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ผลของการวิจัย 
 
 

การศึกษาปัจจัยด้านการออกแบบเครื่องเรือน ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จาก
เอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและ
แนวคิดการออกแบบเครื่องเรือน ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของ
โบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย ผ่านกระบวนการรับรู้ของผู้บริโภค และเพ่ือเสนอแนะ
ปัจจัยด้านการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์
ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย มีสมมติฐานการวิจัยคือ รูปแบบและกระบวนการ
แนวคิดการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ จากรูปลักษณ์และลวดลายไทยจากโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในสมัยสุโขทัย สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม  โดยมีขอบเขตของการวิจัยที่
มุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยด้านการออกแบบเครื่องเรือน ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จาก
เอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย ประเภทชุดรับแขก ผ่านกระบวนการรับรู้
ของผู้บริโภค เพ่ือเสนอแนะปัจจัยด้านการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึง
ศิลปะดั้งเดิม ที่สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบที่ทันสมัยและสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์
สมัยใหม่ ที่สามารถเผยแพร่สู่หน่วยงานอื่นต่อไป   

ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยแบ่งข้อสรุปที่ได้จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ในปัจจัยและ
หลักการออกแบบออกเป็นสองส่วน คือ การวิเคราะห์ผลการศึกษาคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบ และ
แนวคิดการออกแบบ ของรูปแบบศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานใน
สมัยสุโขทัย และผลการวิเคราะห์การรับรู้ของผู้บริโภคต่อการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ จาก
รูปลักษณ์และลวดลายไทยจากโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย 

 

4.1  ผลการศึกษาคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบ และแนวคิดการออกแบบ ของรูปแบบ
ศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย 
 
 4.1.1 แนวคิดการออกแบบของรูปแบบศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุ 
 

โบราณวัตถุ คือสิ่งของโบราณที่มีลักษณะต่างๆ กัน สามารถน าติดตัว เคลื่อนย้ายได้ 
ไม่ว่าสิ่งของนั้นๆ จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ  เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น หรือเป็น ส่วนหนึ่งส่วนใดของ
โบราณสถาน และสิ่งของที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเหล่านี้เกิดขึ้นในสมัยประวัติศาสตร์ เช่น พระพุทธรูป 
เทวรูป รูปเคารพต่างๆ เครื่องประดับ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ (มาลัยวรรณ จันทร. 2554, น.3)
ซ่ึงจากการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุในสมัยสุโขทัย พบว่า เครื่องปั้นดินเผา 

www.ssru.ac.th



51 
 

 

 

เป็นวัฒนธรรมเชิงหัตถศิลป์ที่สืบทอดความคิดของยุสมัยสุโขทัย เครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงของ
สุโขทัยคือเครื่องสังคโลก  เครื่องสังคโลกหมายถึงเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตขึ้นในรูปภาชนะเครื่องใช้ และ
เครื่องประดับอาคารต่างๆ เช่น ถ้วย ชาม จาน ไหดิน โอ่งน้ า ขวดดิน กระปุก ป้านน้ าชา ช้อน 
ตลอดดจนตุ๊กตารูปคน รูปสัตว์ เช่น ช้าง รูปยักษ์ รูปเทวดา พระพุทธรูป กระเบื้องมุงหลังคา สิงห์สังค
โลก ลูกมะหวด ท่อน้ า ตุ๊กตาเสียกบาล ตัวหมากรุก ช่อฟ้า บราลี ฯลฯ มีทั้งที่เคลือบน้ ายาและไม่
เคลือบน้ ายา (แหล่งที่มา:  http://www.info.ru.ac.th/province/Sukhotai/art22.htm) 

ปัจจุบันค าว่าสังคโลกโดยทั่วไปมักเข้าใจว่าคือเครื่องปั้นดินเผาเนื่อแกร่ง มีทั้งเคลือบ
ด้วยน้ าเคลือบสีต่างๆ และไม่เคลือบ  สังคโลกนั้นมาจากค าโบราณที่ว่าซุ่งโกลก หรือซ้องโกลก  ซ้อง
หมายถึงแผ่นดินซ้อง ตามความคิดของสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพ  ทรง
อธิบายไว้ในหนังสือเรื่องเที่ยวเมืองพระร่วง ซึ่งเป็นหนังสือของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว พิมพ์เมื่อ พศ. 2489 เครื่องถ้วยสังคโลกและเครื่องดินเผาไทยนั้น สามารถแบ่งแยกเป็น 
ประเภทของเครื่องสังคโลกตามประเภทลักษณะทางกายภาพ น้ าเคลือบ และประโยชน์ใช้สอย ได้
ดังต่อไปนี้ 

4.1.1.1 ประเภทเครื่องดินเผา และเครื่องถ้วยสังคโลกสุโขทัย ตาม
ลักษณะทางกายภาพ  ลักษณะทางกายภาพสามารถบอกถึงคุณลักษณะเฉพาะของรูปลักษณ์และ
ลวดลายไทยที่สะท้อนถึงคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบ และแนวคิดการออกแบบ ของรูปแบบศิลปะ
ดั้งเดิมในสมัยสุโขทัย โดยแบ่งตามประเภทการใช้งาน จ าแนกชนิดได้ดังนี้  

ชาม (Bowl) เป็นภาชนะที่ใช้ใส่อาหาร มีทั้งชามที่มีขอบปากตรง 
และขอบปากผายออก ได้รับอิทธิพลมาจากเครื่องถ้วยจีน โดยสามารถสรุปรูปแบบได้ดังนี้ 

1) รูปแบบคล้ายฝักดอกบัว  
 
2) ขอบปากบานออก 
3) ขอบปากมีรูปแบบคลื่น หรือ ช่องๆ 
4) ขอบปากมีรูปแบบงุ้มเข้า 
5) รูปแบบผลไม้ (Cover Bowl)                  
6) รูปแบบจากญวน (Cover Bowl)                  
7) รูปแบบทรงไข่ (Cover Bowl)                  
8) รูปแบบจากจีน (Cover Bowl) 
จาน (Dish) เป็นภาชนะที่ใช้ใส่อาหารมีลักษณะก้นตื้น ตัวจาน

ค่อนข้างลาด ค่อนข้างแบน ขอบปากผาย 
แจกัน (Vase) มีลักษณะทรงสูง ปากผายกว้าง ส่วนคอแคบ ไหล่

ลู่ รูปทรงคล้ายลูกแพร์ ขอบปากบางครั้งผายออกเล็กน้อย คอสูง บริเวณไหล่ป่องและเรียวมายังฐาน 
มี 5 รูปแบบ ประกอบด้วย ทรงลูกแพร์ ทรงน้ าเต้า ทรงอินเดีย ทรงกลม และทรงกระบอก 
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ขวด (Bottle) ใช้ส าหรับใส่น้ าหรือสุรา มีหลายรูปแบบ เช่น ขวด
ทรง 2 หูทรงน้ าเต้า   ขวดทรงอินเดีย 

เหยือก (Jugs)  ใช้ส าหรับใส่น้ า  มีหลายรูปแบบ ได้แก่ เหยือก
ชนิดต่างๆ  เหยือกรูปแบบมาจากนก  เหยือกรูปแบบน้ าเต้า  

4.1.1.2 ประเภทเครื่องดินเผา และเครื่องถ้วยสังคโลกสุโขทัย ตาม
ลักษณะลวดลายที่ตกแต่งบนเครื่องเคลือบดินเผาสมัยสุโขทัย ดังที่ปรากฏให้เห็นซึ่งสามารถจัดเป็น 
5 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้  

ก. ประเภทลายพันธุ์พฤกษา เป็นลายที่มีลักษณะเนื่องมาจากลาย
พันธุ์ไม้ ดอกไม้ กลีบดอกไม้ และใบไม้ อาจแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ 

1) ลายพันธุ์ไม้ก้านขดและลายพันธุ์ไม้ก้านแบ่ง แต่ลักษณะ
รายละเอียดและโครงสร้างของลายจะแตกต่างกัน ได้แก่ 

- ลายพันธ์ไม้ซึ่งระบายดอกหรือใบสีด า จะตกแต่งด้วยพ้ืน
หลังลายจุด ลายกลุ่มนี้นิยมตกแต่งบนเครื่องถ้วยประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบใส ของกลุ่มเตาศรีสัช
นาลัยเท่านั้น มักเขียนบริเวณด้านในและนอกของภาชนะประเภทกระปุก 

- ลายพันธุ์ไม้ (กอดอกไม้) ระบายดอกสีด าทึบ ลายกลุ่มนี้
นิยมตกแต่งบนเครื่องถ้วยประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบใส ของกลุ่มเตาเมืองสุโขทัยเท่านั้น มักเขียน
บริเวณด้านในและนอกของจานและชาม 

- ลายพันธุ์ไม้ ตกแต่งใบหรือดอกเป็นลายเลียนแบบลาย
เครื่องจักสาน  ลายกลุ่มนี้นิยมตกแต่งบนเครื่องถ้วยประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบใส ของกลุ่มเตา
ศรีสัชนาลัย ส่วนใหญ่จะตกแต่งบริเวณตัว และ ฝาตลับ ตัวโถ 

- ลายพันธุ์ไม้ก้านขด ระบายดอกสีด าทึบ ลายกลุ่มนี้นิยม
ตกแต่งบนเครื่องถ้วยประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบสีเขียว ของกลุ่มเตาศรีสัชนาลัย ส่วนใหญ่จะ
ตกแต่งบริเวณตัวด้านในและด้านนอกของจาน ชาม พาน และบริเวณรอบส่วนบ่าของกระปุก  

- ลายพันธุ์ไม้ก้านขดที่ตกแต่งก้านด้วยลายเส้นคู่ ลายกลุ่ม
นี้พบว่า นิยมตกแต่งบนเครื่องถ้วยทั้งสองกลุ่มเตา  ส่วนใหญ่จะตกแต่งบนภาชนะประเภทเคลือบสอง
สี โดยตกแต่งบริเวณด้านนอกของตัวจาน ชาม ตลับ กา กุณฑี และ กุณโฑ  และเขียนลายสีด าใต้
เคลือบของกลุ่มเตาเมืองสุโขทัยและกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย 

- ลายพันธุ์ไม้ดอกก้านขด  ลายกลุ่มนี้พบว่า นิยมตกแต่ง
บนเครื่องถ้วยทั้งสองกลุ่มเตา  ส่วนใหญ่จะตกแต่งบนภาชนะประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบของกลุ่ม
เตา สองกลุ่ม จะเขียนด้านในบริเวณด้านในของตัวจาน ชาม พาน 

- ลายพันธุ์ไม้ดอกก้านแบ่ง  ลายกลุ่มนี้พบว่านิยมตกแต่ง
บนเครื่องถ้วยประเภทเคลือบสีเขียว ประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบ และเคลือบสองสี ของกลุ่มเตา
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เมืองศรีสัชนาลัย โดยตกแต่งบริเวณด้านนอกของตัวภาชนะประเภทแจกัน โถ และรอบบ่าของภาชนะ
ประเภทแจกัน และโถ และด้านในของตัวจานเคลือบสีเขียว 

- ลายพันธุ์ไม้ดอกก้านขด  ลายกลุ่มนี้จะต่างจากลายพันธุ์
ไม้ก้านขดอ่ืนๆ พบเฉพาะบนเครื่องถ้วยประเภท เขียนลายสีด าใต้เคลือบ ของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนา
ลัยเท่านั้น โดยตกแต่งบริเวณด้านนอกของตัวชาม พาน และตัวแจกัน 

- ลายพันธุ์ไม้ก้านขดภายในวงกลม  นิยมตกแต่งบริเวณ
ก้นชาม หรือฝาตลับลายประเภท เขียนลายสีด าใต้เคลือบ ของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย  

- ลายพันธุ์ไม้ดอกก้านขดภายในวงกลม  ลายประเภทนี้มี 
2 ลักษณะ คือ 1)ลายที่ตกแต่งบริเวณก้นพานเคลือบสีเขียว เป็นลายโบตั๋นก้านขด  2)เป็นลายพันธุ์ไม้
ดอกก้านขดที่บริเวณก้นชาม จาน เขียนลายสีด าใต้เคลือบสีเขียวของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย  

