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กิตติกรรมประกาศ 
   

โครงงานนี้ส าเร็จขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและชุมชน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนนางรองพิทยาคม คณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและกลุ่มอาชีพ
ในชุมชนที่ถือเป็นปราชญ์ชุมชน ที่ได้ร่วมกันสร้างแนวคิดในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานขึ้นมา  
โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนรู้ ขอขอบพระคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ในการให้ข้อมูลเรื่องรูปทรงเรขาคณิตและช่วยเหลือการออกแบบแม่แบบกระถางปูนปั้น 
ขอขอบพระคุณคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในการให้ความรู้เรื่องการออกแบบงานปั้นและการใช้
สีอะคริลิก และขอบพระคุณคณะครูทุกท่านในโรงเรียนนางรองพิทยาคม ที่มีส่วนดูแลช่วยเหลือ
กิจกรรมอื่นๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน ขอขอบพระคุณผู้ปกครอง กลุ่มอาชีพการผลิตไม้ประดับ
และผลิตกระถางในอ าเภอนางรองที่เสียสละเวลาในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า 
ทั้งในรูปแบบการสิธิตการผลิตกระถางและการถ่ายถอดเนื้อหาวิชา ตลอดจนเป็นพี่เลี้ยงคอยให้
ค าปรึกษาให้คณะครู บุคลากรและนักเรียนกลุ่มที่มีความสนใจได้เรียนรู้จนสามารถสร้างชิ้นงานได้เป็น
ผลส าเร็จ  

ท้ายสุดนี้ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการผลิตกระถาง
ปูนปั้น อันเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างทักษะงานช่าง การออกแบบและเทคโนโลยี และการสร้างสรรค์
ผลงานด้วยศิลปะเพื่อพัฒนาสู่การสร้างอาชีพที่ยั่งยืนของผู้สนใจต่อไป 
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  การจัดท าโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาและการออกแบบการสร้างแม่แบบ
กระถางปูนปั้น (2) เพื่อศึกษาอัตราส่วนการใช้ปูนซีเมนต์และทรายที่เหมาะสมต่อการท ากระถาง 
ปูนปั้น (3) เพื่อพัฒนารูปแบบกระถางปูนปั้นให้มีความสวยงาม (4) เพื่อสร้างทักษะอาชีพ 
ที่สามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียน ผลการศึกษาและจัดท าโครงงานพบว่า ในการออกแบบกระถาง
ปูนปั้นที่เป็นวงกลมได้มาทั้งหมด 4 แบบประกอบไปด้วย แบบที่ 1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 ซม. ความ
สูงกระถาง 12 ซม.ความหนาของปากกระถาง 2.5 ซม. แบบที่ 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 ซม. ความสูง
กระถาง 10 ซม. ความหนาของปากกระถาง 2.5 ซม. แบบที่ 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. ความสูง
กระถาง 9 ซม. ความหนาของปากกระถาง 2.5 ซม. แบบที่ 4 เส้นผ่านศูนย์กลาง 44 ซม. ความสูง
กระถาง 18 ซม. ความหนาของปากกระถาง 4 ซม. ซึ่งทั้ง 4 แบบมีลวดลายที่ต่างกัน ซึ่งอัตราส่วน
ระหว่างปูนซีเมนต์กับทรายละเอียดที่เหมาะสมในงานปั้นกระถางปูน คือ 1:1 ซึ่งปริมาณน้ าสะอาดที่
ใช้คือ ครึ่งหน่ึงของอัตราส่วนของปูนซีเมนต์และทรายละเอียดช่วยท าให้การปั้นแบบกระถางท าได้ง่าย 
ใช้เวลาในการปั้นน้อยที่สุด เมื่อแกะแบบมาพบว่าผิวด้านในและด้านนอกเรียบสวยงาม สามารถน าไป
วาดภาพหรือระบายสี สร้างสรรค์ศิลปะได้เลย โดยในการพัฒนากระถางปูนปั้นให้มีความสวยงามนั้น 
ได้ด าเนินการโดยใช้วิธีการสร้างลวดลายบนพิ้นผิวกระถางปูนปั้น มีสีสันที่สวยงาม ดูทันสมัย โดยสีที่
ใช้คือสีอะคริลิก เน่ืองจากเป็นสีที่มีความคงทน สามารถใช้กับกระถางที่ปลูกพืชกลางแจ้งได้ดี และยัง
พบว่า พบว่าสามารถพัฒนาทักษะอาชีพต่างๆ ได้แก่ 1) ทักษะอาชีพงานช่างเขียนแบบ 2) ทักษะงาน
ช่างปูน 3) ทักษะอาชีพศิลปะ  
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ที่มาและความส าคัญของโครงงาน 
การพัฒนาการศึกษาในยุค 4.0 เน้นพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างองค์ความรู้จากการลง

มือปฏิบัติจริง (Active Learning) ซึ่งการปฏิบัติจริง ช่วยสร้างทักษะและสมรรถนะ ให้เกิดการค้นพบ
ความถนัดของตนเอง การเตรียมพลเมืองให้มีทักษะคิด ทักษะงาน และทักษะชีวิต รองรับการพัฒนา
งาน ให้สร้างรายได้สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตสอดคล้องกับภูมิล าเนาถิ่นฐาน สร้างฐานที่แข็งแกร่งของ
การสร้างเศรษฐกิจสู่เวทีการแข่งขันในเวทีโลก ซึ่งการจัดการศึกษาจะเน้นให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์
(Experience) จากแหล่งจัดประสบการณ์จริง โดยเรียนรู้จากการสร้างกระบวนการคิดที่ประยุกต์ใช้
หลักทฤษฎีความรู้ ไปสู่การลงมือปฏิบัติในสถานการณ์จ าลองเสมือนจริงหรือจากสถานการณ์จริง และ
เรียนรู้จากการสร้างกระบวนการแก้ปัญหาเพื่อให้ได้ค าตอบตามประเด็นที่ตั้งไว้ ตามทฤษฎี learning 
by doing ของ John Dewey โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้แบบฝึกและ
ถอดประสบการณ์ (Problem Based Learning : PBL) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้เฉพาะทางเพื่อน าไปใช้ในการประกอบอาชีพให้กับตนเองในอนาคต ที่สอดคล้องกับข้อจ ากัด
และตรงตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่นตนเอง (การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานท า , 
https://secondary.obec.go.th. : สืบค้นเมื่อ 1 สิงหาคม 2562.)  

อาชีพหลักของผู้ปกครองของนักเรียนในโรงเรียนนางรองพิทยาคม ส่วนใหญ่มีอาชีพ
เกษตรกรรม รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป โดยพบว่ามีรายได้ต่อปี น้อยกว่า 50,000 บาท  
(ตามข้อมูลใบสมัครเรียน กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนนางรองพิทยาคม)  เนื่องจากไม่มีอาชีพ
เสริมที่สามารถสร้างรายได้ระหว่างการรอรอบการเก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร กลุ่มผู้ท าโครงงานซึ่ง
เป็นกลุ่มนักเรียนชุมนุมเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นกลุ่มนักเรียนยากจนพิเศษ จึงได้ส ารวจอาชีพเสริม
ต่างๆ ที่สามารถท าได้ง่าย ไม่ต้องลงทุนสูง สมาชิกในครอบครัวสามารถท าร่วมกันได้ ซึ่งพบว่าในพื้นที่
อ าเภอนางรองมีสวนจ าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ วัสดุปลูกและกระถางต้นไม้จ านวนหลายร้าน  
โดยได้รับความนิยมสูงเนื่องจากตั้งอยู่ตามถนนทางหลวงหมายเลข 24 ที่เป็นเส้นทางการสัญจรหลัก
ของหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เป็นสถานที่ที่ผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาจอดพักรถ 
ซื้อไม้ดอกไม้ประดับ วัสดุปลูกและกระถางต้นไม้  

แนวโน้มการตกแต่งบ้านด้วยกระถางที่ภาชนะท าจากวัสดุที่มีลักษณะคล้ายกับธรรมชาติให้
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ กระถางปูนซีเมนต์เป็นกระถางที่นิยมใช้ในการจัดตกแต่งสวนและอาคาร
สถานที่ต่างๆ เนื่องจากมีความสวยงามและคอนกรีตไม่กลัวความชื้น ทนต่อความร้อนและน้ าค้าง  
มีความแข็งแรงพอ มีคุณภาพในการเก็บความชื้นให้กับพืชในกระถางได้ดี  แต่มีราคาที่สูง ซึ่งนัก
ออกแบบภูมิทัศน์เห็นพ้องกันว่ากระถางดอกไม้ที่ท าจากคอนกรีตเป็นกระถางที่นิยมในการตกแต่งสวน
และแพลตฟอร์มส าหรับการวางพืชสีเขียวเกือบทุกที่ (ที่มา: https://th.decorexpro.com/ 
landshaftnyj- dizajn/elementy/vazon-iz-betona) 
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 จากแนวคิด ดังกล่าวโครงงาน“กระถางสร้างอาชีพ” จึงเป็นช่องทางอาชีพหนึ่งในการสร้าง
รายได้ ไม่ต้องลงทุนสูง อีกทั้งความต้องการของตลาดที่ได้ฝีมือจากวัยรุ่นสไตล์โมเดิร์น ก็ยังเป็นจุดแข็ง
ในการเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดออนไลน์ อันเป็นการบูรณาการความรู้ ทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่ใช้
ทักษะต่างๆ ที่จ าเป็น เช่น ทักษะการคิดค านวณ การออกแบบ งานช่าง ศิลปะ และทักษะการท างาน 
อันเป็นทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านกระบวนการเรียนรู้จาก
ปราชญ์ชุมชนในท้องถิ่นที่ประกอบอาชีพการปั้นกระถางปูน ผสมผสานองค์ความรู้อันทรงคุณค่าเดิม
ในท้องถิ่นกับความรู้และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน สานก่อต่อยอดนวัตกรรมทางความคิด  
สร้างสิ่งประดิษฐ์ สู่อาชีพที่สร้างรายได้ น าความรู้ไปบริการสังคม (Service) โดยสร้างผลิตภัณฑ์
กระถางปูนป้ัน เพื่อปลูกพืชตกแต่งอาคารสถานที่ในโรงเรียนนางรองพิทยาคม เป็นการลดค่าใช้จ่ายใน
การซื้อกระถาง และการน าความรู้ในการฝึกอบรมให้กับกลุ่มคนที่สนใจ ใหส้ามารถสร้างอาชีพที่พึ่งพา
ตนเองได้ด าเนินชีวิตภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาและการออกแบบการสร้างแม่แบบกระถางปูนป้ัน 
2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนการใช้ปูนซีเมนต์และทรายที่เหมาะสมต่อการท ากระถางปูนปั้น  
3. เพื่อพัฒนากระถางปูนป้ันให้มีความสวยงาม  
4. เพื่อสร้างทักษะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียน 
 

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 
1. ขอบเขตระยะเวลา 

ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาและด าเนินการโครงงานประดิษฐ์ เรื่อง กระถางสร้างอาชีพ
ระหว่าง วันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 
2. ขอบเขตของสิ่งประดิษฐ์ 

2.1 วัสดุหลักที่ใช้ในการท ากระถางปูนป้ันคือปูนซีเมนต์และทรายละเอียด  
 2.2 การพัฒนากระถางปูนปั้น เป็นการต่อยอดความรู้ที่ได้จากการศึกษาจากปราชญ์ชุมชน โดย
การสร้างขนาดกระถางที่มีความแตกต่างกัน สร้างลวดลายจากแบบที่ใช้ปั้นและสร้างสรรค์งานศิลปะ
พื้นผิวภายนอกกระถางด้วยสีอะครีลิก 
 2.3 แม่แบบกระถางปูนปั้นท าจากท่อพีวีซีเก่าหรือเหลือใช้ โดยใช้วิธีการเผาไฟให้อ่อนตัว และตี
ให้เป็นแผ่นแบน 
 2.4 กระถางปูนป้ันที่ใช้ศึกษาและฝึกป้ันเป็นรูปแบบทรงกลมทั้งหมด 
 2.5 ด าเนินการพัฒนาโครงงานภายใต้แนวคิด ADDIE Model โดยเพิ่มเติมเป็น ADDIEs Model 
ซึ่งเป็นการน าความรู้ไปใช้ในการบริการสังคม (S=Service) 
3. ขอบเขตด้านพื้นที่ในการท าโครงงาน 

เป็นการศึกษาจากปราชญ์ชุมชนที่มีอาชีพการท ากระถางปูนปั้นจากอาชีพในท้องถิ่น 
อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ที่เน้นการใช้แม่แบบที่สร้างเองและข้ึนรูปด้วยมือ 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ได้กระถางปูนป้ันที่มีความทันสมัย สวยงาม เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
2. โรงเรียนนางรองพิทยาคมเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาการผลิตกระถางปูนปั้นให้คนในชุมชนและ
ท้องถิ่น 
3. ได้สืบสานและต่อยอดความรู้การสร้างอาชีพในชุมชนท้องถิ่นอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
4. เกิดความสามัคคีและได้เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเรียนรู้ที่เข้มแข็งระหว่าง
โรงเรียนและชุมชน  
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บทที่ 2 
 

เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง 
 

  ในการจัดท าโครงงานกระถางสร้างอาชีพ กลุ่มของข้าพเจ้าได้ ได้ศึกษาเอกสาร หนังสือ 
เรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ตลอดจนการค้นคว้าจากโครงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอินเตอร์เน็ต  
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัดท าโครงงาน โดยรวบรวมในประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี 
 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ความรู้เกี่ยวกับปูนซีเมนต์ 
2. การออกแบบเครื่องปั้น 
3. หลักการออกแบบของ ADDIE model 
4. การสร้างรูปทรงเรขาคณติ 
5. ความรู้เกี่ยวกับกระถาง 
6. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับทราย 
7. การรีไซเคิลเศษปูนและกากคอนกรตี 

