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  ขวัญหทัย  ธาดา: ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาส าหรับประดับตกแต่งภายในที่พักอาศัย 
แรงบันดาลใจจากใบตอง. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ศุภกา  ปาลเปรม. 116 หน้า. 
 

ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาส าหรับประดับตกแต่งภายในที่พักอาศัย แรงบันดาลใจจาก
ใบตอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้านให้ตอบสนองทั้งด้านความ
งามและประโยชน์ใช้สอย โดยน าลักษณะทางกายภาพของใบตองซึ่งได้แก่ เส้นและขอบใบ การม้วน     
การพับ การบิด การซ้อนและการดัดใบตอง ที่เป็นเสน่ห์ของใบตองมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
เครื่องเคลือบดินเผาส าหรับประดับตกแต่งในที่ พักอาศัย ได้อย่างสวยงาม ด้วยรูปทรงที่ผ่าน
กระบวนการค้นหา วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลมาใช้ในการออกแบบให้สอดคล้องกับการตกแต่งที่พัก
อาศัยแบบร่วมสมัย ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบตามกระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผา  

ผลการออกแบบพบว่าสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้านรูปแบบเรียบง่ายและ
ร่วมสมัยได้จ านวน 12 รูปแบบ คือ ถาดผลไม้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโดยประมาณ 22-30 ซม. 
จ านวน 4 รูปแบบ แจกัน ขนาดความสูง 10-30 ซม. จ านวน 8 รูปแบบ โดยใช้เนื้อดินสโตนแวร์
ส าเร็จรูป ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อน้ าดินและเคลือบที่เน้นผิวกึ่งมันกึ่งด้านโทนสีธรรมชาติ ไม่ฉูดฉาด 
ได้แก่ สีขาวขุ่น สีเขียวอ่อนและสีน้ าตาลส้ม เผาที่ระดับอุณหภูมิ 1,220 องศาเซสเซียส บรรยากาศ
ออกซิเดชั่น ซึ่งได้ผลงานออกแบบสร้างสรรค์ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
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 The project was about ceramic products for habitual interior decoration inspired 
by banana leaf. The objective was to design and create home decorative products that 
served both aesthetics and function. Physical characteristics of banana leaf, which are vein 
and margin, rolling, folding, twisting, overlapping and bending were applied. Consequently, 
the outstanding characteristics of banana leaf were applied in the design of beautiful ceramic 
products for habitual interior decoration. As the shape data was searched, analyzed and 
collected for designing to match with the contemporary decoration in habitat. In order to 
produce the products which were designed following the ceramic processes. 
 The results of the design were 12 patterns of simple and contemporary home 
decorative products, including 4 patterns of fruit platters; diameter of approximately 22-30 
cm. and 8 patterns of vases; height of 10-30 cm. The products were made of stoneware 
and shaped by slip casting. In addition, they were glazed by emphasizing Semi clear glaze 
and mat glaze with natural tone colors which are not flashy such as ivory, light green and 
orange-brown at temperatures of 1,220 degrees Celsius in oxidation atmosphere. In 
conclusion, the results of the creative design were consistent with the objectives of 
the project. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ความส าเร็จทางการศึกษาอีกขั้นที่เกิดขึ้นในวันนี้ของข้าพเจ้า ผ่านช่วงเวลาอันยากล าบากใน
หลายช่วงขณะปัญหาที่ต้องแก้ไข ทุกสิ่งที่ เปลี่ยนแปลงไปทั้งที่ เราสามารถควบคุมได้และไม่ได้ 
กระบวนการคิด การมองโลกในแง่มุมที่กว้างและหลากหลายขึ้น การที่ต้องก้าวผ่านสิ่งเหล่านั้นมาล้วน
แล้วแต่ท าให้ได้เรียนรู้และเติบโต ความส าเร็จ ณ วันนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายที่ช่วย
ประคับประคองให้ได้มาถึงเส้นชัยดังนี้ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา  ปาลเปรม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ชี้แนะ สั่งสอน และเป็น
ที่ปรึกษาที่ดีเสมอมา 

คณาจารย์ทุกท่านที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้ตลอดทั้งการศึกษา ทั้งอาจารย์และบุคคลากรในภาควิชา
เครื่องปั้นเผาที่ดูแลด้วยความอบอุ่นเสมอมา อาจารย์และบุคคลากรในคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากรทุกท่าน 

เพ่ือนร่วมรุ่นปริญญาโทและพ่ีๆน้องๆทุกคน ณ ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา คณะมัณฑนศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมา ทั้งความสุข อุปสรรค ความช่วยเหลือ น้ าใจที่มีให้กันที่ดี
เสมอมา 

คณาจารย์สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
ที่ให้โอกาสที่ดี ช่วยเหลือ ดูแลและสั่งสอนเป็นอย่างดี 

เพ่ือนๆทุกคนทั้งเพ่ือนร่วมรุ่นไอดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือนโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชที่
คอยรับฟังปัญหา ตักเตือน เป็นก าลังใจที่ดีอย่างสุดซึ้ง ช่วยเหลือในทุกทางทุกครั้งทั้งร้องขอและไม่ร้องขอ
เป็นที่พ่ึงทางใจที่ดีเสมอ 

สุดท้ายขอกราบขอบพระคุณครอบครัวธาดา ที่ช่วยเหลือทุกๆด้าน เลี้ยงดู ให้อภัย ให้ก าลังใจ
อย่างหาที่สุดไม่ได้เสมอมา ทั้งพ่อ แม่ พ่ีชาย ยายและน้าๆท าให้ได้มีแรงใจในทุกๆวันที่เหนื่อยล้า 

ความส าเร็จทางการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิต จากนี้ไปด้วยการก้าวย่างที่เข้มแข็ง
จะพยามใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์และเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพให้ดีที่สุด 
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