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52153306: สาขาวชิาเคร่ืองเคลือบดินเผา 
ค าส าคญั: รูปทรงเรขาคณิต 

เพญ็สินี ผิวเกล้ียง: โครงการออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาเพื่อตกแต่งท่ีพกั 
อาศยั: ความบนัดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิต. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ศุภกา ปาลเปรม 
และ   ผศ.วรรณณา  ธิธรรมมา. 97 หนา้. 
 

โครงการออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองเคลือบดินเผาเพื่อตกแต่งท่ีพกัอาศยั:  ความบนัดาล
ใจจากรูปทรงเรขาคณิต  มีวตัถุประสงค์เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ์ให้มีรูปแบบเหมาะสมสอด คลอ้ง
กบัแรงบนัดาลใจท่ีน ามาสร้างสรรค์ผลงาน  โดยการน ารูปทรงเรขาคณิตผสมผสานกบัรูปแบบ
ผลิตภณัฑ์ของใช้บนโต๊ะ เพื่อให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ท่ีมีลกัษณะแตกต่างมีเอกลกัษณ์ตามแนวความคิดใน
การออกแบบ และสามารถใชต้กแต่งบา้นพกัอาศยัในรูปแบบ Modern style ไดอ้ยา่งเหมาะสม และ
เป็นหน่ึงในทางเลือกแก่ผูบ้ริโภคท่ีผูว้ิจยัได้ท าการออกแบบและพฒันารูปแบบตามขั้นตอนทาง
เซรามิค 

ผลการศึกษาพบว่า  สามารถออกแบบออกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผา ได้
จ  านวน18 รูปแบบ ดงัน้ี ผลิตภณัฑ์ประเภทของใชบ้นโต๊ะไดแ้ก่ ท่ีใส่ผลไม,้ ท่ีใส่ดอกไม ้ซ่ึงมีทั้ง
แบบช้ินเดียวและแบบชุด ชุดละ 2-3 ช้ิน ขนาดความสูงประมาณ 15 ซ.ม. จ านวน 6 รูปแบบ, 
ผลิตภณัฑ์ประเภทท่ีใส่ดอกไม ้แบบชุด ชุดละ 2-3 ช้ิน ขนาดความสูงประมาณ 30 ซ.ม.จ านวน 9 
รูปแบบ, ผลิตภณัฑ์ประเภทท่ีใส่ดอกไม ้แบบช้ินเดียวขนาดความสูงประมาณ 35ซ.ม. จ านวน 3 
รูปแบบ 

การออกแบบในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเลือกใชเ้น้ือดินพอร์ซเลนเน่ืองจากเน้ือดินมีความละเอียด 
มีคุณสมบติัท่ีมีความเหมาะสมกบัรูปแบบของผลิตภณัฑ ์ข้ึนรูปดว้ยวธีิการหล่อน ้าดิน ใชเ้ทคนิคการ 
ตกแต่งแบบผสมผสานกนัไดแ้ก่ การเคลือบ การขดัและน าไปเผาแกร่งเพื่อโชวสี์ของเน้ือดิน การขูด
ขีดลวดลาย และเผาท่ีอุณหภูมิ 1,220 และ1,240 องศาเซลเซียส บรรยากาศแบบออกซิเดชนั ผลงานท่ี
ออกแบบสามารถสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์แต่ละช้ิน และให้ความรู้สึกเรียบง่ายสวยงาม 
ทรงคุณค่า ซ่ึงสอดคลอ้งตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

 

 
ภาควชิาเคร่ืองเคลือบดินเผา                                             บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร                
ลายมือช่ือนกัศึกษา..............................................                                          ปีการศึกษา2556         
ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   1..........................................   2. .........................................  
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52153306: MAJOR: CERAMICS 
KEY WORD:  GEOMETRIC FORM  

PENSINEE  PIEWKLIENG: CERAMIC  DESIGNS FOR RESIDENTIAL: 
INSPIRATION FROM GEOMETRIC FORM. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. 
SUPPHAKA PALPRAME AND ASST. PROF. WANNA THITHAMMA. 97 pp. 
 

The objective of project is ceramic designs for residential. Inspiration from 
Geometric form following the process of ceramic production in industry and the researcher has 
designed and developed from ceramic process. 

The design of products is unique which can be utilized daily life and decorated the 
house. This design will be increase the great option for customers. 

The results of project  
Can design ceramics for residential: inspiration from Geometric form to mix with 

products such as fruit tray, vase. The 6 types of ceramics (fruit tray and vase): one piece and one 
set (2-3 pcs), height is around 15 cms. The 9 types of vase: one set (2-3 pcs), height is around 30 
cms/pc. The 3 types of vase: one piece, height is around 35 cms/pc. 

The material of ceramic designs for residential is composed of porcelain clay which 
is suitable for the design of ceramics and was fired at 1220 °C and 1240 °C and have 18% 
shrinkage. The color is off-white after be fired. Use the techniques to mix with inspiration to 
create the products. The techniques in creation are glazing, attrition and burning to show the 
design of product. The characteristics of each ceramic is simple, beautiful, value and following 
with the objective.   
 
 
 
 
 

Department of Ceramics                                                       Graduate School, Silpakorn University                               
Student’s signature..............................................                                              Academic Year 2013  
Thesis Advisors’ signature   1...................................................     2. ................................................. 
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กติติกรรมประกาศ 

 
ขอขอบพระคุณผูช่้วยศาสตราจารยศุ์ภกา ปาลเปรม ประธานกรรมการท่ีปรึกษา และ

ผูช่้วยศาสตราจารยว์รรณณา ธิธรรมมา กรรมการท่ีปรึกษา ท่ีไดช่้วยเหลือให้ค  าแนะน าอย่างดียิ่ง 
และตรวจสอบแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ จนวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่ีให้ค  าช้ีแนะและตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของวทิยานิพนธ์ 

ขอขอบพระคุณคณาจารยภ์าควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผาทุกท่าน ท่ีไดใ้ห้ค  าแนะน าสั่ง
สอน ความรู้ต่างๆ ซ่ึงสามารถน ามาปรับใชใ้นการด าเนินโครงการวจิยัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ทุกท่านท่ีให้การสนบัสนุนและเห็น
คุณค่าของการศึกษามาโดยตลอด  

สุดทา้ยน้ีขอขอบคุณ คุณเพญ็สินี ผิวเกล้ียง และทุกแรงบนัดาลใจท่ีมีส่วนร่วมท่ีท าให้
การท าวทิยานิพนธ์น้ีเกิดผลส าเร็จอยา่งสมบูรณ์  

จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
                                                                                 เพญ็สินี ผวิเกล้ียง   
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