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               โครงการออกแบบโคมประทีปลานนา สําหรับตกแตงสถาปตยกรรมแบบลานนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ทดลองสรางงานที่มีลักษณะเฉพาะตัวข้ึน โดยนําศิลปวัฒนธรรมพื้นบานลานนา มาเปนแรงบันดาลใจในการสรางรูปแบบ
งาน และใชโคมประทึปเปนส่ือในการนําเสนอถึงแนวคิดแรงบันดาลใจที่ใชในการออกแบบงาน และใชสถานที่ตัวอยางที่มี
ลักษณะทางสถาปตยกรรมแบบลานนาเพื่อออกแบบงานใหมีความเหมาะสมกับสถานที่ และการใชงาน
                  การออกแบบงานครั้งนี้ ผูวิจัยไดออกแบบโคมเปน 3 ชุดดวยกัน แตละชุดมี 3 ขนาด ขนาดใหญสูงประมาณ
1.00  เมตร ขนาดกลางสูงประมาณ 0.80 เมตร ขนาดเล็กสูงประมาณ 0.60 เมตร โดยมีลักษณะของรูปทรงและการสื่อความ
หมายแตกตางกัน ดังนี้
                  ชุดที่ 1 เปนชุดโคมสําหรับใชตกแตงสนาม รูปทรงของโคมมีลักษณะเปนโคมสี่เหลี่ยมยอมุม ใชรูปทรงมาจาก
ขันแกวทั้งสาม และนําลวดลายฉลุจากหํายนตมาประกอบตกแตงเปนชองแสง และนําลวดลายรูปสัตวหิมพานตตาง ๆ เชน
กิเลน คชสีห มาประกอบกับลวดลายหํายนต เพื่อใหเปนโคมประทีปที่ส่ือความหมายถึง การอยูรวมกันกับธรรมชาติอยาง
กลมกลืน
                  ชุดที่ 2 เปนชุดสําหรับใชตกแตงสวนระเบียง รูปทรงของโคมมีลักษณะเปนส่ีเหลี่ยมจตุรัส และนําลวดลายหํา
ยนต มาประกอบตกแตงเปนชองแสง นําลวดลายรูป 12 นักษัตรมาประกอบกับลวดลายหํายนตอีกครั้ง เพื่อใหส่ือความ
หมายถึง ความเปนสิริมงคล ความรมเย็นผาสุขของผูอยูอาศัยในเรือนนั้น ๆ เนื่องจากชาวลานนาจะบูชาปเกิด หรือ 12
นักษัตรอยูเสมอ
                ชุดที่ 3 เปนชุดโคมสําหรับใชตกแตงสวนรับรอง รูปทรงของโคมมีลักษณะเปนรูปทรงสามเหลี่ยม และนําลวด
ลายฉลุจากหํายนต มาประกอบตกแตงเปนชองแสง และนําภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องราววิถีชีวิตของผูคนลานนามา
ประกอบตกแตงเพื่อใหเปนโคมประทปีลานนาที่ส่ือความหมายถึง การตอนรับแขกผูมาเยือนดวยน้ําใสใจจริง ตามแบบ
ฉบับของวิถีชีวิตชาวลานนา
                   การขึ้นรูปชิ้นงานทั้งหมดใชเนื้อดินพื้นบาน คือ เนื้อดินมอนเขาแกว ตําบลพิชัย จังหวัดลําปาง เปนวัตถุดิบหลัก
เพื่อใหไดสีของเนื้อดินหลังการเผาเปนสีแดงชาด คลายกับสีของเครื่องเขินของชาวลานนา ข้ึนรูปดวยวิธีการหลอน้ําดิน
แบบกลวง ตกแตงลวดลายดวยการฉลุเปนชองแสง แกะลวดลายนูนต่ํา ใชสีบนเคลือบตกแตงลวดลายบางสวน ขัดผิวมัน
ดานนอก เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส
                ผลสรุปของงานครั้งนี้พบวา โคมประทีปลานนาที่ไดออกแบบสามารถที่จะสื่อความหมายตามวัตถุประสงคของผู
วิจัยได แตปญหาในการขึ้นรูปชิ้นงานรูปทรงเหลี่ยม และมีขนาดใหญทําใหการขึ้นรูปและการตกแตง รวมทั้งการควบคุม
การแหงตัวของชิ้นงาน การเคลื่อนยาย การเผา อื่น ๆ ประสบปญหาในการทํางานมาก ทําใหชิ้นงานบางสวนดอยคุณภาพ
ไป แตก็สามารถนําสิ่งตาง ๆ เหลานี้ เปนขอมูลสําหรับการพัฒนารูปแบบ และกรรมวิธีการผลิตตอไปในอนาคตได
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K42365002 : MAJOR : CERAMICS
KEY WORD :LANDLE FOR DECORATION/LANNA STYLE
                    KITICHAI RAMINGWONG : LANNA LANDLE FOR LANNA ARCHITECEURE.
THESIS ADVISORS : SUPPHAKA PALPRAME , .JIRAWAT VONGPHANTUSET Ph.D. 107  pp.
ISBN 974-653-666-4

                      Lanna Landle for Lanna Architecture was aim to make prototype which had special character. The
design was inspired from local culture in northern part of Thailand , The idea was shown in lamp style and the
sample of the place was used Lanna Architecture style that the lamp could be decorate.
                       This design , The researcher designed the lamp in 3 sets each set had 3 sizes , The biggest one
was tall 1 m. , The middle was 0.80 m. and the small one was 0.60 m. each set had different form and meaning.
                       The first set was for decorated in the out door Garden design in square shapes . The idea was form
Kan Kaew Thang Sam , decorated with Ham Yon and Himaphan ornament and cut through the pattern so the
light could be pass  through such as : Kilen and lion. The meaning of design was from the lanna literature.
                       The second set was for decorated on the balcony design in  square shapes. The idea was form Kan
Kaew Thang Sam , decorated with Ham Yon and ornament and cut through the pattern so the light could be pass
through and decorated with 12 animal from Chinese calendar years or 12 Nagasat. The meaning of design was
for prosperity to habitant because Lanna people believe and worship in 12 Nangasat.
                        The third set was for decorated in VIP room design in tri angular shapes, The idea was form Kan
Kaew Thang Sam , decorated with Ham Yon ornament and cut through the pattern so the light could be pass
through and decorated with Lanna local life style wall painting. The meaning of design was welcome to visit
Lanna with real feelings.
                       All product were produced from local clay : Mon Kaew Kaew , Tambon Pichai , Lampang
province for special effect of red color from clay  after firing  was similar to Lanna Lacquer ware , produced by
slip casting technique, decorated with carving technique ( embassed  design ) relief technique , over glazed
painting , surface burnishing and firing at 1,100 °C.
                        From this design , Lanna Landle design project could show the expression of researcher quite
well , but the problem was  the products  which had big sizes . They were difficulted to control the quality , such
as : drying , firing and carrying products. It was rather difficult to work with very large pieces in slip casting
technique. This problems will remind the researcher to develop design and production technique in the future.
                                                                                                                                                          
Department of Ceramics                  Graduate School, Silpakorn University             Academic Year 2003
Student’s signature…………………………..
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งานวิจัยในครั้งนี้ไดสําเร็จลุลวงไปได ดังที่ผูวิจัยไดคาดหวังไว โดยไดรับความกรุณาจาก
อาจารยศุภกา ปาลเปรม อาจารย ดร.จิรวัฒน วงศพันธุเศรษฐ ที่ไดใหคําแนะนํา ชี้แนะ แกไขขอบก
พรองตาง ๆ ในการทําวิจัยนี้เปนอยางดียิ่ง รวมทั้งไดรับความกรุณาจาก อาจารยประเสริฐ พิชยะ
สุนทร หัวหนาภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา ศาสตราจารยเสริมศักดิ์ นาคบัว  ที่ไดเปนกรรมการสอบ
การทําวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณทานอาจารยทุกทานเปนอยางสูง

นอกจากนี้ ขอขอบพระคุณอาจารยจุลทัศน กิติบุตร อาจารยภาควิชาสถาปตยกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ไดเอื้อเฟอสถานที่ตัวอยางรานอาหารบานสวนในการทําวิจัยครั้งนี้ เจาหนา
ที่ประจําภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต
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การทําวิจัยครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี

และขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ญาติพี่นองที่คอยเปนกําลังใจ หวงใย และไดให
การชวยเหลือ สนับสนุนในดานตาง ๆ จนกระทั่งการวิจัยในครั้งนี้ประสบผลดังที่ผูวิจัยไดคาดหวัง
ไว
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บทที่ 1
บทนํา

   เรือนพักอาศัยในความหมายของชาวลานนา มิใชเปนเพียงที่กําบังเพื่อพักอาศัยที่สะดวก
สบาย อํานวยความสะดวกความสุขทางรูปกายเพียงอยางเดียวเทานั้น แตหากยังมีความหมายวา เปน
ที่สิงสถิตของผีบรรพบุรุษ ที่คอยปกปองความชั่วรายภายในครอบครัว อีกทั้งตัวเรือนเองนั้น ชาว
ลานนาถือวาเปนสิ่งศักดิ์สิทธที่สามารถปกปองคุมครอง อุบาทวเภทภัยที่เปนสิ่งมองไมเห็น ที่ชาว
ลานนาเชื่อวา เกิดจากสิ่งที่ไมเปนมงคลตางๆ ทําใหผูอยูอาศัยเกิดความเดือดรอนไมเปนสุข ดวยการ
สรางพิธีกรรมใหตัวเรือนเปนสถานที่ที่มีอํานาจเหนือธรรมชาติ ที่จะดลบันดาลใหผูอยูอาศัยไดรับ
ความสุข ความมั่งคั่ง สมบูรณ (ชูวิทย เจริญศุภกุล 2539 : 49)

    รูปทรงสถาปตยกรรมแบบลานนา มีเอกลักษณขอหนึ่งในหลายๆ อยางคือ มีฝาขางเรือน
ที่ตอนลางเอนเขาดานในและตอนบนเอนออกดานนอก ซ่ึงอาจารยไกรศรี นิมมานเหมินทร ไดกลาว
ถึงรูปรางเรือนลักษณะนี้วา เกิดจากการที่พมา เขายึดครองลานนาและบังคับใหสรางเรือนใหมี
ลักษณะคลายคลึงโลงใสศพของพมา มีฝาครอบปดโลงศพ ซ่ึงมีรูปรางคลายหลังคาเรือนเปนการขม
หรือสรางเสนียดจัญไรความเสื่อมโทรมแกชาวลานนา ซ่ึงทําใหเรือนลานนามีลักษณะที่ไมเหมือนที่
อ่ืนใด (เฉลียว ปยะ 2532 : 103) หลังคาเรือนของเรือนลานนาจะมีความกวางและใชระนาบหลังคา
ภายในเปนแผนพับหักมุมระนาบตางๆ จนเกิด   ทรงรูปขึ้นภายในอาคาร ซ่ึงแมแตโบสถวิหาร หรือ
หีบพระธรรม ก็จะมีลักษณะรูปทรงคลายๆ กัน ทําใหเกิดความงามในรูปแบบสถาปตยกรรมลานนา
ขึ้น

 โกมหรือโคม ก็เปนสิ่งหนึ่งที่เปนความเชื่อในทางศาสนาควบคูไปกับความเชื่อในทาง
สถาปตยกรรม แตเดิมประเพณีการจุดโคมจะทําขึ้นเฉพาะในบานเรือนเจานายใหญ หรือผูมีอันจะ
กิน เพราะมีความเชื่อวา เกิดมาชาติหนาจะมีสติปญญาที่ดี เนื่องจากโคมใหแสงสวาง เปนแสงที่สอง
เขาไปในความมืด เปรียบเสมือนปญญาที่มองเห็นสิ่งตางๆ ไดวาดีหรือช่ัว โดยใชประทีปหรือเทียน
จุดใหเกิดแสงสวางแลวนําไปใสไวในไห โคมหรือประทีปที่มีลักษณะเปนฝาเล็กๆ แลวใชน้ํามันงา
น้ํามันละหุง หรือน้ํามันมะพราว ใสลงไปยังถวยดินเพื่อใหติดไฟ ปกติการจุดโคมมักทํากันในวัน
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พระ แตจริงๆ แลวการจุดโคมสามารถทําไดทุกวัน โดยไมกําจัดโอกาส แลวแตความพึงพอใจ หรือ
ความสะดวก โคมเมื่อจุดแลวก็นําไปวางยังที่ตางๆ ของบานเพื่อใหเปนที่สวยงาม และเพื่อเปนการ
บูชาเทพาอารักษ ความเชื่อเหลานี้ทําใหพบวา ในการทําโคมสวนใหญของชาวลานนา จะกระทําเพื่อ
เปนการบูชาในทางศาสนา และเห็นวาโคมเปนของสูงเหมาะสําหรับในการบูชาหรือสักการะ
(สรรพชาง ภูมิปญญาทองถ่ิน ศูนยวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงใหม)
                นอกจากนี้ ยังมีจุดมุงหมายเพื่อความสวยงาม เพื่อความสวางไสวของบานเรือน รวมทั้ง
เพื่อความเปนสิริมงคลแกเจาของบาน ดังนั้นเราจะเห็นไดวา โคมมีความสัมพันธกับสังคมความเปน
อยูของชุมชนทองถ่ิน และมีความสัมพันธทางศิลปหัตถกรรมทองถ่ินอีกดวย ไมวาจะเปนทางดาน
ชีวิตประจําวัน ทางดานศาสนา ทางดานประเพณี และวัฒนธรรมตาง ๆ และเมื่อสังคมเปลี่ยนไป การ
ใชโคมเพื่อใหแสงสวางแกตัวอาคารไดมีการพัฒนาในทางศิลปมากขึ้น เนื่องจากความรักในความ
สวยงาม และความคิดจินตนาการในเชิงชาง โคมจึงมีรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อใหมีความเหมาะสม
กับการใชงาน เชน โคมถือที่ใชในงานประเพณีเพื่อรวมขบวนแห  เมื่อเดินขบวนเสร็จ ก็จะนําโคม
นั้นประดับไวรอบโบสถหรือถวายพระ หรือโคมลอยท่ีทําขึ้นเพื่อลอยเคราะหลอยนามหรือบูชาพระ
เกศจุฬามณี เปนตน ( เอกสารของพออุยเสารแกว  มโนเพชร : 2544 )
                แตจากสภาพสังคมปจจุบัน    ที่มีความเจริญ   หลากหลายวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นเทคโนโลยี
ตาง ๆ เจริญกาวหนา เพื่อใหสอดรับกับความสะดวกสบาย ความตองการในการใชงานของผูคน
แสงสวางที่เคยไดรับจากโคมประทีป หรือเทียน ที่ใหความรูสึกอบอุน นุมนวล ก็ถูกทดแทนดวย
แสงสวางจากไฟฟา ที่มุงใหความสวางเพียงอยางเดียว โคมประทีป ที่เคยมีบทบาทมีความสัมพันธ
กับชุมชน ถูกลดบทบาทลง เปนเพียงแคใชในงานประเพณีตาง ๆ หรือใชประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา หรือใชสําหรับตกแตงบรรยากาศเทานั้น ซ่ึงเมื่อระยะเวลาผานไปนานสิ่งตางๆ เหลานี้ซ่ึง
เปนสิ่งที่แสดงถึงประเพณีเอกลักษณ ศิลปวัฒนธรรมของตนเองจะถูกลบเลือนไป อีกทั้งบานเรือน
สถานที่ที่มีรูปแบบ สถาปตยกรรมลานนา ยังขาดของตกแตงประเภทโคมที่มีความเหมาะสมกับ
สถาปตยกรรมแบบลานนา ผูวิจัย จึงไดมีแนวคิดในการที่จะนําเสนอผลิตภัณฑของตกแตง ในรูป
แบบที่เปนศิลปะลานนา ซ่ึงมีรูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะตัวมีความวิจิตรงดงาม ซ่ึงเปนความงดงามที่
แสดงถึงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของลานนา โดยใชแบบอยางมาจากสิ่งของเครื่องใช  เครื่อง
สักการะโบราณตาง ๆ ของลานนา มาเปนสื่อในการสรางรูปแบบผลิตภัณฑโดยตองการสื่อใหเห็น
ถึง ศิลปวัฒนธรรมลานนา รวมทั้งสะทอนใหเห็นถึง ความเชื่อในดานพิธีกรรมทางศาสนาของชาว
ลานนา โดยใชวัสดุที่ทําจากเครื่องปนดินเผา และ เปนวัสดุจากธรรมชาติภายในทองถ่ินเปนการนํา
เสนอผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาในอีกรูปแบบหนึ่ง รวมทั้งยังอาจเปนการเผยแพร นําเสนองานศิลป
หัตถกรรมแบบลานนาไดในอีกทางหนึ่งดวย การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดหาสถานที่ ที่มีความเหมาะสม
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ที่มีความเปนลานนาไมวาจะเปนทางดานสถาปตยกรรม การตกแตงในบริเวณ  ตลอดจนสภาพแวด
ลอม เพื่อใชเปนกรณีศึกษา สําหรับการออกแบบงานครั้งนี้ เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมกับสภาพ
การใชงานจริง  ซ่ึงจะใชเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบตอไปในอนาคต
                 ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชสถานที่ตัวอยางคือ รานอาหารบานสวน จังหวัดเชียงใหม
เปนสถานที่ตัวอยาง ในการทดลองออกแบบโคมประทีปลานนาในครั้งนี้ โดยจัดตกแตงโคม
ประทีปลานนาตามระเบียงราน สนามของรานและสวนรับรองตาง ๆ ของราน รวมทั้งบริเวณริมน้ํา
ตามทางเดิน เนื่องจากรานอาหารบานสวน มีลักษณะรูปแบบรานการตกแตงบรรยากาศแบบลานนา
จึงเปนสถานที่ที่มีความเหมาะสม ในการนํามาเปนสถานที่ตัวอยางในการออกแบบ ซ่ึงแบบโคม
ประทีปลานนาที่ไดนี้ อาจใชเปนแนวทางในการประยุกตการออกแบบ หรือนําไปใชกับสถานที่
อ่ืนๆ  เชน บานพักอาศัย สถานที่ทองเที่ยว รานอาหาร รีสอรท หรือสถานที่อ่ืน ๆ ที่มีรูปแบบการตก
แตงแบบลานนาได
วัตถุประสงคการวิจัย
                    1. เพื่อออกแบบโคมประทีปลานนา  สําหรับติดตั้ง  ตกแตงสถานที่ ที่มีรูปแบบเอก
ลักษณแสดงความเปนลานนา
                   2. เพื่อศึกษาถึงสภาพแวดลอม     และบริเวณที่ควรจะมีการนําเสนอผลงาน   โดยเนน
การตกแตงภายนอกอาคาร และไมรบกวนสภาพแวดลอมเดิม
                  3. เพื่อออกแบบและทดลองผลิตโคมประทีปลานนา ที่มีลักษณะแสดงออกถึงศิลปวัฒน
ธรรมลานนา โดยใชวัสดุเครื่องปนดินเผาเปนสื่อในการนําเสนอ
ขอบเขตการวิจัย
                   1.ออกแบบโคมประทีปลานนาสําหรับตกแตง โดยใชวัสดุเครื่องปนดินเผาในการขึ้นรูป
โดยนําแบบอยางมาจากสิ่งของเครื่องใชในพิธีกรรมทางศาสนา เชน ขันแกวท้ังสาม ธรรมาสน สัตต
ภัณฑ เปนตน มาเปนแบบอยางในการพัฒนารูปทรงของโคม
                   2.การออกแบบใชรูปแบบลักษณะลวดลายที่เปนศิลปวัฒนธรรมลานนา เชน ลวดลาย
หํายนต ลายเฆมไหล ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ภาพสัตวในความเชื่อตางๆ เปนตน มาจัดองคประกอบ
รวมกับรูปทรงของโคม
                   3.การออกแบบโคมประทีปลานนา มีรูปแบบเบื้องตนดังนี้

          3.1 โคมประทีปลานนาตกแตงสนาม โดยใชรูปทรงจากสิ่งของเครื่องใชใน
พิธีกรรมและนําลวดลายสัตวหิมพานต เชน นกยูง นกหัสดิลิงค คชสิงห เปนตน ประกอบการออก
แบบ มี 3 ขนาดคือ ขนาดใหญ   1.20  เมตร
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ขนาดกลาง  1.00  เมตร
ขนาดเล็ก     0.60  เมตร

                                     3.2.โคมประทีปลานนาตกแตงสวนภายนอกอาคาร โดยใชรูปทรงจากสิ่ง
ของเครื่องใชในพิธีกรรม และนําลวดลาย 12 นักษัตร มาประกอบการออกแบบ มี 3 ขนาดโดย
ประมาณ คือ ขนาดใหญ   1.00  เมตร

ขนาดกลาง  0.80  เมตร
ขนาดเล็ก     0.60  เมตร

         3.3.โคมประทีปลานนาสําหรับสวนรับรองพิเศษ โดยใชรูปทรงจากสิ่งของ
เครื่องใชในพิธีกรรม และนําลวดลายวิถีชีวิตของชาวลานนาจากภาพจิตรกรรมฝาผนังประกอบการ
ออกแบบ มี 3 ขนาดโดยประมาณคือ

  ขนาดใหญ  1.00  เมตร
ขนาดกลาง  0.80  เมตร
ขนาดเล็ก     0.60  เมตร

                  4.การออกแบบโคมประทีปลานนาครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชเนื้อดินทองถ่ินคือ เนื้อดินมอน
เขาแกว จังหวัดลําปาง เปนเนื้อดินในการขึ้นรูป ขึ้นรูปดวยวิธีการหลอน้ําดินแบบกลวง ไมมีการ
เคลือบผิว เพื่อแสดงผิวของเนื้อดินตามธรรมชาติ ใชเทคนิคตกแตงผิวโดยการขัดมัน ฉลุลวดลาย
แกะนูนต่ํา และเขียนสีบนเคลือบ เนื้อดินเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส
                   5.การใหแสงสวางโคมประทีปลานนาครั้งนี้ใชเทียนที่มีกลิ่นธรรมชาติ ซ่ึงเปนการให
แสงและกลิ่นที่ใหความรูสึกเปนธรรมชาติ

