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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,
o
gloze firing at 1250 C 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.
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บทที่ 1
บทนํา
1 ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
โคมไฟได้ มีบทบาทในการใช้ งานโดยการให้ แสงสว่างในการทํากิจกรรมต่างๆ ในยาม
คํ่าคืนในชีวิตประจําวันของมนุษย์มาแต่อดีตกาล แต่ต่อมาศิลปะได้ มีบทบาทในการใช้ ชีวิตของ
มนุษย์ มากขึน้ นอกจากการให้ แสงสว่างแล้ วโคมไฟสามารถบอกสไตล์และรสนิยมของผู้เป็ น
เจ้ าของบ้ านได้ อย่างดียิ่งสามารถสะท้ อนถึงสังคมที่เราอาศัยอยู่ได้ ผู้คนและวัฒนธรรมก็มีอิทธิพล
้
วย โคมไฟในปั จจุบนั ก็มีให้
การถ่ายทอดลักษณะเฉพาะตัวของวัฒนธรรมนันลงในการออกแบบด้
เลือกอย่างหลากหลาย เช่น ผลงานโคมไฟ ของทิฟฟานี่ที่พฒ
ั นามาจากเทคนิคกระจกสี(Stained
glass) มีลกั ษณะความงามที่โดดเด่นด้ านสีสนั ที่สดใสลวดลายที่เป็ นเอกลักษณ์ ข้ าพเจ้ ามีความ
สนใจในเทคนิคกระจกสีเช่นกัน จึงศึกษาทางด้ านสีสนั ของงานกระจกสีมาใช้ ในการออกแบบโคม
ไฟโดยนําแนวคิดมาจากกุหลาบ เนื่องจากกุหลาบมีความงดงามสมกับสมญานามว่าเป็ นราชินี
แห่งดอกไม้ ทงมวล
ั้
ด้ วยกลีบที่ดอู ่อนโยน บอบบางเมื่อมองผ่านแสงจะสามารถมองเห็นเส้ นใย
้
ผลที่มีสีสดแปลกตา
โครงสร้ างชีวิตได้ อย่างง่ายดาย ใบทรงรี ปลายแหลม ขอบหยัก ทัว่ ทังขอบใบ
อีกทังผสมผสานกั
้
บกิ่งก้ านที่ดแู ข็งแรงบ้ างมีหนามแหลมคม บ้ างก็เลื ้อย บ้ างก็ออกดอกเดี่ยวและ
ดอกช่อ ทังดอกชั
้
นเดี
้ ยวและหลายชัน้ มีความหลากหลายทางด้ านสายพันธุ์และสีสนั ที่สดใส เป็ น
ดอกไม้ ที่เป็ นสื่อแทนความรู้ สกึ แทนความรัก มิตรภาพ ความสง่างาม ความสุข ไม่ว่าจะเป็ นสาย
พันธุ์ใดความงดงามและความหมายของกุหลาบก็ไม่ได้ น้อยลง
จึงนํามาออกแบบโคมไฟเซรามิกส์ความบันดาลใจจากกุหลาบ โดยการออกแบบนัน้
จะผ่านการตัดทอนและผสมผสานความงามของกุหลาบในส่วนต่างๆ ร่ วมกับเทคนิคคลอยซอนเน่
(Cloisonne) ซึ่งเป็ นเทคนิคในงานโลหะเคลือบที่มีชื่อเสียงของกรี ก แต่ในทางเซรามิกมีการนํ า
เทคนิคนีม้ าประยุกต์ใช้ ตงแต่
ั ้ สมัยราชวงศ์เหม็ง โดยลักษณะจะใช้ ดินสีขาวบีบเป็ นเส้ นนูนเป็ น
ลวดลายและระบายเคลือบลงในช่องลวดลาย จึงนําเทคนิคนี ้มาพัฒนาเพื่อใช้ ในการออกแบบโคม
ไฟ โดยการให้ แสงของโคมไฟนัน้ มีอิทธิ พลต่ออารมณ์ และความรู้ สึก เนื่องจากโคมไฟนัน้ ช่วย
สร้ างบรรยากาศได้ เมื่อยามเปิ ดไฟจะเผยให้ เห็น แสงสว่างและสีสนั ผ่านลวดลายที่ถกู ออกแบบ
ไว้ อย่างลงตัว
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ผ่านเนื ้อดินพอร์ ซเลนที่โปร่งแสง จะให้ ความรู้ สกึ คล้ ายๆงานกระจกสี หากยามกลางวันไม่ได้ เปิ ด
ไฟนัน้ ด้ วยสีที่ใช้ เป็ นสีเคลือบที่เป็ นสีสนั ผิวมันวาวเมื่อถูกแสงธรรมชาติจึงส่องสะท้ อนสลับกับเส้ น
ลวดลายดินสีที่ไม่ผ่านการเคลือบ ดังนันจึ
้ งมีความงดงามทังยามที
้
่ใช้ แสงไฟและไม่ใช้ แสงไฟ โดย
รูปทรงนันจะเน้
้
นที่รูปทรงที่ไม่สลับซับซ้ อน เพื่อให้ เหมาะกับบ้ านร่วมสมัย
2 ความมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ ของการออกแบบ (Goal and objective)
2.1 เพื่อศึกษาและออกแบบโคมไฟสําหรับประดับตกแต่งภายในที่พกั อาศัยแบบร่วม
สมัย ซึง่ ประกอบไปด้ วย โคมไฟตังโต๊
้ ะ โคมไฟผนัง และโคมไฟแขวนเพดาน
2.2 เพื่อศึกษาและออกแบบโคมไฟสําหรับประดับตกแต่งที่แสดงออกถึงแนวความคิด
ในการใช้ สว่ นต่างๆของกุหลาบ นํามาตัดทอนและผสมผสาน จัดองค์ประกอบร่วมกับเทคนิคคลอย
ซอนเน่ (Cloisonne) มาใช้ ในการออกแบบให้ เหมาะกับบ้ านร่วมสมัย
3 สมมติฐานของการศึกษา (Hypothesis to be tested)
สามารถออกแบบโคมไฟสํา หรั บประดับตกแต่ง ภายในที่ พัก อาศัย ที่ นํา กุหลาบมา
ออกแบบ ผสมผสานร่ วมกับเทคนิคการตกแต่งด้ วยการบีบนํ ้าดินสีเป็ นลวดลายนูน สามารถ
ตอบสนองได้ ทงั ้ ด้ านการใช้ สอยและด้ านความสวยงาม มีรูปแบบแตกต่างจากโคมไฟที่มีวาง
จําหน่ายอยู่ในท้ องตลาด สามารถนําไปใช้ สร้ างบรรยากาศภายในที่พกั อาศัยที่มีรูปแบบสมัยใหม่
ได้ ทราบถึงกระบวนการผลิตผลงาน ปั ญหา แนวทางแก้ ไข
4 ขอบเขตของการออกแบบ (Scope or delimitation of the study)
4.1 การออกแบบโคมไฟมีแนวความคิดมาจากกุหลาบ ตกแต่งด้ วยเทคนิคคลอย
ซอนเน่ (Cloisonne) ที่ใช้ ลกั ษณะการบีบนํ ้าดินข้ นเป็ นเส้ นนูน และระบายเคลือบลงในช่อง
ลวดลายบนรู ปทรงที่ไม่สลับซับซ้ อนแต่เน้ นที่ลวดลายเพื่อให้ เข้ ากับบรรยากาศของบ้ านแบบ
ร่วมสมัย
4.2 การวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั จะออกแบบโคมไฟสําหรับตกแต่งภายในที่พกั อาศัย โคม
ไฟที่จะออกแบบประกอบด้ วย
โคมไฟตังโต๊
้ ะจํานวน 3 รูปแบบ
โคมไฟติดผนังจํานวน 4 รูปแบบ
โคมไฟแขวนเพดานจํานวน 3 รูปแบบ
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4.3 การวิจยั ครัง้ นี ้มีกระบวนการผลิตดังต่อไปนี ้
ใช้ เนื ้อดินพอร์ ซเลน ขึ ้นรูปโดยวิธีการหล่อ
บีบนํ ้าดินสีให้ เกิดลวดลายเป็ นเส้ นนูน
ตกแต่งด้ วยเคลือบ เผาที่อณ
ุ หภูมิ 1,250 องศาเซลเซียส
บรรยากาศ Oxidation
5 นิยามศัพท์ เฉพาะที่ใช้ ในการวิจัย
คลอยซอนเน่ (Cloisonne) หมายถึง เทคนิคการตกแต่งในงานโลหะเคลือบ
ต่อมาได้ พฒ
ั นาไปหลายแขนง เช่น งานแก้ ว งานเซรามิก เป็ นต้ น มีลกั ษณะเป็ นลวด ลายเป็ น
ช่องขนาดต่างๆ ในช่องเหล่านี ้จะถูกใส่ผงเคลือบหรื อสีลงไป ทําให้ เกิดเป็ นลวดลายสีสนั ตาม
ต้ องการ
6 ขัน้ ตอนของการศึกษา (Process of study)
6.1 ศึกษาข้ อมูลของที่มาแรงบันดาลใจและแนวความคิด
6.2 ศึกษาข้ อมูลของการให้ แสงสว่างและอุปกรณ์ที่ใช้ ประกอบผลงาน
6.3 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อออกแบบ 2 มิตแิ ละพัฒนา
6.4 สร้ างสรรค์และพัฒนาแบบและออกแบบ 3 มิติ
6.5 ปฏิบตั ิงานตามกระบวนการเครื่ องเคลือบดินเผา สร้ างต้ นแบบ แม่พิมพ์ การ
หล่อชิ ้นงาน การเผาและประกอบวัสดุอื่นๆ
6.6 สรุ ปผลการสร้ างสรรค์ ปั ญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน พร้ อมทัง้ วิธีการ
แก้ ไขปั ญหา
6.7 จัดรวบรวมเอกสารและนําเสนอผลงาน
7 วิธีการดําเนินงาน
7.1 กําหนดขอบเขตของการศึกษา
7.2 ศึกษาและเก็บรวบรวมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นพื ้นฐานในการออกแบบ
7.3 วิเคราะห์ข้อมูลทังหมด
้
7.4 สร้ างสรรค์ผลงานในรูปแบบของแบบร่าง 2 มิติ และ 3 มิติ
7.5 ปรับปรุงพัฒนารูปแบบเป็ นระยะๆ
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7.6 ทดลองดินสีและเทคนิคที่จะนํามาใช้ ตกแต่งผลงาน
7.7 ปฏิบตั กิ ารสร้ างสรรค์ผลงานจริง
7.8 สรุปผลงานการสร้ างสรรค์ ปั ญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการ
7.9 นําเสนอผลงานสําเร็จ และเอกสาร
8 แหล่ งข้ อมูล
8.1 หนังสือ นิตยสารเกี่ยวกับโคมไฟ
8.2 ข้ อมูลตัวอย่างและประเภทของโคมไฟสําหรับประดับตกแต่งชนิดต่างๆ จาก
แหล่งข้ อมูลสาระสนเทศ (INTERNET)
8.3 หนังสือ เอกสารเกี่ยวกับกุหลาบ
8.4 ข้ อมูลจากสถานที่จริง เช่น ห้ างสรรพสินค้ า และร้ านค้ าทัว่ ไป
9 อุปกรณ์ ท่ ใี ช้ ในการศึกษา
9.1 เนื ้อดินพอร์ ซเลน จากบริษัท คอมพาวด์เคลย์
9.2 เคลือบใส รหัส DG465 จากบริษัทอัมรินทร์
9.3 สารเคมีทดสอบดินสี
9.4 ปูนปลาสเตอร์
9.5 เตาเผา
9.6 เครื่ องชัง่ สารเคมี
9.7 เครื่ องคอมพิวเตอร์
9.8 กล้ องบันทึกภาพ
9.9 สมุด ดินสอ ปากกา
10 ค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดในการวิจัย (โดยประมาณ)
ค่าใช้ จ่ายในการรวบรวมข้ อมูล
ค่าอุปกรณ์ในการทํางานและเสนอโครงการ
ค่าวัสดุในการทํางาน
ค่าเอกสารประกอบโครงการ
รวม