2) ลายช่อดอกไม้ หรือลายกอดอกไม้ มีทั้งที่เป็นดอกไม้แบบ
เหมือนจริงและดอกไม้ที่ประดิษฐ์ ส่วนใหญ่เป็นลายที่เขียนอยู่ภายในลายเส้นวงกลม นิยมแต่งบริเวณ
ก้น จาน ชาม  หรือพาน ประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบทั้งสองกลุ่มเตา พบประเภทเคลือบสีเขียว
เล็กน้อย และถ้าเป็นช่อดอกไม้ประดิษฐ์มักจะตกแต่งรอบคอหรือ ตัวแจกันเคลือบสองสี  

- ลายช่อดอกไม้ที่ตกแต่งบริเวณก้น จาน ชาม เขียนลายสี
ด าใต้เคลือบของกลุ่มเตาสุโขทัย นิยมลายดอกไม้ที่มีกลีบน้อย ส่วนใหญ่จะมี 3 กลีบ 

- ลายช่อดอกไม้ที่ตกแต่งบริเวณก้น จาน ชาม เขียนลายสี
ด าใต้เคลือบของกลุ่มเตาศรีสัชนาลัย นิยมลายดอกไม้ที่มีจ านวนกลีบมาก คล้ายดอกเบญจมาศ 

- ส่วนลายช่ออกไม้ที่ตกแต่งบริเวณก้นจานเคลือบสีเขียว
พบเพียง 2 ตัวอย่าง ลักษณะคล้ายดอกบัว 

3) ลายดอกไม้ดอกโดดๆ มีทั้งท่ีเป็นดอกไม้บานและดอกไม้ที่
ก าลังแย้มกลีบ ทั้งที่เหมือนจริง และดอกไม้แบบประดิษฐ์ ส่วนใหญ่จะเขียนอยู่ระหว่างเส้นภายใน
วงกลมขนาน มักจะเป็นลายดอกไม้ประดิษฐ์  

- ลายดอกไม้โดดๆนี้ส่วนใหญ่ตกแต่งบริเวณก้นจาน ชาม 
พาน เคลือบสีเขียวของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย ลายดอกไม้ที่นิยมได้แก่ ลายดอกบัว โบตั๋น และ
เบญจมาศ ส่วนภาชนะประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบของทั้งสองกลุ่มจะพบเป็นส่วนน้อย  

- ส่วนใหญ่เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ ได้แก่ ลายดอกไม้คล้าย
จักรในกลุ่มเตาเมืองสุโขทัย และดอกไม้ที่ประดับบริเวณก้นจาน ชาม ประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบ
สีเขียว 

4) ลายกอหญ้า ลายกอปรง ลายกอสาหร่าย หรือลายคล้าย
ดอกไม้ครึ่งดอก ส่วนใหญ่เป็นลายค่อนข้างประดิษฐ์ มีทั้งเป็นเส้นวงกลมและแถบลายที่อยู่ระหว่าง
เส้นวงกลม นิยมตอแต่งบริเวณก้นด้านในของ จาน ชาม และบริเวณตัวหน้านอกของชามและฝาตลับ
ไม่มีจุก เป็นประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบของทั้งสองเตา 
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5) ลายกลีบบัว ลายกลีบดอกไม้ ลายใบไม้ นิยมตกแต่งบน
เครื่องเคลือบสีเขียว และประเภทลายสีด าใต้เคลือบของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย 

- ลายกลีบบัวที่นิยมตกแต่งบนเครื่องเคลือบสีเขียว ส่วน
ใหญ่จะเป็นกลีบบัวที่เสมือนจริง หรือมีกลีบเล็กๆแทรกระหว่างกลีบใหญ่เสมอ  

- ลายกลีบบัวที่ตกแต่งบนเครื่องเคลือบประเภทขายลายสี
ด าใต้เคลือบ  

6) ลายดอกพิกุล เป็นลายประดิษฐ์ที่มีลักษณะที่คล้ายดอก
พิกุล มักตกแต่งเป็นแถบระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน ทั้งด้านในและนอกของชาม บริเวณก้นด้านใน
ของชาม บริเวณตัวแจกัน ตลับ และกระปุกขนาดเล็กประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบ  

7) ลายหวีขูดขีดเป็นรูปกลีบดอกไม้ ลายหวีขูดรูป กลีบ
ดอกไม้สอดไส้ลายดอกไม้ เป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมเฉพาะบนเครื่องเคลือบสีเขียวของเตา
เมืองศรีสัชนาลัยเท่านั้น ตกแต่งด้านในของตัวจาน ชาม และด้านนอก ของภาชนะ ประเภท แจกัน 
กุณฑี โถ เป็นต้น  

8) ลายกอปรงสลับซับซ้อน เป็นลายเส้นระหว่างเส้นวงกลม
ขนาน พบเฉพาะเครื่องเคลือบประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบของเตาเมืองสุโขทัยเท่านั้น ตกแต่ง
บริเวณด้านในและนอกของตัวชามและด้านนอกของตลับ 

9)  ลายใบไม้หรือช่อใบไม้ก้านขด พบเฉพาะประเภทเขียน
ลายสีด าใต้เคลือบของกลุ่มเตาเมืองสุโขทัย ตกแต่งบริเวณด้านนอกของตัวชามเสมอ 

10) ลายคล้ายหัวหยูอ้ีก้านขด พบทั้งสองกลุ่มเตา โดย
ตกแต่งด้านนอกของตัวจาน ชาม และพาน เขียนลายสีด าใต้เคลือบ ลักษณะของลายจะต่างกันออกไป 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงการจัดหมวดหมู่ประเภทลวดลายพันธุ์พฤกษา 
 

ชื่อลวดลาย รูปภาพลวดลาย ชื่อ ลวดลาย รูปภาพลวดลาย 

1. ลายพันธุ์ไม้ก้าน
ขดและลายพันธุ์ไม้
ก้าน 

 
 

5.กลีบบัว 
 

 
 

2.ช่อดอกไม้หรือลาย
กอดอกไม้ 

 6.กอปรงสลับซับซ้อน 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ชื่อลวดลาย รูปภาพลวดลาย ชื่อ ลวดลาย รูปภาพลวดลาย 

3.ดอกไม้  7.ช่อใบไม้ก้านขด 
 

 

4.ดอกไม้ประดิษฐ์  8.หัวหยูอี้ก้านขด 
 

 

ทีม่า : ปริวรรต ธรรมาปรีชากรและคณะ (2535 : 43-81) 
 

ข.ประเภทลายรูปสัตว์  ลายรูปสัตว์ที่ตกแต่งบนเครื่องถ้วยสุโขทัย
นี้  ส่วนใหญ่จะไม่ตกแต่งโดดๆ มักจะมีพันธุ์ไม้ประกอบอยู่ด้วยเสมอ ลายรูปสัตว์ที่พบแบ่งออกเป็น
กลุ่มๆดังนี้  

1) ลายปลา เป็นลายที่นิยมมาก มักเขียนลายในลายเส้น
วงกลม และเป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน มีลายพันธุ์ไม้และลายดอกไม้ประกอบเสนอ 
ลายปลาที่นิยมตกแต่ง ได้แก่ 

- ลายปลาคู่ว่ายวน นิยมตกแต่งบริเวณก้นจาน เขียนลาย
สีด าใต้เคลือบของกลุ่มเตาเมืองสุโขทัย รูปแบบที่พบ มี 2 แบบ คือ ชิ้นหนึ่งเป็นลายปลาว่ายวน ที่
ตกแต่งที่ก้นชามเคลือบสีเขียว ปากปลาจะอมหางอีกตัว อีกแบบหนึ่งคือ ลายปลาคู่ท่ีว่ายวนตกแต่ง
บริเวณก้นชามเขียนลายสีด าใต้เคลือบ 

- ลายปลาตัวเดียว และปลาหลายตัว พบทั้งสองแหล่งเตา  
(1)เป็นลายปลาในกลุ่มเตาเมืองสุโขทัยบริเวณก้น

ชาม จาน พาน มักเขียนเป็นลายปลาตัวเดียว และจะมีพืชน้ าและลายดอกไม้ประกอบบ้าง  แต่ถ้าเป็น
ลายด้านในตัวชาม จาน มักจะเขียนลายปลาหลายตัว ตั้งแต่ 2-6 ตัว และถ้าบริเวณตัวจานเขียนลาย
ปลาแล้ว ก้นจานจะเขียนลายปลาซ้ า 

(2) เป็นลายปลาในกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย มี
การตกแต่งลายปลาบนภาชนะ 2 ประเภท 1.ประเภทเคลือบสีเขียว ลายปลาดูไม่อ่อนช้อยเหมือนลาย
ปลาของเตาเมืองสุโขทัย 2.ประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบ มักมีลวดลายเครื่องประดับบนตัวมาก 
และถ้าบริเวณตัวจานเขียนลายปลาแล้ว ก้นจานจะเขียนลายช่อดอกไม้เสมอ  

2) ลายนาค พบเพียงตัวเดียวเป็นแถบลายนาค 4 ตัวว่ายตาม
กันบนโถเคลือบสีเขียวของกลุ่มเตาศรีสัชนาลัย  
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3) ลายสังข์ จะเขียนอยู่ท่ามกลางลายน้ าเสมอ โดยเขียนอยู่
ภายในลายเส้นวงกลมขนาน พบเฉพาะประเภทเครื่องเคลือบเขียนลายสีด าใต้เคลือบ มักเขียนบริเวณ 
ก้นชาม  

4) ลายกิเลน  พบเพียงสองตัวอย่างของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนา
ลัย  ซึ่งตกแต่งโดยเขียนลายใต้เคลือบสีด า อยู่บริเวณด้านหลังของฐานกระปุกหยดน้ ารูปตุ๊กตาคนคู่ 
และตกแต่งแจกันเคลือบสองสี 

5) ลายนก เป็นอีกลายหนึ่งที่นิยมตกแต่งบนภาชนะมีทั้งนก
บิน และนกเกาะกิ่งไม้ หรือนกคาบกิ่งพันธุ์ไม้ ส่วนใหญ่มักจะเขียนอยู่ท่ามกลางลายพันธุ์พฤกษา เป็น
ลายที่เขียนภายในเส้นวงกลม หรือแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน มักถูกตกแต่ง ประเภทเขียน
ลายด าใต้เคลือบ และเคลือบสองสีที่กลุ่มเตาศรีสัชนาลัย เท่านั้น 

6) ลายหงส์ พบเพียงตัวอย่างเดียวเป็นรูปหงส์ยืนตามช่อง
ดอกบัว เขียนสีด าใต้เคลือบของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย  อยู่ภายในลายเส้นวงกลมตกแต่งบริเวณก้น
จาน 

ค. ประเภทลายช่องกระจก เป็นลายที่รวมลวดลายประเภทอ่ืนๆ
ไว้ทั้งหมดโดยจะแบ่งลายออกเป็นช่องๆด้วยกลุ่มเส้นต่างๆในแต่ละช่องจะสอดใส่ลวดลายประเภท
ต่างๆลงไปเหมือนกันบ้าง ต่างกันบ้าง ลายช่องกระจกเหล่านี้สามารถแบ่งเป็นกลุ่มๆ ได้ดังนี้ 

1) ลายช่องกระจกรูปสี่เหลี่ยม ได้แก่ แถบลายระหว่างแนว
เส้นวงกลมขนานซึ่งจะแบ่งเป็นช่องๆโดยกลุ่มเส้นขนาดต้นในแนวตั้ง แต่ละช่องจะสอดไส้ด้วยลาย
ต่างๆอาจเหมือนกันทุกช่องสลับช่องหรือต่างกันไปทุกช่อง นิยมแต่งบริเวณด้านนอกและด้านในของ
ตัว จาน ชาม ตัวตลับ กระปุก และตัวภาชนะประเภทกุณโฑ กุณฑี แจกัน ประเภทเขียนลายสีด าใต้
เคลือบและประเภทเคลือบสองสี 

2) ลายช่องกระจกรูปหกเหลี่ยมและแปดเหลี่ยม ลาย
ประเภทนี้ มี 2 ลักษณะ 

- ลักษณะที่ 1 เป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน
ซึ่งแบ่งเป็นช่องๆด้วยกลุ่มเส้นตั้งและภายในแต่ละช่องนี้จะมีกลุ่มเส้นขนานมาตัดบริเวณมุม 2 มุม 
หรอืทั้ง 4 มุม  พบในกลุ่มจาน ชาม จึงท าให้เกิดเป็นช่องกระจกรูปหกเหลี่ยม หรือแปดเหลี่ยมและแต่
การเขียน มักพบในกลุ่มเตาเมืองสุโขทัย 

