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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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บทท่ี 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 
 ไทยเปนชาติท่ีมีศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเองมา
ชานาน เร่ิมต้ังแตกอนประวัติศาสตร ศิลปะไทยมีวิวัฒนาการและสืบเนื่องกันมา ตั้งแต พ.ศ. 300 
จนถึง พ.ศ. 1800 พระพุทธศาสนาเขามาโดยชาวอินเดีย สงผลอิทธิพลตอรูปแบบของศิลปะไทยใน
ทุก ๆ ดาน ท้ังภาษา วรรณกรรม ศิลปกรรม โดยกระจายเปนกลุมศิลปะสมัยตาง ๆ เร่ิมต้ังแตสมัย 
ทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี จนกระท่ังกลุมคนไทยต้ังตัวเปนปกแผน ศิลปะดังกลาวจึงตกทอด
กลายเปนศิลปะไทย ท่ีชางไทยพยายามสรางสรรคใหมีลักษณะพิเศษกวางานศิลปะของชาติอ่ืน ๆ มี
ลวดลายไทยเปนเคร่ืองตกแตง ซ่ึงทําใหลักษณะของศิลปะไทยมีรูปแบบเฉพาะมีความออนหวาน
ละเมียดละไมอีกท้ังไดสอดแทรกความรูสึกของคนไทยวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี โดย
แสดงออกผานภาพจิตกรรมฝาผนังตามวัด ปราสาทราชวัง ตลอดจนเคร่ืองประดับและเคร่ืองใช
ตางๆ อันเปนเคร่ืองมือสําหรับใชศึกษาอดีตของความเปนไทยไดอยางลงตัว (thaigoodview, 2554) 

 เม่ือเราไดสืบคนความเปนมาของสังคมไทยจากศิลปไทย พบวาวิถีชีวิตอยูกันอยาง
เรียบงาย มีประเพณีและศาสนาเปนเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ สังคมไทยเปนสังคมเกษตรกรรมมากอน 
ดังนั้นความผูกพันของจิตใจจึงอยูท่ีธรรมชาติแมน้ํา และพื้นดิน ส่ิงหลอหลอมเหลานี้จึงเกิดบูรณา
การเปนความคิด ความเช่ือและประเพณีในทองถ่ิน แลวถายทอดเปนวัฒนธรรมไทยอยางงดงาม ท่ี
สําคัญวัฒนธรรมชวยสงตอคุณคาความหมายของส่ิงอันเปนท่ียอมรับในสังคมหน่ึง ๆ ใหคนใน
สังคมนั้นไดรับรูและขยายไปในขอบเขตท่ีกวางข้ึน ซ่ึงสวนใหญการส่ือสารทางวัฒนธรรมนั้น
กระทําโดยผานสัญลักษณ และสัญลักษณนี้คือผลงานของมนุษยนั้นเองท่ีเรียกวา ศิลปะไทย 

 ศิลปะไทย จึงเปนเอกลักษณของชาติไทย ซ่ึงคนไทยท้ังชาติตางภาคภูมิใจอยางยิ่ง 
ความงดงามท่ีสืบทอดอันยาวนานมาต้ังแตอดีต บงบอกถึงวัฒนธรรมที่เกิดข้ึน โดยมีพัฒนาการบน
พื้นฐานของความเปนไทย ลักษณะนิสัยท่ีออนหวาน ละมุนละไม รักสวยรักงาม ท่ีมีมานานของ
สังคมไทย ทําใหศิลปะไทยมีความประณีตออนหวาน เปนความงามอยางวิจิตรอลังการท่ีทุกคนได
เห็นตองต่ืนตา ตื่นใจ ลักษณะความงามนี้จึงไดกลายเปนความรูสึกทางสุนทรียภาพโดยเฉพาะคน
ไทยลายไทย หรือลายกระหนกอันเปนหนึ่งในเอกลักษณไทย  ท้ังท่ีจริงแลวตนกําเนิดและเสนทาง
ของลายกระหนก นั้นมิไดเกิดข้ึนท่ีนี่แตมีตนกําเนิดอยูในดินแดนชมพูทวีปและมีท่ีมาท่ีไปอยูใน
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ศิลปะของเพ่ือนบานของเรา ระยะเวลากวาพันปท่ีลายกระหนกไดเดินทางเขามาสูภูมิภาคแหงนี้
พรอมกันกับวัฒนธรรมทางศาสนาและศิลปะไดพัฒนาเปล่ียนแปลงผสมกลมกลืนอยูในสังคม
วัฒนธรรมทองถ่ินแหงนี้   
 สําหรับสังคมไทย ลายกระหนก ไมใชเปนแตเพียงลวดลายประดับท่ีปรากฏอยูใน  
พุทธศาสนาและราชสํานักเทานั้น แตยังเปนหนึ่งในลวดลายท่ีแทรกซึมอยูในวิถีชาวบาน แมจะเปน
ลวดลายท่ีมาจากตางถ่ินแตกลับผูกพันกับสังคมไทยอยูไมนอย (สันติ เล็กสุขุม, 2553)  
 แตในปจจุบัน คําวา ศิลปะไทย กําลังจะถูกลืมเม่ืออิทธิพลทางเทคโนโลยีสมัยใหมเขา
มาแทนท่ีสังคมเกาของไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งโลกแหงการส่ือสารไดกาวไปลํ้ายุคมาก จนเกิดความ
แตกตางอยางเห็นไดชัดเม่ือเปรียบเทียบกับสมัยอดีต โลกใหมยุคปจจุบันทําใหคนไทยมีความคิด
หางไกลตัวเองมากข้ึน และ อิทธิพลดังกลาวนี้ทําใหคนไทยลืมตัวเราเองมากขึ้นจนกลายเปนส่ิง
สับสนอยู กับสังคมใหมอยางไมรูตัว มีความวุนวายดวยอํานาจแหงวัฒนธรรมส่ือสารท่ีรีบเรง
รวดเร็วจนลืมความเปน เอกลักษณของชาติ  
      เม่ือเราหันกลับมามองตัวเราเองใหม ทําใหดูหางไกลเกินกวาจะกลับมาเรียนรูวา 
พื้นฐานของชาติบานเมืองเดิมเรานั้น มีความเปนมาหรือมีวัฒนธรรมอยางไร ความรูสึกเชนนี้ ทําให
เราลืมมองอดีตตัวเอง การมีวิถีชีวิตกับสังคมปจจุบันจําเปนตองดิ้นรนตอสูกับปญหาตาง ๆ ท่ีวิ่งไป
ขางหนาอยางรวดเร็ว ถาเรามีปจจุบันโดยไมมีอดีต เราก็จะมีอนาคตท่ีคลอนแคลนไมม่ันคง การ
ดําเนินการนําเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนศิลปะในคร้ังนี้ จึงเปนเสมือนการคนหาอดีต 
โดยเราชาวศิลปะตองการใหอนุชนไดมองเห็นถึง ความสําคัญของบรรพบุรุษ ผูสรางสรรคศิลปะ
ไทย ใหเราทําหนาท่ีสืบสานตอไปในอนาคต (rayabeading, 2557)  

 ดวยสัจธรรมของโลกท่ีทุกส่ิงทุกอยางยอมหมุนเวียนเปล่ียนไป ศิลปะไทยก็
เชนเดียวกัน ปจจุบันก็มีเหตุมากมายทําใหศิลปะไทยแทตองปรับตัวใหเขากับวิถีในโลกยุคปจจุบัน 
ดวยความเจริญกาวหนาท้ังทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทําใหวิถีชีวิตคน ท่ัวโลกรวมทั้งคน
ไทยเปล่ียนไป รวมท้ังความช่ืนชมความงามทางศิลปะก็เปล่ียนไปตาม ศิลปะไทยแทจึงถูกศิลปนใน
ยุคปจจุบันประยุกตมาเปนศิลปะไทยรวมสมัย หรือแมแตศิลปะไทยประยุกตเพื่อใหกลุมคน
สมัยใหมสามารถเขาถึงความงามทาง ศิลปะและคุณคาท่ีซอนอยูของงานศิลปะไทยได 

 ของใชบนโตะทํางานเปนผลิตภัณฑหนึ่งท่ีมีความสัมพันธกับชีวิตประจําวันของ
สังคมไทยในปจจุบันมากท่ีสุด ดวยการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัยทําใหวิถีชีวิตของชาวไทยตองมีการ
เปล่ียนแปลง จากการทํางานในอดีตท่ีเปนสังคมการเกษตร มาเปนสังคมแหงการติดตอส่ือสาร 
สถานที่ทํางานจึงเปล่ียนจากสวน ไร นา มาเปน สํานักงาน หองทํางาน  โตะทํางาน อุปกรณ
เคร่ืองใชในการทํางานจึงเปล่ียนไปดวย หากวาบาน คือส่ิงท่ีสะทอนรูปแบบการใชชีวิตของผูใช
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อาศัย โตะทํางานก็คือภาพลักษณของผูท่ีทํางานอยูในพ้ืนท่ีนั้นๆ  ดังนั้นการจัดโตะทํางานรวมถึง
ของใชบนโตะทํางานจึงแสดงใหเห็นถึงความเปนเอกลักษณของเจาของโตะอีกดวย ของใชบนโตะ
ทํางานจึงเขามามีบทบาทกับการใชชีวิตในสังคมยุคปจจุบันโดยหลีกเล่ียงไมได ซ่ึงนอกจากจะชวย
อํานวยความสะดวกในการทํางานแลวยังกลายเปนของตกแตงโตะทํางานเพ่ือสรางความสวยงาม
และสะทอนความเปนเอกลักษณของบุคคลท่ีเปนเจาของอีกดวย 

 จากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงเกิดแนวความคิดท่ีจะนําศิลปะไทย กลับเขามาเปนสวนหนึ่ง
ในการใชชีวิตประจําวัน เชนเดียวกับสังคมไทยในอดีต โดยการดึงเอกลักษณของลายไทย มา
ประยุกตใชใหเหมาะสมกับสังคมในปจจุบัน โดยเลือกผลิตภัณฑของใชบนโตะทํางานเนื่องจาก
ปจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย อีกท้ังยังชวยสราง ความนาสนใจใหกับ
ผลิตภัณฑของใชบนโตะทํางาน และยังเปนการสืบสานศิลปะประจําชาติไทยใหยังคงยั่งยืนตอไป   
 
ความมุงหมาย และวัตถุประสงคของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาศึกษาศิลปะลายไทย และงานออกแบบที่นําศิลปะลายไทยมาใช        
 2. เพื่อทําการทดลองออกแบบผลิตภัณฑ ของใชบนโตะทํางาน โดยนํารูปแบบของ
ศิลปะลายไทยมาใชในการออกแบบ 
 3. เพื่อทดสอบความเปนไปไดในการนําเอาศิลปะลายไทยมาใชในการออกแบบของใช
บนโตะทํางาน  
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ศึกษาศิลปะลายไทย และงานออกแบบที่นําศิลปะลายไทยมาใชในการออกแบบ 
             2. ออกแบบของใชบนโตะทํางาน ท่ีใชประโยชนในสํานักงานประกอบดวย, โคมไฟ
ตั้งโตะ, ท่ีตัดเทปกาว, ท่ีใสคลิปหนีบกระดาษ, ฉากค่ันหนังสือ, ท่ีเสียบปากกา, ท่ีเก็บตัวเย็บ
กระดาษ 
 
วิธีการศึกษา 
          1. ศึกษาและรวบรวมขอมูลจากภาคเอกสาร หนังสือ บทความ งานวิจัย ส่ิงพิมพท่ี
เกี่ยวของในแหลงขอมูลตามสถานท่ีตางๆ ไดแก หองสมุดสถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ ศูนย
ศิลปวัฒนธรรม และแหลงขอมูลจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
 2. วิเคราะหขอมูล 
          3. ออกแบบผลิตภัณฑของใชบนโตะทํางาน จากรูปแบบของศิลปะไทย  
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           4. ประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑจากผูเช่ียวชาญ 
 5. พัฒนาผลงานการออกแบบ 
 6. ผลิตตนแบบผลิตภัณฑ 
          7. รายงานผลการวิจัย 
           8. ตีพิมพเผยแพรผลงาน 
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 1. ศึกษาปญหาและกําหนดขอบเขตของปญหา 
 2. ศึกษารวบรวมขอมูลพื้นฐานในการออกแบบ 
                2.1 ศึกษาเร่ืองหลักการและรูปแบบของศิลปะลายไทย ท่ีสามารถส่ือสารและ
แสดงออกถึงความเปนไทยไดชัดเจนและเหมาะสม 
               2.2 ศึกษาถึงรูปทรงท่ีจะสามารถนํามาใชในการออกแบบ 
                2.3 ศึกษาลักษณะและหลักการออกแบบท่ีจะนํามาใชในการออกแบบผลิตภัณฑบน
โตะทํางาน 
 3. วิเคราะหขอมูลและแนวคิดเพื่อทดลองสรางรูปแบบสําหรับเปนแนวทางในการ
ออกแบบ 
 4. ดําเนินการออกแบบโดยนําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห เพื่อเปนแนวทางในการ
ทดลองสรางสรรคผลงานตามข้ันตอน 
 5. ปรับปรุงแบบรางผลิตภัณฑท่ีไดสรางแบบจําลอง (Model) เพื่อศึกษาขนาดสัดสวน
และการใชงานเบ้ืองตน 
 6. จัดทําตนแบบผลิตภัณฑ 
 7. สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 8. จัดเสนอผลงานสําเร็จพรอมเอกสารประกอบการศึกษา และมีการประเมินผลจาก
ผูเชี่ยวชาญ 
 
สมมุติฐานของการศึกษา      
                เม่ือออกแบบผลิตภัณฑของใชบนโตะทํางานจากการนําแนวคิดและรูปแบบของศิลปะ
ลายไทยมาใชในการออกแบบแลวสามารถส่ือสารถึงความเปนศิลปะไทยได พรอมท้ังสามารถใช
งานเปนผลิตภัณฑของใชบนโตะทํางานได 
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. ขอคนพบจากการศึกษารูปแบบเอกลักษณของศิลปะลายไทย สามารถนํามาใชใน
การออกแบบผลิตภัณฑของใชบนโตะทํางาน 
           2. ผลิตภัณฑของใชบนโตะทํางาน ท่ีนํารูปแบบของศิลปะไทยมาใชในการออกแบบ 
 3. ขอสรุปความเปนไปไดในการนําเอาศิลปะไทยมาใชในการออกแบบของใชบนโตะ
ทํางาน 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ผลิตภัณฑของใชบนโตะทํางาน หมายถึง ผลิตภัณฑหรืออุปกรณท่ีใชเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการทํางานบน โตะทํางาน  
 2. ลายไทย หมายถึง เสนสายลวดลายท่ีใชในศิลปะไทย มีความงดงามชดชอย ท่ีแสดง
ความเปนเอกลักษณของไทย  
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 
 การวิจัยเร่ืองการออกแบบการนําศิลปะไทยมาใชในการออกแบบของใชบนโตะทํางาน  
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของเพื่อนํามาเปนแนวทางในการออกแบบ และ
สรางกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยแบงเนื้อหารายละเอียดดังนี้ 
 1. ศิลปะลายไทย 
 2. ขอมูลเร่ืองความเปนไทยในงานออกแบบ 
 3. ของใชบนโตะทํางาน 
 4. งานออกแบบที่สัมพันธกับอารมณ 
 5. รูปลักษณและคุณประโยชนของผลิตภัณฑ 
 6. รูปแบบการออกแบบผลิตภณัฑ 
 7. วัสดุท่ีใชในการออกแบบของใชบนโตะทํางาน 
 8. กลุมผูใช 
 9. งานวิจยัท่ีเกี่ยวของ 

 
1. ศิลปะลายไทย 

 ศิลปไทย (ประเภทลายไทย) เปนศิลปประณีต สืบเนื่องมาแตคร้ังโบราณกาลนับตั้งแต
มนุษยรูจักใชสีเขียนเปนลวดลายบนรางกายเพื่อใหเกิดความสวยงาม และนาเกรงขามแกผูพบเห็น 
รวมท้ังการเขียนลวดลายลงบนภาชนะดินเผาและศิลปตางๆ เหลานี้ไดพัฒนาและเปนมรดกตกทอด
มาตามยุคสมัยจนถึงปจจุบัน  ศิลปอันสวยงามน้ีเกิดข้ึนดวยฝมือและสติปญญาของชางท่ีชาญฉลาด 
โดยไดรับความบันดาลใจและอาศัยรูปทรงจาก  พืช  พันธุไม  สรรพสัตว  และส่ิงท่ีปรากฏการณ
ตามธรรมชาติ  เชน  ดอกไม  ใบไม  หางไหล  เปลวไฟ  มาประดิษฐคิดดัดแปลงใหเปนลวดลาย
ตางๆ  จัดวางรูปจังหวะใหเปนระเบียบกลมกลืนเปนอันดี  โดยลอเลียนของจริงตามธรรมชาติกอน 
แลวคอยๆ หายไปกลายเปนลวดลาย และภาพท่ีเห็นในปจจุบัน 
 รูปทรงดอกไมท่ีชางไทยโบราณถือเอาเปนหลักในการเขียนลวดลายคือรูปทรงดอกบัว  
เนื่องจากเสนรูปทรงของดอกบัว  เปนลักษณะของเสนกระหนก  จัดเปนเสนโคงออนไดความ
สวยงาม จึงยึดเอาเสนรูปทรงดอกบัวเปนทรงหลักในการประดิษฐเขียนกอน ตอจากรูปทรงดอกบัว 
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ก็ประดิษฐเปนรูปทรงตาออย พุมทรงขาวบิณฑ ซ่ึงมีทรวดทรงลักษณะท่ีคลายคลึง ตอเนื่องกัน และ
นําเสนลักษณะของดอกบัวประดิษฐตอไปจนถึงเสนทรงของกระหนกตางๆ อีกมากมาย  ฉะนั้นการ
ฝกหัดเขียนครั้งแรกจึงตองเร่ิมดวยการถือหลักรูปทรงลักษณะดอกบัว  เทากับการฝกหัดเขียนเสน
โคงออนเรียว  และหัดเขียนลายท่ีงายกอนไปหาลายท่ียาก  เชน  ลายตาออย  ลายกะจังใบเทศ  พุม
ทรงขาวบิณฑ  ตามลําดับ เม่ือเขาใจลักษณะรูปทรง  สัดสวนดีแลว  จึงนํารูปทรงเหลานี้ไปประดิษฐ  
เขียนเปนลวดลายตางๆ ตอไป 
 1.1 ลายกระจังตาออย 
        ท่ีมาของลายกระจังตาออย 
      ลายกระจังตาออย  ประดิษฐมาจากกระจังฟนหนึ่ง  อันเนื่องมาจากกระจังฟนปลา 
(ฟนหลาทะเล) หรือมาจากตาออย (ตาตรงขอของตนออย)  นํามาแตงโกลนรูปใหเขากับลักษณะ
ทรงของ ดอกบัว 
  รูปทรงลายกระจังตาออย 

  ลายกระจังตาออย อยูในรูปส่ีเหล่ียมดานเทา  รูปทรงตัวเสนโคงออนเรียวท้ังซาย
และขวา  ปลายยอดแหลม  สอดไส  บากลาย (หยัก) อยูเฉพาะตัวเดี่ยวหรือตาออยเมื่อน้ํามาเรียง
ดานซาย  หรือขวา  ปลายยอดต้ังตรงจะเปน “ลายบัวหงาย” ถากลับปลายยอดลงจะเปน “ลายบัว
คว่ํา” นอกจากนี้ยังนําไปประดิษฐเปนลายอ่ืนๆไดอีก 

 
 
ภาพท่ี  1 ภาพลายกระจงัตาออย 
ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2547), 25. 
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 1.2 ลายแขงสิงห 
  ท่ีมาของลายแขงสิงห 
  ลายแขงสิงห ประดิษฐมาจากลักษณะขนท่ีอยูตรงขาของสิงห  บางอาจารยเรียกวา 
“ลายนองสิงห” เพราะลายที่กลาวนี้ไปใชอยูตรงนองสิงห แตโบราณเรียกช่ือลายนี้วา ลายแขงสิงห 
จึงเรียกตามที่ไดเรียกกันมา 
  รูปทรงของลายแขงสิงห 
  ลายแขงสิงหรูปทรงอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผาทแยงมุม  หรือรูปส่ีเหล่ียมขนม      
เปยกปูนรูปทรงเสนตัวลายดานกวางและตรงขาม  จะมีลักษณะออนโคงลอขนานกัน  ปลายแหลม  
การสอดไสเขียนได 2 แบบคือ  สอดไสขมวดหัวกลม และสอดไสลอรูปทรงนอกเขียนเรียง
ติดตอกันแนวต้ังและแนวนอน  หรือเขียนเวนตัวลายหางกันประมาณหนึ่งในส่ีสวนของตัวลาย 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2   ภาพลายแขงสิงห 
ท่ีมา:  เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2547), 95. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1.3 ลายกระจังใบเทศ 
  ท่ีมาของลายกระจังใบเทศ 
  ลายกระจังใบเทศประดิษฐมาจากกระจังฟนสาม  อันเนื่องมาจากกระจังฟนหนึ่ง
เรียงกันสามตัว  ครอบกลางมุมแหลมลงมาเปนรูปกะจังฟนสาม  หรือมาจากรูปทรงใบฝายเทศหรือ
มาจากรูปทรงตาออย 
  รูปทรงของลายกะจังใบเทศ 
  ลายกระจังใบเทศ  รูปทรงตัวอยูในรูปส่ีเหล่ียมดานเทาเหมือนลายกระจังตาออยแต
มีขนาดใหญกวา  สวนประกอบของลายกระจังใบเทศคือ  สอดไสและสวนปลายยอดเปนลายกระจัง
ตาออย  สองขางตัวลายถัดลายกระจังตาออยลงมาเปนลายแขงสิงหสอดไสขมวดตัวกลม หรือสอด
ไสลอรูปทรงนอก  เม่ือตัวลายกระจังใบเทศมีขนาดโตข้ึนก็ยิ่งตองแบงจังหวะตัวลายแขงสิงหมาก
ข้ึน 
  ขอแตกตางระหวางลายกระจังตาออยกับลายกระจังใบเทศคือ  ลายกระจังตาออยจะ
มีขนาดรูปทรงตัวเล็ก  สวนละเอียดของลายมีนอย เพียงสอดไส บากลายเทานั้น ใชในพื้นท่ีเล็กแคบ  
สวนลายกระจังใบเทศ มีขนาดรูปทรงตัวใหญกวา  สวนลายละเอียดของลาย  การแบงตัวลายมี
มากกวาใชในพื้นท่ีกวาง 
 

 
 
ภาพท่ี 3  ภาพลายกระจังใบเทศ 
ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2547), 30. 
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 1.4  ลายกระจังปฏญิาณ 
  ท่ีมาของลายกระจังปฏิญาณ 

  อาจารยหลายทานไดใหคําอธิบาท่ีมาของลายกระจังปฏิญาณไววา ประดิษฐมาจาก
กระจังฟนหนึ่งเรียงกัน 7 ตัวครอบกลางเปนกระจังฟนสามได 3 ตัว  แลวครอบตัวกลางกระจังฟน
สามอีกตอหนึ่งเปนกระจังฟนหา หรือมาจากกระหนกครึ่งซีกรวมกันสองทรง  โดยมีกระจังตาออย
ปดสองขาง  กลายสวนท่ีเปนลายมาเปนตัวเหงาขนาดใหญแลวกลายสวนท่ีเปนยอดรวมกัน เปนลาย
กระจังตาออยหรือลายกะจังใบเทศ 
  รูปทรงของลายกระจังปฏิญาณ 
  ลายกระจังปฏิญาณรูปทรงอยูในรูปส่ีเหล่ียมผืนผาแนวต้ัง  กวาง 2 สวน  สู ง 3 สวน  
ประกอบดวยกระหนกตัวเหงาหันหลังเขาหากัน  ยอดบนเปนลายกะจังตาออย หรือ ลายกระจังใบ
เทศรอบ  สวนท่ีโคนตัวเหงามีลายกระจังตาออยคร่ึงซีกปดท้ังสองขาง 

 

 
 
ภาพท่ี 4  ภาพลายกระจังปฏิญาณ 
ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2547), 28. 
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 1.5  ลายพุมทรงขาวบิณฑ 
  ท่ีมาของลายพุมทรงขาวบิณฑ 
  ลายพุมทรงขาวบิณฑ  ประดิษฐมาจากรูปทรงของภาชนะใสอาหารมีกรวยเปนฝา
ครอบ สําหรับถวายพระที่มาบิณฑบาต จึงเรียกชื่อลายตามรูปทรงภาชนะนั้นวา “ลายพุมทรงขาว
บิณฑ” หรือมาจากรูปทรงดอกบัวและตอชวงลางแหลมเปนรูปทรงตาออย 
  รูปทรงของลายพุมทรงขาวบิณฑ 
  ลายพุมทรงขาวบิณฑ รูปทรงอยูในสี่เหลี่ยมผืนผา กวาง 2 สวน สูง 3 สวน เสน
รูปทรงออนโคงปลายยอดดานบนและดานลางแหลม 
  ลายพุมทรงขาวบิณฑ ประกอบดวย สองสวนบนเปนรูปลายกระจังใบเทศ อีกหนึ่ง
สวนลาง เปนรูปลายกระจังตาออย ตอกลับสลับกัน 
  ลายพุมทรงขาวบิณฑ ประดิษฐเปนลายไดหลายแบบเชน ลายพุมทรงขาวบิณฑใบ
เทศ ลายพุมทรงขาวบิณฑหนาสิงห (หนาขบ) ลายพุมทรงขาวบิณฑหนาสิงหใบเทศ ลายพุมทรง
ขาวบิณฑเทพนม ลายพุมทรงขาวบิณฑเทพรํา เปนตน 
 

 
 
ภาพท่ี 5  ภาพลายพุมทรงขาวบิณฑ 
 ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2547), 42. 

   ส
ำนกัหอ
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 1.6 ลายประจํายาม 
  ท่ีมาของลายประจํายาม 
  ลายประจํายาม หรือเรียกลายประจํายามส่ีกลีบ ถือเปนแมลายลายหน่ึง มาจากการ
นํากลีบบัวส่ีกลีบ หรือตาออย หันทางโคนเขาหากันปลายยอดออกมุมละกลีบ ใชวงกลมปดทับ 
  ลายประจํายาม อาจารยบางทานเรียกวา “ลายประจําทิศ” เพราะมาจากตารางบอก
เวลา และตําแหนงการยืนยามของคนยาม วันหนึ่งๆ โบราณแบงเวลาออกเปน 4 ยาม และการยนืยาม
ของคนยามก็ยืนประจําอยู 4 จุด หรือประจํา 4 ทิศ 
  รูปทรงของลายประจํายาม  
  ลายประจํายาม รูปทรงอยูในส่ีเหล่ียมดานเทาและทะแยงมุม ประกอบดวย ลาย
กระจัง กับวงกลม (ตาไก) ลายกระจัง ไดแก ลายกระจังตาออย ลายกระจังใบเทศ ลายกระจัง
ปฏิญาณ และลายพุมทรงขาวบิณฑ ลายประจํายามจัดอยูจําพวก ลายดอกลอย 
 

         
 

ภาพท่ี 6  ภาพลายประจํายาม 
 ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2547), 34. 

