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ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถตอบสนองได้ทั้งในด้านความงาม สามารถใช้งานจริง และผลิตซ้ําได้ใน
ระบบการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา 

 
 

ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา                                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................................                               ปีการศึกษา 2557 
ลายมือช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  1..........................................  2.............................................. 
53158808: MAJOR: CERAMICS   
KEY WORD: PRODUCT FOR USE IN A COCKTAIL PARTY : INSPIRED BY THE LOTUS 
 SIRINTRA ARJCHAROEN: PROJECT DESIGN CERAMICS FOR USE IN A 
COCKTAIL PARTY IN THE HOTEL : INSPIRED BY THE LOTUS. THESIS ADVISORS: ASST. 
PROF. WANNA THITHAMMA AND ASST. PROF. SUEBPONG  POWTHAI. 95 pp. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



จ 
 

 
 The objective of the thesis on project design ceramic for use in a cocktail 

party in the hotel inspired by the lotus is to respond to the need of consumers who 
are entrepreneurs of hotel with Thai contemporary style. The design of the porcelain 
products is inspired by lotus because it is the flower of beauty. It has spiritual value 
and shows way of life of people in Thailand and Asia. Lotus is used in terms of 
cultural, traditional, and religious to depict good, for example in Buddhism.  The 
physical features of every part of lotus are described or used to convey good 
meaning for those who own or use them.  

The result of the project shows that one set of ceramic for use in a 
cocktail party in the hotel with Thai contemporary style, consisted of a multi-
purpose plate for meat dish; a multi-purpose plate for dessert; a canapé tray; a plate 
for dessert; a rice plate; a soup bowl saucer; a dessert bowl; a salad bowl; a soup 
bowl; a sauce bowl; and a serving tray, is suitable for food and cocktail party, and 
easy to clean. 

 The outcome of the research shows that the tableware can be designed 
to use in cocktail party at Thai contemporary hotel as per the objective, i.e. suitable 
for food and cocktail party, and easy to clean. The products are created by porcelain 
formed by casting and firing at the temperature of 800°C and 1,230°C, oxidized, 
decorated with glazed and decorated with gold painting. The products can meet 
consumer needs in terms of beauty and utilization. Apart from that, they can be 
reproduced in industrial manufacturing system. 

 
Department of Ceramics                                 Graduate School, Silpakorn University 
Student’s signature..............................................                              Academic Year 2014 
Thesis Advisors’ signature   1..................................................  2................................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา
และความรัก ความห่วงใย คอยดูแลเอาใจใส่เสมอมา 
  ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณณา ธิธรรมมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ 
เผ่าไทย อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คําปรึกษา ข้อแนะนําอย่างดีย่ิง และช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ จนวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์  
  ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม ที่ได้สอนให้เห็นถึงความสําคัญใน
การแบ่งเวลาในการเรียน และการทํางาน ตลอดจนความรู้ต่างๆ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาออกแบบเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือทุกท่าน ที่ได้ให้คําแนะนําสั่งสอน ความรู้ต่างๆ ซึ่งสามารถนํามาปรับใช้ในการ
ดําเนินโครงการวิจัยได้เป็นอย่างดี และสถานที่ในการทํางาน 
 ขอขอบคุณนายประกาศิต มุขธระโกษา สําหรับกําลังใจที่ให้กัน และคอยให้ความ
ช่วยเหลือในทุกๆ เร่ือง 
 ขอขอบคุณนายจิระพงษ์ เดชรัตน์ สําหรับความช่วยเหลือในทุกๆ เรื่อง ทั้งกําลังใจ และ
แรงกําลังในการทํางาน 
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ รุ่นพ่ี รุ่นน้อง และลูกศิษย์ ที่ให้ความช่วยเหลือ ทั้งในด้านความคิด 
แรงกําลังในการทํางาน และคําพูดที่คอยให้กําลังใจ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ช 
 

สารบัญ 
          หน้า 

บทคัดย่อภาษาไทย .......................................................................................................................      ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ..................................................................................................................      จ 
กิตติกรรมประกาศ ........................................................................................................................      ฉ 
สารบัญภาพ ..................................................................................................................................      ญ 
บทที ่
   1     บทนํา................................................................................................................................  1 
 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา ..............................................................   1 
 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา .....................................................   2 
 สมมติฐานของการศึกษา ......................................................................................   2 
 ขอบเขตของการศึกษา .........................................................................................   3 
 ขั้นตอนการศึกษา .................................................................................................   4 
 วิธีการศึกษา .........................................................................................................   4 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ……………………..…………………………………………………………….  5 
 แหล่งข้อมูล ..........................................................................................................   5 
 อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ..........................................................................   5 
 ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการศึกษาวิจัย ........................................................................   5 
 การเสนอผลงาน ...................................................................................................   5 
   2     เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง .......................................................................................   6 
 ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแนวความคิดในการออกแบบ ...............................................   6 
  ข้อมูลด้านการจัดเลี้ยงสังสรรค์การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล.........................  6 
  ข้อมูลด้านอาหารในงานจัดเลี้ยงสังสรรค์………………………………………… ..   9 
  ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์เดิม............................................................................ 14 
  ข้อมูลด้านการตลาด................................................................................... 20 
  ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแนวความคิด.......................................................................... 20 
    ดอกบัว....................................................................................................... 20 
    หลักการออกแบบ.....................................................................................  23 
  ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกับการผลิต ...........................................................................  26
    วัตถุดิบ… ..................................................................................................  26 
    กรรมวิธีการผลิต ......................................................................................  30 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ซ 
 

บทที่           หน้า 
   3     วิธีการดําเนินงาน .............................................................................................................   33 
  ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนารูปแบบ..............................................................  33 
   ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ..........................................................................  33 
   ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนารูปแบบ ..................................................  33 
   ขั้นตอนการสร้างแบบ 3 มิติ .....................................................................  33 
   การวิเคราะห์รูปแบบและการปรับปรุงแบบ .............................................  34 
   การเขียนแบบ ..........................................................................................  34 
 ขั้นตอนการทดลองเน้ือดินและเคลือบ .................................................................     35 
  เน้ือดิน ......................................................................................................  35 
  เคลือบ ......................................................................................................  35 
 ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวรการเซรามิกส์ .....................................     37 
  การสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์ ..................................................................  37 
  การหล่อนํ้าดินและตกแต่งผลิตภัณฑ์ .......................................................  37 
  การเคลือบและเผาผลิตภัณฑ์ ...................................................................  37 
  อุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย .............................................................................  37 
 การวิเคราะห์ผลการศึกษา ....................................................................................     38    
4     การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการศึกษาวิจัย .....................................................................  40 
  ผลการวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนารูปแบบ.................................................  40 
   การกําหนดแนวความคิดในการสร้างสรรค์เบ้ืองต้นแบบร่าง 2 มิติ ..........  40 
   การกําหนดแนวความคิดในการสร้างสรรค์เบ้ืองต้นแบบร่าง 3 มิติ ..........  41 
  ผลการทดสอบวัตถุดิบและการวิเคราะห์ผลการทดสอบวัตถุดิบ ..........................  43 
   ผลการทดลองเน้ือดินที่ใช้ในการข้ึนรูป ....................................................  43 
   ผลการทดลองเคลือบ ...............................................................................  44 
  ผลการวิเคราะห์การทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ .........................................  49 
   การทําต้นแบบ .........................................................................................  49 
    การทําพิมพ์ ..............................................................................................  50 
    การหล่อนํ้าดินและการตกแต่งผลิตภัณฑ์ .................................................  51 
    การเคลือบและเผาผลิตภัณฑ์ ...................................................................  53 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 
 

บทที่           หน้า 
    5     สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ .......................................................................................  61 
  สรุปผลการวิจัย ....................................................................................................  61 
  ปัญหาที่พบในการดําเนินงาน ...............................................................................  74 
  ข้อเสนอแนะ .........................................................................................................  76 
รายการอ้างอิง.. .............................................................................................................................  78 
ภาคผนวก………… .........................................................................................................................  79 
ประวัติผู้วิจัย………….. ...................................................................................................................  95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 
 

สารบัญภาพ 
ภาพที่                     หน้า 
   1     การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล .................................................................................................   9 
   2     สลัด..... ............................................................................................................................  10 
   3     คานาเป้ ............................................................................................................................  11 
   4     ข้าวหน้าหมู ......................................................................................................................  12 
   5     ซุป…………. .......................................................................................................................  12 
   6     ขนมหวาน ........................................................................................................................  13 
   7     ขนมไทย ...........................................................................................................................  13 
   8     เบอเกอรี่ ..........................................................................................................................  14 
   9     ผลไม้... .............................................................................................................................  14 
   10     ผลิตภัณฑ์เดิม ................................................................................................................  15 
   11    ผลิตภัณฑ์เดิม..................................................................................................................  16 
   12    ภาพแสดงภาพตัดของจาน ..............................................................................................  16 
   13    ภาพแสดงจานยกขอบสูง ................................................................................................  17 
   14    ภาพแสดงจานยกขอบเต้ีย ..............................................................................................  18 
   15    ภาพแสดงจานยกขอบลึก ................................................................................................  18 
   16    ภาพแสดงจานยกขอบต้ืน ...............................................................................................  19 
   17    ภาพการพัฒนารูปแบบจานและชาม...............................................................................  19 
   18    บัวสาย ............................................................................................................................  21 
   19    บัวหลวง ..........................................................................................................................  22 
   20    กลีบดอกบัว ....................................................................................................................  22 
   21    ภาพแผนภูมิแสดงข้ันตอนการออกแบบและพัฒนารูปแบบ ............................................  34 
   22    ภาพแผนภูมิแสดงข้ันตอนการทดลองเน้ือดินและเคลือบ ...............................................  36 
   23    ภาพแผนภูมิแสดงข้ันตอนการผลิตผลงานตามข้ันตอนทางเซรามิกส์ .............................  39 
   24    ค้นหาความงามลักษณะเด่นที่นํามาใช้ในการออกแบบ 2 มิติ .........................................  40 
   25    แสดงระยะเริ่มต้นการออกแบบจาน 3 มิติ ครั้งที่ 1 .......................................................  41 
   26    แสดงระยะเริ่มต้นการออกแบบถ้วย 3 มิติ ครั้งที่ 1 ........................................................  41 
   27    แสดงระยะเริ่มต้นการออกแบบจาน 3 มิติ ครั้งที่ 2 .......................................................  42 
   28    แสดงระยะเริ่มต้นการออกแบบถ้วย 3 มิติ ครั้งที่ 2 ........................................................  42 
   29    แบบจานที่ได้รับการคัดเลือก ..........................................................................................  42 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 
 

ภาพที่                     หน้า 
   30    แบบถ้วยที่ได้รับการคัดเลือก ..........................................................................................  43 
   31    ผลการทดลองเน้ือดิน ......................................................................................................  43 
   32    ผลการทดลองเคลือบอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส .....................................................  44 
   33    ผลการทดลองเคลือบอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส .....................................................  46 
   34    ต้นแบบปูนปลาสเตอร์ ....................................................................................................  50 
   35    แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ....................................................................................................  51 
   36    หล่อนํ้าดิน .......................................................................................................................  52 
   37    นําช้ินงานออกจากแม่พิมพ์ .............................................................................................  52 
   38    ตกแต่งช้ินงาน .................................................................................................................  53 
   39    การชุบเคลือบ .................................................................................................................  53 
   40    การพ่นเคลือบ .................................................................................................................  54 
   41    การเผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ......................................................................  55 
   42    เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส ...................................................................  55 
   43    ผลงานหลังเผาเคลอืบที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส .................................................  56 
   44    การเขียนนํ้าทอง .............................................................................................................  56 
   45    อบผลงานที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส .......................................................................  57 
   46    ผลงานหลังอบทอง ..........................................................................................................  57 
   47    ผลงานสําเร็จ ชุดที่ 1 ......................................................................................................  58 
   48    ผลงานสําเร็จ ชุดที่ 2 ......................................................................................................  58 
   49    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 1 ........................................................................................  59 
   50    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 2 ........................................................................................  59 
   51    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 3 ........................................................................................  60 
   52    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 4 ........................................................................................  60 
   53    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 1 ........................................................................................  62 
   54    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 2 ........................................................................................  63 
   55    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 3 ........................................................................................  63 
   56    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 4 ........................................................................................  64 
   57    ผลงานสาํเร็จพร้อมจัดแสดง 5 ........................................................................................  64 
   58    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 6 ........................................................................................  65 
   59    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 7 ........................................................................................  65 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฏ 
 

ภาพที่                     หน้า 
   60    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 8 ........................................................................................  66 
   61    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 9 ........................................................................................  66 
   62    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 10 ......................................................................................  67 
   63    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 11 ......................................................................................  67 
   64    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 12 ......................................................................................  68 
   65    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 13 ......................................................................................  68 
   66    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 14 ......................................................................................  69 
   67    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 15 ......................................................................................  69 
   68    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 16 ......................................................................................  70 
   69    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 17 ......................................................................................  70 
   70    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 18 ......................................................................................  71 
   71    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 19 ......................................................................................  71 
   72    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 20 ......................................................................................  72 
   73    ผลงานสําเร็จพรอ้มจัดแสดง 21 ......................................................................................  72 
   74    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 22 ......................................................................................  73 
   75    ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 23 ......................................................................................  73 
   76    ช้ินงานหล่อไม่เต็ม ...........................................................................................................  74 
   77    ช้ินงานติดแม่พิมพ์ ...........................................................................................................  75 
   78    เคลือบหนาบางไม่เท่ากัน ................................................................................................  76 
   79    เขียนแบบ 1 ....................................................................................................................  80 
   80    เขียนแบบ 2 ....................................................................................................................  81 
   81    เขียนแบบ 3 ....................................................................................................................  82 
   82    เขียนแบบ 4 ....................................................................................................................  83 
   83    เขียนแบบ 5 ....................................................................................................................  84 
   84    เขียนแบบ 6 ....................................................................................................................  85 
   85    เขียนแบบ 7 ....................................................................................................................  86 
   86    เขียนแบบ 8 ....................................................................................................................  87 
   87    เขียนแบบ 9 ....................................................................................................................  88 
   88    เขียนแบบ 10 ..................................................................................................................  89 
   89    เขียนแบบ 11 ..................................................................................................................  90 
   90    เขียนแบบ 12 ..................................................................................................................  91 
   91    เขียนแบบ 13 ..................................................................................................................  92 
   92    เขียนแบบ 14 ..................................................................................................................  93 
   93    เขียนแบบ 15 ..................................................................................................................  94 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 
 

บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 การพัฒนา และขยายธุรกิจของผู้ประกอบการโรงแรมในประเทศไทยในปัจจุบันน้ีมี
จํานวนเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือการให้บริการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และชาวต่างชาติที่เข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทย การใช้บริการของโรงแรมน้ันนอกจากจะนําเสนอรูปแบบความงามทาง
สถาปัตยกรรม การตกแต่งภายในให้มีความโดดเด่นด้านเอกลักษณ์รูปแบบแล้วน้ันความสะอาด 
สะดวกสบายของห้องพัก และห้องที่ใช้จัดแล้วการจัดห้องเพ่ือทํากิจกรรมต่างๆ ถือเป็นหัวใจสําคัญ
เช่นกัน เช่น ห้องประชุม ห้องอาหาร และสําหรับห้องจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ผู้บริโภคต้องการสถานที่
หรือพ้ืนที่ที่มีการประดับตกแต่งสวยงาม มีความสะอาด ในการบริการอาหารเครื่องด่ืม และมีพนักงาน
คอยต้อนรับ และให้บริการ ทําให้การจัดงานราบร่ืนสร้างความสุขให้กับคนที่มาร่วมงานได้พบปะ
พูดคุย เกิดบรรยากาศที่เป็นกันเอง จึงทําให้ธุรกิจการจัดเลี้ยงภายในโรงแรมมีความนิยมเพ่ิมขึ้นใน
สังคมปัจจุบัน งานจัดเลี้ยงจะเกิดขึ้นในโอกาสต่างๆ เช่น งานมงคลสมรส งานเลี้ยงรับรอง รวมไปถึง
กลุ่มธุรกิจการค้าขาย เช่น งานเปิดตัวสินค้าต่างๆ เป็นต้น จึงทําให้ธุรกิจด้านการจัดเลี้ยงทั้งในสถานที่
และนอกสถานที่น้ันเพ่ิมจํานวนมากขึ้น อีกทั้งรูปแบบของการจัดงานเลี้ยงก็มีหลากหลายให้ผู้บริโภค
ได้เลือกเช่นกัน อาทิเช่น การจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน การจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์ การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล 
 การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทลเป็นรูปแบบการจัดเลี้ยงแบบสากล ซึ่งเป็นงานเล้ียงที่มีรูปแบบ 
และบรรยากาศเป็นกันเอง ผู้ที่มาร่วมงานสามารถเดิน และทักทายกันได้อย่างทั่วถึง ในงานจะ
จัดบริการอาหารประเภทอาหารว่าง อาหารทานเล่น ไว้ให้ผู้ที่มาร่วมงานเดินเลือกหยิบรับประทาน
ตามชอบหรือเหมาะสําหรับการจัดเลี้ยงที่มีผู้ร่วมงานเป็นจํานวนมาก ในการจัดงานจะจัดแสดงอาหาร
ที่มีความสวยงาม มีขนาดของอาหารท่ีพอดีคําหรือจัดเป็นช้ิน อีกท้ังยังสามารถจัดงานให้มีลักษณะเป็น
ซุ้มๆ หรือเป็นกลุ่มตามมุมต่างๆ จึงส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเพ่ิมความพิถีพิถันในการจัด เพ่ือดึงดูด
ใจลูกค้า ซึ่งนอกเหนือจากรสชาติของอาหารแล้ว ความสะอาด การบริการท่ีประทับใจ สิ่งที่ไม่ควร
ละเลย คือ ภาชนะที่นํามาใช้ เน่ืองจากภาชนะน้ันเป็นสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้บริโภคสามารถสัมผัสได้โดยตรง
จากการใช้บริการ ภาชนะควรจะออกแบบให้เหมาะสมกับประเภทของอาหาร การใช้งาน และมีความ
สวยงาม เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมอาหารให้ดูน่ารับประทานมากย่ิงขึ้น  
 ดังน้ันข้าพเจ้าจึงมีความคิดที่จะพัฒนา และแก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา
เพ่ือใช้ในงานเลี้ยงค็อกเทลในโรงแรมรูปแบบไทยร่วมสมัย ซึ่งโครงการวิทยานิพนธ์น้ี ผู้วิจัยต้องการ
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เน้นให้ช้ินงานน้ันสามารถใช้บรรจุอาหารได้จริงตามประเภทของอาหาร และรองรับกับการใช้งานใน
ลักษณะการเดินรับประทาน รูปทรงมีความเรียบง่าย สวยงาม น่าใช้และสามารถผลิตในเชิง
อุตสาหกรรมได้ โดยใช้เน้ือดินที่ส่งเสริมกับแนวความคิด ซึ่งในการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบ
ดินเผาเพ่ือใช้ในงานเลี้ยงค็อกเทลในโรงแรมรูปแบบไทยร่วมสมัย มีแรงบันดาลในการออกแบบมาจาก
บัว เน่ืองจากบัว เป็นดอกไม้แห่งความงาม ที่ทรงคุณค่าทางจิตใจ และวิถีชีวิตของชาวไทย และคน
เอเชีย มีการนํามาใช้ทั้งในด้านวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา สื่อความหมายในด้านดีงามทางพุทธ
ศาสนา มีประโยชน์ทางโภชนาการสามารถนํามาประกอบอาหารได้ทุกส่วนประกอบ ลักษณะกายภาพ
ของดอกบัวน้ันทุกๆส่วนถูกกําหนดหรือเปรียบเปรยให้สื่อความหมายที่ดีงามต่อผู้ที่มีไว้ครอบครอง
หรือนํามาใช้งาน การนําเอาดอกบัวมาเป็นแนวคิดในการออกแบบพัฒนาเป็นภาชนะใส่อาหารชุด
ค็อกเทลน้ัน ผู้วิจัยต้องการสื่อถึงลักษณะความงามของบัวอาทิเช่น ลักษณะของดอกที่อวบอ่ิมสมบูรณ์
เต่งตึง มีชีวิตชีวา กลีบดอกที่มีรูปทรงรีปลายกลีบแหลม มีสีที่นุ่มนวลสบายตา เส้นภายในกลีบที่เรียง
รายมีความหนาบางเกิดนํ้าหนัก ทําให้พ้ืนผิวของกลีบมีความโปร่งแสงในตัว นอกจากการนําลักษณะ
ของดอกมาใช้ในการออกแบบแล้วส่วนต่างๆ ของบัวที่มีลักษณะเด่น และความงามสามารถนํามา
พัฒนาร่วมกันได้อย่างเหมาะสม เช่น รูปทรงของดอก กลีบดอก ใบ ก้านดอก เป็นต้น เพ่ือให้
ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจเมื่อใช้งานร่วมกันทั้งชุด รูปแบบของผลงานเน้นให้มีรูปทรงที่เรียบง่ายต้อง
ใช้งานได้จริง ล้างทําความสะอาดได้ง่ายเหมาะสมกับสถานที่ เ ป็นโรงแรมที่มีลักษณะเป็น
สถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายในแบบไทยร่วมสมัยมีกลิ่นอายความเป็นเอเชีย  
 
ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.  เพ่ือออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเพ่ือใช้ในงานเลี้ยงค็อกเทลใน
โรงแรมรูปแบบไทยร่วมสมัย ให้มีลักษณะรูปแบบเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตามแนวความคิด และรองรับ
กับการใช้งานในลักษณะการเดินรับประทาน 

 2.  เพ่ือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคที่ต้องการความแตกต่างทางด้านผลิตภัณฑ์
และเอกลักษณ์ของธุรกิจ เพ่ือส่งเสริมในด้านการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมรูปแบบไทยร่วมสมัย 
 3.  เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาให้เหมาะสมกับการใช้
งานและสามารถผลิตในระบบอุตสาหกรรมได้ 
 
