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54153314 : สาขาวิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา 
คําสําคัญ   : เกาอ้ีสนามเซรามิกส 
  สุปราณี  แดงโชติ : เกาอ้ีสนามแรงบันดาลใจจากชาง  สําหรับอุทยานแหงชาติกุยบุรี 
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.สืบพงศ  เผาไทย  และ ผศ.ประเสริฐ  พิชยะสุนทร.  126 หนา.     
  

โครงการเกาอ้ีสนามแรงบันดาลใจจากชาง  สําหรับอุทยานแหงชาติกุยบุรีมีวัตถุประสงค 
เพื่อออกแบบเกาอ้ีสนามใหนักทองเท่ียวไดนั่งพักผอน  ใชประดับตกแตง  สรางภาพลักษณและ  
ความโดดเดนใหกับอุทยานแหงชาติกุยบุรี  และ เพื่อวิเคราะห ทดลองเนื้อดินพื้นบาน จ.ราชบุรี และ
เคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณท่ีมีความเหมาะสมกับเกาอ้ีสนาม 

อุทยานแหงชาติกุยบุรีเปนสถานท่ีท่ีมีความหลากหลายทางธรรมชาติจึงทําใหนักทองเท่ียว
เดินทางเขามาเท่ียวชมธรรมชาติกันอยางตอเนื่อง แตบรรยากาศโดยรวมนั้นยังขาดการตกแตงหรือ
ประดับดวยงานศิลปะท่ีมีความกลมกลืนกับสภาพแวดลอมในธรรมชาติ  สามารถใชประโยชนและ
รองรับนักทองเท่ียวท่ีสนใจและเห็นคุณคาของการอนุรักษธรรมชาติของอุทยาน   

ดังนั้นผูวิจัยจึงออกแบบเกาอ้ีสนามสําหรับอุทยานแหงชาติกุยบุรีจํานวน 6 รูปแบบ  โดย
แบงเปนแบบเดี่ยว 10 ตัว  แบบกลุม 20 ตัว โดยการนําลักษณะเดนของชางมาเปนแรงบันดาลใจใน
การออกแบบ นําลายเสนของหูและงวง รวมถึงรูปทรงท่ีดูหนัก  ทึบตันแลวนํามาตัดทอนใหเกิด
รูปแบบท่ีสวยงาม  ใชดินพื้นบานจังหวัดราชบุรี โดยใชดิน 50 %  ทรายผสมดินเช่ือ 30%  ดินขาว  
20%   ข้ึนรูปดวยวิธีการอัดและตกแตงดวยเคลือบข้ีเถาไมเบญจพรรณ โดยใชข้ีเถา 30% โพแทส
เฟลดสปาร 60%  ดินขาว 10% และออกไซด เผาท่ีอุณหภูมิ  1,200  องศาเซลเซียส บรรยาการออกซิ
เดช่ัน การออกแบบผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหทดลอง  ในการพัฒนารูปแบบ  วัตถุดิบ  เทคนิคในการ
ข้ึนรูป  เคลือบข้ีเถาท่ีไดจากเศษตนไมในธรรมชาตินําส่ิงเหลานี้มาหลอหลอม  สังเคราะหทุกสวน
เขาดวยกัน  เพื่อใหไดผลงานท่ีมีความเหมาะสมกับการใชงานและส่ือถึงท่ีมาของแนวคิดในการ
ออกแบบสามารถเปนแนวทางใหกับนักออกแบบรุนตอไปและเปนสวนหนึ่งท่ีชวยพัฒนาการ
ออกแบบงานเคร่ืองเคลือบดินเผาไทยตอไปในอนาคต 
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54153314 : MAJOR : (CERAMICS) 

KEYWORD : CERAMIC FIELD CHAIR 
SUPRANI  DANGCHOAT: CERAMIC FIELD CHAIR DESIGN INSPIRED FROM 

ELEPHANT FOR KUIBURI NATIONAL PARK.THESIS ADVISOR: ASST PROF. 
SUEBPONG  POWTHAI. AND ASST PROF. PRASERT   PITCHAYASOONTHON. 126 pp. 
 

This ceramic field chair project is inspired from the elephant for Kuiburi National Park. 
The purpose of created field chair are for allows visitors to sit and relax, decorations and make 
appearances for Kuiburi National Park. Another one is for analysis Ratchaburi’s clay and testing 
wood ash glazes which is suitability. 

Kuiburi National Park is a place where diversity of nature. This reason brings the tourists 
come in continuously but miss the decoration with the harmony artworks. Which can be useful, 
support the interest from the tourist who is conservation. 
 Therefore the researcher created the ceramic field chair for Kuiburi National Park in 6 
forms. Single type is 10 pieces and group type for 20 pieces. Using the elephant’s characteristics 
to be the inspiration. Shortening lines of ears and nose, mass form and heavy are also use for 
created. The researcher used Ratchaburi’s clay 50%, sand mixed with grog 30 %, Kaolin 20 %. 
Forming with press on mould and decorated with wood ash glazes using wood ash 30% Potash 
Feldspar 60% Kaolin 10% and oxide, Fired at 1,200 degree Celsius in oxidation atmosphere. The 
researcher designed the experiment for development form, materials, forming techniques. Wood 
ash glazes came from melting of tree’s lumber in nature. Synthesis everything together for suitable 
the function and show conceptual design for guide the next generation of designer. And a apart of 
the way to develop ceramic design in the future. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานที่อบรมสั่งสอนใหวิชาความรู  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ศาสตราจารยเกียรติคุณเสริมศักดิ์  นาคบัว   ผูชวยศาสตราจารยศุภกา  ปาลเปรม  ผูชวยศาสตราจารย
ประเสริฐ  พิชยะสุนทร  ผูชวยศาสตราจารยสืบพงศ  เผาไทย  ผูชวยศาสตราจารยวรรณณา  ธิธรรมมา  ท่ี
ใหคําปรึกษาในการสรางสรรคผลงาน  คอยเอาใจใสดูแลช้ีแนะแนวทาง รวมท้ังตักเตือนและกระตุน
ในเร่ืองของวินัยในการทํางาน 
 ขอขอบคุณครอบครัวแดงโชติและครอบครัวสวัสดิ์รัมย  รวมถึงญาติพี่นองท่ีเปนกําลังใจ
ใหดวยดีเสมอมา  และสนับสนุนทุนทรัพยในการศึกษา 
 ขอขอบคุณอาจารยสาขาเทคโนโลยีเซรามิกส   คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยทุกๆทาน  ที่คอยใหคําปรึกษา  อบรมสั่งสอนใหวิชาความรูปลูกฝง
พื้นฐานท่ีดีท่ีสุดสําหรับการใชชีวิตและการศึกษาในสาขาเซรามิกส   
 ขอขอบคุณ  คุณสุเทพ  มากพรหมทอง ท่ีชวยอํานวยความสะดวกในเร่ืองของการเผา
ผลงานและเจาหนาท่ีทุกๆทานในภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผาและท่ีสนับสนุนชวยเหลือในการ
ทํางานจนลุลวง  และเปนกําลังใจท่ีดีเสมอมา 
                  ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆนองๆในภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผาทุกๆคนท่ีคอยสนับสนุน
ชวยเหลือ  ใหคําปรึกษา  แลกเปล่ียนความรู  ตลอดจนในการทํางานจนสําเร็จลุลวง  ซ่ึงเปนกําลังใจ
ท่ีมีคาตลอดการใชชีวิตในร้ัวของมหาวิทยาลัยศิลปากรแหงนี้ 
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