7,000 บาท
15,000 บาท
20,000 บาท
8,000 บาท
60,000 บาท
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11 การนําเสนอผลงาน
11.1 โคมไฟความบันดาลใจจากกุหลาบ
11.2 เอกสารประกอบการสร้ างสรรค์ผลงาน
11.3 แบบร่าง 2 มิตแิ ละแบบจําลอง 3 มิติ
11.4 ผลการทดลองดินสี
11.5 จัดแสดงเผยแพร่ผลงาน

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การออกแบบโคมไฟผู้ วิ จัย ได้ ศึ ก ษาข้ อมูล ต่ า งๆที่ นํ า มาใช้ ในการออกแบบและ
กระบวนการผลิต จากแหล่ง ข้ อมูล และเอกสารงานวิจัย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ง ประกอบด้ ว ยหัว ข้ อ และ
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1 ข้ อมูลในการออกแบบ
1.1 กุหลาบ
1.2 การออกแบบลวดลาย
1.3 โคมไฟ
1.4 สมรรถนะในการมองเห็น
1.5 กระจกสี
2 ข้ อมูลทางด้ านวัตถุดบิ
2.1 ปูนปลาสเตอร์
2.2 เนื ้อดิน
2.3 เซรามิกส์
2.4 เคลือบ
3 ข้ อมูลทางด้ านกระบวนการการผลิต
3.1 การสร้ างต้ นแบบ
3.2 การสร้ างแม่พิมพ์
3.3 การหล่อนํ ้าดิน
3.4 เทคนิคคลอยซอนเน่ (Cloisonne)
3.5 การเผา

1 ข้ อมูลในการออกแบบ
6

7

ภาพที่ 1 ภาพดอกกุหลาบ

ภาพที่ 2 ภาพดอกกุหลาบ
1.1 กุหลาบ
กุหลาบเป็ นพรรณไม้ ยืนต้ น เป็ นพุม่ ขนาดเล็ก ลําต้ นมีความยาวประมาณ 30-200
เซนติเมตร ลําต้ นเตี ้ยและสูง มีหนามหรื อไม่มีแล้ วแต่ชนิดพันธุ์ลําต้ นสีเขียวเมื่อแก่จะเป็ นสีนํ ้าตาล
แตกกิ่งก้ านมารอบต้ นใบเป็ นใบรวมแตกออกจากกิ่งก้ านก้ านใบจะมีหใู บติดอยูด่ ้ วยลักษณะใบโคน
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ใบมนปลายใบแหลมขอบใบมีหยักเล็กน้ อยตัวใบนิ่มมีสีเขียวใบจะออกจากก้ านใบเป็ นคู่ขนาด
ความกว้ างของใบประมาณ 2-4 เซนติเมตรยาวประมาณ35เซนติเมตรดอกเป็ นดอกเดี่ยวมีก้าน
ดอกยาวแตกออกจากปลายกิ่ ง หรื อ ง่ า มใบที่ กิ่ ง ลัก ษณะดอกเป็ นกลี บ เรี ย งซ้ อ นกัน เป็ นชัน้ ๆ
ประมาณ 4-6 ชันดอกมี
้
กลีบ 5-15 กลีบขอบดอกเรี ยบตรงกลางดอกมีเกสรตัวผู้และตัวเมียอยู่
รวมกันดอกมีกลิ่นหอมอ่อนๆดอกบานมีความกว้ างประมาณ 2-6 เซนติเมตรลักษณะของลําต้ นใบ
ดอกแตกต่างกันไปตามชนิดพันธุ์(วุฒิชยั เสียมไธสง 2555)
1.2 การออกแบบลวดลาย
การออกแบบมีหลักการพื ้นฐานโดยอาศัยส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ คือ
จุด (Point, Dot) คือ ส่วนประกอบที่เล็กที่สดุ เป็ นส่วนเริ่ มต้ นไปสูส่ ว่ นอื่นๆเช่น
การนําจุดมาเรี ยงต่อกันตามตําแหน่งที่เหมาะสม และซํ ้าๆ กัน จะทําให้ เรามองเห็นเป็ น เส้ น รูปร่าง
รูปทรง ลักษณะผิว และการออกแบบที่น่าตื่นเต้ นได้ จากจุดหนึ่ง ถึงจุดหนึ่งมีเส้ นที่มองไม่เห็นด้ วย
ตา
เส้ น (Line) เกิดจากจุดที่เรี ยงต่อกันในทางยาว หรื อเกิดจากการลากเส้ นไปยัง
ทิศทางต่างๆ มีหลายลักษณะ เช่น ตัง้ นอน เฉียง โค้ ง ฯลฯ
รูปร่ างและรูปทรง (Shape and Form) รูปร่าง คือ พื ้นที่ ๆ ล้ อมรอบด้ วยเส้ นที่
แสดงความกว้ าง และความยาว รูปร่างจึงมีสองมิติ รูปทรง คือ ภาพสามมิติที่ตอ่ เนื่องจากรูปร่าง
โดยมีความหนา หรื อความลึก ทําให้ ภาพที่เห็นมีความชัดเจน และสมบูรณ์
นํ ้าหนัก (Value) หมายถึง ความอ่อนแก่ของสี หรื อแสงเงาที่นํามาใช้ ในการเขียน
ภาพ นํ ้าหนัก ทําให้ รูปทรงมีปริ มาตร และให้ ระยะแก่ภาพ
สี (Color) เป็ นส่วนประกอบที่สําคัญในการทํางานศิลปะ สีจะช่วยให้ เกิดความ
น่าสนใจ และมีชีวิตชีวาแก่ผ้ ทู ี่ได้ พบเห็น อีกทังยั
้ งให้ ความรู้ สึกต่าง ๆ ได้ ด้วย สีจึงมีอิทธิพลต่อ
จิตใจของมนุษย์เราเป็ นอันมาก
พื ้นผิว (Texture)หมายถึง ส่วนที่เป็ นพื ้นผิวของวัตถุที่มีลกั ษณะต่าง ๆกัน เช่น
เรี ยบ ขรุขระ หยาบ มัน นุ่ม ฯลฯ ซึง่ เราสามารถมองเห็นและสัมผัสได้ การนําพื ้นผิวมาใช้ ในงาน
ศิลปะ จะช่วยให้ เกิดความเด่นในส่วนที่สาํ คัญ และยังทําให้ เกิดความงามสมบูรณ์ (ชนัญชิดา
ยุกติรัตน์ 2555)
1.3 โคมไฟ
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โคมไฟ คือ ผลิตภัณฑ์ที่สําคัญสิ่งหนึ่งแก่มนุษย์ในการใช้ ชีวิตประจําวัน ช่วยทํา
ให้ มมุ ทึบของบ้ านเกิดความสว่างในแต่ละสถานที่เพื่อสร้ างความสะดวกปลอดภัย นอกจากช่วยให้
แสงสว่างแล้ วโคมไฟยังเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประดับตกแต่งสไตล์บ้านให้ เกิดความสวยงดงามยิ่งขึ ้น
โคมไฟแบ่งตามลักษณะการใช้ งานดังนี ้ โคมไฟผนัง โคมไฟติดเพดาน ไฟแขวนจากเพดาน โคมไฟ
ตังโต๊
้ ะ โคมไฟตังพื
้ ้น เป็ นต้ น
ประเภทของหลอดไฟ
หลอดไฟที่ใช้ กนั ในบ้ านมีอยู่ 3 ประเภทหลัก ๆ คือ ทังสเตน (tungsten) ทังสเตน
ฮาโลเจน (Tungsten Halogen) และ ฟลูออเรสเซ้ นต์ (Fluorescent) ความแตกต่างระหว่างมัน
ขึ ้นอยู่กับประสิทธิ ภาพในการใช้ พลังงานของมันอายุการใช้ งานโดยเฉลี่ยและที่สําคัญที่สดุ ก็คือ
ทางด้ านสุนทรี ยภาพ อันเกิดจากสีสนั ของบรรยากาศโดยรวมที่ตา่ งกันไป
1.3.1 ทังสเตน จะเป็ นแสงที่อบอุ่น ออกโทนสีเหลือง และเหมาะสําหรับการใช้ ใน
งานตกแต่ง เพราะไม่ทําให้ สีสนั ของสิ่งของเปลี่ยนไป และให้ ความแตกต่างในด้ านโทนที่ดี อย่างไร
ก็ตาม ทังสเตนมีข้อเสียกว่า หลอดไฟ ชนิดอื่นก็คือ หลอดไฟมีอายุการใช้ งานสัน้ และทําให้ เกิด
ความร้ อน
แต่ ก็ มี ข้ อดี ต รงที่ ร าคาไม่ แ พงและสามารถใช้ งานร่ ว มกั บ ดิ ม เมอร์
1.3.2 ฮาโลเจน หลอดไฟชนิดนี ้จะให้ แสงที่ดเู ย็นขาวกว่าและสว่างกว่า ทังสเตน
โดยในหลอดไฟจะใส่ก๊าซฮาโลเจน ซึง่ เป็ นองค์ประกอบทางเคมีอย่างหนึ่งซึง่ จะทําปฏิกิริยากับไอ
ร้ อนจากไส้ แบบทังสเตน ทังสเตนฮาโลเจนใช้ ได้ ผลดีมากในการแสดงรายละเอียดของสีสนั ทําให้ ดู
มีคอนทราสต์ และด้ วยความที่ให้ ความรู้ สกึ สดใสและสว่างมาก ทําให้ เหมาะจะใช้ กบั แสงที่สอ่ งขึ ้น
ข้ างบน ไฟสปอตไลท์ และไฟที่เน้ นจุดสําคัญ หลอดไฟชนิดนี ้สามารถใช้ กบั ดิมเมอร์ ได้ เช่นกัน
1.3.3 ฟลูออเรสเซนต์แสงไฟชนิดนี ้จะมีผลต่อสีและโทนเป็ นพิเศษหลอดฟลูออ
เรสเซนต์ สมัยใหม่ที่เลียนแบบแสงธรรมชาติ และมีการใช้ ชนิดของแก้ วที่ใช้ ทําตัวหลอดต่างๆกันไป
ทําให้ แสงไฟดูน่มุ นวล โครงการออกแบบนี ้ผลิตโคมไฟ 3 ประเภท ได้ แก่ โคมไฟติดผนัง ไฟแขวน
จากเพดาน โคมไฟตังโต๊
้ ะ เนื่องจากเป็ นที่นิยมในท้ องตลาดเพราะเมื่อตกแต่งบ้ านแล้ วทําให้ บ้าน
เพิ่มความงดงามและน่าอยูอ่ าศัยมากยิ่งขึ ้น

