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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลไมในครัวเรือน 2) เพื่อทดลองหาสูตรดินและรูปแบบภาชนะที่
เหมาะสมกับการเก็บรักษาผลไม และ 3) เพื่อออกแบบภาชนะเซรามิคเพื่อเก็บรักษาผลไมในครัวเรือน ขั้นตอนในการพัฒนาภาชนะ
เพื่อเก็บรักษาผลไมนี้อาศัยวิธีการออกแบบและทดลอง โดยจากการศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลไม ผูวิจัยไดนําวิธีการการนําตัวทําความ
เย็นคือน้ําไวดานลางตัวผลไม และมีผนังที่ระบายอากาศกั้นเพื่อไมใหผลไมสัมผัสกับน้ําโดยตรง มาเปนตัวกําหนดรูปแบบภาชนะ โดย
ไดออกแบบการทดลองใหสอดคลองกับปจจัยที่มีผลตอความสดของผลไมทั้ง 4 คือการระบายอากาศ กาซเอทิลีน ความชื้นและ
อุณหภูมิ โดยทําการทดลองสูตรดินและรูปแบบภาชนะเพื่อทําใหอุณหภูมภิ ายในภาชนะลดลงอยูที่ 21-25 องศาเซลเซียส โดยมีผลการ
ทดลองดังนี้ ผลการทดลองสูตรดินไดสูตรดินที่ 17 มีสวนผสมคือ ดินหัวบึง 50% ดินขาว 20% ดินดํา 30% และเพิ่มกอก 10% โดยมี
รอยละการหดตัวและการดูดซึมน้ําที่ 12.7 และ 10.8 ตามลําดับ ซึ่งสวนผสมนี้มีความเหมาะสมในการขึ้นรูปชิ้นงานและดูดซึมน้ําไดดี
และผลการทดลองรูปแบบภาชนะพบวา อุณหภูมิภายในภาชนะที่มีรูเหนือผิวน้ํามีแนวโนมวาจะลดนอยลงกวาภาชนะธรรมดาเมื่อ
ทดลองไปได 4 วัน อยูที่ 1 องศาเซลเซียส โดยสามารถลดไดลงถึง 25 องศาเซลเซียสที่สวนตางอุณหภูมิ 6-7 องศาเซลเซียสในวันที่ 5
และ 6 โดยมีความชื้นสัมพัทธภายในภาชนะเทากันทั้งสองรูปแบบ ซี่งจากการทดลองนี้ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหผลการทดลองและ
ออกแบบแบบรางรวมกับที่ปรึกษาจนไดชิ้นงานตนแบบ โดยใชดินสูตรที่ 17 ขึ้นรูปชิ้นงานและออกแบบผลิตภัณฑตามรูปแบบภาชนะ
ที่ไดจากการทดลองคือมีรูอยูเหนือผิวน้ํา เพื่อชวยใหน้ําระเหยไดเร็วขึ้น เจาะรูเพื่อชวยหมุนเวียนอากาศบนผนังสวนที่เก็บผลไม และ
ทําการเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียสโดยไมเคลือบ
คําสําคัญ: ภาชนะเซรามิค, การเก็บรักษาผลไมในครัวเรือน, ดินบานหัวบึง

ABSTRACT
The objective of this research is 1) To study methods of fruit storage in households 2) To experiment with
finding soil formulas and product forms suitable for storing fruits, and 3) To design ceramic wares for storing fruits
in the household.The process of developing a product for storing fruit depends on the design and experimentation
methods. By studying the methods of fruit storage. Cold water can maintain the freshness of fruit but there’s
must have the object that ventilates between a water and fruit. The experiments were designed in accordance
with the factors affecting the freshness of the four fruits, namely ventilation. Ethylene gas, humidity and
temperature. By experimenting with soil formulas and product forms to reduce the temperature inside the
product to 21-25 degrees Celsius. The results of the experiment is the 17th soil formula which contains 50% Ban
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Hua Bueng soil, 20% kaolin, 30% black clay and 10% grog with a percentage of shrinkage and water absorption at
12.7 and 10. 8, respectively. This mixture is suitable for forming product and good at absorbs water. The results
of the product model experiment is the temperature inside the product with holes above the water surface tends
to be lower than the normal product after tested for 4 days at 1 degree Celsius, which can be reduced to 25
degrees Celsius at the temperature difference 6-7 degrees Celsius on the day. 5 and 6 with the same relative
humidity in both form. The researchers analyzed the results of the experiment and designed the draft with the
consultant for design the prototypes. By using formula 17 to form and design the product according to the
experimental product form, which has holes above the surface to help the water evaporate faster. Drill holes to
help circulate air on the product wall. Finally, burned at a temperature 1,100 degrees celsius without glazing.
Keywords: Ceramic wares, Storing fruit, Ban Hua Bueng soil

