
ตระเตรียมอุปกรณ์

อุปกรณ์ที่นำามาใช้ในงานปั้นดินญี่ปุ่นนั้นมีน้อยชิ้น 

และแต่ละชิ้นมีขั้นตอนการใช้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 

ได้แก่

1. ดินญี่ปุ่น  

2. สีอะคริลิก

3. พู่กัน เบอร์ 0, 2, 4 

4. ไม้ปั้น

5. ลวด เบอร์ 1 

6. สายร้อยพวงกุญแจ

7. กาวร้อน 

8. เข็มหมุด

9. กรรไกร 

10. แผ่นพลาสติกใส, พลาสติกถนอมอาหาร
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ตระเตรียมแท่นปั้น
 เนื่องจากดินญี่ปุ่นเป็นดินที่มีความอ่อนนุ่มสูง เมื่อวางทิ้งไว้ขณะที่ดินยังไม่เซตตัวจึงทำาให้เกิด

รอยบุ๋มได้ง่าย จึงต้องมีการทำาแท่นป้ันขนาดเล็กไว้เพ่ือความสะดวกในการทำางาน โดยมีวิธีการทำาง่ายๆ ดังน้ี 

1. ตัดลวดให้มีความยาวประมาณ 32 เซนติเมตร

32 ซม. 

 2. พับทบคร่ึงแล้วใช้คีมปากจ้ิงจกบีบด้านท่ีพับทบแล้วบิดเป็นเกลียว

ให้แน่น ความยาวประมาณ 6 เซนติเมตร

 3. แยกปลายลวดทั้ง 2 เส้นวางทาบไปกับก้นแก้วที่มีน้ำาหนัก

พอสมควร โดยให้แกนกลางตั้งอยู่ตรงกลางเป็นฐานสำาหรับประกอบตุ๊กตา 

ในขั้นตอนต่อไป แล้วยึดให้ติดกับก้นแก้วด้วยเทปกาวให้แน่น

 4. วัดลงมาจากปลายลวดด้านบน 2 เซนติเมตร

แล้วนำาดินญี่ปุ่นก้อนเล็กๆ มาติดตรงลวดเพื่อกันดินไหล 

ระหว่างขั้นตอนการประกอบตุ๊กตา

ตระเตรียมโต๊ะปั้น
 เพือ่ใหง้า่ยตอ่การนวดดนิ ผูเ้ขยีนแนะนำาใหป้โูตะ๊ดว้ยแผน่พลาสตกิใสทีม่คีวามหนาประมาณพลาสตกิ 

ห่อปกหนังสือ (สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายเครื่องเขียนทั่วไป) และยึดติดด้วยเทปกาว

2 ซม. 

6 ซม. 



8 ซม. 
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ตระเตรียมดินปั้น
 ดินญี่ปุ่นที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดจะมีสีขาว ดังนั้นเมื่อต้องการผสมสีในเนื้อดิน ควรตัดแบ่งดิน 

ด้วยสันของไม้บรรทัดเหล็กหรือไม้ปั้นให้มีปริมาณตามที่ต้องการใช้ จากนั้นใช้พู่กันแตะสีที่ต้องการ 

ลงไปเล็กน้อยแล้วนวดจนเนื้อดินมีสีสม่ำาเสมอเป็นเนื้อเดียวกัน  การผสมสีควรค่อยๆ ผสมทีละน้อย 

เพราะถ้าเนื้อดินมีสีอ่อนกว่าความต้องการก็สามารถเติมสีจนเข้มขึ้นได้  เมื่อผสมจนได้สีตามที่ต้องการ

แล้วห่อดินด้วยพลาสติกถนอมอาหาร เพราะอากาศจะทำาให้ดินสูญเสียความชื้น และแห้งแข็งในที่สุด 

TIP : ถ้าดินเริ่มแห้งและแข็งตัวในขณะที่แบ่งดินออกมาปั้น พรมน้ำาแล้วค่อยๆ นวด ดินจะมีความอ่อนนุ่มขึ้น

ตระเตรียมขั้วพวงกุญแจ
 เนื่องจากการปั้นตุ๊กตาในเล่มนี้มีรอยต่อระหว่างหัวกับตัว เพื่อความแข็งแรงจึงต้องเชื่อมต่อ 

