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 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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บทท่ี 1 

บทนํา 

1. ท่ีมาและความสาํคญั  

 ความตอ้งการใชท้รพัยากรธรรมชาตใินปจัจบุนัมเีพิม่ขึน้ตามการขยายตวัของประชากร 

การพฒันาดา้นเศรษฐกจิ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของมนุษย ์ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิความเสื่อม

โทรมของธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้จงึควรมกีาร การจดัใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่ง

ประหยดัและมปีระสทิธภิาพ การนําเศษเหลอืทิง้จากกระบวนการผลติมาแปรรปูเพื่อนํากลบัใช้

ใหมเ่ป็นทางเลอืกทางหน่ึงทีช่่วยเกดิการใชท้รพัยากรธรรมชาตอิยา่งคุม้ค่า 

 ไมก้ฤษณา มสีารกฤษณาทีใ่หก้ลิน่หอม สามารถนํามาทาํน้ําหอมและเป็นส่วนผสมของ

ยารกัษาโรคบางชนิดได ้จงึเป็นไมเ้ศรษฐกจิทีเ่กษตรกรนิยมปลกูเพิม่มากขึน้เน่ืองจากนําไปขาย

ไดร้าคาด ีกฤษณาทีป่ลกูจะการกระตุน้เพื่อชกันําใหเ้กดิสารกฤษณาในเน้ือไม ้เมือ่รอใหเ้กดิสาร

กฤษณาแลว้จะตดัตน้กฤษณา เพื่อนําเน้ือไมไ้ปขาย ราคาเน้ือไมท้ีม่สีารกฤษณาขายไดร้าคา

หรอืไมน่ัน้ ขึน้อยูก่บัคุณภาพของชิน้ไมว้่ามสีารกฤษณาอยูม่ากน้อยเพยีงใด ในไทยแบ่งเกรด

กฤษณาออกเป็น 4 เกรดคอื 1. ไมเ้กรด  1 จะมคีุณภาพสงูมาก  เรยีกว่า ไมล้กูแก่น (super)   , 

2. ไมเ้กรด 2   เป็นไมคุ้ณภาพสงู  ,3. ไมเ้กรด 3   คุณภาพระดบัปานกลาง , 4. ไมเ้กรด  4   จะ

มคีุณภาพตํ่า  โดยไมก้ฤษณาเกรด 4 ทีม่ปีรมิาณสารกฤษณาอยูน้่อยจะถูกนํามาผ่าน

กระบวนการกลัน่แบบต้ม( Water Distillation )ซึง่เป็นวธิทีีนิ่ยมกนัมากเพราะทาํไดง้า่ย กลัน่เพื่อ

สกดัเอาน้ํากฤษณาออกจากเน้ือไม ้เมือ่กลัน่เสรจ็จะเหลอืกากกฤษณาในขบวนการผลติซึง่กาก

กฤษณาจะยงัคงมกีลิน่หอมหลงเหลอือยูบ่า้งเลก็น้อย มกีารนํากากกฤษณาทีเ่หลอืใชใ้หเ้กดิ

ประโยชน์จากการกลัน่ขัน้ตอนน้ีเช่นใชท้าํธูป ใชท้าํดอกไมจ้นัทน์ หรอืนํากากจากการกลัน่แบบ

ตม้แลว้มากลัน่แบบแรงดนัไอน้ํา ( Steam Distillation )อกีรอบ จะไดน้ํ้ามนักฤษณาออกมาแต่

เป็นน้ํามนัทีม่คีุณภาพตํ่า กากทีเ่หลอืในขัน้ตอนน้ีแทบจะไม่มกีลิน่เหลอือยูเ่ลย กากกฤษณาที่

เหลอืในขัน้ตอนน้ีไมนิ่ยมไปใชท้าํธปูส่วนใหญ่จะทิง้เกบ็ไวเ้ฉยๆในโกดงั ดงันัน้การแปรรปูกาก

กฤษณาใหก้ลบัมา
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ใชไ้ดใ้หมโ่ดยนํามาขึน้รปูเป็นของใชไ้ดเ้ป็นการสรา้งมลูค่าของเหลอืทิง้ใหก้ลบัมามปีระโยชน์อกี

ครัง้   

 สุคนธบาํบดัหรอืการใชก้ลิน่เพื่อบาํบดัร่างกายและจติใจใหส้ดชื่นและผ่อนคลายจาก

ความเครยีด ดว้ยวธิกีารสดูดมกลิน่ระเหยของน้ํามนัหอม ยงัคงเป็นทีนิ่ยมอยูใ่นปจัจบุนั  การ

สรา้งบรรยากาศหรอืการทําใหห้อ้งทีพ่กัอาศยัใหเ้กดิกลิน่หอมช่วยใหผู้อ้าศยัเกดิความรูส้กึผ่อน

คลายไดท้างหน่ึง นอกเหนือการใชส้เปรยฉ์ีดเพื่อสรา้งใหเ้กดิความหอมภายในหอ้ง หลอดไฟใน

โคมไฟ(Lamp Shades)นัน้สามารถช่วยกระจายกลิน่หอมในหอ้งได ้ซึง่หลอดไฟจากโคมไฟ

นอกจากจะใหแ้สงสว่างแลว้แสงสว่างแลว้ หลอดไฟนัน้มคีวามรอ้นปล่อยออกมาดว้ย ความรอ้น

นัน้สามารถทําใหน้ํ้ามนัหอมทีอ่ยูใ่กลก้บัหลอดไฟระเหยกลิน่หอมออกมาได ้ 

 ทีจ่ากขอ้มลูดงักล่าวผูอ้อกแบบมแีนวความคดิทีจ่ะพฒันาศกึษาถงึความเป็นไปไดใ้นการ

นํากากกฤษณามาพฒันาทาํเป็นโคมไฟทีส่ามารถปล่อยกลิน่หอมโดยอาศยัความรอ้นจาก

หลอดไฟ 

 2. ความมุ่งหมายและวตัถปุระสงคก์ารศึกษา (Objectives) 

 1.เพื่อศกึษาแนวทางการน้ํากากกฤษณามาใชใ้นการทาํผลติภณัฑโ์คมไฟหอม 

 2.เพื่อศกึษาสตูรส่วนผสมระหว่างกากกฤษณาและวสัดุอื่นและเลอืกสตูรทีเ่หมาะสม

สาํหรบันํามาทาํโคมไฟหอม 

 3.เพื่อออกแบบและพฒันาผลติภณัฑโ์คมไฟหอมโดยใชก้ากกฤษณา 

 

3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั (Project Expectation) 

 1. กากกฤษณาไดร้บัการศกึษาและพฒันานํามาใชใ้นการผลติโคมไฟหอม 

 2. ไดส้ตูรส่วนผสมทีเ่หมาะสมของกากกฤษณากบัวสัดุอื่นทีเ่หมาะสมสาํหรบันํามาทาํ

โคมไฟหอม 

 3.โคมไฟหอมจากกากฤษณาถูกออกแบบไดเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 
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4. สมมติฐานของการศึกษา 

 ทางผูว้จิยัตัง้สมมตุฐิานไวว้่า การการศกึษาครัง้น้ี สามารถพฒันาสตูรผสมระหว่างกาก

กฤษณากบัวสัดุอื่นทีเ่หมาะสมนํามาใชผ้ลติเป็นโคมไฟได ้โดยสตูรผสมทีพ่ฒันาไดเ้กดิจากวสัดุที่

สามารถหาไดง้า่ยมขีายทัว่ไปมคีวามปลอดภยัต่อผูผ้ลติและผูใ้ช ้

 

5. ขอบเขตในการวิจยั 

 1.สตูรผสมระหว่างกากกฤษณาและวสัดุอื่น ในทีน้ี่มุ่นศกึษาวธิกีารผลติทีง่า่ยไม่ซบัซอ้น

สามารถหาส่วนผสมทีใ่ชผ้ลติไดง้า่ย มขีายทัว่ไปมคีวามปลอดภยัต่อผูผ้ลติและผูใ้ช ้

 2.ศกึษาลกัษณะของกากกฤษณา ศกึษาเฉพาะกากกฤษณาของไทย ทีเ่กดิจาก

กระบวนการกลัน่แบบต้ม( Water Distillation )หรอืหรอืดว้ยแรงดนัไอน้ํา ( Steam Distillation ) 

ซึง่ ไมร่วมถงึกากกฤษณาทีเ่กดิจากการสกดัดว้ยวธิอีื่นๆ  

 3.ลกัษณะการใชง้านของโคมไฟหอมจากกากกฤษณา  ศกึษาเฉพาะทีใ่ชใ้นทีพ่กัอาศยั

เป็นหลกั ขนาดหอ้งทีศ่กึษาไมเ่กนิ9ตรม. 

 

6.นิยามศพัท์ 

 1. ชุดโคมไฟ หมายถงึ ผลติภณัฑป์ระเภทโคมไฟไฟฟ้า (Lamp Shade) ศกึษาเฉพาะ

โคมไฟตัง้โต๊ะทีม่ทีีค่รอบหลอดไฟกนั งานเพื่อใหแ้สงสว่างและตกแต่งภายในหอ้งหรอืภายใน

อาคาร ประกอบดว้ย โคมไฟตดิผนงัและโคมไฟตัง้โต๊ะ 

 2. โคมไฟมีกล่ินหอม หมายถงึ โคมไฟทีม่กีารเพิม่ชิน้ส่วนประกอบบางอย่าง ทีส่ามารถ

ซบัน้ํามนัหอมทีเ่พิม่เตมิเขา้ไปแลว้ปล่อยกลิน่หอมออกมาไดม้ากขึน้เมือ่เทยีบกบัขณะยงัไมเ่ปิด

ไฟ โดยอาศยัความรอ้นจากหลอดไฟในขณะทีเ่ปิดโคมไฟ 

 3. กากกฤษณา หมายถงึ ส่วนทีเ่หลอืจากกลัน่ไมก้ฤษณาในไทยเพื่อผลติเป็นน้ํามนั

กฤษณาดว้นกระบวนการกลัน่แบบแบบ (Water Distillation) หรอืหรอืดว้ยแรงดนัไอน้ํา (Steam 

Distillation) ไมร่วมถงึกากกฤษณาทีเ่กดิจากการสกดัดว้ยวธิอีื่นๆ 

 4. น้ํามนัหอม ในทีน้ี่รวมถงึน้ํามนัหอมทีส่กดัจากธรรมชาต ิ(Essential Oil) และน้ําหอม

สงัเคราะห ์
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 5. ส่วนผสมอ่ืน หมายถงึ ส่วนผสมเพิม่เตมิใส่ในกากกฤษณาหรอืวสัดุตวัประสานทีช่่วย

ใหก้ากกฤษณาขึน้รปูได ้

 

7. ขัน้ตอนของการศึกษา 

 1. หาขอ้มลูดา้นเอกสารเกีย่วกบักากกฤษณา ตวัประสานวธิกีารผลติ และขอ้มลูดา้นการ

ออกโคมไฟ 

 2. ทดลองวสัดุการขึน้รปูกากกฤษณา และ วเิคราะหห์าแนวทางการออกแบบ 

 3. สรปุส่วนผสมของกากกฤษณา และ แนวทางการออกแบบ  

 4. วาดแบบรา่ง ปรบัปรงุแบบ และสรปุแบบ 

 5. ทาํแบบจาํลอง ปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญเพื่อสรุปแนวทางการออกแบบและผลติ 

 6. ทาํการผลติตน้แบบผลติภณัฑ ์

 

 8.แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 

  1. แหล่งขอ้มลูประเภทสื่อสงิพมิพต่์างๆเช่น หนงัสอืและเอกสาร งานวจิยั สิง่พมิพ์

อเิลก็ทรอนิคส ์

 2. แหล่งขอ้มลูจากศกึษาโคมไฟ ทีว่างจาํหน่ายในปจัจบุนั โดยการถ่ายรปูสนิคา้ เพื่อ

ศกึษารปูแบบ  

 

 

9. อปุกรณ์ท่ีใช้ในการค้นคว้า 

 9.1 หนงัสอืและเอกสารในการอา้งองิต่างๆ 

 9.2 กลอ้งถ่ายรปูเพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 9.3 คอมพวิเตอรส์าํหรบัสบืคน้ขอ้มลูและเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
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 9.4 อุปกรณ์การทาํงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการสรา้งสรรคผ์ลงานเช่น กากกฤษณา แมพ่มิพ ์

ชุดหลอดไฟสาํเรจ็รปู เป็นต้น 
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1. ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องในการออกแบบ 

 หลกัการเบือ้งต้นในการออกแบบโคมไฟ 

  เน่ืองจากเราสามารถพบเหน็ความงามปรากฏในสิง่ต่าง ๆ ในธรรมชาตไิมว่่าจะเป็นสตัว ์

หรอืพชืกต็าม ดงันัน้การออกแบบในขัน้ตน้ ผูอ้อกแบบอาศยัแรงบนัดาลใจ จากภาพสิง่มชีวีติใน

ธรรมชาตมิาเป็นเสมอืนภาพตน้แบบ ผูอ้อกแบบจะทาํการศกึษาวเิคราะหถ์งึภาพต้นแบบจน

เขา้ใจถงึสิง่ทีป่รากฏหรอื 

ลกัษณะเฉพาะบางอยา่งทีช่ดัเจนหรอืโดดเด่นของสิง่มชีวีติตน้แบบ จากนัน้จงึถอดลกัษณะ

เฉพาะตวัเหล่านัน้ออกมาเป็นรปูทรงเรขาคณติหรอืรปูทรงอสิระทีส่ ื่อถงึแนวความคดิทีใ่ชใ้นการ

ออกแบบ ซึง่สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น สามขัน้คอื การออกแบบทีส่ ื่อความหมายในเชงิสญัลกัษณ์ 

(Symbolic Meaning) การออกแบบทีส่ ื่อความหมายในเชงิสญัลกัษณ์กึง่นามธรรม( Semi 

Symbolic - Abstract Meaning) และการออกแบบทีส่ื่อความหมายในเชงินามธรรม( Abstract 

Meaning ) 

 การออกแบบทีส่ ื่อความหมายในเชงิสญัลกัษณ์ ( Symbolic Meaning ) เป็นการมุง่เน้น

การออกแบบในลกัษณะการถ่ายทอดรปูร่างหรอืองคป์ระกอบทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนจาก

ภาพตน้แบบ โดยนํามาลดทอนรายละเอยีดออกไป หรอืเน้นลกัษณะเฉพาะของสิง่มชีวีติตน้แบบ

ใหเ้ด่นชดัมากขึน้ แต่ยงัคงเหน็ลกัษณะทางกายภาพหรอืเสน้โครงรปูร่างภายนอกของภาพ

ตน้แบบอยูอ่ย่างชดัเจน 

 การออกแบบทีส่ ื่อความหมายในเชงิสญัลกัษณ์กึง่นามธรรม ( Semi Symbolic -Abstract 

Meaning) เป็นการมุง่เน้นการออกแบบทีผ่สมผสานการเลอืกใชอ้งคป์ระกอบทีนํ่ามาจากภาพ
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ตน้แบบรว่มกบัการเปลีย่นแปลง การบดิเบอืน โดยนําเคา้โครงภาพตน้แบบเดมิมาสรา้งรปูทรง

ใหมบ่างส่วนหรอืทัง้หมดกไ็ดก้ารออกแบบทีส่ื่อความหมายในเชงินามธรรม ( Abstract 

Meaning) เป็นการมุง่เน้นการออกแบบทีต่อ้งการสื่อถงึอารมณ์ของผูอ้อกแบบทีม่ต่ีอภาพ

ตน้แบบ งานออกแบบทีเ่กดิขึน้บางครัง้อาจจะไมเ่หน็ลกัษณะและรปูรา่งของภาพตน้แบบปรากฏ

อยูเ่ลย เป็นเพยีงแต่การตคีวามหมายจากภาพตน้แบบแลว้นํามาออกแบบใหม ่ผ่านองคป์ระกอบ 

หรอื หน่วยของรปูทรง ซึง่รวมตวักนัจนเกดิเป็นรปูทรงรวมใหม่ทีส่ ื่อใหเ้หน็อทิธพิลจากภาพ

ตน้แบบ การออกแบบประเภทน้ีบางครัง้อาจจะตอ้งอาศยัการตัง้ชื่อหรอืการตคีวามออกมาเป็นคํา

บรรยายถงึลกัษณะเฉพาะของภาพตน้แบบ แลว้จงึนํามาถ่ายทอดใหเ้กดิเป็นรปูทรงใหมท่ี่

สอดคลอ้งกบัแนวความคดิทีไ่ดก้ําหนดไวจ้ากแนวทางการออกแบบทัง้สามรปูแบบทีก่ล่าวมานัน้ 

ผูอ้อกแบบจะอาศยัความรูแ้ละทฤษฎเีบือ้งตน้ทีเ่กีย่วกบัการออกแบบไดแ้ก่ ความรูค้วามเขา้ใจใน

เรือ่งองคป์ระกอบ คุณสมบตัต่ิาง ๆ ขององคป์ระกอบ และหลกัการจดัองคป์ระกอบเบือ้งตน้ มา

ออกแบบรว่มกบัแนวความคดิในการสื่อความหมายทีไ่ดเ้ลอืกเอาไว ้งานออกแบบทีเ่กดิขึน้ 

จะตอ้งมจีดุสนใจทีด่ ีและมเีอกภาพของงาน 

 ผูอ้อกแบบควรทาํการเลอืกชนิดของโคมไฟ ซึง่แบ่งออกตามลกัษณะการตดิตัง้ออกเป็น

สามประเภท คอืโคมไฟตัง้โต๊ะ ( Table Lamp ) โคมไฟตดิผนงั ( Wall Lamp ) และโคมไฟแขวน 

( Hanging Lamp ) ก่อนการออกแบบขัน้ตอนต่อไป เน่ืองจากชนิดของโคมไฟแต่ละประเภทจะ

กําหนดวธิกีารตดิตัง้หลอดไฟภายในและจดัวางดวงโคมภายในพืน้ทีใ่ชส้อยแตกต่างกนัดงัน้ี 

 -  โคมไฟตัง้โต๊ะ (Table Lamp) หมายถงึ โคมไฟทีเ่ป็นเสมอืนงานประตมิากรรมลอยตวั

ซึง่ตัง้อยูบ่นพืน้ ในการออกแบบสิง่ทีค่วรคาํนึงถงึประการแรกคอืส่วนฐานของโคมไฟทีม่คีวาม

เหมาะสมทางโครงสรา้งและความสมดุลของการรบัถ่ายน้ําหนกัของดวงโคมจากดา้นบนลงสู่ส่วน

ฐาน ประการทีส่องไดแ้ก่การตดิตัง้และเปลีย่นหลอดไฟจากดา้นล่าง ดา้นบน หรอืดา้นขา้งอย่าง

แนบเนียนและเหมาะสม และประการสุดทา้ยคอืมุมมองของผูใ้ชส้อยทีจ่ะเหน็โคมไฟในลกัษณะ

งานสามมติลิอยตวัทีส่ามารถเหน็ไดร้อบดา้น 

 -  โคมไฟตดิผนงั(Wall Lamp)หมายถงึโคมไฟทีเ่ป็นเสมอืนประตมิากรรมนูนสงู (High 

Relief) ซึง่เกาะตดิอยูก่บัผนัง ในการออกแบบสิง่ทีค่วรคํานึงถงึประการแรกคอืลกัษณะการสรา้ง

เป็นสามมติใิหโ้คมดยูกลอยหลุดออกจากผนงัเพื่อใหเ้กดิมติขิองงานมากทีสุ่ด พรอ้มกบัการ

ออกแบบลกัษณะโครงสรา้งการถ่ายแรงและไดท้ําการยดึเกาะกบัผนงัอยา่งแขง็แรง ประการที่

สองไดแ้ก่การตดิตัง้และเปลีย่นหลอดไฟจากดา้นล่างหรอืดา้นบนอยา่งแนบเนียนและเหมาะสม 

ส่วนประการสุดทา้ยคอืมุมมองของผูใ้ชส้อยทีจ่ะเหน็โคมไฟในลกัษณะงานสามมตินูินสงูทีเ่น้นให้

เหน็เฉพาะส่วนรปูทรงดา้นหน้าและดา้นขา้งทีช่ดัเจน 
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 -  โคมไฟแขวน (Hanging Lamp ) โคมไฟทีเ่ป็นเสมอืนงานประตมิากรรมลอยตวัทีแ่ขวน

หอ้ยอยูก่ลางอากาศ ในการออกแบบควรคาํนึงถงึประการแรกคอืส่วนบนของโคมไฟทีท่าํการ

แขวนดวงโคมลงมาจากระนาบดา้นบนของหอ้งหรอืฝ้าเพดานควรมคีวามเหมาะสมทาง

โครงสรา้งและการรบัถ่ายน้ําหนกัของดวงโคม ประการทีส่องคอืการตดิตัง้และเปลีย่นหลอดจาก

ดา้นบนหรอืดา้นขา้งอย่างแนบเนียนและเหมาะสม ไมค่่อยนิยมออกแบบใหเ้ปลีย่นทางดา้นล่าง

เน่ืองจากอาจเหน็ส่วนรอยต่อทีไ่มเ่รยีบรอ้ยหรอืเหน็หลอดไฟไดโ้ดยตรงประการสุดทา้ยคอื

มมุมองของผูใ้ชส้อยทีจ่ะเหน็โคมไฟในลกัษณะงานสามมติลิอยตวัทีส่ามารถเหน็ไดจ้ากทาง

ดา้นล่าง และดา้นขา้งของโคมไฟเป็นหลกัโคมไฟทัง้สามประเภทน้ีมรีปูแบบและวธิขีองการใส่

หลอดไฟการซ่อนหลอดไฟ และสายไฟใหเ้รยีบรอ้ยสวยงามแตกต่างกนั ซึง่ผูอ้อกแบบตอ้งทาํ

การออกแบบใหเ้กดิความสอดคลอ้งตามแต่ละชนิดของโคมไฟหลงัจากนัน้จงึเริม่ต้นการออกแบบ

จากการวาด ภาพแบบร่างขึน้มาก่อน เพื่อกําหนดองคป์ระกอบหลกัทีป่ระกอบกนัขึน้เป็นโคมไฟ 

ไดแ้ก่ ส่วนแหล่งกําเนิดไฟทีอ่ยูภ่ายใน กบั ส่วนเปลอืกทีห่่อหุม้หลอดไฟภายนอก ทัง้สอง

โดยเฉพาะส่วนหลงัเป็นเสมอืนหวัใจในการออกแบบทีจ่ะตอ้งคดิ และกําหนดรปูแบบความเป็นไป

ไดใ้นการออกแบบในหลายแงม่มุดงัน้ี 

 1.แหล่งกําเนิดไฟ : หลอดไฟ เป็นสิง่ทีผ่ลติออกมาจากโรงงานผูผ้ลติถงึแมผู้อ้อกแบบจะ

มหีน้าทีห่ลกัในการออกแบบสิง่ทีห่่อหุม้เป็นผวิหรอืเปลอืกรอบตวัหลอดไฟกต็ามแต่ กระนัน้

ผูอ้อกแบบจาํเป็นตอ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในการเลอืกชนิดและสขีองหลอดทีเ่หมาะสมกบัวสัดุที่

จะใชใ้นการออกแบบ รวมถงึคุณภาพของแสงซึง่มอีทิธพิลอยา่งมากต่ออารมณ์และความรูส้กึใน

การใชช้วีติประจาํวนัโดยปกตแิลว้ดวงโคมมกัจะนิยมใชแ้สงของหลอดไฟประเภทแสงสสีม้ 

(Warm White)หรอืแสงสเีหลอืงนวล( Cool White )เน่ืองจากสามารถสรา้งใหเ้กดิบรรยากาศและ

อารมณ์ภายในทีว่่างในงาสถาปตัยกรรมตามทีต่อ้งการไดง้า่ยกว่าหลอดทีใ่หแ้สงประเภทอื่น ๆ

จาํนวนของแหล่งกําเนิดไฟเป็นสิง่ทีผู่อ้อกแบบตอ้งทําการกําหนดไวใ้นขัน้เริม่ตน้ของการ

ออกแบบ โดยกําหนดว่าแหล่งกําเนิดแสงนัน้จะมลีกัษณะเป็นประเภทหลอดเดีย่ว หลายหลอด 

หรอืเป็นกลุ่ม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะดวงโคมทีจ่ะทําการออกแบบ 

 2. เปลอืกทีห่่อหุม้ดวงไฟ มวีตัถุประสงคห์ลกัในการออกแบบเพื่อลด“ความจา้ของ

แหล่งกําเนิดไฟ” อนัเน่ืองจากความแตกต่างอยา่งมากระหว่างความสว่างของแหล่งกําเนิดแสง

กบัสภาพแวดลอ้มโดยรอบ ซึง่ทาํใหเ้กดิการระคายเคอืง ต่อดวงตา และความรูส้กึ ของผูใ้ชส้อย

เปลอืกทีถู่กออกแบบน้ีเป็นสิง่ทีเ่น้นใหเ้หน็คุณค่าของแสงเพราะแสงมใิช่เป็นเพยีงแค่สิง่ทีท่าํให้

เรามองเหน็แต่ยงัมผีลต่อความรูส้กึของเรามติแิละค่าน้ําหนกั (Value)จงัหวะ (Rhythm) และ

รปูแบบและลวดลาย (Pattern) ของแสงทีเ่กดิขึน้จากการออกแบบเป็นเสมอืนกระตุน้ให้

ความรูส้กึ ปิตยินิด ีสุขใจ และรืน่รมย ์ตื่นขึน้เมือ่เราเปิดไฟดงันัน้การออกแบบในการใหแ้สงจาก
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หลอดไฟส่องผ่านเปลอืกทีห่่อหุม้จงึมคีวามสําคญัมาก โดยปกตแินวทางในการออกแบบวธิกีาร

ใหแ้สงมอียูส่องรปูแบบหลกัๆ คอืการใหแ้สงโดยตรง (Direct Light) และการใหแ้สงทางออ้ม 

(Indirect Light)การใหแ้สงโดยตรง(Direct Light) เป็นการออกแบบทีมุ่ง่เน้นใหม้ปีรมิาณแสงทีม่ ี

ความเขม้ขน้ของความสว่างส่องผ่านออกมาตามช่องทีว่่าง โดยตรงโดยปราศจากการตกกระทบ

หรอืมกีารบดบงัแสงทีส่่องผ่านออกมา เพื่อเน้นใหเ้หน็สสีนัและวสัดุต่างๆ อยา่งจดัจา้นชดัเจนแต่

มกัจะก่อใหเ้กดิความจา้ทีเ่กนิความจาํเป็น ซึง่ผูอ้อกแบบจะตอ้งพงึระวงัมใิหเ้กดิความจา้ทีม่าก

เกนิไปหรอืเหน็แหล่งกําเนิดไฟโดยตรงการใหแ้สงทางอ้อม (Indirect Light) เป็นการออกแบบ

แสงทีมุ่ง่เน้นใหเ้กดิความนุ่มนวลของแสงทีป่รากฏขึน้โดยอาศยัการสะทอ้นแสงผ่านลอดออกมา

ตามทีว่่างระหว่างองคป์ระกอบทีม่อียู ่แสงทีเ่กดิขึน้จะลดความเขม้ขน้ลงค่อนขา้งมากและมกัจะ

ก่อใหเ้กดิปรากฏการคู่ขนาน คอืการเกดิ “รม่เงา (Shade) และเงาดาํ (Shadow)” จากการตก

กระทบของแสงเสมอทัง้รม่เงาและเงาดํามคีวามสําคญัในการออกแบบเท่าๆ กบัแสงไฟ 

ผูอ้อกแบบสามารถสรา้งมติขิองแสงและเงาใหเ้กดิในลกัษณะการสรา้งความสมัพนัธข์องภาพและ

พืน้ภาพ (Positive and Negative) ทีต่่อเน่ืองกนัสามารถมองกลบัไปมา (Reversible Effect) 

หรอืเน้นใหเ้หน็แตกต่างกนั (Contrast) โดยอาศยัค่าน้ําหนกั(Value) อ่อนแก่ทีแ่ตกต่างของความ

มดืสว่างเป็นเครือ่งมอืในการสรา้งสรรค ์จงัหวะ รปูแบบ และลวดลายของแสงและเงาทีเ่รา้

อารมณ์ของผูใ้ชส้อย 

[ฉตัรชยั วริยิะไกรกุล, โคมไฟ : ศลิปะแห่งแสงและเงา (กรงุเทพฯ :จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 

2547), 1-4.] 

