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ในการวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือออกแบบและผลิตโคมไฟเซรามิกส์สําหรับประดบั
ตกแต่งภายในท่ีพักอาศัยแบบร่วมสมัยโดยมีแรงบนัดาลใจจากกุหลาบ กุหลาบเป็นราชินีแห่ง
ดอกไม้ทัง้มวลมีกลีบท่ีดบูอบบาง อ่อนโยน ใบทรงรีปลายแหลมมีขอบหยกัทัว่ทัง้ใบ ลําต้นมีหนาม
ท่ีแหลมคม เป็นไม้ยืนต้นและไม้เลือ้ย  มีลกัษณะดอกจะเป็นดอกเด่ียวและดอกช่อ ทัง้ดอกชัน้เดียว
และดอกหลายชัน้มีความหลากหลายทางด้านพนัธุกรรมและสีสนัท่ีสดใส เพ่ือให้เข้ากบับ้านร่วม
สมยั จึงออกแบบรูปทรงให้เรียบง่าย ใช้เนือ้ดินพอร์ซเลนในการขึน้รูปเพ่ือให้แสงไฟสามารถส่อง
ผ่านเนือ้ดิน   ในเวลากลางคืนท่ีเปิดไฟและในเวลากลางวนันัน้สามารถใช้ประดบัตกแต่งห้องพกั
เพ่ือเพิ่มความงามด้วยสีสนัท่ีสดใส  มันวาว  จากเคลือบสีท่ีใช้ตกแต่งพืน้ผิวของผลิตภัณฑ์จะ
สะท้อนแสงเป็นประกายเม่ือกระทบกบัแสงธรรมชาติ ดงันัน้จึงมีความงามทัง้ยามท่ีใช้แสงไฟและ
ไมใ่ช้แสงไฟ  

การออกแบบและผลติโคมไฟเซรามกิ มีจํานวน 3 ประเภท คือ  โคมไฟตัง้โต๊ะ  3  
รูปแบบ  โคมไฟตดิผนงั  4  รูปแบบ  โคมไฟแขวนเพดาน  3  รูปแบบ  ขึน้รูปโดยการหลอ่นํา้ดนิใช้
เนือ้ดนิพอร์ซเลนตกแตง่สีตา่งๆด้วยเทคนิคคลอยซอนเน่ โดยการบีบดนิสีให้เป็นเส้นนนูแล้วระบาย
เคลือบใสผสมสีออกไซด์และสีสําเร็จรูปลงในช่องลวดลาย เผาเคลือบในอณุหภมูิ 1,250 องศา
เซลเซียส ในบรรยากาศสนัดาปสมบรูณ์ 

ผลของการวิจัยพบว่าสามารถทําได้ตามกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกส์
สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ได้รูปทรงและสีสนัท่ีงดงาม  สามารถนําไปใช้งานได้จริงสง่เสริมให้ท่ีพกัอาศยั
มีความสมบรูณ์งดงามยิ่งขึน้ 
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The  purpose  of  this  research  was  to   design  and  manufacture  of ceramic  
lamps  for  the  interior  decoration  in  a  residential  area  with  a  contemporary  and  
inspired  by  roses. The  rose  is  the  queen  of  flowers  with  delicate  petals  that  gently , 
the  oval  leaves  with  jagged  edges  around.  The  stem  with  sharp  spines  is a  standing  
timber  and  a  creeper , characteristic  of  bloom  is  a  single  bloom  and  inflorescence.  
Both  of  single  class  and  multi  classes  have  variegation  of  heredity  and  colorful  for  
the  contemporary  house  that  design  is  simple . The  porcelain  in  forming  the  light  can  
shine  through  the  soil . Turn  on  the  lights  at  night  and  decorated  during  the  day  that  
can  make  aesthetic  room  with  colorful , shiny  coat  of  paint  that  used  to  decorate  the  
surface  of  the  products  will  be  shining  when  hit  the nature  light . Thus , it  is  pretty  well  
when  lighting  off. 

Design  and  manufacture  of  the  ceramic  lamps  have  3  types  are  desk  lamp  
3  types, wall  lamps  4  type, hanging  lamps  3  types  that  built  by  slip  casting  to  used  
decorative  color  porcelain  by  Cloisonne’  technique  float . By  squeezing  slip  color    lines  
is  convex  then  painted  glaze  is  clear  with  oxide  coated  and  stain color  into  patterns,  
gloze  firing  at  1250 oC  in  an  oxidizing  atmosphere. 

The  research  result  found  that  it  can  be  done  by  the  process  of  industrial  
ceramic  products  have  beautiful  shapes  and  colorful  can  be  used  for  more  beautiful  
place  integrity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Department  of  Ceramics     Graduate School,  Silpakorn    University   Academic  Year 2011 
Student's signature .................................................... 
Thesis Advisors' signature 1. ........................................... 2. .............................................  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฉ 
 

กิตตกิรรมประกาศ 

     

โครงการออกแบบโคมไฟสําหรับประดบัตกแต่งภายในท่ีพกัอาศยัแนวความคิดจาก

กหุลาบ สําเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความอนเุคราะห์จากบคุคลหลายๆท่านท่ีได้กรุณาสละเวลาให้

ความรู้ให้คําแนะนําและข้อคิดเห็นท่ีมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่องานวิจัยเป็นอย่างยิ่ง ผู้ วิจัย

ขอขอบพระคณุอาจารย์ท่ีปรึกษาทัง้  2  ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณณา ธิธรรมมา ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ศภุกา ปาลเปรม ท่ีให้คําปรึกษาในการทํางานตลอดมาและอาจารย์ทุกๆท่านท่ีให้

ความรู้มากมาย ผู้วิจยัรู้สึกซาบซึง้ในความกรุณาและขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี ้

ขอขอบพระคุณอาจารย์เด่น รักซ้อน และอาจารย์ทุกท่าน ในสาขาวิชาออกแบบเซรามิก  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่ีให้ความอนเุคราะห์สถานท่ีพร้อมทัง้วสัดอุปุกรณ์ในการ

วิจยั ทําให้โครงการวิจยันีดํ้าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืนยิ่งขึน้ 

ขอขอบพระคณุครอบครัวท่ีให้การสนบัสนนุเร่ืองงบประมาณและเป็นกําลงัใจท่ีดี

เสมอมา สดุท้ายนีผู้้วิจยัขอขอบพระคณุทกุท่านท่ีไมไ่ด้กลา่วช่ือในท่ีนี ้  ท่ีให้ความชว่ยเหลือในการ

ทํางานทกุๆ  จนวทิยานิพนธ์เลม่นีป้ระสบผลสําเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง


