาก เถา้กระดูกมีองคป์ระกอบหลกัคือ 
แคลเซียมฟอสเฟต (calcium phosphate, Ca3(PO4)2) ไดจ้ากการน ากระดูกสัตวต์่างๆ เช่น กระดูกววั 
ควาย มา้ มาก าจดัเศษเน้ือ เอ็นท่ีติดอยูก่บักระดูกออก และน าไปเผาท่ีอุณหภูมิสูงประมาณ 1,000 - 
1,100 องศาเซลเซียส เม่ือเถา้กระดูกเยน็ตวัลงจึงน ามาบดใหเ้ป็น เน้ือโบนไชน่ามกัจะโปร่งแสง 
                    3. เอิร์ธเธินแวร์ (Earthenware)เป็นผลิตภณัฑ์เซรามิกเคลือบผิวทึบแสง มีความพรุน
สามารถดูดซึมน ้าไดเ้น้ือละเอียดสีไม่ขาวมาก ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ หมอ้ดินเผา คนโท กระถาง 
ตน้ไมก้ระเบ้ืองมุงหลงัคา  
                           3.1 ดินเอิร์ทเทิร์นแวร์ไฟสูง Earthenware Body เป็นดินเอิร์ทเทิร์นแวร์ไฟสูงเน้ือ
หยาบท่ีข้ึนรูปงานป้ันไดดี้ ท าผลิตภณัฑป์ระเภทกระถางและกระเบ้ืองลอน เผาท่ีอุณหภูมิ 1,200-
1,230 องศาเซลเซียส ออกซิเดชัน่  
                           3.2 ดินเอิร์ทเทิร์นแวร์ไฟต ่าหรือดินโดโลไมท ์Dolomite Earthenware Body เป็น
ดินโดโลไมทท่ี์มีสีขาว น ้าหนกัเบา นิยมท าของประดบัตกแต่งหรือชุดหอ้งน ้ามากกวา่ ผลิตภณัฑบ์น
โตะ๊อาหาร 
                           3.3 ดินเอิร์ทเทิร์นแวร์เน้ือแดงหรือดินเทอราคอตตา้ Terra Cotta Body ดินน้ีข้ึนรูป
งานป้ันไดดี้ และเผาไดต้ั้งแต่ 1,000-1,230 C สีหลงัเผาจะเป็นสีส้ม และเขม้ตามอุณหภูมิท่ีเผาสูงข้ึน 
นิยมท าชุดอาหารและของตกแต่งบา้น  
                    4 สโตนแวร์ (Stoneware) เป็นกลุ่มดินผลิตภณัฑท่ี์มีความหลากหลายในการเลือกใช ้
ทั้งดินงานป้ัน, งานหล่อ, งานอดัป๊ัม เหมาะกบัผลิตภณัฑส์ าหรับปรุงอาหาร Cookware ลกัษณะเด่น
ของผลิตภณัฑส์โตนแวร์มกัจะช้ินหนาและหนกั เนน้ความแขง็แรงทนทาน 
                           4.1 ดินสโตนแวร์เน้ือขาว White Stoneware Body เป็นดินสโตนแวร์เน้ือขาว เนน้
ท่ีจะใชง้านเคลือบใสตกแต่งดว้ยสีใตเ้คลือบ SAA ใชท้ั้งงานหล่อ, งานป้ันและงานอดั เป็นดิน
ส าหรับการข้ึนรูปแบบ Isostatic press เหมาะส าหรับผลิตภณัฑบ์นโตะ๊อาหาร  
                           4.2  ดินสโตนแวร์ธรรมดา Common Stoneware Body เน่ืองจากเป็นดินท่ีมีการ
สไลดต์วัไดดี้ เหมาะสกหรับงานป้ัน งานข้ึนรูป ใชท้  าผลิตภณัฑบ์นโตะ๊อาหารช้ินใหญ่ๆ 
                           4.3 ดินสโตนแวร์ส าหรับงานหล่อช้ินใหญ่ Stoneware Body for casting เหมาะ
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ส าหรับท า ชุดห้องน ้า สุขภณัฑ ์กระเบ้ืองลอน และกรงลูกแกว้  
                          4.4 ดินสโตนแวร์เน้ือแดง Red Stoneware Body เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ส าหรับงานป้ัน 
ท่ีมีสีหลงัเผาแดงเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เผาท่ีอุณหภูมิ 1,220-1,230 C จะใหไ้ดผ้ลิตภณัฑชุ์ดอาหาร
ท่ีมีความโดดเด่น  
                          4.5 ดินสโตนแวร์ส าหรับงานป้ันช้ินใหญ่ Stoneware Body for Hand throwing  
                    5. เทอราคอตตา (Terra Cotta)  เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีดินเหนียวผวิดินเผาแลว้มกัมีสีแดง 
เน้ือไม่แกร่ง มีความพรุนตวัสูง มกัไม่เคลือบผวินิยมเคลือบดว้ยสีต่างๆ ส่วนมากผลิตเป็นวสัดุ
ก่อสร้าง กระเบ้ืองบุผนงั 
                    6. แกว้ (Glass)  เป็นเซรามิกท่ีโปร่งแสง บางชนิดขุ่น ตวัอยา่งผลิตภณัฑไ์ดแ้ก่ 
หลอดไฟ แกว้น ้า ขวด กระจก 
                    7. วสัดุทนไฟ (Refractories) เป็นวสัดุประเภทอนินทรียพ์วกดิน หิน แร่ธาตุท่ีหลอมตวั
ไดย้ากในอุณหภูมิสูง ตอ้งทนอุณหภูมิไดอ้ยา่งนอ้ย 1,600 องศาเซลเซียสตวัอยา่งไดแ้ก่ อิฐทนไฟ 
อิฐฉนวนทนไฟ 

โดยเน้ือดินท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือเน้ือดินส าเร็จรูปกลุ่มพอร์ซเลนเน้ือขาว เน่ืองจาก
เป็นเน้ือดินท่ีมีเน้ือละเอียด เหมาะแก่งานหล่อน ้ าดินสร้างช้ินงาน สามารถเผาไดท่ี้อุณหภูมิ 1,200 - 
1,280 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศการเผาแบบออกซิเดชนั (Oxidation Firing) ให้คุณสมบติัหลงัเผา
ทั้งในดา้นความแขง็แรงสูง การดูดซึมน ้าต ่า สีหลงัเผาจะมีสีขาว เน้ือดินเนียนละเอียด  

4.1.2 สีเซรามิค 
สามารถแบ่งชนิดของสีเซรามิกออกไดเ้ป็นสองประเภทใหญ่ๆไดต้ามการใชง้านคือ 
1. สีเซรามิกส าหรับใชใ้นเคลือบ (Glaze stain) 

1.1 สีออกไซด ์(Oxide) คือสีท่ีเกิดจากออกไซดข์องโลหะ มีออกไซดใ์หสี้ต่างๆใช้
ผสมในน ้า เคลือบดว้ยเปอร์เซนตท่ี์แตกต่างกนัจะใหสี้ต่างกนั ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัอุณหภูมิและบรรยากาศ 
ในการ เผา 

1.2  สีส าเร็จรูป (Ceramic stain) เป็นสีท่ีสามารถน าไปผสมในน ้าเคลือบเผาเพื่อให้ 
เกิดสีตามท่ีตอ้งการ เตรียมข้ึนจากออกไซดท่ี์ใหสี้ต่างๆมาผสมกนัเรียกวา่สีในเคลือบ (In glaze)   
หรือเตรียมไวเ้ป็นสีใตเ้คลือบ (Under glaze)    สีบนเคลือบ (Over glaze) หรือใชส้ าหรับตกแต่ง 
(Engobes) สีส าเร็จรูปจะใหค้่าสีท่ีมาตราฐาน คงท่ี สีเรียบ ดีกวา่สีจากออกไซด์ 
                     2. สีเซรามิกส าหรับใชใ้นเน้ือดิน ( Body stain ) ความแตกต่างของสีทั้งสองประเภทน้ี
อยูท่ี่วตัถุดิบท่ีน ามาใชผ้ลิต โดยท่ี body stain นั้นวตัถุดิบท่ีน ามาใชน้ั้นจะมีราคาถูกกวา่ และมีชนิด
ของวตัถุดิบไม่มากนกั เน่ืองจากในตวัของเน้ือดินไม่มีออกไซดท่ี์จะท าใหสี้เปล่ียนแปลงไปได ้เช่น
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พวก ZnO, BaO, CaO และอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ในเน้ือดินจะมีเพียงพวกอลัคาไลน์ออกไซด ์ซิลิกา อลู
มิน่า ซ่ึงมีผลกระทบต่อตวัสีนอ้ยเพราะฉะนั้นจึงไม่จ าเป็นตอ้งการชนิดของออกไซดม์ากนกัในการ
ผลิต body stain ตวัอยา่งเช่นสีด า ถา้เป็นการผลิต Glaze stain จะตอ้งมีออกไซดต่์างๆมากกวา่5ชนิด
ไดแ้ก่ Cr2O3-Fe2O3-MnO2-NiO-CoO เพื่อท่ีจะท าใหสี้มีความเสถียรแต่ถา้เป็นสีด าส าหรับBody stain 
จะใชเ้พียง Fe2O3และCr2O3 ก็เพียงพอ 

โดยสีท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีคือสีส าเร็จรูป ของบริษทัอมัรินทร์เซรามิกส์คอร์ปเรชัน่ 
ประกอบดว้ย สีด า สีเทา สีน ้าเงิน เน่ืองจากนิยมใชใ้นระบบอุตสหกรรม สามารถควบคุมความ   
สม ่าเสมอของสีไดดี้ 

4.1.3 น า้เคลือบ 
น ้ าเคลือบ คือ สารประกอบอะลูมิโนซิลิเกต (Alumina silicate) ท่ีถูกความร้อนแล้ว

หลอมละลายเป็นเน้ือเดียวกนัฉาบบนผลิตภณัฑ์ มีลกัษณะโปร่งใส แข็งแกร่ง สามารถทนต่อกรด
และด่างไดเ้ป็นอย่างดี การน าช้ินงานไปเคลือบท าให้ผลงานมีคุณค่าเพิ่มมากยิ่งข้ึน มีสมบติัทนต่อ
กรดและด่าง  

โดยน ้าเคลือบท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือเคลือบใสไฟสูงของบริษทัอมัรินทร์เซรามิกส์ 
คอร์ปเรชัน่ 

4.2 กรรมวธีิทีใ่นใช้การผลติ 
การขึน้รูปด้วยวธีิหล่อน า้ดิน (Casting) 
การหล่อ เป็นวธีิข้ึนรูปผลิตภณัฑ ์ท่ีไม่สามารถข้ึนรูปดว้ย เคร่ืองจิกเกอร์ หรือการอดั

พิมพ ์การข้ึนรูปดว้ย วธีิหล่อน ้าดิน จะตอ้งอาศยัแบบพิมพจ์  านวนมาก ในการผลิต ค าวา่  สลิป (Slip) 
หมายถึงน ้า ดินเหลวทัว่ไป และน ้าดินส าหรับงานหล่อ เรียกวา่ Casting Slip ตอ้งเติม น ้ายากนัดินน
ตกตะกอน ใน ส่วนผสมของน ้าดินดว้ย การข้ึนรูปดว้ยวธีิน ้าหล่อดินเหมาะส าหรับการผลิตช้ินงานท่ี 
ยาก มีรายละเอียด มาก หรืองานท่ีค่อนขา้งซบัซอ้น เช่น ช้ินงานแกะสลกั ช้ินงานท่ีมีรูปทรงเหล่ียม 
หรือทรงอิสระต่างๆ เช่น เคร่ืองสุขภณัฑ ์ช้ินงานประเภทตั้งโตะ๊ ท่ีมีรูปทรงภายในกลวง เช่น กาน ้า 
ชา-กาแฟ แจกนั ตุก๊ตาท่ีระลึกต่างๆ วธีิการหล่อน ้าดิน มีกระบวนการผลิตและตกแต่งผิวใหเ้รียบชา้ 
กวา่วธีิจิกเกอร์ ถา้เป็นพิมพ ์ขนาดใหญ่ หล่อไดว้นัละ 1 ช้ินต่อพิมพ ์แต่ถา้เป็น พิมพข์นาดเล็ก 2 ช้ิน
ต่อพิมพ ์ตอ้งเสียเวลา ในการอบแหง้นาน ผลิตภณัฑมี์น ้าในเน้ือดินมาก จึงมีการหดตวัสูง 

การหล่อน ้ าดิน (Casting) หมายถึง การข้ึนรูปผลิตภณัฑ์เซรามิก โดยการเทน ้ าดินเหลว 
ลง ในแบบพิมพปู์นปลาสเตอร์เน้ือปูนปลาสเตอร์มีรูเล็กๆสามารถดูดซึมน ้ าไดดี้ รอจนกระทัง่ แบบ 
พิมพปู์น ปลาสเตอร์ดูดซึมน ้ า ออกจากดินหล่อ เกิดการจบัตวัของเน้ือดินท่ีผิวปูนดา้นในของแบบ 
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พิมพ์จึงเทดินท่ีเหลือออกจากแบบพิมพ์การหล่อข้ึนรูปมีหลายวิธีท่ีแตกต่างกนั ข้ึนกบัชนิดและ 
รูปร่างของผลิตภณัฑ ์นอกจากน้ียงัตอ้งค านึงถึงคุณภาพและคุณสมบติัของช้ินงาน 

ขั้นตอนการเตรียมน า้ดิน 
น ้าดิน (Slip) หมายถึง ส่วนผสมของดินกบัน ้า ในปริมาณท่ีเหมาะสมคือจ ากดั ปริมาณ 

ของน ้าใหน้อ้ยท่ีสุด โดยเติมสารเคมีบางชนิด เพื่อช่วยให้ดิน กระจายตวั ไม่ตกตะกอน และท าให้
น ้าดิไหล.ตวัไดดี้ ดินท่ีใชใ้นการเตรียม น ้าดินหล่อ ควรเป็นดินเน้ือละเอียด ท่ีลา้งเอาเม็ดทราย และ 
มลทิน ต่างๆ หรือเกลือ ละลายน ้าออกจากดินแลว้ ดินหล่อท่ีดี ควรมีน ้าผสมในส่วนผสม นอ้ยท่ีสุด 
เพื่อให้ ถอดแบบพิมพไ์ดเ้ร็ว และแบบพิมพไ์ม่เปียกช้ืนเร็วเกินไป น ้าดินหล่อ ในอุตสาหกรรมท่ีได ้
มาตรฐาน จะมีน ้า อยูป่ระมาณ 25 - 30% และน ้ายากนัดินตกตะกอน ในปริมาณ 0.2 - 0.4 % 

การเตรียมน ้าดินน าวตัถุดิบทั้งหมดท่ีจะใชเ้ตรียมน ้ าดินไปอบเพื่อไล่ความช้ืนท่ี 100C 
เป็นเวลา 24 ชัว่โมง จากนั้นการเตรียมน ้ าดินโดยผสมวตัถุดิบต่างๆ กบัน ้ าเขา้ดว้ยกนัและท าการ 
ควบคุม ให้น ้ าดินให้มีความหนืดท่ีเหมาะสมดว้ยโซเดียมซิลิเกต (ความเขม้ขน้ 20%) ใส่ลงไปช่วย 
ท าใหดิ้นลอยตวัซ่ึงเป็นตวัช่วยปรับค่าความหนาแน่นของดินให้สูงข้ึนและเกิดการไหลตวัท่ีดี ซ่ึงน ้ า 
ดินท่ีเตรียม ไดจ้ะท าการควบคุมใหมี้ค่าความถ่วงจ าเพาะเท่ากบั 1.75    

