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 Now a days for people that are Gen C which means (the connected consumer) 
is a way of living that is planned out and smarter than any generation before, it's newer 
and more creative. It's a life full of different styles and ideas, it's a way of reaching and 
achieving goals work wise and as well the way of living your life is in the specific country 
you live in, it's staying real. 
 And being focused on how to survive how to progress and become better in any 
field, depending on your mindset. It also means investing time in yourself and your loved 
ones, staying connected & always being able to communicate. It's separating work time 
from your personal time.   
 Another thing that is also very important in your life is the atmosphere the feeling 
of relaxation and peace, the feeling you get once entering your living room or bedroom. 
That feeling of inner peace, what can give you a even better feeling is also the intensity 
of the light that is going on it that specific area, lower light intensity gives a even more 
satisfying relaxed mood.  
 That's why this project of building the perfect lamp inspired us in so many ways, 
just like a flower it's something amazing beautiful, the design of the colorful playoff that's 
refreshing, the thought of a beautiful nature or even the way a flower opens up in 
summer and blossoms beautifully all that mixed and matched with the Kinetic program 
gives us a result of a perfect product that gives you a relaxed atmosphere whenever 
and wherever your heart desires. 
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บทท1ี 
บทนํา 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 
ในปัจจบุนัการใช้ชีวิตสําหรับคนรุ่นใหมห่รือทีเรียกวา่ Gen C (The Connected Consumer) 
เป็นการใช้ชีวิตอยา่งชาญฉลาดในแบบฉบบัคนรุ่นใหมไ่มว่า่จะฉลาดคดิ ฉลาดบริหาร เงิน 
ปัจจบุนัCreativeมีชีวติอยา่งมีสไตล์ด้วยรายละเอียดทีสร้างสรรค์กบัการใสใ่จในรายละเอียด ของ
งานออกแบบ เพือการอยูอ่าศยัความสมดลุแหง่ชีวิตการทํางาน ชว่ยปรับสภาพร่างกาย และ จิตใจ
ให้ผอ่นคลายและพร้อมตอ่การทํางานจดัสรรเวลาชีวิตได้ด้วยตนเอง สามารถมีเวลา หรือ 
สร้างสรรค์จินตนาการใหม่ๆ ให้มากขนึ โดยสามารถเชือมตอ่กบัผู้คนและสงัคมได้เสมอ        
ลกัษณะการดําเนินชีวิตของคนรุ่นใหมโ่ดยทวัไปแล้วจะบง่บอกถงึวิถีการดําเนินชีวิตของแตล่ะ 
บคุคล ตามพฤตกิรรมตา่ง ๆ เชน่  พฤตกิรรมในการเข้าสงัคม การบริโภค การหาความบนัเทิง การ
พกัผอ่นหยอ่นใจและใช้เวลาวา่งการแตง่ตวัทศันคตคิา่นิยมและมมุมองล้วนเป็นสว่นประกอบ ของ
รูปแบบการดําเนินชีวิตประจําวนั ซงึปัจจยัในชีวิตทีคนในปัจจบุนัตา่งให้ความสําคญัไมเ่ทา่กนั 
สําหรับรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนเมืองต้นทนุสําคญัสําหรับวิถีการดําเนินชีวิตในปัจจบุนัทีต้อง
เร่งรีบหรือแขง่ขนักบัตวัเองและเวลาอยูเ่สมออาจเป็นเหตผุลหนงึทีทําให้พืนทีการใช้ชีวิตในอดุมคติ
แหง่ความเป็นจริงของคนเมืองนนัถกูลดทอนลง ดงันนัจงึควรหาเวลาวา่งอยูก่บัตนเองและ 
ครอบครัวมากยิงขนึ เพราะจะทําให้มีแรงผลกัดนัในการทํางาน ในวนัตอ่ ๆ  ไปได้  โดยเฉพาะบ้าน
ซงึเป็นสถานทีใช้ในการพกัผอ่นมากทีสดุเพราะเวลาทีเหลือ จากการทํางานเกือบทงัหมดจะใช้อยู่
ในสถานทีแหง่นี การสร้างบรรยากาศในบ้านจงึเป็นสงิที สําคญัโดยพืนทีทีเราใช้เวลาพกัผอ่นมาก
ทีสดุ คือบริเวณ ห้องนอน และห้องนงัเลน่  
วิถี Cosmopolitan (วิถีสากลนิยม) ชีวิตคนเมืองรุ่นใหม ่การมีชีวิตทีไมห่ยดุอยูก่บัทีชอบมองหาสงิ
ใหม ่ประสบการณ์ใหมแ่ละความตืนเต้นใหม่ๆ  ในชีวิต ไมเ่ว้นแม้แตก่บัการตกแตง่บ้านรูปแบบใหม่
อาจไมมี่หน้าตาแปลกประหลาดอยา่งทีเคยเป็น แตเ่ป็นการรับรู้ เมือได้เข้ามาในพืนทีทําให้ห้อง
กลอ่งสีเหลียมไมธ่รรมดา เส้นสายเรียบน้อยตรงไปตรงมา เป็นงานสามมิตทีิมี รายละเอียดไมม่าก
และไมน้่อย เป็นรูปแบบร่วมสมยัในยคุนีตามวิธีคดิของคนรุ่นใหม ่ทีใสใ่จรายละเอียด หากมีการ
ตกแตง่บ้านทีสวยแล้ว องค์ประกอบหนงึทีไมแ่พ้กนัก็คือการสร้างบรรยากาศ 
ในห้องทีดี เนืองจากจะสง่ผลให้เกิดการผอ่นคลายได้อยา่งเตม็ที ซงึปัจจยัสําคญัใน 
การสร้างบรรยากาศเพือความผอ่นคลาย คือปัจจยัด้านแสง เงา และการเคลือนไหว  
โดยความเข้ม ออ่นของแสงและเงา จะเป็นตวักําหนดบรรยากาศตา่งๆในห้อง ทําให้รู้สกึผอ่นคลาย 
การเคลือนไหว สร้างความเพลดิเพลนิในการชม ซงึจะสร้างประสบการณ์ใหม ่ๆ  ในการพกัผอ่น 
จงึเป็นทีมาของโครงการออกแบบผลติภณัฑ์โคมไฟเคลือนไหวทีได้รับแรงบนัดาลใจ ในการ
ออกแบบมาจาก ดอกไม้ซงึเป็นสงิมหศัจรรย์ทีซอ่นอยูใ่นธรรมชาต ิทีสวยงาม โดยนําบริบทตา่งๆ
มาออกแบบ เชน่  ลกัษณะการ หบุ ผลบิาน ของดอกไม้  รูปทรง สีสนั พืนผิว  ความมหศัจรรย์ที
ซอ่นอยู ่นํามาผสมผสานกบัระบบ Kinetic รวมกบัแสง เงา ออกมาเป็นผลติภณัฑ์ ทีเหมาะสม 
ลงตวั และสร้างบรรยากาศทีผอ่นคลายให้แก่บ้านได้อยา่งลงตวั 
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1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1.2.1    เพือออกแบบผลติภณัฑ์โคมไฟให้แสงสวา่งทีชว่ยเสริมสร้างบรรยากาศผอ่นคลาย     
สําหรับการพกัผอ่น  
 1.2.2 เพือออกแบบผลติภณัฑ์โคมไฟให้แสงสวา่งทีมีความแปลกใหมด้่านรูปลกัษณ์ ทําให้
เกิดประสบการณ์แปลกใหม ่
 1.2.3 เพือออกแบบผลติภณัฑ์ให้แสงสวา่ง ทีมีความร่วมสมยั เหมาะสําหรับคนรุ่นใหม ่
 1.2.4 เพือศกึษาลกัษณะและการเคลือนไหวของดอกไม้ประเภทตา่ง ๆ  เพือนํามาใช้ในงาน
ออกแบบ 

1.3 ขอบเขตของการออกแบบ 
 1.3.1 ออกแบบผลติภณัฑ์โคมไฟเพือสร้างบรรยากาศในห้อง โดยใช้ระบบ Kinetic (ระบบ
การเคลือนไหวแบบจลนศาสตร์) หรือวิธีการอืน ๆ เป็นกลไกในการสร้างการเคลือนไหวของ
ผลติภณัฑ์ 
 1.3.2 ออกแบบแสงและเงา ทีสร้างบรรยากาศผอ่นคลาย ในพืนทีพกัผอ่น เชน่ ห้องนงัเลน่ 
ห้องนอน เป็นต้น 
 1.3.3 ออกแบบผลติภณัฑ์โดยใช้แนวคดิจากบริบทตา่ง ๆ  ของดอกไม้ 
เชน่  ลกัษณะการ หบุ ผลบิาน ของดอกไม้ , รูปทรง สีสนั พืนผิว , ความมหศัจรรย์ทีซอ่นอยู ่, วงจร
ชีวิตด้านอืนๆ  เป็นต้น  

1.4 แนวทางการออกแบบและการแก้ไขปัญหา 
 ปัญหา:  บรรยากาศในห้อง ไมต่อบสนองตอ่การพกัผอ่น 
 แนวทางการแก้ไข: จดัทําผลติภณัฑ์เพือสร้างบรรยากาศ ในเรืองของแสง เพือตอบสนอง    
 การพกัผอ่นได้อยา่งเตม็ที โดยเน้นโทนของแสงสีส้ม เพือความผอ่นคลายสงูสดุ 

