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โครงการออกแบบครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบรูปทรงและทั้งผลิตแจกันเครื่อง

เคลือบดินเผาสําหรับการประดับตกแตงบานใหสอดคลองกับการตกแตงบานสมัยใหม  โดยใช
รูปทรงของพืชผักสวนครัว  คือ หอมแดง , มะเขือเทศ, พริกใหญ , กระชาย และมะเขือมวง  มาเปน
แนวความคิดและเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบรวมทั้งการนําเสนอแนวทางการออกแบบ
รูปทรงแจกันเครื่องเคลือบดินเผา  ที่สามารถผลิตสรางงานในระบบเชิงอุตสาหกรรมได   โดยมีผล
การออกแบบดังนี้ 
 1.  รูปทรงแจกันที่ออกแบบเปนแจกันชดุที่มีขนาดตางกนัจํานวน 5 ชุด  คือ หอมแดง , 
มะเขือเทศ , พริกใหญ , กระชาย และมะเขือมวง  แจกันที่ผลิตออกมามีความสอดคลองเหมาะสมกับ
การตกแตงบานสมัยใหม  และสามารถผลิตในระบบเชิงอุตสาหกรรมได 

2.  เนื้อดินทีน่ํามาใชในการผลิตแจกันเปนเนื้อดนิประเภทสโตนแวร (STONE WARE) 
อุณหภูมิที่ใชเผามี 2 อุณหภมูิ  คือ 1,220  องศาเซลเซียส  และ 1,250  องศาเซลเซียส   

3.  เคลือบที่นาํมาใชแบงออกเปน 2 ลักษณะพืน้ผิว คือ เคลือบกึ่งดานกึ่งมันและเคลือบมัน  
จากการแปรคาอลูมินาและซิลิกา  จํานวน 5 ชนิด  ดังนี ้

3.1 เคลือบสีแดงสดเผาในอณุหภมูิ  1,250  องศาเซลเซียส  ใชบรรยากาศแบบรีดักชั่น 
3.2 เคลือบสีมวงแดงเผาในอณุหภูมิ  1,250  องศาเซลเซียส  ใชบรรยากาศแบบรีดักชั่น 
3.3 เคลือบใสออกผลึกสนิมเหล็ก  เผาในอณุหภูมิ  1,220  องศาเซลเซียสใชบรรยากาศ

แบบออกซิเดชั่น 
3.4 เคลือบกึ่งดานกึ่งมันเผาในอุณหภูมิ  1,220  องศาเซลเซียสใชบรรยากาศแบบออก-

ซิเดชั่น 
3.5 เคลือบใสออกผลึกจุดน้ําตาล  เผาในอุณหภูมิ  1,220  องศาเซลเซียสใชบรรยากาศ

แบบออกซิเดชั่น 
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The purposes of this project aim to design form and produce ceramic vases for 
ornamenting houses relevant to a modern trend  of  home decoration using forms  gotten  
from  vegetables like onions, tomatoes, sweet bell pepper, galingale and eggplant as ideas 
and inspiration. It also includes introducing a guideline of ceramic vase design in a mass 
production for handicraft industry. The results of the design were as follows : 

1.The designed vases consist of 5 different sets of sign and forms, each set consists 
of 7 forms namely onions , tomatoes, sweet bell pepper , galingale and egg plants; The 
produced vases were relevant and suitable for ornamenting modern houses and possible for 
a mass production  -handicraft industry. 

2.  Stoneware body was chosen for the production and the temperature restricted  at 
1,220 and 1,250 degree Celsius. 

3.  Semi mat glaze and clear glaze were used in the procedure from 5 experimental 
of Alumina and silica as follows: 
  3.1  Glaze with scarlet in reduction atmosphere of 1,250 degree Celsius.  

3.2  Glaze with red purple in reduction atmosphere  of  1,250 degree Celsius  
3.3 Clear glaze with iron rust russet in oxidation atmosphere of 1,220 

degree Celsius  
3.4  Semi mat glaze and clear glaze were used in oxidation atmosphere of 

1,220 degree Celsius  
3.5 glaze with clear glaze and crystal with brown point in oxidation 

atmosphere  of 1,220 degree Celsius  
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 โครงการออกแบบชุดแจกันในครั้งนี้ไดสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  โดยไดรับความสนับสนุน
ชวยเหลือและคอยใหกําลังใจดวยดีมาตลอด  โดยเฉพาะมารดาและครอบครัวของผูออกแบบ     
ขอขอบคุณผูบังคับบัญชาและเพื่อนในหนวยงานที่คอยใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก  
ขอขอบคุณอาจารยที่ปรึกษาทั้งสองทาน  คือ  ผูชวยศาสตราจารยสน   สีมาตรัง  และ  ผูชวย
ศาสตราจารยปรีชา  อมรรัตน  ที่ใหคําปรึกษาในการดําเนินงานดวยดีมาตลอด  ขอขอบคุณอาจารย
ประเสร็ฐ    พิชยะสุนทร   ที่คอยแนะนําชวยเหลือแนวทางการออกแบบ   รวมทั้งอาจารย                 
ศุภกา  ปาลเปรม  ที่ไดแนะนําชวยเหลือเร่ืองการทําเคลือบดวยความยินดี  และขอขอบคุณคณะ
เจาหนาที่ประจําภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาทุกทานทั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรและสถาบันราชภัฏ
เทพสตรี  ที่คอยอํานวยความสะดวกดวยดีมาตลอด 
 และขอขอบคุณทุกๆทานที่มีสวนเกี่ยวของในการทํางานครั้งนี้ไดสําเร็จลุลวงดวยดี 
โดยเฉพาะเพื่อนรวมชั้นเรียนที่คอยเปนกําลังใจใหตลอดเวลา 
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