วธีิการหล่อน า้ดินแบ่งออกได้เป็น 3 วธีิคือ 
1. การหล่อแบบกลวง ( Drain Casting ) ใชใ้นการหล่อผลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะกลวง โดย

การเติมน ้ าดินลงไปใน บนพิมพปู์นปลาสเตอร์ท่ีแห้งสนิทบริเวณผิวพิมพ ์และเน้ือปูนปลาสเตอร์  
จะมีรู เล็กๆท าหนา้ท่ีดูดซับน ้ าไดดี้ เม่ือเทน ้ าดินลงไปในแบบพิมพปู์นปลาสเตอร์ แบบพิมพจ์ะดูด 
ซบัน ้า ดิน ตรงบริเวณผวิพิมพ ์ท่ีมีน ้าดินเหลวหล่ออยู ่กระบวนการดูดน ้ าของแบบพิมพ ์เป็นไปอยา่ง 
ต่อเน่ืองและชา้ๆความช้ืนของน ้ า จะถูกดูดเก็บไวใ้นแบบพิมพข้ึ์นเร่ือยๆ  การจบัตวัของชั้นดิน ตรง 
บริเวณผิวปูน ปลาสเตอร์ จะเร่ิมข้ึน และชั้นดินจะหนาข้ึนทีละนอ้ยเม่ือไดค้วามหนาท่ีตอ้งการจึงเท
น ้ าดิน ส่วนท่ีไม่ แข็งตวัออก ทิ้งผลิตภณัฑ์ไวใ้น แบบพิมพ ์เพื่อปูนปลาสเตอร์  ท าหนา้ท่ีดูดซบัน ้ า 
ออกจากเน้ือดินต่อไป  จนกระทัง่ชั้นของดินเร่ิมแข็งตวั หรือหดตวัลงเล็กนอ้ย รอจนกระทัง่เน้ือดิน
แข็งตวัพอสมควรสามารถหยิบจบัไดโ้ดยไม่ยุบเสียรูปทรงจึงแกะพิมพอ์อก ช้ินงานจะมีความหนา 
สม ่าเสมอเท่ากนัตลอด 

2. การหล่อตนั ( Solid Casting ) เป็นการหล่อน ้าดิน ท่ีสามารถควบคุม ขนาดความหนา 
บาง ของช้ินงานได ้โดยการสร้างแบบพิมพท่ี์ผวิดา้นนอกและผวิดา้นในของผลิตภณัฑ์ท่ีจะผลิต ซ่ึง
ไดก้ าหนดความหนา ในส่วนต่างๆของช้ินงาน ไวใ้นช่องวา่งส าหรับเทน ้าดินเขา้ไป แบบพิมพด์า้นน
นอก และดา้นในหรือดา้นบน และดา้นล่างจะถูกประกบกนัไวแ้น่นแลว้เทน ้าดิน หรือฉีดน ้าดินดว้ย 
แรงอดัเขา้ไปจนเตม็และไม่มีการเทออกอีก กระบวนการหล่อน ้าดินแบบตนั เกิดข้ึนเม่ือผวิดินดา้น 
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ในทั้งสองช้ินท าการดูดน ้าดิน ออกจากดินพร้อมๆกนั และยงัคงเติมน ้าดินแบบต่อเน่ืองจนกวา่จะนน
น ้าดินอยูใ่นแบบ แขง็ตวั จนเตม็ช่องวา่งระหวา่งพิมพช์ั้นบนและชั้นล่าง การท าพิมพแ์บบหล่อตนั 
ยุง่ยากมากกวา่พิมพช์นิดหล่อกลวง  

   3. การหล่อแบบผสม (Double Casting) เป็นการหล่อโดยใชเ้ทคนิคผสมทั้งการหล่อตนั
และการหล่อกลวงในช้ินเดียวกนั นิยมใชก้ารข้ึนรูปผลิตภณัฑอ่์างลา้งหนา้ และเคร่ืองสุขภณัฑต่์างๆ 
(ไพจิตร อ่ิงศิริวฒัน์, 2541: 226) 

โดยวธีิการหล่อท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือการหล่อแบบกลวงและการหล่อแบบผสม 
เน่ืองจากสามารถใชไ้ดดี้กบัช้ินงานผลิตภณัฑท่ี์ท าการออกแบบ 

ขั้นตอนการหล่อแบบ 
แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน คือ 
1. การเทน ้ าดินลงในแบบ ถ้าแบบขนาดเล็กใช้เหยือกหรือขนัตกัน ้ าเทลงในแบบได ้

อยา่งรวดเร็ว ถา้แบบขนาดใหญ่ การเทน ้ าดินลงในแบบใชห้วัสูบ ในขั้นตอนน้ีปัญหาท่ีพบคือการเท 
น ้าดิน  ลงในแบบเร็วไปอากาศจะแทรกเขา้ไปในเน้ือดินและแทรกตวัอยูใ่นเน้ือดินป้ัน ผลท าให้เกิด
รูเล็กๆ บนผิวของผลิตภณัฑ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึนอีกหน่ึงอยา่ง นขณะท่ีเทน ้ าดินลงในแบบก็คือท่ีผิวของ 
ผลิตภณัฑ ์จะ เป็นเส้นวงกลมรอบรูป ซ่ึงเกิดจากการเทน ้าดินแรงและเร็วเกินไป ท าให้น ้ าดินในแบบ 
กระเพื่อม คลา้ยการ เกิดละลอก เน้ือดินป้ันท่ีสะสมในแบบจึงไม่ราบเรียบ 
 2. การเทน ้ าดินท่ีเหลือออกจากแบบ ในกรณีท่ีแบบขนาดเล็ก คว  ่าแบบลงอาจใช้ไม้ม้
ระแนง รองรับแบบเอาไว ้ช่วยเขยา่หรือเคาะแบบให้น ้ าดินไหลออกมาไดเ้ร็ว การท่ีเราจะเทน ้ าดิน 
ออกเม่ือใด ข้ึนอยู่กบัความหนาของผนงัผลิตภณัฑ์ท่ีเราตอ้งการ  ปริมาณน ้ าในแบบและอายุการใช ้
งาน ของแบบ ในกรณีท่ีเป็นแบบขนาดใหญ่ การเทน ้ าดินออกจากแบบจะกระท าโดยวิธีการคว  ่า  
ไม่ได ้เพราะวา่จะเกิดสุญญากาศข้ึนระหวา่ท่ีน ้ าดินไหลลงซ่ึงจะเกิดแรงดึงผลิตภณัฑ์ให้หลุดออกมา   
ดว้ยหรือไม่ก็ดว้ยน ้ าหนกัของผลิตภณัฑ์เอง จะท าให้ผลิตภณัฑ์เสียรูปทรงได ้ฉะนั้นการหล่อแบบ 
ขนาดใหญ่ตอ้งเทน ้าดิน ออกทางส่วนล่างของแบบ 

3. การตกแต่งผลิตภณัฑ ์จะกระท าไดง่้ายถา้แบบของเราออกแบบไวดี้ การตกแต่งควร
กระท าในขณะท่ีผลิตภณัฑย์งัอยูใ่นแบบเพื่อป้องกนัการบิดเบ้ียวจนเสียรูปร่างไป และการตกแต่ง
จะตอ้งกระท าในเวลาท่ีเหมาะสมคือ ถา้ตกแต่งเร็วไปผลิตภณัฑย์งัอ่อนน่ิมไม่แขง็แรงพอ จะท าให้
ผลิตภณัฑบิ์ดเบ้ียวเสียรูปร่าง แต่ถา้ตกแต่งชา้ไปผลิตภณัฑ์จะแขง็ไป ซ่ึงจะเปราะเป็นเหตุใหแ้ตกหกั
ไดง่้าย 



 

 

29 

4. การผึ่งผลิตภณัฑใ์หแ้หง้ ผลิตภณัฑ์ขนาดเล็กไม่ค่อยมีปัญหาผลิตภณัฑข์นาดใหญ่
ตอ้งกระท าในหอ้งซ่ึงมีการควบคุมความช้ืน การผึ่งแบบใหแ้หง้เป็นปัญหาใหญ่ท่ีจะตอ้งควบคุม
อยา่งดีเพื่อจะไดมี้สภาวะท่ีสม ่าเสมอ  (ปรีดา พิมพข์าวข า, 2547: 121-122) 

ปัญหาในการหล่อและการแก้ไข 
1. ผลิตภณัฑมี์ความช้ืน เน้ือดินไม่เซ็ตเป็นรูปร่างตามแบบ 

1.1 อาจเกิดจากการใชน้ ้ าบาดาล ซ่ึงมีเกลือจากน ้ าทะเลผสมอยู ่ ท าให้เกลือไปอุด
ผวิพิมพ ์ปูนจึงไม่ดูดซึมน ้า 

1.2 การใส่โซเดียมซิลิเกตมากไป เม่ือหล่อเกิน 10 คร้ัง อาจไปอุดผิวพิมพ ์
โดยเฉพาะพิมพห์ลายช้ินท่ีไม่มีรูประบายอากาศ 

2. ผลิตภณัฑแ์ตกร้าวขณะอยูใ่นพิมพ ์
  2.1 แบบพิมพอ์าจแหง้เกินไป ควรเช็ดดว้ยน ้าก่อนท าการหล่อแบบ 
  2.2 ทิ้งผลิตภณัฑไ์วใ้นพิมพน์านเกินไปท าใหเ้กิดการหดตวั ควรแกะแบบใหเ้ร็วข้ึน 
  2.3 ใชแ้รงดึงมากเกินไปขณะท่ีถอดแบบ 
  2.4 ใส่โซเดียมซิลิเกตนอ้ยไปหรือมีน ้ามากไป ควรเพิ่มเน้ือดินและโซเดียมซิลิเกต 

3. ผลิตภณัฑแ์ตกหกัหลงัจากถอดออกจากแบบพิมพ ์
3.1 แบบพิมพไ์ม่สะอาด มีเศษดินหรือเศษปูนอยู ่

          3.2 ผลิตภณัฑแ์หง้เป็นบางส่วนหรือถูกลมมากเกินไป ควรใชผ้า้ชุบน ้าหมาด คลุม  
           3.3 น ้ าดินท่ีเทออกจากแบบพิมพต์กคา้งและกองอยู่เป็นบางส่วน ท าให้ผลิตภณัฑ ์
หนา ไม่เท่ากนั ท าใหก้ารหดตวัไม่สม ่าเสมอ ควรเทน ้าดินออกใหห้มดและตรวจสอบใหดี้ 
                  3.4 การตดัแต่งตามขอบภาชนะไม่เรียบร้อย ท าใหเ้กิดรอยแตกจากรอยตดันั้นๆ 
         3.5 แผน่รองรับผลิตภณัฑ ์ไม่มีการระบายอากาศ หรือท าใหภ้าชนะหดตวัไม่
สะดวก ควรเปล่ียนชนิดแผน่รองรับ 

4. ผลิตภณัฑติ์ดแบบพิมพ ์ 
                      4.1 หากผลิตภณัฑ์ติดแบบพิมพแ์ต่ไม่แตกในแบบ อาจเกิดจากการใส่โซเดียมซิลิ
เกตมากเกินไป ควรปรับแกโ้ดยเติมเน้ือดินและน ้าลงไปในส่วนผสม 

5. ผลิตภณัฑบิ์ดเบ้ียวหรือทรุดตวั  
                        5.1 ผลิตภณัฑแ์ขง็ตวัไม่พอ แกะแบบพิมพเ์ร็วไป 
                            5.2 ใชแ้รงดึงมากเกินไปขณะท่ีถอดแบบ หรือตดัแต่งแรงเกินไป 
          5.3 โรยแป้งท่ีแบบพิมพม์ากจนเกินไป 

6. เกิดรอยตะเขบ็หลงัการเผา  
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6.1 แบบพิมพมี์รอยร่ัวควรซ่อมแซมใหต้ะเขบ็สนิทกนั 
6.2 เกิดจากการเรียงตวัของผลึกดินเกาลินท่ีดนัตวัออกมาบริเวณตะเข็บ แมว้่าจะ

ตกแต่งปาดผวิแลว้ ใหป้าดผวิแต่งตะเขบ็ตอนผลิตภณัฑแ์หง้ 
7. ภาชนะมีรูหลงัการเผา  

7.1 เกิดฟองอากาศขณะท่ีหล่อน ้ าดิน ไม่ควรเทน ้ าดินเร็วเกินไป และตากแบบพิมพ ์
ให ้แหง้ก่อนใชง้าน 

7.2 น ้ าดินท่ีใช้มีความหนืดตวัสูง ท าให้ฟองอากาศออกยาก นอกจากน้ียงัอาจมี
ปัญหาเก่ียวกบัคุณภาพน ้ าดินและวตัถุดิบอ่ืนๆซ่ึงตอ้งปรับปริมาณการใชโ้ซเดียมซิลิเกต หรือปรับ 
ส่วนผสม ของเน้ือดิน ทั้งน้ีควรตั้งขอ้สังเกต ท าบนัทึกและทดลองแกไ้ขเป็นระยะๆ (สุขุมาล เล็ก
สวสัด์ิ, 2545: 106-107) 

 
4.3 กรรมวธีิการตกแต่งและเทคนิคการตกแต่ง 
การตกแต่งผลิตภณัฑ์หลงัจากการข้ึนรูป ผลิตภณัฑ์เซรามิค เกือบทุกชนิดตอ้งการการ

ตกแต่งหลงัจาการข้ึนรูป เช่น การขจดัส่วนเกินของผลิตภณัฑ์ออกไป ส่วนเกินอาจเป็นพวกครีบ 
(Fin) หรือส่วนเกินจากการสึกหรอของแบบ (Seam) แต่เราตอ้งพยายามให้ผลิตภณัฑ์มีการตกแต่ง
น้อยท่ีสุดการตกแต่งผลิตภณัฑ์ท่ีข้ึนรูปโดยวิธีการเทแบบ จะตอ้งรอให้ผลิตภณัฑ์แห้งแข็งแรงพอ 
และตอ้งตกแต่งผลิตภณัฑ์ขณะท่ีอยูใ่นแบบ เพราะถา้หากตกแต่งผลิตภณัฑ์ขณะท่ีอยูน่อกแบบอาจ
ท าให้ผลิตภณัฑ์เสียรูปได ้ผลิตภณัฑ์ท่ีไดจ้ากการเทแบบหลายช้ินมกัจะมีส่วนเกิน ซ่ึงเป็นรูปของ
รอยต่อของแบบ การขจดัรอยต่อน้ีท าไดโ้ดยการขูดออกหรือค่อยๆ ใชฟ้องน ้ าถูออกไปจนรอยหมด 
การตรวจสอบผลิตภณัฑ์โดย ให้หมุนไปรอบๆ เป็นการตรวจเพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์มีรูปร่างท่ีถูกตอ้ง 
อาจใช้เคร่ืองมือขูดหรือกลึงให้ได้รูปร่างถูกต้องดียิ่งข้ึน เทคนิคการตกแต่ง  การขดัผลิตภณัฑ์
หลงัจากเผาดิบแลว้ดว้ยกระดาษทราย เพื่อใหไ้ดผ้ลิตภณัฑท่ี์เน้ือละเอียด มีความปราณีต  