 ปัญหา:  ผลติภณัฑ์เดมิไมต่อบสนองให้เกิดประสบการณ์ใหม่ๆ  
 แนวทางการแก้ไข: ออกแบบผลติภณัฑ์ทีมีความแปลกใหมท่างด้านรูปลกัษณ์ และออกแบบ 
 แสง เงาเพือสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ  

1.5 แนวทางการศกึษา 
 1.5.1 การศกึษาข้อมลูทีเกียวข้อง 
  1.ข้อมลูเกียวกบัการตกแตง่บ้าน 
   - Home accessery 
   - การตกแตง่บ้าน 
   - จดุเดน่ของผลติภณัฑ์ตกแตง่แตล่ะประเภท  
   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 3

  2. ข้อมลูเกียวกบักลุม่เป้าหมายในการเลือกซือผลติภณัฑ์ 
   - อาย ุ
   - เพศ 
   - สดัสว่นของร่างกาย 
  3. ข้อมลูเกียวกบัดอกไม้ประเภทตา่งๆ 
   - ลกัษณะทวัไป 
   - สายพนัธุ์ 
   - วงจรชีวิต 
   - รูปทรง สี ขนาด สดัสว่น 
   - ความมหศัจรรย์ทีซอ่นอยูท่างกายภาพ 
  4. ข้อมลูเกียวกบัผลติภณัฑ์ให้แสงสวา่งในท้องตลาด 
   - วสัดทุางเลือก 
   - การผลติ / ขนึรูป 
   - ข้อตอ่และรายละเอียดตา่งๆ 
  5. ข้อมลูเกียวกบัหลกัการทางวิทยาศาสตร์ กลไก Kinetic และ ระบบกลไกอืน ๆ 

 1.5.2 การวิเคราะห์ข้อมลูเพือการออกแบบ 
  1. วิเคราะห์ลกัษณะทางกายภาพ ขนาดสดัสว่นทีเหมาะสม 
  2. วิเคราะห์ผลติภณัฑ์ใกล้เคียง หรือผลติภณัฑ์ทีต้องการออกแบบ 
  3. วิเคราะห์ของการใช้พืนทีในการใช้งานของผลติภณัฑ์ 
  4. วิเคราะห์การใช้สีและการออกแบบรูปทรง กราฟิกตา่งๆ 
 1.5.3 การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 
 1.5.4 สรุปผล และอภิปราย พร้อมข้อเสนอแนะ 

1.6 แผนการดาํเนินงาน ระยะเวลา ลาํดบัขั้นตอนในการดาํเนินงาน  

1.6.1 เสนอหวัข้อครังที1 วิเคราะห์และแนวโน้มความเป็นไปได้ของโครงการ               1 สปัดาห์          

1.6.2 ตรวจงานครังที 1 ศกึษาข้อมลูเชิงลกึและวิเคราะห์ข้อมลู                                   4 สปัดาห์          

1.6.3 ตรวจงานครังที 2 ทดลองทําแบบจําลองและพฒันาแนวทางการออกแบบ             4 สปัดาห์          

1.6.4 ตรวจงานครังที 3 วิเคราะห์และศกึษาการออกแบบ พร้อมจดัทําต้นแบบ                4 สปัดาห์          

1.6.5 ตรวจงานครังที 4 จดัทําเอกสาร แบบนําเสนอ แบบเพือการผลติ หนจําลอง   6 สปัดาห์ 
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1.7 งบประมาณในการดาํเนินงาน  

1.7.1 คา่ข้อมลูและเอกสารตา่งๆ      2,000    บาท
1.7.2 คา่โดยสารและเก็บข้อมลูตามสถานทีตา่งๆ    3,000    บาท
1.7.3 คา่อปุกรณ์ในการทํา study model     1,0000  บาท
1.7.4 คา่เขียนแบบ และ presentation      3,000    บาท
1.7.5 คา่ทํา prototype model      40,000  บาท
1.7.6 คา่จดัทํารูปเลม่       3,000    บาท
1.7.7 อืนๆ        5,000    บาท
รวม          66,000  บาท  

1.8 ผลทคีาดว่าจะได้รับ 
1.ได้ผลติภณัฑ์โคมไฟให้แสงสวา่งทีชว่ยเสริมสร้างบรรยากาศผอ่นคลาย สําหรับการพกัผอ่น  
2.ได้ผลติภณัฑ์โคมไฟให้แสงสวา่งทีมีความแปลกใหมด้่านรูปลกัษณ์ ทําให้เกิดประสบการณ์
แปลกใหม ่
3.ได้ผลติภณัฑ์ให้แสงสวา่ง ทีมีความร่วมสมยั เหมาะสําหรับคนรุ่นใหม ่
4.ได้ศกึษาลกัษณะและการเคลือนไหวของดอกไม้ประเภทตา่ง ๆ  เพือนํามาใช้ในงานออกแบบ 
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บทท ี2 
วรรณกรรมทเีกียวข้อง 

2.1 ดอกไม้ (Flower)  
คือ สว่นของพืชทีเปลียนแปลงไปมีลกัษณะพิเศษ เพือทําหน้าทีเกียวกบัการสืบพนัธุ์ ดอกเกิดจาก
ตาดอก (Flowering bud) ดอกไม้แตล่ะชนิดมีความแตกตา่งกนั แตมี่โครงสร้างพืนฐานทีคล้ายกนั 

ภาพที 2.1 สว่นประกอบของดอกไม้ 

(ทีมาภาพ: http://www.webquest.hawaii.edu/kanini/perfectflower.php                                

เข้าถงึเมือ 17 มกราคม 2559) 

 2.1.1 ส่วนประกอบทสีาํคัญของดอก    
  1) กลีบเลยีง (Sepal)                                                                                            
วงกลีบเลยีง (Calyx) เป็นวงนอกสดุของดอก สว่นใหญ่มีสีเขียวทําหน้าทีหุ้มและป้องกนัดอกตมู 
พืชบางชนิดมีกลีบเลยีงแยก บางชนิดมีกลีบเลยีงเชือมตอ่กนั                                                            
  2) กลีบดอก (Petal)                                                                                     
วงกลีบดอก (Corolla) อยูถ่ดัจากวงกลีบเลียงเข้าไป ลกัษณะบางกวา่กลีบเลยีง มีสีสนัตา่งๆ        
พืชบางชนิดมีกลีบดอกแยก บางชนิดมีกลีบดอกเชือมตอ่กนั 
  3) เกสรตวัผู้ (Stamen) เป็นอวยัวะสืบพนัธุ์ของพืชทีสร้างเซลล์สืบพนัธุ์เพศผู้ อยูถ่ดั
จากวงกลีบดอกเข้าไป เกสรตวัผู้แตล่ะอนั มีโครงสร้างประกอบด้วย 2 สว่นคือ อบัเรณ ู(Anther) 
ซงึภายในมีถงุอบัเรณ ู(Pollen sac) และก้านเกสรตวัผู้ (Filament) เกสรตวัผู้จดัเป็นวงชนัที 3 ของ
ดอกไม้ เรียกวา่ Androecium 
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  4) เกสรตวัเมีย (Pistil)                                                                             
ประกอบด้วยยอดเกสรตวัเมีย (Stigma) มกัมีเมือกเหนียวเพือคอยดกัละอองเรณ ูและก้านชเูกสร
ตวัเมีย (Style) เกสรตวัเมียจดัเป็นวงในสดุของดอกไม้ เรียกวา่ Gynoecium รังไข ่(Ovary) ภายใน
รังไขมี่ออวลุ (Ovule) รังไขทํ่าหน้าทีสร้างไขห่รือเซลล์สืบพนัธุ์เพศเมีย การจําแนกชนิดของรังไขโ่ดย
ใช้ตําแหนง่ของรังไขเ่ป็นเกณฑ์ จําแนกได้ 3 ชนิด ได้แก่                     
  5) ฐานรองดอก (Receptacle)                          
เป็นสว่นปลายสดุของก้านดอก แผอ่อกไปทําหน้าทีรองรับสว่นตา่งๆ ของดอก 
  6) ก้านดอกยอ่ย (Pedicel)                                  
เป็นก้านของดอกยอ่ยทีอยูใ่นชอ่ดอก หรือเป็นสว่นของก้านดอกทีอยูต่อ่จากฐานดอกในดอกเดียว 
   7) ก้านดอก (Peduncle)                  
เป็นสว่นลา่งสดุของดอกทีตดิตอ่กบัลําต้นหรือกิง หรือเป็นสว่นก้านชอ่ดอก 