ขอตกลงเบื้องตน
                   การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดเคยทดลองออกแบบ ปฏิบัติงานโคมประทีปลานนามาแลวใน
ภาคการศึกษาที่ผานมา ซ่ึงเปนการคนหาแนวทางในการทํางานเบื้องตน รวมทั้งเปนการทดลองใน
ดานวัสดุ และกรรมวิธีการผลิต  ผลจากการทดลองปฏิบัติที่ผานมา ในสวนของวัตถุดิบ ในการขึ้น
รูป ผูวิจัยคิดวาสามารถหาวัตถุดิบที่นํามาใชในการขึ้นรูปไดตรงตามวัตถุประสงคแลว โดยไดสีของ
วัตถุดิบตรงตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว และสามารถนําดินทองถ่ินมาใชในการขึ้นรูป อันจะเปนการ
พัฒนาเนื้อดินภายในทองถ่ิน ใหมีความสามารถที่จะใชงานในรูปแบบอื่นได ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยจึงขอกําหนดขอตกลงเบื้องตนในการวิจัย ดังนี้
                    1.ผูวิจัยจะใชผลการทดลอง ผลการวิเคราะห อัตราสวนผสมวัตถุดิบจากผลงานที่เคย
ปฏิบัติมา เนื่องจากวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว ยังคงเปนวัตถุประสงคเดิม ดังนั้นผลการทดลองตาง ๆ
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สามารถนํามาใชไดทั้งหมด
                 2.ผูวิจัยจะพัฒนารูปแบบงาน โดยศึกษาจากผลงาน  หรือช้ินงานที่เคยมีผูทําไว รวมทั้งผล
งานของตัวผูวิจัยเอง นํามาใชเปนแนวทางเบื้องตนในการพัฒนารูปแบบงาน ใหมีความเหมาะสมใน
ดานตาง ๆ ไมวาจะเปนทางดานสถานที่ การแสดงออก กรรมวิธีการผลิต อ่ืน ๆ
                   3. ผูวิจัยจะใช รานอาหารบานสวน จังหวัดเชียงใหม  เปนสถานที่ตัวอยางในการออก
แบบงาน เพื่อใหกระบวนการในการออกแบบกระชับ มีขอบเขตที่ชัดเจน ซึ่งจะทําใหสามารถออก
แบบไดตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวมากที่สุด แตในสวนของการพัฒนารูปแบบ เพื่อใหสามารถนํา
ไปใชกับสถานที่อ่ืนไดนั้น จะเปนสวนในการนําไปพัฒนา อันจะทําใหรูปแบบงานมีการเคลื่อนไหว
เปลี่ยนแปลงยิ่งขึ้น

นิยามศัพทเฉพาะ
                 โคม หมายถึง ตะเกียงน้ํามันสมัยโบราณของชาวลานนาไทย ซ่ึงชาวลานนาไทยใชจุดไฟ
ในยามค่ําคืน จุดในเวลาออกหาปลาหรือจุดในการอานธรรมของพระภิกษุสงฆ ลักษณะของตะเกียง
ประเภทนี้ ฐานทําดวยไมจริงมี 4 ขา แตละมุมของขา มีลวดลายสลักเปนรูปดอกไม ถัดจากขาขึ้นมา
มีล้ินชักสําหรับใสวัสดุ ส่ิงของที่ใชเกี่ยวกับตะเกียง ตัวตะเกียงใชไมจริงเปนโครงทั้ง 4 ดาน ปดแต
ละดานดวยกระจกใส แตมีกระจกอยูดานหนึ่งเปด ปดได สําหรับใสตะเกียงน้ํามัน ดานบนของโครง
จะมีไมจริง 1 แผน เจาะรูไวเพื่อระบายอากาศ ไมใหไฟภายในโคมดับ
                ประทีป หมายถึง ไฟที่มีเปลวสวาง , ตะเกียง , โคม ประทีปเชิง ภาชนะสําหรับใสไขสัตว
เปนเชื้อจุดตามไฟ ชนิดทําเปนขาสูง
                  ลานนา หมายถึงพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ที่เคยเปนที่ตั้งของกลุมบาน
เมืองที่มีการปกครองเปนแควนอิสระมีช่ือเปนที่รูจักกันวาลานนา จากลักษณะพื้นฐานทางประวัติ
ศาสตรที่ยาวนาน  ทําใหดินแดนลานนา มีแบบแผนทางศิลปะวัฒนธรรม และ วิถีชีวิตที่เปนรูปแบบ
ของตนเอง ซ่ึงมีความแตกตางจากประชาชนในดินแดนอื่น ๆ
                  ดินแดงมอนเขาแกว หมายถึง ดินแดงมอนเขาแกว จากจังหวัดลําปาง  เปนดินที่ขุดจาก
พื้นราบบริเวณหมูบานมอนเขาแกว ลักษณะเปนดินแดงปนดินขาว มีทรายเจือปนในเนื้อดิน เนื้อดิน
ดิบจึงมีลักษณะพรุนตัว  สีน้ําตาลอมเหลือง  เนื้อดินมีความเหนียว  สามารถใชขึ้นรูปแบบแปนหมุน
ได โดยไมตองผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่นเลย สีเนื้อดินหลังเผาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียสเมื่อเผา
อุณหภูมิสูงใหสีแดง
                  สถาปตยกรรมแบบลานนา หมายถึง อาคารบานเรือน สถานที่ที่สรางขึ้นตามคติความเชื่อ
ทั้งทางดานรูปแบบสถาปตยกรรม สภาพแวดลอม ซ่ึงอาจจะไมใชรูปแบบดั้งเดิม แตมีสวนประกอบ
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โดยรวมที่สามารถสื่อใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณของลานนา
                  โคมประทีปลานนา หมายถึง โคมประทีปที่นํารูปแบบ รูปทรง ลวดลายมาจากศิลปวัฒน
ธรรมของลานนาที่เกี่ยวกับพิธีกรรมในทางศาสนา ความเชื่อเรื่องของการบูชา การสักการะสิ่งที่เปน
ที่เคารพ

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย
                  1.ไดรูปแบบโคมประทีปลานนาที่ใชสําหรับการตกแตงที่มีลักษณะของความเปนลาน-
นา เปนการนําเสนอรูปแบบโคมประทีปในอีกลักษณะหนึ่ง อันอาจจะเปนแนวทางในการพัฒนารูป
แบบงานในอีกแนวทางหนึ่ง
                  2.ไดศึกษาและวิเคราะหขอมูลของสถานที่ ทั้งทางดานสภาพแวดลอม การตกแตงบริเวณ
เพื่อนํามาประกอบการออกแบบ
                  3.ไดผลิตช้ินงานโคมประทีปลานนา ตามแนวคิดที่ไดกําหนดไว โดยใชวัสดุเครื่องปน
ดินเผาเปนสื่อในการนําเสนอ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2
เอกสารและผลงานที่เกี่ยวของ

                  โครงการออกแบบโคมประทีปลานนาสําหรับตกแตงสถาปตยกรรมแบบลานนานี้ มี
เอกสารและผลงานที่เกี่ยวของตามรายละเอียดดังตอไปนี้
                    1.เอกสารและผลงานที่เกี่ยวกับการออกแบบ
                                        1.1.รูปแบบของสถาปตยกรรม
                                        1.2.ขอมูลของสถานที่ตัวอยาง
                                        1.3.โคมประทีปของไทยยุคสมัยตางๆ
                                        1.4.รูปแบบของโคมลานนา
                                        1.5.ความเชื่อเกี่ยวกับการจุดโคม
                                        1.6.แรงบันดาลใจในการออกแบบ
                                        1.7.ลวดลายลานนา
                                        1.8.รูปแบบโคมที่พบเห็นในปจจุบัน
                                        1.9.ขนาดสัดสวนมุมมองของมนุษย
                     2.เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวัสดุและกระบวนการผลิต
                                         2.1.เนื้อดินเอิทเทินแวร (Earthen ware)
                                         2.2.อัตราสวนผสมของเนื้อดินที่ใชในการขึ้นรูป
                                         2.3.การเตรียมเนื้อดินเพื่อการขึ้นรูป
                                         2.4.เนื้อดินสําหรับงานหลอ
                                         2.5.เตาและการเผาผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผา
1.เอกสารและผลงานที่เก่ียวกับการออกแบบ
                1.1 รูปแบบของสถาปตยกรรมลานนา
                                  การตั้งถ่ินฐานในภาคเหนือ เร่ิมตั้งแตเรือนหลังเดียวในเนื้อที่หุบเขาแคบจนถึง
ระดับหมูบานและเมือง อยางไรก็ตามในลักษณะของเรือนพักอาศัยแบบลานนาแลว จะยึดถือเอา
ระดับหมูบานเปนเกณฑ เพราะเมืองใหญ ๆ ในอดีต เชน เชียงใหมกอรูปขึ้นมาจากหมูบานหลาย ๆ
หมูเปนหลัก และหมูบานในปจจุบันนี้ก็ยังคงเปนชุมชนที่ดําเนินประเพณีลานนาไวไดมากที่สุด
ซ่ึงพอจะแบงหมูบานออกเปน 3 ลักษณะใหญ ๆ คือ
                   1.หมูบานปาหรือชนบท หมูบานในลักษณะนี้อยูโดดเดี่ยว เกือบจะตัดขาดจากโลกภาย
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นอกอยูหางไกลจากทางสัญจรหลัก การติดตอกับอารยะธรรมภายนอกสวนใหญมักจะติดตอกับ
ระดับเมืองตลาด หรือตลาดทองถ่ิน
                 2.หมูบานในและรอบเมืองตลาด เมืองตลาดในภาคเหนือที่สําคัญ ๆ นั้น มักจะเกิดขึ้นเปน
แนวยาวระหวางทางสัญจรหลัก และอยูติดกับสวนการปกครองทองถ่ิน เปนแหลงตัวกลางที่มีการ
แลกเปลี่ยนคาขายระหวางเมืองใหญกับชนบท จึงมีโอกาสไดรับเทคนิควิทยา ความนิยมและคานิยม
ตลอดจนวัสดุกอสรางใหม ๆ จากเมืองใหญเขาไปใชดวย ดังนั้นบานเมืองตาง ๆ จึงดูมีลักษณะเปน
หลักเปนฐาน ฝมือชางคมคายและประณีต
                   3.หมูบานในเขตเมือง หมูบานในเขตเมืองนี้หมายถึง เมืองใหญที่เปนศูนยกลางหลักของ
จังหวัด หรือภูมิภาค หมูบานเหลานี้อาจอยูในตัวศูนยพาณิชยกรรมของเมืองเอง หรือรอบนอกใน
ลักษณะชานเมือง

เรือนลานนาแบบตาง ๆ
    จากสภาพการตั้งถ่ินฐานของชุมชนทําใหเกิดเรือนประเภทตาง ๆ ขึ้นตามสภาพการใช

งานถาพิจารณาเบื้องตนในระดับเดียว ก็พอจะแบงเรือนพักอาศัยออกเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้
    1.เรือนชนบท เร่ิมตั้งแตหางเฝาทุง ซ่ึงมีประโยชนใชงานตามฤดูกาล มีลักษณะกึ่งถาวร

นาสนใจเปนพิเศษในลักษณะการออกแบบเนื้อที่ไดสัดสวนลงตัว คอนขางกระชับ รูปทรงงามใช
วัสดุที่หาไดงายโดยรอบบริเวณ เชน ไมไผ ไมจริง หลังคามุงดวยใบตองตึง หรือแฝก เรือนพักอาศัย
ขนาดมาตรฐานของชาวเหนือโดยทั่วไปใชเรือนชนบทขนาด 1 หองนอนเปนเกณฑ เปนเรือนของ
ชาวไรชาวนา ยกพื้นเหนือดินขึ้นมาประมาณ 60 เซนติเมตร

ภาพที่  1  ภาพเรือนชนบท
ที่มา : อนุวิทย เจริญศุภกุล , เรือนลานนาไทยและประเพณีการปลูกเรือน (กรุงเทพฯ :โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร , 2539), 11.
                  2. เรือนไม เปนเรือนของผูมีอันจะกิน ใชไมจริงเนื้อดีทั้งอาคาร หลังคามุงกระเบื้อง
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ยกใตถุนสูง มีตั้งแตขนาด 2 หองนอนขึ้นไป รูปทรงและเนื้อที่ของเรือนประเภทนี้แตละหลังจึงมัก
จะมีความแตกตางตามรูปการณที่ผิดแผกกันออกไป มีความซับซอนทางสถาปตยกรรม เรือน
ประเภทนี้มักจะตั้งอยูในระดับหมูบานชุมชนตลาด จนถึงระดับเมืองใหญทั่วไป สายวิวัฒนาการของ
เรือนไมยังคงดําเนินอยู แตแรงกระทบจากเศรษฐกิจและคานิยมใหมแบบเมืองหลวงทําใหเจาของ
เรือนไมหลายหลังที่มีคุณคาทางสถาปตยกรรมสูงมาก กําลังเริ่มร้ือเรือนของตนเองทิ้ง โดยเขาใจวา
ไมทันสมัย ไมเชิดชูฐานะตัวเองทางสังคม ซ่ึงเปนการทําลายทรัพยากรทางสถาปตยกรรมที่สําคัญ
ใหสูญสิ้นไป

ภาพที่ 2 ภาพเรือนไม
ทีม่า : อนุวิทย เจริญศุภกุล , เรือนลานนาไทยและประเพณีการปลูกเรือน (กรุงเทพฯ :โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร , 2539), 11.

     3. เรือนกาแล เปนเรือนพักอาศัยของผูมีอันจะกิน และผูนําชุมชนเปนเรือนของบุคคลชั้น
สูงในสังคม ตั้งแตระดับชนบทจนถึงระดับเมือง เรือนประเภทนี้มีลักษณะพิเศษมียอดจั่วประดับกา
แลไมสลักอยางงดงาม ใชวัสดุกอสรางคุณภาพดีเยี่ยม การชางฝมือสูงปราณีต แตมีแบบแผนคอน
ขางตายตัว สวนใหญเปนเรือนแฝด มีขนาดตั้งแตหนึ่งหองนอนขึ้นไป การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ทําใหการกอสรางประเภทนี้ชะงักขาดสายอยางสิ้นเชิง เพราะตามสภาพความ
เปนจริงผูนําหรือคนช้ันสูงในสังคมเปนคนกลุมแรกที่ไดรับแรงกระทบจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
มากที่สุดโดยเฉพาะอยางยิ่งคานิยมทางสังคม ดังนั้นชนชั้นสูง จึงเปนบุคคลกลุมแรกที่ละทิ้งเรือนกา
แลไปดวยเหตุผลทางสังคม พอมาถึงลูกหลานในยุคปจจุบัน สวนใหญก็ยังขาดความนิยม และทุน
ทรัพยพอที่จะบํารุงรักษาไวได จึงเปนเหตุจูงใจใหเจาของขายใหแกผูเลนของเกา โอกาสที่จะเห็น
เรือนประเภทนี้ ณ สถานที่จริงนับวันจะนอยลง
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ภาพที่ 3 ภาพเรือนกาแล
ที่มา : อนุวิทย เจริญศุภกุล , เรือนลานนาไทยและประเพณีการปลูกเรือน (กรุงเทพฯ :โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร , 2539), 11.
ลักษณะของเรือนกาแลเชียงใหม

        รูปทรงเรือนกาแลเชียงใหม อาจถือไดวาเปนแบบฉบับกลางของลานนาได เพราะนอก
จากเชียงใหมจะเปนศูนยกลางทางการเมืองตลอดมาแลว ก็ยังเปนศูนยกลางทางวัฒนธรรมที่พัฒนา
อยูเสมอ รูปทรงเรือนกาแลเชียงใหมอยูในเกณฑพอดีไมทึบหนักเกินไป ถึงแมวาบางครั้งเรือนของผู
มั่งมีจะจงใจใชขนาดตัวไมใหญ หนา ที่หาไดยากมีราคาแพงก็ตาม แตก็ยังรักษาความสละสลวย
แบบเรือนพญาไจย เรือนไมในจังหวัดนี้มีแบบแผนรูปทรงทางสถาปตยกรรมแตกตางกันไปตาม
ตําบล อําเภอ อยางชัดเจนมาก เชนในบริเวณสันกําแพงเองเรือนแตละหมูบานมีลักษณะแตกตางกัน
อยางสิ้นเชิง เรือนแถบบริเวณรอบวัดแชชางจะเนนหนักไปในดานใชระนาบหลังคาภายใน เปนแผน
พับหักมุมระนาบตาง ๆ จนเกิดคารูปทรงขึ้นมาภายในอาคาร เรือนไมบริเวณบานสันโคง และสัน
โคงนอกเนนหนักไปในดานการใชรูปทรงทึบ ๆ ทั้งหนักและเบา ฝมือกราวกลา เนนทางบันไดตรง
ทางเขา

ภาพที่ 4 เรือนไมเชียงใหม
ทีม่า : อนุวิทย เจริญศุภกุล , เรือนลานนาไทยและประเพณีการปลูกเรือน (กรุงเทพฯ :โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร , 2539), 15.
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รูปทรงและรูปแบบทางสถาปตยกรรมลานนา
รูปทรงของสวนประกอบตาง ๆ ที่ประกอบเขากันเปนตัวเรือนเกิดจากการจัดพื้นที่การใช

งานตาง ๆ ดวยผนัง ตั้งแตดานใดดานหนึ่งจนถึงส่ีดาน ใชหลังคาคลุมปกปองพื้นที่เหลานั้นออกเปน
สวน ๆ ตามลักษณะของการจัดแผนผัง หรือในยานที่มีอากาศหนาวยามค่ําคืนเปนประจํา อยางไรก็
ตามรูปทรงของหลังคาเกิดจากความชันและความหนาของวัสดุมุงนั้น จะเปนผลที่มาจากขนาด
ตลอดจนถึงแบบโครงสรางโดยตรง โดยเฉพาะอยางยิ่งจากวัสดุมุงหลังคาดวย ถาใชตับตองตึงอัน
เปนวัสดุธรรมชาติมุงผืนหลังคาขนาดใหญ ความลาดชันของผืนหลังคาก็จะเปนอัตราสวนตามไป
ดวย

สรุปคุณคาของสถาปตยกรรมของเรือนลานนาไทย
                  เรือนลานนาทั้งสามแบบ จะมีชวงกําเนิดและความซับซอนในการออกแบบตางกัน เขาใจ
วาเรือนชนบท หรือกระทอมกับเรือนกาแลจะเกิดขึ้นในเวลาใกลเคียงกัน ตอมาเกิดเรือนไมที่แตกมา
จากเรือนกาแลตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเรือนไมดูจะพัฒนามาไดจนปจจุบัน
                 เรือนชนบทนั้นจะเปนตัวแบบแรก ๆ ของการสรางที่พักอาศัยในวฒันธรรมลานนาอาจจะ
มีพัฒนาการมาไมนอยกวา 700 ป ผูอยูอาศัยซ่ึงเปนชาวนา ชาวไร จะเปนผูออกแบบและสรางเองไป
ในตัว เขาจึงรูวาเขาตองการอะไรที่เหมาะสมและสอดคลองกับวิถีชีวิต ทั้งในชีวิตประจําวันและชวง
ฤดูกาล เรือนชนบทจึงมีแผนผังที่ลงตัว กระชับจนเกือบจะไมมีเนื้อที่อะไรที่เสียประโยชนเลย ใช
โครงสรางแบบงาย ๆ สรางไดรวดเร็ว วัสดุกอสรางจะเปนผลผลิตตามธรรมชาติที่หาไดงายในทอง
ถ่ิน ที่ตั้งเรือนในหมูบานปาจะหาทําเลที่ตั้งที่กลมกลืนกับสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ในสวนของ
หมูบานสวนนั้นจะมีการทําสวนในลักษณะที่สนองอารมณทางสุนทรีย สรางสภาพแวดลอมธรรม
ชาติใหรมร่ืน และเก็บดอกผลของพันธพืชเหลานั้นมาชวยดํารงชีวิต ตามวิถีธรรมของชาวลานนา
               เรือนกาแลนั้นจะแสดงพุทธปญญาในการออกแบบของชาวลานนาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งไม
เพียงแตจะผานพนระดับยังชีพเยี่ยงเรือนชนบท และการเสาะแสวงหาสุนทรียภาพไปแลวเทานั้น แต
เปนกระบวนการสรางสัญลักษณความศักดิ์สิทธิ์ ตามคตินิยมแบบดั้งเดิมออกมาเปนรูปสถาปตยได
อยางสมบูรณ ฉะนั้นหลังจากการออกแบบเรือนกาแลไดสําเร็จแลว จึงไมไดคิดรูปแบบเรือนใหม ๆ
หรือพัฒนาไปมากกวานี้อีก

ขอมูลของสถานที่ตัวอยาง
รานอาหารบานสวน จังหวัดเชียงใหม  ตั้งอยูที่บานตนผ้ึง ติดแมน้ําปง อําเภอแมริม จังหวัด

เชียงใหม  เปนรานอาหารที่มีรูปแบบลานนาโบราณ  เปนทั้งรานอาหาร  ที่พัก  สวนแสดงงานศิลปะ
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ลานนา ซ่ึงเจาของคือ อาจารยจุลทัศน  กิติบุตรเปนอาจารยประจําคณะสถาปตยกรรมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม ซ่ึงเปนผูที่มีความนิยม อนุรักษ เชี่ยวชาญทางดานสถาปตยกรรมลานนา บรรยากาศภายใน
ราน จึงใหความรูสึก เหมือนนั่งทานอาหารที่บาน  สัมผัสกับธรรมชาติที่สงบ  สวยงาม การจัดมุม
ตาง ๆ แบบผอนคลาย ไมแออัด มีทั้งงานศิลปะลานนาใหชม ศึกษาโดยรอบ ๆ

ภาพที่ 5 ประตูทางเขาซ่ึงมีลักษณะคลายซุมประตูโขง
ที่มา : รานอาหารบานสวน จังหวัดเชียงใหม ภาพถาย วันที่ 15 มีนาคม 2545

ภาพที่ 6 ทางเขาดานใน กอนที่จะเขาสูภายในสวนรับประทานอาหาร
ที่มา : รานอาหารบานสวน จังหวัดเชียงใหม ภาพถาย วันที่ 15 มีนาคม 2545
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ภาพที่  7 บริเวณสวนระเบียงราน ซ่ึงทอดยาวออกไปติดสนามหญา ซ่ึงติดริมน้ําปง
ที่มา : รานอาหารบานสวน จังหวัดเชียงใหม ภาพถาย วันที่ 15 มีนาคม 2545