 

   ส
ำนกัหอ
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 1.7 ลายกระหนกสามตัว 

  ท่ีมาของลายกระหนกสามตัว 

  ลายกระหนกสามตัวเปนแมลายกระหนกอันดับท่ีหนึ่งในแมลายทั้งส่ี อาจารยบาง

ทานรียกวา กระหนกกินนร หรือกระหนกกินรี และกระหนกหางหงส ท่ีเรียกเชนนี้เพราะสวนหาง

ของกินนร กินรี และหงส มีหางเปนรูปลายกระหนกสามตัว จึงเรียกตามที่ลายกระหนกไปใช

ประกอบอยู แตช่ือท่ีแทจริงของลายน้ีก็คือ ลายกระหนกสามตัว 

  ลายกระหนกสามตัว ถือเปนตนแบบของลายกระหนกทุกชนิด เชน ลายกระหนก

เปลว ลายกระหนกใบเทศ และลายกระหนกหางโต เปนตน ถาจะแบงหรือบากตัวลายใหละเอียด

มากยิ่งข้ึน ก็ตองแบงในรูปลักษณะของลายกระหนกสามตัวท้ังส้ิน 

  รูปทรงของลายกระหนกสามตัว 

  รูปทรงลายกระหนกสามตัว อยูในรูปสามเหล่ียมมุมฉากดานไมเทา มีสวนสูงยาว

กวาสวนกวาง หรืออยูในรูปทรงดอกบัวคร่ึงซีก ในการเขียนรูปลายกระหนกสามตัว จะตองเขียนตัว

ลายรวมกันสามสวนและตัวลายแตละสวนก็มีช่ือกําหนดไว คือ 

  1. ตัวเหงา เปนลายท่ีอยูตอนลางและอยูขางหนา มีโครงสรางขมวดกนหอยคว่ํา

หนาลงปลายยอดต้ังข้ึน แสดงความรูสึกเศราๆ เหงาๆ เปนตัวรองรับกาบและตัวยอด นับเปนลายตัว

ตนและเปนสวนท่ีหนึ่ง 

  2. กาบ หรือตัวประกบหลัง เขียนประกบอยูขางหลังตัวเหงา เปนตัวลายท่ีจะสงให

เกิดลายสวนท่ีสามหรือเรียกตัวยอด นับเปนลายสวนท่ีสอง 

  3. ตัวยอด ลักษณะเปนเปลวอยูยอดสุด มีลักษณะพิเศษกวาตัวลายสองสวนท่ีกลาว

มาคือ เขียนใหปลายยอดสะบัดออนไหวคลายเปลวไฟ ท่ีโคนเถาลายมีกาบหุม 

  เม่ือเอาตัวลายท้ังสามสวนมาประกอบรวมกัน จะเปนลายกระหนกสามตัว 
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ภาพท่ี 7 ภาพลายกระหนกสามตัว 
ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2547), 12. 
  
 1.8  ลายกระหนกเปลว  
  ท่ีมาของลายกระหนกเปลว 
  ลายกระหนกเปลวเปนแมลายกระหนกอันดับท่ี 2 ในขบวนแมลายกระหนกทั้งส่ี 
ไดรับความบันดาลใจและประดิษฐข้ึนมาจากยอดสะบัดของเปลวเพลิง จึงเรียกช่ือลายวา “กระหนก
เปลวเพลิง” ตามลักษณะของเปลวเพลิง เพื่อใหกะทัดรัดในการเรียกช่ือ จึงตักคําวาเพลิงออก 
คงเหลือเพียงช่ือ “ลายกระหนกเปลว” 
  รูปทรงของลายกระหนกเปลว 
  ลายกระหนกเปลว รูปทรงอยูในรูปสามเหล่ียมมุมฉากดานไมเทา หรืออยูในรูป
ดอกบัวคร่ึงซีก มีรูปทรงและสวนประกอบตัวลายเหมือนลายกระหนกสามตัว แตมีขอแตกตางกันคือ 
  1. ตัวเหงา เปนลายท่ีอยูตอนลางและอยูขางหนา ตัดจงอยโคงขมวดกนหอยออก 
เขียนล่ืนไหลเปนกาบลางสําหรับรองรับกาบลายสวนท่ี 2 และตัวยอด สวนท่ี 3 
  2. กาบ หรือตัวประกบหลัง เปนลายสวนท่ี 2 เขียนประกบอยูหลังตัวเหงา เปนตัว
ลายท่ีจะสงใหเกิดลาย สวนท่ี 3 หรือเรียกตัวยอด รูปทรงโคงขมวดกนหอย บากลาย เหมือนกาบของ
ลายกระหนกสามตัว 
  3. ตัวยอด ลักษณะเปนเปลวอยูยอดสุด ตัดจงอยโคงขมวดกนหอยออก เขียนล่ืน
ไหลไปหายอด สอดไส บากลาย ยอดสะบัด และเพิ่มกาบหุมท่ีโคนเถาลาย 

   ส
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ภาพท่ี 8 ภาพลายกระหนกเปลว 
 ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2547), 13. 
 

 1.9  ลายกระหนกใบเทศ 
  ท่ีมาของลายกระหนกใบเทศ 
  ลายกระหนกใบเทศ เปนแมลายกระหนกอันดับท่ี 3 ในขบวนแมลายกระหนกท้ังส่ี 
ลายกระหนกใบเทศ ประดิษฐมาจากใบฝายและเถาไม นํามาเขียนผูกเปนลาย 
  รูปทรงของลายกระหนกใบเทศ 
  อยูในรูปทรงดอกบัวคร่ึงซีก หรือรูปสามเหล่ียมมุมฉากดานไมเทา ซ่ึงมีรูปทรงและ
การแบงตัวลายเหมือนกระหนกสามตัว การเพ่ิมลายละเอียดหรือสวนประกอบตัวลายใชใบเทศและ
ลายแขงสิงห เกาะติดกาน อยูในรูปทรงของกระหนก 
  ดังนั้น เม่ือจะเขียนลายกระหนกใบเทศจึงตองรางรูปทรงกระหนกสามตัวกอน 
แบงตัวเหงา กาบ และตัวยอด แลวแบงลายแตละตัวออกเปนกาน วางใบเทศท่ีปลายกาน และแบง
ลายแขงสิงหเกาะติดกานสอดไส บากลาย ปลายยอดใบเทศสะบัดพล้ิวเหมือนปลายยอดลาย
กระหนกสามตัว 
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ภาพท่ี  9 ภาพลายกระหนกใบเทศ 
ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2547), 13. 
 
 1.10 ลายกระหนกหางโต 
  ท่ีมาของลายกระหนกหางโต 
  ลายกระหนกหางโต เปนแมลายกระหนกอันดับท่ี 4 ในขบวนแมลายกระหนกท้ังส่ี 
ไดความคิดประดิษฐมาจากรูปทรงพูหางสิงโต นํามาเขียนเปนลายกระหนกในรูปทรงของกระหนก
สามตัว เรียกลายหางสิงโต เพื่อใหกะทัดรัดในการเรียกช่ือ จึงตัดคําวา สิง ออก เรียกวา ลายกระหนก
หางโต และช่ือของลายน้ีจะไปใกลเคียงกับช่ือของ ลายชอกระหนกหางโต ฉะนั้นเวลาเขียนลายแต
ละลายตองจําวา ลายกระหนกหางโตอยูในรูปทรงกระหนกสามตัว สวนลายชอกระหนกหางโต
รูปทรงจะอยูในทรงพุมชอ มีกานตอลงมา 
  รูปทรงลายกระหนกหางโต 
  ลายกระหนกหางโต อยูในรูปทรงเดียวกับลายกระหนกใบเทศ ซ่ึงมาจากรูปทรง
กระหนกสามตัว แบงตัวลายออกเปน 3 สวน คือ ตัวเหงา กาบหรือตัวประกบหลังตัวเหงา และตัว
ยอด ในแตละสวนแบงออกเปนกานใชใบเทศติดท่ีปลายกานท้ัง 3 สวน และแบงเปนลายแขงสิงห
เกาะติดกาน 
  ขอแตกตางระหวางลายกระหนกหางโตกับลายกระหนกใบเทศ คือปลายกาน
รูปทรงใบเทศในลายกระหนกหางโต จะเขียนเปนกระหนกกลับตัว ปลายยอดสะบัดพล้ิว สวนลาย
กระหนกใบเทศ ปลายกานท้ังสามสวน รูปทรงใบเทศ สอดไส บากลาย ปลายยอดสะบัด 

   ส
ำนกัหอ
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ภาพท่ี 10 ภาพลายกระหนกหางโต 
 ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2547), 14. 
 
 1.11 ลายชอหางโต 
  ท่ีมาของลายชอหางโต 
  ลายชอหางโต ประดิษฐมาจากรูปทรงของหางราชสีห และหางสิงโต ฉะนั้นจึงต้ัง
ช่ือลายตามลักษณะของรูปทรงของหางสิงโต และเพื่อใหกะทัดรัดสะดวกในการรียกช่ือลาย จึงตัด
คําวา สิง ออก เหลือเพียง ลายชอหางโต หรือมาจากรูปดอกบัวตอกานลงมา 
  รูปทรงลายชอหางโต 
  ลายชอหางโต อยูในรูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผาแนวต้ัง กวาง 2 สวน สูง 3 สวนครึ่ง 
เขียนรูปทรงเหมือนรูปดอกบัวหรือเขียนเปนรูปพุมทรงขาวบิณฑ ยอดต้ังตรงหรือเอนแลวตอเปน
กานลงมา ลายชอหางโตประดิษฐเขียนไดหลายแบบ เชน ลายชอหางโตใบเทศ ลายชอหางโตเปลว 
และลายชอหางโตกระหนกสามตัว เปนตน 
  วิธีเขียนลายชอหางโต  
  สรางรูปส่ีเหล่ียมผืนผา กวาง 2 สวน สูง 3 สวนคร่ึง แบงคร่ึงดานบนท่ีเลข 1 แบง
คร่ึงดานลางท่ีเลข 2 แบงคร่ึงแนวนอนสวนท่ี 2  ของดานขาง(สูง) เลข 1 
  ลากเสนจากเลข 1 บน เฉียงลงดานขางท่ีเลข 1 ลากเสนจากเลข 2 ลางเฉียงข้ึนไป
ดานขางเลข 2 จะไดโครงสรางรูปลายชอหางโต 
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  ข้ันตอนตอไปคือการเขียนรูปทรงดอกบัว 
  แบงคร่ึงสวนท่ี 1 แนวนอน ลากเสนจากจากเลข 1 บน ออนตามเสนเฉียงลงมาโคง

แตะดานขาง และโคงลงมาท่ีเสนเฉียงลาง ออนโคงแตะเสนแบงคร่ึงสวนท่ี 1 จะไดรูปทรงดอกบัว 
จากข้ัวดอกบัว เขียนกานออนโคงตอลงมาดานลาง เม่ือเขียนครบตามขั้นตอนจะไดรูปทรงของลาย
ชอหางโต สวนปลายยอดของลายชอหางโตจะต้ังตรงหรือโคงเอนอยูท่ีการนําไปใช 

  เม่ือไดรูปทรงลายชอหางโตแลว ข้ันตอนตอไปคือ การเขียนลายลงในรูปทรงชอ
หางโตแบงตัวลาย วางท่ีออกลาย แลวจึงรางเถาลายออกท้ัง 2 ขาง ใหขางหน่ึงส้ัน อีกขางหน่ึงยาว 
ข้ันตอนสุดทายคือ การเขียนลายตามเถาลายท่ีรางไว ลายท่ีใชเขียนไดแก ลายกระหนกสามตัว ลาย
กระหนกเปลว และลายใบเทศ 

 

 
 
ภาพท่ี 11 ภาพลายชอ หางโต 
 ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2547), 15. 
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 1.12 ลายหนากระดาน 
  ท่ีมาของลายหนากระดาน 
  ลายหนากระดาน เปนลายอยูในรูปส่ีเหล่ียมแนวนอนยาว เปนสวนหน่ึงของแทน
ฐานประกอบอยูบนและลางลายบัวคว่ําและบัวหงาย 
  รูปทรงและสวนประกอบของลายหนากระดาน 
  ลายหนากระดาน เปนลายติดตอซายและขวาแนวนอน ตอกันไปเร่ือยไมมีท่ีส้ินสุด
จนพอกับความตองการแลว ถาตองการหยุดลาย ก็ใชลายประจํายามครึ่งซีกปดหัวทาย      ลายหนา
กระดานมีหลายรูปแบบ แตละแบบมีช่ือเรียกตางกันไปตามรูปลักษณะของลายท่ีเขาไปประกอบอยู 
ไดแก 
  ลายหนากระดานประจํายามกามปู 
  ลายหนากระดานประจํายามกามปู ประกอบดวยลายประจํายามต้ังทะแยงมุมต้ังอยู
กลางสองขางบนลางระหวางกลีบตาออยตอกัน เปนกระหนกหันหนาหากัน (ลักษณะคลายปูกําลัง
กางกาม) เขียนลักษณะเดียวกันซายขวา เม่ือตอลายออกไปพอความตองการแลว ก็ใสตัวหามปดหัว
ทายดวยลายประจํายามคร่ึงซีก 
  ลายหนากระดานประจํายามลูกฟกกามปู 
  ประกอบดวยลายประจํายามกามปู กับลายประจํายามตอดวยลายกระจังใบเทศท้ัง
สองขางยาวคลายลูกฟก เปนตัวค่ันระหวางลายประจํายามกามปู เปนลายท่ีไมจํากัดเนื้อท่ีโดยจะยืด
หรือยอตัดลายลูกฟกไดตามความส้ันยาวของเนื้อท่ี 
 

 
 
ภาพท่ี 12 ภาพลายหนากระดาน 
 ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2547), 56. 
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 1.13 เคร่ืองประกอบลาย 

  ความหมายและประเภทของเคร่ืองประกอบลาย 

  การเขียนลายหรือการผูกลายท่ีงามนั้น ไมใชเพียงนําเอากระหนกมาเขียนเรียงตอ

สลับกันไปตามเถาลายเทานั้นจะตองมีการตกแตงเพิ่มเติมกาบหรือสวนประกอบอ่ืนเขาไปเพื่อ

สงเสริมใหลายท่ีเขียนนั้นดูงดงามวิจิตรพิศดาร เคร่ืองตกแตงลายที่กลาวนี้ก็คือ เคร่ืองประกอบลาย

นั่นเอง 

  เคร่ืองประกอบลายตางๆ มีอยูในกระหนกสามตัวทั้งนั้น เม่ือถอดแยกเปนสวนๆ 

จะเปนกาบเดี่ยว กาบซอน ตัวกระหนก และตัวยอด  

  นอกจากเคร่ืองประกอบลายดังกลาวนี้แลว ยังมีกาบคู และนกคาบ เขาประกอบใน

การเขียนลายหรือผูกลายอีกดวย พอจะแยกประเภทและการนําไปใชไดดังน้ี 

  กาบเดี่ยว, กาบซอน 

  ทําหนาที่ชวยตกแตงเถาลาย เสริมชองไฟท่ีวางระหวางตัวลาย และออกเปนตัว

กระหนกหรือออกเปนตัวยอด สําหรับใชประกอบเปนเถาลายและยอดลายกานขด 

  กาบคู นกคาบ และกาบไขว 

  ทําหนาท่ีแยกเถาลายจากเถาหนึ่งออกไปเปนเถาอีกเถาหน่ึง สําหรับประเภทนก

คาบ ประดิษฐเปนรูปแบบตางๆ ไดหลายรูปแบบ 

  ยอดเถาลาย 

  ยอดเถาลายประดิษฐเปนลายหรือภาพสําหรับใชตอนยอดหรือตอนสุดของเถาลาย

กานขดในรูปเดียวกันหรือลักษณะเดียวกัน ในเถาลายที่มีขดหลายขด จะตองประดิษฐไมให

เหมือนกัน ชางเขียนลายนิยมยกยองกันวาเปนลายอยูในข้ันสูงสุด 

 1.14 เถาลาย 

  ท่ีมาของเถาลาย 

  เถาลาย นับวาเปนส่ิงสําคัญอันดับหนึ่งในการเขียนลายหรือผูกลาย เถาลายได

รูปแบบมาจากเถาวัลยหรือเถาไมเล้ือย นํามาเขียนเปนรูปเถาลาย 

  ลักษณะรูปรางของเถาลาย 

  ลักษณะรูปรางของเถาลาย แบงไดเปน 3 ชนิด คือ 

  1. เถาเดี่ยว คือ  เถามีเสน 2 เสน 

  2. เถาคู คือ  เถามีเสน 3 เสน 
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  3. เถาสามเถา คือ  เถามีเสน 4 เสน 

   เถาหลายๆ เถา คือ  เถามีเสนหลายเสน 

  วิธีเขียนเถาลาย 

  วิธีเขียนเถาลายหรือเดินเถาลาย จะตองรางเถาลายใหอยูในรูปทรงท่ีกําหนด เชน

รูปทรงสามเหล่ียม รูปทรงส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี และรูปทรงท่ีมีลักษณะโคงเวาหยักไปมา    

ซ่ึงจะตองรางเถาลายใหโคงเวาหยักไปตามรูปทรงเหลานั้น 

  เถาลายท่ีใชในการเขียนลาย มีอยู 3 ประเภท คือ 

1. ประเภทเถาเล้ือย 

2. ประเภทเถาไขว 

3. ประเภทเถาขด (หรือเรียกกานขด) 

  เถาลายประเภทเถาเล้ือยและเถาขด ชนิดเถาเดี่ยวหรือเถาหลายเถา นําไปใชไดท้ัง

แนวต้ังและแนวนอน สวนมากจะใชในลักษณะแนวต้ังมากกวาแนวนอน สวนเถาขด หรือกานขด

ใชไดท้ังแนวตั้งและแนวนอน 

  ขอควรระวังในการเขียนเถาลาย 

  ขอควรระวังในการเขียนเถาลาย อยาใหเถาลายคดหักงอ เขียนเถาลายขดใหไดวง

กานออนโคง แมเถาลายนั้นจะเขียนอยูในรูปคดโคง วงกลม หรือวงรีก็ตาม 

  เถาเดียวใชกระหนกตัวเดียว เถาคูโตข้ึน ใชกระหนกตัวเดียวแตเพ่ิมสอดไสในเถา 

สามเถาก็ใชกระหนกสามตัว ละถาเถาหลายเถาก็ใชกระหนกสามตัวเชนกัน แตแบงตัวเพิ่มสวน

ละเอียดมากข้ึน 
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ภาพท่ี 13 ภาพเถาลาย ชนิดตางๆ 
ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2547), 49. 
 
 1.15 การเขียนลายหรือผูกลาย 
  การเขียนลายหรือผูกลาย คือการเอากาบและตัวกระหนกวางติดตอสลับกันไปบน
เถาลาย ใชตัวกระหนกเล็กบางโตบาง กาบก็ทําเชนกัน ใหมีกาบเดียวกาบคูสลับกับตัวกระหนก 
หรือใชกาบสลับกัน แตอยากาบท่ีเหมือนกันอยูติดกัน หรือเอาตัวกระหนกเหมือนกันอยูติดกัน ตอง
พยายามใชกาบหรือตัวกระหนกท่ีไมเหมือนกันเอามาใช เม่ือถึงตอนสุดยอดของขดหรือสุดยอดของ
เถา ก็ใชตัวยอดหรือตัวกระหนกใส 
  การเขียนลายหรือผูกลายชนิดใดก็ตาม ไมวาจะอยูในรูปทรงใดๆ จะตองรูถึง
กฎเกณฑคานิยมและองคประกอบในการเขียนลายหรือผูกลายท่ีดีและงามนั้นวา มีขอปฏิบัติอยางไร 
  กฎเกณฑคานยิมและองคประกอบในการเขียนลายหรือผูกลายท่ีดีและงาม จะตอง
ประกอบดวย 
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  1. ท่ีออกลายหรือท่ีออกเถาลาย การเขียนลายหรือผูกลาย ไมวาลายชนิดใดก็ตาม
จะตองมีท่ีออกลาย จะเขียนข้ึนลอยๆ หาไดไม เชน ลายหนาบันโบสถ วิหาร ศาลา ลายส่ีเหล่ียม ลาย
หีบ ลายขัน ตรงกลางรูปดังกลาวจะมีท่ีออกลายรูปแบบตางๆ เชน ลายพุมทรงขาวบิณฑ หนาขบ
เทพพนม เพทพรํา รูปนารายณทรงครุฑ สัตวหิมพานต รูปวงกลมท่ีมีอักษรไขวบรรจุอยู ท้ังนี้ ข้ึนอยู
กับความคิดในการประดิษฐ และความเห็นงามของชาง 

  2. เถาลาย เม่ือมีท่ีออกลายแลว จึงรางเถาลายใหออกจากท่ีออกลาย โคงขดไปตาม
รูป ขอระวังในการเขียนเถาลาย จะเปนเถาเล้ือย เถาไขว เถาขด ก็ตาม ตองเขียนเถาลายใหออนโคง
ไดรูปทรง อยาใหเถาลายหักงอ ไมวาเถาลายน้ันจะโคง กลม รี ถาเถาลายหักคดก็จะเสียรูปลาย 

  3. ทรงตัวกระหนกและทรงกาบ ตัวกระหนก กาบ จะตองอยูในลักษณะทรงท่ี
งดงาม ตลอดจนการแบงตัวลายตองมีครบถวน ถึงแมตัวกระหนกจะยืดใหสูงหรือยอใหเตี้ยส้ัน ก็
ตองอยูในรูปลักษณะท่ีงดงาม การเขียนกาบตางๆ ก็เชนเดียวกัน ถึงแมวากาบนั้นจะหันเหไปทาง
ไหนก็ตาม ตองพยายามรักษาทรงเดิมไว 

  4. ชองไฟพื้น การจัดชองไฟพ้ืนเปนส่ิงสําคัญอีกอันหนึ่ง เพราะการพิจารณาดูลาย
จะมองเห็นชองไฟพื้นกอนเปนส่ิงแรก ถัดมาก็คือเถาลาย ถาชองไฟพื้นดี เถาลายดี ถึงแมวาเขียนตัว
กระหนกและกาบไมดี เม่ือดูผานๆ แลวจะเปนลายนั้นงาม หรือถาชองไฟพื้นระหวางตัวกระหนก 
กาบ และเถาลาย มีระยะไมเทากัน มีถ่ีๆ หางๆ ลายน้ันก็ดูไมงาม ฉะนั้นชองไฟพื้นจึงนับเปนส่ิง
สําคัญพอๆ กับเถาลาย 

  5. น้ําหนักเสนแบงตัว คือ การแบงตัวกระหนก กาบ และเถาลาย ท่ีมีเสนในเถา
ลายตัวกระหนกและกาบ สามส่ีเสนข้ึนไป จะตองแยกออกใหเห็นเปนกระหนก กาบ หรือเถาลาย 
คนละตัวซอนกันอยู โดยเนนน้ําหนักเสนระหวางกลางใหโตกวาเสนธรรมดา เรียกวาการท้ิงน้าํหนกั
เสนแบงระยะตัว 

  6. ลูกเลน คือการประดิษฐพลิกแพลงสวนตางๆ ของลาย ใหสวยงามนาดูยิ่งข้ึน 
เชนการประดิษฐตัวกระหนก กาบ นกคาบ หนาขบ ภาพยักษ ลิง เทวดา ภาพสัตวหิมพานต อยู
ภายในตัวลายก็จะงาม นอกจากนี้ ยังมีการใชเถาซอนกัน เรียกลักเถา ลูกเลนนี้ไมจัดอยูในหมวด
บังคับการผูกลายแตประการใด อาจจะใสหรือไมใสก็ได แลวแตสติปญญา ภูมิความรูและความถนดั
ของชาง 

  การเขียนลายหรือผูกลายท่ีดีนั้น จะตองประกอบดวยองคประกอบ 6 ประการ ดังท่ี
กลาวมา ถาขาดองคประกอบอันใดอันหนึ่งไป ก็ยังเปนลายท่ีดีไมพอ ฉะนั้น การฝกหัดเขียนลาย
หรือผูกลายในข้ันตน จะตองปฏิบัติตามกฎน้ีใหมาก ถาสามารถปฏิบัติตามกฎเหลานี้ไดดีแลว จะ
สามารถเขียนลายหรือผูกลายไดเปนอยางดี 
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ภาพท่ี 14 ภาพตัวอยางการผูกลาย 
ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ:  เศรษฐศิลป, 2547), 59. 
 