สมมติฐานของการศึกษา 

สามารถออกแบบและทดลองผลิต ผลิตภัณฑ์โดยได้แนวความคิดมาจากความประทับใจ
จากบัว เน่ืองจากบัว เป็นดอกไม้แห่งความงาม ที่ทรงคุณค่าทางจิตใจ วิถีชีวิตของชาวไทย และคน
เอเชีย รูปแบบของผลงานเน้นให้มีรูปทรงที่เรียบง่ายต้องใช้งานได้จริง ล้างทําความสะอาดได้ง่าย
เหมาะสมกับสถานที่เป็นโรงแรมท่ีมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในแบบไทยร่วมสมัยมี
กลิ่นอายความเป็นเอเชีย และสามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม 
 
ขอบเขตการศึกษา 
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 การออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาเพ่ือใช้ในงานเลี้ยงค็อกเทลในโรงแรมรูปแบบ
ไทยร่วมสมัย เน้นเร่ืองการรองรับด้านการใช้งานในลักษณะการเดินรับประทาน เหมาะกับสถานท่ี 
โดยได้แรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากบัว เน่ืองจากบัว เป็นดอกไม้แห่งความงาม ที่ทรงคุณค่า
ทางจิตใจ และวิถีชีวิตของชาวไทย และคนเอเชีย มีความสวยงามทั้งรูปทรง ความอ่อนช้อย และมีสีที่
นุ่มนวลสบายตา เส้นภายในกลีบที่เรียงรายมีความหนาบางเกิดนํ้าหนัก ทําให้พ้ืนผิวของกลีบมีความ
โปร่งแสงในตัว ขอบเขตของการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเพ่ือใช้ในงานเลี้ยงค็อกเทลใน
โรงแรมรูปแบบไทยร่วมสมัย มีดังน้ี 

1.  จานอเนกประสงค์อาหารคาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เซนติเมตร  
 2.  จานอเนกประสงค์อาหารหวาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17.5 เซนติเมตร 
 3.  จานใส่คานาเป้ (ขนาดเล็ก) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13.5 เซนติเมตร  

 4.  จานใส่คานาเป้ (ขนาดใหญ่) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18.5 เซนติเมตร  
 5.  จานใส่ขนมหวาน (ขนาดเล็ก) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 เซนติเมตร  
 6.  จานใส่ขนมหวาน (ขนาดกลาง) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร 
 7.  จานใส่ขนมหวาน (ขนาดใหญ่) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 27 เซนติเมตร 
 8.  จานข้าว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 27 เซนติเมตร 
 9.  จานรองถ้วยซุป และถ้วยขนม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เซนติเมตร 
 10.  ถ้วยใส่สลัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร  
 11.  ถ้วยใส่อาหารประเภทซุป (มีเส้น) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร  
 12.  ถ้วยใส่อาหารประเภทซุป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร 
 13.  ถ้วยใส่ขนมหวาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร 
 14.  ถ้วยน้ําจิ้ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร 
 15.  ถาดรองเสิร์ฟ ขนาด 42 เซนติเมตร  

 *ขนาดของผลิตภัณฑ์เป็นขนาดโดยประมาณ 
 เน้ือดินที่ใช้ในการผลิต คือ เน้ือดินปอร์สเลน เน่ืองจากเป็นเน้ือดินที่มีความแข็งแกร่ง 
ทนทานดูดซึมนํ้าน้อย และมีความขาว และโปร่งแสง ใช้เคลือบใสในการสร้างสรรค์ผลงาน เพราะ
ต้องการให้พ้ืนผิวของผลงานมีความมันวาว โปร่งแสงเหมือนลักษณะของกลีบดอกบัว และในเคลือบ
จะมีการใช้สีชมพูอ่อนให้ได้สีที่มีความนุ่มนวลสบายตาน่าใช้ส่งเสริมให้อาหารให้น่ารับประทาน การ
เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส การเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส และตกแต่ง
ด้วยการเขียนนํ้าทอง และอบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
 

ขั้นตอนการศึกษา 
 1.  ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานในการออกแบบสร้างสรรค์ 
 1.1  ข้อมูลรูปแบบการจัดงานจัดเลี้ยงในรูปแบบต่างๆ 
 1.2  ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ รูปแบบ แนวความคิดในการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ 
 1.3  จากศูนย์ข้อมูลต่างๆ เช่น หนังสือ และWebsite 
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 1.4  วิเคราะห์ข้อมูลและแนวความคิดในการออกแบบ 
1.5  เอกสารที่เก่ียวข้องกับการออกแบบสร้างสรรค์และวัตถุดิบที่ใช้ประกอบ 

การสร้างสรรค์ 
 2.  วิเคราะห์ข้อมูลและแนวความคิดเพ่ือหารูปแบบและแนวทางในการออกแบบ 
 3.  ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงาน 
 4.  แบบร่าง 2 มิติ ลงในกระดาษ 
 5.  แบบ 3 มิติ ด้วยดินสโตนแวร์ 
 6.  ผลการทดลองเคลือบ 
 7.  สร้างสรรค์ต้นแบบเท่าขนาดจริง 

 8.  ขั้นตอนการทําพิมพ์ใช้ในกระบวนการผลิต และสร้างสรรค์ผลงานจริง 
 9.  เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
 10.  ตกแต่งผลงานด้วยเคลือบ 
 11.  นําผลงานไปเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส 
 12.  นําช้ินงานมาเขียนทอง และอบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
  13.  สรุปผลการศึกษา และอภิปลายผล ประมวลผลข้อมูลที่ศึกษาได้ตามข้ันตอน 

ทั้งหมดเพ่ือรวบรวมข้อมูลสําหรับเสนอผลงานและเผยแพร่ 
 14.  นําเสนอผลงานพร้อมเอกสาร 

 
วิธีการศึกษา 
 1.  วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องในการออกแบบ 

 2.  ใช้วัสดุที่เก่ียวข้องกับกระบวนการอุตสาหกรรมการผลิต และออกแบบให้เหมาะสม 
กับช้ินงาน 
 3.  ทําการบันทึกผลการดําเนินงานทุกข้ันตอน 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  สําหรับผู้วิจัยได้ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนการผลิต 
ได้ศึกษางานโดยยึดหลักสุนทรียศาสตร์ องค์ประกอบศิลป์ภายใต้กระบวนการความคิด และวิเคราะห์
จนได้แนวความคิด รูปทรงที่จะนํามาใช้ให้เหมาะสมกับงานมากท่ีสุด และได้สร้างสรรค์งาน โดยผ่าน
กระบวนการผลิตทางเครื่องเคลือบดินเผา เพ่ือให้ได้ผลงานที่เน้นในด้านประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก  
 
แหล่งข้อมูล 
  1.  ศกึษารวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องกับบัวจากหนังสือต่างๆ และอินเตอร์เน็ต 
 2.  ศึกษารูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์ จากหนังสือ วารสาร และอินเตอร์เน็ต 
 3.  ศึกษาวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้อง 
 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
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 1.  คอมพิวเตอร์ 
 2.  กล้องถ่ายรูป และวิดีโอ 
 3.  ยานพาหนะสําหรับการเดินทาง 
 4.  หนังสือและเอกสารอ้างอิง 
 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการศึกษาวิจัย (โดยประมาณ) 

 35,000 บาท 
 

การเสนอผลงาน 
 1.  จัดแสดงเผยแพร่ผลงาน 
 2.  จัดเอกสารประกอบการออกแบบ 
 3.  จัดแสดงแบบร่าง 2 มิติ และ3 มิติ 
 4.  จัดแสดงผลการทดลองเคลือบ 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาเพ่ือใช้ในงานเลี้ยงค็อกเทลในโรงแรมรูปแบบ
ไทยร่วมสมัย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากบัว รูปแบบของผลิตภัณฑ์มีรูปทรง สามารถนําไปใช้งานได้
จริงตรงตามความต้องการของผู้บริโภค โครงการออกแบผลิตภัณฑ์ในคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ทําการรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารที่มีความจําเป็นต่อการดําเนินการไว้ ดังต่อไปนี้ 
 1.  ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 
     1.1  ข้อมูลการจัดงานเลี้ยงแบบค็อกเทล 
     1.2  ข้อมูลด้านอาหารในงานจัดเลี้ยงสังสรรค ์
     1.3  ข้อมูลผลิตภัณฑ์เดิม 
     1.4  ข้อมูลด้านการตลาด 
 2.  ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแนวความคิด 
     2.1  ดอกบัว 
      2.2  หลักการออกแบบ  
  3.  ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการผลิต 
     3.1  วัตถุดิบ 
     3.2  กรรมวิธีการผลิต 
 
1.  ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการออกแบบ 
 1.1  ข้อมูลการจัดงานเลี้ยงแบบค็อกเทล 
  การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทลส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการจัดไม่น้อยกว่าสองช่ัวโมง แต่ถ้
าเลี้ยงแบบค็อกเทลแล้วต่อด้วยอาหารเย็นจะไม่มีกําหนดเวลา อาหารที่เลือกใช้ส่วนใหญ่จะเลือกใช้
อาหารประเภทคานาเป้ และออร์เดิฟ และการจัดโต๊ะจะจัดแบบบุ๊ฟเฟ่ต์ การจัดเลี้ยงแบบน้ีเพ่ือ 
พบปะพูดคุยกัน ไม่มีเก้าอ้ีให้แขก แขกจะจับกลุ่มคุยกันเดินไปมาเพ่ือพูดคุยกันอาหารที่ใช้ส่วนใหญ่จะ
จัดเป็นคําๆ จะรับประทานสะดวกกว่า การจัดเลี้ยงแบบน้ีน้ันจะสามารถเชิญแขกได้ทีละจํานวนมากๆ 
เพราะไม่ต้องจัดเก้าอ้ี และโต๊ะให้แขก มีแต่โต๊ะจัดวางอาหาร การเชิญแขกเชิญได้หลายวิธี การใช้การ
เชิญด้วยโทรศัพท์ เขียนโน้ตเชิญ ใช้บัตรเชิญ เวลาที่นิยมจัดเลี้ยงเร่ิมระหว่างห้าโมงเย็น และสามทุ่ม 
อาหารที่ใช้ขนาดพอคําใช้มือจับ หยิบสะอาด เลือกอาหารที่คล้ายกัน เช่น คานาเป้ แซนด์วิชเปิดหน้า 
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อาหารทะเล เช่น กุ้งบาบีคิว เน้ือป้ันก้อน อาหารประเภทเน้ือควรจ้ิม ด้วยไม้จิ้ม เพ่ือให้แขกหยิบจับได้
สะดวก ไม่เป้ือนมือจัด จํานวนให้เพียงพอ โดยคิดออกมาว่า หน่ึงคนจะเสิร์ฟก่ีอัน นอกจากเครื่องด่ืมที่
มีแอลกอฮอล์แล้วควรมีเคร่ืองด่ืมสําหรับผู้หญิง เช่น พั้นช์ เหล้าเวอร์มูธ นํ้ามะนาว เหมาะที่จะใช้
สําหรับผสมในเคร่ืองด่ืมประเภทแอลกอฮอล์ 
 1.1.1  การเตรียมการ และการจัดงานเลี้ยงแบบค็อกเทล 
 1.1.1.1  สถานที่ ในการจัดแบบค็อกเทลไม่ต้องจัดโต๊ะสําหรับแขกน่ัง มี
เพียงการจัดโต๊ะวางอาหาร และตกแต่งห้องให้สวยงาม โต๊ะวางอาหารสําหรับงานเล้ียงประเภทน้ี นิยม
จัดแบ่งเป็นหลายๆ โต๊ะ เพ่ือให้แขกเข้ามาหยิบอาหารได้ง่าย และเป็นการกระจายแขกให้ทั่วทั้งห้อง 
ไม่มารวมกันที่โต๊ะวางจานเพียงโต๊ะเดียว การจัดวางอาหารเช่นเดียวกับการวางอาหารแบบบุฟเฟต์ ซึ่ง
จะเน้นความสะดวกของแขกในการหยิบจับ พร้อมกับภาชนะที่ใส่ไม้จิ้มอาหาร ซึ่งมักจะพันปลายไม้
ด้านที่จับด้วยกระดาษสีต่างๆ อย่างสวยงามแล้วตกแต่งด้วยแจกันดอกไม้  
 1.1.1.2  เครื่องมือ เครื่องใช้ เช่น แก้วที่ใส่เครื่องด่ืม ถาดสําหรับเสิร์ฟ 
อุปกรณ์เครื่องใช้ในการผสมเครื่องด่ืม ตลอดจนอุปกรณ์ที่จะใส่ อาหารร้อน อาหารเย็น ให้มีจํานวน
เพียงพอที่จะให้บริการแก่แขกที่มาในงาน 
 1.1.1.3  การจัดโต๊ะค็อกเทล โต๊ะวางอาหารในงานเล้ียงค็อกเทล ต้องต้ังอยู่
ตรงกลางงาน และกระจายอยู่ตามบริเวณต่างๆ ของงาน และมีมุมหน่ึงของงานเป็นบาร์ที่เป็นจุด
ศูนย์กลางในการบริการเคร่ืองด่ืมโต๊ะวางอาหารในงานเลี้ยงแต่ละโต๊ะจะต้องวางอาหารทุกรายการ
เหมือนกันหมดทุกโต๊ะ มีการประดับตกแต่งดอกไม้อย่างสวยงาม 
 1.1.1.4  กําหนดอาหารที่ใช้ในงานเลี้ยง ควรเลือกอาหารที่รับประทานไม่
ยาก และมีความสะดวกในการทาน ไม่ว่าจะเป็นการใช้มือหยิบจับอาหารหรือไม้จิ้มจิ้มอาหารก็ตาม ไม่
ควรเลือกอาหารท่ีมีขั้นตอนยุ่งยากในการรับประทาน 
 1.1.1.5  การจัดพนักงานบริการ ในงานเลี้ยงค็อกเทลพนักงานจะมีหน้าที่
เตรียมเคร่ืองด่ืมบริการแขก การกําหนดจํานวนพนักงานที่จะให้บริการแก่แขกน้ันพนักงานบริการ 1 
คน สามารถบริการเครื่องด่ืมให้กับแขกได้ประมาณ 30-40 คน นอกจากพนักงานบริการแล้ว ควรจัด
พนักงานดูแลความเรียบร้อยของอาหารตลอดจนโต๊ะอาหารให้มีความสะอาด และมีความสวยงามอยู่
ตลอดเวลา 
 1.1.2  ขอ้ที่ควรทราบในการจัดอาหารสําหรับการจัดเลี้ยงมีดังน้ี 
   1.1.2.1  จํานวนคนที่จะมารับประทาน ในการจัดอาหารต้องให้เพียงพอกับ
จํานวนคนที่จะมารับประทานอาหารเพ่ือไม่ให้เหลือมาก ฉะนั้นจําเป็นที่จะต้องทราบถึงจํานวนคน 
 1.1.2.2  ประเภทของคน คนแต่ละชาติแต่ละเพศแต่ละวัยมีรสนิยมในการ 
รับประทานอาหารไม่เหมือนกัน ผู้จัดอาหารต้องทราบถึงประเภทของคนที่จะรับประทานว่าเป็น ชาติ
ใดวัยไหนเป็นส่วนใหญ่ และนอกจากน้ีเรื่องศาสนายังมีส่วนเก่ียวข้องในการจัดอาหารบาง ศาสนาไม่
รับประทานหมู บางลัทธิไม่รับประทานเน้ือ พวกชาวตะวันตกหรือชาติอ่ืนๆ เช่น ญี่ปุ ่น อังกฤษ 
อเมริกา จีน นิยมอาหารที่มีรสอ่อน ผู้ชายชอบอาหารท่ีรับประทานแล้วอ่ิมมากกว่าอาหารที่สวยงาม
หรอืประเภทของกินเล่น ซึ่งอาหารที่กล่าวมาประเภทหลังน้ีเหมาะสําหรับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย การจัด
อาหารให้สวยภาชนะงามจะช่วยให้อาหารอร่อยย่ิงขึ้น 
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 1.1.2.3  สถานที่สําหรับการจัดเลี้ยง เรื่องสถานที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัด 
อาหาร เพราะว่าอาหารบางอย่างปรุงไว้นานๆ ทําให้เสียรสหรือบางอย่างต้องอุ่น ความสะดวก เรื่อง
สถานที่จึงเป็นเรื่องสําคัญว่ามีที่จะให้ปรุงหรือไม่ นอกจากน้ีสถานที่ยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริการอีก 
ด้วย ที่ว่าเก่ียวข้องกับการบริการนั้น หมายความว่าสถานที่เช่นน้ีจะจัดบริการแบบไหนดี เช่น จัดใน
สวน ในสนาม เป็นต้น 
 1.1.2.4  การจัดอาหาร การจัดเลี้ยงอาหารโอกาสที่จะทํามีต่างๆ กัน เช่น 
เลี้ยงรับรอง เลี้ยงต้อนรับ เลี้ยงแต่งงาน เลี้ยงวันเกิด เลี้ยงปีใหม่ งานฉลองต่างๆ เป็นต้น อาหารที่จัด 
ในงานเลี้ยงในโอกาสต่างๆ น้ันมักมีความหมาย เช่น งานเลี้ยงวันเกิดหรืองานแต่งงาน จะจัดอาหาร ที่
มีช่ือ และชนิดของอาหารเป็นมงคล และมีความหมาย ใช้ของเป็นเส้น เช่น มักกะโรนี ทองหยิบ 
ฝอยทอง เป็นต้น 
 1.1.2.5  เวลาในการจัดเลี้ยง เวลาในการจัดเลี้ยงต่างกันต้องจัดอาหารท่ีต่าง 
ชนิดกัน เช่น เลี้ยงวันเกิด เวลา 16.00 น. เป็นการจัดเลี้ยงระหว่างเพ่ือนฝูง ควรเป็นของว่างหรือของ
ทานเล่นกับเคร่ืองด่ืมไม่มีแอลกอฮอล์ เช่น นํ้าชา นํ้าส้ม นํ้าสมุนไพรหรือพ้ันช์ เป็นต้น แต่การจัดเลี้ยง
แบบเดียวกันแต่ต่างเวลากัน เช่น งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 60 ปี เวลาเย็น 18.00 น. อาหาร
ที่จัดเตรียม เป็นพวกอาหารหนัก เรื่องการจัดเตรียมอาหาร เวลา ต้องพิจารณาดูว่าอาหารนั้นจัดให้
เหมาะสม กับงานเล้ียงในโอกาสและเวลาน้ันหรือไม่ และอาหารที่จัดจะต้องสะดวกแก่ผู้รับประทาน 
คือ หยิบ ตัก จับง่าย ไม่เลอะเทอะ นอกจากน้ียังต้องคํานึงถึงการบริการซึ่งเป็นส่วนที่ไม่ควรมองข้าม 
 1.1.2.6  งบประมาณในการจัดเลี้ยง ในการจัดเลี้ยงทุกคร้ังสิ่งที่จําเป็น และ
ควรคํานึงถึงอีกอย่างหน่ึงก็คือ งบประมาณในการจัดเลี้ยง ไม่ว่าจะเป็นงานที่เป็นพิธีการหรืองานที่ไม่
เป็นพิธีการ ผู้จัดที่ดีควรจะต้องรู้จักวางแผนงานเสียก่อนโดยให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่มี ถ้าผู้จัดรู้จัก
วางแผนก่อนในการจัดงานเลี้ยงทุกครั้งจะไม่มีเร่ืองงบประมาณบานปลายอย่างแน่นอน 
 สิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้ง 6 หัวข้อข้างต้นน้ี นับว่าเป็นหัวใจที่สําคัญอย่างย่ิงสําหรับการจัดงาน
เลี้ยงในโอกาสต่างๆ 
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ภาพที่ 1 การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล 
ที่มา: บรรยากาศงานค็อกเทล, เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2557, เข้าถึงจาก http://2bbride.com/ 
Weddinglibrary 
 