การเคลือบ 
โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
1. เพื่อป้องกนัไม่ใหข้องเหลวและก๊าซไหลผา่นได ้
2. เพื่อใหมี้ความแขง็แกร่ง ทนต่อการกดักร่อน 
3. เพื่อใหเ้กิดความเกล้ียงเกลา สะอาด และท าความสะอาดไดง่้าย 
4. เพื่อใหเ้กิดความงาม 
5. เพื่อเพิ่มความตา้นทานต่อการกระแทกเสียดสีไดดี้ 
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การจ าแนกชนิดของน า้เคลือบ  
น ้าเคลือบท่ีใชเ้คลือบเคร่ืองป้ันดินเผาสามารถจ าแนกออกไดด้งัน้ี คือ จ าแนกตาม

วตัถุดิบ ท่ีใชต้ามลกัษณะการมองเห็น หรือตามลกัษณะของการเคลือบ ตามประเภทของ
เคร่ืองป้ันดินเผา ตามกรรมวิธีการผลิต และเคลือบทางวทิยาศาสตร์ การเคลือบแบ่งตามประเภท
เคร่ืองป้ันดินเผา การเคลือบประเภทน้ีจะยดึอุณหภูมิการเผาเป็นหลกัดงัน้ี 

1. เคลือบอุณหภูมิสูง (High Temperature Glazes) หมายถึง เคลือบท่ีเผาอุณหภูมิ
ระหวา่ง 1,230 -1,370 องศาเซลเซียส ไดแ้ก่ การเคลือบสโตนแวร์ พอร์ซเลน โบนไชน่า  

2. เคลือบอุณหภูมิกลาง (Medium Temperature Glazes) หมายถึงเคลือบท่ีเผาอุณหภูมิ
ระหวา่ง 1,120 - 1,186 องศาเซลเซียส ไดแ้ก่ เคลือบเอิทร์เทนแวร์ 

3. เคลือบอุณหภูมิต ่า (Low Temperature Glazes) เป็นการเคลือบอุณหภูมิระหวา่ง  
792 - 1,120 องศาเซลเซียส จะไดสี้สดใสมนัวาว 

การเคลือบแบ่งตามลกัษณะเคลือบ  
1. เคลือบใส (Transparent Glaze) เป็นเคลือบท่ีท าข้ึนใหเ้คลือบมีลกัษณะใสเหมือนแกว้

ทั้งส้ิน นิยมใชเ้คลือบทบัภาชนะท่ีเขียนสีใตเ้คลือบ และเป็นเคลือบพื้นฐานท่ีสามารถผสมออกไซด์
และสีส าเร็จรูป ใหเ้กิดสีในตวัเคลือบข้ึนได ้นอกจากนั้นยงัสามารถผสมสารชนิดอ่ืนให้เกิดความทึบ
หรือเกิดเคลือบราน  

2. เคลือบทึบ (Opaque Glaze) เป็นเคลือบท่ีปิดบงัเน้ือดินป้ันท่ีมีสีไม่เห็นสีภายใน
ออกมาตอ้งเติมตวัทึบทบั (Opacifier) ได้แก่ ทินออกไซด์ (Tin Oxide), เซอร์โคเนียมซิลิเกต 
(Zirconium Silicate), ซิงกอ์อกไซด ์(Zinc Oxide), ไทเทเนียมไดออกไซด ์(Titanium Dioxide) 

3. เคลือบสี (Color Glaze) เป็นเคลือบท่ีตอ้งการให้เป็นสีต่างๆนอกเหนือจากสีขาว
ธรรมดา เม่ือน ามาเติมตวัให้เกิดสี (Coloring agent) ลงไปท าให้เคลือบมีสีเกิดข้ึน ตวัให้สีมกัเป็น
สารประกอบโลหะออกไซดช์นิดต่างๆ และเคลือบสีบางชนิดอาจเติมตวัให้เกิดสีหลายร้อยตวัในร้อย
ละส่วนผสมท่ีต่างๆ กนั  (สุขมุาล เล็กสวสัด์ิ, 2545: 201-210) 

การเตรียมน า้เคลือบ 
การเตรียมน ้ าเคลือบสูตรต่างๆ ควรผ่านการทดลองจนประสบผลส าเร็จจึงน าไปใช้

เคลือบ ขั้นตอนในการเตรียมน ้าเคลือบมีกรรมวธีิดงัน้ี 
1. การชัง่ส่วนผสม โดยใชเ้คร่ืองชัง่น ้าหนกัใหถู้กตอ้งแน่นอนตามสูตร 

                      2. การบดผสม การเตรียมเคลือบจ านวนน้อยเพื่อทดลองควรใช้โกร่งบดผสม หาก
เตรียมเคลือบจ านวนมากและค่าของสีเหมือนกนัควรใช้หมอ้บด การบดเคลือบเติมน ้ าในปริมาณท่ี 
พอเหมาะ น ้าตอ้งสะอาดปราศจากตะกอนและมีสภาพเป็นกลาง 
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3. การกรองในกรณีเตรียมน ้ าเคลือบจ านวนมาก เม่ือผ่านขั้นตอนการบดผสมแลว้ขั้น 
ต่อไปคือ ตอ้งกรองเพื่อใหไ้ดข้นาดตามท่ีตอ้งการ 

วธีิเคลือบช้ินงาน 
การเคลือบผลิตภณัฑ์ก่อนท าการเคลือบจะตอ้งท าการตรวจสอบผลิตภณัฑ์ไม่แตกร้าว 

หรือบ่ิน และขจดัฝุ่ นท่ีจบับนผวิของผลิตภณัฑด์ว้ยการใชฟ้องน ้ าชุบน ้ าเช็ด หรือใชล้มเป่าเพื่อเอาฝุ่ น 
ออกก็ได ้การเคลือบผลิตภณัฑ์มีวิธีเคลือบหลายวิธีข้ึนอยูก่บัขนาดของผลิตภณัฑ์ ความสะดวกและ
รวดเร็วในการเคลือบข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมในการเคลือบ ซ่ึงมีวธีิต่างๆ ดงัน้ีคือ 
 1. การเคลือบดว้ยวธีิจุ่ม (Dipping) เป็นการเคลือบผลิตภณัฑ์ท่ีมีขนาดเล็กสามารถท าได้
ง่าย สะดวก และรวดเร็ว โดยเอาเคร่ืองมือคีบผลิตภณัฑ์จุ่มลงในภาชนะท่ีบรรจุเคลือบ ซ่ึงควรให้
ระยะเวลาในการจุ่มทุกคร้ังเท่ากนัจะท าให้เคลือบมีความหนาเท่ากนั ควรมีการตรวจสอบความ
เขม้ขน้ของน ้าเคลือบและกวนน ้าเคลือบซ่ึงจะไม่ท าใหเ้คลือบตกตะกอน 
 2. การเคลือบด้วยวิธีการเทราด (Pouring) เป็นวิธีท่ีใช้กบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีขนาดใหญ่ไม่
สามารถจุ่มได ้จะเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการเผาดิบ หรือไม่ผา่นการเผาดิบก็ไดใ้นการเคลือบดว้ยวิธีเท
ราดโดยใช้ภาชนะตกัน ้ าเคลือบแลว้ราดบนผลิตภณัฑ์จะท าให้ผิวเคลือบท่ีไดไ้ม่เรียบสีของเคลือบ 
หลงัเผาไม่เท่ากนั เหมาะกบังานความคิดสร้างสรรคท่ี์สอดคลอ้งกบัแนวคิดและรูปทรง 

3. การเคลือบดว้ยวิธีการทา (Painting) เป็นการเคลือบดว้ยวิธีใชแ้ปรงท่ีอุม้น ้ าเคลือบดี 
จุ่ม ในน ้าเคลือบ แลว้ทาบนผลิตภณัฑ์เม่ือเผาแลว้จะท าให้เกิดเป็นลวดลายของการทาน ้ าเคลือบบน
ผลิตภณัฑ ์ระบายใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิดและรูปทรง 

4. การเคลือบดว้ยวิธีการพ่น (Spraying) วิธีการพ่นเป็นวิธีท่ีมีการสูญเสียของเคลือบสูง
แต่เป็นวิธีท่ีดีในการเคลือบ ซ่ึงสามารถใช้กับผลิตภณัฑ์ขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได้ และยงัสามารถ
เคลือบบนผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ผา่นการเผาดิบได ้การพ่นเคลือบจะตอ้งอาศยัความช านาญในการพ่นท่ีจะ
ท าใหค้วามหนาของเคลือบเท่ากนัอยา่งสม ่าเสมอ น ้าเคลือบท่ีใชเ้คลือบวธีิน้ีตอ้งผสมให้ความเขม้ขน้ 
นอ้ย กวา่วิธีอ่ืน เหมาะกบังานช้ินใหญ่ และช้ืนงานอยูใ่นสภาพดินดิบ วิธีน้ีส้ินเปลืองน ้ าเคลือบมาก   
(ปุณรัตน์ พิชญไพบูลย,์ 2538: 118-121) 

การพน่เคลือบจะตอ้ง ประกอบดว้ยเคร่ืองมือต่าง ๆ เหล่าน้ี 
4.1 ตูพ้่นเคลือบ (Spray booth) เป็นตูส้ าหรับพ่นเคลือบท่ีป้องกนัการฟุ้งกระจาย

ของฝุ่ นเคลือบ โดยจะมีม่านน ้ าและพดัลมดูดอากาศเป็นตวัก าจดัฝุ่ น   ภายในตูมี้หลอดไฟแสงสวา่ง
และแป้นหมุนวางผลิตภณัฑใ์นการพน่เคลือบ ซ่ึงจะท าใหก้ารพน่เคลือบไดอ้ยา่งสะดวกและรวดเร็ว  

4.2 การพน่เคลือบ (Spray gun) ลกัษณะพน่เคลือบท่ีใชใ้นการเคลือบมีหลายขนาด
ข้ึนอยูก่บัความละเอียดในการพน่เคลือบและขนาดของช้ินงาน   ซ่ึงการพน่เคลือบจะประกอบดว้ย
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ภาชนะบรรจุน ้าเคลือบและตวัพน่เคลือบ ซ่ึงสามารถปรับแรงดนัลม ปริมาณน ้าเคลือบท่ีพน่ไปยงั  
ผลิตภณัฑ ์และขนาดของความกวา้งม่านน ้าเคลือบท่ีพ่นออกไปได ้  

4.3 ป้ัมลม (Pump Compressor) เป็นเคร่ืองอดัอากาศโดยอาศยัแรงจากมอเตอร์
ไฟฟ้าในการใชแ้รงดนัของอากาศจะอยูป่ระมาณ 30 ถึง 60 ปอนด์ต่อตารางน้ิว ในการใชป้ั้มลมเม่ือ
ใชง้านในระยะเวลาหน่ึงควรมีการถ่ายน ้าออกจากเคร่ืองซ่ึงอยูบ่ริเวณดา้นล่างของเคร่ือง ซ่ึงจะท าให ้
เกิดต าหนิ บนผวิผลิตภณัฑไ์ด ้

อยา่งไรก็ตามเม่ือผา่นการเคลือบดว้ยวธีิใดๆ ส่ิงท่ีควรพึงปฏิบติัในขั้นต่อไปคือ ใชมี้ด
ขดู  น ้าเคลือบส่วนฐานของช้ินงานออก และใชฟ้องน ้าจุ่มน ้าป้ันใหห้มาดเช็ดถูท า ความสะอาดผง   
ฝุ่ นละออง เคลือบออกใหห้มด เพื่อป้องกนัเคลือบหลอมติดกบัชั้นรองเตาขณะเผา (ไพจิตร  
อ่ิงศิริวฒัน์, 2537: 28-29) 

การเผา 
การเผาในทางเซรามิคคือ การเพิ่มอุณหภูมิให้แก่ผลิตภณัฑ์เซรามิคในเตา ภายใต้

บรรยากาศท่ีเหมาะสม เพื่อเปล่ียนสภาพดิน ให้เป็นถาวรวตัถุมีความแข็งแกร่งเหมือนหินช่วยให้
ผลิตภณัฑเ์กิดความคงทนถาวร และสวยงาม 

บรรยากาศท่ีใชใ้นการเผาเตาโดยทัว่ไป 
1. บรรยากาศออกซิเดชนั (Oxidation Firing) เป็นการเผาท่ีมีการเผาไหม ้อยา่งสมบูรณ์ 

และใชอ้อกซิเจนมากเกินพอ ซ่ึงเม่ือเกิดการเผาไหมแ้ลว้ จะมีออกซิเจนเหลืออยู ่
2. บรรยากาศรีดกัชนั (Reduction Firing) เป็นการเผาท่ีมีการเผาไหมอ้ย่างสมบูรณ์ 

เตาเผา มีออกซิเจนไม่เพียงพอ ซ่ึงเม่ือเกิดการเผาไหมแ้ลว้ จะมีคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เหลืออยู ่
การเผาเซรามิค  
การเผาผลิตภณัฑเ์ซรามิกมี 2 ขั้นตอนดงัน้ี 
1. การเผาดิบ (Biscuit Firing)  
ช้ินงานท่ีผ่านการเผาแล้วยงัคงมีความช้ืนและสารอินทรีย์อยู่ในช้ินงาน การเผาไล่

ความช้ืนและสารอินทรีย ์ก่อนน าไปชุบเคลือบเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นเน่ืองจากช่วยลดปริมาณน ้ า ในช้ินงาน  
ซ่ึงเป็นตวัการท าให้เกิดแรงดนัจนช้ินงานอาจระเบิด การเผาเคลือบถา้ช้ินงานถูกเผาดิบมาก่อน การ
เผาในช่วงแรก เร่งไฟเร็วข้ึนได ้การชุบเคลือบจะชุบไดง่้ายกวา่ ช้ินงานท่ียงัไม่ไดเ้ผาดิบ  

การเผาดิบ คือการเผาคร้ังท่ีหน่ึงโดยยงัไม่ไดชุ้บน ้ าเคลือบ สามารถท่ีจะเผาในอุณหภูมิ 
ต ่า  หรืออุณหภูมิสูงก็ได ้ผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการเผาดิบแลว้ จะมีความพรุนตวัสูง เน่ืองจากการเผาดิบ 
เผาในอุณหภูมิต ่า 750 - 800 องศาเซลเซียส ท าให้ผลิตภณัฑ์ สามารถดูดซึมน ้ าเคลือบไดดี้ เหมาะ 
ส าหรับผู ้ไม่ช านาญในการชุบเคลือบ เม่ือชุบเสียสามารถน าผลิตภณัฑ์ ไปลา้งเคลือบออกผึ่งให้แห้ง 

http://www.mne.eng.psu.ac.th/lek/ceramic/u7-2.htm#biscuit
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แลว้น ามาเคลือบใหม่ วงจรการเผาดิบผลิตภณัฑ์ ประเภทถว้ยชาม แจกนั ท่ีมีขนาดสูงไม่เกิน 30 
เซนติเมตร ใชว้งจรการเผาดิบธรรมดา แต่ถา้เป็นงานประติมากรรม หรืองานท่ีมีความหนาเกิน1 น้ิว 
ตอ้งเผาใหช้า้ลงกวา่ธรรมดา ควรแยกเผาคนละเตา 

