
แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 
 

เนื้อหา 
 
 8.1 การขึ้นรูปด้วยการหล่อน้้าดิน 
 8.2 การหล่อสลิปแบบกลวง 
 8.3 การหล่อสลิปแบบตัน 
 8.4 ข้อควรระวังในการหล่อน้้าดิน 
 8.5  ปัญหาที่พบในการหล่อน้้าดิน 
  
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  
 1. สามารถอธิบายถึงวิธีการขึ้นรูปด้วยการหล่อน้้าดินได้ 
 2. สามารถอธิบายถึงวิธีการหล่อสลิปแบบกลวงได้ 
 3. สามารถอธิบายถึงวิธีการหล่อสลิปแบบตันได้ 
 4. สามารถอธิบายถึงข้อควรระวังในการหล่อน้้าดินได้ 
 5. สามารถอธิบายถึงปัญหาที่พบและแก้ปัญหาในการหล่อน้้าดินได้ 
 
วิธีการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

1. แบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหา เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรู้เร็วช่วยนักศึกษาที่เรียนรู้ช้า 
2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอนการหล่อน้้าดิน 
3. ศึกษาแผนภูมิ แผ่นภาพ ของจริง แผ่นใสและวีดีทัศน์ที่เกี่ยวข้อง 
4. ลงมือปฏิบัติ 
5. อภิปรายเนื้อหาร่วมกัน 
6. ทดสอบย่อย 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 

1. เอกสารประกอบการสอน 
2. ของจริง 
3. แผ่นภาพ 
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4. แผ่นใส/Power Point Precentation 
5. วีดีทัศน์/เครื่องฉายแผ่น CD 
6. โปรแกรมส้าเร็จรูป 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ 

   ฯลฯ 
 
การวัดผลและประเมินผล 
 

1. สังเกตความสนใจในการเรียน 
2. สังเกตจากการอภิปรายในห้องเรียน 
3. สังเกตจากการตอบค้าถามในห้องเรียน 
4. สังเกตจากงานท่ีได้รับมอบหมาย 
5. การท้าแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทที่  8 
การหล่อน้ าดิน 

 
 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ทางด้านเครื่องปั้นดินเผา มีอยู่หลายวิธี  การขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ
น้้าดินหรอืน้้าสลิป เป็นการขึ้นรูปวิธีหนึ่งที่สามารถผลิตภาชนะได้เหมือนกันเป็นจ้านวนมาก โดย
ใช้เวลาอันรวดเร็ว มนุษย์รู้จักวิธีการข้ึนรูปด้วยวิธีการหล่อน้้าดินมานานกว่า 200 ปี เริ่มจากปี 
ค.ศ. 1740  มีวิวัฒนาการมานานพอสมควร ตั่งแต่การใช้พิมพ์ดินเผามาเป็นพิมพ์ปลาสเตอร์ และ
สามารถผลิตผลงานได้ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ให้มีคุณภาพดีได้ การข้ึนรูปด้วยวิธีการหล่อ
น้้าดินน้ีเหมาะส้าหรับการผลิตชิ้นงานที่ยาก มีรายละเอียดมาก หรืองานท่ีค่อนข้างซับซ้อน เช่น
ชิ้นงานแกะลาย ชิ้นงานที่มีรูปทรงเหลี่ยม หรือรูปทรงอิสระต่างๆ เช่น เครื่องสุขภัณฑ์  ชิ้นงาน
ประเภทตั้งโต๊ะท่ีมีรูปทรงภายในกลวง เช่น กาน้้าชา-กาแฟ แจกัน โถฝาปิด  ตุ๊กตาและของที่
ระลึกต่างๆเป็นต้น การขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้้าดินนอกจากแบบต้องมีคุณภาพสามารถดูดซึม
น้้าได้ดีแล้ว น้้าดินที่ใช้ในการหล่อจะต้องมีคุณภาพดี เช่น มีการไหลตัวได้ดี มีปริมาณน้้าน้อย 
เป็นต้น การที่ผู้ปฏิบัติงานทางด้านเครื่องปั้นดินเผา มีความเข้าใจในเรื่องของน้้าดินและวิธีการ
หล่อ จะช่วยท้าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่เกิดปัญหาและได้ผลงานท่ีมีคุณภาพดีอีกด้วย 
  