 
1. ความรู้เกี่ยวกับปูนซีเมนต์ 

1.1 ความหมายของปูนซีเมนต์ 
ปูนซีเมนต์ คือผงที่ได้จากการน าแคลเซียมคาร์บอเนตจากหินปูนและหินดินดานหรือดิน

เหนียวไปผสมให้เข้ากันและน าไปเผาที่อุณหภูมิ 1400 -1600 องศาเซลเซียส ความร้อนจะท า
ปฏิกิริยาเคมีกับวัตถุดิบจนกลายเป็นปูนเม็ดซ่ึงให้คุณสมบัติช่วยยึดประสาน จากนั้นน าไปบดกับยิปซั่ม
เพื่อเพิ่มความแข็งแรงจนกลายเป็นผง เมื่อน ามาผสมกับน้ าหินและทรายจะท าให้ปูนซีเมนต์นั้นยึดตัว
และแห้งเร็วเป็นวัสดุท าหน้าที่ยึดประสานทนทานต่อสภาพแวดล้อมและมีการน าไปใช้ในการก่อสร้าง
บ้านเรือน ถนนคอนกรีตและสะพาน ปูนซีเมนต์มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีส่วนประกอบที่
ต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะการน าไปใช้งาน เช่น ปูนซีเมนต์ผสมได้จากการบดปูนเม็ดกับยิปซั่มและ
ทราย เหมาะกับการใช้การก่อ โบก ฉาบหรือ งานก่อสร้องที่ไม่ต้องรับน้ าหนักมากเกินไป (ส านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ; https://www.nstda.or.th/th/vdo-
nstda/science-day-techno/4047-cement. (ออนไลน์) ) 

1.2 ชนิดของปูนซีเมนต์ 
ซีเมนต์ตามความหมายทางวิศวกรรมโยธาแบ่งออกเป็น ๒ ชนิด คือ บิทูมินัส (Bituminous) 

และ นันบิทูมินัส (Non Bituminous) บิทูมินัสซีเมนต์ ได้แก่ ยางมะตอย (Asphalts) และน ามันดิน 
(Tars) เราใช้บิทูมินัสซีเมนต์ผสมกับหิน ทราย ราดท าผิวถนน และเรียกส่วนผสมนี้ว่า แอสฟัลต์
คอนกรีต (Asphalt Concrete) 



 

5 

ปูนเป็นวัสดุหลักอีกอย่างส าหรับการก่อสร้าง ถือว่าเป็นวัสดุที่ราคาไม่แพง ใช้งานง่าย สามารถ
ปรับรูปร่างได้ตามที่ต้องการ หาซื้อง่าย ซึ่งปูนซีเมนต์นั้น เป็นการคิดค้นของมนุษย์ที่ต้องการวัสดุ
ส าหรับการก่อสร้าง นอกจากวัสดุธรรมชาติ จนได้ส่วนผสมต่าง ๆ เช่น ปูนขาว ซิลิก้า เหล็กออกไซด์ 
และอลูมิน่า มาผ่านกรรมมวิธีทางอุตสาหกรรมเพื่อจะได้วัสดุที่สามารถ ใช้ใน งานก่อสร้างต่าง ๆ ได้   
ซึ่งปูนซีเมนต์นั้น มีให้เลือกใช้หลายชนิด มีความแตกต่างกัน ดังนั้นส าหรับเจ้าของบ้านแล้ว ควรจะมี
ความรู้ว่าปูนแต่ละชนิดนั้น เหมาะกับงานประเภทใด มีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่จะได้  

เราจะแบ่งปูนออกเป็น  5 ชนิดใหญ่ ๆ ดังนี ้
1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดาหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง ซึ่ งชนิดนี้จะใช้

กับงานก่อสร้างทั่วไป ซึ่งจะเป็นปูนปอร์ตแลนด์แบบพื้นฐาน งานที่ใช้ก็จะเป็นงาน คานคอนกรีต เสา
อาคารทั่วไป ถนน สะพาน ฯลฯ  

2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลงหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสอง  จะเป็นปูนชนิด
ที่มีความทนทานต่อซัลเฟตปานกลาง โดยมากจะใช้กับงานโครงสร้าง ขนาดใหญ่ในพื้นที่โดนน้ าเค็มที่
มีระดับค่อนข้าง อย่างเช่น งานตอม่อสะพาน  เข่ือน เป็นต้น 

3. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดแข็งตัวเร็วหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสาม ปูนชนิดนี้
จะแข็งตัวและรับแรง ได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์ชนิดอื่น ซึ่งจะใช้กับงานที่ต้องการความเร็วหรืองานเร่งด่วน
เป็นพิเศษ คือต้องท าเสร็จเร็ว ถอด รื้อ เร็ว อย่างงาน งานท าเสาเข็ม พื้นส าเร็จรูป เป็นต้น 

4. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเกิดความร้อนต่ าหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทสี่  
ปูนชนิดนี้จะใช้งานส าหรับงานคุณสมบัติพิเศษ อย่าง เขื่อนกั้นน้ า ที่ต้องควบคุมอุณหภูมิที่จะเกิดขึ้น
ระหว่างน้ ากับปูน ด้วยการออกแบบให้เกิดความร้อนในการแข็งตัวน้อย ซึ่งจะส่งผลให้คอนกรีตที่สร้าง
นั้นจะไม่แตกหรือร้าวง่าย ดังนั้นจึงจะต้องใช้ปูนซีเมนต์ชนิดเกิดความร้อนต่ า 

5. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดต้านทานซัลเฟตได้สูงหรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทห้า 
ปูนชนิดนี้จะมีคุณสมบัติต้านทานต่อซัลเฟตสูง ซึ่งพื้นที่ในการก่อสร้างที่มีซัลเฟต ที่สูง จะเป็นพวก 
งานตอม่อหรือเสาในบริเวณที่อยู่ใกล้ชายทะเล หรือ สภาพดินที่เค็ม  
 นอกจากปูนซีเมนต์ในกลุ่มปูนปอร์ตแวนด์แล้ว ยงัมีปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการก่อสร้าง อีก 2 ชนิด 

1. ปูนซีเมนต์ผสม ซึ่งเราจะน ามาใช้ในงานก่อ โบก ฉาบ หรืองานก่อสร้างทั่วไป ที่ไม่
ต้องการรับน้ าหนักมาก  

2. ปูนซีเมนต์ขาว เป็นสีขาวและมีคุณสมบัติในการแข็งตัวค่อนข้างช้า ซึ่งในปัจจุบันได้รับ
ความนิยมในการตกแต่งบ้าน ให้มีความสวยงาม มากกว่าการน ามาก่อสร้างเพื่อใช้รองรับน้ าหนัก 

เมื่อเรารู้จักชนิดของปูนซีเมนต์ชนิดต่าง ๆ แล้วก็สามารถเลือกใช้ได้ว่าการก่อสร้างที่เรา
ต้องการนั้น ด้วยสภาพแวดล้อม เราควรจะเลือกใช้ปูนซีเมนต์ชนิดใด จึงจะมีความเหมาะสม ได้งาน
ก่อสร้างที่มีคุณภาพ และสามารถใช้งานได้ดี 
(ที่มา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ http://saranukromthai.or.th/sub/book/book.php? 
book =24&chap=6&page=t24-6-infodetail04.html(ออนไลน์)) 

1.3 คุณสมบัติของปูนซีเมนต์  

1. ความละเอียด (fineness) ของปูนซีเมนต์จะมีผลต่อการเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่าง
ปูนซีเมนต์กับน้ า การก่อตัว การเกิดก าลังและการคายความร้อน ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจะขึ้นอยู่กับขนาด
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ของพื้นที่ผิวโดยรอบของเม็ดปูน ซึงตามปกติแล้วปูนซีเมนต์ที่มีน้ าหนักเท่ากัน ปูนซีเมนต์ที่เม็ดปูนจะ
ละเอียดกว่าจะมีพื้นผิวมากกว่าปูนซีเมนต์ที่เม็ดปูนหยาบกว่า ดังนั้นปูนซีเมนต์ที่ละเอียดจะสามารถ
ท าปฏิกิริยากับน้ าได้เร็วกว่าปูนซีเมนต์หยาบ 

2. ความอยู่ตัว (soundness) คุณสมบัติของปูนซีเมนต์ที่จะรักษาปริมาตรให้คงที่อยู่เสมอ 
แม้ว้าปูนซีเมนต์จะแข็งตัวแล้วก็ตาม ปูนซีเมนต์ที่มีความอยู่ตัวน้อยหรือไม่มี จะเกิดการที่มี ยิปซัม 
(gypsum) หรือ ปูนขาวอิสระ (free lime) หรือ แมกนีเซีย (magnesia) อยู่ในปูนซีเมนต์มากเกินไป 

3. ระยะเวลาก่อตัว และแข็งตัว (time of setting and hardening) ใช้ในการเปลี่ยน
สภาพจากของเหลวเป็นของแข็ง ซึงแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะเริ่มก่อตัว ( initial setting 
time) และระยะเวลาก่อตัวเสร็จ  (final setting time) ระยะเวลาก่อตัวนี้จัดเป็นสิ่งจ าเป็นมากที่ผู้ใช้
ปูนซีเมนต์จะต้องทราบ เพื่อก าหนดเวลาท างานให้แล้วเสร็จก่อนที่ซีเมนต์เพสต์หรือคอนกรีตจะแข็ง 

4. ก าลัง (strength) จ าแนกออกได้ 2 แบบ ได้แก่ การทดสอบก าลังต้านแรงอัด และ
ทดสอบก าลังต้านแรงดึง แต่บางแห่งก าหนดให้ตรวจสอบเฉพาะก าลังต้านแรงอัดเท่านั้น 

(ที่มา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ http://saranukromthai.or.th/sub/book 
/book.php?book =24&chap=6&page=t24-6-infodetail04.html(ออนไลน์)) 

1.4 การเก็บรักษาปูนซีเมนต์  
ปูนซีเมนต์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีอายุการใช้งานจ ากัด จึงต้องมีการเก็บรักษาอย่างถูกวิธีเพื่อ

ป้องกันความชื้นที่อาจท าให้ปูนซีเมนต์เกิดการแข็งตัว และเสื่อมคุณภาพได้ดังนี้ 
1. การกองปูนซี เมนต์  ควรกองวางอยู่บนไม้ โดยยกพื้นให้สูงจากพื้นดินไม่น้อย

กว่า 30 เซนติเมตร เพื่อป้องกันความชื้น และน้ าฝนที่จะไหลมาจากที่อื่น การกองปูนซีเมนต์ควรกอง
ซ้อนกัน 5 ชั้น แล้ววางสลับแบบขวางอีก 5 ชั้น และควรกองปูนซีเมนต์แยกประเภทแยกกองที่มาก่อน
ก็น าไปใช้ก่อน และกองให้ห่างจากฝาผนังประมาณ 80 - 100 เซนติเมตร 

2. สถานที่เก็บต้องมีหลังคาคลุมมีฝาผนังทั้ง 4 ด้าน เพื่อป้องกันความชื้นจากอากาศมาท า
ปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ ท าให้ปูนซีเมนต์เกิดการแข็งตัวได้ 

(ที่มา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ http://saranukromthai.or.th/sub/book 
/book.php?book =24&chap=6&page=t24-6-infodetail04.html(ออนไลน์)) 

 
2. การออกแบบเครื่องปั้น 

2.1 การออกแบบเครื่องปั้น 
การออกแบบเครื่องปั้น ในที่นี้ไม่ได้หมายรวมถึงงานที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้างงานศิลปะ แต่

หมายถึง การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานในชีวิตประจ าวัน โดยไม่ได้ลอกหรือเลียนแบบเครื่องปั้นใน
ประวัติศาสตร์เครื่องปั้นในรูปของผลิตภัณฑ์ที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันทั่วไป มีทั้งที่เป็นเครื่องใช้
ภายในบ้าน เครื่องใช้ส านักงาน และเครื่องใช้ในด้านการบริการต่างๆ การออกแบบเครื่องปั้นไม่ได้
ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเกี่ยวข้องกับแนวความคิดอื่น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตขึ้นมีประโยชน์ใช้สอยสูงสุด โดยใช้ต้นทุนต่ า แต่มีคุณภาพสูง การออกแบบเครื่องปั้น จึงต้องมีการ
วิจัย เพื่อน าข้อมูลมาใช้ช่วยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น 
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1) การวิจัยตลาด 

เพื่อศึกษาความต้องการของผู้บริโภค ความต้องการใช้เครื่องปั้นในแต่ละท้องถิ่น ความ
นิยมในรูปแบบผลิตภัณฑ์ สี เพื่อน ามาออกแบบ หรือปรับปรุงรูปแบบ ให้เหมาะสมกับความต้องการ
ของตลาด ในการวิจัยตลาด ต้องรวมถึงการหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งจูงใจของผู้บริโภคด้วย โดยค้นหาว่า 
เพราะเหตุใดผู้บริโภคจึงนิยมผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ รูปแบบเช่นนี้ ท าไมไม่นิยมผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่น เป็น
ต้น เพื่อน ากลับมาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ในส่วนที่ไม่ดี หรือเสริมส่วนที่ดีอยู่แล้ว ให้ตรงต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคต่อไป 

2) การวิจัยเพื่อพัฒนา 

เป็นการท าเพื่อศึกษาข้อมูล ที่จะท าให้ผลิตภัณฑ์สามารถครองตลาดอยู่ได้ในเวลานาน 
ข้อมูลที่เกิดจากการวิจัยนี้ จะน ามา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีขึ้น รูปแบบของการพัฒนาผลิตภัณฑ์คง
ท าได้ เช่น 

