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อ. ดร.เกรียงศกัดิ ์ เขียวมัง่.  84 หน้า. 
 
 การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือ การออกแบบและทดลองผลิตชดุเคร่ืองเคลือบดินเผา
สําหรับใช้บนโต๊ะอาหารไทย มีเป้าหมายเพ่ือตอบสนองแก่ผู้บริโภคท่ีอยู่ในกลุ่ม ผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร กิจการโรงแรมขนาดย่อม ท่ีมีทําเลอยู่ภายในเมืองใหญ่ หรือตกแต่งร้านโดยใช้ความ
เป็นธรรมชาติมานําเสนอแก่ลูกค้า การออกแบบรูปทรงของชิน้งานได้รับแรงบนัดาลใจมาจาก
เอกลกัษณ์เฉพาะของต้นกล้วย ท่ีมีความเป็นธรรมชาติ เรียบง่าย นํามาปรับให้สอดคล้องกับ
ประโยชน์ใช้สอยได้อยา่งเหมาะสม 
 ผลการออกแบบและทดลองผลิต ชุดอาหารไทย :แรงบันดาลใจจากต้นกล้วย แบ่ง
ออกเป็น 3 ชดุ แตล่ะชดุประกอบไปด้วย จานข้าว จานใสอ่าหารประเภทผดั จานใสอ่าหารประเภท
ของทอด  จานสําหรับใส่ผกัแกล้ม ถ้วยใส่อาหารประเภทนํา้ ถ้วยแบ่งแกง ถ้วยนํา้พริก ถ้วยนํา้จิม้   
พบว่าสามารถนําไปใช้งานได้ เหมาะสมกับทัง้อาหารไทย และยังสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับ
อาหารสากลได้อีกด้วย 
 ชิน้งานมีการขึน้รูปด้วยการหล่อ เนือ้ดินท่ีใช้เป็นเนือ้ดิน พอร์ซเลน และเคลือบใส เผา
อณุหภูมิ 1200-1220 อาศาเซลเซียส โดยทดลองผสมออกไซด์ให้สีลงในสตูรเคลือบ และเลือก
ตกแตง่ผลติด้วยสีขาว ฟ้าเทอควอยซ์ออ่น และเพิ่มการตกแตง่หลงัการเผาเคลือบในชดุท่ีเคลือบใส
ด้วยการเขียนทอง 
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 This research aims. Design and test set, ceramic production for Thai food on the table. 
Aims to respond to consumers in the group. Restaurant operators. Small hotel operations. A 
location within the city. Or decorating with nature is to offer customers. The modular design of 
the piece has been inspired from unique banana. With a natural simplicity to be adapted to meet 
the proper functionality. 
 The designed work of Ceramic Sets for Thai food : Inspiration from banana plant 
composes of 3 sets.  Each set includs a rice plate, a plate for fried dish, a plate for dried food, a 
big oval dish, a side plate for vegetable, a soup bowl, a small personal cup, a chili sauce saucer, 
and fork, a tall vase, and a short one.  This set is suitable for Thai food and also is applicable for 
international one. 
 The work is shaped up by casting.  The soil used is porcelain with transparent coating.  
It is burnt at 1,200-1,220 °C with experimental test of mixing color generator oxide in coating 
formula.  The pieces are white, light turquoise, light green, and chocolate brown.  The decoration 
afterwards is gold painting. 
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โครงการวิทยานิพนธ์น้ีสาํเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค ์ในการศึกษาคน้ควา้วจิยัและออกแบบ
กด็ว้ยความเอ้ือเฟ้ือ จากบุคคลหลายท่าน จึงใคร่ขอระลึกถึงและขอขอบพระคุณทุกท่าน 

ขอขอบพระคุณอาจารยภ์าควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่าน
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูช่้วยศาสตราจารยสื์บพงษ ์เผา่ไทย ท่ีใหค้าํปรึกษาแนะนาํ ตรวจแกไ้ข รวมถึง
ขอ้คิดต่างๆ ในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีจนสาํเร็จดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ท่ีและพนกังานและพนกังานในภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผาทุกท่าน 
ท่ีใหค้าํปรึกษาแนะนาํอาํนวยความสะดวกในการทาํงานการจดัการเอกสารสาํเร็จลุลวงไปดว้ยดี 

ขอขอบพระคุณ คุณประภสัสร ประเทืองไทย และเพ่ือนๆทุกคนท่ีใหค้วามช่วยเหลือ ทั้งใน
ดา้นความคิด แรงงาน และคาํพดูท่ีใหก้าํลงัใจท่ีมีใหก้นัเสมอมา ทาํใหง้านสาํเร็จลุลวงไปไดด้ว้ยดี
และสนุกสนาน 

ขอขอบพระคุณสมาชิกครอบครัวทุกท่าน ท่ีใหก้ารสนบัสนุนทุนทรัพยด์า้นการศึกษา คอย
ใหก้าํลงัใจ และเป็นท่ีปรึกษาอยา่งดีมาโดย ตลอด ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