 2.1.2 การจาํแนกประเภทของดอกไม้         
การจําแนกประเภทของดอกสามารถแบง่ได้  โดยใช้เกณฑ์ตา่ง ๆ ดงันี                                    
           1) ใช้สว่นประกอบทีเป็นโครงสร้างหลกัในการแบง่                                                       
-  ดอกสมบรูณ์ ( Complete Flower) คือ ดอกไม้ทีมีองค์ประกอบ ของ       
โครงสร้างหลกัครบทงั4สว่น เชน่ ดอกกล้วยไม้ ดอกบวั เป็นต้น                                                         
-  ดอกไมส่มบรูณ์ (Incomplete Flower ) คือดอกทีโครงสร้างหลกัไมค่รบทงั       
4 สว่น อาจจะขาดสว่นใดสว่นหนงึไป เชน่ ดอกมะละกอ ดอกบวบ ดอกตําลงึ เป็นต้น 
  2) ใช้จํานวนเกสรตวัผู้และเกสรตวัเมียในการแบง่      
-  ดอกสมบรูณ์เพศ (Perfectflower)  เป็นดอกมีทงัเกสรตวัผู้และเกสรตวัเมียในดอกเดียวกนั     
เชน่ ดอกชบา  ดอกบวัหลวง ดอกมะเขือ                                                                                         
- ดอกไมส่มบรูณ์เพศ ( Inperfect flower) เป็นดอกทีขาดเกสรตวัผู้หรือเกสรตวัเมีย ตวัใดตวัหนงึ
บนดอกนนั  เชน่ ตําลงึ ดอกบวั 
    3) ใช้จํานวนดอกบนก้านชดูอกในการแบง่                                                                   
-  ดอกเดียว (Solitary flower)  จะมีดอกดอกเดียวอยูบ่นก้านชดูอก 1 ก้าน                                     
เชน่ ดอกกหุลาบ ดอกพูร่ะหง  ดอกชบา ดอกมะเขือ  ดอกฝรังดอกจําปี  ดอกฟักทอง เป็นต้น  
-  ดอกชอ่ (Inflorescences flower) คือดอกทีมีหลาย ๆ ดอกอยูบ่นก้านชดูอก 1 ก้าน                  
เชน่ ดอกหางนกยงู ดอกหอม ดอกกุ้ยชา่ย ดอกคะน้า ดอกขีเหลก็ เป็นต้น                                         
  4) ใช้การตดิอยูบ่นฐานรองดอก                                  
- ไฮโพจินนี ( Hypogyny ) คือสภาพของดอกทีเกสรตวัเมียตดิอยูที่ปลายฐานรองดอกทีคอ่นข้าง
ยาวโดยอยูเ่หนือสว่นอืน ๆ ของดอก ดอกชนิดนีเรียก  วา่ ดอกไฮโพจินนสั (Hypogynous flower) 
ทําให้รังไขอ่ยูเ่หนือฐานรองดอก เรียกวา่ ซพีูเรียร์โอวารี (Superior ovary) ตวัอยา่งเชน่ ดอกมะเขือ 
มะเขือเทศ จําปี องุน่ มะละกอ ถวั ข้าวโพด มะมว่งหิมพานต์ ยีหบุ บวั ส้ม  
- เพริจินนี (Perigyny) คือสภาพของดอกทีฐานรองดอกโค้งล้อมรอบเกสรตวัเมียมีลกัษณะคล้าย
ถ้วยแชมเปญ ทีมีเกสรตวัเมียอยูต่รงกลางสว่นอืน  ๆ ของดอก คือ กลีบเลยีง กลีบดอก และเกสร
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ตวัผู้มาตดิทีขอบฐานรองดอก  จงึล้อมรอบเกสรตวัเมียเรียกดอกชนิดนีวา่ ดอกเพริจินนสั 
( Perigynous flower ) ตวัอยา่งเชน่ ดอกเชอรี กหุลาบ     
 - เอพิจินนี ( Epigynous ) คือสภาพของดอกทีฐานรองดอกโอบรอบเกสรตวัเมียทงัหมดทําให้เกสร
ตวัเมียอยูใ่ต้สว่นอืน ๆ ของดอก ดอกแบบนีจงึเรียก วา่ ดอกเอพิจินนสั (Epigynous flower)  
ทําให้รังไขอ่ยูใ่ต้ฐานรองดอก เรียกวา่ อินฟิเรียร์โอวารี ( Inferior ovary ) ตวัอยา่งเชน่  ดอกเลก็ ๆ 
ของทานตะวนั แอปเปิล ทบัทิม กล้วย ฝรัง ชมพู ่ฟักทอง แตงกวา บวบ พลบัพลงึ เป็นต้น 
 2.1.3 วงของดอกไม้                                                             
  1) วงเคลกิซ์ (Calyx) วงนอกสดุซงึเป็นวงของกลีบรองหรือกลีบเลยีง(Sepals) สว่น
ใหญ่แล้วมีสีเขียว กลีบเลยีง อาจอยูแ่ยกกนั เรียกวา่พอลเิซพาลสั(  Polysepalous) หรือ                  
อะโพเซพาลสั (Aposepalous) เชน่ กลีบเลยีงของดอกบวัสายและพทุธรักษา ถ้ากลีบเลยีงเชือม
ตดิกนั เรียกวา่ ซีนเซพาลสั(Synsepalous ) หรือแกโมเซพาลสั ( Gamosepalous ) เชน่ กลีบเลยีง
ของดอกชบา ดอกบานบรีุ ดอกแค กลีบเลยีงของพืชบางชนิดอาจมีสีตา่ง ๆ เพือ ลอ่แมลงให้ชว่ย
ถ่ายละอองเกสร นอกจากนีใต้กลีบเลยีงของพืชพวกชบา  และพูร่ะหง ยงัมีกลีบสีเขียวเลก็ ๆ ที
เรียกวา่ ริวประดบั (Epicalyx) อยูด้่วย 
  2) วงคอโรลลา (Corola) วงทีสองหรือวงถดัเข้าไปเป็นวงของกลีบดอก วงนีมีสีของ
กลีบดอกแตกตา่งกนัขนึกบัรงควตัถ ุ    เชน่ แคโรทีนอยด์ ทําให้มีสี เหลืองหรือสีแสด แอนไทไซยา
นิน (Anthocyanthins ) ทําให้กลีบดอกมีสีมว่งหรือสีนํ้าเงินกลีบดอกสีขาวเพราะมีแอนโทแซนทิน 
(Anthoxanthins) กลีบดอกอาจเชือมตดิกนั  เรียกวา่ แกโมพาทาลสั ( Gamopetalous )  
หรือซีมเพทาลสั (Sympetalous ) ตวัอยา่งเชน่ ดอกต้อยตงิ   ดอกมะเขือ  ดอกลําโพง ดอก
ทานตะวนั ผกับุ้ง ตําลงึ ฟักทอง                                                                                          
  3) วงแอนดรีเซียม (Androcium) วงทีสามเป็นวงของเกสรตวัผู้ (Stamens หรือ 
Microsporophylls ) วงนีเรียกวา่ แอนดรีเซียม (Androcium) เกสรตวัผู้แตล่ะอนัประกอบด้วยก้าน
เกสรตวัผู้ (Filament) ชอูบัเรณ ู(Anthers) ภายในมีถงุเรณ ู(Pollen sacs  หรือ  Microsporangia) 
อยู4่ถงุ ละอองเรณมีูขนาดเลก็จํานวนมากและพืชแตล่ะชนิดมีละอองเรณทีูมีรูปร่างแตกตา่งกนั     
  4)  วงจินนีเซียม (Gynaecium) วงทีสีหรือวงในสดุเป็นวงของเกสรตวัเมีย ( Pistil หรือ 
Carpel หรือ Megasporophyll ) อาจมีเกสรตวัเมียอนัเดียว หรือ หลายอนัรวม เกสรตวัเมียแตล่ะ
อนั เรียก คาร์เพล ( Carpel ) 
 2.1.4การเคลือนไหวของพชื 
  1) การเคลือนไหวทีเกิดจากการเจริญเตบิโต (growth movement) 
- การเคลือนไหวเนืองจากสงิเร้าภายนอก (stimulus movement)                                                   
- การเคลือนไหวทีมีทิศทางสมัพนัธ์กบัทิศทางของสงิเร้า (tropic movement)                           
positive gravitropism เชน่ รากพืชจะเจริญเข้าหาแรงโน้มถ่วงของโลก                                         
negative gravitropism เชน่ ยอดพืชจะเจริญในทิศทางตรงกนัข้ามกบัแรงโน้มถ่วงของโลก           
- การเคลือนไหวโดยมีแสงเป็นสงิเร้า (phototropism)                                                                    
positive phototropism เชน่ ยอดพืชเอนเข้าหาแสงสวา่ง                                                              
negative phototropism เชน่ รากพืชเจริญหนีแสงสวา่ง                                                                
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- การเคลือนไหวโดยมีสารเคมีเป็นสงิเร้า (chemotropism)                                                               
เชน่ การงอกของหลอดละอองเรณไูปยงัรังไขข่องพืชมีดอก 
- การเคลือนไหวโดยตอบสนองตอ่การสมัผสั (thigmotropism) เชน่ มือเกาะ (tendril) ยืนออกไป
จากลําต้น ไปยดึสงิทีสมัผสัหรือต้นไม้อืนหรือหลกั เพือเป็นการพยงุลําต้น เชน่ ตําลงึ กระทกรก 
องุน่ พืชตระกลูแตง เป็นต้น                                                                                                       
- การเคลือนไหวโดยมีนํ้าเป็นสงิเร้า (hydrotropism) เชน่รากของพืชจะเจริญเข้าหานํ้าหรือ
ความชืนเสมอ                                                                          
- การเคลือนไหวเนืองจากสงิเร้าภายในของพืชเอง (autonomic movement) 
  2) การเคลือนไหวทีเกียวข้องกบัแรงดนัเตง่ (turgor movement) เซลล์พืชดดูนํ้าเข้าไป 
เซลล์จะเตง่ขนึ เพราะเกิดแรงดนัเตง่ ทําให้พืชกางใบออกได้เตม็ที แตถ้่าเสียนํ้าไปใบจะเหียวหรือ
เฉาลง การเคลือนไหวหรือการตอบสนองแบบนีแบง่ออกเป็น                                                            
- contact movement                                                                                                               
- sleep movement                                                                                                                     
- guard cell movement 
            3) การตอบสนองของพืชตอ่สารควบคมุการเจริญเตบิโต     
สารควบคมุการเจริญเตบิโต คือ plant hormoneเป็นสารเคมีทีพืชสร้างขนึ ในปริมาณทีน้อยมาก 
และลําเลียงไปยงัเนือเยือตา่ง ๆ ของพืช เพือควบคมุการเจริญเตบิโตของพืช ฮอร์โมนเหลา่นี ได้แก่ 
auxin,gibberellin,cytokinin,ethylene,abscisic acid สารสงัเคราะห์ทีมีสมบตัคิล้ายฮอร์โมน 
                   4) การเคลือนไหวของพืชโดยมีทิศทางไมส่มัพนัธ์กบัทิศทางของสงิเร้า (nast) ได้แก่         
- photonasty เป็นการตอบสนองทีเกิดจากการกระตุ้นของแสง                                                       
เชน่ การหบุและบานของดอกไม้ เกิดจากการกระตุ้นของแสงหรืออณุหภมิูทีเปลียนแปลงไป                
เชน่ ดอกบวัสว่นมากจะหบุในตอนกลางคืน จะบานในตอนกลางวนั ดอกกระบองเพชรสว่นมากจะ
บานในตอนกลางคืนและหบุในตอนกลางวนั  การบานและหบุของดอกไม้ เกิดเนืองจากกลุม่เซลล์
ทางด้านนอกและด้านในขยายขนาดไมเ่ทา่กนั ดอกไม้จะบานเมือกลุม่เซลล์ทางด้านใน ของกลีบ
ดอก ขยายขนาดมากกวา่ด้านนอก สว่นการทีดอกไม้หบุลงเพราะกลุม่เซลล์ทางด้านนอกขยาย
ขนาดมากกวา่ด้านใน                                          
- thermonasty เป็นการตอบสนองทีเกิดจากการกระตุ้นของอุณหภูมิ ทําให้เกิดการเคลือนไหวได้ 
เช่น การบานของดอกบัวสวรรค์ หัวบัวจีน ทิวลิป เมือได้รับอุณหภูมิสูง 
เชน่ การเคลือนไหวเนืองจากสงิเร้าภายในของพืชเอง (autonomic movement) การเคลือนไหว
เนืองจากสงิเร้าภายในของพืชเอง แบง่เป็น 2 ชนิด คือ                                                 
- nutation movement เป็นการเคลือนไหวทีเกิดเฉพาะทียอดของพืชบางชนิด เช่น ถัว ทําให้ปลาย
ยอดเอนหรือแกว่งไปมา ในขณะทีพืช เจริญเติบโตทีละน้อยเนืองจากกลุ่มเซลล์ 2 ด้านของลําต้น
เจริญเติบโตไม่เท่ากัน                                                                                                
- spiral movement เป็นการเคลือนไหวทีปลายยอดบิดเป็นเกลียว เมือพืชเจริญเติบโตขึนทําให้
ลําต้นบิดเป็นเกลียวพันรอบแกน หรือพันอ้อมหลักขึนไปเป็น การพยุงลําต้นไว้ เช่น การพันหลัก
ของต้นมะลิวัลย์ ต้นลัดดาวัลย์ ต้นพริกไทย ต้นพลู เป็นต้น                                                               
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- พืชกินแมลง ได้แก่ ต้นกาบหอยแครง ต้นหยาดนํ้าค้าง ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลงิ จะมีกลุม่เซลล์ที
ไวตอ่การสมัผสัเชน่เดียวกบัใบไมยราบ เมือแมลงบนิมาเกาะก็จะตอบสนองโดย การหบุใบทนัที 
พร้อมทงัปลอ่ยเอนไซม์ออกมายอ่ยแมลงเป็นอาหาร 
 2.2 Gen C                                                                                        
กลุม่ Connected Generation คือกลุม่คนทีใช้เทคโนโลยีเพือการสือสารเป็นหลกั และเป็นประจํา 
ไมว่า่จะเป็นระยะๆ อยา่งสม่าํเสมอ หรือถงึขนัเสพตดิ และคนกลุม่นีจะเป็นกลุม่ Baby Boomer 
หรือคนกลุม่ใหมที่เกิดขนึมานนัเอง ซงึแนน่อนวา่เทคโนโลยีด้านการตดิตอ่สือสารได้ทําให้
พฤตกิรรมของคนทีเข้ามาอยูใ่นกลุม่นีเปลียนไป ไมว่า่จะเป็นการดลูะคร อา่นหนงัสือ ฟังวิทย ุอยู่
กบัครอบครัว ทงัหมดนีจะถกูแทนทีโดยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําให้สง่ผลกระทบตอ่ด้านการ
บริหาร กลยทุธ์ และการตลาด 
   2.2.1 แนวคดิ 6C ของ Gen C                                                                                 
                          1) Cash Smart ฉลาดบริหารเงิน หากสังเกตเราจะพบว่าคนยุคเก่าศรัทธาในการ
ทํางานหนัก อย่างคําพูดของคนจีนทีว่า “งานหนักสร้างเศรษฐี” แต่สําหรับคนรุ่น Gen C พวกเขา
รู้สึกว่ามันไม่สมจริงสักเท่าไหร่ “หากงานหนักสร้างเศรษฐี ทาสคนเป็นคนทีมีสินทรัพย์มากทีสุดใน
โลก” พวกเขาอาจเชือแบบนัน ดังนัน กลุ่ม Gen C จึงนิยมให้เงินทํางานให้เขาไม่ใช่ให้เขาทํางาน
ให้เงิน                          
                           2) Convenience  ชีวิตสะดวกสบาย อย่างทีเราเกรินไปว่าคนยุค C ไม่นิยมเสีย
เวลาและอดทนกับสิงทีตัวเองคิดว่าไม่จําเป้น พวกเขายอมเสียทรัพย์สินแลกกับความสะดวกสบาย
ทีจะช่วยให้เขาออกไปหาตังค์ได้มากขึน ดังนัน พวกเขาจึงไม่อดทนกับเรืองน่ารําคาญและยอมใช้
เงินอย่างชาญฉลาดเพือกําจัดแมลง  กวนใจเหล่านันให้พ้นทาง พวกเขาเป็นกลุ่มคนทีรู้จักใช้
เทคโนโลยี เช่น แอพพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย เพือสร้างความสะดวกสบายให้แก่ตัวเอง 
   3) Creative  สนใจรายละเอียดและงานออกแบบทีดดูีมีสไตล์ ต้องยอมรับว่า
คน Gen C เกิดในยุคทีสังคมโลกและไทยเริมสงบ ไม่มีการศึกสงครามมากนัก ดังนันพวกเขาจึงมี
เวลาใส่ใจกับเรืองศิลปะและการออกแบบทีสวยงามและทําให้ชีวิตดูสุนทรีย์มากขึน งานพลาสติก
หยาบๆ เน้นการใช้งานไม่ได้กินเงินพวกเขาหรอกครับ 
   4) Casual  ความสมดุลของการใช้ชีวิตระหว่างงานและเรืองส่วนตัว จากการ
สํารวจของกูรูด้านมาร์เกตติงหลายสํานัก เราพบว่าคนในยุคนีโดยเฉพาะในฝังเอเชียมีแนวโน้มทีจะ
มีวัฒนธรรมการทํางานแบบ Work Hard และ Play Harder เนืองจากอย่าลืมว่าเรากําลังอยู่ในยุค
ที axis of the world หรือ แกนของโลกได้ย้ายข้างจากโลกตะวันตกสู่โลกตะวันออก หนุ่มสาวชาว
เอเชียทํางานเป็นบ้าเป็นหลังขณะทีพวกเขามีเงินมากมายทีพร้อมจะทุ่มซือความสะดวกสบายเพือ
สร้างสมดุลให้กับชีวิตของตัวเอง 
    
