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52155317 : สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ ์
ค าส าคญั :  ศิลปะ Op art/ ภาชนะใส่อาหาร 
 นายธนฐัพงศ ์ ไพรวนัรัตน์ : โครงการออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจาน
เดียวที่ช่วยใหดู้มีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต. อาจารย ์ที่ปรึกษาวทิยานิพนธ ์: ผศ. 
ดร.รัฐไท  พรเจริญ. 161 หนา้. 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์                                              
        (Op art)                                                                
                   และ           ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมี
ปริมาณอาหารมากขึ้ นโดยใช้ศิลปะ อ็อปอาร์ต                                          
                                                โดยสอบถามจากผูเ้ช่ียวชาญ 7 ท่าน และน าไป
ทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งโดยวเิคราะห์โดย ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ จากการวจิยัพบวา่ 
 1.  จานลกัษณะกลม และลกัษณะอิสระ มีล าดบัความพึงพอใจมากที่สุด    ค่า       
42.9 โดย               ที่มีล าดบัความพึงพอใจมากที่สุดคือ                             
ว                                                    ค่า       28.6 และลวดลายที่ไดรั้บ
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ ลวดลาย ธรรมชาติจากเมล็ดขา้วน ามาออกแบบเป็นศิลปะภาพลวงตา
แบบ         ท า                       ก า                  (Poggendorff Illusion) มีค่า
ร้อยละ 85.7  
 2. จากผลการประเมินความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมาย พบวา่                 120     
                                 5                                   25    มีความพึงพอใจต่อ 
จานลกัษณะกลม ลวดลายธรรมชาติ(เมล็ดขา้ว)ที่เรียงล าดบัจากเมล็ดขา้วขนาดเล็กไปหาใหญ่ออก
จากจุดศูนยก์ลาง ที่มีการลวงตาแบบ Illusory Contours (                            น        )
และลวดลายบริเวณที่วางขา้วและต่อจากที่วางขา้ว เป็นอันดับที่ 1 มีคะแนนความพึงพอใจ 63 
คะแนน ซ่ึงการออกแบบน้ีค  านึงถึง สี ลักษณะ รูปทรง ลวดลาย  และสัดส่วนระหว่างพื้นกับ
ลวดลาย โดยน าองคป์ระกอบเหล่าน้ีมาจดัวางในรูปแบบศิลปะภาพลวงตา(Op art) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบั
จิตวทิยาการรับรู้ ท  าใหรู้ปแบบของชุดรับประทานอาหารมีส่วนช่วยในการจ ากดัปริมาณอาหาร 
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 52155317 : MAJOR : PRODUCT DESIGN 
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 This research studies the dietary control by employing the Op Art technique to 
control the amount of food for those who are on the weight losing plan by reducing 
consumption, and design the dining set that helps control the amount of food to match with 
personal needs. The psychological technique is employed to indulge person to consume 
foods that provide all essential nutrition and help adjust the dining behavior by consulting 
seven professionals and simulate the usage with the sample group and analyze mean and 
percentage ratio. The research found that 
 1. The rounded-shape and independent-shaped plate have the most satisfaction 
ratio, which is 42.9 percent. The most satisfied design patterns are rice plate and adjacent 
areas, the design on the edge of the plate and the overall pattern of the plate, all of them 
receive 28.6 percent. The most favorite design is the illusive art of the rice kernel, which has 
been designed by using Poggendorff Illusion method, receiving 85.7 percent. 
 2. From the satisfaction analysis of the target group, 120 of individuals, five of 
nutritional experts, and 25 of people who are on weight reduction plan are satisfies with the 
rounded-shape plate and the natural design (the rice kernel) that sort ascendingly from the 
middle, the design is Illusory Countours (the structural illusive) and the design on the rice 
plate and next to it, which receive 63 percent. The design considers color, characteristics, 
shape, patterns, and the ratio between the plate and patterns. All objects are placed by using 
the Op art technique which relates to psychological cognitive, that makes the shape of this 
dining set able to control food volume. 
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       ำ          ำ   ำ      ำ   ำ  ำ    น  ำ    ำ  ำ น    ำ   ำ            
  ำ    ำ     ำ  ำ  ำ        ำน   (     ำ ำน    ำ ำ                     ำ     ำ  , 
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                                                                                        เพื่อ
น ำไปใชป้ระโยชน์ต่อบุคคลกลุ่มบุคคลหรือองคก์รณ์ต่ำงๆต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
 1.                                                                       
                                                                
 2.     ออกแบบภำชนะใส่อำหำรประเภทอำหำรจำนเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมำณอำหำร
มำกขึ้ นโดยใช้ศิลปะ ออปอำร์ต                                                   
                                      
 3.เพือ่ศึกษำผลกำรออกแบบโดยไดรั้บกำรยอมรับทำงจิตวทิยำกำรรับรู้ดว้ยกำรมองจำก
กลุ่มตวัอยำ่ง 120 คน กลุ่มผูท้ี่ตอ้งกำรลดน ้ ำหนกั 25 คน กลุ่มผูเ้ช่ียวชำญทำงดำ้นโภชนำกำร 5 ท่ำน 
 
ขอบเขตของ         
 1.                                                                              
      
                                                             
 3.                                 ภำชนะใส่อำหำรประเภทอำหำรจำนเดียวที่ช่วย
ใหดู้มีปริมำณอำหำรมำกขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอำร์ต 
 4.                                                ภำชนะใส่อำหำร
ประเภทอำหำรจำนเดียวที่ช่วยใหดู้มีปริมำณอำหำรมำกขึ้นโดยใชศิ้ลปะ อ็อปอำร์ต 
      
 1.                                                                              
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 2.                                                                           
      
 3.                                                                      
                                                   
 4.                                                                                    
                                                                                        
                                           
 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
                                                                                  
                                                                                   ภำชนะ
ใส่อำหำรประเภทอำหำรจำนเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมำณอำหำรมำกขึ้ นโดยใช้ศิลปะ ออปอำร์ต
                                   ภำชนะใส่อำหำรประเภทอำหำรจำนเดียวที่ช่วยให้ดู
มีปริมำณอำหำรมำกขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอำร์ต                                            
                                    
                                                           3               
                            
 3.                                                                       
     
 4.                                      ภำชนะใส่อำหำรประเภทอำหำร
จำนเดียวที่ช่วยใหดู้มีปริมำณอำหำรมำกขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอำร์ต 
 
                        บ  
 1.                                                                      
เ                                                                                 
 2.   ภำชนะใส่อำหำรประเภทอำหำรจำนเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมำณอำหำรมำกขึ้นโดย
ใชศ้ิลปะ ออปอำร์ต 
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ค านิยามศัพท์ฉพาะ 
 ภำชนะใส่อำหำร : ภำชนะประเภทจำนใส่อำหำรส ำหรับ 1 คน 
 อำหำรจำนเดียว : อำหำรประเภทขำ้วรำดแกง อำหำรตำมสัง่ที่เป็นจ ำพวกขำ้ว  
 ศิลปะออปอำร์ต : ศิลปะที่เก่ียวกบัทฤษฎีกำรรับรู้ ประกอบดว้ยส่ิงลวงตำที่ท  ำให้เกิด
ควำมผิดพลำดในกำรก ำหนดทิศทำงของเส้น ส่ิงลวงตำที่ท  ำให้เกิดควำมผิดพลำดในกำรก ำหนด
ควำมยำวและ  ส่ิงลวงตำในลกัษณะที่เป็นโครงร่ำง 
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  1.                                                
                                                
                             
                               
     1.4                                                           
            
                                                    
 2.                              
                            
                                                                  
                          
 3. ความรู้เก่ียวกบัศิลปะและการออกแบบ 
           3.1                (OP Art) 
     3.2                                 
                           
                    3.2.1.1               
                    3.2.1.2                
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                    3.2.1.4                   
                    3.2.1.5                            
                    3.2.1.6                            
              3.2.1.7              
                    3.2.1.8                     
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 4. การรับรู้ 
     4.1 ความหมายและธรรมชาติของการรับรู้ 
     4.2 การรับรู้รูปร่าง 
     4.3 การรับรู้การเคล่ือนไหว 
     4.4 โรคเมาความเร็ว 
     4.5 การรับรู้ระยะทาง 
     4.6 ความคงที่ 
     4.7 ส่ิงลวงตาและโครงสร้างลวงตา 
 5. วสัดุและกระบวนการผลิต 
     5.1 เซรามิค 
 6. งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
 
ความรู้เกี่ยวกับโรคอ้วนหรือน ้าหนักเกินมาตรฐาน 
 ที่มาของโรคอ้วนหรือน ้าหนักเกนิมาตรฐาน 
 โรคอว้นคือโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายมีจ านวนไขมนัอยูใ่นร่างกายที่มากเกินไปส่งผล
ให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆตามมา ทางดา้นร่างกาย เช่น ความดนั เบาหวานหอบหืด ไขขอ้อกัเสบ 
โรคหวัใจ นอนกรน และอ่ืนๆอีกมากมายนอกจากน้ีโรคอว้นยงัส่งผลดา้นจิตใจ เช่นถูกผูอ่ื้นลอ้ จน
เกิดความอบัอายไม่มนัใจ ซ่ึงสามารถพบไดท้ั้งในเด็กและผูใ้หญ่ สาเหตุโรคอว้นนั้นมี 2 สาเหตุคือ 
เป็นโรคอว้นที่ถูกถ่ายทอดทางพนัธุกรรมคิดเป็น 30%จากความอว้นทั้งหมด ถา้พ่อ และแม่เป็นคน
อว้นจะมีลูกเป็นคนอว้น 80% หากเป็นเฉพาะแม่มีประมาณ 60% หากเป็นเฉพาะพ่อ มีประมาณ 
40% และโรคอว้นที่เกิดจากสภาพแวดลอ้มและการด าเนินชีวิตมีถึง 70% ไม่ว่าจะเป็น นิสัยการ
รับประทาน นิสยัการรับประทานอาหารตามใจปาก รับประทานมากเกินความตอ้งการ ของร่างกาย 
และเลือกรับประทานอาหารประเภทแป้งละไขมนัสูง ส่ิงเหล่าน้ีจะถูกเก็บสะสมไว ้ในร่างกาย ถา้มี
มากเกินไปก็จะกลายเป็นรูปแบบไขมนัสะสมมากขึ้นจนกลายเป็นโรคอว้น หรือ มีน ้ าหนักเกิน
มาตรฐาน มกัจะมีสาเหตุต่าง ๆ ดงัน้ี  
 การรับประทานอาหาร หากรับประทานอาหารที่ ให้พลังงานสูงเป็นประจ า จะให้ 
น ้ าหนกัเกินโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมนั และแป้งสูงซ่ึงมกัจะพบในอาหารจานด่วน 
 ประเภทของอาหาร โดยเฉพาะผูท้ี่ชอบรับประทานอาหารที่มีน ้ าตาล ไม่ว่าจะเป็น
กลูโคส sugars, fructose,น ้ าหวาน เคร่ืองด่ืม ไวน์ เบียร์ อาหารเหล่าน้ีจะดูดซึมอยา่งรวดเร็ว และ ท า
ใหร่้างกายหลัง่อินซูลินเป็นปริมาณมาก ซ่ึงเช่ือวา่จะเป็นสาเหตุของโรคอว้น 
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 ภาวะที่ร่างกายเผาพลาญพลงังานน้อย ผูช้ายจะมีกลา้มเน้ือมากว่าผูห้ญิง กลา้มเน้ือจะ 
เผาพลงังานไดม้ากดงันั้นผูห้ญิงจึงอว้นง่ายกวา่ผูช้าย และลดน ้ าหนกัยาก  
 โรคต่อมไร้ท่อ เช่นต่อมธยัรอยดท์  างานนอ้ยจะมีน ้ าหนกัเกินเน่ืองจากร่างกายเผาผลาญ 
อาหารน้อยลง โรค cushing ร่างกายสร้างฮอร์โมน cortisol มากท าให้ร่างกายมีการสะสมไขมัน 
ฮอร์โมนน้ีอาจจะมาจากร่างกายสร้างเอง หรือจากลูกกลอน ยาแกห้อบ ยาชุด หรือร่างกายสร้างขึ้น 
เน่ืองจากเน้ืองอกต่อมหมวกไต 
 จากยา ยาบางชนิดท าให้ความอยากอาหารเพิ่ม เช่นยาคุมก าเนิด ยาแก้โรคซึมเศร้า 
tricyclic antidepressant,phenothiazine ยาลดความดนั beta-block ยารักษาเบาหวาน ยาคุมก าเนิด ยา 
steroid  
 กรรมพนัธุ ์จะพบวา่บางครอบครัวจะอว้นทั้งหมดซ่ึงส่วนหน่ึงเกิดจากพนัธุกรรม เช่น 
คนที่เป็นโรคขาด leptin ซ่ึงเป็นฮอร์โมนที่ส่งไปยงัสมองท าใหเ้รารับอาหารนอ้ยลง 
 นิสยัจากการรับประทานอาหาร คนที่มีนิสยัไม่ดีในการรับประทานอาหาร หรือที่เรียก 
กนัวา่ กินจุบจิบ ไม่เป็นเวลาก็ท  าใหอ้ว้นขึ้นได ้(Siamhealth, 4552: ไม่ปรากฏเลขหนา้)   
 การไม่ออกก าลงักาย 
 เกณฑ์ตัดสินความอ้วน 
  วิธีมาตรฐาน 
 วธีิมาตรฐานคือการวดัค่าดชันีมวลร่างกาย หรือ Body Mass Index (BMI) โดยค่าดชันี 
BMI จะไดจ้ากสูตร BMI = น ้ าหนกั (กิโลกรัม) หารดว้ยส่วนสูง (เมตร)² เช่น 
 

 
 