 เลียนแบบผลิตภัณฑ์เดิม เป็นการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ น าออกสู่ตลาดด้วยการ
เลียนแบบผลิตภัณฑ์เดิมที่มีขายอยู่ และได้รับความนิยมจากผู้บริโภคอยู่แล้ว ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมา
ใหม่นี้ จะมีส่วนคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในตลาด 

 ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์รูปแบบเดิม ที่ได้รับความนิยม อาจน ามาปรับปรุง
คุณภาพให้ดีขึ้น เอาวัสดุอื่นมาประกอบให้ดูน่าจับต้องใช้งานมากขึ้น เช่น น าเอาไม้หรือโลหะมาท า
เป็นหูจับ เป็นต้น เป็นการเสริมความสวยงามให้กับผลิตภัณฑ์ 

 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการ ประดิษฐ์ หรือคิดค้นรูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ 
น าออกสู่ตลาดเป็นครั้งแรก การสร้างสรรค์เช่นน้ี นอกจากต้องใช้แนวความคิดในด้านการออกแบบที่ดี
แล้ว ยังต้องมีข้อมูลที่ได้ศึกษาวิจัยถึงความต้องการ รสนิยม และกลุ่มเป้าหมายอย่างละเอียดด้วย ซึ่ง
จะท าให้การผลิตสามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

จากข้อมูลที่มีความจ าเป็นต่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้กล่าวมาแล้ว เมื่อประมวลความรู้  
ที่ได้รับการออกแบบ ก็อาจท าได้ตรงเป้าหมายที่ต้องการมากขึ้น โดยค านึงถึงองค์ประกอบดังนี้ 

 ประโยชน์ใช้สอย ให้ตรงตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ เพื่อให้สนองความต้องการของผู้บริโภค 
 ความปลอดภัย ความปลอดภัยของผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งส าคัญ เช่น ไม่มีส่วนแหลม

คม จับยกเคลื่อนย้ายง่าย เป็นต้น  
 ความแข็งแรง ในส่วนของผลิตภัณฑ์ควรมีความแข็งแรง เช่น ด้ามจับ หูจับ พวยกา ต้อง

แข็งแรงสามารถรับน้ าหนักได้ดี เป็นต้น 
 ความสะดวกต่อการใช้ โดยการค านึงถึงสัดส่วนผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับการใช้งาน มี

ขนาดพอเหมาะกับผู้ใช้ เคลื่อนย้ายสะดวก วางซ้อนกันได้ เป็นต้น 
 สวยงามน่าใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขนาด รูปแบบ การตกแต่ง และสีของผลิตภัณฑ์  
 กรรมวิธีการผลิต ต้องท าได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดแรงงาน และวัสดุ  
 ราคาพอสมควร เมื่อค านวณต้นทุนการผลิตจากวิธีการ รูปแบบ วัตถุดิบที่น ามาใช้ 

ขั้นตอนการผลิต และความยากง่ายในการผลิตแล้ว ราคาของผลิตภัณฑ์ไม่ควรแพง
เกินไป จนผู้บริโภคไม่อาจรับได้ 
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2.2 การตกแต่งเครื่องป้ัน 
การตกแต่งเป็นการท าใหผ้ลิตภัณฑ์มีความสวยงาม สอดคล้องกับรูปทรง และหน้าที่ใช้งาน โดย
ค านึงถึงขนาด สัดส่วน และพื้นที่ในการตกแต่ง ทัง้นี้เพื่อเพิ่มความสวยงาม และจูงใจให้มีการใช้
ผลิตภัณฑ์นั้น การตกแตง่ลวดลายของเครื่องปั้น มีวิธีการตา่งๆ คือ 

1) การขูด (Incised) 
ท าโดยใช้เครื่องมือที่มีคม ขูดขีดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ ในขณะที่เนื้อดินยังหมาด การ

ขูดอาจเป็นเส้นลึก หรือเส้นตื้นก็ได้ โดยให้เกิดรูปตามต้องการ ลวดลายชนิดนี้ เมื่อน าไปเผาเคลือบ จะ
ให้ความสวยงาม และคงทนถาวร 

2) การเคลือบ (Glaze) 
เป็นการตกแต่ง โดยน าผลิตภัณฑ์ไปชุบน้ าเคลือบ หรือเทราดน้ าเคลือบ ซึ่งจะมีเทคนิค

แตกต่างกัน ทั้งการท าน้ าเคลือบ และวิธีเคลือบ ท าให้ผลิตภัณฑส์วยงาม มีคุณค่า 
3) การเขียนสีใต้เคลือบ (Under glaze) 

ท าโดยการใช้สีเขียนลวดลายหรือรูปตา่งๆ ตามตอ้งการ ก่อนน าเอาผลติภณัฑ์ไปเคลือบ 
การเขียนสีใต้เคลือบอาจท าได้โดยการเขียนลงบนผลิตภัณฑ์ ก่อนน าไปเผา หรือเขียนบนผลิตภัณฑ์ที่
เผาสุกแล้ว จึงเคลือบด้วยน้ าเคลือบ น าไปเผาอีกครั้ง 

4) การเขียนสีบนเคลือบ (Over glaze) 
ท าโดยการใช้สีเขียนลวดลายบนผลิตภัณฑ์ที่เผาเคลือบแล้ว เช่น เครื่องเบญจรงค์ เป็นต้น 

5) การปั้นลายนูน (Bas relief decoration) 
ท าโดยการปั้นลายหรือรปูต่างๆ ตามต้องการ เชน่ ใบไม้ เส้นเชือก ตัวสตัว์ ประกอบติด

กับตัวผลิตภัณฑ ์เพื่อเพิม่ความสวยงาม 
6) การแกะลวดลาย (Seraffito) 

โดยการแกะลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ให้ลวดลายลอยตัวเสมอกับผิวของผลิตภัณฑ์ การ
แกะไม่ควรให้ลึกเกินไป เพราะอาจท าให้ตวัผลิตภณัฑ์บิดเบ้ียว เมื่อน าไปเผาได้ 

7) การกดประทับ (Printing) 
ท าโดยการแกะลวดลายลงบนแม่พิมพ์ แล้วกดประทับลงบนผลิตภัณฑ์ ขณะที่ยังหมาด

อยู่ ก่อนน าไปเผาดิบ และเผาเคลือบ 
8) การใช้ลายส าเร็จรูป (Decalcomainia) 

ท าโดยใช้ลวดลาย หรือรปูที่พิมพ์ไว้บนรูปลอก ส าหรับการตกแต่งเครื่องป้ันโดยเฉพาะ 
น ามาลอกตดิบนผลิตภัณฑ์ตามต าแหน่งที่ต้องการ รูปดังกลา่วมีทั้งชนิดที่ตดิบนผลิตภัณฑ์ที่ส าเรจ็รปู
แล้ว และชนิดที่ตดิบนผลิตภัณฑ์ก่อนเผา 

9) การพ่นสี (Spraying) 
ท าโดยการเจาะลวดลายที่ต้องการลงบนกระดาษ แล้วน าไปทาบบนผลิตภัณฑ์ จากนั้นจึง

พ่นสี การพ่นอาจท าทับซ้อนกันได้หลายครั้ง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และความสวยงาม 
10) การใช้วิธกีารถ่ายภาพ (Photographic decoration) 
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โดยน าเอาผลิตภัณฑ์ที่ท าส าเร็จแล้ว เคลือบด้วยน้ ายาไวแสง แล้วฉายแสงผ่านแผ่นฟิล์ม 
ที่มีรูปตามต้องการลงไปบนผลิตภัณฑ์ จากนั้นน าไปล้างตามวิธีการของการถ่ายภาพ จะได้ภาพตาม
ต้องการ 
 

3. หลักการออกแบบของ ADDIE model 
ADDIE Model เป็นแบบจ าลองส าหรับการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนที่ได้รับ

ความนิยมมานาน เน่ืองจากเป็นรูปแบบที่ง่ายและมีข้ันตอนการลงมือปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถน าไปใช้
กับการออกแบบและการพัฒนาสื่อหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอน เป็น
แบบจ าลองที่พัฒนาให้กับกองทัพของสหรัฐอเมริกาในปี 2518 โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา 
มหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดา ได้รับการพัฒนาโดยกองทัพของสหรัฐอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง และถูก
ใช้งานอย่างกว้างขวางในสถานศึกษาเพื่อออกแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มี
ขั้นตอนประกอบด้วย การวิเคราะห์ (Analysis) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development) 
การน าไปใช้ (Implementation) และการประเมินผล (Evaluation) (ที่มา: https://ramruek. 
blogspot.com/2019/07/addie- model.html) 

 
ภาพที่ 1 แบบจ าลอง ADDIE http://www.stopmotionforeducation.com/model 

ตัวอย่างการน าหลักการ ADDIE  มาใช้ในการออกแบบบ้าน 
ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์ (Analysis) 

การออกแบบบ้าน : ก าหนดคุณลักษณะของบ้านที่ต้องการ เช่น ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายใน
บ้าน จ านวนห้อง วัสดุที่ใช้ การตกแต่งภายในและภายนอก 

ขั้นตอนที่ 2: การออกแบบ (Design) 
การออกแบบบ้าน : ออกแบบพิมพ์เขียว โครงสร้างของบ้านตามคุณลักษณะที่ได้ก าหนดไว้ 

ขั้นตอนที่ 3: การพัฒนา (Development) 
การออกแบบบ้าน : สร้างโมเดลตัวอย่างบ้านจ าลอง 

ขั้นตอนที่ 4: การน าไปใช้ (Implementation) 
การออกแบบบ้าน : ด าเนินการสรา้งบ้านจริง 

ขั้นตอนที่ 5 : การประเมินผล (Evaluation) 
การออกแบบบ้าน : ประเมินความพึงพอใจ และคุณภาพของบ้านตามคุณลักษณะที่ได้

ก าหนดไว้ 
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4. การสร้างรูปทรงเรขาคณิต 
กลุ่มผู้จัดท าโครงงานได้รวบรวมวิธีการสร้างรูปทรงของชิ้นงานที่น ามาเขียนเป็นแบบงานในงาน

เขียนแบบเทคนิคล้วนแล้วแต่มีการน าเอารูปทรงเรขาคณิตมาใช้และน ามาประยุกต์เพื่อเขียนเป็น
รูปทรงของแบบงาน ดังนั้น ผู้ที่จะท าการเขียนแบบงานจึงจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้และฝึกหัดการเขียน
รูปทรงทางเรขาคณิตพร้อมทั้งการน าเอารูปทรงต่าง ๆ ทางเรขาคณิตมาประยุกต์ใช้ในการเขียนแบบ
งาน รูปทรงเรขาคณิตที่น ามาประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบมีอยู่มากมายหลายแบบด้วยกัน ซึ่งในแต่ละ
ชนิดจะมีวิธีการเขียนและการสร้างที่แตกต่างกันออกไป เราสามารถที่จะแบ่งชนิดและวิธีในการสร้าง
รูปทรงทางเรขาคณิต เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในงานเขียนแบบกระถางปูนป้ันดังต่อไปน้ี 

 
ภาพที่ 2 แสดงการน าเอารูปทรงเรขาคณิตมาใช้ในงานเขียนแบบ  
(ที่มา : https://sites.google.com/site/chaowpreeya/home/kar-srang-rup-rekhakhnit

ออนไลน)์ 
4.1 การสร้างเส้นในรูปแบบต่าง ๆ โดยการใช้ไม้ทีและบรรทัดสามเหลี่ยม 

 
ภาพที่ 3 แสดงการเขียนเส้นขนานโดยการใช้ไม้ทีและบรรทัดสามเหลี่ยม 
(ที่มา : https://sites.google.com/site/chaowpreeya/home/kar-srang-rup-rekhakhnit,  

ออนไลน)์ 
ขั้นตอนการสร้าง 
 ใช้ไม้ทีวางเป็นฐานบนโต๊ะเขียนแบบ 
 น าบรรทัดสามเหลี่ยมมาวางชนกับขอบของไม้ที 
 ลากเส้นตรงตามขอบของบรรทัดสามเหลี่ยมตามต าแหน่งที่ต้องการ 
 เลื่อนบรรทัดสามเหลี่ยม แล้วลากเส้นตรงอีกเส้นให้ขนานกับเส้นเดิม 

 
 

https://sites.google.com/site/chaowpreeya/home/kar-srang-rup-rekhakhnit/%E0%B8%81%E0%B8%AA.1.jpg?attredirects=0
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4.2 การสร้างส่วนโค้งสัมผัสเส้นที่ไม่ใช่มุมฉาก 

 
ภาพที่ 4 แสดงการสร้างส่วนโค้งสัมผัสเส้นที่ไม่ใช่มุมฉาก 
(ที่มา : https://sites.google.com/site/chaowpreeya/home/kar-srang-rup-rekhakhnit,  

ออนไลน)์ 
ขั้นตอนการสร้าง 
 เขียนเส้นตัดท ามุมกันตามที่ก าหนด 
 กางวงเวียนรัศมีเท่ากับส่วนโค้งที่จะท าการสร้าง เขียนส่วนโค้ง 
 ลากเส้นสัมผัสส่วนโค้งขนานกับเส้นที่ท ามุมกันทั้งสองข้าง 
 ลากเส้นเริ่มต้นที่จุดตัดของส่วนโค้งให้ตั้งฉากกับเส้นทั้งสอง 
 ใช้จุดตัดของเส้นขนานเป็นจุดศูนย์กลาง เขียนส่วนโค้งสัมผัสเส้นทั้งสอง 

4.3 การสร้างส่วนโค้งสัมผัสส่วนโค้ง 2 เส้น 

 
ภาพที่ 5 แสดงการสร้างส่วนโค้งสัมผัสส่วนโค้ง 2 เส้น 
(ที่มา : https://sites.google.com/site/chaowpreeya/home/kar-srang-rup-rekhakhnit,  