   5) Control คน Gen C ชอบจัดการชีวิตของตัวเอง และเริมไม่ปล่อยให้หัวหน้า 
ครอบครัว หรือแม้แต่พ่อแม่เข้าครอบงําชีวิตตัวเองมากเกินไปนัก พวกเขาอาจรับฟังความเห็นของ
คนอืนแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาตระหนักว่าการตัดสินใจทุกอย่างของเขา มีแตต่ัวเองเท่านันทีต้องรับ
ผลกรรม ผิดกับรุ่นพ่อแม่ทีบางคนก็ยอมรับว่าแม้แต่การแต่งงานก็ถูกจัดให้แบบคลุมถุงชน 
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   6) Connect  ชีวิตแบบออนไลน์ การเข้าถึงข่าวสาร การพูดคุยกับเพือน ข้อ
จํากัดเรืองเวลาและระยะทางกลายเป็นเรืองทีเล็กลงเรือยๆ ในทุกวันนี                                 

  2.2.2 กลุ่มอายุของ Gen C  
   1) Baby Gen C อายุตังแต่ 18 – 24 ปี ซึงก็ได้แก่วัยรุ่นช่วงมหาวิทยาลัยจนถึง
ชีวิตเริมทํางานใหม่ๆกลุ่มคนกลุ่มนีมีกําลังซือ ตามการตัดสินใจต่อผู้ปกครอง  
   2) Bachelor Gen C มีช่วงอายุตังแต่ 25 – 34 ปี เป็นช่วงวัยทํางานระดับ
พนักงานจนถึงผู้บริหารระดับกลาง พร้อมจะซือสินค้าและทุ่มเงินให้กับ ความสะดวกสบายของตัว
เอง 
   3) Marriage Gen C มีช่วงอายุ 35 – 44 ปี เป็นช่วงทีมีครอบครัวและมอง
หาความมันคงการขายสินค้าและบริการ  