 ผูห้ญิงสูง 160 เซนติเมตร  เท่ากบั  1.6 เมตร x 1.6 เมตร = 2.56 
 น ้ าหนกั 50 กิโลกรัม  เท่ากบั 50 หารดว้ย 2.56 
     เท่ากบั 19.54  กิโลกรัม/ เมตร 
 เกณฑ์ตดัสินความอ้วนโดยดัชนีมวลกายขององคก์รอนามันโลก พ .ศ. 2538 Who 
Committee on Physical Status (WHO Expert Committee on Physical Status 1995) ไดก้ าหนด ให้
คนมีค่าดชันีมวลการ ดงัน้ี ค่าที่เรียกวา่  
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 หุ่นดี   คือมีค่าประมาณ   18.5 ถึง 24.9 
 น ้ าหนกัเกิน   คือมีค่าประมาณ   25.0 ถึง 29.9 
 อว้น   คือมีค่ามากวา่  30 
 อว้นมาก  คือมีค่ามากกวา่   40  
 ค่าดชันีมวลการที่มีน ้ าหนกัตวัเหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง 18.5 - 24.5  
 เกณฑข์องคนยโุรป ส าหรับชาวเอเชีย คือ 18.5 - 22.9 และคนไทย หากมีดชันีมวล การ
เท่ากบั 24.5 ก็จะเขา้ข่ายทว้ม และเม่ือมากกว่า 24.5 ก็จะถือว่าอว้น (Rajvithi slimcare, 2553: ไม่
ปรากฏเลขหนา้)   
  การวัดรอบเอว  
  การวดัรอบเอว หาร รอบสะโพก ( waist / hip ratio) ถา้ผลลพัธไ์ดค้า่มากวา่ 1.0 ใน
ผูช้าย หรือ 0.8 ส าหรับผูห้ญิง ถือวา่อว้น 
  ในทางการแพทย์ 
  ในทางการแพทยจ์ะประเมินโดยการวดัเส้นรอบเอวระดับสะดือ ในผูช้ายถ้า
มากกว่า 90 เซนติเมตร(36น้ิว)และ 80 เซนติเมตร(32น้ิว)ในผูห้ญิงถือว่าอว้นลงพุง ตวัเลขดงักล่าว
บอกถึง จ านวนไขมนัที่สะสมในอวยัวะภายใน นอกจากนั้นจะตอ้งมีส่ิงผดิปกติอยา่งน้อย 2 ขอ้ใน 4 
ขอ้ดงัน้ี 
 1.ระดบัไขมนัไตรกลีเซอไรดม์ากกวา่ หรือเท่ากบั 150 มิลลิกรัม / เดซิลิตร 
 2.ระดบัไขมนัดี HDL- C ต ่ากวา่ หรือเท่ากบั 40 มิลลิกรัม / เดซิลิตร 
 3.ความดนัโลหิตมากกวา่ หรือเท่ากบั 130/85 มิลลิเมตรปรอท 
 4.ระดบัน ้ าตาลขณะอดอาหารมากกวา่ หรือเท่ากบั 100 มิลลิกรัม / เดซิลิตร 
 การวดัความหนาของขั้นไขมันใตผ้ิวหนังแล้วน ามาค านวณหาน ้ าหนักของไขมัน 
ต  าแหน่งที่ใชช้ี้วดัความหนาของชั้นไขมนัใตผ้ิวหนังคือ บริเวณด้านหลงัของตน้แขน หรือบริเวณ 
แผน่หลงัต ่ากวา่สะบกัเล็กนอ้ย สามารถวกัโดยการใชน้ิ้วช้ี และน้ิวหวัแม่มือจบัผวิหนังขึ้นมาแลว้วดั 
ความหนาดว้ยไมบ้รรทดั ทั้งในผูห้ญิง และผูช้าย ถา้วดัหนาของชั้นไขมนัใตผ้ิวหนังไดน้้อยกว่า ¾ 
น้ิวฟุต ไม่ถือวา่เป็นโรคอว้น (พนูศกัด์ิ เลาหชวลิต, 4552: ไม่ปรากฏเลขหนา้)   
 โรคแทรกซ้อนจากโรคอ้วน 
 รายงานการคน้ควา้และวิจัยพบว่าผูท้ี่มีค่า BMI ประมาณ 22 จะมีโรคแทรกซ้อน ยาก
ที่สุด และมีอตัราการเสียชีวิตต ่า ส าหรับคนเอเชียพบว่า สุขภาพที่ดีที่สุดค่า BMI อยูท่ี่ 18.5 – 22.9 
ถา้ค่า MBI มากกวา่ 25 จะพบความเส่ียงต่อโรคแทรกซอ้นจากความอว้น โดยที่คนเป็นโรค อว้นนั้น
มีโอกาสเสียชีวติดว้ยโรคต่างๆในอตัราที่สูงกวา่คนปกติและเส่ียงต่อปัญหาและโรคต่าง ๆ เช่น 
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 ภาวะไขมันในเลือดสูงซ่ึงน าสู่ความผิตปกติของระบบอ่ืนๆโดยเฉพาะเม่ือไขมันไป 
เกาะตามผนงัหลอดเลือดท าใหห้ลอดเลือดแขง็ตวัไดง้่าย ถา้หลอดเลือดแข็งตวัเร่ือย ๆ อาจจะท า ให้
โรคหวัใจก าเริบหรือเป็นลมหมดสติเพราะเสน้เลือดในสมองแตกอยา่งกะทนัหนั  
 โรคหลอดเลือดหัวใจ เกิดจากไขมนัในเส้นเลือดที่ท  าให้หลอดเลือดหัวใจแข็งตวัจน 
ตีบตนัท าใหเ้ลือดไหลเวยีนไม่สะดวก (Siamhealth, 4552: ไม่ปรากฏเลขหนา้)   
 ความดนัโลหิตสูง เม่ือไขมนัสะสมมากขึ้นมากขึ้น หวัใจตอ้งส่งเลือดไปเล้ียงตามส่วน 
ต่าง ๆ มากขึ้นอาจจะท าให้เกิดภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเป็นอมัพาต พิการ หรือถึงแก่ชีวิตได ้
(Siamhealth, 4552: ไม่ปรากฏเลขหนา้)   
 เบาหวาน เม่ือไขมนัมีมากขึ้น อินซูลินจะท างานน้อยลง เน่ืองจากคาร์โบไฮเดรตจาก 
อาหารที่รับประทานเขา้ไปจะกลายเป็นน ้ าตาลกลูโคสแลว้ถูกดูดซึมไปที่ล  าไส้ การจะน าน ้ าตาล 
ชนิดน้ีไปใชต้อ้งอาศยัฮอร์โมนอินซูลินจากตบัอ่อน แต่เม่ือไขมนัมีมากขึ้นอินซูลินจะท างานได ้ไม่
สมบูรณ์ท าให้เกิดภาวะร่างกายด้ือต่ออินซูลิน และเม่ือเกิดสภาพเช่นน้ีตบัอ่อนจะตอ้งท างานมาก 
เพื่อให้อินซูลินท างานไดดี้ขึ้น จนตบัอ่อนหมดแรงที่จะหลั่งอินซูลิน ท าให้น ้ าตาลในเลือดสูงขึ้น 
เส่ียงต่อการเป็นเบาหวานและเม่ือเป็นเบาหวานมกัเป็นแผลเร้ือรัง และมีโรคแทรกซ้อนต่างๆอีกทั้ง 
ยงัท  าใหห้ลอดเลือดแขง็ตวัมากขึ้นเร่ือยๆ (สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทย: ไม่ปรากฏเลขหนา้) 
 โรคน่ิวในถุงน ้ าดีและถุงน ้ าดีอกัเสบ คนอว้นเป็นโรคน่ิวในถุงน ้ าดีสูงกว่าผูมี้น ้ าหนัก 
ปกติ 3 - 4 เท่าและมีความเส่ียงสูงขึ้นเม่ือมีการสะสมไขมนัในช่องทอ้ง (Siamhealth, 4552: ไม่
ปรากฏเลขหนา้)   
 โรคไขมนัตบั ร้อยละ 50 ของคนเป็นโรคอว้นจะมีปัญหาเก่ียวกบัระบบของตบั เพราะ
มีไขมนัสะสมในตบัมากกวา่ปกติ ท าใหก้ารท างานของตบัเส่ือมลง (โรงพยาบาลพระราม 9, 4552: 
ไม่ปรากฏเลขหนา้)   
 โรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ ปัญหาการหายใจผดิปกติขณะหลบั และอาจจะ หยดุ
หายใจในขณะหลับซ่ึงเป็นอนัตรายต่อชีวิต แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโรคของการนอนหลับ ให้
ความเห็นวา่ผูท้ี่ขบัขี่รถที่มีรูปร่างอว้นทว้น อาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุไดง้่ายยิง่กวา่ เมาแลว้ขบั 
ลี ดอร์สนั หมอชาวองักฤษ กล่าววา่ โรคอว้นท าใหเ้กิดมีอาการของโรคหยดุหายใจ เป็นช่วง ๆ ขณะ
หลบัสูงขึ้น บางคนถึงกบันอนหลบั ๆ ตื่น ๆ ถึง 1,000 คร้ังต่อคืน ดงันั้นจึงเป็นเหตุให้ง่วง ตอน
กลางวนั โรคน้ีอาจเป็นสาเหตุของอุบติัเหตุบนทอ้งถนนท าใหเ้สียชีวติ ผูท้ี่มีอาการของโรค ดงักล่าว
จะสงัเกตไดว้า่มกัจะเป็นคนนอนกรนอยา่งหนกัอีกดว้ย แพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญโรคการนอน กล่าวว่า ผูท้ี่
มีรูปร่างอว้นมกัจะเป็นโรคหยดุหายใจเป็นหว้ง ๆ ขณะหลบั เพราะเม่ือตอนนอนหลบั กลา้มเน้ือคอ
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จะหยอ่นยานลงมาปิดกั้นช่องทางเดินหายใจ จึงจ าเป็นตอ้งต่ืนขึ้นมาก่อน แลว้ถึงจะ หลบัต่อไดอี้ก 
ท าใหร่้างกายพกัผอ่นไม่เพยีงพอ (women.thaiza, 2554: ไม่ปรากฏเลขหนา้) 
 โรคขอ้เส่ือม โดยเฉพาะขอ้เข่า ขอ้เทา้ สะโพกและกระดูกสันหลงั คนอว้นมีน ้ าหนัก 
ตวัมากจะมีแรงกดทบับริเวณขอ้ดงักล่าวมากขึ้น โดยเฉพาะ หัวเข่า เม่ือถึงขั้นเข่าเส่ือมจะส่งผล ท า
ใหไ้ม่สามารถเดินไดส้ะดวกตามปกติ (Siamhealth, 4552: ไม่ปรากฏเลขหนา้)   
 โรคหวัใจโต การที่หวัใจตอ้งส่งเลือดไปเล่ียงยงัส่วนที่มีไขมนัสะสมอยูต่ามส่วนต่างๆ 
ท าให้หัวใจตอ้งออกแรงบีบมากขึ้นเป็นประจ า จนกระทั้งหัวใจมีขนาดใหญ่ขึ้น ซ่ึงเม่ือหัวใจโต ก็
ตอ้งการออกซิเจนและสารอาหารต่างๆที่เพียงพอ จึงส่งผลเสียต่อหัวใจ (Siamhealth, 4552: ไม่
ปรากฏเลขหนา้)   
 โรคมะเร็งบางชนิด คนอ้วนมีความเส่ียงในการเกิดมะเร็งล าไส้ใหญ่ไดสู้งทั้งผูห้ญิง 
และผูช้าย ในผูห้ญิงมีโอกาสเป็นมะเร็งมดลูก โรคมะเร็งของเยือ่มดลูก มะเร็งรังไข่ และมะเร็ง เตา้
นม ในผูช้ายจะมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากไดม้ากกว่าผูช้ายที่มีน ้ าหนักปกติ จากการ ศึกษา
ของ American Cancer Society พบว่าถา้น ้ าหนักเกินเกณฑม์าตรฐาน 40% จะมีอตัราการตาย จาก
มะเร็งสูงขึ้น 1.33 – 1.55 เท่าส่วนใหญ่มกัเป็นมะเร็งเยือ่บุมดลูก มะเร็งเตา้นม มะเร็งต่อม ลูกหมาก 
และมะเร็งล าไสใ้หญ่ (ส านกัข่าวต่างประเทศ ส านกังานกองทุนสนับบสุนนการสร้างเสริมสุขภาพ, 
2554: ไม่ปรากฏเลขหนา้) 
 ปัญหาความสมัพนัธท์างเพศ ผูเ้ป็นโรคอว้นมกัจะมีปัญหาในการมีเพศสมัพนัธ ์ทั้งน้ีไม่
วา่จะเกิดจากการเขา้สู่วยัทอง ที่มีการลดหรือหมดฮอร์โมนเพศ คือเอสโตรเจนในเพศหญิง และเทส
โทสเตอโรนในเพศชาย หรือไม่ใช่วยัทอง ถา้เป็นโรคอว้นจะมีสมรรถภาพทางเพศลดลง จากการ
วจิยัพบวา่ ในผูช้ายไทย กวา่ 30% มีปัญหาเส่ือสมรรถภาพทางเพศ และมีแนวโนม้สูงขึ้น คลอดบุตร
ยาก ผูห้ญิงที่ที่ป่วยเป็นโรคอว้นจะมีโอกาสตั้งครรภไ์ดอ้ยากกว่าผูมี้น ้ าหนักปกติ และ มีอนัตราย
จากการคลอดบุตรไดม้ากวา่ ผูท้ี่ตอ้งการมีบุตรควรตอ้งลดความอว้นก่อนการตั้งครรภ ์หญิงมีครรภ์
ที่อว้นมกัคลอกลูกที่มีความผิดปกติ เช่น เยือ่หุ้มไขสันหลังยนืกระดูกสันหลงัโหว่ รวมทั้งมีความ
บกพร่องทางระบบประสาทอ่ืนๆ มากกว่าคนธรรมดาถึง 2 เท่า (กระทรวงสาธารณะสุข, 2553: ไม่
ปรากฏเลขหนา้) 
 อลัไซเมอร์ รายงานการวิจยัจากประเทศแคนนาดาพบว่า ความอว้นท าให้ สติปัญญา 
ค่อย ๆ เฉ่ือยลง นักวิจยัจากประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าผูท้ี่มีรอบเอวหนายิง่มีความเส่ียงต่อการ 
เป็นโรคอลัไซเมอร์มากขึ้น แมว้า่ผูน้ั้นจะมีน าหนกัปกติก็ตาม และถา้ทั้งอว้น และทั้งรอบเอวหนา ก็
ยิง่เส่ียงเป็นหลายเท่าทวีคูณ งานวิจยัช้ินน้ีไดส้ ารวจและติดตามจากจ านวนประชากร 6,500 คนที่มี
อายรุะหว่าง 40 – 45 ปี มีการตรวจวดัรับดบัไขมนัที่หน้าทอ้งไวจ้ากนั้นเม่ือคนเหล่าน้ีมีอาย ุเขา้วยั 
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70 ปี โดยทางทีมวิจยัไดติ้ดตามผลว่ามีใครบา้งที่เจ็บป่วย และใครที่ยงัรักษาสุขภาพไดดี้ โดยผลที่
ออกมาคือ 20% ของผูท้ี่มีรอบเอวหนามากที่สุดมีความเส่ียงที่จะเป็นโรคความจ าเส่ือม มากกว่าผูท้ี่มี
รอบเอวเล็กถึง 70% แมจ้ะมีน ้ าหนกัตวัปกติก็มีความเส่ียงต่อความจ าเส่ือม 90% ถา้พวกเขารอบเอว
หนา ในทางกลบักนัผูท้ี่อว้น แต่ว่ารอบเอวไม่หนา มีความเส่ียงเพียง 80% นอกจากน้ีส าหรับผูป่้วย
โรคอว้นเม่ือเกิดการเจบ็ป่วยจ าท าใหก้ารรักษาไดย้ากกว่าผูท้ี่มีน ้ าหนักปกติ เช่นการหาเส้นเลือดใน
การให้น ้ าเหลือ หรือเจาะเลือดเพื่อหาสาเหตุของโรค เม่ือท าการผ่าตดัแผล จะติดได้ยากและมี
โอกาสติดเช้ือมากกวา่คนปกติ  (Siamhealth, 4552: ไม่ปรากฏเลขหนา้)   
 พฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ท าให้เกิดโรคอ้วนหรือน า้หนักเกินมาตรฐาน 
 1. ไม่กินอาหารม้ือเชา้ และกินมากในช่วงเยน็ 
 2. กินทุกอยา่งเวลาหิว 
 3. กินเร็ว เคี้ยวเร็ว กินค าใหญ่ 
 4. กินตามใจปาก 
 5. เสียดายของเหลือ กินอาหารจนหมดจานแมว้า่จะอ่ิมแลว้ 
 6. เกรงใจเพือ่น ไม่กลา้ปฏิเสธ เม่ือเพือ่นชวนกิน 
 7. เวลากินเกินความจ าเป็นก็บอกกบัตวัเองวา่ นานๆคร้ัง 
 8. ชอบคิดวา่พรุ่งน้ีค่อยเร่ิมลดน ้ าหนกั 
 9. ตอ้งมีขนมขบเคี้ยวอยูเ่สมอ 
 10. ชอบกินอาหารรสจดั หวาน มนั เคม็ 
 11. ไม่ด่ืมน ้ าเปล่า ด่ืมแต่น ้ าอดัลม 
  12. เวลารับประทานอาหารจะตอ้งเติมเคร่ืองปรุงทุกคร้ัง 
 13. ชอบซ้ือ ชอบตุนของกิน ซ้ือคราวละเยอะๆ 
 14. ชอบท าอาหาร ชอบชิม ชอบกิน 
 15. เวลากินผลไมจ้ะตอ้งจ้ิม พริกน ้ าตาลเกลือ ถึงจะกินได ้
 16. ชอบกินของทอด ชุบแป้งทอด 
 17. กินเคก้และเบเกอร่ีเป็นอาหารวา่ง 
 18. ชอบกินอาหารส าเร็จรูป แปรรูป เพือ่ความรวดเร็ว 
 19. กินม้ือเยน็ตอนดึก 
 พฤติกรรมทั้งหมดเป็นพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ท  าใหเ้กิดโรคอว้นหรือมี 
ภาวะน ้ าหนกัเกิน แมว้า่ในหน่ึงคนจะมีพฤติกรรมดงักล่าวไม่ครบทุกขอ้ แต่บางขอ้ก็ท  าใหเ้กิดการ 
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น าไปสู่ภาวะสุ่มเส่ียงต่อการเป็นโรค พฤติกรรมการบริโภคอาหารในแต่ละภาคที่ก่อใหเ้กิดปัญหา 
โรคอว้น และน ้ าหนกัเกินมาตรฐาน 
 ตวัอยา่งปัญหาการบริโภคอาหารของประชาชนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่ ท าใหเ้กิด 
ปัญหา โรคอว้นและน ้ าหนกัเกินมาตรฐาน 
 1. กินขา้วเหนียวในแต่ละม้ือมากเกินไป 
 2. กินอาหารมีโปรตีนต ่า ส่วนใหญ่จะเป็นสม้ต าและแจ่ว 
 3. กินผลไมใ้นแต่ละวนัมากเกินปริมาณทีก่  าหนด 
 4. กินอาหารประเภทขา้วซอ้นขา้ว เช่นกินขา้วเหนียวแลว้กินขนมจีน 
 5. กินอาหารประเภทขา้วกบัผลไมร้สหวาน กินขา้วเหนียวกบัมะม่วงสุก มะละกอสุก 
 ตวัอยา่งปัญหาการบริโภคอาหารของประชาชนภาคใตท้ี่ท  าใหเ้กิดปัญหาโรคอว้นและ
น ้ าหนกัเกินมาตรฐาน 
 1. ชอบกินขา้วเหนียวไก่ทอด หนงัไก่ทอด เป็นอาหารม้ือเชา้ 
 2. นิยมใชห้มูสามชั้นมาท าอาหาร 
 3. กบัขา้วในแต่ละม้ือประกอบดว้ย ผดั ทอด แกงกะท ิ
 4. ขนมหวานส่วนใหญ่ใส่กะทิ 
 5. ชอบกินเม็ดมะม่วงหิมพานตเ์ป็นของกินเล่น 
 6. กินผลไมส้รหวานคร้ังละ คร่ึงถึง 1 กิโลกรัม 
 7. กินม้ือเยน็มากกวา่ม้ืออ่ืนๆและส่วนใหญ่กินแลว้เขา้นอน 
 8. กินอาหารรสจดั 
 ตวัอยา่งปัญหาการบริโภคอาหารของประชาชนภาคเหนือที่ท  าใหเ้กิดปัญหาโรคอว้น 
และน ้ าหนกัเกินมาตรฐาน 
 1. กินขา้วเหนียวเป็นหลกัและกินปริมาณมาก 
 2. นิยมกินอาหารทอด เช่น หมูสามชั้น หนงัไก่ทอด แคปหมู 
 3. นิยมกินน ้ าเง้ียว น ้ าพริกอ่องที่ใชห้มูติดมนั และแกงฮงัเล 
 4. นิยมใชห้อมเจียว กระเทียมเจียวใส่ในอาหารพื้นเมืองทุกชนิด 
 5. นิยมกินผกัลวกกบัน ้ าพริกอ่อง น ้ าพริกตาแดง 
 วิธีแก้ปัญหาโรคอ้วนหรือน ้าหนักเกินมาตรฐาน  (Siamhealth, 4552: ไม่ปรากฏเลข
หนา้)   
 1. รับประทานอาหารเชา้ทุกวนั เพราะคนที่งดอาหารเชา้ มีแนวโนม้จะเป็น โรคอว้นมา
กวา่คนที่รับประทานอาหารอยา่งสม ่าเสมอถึง 4.5 เท่า 
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 2. เปล่ียนนิสัยการบริโภคของตนเองหลีกเล่ียงอาหารจานด่วนจากตะวนัตก ซ่ึงให้
พลงังานสูง 
 3. เคี้ยวอาหารใหล้ะเอียดก่อนกลืน 
 4. หลีกเล่ียงอาหารที่มีความหวานสูง หรือการปรุงอาหารที่ใส่น ้ าตาล 
 5. รับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่ 
 6. รับประทานอาหารแลว้ออกก าลงักาย 
 7. รับประทานอาหารใหพ้อดีกบัความตอ้งการของร่างกาย 
 8. ลดขนาดภาชนะใช่อาหาร เพราะเป็นหลกัจิตวิทยาว่า ถา้คนเห็นอาหารเต็มชาม แม้
ชามจะขนาดเล็กกวา่ปกติ จะท าใหค้นเราอ่ิมไดเ้ร็วขึ้น 
 9. ผา่ตดัลดขนาดกระเพาะ 
 10. ใชจิ้ตวทิยาปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 11. การนวดลดไขมนั 
 12. กดจุดที่บริเวณเทา้ 
 13. ใชย้าลดความอว้น  
 