1.4 สมรรถนะในการมองเห็น
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1.4.1 มุมมองในแนวนอน

ภาพที่ 3 มุมมองในแนวนอน
ที่มา: Panero and Zelnik , อ้ างถึงใน ธวัชชานนท์ สิปปภากุล,
การยศาสตร์ และกายวิภาคเชิงกล (กรุงเทพฯ:วาดศิลป์,2548),161
มุมมองของการมองเห็นในแนวนอนขณะมองตรง มีระยะของมุมในการมองเห็นภาพ
ประมาณ 62 องศา โดยมีระยะมองเห็นของตาซ้ ายและตาขวาประมาณ 94-104 องศา
1.4.2 มุมมองในแนวตัง้

ภาพที่ 4 มุมมองในแนวตัง้
ที่มา: Panero and Zelnik , อ้ างถึงใน ธวัชชานนท์ สิปปภากุล,
การยศาสตร์ และกายวิภาคเชิงกล (กรุงเทพฯ:วาดศิลป์,2548),161.
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มุมมองของการมองเห็นในแนวตังขณะมองตรงนั
้
น้ มีระยะมุมในการมองเห็นภาพ
ด้ านบนประมาณ 50 องศา และมีระยะของมุมในการมองเห็นภาพด้ านล่างประมาณ70 องศา ใน
ขณะเดียวกันจะมีแนวสายตาในระดับยืนประมาณ 10 องศา ในขณะนัง่ ประมาณ 15 องศา
1.4.3 การประยุกต์สดั ส่วนในการมองเห็น

ภาพที่ 5 ระดับการมองและการจัดพื ้นที่ทํางาน
ที่มา: Panero and Zelnik , อ้ างถึงใน ธวัชชานนท์ สิปปภากุล,
การยศาสตร์ และกายวิภาคเชิงกล (กรุงเทพฯ:วาดศิลป์,2548),161
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ภาพที่ 6 ระดับการมองและการจัดพื ้นที่ทํางาน
ที่มา: Panero and Zelnik , อ้ างถึงใน ธวัชชานนท์ สิปปภากุล,
การยศาสตร์ และกายวิภาคเชิงกล (กรุงเทพฯ:วาดศิลป์,2548),160
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1.5 กระจกสี

ภาพที่ 7 กระจกสี
ที่มา: พิทยะ ศรี วฒ
ั นสาร,ศิลปะกระจกสี [ออนไลน์],เข้ าถึงเมื่อ 8 มีนาคม 2555. เข้ าถึงได้ จาก
http://siamportuguesestudy.blogspot.com/2011/05/blog-post_29.html
งานกระจกสี หรื อ สเตนกลาส (STAINED GLASS) เป็ นงานศิลปกรรมสมัยโกธิคที่
เจริญรุ่งเรื องมากในช่วงศตวรรษที่ 11-13 โดยเฉพาะประเทศฝรั่งเศสได้ การยอมรับว่างานกระจกสี
มีความเฟื่ องฟูที่สุด ซึ่งในยุคสมัยแรกนัน้ ภาพกระจกสีประดิษฐ์ ขึน้ เพื่อใช้ ประดับตกแต่งกรอบ
หน้ าต่ า งและช่ อ งว่ า ง บนผนั ง อาคาร โบสถ์ วิ ห าร ในคริ ต ศาสนา ด้ วยรู ป แบบของ
สถาปั ตยกรรมที่มีความสูงใหญ่และผนังอาคารทึบ ส่งผลให้ ภายในอาคารมีความมืดทึบแสงสว่าง
ไม่สามารถส่องเข้ ามาได้ อย่างทัว่ ถึง ดังนันเพื
้ ่อให้ แสงสว่างส่องเข้ ามาภายในอาคารอย่างเพียงพอ
จึงจัดทําหน้ าต่างและช่องว่างบนผนังอาคารไว้ เป็ นจํานวนมาก แล้ วประดับตกแต่งด้ วยกระจกสี
ต่างๆที่นํามาตัดต่อตามรู ปแบบที่กําหนดเพื่อประกอบกันเป็ นชิ ้นงานตามขนาดของกรอบหน้ าต่าง
้ งประกายแสงสีสว่างสุกใสเป็ นประกายแวว
และช่องว่างบนผนังอาคาร โบสถ์ วิหาร เหล่านันเปล่
วาวระยิ บ ระยับ สร้ างความงดงามตระการตาและความหรู ห ราโอ่อ่า สง่ า งามเป็ นอย่ า งมาก
ลักษณะของแสงสีที่ทอแสงเป็ นประกายเจิดจ้ าเหล่านี ้บ่งบอกถึงเอกลักษณ์อนั แสดงถึงคุณค่าแห่ง
ความงดงามอันโดดเด่นของงานภาพกระจกสีอย่างแท้ จริง ในปั จจุบนั งานภาพกระจกสีได้ ถกู สร้ าง
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ให้ มีความหลากหลายขึ ้น และสามารถแทรกตัวเข้ ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษย์มาก
ขึ ้น ด้ วยผู้ชื่นในงานภาพกระจกสีปรารถณาที่จะนําความงดงามแห่งศิลปะแสงสีของกระจกที่
ปรากฏในพระศาสนาเข้ ามาใกล้ ตวั งานภาพกระจกสีจึงถูกพัฒนารู ปแบบผลิตภัณฑ์ ประเภท
ต่างๆ ที่สามารถใช้ ประโยชน์อย่างกว้ างขวาง สําหรับการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ บ้ านพัก
อาศัย โดยจัด ทํ า ประตู หน้ าต่ า ง ฝ้ าเพดาน ผนัง กัน้ ห้ อง ภาพประดับ โคมไฟ นาฬิ ก า
เครื่ องประดับ เป็ นต้ น โดยมีการพัฒนารู ปแบบให้ สอดคล้ องกับประโยชน์การใช้ สอยและยุคสมัย
ในปั จจุบนั ตลอดจนการคิดค้ นเพื่อการพัฒนาเทคนิควิธีการที่แปลกใหม่เพื่อสร้ างสรรค์งานภาพ
กระจกสีรูปแบบใหม่อยูเ่ สมอ
2 ข้ อมูลทางด้ านวัตถุดบิ
เนื่อ งจากโครงการนี เ้ ป็ นโครงการออกแบบโคมไฟ จึง จําเป็ นต้ องทราบประเภทและ
ชนิดของปูนปลาสเตอร์ เนื ้อดิน เคลือบ ตลอดจนคุณสมบัตติ า่ ง ๆ
2.1 ปูนปลาสเตอร์
ปูนปาสเตอร์ คือ วัสดุที่มีลกั ษณะเป็ นผงสีขาวละเอียด ได้ จากการเผาแร่ยิปซัมหรื อ
เกลือจืด เมื่อผสมกับนํ ้าจะมีสภาพเป็ นของเหลวแล้ วจะกลายเป็ นก้ อนแข็งที่มีความพรุ นตัวสูงปูน
ปาสเตอร์ แบ่งออกได้ 2 ชนิด
2.1.1 ปูนปลาสเตอร์ แบบอัลฟ่ า เป็ นปูนที่มีความทนทานสูง มีสีเขียว สีฟ้า ราคา
แพง แข็งต้ วช้ า
2.1.2 ปูนปลาสเตอร์ แบบเบต้ า มีสีขาว ราคาถูก ใช้ ทําแม่พิมพ์โดยทัว่ ไป
ปูนปลาสเตอร์ เป็ นวัตถุสําคัญตัวหนึง่ ในกระบวนการผลิตเครื่ องเคลือบดินเผา เช่น
สามารถนํามาใช้ ทํา Model, Prototype และ Working Mold
ปูนปลาสเตอร์ ได้ มาจากยิปซัม (Gypsum) และเกลือจืด (Calcium Sulphate)
1. สูตรทางเคมีของ Gypsum คือ CaSO4 . 2 H2O
2. ชื่อทางเคมี Calcium Sulphate Dehydrate
3. สารประกอบ Calcium Sulphate
4. นํ ้าหนักโมเลกุล Molecular Weight 172.8
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ส่วนประกอบแยกส่วน
H2O