8.1 การขึ้นรปูด้วยวิธีการหล่อน้ าดิน 
 
 การหล่อน้้าดินเป็นวิธีขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาอย่างหนึ่ง นักวิชาการทางด้าน
เครื่องปั้นดินเผาหลายท่านกล่าวถึง การขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้้าดินดังต่อไปนี้ 
 อายุวัฒน์ สว่างผล,(2536 หน้า 61) ได้กล่าวไว้ว่า การขึ้นรูปแบบหล่อพิมพ์ เป็นการขึ้น
รูปโดยอาศัยแบบพิมพ์ที่ท้าด้วยปูนปลาสเตอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวดูดซึมน้้า เนื้อดินที่ลอยตัว
จะติดกับผนังปูนปลาสเตอร์ที่เป็นแบบ การผลิตด้วยแบบหล่อนี้สามารถผลิตให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่
เหมือนกันมีความหนาเท่ากัน ได้มากกว่าแบบอื่น  
 ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์,(2541 หน้า 227) กล่าวไว้ว่า การหล่อน้้าดิน (Casting) หมายถึง 
การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยการเทน้้าดินเหลวลงในแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์เน้ือปูน
ปลาสเตอร์มีรูเล็กๆสามารถดูดซึมน้้าได้ดี รอจนกระท่ังแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์ดูดซึมน้้าออกจาก
ดินหล่อ เกิดการจับตัวของเนื้อดินที่ผิวปูนด้านในของแบบพิมพ์ จนได้ความหนาตามต้องการจึง
เทดินท่ีเหลือออกจากแบบพิมพ์ 
 ปรีดา พิมพ์ขาวข้า,(2547 หน้า 107) กล่าวไว้ว่า การขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบ น้้าเนื้อ
ดินป้ันทุกชนิดท่ีใช้ส้าหรับขึ้นรูปโดยวิธีหล่อแบบ มีสมบัติไหลตัวได้ดี มีปริมาณเปอร์เซ็นต์
ของแข็งสูง กระจายลอยอยู่ในของเหลวปกติแล้วใช้น้้า โดยมีสารเคมีเป็นตัวช่วยท้าให้เกิดการ
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กระจายลอยตัวได้ดี การหล่อแบบเป็นวิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ โดยการเทน้้าเนื้อดินปั้นลงไปใน
แบบซ่ึงเป็นรูปร่างของผลิตภัณฑ์ตามต้องการ ความหนาของผลิตภัณฑ์จะค่อยๆก่อตัวขึ้น เมื่อ
แบบที่ใช้เริ่มดูดของเหลวเข้าสู่เนื้อแบบ เนื้อผลิตภัณฑ์เริ่มด้วยมีความเหนียวเกาะกันและเริ่มแข็ง
ขึ้นเรื่อยๆ หลังจากปล่อยให้แห้งแกะออกจากแบบพิมพ์ อบให้แห้งสนิทแล้วจึงน้าไปเผาเป็น
ผลิตภัณฑ์ส้าเร็จ 
 สุขุมาล เล็กสวัสดิ์,(2548 หน้า 102) ได้กล่าวไว้ว่า การขึ้นรูปโดยการหล่อน้้าสลิป หรือ
การหล่อแบบได้ท้ากันมาประมาณ 150 ปีแล้ว ในระยะแรก ไม่มีการเติมสารเคมีลงไปท้าให้
คุณภาพในการไหลตัวของน้้าดินไม่ค่อยดีนัก และภาชนะมีการหดตัวสูง แตกง่าย ต่อมาจึงมีการ
พัฒนาโดยเติมสารกระจายลอยตัวลงไป การหล่อน้้าสลิปน้ีมีทั้งแบบหล่อตัน และหล่อกลวง ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับลักษณะของภาชนะและพิมพ์ การหล่อตันมักใช้กับผลงานช้ินเล็กๆ และไม่หนามาก ใช้
วิธีเทน้้าสลิปลงไปในแบบพิมพ์ปูนให้เต็ม แล้วปล่อยให้น้้าดินแห้งจะได้ผลงานท่ีเหมือนกันทุกชิ้น 
ส่วนมากนยิมใช้วิธีหล่อกลวงโดยเทน้้าสลิปใส่ในแบบพิมพ์ให้เต็ม คอยหยอดเติมเมื่อสลิปพร่อง 
ปูนจะดูดน้้าสลิปเกาะท่ีผิวท้าให้เกิดความหนาทิ้งไว้จนมีความหนาตามต้องการ จากนั้นคว่้าพิมพ์ 
เทน้้าสลิปส่วนท่ีเหลือออกเม่ือภาชนะขอบร่อนจากพิมพ์ให้แกะออกขูดรอยตะเข็บให้เรียบร้อย 
 สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์,(2549 หน้า 141) ได้กล่าวไว้ว่า  การขึ้นรูปด้วยการหล่อน้้าดิน 
หรือที่เรียกว่า การหล่อน้้าสลิป เป็นวิธีการข้ึนรูปแบบหนึ่งท่ีจะต้องอาศัยพิมพ์ที่ท้าจากปูน
ปลาสเตอร์ช่วยในการขึ้นรูปให้ได้ตามรูปร่างขนาดตามแม่พิมพ์นั้นโดยการใช้น้้าดินเทลงในแบบ
พิมพ์ปูนปลาสเตอร์ท่ีผลิตมาจาแร่ยิปซัม เมื่อเทน้้าดินลงไปในแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์แล้ว แบบ
พิมพ์จะดูดน้้าเข้าไว้ ท้าให้อนุภาคของเม็ดดินที่เหลือ ไปอัดเหนียวแน่นเกาะอยู่ตามผนังภายใน
ของแบบพิมพ์ การข้ึนรูปด้วยวิธีการหล่อนี้สามารถผลิตงานได้มาตรฐานเดียวกัน ทั้งขนาด 
รูปร่าง ความหนาบาง และสามารถผลิตได้จ้านวนมากในเวลาที่รวดเร็ว จึงเป็นวิธีการข้ึนรูปที่
เหมาะกับระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรม  
 แสงโสม จิตต์วารี,(2551 หน้า 132) ได้กล่าวไว้ว่า การหล่อน้้าดินหรือการข้ึนรูปด้วย
วิธีการหล่อ หมายถึง การเทน้้าดินลงในแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์เพื่อท้าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่
เหมือนกันทุกประการ ตั้งแต่ 2 ชิ้นขึ้นไป หรือการสร้างผลิตภัณฑ์จากดินที่มีลักษณะเป็น
ของเหลวและข้นคล้ายโคลนที่เรียกว่า น้้าดินหรือน้้าสลิป ซึ่งไม่สามารถคงรูปด้วยตนเองได้ ต้อง
อาศัยพิมพ์ปลาสเตอร์ซ่ึงมีความพรุนตัวและดูดซึมน้้าได้ดีในการขึ้นรูป แบบพิมพ์อาจมีชิ้นเดียว
หรือหลายช้ินก็ได้ นิยมท้าด้วยปูนปลาสเตอร์ เพราะเนื้อของพิมพ์ปลาสเตอร์มีลักษณะเป็นรูพรุน
ท้าให้ดูดซึมน้้า การข้ึนรูปด้วยวิธีการหล่อท้าโดยหล่อหรือเทน้้าดินลงไปในพิมพ์ปลาสเตอร์ แล้ว
พิมพ์ปลาสเตอร์จะดูดน้้าที่ผสมอยู่ในน้้าดินออกไปท้าให้เนื้อดินส่วนท่ีติดอยู่กับแบบพิมพ์เกิดการ
แห้งตัวเป็นเน้ือดินหนาขึ้น และคงรูปทรงตามแบบพิมพ์  
  จากการท่ีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ สามารถสรุป
ได้ว่า การขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ เป็นการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยใช้น้้าดินหรือ
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เรียกว่าน้้าสลิปที่ท้าจากวัตถุดิบที่มาจากดิน หิน ต่างๆผสมกับน้้าในปริมาณน้อยและเติมสารท่ี
ช่วยท้าให้ดินเกิดการกระจายลอยตัว เพื่อให้น้้าดินไหลตัวได้ดี โดยน้าน้้าดินหรือน้้าสลิป เทลงใน
แบบพิมพ์ที่ท้าจากปูนปลาสเตอร์เป็นรูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้ตามต้องการ  เพื่อให้
ปูนปลาสเตอร์ดูดซับน้้า ที่อยู่ในน้้าดินเกาะตัวที่ผนังแบบพิมพ์ ด้านในจนได้ความหนาของ
ผลิตภัณฑ์ตามต้องการเทน้้าดินออกจากแบบพิมพ์เรียกวิธีการหล่อแบบน้ีว่าการหล่อน้้าดินแบบ
กลวง ส่วนวิธีการหล่อโดยการเทน้้าดินเข้าไปในแบบพิมพ์แล้วปล่อยให้น้้าดินแข็งตัวเป็นรูปทรง
ของผลิตภัณฑ์ในแบบพิมพ์ โดยไม่มีการเทน้้าดินออกจากแบบพิมพ์ เรียกว่าการหล่อน้้าดินแบบ
ตัน การขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ สามารถผลิตชิ้นงานได้จ้านวนมากโดยใช้ระยะเวลาสั้น นิยมใช้
ผลิตเครื่องปั้นดินเผาในระบบอุตสาหกรรม 
 