2. ขอมูลเรื่องความเปนไทยในงานออกแบบ 
 ไพโรจน ทิพยเมธี ไดทําการการวิเคราะหองคประกอบการออกแบบเลขนศิลปท่ีแสดง
เอกลักษณไทย โดยสรุปและแยกประเภทของรูปแบบของเอกลักษณไทยในงานออกแบบไวอยาง
นาสนใจดังนี้  
 รูปแบบท่ีเปนเอกลักษณไทยในงานออกแบบ 
 2.1 รูปทรงยอดแหลม มีรูปทรงรวมมาจากของหลายส่ิงหลายอยางของไทย เชน ยอด
เจดีย ยอดปราสาท มือท่ีไหว ชฎา มงกุฎ เม่ือนํามาออกแบบก็จะแสดงเอกลักษณไทยไดชัดเจน 
 2.2 ลวดลายอันปราณีตวิจิตรมักพบในงานออกแบบท่ี เกี่ ยวกับศาสนาและ
พระมหากษัตริยเนื่องจากความเช่ือและนิสัยของคนไทยท่ีวาส่ิงเหลานี้เปนส่ิงท่ีตองเทิดทูนไวสูงสุด
นั่นเอง 
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 2.3 การใชสีพิเศษสีทอง หรือใกลเคียงสีทองมาจากความเช่ือของคนเอเชียวาทองเปน
ส่ิงสูงคาจึงใชสีเหลานี้เพื่อใหดูพิเศษ มีระดับ หรูหรา มีคุณคา 
 2.4 ลายไทย ลายไทยเปนส่ิงท่ีนิยมมากท่ีสุดในการนามาออกแบบซ่ึงอาจจะเปนการ
งายท่ีสุดเม่ือตองออกแบบผลงานใหมีเอกลักษณไทย 
 2.5 ตัวอักษรและตัวเลขไทย เพราะตัวอักษรและตัวเลขไทยเปนรูปทรงท่ีมีเอกลักษณ
สูงและแตกตางอยางชัดเจน 
 2.6 บรรยากาศยอนยุคเกาๆเชยๆ การนําภาพเกาๆตัวหนังสือรูปแบบเกาๆของประกอบ
ฉากเกาๆมาใชทําใหเปนรูปแบบท่ีดูเปนเอกลักษณไทยในงานออกแบบเลขนศิลปนิยมใชกันมาก
เชนกัน 
 2.7 สีสะทอนแสงสีสดๆ การออกแบบท่ีตองการความสดใสร่ืนเริงมักจะใชสีสดมากๆ
เชนงานวัด โรงลิเก เปนตน ซ่ึงอาจเปนเพราะความรูทางดานศิลปะและการใชสีในการออกแบบ
นอยแตถาเทียบกับการใชสีสดๆแบบนี้ในภูมิภาคอ่ืนๆประเทศอ่ืนๆก็มีความแตกตางกันเปน
เอกลักษณ ของใครของมันถานักออกแบบไดนําเอกลักษณนี้มาพัฒนาเพิ่มก็จะไดเอกลักษณ 
ในการใชสีท่ีเปนเอกลักษณอีกแบบของไทยก็ได 
 2.8 การออกแบบในรูปแบบตะวันออก อลังการหรูหรา รูปแบบในลักษณะนี้จะมี
เอกลักษณการใชสีของประกอบฉากลวดลายท่ีโดดเดนมาก สะทอนรูปแบบตะวันออกดูอลังการ
หรูหราศักดิ์สิทธ์ิลึกลับนาคนหาและใชภาพท่ีมีเอกลักษณของแตละประเทศท่ีแตกตาง (ไพโรจน 
ทิพยเมธี, 2551) 
 
3. ของใชบนโตะทํางาน 
 หลักการออกแบบผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ 
 การออกแบบ  เปนกิจกรรมของมนุษย ท่ีควบคูกับการดํารงชีวิต  เพราะในการดํารงชีวิต
ของมนุษยนั้น  จะตองมีการกําหนด มีการวางแผนเปนข้ันตอนตางๆ  เพื่อใหบังเกิดความเหมาะสม
ตอสภาพแวดลอมท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ      
 การออกแบบ คือ กิจกรรมการแกปญหาเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายหรือจุดประสงคท่ีตั้ง
ไว  (Design is a goal-directed problem-solving) เปนการกระทําของมนุษย  ดวยจุดประสงคท่ี
ตองการแจงผลเปนส่ิงใหมๆ  มีท้ังท่ีออกแบบเพื่อสรางข้ึนใหมใหแตกตางจากของเดิมหรือปรับปรุง
ตกแตงของเดิม  ความสําคัญของออกแบบเปนข้ันตอนเบ้ืองตนท่ีจะทําใหกระบวนการในการผลิต
สินคาหรือผลิตภัณฑประสบผลสําเร็จในตลาดและตรงตามเปาหมาย 
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 งานออกแบบ  คือ ส่ิงท่ีมนุษยสรางข้ึนโดยการเลือกนําเอาองคประกอบมาจัดเรียงให
เกิดรูปทรงใหมท่ีสามารถสนองความตองการตามจุดประสงคของผูสราง  และสามารถผลิตไดดวย
วัสดุและกรรมวิธีการผลิตท่ีมีอยูในขณะนั้น 
 
4. งานออกแบบท่ีสัมพันธกับอารมณ (Emotional Design) 
          "..หลายคร้ังท่ีเรามักจะถูกใจกับขาวของเคร่ืองใชตั้งแตคร้ังแรกท่ีเห็น จนตองหยุดดู
หรือแมแตเต็มใจจายเพ่ือใหไดมา โดยไมสามารถอธิบายถึงเหตุผลหรือความรูสึกไดวาทําไมถึง
อยากไดส่ิงๆ นั้น"  
 โดนัล นอรแมน (Donald Arthur Noman) ผูซ่ึงไดรับรางวัล “User Experience 
Architect” และ Apple Fellow เจาของหนังสือ Emotional Design: Why we love (or hate) everyday 
things ไดเรียกความรูสึกท่ีเกิดข้ึนนี้วา “งานออกแบบท่ีสัมพันธกับอารมณ (Emotional 
Design)” เนื่องจากอารมณมีบทบาทสําคัญท่ีชวยทําใหมนุษยเขาใจโลกและสรรพส่ิงรอบตัวมาก
ยิ่งข้ึน อีกท้ังยังเปนสวนสําคัญท่ีทําใหมนุษยเรียนรูส่ิงใหมๆ ไดรวดเร็วข้ึน 
           โดนัล นอรแมน ยังเสนอแนวคิดท่ีวา การออกแบบที่ดี คือ การมอบความสุขใหกับ
มนุษย โดยเนนท่ีปจจัยกระตุนความรูสึก ซ่ึงไดแก ความสวยงาม, ความสนุกสนานเพลิดเพลิน
, ความพึงพอใจและอารมณ ตั้งแตนั้นมาถึงแม Human Centered Design จะแนะนําวา ควรทดสอบ
แนวทางการออกแบบดานความสะดวกในการใชงาน แตก็ไดกลาวถึงความสําคัญของ Emotional 
Design ควบคูกันไปดวยในหลาย ๆ การวิจัย เชน ความสัมพันธระหวางอารมณ ตลอดจนความรูสึก
กับการรับรูของมนุษย โดยนอรแมนไดจําแนกความเขาใจของมนุษยท่ีเกี่ยวกับอารมณและ
ความรูสึกออกเปน 3 หมวด ไดแก 
 1. ระดับสัญชาตญาณ ความนาดึงดูดใจ (Attractiveness) โดยดูจากรูปลักษณภายนอก 
 2. ระดับพฤติกรรม พฤติกรรมการใชงาน (Behavior) เปนความยินดี และพอใจใน
ประสิทธิภาพการใชงานของตัวผลิตภัณฑ 
 3. ระดับการคิดใครครวญ ภาพลักษณ (Image) โดยมุมมองในภาพลักษณของตนเอง 
ความพึงพอใจสวนตัวและประสบการณความทรงจํา 
 ท้ังสามส่ิงนี้สงผลใหเกิดความรูสึกอยากครอบครองและเปนเจาของไดถึง 3 ข้ันดวยกัน
คือ  
 1. Visceral Design ท่ีพูดถึงความรูสึกปะทะเม่ือแรกพบ 
 2. Behavioral Design ความรูสึกเม่ือไดมองและจับตองหรือใชงาน 
 3. Reflection ความรูสึกภายหลังจากการใชงานและความพึงพอใจ 
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 นอรแมนและทีมงานไดทดสอบผูบริโภคกับส่ิงของตางๆ ตามทฤษฎีท่ีกลาวมาขางตน
กับลูกคาหญิงคนหนึ่ง ซ่ึงกําลังเลือกซ้ือสินคาอยูภายในรานขายของดีไซนในพิพิธภัณฑศิลปะ
สมัยใหม (MOMA) ในนิวยอรก โดยทดลองใหเธอเลือกใชมีดปอกผลไมท่ีมีลักษณะตางกันถึง 3 
ดาม ซ่ึงสะทอนถึงความแตกตางกันท้ังทางดานความนาดึงดูดใจ ลักษณะการใชงานและภาพลักษณ 
ซ่ึงผลการทดสอบพบวาภาพลักษณและแบรนดมีผลตอการตัดสินใจของเธออยางมาก โดยเฉพาะ
หากไมไดมีการทดลองใชสินคานั้นๆ ดวยตนเอง นั่นจึงเปนเหตุผลเดียวกันวา ทําไมอารมณและ
ความรูสึกจึงทําใหเราตัดสินใจเลือกซ้ือกระเปาแบรนดเนมหรือนาฬิกาหรูราคาแพง แมจะรูวา
ฟงกช่ันการใชงานของมันไมไดตางจากสินคาตามทองตลาด 
            กรณีท่ีผูใชเกิดความรูสึกดีเมื่อไดสัมผัส ไดรับความสะดวกสบาย ความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ฯลฯ มากกวาคุณสมบัติ (Specification) ประสิทธิภาพและความสะดวกของการใชงาน
ของตัวสินคา เปนตน ผลลัพธท่ีไดคือ แนวคิดการออกแบบสินคาท่ีแสวงหา Quality of Life คือการ
ใหความสําคัญในคุณภาพของวิถีการดําเนินชีวิต 
           เทคนิคท่ีฝายออกแบบไดรับการเรียกรองจากคณะผูบริหารเพ่ือใหประสบผลสําเร็จใน
การลงทุน หรือการควบคุมความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนในการกําหนดทิศทางการพัฒนาสินคาในฐานะท่ีเปน
กลยุทธของการบริหารกิจการคือ การพัฒนาสินคาภายใตมุมมองตามหลักวิชาเชิงสถิติ โดยการทํา
ให ภาพลักษณหรือความตองการของผูใช ท่ีตองการใหสินคาอยูในรูปคําคุณศัพทหรือ คียเวิรด คือ
ไดคนหาความตองการท่ีปรากฏออกมาจากความรูสึกหรือท่ีเรียกวา การพัฒนาการออกแบบบน
พื้นฐานของ Emotional Engineering คือ การออกแบบดานความรูสึก และแปลความรูสึกของมนุษย
ท่ีจับไดใหกลายเปนตัวเลข ซ่ึงจะสามารถอธิบายออกมาไดอยางถูกตองและแมนยํายิ่งข้ึน (tcdc, 
2557) 
 
5. รูปลักษณและคุณประโยชนของผลิตภัณฑ 
 รูปลักษณ  อธิบายถึงคุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑหรือลักษณะเดนท่ีมองเห็นไดจาก
ภายนอก  สวนคุณประโยชน  คือการรับรูทางอารมณ  เปนความรูสึกตางๆ ท่ีเกิดจากการใช
ผลิตภัณฑ  เชน  เกิดความสบายใจ  เกิดความเราใจ  เกิดความเช่ือมั่น  เกิดความปลอดภัย  เปนตน
 รูปทรงท่ีมีอิทธิพลตอรูปลักษณงานออกแบบผลิตภัณฑ 
 การออกแบบผลิตภัณฑท่ีปรากฏอยูท่ัวไป  เกิดจากความคิดสรางสรรคของมนุษยท้ังส้ิน 
มีท้ังท่ีออกแบบสรางข้ึนใหม แตกตางจากของเดิม  หรือปรับปรุงตกแตงของเดิม โดยมนุษยไดรับ
อิทธิพลจากรูปทรง  2 แหลง คือ 
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 5.1 รูปทรงจากธรรมชาติ (Natural Form) 
  เนื่องจากธรรมชาติมีความสําคัญและอยูรายลอมมนุษย  ท้ังรูปทรงท่ีเปน
ส่ิงมีชีวิต  เชน  พืช  สัตวตางๆ  และรูปทรงท่ีไมมีชีวิต เชน กรวด หิน ดิน ทราย หรือปรากฏการณ
ทางธรรมชาติ  เชน คล่ืน ลม แสงแดด ฝนตก ฟารอง ฯลฯ โดยมนุษยไดรับแรงบันดาลใจจากส่ิง
เหลานี้ในแงมุมท่ีแตกตางกัน เชน ความเปนระเบียบและความสวยงาม (Beauty) ของดอกไมปา 
ความลงตัวอยางมีแบบแผน (Order) ในรูปหกเหล่ียมของรังผ้ึง ความสุนทรีของลวดลาย (Pattern) 
ในดอกทานตะวัน เปนตน แลวถายทอดความคิดออกมาในรูปของผลิตภัณฑ ท่ีสามารถตอบสนอง
คุณประโยชนทางการใชสอยแกมนุษยท้ังทางรางกายและจิตใจ 
 5.2 รูปทรงท่ีมนุษยสรางข้ึน (Manmade Form) 
  รูปทรงท่ีมนุษยสรางข้ึน  มีอิทธิพลตองานออกแบบผลิตภัณฑ  ในอันท่ีจะ
กอใหเกิดความแตกตางกันของแตละกลุมชน  เชน  อาคารบานเรือน  ส่ิงของเคร่ืองใช  ฯลฯ  มักเปน
รูปทรงเรขาคณิต  สวนใหญจะมีลักษณะเปนสากลและเปนท่ีรูจักกันท่ัวไป รูปทรงดังกลาวแบงตาม
วิธีการผลิตได 2  ประเภท คือ ประเภทท่ีสรางข้ึนดวยมือหรือเครื่องมือพ้ืนฐาน (Hand  Tools)  มี
ลักษณะการใชงานเฉพาะตามจุดประสงคของผูออกแบบ  ผลิตไดจํานวนนอย  รูปทรงมีลักษณะ
เฉพาะตัวไมซํ้ากัน มีการตกแตงประดับประดาท่ีแสดงใหเห็นถึงความชํานาญทางทักษะของ
ชางฝมือ  กับประเภทท่ีสรางข้ึนดวยเคร่ืองจักร (Machine Tools) มีรูปทรงท่ีเหมือนๆ กัน  โดยผลิต
ออกมาเปนจํานวนมากจากแมพิมพเดียวกัน  ใชวัสดุอยางเดียวกัน  มีท้ังท่ีเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป
สามารถใชประโยชนโดยตรงและเปนช้ินสวน 
 
6. รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ 
 รูปแบบการออกแบบผลิตภัณฑ (Style) มีอยูมากมาย มีการเกิดข้ึนและพัฒนาตอเนื่อง
สมํ่าเสมอ บางก็อยูในกระแสนิยม บางก็คลายความนิยม บางก็หวนคืนสูความนิยมซํ้าตามความ
สนใจของสังคมในเวลานั้น บนความหลากหลายในวิถีทางการออกแบบทําใหผลงานท่ีเกิดจาก
แนวทางปฏิบัติท่ีแตกตางกันนั้นถูกสรางสรรคและคล่ีคลายสืบทอดตอๆ กันมาตามลําดับ แตไมวา
จะเลือกใชรูปแบบใดก็ลวนแตสรางเง่ือนไขในการผลิตงานออกแบบท่ีนาสนใจไดท้ังส้ิน 
ตัวอยางเชน 
 6.1 รูปแบบมากอนประโยชนใชสอย (Function follows Form)  
  เปนวิถีทางการออกแบบท่ีนิยมความงามของรูปทรงเปนหลัก  โดยยึดแนวคิดท่ีวา
ความงามตองมากอนประโยชนใชสอยเสมอ  และมักถูกนํามาใชอธิบายข้ันตอนในการปฏิบัติการ
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เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑท่ีเนนความงามเปนหลัก  จุดประสงคท่ีสําคัญก็เพื่อยกระดับคุณคา
ผลิตภัณฑใหสูงข้ึน  เพื่อนําไปสูการเพิ่มราคาสินคา 
  ดังนั้น  การจะเปนนักออกแบบผลิตภัณฑใหไดดีตามแนวคิดนี้ จึงจําเปนอยางยิ่งท่ี
จะตองไดรับการซึมซับความงามจากผลงานศิลปะแขนงตางๆ ท่ีมีคุณภาพไวมากๆ  จะเปนทางออก
หนึ่งท่ีจะชวยใหเราสามารถวิเคราะหความงามท่ีแฝงอยูในผลิตภัณฑไดดีข้ึน แตท้ังนี้ก็ไมจําเปนตอง
ยึดติดกับกฎเกณฑใดๆ  ขอใหยืดหยุนตามความรูสึก 
 6.2  ประโยชนใชสอยมากอนรูปแบบ (Form follows Function)  
  เปนวิถีทางการออกแบบของหลุยส  สุลิแวน (Louis Sulivan) ท่ีนิยมประโยชนใช
สอยเปนหลัก (Functionalism) ภายใตปรัชญาท่ีวาประโยชนใชสอยตองมากอนความงามเสมอ  และ
ถูกนํามาใชอธิบายข้ันตอนในการปฏิบัติการเพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับ
การลิตจํานวนมาก  โดยใหความสําคัญกับการออกแบบท่ีสอดคลองกับการทํางานของ
เคร่ืองจักร  การประหยัดวัสดุ ความสะดวกในการใชงาน การคงคลัง และการขนสง เปนตน แนวคิด
ดังกลาวตรงกันขามกับปรัชญาท่ีมองความงามของรูปทางมากอนส่ิงใด 
  แนวทางการออกแบบของสถาบันบาวเฮาส(Bauhaus) ประเทศเยอรมนี มีลักษณะ
สอดคลองกับแนวคิดดังกลาว คือใหความสําคัญดานประโยชนใชสอย วัสดุกรรมวิธีการผลิตโดย
เคร่ืองจักรทางอุตสาหกรรม และการใชรูปทรงเรขาคณิตอันเรียบงาย ปราศจากการตกแตงประดับ
ประดาเกินความจําเปน ยังคงเปนแบบอยางของการออกแบบผลิตภัณฑเชิงอุตสาหกรรมสมัยใหมท่ี
นาสนใจ แนวทางการออกแบบดังกลาวประกอบดวยลักษณะสําคัญ คือ รูปทรง สีสัน ประโยชนใช
สอยเหมาะสมกับสภาพความเปนไปของสังคมและราคาเหมาะสมกับกําลังซ้ือของกลุมเปาหมายท่ี
เปนผูซ้ือหรือผูใชผลิตภัณฑนั้น ๆ  
 6.3  การตลาดมากอนออกแบบ (Design follow Marketing)  
  วงจรชีวิตของผลิตภัณฑจะมีรูปแบบเหมือนปรามิด  ถือกําเนิดโดยยึดฐานของปรา
มิดแลวพยายามยกระดับตัวเองนั้น  ไมวาจะเปนดานคุณภาพและเอกลักษณเฉพาะตัว การยกระดับ
ตัวเองนั้นมักจะทําใหราคาสูงข้ึนดวย  ดังนั้นเม่ือผลิตภัณฑใด ๆ  ไตระดับข้ึนสูยอดปรามิด  จําเปน
ท่ีธุรกิจนั้นจะตองละท้ิงฐานซ่ึงเปนตลาดลางไป  แตจะไดลูกคาช้ันดีท่ีมีความม่ันคงและจายเงิน
ดี  ฐานช้ันลางท่ีถูกท้ิงไปก็จะมีผูอ่ืนเขามายึดครองแทน  กรณีตัวอยางเชน นาฬิกาสวิสซ่ึงใชเวลา
หลายสิบปเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑจนไดภาพพจนวาเปนนาฬิกาท่ีดีท่ีสุดในโลก  แตตองสูญเสียฐาน
การตลาดระดับลางใหกับนาฬิกาญ่ีปุนท่ีเจาะเขามายึดตลาดลางดวยลูกเลนใชสอยพิเศษ เชน เปน
เคร่ืองคิดเลข  เปนปฏิทิน  ฯลฯ  ในท่ีสุดเม่ือภาวะเศรษฐกิจโลกตกตํ่า  ผูผลิตนาฬิกาสวิสท้ังหลายจึง
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เร่ิมตระหนักวาการถูกนาฬิกาญ่ีปุนยึดตลาดลางไปนั้นกอใหเกิดการสูญเสียรายไดมหาศาล  และ
สูญเสียภาพพจนของผูผลิตนาฬิกาช้ันนําของโลกไปทีละนอยอีกดวย 
  การเขายึดตลาดในแนวกวางโดยขยายฐานลูกคาใหกวางท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  จึง
เปนส่ิงท่ีจําเปนตองกระทําเพื่อรักษาความม่ันคงของธุรกิจไว  ในกรณีของนิโคลาส ฮาเยก  ผูพลิก
โฉมหนาใหมใหกับนาฬิกาสวิสไดสําเร็จไดตั้งหลักการของนาฬิกา สวอทซ (Swatch) ไว 3 ขอท่ี
นาสนใจ คือ กลุมเปาหมายท่ัวไป (Target Public) การออกแบบของสวอทซจะใชไดสําหรับ
ทุกๆ คน ตั้งแตคุณยายไปจนถึงเจาชาย ตองมีรูปแบบท่ีสนองตอบไดหลากหลายและเพียงพอตอคน
ทุกระดับช้ัน อายุ และอาชีพตางๆ กัน 
  กลุมเปาหมายระดับสูง (High Quality) การรักษาคุณภาพการออกแบบและการ
ผลิตท่ีดีไว เพราะเปนขอแตกตางท่ีสําคัญของสวอทซ กับนาฬิกาญ่ีปุนอ่ืนๆ เชน กันน้ําไดรอย
เปอรเซ็นต กลุมเปาหมายระดับลาง (Low Cost) การออกแบบและการผลิตเนนไปท่ีระบบท่ีดีท่ีสุด 
แตมีตนทุนตํ่าท่ีสุด ไมใชผลิตสินคาราคาถูกแตเปนราคาที่สมเหตุสมผล 
 6.4  อารมณความรูสึกมากอนรูปแบบ (Form follows Emotion)  
  เม่ือเทคโนโลยีมาถึงจุดท่ีสามารถตอบสนองในดานการตอบรับตอประโยชนใช
สอยและรูปแบบไดมากข้ึน  คอมพิวเตอรชิปมีขนาดเล็กและยืดหยุนไดเปดขอบเขตที่กวางข้ึนของ
รูปแบบผลิตภัณฑท่ีบรรจุมัน  หรือวัสดุสังเคราะหท่ีตอบสนองการใชสอยประเภทตางๆ  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเฉพาะเจาะจงมากข้ึน  จนทําใหปรัชญาการออกแบบปรับเปล่ียนมาเปน อารมณ
ความรู สึ กมาก อน รูปแบบด วยความ เ ช่ือ ท่ี ว า ผู บ ริ โภคในป จจุ บัน มิได เพี ย งต อ งการ
สินคา  ภาพลักษณ  หรือส่ิงแวดลอม  แตตองการคุณคาของความร่ืนรมย  ประสบการณและ
ลักษณะเฉพาะบางอยาง 
  อารมณหรือความรูสึกคือส่ิงสําคัญในชีวิตของคนเราท่ัวไป  เพราะเปนตัวสะทอน
ส่ิงท่ีเรารูสึก  ส่ิงท่ีเรากระทําและส่ิงท่ีเราคิด  ผานตา  หู  จมูก  ล้ิน  หรือผิวสัมผัส    มนุษยไม
สามารถหลีกเล่ียงการเกิดอารมณหรือความรูสึกไดดังรูปแบบบน  สวอทซ  กับนาฬิกาญาน  แนวคิด
ดังกลาวตรงกันขามกับปรัชญา  ส่ิงท่ีนาสนใจมากที่สุดอยางหน่ึงคือ  ความรูสึกนั้นไมวาจะในแง
บวกหรือแงลบก็ตาม  สามารถเปล่ียนกระบวนความคิดของเราได  จนสงผลถึงการตัดสินใจ  การ
เลือก  และการกระทําในท่ีสุด  งานออกแบบที่ดีในปจจุบันจึงตองเปนท้ังส่ิงท่ีนาปรารถนา  และ
กอใหเกิดความสบายใจ  ความรูสึกในเชิงบวกน้ันจะทําใหเราสามารถท่ีจะอดทนอดกล้ันตอความ
ลําบาก  หรืออุปสรรคเล็กๆ นอยๆ  ของการใชสอยไปได  เพราะเม่ือคนเราเกิดความพอใจและมี
ความสบายใจตอวัตถุหนึ่ง  คนเราก็จะสามารถจินตนาการแกไขหาทางออกของการใชสอยท่ีลําบาก
นั้นไดอยางยืดหยุน  ผอนคลาย  เต็มใจ  และเต็มเปยมไปดวยความคิดเห็น สรางสรรค  จนเปนท่ีมา
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ของประโยคท่ีวา  "ส่ิงของท่ีมีหนาตานาพึงพอใจมักสามารถใชสอยไปเพียงเพื่อใหไดมาซ่ึงเปลือก
นอกท่ีสวยงาม เพราะความงามท่ีสมบูรณของส่ิงใดส่ิงหนึ่งยังคงตองเติมเต็มในสวนของความมี
ประโยชน ความสามารถในการใชงาน และความสามารถในการส่ือสารใหคนเราเขาใจไดดีดวย" 
  ผลิตภัณฑท่ีมีอารมณความรูสึกแฝงเรนอยูในตัว(Emotional  Product)  สามารถ
ดึงดูดจิตใจของผูสัมผัสงาน  และกอเกิดเปนแรงกระตุนใหเกิดความคิดตอเนื่องท่ีหลากหลาย
ได  ลักษณะสําคัญของ  การออกแบบท่ีเนนอารมณความรูสึก  จะคํานึงถึง  3  ประการ  ไดแก 
  1. การออกแบบท่ีคํานึงถึงรูปลักษณท่ีสวยงาม (Visceral Design )  กอใหเกิด
ความถูกตาถูกใจ  เม่ือผูบริโภคไดพบเห็นเปนคร้ังแรก  รูปลักษณกอใหเกิดปฏิกิริยาตอบสนองแบบ
ฉับพลัน  ท่ีสงผานการรับรูดวยตาไปยังสมองสวนท่ีเกิดความการรูสึกตัดสินวาดีหรือเลว  ปลอดภัย
หรืออันตราย  สวยหรือนาเกลียด  ชอบหรือไมชอบ  นับเปนจุดเร่ิมตนของการเกิดความรูสึกและ
อารมณตางๆ โดยในบางครั้งการใชสอยอาจไมสะดวกนัก  แตคนบางกลุมก็พรอมท่ีจะ
ประนีประนอมเพ่ือท่ีจะอยูรวมหรือใชสอยส่ิงของเหลานั้นไดอยางพึงพอใจ 
  2. การออกแบบท่ีคํานึงถึงพฤติกรรมการใชสอย (Behavioral  Design)  การมี
ประโยชนใชสอยไดจริง  และกอใหเกิดความพึงพอใจเม่ือไดใชผลิตภัณฑนั้นผานประสาทสัมผัส
ท้ังการมองเห็นและการสัมผัส  ซ่ึงพฤติกรรมการใชสอยน้ันเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนภายหลังการใช
สอย การคิดวิเคราะหแบบสมเหตุสมผลจะเขามามีอิทธิพลตอความรูสึกมากข้ึนนอกเหนือไปจาก
การรับรูรูปลักษณเม่ือแรกเห็น  โดยความรูสึกท่ีดีนั้นสามารถเกิดไดจาความรูสึกวาสามารถควบคุม
ได  เขาใจได  ใชงานงาย  สะดวก  และเหมาะสม  เพราะการใชงานท่ีเหมาะสมจะนําไปสูความถนัด
และความชํานาญไดเร็ว  ทําใหผูใชรูสึกผอนคลายและพึงพอใจในการใชสอยผลิตภัณฑนั้นๆ ดังนั้น
ความรูสึกที่เกิดข้ึนภายหลังการใชสอยจึงเปนตัวสงเสริมหรือยับยั้งความรูสึกประทับใจท่ีเกิดข้ึนเม่ือ
แรกเห็นได 
  3. การออกแบบท่ีคํานึงถึงปฏิกิริยาตอบสนองจากผูใช (Reflection Design)  คือ
เม่ือผูใชไดใชผลิตภัณฑนั้นแลวจะเกิดปฏิกิริยาตอบสนอง  เกิดความรูสึกผูกพันหรือพึงพอใจใน
ประสบการณหรือภาพลักษณจากผลิตภัณฑนั้น  และยังสามารถสื่อใหผูใชทราบไดถึงเอกลักษณ
หรือรสนิยมของผูเปนเจาของ  ซ่ึงภาพลักษณนั้นเปนความรูสึกท่ีไมไดเกิดจากการมองเห็นหรือใช
สอยส่ิงของโดยตรง  แตเกิดจากความคิดยอนกลับวาส่ิงของท่ีเลือกใชสอยเหลานั้น  สงภาพสะทอน
หรือแสดงภาพลักษณของผูท่ีใชตอคนภายนอกอยางไร  ความสําคัญของภาพลักษณนี้ไมไดมีผล
เพียงขาวของท่ีมีไวเพื่อใชหรือใสแสดงใหคนภายนอกเห็นเทานั้น  ยังรวมไปถึงขาวของบางอยางท่ี
ใชแลวคนอ่ืนอาจมองไมเห็น  แตกลับสรางความม่ันใจและเติมอารมณความรูสึกท่ีขาดหายไปของ
ผูใชใหเต็มได  และเปลงประกายออกมาสูสายตาคนภายนอกในท่ีสุด 
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 6.5 รูปแบบนิยมความนอย (Minimal Style)  
  เปนการออกแบบท่ีไดรับอิทธิพลจากแนวคิดมินิมอลลิสม (Minimalist)  คือยิ่ง
เรียบงายก็ยิ่งดูดี แตใหความสะดวกสบาย เพราะทุกวันนี้มนุษยทํางานหนักมากข้ึน จึงตองการผอน
คลายมากข้ึนเชนกัน ยิ่งส่ิงรอบตัวมีความซับซอนมากข้ึน มนุษยก็ยิ่งแสวงหาความเรียบงายมาก
ข้ึน เพ่ือชุบชีวิตชีวา สรางความสดช่ืน และความสนุกสนาน ความสุขอยางเรียบงายจึงเปนส่ิงท่ี
ผูบริโภคยุคใหมใฝหา 
  งานออกแบบในแนวทางนี้สืบเนื่องมาจากความพยายามในการสานตอแนว
ทางการออกแบบของสถาปนิกกลุมโมเดิรน คอื  มีส วาน เดอ โรห (Mies van der Rohe) เจาของ
คําพูด"มีนอยแตมีมาก" (Less  is  More)  หรือท่ีนิยมเรียกกันวา มินิมอล สไตล (Minimal  Style)  เปน
งานท่ีมีความโดดเดน  เรียบงายแตชัดเจน  ประกอบดวยมาตราสวนท่ีถูกตอง เห็นแลวทําใหรูสึกถึง
การทดลองใชวัสดุตางๆ  กับการผสมผสานกันระหวางรูปทรงและพ้ืนท่ีวาง  นับเปนวัฒนธรรมของ
คนรุนใหมท่ีผสมผสานดัดแปลงวัฒนธรรมใหมกับเกาเขาดวยกัน  ไมใชลักษณะท่ีรับมา
ตรงๆ  ลักษณะสําคัญของรูปแบบ มินิมอล สไตลไดแก 
          ลักษณะรูปทรงเดนชัด เรียบงายตามมาตราสวน 
          มีลักษณะของความงายเปนระบบ 
          ไมมีลักษณะของสัญลักษณปรากฏ มีแตลักษณะของเทคนิคใหมๆ ท่ีเกิดจากการ
ทดลองทางศิลปะ 
 6.6 รูปแบบอนาคตกาล (Futuristic Style)  
  เปนการออกแบบที่ไมเพียงแตการสรางสรรคผลงานท่ีมีรูปแบบเรียบเกสวยงาม
อยางเดียวเทานั้น  แตจะตองเพ่ิมความสําคัญทางดานรูปแบบการทํางานรวมกันกับเทคโนโลยี  เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงศักยภาพของการออกแบบและเทคโนโลยีตางๆ  ท่ีใชในการผลิตผลงานน้ันๆ เพื่อ
สนองความตองการทางใจและปญญาของมนุษยท่ีไมมีวันส้ินสุด  เปนการออกแบบเพื่ออนาคต
ขางหนาโดยพิจารณาวิเคราะหขอมูลท่ีนาจะเปนไปไดสําหรับอนาคตความแตกตางระหวางสไตล
กับแฟช่ัน 
  บอยคร้ังท่ีมีผูเขาใจวาสไตลและแฟชั่นเปนส่ิงท่ีคลายคลึงกัน  และใชแทนที่กัน
ได  แตท่ีจริงแลวสไตลและแฟช่ันแตกตางกัน สไตล (Style) เปนชนิดหรือแบบท่ีมีลักษณะเฉพาะ
พิเศษ ของการสรางสรรคหรือการนําเสนอ อาจเปนดานศิลปะการออกแบบฯลฯ เชน นักรองยอมมี
สไตลในการรองเพลงท่ีเปนแบบฉบับเฉพาะพิเศษของเขา หรือรถยนตยอมมีหลายแบบหลายสไตล 
เชน แบบซีดานส แบบสเตช่ันวากอน เปนตน 
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 อยางไรก็ตามสไตลพื้นฐานจะไมเปล่ียนแปลง แตแฟช่ันจะเปล่ียนแปลงอยูเสมอ
(Basic  styles never change, but fashion is always changing ) เนื้อหาสาระของสไตลหรือแฟช่ัน
ครอบคลุมไวเพียงหลักการเทาส้ัน  นักออกแบบผลิตภัณฑท่ีดี  ควรมีการพัฒนาความคิดสรางสรรค
ของตนเอง  โดยประสานเขากับหลักการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือใหไดแนวคิดของประโยชนใชสอย 
วัสดุ หรือรูปแบบของงานออกแบบในทิศทางท่ีตอบรับกับพฤติกรรมใหสัมพันธกับวิถีการ
ดํารงชีวิต สภาพเศรษฐกิจ และความกาวหนาทางเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา การ
ออกแบบท่ีลึกและครอบคลุมประเด็นตางๆ  ของปญหาไดมากกวา ยอมเกิดประโยชนตอการใช
สอยและสรางความยั่งยืนใหกับผลิตภัณฑไดยาวนานกวา  
 