 

 เทรนดก์ารออกแบบ 

 เทรนดอ์อกแบบโลกปี 2014 

 สาํนกับรหิารองคค์วามรูช้ ีส้หรฐัและยโุรป ยงัคงเป็นผูนํ้าเทรนดแ์ละมอีทิธพิลต่อการ

ออกแบบของโลก ขณะทีช่นชัน้กลางจะเป็นหลกัสาํคญัในการออกแบบ สาํนกังานบรหิารและ

พฒันาองคค์วามรู ้หรอื สบร.จดัประชุมระดมความคดิเทรนดก์ารออกแบบของโลก ปี 2014 โดย

นางนลนีิ ทวสีนิ รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ีกล่าวว่า การออกแบบมคีวามสําคญัต่อชวีติ 

เน่ืองจากช่วยใหเ้กดิความสรา้งสรรคแ์ละสามารถสรา้งมลูค่าเพิม่ใหส้นิคา้ได ้ทีผ่่านมารฐับาลได้

สนบัสนุนใหด้ไีซเนอรไ์ทยพฒันาองคค์วามรูอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยไดส้นบัสนุนงบประมาณ100ลา้น

บาทในการจา้งดไีซเนอรจ์ากต่างประเทศมาใหค้วามรูด้ไีซเนอรไ์ทย รวมถงึจดักจิกรรมดา้นการ

ออกแบบต่างๆ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 นายทรงศกัดิ ์เปรมสุข ประธานกรรมการบรหิารสํานกังานบรหิารและพฒันาองคค์วามรู ้

กล่าวว่า เทรนดก์ารออกแบบโลกในตอนน้ีมปีจัจยัทีส่าํคญั2ประการ ไดแ้ก่ การเปลีย่นแปลงของ

ประเทศทีม่อีทิธพิลต่อคนทัว่โลกอยา่งอยา่งสหรฐัและยุโรปเกดิวกิฤตเิศรษฐกจิรุนแรง ทาํใหก้าร

เตบิโตทางเศรษฐกจิเกดิการชะงกังนั อย่างไรกต็าม ทัง้สหรฐัและยโุรปยงัคงเป็นตลาดหลกัใน

การทําการคา้ของประเทศไทยอยู ่เพราะเป็นกลุ่มประเทศทีม่ขีนาดใหญ่และมพีืน้ฐานทาง

เศรษฐกจิ อกีปจัจยัคอื ชนชัน้กลางจะมอีทิธพิลต่อเทรนดโ์ลก เพราะชนชัน้กลางมจีาํนวนเพิม่ขึน้

อยา่งรวดเรว็เป็นกลุ่มคนทีม่พีลงั มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ 

 นางโอเนลล่า บิก๊นาม ิทีป่รกึษาดา้นงานสรา้งสรรคแ์ละผูก่้อตัง้บรษิทั Elementi Moda 

ประเทศอติาล ีกล่าวว่า เทรนดก์ารออกแบบในปี 2014 จะเน้นโทนสพีาสเทล เช่น สเีทาและขาว 

การออกแบบจะเน้นความเรยีบงา่ย รปูทรงเน้นแบบเรขาคณติ ทัง้รปูทรงเหลีย่ม และเสน้โคง้ มน 

และ วงกลม รวมทัง้ใชเ้ทคโนโลยใีหม่นํามาผลติสนิคา้ ช่วยในเรือ่งความเป็นอยูข่องมนุษยม์าก

ขึน้ เช่น รองเทา้รบัแรงกระแทกของขอ้เทา้ เป็นตน้ 

 

 

 เทรนดก์ารออกแบบและสีนิยมในมิลานแฟร ์2012 

          จากการเดนิทางไปทาํข่าวและผลติสารคดพีเิศษใหแ้ก่รายการอยูส่บายดไีซน์นิวส ์เนชัน่

แชนแนล ณ เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ีในครัง้น้ีไดป้ระมวลผลงาน และกระแสการออกแบบ

เฟอรนิ์เจอร ์ซึง่ไดข้อ้สรปุคอืการนําแนวคดิทางธรรมชาตมิาใชอ้ย่างรูคุ้ณค่ามากทีสุ่ด   

          ตลอดจนนวตักรรมการผลติและวสัดุทีท่ําใหล้ดการสิน้เปลอืงทัง้วตัถุดบิและความ

พยายามในการประหยดัพลงังานใหม้ากทีสุ่ดเช่นกนั แต่สิง่ทีน่่าสนใจมากทีสุ่ดคอื กระแสของการ

ใชส้ ีเทรนดใ์นการกําหนดสสีาํหรบัการออกแบบเฟอรนิ์เจอรแ์ละบรรยากาศภายในบา้น  

          กลุ่มสทีีม่าแรงคอืสใีนกลุ่มโทนเทา ชอ็กโกแลต โกโก ้น้ําตาล สโีคลน สดีนิ โดยมสีโีทน

สดจากหตัถกรรมตะวนัออกมาคลุกเคลา้เขา้ไปดว้ย สเีขยีวอมเหลอืงกย็งัคงประปรายมใีหเ้หน็

ต่อเน่ืองจากปีทีแ่ลว้ เหตุทีส่จีากโคลนและโอวลัตนิมาแรงมากๆ คอืการผลติวตัถุดบิทีม่าจาก

วตัถุดบิรไีซเคลิ เพราะเป็นการป ัน่รวมวสัดุต่างๆ มาหลอมรวม การป ัน่ละเอยีดของวตัถุดบิที่

ผลติคอมโพสทิ หนิสงัเคราะหจ์นเกดิสใีนโทนน้ี ประกอบกบัสใีนโทนดงักล่าวเยน็ตา สบายตา คู่สี

มรีสนิยมดทูนัสมยัเขา้กนัไดก้บัทุกสไตล ์นกัออกแบบจงึประยกุตส์ู่งานออกแบบในปจัจุบนั

(  เทรนดอ์อกแบบโลกปี 2014,http://news.voicetv.co.th/business/53000.html, 30 พฤศจกิายน 2555)  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://news.voicetv.co.th/business/53000.html
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ปรากฏเป็นผลงานออกแบบทัง้ผนงัเพดานเฟอรนิ์เจอรแ์ละของตกแต่งบา้นในกระแสภาพรวม

ของมลิานแฟรปี์น้ี 

 

 

สไตลก์ารแต่งบ้าน 

สไตลก์ารตกแต่งบา้นในปจัจบุนัขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์http://www.dek-d.com(เขา้ถงึเมือ่  7 ตุลาคม 

2555. เขา้ถงึจาก http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1504473) โดยแบ่งออกเป็น 16 

รปูแบบดงัน้ี 

4.1   Moroccan style 

เป็นสไตลก์ารตกแต่งบา้นทีไ่ดร้บัอทิธพิลมาจากรปูแบบและวฒันธรรมการสรา้ง

บา้นเรอืนของประเทศโมรอ็กโก ดว้ยการนําเอารปูแบบมาใชก้ารตกแต่งดว้ยสถาปตัยกรรม 

อาคารทีม่คีอรต์อารด์อยูต่รงกลางบา้น มน้ํีาพุหนิอ่อนทีถู่กโอบลอ้มดว้ยอาคาร เพื่อปกป้องฝุน่

จากทะเลทราย ฉะนัน้ช่องเปิดส่วนมากจะอยูภ่ายใน และความโดดเด่นอกีอยา่งคอืลวดลาย

ประดบัของกระเบือ้งโมเสก ทีเ่กดิจากการบรรจงตดิอย่างประณตีและใชค้วามเป็นศลิปินสงู   จงึ

ทาํใหเ้กดิผลงานอนัเป็นเอกลกัษณ์ และเป็นทีป่ระทบัใจของผูท้ีพ่บเหน็ และนํามาใชใ้นการ

ตกแต่ง และสิง่ทีน่่าสงัเกตไดอ้กีอยา่ง คอื ลวดลายจากผนงัโมเสก หรอื พรม แมก้ระทัง่การเขยีน

สลีงบนฝ้าเพดาน จะเหน็ไดว้่ามลีวดลายทีเ่กีย่วกบัพรรณไมแ้ละรปูทรงเรขาคณติ เพราะ

โมรอ็กโกนบัถอืศาสนาอสิลามในรปูแบบ Moroccan Style มาตกแต่งนัน้ลกัษณะเด่นของรปูแบบ

น้ีทีเ่หน็กนัอยา่งชดัเจนคอื รปูแบบ Texture ของผนงั ถ้าไมก่รโุมเสกกต็อ้งฉาบแลว้ถูดว้ยฟองน้ํา  

(  เอกพงษ์ ตรตีรง, http://www.komchadluek.net/detail/20120505/เทรนดก์ารออกแบบและสีนิยมในมิลาน

แฟร์ 2012.html#.ULu4wOTZb_8, 30 พฤศจกิายน 2555)  
 

   ส
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เพื่อใหด้ไูมส่มํ่าเสมอ ใชผ้นังโทนสสีม้ซึง่ไดม้าจากผนงัของอาคารในเมอืงมาราเกซ 

โซฟา Built-in  เบาะบุดว้ยพรมทอสสีดๆ หอ้ยดว้ยโคมไฟทองเหลอืงฉลุอนัเป็นเอกลกัษณ์ หรอื

การตดิพรมไวท้ีผ่นัง ประดบัตกแต่งผนงัดว้ยงานเพน้ต์หลากหลายแต่อย่างหน่ึงทีไ่มค่วรนํามา

ประดบัตกแต่งคอืรปูภาพหรอืงานประตมิากรรมทีเ่กีย่วกบัศาสนา ซึง่ดขูดัแยง้และไม่เหมาะสม

กบัการแต่งแบบ Moroccan Style 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2     

 

 

Mediterranean style  

เป็นสไตลก์ารแต่งบา้นทีม่ตี้นกําเนิดแถบยโุรปตอนใต ้เขตทะเลเมดเิตอรเ์นียน 

ซึง่ในแถบน้ีจะมปีระเทศสเปน อติาล ีกรซี ฝรัง่เศสตอนใต ้และยงัมอีกีหลายประเทศ 

เอกลกัษณ์กท็ีบ่่งบอกถงึสไตลเ์มดเิตอรเ์นียนกค็อืความอบอุ่นและสดใส ทีแ่สดงออกมา

บนพืน้ผวิความเป็นธรรมชาตขิองวสัดุ ทีม่คีวามกลมกลนืไป กบัธรรมชาตใินแถบทะเล

เมดเิตอรเ์นียน จะสงัเกตไดว้่าความหนาของพนงัทัง้ 4ดา้นทีโ่อบลอ้มคอรต์กกลางบา้น

ภาพที ่ 1  การแต่งบา้นสไตล ์ Moroccan Style 

ทีม่า : http://www.prodeccenter.com/interiortip.html?tip_id=4, 7 ตุลาคม 2555 
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นัน้ กเ็พื่อป้องกนัแสงแดดในหน้ารอ้น และใหค้วามอบอุ่นในหน้าหนาว ส่วนคอรต์กลาง

บา้นจะมอบความร่มรื่นและสดชื่นใหก้บับา้น  

ลกัษณะเด่นของสไตลเ์มดเิตอรเ์นียนคอื สสีนับนผนงับา้นทีใ่หค้วามรูส้กึสดใส ซึง่

แตกต่างกบัในแถบประเทศทีต่ ัง้อยูบ่รเิวณทะเลเมดเิตอรเ์นียน เช่น กรซีทีเ่น้นสขีาวตดั

ตดักบัสฟ้ีาของน้ําทะเลอนัเป็นเอกลกัษณ์ส่วนอติาลกีจ็ะมลีกัษณะโทนสอีมสม้ของ

กระเบือ้งมุงหลงัคา หรอืไม่กเ็ป็นสขีองหนิธรรมชาต ิมกีารปพูืน้ดว้นหนิธรรมชาต ิ

หรอืไมก่ก็ระเบือ้งดนิเผา ทีส่ลบักบักระเบือ้งเขยีนลาย ซึง่บางส่วนมกีารใชก้ระเบือ้ง

โมเสกเขยีนลายอนัมเีอกลกัษณ์เฉพาะผนืประดบัตกแต่งผนงัและการนําผา้ทีท่อลวดลาย

แบบพืน้ถิน่มาใชใ้นการตกแต่งและเสน่หข์องการตกแต่งสไตลเ์มดเิตอรเ์นียนทีด่โูดดเด่น

กค็อื บรเิวณทีพ่กัผ่อนภายนอก หรอื Outdoor Living มกัมรีะแนงบงัแดดทีต่่อออกจาก

ตวัผนงับา้น ใชไ้มธ้รรมชาต ิแสงทีล่อดส่องผ่านลงมาเป็นเงากระทบกบัผนงั เฟอรนิ์เจอร์

จากไมด้บิๆหุม้ดว้ยผา้ทีม่ ีTexture กบับางส่วนทีใ่ชห้วายมาสานขึน้รปูใหร้ปูลวดลาย

อ่อนหวาน Mediterranean style จงึเป็นอกีรปูแบบทีม่เีอกลกัษณ์ มคีวามเป็นธรรมชาต ิ

และกลมกลนื 
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4.3   Sino-Portuguese style 

การแต่งบา้นสไตลน้ี์เป็นการผสมผสานระหว่างแบบยโุรปแบบจนี ซึง่เลอืกทรงที ่  มี

ลกัษณะรว่มสมยั การตกแต่งกรอบซุม้ประตู-หน้าต่างแบบยโุรปแต่ใชบ้านแบบจนี ผนงับางส่วน

ตกแต่งดว้ยกระเบือ้งเคลอืบลายเลยีนแบบกระเบือ้งโบราณ โคมไฟรมดําโปะแกว้แบบดตัช ์การ

ประดบัตกแต่งดว้ยโถ ชาม Blue and White และพรมเปอรเ์ซยี ซึง่ลวดลายของกระเบือ้งและไม้

ฉลุนัน้ บางทีจ่ะมลีวดลายแบบผสมฟ้า-ขาว ซึง่ผสมกนัระหว่างอสิลามกบัโปรตุเกส 

 

 

 

 

ภาพที ่ 2  การแต่งบา้นสไตล ์ Mediterranean style 

ทีม่า : http://www.forfur.com/แต่งบา้น/mediterraneanstyle, 7 ตุลาคม 2555 
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4.4   Thai Contemporary style 

คอืการดงึเอกลกัษณะของการจดัวางอาคารเรอืนมาเป็นแนวคดิในการจดัวาง

เลยเ์อาต ์การดงึเอาลกัษณะเด่นต่างๆ ทีป่ระกอบตวัเรอืนไทย อยา่ง ฝาปะกนช่องแสงหรอื

กระทัง่ประตูลัน่ดาน ซึง่รายละเอยีดเหล่าน้ีไดนํ้ามาประยกุตใ์ชก้บัการตกแต่งบา้นแบบไทยรว่ม

สมยัซึง่ปจัจุบนัในเมอืงหลวงเอง การทีจ่ะมบีา้นเรอืนไทยสกัหลงักค็งเป็นเรือ่งยาก ดว้ยเหตุผล

เรือ่งการตอบสนองต่อชวีติความเป็นอยูใ่นแบบสมยัใหม่Thai Contemporary style จงึเป็นการ

ผสมผสานเพื่อตอบสนองความลงตวั เครือ่งเรอืนส่วนใหญ่ถูกนํามาประยกุตใ์ช ้ซึง่ถ้ายอ้นไปใน

อดตี คนไทยยงัไม่มวีฒันธรรมการนัง่เกา้อี ้แต่จะมธีรรมสกิา หรอืตัง่สาํหรบัพระและเจา้นายนัง่ 

เมือ่ถงึยคุทีม่กีารเปิดรบัเอาวฒันธรรมตะวนัตก จงึมเีก้าอีร้บัประทานอาหาร ซึง่เกดิการ

ผสมผสานเขา้กนัดว้ยลวดลายอนัวจิติร และมฝีีมอือนัประณตี กเ็กดิเกา้อีแ้บบประยุกต ์รปูแบบ

เขา้รปูพระธรรม นํามาผสมกบับานเปิดแบบบา้นไทย จงึเกดิตูแ้บบไทยประยกุตข์ึน้ได ้ซึง่

รปูแบบไทยประยกุตน้ี์เกดิขึน้จากกระบวนการคดิทีแ่ฝงไวถ้งึความเป็นไทยอยา่งลงตวั มากกว่า

การเอาชิน้ส่วนของความเป็นไทยไปปะหรอืตดิไวT้ropical เป็นอกีรปูแบบหน่ึงทีนิ่ยมนํามาใชใ้น

การตกแต่งภายใน โดยเฉพาะประเภทของบา้นพกัตากอากาศหรอืรสีอรท์ เป็นสไตลก์ารตกแต่ง

ทีเ่กดิขึน้ในประเทศแถบเอเชยี ประเทศทีม่ภีูมอิากาศแบบรอ้นขึน้ และมฝีนตกซึง่กเ็หมาะกบั 

Tropical style รปูแบบทีเ่รามกัเหน็กนับ่อยๆทีนํ่ามาใชใ้นการตกแต่งคอื สไตลบ์าหล ีการมงุ

หลงัคาดว้ยหญา้ มกีารตกแต่งสวนแบบบาหล ีการใชน้ํ้าเขา้มามสี่วนรว่มในการออกแบบ เพราะ

จะไดค้วามเป็นธรรมชาตแิละความสดชื่น วสัดุส่วนใหญ่จะโชวโ์ครงสรา้งหลงัคาทีท่าํดว้ยไม ้หรอื

กรดุว้ยวสัดุสานจากธรรมชาตเิช่น ผวิไผ่ พืน้กระเบือ้งซเีมนต ์หรอืดนิเผาธรรมชาต ิเฟอรนิ์เจอร์

เครือ่งเรอืนทาํจากไมผ้สมผวิไผ่และหวายซึง่บางตวัไดร้บัอทิธพิลจากชาวดตัช ์ผา้บุใยธรรมชาติ

โคมไฟเหลก็หล่อหรอืทองเหลอืง โดยรวมของบรรยากาศจะรูส้กึสบาย น่าพกัผ่อน ไมด่เูป็น

ทางการ แนวทางการตกแต่งแบบ Tropical style ตอ้งคาํนึงถงึเรือ่งของธรรมชาตทิีเ่ขา้มามสี่วน

รว่ม เพื่อเสรมิสรา้งบรรยากาศ เน้นเรือ่งของแสงสว่างจากแสงธรรมชาตเิน้นสจัจะของวสัดุ ไม ้

หนิ และผา้ทีท่อจากเสน้ใยธรรมชาต ิ
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4.5  Modern style 

สไตลก์ารแต่งบา้นน้ีไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่ยคุปฏบิตัอุิตสาหกรรม ซึง่ในยคุนัน้เป็นการ

เสาะแสวงหาความเรยีบง่าย อยูใ่นยคุน้ีผูค้นตอ้งการความสะดวกสบายความรวดเรว็ และ

ตอ้งการทีจ่ะนําวสัดุใหม่ๆ มาใชแ้ทนวสัดุแบบเดมิๆ ซึง่วสัดุส่วนใหญ่ทีนํ่ามาใชใ้นยุคน้ี เช่น 

stainless อะลมูเินียม หนิแกรนิต หรอื หรอืวสัดุทีม่คีวามมนัวาว ซึง่เป็นการบ่งบอกถงึความ

ทนัสมยั สิง่ต่างๆ เหล่าน้ีไดแ้พรก่ระจายไปยงัศลิปะแขนงอื่นๆ ไมว่่าจะเป็นงานทางดา้น

สถาปตัยกรรม อาคารบา้นเรอืน งานศลิปะภาพเขยีนของศลิปิน หรอื แมก้ระทัง้เครื่องแต่งกาย มี

การลดทอนรายละเอยีด ของงานประดบัตกแต่ง นําเสน้สายแบบกราฟิกมาใชล้ว้นแต่ตอบสนอง

ยคุแห่งการปฏวิตัอุิตสาหกรรม  

ปจัจบุนังานสไตล ์Modern ยงัเป็นทีนิ่ยมอยูแ่ละไดม้วีวิฒันาการทางเทคโนโลยเีขา้มา

ช่วยในการผลติใหร้ปูแบบของงานมคีวามแตกต่างจากแต่ก่อน แต่ทัง้น้ี ทัง้นัน้ ตน้แบบในยคุแรก

ของ Modern กย็งัถูกนํามาเป็นแมแ่บบใหก้บัคนรุ่นปจัจุบนั อกีทัง้ยงันํารปูแบบของงานสไตล์

อื่นๆมาผสมกบั Modern เพือ่ใหเ้กดิรปูแบบผสมผสานใหเ้ขา้กบัรสนิยม  

ภาพที ่ 3  การแต่งบา้นสไตล ์ Thai Contemporary style 

ทีม่า : http://www.prodeccenter.com/interiortip.html?tip_id=8, 7 ตุลาคม 2555 
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หลกังา่ยๆสาํหรบัผูท้ีต่อ้งการตกแต่งรปูแบบทนัสมยัน้ีอยา่งแรกลองปรบัโทนสภีายใน

หอ้งอยา่งผนงักบัฝ้าเพดานใหเ้ป็นสขีาว ทาํการปรบัเรือ่งของแสงทีฝ้่าเพดานในแบบ In Dire 

tight เลอืกใชเ้ฟอรนิ์เจอรเ์ท่าทีจ่าํเป็น โดยยดึเสน้ลายของรปูแบบเฟอรนิ์เจอรแ์บบกราฟิก โดย

บางชิน้มสี่วนประกอบของโลหะมนัวาว เช่น stainless และคุมโทนสขีองเฟอรนิ์เจอรใ์นโทนเทา 

ขาว และดาํ แต่อาจมสีสีนัของของประดบัตกแต่ง เช่นกรอบรปูภาพ แจกนั หรอืพรม กจ็ะไดง้าน

ทีม่ลีกัษณะ Modern style แบบเบือ้งตน้งา่ยๆดว้ยตนเอง 

 

 

 

 4.6   Classic style 

ภาพที ่ 4  การแต่งบา้นสไตล ์ Modern style 

ทีม่า : http://www.prodeccenter.com/interiortip.html?tip_id=10, 7 ตุลาคม 2555 
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เป็นสไตลก์ารตกแต่งบา้นดว้ยบรรยากาศหรหูรา เป็นสไตลท์ีเ่กดิขึน้กบัยคุทีเ่กดิการ

ฟุ่มเฟือย โดยมากจะพบเหน็ในบา้นของผูท้ีม่ศีกัดนิา ชนชัน้สงู มกีารตกแต่งประดบัประดา คิว้

บวัทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น ทัง้ฝ้าเพดาน ผนงั รวมทัง้รปูทรงของเฟอรนิ์เจอรท์ีบ่่งบอกถงึยคุสมยั 

อกีทัง้ยงัมสีญัลกัษณ์หรอืตราประจาํของแต่ละสถานทีซ่ึง่บ่อบอกถงึฐานะและบรรดาศกัดิ ์

ลกัษณะเด่นของงาน Classic style ถา้เป็นงานไม ้จะมกีารกลงึ เซาะรอ่ง และแกะรายละเอยีด มี

การยอ้มสไีมท้ีเ่น้นงานประณตี มกีารโชวล์ายไมห้รอืทําใหด้เูก่าผสมทองแบบมสีไตล ์มกีารใชผ้า้

บุเฟอรนิ์เจอรท์ี ่Texture และลวดลายชดัเจน หรอืใชห้นังแทผ้สมผสานกบัการตอกหมดุ

ทองเหลอืงซึง่เป็น Detail ของรปูแบบเฉพาะถา้เป็นงานตกแต่งเน้นสโีทนสว่าง เช่น การใชส้พี่น

ซึง่ตอ้งผ่านขัน้ตอนการทําหลายขัน้ตอน หลายกระบวนการ จนไดผ้วิสมัผสัทีเ่รยีบเนียนเป็นเน้ือ

เดยีวกนั งานพืน้ถา้เป็นหนิกจ็ะใชห้นิอ่อนหรอืหนิแกรนิตมาตดัทําลายใหส้อดคลอ้งกบัพืน้ทีห่อ้ง

และฝ้าเพดาน หรอืเรยีกว่า inlay ในปจัจุบนัมกีารทําเป็นชิน้สาํเรจ็รปูใหเ้ลอืกใชไ้ดอ้ย่างสะดวง มี

การใชม้า่นทีจ่บัจบีระบาย หรอืกุ๊นดว้ยเชอืกเกลยีวอยา่งเขา้ชุดกนั 

           

 ภาพที ่ 5 การแต่งบา้นสไตล ์ Classic style 

ทีม่า : http://www.prodeccenter.com/interiortip.html?tip_id=11, 7 ตุลาคม 2555 
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   4.7   Heritage style 

การตกแต่งแบบเฮอรเิทจเป็นแนวทีผ่สมกนัระหว่าง Classic กบั Oriental ซึง่บ่งบอก

ถงึความหรหูราและวฒันธรรมทางสงัคมดว้ยรปูแบบทีม่คีวามประณตีในการทาํอย่าง โซฟาทีม่ ี

การบุเดนิตะเขบ็อย่างละเอยีด และหมอนองิทีเ่ขา้ชุด โคมไฟระยา้ โคมไฟตดิผนงั หรอื

แมก้ระทัง่เชงิเทยีน เพราะทีป่ระณตีในการเจยีระไนครสิตลัแต่ละเมด็ใหม้รีปูทรงรบักนักบัฐาน

โคม โทนสขีองผนงัจะออกแนวอบอุ่น และดสูงา่ไปในตวั คอื โทนสเีหลอืงอมน้ําตาล สคีรมี 

หรอือาจจะใชส้ทีีด่เูขม้ อย่าง สน้ํีาตาล เพื่อช่วยรบัประกายของแสงทีก่ระทบกบัทองเหลอืง 

หรอืแกว้เจยีระไน ฉะนัน้ หอ้งทีป่ระดบัตกแต่งแบบเฮอรเิทจ จงึเป็นตวัอย่างของการตกแต่งที่

บ่งบอกถงึสถานะทางสงัคม แสดงถงึความสงา่งาม ความเป็นผูม้รีสนิยม อกีทัง้ยงับ่งบอก จะ

เล่าเรือ่งราวความเป็นมาของชิน้งานศลิปะภายในหอ้งนัน้ไดอ้กีดว้ย แนวทางการตกแต่ง 

Heritage Style เริม่แรก ตอ้งศกึษาเรือ่งของยคุสมยั ทัง้ดา้นประวตัศิาสตร ์และเฟอรนิ์เจอร ์ใน

ยคุนัน้ๆ รวมถงึผูค้นในช่วงนัน้ ว่ามกีารดาํเนินชวีติอยา่งไร แต่งกายแบบไหน และมกีารตดิต่อ

กบัชาตใิด เพื่อใหรู้ส้กึถงึความเป็นมาของทุกอยา่ง และเป็นขอ้มลูในการนํามาใชต้กแต่งไดด้ี

ยิง่ขึน้ 

   4.8   Simplicity styleคอืงานตกแต่งทีม่รีปูแบบทีต่่อมาจากยคุของผูท้ีนิ่ยมตกแต่งแบบ

มนิิมลัลสิม ์ทีม่คีวามเรยีบง่ายเหมอืนกนัแต่ไม่มุง่เน้นเกี่ยวกบัเสน้สายของงานโมเดริน์ และให้

ความสาํคญักบัการคุมโทนกบัวสัดุ ธรรมชาต ิจงึมคีวามเรยีบง่าย สบายๆ ดเูรยีบรอ้ยการใช้

พืน้ทีว่างใหเ้กดิประโยชน์และตอบสนองชวีติความเป็นอยูจ่รงิๆดไูมฟุ้่งเฟ้อ บางครัง้ยงัดสูงบ 

ความเรยีบงา่ยทีแ่ฝงดว้ยประโยชน์ใชส้อยอย่างครบครนัเน้นการจดัพืน้ทีใ่ชส้อยใหเ้อือ้ต่อการอยู่

อาศยัอยา่งแทจ้รงิเน้นการใชเ้ครือ่งเรอืนทีไ่มม่ากชิน้ เหมาะสมกบัพืน้ที ่simplicity style จงึเป็น

รปูแบบเรยีบงา่ยทีต่อบสนองชวีติความเป็นอยูอ่ยา่งแทจ้รงิ แนวทางการตกแต่งแบบ simple 

style การเลอืกเครือ่งเรอืนทีม่สีองฟงักช์นัในตวัเดยีวกนั สามารถเคลื่อนยา้ย ปรบัเปลีย่นมุมได ้

การผสมผสานเครือ่งเรอืนในแต่ละยคุหรอืเครือ่งเรอืนเก่าทีนํ่ามาดดัแปลงใหมเ่พื่อใหเ้กดิ

ประโยชน์ใชส้อยเพิม่ได ้และยงัสามารถนําเอาเครือ่งใชห้รอืของประดบัตกแต่งมาประดษิฐห์รอื

ปรบัใหเ้กดิประโยชน์ไดเ้พิม่ขึน้ สามารถสรา้งความรูส้กึและความสวยงามใหก้บังานตกแต่งได ้

อกีทัง้ยงัแสดงถงึบุคลกิของผูเ้ป็นเจา้ของไดอ้กีดว้ย 

 4.9   Minimal style 

เป็นการแต่งบา้นทีน้่อยแต่มากเลอืกใชเ้ครือ่งเรอืน ตามความจาํเป็นและประโยชน์

ตามความเหมาะสม มากคอืมากดว้ยความรูส้กึและตอบสนองประโยชน์วถิแีห่งความสุขไดอ้ย่าง

สมบรูณ์ ซึง่งานแบบ Minimal จะมลีกัษณะเรยีบง่าย มโีทนส ีแบบโมโนโทน มเีสน้สาย
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ตรงไปตรงมา เน้นลกัษณะเด่นของวสัดุแต่ละแบบทีนํ่ามาตกแต่งภายใตค้วามเรยีบง่ายและสมดุล