ออนไลน)์ 
ขั้นตอนการสร้าง 
 เขียนส่วนโค้งตามขนาดที่ก าหนดทั้ง 2 ส่วนโค้ง 
 เขียนส่วนโค้งโดยใช้จุดศูนย์กลางเดียวกับส่วนโค้งทั้งสอง โดยใช้รัศมีของส่วนโค้งที่

ก าหนด (R1, R2) บวกกับรัศมีของส่วนโค้งที่จะเขียนสัมผัส (R3) เป็นรัศมีในการเขียน
ส่วนโค้งทั้งสอง 
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 เขียนเส้นตรงโดยเริ่มต้นที่ส่วนที่ตัดกัน เขียนให้ตั้งฉากกับส่วนโค้งทั้งสอง 
 ใช้จุดตัดของส่วนโค้งทั้งเป็นจุดศูนย์กลางในการเขียนส่วนโค้งสัมผัสระหว่างส่วนโค้งที่

ก าหนดทั้งสอง 
4.4 การสร้างส่วนโค้งสัมผัสล้อมรอบส่วนโค้ง 2 เส้น 

 
ภาพที่ 6 แสดงการสร้างส่วนโค้งสัมผัสล้อมรอบส่วนโค้ง 2 เส้น 
(ที่มา : https://sites.google.com/site/chaowpreeya/home/kar-srang-rup-rekhakhnit,  

ออนไลน)์ 
 

5. ความรู้เกี่ยวกับกระถาง 
5.1 ความหมายของกระถาง 

กระถาง (Pot & Container) ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง 
ภาชนะปากกว้าง มีรูปร่างต่างๆ ส าหรับปลูกต้นไม้หรือใส่น้ าและอื่นๆ ตรงกับค าภาษาอังกฤษว่า 
“Pot” ซึ่งให้ค าจ ากัดความว่า ภาชนะท าด้วย ดิน (Clay) หรือพลาสติกแข็ง (Hard Plastic) มีรูที่ก้น
เพื่อระบายน้ าส่วนเกินออกไป ใช้ส าหรับปลูกตันไม้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากกระถางตั้งแต่ 1 3/4 
นิว้ ถึง 14 นิ้ว ส่วนความสูงข้ึนกับขนาดปากกระถาง อาจมีความสูงเท่ากับความกว้างของปากกระถาง 
บางครั้งอาจจะมีสัดส่วนแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมกับชนิดและความสูงของพืชที่น ามาปลูก
(ที่มา : https://www.tungsong.com/samunpai/Gratan/Gratanru.html, ออนไลน)์   

5.2 ประเภทกระถาง  
เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล (2551: 16-24) เราสามารถจ าแนกกระถางที่มีอยู่ในท้องตลาดได้

ดังต่อไปน้ี  

5.2.1 กระถางดินเผา โดยมีขนาดตั้งแต่ 1 นิ้ว จนถึง 16 นิ้ว เป็นภาชนะที่นิยมใช้กันมาก 
เนื่องจากหายซื้อได้ง่ายและมีราคาถูก มีรูปทรงที่หลากหลาย และมีสีผิวสวยงามเป็นธรรมชาติมีทั้ง
แบบเคลือบและไม่เคลือบ ซึ่งแบบไม่เคลือบจะระบายความชื้นได้ดี เพราะเนื้อดินมีช่องอากาศเล็กๆให้
น้ าซึมผ่าน ท าให้อากาศถ่ายเทและระบายน้ าได้ดี พืชชนิดได้ออกซิเจนอย่างเต็มที่ ก่อนใช้ควรน าไปแช่
น้ าให้กระถางอุ้มน้ าเสียก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้กระถางดูดความชื้นจากเครื่องปลูก เพราะอาจท าให้พืช
ได้รับน้ าไม่เพียงพอกับความต้องการ 

https://sites.google.com/site/chaowpreeya/home/kar-srang-rup-rekhakhnit/%E0%B8%81%E0%B8%AA8.jpg?attredirects=0
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ข้อดีกระถางดินเผา 

1. เน่ืองจากมีรูพรุนรอบๆ กระถาง จึงมีการเทอากาศดี ท าให้รากพืชได้รับออกซิเจน
เพียงพอท าให้ต้นพืชเจริญเติบโตเร็วโดยเฉพาะในระยะแรกๆ ของการเจริญเติบโต 

2. อุณหภูมิของเครื่องปลูกไม้สูงเกินไป จนเกิน ระดับพอดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูร้อน 
3. ท าความสะอาดกระถางโดยการอบด้วยไอน้ า และรมด้วยสารเคมีทุกชนิดได้โดย

ไม่เสียรูปทรง 
ข้อเสียกระถางดินเผา 

1. มีน้ าหนักมาก 
2. ราคาแพง เมื่อเทียบกับกระถางพลาสติก 
3. เมื่อปลูกพืชไปนานๆ จะมีตะไคร่ขึ้นรอบๆกระถาง สกปรกในการน าไปประดับ 

จะต้องขัดล้างก่อนน าไปใช้ประโยชน์ 
4. ล้างและท าความสะอาดยากกว่ากระถางพลาสติก 
5. เปลืองน้ าและปุ๋ย เนื่องจากมีการระเหยของน้ ามาก ต้องรดน้ าบ่อยๆ จึงเกิดการ

สูญเสียปุ๋ยไปพร้อมกับน้ าที่ระบายออกทางก้นกระถาง 
6. เมื่อพืชที่ปลูกในกระถางโตเต็มที่แล้วรากจะแผ่เต็มจนชิดและสัมผัสของกระถาง 

และกระถางดินเผามีการระเหยน้ ามากจึงท าให้ต้นไม้เห่ียวเพราะขาดน้ าเสมอ ๆ 

 
ภาพที ่7 กระถางที่ท ามาจากดินเผา 
ที่มา: Babble[pseud], Terra Cotta Container, https://www.pinterest.com/ 

pin/24980972910017354/. 
5.2.2 กระถางพลาสติก 

          เป็นกระถางที่ท าจากเม็ดพลาสตกิ หลอมดว้ยความร้อนให้ได้รูปทรง สีสันสวยงาม
ตามรสนิยมของผู้ใช้สอย มีขนาดให้เลือกมากมายตั้งแต่ความกวา้งของขอบปากกระถาง 1 - 16 นิ้ว 
รูปทรงเหมือนกับกระถางดินเผา 

ข้อดีกระถางพลาสติก 

1. ช่วยรักษาความชื้นไดด้ี 
2. มีน้ าหนักเบาสะดวกในการขนย้าย 
3. ไม่สิ้นเปลืองเน้ือที่ 
4. ปราศจากเรื่องการเกาะจบัของตะไคร่น้ า 
5. ท าความสะอาดงา่ย 
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ข้อเสียกระถางพลาสติก 

1. ทรงทึบไม่มีความพรุน ท าให้อากาศถ่ายเทไม่สะดวก รากพืชมีโอกาสขาด
ออกซิเจน 

2. ระดับอุณหภูมิของเครื่องปลูกจะสูงเกินไปในฤดูร้อนท าใหพันธุ์ไม้เป็นอันตราย 
3. ไม่สามารถน าไปฆ่าเชื้อโรค - แมลง โดยการอบหรือรมยาได้ เพราะจะท าให้

เสียรูปทรง 
4. ถ้าผู้ปลูกให้น้ ามากเกินไประบบอาจขาดออกซิเจนและเน่าตายได้ 
5. ถ้าให้ถูกความร้อนนานๆ หรือน าไปตากแดดกระถางจะกรอบและแตกหักได้งา่ย 

 

 
ภาพที ่8 กระถางที่ท ามาจากพลาสตกิ 
ที่มา: smithandwken[pseud] , Plastic Container, https://www.pinterest. 

com/pin/147352219028444225/. 
5.2.3 กระถางเคลือบ หรือกระถางเซรามิก 

         เป็นกระถางที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยให้มีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป เหมาะส าหรับปลูก 
ตกแต่ง โชว์ลวดลาย สีสันของกระถาง และความสวยงามของพันธุ์ไม้ใบประดับ หรือนิยมประดับติด
ผนังห้อง 

ข้อดีกระถางเคลือบ หรือกระถางเซรามิก 

1. ท าความสะอาดง่าย 
2. ปราศจากปัญหาเรื่องตะไคร่น้ า 
3. ลักษณะรูปทรง ลวดลาย สีสันสวยงาม 
4. ช่วยเก็บความชื้นได้ดีไม่ต้องรดน้ าบ่อยๆ 

ข้อเสียกระถางเคลือบ หรือกระถางเซรามิก 

1. ราคาค่อนข้างแพง 
2. มีน้ าหนักมาก เคลื่อนไม่สะดวก 
3. ทรงทึบไม่มีความพรุนท าให้การถ่ายเทอากาศเป็นไปในทางเดียวกัน รูก้น

กระถางระบบรากพันธุ์ขาดออกซิเจน 
4. ถ้าให้น้ าเกินความต้องการหรือมากเกินไป พันธุ์ไม้อาจเน่าหรือตายได้ 
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ภาพที ่9 กระถางเคลือบ หรือการะถางเซรามิก 
ที่มา: luvocracy.com, Ceramic Container, https://www.pinterest.com/ 

pin/149815125080151256/. 
5.2.4 กระถางไม้ 
กระถางไม้ เป็นภาชนะจากท าชาติซึ่งมีความสวยงามและดูกลมกลืนกวา่กระถางชนิดอื่นๆ ซึ่ง

สามารถหาซื้อได้ไม่ยากในท้องตลาด มีดีไซน์แบบต่างๆ เป็นตัวเสริมใหพ้รรณไม้มีความสวยงาม ไมท้ี่
น ามาใช้ในการท ากระถางนั้น ควรจะเป็นไม้เนื้อแข็ง ทนแดด ทนฝนไดด้ี ถา้ไม้ที่น ามาใช้นั้น มี
ความชื้นมาก อาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ และผุผังได้ง่าย 

ข้อดีกระถางไม้ 
1. มีความสวยงาม 
2. หาซื้อง่าย 
3. มีแบบให้เลือกมากมายตามความต้องการ 

ข้อเสียกระถางไม้ 
1. ผุพังง่าย 
2. ไม่ทนแดด 

 
ภาพที ่10 กระถางไม ้
ที่มา: skruben [pseud], Wood Container, www.pinterest. com/pin 

/413979390722067844/ 
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5.2.5 กระถางปูนหรือกระถางคอนกรีต 
        กระถางปูนมี 2 แบบ คือ แบบขัดมัน ให้ความรู้สึกแบบโมเดิร์น และแบบไม่ขัดมันที่
ให้ความเป็นธรรมชาติ โดยมีรูปทรงให้เลือกหลากหลาย ควรน ากระถางปูนไปแช่น้ าก่อนใช้สัก
ประมาณ 2 วันเพื่อลดความเป็นด่าง จากนั้นสามารถน ามาปลูกต้นไม้ได้ตามปกติ 

ข้อดีกระถางปูนหรือกระถางคอนกรีต 
1. กระถางที่ค่อนข้างแข็งแรง ไม่แตกหักง่ายเหมือนกระถางดินเผา  
2. ทนน้ า ทนฝน สวยงามแบบดิบๆ  
3. ระบายน้ าได้ดีกว่ากระถางเซรามิก 

4. ช่วยเก็บความชื้นได้ดี 
ข้อเสียกระถางปูนหรือกระถางคอนกรีต 

1. ราคาค่อนข้างแพง 

2. มีน้ าหนักมาก เคลื่อนไม่สะดวก 
 

 

ภาพที ่11 กระถางปูน 
ที่มา: stilinspiration [pseud], Stone Container, https://www.pinterest.com 

/pin/516436282245450063/. 
 

6. ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับทราย 
ทราย ถือเป็นวัสดุก่อสร้างหลักที่ใช้กันทั่วไปในงานก่อสร้าง มีลักษณะเป็นหินแข็งที่แตกออกมา

จากหินก้อนใหญ่ๆ โดยทรายจะแยกตัวออกมาได้เองเมื่อเวลาผ่านไปตามธรรมชาติ ขนาดของทราย
ส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระหว่าง 0.083 นิ้วถึง 0.0025 นิ้ว ถ้าขนาดเล็กกว่านี้จะเรียกกันว่าฝุ่นทราย และมี
องค์ประกอบโดยทั่วไปเป็นแร่ควอตซ์หรือหินบะซอลต์  มาท าความรู้จักกบัทราย ที่ใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง
หลกัในงานก่อสร้าง ส่วนทรายที่ใช้เป็นวัสดุหลักในงานก่อสร้าง จะถูกแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ดังต่อไปน้ี 

6.1 ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ คมและแข็งแรงมาก เหมาะกับงานก่อสร้างจ าพวก
คอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงสูง เช่น ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตส าหรับท าโครงสร้างสะพาน 
เขื่อนกั้นดิน อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือโครงสร้างที่เป็นฐานรากต่างๆ โดยค่าความหยาบของ
ทรายที่เหมาะสมส าหรับงานก่อสร้างจะอยู่ระหว่าง 2.6-3.0 ซึ่งสามารถน ามาใช้ในงานก่อสร้างอื่นๆ 
ได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น บ้านเรือนทั่วไป หรือตึกสูงในเมืองอย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน 
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ภาพที ่12 ทรายหยาบ 

ที่มา: https://www.subbangyai.com/product/60311 

6.2 ทรายกลาง จะมีขนาดเล็กกว่าทรายหยาบ แต่ก็ไม่ถึงกับเล็กมาก ลักษณะของทรายไม่
หยาบหรือละเอียดจนเกินไป เหมาะส าหรับงานปูนประเภทต่างๆ เช่น ใช้ผสมปูนส าหรับก่ออิฐ หล่อ
ท่อ ท าพื้นบ้านหรือใช้เทพื้นคอนกรีตที่ไม่ได้ต้องการความแข็งแรงมากนัก โดยผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่า
ต้องการทรายกลางขนาดเท่าใด เนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่สามารถคัดขนาดของเม็ดทรายส่งให้ได้ตาม
ต้องการ 

