
บทท่ี 2 
 
 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาข้อมูลในภาคเอกสารต่างๆ เพ่ือเชื่อมโยงแนวคิดทฤษฎี 
รวมถึงกระบวนการด าเนินการวจิัยที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษารูปแบบและแนวคิดการ
ออกแบบเครื่องเรือนที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม ผ่านกระบวนการรับรู้ของผูบ้ริโภค เพ่ือ
เสนอแนะปัจจยัด้านการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จาก
เอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสโุขทัย โดยมีขอบเขตของการวิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษา
ปัจจัยด้านการออกแบบเครื่องเรือน ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุ
และโบราณสถานในสมัยสโุขทัย ประเภทชุดรบัแขก ผ่านกระบวนการรับรู้ของผู้บรโิภค โดยทฤษฎีพ้ืนฐาน
ของการศึกษานี้มี  6   แนวคิดหลัก ได้แก่ 1) แนวคิดและที่มาของศิลปะสมัยสุโขทัย 2) แนวคิดที่
เกี่ยวกับศิลปะจากโบราณวัตถุและโบราณสถานของไทย สมัยสุโขทัย 3) แนวคิดด้านการรับรู้และการ
ถ่ายทอดศิลปะ 4) แนวคิดด้านการรับรู้ และการประเมินคุณค่า 5) แนวคิดด้านคุณลักษณะทาง
เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมของมนุษย์ และ 6) แนวคิดด้านการออกแบบเครื่องเรือน จากนั้นก าหนด
เป็นกรอบแนวความคิดและทฤษฎี รวมถึงได้ตัวแปรเพื่อเป็นแนวทางการสร้างเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลต่อไป 
 

2.1 แนวคิดและที่มาของศิลปะสมัยสุโขทัย 
 

2.1.1 ที่มาของศิลปะสุโขทัย 
จากการศึกษาแนวคิดและที่มาของศิลปะสมัยสุโขทัยพบว่า พุทธศาสนาเถรวาทจาก

ประเทศลังกา โดยเฉพาะจากเมืองมอญทางตอนใต้ของพม่าเข้ามาแทนท่ีวัฒนธรรมขอม ความเชื่อใน
พุทธศาสนาเถรวาทสะท้อนผ่านงานช่างที่งามลึกซึ้ง เช่น พระพุทธรูปสุโขทัย ศาสนสถานขนาดเล็กสม
สัดส่วนกับพ้ืนที่ ซ่ึงเป็นภาพสะท้อนวิธีคิด วิถีแห่งสังคมวัฒนธรรมของสุโขทัยได้อย่างหนึ่ง  โดยจะ
ชัดเจนยิ่งขึ้นหากเทียบกับความใหญ่โต แสดงความงามแห่งศักดานุภาพของเทพเจ้าในศาสนาฮินดู 
หรือความลี้ลับในพุทธศาสนามหายานในวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรขอม หรือความงามของโครงสร้าง
ขนาดมหึมาที่ห่อหุ้มความซับซ้อนไว้ภายในของศิลปะในพุทธศาสนาเถรวาทของอาณาจักรพุกา ซ่ึง
คุณค่าอันแท้จริงของศิลปะสุโขทัยอยู่ที่ภูมิปัญญาช่างในการปรับเปลี่ยนแรงบันดาลใจทางศาสนา และ
ศิลปะจากแหล่งที่เจริญขึ้นก่อน เช่น พม่า กัมพูชา รวมทั้งแหล่งความเจริญร่วมสมัยคือล้านนา โดย
น ามาผสมผสานปรับปรุงได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนในสภาพแวดล้อมของสุโขทัยเอง  จนเป็นแบบ
ฉบับเฉพาะตัวได้อย่างน่าชื่นชม 
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อัตลักษณ์ของศิลปะสมัยสุโขทัยนี้สืบเนื่องมาจนถึงเวลาที่ราชส านักสุโขทัยหมด
ความส าคัญลง งานช่างก็ขาดความเกื้อหนุนค้ าจุน แต่แบบฉบับความงามของศิลปะสุโขทัยก็ยังเป็น
แรงบันดาลใจส าหรับช่างในแคว้นล้านนา กรุงศรีอยุธยา รวมทั้งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึ่งก็ยังมีการสร้าง
พระพุทธรูปแบบสุโขทัย 

 

2.1.2  กรรมวิธีและวัสดุในการผลิตงานศิลปะในสมัยสุโขทัย 
2.1.2.1 ศิลาแลง ศิลาแลงที่ใช้ในงานก่อสร้างศาสนสถานโดยทั่วไปมีขนาดเล็กกว่า

ศิลาแลงที่ใช้ในงานก่อปราสาทแบบขอม ส่วนอิฐก็เล็กกว่าอิฐพุกาม ดังนั้นขนาดของวัสดุก่อสร้างของ
ช่างสุโขทัยจึงมีผลต่อรูปแบบ ลักษณะ และขนาดของสถาปัตยกรรมด้วย  งานก่อสร้างบางแห่งใช้ศิลา
แลงก่อเป็นส่วนรองรับน้ าหนัก เหนือขึ้นไปจึงใช้อิฐ นับเป็นการเลือกวัสดุก่อสร้างตามความเหมาะสม 
ช่างสุโขทัยมีข้อจ ากัดที่เนื้อศิลาแลงมักพรุนมาก การตกแต่งผิวให้เรียบเพ่ือก่อเรียงกันได้แนบสนิทจึง
เป็นไปได้ยาก ท าให้ความเข็งแรงของโครงสร้างลดลงบ้าง แตผ่ิวพรุนของศิลาแลงสามารถท าให้เรียบ
ได้ด้วยการใช้ปูนฉาบ 

2.1.2.2 ไม้ ไม้เป็นวัสดุที่มีอายุการใช้งานจ ากัด แต่มีน้ าหนักเบา มีการใช้อย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะเป็นโครงสร้างหลังคา เช่น วิหารปราสาทราชมณเฑียร และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
ท าให้งานสลักไม้ส าหรับประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมช ารุดเสื่อมสภาพไปหมด นอกเสียจากงานระยะ
หลัง เช่น ฝ้าเพดานไม้ชิ้นหนึ่งจากคูหาปรางค์พระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามค าแหง ลวดลายสลักบนฝ้าเพดานดังกล่าว บ่งบอกอิทธิพลของลวดลาย
แบบจีนที่ผ่านมาทางศิลปะล้านนา  

 

 
 

ภาพที่ 2.1 ดาวเพดานสลักไม้จากปรางค์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 
 

2.1.2.3 ประติมากรรมหินทราย ประติมากรรมหินทรายสร้างขึ้นในวัฒนธรรมขอม 
ส าหรับช่างสุโขทัยแล้วหินทรายจะใช้กันน้อยมาก  ที่มีอยู่บ้างก็เป็นงานขนาดเล็ก เช่น สลัก กลึงเป็น
เจดีย์จ าลอง   ส่วนหินที่แกร่งน้อย ได้แก่ หินชนวน หินฟลิไลท์ มีที่ใช้อยู่บ้างในงานก่อสร้าง เช่นที่
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วัดเชตุพน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสุโขทัย น ามาใช้เป็นประตูระเบียงท านองเลียนแบบ  รวมทั้งการ
ตัดแต่งแผ่นหินคงใช้ส าหรับเป็นที่รองนั่งส้วม  

 

ภาพที่ 2.2 ประตูระเบียง หินชนวน วัดเชตุพน สุดโขทัย 
 

 

ภาพที่ 2.3 ส้วมหิน (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามค าแหง) 
 

2.1.2.4 งานปั้นปูน งานปั้นปูนนิยมมาแต่แรกเริ่มวัฒนธรรมศาสนาในดินแดนไทย 
นับจากสมัยทวารวดีตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 วัสดุประเภทนี้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยน  การพอก
เพ่ิมหรือลดเอาออกเป็นไปได้ง่าย นอกจากการใช้ปูนฉาบผิววัสดุที่ก่อแล้ว ช่างสุโขทัยยังใช้ปูนในการ
ตกแต่งเป็นลวดบัวประดับสถาปัตยกรรม  หรือใช้ปั้นรูปและลวดลายประดับอีกด้วย แบบอย่างศิลปะ
ที่เกิดจากการปั้นได้คลี่คลายในช่วงเวลาสั้นกว่าสลักหิน เพราะกระบวนวิธีสลักหินต้องผ่านการร่าง
แบบให้รัดกุม  เพ่ือการสลักเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกไปให้เกิดรูปร่างตามต้องการ  แต่ข้อดีของงาน
สลักหินคือคงทนยิ่งกว่างานปูนปั้น ความถนัดในงานปั้นปูนซึ่งยึดหยุ่นได้ด้วยการเพิ่มหรือลด จึงอาจมี
ส่วนร่วมอยู่ในลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมด้วย 

2.1.2.5 กรรมวิธีหล่อส าริด กรรมวิธีการหล่อส าริดซับซ้อน ต้องใช้ความช านาญสูง 
มีความเจริญขึ้นภายหลังงานปั้นปูน อาจกล่าวได้ว่าช่างสุโขทัยรับความช านาญมาจากช่างล้านนา  ซึ่ง
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หล่อพระพุทธรูปส าริดได้ก่อน หรืออีกทางหนึ่งเทคนิควิทยาทางด้านนี้อาจตกทอดมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งงานช่างประเภทนี้มีมาตั่งแต่ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 13  

2.1.2.6 แผ่นส าริด แผ่นส าริดตีขึ้นรูปเป็นส่วนๆ แล้วน ามาประกอบกันเป็นรูปเจดีย์
จ าลอง พบบ้างในศิลปะสุโขทัย ดังตัวอย่างที่เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามค าแหง 
ส่วนประกอบของโลหะมีตะกั่ว ดีบุก เป็นวัสดุหลัก ใช้ส าหรับการสร้างพระพิมพ์โลหะ นอกเหนือจาก
กดดินลงบนพื้นแล้วน าไปเผาที่เรียกว่า พระพิมพ์ดินเผา 

2.1.2.7 ลายเส้นบนแผ่นหิน ลายเส้นบนแผ่นหินเป็นภาพชาดกนับร้อยที่มณฑปวัด
ศรีชุม สุโขทัย มีเส้นเล็กบางเป็นร่องเรียบสม่ าเสมอ เกิดจากการใช้เหล็กปลายแหลมเป็นเครื่องส าหรับ
กรีด อาจเรียกว่า จารหรือจารึก ไม่ใช่การสลักที่ต้องใช้แรงกระแทก ลายเส้นฝีมือช่างสุโขทัยมีคุณภาพ 
แม้จารลงบนแผ่นผิวของหินก็เทียบได้กับความงามของเส้นที่เกิดจากการใช้พู่กันในงานจิตรกรรม แต่
หลักฐานทางด้านงานระบายสี(สีฝุ่นผสมกาว) และตัดเส้นของช่างสุโขทัยช ารุดเสียหายไปจนเกือบหมด 
จิตรกรรมฝาผนังของอาคารหรือผนังคูหาเจดีย์ เมื่อถูกท้ิงร้างจึงช ารุดทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว  

2.1.2.8 ภาชนะดินเผา ภาชนะดินเผาหรือดินเผาเคลือบ เช่น สงัคโลก ซึ่งช่าง
สุโขทัยผลิตเป็นสินค้าส่งออกส าคัญ มีกระบวนวิธีที่ซับซ้อนระดับหนึ่ง ทั้งในด้านการใช้น้ ายาเคลือบ 
และการควบคุมอุณหภูมิภายในเตาเผา ช่างสุโขทัยยังได้ผลิตสังคโลกส าหรับประกอบหรือประดับ
ตกแต่งสถาปัตยกรรม เช่น กระเบื้องดินขอ บราลีรูปต่างๆ เช่น มังกร ยักษ์ ส าหรับลูกกรงเตี้ยกั้นเป็น
ขอบเขตพุทธาวาสท าด้วยดินเผาเคลือบขาวพบได้น้อย เหลือให้ศึกษาอยู่แห่งหนึ่งคือที่วัดมังกร ทาง
ตะวันตกของสุโขทัย  
 

 
ภาพที่ 2.4 รั้วดินเผาเคลือบวัดมังกร สุโขทัย 
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2.2  แนวคิดที่เกี่ยวกับศิลปะจากโบราณวัตถุและโบราณสถานของไทย สมัยสุโขทัย 
 
ศิลปะสุโขทัยส่วนใหญ่เป็นงานศิลปะเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา มีทั้ งงานจิตรกรรม 

ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม โดยได้รับอิทธิพลรูปแบบศิลปะมาจากศิลปะอินเดีย ลังกา พม่า 
เขมร ศรีวิชัย และล้านนา ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้  ผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาเพียงศิลปะสมัยสุโขทัย ที่สื่อถึง
รูปลักษณ์และลวดลายไทยที่ได้จากโบราณวัตถุ และโบราณสถาน โดยสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

 

2.2.1 โบราณวัตถุ  
ศิลปะสุโขทัยมีศิลปกรรมที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในระหว่างพ.ศ.1800-1900 ศิลปกรรม

สมัยสุโขทัยได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถของช่างไทยที่ได้สร้างศิลปกรรมที่มีลักษณะพิเศษ เช่น 
พระพุทธรูปสัมฤทธิ์ เครื่องดินเผา เครื่องถ้วยสังคโลก  ตุ๊กตา และประติมากรรม เป็นต้น (เฉลียว 
ปิยะชนม. 2544)  ซึ่งวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของรูปลักษณ์และลวดลาย
ไทยจากโบราณวัตถุประเภทเครื่องดินเผา และเครื่องถ้วยสังคโลกเท่านั้น เพ่ือสรุปเป็นแนวคิดท่ี
เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ที่สามารถเชื่อมโยงไปสู่รูปลักษณ์และลวดลายไทยที่สื่อถึงศิลปะสมัย
สุโขทัยได้  

จากการศึกษาประวัติศาตร์สุโขทัย    อาณาเขตของพ้ืนที่สุ โขทัยมีผลต่อการเกิด
เครื่องปั้นดินเผา สภาพภูมิศาสตร์ที่เอ้ืออ านวย เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เกิดเครื่องปั้นดินเผา  โดย
ลักษณะภูมิศาสตร์โดยทั่วไปโอบล้อมไปด้วยภูเขาหินผุ  มีลักษณะเนื้อดินไม่แกร่งนัก แต่อุดมไป
ด้วยแร่ธาตุและสารโลหะที่ส าคัญต่อการผลิตเครื่องปั้นดินเผาและท าน้ ายาเคลือบดินเผา  การผลิต
เครื่องดินเผาดั้งเดิมผลิตจากดินที่มีอยู่ในท้องถิ่น แต่เดิมชุมชนผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเนื้อแกร่ง
แบบขอม ซึ่งการผลิตนั้นเป็นการผลิตของคนในท้องถิ่น แต่รับเอาอิทธิพลด้านรูปแบบมาจากขอม 
และบ่งบอกได้ว่าช่างในชุมชนมีความช านาญมาตั้งแต่แรก ต่อมามีการแลกเปลี่ยนสินค้าทางทะเล 
จึงท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเครื่องเคลือบดินเผาจากจีน ท าให้ช่างท้องถิ่นเรียนรู้การ
ผสมผสานกับความรู้ด้านเคลือบ การเขียนลวดลายที่มีความประณีตวิจิตร มีความหมาย และมี
ความงดงามตามแบบอย่างจีนได้อย่างสมบูรณ์ 

อีกประการหนึ่งคือการลอกเลียนแบบ จากช่างเตาสันก าแพงที่ผลิตแบบมอญครั้งที่
เชียงใหม่เข้ายึดครองชุมชนนี้อยู่ระยะหนึ่ง ท าให้เกิดเครื่องถ้วยมอญเคลือบสีเขียวอมเทา หรือ
เขียวขี้มาด้านในภาชนะ ความสัมพันธ์ดังกล่าวท าให้เกิดการประสานความรู้ทางศิลปะระหว่าง
มอญ จีน ช่างเชียงใหม่ ท าให้มีหลักฐานเครื่องปั้นดินเผาแบบมอญ แบบ จีน ควบคู่ไปกับเครื่อง
เคลือบดินเผาท้องถิ่นเสมอ โดยขีดความสามารถของชุมชนดั้งเดิมนั้นผลิตเครื่องปั้นดินเผาเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานในชุมชนในลักษณะงานศิลปะพ้ืนบ้าน  ต่อมาท าให้เกิดการ
ประสานความรู้จากชุมชนอ่ืนมาปรับปรุงในการผลิตของตนจนเกิดความช านาญในการผลิตเครื่อง
สังคโลกที่แสดงออกถึงภูมิปัญญาได้ ด้วยความเป็นคนช่างสังเกต เรียนรู้ และเพียรพยายามในงาน
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สร้างสรรค์งานเครื่องเคลือบดินเผาของตนเอง (ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์. 2546 : 39) 
เครื่องดินเผานั้นผลิตมาเพื่อตอบสนองการด ารงอยู่ของคนในสมัยนั้น  วิถีชีวิตในอดีตยาก

ที่จะเข้าใจและประเมินได้  แต่อย่างไรก็ตามเครื่องปั้นดินเผาก็เป็นประจักษ์พยานที่เป็นรูปธรรมที่
มีค่ายิ่ง  การตีความจากประจักษ์พยานนี้จึงมีความหมายโดยเฉพาะที่ เกี่ยวเนื่องโดยตรงที่เห็นชัด  
เช่น  ถ้วย ชาม  จาน  ได้บ่งบอกว่าคนในยุคนั้นมีภาชนะใช้แล้ว  ในส่วนที่เกี่ยวกับตุ๊กตาและ
ประติมากรรมนั้นในหลายกรณีก็บ่งบอกวัตถุประสงค์ของสิ่งนั้นๆ ได้เลย เช่น เศียรนาค  ไว้เป็น
เครื่องประดับสถาปัตยกรรม  เป็นต้น  (เฉลียว ปิยะชนม. 2544: 15)  เครื่องปั้นดินเผามีคุณค่าทั้ง
ทางโบราณคดีที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ในด้านการค้า และคมนาคม เป็นหลักฐาน
ที่แสดงถึงภูมิปัญญา รสนิยม วิวัฒนาการ การผลิต เป็นจุดเริ่มต้นของการแผ่ขยายทางวัฒนธรรม  
จากการให้ความส าคัญ และการใช้งานดังกล่าวจะเห็นได้ว่าคุณสมบัติที่ตอบสนองความต้องการใช้
งานมีหลายรูปแบบสามารถจ าแนกได้ดังต่อไปนี้ 
  1.เป็นเครื่องประดับตกแต่งติดสถาปัตยกรรม 
  2.เป็นรูปเคราพที่เก่ียวเนื่องกับพุทธศาสนาหรือในพิธีกรรมต่างๆ 
  3.เป็นเครื่องประดับตกแต่งสถานที่ อาคารสถานต่างๆ 

4. เป็นภาชนะใช้สอย ทีใ่ช้ในชีวิตประจ าวัน (เฉลียว ปิยะชนม. 2544: 18) 
  5. ใช้เป็นเครื่องราชบรรณาการระหว่างประเทศเพราะเครื่องปั้นดินเผามีความ 
ประณีตวิจิตรศิลป์มีลวดลายที่งดงามและมีความหมาย 
  6.ในกลุ่มชนชั้นสูง มีไว้เพ่ือแสดงถึงฐานะของผู้ครอบครอง (ศักดิ์ชัย เกียรติ
นาคินทร์. 2546 : 39) 

2.2.1.1 แหล่งผลิตเครื่องดินเผา และเครื่องถ้วยสังคโลก   
แหล่งผลิตเครื่องดินเผาที่มีชื่อสียง มี 2 แห่ง คือ อ าเภอเมืองเก่า เป็น