CaSO4 =
=

79 %

20 %

ยิปซัมเมื่ออุณภูมิ Calcine 120-180 °c จะเหลือ CaSO4 . 2 H2O
นํ ้าเมื่อถูก Calcine จะเหลือ 3 ใน 4 สภาพนี ้เรี ยกปูนปลาสเตอร์
2.2 เนื ้อดิน
เนื ้อดินพอร์ ซเลน คําว่า “ พอร์ ชเลน” เข้ าใจว่ามาจากภาษาโปรตุเกส เริ่ มผลิตใน
จีนราวศตวรรษที่ 9 แบ่งเป็ นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 2 ประเภทตามอุณหภูมิในการเผา คือ
2.2.1 พอร์ ชเลนอุณหภูมิตํ่า (Soft Porcelain) เป็ นผลิตภัณฑ์เนื ้อสีขาวโปร่งแสง
ที่เผาในอุณหภูมิระหว่าง 1,200 – 1,280๐c
2.2.2 พอร์ ชเลนอุณหภูมิสงู (Hard Porcelain) เป็ นผลิตภัณฑ์เนื ้อขาวโปร่ งแสง
เผาในอุณหภูมิสงู 1,300 – 1,460๐c
เนื ้อดินพอร์ ซเลนเป็ นเนื ้อดินที่เตรี ยมขึ ้นเป็ นพิเศษ มีวตั ถุดิบที่สําคัญได้ แก่ ดินขาว
หินเขี ้ยวหนุมาน หินฟั นม้ า และดินขาวเหนียว เนื ้อดินพอร์ ซเลนที่เตรี ยมได้ มกั จะมีความเหนียว
น้ อยจึงต้ องนําไปขึ ้นรู ปด้ วยวิธีการหล่อนํ ้าดิน และขึ ้นรู ปด้ วยใบมีด เพราะเนื ้อดินพอร์ ซเลนต้ องมี
ความขาว วัตถุดิบที่ ใช้ ต้อ งมี ค วามบริ สุท ธิ์ สูง ดัง นัน้ ดิน เหนี ย วขาวจึง ต้ องใช้ น้ อยที่ สุด ในสูต ร
ส่วนผสม
2.3 เซรามิกส์
สีที่ใช้ ในการตกแต่งเครื่ องปั น้ ดินเผา แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ
2.3.1 สีออกไซด์ (oxide) คือสีที่เกิดจากออกไซด์ของโลหะ จะมีตวั ออกไซด์คือตัว
ให้ สีต่างๆใช้ ผสมในนําเคลือบด้ วยเปอเซ็นต์ที่แตกต่างกัน จะให้ สีแตกต่างกัน อีกทังยั
้ งขึ ้นอยู่กับ
อุณหภูมิและบรรยากาศในการเผา เช่นการเผาแบบอกซิเดชัน หรื อการเผาแบบรี ดกั ชัน ซึง่ จะให้ สีที่
แตกต่างกันด้ วย ออกไซด์ให้ สีที่สําคัญมีดงั นี ้
เหล็กออกไซด์ (Iron oxide) ให้ สีนํา้ ตาล นิยมใช้ คือ เหล็กออกไซด์มีแดง
(Red iron oxide) และมีแบบเหล็กออกไซด์สีดํา (Black iron oxide)
บรรยากาศรี ดกั ชันจะได้ สีเขียวเซลาดอน

หากเผาใน

16
คอปเปอร์ ออกไซด์ (Copper oxide) ให้ สีเขียว ที่นิยมใช้ คือชนิดผงสีดํา
(Black copper oxide) และสีแดง (Red copper oxide) และอีกชนิดคือผงสีเขียวคอป
เปอร์ คาร์ บอเนต (copper carbonate) หากเผาในบรรยากาศรี ดกั ชันจะได้ สีแดง
โคบอลล์ออกไซด์ (Cobalt oxide) ให้ สีนํ ้าเงินคราม เป็ นสารให้ สีรุนแรง ไม่
ควรใช้ เกิน 3 เปอเซ็นต์หากเกินนันจะทํ
้ าหน้ าที่ทนไฟ
นิกเกิลออกไซด์ (Nickel oxide) นิยมใช้ ในรูปนิกเกิลสีเชียวและสีดํา
ไททาเนียมไดออกไซด์ (Titanium dioxide)
แมงกานีส (Manganese oxide) ให้ สีนํ ้าตาล นิยมใช้ ในรู ปแมงกานีสได
ออกไซด์และแมงกานีสคาร์ บอเนต
โครมิกออกไซด์ (Chromic oxide) นิยมใช้ ในรู ปของโครเมียมคาร์ บอเนต
เป็ นต้ น
2.3.2 สีสําเร็ จรู ป (Ceramic stain) เป็ นสีที่สามารถนําไปผสมในนํ ้าเคลือบ แล้ ว
เผาเพื่อให้ เกิดสีตามต้ องการเตรี ยมขึน้ จากออกไซด์ ที่ใช้ สีต่างๆมาผสมกัน สามารถผสมในนํ า้
เคลือบได้ เลย เรี ยกว่าสีในเคลือบ (In glazes) หรื อเตรี ยมไว้ เพื่อเป็ นสีใต้ เคลือบ (Under glazes)
สีบนเคลือบ (Over glazes) หรื อใช้ สําหรับตกแต่งสลิป (Engobes) สีสําเร็ จรู ปนี ้จะให้ ค่าสี
มาตรฐาน คงที่ สีเรี ยบ ดีกว่าสีที่เกิดจากออกไซค์ที่ให้ สี ซึ่งบางครัง้ ได้ สีไม่เรี ยบเปลี่ยนแปลงง่าย
อีกทังออกไซด์
้
บางประเภทละลายนํ ้าได้ หรื อสลายตัวได้ การใช้ งานในลักษณะการผลิตจํานวนมาก
ที่ต้องการค่าสีคงที่สมํ่าเสมอ จึงนิยมใช้ สีสําเร็ จรูปมากว่าสีที่เกิดจากออกไซด์
ที่มา : ศักดิช์ ยั เกีตรตินาคินทร์ .การออกแบบเครื่ องปั น้ ดินเผา.วิทยาลัยครูอบุ ลราชธานี.2533:311
จึงเลือกสีสําเร็ จรูปของบริ ษัท อัมริ นทร์ เซรามิกส์คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด นํามาใช้ ในการตกแต่งคือ
สีชมพู AP-927(N)
สีเหลือง 6445
สีเขียว 6 Tropical Green
สีฟ้า 6393
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2.4 นํ ้าเคลือบ ( Glaze )
นํ ้าเคลือบ คือสารประกอบอะลูมินาซิลิเกต (Alumina silicate) และสารที่
ช่ว ยให้ ล ะลายในกระบวนการความร้ อนที่ ถูก ความร้ อนแล้ ว หลอมละลายเป็ นเนื อ้ เดี ย วกัน มี
ลักษณะใสคล้ ายแก้ ว ฉาบบนผลิตภัณฑ์ มีลกั ษณะโปร่งใส แข็งแกร่ง สามารถทนต่อกรดและด่าง
ได้ เป็ นอย่างดี การนําชิ ้นงานไปเคลือบทําให้ ผลงานมีคณ
ุ ค่าเพิ่มมากยิ่งขึ ้น มีสมบัติทนต่อกรดและ
ด่าง
เคลือบที่นํามาใช้ ในการออกแบบ การใช้ เคลือบในงานอุตสาหกรรมนิยมใช้ เคลือบ
สําเร็จรูปเพราะสามารถควบคุมความสมํ่าเสมอของเคลือบได้ ง่ายและสะดวกต่อการใช้ งานเคลือบ
จึงเลือกเคลือบสําเร็ จรูปของ บริ ษัท อัมรินทร์ เซรามิกส์คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด นํามาใช้ ในการออกแบบ
คือ เคลือบใส (รหัส DG 465)
3 ข้ อมูลทางด้ านกระบวนการการผลิต
3.1 วิธีการสร้ างต้ นแบบ
การสร้ างต้ นแบบทางกระบวนการอุตสาหกรรมทางเครื่ องเคลือบดินเผานันจะต้
้ อง
สร้ างต้ นแบบให้ มีขนาดที่ใหญ่กว่าขนาดผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโดยต้ องอาศัยการคํานวนจากอัตรา
การหดตัวของเนื ้อดินที่ใช้ ผลิต สร้ างต้ นแบบจากปูนปลาสเตอร์ โดยการหล่อปูนปลาสเตอร์ ให้ ได้
ขนาดตามที่ต้องการแล้ วใช้ เครื่ องมือตกแต่งให้ เกิดเป็ นรูปทรงของผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ
3.2 การสร้ างแม่พิมพ์
เมื่อได้ ชิ ้นงานต้ นแบบมาจึงนํามาสร้ างแบบพิมพ์ปนู ปาสเตอร์ โดยเริ่ มจากการแบ่ง
้
าแหน่งสําหรับช่องเทนํ ้าดินโดยต้ องคํานึงถึงระยะของ
พิมพ์ให้ เหมาะสมกับชิ ้นงาน จากนันวางตํ
พิมพ์และการไหลตัวของนํ ้าดินด้ วย เนื่องจากถ้ านํ ้าดินไหลไปไม่ทวั่ จะทําให้ ชิ ้นงานไม่เต็ม หรื อถ้ ารู
สําหรับเทนํ ้าดินมีขนาดเล็กเกินไปจะทําให้ ดินไหลไปไม่เต็มที่ส่งผลให้ งานมีตําหนิชิ ้นงานที่หล่อ
ออกมามีผิวไม่เรี ยบสมํ่าเสมอนันเอง
้
3.3 การหล่อนํ ้าดินและการตกแต่งชิ ้นงาน
การขึ ้นรู ปโดยการหล่อนํ ้าสลิป มี 2 แบบ คือ การหล่อตัน (Solid Casting) หรื อ
การหลอกลวง (Drain Casting) นันขึ
้ ้นอยูก่ บั รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการผลิต สามารถหล่อได้
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หลายครัง้ ในหนึ่งวันขึ ้นอยู่กบั ขนาดของชิ ้นงาน และคุณภาพของนํ ้าดิน หากใช้ นํ ้าดินที่มีคณ
ุ ภาพ
สามารถหล่อได้ มากถึง 10 ครัง้ หรื อมากกว่าต่อวัน แต่ทงนี
ั ้ ้ก็ต้องขึ ้นอยู่กับความหนาของชิ ้นงาน
ด้ วย
โครงการออกแบบครัง้ นี ้ใช้ วิธีขึ ้นรู ปด้ วยการหล่อกลวงโดยการนํานํ ้าดิน (Slip) ที่
เตรี ย มไว้ เ ทลงในแม่พิม พ์ ป ูน ปลาสเตอร์ ทิ ง้ ไว้ จ นกระทั่ง ปูน ปลาสเตอร์ ด ูด นํา้ ดิน ให้ เ นื อ้ ดิน มี
ความหนาที่ต้องการแล้ วจึงเทออก ทิ ้งไว้ สกั ครู่ ให้ เนื ้อดินหมาดและทรงตัวได้ รูปแล้ วจึงนําชิ ้นงาน
ออกจากแม่พิมพ์ปนู ปลาสเตอร์ แล้ วขูดตกแต่งเช็ดนํ ้าชิ ้นงานให้ เรี ยบร้ อย แล้ วบีบนํ ้าดินสีตาม
ลวดลายและเทคนิคที่ออกแบบไว้
3.4 เทคนิคคลอยซอนเน่
คลอยซอนเน่ (Cloisonne) คือ เทคนิคในการตกแต่งในงานแขนงต่างๆมากมาย
เช่น ในงานเซรามิกหรื องานโลหะเคลือบ เป็ นต้ น ในงานเซรามิกนัน้ เรี ยกว่า ภาชนะฟาหวย
โดยใช้ เครื่ องมือบีบดินขาวลากเป็ นเส้ นนูนเป็ นลวดลายบนเนื ้อดินปั น้ ที่ยงั ไม่ได้ เผา แล้ วระบายสี
เคลือบลงในระหว่างช่องลวดลาย มีมาตังแต่
้ คริ สตศตวรรษที่15 ในรัชสมัยของ เช็งไท ฮ่องเต้
จักรพรรดิองค์ที่ 7 และเทียน-สุง ฮ่องเต้ จักรพรรดิองค์ที่ 8 แห่งราชวงค์เหม็ง
3.5 การเผา
การเผา ( Firing)