บทนํา

กระแสการรักสุขภาพของคนไทยในปจจุบันเติบโตขึ้นเปนอยางมาก จากผลการวิจัยตลาดของบริษัทมินเทล (Mintel) ระบุวา
ผูบริโภค 4 ใน 5 หรือประมาณ 79% ตองการมีโภชนาการที่ดีขึ้นในป พ.ศ.2561 คนไทย 48% กําลังจะเริ่มปฏิวัติวิถีการบริโภคในอีก
12 เดือนขางหนาเพื่อสุขภาวะที่ดีและในกลุมผูบริโภคเหลานี้ประมาณ 90% ระบุวาจะรับประทานผลไมรวมถึงผักตาง ๆ ใหมากขึ้น
ในขณะที่อีก 53% วางแผนที่จะลดการบริโภคเนื้อสัตว และมี 45% เลือกเขาสูแนวทางชีวจิตรหรือมังสวิรตั ิ ดังนั้นผักและผลไมสดจึง
นิยมถูกนํามาเก็บในครัวเรือนมากขึ้น การเก็บรักษาผลไมใหสดและทานไดนานจึงเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งวิธีการเก็บรักษาที่นิยมมากที่สุด
ในครัวเรือนคือการเก็บในอุณหภูมิต่ําหรือเก็บในตูเย็นแตมีผักและผลไมบางประเภทที่ไมสามารถทนตออุณหภูมิปกติในตูเย็นที่ชวง 115 °C จึงกอใหเกิดอาการสะทานหนาวอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากความเย็น (Chilling Injury) และอุณหภูมิที่ต่ํากวาจุด
เยือกแข็งของเนื้อเยื่อ (Freezing Injury) ได เชน กลวย แครอท มันฝรั่ง หอมหัวใหญ มะเขือเทศ เปนตน ซึ่งอาการผิดปกตินเี้ กิดขึ้น
เนื่องจากปฏิกริยาในเนื้อเยื่อถูกยับยั้งทําใหมีการคั่งของเมตาบอลิสมตาง ๆ หรือมีสารบางอยางขาดหายไปภายในเซลลของเนื้อเยื่อพืช
ซึ่งถาเกิดขึ้นอยางรุนแรงอาจมีสารคั่งอยูมากจนทําใหเกิดพิษตอเซลล เซลลจะหยุดทํางานและสูญเสียสภาพโครงสรางทําใหบริเวณที่
ผิดปกติของเนื้อเยื่อกลายเปนสีน้ําตาล มีอาการฉ่ําน้ํา เนื้อนิ่ม เละ (ศิริลักษณ, 2525)
ปจจัยที่มีผลตอความสดและอาการผิดปกติตาง ๆ ในเนื้อเยื่อพืชนั้นมี 4 ปจจัยหลักไดแก ความชื้น อากาศ อุณหภูมิ และกาซ
เอทิลีน (ฮอรโมนพืช) โดยวิธีการเก็บรักษาผักและผลไมที่เสี่ยงตอการเกิดอาการสะทานหนาวในครัวเรือนมีหลายวิธีเชน การหอดวย
กระดาษหรือการเก็บใสถุงสูญญากาศเพื่อเก็บความชื้น การนําผลไมดิบใสถุงกระดาษเจาะรูเพื่อใหมีอากาศไหลเวียนตลอดและกักเก็บ
กาซเอธิลีน รวมถึงภาชนะสําหรับเก็บรักษาก็มีสวนชวยเสริมใหผักและผลไมเหลานี้อยูไดนานมากขึ้นแมไมไดอยูในตูเย็น เชนภาชนะ
สําหรับใสผลไม โดยถาดใสน้ําแข็งอยูดานลางเพื่อใหไอเย็นที่ระเหยขึ้นไปชวยสรางความสดใหมแกผลไม โดยวัสดุที่ถูกนํามาใชผลิต
ภาชนะนั้นควรเปนวัสดุที่มีคุณสมบัติที่ตอบรับปจจัยตาง ๆ ที่มีผลตอความสดของผักและผลไม ซึ่งเครื่องปนดินเผาก็เปนหนึ่งในวัสดุที่
เปนที่นิยมนํามาทําเปนภาชนะสําหรับยืดอายุผักและผลไม เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษที่ชวยคงความสดของผักและผลไมไวได
จากการสังเกตหมอน้ําดินเผาของคนโบราณซึ่งเปนหมอดินเผาแบบไฟต่ํา (Earthern ware) ที่บรรจุน้ําดื่มแลวทําใหน้ําเย็น
ตลอดเวลา ทั้งนี้เกิดจากรูพรุนของเนื้อดินเผา เมื่อเนื้อดินมีรูพรุนจะชวยใหนํ้าระเหยออกไป ซึ่งในการระเหยนั้นจะมีการเสียพลังงาน
จลนทําใหน้ําในหมอเย็นลง ดวยหลักการนี้เอง โมฮัมเหม็ด บาห อับบา จึงไดคิดคนหมอดินเผา Pot-in-Pot ขึ้น โดยทําจากหมอ 2 ใบ
ใบใหญใสทรายไวที่กนหมอแลวเอาใบเล็กมาวางขางใน เติมทรายลงในชองวางใหเต็มจากนั้นเติมน้ําลงในทรายจนชุม ใสผักผลไมไวใน
หมอใบเล็กและปดฝาหมอดวยผาเปยก ซึ่งผานการทดลองมาแลววาสามารถเก็บพืชผักผลไมไดนานกวา 4 สัปดาห โดยทดสอบ
ปฏิบัติการทางหองทดลองจนสําเร็จในป ค.ศ. 1992 เพื่อวัดความตางของอุณหภูมิระหวางดานในหมอกับอุณหภูมิภายนอก พบวามี
ความตางกันสูงถึง 14 องศาเซลเซียส ซึ่งภูมิปญญาการทําหมอดินเผานี้ยังพบไดในประเทศไทยอีกดวย เชน ในจังหวัดขอนแกน
จังหวัดนครราชสีมา เปนตน
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บานหัวบึงเปนหมูบานที่ทําเครื่องปนดินเผาแบบโบราณที่มีรูพรุนซึ่งเปนเซรามิคประเภทไฟต่ํา เปนภูมิปญญาที่สืบทอดมาแต
อดีต มีวิธีการผลิตแบบเดียวกับเครื่องปนดินเผาสมัยบานเชียงที่มีอายุ 3,000 กวาปมาแลว โดยพบวาในจังหวัดขอนแกนมีแหลงผลิต
เครื่องปนดินเผาไฟต่ําเหลือ อยู 3 แหลง คือ ที่บานหัวบึง บานโพธิ์ตาก และบานวังถั่ว
ผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนําภูมิปญญาการทําเครื่องปนดินเผาพรุนตัว ที่เปนคุณสมบัติของเนื้อดินเผามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยจะชวยในการระบายอากาศและกระบวนการทําใหเกิดความชื้นและความเย็นอันเปนปจจัยที่มีผลตอความสดของผลไมมาพัฒนา
เปนภาชนะที่ใชในครัวเรือน ชวยเก็บรักษาผลไมไดโดยไมใชพลังงาน โดยจัดทําเปนภาชนะสําหรับใชบนโตะอาหารและหองรับแขก
ภายใตการออกแบบภาชนะเซรามิคสําหรับเก็บรักษาผลไมในครัวเรือนจากดินบานหัวบึง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