8.2 การหล่อสลิปแบบกลวง 
 
 การหล่อสลิปแบบกลวง (Drain Casting) หมายถึงการหล่อเมื่อได้ความหนาพอสมควร
ของผลิตภัณฑ์ก็เทน้้าสลิปออกจากพิมพ ์ เทคนิคในการเทสลิปต้องค่อยๆ  เทและคว่้าไว้จนหมด 
สลิปในแบบ มิฉะนั้นจะท้าให้ผิวภายในขรุขระ พิมพ์ที่ใช้อาจเป็นพิมพ์ชิ้นเดียวหรือหลายๆชิ้นก็
ได้ วิธีการหล่อสลิปแบบกลวงด้านล่างน้ีเป็นผลงานของผู้เขียนและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
เซรามิกส์ได้ร่วมกันสาธิตและบันทึกภาพประกอบการบรรยาย มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
   1. เตรียมแบบพิมพ์ โดยเช็ดท้าความสะอาดส่วนในของแบบพิมพ์ไม่ให้มีฝุ่นหรือ
ดินติดอยู่ในแบบพิมพ์ดังภาพที่ 8.1 
 

 
 
ภาพที่ 8.1 แสดงการเช็ดท้าความสะอาดแบบพิมพ์ก่อนใช้งาน 
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   2. ทาแบบพิมพ์ด้วยทัลคัม เล็กน้อยเพื่อป้องกันชิ้นงานติดกับแบบพิมพ์และช่วย
ท้าให้แกะแบบพิมพ์ได้ง่าย ดังภาพที่ 8.2  
 

 
 
ภาพที่ 8.2 แสดงการทาทัลคัมที่แบบพิมพ์ก่อนใช้งาน 
 
   3. ประกอบแบบพิมพ์เข้าดัวยกันให้สนิทเพื่อป้องกันไม่ให้น้้าสลิปไหลออกมา
ในขณะหล่อแบบดังภาพที่ 8.3 
 

 
 
ภาพที่ 8.3 แสดงการประกอบแบบพิมพ์ 
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  4. รัดแบบพิมพ์ให้แน่นอีกครั้งด้วยยาง ดังภาพที่ 8.4 
 

 
 
ภาพที่ 8.4 แสดงการรัดแบบพิมพ์ด้วยยาง  
 
  5. เตรียมน้้าดินที่ใช้ส้าหรับการหล่อโดยคนผสมเพื่อไม่ให้น้้าดินตกตะกอนหลัง
จากนั้นผ่านตะแกรงเพื่อกรองเศษดินท่ีเป็นก้อนแข็งออกไป ดังภาพที่ 8.5 
 

 
 
ภาพที่ 8.5 แสดงการกรองน้้าดินส้าหรับการหล่อ 
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  6. วัดความหนาแน่นของน้้าดินด้วยแท่งไฮโดรมิเตอร์ดังภาพที่ 8.6 
 

 
 
ภาพที่ 8.6 แสดงการวัดความหนาแน่นของน้้าดิน 
 
  7. น้าน้้าดินท่ีผ่านการทดสอบแล้วใส่เหยือกพลาสติกเพือ่ความสะดวกในการเทลง
ในแบบพิมพ์ดังภาพที่ 8.7 
 

 
 

ภาพที่ 8.7 แสดงน้้าดินในเหยือกพลาสติกที่พร้อมส้าหรับการหล่อ 
 
 
 
 



 201 

  8. เทน้้าดินลงในแบบพิมพ์ โดยท้าการเทอย่างช้าๆและต่อเนื่องจนเต็มแบบพิมพ์  
ดังภาพที่  8.8 
 

 
 

ภาพที่ 8.8 แสดงการเทน้้าดินลงในแบบพิมพ์ 
 
  9.ในขณะท่ีแบบพิมพ์ดูดน้้าดิน น้้าดินจะยุบตัว จะต้องคอยเติมน้้าดินอย่างต่อเนื่อง
ให้เต็มแบบพิมพ์ตลอดเวลาดังภาพที่ 8.9  
 

 
 

ภาพที่ 8.9 แสดงการเติมน้้าดินลงในแบบพิมพ์ 
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  10. ตรวจดูความหนาของชิ้นงานที่ท้าการหล่อโดยใช้ใบมีดปาดดูความหนาบริเวณ
ขอบปากชิ้นงานด้านบนโดยให้ได้ความหนาประมาณ 5 มิลลิเมตร ดังภาพที่ 8.10 
 

 
 

ภาพที่ 8.10 แสดงการตรวจดูความหนาของชิ้นงาน 
 
  11. เมื่อได้ความหนาของชิ้นงานตามต้องการแล้วเทน้้าดินส่วนท่ีเหลือออกจากแบบ
พิมพ์ดังภาพที่  8.11 
 

 
 
ภาพที่ 8.11 แสดงการเทน้้าดินส่วนท่ีเหลือออกจากแบบพิมพ์ 
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  12. คว่้าแบบพิมพ์โดยใช้แผ่นไม้รองเพื่อให้น้้าดินไหลออกจากแบบพิมพ์ให้หมด ดัง
ภาพที่ 8.12 
 

 
 

ภาพที่ 8.12 แสดงการคว่้าแบบพิมพ์ 
 
  13. ตรวจดูบริเวณขอบปากชิ้นงานกับแบบพิมพ์ถ้าบริเวณขอบปากชิ้นงานร่อนออก
จากแบบพิมพ์แสดงว่าชิ้นงานพร้อมที่จะถอดออกจากแบบพิมพ์ได้ ดังภาพที่ 8.13 
 