ความรู้เกี่ยวกับหลักโภชนาการ 
 ความส าคญัของอาหาร 
 อาหารมีความส าคญัต่อร่างการและการด ารงชีวิตเน่ืองจากอาหารที่เรากินเขา้ไปนั้น 
ร่างกายมีความจ าเป็นตอ้งน าไปเพื่อใชเ้ป็นพลงังานในการเคล่ือนไหวออกก าลงัท ากิจกรรมต่างๆ 
หรือเป็นพลงังานเพือ่ช่วยใหร่้างกายท างานเป็นปกติ เช่น ยนื วิ่ง เดิน พูดคุย ออกก าลงักาย ออกแรง 
ท างาน และช่วยใหห้วัใจเตน้เป็นจงัหวะ รวมไปถึงการใชพ้ลงังานของสมองเพือ่ใชค้วามคิด และ ยงั
ช่วยใหร่้างการรู้สึกอบอุ่นอยูเ่สมอเม่ืออาหารไดถู้กเผาผลาญจนเกิดเป็นพลงังานแลว้ 
 อาหารยงัท าหน้าที่ช่วยเสริมร่างกายให้เจริญเติบโต โดยเฉพาะในวยัเด็กแรกเกิด และ
วยัเรียนมีความตอ้งการอาหารมากเป็นพิเศษเน่ืองจากร่างกายจ าเป็นตอ้งน าอาหารไปหล่อ เล้ียง
ร่างกายใหเ้จริญเติบโต และน าไปเล้ียงสมองเพื่อให้มีการพฒันาขึ้นไปเร่ือย ๆ เด็กส่วนใหญ่ ที่ขาด
สารอาหารมกัจะมีรูปร่างแคระแกร็น และไม่ฉลาด ซ่ึงการเจริญเติบโตของมนุษยเ์ราน้ี มกัจะหยดุ
เจริญเติบโตเตม็ที่ในช่วงวยั 18 – 20 ปี ซ่ึงผูห้ญิงจะหยดุการเจริญเติบโตเร็วกว่าผูช้าย ดงันั้นเพื่อให้
ร่างกายไดรั้บสารอาหารอย่างเต็มที่จึงควรดูแลอาการการกินตั้งแต่แรกเกิดไปจน กระทั้งเติบโต
เตม็ที่ 
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 นอกจากนั้นอาหารยงัท าหน้าที่ช่วยซ่อมแซมอวยัวะส่วนที่ศึกหรอ  หรือช ารุดเสีย 
หายไป เพราะถึงแมว้่าร่างกายของคนเราจะมีการเจริญเติบโตทุกวนัเวลา แต่เซลล์ภายในร่างกาย 
บางส่วนก็อาจจะเส่ือมและถูกท าลายไปเช่นกัน ดังนั้นร่างกายจึงจ าเป็นตอ้งการสารอาหาร ไป
เสริมสร้าง และซ่อมแซมอวยัวะส่วนที่ช ารุดเสียหายไป เพราะถ้าหากร่างกายขาดสารอาหาร 
นอกจากร่างกายจะไม่เจริญเติบโตแลว้ เซลลแ์ละอวยัวะบางส่วนก็อาจจะช ารุดและถูกท าลายไป ซ่ึง
จะเป็นบ่อเกิดของการเกิดโรคภยัไดง่้ายและง่ายต่อการเกิดโรคแทรกซอ้นไดด้ว้ย 
 ความส าคญัของอาการประการสุดทา้ยที่นอกจากจะช่วยให้พลงังานช่วยให้ร่างกาย 
เจริญเติบโตเต็มที่ และช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอและ ยงัช่วยท าให้ระบบอวยัวะภายใน 
ร่างกายท างานไดเ้ป็นปกติมากที่สุดเม่ือร่างกายแขง็แรง ตวัเราก็จะรู้สึกกระปร้ีกระเปร่ายิง่ขึ้น และ มี
ภูมิตา้นทางที่จะช่วยตา้นดรคที่ใหเ้จบ็ป่วยง่ายและไม่เป็นโรคขาดสารอาหารอีกดว้ย 
 การบริโภคอาหารให้ถูกหลกัโภชนาการส าหรับผูท้ี่เป็นโรคอ้วนหรือมีน ้ าหนักเกิน 
มาตรฐาน 
 ความส าคญัของอาหารแต่ละมือ้ 
 ตามปกติแลว้ในวนัๆหน่ึง มนุษยเ์ราจะตอ้งรับประทานอาหารให้ครบ 3 ม้ือคือ ม้ือเชา้ 
ม้ือกลางวนั ม้ือเยน็ แต่ดว้ยภาวะปัจจุบนัเช่นน้ีการด าเนินชีวิตของมนุษยเ์ปล่ียนแปลงไปมาก จาก 
วิวฒันาการที่ก้าวหน้าและพฒันาไปอย่างต่อเน่ือง และด้วยภาวะที่เร่งรีบ และแข่งขนักันท าให ้
มนุษยไ์ม่ค่อยใหค้วามส าคญักบัอาหารสกัเท่าไหร่โดยเฉพาะอาหารม้ือเชา้ซ่ึงเป็นม้ือที่มีความส าคญั
ต่อร่างกายมากที่สุด แต่ดว้ยความเร่งรีบ และระยะเวลาที่กระชั้นชิด อาหารม้ือเชา้ของคนส่วนใหญ่ 
จึงมกัจะเน้นอาหารที่เร่งรีบ และให้ประโยชน์ต่อร่างกายน้อยเช่น กาแฟ+ ขนมปัง, โจ๊กห่อ, นม 1 
กล่อง, ไข่ดาว+แฮม เป็นตน้ ถึงแมว้่าอาหารเหล่าน้ีอาจจะช่วยประทงัความหิวไปไดบ้า้งแต่นั้น ก็
เป็นเพยีงระยะสั้นๆแต่คุณประโยชน์ของอาหารก็พอมีบา้งแต่ก็ไม่สามารถสร้างความเจริญเติบโต
และสร้างพลงังานใหก้บัร่างกายได ้อาหารม้ือเชา้ควรอยูใ่นช่วงเวลา 06.00 น. – 08.00 น. อาหาร ม้ือ
กลางวนัจะอยูใ่นช่วง 12.00 น. – 13.00 น. ส่วนม้ือเยน็จะอยูใ่นช่วง 17.00 น.- 18.00 น. การกิน 
อาหารใหต้รงเวลาจะช่วยให้ระบบอวยัวะภายในร่างกายท างานเป็นปกติ ซ่ึงอาการในแต่ละม้ือไม่ 
จะเป็นตอ้งกินใหอ่ิ้มแปล ้แต่เลือกกินอาหารใหถู้กสุขลกัษณะและใหป้ระโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุด 
โดยเนน้อาหารม้ือเชา้และม้ือกลางมากว่าม้ือเยน็ ส่วนม้ือเยน็นั้นจะลดอาหารประเภทแป้งก็ได ้แต่ 
ควนกินผลไม้หรือผกัน่ึงแทนเพื่อให้ร่างกายได้รับอาหารที่มีเส้นใยเข้าไปช่วยให้ระบบขบัถ่าย 
ท างานไดดี้ในช่วงเชา้ 
 จากบททดสอบพบวา่ผูท้ี่กินอาหารอาหารม้ือเชา้เป็นประจ าทุกวนัไม่เคยประสบปัญหา
ในเร่ืองของการเรียน การท างาน หรือการใช้แรงงานเลย เน่ืองจากร่างกายไดน้ าเอาพลังงานจาก 
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อาหารไปใช้ได้อย่างเพียงพอท าให้เกิดความทรงจ าการเรียนรู้ และสมองปลอดโปร่งโล่งสบาย 
เพราะตลอดเวลา พลงังานใชใ้นการใชค้วามคิด ความรู้สึก ตลอดจนการท าหน้าที่ต่างๆ ของร่างกาย 
นั้นอยูก่บัอาหารโดยเฉพาะน ้ าตาลที่มีอยูใ่นกระแสเลือด พลงังานที่ที่ร่างกายตอ้งการนั้นเกิดขึ้น จาก
การเผาผลาญ น ้ าตาล นอกจากน้ีพลงังานยงัไดจ้ากโปรตีนและไขมนั แต่การเผาพลาญโปรตีน และ
ไขมนันั้นตอ้ง ใชน้ ้ าตาลในการเผาผลาญดว้ย ดงันั้นร่างกายไดรั้บอาหารอยา่งถูกตอ้งตามปกติ แลว้
จ านวนของ น ้ าตาลที่มีอยู่ในกระแสเลือดก็จะอยู่ในระดบัที่พอเหมาะที่จะช่วยให้ร่างกายได้ใช ้
พลงังานสมอง ไดใ้ชค้วามคิดความจ าดีการท างานก็จะไดรั้บผลดีไปดว้ย 
 อาหาร 5 หมู่ 
 อาหารหมู่ที่ 1 ไดแ้ก่อาหารประเภทเน้ือสตัว ์ไข่ นม หรือผลิภณัฑจ์ากนม และถัว่เมล็ด 
แหง้ต่างๆ เช่น เน้ือหมู เป็ด ไก่ หอย กุง้ ปู ปลา เคร่ืองในสัตว ์นมสด นมพง เนยแข็ง ถัว่เหลือง ถัว่
ด า ถัว่แดง เตา้หูช้นิดต่างๆ ซ่ึงอาหารหมู่เหล่าน้ีจะใหส้ารอาหารประเภทโปรตีน ไขมนั วติามิน และ
เกลือแร่หลายชนิด ซ่ึงมีประโยชน์ต่อร่างกายในการช่วยเสริมสร้าง และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 
ของอวยัวะภายในของร่างกาย ช่วยเพิม่ภูมิตา้นโรคและอาหารทะเลส่วนใหญ่ จะให้ธาตุไอโอดีนสูง 
ซ่ึงช่วยป้องกนัการเกิดโรคคอพอก ส่วนธาตุเหล็กที่อยูใ่นตบั เลือดไก่ เลือดหมู หรือเคร่ืองในสัตว ์
ต่างๆ จะช่วยสร้างโลหิต ป้องกนัไม่ให้โลหิตจาง ส่วนวิตามินเอก็จะมีมากใน นม ไข่ และถัว่เมล็ด 
แหง้ต่างๆ มีส่วนช่วยในการบ ารุงสายตาไดเ้ป็นอยา่งดีในเด็กและผูสู้งอาย ุ
 อาหารหมู่ที่ 2 ไดแ้ก่อาหารประเภทธญัพชื เผอืก มนั และน ้ าตาล ซ่ึงอาหารในหมู่น้ี จะ
ใหส้ารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต ซ่ึงเป็นแหล่งให้พลงังานและความอบอุ่นต่อร่างกาย วิตามิน 
และเกลือแร่จะมีไม่มากนกั ทางที่ดีควรเลือกรับประทานขา้วซ้อมมือหรือขา้วที่ไม่ไดข้ดัขาว อยา่ง
ขา้วกลอ้งเพราะนอกจากเป็นแหล่งวิตามินที่ดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่วิตามินบีหน่ึง ซ่ึงมีส่วนช่วย ใน
การป้องกนัโรคเหน็บชาแลว้ยงัมีเสน้ใยอาหารสูงช่วยในการขบัถ่ายไดดี้ในผูสู้งอายแุละเด็กอีก ดว้ย 
และควรบริโภคน ้ าตาลน้อยลงเพื่อป้องกันโรคอ้วนที่จะตามมาภายหลัง หากรับประทานมาก 
เกินไป 
 อาหารหมู่ที่ 3 ไดแ้ก่ อาหารประเภทพืชผกัต่างๆทั้งผกัหัวผกัใบ เช่นผกับุง้ ผกักาด 
ต าลึง ฟักทอง บวบ น ้ าเตา้ หรือหัวผกักาดเป็นตน้ ซ่ึงอาหารในหมู่น้ีจะให้สารอาหารวิตามิน และ 
เกลือแร่ซ่ึงมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะผกัที่มีสีเหลือง เช่นฟักทอง มะเขือเทศ 
จะใหว้ติามินเอสูง ช่วยบ ารุงสายตา ผกัที่มีสีเขียวเขม็จะใหธ้าตุเหล็ก และวิตามินซี ซ่ึงมีส่วนในการ 
ช่วยบ ารุงเลือด และวิตามินซีมีส่วนช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก และป้องกนัหวดั วิตามินเอมีส่วน 
ช่วยในการบ ารุงผวิหนงั และสายตา เป็นตน้นอกจากน้ีผกัยงัใหใ้ยอาหารที่ช่วยแกปั้ญหาทอ้งผกูไดดี้ 
โดยเฉพาะเด็กและผูสู้งอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบขับถ่าย และเพื่อช่วยให้เด็ก และผูสู้งอาย ุ
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รับประทานผกัไดง้่ายและสะดวกขึ้น ควรดดัแปลงการประกอบอาหารให้สุก เป่ือยและนุ่ม เพื่อง่าย 
ต่อการเคี้ยวและระบบยอ่ยของร่างกายท างานไดค้ล่องตวัขึ้น 
 อาหารหมู่ที่ 4 ได้แก่ อาหารประเภทผลไมช้นิดต่างๆ เช่น มะม่วง กลว้ย แตงโม ส้ม 
มะละกอ สับปะรด เป็นต้น อาหารหมู่ น้ี เป็นอาหารที่ ให้พลังงาน มีสารอาหารประเภท                 
คาร์โบไฮเดรต วติามินและเกลือแร่ ส าหรับผูสู้งอาย ุและเด็กควรรับประทานผลไมส้ดดีกว่า ผลไม้
แปรรูป เช่น ดอง แช่อ่ิม หรือเช่ือม และควรใหรั้บประทานผลไมแ้ทนขนมหวานถึงจะดีที่สุด เพราะ
กากใยในผลไมจ้ะช่วยในการขบัถ่ายไดส้ะดวก นอกจากน้ียงัมีสารอาหารประเภทเดียวกบัผกั ทุก
คร้ังที่เลือกผลไมท้ี่สดจริง ๆ ดว้ยการกดไปที่เน้ือผลไม ้หากยงัพบวา่แขง็ เต่งไม่เห่ียว หรือสีคล ้ า ลง
แสดงว่ายงัสดอยู ่ส าหรับเด็กและผูสู้งอายคุวรเลือกผลไมท้ี่มีลกัษณะอ่อน นุ่ม เคี้ยวง่าย และ ยอ่ย
ง่าย อยา่งเช่น มะละกอสุก มะม่วงสุก แตงโม หรือกลว้ยสุกเป็นตน้ 
 อาหารหมู่ที่ 5 ไดแ้ก่ อาหารประเภทไขมนัและน ้ ามนั ที่ได้มาจากพืชและสัตว ์เช่น 
น ้ ามนัหมู น ้ ามนัมะพร้าว น ้ ามนัถัง่เหลือง น ้ ามนังา น ้ ามนัร า น ้ ามนัขา้วโพด เป็นตน้ อาหารในหมู่น้ี 
จะใหพ้ลงังานสูงและท าใหอ้าหารน่ารับทานขึ้น และอยากอาหารมากขึ้น ส าหรับน ้ ามนัที่จะน ามา 
รับประทานควรเลือกน ้ ามนัที่ท  าจากพืช เช่นถัว่เหลือง ร าขา้ว หรือขา้วโพดเพราะมีกรดไขมนั ไล
โนเลอิกสูง และมีคุณสมบติัที่ช่วยลดไขมนัในเส้นเลือดได ้อยา่งไรก็ตามอาหารที่เรากิน ในแต่ละ
ม้ือในแต่ละวนัประกอบดว้ยอาหารมากมายหลายชนิด ซ่ึงแต่ละชนิดอาจประกอบดว้ย สารอาหาร
หลายประเภทในปริมาณมากหรือน้อยแตกต่างกนัดว้ยเหตุน้ีอาหารที่กินในแต่ละม้ือจึงมีพลงังาน
แตกต่างกันด้วย อาหารแต่ละชนิดที่กินเขา้ไปให้ปริมาณสารอาหาร และค่าพลงังานมาก น้อย
เพยีงไร จากตวัอยา่งอาหารในตารางต่อไปน้ี (ศศิธร ศิริวมิล, 2551: 9-19) 
 