กนัระหว่างสถานทีก่บัผูอ้ยูอ่าศยั 

งานแบบ Minimalลกัษณะรปูทรงจะมลีกัษณะคลา้ยกบัรปูแบบ Modern แต่ Function 

และรายละเอยีดทีแ่บ่งไวจ้ะถูกซ่อนอยูทุ่กจดุ ซึง่บางครัง้อาจดไูมรู่ถ้า้ไมไ่ดส้มัผสั อกีทัง้ยงัรูส้กึ

ถงึความผ่อนคลาย โล่งสบาย  

 

  

  

4.10   Industrial style 

เป็นรปูแบบทีเ่กดิขึน้ราวปีค.ศ. 1970 ในนิวยอรก์ ซึง่รปูแบบของการตกแต่งจะเป็น

ลกัษณะลอฟต ์มลีกัษณะเหมอืนโรงงาน หรอืโกดงั ซึง่มพีืน้ทีโ่ล่ง มกีารโชวโ์ครงสรา้งซึง่โดยรวม

แลว้เน้นการโชวเ์น้ือแทข้องวสัดุอุปกรณ์ใหเ้หน็ขัน้ตอนการเดนิท่อ ลกัษณะการจดัวางแบบ open 

space ถา้จะใหนึ้กถงึภาพทีช่ดัเจนขึน้ ใหนึ้กถงึ ศลิปินวาดภาพทีม่สีตูดโิอเขยีนภาพ โครงสรา้ง

ภาพที ่ 6  การแต่งบา้นสไตล ์ Minimal style 

ทีม่า : http://www.prodeccenter.com/interiortip.html?tip_id=14, 7 ตุลาคม 2555 
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โดยรวมจะเป็นเหลก็กบักระจก มแีสงผ่านเขา้มา พวกเครือ่งเรอืนจะมกีารผสมผสานระหว่างยคุ

เขา้ไวด้ว้ยกนั การใชโ้ซฟา บุหนงัแทก้บัเหลก็ โคมไฟรปูแบบเรยีบง่าย โดยยดึโครงรปูทรง

เรขาคณติเป็นหลกั อกีอยา่งทีเ่ป็นเสน่หข์องรปูแบบน้ีกค็อื การโชวผ์นงัเปลอืยหรอืโชวแ์นวก่ออฐิ

เก่าๆ ใหม้ลีกัษณะเหมอืนโรงงาน ปจัจบุนัน้ีมผีูนิ้ยมตกแต่งแบบ Industrial Style ใน

คอนโดมเินียม ซึง่ไดอ้ารมณ์ของความเป็น Industrial เน่ืองจากมงีานระบบโชวอ์ยู่ใหเ้หน็ เป็น

การสรา้งความสมบรูณ์ใหก้บังานตกแต่ง 

แนวทางสําหรบัการตกแต่ง ตอ้งไมปิ่ดฝ้าเพดาน โชวค์วามเตบิของโครงสรา้ง ถา้เป็นพืน้

ไมเ้ดมิตอ้งขดัลอกผวิเดมิออกแลว้เคลอืบผวิแบบดา้น หรอืทาสดีํา รปูแบบของโคมไฟมลีกัษณะ

กึง่ใชภ้ายนอก มโีลหะผสมเป็นอุปกรณ์ เฟรมประตู หน้าต่าง หรอืผนงักัน้หอ้งเป็นเหลก็กบั

กระจกใส เฟอรนิ์เจอรป์ระเภทโลหะในยคุ 50s-70s หรอืผสมกบัตูแ้บบเรโทร การบุโซฟาดว้ย

หนงัแท ้สน้ํีาตาล หรอืกํามะหยี ่กส็ามารถบ่งบอกความมรีสนิยมได ้

 

 

 
ภาพที ่ 7  การแต่งบา้นสไตล ์ Industrial style 

ทีม่า : http://www.prodeccenter.com/interiortip.html?tip_id=15, 7 ตุลาคม 2555 
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4.11  Scandinavian style 

เป็น style ทีม่คีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึง่รปูแบบของเฟอรนิ์เจอรแ์บบ 

Scandinavian น้ีไดร้บัอทิธพิลแลแรงบนัดาลใจมาจากธรรมชาต ิหรอืทีเ่รยีกกนัว่า Organic 

Form จงึทาํใหเ้สน้สายออกมาดูนุ่มนวลกว่างาน Modern และยงัเป็นจดุเรยีกทางดา้นการ 

ออกแบบFlexible Design หรอือาจจะกล่าวไดว้่าใหค้วามสําคญัการยดืหยุน่มาเป็น

แนวทางในการออกแบบ จงึเกดิรปูแบบทีอ่สิระ อกีหน่ึงความสาํคญัของ Scandinavian Style ก็

คอืความเป็น Modular Scandivian style มกัจะถูกนํามาผสมผสานการตกแต่งทีม่ลีวดลายแนว  

Retro ในโทนสพีาสเทล ซึง่เหมาะกบัผูท้ีม่คีวามทนัสมยัอยูใ่นตวัแต่ยงัชอบความยอ้นยคุ

ทีส่ามารถรว่มสมยัได ้จงึเป็นอกีสไตลห์น่ึงทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะตวั  แนวทางตกแต่งแบบ 

Scandinavian Style การจดัวางเฟอรนิ์เจอรจ์ะไม่มุง่เน้นความสมดุลของจงัหวะของคู่สทีีใ่ชก้าร 

จดัแสดงของสะสมในยคุทีบ่่งบอกสไตลใ์นตูโ้ชวส์ไตลเ์รโทร  

ภาพที ่ 8  การแต่งบา้นสไตล ์ Scandinavian style 

ทีม่า : http://www.prodeccenter.com/interiortip.html?tip_id=16, 7 ตุลาคม 2555 
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 4.12   Oriental style 

เป็นการตกแต่งบา้นแนวตะวนัออก เป็นการตกแต่งท ีสอดคลอ้งกบัหลายๆอยา่งเขา้

ดว้ยกนั ดว้ยสภาพภูมอิากาศ วถิชีวีติความเป็นอยู ่อกีทัง้ คตคิวามเชื่อในเรือ่งราวของศาสนา 

และวฒันธรรม ดงัจะเหน็ไดว้่า ความเป็น Oriental ไดส้ื่อออกมาใหเ้หน็เป็นรปูธรรม และสมัผสั

ได ้จะเหน็ไดจ้ากรปูแบบของสถาปตัยกรรมของภูมภิาคแถบเอเชยี จะมคีวามสอดคลอ้งกบัผูอ้ยู ่

รปูแบบของเครือ่งเรอืนทีส่ ื่อออกมาตอบสนองการใชแ้ลว้ ยงัแสดงถงึวฒันธรรมของชาต ิโดย

ผ่านลวดลายทีป่รากฏลงบนเฟอรนิ์เจอร ์คตทิางดา้นการจดัวางตามศาสตรค์วามเชื่อ ทุกอยา่ง

ผ่านการไตรต่รอง ปจัจุบนั แมจ้ะมกีารรบัเอารปูแบบอาคารทางตะวนัตกเขา้มา แต่ความเป็น 

Oriental กส็ามารถทีจ่ะปรบัใหเ้ขา้กบัยคุสมยั โดยยงัยดึหลกัและแนวทาง ปรชัญาดา้นความเชื่อ 

ทาํใหเ้กดิรปูแบบทีเ่หมาะสมและลงตวั  

แนวทางการตกแต่งแบบ Oriental สามารถสรา้งบรรยากาศไดห้ลากหลาย การ

เลอืกใชเ้ฟอรนิ์เจอรแ์ละของประดบัตกแต่ง ควรเลอืกเฟอรนิ์เจอรส์ไตลจ์นี สทีบึ และไม่มลีวดลาย

มาก เลอืกการบุเฟอรนิ์เจอรด์ว้ยไผ่ไหมสเีรยีบ โดยอาจมเีฟอรนิ์เจอรท์ีท่าํจากไผ่ หรอืหวายใน

รปูทรงแบบคลาสสกิ และเสรมิดว้ยของประดบัตกแต่ง ทีผ่สมความเป็นจนีทีฐ่านเซรามกิ และโปะ

ผา้ไหม กจ็ะช่วยเสรมิความเป็น Oriental ได ้

 4.13   Country Style 

Country Style เป็นรปูแบบทีถู่กตดัทอนรายละเอยีด ลงจาก Classic Style มลีกัษณะที่

แตกต่างกนัอยา่งการยอ้มไม ้ใหม้ลีกัษณะโชวล์ายเสีย้น และมผีวิทีห่ยาบ หรอื Rustic กว่ามกัจะ

เหน็ม่านผา้ครึง่หน้าต่าง ผา้ปโูต๊ะต่อลาย (Quilt) หรอืภายในครวั กจ็ะโชวห์รอืแขวนตะกรา้สาน 

มลีกัษณะรปูแบบการตกแต่งอกีแบบทีค่ลา้ยกบั Country แต่จะใหญ่กว่าและมกีารประดบัตกแต่ง

ทีร่กกว่าคอื Farm House หรอืบางทเีรยีกว่า Rustic 

การตกแต่งแบบ Country Style สิง่แรกทีต่อ้งคาํนึงถงึคอื เราจะแต่งทีไ่หน สาํหรบัการ

ดาํเนินชวีติประจาํวนั หรอืเพื่อตกแต่งในบา้นพกัผ่อน เพราะตอ้งปรบัใหเ้ขา้กบัการใชช้วีติจรงิๆ 

ทีก่ล่าวถงึเรือ่งของสถานทีก่่อน เพราะวสัดุบางชนิด ในการตกแต่งอาจจะไมเ่หมาะสมกบับาง

สถานที ่ยากในการดแูลและใชง้าน เช่น การใชว้สัดุไมจ้รงิ หรอืหนิธรรมชาต ิทีม่พีืน้ผวิขรขุระ 

ซึง่ตอ้งคาํนึงถงึเรือ่งของความชืน้ น้ําหนกั และฝุน่ บรรยากาศโดยรวม คอืความเป็นธรรมชาต ิ

ทีส่มัผสัได ้และความเรยีบง่าย ของเครือ่งเรอืน ทีด่สูมถะ ไมเ่นียบมาก ทาํสดีา้น (เคลอืบดา้น) 

โทนสหีลกั คอื แนวเอริธ์โทน (แนวสธีรรมชาตขิองเน้ือวสัดุ) และผา้ทีท่อจากเสน้ใยธรรมชาต ิ
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4.14   Mexican style 

คอืรปูแบบการตกแต่งทีม่ถีิน่กําเนิดมาจากแถบทวปีอเมรกิา ในประเทศไทยเมก็ซโิก  ซึง่

มเีอกลกัษณะเฉพาะตวั ลกัษณะทีโ่ดดเด่นนัน้คอื สสีนัทีนํ่ามาใชผ้สมผสานกบัวฒันธรรมคน

พืน้เมอืง และศลิปะของชนชาตอิื่นทีส่่งอทิธพิลมาถงึ อย่างเช่นสเปน และยงัมสี่วนผสมของศลิปะ

ศาสนาครสิต ์การใชส้ขีองสไตลเ์มก็ซกินัน้ีจะมคีู่สจีดัจา้นกว่าแบบ Mediterranean คู่สมีคีวามตดั

กนัมาก แต่ดสูวยซึง่แฝงไวด้ว้ยความเชื่อของชนเผ่าพืน้เมอืง สิง่ของทีใ่ชใ้นการประดบัตกแต่งจะ

เป็นแนว Rustic  ซึง่เกดิจากจติวญิญาณในความเชื่อของชนเผ่าพืน้เมอืง อยา่งเช่นหน้ากาก

รปูแบบต่างๆ ซึง่นิยมใชป้ระดบัตดิผนงั และยงัมกีารประดบัจดัวางดว้ยตุ๊กตาชนเผ่าพืน้เมอืงหรอื

เทพทีเ่คารพ เครือ่งเรอืนจะมรีปูแบบเรยีบง่าย ใชว้สัดุ เช่น ไม ้และหวายเป็นตวัยดึถกักนั 

ภาพที ่ 9  การแต่งบา้นสไตล ์ Country Style 

ทีม่า : http://www.prodeccenter.com/interiortip.html?tip_id=18, 7 ตุลาคม 2555 

 



25 

 

 

 

แนวทางการตกแต่งแบบ Mexican style ตอ้งกลา้ใชส้ทีีแ่รงๆเพราะลกัษณะเด่นของ 

Mexican อยูท่ีส่สีนัทีด่สูนุกสนาน ลกัษณะเด่นทีส่งัเกตไดอ้กีอยา่งในการตกแต่งสไตลน้ี์ คอื 

การแกะสลกัแบบแฮนเมดลงบนเฟอรนิ์เจอร ์และของประดบัตกแต่ง และการเขยีนสลีงในรอ่ง

แกะ หรอืเทคนิคการทําสเีก่า ซึง่บรรยากาศจะบ่งบอกถงึความสนุกของการใชส้ ีแลว้ยงัแฝงไว้

ถงึความลกึลบัอกีดว้ย การจดัวางตน้ไมป้ระดบัพวกกระบองเพชรในกระถางเขยีนส ีพรม หนงั

สตัว ์และผา้บุลวดลายพืน้เมอืง ช่วยเสรมิสรา้งบรรยากาศไดง้า่ย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 4.15   Culture Style 

 เป็นแนวทางการตกแต่งทีด่งึรากฐานของวฒันธรรม ประเพณหีรอืวถิขีองความเป็นชาติ

นัน้ๆ ซึง่แนวทางน้ีอาจผสมผสานอยูใ่นแนวการตกแต่งหลายสไตล ์อยา่ง Contemporary Style, 

Classic Style หรอื Oriental Style อยา่งทีก่ล่าวมานัน้ สไตลก์ารตกแต่งจะนําเอา Detail Pattern 

ทีบ่่งบอกหรอืแสดงความเป็นมาของวฒันธรรม ศาสนา ซึง่เราสามารถศกึษาไดจ้ากลวดลาย 

บางครัง้มกีารนําคต ิความเชื่อ มาใชใ้นการจดัตําแหน่ง ฟงักช์นัใหต้อบสนองความเชื่อ และ

ความสุขทางใจ ปจัจบุนัเราอาจจะคุน้ในเรือ่งการใชฮ้วงจุย้กบังานตกแต่ง ซึง่สอดแทรกอยูใ่นแนว

การตกแต่งหลายสไตล ์ 

ภาพที ่ 10 การแต่งบา้นสไตล ์ Mexican style 

ทีม่า : http://www.prodeccenter.com/interiortip.html?tip_id=6, 7 ตุลาคม 2555 
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          แนวทางการตกแต่งแบบ Culture Style จะตอ้งศกึษาถงึประวตัขิองศลิปะ 

สถาปตัยกรรมและวฒันธรรมอยา่งลกึซึง้ เพื่อความถูกตอ้งเหมาะสมกบัการนํามาใช ้และยงัตอ้ง

คาํนึงถงึหลกัการของศาสนาดว้ย เพราะเรือ่งน้ีเป็นเรือ่งละเอยีดอ่อนทีค่วรจะตอ้งใหค้วามสาํคญั

อยา่งมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4.16   Contemporary Style 

 Contemporary Style คอืการผสมผสานกนัระหว่างรปูแบบของการตกแต่งและความรว่ม

สมยัของเฟอรนิ์เจอรใ์นยคุนัน้ ซึง่นํามาตกแต่งเขา้ดว้ยกนัภายในหอ้งอย่างเหมาะสมและลงตวัใน

จงัหวะการจดัวางและองคป์ระกอบโดยรวมภายในหอ้ง อยา่งทีก่ล่าวมาแลว้ตอนตน้ว่าทีเ่รามกัจะ

พบเหน็บ่อยๆ หรอืเรยีกสรุปแบบน้ี เช่น Modern Contemporary style, Chinese 

Contemporary style, Thai Contemporary style ซึง่กม็อีกีมากทีเ่รามกัพบเหน็เพื่อความเขา้ใจ

เบือ้งตน้เกีย่วกบัแนวทางการตกแต่ง Thai Contemporary Styleใน Living Room บน

คอนโดมเินียมซึง่กเ็ป็นวถิชีวีติความเป็นอยูข่องคนเมอืงในปจัจบุนั ถา้ยอ้นไปในอดตี รปูแบบ

เฟอรนิ์เจอรไ์ทยมกัจะมแีต่ตู้ทรงสอบแบบตูพ้ระธรรม หบีใส่ของทีส่มยัก่อนใชใ้ส่ทรพัยส์มบตัหิรอื

ใชแ้ทนกระเป๋าเดนิทางมตีัง่ซึง่กใ็ชแ้ทนเกา้อีเ้ฉพาะผูม้ยีศหรอืเจา้นายเท่านัน้จงึจะมสีทิธนิัง่ได ้

คนทัว่ไปกจ็ะนัง่พืน้หรอืมเีบาะรองนัง่ จวบจนไดร้บัอทิธพิลจากชาตติะวนัตก กไ็ดม้กีารรบัเอา

วฒันธรรมเขา้มาผสมกบัความเป็นไทย จงึออกมาในรปูแบบของเกา้อีน้ัง่ แต่มขีาเปา ขาคู ้และ

ภาพท่ี  11  การแต่งบา้นสไตล ์ Culture Style 

ท่ีมา : http://www.prodeccenter.com/interiortip.html?tip_id=2, 7 ตุลาคม 2555 
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แกะลายไทย เป็นละเอยีดทีนํ่ามามาผสมกนัจนเกดิเป็นงานชิน้ใหมข่ึน้ ซึง่กม็าสามารถเรยีกไดว้่า 

Contemporary หรอืนําเอา pattern ของลายฝาปะกนบา้นไทยมาใชก้บังานผนงัตกแต่งภายใน

หอ้ง การนําตัง่แบบจตุัรสัใชเ้ป็นโต๊ะกลาง หรอืตูโ้ทรทศัน์ ทีป่ระยกุตร์ปูทรงของตูพ้ระธรรมกบั

บานประตูลัน่ดานของบา้นทรงไทย ซึง่จะเหน็ไดว้่ารปูแบบของเฟอรนิ์เจอรน์ัน้ถูกนําเอาความ

เป็นไทยในส่วนต่างๆ มาผสมผสานกบัในรปูแบบการใชง้านทีต่อบสนองวถิชีวีติในปจัจุบนั แต่ยงั

แฝงกลิน่อายไทยไว ้ซึง่เรยีกว่า Thai Contemporary Style 

 

กาวลาเทก็ซ ์ 

 กาวลาเทก็ซ ์มสี่วนประกอบสาํคญัคอื   โพลไิวนิลอะซเิทต (poly(vinyl acetate), 

PVAC)  ซึง่เป็นโพลเิมอรส์งัเคราะหอ์กีชนิดหน่ึงทีม่สีายโซ่ยาว แต่ละลายน้ําไดไ้มด่นีกั เมือ่อยูใ่น

น้ําจงึอยูใ่นลกัษณะของสารอมีลัชนั (emulsion) 

 

  

(  ธนาวดี ล้ีจากภยั,ชนิดของกาว, http://www.vcharkarn.com/varticle/38229 ,2 ธนัวาคม 2555)  

 

ภาพที ่ 12  การแต่งบา้นสไตล ์ Contemporary Style 

ทีม่า : http://www.prodeccenter.com/interiortip.html?tip_id=3, 7 ตุลาคม 2555 
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เคร่ืองแขวนไทย 

 เครือ่งแขวนของไทยเป็นงานประดษิฐท์ีม่มีาตัง้แต่สมยัโบราณจากหลกัฐานทาง

โบราณคดตีามโบราณสถานต่างๆ ในแถบทวปีเอเชยี แสดงเหน็ว่า มกีารนําดอกไมม้าประดบั

เคหะสถานตัง้แต่ยคุโบราณ สงัเกตจากศาสนสถาน พระราชวงั และบา้นคหบด ีทีม่กีารทําเป็น

ลายปนูป ัน้เป็นรปูเฟ้ืองดอกไมล้ายต่างๆ คนในสมยัก่อนจะนําดอกไมม้าประดบับา้นเรอืน แต่

ดว้ยดอกไมม้อีายกุารใชง้านทีส่ ัน้ ทาํใหเ้กดิภมูปิญัญาทีจ่าํลองจากดอกไมใ้นธรรมชาต ิส่งผลให้

เกดิลายปนูป ัน้เป็นรปูดอกไมต่้างๆ อาท ิทบัหลงัของปราสาทในเขมร ลายปนูป ัน้ในพระราชวงั

ในอนิเดยี ลวดลายสถูปเจดยีใ์นวดัพระเชตุพลวมิลคลาราม เป็นตน้ 

เครือ่งแขวนดอกไมส้ดเป็นงานศลิป์ทีม่มีาตัง้แต่สมยัอยธุยา แต่งานมาเสื่อมถอยไปเมือ่

คราวเสยีกรงุเป็นครัง้ที ่2 แต่เริม่ถูกฟ้ืนฟูอกีครัง้เมือ่เริม่สรา้งกรงุรตันโกสนิทร ์บุคคลทีม่บีทบาท

สาํคญัในวงการช่างดอกไมใ้นยคุนัน้ คอื เจา้จอมมารดาตานี ธดิาเจา้พระยาอรรคมหาเสนา 

(บุนนาค) เจา้จอมในพระบาทสมเดจ็พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ผูม้ฝีีมอืเชงิช่างดอกไม ้

ซึง่นอกจากจะถวายงานในดา้นทีต่นถนดัแลว้ ท่านยงัไดฝึ้กหดัและถ่ายทอดวชิาแก่พระธดิาและ

พระนัดดา ของพระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้ฉตัร กรมหมืน่สุรนิทรรกัษ์    ใหเ้ป็นช่างดอกไม้

สบืวชิาต่อมาจนกระทัง่รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้อยูห่วั รปูแบบของเครือ่งแขวน

ดอกไมส้ด ไดร้บัการพฒันามาตามยคุสมยั โดยเฉพาะในช่วงทีป่ระเทศไทยไดม้กีารตดิต่อคา้ขาย

กบัชาวต่างชาตมิากขึน้ วฒันธรรมจากต่างชาตกิม็อีทิธพิลต่อรปูแบบเครือ่งแขวนไทยเช่นกนั ทาํ

ใหเ้ครือ่งแขวนดอกไมส้ดเริม่มกีารปรบัรปูแบบใหเ้ขา้กบัสมยันิยมมากขึน้ เช่น แบบของโคมจนี 

แบบโคมไฟแบบยโุรป เป็นตน้ เครือ่งพวงดอกไมแ้ขวนจงึมาการผสมทางวฒันธรรมเป็นดว้ย 

 มาจนถงึในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั งานประดษิฐด์อกไมส้ด

ไดร้บัความนิยมและเจรญิอยา่งสงูสุด จะเหน็ไดจ้าก งานพระราชพธิต่ีางๆ กจ็ะมกีารจดัประกวด

ฝีมอืทาํเครือ่งแขวนกนัเป็นกจิจะลกัษณะ พระเจา้บรมวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมาวด ีศรรีตันราช

ธดิา กรมหลวงสมรรตันสริเิชษฐ ์พระเชษฐภคนีิในพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้อยูห่วั ทรงมี

พระปรชีาในการดษิฐเ์ครือ่งแขวนดอกไมส้ดมาก เมือ่มงีานสําคญักจ็ะทรงประดษิฐด์อกไมไ้ป

ประดบัตามงานนัน้ๆ งานเครือ่งแขวนดอกไมส้ด เป็นหตัถศลิป์อนัวจิติรของไทย เป็นศลิปะอกี

แขนงหน่ึง ทีท่าํ ใหเ้กดิความภาคภูมใิจในงานศลิป์อนัทรงคุณค่า ทีไ่ดถ่้ายทอดภมูปิญัญามา

อยา่งต่อเน่ืองจากรุน่สู่รุน่ 

(http://www.manager.co.th/MetroLife/ViewNews.aspx?NewsID=9520000041612, 7 

ตุลาคม 2555.) 
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   ขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์www.manager.co.th (เขา้ถงึเมือ่  7 ตุลาคม 2555. เขา้ถงึจาก 

http:// 

www.manager.co.th/MetroLife/ViewNews.aspx?NewsID=9520000041612)ไดแ้บ่งประเภท

เครือ่งแขวนไทยว่ามอียู ่2 ประเภทดว้ยกนัคอื 

 1.1    แบบสองมติ ิเป็นแบบของเครือ่งแขวนทีม่ลีกัษณะแบน มองไดท้ัง้ 2 ดา้น เช่น 

แบบตาข่ายหน้าชา้ง แบบบนัไดแกว้ แบบวมิานแท่น เป็นตน้ ซึง่ส่วนใหญ่จะใชแ้ขวนบรเิวณ

หน้าต่างทีม่ลีมผ่าน เมือ่ลมพดัเขา้มาในเคหะสถานทีป่ระดบัดว้ยเครือ่งแขวนน้ี กจ็ะอบอวลเป็น

ดว้ยกลิน่ดอกไมท้ีแ่ขวนอยูไ่ปดว้ย ผูอ้ยูอ่าศยักเ็กดิความจรงุใจกบัดอกไมไ้ปดว้ย 

 1.2    แบบสามมติ ิคอื แบบทีส่ามารถมองไดร้อบทศิทาง เช่น แบบกลิน่ควํ่า แบบพวง

แกว้ แบบพู่กลิน่ แบบระยา้ทรงเครือ่ง เป็นต้น งานประดษิฐแ์บบน้ีจะใชแ้ขวนประดบัภายในบา้น 

เพื่อใหเ้กดิความสวยงามต่อผูท้ีม่าพบเหน็ 
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กล่ินตะแคง 

 กล่ินจระเข้  กล่ินควํา่ 

     
   

 

 

 

 

   
 

 

 

   

 

 

 

 

   
 

 

 

   

 

 

 

 

   
 

 

โคมจีน 

 วิมานแท่น 

 ระย้าน้อย 

     
   

 

 

 

 

   
 

 

 

   

 

 

 

 

   
 

 

 

   

 

 

 

 

   
 

 

ระย้าทรงเครือ่ง 

 พู่กล่ิน 

 พวงแก้ว 

        

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

   

 

 

 

 

    

 

บนัไดแก้ว 

 ตาข่ายหน้าช้าง 

 ฉัตรเก้าชัน้ 

      

ภาพที ่ 13 รปูแบบเครื่องแขวนไทย 

ทีม่า : http://www.manager.co.th/MetroLife/ViewNews.aspx?NewsID=9520000041612, 7 ตุลาคม 

2555 
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 ลกัษณะการใช้แสงไฟภายในท่ีอยู่อาศยั 

 ลกัษณะการใชแ้สงไฟในทีอ่ยูอ่าศยันัน้เรามหีลกัใหค้าํนึงถงึ 2 ประการ คอื ลกัษณะของ

คุณภาพและลกัษณะของการกระจายแสง ซึง่โดยทัว่ไปลกัษณะการกระจายของแสงจะมอียู ่3 

ชนิดคอื  

          - แสงทีส่่องออกมาอยา่งสมํ่าเสมอในทุกทศิทาง  

          - แสงทีส่่องออกมาทางดา้นใดดา้นหน่ึง และมคีวามฟุ้งกระจายเลก็น้อย  

          - แสงทีส่่องออกมาและบบีเป็นลาํแสง  

          ดงันัน้เราจงึจาํเป็นตอ้งเลอืกลกัษณะของการส่องสว่าง ใหเ้หมาะกบัการใชง้านในแต่ละ

ส่วนของตวับา้น โดยเราอาจแบ่งลกัษณะของการใชแ้สงไฟในบา้นไดเ้ป็น 3 ประเภทคอื 

 1. แสงไฟเพื่อใชง้านทัว่ๆ ไป 

          หลอดไฟทีนิ่ยมใชใ้นปจัจบุนันัน้ ไดแ้ก่ หลอดดาวน์ไลท ์หลอดซาลาเปา และหลอดฟูออ

เรสเซนซ ์หลอดเหล่าน้ี ใชก้บัการใหแ้สงสว่างโดยทัว่ๆ ไปภายในบา้นและอาคาร โดยหลอดแต่

ละประเภทนัน้ มคีวามแตกต่างกนัคอื 

          หลอดดาวน์ไลท ์จะมลีกัษณะเป็นกระบอกกลมๆ มหีลอดไฟอยูข่า้งใน ซึง่หลอดไฟทีอ่ยู่

ขา้งในท่านสามารถเลอืกใชเ้ป็นหลอดแบบมไีสท้ัว่ๆ ไป หรอืหลอดตะเกยีบประหยดัไฟกไ็ด ้

หลอดดาวน์ไลทจ์ะบงัคบัแสงไมใ่หก้ระจายออกขา้ง แต่จะส่องลงมาทีพ่ืน้ ทาํใหพ้ืน้ทางเดนิสว่าง 