 
 
ภาพที่ 8.13 แสดงขอบปากของชิ้นงานหลุดร่อนออกจากแบบพิมพ์  
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 14. แกะแบบพิมพ์ออกทีละชิ้นอย่างระมัดระวังดังภาพที่ 8.14 และภาพที่ 8.15 
 

 
 

ภาพที่ 8.14 แสดงการแกะแบบพิมพ์ 
 
 

 
 

ภาพที่ 8.15 แสดงการแกะแบบพิมพ์ 
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 15. น้าชิ้นงานออกจากแบบพิมพ์ได้ผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปเสร็จแล้ว ดังภาพที่  8.16  และ
ภาพที่ 8.17 
 

 
  
ภาพที่ 8.16 แสดงการน้าชิ้นงานออกจากแบบพิมพ์ 
 

 

 
 

ภาพที่ 8.17 แสดงผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหล่อแบบพิมพ์ 
 
 
 
 



 206 

 16. ตกแต่งชิ้นงานโดยใช้ใบมีดตกแต่งบริเวณขอบปากของชิ้นงานดังภาพที่ 8.18 
 

 
 

ภาพที่ 8.18 แสดงการตกแต่งบริเวณขอบปากของชิ้นงาน 
 
 17. ตกแต่งแนวตะเข็บบนช้ินงานโดยใช้ใบมีดขูดให้เรียบดังภาพที่ 8.19 
 

 
 

ภาพที ่8.19 แสดงการตกแต่งแนวตะเข็บบนชิ้นงาน 
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 18. ใช้ฟองน้้าเช็ดบริเวณขอบปากของชิ้นงานให้เรียบดังภาพที่ 8.20 
 

 
 

ภาพที่ 8.20 แสดงการใช้ฟองน้้าเช็ดบริเวณขอบปากชิ้นงานเรียบร้อย 
 
 19. ใช้ฟองน้้าเช็ดบริเวณผิวของชิ้นงานให้เรียบดังภาพที่ 8.21 
 

 
 

ภาพที ่8.21 แสดงการใช้ฟองน้้าเช็ดบริเวณผิวชิ้นงานเรียบร้อย 
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 20. หลังจากเช็ดผิวของชิ้นงานเรียบร้อยแล้วปล่อยช้ินงานให้แห้งดังภาพที่ 8.22 
 

 
 

ภาพที่ 8.22 แสดงผลิตภัณฑ์ที่เช็ดผิวชิ้นงานเรียบร้อยแล้ว 
 
8.3 การหล่อสลิปแบบตัน 
 
  การหล่อสลิปแบบตัน (Solid Casting) หมายถึง การหล่อสลิปลงในพิมพ์ให้เป็นแท่ง
ตัน ข้อแตกต่างกันก็คือ จะต้องท้าแบบพิมพ์ไม่เหมือนกับแบบกลวง พิมพ์แบบน้ีจ้ากัดความหนา
ของผลิตภัณฑ์ นิยมใช้ในการหล่อจานเปล เครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ     วิธีการหลอ่สลิปแบบตัน
ด้านล่างนี้เป็นผลงานของผู้เขียนและนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ได้ร่วมกันสาธิตและ
บันทึกภาพประกอบการบรรยาย มีขั้นตอนการหล่อดังต่อไปนี้ 
  1. เตรียมแบบพิมพ์เช็ดท้าความสะอาดผิวด้านในด้วยฟองน้้าดังภาพที่ 8.23 
 

 
 
ภาพที่ 8.23 แสดงการเตรียมแบบพิมพ์ส้าหรับหล่อตัน 
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     2. น้าน้้าดินผสมน้้าแล้วชุบโดยใช้ฟองน้้าน้าไปทาที่ผิวด้านในของแบบพิมพ์ในส่วน
ที่ต้องการให้ชิ้นงานติดอยู่กับแบบพิมพ์ป้องกันไม่ให้ชิ้นงานยุบตัว ดังภาพที่ 8.24 
 

 
 

ภาพที่ 8.24 แสดงการทาน้้าดินที่ผิวแบบพิมพ์ด้านในเพื่อให้ชิ้นงานติดอยู่กับแบบพิมพ์ 
 

3. ทาทัลคัมที่ผิวด้านในของแบบพิมพ์ในส่วนที่ต้องการให้ชิ้นงานหลุดออกจากแบบ 
พิมพ์ดังภาพที่ 8.25 
 

 
 
ภาพที่ 8.25 แสดงการทาทัลคัมที่ผิวด้านในของแบบพิมพ์ 
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 4. ประกอบแบบพิมพ์ทั้งสองชิ้นเข้าด้วยกันดังภาพที่ 8.26 
 

 
 

ภาพที่ 8.26 แสดงการประกอบแบบพิมพ์ 
 
 5. รัดแบบพิมพ์ให้แน่นด้วยยางเพื่อป้องกันการไหลของน้้าดินในขณะหล่อดัง 
ภาพที่ 8.27 
 

 
 

ภาพที่ 8.27 แสดงการประกอบแบบพิมพ์และรัดแบบพิมพ์ให้แน่น 
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 6. เตรียมน้้าสลิปโดยการกรองผ่านตะแกรงกรองเพื่อป้องกันการจับตัวเป็นก้อนของ 
น้้าดินดังภาพที่ 8.28 
 

 
 

ภาพที่ 8.28 แสดงการกรองน้้าดิน 
 
 7. วัดความหนาแน่นของน้้าดินด้วยแท่งไฮโดรมิเตอร์ดังภาพที่ 8.29 
 

 
 

ภาพที่ 8.29 แสดงการวัดความหนาแน่นของน้้าดิน 
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 8. น้าน้้าดินท่ีผ่านการทดสอบแล้วใส่เหยือกพลาสติกเพือ่ความสะดวกในการเทลงใน
แบบพิมพ์ดังภาพที่ 8.30 
 

 
 

ภาพที่ 8.30 แสดงการเตรียมน้้าดินใส่ในเหยือกพลาสติก 
 
 9. ตัดขวดพลาสติกต่อบริเวณช่องหล่อน้้าดินทั้งสองช่องให้สูงขึ้น ดังภาพที่ 8.31 โดย
ใช้ดินเหนียวอุดรอยต่อระหว่างพิมพ์กับขวดพลาสติกดังภาพที่ 8.32 
 

