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53155314: สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ 
คําสําคัญ: ศิลปะลายไทย / ผลิตภัณฑของใชบนโตะทํางาน 
  ภานุวัฒน ทองศรี: การนําศิลปะไทยมาใชในการออกแบบของใชบนโตะทํางาน.  
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.จิรวัฒน  วงศพันธุเศรษฐ และ อ.ชาคร  ผาสุวรรณ. 120 หนา. 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) เพื่อศึกษาถึงรูปแบบเอกลักษณของศิลปะลายไทย 
และงานออกแบบที่นําศิลปะลายไทยมาใชในการออกแบบ 2) เพื่อทดลองนําศิลปะลายไทยมาใชใน
การออกแบบของใชบนโตะทํางาน 3) เพื่อทดสอบความพึงพอใจและความเหมาะสมในการนํา
ศิลปะลายไทยมาใชในการออกแบบของใชบนโตะทํางาน 

ในการดําเนินงานคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการวางแผนการดําเนินงาน โดยเร่ิมสืบคนขอมูลจาก
บทความ วารสาร งานวิจัย เพื่อนําขอมูลตางๆ มาใชในการออกแบบผลิตภัณฑของใชบนโตะทํางาน 
และจากการศึกษาวิเคราะหขอมูลพบวา จุดเดนของศิลปะลายไทยอยูท่ี ความงามของเสนสายท่ีมี
ความออนชอย และประณีต การเช่ือมตอของลายท่ีมีความล่ืนไหล และเปนหนึ่งเดียวกัน โดยผูวิจัย
ไดนําผลการวิเคราะหขอมูลมาสรางเปนแบบราง 2มิติสําหรับทําตนแบบ 3มิติ แลวสรุปเปน
ผลิตภัณฑของใชบนโตะทํางานจํานวน 6 ชุด ไดแก 1.กลีบตัด (แทนตัดเทปกาว) 2.ลุก (ท่ีเสียบ
ปากกา) 3.เปลวกดก (โคมไฟต้ังโตะ) 4.ออกยาม (ชุดอุปกรณติดกระดาษ) 5.ยืนยาม (ฉากค่ัน
หนังสือ) 6.เปล่ียนบท (ฉากค่ันหนังสือ) จากนั้นมีการใชแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบริโภคท่ี 
ตัด) ไดรับความพึงพอใจและสามารถส่ือถึงศิลปะลายไทยไดเปนอันดับท่ี2 เปล่ียนบท) ไดรับความ
พึงพอใจและสามารถสื่อถึงศิลปะลายไทยไดเปนอันดับท่ี3 และเปลวกดก, ออกยาม, ยืนยามไดรับ
ความพึงพอใจนอยลงตามลําดับ  
 จากการวิจัยพบวา การนําศิลปะลายไทยมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑของใชบนโตะ
ทํางานนั้นถือเปนแนวทางหนึ่งในการออกแบบท่ีแสดงใหเห็นวา ศิลปะลายไทยน้ันเปนเอกลักษณ
ของคนไทยที่ไดรับการยอมรับวามีความงามอันแบบเฉพาะของไทย เมื่อนําใชในการออกแบบ
สามารถแลวสามารถส่ือสารความเปนเอกลักษณของไทยนี้สูสากลได ซ่ึงผูท่ีสนใจอาจทดลองนํา
ศิลปะลายไทย ไปใชออกแบบผลิตภัณฑชนิดอ่ืนๆ หรือศึกษาในภูมิปญญาดานอ่ืนตอไป 
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This research aimed (1) to study the form of uniqueness of Thai pattern arts and 

design works applying Thai Pattern for design, (2) to experiment Thai pattern arts for the 

desktop product design, and (3) for satisfaction and appropriation of the application of Thai 

pattern arts for desktop product design. 

For this research, the researcher planned for the implementation by starting from 

researching articles, journals, and studies to use information for desktop product design. 

According to the study, it was found that the highlight of Thai pattern arts is the beauty of 

delicate and neat lines, and the smooth and united connection of patterns. The researcher 

took information analysis to create 2D sketch to further create 3D model, and then to 

conclude as 5 sets of desktop products, including (1) Kleed Tad (Scotch Tape Dispenser), (2) 

Look (Pen holder), (3) Plaew Dok (Stand Lamp), (4) Ok Yam (Paper Clipper Set), (5) Yuen 

Yam (Book End), and (6) Plian Bot (Book End). Then, the survey was used to assess 

satisfaction of consumers to products. It was found that Look gained the highest satisfaction 

and could best communicate Thai pattern arts. Kleeb Tad was ranked the second for the 

customers’ satisfaction and ability to communicate Thai pattern arts. Plian Bot was ranked the 

third for the customers’ satisfaction and ability to communicate Thai pattern arts, following 

with Plaew Dok, Ok Yam, and Yuen Yam respectively.  

 According to the research, it was found that the application of Thai pattern art to 

the design of desktop products could be another way of design to represent that Thai pattern 

arts are the Thais’ uniqueness recognized for its distinguish beauty of Thailand. When it is 

used for design, it could well communicate the Thai uniqueness internationally. For anyone 

interested, he/she could experiment by applying Thai patter arts to other types of products or 

could study on the Thai wisdom further. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  เพราะไดรับความกรุณาจากผูชวย
ศาสตราจารย ดร.จิรวัฒน วงศพันธุเศรษฐ  และอาจารยชาคร  ผาสุวรรณ ซ่ึงเปนอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธท่ีใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอผูวิจัย รวมทั้งผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ลุย กานตสมเกียรติ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ  ผูชวยศาสตราจารย ดร. 
รัฐไท พรเจริญ และ ดร.สมใจ มะหมีนผูทรงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และ
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนแกผูวิจัย สงผลใหวิทยานิพนธเลมนี้มีความสมบูรณยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ทุกทานท่ีใหความรู ใหคําแนะนําและประสบการณอันมีคายิ่งแกผูวิจัย ขอขอบพระคุณเจาของ
หนังสือ วารสาร เอกสาร และวิทยานิพนธทุกเลม ท่ีชวยใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณ 
 ขอขอบพระคุณ ผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีใหคําปรึกษา ขอชี้แนะแกผูวิจัย รวมถึงผูผลิต
เจาของกิจการทุกทานท่ีไดชวยออกความคิดเห็น ขอเสนอแนะท่ีมีประโยชนตองานวิจัยนี้ และทําให
สามารถผลิตผลงานจนสําเร็จลุลวง  
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ของขาพเจา ท่ีชวยส่ังสอน และเปนกําลังใจท่ีดีมาโดย
ตลอด  
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