6.3 ทรายละเอียด เป็นเม็ดทรายขนาดเล็กที่มีความละเอียดมาก มีค่า FM ในระดับ 1.2-1.4 
(F.M. คือ โมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus) เป็นค่าที่ไม่มีหน่วยเป็นตัวบ่งบอกว่าลักษณะ 
ทรายหยาบ ละเอียด หรือละเอียดมาก ปกติจะมีค่าอยู่ระหว่าง 2.4-3.0 ค่าโมดูลัสความละเอียดนี้มี
ประโยชน์ในการน าไปใช้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีต) จึงเหมาะน ามาใช้กับงานที่ต้องการความแข็งแรง
ต่ า ไม่ต้องใช้ก าลังมากนัก เช่น น ามาเป็นส่วนผสมของปูนฉาบผิวหน้า ท าอิฐมวลเบา ท าบัว หรือท า
ลวดลายต่างๆสามารถน าไปใช้ในงานฉาบที่ต้องการความละเอียดสูง หรือใช้ท าอิฐมวลเบาได้เป็นอย่างดี 

 

 
ภาพที ่13 ทรายละเอียด 
ที่มา: https://www.subbangyai.com/product/60311 
6.4 ทรายถม หรือ ทรายขี้เป็ด ถือเป็นทรายก่อสร้างอีกประเภทที่ใช้ส าหรับงานปรับพื้นที่

ก่อนเทพื้น ถมที่หรือใส่ถุงกันน้ าท่วม แต่ที่นิยมใช้กันมากที่สุดก็คือ ใช้เพื่อถมถนนต่างๆ อย่าง ถนน
ใหญ่ๆ ของกรุงเทพฯเอง ก็ใช่ทรายชนิดนี้ในการถมเช่นกัน 

6.5 ทรายส าหรับก่อสร้าง คือทรายที่มีลักษณะดังที่กล่าวไปข้างต้น เป็นวัสดุที่ใช้ในงาน
ก่อสร้างได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น งานคอนกรีต งานปูนก่อ หรืองานปูนฉาบ แต่ในการใช้งานจะต้อง
เลือกทรายที่สะอาด มีขนาดและชนิดของเม็ดทรายที่เหมาะสม แข็งแรง ไม่ผุพังง่าย และมีมลทินหรือ
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สารประกอบอย่างอื่นอยู่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากเวลาก่อสร้าง เมื่อน าทรายมาผสมเข้า
กับคอนกรีตแล้ว ทรายจะแทรกตัวเข้าไปในช่องว่างของหิน ท าให้เนื้อคอนกรีตแน่น 

การก่อสร้างโดยทั่วไป จึงต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้นของทรายทุกครั้ง ว่าตรงตาม
มาตรฐานหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสีของทราย การปนเปื้อนของแร่อื่นๆ รูปร่าง ขนาดของเม็ดทราย 
ลักษณะของเนื้อทรายหรือความสามารถในการเชื่อมประสานกัน เพื่อให้ได้ทรายส าหรับก่อสร้างที่
ปลอดภัยและตรงตามสเปกที่ตั้งไว้ ส่วนทรายถม จะไม่ค่อยมีข้อก าหนดอะไรเข้มงวดมากนัด ยกเว้นใน
งานถมที่มีลักษณะพิเศษ มีความจ าเพาะเจาะจง เช่น งานการก่อสร้างสนามบิน หรืองานก่อสร้าง
อาคารในพื้นที่ลุ่ม ที่ต้องการให้วัสดุสามารถระบายน้ าได้ดี (ที่มา :https://beelievesourcing.co.th) 

 
7. การรีไซเคิลเศษปูนและกากคอนกรีต 

การจัดการเศษคอนกรีตที่เหลือจากกระบวนการผสมหรือก่อสร้าง ส่วนใหญ่น าไปก าจัดด้วย
วิธีการน าไปถมที่ แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มมูลค่าของเศษคอนกรีตโดยมีแนวทาง 
ดังนี้ 

1. การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรตี (Concrete Products)  คือ การน าคอนกรตีสดที่มี
คุณสมบัติดีอยู่ผลิตเป็นคอนกรีตส าเร็จรูป (Concrete products) เช่น แผ่นคอนกรีตปูพื้น อิฐบล็อก 
เป็นต้น 

2. การคัดแยกวัตถุดิบออกจากคอนกรีตสดเพื่อน าไปใช้งานใหม่ (Recycling Aggregate) คือ 
การคดัแยกคอนกรตีสดที่เหลือจากการผลิตออกเป็นวัตถุดิบที่สะอาด เพือ่ให้สามารถน ามาใช้งานใหม่ 
เช่น หิน ทราย น้ าปูน มาท าการลา้งท าความสะอาด ท าการคดัแยกหินกรวด และทราย เพือ่น ามา
เป็นวัตถุดิบในการผสมคอนกรีตใหม่ สว่นน้ าปูนที่เหลือจะน ามาเป็นส่วนผสมในการท าคอนกรีตใหม่
เช่นกัน 

3. การใช้เศษคอนกรีตเป็นวัตถุดิบมวลรวม (Recycling Aggregate Concrete) คือ การน า
เศษคอนกรีตแข็งตัวแล้วมาเป็นมวลรวม (หิน ทราย) ทดแทนจากแหล่งธรรมชาติโดยน าคอนกรีตที่
เหลือจากการผลิตที่แข็งตัวแล้วน ามาบดย่อยให้มขีนาดเล็กลงเพื่อเป็นวัตถุดิบ ทดแทน หิน ทรายทีม่า
จากแหล่งธรรมชาต ิ

(ที่มา : สถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย.  “การรีไซเคิล
เศษปูนและกากคอนกรตี”.  Modern Manufacturing. ;http://lib1.dss.go.th/newbsti3/ 
index.php/th/single-article/118-inhouse-databases/q-a/1283-2020-01-06-06-30-30) 

 จากแนวคิดดังกล่าว กลุ่มผู้จัดท าโครงงานได้เห็นถึงความส าคัญของการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และเป็นการแสดงออกถึงการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม จึงได้น าหลักการความรู้ข้างต้นมา
ใช้ในการจัดการเศษปูนที่เหลือจากการปั้นกระถาง เพื่อลดปริมาณขยะและลดต้นทุนในการลิตอีกด้วย 
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งานศึกษาค้นคว้า/โครงงานที่เกี่ยวข้อง  

จากการศึกษาข้อมูลงานศึกษาค้นคว้า/โครงงานที่ เกี่ยวข้อง ในการจัดท าโครงงานให้ส าเร็จ  
กลุ่มผู้จัดท าได้รวบรวมข้อมูลได้ ดังนี้ 
พรรณวษา สุขประสงค์ (แหล่งที่มา:  http://panwasa2004.blogspot.com/2017/09/blog-
post_10.html. ออนไลน์) ได้ด าเนินการจัดท าโครงงานกระถางต้นไม้จากผ้าขนหนู โดยโครงงานนี้
ศึกษาค้นควา้เกี่ยวกับชนดิและวัสดุในการท ากระถางต้นไม้โดยใช้ผา้ขนหนูเหลือใช้ ศึกษาวธิีการท า
กระถางต้นไม้จากผ้าขนหนูเหลือใช้ ประสิทธิภาพการใช้งานของกระถางต้นไม้จากผา้ขนหนูเหลือใช้ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประหยัดค่าใช้จา่ยในการซื้อกระถางต้นไม้ที่แพง 2) ได้กระถางต้นไม้ตามที่
เราต้องการ3) มีกระถางต้นไม้ที่ไม่เหมือนใคร 4) น าของเก่ามารีไซเคิล 5) น าหลังปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชใ้นชีวติประจ าวัน โดยวัสดุอุปกรณ์ทีใ่ช้ ประกอบไปด้วย  1) ปูนซีเมนต์  2) ผ้าขนหนูที่
ไม่ใช้แล้ว  3) รูปแบบของกระถางที่จะท า  4) ที่ผสมปนูซีเมนต์  5) กระป๋องสี  โดยพบว่า ปริมาณปูน 
2 แก้ว  ปริมาณทราย 1 แก้ว และปริมาณ น้ า ½ แก้ว เป็นอัตราส่วนที่เหมาะสมจึงสามารถน าไปท า
กระถางต้นไม้จากผ้าขนหนูที่ไม่ใช้แล้วได้ และยังพบว่าปริมาณเวลาในการตากแดด โดยใช้ปริมาณ  
10 ชม. ในที่กลางแจ้ง ผา้ที่น าไปผสมกับปูน เพื่อที่จะท ากระถางต้นไม้แห้งสนิทและสามารถใช้งานได้   

มณีรัตน์ เพ็งพาดและภัทรสุดา  สุดาพวง (แหล่งที่มา:  https://sites.google.com/site/httpssites 
krathangtnmicomsite/phu-cad-tha-2. ออนไลน์) ได้ด าเนินการจัดท าโคงงานเรื่องการท ากระถาง
ต้นไม้จากปูนซีเมนต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ออกแบบท าแบบขึ้นรูปทรายและแบบขึ้นรูปปูน และ 
2) เพื่อท ากระถางปูนป้ันใช้ในการปลูกพืช โดยพบว่าในการท ากระถางปูนป้ันต้องใช้ทรายละเอียดผสม
กับปูน และปั้นขึ้นรูป ตั้งทิ้งไว้ให้แห้ง (ประมาณ 20 ชั่วโมง) จึงแกะแบบกระถางออกมาล้างทราย 
ด้านใน และก่อนน าไปใช้งานในการปลูกพืชให้น าไปแช่นน้ า ประมาณ 20 นาที เพื่อลดความเป็นด่าง
ของปูน 

เบญจมาศ จัตุรัส ,เมธินี  อภิวาท และคณะ (แหล่งที่มา:  http://ecoflowerpot.blogspot.com/ 
2015/ 08/blog-post_30.html. ออนไลน์) ได้ด าเนินการศึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง กระถาง
ต้นไม้อีโค (Eco flowerpot) มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาวิธีการประดิษฐ์กระถางต้นไม้ให้ทนทาน 
ประหยัดทรัพยากร เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  2) เพื่อศึกษาและต่อยอดเพื่อให้กระถางต้นไม้มีรูปแบบ
ใหม่และสามารถใช้ประโยชน์มากกว่ากระถางทั่วไป  

ณัฏฐ์กานต์ จันทร์เจริญกิจ (แหล่งที่มา:  http://ithesis-ir.su.ac.th.pdf. ออนไลน์) ได้ด าเนินการ
ศึกษาวิจัยเรื่องโครงการออกแบบ ชุดปลูกต้นไม้ตกแต่งบ้านเพื่อการบ าบัดการวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์
เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ตกแต่งพื้นที่ โดยน าเสนอแนวทางใหม่ในสุนทรียะเชิงธรรมชาติของที่พักอาศัย
จากผลการวิจัย แนวคิดโดยรวมของผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ และน่าจะเป็นประโยชน์ต่อการช่วย
บ าบัดความเครียด โดยผ่านกิจกรรมการปลูกต้นไม้โดยมีรูปแบบ รูปทรงและขนาด ที่เหมาะสมต่อการ
ใช้งาน กับการตกแต่งในปัจจุบัน ด้านประโยชน์ใช้สอยมีความลงตัวของการใช้งานและการติดตั้งที่
หลากหลาย สามารถน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม ในแต่ละสภาพพื้นที่ตั้งแต่พื้นที่ขนาดเล็ก จนถึง
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พื้นที่กว้าง การน าเสนอรูปแบบของระบบที่เกี่ยวข้อง มีความเหมาะสม ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้
ของผลิตภัณฑ์ส่วนทางด้านวัสดุที่ใช้ในตัวผลิตภัณฑ์มีความเหมาะสม 
 

จากโครงงานที่เกี่ยวข้องข้างต้น กลุ่มผู้จัดท าโครงงานกระถางสร้างอาชีพ ได้น าเอาความรู้ในเรื่องการ
เตรียมปูน อัตราส่วนต่างๆ ระหว่างปูนกับทรายไปใช้ในการพัฒนากระถางปูนปั้น การเก็บรักษา 
เพื่อให้มีความทนทาน มีการใช้งานที่ยาวนาน ลดการเกิดขยะที่เกิดจากการเปลี่ยนกระถางต้นไม้ใน
การปลูก ตลอดจนเหมาะสมกับสัดส่วนพื้นที่และพันธุ์ไม้ที่นิยมปลูก  
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บทที่ 3 
 

วิธีการจัดท าโครงงาน 
 
วัสดุและอุปกรณ ์

วัสดุและอุปการณ์ที่ใช้ในการจัดท าโครงงาน ได้แก่ 
1. ปูนซีเมนต์ 

 

2. ทรายละเอียด  

 

3. เกรียงใบโพธิ ์

 
4. กะบะผสมปูน 

 

5. ถังใส่น้ า และถังใส่ปูน 

 

6. กระดาษทรายเบอร์ 10 

 
7. ฟิวเจอร์บอร์ดเกา่ 

 

8. ไม้เหลือใช้ 

 

9. ท่อพวีีซี 

   
10. จอบ 

 

11. กระถางพลาสติกเก่า 
ขนาด 4นิ้ว 

 

12. สีน้ าอะคริลิค สีน้ าเงนิ 
ขาว ด า เหลือง ชมพู แดง  

 

13. ฟองน้ า 

 

14.พู่กัน 

 

15. ดินสอ 2B 
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วัสดุและอุปการณ์ที่ใช้ในการจัดท าโครงงาน (ต่อ) 
16. วงเวียน 

 

17. ยางลบ  

 

18. ฉากสามเหลี่ยม 

 
19. ครึ่งวงกลมไม้วงเวียน 

 

20. ไม้บรรทัด 

 

21. กระดาษวาดเขียน 

 
22. แปรงทาสี 

 

