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 การวิจัยครัง้น้ีมวีัตถุประสงคเพื่อออกแบบเปนท่ีระลึกสําหรับตกแตง แรงบันดาลใจจาก     
ฮูปแตมใหมีรูปแบบรวมสมัย และออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความสวยงามสอดคลองกับท่ีมาและ
ผลิตภัณฑ ฮูปแตมฝาผนังสิมมีความสวยงามแบบพื้นบาน สีท่ีใชสวนใหญเปนสีโทนเย็น ท่ีใชไดจาก
วัสดุธรรมชาติ มีการแสดงออกแบบสนุกสนานใสซ่ือ ตามจินตนาการของชางแตมขณะเขียนภาพ   
เปนงานจิตรกรรมท่ีบริสุทธิ์ ผูวิจัยจงึนํามาถายทอด ตีความจากความรูสึกท่ีมีกับฮูปแตมรูปสัตว โดย
การคลี่คลายรูปแบบของสัตวใหมีความเรียบงาย นําเอาอิริยาบถตางๆมาพัฒนาสรางเปนรูปทรงใหม 
แสดงออกถงึความนุมนวล ความนารัก โดดเดนในเอกลักษณของสัตวแตละชนิด รูปแบบผลิตภัณฑ
เปนงานรวมสมัยมีเอกลักษณเฉพาะตัว สีท่ีใชในงานออกแบบ คือสีท่ีปรากฏบนฮูปแตมท่ีวาดโดยชาง
พื้นบานแท 
 ผลการวจิัยพบวา สามารถออกแบบของท่ีระลึกท่ีมีแรงบันดาลใจจากฮูปแตม มีรูปแบบ
สวยงามรวมสมัย ทําการออกแบบชุดตุกตาจํานวน 3 ชุด ไดแก มา ควาย และกวาง ซึ่งแตละชุดมี
รายละเอียดดังน้ี  ชุดท่ี 1 ตุกตารูปแบบมา ขนาดประมาณ 10-20 cm จํานวน 5 รูปแบบ   
  ชุดท่ี 2 ตุกตารูปแบบกวาง ขนาดประมาณ 10-15 cm จํานวน 5 รูปแบบ   
  ชุดท่ี 3 ตุกตารูปแบบควาย ขนาดประมาณ 10-18 cm จํานวน 7 รูปแบบ  
ใชเทคนิคการตกแตงงานเครื่องเคลือบดินเผา ไดแก เทคนิคการเผาแบบรมควัน เทคนิคทาน้ําดินสีท่ีมี
ความใกลเคียงกับสีท่ีปรากฏบนฮูปแตม และใชเนื้อดินเทอราคอตตา ออกแบบบรรจุภัณฑใหมีความ
สวยงามสอดคลองกับท่ีมาและเหมาะสมกับผลิตภัณฑ กระบวนการผลิตใชวิธีการหลอน้าํดินสโตน
แวร และสูตรดินท่ีพัฒนาข้ึนมาใหมท่ีมีความใกลเคียงกับสีพื้นผนังสิมแสดงความเปนพื้นบานเผาท่ี
อุณหภูมิ 1,200 ˚C เนื้อดินมีการหดตัว 15 % มีการเคลือบผลิตภัณฑดวยเคลือบใสเฉพาะจุดท่ีตองการ
เนน ลักษณะของผลิตภัณฑแตละช้ินจะใหความรูสึกเปนหตัถศิลป เนื่องดวยมีรายละเอียดท่ีแตกตาง
กันและสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีต้ังไว 
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 This research aims to design souvenirs for decoration. Inspired by Hoop – tam which 
created in a contemporary style. And packaging design for a comfortable fit to the inspiration.         
Hoop – tam sim mural’s product has the beautiful in folk art style. Using colors from the natural 
materials which expression of innocence and joyful as the imagination of painter while he was painting. 
Therefore I transmitted and interpretation of the feeling that I had with Hoop – tam's animal image by 
transform those animal to simply form. I created new form by using the manner of animals for presented 
to tenderly, loveliness, characteristic in each kind. Style of product is the contemporary which is unique. 
The colors used in design was real shade colors in Hoop – tam that paint by the local painter. 
The result of research founded I can created the beautiful and contemporary souvenirs which is inspiring 
from Hoop – tam. There are 3 set of dolls for the design included horse, buffalo and deer. Which each 
are as follows:  
  1. Set 1 ; Horse Ceramic Doll size 10-20 cm. in 5 forms.  
 2. Set 2 ; Deer Ceramic Doll size 10-15 cm. in 5 forms.  
 3. Set 3 ; Buffalo Ceramic Doll size 10-18 cm. in 7 forms.  
By using the ceramic decorating techniques included smoking firing, engobe painting in nearly shade of 
colors with Hoop – tam and terra-cotta clay. A packaging design fit to the inspiration and the product. 
For processing, I used casting stoneware slip and new recipe of clay that develop to the nearly shade of 
sim mural’s color for represented native feeling. Fired at 1,200 Celsius temperatures lost 15 % of the 
clay body. Transparent glaze was at only some parts of product for emphasize. The character of each 
piece is the feeling of handicraft. Forasmuch the details is different and according to the purpose. 
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 โครงการออกแบบผลิตภัณฑของท่ีระลึก : แรงบันดาลใจจากฮูปแตมนี้สําเร็จลุลวงตาม 
วัตถุประสงคในการศึกษาคนควาวจิัยและออกแบบกด็วยความเมตตาจากบุคคล หลายทาน  จึงใคร
ขอขอบพระคุณทุกทาน  ขอขอบพระคุณบิดามารดาท่ีใหการสนับสนุนดานการศึกษาและทุกส่ิง 
ท่ีดีท้ังหมดในชีวิต ขอขอบพระคุณทาน ผศ.ศุภกา ปาลเปรม  ผศ.กรธนา กองสุข ท่ีใหคําปรึกษา
แนะนําชวยเหลือและใหกําลังใจในการทํางาน ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาเคร่ืองเคลือบดิน
เผาทุกทานท่ีอบรมส่ังสอนใหความรูในทุกๆดาน 

ขอบพระคุณอาจารยธัญญรัตน อัศวนนท ท่ีชวยเหลือดานขอมูลในการวจิัย ขอบพระคุณ
นาเทพ นากระรอกท่ีใหความชวยเหลือดานวัตถุดิบและกระบวนการเผาช้ินงาน ใหกําลังใจเสมอมา 
ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ เคร่ืองเคลือบดินเผาป.โท ทุกคนท่ีชวยเหลือใหกําลังใจกันและกนัตลอดมา 
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