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ชุมชนผลิตไหส่ีหูเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาท่ีส าคัญโดยมีของท่ีขึ้นช่ือคือ ไหส่ีหใูส่น้ าหรือ
ของหมักในสมัยโบราณ ซึ่ งคณะผู้วิ จัยได้มีการศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนารูปแบบและปรับปรุง
กระบวนการขึ้นรูปให้มีความรวดเร็วและสะดวกต่อการผลิตโดยผู้สูงวัย ผลจากการศึกษาข้อมูลและ
วิเคราะห์พบว่า การใช้ดินเนื้อดินพื้นท าเป็นน้ าดิน และมีความถ่วงจ าเพาะ 1.6-1.7 สามารถน าไปใช้
ในกระบวนการขึ้นรูปด้วยการหล่อกลวงภายใต้การใช้พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 2 ช้ิน  ท าให้ได้รูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามีรูปทรงขนาดเล็กลงเหมือนแจกัน แต่คงรูปลักษณ์ของไหส่ีหูท่ีมเีอกลักษณ์
ประจ าท้องถิ่น สามารถใช้ทดแทนวิธีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ประหยัดเวลาและลดการใช้แรง 
เนื่องจากกลุ่มผู้ผลิตมีอายุมากขึ้น ท้ังยังผลิตจ านวนมากได้ คณะผู้วิจัยจึงได้น าเอาการขึ้นรูปด้วย
วิธีการหล่อกลวงไปทดลองศึกษาพบว่ามีการหดตัวร้อยละ 1๐  หลังการเผาท่ีอุณหภูมิ 900 องศา
เซลเซียส และ ๑,๒๐๐ องศาเซลเซียส จากการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม พบว่าคะแนนอยู่
ในระดับมาก 4.๘0  ความเรียบร้อยของพิมพ์มีค่าเฉล่ีย 4.๗5 ความสะดวกต่อการหล่อกลวง 4.๘๒  
ใช้เวลาไม่มากในการขึ้นรูป 4.6๗  วิธีการหล่อกลวงเหมาะสมกับผู้ผลิตท่ี 4.๙๐  มีความเสียหายหลัง
การเผาน้อยลง 4.๕6 สามารถผลิตในจ านวนมากได้ง่ายขึ้น 4.๘๖ รูปทรงไหส่ีหูท่ีขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อ
กลวงมีความสมบูรณ์เท่ากับวิธีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 4.๖๑  และช้ินงานมีความหนาบางเท่ากัน   4.
๘9 ผู้เข้ารับการอบรมสามารถท าการขึ้นรูปได้ด้วยวิธีการหล่อกลวง ลดระยะเวลาและแรงท่ีใช้ในการ
ท างาน เมื่อเปรียบเทียบกับการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนท่ีต้องใช้แรงในการท า ระยะเวลาท่ีฝึกฝนให้เกิด
ทักษะความช านาญ แต่วิธีการหล่อกลวงต้องเรียนรู้การท าน้ าดินผสมน้ าดิน การถอดช้ินงานออกจาก
พิมพ์ ท้ังยังผลิตได้เป็นจ านวนมากท่ีมีขนาดความหนาบางเท่ากัน จากการเผาด้วยเตาท่ีใช้แก๊สยังคง
สีสันอันเป็นลักษณะเฉพาะของไหส่ีหูโบราณได้ ช้ินงานแห้งตัวได้ดีกว่า และสามารถตกแต่งรอยตะเข็บ
ท่ีผิวของช้ินงานได้ง่าย ท าให้ความเสียหายหลังการเผาน้อยลง เพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีความ
หลากหลายแก่ผู้บริโภค  

ค าส าคัญ : ไหส่ีห ู

E-mail Adddress : satthas@outlook.com  

ระยะเวลาโครงการ : ตุลาคม 25๖๐ – กันยายน 256๑ 
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Abstract 

Code of project    : A-18/2560 
Project name       : Transfer of Fabrication Technology and pattern  
                              Development of Four Handle Jar pottery from Sing Buri 
Researcher name : Acting Sub Lt. Sattha Sinsathitsukul Mrs. Songsri Panich 
                              Miss Wanna  Narareadsukubpong  

Community “Four Handle Jar pottery” was a major production of 
earthenware steamer of Hourd to store a sugar in ancient times. The research team 
has studied the information to develop and improve the fabrication process to be 
quick and easy to produce by the elderly. The results of the study and analysis 
revealed that the composition of stoneware clay and the earthenware clay from 
“Four Handle Jar pottery” to prepare the slurry was a ratio of 1 to 9 mixed clay and 
a specific gravity of 1.6-1.7 can be used in the process of hollow slip casting under 
the use of 2 pieces plaster mold. Pottery with a local identity can be used the slip 
casting method to save time and reduce the labour force because the group of 
labour is older and also produce a lot. The experiment showed that sample was a 
shrinkage of 12% after firing at 900 and ๑,๒๐๐ oC. The scores were at a high level of 
4.๘0. The method of preparation slip was easy to understand and not complicated 4.
๗๕ , neatness of plaster molds was average 4.๘๒ , save time 4.6๗ , suitable for older 
labor 4.87, maintain the local identity 4.๙๐, reduce damaged after firing 4.๕6, can be 
produced in large numbers easier 4.๘ ๖ , the hollow casting is as complete as the 
method of throwing 4.๖๑ , control thickness of sample 4.๘9. The participants can be 
produced of hollow casting, reduce working time when compared with a throwing 
that requires much force to do and time to practice skill. The hollow casting need to 
learn how to prepare slip, demolding and decoration. From the firing of firewood 
kiln, it remains the unique color of the ancient pottery, good dry condition, easy to 
seam decoration and reduce damage after firing.  

Keywords: Earthenware steamer 

E-mail Address : satthas@outlook.com  

Period of project : October 2๐๑๗ – September 201๘ 
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สารบัญ 

หน้า 

กิตติกรรมประกาศ                                                                              ก 
บทคัดย่อภาษาไทย            ข 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ            ค 
สารบัญ              ง 
สารบัญภาพ             ฉ 
 
บทที่ ๑ บทน า 
 ๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา         ๑ 
 ๒. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย          ๓ 
 ๓. ขอบเขตของโครงการวิจัย          ๓ 
 ๔. สมมติฐานและกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย       ๓ 
 ๕. นิยามค าศัพท์            ๔ 
 ๖. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ          ๕ 
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ๑. สภาพชุมชนไหส่ีหู                              ๖ 
 ๒. การท าพิมพ์หล่อกลวงด้วยปูนปลาสเตอร์         ๖ 
 ๓. ลักษณะของดินท่ีใช้ในการขึ้นรูป       ๑๔ 
 ๔. ขัน้ตอนการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อกลวง                  ๑๖ 
     ๕. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง         ๒๐ 
บทที่ ๓ ระเบียบวิธีการวิจัย 
 ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง         ๒๓ 
 ๒. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย        ๒๓ 
 ๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล          ๒๓ 
 ๔. การวิเคราะห์ข้อมูล         ๒๔ 
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สารบัญ(ต่อ) 
 หน้า 

บทที่ ๔ ผลการด าเนินการวิจัย 
 ๑. เก็บรวบรวมข้อมูล        ๒๕ 
 ๒. วิเคราะห์ข้อมูลด้านรูปแบบและวิธีการขึ้นรูป     ๒๕ 
 ๓. การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาไหส่ีห ู     ๒๖ 
 ๔. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อกลวงแก่ตัวแทนชุมชน            ๓๖ 
 ๕. ผลงานส าเร็จ                             ๓๗ 
  
บทที่ ๕ สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
 ๑. สรุปผลการวิจัย         ๔๐ 
 ๒. อภิปรายผล           ๔๐ 
 ๓. ข้อเสนอแนะ            ๔๒ 
บรรณานุกรม           ๔๓ 
ภาคผนวก ก           ๔๔ 
ประวัติคณะผู้วิจัย                   ๕๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 
 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่                   หน้า 
 ๑. สัมภาษณ์ชุมชนเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น                ๒๙ 
 ๒. ภาพเขียนแบบด้านบน         ๓๐ 
 ๓. ภาพเขียนแบบด้านหน้าและด้านข้าง       ๓๑ 
 ๔. ภาพตัดขวางแสดงลักษณะภายใน                ๓๑ 
 ๕. แบบภาพของพิมพ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์                ๓ ๒
 ๖. แบบภาพการเทน้ าดินลงในพิมพ์       ๓๓ 
 ๗. การถ่ายน้ าดินโดยการดึงจุกท่ีก้นพิมพ์ออก      ๓๓ 
 ๘. ตารางทดลองเนื้อดินพื้นบ้านกับดินสโตนแวร์ท่ีเผาแล้ว     ๓๓ 
 ๙. ตารางทดลองเนื้อดินด้วยระบบไลน์เบลนด์                                            ๓๔ 
 ๑๐. ต้นแบบหวดท่ีใช้จากแบบปูนปลาสเตอร์                     ๓๔ 
 ๑๑. การเทปูนปลาสเตอร์เพื่อท าพิมพ์ช้ินแรก      ๓๕ 
 ๑๒.การท าคีย์ล็อคท่ีพิมพ์ช้ินแรก                                    ๓๕ 
 ๑๓. เทปูนปลาสเตอร์เพื่อท าพิมพ์ช้ินท่ี 2       ๓๖ 
 ๑๔. การตกแต่งพิมพ์ภายนอกให้เรียบร้อย       ๓๖ 
 ๑๕. แกะพิมพ์ออกจากต้นแบบเพื่อท าความสะอาดผิวด้านใน     ๓๗ 
 ๑๖. น้ าดินท่ีผ่านการกรองพร้อมจะน าไปใช้หล่อกลวง     ๓๗ 
 ๑๗. การหล่อกลวงด้วยน้ าดิน                                    ๓๘ 
 ๑๘. เทน้ าดินออกทางก้นพิมพ ์                 ๓๘ 
 ๑๙. น าช้ินงานเข้าเตาเผาท่ีใช้ฟืนเป็นเช้ือเพลิง      ๓๙ 
 ๒๐. สีสันของหวดหลังการเผา                 ๔๐ 
 ๒๑. การอบรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับตัวแทนชุมชนบ้านโรงหวด   ๔๐ 
 ๒๒. ผลงานการหล่อกลวงของผู้อบรมท่ีผ่านการเผา               ๔๑ 
 ๒๓. เตาเผาพื้นบ้านของชุมชน       ๔๑ 
 ๒๔. หวดท่ีขึ้นด้วยวิธีการหล่อกลวง      ๔๒ 
 ๒๕. ผลงานหวดท่ีผ่านการเผาดิบของผู้อบรม     ๔๒ 
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สารบัญภาพ(ต่อ) 
 
ภาพที ่                   หน้า 
 ๒๖. ลักษณะของพื้นผิวและสีสันท่ีใช้ฟืนเผา ไม่มีความแตกต่างกัน 
                 (ซ้าย) ขึ้นด้วยแป้นหมุน (ขวา) การหล่อกลวง      ๔๒ 
 ๒๗. ต าหนิท่ีเกิดบนผิวชิ้นงาน        ๔๒ 
 ๒๘. การเจาะรูท่ีก้นของหวด        ๔๓ 
 ๒๙. การบิดเบ้ียวของขอบปากท่ีจากการถอดพิมพ์ในขณะท่ีช้ินงานยังไม่แข็งตัว   ๔๓ 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่                   หน้า 

 ๑. สัมภาษณ์ชุมชนเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น                ๒๙ 

 ๒. ภาพเขียนแบบด้านบน                  ๓๐ 

 ๓. ภาพเขียนแบบด้านหน้าและด้านข้าง       ๓๑ 

 ๔. ภาพตัดขวางแสดงลักษณะภายใน       ๓๑ 

 ๕. แบบภาพของพิมพ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์      ๓๒ 

 ๖. แบบภาพการเทน้้าดินลงในพิมพ์                ๓๓ 

 ๗. การถ่ายน้้าดินโดยการดึงจุกท่ีก้นพิมพ์ออก      ๓๓ 

 ๘. ตารางทดลองเนื้อดินพื้นบ้านผ่านการเผาดิบแล้ว               ๓๓   

 ๙. ตารางทดลองเนื้อดินด้วยระบบไลน์เบลนด์                                  ๓๔ 

 ๑๐. ต้นแบบไหส่ีหูท่ีใช้จากแบบปูนปลาสเตอร์      ๓๔ 

 ๑๑. การเทปูนปลาสเตอร์เพื่อท้าพิมพ์ช้ินแรก      ๓๕ 

 ๑๒.การท้าคีย์ล็อคท่ีพิมพ์ช้ินแรก                                    ๓๕ 

 ๑๓. เทปูนปลาสเตอร์เพื่อท้าพิมพ์ช้ินท่ี 2       ๓๖ 

 ๑๔. การตกแต่งพิมพ์ภายนอกให้เรียบร้อย                ๓๖ 

 ๑๕. แกะพิมพ์ออกจากต้นแบบเพื่อท้าความสะอาดผิวด้านใน              ๓๗ 

 ๑๖. น้้าดินท่ีผ่านการกรองพร้อมจะน้าไปใช้หล่อกลวง    ๓๗ 
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สารบญัภาพ(ต่อ) 

 

ภาพท่ี                   หน้า 
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๑. ความส าคัญและท่ีมาของปัญหาท่ีท าการวิจัย  

            จากการพิจารณาทางประวัติศาสตร์การท าเครื่องปั้นดินเผาท่ีเผาในอุณหภูมิสูงเริ่มต 

ในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราชอาณาจักรสุโขทัยต้ังแต่พุทธศตวรรษท่ี ๑๖-๑๘โดยน าเอาช่างดินเผา
จากประเทศจีนมาท าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทย เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาสังค์โลกเป็น
เครื่องปั้นดินเผาท่ีเผาในอุณหภูมิสูง มีการเคลือบผิว ผลิตภัณฑ์ด้วยเคลือบขี้เถ้าไม้ ได้ท าการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาเจริญรุ่งเรืองมาจนถึงพุทธศตวรรษท่ี ๑๙ ๒๐ และ ๒๑ นับว่าเป็นเครื่องปั้นดินเผาซึ่ง
ผลิตในประเทศไทยเป็นครั้งแรกท่ีเผาอุณหภูมิสูงเป็นเครื่องปั้นดินเผาประเภทดินสโตนแวร์ ( STONE 
WARES ) ในขณะท่ีอาณาจักรสุโขทัยเรืองอ านาจมีการติดต่อค้าขายกับหัวเมืองต่างและมีการเผยแพร่ 
ศิลปวัฒนธรรมไปท่ัวประเทศไทย สันนิษฐานว่าช่างปั้นดินเผาจากสุโขทัยได้เดินทางไปติดต่อค้าขายกับ
กรุงศรีอยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง ชัยนาท ไปตามล าน้ าซึ่งเป็นทางคมนาคมท่ีดีท่ีสุดในสมัยนั้น โดย
ธรรมชาติแล้วผู้รู้ทางด้านวิชาการ ทางเครื่องเคลือบดินเผาจะมองหาวัตถุดิบท่ีใช้ท าเครื่องปั้นดินเผา 
ได้ค้นพบวัตถุดิบท่ีบริเวณลุ่มแม่น้ าน้อยทางฝ่ัง ตะวันตกของแม่น้ าน้อยในอ าเภอบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรีวัตถุดิบท่ีส าคัญของการท าเครื่องปั้นดินเผา คือ ดิน (CLAY) ดินท่ีลุ่มแม่น้ าน้อยจะเป็นดิน 
(PLASTIC CLAY ) เหมาะส าหรับท าเครื่องปั้นดินได้ดี เนื่องมาจากดินมีความเหนียวดี  สามารถปั้น
ผลิตภัณฑ์ได้ง่าย โดยเฉพาะการปั้นด้วยวิธีขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนในเนื้อดินท่ีมีรายละเอียดผสมอยู่มีก้อน 
กรวดผสมอยู่ด้วยท าให้เนื้อดินมีคุณสมบัติทนความร้อนได้สูง เนื่องจากมีสารประกอบของซิลิกา
ประมาณมากซึ่งเป็น เหตุให้เนื้อดินปั้นเผาในอุณหภูมิสูงได้ ช่างปั้นดินเผาจึงเลือกเอาสถานท่ีนี้เป็น
แหล่งผลิตอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ประเด็นอื่นในบริเวณท่ีราบแม่น้ าน้อย มีเส้นทางคมนาคม
สะดวกเหมาะสมส าหรับขนส่งสินค้าเครื่องปั้นดินเผาได้ดี ทางด้านการเกษตรก็มีพืชพันธุ์ธัญญาหาร
สมบูรณ์ จึงเป็นสาเหตุท าให้แหล่งบริเวณท่ีราบแม่น้ าน้อยมีอุตสาหกรรม  เครื่องปั้นดินเผาเกิดขึ้น 
ทางด้านประวัติศาสตร์ในสมัยอยุธยาตอนต้นระหว่าง พ.ศ. 1914ถึง1921 ซึ่งเป็นช่วงคาบ เกี่ยวกับ
สุโขทัย สมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี 1(ขุนหลวงพะงัว) ยกทัพไปตีหัวเมืองทางเหนือซึ่งเคยอยู่ใน
อ านาจการ ปกครองสุโขทัย กวาดต้อนผู้คนมาด้วย(กรมศิลปากร: ๒๕๑๕๔๔๔ ในกลุ่มผู้คนท่ีกวาด
ต้อนมาจะมีช่างปั้นดินเผา รวมอยู่ด้วย พามา          รวบรวมไว้บริเวณแหล่งท่ีราบแม่น้ าน้อยซึ่งอยู่ใน
เขตเมืองแพรกขึ้นตรงต่อกรุงศรีอยุธยา(จารึก    วิไลแก้ว๒๕๓๓,๗๓)ช่างปั้นดินเผาได้ค้นพบแหล่งดิน
เหนียวท่ีเหมาะส าหรับการน ามาท าเป็นเครื่องปั้นดินเผาจึงได้ท าการผลิตเครื่องปั้นดินเผาขึ้นในแหล่ง
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นั้นจนกลายเป็นแหล่งอุตสาหกรรเครื่องปั้นดินเผาแม่น้ าน้อย ในการท าสงครามใน  สมัยก่อนมี
จุดประสงค์เพื่อขยายอ านาจกวาดต้อนผู้ตนเพื่อเพิ่มก าลังให้แก่ผู้รบชนะรวมท้ังขยายอาณาเขตให้
กว้างขวางขึ้น ในการกวาดต้อนผู้คนอาจมองได้หลายประเด็น คือประเด็นแรกเพื่อตัดก าลังฝ่ายแพ้ให้
เหลือน้อยลงเพิ่มก าลัง ตัวเองป้องกันการก่อจลาจลไม่ให้เกิดการแข็งข้อ ประเด็นท่ีสองริบทรัพย์สมบัติ
ผู้แพ้และท าลาย ประเด็นท่ีสามน าเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยกว่าเข้ามาอยู่ในครอบครองของตัวเอง การ
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นเทคโนโลยีอย่างหนึ่งท่ีเจริญรุ่งเรืองในสมัยสุโขทัยอาจจะถูกน ามาในสมัย
อยุธยาตอนต้น โดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชท่ี1ในการนี้จ าน าเอาพวกกลุ่มช่างปั้นดินเผาจากอาณา
จักสุโขทัยเพื่อน ามาท าอุตสาหกรรมโดยท่ีใช้ช่างปั้นดินเผา ส ารวจแหล่งวัตถุดิบและท่ีต้ัง  โรงงาน
อุตสาหกรรมให้อยู่ในบริเวณท่ีใกล้กลับกรุงศรีอยุธยา เพื่อท่ีผลิตเครื่องปั้นดินเผาเป็นสินค้า ในสมัย
พระ อินทรราชาหรือพระนครินราชา พ.ศ.๑๙๑๒ ได้ยกทัพไปปราบกลุ่มหัวเมืองเหนือของสุโขทัย
เนื่องจากพระมหาธรรม ราชาเสด็จสวรรคต เมื่อเสด็จถึงเมืองพระบางพระยาบาลเมืองและพระยาราม
ผู้ครองเมืองชัยนาท พิษณุโลก และเจ้า อ้ายครองเมืองสุพรรณบุรี ส่วนเจ้ายี่ครองเมืองแพรกศรีราชา
(พระราชพงศาวดารฉบับพระจักรพรรดิพงษ์,๒๕๐๔,๑๑) เคย ปกครองกลุ่มเมืองสุโขทัยมาก่อนท่ีจะ
ได้มาปกครองกรุงศรีอยุธยา พร้อมกันนี้ได้มีการกระจายทางด้านศิลปวัฒนธรรม  เข้ามาในอยุธยา
ทางด้านศาสนาและสถาปัตยกรรม ดังเช่นการสร้างวัดมเหยงค์ พ.ศ. ๑๙๑๘ เป็นเจดีย์ทรงกลมมีช้าง 
ล้อมรอบฐานเป็นศิลปะแบบเดียวกับสุโขทัย ศรีสัชนาลัย และก าแพงเพชรมาก่อน(กรมศิลปากร:
๒๕๓๐,๘๐)รวมท้ังสมัย สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี ๒ ซึ่งมีความเกี่ยวพัน
กลับกลุ่มเมืองสุโขทัยเรื่อยมาจะเห็นได้ว่า ในช่วงปลายพุทธศตวรรษท่ี ๒๐ ต้นพุทธศตวรรษท่ี ๒๑ นั้น
อยุธยาได้รับอิทธิพลศิลปสุโขทัยเข้ามาอย่างกว้างขวาง จากเหตุผลดังกล่าวนี้ท าให้พอจะต้ังสมมติฐาน
ได้อย่างมีเหตุผลว่า เทคโนโลยีการท าเครื่องปั้นดินเผาได้ถูกน ามาจากกลุ่มเมืองดังกล่าว ด้วยและน ามา
ก่อต้ังท่ีบริเวณแม่น้ าน้อย ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ(พ.ศ. ๑๙๙๔๒๐๑๗ ไปท าสงครามกับหัวเมือง
ทา เหนือ อาจจะมีการกวาดต้อนช่างปั้นดินเผาจากเมืองเขลียง(ศรีสัชนาลัยหรือสวรรคโลก)ของพระ
ยาสุธิษเฐียร ไปเข้  กับพระเจ้าติ โลกราช พ.ศ.๒๐๐๓  อาจจะเป็น เหตุหนึ่ ง ท่ีท าให้ กิ จการ
เครื่องปั้นดินเผาศรีสัชนาลัยส้ินสุดลง(จารึก วิไล แก้ว:๒๕๓๓,๗๓)   