 2.3 แสงสว่าง 
  2.3.1 ชนิดของหลอดไฟ 
   1) หลอดไฟชนิดไส้ 
สมยัก่อนนิยมใช้กบังานให้แสงสวา่งในบ้านพกัอาศยั ห้องอาหาร ห้องรับแขก ปัจจบุนัไมนิ่ยม 
เนืองจากกินไฟมาก คายความร้อน อายกุารใช้งานสนัต้อง ประมาณ 1000ชม.                                  
   2) หลอดฮาโลเจน  
หลอดประเภทนีเหมาะกบัการสอ่งสวา่งเพือตกแตง่เน้นให้วตัถดุโูดดเดน่ เป็นประกายสดใส สร้าง
แสงเงา ตกแตง่ เน้นวตัถใุห้ดโูดดเดน่ ภาพวาด ภาพถ่าย อญัมณี เครืองประดบั เสอืผ้าหรือสนิค้า
ตามตู้โชว์ เป็นประกายสดใส ให้เอฟเฟคแสงพิเศษ                                                                          
   3) หลอดLED 
เป็นหลอดไฟขนาดเลก็ทีสดุ แตใ่ห้แสงสวา่งมาก  หลกัการทํางานของหลอด LED ตา่งจากหลอด
ไส้ เป็นหลอดไมมี่ไส้ จงึไมมี่การเผาไส้หลอด หลอด LED จงึไมแ่ผค่วามร้อน                                      
   4) หลอดฟลอูอเรสเซนส์ 
นิยมใช้ให้แสงสวา่งทวัไปภายในและภายนอกบ้าน ให้แสงสวา่งในห้องทํางาน อาคารหลงัคาสงู 
โรงงาน ให้แสงสวา่งภายนอกอาคาร ถนน ในทีสาธารณะ อายกุารใช้งานยาวนานกวา่หลอดไส้ หล
อดฮาโลเจน  
    5) หลอดคอมแพคฟลอูเรสเซนต์ 
พฒันาขนึมาแทนหลอดไส้ เพือให้กินไฟน้อยลง ขนาดเลก็ลง แตกํ่าลงัสอ่งสวา่งสงูขนึ มีทงัหลอด
ตะเกียบ หลอดเกลียว และหลอดทอร์นาโด 
  2.3.2 ความรูู้พนืฐานทางด้านแสงสว่าง                                              
   1) ความสอ่งสวา่ง (อิลมิูแนนซ์) 
 หมายถงึปริมาณแสงทีกระทบลงบนวตัถตุอ่พืนที มีหนว่ยเป็น ลเูมน ตอ่ตารางเมตร หรือ ลกัซ์ (ถ้า
หนว่ยเป็น ลเูมนตอ่ตารางฟตุ ความสอ่งสวา่งก็เป็น ฟตุแคนเดลิ) 
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อิลมิูแนนซ์  = ปริมาณแสง ( ลเูมน ) 
                            พืนที ( m2 ) 
    2) ความสวา่ง (ลมิูแนนซ์)  
หมายถงึปริมาณแสงทีสะท้อนออกมาจากวตัถตุอ่พืนที มีหนว่ยเป็น แคนเดลาตอ่ตารางเมตร 
ปริมาณแสงทีเทา่กนัเมือตกกระทบลงมาบนวตัถทีุมีสีตา่งกมีัปริมาณแสงสะท้อนกลบัตา่งกนันนั  
คือ ลมิูแนนซ์ สาเ หตทีุตา่งกนัก็เนืองมาจากสมัปร ะสทิธิการสะท้อนแสงของวสัดตุา่งกนั 
  2.3.3 ระบบการให้แสง    
   1) แสงสวา่งทวัไป (GeneralLighting) 
คือการให้แสงกระจายทวัไปทงับริเวณพืนทีใช้งานซงึใช้กบัความสอ่งสวา่งทีไมม่ากจนเกินไป 
   2) แสงสวา่งเฉพาะที (Locallised Lighting)                                    
คือ การให้แสงสวา่งเป็นบางบริเวณทีต้องการใช้ไฟแสงสวา่งมาก เพือการประหยดัพลงังา 
   3) แสงสวา่งเฉพาะทีและแสงสวา่งทวัไป (General and Locallised Lighting)  
คือ การให้แสงสวา่งทงัแบบทวัไปทงับริเวณและเฉพาะทีทีทํางาน ซงึมกัใช้กบังานทีต้องการความ
สอ่งสวา่งสงูซงึไมส่ามารถให้แสงแบบแสงสวา่งทวัไปได้เพราะ เปลืองคา่ไฟฟ้ามาก แตก็่ไม่
สามารถให้แสงแบบแสงสวา่งเฉพาะทีได้เพราะเมือเงยหน้าจาก การทํางานก็จะพบบริเวณ        
ข้างเคียงมืดเกินไป ทําให้สายตาเสียได้ 
   2.3.4 ระบบการให้แสงหลัก   
ซงึหมายถงึแสงสวา่งพืนฐานทีต้องใช้เพือการใช้งานซงึแยกออกได้เป็นระบบตา่งๆดงันี 
   1) แสงสวา่งทวัไป (General Lighting) 
 คือ การให้แสงกระจายทวัไปเทา่กนัทงับริเวณพืนทีใช้งาน ซงึใช้กบัการให้แสงสวา่งไมม่ากเกินไป 
แสงสวา่งดงักลา่วไมไ่ด้เน้นเรืองความสวยงามมากนกั ดงันนัการประหยดัพลงังานสามารถทําได้
ในแสงสวา่งทวัไปนี 
   2) แสงสวา่งเฉพาะที (Localized Lighting)   
คือ การให้แสงสวา่งเป็นบางบริเวณเฉพาะทีทํางานเทา่นนั  เพือการประหยดัพลงังานไฟฟ้า โดยไม่
ต้องให้สม่าํเสมอเหมือนแบบแรก เชน่ การให้แสงสวา่งจากฝ้าเพดานโดยตดิตงัเฉพาะ เหนือโต๊ะ
หรือบริเวณใช้งานให้ได้ความสอ่งสวา่งตามต้องการ  
   3) แสงสวา่งเฉพาะทีและทวัไป (Local Lighting + General Lighting)  
คือ การให้แสงสวา่งทงัแบบทวัไปทงับริเวณและเฉพาะทีทีทํางาน ซงึมกัใช้กบังานทีต้องการ ความ
สอ่งสวา่งสงูซงึไมส่ามารถให้แสงแบบแสงสวา่งทวัไปได้เพราะเปลืองคา่ไฟฟ้ามาก                
เชน่ การให้แสงสวา่งจากฝ้าเพดานเพือสอ่งบริเวณทวัไปและทีโต๊ะทํางานตดิโคมตงัโต๊ะ สอ่งเฉพาะ
ตา่งหากเพือให้ได้ความสอ่งสวา่งสงูมากตามความต้องการของงาน 
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  2.3.5 ระบบการให้แสงรอง 
หมายถงึการให้แสงนอกเหนือจากการให้แสงหลกัเพือให้เกิดความสวยงามเพือความสบายตา ซงึ
แยกออกได้ดงันี 
   1)  แสงสวา่งแบบสอ่งเน้น (Accent Lighting)  
เป็นการให้แสงแบบสอ่งเน้นทีวตัถใุดวตัถหุนงึเพือให้เกิดความสนใจ  โดยทวัไปแสงประเภทนีได้ 
มาจากแสงสปอต 
   2) แสงสวา่งแบบเอฟเฟค (Effect Lighting)  
หมายถงึแสงเพือสร้างบรรยากาศทีนา่สนใจ  แตไ่มไ่ด้สอ่งเน้นวตัถเุพือเรียกร้องความสนใจ       
เชน่ โคมทีตดิตงัทีเพดานเพือสร้างรูปแบบของแสงทีกําแพง เป็นต้น 
   3) แสงสวา่งตกแตง่ (Decorative Lighting)  
เป็นแสงทีได้จากโคมหรือหลอดทีสวยงามเพือสร้างจดุสนใจในการตกแตง่ภายใน 
   4) แสงสวา่งงานสถาปัตย์ (Architectural Lighting)  
บางทีก็เรียก Structural Lighting ให้แสงสวา่งเพือให้สมัพนัธ์กบังานทางด้านสถาปัตยกรรม  เชน่ 
การให้แสงไฟจากหลืบ  การให้แสงจากบงัตา หรือการให้แสงจากทีซอ่นหลอด 
   5) แสงสวา่งตามอารมณ์ (Mood Lighting)  
แสงสวา่งประเภทนีไมใ่ชเ่ทคนิคการให้แสงพิเศษแตอ่ยา่งใด  แตอ่าศยัการใช้สวิตช์หรือตวัหรีไฟ
เพือสร้างบรรยากาศของแสงให้ได้ระดบัความสอ่งสวา่งตามการใช้งานทีต้องการ 
  2.3.6 โทนสีของแสง 
   1) สีวอร์มไวท์ (Warm white)  
ให้แสงสีแดงออกโทนส้มเป็นโทนสีร้อน โทนอบอุน่ คา่อณุหภมิูสีของแสงอยูที่ ต่าํกวา่                 
3,000 เคลวิน 
   2) สีคลูไวท์ (Cool white) 
ให้แสงสีจะเริมออกมาทางสีขาวเป็นโทนสีทีดเูยน็สบายตา ดคูอ่นข้างสวา่งกวา่เมือเทียบกบั สี
วอร์มไวท์ Warm white คา่อณุหภมิูสีของแสงอยูที่ 3,000-4,500 เคลวิน 
   3) สีเดย์ไลท์ (Day light)  
ให้แสงสีโทนออกขาวอมฟ้า แตค่ล้ายแสงธรรมชาตติอนเวลากลางวนั ดงันนัคา่ความถกูต้อง ของสี
จงึมีมากกวา่เมือเทียบกบัสีวอร์มไวท์ Warm white หรือสีคลูไวท์ Cool white คา่อณุหภมิูสีของแสง
อยูที่ 4,500-6,500 เคลวิน ขนึไป 
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ภาพที2.2 โทนสีของแสง                                                    
  (ทีมาภาพ: http://www.banidea.com/lamp -warm-white-cool-white-and-day-light/   