วัตถุประสงค

1. เพื่อศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลไมในครัวเรือน
2. เพื่อทดลองหาสูตรดินและรูปแบบภาชนะที่เหมาะสมกับการเก็บรักษาผลไมในครัวเรือน
3. เพื่อออกแบบภาชนะเซรามิคเพื่อเก็บรักษาผลไมในครัวเรือน

นิยามศัพทที่เกี่ยวของ

1. ผลไม หมายถึง ผลไมที่เสี่ยงตอการเกิดอาการ Chilling Injury และ Freezing Injury เชน กลวย สม แอปเปล มะมวง
มะละกอ อะโวคาโด
2. อาการ Chilling Injury หมายถึง ลักษณะผิดปกติที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อของพืช โดยเฉพาะพืชที่มีถิ่นกําเนิดอยูในเขตรอนหรือ
กึ่งรอน ถูกนําไปเก็บรักษาไวในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ํากวา 15 องศาเซลเซียส แตอยูเหนือจุดเยือกแข็งของผักและผลไม
3. อาการ Freezing Injury หมายถึง ลักษณะผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นจากการยับยั้งปฏิกิริยาในเนื้อเยื่อพืชดวยอุณหภูมิที่ต่ํากวาจุด
เยือกแข็งของพืชชนิดนั้น ทําใหเกิดความไมสมดุลของเมตาบอไลตขึ้น
4. ภาชนะเก็บรักษาผักและผลไม หมายถึง ภาชนะที่เก็บรักษาผักและผลไมที่เสี่ยงตอการเกิดอาการ Chilling Injury และ
Freezing Injury ในครัวเรือน ใหสามารถอยูไดนานขึ้น
5. ปจจัยในการยืดอายุผักและผลไมในโครงการนี้มี 4 ปจจัยหลัก ไดแก อากาศ ความชื้น อุณหภูมิ และเอทิลีน เนื่องจากเปน
ปจจัยที่มีผลตอการเก็บผักและผลไมในครัวเรือนและอยูในขอบเขตของโครงการ

ขอบเขตการวิจัย

พื้นที่ในการวิจัย
พื้นที่ในการศึกษาดานขอมูล
พื้นที่ที่ใชในการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลทางเอกสารและขอมูลทางการทดลอง
ประชากรในการวิจัย
ประชากรในการศึกษาดานขอมูล
ประชากรดานขอมูลเกี่ยวกับการทดลอง ไดแก การทดลองดินและการทดลองรูปแบบภาชนะเพื่อเก็บรักษาผักและผลไม โดยมี
รายละเอียดการทดลองดังนี้
1.ทดลองสูตรดิน โดยการผสมดินทั้งหมด 36 สูตรตามตารางสามเหลี่ยม มีสวนผสมคือดินบานหัวบึง ดินขาว ดินดํา และ
เพิ่มกอกสูตรละ 10% มีจุดประสงคในการทดลองเพื่อวัดความพรุนตัวและการดูดซึมน้ํา
2.ทดลองรูปแบบภาชนะทําชุดทดลองการเก็บรักษากลวยและแอปเปล โดยมีจุดประสงคในการลดอุณหภูมิภายในภาชนะให
อยูที่ 21-25 องศาเซลเซียส
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กระบวนการทํางาน
ขอมูลที่เกี่ยวของ
ศึกษาและทดลอง