ภาพที่  8 สวนจัดตกแตง ส่ิงของเครื่องใชโบราณของลานนา
ที่มา : รานอาหารบานสวน จังหวัดเชียงใหม ภาพถาย วันที่ 15 มีนาคม 2545
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ภาพที่  9 การจัดวางโตะอาหารภายในราน
ที่มา : รานอาหารบานสวน จังหวัดเชียงใหม ภาพถาย วันที่ 15 มีนาคม 2545

ภาพที่ 10 ดานในสวนอาคารรับรองพิเศษ
ที่มา : รานอาหารบานสวน จังหวัดเชียงใหม ภาพถาย วันที่ 15 มีนาคม 2545
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ภาพที่ 11 เมื่อมองจากระเบียง สนามหญาติดริมน้ําปง
ที่มา : รานอาหารบานสวน จังหวัดเชียงใหม ภาพถาย วันที่ 15 มีนาคม 2545

ภาพที่ 12 ภายในอาคารหลังกลาง จะเห็นลักษณะโครงสรางหลังคาเปลือย มุงหลังคาดวยดินขอ
ที่มา : รานอาหารบานสวน จังหวัดเชียงใหม ภาพถาย วันที่ 15 มีนาคม 2545
สรุป

      สถาปตยกรรมลานนา มีลักษณะเฉพาะถิ่นในการสรางโดยมุงเนนที่การใชงานในชีวิต
ประจําวัน มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร อีกทั้งยังแสดงออกถึงความเชื่อในพิธีกรรมตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับที่พักอาศัยอีกดวย รูปแบบของสถาปตยกรรมลานนามีจุดเดนที่ แบบแผนในการจัดวาง
หองตาง ๆ การจัดบริเวณขวงหรือลานบาน รูปแบบของโครงสรางอาคาร หลังคาที่มีลักษณะกวาง
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คลุมต่ํา มีการพับ หักมุมหลังคาอยางสวยงาม ซ่ึงลักษณะเดนนี้ไดสงอิทธิพลมาถึงสถาปตยกรรมใน
ยุคปจจุบันที่มีการนํารูปทรงในอดีต มาพัฒนาประยุกตใหเหมาะสมกับปจจุบัน แตยังคงลักษณะเดน
ของสถาปตยกรรมแบบลานนาไวอยู เชน รานอาหารบานสวนที่ผูวิจัย ไดนํามาเปนสถานที่ตัวอยาง
ในการทําวิจัยครั้งนี้

1.3 โคมประทีปของไทยยุคสมัยตางๆ
     เร่ิมแรกตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ คนโบราณยังไมรูจกัใชแสงสวาง เร่ิมรูจักเมื่อการทํา

อาหารตองกอไฟ  อาจโดยใชหินสองกอนเคาะกัน ใหเกิดแสงสวางขึ้นจนเกิดความคิดวา แสงไฟนี้
นาจะใชตอนกลางคืนได จึงมีโคมไฟตั้งแตนั้นมา โคมไฟที่ใชสมัยกอนนั้น จะใชสมัยกอนนั้นจะใช
ไมเล็ก ๆ มัดเปนลําจุดไฟตรงปลาย แตอยูไดไมนานก็ดับ และไดมีการพัฒนามาตลอด จนใชไขมัน
ตางๆ เชน ขี้ผ้ึง น้ํามันวัว น้ํามันควาย โดยใชไมที่มัดเปนกํานั้นจุมลงในน้ํามันเหลานั้น ไฟจะจุดได
นานกวาและพัฒนาขึ้นจนเปนภาชนะใสไขมันสัตวมีไสคลายกับเทียนในปจจุบัน ดังนั้นรูปแบบของ
โคมไฟสมัยตางๆ จึงมีความหลากหลายแตกตางกันดังนี้

                    1.3.1.สมัยทวาราวดี
       สมัยทวาราวดี พ.ศ.1100-1400 เครื่องตามประทีปในสมัยทวาราวดี ที่ทําขึ้นดวยดินเผา

ตามประทีปที่มีรูปแบบตาง ๆ ออกมาจากชนิดที่ทําดวยโลหะสัมฤทธิ์ เครื่องตามประทีป
แบบที่ทํารูปแบบที่ทําดวยดินเผานี้ มักพบตามแหลงโบราณคดี อันเปนที่ตั้งชุมชนแตสมัยทวาราวดี
สันนิษฐานวาคงจะเปนเครื่องใชแพรหลายในหมูชนชาวบานทั่วไป

ภาพที่ 13 ภาพเครื่องตามประทีปสมัยทวาราวดี
ที่มา :วุฒิพงศ คีรีวงศ , เครื่องตามประทีป (กรุงเทพฯ : พับลิคบิสเนสพริ้นท , 2543), 2.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



17

                   สมัยทวาราวดี พ.ศ.1100 -1400 เครื่องตามประทีปที่ทําขึ้นดวยโลหะสัมฤทธิ์ ซ่ึงขุดพบ
จากแหลงโบราณคดีสมัยทวาราวดี ที่ตําบลพงตึก อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เปนเครื่อง
ประทีปรุนเกา ทําตามแบบตะเกียงของชาวโรมัน ตะเกียงแบบนี้นักวิชาการโบราณคดี สันนิษฐานวา
คงไดรับการนําเขาโดยพอคาทางซีกโลกตะวันตก

ภาพที่ 14 ภาพเครื่องตามประทีปสมัยทวาราวดี
ที่มา : วุฒิพงศ คีรีวงศ , เครื่องตามประทีป (กรุงเทพฯ : พับลิคบิสเนสพริ้นท , 2543), 4.

       1.3.2 สมัยลานนา
        สมัยลานนา พ.ศ.1600-2300 ดินแดนซึ่งแตกอนเรียกวา อาณาจักรลานนา หรือภายหลัง

เรียกวาถ่ินไทยงาม คือภาคเหนือของประเทศไทยปจจุบัน มีการประดิษฐทําเครื่องตามประทีป เพื่อ
จุดใหแสงสวาง เมื่อภายหลังส้ินแสงตะวันมีอยูกันหลายแบบ  แบบหนึ่งที่นิยมกัน  ทําดวยไมติด
กระจกใสสามดาน ใสถวยตะเกียงมีน้ํามันหลอไสอยูขางใน มีลักษณะพื้นถ่ินเปนสําคัญ

ภาพที่ 15 ภาพเครื่องตามประทีปสมัยลานนา
ที่มา : วุฒิพงศ คีรีวงศ , เครื่องตามประทีป (กรุงเทพฯ :พับลิคบิสเนสพริ้นท , 2543), 6.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



18

                     1.3.3 สมัยสุโขทัย
                     สมัยสุโขทัย พ.ศ.1900 -2000 เครื่องตามประทีป รุนเกาแบบหนึ่ง ที่ไดใชกันแตสมัย
สุโขทัยทําดวยดินปนเคลือบผิวภายนอกเปนสีขาวหมน ปากเล็ก ๆ มีแปนติดหลอดสอดไสขึ้นมา แต
ขางใตใชจุดใหแสงสวางพอสมควร

ภาพที่ 16 ภาพเครื่องตามประทีปสมัยสุโขทัย
ที่มา :วุฒิพงศ คีรีวงศ , เครื่องตามประทีป (กรุงเทพฯ : พับลิคบิสเนสพริ้นท , 2543), 8.
                    สมัยสุโขทัย พ.ศ.1900-2000 เครื่องตามประทีป ซ่ึงไดรับการประดิษฐทําขึ้นในสมัย
สุโขทัยเพื่อใชหลอน้ํามัน และพาดไสดายจุดใหแสงสวางในยามค่ําคืน มักเปนเครื่องตามประทีป
ชนิดที่ทําขึ้นดวยเครื่องปนดินเผา และเคลือบผิวภายนอกมีสี และผิวมันสวยงาม ทางราชการสง
เสริมการผลิตเครื่องปนดินเผาเปนสินคาสงออกสําคัญ ชาวบานก็พลอยไดรับประโยชนจากการผลิต
เครื่องปนดินเผานั้นดวย

ภาพที่ 17 ภาพเครื่องตามประทีปสมัยสุโขทัย
ที่มา : วุฒิพงศ คีรีวงศ , เครื่องตามประทีป (กรุงเทพฯ : พับลิคบิสเนสพริ้นท , 2543), 10.
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                    1.3.4 สมัยอยุธยา
                     สมัยอยุธยา พ.ศ.1900-2400 เครื่องตามประทีปซึ่งทําขึ้นเปนเครื่องใชใหแสงสวาง เมื่อ
สมัยอยุธยานั้นยังมีแบบที่ทําทรงสูง คือทํา “ ทวน ” หนุนสวนที่เปนถวยใสน้ํามันใหสูงขึ้น และที่
เชิงทวนทําเปนจานดินรองรับขี้ไสติดอยูในตัว และแบบที่ทํากานติดขึ้นไปจากถวย ใสน้ํามันแขวน
กับฝาผนังก็เปนอีกแบบหนึ่ง

ภาพที่ 18 ภาพเครื่องตามประทีปสมัยอยุธยา
ที่มา :วุฒิพงศ คีรีวงศ , เครื่องตามประทีป (กรุงเทพฯ : พับลิคบิสเนสพริ้นท ,2543), 12.

สมัยอยุธยา พ.ศ.1900-2400 เครื่องตามประทีปชั้นดีมีราคา มักเปนเครื่องใชกันในหมูคหบดี
ผูมีฐานะมั่งคั่งขึ้นไป จนชั้นเจานาย คือ  เครื่องประทีปชนิดที่เรียกวา “ ชวาลา ”  ทําดวยทองเหลือง
รูปทรงคลายหมอ มีพวยสําหรับสอดดายไสชวาลาสามพวย ติดอยูที่ขางดวง มีหลักจานรอง และบัง
เพลิงประกอบพรอม “ ชวาลา ”นี้นัยวาเปนเครื่องตามประทีป ที่นําเขามาในสมัยอยุธยา โดยชนชาว
เปอรเซีย ไดใชกันลงมาจนตนสมัยกรุงรัตนโกสินทร

ภาพที่19 ภาพเครื่องตามประทีปสมัยอยุธยา
ที่มา :วุฒิพงศ คีรีวงศ , เครื่องตามประทีป (กรุงเทพฯ : พับลิคบิสเนสพริ้นท , 2543), 14.
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                      1.3.5 สมัยรัตนโกสินทร
                       สมัยรัตนโกสินทร พ.ศ.2400-2500 เมื่อสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ 4 แหงกรุงรัตนโกสินทร พอคาชาวตะวันตกโดยเฉพาะพวกที่คนไทยเรียกวา “ฝร่ัง” นําสินคา
แปลก ๆ ใหม เขามาขายที่มหานครบอยขึ้น สินคาชนิดหนึ่งที่จัดเปนของมีราคาในเวลานั้น คือ
ตะเกียงลานเปนเครื่องตามประทีป มีกังหันหมุนดวยกําลังลาน ซอนอยูในฐานตะเกียง ทําหนาที่
ระบายลมขึ้นมาเปาไฟไมใหมีควัน ทําใหแสงสวางนวล ซํ้ายังมีโปะแกวกรองแสงชวยใหดูหรูหรา
ยิ่งขึ้น

ภาพที่ 20 ภาพเครื่องตามประทีปสมัยรัตนโกสินทร
ที่มา :วุฒิพงศ คีรีวงศ , เครื่องตามประทีป (กรุงเทพฯ : พับลิคบิสเนสพริ้นท , 2543), 16.

     สมัยรัตนโกสินทร พ.ศ.2400-2500 ในตอนปลาย รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีเครื่องตามประทีปสงมาจากตางประเทศ นําออกมาวางขายตามรานคาใน
พระนครแบบหนึ่ง เรียกกันตามแบบชาวบานวา “ตะเกียงหลอด” ดวงตะเกียงทําดวยแกวหลอ มีสี
ตางๆ หัวตะเกียงทําดวยทองเหลือง ไสทอดวยดายดิบใชน้ํามันกาดเปนเชื้อเพลิง ดานหลังมีขาคีบ
ดวงตะเกียงสําหรับแขวนกับขางฝา โดยมีแผนบังเพลิงกันรอน ติดอยูที่ดานหลังหลอดแกว อนึ่ง
ตะเกียงหลอดนี้ ช้ันเดิมทํามาแตประเทศญี่ปุน

ภาพที่ 21 ภาพเครื่องตามประทีปสมัยรัตนโกสินทร
ที่มา :วุฒิพงศ คีรีวงศ , เครื่องตามประทีป (กรุงเทพฯ : พับลิคบิสเนสพริ้นท , 2543), 18.
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                     สมัยรัตนโกสินทร พ.ศ.2400-2500 เปนตะเกียงดินปนแบบเกาแบบหนึ่ง ที่นิยมใชกัน
อยางแพรหลายในสมัยนั้น

ภาพที่ 22 ภาพเครื่องตามประทีปสมัยรัตนโกสินทร
ที่มา :วุฒิพงศ คีรีวงศ , เครื่องตามประทีป (กรุงเทพฯ : พับลิคบิสเนสพริ้นท , 2543), 20.
                   สมัยรัตนโกสินทร  ตะเกียงจากตางประเทศที่นํามาเปนตะเกียงตั้งโตะ  ฐานโลหะ
กระปุกน้ํามันแกวสีแดงสวมใสในฐานโลหะโปะจีบ

ภาพที่ 23 ภาพเครื่องตามประทีปสมัยรัตนโกสินทร
ที่มา :วุฒิพงศ คีรีวงศ , เครื่องตามประทีป (กรุงเทพฯ : พับลิคบิสเนสพริ้นท , 2543), 22.

                      1.4 รูปแบบของโคมลานนา
                      ปจจุบัน โคมทําขึ้นมาเพื่อไปถวายพระที่วัด  เพราะมีความเชื่อวาชาติหนาเกิดมา จะมี
สติปญญาดี เนื่องจากแสงสวางจะเปนแสงสองเขาไปยังความมืด เปรียบเสมือนปญญา ที่จะมองเห็น
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ถึงส่ิงตางๆ ได แตเดิมประเพณีการจุดโคมไฟ จะทําขึ้นในบานของเจานายใหญโต หรือผูมีอันจะกิน
เทานั้น โดยจะใชน้ํามันมะพราวใสลงในถวยดิน เพื่อใหไฟติดไสที่อยูตรงกลางถวย แตปจจุบันมี
การนํามาประยุกตใชไฟฟาแทนเสียมากกวา ตามปกติการจุดโคมทํากันในวันพระแตจริง ๆ แลวการ
จุดโคมสามารถจุดไดทุกวัน โดยไมจํากัดโอกาส  หรือที่เรียกตามภาษาทางธรรมวา  อกาลิโก  ซ่ึงก็
แลวแตความพอใจ หรือความสะดวก โคม เมื่อจุดแลวนําไปแขวนตามชายคาหนาบาน ใหเปนที่สวย
งาม และเปนที่บูชาเทพอารักษ อีกทางหนึ่งดวย
                  การประดิษฐโคมมีจุดมุงหมายอยู 4 ประการ คือ เพื่อความสวยงาม เพื่อเปนพุทธบูชา
เพื่อเพิ่มความสวางใหตัวอาคารบานเรือน และเพื่อเปนสิริมงคลแกเจาของบาน โคมไฟที่สามารถพบ
โดยทั่วไปมีอยูดวยกัน 4 แบบ คือ
                  โคมถือ หรือ โคมกระตาย จะใชในวันยี่เปง ที่พุทธศาสนิกชน จะถือเพื่อเขารวมเดิน
ขบวนแหงานยี่เปง ขางในโคมนั้นจะจุดเทียนไขไว เมื่อเดินขบวนเสร็จแลว ก็จะนําโคมไปประดับ
ไวบริเวณรอบ ๆ โบสถ หรือสถานที่ประกอบพิธีการ หรือถาหากใชงานสมโภชน ก็จะทําขึ้นอยาง
สวยงาม แลวเอาไปปกไวขางเวที ที่จะจัดงาน เพื่อประดับประดาใหสวยงามขึ้น ถาหากเปนโคมรูป
ดอกบัวจะใชบูชา พระตั้งไวหนาแทนพระพุทธรูป
                   โคมลอย เปนโคมที่ทํามาจากไมไผสานเปนทรงกลม แลวปะติดดวยกระดาษวาว มี
ขนาดใหญ โดยมีความเชื่อกันวา  การลอยโคมขึ้นไปบนฟานั้น เปนการลอยเคราะหลอยนาม  เปน
การใหทานอีกลักษณะหนึ่ง คือ การเขียนหนังสือไว ในโคมลอยวา ถาใครเห็นไดใหมารับเงินตามที่
บอกไวหรือ อาจจะใสเงินไปในโคมนั้นก็ได เพื่อใหคนที่เก็บเงินไดนําเงินไปใช โคมที่ปลอยขึ้นไป
นั้นเพื่อบูชาพระเกศจุฬามณี หรือบูชาลอยไปยังเมืองของขาศึก เมื่อถึงที่ธูปไหมลงมาถึงดินไฟอยูใน
หมอ ก็จะระเบิดขึ้นมาเผากระดาษตัวโคม ทําใหเปนลูกไฟตกลงมาเผาบานเรือน ของขาศึกได

ภาพที่ 24 ภาพโคมลอย
ที่มา : งานลอยกระทงจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2544 ถายภาพวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544
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                   โคมแขวน เปนโคมที่ทําขึ้นเพื่อบูชาพระ มีหลายรูปทรง เชน โคมบาตร โคมพระ โคม
รูปดาวโคมตะกรา และ โคมรูปธรรมจักษ  ซ่ึงหมายถึง ความแจงในธรรม จะใชงานยี่เปง หรือ งาน
ตั้งธรรมมหาชาติ สําหรับแขวนไวในโบสถ พระวิหาร ศาลา หรือ ประดับตกแตงบานเรือนใหสวาง
ไสวสวยงามได

ภาพที่ 25 โคมแขวน
ที่มา : งานแหโคมยี่เปงจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2544 ถายภาพวันที่ 25 พฤศจิกายน 2544

                    โคมผัด เปนโคมหมุนโดยใชความรอนจากควันเทียน ม ี 2 ช้ัน ดวยกันชั้นในจะมีแกน
ซ่ึงฝนจนเปนลักษณะเข็มตั้งวางไว  และจะมีลวดลายหลากหลายแปะติดอยูบนกระดาษ เชน ลวด
ลายจะปรากฏที่ช้ันนอกคลายกับหนังตะลุง โคมผัดจะตั้งไวที่วัดและไมสามารถเคลื่อนยายได

ภาพที่ 26โคมผัด
ที่มา : งานแหโคมยี่เปงจังหวัดเชียงใหม พ.ศ. 2544 ถายภาพวันที่ 25 พฤศจิกายน 2544

                     ผางประทีป คือ ภาชนะดินเผาเล็ก ๆ คลายอาง ใชสําหรับใสน้ํามัน หรือข้ีผ้ึง จุดไฟ
หรือประทีปของภาคเหนือ มีลักษณะคลายตะเกียง ใชจุดวางประดับไวตามวัดวาอารามหรือศาสน-
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สถานในวันสําคัญทางศาสนา หรือเทศกาลสําคัญ ๆ ทางทองถ่ินตัวผาง หรือตัวกระถาง เปนอางดิน
เผาเล็กๆ ปากกวางประมาณ 2-3 นิ้ว ตรงกลางมีหลอดเล็ก ๆ ติดกับกนผางสูงเสมอขอบปาก หลอด
ใชสําหรับใสไสหรือเชือก หรือเศษผาที่นํามาทําเปนไสเชนเดียวกับ ไสตะเกียง ตรงโคนหลอดจะมีรู
เล็กๆ สําหรับใหน้ํามัน หรือข้ีผ้ึง ซ่ึงใสหลอไวในผางประทีปรอบ ๆ แกน ซึมเขาไปในไสขณะจุด
ไฟ หรือตามประทีป

การจุดผางประทีป มีลักษณะการใชสอยเชนเดียวกับ การจุดผางประทีป จะจุดหรือตามไฟ
ไดนานกวา (สารคดีพื้นบาน : บานมวงมาเหนือ อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม) ไทยนิวส พ.ย.40:3.