- ลักษณะที่ 2  เป็นลายช่องกระจก ซึ่งเกิดจากการเขียน
รูปหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมโดยตรง มักพบบนภาชนะประเภทตลับ ประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบ
กลุ่มเตาศรีสัชนาลัย 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงการจัดหมวดหมู่ประเภทลวดลายรูปสัตว์  
 

ชื่อลวดลาย 
 

รูปภาพลวดลาย 
 

ชื่อลวดลาย 
 

รูปภาพลวดลาย 
 

1.ลายปลา  5.ลายนก 
 

 

2.ลายนาค  6.ลายหงส์ 
 

 

3.ลายสังข ์  7.ปลาตัวเดียว 
 

 

4.ลายกิเลน  8.ปลาหลายตัว  

ที่มา : ปริวรรต ธรรมาปรีชากรและคณะ (2535 : 43-81) 
 
3) ลายช่องกระจกรูปกลีบบัว และรูปโค้งมน เป็นลายช่อง

กระจกที่เขียนรูปคล้ายกลีบบัวแบบต่างๆ หรือค่อนข้างโค้งมน ภายในช่องกระจกแต่ละช่องอาจเขียน
ลายเหมือนกันทุกช่องหรือสลับช่องหรือต่างกันทุกช่อง 

4) ลายช่องกระจกรูปคล้ายทับทรวงเกี่ยวสอดกัน เป็นแถบ
ลายซึ่งเขียนอยู่ระหว่างแนวเส้นวงกลมขนานภายในช่องกระจกแต่ละช่องมีการเขียนลายเหมือนกัน 
ส่วนภายนอกช่องกระจกจะมีลายพันธุ์พฤกษาประเภทลายพันธุ์ไม้ก้านขดประกอบเสมอ นิยมตกแต่ง
บริเวณตัวกุณฑี ประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบ พบที่กลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย 

5) ลายช่องกระจกรูปคล้ายทับทรวงเกี่ยวสอด คล้ายปม
เงื่อน ลายช่องกระจกประเภทนี้จะคล้ายกับลายช่องกระจกรูปคล้ายทับทรวงเก่ียวสอดกัน แต่บริเวณ
ที่ลายช่องกระจกจะมาเกี่ยวกันมีลักษณะคล้ายปมเงื่อน พบเพียงตัวอย่างเดียวตกแต่งบริเวณตัวกุณฑี 
ประเภทเขียนลายสีด าใต้เคลือบของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย 

6) ลายช่องกระจกรูปคล้ายทับทรวงเกี่ยวสอดรูปโค้งมน 
เป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนานภายในรูปทับทรวงสอดไส้ด้วยลายนกคาบกิ่งพันธุ์พฤกษา 
ส่วนภายในรูปโค้งมนสอดไส้ลายช่องดอกบัว รอบๆลายช่องกระจกเขียนลายพันธุ์ไม้ก้านขดตกแต่ง 
ประเภทน้ าเคลือบสองสี กลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย 
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7) ลายช่องกระจกรูปคล้ายทับทรวง ซ้อนทับด้วยรูป
สี่เหลี่ยมย่อมุม เป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน ภายในลายช่องกระจกตกแต่งด้วยลาย
คล้ายช่อหรือกอดอกไม้ พบเพียงตัวอย่างเดียว ลายนี้ถูกตกแต่งที่ตัวกระปุก หรือขวดทรงลูกแพร์ 
เขียนลายสีด าใต้เคลือบของกลุ่มเตาศรีสัชนาลัย 

8) ลายช่องกระจกรูปฟักเกี่ยวสอดรูปทับทรวง  เป็นแถบ
ลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน ภายในลายช่องกระจกตกแต่งด้วยลายนกเกาะกิ่งพันธุ์ไม้ พบเพียง
ตัวอย่างเดียว ตกแต่งบริเวณตัวภาชนะบรรจุน้ าเขียนลายสีด าใต้เคลือบของกลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย 

9) ลายช่องกระจกรูปฟักเกี่ยวสอดรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 
เป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน ภายในลายลูกฟักตกแต่งด้วยลายนกเกาะกิ่งพันธุ์ไม้ ส่วย
ภายในลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตกแต่งด้วยลายคล้ายดอกไม้หรือดอกประจ ายาม ตกแต่งบริเวณตัว
ภาชนะบรรจุน้ าเขียนลายสีด าใต้เคลือบ กลุ่มเตาเมืองศรีสัชนาลัย 
 
ตารางท่ี 4.3 แสดงการจัดหมวดหมู่ประเภทลวดลายช่องกระจก  
 

ชื่อลวดลาย 
 

รูปภาพลวดลาย 
 

ชื่อลวดลาย 
 

รูปภาพลวดลาย 
 

1.ช่องกระจกรูป
สี่เหลี่ยม 
 

 3.ช่องกระจกรูป 
หกเหลี่ยม 
 

 

2.ช่องกระจกรูป 
หกเหลี่ยม 
 

 4. ช่องกระจกรูป 
กลีบบัวรูปโค้ง 
 

 

ที่มา : ปริวรรต ธรรมาปรีชากรและคณะ (2535 : 43-81) 
 

ง. ประเภทลายเรขาคณิต เป็นลวดลายเรขาคณิตแบบง่ายๆ มีทั้ง
เขียนอยู่ภายในลายเส้นวงกลม หรือเป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน บางลายอาจมีลาย
ประเภทพันธุ์พฤกษาประกอบด้วย เทคนิคการตกแต่งลายประเภทนี้มีทั้งขูดขีด เซาะร่อง เขียนลาย 
ลายเรขาคณิต เหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มดังนี้ 

1) ลายเซาะร่องขนานกันในแนวตั้ง เป็นเทคนิคการตกแต่ง
โดยการเซาะร่องบางลาย อาจตกแต่งดูคล้ายรูปกลีบดอกไม้ นิยมตกแต่งบริเวณด้านใน และด้านนอก
ของตัวจาน ชาม พานและบริเวณล าตัวตอนบน หรือเหนือส่วนเชิงของภาชนะประเภทแจกัน กุณฑี 
กุณโฑ กระปุก ชาม และพาน 
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2) ลายขูดขีดเส้นคู่ หรือเส้นขนานกันในแนวตั้ง เป็นราย
เรขาคณิตแบบง่ายๆนิยมตกแต่งบริเวณด้านในและด้านนอกของตัวภาชนะประเภท จาน ชาม พาน 

3) ลายเลียนแบบลายเครื่องจักรสาน หรือลายตาราง มีทั้ง
ตกแต่งเป็นลายตารางทั้งถี่และห่างโดยไม่มีลายอื่นมาแทรก และเป็นลายตารางห่างตกแต่งภายใน
ตารางเป็นจุด กากบาทหรือดอกไม้ เป็นต้น นิยมตกแต่งบริเวณด้านในและด้านนอกของตัวภาชนะ 

4) ลายกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมสลับลายเส้นตรง เป็นแถบ
ลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน นอกจากลายกากบาทในช่องสี่เหลี่ยมแล้วยังมี ลายดอกไม้ในช่อง
สี่เหลี่ยมด้วย นิยมตกแต่งบริเวณขอบปากด้านในของจาน  ชาม  ครก 

5) ลายเส้นวงกลมคู่ขนานถึง 2-6 วง หรือลายเส้นวงกลม
ก้นหอย นิยมตกแต่งบริเวณขอบปาก และก้นด้านในของจาน ชาม  พาน  หรือบริเวณรอบส่วนใหญ่ 
หรือล าตัวของภาชนะ 

6) ลายครึ่งวงกลมเรียงต่อกัน หรือลายเส้นหยักฟันปลา 
เป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน นิยมตกแต่งบริเวณด้านในของตัวจาน 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงการจัดหมวดหมู่ประเภทลวดลายเรขาคณิต  
 

ชื่อลวดลาย รูปภาพลวดลาย ชื่อลวดลาย รูปภาพลวดลาย 

1.ลายเซาะร่อง 
 
 

 3.จักสาน 
 
 

 

2.ลายขูดขีดเส้นคู่ 
 
 

 4.ลายกากบาท 
 
 

 

ที่มา : ปริวรรต ธรรมาปรีชากรและคณะ (2535 : 43-81) 
 

จ. ประเภทลายเบ็ดเตล็ด เป็นลายที่มีลักษณะต่างจากลายกลุ่ม
อ่ืนๆ จึงจัดไว้เป็นอีกประเภท มีหลายกลุ่มด้วยกันได้แก่  

1) ลายก้านขด เป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน 
ลักษณะของลายมีหลากหลาย ทั้งประณีตซับซ้อนและเป็นลายหวัดๆหรือตกแต่งง่ายๆ ใช้ตกแต่ง
บริเวณขอบปากด้านในและด้านนอกของภาชนะ 
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2) ลายคลื่น  เป็นลาย  ระหว่างแนวเส้นวงกลมขนานมี
ลักษณะขดโค้ง แต่ต่างจากลายก้านขด นิยมใช้ตกแต่งบริเวณด้านในของจาน ชาม พาน และด้านนอก
ของภาชนะประเภทอ่ืนๆ ที่ทั้งตกแต่งเดี่ยวๆและประกอบกับลายอื่นๆ 

3) ลายคล้ายหัวลูกศร หรือลายบั้งนายสิบ เป็นแถบลาย
ระหว่างแนวเส้นวงกลม ขนานคล้ายกับลายก้านขดแบบหวัดๆนิยมตกแต่งบริเวณขอบปากด้านในของ
จาน  ชาม พาน 

4) ลายตวัดปลายพู่กันเป็นขีดคล้ายตัว L หรือเป็นขีด
คู่ขนาน หรือลายเป็นขีดสามขีดขนานกันในแนวนอน เป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนาน 
นิยมตกแต่งบริเวณขอบปากด้านในของจาน ชาม 

5) ลายดอกกลมสลับดอกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน เป็นแถบ
ลายระหว่างแนวเส้นวงกลมขนานตกแต่งบริเวณด้านนอกของตัวชาม และตัวกุณฑี 

6) ลายดอกซีกดอกซ้อน เป็นแถบลายระหว่างแนวเส้นกลม
ขนาน 
 
ตารางท่ี 4.5 แสดงการจัดหมวดหมู่ประเภทลวดลายเบ็ดเตล็ด  
 

ชื่อของประเภท 
ลวดลายเบ็ดเตล็ด 

รูปภาพแสดงประเภท
ลวดลายเบ็ดเตล็ด 

ชื่อของประเภท 
ลวดลายเบ็ดเตล็ด 

รูปภาพแสดงประเภท
ลวดลายเบ็ดเตล็ด 

1.แบบประณีต 
 
 

 
 
 

5.หัวลูกศร 
 

 
 
 

2.แบบประง่าย  6.ขีดคล้ายตัว L 
 

 

3.แบบหวัดๆ    7.ดอกสี่เหลี่ยม 
ขนมเปียกปูน 
 

 

4.ลายคลื่น  8.ลายจักรหรือ 
ลายดอกไม้ 
 
 

 

ที่มา : ปริวรรต ธรรมาปรีชากรและคณะ (2535 :43-81) 
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7) ลายดอกกลมสลับลายผีเสื้อ เป็นแถบลายระหว่างแนว
เส้นวงกลมขนานลักษณะโครงสร้างของลายคล้ายกับลายดอกกลมสลับดอกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน แต่
แตกต่างกันที่รายละเอียด 

8) ลายดอกกลมสลับลายเมฆ เป็นแถบลายระหว่างแนวเส้น
วงกลมขนาน 

9) ลายดาวหรือลายดวงอาทิตย์ เป็นลายภายในลายเส้น
วงกลม มีหลายแบบนิยม ตกแต่งบริเวณก้นด้านในของจาน ชาม พาน  

10) ลายจักรหรือลายดวงอาทิตย์ มีลักษณะคล้ายลายดอก
กลมสลับลายเมฆ จะต่างกันที่แฉก หรือรัศมีของดวงอาทิตย์ นิยมตกแต่งบริเวณก้นดานในของ จาน 
ชาม 