7. ขอมูลวัสดุท่ีใชในการออกแบบของใชบนโตะทํางาน 
          7.1 ไฟเบอรกลาส  
                    ไฟเบอรกลาส( Fiberglass )" ก็คือ "เสนใยแกว" มีความหมาย ท่ีแปลตรงตัว เสนใย
แกวถูกนําไปใชเปนวัสดุชวยเสริมแรงใหกับพลาสติกเรซ่ิน และข้ึนรูป เปนผลิตภัณฑตางๆ เชน 
หลังคารถกระบะ อางอาบนํ้า เรือ ช้ินสวนเคร่ืองบินเล็ก ถังน้ําขนาด ใหญ ช้ินสวนรถแขง ผลิตภัณฑ
คอนกรีตเสริมใยแกว (Glass Reinforced Concrete, GRC ) เปนตน นอกจากสมบัติความแข็งแรง 
ทนแรงดึงไดสูงมากแลว เสนใยแกวยังมีสมบัติดาน การเปนฉนวนความรอน ถูกใชเปนฉนวนใน
เตา ตูเย็น หรือวัสดุกอสราง นอกจากน้ัน เสนใยแกวสามารถทอเปนผืนผา เย็บเปนช้ิน และดวย
โครงสรางท่ีทําให  ผลิตภัณฑทําจาก  เสนใยแกวมีชองวางภายใน  ท่ี ถูกดักเก็บไวทําให มี
ความสามารถในการปองกันความรอนไดดี เหมาะท่ีจะทําผาหนุนดานใน เพื่อเปนฉนวนท่ีดี
เชนเดียวกับท่ีใชกับตูเย็นหรือเส้ือหนาว ผาจากเสนใยแกวไมมีการดูดซึมน้ํา ใชเปนผากันน้ํา ไมเกิด
การหดตัวและไมเกิดผลเสีย จากน้ํา 
  เสนใยแกวมีขนาดและความยาวหลากหลายขนาด เสนใยอาจยาวเหมือนเสนดาย 
ยาวมากไปจนถึงเสนใยท่ีส้ันมากจนมองดวยตาเปลาไมเห็น เสนใยแกวผลิตจากสวนประกอบ ของ
ทรายแกว หินปูน หินฟนมา เติมกรดบอริกและสารเติมแตงอ่ืนๆ ถูกหลอมเหลวภายใน เตาไฟฟาท่ี
อุณหภูมิสูงมากถึง 1370 องศาเซลเซียส ซ่ึงหากมีการควบคุมคุณภาพสวนผสม เปนอยางดี ใหมี
ความบริสุทธ์ิ ก็ไมจําเปนตองทําใหเปนลูกแกวเพื่อคัดเลือกลูกแกวท่ีดี มาหลอมเปนน้ําแกวใหมอีก
คร้ัง หลังจากนั้น จะเขาสูกระบวนการรีดเปนเสนใยยาว โดยเสนใยถูกดึงออกจากหัวรีด และถูก
มวนเก็บดวยความเร็วท่ีสูงกวาความเร็วของใยแกว ท่ีถูกอัดออกจากหัวรีด ซ่ึงเทากับเปนการยืดดึง
ในขณะท่ีเสนใยยังออนตัว ไดเสนใยขนาด เล็กลงกอนการแข็งตัว เสนใยยาวน้ีมักนิยมใชทําผามาน 
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หากตองการทําเปนเสนใยส้ัน ก็จะถูกตัดดวยแรงลมใหมีความยาวแตกตางกันออกไป ซ่ึงนิยมนําไป
ทําผลิตภัณฑเทปหรือผา ในงานอุตสาหกรรม เพื่อปองกันเสียง อุณหภูมิและไฟ 
 

 
 
ภาพท่ี 15 ตัวอยางไฟเบอรกลาส 
ท่ีมา: แกวผงสับเส่ือสาระไฟเบอรกลาส, เขาถึงเม่ือ 28 มิถุนายน 2557, เขาถึงไดจาก 
0http://thai.alibaba.com                   
 
  "ไฟเบอรกลาส" ในภาษาของวัสดุเสริมแรงท่ีรูจักท่ัวไป ในการทําหลังคารถ
กระบะ หรือช้ินสวนท่ีตองการความแข็งแรงนั้น ผลิตจากการนําช้ินสวนตนแบบมาขัดผิวดานนอก
ดวย ข้ีผ้ึงถอดแบบ วางผาใยแกวบนช้ินสวนตนแบบ ทาดวยเรซินท่ีผสมตัวทําใหแข็งใหมีความหนา 
ตามตองการ เม่ือเรซ่ินแข็งตัวแลวดึงช้ินสวนไฟเบอรกลาสออกจากช้ินสวนตนแบบ นํามาขัด     
แตงผิวดานนอกใหเรียบรอย การสรางช้ินสวนไฟเบอรกลาสจากวิธีนี้จะขาดรายละเอียดและ    
ความสวยงาม แตกตางจากวิธีท่ีใชแมพิมพ ซ่ึงเหมาะสําหรับช้ินสวนจํานวนมาก แตมีข้ันตอน 
ยุงยากกวาวิธีแรก โดยเราตองสรางแมพิมพข้ึนมาจากช้ินสวนตนแบบเสียกอน เม่ือไดแมพิมพ แลว
จึงนํามาสรางช้ินสวนไฟเบอรกลาสท่ีตองการ ช้ินสวนท่ีสรางข้ึนมามีความสวยงามเหมือนกับ 
ตนแบบทุกประการ และสามารถเสริมความแข็งแรงในบริเวณที่ตองการโดยเพ่ิมความหนา ของใย
แกวหลายๆ ช้ัน 
   ไฟเบอรกลาสผลิตข้ึนจากสารเคมีและวัสดุหลายชนิด ซ่ึงเปนอันตรายตอ
สุขภาพ เชน ดวงตา ผิวหนัง ระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังและใชอุปกรณปองกัน 
ในขณะท่ีทํา ช้ินสวนจากไฟเบอรกลาส 
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 7.2 เรซ่ิน 
  1. เรซ่ิน 355E เปนเรซ่ินทําไฟเบอรกลาส ตองบุดวยใยหินเวลาหลอแบบ แข็ง
มากๆ  
  2. เรซ่ิน PC600 เปนเรซ่ินสําหรับหลอแบบ ลักษณะของเนื้อเรซ่ินจะข้ึนอยูกับเนือ้
หรือสารท่ีนํามาผสม ถาผสมผงทัลคัม เนื้อจะมีความยืดหยุน(บาง) เกลาเน้ือเกลาตะเข็บงาย ถาผสม
ปูนปลาสเตอรเนื้อจะแข็งมากและไมยืดหยุน 
  เรซิน มักเปนคําท่ีมีความหมายกวาง อาจหมายถึงพลาสติก เชน พลาสติกเรซิน 
หรืออาจเรียกวา เรซินอยางเดียว ซ่ึงอยูไดท้ังสถานะของแข็ง (เม็ดพลาสติก) หรือสถานะของเหลว 
ซ่ึงในบางกลุมคําวาเรซินอาจใชกับโพลิเมอรท่ีมีสถานะเปนของเหลว เชน โพลิเอสเทอร อะคริลิคเร
ซิน เปนตน ซ่ึงนํามาใชทําท่ีทับกระดาษ หรือใชผสมกับใยแกวทํากันชน เปนตน พลาสติกเหลานีจ้ะ
มีความแข็งแรงสูง ทนตอแรงกระแทกไดดี เม่ือไมสามารถเปล่ียนแปลงรูปรางไดอีกเม่ือแข็งตัวและ
ฟอรมเปนรูปรางแลว 
  พลาสติกหรือเรซินนั้นจัดเปนโพลิเมอรชนิดหนึ่ง ซ่ึงโพลิเมอรนั้นสามารถแบง
ตามคุณสมบัติการใชงานไดดังน้ี 
  1. ยาง (Elastomeric) เปนโพลิเมอรท่ีมีความยืดหยุนตัวสูง สามารถยืดตัวไดเม่ือ
ไดรับแรง หรือความเคนจากภายนอก และสามารถกลับคืนรูปรางไดอยางรวดเร็ว 
  2. เสนใย (Fiber) เปนโพลิเมอรท่ีนําไปปนเปนเสนบางมักใชในงานส่ิงทอ
(Textile) ซ่ึงคุณสมบัติของเสนใยนั้นจะไมเปล่ียนรูปรางไดงาย เม่ือไดรับแรงหรือความเคนจาก
ภายนอก เพื่อใหสามารถทนตอการซักรีดได 
  3. พลาสติก (Plastic) เปนโพลิเมอรท่ีมีคุณสมบัติอยูระหวาง ยางและเสนใย 
สามารถนําไปข้ึนรูปไดตามการใชงาน 
  4. สี (Paint)  
  5. กาว (Adhesive) จําพวก Epoxy  
  เรซ่ิน หรือช่ือเต็มๆ วา โพลีเอสเทอร เรซ่ิน เปนสารเคมีสกัดชนิดหนึ่ง มีลักษณะ
เปนน้ําเหลวใสขนคลายน้ําเช่ือม มีกล่ินฉุนรุนแรง เปนอันตรายตอรางกาย เม่ือถูกผิวจะแสบและคัน
สําหรับผูแพสารนี้ สําหรับคุณสมบัติของเรซ่ินนั้น มีน้ําหนักเบา ทนน้ํา ทนแดด ทนสารเคมี 
สามารถผสมเขากับวัสดุตางๆ ไดดี สามารถนําไปขัดถูตกแตงดวยกระดาษทราย และสามารถพน
ทาสีไดติดแนน 
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ภาพท่ี 16 ตัวอยางเรซ่ิน 
ท่ีมา: ความรูพืน้ฐานเร่ืองโพลีเอสเตอรเรซ่ิน, เขาถึงเม่ือ 28 มิถุนายน 2557, เขาถึงไดจาก 

http://www.muikwang.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539148664 

 
 7.3 พลาสติก  
                  พลาสติก (Plastic) มาจากรากศัพทภาษากรีกวา "Plastikos" หมายความวา หลอ
หรือหลอมเปนรูปรางไดงาย พลาสติกเปนโพลิเมอรประเภทหนึ่งท่ีสวนใหญไดจากการสังเคราะห
ข้ึน (Synthetic Polymer) แตก็มีพลาสติกท่ีเกิดข้ึนจากธรรมชาติเชนกัน เชน ชะแล็ก พลาสติกเปน
สารอินทรีย เปนไฮโดรคารบอน มีไฮโดรเจนและคารบอนเปนองคประกอบหลัก พลาสติกเปนโพลิ
เมอรท่ีสามารถนํามาหลอเปนรูปรางตางๆตามแบบ โดยใชความรอนและแรงอัดเพียงเล็กนอย มีจุด
หลอมเหลวระหวาง 80-350 องศาเซลเซียส ข้ึนอยูกับชนิดของพลาสติกดวย 
  พลาสติกสังเคราะหแบงออกเปน 2 ประเภท 
  1. พลาสติกประเภทเทอรโมเซตต้ิง (Thermosetting Plastic) เปนพลาสติกท่ีมี
โครงสรางโพลิเมอรแบบรางแห สามารถหลอมเหลวไดในกระบวนการแปรรูปและข้ึนรูปในคร้ัง
แรกเทานั้น จากน้ันจะแข็งตัวอยางถาวร ไมสามารถออนตัว หรือหลอมเหลวเมื่อไดรับความรอน 
พลาสติกประเภทนี้จึงไมสามารถนํามารีไซเคิลได ตัวอยางพลาสติกประเภทนี้คือ ถวย จาน ชามเม
ลามีน ของท่ีทําจากไฟเบอรกลาส เชน ถังน้ํา กันชนรถยนต รูปหลอท่ีทําจากเรซิน 
  2. พลาสติกประเภทเทอรโมพลาสติก (Thermoplastic Plastic) พลาสติกประเภท
นี้เปนโพลิเมอรแบบเสนตรงหรือแบบกิ่งส้ันๆ เม่ือไดรับความรอนจะออนตัวและหลอมเหลวเปน
ของเหลวหนืด และสามารถนํามาหลอมตัวและเปล่ียนแปลงรูปรางใหมไดจึงนํามารีไซเคิลได แต
พลาสติกประเภทนี้มีขอจํากัดในการใชงานกับอุณหภูมิสูงๆ อาจเสียรูปทรงขณะใชงานได ตัวอยาง
พลาสติกประเภทนี้ เชน ถุงพลาสติก ถุงขยะ ปากกา ไมบรรทัด กลองเทปเพลง 
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  พลาสติกเปนท่ีนิยมใชกันเพราะมีราคาถูก น้ําหนักเบา ทนความช้ืนไดดี ไมเปน
สนิม ทําใหเปนรูปรางตางๆไดงายกวาโลหะหรือวัสดุประเภทอ่ืน เปนฉนวนไฟฟา มีท้ังชนิดโปรง
แสงและมีสีสันสวยงาม ในปจจุบันผลิตภัณฑท่ีทําจากพลาสติกจึงถูกนํามาใชแทนผลิตภัณฑท่ีทํา
จากวัสดุประเภทอื่น เชน ใชแทนแกวแทนโลหะหรือแมแตไมธรรมชาติ เฟอรนิเจอร ของใชและ
เคร่ืองตกแตงบานในปจจุบันจึงทําจากพลาสติก อยางไรก็ดีพลาสติกมีขอจํากัดในการใชงาน คือ ไม
แข็งแรงเทาโลหะ ไมทนความรอน มีจุดหลอมเหลวตํ่ากวาเซรามิกและโลหะติดไฟงายและอาจไม
คงรูปรางได 
 

 
 

ภาพท่ี 17 ตัวอยางพลาสติก 
ท่ีมา: ผลิตภัณฑเม็ดพลาสตกิ, เขาถึงเม่ือ 30 มิถุนายน 2557, เขาถึงไดจาก

http://www3.pttplc.com/TH/plastic-product.aspx 
 
  การแยกชนิดของพลาสติก 
  พลาสติกแตละชนิดมีจุดหลอมเหลวและความหนาแนนตางกัน จึงมีการใช
สัญลักษณเพื่อชวยในการเลือกพลาสติกชนิดตางๆ และชวยในการแยกพลาสติกในกระบวนการรี
ไซเคิล ซ่ึงเราสามารถแยกชนิดของพลาสติกออกเปน 7 กลุมดังนี้ 
  พลาสติกกลุมท่ี 1 คือ เพท (PET)  สัญลักษณคือ 1 เปนพลาสติกท่ีสวนใหญมีความ
ใส มองทะลุได มีความแข็งแรงทนทานและเหนียว ปองกันการผานของกาซไดดี มีจุดหลอมเหลว 
250-260 องศาเซลเซียส มีความหนาแนน 1.38-1.39 นิยมนํามาใชทําบรรจุภัณฑตางๆ เชน ขวดน้ํา
ดื่ม ขวดน้ําปลา ขวดน้ํามันพืช เปนตน 
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  พลาสติกกลุมท่ี 2 คือ HDPE สัญลักษณคือ 2 เปนพลาสติกท่ีมีความหนาแนนสูง 
คอนขางนิ่ม มีความเหนียวไมแตกงาย มีจุดหลอมเหลว 130 องศาเซลเซียส มีความหนาแนน 0.95-
0.92 นิยมนํามาใชทําบรรจุภัณฑทําความสะอาด เชน แชมพู ถุงรอนชนิดขุน ขวดนม เปนตน 
  พลาสติกกลุมท่ี 3 คือ พีวีซี (PVC)  สัญลักษณคือ 3 เปนพลาสติกท่ีมีลักษณะท้ัง
แข็งและนิ่ม สามารถผลิตเปนผลิตภัณฑไดหลายรูปแบบ มีสีสันสวยงาม มีจุดหลอมเหลว 75-90 
องศาเซลเซียส เปนพลาสติกท่ีนิยมใชมาก เชน ทอพีวีซี สายยาง แผนฟลมหออาหาร เปนตน 
  พลาสติกกลุมท่ี 4 คือ LDPE สัญลักษณคือ 4 เปนพลาสติกท่ีมีความหนาแนนตํ่า มี
ความนิ่มกวา HDPE มีความเหนียว ยืดตัวไดในระดับหนึ่ง สวนใหญใสมองเห็นได จุดหลอมเหลว 
110 องศาเซลเซียส มีความหนาแนน 0.92-0.94 นิยมนํามาใชทําแผนฟลม หออาหารและหอของ 
  พลาสติกกลุมท่ี 5 คือ  pp สัญลักษณคือ  5 เปนพลาสติกท่ีสวนใหญมีความ
หนาแนนคอนขางตํ่า มีความแข็งและเหนียว คงรูปดี ทนตอความรอน และสารเคมี มีจุดหลอมเหลว 
160-170 องศาเซลเซียส ความหนานน 0.90-0.91 นิยมนํามาใชทําบรรจุภัณฑสําหรับอาหารใน
ครัวเรือน เชน ถุงรอนชนิดใส จาม ชาม อุปกรณไฟฟาบางชนิด 
  พลาสติกกลุมท่ี 6 คือ PS  สัญลักษณคือ 6 เปนพลาสติกท่ีมีความใส แข็งแตเปราะ
แตกงาย สามารถทําเปนโฟมได มีจุดหลอมเหลว 70-115 องศาเซลเซียส ความหนาแนน 0.90-0.91 
นิยมนํามาใชทําบรรจุภัณฑ เชน กลองไอศกรีม กลองโฟม ฯลฯ 
  พลาสติกกลุมท่ี 7  คือ อ่ืนๆ เปนพลาสติกท่ีนอกเหนือจากพลาสติกท้ัง 6 กลุม พบ
มากมายหลากหลายรูปแบบโ1ลหะชนิดตางๆ 

 7.4  เหล็ก 
  เหล็ก (lron) จะใชสัญลักษณวา Fe ซ้ือมาจากภาษาละติน ท่ีวา Ferrum นั่นเอง ถือ