      เครื่องปั้นดินเผาแหล่งเตาเผาแม่น้ าน้อย เป็นเครื่องปั้นดินเผาประเภทเอิร์นเทนเวร์(EARTHEN 
WARE ไม่ เคลือบและเป็นเครื่องปั้นดินเผาสโตนเวร์(STONE WARE) ท้ังเคลือบและไม่เคลือบจากข้อ
สันนิษฐานของนายสายันต์ ไพรชาญจิตร์ ยืนยันว่าเป็นเครื่องปั้นดินเผาสมัยอยุธยาตอนต้นเพราะพบ
แบบพระปรางค์สมัยอยุธยาสมัยตอนต้นในวัน พระปรางค์ แต่คาดว่าเตาเผาท าก่อนพระปรางค์เพราะ
อิฐท่ีก่อสร้างพระปรางค์เป็นอิฐแบบเดียวกับเตาเผา ท่ีน่ายืนยันได้ดีท่ีสุดคือ ท่อน้ าท่ีใช้ในระบบ
ชลประทาน ในสมัยพระนารายณ์มหาราช(พ.ศ๒๑๙๙-๒๒๓๑) ท่ีวังพระนารายณ์ราช นิเวศน์ ลพบุรี 
และพระท่ีนั่งบรรยงค์ รัตนาสน์ และหมู่พระท่ีนัง่ในเขตพระราชวังท่ีกรุงศรีอยุธยา สมัยพระเพทราชา 
(พ.ศ. ๒๒๓๙๒๒๔๖ และสมัยพระเจ้าปราสาททอง(พ.ศ.๒๑๗๒-๒๑๙๙) ได้ให้กระเบ้ืองปูพื้นภายในวัด
ไชยวัฒนารามซึง่ ผลิตจากเตาเผาแม่น้ าน้อย เครื่องบันดินเผาประเภทไหล่ีหู พบจากการขุดคันเตาเผา
เมือง สุโขทัย เตาเผาศรีสัชนาลัย สุโขทัย แม่น้ าน้อย และจากซากเรือส าเภาโบราณ จากการพิจารณา
ดูไหส่ีหูจะเห็นได้ว่าท าหูไว้เพื่อจุดประสงค์ ๒ ประการ เตาเผา ประการแรกเพื่อความสวยงาม เพราะหู
บางชนิดจะใช้สอยอะไรไม่ได้ ประการท่ีเสองเพื่อการใช้สอยทางด้านการปิด เพื่อ การเปิดให้ในเมื่อเอา
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วัสดุหรือวัตถุดิบใส่เข้าไปในไห ไหส่ีหท่ีูมีอายุมากก็จะพบในประเทศจีนก่อนท่ีอื่น เพราะจันเป็น ขน
ชาติท่ีมีวิชาการทางด้านเครื่องปั้นดินเผาเจริญก่อนชาติอื่นบนโลก ไหส่ีหูท าขึ้นว่าในสุโขทัยเป็นครั้ง
แรกในประเทศ ไทย ส่วนให้สีหูของแม่น้ าน้อยคงจะท าในระยะท่ีใกล้เคียงกันการพิจารณาไหส่ีหูเพื่อ
หาข้อมูลเกี่ยวกับยุคลมัยนั้นตัดสินใจยาก เพราะการก าหนดอายุของเครื่องปั้นดินเผาแม่น้ าน้อยโดย
ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งการก าหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ด้วยวิธี การศึกษาแนวแม่เหล็กโบราณ 
(PALAEOMAGNE HCKMIKE BARBEIT,๑๙๘๙) ได้คาอายุในพ.ศ.๒๑๕๕ ถึงพ.ศ. ๒๒๕๓ ซึ่งตรงกับ
สมัยของพระนารายณ์เป็นระยะครัง้สุดท้ายในการใช้เตาเผา จากหลักฐานการพิสูจน์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมเตาเผาแม่น้ าน้อยท าในสมัยอยุธยา จากข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดีและการก าหนดอายุทางวิธี วิทยาศาสตร์เครื่องปั้นดินเผาแม่น้ า น้อย
(จารึก วิไลแก้ว,เตาเผาแม่น้ าน้อย,โครงการโบราณคดีประเทศไทยฝ่ายวิชาการกองโบราณคดี กรม
ศิลปากร) จะ อยู่ระหว่างปลายศตวรรษท่ี ๑๙ จนถึง ต้นพุทธศตวรรษท่ี ๒๓ ท่ีเห็นได้ขัดเจนคือการ
ก าหนดอายุซากเรือส าเภาหลายล า ท่ีจมอยู่ในทะเล ทางวิทยาศาสตร์โดยใช้คาร์บอน ๑๔ จะอยู่ในช่วง
ท่ีใกล้เคียงกันมากอายุในช่วงนี้จะเป็นอายุสมัย อยุธยาเป็นราชธานี ดังนั้นคณะผู้วิจัย จึงได้รวบรวม
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑ์และข้อมูลจากผู้ผลิตเกี่ยวกับการ จัดจ าหน่าย เพื่อน ามา
พัฒนาและถ่ายทอด     เทคโนโลยีการขึ้นรูป การสร้างสรรค์รูปแบบภายใต้ความเป็นเอกลักษณ์ของ
ไหส่ีหู เป็นการยกระดับสินค้าของชุมชนและสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิต 

 
๖. วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
           เพื่อพัฒนารูปแบบและกระบวนการผลิต 
๗. ขอบเขตของโครงการวิจัย 
           ๗.๑ ตัวแปรการวิจัย ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาไหส่ีหู 
                       -ตัวแปรต้นได้แก่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ผลิต เครื่องปั้นดินเผา
ไหส่ีหูจากการถ่ายทอดเทคโนโลยี  
                      -ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลเวลาในการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาไห 4หูด้วยพิมพ์ปูน           
ปลาสเตอร์และการสร้างสรรค์รูปทรง  
           ๗.๒. สถานท่ีด าเนินการวิจัย 
                      - สถานท่ีด าเนินการทดลองและท าหุ่นจ าลองผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา คือ
สาขาวิชาเซรามิกส์ วิทยาลัยเพาะช่าง 
                       - สถานท่ีเก็บข้อมูลคือ เครื่องปั้นดินเผาไหล่ีหู ต.เชิงกลัด อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี 
 ๘. หฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวคิดของโครงการวิจัย  

                        คณะผู้วิจัยน าแนวความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของวัชรินทร์ จรุงจิตสุนทรมา
ใช้ในการ ออกแบบ โดยกล่าวถึงหลักการและแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม ( Craft 
Product Design) ดังนี้ การจะสร้างนวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนั้นจะต้องแสดงให้
เห็นถึงการออกแบบและการผลิต ท่ีมีการผสมผสานระหว่างขนบธรรมเนียมแบบด้ังเดิมและแบบร่วม-



๔ 
 

 

สมัย การประดิษฐ์และสร้างสรรค์วัสดุรูปแบบและกระบวนการผลิตท่ีสร้างความแตกต่างและเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของตัวผลิตภัณฑ์เองและในผลิตภัณฑ์ประเภท เดียวกันด้วยดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

            ๘.๑การออกแบบ(Design) ส่วนใหญ่จะใช้หลักการท่ัวไปท่ีเป็นพื้นฐานใน การออกแบบ 
                           ๘.๑.๑ ความงาม (Artistic & Aesthetic Value) ประกอบด้วย 
            - ขนาดและสัดส่วน (Sie & Proportion) เหมาะสมกับประเภทของผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับ 
การใช้งาน เช่น ของท่ีระลึกก็ควรจะกะทัดรัดพกพาได้ง่ายเพื่อเป็นของฝากเป็นต้น  
            -รูปร่าง รูปทรง(Shape & Form) สร้างความแตกต่างและมีแนวคิดในการออกแบบได้
ชัดเจนมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวโครงสร้าง(Structure) ความแข็งแรงของโครงสร้างซึ่งสอดคล้องกับ
รูปแบบท่ีออกแบบไว้  
             - สีสัน(Color สีของวัสดุแบบเดิม สีธรรมชาติ หรือการผสมผสานระหว่างวัสดุ 
             - ลวดลาย( Pattern) เกิดขึ้นมาจากพื้นผิวของวัสดุหรือการสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ 
             ๘.๒ ประโยชน์ใช้สอย(Function Value) ใช้งานได้ง่ายสะดวก เหมาะสมกับราคาประโยชน์
มากกว่าหนึ่งก ็จะยิ่งได้เปรียบคู่แข่ง เพราะเป็นทางเลือกให้ลูกค้า 
                           ๘.๒.๑ สร้างสรรค์จากตัววัสดุเดิม โดยการเปล่ียนแปลงกรรมวิธีการผลิต 
เทคนิควิธีการเพื่อสร้างความ แตกต่างในรูปลักษณ์ใหม่ 
                           ๘.๒.๒ การผสมผสานระหว่างวัสดุต่างชนิด หรือวัสดุเดิม รูปแบบเดิม กับวัสดุ 
อื่นๆ สรุปได้ว่า การสร้างนวัตกรรมในการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไม่ใช่ส่ิงไกลตัว  ส าหรับผู้ผลิต 
จนเกินไป ทุกกลุ่มทุกขุมชนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ เพียงแค่สร้างความแตกต่างจากส่ิงท่ีมีอยู่ และ
การสร้างสรรค์ท่ี ผสมผสานระหว่างการออกแบบและกรรมวิธีการผลิต แต่ต้องค านึงถึงท่ีมาของ
ผลิตภัณฑ์อันแสดงถึงเอกลักษณ์ประจ าถิ่น การต่อยอดภูมิปัญญาเดิมท่ีมีอยู่ การอธิบายได้ถีท่ีมาใน
การสร้างสรรค์ แต่ให้อยู่ในกรอบของส่ิงท่ีกล่าวมาข้างต้น อย่าพยายามสร้างสรรค์มากเกินไป ประจ า
ถิ่น เพียงแค่นี้การสร้างนวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ก็น่าจะประสบผลส าเร็จได้ในระดับหนึ่ง จนดูเหมือน
บิดเบือนและท าลายความงามของคุณค่าวัสดุเดิมหรือเอกลักษณ์ ประจ าถิ่น เพียงแค่นี้การสร้าง
นวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์ก็น่าจะประสบผลส าเร็จได้ในระดับหนึ่ง 

๙. นิยามค าศัพท์  
                    ไหส่ีหู หมายถึงภาชนะท่ีเป็นเครื่องปั้นดินเผา ท่ีมีปากแคบกว่าตัวไห มีหู  
ส่ีหูท่ีตรงบ่า ก้นแคบ  
๑๐. เอกสารอ้างอิงของโครงการวิจัย วัชรินทร์ จรุงจิตสุนทร,2548 หลักการและแนว-คิดการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ กรุงเทพมหานคร:แอ๊ปป้าพริ้นต้ิงกรุ๊ป 
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 ๑๑. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
                           ๑๑.๑ ด้านวิชาการผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาไหล่ีหู เกิดความรู้และทักษะ  วิธีการ
ขึน้รูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา ด้วยพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 
                           ๑๑.๒ ด้านเศรษฐกิจผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาไหส่ีหู สามารถผลิต  
 ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเพื่อการจ าหน่ายได้เชิงปริมาณ และช่วยเพิ่มรายได้ให้ 
 มากขึ้น  
                           ๑๑.๓ ช่วยลดระยะเวลาในการผลิตจึงเป็นการลดต้นทุนและช่วยให้ 
 ผลิตภัณฑ์คุณภาพมากขึ้น 
 



 
 

 
 

         บทท่ี  ๒ 
           เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
            ในการท าวิจัยเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขึ้นรูปและพัฒนารูปแบบของ

เครื่องปั้นดินเผาไหส่ีหู  จังหวัดสิงห์บุรี มีเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี ้
            ๑. สภาพชุมชนไหส่ีหู 
            ๒. การท าพิมพ์หล่อกลวงด้วยปูนปลาสเตอร์ 
            ๓. ลักษณะของดินท่ีใช้ในการขึ้นรูป 
            ๔. ขั้นตอนการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อกลวง 
            ๕. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ๑ .สภาพชุมชนไหสี่ห ู
                ศูนย์การเรียนรู้อยู่ท่ีวัดพระปรางค์ ต าบลเชิงกลัด อ าเภอบางระจันจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีการ
จัดแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา และ และไหส่ีหู บริเวณ ใกล้พิพิธภัณฑ์เตาเผาโบราณ
แม่น  าน้อย ซึ่งมี ปราชญ์ชาวบ้าน คือนายเทิดศักด์ิ บุญ เป็นผู้ขึ นรูปด้วยแป้นหมุนให้กับผู้ท่ีสนใจ ได้แก่ไหส่ี
หูแจกันใบใหญ่หายใบใหญ่และตามท่ีผู้บริโภคส่ังท าเผาด้วยเตาแก๊สการคมนาคม เส้นทางทางบกถนน 
๓๐๓๐ จากศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีจนมาถึงแม้น  าน้อยผ่านคลองชลประทานปัจจุบันเหลือผู้ผลิตเพียง
คนเดียวเนื่องจากคนส่วนใหญ่ไปประกอบอาชีพอื่น 

 
๒.การท าพิมพ์อัดด้วยปูนปลาสเตอร์ 

     ๒.๒ ประวัติความเป็นมาของแม่พิมพ์ 
     ความพยายามแรกเริ่มของมนุษย์ท่ีจะท าภาชนะจากดินมักจะเกี่ยวข้องกับการใช้แม่พิมพ์ 

แม่พิมพ์ (mould) คือส่ิงท่ีใช้ในการท าให้สารท่ีเป็นของเหลวหรือพลาสติกเป็นรูปเป็นร่างขึ้นกล่าวอย่าง
กว้าง ๆ ก็คือ นิ้วเป็นแม่พิมพ์กด (press mould) อันแรก ช่างปั้นดินเผาโบราณไม่เพียงแต่ใช้นิ้วในการท า
ภาชนะจากดินเท่านั้น  หากยังใช้นิ้วในการประทับรอยเพื่อให้เกิดลวดลายอีกด้วย  ลวดลายท่ีเกิดจากรอย
ประทับของนิ้วมือจึงเป็นการตกแต่งประเภทแม่พิมพ์กดบนภาชนะ  นอกจากนี้ยังมีภาชนะโบราณซึ่ง
ปรากฏลวดลายเป็นรอยเชือกลายตะกร้าสาน  ตลอดจนลายอื่น ๆ บนภาชนะนั่นก็เป็นแม่พิมพ์กดอีกแบบ
หนึ่งโดยใช้เครื่องมือแทนการใช้นิ้ว 

จากตัวอย่างดังกล่าวข้างต้น  เราจะเห็นได้ว่าดินเป็นได้ท้ังลักษณะของการกดอัดเข้าไปใน
พิมพ์ (mould) หรือแม่พิมพ์สามารถกดอัดหรือกดลงไปในดินก็ได้ 
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การพัฒนาดินให้เป็นรูปร่างด้วยการกดหรือการอัดดินด้วยนิ้วหรือใช้เครื่องมืออย่างอื่น
เป็นวิธีทางธรรมชาติโดยแท้  ไม่ว่าใครก็ตามท่ีได้เริ่มปั้นดินด้วยมือ  ในไม่ช้าจะกดดินลงบนบางส่ิง
บางอย่าง  หรือไม่ก็กดบางส่ิงบางอย่างลงในดิน  ส่ิงท่ีน่าอัศจรรย์ใจก็คือเมื่อดินแข็งตัวมันจะปรากฏ
ลักษณะของส่ิงท่ีถูกอัดลงไป 