คือ การเพิ่มอุณหภูมิให้ แก่ผลิตภัณฑ์เซรามิกในเตา ภายใต้

บรรยากาศที่เหมาะสม เพื่อเปลี่ยนสภาพดิน ให้ เป็ นถาวรวัตถุ มีความแข็งแกร่งเหมือนหิน ช่วยให้
ผลิตภัณฑ์เกิดความคงทนถาวร และสวยงาม
3.5.1 บรรยากาศในการเผา
1) บรรยากาศออกซิเดชัน ( Oxidation Firing ) เป็ นการเผาที่มีการเผาไหม้
อย่างสมบูรณ์ และใช้ ออกซิเจนมากเกินพอ ซึง่ เมื่อเกิดการเผาไหม้ แล้ ว จะมีออกซิเจนเหลืออยู่
2) บรรยากาศรี ดกั ชัน ( Reduction Firing ) เป็ นการเผาที่มีการเผาไหม้
อย่ า งสมบู ร ณ์ ในเตาเผา มี อ อกซิ เ จนไม่ เ พี ย งพอ ซึ่ ง เมื่ อ เกิ ด การเผาไหม้ แล้ ว จะมี
คาร์ บอนมอนอกไซด์ ( CO ) เหลืออยู่
3) บรรยากาศนิวทรัล ( Neutral Firing ) เป็ นการเผาไหม้ ที่สมบูรณ์ และไม่มี
ออกซิเจนเหลืออยูเ่ ลย การเผาไหม้ มีออกซิเจนที่พอดี
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3.5.2 การเผาดิบ คือการเผาครัง้ ที่หนึ่ง โดยยังไม่ได้ ชบุ นํ ้าเคลือบ สามารถที่จะ
เผาในอุณหภูมิตํ่า หรื ออุณหภูมิสงู ก็ได้ ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาดิบแล้ ว จะมีความพรุ นตัวสูง
เนื่องจากการเผาดิบ เผาในอุณหภูมิตํ่า 800 องศาเซลเซียส ทําให้ ผลิตภัณฑ์ สามารถดูดซึมนํา้
เคลื อ บได้ ดี เหมาะสํ า หรั บ ผู้ไ ม่ ชํ า นาญในการชุบ เคลื อ บ ผลิ ต ภัณ ฑื ที่ ไ ม่ ผ่ า นการเผายัง คงมี
ความชื ้นและสารอินทรี ย์อยู่ในชิ ้นงาน การเผาไล่ความชื ้น และสารอินทรี ย์ ก่อนนําไปชุบเคลือบ
เป็ นสิ่งที่จําเป็ น เนื่องจากช่วยลดปริ มาณนํ ้า ในชิ ้นงาน ซึง่ เป็ นตัวการ ทําให้ เกิดแรงดัน จนชิ ้นงาน
อาจระเบิด
3.5.3

การเผาเคลือบ ผลิตภัณฑ์ที่เผาดิบถูกนํามาชุบเคลือบแล้ วเผา เพื่อให้

เคลื อ บหลอมเป็ นแก้ ว ติ ด แน่ น อยู่บ นผิ ว ชิ น้ งาน ภาชนะที่ ชุ บ เคลื อ บแล้ ว ทุก ชิ น้ ต้ อ งเช็ ด ก้ น
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ใ ห้ ห มดเคลื อ บ เพื่ อ ป้ องกัน การหลอมละลายของเคลื อ บ ติ ด บนแผ่ น รองเตาเผา
ผลิตภัณฑ์ทกุ ชิ ้นจะต้ องวางห่างกันเล็กน้ อย ไม่ให้ นํ ้าเคลือบสัมผัสกัน เพราะเคลือบจะหลอมติดกัน
เมื่อเผาที่อณ
ุ หภูมิสงู ในการเผาเคลือบ ถ้ าชิ ้นงานถูกเผาดิบมาก่อน การเผาในช่วงแรก เร่ งไฟเร็ วขึ ้น
ได้ การเผาผลิตภัณฑ์ ปอร์ ซเลนนัน้ อุณหภูมิ 1250องศาเซลเซียส ภายใต้ บรรยากาศออกซิเดชัน
และรี ดกั ชันจะให้ สีที่แตกต่างกัน