เตาเผาที่ผลิต จาน ชาม ซึ่งตกแต่งภาชนะด้านในด้วยลายภายในวงกลม และลายภายในวงกลม
เป็นพื้น คุณภาพเนื้อดินจากแหล่งเตานี้ไม่ดีนัก ท าให้ต้องน าภาชนะที่ขึ้นรูปแล้วไปชุบน้ าดินหรือส
ลิป (slip) รองพ้ืนอีกชั้นหนึ่ง แล้วจึงเคลือบทับด้วยน้ าใสสีเขียวอ่อน เมื่อน าภาชนะออกจากเตาจะ
เห็นร่องรอยของน้ าดินใต้เคลือบที่ตัวภาชนะเสมอ และจากเตาเผาแห่งนี้การเคลือบด้านนอก
ภาชนะนั้นมักจะเคลือบไม่จรดที่ก้นขอบภาชนะ ส่วนแหล่งผลิตแห่งที่สองคืออ าเภอศรีสัชนาลัย มี
ทั้งท่ีบ้านป่ายาง และบ้านเกาะน้อย เตาเผาที่บ้านป่ายาง ผลิตภัณฑ์ที่ท าจากเตาแห่งนี้มักเป็นของ
ชิ้นใหญ่ มีทั้งภาชนะและของประดับอาคารสถาปัตยกรรม เตาเผานี้แต่ เดิม ชาวบ้านเรียกว่าเตา
ยักษ์ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะเป็นพวกเนื้อดินแกร่ง เคลือบสีขาว ส่วนเตาเผาที่บ้านเกาะน้อย 
ผลิตภัณฑ์ที่เตาแหล่งเตานี้ส่วนมากเป็นเครื่องปั้นดินเผาเคลือบสีเขียวไข่กาหรือเซลาดอน มี
ลักษณะคล้ายถ้วยจีน  (จรัญญา พหลเทพ. 2554: 11) 
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ภาพที่ 2.5 แสดงภาพโบราณวัตถุจากแหล่งผลิตบ้านป่ายาง 
 

2.2.1.2 วัสดุในการผลิตเครื่องดินเผา และเครื่องถ้วยสังคโลก 
เนื้อเครื่องดินเผาสุโขทัยแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ ได้  4 ชนิดคือ 
1.เนื้อดินชนิดสีขาวนวลและละเอียด พบในผลิตภัณฑ์พวก จาน ชาม ถ้วย จาก

เตาศรีสัชนาลัย 
2.เนื้อดินสีน้ าตาลนวลถึงเทาเข้ม หยาบไม่เคลือบมีเม็ดทรายและเม็ดแร่เฟอร์ริก

ปนอยู่อย่างเห็นได้ชัด มักจะพบในผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเตาสุโขทัย  ซึ่งเรียกว่า " เตามอญ " 
3.เนื้อดินสีน้ าตาลนวลและน้ าตาลเข้มหรือเทาไม่มีเม็ดทราย เช่น กระปุก แจกัน 

ผอบ ตลับ และถ้วย 
4.เนื้อสีน้ าตาลนวลและน้ าตาลเข้มแกมเทา เนื้อหยาบ เช่นเครื่องประกอบ

สถาปัตยกรรม 
 

ส่วนเครื่องถ้วยสังคโลกจากเตาเผาทั้งสองแห่งจ าแนกได้เป็น 6 ประเภทด้วยกัน 
คือ 

1. ประเภทไม่เคลือบ ได้รับอิทธิพลจากเครื่องถ้วยเขมรชนิดไม่เคลือบ 
2.ประเภทเคลือบสีน้ าตาลและด าเป็นเครื่องเคลือบ ประเภทที่มีความแตกต่างของ

สีเคลือบตั้งแต่สีน้ าตาลอ่อนถึงสีน้ าตาลไหม้ลักษณะรูปทรงและน้ าเคลือบตลอดจนเทคนิคมีความ
คล้ายคลึงกับเครื่องถ้วยเขมรมาก 

3.ประเภทเคลือบขาว ส่วนมากมักจะเป็นเครื่องประกอบทางสถาปัตยกรรม
บางส่วน และรูปทรงของผลิตภัณฑ์ ที่แปลกๆ เช่น กระโถน พาน และแจกัน 

4.ประเภทเคลือบสีเขียวไข่กาหรือซิลาดลน้ าเคลือบราน (แตกลายงา)  มีหลายสี
ตั้งแต่เขียวมะกอกเขียวไข่กา น้ าตาลอ่อน (เหมือนน้ าเชื่อมเค่ียวข้นๆ) ฟ้าอ่อน เขียว    อ่อน
ลักษณะของลวดลายมักจะขุดเป็นลายดอกบัวลาย เส้นจะกลมลายกลีบมะเฟือง   ลายดอกไม้ ลาย
คลื่น ลายก้านขด ฯลฯ เป็นต้น 

5.ประเภทเครื่องเคลือบสองสีเครื่องเคลือบชนิดนี้  มักไม่ค่อยพบและค่อนข้างหา
ยาก 
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6.ประเภทเขียนลายใต้เคลือบ เครื่องเคลือบชนิดนี้สันนิษฐานว่าน่าจะผลิตขึ้นหลัง
พระมหาธรรมราชาลิไท ในกลางพุทธศักราชที่   20 โดยได้รับเทคนิคจากช่างจีนในราชวงศ์หมิง 
ลักษณะของเครื่องเคลือบประเภทนี้มีน้ าเคลือบค่อนข้างหนา ลวดลายที่เขียนเป็นพวกลายเส้น 
ลายพรรณไม้ก้านขด ปลา นก ใบไม้  จักรและสวัสดิกะ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเครื่องถ้วยลายคราม
ในราชวังศ์หมิงรูปทรงที่พบส่วนใหญ่เป็นพวกชาม จาน ผอบ ตลับ และตุ๊กตา 

 

 
 

ภาพที่ 2.6 แสดงเครื่องเคลือบสีเขียวไข่กา 
 

2.2.1.3 ลวดลายที่ตกแต่งบนเครื่องเคลือบดินเผา และเครื่องถ้วยสังคโลก  
สามารถสรุปได้เป็น 5 ประเภท คือ ลายพันธุ์พฤษา ลายรูปสัตว์  ลาย

ช่องกระจก ลายเรขาคณิต และลายเบ็ตเตร็ด  (ปริวรรต ธรรมาปรีชากรและคณะ.2535 : 45-81) ดัง
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ก. ประเภทลายพันธุ์พฤกษา เป็นลายที่มีลักษณะเนื่องมาจากลายพันธุ์ไม้ 
ดอกไม้ กลีบดอกไม้ และใบไม้ อาจแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 

ลายพันธุ์ไม้ก้านขดและลายพันธุ์ไม้ก้านแบ่ง แต่ลักษณะรายละเอียดและ
โครงสร้างของลายจะแตกต่างกัน ได้แก่ 

1) ลายพันธ์ไม้ซึ่งระบายดอกหรือใบสีด า จะตกแต่งด้วยพ้ืนหลังลายจุด ลาย
กลุ่มนี้นิยมตกแต่งบนเครื่องถ้วยประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบใส ของกลุ่มเตาศรีสัชนาลัยเท่านั้น 
มักเขียนบริเวณด้านในและนอกของภาชนะประเภทกระปุก 

2) ลายพันธุ์ไม้ (กอดอกไม้) ระบายดอกสีด าทึบ ลายกลุ่มนี้นิยมตกแต่งบน
เครื่องถ้วยประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบใส ของกลุ่มเตาเมืองสุโขทัยเท่านั้น มักเขียนบริเวณด้านใน
และนอกของจานและชาม 

3) ลายพันธุ์ไม้ ตกแต่งใบหรือดอกเป็นลายเลียนแบบลายเครื่องจักสาน  
ลายกลุ่มนี้นิยมตกแต่งบนเครื่องถ้วยประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบใส ของกลุ่มเตาศรีสัชนาลัย ส่วน
ใหญ่จะตกแต่งบริเวณตัว และ ฝาตลับ ตัวโถ 
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4) ลายพันธุ์ไม้ก้านขด ระบายดอกสีด าทึบ ลายกลุ่มนี้นิยมตกแต่งบนเครื่อง
ถ้วยประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบสีเขียว ของกลุ่มเตาศรีสัชนาลัย  ส่วนใหญ่จะตกแต่งบริเวณตัว
ด้านในและด้านนอกของจาน ชาม พาน และบริเวณรอบส่วนบ่าของกระปุก  

5) ลายพันธุ์ไม้ก้านขดที่ตกแต่งก้านด้วยลายเส้นคู่ ลายกลุ่มนี้พบว่า นิยม
ตกแต่งบนเครื่องถ้วยทั้งสองกลุ่มเตา  ส่วนใหญ่จะตกแต่งบนภาชนะประเภทเคลือบสองสี โดยตกแต่ง
บริเวณด้านนอกของตัวจาน ชาม ตลับ กา กุณฑี และ กุณโฑ  และเขียนลายสีด าใต้เคลือบของกลุ่ม
เตาเมืองสุโขทัยและกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย 

6) ลายพันธุ์ไม้ดอกก้านขด  ลายกลุ่มนี้พบว่า นิยมตกแต่งบนเครื่องถ้วยทั้ง
สองกลุ่มเตา  ส่วนใหญ่จะตกแต่งบนภาชนะประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบของกลุ่มเตา สองกลุ่ม จะ
เขียนด้านในบริเวณด้านในของตัวจาน ชาม พาน 

7) ลายพันธุ์ไม้ดอกก้านแบ่ง  ลายกลุ่มนี้พบว่านิยมตกแต่งบนเครื่องถ้วย
ประเภทเคลือบสีเขียว ประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบ และเคลือบสองสี ของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนา
ลัย โดยตกแต่งบริเวณด้านนอกของตัวภาชนะประเภทแจกัน โถ และรอบบ่าของภาชนะประเภท
แจกัน และโถ และด้านในของตัวจานเคลือบสีเขียว 

8) ลายพันธุ์ไม้ดอกก้านขด  ลายกลุ่มนี้จะต่างจากลายพันธุ์ไม้ก้านขดอ่ืนๆ 
พบเฉพาะบนเครื่องถ้วยประเภท เขียนลายสีด าใต้เคลือบ ของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัยเท่านั้น โดย
ตกแต่งบริเวณด้านนอกของตัวชาม พาน และตัวแจกัน 

9) ลายพันธุ์ไม้ก้านขดภายในวงกลม  นิยมตกแต่งบริเวณก้นชาม หรือฝา
ตลับลายประเภท เขียนลายสีด าใต้เคลือบ ของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย  

10) ลายพันธุ์ไม้ดอกก้านขดภายในวงกลม  ลายประเภทนี้มี 2 ลักษณะ คือ 
1 ลายที่ตกแต่งบริเวณก้นพานเคลือบสีเขียว เป็นลายโบตั๋นก้านขด 2.เป็นลายพันธุ์ไม้ดอกก้านขดที่
บริเวณก้นชาม จาน เขียนลายสีด าใต้เคลือบสีเขียวของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย  

ลายช่อดอกไม้ หรือลายกอดอกไม้ มีทั้งที่เป็นดอกไม้แบบเหมือนจริงและ
ดอกไม้ที่ประดิษฐ์ ส่วนใหญ่เป็นลายที่เขียนอยู่ภายในลายเส้นวงกลม นิยมแต่งบริเวณก้น จาน ชาม  
หรือพาน ประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบทั้งสองกลุ่มเตา พบประเภทเคลือบสีเขียวเล็กน้อย และถ้า
เป็นช่อดอกไม้ประดิษฐ์มักจะตกแต่งรอบคอหรือ ตัวแจกันเคลือบสองสี  

1) ลายช่อดอกไม้ที่ตกแต่งบริเวณก้น จาน ชาม เขียนลายสีด าใต้เคลือบของ
กลุ่มเตาสุโขทัย นิยมลายดอกไม้ที่มีกลีบน้อย ส่วนใหญ่จะมี 3 กลีบ 

2) ลายช่อดอกไม้ที่ตกแต่งบริเวณก้น จาน ชาม เขียนลายสีด าใต้เคลือบของ
กลุ่มเตาศรีสัชนาลัย นิยมลายดอกไม้ที่มีจ านวนกลีบมาก คล้ายดอกเบญจมาศ 

3) ส่วนลายช่ออกไม้ที่ตกแต่งบริเวณก้นจานเคลือบสีเขียวพบเพียง 2 
ตัวอย่าง ลักษณะคล้ายดอกบัว 
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ลายดอกไม้ดอกโดด  มีทั้งที่เป็นดอกไม้บานและดอกไม้ที่ก าลังแย้มกลีบ 
ทั้งท่ีเหมือนจริง และดอกไม้แบบประดิษฐ์ ส่วนใหญ่จะเขียนอยู่ระหว่างเส้นภายในวงกลมขนาน มักจะ
เป็นลายดอกไม้ประดิษฐ์  

1) ลายดอกไม้โดดๆนี้ส่วนใหญ่ตกแต่งบริเวณก้นจาน ชาม พาน เคลือบสี
เขียวของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย ลายดอกไม้ที่นิยมได้แก่ ลายดอกบัว โบตั๋น และเบญจมาศ ส่วน
ภาชนะประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบของทั้งสองกลุ่มจะพบเป็นส่วนน้อย  

2) ส่วนใหญ่เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ ได้แก่ ลายดอกไม้คล้ายจักรในกลุ่มเตา
เมืองสุโขทัย และดอกไม้ที่ประดับบริเวณก้นจาน ชาม ประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบสีเขียว 

ลายกอหญ้า ลายกอปรง ลายกอสาหร่าย หรือลายคล้ายดอกไม้ครึ่งดอก 
ส่วนใหญ่เป็นลายค่อนข้างประดิษฐ์ มีทั้งเป็นเส้นวงกลมและแถบลายที่อยู่ระหว่างเส้นวงกลม นิยมตอ
แต่งบริเวณก้นด้านในของ จาน ชาม และบริเวณตัวหน้านอกของชามและฝาตลับไม่มีจุก เป็นประเภท
เขียนลายสีด าใต้เคลือบของทั้งสองเตา 

ลายกลีบบัว ลายกลีบดอกไม้ ลายใบไม้ นิยมตกแต่งบนเครื่องเคลือบสี
เขียว และประเภทลายสีด าใต้เคลือบของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย 

1) ลายกลีบบัวที่นิยมตกแต่งบนเครื่องเคลือบสีเขียว ส่วนใหญ่จะเป็นกลีบ
บัวที่เสมือนจริง หรือมีกลีบเล็กๆแทรกระหว่างกลีบใหญ่เสมอ  

2) ลายกลีบบัวที่ตกแต่งบนเครื่องเคลือบประเภทขายลายสีด าใต้เคลือบ  
ลายดอกพิกุล เป็นลายประดิษฐ์ที่มีลักษณะที่คล้ายดอกพิกุล มักตกแต่ง

เป็นแถบระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน ทั้งด้านในและนอกของชาม บริเวณก้นด้านในของชาม บริเวณ
ตัวแจกัน ตลับ และกระปุกขนาดเล็กประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบ  

ลายหวีขูดขีดเป็นรูปกลีบดอกไม้ ลายหวีขูดรูป กลีบดอกไม้สอดไส้ลาย
ดอกไม้ เป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมเฉพาะบนเครื่องเคลือบสีเขียวของเตาเมืองศรีสัชนาลัย
เท่านั้น ตกแต่งด้านในของตัวจาน ชาม และด้านนอก ของภาชนะ ประเภท แจกัน กุณฑี โถ เป็นต้น  

ลายกอปรงสลับซับซ้อน เป็นลายเส้นระหว่างเส้นวงกลมขนาน พบเฉพาะ
เครื่องเคลือบประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบของเตาเมืองสุโขทัยเท่านั้น ตกแต่งบริเวณด้านในและ
นอกของตัวชามและด้านนอกของตลับ 

ลายใบไม้หรือช่อใบไม้ก้านขด พบเฉพาะประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบ
ของกลุ่มเตาเมืองสุโขทัย ตกแต่งบริเวณด้านนอกของตัวชามเสมอ 

ลายคล้ายหัวหยูอ้ีก้านขด พบทั้งสองกลุ่มเตา โดยตกแต่งด้านนอกของตัว
จาน ชาม และพาน เขียนลายสีด าใต้เคลือบ ลักษณะของลายจะต่างกันออกไป 

ข. ประเภทลายรูปสัตว์  ลายรูปสัตว์ที่ตกแต่งบนเครื่องถ้วยสุโขทัยนี้  ส่วนใหญ่จะ
ไม่ตกแต่งโดดๆมักจะมีพันธุ์ไม้ประกอบอยู่ด้วยเสมอ ลายรูปสัตว์ที่พบแบ่งออกเป็นกลุ่มๆดังนี้  
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ลายปลา เป็นลายที่นิยมมาก มักเขียนลายในลายเส้นวงกลม และเป็นแถบ
ลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน มีลายพันธุ์ไม้และลายดอกไม้ประกอบเสนอ ลายปลาที่นิยมตกแต่ง 
ได้แก่ 

1) ลายปลาคู่ว่ายวน นิยมตกแต่งบริเวณก้นจาน เขียนลายสีด าใต้เคลือบ
ของกลุ่มเตาเมืองสุโขทัย รูปแบบที่พบ มี 2 แบบ คือ ชิ้นหนึ่งเป็นลายปลาว่ายวน ที่ตกแต่งที่ก้นชาม
เคลือบสีเขียว ปากปลาจะอมหางอีกตัว อีกแบบหนึ่งคือ ลายปลาคู่ที่ว่ายวนตกแต่งบริเวณก้นชาม
เขียนลายสีด าใต้เคลือบ 

2) ลายปลาตัวเดียว และปลาหลายตัว พบทั้งสองแหล่งเตา  
- เป็นลายปลาในกลุ่มเตาเมืองสุโขทัยบริเวณก้นชาม จาน พาน มักเขียน

เป็นลายปลาตัวเดียว และจะมีพืชน้ าและลายดอกไม้ประกอบบ้าง  แต่ถ้าเป็นลายด้านในตัวชาม จาน 
มักจะเขียนลายปลาหลายตัว ตั้งแต่ 2-6 ตัว และถ้าบริเวณตัวจานเขียนลายปลาแล้ว ก้นจานจะเขียน
ลายปลาซ้ า 

- เป็นลายปลาในกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย มีการตกแต่งลายปลาบนภาชนะ 
2 ประเภท 1.ประเภทเคลือบสีเขียว ลายปลาดูไม่อ่อนช้อยเหมือนลายปลาของเตาเมืองสุโขทัย 2.
ประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบ มักมีลวดลายเครื่องประดับบนตัวมาก และถ้าบริเวณตัวจานเขียน
ลายปลาแล้ว ก้นจานจะเขียนลายช่อดอกไม้เสมอ  

ลายนาค พบเพียงตัวเดียวเป็นแถบลายนาค 4 ตัวว่ายตามกันบนโถเคลือบ
สีเขียวของกลุ่มเตาศรีสัชนาลัย  

ลายสังข์ จะเขียนอยู่ท่ามกลางลายน้ าเสมอ โดยเขียนอยู่ภายในลายเส้น
วงกลมขนาน พบเฉพาะประเภทเครื่องเคลือบเขียนลายสีด าใต้เคลือบ มักเขียนบริเวณ ก้นชาม  

ลายกิเลน  พบเพียงสองตัวอย่างของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย  ซึ่งตกแต่ง
โดยเขียนลายใต้เคลือบสีด า อยู่บริเวณด้านหลังของฐานกระปุกหยดน้ ารูปตุ๊กตาคนคู่ และตกแต่ง
แจกันเคลือบสองสี 