ภาพที่ 27 ผางประทีป
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2544

                    สรุป โคมของไทยใชในชีวิตประจําวัน ประดับตกแตง และแสดงถึงฐานะทางสังคม
สวนโคมทางลานนาใชในพิธีกรรม และความเชื่อในทางศาสนา

                     1.5 ความเชื่อเก่ียวกับการจุดโคมความเชื่อของลานนา การจุดเทียนมีความหมาย 2
ประการ คือ
                   1.เพื่อใหเกิดแสงสวางกําจัดความมืด(เปนผูมีปญญาสองสวางลุกโพลงดังแสงเทียน หรือ
แสงเทียนคือดวงปญญา )
                  2. เพื่อบูชาส่ิงที่เคารพ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ หรือครูบาอาจารย

     ความเชื่อเก่ียวกับโคม ตะเกียงหินของญี่ปุนและจีน จุดเพื่อบูชา และสงวิญญาณบรรพ
บุรุษใชแทนสัญลักษณตาง ๆ เชน ดิน น้ํา ลม ไฟ ฟา หรือเปนสัญลักษณแทน  พิภพ มนุษย  สวรรค
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ภาพที่ 28 ตะเกียงหินของญี่ปุน
ที่มา : เสรี ทรัพยสาร , การจัดสวนในบาน ( กรุงเทพฯ : คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร, 2535), 54.
การวางตะเกียงหินและวัตถุประสงค

1. วางไวใกลทางเดิน อางน้ํา บันไดเพื่อใหแสงสวาง
2. วางไวใกลตนไมที่มีกิ่งโปรง
3. วางไวใกลน้ําตกเพื่อใหเกิดความสวยงาม
4. วางประดับริมทางเดินเพื่อบูชาส่ิงศักดิ์สิทธิ์

                   1.6 แรงบันดาลใจในการออกแบบ
                   การออกแบบโคมประทีปลานนา คร้ังนี้ผูวิจัยไดแรงบันดาลใจในการออกแบบ มาจาก
ศิลปวัฒนธรรม พื้นบานลานนา  เพื่อเปนการสงเสริม รักษาเอกลักษณที่มี ลักษณะเฉพาะของลานนา
อีกทั้งยังเปนการเผยแพรศิลปะแบบลานนา ใหเปนที่รูจักแกผูพบเห็น ซ่ึง หากกลาวถึงดินแดนลาน
นาหรือดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทย ที่มีจังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลางนั้น ผูคนทั่วไปมัก
จะนึกถึงวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาวลานนา โดยเฉพาะทางดานที่เกี่ยวของกับ ความเชื่อ
ทางศาสนา พิธีกรรมตาง ๆ ที่มีรูปแบบเฉพาะตน รวมทั้งส่ิงของ เครื่องใชตาง ๆ ที่มีลักษณะโดดเดน
มีเอกลักษณอันเปนศิลปะลานนา ที่แฝงความเชื่อในดานศาสนาที่สืบทอดกันมา หลายชั่วอายุคน มี
ความวิจิตรงดงาม มีรูปแบบสอดคลองกับประโยชนใชสอย เหมาะสมกับวัฒนธรรม สภาพแวดลอม
ของลานนาไดเปนอยางดี ผูวิจัย จึงไดแรงบันดาลใจในการออกแบบครั้งนี้ มาจากทางศาสนา โดยใช
เครื่องใชเครื่องสักการะตาง ๆ มาใชเปนสื่อในการแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมของลานนา โดยได
ศึกษาเครื่องใชตาง ๆ รวมทั้งไดศึกษารูปแบบของโคมไฟที่มีผูออกแบบไวกอน ในรูปแบบตาง ๆ ที่
มีลักษณะแนวงานใกลเคียงกัน เพื่อนํารูปแบบเหลานั้น เปนแนวทางในการออกแบบ และนํามาผสม

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



26

ผสานกับแนวคิดของตนเอง ที่ไดทดลองปฏิบัติมาแลว เพื่อสรางเปนรูปแบบเฉพาะตนขึ้นโดยได
ศึกษาจากผลงานการออกแบบตาง ๆ ดังนี้

ภาพที่  29 ขันแกวท้ังสาม
ที่มา : วัดปงยางคก จังหวัดลําปาง บันทึกภาพโดยลิปกร มาแกว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2542

ภาพที่  30 ขันแกวท้ังสาม
ที่มา : วัดปงยางคก จังหวัดลําปาง บันทึกภาพโดยลิปกร มาแกว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2542
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ภาพที่ 31 ขันแกวท้ังสาม
ที่มา : วัดปงยางคก จังหวัดลําปาง บันทึกภาพโดยลิปกร มาแกว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2542

ภาพที่  32 ขันแกวท้ังสาม
ที่มา : วัดปงยางคก จังหวัดลําปาง บันทึกภาพโดยลิปกร มาแกว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2542
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ภาพที่  33 ขันแกวท้ังสาม
ที่มา : วัดปงยางคก จังหวัดลําปาง บันทึกภาพโดยลิปกร มาแกว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2542

ภาพที่  34 เชิงเทียนพรรษา
ที่มา : วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2544

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



29

ภาพที่ 35 สัตตภัณฑแบบขั้นบันได
ที่มา : วัดปงยางคก จังหวัดลําปาง บันทึกภาพโดยลิปกร มาแกว เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2542

ภาพที่  36 โคมรอบเจดีย
ที่มา : วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2544
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ภาพที่  37 โคมรอบเจดีย
ที่มา : วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2544

ภาพที่ 38 โคมรอบเจดีย
ที่มา : วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2544
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ภาพที่  39 โคมรอบเจดีย
ที่มา : วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลําพูน บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2544
                  1.7 ลวดลายลานนา
                  ลวดลายแกะสลักไมที่นิยมกันในลานนา มีที่มาเชนเดียวกับภาคกลาง คือ สวนใหญมา
จากธรรมชาติ และจากพุทธศาสนา  ลวดลายที่ลอกเลียน หรือ ประดิษฐจากธรรมชาติ ก็มีทั้งที่คลาย
กับที่มีในภาคกลาง  เชน  ลายกนก  และลายเครือเถาชนิดตาง ๆ  และไมมีในภาคกลาง  เชน ลายเมฆ
ลวดลายจากพุทธศาสนาก็คลายกัน แตมีการแสดงออกตางกัน และก็มีที่นิยมกันในภาคกลางแตไมมี
ในภาคเหนือ เชน ครุฑ ซ่ึงในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําลวดลายหํายนตแกะสลักไม ลวดลายสัตว
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับศาสนา เชน นกยูง ชาง นก ทั้งจากงานจิตรกรรมในบางสวน เพื่อนํามาเปนแนว
ทางแบบอยางในการออกแบบลวดลาย โดยไดเลือกลวดลายเครือเถา เปนแบบอยางในการฉลุลาย
เนื่องจากลายเครือเถามีความเชื่อเกี่ยวกับ การแสดงถึงความอุดมสมบูรณในทุกๆ ดานของลานนา
โดยเฉพาะทางดานชีวิตความเปนอยู และยังแฝงคติธรรมเกี่ยวกับวัฏสงสาร หรือ การเวียนวายตาย
เกิดของสัตวโลก

ภาพที่ 40 ลวดลายหนาบันรูปนกยูง
ที่มา : แนงนอย ปญจพรรคและคณะ, เสนหไมแกะสลักลานนา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเริงรมย,
2537), 37.
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ภาพที่  41 ลวดลายไมแกะสลักหลังคาวิหารวัดพระแกวดอนเตา
ที่มา : แนงนอย ปญจพรรคและคณะ, เสนหไมแกะสลักลานนา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเริงรมย,
2537), 63.

ภาพที่  42 ชอฟารูปนกหัสดีลิงค
ที่มา : แนงนอย ปญจพรรคและคณะ, เสนหไมแกะสลักลานนา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเริงรมย,
2537), 92.
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ภาพที่ 43 ซุมไมเหนือประตูหนาตาง
ที่มา : แนงนอย ปญจพรรคและคณะ, เสนหไมแกะสลักลานนา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเริงรมย,
2537), 98.

ภาพที่  44 สัตตภัณฑลายนกยูง
ที่มา : แนงนอย ปญจพรรคและคณะ, เสนหไมแกะสลักลานนา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเริงรมย,
2537), 156.
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ภาพที่  45 ลายเสนหงสไขวคอ วัดรองแยง
ที่มา : วอลเดมาร ซี.ไชเลอร ,  คิวเซประทีป (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2530) , 68.

ภาพที่ 46 ลายเสนหงสไขวคอ วัดศรีสวาง
ที่มา : วอลเดมาร ซี.ไชเลอร ,  คิวเซประทีป (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 2530) , 69.
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ภาพที่  47 จิตรกรรมลายเสน แปลก กิจเฟองฟู
ที่มา : 21 สลาพื้นบานลานนา “ ศิลปบนลานดิน. ” เอกสารนิทรรศการ สืบสานตํานานศิลป
หัตถกรรม, (เชียงใหม :โชตนาพริ้นท, 2543 ), 2.
                   1.8 หํายนต
                   ไมแกะสลักที่ติดอยูชวงบนของชองประตูหองนอนเรียกวา หํายนต เปนไมแกะสลักลวด
ลายตาง ๆ บางอันฉลุลายโปรงและมีรูปทรงตางๆ กัน เทาที่สํารวจพบ หํายนตมีทั้งเปนไมแผนเดียว
แกะสลักลวดลาย และใชไมสองแผนคือ แผนบนมีความกวางนอยกวาสลักลายฉลุลาย เขียนลาย
หรือแตงเปนบัว ติดเสริมไมหํายนตตัวลาง ทําใหสวยงามหรือมีความแปลกเดนเพิ่มขึ้น เรือนไทยทุก
ประเภท มีแตเรือนกาแลเทานั้นที่มีหํายนต จึงเปนเอกลักษณของเรือนประเภทนี้
                   หํายนต เปนคําที่ประกอบดวยหําและยนต บางคนเรียก หําโยน หําเปนศัพทไทยยวน
(โยนก , คําเมือง) แปลวา อัณฑะ ซ่ึงถือวาเปนสิ่งรวมของพลังของบุรุษ ยนตมาจากรากศัพท
สันสกฤตวา ยันตร มีความหมายวา ส่ิงศักดิ์สิทธิ์สําหรับปกปองรักษา หํายนตตามทัศนะคติของลาน
นา จึงมีไวเพื่อทําหนาที่เปนยันตอันศักดิ์สิทธิ์ที่ปองกันและขับไลภยัตรายตางๆ จากภายนอกมิให
ผานเขาไปในตัวเรือนหรือหองนอนเปนการปองกันอันตรายใหแกผูที่หลับนอนภายในหองนั้น เจา
ของเรือนกาแลบางแหงไดรับคําบอกเลาถึงอํานาจอันศักดิ์สิทธิ์ของหํายนต เมื่อมีการขายบานเหลานี้
กอนยายเขาหรือร้ือถอน เจาของบานคนใหม จะตองตีหํายนตแรงๆ เพื่อทําลายความขลัง การทุบตี
หํายนต เปรียบเสมือนการตีลูกอัณฑะวัว ควาย ในการทําหมันสมัยกอน ซ่ึงเปนการทําใหหมด
สมรรถภาพ การหมดความศักดิ์สิทธิ์ของหํายนต ก็เฉกเชนกัน เชนเดียวกับรูปทรงเรือนที่วา พมา
บังคับใหทําคลายโลงศพก็มีผูกลาววา หํายนตเปนอัณฑะของพมาที่ติดไวเหนือประตู เมื่อเจาของ
บานหรือผูคนภายในบานเดินเขาออก ตองลอดใตอัณฑะถูกขมทําลายจิตใจมิใหกระดางกระเดื่องตอ
พมา ความยาวของหํายนตหรือความกวางของประตู ถูกกําหนดโดยการวัดความยาวเทาของเจาของ
บาน เชน ยาวเปน 3 หรือ 4 เทา
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ภาพที่ 48 หํายนต ขอบลางหยักโคง
ที่มา : แนงนอย ปญจพรรคคและคณะ, เสนหไมแกะสลักลานนา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเริงรมย,
2537), 103.

ภาพที่  49 หํายนต รูปหยักโคง ลายเมฆไหล
ที่มา : แนงนอย ปญจพรรคและคณะ, เสนหไมแกะสลักลานนา (กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพเริงรมย,
2537), 103.

ภาพที่ 50 หํายนต ที่มีลายตอนบนเปนลายดอกประจํายาม
ที่มา : แนงนอย ปญจพรรคและคณะ, เสนหไมแกะสลักลานนา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเริงรมย,
2537), 103.
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ภาพที่ 51 หํายนต ลายเครือเถาขมวดกนหอย
ที่มา : แนงนอย ปญจพรรคและคณะ, เสนหไมแกะสลักลานนา (กรุงเทพ : สํานักพิมพเริงรมย),
2537, หนา 106.

ภาพที่ 52 หํายนต รูปแจกันประดับดวยลายเครือเถา
ที่มา : แนงนอย ปญจพรรคและคณะ, เสนหไมแกะสลักลานนา (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเริงรมย,
2537), 108.

ภาพที่  53 หํายนต ลวดลายประดิษฐ
ที่มา : แนงนอย ปญจพรรคและคณะ, เสนหไมแกะสลักลานนา (กรุงเทพ : สํานักพิมพเริงรมย,
2537), 107.
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                   สรุป จากขอมูลตาง ๆ ดังกลาวขางตน ผูวิจัยไดนําลักษณะพิเศษของแบบอยางที่นํามาใช
เปนแรงบันดาลใจมาสรางเปนรูปทรงของโคมประทีปขึ้น โดยนํารูปทรงภายนอกของขันแกวท้ัง
สามมาสรางเปนรูปทรงหลักของโคม นําลักษณะวิธีการวางซอนของแบบงานมาจากโคมรอบฐาน
เจดียวัดพระธาตุหริภุญชัย นํามาประกอบกับการฉลุและลักษณะลายของหํายนต รวมทั้งนํารูปแบบ
ของสัตวหิมพานต มาประกอบเปนลวดลายใชตกแตง เพื่อสรางเปนโคมประทีปลานนาที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวข้ึน
                 1.9 รูปแบบโคมที่พบเห็นในปจจุบัน
                    ผูวิจัยไดศึกษาโคมรูปแบบตางๆ ทั้งโคมที่เปนรูปแบบงานหัตถกรรม และงานอุตสาห
กรรม โคมที่ใชวัสดุตาง ๆ เชน หินไม โลหะ เพื่อศึกษาถึงรูปแบบ ขอดี ขอไดเปรียบของวัสดุตาง
ชนิดกัน ซ่ึงจากการศึกษา สามารถแบงโคมออกเปน 4 ประเภทดังนี้

      1.9.1.โคมดินเผา
      1.9.2.โคมที่ทําจากหิน
      1.9.3.โคมที่ทําจากไม
      1.9.4.โคมที่ทําจากโลหะ
      1.9.1.โคมดินเผา เปนโคมที่ทําขึ้นจากวัสดุเซรามิก ซ่ึงมีทั้งชนิดที่เคลือบผิว และไม

เคลือบผิว มีการฉลุตกแตงลาย มีการตกแตงลายเสน ลวดลายนูนต่ํา ขึ้นรูปดวยการปนแปนหมุน มี
หลายขนาด ทั้งแบบตกแตงภายนอกอาคารและภายในอาคาร รูปแบบมีทั้งดูเปนธรรมชาติและเปน
งานออกแบบ มีทั้งแนวคิดประกอบการทํา ดังภาพตอไปนี้

ภาพที่ 54โคมไฟ คําปน คําแกว
ที่มา : ศิลปากร, กรม. “  การแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผาแหงชาติคร้ังที่ 9. ”  (พฤศจิกายน,2541) ,
42.
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ภาพที่ 55 ภาพโคมไฟ Amazing เกาะเกร็ด
ที่มา : ศิลปากร, กรม. “  การแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผาแหงชาติคร้ังที่ 9. ” (พฤศจิกายน,2541), 82.

ภาพที่ 56 ภาพโคมไฟ ชางลอม
ที่มา : ศิลปากร, กรม. “  การแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผาแหงชาติคร้ังที่ 9. ” (พฤศจิกายน,2541), 84.
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ภาพที่ 57 ภาพโคมไฟแกว
ที่มา : ศิลปากร, กรม. “  การแสดงศิลปะเครื่องปนดินเผาแหงชาติคร้ังที่ 10. ” (พฤศจิกายน,2543),
86.

ภาพที่ 58 ภาพโคมประทีป
ที่มา : 21 สลาพื้นบานลานนา “ ศิลปะบนลานดิน. ” เอกสารนิทรรศการ สืบสานตํานานศิลป
หัตถกรรม, (เชียงใหม :โชตนาพริ้นท, 2543 ), 16.
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ภาพที่ 59โคมฉลุลายสุโขทัย
ที่มา : กฤษฎา พิณศรี และคณะ, เครื่องถวยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งกรุฟ, 2535) , 41.

ภาพที่  60 โคมฉลุลายสุโขทัย
ที่มา : กฤษฎา พิณศรี และคณะ, เครื่องถวยสุโขทัย (กรุงเทพฯ : อมรินทรพร้ินติ้งกรุฟ ,2535) , 41.
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                    1.9.2. โคมที่ทําจากหินหรือหินทราย ตกแตงสีพื้นสีเดียว ตกแตงพื้นผิวหยาบเพื่อใหดู
เปนธรรมชาติ บางครั้งอาจใชวัสดุเทียมแทนหิน รูปแบบจะแสดงออกทางศิลปะแบบญี่ปุนมาก มี
หลายขนาด ตั้งแตขนาดเล็กถึงขนาดใหญ มีทั้งรูปทรงที่คลายตะเกียง รูปทรงเรียบงาย นิยมใชตก
แตงภายนอกอาคาร ดังภาพตอไปนี้

ภาพที่ 61 ตะเกียงหินตกแตงสนาม
ที่มา : เสรี ทรัพยสาร , การจัดสวนในบาน ( กรุงเทพฯ : คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร, 2535), 57.

ภาพที่  62 ตะเกียงหินตกแตงสนาม
ที่มา : เสรี ทรัพยสาร , การจัดสวนในบาน ( กรุงเทพฯ : คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร, 2535 ) , 57
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ภาพที่  63 ตะเกียงหินตกแตงสนาม
ที่มา : เสรี ทรัพยสาร , การจัดสวนในบาน ( กรุงเทพฯ : คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2535), 57.

ภาพที่ 64 ตะเกียงหินตกแตงสนาม
ที่มา : เสรี ทรัพยสาร , การจัดสวนในบาน ( กรุงเทพฯ : คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร , 2535 ) 58.
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ภาพที่ 65 ตะเกียงหินตกแตงสนาม
ที่มา : เสรี ทรัพยสาร , การจัดสวนในบาน ( กรุงเทพฯ : คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2535), 58.

ภาพที่  66โคมหินทรายตกแตงสวน
ที่มา : เสรี ทรัพยสาร , การจัดสวนในบาน ( กรุงเทพฯ : คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2535), 59.
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ภาพที่  67 โคมหินทรายตกแตงสวน
ที่มา : เสรี ทรัพยสาร , การจัดสวนในบาน ( กรุงเทพฯ : คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2535), 59.
                 1.9.3โคมที่ทําจากไม จะเปนโคมที่เนนรูปแบบธรรมชาติ ขึ้นรูปแบบหยาบๆ เพื่อให
ความรูสึกเปนธรรมชาติ บางครั้งนํามาใชรวมกับวัสดุเซรามิก เพื่อใหเกิดความคงทน นิยมใชตกแตง
ภายนอกอาคาร ตามสนามตางๆ ดังภาพตอไปนี้

ภาพที่ 68 โคมไมตกแตงสวน
ที่มา : เสรี ทรัพยสาร , การจัดสวนในบาน ( กรุงเทพฯ : คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2535), 61.
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ภาพที่ 69 โคมไมผสมผา
ที่มา : 21 สลาพื้นบานลานนา “ ศิลปะบนลานดิน. ” เอกสารนิทรรศการ สืบสานตํานานศิลป
หัตถกรรม, (เชียงใหม :โชตนาพริ้นท, 2543 ),  21.

ภาพที่  70 โคมไม – ดินเผา ตกแตงสนาม
ที่มา : เสรี ทรัพยสาร , การจัดสวนในบาน ( กรุงเทพฯ : คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2535), 61.
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ภาพที่  71 โคมไม – ดินเผาตกแตงสนาม
ที่มา : เสรี ทรัพยสาร , การจัดสวนในบาน ( กรุงเทพฯ : คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2535), 61.

ภาพที่ 72 โคมไมตกแตงภายใน
ที่มา : เสรี ทรัพยสาร , การจัดสวนในบาน ( กรุงเทพฯ : คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2535), 62.
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ภาพที่ 73 โคมไมไผ –ไม ตกแตงสนาม
ที่มา : เสรี ทรัพยสาร , การจัดสวนในบาน ( กรุงเทพฯ : คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2535), 65.
                 1.9.4. โคมที่ทําจากโลหะ ขึ้นรูปจากโลหะแผนบาง นํามาประกอบเปนรูปทรงตางๆ จะมี
ขนาดเล็ก สามารถนําไปตกแตง หรือหิ้วไปในสถานที่ตางๆ ไดงาย ดังภาพ

ภาพที่ 74 โคมตกแตงสนาม
ที่มา : เสรี ทรัพยสาร , การจัดสวนในบาน ( กรุงเทพฯ : คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, 2535), 65.