11) ลายจักรหรือลายดอกไม้ มีลักษณะคล้ายกับลายดาว 
หรือลายดวงอาทิตย์จะต่างกันตรงที่มีรัศมีหรือแฉกของลายจักรหรือลายดอกไม้นี้จะมีลักษณะคล้าย
กลีบดอกไม้ นิยมตกแต่งบริเวณด้านในของชาม (ปริวรรต ธรรมาปรีชากรและคณะ.2535 :น.45-81) 

 

4.1.1.3 ประเภทเครื่องดินเผา และเครื่องถ้วยสังคโลกสุโขทัย ตาม
ประเภทน้้าเคลือบ 

ประเภทของเครื่องสังคโลกตามลักษณะการตกแต่งภาชนะและ
ประเภทน้ าเคลือบแบ่งได้ เป็น 6 ประเภท โดยมีเกณฑ์การจ าแนกจากลักษณะการตกแต่งภาชนะและ
ประเภทน้ าเคลือบเป็นหลัก  

- ประเภทไม่เคลือบผิว  เป็นภาชนะเนื้อแกร่งไม่เคลือบผิว แต่
ประดับลวดลายด้วยการใช้แม่พิมพ์กดลวดลายประดับ มีสีของเนื้อดินต่างๆ กันไป ตั้งแต่น้ าตาลแกม
แดง สีเทา จนถึงสีเทาเข้ม ตัวภาชนะค่อนข้างหนัก รูปทรงเทอะทะ นอกจากนี้ยังนิยมตกแต่งด้วยการ
ขูดขีดและการปั้นแปะเข้ากับภาชนะก่อนเข้าเผา  

- ปร ะ เ ภ ท เ ขี ย น ล า ยสี ด้ า ห รื อ สี น้้ า ต า ล ใ ต้ เ ค ลื อ บ ใ ส 
(Black/Brown Painting Under glaze Ware) ผลิตจากแหล่งเตาเมืองสุโขทัย เนื้อดินมีลักษณะ
หยาบ เป็นเครื่องเคลือบมาจากเครื่องเคลือบลายครามของจีน เขียนลวดลายก่อนจะชุบน้ าเคลือบถ้า
เนื้อภาชนะมีสีเทาหรือสีด ามาก จะชุบน้ าดินเป็นสีขาวนวลก่อนการเขียนลวดลาย 

  

www.ssru.ac.th



62 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 4.1 แสดงประเภทการเขียนลายสีด าหรือสีน้ าตาลใต้เคลือบใส 
ที่มา: Thannaree  C. Sawankolok  Sisatchanalai  Ceramics. [Online]. (n.d.).  Available 
from: http://www.ezistock.com/blog/2011/11/20/sawankolok-sisatchanalai-shaw-
collection/ [2011.November 20]  
 

- ประเภทเคลือบสองสี คือ สีขาว กับ สีน้้าตาล (Brown and 
Pearl Incised Wares) ผลิตที่เตาเมืองศรีสัชนาลัยเท่านั้น เนื้อดินละเอียด น้ าเคลือบมีสองสี เป็น
ภาชนะท่ีขูดขีดลวดลาย แล้วระบายสลับกันด้วยสีขาวและน้ าตาล มีลวดลายเป็นสีทึบ  

 

 
 

ภาพที่ 4.2 แสดงประเภทสีน้ าเคลือบสองสี คือ สีขาว กับ สีน้ าตาล 
ที่มา: Thannaree  C. Sawankolok  Sisatchanalai  Ceramics. [Online]. (n.d.).  Available 
from: http://www.ezistock.com/blog/2011/11/20/sawankolok-sisatchanalai-shaw-
collection/ [2011.November 20] 
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- ประเภทเคลือบสีน้้าตาลถึงสีด้า (Brown Monochrome 
Ware) มักมีเนื้อดินหยาบ สีน้ าเคลือบส่วนใหญ่เป็นสีน้ าตาลอ่อน ไปยังสีน้ าตาลไหม้ จนเกือบสีด า  

 

  
 

ภาพที่ 4.3 แสดงประเภทสีน้ าเคลือบสีน้ าตาลถึงสีด า 
ที่มา: Thannaree  C. Sawankolok  Sisatchanalai  Ceramics. [Online]. (n.d.).  Available 
from: http://www.ezistock.com/blog/2011/11/20/sawankolok-sisatchanalai-shaw-
collection/ [2011.November 20] 
 

- ประเภทเคลือบสีขาว (White Monochrome Ware) ลักษณะ
น้ าเคลือบถ้าผลิตจากเตาสุโขทัย จะทารองพ้ืนด้วยน้ าดินสีขาวก่อน ส่วนถ้าผลิตจากเตาเมืองศรีสัชนา
ลัย จะเคลือบด้วยน้ าเคลือบสีขาวขุ่น มักไม่แต่งลวดลาย  

 

 
 

ภาพที่ 4.4 แสดงประเภทสีน้ าเคลือบสีขาว 
ที่มา: Thannaree  C. Sawankolok  Sisatchanalai  Ceramics. [Online]. (n.d.).  Available 
from: http://www.ezistock.com/blog/2011/11/20/sawankolok-sisatchanalai-shaw-
collection/ [2011.November 20] 
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- ประเภทเคลือบสีเขียวไข่กาหรือแบบเซลาดอน  (Celadon 
Ware) ผลิตที่เตาเมืองศรีสัชนาลัยเท่านั้น เคลือบสีเขียวใส เขียวอ่อน เขียวอมฟ้า เขียวไข่กา เขียว
มะกอก เนื้อดินค่อนข้างละเอียดสีเทาอ่อน น้ าเคลือบแตกราน ใส และโปร่งแสง นิยมตกแต่งด้วยการ
ขูดสลัก หรือการขูดขีดเป็นลายต่างๆในเนื้อดินแล้วเคลือบทับ  

 

 
 

ภาพที่ 4.5 แสดงประเภทสีน้ าเคลือบสีเขียวใส 
ที่มา: Thannaree  C. Sawankolok  Sisatchanalai  Ceramics. [Online]. (n.d.).  Available 
from: http://www.ezistock.com/blog/2011/11/20/sawankolok-sisatchanalai-shaw-
collection/ [2011.November 20] 

 
 

ภาพที่ 4.6 แสดงประเภทสีน้ าเคลือบสีเขียวอมฟ้า 
ที่มา: Thannaree  C. Sawankolok  Sisatchanalai  Ceramics. [Online]. (n.d.).  Available 
from: http://www.ezistock.com/blog/2011/11/20/sawankolok-sisatchanalai-shaw-
collection/ [2011.November 20] 
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ภาพที่ 4.7 แสดงประเภทสีน้ าเคลือบสีเขียวไข่กา 
ที่มา: Thannaree  C. Sawankolok  Sisatchanalai  Ceramics. [Online]. (n.d.).  Available 
from: http://www.ezistock.com/blog/2011/11/20/sawankolok-sisatchanalai-shaw-
collection/ [2011.November 20] 

 
 

ภาพที่ 4.8 แสดงประเภทสีน้ าเคลือบสีเขียวมะกอก 
ที่มา: [Online]. (n.d.).  Available from:  http://museum.bu.ac.th/one2.html 
 

4.1.1.4 ประเภทเครื่องดินเผา และเครื่องถ้วยสังคโลกสุโขทัย ตาม
วัตถุประสงค์การใช้งาน สามารถแบ่งได้เป็น 4 ประเภท (ภุชชงค์ จันทวิช.2551:10) 

1) เพ่ือน าไปใช้ในทางศาสนา  
2) เพ่ือน าไปตกแต่งอาคารสถาปัตยกรรม  
3) ภาชนะใช้สอยในชีวิตประจ าวัน  
4) รูปแบบของเล่นหรือของที่ใช้ในพิธีกรรม 
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จากการศึกษาเรื่องเกณฑ์การออกแบบของเครื่องเคลือบดินเผาในสมัยสุโขทัยนั้น 
ผู้วิจัยสามารถน าหลักการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยมาสรุปได้ดังนี้คือ  เส้น รูปร่าง รูปทรง 
ความสมดุล สัดส่วน และการน าลวดลายมาใช้ให้เหมาะสมกับประเภท โดยใช้หลักองค์ประกอบศิลปะ 
ในเรื่องเส้นต้องเป็นเส้นที่อ่อนช้อย ไม่แข็งกระด้าง ลวดลายเป็นลวดลายไทยมีเส้นที่คม การจัดวาง
ช่องไฟให้เสมอกันเส้นจะต้องคมสม่ าเสมอกันทุกตัว รูปทรงต้องมีความสมดุลทั้งซ้ายขวา หากเป็นรูป
สัตว์จะเลียนแบบธรรมชาติ แต่ลดทอนส่วนรายละเอียดออกคงเหลือแต่ภาพรวมๆ ในการใช้สี สีที่ใช้
ส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวไข่กา (ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์. 2546 .111-113) ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1.เส้นโค้งอ่อนช้อยประกอบเป็นรูปทรงบัวตูม 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.9  รูปทรงบัวตูม 

 
2.รูปทรง-ความสมดุล 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.10  รูปทรง-ความสมดุล 

 
3.สัดส่วนเลียนแบบธรรมชาติ 

 
 

 
 
 
ภาพที่ 4.11 สัดส่วนเลียนแบบธรรมชาติ 
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4.สัดส่วนให้ความรู้สึกสง่างามและนุ่มนวล 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.12  สัดส่วนให้ความรู้สึกสง่างามและนุ่มนวล 

 
5.ลวดลาย –เป็นเอกภาพ 
6.ลวดลาย –ลายไทย เส้นโค้งคม อ่อนช้อย 
7.ลวดลาย-จังหวะช่องไฟ 
8.การใช้สี  
 

นอกจากที่กล่าวข้างต้นยังมีปัจจัยอ่ืนที่สามารถน ามาใช้ในการออกแบบได้เช่น ใน
เรื่องของความเชื่อ ถือได้ว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่เป็นเกณฑ์ในการออกแบบว่าเครื่องเคลือบดินเผา
ควรออกแบบอย่างไร บางกลุ่มใช้เพ่ือพิธีกรรมเกี่ยวกับการนับถือวิญญาณ เช่น ใช้เปลือกหอยเคาะ
เครื่องเคลือบดินเผาเพ่ือเรียกวิญาณบรรพบุรุษ แม้แต่ตุ๊กตารูปสัตว์ที่คนไทยนิยมน ามาประกอบ
พิธีกรรม เช่น เพ่ือการสะเดาะเคราะห์ หรือว่าจะเป็นตุ๊กตารูปช้างที่เชื่อกันว่าเมื่อน าเข้าไว้ในบ้านจะ
เป็นมงคลให้แก่บ้าน ส่วนชาวฟิลิปปินส์ นิยมใช้เครื่องสังคโลกใส่อัฐิเพ่ือน าไปผัง ญี่ปุ่นนิยมไหสังคโลก
ไปเก็บรักษาชาเพราะเชื่อว่าจะท าให้ชามีคุณภาพ อีกทั้งมีคุณค่าสูงสามารถบ่งบอกฐานะของผู้เป็น
เจ้าของ 

จากลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัยแล้ว ยังมีความหมายเกี่ยวโยง
กับเครื่องเคลือบดินเผาของจีนที่มีความหมายเดียวกัน เช่น หงส์ หมายถึงความซื่อสัตย์ ยุติธรรม 
ความเมตตากรุณา และเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิ ปลาคู่ แสดงความอุดมสมบูรณ์ ความสุขในชีวิต
คู่ ความสามัคคี ดอกโบตั๋น หมายถึงความงาม ความร่ ารวย ดอกบัว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ดอก
เบญจมาศใช้เป็นยาบ ารุงร่างกายจึงมีความหมายถึงความยั่งยืน และหอยสังข์ เป็นเครื่องหมายแทน
ธรรมเทศนา (ศักดิ์ชัย เกียรตินาคินทร์. 2546: 116-117) 

1. มังกร หรือนาค ความหมาย ลายมังกรนี้เป็นลายที่แสดงความดีเลิศ 
ความระมัดระวัง และเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิ  

2.หงส์   ความหมาย แสดงถึงความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม 
ความซื่อตรง และความเมตตากรุณาและเป็นสัญลักษณ์ของจักรพรรดิ  
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3.หอยสังข์   ความหมาย เป็นเครื่องหมายแทนพระธรรมเทศนา 
หรือเป็นสุรเสียงของพระพุทธเจ้า เป็นหนึ่งในพุทธอัษฏมงคลที่ปรากฏบนฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้า 