วิธีการดําเนินวิจัย

วิเคราะห
ขอมูล
และผลการ
ทดลอง

กําหนด
แนวทางในการ
ออกแบบ

จัดทําตนแบบ

ตรวจสอบพัฒนาตนแบบ
ภาชนะเก็บรักษาผลไม

ภาพ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

1. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอมูล
โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูลทางดานเอกสารและการทดลองเพื่อใชในการพัฒนาภาชนะสําหรับเก็บรักษา
ผลไม โดยทําการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับการยืดอายุผลไมเชนผลกระทบของอุณหภูมิตอคุณภาพของผลไม ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ
ผลไม ตลอดจนหลักการออกแบบภาชนะเพื่อยืดอายุผลไมเพื่อเปนแนวทางในการทดลองภาชนะรูปแบบตาง ๆ เพื่อพัฒนาเปนภาชนะ
ตนแบบในขั้นตอนถัดไป
1.1 การศึกษาและวิเคราะหหลักการยืดอายุผลไม โดยศึกษาลักษณะผิดปกติทางสรีรวิทยาของผลไมเนื่องจากอุณหภูมิต่ํา ซึ่งมี
2 ลักษณะไดแก
Freezing Injury คือการเก็บรักษาผักและผลไมที่อุณหภูมิต่ําวาจุดเยือกแข็งของเนื้อเยื่อผักและผลไมชนิดนั้น ๆ จึงกอใหเกิด
อาการผิดปกติสงผลใหบริเวณที่ผิดปกติของเนือ้ เยื่อกลายเปนสีน้ําตาล มีอาการฉ่ําน้ํา เนื้อนิ่ม เละ ซึ่งอุณหภูมิดังกลาวอาจเกิดตั้งแต
อยูในสวน (ศิรลิ ักษณ, 2525)
Chilling Injury คือลักษณะผิดปกติที่เกิดขึ้นในเนื้อเยื่อของพืช โดยเฉพาะพืชที่มีถิ่นกําเนิดอยูในเขตรอนหรือกึ่งรอนถูกนําไป
เก็บรักษาไวในสภาพที่มีอุณหภูมิต่ํากวา 15 องศาเซลเซียส แตอยูเหนือจุดเยือกแข็งของผักและผลไม โดยอาการผิดปกติที่พบบอย
ไดแก อาการฉ่ําน้ํา เนื้อเยื่อฉีกขาด สุกเร็วขึ้น และเกิดบาดแผลเปนรอยขนาดใหญ
ผลกระทบที่มีตอผลไม โดยสวนใหญจะเกิดจากอุณหภูมิต่ําเกินกวาที่ผักและผลไมจะทนได ซึ่งอาจเกิดความผิดปกติทาง
สรีรวิทยาจากอุณหภูมิต่ําไดแก การเกิด Chilling Injury โดยเฉพาะพืชที่มีถิ่นกําเนิดอยูในเขตรอนหรือกึ่งรอนเชนในประเทศไทย ซึ่ง
อาการนี้จะทําใหองคประกอบของผักและผลไมเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอยางยิ่งดานกลิ่นและรสชาติ ผลไมที่เสี่ยงตอการเกิดอาการ
ผิดปกติเหลานี้สามารถแบงประเภทไดตามการบริโภค ไดแก กลวย มะมวง มะเขือเทศ อะโวคาโด สม เปนตน
1.2 การศึกษาและวิเคราะหหลักการออกแบบภาชนะเพื่อยืดอายุผลไม
หลักการที่ใชยืดอายุผักและผลไม คือ การควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลงผลผลิตที่นําไปสูความเสื่อมสลาย โดยการควบคุม
อัตราการหายใจของผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวใหเกิดขึ้นนอยที่สุด ซึ่งสามารถทําใหยืดอายุไดนาน โดยการจัดการปจจัยภายนอกให
เหมาะสม ไดแก
1. ควบคุมอุณหภูมิใหเหมาะสมกับผลผลิตแตละชนิด
2. ควบคุมความชื้นภายในภาชนะบรรจุไมใหเกิดหยดน้ํา
3. ควบคุมและปองกันการเขาทําลายของโรคและแมลง
4. ควบคุมปริมาณแกสเอทิลีน ที่ผลผลิตสรางขึ้นภายในภาชนะบรรจุไมใหมีปริมาณมากเพราะสามารถทําความเสียหายใหกับ
ผลผลิตได
5. การหมุนเวียนของอากาศ ไมควรเก็บในภาชนะที่ปดทึบเกินไปและควบคุมความเร็วลมในพื้นที่เก็บรักษาใหมีความเร็ว
พอเหมาะสําหรับการถายเทความรอนจากผลิตผล
1.3 การศึกษาและวิเคราะหผลการทดลอง
ในงานวิจัยมีการทดลองคุณสมบัติของดินและรูปแบบภาชนะที่เหมาะสมตอการเก็บรักษาผลไมโดยมีรายละเอียดการทดลอง
ดังนี้
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1. ทดลองสูตรดิน โดยการผสมดินทั้งหมด 36 สูตรตามตารางสามเหลี่ยม มีสวนผสมคือดินบานหัวบึง ดินขาว ดินดํา และเพิ่ม
กอกสูตรละ 10% มีจุดประสงคในการทดลองเพื่อวัดความพรุนตัวและการดูดซึมน้ํา โดยการทดลองนี้ไดทําการวัดรอยละการหดตัว
จากการวัดความยาวกอนเผาและหลังเผาแทงดินที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียสและวัดการดูดซึมน้ําจากการชั่งน้ําหนักกอนแชน้ํา
และหลังแชน้ําแลวทําการเปรียบเทียบโดยคํานวณจากสูตร ซึ่งผูวิจัยไดเลือกใชสูตรดินที่ 17 ที่มีสวนผสมคือ ดินหัวบึง 50% ดินขาว
20% ดินดํา 30% และเพิ่มกอก 10% โดยมีรอยละการหดตัวและการดูดซึมน้ําที่ 12.7 และ 10.8 ตามลําดับ ซึ่งสวนผสมนี้มีความ
เหมาะสมในการขึ้นรูปชิ้นงานและดูดซึมน้ําไดดี
2. ทดลองรูปแบบภาชนะทําชุดทดลองการเก็บรักษากลวยหอมและแอปเปลพันธฟูจิโดยมีจุดประสงคในการลดอุณหภูมิภายใน
ภาชนะใหอยูที่ 21-25 องศาเซลเซียส โดยแบงเปนชุดการทดลอง 2 ครั้งดังนี้
ชุดทดลองที่ 1 และการทดลองแอปเปลพันธฟูจิ
จุดประสงคของการทดลอง : เพื่อลดอุณหภูมิภายในภาชนะลงใหต่ําสุดที่ 25 องศาเซลเซียสและทดลองวาการเคลือบมีผลตออุณหภูมิ
ภายในภาชนะหรือไม
สมมุติฐาน : ยิ่งน้ําระเหยมาก ภายในภาชนะจะเย็นลงมากขึ้น
ตัวแปรตน : รูปแบบภาชนะ
ตัวแปรตาม : อุณหภูมิภายในภาชนะ
ตัวแปรควบคุม : ระดับน้ํา รูปทรงภาชนะ สูตรดิน การขึ้นรูปและการเคลือบ
ทําการทดลองโดยวางแอปเปลพันธฟูจิในภาชนะ 4 รูปแบบเทียบกับการวางแอปเปลไวนอกภาชนะดังนี้