สรุป การเผาดิบ จะตอ้งเผาแบบสันดาปสมบูรณ์ (Fully Oxidation) ตั้งแต่ตน้จนจบ 24 -
750 องศาเซลเซียส ใช้เวลาประมาณ 6 - 7 ชัง่โมง และระวงัไม่ให้เกิดเขม่า หรือควนัสีด าจบั
ผลิตภณัฑ์ และเตาเผา ถา้เป็นผลิตภณัฑ์ขนาดใหญ่ ควรอุ่นท่ีอุณหภูมิ 60 - 80 องศาเซลเซียส เป็น
เวลา 2 - 4 ชัว่โมง ผึ่งในแสงแดดร้อนจดั อุณหภูมิประมาณ 50 องศาเซลเซียส ถา้อุณหภูมิสูงเกินไป 
ผลิตภณัฑ์อาจแตกได้ เผาเสร็จแล้ว ทิ้งให้เตาเย็นลง เท่ากับเวลาท่ีท าการเผา ห้ามเปิดเตาก่อน
อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส ผลิตภณัฑ์กระทบอากาศเยน็นอกเตาจะแตกได ้ (ไพจิตร อ่ิงศิริวฒัน์, 
2541: 288-290) 

2. การเผาเคลือบ (Glaze Firing)  
การเผาเคลือบผลิตภณัฑใ์นกระบวนการผลิตเซรามิกมีการเผาอยู ่2 ลกัษณะ คือ การเผา

ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ผ่านการเผาดิบก่อนเคลือบ และผลิตภณัฑ์ท่ีผ่านการเผาดิบแลว้ท าการเคลือบ ซ่ึงมี
ปัจจยัและขั้นตอนดงัน้ี 

1. การเผาผลิตภณัฑท่ี์ไม่ผา่นการเผาดิบก่อนท าการเคลือบ การเผาผลิตภณัฑ์ชนิดน้ีตอ้ง
มีความระมัดระวงัมากและระยะเวลาในการเผาช้าเพราะระหว่างการเผาจะเกิดปฏิกิริยาการ
เปล่ียนแปลงทางฟิสิกส์และทางเคมีของเน้ือดินท่ีเกิดข้ึนในอุณหภูมิต่าง ๆ ดงัน้ี 

การเผาในช่วงแรก (Dehydration) หมายถึงขั้นท่ีน ้ าระเหยตวัออกจากเน้ือดิน ซ่ึงมีอยู ่2 
ระยะ ช่วงแรกเรียกวา่ Machanical Water จะเร่ิมตั้งแต่อุณหภูมิ 20 ถึง 150 องศาเซลเซียส น ้ าท่ีผสมม
ใน ดินจะระเหยออกมา บางทีจะสังเกตเห็นเป็นควนัลอยข้ึนมา จนกว่าดินจะแห้งสนิทไม่มี น ้ า  
ดงักล่าวเหลืออีก ดินจะมีสภาพแข็งกว่าเดิม ช่วงระยะท่ีสอง (Chemical Dehydration Period) 
หมายถึง เร่ิมในอุณหภูมิ 150 – 600 องศาเซลเซียส ความร้อนท่ีใหใ้นช่วงน้ีโมเลกุลของดินจะแยกตวั 
ส่วนท่ีเป็นน ้าของ โมเลกุลจะระเหยออกไปท าใหดิ้นแขง็ และไม่มีความเหนียวอีกต่อไป 

การเผาในช่วงหลงั (Oxidation Period) เป็นการเผาช่วงท่ีส าคญัจะเร่ิมในอุณหภูมิ 350 
ถึง 950 องศาเซลเซียสจะท าให้อินทรียส์าร เศษไม ้ใบไม ้จะถูกเผาไหมห้มดไป คาร์บอเนต ซลัเฟต  
(Carbonate of Sulphate) จะแยกตวัออกคุณสมบติัทางฟิสิกส์ของดินจะเปล่ียนไปท าให้เกิดการแตก
ไดง่้าย ถา้ไม่ระมดัระวงั อุณหภูมิช่วง 100 - 400 องศาเซลเซียส น ้ าส่วนต่างๆ ท่ีอยู่ในเน้ือดินจะระ   
เหยออก ดงันั้นถา้เผาอยา่งรวดเร็ว จะท าให้ผลิตภณัฑ์แตก หรือไอน ้ าจากดินดนัให้ผิวเคลือบหลุดด
ล่อนได ้ใน การเผาช่วงน้ีจะใชเ้วลาประมาณ 5 ถึง 8 ชัว่โมง อุณหภูมิ 400 ถึง 600 องศาเซลเซียส เป็น
ช่วงอุณหภูมิท่ีquartz ในเน้ือดินเปล่ียนสภาพโครงสร้างดงัน้ีควรใชร้ะยะเวลา 2 ถึง 3 ชัว่โมงอุณหภูมิ
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ช่วง 600 ถึง 1,200 องศาเซลเซียสเป็นช่วงท่ีเกิดการแตกตวัของแก๊สต่าง ๆ อนัจะท าให้เกิดต าหนิเช่น 
รูเขม็บนผวิเคลือบดงันั้นควรเผาอยา่งชา้ ๆ ซ่ึงจะใชร้ะยะเวลาประมาณ 3 ถึง 4 ชัว่โมง 

อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียสเป็นช่วงการหลอมละลายของเคลือบควรเผาใน
ระยะเวลาการข้ึนของอุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส/ต่อชั่วโมง เม่ือเผาอุณหภูมิไดต้ามตอ้งการควร
รักษาระดบัของอุณหภูมิหรือเผายืนไฟ (Soaking Time) ประมาณ 15 นาทีถึง 1 ชัว่โมง จะท าให้
ระดบัของอุณหภูมิแต่ละชั้นภายในเตาใกลเ้คียงกนั และเป็นการเพิ่มระยะเวลาการหลอมของเคลือบ
นานข้ึนท าใหผ้วิเคลือบเรียบ 
 2. การเผาเคลือบผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการเผาดิบแลว้ 

การเผาเคลือบผลิตภณัฑ์ประเภทน้ีสามารถลดระยะเวลาการเผาในช่วงแรกลงได ้โดย
ใชร้ะยะเวลาในการเผาประมาณ 8 ถึง 10 ชัว่โมง ช้ินงานท่ีเผาดิบ ถูกน ามาชุบเคลือบแลว้เผา เพื่อให้
เคลือบหลอมเป็นแก้ว ติดแน่นอยู่บนผิวช้ินงาน การเผาเคลือบ จะเผาท่ีอุณหภูมิเท่าใด ภายใน
บรรยากาศใด ข้ึนอยู่กับชนิดของผลิตภณัฑ์ เช่น การเผาผลิตภณัฑ์พอร์ซเลน เร่ิมต้นเผา ภายใต้
บรรยากาศออกซิเดชนั ตั้งแต่อุณหภูมิเร่ิมจุดเตา จนถึงอุณหภูมิประมาณ 950 องศาเซลเซียส หลงัจาก
นั้น เผาภายใตบ้รรยากาศรีดกัชนั (Reduction Firing : RF) จนถึงอุณหภูมิสูงสุดท่ีตอ้งการ ภาชนะท่ี
ชุบเคลือบแลว้ทุกช้ิน ตอ้งเช็ดกน้ผลิตภณัฑ์ให้หมดเคลือบ เพื่อป้องกนัการหลอมละลายของเคลือบ 
ติดบนแผน่รองเตาเผา ผลิตภณัฑทุ์กช้ินจะตอ้งวางห่างกนัเล็กนอ้ย ไม่ให้น ้ าเคลือบสัมผสักนัเพราะะ
เคลือบจะหลอมติดกนั เม่ือเผาท่ีอุณหภูมิสูง 

ผลิตภณัฑ์ในเตาแก๊สควรวางห่างจากบริเวณหวัพ่นเล็กนอ้ย ถา้ผลิตภณัฑ์โดนเปลวไฟ
เลีย เคลือบจะด่างในเตาไฟฟ้า อย่าวางผลิตภณัฑ์ชิดขดลวดมากเกินไปเคลือบจะไหลติดขดลวด
เสียหายได ้ผลิตภณัฑ์ใหญ่ ควรวางไวก้ลางๆเตาให้ไดรั้บความร้อนสม ่าเสมอ ลดความบิดเบ้ียวหลงั 
การเผา 

วงจรในการเผาเคลือบ 
ช่วงท่ี 1 อุณหภูมิหอ้ง 24-950 องศาเซลเซียส ใชเ้วลา 5-6 ชัว่โมง 

       ช่วงท่ี 2 อุณหภูมิ 950-1,250 องศาเซลเซียส OF ใชเ้วลา 3-4 ชัว่โมง หรือ 950-1,250  
องศาเซลเซียส RF ใชเ้วลา 4-5 ชัว่โมง 

ช่วงท่ี 3 เผาแช่อุณหภูมิคงท่ี (Soaking) 1,250 องศาเซลเซียส 15 นาที 
การเผาในบรรยากาศสันดาปไม่สมบูรณ์ ต้องใช้เวลาในการเผา นานกว่าเตาไฟฟ้า

เล็กนอ้ย ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความจุของเตาเผา เตามีขนาดใหญ่ จะตอ้งใชเ้วลาในการเผานานข้ึน และแช่
อุณหภูมิคงท่ีไวน้าน 20 - 30 นาที 
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โดยปกติเตาเผาทุกเตา บริเวณชั้นบน จะร้อนกวา่ดา้นล่าง 20 - 30 องศาเซลเซียส ผูใ้ช้
เตาควรสังเกตผลการเผาทุกคร้ัง เพื่อใหท้ราบความแตกต่างของเตาเผาแต่ละเตา  

ต าหนิบนผวิเคลือบ (Glaze Defects) 
ลกัษณะของเคลือบหลงัจากการเผามกัจะเกิดต าหนิหรือขอ้บกพร่องลกัษณะต่าง ๆ จาก

สาเหตุหลายประการดว้ยกนั ซ่ึงต าหนิบนเคลือบมีลกัษณะดงัน้ี 
1. รูพรุนผวิเคลือบ หรือ รูเขม็ เป็นลกัษณะรูขนาดเล็กเกิดดา้นบนของผิวเคลือบหรือเกิด

ในเน้ือเคลือบมีสาเหตุและวธีิแกไ้ขดงัน้ี 
1.1 จากการสลายตวัของอินทรียส์ารในเน้ือดิน เช่น คาร์บอเนต คอไรด์ และซลัเฟส 

ในชั้นดิน 
1.2 จากเคลือบท่ีไม่สุกตวัดีหรือเคลือบทนไฟมากเกินไป หรือเคลือบมีความหนืด

มากระหวา่งเผา แกไ้ขโดย บดเคลือบให้มีความละเอียดมากข้ึน และยืนไฟเป็นเวลาทานข้ึนหลงัจาก
การเผาท่ีอุณหภูมิตอ้งการ 

1.3 เกิดจาการเผาเกินจุดสุกตวัของเคลือบ (เคลือบเดือด) จะเกิดฟองอากาศภายใน
ชั้นเคลือบ แกไ้ขโดย ลดอุณหภูมิในการเผาลง หรือ เพิ่มวตัถุดิบใหเ้คลือบมีความทนไฟมากข้ึน 

2. เคลือบแยกตวัออกจากกนั ลกัษณะเคลือบจะแยกตวัออกจากกนั ซ่ึงมีสาเหตุดงัน้ี 
2.1 ในน ้ าเคลือบมีดินดิบผสมอยู่ในปริมาณท่ีสูง ท าให้เคลือบมีความเหนียวมาก

และเกิดการดึงตวัของเคลือบ แกไ้ขโดยลดความเหนียวของดิน 
2.2 เคลือบมีการหดตวัสูง เกิดรอยร้าวก่อนหลอม จากสาเหตุเคลือบท่ีมีความ

ละเอียดเกิน ท าใหห้ดตวัมาก 
2.3 ผลิตภณัฑ์ท่ีเคลือบหนา มีฝุ่ น คราบไขมนั น ้ ามนั เกาะติดอยูบ่นผิวเน้ือดินก่อน 

ท า การเคลือบ ท าใหเ้คลือบหลุดหล่นง่าย 
3. การราน ลกัษณะการรานตวัของเคลือบเป็นลกัษณะรอยแตกของผิวเคลือบบน

ผลิตภณัฑส์ามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 อยา่งคือ 
3.1 การรานเป็นเส้นละเอียด เป็นการรานเน่ืองจากสัมประสิทธ์ิการขยาย ตวั

ระหวา่งน ้าเคลือบกบัเน้ือดินมีความแตกต่างกนัมาก 
3.2 การรานเป็นเส้นห่าง เป็นการรานเน่ืองจากสัมประสิทธ์ิการหดตวัและขยายตวั

ของเน้ือดินกบัเคลือบต่างกนัเพียงเล็กน้อย การแกไ้ขการรานตวัของผิวเคลือบ สามารถแกไ้ขได ้2 
วธีิคือ    

วิธีท่ี 1 การแกไ้ขส่วนเน้ือดินป้ัน โดยเผาให้เน้ือดินป้ันถึงจุดสุกตวัลดปริมาณ ซิลิกา 
และอะลูมินา หรือการเพิ่มอุณหภูมิในการเผา 
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วิธีท่ี 2 การแกไ้ขส่วนของน ้ าเคลือบ เป็นวิธีท่ีสะดวกกวา่การแกไ้ขเน้ือดินป้ัน โดยการ
ลดปริมาณฟลกัซ์ และ เพิ่มปริมาณซิลิกาในน ้าเคลือบ 

การรานตวัของเคลือบถา้เป็นการรานตวัจากส่วนอ่ืน เช่น การน าเอาผลิตภณัฑ์ออกจาก
เตาเร็วเกินไปหรือการเย็นตวัของเตาเร็วเกินไปก็จะท าให้เคลือบรานตวัได ้ (ไพจิตร อ่ิงศิริวฒัน์, 
2541: 31-34) 

4. เคลือบหลุดร่อนออกจากเน้ือดิน จะมีลกัษณะการหลุดร่อนเป็นแผน่ แยกตวัออกจาก
เน้ือดินซ่ึงมีสาเหตุเกิดจากการน าผลิตภณัฑ์หลังจากการเคลือบแล้วยงัมีความช้ืนเข้าเตาการน า
ผลิตภณัฑท่ี์ยงัร้อนอยูไ่ปเคลือบ ท าให้เกิดการร่อนออกขณะเผา เคลือบมีปริมาณซิลิกาท่ีมากเกินไป
หรือไม่มีความเหนียวในการยึดเกาะบนผิวผลิตภณัฑ์ การแกไ้ขโดยบดซิลิกาให้มีขนาดละเอียดข้ึน 
หรือเพิ่มดินหรือกาว CMC ในเคลือบให้ผลิตภณัฑ์เย็นตวัก่อนท าการเคลือบเม่ือเคลือบผลิตภณัฑ์
แลว้ควรทิ้งไวป้ระมาณ 12 ถึง 24 ชัว่โมงใหน้ ้าบางส่วนมีการระเหยออกไป 