4.ปลาคู ่  ความหมาย เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ 
และความสุขในชีวิตการสมรส 

5.ดอกโบตั๋น  ความหมาย เป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิ ความ
ร่ ารวย และความงาม 

6. ดอกเบญจมาศ ความหมาย เป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ร่วง แสดงถึง
ความสิ้นสุดของปี เป็นสัญลักษณ์ของความยั่งยืน 

7.ดอกบัว   ความหมาย เป็นสัญลักษณ์การมีบุตรเร็ว  เพราะ
ดอกบัวมีผลและดอกพร้อมๆกัน และยังเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ และความบริสุทธิ์  

8.ก้านขด  ความหมาย ใช้ตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาเขียนลายสี 
และตกแต่งบริเวณขอบปากและชาม และ 

9.หัวหยูอี้  ความหมาย เป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืน ความ
เป็นอมตะ  
  

4.1.2 แนวคิดการออกแบบของรูปแบบศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณสถาน 
 

จากการศึกษาแนวคิดและที่มาของศิลปะสมัยสุโขทัยพบว่า พุทธศาสนาเถรวาทจาก
ประเทศลังกา โดยเฉพาะจากเมืองมอญทางตอนใต้ของพม่าเข้ามาแทนท่ีวัฒนธรรมขอม ความเชื่อใน
พุทธศาสนาเถรวาทสะท้อนผ่านงานช่างที่งามลึกซึ้ง เช่น พระพุทธรูปสุโขทัย ศาสนสถานขนาดเล็กสม
สัดส่วนกับพ้ืนที่ ซ่ึงเป็นภาพสะท้อนวิธีคิด วิถีแห่งสังคมวัฒนธรรมของสุโขทัยได้อย่างหนึ่ง  โดยจะ
ชัดเจนยิ่งขึ้นหากเทียบกับความใหญ่โต แสดงความงามแห่งศักดานุภาพของเทพเจ้าในศาสนาฮินดู 
หรือความลี้ลับในพุทธศาสนามหายานในวัฒนธรรมแห่งอาณาจักรขอม หรือความงามของโครงสร้าง
ขนาดมหึมาที่ห่อหุ้มความซับซ้อนไว้ภายในของศิลปะในพุทธศาสนาเถรวาทของอาณาจักรพุกา ซ่ึง
คุณค่าอันแท้จริงของศิลปะสุโขทัยอยู่ที่ภูมิปัญญาช่าง ในการปรับเปลี่ยนแรงบันดาลใจทางศาสนา 
และศิลปะจากแหล่งที่เจริญขึ้นก่อน เช่น พม่า กัมพูชา รวมทั้งแหล่งความเจริญร่วมสมัย คือ ล้านนา 
โดยน ามาผสมผสานปรับปรุงได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนในสภาพแวดล้อมของสุโขทัย  จนเป็นแบบ
ฉบับเฉพาะตัวของศิลปะสุโขทัย ซ่ึงอัตลักษณ์ของศิลปะสมัยสุโขทัยนี้กลายเป็นแบบฉบับความงาม
ของศิลปะสุโขทัยทีย่ังเป็นแรงบันดาลใจส าหรับช่างในแคว้นล้านนา กรุงศรีอยุธยา รวมทั้งกรุง
รัตนโกสินทร์ ทีย่ังมกีารสร้างพระพุทธรูปแบบสุโขทัยเรื่อยมา จากการศึกษารายละเอียดในเรื่องของ
งานประดับต่างๆ ในศิลปะสุโขทัยพบว่า มีหลักฐานเกี่ยวข้องด้านลวดลายประดับ และลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมบางประการกับศิลปะทางเหนือ คือแคว้นล้านนา ซึ่งเก่ียวโยงอยู่กับรสนิยมบางประการ
ด้านลวดลายประดับที่มาจากจีน และศิลปะอยุธยา  ซึ่งเชื่อมโยงกับงานประดับแบบขอมด้วย 
ลวดลายแบบสุโขทัยซึ่งมีลักษณะเฉพาะอาจเชื่อได้ว่ามีส่วนรับแรงบันดาลใจจากลวดลายประดับแบบ
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ศิลปะลังกา คงสืบเนื่องมาจากการรับพุทธศาสนาลังกาวงศ์จากลังกา แต่ก็เป็นไปได้ว่าคงมีบางส่วนที่
รับผ่านจากพม่า ซึ่งหมายความว่าสุโขทัยรับมาทั้งพุทธศาสนา และงานช่าง เช่น ลวดลายประดับ  

ซ่ึงประเด็นสรุปในงานประดับของสมัยสุโขทัย ที่มีหลักฐานด้านประวัติศาสตร์แน่ชัดจากศิลา
จารึกอักษรไทย รวมทั้งงานช่างอันมีชื่อเสียงคือพระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัย ในส่วนของงาน
สถาปัตยกรรม ได้แก่ รูปแบบของเจดีย์ทรงต่างๆ ตามแบบอย่างของเจดีย์เป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับ
งานประดับลวดลาย เจดีย์ทรงระฆัง และเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมไม่มีพ้ืนที่เหมาะแก่การประดับ
ลวดลายเมื่อเทียบกับเจดีย์ทรงอ่ืน  เช่น เจดีย์ทรงปราสาทยอด แต่ก็พบว่าเจดีย์ทรงปราสาทยอดก็มี
พ้ืนที่ประดับอย่างจ ากัด เช่น งานประดับกรอบซุ้มเจดีย์ทรงปราสาทแบบสุโขทัยที่มาจากปราสาท
แบบขอม  แม้จะมีพ้ืนที่ประดับงานปูนปั้นแต่ก็จ ากัดเพียงงานประดับกรอบซุ้ม หน้าบรรพ และ
ประดับยอดผนัง คือ ลายกรวยเชิง จึงกล่าวได้ว่าข้อมูลด้านลวดลายประดับสถาปัตยกรรมของสมัย
สุโขทัยคงมีอยู่ไม่มาก ทั้งยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบันน้อย 

อย่างไรก็ตามแหล่งบันดาลใจของศิลปะสุโขทัยจากการวิเคราะห์แบบอย่างของเจดีย์ได้ผลว่า 
รูปแบบต่างๆ ของเจดีย์ที่สร้างในสมัยสุโขทัยเกี่ยวข้องกับแหล่งบันดาลใจหลายแหล่งมากกว่าที่เคยคิด
กัน นอกจากเมืองแวดล้อมแล้ว ที่ไกลออกไป เช่น เชียงใหม่ กรุงศรีอยุธยา และไกลออกไปถึงพม่า 
ลังกา และกัมพูชา เป็นต้น เหตุดังกล่าวโยงมาที่งานประดับลวดลายและลักษณะของลวดลาย 
โดยเฉพาะลวดลายประดับแบบสุโขทัย-กระหนก มีค าอธิบายถึงแรงบันดาลใจโดยตรงจากกระหนก
แบบลังกา เช่นเดียวกับลายประดับประเภทเฟ่ืองอุบะ  ซึ่งมีกระหนกเป็นส่วนประกอบ อันเกี่ยวโยง
กับรสนิยมในวัฒนธรรมขอม ทั้งนี้ยังมีงานประดับในรสนิยมจีนร่วมปรากฏอยู่ด้วย ซึ่งแพร่หลายไม่
เพียงในศิลปะสุโขทัยและงานประดับหลังศิลปะสุโขทัย  แต่แพร่หลายทั่วไปในศิลปะของราชธานีไทย
ทุกสมัย (สันติ เล็กสุขุม. 2553, น.152) 

 

4.1.3 ผลการศึกษากรรมวิธีและวัสดุในการผลิตงานศิลปะในสมัยสุโขทัย  
 

   4.1.3.1  ศิลาแลง ศิลาแลงที่ใช้ในงานก่อสร้างศาสนสถานโดยทั่วไปมีขนาดเล็กกว่า
ศิลาแลงที่ใช้ในงานก่อปราสาทแบบขอม ส่วนอิฐก็เล็กกว่าอิฐพุกาม ดังนั้นขนาดของวัสดุก่อสร้างของ
ช่างสุโขทัยจึงมีผลต่อรูปแบบ ลักษณะ และขนาดของสถาปัตยกรรมด้วย  งานก่อสร้างบางแห่งใช้ศิลา
แลงก่อเป็นส่วนรองรับน้ าหนัก เหนือขึ้นไปจึงใช้อิฐ นับเป็นการเลือกวัสดุก่อสร้างตามความเหมาะสม 
ช่างสุโขทัยมีข้อจ ากัดที่เนื้อศิลาแลงมักพรุนมาก การตกแต่งผิวให้เรียบเพ่ือก่อเรียงกันได้แนบสนิทจึง
เป็นไปได้ยาก ท าให้ความเข็งแรงของโครงสร้างลดลงบ้าง แตผ่ิวพรุนของศิลาแลงสามารถท าให้เรียบ
ได้ด้วยการใช้ปูนฉาบ 
   4.1.3.2  ไม้ ไม้เป็นวัสดุที่มีอายุการใช้งานจ ากัด แต่มีน้ าหนักเบา มีการใช้อย่าง
แพร่หลาย โดยเฉพาะเป็นโครงสร้างหลังคา เช่น วิหารปราสาทราชมณเฑียร และบ้านเรือนที่อยู่อาศัย 
ท าให้งานสลักไม้ส าหรับประดับตกแต่งสถาปัตยกรรมช ารุดเสื่อมสภาพไปหมด นอกเสียจากงานระยะ
หลัง เช่น ฝ้าเพดานไม้ชิ้นหนึ่งจากคูหาปรางค์พระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง ปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ใน
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พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามค าแหง ลวดลายสลักบนฝ้าเพดานดังกล่าว บ่งบอกอิทธิพลของลวดลาย
แบบจีนที่ผ่านมาทางศิลปะล้านนา  
   4.1.3.3  ประติมากรรมหินทราย ประติมากรรมหินทรายสร้างขึ้นในวัฒนธรรมขอม 
ส าหรับช่างสุโขทัยแล้วหินทรายจะใช้กันน้อยมาก  ที่มีอยู่บ้างก็เป็นงานขนาดเล็ก เช่น สลัก กลึงเป็น
เจดีย์จ าลอง   ส่วนหินที่แกร่งน้อย ได้แก่ หินชนวน หินฟลิไลท์ มีที่ใช้อยู่บ้างในงานก่อสร้าง เช่นที่
วัดเชตุพน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของสุโขทัย น ามาใช้เป็นประตูระเบียงท านองเลียนแบบ  รวมทั้งการ
ตัดแต่งแผ่นหินคงใช้ส าหรับเป็นที่รองนั่งส้วม  
   4.1.3.4  งานปั้นปูน งานปั้นปูนนิยมมาแต่แรกเริ่มวัฒนธรรมศาสนาในดินแดนไทย 
นับจากสมัยทวารวดีตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่ 11-12 วัสดุประเภทนี้เอื้อต่อการปรับเปลี่ยน  การพอก
เพ่ิมหรือลดเอาออกเป็นไปได้ง่าย นอกจากการใช้ปูนฉาบผิววัสดุที่ก่อแล้ว ช่างสุโขทัยยังใช้ปูนในการ
ตกแต่งเป็นลวดบัวประดับสถาปัตยกรรม  หรือใช้ปั้นรูปและลวดลายประดับอีกด้วย แบบอย่างศิลปะ
ทีเ่กิดจากการปั้นได้คลี่คลายในช่วงเวลาสั้นกว่าสลักหิน เพราะกระบวนวิธีสลักหินต้องผ่านการร่าง
แบบให้รัดกุม  เพ่ือการสลักเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกไปให้เกิดรูปร่างตามต้องการ  แต่ข้อดีของงาน
สลักหินคือคงทนยิ่งกว่างานปูนปั้น ความถนัดในงานปั้นปูนซึ่งยึดหยุ่นได้ด้วยการเพิ่มหรือลด จึงอาจมี
ส่วนร่วมอยู่ในลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมด้วย 
   4.1.3.5  กรรมวิธีหล่อส้าริด กรรมวิธีการหล่อส าริดซับซ้อน ต้องใช้ความช านาญสูง 
มีความเจริญขึ้นภายหลังงานปั้นปูน อาจกล่าวได้ว่าช่างสุโขทัยรับความช านาญมาจากช่างล้านนา  ซึ่ง
หล่อพระพุทธรูปส าริดได้ก่อน หรืออีกทางหนึ่งเทคนิควิทยาทางด้านนี้อาจตกทอดมาจากภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งงานช่างประเภทนี้มีมาตั่งแต่ราวกลางพุทธศตวรรษที่ 13  
   4.1.3.6  แผ่นส้าริด แผ่นส าริดตีขึ้นรูปเป็นส่วนๆ แล้วน ามาประกอบกันเป็นรูป
เจดีย์จ าลอง พบบ้างในศิลปะสุโขทัย ดังตัวอย่างที่เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติรามค าแหง 
ส่วนประกอบของโลหะมีตะกั่ว ดีบุก เป็นวัสดุหลัก ใช้ส าหรับการสร้างพระพิมพ์โลหะ นอกเหนือจาก
กดดินลงบนพื้นแล้วน าไปเผาที่เรียกว่า พระพิมพ์ดินเผา 
   4.1.3.7  ลายเส้นบนแผ่นหิน ลายเส้นบนแผ่นหินเป็นภาพชาดกนับร้อยที่มณฑปวัด
ศรีชุม สุโขทัย มีเส้นเล็กบางเป็นร่องเรียบสม่ าเสมอ เกิดจากการใช้เหล็กปลายแหลมเป็นเครื่องส าหรับ
กรีด อาจเรียกว่า จารหรือจารึก ไม่ใช่การสลักที่ต้องใช้แรงกระแทก ลายเส้นฝีมือช่างสุโขทัยมีคุณภาพ 
แม้จารลงบนแผ่นผิวของหินก็เทียบได้กับความงามของเส้นที่เกิดจากการใช้พู่กันในงานจิตรกรรม แต่
หลักฐานทางด้านงานระบายสี (สีฝุ่นผสมกาว) และตัดเส้นของช่างสุโขทัยช ารุดเสียหายไปจนเกือบ
หมด จิตรกรรมฝาผนังของอาคารหรือผนังคูหาเจดีย์ เมื่อถูกท้ิงร้างจึงช ารุดทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว  
   4.1.3.8 ภาชนะดินเผา ภาชนะดินเผาหรือดินเผาเคลือบ เช่น สังคโลก ซึ่งช่าง
สุโขทัยผลิตเป็นสินค้าส่งออกส าคัญ มีกระบวนวิธีที่ซับซ้อนระดับหนึ่ง ทั้งในด้านการใช้น้ ายาเคลือบ 
และการควบคุมอุณหภูมิภายในเตาเผา ช่างสุโขทัยยังได้ผลิตสังคโลกส าหรับประกอบหรือประดับ
ตกแต่งสถาปัตยกรรม เช่น กระเบื้องดินขอ บราลีรูปต่างๆ เช่น มังกร ยักษ์ ส าหรับลูกกรงเตี้ยกั้นเป็น
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ขอบเขตพุทธาวาสท าด้วยดินเผาเคลือบขาวพบได้น้อย เหลือให้ศึกษาอยู่แห่งหนึ่งคือที่วัดมังกร ทาง
ตะวันตกของสุโขทัย   
    เนื้อดินปั้น เป็นวัตถุท่ีส าคัญเพราะใช้ปั้นให้เป็นรูปร่างผลิตภัณฑ์ตามท่ี
ต้องการได้เนื้อดินปั้นเครื่องปั้นล้วนแล้วแต่เป็นเนื้อดินเผาเนื้อแกร่งแต่จะแตกต่างกันตรงส่วนประกอบ 
คือ  