ลายนก เป็นอีกลายหนึ่งที่นิยมตกแต่งบนภาชนะมีทั้งนกบิน และนกเกาะ
กิ่งไม้ หรือนกคาบกิ่งพันธุ์ไม้ ส่วนใหญ่มักจะเขียนอยู่ท่ามกลางลายพันธุ์พฤกษา เป็นลายที่เขียน
ภายในเส้นวงกลม หรือแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน มักถูกตกแต่ง ประเภทเขียนลายด าใต้
เคลือบ และเคลือบสองสีที่กลุ่มเตาศรีสัชนาลัยเท่านั้น 

ลายหงส์ พบเพียงตัวอย่างเดียวเป็นรูปหงส์ยืนตามช่องดอกบัว เขียนสีด าใต้
เคลือบของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย  อยู่ภายในลายเส้นวงกลมตกแต่งบริเวณก้นจาน 

ค. ประเภทลายช่องกระจก เป็นลายที่รวมลวดลายประเภทอ่ืนๆไว้ทั้งหมดโดยจะ
แบ่งลายออกเป็นช่องๆด้วยกลุ่มเส้นต่างๆในแต่ละช่องจะสอดใส่ลวดลายประเภทต่างๆลงไป
เหมือนกันบ้าง ต่างกันบ้าง ลายช่องกระจกเหล่านี้สามารถแบ่งเป็นกลุ่มๆได้ดังนี้ 
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ลายช่องกระจกรูปสี่เหลี่ยม ได้แก่ แถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน
ซึ่งจะแบ่งเป็นช่องๆโดยกลุ่มเส้นขนาดต้นในแนวตั้ง แต่ละช่องจะสอดไส้ด้วยลายต่างๆอาจเหมือนกัน
ทุกช่องสลับช่องหรือต่างกันไปทุกช่อง นิยมแต่งบริเวณด้านนอกและด้านในของตัว จาน ชาม ตัวตลับ 
กระปุก และตัวภาชนะประเภทกุณโฑ กุณฑี แจกัน ประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบและประเภท
เคลือบสองสี 

ลายช่องกระจกรูปหกเหลี่ยมและแปดเหลี่ยม ลายประเภทนี้ มี 2 ลักษณะ 
-ลักษณะที่ 1 เป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนานซึ่งแบ่งเป็นช่องๆ

ด้วยกลุ่มเส้นตั้งและภายในแต่ละช่องนี้จะมีกลุ่มเส้นขนานมาตัดบริเวณมุม 2 มุม หรือทั้ง 4 มุม  พบ
ในกลุ่มจาน ชาม จึงท าให้เกิดเป็นช่องกระจกรูปหกเหลี่ยม หรือแปดเหลี่ยมและแต่การเขียน มักพบใน
กลุ่มเตาเมืองสุโขทัย 

-ลักษณะที่ 2  เป็นลายช่องกระจก ซึ่งเกิดจากการเขียนรูปหกเหลี่ยมหรือ
แปดเหลี่ยมโดยตรง มักพบบนภาชนะประเภทตลับ ประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบกลุ่มเตาศรีสัชนา
ลัย 

ลายช่องกระจกรูปกลีบบัว และรูปโค้งมน เป็นลายช่องกระจกที่เขียนรูป
คล้ายกลีบบัวแบบต่างๆ หรือค่อนข้างโค้งมน ภายในช่องกระจกแต่ละช่องอาจเขียนลายเหมือนกันทุก
ช่องหรือสลับช่องหรือต่างกันทุกช่อง 

ลายช่องกระจกรูปคล้ายทับทรวงเกี่ยวสอดกัน เป็นแถบลายซึ่งเขียนอยู่
ระหว่างแนวเส้นวงกลมขนานภายในช่องกระจกแต่ละช่องมีการเขียนลายเหมือนกัน ส่วนภายนอก
ช่องกระจกจะมีลายพันธุ์พฤกษาประเภทลายพันธุ์ไม้ก้านขดประกอบเสมอ นิยมตกแต่งบริเวณตัว
กุณฑ ีประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบ พบที่กลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย 

ลายช่องกระจกรูปคล้ายทับทรวงเกี่ยวสอดคล้ายปมเงื่อน ลายช่องกระจก
ประเภทนี้จะคล้ายกับลายช่องกระจกรูปคล้ายทับทรวงเกี่ยวสอดกัน แต่บริเวณที่ลายช่องกระจกจะมา
เกี่ยวกันมีลักษณะคล้ายปมเงื่อน พบเพียงตัวอย่างเดียวตกแต่งบริเวณตัวกุณฑี ประเภทเขียนลายสีด า
ใต้เคลือบของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย 

ลายช่องกระจกรูปคล้ายทับทรวงเกี่ยวสอดรูปโค้งมน เป็นแถบลาย
ระหว่างแนวเส้นวงกลมขนานภายในรูปทับทรวงสอดไส้ด้วยลายนกคาบก่ิงพันธุ์พฤกษา ส่วนภายในรูป
โค้งมนสอดไส้ลายช่องดอกบัว รอบๆลายช่องกระจกเขียนลายพันธุ์ไม้ก้านขดตกแต่ง  ประเภทน้ า
เคลือบสองสี กลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย 

ลายช่องกระจกรูปคล้ายทับทรวงซ้อนทับด้วยรูปสี่เหลี่ยมย่อมุม เป็นแถบ
ลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน ภายในลายช่องกระจกตกแต่งด้วยลายคล้ายช่อหรือกอดอกไม้  พบ
เพียงตัวอย่างเดียว ลายนี้ถูกตกแต่งที่ตัวกระปุก หรือขวดทรงลูกแพร์ เขียนลายสีด าใต้เคลือบของกลุ่ม
เตาศรีสัชนาลัย 
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ลายช่องกระจกรูปฟักเกี่ยวสอดรูปทับทรวง  เป็นแถบลายระหว่างแนว
เส้นวงกลมขนาน ภายในลายช่องกระจกตกแต่งด้วยลายนกเกาะกิ่งพันธุ์ไม้  พบเพียงตัวอย่างเดียว 
ตกแต่งบริเวณตัวภาชนะบรรจุน้ าเขียนลายสีด าใต้เคลือบของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย 

ลายช่องกระจกรูปฟักเกี่ยวสอดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เป็นแถบลาย
ระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน ภายในลายลูกฟักตกแต่งด้วยลายนกเกาะกิ่งพันธุ์ไม้ ส่วยภายในลาย
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตกแต่งด้วยลายคล้ายดอกไม้หรือดอกประจ ายาม  ตกแต่งบริเวณตัวภาชนะ
บรรจุน้ าเขียนลายสีด าใต้เคลือบ กลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย 

ง. ประเภทลายเรขาคณิต เป็นลวดลายเรขาคณิตแบบง่ายๆ มีทั้งเขียนอยู่ภายใน
ลายเส้นวงกลม หรือเป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน บางลายอาจมีลายประเภทพันธุ์
พฤกษาประกอบด้วย เทคนิคการตกแต่งลายประเภทนี้มีทั้งขูดขีด เซาะร่อง เขียนลาย ลายเรขาคณิต 
เหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้ 

ลายเซาะร่องขนานกันในแนวตั้ง เป็นเทคนิคการตกแต่งโดยการเซาะร่อง
บางลาย อาจตกแต่งดูคล้ายรูปกลีบดอกไม้ นิยมตกแต่งบริเวณด้านใน และด้านนอกของตัวจาน ชาม 
พานและบริเวณล าตัวตอนบน หรือเหนือส่วนเชิงของภาชนะประเภทแจกัน กุณฑี กุณโฑ กระปุก ชาม 
และพาน 

ลายขูดขีดเส้นคู่หรือเส้นขนานกันในแนวตั้ง เป็นรายเรขาคณิตแบบง่ายๆ
นิยมตกแต่งบริเวณด้านในและด้านนอกของตัวภาชนะประเภท จาน ชาม พาน 

ลายเลียนแบบลายเครื่องจักรสานหรือลายตาราง มีทั้งตกแต่งเป็นลาย
ตารางทั้งถี่และห่างโดยไม่มีลายอ่ืนมาแทรก และเป็นลายตารางห่างตกแต่งภายในตารางเป็นจุด 
กากบาทหรือดอกไม้ เป็นต้น นิยมตกแต่งบริเวณด้านในและด้านนอกของตัวภาชนะ 

ลายกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมสลับลายเส้นตรง เป็นแถบลายระหว่างแนว
เส้นวงกลมขนาน นอกจากลายกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมแล้วยังมี ลายดอกไม้ในช่องสี่เหลี่ยมด้วย นิยม
ตกแต่งบริเวณขอบปากด้านในของจาน  ชาม  ครก 

ลายเส้นวงกลมคู่ขนานถึง 2-6 วง หรือลายเส้นวงกลมก้นหอย นิยม
ตกแต่งบริเวณขอบปาก และก้นด้านในของจาน ชาม  พาน  หรือบริเวณรอบส่วนใหญ่ หรือล าตัวของ
ภาชนะ 

ลายครึ่งวงกลมเรียงต่อกัน หรือลายเส้นหยักฟันปลา เป็นแถบลายระหว่าง
แนวเส้นวงกลมขนาน นิยมตกแต่งบริเวณด้านในของตัวจาน 

จ. ประเภทลายเบ็ดเตล็ด เป็นลายที่มีลักษณะต่างจากลายกลุ่มอ่ืนๆ จึงจัดไว้เป็นอีก
ประเภท มีหลายกลุ่มด้วยกันได้แก่  

ลายก้านขด เป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน ลักษณะของลายมี
หลากหลาย ทั้งประณีตซับซ้อนและเป็นลายหวัดๆหรือตกแต่งง่ายๆ ใช้ตกแต่งบริเวณขอบปากด้านใน
และด้านนอกของภาชนะ 
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ลายคลื่น  เป็นลาย  ระหว่างแนวเส้นวงกลมขนานมีลักษณะขดโค้ง แต่ต่าง
จากลายก้านขด นิยมใช้ตกแต่งบริเวณด้านในของจาน ชาม พาน และด้านนอกของภาชนะประเภท
อ่ืนๆ ที่ทั้งตกแต่งเดี่ยวๆและประกอบกับลายอื่นๆ 

ลายคล้ายหัวลูกศร หรือลายบั้งนายสิบ เป็นแถบลายระหว่างแนวเส้น
วงกลม ขนานคล้ายกับลายก้านขดแบบหวัดๆนิยมตกแต่งบริเวณขอบปากด้านในของจาน  ชาม พาน 

ลายตวัดปลายพู่กันเป็นขีดคล้ายตัว L หรือเป็นขีดคู่ขนาน หรือลายเป็น
ขีดสามขีดขนานกันในแนวนอน เป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน นิยมตกแต่งบริเวณขอบ
ปากด้านในของจาน ชาม 

ลายดอกกลมสลับดอกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เป็นแถบลายระหว่างแนว
เส้นวงกลมขนานตกแต่งบริเวณด้านนอกของตัวชาม และตัวกุณฑี 

ลายดอกซีกดอกซ้อน เป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นกลมขนาน 
ลายดอกกลมสลับลายผีเสื้อ เป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน

ลักษณะโครงสร้างของลายคล้ายกับลายดอกกลมสลับดอกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน แต่แตกต่างกันที่
รายละเอียด 

ลายดอกกลมสลับลายเมฆ เป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน 
ลายดาวหรือลายดวงอาทิตย์ เป็นลายภายในลายเส้นวงกลม มีหลายแบบ

นิยม ตกแต่งบริเวณก้นด้านในของจาน ชาม พาน  
ลายจักรหรือลายดวงอาทิตย์ มีลักษณะคล้ายลายดอกกลมสลับลายเมฆ 

จะต่างกันที่แฉก หรือรัศมีของดวงอาทิตย์ นิยมตกแต่งบริเวณก้นดานในของ จาน ชาม 
ลายจักรหรือลายดอกไม้ มีลักษณะคล้ายกับลายดาว หรือลายดวงอาทิตย์

จะต่างกันตรงที่มีรัศมีหรือแฉกของลายจักรหรือลายดอกไม้นี้จะมีลักษณะคล้ายกลีบดอกไม้ นิยม
ตกแต่งบริเวณด้านในของชาม 
 

2.2.2 โบราณสถาน 
จากการทบทวนประวัติศาสตร์สุโขทัย ก่อนมีอาณาจักรสุโขทัยเดิมมีชุมชนขอมอยู่ก่อน  

อาจเป็นขอมรุ่นสุดท้ายสมัยบายนและเสื่อมอ านาจไปโดยที่ไม่ได้ไปขับไล่ และเกิดอาณาจักรขึ้นใหม่ 

เช่น สุโขทัย ล้านนา หรืออยุธยา   ผังเมืองสุโขทัยเป็นผังเมืองที่มีโครงสร้างที่เป็นระเบียบแบบแผน

เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีคูน้ าคันดินล้อมรอบ 3 ชั้น ในจารึกหลักท่ี 1 บันทึกว่า “กรุงสุโขทัยตรีบูรได้พัน

ห้าร้อยวา” ซึ่งตีความได้ว่า ตรีบูร คือก าแพง 3 ชั้น ซึ่งก าแพงเมืองสุโขทัยในปัจจุบันก็มี 3 ชั้น   

นักวิชาการได้วิเคราะห์ค าว่า “ตรีบูร หมายถึงก าแพงอย่างเดียว ระบบการตั้งเมืองในสมัยโบราณจะ

ตั้งชุมชนริมแม่น้ าและด้านหนึ่งเป็นเขา ในสมัยสุโขทัยมีระบบชลประทานที่ดีมาก มีการท าเขื่อนกักน้ า

บนภูเขาเรียกว่า ท านบพระร่วง และจึงขุดคลองชักน้ าผ่านเข้ามาในคูเมืองเพ่ือกักน้ าและกันน้ าท่วม   
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มีการขุดบ่อเพ่ือเก็บน้ า เรียกว่า ตระพัง จากตระพังจะท าท่อส่งน้ าไปยังวัดต่างๆ ตรงบริเวณกลางเมือง

มีวัดที่สร้างก่อนสถาปนากรุงสุโขทัย ซึ่งสันนิฐานว่าเป็นแหล่งชุมชนขอมโบราณสถานที่ส าคัญคือวัด

พระพายหลวงเป็นรูปแบบศิลปะสมัยบายน พุทธศตวรรษที่ 18 มีบารายแบบขอม เมื่อสถาปนากรุง

สุโขทัยมีการสร้างก าแพงเมืองขึ้นมี 3 ชั้น มีวัดมหาธาตุเป็นศูนย์กลาง และมีวัดต่างๆ กระจายตามล า

น้ า หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของสุโขทัยมีน้อยมาก แม้แต่ศิลาจากรึกที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์

สุโขทัยมีแค่ 2 หลักเท่านั้นคือหลักท่ี 1 และหลักท่ี 2 ซึ่งหลักที่ 2 ศิลาจารึกวัดศรีชุม ที่กล่าวถึงประวัติ

ชัดเจนที่สุด สุโขทัยถูกผนวกกับอยุธยาในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ  

 
 

ภาพที่  2.7  แสดงผังเมืองสุโขทัย 
 

ซ่ึงโบราณสถานสมัยสุโขทัย ได้แก่ สถาปัตยกรรมไทยที่สร้างขึ้นในอาณาจักรสุโขทัยเมื่อ

พุทธศตวรรษที่ 19 – 20 ซึ่งมีเฉพาะสถาปัตยกรรมที่เก่ียวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ได้แก่ โบสถ์ วิหาร 

สถูป และเจดีย์ โดยเฉพาะสถูปเจดีย์ ส าหรับเจดีย์ในสมัยสุโขทัยนั้นได้รับอิทธิพลศิลปะแบบต่างๆ จน

เกิดเป็นลักษณะเฉพาะของสุโขทัย มีความงดงามและโดดเด่นที่สุด   สามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบดังนี้  

1) เจดีย์ทรงดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบิณฑ์  มักสร้างฐานสี่เหลี่ยมซ้อนกันสามชั้น 

องค์เจดีย์เป็นเหลี่ยมย่อมุม ยอดเป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือดอกบัวตูม การก่อสร้างใช้ศิลาแลงเป็นแกน 

ฉาบปูน เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์นี้ถือเป็นเจดีย์ของสุโขทัยแท้ๆ ปรากกฎอยู่ตามวัดส าคัญต่างๆ เช่น 

เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์วัดมหาธาตุ เมืองเก่าสุโขทัย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เจดีย์ทรงพุ่ม

ข้าวบิณฑ์เจดีย์เจ็ดแถว เมืองศรีสัชนาลัย อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น 
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ภาพที่  2.8  แสดงรูปลักษณ์เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย 

 

2) เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา เป็นเจดีย์ที่รับรูปแบบมาจากลังกา เจดีย์แบบนี้ทีฐานสี่เหลี่ยม

ยกสูง บางทีประดับฐานด้วยรูปช้าง เช่น เจดีย์วัดช้างรอบ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัด

ก าแพงเพชร เจดีย์วัดช้างล้อม เมืองศรีสัชนาลัย อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เจดีย์แบบนี้เหนือ

องค์ระฆังทรงกลมขึ้นไปเป็นบัลลังก์ยอดกลมเรียว เป็นเจดีย์ที่สร้างกันแพร่หลายในสมัยสุโขทัยแบบ

หนึ่ง 
 

  

ภาพที่ 2.9   แสดงรูปลักษณ์เจดีย์ทรงกลมแบบลังกา  

 

3) เจดีย์ทรงเรือนธาตุ  เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศรีวิชัยผสมลังกาเจดีย์รูปทรงนี้

มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมสถูปแบบศรีวิชัย ตอนบนเป็นเจดีย์ทรงกลม แบบลังกา      ด้านข้างท าเป็นซุ้ม

ประดิษฐานพระพุทธรูปทั้ง 4 ทิศ   
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ภาพที่ 2.10   แสดงรูปลักษณ์เจดีย์ทรงเรือนธาตุ 

 

จากการศึกษาแนวคิดและที่มาของศิลปะสมัยสุโขทัยพบว่า พุทธศาสนาเถรวาทจากประเทศ

ลังกา โดยเฉพาะจากเมืองมอญทางตอนใต้ของพม่าเข้ามาแทนที่วัฒนธรรมขอม ความเชื่อในพุทธ

ศาสนาเถรวาทสะท้อนผ่านงานช่างที่งามลึกซึ้ง เช่น พระพุทธรูปสุโขทัย ศาสนสถานขนาดเล็กสม

สัดส่วนกับพ้ืนที่ ซึ่งเป็นภาพสะท้อนวิธีคิด วิถีแห่งสังคมวัฒนธรรมของสุโขทัยได้อย่างหนึ่ง  โดยจะ

ชัดเจนยิ่งขึ้นหากเทียบกับความใหญ่โต แสดงความงามแห่งศักดานุภาพของเทพเจ้าในศาสนาฮินดู 

หรือความลี้ลับในพุทธศาสนามหายานในวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรขอม หรือความงามของโครงสร้าง

ขนาดมหึมาที่ห่อหุ้มความซับซ้อนไว้ภายในของศิลปะในพุทธศาสนาเถรวาทของอาณาจักรพุกา  ซึ่ง

คุณค่าอันแท้จริงของศิลปะสุโขทัยอยู่ท่ีภูมิปัญญาช่างในการปรับเปลี่ยนแรงบันดาลใจทางศาสนา และ

ศิลปะจากแหล่งที่เจริญขึ้นก่อน เช่น พม่า กัมพูชา รวมทั้งแหล่งความเจริญร่วมสมัยคือล้านนา โดย

น ามาผสมผสานปรับปรุงได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนในสภาพแวดล้อมของสุโขทัยเอง  จนเป็นแบบ

ฉบับเฉพาะตัวของศิลปะสุโขทัย ซึ่งอัตลักษณ์ของศิลปะสมัยสุโขทัยนี้กลายเป็นแบบฉบับความงาม

ของศิลปะสุโขทัยที่ยังเป็นแรงบันดาลใจส าหรับช่างในแคว้นล้ านนา กรุงศรีอยุธยา รวมทั้งกรุง

รัตนโกสินทร์ ที่ยังมีการสร้างพระพุทธรูปแบบสุโขทัยเรื่อยมา  

จากการศึกษารายละเอียดในเรื่องของงานประดับต่างๆ ในศิลปะสุโขทัยพบว่า มีหลักฐาน

เกี่ยวข้องด้านลวดลายประดับ และลักษณะทางสถาปัตยกรรมบางประการกับศิลปะทางเหนือ คือ

แคว้นล้านนา ซึ่งเกี่ยวโยงอยู่กับรสนิยมบางประการด้านลวดลายประดับที่มาจากจีน  และศิลปะ

อยุธยาราชธานีรุ่นน้องทางใต้ ซึ่งเชื่อมโยงกับงานประดับแบบขอมด้วย ลวดลายแบบสุโขทัยซึ่งมี

ลักษณะเฉพาะอาจเชื่อได้ว่ามีว่ามีส่วนรับแรงบันดาลใจจากลวดลายประดับแบบศิลปะลังกา  คงสืบ

เนื่องมาจากการรับพุทธศาสนาลังกาวงศ์จากลังกา แต่ก็เป็นไปได้ว่าคงมีบางส่วนที่รับผ่านจากพม่า ซึ่ง

หมายความว่าสุโขทัยรับมาทั้งพุทธศาสนา และงานช่าง  เช่น ลวดลายประดับ 
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ภาพที่ 2.11 แสดงลายดอกโบตั๋น 
ที่มา: สันติ เล็กสุขุม. 2553. พัฒนาการของลายไทย: กระหนกกับเอกลักษณ์ไทย. น.119. 
 