ตารางที่ 1  แสดงค่าพลงังานและสารอาหารในอาหารบางชนิดต่อมวล 100 กรัม ชุดที่1 
  

อาหาร 
(100 กรัม ) 

ค่าพลงังาน 
(กิโลแคลอรี) 

โปรตีน 
( กรัม ) 

ไขมนั 
( กรัม ) 

คาร์โบไฮเดรต 
( กรัม ) 

เสน้ใย 
( กรัม ) 

 ประเภทแป้ง 
   ก๋วยเต๋ียว ( สุก ) 
   ขา้วเจา้จากโรงสี (สุก) 
   ขา้วเหนียวขาว 
   บะหม่ีส าเร็จ ( แหง้ ) 

 
88 
155 
355 
328 

 
1.0 
2.5 
7.0 
7.4 

 
0 

0.4 
0.3 
0.6 

 
20.3 
34.2 
81.1 
84.3 

 
- 

0.1 
0 

0.6 
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ตารางที่ 1  แสดงค่าพลงังานและสารอาหารในอาหารบางชนิดต่อมวล 100 กรัม ชุดที่1(ต่อ) 
 

อาหาร 
(100 กรัม ) 

ค่าพลงังาน 
(กิโลแคลอรี) 

โปรตีน 
( กรัม ) 

ไขมนั 
( กรัม ) 

คาร์โบไฮเดรต 
( กรัม ) 

เสน้ใย 
( กรัม ) 

ประเภทผกั 
   ต าลึง ( ใบ ) 
   ผกัคะนา้ (ใบและกา้น) 
   มะละกอดิบ 
   ผกับุง้ไทย ( ตน้แดง ) 
   มะเขือเทศ ( สุก ) 
   แครอท ( ตม้สุก ) 

 
28 
35 
26 
30 
20 
56 
 

 
4.1 
3.0 
1.0 
3.2 
1.2 
0.8 

 

 
0.4 
0.4 
0.1 
0.9 
0.3 
0.5 

 

 
4.2 
6.8 
6.2 
2.2 
4.2 
12.8 

 

 
1.0 
1.2 
0.9 
1.3 
0.7 
0.8 

 
ประเภทผลไม ้
   กลว้ยน ้ าวา้ ( สุก ) 
   แตงโม ( เน้ือแดง ) 
   ฝร่ัง 
   มะละกอ ( สุก ) 
   มะม่วง ( สุก ) 
   สม้เขียวหวาน 
   สบัปะรด 

 
100 
21 
51 
45 
62 
44 
47 

 
1.2 
0.6 
0.9 
0.5 
0.6 
0.6 
0.7 

 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.3 
0.2 
0.3 

 
26.1 
4.9 
11.6 
11.8 
15.9 
9.9 
11.6 

 
0.6 
0.2 
6.0 
0.5 
0.5 
0.2 
0.5 

ประเภทนมและผลิตภณัฑ ์
 จากนม 
   นมถัว่เหลือง (ไม่หวาน) 
   นมววั 
   ไอศกรีม ( ธรรมดา ) 

 
 

37 
62 
140 

 
 

2.8 
3.4 
4.0 

 
 

1.5 
3.2 
3.5 

 
 

3.6 
4.9 
23.8 

 
 

0.1 
0 
0 
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ตารางที่ 4  แสดงค่าพลงังานและสารอาหารในอาหารบางชนิดต่อมวล 100 กรัม ชุดที่ 4 
 

อาหาร 
( 100 กรัม ) 

แร่ธาตุ ( มิลลิกรัม ) วติามิน 
แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก A 

( IU ) 
B1 

(มิลลิกรัม) 
B2 

(มิลลิกรัม) 
C 

(มิลลิกรัม) 
ประเภทแป้ง 
ก๋วยเต๋ียว 
ขา้วจากโรงสี 
(สุก) 
ขา้วเหนียวขาว 
บะหม่ีส าเร็จ 
(แหง้) 

7 
 
5 
 

12 
17 

 

7 
 

36 
 

46 
41 

 

0.6 
 

0.6 
 

1.3 
2.1 

- 
 
0 
 
0 
0 

0 
 

0.02 
 

0.06 
0.16 

0 
 

0.01 
 

0.03 
0.19 

0 
 
0 
 
0 
0 

ประเภทเมล็ด 
ผลิตภณัฑ ์
ถัว่ลิสง (ตม้) 
ถัว่เหลืองแหง้ 
(สุก) 
มะพร้าว 
(น ้ ากะท)ิ 
วุน้เสน้ (ตม้) 

 
 

45 
73 

 
11 

 
12 

 
 

178 
179 

 
132 

 
4 

 
 

1.5 
2.7 

 
1.4 

 
0.8 

 
 

25 
30 

 
0 
 
- 

 
 

0.56 
0.21 

 
0.05 

 
0 

 
 

0.12 
0.09 

 
0.02 

 
0 

 
 
5 
0 
 
1 
 
0 

ประเภทผกั 
ต าลึงใบ 
ผกัคะนา้ 
(ใบและกา้น) 
มะละกอดิบ 
ผกับุง้ไทย 
(ตน้แดง) 
มะเขือเทศสุก 
แครอทตม้สุก 

 
126 
230 

 
38 
30 

 
7 

70 

 
30 
56 

 
20 
45 

 
30 
2.5 

 
4.6 
2.0 

 
0.3 
1.2 

 
0.6 
2.51 

 
18.075 

- 
 

25 
- 
 

842 
9.455 

 
0.17 
0.10 

 
0.02 
0.08 

 
0.06 
0.03 

 
0.13 
0.13 

 
0.13 
0.09 

 
0.04 
0.03 

 
48 
93 
 

40 
- 
 

23 
6 
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ตารางที่ 2   แสดงค่าพลงังานและสารอาหารในอาหารบางชนิดต่อมวล 100 กรัม ชุดที่ 2 
 

อาหาร 
( 100 กรัม ) 

แร่ธาตุ ( มิลลิกรัม ) วติามิน 

แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก 
A 

( IU ) 
B1 

(มิลลิกรัม) 
B2 

(มิลลิกรัม) 
C 

(มิลลิกรัม) 
 ประเภทผลไม ้
  กลว้ยน ้ าวา้(สุก) 
  แตงโม (เน้ือแดง) 
  ฝร่ัง 
  มะละกอ (สุก) 
  มะม่วง (สุก) 
  สม้เขียวหวาน 
  สบัปะรด 

 
12 
8 
13 
24 
10 
31 
17 

 
32 
10 
25 
22 
15 
18 
12 

 
0.8 
0.2 
0.5 
0.7 
0.3 
0.8 
0.5 

 
375 
233 
89 

1,183 
3,133 
4,000 

58 

 
0.03 
0.03 
0.06 
0.03 
0.06 
0.04 
0.06 

 
0.04 
0.03 
0.13 
0.05 
0.05 
0.05 
0.03 

 
14 
6 

160 
73 
3 
18 
22 

 ประเภทเน้ือสตัว ์
และไข ่
  เน้ือไก่ 
  เน้ือหมู (ไม่มีมนั) 
  ปลาทู 
  ไข่ไก่ 
  ไข่เป็ด ไข่เคม็ 
(สุก) 

 
 

14 
8 
42 
61 
95 

 
 

200 
151 
207 
222 
207 

 
 

1.5 
2.1 
1.5 
3.2 
3.3 

 
 

809 
- 
- 

1,950 
2,050 

 
 

0.08 
0.69 
0.14 
0.10 
0.18 

 
 

0.16 
0.16 
0.18 
0.40 
0.32 

 
 
- 
- 
0 
0 
0 

ประเภทนมและ 
ผลิตภณัฑจ์ากนม 
นมถัว่เหลือง (ไม่
หวาน) 
นมววั 
ไอศกรีม (ธรรมดา) 

 
 

18 
 

118 
120 

 
 

36 
 

99 
110 

 
 

1.2 
 

0.1 
0.1 

 
 

50 
 

141 
75 

 
 

0.05 
 

0.04 
0.05 

 
 

0.02 
 

0.16 
0.20 

 
 
0 
 
1 
0 

 
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข, คุณค่าอาหารไทยในส่วนที่กนิได้ 100 กรัม ( กรุงเทพ :ม.ป.ท, 2530 ),          
ไม่ปรากฎเลขหนา้ 
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หมายเหตุ เคร่ืองหมาย 0 ในตารางหมายถึง ปริมาณมีอยูเ่พยีงเล็กนอ้ย , - ในตารางหมายถึง ยงัไม่มี
การายงานหรือเป็นตวัเลขที่น่าสงสยั, IU คือ International Unit,IU = mg 
 จากขอ้มูลในตารางจะเห็นไดว้่าในปริมาณเท่ากนั อาหารแต่ละชนิดจะให้ค่าพลงังาน 
และสารอาหารเป็นปริมาณต่างกนั กล่าวคือ อาหารประเภทแป้งและเมล็ดบางชนิดให้ค่าพลงังาน 
มากกว่าอาหารประเภทอ่ืน ๆ ส่วนอาหารประเภทเน้ือสัตว ์และประเภทเมล็ดบางชนิดให้โปรตีน 
มากกว่าประเภทอ่ืน ส าหรับอาหารประเภทผกัและผลไมใ้ห้ค่าพลงังานน้อยที่สุด อาหารทั้ง 5 หมู่ 
ดงักล่าว ลว้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายแตกต่างกนัไป หากเลือกรับประทานอาหารให้ครบ ทุก
หมู่ในปริมาณที่เพยีงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย ก็จะท าใหร่้างกายเกิดความสมดุลท างาน อยา่ง
มีประสิทธิภาพ แต่หากเลือกรับประทานอาหารหมู่ใดหมู่หน่ึงมากเกินไป ก็จะท าให้เกิดภาวะ 
น ้ าหนกัเกิน ไม่ก็จะท าใหร่้างกายขาดสารอาหารบางหมู่ จึงเป็นสาเหตุให้ตอ้งหาอาหารเสริม เขา้มา
ทดแทนในส่วนที่ร่างกายขาดหายไปตามหลกัโภชนาการ (กระทรวงสาธารณสุข, 2530: ไม่ปรากฏ
เลขหนา้) 
 อาหารที่จะส่งผลดีต่อสุขภาพในแต่ละวนัควรจะประกอบไปดว้ยคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 
50 โปรตีนร้อยละ 20 ไขมนัร้อยละ 20 ผกัและผลไมร้้อยละ 10 จึงจะถือว่า กินอาหารไดอ้ยา่งถูก 
สดัส่วน  
 

 
 
ภาพที่ 1 อตัราส่วนการบริโภคอาหารใน 1 วนั  
ที่มา : เด็กไทยสุขภาพดี, เรียนรู้การกินเพื่อสุขภาพจากธงโภชนการ,เขา้ถึงเม่ือ 8 ตุลาคม 2555,
เขา้ถึงไดจ้าก  http://www4.nestle.co.th/dekthaidd/knowledge-detail.aspx?nid=4  
 
 การรับประทานอาหารส าหรับคนที่ลดน ้าหนัก 
 ส าหรับคนที่ลดน ้ าหนกั เพราะน ้ าหนกัเกินก็ตอ้งรับประทานให้น้อยลง ในผูห้ญิง ควร
ลดใหเ้หลือ 1,200 กิโลแคลอร่ี หรือ 12 ค าต่อม้ือ ผูช้าย 1,600 กิโลแคลอร่ีต่อวนั และด่ืมน ้ าอยา่งน้อย
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วนัละ 8 แกว้ ก่อนกินอาหาร ควรด่ืมน ้ าเขา้ไปก่อนเพราะเม่ือน ้ าอยูใ่นกระเพาะมาก ๆ ท าให้พื้นที่
ภายในกระเพาะอาหารลดลง ท าใหรั้บประทานอาหารไดน้อ้ยลง 
 หลกัการกินใหค้รับม้ือ แต่การกินปริมาณต่างกนัคือ ม้ือเชา้ควรกินใหม้ากกว่าม้ืออ่ืน ๆ 
ถา้เปรียบว่าเรากินแต่ละวนั เท่ากบั 100% ในม้ือเชา้กิน 50% ม้ือกลางวนั 30% และม้ือเยน็ทานให ้
นอ้ยลง คือประมาณ 20% โดยลดปริมาณของกลุ่มขา้วหรือแป้ง จากเดิมให้เหลือม้ือละ 6 ชอ้น กิน
ขา้ว ในเพศหญิง และประมาณ 9 ชอ้นกินขา้วในเพศชาย หรือกินวุน้เส้นแทนขา้ว โดยวุน้เส้น 2 
ทพัพี ให้พลงังานเท่ากบัขา้ว 1 ทพัพีและที่ส าคญั ม้ือเยน็ไม่ควรรับประทานเกิน 6 โมงเยน็ โดย 
สงัเกตวา่ถา้ลดม้ือเชา้ เวลารับประทานม้ือเที่ยงก็จะเพิ่มปริมาณการกินโดยอตัโนมติั ท าให้ร่างกาย 
ไดรั้บพลงังานมาก ในขณะที่ช่วงเวลาเผาผลาญลดลง พลงังานที่เผาผลาญไม่หมดก็จะถูกเก็บสะสม 
ไวเ้ป็นไขมนัในร่างกาย (ประไพศรี ศิริจกัรวาล, 2546: ไม่ปรากฏเลขหนา้)  