ภาชนะมีชองลมเหนือน้ํา ภาชนะใสน้ําธรรมดา
ภาชนะ 3 ชั้น
(A)
(B)
(C)
ภาพ 2 ชุดทดลองที่ 1

ภาพ 3 การทดลองแอปเปลพันธฟจู ิ
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ตาราง 1 ตารางบันทึกผลการทดลองแอปเปล
วันที่

A

B

Temp.

Mois.

C

Temp.

Mois.

D

Temp.

Mois.

Temp.

Mois.

out

in

out

in

out

in

out

in

out

in

out

in

out

in

out

in

1

32

31

66

66

32

31

66

66

32

29

66

66

32

30

66

72

2

33

31

66

66

33

31

66

66

33

30

66

66

33

31

66

72

3

32

31

72

60

32

31

72

60

32

30

72

60

32

31

72

61

4

33

31

61

66

33

32

61

61

33

30

61

66

33

31

61

61

5

32

31

78

61

32

32

78

61

32

30

78

60

32

30

78

60

6

32

32

86

61

32

32

86

61

32

30

86

72

32

31

86

66

7

32

32

72

61

32

32

72

61

32

31

72

66

32

32

72

61

จากตารางบันทึกผลภาชนะรูปแบบตาง ๆ อุณหภูมิไมลดลงตามจุดประสงค และมีสวนตางของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
ใกลเคียงกัน ผูศึกษาจึงสันนิษฐานวาการเคลือบทําใหอุณหภูมิภายในภาชนะไมเปนไปตามจุดประสงค เนื่องจากมีการไปปดทับรูพรุน
ของเนือ้ ดิน
ดังนั้นในการทดลองครั้งถัดไปจึงไมเคลือบผิวภาชนะและเลือกทดลองวิธี A เนื่องจากมีความเรียบงายมากกวาวิธี C และให
ผลลัพธที่ใกลเคียงกัน
ชุดการทดลองที่ 2 และการทดลองกลวยหอม
จุดประสงคของการทดลอง : เพื่อลดอุณหภูมิภายในภาชนะลงใหต่ําสุดที่ 25 องศาเซลเซียส
สมมุติฐาน : ยิ่งน้ําระเหยมาก ภายในภาชนะจะเย็นลงมากขึ้น
ตัวแปรตน : รูปแบบภาชนะ
ตัวแปรตาม : อุณหภูมิภายในภาชนะ
ตัวแปรควบคุม : ระดับน้ํา รูปทรงภาชนะ สูตรดิน และการขึ้นรูป
ทําการทดลองโดยวางกลวยหอมในภาชนะ 2 รูปแบบเทียบกับการวางแอปเปลไวนอกภาชนะดังนี้

ภาชนะใสน้ําธรรมดา
(A)

ภาพ 4 ชุดทดลองที่ 2
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ภาพ 5 การทดลองกลวยหอม
ตาราง 2 ตารางบันทึกผลการทดลองกลวยหอม
วันที่

A

B

Temp.

Mois.

Temp.

Mois.

out

in

out

in

out

in

out

in

1

33

30

55

55

33

30

55

55

2

28

25

55

55

28

25

55

55

3

30

27

57

57

30

27

57

57

4

29

27

56

55

29

26

56

55

5

31

26

63

63

31

25

63

63

6

32

26

72

59

32

25

72

59

7

33

30

63

63

33

29

63

63

จากตารางบันทึกผล อุณหภูมิภายในภาชนะรูปแบบ B มีแนวโนมวาจะลดนอยลงกวาภาชนะรูปแบบ A เมื่อทดลองไปได 4
วัน อยูที่ 1 องศาเซลเซียส โดยสามารถลดไดลงถึง 25 องศาเซลเซียสที่สวนตางอุณหภูมิ 6-7 องศาเซลเซียสในวันที่ 5และ 6 โดยมี
ความชื้นสัมพัทธภายในภาชนะเทากันทั้ง A และ B เพราะฉะนั้น ภาชนะรูปแบบ B จึงสามารถลดอุณหภูมิภายในภาชนะไดต่ํากวา
ภาชนะรูปแบบ A
2. การออกแบบภาชนะเก็บรักษาผลไม
ในงานวิจัยนี้ไดศึกษาและทดลองออกแบบภาชนะเก็บผลไมใหสามารถคงอุณหภูมิภายในภาชนะใหอยูที่ 21-25 องศา
เซลเซียสได สามารถเก็บกลวยหอมและแอปเปลพันธฟูจิไดนาน 14 วัน
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3. กระบวนการผลิตตนแบบ
ขั้นตอนการทําตนแบบจากกระบวนการทําเครื่องปนดินเผา โดยมีการขึ้นรูปสวนตัวภาชนะดังนี้
1.ผสมดินตามสูตรดินที่ 17 ซึ่งมีสวนผสมคือ ดินบานหัวบึง 50% ดินขาว 20% ดินดํา 30% และเพิม่ กอก 10% หมักน้ําดิน
ทิ้งไว 1 คืน จากนั้นปนน้ําดินใหเขากันแลวนํามาตากทิ้งไวประมาณ 6 ชั่วโมงแลวจึงนําดินมานวดใหเขากัน
2. นําดินที่นวดเสร็จมารีดใหเปนแผนหนา 1.5 เซนติเมตร จากนั้นนํามาขึ้นรูปชิ้นงานโดยการขึ้นรูปแบบขด

