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52155317 : สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ ์
ค าส าคญั :  ศิลปะ Op art/ ภาชนะใส่อาหาร 
 นายธนฐัพงศ ์ ไพรวนัรัตน์ : โครงการออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจาน
เดียวที่ช่วยใหดู้มีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต. อาจารย ์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์: ผศ. 
ดร.รัฐไท  พรเจริญ. 161 หนา้. 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์                                              
        (Op art)                                                                
                   และ           ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมี
ปริมาณอาหารมากขึ้ นโดยใช้ศิลปะ อ็อปอาร์ต                                          
                                                โดยสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ 7 ท่าน และน าไป
ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งโดยวเิคราะห์โดย ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ จากการวจิยัพบวา่ 
 1.  จานลกัษณะกลม และลกัษณะอิสระ มีล าดบัความพึงพอใจมากที่สุด    ค่า       
42.9 โดย               ที่มีล าดบัความพึงพอใจมากที่สุดคือ                             
ว                                                    ค่า       28.6 และลวดลายที่ไดรั้บ
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ลวดลาย ธรรมชาติจากเมล็ดขา้วน ามาออกแบบเป็นศิลปะภาพลวงตา
แบบ         ท า                       ก า                  (Poggendorff Illusion) มีค่า
ร้อยละ 85.7  
 2. จากผลการประเมินความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมาย พบวา่                 120     
                                 5                                   25    มีความพึงพอใจต่อ 
จานลกัษณะกลม ลวดลายธรรมชาติ(เมล็ดขา้ว)ที่เรียงล าดบัจากเมล็ดขา้วขนาดเล็กไปหาใหญ่ออก
จากจุดศูนยก์ลาง ที่มีการลวงตาแบบ Illusory Contours (                            น        )
และลวดลายบริเวณที่วางขา้วและต่อจากที่วางขา้ว เป็นอันดับที่ 1 มีคะแนนความพึงพอใจ 63 
คะแนน ซ่ึงการออกแบบน้ีค  านึงถึง สี ลักษณะ รูปทรง ลวดลาย  และสัดส่วนระหว่างพื้นกับ
ลวดลาย โดยน าองคป์ระกอบเหล่าน้ีมาจดัวางในรูปแบบศิลปะภาพลวงตา(Op art) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
จิตวทิยาการรับรู้ ท  าใหรู้ปแบบของชุดรับประทานอาหารมีส่วนช่วยในการจ ากดัปริมาณอาหาร 
 
ภาควชิาการออกแบบผลิตภณัฑ ์                                              บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนกัศึกษา........................................                                                       ปีการศึกษา 2555
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 52155317 : MAJOR : PRODUCT DESIGN 
KEY WORD : OP ART/TABLEWARE 
 TANUTPONG PHRIWANRAT: TABLEWARE DESIGN FOR A-LA-CARTE MENU 
THAT HELPS USER TO PERCEIVE IT CONTAINS MORE FOOD THAN IT ACTUALLY 
DOES BY USING OP ART TECHNIQUE. THESIS ADVISORS :  ASST. PROF. RATTHAI 
PORNCHAROEN, PH.D.161 pp. 
 
 This research studies the dietary control by employing the Op Art technique to 
control the amount of food for those who are on the weight losing plan by reducing 
consumption, and design the dining set that helps control the amount of food to match with 
personal needs. The psychological technique is employed to indulge person to consume 
foods that provide all essential nutrition and help adjust the dining behavior by consulting 
seven professionals and simulate the usage with the sample group and analyze mean and 
percentage ratio. The research found that 
 1. The rounded-shape and independent-shaped plate have the most satisfaction 
ratio, which is 42.9 percent. The most satisfied design patterns are rice plate and adjacent 
areas, the design on the edge of the plate and the overall pattern of the plate, all of them 
receive 28.6 percent. The most favorite design is the illusive art of the rice kernel, which has 
been designed by using Poggendorff Illusion method, receiving 85.7 percent. 
 2. From the satisfaction analysis of the target group, 120 of individuals, five of 
nutritional experts, and 25 of people who are on weight reduction plan are satisfies with the 
rounded-shape plate and the natural design (the rice kernel) that sort ascendingly from the 
middle, the design is Illusory Countours (the structural illusive) and the design on the rice 
plate and next to it, which receive 63 percent. The design considers color, characteristics, 
shape, patterns, and the ratio between the plate and patterns. All objects are placed by using 
the Op art technique which relates to psychological cognitive, that makes the shape of this 
dining set able to control food volume. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเ ร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร. รัฐไท พรเจริญ ซ่ึงเป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้
ค  าแนะน าที่เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อผูว้ิจยั รวมทั้งผูช่้วยศาสตราจารยลุ์ย้ กานตส์มเกียรติ ประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และรองศาสตราจารย.์ดร.นิยม วงศพ์งษ์ค  าและผูช่้วยศาสตราจารย ์
ภาคภูมิ บุญธรรมช่วย ที่กรุณาให้ค  าปรึกษา ค  าแนะน า และขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผูว้ิจยั 
ส่งผลใหว้ทิยานิพนธเ์ล่มน้ีมีความสมบูรณ์ยิง่ขึ้น ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุก
ท่านเป็นอยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยส์าขาการออกแบบผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร   
ทุกท่านที่ให้ความรู้ ให้ค  าแนะน าและประสบการณ์อันมีค่ายิ่งแก่ผูว้ิจยั ขอขอบพระคุณเจา้ของ
หนงัสือ วารสาร เอกสาร และวทิยานิพนธท์ุกเล่ม ที่ช่วยใหว้ทิยานิพนธ์มีความสมบูรณ์ ขอขอบคุณ
พี่ๆ เพื่อนๆ และน้องๆ สาขาการออกแบบผลิตภณัฑ ์มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกคนที่ให้ค  าแนะน า
และก าลงัใจตลอดมา 
  ขอขอบพระคุณ ดร. ร                  ผูช่้วยศาสตราจารย.์ดร.   ร    
                 ร   ร                     ด    ร                            ร    ร   
                     ร           ที่ใหค้วามรู้และความร่วมมืออยา่งดียิง่ในการเก็บขอ้มูลวจิยั ส่งผล
ใหผู้ว้ิจยัสามารถด าเนินการวจิยัจนส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
 คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยท์ี่อบรมสัง่สอน แนะน า ใหก้ารสนบัสนุนและใหก้  าลงัใจอยา่งดียิง่เสมอมา 
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