สรุป จากการศึกษาขอมูลดานรูปแบบโคมที่พบเห็นในปจจุบัน พบวาโคมสามารถทําขึ้น
จากวัสดุหลาย ๆ ชนิด เชน ไม โลหะ หิน อ่ืน ๆ มีวิธีการตกแตงหลายวิธี มีลักษณะรูปแบบเฉพาะตัว

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



49

เชน โคมญี่ปุน ที่มีรูปแบบที่เรียบงาย เนนการใชวัสดุที่ดูเปนธรรมชาติ หรือโคมสุโขทัย ที่เปน
ลักษณะแบบเคลือบ ใชลวดลายแบบภาคกลาง มีการฉลุลวดลาย เปนตน โคมในแตละรูปแบบก็มี
ความเหมาะสมสําหรับใชในการตกแตงในแตละสถานที่ แตโคมก็นับไดวามีบทบาทสําคัญในการ
ตอบสนองความตองการทางดานสุนทรียของมนุษยอยูเสมอ

                    2.0 ขนาดสัดสวนมุมมองของมนุษย
                    การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยจําเปนตองศึกษาถึงขนาดสัดสวน มุมมองตางๆ ที่เปนคาเฉลี่ยของ
มนุษย เพื่อนํามาประกอบการออกแบบ กําหนดขนาดความสูงที่เหมาะสมใหกับโคม เนนในเรื่องมุม
มองของสายตา ขณะนั่งและยืน โดยอางอิงจากคามาตรฐาน ซ่ึงไดผลสรุปดังนี้
                 1. ความสูงยืน ระดับสายตาโดยเฉลี่ย 140-155 เซนติเมตร
                 2. ความสูงนั่ง ระดับสายตาโดยเฉลี่ย    70-75  เซนติเมตร
มุมมองเอียงสายตาของมนุษย 3 องศา

ซ่ึงจากขอมูลดังกลาวเบื้องตนสามารถกําหนดขนาดของโคมไฟดังนี้
                  สรุป ขนาดความสูงของโคมขนาดใหญ ประมาณ 1.00-1.20 เมตร ความสูงของโคม
ขนาดกลาง สูงประมาณ 0.80-0.90 เมตร ความสูงของโคมเล็กสูงประมาณ 0.60-0.75 เมตร โดย
ประมาณ
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2. เอกสารและผลงานที่เก่ียวของกับวัสดุและกรรมวิธีการผลิต
                    การผลิต ผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผานั้น นอกเหนือจากกระบวนการในการออกแบบ
แลว ผูออกแบบ จําตองศึกษาถึงวัสดุ และกรรมวิธีการผลิต ที่ตองเกี่ยวของกับการออกแบบ เพื่อให
สามารถผลิตผลิตภัณฑที่ออกแบบมาไดอยางที่กําหนดไว ซ่ึงในโครงการนี้ ผูวิจัยจึงศึกษาวัสดุและ
กรรมวิธีการผลิต ที่เกี่ยวของกับรูปแบบ รวมทั้งกระบวนการในการทดลอง ทดสอบ ซ่ึงมีผลของ
การศึกษา ดังนี้

ประเภทของเคร่ืองปนดินเผา
                     การแบงผลิตภัณฑเครื่องปนดินเผาโดยทั่ว ๆ ไป มีหลายชนิด แตที่สําคัญจะแบงออก
เปน 3  ชนิด โดยแบงตามลักษณะของเนื้อดิน และอุณหภูมิที่ใชเผาผลิตภัณฑคือ

       1.ผลิตภัณฑเอิทเทินแวร (Earthen  ware  )
       2.ผลิตภัณฑสโตนแวร( Stone  ware )
       3.ผลิตภัณฑชนิดปอรสเลน ( Porcelain )

ผูวิจัยจะขอกลาวเฉพาะเนื้อดินที่จะใชในการออกแบบคือ

       2.1 เนื้อดินเอิทเทินแวร ( Earthen ware  )
                   เปนผลิตภัณฑที่เผาในอุณหภูมิต่ําประมาณ  800 -1,150 องศาเซลเซียส ลักษณะการปน
คอนขางหนาเนื้อดินมีความพรุนตัวสูง เปราะแตกหักหรือบิ่นไดงายเมื่อกระทบกัน ผลิตภัณฑที่เผา
ในอุณหภูมิต่ําดูดซึมน้ําไดสูง  10 – 15 %  เสียงเคาะไมดังกังวานเนื่องจากเนื้อดินไมแข็งแกรง ดินมี
ลักษณะเปนสีทึบแสงเนื้อดินมีทั้งสีแดงอิฐ สีน้ําตาล หรือสีครีมหลังการเผา ถาเปนผลิตภัณฑที่มีน้ํา
เคลือบจะใชน้ําเคลือบที่เผาในอุณหภูมิต่ําไดแก เคลือบตะกั่ว  ( Lead glaze )  เคลือบบอแรกซ
(Borax glaze) และเคลือบฟริต ( Fritted glaze )  ซ่ึงเผาไมเกิน  1,180 องศาเซลเซียส  สีของน้ํา
เคลือบมีสีสดใส  และมีความแวววาวสูง คุณสมบัติของเคลือบมีความแข็งแกรงนอย  ผลิตภัณฑที่เผา
เคลือบในอุณหภูมิต่ํา ไมปลอดภัยในการใชงานเปนภาชนะใสอาหาร เหมาะสําหรับทําผลิตภัณฑ
ของตกแตง หรือ งานศิลปะ ( Artware) ผลิตภัณฑประเภทเอิรทเทินแวร ไดแก หมอน้ํา คนโท
กระถางตนไม กระเบื้องมุงหลังคาและของประดับตกแตง หรือ ของที่ระลึกที่ใชเนื้อดินเบา สีขาว

                   วัตถุดิบที่ใชเปนสวนผสมในเนื้อดิน
                  วัตถุดิบในการเตรียมเนื้อดินแบงออกเปน 3 กลุม คือ  ดินที่มีความเหนียว ตัวหลอม
ละลาย ตัวทนไฟ
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                   1.ดิน
     ดินเปนวัตถุดิบที่มีความเหนียว เมื่อโดนน้ําจะจับตัวเปนกอน สามารถนํามาปน เปนรูป

รางตาง  ๆ  ไดงาย ความเหนียว  และสีของดินมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละแหลง  ทั้งในดาน
โครงสรางผลึกของดิน  และคุณสมบัติภายหลังการเผา เชน สี การหดตัว ความแข็งแกรง และความ
ทนไฟเปนตน
                   2. วัตถุดิบกลุมตัวหลอมละลายในดิน
                  วัตถุดิบที่ทําหนาที่เปนตัวหลอมละลาย (Flux) ลดอุณหภูมใินการเผา การใชตัวหลอม
ละลายผสมในเนื้อดิน เพื่อ ใหเนื้อดินสุกตัวในอุณหภูมิที่ตองการ ตัวหลอมละลาย จะทําหนาที่เปน
ตัวประสาน ผลึกของวัตถุดิบตาง ๆ ใหหลอมละลายเปนเนื้อเดียวกัน ในขณะที่เนื้อดินถูกเผาผาน
ความรอน วัตถุดิบที่เปนตัวหลอมละลาย ถูกบดละเอียดผสมอยูในเนื้อดิน จะเริ่มเกิดการหลอมตัว
กอน แลวดึงเอาวัตถุดิบทนไฟที่อยูรอบ ๆ ผลึกมาหลอมเขาดวยกัน ทําใหชองวางที่อยูระหวางผลึก
เม็ดดินหายไป และเนื้อดินเกิดการรวมตัวกัน หลอมจนแนนคลายเนื้อแกว ในระหวางที่เตาเผาเย็น
ตัวลง เนื้อดินจะคอย ๆ เย็นกลายเปนของแข็ง
                   3. ตัวทนไฟ
                  ตัวทนไฟ มีคุณสมบัติชวยเปดดินใหมีความพรุนตัว ชวยลดการหดตัวของเนื้อดิน ขณะ
ผ่ึงแหง และลดความเหนียวของเนื้อดินลงดวย นอกจากนี้ตัวทนไฟยังทําหนาที่เปนโครงสรางของ
เนื้อผลิตภัณฑ ใหคงอยูในสภาพดี ไมบิดเบี้ยวแตกราวหลังการเผา ทําใหเนื้อดินมีลักษณะพื้นผิว
หยาบ หรือ ละเอียดตามตองการ และ เพิ่มความแข็งแกรงใหเนื้อดินหลังการเผา
                   การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชวัตถุดิบ 4 ชนิดในการผสมเปนเนื้อดินสําหรับการขึ้นรูป ได
แกดินแดงมอนเขาแกว จังหวัดลําปาง  ดินเหลืองแจวิช เฟลดสปาร โดยเลือกใชโปแตสเฟลสปาร
ดินขาวลําปาง ซ่ึงวัตถุดิบทั้ง 4 ชนิดมีคุณสมบัติดังนี้
                  1. ดินแดงมอนเขาแกว จังหวัดลําปาง
                  ดินแดงมอนเขาแกว จังหวัดลําปาง เปนดินที่ขุดจากบนภูเขาบริเวณ หมูบานมอนเขาแกว
ลักษณะเปนดินแดงปนดินขาว มีทรายเจือปนในเนื้อดิน เนื้อดินดิบจึงมีลักษณะพรุนตัว สีน้ําตาลอม
เหลือง เนื้อดินมีความเหนียว สามารถใชขึ้นรูปแบบแปนหมุนได โดยไมตองผสมกับวัตถุดิบชนิด
อ่ืนเลย  สีเนื้อดินหลังเผาที่อุณหภูมิ 900 องศาเซลเซียส มีสีสมอมแดง สีจะเขมขึ้นเปนสีน้ําตาล เมื่อ
เผาอุณหภูมิสูง
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ภาพที่  75 ภาพแสดงดินมอนเขาแกว
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2543

                   2. ดินเหลืองแจวิช (Jae Vit R)
                  ดินดิบสีเหลือง เมื่อเผาแลวใหสีน้ําตาลแดง มีความเหนียวข้ึนรูปไดงาย เมื่อแหงมีความ
แข็งแกรงสูง เหมาะสําหรับทําโอง ไห ผลิตภัณฑเทอราคอตตา กระเบื้องและอิฐประดับ มีอินทรีย
สารอยูนอย จึงเหมาะในการใชทําผลิตภัณฑเผาเร็วเพียงครั้งเดียว
ตารางที่  1 แสดงผลวิเคราะหทางเคมีและทางแรของดินเหลืองแจวิช

ศัพททางเคมี ดินกอนเผา % หลังเผา % สวนประกอบทางแร
ซิลิกา 58.5 62.8 เกาลินไนท  35%
ไททาเนียม 0.7 0.7 โพแทสไมกา  20
อะลูมินา 23.6 25.2 โซดาไมกา  10
เหล็ก 5.6 6.0 ควอทซ  15
แคลเซียม 0.3 0.3 อินทรียวัตถุ  1
แมกนีเซียม 1.3 1.4
โพแทสเซียม 2.4 2.6
โซเดียม
น้ําหนักที่ สูญหาย
ภายหลังการเผาที่ 
950 ๐C

0.8 0.8 สวนประกอบทางแรนี้ได
จากการวัดดวยเครื่อง
เอกซเรย และการคํานวณ
จากผลวิเคราะหทางเคมี

ที่มา : ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน , เนื้อดินเซรามิก (กรุงเทพ : โอเดียนสโตร , 2541), 50.
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                 3.หินฟนมา (Feldspar)
                เฟลดสปาร เปนวัตถุดิบที่สําคัญในกลุมที่ใหดาง หรือวัตถุดิบชวยในการหลอมละลาย ดาง
ในแรเฟลดสปารอยูในรูปผลึกของแรที่ไมละลายน้ํา จึงสะดวกในการนํามาใชเปนวัตถุดิบ ผสมใน
เนื้อดิน และ น้ําเคลือบไดโดยตรง ไมตองนํามาหลอมเปนฟริตกอนใช เฟลดสปารใชผสมในเนื้อดิน
ปอรซเลน และน้ําเคลือบอุณหภูมิสูง เพื่อลดจุดหลอมละลายในการเผา เปนตัวเร่ิมกอใหเกิดปฏิกิริยา
การเกิดเนื้อแกวในดิน ปริมาณที่ใชในเนื้อดินปอรซเลนประมาณ 25 % ปริมาณที่ใชเคลือบประมาณ
40 - 60 %

    หนาที่ของเฟลดสปารในเนื้อดิน
                 1.) ลดความเหนียวของเนื้อดินกอนเผา
                 2.)เปนตัวประสานใหผลึกของดินหลอมตัวกันแนน เนื้อดินหลอมเปนแกว ลดการดูดซีม
น้ํา
                 3.) ลดอุณหภูมิในการเผา
                 4.) เพิ่มความโปรงแสงใหผลิตภัณฑภายหลังการเผา
                 นอกจากนี้ ยังใชเฟลดสปารในการเตรียมน้ําเคลือบ ซ่ึงใชปริมาณ 30 - 70 % ในน้ําเคลือบ
อุณหภูมิสูงทุกชนิด และใชเปนสวนผสมในอุตสาหกรรมการผลิตแกว  ซ่ึงใชในอัตราสวนประมาณ
30-40 % เฟลดสปารเปนสารประกอบของอะลูมิโนซิลิเกต และอัลคาไล หรืออัลคาไลเอิรท (ดาง)
ดังนั้นเฟลดสปารจึงมีวัตถุดิบที่เปนดาง คือตัวหลอมละลาย มีอะลูมินาเปนตัวกลาง และมีซิลิกาซึ่ง
เปนตัวทนไฟดวย จึงจัดเปนวัตถุดิบที่ใหเคลือบไดตามธรรมชาติ โดยปกติเฟลดสปาร จะเริ่มหลอม
ละลายเล็กนอยที่อุณหภูมิ 1,150 องศาเซลเซียส โพแทสเฟลดสปารหลอมละลายที่อุณหภูมิ 1,220
องศาเซลเซียส โซดาเฟลดสปารหลอมละลายที่อุณหภูมิ 1,170-1,200 องศาเซลเซียส แคลเซียม
เฟลดสปารหลอมที่ 1,150 องศาเซลเซียส  และแบเรียมเฟลดสปารหลอมที่ 1,715 องศาเซลเซียส

                  ดินขาวลําปาง  (Lampang China Clay, Sericite)
                  ดินขาวบานปางคา  อ.แจหม  จ.ลําปาง  ลาง และกรองผานตะแกรงละเอียด  325  เมซ  มี
ปริมาณเหล็ก และไทเทเนียมต่ํา นิยมใชทําผลิตภัณฑเนื้อดินสีขาวทุกประเภท ทนไฟไมเกิน 1,250-
1,300 องศาเซลเซียส
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ตารางที่ 2 แสดงผลวิเคราะหทางเคมีและทางแรของดินขาวลําปาง

ผลวิเคราะหทางเคมี ดินกอนเผา หลังเผา สวนประกอบทางแร
ซิลิกา 59.7 63.1 เกาลินไนท  49
ไททาเนียม 0.1 0.1 โพแทสไมกา  50
เหล็ก 0.8 0.8 ควอทซ  27
แคลเซียม 0.1 0.1 อินทรียวัตถุ  -
แมกนีเซียม 0.3 0.3
โพแทสเซียม 5.9 6.2
โซเดียม
นําหนักที่สูญหายภายหลัง
การเผาที่ 950 ๐C

0.2 0.2 สวนประกอบทางแรนี้ได
จ ากการวั ดด วย เครื่ อ ง
เอกซเรย และการคํานวณ
จากผลวิเคราะหทางเคมี

คาความเหนียว ( MOR ) = 9 กิโลกรัมแรง ตอตารางเซนติเมตร
สีภายหลังเผา = ขาว
ความละเอียด กากคางตระแกรง 200 เมช นอยกวา 0.2 %

 การกระจายของขนาด (Particle Size Distribution)
ที่ขนาด ( E.S.D ) 20 10 5 2 1 0.5    ไมโครเมตร
มีสวนที่ละเอียดกวาอยู 92 71 53 33 23 13% โดยน้ํา

หนัก

ที่มา : ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน , เนื้อดินเซรามิก (กรุงเทพ : โอเดียนสโตร , 2541) , 45.

       2.2 การหาอัตราสวนผสมของเนื้อดิน
       การเตรียมเนื้อดินปน เปนสิ่งจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง สําหรับการทําผลิตภัณฑเครื่อง

ปนดินเผา  ซ่ึงจะตองวางหลักการอันแนนอนวาจะทําผลิตภัณฑประเภทใด ชนิดใด และจะปรับปรุง
คุณสมบัติอยางไร จึงจะเหมาสมกับผลิตภัณฑที่จะทํา ดังนั้น ผูที่จะเตรียมเนื้อดินปนจึงจําเปนจะตอง
มีความเขาใจเกี่ยวกับ คุณสมบัติทางดานฟสิกสของดิน และคุณสมบัติของวัตถุดิบที่จะใชผสมทํา
เนื้อดินปนตลอดจนวัตถุประสงค และหลักการของการเตรียมเนื้อดินปน
                   สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการเตรียมเนื้อดินปน ดังนี้ คือ
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                  1.เพื่อเปลี่ยนแปลงสี หรือพื้นผิวภายหลังการเผา
                  2.เพื่อเปลี่ยนแปลงความเหนียวของเนื้อดินปน ใหมีความเหนียวเพิ่มมากขึ้นหรือลดนอย
ลง
                  3.เพื่อลดการหดตัวของเนื้อดินปน หรือเพื่อพัฒนาใหเนื้อดินปนใหมีการบิดงอ หรือแตก
ราวนอยที่สุด
                  4.เพื่อเปลี่ยนแปลงระดับอุณหภูมิในการเผาของเนื้อดินปน  ใหมีอุณหภูมิสูง และเพื่อเพิ่ม
ความหนาแนนของเนื้อดิน ในระดับอุณหภูมิที่ตองการเผา
                  5.เพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อดินใหเหมาะสมกับวิธีการขึ้นรูปและน้ําเคลือบที่ใชเคลือบผลิต
ภัณฑในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทดลองทําเนื้อดินที่ใชในการขึ้นรูปตามกระบวนการการขึ้นรูปดวย
การหลอแบบ
                  โดยคัดเลือกเนื้อดินจากวัตถุประสงคในการวิจัยดังนี้
                  1. ผูวิจัยตองการรักษาเอกลักษณ  ลักษณะของเนื้อดินไวใหมากที่สุด  เชน  ลักษณะพื้น
ผิว และสีที่เปนเอกลักษณเดิม ของเนื้อดินมอนเขาแกว และตองการสีผิวของเนื้อดิน ใหมีสีคลาย
คลึงกับสีของเครื่องเขินลานนา
                   2. ผูวิจัยตองการใชวัตถุดิบหลัก 4 ชนิด ในการหาอัตราสวนผสมของเนื้อดิน บางครั้ง
สูตรที่มีความเหมาะสม เปนจุดที่อยูดานขางเคียง ทําใหไมสามารถนํามาเลือกใชได
                   3. ผูวิจัยตองการใหมีการใชเนื้อดินแดงมอนเขาแกว เปนวัตถุดิบหลักในการขึ้นรูปใน
ปริมาณที่มากกวาวัตถุดิบชนิดอื่น อัตราสวนผสมของวัตถุดิบ ผูวิจัยไดอางอิงจากอัตราสวน ที่ไดเคย
ทดลองไวแลว จํานวน 25 จุด ซ่ึงเปนอัตราสวนผสมที่ใหผลไดดี ตรงตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว ใน
การทดลองครั้งที่ผานมา
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ตารางที่ 3 แสดงผลการทดลองเนื้อดินหลอแบบ จากแผนภาพสี่เหล่ียมดานเทา 25 สูตร

จุดที่ ปริมาณน้ํา
%

สารชวย
กระจายตัว

ความถวง
จําเพาะ

การไหลตัว
ของน้ําดิน

อัตราการหลอ

% g/cm 009cm/วินาที 5 นาที 10นาที 15นาที
1 57 0.35 1.7 25 2 3 4
2 55 0.35 1.7 23 2 3 4
3 55 .034 1.7 20 2 2.5 4
4 54 0.35 1.7 22 2 3 4
5 54 0.34 1.7 24 2 3 4
6 54 0.35 1.7 24 1.5 2 2.5
7 54 0.33 1.7 24 2.5 3.5 4
8 50 0.30 1.7 24 2 3 3
9 50 0.32 1.7 23 2 3 3

10 50 0.35 1.7 27 3 3 5
11 50 0.35 1.7 27 3 3 5
12 52 0.32 1.7 25 1.5 2 2
13 52 0.30 1.7 22 2 3 3
14 52 0.30 1.7 23 1.5 1 2
15 50 0.32 1.7 20 2 1 2
16 50 0.35 1.7 20 2 4 4
17 45 0.30 1.7 25 3 3 5
18 45 0.30 1.7 25 3 4 5
19 45 0.30 1.7 24 3 4 5
20 45 0.30 1.7 23 4 5 6
21 45 0.30 1.7 23 4 5 6
22 45 0.30 1.7 23 2 2 2
23 43 0.30 1.7 20 2 4 6
24 43 0.30 1.7 20 2 3 3
25 43 0.30 1.7 20 2 2 2
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ตารางที่  4 แสดงผลการทดลองเนื้อดินหลอแบบ  จากแผนภาพสี่เหล่ียมดานเทา 25 สูตร อุณหภูมิ
1,100 องศาเซลเซียส

สีกอนและหลังเผา
ในบรรยากาศ OF

การหดตัวกอนและ
หลังเผา

จุดที่

กอนเผา 1,100C

ความแข็ง
ของเนื้อ
ดิน แหง 1,100 รวม

การดูดซึมน้ํา
(%)

1 น้ําตาลครีม น้ําตาลอมแดง 36 10 15 25 7.69
2 น้ําตาลครีม น้ําตาลเขม 37 9 14 23 6.59
3 น้ําตาลครีมขาว น้ําตาลเขม 38 10 15 25 7.36
4 น้ําตาลครีมขาว น้ําตาลเขม 36 9 14 23 6.19
5 น้ําตาลออน น้ําตาลเขม 37 9 15 24 7.81
6 น้ําตาลออน น้ําตาลอมแดง 43 9 12 21 7.90
7 น้ําตาลออน น้ําตาลเขม 34 8 12 21 7.18
8 น้ําตาลครีมขาว น้ําตาล 33 8 12 20 8.02
9 น้ําตาลครีมขาว น้ําตาล 33 8 13 21 8.44
10 น้ําตาลครีมขาว น้ําตาล 37 8 13 21 8.44
11 น้ําตาลครีม น้ําตาลเขม 36 9 13 22 7.4
12 น้ําตาลครีม น้ําตาลเขม 47 8 13 21 8.71
13 น้ําตาลครีมขาว น้ําตาล 30 8 12 20 7.93
14 น้ําตาลครีม น้ําตาล 31 7 12 19 7.91
15 น้ําตาลครีมขาว น้ําตาลอมสม 32 8 13 21 7.8
16 น้ําตาลออน น้ําตาลอมแดง 25 7 13 20 8.44
17 น้ําตาลครีม น้ําตาลเขม 24 7 13 20 10.33
18 น้ําตาลครีม น้ําตาล 26 5 11 16 9.28
19 น้ําตาลครีม น้ําตาล 23 7 12 19 9.07
20 น้ําตาลครีม น้ําตาลอมสม 26 6 11 17 10.25
21 น้ําตาลออน น้ําตาลเขม 25 6 13 19 9.64
22 น้ําตาลครีมขาว น้ําตาลเขม 27 7 12 19 7.30
23 น้ําตาลครีมขาว น้ําตาล 25 5 11 16 10.85
24 น้ําตาลครีมขาว น้ําตาลอมสม 25 5 11 16 8.41
25 น้ําตาลครีมขาว น้ําตาลอมสม 27 5 11 16 9.55
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                   สรุปผลการเลือกเนื้อดินท่ีนํามาใชในการวิจัย
                   ผลการทดลองคุณสมบัติตาง ๆ ของเนื้อดิน พบวาสูตรที่ 7 มีคุณสมบัติตาง ๆ ที่ใกลเคียง
กับความตองการมากที่สุด โดยอางอิงจาก ผลของการทดลองเผาเนื้อดินมอนเขาแกว ชนิดเดียวกัน
ในอุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืน ๆ เชน มีคาความแข็งเทากับ 34 นิวตัน การ
หดตัวหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส  เทากับ 12 % การดูดซึมน้ําเทากับ 7.18 % รวมทั้ง
มีอัตราการหลอที่ดี เซ็ทตัวเร็ว จึงไดเลือกสูตรที่ 7 นํามาใชในการขึ้นรูป และเนื้อดินมอนเขาแกวนี้มี
ทรายเจือปนในเนื้อดินคอนขางมาก มีการอืดตัวพอสมควร  ซ่ึงตองกวนใหเขากันทุกครั้งกอนการใช
งาน  กอนการเทน้ําดินในแบบพิมพออก  ตองเขยาพิมพเล็กนอย  เมื่อไดเนื้อดินตามผลการทดลอง
และวัตถุประสงคแลว จึงทําการเตรียมดิน เพื่อใชสําหรับการขึ้นรูป โดยช่ังดินตามอัตราสวน เติมน้ํา
เติมโซเดียมซิลิเกตุ ตามอัตราสวนหมักทิ้งไวประมาณ 24 ช่ัวโมง ทําการกวนเนื้อดินใหสวนผสมเขา
เปนเนื้อเดียวกัน วัดความถวงจําเพาะ จากนั้นจึงนํามาบรรจุในถังเพื่อใชสําหรับหลอข้ึนรูปตอไป