ตัวอย่างของดินมหัศจรรย์ ก็คือแผ่นคูนิฟอร์ม (cuneiform) ของชาวอัลซีเรียโบราณ
ชาวอัสซีเรียได้  “จาร” บันทึกลงบนแผ่นดิน  โดยใช้แผ่นเหล็กจารปลายแหลมรูปสามเหล่ียม  วิธีจารลง
บนแผ่นดินแล้วน าไปเผาให้แข็งนี้  ได้ช่วยให้เราได้ทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของแนวทางชีวิตชาวอัล
ซีเรีย กล่าวได้ว่า  เหล็กจารนั้นก็คือแม่พิมพ์กด (press mould) ประเภทหนึ่งและแผ่นดินท่ีบันทึก
ข้อความนั้นก็อยู่ในสภาพท่ีดีเลิศแม้เวลาจะล่วงเลยมากกว่า ๓,๕๐๐ ปีแล้วก็ตาม 

อารยธรรมเมดิเตอร์เรเนียนยุคแรกก็รู้จักวิธีการใช้แม่พิมพ์ช่วยในการท าเครื่องปั้นดินเผา  
และโลหะมานานกว่า ๓,๐๐๐ ปี ก่อนยุคทองของกรีก 

ช่างท าเครื่องปั้นดินเผาของกรีกโบราณ  จัดเป็นช่างท าแม่พิมพ์ช้ันเลิศเช่นเดียวกับท่ีมี
ความช านาญในการใช้แป้นหมุน  ช่างปั้นชาวกรีกใช้แม่พิมพ์ในการท าภาชนะท่ีไม่อาจท าด้วยวิธีปั้นด้วย
แป้นหมุนได้ 

วิธีท าแม่พิมพ์ของกรีกก็เหมือนกับของช่างอื่น ๆ ท่ีต่างวัฒนธรรมกัน  วัตถุท่ีจะท า
แม่พิมพ์จะถูกฉาบด้วยดิน  ถ้าจ าเป็นต้องท าแม่พิมพ์สองช้ินก็จะผ่าดินท่ีฉาบแยกออกจากกัน  แล้วน า
แม่พิมพ์สองส่วนนั้นไปเผาท่ีอุณหภูมิสูงพอท่ีจะท าให้ดินแข็งตัว  แต่ยังคงรักษาความพรุนไว้อยู่ด้านนอก
ของแม่พิมพ์มักจะช่องส าหรับใช้เชือกมัดท้ังสองส่วนเข้าด้วยกัน 

ในยุคท่ีโรมมีอ านาจแผ่กว้างไปในแถบเมดิเตอร์เรเนียนนั้น  ช่างชาวโรมันก็ได้เป็นใหญ่
ทางด้านเทคโนโลยีด้านเซรามิก  โดยได้รับอิทธิพลจากพวกรีก  อีตรัสคาน และชนชาติอื่น ๆ ได้มีการท า
แม่พิมพ์ดินเผาในการท าภาชนะต่าง ๆ รูปป้ัน  หีบศพ ตะเกียง และอื่น ๆ 

ทางตะวันออก ชาวจีนซึ่งเป็นชนชาติท่ีมีอารยธรรมเก่าแก่  ก็รู้จักใช้แม่พิมพ์ในการท าและ
ตกแต่งลวดลายภาชนะท่ีท าจากดินและโลหะมาแต่ต้น  การใช้แม่พิมพ์ในงานเซรามิกและงานโลหะของ       
ชาวจีนสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  มีหลักฐานอยู่มากท่ีแสดงให้เห็นถึงการใช้แม่พิมพ์ดินเผาในการหล่อ
ภาชนะท่ีท าด้วยทองสัมฤทธิ์และรูปป้ัน 

อเมริกากลางและอเมริกาใต้มีอารยธรรมทางเทคโนโลยีหลายสาขา รวมทั้งเครื่องปั้นดิน 
เผาท่ีท าด้วยแม่พิมพ์ 

ส่ิงท่ีน่าสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการใช้แม่พิมพ์ในอเมริกาใต้ยุคแรก ๆ คือการใช้เทคนิค
การหล่อน้ าสลิป (slip casting) ตัวอย่างเช่นการท าขลุ่ย เป็นต้น 

 
 
 
 



๘ 
 

พัฒนาการของแม่พิมพ์ปนูปลาสเตอร์ 
 
มนุษย์ได้ใช้ดินและปูนปลาสเตอร์ในการท าแม่พิมพ์มาเป็นเวลาช้านานแล้วปูนปลาสเตอร์ท่ีใช้

กันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือ  ยิปซัมผง อย่างไรก็ดีตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏว่ามีการใช้ท้ังหินปูน
และยิปซัมในการท าปูนปลาสเตอร์ และปูนสอ 

ท าเครื่องปั้นดินเผาท่ีใช้แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ในลักษณะท่ีสืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษใน
สมัยโบราณมนุษย์ได้ค้นพบว่าดินสามารถกลายสภาพเป็นสารใหม่ได้เมื่อถูกความร้อนสูง  และยังค้นพบว่า
หินบางชนิดเมื่อน าไปเผาแล้ว  สามารถบดให้เป็นผงและเมื่อเติมน้ าลงไปแล้วก็จะได้ของเหลวข้นซึ่งเมื่อ
แห้งจะแข็งตัวเหมือนหิน  ของเหลวนี้สามารถน ามาใช้เป็นตัวเช่ือมวัตถุเข้าด้วยกัน 

การค้นพบท้ังสองเรื่องดังกล่าวนี้เป็นส่ิงท่ีส าคัญอย่างยิ่งยวดของอารยธรรม การค้นพบ
ประการแรกท าให้ได้งานเซรามิก  ซึ่งผลิตเป็นภาชนะ อิฐ เตา เตาเผา ส่วนการค้นพบประการหลังท าให้ได้
ส่ิงท่ีใช้ประสานวัตถุเข้าด้วยกัน  ใช้ในการยาผนัง  สร้างบ้าน  สร้างพีระมิด 

ชาวอียิปต์ได้ใช้ยิปซัมเป็นส่วนผสมให้การก่อสร้างพีระมิด  แต่ชาวกรีกไม่เคยใช้ในการสร้าง
อาคารท่ีสร้างด้วยหิน  แม้ว่าพวกเค้าจะคุ้นเคยกับวิธีการเผาและบดยิปซัม  ส่วนชาวโรมันมีการพัฒนาขึ้น
ไปอีกช้ันหนึ่งคือ รู้จักใช้ปูนซีเมนต์ ซึ่งเกิดจากการผสมแคลเซียมคาร์บอร์เนตกับทรายภูเขาไฟ 

บันทึกฉบับแรกที่พูดถึง  การใช้ปูนปลาสเตอร์ในงานเครื่องปั้นดินเผา คือ หนังสือของปีคอล
พาสโส (Piccolpasso) ซึ่งพิมพ์ในปี ค.ศ. ๑๕๔๕ กล่าวถึงวิธีการท าพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ของชาวอิตาเลียน
ในกลางศตวรรษท่ี ๑๖ และดูเหมือนว่าการท าแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์เป็นวิธีการมาตรฐานท่ีใช้กันท่ัวไป  
ไม่ได้เป็นของแปลกใหม่แต่อย่างใด  มีการใช้ปูนปลาสเตอร์ในงานหลายอย่างเช่น หล่อระฆัง และท า
แม่พิมพ์ของตกแต่งภายใน สันนิษฐานว่าช่างปั้นอิตาเล่ียนสมัยศตวรรษท่ี ๑๖ 

ข้อดีของแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์เม่ือเปรียบเทียบกับแม่พิมพ์ดินเผา 
๑. แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ดูดซับความช้ืนได้เร็วกว่า 

       ๒.เวลาใช้ไม่ต้องเผา ในขณะท่ีแม่พิมพ์ดินเผาต้องการเผาก่อน 
       ๓.ท าได้เร็วกว่า และใช้ได้เกือบทันทีท่ีแข็งตัว 
       ๔.ไม่หดตัว  แต่พิมพ์ดินเผาจะหดตัวน้อย ๑๐% ถึง ๑๕% 
      ข้อเสียของแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ ก็คือ ผิวสึกไปเร่ือย ๆ ในการอัดหรือหล่อท าให้ต้องเปลี่ยน
แม่พิมพ์ใหม่บ่อย 

มนุษย์รู้จักใช้แม่พิมพ์ในการสร้างงานเซรามิกติดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน  แม่พิมพ์ในอดีต   
ท าด้วยดินเผาและพัฒนาต่อมาเป็นปูนพลาสเตอร์  ในสมัย ปฏิวัติอุตสาหกรรม การใช้แม่พิมพ์           
ปูนปลาสเตอร์กลายเป็นกุญแจท่ีไขไปสู่ความส าเร็จเกี่ยวกับ กระบวนการหล่อน้ าดินและจ๊ิกเกอร์  ใน
ปัจจุบันได้มีการน าเอาเครื่องจักรกลเข้ามาใช้ในการผลิตแทนท าด้วยมือ และก็ยังคงมีการใช้แม่พิมพ์ปูน
ปลาสเตอร์อยู่ 

 



๙ 
 

๑.๑ การท าแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ส าหรับงานเซรามิก 
 
วัสดุท่ีน ามาใช้ในการท าแม่พิมพ์ก็คือ ปูนปลาสเตอร์ 
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ให้อรรถธิบายว่า 
“ปูนปลาสเตอร์ น. แคลเซียมซัลเฟต (CaSO 4½H2O) มีลักษณะเป็นผงสีขาวคล้ายปูน

ขาวได้จากการเผายิปซัม (CaSO42H2O) ให้ร้อนถึง ๑๒๐ – ๑๓๐ ซ. เมื่อน าไปผสมกับน้ าแล้วต้ังท้ิงไว้จะ
แข็งตัวได้เร็วมากใช้ประโยชน์ในการท าแม่พิมพ์ปูนปั้น  พอกอวัยวะไม่ให้เคล่ือนไหวในการรักษา
กระดูกหักเป็นต้น (อ.Plater of paris)” 

ปูนปลาสเตอร์มีอยู่ ๒ ชนิด เรียกตามภาษาวิชาการว่า อาลฟ่า  ชนิดหนึ่งกับ เบต้า  
ชนิดหนึ่ง 

ปูนอาลฟ่า  เรียกกันตามภาษาชาวบ้านว่า ปูนหิน  ฟังเข้าใจง่ายกว่าท่ีเรียกว่า ปูนหิน
เป็นเพราะว่าปูนชนิดนี้เมื่อแข็งตัวแล้วจะแข็งมาก  เหมาะส าหรับท าแม่พิมพ์แม่ หรือเคสโมล (mother 
mould หรือ case mould) ข้อเสียคือมีราคาแพง 

ส่วนปูนเบต้า  นั้นก็คือปูนปลาสเตอร์ธรรมดาท่ีรู้จักกันท่ัวไปนั่นเอง  ปูนชนิดนี้เหมาะ
ส าหรับท าแม่พิมพ์ใช้งาน (working) เพราะดูดซับน้ าได้ดี 

คุณสมบัติของปูนปลาสเตอร์ 
                    ๑.ละลายน้ าได้ดีแข็งตัวเร็ว (เมื่อผสมกับน้ า) 

        ๒.น ามาใช้ท าเป็นรูปทรงต่าง ๆ ได้ไม่ยาก 
          ๓.ดูดซึมน้ าได้ดี 
          ๔.ย่อยสลายได้ง่าย 
          ๕.แข็งตัวแล้วขยายตัวเล็กน้อย 
      **เมื่อได้รู้จักปูนปลาสเตอร์แล้ว  ต่อไปจะแนะน าให้รู้จักกับเครื่องมือท่ีส าคัญ ๆ โดย 

             มีดังนี้ 
-    เครื่องกลึงปูนปลาสเตอร์ พร้อมใบมีด 
- เครื่องผสมปูนปลาสเตอร์สุญญากาศ (ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร) 
- ถังพลาสติก หรือโลหะท่ีใช้ผสมปูนปลาสเตอร์ 
- C แคล้มพ์ F แคล้มพ์ 
- แผ่นไม้ กระจก พลาสติก กระดาษแข็ง (ส าหรับกั้นปูน) 
- สบู่โปแตสเซียม ถ้าไม่มีให้ใช้สบู่ซันไลท์แทนก็ได้  ต้องผ่าเป็นช้ินบางๆ เติมน้ าพอ  

              เหมาะสมแล้วน าไปต้ังไฟพอละลาย วิธีนี้ค่อนข้างยุ่งยากแต่ก็ใช้งานได้ดี 
- แปรง 
- น้ ามันพืช 
- มีด 



๑๐ 
 

- ค้อนยาง 
- ใบเล่ือยเหล็ก  ฟุตเหล็ก 
- ฟองน้ า (ถ้าเป็นฟองน้ าธรรมชาติจะดี แต่มีข้อเสียคือแพงมาก) 
นอกจากนี้ยังมีวงเวียน ไม้ฉาก ดินสอ ดินเหนียว ดินน้ ามัน ปากกาเมจิก เชือก ยางรัด 

 กระดาษ ทราย เชลแล็ค แอลกอฮอล์ และอื่น ๆ อีกจิปาถะ 
 การผสมปูนปลาสเตอร์  มีความส าคัญมากในการท าแม่พิมพ์อัตราส่วนของน้ ากับปู  

ปลาสเตอร์จะต้องเหมาะสมและแน่นอน  ใช้เพียงแต่โรยปูนปลาสเตอร์ลงไปในน้ าพอปริ่มแล้ว คนเหมือน
ท่ีท ากันท่ัวไป  แต่ต้องช่ังหรือตวงปูนปลาสเตอร์กับน้ าทุกครั้งท่ีผสมปูนปลาสเตอร์แต่ละยี่ห้อจะมี
อัตราส่วนของน้ ากับปูนปลาสเตอร์ไม่เท่ากัน  บางยี่ห้อจะบอกอัตราส่วนไว้เสร็จซึ่งจะท าให้ใช้สะดวก และ
อีกหลายยี่ห้อไม่ได้บอกไว้จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีผู้ใช้จะต้องหาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของน้ ากับปูนปลาสเตอร์
เอาเอง 

วิธีหาอัตราส่วนของน  ากับปูนปลาสเตอร์ 
                    - ตวงน้ า ๑๐๐ cc. (ใส่ในภาชนะท่ีพอเหมาะ เช่น บิ๊กเกอร์ ๕๐๐ cc.) 
                    -ช่ังปูนปลาสเตอร์ กิโลกรัม (โดยประมาณ) 
                    - ค่อย ๆ โรยปูนลงในน้ าจนปริ่ม 
ช่ังหาน้ าหนักปูนปลาสเตอร์ท่ีใส่ลงไป หักน้ าหนักของน้ าและบิ๊กเกอร์ออกจะได้อัตราส่วนน้ ากับปูน

ปลาสเตอร์เป็นเปอร์เซนต์  =  
น้ า×๑๐๐

น้ าหนักปูนปลาสเตอร
 ์

 

ตัวอย่างน้ า ๑๐๐ cc. (ใส่ภาชนะท่ีพอเหมาะ เช่น บิ๊กเกอร์ ๕๐๐ cc.) 
น้ าหนักปูนปลาสเตอร์ ๑๓๑ กรัม (สมมติ) 

 

     
๑๐๐×๑๐๐

๑๓๑
 = ๗๖.๓% 

 

เพราะฉะนั้นอัตราส่วนของน้ าต่อปูนปลาสเตอร์  = ๗๖ : ๑๐๐ 
  หมายความว่า น้ า ๗๖ ซีซี ต่อปูนปลาสเตอร์ ๑๐๐ กรัม ไม่ใช่ว่าจะต้องใช้น้ า ๗๖ ซีซี 
เท่านั้น แต่สามารถปรับเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความเหมาะสมในการใช้งานถ้าหากว่าปูนปลาสเตอร์แต่
ละยี่ห้อมีคุณภาพได้มาตรฐานก็ไม่มีปัญหา  สูตรนี้ใช้ได้แต่ปัญหามักจะเกิดขึ้น  เพราะปูนปลาสเตอร์ไม่
ค่อยมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน (ยี่ห้อเดียวกัน) โดยเฉพาะระยะเวลาของการแข็งตัวอาจไม่เท่ากัน 
เพราะฉะนั้นจะต้องคอยสังเกตดูแล้วปรับให้พอเหมาะ 
  วิธีผสม  ก่อนอื่นต้องดูขนาดของช้ินงาน  ว่าเล็กใหญ่หรือมีรูปทรงอย่างไรแล้วจึง
ค านวณหาปริมาตรของปูนปลาสเตอร์ท่ีพอดีไม่ขาดและไม่เกิน  ซึ่งจะท าให้ประหยัดปูนปลาสเตอร์ได้มาก 
รูปทรงโดยท่ัวไปก็ไม่หนีทรงกระบอก  ส่ีเหล่ียม และสามเหล่ียม 
สูตร  ปริมาตรรูปทรงกระบอก   r2 x สูง = ๓.๑๔ x รัศมี x สูง 



๑๑ 
 

สูตร  ปริมาตรรูปส่ีเหล่ียม   กว้าง x ยาว x สูง 
สูตร  ปริมาตรรูปทรงสามเหล่ียม  ½ x ฐาน x สูง x สูง 

(½  x ฐาน x สูง = พื้นท่ี  รูปสามเหล่ียม x สูง = ปริมตร) 
ตัวอย่างการค านวณหาปริมาตรของรูปทรงกระบอก 
สมมติว่ามีขนาด   ๑๐ ซม. สูง ๑๕ ซม. 
ใช้สูตร r2 x สูง  = ๓.๑๔ x รัศมี x สูง 
    = ๓.๑๔ x ๕ x ๕ x ๑๕ = ๑,๑๗๗.๕ 
เพราะฉะนั้นปริมาตรของปูนปลาสเตอร์   = ๑,๑๗๘ 

            ต่อไปก็หาปริมาตรของน้ าโดยวิธีบัญญัติไตรยางศ์ อัตราส่วนของปูนปลาสเตอร์ต่อ        
น้ าท่ีเราต้องการใช้งานคือ ๑๐๐ : ๗๖% 
ปูนปลาสเตอร์ ๑๐๐กรัม น้ า ๗๖ ซีซี 
ปูนปลาสเตอร์ ๑,๑๗๘ กรัม น้ า = 

๗๖×๑๑๗๘

๑๐๐
  = ๘๙๕.๒๘ 

 

เพราะฉะนั้นปูนปลาสเตอร์  ๑,๑๗๘ กรัม ใช้น้ า ๘๙๕ ซีซี (กรัม) 
ขั้นต่อไปตวงน้ า ๘๙๕ ซีซี ใส่ในภาชนะควรใช้น้ าเย็นท่ีอุณหภูมิประมาณ ๑๕-๒๐ องศา

เซลเซียส เพราะจะท าให้ปูนปลาสเตอร์แข็งตัวช้า  ช่ังปูนปลาสเตอร์ ๑,๑๗๘ กรัม โรยปูนปลาสเตอร์ให้
กระจายไปท่ัวลงในน้ าพยายามอย่าให้ลงเป็นก้อนท้ิงไว้สักครู่  คะเนว่าปูนปลาสเตอร์ดูดซับน้ าจนท่ัวแล้ว
จึงใช้ไม้คนอย่างน้อย ๓ นาที 

หากมีเครื่องมือผสมปูนปลาสเตอร์สุญญากาศ  ก็ให้ใช้เครื่องซึ่งเป็นวิธีท่ีดีท่ีสุด  เพราะจะท า
ให้ปูนปลาสเตอร์ไม่มีฟองอากาศ 