 
 

ภาพที่ 2.12 แสดงภาพปรับปรุงจากรายะละเอียดของกระหนกรูปแบบอย่างไทยซึ่งแตกต่างจาก
กระหนกแบบลังกาที่เป็นแผงวงโค้งกับงานประดับทางจีนซึ่งเก่ียวข้องกับลาย “ฮว่า-เฉ่า” มากกว่า
ทางลังกา 
ที่มา: สันติ เล็กสุขุม. 2553. พัฒนาการของลายไทย: กระหนกกับเอกลักษณ์ไทย. น.119. 
 

ส่วนงานประดับอ่ืนๆ ลวดลายประดับโบราณวัตถุที่ถูกเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ รามค าแหง สุโขทัย และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ก าแพงเพชร มีทั้งลวดลายประดับสมัย
สุโขทัยเป็นราชธานีและสมัยหลังจากนั้นด้วย 

 
 

ภาพที่ 2.13 ครอบหัวจั่วรูปครุฑ ดินเผาเคลือบเขียนสี รูปครุฑส าหรับครอบหัวจั่วอาคารโดยต่อเนื่อง
กับป้านลม  ซึ่งมีรูปเทพนมประดับที่หัวจั่ว ลายกระหนกมิได้เน้นวงโค้งเข้า-ออกดังที่พบเสมอในงาน
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ปั้นปูนประดับจึงดเูหมือนว่ามีเค้าใกล้เคยีงกับกระหนกของกรุงศรีอยุธยา โดยเฉพาะการท าหัว
กระหนกเด่นชัดมากกว่าส่วนโค้งของตัวกระหนก จึงเป็นไปได้ว่าก าหนดอายุงานประดับชิ้นนี้อยู่ในครึ่ง
หลังพุทธศตวรรษที่ 20 
ที่มา: สันติ เล็กสุขุม. 2553. พัฒนาการของลายไทย: กระหนกกับเอกลักษณ์ไทย. น.145. 
 

 
 

ภาพที่ 2.14 ตัวอย่างลายเส้นลวดลายประดับ 
ที่มา: สันติ เล็กสุขุม. 2553. พัฒนาการของลายไทย: กระหนกกับเอกลักษณ์ไทย. น.145. 
 

 
ภาพที่ 2.15 ดาวเพดานสลักไม้ พช. รามค าแหง 
ที่มา: สันติ เล็กสุขุม. 2553. พัฒนาการของลายไทย: กระหนกกับเอกลักษณ์ไทย. น.145. 
 

จากภาพที่ 2.15 งานสลักไม้ชิ้นนี้เคยประดับเป็นดาวเพดานของปรางค์พระศรีรัตนมหาธาตุ
เชลียง ศรัสัชนาลัย ลักษณะแบบจีนสังเกตได้ชัดเจนจากลายช่อดอกไม้ประดับภายในกลีบบัวที่เรียง
รายในแถบลงกลมใหญ่-เล็กตามล าดับ จนถึงวงกลมซึ่งเป็นศูนย์กลาง กลีบบัวแต่ละกลับมีตะขอเกี่ยว
คล้องส่วนโค้งกลีบ ตะขอนี้ดูเหมือนรูปเมฆในแบบจีน รูปเทพนมประดับที่มุมทั้งสี่แต่ละรูปสลักไว้ใน
กรอบสามเหลี่ยมซึ่งประกอบจากวงโค้งก็เป็นลักษณะแบบจีน รวมทั้งลายรูปกลีบบัวและลายดอก
โบตั๋นที่ประกอบขนาบกรอบสามเหลี่ยม 
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2.3  แนวคิดด้านการรับรู้และการถ่ายทอดศิลปะ 
  

2.3.1 การรับรู้ทางการเห็น 
การรับรู้ทางการเห็น มีบทบาทส าคัญต่อการเรียนรู้ศิลปะ โดยเฉพาะทัศนศิลป์ เพราะ

การรับรู้ทางการเห็น คือ กระบวนการของการเห็นที่ได้เลือกสรรสิ่งที่เห็นเป็นข้อมูลของการรับรู้ แล้ว
ป้อนเข้าสู่ความรู้สึกนึกคิดทางสมอง และจิตใจเป็นตัวแปรออกมา เป็นความหมาย จากสิ่งที่เห็นว่า
เป็นอะไร หรือหมายถึง อะไรชั่วขณะที่เห็น และการแปลความหมายที่เห็นนั้น จะถูกต้องหรือเห็น
ด้วยกันทุกคนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับมุมมองและประสบการณ์ ทางการเห็นของแต่ละบุคคล เพราะฉะนั้น
กระบวนการของการรับรู้ทางการเห็น นอกจากจะเป็นการปูพ้ืนฐาน และช่วยพัฒนาทางการเห็น
เพ่ือให้เป็นผู้มีทั้งประสบการณ์ทางการเห็น และรอบรู้ทางการเห็น (Visual Literacy) เพ่ือเป็นการ
เตรียมตนเองในการดูงานศิลปะและการวิจารณ์ศิลปะ การรับรู้ทางการเห็นของมนุษย์ จากการสัมผัส
สิ่งรอบตัวมี 2 แบบ (วัฒนาพร เชื่อนสุวรรณ. 2547) คือ 

1. การรับรู้ทางการเห็นแบบปกติ เป็นการรับรู้โดยสัญชาติญาณ ที่ใช้เพ่ือความอยู่รอด
ของชีวิต หรือเพ่ือประโบชน์สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นการรับรู้โดยไม่ต้องฝึกฝนจะมีการพัฒนาการโดย
ธรรมชาติ เช่น เมื่อเราก าลังจะข้ามถนน ก็ต้องดูความปลอดภัยจากรถที่วิ่งไปมา เมื่อมีความปลอดภัย
แล้วจึงข้าม เป็นต้น 

2. การรับรู้ทางการเห็นแบบไม่ปกติ เป็นการรับรู้นอกเหนือจากการรับรู้ปกติ ที่ไม่ใช่
เพ่ือความอยู่รอดของชีวิต เป็นการรับรู้ทางสุนทรีย์ ซึ่งต้องมีการเรียนรู้ ฝึกฝน เพ่ือให้เกิดการรับรส 
(Taste) เป็นประสบการณ์ทางความงาม เพราะการรับรู้ความงาม ถ้าไม่เข้าใจ ก็จะลืมเลือนหายไป ไม่
สะสมเป็นประสบการณ์ เพราะความงามโดยเฉพาะความงามทางศิลปะ ต้องเรียนรู้ ฝึกฝนประสาท
การรับรู้ในด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น ทฤษฎีศิลปะ แนวทางการสร้างงานของศิลปิน ในยุคสมัยต่าง ๆ เป็น
ต้น 
 

2.3.2  ทฤษฎีการถ่ายทอด 
ในการถ่ายทอดผลงานศิลปะในลักษณะต่าง ๆ นั้น ศิลปินหรือนักออกแบบ ต่างมี

ทฤษฎี ในการถ่ายทอด แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความนิยมแต่ละยุคสมัย ความถนัด ของแต่
ละคน รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืน ๆ อีกหลายประการ แต่ก็สามารถจ าแนกและ ก าหนดเป็นทฤษฎีของการ
ถ่ายทอดงานศิลปะได้ 4 ทฤษฎี คือ 

1. ทฤษฎีการเลียนแบบ (Immitationalism Theory)  ทฤษฎีการเลียนแบบ เป็น
การแสดงแนวคิดในการ สร้างสรรค์ งานศิลปะ เพ่ือให้ได้มาซึ่งคุณค่าของการแสดงออก ที่เหมือนจริง 
(Relalistic) ตามตาเห็น หรือเหมือนจริง ตามความ รู้สึก หรือมีทั้งสองคุณค่ารวมกัน และ การ 
แสดงออกที่เหมือนจริง ก็มักจะการถ่ายทอด ในลักษณะที่เหมือนจริง ตามธรรมชาติ หรือ เป็น การ
ถ่ายทอดโดยใช้สื่อจากรูปแบบธรรมชาติ เช่น ภาพคน ภาพสัตว์ ภาพทิวทัศน์ ภาพดอกไม้ ต้นไม้ ก้อน
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หิน ฯลฯ ซึ่งผู้ดูส่วนใหญ่สามารถ เข้าใจได้ด้วยต่างเคยมีพ้ืนฐาน ประสบการณ์ เกี่ยวกับรูปแบบเหล่านี้
มาแล้ว อริสโตเติล นักปราชญ์ชาวกรีก ได้กล่าวว่า มนุษย์เรานั้นเป็นนักเลียนแบบโดยสัญชาติญาณ 
และการเลียนแบบนั้นก็มักปรากฎออกมาให้พบเห็นในศิลปะวัตถุ  

การถ่ายทอดรูปแบบลักษณะนี้ นอกจากใช้รูปแบบจากธรรมชาติเพ่ือสื่อแสดงออก
แล้วยังใช้รูปแบบอื่นๆ ที่ปรากฏอยู่ในสิ่งแวดล้อมมาเป็นสื่อในการแสดงออกด้วยเช่นกัน โดยการลอก
เลียบแบบเช่นเดียวกับ การเลียนแบบธรรมชาติ เป็นการถ่ายทอดความงามตามทัศนะที่ศิลปินได้รับรู้
จากวัตถุตามทฤษฎี วัตถุพิสัย (Subjectivism) การถ่ายทอดรูปแบบของวัตถุนี้ ไม่ใช่เป็นการสร้าง
ความงามให้แก่วัตถุ แต่เป็นความพยายามที่จะเลียนแบบหรือจ าลองแบบ สภาวะความงามของวัตถุ
ตามธรรมชาติ มาเป็นความงามในรูปแบบศิลปะ  ในลักษณะของการถ่ายทอด ศิลปินอาจถ่ายทอด
ตาม ที่ตาเห็น จัดวางใหม่ ตัดทอนบางส่วน น ามาแสดงเฉพาะบางส่วน หรือเพ่ิมเติมขึ้นมาใหม่ ตาม
ความคิดของผู้ถ่ายทอดแต่ละบุคคล จะเห็นเหมาะสม การถ่ายทอดในลักษณะนี้ ดูเหมือนจะเป็นการ
เลียนแบบ ธรรมชาติก็จริงอยู่ แต่มิใช่เป็นการ เลียนแบบ เช่นกระจกเงาที่สะท้อน ทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้า 
ออกมาให้ปรากฏ เพราะศิลปิน จะสอดแทรก ความคิดเห็น ความรู้สึกนึกคิด การสร้างสรรค์ เข้าไปใน
ผลงาน ส่วนผู้ดู จะอาศัย ประสพการณ์เดิม มาประกอบในการตีความ โดยการเรียบเทียบ ว่าเหมือน 
คล้าย ไม่เหมือน สวยกว่า หรืออ่ืน ๆ โดยน าเอาธรรมชาติ มาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิน หลังจากนั้น ก็
จะศึกษา เทคนิค วิธีการ และองค์ประกอบอื่น ๆ ต่อไป 

2. ทฤษฎีนิยมรูปทรง (Formalism Theory)  ทฤษฎีนิยมรูปทรง เป็นการแสดง
ความคิดในการ สร้างสรรค์งานศิลปะ โดยเน้นการน ามูลฐานของศิลปะ (Element of Visual Art) 
เช่น สี น้ าหนัก เส้น รูปร่าง พ้ืนผิว มาใช้โดยตรง ผลงานที่ปรากฏอาจมีลักษณะลดทอน เป็นเหลี่ยม
เป็นมุม อย่าง รูปร่าง เรขาคณิต และถ่ายทอดออกมา ในลักษณะ กึ่งนามธรรม (Semi-Abstract) การ
ถ่ายทอด ในลักษณะนี้อาจกล่าวได้ว่า ถ่ายทอดโดยให้ความส าคัญ แก่ธรรมชาติน้อยลงและ เพ่ิม
ความส าคัญ ที่ตัวบุคคลผู้สร้างศิลปกรรมมากขึ้น เป็นการผสมผสานระหว่างรูปแบบ ธรรมชาติกับ
ความรู้สึกนึกคิดและจินตนาการ สร้างสรรค์ของศิลปิน เป็นการแสดงสภาวะสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับ
จิต ให้ปรากฏในรูปกึ่งนามธรรมนี้จะสังเกตจากผลงานศิลปะประเภทนี้ได้ว่า รูปแบบของธรรมชาติ ที่
น ามา เป็นสื่อนั้น ถูกลด สกัด ตัดทอนลง การจัดวางก็มิได้ค านึงถึงกฎเกณฑ์ของ ความเป็นจริงตาม
ธรรมชาติ ศิลปินจะตัดทอนเอารูปแบบ บางส่วน จากธรรมชาติมาเป็นสื่อความรู้สึกนึกคิดของตน ให้ผู้
ดูได้รับรู้ เช่นใช้รูปแบบของธรรมชาติมาเป็นสื่อ แสดงในเรื่องราวที่ตนต้องการแสดง หรือใช้เป็นสื่อ 
แสดงเทคนิค วิธีการของตน เป็นต้น 

ซึ่งอาจสรุปได้ว่า การถ่ายทอดในลักษณะนี้ เป็นการสะท้อน ความรู้สึก ภายในของ
ศิลปินออกมา โดยอาศัยรูปแบบทางธรรมชาติเป็นสะพาน มายังผู้ดู” รูปแบบธรรมชาติ บางครั้งจะถูก
น าเอามาแต่เฉพาะ ลักษณะเด่น ๆ ของสิ่งนั้น ๆ มาประกอบกัน จัดเป็นเรื่องราว ใหม่ขึ้น ส่วนการ
รับรู้รูปแบบกึ่งนามธรรม ผู้ดูจะรับรู้ทั้งวัตถุวิสัยและจิตวิสัยในสภาวะสัมพันธ์ตามจินตนาการของ
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ศิลปิน หรือตามสภาวะจินตนาการรับรู้ ของผู้ดูแต่ละคน ซึ่งไม่จ าเป็นจะต้องเหมือนกัน หรือไปใน
แนวทางเดียวกัน การรับรู้รูปแบบลักษณะนี้ ผู้ดู  
ก็สามารถเก็บข้อมูลจากลักษณะเด่น ๆ ในแต่ละอย่างของรูปแบบ ธรรมชาติที่ปรากฏนั้น มาผูกสร้าง
เป็นเรื่องราว โดยเอาจินตนาการ เข้ามาประกอบ โดยดูจาการจัดวางรูปแบบ และความเกี่ยวเนื่อง 
สัมพันธ์ ในแต่ละรูปแบบ คล้ายกับการ อ่านนวนิยาย แล้วสร้างจินตนาการคล้อยตามตัวอักษรนั้น  

3. ทฤษฎีนิยมการแสดงอารมณ์ (Emotionalism Theory)  ทฤษฎีการแสดง
อารมณ์มาจากแนวคิดที่ว่า จุดมุ่งหมายของศิลปะนั้น มิใช่แต่เพียงการเลียนแบบและ การใช้
จินตนาการร่วมกับกับธรรมชาติ หรือเหตุการณ์เท่าที่ตามองเห็นได้เท่านั้น ศิลปะควรจะพยายาม ท า
สิ่งที่ไม่อาจจะมองเห็นได้ตามปกติธรรมดา ให้ปรากฏเป็นสิ่งที่สามารถมองเห็นได้ด้วย สิ่งที่ไม่เคยรู้
ด้วย ประสาทสัมผัสตามปกติ คือ ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในของทุกคน ที่ศิลปินจะต้องแสดงออกมา 
ให้คนอ่ืนรับรู้ ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่ซ่อนเร้นอยู่ในส่วนลึกของจิตใจนั้น เป็นสภาวะเหนือเหตุผล 
และเป็นความรู้สึกเฉพาะตัว ซึ่งอารมณ์ทางศิลปะนั้น ต้องมีความตั้งใจในการปรุงแต่งเรื่องราว
ความรู้สึก ต้องมีจุดประสงค์หรือ คุณค่าอยู่ในตัว เพ่ือให้เกิดความสวยงาม  

ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ตามแนวทฤษฎีนี้ จะเน้นการแสดงออกซึ่งความรู้สึก
หรืออารมณ์เป็นส าคัญ อาจจะมีการถ่ายทอดในลักษณะนามธรรม (Abstract) หรือแบบแสดง พลัง 
อารมณ์ (Expressionism) เป็นการถ่ายทอดที่ไม่ค านึงถึงรูปแบบ หรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเลย แต่
จะค านึงถึงรูปแบบ อันเป็นลักษณะที่ตน จะต้องแก้ปัญหาให้สามารถน ามาใช้เป็นสื่อ ถ่ายทอด
ความรู้สึกของตนเองไปยังผู้ดู โดยมีส่วนประกอบขั้นมูลฐานและกฎเกณฑ์ทางศิลปะเป็นแนวประกอบ
ในการสร้างงาน ด้วยเทคนิควิธี ในการสร้างสรรค์ ให้ปรากฏ เช่น สี เส้น พ้ืนผิว มิติ บริเวณว่าง แสง
เงา และอ่ืน ๆ ที่มิใช่ปรากฏประกอบกันเป็นรูปของคน สัตว์ ทิวทัศน์ วัตถุ หรือรูปแบบใด ๆ ใน
ธรรมชาติ แต่รูปแบบลักษณะนามธรรมนี้อาจลวงหรือกระตุ้นความรู้สึกของผู้ดูให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ 
ได้ ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะของสี เส้น พ้ืนผิว แสงเงา และอ่ืน ๆ ที่ปรากฏ อาจสอดคล้องเข้ากับ
ความรู้สึกนึกคิดในรูปแบบสิ่งต่าง ๆ ของผู้ดูขณะที่รับรู้ ซึ่งแท้จริงแล้ว รูปแบบการถ่ายทอดในลักษณะ
นามธรรม จะกระตุ้นเร้าความรู้สึกของผู้รับรู้ให้เกิดความรู้สึกลึก ตื้น ใกล้ ไกล หยาบ ละเอียด เวิ้งว้าง 
สับสน เบิกบาน หดหู่ ฯลฯ มากกว่าจะปรากฏให้เห็นเป็นรูปแบบที่แสดงเรื่องราวของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
หรือเหตุการณ์ใด ๆ  