เข้าถงึเมือ 17 มกราคม 2559) 

2.3.7 การส่องสว่างภายในห้องต่างๆ 
การสอ่งสวา่งภายในห้องตา่งๆ ทีพกัอาศยัมกัต้องการความสะดวกสบาย ดงันนัควรให้แสงทีดู
อบอุน่ การใช้แสงสีเหลืองจงึป็นทางเลือกทีเหมาะสม โดยสามารถเลือกใช้หลอดอินแคนเดสเซนต์ 
ฮาโลเจน หรือหลอดคอมแพคท์ฟลอูอเรสเซนต์ แบบวอร์มไวท์ (Warm White) เพราะมีสีเหลือง
คล้ายกนั และใช้ไฟสีขาวในบริเวณทีต้องใช้สายตา เชน่โคมไฟอา่นหนงัสือ หรือไฟเหนืออา่งซงิค์ใน
ครัว หรือใช้ภายในการตกแตง่ร้านกาแฟเป็นต้น 

ตารางที2.1 ความสอ่งสวา่งในพืนทีใช้งานตา่งๆในบ้านอยูอ่าศยั 
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   2.3.8 แสงสว่างภายในห้องนอน 
การจดัแสงในห้องนอน หลกัๆก็เพือทําให้เกิดบรรยากาศทีสงบและอบอุน่ รวมทงัทําให้เรารู้สกึผอ่น
คลายเนืองจากเราใช้ห้องนอนเป็นห้องสําหรับพกัผอ่นเป็นสว่นใหญ่ ดงันนัแสงไฟทีเรานํามาใช้ใน
ห้องนอนจงึเป็นแสงไฟประเภทสอ่งสวา่งทวัไป  ซงึเราสามารถเลือกใช้หลอดไฟทวัไป หรือไฟซอ่น
ผนงั  รวมทงัโคมไฟห้อยขนาดเลก็ โดยเลือกทีมีแสงสวา่งเพียงพอสําหรับทํากิจกรรมภายในห้อง 

ภาพที2.3 แสงสวา่งภายในห้องนอน 

(ทีมาภาพ: http://img.tarad.com/shop/r/rungsubfurniture/img-lib/spd_20140422153336_b.jpg  

 เข้าถงึเมือ 20 มกราคม 2559) 

   2.3.9 แสงสว่างภายในห้องนังเล่น 
ห้องนงัเลน่นบัเป็นห้องทีใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย รวมถงึเป็นศนูย์รวมของคนภายในบ้าน การจดั
แสงภายในห้องสามารถใช้แสงลกัษณะประกอบกนัเพือสร้างบรรยากาศภายในห้องตามรสนิยม
ของคนภายในบ้าน เน้นประโยชน์ใช้สอย และความสวยงามในจดุตา่งๆ เชน่ ใช้ไฟสําหรับทํางาน
เชน่ โคมไฟตงัโต๊ะหรือไฟเน้นเฉพาะจดุผสมผสานกนัในการตกแตง่ห้อง เพือให้เราสามารถ          
ทํากิจกรรมเชน่ อา่นหนงัสือ ดโูทรทศัน์ได้อยา่งสะดวก 
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ภาพที2.4 แสงสวา่งภายในห้องนงัเลน่ 

(ทีมาภาพ: http://p3.s1sf.com/wo/0/ud/3/16554/living-room-lighting.jpg   

เข้าถงึเมือ 20 มกราคม 2559) 

  2.3.10 ประเภทของโคมไฟ 
   1) โคมไฟสอ่งสวา่งทวัไป (AMBIENT LIGHT)  
นิยมใช้เป็นโคมไฟดาวน์ไลท์เป็นสว่นใหญ่ โดยทวัไปจะใช้ในห้องรับแขกหรือห้องนงัเลน่  
   2) โคมไฟชนิดตงัพืน (TORCHIERE)  
เป็นโคมไฟทีให้แสงนุม่นวลสม่าํเสมอ 
   3) โคมตงัโต๊ะชนิดตกแตง่ ( DECORATIVE TABLE LAMP) 
โดยสว่นใหญ่มกัจะนํามาตกแตง่ มากกวา่ทีจะใช้งานให้แสงสวา่งจงึคอ่นข้างมีรูปแบบหลากหลาย 
   4) โคมไฟห้อย (CHANDELIER)  
ใช้สําหรับสอ่งเฉพาะเจาะจงบนพืนทีเพือสร้าง ให้เกิดความรู้สกึเป็นทีรวมกลุม่ของคน  
   5) โคมไฟโต๊ะทํางาน (TASK LIGTH)  
เป็นโคมไฟทีถกูออกแบบมาเพือการใช้งานบนโต๊ะทํางาน จงึต้องสามารถปรับมมุหรือทิศทาง ได้
งา่ย และสามารถเคลือนย้ายได้งา่ย 
   6) โคมไฟชนิดราง (TRACK LIGHT)  
เป็นโคมไฟทีเหมาะกบัการสอ่งวตัถหุรือรูปภาพทีมกัจะไมอ่ยู ่ในตําแหนง่ทีแนน่อนตายตวั  
   7) ไฟซอ่นในตู้ (NICHES)  
โคมไฟชนิดนีควรตดิตงัไว้ในชนับนสดุของตู้และควรใช้กบัชนัทีทําด้วยกระจก เพือทีแสงสวา่ง จาก
โคมไฟจะได้สอ่งลงมาถงึสว่นลา่งของตู้ 
   8) โคมไฟสอ่งผนงั (WALL WASHING)  
ใช้เพือให้แสงสวา่งแก่รูปภาพ ใช้ตดิผนงัทีมีการตกแตง่พืนผิว และใช้สาดผนงัทวัไป 
   9) โคมไฟสาดผนงั (GRAZING)  
การให้แสงสวา่งอยา่งถกูต้องกบัผนงัสามารถทําให้ผนงั เปรียบเสมือนงานศลิปะในตวัเอง โดย
เฉพาะถ้าผนงัทีมีพืนผิว (TEX TURE)  
   10) โคมไฟห้อยเหนือเคาน์เตอร์บาร์ (BAR)  
แสงทีสอ่งกระทบแก้วและขวดบริเวณบาร์ จะสร้างความรู้สกึงดงามเกินกวา่บรรยาย 
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  2.3.11 ปฏกิริยาของสีทางด้านศลิปะ 
สีเป็นสว่นประกอบพืนฐานของการออกแบบศลิปะ (Element of Design) ทกุสาขา ซงึศลิปิน หรือ 
นกัออกแบบ ใช้ สี เป็น”ตวักลาง” หรือ “สือ”ในการ ถ่ายทอด อารมณ์ ความรู้สกึ สร้างสรรค์ ออก
มา เป็นงานออกแบบ หรือศลิปะสาขาใด สาขาหนงึ แตส่ี จะบรรลถุงึอารมณ์ ความรู้สกึได้นนั ต้อง
สมัพนัธ์ กบัสว่นประกอบขนัมลูฐานของศลิปะ ด้านอืน ๆ ด้วย ซงึประกอบด้วย เส้น รูปร่าง รูปทรง 
พืนผิว เป็นต้น ด้านขนาด (Size) สีออ่น จะให้ความรู้สกึวา่มีขนาดใหญ่ กว้างขวาง
สีเข้ม จะให้ความรู้สกึวา่มีขนาดเลก็ คบัแคบ 
  

    

ภาพที2.5 ปฏิกริยาของสีทางด้านศลิปะ 

(ทีมาภาพ: http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm   

เข้าถงึเมือ 20 มกราคม 2559) 

   1) ด้านนํ้าหนกั (Weight) 
สีออ่น สีวรรณะเยน็ จะให้ความรู้สกึวา่มีนํ้าหนกัเบา 
สีเข้ม สีวรรณะร้อน จะให้ความรู้สกึวา่มีนํ้าหนกัมาก 
อิทธิพลของสี ตอ่ความเปลียนแปลงด้านนํ้าหนกั 
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ภาพที2.6 ปฏิกริยาทางด้านนํ้าหนกั 

(ทีมาภาพ: http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm   

เข้าถงึเมือ 20 มกราคม 2559) 

  2) ด้านระยะทาง (Perspective)
สีออ่น จะให้ความรู้สกึวา่มีระยะทางไกลสายตา                                                        
สีเข้ม จะให้ความรู้สกึวา่มีระยะทางใกล้สายตา 
   3) ด้านอณุหภมิู  (Temperature) 
สีวรรณะร้อน จะให้ความรู้สกึเร้าร้อน ตืนเต้น ไมส่บายตา 
สีวรรณะเยน็ จะให้ความรู้สกึสบาย เรียบ สงบ 
  4) ความแข็งแรง (Wrenght)
สีตามวตัถใุนธรรมชาต ิทีมีความแข็งแรงอยูใ่นตวัเอง หากใช้สีตามวตัถใุนธรรมชาตนินัจะให้ความ
รู้สกึวา่มีความแข็งแรงกวา่สีอืน ๆ 