 
ศิลปะออปอาร์ต (Op Art) 
 ศิลปะอ็อปอาร์ต เกิดขึ้นในอเมริกา และขยายไปทัว่ยโุรปอยา่งรวดเร็ว ศิลปินกลุ่มน้ี มี
ความเห็นวา่ ตามีความส าคญักวา่สมอง เป็นศิลปินที่มุ่งเน้นตามทฤษฎีการมองเห็น (Visual theory) 
เก่ียวขอ้งกบัประสาทตา บางทีก็เรียกวา่ ทฤษฎีของการรับรู้ ซ่ึงมีหลกัส าคญั 3 ประการ 
 1. ทฤษฎีแสงและเงา (Light and Shade) 
 2. ทฤษฎีน้ีกล่าววา่ มนุษยม์องเห็นวตัถุไดเ้พราะมีแสงและเงา 
ทฤษฎีรูปทรงและพื้น (Figure and Ground) 
 3. ทฤษฎีน้ีกล่าวว่า มนุษยม์องเห็นวตัถุได้เพราะ วตัถุนั้นอยู่ที่พื้นท าให้คนมองเห็น 
รูปทรง และพื้นพร้อมกนั ซ่ึงบางทีก็เรียกว่า ทฤษฎีสนาม(Field Theory) ทฤษฎีสมดุล และตดักนั 
(Balance and Contrast) ทฤษฎีน้ีกล่าววา่ มนุษยม์องเห็นวตัถุไดเ้พราะมีความสมดุลในวตัถุนั้น และ
มีการ ขดัแยง้หรือตดักันของค่าน ้ าหนักต่างๆ ถา้ไม่มีการตดักนัของน ้ าหนักแลว้จะไม่ สามารถ
มองเห็น วตัถุได ้
 การมองเห็นทั้ง 3 วิธีน้ีมีการคิดคน้เพื่อเขียนภาพกันมากจนท าให้ศิลปะออปอาร์ต 
ไดรั้บความนิยมกวา้งขวางไปทัว่โลกอยา่งรวดเร็ว ศิลปะออปอาร์ต ค  านึงถึงสีเป็นส่ิงส าคญัที่สุด 
นิยมใชสี้ที่มีความเขม้มาก หรือมีความสดใสมาก แสดงให้เห็นว่าตดักนั ทบักนั หรือเหล่ือมล ้ ากนั 
เพื่อให้ความรู้สึกเคล่ือนไหวและสะดุดตา บางคร้ังท าให้ดูต้ืน ลึก ด้วยเส้น หรือ รู้สึกวูบวาบ 
เคล่ือนไหวคลา้ยคล่ืน ลอ้สายตาอยู ่สีที่ศิลปินออปอาร์ต นิยมใชม้ากที่สุดคือ สีด ากบัสีขาว ผูบุ้กเบิก
ศิลปะออปอาร์ต คือ วาสารี และอลัเอร์ล ทั้งสองไดรั้บความส าเร็จอยา่งมากในอเมริกา ศิลปะออป
อาร์ต เป็นศิลปะที่มุ่งถึงสายตา การมองเห็น เร่ืองตาเป็นเร่ืองส าคญัของศิลปะแบบน้ี การรับรู้ทางตา
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เป็นปัญหาที่พยายามคน้ควา้กนัอยูเ่สมอ นกัจิตวทิยาบางคนพยายามที่จะทดลอง หาขอ้เทจ็จริงว่า ตา
หรือสมองกนัแน่ ที่เป็นส่ือกระตุน้ประสาทการรับรู้ต่าง ๆ ของมนุษย ์โดย พยายามที่จะหาขอ้มูล
เพือ่แสดงใหเ้ห็นถึงความแตกต่างระหวา่งการเห็น การคิด ความรู้สึก และ ความจ า แต่ก็ไม่สามารถ
วเิคราะห์ออกจากกนัไดว้า่อนัไหนส าคญักวา่...เม่ือยงัหาขอ้สรุปไม่ได ้วา่ตาหรือสมองส าคญักวา่กนั 
ศิลปินออปอาร์ตจึงเลือกเช่ือตามความคิดของตนวา่ ตามีความ ส าคญักวา่ เนน้การเห็นดว้ยตาเป็นขอ้
สมมติฐานในการแสดงออกทางศิลปะ แนวคิดของงานอยู่บน  ความเช่ือที่ว่า  จิตรกรรม
ประกอบดว้ยเส้น และสี ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญั เส้นและสีตอ้งมีการ  แสดงออกอยา่งเสรี โดย
ไม่เลียนแบบธรรมชาติ เสน้และสีตอ้งมีความกลมกลืนกนั จิตรกรรม ปรากฎบนระนาบผิวหน้าของ
ผา้ใบ ซ่ึงเป็นบริเวณที่รวบรวมรูปแบบและความรู้สึกของจิตรกรรม ดงันั้นระนาบผิวหน้าจะตอ้ง
ระมดัระวงัเป็นพิเศษ ตอ้งไม่ลอกเลียนแบบธรรมชาติ ไม่ลอกเลียน วิชาเปอร์สเปคตีฟ (เป็นเร่ือง
ของเสน้สายตาที่มองใกล ้ไกล ส่ิงที่อยูใ่กลใ้หญ่ ส่ิงที่อยูไ่กลเล็ก เป็นตน้) แต่จะตอ้งรู้สึกต้ืนลึกดว้ย
ตวัมนัเองศิลปินที่พยายามแสดงความรู้สึกของตนอยา่งเสรี จะยดึ รูปทรงง่าย ๆ เป็นหลกั ยิง่ง่ายยิง่
เป็นสากล สียิง่บริสุทธ์ิก็ยิง่เป็นสากล สีที่บริสุทธ์ิคือแม่สีเบื้องตน้ ที่ไม่ไดเ้กิดจากการผสมจากสีอ่ืน
ออปอาร์ตได้รับอิทธิพลจากกลุ่มฟิวเจอริสม์ ซ่ึงย  ้าเน้นถึงความ  เคล่ือนไหว ความเร็ว และ
วิทยาศาสตร์แขนงฟิสิกซ์เป็นอันมาก ออปอาร์ดจะเน้นความเคล่ือนไหว  ของรูปแบบให้เป็น
จิตรกรรม โดยวิธีการซ ้ า ๆ กันของส่วนประกอบทางศิลปะ เพื่อให้ผูดู้ตระหนัก ในความ
เปล่ียนแปลงของรูปแบบศิลปะที่สะทอ้นภาพสังคมปัจจุบนั แบบอยา่งของออปอาร์ด นอกจากจะ
เป็นจิตรกรรมแลว้ ในวงการอุตสาหกรรมแบบอยา่งของออปอาร์ตก็มีส่วนร่วมในชีวติ ประจ าวนัอยู่
มาก ในรูปแบบของลายผา้ การตกแต่งเวที การจดัร้านต่าง ๆ เป็นตน้ ศิลปะยงัคงด าเนิน ต่อไปอยา่ง
สอดคลอ้งต่อชีวติประจ าวนั (vmarku, 2553: ไม่ปรากฏเลขหนา้) 
 
ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลปะ 
 ทัศนธาตุ   
 ทศันธาตุ  หรือ องคป์ระกอบศิลป์ หมายถึง ส่วนประกอบต่างๆที่ส าคญั ในงานศิลปะ 
หรือทศันศิลป์ไดแ้ก่ จุด  เสน้ สี  พื้นผวิ  แสงเงา เป็นตน้ ซ่ึงเราสามารถน าส่วนประกอบแต่ละอยา่ง 
มาสร้างเป็นงานศิลปะไดใ้นหลายรูปแบบซ่ึงก็จะให้ความรู้สึกในการมองที่แตกต่างกนัไป    ส่ิงที่ 
ควรค านึงก็คือส่วนประกอบในงานศิลปะหรือทศันศิลป์ ทุกๆอยา่ง นับตั้งแต่  เส้น   รูปร่าง รูปทรง 
สี  จุด พื้นผวิ หรือแสงเงามกัมีปรากฏอยูใ่นความงามอนัละเอียดอ่อนของธรรมชาติทั้งส้ิน  ฉะนั้น 
การรู้จกัสังเกตธรรมชาติที่อยู่รอบๆตวัและการรู้จกัเลือกสรรส่วนประกอบจากธรรมชาติมาจดั 
องคป์ระกอบทางศิลปะนั้น จึงเป็นวธีิการที่ง่ายและดีที่สุดในการสร้างสรรคง์านศิลปะ  
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 กรณศึีกษาจุด  
 ในศิลปะถือว่าจุดเป็นทศันะธาตุเบื้องตน้ จุดเป็นส่วนประกอบของการออกแบบที่มี 
ขนาดเล็ก มีความกวา้งและความยาวใกลเ้คียงกนั จุดเป็นพื้นฐานเบื้องตน้ของการออกแบบในทุก ๆ 
ภาพ จุดมีจุดเด่นในการจดัวางให ้เกิดการเรียกร้องความสนใจ โดยมีคุณสมบติัเรียกร้องความสนใจ 
ของสายตาไดดี้ นอกจากน้ียงับอกและก าหนดต าแหน่งในภาพ การวางจุดสองจุดจะไดพ้ื้นที่ระหวา่ง 
จุด ที่มกัเกิดความรู้สึกดึงดูดระหว่างกนัและจุดเม่ือเรียงต่อกนัตามต าแหน่งเหมาะสมและซ ้ า ๆ ท า
ใหเ้ป็นเสน้รูปร่าง รูปทรง ลกัษณะผวิ ประกอบกนัเป็นผลงานออกแบบต่าง ๆ เราพบเห็นจุดได ้ใน
สองลกัษณะคือจุดที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ เช่น ฝักขา้วโพด รวงขา้ว นอ้ยหน่า ขนุน ทุเรียน จุดใน
ลายของสตัวเ์ปลือกหอย ผเีส้ือ แมลงต่างๆ และจุดที่มนุษยส์ร้างขึ้นเช่น การจ้ิม กระแทก     กด ดว้ย
ปากกา ดินสอพูก่นั ก่ิงไม ้ตลอดจนของปลายแหลมทุกชนิด เป็นตน้ 
 กรณศึีกษาเส้น 
 เสน้ (line) หมายถึง ปริมาณจุดเล็ก ๆ หลาย ๆ จุดที่เรียงต่อเน่ืองเป็นแนวเดียวกนั อยา่ง
มีระเบียบ ลกัษณะการก าเนิดของเสน้อาจเกิดขึ้นหลายวิธี เช่น การขูด ขีดดว้ยดินสอ ปากกา ชอล์ก 
แปรง หรืออ่ืน ๆ เส้นมีหลายลกัษณะและรูปลกัษณะของเส้นจะมีปฏิกิริยาโตต้อบกบัสายตา ของ
มนุษยใ์หเ้คล่ือนที่ไปตามส่วนต่างๆของเสน้เช่น เสน้ในท่าทางของคนเตน้ร า รูปทรงของสัตว ์วตัถุ 
และธรรมชาติ ที่แตกต่างกนัรูปลกัษณะของเส้นเหล่าน้ีสามารถท าให้เกิดความรู้สึกที่แตกต่าง กนั
ออกไป เช่น 
 1. เสน้ตั้ง หรือเสน้ด่ิง ใหค้วามรู้สึกทางสูงมัน่คง หรือแขง็แรงแสดงถึงความมีระเบียบ 
สง่า จริงจงั หรือเคร่งขรึม 
 2. เสน้นอน ใหค้วามรู้สึกกวา้ง สงบ น่ิง เฉย ไม่เคล่ือนไหว ผอ่นคลาย ราบเรียบ 
 3. เสน้เฉียงหรือเสน้ทแยง ใหค้วามรู้สึกเคล่ือนไหวไม่อยูน่ิ่ง ไม่มัน่คง 
 4. เสน้โคง้ ใหค้วามรู้สึกนุ่มนวล อ่อนโยน กลมกลืน คลายความกระดา้ง 
 5. เสน้ประ ใหค้วามรู้สึกไม่ต่อเน่ือง ขาดหาย ไม่ชดัเจน 
 6. เสน้ซิกแซก ใหค้วามรู้สึกแหลมคมเคล่ือนไหว ต่ืนเตน้ และพุง่ไปขา้งหนา้ 
 7. เสน้ขดกน้หอย ใหค้วามรู้สึกหมุนเวียน เคล่ือนไหว มีพลงั คล่ีคลายและเจริญเติบโต 
 กรณศึีกษารูปทรง 
 รูปทรง (Form) คือ รูปที่ลกัษณะเป็น 3 มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกวา้ง ความยาว
แลว้ ยงัมีความลึก หรือความหนา นูน ดว้ยเช่น รูปทรงกลม  ทรงสามเหล่ียม ทรงกระบอก เป็นตน้ 
ให้ความรู้สึกมีปริมาตร  ความหนาแน่น มีมวลสาร ที่เกิดจากการใช้ค่าน ้ าหนัก หรือการจัด 
องคป์ระกอบของรูปทรง หลายรูปรวมกนั  
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 กรณศึีกษาส่วนสัด 
 ส่วนสัด (Shape) คือ รูปแบน ๆ มี 2 มิติ มีความกวา้งกบัความยาวไม่มีความหนา เกิด
จากเส้นรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขตของรูปต่าง ๆ เช่น รูปวงกลม ให้ความรู้สึกกลมกลืน เป็น
อนัหน่ึงอนัเดียวกนั รูปสามเหล่ียมใหค้วามรู้สึกมีระเบียบ แข็งแรง เคร่งครัดหรือ รูปอิสระ ที่แสดง
เน้ือที่ของผวิที่เป็นระนาบมากกวา่แสดงปริมาตรหรือมวล  
 

 
  
ภาพที่ 4 แสดงความแตกต่าระหวา่งรูปร่า กบัรูปทรง  

ที่มา : วรัิลพชัร แสงวรัมรกต, องค์ประกอบศิลป์ รูปทรงและรูปร่าง, เขา้ถึงเม่ือ 8 ตุลาคม 2555,
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.thaigoodview.com/node/22966 

 
 สดัส่วนที่เป็นมาตรฐาน จากรูปลกัษณะตามธรรมชาติ ของ คน สตัว ์ พืช ซ่ึงโดยทัว่ไป 
ถือว่า สัดส่วนตามธรรมชาติ  จะมีความงามที่เหมาะสมที่สุด      หรือจากรูปลกัษณะที่เป็นการ 
สร้างสรรคข์องมนุษย ์เช่น Gold section เป็นกฎในการสร้างสรรครู์ปทรงของกรีก ซ่ึงถือว่า "ส่วน
เล็กสัมพนัธ์กบัส่วนที่ใหญ่กว่า ส่วนที่ใหญ่กว่าสัมพนัธ์กบัส่วนรวม” ท าให้ส่ิงต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมี
สดัส่วนที่สมัพนัธก์บัทุกส่ิงอยา่งลงตวั 

 
 

 
 
 
 



  26 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 Gold section  
ที่มา :  HUMANITIES [pseud.], Greece: Art and Architecture, accessed October, 8, 2011, 
available form http://www.essential-humanities.net/western-art/western-architecture/greek-
architecture/  
 
 สัดส่วนจากความรู้สึก โดยที่ ศิลปะนั้ นไม่ได้สร้างขึ้ นเพื่อความงามรูปทรงเพียง     
อยา่งเดียว แต่ยงัสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึง  เน้ือหา เร่ืองราว ความรู้สึกดว้ย  สัดส่วนจะช่วยเน้น 
อารมณ์ ความรู้สึก ใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ และเร่ืองราวที่ศิลปินตอ้งการ ลกัษณะเช่นน้ีท าให ้งาน
ศิลปะของชนชาติต่าง ๆ มีลกัษณะแตกต่างกัน เน่ืองจากมีเร่ืองราว อารมณ์ และ ความรู้สึก  ที่
ตอ้งการแสดงออกต่าง ๆ กนัไป เช่น  กรีก  นิยมในความงามตามธรรมชาติเป็นอุดมคติ เน้น ความ
งามที่เกิดจากการประสานกลมกลืนของรูปทรง  จึงแสดงถึงความเหมือนจริงตามธรรมชาติ ส่วน
ศิลปะแอฟริกาดั้งเดิม เน้นที่ความรู้สึกทางวิญญาณที่น่ากลัว ดงันั้น รูปลักษณะจึงมีสัดส่วนที่ผิด
แผกแตกต่างไปจากธรรมชาติทัว่ไป 
 รูปร่างและรูปทรงที่มีอยูใ่นงานศิลปะมี  3  ลกัษณะ 
 รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปที่แน่นอน มาตรฐานสามารถวดั หรือค านวณ ได้
ง่าย มีกฎเกณฑเ์กิดจากการสร้างของมนุษย ์เช่น รูปส่ีเหล่ียมรูปวงกลม รูปวงรี นอกจากน้ี ยงัรวมถึง
รูปทรงของส่ิงที่มนุษยป์ระดิษฐค์ิดคน้ขึ้นอยา่งมีแบบแผน   
 รูปอินทรีย ์(Organic Form) เป็นรูปของส่ิงที่มีชีวิต หรือ คลา้ยกบัส่ิงมีชีวิต ที่สามารถ 
เจริญเติบโต  เคล่ือนไหว หรือเปล่ียนแปลงรูปได ้   
 รูปอิสระ (Free Form) เป็นรูปที่ไม่ใช่แบบเรขาคณิต หรือแบบอินทรียแ์ต่เกิดขึ้น อยา่ง
อิสระไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนซ่ึงเป็นไปตามอิทธิพลและการกระท าจากส่ิงแวดลอ้ม เช่น รูปกอ้น
เมฆ  
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 ความสัมพนัธ์ระหว่างรูปทรงส่วนสัด 
 เม่ือน ารูปทรงหลาย ๆ รูปมาวางใกลก้นัรูปเหล่านั้นจะมีความสัมพนัธ์ดึงดูด หรือ ผลกั
ไสซ่ึงกันและกัน การประกอบกันของรูปทรง อาจท าได้โดยใช้รูปทรงที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
รูปทรงที่ต่อเน่ืองกนั รูปทรงที่ซอ้นกนั รูปทรงที่ผนึกเขา้ดว้ยกนั รูปทรงที่แทรกเขา้หากนั รูปทรงที่ 
สานเขา้ดว้ยกนั หรือ รูปทรงที่บิดพนักนั การน ารูปเรขาคณิต รูปอินทรีย ์และรูปอิสระมาประกอบ 
เขา้ดว้ยกนั จะไดรู้ปลกัษณะ ใหม่ ๆ อยา่งไม่ส้ินสุด 
 กรณศึีกษาน ้าหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา 
 น ้ าหนกั คือความอ่อนแก่ของบริเวณที่ถูกแสงสวา่ง และบริเวณที่เป็นเงาของวตัถุ หรือ
การระบายสี ให้มีผลเป็นความอ่อนแก่ของสีหน่ึง หรือหลายสี หรือบริเวณที่มีสีขาว สีเทา หรือด า 
ในความเขม้ ระดบัต่างๆในงานช้ินหน่ึง น ้ าหนกัที่ใชต้ามลกัษณะของแสงเงาในธรรมชาติ จะท าให้
เกิดปริมาตร ของรูปทรง นอกจากจะให้ปริมาณ  และความแน่นแก่รูปทรงแล้ว น ้ าหนักยงั ให้
ความรู้สึก และ อารมณ์ดว้ยการประสานความ่อนแก่ในตวัของมนัเองอีกดว้ย  
 ค าจ ากัดความของน ้าหนัก 
 บริเวณมืดและสวา่งของภาพ ความอ่อนแก่ของสีเทาล าดบัต่าง ๆ จากด ามาขาว 
 คุณลักษณะของน ้าหนัก 
 มี 2 มิติ คือความกวา้งกบัความยาว มิทิศทาง มีลกัษณะต่างๆ เช่นเดียวกบัเสน้ คือยาว 
สั้น เป็นคล่ืน ฯลฯ มีรูปร่าง ไดแ้ก่ กลม เหล่ียม อิสระ ฯลฯ มีความอ่อนแก่ มีลกัษณะผวิต่างๆ 
 หน้าที่ของน ้าหนัก 
 ใหค้วามตกต่างระหวา่งรูปและพื้น หรือรูปทรงกบัที่ว่าง ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว ดว้ย
การน าสายตาของผูดู้ บริเวณที่น ้ าหนกัตดักนัจะดึงดูดความสนใจ และถา้มีบริเวณที่น ้ าหนัก ตดักนั
หลายแห่ง จะน าสายตาใหเ้คล่ือนจากบริเวณหน่ึงไปอีกบริเวณหน่ึงตามจงัหวะที่ศิลปิน ก าหนดไว ้
ซ่ึงอาจกลมกลืนหรือสม ่าเสมอ หรือกระแทกกระทั้นรุนแรง 
 กรณศึีกษาแบบรูปของที่ว่าง 
 ที่วา่งเป็นส่ิงที่มีอยูเ่องตามธรรมชาติ ที่วา่งมีอยูท่ ัว่ไปจะมีมิติกวา้ง ยาว ลึก หาขอบเขต
มิได ้แต่ที่ว่างในงานศิลปะ เป็นที่ว่างที่ถูกก าหนดไวแ้ลว้ให้มีลกัษณะและมิติที่ตอ้งการ ที่ว่างเป็น 
ทศันธาตุที่มีบทบาทส าคญัมากในองคป์ระกอบของรูปทรง มีความสมัพนัธก์บัรูปทรง และทศันธาตุ 
อ่ืนๆทุกชนิด  
 ค าจ ากัดความของแบบรูปที่ว่าง 
 หมายถึง ที่ว่างที่ถูกก าหนดดว้ยเส้นให้มีรูปร่างขึ้น แผ่นของน ้ าหนัก แผ่นที่ราบที่ มี
ลกัษณะ 2 มิติ หรือประกอบกนัเป็น 3 มิต ิบริเวณที่วา่งที่เป็นบวกหรือเป็นลบ 

