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55155330 : สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ ์

ค าส าคญั : พ้ืนท่ีแนวด่ิง, พ้ืนท่ีท างาน 

 อรรถพล  สาหร่ายทอง : โครงการศึกษาและออกแบบพ้ืนท่ีท างานส่วนตวับริเวณพ้ืนท่ี

แนวด่ิงภายในท่ีอยูอ่าศยั. อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปนท  ปล้ืมชูศกัด์ิ.  

131 หนา้. 

 

 พ้ืนท่ีแนวด่ิงเป็นพ้ืนท่ีบริเวณผนัง รวมไปถึงเพดาน จดัเป็นพ้ืนท่ีใชส้อยนอกเหนือจาก

พ้ืนท่ีในแนวราบ ท่ีสามารถน าผลิตภณัฑ์ต่างๆ มาใชป้ระโยชน์ได้ ดว้ยการติดตั้งเพ่ือใชง้านทัว่ไป 

หรือติดตั้งเพ่ือตกแต่งในบริเวณผนงัภายในท่ีพกัอาศยัท่ีมีพ้ืนท่ีจ  ากดัจากการใชง้านต่างๆ ของผูอ้ยูใ่น

ท่ีพกัอาศยัท่ีตอ้งการพ้ืนท่ีในการใชง้านนอกเหนือจากพ้ืนท่ีในแนวราบจึงไดท้ าการศึกษารวบรวม

ขอ้มลู วิเคราะห์ ออกแบบและพฒันาเพื่อใหไ้ดชุ้ดผลิตภณัฑ์ท่ีเหมาะส าหรับการใชง้านพ้ืนท่ีท่ีมาก

ข้ึนและกลุ่มคนท่ีชอบท างานภายในบา้น ในชุดผลิตภณัฑใ์ชล้กัษณะการออกแบบรูปทรงและการใช้

งานท่ีเรียบง่าย มีความเหมาะสมและกลมกลืนกบัสไตลห์้องท่ีร่วมสมยั เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์

ระหว่างผลิตภณัฑก์บัพ้ืนท่ีภายในท่ีพกัอาศยั ซ่ึงสามารถปรับเปล่ียนตามลกัษณะการใชง้านไดอ้ย่าง

ลงตวั ดว้ยการน าช้ินส่วนต่างๆ ในชุดผลิตภณัฑ์ มาประกอบกนัเพื่อให้ไดรู้ปทรงและการใชง้านท่ี

สมบูรณ์ในพ้ืนท่ีและเพ่ือการขนส่งท่ีสะดวกมากข้ึน 
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55155330 : MAJOR : PRODUCT DESIGN 

KEY WORD : VERTICAL SPACE, WORKING SPACE 

 ARTTAPON SARAITHONG : PROJECT STUDY AND DESIGN PRIVATE 

WORKING SPACE ON VERTICAL AREA IN RESIDENCE. ADVISOR : ASST. PROF.  

PANOT   PLUEMCHUSAK. 131 pp. 

 

 Vertical space is the wall area along with the ceiling areas, Vertical areas have the space 

for design working space on wall without the space on horizontal area that can be take installation 

products on vertical area for general work or decorate to the less space area and user groups on 

demand the working space on vertical without the horizontal area. Therefore study collect 

information analyze design and develop adapted product set for working on more space for user 

groups frequent work at home. The simplicity of form and functions is concept design of the 

product set that appropriate and smooth with a rooms modern style, so makes create correlation 

between product with a room area that users be able to adjust function of product set also parts of 

the product set to produce get finishing form and function on vertical space area and makes 

expedient transportation. 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

 การศึกษาในหลกัสูตรศิลปมหาบณัฑิตโครงการศึกษาและออกแบบพ้ืนท่ีท างานส่วนตวั

บริเวณพ้ืนท่ีแนวด่ิงภายในท่ีอยูอ่าศยั ส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความอนุเคราะห์จากบุคคล

หลายท่านท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้ความรู้ ให้ค  าแนะน าสั่งสอน และข้อคิดเห็นท่ีมีคุณค่า และเป็น

ประโยชน์ต่องานวิจยัเป็นอยา่งยิง่ 

 ผูว้ิจยัขอขอบคุณ ครอบครัว คุณหรรษา  สาหร่ายทอง คุณอุบล  สาหร่ายทองและคุณ

สามารถ  ค  าอ่อง ผูซ่ึ้งคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน ดูแลเอาใจใส่และเป็นก าลังใจในด้าน

การศึกษาในทุกๆ ขั้นตอนกระบวนการ 

 ขอบคุณ อาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ปนท  ปล้ืมชูศกัด์ิ ผูท่ี้ให้

ค  าปรึกษา ใหค้วามรู้ ใหค้  าแนะน าและใหข้อ้เสนอแนะในการท างานวิจยัสารนิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วง

ไปไดด้ว้ยดี ขอขอบคุณคณาจารยภ์าควิชาออกแบบผลิตภณัฑ์ทุกท่าน ท่ีให้ค  าแนะน า สั่งสอนและ

มอบวิชาความรู้ในการศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาท่ีผา่นมา 

 สุดทา้ยน้ีผูว้ิจยัขอขอบคุณเพ่ือนร่วมหลกัสูตรทุกๆ ท่าน ส าหรับก าลงัใจในการท าวิจยัและ

ความช่วยเหลือในดา้นต่างๆ ท่ีท าใหก้ารท าสารนิพนธใ์นการศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 
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