 2.4 กลไกลและการควบคุม 
   2.4.1 กลไก หมายถงึ สว่นของอปุกรณ์ทีทําหน้าทีสง่ผา่นการเคลือนที ทําให้มีการ
เปลียนตําแหนง่จากต้นทางไปยงัปลายทางของการเคลือนที นอกจากนียงัทําหน้าทีเปลียนทิศทาง
ความเร็ว ลกัษณะการเคลือนที และยงัชว่ยผอ่นแรงทําให้ทํางานได้งา่ยขนึหรือมีประสทิธิภาพมาก
ขนึอีกด้วย  
   1) กลไกชว่ยเปลียนแปลงทิศทางการเคลือนที                                                  
   2) กลไกชว่ยเปลียนความเร็ว                                                                          
   3) กลไกชว่ยเปลียนลกัษณะการเคลือนที                                                        
   4) กลไกชว่ยผอ่นแรง 
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  2.4.2 การควบคุม หมายถงึ การใช้วตัถสุงิหนงึควบคมุการทํางานของวตัถอีุกสงิหนงึ
เพือใช้งาน ได้ตามทีกําหนด เชน่ การใช้รีโมทควบคมุการปิด เปิดโทรทศัน์ การควบคมุการตดัไฟ
ของหม้อหงุข้าวเมือข้าวสกุ การใช้สวิตซ์แบบตงัเวลาควบคมุการปิดเปิดอปุกรณ์ไฟฟ้า ฯลฯ   
จากความหมายของกลไกและการควบคมุข้างต้นจะเหน็ได้วา่ สงิของเครืองใช้แตล่ะชนิดนนั จะมี
การทํางานของกลไกและการควบคมุควบคูก่นัไปเสมอ ตวัอยา่งเชน่ พดัลมตงัโต๊ะจะมีกลไกทําให้
พดัลมสามารถเปลียนทิศทางไปทางซ้ายขวาได้ โดยมีปุ่ มควบคมุระดบัความเร็วในการหมนุของ
ใบพดัซงึเป็นตวักําหนดแรงลมของพดัลมด้วย กลไกและการควบคมุนนัยงัมีประโยชน์ตอ่การทํา
กิจกรรมในชีวิตประจําวนัของมนษุย์อีกมาก ไมว่า่จะเป็นรถยนต์ รถจกัรยานทีต้องใช้กลไกในการ
ทําให้รถเคลือนทีได้ และต้องมี ระบบควบคมุรถให้สามารถขบัไปในทิศทางทีเราต้องการได้ หรือกา
ต้มนํ้าทีใช้กลไกในการตดัไฟ เมือนํ้าเดือดถงึอณุหภมิูทีกําหนดไว้ และมีระบบควบคมุอณุหภมิูเพือ
ไมใ่ห้นํ้าเดือดจนเกินไป อปุกรณ์ทีเกียวข้องกบักลไกและการควบคมุมีมากมายหลายชนิด เชน่ 
คาน ข้อเหวียง ล้อ สปริง เพลา สายพาน เฟือง รอก และลกูเบียว 
  
 2.5 จลนศลิป์                 
เป็นงานศลิปะทีอยูบ่นฐานความคดิและความเชือทางศลิปะทีวา่ แสงเงา และความเคลือนไหว
สามารถสร้างงานศลิปะขนึได้ วตัถตุา่งๆ อาจทําให้เกิดการหมนุวน และสร้างรูปแบบอนันา่สนใจ
จากแสงและเงา  ไคเนตกิอาร์ต เป็นการรวบรวมเอาชินวตัถทีุเคลือนไหว เชน่ แผน่กระจก โลหะ 
หรือวสัดสุงัเคราะห์อืนๆ เข้าด้วยกนัเป็นองค์ประกอบ พร้อมด้วยการเปลียนแปลงของแสงสี เพือ
สร้างเงาและแสงสะท้อนขนึ แบง่ออกเป็น 

  2.5.1 เคลือนไหวโดยการลวงสายตา (ภาพลวงตา)  
จากการใช้ทศันธาตใุนผลงานทีอยูนิ่งให้เกิดภาพลวงตาสนัพร่า และเคลือนไหวทางความรู้สกึ โดย
ตวัผลงานไมไ่ด้สนัไหวเลย หมายรวมถงึศลิปะ อ๊อพ อาร์ต ด้วยหรือมีอีกชือหนงึเรียกวา่  อิมโมบลิ 
สทรัคเชอะส์ ( IMMOBILE STRUCTURES ) 
  2.5.2 เคลือนไหวโดยผู้ชมเป็นผู้ เคลือนไหว 
เป็นการมีปฏิสมัพนัธ์กบังาน 
  2.5.3 เคลือนไหวแบบสามมิติ เชน่ 
ผลงานของ AGAM และ TINGUCLY หรือเรียกอีกอยา่งวา่ MOBILE PICTURE มีบางสว่นของ
ภาพทีสามารถเคลือนไหวได้ชินงานจะเกิดความสมบรูณ์ได้ เมือผู้ชมมีสว่นชว่ยแสดงปฎิบตัติอ่ผล
งานนนัๆ เป็นการปรากฏผลระหวา่งผู้ชมกบังาน ทําให้เกิดความงาม ความรับรู้และความสมัพนัธ์
กบัผู้ชมโดนเฉพาะ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท3ี 
วธีิดาํเนินการวจิยั 

3.1 ขันตอนการวเิคราะห์ ข้อมูลและสรุปผลข้อมูลเพอืเป็นแนวทางในการออกแบบ 
 3.1.1 การวเิคราะห์ลักษณะทางกายภายของดอกไม้ 
  1) รูปทรง 
    - ภาพรวม 

   
      

                      ภาพที3.1 ลกัษณะรูปทรงโดยรวมของดอกไม้ 
 
    - กลีบดอก 

ภาพที3.2 ลกัษณะรูปทรงของกลีบดอก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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   - เกสร 

ภาพที3.3 ลกัษณะรูปทรงเกสรของดอกไม้ 

 
   - ก้านดอก 

   
ภาพที3.4 ลกัษณะรูปทรงของก้านดอก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2) พืนผิว 
   - กลีบดอก 

ภาพที3.5  ลกัษณะพืนผิวของกลีบดอก 

   
   - เกสร 

ภาพที3.6  ลกัษณะพืนผิวของเกสร 
    
   - ก้านดอก 

     
  ภาพที3.7  ลกัษณะพืนผิวของก้านดอก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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    - ลกัษณะการซ้อนกนัของกลีบดอกภาพที      

ภาพที3.8  ลกัษณะการซ้อนทบักนัของกลีบดอก 

3.1.2 ลักษณะการเคลือนไหวของพชื 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที3.1 แสดงการเคลือนไหวของพืช 

 
3.1.3 การทดลองวัสดุ 

ตารางที3.2 การทดลองวสัด ุ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.2 การออกแบบแบบร่าง (การตรวจครังท ี2 - ต.2) 
3.2.1  แนวทางการออกแบบท ี1 

ภาพที3.9  กลีบแบบที1 

แสงและเงา :   แสงนุม่นวล เงาไมค่อ่ยปรากฎ   
เทคนิค   :   การบดิพริวของวสัด ุ
วสัด ุ:    ผ้า/กระดาษ 

3.2.2  แนวทางการออกแบบท ี2 

ภาพที3.10 กลีบแบบที2 

แสงและเงา :   แสงนุม่นวล เงาไมค่อ่ยปรากฎ   
เทคนิค   :   การพริวไหวของผ้า 
วสัด ุ:    ผ้า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.2.3  แนวทางการออกแบบท ี3 

ภาพที3.11  กลีบแบบที3 

แสงและเงา :   แสงนุม่นวล เหน็ลวดลายและเงาชดัเจน  
เทคนิค   :   การทบัซ้อนของวสัด ุ
วสัด ุ:    อะคริิค / โลหะ 

3.2.4  แนวทางการออกแบบท ี4 

ภาพที3.12  กลีบแบบที4 

แสงและเงา :   แสงรอง เงาชดัเจน   
เทคนิค   :   การพริวไหวของผ้า 
วสัด ุ:    ผ้า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.2.5  แนวทางการออกแบบท5ี 

ภาพที3.13  กลีบแบบที5 

แสงและเงา :   แสงนุม่นวล ผสมสีสนั 
เทคนิค   :   ใช้รูปทรง geomatric ในการออกแบบผสมอะคริิค     

เพือให้เกิดการเคลือนไหว และ เกิดเสียง                                         
วสัด ุ:    อะคริิค 

3.2.6  แนวทางการออกแบบท ี6 

ภาพที3.14  เลือมเกสร 
การออกแบบเกสร เลือกใช้วสัด ุเลือม เพือสร้างแสงเอฟเฟค 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.2.7  กลไกการเคลือนไหว 
 

ภาพที3.15 การเคลือนไหวแบบที1 

 
ภาพที3.16 การเคลือนไหวแบบที2 

     ภาพที3.17 การเคลือนไหวแบบที3 

  การเคลือนไหวแบบที1 เป็นลกัษณะการเคลือนไหวของฤดรู้อน มีการเคลือนไหว
เหมือนคลืน เนืองจากเมือกลีบดอกกระทบกบัลม 
ทําให้กลีบดอกพริวไหวราวกบัเต้นรํา การเคลือนไหวแบบที2  เป็นลกัษณะการเคลือนไหวของฤดู
หนาว โดยมีการเคลือนไหวทีละกลีบ ช้าๆ เนืองจากฤดหูนาวมีอากาศทีหนาวเยน็ การเคลือนไหว
แบบที3 เป็นลกัษณะการเคลือนไหวของฤดฝูน โดยออกแบบให้กลีบดอกกระเพือมคล้ายกบัหยด
ฝน กระทบกบักลีบดอก แล้วมีการสนัไหว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที3.18 การเคลือนไหวของเกสร 