 
 

ภาพที่ 8.31 แสดงการใช้ขวดพลาสติกต่อเข้ากับแบบพิมพ์หล่อตัน 
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ภาพที่ 8.32 แสดงการใช้ดินเหนียวอุดรอยต่อระหว่างแบบพิมพ์กับขวดพลาสติก 
 
 10.  เทน้้าดินลงในแบบพิมพ์ที่ช่องเทน้้าดินด้านใดด้านหนึ่งอย่างช้าๆและต่อเนื่องเพื่อ
ไล่อากาศที่อยู่ในแบบพิมพ์ออก จนน้้าดินโผล่ที่ช่องเต็มอีกด้านหนึ่งดังภาพที่ 8.33 
 

 
 

ภาพที่ 8.33 แสดงการเทน้้าดินลงในแบบพิมพ์อย่างช้าๆ 
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 11. เมื่อน้้าดินในขวดพลาสติกยุบตัวต้องคอยเติมให้น้้าดินเต็มอยู่ตลอดเวลาการหล่อ
แบบจนกว่าน้้าดินไม่ยุบตัวอีกต่อไปจากนั้นปล่อยให้ดินแข็งตัวในแบบพิมพ์ ดังภาพที่ 8.34 

 

 
 

ภาพที่ 8.34 แสดงแบบพิมพ์ที่เติมน้้าดินไว้จนเต็ม 
 
 12. หลังจากปล่อยให้น้้าดินแข็งตัวในแบบพิมพ์  ตามระยะเวลาการหล่อแล้ว   น้าขวด
พลาสติกออกแล้วใช้มีดปลายแหลมควักเศษดินในช่องเทน้้าดินของแบบพิมพ์ทั้งสองข้างออกดัง
ภาพที่ 8.35  
 

 
 
ภาพที่ 8.35 แสดงการใช้มีดปลายแหลมควักเศษดินออกจากแบบพิมพ์ 
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 13. แกะยางรัดออกจากแบบพิมพ์ดังภาพที่ 8.36 
 

 
 
ภาพที่ 8.36 แสดงการแกะยางรัดออกจากแบบพิมพ์ 
 
 14. แกะแบบพิมพ์ชิ้นบนออกดังภาพที่ 8.37 

 

 
 

ภาพที่ 8.37 แสดงการแกะแบบพิมพ์ชิ้นบน 
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 15. ใช้น้้าดินอุดบริเวณช่องหล่อน้้าดินบนช้ินงานแล้วใช้ใบมีดปาดให้เรียบดัง 
ภาพที่ 8.38 
 

 
 
ภาพที่ 8.38 แสดงการใช้น้้าดินอุดบริเวณช่องหล่อน้้าดินบนชิ้นงาน 
 
 16. ใช้มือแกะชิ้นงานออกจากแบบพิมพ์อย่างระมัดระวังดังภาพที่ 8.39 
 

 
 
ภาพที่ 8.39 แสดงการแกะช้ินงานออกจากแบบพิมพ์ 
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 17. น้าชิ้นงานที่แกะออกจากแบบพิมพ์วางบนพื้นเรียบดังภาพที่ 8.40 
 

 
 

ภาพที่ 8.40 แสดงการวางช้ินงานบนพื้นเรียบ 
 
 18. หลังจากชิ้นงานแข็งตัวแล้วใช้ใบมีดตกแต่งบริเวณรอยตะเข็บของชิ้นงาน  
ดังภาพที่ 8.41 
 

 
 

ภาพที่ 8.41 แสดงการตกแต่งแนวตะเข็บของชิ้นงาน 
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 19. ใช้ฟองน้้าเช็ดบริเวณขอบและพื้นผิวของชิ้นงานให้เรียบดังภาพที่ 8.42  และ 
ภาพที่ 8.43 

 

 
 

ภาพที่ 8.42 แสดงการใช้ฟองน้้าเช็ดบริเวณขอบและพื้นผิวของชิ้นงาน 
 

 
 
ภาพที่ 8.43 แสดงการใช้ฟองน้้าเช็ดบริเวณขอบและพื้นผิวของชิ้นงาน 
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 20. วางชิ้นงานท่ีตกแต่งเรียบร้อยแล้วบนพื้นท่ีเรียบปล่อยให้ชิ้นงานแห้ง  
ดังภาพที่ 8.44 
 

 
 

ภาพที่ 8.44 แสดงชิ้นงานที่ตกแต่งเรียบร้อยแล้ว 
 
8.4 ข้อควรระวังในการหล่อน้ าดิน 
 

1. การเทน้้าดินลงแบบพิมพ์  ปัญหาท่ีพบคือการเทน้้าดินลงในแบบเร็วและแรงไป 
อากาศจะแทรกตัวอยู่ในเนื้อดินปั้น ผลท้าให้เกิดรูเล็กๆบนผิวของผลิตภัณฑ์ นอกจากการเทน้้า
ดินแรงเกินไปจะท้าให้น้้าดินเกิดการกระเพื่อมคล้ายการเกิดละลอกท้าให้ที่ผิวของผลิตภัณฑ์ที่ได้
จะเป็นเส้นวงกลมรอบรูปเนื้อดินป้ันท่ีสะสมในแบบจึงไม่ราบเรียบ 
 2. การเทน้้าดินท่ีเหลือออกจากแบบ  กรณีแบบขนาดเล็ก  คว่้าแบบลง    ช่วยเขย่าหรือ
เคาะแบบให้น้้าดินไหลออกมาได้เร็ว ในกรณีที่เป็นแบบขนาดใหญ่ แจกันขนาดใหญ่หรือเครื่อง
สุขภัณฑ์ การเทน้้าดินที่เหลือออกจากแบบจะกระท้าโดยวิธีคว่้าแบบไม่ได้ เพราะว่าจะเกิด
สูญญากาศขึ้นระหว่างที่น้้าดินไหลลง ซึ่งจะเกิดแรงดึงผลิตภัณฑ์ให้หลุดตามออกมาด้วยหรืออาจ
ท้าให้ผลิตภัณฑ์เสียรูปร่างได้ การเทแบบขนาดใหญ่ต้องเทน้้าดินเข้าทางส่วนล่างของแบบ และ
การเทน้้าดินท่ีเหลือออกจากแบบก็ให้ไหลออกทางส่วนล่างของแบบเช่นกัน 
 3. การตกแต่งผลิตภัณฑ์  การตกแต่งควรกระท้าในขณะที่ผลิตภัณฑ์   ยังอยู่ในแบบเพื่อ
ป้องกันการบิดเบี้ยวจนเสียรูปร่าง และการตกแต่งจะต้องกระท้าในเวลาที่เหมาะสม คือถ้าตกแต่ง
เร็วเกิดไปในขณะท่ีผลิตภัณฑ์ยังอ่อนน่ิม ไม่แข็งแรงพอจะท้าให้ผลิตภัณฑ์ บิดเบี้ยวเสียรูปร่าง 
หรือถ้าตกแต่งช้าไปผลิตภัณฑ์จะแข็งไป ซึ่งจะเปราะเป็นเหตุท้าให้แตกหักได้ง่าย 
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 4. การตากผลิตภัณฑ์ให้แห้ง ผลิตภัณฑ์เล็กๆไม่ค่อยมีปัญหา ผลิตภัณฑ์ใหญ่ต้องกระท้า
ในห้องซึ่งมีการควบคุมความชื้น 
 