ถ้าเป็นรูปทรงอย่างอื่น  เช่น ส่ีเหล่ียม หรือสามเหล่ียม  การหาปริมาตรของปูนปลาสเตอร์ก็ใช้
การค านวณด้วยวิธีเดียวกันนี้  เพียงแต่เปล่ียนวิธีการหาปริมาตร 

มีอีกเรื่องหนึ่งท่ีไม่ควรมองข้ามเพราะมีความส าคัญไม่น้อยเหมือนกัน คือการผสมสบู่โปแตส 
เซียม  อย่าให้ช้าจนเกินไปเพราะปูนปลาสเตอร์จะซึมซับได้น้อย  และถ้าหากทาแล้วลืมเช็ดหรือล้างออก
จะท าให้สบู่ติดแม่พิมพ์แข็งและแน่น  โดยเฉพาะในส่วนท่ีเป็นซอกไม่สามารถล้างออกได้ง่าย ท าให้ผิว
แม่พิมพ์ขรุขระได้ 

อัตราส่วนท่ีพอเหมาะคือ สบู่ ๑ ส่วน ต่อน้ า ๓ ส่วน (โดยประมาณ) น าใส่ภาชนะเตรียมไว้แล้ว
คนให้เข้ากัน 

 
ชนิดของแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ 
๑.แม่พิมพ์กด (press mold) การขึ้นรูปโดยใช้ดินกดหรืออัดลงไป  มีแม่พิมพ์ ๑ ช้ิน หรือ ๒ 
ช้ิน แล้วแต่รูปแบบของช้ินงาน 



๑๒ 
 

           ๒.แม่พิมพ์หล่อกลวง (drain casting mold) การขึ้นรูปใช้น้ าดิน (slip) เทลงไปทางช่องเทไว้สัก
ประมาณ ๕-๒๐ นาที ขึ้นอยู่กับความหนาบางของผลิตภัณฑ์  หรือขนาดของแม่พิมพ์  จากนั้นเทน้ าดิน
ออก  วางแม่พิมพ์คว่ าลง  เอียงเล็กน้อย  เพื่อให้น้ าดินไหลลงไปทางเดียวกัน  ซึ่งจะท าให้ผิวข้างในของ
ผลิตภัณฑ์เรียบ  เมื่อคะเนว่าดินหมาดได้ท่ีแล้วจึงค่อยแกะออก 
            ๓.แม่พิมพ์หล่อตัน (solid casting mold) การขึ้นรูปใช้น้ าดินเทลงไปในช่องเทน้ าดิน ซึ่งทางก้น
ช่องจะเล็กลงเพราะต้องการจะให้ผลิตภัณฑ์  มีต าหนิน้อยท่ีสุด ซึ่งก็บอกชัดเจนอยู่แล้วว่ าหล่อตัน  
เพราะฉะนั้นเมื่อเทน้ าดินลงไปจะไม่เทออก  แม่พิมพ์ชนิดนี้เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปทรงไม่กลม  
เช่น จานเปล เป็นต้น มีท้ังท่ีหล่อด้วยมือและเครื่องจักร 
            ๔.แม่พิมพ์ จ๊ิกเกอร์ (jigger mold) การขึ้นรูปใช้ดินใส่ลงไปในแม่พิมพ์ (ถ้วย) หรือวางบน
แม่พิมพ์ (จาน) แล้วใช้ใบมีดกดลงไปก็จะได้ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ 
           ๕.แม่พิมพ์โรลเลอร์เฮด (roller head) การท าแม่พิมพ์เหมือนกับแม่พิมพ์จ๊ิกเกอร์ ขึ้นรูปด้วย
เครื่องจักรใช้แม่พิมพ์โลหะแทนใบมีด  วิธีนี้เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์ทรงกลม เช่น จาน เป็นต้นและผลิตได้
เร็วมาก 
           ๖.แม่พิมพ์แรมเพลส (ram press) วิธีการท าแม่พิมพ์กดโดยใช้ปูนปลาสเตอร์ชนิดพิเศษแบบแข็ง
และเหนียว  และอาศัยแรงกดจากเครื่องจักร 

การออกแบบ  หลักเกณฑ์ท่ีต้องค านึงในการออกแบบ โดยท่ัว ๆ ไปมีหัวข้อหลัก ๆ ๓-๔ ข้อ 
เช่น 

- ประโยชน์ใช้สอย 
- ความสวยงาม 
- ตลาด 
- ราคา 
- ผลิตง่าย (ไม่ยุ่งยากซับซ้อน) 

 ส่วนในรายละเอียดในและบางหัวข้ออาจแตกต่างกันบ้าง  แต่โดยรวมแล้วจะใกล้ทีเดียวเมื่อ
ได้สเก๊ตซ์หารูปแบบท่ีสวยงามและเหมาะสมแล้ว  จึงเขียนแบบให้มีขนาดเท่าของจริงการเขียนแบบต้อง
แสดงให้เห็นรูปด้านข้าง  ด้านหน้า  ด้านบนและรูปตัด พร้อมท้ังบอกสัดส่วนของความกว้าง ยาว สูง ให้
ชัดเจน 
 การขยายแบบท าได้หลายวิธี 

๑.ขยายแบบด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร 
  ๒.ค านวณด้วยเครื่องคิดเลข 
  ๓.ค านวณด้วยวิธีบัญญัติไตรยางศ์ 
ตัวอย่าง 
สมมติว่าผลิตภัณฑ์ทรงกระบอกขนาดเท่าจริง (หลังเผา) สูง ๙๐ มิลลิเมตร กว้าง ๗๐

มิลลิเมตร ดินหดตัว ๑๕% 



๑๓ 
 

ผลิตภัณฑ์ก่อนเผา ๑๐๐ มิลลิเมตร หลังการเผาหดตัว ๑๐๐-๑๕ = ๘๕ มิลลิเมตร 
ผลิตภัณฑ์หลังเผาสูง ๘๕ มิลลิเมตร ต้นแบบ ๑๐๐ มิลลิเมตร 

ผลิตภัณฑ์หลังเผาสูง ๙๐ มิลลิเมตร ต้นแบบ 
๑๐๐×๙๐

๘๕
  = ๑๐๕.๘ 

 
ความสูงของผลิตภัณฑ์ท่ีขยาย  =  ๑๐๕ หรือ ๑๐๖ มิลลิเมตร 
ส่วนความกว้างก็ค านวณวิธีเดียวกัน 
๑.ค านวณด้วยสูตรค่าคงท่ีของการหดตัว 
 ตัวอย่าง  ค่าคงท่ีของการหดตัว (K) =  

๑๐๐

๑๐๐−เปอร์เซ็นต์หดตัวของเน้ือดิน
 

 
 ต้นแบบขยาย = ค่าคงท่ีของการหดตัว ขนาดผลิตภัณฑ์เท่าจริงดินหดตัว ๑๕ เปอร์เซ็นต์ 

   ค่าคงท่ีของการหดตัว 
(𝐾)=๑๐๐

๑๐๐−๑๕
  =   ๑.๑๗๖ 

ถ้าขนาดผลิตภัณฑ์เท่าจริงสูง ๙๐ มิลลิเมตร 
ต้นแบบหรือแบบขยาย  = ๙๐ x ๑.๑๗๖ = ๑๐๕.๘ หรือ ๑๐๖ มิลลิเมตร 
ผลิตภัณฑ์ขนาดเท่าจริงกว้าง  ๗๐  มิลลิเมตร 
ต้นแบบหรือแบบขยาย  =  ๗๐ x ๑.๑๗๖  =  ๘๒ มิลลิเมตร 
 

              วัสดุท่ีใช้ท าต้นแบบโดยมากใช้ปูนปลาสเตอร์เนื่องจากท าง่ายไม่แข็ง หรืออ่อนเกินไป  
หากเกิดมีรอยขูดขีด บิ่นหรือแตก ก็สามารถซ่อมได้ไม่ยาก วัสดุอ่างอื่นก็มีดินเหนียว ดินน้ ามัน ไม้ฯ
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปแบบทรงกลม การท าต้นแบบใช้วิธีกลึงด้วยเครื่องกลึง หากเป็นรูปแบบอื่นหรือ รูปทรง
อิสระก็ต้องใช้มีดเหลา  หรือเครื่องมืออย่างอื่นตามความเหมาะสม หรือจะปั้นด้วยดินเหนียว หรือดิน
น้ ามันก็ได้เหมือนกัน ไม่ว่าจะท าต้นแบบด้วยวิธีไหนก็ตามจะต้องท าด้วยความประณีต เรียบร้อย เพราะ
ผลิตภัณฑ์จะดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับต้นแบบเป็นเบ้ืองแรกการแบ่งส่วนเพื่อท าแม่พิมพ์ก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง  
ต้องแบ่งให้ดีให้ถูกต้องถ้าแบ่งไม่ถูกจะท าให้ถอดแม่พิมพ์ออกจากต้นแบบไม่ออก  หรืออาจจะท าให้
แม่พิมพ์ช่วงรอยต่อท่ีเป็นตะเข็บบิ่นหรือแตกได้  การท าแม่พิมพ์นั้นมีหลักอยู่ว่าต้องท าให้น้อยช้ินท่ีสุด แต่
ท้ังนี้ท้ังนั้นก็ขึ้นอยู่กับรูปทรงของต้นแบบเป็นส าคัญ แม่พิมพ์แต่ละช้ินก่อนท าสลักต้องขัดแต่งให้เรียบ และ
เกลาให้เข้ากับรูปทรงของต้นแบบ เพราะจะท าให้ประหยัดปูนปลาสเตอร์และสวยงามสลักโดยท่ัวไปนิยม
ท ากัน ๒ แบบ แบบส่ีเหล่ียมคางหมูอย่างหนึ่ง และเจาะเป็นรูกลม ๆ อย่างหนึ่งหรืออาจจะใช้ผสมผสาน
กัน เวลาท าสลักตัวเมียแบบส่ีเหล่ียมคางหมู  อย่าให้แคบต้ืนหรือลึกเกินไป  การวางระยะของสลักแต่ละ
อันต้องดูให้พอเหมาะ  หากรูปแบบผลิตภัณฑ์ช้ินไหนดูแล้วคล้าย ๆ กันท้ังซ้ายขวาให้ท าต าหนิไว้ท่ีสลัก
ข้างใดข้างหนึ่ง  เพื่อจะได้ไม่สับสนเมื่อประกบแม่พิมพ์เข้าด้วยกัน 

การทาสบู่ใช้แปรงจุ่มแล้วทาในส่วนท่ีไม่ต้องการให้แม่พิมพ์ติดกัน  ประมาณ ๕-๖ ครั้ง เป็น
ระยะ ๆ แล้วใช้ฟองน้ าเช็ดให้สะอาด  ถ้าจะให้ดีใช้น้ ามันพืชทาทับอีกครั้งเบา ๆ จะท าให้ถอดแม่พิมพ์ออก



๑๔ 
 

ง่ายข้ึนความหนาของแม่พิมพ์ควรอยู่ในระหว่าง ๒.๕-๓ เซนติเมตรปูนปลาสเตอร์ท่ีเหลืออย่าท้ิง ให้เทลง
บนแผ่นกระจก หรือพื้นโต๊ะเรียบๆ เช่น ฟอร์เมก้า     เป็นต้น ใช้มือตบเบา ๆ ท าเป็นแผ่นบาง ๆ สามารถ
น ามาใช้ท าประโยชน์ได้ ในการท าแม่พิมพ์แต่ละครั้งควรพิจารณาดูให้ดีก่อน ว่าจะใช้แผ่นไม้ แผ่นกระจก 
พลาสติก ดินเหนียวดินน้ ามัน หรือกระดาษแข็งกั้นรูปทรงของแม่พิมพ์ไม่ใช่ท าให้สวยงามอย่างเดียว  แต่
จะต้องสะดวกต่อการใช้สอยและเอื้ออ านวยต่อการท าแม่พิมพ์แม่ (case mold) ด้วย แม่พิมพ์มี
ความส าคัญเป็นอันดับแรกของขบวนการผลิตภัณฑ์เซรามิก ถึงแม้จะตกแต่งเคลือบดี หรือเผาดีอย่างไร 
หากแม่พิมพ์ไม่ดีเสียแล้วผลิตภัณฑ์จะสมบูรณ์ไม่ได้ การบรรยายวิธีการท าแม่พิมพ์ด้วยเอกสารเหล่านี้
บางครั้งอาจท าให้เข้าใจได้ยาก วิธีท่ีดีท่ีสุดก็คือการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
 
๓.ลักษณะของดินที่ใช้ในการขึ นรูป 

 
   การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์มีด้วยกันหลายวิธี เช่น การขึ้นรูปด้วยมือ (Hand Forming Method) 

การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน (Throwing Method) การขึ้นรูปด้วยใบมีด (Jiggering Method) การขึ้นรูปด้วย
การรีดดิน (Extrusion Method) การขึ้นรูปด้วยการอัดดิน (Pressing Method) และการขึ้นรูปด้วยการ
หล่อน้ าดิน (Slip Casting Method) เนื้อดินปั้นท่ีใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการดังกล่าวข้างต้น
จะต้องค านึงถึงสมบัติความเหมาะสมกับวิธีการขึ้นรูปแต่ละวิธี ท้ังนี้เนื่องจากเนื้อดินปั้นแต่ละชนิดนั้ น
เหมาะท่ีจะขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือสอง แต่มิได้เหมาะกับการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ทุก
วิธีการ ดังนั้นเนื้อดินปั้นที่ใช้ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์มีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ 

 
             ๓.๑เนื อดินที่มีความเหนียว เป็นเนื้อดินปั้นท่ีจะน าไปปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ท่ีจะต้องใช้ความ
เหนียวในการขึ้นรูป ได้แก่ การปั้นด้วยมือ แป้นหมุน ใบมีด (Jigger) รีดดินและอัดดิน โดยเฉพาะการปั้น
ด้วยมือและแป้นหมุนนั้นเนื้อดินอาจจะมีความเหนียวมากกว่าการขึ้นรูปอย่างอื่น เช่น ใบมีด (Jiggering) 
รีดดินและอัดดิน  

เนื้อดินชนิดนี้อาจขุดได้จากแหล่งธรรมชาติหรือผสมขึ้นมาใหม่ตามสูตรส่วนผสม โดยใช้
วัตถุดิบหลักท่ีส าคัญ ได้แก่ ดินด า (Ball Clay) – ดินเหนียว – ดินขาว – ซิลิกา หรือดินด า (Ball Clay) – 
ดินเหนียว – ดินขาว – หินฟันม้า โดยมีอัตราส่วนของน้ าท่ีผสมอยู่ในเนื้อดินปั้นประมาณ ๑๔-๒๐ 
เปอร์เซ็นต์ และสามารถเติมดินเบนโทไนต์ในอัตราส่วน ๒ เปอร์เซ็นต์ลงไป เพื่อช่วยเพิ่มความเหนียว 
             ๓.๒ เนื อดิน น้ าดินหรือน้ าสลิป คือ ดินท่ีผสมกับน้ าท่ีเป็นลักษณะน้ าดินเหลวที่ส าคัญ จะต้อง
มีความเข้มข้นอนุภาคของเม็ดดิน จะต้องมีการกระจายตัว หรือแขวนลอยไม่ตกตะกอน 

น้ าดินหรือน้ าสลิปเป็น Clay Bodies อย่างเดียวท่ีขึ้นรูปด้วยการหล่อ (Slip Casting) โดยมี
วิธีการท าน้ าดินตามสูตรส่วนผสมอย่างง่ายดาย คือ ใช้วัตถุดิบ เช่น ดินขาว – ดินด า – หินฟันม้า รวม 
๑๐๐ ส่วนต่อน้ า ๒๔-๓๐ ส่วน แล้วใส่สารช่วยในการกระจายตัว คือ โซเดียมซิลิเกต ในอัตราส่วน
ประมาณร้อยละ ๐.๓  



๑๕ 
 

อนึ่งดินโดยท่ัวไปนั้นจะไม่สามารถจะน ามาท าน้ าดินหรือสลิปได้ โดยเฉพาะดินท่ีมีความเหนียว
มีเหล็กและมีด่างต่างๆอยู่มาก เพราะอนุภาคของเม็ดดินละเอียดมาก และมีการทับถมและหมักตาม
ธรรมชาติพร้อมกับมีส่ิงเจือปนต่างๆ จึงท าให้อนุภาคของเม็ดดินประเภทนี้กระจายตัวยาก ถึงแม้จะท าเป็น
น้ าดินได้แล้วน าไปหล่อในแบบก็จะมีปัญหาเรื่องเนื้อดินติดแบบพิมพ์ (Mold) มีเปอร์เซ็นต์การหดตัวท่ีสูง 
จึงท าให้เกิดการดึงตัวและท าให้ผลิตภัณฑ์แตกร้าวในแบบพิมพ์ได้ง่าย ดังนั้นจึงต้องใช้ดินท่ีมีความบริสุทธิ์
มากๆ เช่น ดินขาว – ดินด า (Ball Clay) ซึ่งจะมีสมบัติในการกระจายตัวได้ดี 

๓.๓ ดินผง ดินผงในท่ีนี้คือ เนื้อดินปั้นท่ีเป็นเม็ดดินเล็กๆแต่ไม่ถึงขนาดเป็นผงฝุ่น เนื้อดินปั้น
จะอยู่ในสภาพร่วนซุย มีน้ าผสมอยู่ในอัตราส่วน ๖-14 เปอร์เซ็นต์ คุณลักษณะของเนื้อดินปั้นชนิดนี้จะไม่
ช้ืนจนถึงกับเหนียว แต่ดินผงนี้เมื่อได้รับการกด บีบ กระแทกอย่างแรง ก็สามารถอัดรวมกันเป็นรูปร่าง
ตามแบบพิมพ์ท่ีก าหนดไว้ได้โดยง่าย 

ดินผงนี้จะต้องน าไปขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเครื่องมือออโตเมติกไฮดรอลิกแบบธรรมดาหรือ
แบบอัติโนมัติก็ได้ ซึ่งแม่พิมพ์ต้องสร้างด้วยเหล็กแข็ง การออกแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปด้วยวิธีนี้จะต้อง
ค านึงถึงความเรียบง่ายสะดวกต่อการถอดออกจากแม่พิมพ์ ผลิตภัณฑ์ท่ีขึ้นรูปด้วยวิธีการนี้ได้แก่ กระเบ้ือง
ปูพื้น กระเบ้ืองบุฝาผนัง อิฐประดับ อิฐทนไฟ และกระเบ้ืองฉนวนไฟฟ้า เป็นต้น 
             ๓.๔ ประเภทของเนื อดินปั้น 

เนื้อดินปั้นท่ีใช้ท าผลิตภัณฑ์เซรามิกส์มีอยู่ ๓ ลักษณะ คือ เนื้อดินท่ีมีความเหนียว น้ าดินและ
ดินผง การน าเนื้อดินเหล่านี้ไปใช้ต้องให้เหมาะสมกับกรรมวิธีการขึ้นรูป แล้วยังต้องมีกาพิจารณา
จุดมุ่งหมายว่าจะน าไปผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการใช้สอยทางด้านใด ประเภทของเนื้อดินปั้นท่ีใช้จะต้องมี
สมบัติเฉพาะทางท่ีเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ท่ีจะผลิตด้วย ซึ่งประเภทของเนื้อดินปั้นที่ส าคัญ คือ 