เตาและการเผา 
เตาเผาท่ีนิยมใชก้นัในระบบอุตสาหกรรม ซ่ึงแบ่งตามเช้ือเพลิงมี 2 ชนิด คือ เตาไฟฟ้า 

และเตาแก๊ส แต่ละชนิดมีการเผาท่ีแตกต่างกนั รวมทั้งสีของเคลือบก็จะแตกต่างกนัดว้ยซ่ึงจะขอ
กล่าวถึง คุณสมบติัของเตาแต่ละชนิด ดงัน้ี 
1. เตาไฟฟ้า (Electric kiln) เป็นเตาท่ีใช้เช้ือเพลิงจากไฟฟ้าโดยมีขดลวดนิโครม (Nichrom) หรือ 
Nickels - Chrom เป็นตวัให้ความร้อน มีตวัวดัอุณหภูมิภายในเตาเผาเรียกว่า “ไพโรมิเตอร์” 
(Pyrometer) ไม่มีปล่องระบายควนัจึงเผาผลิตภณัฑ์ไดส้ะอาด เผาไดเ้ฉพาะบรรยากาศแบบ สันดาป
สมบูรณ์ (Oxidation) ให้อุณหภูมิได้สม ่าเสมอควบคุมอุณหภูมิได้สะดวกจึงนิยมใช้กันใน 
สถานศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพท่ี 14 แสดงลกัษณะเตาไฟฟ้า 
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2. เตาแก๊ส เป็นเตาท่ีใชเ้ช้ือเพลิงจากแก๊สโดยใชอ้อกซิเจนผสมกบัแก๊สกลายเป็นความ

ร้อนในการวดัอุณหภูมิโดยใชไ้พโรมิเตอร์ (Pyrometer) และโคนวดัอุณหภูมิจะมีการปล่อยควนัการ
เผาจะเผาไดท้ั้งบรรยากาศแบบสันดาปสมบูรณ์ และการสันดาปไม่สมบูรณ์ การเผาเตาแก๊ส จะใช้
ความช านาญของผูค้วบคุมการเผาเป็นพิเศษปัจจุบนัการใชเ้ตาเผาในระบบอุตสาหกรรมจะนิยมเตา
แก๊ส เน่ืองจากสามารถเผาไดใ้นอุณหภูมิสูง และประหยดัตน้ทุนในการผลิต จึงเหมาะสมกบัการ
พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑเ์อิร์ทเทนแวร์ท่ีตอ้งการเผาในอุณหภูมิสูงเพื่อให้เน้ือดินมีความแกร่ง 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพท่ี 15 แสดงลกัษณะเตาแก็ส 
 

บรรยากาศในการเผาไหม ้(Firing Atmosphere)การเผาไหมโ้ดยทัว่ไป จะมีพวกก๊าซท่ี
เกิดข้ึนในบรรยากาศ ไดแ้ก่ พวกออกซิเจน (Oxygen) ไนโตรเจน (Nitrogen) คาร์บอนไดออกไซด ์
(Carbon Dioxide) คาร์บอนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide) ไอน ้า (Water Vapo) ซลัเฟอร์ได
ออกไซด ์(Sulfur Dioxide) และอ่ืนๆ ปริมาณและสัดส่วน ของก๊าซเหล่าน้ี มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ ท่ี
จะตอ้งควบคุม เพื่อใหไ้ดบ้รรยากาศท่ีเรียกวา่ ออกซิเดชนั (Oxidation) ซ่ึงหมายถึง การเผาไหม ้ท่ีใช้
ปริมาณออกซิเจนในอากาศ มากเกินพอ ท าใหก้ารเผาไหมเ้ป็นไปอยา่งสมบูรณ์ 

โดยปกติก๊าซออกซิเจน และก๊าซไนโตรเจน จะมีอยู่ทัว่ไปในบรรยากาศ ส่วนไอน ้ า 
และ คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นผลเกิดจาก การเผาไหมข้องเช้ือเพลิงประเภทไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon Fuel) ในกรณีท่ีออกซิเจน ไม่เพียงพอส าหรับการเผาไหม้ จะท าให้เกิดก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ข้ึน การเผาแบบน้ี เรียกว่า การเผาแบบรีดกัชนั (Reduction Firing) บางช่วง 
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จ าเป็นตอ้งใชบ้รรยากาศแบบรีดกัชนั (Reduction Atmosphere) เพราะจะช่วยให้ เกิดการฟอกสีของ
เน้ือผลิตภัณฑ์ ให้ขาวข้ึน เน่ืองจากเหล็กในเน้ือดิน ท่ีผ่านการเผาวิธีน้ี จะอยู่ในสภาพเฟอร์รัส
ออกไซด์ (FeO) ท่ีมีออกซิเจนต ่าสุด เพียงแค่หน่ึงตวั จะ ให้สีค่อนขา้งเขียวอมฟ้า แทนท่ีจะมีสีขาว
อม เหลือง ท าใหมี้ความรู้สึกวา่ ผลิตภณัฑท่ี์เผาแบบรีดกัชนั มีความขาวข้ึน 

วธีิการเผาในบรรยากาศออกซิเดชนั (Oxidation Firing: OF) จะตอ้งท าให้ บรรยากาศใน
เตาเผา มีออกซิเจนมากเกินพอ ซ่ึงท าไดโ้ดย ให้อากาศผา่นเขา้เตาอยา่งเต็มท่ี โดยการปรับหวัพ่นไฟ 
และมีปริมาณเพียงพอ ท่ีจะไล่ก๊าซ ท่ีเกิดจากการเผาไหม ้ให้พน้ออกไปจากเตา ไดเ้ร็วท่ีสุด ซ่ึงควร
จะตอ้งเปิดแดมเปอร์ (Damper) หรือตวัควบคุมความร้อนออก ส าหรับเตาท่ีใช้แดมเปอร์ชนิดเสียบ 
แต่ถา้เป็นเผาท่ีใชแ้ดมเปอร์ ชนิดเป็นหลงัปล่อง ตอ้งปิดรูแดมเปอร์ให้หมด ปฏิกิริยาออกซิเดชนั จะ
เร่ิมตั้งแต่ 400 องศาเซลเซียส ข้ึนไป หลงัการไล่น ้ าอิสระ (Free Water) ออกไป จนถึงอุณหภูมิ 900-
950 องศาเซลเซียส จะแช่ หรือคงค่าอุณหภูมิการเผาไว ้(Soaking) จนมัน่ใจวา่ การไล่คาร์บอน ออก
จากเน้ือผลิตภณัฑท่ี์เผาไดห้มด จากนั้นจะด าเนินการเผาไปเร่ือยๆ จนถึงอุณหภูมิสุดทา้ยของการเผา
ตามต้องการ เรียกว่า จุดสุกตวัของผลิตภณัฑ์ แล้วยืนไฟ เพื่อให้ผลิตภณัฑ์สุกทัว่กนั ก่อนจะปิด
เตาเผา ทิ้งใหเ้ตาเยน็ลง  

วิธีการเผาในบรรยากาศรีดักชัน (Reduction Firing: RF) การเผาแบบรีดักชัน 
(Reduction Firing) น้ี ช่วงแรก ตอ้งเผาแบบออกซิเดชนั ไปจนถึงอุณหภูมิ 950-1,000 องศาเซลเซียส 
อุณหภูมิในช่วงน้ี จะคงค่าอุณหภูมิการเผาไว ้(Soaking) จนแน่ใจว่า ไล่คาร์บอน ออกจากเน้ือ
ผลิตภณัฑท่ี์เผา หมดแลว้ จึงท าการปรับเปล่ียนบรรยากาศการเผา เป็นบรรยากาศรีดกัชนัโดยเปิดตวั
ควบคุมความร้อน (Damper)  ของเตาประมาณ 50% ส าหรับเตา ท่ีใช้แดมเปอร์แบบเสียบ ถา้เป็นเตา 
ท่ีใชแ้ดมเปอร์แบบรูหลงัปล่อง ตอ้งเปิดรูแดมเปอร์ สังเกตเปลวไฟท่ีแลบออกมาจากดา้นหนา้ และ
ดา้นหลงัของเตาเผา เผาไปเร่ือยๆ จนถึงอุณหภูมิท่ีตอ้งการ และคงค่าอุณหภูมิเผาไว ้(Soaking) จะใช้
เวลาเร็ว หรือช้าข้ึนอยู่กบั ขนาดเตาเผา ผลิตภณัฑ์ท่ีเรียงเขา้เตาเผา และเคลือบ ในช่วงท่ียืนไฟน้ี 
มกัจะเปล่ียนบรรยากาศการเผา ให้เป็นบรรยากาศท่ีเป็นกลาง (Neutral Firing. NF) จนปิดเตาทิ้งให้
เยน็ลง  

ข้อควรค านึงในการเผา 
ส่วนผสมของเน้ือดิน (Body Composition) 
1. การไล่น ้าทิ้ง ความช้ืนอิสระ (Free-Hydrocopic)  และน ้าท่ีรวมอยูใ่นโครงสร้าง

(Combined Water) 
2. การไล่สารอินทรียป์นเป้ือน (Organic Impurities) 
3. การไล่พวกซลัเฟอร์ปนเป้ือน (Sulphurous Impurities) 
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4. การเปล่ียนแปลงรูปผลึกของควอตซ์ (Quartz Inversion) ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเผา ท่ี
ระดบัอุณหภูมิต่างๆ 

5. อุณหภูมิสุกตวัของผลิตภณัฑ ์และบรรยากาศในการเผา 
กระบวนการเผา (Firing Method) 
1. ระยะเวลาในการเผา อุณหภูมิท่ีเผา โครงสร้างเตาเผา และแผน่รองเผาผลิตภณัฑ ์
2. การควบคุมการเผาทุกขั้นตอน เผาดิบ เผาเคลือบ เผาสีตกแต่งเผาเคลือบ  
3. การใหค้วามร้อนและการเยน็ตวั 
4. การเผาไล่คาร์บอนใหห้มดจากเน้ือดินท่ีมีเคลือบปิดทบัอยู ่
5. จุดสุกตวัของเคลือบ และบรรยากาศในการเผา  
การจดบันทกึและท าตารางการเผา (Kiln Log) 
1. เพื่อตรวจดูอุณหภูมิการเผา และการท างานของเตาเป็นไปตามปกติหรือไม่ 
2. ผูเ้ผาเตาตอ้งรีบแกปั้ญหาเม่ืออุณหภูมิไม่ข้ึน เช่น ปรับหัวพ่น ปรับช่องอากาศ แดม

เปอร์ หรือปรับความดนัแก๊ส 
3. เพื่อควบคุมการเผาไหม้ให้ได้มาตรฐานทุกคร้ังป้องกันการผิดพลาดปัญหาการ

แตกร้าวท่ีเกิดจากการเผา 
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บทที ่3 

วธีิการด าเนินงาน 
 

การวิจยัโครงการออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาเพื่อตกแต่งท่ีพกัอาศยั: ความ
บนัดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิต ซ่ึงผูว้จิยัไดแ้บ่งวธีิการด าเนินงานดงัน้ี 

1. การศึกษาวเิคราะห์รวบรวมขอ้มูล  
2. ด าเนินการออกแบบและพฒันารูปแบบ 
3. การด าเนินการทดลองผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีออกแบบ 
4. การวเิคราะห์ผลการศึกษา 

  
1. การศึกษาวเิคราะห์รวบรวมข้อมูล 

เป็นการรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ในรูปแบบต่างๆหลากหลายแหล่งท่ีมา ทั้ง
จากหนงัสือ นิตยสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ถึงเอกลกัษณ์ และรูปแบบการ
น าเสนอผลิตภณัฑแ์ต่ละรูปแบบ วา่มีลกัษณะใด  

 
2. ด าเนินการออกแบบและพัฒนารูปแบบ 

โดยในเบ้ืองตน้ ท าการออกแบบร่างภาพ 2 มิติ เพื่อคน้หารูปแบบท่ีาสมารถเป็นไปได้
และเหมาะสม แลว้จึงท าการร่างแบบในรูปแบบ 3 มิติ โดยใชก้ระดาษในการร่างแบบ เพื่อท่ีจะท าให้
สามารถเห็นมุมมองโดยรวมของการออกแบบ สัดส่วน รูปทรง ขนาด และมิติของภาพ เป็นตน้  
 
3.การด าเนินการทดลองผลติผลติภัณฑ์ทีอ่อกแบบ   

3.1 การสร้างต้นแบบและท าพมิพ์ 
มีขั้นตอนในการท า ดงัน้ี 
1. หล่อปูนปลาสเตอร์เพื่อท าการแกะตน้แบบ โดยตอ้งท าตน้แบบให้มีขนาดใหญ่กว่า

ขนาดท่ีออกแบบไว ้ซ่ึงตอ้งค านวณเปอร์เซ็นต์การหดตวัของชนิดของดินก่อน ในขั้นตอนการท า
ตน้แบบควรแกะลวดลายใหมี้ความชดัเจน ท าการขดัตกแต่งตน้แบบ ใหมี้ความเรียบเนียน เพื่อความ
สะดวกและประหยดัเวลาเม่ือท าการตกแต่งผลิตภณัฑใ์นขณะท่ีเป็นดิน 
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2. เม่ือท าการแกะตน้แบบเรียบร้อยแลว้ น าไปทาน ้ าสบู่ เพื่อไปสู่กระบวนการท าพิมพ ์
ปูนปลาสเตอร์ต่อไป ซ่ึงพิมพจ์ะมีจ านวนก่ีช้ินนั้น ข้ึนอยูก่บัรูปทรงของแบบวา่มีความซบัซ้อนมาก
นอ้ยเพียงใด 

3. หลงัจากท่ีท าพิมพปู์นปลาสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแลว้ น าไปอบให้ความช้ืนในพิมพ์
ออกไป แต่ไม่ควรอบใหแ้หง้จนเกินไปเพราะอาจเป็นเหตุใหพ้ิมพมี์อายกุารใชง้านสั้นลง  

3.2 การหล่อน า้ดินและการตกแต่งผลติภัณฑ์  
มีขั้นตอนในการท า ดงัน้ี 
1. เตรียมน ้าดิน และเตรียมพิมพท่ี์พร้อมส าหรับการหล่อน ้าดิน 
2. เทน ้ าดินลงในพิมพใ์ห้ไดร้ะดบัเสมอพิมพ ์คอยสังเกตระดบัน ้ าดินอยา่ให้พร่องและ 

ดูวา่ไดค้วามหนาตามท่ีตอ้งการ 
3. เม่ือไดค้วามหนาของเน้ือดินตามท่ีตอ้งการแล้ว จึงท าการเทน ้ าดินให้ไหลออกมา 

อยา่งสม ่าเสมอ ออกจากพิมพล์งในภาชนะรองรับ ไม่ควรเทรวมกบัน ้ าดินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้หลงัจากน ้ า
ดินไหลออกมาหมดแลว้จึงคว  ่าพิมพเ์พื่อใหน้ ้าดินท่ียงัตกคา้งไหลออกมา ปล่อยใหเ้น้ือดินหมาดและ 
ทรงตวั   สังเกตจากการท่ีเน้ือดินเร่ิมแยกออกจากพิมพ ์