เนื่องจากการถ่ายทอดรูปแบบในลักษณะนามธรรมนี้ เกิดขึ้นจากแรงปรารถนาที่จะ
แสดงออก ซึ่งอารมณ์ความรู้สึกภายในของศิลปิน แล้วก็เกิดเป็นการถ่ายทอดอารมณ์ขึ้นมาเป็นผลงาน
ศิลปะ ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า คุณค่าของงานศิลปะในลักษณะนามธรรมนี้ ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบ
ที่ว่า ศิลปินได้แสดงสิ่งที่เขาต้องการออกมาด้วยความเข้มข้นและชัดเจนและสามารถถ่ายทอดไปสู่คน
อ่ืนได้มากน้อยแค่ไหน ด้วยเหตุนี้ นักศิลป์ในลักษณะนามธรรมจะต้องค านึงถึงพันธะที่ตนมีอยู่กับผู้ดู 
ต้องเป็นสิ่งที่ผู้ดูสามารถเข้าใจได้ และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ไปยังพวกเขาได้ตามที่ตนเองต้องการ
ให้เขารู้สึก  
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4. ทฤษฎีนิยมจินตนาการ (Imaginatoinalism Theory) ทฤษฎีนิยมจินตนาการ 
เป็นการแสดงความคิดในการ สร้างสรรค์ ศิลปะโดยเน้นความคิดหรือจินตนาการหรือที่เรียกว่า การ
แสดงออก แบบอุดมคติ (Idealism) ส่วนใหญ่ จะเป็นผลงานแนวประเพณี เช่น ศิลปะไทย จีน หรือ 
ศิลปะอินเดีย เป็นต้น ซึ่งการสร้างสรรค์ศิลปะ ตามทฤษฎีนี้ ศิลปินจะต้องมีความรู้ และความเข้าใจ
วัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างลึกซึ้งด้วย 

 
2.4 แนวคิดด้านการรับรู้ และการประเมินคุณค่า 
 

การรับรู้ (perception) หมายถึง “กระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมีการเลือก การประมวล
และการตีความเกี่ยวกับตัวกระตุ้นออกมาให้ความหมายและได้ภาพของโลกที่มีเนื้อหา” (Schiffman 
and Kanuk .19991:146) การรับรู้ (Perception) สามารถอธิบายได้อย่างสั้นๆ คือ วิธีการที่บุคคล
มองโลกท่ีอยู่รอบๆ ตัวของบุคคล ฉะนั้นบุคคล 2 คนอาจมีความคิดต่อตัวกระตุ้นอย่างเดียวกันภายใต้
เงื่อนไขเดียวกัน แต่บุคคลทั้ง 2 อาจมีวิธีการยอมรับถึงตัวกระตุ้น (recognize) การเลือกสรร (select) 
การประมวล (organize) และการตีความ (interpret) เกี่ยวกับตัวกระตุ้นดังกล่าวไม่เหมือนกัน 
อย่างไรก็ตามการรับรู้เป็นกระบวน การของแต่ละบุคคลซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น ความเชื่อ 
ประสบการณ์ ความต้องการและอารมณ์ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยภายนอกคือ สิ่งกระตุ้น การรับรู้จะ
พิจารณาเป็นกระบวนการกลั่นกรองขั้นตอนการรับรู้ 4 ขั้นตอน (ภาพที่ 2.1) และยังขึ้นกับพ้ืนฐาน
ของกระบวนการของบุคคลแต่ละคนเกี่ยวกับความต้องการ ค่านิยม การคาดหวัง รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ 
ทั้งนี้ทัศนคต ิความต้องการและแรงจูงใจต่างเป็นเงื่อนไขที่จะเกิดการรับรู้ของบุคคล การรับรู้ถึงความ
ต้องการและแรงจูงใจท าให้มีการเปลี่ยนทัศนคติได้ และทัศนคติก็เป็นเงื่อนไขที่มีผลต่อวิธีการรับรู้ของ
ผู้บริโภค เพ่ือให้เข้าใจความหมายของการรับรู้ได้ดียิ่งขึ้น เราจ าเป็นต้องท าความเข้าใจถึงสิ่งต่อไปนี้คือ  

1) การตอบสนองของผู้บริโภคจะขึ้นอยู่กับการรับรู้ (Consumer reaction based on 
perception) เนื่องจากผู้บริโภคส่วนใหญ่จะมีตอบสนองต่อวัตถุที่มองเห็นแตกต่างกัน  เกิดจากการ
รับรู้ ของบุคคลแต่ละคน พื้นเพทางวัฒนธรรม ประสบการณ์ในอดีต และแรงจูงใจของบุคคล จะท าให้
เกิดการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อวัตถุแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ถึงแม้ว่าความรู้สึกของบุคคลทุกคนจะ
เกิดข้ึนจากการรับรู้เหมือนกัน แต่การตอบสนองต่อความรู้สึก จะมีการตีความหมายต่างกัน ท าให้การ
รับรู้ของบุคคลที่ได้ออกมาต่างกัน และมีผลท าให้พฤติกรรมผู้บริโภคแตกต่างกันด้วย  

2) การรับรู้จะเกี่ยวข้องกับความต้องการและแรงจูงใจของผู้บริโภค (Perception relates to 
consumer needs and motives) เพราะความต้องการ แรงจูงใจ และการรับรู้ของบุคคลจะมีความ 
สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สิ่งที่บุคคลรับรู้จึงขึ้นอยู่กับความต้องการและแรงจูงใจของบุคคล โดยใน
ขณะเดียวกันนั้นความต้องการและแรงจูงใจของบุคคลก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่บุคคลรับรู้ด้วย คือ บุคคลอาจไม่
รู้ถึงความต้องการตนจนกว่าจะมองเห็นวัตถุหรือผลิตภัณฑ์ ดังนั้น ความสัมพันธ์ของการรับรู้ ความ
ต้องการ และแรงจูงใจจึงความส าคัญต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่ง  
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3) การรับรู้ของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงได้ (Consumer perception change) ความต้องการ
และแรงจูงใจของผู้บริโภคจะค่อยๆ เปลี่ยนไปตลอดเวลาตามสภาวะของสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งมี
ผลท าให้การรับรู้มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้นตัวของผู้บริโภคและการรับรู้ของผู้บริโภคจะเป็นตัว
ควบคุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตลาด และการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดนั้นจะมีผลต่อการความ
ต้องการของบุคคลด้วย  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

ภาพที่ 2.16   ขั้นตอนการรับรู้ (Perception process)  
 

จากภาพที่ 2.16 การเปิดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเปิดโอกาสให้ข้อมูลเข้า
มาสู่ตัวเอง ซึ่งน าไปสู่การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรรเนื่องจากผู้บริโภคเลือกที่จะตั้งใจรับสิ่งกระตุ้น
อย่างใดอย่างหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้บริโภคจะตั้งใจรับข่าวสาร แต่ไม่ได้หมายความว่าข่าวสาว
นั้นถูกตีความไปในทางที่ถูกต้อง ในขั้นนี้จึงเป็นการตีความหมายข้อมูลที่ได้รับเข้ามา หรือความเข้าใจ
ในข้อมูลที่ได้เลือกสรรนั้นจะข้ึนอยู่กับทัศนคติ ความเชื่อถือ และประสบการณ์ ต่อจากนั้นข้อมูลต่างๆ
ก็จะถูกป้อนเข้าสู่ขั้นตอนการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรร จากการที่ผู้บริโภคจดจ าข้อมูลบางส่วนที่
ได้เห็น ได้อ่าน หรือได้ยิน ดังนั้นจึงต้องพยายามสร้างให้ข้อมูลอยู่ในความทรงจ าของผู้บริโภค ซึ่งมีส่วน
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจซื้อ โดยมีกรอบแนวคิดในการสนันสนุนในการเข้าถึงการเปิดรับข้อมูล 
รวมถึงการเข้าใจความหมายของผลิตภัณฑ์พ้ืนถิ่นไทย ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดที่กล่ าวถึงการ
ตีความหมายทางสถาปัตยกรรมของ Robert G. Hershberger, (1985) ซึ่งกล่าวไว้ว่าความหมายทาง
สถาปัตยกรรมนั้นสามารถสื่อได้สองรูปแบบคือ (1) ความ หมายที่สื่อออกมาจากรูปลักษณ์ทาง
กายภาพ (Presentational meanings) ในฐานะที่เป็นวัตถุโดยสามารถแยกออกเป็นด้านการแสดง
คุณลักษณะ (Presentational) โดยการตีความหมายจากรูปทรงที่สังเกต  การจัดแบ่งหมวดหมู่ หรือ
การอ้างอิงจากสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวเองเช่น ระยะทาง ส่วนด้านการเป็นตัวแทน (Representational) 
ท าหน้าที่สื่อให้ผู้ใช้เข้าใจถึงประโยชน์ใช้สอยของสิ่งนั้น โดยการตีความหมายจากลักษณะการใช้งาน 
การสื่อสารจุดประสงค์จากรูปร่าง หรือลักษณะพิเศษ อีกรูปแบบคือ (2) ความหมายที่น าไปสู่การ

1. การเปิดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective exposure) 

2. การตั้งใจรับข้อมูลทีไ่ด้เลือกสรร (Selective attention) 

3. ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective 
comprehension) 

4. การเก็บรักษาข้อมลูที่ไดเ้ลือกสรร (Selective retention) 
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ตอบสนอง (Responsive meanings) ท าหน้าที่ก่อให้เกิดการกระท า ซึ่งเกี่ยวข้องกับสภาวะอารมณ์ 
เช่น ความชอบ หรือไม่ชอบ เกี่ยวข้องกับการประเมิน และการตัดสินใจ ซึ่งจะน าไปสู่การกระท า  

จากตัวอย่างแนวคิดด้านความหมายของสถาปัตยกรรมข้างต้นสามารถเชื่อมโยงกับงานวิจัยใน
แง่ของการรับรู้คุณค่าของศิลปะไทยจากการเห็นรูปลักษณ์ทางกายภาพของเครื่องเรือน และอีกส่วน
หนึ่งเป็นการรับรู้คุณค่าจากการเป็นตัวแทนของคุณค่าบางอย่างที่แฝงอยู่ในรูปลักษณ์และลวดลายจาก
โบราณวัตถุและโบราณสถานของไทย ที่สะท้อนถึงศิลปะสมัยสุโขทัย  

 
 
  

 
 
 

 
 

 
   
 

 
ภาพที่ 2.17  Meanings in Architecture (Robert G. Hershberger) Lang, Jon.(Ed.) Designing  

 for Human Behavior. Pennsylvania: Hutchinson and Ross Inc. 1974 
 

2.4.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภค (Factors affecting consumer 
perception) 

ธรรมชาติของการรับรู้และการกระท าที่เกิดจากการรับรู้จะได้ผลกระทบมาจาก
ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางความคิดทั้งหลาย ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคสามารถ
จัดเป็นกลุ่มท่ีส าคัญ คือ 

 1) ความเต็มใจในการรับรู้ของผู้บริโภค (Mental readiness of consumers to 
perceive) หมายถึง สภาวะของจิตใจ ทัศนคติที่มีต่อสภาวะความพร้อมที่จะรับรู้ของบุคคล ปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความเต็มใจในการรับรู้ของผู้บริโภค ได้แก่ ความตั้งใจ โครงสร้างของจิตใจ ความคิดที่มีต่อ
การรับรู้ ความคุ้นเคยต่อสิ่งที่ได้รับรู้ และการคาดหวังในการรับรู้ 

2) ประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภค (Past experience of the consumer) 
โดยสิ่งที่ผู้บริโภคได้มีการรับรู้ในปัจจุบันก็เป็นสิ่งที่ได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา
และการคาดหวังของบุคคลก็จะมีพ้ืนฐานมาจากประสบการณ์ในอดีตเช่นกัน ฉะนั้น การที่ผู้บริโภคจะ
มีการรับรู้อย่างไรในปัจจุบัน ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของบุคคลที่มีต่อตัวกระตุ้นนั้น รวมทั้งการ
คาดหวังของผู้บริโภคด้วย  

Presentatio
nal 

meanings 
Representational 

Affective 
Evaluative 
Prescriptive 

Meanings 
in 

Architect
ure 

Responsive 
meanings 

Presentational 

Actio
n 

Recognize its usage – eat, sleep  
Communicate the purpose of form -
comfortable 
Express value – Dome, Arch, and 
Tower 

Observed forms, iconic - recognition, 
classification, Categorization 
Self reference – distance 
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3) ปัจจัยการรับรู้ของผู้บริโภคด้านวัฒนธรรมและสังคม (Social and culture 
factors of consumer perception) การที่ผู้บริโภคจะมีวิธีการรับรู้เช่นไร จะได้รับอิทธิพลมาจาก
ปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับสังคมและวัฒนธรรมที่บุคคลอาศัยอยู่ด้วย บทบาทของบุคคลแต่ละคนหรือ
ความเข้าใจในตนเองในสังคม เช่น ชั้นทางสังคม หรือสถานภาพ และวัฒนธรรมเฉพาะของบุคคลที่มี
อยู่จะมีอิทธิพลต่อการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคล รวมทั้งวิธีการที่นักการตลาดพยายามจะขาย
ผลิตภัณฑ์ ให้กับบุคคลด้วย นั้นคือ สิ่งส าคัญมากที่สุดส าหรับนักการตลาดก็คือ การเข้าใจปัจจัยทาง
สังคมและวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน เพ่ือที่จะได้สามารถปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม
กับบุคคลแต่ละกลุ่มในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ 

การศึกษาร่องรอยทางกายภาพ (Observation Physical Traces) เป็นหนึ่งเครื่องมือที่
นักวิจัยนิยมใช้ศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อม (E-B Study) เนื่องจากเป็นวิธีที่ไม่รบกวน
ต่อกลุ่มเป้าหมายที่นักวิจัยก าลังศึกษา ท าให้ไม่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
นักวิจัยสามารถจินตนาการตามสภาพข้อมูล หรือร่องรอยที่เหลือจากกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย 
สามารถใช้เวลานานแค่ไหนก็ได้ในการส ารวจศึกษา หรือจะกลับมาเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมเท่าไรก็ได้ตามที่
นักวิจัยต้องการ และเป็นวิธีที่ง่าย ในการส ารวจร่องรอยทางกายภาพนี้นักวิจัยอาจท าโดยการวาด
ภาพประกอบการอธิบาย การนับ การถ่ายภาพ หรือท าวิธีผสมผสานเพื่อให้ได้ข้อมูลในประเด็นที่
ต้องการศึกษามากที่สุด ) (John Zeisel: อ้างโดย John P. Eberhard : 2006) 

แบนนิ่ง (Banning) ท าการศึกษาร่องรอยทางกายภาพเพ่ือหาแนวคิดในการออกแบบอาคาร
ที่ตอบสนองต่อแบรนด์ขององค์กร โดยศึกษากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในอาคาร College Union และ
ชี้ให้เห็นว่าพ้ืนที่ส่วนใดเป็นพื้นที่หลักและมีความหนาแน่นในการใช้งาน การจัดวางต าแหน่ง
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ หรือแม้แต่ต าแหน่งของการวางจุดทิ้งขยะก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้มาใช้พ้ืนที่ 
การท าสัญลักษณ์หรือกราฟิก หรือจุดที่ติดประกาศข้อมูลข่าวสาร ก็เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อรูปแบบการ
รับรู้และพฤติกรรมของนักศึกษาเช่นกัน (Banning, J. H.: 2000)  

 

2.4.2  แนวคิดการใช้รูปภาพ Stimuli และระดับความซับซ้อน 
  ในส่วนนี้เป็นการศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวคิด และแนวทางในการสร้าง
เครื่องมือในการวิจัย และวิธีการในการวิจัย ซึ่งน าเอางานวิจัยที่ศึกษาด้วยวิธีการใช้รูปภาพเป็น
ตัวกระตุ้นในการประเมิน และการศึกษาความแตกต่างของความคิดเห็นของกลุ่มบุคคล มีดังนี้ คือ 

- การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสิ่งกระตุ้น (Stimuli) ที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงใน
การปฏิบัติการแก้ปัญหางานออกแบบ เป็นการคิดงานออกแบบ โดยใช้สิ่งกระตุ้นด้วยรูปภาพที่เป็น
ภาพถ่าย และภาพสเก็ตด้วยมืออย่างหวัดๆเป็นเครื่องมือ ในงานวิจัยนี้มุ่งเน้นเฉพาะการออกแบบด้วย
การมองสิ่งที่แสดงอยู่ เห็นได้ว่าผลงานของนักออกแบบที่ท างานในสภาพแวดล้อมที่สิ่งเร้าในแต่ละ
แบบแตกต่าง ซึ่งสิ่งเร้านั้นมีอิทธิพลต่อการท างานออกแบบ ขอบเขตในการชี้วัด คือ การใช้งานได้จริง 
ความคิดสร้างสรรค์ และการพัฒนางานออกแบบ ด้วยกลุ่มผู้ร่วมการทดลองเป็นนักศึกษาสาขา
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สถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบอุตสาหกรรมถูกตั้งโจทย์เพื่อแก้ปัญหาของงานออกแบบทั้ง 2 ชิ้นนี ้
ภายใต้เงื่อนไขท่ีแตกต่างกัน กลุ่มเป้าหมายจะได้โจทย์ที่แก้ปัญหางานออกแบบ 2 ชิ้น ซึ่งการทดลอง
ถูกแบ่งเป็น 2 โจทย์ คือ โจทย์ที่หนึ่ง คือ กล่องช็อคโกแลต โจทย์ที่สอง คือ ที่กดน้ าส าหรับดื่ม 
กลุ่มเป้าหมาย 36 คน ชาย 20 คน และหญิง 16 คน อายุ 21-26 ปี ทั้งหมดเป็นนักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ และมีสตูดิโอที่ใช้ในการทดลองทั้งหมด 3 แบบ ผู้ร่วมการทดลองถูกแบ่ง
ออกเป็น 3 กลุ่มๆละ 12 คน แต่ละกลุ่มจะถูกทดสอบในสภาวะที่แตกต่างกัน 3 แบบ ค้นพบอาจ
เป็นได้ว่าสิ่งกระตุ้นมีผลกระทบต่อการแก้ปัญหาก่อนการออกแบบ แต่ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่ต้องการ
แก้ปัญหา (Gabriela Goldschmidt and Maria Smolkov, 2006) 