             ๓.๔.๑ เนื อดินเอร์ทเธนแวร์ (Earthenware Bodies) เนื้อดินเอิร์ทเธนแวร์ คือ 
เนื้อดินปั้นส่วนใหญ่จะเป็นดินเหนียวธรรมดา ได้แก่ ดินเหนียวท้องถิ่นท่ัวไป เช่น ดินเหนียวปากเกร็ด ดิน
เหนียวด่านเกวียน ลักษณะของเนื้อดินชนิดนี้ คือ จะมีความเหนียวมาก มีเปอร์เซ็นต์การหดตัวเมื่อแห้ง
และหลังการเผาเนื้อดินจะมีจุดสุกตัวต่ า การใช้อุณหภูมิในการเผา คือ ประมาณไม่เกิน ๑,๑๐๐ องศา
เซลเซียส เนื้อดินจะมีความพรุนตัวสามารถดูดซึมน้ าได้มากกว่าเนื้อดินชนิดอื่น ซึ่งเนื้อดินตอนเป็นดินดิบ
จะมีสีน้ าตาล น้ าตาลแดงหรือด า เนื้อละเอียดจนถึงหยาบเล็กน้อย หลังการเผาจะมีสีส้ม น้ าตาลแดง หรือ
สีน้ าตาลเข้ม เนื่องจากมีสารประกอบ เช่น เหล็กออกไซด์ แมงกานีสไดออกไซด์ และด่างต่างๆเจือปนอยู่
มาก ในการผสมเนื้อดินเอิร์ทเธนแวร์ส่วนมากมักจะยึดดินเหนียวในท้องถิ่นเป็นหลัก เพราะหาได้ง่าย 
ราคาถูก ง่ายต่อการขนส่ง อย่างไรก็ตามก่อนน าดินเหล่านี้มาใช้ควรจะมีการทดสอบสมบัติของดินก่อน 
ได้แก่ การทดสอบทางด้านความเหนียว การหดตัวเมื่อแห้งและหลังเผา การดูดซึมน้ า จุดสุกตัว และสีท่ีได้
หลังจากการเผา เมื่อได้ผลจากการทดสอบแล้วจะได้ปรับปรุงสมบัติของดินนี้ ให้เหมาะสมกับการท า
ผลิตภัณฑ์นั้นๆ วิธีการปรับปรุงดิน เช่น ดินท่ีมีจุดสุกตัวท่ีอุณหภูมิสูง เติมเหล็กออกไซด์ แคลเซียม
คาร์บอเนต หรือทัลค์ จะท าให้เนื้อดินนี้มีจุดสุกตัวท่ีอุณหภูมิต่ าลง แต่มีการหดตัวมากขึ้น ถ้าดินท่ีมีจุดสุก
ตัวต่ าเติมวัตถุดิบท่ีมีสมบัติจุดสุกตัวท่ีอุณหภูมิสูง ได้แก่ ดินขาว ดินทนไฟ ทรายและอะลูมินา จะท าให้ดิน



๑๖ 
 

นี้มีจุดสุกตัวท่ีอุณหภูมิสูงขึ้นและท าให้ดินมีการหดตัวต่ าลงได้ รวมถึงความเหนียวจะน้อยลงด้วย หรือถ้า
ต้องการให้ดินมีสีเข้มขึ้นท าได้ด้วยวิธีการเติมเหล็กออกไซด์ แมงกานีสไดออกไซด์ลงไปในเนื้อดิน ดินนี้ก็จะ
มีสีท่ีเข้มข้ึนตามความต้องการ 

๓.๔.๒ เนื อดินสโตนแวร์ (Stoneware Bodies) เนื้อดินสโตนแวร์ คือ เนื้อดินปั้นท่ีได้จาก
แหล่งธรรมชาติท่ีมีสมบัติเป็นดินทนไฟ (Fire Clays) ท่ีมีซิลิกาผสมอยู่ในดินมาก เช่น ดินด าโคกไม้ลาย 
จังหวัดปราจีนบุรี ดินเหนียวแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยอาจขุดขึ้นมาใช้ได้เลย แต่ปัจจุบันนิยมน าเนื้อดิน
ปั้นสโตนแวร์ท่ีมีวิธีกรผสมวัตถุดิบบางตัวเข้าไปเพื่อช่วยปรับสมบัติ เช่น ผสมหิน 
 
 ๔.ขั นตอนการขึ นรูปด้วยวิธีการหล่อกลวง 

 ๔.๑ การขึ นรูปด้วยวิธีการหล่อกลวง การขึ้นรูปด้วยวิธีการเทน้ าดินโดยใช้ปูนปลาสเตอร์
เป็นแบบในการดูดน้ าดินเพื่อให้น้ าดินแห้งและคงรูปร่าง ซึ่งการหล่อน้ าดินสามารถผลิตงานได้มีขนาด
เท่ากันและมีความเหมือนกันโดยในช่วงแรกของการหล่อในแต่ละวันนั้น แม่พิมพ์ยังมีอัตราการดูดซึมน้ าได้
รวดเร็ว แต่ในระยะหลังนั้นจะมีอัตราการดูดซึมน้ าช้าลงขึ้นตามล าดับเพราะแม่พิมพ์มีความช้ืน โดย
กระบวนการหล่อพิมพ์เหมาะกับโรงงานอุตสาหกรรมเพราะสามารถผลิตงานได้จ านวนมากและมีความ
สม่ าเสมอในด้านของคุณภาพใช้ได้กับงานท่ีมีความซับซ้อนมาก เช่น แจกันและเครื่องสุขภัณฑ์ เป็นต้น 

                  ๔.๑.๑ การหล่อน้ าดินแบบกลวง (Drain Casting) เป็นการหล่อจากพิมพ์ท่ีมี
ปากกว้างโดยเทน้ าดินลงในพิมพ์ท้ิงไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งจากนั้นเทออกจากพิมพ์เมื่อได้ความหนาท่ี
ต้องการ จากนั้นคว่ าพิมพ์ไว้จนกว่าน้ าดินจะไหลออกหมด มิเช่นนั้นแล้วจะเกิดผิวขรุขระในช้ินงาน ซึ่งการ
หล่อกลวงสามารถใช้ได้กับแบบพิมพ์หลายช้ินหรือแบบพิมพ์ช้ินเดียวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปทรงของผลิตภัณฑ์ 

                   ๑.๑.๒ วิธีการหล่อกลวง  
                                     ๑) อบพิมพ์ให้แห้งเรียบร้อยในตู้อบหรือจะใช้วิธีการตากพิมพ์

ไว้กลางแจ้งก็ได้ เมื่อพร้อมแล้วจึงเตรียมท าความสะอาดพิมพ์ เช็ดฝุ่นให้เรียบร้อยและเริ่มประกอบพิมพ์
เข้าด้วยกันในกรณีท่ีเป็นพิมพ์หลายช้ิน จากนั้นใช้ยางรัดพิมพ์ให้แน่น ถ้าเป็นพิมพ์ขนาดเล็กสามารถยก
พิมพ์เพื่อเทน้ าดินออกได้ หากเป็นพิมพ์ขนาดใหญ่จะต้องท ารูเพื่อเอาน้ าดินออกจากพิมพ์ 

                                    ๒). เตรียมน้ าดินโดยน าดินท่ีจะใช้ในการหล่อแบบมากรองผ่าน
ตะแกรงละเอียดให้ปราศจากเศษส่ิงเจือปน เติมสารช่วยในการกระจายตัว เช่น โซเดียมซิลิเกต ลงไป
ประมาณ ๐.๕ เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้น้ าดินไหลตัวได้ได้ไม่เกิดการตกตะกอน 

                                   ๓) เมื่อเตรียมพิมพ์และน าดินเรียบร้อยแล้วให้เทน้ าดินลงใน
พิมพ์จนเต็มให้ถึงขอบปากของพิมพ์ในระหว่างนี้พิมพ์จะมีการดูดน้ าดินตลอดเวลาจึงต้องสังเกตและเติม
น้ าดินให้เสมอขอบปากของพิมพ์อยู่ตลอดเวลาแล้วท้ิงไว้ เมื่อเริ่มเห็นขอบของน้ าดินจับติดกับพิมพ์ ให้ดู
ความหนาบางตามต้องการ จึงเทน้ าดินออกจากพิมพ์คว่ าไว้บนตะแกรงท้ิงไว้ประมาณ ๒๐ นาที จะเริ่ม
เห็นขอบปากของพิมพ์มีรอยจึงเริ่มท าการถอดพิมพ์ เมื่อท าการถอดพิมพ์จะต้องถอดพิมพ์ช้ินก้นก่อนแล้ว
จึงถอดพิมพ์ช้ินต่อไป จะได้ผลิตภัณฑ์ท่ีหล่อตามต้องการ ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีขนาดใหญ่ไม่ควรถอดพิมพ์



๑๗ 
 

ทีเดียวท้ังหมด เพราะถ้าดินยังอ่อนจะไม่สามารถรับน้ าหนักได้ จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เกิดการทรุดเอียงได้ 
เมื่อถอดพิมพ์แล้วให้ท้ิงงานไว้ให้หมาดแล้วท าการแต่งขอบ ผิวหน้าต่างๆให้เรียบร้อยจากนั้นใช้ฟองน้ าชุบ
น้ าเช็ดจนกว่ารอยจะหายไปแล้วน าไปตกแต่งลวดลายหรือปั้นแปะ ท้ิงไว้ให้แห้ง วิธีนี้จะเสียเวลามาก 
ดังนั้นจึงควรท าพิมพ์ไว้มากๆ เพื่อให้ผลิตงานได้เป็นปริมาณมาก 

               ๔) น าผลิตภัณฑ์ท่ีถอดแบบและตกแต่งเรียบร้อยแล้วเข้าเผาดิบท่ีอุณหภูมิ
ประมาณ ๗๐๐ องศาเซลเซียส จากนั้นน าออกจากเตาไปท าการตกแต่งขัดผิวให้เรียบร้อยอีกครั้ง แล้วจึง
ท าการเคลือบและเขียนสีลวดลายต่างๆแล้วเข้าเผาเคลือบอีกครั้งตามอุณหภูมิท่ีเคลือบสุกตัว 

๔.๒ การเตรียมเนื้อดินส าหรับงานหล่อในงานวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการใช้ดินพื้นบ้านกับดินสโตนแวร์ในสัดส่วนต่างๆกัน ดังแสดงในตาราง

ดังนี้  
ตารางท่ี ๔ ส่วนผสมระหว่างดินเอิร์ทเธนแวร์กับดินสโตนแวร์ 
 

ดินเอิร์ทเธนแวร์(พื้นบ้าน) ดินสโตนแวร์ 
๖๐ ๔๐ 
๗๐ ๓๐ 
๘๐ ๒๐ 
๙๐ ๑๐ 

 
โดยมีข้ันตอนการทดลองดังนี้ 
                ๔.๒.๑ การเตรียมดินเอิร์ทเธนแวร์ ดินสโตนแวร์ผสม และดินผสม 
                                 ๑) น าดินเอิร์ทเธนแวร์ ท าการล้างเศษกรวด ส่ิงเจือปนโดยการ

กรองผ่านตะแกรงขนาด ๒๐๐ เมชให้ได้น้ าดินพื้นบ้าน จากนั้นน าไปเทลงในแบบปูนปลาสเตอร์เพื่อดึงน้ า
ออกจากเนื้อดิน โดยในแบบปูนปลาสเตอร์จะต้องปูผ้าบางชุบน้ าเปียกแนบให้สนิทกับแบบปูนปลาสเตอร์
รองเพื่อป้องกันส่ิงสกปรก 

                                 ๒) น าดินท่ีได้จากการกรองน้ าออกโดยแบบปูนปลาสเตอร์รวมถึง
ดินสโตนแวร์ไปท าการอบให้แห้งท่ีอุณหภูมิ ๑๐๐-๑๒๐ องศาเซลเซียสจากนั้นบดให้เป็นผงละเอียดกรอง
ผ่านตะแกรงอีกที 

                                 ๓) น าดินท้ังสองชนิดมาผสมกันตามอัตราส่วนดังตารางโดยช่ัง
จากน้ าหนักแห้งของดินแล้วผสมน้ าลงไป ท าการกวนผสมให้ดินเข้ากันดีแล้วท าการวัดความถ่วงจ าเพาะ
ของดินโดยใช้ไฮโดรมิเตอร์ ให้น้ าดินท่ีผสมได้มีความถ่วงจ าเพาะ ๑.๕-๑.๗๕  

                                 ๔) เมื่อได้ความถ่วงจ าเพาะตามท่ีก าหนดแล้วให้เทน้ าดินลงใน
แบบปูนปลาสเตอร์ให้ช้ินทดสอบมีความยาว ๑๐ เซนติเมตร ซึ่งจะต้องเตรียมแม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์เพื่อ
ท าการทดลองหล่อช้ินงานตัวอย่างให้มีจ านวนมากพอด้วย 



๑๘ 
 

                   ๔.๒.๒ การทดสอบสมบัติของดิน 
                                 ๑) ทดสอบหาค่าการหดตัวหลังแห้งและหลังเผาของเนื้อดินโดย

การค านวณหาค่าร้อยละของการหดตัวเพื่อใช้เป็นฐานในการท าต้นแบบของช้ินงานจริง 
                                 ๒). หาอัตราการหล่อของน้ าดินท่ีเวลาต่างๆโดยท าการเทน้ าดิน

ลงในแบบปูนปลาสเตอร์รูปทรงเรขาคณิต จากนั้นท้ิงไว้เป็นระยะเวลา ๕ นาที ๑๐ นาทีและ ๑๕ นาที
ตามล าดับเพื่อวัดความหนาของช้ินตัวอย่างกับระยะเวลาท่ีใช้ในการหล่อน้ าดิน เพื่อใช้ในการท าผลิตภัณฑ์
ให้ได้ความหนาบางตามต้องการ 

                                ๓) สีของเนื้อดินหลังจากการเผา หลังจากเผาแล้วให้น าช้ินงาน
ทดสอบมาเปรียบสีของดินหลังเผาว่ามีความใกล้เคียงกับสีเดิมของผลิตภัณฑ์ให้มากท่ีสุด 

 
                  ๔.๓ เตาและการเผา (kiln and firing) ต้ังแต่สมัยโบราณกาลท่ีผ่านมามนุษย์เราได้
ค้นพบว่า  เมื่อเราน าดินมาปั้นเป็นรูปต่าง ๆ และผ่ึงให้แห้งแล้วน าไปเผาเนื้อดินท่ีเราน ามาปั้นหรือขึ้นรูป
นั้น ๆ ก็จะแปรเปล่ียนสภาพเป็นส่ิงท่ีมีความแข็งแกร่ง คงทนถาวร ในสมัยแรก ๆ ได้ท าการเผาผลิตภัณฑ์
โดยขุดหลุมต้ืน ๆ แล้วใช้เศษหญ้าใบไม้รองท่ีพื้นน าผลิตภัณฑ์วางบนนั้นและคลุมด้วยเศษหญ้าใบไม้ให้มิด
กองผลิตภัณฑ์ shallow pit kiln พร้อมกับใช้พวกเศษภาชนะแตก ๆ คลุมข้างบนผลิตภัณฑ์เสียก่อนเพื่อ
เป็นตัวป้องกันมิให้กระทบความร้อนเร็วเกินไป  ในขณะท าการเผาก็ต้องคอยเติมพวกเศษหญ้าใบไม้ให้เต็ม
อยู่เสมอ จนกว่าจะได้อุณหภูมิตามท่ีต้องการคือประมาณ ๕๐๐ พวกเศษหญ้าหรือพวกเศษไม้ก็จะ
กลายเป็นถ่านสีแดงหลังจากนี้ก็ต้องใช้พวกดินมาคลุมให้มิดเพื่อให้ความร้อนอยู่ภายในแล้วจึงค่อย ๆ 
ปล่อยให้เย็นลงไปอย่างช้า ๆ เมื่อเราเปิดเตาผลิตภัณฑ์ท่ีเราได้ก็จะมีสีด าซึ่งเกิดจากควันไฟหรือคาร์บอน
นั่นเอง  ฉะนั้นการตกแต่งผลิตภัณฑ์ในสมัยนั้นจึงมักใช้วิธีการขัดมันหรือการขูดท่ีผิวเตาเผาและวิธีการเผา
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเป็นส่วนส าคัญอย่างหนึ่งของกระบวนการอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา  
เตาเผาท่ีจะใช้ส าหรับเผาเครื่องปั้นดินเผาจะต้องสร้างให้ถูกตามแบบในส่วนต่าง ๆ และให้เหมาะสมกับ
ชนิดของเครื่องปั้นท่ีจะเผา การบรรจุเครื่องปั้นท่ีจะเผาโดยการเรียงเครื่องปั้นเข้าเตาเผาต้องกระท าด้วย
ความระมัดระวังเป็นอย่างดี  บางชนิดต้องใส่หีบดินเผาบางชนิดก็ไม่ต้อง ท้ังนี้ต้องแล้วแต่ชนิดของเครื่อง
ปั้นและเตาเผา เวลาเผาต้องระวังอย่าให้เครื่องปั้นในเตาส้มได้และมีช่องให้เปลวไปผ่านได้ท่ัวถึงกัน  
วิธีการเผาจากจุดเริ่มต้นจนถึงขั้นสุดท้ายต้องมีความสัมพันธ์กัน คือ ต้องรู้จักวิธีใส่เช้ือเพลิงและมีความ
ช านาญในการเร่งไฟเพิ่มขึ้นเป็นอย่างดี  มิฉะนั้นแล้วการเผาก็จะไม่ได้ผลดี  หรืออาจจะเกิดผลเสียหายแก่
ผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายได้ ส่วนส าคัญในงานนี้ท่ีจะกล่าวต่อไป คือเตาเผาและการเผา 

     ๔.๓.๑ เตาเผา  การสร้างเตาเผา เครื่องปั้นดินเผาให้เป็นไปตามแบบและขนาด ส่วน
ต่าง ๆ ของเตาเผา เช่น ท่ีใส่ไฟ ทางเดินของไฟในเตาเผาออกไปสู่ปล่อง เป็นต้น ได้อย่างถูกต้องและมี
คุณภาพดีนั้น  มีหลักส าคัญท่ีจะต้องค านึงถึงอยู่ 4 ประการคือ 
                                           ๑)ให้ได้อุณหภูมิในก าหนดเวลา และรักษาอุณหภูมิให้อยู่คงท่ีได้ตามท่ี
ต้องการ 



๑๙ 
 

                                               ๒)ให้อุณหภูมิในเตาเผาได้ส่วนต่าง ๆ ตามท่ีต้องการและเร่งความ
ร้อนได้ตามส่วนต่าง ๆ  ของเตาเผา 

                           ๓)สามารถควบคุมการเปล่ียนแปลงปฏิกิริยาทางเคมีของภาชนะ
ในเตาเผา โดยการเผา 

                             ๔)เผาให้ได้อุณหภูมิสูงโดยใช้เช้ือเพลิงน้อย 
                                ๔.๓.๒ ชนิดของเตาเผา 
           เตาเผาเครื่องปั้นดินเผาจัดแบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ ตามทางเดินของไฟได้เป็น ๓ ชนิดคือ 