 1.2  ข้อมูลด้านอาหารในงานจัดเลี้ยงสังสรรค ์  
 อาหารเย็นที่ใช้ในงานเลี้ยงแบบค็อกเทล อาหารในกาจัดเลี้ยงการจัดเลี้ยงมีการจัด
ได้หลายรูปแบบ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับงานและโอกาสในการจัดเลี้ยง ดังน้ันการเลือกรายการอาหาร และ
วิธีการจัดเลี้ยงขึ้นอยู่กับ ชนิดของงาน แขกที่รับเชิญ ความสามารถของผู้จัด ความพร้อมของผู้ร่วมงาน 
และอุปกรณ์ที่ใช้จัดสถานที่ รวมท้ังเวลาในกาจัดงานทุกอย่างล้วนมี ความสัมพันธ์กัน 
 การจัดเลี้ยงอาหารไม่ว่าจะเป็นมื้อใด จะมีแบบของการจัดง่ายๆ คือ แบบช่วย
ตนเอง (Buffet) แบบก่ึงเป็นพิธี (Informal) แบบกึ่งเป็นพิธีอาจจะใช้กับแขกที่มีจํานวนที่มากเรียกว่า 
แบบ Banquet และแบบเป็นพิธี (Formal) แบบในที่น้ีเราหมายถึงการจัดเสิร์ฟ 
 โดยท่ัวไปการจัดเลี้ยงอาหารม้ือเย็น ถ้าเลี้ยงคนจํานวนมาก มักจะเป็นที่นิยมจัด
เลี้ยงแบบช่วยตัวเอง (Buffet) แต่ถ้าเป็นการจัดสําหรับโอกาสพิเศษจริงๆ เช่น เลี้ยงต้อนรับแขกผู้ใหญ่ 
และจํานวนไม่มากนัก ต้องการให้แขกเกิดความอบอุ่นในการต้อนรับ และต้องการให้เขาเกิดความ 
สะดวกในการรับรอง อาจใช้แบบก่ึงเป็นพิธีหรือเป็นพิธี ทั้งน้ีแล้วแต่ความเหมาะสม และความพร้อม
ของผู้จัด 
 สําหรับรายการอาหารจะเป็นการจัดเลี้ยงแบบไหนก็ตาม อาหารที่ใช้จะเหมือนกัน
มีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องลักษณะอาหาร ถ้าเป็นการจัดเลี้ยงบุ๊ฟเฟ่ต์อาหารท่ีใช้จะจัดวางไว้ก่อน 
เวลาแขกมา และแขกจะมาเรื่อยๆ ตลอดเวลาในการจัดเลี้ยง คือ ไม่ลงมือกินพร้อมๆ กัน 
 ฉะนั้นอาหารท่ีเลือกควรเลือกอาหารท่ีไม่เสียรูปทรงเมื่อมีการตักช้าๆ กันใน 
หม้อหรือจานเดียวกัน เป็นช้ินเป็นอัน ไม่เสียรสชาติ เหมือนกันกับอาหารที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยง
แบบใดก็ตามต้องง่ายต่อการกินของแขก คือเป็นช้ิน ไม่มีกระดูกหรือเมล็ด 
 ข้อแนะนําในการจัดรายการอาหารนิยมจัดเป็นชุด คําว่าชุดในความหมายของการ
จัด อาหารคือ มีอาหารจานแรก ซึ่งอาจจะเป็นซุปหรือสลัด อาหารจานสําคัญ คืออาหารจานเนื้อหรือ
พูดง่ายๆ คือ อาหารประเภทเน้ือสัตว์ต่างๆ อาจจะใช้หมู ไก่ เน้ือ ปลา หรืออาหารทะเล ต่อจาก 
อาหารเน้ือสัตว์จะเป็นเคร่ืองด่ืม คือ ชา กาแฟ การจัดเลี้ยงแบบเป็นพิธี และกึ่งพิธี อาจจะมีเครื่องด่ืม
กึ่งเป็นทางการอย่างน้อยจะมีไวน์ด่ืมก่อนอาหารจานสําคัญ แต่ถ้าเป็นการจัดเลี้ยงแบบเป็นพิธี 
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บางคร้ังนอกจากไวน์จะมีแชมเปญรวมอยู่ด้วยกัน 
 1.2.1  ประเภทของอาหาร 
   1.2.1.1  สลัด เป ็นอาหารจานแรกหรือสลัดเรียกนํ้าย่อย (Appetizer 
Salad) จะเสิร์ฟมาในจาน การจัดสลัด ต้องมีการตกแต่งจึงจะสวยงามชวนกินสิ่งที่นิยมใช้ในการ
ตกแต่งสลัดต่างๆ การจัดสลัดน้ันควรให้น่าดู คือ สวยงามชวนรับประทาน กลิ่นหอมชวนรับประทาน 
ง่าย ต่อการตักรับประทาน สะอาด และผักสดกรอบก็เป็นส่วนที่ส่งเสริมให้สลัดมีรสชาติที่ดีย่ิงขึ้น 
 

 
ภาพที่ 2 สลัด 
ที่มา: สลัดงานค็อกเทล, เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2557, เข้าถึงจาก http://www.chillpainai.com/ 
scoop/379/ 
 
  1.2.1.2  คานาเป้ (Canapé) เป็นอาหารเรียกนํ้าย่อย ที่ใช้ในการจัดเสิร์ฟ
กับเคร่ืองด่ืมในงานเลี้ยงค็อกเทล คานาเป้เป็นภาษาฝร่ังเศส อ่านว่า can’ a pay ซึ่งหมายถึง a 
couch เป็นอาหารท่ีใช้มือหยิบ ขนาดเล็กพอคําหรือสองคํา  ในการประกอบอาหาร คานาเป้มีทั้งชนิด
ร้อน และชนิดเย็น อาหารจะวางบนขนมปังแครกเกอร์หรือขนมปังอบกรอบ ดังน้ันจึงสามารถใช้มือ
หยิบได้ คานาเป้จะต้องอร่อย และจัดแต่งสวย เพ่ือให้ดึงดูดใจ เร้าใจให้อยากรับประทานอาหาร ซึ่งจะ
เสิร์ฟทั้งชนิดกรอบ และสด ส่วนใหญ่แล้วจะต้องเตรียมให้เสร็จล่วงหน้าก่อนเสิร์ฟ การตัดขนมปังก็จะ
ตัดเป็นรูปต่างๆ เช่น สี่เหลี่ยมด้านเท่า สี่เหลี่ยมผืนผ้า สามเหล่ียมชายธง รูปดาว รูปดอกจิก รูปหัวใจ 
เป็นต้น การแต่งหน้าคานาเป้จะแต่งด้วยหน้าหลายๆ อย่าง เช่น  ปลารมควัน ไข่ปลาคาเวียร์ ปลา
กระป๋อง ไข่ต้ม กุ้ง ไก่ เป็นต้น และการให้ช่ือมาจากหน้าที่ใช้แต่ง ขนมปัง 1 ช้ิน หมายถึง คานาเป้ 1 
คําหรือ 1 อัน จะแต่งเพียงหน้าเดียว หน้าคานาเป้ต้องให้รสจัด อร่อย เพราะเป็นคําเล็กๆ เมื่อ
รับประทานแล้วทําให้เกิดความอยากกินอาหารอ่ืนต่อไป มักทําช้ินเล็กกว่าแซนด์วิชขนาด ½ x 2 น้ิว 
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ภาพที่ 3 คานาเป้ 
ที่มา: คานาเป้งานค็อกเทล, เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2557, เข้าถึงจาก http://topicstock.pantip/ 
food/topicstock 
 
  1.2.1.3  อาหารแบบจัดซุ้ม (Food Stall) หรืออาหารออกร้าน ปัจจุบัน
นิยมจัดเลี้ยงงานค็อกเทลโดยมีซุ้มอาหารร่วมด้วย จะมีซุ้มอาหารชนิดต่างๆ เช่น ซุ้มก๋วยเต๋ียว ซุ้มข้าว
มันไก่ ซุ้มอาหารทานเล่น ซุ้มอาหารอีสาน ไทย จีน ฝรั่ง ญี่ปุ่น เวียดนาม ตลอดจนซุ้มขนมหวาน และ
ซุ้มเคร่ืองด่ืมตามแต่เจ้าของงานต้องการ ในแต่ละซุ้มมักจะมีพนักงานคอยบริการปรุงหรือตักอาหาร
ให้กับแขก ซึ่งอาหารแบบจัดซุ้มมีหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ 
  ประเภทข้าว เช่น ข้าวมันไก่ ข้าวหมกไก่กับซุปซี่โครงหมู ข้าว
ราดหน้าไก่กนุเชียง ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ ข้าวไก่อบเห็ดหอม และข้าวขาหมูไข่พะโล้ เป็นต้น 
 

 
 
ภาพที่ 4 ข้าวหน้าหมู 
ที่มา: อาหารประเภทข้าว, เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2557, เข้าถึงจาก http://.bloggang.com/ 
viewdiary.php?id 
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  ประเภทอาหารต้ม เช่น ซุปต่างๆ ข้าวต้มหมูทรงเครื่อง ข้าวต้มไก่-
ปลา โจ๊กหมู-ไก่-ปลา ก๋วยเต๋ียวหมู ก๋วยเต๋ียวลูกช้ินปลา เย็นตาโฟ บะหม่ีเก๊ียวหมูแดง ก๋วยเต๋ียวหลอด 
และก๋วยจั๊บนํ้าใส-นํ้าข้น เป็นต้น 
 

 
ภาพที่ 5 ซุป 
ที่มา: ซุปงานค็อกเทล, เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2557, เข้าถึงจาก http://wongnai.com/ 
restaurants 
 
  ประเภทของหวาน จะมีทั้งร้อนและเย็น ได้แก่ ของหวานร้อน เช่น 
กล้วยบวชชี ฟักทองแกงบวด มันเทศแกงบวดครองแครงกะทิ บัวลอยเผือกมะพร้าวอ่อน บัวลอยสาม
สี สาคูถั่วดํา เต้าส่วน และมันต้มขิง เป็นต้น ของหวานเย็น เช่น โยเกิร์ต เฉาก๊วย ลอดช่องนํ้ากะทิ 
เต้าฮวยฟรุตสลัด ทับทิมกรอบ และรวมมิตรเย็น เป็นต้น 

 
ภาพที่ 6 ของหวาน 
ที่มา: ของหวานงานค็อกเทล, เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2557, เข้าถึงจาก http://weddinghitz.com/ 
 
  ประเภทขนมไทย เช่น ข้าวเหนียวหน้าสังขยา ปลา กุ้ง ข้าวเหนียว
มะม่วง ขนมตาล ข้าวต้มมัด ขนมช้ัน ขนมเปียกปูน ขนมกล้วย  ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และ
เม็ดขนุน เป็นต้น 
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ภาพที่ 7 ขนมไทย 
ที่มา: ขนมไทยงานค็อกเทล, เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2557, เข้าถึงจาก http://weddinghitz.com/ 
 
  ประเภทเบเกอรี่ เช่น มินิโดนัทหน้าต่างๆ บราวน่ี ช็อคบอล เค้ก
โรล รวมขนมปังหน้าต่างๆ เค้กช็อคโกแลต บลูเบอร์รี่ชีสเค้ก และขนมคัสตาร์ด เป็นต้น 
 
 

 
 
ภาพที่ 8 เบเกอรี่ 
ที่มา: เบเกอรี่งานค็อกเทล, เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2557, เข้าถึงจาก http:// emaginfo.com/? 
p=42111 
 
  ประเภทผลไม้ เช่น องุ่น แตงโม แคนตาลูป สับปะรด มะละกอ 
และฝรั่ง เป็นต้น 
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ภาพที่ 9 ผลไม้ 
ที่มา: ผลไม้งานค็อกเทล, เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2557, เข้าถึงจาก http:// bloggang.com/ 
Viewdiary 
 
 1.3  ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์เดิม  
  รูปแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาประเภทเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร ตามท้อง
ตลาดทั่วไปในปัจจุบันจากการสํารวจพบว่ายังเป็นรูปแบบที่อาศัยหลักของเรขาคณิตในการออกแบบ 
รูปทรง เช่น วงกลมรูปทรงเหลี่ยม เป็นต้น ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจากการออกแบบถูกจํากัดในเรื่องของ 
กรรมวิธีการผลิตในระบบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึ่งในจุดนี้ทําให้การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่อง
เคลือบดินเผาประเภทเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารได้รับการพัฒนาอย่างมีขีดจํากัด ส่วนรูปแบบที่เป็นรูป 
ทรงอิสระก็มีบ้างแต่น้อยมาก ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารท่ีมีการ
คิดถึงเร่ืองการจัดวางอย่างมีลูกเล่นน้ันมีน้อยมาก  
  ภาชนะทั่วไปของการจัดงานเลี้ยงแบบค็อกเทล ปัจจุบันภาชนะสําหรับการจัดงาน
เลี้ยงแบบค็อกเทลน้ัน สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ซึ่งจะมีหลายประเภทด้วยกัน ได้แก่ 
  ประเภทจาน จานค็อกเทลหรือจานสําหรับแขกน้ันมีลักษณะเป็นจานก้นต้ืน มี
ขนาดประมาณ 16–19 เซนติเมตร มีทั้งท่ีเป็นเคร่ืองแก้ว เมลามิน และเซรามิกส์ 
  ประเภทชามและถ้วย ชาม และถ้วยที่นิยมใช้ในงานจัดเลี้ยงค็อกเทลแบบอาหาร
จัดซุ้มน้ัน มีลักษณะเป็นชามก้นต้ืน นิยมทั้งเคร่ืองแก้ว เมลามิน และเซรามิกส์เน้ือสีขาวเกลี้ยง  
  ช้อน ที่นิยมใช้ในงานจัดเลี้ยงค็อกเทลแบบอาหารจัดซุ้มน้ันนิยมใช้ทั้งเมลามิน และ
เซรามิกส์  
  นอกจากน้ียังมีช้อนเสิร์ฟ ถ้วยค็อกเทล ใช้สําหรับอาหารที่ต้องเสิร์ฟในถ้วยหรือใน
ช้อน อาหารท่ีเสิร์ฟมักมีขนาดพอดีคํา มีทั้งท่ีเป็นเมลามิน เคร่ืองแก้ว และเซรามิกส์ 
 จากข้อมูลภาชนะที่ใช้น้ัน พบว่าภาชนะโดยส่วนใหญ่มีรูปทรงที่เรียบง่าย สามารถพัฒนา
ให้มีความสอดคล้องกับการรับประทานได้ โดยเพ่ิมลักษณะพิเศษเพ่ือลดปัญหาที่พบ เช่น จาน
ค็อกเทลหรือจานสําหรับแขกนั้นเป็นจานก้นต้ืน โดยเพ่ิมลักษณะพิเศษ และออกแบบลวดลายหรือ
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รูปทรง เพ่ือการใช้งานที่ดีย่ิงขึ้น สามารถนําเอาลักษณะรูปทรงของภาชนะโดยท่ัวไป มาพัฒนาเพ่ือให้
เหมาะสมกับการใช้งาน และเพ่ิมทางเลือกของชุดภาชนะสําหรับอาหารค็อกเทลได้ 
 

 
ภาพที่ 10 ผลิตภัณฑ์เดิม 
 (ถ่ายภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 11 ผลิตภัณฑ์เดิม 
 (ถ่ายภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 
 1.3.1  การจําแนกรูปแบบภาชนะจานชามประเภทต่างๆ ที่มีทั่วไปในท้องตลาด 

 ภาชนะประเภทจานรู้จักกันเป็นอย่างดี ในลักษณะจานที่มีรูปแบบกลมวางอยู่ใน
แนวราบแนวราบหรือจัดอยู่ในลักษณะ 2 มิติ หากกล่าวถึงรูปทรงของจาน โดยทั่วไปมักจะมองเห็น
ความแตกต่างจากเส้นรอบรูปทางด้านบน (OUTLINE OF PROFILE) ได้ง่ายกว่าปกติ โดยปกติจะใช้
ใส่อาหารหรือถูกเก็บอยู่ในตู้ จะเห็นความแตกต่างทางสีสันหรือลวดลาย ของจานได้ชัดเจนก็ต่อเมื่อถูก
วางโชว์โดยตรง  
   ภาชนะประเภทชามจะไม่มีความแตกต่างกันมากนักเมื่อเทียบกับภาชนะประเภท
จาน ถ้าจะเปรียบเทียบกันระหว่างจานก้นลึกกับชามก้นต้ืน หรือจะแบ่งแยกโดยง่าย ตรงท่ียกขอบ
ขึ้นมาจากฐานในระยะมากหรือน้อยเท่าน้ัน แต่จานมีความแตกต่างเป็นจุดเด่นอยู่ที่ผิวหน้าด้านบน
(INSIDESURFACE) และชามจะมีความสําคัญพอกันทั้งผิวภายใน และภายนอก (INSIDE AND 
OUTSIDE SURFACE) จานโดยทั่วไปเมื่อนําภาพตัดดูจะเห็นได้ว่ามีส่วนประกอบที่สําคัญ คือ 
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ภาพที่ 12 ภาพแสดงภาพตัดของจาน 
 (ถ่ายภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
   หมายเลข 1 ริม (Rim) หรือ ขอบจาน ควรมีความหนาหรือลักษณะเป็นปุ่ม เพ่ือ
ช่วยในการป้องกันการบิดเบ้ียวของจาน ทําให้มีความแข็งแรงไม่บ่ินหรือแตกหักง่าย รวมทั้งยังช่วยให้
สามารถยิบจับได้สะดวก 

   หมายเลข 2 ช่วงความสูงของจานถึงพ้ืน (Wall) ของจานควรมีความสูงจากพ้ืน
พอประมาณ เพ่ือให้สามารถหยิบจับได้ง่าย ในการผลิตน้ันควรเผื่อความสูงไว้บ้าง เน่ืองจากเวลาเผา
ขอบจานจะทรุดลงเล็กน้อย หากไม่ได้เผื่อไว้การทรุดตัวจะทําให้จานแบนเกินไปไม่เหมาะสมกับการใช้
งานตามวัตถุประสงค์เดิม 
  หมายเลข 3 ช่วงผนังใกล้บริเวณขาจาน ผนังด้านนี้ควรมีความหนามากกว่าช่วงอ่ืน 
เพ่ือช่วยเพ่ิมความแข็งแรงและช่วยดึงไม่ให้ผนังทรุดตัวเวลาที่เผา 
   หมายเลข 4 ขาจาน (Feet) เป็นช่วงต่อระหว่างผนังกับท้องของจาน เป็นตัวช่วยยก
จานให้สูงขึ้นจากโต๊ะ ดังน้ันควรมีความสูงพอประมาณ 
   หมายเลข 5 ท้องจาน (Central Surface) จะมีความหนาตามปกติ โดยท่ัวไปใน
การทํางานจะกําหนดให้ท้องจานมีลักษณะแอ่นโค้งเป็นโดมขึ้นเล็กน้อย ทั้งน้ีเป็นการเผื่อไว้สําหรับการ
เผา เพราะเมื่อทําการเผาแล้วจานจะทรุดตัวลงมาเล็กน้อย ทําให้ได้ท้องจานท่ีมีความแบนราบพอดี 
   1.3.2  รูปแบบผลิตภัณฑ์สากล รูปแบบผลิตภัณฑ์สากลของจานจะเห็นความ
แตกต่างได้ง่ายเมื่อพิจารณาจากภาพตัดขวาง แบ่งออกเป็น 4 แบบดังน้ี 
 1.3.2.1  จานยกขอบสูง (High Coup Plate) จานในประเภทน้ีน้ันมีความ
ก้ําก่ึงระหว่างจานกับชาม ลักษณะผิวภายในจะมีพ้ืนที่แบนอยู่ตรงกลางเล็กน้อย ช่วงความโค้งของผนัง
จะค่อยๆ ลาดเอียงเป็นช่องท้องจาน ช่วงขาจานส่วนฐานจะค่อนข้างแคบ รูปทรงส่วนใหญ่จะมีแต่ส่วน
โค้งมน จานประเภทน้ีมักใช้กับอาหารจีนหรือญี่ปุ่น โดยปกติใช้ลักษณะของจานรองสําหรับรองรับ
ภาชนะอ่ืนมักใช้เป็นจานสําหรับเสิร์ฟตรงกลางหรือจานเพ่ือบริการส่งผ่านหรือตักแบ่งมากกว่าจะใช้ใน
การรับประทานอาหารโดยตรง เน่ืองจากผนังจานมีความโค้งลาดเอียงมากไม่เหมาะกับการใช้งานด้วย
ตะเกียบหรือช้อนส้อมเพราะใช้ตักอาหารได้ยาก จานประเภทน้ีมีการทรงตัวดีพอสมควร และสามารถ
ใช้น้ิวในการสอดเข้าไปยกจานได้สะดวก แต่จัดซ้อนกันเป็นต้ังให้เป็นระเบียบได้ยาก 
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ภาพที่ 13 ภาพแสดงจานยกขอบสูง 
 (ถ่ายภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 

 1.3.2.2  จานแบบยกขอบเต้ีย (Low Coup Plate) จานประเภทน้ีจะมีผิว
แบนตรงกลาง (Central Urface) แบนกว้างกว่าประเภทแรก การยกขอบริมจะสูงข้ึนไม่มาก และจะมี
มุมที่โค้งมน สามารถรักษาความสะอาดได้ง่าย และมีความจุได้มากเมื่อเทียบกับจานลักษณะอ่ืนๆ ที่มี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากัน รูปทรงของจานชนิดน้ี จะมีผิวต่อเน่ืองกันโดยไม่มีส่วนหักหรือยกเป็น
สัน จึงไม่สามารถยกขึ้นได้อย่างสะดวก รูปร่างของจานน้ีเรียบง่ายเหมาะสมสําหรับการจัดเก็บโดยการ
วางซ้อนกัน 

  
 
 

 
ภาพที่ 14 ภาพแสดงจานยกขอบเต้ีย 
 (ถ่ายภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 
 1.3.2.3  จานขอบลึก (Deep Rim Plate) จานประเภทน้ีขอบจานจะเป็น
ปีกย่ืนออกมา มีความลาดเอียงเล็กน้อย ช่วงกลางจานจะเป็นแอ่งสําหรับการใส่อาหาร ปีกจานจะช่วย
เสริมให้จานมีรูปทรงที่แปลกตา มีความอ่อนหวานมากข้ึน ไม่ทิ้งช่วงขาดหายอย่างจานประเภทท่ี 1 
และ 2 ทั้งปีกจานยังช่วยให้อาหารดูเด่นชัด ใช้เป็นที่วางเคร่ืองปรุงหรือเคร่ืองเคียงอาหาร นอกจากน้ี
ยังใช้เป็นที่วางเศษอาหารท่ีไม่สามารถรับประทานได้ และที่สําคัญการหยิบจับจานเป็นไปอย่างสะดวก 
โดยขณะที่ยกน้ิวหัวแม่มือที่จับด้านบนจะไม่เลยเข้าไปถูกหรือสัมผัสอาหาร ลักษณะของริมหรือปีก
จานเป็นตําแหน่งที่สามารถวางลายมองเห็นได้ชัด โดยจะเป็นส่วนรอบรอบพ้ืนที่ตรงกลาง หากตกแต่ง
ลวดลายตรงกลางภาชนะส่วนปีกก็จะทําหน้าที่เป็นเหมือนกรอบ เมื่อเปรียบเทียบกับจานที่ไม่มีขอบใน
เส้นผ่าศูนย์กลางที่เท่ากัน จานประเภทน้ีจะสามารถจุอาหารได้น้อยกว่า แต่การตักอาหารทําได้ง่าย
กว่า เน่ืองจากผนังยกข้ึนมาช่วยกันอาหาร จานประเภทน้ีจะมีช่วงฐานหรือขาที่กว้าง ป้องกันการเอียง
ขณะใช้งาน 
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ภาพที่ 15 ภาพแสดงจานยกขอบลึก 
 (ถ่ายภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 

 1.3.2.4  จานขอบต้ืน (Flat Rim Plate) จานขอบต้ืนน้ันเกิดข้ึนมาจากการ
รับประทานอาหารแบบยุโรป ซึ่งใช้เครื่องมือในการตักอาหารรับประทาน จึงออกแบบให้มีส่วนกว้าง
ในพ้ืนที่ตรงกลาง เพ่ือใช้วางอาหารและมีการตักที่สะดวก เป็นจานที่มีความสูงเพียงเล็กน้อยเพราะ
ขอบผนังมีระยะเต้ียมาก รูปแบบของจานเหมาะสมกับอาหารแห้ง ลักษณะของจานประเภทน้ีมีความ
กว้าง และตื้นมาก ทําให้หยิบจัดไม่สะดวกนัก 

 
 
 

 
ภาพที่ 16 ภาพแสดงจานยกขอบต้ืน 
 (ถ่ายภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

 1.3.3  การจําแนกและวิเคราะห์รูปทรงพ้ืนฐานของภาชนะชาม 
   ชามเป็นภาชนะที่มีรูปทรงปิด คือ มีก้นสอบ ปากเปิดกว้าง ทําให้สามารถ
มองลึกลงไปได้ พ้ืนที่ภายในของชาม ให้ความรู้สึกเป็นพ้ืนที่ปิดล้อมจบในตัว การตกแต่งชามให้ดูดีน้ัน
มีด้วยกันหลายวิธีอาจใช้เทคนิคทางเน้ือดิน สีเคลือบ หากต้องการตกแต่งทั้งภายใน และภายนอกมัก
ทําให้มีขอบชาม ตัวขอบชามจะเป็นตัวแบ่งให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างส่วนภายนอก และภายใน 
 ในการออกแบบชามน้ัน แต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นขอบชาม รูปทรงชาม ขาชาม พ้ืนที่
ภายในจะต้องมีความสัมพันธ์กัน ชามจะมีลักษณะใกล้เคียงกับจาน ในการออกแบบภาชนะ 2 ช้ินน้ี
สามารถพัฒนารูปแบบซึ่งกัน และกันได้  
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ภาพที่ 17 ภาพการพัฒนารูปแบบจานและชาม 
 (ถ่ายภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 1.4  ข้อมูลด้านการตลาด 
 ปัจจุบันการส่งออกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ทําด้วยเซรามิกส์ของไทยต้องเผชิญกับ 
ภาวการณ์แข่งขันในลักษณะที่มีแรงกดดันจากทั้งตลาดบนและล่าง โดยการผลิตสินค้าประเภทน้ี ของ
ไทยอยู่ในตําแหน่งระหว่างตลาดบนและล่างเพราะประกอบด้วยทั้งผู ้ที่ผลิตสินค้าคุณภาพสูงเพ่ือ
ตอบสนองตลาดระดับบน และกลุ่มที่ผลิตสินค้าระดับปานกลางเพ่ือตอบสนองตลาด ระดับกลางและ 
ล่างโดยกลุ่มคู่แข่งในตลาดระดับบนซึ่งเป็นกลุ่มที่ผลิตเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารที่ทํา ด้วยเซรามิกส์
คุณภาพสูงน้ันส่วนใหญ่มีย่ีห้อที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก อันได้แก่เยอรมนี อิตาลี และสหราชอาณาจักรที่ 
ส่วนใหญ่ส่งออกสินค้าประเภทถ้วยชาม ขณะคู่แข่งที่ตลาดล่างซึ่งเป็นกลุ่มที่ ผลิตเคร่ืองใช้บนโต๊ะ
อาหารท่ีทําด้วยเซรามิกส์คุณภาพปานกลางนั้นพบหลายประเทศมีราคา จําหน่ายเฉลี่ยต่อหน่วยตํ่า 
กว่าไทย อันได้แก่ จีน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 
  น้ีแม้ว่าประเทศไทยจะไม่ใช่แหล่งผลิตสินค้าเคร่ืองถ้วยชามท่ีมีราคาถูกที่สุดเมื่อ 
เปรียบเทียบกับบางประเทศในแถบเอเชีย โดยไทยถือครองส่วนแบ่งตลาดเพียงร้อยละ 5.44 แต่ศูนย์
วิจัยกสิกรไทย เห็นว่าสินค้าประเภทเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารท่ีทําด้วยเซรามิกส์ของไทยจะเป็น ที่ต้อง
การในตลาดและสารถแข่งขันได้ดีกับประเทศคู่แข่งอ่ืนๆ และมีโอกาสท่ีขยายตลาดส่งออกต่อไปได้อีก 
หากผู้ผลิตและผู้ส่งออกไทยเร่งหาจุดยืนของตัวเองที่ชัดเจนเพ่ือรองรับการแข่งขันใน ตลาดระดับบน
และระดับล่างโดยอาศัยปัจจัยทั้งทางด้านการผลิตและตลาดควบคู่กันไป 
 
2.  ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับแนวความคิด 
 2.1  ดอกบัว  
  บัวเป็นพันธุ์ไม้นํ้าชนิดหนึ่งกําเนิดจากเมล็ดเจริญเติบโตด้วยไหลแล้วขยายเป็นหัว 
และหน่อซึ่งฝังอยู่ในโคลนตม แตกก้านชูใบ ชูดอก ขึ้นเบ่ง บานเหนือผิวนํ้า บัวถือเป็นเลิศแห่งความ 
งามท้ังรูปทรง สีสัน ตลอดจนกลิ่นหอมละมุนละไม จึงได้ รับการขนานนามว่าเป็นราชินีแห่งไม้นํ้า ตาม
หลักพันธุ์ศาสตร์บัวจัดว่าเป็นไม้ล้มลุกอายุหลายปี แพร่ขยายพันธุ์รวดเร็ว สามารถเจริญเติบโตได้ดีใน
แอ่งนํ้าจืดที่มีท้องนํ้าเป็นดินเลนไม่ลึกนัก ทั้งในภูมิอากาศเขตร้อนและเขตหนาว เป็นไม้ดอกไม้ประดับ
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ที่ได้รับความนิยมไปทั่วภูมิภาคของโลกมา แต่โบราณโดยเฉพาะในทวีปเอเชีย ประมาณว่าปัจจุบันมี
บัวชนิดต่างๆ อยู่เป็นจํานวนมาก ถึง 500 สายพันธ์ุเป็นอย่างน้อย 
   ประเทศไทย มีพันธุ์บัวชนิดต่างๆ เป็นที่รู้จักของคนไทยมาแต่โบราณ ซึ่งสามารถที่
จะจําแนกออกได้เป็น 2 ชนิด คือ 
  2.1.1  บัวสายหรืออุบลชาติ มีช่ือทางพฤกศาสตร์ว่า Nymphaer หรือ Waterlily 
มีดอกและใบลอยแตะผิวนํ้า ใบกลมแผ่นใบด้านบนเป็นมัน ริมใบเป็นขอบไม่มีหยัก ก้านใบก้านดอก
อ่อนเรียบ กลีบดอกช้ันนอกเรียบมักมีสีเขียว เจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพอากาศ ชอบ นํ้านิ่งที่ มีการ
ไหลเวียนถ่ายเทได้ ต้องการระดับนํ้าต้ืนลึกประมาณ 15-150 เซนติเมตร บัวประเภทน้ี แม้จะมีในทวีป
เอเชียมาต้ังแต่ดึกดําบรรพ์แต่ก็เช่ือกันว่าเป็นพันธุ์ไม้ด้ังเดิมของทวีปแอฟริกามาก่อน แล้วได้รับความ
นิยมในทวีปเอเชียต่อๆ มา บัวสายมีอยู่มากในไทยจะพบเห็นเสมอในท้องนาเวลา หน้านํ้า ออกดอก
เล็กๆ บานสล้างมีอยู่หลายชนิดด้วยกัน (ฤดีรัตน์ กายราศ, 2540: 21) 
 ลักษณะทางกายภาพของบัวสาย ผู้วิจัยสนใจศึกษาลักษณะของกลีบดอกที่เรียงตัวกัน
เป็นช้ัน การทับซ้อนของกลีบดอกเวลาดอกตูม และดอกบานมีความน่าสนใจ สีสันของดอกบัวในภาพ
เป็นสีขาวซึ่งแสดงความเรียบง่าย เกสรสีเหลืองอยู่ตรงกลางดอกช่วย ส่งเสริมสีสันของดอกบัวที่ดู
เรียบง่ายให้โดดเด่นขึ้นมา ซึ่งทั้งลักษณะของกลีบดอก และเกสรของ ดอกบัวที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษา
สนใจที่จะนํามาออกแบบ โดยคลี่คลายลักษณะของกลีบดอก และเกสรลงให้เหลือเพียงโครงสร้างของ 
กลีบดอกเท่าน้ัน เพ่ือนํามาใช้ตกแต่งบนช้ินงานโคมไฟสําหรับประดับตกแต่งได้เป็นอย่างดี 
 

 
ภาพที่ 18 บัวสาย  
ที่มา: บัวสาย, เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม 2557, เข้าถึงจาก http://poonkul.com/2014/f14.html 
 
   2.1.2  บัวหลวงหรือปทุมชาติ มีช่ือทางพฤกษศาสตร์ว่า Nelumbo หรือ Lotus  
มีแหล่งกําเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีก้านใบและดอกเป็นตุ่มขรุขระระคายมือ แข็งและมี ความ
ยาวจนสามารถชูดอกและใบสูงพ้นระดับนํ้า ภายในก้านมีนํ้ายางสีขาว เมื่อถูกอากาศจะเป็นเส้นใย 
ฐานดอกรูปกรวย กลีบซ้อนกัน 2-3 ช้ัน กลีบดอกร่วงเร็ว เกสรสีเหลืองปลายเป็นตุ่มขาว ล้อมรอบฝั
กกลมบรรจุเมล็ดสีเขียวอมเหลืองหลายเมล็ดอยู่ในภายในบัวหลวง ทุกพันธ์ุบานในตอนกลางวัน หุบใน
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เวลากลางคืน เจริญเติบโตได้ดีในน้ําน่ิงที่มีการไหลเวียนถ่ายเท ได้มีระดับความลึกไม่เกิน 2-5 เมตรบัว
หลวงเป็นพันธุ์ไม้ที่มีดอกสวยงามกลิ่นหอมเย็นช่ืนใจแทบทุกส่วนของบัวหลวงไม่ว่า ราก ใบบัวดอก 
หรือเมล็ด มีคุณประโยชน์นับอเนกอนันต์ คนไทยมีค่านิยมต่อบัวหลวงว่าเป็นดอกไม้อันสูงส่ง และมี
ความเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ฤดีรัตน์ กายราศ, 2540: 25) 
 ลักษณะทางกายภาพของบัวหลวงผู้วิจัยสนใจศึกษาลักษณะกลีบดอกที่มี ลักษณะรูปร่าง
รูปทรงอวบอิ่ม ดูมีนํ้ามีนวล โดยนํามาลดทอนลายละเอียดของกลีบบัวหลวงคง เหลือเพียงลักษณะ
โครงสร้างของเส้นรอบนอกกลีบบัว โดยจะนําลักษณะโครงสร้าง และเส้นไปใช้ ให้มีความสวยงาม
เหมาะสมกับ ช้ินงาน 
 

 
ภาพที่ 19 บัวหลวง 
ที่มา: บัวหลวง, เข้าถึงเมื่อ 1 ธันวาคม พ.ศ.2557, เข้าถึงจาก http://picpost.mthai.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 20 กลีบดอกบัว 
 (ถ่ายภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 
  ความสําคัญของบัว บัวเป็นสัญลักษณ์ ของความเป็นสิริมงคล, ศาสนาพุทธ, ความ เจริญ
งอกงาม คตินิยมบัว อยู่ในวิถีชีวิต จารีต ประเพณี ศาสนา ศิลปะ และสถาปัตยกรรมของไทย บัวถือ
เป็นราชินีแห่งไม้นํ้า สื่อถึงความเป็นวัฒนธรรมตะวันออก เป็นพุทธบูชาของศาสนาพุทธทุกๆ นิกายใน
เอเชีย 
 ความเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นบัวไว้ประจําบ้าน จะทําให้เกิด 
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ความบริสุทธ์ิ ความเบิกบาน เพราะการเปรียบเทียบดอกบัวที่ชูดอกพ้นจากผิวนํ้าว่าเป็นผู้ที่หลุดพ้น 
จากทุกข์ทั้งปวง เป็นผู้ต่ืน ผู้รู ้ ผู้เบิกบาน นอกจากน้ียังมีความเช่ืออีกว่าช่วยทําให้เกิดความห่วงใย 
 ความผูกพันของคนในครอบครัว เพราะสายใยบัวคือ ความห่วงใย ความผูกพัน บัวในงาน
ศิลปะ บัวเป็นพันธุ์ไม้ที่นิยมใช้รูปดอกเป็นสัญลักษณ์ในทางพุทธศาสนา และศาสนาพราหมณ์ อัน
หมายถึงความบริสุทธ์ิผุดผ่อง ดอกบัวหลวง เป็นต้น เค้าของพุทธศิลปไทย และเป็นองค์ประกอบเชิง
ศิลปะที่นิยมทําเป็นรูปรองรับพระพุทธปฏิมากร สถูปเจดีย์ อาคารที่สร้างขึ้นสําหรับสถาบันพระมหา
กษัตริย์ อาคารสําหรับสถาบันทางพุทธศาสนา เทวรูป และเครื่องราชูปโภค ฯลฯ (คุณหญิงคณิตา 
เลขะสุข, 2535: 88) 
  บัวกับการตกแต่งสถาปัตยกรรม ช่างศิลปกรรมไทยในภูมิภาคต่างๆ ล้วนมีความนิยม นํา
รูปแบบของบัวหรือองค์ประกอบเกี่ยวกับบัวมาออกแบบลายดอกบัว ลายกลีบบัว ให้มีความ ประณีต
สวยงามละเอียดอ่อน แล้วนํามาตกแต่งประดับประดางานสถาปัตยกรรม เช่น ตัวอุ โบสถ์ หัวเสา เจ
ดีย์ ซุ้มประตูให้เป็นลักษณะพิเศษตามรสนิยมเฉพาะตน สําหรับถวายเป็นพุทธบูชา (ฤดีรัตน์ กายราศ, 
2540: 143) 
  เห็นได้ว่าบัวมีลักษณะทางกายภาพท่ีมีความสวยงาม และมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ 
ในทางพุทธศาสนา ศิลปะ ความเช่ือ และเก่ียวข้องกับวัฒนธรรมไทย และชาวเอเชียอย่างลึกซึ้งมาต้ัง
แต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บัวจึงเหมาะแก่การนํามาเป็นแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานแนวทางร่วมสมัย
ที่แสดงความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม 
 2.2  หลักการออกแบบ  
  2.2.1  องค์ประกอบในการออกแบบ งานเคร่ืองปั้นดินเผาไม่ว่าจะเป็นงานสําหรับ
ตกแต่งหรืองานที่มีประโยชน์ใช้สอยสําหรับ ใช้ในชีวิตประจําวันจะมีองค์ประกอบที่สําคัญ คือ เส้น 
รูปทรง พ้ืนผิว และสี ซึ่งเป็นลักษณ สามัญของเซรามิกท่ัวไป องค์ประกอบเหล่าน้ีเป็นหลักที่ร่วมกันให้
งานเคร่ืองป้ันดินเผามีความ งดงามสมบูรณ์ ดังน้ันจึงควรศึกษาเรื่องรูปทรง พ้ืนผิว และสี เพ่ือให้ใช้ใน
การออกแบบ เคร่ืองปั้นดินเผา และการตกแต่งที่สวยงามต่อไป 
 เส้น  (Line) เส้นเป็นพ้ืนฐานขององค์ประกอบทั้งหมด เป็นสิ่งที่กําหนดขอบเขตของพ้ืนที่
ผิวภาชนะ ก่อให้เกิดความหลากหลาย (Variety) ในผลงาน เส้นมีลักษณะต่างๆ กัน เช่น เส้นตรง เส้น
โค้ง เป็นต้น เส้นแต่ละลักษณะสามารถบ่งบอกทิศทาง และการแสดงออกของความคิด อารมณ์ได้ เช่
น เส้นตรงที่เป็นแนวนอนให้ความรู้สึกถึงความสงบราบเรียบ ในขณะที่เส้นต้ังแสดงให้เห็นถึงความมี
ชีวิต ส่วนเส้นโค้งมักให้ความรู้สึกที่อ่อนหวาน นุ่มนวลกลมกลืนหรือสง่างามได้ ดังน้ัน การใช้เส้นใน
การออกแบบภาชนะจึงมีความสําคัญมากเนื่องจากเส้นสามารถบ่งบอกความรู ้สึกได้อย่างชัดเจน 
นอกจากน้ันเส้นยังมีความสําคัญในการตกแต่งภาชนะอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการ ขูดขีด การเขียน
ลายด้วยดินสีหรือสีใต้เคลือบก็ล้วนแล้วแต่ต้องใช้เส้นทั้งสิ้น 
 รูปทรง (Form) อาจกล่าวได้ว่ารูปทรงของภาชนะถูกกําหนดโดยหน้าที่ใช้สอย ดังน้ันการ
ออกแบบควร มีความสมดุลกันระหว่างความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอย และรูปทรงพ้ืนฐานซึ่ง
เอ้ือต่อการใช้งานจะมีความเรียบง่ายเป็นสิ่งที่ใช้กันทั่วไป เช่น จาน ชาม แจกกัน เชิงเทียน ถาด 
ภาชนะ ประเภทที่ใช้ในการรับประทานอาหารมักนิยมรูปทรงที่ง ่ายๆ ทําความสะอาดสะดวก
เหมาะสมต่อการใช้ในชีวิตประจําวัน รูปทรงง่ายๆ หากนําหลายส่วนมาประกอบกันจะทําให้ได้รูปทรง
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ที่ซับซ้อน รูปทรงของชามน่าจะเป็นรูปทรงที่เน้นด้านการใช้ประโยชน์ให้ได้มาก และในกระบวนการ
ผลิตภาชนะเคร่ืองปั้นดินเผาชามมีรูปทรงที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เช่น การ
เก็บใส่อาหาร นํ้าด่ืม นอกจากน้ันชามมีรูปทรงเปิดสามารถมองเห็นได้ทั้งภายในและ ภายนอก ใน 
ปัจจุบันรูปทรงภาชนะมีการออกแบบท่ีทันสมัยแปลกตา เน่ืองจากมนุษย์มีความรู ้ ความชํานาญ
เพ่ิมข้ึน มีการค้นคว้าเทคนิคในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีมากขึ้น ดังน้ัน
ภาชนะท่ีออกแบบลงตัวควรเป็นภาชนะที่ดูแล้วรู้สึกสบายตา ไม่อึดอัดรูปทรงมีความกลมกลืนกัน
และต้องมีความสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอยอย่างมาก หากออกแบบชามรูปทรง ของชามควรมี
ลักษณะที่ดูแล้วชูขึ้นจากพ้ืนโต๊ะไม่ใช่มีฐานหนักซึ่งจะให้ความรู้สึกว่ายกไม่ขึ้น การให้รายละเอียดเล็กๆ 
น้อยๆ ก็มีความหมายกับรูปทรงมากเช่นกัน การแต่งก้นชาม (Triming) ถ้ามีการขูดให้เกิดความกลม
มนหรือความโค้งก็จะทําให้ชามน้ันดูน่าหยิบจับ และน่าใช้กว่าการแต่งแบบเส้นตรง นอกจากน้ัน
รูปทรงยังก่อให้เกิดความรู้สึกที่ต่างกันได้ เพียงแค่เปลี่ยนแปลงขนาดหรือสัดส่วนเพียงเล็กน้อยเท่าน้ัน 
เช่น คอขวด ที่ยาวข้ึนหรือสั้นลง จะให้ความรู้สึกที่ต่างกัน รูปทรงของภาชนะที่เรียบง่ายมักจะตกแต่ง 
ให้ดูสวยงามได้ดีกว่ารูปทรงที่ซับซ้อน การตกแต่งที่ดีและเหมาะสมก็จะทําให้ภาชนะรูปทรงธรรมดาดู
ดีขึ้นมาได้ ในขณะเดียวกันการแตกต่าง ที่ไม่กลมกลืนกับรูปทรงหรือตกแต่งอย่างไม่ต้ังใจก็อาจทําลาย
ภาชนะดีๆ ไปได้เช่นกัน รูปทรง ในงานเคร่ืองป้ันดินเผามีหลายลักษณะ ในที่น้ีได้จัดแบ่งรูปทรงดังต่อ 
ไปน้ี 
 รูปทรงธรรมชาติ (Natural And Organic Form) หมายถึง รูปทรงที่ได้แรงบันดาลใจ
มากจากสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น เช่น ท้อง ทะเล ต้นไม้ ดอกไม้ เป็นต้น รูปทรงธรรมชาติทําให้เกิด
ความรู้สึกของความเคลื่อนไหว หรือมีชีวิตเนื่องจากสร้างขึ้นจากความซับซ้อนของรูปทรงย่อย เช่น พืช
เปลือกหอย เป็นต้น สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินี้มักเป็นแรงบันดาลในให้ศิลปินสร้างผลงานข้ึนมาใน
หลายสาขา ในงานเคร่ืองปั้นดินเผาน้ันแม้ว่าช่างปั้นหลายคนได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้ดอก
เดียวกันหรือก้อนหิน ก้อนเดียวกันแต่ก็จะปั้นรูปทรงที่ไม่เหมือนกันเลย แตกต่างไปตามรสนิยม และ
แนวความคิด รูปทรงแนวนี้มักมีลักษณะเส้นอิสระ และเห็นที่มาอย่างชัดเจน 
 รูปทรงลดทอน (Abstract Forms) เป็นรูปทรงที่มีลักษณะนามธรรมถูกลดทอน และ
ดัดแปลงจากความเป็นจริงมักเป็นงานที่มีคุณค่าทางศิลปะมากกว่าประโยชน์ใช้สอย ปัจจุบันมีศิลปิน 
จํานวนมากท่ีใช้ดินเป็นสื่อในการสร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบของงานเคร่ืองปั้นดินเผา หากศึกษา
ผลงานใน อดีตจะพบว่าลักษณะเด่นของงานศิลปะบางยุคสมัยน้ันมีรูปแบบที่สัมพันธ์กันเป็นอย่างมาก 
ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรม และเซรามิค ศิลปินช่ือดังของโลก เช่น 
Pablo Picasso ก็เคยใช้เซรามิคเป็นสื่อในการแสดงออกทางศิลปะในรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น 
เดียวกับงาน จิตรกรรม และประติมากรรม 
 รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Forms) มีลักษณะท่ีเป็นสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม  
นิยมใช้แทนความเรียบง่ายหรือเก๋ไก๋ ซึ่งสื่อความหายถึงงานศิลปะสมัยใหม่ เหมาะสมสําหรับการนํามา
ใช้ขึ้นรูปผลงานเคร่ืองป้ันเดินเผาที่ ต้องการเน้นการตกแต่ง แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นรูปทรงที่ขึ้นรูปได้
ยากแม้ว่าจะมองดูเรียบง่าย เน่ืองจากต้องรักษาดินไม่ให้รูปทรงบิดเบ้ียวรู้จังหวะในการประกอบ
ช้ินงาน และต้องระวังให้มีรอยร้าวหรือคดงอน้อยที่สุดเพราะความบกพร่องต่างๆ เหล่าน้ีดูเหมือนจะ
แสดงให้เห็นชัดเจนมากบน รูปทรงเรขาคณิต 
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 รูปทรงเปิด (Open Forms) รูปทรงเปิดเป็นรูปทรงที่ง่ายๆ รูปทรงหน่ึง สามารถตกแต่ง 
ได้ง่ายหลายกรรมวิธี เช่น รูปทรงจาน ชาม ซึ่งอํานวยประโยชน์ใช้สอยได้หลายอย่าง โดยปกติการข้ึน
รูป ทั้งหลายมักมีธรรมชาติที่บังคับให้รูปทรงของภาชนะเปิดออก เช่น การขด (Coiling) การหยิบกด 
(Pinching) ซึ่งเป็นการบีบผนังดินขึ้นไปทําให้ทรงภาชนะผายออกรวมท้ังการขึ้นแป้นหมุนด้วย ศิลปิน 
ช่างป้ันบางคนนิยมใช้รูปทรงเปิดเป็นสื่อในการทดลองเทคนิคตกแต่งซึ่งทําได้อย่างหลากหลาย เทคนิค
หน่ึงที่นิยมใช้กับรูปทรงเปิดคือ การซ้อนดินสี (Lamination หรือ Agateware) เพราะทําให้เห็น
ลวดลายภายในได้ชัดเจน และสะดวกเวลาขึ้นรูป 
 รูปทรงปิด และทรงแคบ (Enciosed and Narrowed Forms) การป้ันภาชนะทรงปิด 
และทรงแคบนั้นค่อนข้างยากตรงที่รูปทรงของภาชนะถูกจํากัด การใช้กรรมวิธีขึ้นรูปที่แตกต่างกันก็มัก
มีปัญหาอยู่บ้างไม่ว่าจะขึ้นรูป โดยการขดบนแป้นหมุนหรือการทําพิมพ์แต่ปกติแล้วมักนิยมใช้เทคนิค
การขดในการขึ้นรูปภาชนะทรงนี้ ขวดเป็นภาชนะ ทรงปิดที่นิยมปั้นมานานต้ังแต่สมัยโบราณ และใน
ทุกวัฒนธรรมปัจจุบันมีช่างปั้นที่นิยมออกแบบ ภาชนะทรงปิดแบบแปลกๆ เพ่ือการตกแต่ง และมี
คุณค่าทางศิลปะมากกว่าจะเน้นด้านประโยชน์ใช้สอยเพราะบางรูปแบบก็เป็นทรงอ้วนกลมเจาะช่อง
ระบายอาการเล็กมาก แต่เน้นด้านความงามของพ้ืนผิวมากกว่า 
 สี (Colour) เป็นเสน่ห์อย่างหน่ึงของงานเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นสิ่งที่เห็นเด่น สะดุดตาควบ
คู่กับ รูปทรง และมีความสัมพันธ์กันอย่างย่ิง โดยทั่วไปแล้วการให้สีเคร่ืองปั้นดินเผามักนิยมการ
เคลือบ ซึ่งเป็นวิธีสามัญที่สุดวิธีหน่ึงในการตกแต่ง นอกน้ันก็ใช้นํ้าดินสี สีใต้เคลือบ สีบน เคลือบ เป็นต้
น สีที่เกิดจากการเคลือบมีความคงทนถาวรมากเมื่อเทียบกับสีชนิด อ่ืนมีความ สวยงามและเอก
ลักษณ์เฉพาะตัวเมื่อยู่บนผิวภาชนะโดยที่สีชนิดอ่ืน เช่น สี Paint ไม่สามรถ เทียบเคียงได้เน่ืองจากมี
ความลึกของเน้ือสีและเม็ดสีต่างๆ กันที่ประกอบกันเป็นเคลือบ นอกจากน้ันการเคลือบบางวิธีทําให้
เกิดสีที่ผิวดินใกล้เคียงเคลือบ เช่น การหยดเคลือบ Barium Matt บนผิวดิน ที่มีส่วนผสมของ lron 
Oxide เพียงเล็กน้อยจะทําให้เกิดขอบสีส้มรอบๆ หยด เคลือบสีฟ้าสวยงามมาก ที่มาของสีบนภาชนะ
เคร่ืองปั้นดินเผาน้ันมักได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติหรือเป็นการเลียนแบบสีจากธรรมชาติ เช่น  
ต้นไม้ ใบไม้ หรือฤดูกาลต่างๆ เป็นต้น การใช้สีน้ันไม่ สามารถกําหนดตายตัวลงไปได้ว่าสีใดเหมาะสม
กับภาชนะ เพราะต้องใช้ร่วมกับองค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น รูปทรง พ้ืนผิว รวมทั้งความคิดรอบยอด 
(Concept) ของงานช้ินน้ันด้วยอย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่าสีสันที่สดใสซึ่งได้จากการเผาแบบ 
Oxidation น้ันมักทําให้ภาชนะดูน่าต่ืนเต้น มีชีวิตชีวา และเร้าใจ แต่สําหรับการใช้งานทุกวันเป็นเวลา
นาน การใช้สีแนว Earth Tone สีที่ดู นุ่มนวลจากการเผาแบบ Reduction ก็มักได้รับความนิยมเป็น 
อย่างมาก 
 
