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การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบและผลิตแจกนัส าหรับประดบัตกแต่ง โดยมี
แนวความคิดและแรงบนัดาลใจมาจากผีเส้ือ  เหตุเพราะผีเส้ือเป็นสัตวท่ี์มีความน่าสนใจทั้งรูปร่าง 
รูปทรงและ สีสันของผีเส้ือท่ีเกิดจากเกล็ดสีนับล้านมาเรียงตวักนัเกิดเป็นลวดลายท่ีสวยงามเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั การออกแบบในคร้ังน้ีน าองคป์ระกอบต่างๆ ของผีเส้ือ มาตดัทอนรายละเอียด 
และจดัองคป์ระกอบผสมผสานร่วมกบัการตกแต่งดว้ยการใช้น ้ าดินสีจุดให้เกิดสีสันลวดลายคลา้ย
กบัการเรียงตวักนัของเกล็ดสีของผีเส้ือ ท าให้เกิดสีสันลวดลายท่ีสวยงามเป็นเอกลกัษณ์ สีท่ีใชใ้น
การตกแต่งเนน้สีโทนธรรมชาติ เช่น เหลือง เขียว ฟ้า น ้ าตาล แดง เทา ด า ขาว ในการออกแบบเนน้
ใหส้ามารถตอบสนองไดท้ั้งดา้นการใชส้อยและดา้นความสวยงาม 

การออกแบบและผลิตแจกนัส าหรับประดบัตกแต่งท่ีพกัอาศยัผลิตจ านวน 3 ขนาด คือ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ข้ึนรูปดว้ยวิธีการหล่อน ้ าดิน ใช้เน้ือดินPAA และเน้ือดินVCB 

และตกแต่งดว้ยการจุดน ้าดินสีเป็นลวดลาย โดยน าเน้ือดินส าเร็จรูปสโตนแวร์มาเติมสีส าเร็จรูปและ

ออกไซด์ ดงัน้ี สีเหลือง ร้อยละ 4 - 20  สีเขียวน ้ าทะเล ร้อยละ 4 - 20  สีด า ร้อยละ 4 - 20  สีแดง 

ร้อยละ 4 - 20  เฟอร์ริกออกไซด์ ร้อยละ 1 - 9  คอปเปอร์ออกไซด์ ร้อยละ 2 - 10  โคบอลต์

ออกไซด ์ร้อยละ 0.1 – 2 ท าการเผาช้ินงานท่ีอุณหภูมิ 1,230 °C 

ผลของการวิจยัสามารถออกแบบผลิตภณัฑ์แจกนัไดต้ามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้และได้

แจกนัท่ีมีรูปทรงและสีสันท่ีงดงาม สามารถตอบสนองไดท้ั้งดา้นการใชส้อยและดา้นความสวยงาม 

สามารถใชง้านไดจ้ริงน าไปใชต้กแต่งภายในท่ีพกัอาศยัและผลิตซ ้ าไดใ้นระบบการผลิตในรูปแบบ
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 This purpose of this research is design and manufacture of vases for decoration. The 
ideas and inspiration from the butterfly Because butterflies are animals that have interesting color 
and shape of a butterfly that caused tens of millions of colored scales on the items themselves are 
the beautiful and unique designs. The design uses elements of the butterfly be truncated 
description. Composition and mix with the clay, decorated with colored dots of color pattern 
similar to the arrangement of the different color scales of a butterfly. Cause color pattern is a 
unique beauty. Colors used to decorate it on natural colors like gray, black, yellow, green blue 
brown and white in the design focus to meet both the functional and aesthetic.  
 Design and manufacture of decorative vase for housing production, 3 sizes small, 
medium, large formed by slip casting. Use Stoneware clay. Decorated with the use of slip color 
patterns. By Stoneware clay add with stain and oxides , 4-20% of yellow stain, 4-20% of sea  
green stain, 4-20% of black stain, 4-20% of red stain, 1-9% of ferric oxide, 2-10% of copper 
oxide, 0.1-2% of Cobalt oxide. The type of glaze is transparent glaze. Each work was fired at 
1230 °C.  
 According to the result of this research, Can design products to vases shapes and 
beautiful colors. Can meet both the functional and aesthetic. Can actually be used to decorate the 
living and reproduction in the production system in a ceramic industry. 
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 วิทยานิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ในการศึกษาคน้ควา้วิจยัและออกแบบก็ก
ดว้ยความเอ้ือเฟ้ือจากบุคคลหลายท่าน จึงใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่าน 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน 
โดยเฉพาะ ผูช่้วยศาสตราจารยศุ์ภกา ปาลเปรม และผูช่้วยศาสตราจารยว์รรณณา ธิธรรมมาท่ีให้
ค  าปรึกษา ค าแนะน า รวมถึงตรวจแกไ้ขปรับปรุงวทิยานพนธ์ฉบบัน้ีจนส าเร็จดว้ยดี 
 ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีและพนกังานในภาควชิาเคร่ืองเคลือบดินเผาทุกท่านท่ีให้ค  าแนะน า
และคอยอ านวยความสะดวกในการท างาน การจดัการเอกสารส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
 ขอขอบคุณพี่ๆและเพื่อนๆทุกคน ท่ีมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือในการท างานคร้ังน้ี
ส าเร็จไปไดด้ว้ยดี รวมถึงสร้างรอยยิ้ม สร้างเสียงหัวเราะ สร้างบรรยากาศท่ีสนุกสนานให้กบัการ
ท างานและมอบมิตรภาพท่ีดีตลอดระยะเวลาในการศึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และสมาชิกในครอบครัวทุกท่าน ท่ีให้การสนบัสนุน
ทุนทรัพย์ในการศึกษารวมทั้ ง เป็นก าลังใจ เ ป็นตัวอย่าง ท่ี ดี  ในการด า เนินชีวิตตลอดมา 
ขอขอบพระคุณอยา่งสูง 
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