ภาพ 6 การขึ้นรูป
3. เมื่อไดรูปแบบตามที่ตองการแลว ทําการตกแตงผิวใหเรียบดวยไมพาย ใบเลื่อย และกระดาษทราย
4. ปลอยงานใหแหงสนิทโดยทิ้งไวประมาณ 1-2 อาทิตย จากนั้นนําเขาเตาเผาโดยเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส
หลังจากไดสวนตัวภาชนะแลวจึงทําสวนที่เปนประตูไม ฝาปดและสวนขา โดยทําการตัดไมใหเขากับรูปตัวภาชนะ ขัดตกแตง
ผิวไมใหเกิดความเรียบเนียนแลวจึงประกอบเขากับตัวภาชนะดวยกาวชนิดพิเศษที่มีแรงยึดเหนี่ยวสูง

ภาพ 7 ชิ้นงานตนแบบ

แนวทางการพัฒนาการออกแบบ

ในงานวิจัยนี้ไดใชคุณสมบัติของเนื้อดินคือมีความพรุนตัวเพื่อชวยใหเกิดความชื้นและความเย็นรวมกับรูปแบบภาชนะที่ได
จากการทดลองทําใหอุณหภูมิลดลง 6 - 7 องศาเซลเซียส ซึ่งความพรุนตัวของเนื้อดินยังสามารถนํามาใชประโยชนไดมากยิ่งขึ้น เชน
หากทําใหเนื้อดินพรุนตัวมากขึ้นอาจทําใหสามารถดูดซับสารที่กอใหผลไมสุกคือ กาซเอทิลีน ได
จากงานวิจัยและพัฒนากระดาษดูดซับเอทิลีนจากเปลือกทุเรียน ไดคนพบวาเสนใยจากเปลือกทุเรียนที่ไมฟอกใชรวมกับผง
ถานกัมมันต สามารถนํามาทําเปนกระดาษสําหรับดูดซับเอทิลีนไดมากกวา 95% (ศิริพร เต็งรัง, 2559) โดยสารที่สามารถดูดซับกาซ
เอทิลีนไดคือ ผงถานกัมมันต ซึ่งเปนวัสดุที่มีพื้นที่ผิวสูงมาก ทําใหสามารถดูดซึมซับสารตาง ๆ ไดดี
117

วารสารวิชาการ ศิลปะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2564
___________________________________________________________________________________________
เพราะฉะนั้นผูวิจัยจึงมีแนวทางการออกแบบภาชนะเก็บรักษาผลไม โดยทดลองคุณสมบัติในการดูดซับกาซเอทิลีนของเนื้อดินที่
เพิ่มความพรุนตัวดวยผงถานกัมมันตในปริมาณที่ตางกัน รวมถึงการพัฒนาดานรูปแบบและรูปทรงใหมีความสวยงามและหลากหลาย
ในการเลือกใชรูปทรงเพื่อเปนของตกแตงบานไดดวย