3.  ข้อมูลเก่ียวข้องกับการผลิต 
 3.1  วัตถุดิบ  
 3.1.1  ปูนปลาสเตอร์ คือ วัสดุที่มีลักษณะเป็นผงสีขาวละเอียด ได้จากการเผาแร่
ยิปซัมหรือเกลือจืด เมื่อผสมกับนํ้าจะมีสภาพเป็นของเหลว แล้วจะกลายเป็นก้อนแข็งที่มีความพรุนตัว
สูง ปูนปลาสเตอร์มีหลายชนิด และถูกนํามาใช้งานต่างๆ มากมาย ปูนปลาสเตอร์สามารถแบ่งออก
ตามลักษณะของผลึกทางเคมี ได้ดังต่อไปนี้  
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   3.1.1.2  แอลฟาปลาสเตอร์ คือ ปูนปลาสเตอร์ที่เกิดจากการเผาแร่ยิปซัมใน
บรรยากาศที่มีความช้ืนหรือมีแรงดันไอนํ้า ที่อุณหภูมิสูงกว่า 115 องศาเซลเซียส เป็นปูนปลาสเตอร์ที่
เราใช้กันอยู่ทั่วไป มีสีเขียว และฟ้า มีราคาที่ค่อนข้างจะสูง มีความแข็งแรงมาก และมีการดูดซึมนํ้าตํ่า 
เน่ืองจากปูนปลาสเตอร์ชนิดน้ีต้องการนํ้าในการผสมน้อยกว่าเบตาปลาสเตอร์ประมาณ 2-3 เท่า 
   3.1.1.3  เบตาปลาสเตอร์ คือ ปูนปลาสเตอร์ที่เกิดจากการเผาแร่ยิปซัมใน
บรรยากาศที่แห้งหรือบรรยากาศปกติ ที่อุณหภูมิ 150-160 องศาเซลเซียส มีสีขาว ราคาถูก เป็นปูน
ปลาสเตอร์ที่มีคุณสมบัติรองลงมาจากแอลฟาปลาสเตอร์ เน่ืองจากเมื่อแข็งตัวจะมีความพรุนตัวสูง ดูด
ซึมนํ้าได้ดี เหมาะสําหรับนํามาทําพิมพ์ปลาสเตอร์ที่ ใช้สําหรับขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นชนิดที่
ผู้ทําการวิจัยนํามาใช้ในการสร้างแม่แบบ และพิมพ์ ในการทําวิจัยคร้ังน้ี 
 3.1.2  คุณสมบัติของปูนปาสเตอร์ที่ดี คุณสมบัติของปูนปลาสเตอร์น้ันเป็นปัจจัย
สําคัญที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดังน้ันการใช้ปูนปลาสเตอร์จึงควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   3.1.2.1  ปูนปลาสเตอร์ที่ดีต้องใช้นํ้าในการผสมน้อย แต่ปูนที่ได้น้ันต้องเป็น
ของเหลวที่มีการไหลตัวที่ดี และผสมกันง่าย 
   3.1.2.2  มีระยะเวลาในขณะที่เป็นของเหลวที่มีการไหลตัวดีก่อนการแข็งตัว 
นานพบที่จะทํางานเสร็จโดยที่ไม่ต้องรีบร้อน 
   3.1.2.3  ขณะแข็งตัวควรมีการขยายตัวน้อย และคงที่ 
   3.1.2.4  เน้ือปลาสเตอร์มีคุณสมบัติสม่ําเสมอ โดยไม่ทําให้แม่แบบ และ
พิมพ์ที่ผลิตข้ึนในเวลาที่ต่างกัน มีคุณสมบัติแตกต่างกัน 
   3.1.2.5  สามารถรักษารายละเอียดต่างๆ ของต้นแบบ แม่แบบ และพิมพ์ไว้
ได้ดี 
   3.1.2.6  แม่แบบและพิมพ์ที่ผลิตข้ึนต้องมีผิวเรียบ คงทน และสม่ําเสมอ 
   3.1.2.7  แม่แบบ และพิมพ์ที่ผลิตข้ึนต้องมีการสึกหรออย่างสมํ่าเสมอ และ
เป็นไปอย่างช้าๆ  
   3.1.2.8  เมื่อทดสอบโดยการใช้มือกําปูนปลาสเตอร์ จะต้องมีลักษณะเป็น
ผงละเอียดไม่จับตัวกันเป็นก้อน เพราะถ้าจับตัวกันเป็นก้อนแสดงว่าปูนปลาสเตอร์เริ่มเสื่อมคุณภาพ 
   3.1.2.9  เมื่อผสมปูนปลาสเตอร์กับนํ้าจะต้องมีความร้อนเกิดข้ึนในขณะที่
ก่อตัว โดยไม่ควรก่อตัวช้าเกินไป ปกติจะใช้เวลาก่อตัวเป็นเวลาประมาณ 5-10 นาที และจะต้อง
แข็งตัวขึ้นเร่ือยๆ ซึ่งถ้าขณะที่ก่อตัวไม่มีความร้อนเกิดขึ้น และใช้เวลาในการก่อตัวนาน แสดงว่าปูน
ปลาสเตอร์คณุภาพไม่ดีหรือเสื่อม ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับชนิดของปูนปลาสเตอร์ด้วนเช่นกัน 
 3.1.3  การผสมปูนปลาสเตอร์ การผสมปูนปลาสเตอร์เพ่ือใช้ในงานอุตสาหกรรม
เซรามิค เป็นสิ่งจําเป็น และมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์โดยอาศัยพิมพ์หรือแบบพิมพ์ที่ทําจากปูนปลาสเตอร์ การผสมปูนปลาสเตอร์เป็นปัจจัย
สําคัญที่มีผลต่อคุณภาพของพิมพ์ที่ใช้ และยังส่งผลต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้อีกด้วย การผสมปูน 
ปลาสเตอร์ สามารถแบ่งโดยอาศัยหลักการ แบ่งตามเครื่องมือที่ใช้กวนปูนปลาสเตอร์ แบ่งออกเป็น 3 
แบ่ง ดังน้ี 

3.1.3.1  การผสมปูนปลาสเตอร์ด้วยมือ เป็นวิธีการผสมปูนปลาสเตอร์ที่ 
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นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการ และช้ันเรียนเหมาะสําหรับการกวนปูนปลาสเตอร์ที่มีนํ้าหนักไม่เกิน 4 
กิโลกรัมหากมีปริมาณมากๆ การใช้มือกวนจะไม่ทั่วถึง และทําให้ได้เน้ือปูนที่ไม่สม่ําเสมอ 

  3.1.3.2  การผสมปูนปลาสเตอร์ด้วยเครื่องสว่างติดใบพัด เป็นวิธีการผสม 
ปูนปลาสเตอร์ที่เร็วกว่าการผสมด้วยมือ เครื่องมือชนิดน้ีมีการผลิตเพ่ือจําหน่ายในต่างประเทศ โดยมี
การดัดแปลงให้มีความเร็วรอบตํ่า เพ่ือไม่ให้เกิดฟองอากาศมากเวลากวนด้วยเคร่ือง และนิยมนําไปใช้
ในการกวนเคลือบ และนํ้าดินด้วย แต่ถ้าทําเองโดยใช้สว่างไฟฟ้าทั่วไปมาติดแกนใบพัด จะต้องระวัง
ความเร็วรอบที่มากเกินไป และทําให้เกิดฟองอากาศเวลากวนด้วยเครื่อง จึงอาจใช้กวนในเฉพาะ
ช่วงแรก แล้วต้องกวนต่อด้วยมือเพ่ือไล่ฟองอากาศออกก่อนนํ้าไปใช้ 

3.1.3.3  การผสมปูนปลาสเตอร์ด้วยเครื่องกวนระบบสุญญากาศ เป็นการ 
ผสมปูนปลาสเตอร์ที่ดีที่สุด นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องป้ันดินเผาที่ต้องการใช้พิมพ์เป็น
จํานวนมาก นํ้าปูนปลาสเตอร์ที่ได้จากการผสมด้วยเครื่องน้ีน้ันจะมีคุณภาพดีสม่ําเสมอ และไม่มี
ฟองอากาศเน่ืองจากมีระบบดูดไล่อากาศขณะกวน 
 3.1.4  การแบ่งตามวิธีการผสมปูนปลาสเตอร์ แบ่งได้ดังน้ี 

3.1.4.1  การผสมปูนปลาสเตอร์โดยการช่ังนํ้าหนัก เป็นวิธีที่ละเอียด 
แน่นอน และมีคุณภาพมากที่สุด แต่จะเสียเวลาในการช่ังอัตราส่วนผสมของปูนปลาสเตอร์กับนํ้า เป็น
วิธีที่นิยมใช้ในระบบโรงงานอุตสาหกรรม เพราะสามารถควบคุมคุณภาพของช้ินงานหรือพิมพ์ 
ปลาสเตอร์ให้มีคุณสมบัติด้านการดูดซึมนํ้าและความแข็งแรงที่สม่ําเสมอตามต้องการได้ เน่ืองจาก
อัตราส่วนผสมระหว่างปูนปลาสเตอร์กับนํ้า มีผลต่ออัตราการดูดซึมนํ้า และความแข็งแรงของแม่แบบ 
และพิมพ์ปลาสเตอร์ที่ได้ ดังน้ันหากมีการควบคุมอัตราส่วนผสมระหว่างปูนปลาสเตอร์กับนํ้าที่ใช้ใน
การทําพิมพ์ปลาสเตอร์ให้เท่าเดิมทุกคร้ัง ย่อมทําให้ได้พิมพ์ปลาสเตอร์ที่มีคุณสมบัติสม่ําเสมอเท่ากัน
ทุกช้ิน โดยมาตรฐานท่ีนิยมใช้จะมีสัดส่วนคือ ปูนร้อยละ 58 ต่อน้ําร้อยละ 42 

 3.1.4.2  การผสมปูนปลาสเตอร์โดยการกะประมาณ เป็นวิธีที่ใช้การกะหรือ 
การประมาณปริมาณของปูนปลาสเตอร์และ นํ้าที่ใช้ผสมทําช้ินงาน โดยการโรยปูนปลาสเตอร์ลงไปใน
นํ้าจนกระทั่งสังเกตเห็นว่าปูนปลาสเตอร์อยู่ในระดับเดียวกันกับผิวนํ้าจึงหยุด แล้วจึงกวนผสมปูน 
ปลาสเตอร์ให้เข้ากับนํ้า การผสมปูนปลาสเตอร์แบบน้ีเป็นวิธีการที่สะดวกในการทํางาน แต่ไม่สามารถ
ควบคุมคุณภาพของแบบปูนปลาสเตอร์ให้มีคุณสมบัติตามต้องการ มักใช้ในการทําพิมพ์ปลาสเตอร์
เพียงชุดเดียวหรือใช้ทําช้ินงานที่ไม่คํานึงถึงคุณภาพของช้ินงานหรือพิมพ์ปลาสเตอร์ว่าจะต้องมี
คุณสมบัติสม่ําเสมอเท่ากันทุกช้ิน 
 3.1.4.3  การผสมปูนปลาสเตอร์โดยการตวงปริมาตร เป็นวิธีการที่ใช้กับงาน
ที่ทราบปริมาณของปูนปลาสเตอร์กับนํ้าที่จะใช้ทําช้ินงานแน่นอนแล้ว เช่น งานหล่อทําพิมพ์
ปลาสเตอร์จํานวนมากๆ ที่ต้องหล่อจากแม่แบบสําหรับผลิตแบบพิมพ์เดียวกัน ซึ่งต้องใช้ปูน
ปลาสเตอร์เท่ากัน และใช้นํ้าเท่าเดิมทุกครั้ง การผสมปูนปลาสเตอร์วิธีน้ีจะทําให้พิมพ์ปลาสเตอร์ที่ได้มี
ส่วนผสมถูกต้องแน่นอน และแบบพิมพ์มีความแข็งแรงเท่ากัน 

 3.1.5  วัตถุดิบที่ใช้ในการข้ึนรูปช้ินงาน 
 เน้ือดินที่ใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิคน้ันมีอยู่หลายชนิด ในการ
สร้างสรรค์ผลงานครั้งน้ีผู้วิจัยได้เลือกใช้ดินพอร์ซเลนในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ โดยมีแรงบันดาลใจมา
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จากบัว ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
3.1.5.1  เน้ือดินปอร์ซเลน (Porcelain Bodies) เน้ือดินปอร์ซเลนเป็นเน้ือ 