23. ผ้าขี้ริ้ว 

 

24. เลื่อย 

 
25. ค้อน 

 

26. ตะปู 1 นิ้ว 

 

27. สว่าน 

 
 

วิธีการจัดท าโครงงาน 
ผู้จัดท าโครงงานได้ก าหนดวิธีการศึกษา ตามแนวคิด ADDIEs Model เพื่อให้ได้ผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของโครงงานที่ตั้งไว้ ประกอบไปด้วย 6 ขั้นตอนดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์ (Analysis) 
ขั้นตอนที่ 2: การออกแบบ (Design) 
ขั้นตอนที่ 3: การพัฒนา (Development) 
ขั้นตอนที่ 4: การน าไปใช้ (Implementation) 
ขั้นตอนที่ 5 : การประเมินผล (Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 6 : การบริการสังคม (Service) 
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ขั้นตอนที่ 1: การวิเคราะห์ (Analysis) 

1) สมาชิกในกลุ่มประชุมวางแผน พูดคุยสภาพปัญหา และความสนใจ ต้องการจะท าโครงงาน
ที่สามารถพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างรายได้เสริมระหว่างเรียน ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้  

2) สมาชิกกลุ่มโครงงานส ารวจอาชีพในท้องถิ่นตนเอง จากนั้นรวบรวมข้อมูลเพื่อน าข้อมูลมา
ปรึกษากับครูที่ปรึกษาโครงงาน 

3) สมาชิกกลุ่มโครงงานประชุมปรึกษาร่วมกับครูที่ปรึกษาโครงงาน โดยใช้ข้อมูลอาชีพที่ได้
จากการส ารวจ สอบถาม จากคนในชุมชน จากนั้นร่วมกันวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในแต่ละอาชีพของ
ชุมชนเพื่อใช้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และเก็บรวบรวมข้อมูลในการด าเนินโครงงานได้ส าเร็จและเกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง ซึ่งลงความเห็นร่วมกันว่าจะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการกระถาง
ปูนปั้น เนื่องจากมีแหล่งเรียนรู้และมีปราชญ์ชุมชน เจ้าของอาชีพที่สามารถมาร่วมเป็นผู้ให้ความรู้
เกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนการท ากระถางปูนป้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพอันน าไปสู่การเกิดประสิทธิผล
ต่อการศึกษาโครงงานในครั้งนี้ 

4) สมาชิกกลุ่มโครงงานร่วมกันวางแผนการจัดท าโครงงาน”กระถางสร้างอาชีพ”  
โดยก าหนดปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวันที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – วันที่ 28 
เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 โดยมีครูที่ปรึกษาร่วมรับฟังการประชุมวางแผนในครั้งนี้ด้วย 
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ตารางที่ 1 ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมโครงงานวันที่ 1 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม  2562 
วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ สถานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

1-10 พฤศจิกายน 
2562  
 

- ประชุมกลุ่มเพื่อเลือกหัวข้อ
การท าโครงงาน  
- อภิปรายกลุ่มและเลือก
หัวข้อการท าโครงงานกระถาง
สร้างอาชีพ รวมทั้งวางแผน
ขั้นตอนการท าโครงงาน 
- ศึกษาข้อมูลการท ากระถาง
ปูนปั้นในท้องถิ่น จากการเข้า
ไปศึกษาดูงานในสถานที่จริง 
และแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น 
ร้านขายต้นไม้ ร้านจ าหน่าย
กระถาง ข้อมูลจากการศึกษา
ต ารา เอกสาร และข้อมูลจาก
เวบไซต์ต่างๆ ที่น่าเชื่อถือ  

- ห้องการงานอาชีพ  -  ครูที่ปรึกษาโครงงาน  
- นักเรียนที่รับผิดชอบ
โครงงาน  

12-16 
พฤศจิกายน 2562 
 

- ร วบรวมข้ อมู ล เพื่ อการ
วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์
ข้อมูล เพื่อออกแบบพัฒนา
ต่อยอดกระถางปูนปั้น ให้มี
ขนาด  ลวดลายและสี สั น
ส ว ย ง า ม  ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล
อัตราส่วนที่เหมาะสมกับงาน
ปั้นระหว่ า งปูนและทราย 
ตลอดจนศึกษารูปแบบการ
จ าหน่ายกระถางปูนป้ัน 

- ห้องการงานอาชีพ -  ครูที่ปรึกษาโครงงาน 
-  ปราชญ์ชุมชน  
- นักเรียนที่รับผิดชอบ
โครงงาน 
 

17-21 
พฤศจิกายน 2562 

ด าเนินการเตรียมอุปกรณ์การ
ท างานการออกแบบ แบบ
กระถางปูนปั้น ทั้งแบบทราย
และแบบปูน 

- ห้องการงานอาชีพ  - ครูที่ปรึกษาโครงงาน  
- นักเรียนที่รับผิดชอบ
โครงงาน  
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ สถานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

22-30 
พฤศจิกายน 2562 

- เริ่มด าเนินการสร้างแบบ 
แ ม่ แ บ บ ก ร ะ ถ า ง ปู น ปั้ น 
ทั้งแบบทรายและแบบปูน 
- พัฒนาแบบ แม่แบบกระถาง
ปูนปั้นตามความเหมาะสม 
โ ด ย ค า แ น ะ น า จ า ก ค รู ที่
ปรึกษาและปราชญ์ชุมชนที่
ม า ร่ ว ม เ ส น อ แ น ะ แ ล ะ
แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ รี ย น รู้
แนวความคิด ใหม่และภูมิ
ปัญญาที่ทรงคุณค่า 
- ออกแบบลวดลายการวาด
ภาพบนพื้นผิวกระถางปูนปั้น
ต า ม จิ น ต น า ก า ร  แ ล ะ
สอดคล้องกับลวดลายบน
พื้นผิวกระถาง 

- ห้องการงานอาชีพ  - ครูที่ปรึกษาโครงงาน  
-  ปราชญ์ชุมชน  
- นักเรียนที่รับผิดชอบ
โครงงาน  

1 – 5 
ธันวาคม 2562 

- รวบรวมข้อมูลการศึกษา
อัตราสว่นที่เหมาะสมกับงาน
ปั้นระหว่างปูนและทราย  
- เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ในการ
ท ากระถางปูนป้ัน ตามแบบที่
ได้ด าเนินการจัดเตรียมไว้ 
- เตรียมอุปกรณ์ในการวาด
ภาพระบายสีบนพื้นผิว
กระถางปูนป้ัน 

- ห้องการงานอาชีพ  - ครูที่ปรึกษาโครงงาน  
- นักเรียนที่รับผิดชอบ
โครงงาน  

6 – 22 
ธันวาคม 2562 

- ด าเนินการปั้นกระถางปนู
ปั้นตามแบบที่ได้ออกแบบไว้ 
- พัฒนากระถางปูนป้ันให้มี
ความสวยงามทันสมัย และมี
ความคงทน 
- วาดภาพบนพื้นผิวกระถาง
ปูนปั้นตามที่ได้ออกแบบไว้ 

- ห้องการงานอาชีพ  - ครูที่ปรึกษาโครงงาน 
- ปราชญ์ชุมชน  
- นักเรียนที่รับผิดชอบ
โครงงาน  
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
วัน เดือน ปี กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ สถานที่ปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

23 – 26 
ธันวาคม 2562 

- สรุปบัญชีรายรับ-รายจ่าย  
- เขียนรายงานโครงงาน 
จัดท ารูปเล่มและสรุปผลการ
ดาเนินโครงงาน  
- น าเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติโครงงาน  

- ห้องการงานอาชีพ 
- ห้องปฏิบัติการ  
คอมพิวเตอร์  

- ครูที่ปรึกษาโครงงาน  
- นักเรียนที่รับผิดชอบ
โครงงาน  

26 – 28 
ธันวาคม 2562 

- น ากระถางปูนป้ันไปปลูกไป
ประดับตกแต่งอาคารสถานที่
ในโรงเรียนนางรองพิทยาคม 
- น าผลติภัณฑ์ออกวาง
จ าหน่าย ในโรงเรียน, 
ช่องทางออนไลน ์,โรงเรยีน
เครือข่าย 
- จัดอบรมบริการความรูเ้รื่อง
การท ากระถางปูนป้ันให้กับ
บุคคลากร นักเรียน และ
โรงเรียนเครือข่ายที่สนใจ 

- โรงเรียนนางรอง
พิทยาคม  
- โรงเรียนเครือข่าย 
- ช่องทางออนไลน ์

- ครูที่ปรึกษาโครงงาน 
- นักเรียนที่รับผิดชอบ
โครงงาน  

 
ขั้นตอนที่ 2: การออกแบบ (Design) 
1) เริ่มด าเนินการสร้างแบบ แม่แบบกระถางปูนปั้นทั้งแบบทรายและแบบปูน  โดยใช้ทักษะ

ความรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิตในการเขียนแบบซึ่งใช้อุปกรณ์งานเขียนแบบเพื่อความถูกต้องและแม่นย า 
ใช้ทักษะความรู้เรื่องการออกแบบลวดลายงานปั้นจากงานศิลปะ ตลอดจนใช้ข้อมูลจากศึกษา
รูปแบบบที่มีความทันสมัย ซึ่งอยู่ภายใต้ศักยภาพและความสามารถของสมาชิกโครงงาน โดยมีครูที่
ปรึกษาโครงงานและปราชญ์ชุมชนมาร่วมสังเกตและให้ค าปรึกษา 
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2) ออกแบบลวดลายการวาดภาพบนพื้นผิวกระถางปูนปั้นตามจินตนาการ และสอดคล้องกับ
ลวดลายบนพื้นผิวกระถาง 

 
 
ขั้นตอนที่ 3: การพัฒนา (Development) 
1) พัฒนาแบบ แม่แบบกระถางปูนปั้นตามความเหมาะสม โดยค าแนะน าจากครูที่ปรึกษาและ

ปราชญ์ชุมชนที่มาร่วมเสนอแนะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวความคิดใหม่และภูมิปัญญาที่ทรงคุณค่า 

  
2) น าแม่แบบที่ออกแบบไว้มาตัดตามแบบ จากนั้นน าไปวาดลงลนแผ่นพีวีซีเพื่อตัดตามแบบปูน

และแบบทราย โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
2.1) วัดขนาดท่อตามยาว แล้วใช้ปากกาขีดเส้นกลางท่อ ใช้เครื่องตัด ตัดตามรอยปากกา (ใน

ขั้นตอนนี้เราสามารถใช้เลื่อยในการตัดได้ 

 
2.2) น ามาเผาไฟให้อ่อน 

 
 

 



 

28 

2.3) พอท่ออ่อน แล้วน ามาวางบนที่เรียบ แล้วเอาโต็ะวางทับไว้ให้แบน 

 
2.4) ได้แผ่นพีวีซ ี

 
2.5) วาดแบบลงบนแผ่นพี่วีซี  

          
2.6) ใช้เครื่องตัดตามแบบที่วาดไว้และน าด้ามไม้มาต่อและเจาะหัวด้ามไม้เพื่อเป็นแกนในการ

หมุนแบบ 
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โดยแบบที่ได้ มี 4 แบบดังนี้ 

 
 

ตารางที่ 2 แสดงแม่แบบกระถางปูนป้ัน 
แบบที่ เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 
(ซม.) 

ความสูง
กระถาง 
(ซม.) 

ความหนาของ 
ปากกระถาง 

(ซม.) 

ภาพแบบ 

1 22 12 2.5 

 
2 38 10 2.5 

 
3 40 9 2.5 

 
4 44 18 4 
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3) หล่อแกนกระถาง โดยใช้กระถางพลาสติก 4 นิ้ว ท่อพีวีซี 1 นิ้ว และปลายท่อ (ในกรณีนี้เรา
สามารถใช้ขวดพลาสติกพร้อมฝาแทนกระถางและท่อพีวีซีได้) ใส่ปูน แล้ววางทิ้งไว้ให้แห้ง จากนั้นน า
เจาะรูตรงกลางแกน เพื่อเป็นจุดหมุนแบบกระถาง โดยความสูงของแกนกระถางจะเท่ากับความสูง
ของกระถาง 

                                                

      
 

4) รวบรวมข้อมูลการศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมกับงานปั้นระหว่างปูนและทราย และน ามา
ทดสอบ โดยท าการทดลองและพัฒนาผสมในสัดส่วนต่างๆ ดังนี้ 

ตารางที่ 3 อัตราส่วนการผสมโดยปริมาตรของปูนก่อแบบกระถาง 
ครั้งที่ อัตราสว่นการผสมโดยปริมาตร 

ของปูนก่อแบบกระถาง 
ผลที่เกิดขึ้น 

ปูนซีเมนต์ ทรายละเอียด น้ าสะอาด 
1 

(2:3:1)  
2 ส่วน 

 
3 ส่วน 

 
1 ส่วน 

ปริมาณทรายมากเกินไป เน้ือปูน
หยาบ ปูนแห้งเร็วมาก แตก 

 

2 
(1:2:1)  

1 ส่วน 
 

2 ส่วน 
 

1 ส่วน 

เน้ือปูนและทรายเข้ากันได้ดี มี
ความละเอียดปานกลาง 
ปูนแห้งเร็วปานกลาง  

 
3 

(1:1:0.5)  
1 ส่วน 

 
1 ส่วน 

 
0.5 ส่วน 

เน้ือปูนละเอียดขึ้น แห้งช้าไม่
เกาะกันเป็นก้อน 
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ขั้นตอนที่ 4: การน าไปใช้ (Implementation) 
ด าเนินการปั้นกระถางตามแบบที่ได้สร้างไว้ โดยใช้อัตราส่วนปูนและทราย คือ 1:1 ซึ่งมีขั้นตอน

