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วิทยานิพนธ์ เร่ือง โครงการออกแบบโคมไฟสําหรับประดบัตกแต่งภายในอาคาร : ความ
บนัดาลใจจากตน้กระบองเพชร ( Lighting Design for Interior Decoration : Cactus Inspiration ) มี
จุดประสงค์เพ่ือการออกแบบโคมไฟสําหรับใช้ประดบัตกแต่งภายในอาคารแบบ Modern Style ท่ีมี
แนวความคิดมาจากกระบองเพชรมาผสมผสานใหเ้ขา้กบัการตกแต่งบา้นพกัอาศยัแบบ Modern Style ท่ีเนน้
ความเรียบง่ายและการใชรู้ปทรงแบบต่าง ๆ เช่น รูปทรงเรขาคณิต หรือรูปทรงอิสระ นาํมาเป็นแนวทางการ
ออกแบบโคมไฟใหเ้หมาะสมกบัการตกแต่งเพ่ือใหเ้กิดความสวยงามแปลกใหม่ใหเ้ขก้บัยคุสมยัในปัจจุบนั
ไดอ้ยา่งเหมาะสมและลงตวั 

วิธีการศึกษา มีลาํดับขั้นตอนคือ การศึกษาข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับรูปแบบลักษณะของต้น
กระบองเพชรและการตกแต่งบา้นพกัอาศยั รูปแบบโคมไฟแบบ Modern Style โดยออกแบบร่าง 2 มิติและ
สร้างแบบจาํลอง 3 มิติเพื่อการนาํไปสู่การพฒันาและการสร้างสรรคเ์ป็นผลงานจริง 

รูปแบบผลงานโคมไฟเคร่ืองเคลือบดินเผา มีจาํนวน 10 ชุด แต่ละชุดมีความสวยโดยประมาณ 
30 เซนติเมตร สร้างสรรคโ์ดยใชดิ้นสโตนแวร์ ( Stoneware ) ข้ึนรูปดว้ยวิธีการทาํพิมพห์ล่อนํ้ าดิน เผาดิบท่ี
อุณภูมิ 800 องศาเซลเซียส ตกแต่งดว้ยเครือบ และเผาเคลือบท่ีอุณภูมิ 1,220 องศาเซลเซียส บรรยากาศ
ออกซิเดชนั 
 
 
 
 
ภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา     บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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Pattamavadee Jullapuk : Lighting Design for interior decoration : Cactus inspiration : 
ASST.PROF. SUPPHAKA PALPRAME , Ph.D 97 pp. 

Lighting Design for interior decoration: Cactus Inspiration is a project of my thesis. 
My goal of designing lamps is for modern, interior, and architectural decoration. My inspiration 
comes form cactus. The inspirational form can be harmonized with environment of modern 
houses. Importantly, simplicity such as either geometry or free forms can be perceived. 
Decoration of lighting design expresses beauty and difference and appropriates the present 
time. 

Research Method has prioritized. To begin with, general information of cactus forms 
is educated. Also, decoration and lamps are designed with two dimensional drafting. Later 
three  dimensional models are created. These developing and creative models can possibly be 
created to be final artworks. 

Ten ceramic lamps are going to be sent inside the kiln. Each lamp’s height is 30 
centimeters and is made of stoneware Lamp cases can be created by pouring slip case. A 
temperature of the first burning – the kiln is 800 degrees Celcius. Another temperature of the 
second burning – the kiln is 1,220 degrees Celcius. 

The last temperature of glazing burning the kiln in 1,220 degrees Celcius as well. 
Atmosphere of burning process contains Oxidetion. 
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กติตกิรรมประกาศ 
  

โครงการวิทยานิพนธ์น้ีสําเร็จลุล่วงตามวตัถุประสงค์ ในการศึกษาค้นควา้วิจัยและการ
ออกแบบผลงาน โดยไดรั้บความสนบัสนุนช่วยเหลือและคอยใหก้าํลงัใจดว้ยดีตลอดมาจากบุคคลหลายท่าน
จึงใคร่ขอระลึกถึงและขอขอบพระคุณอยา่งสูง  

 ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ท่ีคอยช่วยเหลือทุนทรัพยด์า้นการศึกษา  คอยให้
กาํลงัใจและเป็นท่ีปรึกษาอยา่งดีมาโดยตลอด 

ขอขอบคุณ อาจารยภ์าควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกท่านโดยเฉพาะ
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผศ.ศุภกา ปาลเปรม  ท่ีใหค้าํปรึกษาในการดาํเนินงานดว้ยดีตลอดมา 

ขอขอบคุณเจา้หน้าท่ีและพนักงานในภาคภาควิชาเคร่ืองเคลือบดินเผา ทุกท่านท่ีช่วยเหลือ
แนะนาํและอาํนวยความสะดวกในการปฏิบติังานใหส้าํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ รุ่นพ่ี รุ่นนอ้งปริญญาโทและน้องนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกคนท่ีคอย
ช่วยเหลือและใหก้าํลงัใจเสมอมา 

ขอขอบคุณผูบ้ญัชาและเพื่อนร่วมงานท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือในทุกๆดา้น  
และขอขอบคุณทุกๆท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการทาํงานคร้ังน้ีไดส้าํเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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