ดินที่ได้เตรียมขึ้นเป็นพิเศษมีวัตถุดิบที่สําคัญ ได้แก่ ดินขาว หินเข้ียวหนุมาน หินฟันม้า และดินขาว
เหนียว เน้ือดินปอร์ซเลนท่ีเตรียมได้มักจะมีความเหนียวน้อยจึงต้องนําไปขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อนํ้าดิน 
และขึ้นรูปด้วยใบมีด เพราะเน้ือดินปอร์ซเลนต้องมีความขาว วัตถุดิบที่ใช้ต้องมีความบริสุทธ์ิสูง ดังน้ัน
ดินเหนียวขาวจึงต้องใช้น้อยที่สุดในสูตรส่วนผสม คุณสมบัติของดินปอร์ซเลน คือ เป็นเน้ือดินที่เผาถึง
จุดสุกตัวแล้วหลอมละลายกลายเป็นแก้ว มีความแข็งแกร่ง นํ้าและของเหลวไม่สามารถซึมผ่านได้ มี
ความขาว บาง และโปร่งแสงได้ โดยใช้อุณหภูมิในการเผาผลิตภัณฑ์น้ีที่อุณหภูมิประมาณ 1,250–
1,450 องศาเซลเซียส และมีอัตราการดูดซึมนํ้า 0–1.0 เปอร์เซ็นต์ ส่วนใหญ่เคลือบผิวมันใส และเป็น
เคลือบอุณหภูมิสูง ผลิตภัณฑ์จะมีเน้ือบางกว่าดินสโตนแวร์ หากชนกระทบกันจะไม่แตกร้าวง่ายเวลา
ล้าง ผลิตภัณฑ์จะดูหรูหรา มีราคาแพง สะอาดตา และน่าใช้ 
 ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเพ่ือใช้ในงานเลี้ยงค็อกเทลในโรงแรม
รูปแบบไทยร่วมสมัย แรงบันดาลใจจาก บัว ครั้งน้ี ผู้วิจัยได้เลือกใช้ดินรหัส VBA เป็นดินพอร์ซเลน
จากบริษัทคอมพาวด์เคลย์ (Compound Clay) เนื้อดินสีขาวพิเศษที่สามารถขึ้นรูปได้ทั้งงานป้ัน และ
งานหล่อ มีความโปร่งแสงมาก ได้สีหลังเผาเป็นสีงาเหมือนดินโบนไชน่า (Bone China) ในบรรยากาศ
ออกซิเดช่ัน แต่ถ้าเผาในบรรยากาศแบบรีดักช่ันจะได้สีหลังเผาเป็นสีขาว อุณหภูมิที่เหมาะสําหรับการ
เผาอยู่ในช่วง 1,230–1,280 องศาเซลเซียส นิยมนําไปทําผลิตภัณฑ์จําพวก ชุดอาหาร ตุ๊กตา และของ
ประดับตกแต่ง เช่น แจกัน และโคมไฟ เป็นต้น 
 คุณสมบัติของดิน IVC (Ivory China Clay) ความแข็งแกร่งก่อนเผา 35-40 กก. ต่อ ตร.
ซม. คุณสมบัติหลังการเผา 1,230 องสาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดช่ัน การหดตัวหลังอบ 1.50–
3.00 % การหดตัวหลังเผา 8.00–10.00 % การหดตัวรวม 11.00–13.00 % ระยะทนไฟ 0.50–0.90 
ซม. การดูดซึมนํ้า 0.00–0.10 % ความแข็งแรงหลังการเผา 900 กก. ต่อ ตร.ซม. และการขยายตัวที่
อุณหภูมิ 500°C 0.30–0.34 % (บริษัท คอมพาวด์เคลย์ จํากัด, อัดสําเนา) 
 3.1.6  วัตถุดิบที่ใช้ในการตกแต่งช้ินงาน 
  เคลือบอุณหภูมิสูง เคลือบอุณหภูมิสูงคือ เคลือบที่มีการเผาอยู่ในระหว่าง 
1,230°C–1,300°C หรือถ้าเรียกตามเน้ือดินสามารถเรียกได้ว่าเคลือบสโตน์แวร์ และเคลือบปอร์ซ
เลนส์ก็ได้ คุณสมบัติของเคลือบไฟสูงมีดังน้ี ผิวเคลือบมีความแข็งแกร่ง ทนต่อรอยขีดข่วนและแรง
กระแทกได้ดี ผิวเคลือบสะท้อนแสงได้ปานกลาง ไม่แวววาว เท่าเคลือบไฟตํ่า โทนสีของเคลือบมีให้
เลือกน้อยกว่า และสีไม่สดใส่เท่า เคลือบอุณหภูมิตํ่า เคลือบสามารถทนต่อฤทธ์ิกรด และด่างได้ดี 
สามารถนํามาเคลือบภาชนะใส่อาหารทุกชนิดได้อย่างปลอดภัย 
 ผู้วิจัยได้เลือกเคลือบสําเร็จรูปของบริษัทคอมพาวด์เคลย์ (Compound Clay) รหัส 
2010 ซึ่งเป็นเคลือบใส ซึ่งมีระยะในการเผาต้ังแต่ 1,180-1,250°C และได้ทําการเติมสารเคมีเพ่ือให้มี
สีสัน ดังต่อไปนี้ 
 สีสําเร็จรูป นอกจากการใส่ออกไซด์ของธาตุโลหะต่างๆ ในสูตรเคลือบแล้ว ยังสามารถทํา
เคลือบสีโดยใช้สีสําเร็จรูป ผสมให้เกิดเป็นสีต่างๆ ในสูตรเคลือบได้ สีสําเร็จส่วนใหญ่จะต้องนําเข้า 
และมีราคาแพง ปกติมักใช้สําเร็จรูปในอัตราส่วนประมาณ 10-15% ในสีเคลือบเผาในบรรยากาศออก
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ซิเดช่ัน ถ้าเผารีดักช่ันสีจะซีด บางสีจะหายไป สีสําเร็จรูปนิยมใช้ทําสูตรเคลือบในระบบอุตสาหกรรมที่
ต้องการคุณภาพสีคงที่ สีสําเร็จรูปเตรียมได้จากการนําเอาออกไซด์ต้ังแต่สองชนิดข้ึนไปมาผสมกันแล้ว
เผาบดล้างให้เหลือเม็ดสีที่ละเอียดมีคุณภาพคงที่ไว้ 
 3.2  กรรมวิธกีารผลิต 
  การข้ึนรูปผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเพ่ือใช้ในงานเลี้ยงค็อกเทลในโรงแรม
รูปแบบไทยร่วมสมัย แรงบันดาลใจจาก บัว ในโครงการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ผลิตช้ินงานทั้งหมดไห้มี
กระบวนการเป็นไปตามกระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยมีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
  3.2.1  การสร้างต้นแบบ ต้นแบบทั้งหมดสร้างจากปูนปาสเตอร์ โดยการข้ึนรูปด้วย
การกลึง โดยผู้วิจัยได้เผื่อขนาดสําหรับการหดตัวในการแห้ง และการเผา ดังน้ันต้นแบบจึงต้องมีขนาด
ใหญ่กว่าขนาดงานจริง 
  3.2.2  การทําแบบพิมพ์ เมื่อได้ช้ินงานต้นแบบมาแล้ว จึงนํามาสร้างแบบพิมพ์ปูน
ปาสเตอร์โดยเร่ิมจากการแบ่งพิมพ์ให้เหมาะสมกับช้ินงาน จากน้ันวางตําแหน่งสําหรับช่องเทน้ําดิน
โดยต้องคํานึงถึงระยะของพิมพ์ และการไหลตัวของนํ้าดินด้วย เน่ืองจากถ้านํ้าดินไหลไปไม่ทั่วจะทําให้
ช้ินงานไม่เต็มหรือถ้ารูสําหรับเทน้ําดินมีขนาดเล็กเกินไปจะทําให้ดินไหลไปไม่เต็มที่ส่งผลให้งานมี
ตําหนิเป็นรอยบุ๋ม ช้ินงานที่หล่อออกมามีผิวไม่เรียบสม่ําเสมอนั้นเอง 
  3.2.3  การหล่อนํ้าดิน การข้ึนรูปโดยการหล่อนํ้าดิน การหล่อตัน (Solid Casting) 
หรือ การหล่อกลวง (Drain Casting) น้ันข้ึนอยู่กับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต ซึ่งการผลิต
ช้ินงานในคร้ังนี้จะใช้การหล่อตัน เน่ืองจากเหมาะสําหรับภาชนะที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก และยังสามารถ
ควบคุมความหนาของช้ินงานให้มีขนาดเท่ากันอีกด้วย 
 การหล่อช้ินงานสามารถหล่อได้หลายคร้ังในหน่ึงวันขึ้นอยู่กับขนาดของช้ินงาน และ
คุณภาพของน้ําดิน หากใช้นํ้าดินที่มีคุณภาพสามารถหล่อได้มากถึง 10 คร้ังหรือมากกว่าต่อวัน แต่
ทั้งน้ีก็ต้องขึ้นอยู่กับความหนาของช้ินงานด้วย 
  3.2.4  วิธีการทํานํ้าดิน เติมนํ้าในถังกวนดินตามปริมาณที่คํานวณไว้ เติมสารเคมีที่
ช่วยให้นํ้าดินกระจายตัว (Deflocculant) กวนให้เข้ากัน จากน้ันจึงเติมดินกวนให้เข้ากันทิ้งไว้ 1 คืน 
จากน้ันนํามาผ่านตะแกรงความละเอียด 100 เมช หมักไว้ 3-5 วัน ก่อนนําไปใช้น้ันเพ่ือให้นํ้าดินมี
คุณสมบัติคงที่ และสารเคมีที่ใส่มีการกระจายตัวทั่วกัน การทํานํ้าดินน้ันสามารถเตรียมได้จากทั้งดิน
แห้ง และดินเปียก ในการทําการวิจัยครั้งน้ี ผู้ทําการวิจัยใช้ดินเปียกซึ่งเป็นดินสําเร็จรูป ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน โดยมีการคํานวณด้ังนี้  
 ดินสําเร็จรูปจําหน่ายเป็นถุงๆ ละ 50 กิโลกรัม ในดินจะมีปริมาณนํ้าอยู่ 20% 
เพราะฉะน้ันในการเตรียมนํ้าดินน้ีจะใช้ปริมาณนํ้าน้อยกว่าการเตรียมนํ้าดินจากดินแห้ง และมีการเติม 
Deflocculant ซึ่งในที่น้ีจะใช้ โซเดียมซิลิเกต ต้องใส่ 0.2% ของน้ําหนักดิน 
  3.2.5  วิธีการเตรียมนํ้าดินจากดินที่เปียกน้ัน ใช้ดินสําเร็จรูป 1 ถุง หรือดินเปียก 
50 กิโลกรัม ใช้นํ้าประมาณ 5-6 กิโลกรัม เติมลงในถังกวนนํ้าดิน เติมโซเดียมซิลิเกต 80 กรัม กวนให้
เข้ากัน ตัดดินเหนียวให้เป็นช้ินเล็กๆ กวนต่อจนกระทั้งดินละลายเข้ากับนํ้า และน้ํายา การผสมแบบ
เปียกไม่จําเป็นต้องกรองนํ้าดิน เพราะดินสําเร็จรูปผ่านการกรอง และบดมาจาทางโรงงานแล้ว ตรวจ
คุณภาพนํ้าดินให้มีค่าความถ่วงจําเพาะตามที่ต้องการ หมักนํ้าดินไว้ก่อนที่จะนําไปใช้ นํ้าดินที่เตรียม
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สําหรับการหล่อตันควรมีค่าความถ่วงจําเพาะ ไม่ตํ่ากว่า 1.78-1.80 แล้วแต่ขนาดของผลิตภัณฑ์ ถ้ามี
ขนาดใหญ่ควรมีค่าความถ่วงจําเพาะสูงเกิน 1.80 และควรมีความละเอียดและความเหนียวมากกว่า
ดินหล่อกลวง 
  3.2.6  คุณสมบัติของน้ําดินหล่อ ถ้ามีดินมากแต่ต้องมีอัตราส่วนของน้ําให้น้อยที่สุด
เท่าที่จะสามารถทําได้ เพ่ือให้เน้ือดินหดตัวน้อยถอดแบบได้เร็ว นํ้าดินต้องไหลตัวดี ไหลเป็นสายได้ไม่
ขาดตอนเพ่ือการเทดินออกจากแบบพิมพ์ ภายในก้นภาชนะเรียบไม่มีตําหนิของน้ําดินเป็นก้อน และ
เก็บรายละเอียดของแบบพิมพ์ได้ดี เมื่อทิ้งไว้นาน นํ้าดินต้องไม่ตกตะกอน หรือแข็งตัวเป็นวุ้นในแบบ
พิมพ์ ทําให้เทดินที่เหลือออกจากแบบพิมพ์ไม่ได้ 
 นอกจากคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว นํ้าดินหล่อที่ดี จะต้องไม่เปราะแตกง่ายเมื่อ
ผลิตภัณฑ์หล่อเสร็จแล้ว หลังการเผาต้องไม่บิดเบ้ียวยุบตัวเสียรูปทรง 
 3.2.7  การตกแต่งผลิตภัณฑ์ ทําการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วยการเคลือบน้ัน เคลือบ 
(Glaze) หมายถึงช้ันของแก้วซึ่งหลอมละลายฉาบติดอยู่บนภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผาเพ่ือเพ่ิมความ
สวยงาม และความมีคุณค่าให้แก่ภาชนะดินเผา อีกทั้งยังเป็นเหมือนเกราะป้องกันที่ช่วยปกป้อง และ
เพ่ิมความแข็งแกร่งให้กับผิวของภาชนะได้ดีกว่าภาชนะที่ไม่เคลือบ ภาชนะที่มีการเคลือบจะมีผิวที่
ละเอียด เรียบ ด้านหรือเป็นมัน ทําให้ง่ายต่อการล้างทําความสะอาด การเคลือบช่วยปกป้องการซึม
ผ่านของ ของเหลว และก๊าซได้ นอกจากน้ียังช่วยปกป้องการกัดกร่อนของกรด และด่างด้วย จึง
สามารถใช้บรรจุสิ่งของที่มีคุณสมบัติเป็นกรดหรือด่าง เช่น นํ้าส้มสายชู ผลไม้ดอง และเกลือ เป็นต้น 
โดยในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้เคลือบสําเร็จรูปของ บริษัทคอมพาวด์เคลย์ (Compound Clay) รหัส 
2010 ซึ่งเป็นเคลือบใส่ที่มีระยะในการเผาต้ังแต่ 1,180-1,250 °C ผู้ทําการวิจัยได้ทําการทดลองเพ่ิมสี
ในเคลือบโดยใช้สารเคมีต่างๆ เพ่ิมให้มีสีสันที่หลากหลายมากข้ึน 
 3.2.8  การเผาผลิตภัณฑ์ การเผาในโครงการน้ีน้ันมี 2 ขั้นตอนคือ การเผาดิบ และ
การเผาเคลือบ ในการเผาดิบเป็นการเผาคร้ังแรกเพ่ือไล่ความช้ืน และสารอินทรีย์ก่อนที่จะนําไปชุบ
เคลือบ การเผาคร้ังแรกน้ีจะช่วยลดปริมาณนํ้าในช้ินงาน ซึ่งเป็นตัวการทําให้เกิดแรงดันทําให้ช้ินงาน
แตกเสียหาย ผลิตภัณฑ์ที่เผาดิบแล้วจะมีความพรุนตัวสูง ทําให้ผลิตภัณฑ์สวามารถดูดซึมนํ้าได้ดี ทํา
ให้ชุบเคลือบได้ง่าย ในการเผาดิบน้ันจะเผาอยู่ที่อุณหภูมิประมาณ 750-800 องศาเซลเซียส 
  3.2.9  วงจรเผาดิบโดยทั่วไป (Biscuit Firing)  
 จากอุณหภูมิห้อง 24-230°C เผาช้าๆ เปิดรูระบายไอนํ้าออกให้หมด และไม่ควรเผาเร็ว
เกิน 100°C ต่อ 1 ช่ัวโมง ถ้าเผาเร็วผลิตภัณฑ์จะแตก 
 230-573°C ควรเผาช้าตามเดิมไม่เกิน 150°C ต่อช่ัวโมง 
 600-750°C เป็นระยะปลอดภัยสามารถเร่งเผาได้ 200°C ต่อช่ัวโมง 
 750-800°C ปิดเตาเผาได้ 
 ต้องเผาในบรรยากาศสมบูรณ์เต็มที่ ไม่ให้มีเขม่าแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการเผาใช้ระยะเวลา 
6-7 ช่ัวโมง ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาดิบแล้ว เน้ือดินจะมีความแข็งมากแต่ยังสามารถดูดซึมนํ้าได้ดี 
สามารถนําไปชุบเคลือบได้โดยไม่สลายตัวเป็นโคลน 
 การเผาเคลือบ เป็นการเผาให้นํ้าเคลือบที่เกาะอยู่บนผลิตภัณฑ์ ละลายเป็นเน้ือเดียวกัน 
ติดอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์ มีความแข็งแรงสามารถทนทานต่อกรดด่างได้เป็นอย่างดี การเผาเคลือบในการ
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ผลิตชุดอาหารไทยคร้ังนี้จะเผาที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส 
  3.2.10  วงจรการเผาเคลือบ (Glaze Firing) 
 การเผาเคลือบน้ันจะมีอยู่ 2 บรรยากาศ คือ การเผาเคลือบในบรรยากาศแบบสันดาป
สมบูรณ์ (Oxidation Firing) และการเผาเคลือบในบรรยากาศท่ีมีการสันดาปไม่สมบูรณ์ (Reduction 
Firing) วงจรการเผาเคลือบทั่วๆ ไปคือ 
 ช่วงที่ 1 24°C-900°C ใช้เวลาไม่ตํ่ากว่า 5 ช่ัวโมง 
 ช่วงที่ 2 900°C-1200°C ใช้เวลา 4-6 ช่ัวโมง 
 ช่วงที่ 3 แช่อุณหภูมิ 1220°C ใช้เวลา 10-15 นาที 
 ข้อผิดพลาดในการเผาเคลือบถ้าเผาตํ่ากว่าอุณหภูมิเคลือบไม่สุกตัวเรียกว่า Under Fire 
แต่ถ้าเผาเกินอุณหภูมิเคลือบไหลตัวมากหรือมีความมันวาวกว่าเดิมเรียกว่า Over Fire 
 งานวิจัยในคร้ังน้ี ผู้วิจัยใช้เตาไฟฟ้า และเผาแบบการสันดาปสมบูรณ์ (OF.) อุณหภูมิ 1,230 
องศาเซลเซียส เพ่ือท่ีดินจะได้มีสีขาวนวลตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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บทที่ 3 
วิธีการดําเนนิงาน 

 
 การวิจัยโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเพ่ือใช้ในงานเลี้ยงค็อกเทลใน
โรงแรมรูปแบบไทยร่วมสมัย แรงบันดาลใจจากบัว มีวิธีในการดําเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ซึ่งผู้วิจัยได้มีการรวบรวมเอกสาร และข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์เพ่ือสร้าง
แนวคิดหลักในการออกแบบ เมื่อได้แนวคิดหลักแล้วจึงดําเนินการออกแบบตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

1.  ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนารูปแบบ 
2.  ขั้นตอนการทดลองเน้ือดินและเคลือบ 
3.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการทางเซรามิกส์ 
4.  การวิเคราะห์ผลการศึกษา 

 
1.  ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนารูปแบบ 
 1.1  ศึกษาและรวบรวมข้อมูล  
  โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาเพื่อใช้ในงานเลี้ยงค็อกเทลใน
โรงแรมรูปแบบไทยร่วมสมัย แรงบันดาลใจจากบัว ผู้วิจัยต้องการเน้นให้ช้ินงานน้ันสามารถใช้บรรจุ
อาหารได้จริงตามประเภทของอาหาร และรองรับกับการใช้งานในลักษณะการเดินรับประทาน รูปทรง
มีความเรียบง่าย สวยงาม น่าใช้และสามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ โดยมีแรงบันดาลในการ
ออกแบบมาจากบัว เน่ืองจากบัว เป็นดอกไม้แห่งความงาม ที่ทรงคุณค่าทางจิตใจ และวิถีชีวิตของชาว
ไทย และคนเอเชีย มีการนํามาใช้ทั้งในด้านวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา สื่อความหมายในด้านดีงาม
ทางพุทธศาสนา มีประโยชน์ทางโภชนาการสามารถนํามาประกอบอาหารได้ทุกส่วนประกอบ ในการ
ออกแบบต้องการสื่อถึงลักษณะความงามของบัวอาทิเช่น ลักษณะของดอกท่ีอวบอ่ิมสมบูรณ์เต่งตึง มี
ชีวิตชีวา กลีบดอกที่มีรูปทรงรีปลายกลีบแหลม มีสีที่นุ่มนวลสบายตา 
 1.2  ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนารูปแบบ  
  ขั้นตอนแรกคือการร่างลายเส้น 2 มิติ ออกแบบโดยร่างลายเส้นมาจากความคิด 
การสร้างลายเส้นน้ีจะสร้างเพ่ือเป็นแนวทางของงานหรือเรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนในการรวบรวม
ความคิดเพ่ือนําไปพัฒนาผ่านการร่างเส้น และนํารูปแบบน้ันไปพัฒนาจนได้รูปแบบที่เหมาะสม 
 1.3  ขั้นตอนการสร้างแบบ 3 มิติ  
  การนําแบบร่าง 2 มิติ มาสร้างเป็น 3 มิติ เพ่ือตรวจดูรายละเอียดในแง่มุมต่างๆ ไม่ 
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ว่าจะเป็นรูปทรง การจัดวางส่วนประกอบ ความเหมาะสมในการใช้งานและปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ 
แบบในทุกๆ ด้าน 
 1.4  การวิเคราะห์รูปแบบและการปรับปรุงแบบ  
  การพิจารณาพัฒนาคัดเลือกรูปแบบที่เหมาะสมท่ีสุดจากการท่ีออกแบบได้แล้ว 
เพ่ือนําไปผลิตและนํารูปแบบของงานออกแบบที่เลือกไว้แล้วมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ยังบกพร่องให้
เป็นแบบที่สมบูรณ์ที่สุด เพ่ือท่ีจะนําไปผลิตจริง 
 1.5  การเขียนแบบ 
  การกําหนดขนาดที่ได้ทําการออกแบบไว้ และเขียนขนาดให้ถูกต้องตามสัดส่วน
ขนาดจริง เป็นแนวทางในการทําต้นแบบเพ่ือผลิตในระบบอุตสาหกรรม โดยการเขียนแบบจะเขียน
ขนาดตามท่ีกําหนดเอาไว้ลงบนกระดาษ โดยเขียนจากโปรแกรมเขียนแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพที่ 21 ภาพแผนภูมิแสดงข้ันตอนการออกแบบและพัฒนารูปแบบ 

 

รวบรวมข้อมูล 

ออกแบบและพัฒนารูปแบบ 

ออกแบบร่างและพัฒนาแบบร่าง 2 มิติ 

สร้างแบบร่าง 3 มิติและพัฒนารูปทรง  3 มิติ 

การวิเคราะห์รูปแบบ 

การปรับปรุงรูปแบบ 

การเขียนแบบ 
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    ความยาวก่อนเผา–ความยาวหลังเผา 

                  ความยาวก่อนเผา 

2.  ขั้นตอนการทดลองเน้ือดินและเคลือบ 
 ในการดําเนินการออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาเพ่ือใช้ในงานเลี้ยงค็อกเทลใน
โรงแรมรูปแบบไทยร่วมสมัย แรงบันดาลใจจากบัว น้ี ได้ใช้เน้ือดินปอร์ซเลน (Porcelain) เน่ืองจาก
เป็นเน้ือดินที่มีความโปร่งแสง แข็งแกร่ง ทนทาน ขาวสะอาด โดยได้ทําการทดสอบคุณสมบัติต่างๆ 
ดังน้ี 
 2.1  เนื้อดิน  
  ใช้เน้ือดินปอร์ซเลน (Porcelain) ผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีเน้ือแน่นแข็งแกร่ง เคลือบ
เป็นมันโปรงแสง เน้ือดินสีขาว   
 การทดลองเน้ือดิน จะทดลองเพ่ือหาค่าความหดตัวของดิน (Shrinkage) เน้ือดินที่มีการ
หดตัวมาก ย่อมเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้เกิดการแตกงอ และการบิดเบ้ียว (Distortion) ได้มาก การหด
ตัวจะเกิดขึ้นได้จากผลิตภัณฑ์ที่แห้งจากการเผาดิบและการเผาเคลือบ โดยเฉพาะเน้ือดินปอร์ซเลน
(Porcelain) ถ้านําไปเผาจะหดตัวประมาณ 15-20 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ก็
ย่อมมีการหดตัวมากโดยวิธีทดสอบมีดังน้ี 
 วัดความยาวแท่งดินทดลองก่อนเผา  
 นําแท่งดินทดลองไปเผาในอุณหภูมิที่กําหนด 
 วัดความยาวหลังจากการเผาและคํานวณการหดตัวด้วยสูตร 
 สูตร    การหาค่าความหดตัวรวมหลังการเผา 
 
  เปอร์เซ็นต์การหดตัวหลังเผา =       
  

 วิเคราะห์คุณสมบัติเพ่ือนําไปใช้งาน เมื่อหาค่าความหดตัวของเน้ือดินได้แล้ว ก็นําค่าที่
ได้ ไปคํานวณเพ่ือทําการเขียนแบบและเข้าสู่ขั้นตอนการผลิตผลงานทางเซรามิกส์ต่อไป 
 2.2  เคลือบ  
  เน่ืองจากการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเพ่ือใช้ในงานเลี้ยงค็อกเทลใน
โรงแรมรูปแบบไทยร่วมสมัย ใช้เน้ือดินปอร์ซเลน (Porcelain) ซึ่งเป็นเน้ือดินที่มีสีขาวจึงใช้เคลือบที่
เป็นเคลือบใสเพ่ือให้ดูเข้ากับเน้ือดินเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์บนโต๊ะอาหาร 
  ทดสอบคุณสมบัติของเคลือบ ดังน้ี 
 2.2.1  ตรวจสอบลักษณะของพื้นผิวเคลือบ โดยสังเกตดูว่าเคลือบมีพ้ืนผิวแบบมัน
ด้าน หรือมันก่ึงด้าน 
 2.2.2  สีของเคลือบ ตรวจสอบโดยการสังเกตสีของเคลือบว่าได้ตามท่ีต้องการหรือไม่ 
 2.2.3  การไหลตัวของเคลือบ ตรวจสอบโดยการสังเกตการณ์ไหลตัวของเคลือบ ว่า
ดีหรือไม่ 
 2.2.4  ทดสอบคุณสมบัติความโปร่งแสงของเคลือบ และสีของเคลือบที่ผ่านเน้ือดิน 
ออกมาว่าได้ตามท่ีต้องการหรือไม่ 

× 100 
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 ควรเลือกสีเคลือบที่เหมาะสมมาใช้กับงานจริง การเลือกสีมาใช้ในผลงานน้ันควรดู
สีที่มีความเหมาะสมกับผลงาน และมีความสวยงาม เหมาะสมกับผลงานและเป็นไปตามแนวความคิด ใน
การออกแบบ 
 

 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
ภาพที่ 22 ภาพแผนภูมิแสดงข้ันตอนการทดลองเน้ือดินและเคลือบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การทดลองเน้ือดิน 

วิเคราะห์คุณสมบัติและปรับปรุงเน้ือดินให้
มีความเหมาะสมกับงาน 

การทดลองเคลือบ 

สรุปผลการทดลอง 

เลือกสีที่เหมาะสมมาใช้กับงานจริง 

ทดสอบคุณสมบัติของเคลือบ 

เลือกเคลือบเพ่ือทดลองกับสารให้ส ี

ทดลองปริมาณสารให้สีในการให้ส ี

ข้อมูลด้านเน้ือดิน 

ขั้นตอนการทดลองเน้ือดินและเคลือบ 

ข้อมูลด้านเคลอืบ 
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3.  ขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการทางเซรามิกส์ 
3.1  การสร้างต้นแบบและทําพิมพ์ มีขั้นตอนในการทํา ดังน้ี 

 3.1.1  หล่อปูนปลาสเตอร์เพ่ือทําการแกะต้นแบบ โดยต้องทําต้นแบบให้มีขนาด
ใหญ่กว่าขนาดที่ออกแบบไว้ ซึ่งต้องคํานวณเปอร์เซ็นต์การหดตัวของชนิดของดินก่อน ในขั้นตอนการ
ทําต้นแบบควรแกะลวดลายให้มีความชัดเจน ทําการขัดตกแต่งต้นแบบ ให้มีความเรียบเนียน เพ่ือ
ความสะดวก และประหยัดเวลาเมื่อทําการตกแต่งผลิตภัณฑ์ในขณะที่เป็นดิน 
 3.1.2  เมื่อทําการแกะต้นแบบเรียบร้อยแล้ว นําไปทาน้ําสบู่ เพ่ือไปสู่กระบวนการ
ทําพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ต่อไป ซึ่งพิมพ์จะมีจํานวนก่ีช้ินน้ัน ขึ้นอยู่กับรูปทรงของแบบว่ามีความซับซ้อน
มากน้อยเพียงใด 
 3.1.3  หลังจากที่ทําพิมพ์ปูนปลาสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว นําไปอบให้ความช้ืนใน
พิมพ์ออกไป แต่ไม่ควรอบให้แห้งจนเกินไปเพราะอาจเป็นเหตุให้พิมพ์มีอายุการใช้งานสั้นลง  
 3.2  การหล่อน้ําดินและการตกแต่งผลิตภัณฑ์ มีขั้นตอนในการทํา ดังน้ี 
  3.2.1  เตรียมน้ําดิน และเตรียมพิมพ์ที่พร้อมสําหรับการหล่อนํ้าดิน 
  3.2.2  เทนํ้าดินลงในพิมพ์ให้ได้ระดับเสมอพิมพ์ คอยสังเกตระดับนํ้าดินอย่าให้
พร่อง และดูว่าได้ความหนาตามที่ต้องการ 
  3.2.3  เมื่อได้ความหนาของเนื้อดินตามที่ต้องการแล้ว จึงทําการเทนํ้าดินให้ไหล
ออกมา อย่างสมํ่าเสมอ ออกจากพิมพ์ลงในภาชนะรองรับ ไม่ควรเทรวมกับนํ้าดินที่ยังไม่ได้ใช้ 
หลังจากน้ําดินไหลออกมาหมดแล้วจึงควํ่าพิมพ์เพ่ือให้นํ้าดินที่ยังตกค้างไหลออกมา ปล่อยให้เน้ือดิน
หมาด และทรงตัว สังเกตจากการที่เน้ือดินเริ่มแยกออกจากพิมพ์ 
  3.2.4  หลังจากน้ันจึงแกะพิมพ์ออก โดยเร่ิมจากช้ินที่ไม่ได้ล็อคกับช้ินส่วนอ่ืนๆ 
ตามลําดับ นําช้ินงานดินที่หล่อออกมาอย่าระมัดระวัง 
 3.2.5  เมื่อนําช้ินงานออกมาแล้ว ควรเก็บในท่ีที่มีการควบคุมอากาศเพ่ือไม่ให้แห้ง
เร็วเกินไป เพ่ือให้สะดวกกับการตกแต่งช้ินงาน เช่น การเช็ดรอยตะเข็บ การตัดหรือเจาะส่วนที่ไม่
ต้องการออก การขูดขีดลวดลายเพ่ิมเติม เป็นต้น ในส่วนของการตกแต่งน้ีแบ่งออกการตกแต่งก่อน
การเผาดิบ และหลังเผาดิบ  
 3.3  การเคลือบและเผาผลิตภัณฑ์ 
 เมื่อช้ินงานที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อนํ้าดิน และทําการตกแต่งช้ินงานเรียบร้อยแล้วมี 
สภาพแห้งสนิท จากน้ันจึงนําไปเข้าเตาเผาเพ่ือทําการเผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส และเผา
เคลือบที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์  

3.4  อุปกรณท์ี่ใช้ในการวิจัย 
  3.4.1  เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และปฏิบัติงาน 

3.4.2  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4.3  เคร่ืองมือแกะปูนปลาสเตอร์ 
3.4.4  เคร่ืองช่ัง 
3.4.5  ภาชนะใส่วัตถุดิบ 
3.4.6  ใบเลื่อยและกระดาษทราย,ฟองนํ้า 
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3.4.7  เตาไฟฟ้า   
3.4.8  ไม้บรรทัด ดินสอ ปากกา สมุด 
3.4.9  แผ่นไม้แผ่นพลาสติก สําหรับกั้นพิมพ์ เคร่ืองมือตกแต่งแบบต่างๆ 

 
4.  การวิเคราะห์ผลการศึกษา 

เกณฑ์การวิเคราะห์ คือรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่สามารถแสดงออกได้ถึงที่มาของแรง
บันดาลใจจากจากบัว  ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบโดยต้องการสื่อถึงลักษณะความงามของบัวอาทิเช่น 
ลักษณะของดอกที่อวบอ่ิมสมบูรณ์เต่งตึง มีชีวิตชีวา กลีบดอกที่มีรูปทรงรีปลายกลีบแหลม มีสีที่
นุ่มนวลสบายตา นอกจากการนําลักษณะของดอกมาใช้ในการออกแบบแล้วส่วนต่างๆ ของบัวที่มี
ลักษณะเด่น และความงามสามารถนํามาพัฒนาร่วมกันได้อย่างเหมาะสม เช่น รูปทรงของดอก กลีบ
ดอก ใบ ก้านดอก เป็นต้น เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจเมื่อใช้งานร่วมกันทั้งชุด รูปแบบของ
ผลงานเน้นให้มีรูปทรงท่ีเรียบง่ายต้องใช้งานได้จริง ล้างทําความสะอาดได้ง่ายเหมาะสมกับสถานที่เป็น
โรงแรมที่มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรม และการตกแต่งภายในแบบไทยร่วมสมัยมีกลิ่นอายความเป็น
เอเชีย 
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ภาพที่ 23 ภาพแผนภูมิแสดงข้ันตอนการผลิตผลงานตามข้ันตอนทางเซรามิกส์ 

นําเสนอผลงานสําเร็จ 

ทําแม่พิมพ์ 

เตรียมน้ําดิน 

ตกแต่งช้ินงานก่อนเผา 

เผาดิบ อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 

ตกแต่งช้ินงานหลังเผาดิบ   

เขียนทอง 

เผาเคลือบ อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส 

หล่อช้ินงาน 

พ่นเคลือบ 

ทําต้นแบบ 

อบทองที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
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บทที่ 4 
การวิเคราะหข์้อมูลและสรุปผลการศึกษาวิจัย 

 
 การวิจัยโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเพ่ือใช้ในงานเลี้ยงค็อกเทลใน
โรงแรมรูปแบบไทยร่วมสมัย แรงบันดาลใจจากบัว มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับ
แนวทางในการจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล นํามาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา ที่มีรูปแบบที่
เหมาะสมกับกับการเดินรับประทาน ง่ายต่อการทําความสะอาด และทดลองผลิตตามขั้นตอน
กระบวนการผลิตเคร่ืองเคลือบดินเผาในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งผลการดําเนินงานและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นหัวข้อ ดังน้ี 
 1.  ผลการวิเคราะห์การออกแบบและพัฒนารูปแบบ  
 2.  ผลการทดสอบวัตถุดิบและการวิเคราะห์ผลการทดสอบวัตถุดิบ 
 3.  ผลการวิเคราะห์การทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ 
  
1.  ผลการวิเคราะห์การออกแบบและพฒันารปูแบบ  

 1.1  การกําหนดแนวความคิดในการสร้างสรรค์เบื้องต้นแบบร่าง 2 มิติ 
  เป็นการกําหนดแนวความคิดในการสร้างสรรค์เบ้ืองต้น จากข้อมูลที่รวบรวมได้มา

ทําการศึกษาร่างภาพผลิตภัณฑ์ชุดค็อกเทล ออกแบบภาพร่าง 2 มิติ เพ่ือออกแบบรูปร่าง และรูปทรง
ของผลิตภัณฑ์ โดยการนําเอาลักษณะรูปทรงของบัวมาใช้ในการออกแบบ 

 

 
ภาพที่ 24 ค้นหาความงามลักษณะเด่นที่นํามาใช้ในการออกแบบ 2 มิติ 
  (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 
 ในการออกแบบชุดน้ีเป็นการดึงเอารูปทรงที่เป็นจุดเด่นของกลีบบัวมาใช้เป็นรูปทรงของ
ตัวจาน และชาม ยังนําเอาส่วนที่เป็นจุดเด่นอีกจุด คือ เส้นและส่วนเว้าตรงด้านขอบปลายมาปรับเข้า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

41 
 

 
 

กับตัวงานทําให้ดูเด่น และมคีวามเรียบง่ายอยู่ในตัว 
 1.2  การกําหนดแนวความคิดในการสร้างสรรค์เบื้องต้นแบบร่าง 3 มิติ 

   หลังจากที่ได้ทําการออกแบบ และร่างแบบ 2 มิติ ออกมาแล้ว จึงทําการป้ันงาน
ด้วยดินเป็นงาน 3 มิติ เพ่ือศึกษาถึงลักษณะ และรูปทรงที่ถูกต้อง และความเป็นไปได้ในการนํามา
พัฒนาเป็นช้ินงานจริงต่อไป  
 

 
ภาพที่ 25 แสดงระยะเริ่มต้นการออกแบบจาน 3 มิติ ครั้งที่ 1 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 

 

 
ภาพที่ 26 แสดงระยะเริ่มต้นการออกแบบถ้วย 3 มิติ ครั้งที่ 1 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 
  1.2.1  วิเคราะห์และสรุปในระยะเริ่มต้นการออกแบบ  
   1.2.1.1  แนวความคิดในการออกแบบในระยะเริ่มต้น ได้นําแนวความคิด
ในการออกแบบมาร่างเป็นลายเส้น 2 มิติ เพ่ือให้เห็นรูปร่าง รูปทรง แบบคร่าวๆ เป็นการเริ่มเบ้ืองต้น 
   1.2.1.2  รูปทรงในการออกแบบในระยะที่เริ่มต้น ขาดความลงตัวในด้าน
รูปทรงที่ยังดูไม่มีจุดเด่น ลวดลายในการออกแบบในระยะเริ่มต้นน้ัน ยังไม่มีลวดลายตามแนวทางที่
แน่นอน และลวดลายที่เกิดขึ้นไม่สื่อถึงลักษณะของบัวเท่าที่ควร 
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ภาพที่ 27 แสดงระยะเริ่มต้นการออกแบบจาน 3 มิติ ครั้งที่ 2 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

 
ภาพที่ 28 แสดงระยะเริ่มต้นการออกแบบถ้วย 3 มิติ ครั้งที่ 2 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 
 1.2.1.2  แนวความคิดในการออกแบบในครั้งที่ 2 ในการพัฒนารูปแบบใน
ระยะน้ี เร่ิมค้นหาความโดดเด่นที่ลงตัวของรูปทรง และบริเวณของลวดลาย ให้เกิดความพอดีระหว่าง
รูปทรง และลาย และคํานึงถึงการใช้งานจริงในการประกอบการพิจารณา  
 ในระยะการพัฒนาแบบครั้งที่ 2 ข้อดี คือ เริ่มมีการพัฒนารูปแบบจากระยะแรก และ
ระยะการพัฒนาแบบ ครั้งที่ 1 ให้ได้รูปทรงที่ต้องการมากข้ึน เลือกรูปทรงส่งเสริมกับช้ินงาน และ
ผู้วิจัยได้มีการศึกษา และนําลายตรงบริเวณปลายกลีบมาใช้สร้างลวดลายบนภาชนะ เพ่ือให้ผลงานดู
พลิ้วไหว อ่อนช้อย บางเบา 
 

 
ภาพที่ 29 แบบจานที่ได้รับการคัดเลือก 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
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ภาพที่ 30 แบบถ้วยที่ได้รับการคัดเลือก 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 
 เมื่อได้แบบร่าง 3 มิติที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ และมีความเหมาะสมกับการ
ใช้งานแล้ว นําแบบร่าง 3 มิติ ไปกําหนดขนาด และทําการเขียนแบบเพ่ือการผลิตในขั้นตอน การทํา
ต้นแบบ และพิมพ์เพ่ือเข้าสู่กระบวนการผลิตต่อไป ข้อเสียคือต้องมีการปรับแบบเล็กน้อยตามความ
เหมาะสมเพ่ือให้สามารถนําไปผลิตได้จริงในกระบวนการเซรามิกส์ 
 
2.  ผลการทดสอบวัตถุดิบและการวเิคราะห์ผลการทดสอบวัตถุดิบ 
 2.1  ผลการทดลองเนื้อดินที่ใช้ในการขึ้นรูป  
  ในการทําการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้เลือกดินของบริษัทคอมพาวด์เคลย์ ดังน้ี  
 2.1.1. ดิน VCB สามารถใช้ได้ทั้งงานหล่อ และงานป้ัน สามารถเตรียมดินได้ที่ความ

ถ่วงจําเพาะสูง มีความแข็งแรงหลังการเผาสูงมาก และทน Thermal Shock ได้มากกว่า 200°C เมื่อ
เผารีดักช่ันจะได้ความขาว และโปร่งแสงเช่นเดียวกับดินปอร์ซเลน 
 

 
ภาพที่ 31 ผลการทดลองเน้ือดิน 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 ผู้ศึกษาจึงเลือกที่จะใช้เน้ือดิน VCB โดยใช้การข้ึนรูปด้วยการหล่อตันและการหล่อกลวง 
เน่ืองจากเน้ือดินมีสีขาวนวล เหมาะกับการนํามาใช้เป็นภาชะบรรจุอาหาร และยังสามารถนําไป
เคลือบด้วยเคลือบใสเพ่ิมออกไซด์ให้สี ได้โดยที่สีของเน้ือดินไม่ได้รบกวนเคลือบอีกด้วย 
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 2.2  ผลการทดลองเคลือบ 
 ในการทําการทดลองเคลือบครั้งน้ีผู้วิจัยได้นํ้าเคลือบสําเร็จรูป เบอร์ 2010 ของ
บริษัทคอมพาวด์เคลย์ จํากัด มาใช้ในการทําการทดลอง เพ่ิมสารให้สีที่ต้องการโดยใช้ทฤษฎีตาราง
สามเหลี่ยม 
 

 
ภาพที่ 32 ผลการทดลองเคลือบอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
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ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการทดลองการใส่สารให้สีในเคลือบใสสําเร็จรูป ของบริษัทคอมพาวด์เคลย์ 
 จํากัด 

 
สูตรที ่

ผลการทดลองเคลือบ 

ส ี ลักษณะพื้นผวิ การหลอมตัว 
1 ชมพู มัน ไม่ไหลตัว 

2 ชมพูอมม่วงอ่อน มัน ไม่ไหลตัว 

3 ชมพูอมส้มเข้ม มัน ไม่ไหลตัว 

4 ม่วง มัน ไม่ไหลตัว 

5 ชมพูอมม่วงอ่อน มัน ไม่ไหลตัว 

6 ส้มเข้ม มัน ไม่ไหลตัว 

7 ม่วงอมนํ้าเงิน มัน ไม่ไหลตัว 

8 ม่วงอมนํ้าตาล มัน ไม่ไหลตัว 

9 นํ้าตาลอมส้ม มัน ไม่ไหลตัว 

10 ส้ม มัน ไม่ไหลตัว 

11 นํ้าเงินอมม่วงอ่อน มัน ไม่ไหลตัว 

12 นํ้าเงินอ่อน มัน ไม่ไหลตัว 

13 เทา มัน ไม่ไหลตัว 

14 ส้มอมเทาอ่อน มัน ไม่ไหลตัว 

15 ส้มอ่อน มัน ไม่ไหลตัว 

16 นํ้าเงินเข้ม มัน ไม่ไหลตัว 

17 นํ้าเงิน มัน ไม่ไหลตัว 

18 นํ้าเงินอ่อน มัน ไม่ไหลตัว 

19 นํ้าเงินอมเหลืองอ่อน มัน ไม่ไหลตัว 

20 เหลืองอ่อน มัน ไม่ไหลตัว 

21 เหลือง มัน ไม่ไหลตัว 
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ภาพที่ 33 ผลการทดลองเคลือบอุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 
 
 
 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการทดลองการใส่สารให้สีในเคลือบใสสําเร็จรูป ของบริษัทคอมพาวด์เคลย์  
  จํากัด 

สูตร ลักษณะของเคลือบ 

A1 
 
 

สีขาวใส  มันวาว 

A2 
 
 

สีเขียวอ่อนใส มันวาว 

A3 
 
 

สีเขียวเข้มใส มันวาว  

A4 
 
 

สีขาวใส มันวาว 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการทดลองการใส่สารให้สีในเคลือบใสสําเร็จรูป ของบริษัทคอมพาวด์ 
             เคลย์ จํากัด (ต่อ) 
A5 
 
 

สีชมพูอ่อน ใส มันวาว  

A6 
 
 

สีชมพู ใส มันวาว  

A7 
 
 

สีชมพูเข้ม ใส มันวาว  

A8 
 
 

สีขาว ใส มันวาว  

A9 
 
 

สีขาวเจือฟ้า ใส มันวาว  

A10 
 
 

สีฟ้า ใส มันวาว 

A11 
 
 

สีฟ้าเข้ม ใส มนัวาว 

A12 
 
 

สีขาว ใส มันวาว  

A13 
 
 

สีขาวเจือสีเขียวอ่อน ใส มันวาว 
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ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการทดลองการใส่สารให้สีในเคลือบใสสําเร็จรูป ของบริษัทคอมพาวด์เคลย์ 
 จํากัด (ต่อ) 
A14 
 
 

สีเขียวอ่อน ใส มันวาว 

A15 
 
 

สีเขียว ใส มันวาว 

A16 
 
 

สีเขียวเข้ม ใส มันวาว 

A17 
 
 

สีเขียวอ่อนมาก ทึบ มันวาว 

A18 
 
 

สีเขียวอ่อน ทบึ มันวาว 

A19 
 
 

สีเขียวจุดขาว ทึบ มันวาว 

A20 
 
 

สีเขียวจุดขาวออกเหลือง ทึบ มันวาว 

A21 
 
 

สีเขียวออกเหลือง ทึบ มันวาว 

A22 
 
 