                           ๑)เตาแบบทางความร้อน 
                           ๒)เตาแบบทางความร้อนระบายลง 
                           ๓)เตาอุโมงค์ 

           ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงรายละเอียดของเตาแต่ละชนิด คือเตาแบบทางความร้อนระบายขึ้น 
(updraft kiln) เป็นเตาเผาชนิดท่ีมีปล่องติดต่อกับตัวเตาทางด้านข้างหรือด้านบน  ความสูงของเตาน้อยมี
ทางเดินของความร้อนจากจุดปากเตาท่ีใส่เช้ือเพลิงผ่านภาชนะท่ีก าลังเผาอยู่ในเตาแล้วระบายตรงไปสู่
ปล่องไฟ  เตาเผาชนิดนี้เป็นเตาท่ีใช้กันต้ังแต่สมัยแรกเริ่มท าเครื่องปั้นดินเผา จะใช้ฟืนหรือถ่านหิน หรือ
น้ ามันกาซ เป็นเช้ือเพลิงก็ได้แต่เตาชนิดนี้จะให้ความร้อนผ่านภายในเตาได้ไม่ท่ัวถึงกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางตอนล่างของเตาจะได้รับความร้อนน้อย เพราะความร้อนผ่านออกทางตอนกลาง แล้วระบายขึ้นสู่
ปล่องตอนบน ถ้าเผาอิฐด้วยเตาชนิดนี้จะได้อิฐท่ีไม่สุกซึ่งอยู่ตอนล่าง ประมาณร้อยละ ๒๕-๔๐ ซึ่งนับว่า
เป็นผลเสียหายท่ีมีปริมาณค่อนข้างสูง updraft kiln นี้มีช่ือเรียกต่าง ๆ กันออกไปตามแบบของเตา ดัง
ตัวอย่างท่ีมีใช้อยู่ในประเทศไทยขณะนี้ เช่น 

- แบบเตาจีน ใช้เผาโอ่ง ไห เช่น ในจังหวัดราชบุรี ใช้เผากระถาง เช่น ท่ีอ าเภอปาก
เกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

- แบบเตากูบ หรือแบบเตาแมงป่อง ใช้เผาโอ่งและครก เช่น ท่ีอ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี นอกจากนี้ยังมีเตาเผาแบบอื่น ๆ อีกท่ีใช้กันอยู่ในต่างประเทศ 

     ๔.๔การเผาดิบ  (biscuit firing) ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาท่ีส าเร็จสวยงามและคุณค่า
นั้นจะเป็นด้วยการออกแบบ หรือการตกแต่งลวดลายก็ดี จะต้องผ่านกระบวนการเผา (firing process) 
การเผาครั้งแรกเรียกว่า การเผาดิบ (biscuit firing) การเผาครั้งท่ีสองเรียกว่า การเผาเคลือบ (glost 
firing)  ส่วนการเผาครั้งท่ีสามเป็นการเผาเพื่อการตกแต่งลวดลายให้สวยงาม (decorating fires) โดยใช้สี
บนเคลือบ (on glaze) เขียนลวดลายแล้วน าเข้าเตาเผา มีสีต่าง ๆ หลายสีของไทยเราเรียกว่า เคลือบ
เบญจรงค์ ส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีมีการเผาครั้งเดียวและมีการเคลือบด้วยนั้น (one firing) ก็มีผู้นิยมท าเช่นกัน
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดี 

             ๔.๔.๑จุดประสงค์การเผาดิบ (objects of the biscuit fire) เพื่อให้เนื้อ
ดินหรือผลิตภัณฑ์ 



๒๐ 
 

ท่ีท าส าเร็จรูปมีความแข็ง (mechanical strength) และคงรูป ตลอดจนสีสันของเนื้อดิน เป็นการ
ตรวจสอบสภาพของเนื้อดิน มีการแตกร้าวหรือไม่  ก่อนน าไปเคลือบนับว่าเป็นการประหยัดเช้ือเพลิงและ
แรงงานได้อย่างดี และเป็นการเช่ือมั่นว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่แตกก่อนน าไปเคลือบ 

              ๔.๔.๒การเผาดิบ (biscuit firing) การให้ความร้อนและการเปล่ียนแปลง
ปริมาณความร้อน ทีละน้อย ไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊ส  น้ ามัน  ฟืน และไฟฟ้าก็ตาม  ควรให้ระยะการเผา
เป็นไปอย่างช้า ๆ (slow rate) สม่ าเสมอ เวลาท่ีใช้ในการเผาไม่ควรเผาเร็วจนเกินไป อาจท าให้ผลิตภัณฑ์
เสียหายได้โดยง่าย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีมีขนาดโต  ควรใช้เวลาในการเผาดิบให้ยาวนานขึ้นเพื่อความ
ปลอดภัย และให้ความเช่ือมั่นได้ไม่ให้ผลิตภัณฑ์แตกหรือเสียหายได้ อุณหภูมิท่ีใช้ในการเผาดิบโดยท่ัวไป
ประมาณ ๗๕๐- ๘๕๐ ซ. เวลาท่ีใช้ในการเผาผลิตภัณฑ์ไม่ต่ ากว่า ๘-๑๐ ช่ัวโมง แต่ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับขนาด
ของผลิตภัณฑ์และขนาดของเตา การให้เตาเย็นลงภายหลังจากการเผาควรระมัดระวังเช่นกัน ควรให้
เวลานาน ๆ ไม่ต่ ากว่า ๒๔ ช่ัวโมง 
 
 ๕.งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 นายวิศาล  บุญประกอบ.  ๒๕๕๗.  พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผา เพื่ออนุรักษ์
และฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถ่ิน ของชุมชนบ้านแก่งเป้า อ าเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ .  สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชเพชรบูรณ์ ศึกษาในการวัดความช านาญจาก
เยาวชน ๔ คน ผลมีดังต่อไปนี้ กรรมวิธีการเตรียมดิน (๓.๑๒) คุณภาพดินในช้ินงาน (๓.๓๒) การใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ช่วยปั้นในแต่ละขั้นตอน (๓.๐๒) ความบางของช้ินงาน (ถ้าบางจะมีคุณภาพดี) (๓.๐๓) 
คุณภาพช้ินงานหลังเผา (๓.๒๐) ส่วนการปั้นให้มีรูปทรงเหมือนกับโอ่งด้ังเดิมนั้นได้คะแนนเฉล่ียอยู่ใน
ระดับมาก (๓.๕๘) สรุปได้ว่าสามารถฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาการปั้นเครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้าน
แก่งเป้าไว้ได้ ส่วนความเห็นของชาวบ้านในการแสดงทัศนคติเกี่ยวกับการฟื้นฟูภูมิปัญญาการปั้น
เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้านแก่งเป้านั้น  ชาวบ้านเห็นความส าคัญในระดับมากกับภูมิปัญญาการปั้น
โอ่งของชุมชน  แต่ชาวบ้านยังเช่ือมั่นในระดับท่ีน้อย  ว่าการประกอบอาชีพปั้นโอ่งจะท าให้เกิดรายได้
เพราะชาวบ้านมีความเห็นว่าความต้องการโอ่งในปัจจุบันลดลง 

การวิจัยเพื่อหาแนวทางการพัฒนาฟื้นฟูการปั้นเครื่องปั้นดินเผาเพื่อท าการค้าขายให้ได้รายได้
เหมือนแต่ก่อนจนสามารถท าเป็นอาชีพได้นั้น  พบว่ามีปัญหาเรื่องราคา (๔.๔๐) ซึ่งเป็นเรื่องความอยู่ดีกิน
ดีของเขา ปัญหาเรื่องดิน (๓.๗๕) ซึ่งเป็นวัตถุดิบส าคัญและยังมีปัญหาช่างปั้น (๓.๕๕) คือแรงงานฝีมือท่ี
จะต้องให้เวลาในการฝึกฝนให้เกิดความช านาญ  ปัญหาเรื่องเช้ือเพลิง (๓.๖๓) ส่วนปัญหาระดับปานกลาง
เป็นเรื่องเตาเผา (๓.๓๖) ดังนั้นทางการพัฒนา คือ รูปแบบการผลิตท่ีจะท าการผลิตจะต้องไม่เป็นการผลิต
ท่ีเน้นปริมาณมาก ๆ แล้วขายในราคาถูกเพราะไม่สามารถท าได้เนื่องจากติดปัญหาดังกล่าวข้างต้น 

จากผลงานวิจัยในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์นั้น  สามารถพัฒนาได้ระดับหนึ่งตามความ
ช านาญ ตัวอย่างผลงานของช่างปั้นเยาวชนท่ีผ่านเกณฑ์ในระดับปานกลาง  คือกระถางต้นไม้ และโคมไฟ 
โดยมีรูปลักษณะคล้ายกับภาชนะโอ่งท่ีบรรพบุรุษเคยปั้นไว้ 
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มณฑล  วชิรโกมน, น าชัย  พงษ์หัตถศิลป์, นนทพงษ์ พลพวก และปวริศา วชิรโกเมน ท าวิจัย

เรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงอุตสาหกรรมแบบชุมชนมีส่วนร่วมให้กับ
กลุ่มผู้ผลิตเคร่ืองปั้นดินเผาชุมชนบ้านหม้อ ต าบลเขวา อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม  พบว่ามี
สมาชิกผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดเทคโนโลยีกาผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิกเชิงอุตสาหกรรมแบบชุมชนมีส่วนร่วม 
จ านวน ๑๐ คน ซึ่งได้ถ่ายทอดการใช้เครื่องมือในการผลิตเซรามิก ต้ังแต่การเตรียมเนื้อดิน การขึ้นรูปด้วย
วิธีต่าง ๆ ด้วยการแบ่งกลุ่มออกเป็น ๓ กลุ่ม รวมถึงการตกแต่งก่อนการเผาและหลังการเผา วิธีการเคลือบ
ผลิตภัณฑ์ตลอดจนการคัดแยกคุณภาพและการซ่อมแซม  ซึ่งสมาชิกผู้เข้าร่วมวิจัยส่วนใหญ่มีความสนใจ
ในระดับปานกลาง 

 
กรองทิพย์  ชัยชาญ. (๒๕๕๑).  ศักยภาพของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาบ้าน

ด่านเกวียน อ.โชคชัย  จ.นครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะกิจการเป็นธุรกิจประเภทเจ้าของคน
เดียว มีรายได้เฉล่ียอยู่ระหว่าง ๑๑๕,๑๒๓.๖๔ บาทต่อปี ด าเนินกิจการมากกว่า ๑๕ ปี ส าหรัลักษณะ 
การผลิตเป็นการผลิตตามค าส่ังของลูกค้าและการผลิตโดยไม่ต้องรอค าส่ังซื้อ  และลักษณะผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาเป็นแบบเผาแดง ส่วนข้อมูลความคิดเห็นท่ีมีต่อศักยภาพในด้านต่าง ๆ ของผู้ประกอบการ
พบว่า  ด้านวัตถุดิบมีการส่ังซื้อได้เพียงพอกับความต้องการ ด้านการผลิตและการปฏิบัติการนั้นมีการผลิต
ตรงตามแบบลวดลายได้อย่างสวยงาม  ด้านการจ าหน่ายนั้นมีการต้ังราคาเหมาะสมตามคุณภาพสินค้า  
ด้านการขนส่งนั้นมีการลดปัญหาความเสียหายในการขนส่งสินค้า ด้านการวิจัย พัฒนา และเทคโนโลยีนั้น
มีการพัฒนารูปแบบสินค้าให้ทันสมัยอยู่เสมอ  ส่วนการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อศักยภาพของการผลิต
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา คือ สินค้าท่ีใช้ทดแทนเครื่องปั้นดินเผา 

 
 นิคม  กุบแก้ว และณัชชา  สุวรรณวงศ์.  (๒๔๓๗).  การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์

เคร่ืองปั้นดินเผาชนิดไฟต่ าด้วยการเผากลางแจ้ง ผลการวิจัยพบว่า สามารถพัฒนาเป็นรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได้ ๗ ประเภท ได้แก่ ประเภทกระถางพลูด่าง  ประเภทตุ๊กตาประดับชนิดหม้อ
เดียว และชนิด ๒ หม้อต่อกัน ประเภทตุ๊กตารูปคน ประเภทท่ีใส่กระดาษทิชชู ประเภทตู้รับจดหมาย และ
ประเภทโคมไฟ รวม ๓๒ รูปแบบ ปัญหาท่ีพบในการวิจัย คือ การแตกของผลิตภัณฑ์ก่อนการเผาและ
ระหว่างการเผา 

 
 ประจวบ  ฟักผล. (๒๕๔๙).  เคร่ืองปั้นดินเผาบ้านมอญ จากหนังสือภูมิปัญญาพื นบ้าน สืบ

สานพัฒนาไทย : ที่ระลึกงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมทบวงมหาวิทยาลัย  การศึกษาพบว่า มีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์โดยการเพิ่มประโยชน์ใช้สอยในตัวผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาของตนเอง เช่น ใส่หูไปท่ีตัว
เครื่องปั้นดินเผาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อีกส่วนหนึ่งคือ ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศในทวีปยุโรป  เช่น 
เรียนแบบอ่างบัวและกระถางต้นไม้ผลิตภัณฑ์ท่ีบ้านมอญผลิตออกจ าหน่ายมากท่ีสุด ได้แก่ กระถางจีบ
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และกระถางปากเรียบ อ่างบัว โอ่งน้ าเย็น และคนที ผลิตภัณฑ์บ้านมอญจะเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์อยู่ท่ี
ระดับกลางและระดับต่ า  เพราะตลาดต้องการผลิตภัณฑ์ราคาถูก  คุณภาพพอใช้ได้ รูปแบบผลิตภัณฑ์จะ
ผลิตตามท่ีลูกค้าต้องการ  เป็นไปตามกลไกตลาด การจะสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ให้เป็นเอกลักษณ์ของ
ตัวเองเกรงว่าจะจ าหน่ายไม่ได้ 
             พ ระ รั ฐ ก ร   สุ ข อ้ ว น .  (๒ ๕ ๕ ๑ ).  ภู มิ ปั ญ ญ าพื น บ้ า น ใน ก า รอ นุ รั ก ษ์ ฟื้ น ฟู                  
ศิลปหัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินเผาเชิงเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการศึกษพบว่า การประกอบ
อาชีพศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผามาต้ังแต่สมัยโบราณก่อนย้ายถิ่นฐานมาถึงปัจจุบัน  และมีการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านสืบต่อกันมาตามสายเลือดของครอบครัว  ในอดีตใช้การถ่ายทอดความรู้โดย
วิธีการมุขปาฐะ คือ ผู้รับการถ่ายทอดจะสังเกต จดจ า ท าเลียนแบบอาชีพช่างปั้นต้องมีใจรัก รูปแบบ
กิจการเป็นแบบเจ้าของคนเดียว ไม่มีการรวมกลุ่ม ท าให้ขาดอ านาจการต่อรองราคา มีปัญหาด้านการ
บริหารจัดการ ด้านเงินทุน มีผลท าให้ผู้ประกอบการในชุมชนเปล่ียนไปประกอบอาชีพอื่นแทน  แนว
ทางการพัฒนาภูมิปัญญาพื้นบ้านควรพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ในด้าน อุปกรณ์ประดับตกแต่งบ้านและสวน
หรือของท่ีระลึก 
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บทท่ี ๓ 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาไหส่ีหู ต าบลเชิงกลัด 
จังหวัดสิงห์บุรี จ านวน ๕ คน 

 
๒. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

๒.๑ แบบสัมภาษณ์  ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Formal Interview) 
สัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผา เกี่ยวกับความต้องการด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ และวิธีการขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 

๒.๒ แบบสอบถาม ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความความคิดเห็น ของผู้เช่ียวชาญ
ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์และวิธีการหล่อกลวงผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาท่ีผู้วิจัยออกแบบโดยใช้
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ คือ 
    ๕  หมายถึง   มากท่ีสุด 
    ๔  หมายถึง   มาก 
    ๓  หมายถึง   ปานกลาง 
    ๒  หมายถึง   น้อย 
    ๑  หมายถึง   น้อยท่ีสุด 
 
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล   
 
 คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามข้ันตอนดังนี้  

๓.๑ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาไหส่ีหู ต าบลเชิง
กลัด จังหวัดสิงห์บุหรี่ ด้วยแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ดังนี้ 

๓.๑.๑ คณะผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัยลงพื้นท่ีกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาไหส่ีหู ต าบล
เชิงกลัด จังหวัดสิงห์บุหรี่ สัมภาษณ์ผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาและตัวแทนชุมชน จ านวน ๓ คน คือ นาย
เทิดศักด์ิ บุญ นางสาว อาภา  เจริญเกษ อาจารย์สอนศิลปะโรงเรียนชุมชนวัดพระปรางค์วิริยวิทยา
และผู้น าชุมชน เกี่ยวกับรูปแบบผลิตภัณฑ์ และวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา  

๓.๑.๒ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ประกอบภาพถ่าย  พบว่ากลุ่มผู้ผลิต
เครื่องปั้นดินเผาไหส่ีหู ต้องการรูปแบบผลิตภัณฑ์ไหส่ีหูรูปแบบใหม่ และต้องการวิธีการขึ้นรูป
เครื่องปั้นดินเผาท่ีสะดวก เหมาะสมกับกลุ่มผู้ผลิต 

๓.๒ ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 
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๓.๒.๑ ก าหนดแนวคิดในการออกแบบ โดยคณะผู้วิจัยน าข้อมูลท่ีสรุปว่ากลุ่มผู้ผลิต
ต้องการให้คงรูปแบบใหม่คือไหส่ีหู ปากกว้าง ๓ นิ้ว สูง ๑๒ นิ้ว และใช้วิธีการหล่กรวง 
  ๓.๒.๒ การเขียนแบบขั้นการผลิต โดยการเขียนภาพแสดงรายละเอียดต่างๆของ
ภาชนะหวด, แม่พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยภาพด้านบน ด้านหน้า ด้านข้าง 
ภาพสามมิติ และภาพตัด ใช้มาตราส่วน ๑:๒  
 ๓.๒.๓การท าต้นแบบพร้อมพิมพ์หล่อกลวง โดยน าแบบขั้นการผลิตไปขยายแบบ 
๑๒% และขึ้นรูปทรงภาชนะหวดท่ีท าจากปูนปลาสเตอร์ ตามอัตราส่วนส าหรับท าต้นแบบ  ผสมปูน
ปลาสเตอร์กับน้ าท าการคนให้เข้ากันจนหนืด  น ามาเทตรงกลางแผ่นหรือต าแหน่งท่ีก าหนดแล้วค่อย 
ๆ เทปูนปลาสเตอร์เพิ่มจนได้รูปทรงหวด ตกแต่งผิวต้นแบบจนเรียบ แบ่งพิมพ์ลงไปด้วยปากกาเมจิก
ขีดเป็นเส้นแบ่งเป็น ๒ ส่วนเท่าๆกัน ต้ังแต่ปากจนถึงก้นจนรอบ ทาน้ าสบู่โพแทสเซียมให้ท่ัว กั้นพิมพ์
เป็นบล็อกตามเส้นแบ่งแต่ต่ ากว่าเล็กน้อย เพื่อแต่งขอบพิมพ์ ผสมปูนปลาสเตอร์ลงในบล็อกให้ได้
ความหนา ๑ นิ้ว เมื่อปูนปลาสเตอร์แข็งตัว แกะบล็อกออกแต่งขอบพิมพ์ให้เรียบร้อย ท าคีย์ล็อกท่ี
ขอบท้ังสองข้าง ทาน้ าสบู่โพแทสเซียมแล้วกั้นด้วยบล็อก ผสมปูนปลาสเตอร์ตามอัตราส่วนเท่ากันกับ
ครั้งแรกเทลงบล็อก เมื่อปูนปลาสเตอร์แข็งตัว น าบล็อกออกแต่งพิมพ์ด้านนอกให้เรียบร้อยและเจาะรู
ท่ีก้นพิมพ์เพื่อสะดวกต่อการหล่อกลวง แล้วน าน้ าดินออกจากพิมพ์เนื่องจากผู้ผลิตหวดมีอายุมาก ไม่
สามารถเอียงพิมพ์เพื่อเทน้ าดินออกจากพิมพ์ แกะพิมพ์ท าความสะอาดพิมพ์แต่ละช้ินด้วยน้ าเปล่าเพื่อ
ล้างคราบสบู่ ผ่ึงพิมพ์ให้แห้ง  