   ส
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 คุณลักษณะของแบบรูปของที่ว่าง 
 มีความกวา้ง ความยาว ความลึก ทิศทาง และลกัษณะทัว่ ๆ ไปเช่นเดียวกบัเส้น และมี
น ้ าหนกั มิทิศทาง เคล่ือนไหวไดร้อบตวัทั้งทางด่ิง ทางราบ ทางเฉียง และทางลึก 
 กรณศึีกษาสี 
 สีมีอยู ่2 ชนิด คือ สีที่เป็นแสง (spectrum) ไดแ้ก่ สีที่เกิดขึ้นจากการหกัเหของแสงกบัสี
ที่เป็นวตัถุ (Pigment) ไดแ้ก่ สีที่มีอยูใ่นธรรมชาติทัว่ไป เช่น พชื สตัว ์แร่ธาตุ ฯลฯ 
 ในแสงนั้นมีสีต่างๆรวมกนัอยูแ่ลว้ทุกสี แต่ไดผ้สมกนัอยา่งสมดุลจนกลายเป็นสีขาวใส 
เม่ือแสงกระทบกบัวตัถุที่มีสี วตัถุนั้นจะดูดสีทั้งหมดของแสงไว ้แลว้สะทอ้นสีที่เหมือนกบัตวัวตัถุ
เองออกมา เราจึงเห็นสีของวตัถุนั้น  
 ค าจ ากัดความของสี  
 แสงที่มีความถ่ีของคล่ืนในขนาดที่ตาของมนุษยส์ามารถสมัผสัได ้
 แม่สีเป็นวตัถุ( Pigmentary Primary) ซ่ึงประกอบดว้ย เหลือง แดง น ้ าเงิน สีที่เกิดจาก
การผสมของแม่สี 
 คุณลักษณะของสี 
 ความเป็นสี (Hue) หมายถึงว่า เป็นสีอะไร เช่น แดง เหลือง เขียว ฯลฯ ตามวงสี 
ธรรมชาติ 
 น ้ าหนกัของสี (Value) หมายถึง ความสวา่งความมืดของสี ถา้เราผสมสีขาวเขา้ไป ในสี
หน่ึง สีนั้นก็จะสวา่งขึ้น หรือมีน ้ าหนักอ่อนลง และถา้เราเพิ่มสีขาวไปทีละน้อยๆ ตามล าดบั เราจะ
ไดค้่าของสีหรืน ้ าหนกัของสีที่เรียงล าดบัจากแก่สุดไปไปจนอ่อนที่สุด 
 ความจดัของสี (Intensity)หมายถึง ความสดหรือความบริสุทธ์ิของสีสีหน่ึง สีที่ถูก ผสม
ดว้ยสีด าจะหม่นลง ความจดัหรือความบริสุทธ์ิจะลดลง ความจดัของสีจะเรียงล าดบัจาก จดัที่สุดไป
จนหม่นที่สุด ดว้ยการเพิม่ปริมาณสีด าที่ผสมเขา้ไปทีละนอ้ย 
 หน้าที่ของสี 
 สีท าหนา้ที่เช่นเดียวกบัน ้ าหนกัทุกประการ แต่เพิม่หนา้ที่พเิศษที่ส าคญัที่สุดอีกประการ
หน่ึง คือ ใหอ้ารมณ์ความรู้สึกดว้ยตวัเองโดยตรง   
 กรณศึีกษาลักษณะผิว 
 ลกัษณะผวิ หมายถึง ลกัษณะของบริเวณพื้นผวิต่างๆ ที่เม่ือสัมผสัจบัตอ้งหรือ เม่ือเห็น
แลว้รู้สึกไดว้า่หยาบ  ละเอียด มนั ดา้น ขรุขระ เป็นเสน้ เป็นจุด เป็นก ามะหยี ่ฯลฯ 
 ลกัษณะผวิมี 2 ชนิด คือ 
 1. ลกัษณะที่เราจบัตอ้งได ้เช่น กระดาษทราย ผวิสม้ แกว้ ฯลฯ 
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 2. ลกัษณะผิวที่ท  าเทียมขึ้น เม่ือมองดูจะรู้สึกว่าหยาบหรือละเอียด แต่เม่ือสัมผสักลบั 
เป็นผวิเรียบ ๆ เช่น วสัดุสงัเคราะห์ที่ท  าผวิเป็นลายไม ้ลายหิน (ฉตัร์ชยั อรรถปักษ,์ 2548: 22-115) 
  