ดงันัน้บนเพดานจะมองไมเ่หน็แสงจากดวงโคมมากนกั แสงทีไ่ดจ้ะสว่างนุ่มนวลตา ทัว่ไปจะม ี2 

ส ีคอื แสงขาว Day light และแสงเหลอืง (แสงอบอุ่น) Worm light นิยมใชใ้หแ้สงสว่างภายใน

บา้นกนัแพรห่ลาย เพราะใหแ้สงทีส่วย ทาํใหบ้รรยากาศของบา้นดอูบอุ่น แต่ขอ้เสยีคอื ตอ้งใช้

จาํนวนหลอดต่อหอ้งมาก ไมอ่ยา่งนัน้หอ้งจะมดื 

          หลอดซาลาเปา มลีกัษณะกลมๆ แป้นๆ จะใหแ้สงสขีาวกระจายรอบตวั เหมาะกบัหอ้งที่

ตอ้งการแสงสว่างสขีาวๆ เช่น หอ้งอาบน้ํา หอ้งทาํงาน แต่ไมเ่หมาะทีจ่ะตดิทีห่อ้งรบัแขก 

เน่ืองจากแสงไฟทีห่อ้งรบัแขก ควรสเีหลอืงๆ และนุ่มๆสบายตา แบบหลอดดาวน์ไลท ์

          หลอดฟูออเรสเซนซ ์คอืหลอดกลมๆ ยาวๆ แสงสขีาวทีเ่ราใชก้นัมานาน จะเหมาะกบั

หอ้งทีต่อ้งการใชแ้สงสว่างมากๆ เพราะหลอดแบบน้ีมลีกัษณะกลมยาว จงึใหแ้สงสว่างไปทัว่หอ้ง 

เช่น หอ้งครวั หอ้งเกบ็ของ หรอื ในส่วนทีค่่อนขา้งมดื และตอ้งการแสง เพื่อความปลอดภยั เช่น 

หลงับา้น 

   ส
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 2. แสงไฟเพื่อการใชง้าน 

          แสงไฟพวกน้ี ไดแ้ก่ ไฟอ่านหนงัสอื เช่น ไฟตัง้โต๊ะและไฟตัง้พืน้ เพราะในบางจดุท่าน

จาํเป็นตอ้งไดแ้สงสว่างใหเ้พยีงพอแก่การใชง้าน เช่น การอ่านหนงัสอื ไฟทีใ่ชอ่้านหนงัสอื มี

หลกัการเลอืกแบบน้ีครบั เราไมค่วรเลอืกแสงสขีาว หรอืสเีหลอืงจนเกนิไป เพราะแสงแบบน้ีจะ

แยงตาไมเ่หมาะกบัการอ่านหนงัสอื  

          ไฟตัง้โต๊ะและไฟตัง้พืน้ เป็นทางเลอืกทีเ่ป็นทีนิ่ยมกนัมาก ทัง้สาํหรบัในส่วนทาํงาน หรอื

เป็นไฟส่องสว่างทัว่ไป และเป็นของแต่งบา้นได ้มใีหเ้ลอืกมากแบบทัง้สสีนั รปูทรง ดไีซน์ และ

ขนาด ซึง่สามารถเลอืกใหเ้หมาะกบัการตกแต่งไดทุ้กแบบ 

          โคมไฟตัง้โต๊ะ (Table Lamps) โคมไฟ ชนิดน้ีควรมฐีานทีห่นกัพอสมควร เพื่อจะตัง้ได้

อยา่งมัน่คง และรบัน้ําหนกัของหลอดไฟและโคมได ้โคมไฟตัง้โต๊ะใหแ้สงทีนุ่่มนวล การวาง โคม

ไฟตัง้โต๊ะ ไวห้ลาย ๆ อนัรอบหอ้ง จะใหแ้สงรวมกนัเป็นการใหแ้สง เงา เฉพาะจดุ เป็นการเลอืก

ทีจ่ะเน้นจดุเด่นในบางที ่ทีใ่หผ้ลในการสรา้งบรรยากาศอยา่งมาก 

          โคมไฟโต๊ะ ทาํงาน (Desk Lamps) จดุประสงคข์องมนักค็อืการใหแ้สงสว่าง ตรงไปยงั

บรเิวณทีต่อ้งการโดยเฉพาะ รปูแบบทีถ่อืว่าเหมาะทีสุ่ดสาํหรบัไฟทีโ่ต๊ะทํางาน คอืไฟทีป่รบัขาตัง้

ได ้ทาํใหไ้ดท้ศิทางของแสงตามทีต่อ้งการ 

          โคมไฟตัง้พืน้ (Floor Lamps) โคมไฟแบบลอยตวั สาํหรบัตัง้พืน้ช่วยในการเพิม่ระดบั

ของการส่องแสงทีส่ว่างพอสําหรบักจิกรรม ต่าง ๆ เช่น การอ่านหนงัสอื ส่วนมากมกัจะใชไ้ฟ

ฮาโลเจน เพราะใหแ้สงทีส่ว่างกว่า รปูแบบกม็ทีัง้แบบ โคมไฟ ทีม่ขีาตัง้แบบเก่า แบบทีไ่ฟส่อง

ขึน้ขา้งบน แบบทีป่รบัมุมได ้หรอืบางทกีใ็ชส้ปอตไลทต์ัง้บนขาตัง้ โคมไฟตัง้พืน้ ไม่จาํเป็นตอ้ง

สงูมาก แต่อาจจะเป็นไฟทีว่างไวบ้นพืน้ในระดบัตํ่า ๆ เพื่อส่องสว่างใหก้บักลุ่มตน้ไมท้ีใ่ชต้กแต่ง

ภายใน หรอื ของตกแต่ง ทีอ่ยูบ่นพืน้ หรอืเพยีงแต่เพิม่ความรูส้กึใหก้บัแสง 

          หลงัจากทราบรายละเอยีดของไฟตัง้โต๊ะและไฟตัง้พืน้แลว้ ยงัมอีกีขอ้สงัเกตหน่ึงสาํหรบั

โคมไฟ อ่านหนังสอืทัว่ๆ ไป จะใชห้ลอดไส ้แต่ตวัหลอดจะออกสฟ้ีาๆ ทีเ่ป็นแบบน้ีเพราะ หลอด

ไสจ้ะใหแ้สงสเีหลอืง พอแสงตดักบัผวิหลอดทีเ่ป็นสฟ้ีา สจีะเปลีย่นเป็นเหลอืงอ่อน  

          หลกัการทีส่าํคญัในการตัง้โคมอ่านหนงัสอื คอืจะตอ้งวางอยูมุ่มซา้ยของหวัโต๊ะ เพื่อทีจ่ะ

ไมใ่หแ้สงตกกระทบมาแยงสายตาและเป็นการลบเงาทีเ่กดิขึน้ระหว่าง อ่านหรอืเขยีนหนงัสอืดว้ย 

ถา้ตอ้งการขอ้มลูโคมไฟ เพิม่เตมิเชญิอ่านไดใ้นคอลมั  

เลอืกโคมไฟแบบไหน ใหไ้ฉไลสุดสุด และ เลอืกโคมไฟแบบไหน ใหไ้ฉไลสุดสุด (ภาค 2) 
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 3. แสงไฟเฉพาะ 

          แสงไฟแบบน้ีใชเ้พื่อการตกแต่ง โดยเฉพาะเน้นเพื่อสรา้งมติขิองแสงเงาใหเ้กดิขึน้ในจดุ

ต่างๆ ทีต่อ้งการ เช่น ไฟส่องภาพ หรอืงานศลิปะ แสงทีเ่กดิจากหลอดไฟเหล่าน้ีมคีวามสาํคญั

มาก เพราะจะช่วยใหบ้า้นมชีวีติชิวีา ทาํใหเ้พิม่น้ําหนกัของสสีนัภายในบา้นอยา่งเป็นธรรมชาต ิ

อยา่งส่องทีร่ปูภาพ เพื่อเป็นการสรา้งความสนใจมาทีภ่าพทีท่่านแขวนอยู่ภายในบา้น 

          ถา้เน้นแสงสว่างดว้ยหลอดฮาโลเจนจะเพิม่ความสวยงามของรปูภายมากขึน้ หลอดฮาโล

เจนเป็นหลอดไฟทีใ่หแ้สงเหลอืงสว่างแรง ใกลเ้คยีงกบัแสงอาทติยม์ากทีสุ่ด เมือ่เทยีบกบั

หลอดไฟชนิดอื่นๆ หรอืบางท่านทีม่ตี้นไมต้กแต่งอยูต่ามมุมต่างๆ ภายในบา้น ท่านลองใส่ไฟ

กระบอกทีฐ่านของกระถางต้นไม ้แลว้ปรบัมุมใหพ้อเหมาะจะทําใหต้น้ไมท่้านเกดิแสงเงาอยา่ง

สวยงาม 

 

 

 ประเภทของหลอดไฟ 

 ประเภทของหลอดไฟ หลอดไฟทีใ่ชก้นัในบา้นมอียู ่3 ประเภทหลกั ๆ คอื ทงัสเตน 

(tungsten) ทงัสเตน ฮาโลเจน (Tungsten Halogen) และ ฟลอูอเรสเซนต ์(Fluorescent) ความ

แตกต่างระหว่างมนัขึน้อยูก่บัประสทิธภิาพในการใชพ้ลงังานของมนั อายกุารใชง้านโดยเฉลีย่ 

และทีส่าํคญัทีสุ่ดกค็อืทางดา้นสุนทรยีภาพ อนัเกดิจากสสีนัของบรรยากาศโดยรวม ทีต่่างกนัไป

เมือ่ใชห้ลอดไฟต่างชนิดกนั เป็นแสงชนิดทีเ่ป็นทีรู่จ้กักนัมากทีสุ่ดสาํหรบัการใชง้านในบา้น 

หลอดไฟชนิดน้ีประกอบดว้ยเสน้ลวดเลก็ ๆ ซึง่ส่องสว่างอยูภ่ายในหลอดไฟ ทีม่กัเป็นกระจก

แกว้ใสหรอืฝ้า และบรรจกุ๊าซเฉื่อย (Inert Gas - ก๊าซทีจ่ะไมป่ระกอบกบัวตัถุอื่น เช่น นีออน 

อารก์อน ฮเีลยีม) ซึง่มคีวามเขม้ขน้น้อย เมือ่เทยีบกบัแสงธรรมชาต ิทงัสเตนจะเป็นแสงทีอ่บอุ่น 

ออกโทนสเีหลอืง และเหมาะสาํหรบัการใชใ้นงานตกแต่ง เพราะไมท่าํใหส้สีนัของสิง่ของ

เปลีย่นไป และใหค้วามแตกต่างในดา้นโทนทีด่ ีอย่างไรกต็าม ทงัสเตนมขีอ้เสยีกว่าหลอดไฟชนิด

อื่นกค็อื หลอดไฟมอีายกุารใชง้านสัน้ และทําใหเ้กดิความรอ้น แต่กม็ขีอ้ดตีรงทีร่าคาไมแ่พง และ

สามารถใชง้านรว่มกบัดมิเมอร ์(Dimmer - อุปกรณ์หรีไ่ฟ) ได ้ 

 ทงัสเตน ฮาโลเจน หลอดไฟชนิดน้ีจะใหแ้สงทีด่เูยน็ขาวกว่าและสว่างกว่าทงัสเตน โดย

ในหลอดไฟจะใส่ก๊าซฮาโลเจน ซึง่เป็นองคป์ระกอบทางเคมอียา่งหน่ึง ซึง่จะทําปฏกิริยิากบัไอ

รอ้นจากไสแ้บบทงัสเตน ทงัสเตนฮาโลเจนใชไ้ดผ้ลดมีากในการแสดงรายละเอยีดของสสีนั ทาํให้

ดมูคีอนทราสต ์และดว้ยความทีใ่หค้วามรูส้กึสดใสและสว่างมาก ทําใหเ้หมาะจะใชก้บัแสงทีส่่อง

(  ลกัษณะของแสงภายในบา้น.  http://www.bareo-isyss.com/62/62_light2.html, 2 ธนัวาคม 2555)  
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ขึน้ขา้งบน ไฟสปอตไลท ์และไฟทีเ่น้นจดุสําคญั หลอดไฟชนิดน้ีสามารถใชก้บัดมิเมอรไ์ดเ้ช่นกนั 
 

 ฟลอูอเรสเซนต ์แสงไฟชนิดน้ีจะมผีลต่อสแีละโทนเป็นพเิศษ อยา่งไรกต็าม มหีลอด

ฟลอูอเรสเซน้ตส์มยัใหมท่ีเ่ลยีนแบบแสงธรรมชาต ิและมกีารใชช้นิดของแกว้ทีใ่ชท้าํตวัหลอดต่าง 

ๆ กนัไป ทาํใหแ้สงไฟดนุู่มนวลขึน้ 

 

 

 ข้อมลูไม้กฤษณาและการใช้ประโยชน์ 

 จากบทความทางอนิเตอรเ์น็ตเรือ่งไมก้ฤษณาและการใชป้ระโยชน์.

http://www.thethan.com/samonpai/sa_29.html, 8 ตุลาคม 2555 

ระบุไวว้่า 

ชื่อวทิยาศาสตร ์ :       Aquilaria crassna Pierre ex H. Lec. 

ชื่อวงศ ์ :      THYMELAEACEAE 

ชื่ออื่นๆ :   ไมห้อม (ภาคตะวนัออก) , กายกูาฮ ูกายกูาร ู(ปตัตานี-ภาคใต)้กฤษณา(ภาค

ตะวนัออก)  กายกูาร ูกายกูาฮ ู(มาเลเซยี ปตัตานี) ไมห้อม (ภาคตะวนัออก ภาคใต)้ จนี ติม่

เฮยีง(ไมห้อมทีจ่มน้ํา)  

 

ภาพที ่ 14 ภาพดอกกฤษณา 
 

  ไมย้นืตน้ สงู 10-15 เมตร ลาํตน้ตรง เปลอืกเรยีบสเีทา เน้ือไมอ่้อนสขีาว ใบเดีย่ว เรยีงสลบั รปู

วงรแีกมขอบขนานกวา้งประมาณ 6 ซม. ยา 12 ซม. ผวิเป็นมนั ดอกช่อ ออกเป็นช่อเลก็ๆ ที่

ซอกใบและปลายกิง่ ดอกยอ่ยขนาดเลก็ กลบีดอกสขีาวแกมเขยีว ผลเป็นผลแหง้รปูวงร ีเปลอืก

แขง็ มขีนสเีทา เมือ่แก่จะแตก กลบีเลีย้งเจรญิตดิอยูก่บัผล 

(  แสงไฟเพื่อบรรยากาศของบา้นสวย, http://www.gmassetplus.com/article2.html, 2 ธนัวาคม 2555)  
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 สรรพคุณ  :  เน้ือไม ้

  ซึง่เป็นสดีาํ และมกีลิน่หอม คุมธาตุ บาํรงุโลหติและหวัใจ ใชผ้สม ยาหอม แกล้มวงิเวยีนศรีษะ 

อาเจยีน ทอ้งรว่ง แกไ้ขต่้างๆบาํบดัโรคปวดบวมตามขอ้ 

 หมายเหตุ 

เน้ือไมก้ฤษณาทีด่นีัน้ ตอ้งมกีลิน่หอม และเป็นสดีํา วธิทีีจ่ะใชพ้สิูจน์ว่า คุณภาพของมนั ดหีรอืไม่

ด ีนัน้กระทาํไดโ้ดยใหต้ดัไมเ้ป็นท่อน ๆแลว้ใหโ้ยนลงในน้ํา แลว้สงัเกตว่าท่อนใดจมน้ําไดท้นัท ี

และมลีกัษณะเป็นสดีาํ แสดงว่าเป็นชนิดด ีทีนิ่ยมใชท้ํายา ซึง่เรยีกว่า Gharki ท่อนทีล่อยน้ําซึง่

เรยีกว่า Samaleh ชนิดน้ีเราจะพบหกนัทัว่ไป และสาํหรบัท่อนทีล่อบปริม่น้ํา เรยีกว่า Samaleh-

i-aala หรอื Neem Ghaeki จะเป็นสน้ํีาเงนิเขม้หรอืน้ําตาลอ่อนจะไมนิ่ยมใชใ้นทางยา นอกจากน้ี

ยงัมวีธิทีีจ่ะพสิจูน์อกีอยา่งหน่ึงคอืโดยการนําเอาเน้ือไมไ้ปฝงัดนิไว ้เน้ือไมท้ีด่กีจ็ะค่อย ๆ เปลีย่น

สเีป็นสดีาํ และกลิน่หอมมนักจ็ะหอมดว้ย"ไมห้อม (จนัทบุร-ีตราด) 

  ลกัษณะของเน้ือไม ้

ลกัษณะของเน้ือไมก้ฤษณาจะมทีัง้เน้ือไมป้กต ิและเน้ือไมห้อมทีม่น้ํีามนักฤษณา ซึง่คนไทยรูจ้กั

จาํแนกความแตกต่างมาแต่โบราณแลว้ดงักล่าวถงึในมหาชาต ิคาํหลวงสมยัอยธุยาตอนตน้ พ.ศ.

2025 ว่ามทีัง้กฤษณาขาว (เสตคร)ู และกฤษณาดาํ (ตระครั) ซึง่มเีน้ือไมห้อมเน้ือไมก้ฤษณา 

ปกตจิะมสีขีาวนวลเมือ่ตดัใหม ่ๆ ต่อมาเปลีย่นเป็นสน้ํีาตาลอ่อน เสีย้นจะตรง เน้ือหยาบปาน

กลางเลื่อยผ่าไดง้า่ย ขดัชกัเงาไมไ่ดด้ ีไมค่่อยทนทาน อยูใ่นน้ํา จะทนทานพอประมาณ เมือ่แปร

รปูเสรจ็แลว้ ควรรบีกองผึง่ใหแ้หง้โดยเรว็ในการผึง่จะมกีารปรแิตกไดง้า่ย และมกัจะถูกเหด็รา

ยอ้มสเีกาะ ทําใหไ้มเ้สยีส ี ส่วนเน้ือไมห้อมทีม่น้ํีามนักฤษณา จะมสีดีํา หนกั และจมน้ํา คุณภาพ

ของเน้ือไม ้ขึน้อยูก่บัการสะสมของน้ํามนักฤษณาภายในเซลลต่์าง ๆของเน้ือไม ้องคป์ระกอบ

ทางดา้นเคม ีของน้ํามนัหอมระเหยจากกฤษณา ประกอบดว้ยสารทีเ่ป็นยางเหนียว [Resin] อยู่

มากสารทีท่าํใหเ้กดิกลิน่หอม คอื Sesquiterpene alcohol มหีลายชนิด คอื Dihydroagarofuran, 

b .Agarofuran, a -Agarofuran,Agarospirol และAgarol 

 คุณภาพของกฤษณาในประเทศไทย ไดแ้บ่งเป็น 4 เกรด ดงัน้ี 

เกรด 1 ชาวบา้นเรยีกว่า ไมล้กูแก่น มน้ํีามนักฤษณาสะสมอยูเ่ป็นจาํนวนมาก กระจายอยูท่ ัว่เน้ือ

ไม ้ทาํใหม้สีดีาํมรีาคาแพงมากประมาณ 15,000-20,000 บาทต่อกโิลกรมั มน้ํีาหนกั

เป็น 1.01 เท่าของน้ํา หนกักว่าน้ํา จงึจมน้ํา 
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เกรด 2 มกีลิน่หอมและน้ํามนัสะสมรองจากเกรด 1 สจีะจางออกทางน้ําตาล มรีาคา

ประมาณ 8,000-10,000 บาทต่อกโิลกรมั มน้ํีาหนกัเบากว่าน้ํา 

เกรด 3 มกีลิน่หอมและน้ํามนัสะสมรองจากเกรด 2 มรีาคาประมาณ 1,000-1,500 บาทต่อ

กโิลกรมั มน้ํีาหนกัเป็น0.62 เท่าของน้ํา เบากว่าน้ํา จงึลอยน้ํา 

เกรด 4 มกีลิน่หอมและน้ํามนัสะสมอยู่น้อย ใชก้ลัน่น้ํามนัหอมระเหย มรีาคาประมาณ 400-

600 บาทต่อกโิลกรมั มน้ํีาหนกัประมาณ 0.39 เท่าของน้ํา จงึลอยน้ํา ชนิดน้ี ชาวบา้นจะเรยีกว่า

ไมป้าก ส่วนเน้ือไมป้กตทิีไ่มม่กีฤษณาสะสมอยู ่จะมน้ํีาหนกัเพยีง 0.3 เท่าของน้ํา 

  ประโยชน์ของไมก้ฤษณา 

 "สารกฤษณา" มชีื่อทางการคา้หลายชื่อ ไดแ้ก่ agarwood (ยโุรป), aloeswood (สงิคโปร)์, 

eaglewood (สหรฐัอเมรกิา),gaharu (อนิโดนีเชยี), oudh (อาหรบั), tram (เวยีดนาม), jinko 

(ญีปุ่น่), chen xiang (จนี) เป็นตน้ 

ปจัจบุนันอกจากชิน้ไมก้ฤษณาและน้ํามนักฤษณาทีเ่ป็นสนิคา้หลกัในตลาดแลว้ยงัไดม้กีารพฒันา

ผลติภณัฑจ์ากกฤษณาใหม้คีวามหลากหลายขึน้เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ลกูคา้ใหไ้ดม้ากกลุ่มขึน้ โดยผลติภณัฑจ์ากกฤษณาทีเ่ป็นสนิคา้วางจาํหน่ายอยูใ่นทอ้งตลาดซึง่

ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดในแถบเอเชยี เช่น ไทย ญีปุ่่น สงิคโปร ์จากการสาํรวจของ สามารถจาํแนก

ไดด้งัน้ี 

   ท่อนไมก้ฤษณา (agarwood branch or trunk section)  

เป็นท่อนกฤษณาขนาดใหญ่ ซึง่ เป็นส่วนของกิง่หรอืลาํตน้ทีม่กีารสะสมสารกฤษณาเป็นบรเิวณ

พืน้ทีก่วา้งลกัษณะเน้ือไมจ้ะมสีน้ํีาตาลเขม้ถงึสดีํา ซึง่จะเรยีกว่าไมเ้กรด 1 หรอื เกรดซุปเปอร ์

(super agarwood) ราคาขายต่อกโิลกรมัจะสงูมากจากหลกัหมืน่จนถงึหลกัแสนบาทต่อกโิลกรมั

ขึน้อยูก่บัคุณภาพของท่อนไมน้ัน้ ปจัจบุนัน้ีหาไดย้ากมากเพราะเป็นกฤษณาทีไ่ดจ้ากตน้ไมท้ีเ่กดิ

ในธรรมชาตเิท่านัน้ และมาจากตน้ไมม้อีายุมาก ซึง่มกีารสะสมกฤษณามาเป็นเวลานานหลายปี

ส่วนใหญ่ท่อนกฤษณาลกัษณะน้ีอาจจะเหน็ปรากฎอยูใ่นวดั หรอืคฤหาสถข์องเศรษฐเีพื่อเป็นสิง่

แสดงความรํ่ารวยมัง่คัง่ของผูเ้ป็นเจา้ของ 

   ชิน้ไม ้(agarwood pieces) เป็นชิน้ไมก้ฤษณาขนาดเลก็ๆดงันัน้จงึมรีาคาถูกกว่าไมท่้อน

ขนาดใหญ่ ใชส้ําหรบัจดุเผาเพื่อใหม้กีลิน่หอมนิยมใชจ้ดุเพื่อตอ้นรบัแขกของชาวอาหรบัและบาง

คนเชื่อว่าการดมกลิน่ควนัจากการเผาชิน้ไมก้ฤษณาจะทาํใหร้กัษาโรคบางอย่างได ้
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   น้ํามนักฤษณา (agaroil) เป็นน้ํามนัทีส่กดัไดจ้ากกฤษณาเกรด3หรอืเกรด4เน่ืองจากการ

สะสมของสารกฤษณามปีรมิาณน้อยกว่าไมส่ามารถนําไปขายเป็นชิน้ไมไ้ดห้น่วยทีใ่ชเ้รยีกน้ํามนั

กฤษณา เรยีกว่า โตรา (Tora) มปีรมิาณประมาณ 12 กรมัราคาขายกนัอยู่ทีป่ระมาณ2,400-

4800 บาทต่อโตรา่ประโยชน์ของน้ํามนักฤษณา คอื นิยมใชท้าตวัของชาวอาหรบัเพื่อใหม้กีลิน่

หอมเป็นส่วนผสมของเครือ่งยาเป็นส่วนผสมของน้ําหอมและเครือ่งสาํอางบางชนิด 

  ผลติภณัฑอ์ื่น ๆ ไดแ้ก่ ผงไมท้ีเ่หลอืจากการกลัน่น้ํามนักฤษณาแลว้นําไปทาํธูปหอม ประเทศ

ไตห้วนันํามาทําไวน์และนํามาป ัน้เป็นกอ้นผสมน้ํามนักฤษณาและส่วนผสมต่าง ๆ ใหม้กีลิน่หอม 

เรยีกว่า "marmool" ซึง่ผูห้ญงิชาวอาหรบันิยมใชจ้ดุเพื่อใหม้กีลิน่หอม 

 

 

  กระบวนการกลัน่กฤษณาแบบตม้และไอน้ํา 

กระบวนการกลัน่น้ํามนักฤษณาเป็นขัน้ตอนทีส่ําคญัมาก เพราะน้ํามนักฤษณาทีก่ลัน่

ออกมาไดคุ้ณภาพด ีจะสามารถขายไดร้าคาสงู ซึง่จะมเีทคนิคต่างๆขึน้อยูก่บัประสบการณ์ของ

แต่ละบุคคล แต่หลกัการ โดยทัว่ไป จะเป็นการต้มน้ําใหเ้ดอืดกลายเป็นไอ เมือ่ไอน้ําหรอืน้ํารอ้น

สมัผสัแทรกตวัเขา้ไปในผนงัเซลลข์องเน้ือเยือ่ไมก้ฤษณา สารกฤษณาซึง่อยู่ภายในเซลลจ์ะถูกไอ

น้ําดงึกฤษณาใหแ้พรผ่่านผนงัเซลลอ์อกมา แลว้ระเหยเป็นไอปนมากบัไอน้ํา จากนัน้จะผ่าน

กระบวนการควบแน่น ( condensation ) โดยการทาํใหเ้ยน็ลงกลายเป็นของเหลวใหม ่จะพบว่า

น้ํามนักฤษณาและน้ําจะแยกออกจากกนัเป็นชัน้ๆ จงึสะดวกต่อการแยกเกบ็อกีครัง้ในขัน้ตอน

สุดทา้ย 

 

วธิกีารกลัน่น้ํามนักฤษณาจากไมก้ฤษณา กระบวนการทีนิ่ยมกนัม ี3 กระบวนการ คอื 

1. การต้มกลัน่แบบใชน้ํ้า ( Water Distillation ) 

2. การกลัน่ดว้ยไอน้ํา ( Steam Distillation ) 

3. การกลัน่ดว้ยไอน้ําแบบต่อเน่ือง ( Continuous Steam Distillation ) 

ไมก้ฤษณาเกรด 4 ทีม่ปีรมิาณสารกฤษณาอยู่น้อย จะถูกนํามาผ่านกระบวนการกลัน่

เพื่อเอาน้ํามนักฤษณาผ่านกระบวนการต้มกลัน่แบบใชน้ํ้า ( Water Distillation ) ซึง่ปจัจบุนั

ผูป้ระกอบการส่วนมากมกันิยมใช ้โดยอาศยัวธิกีารเทคโนโลยชีาวบา้นอยา่งงา่ย ซึง่เป็นเทคนิคที่

นิยมใชท้ัว่ไป นอกจากน้ียงัมกีารกลัน่ดว้ยไอน้ํา ( Steam Distillation ) ทีไ่ดร้บัการพฒันา

ต่อเน่ืองมาอกีระดบัหน่ึง ก่อนทีจ่ะไดร้บัการพจิารณาต่อมาเป็นการกลัน่ดว้ยไอน้ําแบบต่อเน่ือง ( 

Continuous Steam Distillation ) 

(  กฤษณา, http://www.the-than.com/samonpai/sa_29.html, 8 ตุลาคม 2555)  
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กระบวนการต้มกลัน่แบบใชน้ํ้า ( Water Distillation ) ใชน้ํ้าเป็นตวัสกดัโดยการใส่

วตัถุดบิลงไปผสมกบัน้ํา วตัถุลอยตวัอยูแ่ลว้ตม้น้ําในหมอ้ตม้โดยใชแ้ก๊สใหเ้ดอืด จากนัน้สาร

กฤษณาจะถูกพาออกมาในลกัษณะทีร่วมกบัไอน้ํา และถูกส่งผ่านเขา้ไปสู่ข ัน้ตอนการควบแน่นให้

เป็นของเหลว ซึง่มกีารแยกชัน้ชดัเจนระหว่างน้ําและน้ํามนักฤษณา ทําใหแ้ยกออกมาไดอ้ย่าง