8.5 ปัญหาที่พบในการหล่อน้ าดิน 
 
 ในการขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่ออาจเกิดปัญหาต่างๆในกระบวนการปฏิบัติงานท่ีจะต้อง
แก้ปัญหาเพื่อให้การท้างานส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ซึ่ง ไพจิตร  อิ่งศิริวัฒน์,(2552 หน้า 64-67) ได้
สรุปปัญหาที่พบในการหล่อน้้าดิน และแนวทางในการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานไว้ดังต่อไปนี้ 
 
ปัญหาน้ าดินติดในแบบพิมพ์หรือหล่อช้า แนวทางแก้ไข 

1.ดินหล่ออืดและแฉะอยู่ในแบบพิมพ์ ถอด
พิมพ์ไม่ได้ (Slip Gelling) อัตราการแข็งตัว
ของน้้าดิน 
- ถ้าน้้าดินได้มาตรฐานดี สาเหตุจะอยู่ที่พิมพ์
เสื่อมสภาพ 
 
2. ในสูตรดินมีปริมาณดินเหนียว เช่น ดินด้า 
หรือ ดินแดงที่มีแร่เหล็กสูงมากเกินไป 
 
3.แบบพิมพ์มีความชื้นสูง ชิ้นงานที่หล่อได้ มี
ลักษณะอ่อนน่ิม มีความแข็งแรงต่้า ดูดซึมน้้า
ช้า 
 
4.แบบพิมพ์ท่ีท้าเสร็จใหม่ๆไม่ควรน้าเข้า
ห้องอบพิมพ์ทันทีจะท้าให้ดินหล่อติดพิมพ์ใหม่ 

1. ลดปริมารเศษดินหล่อ (Scraps)  และ
ปริมาณน้้ายา 
 
- เปลี่ยนพิมพ์ชุดใหม่ 
 
 
2. ทดลองเนื้อดินหลายๆสูตร จากดินชนิด
ต่างๆที่เหมาะสม ควรเพิ่มดินขาวให้มากขึ้น 
 
3.อย่าใช้งานแบบพิมพ์ต่อเนื่องโดยไม่อบแห้ง
ควรอบแห้งทุกเย็นข้ามคืน ก่อนใช้งานในวัน
ต่อไป 
 
4.ควรท้ิงแบบพิมพ์ไว้ประมาณ  2 ชั่วโมงก่อน
น้าเข้าอบ และควรคว่้าหน้าพิมพ์ ลงโดยการ
วางปากพิมพ์ลงตะแกรงด้านล่าง เช็ดคราบสบู่
ด้วยกรดน้้าส้มเจือจาง 1 ครั้ง ใช้ลมเป่าท้า
ความสะอาดหน้าพิมพ์ ห้ามใช้ฟองน้้าเช็ดหน้า
พิมพ์ แล้วใช้ทัลคัมห่อด้วยถุงน่องเป็นลูก
ประคบ ตบเบาๆให้ทั่ว 
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ปัญหาชิ้นงานหล่อแตกในแบบพิมพ์ แนวทางแก้ไข 
1. มีปริมาณน้้าในน้้าดินมากเกินไป 
 
 
2.น้้าดินมีปริมาณดินเหนียวน้อยมีวัตถุดิบที่ไม่
มีความเหนียวมาก 
 
 
3.ทิ้งชิน้งานหล่อไว้ในแบบพิมพ์หรือแกะ
แบบช้าเกินไป ชิ้นงานหดตัวมากดึงกันแตกอยู่
ในแบบพิมพ์ 
 
4.รูปทรงของผลิตภัณฑ์เป็นมุมแหลม หรือมี
เหลี่ยมซับซ้อน เสี่ยงต่อการแตกร้าวได้ง่าย
กว่าแบบมุมมน 
 

1. วัดค่าความหนาแน่นของน้้าดินให้ได้
มาตรฐานเดิมทุกครั้ง 
 
2.ลดปริมาณทรายและวัตถุดิบที่ไม่มีความ
เหนียวเพิ่มปริมาณดินเหนียว เพิ่มระยะเวลา
การบดให้นานขึ้น 
 
3.ถอดแบบพิมพ์ออกตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
 
 
 
4. ปรับการออกแบบและแบบพิมพ์ไม้ให้มีมุม
ยื่น (Under Cuts) เพื่อลดความเสี่ยงในการ
ถอดพิมพ์หรือดึงตัวแตกร้าวในแบบพิมพ์ 

ปัญหารูเข็มในดินหล่อ แนวทางแก้ไข 
1.การใช้น้้าดินโดยตรงจากถังกวนเร็ว 
 
 
 
2. การฉีดดินเข้าแบบพิมพ์โดยใช้เครื่องปั๊ม 
ช่วยก้าลังแรงฉุดของเครื่องท้าให้เกิด
ฟองอากาศหรือฉีดน้้าดินลงแบบพิมพ์แรง
เกินไป 
 
3.น้้าดินมีความหนืดมากเกินไป (Viscosity) 
ท้าให้ฟองอากาศถูกกักไว้ในน้้าดิน 
 
4.ไม่ได้เขย่าแบบพิมพ์เพื่อไล่ฟองอากาศ เมื่อ
เทน้้าดินเข้าไปเต็มแล้ว 
 
 

