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ค าส าคญั : การออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองใชภ้ายในห้องน ้า 

จกัรภทัร หลวงเทพ :โครงการออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชภ้ายในหอ้งน ้าแรงบนัดาลใจจาก
การพบักระดาษโอริกามิ. อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ : ผศ. ศุภกา  ปาลเปรม.  109 หนา้.  
   
 ผลิตภณัฑต์กแต่งท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนั  เป็นสินคา้อุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลให้ความส าคญัใน
การส่งเสริมสนบัสนุนและก าลงัเป็นท่ีนิยม การตกแต่งท่ีพกัอาศยัมีหลากหลายรูปแบบ รูปแบบหน่ึง
ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยูใ่นปัจจุบนัก็คือการตกแต่งท่ีพกัอาศยัแบบร่วมสมยั  การตกแต่งแบบร่วมสมยั
นั้นเป็นการน ารูปแบบการตกแต่งท่ีพกัอาศยัในสมยันิยมต่างๆท่ีผา่นมา  น ามาปรับใชใ้ห้เหมาะสม
กบัการด ารงชีวิตในปัจจุบนั รูปแบบของผลิตภณัฑ์ท่ีน ามาใชใ้นการตกแต่งนั้นไดรั้บการออกแบบ
ใหมี้รูปทรงท่ีเป็นอิสระมากข้ึน  และสามารถน าไปตกแต่งท่ีพกัอาศยัไดอ้ยา่งเหมาะสมลงตวั 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยัจึงออกแบบชุดผลิตภณัฑ์เคร่ืองใชภ้ายในห้องน ้ าโดยน า
แนวความคิดมาจากการพบักระดาษท่ีเรียกวา่เทคนิคการพบัแบบโอริกามิ (Origami)  ซ่ึงเป็นการพบั
ท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของประเทศญ่ีปุ่น  โดยการน าเอาลกัษณะของการพบักระดาษท่ีมีการซ ้ าของ
รอยพบัมาคล่ีคลายและตดัทอนรูปร่างบางส่วนให้เรียบง่าย และสร้างจุดเด่นของผลิตภณัฑ์ท่ีมี
ลกัษณะท่ีแสดงออกถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของพื้นถ่ินโดยการใช้เน้ือดินเอิทแทนแวร์จาก
บา้นวงัเลิง อ าเภอกนัทรวชิยั จงัหวดัมหาสารคาม ท่ีมีจุดเด่นจากธรรมชาติของสีดินเพื่อให้เกิดความ
สวยงามและแปลกใหม่ เหมาะส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีชอบการตกแต่งท่ีอยูอ่าศยัแบบร่วมสมยัได้
อยา่งเหมาะสมและลงตวั  

ผลการวิจยัพบว่า สามารถออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองใช้ภายในห้องน ้ า และทดลองผลิตได้
จ  านวน 5 ชุด โดยใช้เน้ือดินท่ีมีส่วนผสมระหว่าง ดินบ้านวงัเลิง อ าเภอกันทรวิชัย จังหวัด
มหาสารคาม ร้อยละ 60 ดินขาวล าปาง ร้อยละ 20 และโปแตสเฟลด์สปาร์ ร้อยละ 20 มีการหดตวั
หลงัเผา ร้อยละ 10 ข้ึนรูปดว้ยวิธีการหล่อน าดิน เคลือบดว้ยเคลือบท่ีมีส่วนผสมของออกไซด์ให้สี 
เผาท่ีอณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ ซ่ึงสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้ง
ไว ้
 

ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา    บณัฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร         ปีการศึกษา 2555 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................................... 
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JAKRAPAT   LUANGTHEP : PROJECT DESIGN  FOR USING THE BATHROOM, 
INSPIRED BY THE ORIGAMI FOLD PAPER. THESIS ADVISORS :   ASST. PROF. SUPAKA  
PALPRAM.  109 pp.   
 

Nowaday, the habitation decoration is widely a subject of attention, the Government 
 recognizes the importance of industrial products. Especially the recently popular contemporary 
style, The contemporary design is a variation on the popular residential area in the past. Be 
adapted to suit the modern lifestyle. Types of products used in the decoration has been designed 
to form a more independent. And can be decorated with the perfectplace to live. 
 Reasons mentioned above. Study had an idea to design a product using the bathroom 
Inspired by the Origami fold paper. The introduction of the paper is folded over the body to  
unwind and cut some ofthem simple. And create a unique product with a unique expression of 
their native soil bythe earth in the software features of the nature of the soil to achieve a beautiful 
and exotic. Suitable for audiences who like to decorate their homes for contemporary living. 
 The Result, Used the earthenware clay as slip and proportion was Wangluang, 
Kantharawichai, Mahasarakham clay 60% Kaolin 20% and Potassium Feldspar 20 % .The 
characteristic of this candleholdera after firing are 10% Produced in production by using slip 
casting method. The products are fired twice, biscuit firing at 800 celsius and glost firing at 1,150 
celsius, in oxidation atmosphere. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 โครงการวิทยานิพนธ์น้ีส าเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ ในการศึกษาค้นควา้วิจยัและ
ออกแบบก็ด้วยความเอ้ือเฟ้ือ จากบุคคลหลายท่าน จึงใคร่ขอระลึกถึงและขอขอบพระคุณทุก
ท่าน 
 ขอขอบพระคุณอาจารยท์ุกท่านที่อบรมสั่งสอนให้วิชาความรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ศาสตราจารยเ์กียรติคุณเสริมศกัด์ิ  นาคบวั    ท่ีใหค้  าปรึกษาในการสร้างสรรคผ์ลงาน 
                      ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารยศุ์ภกา  ปาลเปรม ท่ีใหค้  าปรึกษาในการสร้างสรรค์
ผลงาน การสร้างสรรคเ์ร่ืองเคลือบผลิตภณัฑ์ คอยเอาใจใส่ดูแล ตกัเตือนและกระตุน้ในเร่ืองของ
วนิยัในการท างาน 
 ขอขอบพระคุณ อาจารยช์น ยี่นาง ท่ีใหค้  าปรึกษาเร่ืองดินพื้นบา้น และน ้าเคลือบ 
 ขอขอบพระคุณ อาจารยสุ์รศกัด์ิ สุขวเิศษ ท่ีใหค้  าปรึกษาเร่ืองดินพื้นบา้น 
 ขอขอบพระคุณ อาจารยสุ์ธีนี อินทนี ท่ีใหค้  าปรึกษาเร่ืองเคลือบผลิตภณัฑ์ 
 ขอขอบคุณครอบครัว  ท่ีเป็นก าลงัใจ  คอยรับฟังปัญหา เป็นท่ีปรึกษาท่ีดีตลอดมา  และ
สนบัสนุนทุนทรัพยใ์นการศึกษา 
 ขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีในภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผาทุกท่านท่ีสนบัสนุนช่วยเหลือใน
การท างานจนลุล่วง  และเป็นก าลงัใจท่ีดีเสมอมา 
                  ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนอ้งๆในภาควชิาเคร่ืองเคลือบดินทุกๆคนท่ีคอยสนบัสนุน
ช่วยเหลือใหค้  าปรึกษา แลกเปล่ียนความรู้ แนะน าและช่วยเหลือทั้งเร่ืองการด าเนินชีวิต ตลอดจนใน
การท างานจนส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 
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