งา่ยมาก การกลัน่ดว้ยวธิน้ีีถอืว่ารวดเรว็ สะดวกลงทุนน้อยกว่าวธิอีื่นๆ ซึง่ไดร้บัความนิยมอย่าง

แพรห่ลาย การกลัน่วธิน้ีีโดยทัว่ไปจะใชเ้วลา 5 -10 วนัต่อการกลัน่หน่ึงครัง้ จะเริม่จากลาํดบั

ขัน้ตอนต่างๆ ดงัน้ี 

1. การคดัเลอืกไมเ้กรดต่างๆ ทีท่าํสารกระตุ้นไว ้ไมเ้กรด 1, เกรด 2, เกรด 3 ทีท่ําเป็นไมช้ิน้ จะ

ถูกคดัแยกเป็นไมคุ้ณภาพสูง จาํหน่ายเป็นไมช้ิน้จะไดร้าคาดกีว่า โดยการนําไปแทงแต่งเน้ือไม้

ให ้เหลอืส่วนทีเ่ป็นสารกฤษณา สน้ํีาตาลเขม้หรอืสดีาํไว ้ส่วนไมเ้กรด 4 จะคดัเลอืกเป็นไม้

คุณภาพตํ่า ผา่นกระบวนการตม้กลัน่เป็นน้ํามนักฤษณาต่อไป 

 

2. นําไมก้ฤษณาทีจ่ะทาํการตม้กลัน่มาสบัหรอืถากเป็นชิน้ไมเ้ลก็ๆ หรอืเป็นแผ่นบางๆ หลงัจาก

นัน้นําไปตากแดดใหแ้หง้ 2-3 แดด เพื่อไล่ความชืน้ออกจากเน้ือไม ้

 

3. หลงัจากตากแดดใหแ้หง้เพื่อไล่ความชืน้ออกจากเน้ือไมแ้ลว้ จะนํามาบดละเอยีดขนาด

ประมาณ 1-2 มลิลเิมตร เพื่อเพิม่เน้ือทีผ่วิการสกดัน้ํามนัออกใหม้ากทีสุ่ด 

4. นําผงทีบ่ดละเอยีดของไมก้ฤษณามาแช่น้ําไวป้ระมาณ 7-15 วนั ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัความตอ้งการ

กลิน่ของลกูคา้ทีส่ ัง่ซือ้ ถา้ยิง่นานวนัจะทําใหก้ลิน่ของน้ํามนักฤษณาทีไ่ดเ้ปลีย่นไปตามเวลาทีแ่ช่

ในน้ํา 

5. นําผงทีบ่ดละเอยีดของไมก้ฤษณาจากในน้ํามาใส่หมอ้ตม้กลัน่ ซึง่จะทําการบรรจลุงในหมอ้ตม้

กลัน่ตามขนาดและปรมิาณตามตอ้งการ โดยปกตจิะใชป้ระมาณ 10-15 กโิลกรมัต่อ 1 หมอ้กลัน่ 

แลว้จงึเตมิน้ําลงไปในหมอ้ตม้ใหเ้ลยระดบัผงไมป้ระมาณ 5-6 น้ิว ทาํการปิดฝาหมอ้และจดุไฟให้

ความรอ้นแก่หมอ้ตม้กลัน่ 

6. เมือ่หมอ้ตม้กลัน่ไดร้บัความรอ้นจนเลยจดุเดอืดแลว้ ไอน้ําจะระเหยออกมาทางท่อพรอ้มกบั

น้ํามนักฤษณาทีอ่อกมาในสถานะไอ จงึตอ้งทําการกลัน่ตวัใหเ้ป็นของเหลว ดว้ยการปล่อยใหไ้หล

ผ่านส่วนของการควบแน่น โดยผ่านน้ําเยน็เขา้ไปในท่อทีอ่ยูร่อบนอกในลกัษณะสวนทางกบัไอน้ํา 
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ภาพที ่ 15 ภาพการกลัน่กฤษณา 

 

7. น้ํามนักฤษณาทีไ่ดอ้อกมาพรอ้มกบัน้ํา หลงัจากกลัน่ตวัจะลอยแยกชัน้กนัอยูใ่นหลอดแกว้ที่

รองรบั ซึง่มก๊ีอกสาํหรบัปล่อยน้ําออกไป แลว้แยกเกบ็น้ํามนักฤษณาทีอ่ยูส่่วนบน ขัน้ตอนตัง้แต่

เริม่ใหค้วามรอ้นต้มกลัน่กระทัง่น้ํามนักฤษณาเริม่กลัน่ตวัออกมาใชเ้วลาประมาณ 4-5 ชัว่โมง ซึง่

น้ํามนักฤษณาทีไ่ดอ้อกมาครัง้แรกมกันิยมเรยีกว่า น้ํามนัเกรด A จะมสีเีหลอืงอําพนั ค่อนขา้ง

เขม้ มกีลิน่หอมมาก ถา้นํามาทาผวิหนงัจะตดิทนมากประมาณ 8 ชัว่โมง 

8. เมือ่ปล่อยใหม้กีารกลัน่ลกัษณะน้ีไปเรือ่ยๆ ใชเ้วลาประมาณ 7 วนัทัง้วนัทัง้คนืน้ํามนักฤษณา

จงึจะหมดจากเน้ือไม ้กจ็ะดบัไฟ 

9. หลงัจากทาํการเกบ็น้ํามนัมาแลว้ ตอ้งผ่านกระบวนการกรองน้ํามนัอกีครัง้ดว้ยผา้กรอง เพื่อ

กรองน้ําและสิง่เจอืปนออกใหห้มด จากนัน้ใส่ขวดแลว้นําไปอบไฟ โดยเปิดฝาทิง้ไว ้ใหไ้อน้ํา

ระเหยออกใหห้มด จะไดน้ํ้ามนักฤษณาทีม่คีุณภาพสงู กากทีเ่หลอืจากการต้มกลัน่ นําไปตาก

แหง้ แดดจดัประมาณ 3 วนั จะถูกนําไปป่นเป็นผงสาํหรบัทาํธปูหอมต่อไป 

 

 

 ข้อมลูสคุนธ์บาํบดั 

สุคนธบาํบดั หรอื อะโรมาเทอราพ ี(aromatherapy) มาจากรากศพัท ์2 คาํ คอื aroma ซึง่

หมายถงึ กลิน่หอมจากน้ํามนัหอมระเหย และ therapy ซึง่หมายถงึ การบําบดั ดงันัน้ จงึ

หมายความถงึ ศาสตรข์องการใชน้ํ้ามนัหอมระเหยจากพชืเพื่อส่งเสรมิใหสุ้ขภาพจติและสุขภาพ

กายใหด้ขีึน้ และมชีื่อเป็นทางการคอื คนัธบาํบดั จดัไดว้่าเป็นศาสตรเ์ก่าแก่ของโลก เริม่จากสมยั 

อยีปิตเ์มือ่ 6,000 ปีทีผ่่านมา นอกจากน้ียงัมกีารใชใ้นจนีและอนิเดยี เมือ่ประมาณ 3,000 ปี

มาแลว้ การใชป้ระโยชน์ของน้ํามนัหอมระเหยต่อรา่งกายและจติใจ ส่วนใหญ่มกัจะทําโดยการสดู

ดมและการใชผ้่านผวิหนงั ในกรณกีารใชผ้่านผวิหนงัมกัจะมกีารเจอืจางก่อนเสมอในน้ํามนัพชื 

เช่น sweet almond oil, apricot kernel oil และ grape seed oil เป็นตน้  

(  การกลัน่กฤษณ  , http://www.krissanapanasin.com/k_b4.php , 8ตุลาคม 2555)  
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การใชน้ํ้ามนัหอมระเหยในเชงิ Aromatherapy แบ่งเป็น 3 ประเภท 

การนําน้ํามนัหอมระเหยไปใชใ้นเชงิการบําบดัรกัษาโรคดว้ยกลิน่หอม (Aromatherapy) หรอื

ทีเ่รยีกว่า สุคนธบําบดันัน้ แบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

 

1. การนําไปใชใ้นเชงิจติบําบดั หรอื Psycho aromatherapy 

เป็นการใชน้ํ้ามนัหอมระเหยเพื่อความสมดุลของจติใจ โดยแต่ละชนิดของน้ํามนัหอมระเหยก็

จะออกฤทธิแ์ตกต่างกนั ช่วยใหรู้ส้กึสงบ ช่วยผ่อนคลายหรอืกระตุน้การทาํงานของสมอง ช่วย

บรรเทาความรูส้กึทีส่บัสนหรอืหงดุหงดิ ผ่อนคลายความเครยีดจากการทาํงานและความกงัวล 

ใหค้วามรูส้กึมพีลงัและสดชื่นกระปรีก้ระเปรา่ ใหค้วามรูส้กึอบอุ่น มัน่คง แกโ้รคซมึเศรา้ และ

อาการปว่ยทางจติต่าง ๆ 

2. การนําไปใชเ้พื่อความสวยงาม หรอื Beauty Aromatherapy 

เป็นการนําน้ํามนัหอมระเหยมาใชก้บัร่างกายภายนอก ไมว่่าจะเป็นผวิกาย เสน้ผม และ

นําไปใชเ้ป็นส่วนผสมในเครื่องสาํอางเพื่อความสวยงามต่าง ๆ ไมว่่าจะนําไปผสมกบัน้ํามนั

พืน้ฐาน เช่น Jojoba, Grape seed หรอื Sweet Almond เพื่อใชส้าํหรบัทาผวิ หรอืนําไปใชห้มกั

ผม มสีรรพคุณช่วยบาํรงุผวิ ชะลอความเหีย่วย่น ลดเลอืนริว้รอยทีเ่กดิจากบาดแผล หรอื

แผลเป็นต่าง ๆ ดแูลสุขภาพเสน้ผมและหนงัศรีษะ แลว้ยงัช่วยกระตุ้นการเจรญิเตบิโตของเสน้ผม

ไดอ้กีดว้ย 

3. การนําไปใชเ้พื่อการรกัษาร่างกาย หรอื Medical Aromatherapy 

สิง่ทีพ่เิศษอกีอยา่งหน่ึงของน้ํามนัหอมระเหยคอื การนําไปใชใ้นการบําบดัรกัษาโรคภยัต่าง 

ๆ น้ํามนัหอมระเหยหลายชนิด เช่น ลาเวนเดอร ์ททีร ีมสีารตา้นเชือ้โรค แกป้วด แก้อกัเสบ ช่วย

กระตุน้ระบบการไหลเวยีนของเลอืด รกัษาโรคทางระบบทางเดนิหายใจ และทางเดนิอาหาร การ

นําน้ํามนัหอมระเหยไปใชใ้นเชงิรกัษา ผูใ้ชค้วรเรยีนรูใ้หช้ดัเจนเสยีก่อน หรอืปรกึษาแพทยก่์อน

ใช ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ เน่ืองจากน้ํามนัหอมระเหยมคีวามเขม้ขน้สงูมาก จงึไมค่วรรบัประทาน

หรอืผสมน้ํามนัหอมระเหย ลงไปในอาหารหรอืยาใด ๆ ควรใชเ้ป็นการรกัษาภายนอกเท่านัน้ 

ไมว่่าอยา่งไรกต็าม โดยปกตแิลว้ไมแ่นะนําใหใ้ชน้ํ้ามนัหอมระเหยตดิต่อกนัเป็นเวลานาน

มากกว่า 12 สปัดาห ์เน่ืองจากร่างกายจะจะเคยชนิต่อผลของน้ํามนัหอมระเหยนัน้ ไมค่วร

รบัประทาน หรอืนําน้ํามนัหอมระเหยมาทาผวิโดยตรง เน่ืองจากน้ํามนัหอมระเหยมคีวามเขม้ขน้

สงูมาก อาจทําใหเ้กดิการระคายเคอืงต่อผวิได ้เราจงึควรทีจ่ะเจอืจางน้ํามนัหอมระเหยประมาณ 

1-5% ก่อนทีจ่ะนํามาใชทุ้กครัง้ ผูใ้ชบ้างรายอาจมอีาการแพส้ารบางชนิดในน้ํามนัหอมระเหย เรา

จงึแนะนําใหคุ้ณควรทดสอบแตม้น้ํามนัหอมระเหยบาง ๆ ลงบนผวิหนงัเพื่อทดสอบดอูาการแพ ้

ถา้เกดิอาการคนัหรอืมผีื่นขึน้ กค็วรหลกีเลีย่งทีจ่ะใหน้ํ้ามนัหอมระเหยชนิดนัน้ พงึระลกึไวเ้สมอ

ว่า Aromatherapy หรอืการบาํบดัดว้ยกลิน่นัน้เป็นการรกัษาทางเลอืก มใิชก้ารรกัษาหลกั และ
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มกันิยมใชเ้พื่อการผ่อนคลายรา่งกาย และจติใจเสยีมากกว่า เพราะฉะนัน้จงึควรปฏบิตัติวัตาม

คาํแนะนําของแพทยผ์ูใ้หก้ารรกัษาตามปกต ิการดื่มน้ํา พกัผ่อนมาก ๆ ทาํจติใจใหส้บาย และ

รบัประทานอาหารทีถู่กตอ้งตามหลกัโภชนาการเป็นสิง่ทีด่ทีีสุ่ด สาํหรบัการรกัษาสุขภาพให้

แขง็แรง 

วธิกีารใชสุ้คนธบําบดั 

กฎทัว่ไปของสุคนธบําบดั คอื ใชน้ํ้ามนัหอมระเหยเฉพาะภายนอกเท่านัน้   เน่ืองจาก

น้ํามนัหอมระเหยมคีวามเขม้ขน้สงู มฤีทธิก่์อการระคายเคอืง  และทาํลายต่อเยือ่บุในจมกูและใน

กระเพาะอาหาร รปูแบบของน้ํามนัหอมระเหยทีจ่ะใชภ้ายนอกคอืนํามาผสมกบัน้ํามนัหรอืขีผ้ ึง้

น้ํามนัหอมระเหยจะถูกดดูซมึผ่านผวิหนงัหรอืค่อยๆระเหยเพื่อสดูดมเขา้ไป เมือ่สดูดมเขา้ไปจะมี

ผลต่ออารมณ์หรอืความรูส้กึ   และในขณะเดยีวกนักม็ผีลต่อระบบการทาํงานในร่างกาย ซึง่

แตกต่างจากสมนุไพรทัว่ ๆ ไปทีอ่าจจะเหมาะเมือ่ใชภ้ายใน แต่ไมใ่หผ้ลต่ออารมณ์และความรูส้กึ 

ฤทธิแ์ละวธิใีชน้ํ้ามนัหอมระเหย 

1. ทางผวิหนงั 

          -ระงบัเชือ้จากบาดแผล แมลงกดัต่อย ฯลฯ  เช่น  น้ํามนัไทม ์น้ํามนัยคูาลปิตสั น้ํามนั

กานพล ู

น้ํามนัลาเวนเดอร ์และน้ํามนัมะนาว 

          -แกอ้าการอกัเสบ สําหรบัแผลพุพอง บาดแผลตดิเชือ้ กระทบกระแทก ฟกชํ้า ฯลฯ เช่น 

น้ํามนัแคโมมลิล ์และน้ํามนัลาเวนเดอร ์

          -ฆา่เชือ้รา โรคน้ํากดัเทา้ ขีก้ลาก เช่น น้ํามนัลาเวนเดอร ์และน้ํามนัยางไมห้อม 

          -ช่วยในการสรา้งเน้ือเยือ่สมานแผล เช่น น้ํามนัลาเวนเดอร ์น้ํามนักุหลาบ และน้ํามนั

เจอเรเนียม 

          -ระงบักลิน่ ผูท้ีม่เีหงื่อออกมาก ทาํความสะอาดบาดแผล เช่น น้ํามนัลาเวนเดอร ์น้ํามนั

ไทม ์และน้ํามนัตะไคร ้

          -ไล่แมลงและปรสติพวก เหาหมดั เหบ็ ยงุ มด ฯลฯ เช่น น้ํามนักระเทยีม น้ํามนัตะไคร้

หอม น้ํามนัยคูาลปิตสั น้ํามนักานพล ูและน้ํามนัไมซ้ดีาร ์

2. ระบบการไหลเวยีน กลา้มเน้ือ และขอ้ต่อ 

   น้ํามนัหอมระเหยถูกดดูซมึเขา้สู่กระแสโลหติไดง้า่ยทางผวิหนงัและเยือ่บุ ทําใหก้ระจายไปทัว่

รา่งกาย น้ํามนัทีท่าแลว้รอ้นไมม่ผีลเพยีงแต่การไหลเวยีนของโลหติเท่านัน้แต่มผีลต่ออวยัวะ

ภายในดว้ย ความรอ้นทําให ้

เสน้โลหติขยายจงึมผีลในการลดอาการบวมน้ํา 

          -ลดความดนัโลหติ ความเครยีด ฯลฯ เช่น น้ํามนักระดงังา น้ํามนัลาเวนเดอร ์และน้ํามนั

มะนาว 
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          -เพิม่ความดนั สาํหรบัคนทีม่โีลหติไหลเวยีนไม่ด ีโรคหมิะกดัเทา้ เซื่องซมึ ฯลฯ เช่น 

น้ํามนัยคูาลปิตสั น้ํามนัสะระแหน่ และน้ํามนัลาเวนเดอร ์

          -ปรบัการไหลเวยีนของโลหติ สาํหรบัแกบ้วม อกัเสบ ฯลฯ เช่น น้ํามนัมะนาว 

3. ระบบหายใจ 

   น้ํามนัหอมระเหยเหมาะทีจ่ะรกัษา การตดิเชือ้ทางจมกู ลาํคอ และปอด เพราะใชส้ดูดมตวัยาก็

จะผ่าน 

ไปถงึปอดซึง่กจ็ะถูกดดูซมึเขา้สู่กระแสโลหติไดเ้รว็กว่าใหย้าโดยการรบัประทาน 

          -ขบัเสมหะ สาํหรบัหวดั ไซนสั ไอ ฯลฯ เช่น น้ํามนัยคูาลปิตสั น้ํามนัสน น้ํามนัไมจ้นัทน์ 

และน้ํามนัยีห่ร่า 

          -คลายกลา้มเน้ือกระตุกในโรคหดื ไอแหง้ ไอกรน ฯลฯ เช่น น้ํามนัเขยีว น้ํามนัแคโมมลิล ์

และน้ํามนัมะกรดู 

          -ฆา่เชือ้สาํหรบั ไขห้วดัใหญ่ คอเจบ็ ต่อมทอนซลิอกัเสบ ฯลฯ เช่น น้ํามนัสน น้ํามนัยคูา

ลปิตสั และน้ํามนัพมิเสน 

4. ระบบยอ่ยอาหาร 

   น้ํามนัหอมระเหยทีใ่ชส้ําหรบัระบบน้ีค่อนขา้งมขีอบเขตจาํกดัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัยาทีใ่ช้

รบัประทาน 

          -แกอ้าการเกรง็ของกลา้มเน้ือเน่ืองจากปวดทอ้ง อาหารไมย่อ่ย ฯลฯ เช่น น้ํามนัยีห่รา่ 

น้ํามนัสม้ น้ํามนัขงิ และน้ํามนักระเทยีม 

          -ขบัลมและแก้ปวดทอ้งเน่ืองจากมกีรดมาก คลื่นไส ้เช่น น้ํามนักะเพรา และน้ํามนั

สะระแหน่ 

          -ขบัน้ําด ีเพื่อเพิม่น้ําดแีละกระตุน้การทํางานของถุงน้ําด ีเช่น น้ํามนัลาเวนเดอร ์และ

น้ํามนัสะระแหน่ 

          -ทาํใหเ้จรญิอาหาร เช่น น้ํามนัยีห่รา่ น้ํามนัสม้ น้ํามนัขงิ และน้ํามนักระเทยีม 

5. ระบบทางเดนิปสัสาวะและระบบต่อมไรท่้อ 

   น้ํามนัหอมระเหยมผีลต่อระบบน้ีโดยการดดูซมึเขา้สู่กระแสโลหติ หรอือาจจะไปทาํใหเ้กดิการ

เปลีย่นแปลง 

ทางฮอรโ์มนส ์

          -แกก้ลา้มเน้ือเกรง็ สาํหรบัปวดทอ้งประจาํเดอืน ตอนใกลค้ลอด ฯลฯ เช่น น้ํามนัแคโม

มลิล ์น้ํามนัมะล ิและน้ํามนัลาเวนเดอร ์

          -ขบัระด ูสาํหรบัผูท้ีม่ปีระจาํเดอืนน้อยหรอืไมม่ ีเช่น น้ํามนัแคโมมลิล ์และน้ํามนั

สะระแหน่ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



43 

 

 

 

          -ระงบัเชือ้และฆา่เชือ้แบคทเีรยี เช่น น้ํามนัแคโมมลิล ์น้ํามนักํายาน น้ํามนักุหลาบ และ

น้ํามนัมะกรดู 

          -ขบัน้ํานม เช่น น้ํามนัยีห่ร่า น้ํามนัมะล ิและน้ํามนัตะไคร ้

          -ปลุกกําหนดัสาํหรบักามตายดา้นหรอืไมค่่อยมคีวามรูส้กึ เช่น น้ํามนัพรกิไทดาํ น้ํามนั

กระวาน น้ํามนัมะล ิน้ํามนักุหลาบ น้ํามนักระดงังา และน้ํามนัไมจ้นัทน์ 

          -ลดความกําหนดั เช่น น้ํามนัการบรู 

          -ฤทธิต่์อไต กระเพาะปสัสาวะ และระบบปสัสาวะ ยงัไม่มรีายงาน 

6. ระบบภมูคิุม้กนั 

   ส่วนใหญ่น้ํามนัหอมระเหยมฤีทธิใ์นการฆ่าเชือ้แบคทเีรยีและเพิม่การผลติเมด็เลอืดขาว 

          -ป้องกนัเชือ้แบคทเีรยีและไวรสั ทําใหไ้มเ่ป็นหวดั เช่น น้ํามนัเขยีว น้ํามนักระเพรา 

น้ํามนัลาเวนเดอร ์น้ํามนัยคูาลปิตสั น้ํามนัการบูร และน้ํามนักานพล ู

          -ใชล้ดไข ้เช่น น้ํามนักระเพรา น้ํามนัสะระแหน่ น้ํามนัมะนาว และน้ํามนัยคูาลปิตสั 

7. ระบบประสาท 

   ไดม้กีารพสิจูน์แลว้ว่าน้ํามนัหลายชนิดมผีลต่อระบบประสาท เช่น น้ํามนัไมจ้นัทน์ น้ํามนั

มะกรดู และน้ํามนัลาเวนเดอร ์มผีลในการสงบระงบัประสาทส่วนกลาง น้ํามนัมะล ิน้ํามนั

สะระแหน่ น้ํามนักระเพรา น้ํามนักานพล ูและน้ํามนักระดงังา มฤีทธิใ์นการกระตุน้ประสาท 

8. จติใจ 

   น้ํามนัหอมระเหยมอีทิธพิลทางดา้นจติใจมาชา้นานแลว้ นบัตัง้แต่การใชใ้นศาสนพธิแีละ

พธิกีรรมต่าง ๆ เป็นทีท่ราบกนัอยูแ่ลว้ว่ากลิน่มผีลต่อสมองและอารมณ์    ผลของกลิน่มต่ีอบุคคล

ขึน้อยูก่บัองคป์ระกอบหลาย 

ประการดงัน้ี 

          -วธิทีีใ่ช ้

          -ปรมิาณทีใ่ช ้

          -สภาวะทีก่ําลงัใชอ้ยู ่

          -สภาวะของบุคคลทีใ่ช ้(อาย ุเพศ บุคลกิ ) 

          -อารมณ์ในขณะทีจ่ะใช ้

          -ความรูส้กึในอดตีเกีย่วกบักลิน่ทีจ่ะใช ้

          -ความไมร่บัรูต่้อกลิน่บางอยา่ง 

   ดงันัน้เราตอ้งจดักลิน่ใหเ้หมาะกบัผูใ้ช ้

   น้ํามนัหอมระเหยสามารถแสดงความเชื่อมโยงระหว่างธรรมชาตกิบัความตอ้งการของ

บุคคล  กุหลาบ 

เป็นตวัอยา่งทีด่ ีเพราะดอกกุหลาบเองกห็มายถงึ ความงาม ความรกั และทางดา้นจติใจที่
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เกีย่วขอ้งกบันิยายและศาสนา แต่ในขณะเดยีวกนักถ็ูกนําไปใชร้กัษาเกี่ยวกบัผวิหนงั คุม

ประจาํเดอืน เพิม่การไหลเวยีนของโลหติ ทาํใหเ้ลอืดบรสิุทธิ ์และบาํรงุหวัใจ ดงันัน้เมือ่เราได้

กลิน่กุหลาบกจ็ะเชื่อมโยงเราไปสู่ความสมัพนัธเ์หล่าน้ี ซึง่จะมผีลต่อจติใจ และตามมาดว้ยผลต่อ

รา่งกาย ซึง่ผลเหล่าน้ีไดถู้กครอบคลุมอยูใ่นจติใจของเขาอยูแ่ลว้ 
(วนิดา จติตห์มัน่ และ ทวศีกัดิ ์สวุคนธ ์กลยุทธค์ลายเครียด เอกสารการประชมุวิชาการเภสชักรรม 

ชุมนุม ครัง้ท่ี 17 ระหว่างวนัที ่19-20 มนีาคม 2541.) 

