54153315: สาขาวิชาเครื่องเคลือบดินเผา
คําสําคัญ: นกหวีดดินเผา แรงบันดาลใจจาก นกเงือก
สุภลักษณ ชําระกาย: โครงการออกแบบผลิตภัณฑของที่ระลึก สําหรับอุทยานแหงชาติ
เขาใหญ : นกหวีดดินเผา แรงบันดาลใจจาก นกเงือก. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.วรรณณา
ธิธรรมมา และ ผศ.สืบพงศ เผาไทย. 166 หนา.
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและสรางสรรคผลิตภัณฑ ของที่ระลึก
สําหรับอุทยานแหงชาติเขาใหญโดยใชที่มาและแรงบันดาลใจจาก นกเงือก ออกแบบเปน นกหวีด
ดินเผา ซึ่งมุงเนนใหเปนผลิตภัณฑที่มีความเปนเอกลักษณของอุทยาน โดยผูวิจัยนําเอาเอกลักษณที่
สํ า คั ญ หรื อ ลั ก ษณะเด น ตามสายพั น ธุ แ ละความงามของนกเงื อ กนํ า มาใช ใ นการออกแบบให
สอดคลองและเหมาะสมกับกระบวนการ สรางสรรคผลิตภัณฑ โดยใชดินสําเร็จรูปสโตนแวรใน
การขึ้นรูป ดวยวิธีการหลอแบบ (Drain Casting) และใชเทคนิคน้ําดินสีในการตกแตงผลิตภัณฑ
พรอมกับใชน้ําเคลือบตกแตงในบางจุด เชนบริเวณดวงตาใหดูมีความแวววาว เพื่อใหดูสดใสมีชีวิต
เผาผลิตภัณฑที่อุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส
รูปแบบของผลิตภัณฑของทีร่ ะลึกนกหวีดดินเผาโครงการนี้ ผูวิจัยไดศกึ ษาวิเคราะห
รูปแบบตามความเหมาะสมของการใชงาน โดยกําหนดรูปแบบ ทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ นกหวีด
ขนาดเล็ก 6-8 รูปแบบ,นกหวีดขนาดกลาง 4 รูปแบบ และ นกหวีดขนาดใหญ 4 รูปแบบ
ผลของการวิจัยพบวาสามารถผลิตไดตามกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกสและ
สรางสรรคผลิตภัณฑ นกหวีดดินเผา ไดตามแนวความคิดและสอดคลองตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
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54153315: MAJOR: CERAMICS
KEY WORD: OCARINA INSPIRED BY HORNBILLS
SUPALAK SHUMRAKAI: PROJECT DESIGN OF THE SOUVENIR FOR KHAO YAI
NATIONAL PARK : OCARINA INSPIRED BY HORNBILLS. THESIS ADVISORS:
ASST.PROF.WANNA THITHUMMA AND ASST.PROF.SUEBPONG POWTHAI. 166 pp.
The objective of research to design and create products souvenirs for Khao Yai
National Park .Using inspired hornbill is designed ocarina. which focus on a product with the
uniqueness of the park. The researcher took important or characteristic identity as a species and
the beauty of the hornbill used in design to consistent and appropriate process. Creative products
by using instant soil stoneware in forming by casting method (Drain Casting) and use the
technique, engobe decoration products .With glaze decoration in points. Such as the eyes. gloze
firing at 1200 oC in an oxidizing atmosphere.
The style of the products, souvenir products this project analyzes the Research study
format in accordance with the appropriate form prescribed by the use of all 3 formats: the whistle
6 - 8 form, Pendants format 4, and Sweet potato format 4.
The results of this research indicated that can be made to the production process ceramics
industry and creative products, ocarina as concepts and conform to the objective of the study
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กิตติกรรมประกาศ
ในการทําวิจัยในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ทุกทานที่ให
การสนับสนุน เห็นคุณคาของการศึกษา และใหทั้งคําปรึกษาและกําลังใจอยูเคียงขางมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยวรรณณา ธิธรรมมา และผูชวยศาสตราจารยสืบพงศ
เผาไทย ที่ปรึกษาทั้ง 2 ทาน ที่ไดคอยใหความชวยเหลือ ใหคําปรึกษา คําแนะนํา วิธีการดําเนินการ
จิวัย และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ และผานพนไปได
ดวยดี
ขอขอบพระคุ ณ คณะกรรมการสอบวิ ท ยานิ พ นธ ทุ ก ท า น ที่ ใ ห คํ า ชี้ แ นะในการ
ดําเนินงานและตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของวิทยานิพนธ
ขอขอบพระคุณคณาจารยภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผาทุกทาน ที่ไดใหคําแนะนําสั่ง
สอน ความรูตางๆ ซึ่งสามารถนํามาปรับใชในการดําเนินโครงการวิจัยไดเปนอยางดี
และขอขอบพระคุณ นาสุเทพ มากพรมทอง เจาหนาที่ประจําภาควิชาเครื่องเคลือบดิน
เผา ที่คอยใหความชวยเหลือทุกอยาง ตลอดระยะเวลาที่ไดศึกษาที่ภาควิชา
สุดทายนี้ขอขอบคุณ ทุกแรงบันดาลใจที่มีสวนรวมที่ทําใหการทําวิทยานิพนธนี้เกิดผล
สําเร็จอยางสมบูรณ
จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
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