1. ควรสูบดินขึ้นถังเก็บข้างบนแล้วกวนช้า 1 
คืนหรืออย่างต่้า 4 ชั่วโมงก่อนน้ามาใช้ เพื่อใล่
ฟองอากาศออกจากน้้าดิน 
 
2.น้้าดินควรฉีดเข้าสู่แบบพิมพ์ โดยการไหล
ตามแรงโน้มถ่วง จากบนลงล่าง ฉีดน้้าดินลง
ในแบบพิมพ์ช้าๆหรือฉีดน้้าดินลงในกรวยที่
หย่อนลึกลงในแบบพิมพ์อีกที 
 
3. ตรวจสอบค่าความหนืดหรือค่าการไหลตัว
ของน้้าดินให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนใช้งาน 
 
4. แบบพิมพ์ควรวางบนแท่นหมุน ถ้าต้องการ
หล่อชิ้นงานท่ีมีคุณภาพดี เมื่อเทน้้าดินเต็ม
แล้วให้หมุนแบบพิมพ์กลับไปกลับมาเพื่อเขย่า
ให้ฟองอากาศลอยขึ้นมาด้านบน 
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5. ระดับน้้าดินลดลงจนถึงใบพัด ถ้าใบพัดตีอยู่
ระดับผิวหน้าของน้้าดิน จะท้าให้เกิด
ฟองอากาศ 
 
6. การน้าน้้าดินท่ีเทออกจากแบบพิมพ์กลับมา
ใช้หล่องานใหม่ทันที 

5.ตรวจสอบระดับของน้้าดินต้องอยู่สูงพ้น
ใบพัดในถังกวนดินพอสมควร 
 
 
6.น้้าดินที่หล่อแล้วมีความข้นมากขึ้น และอาจ
มีเศษวัสดุเจือปน ควรกรองน้้าดินแล้วเก็บใน
ถังกวนช้าก่อนใช้ 

ปัญหารอยด่างของคราบน้ ายาบนชิ้นงาน แนวทางแก้ไข 
1.การปิดสวิตช์ถังกวนดินอาจเป็นสาเหตุให้น้้า
ดินตกตะกอน มีน้้ายาใสๆสีน้้าตาลลอยอยู่บน
ชั้นของดินเหลว 
 
 
 
 
 
2.ปริมาณน้้ายาโซเดียมซิลิเกตมากเกินไปใน
น้้าดินท้าให้การลอยตัวของสารลิกนินหรือคาร์
บอนในดินด้าเกิดขึ้นมากกว่าปกติ 
 
 
 
3.การฉีดน้้าดินเข้าแบบพิมพ์เร็วเกินไป ยิ่งฉีด
แรงรอยริ้วของเส้นด้าจะยิ่งปรากฏชัด 
 
 
 
 
 
 
4.คราบน้้ายาที่เป็นรอยด่างอยู่บนหน้าพิมพ์ 
ถ้าไม่เช็ดออกให้สะอาดจะท้าให้หน้าพิมพ์อุด
ตันหรือดูดช้าและท้าให้ติดพิมพ์ถอดพิมพ์ยาก 

1. ห้ามปิดสวิตช์ถังกวนช้า ต้องกวนตลอด 24 
ชั่วโมง ถ้าดินตกตะกอนแล้วจะกวนให้เข้ากัน
ได้ยาก เมื่อกวนระยะสั้นก่อนการใช้งานตอน
เช้าน้้ายายังไม่เข้ากับเนื้อดินดี เวลาฉีดน้้าดิน
เข้าแบบพิมพ์จะเกิดเป็นลายหินอ่อนของคราบ
น้้ายาเป็นร้ิวๆบนช้ินงานหล่อ และจะปรากฏ
ชัดหลังการเผา 
 
2. ลดปริมาณน้้ายาโซเดียมซิลิเกต ลดปริมาณ
ดินด้าหรือเปลี่ยนแหล่งดินด้าใหม่ที่มีอินทรีย์
สารและคาร์บอนต่้าลง ไม่ให้เห็นเส้นสีด้าของ
คาร์บอนลอยอยู่บนน้้าดินหล่อ ดินด้าที่มี
คาร์บอนสูงใช้เตรียมดินปั้นจะไม่เกิดปัญหา 
 
3.ควรกรอกน้้าดินเข้าแบบพิมพ์ช้าๆและลึก
เข้าไปในพิมพ์ให้มากที่สุด หรือใช้กรวยท่ีมี
ตะแกรงวางบนปากพิมพ์แล้วค่อยเทน้้าดินลง
ในแบบพิมพ์ เราจะพบบ่อยว่ายังมีคราบด่าง
อยู่อีก แต่การที่เราฉีดน้้าดินเข้าไปที่ก้นของ
ผลิตภัณฑ์ ก็จะท้าให้รอยด่างเกิดที่บริเวณก้น
ผลิตภัณฑ์ซึ่งสังเกตได้ยาก 
 
4.เช็ดคราบด่างของน้้ายาที่ฝังเป็นเส้นบน
ผิวหน้าพิมพ์ออกให้หมดด้วยฟองน้้าชุบกรด
น้้าส้มสายชูเจือจาง 
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ปัญหาดินหล่อเปราะเมื่อแห้ง แนวทางแก้ไข 
1. การใช้น้้ายาโซเดียมซิลิเกตเพียงอย่างเดียว
ในน้้าดินหล่อ 
 
 

1. ถ้าชิ้นงานเปราะแตกง่ายขณะตัดแต่งควร
เพิ่มปริมาณน้้ายาโซเดียมคาร์บอเนตในน้้าดิน
เล็กน้อย จะช่วยให้ดินอ่อนนุ่ม ตัดแต่งได้ง่าย
แต่ถ้าใช้ปริมาณมากเกินไป ชิ้นงานจะอ่อนน่ิม
แข็งตัวช้า และทรุดตัวได้ 
 

ปัญหารอยนูนจากตะเข็บพิมพ์ แนวทางแก้ไข 
1. พิมพ์เสื่อมสภาพมีรอยตะเข็บกว้าง หรือ
ช่างท้าพิมพ์แบ่งพิมพ์ไม่เก่ง 
 
2. แต่งรอยตะเข็บขณะดินหมาดเกือบแห้ง 
 
 
 