2. ข้อมลูการผลิต 

 ตวัประสาน  

 เรซิน 

เรซนิ มกัเป็นคําทีม่คีวามหมายกวา้ง อาจหมายถงึพลาสตกิ เช่น พลาสตกิเรซนิ หรอือาจเรยีกว่า 

เรซนิอยา่งเดยีว ซึง่อยูไ่ดท้ัง้สถานะของแขง็ (เมด็พลาสตกิ) หรอืสถานะของเหลว ซึง่ในบาง

กลุ่มคาํว่าเรซนิอาจใชก้บัโพลเิมอรท์ีม่สีถานะเป็นของเหลว เช่น โพลเิอสเทอร ์อะครลิคิเรซนิ 

เป็นตน้ ซึง่นํามาใชท้ําทีท่บักระดาษ หรอืใชผ้สมกบัใยแกว้ทาํกนัชน เป็นต้น พลาสตกิเหล่าน้ีจะ

มคีวามแขง็แรงสงู ทนต่อแรงกระแทกไดด้ ีเมือ่ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงรปูรา่งไดอ้กีเมือ่แขง็ตวั

และฟอรม์เป็นรปูร่างแลว้  

 พลาสตกิหรอืเรซนินัน้จดัเป็นโพลเิมอรช์นิดหน่ึง ซึง่โพลเิมอรน์ัน้สามารถแบ่งตาม

คุณสมบตักิารใชง้านไดด้งัน้ี 

     1. ยาง (Elastomer) เป็นโพลเิมอรท์ีม่คีวามยดืหยุน่ตวัสงู สามารถยดืตวัไดเ้มือ่ไดร้บัแรง 

หรอืความเคน้จากภายนอก และสามารถกลบัคนืรปูรา่งไดอ้ยา่งรวดเรว็ 

     2. เสน้ใย (Fiber) เป็นโพลเิมอรท์ีนํ่าไปป ัน่เป็นเสน้บางมกัใชใ้นงานสิง่ทอ(Textile) ซึง่

คุณสมบตัขิองเสน้ใยนัน้จะไมเ่ปลีย่นรปูร่างไดง้า่ย เมือ่ไดร้บัแรงหรอืความเคน้จากภายนอก 

เพื่อใหส้ามารถทนต่อการซกัรดีได ้

     3. พลาสตกิ (Plastic) เป็นโพลเิมอรท์ีม่คีุณสมบตัอิยูร่ะหว่าง ยางและเสน้ใย สามารถนําไป

ขึน้รปูไดต้ามการใชง้าน 

     4. ส ี(Paint)  

     5. กาว (Adhesive) จาํพวก Epoxy 

 (  เรซนิคอือะไร มคีุณสมบตัอิย่างไรและนําไปใชง้านดา้นใดไดบ้า้ง, http://www.tpia.org/faq/answer.asp?no=192,2 

ธนัวาคม 2555) 
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 กาวธรรมชาติ 

        กาวธรรมชาตทิีผ่ลติจากหนงัและกระดกูสตัวไ์ดจ้ากการเคีย่วเอน็หนงัและกระดกูสตัวผ์สม

กบัน้ําแลว้ปล่อยใหต้กสะเกด็จนสามารถ ลอกออกเป็นชัน้ ๆ ได ้   กาวทีท่าํจากชิน้ส่วนของปลา       

ปกตจิะ เป็นของเหลว และกาวทีไ่ดจ้ากพชืไดแ้ก่ ยางเหนียวของตน้ไม ้  และแป้ง  วสัดุประสาน

ธรรมชาตทิัง้หมดจะเสื่อมคุณภาพเมือ่ผึง่ลมกบัอากาศ เช่นวสัดุทีเ่ป็นแป้งเปียกบัวสัดุประสาน

เหล่าน้ีปกตเิป็นส่วนผสมของแป้งกบัน้ํา เช่น กาว ยางไม ้(ยางสน)หรอืน้ํายางเหนียว ยางไมถู้ก

ใชง้านมากเพราะว่ายางไมจ้ะไมห่ดตวั การทีม่ฐีานเป็นแป้งสามารถลอกออกโดย การขดัถู กาว

จาํนวนมากทําจากแป้งมนัสําปะหลงัและใชเ้ป็นตวัประสาน เช่น ปิดฉลากและแสตมป์ รากของ

ตน้มนัสําปะหลงัทีเ่ป็นแป้ง แป้งขา้วโพดและแป้งจากมนัฝรัง่ใชเ้ป็นตวัประสานในไมอ้ดั เกรดตํ่า  

ยางธรรมชาตมิกีารยดึเกาะกนัสงูและตดิกนัอย่างแขง็แรง และมคีวามเหนียวเริม่ต้นด ี

กาวยางมกีรรมวธิกีารผลติโดยการใชย้างทีไ่มไ่ดอ้บดว้ยความรอ้นผสมกบัสารละลายเคมกีาวยาง

ชนิดทีไ่มไ่ดอ้บดว้ยความรอ้นจะกนัน้ําและ มคีวามแขง็แรงขัน้ต้นด ีและจะสลายตวัไดด้กีาวยาง

ชนิดอบดว้ยความรอ้นกก็นัน้ําไดด้ว้ย และมคีวามแขง็แรงกว่ากาวยางชนิดทีไ่มไ่ดอ้บ 

 
 

 มนัสาํปะหลงั แป้งแปรรปู 

 เน่ืองจากแป้งมนัสาํปะหลงั (Native starch) มคีุณสมบตับิางประการทีย่งัไมต่รงกบัความ

ตอ้งการนํามาใชเ้ป็นวตัถุดบิในการ ผลติสนิคา้บางชนิด เช่น ในการผลติกระดาษ แป้งมนั

สาํปะหลงั จะเหนียวเกนิกว่าทีเ่ครือ่งเคลอืบจะทาํงานไดห้รอืหากนําน้ําแป้งไปเกบ็ไวใ้นที ่ทีม่ ี

อุณหภมูติํ่าจะทาํใหน้ํ้าทีผ่สมอยูแ่ยกจากตวัแป้ง ทําใหไ้มเ่หมาะสมกบัการทําน้ําสลดั ดงันัน้ จงึ

ไดม้คีวามพยายามในการปรบัปรงุคุณสมบตัขิองแป้งเพื่อใหเ้หมาะสมกบัการนําไป ใชง้านในรปู

แป้งแปรรปู (Modified starch) โดยการนําแป้งมาผ่านกระบวนการต่าง ๆ เพื่อเปลีย่นแปลง

โมเลกุลของแป้งและทําใหแ้ป้งมคีุณสมบตัเิหมาะสมในการใชง้าน ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ การ

แปรรปูแป้งมนัในประเทศไทยขณะน้ีใชอ้ยู ่3 วธิ ีคอื 

 1. วธิ ีDegradation หรอื Conversion คอื การทาํใหค้วามเหนียวของแป้งลดลง ซึง่

สามารถทําไดด้งัน้ี คอื 

 1.1 Acid Conversion คอื การนําแป้งมาเตมิกรดเกลอืและกรดกํามะถนัเพื่อใหค้วาม

เหนียวของแป้งลดลง และสามารถคงรปูเจล (Gel) ไดโ้ดยการทาํใหเ้ยน็ แป้งทีไ่ดเ้รยีกว่า Acid 

Modified Starch 

(  กาวธรรมชาติ, http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet7/skku01_1.htm,2 ธนัวาคม 2555)  
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 2. วธิ ีPregelatinization คอื การนําแป้งทีม่คีวามเขม้ขน้รอ้ยละ 40-50 เทลงบนผวิถงั

รอ้น แป้งจะแหง้และสุกเป็นแผ่นบาง ๆ จากนัน้นําแผ่นแป้งไปบดผ่านตะแกรงเป็นแป้งอกีครัง้ 

แป้งทีไ่ดน้ี้จะมคีุณสมบตัเิป็นกาวทนัทเีมือ่ถูกน้ําเยน็ จงึมชีื่อเรยีกว่า Cold Water Soluble 

starch (CWS) หรอืแป้งอลัฟา (Alpha starch) หรอืแป้งทีแ่ปรรปูโดยกระบวนการทางกายภาพ 

(Physically modified หรอื Converted starch) ซึง่แป้งทีไ่ดน้ี้จะสุก 100 เปอรเ์ซน็ต ์สามารถ

นําไปใชใ้นงานทีไ่มต่อ้งใชค้วามรอ้นในการทําใหเ้ป็นกาวได ้

 3. วธิ ีDerivatives คอื การใชส้ารเคมใีนการเปลีย่นโมเลกุลหรอืคุณสมบตัขิองแป้ง จาก

วธิน้ีีจะไดแ้ป้งแปรรปู 2 ประเภท คอื 

 3.1 Starch ester เช่น 

- Acetylated starch ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร กระดาษและกาว 

- Phosphoric acid ester ใชใ้นอุตสาหกรรมอาหาร 

 3.2 Starch ether เช่น 

- Carboxymethyl ether, Hydroxyethlated starch, Hydropropylated starch และ Cationic 

starch แป้งกลุ่มน้ีทนความเยน็ไดด้กีว่า และมรีาคาแพงกว่า ester 

- Cross-linked starch ใชใ้นขัน้ตอนสุดทา้ยของการแปรรปูอาหารเพื่อใหแ้ป้งคงทนต่อภาวะกรด

ด่างผดิ ปกต ิแรงกวนและความรอ้น 

 ปจัจบุนั ประเทศไทยมกีารผลติ Pregelatinized starch หรอืแป้งทีแ่ปรรปูโดย

กระบวนการทางกายภาพ หรอืแป้งอลัฟา (Alpha starch) ประมาณ 60,000 ตนัต่อปี มี

บรษิทัผูผ้ลติ 2 บรษิทั แป้งอลัฟาทีผ่ลติไดจ้ะส่งออกไปยงัไตห้วนัเพื่อทาํอาหารปลาไหลเกอืบ

ทัง้สิน้ อยา่งไรกด็ ีแป้งอลัฟาน้ีมคีวามเป็นไปไดท้างเทคนิคทีจ่ะใชเ้ป็นส่วนประกอบในการทาํ

ไอศกรมี (ประเทศเกาหลนิียมใช)้ ยากนัยงุ น้ําซุป และกาวสาํหรบักระดาษลกูฟูก 

ดงันัน้ การผลติแป้งแปรรปูจงึเป็นมติใิหมข่องอุตสาหกรรมแป้งไทย เพราะไดเ้กดิการ

เปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางเทคโนโลยทีีส่ําคญัจากกระบวนการผลติ ทีอ่าศยัเครือ่งจกัรกล แม้

การผลติแป้งมนัจะมกีารใชส้ารเคมบีา้งแต่กไ็มม่าก ต่อมาเมือ่มกีารผลติแป้งแปรรปู ซึง่ตอ้งอาศยั

กระบวนการทางเคม ีกระบวนการผลติจงึมคีวามยุง่ยากขึน้ จาํเป็นตอ้งอาศยัความรูพ้ืน้ฐานทาง

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยมีากขึน้ เพราะการผลติแป้งแปรรปูต่างจากการผลติแป้งมนั คอื มี

มาตรฐานอุตสาหกรรม (Industrial specification) ทีช่ดัเจน ผลติภณัฑต์อ้งมคีุณภาพเทีย่งตรง

สมํ่าเสมอ http://soclaimon.wordpress.com/2010/06/11/มนัสาํปะหลงั-แป้งแปรรปู/ 

 ประโยชน์ของแป้งมนัสําปะหลงัในอุตสาหกรรมต่างๆ 
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อุตสาหกรรมสิง่ทอ 

         อุตสาหกรรมสิง่ทอนัน้จะตอ้งใชแ้ป้งมนัสาํปะหลงัดว้ย โดยดา้ยทีจ่ะใช ้ทอผา้นัน้ จะตอ้ง

ผ่านการชุบแป้งเสยีก่อน ดา้ยจงึจะลื่นและเรยีบไม่มขีน และ เป็นตวัหล่อลื่นไมใ่หเ้สน้ดา้ยตดิกนั

ระหว่างการเคลื่อนทีข่องหกูทอผา้ นอก จากน้ีในขัน้ตอนการพมิพล์ายผา้ แป้งจะช่วยทาํใหพ้มิพ์

ลายไดส้มํ่าเสมอ การใชแ้ป้งมนัสําปะหลงัในการทอผา้นัน้ บางโรงงานยงัใชแ้ป้งเคม ี(modified 

starch) ทีส่ ัง่เขา้มาจากต่างประเทศ เพราะคุณสมบตัเิหมาะสมกว่า แต่อยา่งไรกต็ามมโีรงงานใน

ประเทศทีเ่ริม่ผลติแป้งเคมจีากแป้งมนัสําปะหลงั ขึน้แลว้ 

 อุตสาหกรรมไมอ้ดั 

          แป้งมนัสาํปะหลงัถูกนําไปใชใ้นอุตสาหกรรมไมอ้ดั เน่ืองจากลกัษณะการผลติไมอ้ดั คอื 

การนําไมม้าประกบตดิกนัโดยใชก้าว ซึง่แป้งมนักถ็ูกนํามาเป็นส่วนผสมในการทาํกาว เพราะ

แป้ง มนัมคีุณสมบตัเิป็นกาวอยูแ่ลว้ เพื่อใหไ้มอ้ดัตดิกนัเป็นแผ่นหนาแขง็แรงและทนทาน 

นอกจากน้ีการ ใชแ้ป้งเป็นส่วนผสมยงัเป็นการลดตน้ทุนการผลติกาว เพราะ กาวทีผ่ลติไดน้ัน้ ใช้

แป้งเป็นส่วนผสม ถงึ 50 เปอรเ์ซน็ต ์และแป้งมนัสําปะหลงัยงัมคีุณสมบตัพิเิศษกว่าแป้งประเภท

อื่น ๆ คอื เน้ือแป้งม ีความละเอยีด ทาํใหไ้ม่มกีารตกตะกอน เมือ่นํามาใชผ้สมทํากาว นอกจากน้ี

ราคายงัถูกกว่าดว้ย 

 อุตสาหกรรมกระดาษ 

          การทาํกระดาษนัน้ตอ้งใชเ้ยือ่กระดาษทีท่าํจากไมต่้าง ๆ เช่น ไมส้น ไมไ้ผ่ ไมย้คูาลปิตนั 

เป็นตนั ทําใหเ้ป็นเยือ่เลก็ ๆ แลว้นําเยือ่กระดาษเหล่านัน้มาเรยีงเป็นแผ่น อยา่งไรกต็ามแผ่น 

กระดาษจะไมเ่รยีบ จะตอ้งมกีารฉาบผวิดว้ยการจากแป้งทาํใหก้ระดาษเรยีบ และยงัเขา้ไปอยู่

ตามร ูของใยกระดาษ ช่วยทาํใหก้ระดาษไมซ่มึหมกึ เวลาเขยีนดว้ยน้ําหมกึ หรอืพมิพส์ ี

นอกจากนัน้ กาวจากแป้งยงัช่วยทาํใหก้ระดาษเหนียวยิง่ขึน้ 

 อุตสาหกรรมกาว 

          แป้งมนัมคีุณสมบตัพิเิศษ คอื เมือ่ถูกความรอ้น หรอืถูกสารเคมจีะมคีวามเหนียว และม ี

คุณสมบตัสิามารถรกัษา สภาพความเหนียวไดเ้หมอืนเดมิไม่มกีารคนืตวั แป้งมนัทีจ่ะใฃท้าํกาว

จะ ตอ้งเป็นแป้งบรสิุทธิ ์มคีวามเป็นกรดตํ่า ซึง่กค็อื แป้งประเภทเด๊กซทรนิ กาวเหล่าน้ีส่วนใหญ่

จะ นําไปใชใ้นการผลติซองจดหมาย สติก๊เกอร ์gummed paper และ gummed tape 

 อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

   ส
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         คุณสมบตัสิาํคญัของิแป้ง คอื เป็นแหล่งคารโ์บไฮเดรด แต่ยงัมคีุณสมบตั ิอื่นทีท่าํใหแ้ป้ง 

มนัสําปะหลงัเขา้มามบีทบาทสาํคญัใน อุตสาหกรรมอาหารนัน้ คอื เป็นตวัช่วยทาํใหเ้กดิความขน้ 

(Thickmer) ในอาหาร ช่วยใหอ้าหารเกดิความคงตวั (Stabilizer) ช่วยใหอ้าหารเกาะตวักนัดขีึน้ 

(Binder) และช่วยในการเสรมิแต่ง (Filler) นอกจากนัน้ แป้งยงัเป็นสิง่ทีห่าไดง้่าย และราคา

ค่อนขา้งถูก (Glucose) เด๊กซโ์ตรส (Dextrose) อาหารเดก็ ผลติภณัฑข์นมปงั ขนมหวาน

สาํเรจ็รปูไสข้นมพาย อาหารกระป๋อง บะหมี ่เครือ่งดื่ม ไอศกรมี แยม ผลไมก้ระป๋อง นมเปรีย้ว 

ไสก้รอก กุนเชยีง ซอส และโซดาทาํขนม เป็นตน้ 

        ซอสต่างๆ เช่น ซอสมะเขอืเทศ อาหารกระป๋อง ใชแ้ป้งเพื่อเพิม่ความเขม้ขน้ ไมใ่หอ้าหาร 

หรอืซอสตกตะกอน โดยจะใชแ้ป้งเป็นส่วนผสมประมาณรอ้ยละ 3 - 4 ของน้ําหนกัอาหารแป้งที ่

ใชเ้ป็นแป้งแปรรปูประเภท cross - linked starch และ hydroxypropylated starch 

         ลกูกวาด ใชแ้ป้งแปรรปูประเภท hydroxypropylated starch เพื่อใหล้กูกวาดมคีวามแขง็  

        ไอศกรมี ลกัษณะของไอศกรมี คอื การตแีป้งใหฟ้องและไมต่อ้งการใหฟ้องยบุ ดงันัน้ จงึ

ตอ้งเตมิแป้งประเภท gum ซึง่มคีุณสมบตั ิทาํใหอ้าหารคงสภาพทีต่อ้งการ 

 วสัดุภณัฑย์อ่ยสลายไดต้ามธรรมชาต ิ

          นําแป้งมนัสาํปะหลงัมาแปรสภาพคลา้ยพลาสตกิ ซึง่เมือ่เตมิสารโพลเิมอรท์ีย่อ่ยสลายได ้

ตามธรรมชาต ิกจ็ะทาํใหเ้กดิเป็นสารผสม ทีส่ามารถนําไปทาํเป็นวสัดุภณัฑเ์พื่อใชท้ดแทน 

พลาสตกิ 

  อุตสาหกรรมสารความหวาน 

          ทาํน้ําตาลกลโูคส ฟรคุโตส แดรก็โตส ซอลบทิอล และใชแ้ทนน้ําตาลซโูครสในผลไม ้

กระป๋อง แยม และอื่น ๆ 

  อุตสาหกรรมกรดมะนาว 

          ใชผ้ลติกรดมะนาวซึง่เป็นวตัถุดบิในอุตสาหกรรมเครือ่งดื่ม ไดแ้ก่ น้ําอดัลม น้ําผลไม้

กระป๋อง เครือ่งดื่มชกูําลงั และใชใ้นอุตสาหกรรมยา 

 อุตสาหกรรมผงชรูส 

          เป็นวตัถุดบิสาํคญัในการผลติผงชรูส ซึง่นิยมบโิภคกนัทัว่ไป 

 ยารกัษาโรค 

   ส
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          ใชเ้ป็นตวัเจอืจางในยาประเภทแคปซลูและยาเมด็ 

มนัเสน้และมนัอดัเมด็ 

 อาหารสตัว ์      

         ใชเ้ป็นส่วนผสมของอาหารสตัวห์ลากหลายชนิด อาท ิโค สุกร เป็ด ไก่ เป็นตน้ 

 เอทานอล   (การผลติเอทานอล)  

          เป็นวตัถุดบิในการผลติเอทานอล เพื่อใชท้ดแทนเชือ้เพลงิอื่น 

 แอลกอลฮอล ์

          นําไปใชในการผ้ลติสุรา และยาฆา่เชือ้โรค 

  

 ข้าวโพด 

ขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์www.baanjomyut.com (เขา้ถงึเมือ่  7 ตุลาคม 2555. เขา้ถงึจาก 

http://www.baanjomyut.com/library_2/extension-2/cereals/02_3.html) ไดร้ะบุถงึขอ้มลูต่าง

ของขา้วโพดไวด้งัต่อไปน้ี 

ขา้วโพดถูกนํามาใชป้ระโยชน์สามแบบใหญ่ๆ ดว้ยกนั คอื 

 2.1   นํามาใชเ้ป็นอาหารของมนุษย ์โดยประเทศกําลงัพฒันาใชข้า้วโพดเป็นอาหารถงึ

รอ้ยละ 40 ประเทศพฒันาแลว้ใชข้า้วโพดเป็นอาหารรอ้ยละ 14 กลุ่มประเทศในยโุรปตะวนัออก

ใชข้า้วโพดเป็นอาหารรอ้ยละ 4 ประเทศทีม่กีารรบัประทานขา้วโพดและผลติภณัฑจ์ากขา้วโพด 

ไดแ้ก่ บางส่วนของอดตีสหภาพโซเวยีต ทวปีเอเชยี ทวปีแอฟรกิา และอเมรกิากลาง การนํา

ขา้วโพดมาบรโิภคเป็นอาหารของมนุษยน์ัน้ มกีารเตรยีมไดห้ลายวธิตีัง้แต่รบัประทานฝกัดบิสด

ในบางสายพนัธุ ์การตม้ การป้ิง การอบเพื่อรบัประทานทัง้ฝกั การหมกั การบดหรอืโขลกใหแ้ตก

แลว้นําไปตม้เป็นขา้วตม้ การนํามาทําเป็นขนมปงัและเบเกอรีต่่างๆ รวมทัง้การแปรรปูโดยให้

ความรอ้นแก่เมลด็ขา้วโพดแลว้อดัเป็นแผ่นแบนผสมกบัสารปรงุแต่งรสชาตจิาํพวก น้ําตาล 

น้ําเชื่อม เกลอื และสารปรงุรสซึง่สามารถนําไปรบัประทานไดท้นัท ีมกีารทาํขา้วโพดคัว่ซึง่เป็น

อาหารยอดฮติรูจ้กักนัทัว่โลก แลว้มกีารปรงุแต่งรสชาตดิว้ยเกลอื เนย น้ําตาล คาราเมล ช๊อกโก

แลต และธญัพชืชนิดอื่นๆ อาหารเมก็ซกินัชื่อดงัคอื ทอรท์ลิลา(Tortilla) ทาํจากเมลด็ขา้วโพดแก่

แช่น้ําด่าง แลว้อดัใหเ้ป็นแผ่นแบนก่อนนํามาทอดรบัประทานเป็นอาหารคาวรว่มกบักบัขา้ว หรอื

ปรงุแต่งรสชาตเิป็น ขนมขบเคีย้ว การนําฝกัสดมาคัน้น้ําจากเมลด็ทาํเครือ่งดื่มเพื่อสุขภาพ หรอื

นําฝกัอ่อนมารบัประทานเป็นผกั  

   ส
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ใชเ้ป็นอาหารเลีย้งสตัวห์รอืส่วนประกอบของอาหารเลีย้งสตัว ์ซึง่มกีารใชท้ัว่โลก และในเขต

อุตสาหกรรมการเลีย้งสตัวข์องประเทศในเขตอบอุ่น มกีารใชข้า้วโพดเลีย้งสตัวป์ระมาณสองใน

สามของขา้วโพดทัง้โลกทีผ่ลติได ้โดยมกีารนําเขา้ขา้วโพดเลีย้งสตัวจ์ากประเทศต่างๆ 

นอกเหนือจากทีผ่ลติไดเ้อง ส่วนของลาํตน้และใบขา้วโพดทีเ่หลอืจากการเกบ็เกีย่วฝกัแลว้ 

สามารถนําไปใชเ้ลีย้งสตัวต่์อไปได ้ 

ใชเ้ป็นวตัถุดบิในการแปรรปูเป็นสนิคา้อุตสาหกรรม ไดแ้ก่ แป้งขา้วโพด เมลด็ขา้วโพด

สดบรรจกุระป๋อง ฝกัอ่อนของขา้วโพดบรรจกุระป๋อง น้ํามนัปรงุอาหาร น้ํามนัสลดั น้ําเชื่อม กรด

อนิทรยี ์และเครือ่งดื่มทีม่แีอลกอฮอล ์รวมทัง้ขนมขบเคีย้วบรรจใุนภาชนะปิดผนึกทีม่กีารผลติใน

โรงงานอุตสาหกรรม 

ในการผลติแป้งทาํไดจ้ากการขดัสเีมลด็ขา้วโพดทีเ่ปียกชืน้ นําไปขดัสสี่วนของผนงัผล

และเปลอืกหุม้เมลด็ใหห้ลุดออก แลว้แยกส่วนของจมกูขา้วหรอืเอม็บรโิอและราํออกมา นําส่วน

ของเอนโดสเปิรม์ทีแ่ยกไดไ้ปบดเป็นแป้งขา้วโพด ทีม่คีวามละเอยีดของเน้ือแป้งแตกต่างกนัไป

ตามลกัษณะของความตอ้งการในการใชง้าน ซึง่ถูกนํามาใชใ้นการผลติอาหาร น้ํายาอดักลบี

เสือ้ผา้ และผลติภณัฑต่์างๆ ส่วนของเอม็บรโิอและราํถูกนําไปใชใ้นการสกดัน้ํามนัเพื่อการผลติ

สบู่และกลเีซอรนี รวมทัง้น้ํามนัปรงุอาหารสําหรบัทําขนมและน้ํามนัสลดั กากทีเ่หลอืจากการผลติ

แป้งและน้ํามนัถูกนําไปใชใ้นการผลติอาหารสตัว ์เมลด็ขา้วโพดหนกั 100 กโิลกรมั ทีค่วามชืน้ 

16 เปอรเ์ซน็ต ์มแีป้งเป็นส่วนประกอบ 64 กโิลกรมั และ น้ํามนั 3 กโิลกรมั นอกจากน้ีเปลอืก

ทางดา้นในของฝกัและเสน้ใยภายในลําตน้ถูกนําไปใชใ้นการทาํกระดาษ 

 

ดอกไม้จากแป้งข้าวเหนียว 

ขอ้มลูจากเวบ็ไซต ์http://www.ismed.or.th (เขา้ถงึเมือ่  7 ตุลาคม 2555. 

เขา้ถงึจาก 

http://www.ismed.or.th/SME2/src/bin/controller.php?view=knowledgeInsite.KnowledgesDe

tail&sid=70&id=573&left=86&right=87&level=3&lv1=3)ไดอ้ธบิายถงึขัน้ตอนวธิกีารการป ัน้

ดอกไมจ้ากแป้งขา้วเหนียวไวด้งัน้ี 

 3.1    อุปกรณ์ทีใ่ช ้ 

 แป้งขา้วเหนียว 4 ถว้ยตวง  

 กาวลาเทก็ซ ์2 ถว้ยตวง  

 แป้งขา้วโพด 1/4 ถว้ยตวง  

   ส
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 น้ํามนัพชื 1/4 ถว้ยตวง  

 น้ํามะนาว 2 ชอ้นโต๊ะ  

 ผงกนับดู 2 ชอ้นโต๊ะ  

 ส ีใชส้น้ํีา สโีปสเตอร ์สผีสมอาหาร  

กรรไกร คมี คตัเตอร ์เขม็กลดัหรอืเขม็หมดุ 

3.2     ขัน้ตอนทําดอกไมจ้ากแป้งขา้วเหนียว 

           3.2.1    ขัน้ตอนการเตรยีมส ี 

 ผูท้าํควรแบ่งสอีอกเป็น 3 ส่วน คอื  

          ส่วนที ่1 เป็นแป้งทีผ่สมสแีทจ้ากหลอด  

          ส่วนที ่2 เป็นแป้งทีผ่สมสแีทแ้ละสขีาวเลก็น้อย เพื่อทาํใหส้อ่ีอนลง  

          ส่วนที ่3 เป็นแป้งทีผ่สมสแีทแ้ละสดีําเลก็น้อย เพื่อทาํใหส้เีขม้ขึน้ 

            3.2.2    การเตรยีมแป้งขา้วเหนียว  

          การผสมแป้งขา้วเหนียวมขีัน้ตอน ดงัน้ี  

 นําส่วนผสมตามอตัราส่วนขา้งตน้ คอื แป้งขา้วเหนียว กาวลาเทก็ซ ์แป้งขา้วโพด น้ํามนั

พชื น้ํามะนาว ผงกนับดู เตรยีมไว ้ 

 ใหเ้ทกาวลาเทก็ซล์งในภาชนะทีต่ ัง้บนไฟ แลว้หมัน่คน เพื่อไมใ่หก้าวแหง้ตดิกน้ภาชนะ  

เมือ่กาวลาเทก็ซร์อ้น มฟีองเดอืด ใหย้กลงจากเตา  

 แบ่งแป้งขา้วเหนียวออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก เทลงในกาวทีร่อ้น รบีๆคนใหแ้ป้งกบักาว

ผสมเขา้กนั พกัแป้งไวใ้หอุ่้นลง พอมอืจบัได ้ 

 เทแป้งส่วนทีเ่หลอืลงไปผสม นวดดว้ยมอื แลว้เทแป้งขา้วโพด น้ํามนัพชื นวดใหเ้ขา้กนั  

 นําผงกนับดูมาละลายในน้ํามะนาว เทผสมลงแลว้นวดต่อจนเขา้กนัด ีไม่น่ิมเกนิไป 

จากนัน้แบ่งแป้งเป็นส่วนๆ ผสมสตีามปรมิาณทีต่อ้งการ 

   ส
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 3.2.3   ขัน้ตอนการป ัน้ 

เริม่ป ัน้จากแกนของดอก ป ัน้กลบีดอก ดอกเลก็ๆ ดอกตูม ใบไม ้ตามลาํดบั 

ในขัน้ตอนการป ัน้ ใชก้รรไกรช่วยตดัตกแต่งใหเ้หมอืนของจรงิ แลว้นํามาประกอบเขา้ดอก 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการศึกษา 

 
 การศกึษาครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิทดลอง(Experimental Research)เพื่อศกึษาและพฒันา

ชุดโคมไฟมกีลิน่หอมสําหรบัตกแต่งบา้นจากกากไมก้ฤษณา  ประกอบดว้ย โคมไฟตัง้โต๊ะ และ

โคมไฟตดิผนงั ไดด้าํเนินการศกึษาดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1. การศึกษาและรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้น 

 1.1 ขอ้มลูปฐมภมู ิเป็นขอ้มลูทีเ่กบ็ไดจ้ากการทดลองหาสตูรทีเ่หมาะสมระหว่างกาก

กฤษณาและวสัดุอื่นเพื่อใชผ้ลติโคมไฟ และเกบ็ขอ้มลูโคมไฟจากทอ้งตลาด 

 1.2 ขอ้มลูทุตยิภูม ิคน้ควา้จากสื่อสิง่พมิพต่์างๆ เช่น หนงัสอื เอกสารงานวจิยั สิง่พมิพ์

ทางอนิเตอรเ์น็ต เป็นต้น โดยรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบั กากกฤษณา, ตวัประสานทีใ่ชผ้สมกบัผงไม้

, แนวทางการแต่งบา้น, เครื่องแขวนไทย เป็นต้น 

 

2. การศึกษาทดลองหาสตูรผสมระหว่างกากกฤษณากบัวสัดอ่ืุน 

 ขัน้ตอนน้ีจะเลอืกวสัดุการวเิคราะหข์อ้มลูจากแหล่งขอ้ทุตยิภมูใินส่วนของวสัดุตวั

ประสานเพื่อ ศกึษาขอ้มลูเบือ้งตน้ โดยมขีัน้ตอนการทดลองหาส่วนผสมของกากกฤษณากบัวสัดุ

อื่นทีเ่หมาะสมดงัน้ีดงัน้ี 

  2.1 วสัดุทีใ่ชท้ดสอบ  

 2.1.1 กากกฤษณาแบบทีย่งัไมไ่ดบ้ด 

 2.1.2 กากกฤษณาแบบทีบ่ดเป็นผง 

 2.1.3 กาวลาเทค  

 2.1.4 กาวน้ําแบบใส

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2.1.5 แป้งมนั 

 2.1.6 แป้งขาวเหนียว 

 2.1.7 แป้งขา้วโพด 

 2.1.8 กระดาษทชิชู 

 2.1.9 น้ําเปลา่  

  2.2 อุปกรณ์และเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการทดสอบ 

 2.2.1 เครือ่งชัง่ดจิติอล อ่านค่าละเอยีด 5000 g x 1 g 

 2.2.2 เครือ่งชัง่แบบแขวน 5 กโิลกรมั 

 2.2.3 ท่อน้ําขนาด1น้ิว ยาว 40 เซนตเิมตร 

 2.2.4 ไมบ้รรทดั 

 2.2.5 แมพ่มิพก์ดลาย (รปูผเีสือ้) 

 2.2.6 แมพ่มิพซ์ลิโิคนขนาด10x1x1 

 2.2.7 กระดาษทราย 

 2.2.8 ตวัหนีบของกบัโต๊ะ 

 2.2.9 น้ํามนัหอมกลิน่มะล ิ

 2.2.10 หลอดฉีดยาขนาด10ml 

 2.2.11 แกว้หรอืถว้ยทรงกระบอก 
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2.3 อตัราส่วนผสมทีใ่ชท้ดสอบ  

 ตารางที ่ 1 แสดงอตัราส่วนระหว่างกากกฤษณายงัไมบ่ดแลว้กบัตวัประสานเพื่อ 

ทดสอบความแขง็ในการรบัน้ําหนกัและความคมชดัของลายจากแมพ่มิพก์ดลาย 

 

ชนิด

ของ

ตวัอยา่ง 

ชนิดตวัประสาน 

 

อตัราส่วนผสมคดิ

เป็นรอ้ยละของ

น้ําหนกั กาก

กฤษณาต่อตวั

ประสาน(กรมั) 

จาํนวนแท่ง

ตวัอยา่งทีต่าก

แหง้แลว้ขนาด

10x1x1 

เซนตเิมตร 

จาํนวน

ตวัอยา่งทีท่าํ

จากแมพ่มิพ์

กดลาย 

1 กาวลาเทค็ 1:3 2 2 

2 กาวน้ําแบบใส 1:3 2 2 

3 แป้งมนัสุก 1:3 2 2 

4 แป้งขาวเหนียวสุก 1:3 2 2 

5 แป้งขา้วโพดสุก 1:3 2 2 

6 เรซิน่เบอรP์C600+ตวัเรง่

ปฏกิริยิา+ตวัทาํแขง็ 

1:3:0.5%:2% 2 2 

7 กาวลาเทคและเยือ่

กระดาษ(ทชิช)ู 

1:0.2:3 2 2 

8 แป้งมนัสุกและเยือ่

กระดาษ(ทชิช)ู 

1:0.2:3 2 2 
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 ตารางที ่ 2 แสดงอตัราส่วนระหว่างกากกฤษณาบดเป็นผงแลว้กบัตวัประสานเพื่อ 

ทดสอบความแขง็ในการรบัน้ําหนกัและความคมชดัของลายจากแมพ่มิพก์ดลาย 

ชนิด

ของ

ตวัอยา่ง 

ชนิดตวัประสาน 

 

อตัราส่วนผสมคดิ

เป็นรอ้ยละของ

น้ําหนกั กาก

กฤษณาต่อตวั

ประสาน(กรมั) 

จาํนวนแท่ง

ตวัอยา่งทีต่าก

แหง้แลว้ขนาด

10x1x1 

เซนตเิมตร 

จาํนวนตวัอยา่ง

ทีท่าํจาก

แมพ่มิพก์ดลาย 

1 กาวลาเทค 1:3 2 2 

2 กาวน้ําแบบใส 1:3 2 2 

3 แป้งมนัสุก 1:3 2 2 

4 แป้งขาวเหนียวสุก 1:3 2 2 

5 แป้งขา้วโพดสุก 1:3 2 2 

6 เรซิน่เบอรP์C600+

ตวัเรง่ปฏกิริยิา+ตวัทาํ

แขง็ 

1:3:0.5%:2% 2 2 

7 กาวลาเทคและเยือ่

กระดาษ(จากกระดาษ

ทชิช)ู 

1:0.2:3 2 2 

8 แป้งมนัสุกและเยือ่

กระดาษ(ทชิช)ู 

1:0.2:3 2 2 
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 2.4 การเตรยีมการทดสอบ 

 2.4.1 เตรยีมกากกฤษณาทีต่ากแดดแหง้แลว้ แบบทีย่งัไมไ่ดบ้ดและบดละเอยีดเป็นผง

แลว้อยา่งละ1กโิล  

 2.4.2 เตรยีมตวัประสาน กาวลาเทคผสมน้ําเลก็น้อยประมาณ10%ของปรมิาณกาว แป้ง

มนัสุก,แป้งขาวเหนียวสุกและแป้งขา้วโพดสุก โดยใชแ้ป้งต่อน้ําในอตัราส่วน1:1.5 โดยปรมิาตร 

ผสมใหเ้ขา้กนัและตัง้ไฟคนจนกว่าจะสุกจะไดก้าวแป้งมนัสุก,กาวแป้งขา้วโพดสุกและกาวแป้ง

ขา้วเหนียวสุก ในส่วนของเรซิน่เบอรP์C600+ตวัเรง่ปฏกิริยิา+ตวัทาํแขง็และกากกฤษณาจะผสม

กนัเมือ่จะเทลงพมิพ ์ส่วนเยือ่กระดาษทชิช ูเตรยีมจากกระดาษทชิชฉูีกเป็นชิน้เลก็ๆ นําไปแช่น้ํา 

เมือ่ใชผ้สมในสตูรบบีใหห้มาด 

 2.4.3 การผสมกากกฤษณาแบบยงัไมบ่ดและบดละเอยีดแลว้กบัตวัประสาน เพื่อทาํชิน้

ตวัอยา่งขนาด 10x1x1 เซนตเิมตร จะทําการเทตวัประสานลงบนกากกฤษณาตามอตัราส่วนผสม

ในตารางที3่.1และ3.2 แลว้ใชม้อืผสมใหเ้ขา้กนั โดยนวดใหเ้ป็นเน้ือเดยีวกนัเป็นเวลา5นาท ี 

(ยกเวน้ตวัอยา่งที6่ สตูรทีใ่ชเ้รซิน่เบอรP์C600 จะใชไ้มค้นใหเ้ขา้กนัและเทอดัลงบนพมิพท์นัท)ี 

จากนัน้ใชท่้อน้ําคลงึเป็นแผ่นหนา1.3เซนตเิมตร และตดัใหไ้ดข้นาด 10.3 x1.3 เซนตเิมตร(เผื่อ

ชิน้ตวัอยา่งหดตวัเมือ่แหง้แลว้) ทาํตวัอยา่งละ 2 ชิน้ต่อสตูร นําไปตากแดดใหแ้หง้เป็นเวลา 2 วนั 

ขณะตากระวงัอยา่งใหช้ิน้ตวัอยา่งคดงอ จากนัน้นํามาถูดว้ยกระดาษทรายใหไ้ดข้นาด 10x1x1 

เซนตเิมตรและเลอืก 1 ชิน้ต่อสตูร เลอืกอนัทีม่คีวามตรงมากทีสุ่ด(คดงอน้อยทีสุ่ด)เพื่อนําไป

ทดสอบ 

 2.4.3 การผสมกากกฤษณาแบบยงัไมบ่ดและบดละเอยีดแลว้กบัตวัประสาน เพื่อทาํชิน้

ตวัอยา่งจากแมพ่มิพก์ดลาย จะทาํการเทตวัประสานลงบนกากกฤษณาตามอตัราส่วนผสมใน

ตารางที3่.1และ3.2 แลว้ใชม้อืผสมใหเ้ขา้กนั โดยนวดใหเ้ป็นเน้ือเดยีวกนัเป็นเวลา5นาท ี (ยกเวน้

ตวัอยา่งที6่ สตูรทีใ่ชเ้รซิน่เบอรP์C600 จะใชไ้มค้นใหเ้ขา้กนัและเทอดัลงบนพมิพท์นัท)ี จากนัน้

นําไปกดลงในแมพ่มิพก์ดลายทีท่ารองพืน้ดว้ยขีผ้งึถอดแบบแลว้รอใหเ้ขง็ตวัแลว้แกะออก ทาํ

ตวัอยา่งละ 2 ชิน้ต่อสตูร นําไปตากแดดใหแ้หง้เป็นเวลา 2 วนั ทาํตวัอยา่ง ขณะตากระวงัอยา่ง

ใหช้ิน้ตวัอยา่งคดงอ  

 

 2.5 การทดสอบคุณสมบตัขิองตวัอยา่งในแต่ละสตูร 

 2.5.1 ความแขง็ในการรบัน้ําหนกั 

 นําชิน้ตวัอยา่งแต่ละชนิดในตรารางที ่1 และ 2 มายดึกบัของโต๊ะดว้ยตวัหนีบกบัขอบโต๊ะ 

   ส
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ใหป้ลายชิน้ตวัอยา่งพน้ขอบโต๊ะ 5 เซนตเิมตร จากนัน้นําเครือ่งชัง่แบบแขวนมาแขวนไวใ้หด้า้น

ทีพ่น้ขอบโต๊ะ โดยห่างจากปลายชิน้ตวัอยา่งที ่2 เซนตเิมตร และใชม้อืดงึตะขอเครือ่งชัง่แบบ

แขวนเพื่อหาน้ําหนกัทีท่ําใหช้ิน้ตวัอยา่งหกั และจดบนัทกึและหาค่าเฉลีย่  

 2.5.2 ความคมชดัของลายจากจากแมพ่มิพก์ดลาย 

 สงัเกตดว้ยตาละจดบนัทกึใหค้ะแนนความคมชดัของลายทีไ่ดห้ลงัจากแหง้แลว้ 

โดยคะแนน 1 =ลายชดัน้อยสุด, 2=ลายชดัปานกลางและ3=ลายชดัมากทีสุ่ด 

 2.5.3 การดูดซบัน้ํามนัหอมของกากกฤษณา 

 นําเอาชิน้ตวัอยา่งในขอ้ 2.5.2 ตวัอยา่งละ 1 ชิน้ นํามาแช่ในแกว้ทีใ่ส่น้ํามนัหอมไว1้0ml

แช่ไว1้0วนิาทแีลว้ยกขึน้จากนัน้ วดัปรมิาณน้ําหอมทีเ่หลอืในแกว้โดนใชห้ลอดฉีดยาขนาด10ml

ดดูกลบัเขา้ไปในหลอดเพื่อวดัปรมิาณน้ําหอมทีเ่หลอื ทาํครบทัง้ 8 ตวัอยา่ง 

 

ภาพที ่16 ภาพแสดงการความแขง็ในการรบัน้ําหนกั 

 

ภาพที ่17 ภาพกากกฤษณาแบบบดละเอยีดทีเ่กดิจากแมพ่มิพก์ดลาย 

 

3.การวิเคราะหข้์อมูลเพ่ือหาแนวทางการออกแบบ 

 2.1 การคดัเลอืกสตูรและนําสตูรทีเ่หมาะสมไปพฒันานําไปใชผ้ลติเป็นโคมไฟหอม 

คดัเลอืกจากผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการนําวสัดุอื่นไปผสมกบักากกฤษณาแลว้ไดคุ้ณสมบตัทิีส่ามารถ

ขึน้รปูตามทีต่อ้งการได ้มคีวามคงคนไมแ่ตกหกัง่าย มคีวามแขง็แรงเหมาะสําหรบัทําโคมไฟโดย 
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 2.2 การสรา้งกรอบแนวคดิ นําส่วนผสมทีค่ดัเลอืกมาแลว้มาผลติเป็นโคมไฟหอมโดยการ

ออกแบบคาํนึงถงึความรว่มสมยัความเหมาะสมในการใชง้านสามารถกระจายกลิน่หอมไดด้ ีโดย

ใชข้อ้มลูทีว่เิคราะหไ์ดจ้าก แนวโน้มการออกแบบสนิคา้ตกแต่งบา้น, เครือ่งแขวนไทยและรปูแบบ

การแต่งบา้นแบบต่างๆเพื่อใชใ้นเป็นแนวทางการออกแบบโคมไฟหอมจากกากกฤษณา 

 2.3 นําขอ้มลูทีไ่ดม้าสรปุเป็นแนวทางการออกแบบ 

 4. ขัน้ตอนการออกแบบและพฒันาแบบ 

 3.1    ทาํแบบรา่งครัง้ที ่1 และแบบจาํลองเพื่อศกึษานํามาปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญดา้นการ

ออกแบบเพื่อพฒันาแบบ  

 3.2    ทาํแบบรา่งครัง้ที ่2 โดยพฒันาและแกไ้ขปญัหาจากแบบรา่งครัง้ที ่1   

 3.2    นําแบบรา่งครัง้ที ่2 มาทาํแบบจาํลองเพื่อศกึษาโดยใชว้สัดุจรงิผลตินํามาปรกึษา

กบัอาจารยเ์พื่อพฒันาและแกไ้ขแบบ 

 3.3    แบบรา่งครัง้ที ่3 และแบบจาํลองโดยแกป้ญัหาและพฒันาจากแบบร่างครัง้ที ่2

นํามาปรกึษากบัอาจารยเ์พื่อพฒันาและแกไ้ขแบบเพื่อสรปุเป็นแนวทางการผลติตน้แบบ 

 3.4   สรปุแบบเพื่อการผลติและจดัทําตน้แบบ 

5. ทดสอบต้นแบบ 

 ทดสอบในเรือ่งแสงและกลิน่หอมทีก่ระจายจากโคมไฟเพื่อสรา้งบรรยากาศภายในหอ้ง

เมือ่เปิดใชง้านโดยการนําไปทดสอบ ในหอ้งนัง่เล่นของบา้นพกัอาศยัและบนัทกึภาพ 

 

 

 

 

 



60 

 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

 การศกึษาและพฒันาชุดโคมไฟมกีลิน่หอมสําหรบัตกแต่งบา้นจากกากไมก้ฤษณา ได้

นําเสนอผลการศกึษาและผลการวเิคราะหต์ามวตัถุประสงคแ์บ่งเป็น 3 ส่วนคอื1.การวเิคราะห์

ขอ้มลูและ 2. การออกแบบ 3 สรปุขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญ 

1. การวิเคราะหข้์อมลู 

 1.1การวิเคราะหโ์คมไฟแบบมีกล่ินหอมในปัจจบุนัและสินค้าใกล้เคียง 

 

ตารางที ่ 3 แสดงตวัอยา่งโคมไฟแบบมกีลิน่หอมในปจัจุบนั 

 

ตวัอยา่งที ่ วสัดุ การใชง้าน 

1. ทีค่รอบหลอดไฟซลิโิคน

ทีม่กีลิน่หอม 

 

ซลิโิคน ทีค่รอบซลิโิคนเมือ่โดนความ

รอ้นจากหลอดไฟจะปล่อย

กลิน่หอมออกมา 

2. เตาอโรม่าไฟฟ้า/โคมไฟอ

โรม่า 

มทีัง้ผลติจากเซรามคิ,ดนิเผา

,โลหะ 

โคมไฟไฟฟ้าขนาดเลก็ผลติ

จากเซรามกิ ใชค้วามรอ้น

จากหลอดไฟระเหยกลิน่หอม

ทีห่ยดลงไปใหร้ะเหยออกมา 

3. โคมไฟแบบมกีลิน่หอม

โดยจารยศ์านิต  ปนั

เขือ่นขตัยิ ์จาก

วทิยาลยัเทคนิคดุสติ 

ทีค่รอบโคมไฟทาํจากไมว้ี

เนียร ์ตวัเสาของโคมไฟทาํ

จากไมช้ิน้เซาะรอ่ง 

ทีฐ่านโคมไฟมช่ีองใส่ไมท้ีใ่ส่

น้ํามนัหอมเขา้ไป เมือ่โดน

ความรอ้นจากหลอดไฟจะ

ปล่อยกลิน่หอมออกมา 
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ตวัอยา่งที ่ วสัดุ การใชง้าน 

4. โคมไฟจากกากาแฟ

(Lamps from Coffee 

Grounds) 

กากกาแฟนํามาป ัน้เป็นโคม

ไฟมกีารนําลกูปดัหรอืลกูแกว้ไป

ฝงัไวท้ีผ่วิโคมไฟโดยใสไ่ว้

หลงัจากแหง้แลว้ เพราะหากฝงั

ไปในขณะกากกาแฟเปียก เมือ่

แหง้มเีกดิการหดตวัเลก็น้อย

ลกูแกว้จะหลุด 

กากกาแฟโดนความรอ้นจาก

หลอดไฟกลิน่กาแฟจะออกมา 

 

 
ภาพที ่  18  ภาพตวัอย่าง ทีค่รอบหลอดไฟซลิโิคน มกีลิน่หอม 

คาํอธบิายภาพ  O!CAP, a scented silicon lampshade which when put over an energy saving 

light bulb, the heat of the lamp will set the aroma free. 

O!CAP by Design lab [ออนไลน์]เขา้ถงึเมื่อ  30  พฤศจกิายน  2555. เขา้ถงึจาก 

http://www.designyearbook.com/2009/07/ocap-by-designlab.html,  30  พฤศจกิายน  2555) 

 

 
ภาพที ่  19  ภาพตวัอย่าง เตาอโรม่าไฟฟ้า/โคมไฟอโรม่า 

[ออนไลน์]เขา้ถงึเมื่อ  30  พฤศจกิายน  2555. เขา้ถงึจาก 

http://www.thaisecondhand.com/product/10091410/ขายปลกีสง่โคมไฟเซรามคิใสน้ํ่ามนัหอม 

อโรม่าราคาถูกจาํนวนมากสนิคา้) 
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http://i299.photobucket.com/albums/mm316/skottchun/ocap_designlab_3.jpg
http://i299.photobucket.com/albums/mm316/skottchun/ocap_designlab_4.jpg
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ภาพที ่ 20 ภาพตวัอย่าง โคมไฟแบบมกีลิน่หอม 

โดยจารยศ์านิต  ปนัเขือ่นขตัยิ ์จากวทิยาลยัเทคนิคดุสติ 

ขัน้ตอนการทาํโคมไฟแบบมกีลิน่หอม[ออนไลน์]เขา้ถงึเมื่อ 30  พฤศจกิายน  2555. เขา้ถงึจาก 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UuuweqXZkgA ) 

 

   
 

ภาพที ่ 21 ภาพตวัอย่าง โคมไฟจากกากาแฟ(Lamps from Coffee Grounds) 

Lamps from Coffee Grounds [ออนไลน์]เขา้ถงึเมื่อ 30  พฤศจกิายน  2555. เขา้ถงึจาก

http://mediacenter.dw.de/tablet/english/video/item/554045/Adaptable_05_Lamps_from_Coffee

_Grounds/) 

 ซึง่จากตารางที ่3  แสดงตวัอยา่งโคมไฟแบบมกีลิน่หอมในปจัจบุนัสามารถวเิคราะห์

ขอ้มลูไดว้่ากลิน่หอมเกดิจาก  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UuuweqXZkgA
http://mediacenter.dw.de/tablet/english/video/item/554045/Adaptable_05_Lamps_from_Coffee_Grounds/
http://mediacenter.dw.de/tablet/english/video/item/554045/Adaptable_05_Lamps_from_Coffee_Grounds/
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 1. วสัดุทีใ่ชผ้ลติโคมไฟมกีลิน่อยูแ่ลว้เช่นกากกาแฟ 

 2. การใส่กลิน่เขา้ไปในเน้ือหรอืวสัดุทีใ่ชผ้ลติโคมไฟ  

 3. การเตมิกลิน่ใส่ภายหลงัจากการผลติเสรจ็แลว้ใหผู้ใ้ชเ้ตมิกลิน่เองโดย ใหน้ํ้ามนัหอม

ซมึเขา้ไปในเน้ือผลติภณัฑห์รอืชิน้ส่วน หรอืเป็นทีช่่องทีว่่างหรอืเป็นแอ่งสําหรบัหยดน้ําหอม 

 ตารางที ่ 4 แสดงตวัอยา่งสนิคา้ใกลเ้คยีงทีผ่ลติจากวตัถุดบิทีเ่ป็นผงเช่น ขีเ้ลื่อย,ผงไม้

,แป้ง เป็นตน้ 

ตวัอยา่งที ่ วตัถุดบิ ตวัประสาน วธิกีารขึน้รปู 

1.ผลติภณัฑจ์ากขี้

เลื่อยป ัน้ลอยตวั 

ขีเ้ลื่อยจากไมบ้ดเป็นผง กาวลาเทค ป ัน้ดว้ยมอืหรอืใชแ้มพ่มิพ์

ซลิโิคน โครงภายอาจในใช้

หนงัสอืพมิพห์่อลวดทาํเป็น

แกนเพื่องา่ยในการขึน้รปูและ

ประหยดัผงขีเ้ลื่อยทําใหแ้หง้เรว็ 

2.ผลติภณัฑจ์ากขี้

เลื่อยป ัน้นูนตํ่า 

ขีเ้ลื่อยจากไมบ้ดเป็นผง กาวลาเทค แมพ่มิพซ์ลิโิคน 

3.ผลติภณัฑจ์าก

แป้งป ัน้ชนิดต่างๆ 

แป้งขา้วเหนียว,แป้ง

ขา้วโพด,ดนิสองเป็นตน้ 

กาวลาเทค ป ัน้ดว้ยมอื อาจมกีารใช้

แมพ่มิพช่์วยเช่นแมพ่มิพแ์บบ

กด,ป ัม๊,แมพ่มิพซ์ลิโิคน 

4.ตวัต่อเลโก้

พลาสตกิผสมผงไม ้

ขีเ้ลื่อยตน้ซดีาร,์ใบชา

,ผงเมลด็กาแฟและ

พลาสตกิ 

พลาสตกิ หล่อหรอืฉีดส่วนผสมพลาสตกิ

ลงแมพ่มิพ ์

5.แผ่นลามเินตจาก

ขีเ้ลือ้ย 

ขีเ้ลือ้ยไม ้ กาวไอโอ 

ไซยาเนต

(กาว pMDI) 

อดัเป็นแผ่นดว้ยเครือ่งอดัรอ้น 

6.เกา้อีจ้ากเรซิน่

ผสมขีเ้ลื่อย 

ขีเ้ลื่อยไม ้ เรซิน่ อดัดว้ยแมพ่มิพ ์
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ภาพที ่22 ภาพตวัอย่าง ผลติภณัฑจ์ากขีเ้ลื่อยป ัน้ลอยตวั 

รปูป ัน้จากขีเ้ลื่อยเป็นรปูสตัวต่์างๆ[ออนไลน์]เขา้ถงึเมื่อ 30  พฤศจกิายน  2555. เขา้ถงึจาก 

http://province.prd.go.th/phrae/page11.htm) 

 

ภาพท่ี 23 ภาพตวัอยา่ง ผลิตภณัฑจ์ากข้ีเล่ือยป้ันนูนตํ่า 

พระโพธสิตัวบ์นใบโพธิ[์ออนไลน์]เขา้ถงึเมื่อ 30  พฤศจกิายน  2555. เขา้ถงึจาก 

http://www.weloveshopping.com/shop/showproduct.php?pid=17740662&shopid=238365) 

 

 

 

http://province.prd.go.th/phrae/page11.htm
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ภาพที ่24 ภาพตวัอย่าง ตวัต่อเลโกพ้ลาสตกิผสมผงไม ้

(Neat! Natural LEGO Blocks [ออนไลน์]เขา้ถงึเมื่อ 30  พฤศจกิายน  2555. เขา้ถงึจาก 

http://www.treehugger.com/sustainable-product-design/sawdust-coffee-tea-lego-blocks-colors-

tokyo.html) 

 

 

ภาพที ่ 25  ภาพตวัอย่าง เกา้อีจ้ากเรซิน่ผสมขีเ้ลื่อย 

(Yoav Avinoam - Shavings Process [ออนไลน์]เขา้ถงึเมื่อ 30  พฤศจกิายน  2555. เขา้ถงึจาก

http://www.woodindesign.com/2011/08/28/furniture-yoav-avinoam/) 

http://www.treehugger.com/sustainable-product-design/sawdust-coffee-tea-lego-blocks-colors-tokyo.html
http://www.treehugger.com/sustainable-product-design/sawdust-coffee-tea-lego-blocks-colors-tokyo.html
http://www.woodindesign.com/2011/08/28/furniture-yoav-avinoam/
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ภาพที ่26 ภาพตวัอย่าง แผ่นลามเินตจากขีเ้ลือ้ย 

(ภาพแสดงการนําแผ่นลามเินตทีท่าํลวดลาย[ออนไลน์]เขา้ถงึเมือ่ 30  พฤศจกิายน  2555. เขา้ถงึจาก 

http://www.dip.go.th/Portals/0/cluster/นวตักรรมการผลติแผ่นลามเินตจากเศษไมเ้หลอืใช.้.pdf) 

 

 จากตารางที ่4 แสดงตวัอยา่งสนิคา้ใกลเ้คยีงทีผ่ลติจากวตัถุดบิทีเ่ป็นผงสามารถแบ่ง

วธิกีารขึน้รปูไดด้งัน้ี การป ัน้ดว้ยมอื,การใชแ้มพ่มิพนู์นตํ่าหรอืลอยตวั,การใชแ้มพ่มิพอ์ดัเป็นแผ่น

ดว้ยเครือ่งอดั,การหลอ่  

 

 1.2 การวิเคราะหแ์นวทางการออกแบบโดยใช้หลกั 5 W 1 H 

Who : กลุ่มเป้าหมายเป็นคนวยัทํางานอาย ุ30-45 ปี ทีช่อบของตกแต่งบา้นจากวสัดุ

ธรรมชาตแินวTopical 

 Where : ใชส้าํหรบัตดิตัง้ในหอ้งนัง่เล่นในบา้นพกั ตกแต่งบา้นแนว Thai Contemporary 

style, Tropical styleและ Contemporary style 

When  :  ใชต้กแต่งในหอ้งนัง่เล่นเพื่อความสวยงามและตอ้งการสรา้งบรรยากาศจากกลิน่

หอมทีไ่ดจ้ากโคมไฟ 

Why :  เพื่อเป็นเพิม่มลูค่าใหว้สัดุกากกฤษณาและโคมไฟนอกจากใหแ้สงสว่างไดแ้ลว้ยงัให้

ความหอมสรา้งบรรยากาศได ้   

How : ทดลองสตูรผสมของกากกฤษณาทีเ่หมาะสําหรบัการทําโคมไฟหอม,เลอืกรปูแบบการ

ตกแต่งบา้นทีเ่หมาะกบังานวสัดุธรรมชาต,ิออกแบบตามเทรนการออกทีร่ว่มสมยั,ศกึษาการโคม

ไฟตกแต่งบา้นและการสรา้งกลิน่หอมภายในบา้น 

 

http://www.dip.go.th/Portals/0/cluster/%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A9%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89.pdf
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 1.3 ผลการทดลองวสัดขึุ้นรปูกากกฤษณาด้วยตวัประสาน   

 คุณสมบตัวิสัดุของกากไมก้ฤษณา กากกฤษณาทีถู่กเขา้ขบวนการกลัน่เอาน้ํามนัจะถูก

บดยอ่ยใหเ้ป็นชิน้เลก็ๆคลา้ยขีเ้ลื่อย คุณสมบตัใินการใหแ้สงผ่าน: เป็นวสัดุทบึแสง(Opaque 

Materials) เมือ่ใหท้าํเปลอืกทีห่อหุม้โคมไฟจะ ทําใหเ้กดิรม่เงา(Shade)และเงาดํา(Shadow) สี

ของเน้ือกากกฤษณา น้ําตาลเขม้ 

 1.3.1 ผลทดสอบความแขง็ในการรบัน้ําหนัก 

  ตารางที ่ 5 แสดงผลการทดสอบการรบัน้ําหนกัไดข้องชิน้ตวัอยา่งของกากกฤษณายงั

ไมไ่ดบ้ดกบัตวัประสานชนิดต่างๆ โดยเรยีงน้ําหนกัจากมากไปน้อย 

ชนิดของ

ตวัอยา่งที ่

ชนิดตวัประสาน น้ําหนกัเฉลีย่ทีร่บั

ไดม้ากทีสุ่ดก่อนหกั 

น้ําหนกัเฉลีย่ทีร่บั

ไดม้ากทีสุ่ดก่อน

หกั 

(กโิลกรมั) ครัง้ท1ี ครัง้ท2ี 

6 เรซิน่เบอรP์C600+ตวัเรง่ปฏกิริยิา+ตวัทาํ

แขง็ 

6 6 6 

7 กาวลาเทคและเยือ่กระดาษ(ทชิช)ู 2.75 2.65 2.7 

8 แป้งมนัสุกและเยือ่กระดาษ(ทชิช)ู 2.7 2.7 2.7 

1 กาวลาเทค 2.55 2.65 2.6 

3 แป้งมนัสุก 2.4 2.6 2.5 

5 แป้งขา้วโพดสุก 2.4 2.4 2.4 

2 กาวน้ําแบบใส 2.35 2.45 2.4 

4 แป้งขาวเหนียวสุก 1.7 1.9 1.8 

  

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางทีท่ี ่ 6  แสดงผลการทดสอบการรบัน้ําหนกัไดข้องชิน้ตวัอยา่งของกากกฤษณาทีบ่ดเป็น

ผงแลว้กบัตวัประสานชนิดต่างๆ โดยเรยีงน้ําหนกัจากมากไปน้อย 

ชนิดของ

ตวัอยา่งที ่

ชนิดตวัประสาน น้ําหนกัเฉลีย่ทีร่บั

ไดม้ากทีสุ่ดก่อน

หกั 

น้ําหนกัเฉลีย่ทีร่บั

ไดม้ากทีสุ่ดก่อนหกั 

(กโิลกรมั) 
ครัง้ท1ี ครัง้ท2ี 

6 เรซิน่เบอรP์C600+ตวัเรง่ปฏกิริยิา+ตวัทาํ

แขง็ 

6 6 6 

7 กาวลาเทคและเยือ่กระดาษ(ทชิช)ู 2.75 2.85 2.8 

8 แป้งมนัสุกและเยือ่กระดาษ(ทชิช)ู 2.75 2.85 2.8 

1 กาวลาเทค 2.55 2.65 2.6 

3 แป้งมนัสุก 2.6 2.6 2.6 

5 แป้งขา้วโพดสุก 2.45 2.65 2.55 

2 กาวน้ําแบบใส 2.25 2.35 2.3 

4 แป้งขาวเหนียวสุก 1.7 1.9 1.9 

 1.3.2 ผลทดสอบความคมชดัของลายโดยอดัลงบนแม่พิมพก์ดลาย 

 ชิน้ตวัอยา่งของกากกฤษณากบัตวัประสานชนิดต่างๆเมื่อตากแหง้แลว้ ไดผ้ลสรปุดงัน้ี  

โดย คะแนน 1 =ลายชดัน้อยสุด, 2=ลายชดัปานกลางและ3=ลายชดัมากทีสุ่ด 

 ตารางที ่ 7  แสดงผลการทดสอบความคมชดัของลายวธิอีดัลงบนแมพ่มิพก์ดลายของชิน้

ตวัอยา่งของกากกฤษณายงัไมไ่ดบ้ดกบัตวัประสานชนิดต่างๆ 

ชนิดของ

ตวัอยา่ง 

ชนิดตวัประสาน คะแนน 

1 กาวลาเทค 1 

2 กาวน้ําแบบใส 1 

3 แป้งมนัสุก 1 

4 แป้งขาวเหนียวสุก 1 

5 แป้งขา้วโพดสุก 1 

6 เรซิน่เบอรP์C600+ตวัเรง่ปฏกิริยิา+ตวัทาํแขง็ 3 

7 กาวลาเทคและเยือ่กระดาษทชิชู 1 

8 แป้งมนัสุกและเยือ่กระดาษทชิชู 1 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตารางที ่ 8  แสดงผลการทดสอบความคมชดัของลายวธิอีดัลงบนแมพ่มิพก์ดลายของชิน้

ตวัอยา่งของกากกฤษณาทีบ่ดเป็นผงแลว้กบัตวัประสานชนิดต่างๆ 

ชนิดของ

ตวัอยา่ง 

ชนิดตวัประสาน คะแนน 

1 กาวลาเทค 2 

2 กาวน้ําแบบใส 2 

3 แป้งมนัสุก 3 

4 แป้งขาวเหนียวสุก 2 

5 แป้งขา้วโพดสุก 3 

6 เรซิน่เบอรP์C600+ตวัเรง่ปฏกิริยิา+ตวัทาํแขง็ 3 

ชนิดของ

ตวัอยา่ง 

ชนิดตวัประสาน คะแนน 

7 กาวลาเทคและเยือ่กระดาษทชิชู 2 

8 แป้งมนัสุกและเยือ่กระดาษทชิชู 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.3.2 ผลทดสอบของการดดูซบัน้ํามนัหอมของช้ินตวัอย่างกากกฤษณา 

 

ตารางที ่ 9  แสดงผลการทดสอบการดดูซบัน้ํามนัหอมของชิน้ตวัอยา่งกากกฤษณาทีย่งัไม่บด

เป็นผงกบัตวัประสานชนิดต่างๆ 

ชนิดของ

ตวัอยา่ง 

ชนิดตวัประสาน ปรมิาณน้ํามนัหอมทีเ่หลอืในถว้ย 

ml. 