                    2.3 การเตรียมเนื้อดินเพื่อการขึ้นรูปแบงออกไดเปน 4 ประเภทคือ
                    1.การขึ้นรูปโดยน้ําดิน
                    2.การขึ้นรูปดวยดินเหนียว
                    3.การขึ้นรูปดวยดินผงชื้น
                    4.การขึ้นรูปดวยดินผงแหง
                    การขั้นรูปผลิตภัณฑเซรามิก เกี่ยวของโดยตรงกับปริมาณน้ําที่มีอยูในเนื้อดิน และความ
เหนียวของเนื้อดิน การขึ้นรูปในระบบอุตสาหกรรมเปนวิธีการเรงผลผลิตใหทําไดอยางรวดเร็ว วิธี
การผลิตแบบอุตสาหกรรมแบงไดเปน  4 วิธี คือ จิกเกอร หลอน้ําดิน การอัดรีดดินผานหัวแบบ และ
การอัดดวยเครื่องอัดแรงดันสูง โดยใชแมพิมพโลหะ การขึ้นรูปผลิตภัณฑมีหลายวิธี ขึ้นอยูกับชนิด
และรูปรางของผลิตภัณฑ การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชวิธีการขึ้นรูปแบบหลอน้ําดิน จึงขอกลาวราย
ละเอียดเฉพาะการขึ้นรูปหลอน้ําดิน เทานั้น

                   การขึ้นรูปดวยวิธีหลอน้ําดิน (Slip Casting)
กระบวนการหลอน้ําดินมี 2 วิธี
                  1.การหลอน้ําดินโดยใหน้ําดินแข็งตัวอยูในแบบเลย เรียกวา solid casting ซ่ึงเหมาะกับ
การหลอผลิตภัณฑที่มีความหนา และรูปรางแปลกๆ
                   2.การหลอน้ําดินโดยมีการเทน้ําดินที่เหลือออก เรียกวา drain casting ซ่ึงเหมาะกับผลิต
ภัณฑที่ตองการผนังบาง และตองการความหนาอยางสม่ําเสมอ
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                   น้ําดินที่ใชในการหลอแบบ ชนิดที่มีการเทน้ําดินที่เหลือออก ควรมีความถวงจําเพาะ
ระหวาง 1.75 ถึง 1.80 หรือ มีความหนืดระหวาง 1 ถึง 5 poises สวนน้ําดินที่ใชในการเทแบบชนิด
ใหน้ําดินแข็งอยูในแบบเลย  ควรมีความถวงจําเพาะระหวาง 1.75  – 1.95 หรือ มีความหนืดระหวาง
5 – 50 อัตราเร็วในการเทแบบ เปนเรื่องสําคัญอันหนึ่งที่ตองพิจารณา อัตราเร็วในการเทแบบชา หรือ
เร็วขึ้นอยูกับสวนผสมของน้ําดิน ความชื้น หรืออายุการใชงานของแบบ การตองการเทแบบเร็ว
เนื่องจากตองการเอาแบบกลับมาใชใหม

                    เนื้อดินสําหรับงานหลอ
                   ในน้ําดินสวนใหญ จะมีปริมาณของดินขาว 70 - 80  เปอรเซ็นต มีดินเหนียวประมาณ 20
เปอรเซ็นต และซิลิกา หรือทรายประมาณ10เปอรเซ็นต ดินขาวมีความเหมาะสมในการนํามาเตรียม
ดินหลอ เพราะหดตัวรอนออกจากแบบพิมพปูนปลาสเตอรไดเร็ว ถาใชดินดําที่มีความเหนียวในการ
เตรียมน้ําดิน จะทําใหถอดแบบพิมพไดชา ใชเวลานานในการหลอผลิตภัณฑ ดินแดงเทอราคอตตาก็
เชนกัน มีความเหนียวมาก ไมนิยมใชดินดําหรือดินแดงลวน ๆ มาเตรียมเปนดินหลอนอกจากจะมี
สวนผสมของดินขาวอยางต่ําหนึ่งตอหนึ่ง จึงไดดินหลอที่ถอดแบบไดเร็วเพื่อเปนการประหยัดตน
ทุนในการผลิต การใชโซเเดียมซิลิเกต ขึ้นอยูกับชนิดของเนื้อดิน ถามีปริมาณของดินขาวมากใน
สวนผสมจะใชน้ํายาปริมาณ  0.2-0.3 % ตอน้ําหนักดินแหง 100 กรัม แตถาในสวนผสมของเนื้อดิน
มีปริมาณของดินดํา หรือดินแดงที่มีความเหนียวสูง ควรใชน้ํายานอยลงเหลือ 0.1-0.15% ก็จะเพียง
พอ เพราะ ในดินเหนียวเนื้อละเอียดมีเกลือแร และสารอินทรียบางอยาง มีเม็ดละเอียดตกตะกอนยาก
                   การทดสอบการไหลตัวของน้ําดินหลอ
ตารางที่  5 ตารางจับเวลาการไหลตัวของน้ําดิน 300 CC

ตารางจับเวลาการไหลตัวของน้ําดิน 300 CC
ความถวงจําเพาะ ความหนืด เวลาในการไหลตัว (วินาที)

1.72-1.75 1.9-3.5 15-20
(คอนขางใส)

1.73-1.74 4.0-6.0 20-25
(ปานกลาง)

1.75 ขึ้นไป 7.0-9.0 38-47
(ขน-ขนมาก)

ที่มา : ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน, เนื้อดินเซรามิก (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร , 2541), 238.
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                   อัตราการหลอ (Casting rate)
                   การทดสอบน้ําดินหลอ สําหรับผลิตภัณฑขนาดเล็ก โดยการเตรียมแบบพิมพปูน
ปลาสเตอรรูปทรงเดียวกัน 3 ชุด เพื่อจับเวลาการหลอ โดยเทพิมพทั้ง 3 ชุดพรอมกัน
                  พิมพชุดที่ 1 เมื่อครบเวลา 5 นาที เทน้ําดินออก
                  พิมพชุดที่ 2 เมื่อครบเวลา 10 นาที เทน้ําดินออก
                  พิมพชุดที่ 3 เมื่อครบเวลา 15 นาที เทน้ําดินออก
เมื่อดินเริ่มแข็งตัว ถอดช้ินงานออกจากพิมพแลว นําชิ้นงานมาผา แลวนํามาวัดความหนาของเนื้อดิน
แตละชิ้น ระยะเวลาในการหลอ จะเปนสัดสวนกับ กําลังสองของความหนาที่ตองการ ถาตองการ
ความหนาของชิ้นงานเพิ่ม จะตองใชเวลานานขึ้นเปนทวีคูณ

                 ความแข็งแรงของชิ้นงานเมื่อแหง (Green Strength)
                 ความแข็งของชิ้นงานเมื่อแหง ขึ้นอยูกับปริมาณของดินดํา หรือดินเหนียวในเนื้อดินหลอ
ดินดํา มีความละเอียด และมีความเหนียวเมื่อเปยก เมื่อแหงดินดําจะแข็งแกรง ไมเปราะหรือแตกหัก
ไดงายเหมือนดินขาว ดินดํา เปนวัตถุดิบที่ใหความเหนียว ในเนื้อผลิตภัณฑเซรามิก ทําใหขึ้นรูปทรง
ตาง ๆ ไดงาย และยึดวัตถุดิบเขาดวยกัน ใหความแข็งแกรงกอนเผา

                    การหดตัวเม่ือแหง (Drying Shrinkage)
                    ช้ินงานที่หลอเสร็จแลว ควรจะมีคาการหดตัวนอย เพราะถามีอัตราการหดตัวสูง ช้ิน
งานจะบิดเบี้ยวไดงาย อัตราการหดตัวของเนื้อดินขึ้นอยูกับปริมาณวัตถุดิบที่มีความเหนียว และน้ํา
ดินหลอถามีปริมาณของน้ําดินหลอมาก เมื่อน้ําระเหยออกไปเนื้อดินจะหดตัวมาก ดังนั้น ปจจัยหลัก
ในการเตรียมน้ําดินก็คือ จํากัดปริมาณของน้ําใหต่ํา เพื่อใหเนื้อดินมีปริมาณที่สูง วัตถุดิบที่มีความ
เหนียวใชในปริมาณที่จํากัด พอใหขึ้นรูปได และมีความแข็งแกรงในการผึ่งแหง

                   การทดสอบเนื้อดินภายหลังการเผา
การทดสอบคุณสมบัติของเนื้อดินภายหลังการเผา ควรทําการทดสอบดังนี้
                  1. สีหลังการเผา (fired color)
                  2. ความหดตัว (shrinkage)
                   3. ความทนไฟ (softening point)
                  4. ความแกรง (modulus of rupture)
                  5. การดูดซึมน้ํา (porosity)
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                   การทดสอบความหดตัว (Shrinkage)
                   การทดสอบหาคาการหดตัวของดิน สามารถวัดได 2  ขั้นตอน  คือ  การหดตัวเมื่อแหง
กอนเผา และการหดตัวภายหลังการเผา การหดตัวเมื่อแหงขึ้นอยูกับความเหนียว และความละเอียด
ของเนื้อดิน สวนการหดตัวหลังการเผา บอกถึงความทนไฟของดิน หรือความสุกตัวของดิน

     การทดสอบความหดตัวของเนื้อดิน ทําใหสามารถ คํานวณขนาดของผลิตภัณฑภายหลัง
การเผาไดถูกตอง การทดสอบความหดตัวนิยมทําเปนแทง หรือหดตัวตามความยาว สามารถทําได
งาย

                   2.5 เตาและการเผาผลติภัณฑเคร่ืองปนดินเผา
                   การทําอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผาถือวา กระบวนการความรอนมีอิทธิพล และบท
บาทสําคัญอยางยิ่ง เปนผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แปรสภาพ สวนประกอบตาง ๆ ในระหวางทํา
การเผา ซ่ึงจําเปน จะตองมีการศึกษาใหเขาใจถึงคุณสมบัติตาง ๆ ของวัตถุดิบ เพื่อ ใหไดผลผลิตที่ดี
ที่คุณภาพสูง เสียหายในการเผานอยที่สุด ปจจุบันถึงแมวาจะประสบความสําเร็จความกาวหนาเกี่ยว
กับ การสรางเตาเผามีระบบการควบคุมที่ดี เผาอุณหภูมิไดสูง และสามารถเผาไดตลอดเวลานับวา
เปนผลดีอยางยิ่งแลวก็ตาม
                   ในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุดิบ ที่นํามาผสมเปนเนื้อดินปนในแตละครั้ง ยอมมีสวนประกอบไม
เหมือนกัน ทําใหระบบการใหความรอน ตองเปลี่ยนแปลงไปเสมอ และสวนประกอบของเนื้อดิน
ชนิดหนึ่ง ๆ ยอมมีความทนไฟในระดับที่แตกตางกันจําเปนจะตองเผาใหถึงจุดสุกตัว (Vitrification)
เพื่อใหไดคุณภาพดังกลาว จึงเปนปญหาที่สําคัญตองมีการศึกษาคนควา เกี่ยวกับคุณสมบัติสว
ประกอบของวัตถุดิบ แตละชนิดที่นํามาทําเนื้อดินปนดังกลาว

ภาพที่  76 กราฟการเผาดิบและเผาเคลือบ
ที่มา : ไพจิตร อ่ิงศิริวัฒน, เนื้อดินเซรามิก (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร , 2541), 30.
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                  การเผาในทางเซรามิก คือ การเพิ่มอุณหภูมิใหแกผลิตภัณฑเซรามิกในเตา ภายใต
บรรยากาศที่เหมาะสม  เพื่อเปลี่ยนสภาพดิน ใหกลายเปนวัตถุมีความแข็งแกรง  เหมือนหินชวยให
ผลิตภัณฑเกิดความคงทนถาวร และสวยงาม

                 บรรยากาศที่ใชในการเผาเตาโดยทั่วไป
                 1.บรรยากาศแบบออกซิเดชั่น ( Oxidation Firing ) เปนการเผาที่มีการเผาไหม อยาง
สมบูรณและใชออกซิเจน (Oxygen) มากเกินพอ ซ่ึงเมื่อเกิดการเผาไหมแลว จะมีออกซิเจนเหลืออยู
ดังปฏิกิริยาไหมดังนี้
                  OF = CH4+302 (Excess)                  CO2 + 2H2+02+ENERGY
                  2.บรรยากาศรีดักชั่น เปนการเผาที่มีการเผาไหมไมสมบูรณ ในเตาเผามีออกซิเจน ไม
เพียงพอ ซ่ึงเมื่อเกิดการเผาไหมแลว จะมีคารบอนมอนนอกไซด ( CO )  เหลืออยูดังปฏิกิริยาการเผา
ไหมดังนี้

      RF = 2CH4+ 302  2CO + 4H2O +ENERGY
    3. บรรยากาศนิวทรัล เปนการเผาไหมที่สมบูรณ และไมมีออกซิเจนเหลืออยูเลยการเผา

ไหมออกซิเจนที่พอดีดังปฏิกิริยาการเผาไหมดังนี้
      NF = CH4 + 2O2  CO2 + 2H2O + ENERGY

                การเผาเซรามิก
การเผาผลิตภัณฑเซรามิก มี 3 ขั้นตอน
                1. การเผาดิบ
                2. การเผาเคลือบ
                3. การเผาตกแตง
                การวิจัยในครั้งนี้จะใชการเผาแบบออกซิเดชั่น เนื่องจากตองการใหสีของเนื้อดินเปนสีดิน
แดงธรรมชาติ  การเผาแบบออกซิเดชั่น จะไมทําใหสีของเนื้อดินเกิดการเปลี่ยนแปลง

                  ประเภทของเตาเผา
                 1.แบงเตาประเภทการใชงานของเตา
                 2.แบงตามประเภททางเดินลมรอน
                 3.แบงตามลักษณะของเปลวไฟ
                 4.แบงตามชนิดของเชื้อเพลิง
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                    ในที่นี้ผูวิจัยจะนําเสนอการเผาเครื่องเคลือบดินเผา ที่แบงตามชนิดของเชื้อเพลิง คือ เตา
ไฟฟา (Electric Kiln) ที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เนื่องจากเปนเตาไฟฟา ยังใหบรรยากาศการเผาแบบ
Oxidation ไดดี จึงจะเสนอรายละเอียดเฉพาะเตาไฟฟาเทานั้น
                 เตาไฟฟา ( Electric Kiln ) เปนเตาที่นิยมใชกันมากในปจจุบัน โดยเฉพาะสถานศึกษา
และโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา ที่มีขนาดเล็ก เนื่องจากผูใชมีความสะดวกสบาย ควบ
คุมไดงาย มีความปลอดภัยสูงแตราคาคอนขางแพง เตาไฟฟาเปนเตาที่เผาไดสะอาดที่สุด เผาไดตั้ง
แตอุณหภูมิต่ํา ไปจนกระทั่งอุณหภูมิสูง และเรงอุณหภูมิใหเพิ่มขึ้น ชา – เร็ว ไดตามตองการ เนื่อง
จากใชสวิทซสําหรับควบคุมอุณหภูมิในการเผา ไมมีเปลวไฟ ไมมีควัน เผาไดอยางสะอาด เตาไฟฟา
ยังจําแนกออกเปนชนิดตางๆ ไดดังนี้ คือ
                    1.เตาไฟฟาชนิดที่เผาในอุณหภูมิไมเกิน 1,000 องศาเซลเซียส ภายในเตาใชขดลวดชนิด
นิโครม  เปนตัวใหความรอน ซ่ึงโดยทั่วไปจะใชในการเผาดิบ  เผาเคลือบไฟต่ํา หรือเผาสีบนเคลือบ
เทานั้น เพราะ ถาเผาอุณหภูมิที่สูงกวานี้อาจขาดได เนื่องจากทนความรอนไมไดสูง โดยปกติลวด
นิโครม จะเผาอุณหภูมิสูงสุดเพียง 1,050 องศาเซลเซียส
                    2.เตาไฟฟาชนิดที่ใชเผาในอุณหภูมิสูง  ซ่ึงมีสองลักษณะ คือ  ลักษณะแรกใชแทงทน
ความรอน ชนิดซิลิคอนคารไบด หรือที่เรียกวา “แทงโกรบา” สามารถใหความรอนไดสูงถึงอุณหภูมิ
1,575 องศาเซลเซียส นิยมใชเผาผลิตภัณฑประเภทพอรสเลนสชนิดอุณหภูมิสูงหรือผลิตภัณฑที่เปน
ฉนวนไฟฟา หรือเผาทดลองงานวิจัย เปนตน ลักษณะที่สอง ใชขดลวดชนิดแคนทัล เปนตัวใหความ
รอน
                ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดใชเตาไฟฟาในการปฏิบัติงาน เนื่องจากไมตองการใหสีของเนื้อ
เกิดการเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางเคมีทําใหสีของเนื้อดินเปลี่ยนแปลงไปจากสดีินแดงแบบธรรมชาติ
และมีความสะดวก รวดเร็วประหยัด ดังนั้นหากไดมีการศึกษาเปรียบเทียบ ในการนําไปเผาในเตา
ชนิดอื่น ๆ ก็อาจจะไดลักษณะของเนื้อดินในอีกลักษณะหนึ่งได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

                 โครงการออกแบบโคมประทีปลานนาสําหรับตกแตงสถาปตยกรรมแบบลานนา เปนการ
วิจัยในแนวทางศิลปะ ซ่ึงเกี่ยวของกับความตองการ ในการนําเสนอผลงานทางศิลปะ ในสิ่งที่ผูวิจัย
ประทับใจเพื่อนํามาเปนแนวทางในการพัฒนารูปแบบที่มีลักษณะเฉพาะของตนเอง ดังนั้น วิธี
ดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดนําผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลวนํามาเปนแนวทางในการพัฒนา โดยเฉพาะ
ทางดานรูปแบบงาน แตในสวนของผลการทดลองตางๆนั้น  ผูวิจัยไดใชแนวทางในการทดลองที่
ผานมา ซ่ึงใหผลการปฏิบัติที่ดี นํามาใชในการวิจัยครั้งนี้และผูวิจัยก็ไดคนควาขอมูล เพิ่มเติมในสวน
ที่อาจจะขาดหายไป เพื่อทําใหการวิจัยครั้งนี้ครบถวน โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
                 1.เก็บรวบรวมขอมูล

              1.1.ศึกษาขอมูลจากเอกสารวิชาการ
              1.2.ศึกษาขอมูลจากสถานที่ตางๆ

                 2.วิเคราะหขอมูล
                 3.ออกแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
                 4.วิเคราะหและพัฒนารูปแบบ
                 5.สรางตนแบบ
                 6.การทดลองและการผลิต

1.การเก็บรวบรวมขอมูล
                 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูล ทั้งจากภาคเอกสาร ตําราวิชาการ จากหอง
สมุด รวมทั้งรวบรวมจากชิ้นงานจริงในบางสวน และจากสถานที่ตาง ๆ ที่สามารถนํารูปแบบมา
ประยุกตใชกับงานออกแบบได รวมถึงสถานที่ตัวอยางในการออกแบบ ซ่ึงรวบรวมโดยการบันทึก
ภาพ การถายสําเนา บางสวนตองจัดซื้อ ดังรายละเอียดตอไปนี้
                   1.1  ศึกษาขอมูลจากเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของจาก
                                       1.1.1. ศึกษาขอมูลจากหองสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม
                                       1.1.2. ศึกษาขอมูลจากหองสมุดคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม
                                        1.1.3. ศึกษาขอมูลจากหองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร วังทาพระ
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                                     1.1.4.ศึกษาขอมูลจากหองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร
                                     1.1.5.ศึกษาขอมูลจากหองสมุดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาค
พายัพ
                                     1.1.6. ศึกษาขอมูลจากหองสมุดสถาบันราชภัฏเชียงใหม
                                     1.1.7 ศึกษาขอมูลจากเอกสารผลการทดลอง และผลการออกแบบที่ผานมา
ของผูวิจัยเอง
                การเก็บรวบรวมขอมูลในสวนนี้ จะเปนเอกสารวิชาการ ทั้งในดานรูปแบบ ส่ิงของ เครื่อง
ใชตาง ๆ ประวัติความเปนมา รวมทั้งวัสดุ และกรรมวิธีการผลิต ที่เกี่ยวของดานเครื่องปนดินเผา
เพื่อนํามาแยกแยะจัดกลุมขอมูล ใหสะดวกในการใชงาน
                 1.2 ศึกษาขอมูลจากสถานที่ตาง ๆ ดังนี้
                                     1.2.1.วัดพระธาตุหริภุญชัย อ.เมือง จังหวัดลําพูน เก็บขอมูลดวยการบันทึก
ภาพ
                                     1.2.2.วัดพระธาตุดอยสุเทพ อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม เก็บขอมูลดวยการ
บนัทึกภาพ
                                      1.2.3.วัดปงยางคก อ.เมือง จังหวัดลําปาง เก็บขอมูลดวยการบันทึกภาพ
                                      1.2.4. รานอาหารบานสวน จังหวัดเชียงใหม เก็บขอมูลดวยการบันทึกภาพ
                                      1.2.5. รานบานสวนศรีเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม เก็บขอมูลดวยการบันทึก
ภาพ
                                      1.2.6 คุมขันโตก อ.เมือง จังหวัดเชียงใหม เก็บขอมูลดวยการบันทึกภาพ
                 การเก็บรวบรวมขอมูลในสวนนี้ จะเปนการบันทึกภาพ รูปแบบ สถานที่ ส่ิงของเครื่องใช
ทางศาสนา ที่คาดวาจะสามารถนํามาเปนแนวทาง ในการพัฒนารูปแบบงาน รวมทั้งบันทึกภาพ
สถานที่ตัวอยาง ที่จะนํามาใชในการออกแบบ มีลักษณะการตกแตงแบบลานนา เพื่อนํามาเปรียบ
เทียบ และเลือกสถานที่ ที่ตรงกับความตองการในการออกแบบมากที่สุด