4. หลงัจากนั้นจึงแกะพิมพอ์อก โดยเร่ิมจากช้ินท่ีไม่ไดล้็อคกบัช้ินส่วนอ่ืนๆ ตามล าดบั 
น าช้ินงานดินท่ีหล่อออกมาอยา่ระมดัระวงั 

5. เม่ือน าช้ินงานออกมาแล้ว ควรเก็บในท่ีท่ีมีการควบคุมอากาศเพื่อไม่ให้แห้งเร็ว
เกินไป เพื่อให้สะดวกกบัการตกแต่งช้ินงาน เช่น การเช็ดรอยตะเข็บ การตดัหรือเจาะส่วนท่ีไม่
ตอ้งการออก การขูดขีดลวดลายเพิ่มเติม เป็นตน้ ในส่วนของการตกแต่งน้ีแบ่งออกการตกแต่งก่อน
การเผาดิบ และหลงัเผาดิบ  

3.3 การเคลือบและเผาผลติภัณฑ์ 
เม่ือช้ินงานท่ีข้ึนรูปด้วยวิธีการหล่อน ้ าดินและท าการตกแต่งช้ินงานเรียบร้อยแล้วมี 

สภาพแห้งสนิท จากนั้นจึงน าไปเขา้เตาเผาเพื่อท าการเผาดิบท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียสและเผา
เคลือบท่ีอุณหภูมิ 1,220 และ 1,240 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์  

3.4 อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการวจัิย 
3.4.1 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลอง และปฏิบติังาน 
3.4.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4.3 เคร่ืองมือแกะปูนปลาสเตอร์ 
3.4.4 เคร่ืองชัง่ 
3.4.5 ภาชนะใส่วตัถุดิบ 
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3.4.6ใบเล่ือยและกระดาษทราย 
3.4.7 ฟองน ้า 
3.4.8 เตาไฟฟ้า 
3.4.9 ไมบ้รรทดั ดินสอ ปากกา สมุด 
3.4.10 แผน่ไม/้แผน่พลาสติก ส าหรับกั้นพิมพ ์
3.4.11 เคร่ืองมือตกแต่งแบบต่าง ๆ 

 
4.  การวเิคราะห์ผลการศึกษา 

เกณฑ์การวิเคราะห์ คือรูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีสามารถแสดงออกไดถึ้งท่ีมาของแรง
บันดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิตท่ีผูว้ิจ ัยได้ท าการออกแบบ น ามาใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์ โดย
ผสมผสานกบัรูปทรงเรขาคณิต ให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีความแตกต่างมีเอกลกัษณ์ตามแนวความคิดใน
การออกแบบไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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บทที ่4 

ผลการวจัิยข้อมูล 
   

ออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาเพื่อตกแต่งท่ีพกัอาศยั: ความบนัดาลใจจาก
รูปทรงเรขาคณิต มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการตกแต่งท่ีพกัอาศยัใน
ปัจจุบัน น ามาออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาท่ีมีรูปแบบความบนัดาลใจจากรูปทรง
เรขาคณิตผสมผสานกบัรูปแบบผลิตภณัฑข์องใชบ้นโต๊ะ และทดลองผลิตตามขั้นตอนกระบวนการ
ผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาในระบบอุตสาหกรรม ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งผลการด าเนินงานและการวิเคราะห์
ขอ้มูลเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 

1. ผลการทดสอบวตัถุดิบและการวเิคราะห์ผลการทดสอบวตัถุดิบ 
2. ผลการวเิคราะห์การออกแบบและพฒันารูปแบบ 
3. ผลการวเิคราะห์การทดลองผลิตผลิตภณัฑท่ี์ออกแบบ 

 
1. ผลการทดสอบวตัถุดิบและการวเิคราะห์ผลการทดสอบวตัถุดิบ 

การด าเนินการวิจยั มีการทดลองวตัถุดิบ ประเภทเน้ือดินส าเร็จรูปชนิด PFA ซ่ึงเป็นดิน
พอร์ซเลนเน้ือขาว ใชใ้นการข้ึนรูปดว้ยวธีิการหล่อน ้าดิน ซ่ึงไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัตารางขา้งล่างน้ี  

 
ตารางท่ี 1 การวเิคราะห์เน้ือดินชนิด PFA  
 

ชนิด
ดนิ 

ราคา 
/50Kg 

อุณหภูม ิ
การเผา 

สีเน้ือดิน 
หลงัเผา 

การหดตวั 
หลงัเผา 

(โดยประมาณ) 

การดูดซึมน ้า 
(%) 

ลกัษณะเน้ือดนิ
หลงัเผา 

ดิน 
PFA 

≥720 1,240◦C 
 

ขาวนวล 
 

 
       18% 

 
0.0-0.2 % 

เน้ือดินเนียน
ละเอียด แกร่ง 
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ตารางท่ี 2 ขอ้ดี - ขอ้เสีย ของดินชนิด PFA  
 

  
การด าเนินการวิจยั มีการทดลองน ้าดินสี ประเภทเน้ือดินส าเร็จรูปชนิด PFA เพื่อใชใ้น

การข้ึนรูปดว้ยวธีิการหล่อน ้าดิน ซ่ึงไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
1.น ้าดินพอร์ซเลนผสมสีด า 8%, 13%  
 

 
 

ภาพท่ี 16 น ้าดินพอร์ซเลนผสมสีด า 8%, 13% ตามล าดบั 
 

2.น ้าดินพอร์ซเลนผสมสีน ้าเงิน 8% และสีด า 5%, 10%, 15%, 20%, 25%  
 

 
 

ภาพท่ี 17 น ้าดินพอร์ซเลนผสมสีน ้าเงิน 8% และสีด า 5%, 10%, 15%, 20%, 25% ตามล าดบั 
 
3.น ้าดินพอร์ซเลนผสมสีน ้าเงิน 8% และน ้าดินพอร์ซเลน 5%, 10%, 15%, 20%, 25%  

 

ชนิดดิน ข้อดี ข้อเสีย 

ดิน PFA 
- มีเน้ือดินเป็นสีขาวนวล  
- เน้ือดินละเอียดเรียบเนียน ทนทาน  

- เน้ือดินหดตวัสูง 
- เผาอุณหภูมิสูงกวา่ 
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ภาพท่ี 18 น ้าดินพอร์ซเลนผสมสีน ้าเงิน 8% และสีด า 5%, 10%, 15%, 20%, 25% ตามล าดบั 
 

ผลการวเิคราะห์น ้าดินสี ทางผูว้จิยัไดเ้ลือกน ้าดินพอร์ซเลนผสมสีน ้าเงิน 8% และสีด า 
5% เน่ืองจากไดท่ี้ตอ้งการและมีความสม ่าเสมอดี 

4. การด าเนินการวิจยั มีการทดลองเคลือบใสใส่สีส าเร็จรูป ซ่ึงไดผ้ลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 19 การทดลองเคลือบใสใส่สีส าเร็จรูป 
 

ผลการวเิคราะห์การทดลองเคลือบใสใส่สีส าเร็จรูป ทางผูว้จิยัไดเ้ลือก เคลือบใสใส่สี
ส าเร็จรูปสีเทา  3% เน่ืองจากไดท่ี้ตอ้งการมีความแววใส 
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2. ผลการวเิคราะห์การออกแบบและพฒันารูปแบบ 
ในการด าเนินการวจิยั เร่ิมตน้จากการออกแบบร่างภาพ 2 มิติในเบ้ืองตน้ และ3 มิติ เพื่อ

คน้หารูปแบบ่ีตอ้งการ แบ่งไดป้ระมาณ 3 ระยะ ดงัน้ี 
1.ระยะเร่ิมต้นการออกแบบ 

 

 
 

ภาพท่ี 20 แสดงระยะเร่ิมตน้การออกแบบ 1 
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ภาพท่ี 21 แสดงระยะเร่ิมตน้การออกแบบ 2 
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ภาพท่ี 22 แสดงระยะเร่ิมตน้การออกแบบ 3 
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ภาพท่ี 23 แสดงระยะเร่ิมตน้การออกแบบ 4 
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ภาพท่ี 24 แสดงระยะเร่ิมตน้การออกแบบ 5 
 

ในระยะเร่ิมตน้การออกแบบ ขอ้ดีคือมีการทดลองออกแบบใหห้ลากหลายรูปแบบจึง
เป็นการออกแบบเบ้ืองตน้ ขอ้เสียคือยงัไม่มีทิศทางท่ีแน่นอน รูปทรงยงัไม่มีจุดเด่น และความ
เป็นไปไดต้ามกระบวนการเซรามิคยงัไม่ดีพอ  
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2. ระยะการพฒันาแบบ คร้ังที ่1 
 

 
 

ภาพท่ี 25 แสดงระยะการพฒันาแบบ คร้ังท่ี 1.1 
 



 

 

53 

 
 

ภาพท่ี 26 แสดงระยะการพฒันาแบบ คร้ังท่ี 1.2 
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ภาพท่ี 27 แสดงระยะการพฒันาแบบ คร้ังท่ี 1.3 
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ภาพท่ี 28 แสดงระยะการพฒันาแบบ คร้ังท่ี 1.4 
 

ในระยะการพฒันาแบบ คร้ังท่ี1   ขอ้ดีคือเร่ิมมีการพฒันารูปแบบจากระยะแรกใหไ้ด้
รูปทรงท่ีตอ้งการ มีการน าเทคนิคการพบักระดาษมาใชใ้นการสเก็ต 3มิติ เพื่อให้เกิดระนาบท่ี
น่าสนใจกบัตวัผลิตภณัฑ ์ขอ้เสียคือรูปแบบยงัไม่มีจุดเด่นยงัสามารถพฒันาไดอี้ก และค านึงถึงเพื่อ
ความเป็นไปไดใ้นกระบวนการเซรามิคมากข้ึน 
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3. ระยะการพฒันาแบบ คร้ังที ่2 
 

 
 

ภาพท่ี 29 แสดงระยะการพฒันาแบบ คร้ังท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 30 แสดงระยะการพฒันาแบบ คร้ังท่ี 2.2 
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ภาพท่ี 31 แสดงระยะการพฒันาแบบ คร้ังท่ี 2.3 
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ภาพท่ี  32 แสดงระยะการพฒันาแบบ คร้ังท่ี 2.4 
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ภาพท่ี 33 แสดงระยะการพฒันาแบบ คร้ังท่ี 2.5 
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ภาพท่ี 34 แสดงระยะการพฒันาแบบ คร้ังท่ี 2.6 
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ภาพท่ี 35 แสดงระยะการพฒันาแบบ คร้ังท่ี 2.7 
 

ในระยะการพฒันาแบบ คร้ังท่ี2 ขอ้ดีคือเร่ิมมีการพฒันารูปแบบจากระยะแรกและ
ระยะการพฒันาแบบ คร้ังท่ี1 ใหไ้ดรู้ปทรงท่ีตอ้งการมากข้ึน เลือกเทคนิคการตกแต่งท่ีจะน าไปใช้
ส่งเสริมกบัช้ินงาน และมีการน าโมเดลกระดาษท่ีมาใชใ้นการสเก็ต 3มิติ ไปสร้างตน้แบบดว้ยปูนพ
ลาสเตอร์เพื่อดูความสวยงามและความเป็นไปไดใ้นการผลิต ขอ้เสียคือตอ้งมีการปรับแบบเล็กนอ้ย
ตามความเหมาะสมเพื่อใหส้ามารถน าไปผลิตไดจ้ริงในกระบวนการเซรามิค 
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3. ผลการวเิคราะห์การทดลองผลติผลติภัณฑ์ 
ในกระบวนการทางเซรามิคของการด าเนินการวิจยัโครงการออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ือง

เคลือบดินเผาเพื่อตกแต่งท่ีพกัอาศยั: ความบนัดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิต น้ีเพื่อศึกษาเทคนิคการ
ผลิต ปัญหาท่ีเกิดข้ึนขณะด าเนินการผลิตและแนวทางป้องกนัการแกไ้ข ซ่ึงจะท าให้สามารถวาง
แผนการผลิตไดอ้ยา่งเหมาะสม และลดความเสียหายจากการผลิตได้ ซ่ึงการด าเนินการมีขั้นตอน 4 
ขั้นตอนหลกั ดงัต่อไปน้ี  

3.1 การท าต้นแบบ  
เม่ือได้ท าการออกแบบรูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีลงตัวแล้ว ขั้นตอนแรกในการท า

ตน้แบบเพื่อการหล่อน ้ าดินนั้นจะตอ้งท าการค านวณเผื่อการหดตวัของผลิตภณัฑ์ดว้ย กล่าวคือตอ้ง 
ท า ตน้แบบใหมี้ขนาดใหญ่กวา่ขนาดท่ีเราออกแบบไว ้เน่ืองจากดินแต่ละชนิดมีเปอร์เซ็นตก์ารหดตวั
ท่ีต่างกนั สาเหตุของการหดตวัไดแ้ก่ การสูญเสียน ้ าในเน้ือดิน การเปล่ียนแปลงโครงสร้าง ภายใน
เน้ือดินขณะท่ีแห้ง หรือในกระบวนการเผาการน าดินมาใชง้านจ าเป็นท่ีจะตอ้งทราบเปอร์เซ็นตก์าร
หดตวัหลงัเผาของดินก่อนท่ีเราจะน ามาใชง้านจริง เพื่อความเหมาะสมในกระบวนการผลิต  

จากการทดสอบคุณสมบติัการหดตวัของเน้ือดินชนิด PFA ท่ีน ามาใชใ้นการวิจยัน้ีมีค่า
การหดตวัส าหรับงานหล่อน ้าดินท่ี 18 %  

ขั้นตอนการท าต้นแบบส าหรับการท าพิมพ์เพื่อการหล่อ ผูว้ิจยัใช้ปูนปลาสเตอร์มา
ส าหรับการแกะตน้แบบ โดยมีขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

1. หล่อปูนปลาสเตอร์ใหไ้ดรู้ปทรงท่ีใกลเ้คียงกบัรูปแบบท่ีไดท้  าการออกแบบเอาไวใ้ห้
มากท่ีสุด แล้วจึงน ามาเหลารายละเอียดอีกคร้ังหน่ึง เม่ือได้รูปทรงท่ีตอ้งการแล้วขดัให้เรียบด้วย
กระดาษทราย 

2. วาดแบบท่ีจะแกะลวดลายลงบนปูน 
3. ใช้เคร่ืองมือส าหรับแกะปูนมา แกะ ขูด เกลา หรือพอกปูน เพื่อให้เกิดมิติตามท่ี

ตอ้งการ ตามรูปแบบท่ีไดอ้อกแบบไว ้ 
4. ขดัตกแต่งตน้แบบใหเ้รียบร้อย ดว้ยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด 
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ภาพท่ี 36 อุปกรณ์ - เคร่ืองมือ ส าหรับการท าตน้แบบและท าพิมพแ์บบปูนปลาสเตอร์ 
 

 
 

ภาพท่ี 37 ตวัอยา่งตน้แบบ 1 
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ภาพท่ี 38 ตวัอยา่งตน้แบบ 2 
 

3.2 การท าพมิพ์  
3.2.1 ทาน ้าสบู่ท่ีตน้แบบเช็ดคราบน ้าสบู่ใหส้ะอาดควรทาหลายๆรอบจนตน้แบบมี

มีความล่ืนมนั  
3.2.2 ในขั้นตอนการท าพิมพ์น้ี ขั้นตอนแรกต้องดูก่อนว่ารูปทรงของต้นแบบมี

