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 วิทยานิพนธ์โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเพ่ือใช้ในงานเลี้ยงค็อกเทล

ในโรงแรม แรงบันดาลใจจากบัว มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองแก่ผู้บริโภคท่ีอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบการ
โรงแรมรูปแบบไทยร่วมสมัย โดยในการออกแบบได้แรงบันดาลใจมาจากบัว เน่ืองจากบัว เป็นดอกไม้
แห่งความงาม ที่ทรงคุณค่าทางจิตใจ และวิถีชีวิตของชาวไทย และคนเอเชีย มีการนํามาใช้ทั้งในด้าน
วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา สื่อความหมายในด้านดีงามทางพุทธศาสนา ลักษณะกายภาพของดอกบัว
น้ันทุกๆ ส่วนถูกกําหนดหรือเปรียบเปรยให้สื่อความหมายท่ีดีงามต่อผู้ที่มีไว้ครอบครองหรือนํามาใช้
งาน โดยนําลักษณะของกลีบดอกมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอยได้อย่าง
เหมาะสม 

ผลการออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองเคลือบดินเผาเพ่ือใช้ในงานเลี้ยงค็อกเทลในโรงแรม
รูปแบบไทยร่วมสมัย แรงบันดาลใจจากบัว 1 ชุด ประกอบด้วย จานอเนกประสงค์อาหารคาว จาน
อเนกประสงค์อาหารหวาน จานใส่คานาเป้ จานใส่ขนมหวาน จานข้าว จานรองถ้วยซุป ถ้วยขนม
หวาน ถ้วยใส่สลัด ถ้วยใส่อาหารประเภทซุป ถ้วยนํ้าจิ้ม และถาดรองเสิร์ฟ พบว่าเหมาะกับอาหาร 
การใช้งานในลักษณะเดินรับประทาน และการทําความสะอาด 

 การผลของการวิจัยสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาเพ่ือใช้ในงานเลี้ยง
ค็อกเทลในโรงแรมรูปแบบไทยร่วมสมัยได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ คือ มีความเหมาะสมกับอาหาร 
และการใช้งานในลักษณะเดินรับประทาน สามารถทําความสะอาดได้ง่าย ผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์โดยใช้
ดินปอร์ซเลน ขึ้นรูปด้วยวิธีการหล่อนํ้าดิน เผาดิบที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ตกแต่งด้วยเคลือบ
ใส เผาที่อุณหภูมิ 1,230 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดช่ัน และตกแต่งด้วยการเขียนทอง โดย
ผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบสามารถตอบสนองได้ทั้งในด้านความงาม สามารถใช้งานจริง และผลิตซ้ําได้ใน
ระบบการผลิตในรูปแบบอุตสาหกรรมเคร่ืองเคลือบดินเผา 
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 The objective of the thesis on project design ceramic for use in a cocktail 

party in the hotel inspired by the lotus is to respond to the need of consumers who 
are entrepreneurs of hotel with Thai contemporary style. The design of the porcelain 
products is inspired by lotus because it is the flower of beauty. It has spiritual value 
and shows way of life of people in Thailand and Asia. Lotus is used in terms of 
cultural, traditional, and religious to depict good, for example in Buddhism.  The 
physical features of every part of lotus are described or used to convey good 
meaning for those who own or use them.  

The result of the project shows that one set of ceramic for use in a 
cocktail party in the hotel with Thai contemporary style, consisted of a multi-
purpose plate for meat dish; a multi-purpose plate for dessert; a canapé tray; a plate 
for dessert; a rice plate; a soup bowl saucer; a dessert bowl; a salad bowl; a soup 
bowl; a sauce bowl; and a serving tray, is suitable for food and cocktail party, and 
easy to clean. 

 The outcome of the research shows that the tableware can be designed 
to use in cocktail party at Thai contemporary hotel as per the objective, i.e. suitable 
for food and cocktail party, and easy to clean. The products are created by porcelain 
formed by casting and firing at the temperature of 800°C and 1,230°C, oxidized, 
decorated with glazed and decorated with gold painting. The products can meet 
consumer needs in terms of beauty and utilization. Apart from that, they can be 
reproduced in industrial manufacturing system. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษา
และความรัก ความห่วงใย คอยดูแลเอาใจใส่เสมอมา 
  ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณณา ธิธรรมมา และผู้ช่วยศาสตราจารย์สืบพงศ์ 
เผ่าไทย อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้ให้คําปรึกษา ข้อแนะนําอย่างดีย่ิง และช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ จนวิทยานิพนธ์ฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ์  
  ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภกา ปาลเปรม ที่ได้สอนให้เห็นถึงความสําคัญใน
การแบ่งเวลาในการเรียน และการทํางาน ตลอดจนความรู้ต่างๆ 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาออกแบบเซรามิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือทุกท่าน ที่ได้ให้คําแนะนําสั่งสอน ความรู้ต่างๆ ซึ่งสามารถนํามาปรับใช้ในการ
ดําเนินโครงการวิจัยได้เป็นอย่างดี และสถานที่ในการทํางาน 
 ขอขอบคุณนายประกาศิต มุขธระโกษา สําหรับกําลังใจที่ให้กัน และคอยให้ความ
ช่วยเหลือในทุกๆ เร่ือง 
 ขอขอบคุณนายจิระพงษ์ เดชรัตน์ สําหรับความช่วยเหลือในทุกๆ เรื่อง ทั้งกําลังใจ และ
แรงกําลังในการทํางาน 
 ขอขอบคุณเพ่ือนๆ รุ่นพ่ี รุ่นน้อง และลูกศิษย์ ที่ให้ความช่วยเหลือ ทั้งในด้านความคิด 
แรงกําลังในการทํางาน และคําพูดที่คอยให้กําลังใจ 
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