สีเขียวเข้ม ทึบ มันวาว 

 
 ภายหลังจากที่ได้การทดลองจากผลาการทดลองเคลือบเบ้ืองต้นแล้วได้นําเอามาปรับปรุง
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับภาชนะสําหรับใส่อาหารมากข้ึน  
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3.  ผลการวิเคราะห์การทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ  
 ในกระบวนการทางเซรามิกส์ของการดําเนินการวิจัยโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่อง
เคลือบดินเผาเพ่ือใช้ในงานเลี้ยงค็อกเทลในโรงแรมรูปแบบไทยร่วมสมัย แรงบันดาลใจจากบัว น้ีเพ่ือ
ศึกษาเทคนิคการผลิต ปัญหาที่เกิดข้ึนขณะดําเนินการผลิต และแนวทางป้องกันการแก้ไข ซึ่งจะทําให้
สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม และลดความเสียหายจากการผลิตได้ ซึ่งการดําเนินการมี
ขั้นตอน 4 ขั้นตอนหลัก ดังต่อไปนี้ 
 3.1  การทําต้นแบบ  
  เมื่อได้ทําการออกแบบรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ลงตัวแล้ว ขั้นตอนแรกในการทํา
ต้นแบบเพ่ือการหล่อนํ้าดินน้ัน จะต้องทําการคํานวณเผื่อการหดตัวของผลิตภัณฑ์ด้วย กล่าวคือต้อง 
ทําต้นแบบให้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดที่เราออกแบบไว้  เน่ืองจากดินแต่ละชนิดมีเปอร์เซ็นต์การหดตัวที่
ต่างกัน สาเหตุของการหดตัว ได้แก่ การสูญเสียนํ้าในเน้ือดิน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ภายในเน้ือ
ดินขณะที่แห้งหรือในกระบวนการเผาการนําดินมาใช้งานจําเป็นที่จะต้องทราบเปอร์เซ็นต์การหดตัว
หลังเผาของดินก่อนที่เราจะนํามาใช้งานจริง เพ่ือความเหมาะสมในกระบวนการผลิต  
 จากการทดสอบคุณสมบัติการหดตัวของเนื้อดินชนิด VCB ที่นํามาใช้ในการวิจัยน้ีมีค่า
การหดตัวสําหรับงานหล่อนํ้าดินที่ 18 %  
  3.1.1  ขั้นตอนการทําต้นแบบสําหรับการทําพิมพ์เพ่ือการหล่อ ผู้วิจัยใช้ปูน 
ปลาสเตอร์มาสําหรับการทําต้นแบบ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้  
  3.1.1.1  หล่อปูนปลาสเตอร์ให้ได้รูปทรงที่ใกล้เคียง กับรูปแบบที่ได้ทําการ
ออกแบบเอาไว้ให้มากที่สุด เมื่อได้รูปทรงที่ต้องการแล้วขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย  
  3.1.1.2  วาดแบบที่จะแกะลวดลายลงบนปูน  
   3.1.1.3  ใช้เคร่ืองมือสําหรับแกะปูนมา แกะ ขูด เกลา หรือพอกปูน เพ่ือให้
เกิดมิติตามท่ีต้องการ ตามรูปแบบที่ได้ออกแบบไว้  
   3.1.1.4  ขัดตกแต่งต้นแบบให้เรียบร้อย ด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด 
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ภาพที่ 34 ต้นแบบปูนปลาสเตอร์ 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 
 3.2  การทําพิมพ์  
  3.2.1  ทํานํ้าสบู่ที่ต้นแบบเช็ดคราบน้ําสบู่ให้สะอาดควรทําหลายๆ รอบจนต้นแบบ
มีความลื่นมัน  
 3.2.2  ในขั้นตอนการทําพิมพ์น้ี ขั้นตอนแรกต้องดูก่อนว่ารูปทรงของต้นแบบน้ันมี
ลักษณะอย่างไร เพ่ือที่จะกําหนดว่าต้นแบบช้ินน้ีจะทําพิมพ์กี่ช้ิน จํานวนมากหรือน้อยของช้ินพิมพ์ก็
ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของรูปแบบ ในการแบ่งพ้ืนที่ใช้ดินสอสีขีดให้ชัดเจน  
 3.2.3  นําต้นแบบมาวาง โดยใช้ดินก้ันเป็นฐานเพ่ือสําหรับการเทปูนพิมพ์ช้ินที่ 1 
ในขณะที่เทปูนให้ใช้พู่กันเกลี่ยที่ต้นแบบเพ่ือที่เน้ือปูนจะเก็บรายละเอียดได้มากขึ้น และไล่ฟองอากาศ
ภายในปูนด้วย เมื่อปูนแข็งตัวดีแล้วจึงปาดให้เรียบ และทําคีย์ล็อคให้เรียบร้อย แล้วจึงทาน้ํา สบู่
ก่อนที่จะเทปูนพิมพ์ช้ินต่อไป ทําเช่นน้ีไปจนการทําพิมพ์ช้ินสุดท้าย  
 3.2.4  เมื่อเทพิมพ์ครบทุกด้านแล้วท้ิงปูนให้แข็งตัวแล้วจึงใช้ค้อนยางทุบเบาๆ เพ่ือ
นําต้นแบบออกมา แล้วจึงตกแต่งขอบมุมของพิมพ์ให้เรียบร้อย 
 3.2.5  นําพิมพ์ไปตากหรืออบให้ความช้ืนระเหยออกไป แต่ไม่ควรให้แห้งจนเกินไป 
เพราะจะทําให้ปูนเสื่อมสภาพได้ แต่ควรให้พิมพ์มีความช้ืนเหลืออยู่บ้างแล้วใช้ยางมารัดพิมพ์ 
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ภาพที่ 35 แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 
 3.3  การหล่อน้ําดินและการตกแต่งผลิตภัณฑ์  
  3.3.1  เตรียมนํ้าดิน โดยก่อนที่จะทําการหล่อนํ้าดินควรทําการกรองด้วยตะแกรง 
ที่มีความละเอียดก่อน เพ่ือกรองเอาเศษวัสดุหรือเศษดินที่ตกค้างในน้ําดิน และเตรียมพิมพ์ที่พร้อม 
สําหรับการหล่อนํ้าดิน  
  3.3.2  วางพิมพ์ที่จะหล่อนํ้าดินบนแป้นหมุน เทนํ้าดินลงในพิมพ์ให้ได้ระดับเสมอ 
ขอบพิมพ์ ในขณะที่เทควรหมุนแป้นไปด้วยเพ่ือที่จะทําให้โครงสร้างการเรียงตัวของระดับนํ้าดิน  
สม่ําเสมอ คอยสังเกตระดับนํ้าดินอย่าให้บกพร่องและดูว่าได้ความหนาตามที่ต้องการ  
 3.3.3  เมื่อได้ความหนาของเนื้อดินตามที่ต้องการแล้วจึงทําการเทน้ําดินให้ไหล 
ออกมาอย่างสมํ่าเสมอ ออกจากพิมพ์ลงในภาชนะรองรับ ไม่ควรเทรวมกับนํ้าดินที่ยังไม่ได้ใช้ หลังจาก 
นํ้าดินไหลออกมาหมดแล้วจึงควํ่าพิมพ์ เพ่ือให้นํ้าดินที่ยังตกค้างไหลออกมา ปล่อยให้เน้ือดินหมาด
และทรงตัวสังเกตจากการที่เน้ือดินเริ่มแยกออกจากพิมพ์ 
 3.3.4  หลังจากน้ันจึงแกะพิมพ์ออก โดยเร่ิมจากช้ินส่วนที่ไม่ได้ล็อคกับช้ินส่วนอ่ืนๆ
ตามลําดับ นําช้ินงานดินท่ีหล่อออกมาอย่าระมัดระวัง  
   3.3.5  เมื่อนําช้ินงานออกมาแล้ว ควรเก็บในที่ที่มีการควบคุมอากาศเพ่ือไม่ให้
ช้ินงานแห้งเร็วเกินไป เพ่ือให้สะดวกกับการตกแต่งช้ินงาน เช่น การเช็ดรอยตะเข็บ การตัดหรือเจาะ
ส่วนที่ไม่ต้องการออก การขูดขีดลวดลายเพ่ิมเติม รวมถึงการฉลุลาย ตกแต่งลวดลายบนช้ินงาน ควร
รีบแกะลวดลาย ขณะที่ช้ินงานยังไม่แห้งจนเกินไป เพราะเมื่อช้ินงานแห้งจนเกินไป จะไม่สามารถฉลุ
ตกแต่งลวดลายได้เลย เพราะมีความเสี่ยงต่อการทําให้ช้ินงานร้าว 
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ภาพที่ 36 หล่อนํ้าดิน 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

 
ภาพที่ 37 นําช้ินงานออกจากแม่พิมพ์ 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
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ภาพที่ 38 ตกแต่งช้ินงาน 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 
 3.4  การเคลือบและการเผาผลิตภัณฑ์  
  การเคลือบผลิตภัณฑ์ก่อนทําการเคลือบ จะต้องทําการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ว่าไม่
แตกร้าวหรือบ่ิน และขจัดฝุ่นที่จับบนผิวของผลิตภัณฑ์ ด้วยการใช้ฟองน้าชุบนํ้าเช็ดหรือใช้ลมเป่าเพ่ือ
เอาฝุ่นออกก็ได้ การเคลือบผลิตภัณฑ์มีวิธีเคลือบหลายวิธี แต่การทําวิจัยคร้ังน้ีเลือกวิธีเคลือบ ดังน้ีคือ  
 3.4.1.1  การเคลือบด้วยวิธีจุ่ม (Dipping) เป็นการเคลือบผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก
สามารถทําได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
 

 
ภาพที่ 39 การชุบเคลือบ 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

54 
 

 
 

 3.4.1.2  การเคลือบด้วยวิธีการพ่น (Spraying) วิธีการพ่นเป็นวิธีที่มีการสูญเสีย
ของเคลือบสูงแต่เป็นวิธีที่ดีในการเคลือบ ซึ่งสามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่หรือเล็กก็ได้ และยัง
สามารถเคลือบบนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ผ่านการเผาดิบได้ การเผาผลิตภัณฑ์ จะแบ่งการเผาเป็น 2 ครั้ง คือ
การเผาดิบและการเผาเคลือบ เมื่อช้ินงานที่ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อนํ้าดิน และทําการตกแต่งช้ินงาน
เรียบร้อยแล้วมีสภาพแห้งสนิท จากน้ันจึงนําไปเข้าเตาเผาเพ่ือทําการเผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศา
เซลเซียส เมื่อทําการเผาดิบแล้ว สภาพของดินจะแกร่งขึ้น ทําการขัด และตรวจความเรียบร้อยของ
ช้ินงานก่อนทําการเผาแกร่งอีกครั้ง โดยผลิตภัณฑ์ที่เคลือบต้องได้รับการเช็ด ในจุดที่สัมผัสกับช้ันเตา
ให้สะอาดเพ่ือป้องกันไม่ให้เคลือบไหลติดช้ันเตาแล้วจึงนําไปเผาแกร่ง โดยผู้วิจัยเผาที่อุณหภูมิ 1,230 
องศาเซลเซียส สําหรับเน้ือดินปอร์ซเลน ยืนไฟ 20 นาที  
 

 
ภาพที่ 40 การพ่นเคลือบ 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 41 การเผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

 
ภาพที่ 42 เผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส 
          (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 43 ผลงานหลังเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส 
          (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 
 หลังจากการเผาเคลือบที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส จะทําการตกแต่งผลิตภัณฑ์ด้วย
การเขียนนํ้าทอง และนําไปอบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 44 การเขียนนํ้าทอง 
          (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 45 อบผลงานที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส 
          (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

 
ภาพที่ 46 ผลงานหลังอบทอง 
          (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 47 ผลงานสําเร็จ ชุดที่ 1 
          (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 48 ผลงานสําเร็จ ชุดที่ 2 
          (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 49 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 1 
          (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

 
ภาพที่ 50 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 2 

(ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 51 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 3 

(ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

 
ภาพที่ 52 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 4 

(ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที ่5 
สรุปอภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
 โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเพื่อใช้ในงานเล้ียงค็อกเทลในโรงแรม
รูปแบบไทยร่วมสมัย แรงบันดาลใจจากบัว โดยผู้วิจัยต้องการให้ผลิตภัณฑ์ใช้งานได้จริงมีความ
เหมาะสมกับลักษณะการจัดเลี้ยงประเภทค็อกเทล มีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์สื่อให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการใช้งาน จากการดําเนินการในโครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเพ่ือใช้ใน
งานเลี้ยงค็อกเทลในโรงแรมรูปแบบไทยร่วมสมัย แรงบันดาลใจจากบัว มีผลสรุปเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 

1.  สรุปผลการวิจัย 
2.  ปัญหาที่พบในการดําเนินงาน 

 3.  ข้อเสนอแนะ 
 
1.  สรุปผลการวิจัย   
 โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเพื่อใช้ในงานเล้ียงค็อกเทลในโรงแรม
รูปแบบไทยร่วมสมัย แรงบันดาลใจจากบัว ผู้วิจัยต้องการเน้นให้ช้ินงานน้ันสามารถใช้บรรจุอาหารได้
จริงตามประเภทของอาหาร และรองรับกับการใช้งานในลักษณะการเดินรับประทาน รูปทรงมีความ
เรียบง่าย สวยงาม น่าใช้และสามารถผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได้ โดยมีแรงบันดาลในการออกแบบมา
จากบัว เน่ืองจากบัว เป็นดอกไม้แห่งความงาม ที่ทรงคุณค่าทางจิตใจ และวิถีชีวิตของชาวไทย และ
คนเอเชีย มีการนํามาใช้ทั้งในด้านวัฒนธรรมประเพณี ศาสนา สื่อความหมายในด้านดีงามทางพุทธ
ศาสนา มีประโยชน์ทางโภชนาการสามารถนํามาประกอบอาหารได้ทุกส่วนประกอบ ในการออกแบบ
ต้องการส่ือถึงลักษณะความงามของบัวอาทิเช่น ลักษณะของดอกที่อวบอ่ิมสมบูรณ์เต่งตึง มีชีวิตชีวา 
กลีบดอกที่มีรูปทรงรีปลายกลีบแหลม มีสีที่นุ่มนวลสบายตา 
 ขั้นตอนดําเนินการผลิตตามกระบวนการทางเซรามิกส์น้ี ได้ใช้ดินปอร์ซเลนชนิด VCB ซึ่ง
มีคุณสมบัติ ความเหมาะสมกับการผลิตในหลายๆ ด้าน เน่ืองจากดินชนิดน้ีมีเน้ือดินที่เนียนละเอียด
และมีสีขาวนวลหลังการเผา และให้ความสวยงามแก่ผลิตภัณฑ์  
 กระบวนการผลิตใช้วิธีการหล่อนํ้าดิน ด้วยดินปอร์ซเลน ซึ่งเน้ือดินมีความละเอียด มี
คุณสมบัติที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ และเพ่ิมคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้ เผาที่
อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส เน้ือดินมีการหดตัว 18 เปอร์เซ็นต์ และมีสีขาวนวลหลังเผา การ 
ตกแต่งได้มีการทดลองเทคนิคการตกแต่งผลิตภัณฑ์หลายๆ วิธี เพ่ือหาวิธีที่เหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยได้เลือก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

62 
 

 
 

ทําการตกแต่งผลิตภัณฑ์โดยการเคลือบ และเขียนนํ้าทอง 
 ผลวิจัยพบว่าสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้ดังน้ี 

1.  จานอเนกประสงค์อาหารคาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เซนติเมตร  
 2.  จานอเนกประสงค์อาหารหวาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 17.5 เซนติเมตร 
 3.  จานใส่คานาเป้ (ขนาดเล็ก) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13.5 เซนติเมตร  

 4.  จานใส่คานาเป้ (ขนาดใหญ่) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18.5 เซนติเมตร  
 5.  จานใส่ขนมหวาน (ขนาดเล็ก) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 22 เซนติเมตร  
 6.  จานใส่ขนมหวาน (ขนาดกลาง) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 เซนติเมตร 
 7.  จานใส่ขนมหวาน (ขนาดใหญ่) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 27 เซนติเมตร 
 8.  จานข้าว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 27 เซนติเมตร 
 9.  จานรองถ้วยซุป และถ้วยขนม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 เซนติเมตร 
 10.  ถ้วยใส่สลัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร  
 11.  ถ้วยใส่อาหารประเภทซุป (มีเส้น) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 เซนติเมตร  
 12.  ถ้วยใส่อาหารประเภทซุป ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร 
 13.  ถ้วยใส่ขนมหวาน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 เซนติเมตร 
 14.  ถ้วยน้ําจิ้ม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 เซนติเมตร 
 15.  ถาดรองเสิร์ฟ ขนาด 42 เซนติเมตร  
 

 
ภาพที่ 53 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 1 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

63 
 

 
 

 
ภาพที่ 54 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 2 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

 
ภาพที่ 55 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 3 

 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 56 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 4 

 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 

 
ภาพที่ 57 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 5 

 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 58 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 6 

 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

 
ภาพที่ 59 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 7 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 60 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 8 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

 
ภาพที่ 61 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 9 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

67 
 

 
 

 
ภาพที่ 62 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 10 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

 
ภาพที่ 63 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 11 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 64 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 12 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 

 
ภาพที่ 65 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 13 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 66 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 14 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

 
ภาพที่ 67 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 15 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 68 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 16 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

 
ภาพที่ 69 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 17 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 70 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 18 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

 
ภาพที่ 71 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 19 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 72 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 20 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
 

ภาพที่ 73 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 21 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 74 ผลงานสําเร็จพร้อมจัดแสดง 22 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
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2.  ปัญหาท่ีพบในการดําเนนิงาน 
 ปัญหาที่พบในระหว่างการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเพ่ือใช้ในงานเลี้ยง
ค็อกเทลในโรงแรมครั้งน้ี ส่วนใหญ่พบปัญหาระหว่างขั้นตอนการดําเนินงานซึ่งเป็นปัญหาทางด้าน
ความงาม และประโยชน์ใช้สอยสามารถแบ่งออกเป็นข้อๆ พร้อมแนวทางการป้องกันได้ดังน้ี 
 1.  ปัญหาจากการปฏิบัติงานในการออกแบบและสร้างช้ินงาน พบปัญหาในการหล่อนํ้า
ดินออก เน่ืองจากขนาดพิมพ์ในการหล่อนํ้าดินบางช้ินมีขนาดใหญ่ แต่รูหล่อนํ้าดินมีขนาดเล็กทําให้ 
แรงดันน้อยการหล่อจึงไม่เต็ม สามารถแก้ไข้ได้โดยการเพ่ิมแรงดันเข้าไปโดยการเพ่ิมความสูงของท่อ
หล่อนํ้าดิน ช่วยให้การหล่อตันและได้ช้ินงาน 
 

 
ภาพที่ 76 ช้ินงานหล่อไม่เต็ม 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
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 2.  ระยะเวลาในการถอดแบบบางคร้ังไม่เป็นไปตามผลการทดลอง เน่ืองจากความ
ถ่วงจําเพาะของน้ําดินแต่ละถังไม่เท่ากันบรรยากาศโดยรอบในแต่ละวันมีความแตกต่างในเร่ืองของ
ความช้ืน แนวทางการแก้ปัญหา โดยการหล่อในแต่ละครั้งเตรียมนํ้าดินให้เพียงพอต่อการหล่อนํ้าดิน
ในแต่ละครั้ง เผื่องานสูญเสียประมาณ 30% จากน้ันปรับความถ่วงจําเพาะของนํ้าดินหล่อที่ผู้วิจัยใช้
อยู่ที่ 1.72  
 

 
 
 
ภาพที่ 77 ช้ินงานติดแม่พิมพ์ 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
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 3.  ความหนาบางที่ไม่เท่ากันของเคลือบทําให้สีที่ได้มีความคาดเคลื่อน เน่ืองจาก
ระยะเวลาที่ใช้ในการเคลือบในแต่ละช้ินงานไม่เท่ากัน ประกอบกับความถ่วงจําเพาะของน้ําดินที่ไม่
คงที่การแก้ไข้ปัญหาควรมีการวัดความถ่วงจําเพาะของนํ้าเคลือบให้อยู่ในเกณฑ์เดียวกันอยู่ที่ประมาณ 
1.5 โบเม่ และการเผาดิบควรให้มีการเผาที่อุณหภูมิเดียวกันทั้งหมดอยู่ที่ 800 องศาเซลเซียส เพ่ือให้
เน้ือดินมีความพรุนตัวเท่าๆ กัน เพ่ือที่เวลาชุบเคลือบความหนาของเคลือบจากท่ีทําการวัดความ
ถ่วงจําเพาะ และเวลาแล้วจะมีความหนาที่ใกล้เคียงกัน 
 

 
 
ภาพที่ 78 เคลือบหนาบางไม่เท่ากัน 
 (ภาพโดย นางสาวศิรินทรา อาจเจริญ) 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากผลสรุปการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเพ่ือใช้ในงานเล้ียงค็อกเทลใน
โรงแรมที่ผู้วิจัยได้ทําการออกแบบน้ันอาจมีข้อบกพร่องอยู่บางประการผู้วิจัยใคร่ขอแนะนําข้อมูล
เพ่ิมเติมสําหรับผู้สนใจที่จะนําไปพัฒนาให้สมบูรณ์แบบเพ่ิมไปอีกดังน้ี 
 1.  รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ได้เป็นการนํามาจากความคิดในเร่ืองของกระแสความนิยม
แล้วนํามาออกแบบที่สามารถมีการจัดวางได้ในหลายรูปแบบถ้าผู้สนใจต้องการนําไปพัฒนาต่อควร
ศึกษาเรื่องกระแสความต้องการของตลาด ณ.เวลาน้ันเพ่ิมเติม 

 2.  เคลือบและสีเคลือบที่ใช้ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ มีผู้สนใจเฉพาะกลุ่มส่วนโทนสีที่ใช้มี
ความหลากหลาย ดังน้ันควรพัฒนาให้มีความเหมาะสมท่ีจะปรับเปลี่ยนด้วย 
 3.  รูปทรงของผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับแนวทางในการออกแบบของแต่ละบุคคล ทั้งน้ี
ผู้ออกแบบต้องวิเคราะห์ให้เกิดความเหมาะสมทั้งทางด้านความงามและประโยชน์ใช้สอย 
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ภาพที่ 87 เขียนแบบ 9 
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