 
3.ยางรัดพิมพ์มีความยืดหยุ่นมากเกินไป 

1. เปลี่ยนพิมพ์ใหม่ ใช้ช่างท้าพิมพ์ที่มีความ
ช้านาญ 
 
2. ขูดแต่งรอยตะเข็บออกและใช้ของแข็งที่เป็น
แท่งกลมกดลูบตามแนวตะเข็บให้ดินเรียบแน่น 
2-3 รอบในขณะท่ีดินหมาด รอยตะเข็บจะโดน
กดลงจนมีผิวเรียบ 
 
3.ควรใช้ยางรัดพิมพ์สีด้าที่ยืดหยุ่นน้อยที่สุด 
เพื่อชิ้นงานขนาดใหญ่ควรใช้ปากกาเหล็กจับ
หรือใช้เชือกขันชะเนาะ 
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บทสรุป 
 

 การขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อ เป็นการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา โดยใช้น้้าดินหรือ
เรียกว่าน้้าสลิปที่ท้าจากวัตถุดิบที่มาจากดิน หิน ต่างๆ ผสมกับน้้าในปริมาณน้อยและเติมสารท่ี
ช่วยท้าให้ดินเกิดการกระจายลอยตัว เพื่อให้น้้าดินไหลตัวได้ดี โดยน้าน้้าดินหรือน้้าสลิป เทลงใน
แบบพิมพ์ที่ท้าจากปูนปลาสเตอร์เป็นรูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกแบบไว้ตามต้องการ  เพื่อให้
ปูนปลาสเตอร์ดูดซับน้้า ที่อยู่ในน้้าดินเกาะตัวที่ผนังแบบพิมพ์ด้านใน จนได้ความหนาของ
ผลิตภัณฑ์ตามต้องการ วิธีการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการหล่อมีอยู่ 2 วิธี  

1. การหล่อสลิปแบบกลวง  หมายถึง การหล่อเมื่อได้ความหนาพอสมควรของผลิตภัณฑ์
ก็เทน้้าสลิปออกจากพิมพ์ เทคนิคในการเทสลิปต้องค่อยๆ เทและคว่้าไว้จนหมดสลิปในแบบ 
มิฉะนั้นจะท้าให้ผิวภายในขรุขระ พิมพ์ที่ใช้อาจเป็นพิมพ์ชิ้นเดียวหรือหลายๆ ชิ้นก็ได้   

2. การหล่อสลิปแบบตัน หมายถึง การหล่อสลิปลงในพิมพ์ให้เป็นแท่งตัน ข้อแตกต่างกัน
ก็คือ จะต้องท้าแบบพิมพ์ไม่เหมือนกับแบบกลวง พิมพ์หล่อตันจ้ากัดความหนาของผลิตภัณฑ์ 
นิยมใช้ในการหล่อจานเปล เครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆ    

ในขั้นตอนของการหล่อน้้าดินต้องกระท้าอย่างระมัดระวัง การเทน้้าดินลงในแบบเร็วและ
แรงไป อาจท้าให้เกิดรูเล็กๆบนผิวของผลิตภัณฑ์ได้  การเทน้้าดินที่เหลือออกจากแบบ กรณี
แบบขนาดเล็ก คว่้าแบบลง เขย่าหรือเคาะแบบให้น้้าดินไหลออกมาได้เร็ว ในกรณีท่ีเป็นแบบ
ขนาดใหญ่ แจกันขนาดใหญ่หรือเครื่องสุขภัณฑ ์ การเทน้้าดินท่ีเหลือออกจากแบบไม่สามารถ
กระท้าโดยวิธีคว่้าแบบ เพราะว่าจะเกิดสูญญากาศขึ้นระหว่างที่น้้าดินไหลลง ซึ่งจะเกิดแรงดึง
ผลิตภัณฑ์ให้หลุดตามออกมาท้าให้ผลิตภัณฑ์เสียรูปร่างได้ ส่วนการตกแต่งผลิตภัณฑ์ ควร
กระท้าในขณะท่ีผลิตภัณฑ์ยังอยู่ในแบบเพื่อป้องกันการบิดเบี้ยวจนเสียรูปร่าง และการตกแต่ง
จะต้องกระท้าในเวลาที่เหมาะสม คือถ้าตกแต่งเร็วเกิดไป ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยังอ่อนน่ิมไม่
แข็งแรงพอจะท้าให้ผลิตภัณฑ์บิดเบี้ยวเสียรูปร่าง หรือถ้าตกแต่งช้าไปผลิตภัณฑ์จะแข็งไป ซึ่งจะ
เปราะเป็นเหตุท้าให้แตกหักได้ง่าย การตากผลิตภัณฑ์ให้แห้ง ผลิตภัณฑ์เล็กๆไม่ค่อยมีปัญหา 
ผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ต้องกระท้าในห้องซึ่งมีการควบคุมความชื้น เพื่อไม่ให้ชิ้นงานเกิดความ
เสียหาย 
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แบบฝึกหัด 
 
 1. จงอธิบายถึงวิธีการข้ึนรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการหล่อ 
 2. การน้าแบบพิมพ์ใหม่ท่ียังไม่เคยผ่านการข้ึนรูปมาใช้งานมีขั้นตอนในการเตรียม 

   แบบพิมพ์อย่างไร 
 3. จงอธิบายขั้นตอนการหล่อสลิปแบบกลวง 
 4. จงอธิบายขั้นตอนการหล่อสลิปแบบตัน 
 5. ผิวด้านในของแบบพิมพ์ทาด้วยทัลคัมเพื่ออะไร 
 6. จงอธิบายถึงจุดมุ่งหมายของการใช้น้้าดินผสมน้้าทาที่ผิวด้านในของแบบพิมพ์ 
 7. จงยกตัวอย่างข้อควรระวังในการหล่อน้้าดินมา 3 อย่าง 
 8. ปัญหาน้้าดินติดในแบบพิมพ์หรือหล่อช้าเกิดจากสาเหตุใดอธิบายพร้อมบอก 

   แนวทางแก้ไข 
 9. จงอธิบายถึงปัญหาชิ้นงานหล่อแตกในแบบพิมพ์ว่าเกิดจากสาเหตุใดพร้อมบอก 
     วิธีการแก้ไข 
 10. ปัญหารูเข็มในดินหล่อเกิดจากสาเหตุใดอธิบายพร้อมบอกแนวทางแก้ไข 
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