ไดวาเปนวัสดุวิศวกรรมตัวหนึ่ง ซ่ึงมาทางสายโลหะ กลุมเหล็กไดจากการแปรรูปจากสินแรเปน
โลหะ หรือดวยการถลุงแร คุณสมบัติ ขอสรุป 
     1. เปนตัวไฟฟาและนําความรอนไดด ี
     2. เคาะมีเสียงดังกังวาน 
     3. มีความเเข็งแรงและความเหนียว 
     4. ผิวขัดเปนเงา มันวาวได 
     5. จดหลอมเหลวคอนขางสูง 
     6. มีความคงทนถาวร 
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  คารบอน (C) เปนตัวสําคัญท่ีสุดจะตองมีผสมอยูในเน้ือเหล็กมีคุณสมบัติทําให
เหล็กแข็ง ถาผสมอยูในสเตนเลสแลวมากกวา 0.1 % ก็จะทําใหเกิดความแข็ง แตจะเปราะ เชน 
ใบมีดโกนหนวดดังนั้นสเตนเลสเกรดอ่ืนๆท่ัวไปจะควบคุมปริมาณคารบอนใหนอยกวา 0.1 % หรือ
บางเกรดท่ีลงทายดวยตัว L จะควบคุมใหอยูท่ี 0.03 % นั่นเอง 
  แมงกานิส (Mn) เปนโลหะหนัก มีสีขาวเทา จุดหลอมเหลว 1250 ซ. คุณสมบัติเม่ือ
เติมลงไปในเหล็กแลวจะทําใหเหล็กทนทานตอแรงดึงมากข้ึนเพิ่มสัมประสิทธ์ิการขยายตัวของ
เหล็กเม่ือถูกความรอนแตจะลดคุณสมบัติในการเปนตัวนําไฟฟาและความรอนในสเตนเลสบาง
ตระกูลเชน 200 นั้นจะใชผสม โดยประมาณ 5-7 % เพ่ือทดแทนนิเกิลท่ีมีราคาแพงมากๆ ซ่ึงจะ
เกิดปรากฎการณอยางหนึ่งในสเตนเลสชนิดเติมนิเกิลนั่นก็คือไมมีผลปฏิกิริยาในการดูดของ
แมเหล็กนั่นเอง 
  โครเมียม  (Cr) จะเปนตัวชวยเพิ่มความตานทานตอการกัดกรอนในสภาพ
บรรยากาศท่ัวไป สเตนเลสโดยท่ัวไปจะเปนสเตนเลสไดตองมีโครเมียมผสมอยู อยางนอย 10.5 % 
เม่ือโครเมียมทําปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ก็จะเกิดฟลมบางๆ คือโครเมียมออกไซด (Passive 
Film) แถวใหนะครับ 
  นิเกิล (Ni) ชวยเพ่ิมความตานทานการกัดกรอนแบบมุมอับในสารละลายกรดเพิ่ม
ความสามารถในการข้ึนรูปเย็นไดดีตลอดจนเพ่ิมความสามารถในการเช่ือมสเตนเลสสวนใหญจะ
ผสมอยู 2 ชวง คือ 0% (ปริมาณเล็กนอยท่ีติดมากับเหล็ก) และ 9% (6-15%) เม่ือเติมในสเตนเลสจะ
ทําใหโครงสรางเปล่ียนเปนออสเตนไนทซ่ึงจะไมมีปฏิกิริยากับแมเหล็กนั่นเองนิเกลเปนปจจัยหลัก
ในการกําหนดราคาสเตนเลสวาจะข้ึนหรือลง 
  โมลิบดีนัม (Mo) ชวยเสริมผลความตานทานการกัดกรอนของโครเนียมโดยเฉพาะ
การกัดกรอนแบบมุมอับและชวยเพิ่มความตานทานการกัดกรอนในสภาพคลอไรดดวยสเตนเลส
ท่ัวไปจะผสมอยู 2 ชวง คือ 0% (ติดมากับเหล็ก) และ 2% (1.0-3.0%) 
  ไททาเนียม (Ti) ชวยปรับปรุงความตานทานตอการกัดกรอนแบบขอบเกรนโดยจะ
ปองกันการเกิดโครเมียมคารไบด เชน ในรอยเช่ือและยังเพิ่มความสามารถในการข้ึนรูปเย็นและการ
เช่ือมดวย 
  ทองแดง (Cu) คุณสมบัติออนเหนียว ขยายตัวแยกตัวไดดี เปนตัวนําไฟฟาท่ีดีทน
ตอการกัดกรอน ใชผสมในสเตนเลสบางเกรดเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติดอยบางประการของสเตนเลส 
ใหดีข้ึน 
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  โลหะ แบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
  1. โลหะท่ีเปนเหล็ก (Ferrous Metal) โลหะจําพวกเหล็กมีอยูหลายชนิด ซ่ึงมี
คุณภาพและลักษณะแตกตางกันออกไปตามลักษณะงานที่ใช มีท้ังแบบหลอสําเร็จรูป และชนิดท่ี
นํามาทําเปนรูปรางทีหลัง เชน กระบอกสูบ เหล็กเสน เหล็กแผน และเหล็กผสม เปนตน 
   โลหะจําพวกเหล็ก เปนวัสดุท่ีสําคัญท่ีสุด เราสามารถทําเหล็กใหเปนช้ินสวน
ตาง ๆ ดวยการหลอ ตี กลึง ฯลฯ เหล็กมีท่ีใชมากและเปนโลหะท่ีมีราคาถูกกวาโลหะอ่ืนๆ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชตลอดจนเคร่ืองจักรกลและเคร่ืองทุนแรงตางๆ สวนมากทําจากเหล็ก เหล็กเหลานี้มีคุณภาพ
แตกตางกันตามชนิดของมัน ซ่ึงพอจะแยกโลหะจําพวกเหล็กออกไดดังนี้ 
   เหล็กกลา ลักษณะของเหล็กเหนียวนี้สามารถตีใหเปนรูปตางๆได ผิวเรียบ 
ละเอียด สีน้ําเงินปนเทา 
   เหล็กหลอ เปนเหล็กท่ีเปราะไมสามารถตีใหเปนรูปตางๆได ผิวหยาบ สีเทา
หรือเทาคลํ้า 
  2. โลหะท่ีไมใชเหล็ก (Non Ferrous Metal) มีท้ังชนิดหนักและเบา ชนิดหนัก
ไดแก บรอนซ ดีบุก สังกะสี ทองแดง ทองเหลือง และโลหะผสม โลหะชนิดเบาไดแก อลูมิเนียม 
ไฮโดรนาเลียม โลหะผสมแมกนีเซียม ฯลฯ 
  วัสดุใชงานและขนาดท่ีผลิตจําหนายในทองตลาด 
  วัสดุใชงานแบงออกไดเปน วัสดุกึ่งสําเร็จ และ วัสดุสําเร็จ 
  1. วัสดุกึ่งสําเร็จ ไดแกวัสดุท่ีเปนแทงโลหะ แผนโลหะ ทอโลหะ เสนโลหะ วัสดุ
จําพวกนี้จะตองผานมือชางโลหะทําออกใหเปนช้ินสวนตางๆ จึงเรียกวา "วัสดุกึ่งสําเร็จ" วัสดุ
เหลานี้ทําข้ึนจากการรีด ดึง หรืออัด แลวนํามาดัดแปลงทําเปนรูปรางตามตองการ 
          2. วัสดุสําเร็จ ไดแกวัสดุท่ีผลิตออกมาสําเร็จรูปแลว สามารถนํามาประกอบ
ช้ินสวนตางๆไดโดยไมตองดัดแปลง เพราะสามารถนํามาใชไดทันที เชน ตะปูเกลียว สลักหมุดย้ํา 
ฯลฯ ถาวัสดุเหลานี้ทําข้ึนตามมาตรฐาน เราเรียกวา สวนมาตรฐาน 
   ขนาดที่ผลิตจําหนายในทองตลาด ผูใชจะตองรูวา ท้ังวัสดุกึ่งสําเร็จและวัสดุ
สําเร็จท่ีมีจําหนายในทองตลาดนั้น มีขนาดอยางไร ควรรูเปนพื้นฐานบางเพื่อความสะดวกในการ
ซ้ือและ การทํางาน ตลอดท้ังการคํานวณงานใหถูกตองเวลาจัดซ้ือของ เพื่อไมใหเหลือเปนเศษเหล็ก
มากเกินไป หากคํานวณผิดพลาดเพราะไมรูขนาดของโลหะท่ีจําหนายในทองตลาด จะทําใหเสียเงิน
โดยไมจําเปน ในช้ันนี้ควรรูขนาดของโลหะโดยสังเขปดังนี้ 
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 วัสดุกึ่งสําเร็จ 
 เหล็กเสน   สวนมากมีความยาวประมาณ 10 เมตร 
 เหล็กขนาดใหญ   สวนมากมีความยาว 6 เมตร 
 เหล็กแผน   มีขนาด 3x6 ฟุต และ 4x8 ฟุต สวนความหนามีหลายขนาดข้ึนอยูกับชนิด
งานท่ีจะใช 
 วัสดุสําเร็จ 
 มีหลายขนาดซ่ึงเปนมาตรฐานสากล ผูใชเลือกใชตามความตองการ มีจําหนายท่ัวไปใน
ทองตลาด เชน ตะปู หมุดย้ํา ขนาดตางๆ  
 ชนิดของโลหะแผนท่ีใชกันอยูท่ัวไป มี 
 1. เหล็กแผน (Sheet Steel) 
 2. สังกะสีแผน (Galvanized Sheet) 
 3. ดีบุกแผน (Tin Plate) 
 4. ทองแดงแผน (Sheet Copper) 
 5. ทองเหลืองแผน (Sheet Brass,Cu+Zn) 
 6. อลูมินั่มแผน (Sheet Aluminium) 
 เหล็กแผน 
 เหล็กแผนท่ีขายในทองตลาดมีมากมายหลายชนิด และหนาบางตางๆกัน สวนผสมของ
เหล็กแผนนั้น นอกจากธาตุเหล็กเปนสวนใหญแลว ยังมีสารจําพวกถาน เชน แมงกานีส กํามะถัน 
ซิลิกอน และอ่ืนๆผสมเจือปนอยูเปนสวนนอย ความจริงแลวเหล็กสามารถผสมกับธาตุอ่ืนไดหลาย
อยาง ซ่ึงสวนผสมนั้นเรียกวา เหล็กกลา(Steel) ท้ังนั้น ธาตุท่ีมักนํามาผสมกับเหล็กเพ่ือใหไดเหล็ก 
กลาก็มี ถาน โครเมียม ทองแดง วานาเดียม แมงกานีส โมลิบดินัม ซิลิกอน ทังสะเตน นิเกิ้ล และ   
อ่ืน ๆ อีกมาก 
 เหล็กกลา คือ เหล็กท่ีผานการเพิ่มธาตุโลหะอ่ืนๆเขาไปเพื่อปรับคุณสมบัติของเหล็กเปน
โลหะผสมมีปริมาณคารบอนประมาณ 0.2-2.04% คารบอนเปนวัสดุผสมท่ีลดตนทุน แตมีการใช
ธาตุอ่ืนๆผสมดวย เชน แมงกานีส โครเมียม วานาเดียม ทังสเตน คารบอน และอ่ืน ๆ การเปล่ียน
ปริมาณธาตุโลหะเปนตัวกําหนดคุณภาพท้ังดาน ความแข็ง การข้ึนรูป การรีด และความตึงของ
เหล็กกลา 
 เหล็กกลาแบงออกไดเปน 2 ชนิดหลัก คือ 
 1. เหล็กกลาคารบอน (Carbon Steel) คือ เหล็กกลาท่ีเพิ่มธาตุคารบอนเขาไป เพื่อเพิ่ม
คุณสมบัติทางกลใหกับเหล็ก 
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 2. เหล็กกลาประสม (Alloy Steel) มีช่ือเรียก ท่ีเกิดจากการผสมธาตุตั้งแต 2 ชนิดข้ึนไป
ดังนี้ 
 ประเภทของเหล็กกลา 
 1. เหล็กกลาคารบอน (Carbon Steel) มีสวนผสมของคารบอนเปนหลักท่ีไมเกิน 1.7% 
และมีธาตุอ่ืนผสม เชน ซิลิคอน ฟอสฟอรัส กํามะถัน และแมงกานีส ในปริมาณนอย จะติดมากับ
เนื้อเหล็กต้ังแตเปนสินแร เหล็กชนิดนี้เปนวัสดุชางชนิดเดียว ท่ีมีคุณสมบัติทางความแข็งแรง 
(Strength) และความออนตัว (Ductility) ท่ีเปล่ียนแปลงไดกวางมากตามปริมาณของคารบอนท่ีมีอยู
ในเหล็ก ทําใหเหมาะท่ีจะเลือกใชไดตามความเหมาะสมของลักษณะงานบางคร้ังท่ีเรียกวา "Mild 
Steel" ประเภทของเหล็กกลาคารบอนแบงไดเปน 3 ชนิด คือ 
  1.1 เหล็กกลาคารบอนตํ่า (Low Carbon Steel) เปนเหล็กเหนียวแตไมแข็งแรงนัก 
สามารถนําไปกลึง กัด ไส เจาะไดงาย เนื่องจากเปนเหล็กท่ีออน สามารถรีดหรือตีเปนแผนไดงาย 
เหมาะกับงานท่ีไมตองการความเคนแรงดึงสูงนัก ไมสามารถนํามาชุบแข็งได แตถาตองการชุบแข็ง
ตองใชวิธีเติมคารบอนท่ีผิวกอน เพราะมีคารบอนนอย (ไมเกิน 0.2%) ตัวอยางการใชงาน เชน เหล็ก
แผนหมอน้ํา ทอน้ําประปา เหล็กเสนในอุตสาหกรรมกอสราง เหล็กเคลือบดีบุก เชนกระปองบรรจุ
อาหาร เหล็กอาบสังกะสี เชน แผนสังกะสีมุงหลังคา ทําตัวถังรถยนต ถังน้ํามัน งานย้ําหมุด ทําสกรู 
ลวด สลักเกลียว ช้ินสวนอะไหลเคร่ืองจักร โซ บานพับประตู 
      1.2 เหล็กกลาคารบอนปานกลาง (Medium Carbon Steel) เปนเหล็กท่ีมีความ
แข็งแรงและความเคนแรงดึงมากกวาเหล็กกลาคารบอนตํ่า แตมีความเหนียวนอยกวา นอกจากนี้
ยังใหคุณภาพในการแปรรูปท่ีดีกวาและยังสามารถนําไปชุบผิวแข็งได เหมาะกับงานท่ีตองการความ
เคน ดึงปานกลาง ตองการปองกันการสึกหรอท่ีผิวหนา และตองการความแข็งแรง แตมีความแข็ง
บางพอสมควร เชน ทําช้ินสวนเคร่ืองจักรกล ทํารางรถไฟ เพลาเคร่ืองกล เฟอง หัวคอน กานสูบ 
สปริง ช้ินสวนรถไถนา ไขควง ทอเหล็ก นอต สกรูท่ีตองแข็งแรง 
                  1.3 เหล็กกลาคารบอนสูง (High Carbon Steel) เปนเหล็กมีความแข็งแรง และ
ทนความเคนแรงดึงสูง มีเปอรเซ็นตคารบอน 0.5-1.5% สามารถทําการชุบแข็งไดแตจะเปราะ 
เหมาะสําหรับ งานที่ตองการความตานทานตอการสึกหลอ เชน ดอกสวาน สกัด กรรไกร มีด
คลึง ใบเลื่อยตัดเหล็ก ดอกทําเกลียว (Tap) ใบมีดโกน ตะไบ แผนเกจ เหล็กกัด สปริงแหนบ ลูก
บอล แบร่ิงลูกปน 
 2. เหล็กกลาประสม (Alloy Steel) เปนเหล็กกลาผสมคารบอนไมเกิน 1.7% และมี
ธาตุอ่ืนๆผสม เชน แมงกานิส นิกเกิล โครเมียม วาเนเดียม โมลิบดินัม โคบอลต ทังสเตน การผสม
ธาตุตางๆ ชวยปรับคุณสมบัติใหเหมาะกับความตองการ เชน การทนตอความรอนเพื่อใชทํา เตา
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กระทะ เตาไฟฟา และเตาอินดักช่ัน เหล็กกลาประสมสามารถแบงตามปริมาณของวัสดุท่ีผสมได 2 
ประเภทคือ 
  2.1 เหล็กกลาประสมสูง (High Alloy Steel) เปนเหล็กท่ีผสมธาตุอ่ืนๆกวา 10% 
เหล็กกลาในกลุมนี้รวมถึง เหล็กเคร่ืองมือประสม (Alloy Tool Steel) มีคุณสมบัติในดาน ทนตอการ
กัดกรอน ทนตอการสึกหรอไดดี จึงถูกใชงานในการทําเหล็กงานเคร่ืองมือตางๆ 
  2.2 เหล็กกลาประสมตํ่า (Low Alloy Steel) เปนเหล็กท่ีผสมธาตุอ่ืนๆไมเกิน 10% 
มีโครงสรางคลายเหล็กคารบอนธรรมดา Plain Carbon Steel) และมีคุณสมบัติเหมือนเหล็กกลา
ประสมสูง 
 3. เหล็กกลาประสมพิเศษ (Special Alloy Steel) เหล็กกลาประสมพิเศษ เปนเหล็กกลา
ประสมท่ีพัฒนาข้ึนมาเพื่อใหเหมาะกับงานเฉพาะเชน  
      3.1 เหล็กกลาประสมทนแรงดึงสูง (High Tensile Strength Alloy Steel) เปน
เหล็กกลาท่ีมีคุณสมบัติตางจากเหล็กกลาประสมทั่วไป คือ มีคุณสมบัติทนแรงดึงไดสูงมาก และมี
ความเหนียวสูง นอกจากน้ีวิธีการชุบแข็งยังแตกตางไปจากเหล็กกลาประสมท่ัวไป มีเปอรเซ็นต 
คารบอนอยูประมาณ 0.2% เหมาะกับงาน เพลาสงกําลัง หรือ เฟองเปนตน 
      3.2 เหล็กกลาทนการเสียดสี และรับแรงกระแทก (Wear Resistant Steel) คือ 
เหล็กกลาประสมแมงกานีส หรือ "เหล็กกลาฮาดฟลต" โดยมีธาตุผสมเชน ซิลิคอน 0.4-1% 
แมงกานีส 11-14% แตเหล็กท่ีผลิตออกมาในตอนแรกยังไมสามารถนําไปใชงานได เพราะมีความ
เปราะมาก ตองนําไปชุบท่ีอุณหภูมิ 1000-1100°C และจุมน้ําอยางรวดเร็ว จะทําใหเหล็กชนิดนี้มี
คุณสมบัติเหนียว เหล็กชนิดนี้ไมเหมาะสําหรับลักษณะ การใชงานท่ีมีเพียงการเสียดสีแตเพียงอยาง
เดียว เพราะจะไมคุมทุนการผลิต จะตองไดรับแรงกระแทกพรอมกันไปดวย นอกจากน้ีไมสามารถ
ตัดเจาะ หรือกลึงไดงาย ตองใชมีดกลึงท่ีมีความแข็งสูง และใชความเร็วในการตัดตํ่ามาก เชน       
ตะแรงเหล็ก อุปกรณขุดแร รางรถไฟ ฯลฯ 
                  3.3 เหล็กกลาความเร็วสูง (High Speed Steel หรือ HSS) เปนเหล็กท่ีพัฒนาข้ึน
สําหรับงานเคร่ืองมือตัด กลึง กัด เจาะ ไส ซ่ึงเดิมนั้นใชเหล็ก คารบอนสูง เหล็กชนิดนี้มีทังสเตน
เปนธาตุหลักประสม กอนนําไปใชงานจะตองชุบแข็งกอนท่ีอุณหภูมิ ประมาณ 950-1300°C ข้ึนอยู
กับสวนผสม การใชงาน ดอกสวาน ดอกทําเกลียว มีด กลึง มีดใส แมพิมพ เคร่ืองมือวัดตางๆ ฯลฯ 
                  3.4 เหล็กกลาไรสนิม (Stainless Steel) มีธาตุโครเมียมผสมอยูเพ่ือใหมีคุณสมบัติ
ตานทานสนิม และตองผสมโครเมียมใหสูงพอสมควร การใชงานท่ียึดสวนตางๆ เชน ท่ียึดเตาทอ 
มีด ชอนสอม หรืออุปกรณในงานเคมี หรืออางลางในครัว (Sink) 
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 4. เหล็กกลาหลอ (Cast Steel) คือ เหล็กกลาท่ีนํามาข้ึนรูปโดยวิธีการหลอ มีลักษณะ
รูปรางซับซอนเกินกวาท่ีจะทําการตีข้ึนรูป การอัด หรือการรีด ซ่ึงวิธีการหลอนี้จะไดงานท่ีขนาด
ใกลเคียงกับขนาดท่ีตองการ เหล็กกลาหลอนี้ เม่ือเปรียบเทียบกับเหล็กกลาท่ีผานการข้ึนรูปดวยการ
ตี หรือการวัด จะมีสวนท่ีแตกตางกันคือ ช้ินสวนเครื่องจักรกลท่ีผานการหลอจะปรากฏมีรูพรุน
เล็กๆ เหล็กกลาหลอแบงออกไดเปน 2 กลุมๆ คือ 
      4.1 เหล็กกลาคารบอนหลอ (Carbon Casting Steel) เปนเหล็กกลาท่ีมีคารบอนเปน
หลักเพียงอยางเดียวโดยมีเปอรเซ็นตคารบอนไมเกิน 0.6% ธาตุโลหะอ่ืนท่ีผสมอยูเชน แมงกานีส 
0.5-1% ซิลิคอน 0.2-0.75% กํามะถัน <0.5% ฟอสฟอรัส < 0.5% ซ่ึงเปนสารมลทิน ยกเวนเฉพาะ 
แมงกานีส ซิลิคอน อะลูมิเนียม เพราะมีหนาท่ีเปนตัวกําจัดแกส (Deoxidizer) สวนใหญการใชงาน
จะใชทํากังหันเทอรไบต แบงเปน 3 ประเภท คือ 
               เหล็กกลาหลอคารบอนตํ่า (มีคารบอนไมเกนิ 0.2%) 
               เหล็กกลาหลอคารบอนปานกลาง (มีคารบอน 0.2-0.5%) 
               เหล็กกลาหลอคารบอนสูง (มีคารบอน 0.5-0.6%) 
      4.2 เหล็กกลาประสมหลอ (Alloy Casting Steel) เปนเหล็กกลาคารบอนท่ีมี
เปอรเซ็นตคารบอนไมเกิน 1.7% และธาตุอ่ืนผสม เชน แมงกานีส ซิลิคอน โครเมียม นิกเกิล 
วาเนเดียม โมลิบดินัม โมลิบดินัม ทังสเตน ทองแดง หรือโคบอลต การท่ีมีธาตุตางๆ ประสมลงใน
เหล็กกลาคารบอนเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติ เชน การชุบแข็ง การตานทานการกัดกรอนท้ังท่ีอุณหภูมิ
ปกติและสูง การนําไฟฟา และคุณสมบัติเกี่ยวกับแมเหล็ก กรรมวิธีการผลิตจะผลิตใน เตากระทะ 
เตาไฟฟา และ เตาอินดักช่ัน  สวนใหญจะนําไปใชงานทําช้ินสวนอุปกรณในงานอุตสาหกรรม
เคมี เหล็กกลาประสมหลอ สามารถแบงออกเปน 2 กลุมคือ เหล็กกลาประสมตํ่า (ธาตุผสมเชน 
แมงกานีส โครเมียม นิกเกิล ทังสเตน ไมเกิน10%)  เหล็กกลาประสมสูง  (มีธาตุผสมท่ีสําคัญเกิน
กวา 10%) 
         5. เหล็กออน (Wrought Iron) เปนเหล็กท่ีผลิตจากเตาพุดเดิ้ล (Pudding Process) มี
เปอรเซ็นตคารบอนไมเกิน 0.1% นอกจากนี้ยังมีธาตุอ่ืนผสม เชน ซิลิคอน กํามะถัน ฟอสฟอรัส 
แมงกานีส ฯลฯ ผลผลิตจากเตาพุดเดิ้ลจะไดเหล็กท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงถึง 99.9% เม่ือเผาใหรอนเหล็ก
ออนนี้จะไมหลอมละลาย แตจะออนเปยกตีข้ึนรูปไดงายมาก สามารถตีช้ินเหล็กใหประสานกันได 
ตัวอยางการใชงาน เชน ทอ หรือผลิตภัณฑท่ีตองพบกับการเส่ือมสภาพโดยสนิม ขอตอรถไฟ โซ 
ขอเก่ียว หรือ อุปกรณท่ีข้ึนรูปอยางงาย 
  เหล็กกลานับวาเปนวัสดุท่ีมีความสําคัญตอโลกมากม่ีสุด เนื่องจากเปนวัสดุท่ีใชใน
การกอสรางทุกประเภท รวมถึงเปนสวนประกอบของเครื่องใช และยานพาหนะ อีกดวย เรียกไดวา
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สามารถนําไปใชงานไดทุกดานเลยทีเดียวท้ังนี้เปนท่ีทราบกันดีวาเหล็ก และเหล็กกลาเกิดสนิมได
งายหากวางท้ิงไวใน บรรยากาศ สนิมเปนออกไซดของเหล็กท่ีเกิดจากปฏิกิริยาระหวางออกซิเจน 
กับเนื้อเหล็ก ดังนั้นวิธีหนึ่งท่ีใชปองกันเหล็กไมใหเกิดสนิม คือ การเคลือบสารปดทับผิวเหล็กไว 
สารเคลือบท่ีใชมีดวยกันหลายชนิด สังกะสีก็เปนโลหะชนิดหนึ่งท่ีนิยมนํามาเคลือบ เหล็กท่ีไดจาก
การชุบเคลือบสังกะสีเรียกวา เหล็กกลาชุบเคลือบสังกะสี (Galvanized Steel) เหล็กเคลือบอลูซิงค 
เหล็กจะถูกเคลือบดวยอลูมิเนียมและสังกะสี ซ่ึงจะทําใหเหล็กทนทานตอการกัดกรอนและการเกิด
สนิมไดดีกวา แผนเหล็กเคลือบสังกะสี หรือซิงค อยางเดียว 
 เหล็กรูปพรรณ 
 เหล็กรูปพรรณ  ก็คือเหล็กท่ีเคาเอามาทําข้ึนเปนรูปทรงตาง ๆ เพื่อใหงายตอการใชงาน 
ดวยกรรมวิธีตาง ๆ ดังนี้ 
 เหล็กเอชบีม (H-Beam) เปนเหล็กโครงสรางรูปพรรณข้ึนรูปรอน เกรด SS400 ความ
ยาวมาตรฐาน 6 M. เหมาะสําหรับงานโครงสรางเสา คาน และโครงตึกขนาดใหญ 
 เหล็กไอบีม (I-Beam) เปนเหล็กโครงสรางรูปพรรณข้ึนรูปรอน เกรด SS400 ความยาว
มาตรฐาน 6 M.เหมาะสําหรับงานทําเสา คาน และรางเครน ท่ีตองการรับน้ําหนักมาก 
 เหล็กตัวซี (Light Lip Channel) เปนเหล็กรูปพรรณข้ึนรูปเย็น ความยาวมาตรฐาน 6 M. 
มีหนาตัดเปนรูปตัวซี เหมาะสําหรับงานโครงสรางท่ัวไป งานบันได การทําโครงหลังคา แปตางๆ 
 

 
 
ภาพท่ี 18 ตัวอยางเหล็กตวัซี  
ท่ีมา: เหล็กตัวซี, เขาถึงเม่ือ 28 มิถุนายน 2557, เขาถึงไดจาก http://londonsteel.net/ 
products_detail.php?info=85&cat=สินคาเหล็ก 
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  เหล็กฉาก (Equal Angle) เปนเหล็กโครงสรางรูปพรรณข้ึนรูปรอน ความยาวมาตรฐาน 
6 M. เหมาะสําหรับงาน โครงสรางบาน, หลังคาโรงงาน งานโครงสรางขนาดเล็กโดยท่ัวไป เสาสง
ไฟฟาและ วิทย ุ
 

 
ภาพท่ี 19 ตัวอยางเหล็กฉาก 
ท่ีมา: เหล็กฉากพับ COLD FORMED STEEL ANGLE, เขาถึงเม่ือ 28 มิถุนายน 2557, เขาถึงได
จาก  http://www.mysteelthailand.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539475767& 
Ntype=10 
 
  เหล็ก (Cut-Beam) เปนการนําเหล็ก H-Beam มาตัดกลางท่ีเอว (Web) ซ่ึงจะทําใหได
เหล็ก Cut-Beam 2 ตัวท่ีเทากัน ซ่ึงนิยมนําไปใชในงานโครงหลังคาประเภทโครงถัก (Truss) เพื่อ
เปนการลดงานของ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง ท่ีจากเดิมจะใชเปนเหล็กฉาก 2 ตัวมาเช่ือม 
หรือ ขันน็อตรวมกับ Gusset plate เพื่อยึดติดกัน 
 เหล็กพืด (Sheet Pile) เปนแผนเหล็กลอนรูปตางๆ มีความยาวตามกําหนดใชตอกใน
แนวด่ิง สําหรับปองกันแรงดันน้ํา และแรงดันดิน ท่ีกระทําตามความลึกของการขุด เพื่อปองกันการ
เคล่ือนตัวของดิน 
 เหล็กไวดแฟรงค (Wide Flange) เปนเหล็กโครงสรางรูปพรรณข้ึนรูปรอน เกรด SS400 
ความยาวมาตรฐาน 6 M.เหมาะสําหรับงานโครงสรางท่ัวไป และงานเช่ือม มีรูปทรงลักษณะ
เดียวกับ ไอบีม แตมีขนาดบางกวา 
 เหล็กแผนลาย (Checkerd Plate) มีลักษณะเปนแผนส่ีเหล่ียมผืนผา ผิวเปนลวดลายนูน 
เพื่อปองกันการล่ืนและนํ้าขังเหมาะสําหรับการใชปูพื้นทางเดินและบันได พื้นรถบรรทุก ฯลฯ มี
หลายขนาดและความหนา 
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 เหล็กแผนดํา (Plate) มีลักษณะเปนแผนส่ีเหล่ียมผืนผา ผิวเรียบ นิยมใชสําหรับงาน
โครงสรางท่ัวไป การปูพื้น การเช่ือมตอโครงสรางยานยนต งานตอเรือ สะพานเหล็ก ฯลฯ มีหลาย
ขนาดและความหนา 
 

 
 
ภาพท่ี 20 ตัวอยางเหล็กชนิดตางๆในงานอุสาหกรรม  
ท่ีมา: ผลิตภัณฑเหล็กแบงตามมาตรฐาน, เขาถึงเม่ือ 28 มิถุนายน 2557, เขาถึงไดจาก  http://www. 
samchaisteel.com,  
 