บทที่ 3
วิธีการดําเนินการวิจัย
โครงการออกแบบโคมไฟสําหรับประดับตกแต่งภายในที่พกั อาศัยความบันดาลใจจาก
กุหลาบ มีวิธีดําเนินงานดังนี ้
1 วิธีการสํารวจและรวบรวมข้ อมูล
2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการทําวิจยั
3 แหล่งที่มาของข้ อมูล
4 รวบรวมข้ อมูลเพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบ
5 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการออกแบบ
6 ขันตอนการออกแบบ
้
1 วิธีการสํารวจและรวบรวมข้ อมูล
การดําเนินการโดยสํารวจหาข้ อมูลจากแหล่งข้ อมูลปฐมภูมิและทุตยิ ภูมิ เพื่อเป็ นข้ อมูล
พื ้นฐานสําหรับสร้ างแนวทางการออกแบบโคมไฟสําหรับประดับตกแต่งภายในที่พกั อาศัยความ
บันดาลใจจากกุหลาบ โดยมีรายละเอียดของแหล่งข้ อมูลที่ทําการสํารวจ ดังนี ้
1.1 การเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคสนาม (ปฐมภูมิ) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จากความรู้และการ
เก็บข้ อมูลจากแหล่งโดยตรงที่ไม่ผา่ นกระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรื อรวบรวมข้ อมูลจากผู้ใด
ผู้หนึง่ มาก่อน ข้ อมูลที่ได้ จงึ เป็ นข้ อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาและใช้ เป็ นข้ อมูลหลักในการวิเคราะห์
เพื่อการออกแบบ ได้ แก่ การสังเกตและเก็บรวบรวมข้ อมูลจากร้ านขายโคมไฟ
ขนาด รูปร่างของโคมไฟที่มีขายทัว่ ไปในท้ องตลาด
การติดตังโคมไฟ
้
1.2 การเก็บรวบรวมข้ อมูลภาคเอกสาร (ทุตยิ ภูมิ) เป็ นข้ อมูลที่ได้ จาการศึกษาและการ
รวบรวมข้ อมูลจากเอกสารหรื อข้ อมูลที่ผา่ นการเก็บรวบรวม จัดเรี ยง วิเคราะห์ หรื อสังเคราะห์ ให้
เป็ นข้ อเท็จจริ งตามเอกสารหรื อการนําเสนอและใช้ เป็ นข้ อมูลรองในการวิเคราะห์ประกอบการ
ออกแบบ ได้ แก่
1.2.1 เอกสารและสิง่ พิมพ์ตา่ งๆที่เกี่ยวข้ องกับสถานประกอบการหรื อ
แนวความคิดในการออกแบบ
1.2.2 เอกสารข้ อมูล ตํารา และหนังสือเครื่ องเคลือบดินเผา
1) หนังสือเกี่ยวกับการออกแบบลวดลาย
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1.2.1 เอกสารและสิง่ พิมพ์ตา่ งๆที่เกี่ยวข้ องกับสถานประกอบการหรื อ
แนวความคิดในการออกแบบ
1.2.2 เอกสารข้ อมูล ตํารา และหนังสือเครื่ องเคลือบดินเผา
1) หนังสือเกี่ยวกับการออกแบบลวดลาย
2) หนังสือเกี่ยวกับโคมไฟ
1.2.3 ภาพประกอบ หรื อข้ อมูลภาพต่างๆ
1.2.4 ข้ อมูลสือ่ อิเลคทรอนิกส์ หรื อ อินเตอร์ เน็ต ( INTERNET) ในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
2 เครื่ องมือที่ใช้ ในการทําวิจยั
2.1 สมุดบันทึก
2.2 กล้ องถ่ายภาพ
2.3 คอมพิวเตอร์
2.4 เครื่ องมือต่างๆที่ใช้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์เซรามิก
3 แหล่ งที่มาของข้ อมูล
ผู้วิจยั ได้ ทําการศึกษาข้ อมูลจากสถานที่ตา่ งๆ ซึง่ ได้ สรุปแหล่งที่ของข้ อมูลโดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี ้
3.1 แหล่งที่มาจากบุคคล
3.1.1 เจ้ าหน้ าที่ในร้ านโคมไฟ
3.1.2 บุคคลที่ใช้ ผลิตภัณฑ์โคมไฟ
3.2 แหล่งข้ อมูลจากเอกสารอ้ างอิง
3.2.1 หนังสือ กุหลาบ
3.2.2 หนังสือโคมไฟ
3.2.3 หนังสือการออกแบบลวดลาย
3.3 แหล่งข้ อมูลด้ านสถานที่
3.3.1 ห้ องสมุดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3.3.2 หจก.นครธรรมการไฟฟ้า นครราชสีมา
3.3.3 บริ ษัท ดูโฮมในเครื ออุบลวัสดุ จํากัด
3.3.4 บริ ษัท โฮม โปรดักซ์ เซ็นเตอร์ จํากัด
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4 รวบรวมข้ อมูลเพื่อเป็ นแนวทางในการออกแบบ
รวบรวมข้ อมูลที่สําคัญที่มีผลต่อการออกแบบโดยดําเนินงานดังต่อไปนี ้
4.1 ข้ อมูลในการออกแบบ
4.1.1 กุหลาบ
4.1.2 การออกแบบลวดลาย
4.1.3 โคมไฟ
4.1.4 สมรรถนะในการมองเห็น
4.2 ข้ อมูลทางด้ านวัตถุดบิ
4.2.1 ปูนปลาสเตอร์
4.2.2 พอร์ ซเลน
4.2.3 สีเซรามิก
4.2.4 เคลือบ
4.3 ข้ อมูลทางด้ านกระบวนการการผลิต
สร้ างต้ นแบบ (Prototype)
สร้ างแม่พมิ พ์ (Cast Mold and Working Mold)
ตากแม่พิมพ์ปนู ปลาสเตอร์ ให้ แห้ ง
เตรี ยมนํ ้าดินหล่อ
หล่อนํ ้าดิน (Slip Casting)
ตกแต่งชิ ้นงานก่อนเผาดิบ(ขูดตะเข็บและเช็ดนํ ้า)
บีบนํ ้าดินสีตามลวดลายที่ออกแบบไว้
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เผาดิบอุณหภูมิ 800 ๐c
ระบายเคลือบลงในลวดลาย
เผาเคลือบชิ ้นงานอุณหภูมิ 1,200 ๐c
บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์ (Oxidation Atmosphere)
ผลิตภัณฑ์สําเร็จ
5 วิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อการออกแบบ
ผู้วิจยั ได้ ดําเนินการแยกข้ อมูลที่สําคัญและจัดลําดับความสําคัญของข้ อมูล เพื่อนํามา
ประเมินค่าและวิเคราะห์ในขันตอนต่
้
อไป ดังนันจึ
้ งทําการวิเคราะห์ในเรื่ องต่างๆ และทําการเลือก
ทําตามความเป็ นไปได้ ซึง่ สามารถแบ่งส่วนของการวิเคราะห์ได้ ดงั นี ้
5.1 วิเคราะห์จากข้ อมูลปฐมภูมิเป็ นหลักและทุตยิ ภูมิเป็ นรอง
5.2 วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ ในการสร้ างสรรค์งานและการผลิตในกระบวนการเครื่อง
เคลือบดินเผา
5.3 วิเคราะห์จากความเหมาะสม คือ
5.3.1 ความเหมาะสมในการใช้ งาน และมาตรฐานขนาดผลิตภัณฑ์
5.3.2 ความเหมาะสมขององค์ประกอบ แนวความคิด และเอกลักษณ์เฉพาะตัว
5.4 วิเคราะห์ความงาม สัดส่วน และความเหมาะสมระหว่างประโยชน์ใช้ สอยกับ
ความสวยงามของผลิตภัณฑ์ที่ทําการออกแบบ
5.5 วิเคราะห์ปัญหาและการแก้ ปัญหาในขันตอนการออกแบบ
้
การสร้ างแบบ การ
ผลิต และการนําเสนอ
5.6 วิเคราะห์และประเมินผลที่คาดว่าจะได้ รับในการออกแบบและพัฒนารูปแบบ
6 ขัน้ ตอนการออกแบบ
6.1 กําหนดความบันดาลใจจากกุหลาบเป็ นแนวทางในการออกแบบทังรู้ ปทรงที่ผา่ น
การตัดทอนและลวดลายที่ผา่ นการออกแบบตัดทอนผสมผสานความงามของกุหลาบในส่วนต่างๆ
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นําเสนอผ่านเทคนิคคลอยซอนเน่ที่เน้ นสีสนี ที่สดใส ในโครงการออกแบบโคมไฟสําหรับประดับ
ตกแต่งภายในที่พกั อาศัยความบันดาลใจจากกุหลาบ
6.2 การออกแบบผลงานจากแนวความคิดสูก่ ารพัฒนารูปแบบด้ วยความคิดริ เริ่ มและ
เรื่ องราว เป็ นผลงานที่ได้ ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
6.2.1 ศึกษารูปร่าง รูปทรงและลวดลายของกุหลาบและการติดตัง้
6.2.2 การออกแบบภาพร่าง 2 มิตเิ พื่อหารูปแบบงานที่โดดเด่น ความสมดุลของ
รูปทรงและความเป็ นไปได้ ในกระบวนการผลิต
6.2.3 การทําแบบจําลอง 3 มิติ เพื่อหาสัดส่วนความลงตัวในการแสดงออก
ทางด้ านความคิดสูร่ ูปทรง ลวดลาย การให้ แสง และการติดตัง้
6.2.4 การวิเคราะห์รูปแบบเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ ไขให้ เหมาะสมกับกระบวนการ
ผลิต
6.2.5 สรุปผลเพื่อคัดเลือกรูปแบบงานที่มีความสมบูรณ์ สัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์
ที่ต้องการเสนอ
6.3 ศึกษาแนวทางจากผลงานที่ผา่ นมา

ภาพที่ 8 โคมไฟติดผนังแนวความคิดจากหม้ อข้ าวหม้ อแกงลิง
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ภาพที่ 9 โคมไฟติดผนังแนวความคิดจากหม้ อข้ าวหม้ อแกงลิง

ภาพที่ 10 โคมไฟติดผนังแนวความคิดจากหม้ อข้ าวหม้ อแกงลิง
6.4 ศึกษาแนวทางการออกแบบร่าง2มิตแิ ละ3มิติ
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ภาพที่ 11 แบบร่าง 2 มิติ

ภาพที่ 12 แบบร่าง 2 มิติ
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ภาพที่ 13 แบบร่าง 2 มิติ

ภาพที่ 14 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 1
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ภาพที่ 15 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 1

ภาพที่ 16 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 1

ภาพที่ 17 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 1
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ภาพที่ 18 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 2

ภาพที่ 19 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 2
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ภาพที่ 20 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 2

ภาพที่ 21 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 2

ภาพที่ 22 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 2

31

ภาพที่ 23 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 2

ภาพที่ 24 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 3

ภาพที่ 25 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 3
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ภาพที่ 26 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 3

ภาพที่ 27 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 3

ภาพที่ 28 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 3
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ภาพที่ 29 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 3

ภาพที่ 30 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 3

ภาพที่ 31 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 3
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ภาพที่ 32 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 3

