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 การออกแบบคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อออกแบบและทดลองผลิตโคมไฟเคร่ืองเคลือบ
ดินเผาเพื่อตกแต่งภายในสาํหรับเสริมสร้างบรรยากาศใหส้อดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์ของโรงแรมกบาล 
ถมอ รีสอร์ท หวัหิน ดว้ยลกัษณะโรงแรมมีขนาดเลก็ตั้งอยูใ่กลเ้ขาตะเกียบติดชายทะเลชะอาํ   ซ่ึงตวั
อาคารท่ีถูกออกแบบเป็นรูปแบบทรงกลม ตกแต่งผนงัอาคารแบบเรียบง่ายดว้ยสีขาว ผนงัภายในสี
ขาว มีการตกแต่งหัวเตียงท่ีให้ความพิเศษเฉพาะตวัเสริมอารมณ์แบบทะเลดว้ยลวดลายตกแต่งท่ี
เลียนแบบทัศนียภาพใต้นํ้ าและเพื่อเป็นการนําเสนอวิธีการคิดและการออกแบบโคมไฟให้
สอดคลอ้งกบัการตกแต่งภายในของโรงแรมจึงนาํแรงบนัดาลใจจากลกัษณะธรรมชาติของคล่ืน
ทะเล การเคล่ือนตวัตามสภาวะทางธรรมชาติของคล่ืนทะเลมาใชใ้นการออกแบบ โดยนาํรูปทรง
และโครงร่างของคล่ืนมาใชส้ร้างสรรคต์ามแนวความคิดของผูอ้อกแบบและออกแบบโคมไฟให้
สอดคลอ้งกบัรูปแบบการตกแต่งของโรงแรม  
 ผลการออกแบบ พบวา่ 

1. สามารถออกแบบโคมไฟตกแต่งภายในหอ้งพกัโรงแรม แบ่งออกได ้2 ประเภท คือ 
1.1 โคมไฟประเภทตั้งโตะ๊ สร้างสรรคจ์ากรูปทรงอิสระและรูปทรงเรขาคณิต 

จาํนวน 3 รูปแบบ แบบละ 3 ช้ิน 
         1.2   โคมไฟประเภทติดผนงั สร้างสรรคจ์ากรูปทรงอิสระและรูปทรงเรขาคณิต 

จาํนวน 3 รูปแบบ แบบละ3ช้ิน 
2. เน้ือดินท่ีใชใ้นการออกแบบเป็นพอร์ซเลน(Porcelain) สาํเร็จรูป เผาท่ีอุณหภูมิ 

1,220 องศาเซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน่ 
3. การตกแต่งผวิผลิตภณัฑมี์ทั้งแบบเคลือบและไม่เคลือบ  เผาท่ีอุณหภูมิ 1,220 องศา

เซลเซียส บรรยากาศออกซิเดชัน่ 
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 The purpose of this design were to create and experiment in producing for  
interiors strengthen the unique ambience of the hotel KabanTamorResportHuaHin, 
the small hotel is located near the beach at KhaoTakiab. The building was designed 
as a sphere. Decorated with simple white walls.  Dressing headboards  to enhance 
the mood of the sea with a unique pattern designed to imitate the underwater 
scenery. And to present ways of thinking and design lighting for interiors are inspired 
by the nature of ocean waves.And moves with the natural environment of the sea. 
By the shape and outline the creation of design concepts and design lighting to 
match the décor of the hotel. 

The results of the design were : 
1. To design lighting for decorate room is divided two categories 

1.1 Desk lighting category. Creation of a free-form and geometry of 3 
formats, each with 3 pieces. 

1.2  Wall lighting category. Creation of a free-form and geometry of 3 
formats, each with 3 pieces. 

2. Clay used in the design of Porcelain. Firing tempature is 1220  ̊C and 
atmospheric oxidation. 

3. Finishing with both glaze and unglazed products. Firing tempature is 
1220 ̊C and atmospheric oxidation. 
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 โครงการการออกแบบโคมไฟไดรั้บแรงบนัดาลใจจากธรรมชาติของทอ้งทะเลท่ีเกิดจาก
การสะสมความทรงจาํท่ีดีของขา้พเจา้ในทุกๆคร้ังท่ีเดินทางท่องเท่ียวทางทะเลไปในหลายท่ีจาก
หลายๆจงัหวดัของประเทศไทย      ความสวยงามท่ีมีอยู่มากมายจากทอ้งทะเลไทยเกิดเป็นความ
ประทบัใจตราตรึงอยูใ่นความทรงจาํของขา้พเจา้เสมอมา  สาํหรับโครงการวิทยานิพนธ์น้ีจะประสบ
ความสาํเร็จลงไม่ไดห้ากไม่มีผูใ้หก้ารสนบัสนุนโดยมีบุคคลหลายท่านท่ีตอ้งกล่าวอา้งถึงดงัน้ี   
 ขอขอบพระคุณคุณแม่สมร  ช่วยเพช็ร/ คุณปรีดาวรรณ พระชยั ภริยาท่ีเป็นกาํลงัใจและ
เป็นกาํลงักาย    อีกทั้งการสนบัสนุนเงินทุนในการทาํโครงการศึกษาวิทยานิพนธ์น้ีใหส้าํเร็จลุล่วง  
 ขอขอบพระคุณอาจารยท่ี์ปรึกษาทั้งสองท่านคือ ผูช่้วยศาสตราจารยศุ์ภกา ปาลเปรม 
และผูช่้วยศาสตราจารยว์รรณณา  ธิธรรมมา ท่ีใหค้าํแนะนาํในดา้นต่างๆ  
 ขอขอบคุณคณะกรรมการผูต้รวจทุกท่าน ท่ีใหเ้กียรติในการแสดงความคิดเห็นและการ
ตรวจวิทยานิพนธ์ของขา้พเจา้น้ี 
 ขอขอบคุณบุคลากรและเจ้าหน้าท่ี มหาวิทยาลยัศิลปากรท่ีให้ความอนุเคราะห์โดย
ทางตรงหรือทางออ้ม อนัมีส่วนช่วยสนบัสนุนในการดาํเนินงาน 
 และขอบคุณทุกๆท่านท่ีมีส่วนใหค้วามช่วยเหลือ  ใหค้วามร่วมมือ อาํนวยความสะดวก
ในดา้นต่างๆ ใหโ้ครงการน้ีสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี   ซ่ึงตอ้งขออภยัท่ีไม่สามารถกล่าวนามไดห้มดในท่ีน้ี 
ถา้ขาดส่วนหน่ึงส่วนใด ผลงานชุดน้ีคงไม่สามารถสาํเร็จลงได ้ 
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