 วัสดุท่ีใชในการทําเคร่ืองครัวท่ีเปนโลหะ 
 โลหะที่ใชในการทําเครื่องครัวนั้นมีอยูเพียงไมกี่ชนิดเทานั้น เหตุผลก็เนื่องมาจาก วัสดุ
ท่ีใชทําเคร่ืองครัว มีความจําเปนท่ีจะตองมีคาการนําความรอนสูง และมีความไวตอปฏิกิริยาทางเคมี
ต่ํา เพื่อท่ีจะมีความปลอดภัยพียงพอในการทําอาหาร และไมทําใหรสชาติอาหารเปล่ียนไป  โลหะ
สวนใหญท่ีนําความรอนเพียงพอในการทําอาหาร มักจะมีปฏิกิริยาทางเคมีงายเกินไป ทําใหไม
ปลอดภัยพอที่จะนํามาทําเปนเคร่ืองครัว 
 อะลูมิเนียม (Aluminum) 
 อะลูมิเนียม เปนโลหะน้ําหนักเบา ท่ีมีคาการนําความรอนสูง ไมเปนสนิม และทนการ
กัดกรอนเกือบทุกชนิด แตอยางไรก็ตาม อะลูมิเนียมมีปฏิกิริยากับกรดท่ีใชในการทําอาหารบางชนิด
ทําใหรสชาติเปล่ียนไป 
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  ทองแดง (Copper) 
  สําหรับการปรุงอาหารแบบยุโรปดั้งเดิมนั้น เคร่ืองครัวท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ
เคร่ืองครัวท่ีทําจากทองแดง เคร่ืองครัวแบบนี้ จะผลิตจากทองแดง และเคลือบผิวภายนอกดวยช้ัน
ของดีบุก จะทําใหเคร่ืองครัวแบบนี้เปนเคร่ืองครัวท่ีมีคาการนําความรอนสูง และไมกอปฏิกิริยาเคมี
กับอาหารท่ีเปนกรด ขอเสียของเคร่ืองครัวแบบนี้คือ มีน้ําหนักมาก มีราคาแพง และจําเปนตอง
นําไปเคลือบสารดีบุกเปนระยะๆ 
  เหล็กหลอ (Cast Iron) 
  เคร่ืองครัวท่ีทําจากเหล็กหลอมีคาการนําความรอนต่ํา แตมีความทนทานตอ
อุณหภูมิสูง ทําใหสามารถใชกับขบวนการทําอาหารท่ีตองใชอุณหภูมิสูงมากๆได เคร่ืองครัวชนิดนี้
สามารถมีปฏิกิริยากับกรดบางชนิดในอาหารอีกดวย 
  สเตนเลสสตีล (Stainless Steel) 
  เคร่ืองครัวท่ีทําจากสเตนเลสสตีลเปนเคร่ืองครัวท่ีมีความตานทานการกัดกรอนสูง 
ไมมีปฏิกริยาตอกรด และดาง ไมกระเทาะหรือแตกหักเสียหายโดยงาย ขอเสียคือมีคาการนําความ
รอนต่ํา โดยท่ัวไปจะใชทําเคร่ืองครัวโดยผสมกับทองแดง (Copper) หรืออะลูมิเนียม (Aluminum) 
ซ่ึงเปนโลหะท่ีมีคาการนําความรอนสูง 
  เหล็กเคลือบ (Enameled Cast Iron) 
  เคร่ืองครัวประเภทเหล็กเคลือบจะเปนเคร่ืองครัวท่ีทําจากเหล็กหลอ เคลือบดวย
สารบางชนิด เพื่อใหเปนเคร่ืองครัวท่ีมีความแข็งแรงทนทาน มีการกระจายความรอนดี และยังไดผิว
ท่ีล่ืน ไมติดกับอาหาร ไมทําปฏิกิริยาเคมีกับอาหารอีกดวย 
  แชดอะลูมิเนียมหรือทองแดง (Clad Aluminum or Copper) 
  เทคนิคการแชดดิ้ง (Cladding) คือการสรางเคร่ืองครัวดวยวัสดุเปนช้ันๆ ช้ันแรกจะ
เปนวัสดุท่ีนําความรอนสูง เชน ทองแดง หรืออะลูมิเนียม โดยเคลือบดวยวัสดุท่ีไมไวตอปฏิกิริยา
เคมี เชน สเตนเลสสตีล (Stainless Steel) อะลูมิเนียมนิยมเคลือบสเตนเลสทั้งดานนอกและดานใน 
ขณะท่ีทองแดง นิยมเคลือบเฉพาะดานในเทานั้น ในเคร่ืองครัวราคาสูงนิยมเคลือบอะลูมิเนียมดวย 
สเตนเลสสตีลดานใน และเคลือบทองแดงดานนอกเพื่อความสวยงาม 
 7.5 หินออน 

  หินออนมีลักษณะคลายกับหินแกรนิตแตหินออนจะเกิดรอยขูดขีดไดงายกวาและ
มีราคาสูงกวาหินแกรนิตมีลักษณะดีใสและละเอียดแข็งแรงนอยกวาหินแกรนิต ไมดูดซับน้ําและไม
เกิบความรอนเปนหินท่ีดูดซับความเย็นสามารถทําความสะอาดไดงาย แตเม่ือโดนกรดจะมีรอยดาง
และมีน้ําหนักมากหินออนก็เชนเดียวกันกับหินแกรนิตคือมีหินออนในประเทศและหินออน
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ตางประเทศ หินออนในประเทศสวนใหญจะพบมากในจังหวัดนครราชสีมาซ่ึงเปนแหลงท่ีมีการ
ผลิตมากท่ีสุดสีสันและความสวยงามจะนอยกวาหินนําเขาแตราคาถูกกวามากพอสมควร 

 

 
 

ภาพท่ี 21 ตัวอยางหินออน  
ท่ีมา: Sudarat stone, เขาถึงเม่ือ 28 มิถุนายน 2557, เขาถึงไดจาก http://www.sudaratstone.com 
 
  หินออนในประเทศท่ีนิยมใชกัน เชน ดําไทย, เขางอบ, แดงปราจีน, ชมพูพราน
กระตาย, ตาหวาน, ทราวาทีนรูพรุน, ทราวาทีน, ชมพูทับกวาง, ขาวสระบุรี หินออนตางประเทศจะ
ไมนิยมใชกันมากนักเพราะมีราคาสูงและดูแลรักษายากหินออนนําเขาท่ีนิยมใชกัน เชน ครีมมาเฟล, 
เขียว  อิตาล่ี, เอ็มเพอราโด, โกลเดนเบจ สําหรบหินออนเหมาะสําหรับกรุผนังหองน้ํามากกวาปูพื้น
เพราะดูแลรักษางาย  
 7.6 ไม 

         ไมเกิดจากตนไมหลายชนิดคุณสมบัติในดานตางๆที่จะนํามาใชประโยชนจึงมี
ความแตกตางกันไป ไมแตละชนิดยอมเหมาะสมกับงานแตละอยางมากนอยไมเหมือนกันในงาน
กอสรางเรามักคํานึงถึงความแข็งแรงและความทนทานในประดิษฐกรรมเคร่ืองเรือนหรือ
สวนประกอบเคร่ืองจักรกลซ่ึงตองการความสวยงามและแนบเนียนในการเขาไมเราอาจคํานึงถึง
ลวดลายในไมการหดหรือการพองตัวความยากงายในการไสกบตกแตงตลอดจนการลงน้ํามันใน
การทาลงใสของ (kanchanapisek, 2556)  
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ภาพท่ี 22 ตัวอยาง ไมแปรรูป  
ท่ีมา: การเลือกใชไม, เขาถึงเม่ือ 28 มิถุนายน 2557, เขาถึงไดจาก http://meplushobby. 
wordpress.com/2013/10/11/about-wood/  
 
8. กลุมผูใช 
 กลุมพนักงาน ประกอบดวย พนักงานบริษัทเอกชน ขาราชการ รัฐวิสาหกิจ  เนื่องจาก
สังคมยุคปจจุบันเปนสังคมแหงการติดตอส่ือสาร วิถีชีวิตตองดําเนินไปอยางเรงรีบ การทํางานของ
กลุมพนักงานนี้จึงตองเรงรีบตามไปดวย  สถานท่ีทํางานมักเปนหองขนาดใหญท่ีมีโตะทํางานหลาย
ตัววางติดกันอาจมีการแบงพื้นท่ีดวยวิธีการใชแผงกัน  สงผลใหสถานท่ีทํางานหรือโตะทํางานขาด
การจัดเก็บดูแล การใชชีวิตของพนักงานน้ันไมไดคําถึงวาโตะทํางานของตนน้ันจะมีการจัดเก็บ
ตกแตงใหสวยงานหรือไม สืบเนื่องถึงของใชบนโตะทํางานก็เปนเพียงอุปกรณท่ีชวยอํานวยความ
สะดวกในการทํางานแตเพียงอยางเดียวเทานั้น การเลือกใชจึงเลือกท่ีมีราคาไมมากใชงานไดดี 
รูปทรงไมตองสวยงามมากนัก   
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ภาพท่ี 23 ตัวอยาง สถานท่ีทํางานสําหรับพนักงาน 
ท่ีมา: Five Things Every Office Needs, เขาถึงเม่ือ1กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก http:// 
technewsrprt.com/2012/11/27/five-things-every-office-needs 
 
 ของใชบนโตะทํางาน สําหรับกลุมพนักงานนั้นจึง เปนของใชท่ีวางจําหนายท่ัวไปตาม
ทองตลาด ไมจําเปนตองสวยหรูหรือมีเอกลักษณเปนของตัวเองมากนกั  หรืออาจใชส่ิงไกลตัวอ่ืนๆ
มาใชปะปนกบัอุปกรณของใชบนดตะทํางาน เชน การนาํแกวน้ําดื่มมาใชเปนท่ีเสียบปากกา แลวใช
เสียบปากกาหลายๆแทงรวมไวดวยกัน  

 

 
 

ภาพท่ี 24 ตัวอยาง ของใชบนโตะทํางานสําหรับพนักงาน 
ท่ีมา: Pens & Stationery, เขาถึงเม่ือ 1กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://buyonclick.in/ index. 
php/books-media/pens-stationery.html 
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 กลุมผุบริหาร  รวมถึงเจาของกิจการ เนื่องจากกลุมผูบริหารและเจาของกิจการนี้
จําเปนตองสรางภาพลักษณท่ีดีใหกับองคกรหรือหนวยงาน ลักษณะของโตะทํางานจึงมักจะเปน
โตะขนาดใหญ ซึกถูกจัดอยูในมุมท่ีแยกออกจากพนักงานหรืออาจจัดแยกอยูในหองสวนตัว   
 การจัดหองของผูบริหารและเจาของกิจการจําเปนตองใหความสําคัญมากเปนพิเศษ 
เนื่องจากหลายๆครั้งอาจใชเปนสถานท่ี ท่ีมีบุคคลตางๆเขามาพบปะ ท้ังภายในองคกรเองและจาก
ภายนอกองคกร ทําใหหองทํางานหรือโตะทํางานจําเปนตองมีการจัดเก็บเรียบรอย ลักษณะการจัก
โตะจะไมมีอุปกรณของใชมากนัก อาจมีเพียงแค ท่ีเสียบปากกา สวยๆ และโคมไฟเทานั้น 
 

 
 
ภาพท่ี 25 ตัวอยางโตะทํางานของผูบริหารและเจาของกจิการ 
ท่ีมา: โตะผูบริหาร NB-EX-10, เขาถึงเม่ือ 1กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www. 
npsfurnitures.com 
 
 สําหรับอุปกรณสํานักงานท่ีจะใชกับโตะทํางานของผูบริหารและเจาของกิจการนี้ จึง
จําเปนตองชวยเสริมภาพลักษณใหโตะทํางาน หรือเปนของประดับตกแตงโตะทํางานไดดวย  โดย
สวนมากจะเนนไปในดานการประดับตกแตงมากกวาประโยชนเร่ืองการใชงาน และการเลือกใชจะ
เลือกที่จัดเปนชุดเดียวกันเพื่อใหดูไปในทิศทางเดียวกันกัน เนนความหรูหรา ดูมีราคา หรืออาจ
ข้ึนอยูกับความชอบของผูใช 
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ภาพท่ี 26 ตัวอยางของใชบนโตะทํางานของผูบริหารและเจาของกิจการ 
ท่ีมา: Stationery, เขาถึงเม่ือ 1กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.photo-dictionary. 
com/phrase/7241/stationery.html 
 
9. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
           ประกิจ ลัคนผจง(2556) ไดกลาวถึงลายไทยวา ลายไทยเปนศาสตรวิชาท่ีผูเรียนทางดาน
สถาปตยกรรมไทยจะตองฝกฝนเรียนรู ท้ังนี้ลายไทยเปนเร่ืองท่ีผูศึกษาในทางวิจิตรศิลปดานศิลปะ
ไทยตองศึกษาเปนหลักสําคัญ   ซ่ึงการศึกษาลายไทยโดยท่ัวไป จะหมายถึงการเรียนรูลายไทยในส่ี
สวนสําคัญคือ  กนก นารี กระบ่ี คชะ หากจะวาไปแลวก็สรุปไดเปนสองสวนใหญๆ คือ ลายกับตัว
ภาพ สวนท่ีเปนลายคือกนก  และตัวภาพ คือ นารี กระบ่ี คชะ  ท้ังนี้กนก หมายรวมถึงแมลายตางๆ 
อีกหลายชนิด ซ่ึงแมลายท่ีวานั้นอาจยกตัวอยางจาก สมุดตําราลายไทยของพระเทวาภินิมมิต ตําราท่ี
แสดงถึงฝมืออันจัดเจนในการเขียนลายไทย  โดยไดแบงลายไวมากมายอาทิ  ลายกระหนกสามตัว 
ลายบัว ลายลูกฟก ลายหนากระดาน ลายกระจัง ลายรักรอย เปนตน ซ่ึงตําราเลมนี้ถือเปนตําราเลม
สําคัญท่ีนักเรียนสถาปตยกรรมไทยใชเปนแนวทางในการศึกษาลายไทยไดเปนอยางดีเลมหนึ่ง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  54 

 
 
ภาพท่ี  27 ภาพลายกนกที่ถูกใชในงานสถาปตยกรรมไทย 
 (ภาพจาก พุทธศิลปภาคตน โดย พระพรหมพิจิตร) 
 
 แตตําราเลมสําคัญซ่ึงกลาวไดวาเปนตําราเฉพาะของผูเรียนสถาปตกรรมไทยคือ พุทธ
ศิลปภาคตน  โดยพระพรหมพิจิตร ศิษยคนสําคัญของ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ (สมเด็จครู) ซ่ึงเนื้อหาของตําราเลมนี้ไดแสดงใหเห็นวาผูเรียนรูตองเขาใจลายไทย
หลายสวนดวยกันคือ ตัวลาย อันไดแกลายกระหนก เปนปฐม และมีลายอันเปนองคประกอบทาง
สถาปตยกรรม เชน หางหงส คันทวย รวมถึง ลายซ่ึงเปนรูปบุคคล ซ่ึงก็เปรียบดั่งการเรียนรูตัวพระ 
ตัวนาง เปนเบ้ืองตน นอกจากนี้ยังมีลายหนาบัน ท้ังลักษณะทรงหนาบันและตัวอยางลวดลายท่ี
ประกอบเขารูป ทายเลมยังปรากฏรูปศิลปกรรมขนาดเล็ก เชนบุษบก หรือศาลา  นี่ยอมทําใหเห็นได
วาการเรียนรูศาสตรวิชาดานนี้ มีวิธีการเรียนรูเร่ืองลายไทยที่แตกตางกัน ระหวางงานศิลปกรรม 
และงานสถาปตยกรรม  ดูเผินๆ เหมือนเปนประเภทแมลายกับตัวภาพ แตครูชางไดเสริมการเรียนรู
ในสวนของลายซ่ึงเปนองคประกอบท่ีอยูรวมกับงานสถาปตยกรรมเขาไปดวย ซ่ึงลักษณะลายใน
งานสถาปตยกรรมนี้เปนท่ีนาสนใจวา คือลายท่ีผสานสัมพันธไปกับงานสถาปตยกรรมจนเหมือนจะ
แยกจากกันไมได ซ่ึงนับเปนหลักท่ีสําคัญในการออกแบบลวดลายในงานสถาปตยกรรมไทยเลย
ทีเดียว  

 การเรียนรูจะเร่ิมจากการปูพื้นฐานการฝกฝนการเขียนลายจากปฐมบทงายๆ ในรูปทรงท่ี
ลอกเลียนมาจากธรรมชาติ โดยเฉพาะดอกบัว ซ่ึงถือเปนกําเนิดลายไทยท่ีเปนแมลายพ้ืนฐานคือ
กระหนกสามตัว ไลเรียงจากลายชนิดท่ีอยูอยางเดี่ยวๆ จนถึงลักษณะลายที่ตอกันเปนชุดท้ังใน
ลักษณะสาย และผืน (dot ,line ,plane)  จากน้ันจึงนําไปสูลักษณะลายแบบเปนปริมาตรรูปทรง ท่ี
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แยกไมไดระหวางลายหรือตัวองคประกอบทางสถาปตยกรรม (Volumn ) เห็นไดวากระบวนการท่ี
ครูชางวางไวใหเรียนรูนั้นคลายดั่งการเรียนรูพื้นฐานสําคัญทางดานงานสถาปตยกรรมแบบสากล
ดวยเชนกัน (ความเห็นของผูเขียน)  ฉะนั้นแลวการศึกษาเรียนรูลายไทยในงานสถาปตยกรรมก็มี
วิธีการจากฐานลายแบบ 2 มิติ ไลเรียงไปจนเปนลักษณะลายแบบ 3 มิติ และนําไปสูสถาปตยกรรม
เต็มรูป ท่ีกอรางสรางทรงประกอบลายเพ่ือใหบังเกิดเสนสายท่ีออนชอย งดงาม อยางสมบูรณในตัว
งานสถาปตยกรรมไทย ท้ังนี้เพราะศิลปะคือความดี ความงาม ความเจริญ ผลงานท่ีทําแลวบังเกิดผล
ดังวายอมเปนศิลปะเสมอกัน 
 สันติ เล็กสุขุม (2551) ไดกลาวถึงงานวิจัยเร่ือง พัฒนาการของลายไทย: กระหนกกับ
เอกลักษณไทย ไววางานวิจัยนี้แสดงถึงพัฒนาการของลวดลายประดับเม่ือกวาพันปกอนดินแดนนี้
จะไดรับช่ือวาประเทศไทย คือลวดลายท่ีปจจุบันเรียกวา “ลายไทย” หรือลายกระหนกอันเปนหนึ่ง
ในเอกลักษณไทย  ท้ังท่ีจริงแลวตนกําเนิดและเสนทางของ “ลายกระหนก”นั้นมิไดเกิดข้ึนท่ีนี่แตมี
ตนกําเนิดอยูในดินแดนชมพูทวีปและมีท่ีมาท่ีไปอยูในศิลปะของเพ่ือนบานของเรา ระยะเวลากวา
พันปท่ีลายกระหนกไดเดินทางเขามาสูภูมิภาคแหงนี้พรอมกันกับวัฒนธรรมทางศาสนาและศิลปะ
ไดพัฒนาเปล่ียนแปลงผสมกลมกลืนอยูในสังคมวัฒนธรรมทองถ่ินแหงนี้  สําหรับสังคมไทย”ลาย
กระหนก”ไมใชเปนแตเพียงลวดลายประดับท่ีปรากฏอยูในพุทธศาสนาและราชสํานักเทานั้น แตยัง
เปนหนึ่งในสวดลายท่ีแทรกซึมอยูในวิถีชาวบาน แมจะเปนลวดลายท่ีมาจากตางถ่ินแตกลับผูกพัน
กับสังคมไทยอยูไมนอย และไดสรุปผลการวิจัยไวอีกวา เม่ือกวาพันปมาแลว ลวดลายประดับใน
วัฒนธรรมศาสนาแพรหลายจากชมพูทวีป มาสู  ภูมิภาคเอเชียอาคเนยอันมีดินแดนกอนท่ีจะเปน
ประเทศไทยรวมอยูดวย ซ่ึงไดกลายเปนแหลงสําคัญทางพุทธศาสนา มีพัฒนาการยาวนานภายใต
ความอุปถัมภกของราชสํานัก สืบเนื่องมาในปจจุบัน งานชางท้ังในพุทธศาสนาและในราชสํานักมี
สวนท่ีเช่ือมโยงเปนหนึ่งเดียวดวยลวดลายประดับ โดยเฉพาะท่ีปจจุบัน เรียกวา ลายไทย - ลาย
กระหนก   
 ลายไทย - ลายกระหนก งดงามชวนมองทั้งท่ีคุนเคยจนเจนตา ดวยลักษณะซํ้า ๆ แต
ทามกลางความซํ้าก็มีความหลากหลายอยูดวย กลาวอีกอยางวา คือความยืดหยุนท่ีมีท้ังขอยกเวนท่ีมี
กฎเกณฑกํากับอยูดวย และเพราะความเปนอเนกประสงคในการประดับ มักอยูไดกับทุกท่ี ทุกโอกาส 
จึงสอดคลองกับท่ีนิยมกลาวกันเสมอวา สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีความยืดหยุนเปนลักษณะพิเศษ ดวย
เหตุนี้  “ลายไทย -ลายกระหนก จึงเปนเสมือนภาพสะทอนสังคมไทย”     
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 นภดล สังวาลเพ็ชรไดทํางานวิจัยเร่ือง โครงการออกแบบเคร่ืองเรือนชุดรับแขกภายใต
แนวคิดจิตรกรรมฝาผนังไทย โดยไดศิกษาจากจิตรกรรมฝาผนังสกุลชางเพชรบุรี (วัดใหญสุวรรณา
ราม) เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหมๆ โดยสามารถแสดงถึง คุณคา 
คุณลักษณะ และคุณสมบัติของงานจิตรกรรมฝาผนังไทย  
 

 

 
 
 
ภาพท่ี 28 ภาพเคร่ืองเรือนชุดรับแขกภายใตแนวคิดจิตรกรรมฝาผนังไทย  
ท่ีมา: นภดล สังวาลเพ็ชร, “โครงการออกแบบเคร่ืองเรือนชุดรับแขกภายใตแนวคิดจิตรกรรมฝาผนัง
ไทย” (วิทยานิพนธปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555), 177-178. 
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 ผูวิจัยมีความเห็นวาการออกแบบโดยดึงเอกลักษณ ของเสนสินเทาซ่ึงใชแบงชวงเวลา

หรือระยะทางในงานจิตกรรมฝาผนังไทยมาใชในการออกแบบโดยการตัดทอนมีความนาสนใจ อีก

ท้ังสีท่ีใชเปนสีแดงชาด ซ่ึงใชมากในงานจิตรกรรมฝาผนังไทยประกอบกับรูปทรงและวัสดุของตัว

ผลิตภัณฑเองท่ีใชไมซ่ึงสามารถส่ือความหมายถึงภูมิปญญาไทย ไดชัดเจนอีกดวย  

               แนวความคิดในการดึงเอกลักษณตางๆท่ีเปนแบบเฉพาะของงานจิตรกรรมฝาผนังไทย

มาผสมผสานกันเพื่อแสดงถึงความเปนมาและใหความรูสึกถึงความเปนศิลปะไทย เปนอีกหนึ่ง

แนวคิดท่ีผูวิจัยคิดวาควรจะนําไปปรับใชกับงานวิจัยของตนเอง  

 นภดล สังวาลเพ็ชร ยังใหขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไปไววา ควรมีการศึกษา

เร่ืองราวอ่ืนๆในงานจิตรกรรฝาผนังไทย รวมถึงองคประกอบดานอ่ืนๆเพื่อนํามาเปนแนวทางใน

การออกแบบใหสอดคลองกับวิถีชีวิตในปจจุบัน เปนการยกระดับภูมิปญญาไทยสูระบบสากล และ

เปนการดํารงไวซ่ึงเอกลักษณความเปนไทย อีกท้ังเพื่อนํามาเปนแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑท่ีมี

ความหลากหลายมากข้ึนและเปนท่ียอมรับของตลาด ในและตางประเทศ 

 ผูชวยศาสตราจารยเรวัต สุขสิกาญจน ไดทําการออกแบบโคมไฟ ตะลุง แลมป โดยการ

นําแนวคิดจากการทําหนังตะลุงของภาคใต เร่ิมตนจากการที่เปนลูกหลานนคนใตในตอนเด็กนั้นจึง

ไดเห็นศิลปะไทยอยางหนังตะลุงไทยบอยมาก หลังจากศึกษาจบ และไดรับราชการเปนอาจารย

ประจําสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จ.นครศรีธรรมราช ซ่ึงการท่ี

เปนอาจารยสอนในเร่ืองของการออกแบบนั้นคุณเรวัตจึงแนวคิดในการสรางสรรคผลงานตางๆ

ออกมาแสดงเปนตัวอยางใหนักศึกษาดูอยูตลอด การที่คิดออกแบบแนวคิดนั้นก็จะตองสอดคลอง

กับชุมชนอยูตลอดเพื่อท่ีแนวคิดนั้นจะไดสรางรายไดใหกับชุมชน หลังจากที่มองมาในเร่ืองของ

อาชีพของชาวบานนั้นก็คือทําหนังตะลุง ผูชวยศาสตราจารยเรวัตจึงไดตัดสินใจเลือกหนังตะลุงมา

สรางสรรคผลงาน  
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ภาพท่ี 29  ภาพโคมไฟตะลุง แลมป  
ท่ีมา: โคมไฟ 3 มิติ จากหนังตะลุง ไอเดียประยุกตศิลปะสรางรายได “ตะลุง แลมป”, เขาถึงเม่ือ  
1 กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.smeleader.com/โคมไฟ-3-มิติ-จากหนังตะลุง/ 
 

 
 
ภาพท่ี 30 ภาพแสดงการผลิตโคมไฟตะลุง แลมป  
ท่ีมา: โคมไฟ 3 มิติ จากหนังตะลุง ไอเดียประยุกตศิลปะสรางรายได “ตะลุง แลมป”, เขาถึงเม่ือ  
1 กรกฎาคม 2557, เขาถึงไดจาก http://www.smeleader.com/โคมไฟ-3-มิติ-จากหนังตะลุง/ 
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 โดยหนึง่ในเหตุผลท่ี ผูชวยศาสตราจารยเรวัต นั้นเลือกใชหนังตะลุงกคื็อ หนังตะลุงนั้น
คนไมคอยใหความสนใจแลวนั่นเอง การท่ีเลือกใชหนังตะลุงนั้นกเ็พื่อจะไดเปนการอนุรักษ
วัฒนธรรมไทยดวยอีกทางหนึ่ง หลังจากออกแบบอยูนานพอสมควรกล็งตัวท่ีการทํา โคมไฟ 3 มิติ 
จากหนังตะลุง ซ่ึงการทํานั้นก็ไดใชชางท่ีมีฝมือในเรื่องของหนังตะลุงมาทําเลย ซ่ึงลวดลายน้ัน
สวยงามมาก เม่ือใสหลอดไฟในโคมไฟ 3 มิติเขาไปกพ็บวาลวดลายนั้นสวยงามโดดเดนอยางมาก 
การทําโคมไฟ 3 มิตินั้นก็ไมไดงายเลยเพราะจะตองใชหนังกวา 3 แบบมาทํา ดังนั้นโคมไฟสามมิติ
จึงเปนโคมไฟท่ีผลิตจากงานฝมือท้ังหมด (smeleader, 2557)  
 จากการศึกษางานออกแบบตะลุงแลมปของผูชวยศาสตราจารยเรวัต สุขสิกาญจน ได
ออกแบบโดย ยึดคุณคาของภูมิปญญาทองถ่ินเอาไว โดยแปล จากการฉายหนังตะลุงท่ีตองฉายผาน
แสงไฟเพื่อใหเกิดเงาสรางเปนเร่ืองราว มาประยุกตใชกับโคมไฟโดยยึดวัสดุเดิมในการทําหนัง
ตะลุงและวิธีการสรางเร่ืองราวผานแสงไฟไว  ทําใหผูวิจัยสามารถรับรูถึงแนวคิดท่ีจะถายทอดความ
เปนไทยไปสูผลิตภัณฑของใชบนโตะทํางาน โดยการยิดหลักการความเปนมาของตนกําเนิดและวิธี
ท่ีจะนํามาปรับเปล่ียนใหเขากับผลิตภัณฑของใชบนโตะทํางาน  
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 โครงการออกแบบการนําศิลปะไทยมาใชในการออกแบบของใชบนโตะทํางาน มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบ ภูมิปญญา แนวคิดในการสรางสรรคงานศิลปะไทย  เพื่อใชเปน
แนวทางในการออกแบบของใชบนโตะทํางาน โดยศึกษาขอมูลจากแหลงตางๆ ท้ังทางดาน 
วรรณกรรม บทความ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และแบบสัมภาษณ ซ่ึงมีข้ันตอนวิธีดําเนินการวิจัยดังนี้  
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
                  ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษารูปแบบและแนวความคิดของศิลปะลายไทย 
 1.1 การศึกษาขอมูลท่ีเกี่ยวของ 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาคนควาขอมูลท่ีเกี่ยวของเพื่อดําเนินการวิจัยและ
ออกแบบโดย ศึกษาคนควา จากเอกสารโดยศึกษาจากหนังสือ บทความ แนวคิด ทฤษฎีงานวิจัย
ตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เนนศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบ และประเภทของศิลปะลายไทย 
 1.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยคร้ังนี้คือ การจดบันทึก การ
สังเกตและปรึกษาผูเช่ียวชาญ ท่ีครอบคลุมตามวัตถุประสงคในงานวิจัยโครงการนําศิลปะไทยมาใช
ในการออกแบบของใชบนโตะทํางาน  
                      1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ลักษณะการเก็บขอมูลใชการจดบันทึก การสังเกต และปรึกษาผูเช่ียวชาญ แลวนํา
ผลท่ีไดมาวิเคราะห และสรุปผลเพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบของใชบนโตะทํางาน 
 1.4 การวิเคราะหขอมูล 
  นําขอมูลศิลปะลายไทยท่ีไดจากการจดบันทึก การสังเกต การปรึกษาผูเช่ียวชาญ มา
วิเคราะหเพื่อใชเปนแนวทางในการออกของใชบนโตะทํางาน 
 ขั้นตอนท่ี 2 นําศิลปะไทยมาใชในการออกแบบของใชบนโตะทํางาน โดยใชแนวทาง
จากผลการวิเคราะหการศึกษารูปแบบศิลปะลายไทย 
 2.1 นําผลจากการวิเคราะหขอมูลมาใชเปนแนวทางในการออกแบบของใชบนโตะ
ทํางาน  
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 2.2 ออกแบบของใชบนโตะทํางานจากศิลปะลายไทย 