2. การวิเคราะหขอมูล
                  ผูวิจัย ไดแบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 2 สวนดวยกัน เพื่อใหเกิดความชัดเจนในเนื้อ
งาน โดยแบงขอมูลเปน 2 กลุมใหญ ๆ คือ
                  2.1.เปนขอมูลทางดานประวัติความเปนมา รูปแบบงาน ส่ิงที่นํามาเปนแรงบันดาลใจใน
การออกแบบ เพื่อนํามาวิเคราะหทางดานสุนทรียะซ่ึงอาจจะนํามาใชเปนแนวทาง ในการพัฒนารูป
แบบงานของผูวิจัย โดยอางอิงขอมูลทางดานศิลปะ และองคประกอบทางดานศิลปะในการวิเคราะห
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                                  2.1.1.ส่ิงที่นํามาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ ผูวิจัย ไดศึกษาเกี่ยวกับ ส่ิง
ของเครื่องใชในพิธีกรรมทางศาสนา รวมทั้งความเชื่อที่เกี่ยวของกัน รูปแบบสิ่งของเครื่องใชเหลา
นั้น ซ่ึงไดแก ขันแกวท้ังสาม สัตตภัณฑ เปนตน รูปแบบที่มีผูไดทําไวกอน โดยศึกษาทั้งจากชิ้นงาน
จริง งานจิตรกรรมบางสวน และจากเอกสาร ตําราวิชาการตางๆโดยเนนเฉพาะชิ้นงาน รูปแบบ หรือ
ขอมูลที่เปนศิลปะแบบลานนา เพื่อนําส่ิงตาง ๆ เหลานี้มาเปนแนวทางในการออกแบบงาน ดังตัว
อยางตอไปนี้

ภาพที่ 77 ภาพเครื่องใชในพิธีกรรมทางศาสนา
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่  28 ตุลาคม 2544

ภาพที่ 78  ภาพโคมคําปน คําแกว
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2543
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                                    2.1.2 สถาปตยกรรมลานนา ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบสถาปตยกรรม
ลานนา โดยเนนทางดานรูปแบบอาคารที่พักอาศัย บริเวณที่พักอาศัย ความเชื่อที่เกี่ยวของกับที่พัก
อาศัย รูปแบบของการจัดวางผังที่พักอาศัย เพื่อนําขอมูลตางๆ เหลานี้ มาประกอบใชในการพิจารณา
สถานที่ตัวอยางที่มีลักษณะและรุปแบบของสถาปตยกรรม ใกลเคียงกับรูปแบบสถาปตยกรรมลาน
นาดั้งเดิมมากที่สุด เพื่อใหเกิดความสอดคลองกันระหวางรูปแบบของงานและสถาปตยกรรม

ภาพที่ 79 แสดงลักษณะสถาปตยกรรมแบบลานนา
ที่มา :อนุวิทย เจริญศุภกุล, เรือนลานนาไทยกับประเพณีการปลูกเรือน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539), 116.
                                     2.1.3 .สถานที่ตัวอยาง เพื่อใชในการทดลองออกแบบ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู
วิจัย ไดสํารวจตามสถานที่ตาง ๆ เชน รานอาหาร คุมขันโตก รีสอรท  สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ที่มี
ลักษณะ รูปแบบเปนลานนา เพื่อนํามาคัดเลือกสถานที่ตัวอยาง โดยไดเลือกรานอาหารบานสวน
จังหวัดเชียงใหม ที่มีรูปแบบรานเปนลานนามากที่สุด อีกทั้งยังมีบริเวณที่จะตกแตงไดมาก การวิจัย
ในครั้งนี้ ผูวิจัยไดลงไปสํารวจบันทึกภาพ พูดคุยกับเจาของสถานที่ เพื่อเปนการเกริ่นนําตนเอง รวม
ทั้งไดสัมผัสกับภาพบรรยากาศ สถานที่ดวยตนเอง เพื่อเปนเกณฑในการตัดสินใจเลือกสถานที่ และ
ในการศึกษาตอไปผูวิจัยตองไปสํารวจสถานที่นั้น อยางละเอียดอีกครั้ง รวมทั้งวางผังในการตกแตง
ตามจุดตางๆที่มีความเหมาะสม เพื่อนําขอมูลเหลานี้มาเปนขอมูลพื้นฐาน ประกอบการออกแบบงาน

ภาพที่  80 ภาพบรรยากาศรานอาหารบานสวน
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2545
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                                     2.1.4 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต ผูวิจัย ไดศึกษาเกี่ยวกับวัสดุ และกรรมวิธี
การผลิต ทางดานเครื่องปนดินเผา โดยศึกษาถึงคุณสมบัติโดยท่ัว ๆ ไปของวัตถุดิบชนิดตาง ๆ ที่
เกี่ยวของกับงาน รวมทั้งกรรมวิธีการผลิตที่เกี่ยวของกับการออกแบบ จากนั้นจึงเลือกวัตถุดิบ หรือ
กรรมวิธีการผลิตที่ตองการใชกับงานการออกแบบ เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการศึกษา ทดลองดู
ความเปนไปได โดยมีการทดสอบ ทดลองคุณสมบัติตาง ๆ ของวัตถุดิบเหลานั้น ตามกระบวนการ
ในการทดลอง จากนั้นจึงนําผลที่ไดมาใชกับการปฏิบัติงานจริง

ภาพที่ 81 การหลอแทงทดสอบเพื่อนําไปทดสอบคุณสมบัติตาง ๆ
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่  20 มกราคม 2545

                  2.1.เปนขอมูลทางดานวัสดุ  และกรรมวิธีการผลิตในดานคุณสมบัติ ประโยชน การใช
งานการทดลอง เพื่อนํามาวิเคราะหเลือกวัสดุ และกรรมวิธีการผลิต ที่มีความเหมาะสมกับรูปแบบ
งานมากที่สุด โดยอางอิงขอมูลทางดานผลการทดลอง เอกสารวิชาการตาง ๆ เปนตัววิเคราะห
                   ตัวแปรที่ศึกษา
                   ตัวแปรในการดําเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดขอมูลเบื้องตน จากการปฏิบัติงานการ
ออกแบบ และการปฏิบัติงานจริง ซ่ึงพบวา ตัวแปรที่ทําใหงานวิจัยเกิดปญหา มาจากหลายสาเหตุ
ดวยกัน เชน ในดานคุณสมบัติที่ไมแนนอนของวัตถุดิบ ในดานการขยายแบบเพื่อทําชิ้นงานจริง ใน
ดานกระบวนการขึ้นรูป ซ่ึงตัวแปรตาง ๆ เหลานี้ กอนที่จะนํามาใชงานจริง จําเปนตองมีการทดลอง
ทดสอบ ในเบื้องตนกอน จึงจะสามารถนํามาใชงานไดจริง ดังนี้
                  1.คุณสมบัติของวัตถุดิบ วัตถุดิบในการขึ้นรูปบางครั้ง จะมีคุณสมบัติที่แตกตางกัน เชน
ดานความบริสุทธิ์ของวัตถุดิบ  สวนผสมของวัตถุดิบที่คลาดเคลื่อน  ซ่ึงอาจเกิดจาก แหลงวัตถุดิบที่
แตกตางกัน บางครั้งส่ิงเหลานี้จะสงผลตอการนํามาใชงานบาง เชน บางครั้งสีของชิ้นงานหลังการ
เผาไมเหมือนกัน หรือการประสบปญหาแตกราวขณะขึ้นรูป หรือข้ึนรูปไดยาก เปนตน ซ่ึงผูวิจัยได
เคยนําดินชนิดเดียวกัน ราคาถูกกวา อยูในแหลงเดียวกัน แตตางสถานที่ มาใชเพื่อเปนการลดตนทุน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



69

ผลที่ไดคือ ไมสามารถขึ้นรูปได สีที่ไดหลังการเผาแตกตางกัน เปนตน ดังนั้นการใชวัตถุดิบแตละ
คร้ังที่ส่ังซ้ือเขามาใหมนั้นจําเปนตองมีนํามาผานการทดลอง ทดสอบคุณสมบัติกอนนําไปใชงาน
จริงทุกครั้ง จึงจะทําใหการวิจัยประสบปญหานอยลง

ภาพที่  82 การแตกราวของกนผลิตภัณฑ
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่  25 มกราคม 2545
3.ออกแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
                   การขยายแบบเพื่อใชทําชิ้นงานจริง เปนการขยายแบบ จากแบบ SKETCH ทั้ง 2 มิติ
และ 3 มิติ เพื่อทําตนแบบ ส่ิงที่พบคือ เมื่อขยายเปนตนแบบเทาจริงแลว รูปแบบงานในบางสวน จะ
แตกตางจากแบบเล็ก ๆ ในบางสวนอาจจะตองเพิ่มรายละเอียดในตนแบบเทาจริง  และในบางสวน
อาจตองตัดทอนรายละเอียดออกไป เนื่องจากเกิดการขัดกันของรูปแบบ ดังนั้นหลังจากการขยาย
แบบแลว จึงตองมาปรับรูปแบบตามความเหมาะสมอีกครั้ง ในขอนี้หาก เปนชิ้นงานที่มีขนาดไม
ใหญมากนัก ก็จะสงผลตอแบบนอย แตก็เปนตัวแปรหนึ่งที่ไดศึกษา เพื่อปองกันไมใหรูปแบบงาน
แตกตางจากที่ออกแบบไว

ภาพที่ 83 เปรียบเทียบแบบ SKETCH กับแบบชิ้นงานจริง
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2545
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4.วิเคราะหและพัฒนารูปแบบ
                  การวิเคราะหและพัฒนารูปแบบงานในครั้งนี้ ผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบจากผลงานการออก
แบบตั้งแตเร่ิมตนของผูวิจัยเอง โดยวิเคราะหจากผลงานที่สําเร็จในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน
กระบวนการขึ้นรูป การใหแสง รวมทั้งรูปแบบเมื่อขยายเปนขนาดใหญวามีความเหมาะสมหรือไม
โดยเนนการตัดทอนรายละเอียดบางสวนออก เพื่อใหเห็นเฉพาะโครงสรางที่เปนแนวความคิดหลัก
คือขันแกวท้ังสาม เปนตน และศึกษาจากผลงานการออกแบบประเภทโคมไฟ ที่มีผูทําไวแลวจาก
วัสดุชนิดตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตรวมกับแนวความคิดของตนเอง เพื่อใหไดรูปแบบงานที่มี
ลักษณะเฉพาะตัวมากที่สุด
5.สรางตนแบบ
                    ดานการสรางตนแบบ ผูวิจัยไดใชปลาสเตอรเปนตนแบบในการสราง และนําไปทําเปน
แบบพิมพสําหรับขึ้นรูปชิ้นงาน เนื่องจากปลาสเตอรมีคุณสมบัติที่คงรูป เก็บรายละเอียดตาง ๆ ของ
งานไดดี แตเนื่องจากชิ้นงานมีขนาดใหญ ผูวิจัยจึงทําปลาสเตอรใหมีลักษณะเปนแผนหนาประมาณ
1 นิ้ว  และนําแผนปลาสเตอรมาประกอบเปนรูปทรงตามแบบ เพื่อใหตนแบบมีน้ําหนักเบา และ
สะดวกในการเคลื่อนยายและสะดวกในการทําแบบพิมพ หลังจากนั้นจึงตกแตงลวดลายบนตนแบบ
ปลาสเตอร กอนนําไปทําแบบพิมพ ปญหาที่พบในการทําตนแบบ คือการประกอบแผนปลาสเตอร
ขึ้นเปนรูปทรงทําไดยาก สงผลใหตนแบบที่ไดบางแบบหลังประกอบกันเปนรูปทรงไมขนานกัน ทํา
ใหการหลอข้ึนรูปชิ้นงานบิดเบี้ยว เสียรูปทรงไปบาง
6.การทดลองและการผลิตขึ้นรูป
                  ดานการทดลองกระบวนการขึ้นรูปจากการปฏิบัติงานที่เคยทดลองผานมาพบวากระบวน
การขึ้นรูปนั้น มีความเสียหายขณะขึ้นรูปพอสมควร  เชน  ดินฉีกขณะอยูในแบบพิมพ  หรือการนํา
ช้ินงานออกจากแบบพิมพยาก ช้ินงานมีรอยราวขณะเริ่มแข็งตัว เปนตน ทําใหเกิดความเขาใจวา ตน
แบบ 1 ช้ินบางครั้ง ไมสามารถขึ้นรูปในครั้งเดียวได หากเปนแบบที่ซับซอน จําเปนตองมีการแบง
ตนแบบออกเปน 2 ช้ิน เมื่อข้ึนรูปแลวนํามาตอกัน จึงจะไดช้ินงานที่ดี ดังนั้นในการออกแบบชิ้นงาน
จึงตองคํานึงถึงกระบวนการในการขึ้นรูป ประกอบอยูเสมอ
                   เคร่ืองมือในการวิจัย
                   เนื่องจากงานวิจัยในครั้งนี้ มุงเนนทางดานศิลปะ เพื่อเปนการคนหาแนวทาง ในการ
ทํางานศิลปะของตนเอง รวมทั้งเปนการทดลอง ในสวนกระบวนการผลิต  ดังนั้น  เครื่องมือที่ใชใน
การวิจัยสวนใหญเปนเครื่องมือที่ เนนหนักทางดาน กรรมวิธีการผลิต การทดลอง ทดสอบมากกวา
เพื่อนําผลที่ไดจากเครื่องมือเหลานี้ นํามาใชในการปฏิบัติงานจริง โดยการใชเครื่องมือตาง ๆ เหลานี้
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ในการทดลอง ทดสอบ และอางอิงจากเอกสาร ตําราวิชาการ เพื่อใหไดผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน
ซ่ึงประกอบดังตอไปนี้
                  อุปกรณท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ประกอบไปดวย
                  1. เตาไฟฟา
                  2. เครื่องชั่งชนิดละเอียด มีหนวยเปนกรัม มิลลิกรัม และเครื่องชั่งชนิดหนวยเปน
กิโลกรัม
                  3.แปนหมุนไฟฟา
                 4. เครื่องขึ้นรูปดวยใบมีด
                 5. โกรงบดดิน
                 6. หมอบดปอรสเลน ความจุ 5 กิโลกรัม
                 7. ตูอบไฟฟา
                 8. ถังน้ํา
                 9. กระบอกตวง
                 10. แบบพิมพสําหรับหลอแผนทดลองและชิ้นงาน
                 11. เครื่องมือวัดความถวงจําเพาะ
                 12. เครื่องมือวัดการไหลตัวของน้ําดิน
                 13. เครื่องมือวัดความแข็งของเนื้อดิน
                 วัตถุดิบที่ใชในการทดลองศึกษาครั้งนี้ประกอบไปดวย
                 1. ดินแดงมอนเขาแกว
                 2. ดินเหลืองแจวิช
                 3. หินฟามาราชบุรีชนิดโพแทสเฟลดสปาร
                  4. ดินขาวลําปาง
                  5. น้ํายาโซเดียมซิลิเกต

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 4
การดําเนินงานวิจัย

                 โครงการออกแบบโคมประทีปลานนาสําหรับสถาปตยกรรมแบบลานนามีวัตถุประสงค
เพื่อ 1.) ออกแบบโคมประทีปลานนา สําหรับติดตั้ง ตกแตงสถานที่ ที่มีรูปแบบเอกลักษณแสดง
ความเปนลานนา , 2.) ศึกษาถึงสภาพแวดลอมและบริเวณที่ควรจะมีการนําเสนอผลงาน โดยเนน
การตกแตงภายนอกอาคาร และไมรบกวนสภาพแวดลอมเดิม , 3.) ออกแบบและทดลองผลิตโคม
ประทีปลานนาที่มีลักษณะแสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมลานนา โดยใชวัสดุเครื่องปนดินเผาเปนสื่อ
นําเสนอ
                    การดําเนินงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดมุงเนนแนวทางทางดานการออกแบบ โดยได
พัฒนารูปแบบมาจาก ผลงานการออกแบบของผูวิจัยเอง เพื่อเปนการคนหารูปแบบที่มีลักษณะ
เฉพาะตน โดยมีการพัฒนารูปแบบเปนชวงตางๆ จนถึงรูปแบบงานในปจจุบัน ซ่ึงผูวิจัยขอเสนอผล
การพัฒนารูปแบบงานจากการศึกษาเปนระยะตางๆ ของการพัฒนา

ผลการพัฒนารูปแบบงานเปนไปตามขั้นตอนดังตอไปนี้

ภาพที่ 84 ภาพแสดงผลจากการออกแบบในระยะแรก
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่  5 มีนาคม 2547
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                  เปนผลการออกแบบในระยะแรก เพื่อเปนการศึกษาหารูปแบบที่อาจจะนํามาใชเปนแนว
ทางในการออกแบบ และพัฒนารูปแบบตอไป โดยออกแบบเปนชุด หนึ่งชุด มี 3 ขนาด ขึ้นรูปดวย
วิธีการหลอ รูปแบบนํามาจากสิ่งของเครื่องใชในพิธีกรรมทางศาสนา รูปแบบยังดูมีความคลายกับ
แบบอยางที่นํามาออกแบบ เสนที่นํามาเปนสวนประกอบของงานบางสวนมากเกินไป ทําใหขึ้นรูป
ทําไดยาก

ภาพที่  85 ภาพแสดงผลการพัฒนารูปแบบในระยะที่ สอง
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2547
                   เปนผลการออกแบบในระยะที่สอง โดยผูวิจัยไดออกแบบ โดยการลดทอนเสนโครง
สราง เสนที่ใชตกแตงลวดลาย เพื่อใหรูปแบบดูมีความเรียบงาย และสามารถสื่อใหเห็นถึงแบบอยาง
ที่นํามาใชในการออกแบบได แตรูปแบบโดยรวมของงานมีลักษณะที่ดูเปนเจดียจนเกินไป อีกทั้ง
หากนําไปขยายเทาจริง ช้ินงานจะมีขนาดสัดสวนที่ใหญโตจนเกินไป
                   ผูวิจัยจึงไดออกแบบโดยตัดทอนสวนอื่นออก โดยใชรูปทรงของขันแกวท้ังสาม เพียง
อยางเดียว นํามาใชในการออกแบบรูปทรง ดังแบบราง 2 มิติ ดังตอไปนี้

ภาพที่ 86 ภาพแบบรางโคมประทีปสําหรับตกแตงสนาม
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546
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ภาพที่ 87 ภาพแบบรางโคมประทีปสําหรับตกแตงสวนรับรองพิเศษ
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546

ภาพที่ 88 ภาพแบบรางโคมประทีปสําหรับตกแตงระเบียงทางเดิน
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546
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                    ผลจากการรางแบบ 2 มิติ โดยใชแบบรูปทรงมาจากขันแกวทั้งสาม พบวา สามารถ
พัฒนารูปแบบไดอยางหลากหลาย อีกทั้งรูปแบบที่ไดมีความคลายคลึงกันทางรูปทรง ซ่ึงเปนการ
พัฒนารูปแบบโดยการปรับขนาดในแตละสวานของโคมใหแตกตางกัน ทั้งในดานความสูง ความ
กวาง และนํารูปทรงที่ไดจากขันแกวท้ังสามมาผสมผสานกับรูปทรงพื้นฐาน ทําใหไดรูปแบบที่มี
ความเปนสากลมากขึ้น และผูวิจัยไดใชเสนที่เปนศิลปะแบบลานนามาใชในบางสวนของรูปแบบ
ทําใหไดรูปแบบงานโคมที่มีความแตกตางจากโคมในระยะแรก แตยังคงความรูสึกของโคมประทีป
ลานนาได ผูวิจัยจึงไดเลือกรูปแบบที่ตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการจะสื่อ เพื่อนํามาทดลองสราง
เปนแบบ 3 มิติ

ภาพที่ 89 ภาพแสดงแบบ 3 มิติ โคมประทีปตกแตงสนาม
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2547
                โคมประทีปตกแตงสนาม ผูวิจัยไดใชรูปทรงสี่เหล่ียมยอมุม เพื่อใหเกิดมิติของแสง-เงา
เมื่ออยูกลางสนามในเวลากลางวัน และไดใชเร่ืองราวของสัตวหิมพานตประกอบกับลวดลายหํายนต
ประดับตกแตงสวนโคม

ภาพที่  90 ภาพแสดงแบบ 3 มิติ โคมประทีปตกแตงระเบียง
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2547
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                  โคมประทีปตกแตงระเบียง ผูวิจัยใชรูปทรงสี่เหล่ียม เพื่อใหดูสอดคลองกับสิ่งของตางๆ
ที่ตกแตงบริเวณระเบียง และไดใชเร่ืองราวของสิบสองนักษัตร ประกอบกับลวดลายหํายนต ประดับ
ตกแตงสวนโคม

ภาพที่  91 ภาพแสดงแบบ3 มิติ โคมประทีปตกแตงสวนรับรองพิเศษ
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2547

โคมประทีปตกแตงสวนรับรองพิเศษ ไดใชรูปทรงสามเหลี่ยม เพื่อใหสามารถมองเห็นเรื่อง
ราวที่ตกแตงบริเวณตัวโคมได 2 ภาพในขณะมอง และไดใชภาพวิถีชีวิตของชาวลานนาจากภาพ
จิตรกรรมฝาผนัง ประกอบกับลวดลายหํายนต มาประดับตกแตงสวนโคม

ภาพที่ 92 ภาพแบบเพื่อการผลิต โคมประทีปสําหรับตกแตงสนาม
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2547
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ภาพที่ 93 ภาพแบบเพื่อการผลิต โคมประทีปสําหรับตกแตงระเบียง
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2547

ภาพที่ 94 ภาพแบบเพื่อการผลิต โคมประทีปสําหรับตกแตงสวนรับรองพิเศษ
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2547
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ภาพที่ 95 แสดงการใชกระดาษแข็งเพื่อทดลองหาขนาดสัดสวน
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2547