๓.๓ ประเมินผลงานการออกแบบ  โดยคณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถามประเมินความคิดเห็น
ของผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์และการท าพิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา จ านวน ๓ 
ท่าน คือ นายเทิดศักด์ิ บุญ เป็นผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาไหส่ีหูและได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์ชาวบ้าน
ด้านเครื่องปั้นดินเผาของจังหวัดสิงห์บุรี นายสุจินต์  เพิ่มพูน  ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และว่า
ท่ีร.ต.ญ .ปัญจาลักษณ์  หริรักษ์ อาจารย์ประจ า ภาควิชาศิลปะการออกแบบเทคโนโลยี คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พบว่าผู้เช่ียวชาญท้ัง ๓ ท่าน มีความ
คิดเห็นด้านรูปแบบไหส่ีหูในระดับมากท่ีสุด การหล่อกลวงอยู่ในระดับมาก  ลักษณะการติดหูและ
ลวดลายอยู่ในระดับมาก 

๓.๔ การถ่ายทอดผลการวิจัย คณะผู้วิจัยได้น าผลการวิจัย ท่ีชุมชนไหส่ีหู ถ่ายทอดสู่ชุมชน
โดยการฝึกอบรมเรื่อง การถ่ายทอดเทคโนโลยีการขึ้นรูปและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ไหส่ีหู ต าบลเชิงกลัด จังหวัดสิงห์บุรี  

 
 
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์และ
การหล่อกลวง รูปทรง ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินไหส่ีหู ด้วยค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และค่าร้อย
ละ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS  
 



 
 

บทท่ี ๔ 

ผลการด าเนินงานวิจัย 
 

              ผู้วิจัยได้ด ำเนินงำนวิจัย ได้ผลตำมล ำดับข้ันตอนต่ำงๆ ดังนี้ 

๑.เก็บรวบรวมข้อมูล 
   ด้วยกำรสัมภำษณ์ในพื้นท่ีกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผำเครื่องปั้นดินเผำไหส่ีหู ต ำบลเชิงกลัด

จังหวัดสิงห์บุรี  และตัวแทนของสถำนศึกษำในท้องถิ่น จ ำนวน ๓ คน ซึ่งสัมภำษณ์เกี่ยวกับ
กระบวนกำรผลิตควำมต้องกำรด้ำนของผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันผู้ผลิตมีอำยุมำกขึ้น จึงมีอุปสรรคต่อกำร
ขึ้นรูปและผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปแบบเดียวคือไหส่ีหู ท ำให้ไม่มีทำงเลือกให้แก่ผู้บริโภคหรือสร้ำงควำม
หลำกหลำยให้ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น   กำรผลิตจ ำนวนมำก จึงอยำกหำวิธีกำรขึ้นรูปด้วยวิธีท่ี
ประหยัดเวลำ สำมำรถทุ่นแรงได้หวด จำกกำรขึ้นรูปด้วยวิธีกำรเดิมและอำจจะเป็นทำงเลือกให้คนใน
เยำวชนหรือคนในชุมชนกลับมำท ำไหส่ีหูดินเผำมำกขึ้น 

 

  
ภำพท่ี ๑ สัมภำษณ์ชุมชนเก็บข้อมูลเบ้ืองต้น 

๒. วิเคราะห์ข้อมูลวิธีการข้ึนรูป และปัญหาต่างๆที่มีในการผลิตจากการสัมภาษณ์  

              พบว่ำรูปแบบผลิตภัณฑ์ไหส่ีหูควรมีกำรพัฒนำรูปแบบให้มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้น ผลิต
จ ำนวนมำกตำมควำมต้องกำรของผู้บริโภคได้ ของเดิมท่ีเป็นแป้นหมุนต้องใช้ก ำลังมำกซึ่งไม่เหมำะกับ
อำยุของผู้ผลิต จึงควรหำวิธีกำรขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผำอื่นท่ีผลิตทำงจ ำนวนในรูปทรงท่ีเหมือนกัน 
ประหยัดเวลำ รวดเร็วไม่ใช้แรงมำกเกินไปยังคงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนและกำรใช้งำนคือกำร
ขึ้นรูปด้วยวิธีกำรหล่อกลวง เพียงต้องมีกำรทดลองน้ ำดินท่ีน ำมำใช้ในกำรหล่อเหมือนกำรขึ้นรูปด้วย
แป้นหมุน มีกำรไหลตัวดีและวิธีกำรน ำน้ ำดินออกจำกพิมพ์จะต้องไม่ใช้ก ำลังเคล่ือนมำกเกินไป ฉะนั้น
ช้ินงำนจึงต้องมีขนำดท่ีไม่ใหญ่โตเกินไป 

 



๒๖ 

 

 ๓. การออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองปั้นดินเผาไหสี่หู  

                จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลสัมภำษณ์รูปแบบจำกลุ่มผู้ผลิต ผู้วิ จัยได้ท ำกำรออกแบบจำก
รูปทรงท่ีมีหลำยรูปแบบบนพื้นฐำนของเอกลักษณ์ไหส่ีหูแบบเดิมและเพิ่มเติมตำมท่ีได้สัมภำษณ์กับ
ควำมเป็นไทยท่ีคนไทยส่วนใหญ่รู้จักและมีควำมกลมกลืนกับเอกลักษณ์ท้องถิ่น ท ำกำรพัฒนำแบบ
เพิมเติม โดยเลือกแบบมำจ ำนวนสิบรูปแบบ น ำไปให้ผู้เช่ียวชำญประเมิน ปรับแบบตำมท่ีผู้เช่ียวชำญ
น ำเสนอซึ่งหนึ่งในผู้เช่ียวชำญมีปรำชญ์ชำวบ้ำนท่ีเป็นผู้ผลิตรวมอยู่ ประเมินแบบครั้งสุดท้ำยจึงเลือก
มำของรูปแบบท่ีดีท่ีสุด คือลักษณะคล้ำยไหส่ีหูแต่มีขนำดเล็กลงคล้ำยรูปทรงแจกันมีกำรติดหูท่ีบ่ำและ
เพิ่มลวดลำยหัวช้ำงเข้ำไประหว่ำช่องว่ำงของหูท้ังส่ีหู โดยก ำหนดขนำดควำมกว้ำงของปำก ๓ นิ้ว 
ควำมสูง ๑๒ นิ้ว  แล้วท ำกำรขยำยแบบ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ จำกกำรทดลองหำค่ำหดตัวของเนื้อดินท่ีใช้
ขึ้นรูปผลงำนดินพื้นบ้ำน ท่ีชุมชนไหส่ีห ูน ำรูปแบบร่ำงมำเขียนแบบข้ันตอนกำรผลิต ใช้มำตรำส่วน ๑:
๒ แสดงรำยละเอียดด้ำนบน ด้ำนหน้ำ ด้ำนข้ำง ๓ มิติ ภำพด้ำนตัด รวมทั้งแม่พิมพ์ปูนปลำสเตอร์ด้วย
คอมพิวเตอร์ น ำแบบไปถ่ำยเอกสำรส ำเนำ เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรขึ้นรูปต้นแบบ แม่พิมพ์  

 

ภำพท่ี ๒ ภำพเขียนแบบด้ำนบน 

 

 



๒๗ 

 

ภำพท่ี ๓ ภำพเขียนแบบด้ำนหน้ำและด้ำนข้ำง 

ภำพท่ี ๔ ภำพตัดขวำงแสดงลักษณะภำยใน 



๒๘ 

 

ภำพท่ี ๕ แบบภำพของพิมพ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์ 

 

ภำพท่ี ๖ แบบภำพกำรเทน้ ำดินลงในพิมพ์ 

 

 

 



๒๙ 

 

 

ภำพท่ี ๗ กำรถ่ำยน้ ำดินโดยกำรดึงจุกท่ีก้นพิมพ์ออก 

 

 

 

ภำพท่ี ๘ ตำรำงทดลองเนื้อดินพื้นบ้ำนผ่ำนกำรเผำดิบแล้ว 



๓๐ 

 

 

ภำพท่ี ๙ ตำรำงทดลองเนื้อดินด้วยระบบไลน์เบลนด์ 

๔. น ำแบบไหส่ีหูท่ีพัฒนำรูปแบบแล้วได้จำกกำรเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์และขยำยแบบแล้วน ำมำ
ท ำต้นแบบด้วยปูนปลำสเตอร์ ท ำกำรแบ่งพิมพ์ ๒ ช้ินบนต้นแบบ ด้วยกำรขีดเส้นแบ่งครึ่งจนรอบ    

๕. ท ำกำรกั้นแบบให้ต่ ำกว่ำเส้นแบ่งพิมพ์เล็กน้อย วำงต้นแบบแนวนอน ทำน้ ำสบู่โพแทสเซียมแล้วเช็ด
ฟองออกประกอบบล็อกรอบต้นแบบ ผสมปูนปลำสเตอร์ในอัตรำส่วนน้ ำ ๗๖ ซีซีต่อปูน ๑๐๐ กรัม
หรือปูนปลำสเตอร์น้อยกว่ำน้ ำคนให้เข้ำกันน ำมำเทลงในบล็อกใช้วิธีกึ่งพอกปูนปลำสเตอร์มำใช้ในกำร
ขึ้นรูปพิมพ์ช้ินแรก ท้ังนี้จะต้องคนน้ ำปูนปลำสเตอร์ให้มีควำมหนืดไม่เหลวเกินไป ปำดปูนปลำสเตอร์
จนได้ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ ๑ นิ้ว 

 

ภำพท่ี ๑๐ ต้นแบบไหส่ีหูท่ีท ำจำกปูนปลำสเตอร์ 

 



๓๑ 

 

 

                             ภำพท่ี ๑๑ กำรเทปูนปลำสเตอร์เพื่อท ำพิมพ์ช้ินแรก 

๖. ท ำพิมพ์ช้ินท่ี ๒ หงำยพิมพ์กลับด้ำนเพื่อตกแต่งของพิมพ์ให้ได้ระนำบกับพื้นตำมแนวนอนของ
ต้นแบบไหส่ีหู ผิวเรียบ ท ำคีย์ล็อกท่ีขอบพิมพ์ท้ัง ๒ ข้ำง ทำน้ ำสบู่โพแทสเซียม กั้นบล็อกพิมพ์ ผสม
ปูนปลำสเตอร์ตำมอัตรำส่วนเดิม เทลงในบล็อกและขึ้นพิมพ์ช้ินท่ี ๒ ด้วยวิธีกำรเดียวกับพิมพ์ช้ินแรก
จนได้ควำมหนำตำมท่ีต้องกำร 

ภำพท่ี ๑๒ กำรท ำคีย์ล็อคท่ีพิมพ์ช้ินแรก 

 

ภำพท่ี ๑๓ เทปูนปลำสเตอร์เพื่อท ำพิมพ์ช้ินท่ี ๒ 



๓๒ 

 

๗. กำรตกแต่งภำยนอกพิมพ์ เมื่อปูนปลำสเตอร์แข็งตัวท ำกำรตกแต่งพิมพ์ท้ัง ๒ ช้ินให้เรียบร้อย มี
รูปทรงเป็นไปตำมต้นแบบไหส่ีหู เพื่อกำรดูดน้ ำดินท่ีดี แกะพิมพ์ออกจำก เมื่อขึ้นรูปด้วยวิธีกำรหล่อ
กลวง พิมพ์ท่ีเสร็จสมบูรณ์แล้วน ำไปท ำควำมสะอำดและอบพิมพ์ให้แห้ง 

                               

                              ภำพท่ี ๑๔ กำรตกแต่งพิมพ์ภำยนอกให้เรียบร้อย 

 

 

ภำพท่ี ๑๕ แกะพิมพ์ออกจำกต้นแบบเพื่อท ำควำมสะอำดผิวด้ำนใน 

๘. เตรียมน้ ำดิน น ำผงดินพื้นบ้ำนสำมำรถน ำไปท ำน้ ำดินได้โดยใช้ผงดินผสม ๕๐ กิโลกรัม ในอัตรำดิน 
๖๐ เปอร์เซ็นต์ น้ ำ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ใส่ลงในถังพลำสติก คนให้เข้ำกันด้วยพำยกรองผ่ำนตะแกรงเพื่อให้
ได้แต่น้ ำดิน วัดค่ำกำรไหลตัวด้วยไฮโดรมิเตอร์ท่ี ๑.๖-๑.๗ของค่ำควำมถ่วงจ ำเพำะ ผสมโซเดียมซิลิ
เกตประมำณ ๐.๕ เปอร์เซ็นต์เพื่อเพิ่มกำรไหลตัวของน้ ำดินให้ดีขึ้น 



๓๓ 

 

ภำพท่ี ๑๖น้ ำดินท่ีผ่ำนกำรกรองพร้อมจะน ำไปใช้หล่อกลวง 

๙. กำรหล่อกลวง น ำพิมพ์มำประกบรัดด้วยยำงรัดพิมพ์ให้แน่น น ำเหยือกมำตักน้ ำดินเพื่อเทลงใน
พิมพ์อย่ำงต่อเนื่องไม่ขำดตอนจนน้ ำดินเสมอขอบพิมพ์ เมื่อน้ ำดินยุบตัวลงเติมให้เสมอขอบอยู่
ตลอดเวลำ เมื่อดินท่ีขอบปำกพิมพ์ได้ควำมหนำ ๑ เซนติเมตร  เทน้ ำดินจนไหลออกหมดน ำพิมพ์ไปผ่ึง 
จนกว่ำดินจะร่อนตัวออกจำกพิมพ์ 

ภำพท่ี ๑๗ กำรหล่อกลวงด้วยน้ ำดิน 



๓๔ 

 

ภำพท่ี ๑๘ เทน้ ำดินออกทำงปำกพิมพ์ 

๑๐. ถอดพิมพ์จำกช้ินงำน เมื่อช้ินงำนเริ่มร่อนตัวดูจำกเนื้อดินแยกตัวออกจำกปำกพิมพ์ เอียงพิมพ์ไป
ด้ำนใดด้ำนหนึ่งหรือตั้งพิมพ์เหมือนตอนหล่อกลวงตัดเดือยดินท่ีขอบด้ำนบนออก แกะพิมพ์ทีละช้ิน
สังเกตว่ำด้ำนใดช้ินงำนร่อนตัวออกก่อน ถอดพิมพ์ช้ินนั้นออกก่อน น ำช้ินงำนออกจำกพิมพ์วำงบน
แผ่นรองผลงำน ตกแต่งช้ินงำนและเดือยอีกครึ่งให้เรียบ พร้อมเช็ดด้วยฟองน้ ำ ผ่ึงให้แห้ง 

๑๑. ท ำกำรเผำดิบ น ำผลงำนไปเผำในเตำท่ีใช้แก๊ส เผำท่ีอุณหภูมิประมำณ ๙๐๐ องศำเซลเซียส  
เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีควำมแข็งแรง สำมำรถน ำไปตกแต่งให้เกิดควำมเรียบร้อยท้ังผิวและลวดลำย ท ำให้
ชุบเคลือบได้ง่ำยข้ึนไม่เกิดควำมเสียหำยต่อช้ินงำนในระหว่ำงกำรท ำ 

 

ภำพท่ี ๑๙ น ำช้ินงำนเข้ำเตำเผำท่ีใช้แก๊สเป็นเช้ือเพลิง 

                                         

                                    ภำพท่ี ๒๐ สีสันของไหส่ีหูหลังกำรเผำดิบ 

                                          



๓๕ 

 

กำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีกำรขึ้นรูปด้วยวิธีกำรหล่อกลวงแก่ตัวแทนชุมชนโดยฝึกขั้นตอนกำรหล่อกลวง
ด้วยน้ ำดิน 

 

ภำพท่ี ๒๑ กำรอบรมเพื่อถ่ำยทอดเทคโนโลยีให้กับตัวแทนชุมชนไหส่ีหู  

 

ภำพท่ี 22 ผลงำนกำรหล่อกลวงของผู้อบรมท่ีผ่ำนกำรเผำ 



๓๖ 

 

 

ภำพท่ี 23 เตำเผำท่ีใช้แก๊สของชุมชน 

 

 

ภำพท่ี 24 ไหส่ีหูท่ีขึ้นด้วยวิธีกำรหล่อกลวง 

 

ผลงานส าเร็จ 

 หลังจำกกำรเผำพบว่ำ ผลงำนไหส่ีหูท่ีขึ้นรูปด้วยวิธีกำรหล่อกลวงมีรูปร่ำงและสัดส่วนเป็นไป
ตำมลักษณะของไหส่ีหูของแบบท่ีพัฒนำแล้วท่ีชุมชนได้ท ำกำรผลิตด้วยแป้นหมุนมีควำมหนำบำง
เท่ำกัน ใช้เวลำในกำรผลิตน้อย แต่พบกำรเบี้ยวของขอบปำกบ้ำง เพรำะขั้นตอนกำรแกะช้ินงำนออก
จำกพิมพ์เร็วเกินไป ต ำหนิจำกร่องรอยกำรตกแต่งผิวให้เรียบด้วยเครื่องมือ 



๓๗ 

 

 

ภำพท่ี ๒๕ ผลงำนไหส่ีหูท่ีผ่ำนกำรเผำดิบของผู้เข้ำอบรม 

 

                          ภำพท่ี ๒๖ กำรน ำช้ินงำนมำตำกให้แห้งเพื่อรอกำรเผำดิบ 

ต ำหนิท่ีเกิดขึ้นจำกกำรแกะหรือถอดพิมพ์กับช้ินงำนท่ีมีขนำดใหญ่ กำรเกิดรูเพรำะกำรดูดน้ ำดินของ
พิมพ์หรือกำรไหลตัวของน้ ำดินไม่สม่ ำเสมอ ท ำให้ต้องมำตกแต่งเพิ่มเติมหรือรอยร้ำวช่วงตะเข็บหรือ
รอยต่อระหว่ำงพิมพ์ 

 

ภำพท่ี ๒๗ ต ำหนิท่ีเกิดบนผิวชิ้นงำน 



๓๘ 

 