 2.3 นําผลงานการออกแบบของใชบนโตะทํางานจากศิลปะลายไทยใหผูทรงคุณวุฒิ
ดานการออกแบบ และผูเช่ียวชาญดานศิลปะลายไทย ทําการประเมินเพื่อพิจารณาความเหมาะสม 
ความเปนไปไดในดานงานออกแบบ และการผลิต 
 2.4 สรุปผลการประเมินความเหมาะสมท่ีมีตอผลงานออกแบบของใชบนโตะทํางาน
จากศิลปะลายไทย จากความเห็นของผูทรงคุณวุฒิท่ีคิดวามีรูปแบบเหมาะสมท่ีสุดเพื่อนําไปพัฒนา
ผลงานการออกแบบ 
 2.5 การวิเคราะหขอมูลโดยรวบรวมปญหาความคิดเห็น และขอเสนอแนะการประเมินผล
งานการออกแบบจากผูเช่ียวชาญสรุปแยกเปนประเด็น เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลงานการ
ออกแบบ  
 ขั้นตอนท่ี 3 ประเมินผลการออกแบบของใชบนโตะทํางานจากศิลปะลายไทย 
 3.1 กลุมตัวอยาง 
       ผูเช่ียวชาญดานศิลปะลายไทย และผูเช่ียวชาญดานการออกแบบผลิตภัณฑ 
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชรวบรวมขอมูลในการวิจัยสวนนี้เปนแบบสอบถาม 
 3.3 การวิเคราะหขอมูลโดยรวบรวมขอคิดเห็น เพื่อเปนขอเสนอแนะในการทํางานใน
คร้ังตอไป 
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บทท่ี 4 
ผลการดําเนินการวิจัย 

 
ตอนท่ี 1 

 
    การดําเนินงานวิจัยเร่ือง การนําศิลปะไทยมาใชในการออกแบบของใชบนโตะทํางาน 
เนนศึกษาคุณลักษณะ คุณคา และคุณประโยชน ของงานศิลปะประเพท ลายไทย โดยศึกษาจากตํารา 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังนี้   
 
1. รูปทรงและลวดลายท่ีผูวิจัยยกมาใชในการออกแบบของใชบนโตะทํางาน  
 1.1 ลายกนกสามตัว 
 

 

 
 

 
ภาพท่ี 31 ภาพโครงสรางลายกนกสามตัว 
ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2547), 12. 
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 1.2 ลายกนกเปลว 
 

 
 
ภาพท่ี 32 ภาพกนกเปลวที่ตดัทอนจากกนกสามตัว 
ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2547), 13. 
           
 1.3 ลายพุมขาวบิณฑ 
 

 
 

ภาพท่ี 33 ภาพลายพุมขาวบิณฑ 
ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2547), 42. 
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 1.4 ลายกระจังตาออย 
 

 
 

ภาพท่ี 34 ภาพโครงสรางรูปแบบลายกระจังตาออย 
ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2547), 25. 
 
 1.5 ลายประจํายาม 
 

 
 

ภาพท่ี 35 ภาพลายประจํายาม 
ท่ีมา: เศรษฐมันตร กาญจนกลุ, เสนสายลายไทย, ชุด ลายไทยฉบับนักศึกษา, พิมพคร้ังท่ี 2 
(กรุงเทพฯ: เศรษฐศิลป, 2547), 34. 
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 ขั้นตอนการออกแบบ 
         ข้ันตอนในการออกแบบผูวิจัยเลือกใชลายจาก ความเปนมาของลวดลายแตละชนิด  
ประกอบกับรูปทรงท่ีสามารถจะใสประโยชนใชสอยเขาไป ยึดความเปนเอกลักษณของแตละ
ลวดลายเอาไว ดังนี้  
 แบบท่ี 1 
 ผูวิจัยไดหยิบยกลายกระจังตาออยมาเปนลายแมบทลายแลกท่ีจะใชในการออกแบบ
เนื่องจากเปนลายแมบทพื้นฐานอันดับแรกของลายไทย และออกแบบโดยการตัดทอนลายละเอียด
ลงและใสประโยชนใชสอยเขาไปตามลักษณะรูปแบบของตัวลาย 
  ภาพรางแทนตัดเทปกาว 
 

 
 
ภาพท่ี 36 ภาพราง แทนตัดเทปกาว 
 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลจากผูเช่ียวชาญ พบวาภาพรางแทนตัดเทปกาวมีขอดีขอเสีย 
ดังนี ้
 ขอดี  รูปแบบการใชงานมีความนาสนใจ  
 ขอเสีย  ภาพรางยังไมสามารถส่ือถึงลายกระจังตาออยได เม่ือเห็นแลวยงัทําใหนกึถึง
ศิลปะไทย 
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 การปรับปรุงแทนตัดเทปกาว 
 

 
 

ภาพท่ี 37  ภาพรางการปรับปรุงแทนตัดเทปกาว 
 
 การพัฒนาแบบ : เนื่องจากแบบรางแทนตัดเทปการยังคงไมสามารถส่ือถึงความเปน
ศิลปะไทยไดชัดเจนผูวิจัยจึงทําการปรับเปล่ียนรูปแบบใหม โดยดึงเอารูปทรงของลาย พุมขาวบิณฑ 
มาใช ในการ  
 เม่ือไดแบบราง 2 มิติเปนท่ีเรียบรอยแลวจึงสรางแบบราง 3 มิติเพ่ือใหเห็นรูปรางของ
ผลิตภัณฑกอนท่ีจะเขาสูข้ันตอนการผลิต 
 

 
 

ภาพท่ี 38 ผลการออกแบบแทนตัดเทปกาวจากกระจังตาออยและลายพุมขาวบิณฑ 
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 กลีบตัด 
 แนวความคิด : ผูวิจัยออกแบบโดยนํารายลายพุมขาวบิณฑ มาใชในการออกแบบตาม
แนวความคิดในการกําเนิดลายคือ มาจากภาชนะใสของ และรูปทรงของดอกบัว โดยเม่ือจะใชจะ
เปดออกเพื่อดึงเทปกาวดานในดานใน จะเปลียบเสมือนกับการเปดกลีบหนึงกลีบของดอกบัว  
 การใชงาน : แทนตัดเทปกาว ใสมวนเทปกาวไวดานในเม่ือใชงานเปดสวนท่ีเปนตัวตัด
ออกสวนปลายใชเปนใบเล่ือยสําหรับตัดเทปกาว  
 จากนั้นจึงเขาสูข้ันตอนข้ันตอนการเขียนแบบเพ่ือเปนแบบในการผลิตช้ินงาน 
 

 
 
ภาพท่ี 39 ภาพเขียนแบบแทนตัดเทปกาวจากลายกระจังตาออยและลายพุมขาวบิณฑ 
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 หลังจากไดแบบเรียบรอยแลวจึงนําแบบท่ีไดไปแยกช้ินสวนอีกคร้ังใน คอมพิวเตอร
ดวยโปรแกรม Auto Cad เพือ่เขาสูกระบวนการตัดแยกช้ินงานออกมากอน  
 

 
 
ภาพท่ี 40 ภาพเขียนแบบแทนตัดเทปกาวจากลายกระจังตาออยและลายพุมขาวบิณฑ  
 ดวยโปรแกรม Auto Cad 
  
 เม่ือไดแบบท่ีเขียนจากโปรแกรมAuto Cad แลวจึงนําแบบท่ีไดนี้ไปส่ังตัดดวยเคร่ืองตัด
เลเซอรคัท  การตัดเหล็กแผนหรือเลเซอรคัท แบงออกไดเปน 2 ประเภทดวยกัน  
 การตัดดวยเคร่ืองตัดระบบไฟฟา เปนการสงกระแสไฟฟาผานเสนลวดท่ีเปนตัวนํา
ไฟฟา การตัดแบบนี้ จะใหความละเอียดสูงสามารถตัดรูปทรงตางๆท่ีมีความระเอียดมาก และขอบ
หรือรองรอยจากการตัดจะนอยมาก จึงทําใหการตัดดวยเคร่ืองตัดระบบไฟฟานี้มีราคาสุง  
 การตัดดวยเคร่ืองตัดระบบแกส ใชความรอนในการตัด การตัดดวยเคร่ืองตัดระบบแกส 
นี้จะใหความระเอียดสูง แตยังคงนอยกวาการตัดดวยเคร่ืองตัดระบบไฟฟาซ่ึงราคาแพงกวา 
       โดยผูวิจัยเลือกการตัดดวยเคร่ืองตัดระบบแกสเนื่องจาก จํานวนช้ินงานนอย และการตัดแบบ 
เลเซอรคัทยังสามารถใหรายระเอียดของช้ินงานไดครบถวน 
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ภาพท่ี 41 ภาพการทํางานของเคร่ืองตัดระบบแกส 
 
 เมื ่อไดชิ ้นงานแลวก็เขาสูกระบวนการประกอบชิ้นงานเขาดวยกัน การประกอบ
ชิ้นงานนั้นจะประกอบไปดวยขั้นตอน การเชื่อม การดัด การขัดเก็บรายละเอียดเพื่อใหชิ้นงาน
ออกมาสมบูรณที่สุด จําเปนจะตองใชชางผูมีความชํานาญ กอนจะสงชิ้นงานไปสูกระบวนการ
ทําสีตอไป 
 

 
 
ภาพท่ี 42 ภาพแสดงการกระกอบช้ินงาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  70 

 
 
ภาพท่ี 43 ภาพช้ินงานแทนตัดเทปกาวท่ีประกอบเสร็จแลวพรอมท่ีจะทําสี 
 
 

 
 

ภาพท่ี 44 ภาพแทนตัดเทปกาวจากลายกระจังตาออยและลายพุมทรงขาวบิณฑท่ีทําสีแลว 
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 แบบท่ี 2 
 จากผลงานช้ินแรกผูวิจัยจึงไดหยิบยกลายกนกสามตัวมาเปนลายแมบทลายที่สองท่ีจะ
ใชในการออกแบบเนื่องจากเปนลายแมทบพื้นฐานอันดับตนๆของลายไทย และออกแบบโดยการ
ตัดทอนลายละเอียดลงและใสประโยชนใชสอยเขาไปตามลักษณะรูปแบบของตัวลาย 
 ภาพรางท่ีเสียบปากกา 
 

 
 

ภาพท่ี 45 ภาพราง ท่ีเสียบปากกา 
 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลจากผูเช่ียวชาญ พบวาภาพรางท่ีเสียบปากกามีขอดีขอเสีย ดังนี้ 
 ขอดี  รูปแบบการใชงานมีความนาสนใจ รูปทรงสามารถส่ือถึงลายกนกสามตัวและ
ความเปนศิลปะไทยได  
 ขอเสีย สวนฐานยังคงมีความขัดแยงกับตัวลายดานบน และรูปทรงยังคงมีความยากใน
การผลิต 
 การปรับปรุงท่ีเสียบปากกา 
 

 
 

ภาพท่ี 46 ภาพรางการปรับปรุงท่ีเสียบปากกา  
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 การพัฒนาแบบ : ผูวิจัยไดทําการปรับรูปแบบโดยตัดสวนฐานที่ดูหนาออกใหเหลือ
เพียงแคแผนบางๆ เพื่อใหเกิดความรูสึกเบาและโปรงขึ้น อีกทั้งยังชวยใหงายสําหรับขั้นตอนการ
ผลิตอีกดวย 
 เม่ือไดแบบราง 2 มิติเปนท่ีเรียบรอยแลวจึงสรางแบบราง 3 มิติเพ่ือใหเห็นรูปรางของ
ผลิตภัณฑกอนท่ีจะเขาสูข้ันตอนการผลิต 
 

 
 

ภาพท่ี 47 ผลการออกแบบท่ีเสียบปากกา พรอมปากกา จากศิลปะลายไทย (ลายกนกสามตัว) 
 
 ลุก 
 แนวความคิด : ผูวิจัยนํารูปทรงของลายกนกสามตัวมาเปนแรงบันดาลใจ  ออกแบบโดย
ลอจากช่ือลายวา “กนกสามตัว” จึงนําลายกนกสามตัว มาตัดทอน แยกออกเปน 3ช้ิน แลวทําใหลาย
กนกสามตัวลุกข้ึนมาจากภาพ 2 มิติ มาเปน 3 มิติ เปลียบเหมือนการเปลี่ยนศิลปะลายไทยจาก
ภาพเขียนใหเปนผลิตภัณฑท่ีมีประโยชนใชสอย 
 การใชงาน : ท่ีเสียบปากกา ท่ีสามารถพับลายท้ังหมดใหแบบเพื่อเก็บใสบรรจุภัณฑ เม่ือ
นําออกจากบรรจุภัณฑ ตัวลายจะคอยๆยกระดับของตัวเองข้ึนจนกลายเปนท่ีเสียบปากกา  
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 จากนั้นจึงเขาสูข้ันตอนข้ันตอนการเขียนแบบเพ่ือเปนแบบในการผลิตช้ินงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 48 ภาพเขียนแบบที่เสียบปากกาจากลายกนกสามตัว 
 
 หลังจากไดแบบเรียบรอยแลวจึงนําแบบท่ีไดไปแยกช้ินสวนอีกคร้ังใน คอมพิวเตอร
ดวยโปรแกรม Auto Cad เพือ่เขาสูกระบวนการตัดแยกช้ินงานออกมากอน  
 

 
 
ภาพท่ี 49 ภาพเขียนแบบที่เสียบปากกา จากลายกนกสามตัว ดวยโปรแกรม Auto Cad 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  74 

 เม่ือไดแบบท่ีเขียนจากโปรแกรมAuto Cad แลวจึงนําแบบท่ีไดนี้ไปส่ังตัดดวยเคร่ืองตัด
เลเซอรคัท และกระบวนการประกอบช้ินงานดังท่ีไดยกตัวอยางมาแลว ก็จะไดช้ินงานท่ีสําเร็จแลว
พรอมจะนําไปสูกระบวนการทําสีตอไป 
 

 
 
ภาพท่ี 50 ภาพช้ินงานท่ีเสียบปากกาท่ีประกอบเสร็จแลวพรอมท่ีจะทําสี 
 

 
 
ภาพท่ี 51 ภาพท่ีเสียบปากกาจากลายกนกนสามตัวท่ีเสร็จสมบูรณแลว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แบบท่ี 3 
 จากผลงานช้ินท่ีสองซ่ึงไดรูปทรงมาจากลายกนกสามตัว ทําใหผูวิจัยเกิดแนวความคิดท่ี
จะนํากนกอีกตัวหนึ่งในศิลปะลายไทยมาใชในการออกแบบบาง คือ กนกเปลวซ่ึงมีท่ีมาจากเปลว
ไฟผูวิจัยจึงเกิดแนวความคิดวาเหมาะจะนํามาใชในการทดลองออกแบบโคมไฟ โดยในข้ันตอนแรก
ออกแบบมาเปน 2 แบบ คือ 
 ภาพรางโคมไฟแบบท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 52 ภาพราง โคมไฟ แบบท่ี 1 
 
 ภาพรางโคมไฟแบบท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 53 ภาพราง โคมไฟ แบบท่ี 2 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากผลการวิเคราะหขอมูลจากผูเช่ียวชาญ พบวาภาพรางโคมไฟแบบที่ 1 มีขอดีขอเสีย 
ดังนี้ 
 ขอดี  สามารถดึงรูปทรงของกนกเปลวออกมาไดชัดเจน สามารถส่ือและแสดงออกถึง
ความเปนศิลปะไทยได 
 ขอเสีย สวนบนและสวนลางของโคมไฟ ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน และจุดท่ีรับ
น้ําหนักดูแลวไมแข็งแรง    พอท่ีจะสามารถรับน้ําหนักไดจริง 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลจากผูเช่ียวชาญ พบวาภาพรางโคมไฟแบบที่ 2 มีขอดีขอเสีย 
ดังนี้ 
 ขอดี รูปทรงมีความนาสนใจ รูปแบบการใชงานมีความนาสนใจ และมีทิศทางท่ีจะ
สามารถทําไดจริง 
 ขอเสีย รูปแบบยังไมสามารถส่ือรูปแบบของกนกเปลว ถึงความเปนศิลปะไทยได   
 
 การปรับปรุงโคมไฟ 
 

 
 
ภาพท่ี 54 ภาพรางการปรับปรุงโคมไฟโคมไฟ  
 
 การพัฒนาแบบ : นํารูปทรงของแบบรางโคมไฟแบบท่ี 1 ซ่ึงสามารถส่ือถึงรูปทรงของ 
กนกเปลวไดชัดเจน มา ผสมกับลักษณของการใชงานของแบบรางโคมไฟแบบท่ี 2 โดยเปล่ียนจาก
การหมุนเปนการเล่ือนเพื่อปดเปดไฟแทน อีกท้ังยังปรับเปลี่ยนรูปแบบของฐานใหมีความ
สอดคลองกับรูปทรงของกนกดานบนอีกดวย นอกจากนี้ผูวิจัยยังเพิ่มลักษณะการใชงานใหเปนได

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ท้ังโคมไฟท่ีสองแสงสวางเพื่อการอานหนังสือหรือทํางานและโคมไฟท่ีสองแสงสวางสราง
บรรยากาศ เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางครอบคลุม  
 เม่ือไดแบบราง 2 มิติเปนท่ีเรียบรอยแลวจึงสรางแบบราง 3 มิติเพ่ือใหเห็นรูปรางของ
ผลิตภัณฑกอนท่ีจะเขาสูข้ันตอนการผลิต 
 

       

 
 
ภาพท่ี 55 ผลการออกแบบท่ีโคมไฟ จากศิลปะลายไทย (ลายกนกเปลว) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากนั้นจึงเขาสูข้ันตอนข้ันตอนการเขียนแบบเพ่ือเปนแบบในการผลิตช้ินงาน 
 

 
 
ภาพท่ี 56 ภาพเขียนแบบโคมไฟจากลายกนกเปลว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 หลังจากไดแบบเรียบรอยแลวจึงนําแบบท่ีไดไปแยกช้ินสวนอีกคร้ังใน คอมพิวเตอร
ดวยโปรแกรม Auto Cad เพื่อเขาสูกระบวนการตัดแยกชิ้นงานออกมากอน  
 

 
 
ภาพท่ี 57  ภาพเขียนแบบโคมไฟจากลายกนกเปลว ดวยโปรแกรม Auto Cad 
 
 เม่ือไดแบบท่ีเขียนจากโปรแกรมAuto Cad แลวจึงนําแบบท่ีไดนี้ไปส่ังตัดดวยเคร่ืองตัด
เลเซอรคัท และกระบวนการประกอบช้ินงานดังท่ีไดยกตัวอยางมาแลว ก็จะไดช้ินงานท่ีสําเร็จแลว
พรอมจะนําไปสูกระบวนการทําสีตอไป 
 

 
 
ภาพท่ี 58  ภาพช้ินงานโคมไฟท่ีประกอบเสร็จแลวพรอมท่ีจะทําสี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 59 ภาพท่ีเสียบปากกาจากลายกนกนสามตัวท่ีเสร็จสมบูรณแลว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 แบบท่ี 4 
 หลังจากไดออกแบบโคมไฟจากรูปทรงของลานกนกสามตัวแลวผูวิจัยจึงเกิด
แนวความคิดท่ีจะทดลองออกแบบผลิตภัณฑท่ีมีลักษณเปนชุดบางจึงไดนํารูปทรงของลายประจํา
ยามมาใชเนื่องจากลายประจํายามนั้นสามารถวางเรียงตอกันเกิดเปนลายอีกชนิดหนึ่งเรียกวาลาย
หนากระดานได เร่ิมจากการรางแบบเพื่อใหใหผลิตภัณฑข้ึนมาหนึ่งช้ินกอนเม่ือปรึกษาผูเช่ียวชาญ
จนแบบสมบูรณแลวจึงคอยกระจายออกเปนชุด 
 

 
 

ภาพท่ี 60 ภาพราง ท่ีใสคลิปหนีกระดาษจากลายประจํายาม 
 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลจากผูเช่ียวชาญ พบวาภาพรางท่ีใสคลิปหนีบกระดาษมีขอดี
ขอเสีย ดังนี้ 
 ขอดี  ภาพรางสามารถดึงรูปแบบของลายประจํายามออกมาได  
 ขอเสีย การส่ือความหมายยังไมชัดเจน การดึงรูปแบบของลายประจํายาม ยังคงมีความ
คลายกับลายกระจังตาออย อาจทําใหเกิดความเขาใจผิด วาเปนลายกระจังตาออยได  
 

 
 

ภาพท่ี 61 ภาพรางการปรับปรุงท่ีใสคลิปหนีบกระดาษจากลายประจํายาม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การพัฒนาแบบ : ผูวิจัยไดพัฒนารูปแบบโดยการดึงลักษณะและเอกลักษณของลาย
ประจํายามออกมาใหชัดเจนยิ่งข้ึน อีกท้ังยังจัดใหเปนชุด โดยการเพิ่มผลิตภัณฑข้ึนมาอีก 2 ช้ิน คือ 
แทนตัดเทปกาวและท่ีใสตัวเย็บกระดาษ โดยท้ัง2ช้ินยังคงยึดหลักการเดียวกัน  
 เม่ือไดแบบราง 2 มิติเปนท่ีเรียบรอยแลวจึงสรางแบบราง 3 มิติเพื่อใหเหน็รูปรางของ
ผลิตภัณฑกอนท่ีจะเขาสูข้ันตอนการผลิต 
 

 
 

ภาพท่ี 62  ผลการออกแบบชุดอุปกรณ ติดยึดกระดาษ  (ลายประจํายาม) 
 
 ออกยาม 
 แนวความคิด :อุปกรณติดยึดกระดาษ ประกอบดวย ท่ีใสคลิป แทนตัดเทปกาว ท่ีใสตัว
เย็บกระดาษ ผูวิจัยออกแบบโดยนํารายประจํายามซ่ึงเปนลายไมบท  ในศิลปะลายไทยลายประจํา
ยามท่ีนํามาวางตอกันในระนาบเดียวกันจะเกิดเปนลาย อีกลายหนึ่งช่ือวา ลายหนากระดานและ
สามารถวางตอกันไดอยางไมมีท่ีส้ินสุด   
 การใชงาน : ชุดอุปกรณติดยึดกระดาษ แบงการใชงานออกเปน3 แบบ คือ 
 1. ท่ีใสคลิปหนีบกระดาษ ใชงานโดยการดึงกลีบหนึ่งของลายข้ึนมาจะทําใหคลิปติด
ข้ึนมาดวย 
 2. แทนตัดเทปกาว ใชงานโดยการเล่ือนกลีบลายสวนบนลงมาเพ่ือเปดใหเปนสวนท่ี
ใชสําหรับตัดเทปกาว  
 3. ท่ีใสตัวเย็บกระดาษ ใชงานโดย ตัวเย็บกระดาษจะถูกซอนอยูในกลีบลาย สามารถ
ดึงออกไดและตัวลูกของตัวเย็บกระดาษ จะถูกซอนอยูในกลีบลายอีกดาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากนั้นจึงเขาสูข้ันตอนข้ันตอนการเขียนแบบเพ่ือเปนแบบในการผลิตช้ินงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 63 ภาพเขียนแบบชุดอุปกรณตดิยึดกระดาษจากลายประจํายาม 
 
 หลังจากไดแบบเรียบรอยแลวจึงนําแบบท่ีไดไปแยกช้ินสวนอีกคร้ังใน คอมพิวเตอร
ดวยโปรแกรม Auto Cad เพือ่เขาสูกระบวนการตัดแยกช้ินงานออกมากอน  

 

 
 
ภาพท่ี 64 ภาพเขียนแบบชุดอุปกรณตดิยึดกระดาษจากลายประจํายาม ดวยโปรแกรม Auto Cad 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 เม่ือไดแบบท่ีเขียนจากโปรแกรมAuto Cad แลวจึงนําแบบที่ไดนี้ไปส่ังตัดดวยเคร่ืองตัด
เลเซอรคัท และกระบวนการประกอบช้ินงานดังท่ีไดยกตัวอยางมาแลว ก็จะไดช้ินงานท่ีสําเร็จแลว
พรอมจะนําไปสูกระบวนการทําสีตอไป 
 

 
 
ภาพท่ี 65 ภาพช้ินงานชุดอุปกรณตดิยดึกระดาษท่ีประกอบเสร็จแลวพรอมท่ีจะทําสี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพท่ี 66 ภาพชุดอุปกรณติดยึดกระดาษจากลายประจํายามท่ีเสร็จสมบูรณแลว 
 
 
 
 

   ส
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 แบบท่ี 5 
 หลังจากท่ีผูวจิยัไดทําการทดลองออกแบบผลิตภัณฑแบบชุดเรียบรอยแลวผูวิจยัจึงเกดิ
แนวคิดท่ีจะทดลองออกแบบผลิตภัณฑท่ีสามารถส่ือถึงศิลปะลายไทยไดเม่ือนําตัวผลิตภัณฑมาวาง
คูกันหรือใชงานรวมกนั จึงเร่ิมจากการรางแบบเพิ่อหาลายท่ีเหมาะสมจะนํามาใช 
 