- การศึกษาเก่ียวกับการประเมินสภาพแวดล้อมด้วยรูปภาพ และความแตกต่างของ
ความคิดในแต่ละบุคคล ซึ่งการศึกษานี้เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นภัย ของที่ตั้งบริษัท หรือ
โรงงานอุตสาหกรรม โดยการวิเคราะห์จากภาพถ่ายของที่ตั้งบริษัท หรือโรงงานนั้น ธนาคารจะใช้วิธีนี้
ในการตรวจสอบ เพ่ือเป็นข้อตัดสินใจ เกี่ยวกับเครดิตในการตกลงท าประกัน โดยการสร้าง stimuli 
แล้วทดสอบโดยใช้ปัจจัย 7 ประเด็น คือ ความสว่าง, โครงสร้าง, ภาพรวมทั้งหมด, ทันสมัย , ก าแพง
ขอบรั้ว, ความใหม่ของที่ตั้ง โดยใช้ผู้ร่วมการทดลองจ านวน 54 คน ครึ่งหนึ่งเป็นนายธนาคาร และอีก
ครึ่งหนึ่งเป็นนักศึกษา ซึ่งเป็นตัวแปรด้านบุคคลและสังคม โดยการแสดงภาพถ่ายจ านวน 21 ภาพ ผู้ที่
มีส่วนร่วมในการทดลองทั้งหมด 54 คน ชาย 41 คน และหญิง 13 คน ในการตอบแบบสอบถามโดย
การให้คะแนนเป็นระดับโดยการแยกระหว่างเพศชายและเพศหญิงที่มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญ แต่ในการทดสอบครั้งนี้ไม่พบความแตกต่างแต่อย่างใดในการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องภัยหรือความ
เสี่ยงของภาพถ่าย กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย นักศึกษา 25 คน นายธนาคาร 29 คน ขั้นตอนการ
ทดลองคือเป็นการตรวจเช็คสภาพแวดล้อมที่เป็นภัย จากภาพถ่ายของที่ตั้งบริษัท/โรงงาน
อุตสาหกรรม โดยผู้ร่วมการทดลอง เป็นการทดลองแบบกึ่งทดลอง โดยการแบ่งผู้ร่วมการทดลองเป็น 
2 กลุ่ม  เพ่ือยืนยันระดับของสภาพแวดล้อมที่เป็นภัย ผู้ร่วมทดลองต้องตอบแบบสอบถาม โดยใช้ 
สเกล 7 ระดับ 1=ต่ า, 7=สูง กับภาพถ่าย 15 ภาพแรก ในแบบสอบถามฉบับสั้นๆ ตามล าดับ ส าหรับ
อีก 6 ภาพ  ผู้ร่วมทดลองต้องสามารถอธิบายภาพ ค้นพบว่านายธนาคาร พบว่าทั้งสองกลุ่มมีการ
ประเมินความเสี่ยงที่แตกต่างกัน และลักษณะของสิ่งกระตุ้นไม่คงที่ มีความหลากหลายและเด่นแต่
โดยลักษณะของที่ตั้ง ไม่ใช่โดยบุคคล ผู้วิจัยได้พิสูจน์กลุ่มตัวอย่างและสิ่งกระตุ้น สิ่งที่ต้องเพ่ิมหรือลด
การรับรู้ทางสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง  ลักษณะของบุคคลไม่ส าคัญ พบว่ามาตรวัดที่จะเป็นเครื่องมือ
ฝึกหัดบุคคลที่ต้องเป็นผู้ตัดสินหรือเป็นผู้ประเมินด้านความเสี่ยงของที่ตั้งและสภาพแวดล้อม การวิจัย
ต้องพิสูจน์สิ่งกระตุ้น (Stimuli) ให้มากขึ้น เพ่ือการรับรู้ถึงอิทธิของความเสี่ยง และเพ่ือการวิเคราะห์ที่
เชื่อมต่อระหว่างลักษณะของที่ตั้งและสิ่งกระตุ้น (Olaf Weber, 2001) 

- การศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบการยอมรับ และตอบสนองต่อห้องรับประทาน
อาหาร และห้องรับแขกของบุคคลในที่อยู่อาศัยด้วยการประเมินรูปภาพห้องในแบบต่างๆ ซึ่งท าการ
ทดลอง 2 ครั้ง การทดลองที่หนึ่ง ประกอบด้วยผู้ร่วมทดลองที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรี 19 คน จาก
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หลักสูตรจิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยโตรอนโต้ เป็นเพศหญิง 14 คน ชาย 5 คน ร่วมประเมินภาพ
ตัวอย่าง 37 ภาพ ซึ่งเป็นภาพห้องรับประทานอาหาร และห้องรับแขกท่ีเลือกจากการออกแบบตกแต่ง
ของอเมริกา และหนังสือนิตยสารการตกแต่ง นักศึกษาร่วมประเมินให้คะแนนแบ่งเป็น 7 ระดับ ของ
ภาพ 9 รูปแบบ ได้แก่ ดั้งเดิม-ทันสมัย, ชอบ-ไม่ชอบ, เป็นทางการ-ไม่เป็นทางการ, คุ้นเคย-ไม่คุ้นเคย, 
เรียบง่าย-ซับซ้อน, ร้อน-เย็น, กระตุ้นเร้าใจ-น่าเบื่อ,เป็นระเบียบ-ไม่เป็นระเบียบ, อยากอยู่-ไม่อยาก
อยู่ โดยวิเคราะห์ปัจจัยออกเป็น 3 ด้าน คือ การตกแต่ง (Decorative), ความทันสมัย (Stylish) และ
ความคุ้นเคย (Familiar) จากกลุ่มเป้าหมายค้นพบว่าการท าให้เกิดความรู้สึกว่ายกว่าการพิจารณา 
cognitive  ส่วนการทดลองที่สอง เป็นการหาผลกระทบของความเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กันใน
การตอบสนองกับรูปแบบห้องที่จ าแนกออกเป็น 3 แบบ ภาพตัวอย่างที่เป็นสิ่งเร้าประกอบด้วย 2 
กลุ่ม (A และ B) รวม 12 ภาพ ผู้ร่วมทดลองเป็นเพศชาย 24 คน และเพศหญิง 24 คน จากหลักสูตร
จิตวิทยาสังคม มหาวิทยาลัยโตรอนโต้ เป็นผู้ร่วมประเมินความรู้สึกจากการดูภาพห้องจ านวน 12 
ภาพ และให้วิจารณ์แต่ละห้องโดยให้ค่าคะแนน 7 ระดับ และเขียนสรุปอธิบายจินตนาการของแต่ละ
ช่วงที่จะใช้ห้องเพ่ือท าประโยชน์ในด้านใด และแสดงการรับรู้ในรายละเอียดต่างๆของแต่ละห้อง 
ล าดับคะแนน (scale rating) ความรู้สึก จะท าก่อนหรือหลังการบรรยายสิ่งที่พิจารณา จากผลการ
ทดลองที่สองพบว่าใน 7 scale ปัจจัย Personally Involved มีความสัมพันธ์กับความเชื่อในความ
เป็นส่วนบุคคลของผู้อยู่อาศัยและความเกี่ยวเนื่อง ปัจจัยความชอบ สัมพันธ์กับความสวยงามและ
ความน่าอยู่ และปัจจัยบอกถึงสังคม สัมพันธ์กับบอกความเป็นตัวตน และความยากต่อการอธิบาย สิ่ง
ที่ท านายได้ดีที่สุดในการปรารถนาที่จะอยู่อาศัยคือการรู้สึกถึงความงามและความผูกพันส่วนบุคคล 
ส่วนมากจะชอบห้องที่ให้ความรู้สึกคุ้นเคย ขณะที่การตกแต่งเป็นห้องที่บอกเกี่ยวกับบุคคล (Ute  
Ritterfeld and Gerald C. Cupchik,1996)  

- การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจสอบดูความแตกต่างระหว่างลักษณะของสไตล์แบบ
หรูหราและสไตล์แบบทั่วไป เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแห่งที่พักอาศัย และการตอบสนองต่อสไตล์นั้น
ระหว่างสถาปนิกและไม่ใช่สถาปนิก ใช้ภาพสไลด์ 40 ภาพ (สไตล์ละ 20 ภาพ) ให้คะแนนในขอบเขต
ของคุณสมบัติทางกายภาพ ก าหนดให้สถาปนิก 20 คน และไม่ใช่สถาปนิก 20 คน การวิจัยนี้ค้นคว้า
เกี่ยวกับความแตกต่างของลักษณะแต่ละสไตล์ สถาปัตยกรรมแห่งที่พักอาศัยในสไตล์หรูหรา (High 
Style) มีวัสดุอุปกรณ์น้อยกว่า, มีคอนกรีตมากกว่า, รูปแบบง่ายๆ, มีสีขาวมาก และทางเข้าไม่อยู่ตรง
กลาง พวกเขาพิจารณาว่ามีความซับซ้อน, สมัยใหม่ และน่าตื้นเต้น ส่วนสถาปัตยกรรมแห่งที่พักอาศัย
ในสไตล์ทั่วไป (Popular Style) มีลักษณะที่ใช้วัสดุมากกว่า, อยู่ในแนวนอน, มีหลังคาจั่ว, มีกรอบ
หน้าต่างชัดเจน, ทางเข้าอยู่ตรงกลาง และใช้สีแบบโทนร้อน สถาปนิกประเมินสไตล์หรูหราว่ามีความ
ชัดเจน, น่าชื่นชมยินดี,ผ่อนคลาย และมีความหมาย แสดงให้เห็นว่าทั้งสองกลุ่มชอบความสมัยใหม่ 
และความชัดเจน แต่กลุ่มที่ไม่ใช่สถาปนิกนิยมความเรียบง่าย และมีลักษณะแบบทั่วๆไป ขณะที่กลุ่ม
สถาปนิกชอบความซับซ้อน และลักษณะแบบหรูหรา (Kimberly Devlin and Jack L. Nasar, 
1989) 
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- การศึกษาการถอดรหัสสถาปัตยกรรมใหม่ แบบตัวอย่างน าเข้าสู่การเข้าใจเกี่ยวกับ
ความรู้สึกความงามประเมินด้านความงามเกี่ยวกับด้านหน้าของตัวอาคาร เปรียบเทียบปัจจัย 59 
อย่าง จากอาคาร 42 อาคาร โดยวัดเรื่องของอารมณ์และการรับรู้ กับความงามโดยทั่วไป ระหว่าง
สถาปนิกและบุคคลทั่วไป ลักษณะกายภาพและพ้ืนฐานอารมณ์และความรู้สึกบอกถึงความแตกต่าง
ของการประเมินด้านความงามด้านหน้าของอาคารระหว่างสถาปนิกและบุคคลทั่วไป โดยมีตัวชี้วัด 59 
ปัจจัย กับอาคารส านักงานสมัยใหม่ขนาดใหญ่ 42 อาคาร โดยแยกตามอาคารที่มีผลกระทบกับ
อารมณ์ และคุณภาพความงามสากลโดยสถาปนิกและบุคคลทั่วไป การประเมินของสองกลุ่ม
แสดงออกถึงความชื่นชม ยินดี (แต่ไม่แสดงออกถึงการกระตุ้น หรือตื้นเต้นเร้าใจ) แต่ทั้งสองกลุ่มมีการ
ประเมินความรู้สึกที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง การมองเห็นเป็นสิ่งที่อาจอธิบายได้ถึงการประเมินด้าน
ความงามของสถาปนิกกับบุคคลทั่วไปที่แตกต่างกัน 
 

ในงานวิจัยนี้เครื่องมือการวัดที่เป็นมาตารฐานที่เป็นแบบอย่างสากลถูกใช้ในการ
พิจารณาระดับของแต่ละอาคาร ซึ่งมีการวัด 10 ระดับ (Scale)  เริ่มจากก าหนดที่ระดับ 1 เป็น
สถาปัตยกรรมที่ยอดแย่ หรือน่ากลัว และก าหนดที่ระดับ 10 เป็นสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมหรือ
น่าชื่นชม ยินดี เครื่องมือวัดความชื่นชม ยินดี (pleasure) และการกระตุ้น (arousal) ถูกพัฒนาขึ้น
โดย Mehrabian และ Russell (1974) ลักษณะเป็นแผนภาพกราฟฟิก (graphic circumplex) และถูก
ท าให้สมบูรณ์ถูกต้องอีกครั้ง โดย Russell, Weiss, และ Mendelsohn (1989) และน าออกมา
ส าหรับการแบ่งระดับความต้องการวัดสิ่งต่างๆ การวัดความชื่นชม ยินดี (pleasure) ถูกแสดงในแกน
แนวนอน โดยเริ่มจากระดับจากความน่าเกลียด (ไม่พอใจ) จนถึงสวยงาม (เป็นที่พอใจ) และการวัด
การกระตุ้น (arousal) ถูกแสดงในแกนแนวตั้ง โดยเริ่มจากระดับการกระตุ้นมาก (ตื้นเต้นมาก) จนถึง 
ไม่กระตุ้น (เฉยชา)  
 

 
 

ภาพที่ 2.18 แสดงเครื่องมือ Emotion Circumplex ใช้ประเมินถึงความรู้สึกชื่นชมยินดี (Pleasure) 
     และความกระตุ้น (Arousal) ของตนเองต่อแต่ละสิ่งที่ต้องการวัด 
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จากภาพเป็นเครื่องมือการวัดความประทับใจแห่งสถาปัตยกรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึง
ความประทับใจแต่ละสิ่งก่อสร้าง ท าได้โดยการท าเครื่องหมายส าหรับแต่ละอาคารที่พรรณนาความ
ประทับใจของตนเองไม่มีค าตอบที่ถูกจริง ต้องพิจารณาอาคารตามที่สะดุดใจ ถ้าใกล้ศูนย์กลางมาก
ตรงกับความไม่ค่อยประทับใจเท่าท่ีควรไกลจากศูนย์กลาง นั่นคือยืนยันความประทับใจมาก ถ้าพบ 
ว่าอาคารสวยงามมาก ต้องท าเครื่องหมายไปในทางขวา ถ้าพบว่าอาคารน่าเกลียด ควรท าเครื่องหมาย
ไปทางด้านซ้าย ถ้าพบว่ามันกระตุ้นหรือตื้นเต้นมาก (คนละส่วนจากสวย/ไม่สวย) ท าเครื่องหมายไป
ทางด้านบน ถ้าพบว่ามันเฉยๆหรือไม่เกิดการกระตุ้น ให้ท าเครื่องหมายไปทางด้านล่างแผนภาพ
วงกลมสามารถบ่งชี้ที่หลากหลายของความประทับใจ, เช่นว่าต้องการความร่าเริง (นั่นคือความ
สวยงามคู่กับการกระตุ้น) หรือต้องการความเงียบสงบ (นั่นคือ ความสวยงามคู่กับไม่เกิดการกระตุ้น) 
เป็นต้น (Robert Gifford, Donald W. Hine, Werner Muller-Clemm, D’Arcy J. Reynolds, JR. 
and Kelly T. Shaw, 2000) 

- การศึกษาวัดการรับรู้ สถาปัตยกรรม  Modern และ Post-Modern ประเมิน
อาคาร 24 หลัง โดยอาศัยงานจัดล าดับ มาตรวัดได้ในหลายมิติ เปรียบเทียบสถาปนิกกับนักบัญชี 
จัดล าดับรูปภาพ พบว่า สถาปัตยกรรม Post-Modern จะถูกออกแบบให้สื่อการรับรู้ส าหรับคนทั่วไป 
แต่นักบัญชีไม่รับรู้เรื่องความแตกต่างของอาคารใดเลย โดยการวิจัยเน้นกระบวนการวิจัยแบบการ
จดัล าดับภาพ (Linda Groat, 1982) 

- การศึกษาการรับรู้ด้านการมองเห็นและการฟังเป็นส่วนของการช่วยเหลือในการ
รับรู้สภาพแวดล้อม เป็นการประเมินเกี่ยวกับการมองเห็นและการได้ยินเพ่ือทราบว่าสิ่งใดมีผลต่อการ
พิจารณาสภาพแวดล้อมได้มากกว่า โดยแสดงวีดีทัศน์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่มีทั้งภาพและเสียงเป็น
เครื่องมือ มีผู้ร่วมทดลอง 70 คน ผลลัพธ์ชี้ให้เห็นว่าการพิจารณาถึงความชื่นชม ยินดีนั้นการมองเห็น
นั้นมีผลมากกว่าการได้ยิน สัญญาณการมองเห็นและการได้ยินไม่เหมาะสมกับการพิจารณาในด้านการ
กระตุ้น ความไวของเสียงไม่ปรากฏอิทธิพลที่เก่ียวข้องกับการมองเห็น (Robert Gifford and Cheuk 
Fan Ng, 1982) 

 

สรุปในการวิจัยนี้ ผู้วิจัยน าเอาวิธีการใช้รูปภาพเป็นสิ่งเร้าและแนวทางการสร้างสเกลวัดระดับ
ความพึงพอใจเป็นเครื่องมือการวิจัย โดยการใช้รูปภาพสีที่สร้างข้ึน เนื่องจากสามารถสื่อได้โดยตรงกับ
ความรู้สึกรับรู้ของผู้ร่วมทดลองโดยในขั้นตอนที่ทดสอบการรับรู้ด้วยการหาค่าระดับความนิยม ใช้
ทัศนียภาพเป็นภาพเขียนที่สร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้จากผลของการประเมินและจากการ
ทบทวนวรรณกรรมที่อยู่ในขอบเขตของการวิจัย ทั้งนี้ประกอบกับแบบสอบถามเพ่ือส ารวจหาระดับ
ความนิยมของรูปแบบและแนวคิดการออกแบบเครื่องเรือน ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม 
จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย ผ่านกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค 
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2.5    แนวคิดด้านคุณลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมของมนุษย์  
 

โดยทั่วไปแล้วลักษณะของผู้บริโภคได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านวัฒนธรรม และปัจจัยด้าน
สังคม สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยภายนอกที่ส าคัญและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค  โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

2.5.1 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural factor)  
เป็นสัญลักษณ์และสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน เป็นที่ยอมรับจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่ง โดยเป็น

ตัวก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของมนุษย์ในสังคมหนึ่ง (Stanton & Futrell,1987: 664 อ้างใน     
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ .2541:83) ค่านิยมในวัฒนธรรมจะก าหนดลักษณะของสังคม และก าหนดความ
แตกต่างของสังคมหนึ่งจากสังคมอ่ืน วัฒนธรรมเป็นสิ่งก าหนดความต้องการและพฤติกรรมของบุคคล 
โดยวัฒนธรรมของแต่ละกลุ่มที่มีลักษณะเฉพาะและแตกต่างกัน ซึ่งมีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่และ
สลับซับซ้อนวัฒนธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) เกิดจากพ้ืนฐานทางภูมิศาสตร์และลักษณะพ้ืนฐาน
ของมนุษย์แบ่งเป็นประเภทต่างๆ คือ กลุ่มเชื้อชาติ (Nationality groups) กลุ่มศาสนา (Religious 
groups) พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ (Geographical groups)  กลุ่มย่อยด้านอายุ (Age) และกลุ่มย่อยด้าน
เพศ (Sex) สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อค่านิยมทางวัฒนธรรม ทัศนคติ และลักษณะการด ารงชีวิตที่
แตกต่างกัน ซึ่งมีอิทธิพลต่อการบริโภคท่ีแตกต่างกันอีกด้วย 

 

2.5.2 ปัจจัยด้านสังคม (Social factors)  
เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ กลุ่ม

อ้างอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มทางด้านค่านิยม (Value) การเลือกพฤติกรรม (Behavior) การ
ด ารงชีวิต (Lifestyle) รวมทั้งทัศนคติ (Attitude) และแนวความคิดของบุคคลเนื่องจากบุคคล
ต้องการให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มอ้างอิง (Reference groups) เช่น เพ่ือน กลุ่ม
บุคคลชั้นน า และบุคคลกลุ่มต่างๆในสังคม ครอบครัว (Family) ซึ่งบุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพล
มากที่สุดต่อทัศนคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคล (3) บทบาทและสถานะ (Roles and 
statuses) บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม ซึ่งจะต้องวิเคราะห์ว่าใครมีบทบาทเป็นผู้คิดริเริ่ม ผู้
ตัดสินใจซื้อ ผู้มีอิทธิพล ผู้ซื้อ และผู้ใช้ 
 