ชิ้นงานทั้ง 2 ส่วนด้วยขั้วพวงกุญแจ ซึ่งมีวิธีทำาดังนี้

1. ตัดลวดให้มีความยาวประมาณ 8 เซนติเมตร

 2. พับทบครึ่งโดยให้ด้านบนมีลักษณะเป็นห่วงเล็กๆ 

(สำาหรบัเปน็ขัว้พวงกญุแจ) จากนัน้ใชค้มีปากจิง้จกหมนุปลายลวด 

ให้พันกันเป็นเกลียวตลอดทั้งเส้น ดังรูป

3. จะได้ลวดที่ใช้สำาหรับเป็นขั้วพวงกุญแจลักษณะดังรูป
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เรียนรู้พื้นฐ�นก�รปั้น
รูปทรงพื้นฐานการปั้นในเล่มนี้มีดังต่อไปนี้

1. ทรงกลม 

ได้แก ่:  หัว,  ตัว,  เสื้อผ้า,  ตา,  จมูก,  หู

วิธีป้ัน : วางดินบนอุ้งมือข้างท่ีไม่ถนัดแล้ววางมืออีกข้างด้านบนดินแล้วค่อยๆ

คลึงจนมีลักษณะเป็นก้อนกลม (ถ้าป้ันก้อนขนาดเล็กสามารถใช้น้ิวแทนได้)

2. วงร ี

ได้แก ่:  หัว, ตัว 

วิธีปั้น :  ปั้นดินเป็นทรงกลมแล้วค่อยๆ คลึงดินจากหน้าไปหลังให้ได้

รูปวงรีตามขนาดที่ต้องการ

3. หยดน้ำ� 

ได้แก ่:  แขน,  หู,  ขา,  เขี้ยว,  หาง,  เขา,  ใบไม้ 

วิธีปั้น :  ปัน้ดนิเปน็วงกลมกอ่นแลว้จงึใชป้ลายนิว้คอ่ยๆ คลงึใหม้ลีกัษณะ

ยาวและปลายด้านหนึ่งเล็ก จนได้รูปทรงและขนาดตามที่ต้องการ

4. สี่เหลี่ยมผืนผ้� 
ได้แก ่:  ฟัน

วิธีปั้น :  คลึงดินเป็นทรงกระบอกสั้น แล้วใช้ดินสอแท่งกลมคลึงดินจน

แบนและบางตามท่ีต้องการ จากน้ันใช้กรรไกรตัดเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

ตามขนาดท่ีต้องการ กรรไกรที่ใช้ต้องเป็นกรรไกรที่คมเพื่อให้รอยตัด 

เรียบคมสวยงาม
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5. สี่เหลี่ยมหน้�กว้�ง 
ได้แก ่:  แผงคอ, คอเสื้อ, ผ้าพันคอ, เข็มขัด

วิธีปั้น :   คลึงดินเป็นทรงกระบอกยาวแล้วใช้ดินสอแท่งกลมคลึงดินจนได้ความยาวตาม

ที่ต้องการแล้วใช้สันของไม้บรรทัดหรือไม้ปั้นตัดตามขนาดที่ต้องการ

6. ส�มเหลี่ยม 
ได้แก ่: จมูก, หนาม  

วิธีปั้น :  ปั้นดินเป็นทรงกลมก่อนแล้วกดดินให้แบนเพียงเล็กน้อย 

จากนั้นใช้ปลายนิ้วกดทั้ง 3 ข้างจนได้ดินทรงสามเหลี่ยมขนาด 

ที่ต้องการ

7. เส้นกลมย�ว 
ได้แก ่: สร้อยคอ,  หนวด,  เชือก 

วิธีปั้น :  ปั้นดินเป็นทรงกลมแล้ววางก้อนดินบนโต๊ะที่ปูด้วยพลาสติกแล้ว จากนั้นค่อยๆ คลึงดิน

ให้ได้ความยาวตามที่ต้องการ โดยเริ่มจากซ้ายไปขวาหรือเริ่มจากตรงกลางแล้วค่อยๆ ไล่ไปด้านข้าง

ก็ได้เช่นเดียวกัน

8. ทรงกระบอก  
ได้แก ่: ขา 

วิธีป้ัน : ป้ันดินเป็นทรงกลมแล้ววางก้อนดินบนโต๊ะท่ีปูด้วยพลาสติกแล้ว คลึงเบาๆ ให้ได้

รปูทรงกระบอกตามทีต่อ้งการ แตถ่า้ตอ้งการใหห้วักบัทา้ยเรยีบใหก้ดดนิดา้นทีต่อ้งการ 

ให้เรียบกับโต๊ะเบาๆ

 TIP : การขึ้นรูปทรงดินทุกรูปทรง ควรเริ่มต้นจากการปั้นเป็นทรงกลมก่อนทุกครั้ง



แมวเหมียว
ขี้เซา





ขาหน้า

ขาหลัง
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อุปกรณ์
1. ดินสีขาว  สีน้ำาเงิน  สีเหลือง  และสีชมพู