1) เนื้อดินปั้น 
เนื้อดินปัน้เครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกร่ง (Stoneware Body) ประกอบด้วย 

- ดินขาว เช่น เกาลิน (Kaolin) 
- ดินด า (ดินเหนียวธรรมชาติ) (Plastic Clay) 
- หินฟันม้า (Feldspar) 
- ทราย หรือควอร์ตซ์ (Quartz) 

เนื้อดินปั้นเครื่องปั้นดินเผาเนื้อแกร่งสีขาว (Porcelainware Body) 
ประกอบด้วย 

- ดิน เกาลิน (Kaolin) 
- ดินเหนียวเนื้อบริสุทธิ์ (Ball Clay) 
-หินฟันม้า (Feldspar) 
-ทราย หรือควอร์ตซ์ (Quartz) (ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และ 

คณะ.2535: 88) 
2) น้ าเคลือบ เป็นสารประกอบอลูมิโนซิลิเกต (Aluminosilicate) ที่ถูกความ

ร้อนแล้วละลายเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อฉาบบนผลิตภัณฑ์มีลักษณะโปร่งใสแข็งแกร่ง โดยได้มีการแบ่ง
ประเภทน้ าเคลือบได้เป็น 4 ชนิด คือ  

(1) เคลือบพื้นฐาน ( Basic Glaze) คือมีส่วนผสมที่มีเฉพาะส่วนที่ท าให้เกิด
เคลือบเท่านั้นไม่มีส่วนของตัวให้เกิดสี ดังนั้นเมื่อเคลือบไปแล้วจะเหมือนเคลือบใส ซึ่งจะเห็นได้จาก
ภาชนะท่ีเขียนลายสีด าหรือสีน้ าตาลใต้เคลือบ 

(2) เคลือบสี คือการเคลือบพ้ืนฐานที่น ามาเติมตัวให้เกิดสีลงไป ตัวที่เกิดสี
มักเป็นสารประกอบโลหะออกไซด์ชนิดต่างๆหรือข้ีเถ้าไม้บางชนิด สารประกอบโลหะออกไซน์ที่ท าให้
เกิดสีต่างๆ ทีให้ความคล้ายกับเครื่องเคลือบสมัยสุโขทัย มีดังนี้ 

    - สีฟ้า   ใช้โคบบอลต์ 
    - สีน้ าตาล ใช้เหล็ก แมงกานีส นิเกิล 
    - สีเขียว ใช้ ทองแดง เหล็ก นิเกิล 

(3) เคลือบทึบ (Opaque Glaze) เคลือบทึบเป็นการเคลือบที่ต้องการ
ปกปิดเนื้อดินของผลิตภัณฑ์ สารเคมีที่ท าให้เกิดเคลือบทึบ ได้แก่ ทินออกไซนด์ ติเตเนียมออกไซด์ 
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เซอโคเนียมออกไซด์ ซิงค์ออกไซด์ และ แคลเซียมฟลูออไรด์ เครื่องเคลือบที่เคลือบทึบได้แก่เครื่อง
เคลือบสีขาวน้ านม เครื่องเคลือบสีน้ าตาลประเภทไห และเคลือบสองสี (สีขาวและสีน้ าตาล) 

(4) เคลือบขี้เถ้า (Ash Glaze) เป็นวิธีการเคลือบที่นิยมในสมัยโบราณ 
ผลิตภัณฑ์ที่พบ จะเป็นประเภท เครื่องเคลือบสีเขียว (เซลาดอน) ส่วนผสมของน้ าเคลือบได้จากขี้เถ้า 
ดินผิวท้องนา และหินฟันม้า สีของเคลือบจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับขี้เถ้าไม้และบรรยากาศที่ใช้
ในการเผา 

การวิเคราะห์ภาชนะดินเผาจาก AMDEL (The Australian Mineral 
Development Laboratoies) ได้สามารถจ าแนกประเภทภาชนะดินเผาที่มีเนื้อดินแตกต่างกันได้
ดังนี้ 

(1) เครื่องสังคโลกศรีสัชนาลัยประเภทเนื้อสีขาว ได้แก่ ภาชนะเครื่อง
เคลือบสีเขียวแบบเซลาดอน ประเภทเขียนลายสีด าหรือสีน้ าตาลใต้เคลือบ เคลือบสองสี (สีน้ าตาล
และสีขาว) และเคลือบขาวทึบ 

(2) เครื่องสังคโลกศรีสัชนาลัยประเภทเนื้อสีน้ าตาล เป็นภาชนะประเภทไห 
ที่เคลือบสีน้ าตาลถึงน้ าตาลไหม้ (ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และคณะ.2535: 88) 

 
ตารางท่ี 4.6 แสดงการจัดหมวดหมู่ประเภทเนื้อดินของเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย ที่มีผลต่อชนิดสี 
เคลือบ  เพ่ือน าไปใช้ในการหาเอกลักษณ์ 
 

ประเภทของเนื้อดินต่อการแสดงออกทางสีเคลือบ 

เนื้อดินสีขาว เนื้อดินสีน้ าตาล 

เซลาดอน สีด า 
 

เขียนลายสีด าใต้เคลือบใส 

 

สีน้ าตาล 

เคลือบสองสี สีขาวกับสีน้ าตาล 
 

 
 
 

เคลือบสีขาว 
 

 

ที่มา : ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และคณะ (2535 : 43-81) 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงการจัดหมวดหมู่ประเภทน้ าเคลือบของเครื่องเคลือบดินเผาสุโขทัย  เพ่ือน าไปใช้ 
ในการหาเอกลักษณ์ 
 

ประเภทของน้ าเคลือบกับการแสดงออกทางสีเคลือบ 
น้ าเคลือบทึบ น้ าเคลือบพ้ืนฐาน น้ าเคลือบสี น้ าเคลือบขี้เถ้า 

 

 
ขาวกับน้ าตาล 

 

 
เขียนลายสีด าใต้
เคลือบ 

 

 
สีฟ้า 

 

 
เซลาดอน 

 

 
สีน้ าตาล 

 

  

 
น้ าตาล 

 
 

 

 

 
สีด า 

 

 
 

 

 
เขียว 

 

ที่มา : ปริวรรต ธรรมาปรีชากร และคณะ. 2535 
 

4.2  ผลการศึกษาการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ จาก
รูปลักษณ์และลวดลายไทยจากโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย 
 

4.2.1 ผลการศึกษารูปแบบและแนวคิดการออกแบบเครื่องเรือน ที่สามารถสะท้อนให้
เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย  

 

จากการทบทวนวรรณกรรม  ผู้วิจัยมีความเชื่อว่ามีปัจจัยด้านรูปลักษณ์ท่ีสามารถสื่อ
ถึงความเป็นศิลปะจากโบราณวัตถุในสมัยสุโขทัยได้ ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย คือ 1) ปัจจัยด้าน
รูปทรง 2) ปัจจัยด้านลวดลาย 3) ปัจจัยด้านสีของเตรื่องเคลือบดินเผา และ 4) ปัจจัยด้านวัสดุที่ใช้ใน
การผลิต ส่วนศิลปะจากโบราณสถาน ประกอบด้วย  งานประดับลวดลาย และลักษณะของลวดลาย 
โดยเฉพาะลวดลายประดับแบบสุโขทัย-กระหนก 

แต่เนื่องจากปัจจัยด้านรูปลักษณ์มีมากมายท าให้ไม่ทราบได้ว่าปัจจัยประเภทใด และ
รูปแบบใดที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะจากโบราณวัตถุในสมัยสุโขทัยได้ดีที่สุด ดังนั้น
ผู้วิจัยน าปัจจัยทั้ง 4 ประเภทมาวิเคราะห์หาว่ารูปแบบใด ที่สื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะจาก
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โบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัยได้ดีท่ีสุด จากนั้นจะน าเอกลักษณ์ที่ได้ไปสู่การสร้าง
เครื่องมือเพ่ือใช้ทดสอบวิธีการแปลงศิลปะดั้งเดิมมาสู่ศิลปะรูปแบบใหม่ โดยใช้เครื่องมือวิจัยใน
ประเด็นการหาเอกลักษณ์ คือ การท า Delphi ซึ่งต้องการทดสอบหาการรับรู้ผู้บริโภค (กลุ่มที่มี
พ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์) ว่าปัจจัยด้านรูปลักษณ์ใด ที่สามารถสื่อถึงความเป็นศิลปะในสมัยสุโขทัย
ได้ และทดสอบว่าการรับรู้ของผู้บริโภค (กลุ่มท่ีมีพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์) นั้นตรงกับการรับรู้ของ
ผู้เชี่ยวชาญหรือไม่เพราะเหตุใด ซ่ึงในขัน้ตอนนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการพิสูจน์การรับรู้จากการท า 
stimuli จากกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมด 52 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1.กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสมัยสุโขทัย จ านวน 8 คน 
2.กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มท่ีมีพ้ืนฐานทางประวัติศาสตร์ โดยผู้วิจัยก าหนดตัวแทนของ