ลกัษณะอยา่งไร เพื่อท่ีจะก าหนดวา่ตน้แบบช้ินน้ีจะท าพิมพก่ี์ช้ิน จ านวนมากหรือนอ้ยของช้ินพิมพก์็
ข้ึนอยูก่บัความซบัซอ้นของรูปแบบ ในการแบ่งพื้นท่ีใชดิ้นสอสีขีดใหช้ดัเจน  

3.2.3 น าตน้แบบมาวาง โดยใช้ดินกั้นเป็นฐานเพื่อส าหรับการเทปูนพิมพช้ิ์นท่ี 1 
ในขณะท่ีเทปูนให้ใช้พู่กันเกล่ีย ท่ีต้นแบบเพื่อท่ีเน้ือปูนจะเก็บรายละเอียดได้มากข้ึนและไล่
ฟองอากาศภายในปูนดว้ย เม่ือปูนแข็งตวัดีแลว้จึงปาดให้เรียบและท าคียล์็อคให้เรียบร้อย แลว้จึงทา
น ้า สบู่ก่อนท่ีจะเทปูนพิมพช้ิ์นต่อไป ท าเช่นน้ีไปจนการท าพิมพช้ิ์นสุดทา้ย 

3.2.4 เม่ือเทพิมพค์รบทุกดา้นแลว้ทิ้งปูนให้แข็งตวั แลว้จึงใชค้อ้นยางทุบเบาๆ เพื่อ
น าตน้แบบออกมา แลว้จึงตกแต่งขอบมุมของพิมพใ์หเ้รียบร้อย  
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3.2.5 น าพิมพไ์ปตากหรืออบใหค้วามช้ืนระเหยออกไป แต่ไม่ควรใหแ้ห้งจนเกินไป 
เพราะจะท าให้ปูนเส่ือมสภาพได้ แต่ควรให้พิมพ์มีความช้ืนเหลืออยู่บา้ง แล้วใช้ยางมารัดพิมพ์ท่ี
ประกบติดกนัใหเ้รียบร้อย 

 

 
 

ภาพท่ี 39 ตวัอยา่งพิมพ ์ 
 

3.3 การหล่อน า้ดินและการตกแต่งผลติภัณฑ์ 
3.3.1 เตรียมน ้าดิน โดยก่อนท่ีจะท าการหล่อน ้าดินควรท าการกรองดว้นตะแกรง ท่ี

มีความละเอียดก่อน เพื่อกรองเอาเศษวสัดุหรือเศษดินท่ีตกคา้งในน ้ าดิน และเตรียมพิมพ์ท่ีพร้อม 
ส าหรับการหล่อน ้าดิน 

3.3.2 วางพิมพท่ี์จะหล่อน ้าดินบนแป้นหมุน เทน ้าดินลงในพิมพใ์หไ้ดร้ะดบัเสมอ 
ขอบพิมพ ์ในขณะท่ีเทควรหมุนแป้นไปดว้ยเพื่อท่ีจะท าใหโ้ครงสร้างการเรียงตวัของระดบัน ้าดิน 
สม ่าเสอมคอยสังเกตระดบัน ้ าดินอยา่ใหพ้ร่องและดูวา่ไดค้วามหนาตามท่ีตอ้งการ 

3.3.3 เม่ือไดค้วามหนาของเน้ือดินตามท่ีตอ้งการแลว้ จึงท าการเทน ้ าดินให้ไหล 
ออกมาอย่างสม ่าเสมอ ออกจากพิมพ์ลงในภาชนะรองรับไม่ควรเทรวมกับน ้ าดินท่ียงัไม่ได้ใช ้
หลงัจาก น ้ าดินไหลออกมาหมดแลว้จึงคว  ่าพิมพเ์พื่อให้น ้ าดินท่ียงัตกคา้งไหลออกมา ปล่อยให้เน้ือ
ดินดินหมาดและทรงตวัสังเกตจากการท่ีเน้ือดินเร่ิมแยกออกจากพิมพ ์
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3.3.4 หลงัจากนั้นจึงแกะพิมพ์ออก โดยเร่ิมจากช้ินส่วนท่ีไม่ได้ล็อคกบัช้ินส่วน
อ่ืนๆ ตามล าดบัน าช้ินงานดินท่ีหล่อออกมาอยา่ระมดัระวงั 

3.3.5 เม่ือน าช้ินงานออกมาแลว้ ควรเก็บในท่ีท่ีมีการควบคุมอากาศเพื่อไม่ให้แห้ง
เร็วเกินไป เพื่อให้สะดวกกบัการตกแต่งช้ินงาน เช่น การเช็ดรอยตะเข็บ การตดัหรือเจาะส่วนท่ีไม่
ตอ้งการออก การขดูขีดลวดลายเพิ่มเติม เป็นตน้  

 

 
 

ภาพท่ี 40 อุปกรณ์ - เคร่ืองมือ ท่ีใชส้ าหรับการหล่อน ้าดิน 
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ภาพท่ี 41 แสดงขั้นตอนการหล่อน ้าดิน  
 

 
 
ภาพท่ี 42 แสดงวธีิการตกแต่งดินหลงัการหล่อน ้าดิน  
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3.4 การเคลือบและการเผาผลิตภัณฑ์ 
การเคลือบผลิตภณัฑ์ก่อนท าการเคลือบจะตอ้งท าการตรวจสอบผลิตภณัฑ์ไม่แตกร้าว 

หรือ บ่ิน และขจดัฝุ่ นท่ีจบับนผวิของผลิตภณัฑด์ว้ยการใชฟ้องน ้าชุบน ้าเช็ด หรือใชล้มเป่าเพื่อเอาฝุ่ น 
ออกก็ได ้การเคลือบผลิตภณัฑมี์วธีิเคลือบหลายวธีิ แต่การท าวจิยัคร้ังน้ีเลือกวธีิเคลือบ ดงัน้ีคือ 

1. การเคลือบดว้ยวิธีจุ่ม  (Dipping)  เป็นการเคลือบผลิตภณัฑ์ท่ีมีขนาดเล็กสามารถท า
ไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว  

2. การเคลือบดว้ยวิธีการพ่น (Spraying) วิธีการพ่นเป็นวิธีท่ีมีการสูญเสียของเคลือบสูง
แต่เป็นวิธีท่ีดีในการเคลือบ ซ่ึงสามารถใช้กับผลิตภณัฑ์ขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได้ และยงัสามารถ
เคลือบบนผลิตภณัฑท่ี์ไม่ผา่นการเผาดิบได ้ 

 การเผาผลิตภณัฑ์ จะแบ่งการเผาเป็น 2 คร้ัง คือการเผาดิบและการเผาเคลือบ เม่ือ
ช้ินงานท่ีข้ึนรูปด้วยวิธีการหล่อน ้ าดินและท าการตกแต่งช้ินงานเรียบร้อยแล้วมีสภาพแห้งสนิท 
จากนั้นจึงน าไปเขา้เตาเผาเพื่อท าการเผาดิบท่ีอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เม่ือท าการเผาดิบแล้ว 
สภาพของดินจะแกร่งข้ึน ท าการขดัและตรวจความเรียบร้อยของช้ินงานก่อนท าการเผาแกร่งอีกคร้ัง 
โดยผลิตภณัฑท่ี์เคลือบตอ้งไดรั้บการเช็ดในจุดท่ีสัมผสักบัชั้นเตาใหส้ะอาดเพื่อป้องกนัไม่ให้เคลือบ
ไหลติดชั้นเตาแลว้จึงน าไปเผาแกร่ง โดยผูว้ิจยัเผาท่ีอุณหภูมิ 1,240  องศาเซลเซียส ยืนไฟ 15 นาที 
ส าหรับเน้ือดินพอร์สเลน และเผาท่ีอุณหภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส ยืนไฟ 15 นาที ส าหรับเน้ือดิน
พอร์สเลนผสมสีสเตน 
 

 
 

ภาพท่ี  43 การจดัเรียงผลิตภณัฑภ์ายในเตาไฟฟ้าในขั้นตอนการเผาดิบ 
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ผลงานส าเร็จ 
 

 
 

ภาพท่ี 44 ผลงานส าเร็จ 1 
 

 
 
ภาพท่ี 45 ผลงานส าเร็จ 2 
 

รูปแบบท่ี 1 ออกแบบให้เป็นท่ีใส่ผลไมป้ระเภทช้ินเดียว ขนาด 15x35x5 cm. ลกัษณะ
แนวนอนยาว เคลือบใสใส่สีเทาดา้นใน ดา้นนอก เผาแกร่งโชวเ์น้ือดิน สีขาวและสีด า 
 
 
 
 
 



 

 

71 

 
 
ภาพท่ี 46 ผลงานส าเร็จ 3 
 

 
 
ภาพท่ี 47 ผลงานส าเร็จ 4 



 

 

72 

 
 
ภาพท่ี 48 ผลงานส าเร็จ 5 
 

 
 
ภาพท่ี 49 ผลงานส าเร็จ 6 
 

รูปแบบท่ี 2 ออกแบบให้เป็นท่ีใส่ผลไมแ้ละท่ีใส่ดอกไมท้รงเต้ีย ประเภทชุด 2ช้ิน 
ขนาด 20x20x5 cm. และ 20x20x8 cm. ลกัษณะรูปทรงส่ีเหล่ียมจตุรัส มีทั้งแบบ เคลือบใส, เคลือบ
ใสใส่สีเทา และเผาแกร่งโชวเ์น้ือดิน สีเขียว, สีขาวและสีด า 
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ภาพท่ี 50 ผลงานส าเร็จ 7 
 

 
 
ภาพท่ี 51 ผลงานส าเร็จ 8 
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รูปแบบท่ี 3 ออกแบบให้เป็นท่ีใส่ผลไมป้ระเภทช้ินเดียว ขนาด 20x20x2.5 cm. 
ลกัษณะรูปทรงส่ีเหล่ียมจตุรัส มีทั้งแบบ เคลือบใส, เคลือบใสใส่สีเทา และเผาแกร่งโชวเ์น้ือดิน สี
ขาวและสีด า 

 

 
 

ภาพท่ี 52 ผลงานส าเร็จ 9 
 

 
 

ภาพท่ี 53 ผลงานส าเร็จ 10 
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รูปแบบท่ี 4 ออกแบบให้เป็นท่ีใส่ผลไมป้ระเภทช้ินเดียว ขนาด 38x38x10 cm. ลกัษณะ

รูปทรงส่ีเหล่ียมจตุรัส มีทั้งแบบ เคลือบใส, เคลือบใสใส่สีเทา  

 
 

ภาพท่ี 54 ผลงานส าเร็จ 11 
 

 
 

ภาพท่ี 55 ผลงานส าเร็จ 12 
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รูปแบบท่ี 5 ออกแบบให้เป็นท่ีใส่ผลไมป้ระเภทช้ินเดียว ขนาด 23x23x5 cm. ลกัษณะ
รูปทรงแปดเหล่ียม มีทั้งแบบ เคลือบใส, เคลือบใสใส่สีเทา และเผาแกร่งโชวเ์น้ือดิน สีขาวและสีด า 

 
 

ภาพท่ี 56 ผลงานส าเร็จ 13 
 

 
 

ภาพท่ี 57 ผลงานส าเร็จ 14 
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รูปแบบท่ี 6 ออกแบบให้เป็นท่ีดอกไมท้รงสูงประเภทช้ินเดียว ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 
9x27 cm. ลกัษณะคลา้ยกลีบดอกไม ้มีทั้งแบบ เคลือบใส, เคลือบใสใส่สีเทา และเผาแกร่งโชวเ์น้ือ
ดิน สีขาว ตกแต่งดว้ยการขูดเส้นขณะดินหมาด 

 
 

ภาพท่ี 58 ผลงานส าเร็จ 15 
 

          
 
ภาพท่ี 59 ผลงานส าเร็จ 16 
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รูปแบบท่ี 7 ออกแบบให้เป็นท่ีดอกไมท้รงสูงประเภทชุด2ช้ิน ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง  
7x21 cm. และ 9x28 cm.ลกัษณะ มีทั้งแบบ เคลือบใส, เคลือบใสใส่สีเทา และเผาแกร่งโชวเ์น้ือดิน 
สีขาวและสีด า ตกแต่งดว้ยการขดูเส้นขณะดินหมาด 

 
 

ภาพท่ี 60 ผลงานส าเร็จ 17 
 

 
 
ภาพท่ี 61 ผลงานส าเร็จ 18 
 



 

 

79 

รูปแบบท่ี 8 ออกแบบให้เป็นท่ีดอกไมท้รงสูงประเภทช้ินเด่ียว ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 
10x35 cm. ลกัษณะ มีทั้งแบบ เคลือบใส และเผาแกร่งโชวเ์น้ือดิน สีขาวและสีด า ตกแต่งดว้ยการขูด
เส้นขณะดินหมาด 

 
 

ภาพท่ี 62 ผลงานส าเร็จ 19 
 

 
 

ภาพท่ี 63 ผลงานส าเร็จ 20 
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รูปแบบท่ี 9 ออกแบบให้เป็นท่ีดอกไมท้รงสูงประเภทชุด 3ช้ิน ขนาด 7x7x25 cm. 
ลกัษณะหกเหล่ียม มีทั้งแบบ เคลือบใส เคลือบใสใส่สีแดง และเผาแกร่งโชวเ์น้ือดิน สีขาวและสี
เขียว  

 

 
 

ภาพท่ี 64 ผลงานส าเร็จ 21 
 

 
 

ภาพท่ี 65 ผลงานส าเร็จ 22 
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รูปแบบท่ี 10 ออกแบบให้เป็นท่ีดอกไมท้รงสูงประเภทชุด 2ช้ิน ขนาด 7x7x27 cm. 
ลกัษณะสามเหล่ียม มีทั้งแบบเผาแกร่งโชวเ์น้ือดิน สีขาวและสีเขียว  
 

 
 

ภาพท่ี 66 ผลงานส าเร็จ 23 
 

 
 

ภาพท่ี 67 ผลงานส าเร็จ 24 
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รูปแบบท่ี 10 ออกแบบให้เป็นท่ีดอกไมท้รงสูงประเภทชุด 3ช้ิน ขนาด 9x5x16 cm., 
9x5x20 cm., 9x5x24 cm. ลกัษณะสามเหล่ียม มีทั้งแบบ เคลือบ, เคลือบใสใส่สีเทา และเผาแกร่ง
โชวเ์น้ือดิน สีขาว, สีด า และสีเขียว  

 
 

ภาพท่ี 68 ผลงานส าเร็จ 25 
 

 
 
ภาพท่ี 69 ผลงานส าเร็จ 26 
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รูปแบบท่ี 11 ออกแบบให้เป็นท่ีดอกไมท้รงสูงประเภทชุด 2ช้ิน ขนาด 7x7x30 cm.,  
7x7x40 cm. ลกัษณะสามเหล่ียม มีทั้งแบบ เคลือบ, เคลือบใสใส่สีเทา และเผาแกร่งโชวเ์น้ือดิน สี
ขาว, สีด า และสีเขียว  

 
 

ภาพท่ี 70 ผลงานส าเร็จ 27 
 

 
 