สรุปและอภิปรายผล

บทความการออกแบบภาชนะเซรามิคสําหรับเก็บรักษาผลไมในครัวเรือนจากดินบานหัวบึง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกนมี
วัตถุประสงคในงานวิจัย 3 ขอคือ 1. ศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลไมในครัวเรือน 2. เพื่อทดลองหาสูตรดินและรูปแบบภาชนะที่เหมาะสม
กับการเก็บรักษาผักและผลไมในครัวเรือน 3. เพื่อออกแบบภาชนะเซรามิคเพื่อเก็บรักษาผักและผลไมในครัวเรือน โดยสามารถสรุป
และอภิปรายผลตามวัตถุประสงคไดดังนี้
1. วิธีการเก็บรักษาผลไมในครัวเรือนโดยเฉพาะผลไมที่เสี่ยงตอการเกิดอาการสะทานหนาวหรือไมสามารถทนอุณหภูมิใน
ตูเย็นไดนั้น ควรมีวิธีการเก็บรักษาที่เหมาะสมเพื่อใหสามารถรับประทานไดนานขึ้น ไดแก 1) วางไวในหองที่อุณหภูมิ 21-25 องศา
เซลเซียส เนื่องจากผลไมเหลานี้สามารถเก็บไวทานในอุณหภูมิหองได แตไมควรโดนแสงแดดมากเกินไปเนื่องจากจะทําใหผลไมสุกเร็ว
ขึ้น 2) ไมเก็บไวในถุง เนื่องจากผลไมสดยังคงมีการหายใจอยูคือมีการคายน้ําและปลอยกาซเอทิลีนออกมา ซึ่งจะทําใหเกิดหยดน้ําใน
ถุงสงผลใหผลไมเนาและเกิดเชื้อราได และ 3) ใชน้ําแข็งชวย โดยนําน้ําแข็งมาวางดานลางตะแกรงและนําผลไมวางโดยไมใหตัวผลไม
โดนกับน้ําแข็ง ซึ่งวิธีนี้จะชวยทั้งการลดอุณหภูมิเมื่ออากาศรอนเกินไปและรูของตะแกรงยังชวยไมใหเกิดน้ําขังและชวยใหเกิดการ
หมุนเวียนอากาศที่ดี ซึ่งเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้หลักการในการเก็บรักษาผลไมในครัวเรือนนั้นจําเปนตองพึ่งปจจัยทีม่ ผี ล
ตอความสดของผลไม ซึ่งสามารถสรุปได 4 ปจจัยดวยกันคือ การระบายอากาศ กาซเอทิลีน ความชื้นและอุณหภูมิ โดยปจจัยทั้ง 4 นี้
สามารถนํามาเปนขอกําหนดในการออกแบบการทดลองเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑสําหรับเก็บรักษาผลไมในครัวเรือนที่เสี่ยงตอการเกิด
อาการสะทานหนาวได
2. ในการทดลองคุณสมบัติของดินและรูปแบบภาชนะเก็บรักษาผลไม
จากการศึกษาวิธีการเก็บรักษาผลไมในครัวเรือนและหลักการการเก็บรักษาผลไม ผูวิจัยไดนําวิธีการการนําตัวทําความเย็น
คือน้ําไวดานลางตัวผลไม และมีผนังที่ระบายอากาศกั้นเพื่อไมใหผลไมสัมผัสกับน้ําโดยตรง มาเปนตัวกําหนดรูปแบบภาชนะ โดยได
ออกแบบการทดลองใหสอดคลองกับปจจัยที่มีผลตอความสดของผลไมทั้ง 4 คือการระบายอากาศ กาซเอทิลีน ความชื้นและอุณหภูมิ
ซึ่งผูวิจัยเล็งเห็นวาความพรุนตัวของเนื้อดินเผามีคุณสมบัติในการดูดความชื้นชวยใหเกิดกระบวนการระเหยและสรางความเย็นได โดย
จากงานวิจัยอิฐเนื้อพรุนจากเซรามิคแตก (พิมพวัลคุ วัฒโนภาส และสายจิต ดาวสุขโข, 2551) พบวา เซรามิคแตกในอุตสาหกรรม
สามารถทําอิฐเนื้อพรุน สําหรับปูพื้นภายนอกที่น้ําสามารถไหลผานได เนื่องจากความพรุนตัวของอิฐที่ไดนั้นจะสามารถลดการกักขัง
ของน้ําบนพื้นไดดีกวากระเบื้องปูพื้น อุณหภูมิ 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งสอดคลองกับปจจัยที่มีผลตอความสดของผลไมคือรูพรุนจะ
ชวยใหเกิดการระบายอากาศ สามารถดูดซึมความชื้นและสรางความเย็นดวยกระบวนการระเหยได ในดานการทดลองเนื้อดิน การทํา
เนื้อดินพรุนตัวนั้นเมื่อเผาที่อุณหภูมิต่ําคือ 1,100 องศาเซลเซียส เนื้อดินจะยังคงความพรุนตัวอยู ซึ่งดินบานหัวบึงนั้นตัวเนื้อดิน
คอนขางเหนียว หากใชเปนตัวดินอยางเดียวจะทําใหข้ึนรูปยากและเสี่ยงตอการแตกราวไดงายเนื่องจากเนื้อดินไมมีโครงสราง จาก
งานวิจัยพัฒนาเนื้อดินปนและเคลือบเพื่อเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาไฟต่ําอีสาน บานหัวบึง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
(ธนสิทธิ์ จันทะรี, 2551) ไดมีการทดลองสูตรดินบานหัวบึงโดยนําไปผสมกับดินเชื้อ 40% เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส พบวา
เนื้อดินมีความแข็งแรงมากขึ้นสามารถขึ้นรูปตาง ๆ ไดงาย ใชรวมกับเคลือบใหผิวที่เรียบเนียนดี ทั้งนี้ผูวิจัยเห็นวาการปรับสีของเนื้อ
ดินก็มีสวนสําคัญเชนกัน เนื่องจากตัวเนื้อดินเองสีคอนขางเขม จึงมีการเพิ่มดินขาวและดินดําเขามาเปนสวนผสมเพื่อชวยปรับสีและ
เพิ่มความทนทานของเนื้อดินมากขึ้น ซึ่งมีผลการทดลองดังนี้
การทดลองคุณสมบัติของดิน
ในการทดลองคุณสมบัติของดิน ไดมีการวัดรอยละการหดตัวและการดูดซึมน้ํา จากการทดลองพบวาดินมีความหดตัวสูงสุด
อยูที่รอยละ 12.7 ไดแกสูตรที่ 1 5 8 13 16 และ17และต่ําสุดที่รอยละ 9.1 ไดแกสูตรที่ 3 7 10 11 19 21 22 27 28 29 และ 34
สวนรอยละการดูดซึมน้ําสูงสุดอยูที่รอยละ 17.3 ไดแกสูตรที่ 36 และต่ําสุดที่รอยละ 8.4 ไดแกสูตรที่ 1 และ 4 โดยผูศึกษาไดเลือกใช
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สูตรดินที่ 17 ที่มีสวนผสมคือ ดินหัวบึง 50% ดินขาว 20% ดินดํา 30% และเพิ่มกอก 10% โดยมีรอยละการหดตัวและการดูดซึมน้ํา
ที่ 12.7และ10.8 ตามลําดับซึ่งสวนผสมนี้มีความเหมาะสมในการขึ้นรูปชิ้นงาน ใหสีครีมสวยงามและดูดซึมน้ําไดดี
การทดลองรูปแบบภาชนะเก็บรักษาผลไม
ในการทดลองรูปแบบภาชนะ ไดมีวัตถุประสงคในการทดลองคือลดอุณหภูมิภายในภาชนะใหอยูที่ 21-25 องศาเซลเซียส
โดยมีการทดลอง 2 ครั้ง ครั้งที่หนึ่งทดลองภาชนะ 3 รูปแบบ คือแบบมี 3 ชั้น แบบมีรูเหนือผิวน้ํา และแบบธรรมดา และทําการ
เคลือบผิวภาชนะทั้ง 3 รูปแบบ ผลการทดลองพบวาอุณหภูมิไมลดลงตามจุดประสงค และมีสวนตางของอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ
ใกลเคียงกัน ผูศึกษาจึงสันนิษฐานวาการเคลือบทําใหอุณหภูมิภายในภาชนะไมเปนไปตามจุดประสงค เนื่องจากมีการไปปดทับรูพรุน
ของเนื้อดิน ดังนั้นในการทดลองครั้งที่ 2 จึงไมเคลือบผิวภาชนะและเลือกทดลองรูปแบบที่มีรูเหนือผิวน้ํา เนื่องจากมีความเรียบงาย
มากกวาวิธีรูปแบบ 3 ชั้นและใหผลลัพธที่ใกลเคียงกัน จากผลการทดลองครั้งที่ 2 พบวาอุณหภูมิภายในภาชนะรูปแบบมีรูเหนือผิวน้ํา
มีแนวโนมวาจะลดนอยลงกวาภาชนะรูปแบบธรรมดา เมื่อทดลองไปได 4 วัน อยูที่ 1 องศาเซลเซียส โดยสามารถลดไดลงถึง 25 องศา
เซลเซี ย สที่ สว นต า งอุ ณหภูมิ 6-7 องศาเซลเซี ย สในวั น ที่ 5 และ 6 โดยมี ค วามชื้ น สั ม พั ท ธ ภายในภาชนะเท า กั น ทั้ ง 2 รู ป แบบ
เพราะฉะนั้น ภาชนะรูปแบบมีรูเหนือผิวน้ําจึงสามารถลดอุณหภูมิภายในภาชนะไดต่ํากวาภาชนะรูปแบบธรรมดา โดยผูศึกษาไดนําผล
จากการทดลองรูปแบบภาชนะเก็บรักษาผลไมครั้งที่ 2 นี้ไปพัฒนาและออกแบบใหสามารถเปนภาชนะที่ใชในครัวเรือนได
3. ในดานการออกแบบ ผูวิจัยไดนําผลการทดลองมาวิเคราะหจากนั้นจึงออกแบบแบบรางรวมกับที่ปรึกษาจนไดชิ้นงาน
ตนแบบ โดยใชดินสูตรที่ 17 ขึ้นรูปชิ้นงานและออกแบบผลิตภัณฑตามรูปแบบภาชนะที่ไดจากการทดลองคือมีรูอยูเหนือผิวน้ํา โดย
ผูวิจัยไดมีแนวทางในการพัฒนาการออกแบบโดยจะทําการทดลองคุณสมบัติในการดูดซับกาซเอทิลีนของเนื้อดินที่เพิ่มผงถานกัมมันต
ลงไปซึ่งจะทําเปนน้ําดินทาเคลือบบนผิวชิ้นงาน