2.5.3 ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal factors) 
การตัดสินใจของผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากลักษณะส่วนบุคคลของคนทางด้านต่างๆ 

ประกอบ ด้วย อายุ (Age) อาชีพ (Occupation) โอกาสทางเศรษฐกิจ (Economic circumstances) 
หรือรายได้ (Income) การศึกษา (Education) ค่านิยมหรือคุณค่า (Value) และรูปแบบการด ารงชีวิต 
(Lifestyle) โดยแสดงออกในรูปแบบของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น ซึ่งมีผลต่อความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน 
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2.5.4 ปัจจัยทางจิตวิทยา (Psychological factors) 
การเลือกซื้อของบุคคลได้รับอิทธิพลจากปัจจัยด้านจิตวิทยาซึ่งถือว่าเป็นปัจจัย

ภายในตัวผู้บริโภคต่อพฤติกรรมการซื้อและการใช้สินค้า ประกอบด้วย การจูงใจ (Motivation) เป็น
พลังกระตุ้นที่อยู่ภายในตัวบุคคลซึ่งกระตุ้นให้บุคคลปฏิบัติ การจูงใจเกิดภายในตัวบุคคลแต่อาจจะถูก
กระทบจากปัจจัยภายนอก เช่น วัฒนธรรม ชั้นทางสังคม หรือสิ่งกระตุ้น พฤติกรรมมนุษย์จะเกิดขึ้น
ต้องมีแรงจูงใจ (Motive) ซึ่งหมายถึง ความต้องการที่ได้รับการกระตุ้นจากภายในตัวบุคคลที่ต้องการ
แสวงหาความพอใจด้วยพฤติกรรมที่มีเป้าหมาย (Stanton & Futrell,1987: 649) ดังนั้นจึงต้องศึกษา
แรงจูงใจที่เกิดขึ้นภายในตัวมนุษย์ อันประกอบด้วย ความต้องการทางด้านร่างกาย และความต้องการ
ทางด้านจิตวิทยา ความต้องการเหล่านี้ท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะหาสินค้ามาบ าบัดความต้องการของตน 

 

2.5.5  ปัจจัยด้านแบบแผนครอบครัว 
ปัจจัยด้านแบบแผนครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบครอบครัว จ านวนสมาชิกใน

ครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูกและบุคคลอ่ืน ๆ และบทบาทหน้าที่ในครอบครัว ซึ่งมีผลต่อ
บทบาทและอ านาจในครอบครัว รวมถึงการตัดสินใจเลือกรูปแบบเครื่องเรือนหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ 
เหล่านี้ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค (ebook.nfe.go.th, 2551)      

 

2.5.6  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยการจัดกลุ่ม

และล าดับความสูงต่ าของระดับชั้นทางสังคม (สุทธยา สุขสม , 2551) ด้วยรายได้ครัวเรือนที่มีอิทธิพล
ต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อ     ซึ่งความแตกต่างของปัจจัยภายนอกด้านเศรษฐกิจของ
ผู้บริโภคในปัจจุบันนี้ เป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่เป็นตัวก าหนดการรับรู้สภาพแวดล้อมของ
ผู้บริโภค อันส่งผลถึงความแตกต่างในการเลือกรูปแบบของเครื่องเรือน รวมถึงผลิตภัณฑ์ประเภทอ่ืนๆ 
ด้วย     
         จากกรณีศึกษา “ปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดผู้บริโภคที่มีผลต่อประเภทของเครื่องเรือน”  
ที่กล่าวว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจของผู้บริโภค ประกอบด้วย อายุและระดับการศึกษา โดยมี
ความสัมพันธ์กันในทางบวก ซึ่งหมายความว่า ผู้บริโภคที่มีอายุและระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจะมีรายได้
ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนที่สูงขึ้นตามไปด้วย และในทางกลับกัน คนที่มีอายุและการศึกษาน้อยก็จะมี
รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนที่น้อยลงตามไปด้วย     ดังนั้นการวิจัยนี้จึงพิจารณาตัวแปรรายได้
ครัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือนของผู้บริโภค เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของผู้บริโภคเป็น
ส าคัญ และส่งผลถึงความแตกต่างในการเลือกรูปแบบของเครื่องเรือนด้วย 
 

2.5.7 รูปแบบวิถีชีวิต 
จากค าจ ากัดความของค าว่า “รูปแบบวิถีชิวิต” ในการวิจัยนี้หมายถึง รูปแบบการ

ด าเนินชีวิต แบบแผนพฤติกรรมของผู้บริโภค และงานอดิเรก ดังนั้นการศึกษาปัจจัยผู้บริโภคเกี่ยวกับ
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รูปแบบวิถีชิวิต จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้าใจถึงบริบทและสังคมของผู้บริโภค ซึ่งการวิจัยนี้ให้
ความส าคัญต่อปัจจัยรูปแบบวิถีชีวิตที่ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในฐานะ
ที่ปัจจัยรูปแบบวิถีชีวิต เป็นตัวแปรกลาง เ พ่ือใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ลักษณะเฉพาะของผู้บริโภคที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการรับรู้และความต้องการรูปแบบเครื่องเรือนโดย
ผ่านปัจจัยวิถีชีวิต ในขณะที่ ก าหนดให้หัวหน้าครอบครัวเป็นกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาและเป็น
ตัวแทนของครัวเรือน 

ปัจจัยแบบแผนพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต 
การใช้จ่าย และการใช้เวลา ประกอบด้วย การพบปะสังสรรค์ (รับแขก) ภายในที่อยู่อาศัย ซึ่งบ่งบอก
ทางฐานะ ต าแหน่งหรือเกียรติยศของผู้บริโภคที่ปรากฏในสังคม โดยการวิจัยนี้น าตัวแปรการพบปะ
สังสรรค์ หรือการรับแขกภายในที่อยู่อาศัย เป็นตัวชี้วัดด้านบทบาทหน้าที่และการยอมรับทางสังคม
ของผู้บริโภค  ประกอบกับพฤติกรรมที่แสดงออกมาซ้ าๆ กันในการด าเนินชีวิตประจ าวัน (เสรี วงษ์
มณฑา, 2542) ได้แก่ กิจกรรมที่เกี่ยวกับวิธีการเดินทางไปท างาน กิจกรรม (งานอดิเรก) ที่ผู้บริโภค
ชอบท าในชีวิตประจ าวันหรือท าสม่ าเสมอ และความสนใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่แสดงออกถึงบุคลิกภาพ
และมโนทัศน์ที่มีต่อตนเอง  โดยการวิจัยนี้น าสถานภาพการอยู่อาศัยของผู้บริโภค มาเป็นตัวชี้วัดด้าน
แบบแผนพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตของ  

 

2.6 แนวคิดด้านการออกแบบเคร่ืองเรือน 
 

การวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาในด้านลักษณะทางกายภาพของรูปแบบเครื่องเรือนที่มีผลต่อ
ระดับความนิยมของผู้บริโภค และการรับรู้ด้านการสื่อความหมายของรูปแบบเครื่องเรือน เพ่ือใช้ใน
การก าหนดตัวแปรด้านกายภาพของรูปแบบเครื่องเรือน ที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย     ซึ่งการวิจัยนี้ให้ความส าคัญต่อปัจจัยด้านเครื่องเรือน ที่เป็นผลมาจากการรับรู้ ความต้องการ 
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อและ/หรือเลือกใช้ของผู้บริโภค ในฐานะที่ปัจจัยรูปแบบเครื่องเรือน
เป็นตัวแปรตาม เพื่อใช้ในการอธิบายผลของลักษณะทางกายภาพของรูปแบบเครื่องเรือน อันเกิดจาก
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้านลักษณะเฉพาะของผู้บริโภคที่มีอิทธิพล
ทางตรงต่อการรับรู้และความต้องการรูปแบบเครื่องเรือน และทั้งที่มีอิทธิพลทางอ้อมโดยผ่านปัจจัย
รูปแบบวิถีชีวิต รสนิยม และที่อยู่อาศัย  

จากค าจ ากัดความของค าว่า “เครื่องเรือน” หมายถึง สิ่งอ านวยความสะดวกที่มนุษย์คิด
ประดิษฐ์ขึ้น เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตให้แก่ผู้ใช้อาคาร เป็นผลิตภัณฑ์ที่อ านวยความสะดวกสบายและ
ใช้ประกอบพฤติกรรมต่างๆ ภายในที่อยู่อาศัย เช่น การนอน นั่ง รับประทานอาหาร ท างานและอ่ืนๆ 
เป็นต้น     ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ จึงใช้รูปแบบของประเภทเครื่อง
เรือนภายในอาคาร (Indoor Furniture) ในการศึกษา โดยจัดกลุ่มรูปแบบเครื่องเรือนตามมิติพ้ืนที่
การใช้สอยหรือตามสภาพแวดล้อมของสถานที่ เช่น ห้องนอน ห้องรับแขก ห้องน้ า และห้องอ่ืนๆ     
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เนื่องจากเป็นเครื่องเรือนที่มีความส าคัญต่อผู้ใช้ในทุกๆ กิจกรรม นับตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน     
เครื่องเรือนประเภทนี้มีความส าคัญ และมีขอบเขตของห้องเป็นเครื่องก าหนดให้ทราบว่า เป็นเครื่อง
เรือนประเภทใดและผู้ใช้เป็นผู้ก าหนดเนื้อที่ว่าง (Space) และทิศทาง (Circulation)  การออกแบบ
เครื่องเรือนประเภทนี้ควรค านึงถึงการใช้งานที่สะดวกสบาย เหมาะกับสภาพแวดล้อม และระยะเวลา
ในการใช้งาน  โดยในการวิจัยนี้ พิจารณาตัวแทนของพ้ืนที่ห้องที่มีความส าคัญในการอยู่อาศัย  และมี
ความส าคัญทางการแสดงออกถึงสัญลักษณ์ทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษา จ านวน 
4 ห้อง ประกอบด้วย การใช้เครื่องเรือนใน “ห้องนอน” เป็นตัวแทนในการทดสอบรสนิยมเฉพาะตัว
ของผู้บริโภค การใช้เครื่องเรือนใน “ห้องรับแขกและห้องรับประทานอาหาร” เป็นตัวแทนในการ
ทดสอบระดับความต้องการทางสังคมของผู้บริโภค และใช้เครื่องเรือนใน “ห้องครัว” เป็นตัวแทนใน
การทดสอบรสนิยมของครัวเรือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)  ห้องนอน (Bed Room) จัดเป็นพ้ืนที่ส่วนตัว เฉพาะตัวของเจ้าของห้อง ซึ่งไม่ต้องค านึงถึง
รสนิยมและประโยชน์การใช้สอยร่วมกับผู้อ่ืน เป็นพ้ืนที่ที่ตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจของ
ตนเองโดยเฉพาะ โดยการวิจัยนี้ใช้ห้องนอนเป็นตัวแทนในการทดสอบรสนิยมเฉพาะตัวของผู้บริโภค 
เป็นพื้นที่ตัวแทนในการศึกษารูปแบบเครื่องเรือน 

2)  ห้องรับแขกหรือห้องพักผ่อน (Living Room) จัดเป็นพ้ืนที่ส่วนกลาง เป็นพ้ืนที่ที่ใช้
ต้อนรับแขกผู้มาเยือน เป็นพ้ืนที่ที่ใช้สื่อถึงสัญลักษณ์ทางสังคม สามารถเป็นเครื่องบ่งบอกสถานะของ
ตัวเองทางสังคม สามารถแบ่งออกเป็นห้องรับแขกที่แยกออกจากห้องพักผ่อนของครอบครัว และ
ห้องรับแขกที่ใช้เป็นห้องพักผ่อนของครอบครัวด้วย     โดยการวิจัยนี้ใช้ห้องรับแขกเป็นพ้ืนที่ตัวแทน
ในการศึกษารูปแบบเครื่องเรือนที่เป็นตัวแทนในการทดสอบระดับความต้องการทางสังคมของ
ผู้บริโภค 

3)  ห้องรับประทานอาหาร (Dining Room) จัดเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางอีกพ้ืนที่หนึ่งของ
ครอบครัว และอาจใช้ในการจัดเลี้ยงอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการส าหรับแขกหรือบุคคล
ส าคัญ ใช้เป็นที่สังสรรค์ จึงมีความยืดหยุ่นในการใช้งานตามรูปแบบการด าเนินชีวิตของสมาชิกใน
ครอบครัว     โดยการวิจัยนี้ใช้ห้องรับประทานอาหารเป็นตัวแทนในการทดสอบระดับความต้องการ
ทางสังคมของผู้บริโภค เป็นพื้นที่ตัวแทนในการศึกษารูปแบบเครื่องเรือน 

4)  ห้องครัว (Kitchen Room) จัดเป็นพ้ืนที่ที่มีความส าคัญในการใช้งาน เช่น การประกอบ
อาหารในชีวิตประจ าวัน โดยการวิจัยนี้ใช้ห้องครัวเป็นตัวแทนในการทดสอบรสนิยมของครัวเรือน เป็น
พ้ืนที่ตัวแทนในการศึกษารูปแบบเครื่องเรือน  

การวิจัยนี้มุ่งเน้นถึงองค์ประกอบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน  (www.lpru.ac.th, 2549) เพ่ือ
ก าหนดกรอบปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความส าคัญประกอบการพิจารณา ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน
หลัก (Core Product) ที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค คุณสมบัติผลิตภัณฑ์
เครื่องเรือน (Product Attribute) เกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ คุณสมบัติ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ จุดเด่น
ของผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน (Product Feature) เกี่ยวกับลักษณะเด่นที่อยู่ในตัวของเครื่องเรือน ที่

www.ssru.ac.th



39 
 

 

 

ออกแบบเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค และสุดท้ายคือ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์เครื่อง
เรือน (Product Benefit) เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค โดยเกิดข้ึนในความรู้สึกของผู้บริโภคเอง 

การพิจารณาแนวทางในการออกแบบเครื่องเรือน เป็นปัจจัยส าคัญอีกประการหนึ่ง โดยการ
พิจารณาถึงประโยชน์ใช้สอยที่ตอบสนองความสะดวกสบายอย่างเต็มที่ ความปลอดภัย ความแข็งแรง 
ความสวยงาม ราคา การซ่อมแซม วัสดุและวิธีการผลิต     ซึ่งในการวิจัยนี้พิจารณาปัจจัยด้านเครื่อง
เรือนที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของผู้บริโภค ประกอบด้วย 3 ประการ 
ได้แก่ แบบแผนพฤติกรรมในการเลือกรูปแบบเครื่องเรือน พฤติกรรมในการเลือกรูปแบบเครื่องเรือน
อันเกิดจากแรงจูงใจ และองค์ประกอบของแรงจูงใจด้านกายภาพ (Biological Factor) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 

1)  ปัจจัยแบบแผนพฤติกรรมในการเลือกรูปแบบเครื่องเรือน ที่เกี่ยวข้องกับแนวคิด ความ
เชื่อและทัศนคติอันเกิดจากการรับรู้และประสบการณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อรูปแบบของเครื่องเ รือน
ประเภทต่าง ๆ  โดยการวิจัยนี้พิจารณาตัวแปรด้านการสื่อความหมายของเครื่องเรือนเป็นส าคัญ  

2)  พฤติกรรมในการเลือกรูปแบบเครื่องเรือน อันเกิดจากแรงจูงใจซึ่งควบคุมพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ที่เกิดจากความต้องการ พลังกดดันหรือความปรารถนา (ความต้องการ) เพ่ือให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือจากการเรียนรู้ท าให้เกิดพฤติกรรมตามความ
ต้องการทั้งด้านการยอมรับในสังคม สภาพบรรยากาศที่เป็นมิตร โดยทฤษฎีแรงจูงใจที่เกี่ยวข้องกับ
การเลือกรูปแบบเครื่องเรือน ประกอบด้วย ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral View of 
Motivation) ที่เกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภคที่มีผลต่อแรงจูงใจของผู้บริโภคเป็นอย่าง
มาก หากผู้บริโภคมีประสบการณ์ในด้านดีต่อเครื่องเรือนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ก็จะกลายเป็น
แรงจูงใจทางบวกที่ส่งผลเร้าให้มีความต้องการตามนั้น ประกอบกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม 
(Social Learning View of Motivation) ที่กล่าวว่า  แรงจูงใจเกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม ทั้งเป็น
การสร้างเอกลักษณ์และการเลียนแบบ (Identification and Imitation) จากบุคคลที่ตนเองชื่นชม 
หรือคนที่มีชื่อเสียงในสังคมจะเป็นแรงจูงใจที่ส าคัญในการแสดงพฤติกรรมการเลือกรูปแบบเครื่อง
เรือนของผู้บริโภคอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีพุทธินิยม (Cognitive View of Motivation) ที่เห็น
ว่าแรงจูงใจในพฤติกรรมการเลือกของผู้บริโภคนั้น ขึ้นอยู่กับการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว โดยอาศัย
ความสามารถทางปัญญาเป็นส าคัญ โดยมีการปรับประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากับประสบการณ์ในอดีต 

3)  องค์ประกอบของแรงจูงใจด้านกายภาพ (Biological Factor) ที่สัมพันธ์กับความต้องการ
ทางกายภาพของผู้บริโภคที่ต้องการเครื่องเรือนในฐานะที่เป็นปัจจัย 4 เพ่ือใช้ในการด ารงชีวิตอยู่ได้ 
หากแต่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงในด้านการเป็นที่ยอมรับด้วย ในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทาง
สังคมและวัฒนธรรมอีกด้วย เช่น การเลือกรูปแบบเครื่องเรือนที่เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความส าเร็จในชีวิต  
เป็นต้น  
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การศึกษาด้านเครื่องเรือน ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก คือ ลักษณะทางกายภาพด้าน
รูปแบบ โครงสร้าง และองค์ประกอบในการออกแบบเครื่องเรือน และลักษณะทางกายภาพของ
รูปแบบเครื่องเรือนด้านการรับรู้ของผู้บริโภค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

2.6.1  ลักษณะทางกายภาพด้านรูปแบบของเครื่องเรือน 
การศึกษารูปแบบของเครื่องเรือนที่สามารถบ่งบอกถึงลักษณะตามที่มองเห็นได้และ

สามารถจับต้องได้  สามารถบอกถึงความรู้สึกต่าง ๆ ทั้งในด้านประโยชน์ใช้สอย ความงามและการบ่ง
บอกสัญลักษณ์ ที่มีต่อเครื่องเรือนประเภทต่างๆ หลังการใช้งานได้     ดังนั้นการวิจัยนี้เน้นศึกษา
ลักษณะทางกายภาพด้านรูปแบบของเครื่องเรือน ดังนี้ 

2.6.1.1 สไตล์ของเครื่องเรือน เป็นตัวแปรหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องบ่งบอกถึงรสนิยม 
ทัศนคติและสะท้อนรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค เครื่องเรือนมากมายมีความแตกต่างและ
ความโดดเด่น ที่สื่อถึงความสง่างามของเครื่องเรือน ซึ่งล้วนเป็นตัวบ่งบอกที่สะท้อนให้เห็นถึงรสนิยม 
การด าเนินชีวิต และความส าเร็จของเจ้าของเครื่องเรือนนั้น ๆ โดยการวิจัยนี้มุ่งเน้นการศึกษาเครื่อง
เรือน สไตล์ตะวันออก (Eastern Style Furniture) สไตล์ตะวันตก (Western Style Furniture) 
และการผสมผสานระหว่าง 2 สไตล์ 
               1)  เครื่องเรือนสไตล์ตะวันตก (Western Style Furniture) หรือที่
ผู้บริโภครู้จักอย่างเช่น “สไตล์หลุยส์” “สไตล์นีโอคลาสสิค” แสดงออกถึงความหรูหรา คลาสสิกใน
แบบตะวันตกที่บ่งบอกถึงความมีรสนิยมชั้นสูง ซึ่งหมายถึงระดับราคาที่สูงตามไปด้วย  ลักษณะเด่น
ของเครื่องเรือนสไตล์ยุโรปคือ การน าความงามของศิลปะแห่งยุคสมัยมาใช้ในการตกแต่ง 
ประกอบด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ มากมายเช่น เส้นสาย ลวดลาย รูปทรง โทนสี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้
แสดงออกถึงความหรูหรา ภูมิฐาน เช่น สีเบจ สีแดง สีน้ าเงิน สีม่วง และสีทอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ด้านความประณีตของฝีมือช่าง  

