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54155352 : สาขาวชิาการออกแบบผลติภณัฑ ์

คาํสาํคญั : โคมไฟแบบมกีลิน่หอม/โคมไฟจากกากกฤษณา 

    ไอยวรญิ  เจรญิมญัชุศร ี:โคมไฟแบบมกีลิน่หอมตกแต่งบา้นจากกากไมก้ฤษณา.   

อาจารยท์ีป่รกึษาการคน้ควา้อสิระ   : ผศ.ดร.ลุย้  กานตส์มเกยีรต.ิ  97 หน้า. 
 
 

 โครงการออกแบบผลติภณัฑโ์คมไฟแบบมีกล่ินหอมสาํหรับตกแต่งบา้นท่ีผลิตจากกากไม้

กฤษณา ไดท้าํการศกึษาและวเิคราะหข์อ้มลูจากแหล่งขอ้มลูเอกสารและทดลองส่วนผสมระหว่าง

กากกฤษณากบัตวัประสานอื่น เพื่อหาตวัประสานทีเ่หมาะสมสําหรบัผลติโคมไฟแบบมกีลิน่หอม 

ในการศกึษาครัง้น้ีเลอืกใชก้ากกฤษณาบดละเอยีดผสมกบัแป้งเปียก(แป้งมนัสุก)ผสมในอตัรา

ส่วนผสมคดิเป็นรอ้ยละของน้ําหนกักากกฤษณาต่อแป้งเปียก(กรมั)1:3 ส่วนของการพฒันาแบบ 

ตน้แบบทีพ่ฒันาแบบไดเ้ป็นโคมไฟทีส่ามารถตัง้โต๊ะและแขวนผนงัได ้การเพิม่กลิน่หอมภายใน

หอ้งสามารถหยดน้ํามนัหอมลงในชิน้ส่วนของโคมไฟเพื่อใหค้วามรอ้นจากหลอดไฟช่วยกระจาย

กลิน่หอมภายในหอ้ง และโคมไฟสามารถปรบัใหแ้สงรอดผ่านจากโคมไฟมากน้อยตามความ

เหมาะสมได ้แนวทางการออกแบบไดนํ้ารปูทรงเลขาคณติและลกัษณะของเครือ่งแขวนไทยมา

ใชใ้นการออกแบบ สามารถใชง้านไดเ้หมาะสมและเกดิความสวยงามในการตกแต่งบา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาควชิาการออกแบบผลิตภณัฑ ์                                              บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                         ปีการศึกษา 2555 

ลายมือช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ   ........................................ 
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54155352      : MAJOR : PRODUCT DESIGN 

KEY WORD    : THE FRAGRANT LAMP SHADE/LAMP MADE FROM AGARWOOD 

GROUNDS 

    AIVARIN  CHAROENMUNCHUSRI : THE FRAGRANT LAMP SHADE FOR 

HOME DECORATION MADE FROM AGARWOOD GROUNDS AFTER DISTILLATION. 

INDEPENDENT STUDY ADVISOR :  ASST.PROF.LUI KANSOMKRAIT,Ph.D. 97 pp. 

  
 
 The programme designed for the production of fragrant lanterns made of crisp residue 

of agarwood has been conducted thru studies and analysis of database from reliable sources of 

informations as well as being experimented with composites between the agarwood residue and 

other co-agents. This is to be done in search of its suitable co-agents good for making fragrant 

lanterns. The studies was conducted by using well-ground agarwood residue mix with well-done 

past(from well-done tapioca flour) the composition of which was at the percentage ratio in proportion 

with the weight of agarwood to the paste at (grams)1:3 portions of developing models. The prototype 

of developed models of lantern’s suitable for putting on desks as well as to be hung on the walls. If 

and when desired, we may increase fragrance inside the room by dropping essential oil into parts of 

the lanterns so that electric heat help spread fragrance throughout the room and that the lanterns 

can even adjust property translucent light. The way in which the design needs was introduced by 

means of geometric figures and Thai floral hanging applicable to designing. The techniques have 

been fitably applied, and thus it looks fine for interior decoration 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

 ขอขอบคุณ คุณแมซ่ึง่คอยสนบัสนุนการทําสารนิพนธค์รัง้น้ีตลอดมา 

 ขอขอบคุณ อาจารยท์ีป่รกึษา ผ.ศ.ด.ร. ลุย้ กานตส์มเกยีรต ิทีใ่หค้าํปรกึษาและกําลงัใจ

ในการทาํสารนิพนธค์รัง้น้ี 

 ขอขอบคุณ อาจารย ์ผ.ศ.ด.ร. รฐัไท พรเจรญิ ทีค่อยใหค้าํปรกึษาและคาํแนะนําต่างๆที่

เป็นประโยชน์ทัง้เรือ่งการเรยีนและในการทาํในการทําสารนิพนธค์รัง้น้ี 

 ขอขอบคุณคณาจารยทุ์กท่านทีค่อยใหค้าํปรกึษาและมอบความรูใ้นวชิาต่างๆตลอด

ระยะเวลาทีศ่กึษาอยู่ 

 ขอขอบคุณพีฝ่า่ยและพีบ่อย พีใ่จดทีัง้สองท่านทีค่อยใหค้าํปรกึษาและช่วยเหลอืในเรือ่ง

ต่างๆมาตลอด 

 ขอขอบคุณ เพื่อนๆในภาคทุกคนทีช่่วยเหลอืเรือ่งการเรยีนและคอยใหก้ําลงัใจ 
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