ขอเสนอแนะ

ในการดําเนินการวิจัยพบขอจํากัดดานการขึ้นรูปผลิตภัณฑ เนื่องจากดินมีสวนผสมของกอกหรือดินเชื้อ หากตองใชแมพิมพ
ควรขึ้นรูปแบบอัดเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาตะกอนนอนกน และถาไมมีการเคลือบผลิตภัณฑควรขัดเก็บผิวชิ้นงานดวยกระดาษทรายกอน
และหลังเผาดิบ เนื่องจากการขัดจะชวยใหผิวดินเรียบและนวลขึ้น ในดานการเก็บรักษาผลไมสด ตัวภาชนะดินเผาในงานวิจัยนี้นั้น
สามารถเก็บผลไมสดไดจริงแตมีน้ําหนักเยอะเนื่องจากใสน้ํา ทําใหขนยายลําบาก อีกทั้งไมมีการเคลือบซึ่งทําใหเกิดตะใครน้ําไดงาย
ขอเสนอแนะในการวิจัยตอไปในอนาคต ควรมีการเคลือบบริเวณที่ใสน้ํา ซึ่งในการเคลือบนี้สามารถเคลือบดานเดียวหรือเวนเคลือบ
เพื่อลดการเกิดตะใครน้ํา และควรมีการพัฒนาเรื่องรูปทรงของภาชนะใหดูสวยงาม สามารถใชตกแตงบานไดและมีการใชงานเพิ่มเติม
นอกจากเก็บผลไมเชน ใสกับขาวได เปนตน

กิตติกรรมประกาศ

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การออกแบบภาชนะเซรามิคสําหรับเก็บรักษาผักและผลไมในครัวเรือนจากดิน
บ า นหั ว บึ ง อ.เมื อ ง จ.ขอนแก น สนั บ สนุ น ทุ น วิ จั ย โดยทุ น คณาจารย บั ณฑิ ต ศึ ก ษาจากบั ณ ฑิต วิ ท ยาลัย มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแกน
ขอขอบคุ ณ อาจารย ที่ ป รึ ก ษาและอาจารย ทุ ก ท า นที่ ไ ด ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและข อ เสนอแนะในการดํ า เนิ น งานวิ จั ย และขอขอบคุ ณ
มหาวิทยาลัยขอนแกนที่มอบโอกาสและใหการสนับสนุนการดําเนินงานวิจัยจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
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