กลุ่มเป็นนักศึกษาที่ก าลังศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท จ านวน 44 
คน  เพ่ือเป็นตัวแทนกลุ่มที่มีการรับรู้ด้านศิลปะ โดยการสุ่มตัวอย่างในกลุ่มนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบ
เจาะจงกลุ่มตัวอย่างเฉพาะนักศึกษา สาขาวิชาเอกโบราณคดี สาขาวิชาเอกประวัติศาสตร์ศิลป 
สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ สาขาวิชาโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ านวน 44 คน  ผลที่ได้สามารถสรุปได้ดังนี้  

 
ตารางที่ 4.8 แสดงระดับความเป็นตัวแทนที่มีต่อรูปลักษณ์ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะสมัย
สุโขทัย 
 

 
ล้าดับ 

 
ปัจจัยด้านรูปลักษณ์ 
ของศิลปะสุโขทัย 

 
ผู้เชี่ยวชาญ 

กลุ่มผู้บริโภค  
(มีพื้นฐานทาง
ประวัติศาสตร์) 

X  S.D. X  S.D. 
1 ลวดลาย 4.84 0.60 4.91 0.70 
2 สี 4.69 0.67 4.19 0.75 
3 วัสดุ 4.24 0.82 3.87 0.85 
4 รูปทรง 3.01 0.57 3.22 0.67 
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ตารางท่ี 4.9 แสดงผลของการสื่อของความเป็นตัวแทนเอกลักษณ์ ประเภทลวดลายศิลปะสมัยสุโขทัย 
 

 
ประเภท
ลวดลาย 

 
ประเภทของลวดลาย 

ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มผู้บริโภค  
(มีพื้นฐานทาง
ประวัติศาสตร์) 

X  S.D. X  S.D. 
ลายพันธุ์พฤกษา ลายพันธุ์ไม้ก้านขดและลายพันธุ์ไม้

ก้าน 
4.19 0.98 4.45 1.04 

ช่อดอกไม้หรือลายกอดอกไม้ 4.05 0.69 4.18 1.08 
ดอกไม้ 3.45 3.45 3.36 1.57 
ดอกไม้ประดิษฐ์ 4.51 0.75 2.73 1.19 
กลีบบัว 4.88 0.54 4.73 1.47 
กอปรงสลับซับซ้อน 2.75 0.87 3.54 1.13 
ช่อใบไม้ก้านขด 3.01 0.98 4.19 0.65 
หัวหยูอี้ก้านขด 3.27 1.35 3.73 1.01 

ลายรูปสัตว์ ลายปลา 4.64 0.86 4.19 1.33 
ลายนาค 2.45 0.93 3.09 0.69 
ลายสังข์ 3.54 1.01 3.19 0.79 
ลายกิเลน 3.73 0.63 4.27 1.08 
ลายนก 4.09 0.92 4.18 0.89 
ลายหงส์ 3.21 0.87 3.89 1.43 
ปลาตัวเดียว 4.79 0.81 4.45 0.65 
ปลาหลายตัว 4.55 1.03 4.00 0.91 

ช่องกระจก ช่องกระจกรูปสี่เหลี่ยม 4.19  0.70 3.36 0.69 
รูปคล้ายทับทรวงเกี่ยวสอดกัน 3.55  0.62 4.19 0.75 
ช่องกระจกรูปหกเหลี่ยม 3.45  0.65 3.91 0.87 
ช่องกระจกรูปกลีบบัวรูปโค้ง 4.55 0.65 4.45 0.54 

 
 
 
 
 
 

www.ssru.ac.th



76 
 

 

 

ตารางท่ี 4.9 (ต่อ) 
 

 
ประเภท
ลวดลาย 

 
ประเภทของลวดลาย 

ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มผู้บริโภค  
(มีพื้นฐานทาง
ประวัติศาสตร์) 

X  S.D. X  S.D. 

เรขาคณิต ลายเซาะร่อง 4.21 0.88 4.27 0.95 
ลายขูดขีดเส้นคู่ 4.50 0.63 4.09 1.55 
จักสาน 3.91 0.94 2.45 0.87 
ลายกากบาท 3.36 0.67 2.75 0.98 

เบ็ดเตล็ด แบบประณีต 4.18 0.94 3.19 0.81 
แบบประง่าย  3.55 1.04 3.19 0.95 
แบบหวัดๆ   3.02 0.69 3.95 1.05 
ลายคลื่น 3.09 0.83 4.09 0.85 
หัวลูกศร 3.55 0.82 3.64 0.94 
ขีดคล้ายตัว L 3.55 0.82 3.27 0.92 
ดอกสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน 4.18 0.77 3.55 1.27 
ลายจักรหรือลายดอกไม้ 4.45 0.69 4.24 0.81 

 อันดับ 1   อันดับ 2 
 
ตารางท่ี 4.10 แสดงระดับของการสื่อของความเป็นตัวแทนเอกลักษณ์ ประเภทลวดลายศิลปะสมัย
สุโขทัย 
 

 
ล้าดับ 

 
ประเภท
ลวดลาย 

 
ประเภทของลวดลาย 

ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มผู้บริโภค  
(มีพื้นฐานทาง
ประวัติศาสตร์) 

X  S.D. X  S.D. 
1 ลายพันธุ์พฤกษา กลีบบัว 4.88 0.54 4.73 1.47 
2 ลายรูปสัตว์ ปลาตัวเดียว 4.79 0.81 4.45 0.65 
3 ช่องกระจก ช่องกระจกรูปกลีบบัวรูปโค้ง 4.55 0.65 4.45 054 
4 เรขาคณิต ลายขูดขีดเส้นคู่ 4.50 0.63   
  ลายเซาะร่อง   4.27 0.95 
5 เบ็ดเตล็ด ลายจักรหรือลายดอกไม้ 4.45 0.69 4.24 0.81 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงระดับของการสื่อของความเป็นตัวแทนเอกลักษณ์ ประเภทสีเคลือบศิลปะสมัย
สุโขทัย 
 

 
ล้าดับ 

 
ประเภทของสีเคลือบ 

ผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มผู้บริโภค  
(มีพื้นฐานทาง
ประวัติศาสตร์) 

X  S.D. X  S.D. 
1 เคลือบเซลาดอน 4.87 0.82 4.27 0.79 
2 เขียนลายสีด าหรือลายสีน้ าตาลใต้เคลือบใส 4.35 0.65 4.09 0.70 
3 เคลือบสองสี ได้แก่ สีน้ าตาล และสีขาว 3.89 1.53 4.00 0.65 
4 เคลือบสีน้ าตาลถึงสีด า 3.64 0.78 3.55 0.82 
5 เคลือบสีขาว 3.55 1.05 3.09 0.85 
6 ไม่เคลือบผิว 1.52 0.87 3.00 0.77 

 
จากการศึกษาพบว่าประเด็นด้านเอกลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของศิลปะดั้งเดิมสมัย

สุโขทัยนั้น สามารถสื่อผ่านปัจจัยในด้านลวดลายเป็นอันหนึ่ง รองลงมาคือด้านสี และวัสดุ (ตามล าดับ) 
และเม่ือท าการศึกษาในรายละเอียดของลวดลายที่สื่อความเป็นตัวแทนเอกลักษณ์ ประเภทลวดลาย
ศิลปะสมัยสุโขทัยนั้น พบว่าลวดลายพันธุ์พฤกษา แบบกลีบบัวสามารถสื่อได้มากท่ีสุด ลวดลายรูป
สัตว์แบบปลาตัวเดียว และลวดลายช่องกระจก แบบช่องกระจกรูปกลีบบัวรูปโค้ง สามารถสื่อได้
รองลงมา ส่วนปัจจัยด้านสีนั้น พบว่าสีของเครื่องเคลือบแบบเซลาดอน สามารถเป็นตัวแทน
เอกลักษณ์ของศิลปะดั้งเดิมสมัยสุโขทัยมากที่สุด รองลงมาคือการเขียนลายสีด าหรือลายสีน้ าตาลใต้
เคลือบ 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.13 แสดงลวดลายที่สามารถเป็นตัวแทนเอกลักษณ์ของศิลปะดั้งเดิมสมัยสุโขทัยมากที่สุด 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.14 แสดงสีของเครื่องเคลือบแบบเซลาดอน ทีส่ามารถเป็นตัวแทนเอกลักษณ์ของศิลปะ
ดั้งเดิมสมัยสุโขทัยมากที่สุด 
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เมื่อได้ประเด็นด้านเอกลักษณ์ที่เป็นตัวแทนของศิลปะดั้งเดิมสมัยสุโขทัย จากการ

สอบถามผู้เชี่ยวชาญ และกลุ่มผู้บริโภคแล้ว  จากนั้นผู้วจิัยน าผลที่ได้มาด าเนินการแปลงเอกลักษณ์ 
จากรูปแบบและแนวคิดการออกแบบในสมัยสุโขทัย มาสู่การออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ เพ่ือน ามา
ทดสอบการรับรู้ของผู้บริโภค เพ่ือศึกษาว่ารูปแบบและกระบวนการแนวคิดการออกแบบเครื่องเรือน
สมัยใหม่ จากรูปลักษณ์และลวดลายไทยจากโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิมได้ ตามสมมติฐานการวิจัยที่ได้ตั้งไว้ 

โดยการสร้างแบบจ าลองเครื่องเรือนสมัยใหม่ 3 มิติ (Simulation 3D) จากการ
ผสมผสานด้วยวิธีการแปลงเอกลักษณ์ มาท าการทดสอบกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือทดสอบหาการรับรู้ผู้บริโภค 
จากการสื่อความหมายในกระบวนการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ จากรูปลักษณ์และลวดลายไทย
จากโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย และเพ่ือเปรียบเทียบด้านการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภค
และผู้เชี่ยวชาญว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร  
 

4.2.2 ผลการวิเคราะห์และเปรียบเทียบการรับรู้ของผู้บริโภค ต่อการออกแบบเครื่อง
เรือนสมัยใหม่ จากรูปลักษณ์และลวดลายไทยจากโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย 
 

  4.2.2.1 ผลการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ จาก
รูปลักษณ์และลวดลายไทยจากโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย 

ในขั้นตอนนี้  ผู้วิจัยน าภาพแบบจ าลองเครื่องเรือนสมัยใหม่ 3 มิติ 
(Simulation 3D) มาท าการทดสอบการรับรู้ โดยการน าแบบสอบถามและแบบจ าลองเครื่องเรือน
สมัยใหม่ 3 มิติ (Stimuli) ประกอบการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง โดยท าแบบสอบถามในเชิง
เปรียบเทียบ จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้บริโภคท่ัวไป และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการแบบมาตร
ประเมินค่า (Rating scale) และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเชิงเปรียบเทียบ  

โดยผู้วิจัยมีประเด็นด้านการรับรู้ในการทดสอบ 5 ประเด็น ประกอบด้วย 
1. การรับรู้ด้านคุณค่าของศิลปะสมัยสุโขทัย 
2. การรับรู้ด้านความสวยงาม 
3. การรับรู้ด้านประโยชน์ใช้สอย 
4. การรับรู้ด้านความน่าใช้/ไม่น่าใช้ 
5. การสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม 
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ภาพที่ 4.15 ภาพแบบจ าลองเครื่องเรือนสมัยใหม่ 3 มิติ (Simulation 3D) 
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ภาพที่ 4.16 ภาพแบบจ าลองเครื่องเรือนสมัยใหม่ 3 มิติ (Simulation 3D) 
 

ในส่วนนี้ผู้วิจัยทดสอบการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการออกแบบเครื่องเรือน
สมัยใหม่ จากรูปลักษณ์และลวดลายไทยจากโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย จ านวน 100 
คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่  

1. กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสมัยสุโขทัย จ านวน 8 คน 
 2. กลุ่มผู้บริโภคท่ัวไป แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
  1) กลุ่มผู้บริโภคที่มีพ้ืนฐานทางศิลปะ หรือการออกแบบ โดยผู้วิจัย

ก าหนดตัวแทนของกลุ่ม เป็นนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาทางด้านศิลปะ หรือการออกแบบในระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 42 คน เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มที่มีการรับรู้ด้านศิลปะ และการออกแบบ โดยการสุ่ม
ตัวอย่างในกลุ่มนี้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือกตัวอย่าง
ของนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาออกแบบ จากนั้นใช้ตารางเลขสุ่ม จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนที่
ต้องการ 