การเคลือนไหวของเกสรใช้กลไกของ มอเตอร์ เป็นตวัสะกิดฐานด้านลา่งของก้านเกสร  
ทําให้ก้านเกสรเคลือนไหวไปมา 

  3.2.8 กลนิหอม 

ฤดรู้อน กลนิยคูาลปิตสั 
ฤดหูนาว กลนิวนิลลา 
ฤดฝูน กลนิเปลือกไม้ 

  3.2.9 สรุปผลแนวทางในการออกแบบ 
เลือกแนวทางในการออกแบบที 2  เน้นวสัดทีุมีความพริวไหว  สามารถเคลือนไหวได้ด้วยตวัของ
วสัดเุอง โดยแสงทีออกมาจะมีลกัษณะนุม่นวล  

        3.2.10 ความเหน็ของกรรมการตรวจศลิปนิพนธ์
การเคลือนไหวเป็นหวัใจหลกัของงาน การควบคมุการทํางานทงัหมดควรมีความคลอ่งตวั ทําให้
เกิดการพริวไหว และ ผอ่นคลาย รูปทรงของงานโดยรวมควรหลกีเลียงรูปทรง geometric ควรใช้
รูปทรง free form เป็นหลกั เพือนความพริวไหวของตวังาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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3.3 การพฒันาแบบ (การตรวจครังท ี3 - ต.3) 
 3.3.1 แนวทางในการพฒันาแบบ                                                                                
จากการตรวจงานครังที 2 ได้สรุปและเลือกแบบทีจะนํามาพฒันาตอ่ ดงันี  

  1) วสัดแุละรูปทรงของกลีบดอก 

เลือกใช้ผ้าออแกนดี เพือความพริวไหว ยืดหยุน่ และ โปร่งแสง                                                       
รูปทรงทีเลือกใช้เทคนิคการเยบ็ซ้อนกนัเพือนความพริวไหวขณะเคลือนไหว 

  

 

    ภาพที3.19 วสัดแุละรูปทรงของกลีบดอก 

          

ภาพที3.20 รูปทรงโดยรวมของกลีบดอก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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    2) รูปทรงโดยรวมของโคมไฟ 
ชินงานประกอบไปด้วยกลีบดอก 3 ชนั วางสบัหวา่งกนั  

ภาพที3.21 รูปทรงโดยรวมของโคมไฟ 

    3) การเคลือนไหวของโคมไฟ 
ชินงานประกอบด้วย กลีบดอก 3 ชนั แตล่ะกลีบควบคมุโดยการทํางานของมอเตอร์ ผา่นชดุคําสงั 
โดยรูปแบบการเคลือนไหวแบง่เป็น 3 ฤด ูได้แก่ ฤดรู้อน ฤดฝูน และ ฤดหูนาว 

  3.3.2 ความเหน็ของกรรมการตรวจศลิปนิพนธ์
การเคลือนไหวควรลืนไหล และ พริวไหวมากกวา่นี รูปทรงยงัคงดเูป็น geomatric ตรงด้านบนของ
โคมไฟ ควรศกึษาและเรียนรู้ เทคนิคเกียวกบัผ้าให้มากขนึ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท ี4                                                       
ผลงานการออกแบบ  

4.1 ขันตอนการทาํต้นแบบ  

 1) สว่นของโคมไฟดอกไม้  

ภาพที4.1 ภาพรวมสว่นของโคมไฟดอกไม้ 

   

  - เกสร แบง่ออกเป็น 3 สี คือ สีทองแดง สีทองเหลือง และสีอะลมิูเนียม 

ภาพที4.2 เกสรดอกไม้ 

   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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  - กลีบดอก สีขาว 

ภาพที4.3  โมลดดักลีบตวัผู้ ตวัเมีย ใช้สําหรับดดักลีบดอก 

  - หลอดสําหรับใสนํ่าห้อม 

ภาพที4.4  หลอดสําหรับใสนํ่าห้อม 

  - ชอ่งสําหรับตดิตงั หลอดไฟLED 

   

ภาพที4.5 ชอ่งวงกลมสําหรับกาารตดิตงัไฟ LED 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 2) กลไกและการควบคมุ 

ภายใน 1 ดอก ควบคมุการเคลือนไหวโดยมอเตอร์ 2 ตวั ผา่นชดุคําสงัทีเขียนไว้                              
โดยมอเตอร์ตวัที1 จะถกูเก็บไว้ภายในฐานของดอกไม้ สว่นตวัที2 จะตดิตงัไว้ใต้ฐานของดอกไม้ 

 

ภาพที4.6 กลไกมอเตอร์สําหรับการเคลือนไหวของดอกไม้ 

ภาพที4.7  ชดุคําสงัสําหรับการเคลือนไหวของดอกไม้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 3) สว่นของโครงตดิตงั 

ภาพที4.8  โครงงานทองเหลือง สําหรับตดิตงัดอก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.2 การออกแบบตราสัญลักษณ์องค์กร ( logo )   

 แบรนด์ ละ - มนู เป็นแบรนด์ไทยทีเลน่คําพ้องเสียงคําวา่ ละมนุ เปรียบเสมือนแสงทีเปลง่ออกมา
แบบละมนุๆ ผสมผสานกบัคําวา่ moon ทีแปลวา่ พระจนัทร์ เปรียบเสมือน แสงจากพระจนัทร์ 

ภาพที4.9  logo แบรนด์ lamoon 

4.3 Application  

สามารถ เปิด-ปิด โคมไฟผา่น application นี ผา่นไอคอ่น close และ open 

ภาพที4.10 application เปิด-ปิด โคมไฟ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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4.4  ผลงานต้นแบบ 

สามารถตดิตงัโดยแขวนเพดาน และ ตงัพืนได้ 

ภาพที4.11  โคมไฟสําหรับตงัพืน 

ภาพที4.12  โคมไฟสําหรับแขวนเพดาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทท ี5                                                                    
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ  

5.1 สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ จากกรรมการตรวจศลิปนิพนธ์ 

 ข้อแนะนําจากกรรมการ 

- ชินงานควรลดขนาดลงเพือการตดิตงัทีสะดวก                                                                         
- ชินงานอาจจะออกมาเป็น collection เชน่ โคมไฟแขวน โคมไฟตดิผนงั โคมไฟตงัพืน เป็นต้น 

 ปํญหา 

- การตดิตงัสว่นของโคมไฟดอกไม้ และ โครง มีความยากลําบากกบัการเดนิสายไฟภายใน 
เนืองจากโครงทอ่ทองเหลืองมีขนาดเลก็เกินไป และองศาของการเชือมข้อตอ่ มีองศาตงัฉากมาก
เกินไป 

- การเขียนชดุคําสงัมีความยากลําบากและล้าช้า และเกิดข้อผิดพลาดกบัโค้ดในการเขียน          
จงึทําให้การเคลือนไหวไมเ่ป็นไปตามการออกแบบในตอนแรก 

- โครงทอ่ทองเหลืองมีนํ้าหนกัมากจงึทําให้การตดิตงัไมร่าบรืน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายการอ้างองิ 

  

สว่นประกอบของดอกไม้, เข้าถงึเมือ 16 มกราคม 2559, เข้าถงึได้จาก http://www.scimath.org/
socialnetwork/groups/viewbulletin/ 

การจํานกประเภทของดอกไม้, เข้าถงึเมือ 17 มกราคม 2559, เข้าถงึได้จาก http://
flowerworld.exteen.com/20110129/entry-2 

การเคลือนไหวของพืช, เข้าถงึเมือ 17 มกราคม 2559, เข้าถงึได้จาก https://sites.google.com/
site/pandaree071238/kar-txb-snxng-khxng-phuch/kar-kheluxnhiw-ni-phuch 

Gen C, เข้าถึงเมือ 20 มกราคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://www.marketingoops.com/reports/
infographic-reports/genc-infographic/ 

แสงสวา่ง, เข้าถงึมือ 20 มกราคม 2559, เข้าถงึได้จาก http://www.tieathai.org/knows.php 

ชนิดของหลอดไฟ, เข้าถงึเมือ 20 มกราคม 2559, เข้าถงึจาก http://www.praguynakorn.com/
tips/7/หลอดไฟ 

ปฏิกริยาของสีทางด้านศลิปะ, เข้าถงึเมือ 20 มกราคม 2559, เข้าถงึจาก http://
www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm 

กลไกลและการควบคมุ, เข้าถงึเมือ 20 มกราคม 2559, เข้าถงึจาก http://www.krukaewta.net/
web1/ng23101/unit6/unit6_dynamic.html 

  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



Design project of Movable lamp design concepted by flowers

SCALE

Subject : ART THESIS
Department of Product Design
Faculty of Decorative Arts
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Isometric (Floor lamp)
Name : Mr. Jirat Ruangjan Code : 04550104
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Design project of Movable lamp design concepted by flowers

SCALE

Subject : ART THESIS
Department of Product Design
Faculty of Decorative Arts
Silapakorn University

Isometric (Flower lamp)
Name : Mr. Jirat Ruangjan Code : 04550104

DWG no.  2
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Design project of Movable lamp design concepted by flowers

SCALE

Subject : ART THESIS
Department of Product Design
Faculty of Decorative Arts
Silapakorn University

Orthograhpic (Floor lamp)
Name : Mr. Jirat Ruangjan Code : 04550104

DWG no.  5
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