2. สีอะคริลิกสีชมพู  สีขาว  และสีดำา

3. กาวร้อน

4. ขั้วพวงกุญแจ

วิธีทำ�

 1. ปัน้ดนิสนี้ำาเงนิเปน็วงรขีนาดประมาณ  2.5 เซนตเิมตร แลว้นำาไปเสยีบ 

กับแท่นปั้นเป็นลำาตัว

 2. ขาหน้า ปั้นดินสีน้ำาเงินเป็นรูปหยดน้ำาความยาว 2 เซนติเมตร 

แล้วใช้ไม้บากตามรอยประ 2 ครั้ง ทำาจำานวน 2 ชิ้น ส่วนขาหลังปั้น 

เป็นรูปหยดน้ำายาว 1.5 เซนติเมตร และหนาประมาณ 8 มิลลิเมตร งอปลาย 

สว่นทีเ่ปน็ฐานหยดน้ำา (ดา้นใหญ)่ เลก็นอ้ยแลว้ใชไ้มบ้ากตามรอยประ 2 ครัง้ 

เพื่อเป็นอุ้งเท้า ทำาจำานวน 2 ชิ้นเช่นเดียวกัน

 3. นำาขาหนา้และขาหลงัมาทากาวแลว้นำาไปตดิตามตำาแหนง่ 

ดังรูป กดช่วงรอยต่อเบาๆ ให้ติดกับลำาตัว



=

1
2
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 4. ปั้นดินสีน้ำ า เงินเป็นทรงกลมขนาดเส้นผ่าน 

ศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ทากาวแล้วนำามาติดกับส่วนตัว 

ด้านบนเป็นหัว จากนั้นเจาะรูตรงกลางหัวด้วยขั้วพวงกุญแจ 

ทิ้งไว้เพื่อใส่ขั้วพวงกุญแจในขั้นตอนสุดท้าย

 5. ปั้นส่วนประกอบต่างๆ บนใบหน้าให้มีสีและรูปทรง 

ดงัรปู แลว้นำามาประกอบบนใบหนา้ตามตำาแหนง่ตา เปลอืกตา  

จมูก ปาก ปากบน คิ้ว หู และโบให้สวยงาม โดยทากาวที่ตา 

และหูเท่านั้น

 6. นำาดนิสขีาวมาคลงึเปน็เสน้เลก็ยาว แลว้ตดัแบง่ใหไ้ด ้

6 เสน้ ความยาวเสน้ละ 8 มลิลเิมตร  จากนัน้คลงึใหป้ลายดา้น 

หนึ่งแหลม แล้วใช้เข็มหมุดจิ้มมาติดตรงข้างจมูกเป็นหนวด

 7. คลึงดินสีชมพูให้เป็นเส้นกลมยาว 5 เซนติเมตร 

แล้วนำามาติดเป็นปลอกคอโดยให้รอยต่ออยู่ด้านหน้า จากนั้น 

ปั้นดินสีเหลืองเป็นทรงกลมขนาด 6 มิลลิเมตร บากปลาย 

เล็กน้อยแล้วนำามาติดตรงรอยต่อของปลอกคอเป็นลูกกระพรวน
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 9. ระบายสีดำาบนตาขาวโดยใช้พู่กันเบอร์ 0 เมื่อสีแห้งแล้ว 

จึงใช้สีขาวแต่งเป็นประกายตาอีกครั้งหนึ่ง

 10. ระบายสีชมพูที่ปลายขาทั้ง 4 ข้าง จากนั้นทิ้งไว้ 

จนผลงานแห้งพอสมควรแล้วจึงถอดออกจากแท่นปั้น แล้วใช้

ดินสีน้ำาเงินปิดรูเล็กน้อย  

 11. นำาขั้วพวงกุญแจมาทากาวแล้วนำาไปใส่รูที่เจาะไว้

ตรงหัวให้แน่น  

 8. ปั้นดินสีน้ำาเงินเป็นเส้นกลมความยาวประมาณ  

2.2 เซนตเิมตร นำามาแปะดา้นหลงัลำาตวัแลว้จบัใหง้อเลก็นอ้ย 

ทำาเป็นหาง

 12. ชิ้นงานสำาเร็จ
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 TIP : อารมณ์ของแมวเหมียวสามารถปรับได้เพียงแค่เปลี่ยนทิศทางของการแปะคิ้วหรือเปลือกตาเท่านั้น  

 5 ซม.

 2.5 ซม.