 
 

ภาพท่ี 67 ภาพราง ฉากค่ันหนังสือจากลายกนกสามตัว 
 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลจากผูเช่ียวชาญ พบวาภาพรางท่ีค่ันหนังสือแบบท่ี 1 มีขอดี
ขอเสีย ดังนี้ 
 ขอดี  สามารถแสดงออกถึงรูปทรงของกนกสามตัวไดชัดเจน  
 ขอเสีย การดึงรูปแบบของลายกนกสามตัวออกมาใช ยังคงขาดความนาสนใจ  
 การปรับปรุงฉากค่ันหนังสือ 

 

 
 

ภาพท่ี 68 ภาพรางการปรับปรุงท่ีค่ันหนังสือ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 การพัฒนาแบบ : ผูวิจัยไดมีการปรับเปล่ียนลายท่ีนํามาออกแบบเน่ืองจาก รูปทรงเดิมท่ี
นํามาจากรูปทรงของลายกนก 3 ตัวนั้นไมแข็งแรงพอที่จะรับน้ําหนักได อีกท้ังยังคงไมเหมาะกับ
ลักษณะการใชงาน จึงเปล่ียนมาใชรูปทรงของลายประจํายาม เนื่องจากความเปนเหล่ียมท่ีมีฐาน
แข็งแรงและเหมาะกับรูปแบบการใชงาน 
 เม่ือไดแบบราง 2 มิติเปนท่ีเรียบรอยแลวจึงสรางแบบราง 3 มิติเพ่ือใหเห็นรูปรางของ
ผลิตภัณฑกอนท่ีจะเขาสูข้ันตอนการผลิต 
 

 
 
ภาพท่ี 69 ผลการออกแบบฉากค่ันหนังสือจากศลายประจํายาม 

 
 ยืนยาม 
 แนวความคิด : ผูวิจัยออกแบบโดยการนํารูปทรงของลายประจํายามมาใชในการ
ออกแบบตัดทอนลายละเอียดใหเหลือเพียงรูปทรง และใสประโยชนใชสอยโดยการลอจากลักษณะ
การใชงานของลายประจํายามในศิลปะลายไทย คือ การทําหนาท่ีเปนตัวค่ันลาย หรือตอลาย  จาก
แนวคิดนี้จึงทําใหลายประจํายามเปนฉากค่ันหนังสือ ท่ีสามารถนํามาตอลายได 
 การใชงาน : ใชค่ันหนังสือ บนโตะทํางาน   
  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 จากนั้นจึงเขาสูข้ันตอนข้ันตอนการเขียนแบบเพ่ือเปนแบบในการผลิตช้ินงาน 
 

 
 
ภาพท่ี 70 ภาพเขียนแบบฉากค่ันหนังสือจากลายประจํายาม 
 
 หลังจากไดแบบเรียบรอยแลวจึงนําแบบท่ีไดไปแยกช้ินสวนอีกคร้ังใน คอมพิวเตอร
ดวยโปรแกรม Auto Cad เพือ่เขาสูกระบวนการตัดแยกช้ินงานออกมากอน 
 

 
 
ภาพท่ี 71 ภาพเขียนแบบชุดอุปกรณตดิยึดกระดาษจากลายประจํายาม ดวยโปรแกรม Auto Cad 
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 เม่ือไดแบบท่ีเขียนจากโปรแกรมAuto Cad แลวจึงนําแบบที่ไดนี้ไปส่ังตัดดวยเคร่ืองตัด
เลเซอรคัท และกระบวนการประกอบช้ินงานดังท่ีไดยกตัวอยางมาแลว ก็จะไดช้ินงานท่ีสําเร็จแลว
พรอมจะนําไปสูกระบวนการทําสีตอไป 
 

 
 
ภาพท่ี 72  ภาพช้ินงานฉากค่ันหนังสือจากลายประจํายามท่ีประกอบเสร็จแลวพรอมท่ีจะทําสี 
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ภาพท่ี 73 ภาพฉากค่ันหนังสือจากลายประจํายามท่ีเสร็จสมบูรณแลว 
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 แบบท่ี 6 
 เมื่อผูวิจัยไดทดลองออกแบบผลิตภัณฑของใชบนโตะทํางานมาจํานวนหนึ่งจึงเกิด
แนวความคิดวาจะออกแบบผลิตภัณฑของใชบนโตะทํางานท่ีนําศิลปะลายไทยมาใช และสามารถ
รับเปล่ียนรูปแบบหรือลายในผลิตภัณฑนั้นๆได จึงไดเร่ิมจากการรางแบบเพ่ือหาลายไทยท่ี
เหมาะสมจะนําใชในการทดลองออกแบบ 
 

 
 
ภาพท่ี 74 ภาพรางฉากค่ันหนังสือจากลายกระจังตาออยและลายกนกสามตัว 
  
 จากผลการวิเคราะหขอมูลจากผูเช่ียวชาญ พบวาภาพรางฉากค่ันหนังสือแบบท่ี 2 มีขอดี
ขอเสีย ดังนี้ 
 ขอดี  สามารถแสดงออกถึงรูปทรงของลายไทยไดชัดเจน รูปแบบการใชงานมีความ
นาสนใจ   
 ขอเสีย รูปแบบอาจขาดความแข็งแรง เนื่องจากใหผูใชเปนผูพับเองอาจทําใหอายุในการ
ใชงานส้ันลง 
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 เม่ือไดแบบราง 2 มิติเปนท่ีเรียบรอยแลวจึงสรางแบบราง 3 มิติเพื่อใหเหน็รูปรางของ
ผลิตภัณฑกอนที่จะเขาสูข้ันตอนการผลิต 
 

 
 
ภาพท่ี 75 ผลการออกแบบฉากค่ันหนังสือจาก ลายกระจังตาออย 

 
 เปล่ียนบท 
 แนวความคิด : การนําเอาลายแมทบ 2 ลาย คือ ลายกระจังตาออย และลายกนกสามตัว 
มาสรางความนาสนใจใหกับผลิตภัณฑ โดยมีความใหผูใชเปนผูเลือกลายที่พอใจไดเอง เปลียบ
เสมือนศิลปะลายไทยท่ีสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบได ข้ึนอยูกับผูท่ีจะนําไปใช  
 การใชงาน : ฉากค่ันหนังสือท่ีผูใชงานสามารถปลับเปล่ียนรูปแบบลวดลายได 
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 จากนั้นจึงเขาสูข้ันตอนข้ันตอนการเขียนแบบเพ่ือเปนแบบในการผลิตช้ินงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 76 ภาพเขียนแบบฉากค่ันหนังสือจากลายกระจังตาออยและลายกนกสามตัว 
 
 หลังจากไดแบบเรียบรอยแลวจึงนําแบบท่ีไดไปแยกช้ินสวนอีกคร้ังใน คอมพิวเตอร
ดวยโปรแกรม Auto Cad เพื่อเขาสูกระบวนการตัดแยกชิ้นงานออกมากอน 
 

 
 

ภาพท่ี 77  ภาพเขียนแบบฉากค่ันหนังสือจากลายกระจังตาออยและลายประจํายาม  
 ดวยโปรแกรม Auto Cad 
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 เม่ือไดแบบท่ีเขียนจากโปรแกรมAuto Cad แลวจึงนําแบบที่ไดนี้ไปส่ังตัดดวยเคร่ืองตัด
เลเซอรคัท เนือ่งจากช้ินงานนี้ผูวิจยัตองการใหเหน็ลักษณของวัสดุเดิมจึงตัดข้ันตอนการทําสีออก 
 

 
 

ภาพท่ี 78  ภาพฉากค่ันหนังสือจากลายกระจังตาออยและลายกนกสามตัวท่ีเสร็จสมบูรณแลว      
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ผลการวิเคราะห การประเมินความพงึพอใจของผูบริโภคกลุมเปาหมาย ท่ีมีตอผลิตภัณฑของใช 
บนโตะทํางาน จากรูปทรงของศิลปะไทย ท่ีผูวิจัยไดทําการออกแบบ 
 การวิเคราะหขอมูล 
 ผลการวิ เคราะหขอมูลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูบริโภค
กลุมเปาหมาย ไดแก ประทานผูบริหาร หรือเจาของกิจการ ท่ีมีหองทํางานสวนตัวหรือโตะทํางาน
สวนตัว  จํานวน 30 ทาน ซ่ึงแบงเปนผูหญิงจํานวน 18 ทานและผูชายจํานวน 12 ทาน สวนใหญอายุ 
35-50 ป สามารถสรุปผลความพึงพอใจท่ีมีตอผลิตภัณฑของใชบนโตะทํางานจากแนวคิดศิลปะลาย
ไทย เปนรายช้ิน เรียงตามลําดับความพึงพอใจ ไดดังน้ี 
 1. ลุก: ท่ีเสียบปากกาซ่ึงออกแบบโดยนํารูปทรงของกนกสามตัวมาเปนแรงบันดาลใจ 
ออกแบบโดยลอจากคําวา “กระหนกสามตัว” โดยนําลายกนกสามตัว มาแยกออกเปน 3ช้ิน แลวทํา
ทําใหลายกนกสามตัวลุกข้ึนจากภาพ 2 มิติ มาเปน 3 มิติ ท่ีมีประโยชนใชสอย ไดรับความพึงพอใจ
มากเปนอันดับท่ี 1 สามารถส่ือถึงศิลปะลายไทยใหผูใชเขาใจได 
 2. กลีบตัด: แทนตัดเทปกาวท่ีไดแรงบันดาลใจจากลายกระจังตาออยและลายพุมขาว
บิณฑซ่ึงนําแนวคิดมากท่ีมาของการกําเนิดลายมาใชคือ การออกแบบโดยใหมีลักษณะคลายดอกบัว 
เมื่อเปดใชงานเหมือนกับการเปดออกของกลีบดอกบัว ไดรับความพึงพอใจมากเปนอันดับท่ี 2 
สามารถส่ือถึงศิลปะลายไทยใหผูใชเขาใจไดแตรูปทรงยังคงขาดความนาสนใจ 
 3. ท่ีค่ันหนังสือ: ออกแบบโดยการนําเอาลายแมทบ 2 ลาย คือ ลายกระจังตาออย และ
ลายกนกสามตัว มาสรางความนาสนใจใหกับผลิตภัณฑ โดยมีความใหผูใชเปนผูเลือกลายที่พอใจ
ไดเอง เปลียบเสมือนศิลปะลายไทยท่ีสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบได ข้ึนอยูกับผูท่ีจะนําไปใช ไดรับ
ความพึงพอใจมากเปนอันดับท่ี 3 สามารถส่ือถึงศิลปะลายไทยใหผูใชเขาใจได รูปทรงมีความ
นาสนใจ แตดานการใชงานผูใชเกิดความรูสึกไมปลอดภัยเนื่องจากช้ินงานดูมีความแหลมคม 
 4. โคมไฟ: ออกแบบโดยนํารูปทรงของกนกเปลวมาเปนแรงบันดาลใจ เนื่องจากกนก
เปลวเปนลายไทยท่ีตัดทอนมาจากรูปทรงของเปลวไฟ ไดรับความพึงพอใจมากเปนอันดับท่ี 4 
สามารถส่ือถึงศิลปะลายไทยใหผูใชเขาใจได ลักษณะการใชงานดูมีความนาสนใจ แตดานรูปทรง
และวัสดุในการทดลองท่ีเปนเหล็กทําใหเกิดความรูสึกวาช้ินงานดูมีความแหลมคม และมีน้ําหนัก
มาก  
 5. ออกยาม: ชุดอุปกรณ ติดยึดกระดาษไดแรงบันดาลใจจากลายประจํายาม การนําลาย
ประจํายามมาวางเรียงตอกันเกิดเปนลายใหมคือลายหนากระดานไดรับความพึงพอใจมากเปน
อันดับท่ี 5 สามารถส่ือถึงศิลปะลายไทยใหผูใชเขาใจได แตลักษณะการใชงานของผลิตภัณฑมีความ
ซับซอนเกินไป สงผลใหการส่ือสารเร่ืองลักษณะการใชงานนั้นเขาใจไดยาก 
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 6. ยืนยาม: ฉากค่ันหนังสือท่ีไดแรงบันดาลใจจากลายประจํายามออกแบบโดยการนํา
ลายประจํายามมาแบงออกเปนสวนเม่ือใชงานหรือนํามาประกอบกันจึงแสดงความเปนตัวลายชัด
ข้ึนไดรับความพึงพอใจมากเปนอันดับท่ี 6 สามารถส่ือถึงศิลปะลายไทยใหผูใชเขาใจไดยาก 
เนื่องจากการตัดทอนท่ีมากเกินความพอดีรวมกับการแบงลายออกเปนสวน เม่ือแยกช้ินออกจากกัน
ทําใหผูใชไมสามารถรับรูถึงความเปนลายประจํายามได 
 ผลิตภัณฑช้ินอ่ืน ๆ ท่ีเหลือมีอันดับความพึงพอใจไกลเคียงกัน คือ  ท่ีคันหนังสือท่ีได
แรงบันดาลใจจากลายประจํายาม, ชุดอุปกรณ ติดยึดกระดาษไดแรงบันดาลใจจากลายประจํายาม, 
และแทนตัดเทปกาวท่ีไดแรงบันดาลใจจากลายพุมขาวบิณฑ ตามลําดับ  
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บทท่ี 5 
สรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สรุปอภิปรายผลการวิจัย 
 จากงานวิจัยการนําศิลปะไทยมาใชในการออกแบบของใชบนโตะทํางาน ผูวิจัยไดศึกษา

ขอมูลและทําการออกแบบ ตลอดจนวัดผลจากกลุมเปาหมายและการชี้แนะจากผูเช่ียวชาญได
ผลสรุปดังนี้ 
 1. ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลและงานวิจัยเกี่ยวกับศิลปะลายไทย และมีความรูเร่ืองการนําเอา
ศิลปะลายไทยมาใชในการออกแบบ 
 2. ผูวิจัยไดทําการทดลองออกแบบผลิตภัณฑของใชบนโตะทํางานโดยนําศิลปะไทยมา
ใชในการในออกแบบ จํานวน 6 ชุดดวยกันประกอบดวย  
      2.1 กลีบตัด (แทนตัดเทปกาว) ออกแบบโดยนํารูปทรงของกระจังตาออยและพุม
ทรงขาวบินมาใช 
  2.2 ลุก (ท่ีเสียบปากกา) ออกแบบโดยนํารูปทรงของกนกสามตัวมาใช 
  2.3 เปลวกดก (โคมไฟต้ังโตะ) ออกแบบโดยนํารูปทรงของลายกนกเปลวมาใช 
  2.4 ออกยาม (ชุดอุปกรณติดกระดาษ) ออกแบบดดยนํารูปทรงของลายประจํายาม
มาใช 
  2.5 ยืนยาม (ฉากค่ันหนงัสือ) ออกแบบโดยนํารูปทรงของลายประจํายามมาใช 
  2.6 เปล่ียนบท (ฉากค่ันหนังสือ) ออกแบบโดยนํารูปทรงของลายกระจังตาออย
และลายกนกสามตัวมาใช 
 3. จากการทดลองออกแบบดดยนําศิลปะไทยมาใชในการออกแบบของใชบนดตะ
ทํางาน ผูวิจัยพบวาการผสมผสานวัสดุมากกวาหนึ่งชนิดนั้นจะสามารถใหความรูสึกท่ีนุมนวล
มากกวาและยังส่ือถึงศิลปะไทยไดดีข้ึนอีกดวย 
 4. จากการประเมินผลความพึงพอใจและคําช้ีแนะจากผูเช่ียวชาญ พบวาการนําศิลปะ
ไทยมาใชในการออกแบบท่ีจะส่ือความหมายของศิลปะไทยไดชัดเจนนั้นรูปทรงที่มีความงายไม
สลับซับซอน รวมถึงความงายเร่ืองของการใชงานที่เมือผูใชไดเหนแลวสามารถรับรูไดทันทีวาคือ
อะไรใชงานอยางไรจะสามารถส่ือความหมายไดดีท่ีสุด 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

98 

 5. การตั้งช่ือท่ีส่ือความหมายใหกับผลิตภัณฑ รวมถึงบรรจุภัณฑท่ีใสประวัติหรือ
รูปแบบเอกลักาณตางๆของท่ีมาของลายท่ีนํามาใชในการออกแบบชวยในการสื่อสารถึงตัว
ผลิตภัณฑ ทําใหผูใชสามารถเขาใจและเขาถึงตัวผลิตภัณฑไดงายข้ึน 
 ผลิตภัณฑช้ินอ่ืนๆท่ีเหลือมีอันดับความพึงพอใจไกลเคียงกัน คือ  ชุดอุปกรณ ติดยึด
กระดาษไดแรงบันดาลใจจากลายประจํายาม และท่ีคันหนังสือท่ีไดแรงบันดาลใจจากลายประจํา
ยาม ตามลําดับ  
          แสดงใหเห็นวา รูปทรงท่ีจะส่ือถึงศิลปะไทยไดดีคือ รูปทรงท่ีตัดทอนจาก ลายกนก
เปลว และ ลายกนกสามตัว เนื่องจากรูปทรงของลายกนกตางๆมีความเปนเอกลักษณ และเปนแบบ
เฉพาะของศิลปะไทย ดังท่ี ศ.ดร.สันติ เล็กสุขุม ไดกลาวไวในงานวิจัยเร่ือง พัฒนาการของลายไทย: 
กระหนกกับเอกลักษณไทย วา “ลายไทย -ลายกระหนก จึงเปนเสมือนภาพสะทอนสังคมไทย” 
 
ขอเสนอแนะ 
 สําหรับผูท่ีมีความสนใจจะนําขอมูลจากงานวิจัยนี้ไปใชเพ่ือพัฒนาตอไป ผูวิจัยไดสรุป
และใหขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตอยอดไวดังนี้ 
 1. ความหมายของลายหรือท่ีมาของลายท่ีนํามาใชในการออกแบบควรมีความ
สอดคลองกันกับผลิตภัณฑท่ีจะออกแบบจะสามารถส่ือถึงความเปนมาของลายไดดีข้ึน 
 2. วัสดุสงผลตอความรูสึกของผลิตภัณฑ การท่ีผูวิจัยนําวัสดุประเพศเหล็กท่ีให
ความรูสึกหนัก  แข็ง และคม มาใชในงานออกแบบ ทําใหความรูปสึกท่ีออนชอยนุมนวลของศิลปะ
ลายไทยนั้นถูกลดทอนลงไปถึงแมวาเสนสายและรูปทรงนั้นจะมีความออนโคง แบบศิลปะลายไทย 
แตก็ยังไมสามารถที่จะใหความรูสึกนุมนวลไดเทาท่ีควร  ผูวิจัยจึงทําการทดลองเปล่ียนวัสดุเพื่อเปน
แนวทางที่จะนําไปพัฒนาตอ ซ่ึงเม่ืออนําแบบท่ีแกไขแลวไปปรึกษาผูเช่ียวชาญพบวา แบบท่ีแกไข
นั้นใหความรูสึกนุมนวลมากข้ึน ความรูสึก หนัก แข็ง และคม นั้นลดนอยลงไปอีกท้ังยังชวยให
ผลิตภัณฑส่ือสารและแสดงออกถึงความเปนไทยไดดีข้ึนอีกดวย 
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ภาพท่ี 79  ภาพงานแกไขเพือ่เปนแนวทางในการพัฒนาตอ 
 
 3. การนําเอาศิลปะลายไทยมาใชในการออกแบบผลิตภัณฑท่ีมีลักษณะเปนชุดหรือมี
หลายช้ิน ควรใสเร่ืองราวหรือความตอเน่ืองของลวดลายลงไปเพ่ือใหงานดูเปนชุดเดยีวกันมี
ความสัมพันธเปนหนึ่งเดียวกนัหรือกลมกลืนกัน 
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แบบสอบถามกลุมเปาหมายเพ่ือประเมินความพึงพอใจในการออกแบบของใชบนโตะทํางาน 
ช่ือโครงการวิจัย  การนําศิลปะไทยมาใชในการออกแบบของใชบนโตะทํางาน 

 
 นายภานุวัฒน ทองศรี นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ ระดับปริญญามหาบัณฑิต          

คณะมัณฑนศิลป  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 

 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง    ที่ตรงกับความเปนจริง 
 ของทานมากท่ีสุด 
 
เพศ    ชาย       หญิง 
 
อายุ       30 – 40 ป     41 –50 ป     50 – 60 ป 
 
ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนตน , ปวช.  
    มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช    อนุปริญญา, ปวท. 

  ปริญญาตรี      ปริญญาโท  
  ปริญญาเอก      อ่ืน ๆ  (ระบุ)............................ 

 
อาชีพ    ขาราชการ                                      พนักงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 

   ธุรกิจสวนตัว      อ่ืน  ๆ  (ระบุ)...................................... 
 
ตําแหนง                 (ระบุ)...................................... 
 
ที่อยูอาศัย       บานเด่ียว      คอนโดมีเนียม (หองชุด)    อาคารชุด (ทาวนเฮาส) 
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สวนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจรูปแบบของ ของใชบนโตะทํางาน  
 
คําสั่ง : กรุณาทําเครื่องหมาย “/ ” ลงในชองตารางที่ตองการเลือกตอบ (1= นอยที่สุด และ 5 = มากที่สุด) 
 
1. โคมไฟ สองสวางสําหรับอานหนังสือ และสามารถปรับเปล่ียนเปน โคมไฟสองสวางสรางบรรยากาศ 
 ออกแบบโดยไดแรงบันรูปทรงของ กนกเปลว ในศิลปะลายไทย  
 

          
 

 
ระดับความพึงพอใจ 

นอยที่สุด---------------> มากที่สุด 

 
ความพงพอใจที่มีตอ ของใชบนโตะทํางาน 

1 2 3 4 5 

1. รูปทรงมีความสวยงามในระดับใด      

2. รูปทรงสามารถสื่อถึงศิลปะไทยไดในระดับใด      

3. เมื่อเห็นรูปทรงแลวผูใชสามารถทราบถึงที่มาของลายไดในระดับใด      

4. รูปทรงที่ทํามาใชเหมาะสมกับการใชงานในระดับใด      

5. การตัดสินใจในการซื้ออยูในระดับใด       
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2. ชุดอุปกรณการติดเย็บเอกสาร ประกอบดวย ที่ใสคลิปหนีบกระดาษ แทนตัดเทปกาว และที่ใสตัวเย็บกระดาษ 
     ออกแบบโดยไดแรงบันดาลใจจาก รูปทรงของลายประจํายาม ในศิลปะลายไทย 

 

 

 
 
 
 

ระดับความพึงพอใจ 

นอยที่สุด---------------> มากที่สุด 

 
ความพงพอใจที่มีตอ ของใชบนโตะทํางาน 

1 2 3 4 5 

1. รูปทรงมีความสวยงามในระดับใด      

2. รูปทรงสามารถสื่อถึงศิลปะไทยไดในระดับใด      

3. เมื่อเห็นรูปทรงแลวผูใชสามารถทราบถึงที่มาของลายไดในระดับใด      

4. รูปทรงที่ทํามาใชเหมาะสมกับการใชงานในระดับใด      

5. การตัดสินใจในการซื้ออยูในระดับใด       
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3.ที่เสียบปากกา พรอมปากกา ออกแบบโดยไดแรงบันดาลใจ จากรูปทรงของ กนกสามตัว ในศิลปะลายไทย 
 

 
 

 
 
 
 

ระดับความพึงพอใจ 

นอยที่สุด---------------> มากที่สุด 

 
ความพงพอใจที่มีตอ ของใชบนโตะทํางาน 

1 2 3 4 5 

1. รูปทรงมีความสวยงามในระดับใด      

2. รูปทรงสามารถสื่อถึงศิลปะไทยไดในระดับใด      

3. เมื่อเห็นรูปทรงแลวผูใชสามารถทราบถึงที่มาของลายไดในระดับใด      

4. รูปทรงที่ทํามาใชเหมาะสมกับการใชงานในระดับใด      

5. การตัดสินใจในการซื้ออยูในระดับใด       
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4.  แทนตัดเทปกาว ออกแบบโดยไดแรงบันดาลใจจากลายกระจังตาออยและ ลายพุมขาวบิณฑ ในศิลปะลายไทย 

 
 
 

 
 
 
 

ระดับความพึงพอใจ 

นอยที่สุด---------------> มากที่สุด 

 
ความพงพอใจที่มีตอ ของใชบนโตะทํางาน 

1 2 3 4 5 

1. รูปทรงมีความสวยงามในระดับใด      

2. รูปทรงสามารถสื่อถึงศิลปะไทยไดในระดับใด      

3. เมื่อเห็นรูปทรงแลวผูใชสามารถทราบถึงที่มาของลายไดในระดับใด      

4. รูปทรงที่ทํามาใชเหมาะสมกับการใชงานในระดับใด      

5. การตัดสินใจในการซื้ออยูในระดับใด       
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5. ที่คั่นหนังสือ ออกแบบโดยไดแรงบันดาลใจจาก ลายประจํายาม ในศิลปะลายไทย 
 

 
 

 

 
 
 

ระดับความพึงพอใจ 

นอยที่สุด---------------> มากที่สุด 

 
ความพงพอใจที่มีตอ ของใชบนโตะทํางาน 

1 2 3 4 5 

1. รูปทรงมีความสวยงามในระดับใด      

2. รูปทรงสามารถสื่อถึงศิลปะไทยไดในระดับใด      

3. เมื่อเห็นรูปทรงแลวผูใชสามารถทราบถึงที่มาของลายไดในระดับใด      

4. รูปทรงที่ทํามาใชเหมาะสมกับการใชงานในระดับใด      

5. การตัดสินใจในการซื้ออยูในระดับใด       
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6.  ที่คั่นหนังสือ ออกแบบโดยไดแรงบันดาลใจ กระจังตาออยและลายกนกสามตัว ในศิลปะลายไทย 
 
 
 
 

 
 
 

 
ระดับความพึงพอใจ 

นอยที่สุด---------------> มากที่สุด 

 
ความพงพอใจที่มีตอ ของใชบนโตะทํางาน 

1 2 3 4 5 

1. รูปทรงมีความสวยงามในระดับใด      

2. รูปทรงสามารถสื่อถึงศิลปะไทยไดในระดับใด      

3. เมื่อเห็นรูปทรงแลวผูใชสามารถทราบถึงที่มาของลายไดในระดับใด      

4. รูปทรงที่ทํามาใชเหมาะสมกับการใชงานในระดับใด      

5. การตัดสินใจในการซื้ออยูในระดับใด       
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สวนที่  3 ขอเสนอแนะอื่นๆเพิ่มเติม 
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 ภาพที่ 80   แสดงขนาด และสัดสวนของแทนตัดเทปกาว จากลายกระจังตาออยและลายพุมทรงขาวบิณฑ 
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 ภาพที่ 82   แสดงขนาด และสัดสวนของโคมไฟจากลายกนกเปลว สวนที่ 1 
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 ภาพที่ 83 แสดงขนาด และสัดสวนของโคมไฟจากลายกนกเปลว สวนที่ 2 
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 ภาพที่ 85 แสดงขนาด และสัดสวนของากคั่นหนงัสือจากลายประจํายาม 
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 ภาพที่ 86  แสดงขนาด และสัดสวนของากคั่นหนงัสือจากลายกระจังตาออยและลายกนกสามตัว 
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