  2) กลุ่มผู้บริโภคที่ไม่มีพ้ืนฐานทางศิลปะ ผู้วิจัยก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นผู้บริโภคท่ัวไป เพ่ือเป็นตัวแทนกลุ่ม จ านวน 55 คน โดยผู้วิจัยใช้วธิีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
แบบโควตา (Quota Sampling)   เพ่ือให้ได้ตามลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ   จากนั้นจึงสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ต่อไปให้ครบตามจ านวนที่ต้องการ ณ จุดที่มีการเก็บ
รวมรวมข้อมูล 
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ซ่ึงสามารถสรุปผลปัจจัยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ 
ภูมลิ าเนา ด้านความถนัดทางด้านศิลปะ และอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น
ร้อยละ 45 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55  ซ่ึงกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มส่วนใหญ่มี
อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 27.55 ปี อายุต่ าสุด 18 ปี และสูงสุด 55 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 16,906 บาท มี
การศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61 รองลงมาคือระดับปริญญาโท ร้อยละ 17  ในกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดพบว่าส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา ร้อยละ 42 และประกอบอาชีพข้าราชการ และเจ้าของ
ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 16 และร้อยละ 12 ตามล าดับ และกลุ่มตัวอย่างมีพ้ืนฐานทางด้านศิลปะ ร้อยละ 
50 และไม่มีพ้ืนฐานทางด้านศิลปะ ร้อยละ 50 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการรับรู้ของผู้บริโภคต่อการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ จากรูปลักษณ์และ
ลวดลายไทยจากโบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย 
 

 
 

ปัจจัยในการทดสอบ 
ด้านการรับรู้ 

 
ผู้เชี่ยวชาญ 

กลุ่มผู้บริโภค  
(มีพื้นฐานทาง

ศิลปะ) 

กลุ่มผู้บริโภค  
(ไม่มีพื้นฐาน
ทางศิลปะ) 

 
รวม 

 
 

X  กา
รแ

ปล
คว

าม
หม

าย
  

X  กา
รแ

ปล
คว

าม
หม

าย
  

X  กา
รแ

ปล
คว

าม
หม

าย
  

X  กา
รแ

ปล
คว

าม
หม

าย
 

การรับรู้ด้านคุณค่าของศิลปะสมัย
สุโขทัย 

3.38 ปาน
กลาง 

3.31 ปาน
กลาง 

3.22 ปาน
กลาง 

3.27 ปาน
กลาง 

การรับรู้ด้านความสวยงาม 3.38 ปาน
กลาง 

3.52 มาก 3.22 ปาน
กลาง 

3.36 ปาน
กลาง 

การรับรู้ด้านประโยชน์ใช้สอย 3.50 มาก 3.33 ปาน
กลาง 

3.26 ปาน
กลาง 

3.31 ปาน
กลาง 

การรับรู้ด้านความน่าใช้/ไม่น่าใช้ 3.88 มาก 3.64 มาก 3.64 มาก 3.66 มาก 
การสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม 3.75 มาก 3.69 มาก 3.50 มาก 3.60 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์การรับรู้ของผู้บริโภคต่อการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ 

พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่มรับรู้ด้านคุณค่าของศิลปะสมัยสุโขทัย ผ่านรูปแบบและกระบวนการ
แนวคิดการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ จากรูปลักษณ์และลวดลายไทยจากโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในสมัยสุโขทัย สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม ในระดับปานกลางเหมือนกัน ส่วน
การรับรู้ด้านความสวยงาม กลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มผู้บริโภค ทีไ่ม่มีพ้ืนฐานทางศิลปะ รับรู้ในระดับ
ปานกลางเหมือนกัน มีเพียงกลุ่มผู้บริโภคทีม่ีพ้ืนฐานทางศิลปะที่สามารถรับรู้ได้ในระดับที่มาก ใน
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ประเด็นการรับรู้ด้านประโยชน์ใช้สอย กลับพบว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญสามารถรับรู้ได้มากกว่า กลุ่ม
ผู้บริโภคท่ีมีพ้ืนฐานทางศิลปะ และที่ไม่มีพ้ืนฐานทางศิลปะ ซึ่งทั้งสองกลุ่มกลับรับรู้ได้ในระดับปาน
กลางทั้ง 2 กลุ่ม ส่วนในประเด็นการรับรู้ด้านความน่าใช้/ไม่น่าใช้ และภาพรวมการสะท้อนให้เห็นถึง
ศิลปะดั้งเดิมนั้น พบว่าทั้ง 3 กลุ่มรับรู้ในทั้ง 2 ประเด็นในระดับที่มากเหมือนกัน ดังผลในตารางที่ 
4.12 

ซึ่งจากการวิเคราะห์ความแปรแปรวนของค่าเฉลี่ยในการรับรู้ของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม ในแต่ละประเด็น พบว่าไมแ่ตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังผลในตารางที่ 4.3 
 

ตารางท่ี 4.13 แสดงค่าการวิเคราะห์ความแปรแปรวนของค่าเฉลี่ยในการรับรู้ในแต่ละประเด็น โดย
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of  Variance; ANOVAs) 
 

ประเด็นการรับรู้ 
Sum of Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

การรับรูด้้านคณุค่าของศิลปะ
สมัยสุโขทัย 

.279 2 .139 .162 .851 

การรับรูด้้านความสวยงาม 2.109 2 1.054 1.125 .329 

การรับรูด้้านประโยชน์ใช้สอย .437 2 .218 .194 .824 

การรับรูด้้านความนา่ใช้/ไม่
น่าใช้ 

.402 2 .201 .375 .688 

การสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะ
ดั้งเดิม 

1.024 2 .512 .700 .499 

 
4.2.2.2 ผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค ด้านการรับรู้ต่อการ

ออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ จากรูปลักษณ์และลวดลายไทยจากโบราณวัตถุและโบราณสถานใน
สมัยสุโขทัย 

ซ่ึงส่วนนี้คณะผู้วิจัยต้องการทดสอบการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้บริโภค ด้านการรับรู้ต่อการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ จากรูปลักษณ์และลวดลายไทยจาก
โบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัย เพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในการรับรู้ของแต่ละกลุ่ม ว่ามี
ความแตกต่างกันในประเด็นอะไรบ้าง ในปัจจัยด้านเพศ ระดับการศึกษา และพ้ืนฐานทางด้านศิลปะ 
สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านเพศ  
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านเพศ สามารถสรุปผลได้ว่า ในประเด็นการ

รับรู้ด้านประโยชน์ใช้สอย และการรับรู้ด้านความน่าใช้/ไม่น่าใช้ เพศชายและเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยด้าน
การรับร้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05 ส่วนประเด็นการรับรู้ด้านคุณค่าของศิลปะสมัยสุโขทัย 
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การรับรู้ด้านความสวยงาม และการสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิมพบว่าเพศชายและเพศหญิงไม่
แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (ดังตารางที่ 4.14) 

ปัจจัยด้านระดับการศึกษา  
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านระดับการศึกษา สามารถสรุปผลได้ว่า ใน

ประเด็นการรับรู้ด้านความน่าใช้/ไม่น่าใช้ และการสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม พบว่ามีอย่างน้อย
หนึ่งกลุ่มของระดับการศึกษา มีค่าเฉลี่ยด้านการรับรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05  ส่วน
ประเด็นการรับรู้ด้านคุณค่าของศิลปะสมัยสุโขทัย การรับรู้ด้านความสวยงาม และการรับรู้ด้าน
ประโยชน์ใช้สอย พบว่าระดับการศึกษามีค่าเฉลี่ยการรับรู้ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 (ดัง
ตารางที่ 4.15) 

 ปัจจัยด้านพื้นฐานทางด้านศิลปะ 
ผลการเปรียบเทียบปัจจัยด้านพ้ืนฐานทางด้านศิลปะ สามารถสรุปผลได้ว่า 

กลุ่มผู้บริโภคท่ีมีพ้ืนฐานทางด้านศิลปะและไม่มีพ้ืนฐานทางด้านศิลปะ มีค่าเฉลี่ยการรับรู้ไม่แตกต่าง
กันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ในทุกประเด็น (ดังตารางที่ 4.16) 
 
ตารางท่ี 4.14 แสดงผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างในปัจจัยด้าน
เพศ (เพศชายและเพศหญิง) ในแต่ละประเด็น โดยใช้การวิเคราะห์แบบที (t-test) 
 

 
 

ประเด็นการรับรู้ 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig.(2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

การรับรูด้้านคณุค่าของศิลปะสมยั
สุโขทัย 

1.740 .190 .621 98 .536 .115 .185 

การรับรูด้้านความสวยงาม 1.920 .169 -.454 98 .651 -.089 .196 

การรับรูด้้านประโยชน์ใช้สอย 40.145 .000 -2.544 98 .013 -.523 .206 

การรับรูด้้านความนา่ใช้/ไม่นา่ใช้ 11.042 .001 -.744 98 .459 -.109 .147 

การสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม .538 .465 -.942 98 .348 -.162 .172 
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ตารางท่ี 4.15 แสดงผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างในปัจจัยด้าน
เพศ (เพศชายและเพศหญิง) ในแต่ละประเด็น โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of  
Variance; ANOVAs) 
 

ประเด็นการรับรู้ Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
การรับรูด้้านคณุค่าของศิลปะสมยั
สุโขทัย 

4.922 7 .703 .821 .572 

การรับรูด้้านความสวยงาม 4.811 7 .687 .717 .658 

การรับรูด้้านประโยชน์ใช้สอย 7.350 7 1.050 .947 .475 

การรับรูด้้านความนา่ใช้/ไม่นา่ใช้ 7.546 7 1.078 2.209 .040 

การสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม 11.604 7 1.658 2.525 .020 

 
ตารางท่ี 4.16 แสดงผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยในการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างในปัจจัยด้าน
พ้ืนฐานทางด้านศิลปะ (มีพ้ืนฐานทางด้านศิลปะและไม่มีพ้ืนฐานทางด้านศิลปะ) ในแต่ละประเด็น โดย
ใช้การวิเคราะห์แบบที (t-test) 
 

 
 

ประเด็นการรับรู้ 

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

การรับรูด้้านคณุค่าของศิลปะสมยั
สุโขทัย 

.573 .451 .542 98 .589 .100 .185 

การรับรูด้้านความสวยงาม .678 .412 1.452 98 .150 .280 .193 

การรับรูด้้านประโยชน์ใช้สอย .069 .793 .474 98 .637 .100 .211 

การรับรูด้้านความนา่ใช้/ไม่นา่ใช้ .011 .918 .274 98 .785 .040 .146 

การสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม 3.759 .055 1.175 98 .243 .200 .170 

 
   จากการศึกษาผลการเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของผู้บริโภค ด้านการ
รับรู้ต่อการออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ จากรูปลักษณ์และลวดลายไทยจากโบราณวัตถุและ
โบราณสถานในสมัยสุโขทัย สรุปได้ว่าปัจจัยด้านพ้ืนฐานทางด้านศิลปะ (มีพ้ืนฐานทางด้านศิลปะและ
ไม่มีพ้ืนฐานทางด้านศิลปะ) ไม่มีผลต่อการรับรู้ในประเด็นการรับรู้ทัง้ 5 ประเด็น คือ ด้านคุณค่าของ
ศิลปะสมัยสุโขทัย ด้านความสวยงาม  ด้านประโยชน์ใช้สอย  ด้านความน่าใช้/ไม่น่าใช้ และการ
สะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม ส่วนประเด็นด้านเพศ มีผลต่อการรับรู้ในประเด็นการรับรู้ด้าน
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ประโยชน์ใช้สอย และการรับรู้ด้านความน่าใช้/ไม่น่าใช้ และประเด็นระดับการศึกษา เพศ มีผลต่อการ
รับรู้ในประเด็นการรับรู้ด้านความน่าใช้/ไม่น่าใช้ และการสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม 

ซ่ึงผลที่ได้จากการศึกษาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางและเสนอแนะปัจจัยด้าน
การออกแบบเครื่องเรือนสมัยใหม่ ที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงศิลปะดั้งเดิม จากเอกลักษณ์ของ
โบราณวัตถุและโบราณสถานในสมัยสุโขทัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ในบทถัดไป 
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