การใชกระดาษแข็งนํามาตัดเปนโคมเพื่อการศึกษาถึงขนาดสัดสวนของโคม กอนที่จะทํา
ตนแบบจริง หากขนาดสัดสวนไมสัมพันธกัน จะปรับขนาดที่กระดาษแข็งกอน

ภาพที่ 96 ภาพแสดงการทําตนแบบจากปูนปลาสเตอร
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2547

เมื่อปรับขนาดสัดสวนจากกระดาษแข็งแลว จึงทําตนแบบจากปูนปลาสเตอร เพื่อที่จะนําไป
ทําตนแบบพิมพสําหรับการขึ้นรูปชิ้นงาน
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ภาพที่ 97 ภาพแสดงการตกแตงลวดลายลงบนตนแบบปลาสเตอร
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2547

ลวดลายที่ใชในการตกแตงมีลักษณะเปนลายนูนต่ํา เนนมิติความสูง- ต่ําที่แตกตางกัน โดย
ใชเครื่องมือแกะตกแตงลงบนตนแบบปลาสเตอร ซ่ึงจะใหลวดลายที่คมชัดละเอียดกวา

ภาพที่ 98 ภาพแสดงการทําแบบพิมพจากตนแบบปลาสเตอร
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2547

เมื่อข้ึนรูปตนแบบตามที่ไดออกแบบไวแลว จึงนําตนแบบมาทําแบบพิมพสําหรับการขึ้น
รูปโดยแบงชิ้นสวนพิมพ ตามลักษณะของตนแบบ นําพิมพที่ไดไปอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
เพื่อเตรียมสําหรับการขึ้นรูปตอไป
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ภาพที่ 99 ภาพการเตรียมดินสําหรับการขึ้นรูป
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2547

ในการวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใชวัตถุดิบ 4 ชนิด ในการทําน้ําดินสําหรับหลอแบบ คือ ดินมอนเขา
แกว ดินเหลืองแจวิช โพแทสเฟลดสปาร ดินขาวลําปาง โดยใชอัตราสวนดังนี้

ดินมอนเขาแกว 44 เปอรเซ็นต
ดินเหลืองแจวิช 24 เปอรเซ็นต
ดินขาวลําปาง   6 เปอรเซ็นต
โพแทสเฟลดสปาร 26 เปอรเซ็นต

ภาพที่ 100 ภาพชิ้นงานที่ไดจากการหลอข้ึนรูป
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2547

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



81

หลังจากเตรียมดินตามอัตราสวนแลว จึงนําดินที่ไดมาทําการหลอขึ้นรูป เนื่องจากชิ้นงานมีขนาด
ใหญ ผูวิจัยจึงหลอน้ําดินใหมีความหนามากกวาปกติ เพื่อใหช้ินงานสามารถคงรูปได

ภาพที่ 101 ภาพแสดงการตกแตงลวดลายบนชิ้นงาน
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ 2547

ช้ินงานที่ขึ้นรูปแลว ตองทิ้งไวใหหมาดพอสมควร กอนที่จะทําการตกแตงลวดลายดวยการ
ฉลุตามชองตางๆ ที่ตองการใหแสงลอดผานได จากนั้นจึงทิ้งใหช้ินงานแหงสนิทและใชฟองน้ําชุบ
น้ําหมาดๆ ขัดผิวเบาๆ เพื่อใหเนื้อดินเกิดความมัน

ภาพที่ 102 ภาพการตกแตงลวดลายดวยการเขียนสี
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2547
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สีที่ใชในการตกแตงในงานวิจัยนี้ ไดใชสีบนเคลือบในการตกแตงดวยพูกัน เพื่อใหสี
สามารถใหน้ําหนักออน – เขมได จากนั้นจึงนําชิ้นงานเผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส โดยใชเตา
ไฟฟา

ภาพที่  103 ช้ินงานโคมประทีปสําหรับตกแตงสนาม 3 ขนาด
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547

ภาพที่  104 ภาพลวดลายที่ใชตกแตงโคมประทีปสําหรับตกแตงสนาม 3 ขนาด
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547
                     ลวดลายที่ใชสําหรับตกแตงโคมประทีปสําหรับตกแตงสนาม เปนลวดลายของสัตว
หิมพานต เพื่อแสดงถึงการอยูรวมกันกับธรรมชาติอยางกลมกลืน เปนลวดลายนูนต่ํา ตกแตงบริเวณ
ลวดลายใหมีมิติสูงต่ําตางกัน และตกแตงเขียนสีโดยใชสีบนเคลือบเขียนลงบนชิ้นงาน
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ภาพที่  105 ลวดลายฉลุช้ินงานโคมประทีปสําหรับตกแตงสนาม 3 ขนาด
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547
                     ลวดลายที่ใชในการตกแตงลงบนชิ้นงานโคมประทีปสําหรับตกแตงสนาม เปนลวด
ลายที่นํามาจากลายหํายนตที่เกี่ยวของกับความเชื่อของชาวลานนาในการคุมครองผูที่อยูอาศัย ตก
แตงบริเวณลวดลายใหมีมิติสูง ต่ําตางกัน ฉลุชองวางเพื่อใชสําหรับเปนชองแสง

ภาพที่  106 การตกแตงสวนบนชิ้นงานโคมประทีปสําหรับตกแตงสนาม 3 ขนาด
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547
                    ช้ินสวนบนสุดของชิ้นงานโคมประทีปสําหรับตกแตงสนาม ใชการตกแตงลวดลายดวย
การแกะลายแบบนูนต่ํา เนนความแตกตางระหวางพื้นและลาย สรางจุดสนใจบริเวณเสนโคงเวาดาน
บนสุดของชิ้นงาน
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ภาพที่ 107  ช้ินงานโคมประทีปสําหรับตกแตงระเบียง 3 ขนาด
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547

ภาพที่  108 ลวดลายที่ใชตกแตงชิ้นงานโคมประทีปสําหรับตกแตงระเบียง 3 ขนาด
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547
                    ลวดลายที่ใชในการตกแตงชิ้นงานโคมประทีปสําหรับตกแตงระเบียงนี้ นํามาจากลวด
ลายหมอดอกลานนา หรือหมอบูรณฆฎะที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณของทองถ่ินลานนา เปนลวด
ลายที่ตกแตงดวยการเขียนสีดําบนเคลือบ
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ภาพที่  109 ลวดลายที่ใชตกแตงชิ้นงานโคมประทีปสําหรับตกแตงระเบียง 3 ขนาด
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547
                     ลวดลายที่ใชในการตกแตงชิ้นงานโคมประทีปสําหรับตกแตงระเบียงนี้ นําลวดลายมา
จากภาพ 12 นักษัตร ที่เกี่ยวของกับความเชื่อในการบูชาสัตวประจําปเกิดของตนวาจะมีโชคลาภ มี
ความสุข ปราศจากภยันตราย ลักษณะการตกแตงลวดลายเปนแบบนูนต่ํา มีมิติของภาพบาง และตก
แตงสีของภาพดวยการเขียนโดยใชสีเขียนบนเคลือบ

ภาพที่  110 ลวดลายฉลุที่ใชตกแตงชิ้นงานโคมประทีปสําหรับตกแตงระเบียง 3 ขนาด
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547
                    ลวดลายที่ใชในการตกแตงลงบนชิ้นงานโคมประทีปสําหรับตกแตงระเบียง เปนลวด
ลายที่นํามาจากลายหํายนตที่เกี่ยวของกับความเชื่อของชาวลานนาในการคุมครองผูที่อยูอาศัย ตก
แตงบริเวณลวดลายใหมีมิติสูง ต่ําตางกัน ฉลุชองวางเพื่อใชสําหรับเปนชองแสง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



86

ภาพที่ 111 ช้ินงานโคมประทีปสําหรับตกแตงสวนรับรองพิเศษ 3 ขนาด
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547

ภาพที่  112 ลวดลายที่ใชตกแตงชิ้นงานโคมประทีปสําหรับตกแตงสวนรับรองพิเศษ 3 ขนาด
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547
                     ลวดลายที่ใชในการตกแตงชิ้นงานโคมปะทีปสําหรับตกแตงสวนรับรองพิเศษนี้
นําลวดลายมาจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง เร่ืองราวของวิถีชีวิตของผูคนชาวลานนาในอดีต เพื่อใหผูที่
มาเยือนไดเห็นถึงวัฒนธรรมการดํารงชีพของชาวลานนา การตกแตงลวดลายใชการแกะลายแบบ
นูนต่ํา ตกแตงภาพดวยการเขียนสี โดยใชสีเขียนบนเคลือบในการตกแตง
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ภาพที่  113 ลวดลายที่ใชตกแตงชิ้นงานโคมประทีปสําหรับตกแตงรับรองพิเศษ 3 ขนาด
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547
                     ลวดลายที่ใชในการตกแตงลงบนชิ้นงานโคมประทีปสําหรับตกแตงระเบียง เปนลวด
ลายที่นํามาจากลายหํายนตที่เกี่ยวของกับความเชื่อของชาวลานนาในการคุมครองผูที่อยูอาศัย ตก
แตงบริเวณลวดลายใหมีมิติสูง ต่ําตางกัน ฉลุชองวางเพื่อใชสําหรับเปนชองแสง

ภาพที่  114 ลวดลายที่ใชตกแตงชิ้นงานโคมประทีปสําหรับตกแตงสวนรับรองพิเศษ 3 ขนาด
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547
                     ช้ินสวนบนสุดของชิ้นงานโคมประทีปสําหรับตกแตงสนาม ใชการตกแตงลวดลาย
ดวยการแกะลายแบบนูนต่ํา เนนความแตกตางระหวางพื้นและลาย สรางจุดสนใจบริเวณเสนโคงเวา
ดานบนสุดของชิ้นงาน
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ภาพที่  115 การใชงานในเวลากลางคืนของชิ้นงานโคมประทีป
ที่มา : บันทึกภาพโดยผูวิจัย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2547
                     การใชงานของโคมประทีปสําหรับการตกแตงนี้ นอกจากจะแสงจะใหความสวางใน
พื้นที่ใกลเคียงแลว แสงยังแสดงใหเห็นลวดลายตามชองที่ไดฉลุไว รวมทั้งเรื่องราวตาง ๆ ที่ไดสราง
ลงบนชิ้นงาน  เพื่อสรางจินตนาการใหกับผูที่ไดพบเห็น ซ่ึงในเวลากลางวันก็จะพบเห็นโคมประทีป
ในลักษณะหนึ่ง เมื่อกลางคืนและใหแสงสวางแลว ก็จะเห็นโคมประทีปนี้ในอีกลักษณะหนึ่งเชนกัน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ

                     โครงการออกแบบโคมประทีปลานนาสําหรับตกแตงสถาปตยกรรมแบบลานนาใน
คร้ังนี้ มีวัตถุประสงคในการออกแบบเพื่อ ทดลองออกแบบและขึ้นรูปชิ้นงานโคมประทีปที่มี
ลักษณะของความเปนลานนา โดยใชแนวความคิดในการออกแบบมาจากสิ่งของเครื่องใชที่เกี่ยว
ของกับศาสนา นํามาผสมผสานกันเปนรูปทรงของโคมประทีป ซ่ึงไดโคมประทีปที่มีการออกแบบ
ในระยะแรก ที่มีความยุงยากในการผลิต จึงไดพัฒนารูปทรงใหมีความเรียบงาย ตัดทอนเสนความ
ซับซอนบางสวนของรูปทรงออกไป    ทําใหไดรูปทรงที่มีลักษณะผิดแปลกออกไปจากโคมประทีป
ผูวิจัยจึงไดพัฒนารูปแบบอีกครั้ง โดยใชรูปทรงมาจากขันแกวท้ังสาม นํามาพัฒนาเปนรูปทรงที่
เรียบงาย คงลักษณะเดนของขันแกวทั้งสามไว และนํามาผสมผสานกับลวดลายลานนา เพื่อใหไดช้ิน
งานโคมประทีปลานนาที่มีรูปแบบเฉพาะตัว        และสามารถที่จะสื่อใหเห็นถึงศิลปวัฒนธรรมของ
ลานนาได
                    การออกแบบโคมประทีปลานนานี้ ผูวิจัยไดใชสถานที่ตัวอยาง ที่มีรูปแบบทางดาน
สถาปตยกรรมแบบลานนา เปนสถานที่ตัวอยางสําหรับการออกแบบโคมประทีป โดยไดใชราน
อาหารบานสวน จังหวัดเชียงใหม และไดออกแบบโคมประทีปสําหรับตกแตงสวนตาง ๆ ภายใน
ราน 3 สวนดวยกัน คือ  สวนบริเวณสนามใกลริมน้ํา บริเวณระเบียง และบริเวณสวนรับรองพิเศษ
โคมประทีปสําหรับใชในการตกแตงทั้ง 3 สวน ใชแนวคิดในการออกแบบ และการสื่อความหมาย
ตางกัน ดังนี้
                   ชุดที่ 1 เปนชุดโคมสําหรับใชตกแตงสนาม รูปทรงของโคมมีลักษณะเปนโคมสี่เหล่ียม
ยอมุม ใชรูปทรงมาจากขันแกวท้ังสาม และนําลวดลายฉลุจากหํายนตมาประกอบตกแตงเปนชอง
แสง และนําลวดลายรูปสัตวหิมพานตตาง ๆ เชนกิเลน คชสีห มาประกอบกับลวดลายหํายนต เพื่อ
ใหเปนโคมประทีปที่ส่ือความหมายถึง การอยูรวมกันกับธรรมชาติอยางกลมกลืน
                  ชุดที่ 2 เปนชุดสําหรับใชตกแตงสวนระเบียง รูปทรงของโคมมีลักษณะเปนสี่เหล่ียมจตุ-
รัส และนําลวดลายหํายนต มาประกอบตกแตงเปนชองแสง นําลวดลายรูป 12 นักษัตรมาประกอบ
กับลวดลายหํายนตอีกครั้ง เพื่อใหส่ือความหมายถึง ความเปนสิริมงคล ความรมเย็นผาสุขของผูอยู
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อาศัยในเรือนนั้น ๆ เนื่องจากชาวลานนาจะบูชาปเกิด หรือ 12 นักษัตรอยูเสมอ
                ชุดที่ 3 เปนชุดโคมสําหรับใชตกแตงสวนรับรอง รูปทรงของโคมมีลักษณะเปนรูปทรง
สามเหลี่ยม และนําลวดลายฉลุจากหํายนต มาประกอบตกแตงเปนชองแสง และนําภาพจิตรกรรมฝา
ผนังเรื่องราววิถีชีวิตของผูคนลานนามาประกอบตกแตงเพื่อใหเปนโคมประทีปลานนาที่ส่ือความ
หมายถึง การตอนรับแขกผูมาเยือนดวยน้ําใสใจจริง ตามแบบฉบับของวิถีชีวิตชาวลานนา
                   การขึ้นรูปชิ้นงานทั้งหมดใชเนื้อดินพื้นบาน คือ เนื้อดินมอนเขาแกว ตําบลพิชัย จังหวัด
ลําปาง เปนวัตถุดิบหลัก เพื่อใหไดสีของเนื้อดินหลังการเผาเปนสีแดงชาด คลายกับสีของเครื่องเขิน
ของชาวลานนา โดยมีอัตราสวนผสมของเนื้อดินมอนเขาแกว 44 เปอรเซ็นต ดินเหลืองแจวิช 24
เปอรเซ็นต ดินขาวลําปาง 6 เปอรเซ็นต โพแทสเฟลดสปาร 26 เปอรเซ็นต ขึ้นรูปดวยวิธีการหลอน้ํา
ดินแบบกลวง ตกแตงลวดลายดวยการฉลุเปนชองแสง แกะลวดลายนูนต่ํา ใชสีบนเคลือบตกแตง
ลวดลายบางสวน ขัดผิวมันดานนอก เผาที่อุณหภูมิ 1,100 องศาเซลเซียส บรรยาการการเผาแบบ OF
                ผลสรุปของงานครั้งนี้พบวา โคมประทีปลานนาที่ไดออกแบบสามารถที่จะสื่อความหมาย
ตามวัตถุประสงคของผูวิจัยได แตปญหาในการขึ้นรูปชิ้นงานรูปทรงเหลี่ยม และมีขนาดใหญทําให
การขึ้นรูปและการตกแตง รวมทั้งการควบคุมการแหงตัวของชิ้นงาน การเคลื่อนยาย การเผา อ่ืน ๆ
ประสบปญหาในการทํางานมาก ทําใหช้ินงานบางสวนดอยคุณภาพไป แตก็สามารถนําส่ิงตาง ๆ
เหลานี้ เปนขอมูลสําหรับการพัฒนารูปแบบ และกรรมวิธีการผลิตตอไปในอนาคตได
ขอเสนอแนะ
                  การออกแบบโคมประทีปลานนาสําหรับตกแตงสาปตยกรรมแบบลานนานี้ ผูวิจัยคิดวา
ผลงานที่ทําขึ้นมานั้นสามารถทําไดตรงตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว เชนในสวนของการพัฒนารูป
ทรงใหมีความเรียบงาย รวมทั้งสามารถที่จะพัฒนาวิธีการหลอข้ึนรูปที่มีขนาดใหญได โดยท่ีช้ินงาน
ไมมีความเสียหาย แตเนื่องจากในการทํางานครั้งนี้ เปนการทดลองขึ้นรูปชิ้นงานที่มีขนาดใหญ มี
ความยุงยากกวาผลงานที่ผานมาทําใหมีขอบกพรองหลาย ๆ ประการดังนี้
                 ดานรูปทรง ในการพัฒนารูปแบบงานโคมประทีปลานนานี้ ผูวิจัยไดทดลองเรื่องของ
ความแตกตางระหวางพื้นที่ทึบตัน กับพื้นที่โปรง เพื่อทําใหเกิดความรูสึกที่แตกตางกันของรูปทรง
แตเมื่อข้ึนรูปเปนชิ้นงานแลวสวนที่ทึบตันทําใหรูปทรงโดยรวมหนัก และทําใหดานบนดูเปนฐาน
ของชิ้นงานได หากดานบนของชิ้นงานใชการฉลุตกแตงใหมีความโปรงในบางสวนได จะทําใหรูป
ทรงสวนบนและสวนกลางมีความสัมพันธ สอดคลองกันมากกวา
                    ดานลวดลาย โคมประทีปลานนานี้มีรูปทรงที่มีขนาดใหญ มีพื้นที่ ที่เปนพื้นเรียบมาก
ประกอบกับการที่มีลวดลายที่ใชในการตกแตงโดยรอบโคม ผูวิจัยใชพื้นผิวดานนอกสุดของโคม
เปนมิติที่สูงที่สุด ลวดลายตาง ๆ ถูกกดต่ําลงไปจากพื้นบนสุด ทําใหช้ินงานโดยรวมขาดมิติความสูง
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ต่ําของพื้น ทําใหช้ินงานขาดในเรื่องของแสง เงา หากมีการตกแตงลวดลายที่มีมิติสูง ต่ําแตกตางกัน
จะทําใหช้ินงานดูนาสนใจยิ่งขึ้น
                   ดานการตกแตง การตกแตงโคมประทีปในครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการตกแตงดวยการเขียน
ประกอบลงบนชิ้นงาน โดยใชสีบนเคลือบเขียนตกแตงในสวนที่เปนภาพตาง ๆ เมื่อช้ินงานผานการ
เผาแลว บริเวณที่ใชสีเขียนมีความมันวาวมากเกินไป ประกอบกับชิ้นงานที่ขัดผิวมันดานนอกแลว
ทําใหช้ินงานโดยรวมไมเกดิความแตกตางกันทางดานพื้นผิว ทําใหลวดลายขาดจุดเดน หากมีการ
ทดลอง ทดสอบใชสีที่หลังเผาเปนสีดาน ไมมีความมันวาวจะทําใหช้ินงานมีจุดเดนมากขึ้น
                     ดานการขึ้นรูป เนื่องจากการลดทอนรูปทรงใหมีความเรียบงาย ใชรูปทรงที่เปนพื้น
ฐานของงานออกแบบ เชนรูปทรงสี่เหล่ียม สามเหลี่ยม ทําใหเกิดปญหาการดึงตัวของชิ้นงานหลัง
การขึ้นรูปและการเผา ทําใหรูปทรงที่มีลักษณะเปนเหล่ียมบิดเบี้ยวไปบาง ซ่ึงอาจจะเปนปญหาที่เกิด
จากรูปทรงของตัวช้ินงานเอง หรือจากตนแบบปลาสเตอรที่ตองนําแผนปลาสเตอรมาประกอบกัน
เปนรูปทรง ทําใหเกิดความไมเทากันของรูปทรง ซ่ึงเปนสาเหตุหนึ่งของการบิดเบี้ยวของชิ้นงานได
                   ดานแสงสวาง ช้ินงานโคมประทีปลานนานี้มีขนาดที่ใหญ สูง โดยเฉพาะในสวนของ
ชองแสงที่มีความโปรงมาก การใหแสงสวางโดยการใชเทียนนั้นไมประสบผลเทาที่ควร เนื่องจาก
แสงสวางไมสมดุลกับพื้นที่ อีกทั้งยังมีความยุงยากขณะเปลี่ยนเทียน รวมทั้งปญหาของน้ําตาเทียนที่
ไมมีที่รองรับ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนจากการใชเทียนมาใชระบบไฟฟา จะทําใหการใชงานของโคม
ประทีปนี้ สะดวกยิ่งขึ้น และสามารถใหแสงสวางที่เหมาะสมได
                    ดานการพัฒนารูปแบบงาน ผูวิจัยคิดวา ผลสรุปของรูปแบบงานในครั้งนี้ จะเปนสวน
หนึ่งของการที่จะนําผลสรุปนี้ ไปใชในการพัฒนารูปแบบงาน เทคนิคการผลิต การตกแตง สําหรับ
การสรางงานตอไปในภายหนาได โดยแนวคิดที่จะพัฒนารูปแบบงานตอไปคือ การพยายามที่จะ
พัฒนารูปแบบงานใหมีความเปนสากลมากขึ้น แตยังคงลักษณะเดนของศิลปะแบบลานนาใหมากที่
สุด เพื่อใหโคมประทีปนี้ สามารถนําไปใชไดในทุกสถานที่
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