            จำกกำรวิเครำะห์ไหส่ีหูท่ีขึ้นรูปด้วยกำรหล่อกลวงและผ่ำนกำรเผำด้วยเตำแก๊ส ช้ินงำนเกิด
กำรแตกร้ำวเล็กน้อยมีควำมเสียหำยคิดเป็นร้อยละ ๑๐ เกิดจำกช่วงระยะเวลำกำรเทน้ ำดินลงในพิมพ์
ไม่ต่อเนื่อง กำรแกะหรือถอดพิมพ์ท่ียังไม่ช ำนำญท ำให้ขอบพิมพ์กดลงบนผิวของช้ินงำน กำรแต่ง
ตะเข็บหรือเดือยไม่เรียบร้อย ควำมเรียบของผิวหวดจึงไม่สม่ ำเสมอท้ังใบ กำรท่ีช้ินงำนยังไม่แข็งตัวดี
พอท ำให้บิดเบ้ียวระหว่ำงดึงช้ินงำนออกจำกพิมพ์ อำจจะต้องฝึกทักษะกำรขึ้นรูปด้วยวิธีกำรหล่อกลวง
หลำยๆครั้ง แต่ควำมสมบูรณ์ของสีสัน ระยะเวลำรวดเร็วกำรขึ้นรูปผลิตทำงจ ำนวนได้โดยรวมดี 
เป็นไปตำมลักษณะไหส่ีหูท่ีชุมชนผลิตและจ ำหน่ำยอยู่ 

 

ภำพท่ี ๒๘ ไหส่ีหูท่ีผ่ำนกำรเผำเคลือบ 

 

ภำพท่ี ๒๙ กำรบิดเบ้ียวของขอบปำกท่ีเกิดจำกกำรถอดพิมพ์ในขณะท่ีช้ินงำนยังไม่แข็งตัว 

 



 
 

 

บทท่ี ๕ 

สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ในการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาเนื้อดินเพื่อใช้ในการขึ้นรูป ด้วยวิธีการหล่อ
กลวงให้กับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาไหส่ีหู ต าบลเชิงกลัด อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จากผลท่ี
ได้รับท าให้สรุปได้ว่า วิธีการหล่อน้ าดินพื้นบ้าน การท าพิมพ์การหล่อกลวงด้วยน้ าดิน การตกแต่ง
ช้ินงาน ผู้เข้าอบรมสามารถท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้ันตอนต่างๆ และปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ
กลวงได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถแก้ปัญหาจากการวิเคราะห์ด้วยตนเอง กระบวนการผลิตและ
กรรมวิธีการผลิตมีความรวดเร็วสามารถผลิตได้จ านวนมากท่ีมีขนาดเหมือนกันตกแต่งช้ินงานคือหูและ
ลายหัวช้างเพิ่มลักษณะช้ินงานเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ ใช้แรงไม่มากเหมาะสมกับ
ผู้ผลิตท่ีสูงวัย เมื่อเปรียบเทียบกับการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนอละอาจจะเหมาะส าหรับเยาวชนหรือกลุ่ม
คนในชุมชนท่ีคิดจะกลับมาผลิตไหส่ีหูท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมีเอกลักษณ์ เพราะวิธีการขึ้นรูปมีความ
สะดวกไม่ต้องฝึกทักษะการขึ้นรูปท่ีต้องใช้เวลานาน 

จากการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าอบรม พบว่าคะแนนอยู่ในระดับมาก ๔.๘๐ ความ
เรียบร้อยของพิมพ์มีค่าเฉล่ีย ๔.๗๕ ความสะดวกต่อการหล่อกลวง ๔.๘๒  ใช้เวลาไม่มากในการขึ้นรูป 
๔.๖๗  วิธีการหล่อกลวงเหมาะสมกับผู้ผลิตท่ีสูงวัย ๔.๙๐  มีความเสียหายหลังการเผาน้อยลง ๔.๕๖ 
สามารถผลิตในจ านวนมากได้ง่ายขึ้น ๔.๘๖ รูปทรงไหส่ีหูท่ีขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อกลวงมีความสมบูรณ์
เท่ากับวิธีการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ๔.๖๑ และช้ินงานมีความหนาบางเท่ากัน ๔.๘๙ 

อภิปรายผล 

 คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์อยู่บนหลักการ ๔ ด้านตามล าดับดังนี้ 

 ๑. ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาไหส่ีหู แบบมี
โครงสร้าง(Formal Interview) ท่ีต้องการให้ออกแบบรูปทรงท่ีมีรูปแบบใหม่คือ มีขนาดเล็กลงแต่คง
ความลักษณะของไหส่ีหู เป็นของท่ีใช้งานในแบบอื่นก็ได้ ด าเนินการเขียนแบบภายใต้ข้อมูลท่ีศึกษามา
จากรูปแบบไหส่ีหูจริง พร้อมขยายสัดส่วนตามอัตราการหดตัวของเนื้อดินท่ีผ่านการท าแผ่นทดลอง 
๑๐ เปอร์เซ็นต์ น ารูปแบบดังกล่าวไปเขียนแบบขั้นการผลิต (rendering) แสดงภาพต่างๆด้วย
คอมพิวเตอร์ผ่านการตรวจด้วยผู้เช่ียวชาญ ซึ่งมีผลค่าระดับเฉล่ียรวม๔.๘๘ เพื่อน าไปสู่การสร้าง
ต้นแบบจริงด้วยปูนปลาสเตอร์ต่อไป 

 ๒. ด้านคุณภาพของพิมพ์ ด าเนินการสร้างต้นแบบจากแบบข้ันการผลิต ท าพิมพ์เพื่อการหล่อ
กลวงด้วยปูนปลาสเตอร์จ านวน ๒ ช้ินท่ีมีความหนาบางเป็นไปตามสัดส่วนของไหส่ีหูท่ีได้มาตรฐาน 



๔๑ 
 

 

สามารถประกอบพิมพ์และใช้งานได้สะดวก การต้ังวาง การผ่ึงช้ินงานขณะอยู่ในพิมพ์ การแกะหรือ
ถอดพิมพ์ได้ง่าย ดูดน้ าดินได้ดี ผู้เชียวชาญประเมินผลระดับค่าเฉล่ียรวม ๔.๘๘ เพื่อน าไปหล่อกลวง
ต่อไป 

 ๓. ด้านการผลิตน้ าดิน มีข้ันตอนและกรรมวิธีการผลิตท่ีไม่ยุ่งยากเกินไปสามารถใช้วัตถุดิบท่ีมี
อยู่ในท้องถิ่น เช่น ดินพื้นบ้าน ขั้นตอนการคัดกรองเนื้อดิน การก าหนดอัตราส่วนเหมาะสมกับความ
ช านาญของผู้ผลิต น าไปท าเป็นน้ าดินส าหรับใช้กับวิธีการหล่อกลวงได้เป็นอย่างดีโดยผู้เช่ียวชาญ
ประเมินผลอยู่ในระดับค่าเฉล่ียรวม ๔.๗๓ 

 ๔. ด้านวิธีการขึ้นรูปด้วยการหล่อกลวง หลังการด าเนินการเป็นท่ีเรียบร้อย ท าการประเมิน
โดยผู้เช่ียวชาญมีผลระดับเฉล่ียรวม ๔.๘๐ แล้วน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้อบรมต้ังแต่กระบวนการ
ให้ความรู้ด้านการขึ้นรูป ดังนี้ 

 ๔.๑ การเตรียมพิมพ์ การท าความสะอาดภายในพิมพ์ ประกอบพิมพ์รัดด้วยยางรัดพิมพ์ให้
แน่นสนิท  น าพิมพ์ต้ังบนโต๊ะหรือถังเปล่ารองรับด้านล่าง 

 ๔.๒ การเตรียมน้ าดิน ใช้ถังพลาสติกบรรจุน้ าดินให้เพียงพอต่อการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ
กลวง โดยผ่านการกรองด้วยตะแกรง ท่ีมีอัตราส่วนผสมของดินพื้นบ้าน  ใช้ดิน ๖๐ เปอร์เซ็นต์ต่อน้ า 
๔๐ เปอร์เซ็นต์ มีค่าความถ่วงจ าเพาะ ๑.๖-๑.๗ และเพิ่มการไหลตัวของน้ าดินด้วยโซเดียมซิลิเกตไม่
เกิน ๐.๕ เปอร์เซ็นต์ 

 ๔.๓ อุปกรณ์ประกอบการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อกลวงคือ เหยือกส าหรับเทน้ าดินลงในพิมพ์ 
เครื่องมือตกแต่งใช้ส าหรับตัดเนื้อดินส่วนท่ีเป็นเดือยและตะเข็บของช้ินงาน ท้ังขณะการหล่อกลวง 
การผ่ึงพิมพ์ขณะท่ีมีช้ินงาน การแกะหรือถอดพิมพ์ การเจาะรูท่ีก้นช้ินงาน และการตกแต่งผิวชิ้นงาน
สุดท้ายโดยใช้ฟองน้ าหรือผ้า 

 ๔.๔ การหล่อกลวง โดยเทน้ าดินลงในพิมพ์อย่างต่อเนื่องจนเสมอกับขอบพิมพ์ เพื่อไม่ให้เกิด
เส้นรอยต่อของน้ าดินบนผิวท่ีตอนเทน้ าดินไม่ต่อเนื่อง และเมื่อน้ าดินยุบตัวให้เติมน้ าดินให้เต็มอยู่
เสมอจนได้ความหนาบางตามท่ีก าหนดไม่ต่ ากว่า ๑ เซนติเมตร เอียงพิมพ์เพื่อระบายน้ าดินสู่ภาชนะท่ี
รองไว้ใต้ด้านล่างพิมพ์ วางคว่ าไว้จนน้ าดินไหลออกจนหมดแล้วหงายพิมพ์ ท าการผ่ึงพิมพ์กับช้ินงานไว้
ตัดเดือยออกเมื่อมีการร่อนตัวของช้ินงาน 

 ๔.๕ การแกะพิมพ์หรือถอดช้ินงานออกจากพิมพ์ เมื่อช้ินงานเริ่มร่อนตัวจากพิมพ์ โดยดูท่ี
ขอบเนื้อดินช้ินงานหดตัวแยกจากขอบพิมพ์ด้านบน เอียงพิมพ์ลงเป็นแนวนอนหรือต้ังพิมพ์อย่างเดิม
ค่อยๆขยับพิมพ์แต่ละช้ิน ด้านไหนหลุดก่อนให้ดึงพิมพ์ออกจากช้ินงานแล้วผ่ึงไว้ซักระยะ จึงดึงช้ินท่ี
เหลือออก หากร่อนตัวทั้งหมดให้ดึงช้ินงานออกจากพิมพ์ทุกช้ิน วางแนวตั้งให้ช้ินงานมีความแห้งมาก
ขึ้น ตกแต่งเดือยและตะเข็บให้หมดเสมอกับผิวส่วนอื่น ท้ิงไว้จนเกือบแห้งสนิทจึงเช็ดผิวให้เรียบด้วย
ฟองน้ าหรือผ้า ท าการปั้นหูติดจ านวนส่ีหูและติดลายหัวช้างท่ีขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อกลวงเช่นเดียวกัน 



๔๒ 
 

 
 

 ๔.๖ เมื่อช้ินงานแห้งสนิท น าเรียงเข้าเตาเผาแบบใช้แก๊สเพื่อท าการเผาท่ีอุณหภูมิ ๘๐๐-
๙๐๐ องศาเซลเซียส 

 ๔.๗ น าผลงานออกจากเตาเผา เพื่อตรวจสอบดูความสมบูรณ์ของพื้นผิวว่ามีรอยแตก หรือ
รอยตะเข็บ หากไม่พบให้น าไปชุบเคลือบ ท าการเผาเคลือบท่ีอุณหภูมิท่ี ๑,๒๐๐ องศาเซลเซียส และ
น าผลงานออกมาดูความเรียบร้อยเพื่อน าไปจ าหน่ายแก่ผู้บริโภคต่อไป 

หลังการอบรมการเผาช้ินงานเสร็จท าการประเมินความคิดเห็นหรือความพึ งพอใจซึ่งได้
ค่าเฉล่ียรวมท่ี ๔.๘๐ ผู้เข้าอบรมสามารถท าการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อกลวงและเข้าใจกระบวนการ
ผลิตต้ังแต่ต้นจนได้ผลงานส าเร็จ เป็นวิธีการขึ้นรูปอีกวิธีหนึ่งท่ีช่วยลดระยะเวลาในการขึ้นรูปเหมาะ
กับผู้ผลิตท่ีสูงวัย แห้งตัวไวกว่าการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนท าให้ความเสียหายหลังการเผาลดลง ส่วน
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นระหว่างการหล่อกลวง เกิดจากความไม่ช านาญของผู้อบรมสามารถฝึกฝน
เพิ่มเติมได้ 

ข้อเสนอแนะ 

 ๑. น าวิธีการหล่อกลวงไปใช้กับช้ินงานรูปแบบอื่นท่ีผู้บริโภคมีความต้องการสูง ท้ังขนาดเล็ก
และขนาดใหญ่ 

 ๒. เป็นแนวทางสามารถประยุกต์ใช้ได้กับกลุ่มผู้ผลิตและท าให้เยาวชนรุ่นใหม่หรือคนใน
ชุมชนกลับมาผลิตเครื่องปั้นดินเผาท่ีเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นมากขึ้น 



๔๓ 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรม 

โครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการข้ึนรูปและพัฒนารูปแบบเคร่ืองปัน้ดินเผาไหสี่ห ูจังหวัดสิงห์บุรี 

ตอนท่ี ๑ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง โปรดกรอกรายละเอียดในช่องว่างท่ีก าหนดให้ 

๑. ช่ือ-สกุล……………...........................................................                  ๒. อายุ...................... ปี 

๓. อาชีพ.............................................................................                  ๔. วุฒิการศึกษา............................. 

๕. ประสบการณ์ในการท างาน.....................ปี 

ตอนท่ี ๒ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพของพิมพ์
หล่อกลวงและวิธีการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผา  

ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

เรื่องท่ีประเมิน 
 

 
ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ความเรียบร้อยของพิมพ์ 
๒. ความสะดวกต่อการหล่อกลวง 
๓. ใช้เวลาไม่มากในการขึ้นรูป 
๔. วิธีการหล่อกลวงเหมาะสมกับผู้ผลิต 
๕.  ช้ินงานมีความหนา-บางเท่ากัน 
๖. มีความเส่ียหายหลังการเผาน้อยลง 
๗. สามารถผลิตในจ านวนมากได้ง่ายข้ึน 
๘. รูปทรงไหส่ีหูท่ีขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อกลวง  
    มีความสมบูรณ์ เท่ากับวิธีการขึ้นรูปด้วย 
    แป้นหมุน 

     

 

ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 



แบบสอบถามประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
โครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการข้ึนรูปและพัฒนารูปแบบเคร่ืองปัน้ดินเผาไหสี่ห ู

จังหวัดสิงห์บุรี 
ตอนที่ ๑  สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดกรอกรายละเอียดในช่องว่างท่ีก าหนดให้ 
๑. ช่ือ-สกุล……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๒. ต าแหน่งปัจจุบัน…………………………………………………………………………………………………………………………… 
๓. สังกัด………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
๔. วุฒิการศึกษา………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๕. ประสบการณ์ในการท างาน……………………………………………………………ปี 
ตอนที่ ๒  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ คุณภาพของพิมพ์  และ
วิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยวิธีหล่อกลวง 
 
 

ค าช้ีแจง  โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่องว่าง ท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

เรื่องที่ประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์  
   ๑.๑ รูปทรงไหส่ีหูท่ีพัฒนาจากรูปแบบเดิม 
   ๑.๒ ความกว้าง ความสูง สมดุลย์เหมาะสม 
   ๑.๓ เป็นรูปแบบท่ีมีมาตรฐานและความ
สวยงาม 
   ๑.๔ สัดส่วนท่ีเว้า โค้ง คอด ของไหส่ีหูสมส่วน 
   ๑.๕ น าไปท าต้นแบบ เพื่อท าพิมพ์ส าหรับการ
หล่อ    
        กลวงได้ 

     

๒. ด้านคุณภาพของพิมพ์ 
   ๒.๑ พิมพ์ส าหรับหล่อกลวงมีความแข็งแรง 
   ๒.๒ พิมพ์แต่ละช้ินมีความสมบูรณ์ 
   ๒.๓ ความสะดวกในการประกอบพิมพ ์
   ๒.๔ อปุกรณ์เสริมท่ีใช่ร่วมกับพิมพ์หล่อกลวง มี    
         ความเหมาะสม เช่น เครื่องมือขูดแต่ง 
         เหยือกเทน้ าดิน 
   ๒.๕ พิมพ์หล่อกลวงได้มาตรฐาน 
 

     



 
 
                           เรื่องที่ประเมิน 

                              
                            ระดับความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๔. ดานวิธีการขึ้นรูปด้วยการหล่อกลวง      
   ๔.๑ มีข้ันตอนการขึ้นรูปท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
   ๔.๒ ใช้เวลาในการขึ้นรูปไม่นานเกินไป 
   ๔.๓ ขึ้นรูปทรงหวดมีความหนา- บางเท่ากันทุก
ส่วน 
         และสัดส่วนหลังเผาไม่บิดเบ้ียว 
   ๔.๔ เป็นวิธีท่ีสามารถผลิตช้ินงานได้เหมือนกัน
เป็น  
         จ านวนมาก  
   ๓.๕ ขึ้นรูปได้รวดเร็วและง่ายกว่าการขึ้นรูปด้วย   
         แป้นหมุนไฟฟ้า 

     

      
 
ข้อเสนอแนะ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 



๕๑ 
 

ประวัติคณะผู้วิจัย 

๑. ว่าท่ีร้อยตรีศรัทธา สินสาธิตสุกุล 
๒. ต ำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 
๓. หน่วยงำนที่สำมำรถติดต่อได้ 
 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ๘๖ ถนนตรีเพชร แขวงวัง 
 บูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐  
 โทรศัพท์ ๐๒-๖๒๓๘๗๙๐-๕ เบอร์ติดต่อภายใน ๖๑๐๑ 
 โทรศัพท์มือถือ ๐๖๑๔๔๐๕๓๑๖  อีเมล์ satthas@outlook.com 
๔. ประวัติกำรศึกษำ 
 ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 
 เครื่องปั้นดินเผา, ปี ๒๕๔๘ 
 ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง ศึกษาศาสตรบัณฑิต, ปี ๒๕๓๕ 
๕. สำขำวิชำกำรที่มีควำมช ำนำญพิเศษ 
 งานหัตถศิลป์ 
๖. ประสบกำรณ์ที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนวิจัย 
 หัวหน้าโครงการวิจัยการออกแบบชุดงานอดิเรกศิลปะประดิษฐ์ส าหรับผู้สูงอายุจากแนวคิด 
 ภูมิปัญญาไทย  
           หัวหน้าโครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยพิมพ์- 
           อัด ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด ต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด 
           นครปฐม   
           หัวหน้าโครงการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาด้วยการ 
           หล่อกลวง ให้กับกลุ่มผู้ผลิตเครื่องปั้นดินเผาบ้านโรงหวด ต าบลงิ้วราย อ าเภอนครชัยศรี จัง- 
           หวัดนครปฐม 
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