ภาพที่ 33 แบบร่าง 3 มิติ ระยะที่ 3

บทที่ 4
ผลการดําเนินงาน
โครงการออกแบบโคมไฟสําหรับประดับตกแต่งภายในที่พกั อาศัยความบันดาลใจ
จากกุหลาบ ผู้วิจยั มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลและผลการดําเนินงานตามขันตอนทางการออกแบบ
้
และขันตอนทางอุ
้
ตสาหกรรมเครื่ องเคลือบดินเผา ดังนี
้ ้
1 การออกแบบ 2 มิติ 3 มิติ
2 การสร้ างต้ นแบบ
3 การสร้ างแม่พิมพ์
4 การขึ ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการหล่อนํ ้าดิน
5 นํ ้าดินสีและเคลือบ
6 ตกแต่งก่อนเผาดิบ
7 การเผาดิบ
8 การเคลือบ
9 การเผาเคลือบ
10 ผลงานสําเร็ จ
11 การติดตัง้
1 แนวทางการออกแบบ
ในขันตอนของการออกแบบผู
้
้ วิจยั ได้ เริ่มจากการนําแรงบันดาลใจมาคิดวิเคราะห์จน
้ หลักการออกแบบ
นําไปสูก่ ารผลิตโคมไฟโดยมีความบันดาลใจมาจากกุหลาบ โดยรูปทรงนันใช้
ด้ านการคลี่คลาย ตัดทอนกุหลาบให้ รูปทรงเรี ยบง่ายที่สดุ เพื่อเน้ นลวดลายกุหลาบที่ออกแบบ
ผสมผสาน ผ่านเทคนิคคลอยซอนเน่ เน้ นลวดลายและสีสนั ที่สดใส เมื่อยามเปิ ดไฟจะเผยให้ เห็น
ถึงแสงสว่างและสีสนั บนเนื ้อดินพอร์ ซเลนที่โปร่งแสง จะให้ ความรู้สกึ คล้ ายๆงานกระจกสี หาก
ยามกลางวันไม่ได้ เปิ ดไฟนัน้ ด้ วยสีที่ใช้ เป็ นสีเคลือบเป็ นสีสนั ผิวมันวาวเมื่อถูกแสงธรรมชาติจงึ
ส่องสะท้ อนสลับกับเส้ นลวดลายดินสีที่ไม่ผา่ นการเคลือบ ดังนันจึ
้ งมีความงดงามทังยามที
้
่ใช้ แสง
ไฟและไม่ใช้ แสงไฟ จึงเหมาะสําหรับตกแต่งบ้ านร่วมสมัย
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2 การสร้ างต้ นแบบ
การสร้ างต้ นแบบ ต้ องขยายต้ นแบบให้ ใหญ่กว่าขนาดจริง เนื่องจากเนื ้อดินพอร์ ซเลน
ที่มาใช้ ขึ ้นรูปนันมี
้ การหดตัว 20 เปอร์ เซ็นต์
2.1 โคมไฟติดผนัง
โคมไฟติดผนังมี 4 รูปแบบ ซึง่ มีขนาดที่แตกต่างกัน โดยด้ านหลังของต้ นแบบ ต้ องมี
ส่วนที่ต้องยื่นออกมาเพื่อการติดตังให้
้ สวมเข้ ากับโครงยึดผนัง

ภาพที่ 34 ต้ นแบบโคมไฟติดผนัง

ภาพที่ 35 ต้ นแบบโคมไฟติดผนัง

ภาพที่ 36 ด้ านหลังต้ นแบบโคมไฟติดผนัง
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2.2 โคมไฟตังโต๊
้ ะ

ภาพที่ 37 ต้ นแบบโคมไฟตังโต๊
้ ะ
2.3 โคมไฟแขวนเพดาน

ภาพที่ 38 ต้ นแบบโคมไฟแขวนเพดาน
3 การสร้ างแม่ พมิ พ์
3.1 การสร้ างแม่พิมพ์โคมไฟติดผนัง

ภาพที่ 39 แม่พิมพ์โคมไฟติดผนัง
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ภาพที่ 40 แม่พิมพ์โคมไฟติดผนัง

ภาพที่ 41 แม่พิมพ์โคมไฟติดผนัง
3.2 การสร้ างแม่พิมพ์โคมไฟตังโต๊
้ ะ

ภาพที่ 42 แม่พิมพ์โคมไฟตังโต๊
้ ะ
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ภาพที่ 43 แม่พิมพ์โคมไฟตังโต๊
้ ะ

ภาพที่ 44 แม่พิมพ์โคมไฟตังโต๊
้ ะ
3.3 การสร้ างแม่พิมพ์โคมไฟแขวนเพดาน

ภาพที่ 45 แม่พิมพ์โคมไฟแขวนเพดาน
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ภาพที่ 46 แม่พิมพ์โคมไฟแขวนเพดาน

ภาพที่ 47 แม่พิมพ์โคมไฟแขวนเพดาน
4 การขึน้ รู ปผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีการหล่ อนํา้ ดิน
4.1 การขึ ้นรูปผลิตภัณฑ์โคมไฟติดผนัง

ภาพที่ 48 รูปผลิตภัณฑ์โคมไฟติดผนัง
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ภาพที่ 49 รูปผลิตภัณฑ์โคมไฟติดผนัง
4.2 การขึ ้นรูปผลิตภัณฑ์โคมไฟตังโต๊
้ ะ

ภาพที่ 50 รูปผลิตภัณฑ์โคมไฟตังโต๊
้ ะ
4.3 การขึ ้นรูปผลิตภัณฑ์โคมไฟแขวนเพดาน

ภาพที่ 51 รูปผลิตภัณฑ์โคมไฟแขวนเพดาน
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5 นํา้ ดินสีและเคลือบ
ตารางที่ 1 การทดลองนํ ้าดินสี ดินพอร์ ซเลน อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส
ลําดับที่
สารให้ สี
รูปแผ่นทดลอง
(เปอร์ เซ็นต์)
1
Cobalt oxide
0.25
2
Cobalt oxide
0.50
3
Cobalt oxide
0.75
4
Cobalt oxide
1.00
5
Cobalt oxide
1.25
6
Black stain
1
7
Black stain
2
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ตารางที่ 2 การทดลองนํ ้าดินสี ดินพอร์ ซเลน อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส
ลําดับที่
8

สารให้ สี
(เปอร์ เซ็นต์)
Black stain
4

9
Black stain
6
10
Black stain
8
11
Ferric oxide
1
12
Ferric oxide
2
13
Ferric oxide
4
14
Ferric oxide
6
15
Ferric oxide
8

รูปแผ่นทดลอง
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ตารางที่ 3 การทดลองนํ ้าดินสี ดินพอร์ ซเลน อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส
รูปแผ่นทดลอง
ลําดับที่
สารให้ สี
(เปอร์ เซ็นต์)
16
Copper carbonate
1
17

Copper carbonate
2

18

Copper carbonate
4

19

Copper carbonate
6

20

Copper carbonate
8

ตารางที่ 4 การทดลองเคลือบใสสําเร็จรูปผสมสีออกไซด์
ชื่อสาร
ปริมาณการให้ สีออกไซด์(Oxide) (%)
%
1
2
4
เฟอร์ ริก
ออกไซด์
แมงกานีส
ไดออกไซด์

6
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ตารางที่ 5 การทดลองเคลือบใสสําเร็จรูปผสมสีออกไซด์
ชื่อสาร
ปริมาณการให้ สี ออกไซด์(Oxide) (%)
%
1
2
4

6

คอปเปอร์
คาร์ บอเนต
คอปเปอร์
ออกไซด์

ตารางที่ 6 การทดลองเคลือบใสสําเร็จรูปผสมสีออกไซด์
ชื่อสาร
ปริมาณการให้ สี ออกไซด์(Oxide) (%)
%
0.2
0.5
0.75
โคบอลต์
ออกไซด์

ตารางที่ 7 การทดลองเคลือบใสสําเร็จรูปผสมสีสําเร็จรูป
ชื่อสาร
ปริมาณการให้ สี ของสีสาํ เร็จรูป (Stain) (%)
%
2
4
6
สีแดง

สีชมพู

สีเหลือง

1

8
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ตารางที่ 8 การทดลองเคลือบใสสําเร็จรูปผสมสีสําเร็จรูป
ชื่อสาร
ปริ มาณการให้ สี ของสีสาํ เร็จรูป (Stain) (%)
%
2
4
6
8
สีฟ้า

6 การตกแต่ งก่ อนเผาดิบ
การตกแต่งก่อนเผาดิบนัน้ ตกแต่งเมื่อถอดดินหล่อออกจากแม่พมิ พ์ให้ เนื ้อดินทรง
ตัวแล้ วจึงใช้ ลกู ยางดูดนํ ้าดินสีที่ทดลองไว้ บีบเป็ นเส้ นลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์แล้ วจึงฉลุลาย
6.1 การตกแต่งก่อนเผาดิบโคมไฟติดผนัง

ภาพที่ 52 ตกแต่งก่อนเผาดิบโคมไฟติดผนัง

ภาพที่ 53 ตกแต่งก่อนเผาดิบโคมไฟติดผนัง
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6.2 การตกแต่งก่อนเผาดิบโคมไฟตังโต๊
้ ะ

ภาพที่ 54 ตกแต่งก่อนเผาดิบโคมไฟตังโต๊
้ ะ

ภาพที่ 55 ตกแต่งก่อนเผาดิบโคมไฟตังโต๊
้ ะ
6.3 การตกแต่งก่อนเผาดิบโคมไฟแขวนเพดาน

ภาพที่ 56 ตกแต่งก่อนเผาดิบโคมไฟแขวนเพดาน
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7 การเผาดิบ
การเผาดิบ เผาที่อณ
ุ หภูมิ 800 องศาเซลเซียส บรรยาการสันดาปสมบูรณ์
7.1 การเผาดิบโคมไฟติดผนัง

ภาพที่ 57 งานเผาดิบโคมไฟติดผนัง

ภาพที่ 58 งานเผาดิบโคมไฟติดผนัง
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7.2 การเผาดิบโคมไฟตังโต๊
้ ะ