2)  เครื่องเรือนสไตล์ตะวันออก (Eastern Style Furniture) นิยมความ
เรียบง่ายแบบตะวันออกที่มีความแตกต่างกันออกไปตามต าแหน่งที่ตั้งหรือลักษณะทางภูมิศาสตร์ มี
ลักษณะของการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั่งเดิมของประเทศนั้น ๆ มีการสอดแทรกความเป็น
วัฒนธรรมเข้าไปในรูปแบบและลวดลายของเครื่องเรือน  

2.6.1.2 รูปแบบของเครื่องเรือน การจัดกลุ่มรูปแบบเครื่องเรือน 2 ลักษณะคือ 
เครื่องเรือนรูปแบบทางการ  (Formal Style Furniture) และเครื่องเรือนรูปแบบล าลอง (Informal 
Style Furniture) ทั้ง 2 รูปแบบนี้ 

1)  เครื่องเรือนรูปแบบทางการ  (Formal Style Furniture) ในการวิจัยนี้ 
มุ่งเน้นการศึกษาที่เก่ียวกับรูปแบบของเครื่องเรือนและวิธีการจัดเครื่องเรือนในลักษณะที่เป็นทางการ 
และเป็นไปตามระบบระเบียบทางวัฒธรรมและเป็นที่ยอมรับทางสังคม  
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2)  เครื่องเรือนรูปแบบล าลอง (Informal Style Furniture) เน้นการศึกษา
ที่เกี่ยวกับรูปแบบของเครื่องเรือนและวิธีการจัดเครื่องเรือนในลักษณะที่เป็นแบบล าลอง ซึ่ง เกิดขึ้น
จากรูปแบบวิถีชีวิตและสไตล์ของผู้อยู่อาศัยเองเป็นส าคัญ  

2.6.1.3 ยุคสมัยของเครื่องเรือน การจัดกลุ่มยุคสมัยของเครื่องเรือนตามมิติเวลา 
สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะคือ เครื่องเรือนตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือแบบดั้งเดิม 
(Traditional Style Furniture) เครื่องเรือนรูปแบบร่วมสมัย (Contemporary Style Furniture) 
และเครื่องเรือนรูปแบบสมัยใหม่ (Modern Style Furniture)   
                1)  รูปแบบเครื่องเรือนตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือแบบดั้งเดิม 
(Traditional Style Furniture) เป็นเครื่องเรือนที่มีลักษณะนิยมที่เห็นได้จากรายละเอียดดังนี้  
                       -  ลักษณะเป็นไม้สีเข้ม เช่น ไม้ Mahogany มีการแกะสลักอย่างหรูหรา 
ให้ความรู้สึกสง่างาม มีแนวโน้มการตกแต่งที่จัดวางเครื่องเรือนแบบเต็มพ้ืนที่ มีองค์ประกอบอ่ืน ๆ 
เช่น มือจับทองเหลือง มีลวดลายเส้นโค้ง ใช้การแกะสลักท่ีหรูหรา และการออกแบบเส้นอย่างละเอียด 
และการใช้เส้นแสงเงา 
                      -  ลักษณะเป็นไม้ Walnut ไม้ Maple และไม้ Cherry มีขาแบนและใช้ลูก
บอลในกรงเล็บเหยียบลูกบอล ประดับด้วยการแกะสลักแบบเส้นตัว S ด้วยการขูดแบบขาดตอนเป็น
รูปแบบหมวกปิด รูปหอยเป็นลายหลัก มือจับเป็นทองเหลือง 
                       -  ลักษณะเป็นรูปแบบง่ายๆ ของเส้นวงกลม แกะสลักเล็กน้อย ใช้ไม้สีเข้ม
โดยเฉพาะไม้ Walnut บางครั้งใช้หินอ่อนแทนแกะสลักท่ีขอบ 
                      -  ลักษณะเก้าอ้ีเป็นแท่งไม้เป็นท่อนๆ ไม่บุนวม สีค่อนข้างเข้มมีประกาย 
การใช้สีของอิฐดินเผา วัสดุธรรมชาติที่ใช้ เช่น ดินเผา หินอ่อน ลวดและเหล็กเส้น 
                2)  รูปแบบเครื่องเรือนร่วมสมัย (Contemporary Style Furniture) เป็น
เครื่องเรือนท่ีมีลักษณะนิยมที่เห็นได้จากรายละเอียดดังนี้  
                      -  ลักษณะเป็นไม้เบาขึ้น ลายเส้นแบบเรียบง่าย สะอาด พ้ืนแข็งแรง ใช้
โลหะ ไม้ พลาสติกและหิน ใช้สีโดดเด่น  
                3)  รูปแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ (Modern Style Furniture) เป็นเครื่อง
เรือนที่มีลักษณะนิยมที่เห็นได้จากรายละเอียดดังนี้  
                      -  ลักษณะเป็นผิวหน้าขัดเงา รูปทรงเพรียวแบบรูปทรงเรขาคณิต และแบบ
ไม่สมมาตรกันด้วยการจัดตกแต่งภายในกับภายนอกให้มีความสอดคล้องกัน หน้าต่างไม่มีการตกแต่ง 
แสงจัดจ้ามาจากพ้ืน โดยมีที่บังท าจากเงินหรือของที่มีสีฉูดฉาด มีเส้นชัดเจน การใช้ไม้อัดท าให้เกิด
ส่วนโค้งในเก้าอ้ีและโซฟา มักจะเห็นพลาสติกสีสด เหล็ก  อลูมิเนียม และเหล็กชุบ 
                      -  ลักษณะเป็นครื่องเรือนที่ให้ความรู้สึกสบายและมีสีสัน  
                      -  ลักษณะมีเส้นลายที่เรียบง่าย แสดงออกให้เห็นถึงการรวมตัวของความ
เบาสบายและเรียบง่าย  แต่สง่างาม  
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                      -  ลักษณะรูปแบบ เป็นการสะท้อนถึงความรัก การออกแบบรูปร่างหน้าตา
จะแตกต่างกันตามแต่ละเวลา รวมถึงการออกแบบที่เป็นการใช้สี รูปทรงและพ้ืนผิว 

2.6.1.4 รูปทรง เป็นรูปธรรมของเครื่องเรือนที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ มี 3 
ลักษณะคือ 
                1)  รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) เป็นรูปทรงที่แน่นอน สามารถ
วัดหรือค านวณได้ง่าย ซึ่งเกิดจากการออกแบบ เช่น รูปทรงสี่เหลี่ยม วงกลม หรือวงรีตามแบบ
เรขาคณิต เป็นต้น ซึ่งออกแบบให้มีความสัมพันธ์และสวยงามในรูปลักษณะต่าง ๆ ที่ต้องการ (ชุมแพ, 
2551) 
                2)  รูปทรงอิสระ (Free Form) เป็นรูปทรงที่ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอน อาจ
มาจากอิทธิพลของสิ่งต่าง ๆ ที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว หรือมีพลัง ที่ได้รับการออกแบบให้มีความ
กลมกลืน 
                3)  รูปทรงผสมผสาน เป็นการน ารูปทรงเรขาคณิตและรูปทรงอิสระมา
ผสมผสานกันในการออกแบบเครื่องเรือน 
 

2.6.2  ลักษณะทางกายภาพด้านองค์ประกอบในการออกแบบเครื่องเรือน 
การออกแบบเครื่องเรือนนั้น นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยตามที่สถาปนิกและ

มัณฑนากรได้วางแนวทางร่วมกันในการออกแบบภายในอาคารแล้ว การตกแต่งเพ่ือสร้างความพอใจ
ให้มนุษย์ ก็ยังมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากในชีวิตประจ าวันนั้น แต่ละคนจะต้องท างานต่าง ๆ 
อยู่ภายในอาคาร การออกแบบตกแต่งภายในจึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพ่ือความสุขทางกายและใจ 
อันจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการท างานและความสุขในการอยู่อาศัยโดยตรง และองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญยิ่งในการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้อาคารก็คือ “เครื่องเรือน” หรือ “เฟอร์นิเจอร์”  
(www.geocities.com, 2549)     ทั้งนี้ลักษณะทางกายภาพด้านองค์ประกอบในการออกแบบเครื่อง
เรือนตามหลักการทางศิลปะ ประกอบด้วย  

2.6.2.1 สีสัน การใช้สีในการออกแบบเครื่องเรือนนั้น เป็นการแสดงออกของความ
งามทางศิลปะ เพ่ือช่วยสร้างบรรยากาศ ความกลมกลืน ความเด่นชัดและความน่าสนใจให้กับเครื่อง
เรือนรูปแบบต่าง ๆ ในการจัดตกแต่งและสร้างบรรยากาศในการอยู่อาศัย ประกอบกับมีอิทธิพลต่อ
ความรู้สึก อารมณ์และจิตใจของผู้ใช้งานหรือผู้พบเห็น ทั้งนี้ สีสันต่าง ๆ ยังใช้ในการสื่อความหมาย
ทางสัญลักษณ์ได้อีกด้วย     โดยการวิจัยนี้ แบ่ง สี ออกเป็น 2 มิติ คือ โทนสี และค่าของสี รวมไปถึง
การจัดคู่สีที่ใช้ในการออกแบบเครื่องเรือนด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1)  โทนสีหรือวรรณะของสี (Tone) โดยศึกษาโทนสีร้อนและโทนสีเย็น  
ด้านของความรู้สึกเกี่ยวกับสีในเชิงจิตวิทยาที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคนั้น มีกล่าวถึงอยู่มากมาย 
โดยผู้วิจัยพิจารณาสีในเชิงจิตวิทยาในภาพกว้าง เพ่ือใช้ในการสร้างความเข้าใจและจัดกลุ่มสีที่ใช้ใน
การออกแบบเครื่องเรือน อันน ามาซึ่งการอธิบายลักษณะทางกายภาพของเครื่องเรือนได้อย่างมีเหตุมี
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ผล  ทั้งนี้ได้น าความรู้สึกเกี่ยวกับสีในเชิงจิตวิทยาและเชิงสัญลักษณ์ (http://www.artskru.com, 
2551) มากล่าวโดยสรุปดังต่อไปนี้                
                        ก)  กลุ่มสีโทนร้อน เช่น สีแดง สีส้ม สีเหลือง สีชมพู เหล่านี้ให้
ความรู้สึกร้อน กระตุ้น เคลื่อนไหว ตื่นเต้น เร้าใจ มีพลัง ความอุดมสมบูรณ์ ความมั่งคั่ง ความส าคัญ
และอ านาจ มีชีวิตชีวา วัยรุ่น ความคึกคะนอง ความเปรี้ยว สดใส ร่าเริง ความสุกสว่าง การแผ่
กระจาย ความรุ่งเรืองความม่ังคั่ง และฐานันดรศักดิ์ วัยรุ่น หนุ่มสาว ความน่ารัก ความสดใส เป็นต้น   
                        ข)  กลุ่มสีโทนเย็น เช่น สีเขียวสีน้ าเงิน สีม่วง สีฟ้า ให้ความรู้สึก
สงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น การพักผ่อน ผ่อนคลาย ธรรมชาติ ความปลอดภัย ความสุขุมเยือกเย็น สง่า
งาม มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ ความสงบ ความสูงศักดิ์  โปร่งใส สะอาด ปลอดภัย ความสว่าง  
                         ค)  กลุ่มสีกลาง เช่น สีขาว สีด า สีเทา สีทอง ให้ความรู้สึกสะอาด 
สดใส เบาบาง อ่อนโยน หนักแน่น เข้มเข็ง มีพลัง ความเงียบ สุภาพ สุขุม ถ่อมตน หรูหรา โอ่อ่า มี
ราคา สูงค่า สิ่งส าคัญ ความเจริญรุ่งเรือง ความสุข ความมั่งค่ัง ความร่ ารวย    
                2)  ค่าของสี (Value of colour) โดยศึกษาค่าของสีอ่อนและสีเข้ม  
คุณลักษณะด้านค่าของสี (Value of colour) นั้น เป็นลักษณะค่าความอ่อนแก่ของสี หรือ ค่าความ
อ่อน- ความเข้มของสีต่าง ๆ โดยมีค่าน้ าหนักระหว่างกลางจะเป็นสีเทา ซึ่งมีตั้งแต่ค่าน้ าหนักเทาแก่สุด 
- เทาอ่อนสุด  

2.6.2.2 วัสดุ วัสดุในการประกอบเครื่องเรือนในการศึกษานี้แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ
คือ เครื่องเรือนที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ และผสมผสานวัสดุธรรมชาติกับวัสดุ
สังเคราะห ์

2.6.2.3 รูปแบบและขนาดของลวดลาย สามารถพิจารณาได้ตามลักษณะของรูปทรง
ทั้ง 3  ลักษณะคือ ลวดลายเรขาคณิต (Geometric Order) ลวดลายคล้ายธรรมชาติ (Organic 
Order) และลวดลายอิสระ (Free Order) และลวดลายผสมผสาน     และขนาดของลวดลาย เป็น
ส่วนหนึ่งของการจัดองค์ประกอบทางศิลปะเพ่ือให้เกิดความงาม แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ขนาดใหญ่ 
ขนาดกลางและขนาดเล็ก     

 

2.6.3  ลักษณะทางกายภาพของรูปแบบเครื่องเรือนด้านการรับรู้ของผู้บริโภค 
ลักษณะทางกายภาพของรูปแบบเครื่องเรือนด้านการรับรู้ของผู้บริโภค ในมิติการสื่อ

ความหมายของรูปแบบเครื่องเรือน ประกอบด้วย  
- เป็นเครื่องเรือนที่มีประโยชน์ใช้สอยเหมาะสม  
- เป็นเครื่องเรือนที่มีความปลอดภัยในการใช้งาน 
- เป็นเครื่องเรือนที่ออกแบบได้สวยงาม 
- เป็นเครื่องเรือนที่ดูเป็นทางการ 
- เป็นเครื่องเรือนที่มีความแปลกใหม ่
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- เป็นเครื่องเรือนที่มีความเป็นระเบียบ 
- เป็นเครื่องเรือนที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวเอง 

         ในกรณีของการเลือกประเภทของเครื่องเรือนนั้น (กรยุทธ  พิพัฒน์, 2531) มี
หลักเกณฑ์ที่ควรพิจารณาก่อน ดังนี้ 
                     1)  จ านวนสมาชิกในครอบครัว มีผู้ใช้กี่คน 
                     2)  วัยของสมาชิก ควรซื้อให้เหมาะกับวัยของผู้ใช้ 
                     3)  เศรษฐกิจและสังคม ควรให้เหมาะสมแก่ฐานะและจ านวนแขกท่ีจะมาเยี่ยม 
                     4)  กิจกรรมของสมาชิก ควรเลือกซ้ือให้เหมาะกับงานที่จะต้องใช้ 
                     5)  ขนาด ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับเนื้อที่ที่จะตั้งวาง 
                     6)  รูปทรง ควรพิจารณาให้อยู่ในสมัยนิยมได้นาน 
                     7)  สี ควรให้กลมกลืนกับสีของห้อง 
                     8)  วัสดุ ควรให้เหมาะแก่การเคลื่อนย้าย 
                     9)  ฝีมือ ควรพิจารณาให้เหมาะแก่ค่าของเงิน 
                     10)  การใช้ ควรพิจารณาให้ใช้ประโยชน์ได้หลาย ๆ อย่าง 
                     11)  ราคา ควรพิจารณาให้สัมพันธ์กับประโยชน์ ความสวยงามและความพอใจ 
        ทั้งนี้ จากการศึกษาของผู้วิจัย พบว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาส่วนอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญ
นอกเหนือจากที่ได้กล่าวมา คือ ความปลอดภัยในการใช้งาน การดูแลรักษาและอายุการใช้งาน อีก
ด้วย 
 

2.7   การเช่ือมโยงแนวคิด  
 

จากการทบทวนวรรณกรรมในแนวคิดและที่มาของศิลปะสมัยสุโขทัย แนวคิดที่เกี่ยวกับ
ศิลปะจากโบราณวัตถุและโบราณสถานของไทยสมัยสุโขทัย แนวคิดด้านการรับรู้และการถ่ายทอด
ศิลปะ  แนวคิดด้านการรับรู้และการประเมินคุณค่า  แนวคิดด้านคุณลักษณะทางเศรษฐกิจสังคม 
วัฒนธรรมของมนุษย์ และแนวคิดด้านการออกแบบเครื่องเรือน  เพ่ือน าข้อสรุป เรียบเรียงให้ได้
ผลสรุปที่เป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้ คือ เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านการออกแบบเครื่องเรือน ที่
สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย 
ประเภทชุดรับแขก ผ่านกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค ดังกรอบการเชื่อมโยงแนวคิดและกรอบแนวคิด
ในการวิจัย  
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ภาพที่ 2.19  แสดงกรอบการเชื่อมโยงแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.20  แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 

รูปแบบรูปแบบ และแนวคิดการออกแบบท่ีสามารถสะท้อนให้
เห็นถึงศิลปะด้ังเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในสมัยสุโขทัย (กรณีศึกษา เคร่ือนเรือน) 

- ลวดลาย   

- สีเคลือบ   

- รูปทรง   

- วัสดุ  

การรับรู้ 
1. การรับรู้ด้านคุณค่าของศิลปะสมัย
สุโขทัย 
2. การรับรู้ด้านความสวยงาม 
3. การรับรู้ด้านประโยชน์ใช้สอย 
4. การรับรู้ด้านความน่าใช้/ไม่น่าใช ้
5. การสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม 

กระบวนการอ้างอิงทางทัศนาการโดยการแปลงเอกลักษณ์ 
 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเป็น
ตัวแทนเอกลักษณ ์

ปัจจัยด้านรูปลกัษณ์ของศิลปะดงัเดิม
ในสมัยสุโขทัย 

- วัสด ุ
- แบบลาย ลวดลาย 
- ส ี
- ขนาด 
- รูปร่าง, รูปทรง, องค์ประกอบสี 
-    ประโยชน์ใช้สอย 

ปัจจัยการรับรู ้
1. การรับรู้ดา้นคุณค่าของ
ศิลปะสมัยสุโขทัย 

2. การรับรู้ดา้นความ
สวยงาม 

3. การรับรู้ดา้นประโยชน์
ใช้สอย 

4. การรับรู้ดา้นความน่า
ใช้/ไม่น่าใช้ 

5. การสะท้อนให้เห็นถึง
ศิลปะดั้งเดิม 

กระบวนการอ้างอิงทางทัศนาการโดยการ
แปลงเอกลักษณ ์

- -การลดทอน 

- -การใช้วัสด ุ

- -การใช้สี 
- -การใช้แบบลาย 

การเชื่อมโยงการรับรู้ด้านการออกแบบรูปแบบใหม่ 

ปัจจัยด้านบุคคล 

ข้อเสนอแนะปจัจัยด้านการออกแบบเคร่ืองเรือนสมัยใหม่ 
 ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณข์อง

โบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย 
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