การเรียนรู้ (Leaning Theory) 
 1. ทฤษฎีการเรียนรู้จาก การเก็บขอ้มูล (Retention Theory) ทฤษฎีน้ีกล่าวว่า ความ 
สามารถในการเรียนรู้ขึ้นอยูก่บั ความสามารถที่จะ เก็บขอ้มูล และเรียกขอ้มูลที่เก็บเอาไวก้ลบัคืนมา 
ทั้งน้ีรวมถึง รูปแบบของขอ้มูล ความมากนอ้ยของขอ้มูล จากการเรียนรู้ขั้นตน้ แลว้น าไปปฏิบติั 
 2. ทฤษฎีการเรียนรู้โดยใชก้ารโยกยา้ยปรับเปล่ียนขอ้มูล (Transfer Theory) ทฤษฎี น้ี
กล่าววา่ การเรียนรู้มาจาก การใชค้วามเช่ือมโยง ระหวา่ง ความเหมือน หรือความเก่ียวขอ้ง ระหว่าง
ขอ้มูลใหม่กบัขอ้มูลเก่า ทฤษฎีน้ีขึ้นอยูก่บั ขอ้มูลขั้นตน้ที่เก็บเอาไวด้ว้ยเช่นกนั 
 3. ทฤษฎีของความกระตือรือร้น (Motivation Theory) ทฤษฎีน้ีกล่าวว่า ความสามารถ 
ในการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับความตั้งใจที่จะเรียนรู้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความสนใจ ความกังวล การประสบ 
ความส าเร็จและผลที่จะได้รับด้วย เช่น ถ้าท าอะไรแล้วได้ผลดี เด็กจะรู้สึกว่า ตนเองประสบ 
ความส าเร็จ ก็จะมีความกระตือรือร้น 
 4. ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมอยา่งจริงจงั (Active Participation Theory) ทฤษฎีน้ี 
กล่าววา่ ความสามารถในการเรียนรู้ ขึ้นอยูก่บั ความอยากจะเรียนรู้ และมีส่วนร่วม ถา้มีความ อยาก
เรียนรู้ และอยากมีส่วนร่วมมาก ความสามารถในการเรียนรู้ก็จะมีมากขึ้น 
 5. ทฤษฎีการเรียนรู้จากการเก็บรวบรวมและการด าเนินการจัดการกับข้อมูล 
(Information Processing Theory) ทฤษฎีน้ี ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือส่วนแรกพูดถึง ความสามารถ 
ในการจ าระยะสั้นของสมอง ซ่ึงมีขีดจ ากัด สามารถเก็บข้อมูลเป็นกลุ่มก้อน (Chunking) ได ้
ประมาณ 7 ขอ้มูล หรือ 5-9 คือ 7 บวกลบ 2 ขอ้มูลกอ้นน้ีเป็นขอ้มูลที่มีความหมาย ซ่ึงอาจเป็น 
ตวัเลข หรือค าพดู หรือต าแหน่งของตวัหมากรุก หรือใบหน้าคน เป็นตน้ ส่วนที่ 2 พูดถึง TOTE มา
จาก Test-Operate-Test-Exit ทฤษฎีน้ีน าเสนอโดย มิลเลอร์ (Miller) และคณะ กล่าวว่า ตอ้งมีการ 
ประเมินว่า ได้มีการกระท าที่บรรลุวตัถุประสงคห์รือไม่ ถ้าหาก บอกว่าไม่บรรลุวตัถุประสงค ์ก็
จะตอ้งมีการกระท า หรือปฏิบติัการใหม่เพือ่ ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีเก่ียวกบั การ
แกไ้ขปัญหา 
 6. ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง หรือ ทฤษฎีคอนสตรัคชั่นนิสซ่ึม 
(Constructionism) เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ อีกทฤษฎีหน่ึง ตามความเห็นของ อลนั ชอว ์(Alan Shaw) 
กล่าววา่ เคยคิดวา่ ทฤษฎีคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม เป็นทฤษฎีเก่ียวกบั การศึกษาเรียนรู้ แต่ความจริง มี
มากกว่า การเรียนรู้ เพราะสามารถน าไปใช้ใน สภาวะการเรียนรู้ ในสังคม ได้ด้วย ชอว ์ท าการ 
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ศึกษา เร่ืองรูปแบบ และ ทฤษฎีการเรียนรู้ และพฒันา เขาเช่ือว่า ในระบบการศึกษา มีความส าคญั 
ต่อเน่ืองไป ถึง ระบบโครงสร้างของสังคม เด็กที่ได้รับ การสอนดว้ย วิธีให้อย่างเดียว หรือ แบบ
เดียว จะเสียโอกาส ในการพฒันาดา้นอ่ืน เช่นเดียวกบัสังคม ถา้หากมีรูปแบบ แบบเดียว ก็จะเสีย
โอกาส ที่จะมีโครงสร้าง หรือพฒันา ไปในดา้นอ่ืน ๆ เช่นกนั 
 ชอว ์ไดใ้หค้วามหมาย ของค าวา่ คอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม ในรูปแบบของพฒันาการ ของ 
สังคมและจิตวิทยา ว่าเป็นแนวคิด หรือ ความเขา้ใจ ที่เป็น คอนสตรัคทิวิซ่ึม (Constructivism) คือ 
รูปแบบที่ผูเ้รียนเป็น ผูส้ร้างความรู้ ไม่ใช่เป็น ผูรั้บอยา่งเดียว ดงันั้นผูเ้รียน ก็คือ ผูส้อนนัน่เอง แต่ใน 
ระบบการศึกษาทุกวนัน้ี รูปแบบโครงสร้าง จะตรงกนัขา้มกบั ความคิดดงักล่าว โดยครูเป็น ผูห้ยบิ
ยืน่ความรู้ให้ แล้วก าหนดให้ นักเรียนเป็นผูรั้บความรู้นั้น อย่างไรก็ตาม คอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม มี
แตกต่างจาก คอน-สตรัคทิวิซ่ึม ตรงที่ ทฤษฎีคอนสตรัคทิวิซ่ึม คือ ทฤษฎีที่กล่าวว่า ความรู้เกิดขึ้น 
สร้างขึ้นโดยผูเ้รียนไม่ใช่เป็นการใหจ้ากผูส้อนหรือครู ในขณะที่ คอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม มีความหมาย 
กวา้งกว่าน้ี คือ พฒันาการของเด็ก ในการเรียนรู้ มีมากกว่า การกระท า หรือ กิจกรรม เท่านั้น แต่
รวมถึง ปฏิกิริยาระหวา่งความรู้ ในตวัเด็กเอง ประสบการณ์ และส่ิงแวดลอ้ม ภายนอก หมายความ
วา่ เด็กสามารถเก็บขอ้มูล จากส่ิงแวดลอ้มภายนอก และเก็บเขา้ไป สร้าง เป็นโครงสร้าง ของความรู้
ภายใน สมองของตวัเอง ขณะเดียวกนั ก็สามารถเอา ความรู้ภายใน ที่เด็กมีอยูแ่ลว้ แสดงออกมา ให้
เขา้กับ ส่ิงแวดล้อม ภายนอกได้ ซ่ึงจะเกิดเป็น วงจรต่อไป เร่ือย ๆ คือ เด็กจะเรียนรู้ เองจาก 
ประสบการณ์ ส่ิงแวดลอ้มภายนอก แลว้น าขอ้มูลเหล่าน้ี กลบัเขา้ไปในสมอง ผสมผสานกบั ความรู้
ภายในที่มีอยู ่แลว้แสดงความรู้ออกมาสู่ส่ิงแวดลอ้มภายนอกดงันั้น ทฤษฎีคอนสตรัคชัน่ นิสซ่ึม จึง
ใหค้วามส าคญั กบัโอกาสและ วสัดุที่จะใชใ้น การเรียนการสอน ที่เด็กสามารถน าไป สร้างความรู้ 
ให้เกิดขึ้นภายใน ตวัเด็ก เองได ้ไม่ใช่ซ่ึงไม่ใช่วิธีที่เกิดประโยชน์กบัเด็ก ครูตอ้ง เขา้ใจธรรมชาติ 
ของกระบวนการเรียนรู้ ที่เด็กก าลงั เรียนรู้อยู ่และช่วยเสริมสร้าง กระบวนการ เรียนรู้ นั้นให้เป็นไป
ได้ดีขึ้น ตามธรรมชาติของเด็ก แต่ละคน ครูควรคิดคน้ พฒันาส่ิงอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น คิดคน้ว่าจะให้
โอกาสแก่ผูเ้รียน อยา่งไรจึงจะให ้ผูเ้รียนสามารถ สร้างความรู้ขึ้นเองได ้ถา้เราให้ความสนใจเช่นน้ี 
เราก็จะหาทางพฒันา และสร้าง วสัดุอุปกรณ์ ประกอบการเรียน การสอนใหม่ ๆ หรือหาวิธีที่ จะใช้
อุปกรณ์การเรียน การสอน ที่มีอยู่ให้เป็น ประโยชน์ด้วย วิธีการเรียนแบบใหม่ คือ การสร้างให้
ผูเ้รียน สร้างโครงสร้างของ ความรู้ขึ้นเอง ซีมวัร์ พาร์เพิร์ท (Seymour Papert) และ ศาสตราจารย ์มิ
ทเชล เรสนิก (Mitchel Resnick) มีความเห็นว่า ทฤษฎี คอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม คือ ทฤษฎีการศึกษา
การเรียนรู้ ทีมี่พื้นฐานอยูบ่นกระบวนการการสร้าง 2 กระบวนการดว้ยกนั  
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 ส่ิงแรก คือ ผูเ้รียนเรียนรู้ดว้ย การสร้างความรู้ใหม่ ขึ้นดว้ยตวัเอง ไม่ใช่รับแต่ขอ้มูล ที่
หลัง่ไหลเขา้มา ในสมองของผูเ้รียน เท่านั้น โดยความรู้ จะเกิดขึ้นจาก การแปลความหมาย ของ
ประสบการณ์ที่ไดรั้บ  
 ส่ิงที่สอง คือ กระบวนการการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด หากกระบวนการนั้น 
มีความหมายกบั ผูเ้รียนคนนั้นมุ่งการสอน การป้อนความรู้ให้ คิดคน้แต่วิธีที่จะสอนอยา่งไร จึงจะ
ไดผ้ล ซ่ึงไม่ใช่ วิธีที่เกิดประโยชน์กบัเด็ก ครูตอ้งเขา้ใจ ธรรมชาติ ของ กระบวนการเรียนรู้ ที่เด็ก
ก าลงั เรียนรู้อยู ่และช่วยเสริมสร้างกระบวนการ เรียนรู้นั้นใหเ้ป็นไปไดดี้ขึ้นตามธรรมชาติ ของเด็ก
แต่ละคนครูควรคิดคน้พฒันาส่ิงอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น คิดคน้ว่า จะให้โอกาสแก่ผูเ้รียนอยา่งไร จึงจะให้
ผูเ้รียนสามารถสร้างความรู้ขึ้นเองได ้ 
 ถา้เราให้ความสนใจเช่นน้ี เราก็จะหาทางพฒันาและสร้างวสัดุอุปกรณ์ประกอบการ 
เรียนการสอนใหม่ ๆ หรือหาวิธีที่จะใช้อุปกรณ์ การเรียนการสอน ที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ด้วย 
วิธีการเรียนแบบใหม่ คือการสร้างให้ผูเ้รียนสร้างโครงสร้าง ของความรู้ขึ้นเองมีความหมายกับ 
ผูเ้รียนคนนั้นทฤษฎีคอนสตรัคชัน่นิสซ่ึม บอกวา่ การจะใหก้ารศึกษากบัเด็กขึ้นอยูก่บัว่า เรามี ความ
เช่ือวา่ ความรู้เกิดขึ้น ไดอ้ยา่งไร ถา้หากเราเช่ือว่าความรู้เกิดจากการที่เด็กพยายามจะสร้าง ความรู้
ขึ้นเอง การใหก้ารศึกษาก็จะตอ้ง ประกอบดว้ย การดึงเอา ความรู้น้ี ออกมาจากเด็ก ดว้ยการขอให้
เด็กท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือตอบค าถาม ที่จะใชค้วามรู้นั้น และใหโ้อกาสเด็ก มีส่วนร่วม ในกิจกรรม 
ที่จะท าให้ เกิดกระบวนการสร้างความรู้ ในทางตรงข้ามถ้าเราเช่ือว่าความรู้  เกิดขึ้ นจาก
ประสบการณ์ภายนอก การให้การศึกษา ก็จะตอ้ง ประกอบดว้ย การให้ประสบการณ์ ที่ถูกตอ้งกบั
เด็ก แสดงใหเ้ด็กเห็นถึงวธีิที่ถูกตอ้งที่จะท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือบอกค าตอบที่ถูกตอ้ง ให้กบัเด็ก วิธี
น้ีคือ การศึกษาในสมยัก่อนนัน่เอง 
 ซีมัวร์ พาร์เพิร์ท ได้กล่าวว่า การศึกษาที่ดีไม่ได้มาจากการหาวิธีการสอนที่ดีให้ครู 
สอนเด็ก ตอ้งมาจากการใหโ้อกาสที่ดีที่เด็ก จะไดส้ร้างความรู้ การเรียนรู้ที่ดีจะเกิดขึ้นได ้ถา้หากเด็ก
ไดมี้ส่วนในการสร้างส่ิงที่มีความหมาย ยกตวัอยา่งเช่น การสร้างประสาททราย การเขียนบทกลอน 
การสร้างเคร่ืองจกัร หรือการแต่งเร่ือง เป็นตน้ 
 ชอง เปียเจต ์(Jean Piaget) นกัจิตวทิยาชาวสวสิผูมี้ช่ือเสียงมาก มีความคิดเห็นว่าเด็ก ๆ 
ไม่ใช่ท่อที่วา่งเปล่า ที่ผูใ้หญ่จะเทขอ้มูล และความรู้ต่าง ๆ เขา้ไป เด็กคือผูส้ร้างความฉลาด และ การ
เรียนรู้ของเขาเอง จะเห็นวา่เด็กเป็นผูมี้ความสามารถ มีพรสวรรคท์ี่จะ เรียนรู้ไดต้ลอดเวลา เด็กเร่ิม
เรียนรู้ จากประสบการณ์ในโลกน้ี ตั้งแต่แรกคลอดและมีส่ิงเหล่าน้ีมา ตั้งแต่ก่อนเขา้ โรงเรียนดว้ย
ซ ้ า ซ่ึงเรียกวิธีน้ีว่า เปียเจตเ์ลิร์นน่ิง (Piagetian Learning) คือ การเรียนรู้โดยไม่ตอ้ง ไดรั้บการสอน 
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เช่น เด็กพูดได้โดยไม่ตอ้งจบัมา นั่งสอน หรือเด็กสามารถเรียนรู้ รูปทรงเรขาคณิต ต่าง ๆ จาก
ส่ิงแวดลอ้ม หรือเรียนรู้วธีิต่อรองกบัพอ่แม่โดยไม่ตอ้งรับการสอน เป็นตน้  
 ทฤษฎีของวฒันธรรมและสังคม ผูเ้ช่ียวชาญ ช่ือ เลฟ วีกอตสกี (Lev Vygotsky) ซ่ึงใช้
ทฤษฎีน้ีกล่าวว่า สังคมและวฒันธรรม เป็นส่วนหน่ึง ที่จะส่งเสริมความฉลาด และกระบวน การ
เรียนรู้ในพฒันาการของเด็ก วีกอตสกี เช่ือว่า ตัวเรามีปฏิกิริยามีส่ือสัมพนัธ์กับ สังคม และ 
วฒันธรรม ซ่ึงจะท าใหเ้ราเป็นมนุษยท์ี่มีความฉลาดและแตกต่างจากสตัว ์
 วกีอตสกี ไดก้ล่าววา่ เด็กเรียนรู้สัญลกัษณ์ต่าง ๆ และค าพูดเป็นคร้ังแรกจากสังคม ซ่ึง
ความฉลาดความสามารถ ในการส่ือสารดา้น ภาษาน่ีเองเป็นพื้นฐานที่ท  าให้เด็กแตกต่างจากสัตว ์วี
กอตสกี ไดย้กตวัอยา่งของการเรียนรู้ การสร้างความรู้ในตวัเด็กจากส่ิงแวดลอ้มภายนอก เช่น เร่ือง
ของการช้ี การที่เด็กจะช้ีส่ิงต่าง ๆ ได ้จะเร่ิมตน้ดว้ยเด็กยกมือขึ้นเพื่อไปควา้ของตรงหน้า แต่ ของ
นั้นอาจจะอยู่ไกลเกินไป น้ิวจึงกางอยู่กลางอากาศ ตรงน้ีจะท าให้เห็น ขั้นตอนคือเร่ิมด้วยการ 
เคล่ือนไหวมือของเด็ก เม่ือเด็กไม่สามารถควา้ของได ้ก็จะเปล่ียนเป้าหมายซ่ึงอาจเป็นคุณแม่ ที่อยู่
ขา้ง ๆ คือ เปล่ียนจากวตัถุมาหาบุคคล โดยมือก็ยงัช้ีไปยงัส่ิงของที่ตนตอ้งการ เหตุการณ์น้ี จะช่วย
สอนเด็กให้เขา้ใจว่า การเอ้ือมมือไปควา้ของ หรือช้ีไปที่ของ จะเป็นการบอกความ ตอ้งการว่า
ตอ้งการของช้ินน้ี เด็กไดเ้รียนรู้จากการกระท าก่อน คือ เม่ือเขากางมือหรือช้ีมือขึ้นไป เพื่อจะควา้
ของ หลงัจากนั้นคุณแม่หรือส่ิงแวดลอ้มภายนอกก็จะเสริมสร้างให้เด็กเรียนรู้ว่าการช้ี หรือกางน้ิว
ไปที่วตัถุ คือ การช้ี สัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่นน้ี จะมีความหมายเม่ือเด็กคนนั้ นหรือ ผู ้เรียนกับ
ส่ิงแวดลอ้ม พอ่แม่ คนเล้ียงมีความเขา้ใจตรงกนั ผูใ้หญ่เขา้ใจความตอ้งการของเด็ก เขา้ใจสัญลกัษณ์
ของน้ิวที่กางออกว่าน่ีคือการช้ีและสนองตอบ เช่นน้ีก็จะท าให้เด็กรู้จกัการช้ี เป็นการเรียนรู้ด้วย
ตนเองนัน่เอง 
 แต่ทฤษฎีของ วีกอตสกี ก็ถูกนักการศึกษาท่านหน่ึงวิพากษ์วิจารณ์ว่า การเรียนรู้ 
ภายในตวัเด็กเอง เกิดขึ้นก่อนที่จะไดส้มัผสักบัสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรม อยา่งไรก็ตาม นัก
การศึกษาท่านอ่ืน เช่น พอล คอบบ ์(Paul Cobb) และ อลิซาเบธ็ บอตต ์(Alizabeth Bott) ก็ไดส้รุปว่า 
ความฉลาดและการเรียนรู้ ตอ้งการทั้ง ปัจจยัภายใน และ ปัจจยัภายนอก คือ ผูเ้รียน จะตอ้งไดข้อ้มูล
จากส่ิงแวดลอ้มภายนอก ในขณะเดียวกนั ก็จะตอ้งน า ขอ้มูลภายนอก เขา้มา ผสมผสานกบั ความรู้ 
หรือ โครงสร้าง ที่มีอยูใ่นตวัเอง และสร้างเป็นความรู้ใหม่ ดงันั้นจึงเกิด สะพานเช่ือมโยงระหว่าง
ส่ิงแวดลอ้มหรือปัจจยัภายนอก สังคม วฒันธรรม และการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ในตวัของผูเ้รียนเอง ซ่ึง
คนเราไม่ไดรั้บความคิดมาจากคนอ่ืน แต่เราสร้างความคิดขึ้นมาเอง 
 หากจะสรุปตามทฤษฎีน้ี สรุปไดว้า่ ความฉลาดของคนเรา ไม่ใช่คุณสมบติัของคน คน
นั้น และไม่ไดเ้กิดจาก คนคนนั้น คนเดียว แต่เป็นปฏิกิริยาระหว่างคนคนนั้นกบัส่ิงแวดลอ้ม รอบ
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ขา้ง ซ่ึงรวมถึงบุคคลรอบขา้งดว้ย 
 ทฤษฎีขั้นตอนการมีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา วอลลิส (Wallis) ได้แบ่ง 
ขั้นตอนการมี ความคิดสร้างสรรค ์ในการแกปั้ญหา ออกเป็น 4 ขั้นตอนดว้ยกนั คือ 
 ระยะที่ 1 เป็นช่วงเตรียมพร้อม (Preparation) เป็นช่วงคน้หาวา่ปัญหาคืออะไร ขั้นตอน 
น้ีใชส้มองขา้งซา้ยท างาน 
 ระยะที่ 2 เป็นช่วงคิดวเิคราะห์ปัญหา (Incubation) เป็นช่วงเวลาที่เราตั้งหลกัคิดปัญหา 
ที่พบในขั้นแรกว่าเป็นปัญหาจริงหรือไม่ และจะแกปั้ญหาอยา่งไร ขั้นตอนน้ีอาจตอ้งใชเ้วลานาน 
นบันาที หรือเป็นวนั หรือเป็นสปัดาห์ บางคร้ังอาจเป็นปี ซ่ึงขั้นตอนน้ี ใชส้มองขา้งขวาท างาน 
 ระยะที่ 3 เป็นช่วงเกิดความคิดที่จะแกปั้ญหา (Illumination) ความคิดในการแกปั้ญหา 
จะเกิดขึ้นอย่างมากมายในช่วงเวลาสั้น ๆ อาจแค่ไม่ก่ีนาทีหรือไม่ก่ีชั่วโมง ขั้นตอนน้ีขึ้นอยู่กับ 
สมองขา้งขวา 
 ระยะที่ 4 คือ ปฏิบติัการแก้ปัญหา (Varification) เป็นช่วงที่จะเกิดผลปฏิบติั หรือ 
กิจกรรมแกปั้ญหา ที่ต่อเน่ืองมาจากการคิดวิเคราะห์ปัญหาแลว้ และถอยหลงัไปตั้งหลักค  านึงถึง 
ปัญหาและวธีิแกไ้ข ขั้นตอนน้ีจะกลบัไปใชส้มองขา้งซา้ย 
 นอกจากน้ี โรเจอร์ วอน โอช์ (Roger von Oech) ได้เสนอทฤษฎีการเกิดความคิด 
สร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหา โดยแบ่งขั้นตอนออกเป็น 7 ขั้นตอนดว้ยกนั 
 ขั้นตอนที่ 1  มีความกระตือรือร้นที่จะแกปั้ญหา (Motivation)  
 ขั้นตอนที่ 2 คน้หาขอ้มูลโดยมองออกไปในวงกวา้งและหาขอ้มูลต่าง ๆ เขา้มา 
 ขั้นตอนที่ 3 เป็นการเก็บขอ้มูลมาปรับปรุงเปล่ียนแปลง (Manipulation) อาจมี การ
แกไ้ขหรือก าจดัขอ้สมมติฐานเก่า ๆ แลว้สร้างความคิดใหม่ ๆ ขึ้นมา  
 ขั้นตอนที่ 4 เป็นช่วงของการวิเคราะห์ปัญหา (Incubation) เป็นช่วงที่เดินออกมา จาก
ปัญหา มาตั้งหลกัคิดวเิคราะห์ปัญหาและมองลึกไปหลาย ๆ ดา้น การที่ไม่แกปั้ญหาในทนัที จะเป็น
ผลดี เพราะจะไดพ้ฒันาความคิดต่าง ๆ สรรหาความคิดที่ดีกวา่  
 ขั้นตอนที่ 5 เป็นระยะที่มีความคิดต่าง ๆ ผดุขึ้นมามากมาย (Illumination) แลว้พยายาม 
เก็บขอ้มูลหรือ ความคิดเหล่าน้ีเอาไว ้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรใชเ้วลาท างานตลอดทั้งวนั ควรจะมี 
เวลาที่ใช้ ความคิดสร้างสรรค์ด้วย หลังจากนั้ นเป็น ช่วงที่มีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาแบบ 
สร้างสรรค ์ 
 ขั้นตอนที่ 6 เป็นการตอ้งตดัสินใจว่าจะเลือกแก้ปัญหาอย่างไร (Evaluation) แม้ว่า 
ความคิดที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตาม  
 ขั้นตอนที่ 7 คือ การลงมือปฏิบตัิตามที่ไดต้ดัสินใจไว ้(Action) 
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 ยงัมีทฤษฎีเก่ียวกบัการเรียนรู้ต่าง ๆ อีก อยา่งเช่น ทฤษฎีของ คาร์ล จุง (Carl Jung) ที่ว่า 
ตอ้งมีวธีิการสอน ที่ท  าใหค้น แต่ละคนไม่วา่ จะมีความสามารถมากนอ้ยเพยีงใด มีความแตกต่างกนั 
มากนอ้ยแค่ไหน สามารถท าส่ิงต่าง ๆ ไดเ้ต็มที่ เต็มความสามารถ เต็มศกัยภาพของตน (novabizz, 
2554: ไม่ปรากฏเลขหนา้) 
 การรับรู้(Perception) 
 การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผสั โดยเร่ิมตั้งแต่การมีส่ิงเร้ามา 
กระทบกบัอวยัวะรับสมัผสัทั้งหา้ และส่งกระแสประสาท ไปยงัสมอง เพื่อการแปลความกระบวน 
การของการรับรู้ (Process)เป็นกระบวนการที่คาบเก่ียวกนัระหวา่งเร่ืองความเขา้ใจ การคิด การรู้สึก 
(Sensing) ความจ า (Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตดัสินใจ (Decision making) Sensing ----> 
Memory ------> Learning -------> Decision making กระบวนการของการรับรู้เกิดขึ้นเป็นล าดับ 
ดงัน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  ระบบการสัง่งานจากสมองไปยงัอวยัวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย  
ที่มา : สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชน [นามแฝง], โรคระบบประสาท, เขา้ถึงเม่ือ 8 ตุลาคม 2555, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://kanchanapisek.or.th/kp6/New/sub/book/book.php?book=10&chap=1&page= 
t10-1-l2.htm 
  