ภาพที่ 59 งานเผาดิบโคมไฟตังโต๊
้ ะ
7.3 การเผาดิบโคมไฟแขวนเพดาน

ภาพที่ 60 งานเผาดิบโคมไฟแขวนเพดาน

ภาพที่ 61 การเผาดิบ
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8 การเคลือบ
การเคลือบใช้ เคลือบใสสําเร็ จรูป DG 465 เคลือบโดยวิธีการพ่นเคลือบเนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์มีขนาดค่อนข้ างใหญ่อีกทังยั
้ งต้ องการ การเคลือบแค่บางแห่ง จากนันจึ
้ งเช็ดเคลือบที่
ติดอยู่ในลวดลายออก แล้ วจึงระบายสีเคลือบในลวดลาย สีเคลือบที่ทดลองไว้ ในเฉดต่างๆนัน้
ใช้ เคลือบใสสําเร็ จรูปไฟสูง DG 465 ผสมกับสีออกไซด์และสีสําเร็จรูป
8.1 การพ่นเคลือบ

ภาพที่ 62 การพ่นเคลือบ

ภาพที่ 63 เช็ดเคลือบในลวดลาย
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8.2 การระบายเคลือบ

ภาพที่ 64 การระบายเคลือบ

ภาพที่ 65 การระบายเคลือบ

ภาพที่ 66 การระบายเคลือบ
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ภาพที่ 67 การระบายเคลือบ

ภาพที่ 68 ระบายเคลือบเสร็ จ

ภาพที่ 69 เช็ดเคลือบติดบนเส้ นลวดลาย
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4.9 การเผาเคลือบ
การเผาเคลือบ เผาที่อณ
ุ หภูมิ 1250 องศาเซลเซียส บรรยากาศสันดาปสมบูรณ์

ภาพที่ 70 รอการเผาเคลือบ

ภาพที่ 71 หลังจากเผาเคลือบ
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10 ผลิตภัณฑ์ สาํ เร็จ
10.1 ผลิตภัณฑ์สําเร็จโคมไฟติดผนัง

ภาพที่ 72 ผลิตภัณฑ์สําเร็จโคมไฟติดผนัง

ภาพที่ 73 ผลิตภัณฑ์สําเร็จโคมไฟติดผนัง
10.2 ผลิตภัณฑ์สําเร็จโคมไฟตังโต๊
้ ะ

ภาพที่ 74 ผลิตภัณฑ์สําเร็ จโคมไฟตังโต๊
้ ะ
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ภาพที่ 75 ผลิตภัณฑ์สําเร็ จโคมไฟตังโต๊
้ ะ
10.3 ผลิตภัณฑ์สําเร็ จโคมไฟแขวนเพดาน

ภาพที่ 76 ผลิตภัณฑ์สําเร็ จโคมไฟแขวนเพดาน

ภาพที่ 77 ผลิตภัณฑ์สําเร็จโคมไฟแขวนเพดาน
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ภาพที่ 78 ผลิตภัณฑ์สําเร็จโคมไฟแขวนเพดาน
11 การติดตัง้
11.1 การติดตังโคมไฟติ
้
ดผนัง

ภาพที่ 79 การติดตังโคมไฟติ
้
ดผนัง

ภาพที่ 80 การติดตังโคมไฟติ
้
ดผนัง
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ภาพที่ 81 การติดตังโคมไฟติ
้
ดผนัง
11.2 การติดตังโคมไฟตั
้
งโต๊
้ ะ

ภาพที่ 82 การติดตังโคมไฟตั
้
งโต๊
้ ะ

ภาพที่ 83 การติดตังโคมไฟตั
้
งโต๊
้ ะ
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11.3 การติดตังโคมไฟแขวนเพดาน
้

ภาพที่ 84 การติดตังโคมไฟแขวนเพดาน
้

ภาพที่ 85 การติดตังโคมไฟแขวนเพดาน
้

ภาพที่ 86 การติดตังโคมไฟแขวนเพดาน
้

บทที่ 5
สรุ ปผลการวิจัย
โครงการออกแบบโคมไฟตกแต่งบ้ านร่ วมสมัย ความบันดาลใจจากกุหลาบได้ แสดง
ลวดลายเรื่ อ งราวเกี่ ย วกับ กุห ลาบ ซึ่ง ในการดํา เนิ น การวิ จัย ได้ มี ก ารศึก ษาที่ เ กี่ ย วข้ อ งและมี
กระบวนการผลิต การทดลองต่างๆเพื่อนนํามาใช้ อีกทังปั
้ ญหาและการแก้ เพื่อเป็ นแนวทางในการ
ออกแบบต่อไปโดยผู้วิจยั สรุปการวิจยั ดังนี ้
1 ขันตอนการออกแบบ
้
2 ขันตอนกระบวนการผลิ
้
ต
3 ข้ อเสนอแนะ
1 ขัน้ ตอนการออกแบบ
ผู้วิจยั ได้ ค้นคว้ าสืบข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับโครงการวิจยั เมื่อได้ ข้อมูลจึงนํามาวิเคราะห์เพื่อ
ออกแบบโคมไฟโดยสร้ างเป็ นภาพร่าง 2 มิติ เป็ นแนวทางแล้ วจึงพัฒนาต่อเป็ นภาพร่าง 3 มิติ
ด้ วยความที่เป็ นโคมไฟจึงมีความจําเป็ นในการทําภาพร่าง3 มิติ เพื่อดูสีของเนื ้อดินและเคลือบใน
ยามที่โคมไฟเจอกับแสงไฟ
2 ขัน้ ตอนกระบวนการผลิต
2.1 การสร้ างต้ นแบบ ผู้วิจยั ได้ คํานวณขนาดตามที่กําหนดไว้ จงึ ได้ ตามที่ต้องการ
2.2 การสร้ างแม่พิมพ์ ผู้วิจยั ได้ ทําแม่พิมพ์แบบหล่อกรวง ซึง่ ในการถอดพิมพ์นนั ้
รู ปทรงเป็ นรู ปทรงที่เรี ยบง่ายจึงเป็ นไปตามต้ องการ ปั ญหาคือเกิดฟองอากาศที่แม่พิมพ์เล็กน้ อย
ซึง่ ควรคนปูนให้ สมํ่าเสมอเพื่อลดการเกิดฟองอากาศ
2.3 การหล่อนํ ้าดิน เนื่องจากชิ ้นงานนันต้
้ องการความบาง จึงเกิดปั ญหาในการหล่อ
ทํ า ให้ ชิ น้ งานแตกง่ า ยในขณะตกแต่ง ถ้ านํ า้ ดิ น ข้ น เกิ น ไปจะทํ า ให้ ผิ ว ด้ า นในของชิ น้ งานไม่
สมํ่าเสมอ
2.4 การตกแต่งก่อนเผาดิบ ในการตกแต่งดินดิบนันควรใช้
้
ความระมัดระวังเป็ นอย่าง
ยิ่งเนื่องจากผลิตภัณฑ์ดนิ ดิบมีความบางจึงแตกหักได้ ง่าย ตกแต่งตะเข็บให้ เรี ยบร้ อยซึง่ หากมีรอย
ตะเข็บจะทําให้ เกิดตําหนิกบั ชิ ้นงานเมื่อเผาเคลือบ ในการบีบนํ ้าดินสีต้องระวังเรื่ องความชื ้นของ
ผลิตภัณฑ์ดินดิบไม่ให้ แห้ งมากจนเกินไป เพราะทําให้ บีบนํ ้าดินสีไม่ติดและหลุดร่ อนออก ถ้ านํ ้า
ดินสีมีความหนืดที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกับความหนาบางของเส้ น
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มีรอยตะเข็บจะทําให้ เกิดตําหนิกบั ชิ ้นงานเมื่อเผาเคลือบ ในการบีบนํ ้าดินสีต้องระวังเรื่ องความชื ้น
ของผลิตภัณฑ์ดนิ ดิบไม่ให้ แห้ งมากจนเกินไป เพราะทําให้ บีบนํ ้าดินสีไม่ตดิ และหลุดร่อนออก ถ้ า
นํ ้าดินสีมีความหนืดที่ไม่เหมาะสมจะส่งผลกับความหนาบางของเส้ น
2.5 การเผาดิบ ในการเผาดิบที่อณ
ุ หภูมิ 800 องศาเซลเซียส ได้ เป็ นไปตามที่ผ้ วู ิจยั
ต้ องการชิ ้นงานไม่เกิดการแตกร้ าว
2.6 การเคลือบ เริ่มจากการพ่นเคลือบใสลงบนผลิตภัณฑ์ และเช็ดเคลือบใสที่ติดบน
เส้ นลวดลายออกแล้ วจึงนําไประบายเคลือบลงในลวดลายที่บีบนํ ้าดินสี ปั ญหาคือเคลือบออกไซด์
จะเลอะออกมานอกลวดลาย เมื่อระบายเคลือบเสร็จจะต้ องเช็ดเคลือบที่เลอะบนเส้ นลวดลายออก
เพื่อแสดงให้ เห็นถึงความด้ านของเส้ นดินสี แต่ควรระวังเคลือบที่ระบายลงไปจะหลุดร่อนออก
2.7 การเผาเคลือบ ผลิตภัณฑ์ออกมาสวยงามเป็ นไปตามความต้ องการ
3 ข้ อเสนอแนะ
ในการทําวิจยั ครัง้ นี ้ได้ เกิดปั ญหาต่างๆเริ่มจากการออกแบบจนถึงกระบวนการผลิตซึง่
ได้ มีแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาเพื่อใช้ ในเป็ นแนวทางในการพัฒนาต่อไป ในส่วนเทคนิคของการ
บีบนํ ้าดินสีสามารถนําไปใช้ กบั ผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากโคมไฟได้
ในการทํางานควรมีสมาธิในการทํางานเนื่องจากชิ ้นงานมีลายระเอียดพอสมควร
การถอดชิ ้นงานออกจากพิมพ์ควรมีความระมัดระวังและอย่ารี บเพราะจะทําให้ ชิ ้นงาน
ยุบ ทรุดตัว บิดเบี ้ยวได้
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