ดังนี้ 
1) เตรียมทรายปั้น โดยใส่น้ าสะอาดผสมโดยทดสอบด้วยการปั้น ถ้าใช้มือปั้นทรายแล้วเป็นก้อน

ไม่แตกและไม่ไหลออก แสดงว่าเหมาะส าหรับการปั้นแล้ว 

           
 

2) การปั้นทราย เริ่มจากน าแกนมาวางบนฟิวเจอร์บอร์ดที่เตรียมไว้ แล้วน้ าทรายที่เตรียมไว้มา
ปั้นขึ้นรูปตามแบบทรายที่เตรียมไว้ จนได้ตามรูปแบบที่เราออกแบบไว้  จากนั้นท าความสะอาด
โดยรอบบริเวณกระถางที่ปั้นแบบทรายไว้ เพื่อให้สะอาด ไม่มีเศษทรายเกาะขณะขึ้นรูปแบบปูนปั้น 
เพื่อความสวยงามของผิวกระถางนั่นเอง 

                            
3) ขั้นตอนการปั้นปูน เริ่มจากการผสมปูนเค็ม (คือปูนซีเมนต์ผสมน้ าในอัตราส่วน 1:0.5) ซึ่งปูน

เค็มจะช่วยให้ผิวกระถางมีความเรียบ มีสีสันที่เป็นเหมือนธรรมชาติ สวยงาม โดยเทราดปูนเค็มให้ทั่ว
แบบทรายโดยไม่ต้องใช้แบบปูนมาหมุนขึ้นรูป จากนั้นทั้งไว้ให้ปูนหมาดประมาณ 5-10 นาที จากนั้น 
เทปูนก่อที่เตรียมไว้ (อัตราส่วนปูนและทราย คือ 1:1) เพื่อขึ้นรูปแบบกระถาง แล้วใช้แบบปูนแต่งไป
เรื่อยๆ จนได้ตามแบบ แล้วทิ้งให้ปูนที่เราขึ้นรูปไว้หมาด หรือ อยู่ตัว ประมาณ 5-10 นาที จากนั้นจึง
ใช้ปูนเค็มเทฉาบผิวอีกรอบ โดยใช้แบบปูนหมุนขึ้นรูปไปด้วย ในขั้นตอนนี้ต้องใช้สมาธิและความ
ละเอียดรอบคอบของผู้ปั้นเอง เมื่อได้กระถางปูนที่สวยงามแล้วให้ท าความสะอาดโดยรอบบริเวณ
กระถางที่ปั้นเพื่อน าเศษปูนไปใช้ผสมในการปั้นครั้งต่อไปได้เป็นการ ลดการเกิดเศษปูนที่เหลือจากการปั้น 
แก้ปัญหาการเกิดขยะจากการทดลองศึกษาโครงงาน  

เมื่อขั้นตอนการปั้นปูนเสร็จแล้ว ให้ทิ้งไว้ให้ปูนแห้ง ประมาณ 15 – 20 ชั่วโมง ไม่ควรน าไป
ตากแดดจัด เพราะจะท าให้ปูนแตกร้าว เกิดความเสียหาย 
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ในกรณีกระถางปูนปั้นใบใหญ่ หากต้องการใช้ในการปลูกพืชที่ต้องการระบายน้ าดี ให้เจาะรูก้น
กระถางเพิ่มในช่วงที่ปั้นกระถางขั้นตอนสุดท้าย และรอให้ปูนคงตัวประมาณ 10-15 นาที โดยใช้
ท่อพีวีซีขนาด ½ นิ้ว เจาะก้นกระถาง 

           
4) ขั้นตอนการแกะแบบ ในขั้นตอนนี้ให้ช่วยกันยกแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดบริเวณมุมใดมุมหนึ่ง หรือ 

ทั้ง 4 มุมก็ได้ เพื่อให้กระถางหลุดออกจากแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด จากนั้นน าทรายออกจากกระถางแล้ว
น าไปล้างด้วยน้ าเปล่าอีกครั้ง ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วน าไปเก็บไว้ เพื่อรอการวาดลวดลายต่างๆ ต่อไป 
 

        
 

5) น ากระถางที่แห้งสนิทแล้วไปสร้างสีสันด้วยการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์  
ตามความเหมาะสม 
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6) น ากระถางที่ได้ไปใช้ในการปลูกไม้ประดับตกแต่งอาคาร สถานที่ในโรงเรียนนางรองพิทยาคม
สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ และเป็นสื่อในการเรียนรู้ในการเรียนงานช่าง การออกแบบของใช้ใน
ชีวิตประจ าวันโดยใช้รูปทรงเรขาคณิต การออกแบบศิลปะ ฝึกทักษะการท างานกลุ่ม และเรียนรู้ทักษะ
อาชีพการท างาน ตลอดจนการสร้างช่องทางการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 

 

 
 ภาพแสดง การน ากระถางที่ได้ไปใช้ในการปลูกไมป้ระดับตกแต่งอาคาร 

               
ภาพแสดงการใช้กระถางปูนปั้นจากโครงงาน “กระถางสร้างอาชพี” ของผูท้ี่ซื้อไปปลูกไม้ดอก 

ไม้ประดับ ทดแทนกระถางดินเผา ซึ่งมีความทนทานน้อยกว่ากระถางคอนกรีต  
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ภาพแสดงการใช้กระถางปูนปั้นจากโครงงาน “กระถางสร้างอาชพี” ของผูท้ี่ซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อปลูกไม้

ดอกไม้ประดับ ทดแทนกระถางดินเผา ซึ่งมีความทนทานน้อยกว่ากระถางคอนกรีต 
 
ขั้นตอนที่ 5 : การประเมินผล (Evaluation) 

ในขั้นตอนนี้สมาชิกโครงงานและครูที่ปรึกษาโครงงาน ปราชญ์ชุมชน ครู บุคลากรและ
ผู้บริหารโรงเรียนนางรองพิทยาคม ได้ร่วมกันประเมินผลการจัดท าโครงงาน โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ 
ดังนี้ 

1. การน าเสนอผลการปฏิบัติโครงงาน”กระถางสร้างอาชีพ” ตามรูปแบบ ADDIEs Model 
2. การประเมินผลตามวัตถุประสงค์โครงงาน 
3. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงาน โดยประเมินผลจากผลการจัดบริการความรู้

ในแบบสาธิตการท ากระถางปูนป้ัน ในงานวันเปิดบ้านวิชาการ นางรองพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 
 
ขั้นตอนที่ 6 : การบริการสังคม (Service) 

1. บริการความรู้  
สามชิกกลุ่มโครงงาน”กระถางสร้างอาชีพ” ได้น าแนวคิดในการน าความรู้ไปใช้ในการ

บริการสังคม ทั้งสังคมในโรงเรียนนางรองพิทยาคม โรงเรียนเครือข่าย และชุมชน โดยจัดในรูปแบบ
ซุ้มบริการวิชาการในงานวันเปิดบ้านวิชาการ นางรองพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการน าเสนอ
ในรูปแบบสาธิตการท ากระถางปูนปั้น ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถลงมือท าได้เองทีละขั้นตอน  
ซึ่งมีวิทยากรร่วมด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ปราชญ์ชุมชน ซึ่งเป็นครูที่ให้ความรู้สมาชิกกลุ่ม
โครงงาน”กระถางสร้างอาชีพ” จนสามารถปฏิบัติกิจกรรมโครงงานได้ส าเร็จไปด้วยดี สามารถสร้าง
เครือข่ายในการเรียนรู้กิจกรรมดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง มีแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอาชีพ
การปั้นกระถางปูนที่ยั่งยืนในโรงเรียนนางรองพิทยาคม โดยพบว่ามีนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรม
จ านวน 30 คน และครูและบุคลากรที่สนใจ จ านวน 5 คน  
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ภาพแสดงกิจกรรมโครงงาน”กระถางสรา้งอาชพี”  
ในรูปแบบซุ้มบริการวิชาการในงานวันเปิดบ้านวิชาการ นางรองพิทยาคม ปีการศึกษา 2562 
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2. บริการงานการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมในโรงเรียนนางรองพิทยาคม โดยการจัด
สภาพแวดล้อมที่มาจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากโครงงาน “กระถาง สร้างอาชีพ” ตลอดจนการจัดการ
เศษคอนกรีตที่เหลือจากการปั้นกระถาง โดยน าไปรวมกันแล้วบดให้มีชิ้นเล็กลง แล้วน าไปผสมกับ
คอนกรีตเพื่อน าไปเทปรับแต่งพื้นที่อาคารที่มีรอยร้าวขนาดเล็กน้อย เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
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บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
   

จากการศึกษาโครงงาน”กระถางสร้างอาชีพ” ในการจัดท าโครงงานครั้งนี้ผู้จัดท าได้แสดงผลออกเป็น 
4 ส่วนดังนี้ 

1. ผลการศึกษาและการออกแบบการสร้างแม่แบบกระถางปูนป้ัน 
2. ผลการศึกษาอัตราส่วนการใช้ปูนซีเมนต์และทรายที่เหมาะสมต่อการท ากระถางปูนปั้น  
3. ผลการพัฒนากระถางปูนป้ันให้มีความสวยงาม  
4. ผลการสร้างทักษะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียน 

 
ส่วนที่ 1  ผลการศึกษาและการออกแบบการสร้างแม่แบบกระถางปูนป้ัน 
ผลการศึกษาและออกแบบโดยใช้ความรู้ด้านรูปทรงเรขาคณิต ความรู้เรื่ององค์ประกอบการออกแบบ
งานปั้น และทักษะงานช่าง โดยพัฒนาจากแบบกระถางเดิมที่ได้เรียนรู้จากปราชญ์ชุมชน ได้เป็น  
4 แบบ ดังนี้ 

กระถางต้นแบบ 

 
 

ตารางที่ 4 แสดงแบบกระถางปูนป้ันที่ได้จากการศึกษาออกแบบ 
แบบที่ รายละเอียดแบบ ภาพแบบ แบบกระถางปั้นที่ได้ 

1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 
22 ซม.  
ความสูงกระถาง 
12 ซม. 
ความหนาของ 
ปากกระถาง 2.5 ซม.  

 

2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 
38 ซม.  
ความสูงกระถาง 
10 ซม. 
ความหนาของ 
ปากกระถาง 2.5 ซม.  
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ตารางที่ 4 (ต่อ) 
แบบที่ รายละเอียดแบบ ภาพแบบ แบบกระถางปั้นที่ได้ 

3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 
40 ซม.  
ความสูงกระถาง 
9 ซม. 
ความหนาของ 
ปากกระถาง 2.5 ซม. 

  

4 เส้นผ่านศูนย์กลาง 
44 ซม.  
ความสูงกระถาง 
18 ซม. 
ความหนาของ 
ปากกระถาง 4 ซม.  

 

 
ส่วนที่ 2  ผลการศึกษาอัตราส่วนการใช้ปูนซีเมนต์และทรายที่เหมาะสมต่อการท ากระถางปูนปั้น  
จากการทดสอบและพัฒนาปรับปรุงอัตราส่วนระหว่างปูนซีเมนต์และทรายละเอียด และปริมาณน้ า
สะอาดที่ใช้ในการเตรียมปูนเพื่อปั้นกระถาง จากการทดสอบในงานป้ันจริง จ านวน 3 ครั้ง ผลเป็นดังนี้ 
 
ตารางที ่5 แสดงผลงานป้ันกระถางจากการใช้อัตราส่วนการผสมโดยปริมาตรของปูนก่อแบบกระถาง 

ครั้งที ่ อัตราสว่นการผสมโดยปริมาตร 
ของปูนก่อแบบกระถาง 

ผลที่เกิดขึ้น 

ปูนซีเมนต์ ทรายละเอียด น้ าสะอาด 
1 

(2:3:1)  
2 ส่วน 

 
3 ส่วน 

 
1 ส่วน 

ปริมาณทรายมากเกินไป เนื้อปูน
หยาบ ปูนแห้งเร็วมาก แตกปั้นแบบ
กระถางได้ยาก ใช้เวลาในการปั้น
นาน เมื่อแกะแบบมาพบว่าผิวด้าน
ในขรุขระ เห็นทรายชัดเจน ผิวด้าน
นอกดูขรุขระ และปากกระถางแตก 
อาจเนื่องมาจากมีปริมาณทราย
ละเอียดเป็นส่วนผสมมาก 
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ตารางที่ 5 (ต่อ) 
ครั้งที่ อัตราสว่นการผสมโดยปริมาตร 

ของปูนก่อแบบกระถาง 
ผลที่เกิดขึ้น 

ปูนซีเมนต์ ทรายละเอียด น้ าสะอาด 
2 

(1:2:1)  
1 ส่วน 

 
2 ส่วน 

 
1 ส่วน 

เน้ือปูนและทรายเข้ากันได้ดี  
มีความละเอียดปานกลาง 
ปูนแห้งเร็วปานกลาง ปั้นแบบ
กระถางได้ง่าย ใช้เวลาในการปั้น
น้อยกว่าการทดสอบครั้งที่ 1 
เมื่อแกะแบบมาพบว่าผิวด้านใน
เรียบ ผิวด้านนอกเรียบปานกลาง ดู
สวยงามข้ึนกว่าการทดลองครั้งที่ 1 

 
3 

(1:1:0.5)  
1 ส่วน 

 
1 ส่วน 

 
0.5 ส่วน 

เน้ือปูนละเอียดขึ้นสีปูนเข้ม  
แห้งช้าไม่เกาะกันเป็นก้อน ปั้นแบบ
กระถางได้ง่าย ใช้เวลาในการปั้น
น้อยที่สุด เมื่อแกะแบบมาพบว่าผวิ
ด้านในและด้านนอกเรียบสวยงาม 

 
 

ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนระหว่างปูนซีเมนต์กับทรายละเอียดที่เหมาะสมในงานปั้นกระถาง
ปูน คือ 1:1 ซึ่งปริมาณน้ าสะอาดที่ใช้คือ ครึ่งหนึ่งของอัตราส่วนของปูนซีเมนต์และทรายละเอียด 
ช่วยท าให้การปั้นแบบกระถางท าได้ง่าย ใช้เวลาในการปั้นน้อยที่สุด เมื่อแกะแบบมาพบว่าผิวด้านใน
และด้านนอกเรียบสวยงาม สามารถน าไปวาดภาพหรือระบายสี สร้างสรรค์ศิลปะได้เลย  



 

40 

ส่วนที่ 3  ผลการพัฒนากระถางปูนป้ันให้มีความสวยงาม  
ในการพัฒนากระถางปูนป้ันให้มีความสวยงามนั้น ได้ด าเนินการโดยใช้วิธีการสร้างลวดลายบนพิ้น
ผิวกระถางปูนปั้น มีสีสันที่สวยงาม ดูทันสมัย โดยสีที่ใช้คือสีอะคริลิก เนื่องจากเป็นสีที่มีความ
คงทน สามารถใช้กับกระถางที่ปลูกพืชกลางแจ้งได้ดี เช่น สับปะรดสี เตยด่าง เป็นต้น 
 

            

            

            
 
ส่วนที่ 4  ผลการสร้างทักษะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียน 

 ผลการพัฒนาทักษะอาชีพจากการปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน “กระถางสร้างอาชีพ” สามารถ
สรุปได้ ดังนี้ 

1) ทักษะอาชีพงานช่างเขียนแบบ ได้แก่ การใช้ความรู้เรื่องเรขาคณิตและหลักการ
ออกแบบลวดหลายบนพื้นผิว ด้วยการใช้เครื่องช่างในการเขียนแบบอย่างมีระเบียบและถูกต้องตาม
หลักการใช้เครื่องมือ ท าให้แบบมีความแม่นย า น าไปใช้ในงานได้จริง ซึ่งสามารถน าไปเป็นอาชีพท า
แบบเครื่องใช้ต่างๆ จ าหน่ายได้ 
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2) ทักษะงานช่างปูน เป็นทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้การศึกษาอัตราส่วนระหว่างปูนซีเมนต์
กับทรายละเอียดที่เหมาะสม เมื่อผสมกับน้ าสะอาดแล้วจะท าให้มีความพอดีต่อการปั้นกระถาง 
ตลอดจนทักษะการใช้เครื่องมือช่างปูนในการก่อปูนขึ้นรูปกระถาง ความประณีต ละเอียดและการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างท างานปูน เช่น ปูนแห้ง ระหว่างปั้น ก็จะใช้ฟองน้ าชุบน้ าแล้วค่อยบีบน้ า
พรมลงบนผิวกระถางที่ปั้น เพื่อให้สามารถขึ้นรูปได้ตามแบบที่ปั้น ซึ่งกระถางปูนซีเมนต์ในปัจจุบัน
ก าลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ที่น าไปปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตกแต่งอาคารบ้านเรือน หรือสถานที่
ต่างๆ ดังนั้น งานปั้นกระถางปูนเพื่อจ าหน่ายให้กับร้านจ าหน่ายพันธุ์ไม้จึงเป็นอาชีพที่สามารถสร้าง
รายได้ให้กับนักเรียนและครอบครัวได้อย่างแท้จริง 

     
 
3) ทักษะอาชีพศิลปะ เป็นทักษะอาชีพที่เกิดจากการใช้ความรู้เรื่องการออกแบบบนพื้นผิว

งานปั้น การวางสัดส่วนภาพเล่าเรื่องราวบนกระถาง ตลอดจนการใช้สีที่มีความสวยงามสร้างความ
โดนเด่นและกลมกลืนกับพืชที่ปลูก มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอันเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
สรุปผลการศึกษา 
  จากการจดัท าโครงงาน “กระถางสร้างอาชีพ” ตามวิธีการศึกษาภายใต้แนวคิด ADDIEs 
Model เพื่อให้ได้ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงงานที่ตั้งไว ้คือ  

1. เพื่อศึกษาและการออกแบบการสร้างแม่แบบกระถางปูนป้ัน  
ผลการศึกษาการออกแบบพบว่า ในการออกแบบกระถางปูนปั้นที่เป็นวงกลมได้มาทั้งหมด  

4 แบบประกอบไปด้วย แบบที่ 1 เส้นผ่านศูนย์กลาง 22 ซม. ความสูงกระถาง 12 ซม.ความหนาของ
ปากกระถาง 2.5 ซม. แบบที่ 2 เส้นผ่านศูนย์กลาง 38 ซม. ความสูงกระถาง 10 ซม. ความหนาของ
ปากกระถาง 2.5 ซม. แบบที่ 3 เส้นผ่านศูนย์กลาง 40 ซม. ความสูงกระถาง 9 ซม. ความหนาของ
ปากกระถาง 2.5 ซม. แบบที่ 4 เส้นผ่านศูนย์กลาง 44 ซม. ความสูงกระถาง 18 ซม. ความหนาของ
ปากกระถาง 4 ซม. ซึ่งทั้ง 4 แบบมีลวดลายที่ต่างกัน 

2. เพื่อศึกษาอัตราส่วนการใช้ปูนซีเมนต์และทรายที่เหมาะสมต่อการท ากระถางปูนปั้น  
ผลการศึกษาพบว่า อัตราส่วนระหว่างปูนซีเมนต์กับทรายละเอียดที่เหมาะสมในงานปั้น

กระถางปูน คือ 1:1 ซึ่งปริมาณน้ าสะอาดที่ใช้คือ ครึ่งหนึ่งของอัตราส่วนของปูนซีเมนต์และทราย
ละเอียดช่วยท าให้การปั้นแบบกระถางท าได้ง่าย ใช้เวลาในการปั้นน้อยที่สุด เมื่อแกะแบบมาพบว่า 
ผิวด้านในและด้านนอกเรียบสวยงาม สามารถน าไปวาดภาพหรือระบายสี สร้างสรรค์ศิลปะได้เลย 

3. เพื่อพัฒนากระถางปูนป้ันให้มีความสวยงาม  
ในการพัฒนากระถางปูนปั้นให้มีความสวยงามนั้น ได้ด าเนินการโดยใช้วิธีการสร้างลวดลาย

บนพิ้นผิวกระถางปูนปั้น มีสีสันที่สวยงาม ดูทันสมัย โดยสีที่ใช้คือสีอะคริลิก เนื่องจากเป็นสีที่มีความ
คงทน สามารถใช้กับกระถางที่ปลูกพืชกลางแจ้งได้ดี เช่น สับปะรดสี เตยด่าง เป็นต้น 

4. เพื่อสร้างทักษะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ในระหว่างเรียน 
ในการด าเนินศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน “กระถางสร้างอาชีพ” พบว่าสามารถพัฒนา

ทักษะอาชีพต่างๆ ได้แก่ 1) ทักษะอาชีพงานช่างเขียนแบบ การใช้ความรู้เรื่องเรขาคณิตและหลักการ
ออกแบบลวดหลายบนพื้นผิว ด้วยการใช้เครื่องช่างในการเขียนแบบอย่างมีระเบียบและถูกต้องตาม
หลักการใช้เครื่องมือ ท าให้แบบมีความแม่นย า น าไปใช้ในงานได้จริง ซึ่งสามารถน าไปเป็นอาชีพท า
แบบเครื่องใช้ต่างๆ จ าหน่ายได้ 2) ทักษะงานช่างปูนเป็นทักษะที่ เกิดจากการเรียนรู้การศึกษา
อัตราส่วนระหว่างปูนซีเมนต์กับทรายละเอียดที่เหมาะสม เมื่อผสมกับน้ าสะอาดแล้วจะท าให้มีความ
พอดีต่อการปั้นกระถาง ตลอดจนทักษะการใช้เครื่องมือช่างปูนในการก่อปูนขึ้นรูปกระถาง ความ
ประณีต ละเอียดและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างท างานปูน เช่น ปูนแห้ง ระหว่างปั้น ก็จะใช้
ฟองน้ าชุบน้ าแล้วค่อยบีบน้ าพรมลงบนผิวกระถางที่ปั้น เพื่อให้สามารถขึ้นรูปได้ตามแบบที่ปั้น ซึ่ง
กระถางปูนซีเมนต์ในปัจจุบันก าลังเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ที่น าไปปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตกแต่ง
อาคารบ้านเรือน หรือสถานที่ต่างๆ ดังนั้น งานปั้นกระถางปูนเพื่อจ าหน่ายให้กับร้านจ าหน่ายพันธุ์ไม้
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จึงเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและครอบครัวได้อย่างแท้จริง 3) ทักษะอาชีพศิลปะ 
เป็นทักษะอาชีพที่เกิดจากการใช้ความรู้เรื่องการออกแบบบนพื้นผิวงานปั้น การวางสัดส่วนภาพเล่า
เรื่องราวบนกระถาง ตลอดจนการใช้สีที่มีความสวยงามสร้างความโดนเด่นและกลมกลืนกับพืชที่ปลูก 
มีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองอันเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้า 
 ทั้งนี้ สมาชิกกลุ่มโครงงานและครูที่ปรึกษาโครงงาน ได้น าองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม ตามแนวคิด ADDIEs Model นั่นคือ การบริการสังคม (Service)  ได้แก่  
1) บริการความรู้ จัดในรูปแบบซุ้มบริการวิชาการในงานวันเปิดบ้านวิชาการ นางรองพิทยาคม  
ปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นการน าเสนอในรูปแบบสาธิตการท ากระถางปูนปั้น ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ
สามารถลงมือท าได้เองทีละขั้นตอน ซึ่งมีวิทยากรร่วมด าเนินกิจกรรมในครั้งนี้ คือ ปราชญ์ชุมชน ซึ่ง
เป็นครูที่ให้ความรู้สมาชิกกลุ่มโครงงาน”กระถางสร้างอาชีพ” จนสามารถปฏิบัติกิจกรรมโครงงานได้
ส าเร็จไปด้วยดี สามารถสร้างเครือข่ายในการเรียนรู้กิจกรรมดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่อง มีแหล่งเรียนรู้
และถ่ายทอดเทคโนโลยีอาชีพการปั้นกระถางปูนที่ยั่งยืนในโรงเรียนนางรองพิทยาคม โดยพบว่ามี
นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจ านวน 30 คน และครูและบุคลากรที่สนใจ จ านวน 10 คน และ  
2) บริการงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนนางรองพิทยาคม โดยการจัดสภาพแวดล้อมที่มาจาก
การใช้ผลิตภัณฑ์จากโครงงาน “กระถาง สร้างอาชีพ” ตลอดจนการจัดการเศษคอนกรีตที่เหลือจาก
การปั้นกระถาง โดยน าไปรวมกันแล้วบดให้มีชิ้นเล็กลง แล้วน าไปผสมกับคอนกรีตเพื่อน าไปเท
ปรับแต่งพื้นที่อาคารที่มีรอยร้าวขนาดเล็กน้อย เป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
ประโยชน์ที่ได้จากโครงงาน 

1. ได้ศึกษาเรียนรู้ออกแบบกระถางปูนป้ันที่มีความทันสมัย สวยงาม เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
2. ได้พัฒนาทักษะอาชีพที่มีความเป็นต่อการด ารงชีวิตในอนาคต ได้แก่ ทักษะงานช่าง ทักษะ

งานปูน และทักษะทางศิลปะ 
3. ส่งเสริมให้เกิดความตระหนักต่อการบริการสังคม (Service) ด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้

จากการศึกษาตามขั้นตอนอย่างเป็นระเบียบของการศึกษาวิจัย ที่มีความน่าเชื่อถือและสามารถ
น าไปใช้ได้จริงในสังคม 

4. ได้สืบสานและต่อยอดความรู้การสร้างอาชีพในชุมชนท้องถิ่นอ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 
เกิดความสามัคคีและได้เครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเรียนรู้ที่เข้มแข็งระหว่างโรงเรียน
และชุมชน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ในการด าเนินการศึกษาค้นคว้าและปฏิบติกิจกรรมต่างๆ ในโครงงาน “กระถางสร้างอาชีพ”   
ตามแนวคิด ADDIEs Model ท าให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ได้ ภายใต้ขอบเขตของการศึกษา
สามารถใช้ทรัพยากรเวลาได้อย่างคุ้มค่า เนื่องจากมีการวางแผนก าศึกษาอย่างเป็นระบบ ลดความ
ผิดพลาดของการปฏิบัติกิจกรรม ใช้จ่ายงบประมาณน้อยลง แต่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ศึกษาและ
สังคมจากการน าความรู้ไปบริการสังคม 
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2. ในการออกแบบแม่แบบกระถางปูนป้ันยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของรูปแบบที่เป็นทรงกลม ดังนั้น
การพัฒนาต่อยอดแบบกระถาง จึงควรพัฒนาต่อจากการใช้รูปร่างจากเส้นโค้งเป็นหลัก  

3. ในการออกแบบกระถางปูนปั้น ควรศึกษาขนาดของกระถางและพืชที่จะใช้ปลูก เพื่อให้เกิด
ความเหมาะสมของการใช้งาน 

4. ควรมีการศึกษาต่อยอดการท ากระถางปูนปั้น ที่มีน้ าหนักเบาและสามารถเก็บรักษาความชื้น
ได้ดีขึ้น 
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ภาคผนวก 
ขั้นตอนการด าเนินโครงงาน “กระถาง สร้างอาชีพ” 

ภายใต้การด าเนินงานแบบ ADDIEs  
 

วิเคราะห ์(Analyze) และการออกแบบ (Design) 

   

 
 

การพัฒนาความรู้สู่การปั้นกระถางปูน (Development and Implement) 
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การประเมินผลงานกระถางปูนจากการปั้น (Evaluation) 

 

 
 

การตกแต่ง (Design , Development and Implement) 
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การบริการสังคม (Service) 
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