ภาพท่ี 71 ผลงานส าเร็จ 28 
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รูปแบบท่ี 12 ออกแบบให้เป็นท่ีดอกไมท้รงสูงประเภทชุด 3ช้ิน ขนาด 10x6x30 cm.,  
10x8x30 cm., 10x8x30 cm.  ลกัษณะสามเหล่ียม มีทั้งแบบ เคลือบ, เคลือบใสใส่สีเทา และเผาแกร่ง
โชวเ์น้ือดิน สีขาว, สีด า และสีเขียว  
 
 

 
 

ภาพท่ี 72 ผลงานส าเร็จ 29 
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ภาพท่ี 73 ผลงานส าเร็จ 30 
 

 
 

ภาพท่ี 74 ผลงานส าเร็จ 31 
 

 
 

ภาพท่ี 75 ผลงานส าเร็จ 32 
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ภาพท่ี 76 ผลงานส าเร็จ 33 
 

 
 

ภาพท่ี 77 ผลงานส าเร็จ 34 
 

รูปแบบกล่องใส่ผลิตภณัฑ ์ท่ีทดลองออกแบบใหมี้ความเรียบง่าย และส่งเสริมกบั
ช้ินงาน ใชโ้ทนสีเขม้คือสีน ้าตาลและสีด า 
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บทที ่5 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการวจัิย มีดังนี้ 

โครงการออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาเพื่อตกแต่งท่ีพกัอาศยั: ความบนัดาล
ใจจากรูปทรงเรขาคณิต มีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาเพื่อตกแต่งท่ีพกั
อาศยัให้เหมาะสมกบัรูปแบบสอดคลอ้งกบัแรงบนัดาลใจท่ีน ามาสร้างสรรค์ผลงาน โดยการน า
รูปทรงเรขาคณิตผสมผสานกบัรูปแบบผลิตภณัฑ์ของใช้บนโต๊ะ เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ือง
เคลือบดินเผาให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมีลักษณะความแตกต่างมีเอกลักษณ์ตามแนวความคิดในการ
ออกแบบ และสามารถใชต้กแต่งบา้นพกัอาศยัในรูปแบบ Modern style ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ผลวจิยัพบวา่สามารถออกแบบไดด้งัน้ี 
1. ผลิตภณัฑ์ประเภทของใชบ้นโต๊ะไดแ้ก่ ท่ีใส่ผลไม,้ ท่ีใส่ดอกไม ้ซ่ึงมีทั้งแบบช้ิน

เดียวและ แบบชุดชุดละ 2-3 ช้ิน ขนาด ความสูงประมาณ 15 ซ.ม. จ  านวน 6 แบบ 
2. ผลิตภณัฑ์ประเภทท่ีใส่ดอกไม ้แบบชุด ชุดละ 2-3 ช้ิน ขนาดความสูงประมาณ 30 

ซ.ม.จ านวน 9 แบบ 
3. ผลิตภณัฑป์ระเภทท่ีใส่ดอกไม ้แบบช้ินเดียวขนาดความสูงประมาณ 35ซ.ม. จ านวน 

3 แบบ 
ขั้นตอนด าเนินการผลิตตามกระบวนการทางเซรามิคน้ี ไดใ้ช้ดินพอร์ซเลนชนิด PFA 

ซ่ึงมีคุณสมบติั ความเหมาะสมกับการผลิตในหลายๆ ด้าน เน่ืองจากดินชนิดน้ีมีเน้ือดินท่ีเนียน
ละเอียดและมีสีขาวนวลหลงัการเผา และใหค้วามสวยงามแก่ผลิตภณัฑ ์

กระบวนการผลิตใช้วิธีการหล่อน ้ าดิน ดว้ยดินพอร์ซเลน  ซ่ึงเน้ือดินมีความละเอียด มี
คุณสมบติัท่ีมีความเหมาะสมกบัรูปแบบของผลิตภณัฑ์และเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลิตภณัฑ์ได้ เผาท่ี
อุณหภูมิ 1,220 และ1,240 องศาเซลเซียส  เน้ือดินมีการหดตวั 18 เปอร์เซ็นตแ์ละมีสีขาวนวลหลงัเผา 
 การตกแต่งได้มีการทดลองการเทคนิคการตกแต่งผลิตภณัฑ์หลายๆวิธีเพื่อหาวิธีท่ี
เหมาะสม ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกท าการตกแต่งผลิตภณัฑ์ทั้งแบบท่ีเคลือบและไม่เคลือบ โดยทั้งสองวิธี
ต่างก็ใหค้วามงามท่ีแตกต่างกนัออกไป  
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การอภิปรายผลการวจัิย มีดังนี้ 
1. การทดลองเทคนิคการตกแต่งและการวเิคราะห์ผลการทดลอง ดังต่อไปนี้ 
การทดลองเทคนิคหล่อน ้าสลิปดินสี ปัญหาท่ีพบคือ 
1. เกิดรอยด่างหลงัหล่อช้ินงานและหลงัการเผา วิธีแกคื้อใช้เวลานานมากข้ึนในการ

ผสมสีสเตนกบัน ้าดิน และท าการขดัอยา่งละเอียดนดว้ยกระดาษทรายในขั้นตอนการตกแต่ง หลงัเผา
ดิบ 

2. เกิดดินพองตวัของเน้ือดินเน่ืองจาก มีฟองอากาศในช้ินงานหลงัเผาเคลือบ วธีิแกคื้อ
ปรับลดเปอร์เซนตข์องสีสเตนจาก13% เหลือ8% และลดอุณหภูมิการเผาเคลือบจาก1,240  เหลือ 
1,220 องศาเซลเซียส 

การทดลองเทคนิคการตกแต่งเคลือบ ปัญหาท่ีพบคือ 
1. เกิดเมด็สีหลงัการเผา วธีิแกคื้อใชเ้วลานานมากข้ึนในการผสมสีสเตนกบัเคลือบ 
2. เคลือบพองและไม่สม าเสมอวธีิแกคื้อใชก้ารจุ่มเคลือบแทนการพน่  
 
2. ปัญหาทีพ่บในการท าต้นแบบและการท าพมิพ์ ดังต่อไปนี ้
1. รูปทรงของผลิตภณัฑ์ไม่สามารถข้ึนรูปดว้ยการกลึงดว้ยเคร่ืองจกัรได ้จึงตอ้งท าการ

เหลาตน้แบบดว้ยมือ ซ่ึงท าใหใ้ชเ้วลาในการท ามากข้ึน  
2. เน่ืองจากงานเนน้เหล่ียมมุมท่ีชดัเจน ท าใหใ้ชเ้วลามากข้ึน 
แนวทางแกไ้ขปัญหา ในการท าตน้แบบ ควรมีการวดัและเขียนแบบช้ินงานท่ีแน่นอน 

เพื่อการมองภาพรวมของรูปทรงท่ีท าการออกแบบ แลว้จึงกั้นดินส าหรับเทปูนปลาสเตอร์ ใหรู้ปทรง
ใกลเ้คียงกนั เม่ือเทปูนเรียบร้อยแลว้ ในช่วงท่ีปูนก าลงัจะเซ็ตตวัก่ึงน่ิมก่ึงแขง็นั้น สามารถใชมี้ดมา
ปาด ตดั ในส่วนท่ีเกินออกไดง่้ายกวา่การท่ีท าหลงัจากท่ีปูนแขง็แลว้ หลงัจากนั้นจึงน ามาเหลา
รายละเอียดอีกคร้ังหน่ึง เม่ือไดรู้ปทรงท่ีตอ้งการแลว้ขดัให้เรียบดว้ยกระดาษทราย 

3.ปัญหาท่ีพบในการท าพิมพ์ คือรูปทรงท่ีออกแบบมีซับซ้อน เป็นเหตุให้ในการแบ่ง
พิมพข์องตน้แบบบางช้ินงานมีหลายช้ิน 

แนวทางการแกไ้ขปัญหา ในการออกแบบควรค านึงถึงกระบวนการผลิต ว่ามีความ
เป็นไปไดใ้นการผลิตในกระบวนการทางเซรามิกหรือไม่  ในการท าตน้แบบ ควรปรับเหล่ียมมุมเพื่อ
สะดวกต่อการน ามาท าพิมพ์ ยิ่งจ  านวนพิมพ์น้อยเท่าใด การปฏิบัติงานจะสะดวกข้ึนและ
ประหยดัเวลาทั้งในการหล่อพิมพก์ารหล่อน ้าดิน และ ตกแต่งรอยตะเขบ็ของผลิตภณัฑ ์ 
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3.ปัญหาทีพ่บในการหล่อน า้ดิน ดังต่อไปนี ้
1. น ้าดินมีความเหลวเกินไป ท าใหพ้ิมพมี์ความช้ืนเร็วข้ึน เน่ืองจากการดูดซึมน ้ าในดิน 

มาก เกินไป 
2. รอยตดัเกิดปัญหาการแตกร้าวตรงมุม หลงัจากผลิตภณัฑแ์หง้แลว้ 
3. เกิดฟองอากาศท่ีช้ินงานเม่ือแกะพิมพ ์
4. น ้าดินสีเป็นคราบเม่ือช้ืนงานแหง้แลว้ 
แนวทางการแกปั้ญหาในการหล่อน ้าดิน  
1. ในการเตรียมน ้ าดิน ควรแช่ดินในน ้ าก่อนล่วงหนา้อยา่งน้อย 1 วนั เพื่อให้เน้ือดินมี

ความอ่อนตวัและท าใหย้อ่ยตวัง่ายข้ึนและเทน ้าออกให้ไดร้ะดบัเน้ือดิน ปริมาณน ้ าท่ีผสมนั้นควรใส่ 
ใหน้อ้ย ท่ีสุดเพื่อลดระยะเวลาการแข็งตวัของน ้ าดินในขณะท่ีท าการหล่อแบบ ลดระยะการแห้งตวั 
ของแบบพิมพปู์นดว้ย  และหากผสมล่วงหน้าก่อนท าการหล่อประมาณ 3-5 วนั จะท าให้น ้ าดิน มี 
สมบติัคงท่ีและสม ่าเสมอทัว่กนั พร้อมทั้งผสมน ้ ายากนัดินตกตะกอน (Sodium Silicate)ในปริมาณ
ประมาณ สัดส่วนของน ้ าดิน ท่ีใช ้คือ น ้ า 35 % ดินแห้ง 65 % น ้ ายากนัดินตกตะกอน 0.3% ให้
สังเกตว่าน ้ าดิน ความเหมาะสมท่ีจะหล่อหรือไม่ ทดสอบโดยหยดน ้ าสลิปท่ีเตรียมไวบ้นแผ่นปูน 
ปลาสเตอร์เรียบๆ หากหยดน ้ าสลิปแตกกระจายเม่ือสัมผสักบัแผ่นปูน แสดงว่าน ้ าในดินมีมาก
เกินไป  หากน ้าดินทรงตวัเป็น หยดกลมแสดงวา่มีปริมาณน ้าท่ีเหมาะสม 

2. ควรตดัแต่งผลิตภณัฑ์ในช่วงท่ียงัไม่แห้งหรือเปียกเกินไป และควรควบคุมความช้ืน 
ไม่ปล่อยให้แห้งเร็วเกินไป โดยน าไปไวใ้นภาชนะปิดหรือน าพลาสติกมาคลุมไว ้เม่ือตัดแต่ง
เรียบร้อยแลว้ใชฟ้องน ้าชุบน ้าหมาดเช็ดเก็บรายละเอียดใหเ้รียบร้อย 

3. ควรเทน ้ าดินชา้ๆและสม ่าเสมอ ถา้พิมพมี์ความสูงมากให้หาอุปกรณ์ ลดแรงน ้ าดิน
เวลา เทลงพิมพ ์

4. ควรหล่อน ้ าดินสีใดสีหน่ึงให้เสร็จ และท าความสะอาดพิมพใ์ห้สะอาดทุกคร้ัง ก่อน
หล่อน ้าดินสีอ่ืนๆ เพื่อไม่ใหเ้กิดคราบ 

 
4.ปัญหาทีเ่กดิในการตกแต่งผลติภัณฑ์ ดังต่อไปนี ้
1. ช้ินงานไม่เรียบ เกิดพื้นผวิขรุขระ 
2. การขดัมากไปอาจท าให้เหล่ียมมุมไม่คม 
แนวทางแกปั้ญหาในการตกแต่งผลิตภณัฑ ์
1. ควรตรวจสอบความเรียบร้อยของช้ินงานก่อนเผาดิบ เน่ืองจากดินดิบยงัสามารถแต่ง

ไดง่้าย 
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2. หลีกเล่ียงการเช็ดงานในขณะท่ีช้ืนมาก ท าใหเ้หล่ียมมุมไม่ชดัเจน 
 
5. ปัญหาทีเ่กดิในการเผา ดังต่อไปนี ้
1. รูปทรงของผลิตภณัฑ ์จะพบการบิดเบ้ียว 
2. ผลิตภณัฑเ์กิดการฉีกขาด เน่ืองจากการหล่อน ้าดินบางเกินไป  
3. ช้ินงานเกิดรอยเป้ือนหลงัจากการเผา อนัเน่ืองมาจากแผน่รองเผาส าหรับวางงานไม่

สะอาด 
แนวทางแกปั้ญหาในการเผา 
1. ในกรณีท่ีงานมีความเส่ียง ควรมีการท าฐานรองรับตามลกัษณะของรูปทรง เพื่อวาง

ผลิตภณัฑต์อนท่ีเผา ซ่ึงสามารถลดการบิดเบ้ียวได ้
2. ในการหล่อน ้าดินในรูปทรงท่ีเส่ียงต่อการฉีกระหวา่งขอบมุม หรือปากควรเพิ่มความ 

หนาในการหล่อน ้าดิน 
3. ก่อนการจดัเรียงช้ินงานภายในเตา ควรส ารวจแผ่นรองเผาส าหรับวางช้ินงานให้

เรียบร้อยก่อนวา่มีรอยเคลือบตกคา้งหรือไม่ หากไม่ตรวจสอบให้ดีงานท่ีจะเผาอาจไปหลอมกบัรอย
เคลือบบนแผน่รองเตา แลว้ท าใหเ้กิดรอยต าหนิบนงานได ้
 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

1. ผลิตภณัฑป์ระเภทของใชบ้นโต๊ะท่ีผูว้ิจยัไดท้  าการออกแบบ ยงัสามารถพฒันาไดอี้ก
หลากหลายรูปแบบ หรือยงัเพิ่มเติมรูปแบบเทคนิควิธีการตกแต่งผลิตภณัฑ์การทางเซรามิค ให้ได้
รูปแบบท่ีความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีน่าสนใจมากยิง่ข้ึน 

2. กรรมวิธีการผลิตควรมีการวางแผนการผลิต เน่ืองจากเป็นการผลิตในรูปแบบ
อุตสาหกรรม ตอ้งใชผู้มี้ประสบการณ์เพื่องานท่ีมีประสิทธ์ิภาพ 

3. ผลิตภณัฑ์แต่ละประเภทตอ้งมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากเซรามิคเพิ่มเติม
เพื่อความสมบูรณ์ เช่นบรรจุภณัฑ์ ดงันั้นจึงควรท่ีจะออกแบบไปพร้อมกบัการออกแบบตวัช้ินงาน
เซรามิคดว้ย เพื่อใหมี้ความสอดคลอ้งเหมาะสมกนั  
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