1 กาวลาเทค 9.2 

2 กาวน้ําแบบใส 9.2 

3 แป้งมนัสุก 8 

4 แป้งขาวเหนียวสุก 8 

5 แป้งขา้วโพดสุก 8 

6 เรซิน่เบอรP์C600+ตวัเรง่ปฏกิริยิา+ตวัทาํแขง็ 9.8 

7 กาวลาเทคและเยือ่กระดาษทชิชู 9 

8 แป้งมนัสุกและเยือ่กระดาษทชิชู 8 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 ตารางที ่10  แสดงผลการทดสอบการดดูซบัน้ํามนัหอมของชิน้ตวัอยา่งกากกฤษณาที่

บดเป็นผงแลว้กบัตวัประสานชนิดต่างๆ 

ชนิดของ

ตวัอยา่ง 

ชนิดตวัประสาน ปรมิาณน้ํามนัหอมทีเ่หลอืในถว้ย 

ml. 

1 กาวลาเทค 8 

2 กาวน้ําแบบใส 9 

3 แป้งมนัสุก 7.8 

4 แป้งขาวเหนียวสุก 7.8 

5 แป้งขา้วโพดสุก 7.8 

6 เรซิน่เบอรP์C600+ตวัเรง่ปฏกิริยิา+ตวัทาํแขง็ 9.5 

7 กาวลาเทคและเยือ่กระดาษทชิชู 8 

8 แป้งมนัสุกและเยือ่กระดาษทชิชู 7.9 

  

 ในการทดลองหาสตูรทีเ่หมาะสมตามการทดสอบเบือ้งต้นสรปุไดด้งัน้ี 

 เมือ่พจิารณาจากลกัษณะของกากกฤษณา โดยกากกฤษณาทีย่งัไมไ่ดบ้ดเมือ่ผสมกบัตวั

ประสานอื่นในตารางที ่4.2 รบัน้ําหนกัไดน้้อยกว่ากากกฤษณาทีบ่ดละเอยีดในตารางที ่4.3 

เลก็น้อยเมือ่เปรยีบเทยีบกนัในตวัประสานชนิดเดยีวกนั และกากกฤษณาทีไ่มไ่ดบ้ดเป็นผงเมือ่

ถอดจากแมพ่มิพนู์นตํ่าแลว้ไดช้ิน้งานทีม่คีวามละเอยีดน้อยกว่ากากกฤษณาทีบ่ดละเอยีดแลว้ 

 เมือ่พจิารณาจากชนิดตวัประสาน สตูรทีเ่รซิน่เป็นตวัประสานรบัน้ําหนกัไดม้ากสุด ลอง

ลงมาคอืสตูรทีใ่ช ้กาวลาเทคผสมเยือ่กระดาษทชิช ูและสตูรแป้งมนัสุกผสมเยือ่กระดาษทชิช ูรบั

น้ําหนกัเท่ากนักนั แต่เมือ่นํามาขึน้รปูจากแมพ่มิพก์ดลาย ลายทีไ่ดค้มชดัน้อยกว่าสูตรทีไ่มผ่สม

เยือ่กระดาษ  

 ในส่วนของการทดสอบการดดูซบัน้ํามนัหอม พบว่าสตูรผสมทีใ่ชแ้ป้งมนัสุก, แป้งขาว

เหนียวสุกและแป้งขา้วโพดสุก ดดูซบัน้ําหอมไดม้ากทีสุ่ดและมปีรมิาณการดดูซบัทีเ่ท่ากนัเท่ากนั

โดยชิน้ตวัอยา่งทีใ่ชก้ากกฤษณาบดระเอยีดจะสามารถดดูซบัน้ํามนัหอมไดด้กีว่ากากกฤษณาที่

ยงัไมไ่ดบ้ด 

 1.3.3 สตูรผสมท่ีเลือก 

 การเลอืกสตูรใชเ้กณฑค์วามแขง็แรงในการรบัน้ําหนกัและการคมชดัของลายทีไ่ดจ้าก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72 

 

 

การขึน้รปูโดยใชแ้มพ่มิพนู์นตํ่าและความสามารถในการดดูซบัน้ํามนัหอม มาใชใ้นการเลอืกสตูร

ผสมเพื่อใชใ้นการออกแบบโคมไฟ สตูรผสมทีไ่ดเ้ลอืกคอื 

 กากกฤษณาทีบ่ดเป็นผงแลว้กบัแป้งเปียก เลอืกสตูรน้ีเน่ืองจากอตัราส่วนทีม่คีวามเขง็

แรงรบัน้ําหนกัไดเ้หมอืนสตูรทีผ่สมกาวลาเทค ในการขัน้ตอนการถอดพมิพส์่วนผสมทีไ่ดไ้ม่

เหนียวตดิมอื ถอดจากพมิพง์า่ยกว่าสตูรทีผ่สมกาวลาเทค และเมือ่ถอดพมิพไ์ดล้ายทีช่ดัเจนกว่า

กากกฤษณาแบบไมบ่ดและเอยีดและไดล้ายทีช่ดักว่าสตูรทีผ่สมกากกฤษณาบดละเอยีดกบัแป้ง

มนัสุกและเยือ่กระดาษทชิชเูลก็น้อย และเมือ่แหง้แลว้นําไปทดสอบการดดูซบัน้ําหอมพบว่า

สามารถดดูน้ําหอมไดด้ ี

  ภาพที ่27 โคมไฟททีดลองทาํโดยใชก้ากกฤษณาแบบไมไ่ดบ้ดกบักาวแป้งมนัสุกและ

เยือ่กระดาษทชิช ูในอตัราส่วน1:0.2:3 (กรมั) 

 

 1.3.4 สีท่ีเหมาะกบัการใช้กบัผลิตภณัฑจ์ากกากกฤษณา 

 จากการทดลองและคน้ควา้จากขอ้มลูต่างๆแบ่งการทาํสไีดด้งัน้ี 

 1. การผสมไปในเน้ือในขัน้ตอนนวดกบัตวัประสาน โดนนําสลีะลายน้ําแบบของเหลวหรอื

แบบผงมาละลายน้ํานํา1:1 แลว้ผสมลงในส่วนผสมทีใ่ชน้ํ้าเป็นตวัช่วยใหส้่วนผสมเขา้กนั สตูรที่

ใชผ้สมวธิน้ีีได ้สตูรกาวลาเทค, สตูรกาวน้ําใส, สตูรแป้งมนัสุก,แป้งขา้วโพดสุกและสตูรแป้งมนั

สุก ซึง่สจีะเขม็มากน้อยขึน้กบัปรมิาณสทีีเ่ตมิไป แต่สทีีไ่ดจ้ะออกโทนสEีarth Toneปนน้ําตาล

เน่ืองจากกากกฤษณา เป็นสน้ํีาตาล 

 2. การยอ้มสแีบบยอ้มเยน็โดนทีใ่ชส้ลีะลายน้ําไดเ้ช่นสยีอ้มผา้ สผีสมอาหาร พบว่ายอ้ม

แลว้สไีมอ่อกเด่นชดัมาก  
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 3. การทาส ีสทีีเ่หมาะคอืสอีะครลิคิ สามารถใชไ้ดก้บัสตูรผสมของกากกฤษณาทุกสูตรที่

ทาํการทดลอง 

  

2. การออกแบบ 

 ขัน้ตอนการออกแบบจะเรยีงตามลาํดบัการตรวจผลงานดงัน้ี 

        2.1  การพฒันาแบบครัง้ท่ี 1 

 ในการนําเสนอผลงานครัง้น้ีไดนํ้าขอ้มลูเทรนดก์ารออกแบบในปี 2014 จะเน้นโทนสพีาส

เทล เช่น สเีทาและขาว การออกแบบจะเน้นความเรยีบง่าย รปูทรงเน้นแบบเรขาคณิต ทัง้รปูทรง

เหลีย่ม และเสน้โคง้ มน และ วงกลมาใชใ้นการออกแบบ โดยนําเอาวธิกีารวางเรยีงต่อของ

รปูทรงเรขาคณติมาทําใหเ้กดิแสงเงาของโคมไฟ  

 การออกแบบครัง้น้ีไดข้อ้เสนอแนะคอื การใชแ้ผ่นกากฤษณามาประกอบดเูหมอืนเป็น

งานประดษิฐย์งัไมส่อดคลอ้งกบัแนวทางออกแบบการตกแต่งบา้นแบบ Topicalและยงัไม่รว่ม

สมยั ควรปรบัปรงุรปูทรงของโคมไฟทีม่องเหน็ไดร้อบดา้นและพบัหรอืต่อได ้

 

 
 

  

  

 

 

 

ภาพที ่28  โคมไฟแบบที ่1 ดา้นหน้าและดา้นหลงั 
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ภาพที ่29  โคมไฟแบบที ่2 การออกแบบโคมไฟจากรปูทรงเรขาคณติ 

  

2.2  การพฒันาแบบครัง้ท่ี 2 

 จากขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบ ไดท้ีส่ามารถมองไดร้อบดา้น นํา

ลกัษณะการซอ้นทบัของวงแหวนทีม่กีารไล่ลาํดบัจากเลก็ไปใหญ่ทีต่ ัง้อยูบ่นขาตัง้ทีพ่บัเกบ็ได ้

และดอกไมป้ ัน้จากกากกฤษณาเพื่อหยดน้ํามนัหอม และนําไปวางเรยีงในช่องว่างระหว่างวง

แหวนเป็นรปูดงัแสดงในรปู 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่30 ภาพร่างแบบของการพฒันาแบบครัง้ที ่2 
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ภพที ่ 31 โมเดลจากกากกฤษณาของการพฒันาแบบครัง้ที ่2  

 การออกแบบครัง้น้ีไดข้อ้เสนอแนะคอื การใชง้านโคมไฟเคลื่อนยา้ยไปตําแหน่งต่างๆ

ลาํบาก เพราะชัน้ทีถ่อดประกอบไดไ้มม่ัน่คงและรปูร่างของโคมไฟยงัไม่รว่มสมยั ควรปรบัปรงุ

รปูทรงการขึน้รปูจากหน่วยเลก็ๆทีส่ามารถประกอบเป็นรปูทรงโครงสรา้งใหญ่ได ้เช่นลกูปดัที่

นํามารอ้ยเป็นรปูทรงต่างๆและเป็นรปูทรงทีส่อดคลอ้งกลบัอารมณ์ของกลิน่หอมทีล่อยอยูใ่น

อากาศทีส่มัผสัได ้เช่นเครือ่งแขวนไทยใชแ้ขวนประดบัตกแต่งและเมือ่มลีมพดักพ็ดักลิน่ดอกไม้

ใหห้อมทัว่หอ้งได ้

 2.3  การพฒันาแบบครัง้ท่ี 3 

 จากขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบ การพฒันาแบบในครัง้น้ีไดนํ้ารปูทรง

เรขาคณติและลกัษณะของเครือ่งแขวนไทยมาใชใ้นการออกแบบ 

 จากการหาขอ้มลูลกัษณะเครือ่งแขวนแบ่งเครือ่งแขวนได ้2 แบบคอืแบบ 2 มติแิละ 3 มติ ิ

(ดบูทที ่2 หน้า 77 เพิม่เตมิ) 

 2.3.1 การออกแบบไดแ้บ่งเป็น 2 แนวทางคอื  

 1. การนํากากกฤษณามาทําลกูปดัทรงต่างๆทีจ่าํลองจากการรอ้ยดอกไมแ้ละนํามารอ้ย

เป็นโคมไฟในรปูทรงเรขาคณติ 

 2.การหยบิเอาลวดลายและลกัษณะการขยบัของเครือ่งแขวนไทยเมือ่ถูกลมพดัมาใชใ้น

การออกแบบภายใตร้ปูทรงเรขาคณติ 
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 จากแนวทางขา้งต้นแนวทางที ่1.ยงัมขีอ้บกพรอ่งตรงคอืหากนํากากกฤษณาขึน้รปูเป็น

หน่วยยอ่ยเช่นลกูปกัแลว้ตอ้งนํามารอ้ยใหเ้ป็นรปูทรงงานออกแบบทีไ่ดดู้จะเป็นงานประดษิฐ์ซึง่มี

ขอ้จาํกดัในการผลติจาํนวนมากๆดงันัน้จงึไดเ้ลอืกแนวทางทีส่อง ซึง่จากการวเิคราะหอ์งประกอบ

เครือ่งแขวนไทยเพื่อหาแนวทางในการออกแบบ พบว่า เครือ่งแขวนเกดิจากการรอ้ยดอกไมเ้ป็น

ลกัษณะดว้ยเสน้ดา้ยผกูตดิไวก้บัโครง มสี่วนทีต่รงึไวก้บัโครงไมเ้มือ่ลมพดัจะไม่ขยบัไปตาม

แรงลมเช่นตาข่าย, ทดัหเูป็นตน้ และส่วนทีข่ยบัไปตามแรงลมไดค้อืส่วนประกอบทีต่ดิกบัโครง

ดว้ยปลายดา้นเดยีวเช่นอุบะ, ตุง้ติง้เป็นตน้ 
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 2.3.2 โครงสรา้งและลายทีเ่ลอืกออกแบบ 

 

 

 

ตาขา่ยลายกระเบือ้ง 

 

ตาขา่ยลายสีก่า้นสีด่อก 

 

ตาขา่ยลายแกว้ชงิดวง 

ภาพที ่ 32  ภาพตวัอย่างตาขายดอกพุด 
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(เครื่องแขวนดอกไมส้ด[ออนไลน์]เขา้ถงึเมื่อ 30  พฤศจกิายน  2555. เขา้ถงึจาก 

https://www.facebook.com/pages/เครื่องแขวนดอกไมส้ด/606219392726127) 

 จากลกัษณะของลายตาข่ายซงึรอ้ยตามแนวของตารางสีเ่หลีย่มคอื 

 

ภาพที ่33 ภาพแสดงตารางแนวการรอ้ยตาขา่ยดอกพุด 

 

  จากตารางแนวการรอ้ยตาข่ายดอกพุดมสี่วยประกอบยอ่ยคอืรปูสีเ่หลีย่มและสามเหลีย่ม

ภายใน การออกแบบจงึไดนํ้ารปูทรงเรขาคณติมาใชใ้นเป็นลายของพืน้ผวิโคมไฟ ส่วนโครงสรา้ง

จะนํารปูสีเ่หลีย่ม 2 ชิน้มาต่อกนัเป็น 1 ดา้น และนํามาประกบกนั 5 ดา้นดงัรปู 

 

ภาพที ่ 34  ภาพแสดงสว่นโครงสรา้งโคมไฟทีอ่อกแบบ 
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 การออกแบบลายของพืน้ผวิโคมไฟถอดลายมาจากตาข่ายลายแกว้ชงิดวง 

 

 

ภาพที ่35 ภาพแสดงลายของพืน้ผวิโคมไฟออกแบบ 2 ลาย  

ในทีน้ี่เรยีกลายกลบีมะล(ิซา้ยมอื)และลายสามเหลีย่มซอ้น(ขาวมอื) 

 

2.3.3  การเลอืกโทนส ี

  

ภาพที ่36 ภาพการใสคู่ข่องสโีครงไมก้บัพืน้ผวิผนงัของโคมไฟทีท่าํจากกากกฤษณา 
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การทําตน้แบบเลอืกไมใ่ส่สเีน่ืองจากสขีองกากฤษณาเป็นสน้ํีาตาลเขม้ เป็นสโีทนอุ่นทีเ่ขา้กบั

การตกแต่งบา้นแนว Thai Contemporary style, Tropical styleและ Contemporary style 

 

 

ภาพที ่37 Tropical Living Room 

(Ava's Choice -  Tropical Oasis [ออนไลน์]เขา้ถงึเมื่อ 30  พฤศจกิายน  2555. เขา้ถงึจาก 

http://www.avaliving.com/room.php?rid=956) 

 

2.3.4 การทําตน้แบบโคมไฟแบบมกีลิน่หอมจากกากกฤษณา 

 ไดส้รปุรปูแบบผลติโคมไฟแบบมกีลิน่หอมจากกากกฤษณา โดยพฒันาใหช้ิน้ส่วนทีใ่ช้

หยดน้ํามนัหอมสามารถถอดแยกออกมาจากโคมไฟไดง้า่ยคอืมหี่วงคลอ้งเกีย่วไวก้บัตะขอดา้นใน

โคมไฟและมกีารรอ้ยดา้ยตามรปูทรงเพื่อดดูน้ําหอมเรว็ขึน้เมือ่หยดลงบนผวิกากกฤษณา 
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 ตน้แบบโคมไฟแบบมกีลิน่หอมจากกากกฤษณาทีพ่ฒันาขึน้ม ี2 ลาย 

 

ภาพที ่ 38 ภาพแสดงลายทีอ่อกแบบลายสามเหลีย่มซอ้น 

 

 

ภาพที ่39 ภาพแสดงลายทีอ่อกแบบลายกลบีมะล ิ
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ภาพที ่40 ภาพแสดง TOP View ภายในโคมไฟ 

 

 

 
 

 

ภาพที ่ 41 ภาพแสดง ชิน้สว่นทีใ่ชห้ยดน้ํามนัหอม สามารถถอดแยกออกมาจากโคมไฟไดง้่ายคอืมหี่วงคลอ้ง

เกีย่วไวก้บัตะขอดา้นในโคมไฟ 
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   ภาพที ่42 ภาพแสดง หน้ากากทีเ่ปลีย่นถอดออกได ้

 

 

ภาพที ่43 ภาพแสดง ก่อนและหลงัการถอดหน้ากากชัน้ตรงกลางเพื่อใหเ้หน็ชิน้สว่นทีใ่ชห้ยดน้ํามนัหอม 
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ภาพที ่44 ภาพการถอดหน้ากากทัง้หมดเหลอืเพยีงชิน้สว่นทีใ่ชห้ยดน้ํามนัหอม 

 

 ภาพการใชง้านโคมไฟ และบรรยากาศในหอ้งแสดงใหเ้หน็การตกกระทบของแสงเวลา

เปิดไฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่45 ภาพแสดงโคมไฟแบบตัง้โต๊ะแบบยงัไมเ่อยีงปรบัแสงของหน้ากากดา้นนอก 
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ภาพที ่46 ภาพแสดงโคมไฟทีเ่อยีงหน้ากากดา้นนอกแบบควํ่าลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่47 ภาพแสดงโคมไฟทีเ่อยีงหน้ากากดา้นนอกแบบหงายขึน้ 
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ภาพที ่48 ภาพแสดงแสงจากโคมไฟเมื่อถอดหน้ากากชัน้ตรงกลางออกเพื่อใหเ้หน็ชิน้สว่นทีใ่ชห้ยด 

 

น้ํามนัหอม 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

ภาพที ่49 ภาพแสดงแสงจากโคมไฟแบบแขวนผนงัโดยนําหน้ากากดา้นนอกออก 1 ดา้นแลว้นําไปแขวนเกีย่ว

ไวก้บัตะปหูรอืตะขอทีต่ดิผนงั 
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2.3.5 ขัน้ตอนการผลติตน้แบบ 

 1. ขัน้ตอนผสมกากกฤษณาบดละเอยีดและกาวแป้งมนัสุก1:3 ในอตัราส่วนผสมคดิเป็น

รอ้ยละของน้ําหนกั กากกฤษณาต่อตวัประสาน(กรมั) ซึง่ควรผสมขณะทีก่าวแป้งมนัยงัรอ้นอยู่

เพราะจะผสมเขา้กนัไดง้่ายกว่าปล่อยใหเ้ยน็แลว้จงึผสม โดยโคมไฟหอม 1 อนัจะใชก้ากกฤษรา

บดละเอยีดประมาณ 1.5 กโิลกรมั ใชแ้ป้งมนัประมาณ 1.5 กโิลกรมั (โดยคาํนวนการใชเ้ผื่อการ

ขึน้รปูแผ่นเบยีวหรอืเสยี) 

 2. นํากากกฤษณามาอดัลงบนแผ่นแมพ่มิพ ์แลว้นําไปตากแดดจดัเป็นเวลา 2 วนัโดย

ตอ้งใชผ้า้ปกูบัไมก้ระดาษหรอืทีว่างก่อนนําเอากากกฤษณาไปตาก และผลกิกลบัหน้าแผ่นทีต่าก

แดดทุกๆ 3 ชัว่โมงเพื่อช่วยใหแ้ผ่นเรยีบไมง่อ หากไมต่ากแดดใชว้ธิผีึง่ลมใหแ้หง้เป็นเวลา 5 วนั

โดยตอ้งกลบัหน้าแผ่นทีต่ากดว้ย 

 3. ตดัและต่อโครงไม ้จากนัน้นําแผ่นกากกฤษณามาประกอบเป็นโคมไฟ 
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ใชผ้า้ปกูบัไมก้ระดาษหรอืทีว่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่50 : แสดงการตากแผ่นหน้ากากกากกฤษณาและการทาํโครงไม ้
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 3 สรปุข้อเสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญ 

ผูเ้ชีย่วชาญการออกแบบไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพื่อใชใ้นการปรบัปรงุแบบหากเพื่อผลติจรงิ

ดงัน้ี 

 1. โครงของโคมไฟควรทาํสใีหเ้ขม็กว่าสขีองกากกฤษณาเพื่อแผ่นของกาก

กฤษณาจะไดด้เูด่นและมคีวามสวยงามกว่าโชวส์ขีองโครงไมเ้ปลอืยๆ  

2. ส่วนของหน้ากากโคมไฟอาจประดบัดว้นเมด็ลกูปดัใสเพื่อเพิม่ความสวยงาม 

3. แบบของโคมไฟทีพ่ฒันาควรเพิม่โคมไฟแบบตัง้พืน้และ โครงของโคมไฟควรถอด

ประกอบไดเ้พื่อสะดวกในการขนส่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่51 แสดงโคมไฟแบบตัง้พืน้ต่อกนั 3 ชัน้ 
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บทท่ี 5 

สรปุผลการออกแบบ 

การออกแบบชุดโคมไฟหอมจากกากกฤษณา 

สามารถสรุปผลไดเ้ป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

5.1    สรปุผลการออกแบบ 

5.2     ปญัหาทีพ่บในการออกแบบและแนวทางแกไ้ข 

5.3    ขอ้เสนอแนะ 

 5.1    สรปุผลการออกแบบ 

 จากการศกึษาการออกแบบชุดโคมไฟครัง้น้ีไดผ้ลงานสาํเรจ็ความมุง่หมายและ

วตัถุประสงคก์ารศกึษาคอื 

5.1.1   ไดท้ราบถงึคุณสมบตัขิองวสัดุจากกากกฤษณาจากสตูรทีพ่ฒันาไดย้งัมคีวาม

เปราะไมเ่หมาะกบัการทําส่วนทีร่บัน้ําหนกัของโคมไฟแต่ขอ้ดขีองสตูรแป้งเปียกคอืไมม่คีวาม

เป็นพษิ เน้ือกากกฤษณาทีไ่ดส้ามารถดูซบัน้ําหอมได ้

 5.1.2 สามารถผลติโคมไฟหอมโดยการนําเอารปูทรงเรขาคณติและลกัษณะเครือ่งแขวน

ไทยมาออกแบบใหเ้ขา้กนัและใชง้านไดจ้รงิ 

 5.2    ปญัหาทีพ่บและแนวทางแกไ้ข 

5.2.1    ขอ้จาํกดัในเรือ่งสตูรทีพ่ฒันาผสมทีใ่ชว้สัดุตวัประสานธรรมชาตไิดย้งัมคีวาม

เปราะไมเ่หมาะกบัการทําส่วนทีร่บัน้ําหนกัของโคมไฟ จงึตอ้งออกแบบใหเ้ป็นส่วนทีไ่มร่องรบั

น้ําหนกั 

5.2.การแหง้ขอ้งกากกฤษณาตอ้งตากในทีแ่หง้มลีมพดั ดงันัน้หากอากาศชืน้ฝนตกจะทํา

ใหเ้กดิราได ้

 5.3    ขอ้เสนอแนะ 

90 
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 5.3.1    สตูรกากกฤษณาทีพ่ฒันาไดส้ามารถดซูบัน้ําหอมโดยใชก้าวแป้งมนันัน้หากไม่

สะดวกในการกวนแป้งมนัมสี่วนผสมทีท่ดแทนคอืแป้งอลัฟาซึง่เป็นแป้งมนัสุกแปรรปูเป็นบดเป็น

ผงละเอยีดสามารถผสมน้ําเปล่าในอุณหภูมมิปิกตไิดโ้ดยไมต่อ้งผ่านความรอ้น  

 5.3.2    เรือ่งสตูรส่วนผสมทีเ่ป็นธรรมชาต ิหากพฒันาควรหาตวัประสานทีโ่ดนความรอ้น

แลว้ไมม่สีารพษิ มาช่วยปรบัปรงุสตูรใหเ้กดิความเขง็แรง  

 5.3.3 ในการทดลองหาส่วนผสมในการศกึษาครัง้น้ีใชว้ธิทีดสอบยา่งง่าน หากตอ้งการ

ความแม่นยาํควรใชเ้ครือ่งทดสอบยนิูเวอรแ์ซลในการวดัเช่น ค่าแรงอดั แรงดนั แรงเฉือนและแรง

ดงึเป็นตน้ 
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