 ส่ิงเร้าไม่วา่จะเป็นคน สตัว ์ส่ิงของ หรือสถานการณ์ มาเร้าอินทรีย ์ท  าใหเ้กิดการสัมผสั 
(Sensation) และเม่ือเกิดการสมัผสับุคคล จะเกิดมีอาการแปล การสัมผสัและมีเจตนา (Conation) ที่
จะแปลสมัผสันั้น การแปลสมัผสั จะเกิดขึ้นในสมอง ท าใหเ้กิดพฤติกรรมต่างๆ เช่น การที่เรา ไดย้นิ
เสียงดงั ปัง ปัง ๆ สมองจะแปลเสียงดงัปัง ปัง โดยเปรียบเทียบกบัเสียง ที่เคยไดย้นิว่าเป็น เสียงของ
อะไร เสียงปืน เสียงระเบิด เสียงพลุ เสียงประทดั เสียงของท่อไอเสียรถ เสียงเคร่ืองยนต์ ระเบิด 
หรือเสียงอะไร ในขณะเปรียบเทียบ จิตตอ้งมีเจตนา ปนอยู ่ท  าใหเ้กิดแปลความหมาย และ ต่อไปก็รู้
วา่ เสียงที่ไดย้นินัน่คือ เสียงอะไร อาจเป็นเสียงปืน เพราะบุคคลจะแปลความหมายได ้ถา้บุคคลเคย 
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มีประสบการณ์ในเสียงปืนมาก่อน และอาจแปลไดว้า่ ปืนที่ดงัเป็นปืนชนิดใด ถา้เขาเป็นต ารวจ จาก
ตวัอยา่งขา้งตน้น้ี เราอาจสรุป กระบวนการรับรู้ จะเกิดไดจ้ะตอ้งมี องคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี 
 1. มีส่ิงเร้า ( Stimulus ) ที่จะท าใหเ้กิด การรับรู้ เช่น สถานการณ์ เหตุการณ์ ส่ิงแวดลอ้ม 
รอบกาย ที่เป็น คน สตัว ์และส่ิงของ 
 2. ประสาทสมัผสั ( Sense Organs ) ที่ท  าใหเ้กิดความรู้สึกสมัผสั เช่น ตาดู หูฟัง จมูกได ้
กล่ิน ล้ินรู้รส และผวิหนงัรู้ร้อนหนาว 
 3. ประสบการณ์ หรือความรู้เดิมที่เก่ียวขอ้งกบัส่ิงเร้าที่เราสมัผสั 
 4. การแปลความหมายของส่ิงที่เราสมัผสั   
 ส่ิงที่เคยพบเห็นมาแล้วย่อมจะอยู่ในความทรงจ าของสมอง เม่ือบุคคลได้รับส่ิงเร้า 
สมองก็จะท าหน้าที่ทบทวนกับความรู้ที่มีอยู่เดิมว่า ส่ิงเร้านั้นคืออะไร เม่ือมนุษยเ์ราถูกเร้าโดย 
ส่ิงแวดลอ้ม ก็จะเกิดความรู้สึกจากการสัมผสั (Sensation) โดยอาศยัอวยัวะสัมผสัทั้ง 5 คือ ตา       
ท  าหน้าที่ดูคือ มองเห็น หูท าหน้าที่ฟังคือ ได้ยิน ลิ้นท าหน้าที่รู้รส จมูก ท าหน้าที่ดมคือได้กลิ่น 
ผวิหนงัท าหน้าที่สัมผสัคือรู้สึกไดอ้ยา่งถูกตอ้ง กระบวนการรับรู้ ก็สมบูรณ์แต่จริงๆ แลว้ยงัมี การ
สมัผสัภายในอีก 3 อยา่งดว้ยที่จะช่วยใหเ้รารับสมัผสัส่ิงต่างๆ 
 ล าดับข้ันของกระบวนการรับรู้ 
 การรับรู้จะเกิดขึ้นได ้ตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการดงัน้ี 
  ขั้นที่ 1 ส่ิงเร้า ( Stimulus )มากระทบอวยัวะสมัผสัของอินทรีย ์ 
  ขั้นที่ 2 กระแสประสาทสัมผสัวิ่งไปยงัระบบประสาทส่วนกลาง ซ่ึงมีศูนยอ์ยู่ที่ 
สมองเพือ่สัง่การ ตรงน้ีเกิดการรับรู้ ( Perception ) 
  ขั้นที่ 3 สมองแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ความเขา้ใจโดยอาศยั ความรู้เดิม 
ประสบการณ์เดิม ความจ า เจตคติ ความตอ้งการ ปทสัถาน บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ท าให้เกิด การ
ตอบสนองอยา่งใดอยา่งหน่ึง การรับรู้ ( Perception ) 
 ตวัอยา่ง ขณะนอนอยูใ่นห้องไดย้นิเสียงร้องเรียกเหมียวๆๆรู้ว่าเป็นเสียงร้องของสัตว ์
และรู้ต่อไปว่าเป็นเสียงของแมว เสียงเป็นเคร่ืองเร้า (Stimulus) เสียงแล่นมากระทบหู ในหูมีปลาย 
ประสาท (End organ) เป็นเคร่ืองรับ (Receptor) เคร่ืองรับส่งกระแสความรู้สึก (Impulse) ไปทาง 
ประสาทสัมผสั (Sensory nerve) เขา้ไปสู่สมอง สมองเกิดความต่ืนตวัขึ้น (ตอนน้ีเป็นสัมผสั) คร้ัน
แลว้สมองท าการแยกแยะว่า เสียงนั้นเป็นเสียงคนเป็นเสียงสัตว ์เป็นเสียงของแมวสาว เป็นเสียง 
แมวหนุ่ม ร้องท าไมเราเกิดอาการรับรู้ ตอนหลงัน้ีเป็น การรับรู้ เม่ือเรารู้วา่เป็นเสียงของแมวเรียก ท า
ใหเ้ราตอ้งการรู้วา่แมวเป็นอะไร ร้องเรียกท าไมเราจึงลุกขึ้นไปดูแมวตาม ต าแหน่งเสียงม่ีไดย้นิ และ
ขานรับ สมองก็สั่งให้กลา้มเน้ือปากท าการเปล่งเสียงขานรับ ตอนน้ีทางจิตวิทยาเรียกว่า ปฏิกิริยา
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หรือการตอบสนอง (Reaction หรือ Response) เม่ือประสาทต่ืนตวัโดยเคร่ืองเร้า จะเกิด มีปฏิกิริยา 
คือ อาการตอบสนองต่อส่ิงเร้า 
 กลไกของการรับรู้ 
 กลไกการรับรู้เกิดขึ้นจากทั้ง ส่ิงเร้าภายนอกและภายในอินทรีย ์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม 
อวยัวะรับสัมผสั (Sensory organ) เป็น เคร่ืองรับส่ิงเร้าของมนุษย ์ส่วนที่รับความรู้สึกของอวยัวะ 
รับสมัผสัอาจอยูลึ่กเขา้ไปขา้งใน มองจากภายนอกไม่เห็น อวยัวะรับสัมผสั แต่ละอยา่งมีประสาท 
รับสมัผสั (Sensory nerve) ช่วยเช่ือมอวยัวะรับสัมผสักบัเขตแดนการรับสัมผสัต่าง ๆ ที่สมอง และ
ส่งผ่านประสาทมอเตอร์ (Motor nerve) ไปสู่อวยัวะมอเตอร์ (Motor organ) ซ่ึงประกอบ ไปดว้ย
กลา้มเน้ือและต่อมต่างๆ ท าใหเ้กิดปฏิกิริยาตอบสนองของอวยัวะมอเตอร์ และจะออกมา ในรูปใด
ขึ้นอยูก่บั การบงัคบับญัชาของระบบประสาท ส่วนสาเหตุที่มนุษยเ์ราสามารถไวต่อ ความรู้สึกก็
เพราะ เซลประสาทของประสาทรับสมัผสั แบ่งแยกแตกออกเป็นก่ิงกา้นแผ่ไปติดต่อกบั อวยัวะรับ
สัมผสั และที่อวยัวะรับสัมผสัมีเซลรับสัมผสั ที่มีคุณสมบตัิเฉพาะตวัจึง สามารถท าให้  มนุษยรั์บ
สมัผสัไดจิ้ตใจติดต่อกบัโลกภายนอกไดโ้ดยการสมัผสั คนตาบอดแมอ้ธิบายให้ฟังว่า สีแดง สีเขียว
เป็นอยา่งไร เขาก็จะเขา้ใจให้ถูกตอ้งไม่ไดเ้ลย เพราะเร่ืองสีจะตอ้งรู้ดว้ยตา เคร่ืองมือ  สัมผสัอยา่ง
หน่ึงก็ท  าหนา้ที่อยา่งหน่ึง คนหูหนวกยอ่มไม่รู้สึกถึงลีลาความไพเราะของเสียงเพลง ดงันั้นการสอน
จึงเน้นว่า “ให้สอนโดยทางสัมผสั” การรับรู้นับว่าเป็นพื้นฐานส าคญัของการเรียนรู้ การรับรู้ที่
ถูกตอ้งจึงจะส่งผล ใหไ้ดรั้บ ความรู้ที่ถูกตอ้ง นกัเรียนตอ้งไดก้ารรับรู้ที่ถูกตอ้ง มิฉะนั้น ความรู้ที่รับ
ไปก็ผดิหมด อวยัวะสมัผสั กบัการรับรู้ มนุษยย์อ่มมีพฤติกรรม สนองตอบส่ิงแวดลอ้ม กระบวนการ
ของการรับรู้เป็นส่ิงแรกที่มนุษยส์นองตอบต่อส่ิงแวดลอ้มและระบบประสาท อวยัวะ สัมผสั เป็น
ปัจจยัส าคญัของกระบวนการรับรู้ตอ้งมีความสมบูรณ์จึงจะสามารถรับรู้ส่ิงเร้าไดดี้ เพราะอวยัวะ
สัมผสัรับส่ิงเร้า ที่มากระทบประสาทรับสัมผสัส่งกระแสประสาทไปยงัสมองเพื่อให้ สมองแปล
ความหมายออกมา เกิดเป็นการรับรู้ และอวยัวะสัมผสัของมนุษย ์มีขีดความสามารถ  จ ากดั กล่ิน
อ่อนเกินไป เสียงเบาเกินไป แสงน้อยเกินไปยอ่มจะรับสัมผสัไม่ได ้ดงันั้นประเภท ขนาด คุณภาพ
ของส่ิงเร้าจึงมีผลต่อการรับรู้และการตอบสนองส่ิงเร้าบางประเภทไม่สามารถกระตุน้ อวยัวะสัมผสั
ของเราได ้เช่น คล่ืนวทิย ุ
 องค์ประกอบของการรับรู้ 
 1. องคป์ระกอบอนัเน่ืองมาจากส่ิงเร้า ลกัษณะของส่ิงเร้าที่ท  าให้เรารับรู้ไดท้นัที หรือ 
ส่ิงเร้าที่สามารถดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี  ควรมีลกัษณะต่อไปน้ี (Quinn. 1985 : 33 – 34)  
     1.1 ความเขม้และขนาด (intensity and size)  เช่น เสียงดงั  แสงสว่าง ขนาดใหญ่  ท  า
ใหเ้ราเลือกรับรู้ไดม้ากกวา่ส่ิงเร้าที่มีลกัษณะตรงกนัขา้ม 
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     1.2 ความผดิแผกกนั (contrast)  ลองนึกถึงเวลาที่เราอ่านหนงัสือ ตวัหนังสือที่อยู ่ใน
เคร่ืองหมายค าพดู “ ” หรือเขียนตวัเอน  ลกัษณะที่ผดิแผกดงักล่าวจะท าให้เราเลือกรับรู้ได้ มากกว่า
ลกัษณะปกติธรรมดา 
     1.3 การกระท าซ ้ า (repetition) การกระท าซ ้ าๆ เช่น เรียกช่ือซ ้ าเป็นคร้ังที่ 2 หรือ คร้ัง
ที่ 3 เราจะไดย้นิช่ือเราไดดี้เม่ือถูกเรียกซ ้ า 
     1.4 การเคล่ือนไหว (movement)   ส่ิงเร้าที่เคล่ือนไหวจะดึงดูดการรับรู้ไดดี้กว่า ส่ิง
เร้าที่ไม่เคล่ือนไหว เช่น ป้ายโฆษณาที่มีตวัหนังสือเป็นไฟวิ่งเคล่ือนไหวหรือไฟกะพริบจะดึงดูด 
การรับรู้ไดดี้กวา่ป้ายโฆษณาที่ไม่มีตวัหนงัสือเป็นไฟวิง่เคล่ือนไหวหรือไฟกะพริบ หรือในกลุ่ม คน
ที่นัง่น่ิงอยูถ่า้มีใครสกัคนหน่ึงเคล่ือนไหวหรือลุกขึ้นยนืจะดึงดูดการรับรู้ขึ้นมาไดท้นัที 
     1.5 ความแปลกใหม่ (Novelty)  ความสนใจของบุคคลสามารถเปล่ียนไดด้ว้ย  การ
เสนอส่ิงเร้าที่มีความแปลกใหม่ เช่น  ถา้ท่านอ่านหนังสือ  ได้ยนิเสียงแตรไซเรนของรถดบัเพลิง 
แล่นผา่น ก็อาจท าใหท้่านหยดุอ่าน  และลุกไปที่หนา้บา้นของท่านก็ได ้
     1.6 การใชอิ้ทธิพลทางสังคม (Social Insinuations)  เป็นการใชส่ิ้งของหรือบุคคล ที่
มีอิทธิพลทางสงัคมกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจ  ทั้งน้ีเน่ืองจาก  การที่คนๆ หน่ึงหรือส่ิงๆ หน่ึง ไดรั้บ
ความสนใจจากสงัคมอยา่งมาก  เช่นในการโฆษณาสินคา้  บ่อยคร้ังที่เสนอขอ้มูลวา่ สินคา้ นั้นก าลงั
ไดรั้บความนิยมอยา่งมาก  หรือไดรั้บรองมาตรฐานจากองคก์รต่างๆ หรือไดรั้บค ารับรอง จากบุคคล
ที่มีช่ือเสียงบางคน เป็นตน้ 
 2. องคป์ระกอบอนัเน่ืองมาจากตวับุคคลประกอบดว้ย 2 ส่วนที่ส าคญัคือ 
     2.1 องคป์ระกอบทางดา้นสรีระ (Physiological Factors)  เน่ืองจากอวยัวะรับสัมผสั 
ของคนแต่ละคนมีความสามารถจ ากดั  คือไม่สามารถที่จะตอบสนองส่ิงเร้าทุกชนิดได ้ นอกจากนั้น 
สภาพของร่างกายในแต่ละช่วงเวลา  ก็ยงัมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของตนเราดว้ย  เช่น  อาย ุ เม่ือเราอาย ุ
มากขึ้น  สมรรถภาพในการรับสมัผสัจะลดนอ้ยลงไปดว้ย  เช่น หู  หลงัจากอาย ุ20 ปีความสามารถ 
ในการฟังจะลดลง  ความเม่ือยล้า  เม่ือร่างกายเกิดความเม่ือยล้า  จะท าให้การรับรู้ผิดพลาดได ้ 
อิทธิพลของสารเคมีบางประเภท  เช่น แอลกอฮอล ์สามารถท าใหส้มรรถภาพในการรับรู้เปล่ียน ไป
ได ้
        2.2 องคป์ระกอบดา้นดา้นจิตวทิยา (Psychological  Factors)  ไดแ้ก่ 
        2.2.1 ความสนใจ (interest)  คนเราจะเลือกรับรู้ในส่ิงที่เราสนใจเช่น ชายคน 
หน่ึงไปเที่ยวป่า คนหน่ึงเป็นนกัธรณีวิทยาก็จะสนใจประเภทของหินต่างๆ ในป่า  ส่วนอีกคนหน่ึง 
เป็นสมาชิกชมรมผูเ้ล้ียงนกก็จะสนใจสงัเกตนกชนิดต่างๆ ที่มีในป่า 
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        2.2.2 ความคาดหวงั (expectancy)  ถา้เราคาดหวงัส่ิงใดไว ้ การรับรู้ของเรา ก็
จะเป็นไปตามที่คาดหวงั  
 

      

 
ภาพที่ 5 ความคาดหวงั (expectancy) 
ที่มา : Marshall [pseud.], Gestalt Laws, accessed October, 8, 2011, available form http://www. 
infovis-wiki.net/index.php?title=Gestalt_Laws 

 

 ภาพข้างบนแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ขึ้ นอยู่กับความคาดหวงั  ในแถวตั้ งเราอ่าน 
สัญลกัษณ์ 13 ว่า “สิบสาม”  แต่ในแถวนอนเราอ่าน  สัญลกัษณ์ 13 ว่า “บี” ทั้งๆ ที่เป็นสัญลกัษณ์ 
เดียวกนั  เพราะเรา คาดหวงัวา่แถวนอนเป็นตวัอกัษรภาษาองักฤษที่เพิ่มขึ้นทีละตวัอกัษรตามล าดบั  
และแถวตั้งเป็น ตวัเลขที่เพิม่ขึ้นทีละจ านวนตามล าดบั  
        2.2.3 ความตอ้งการ (need)  ความตอ้งการเป็นองคป์ระกอบที่มีอิทธิพลต่อการ 
เลือกรับรู้มีการทดลองใหค้นที่อยูใ่นภาวะหิวดูภาพก ากวมภาพหน่ึงซ่ึงเห็นไม่ชดัเจนวา่เป็นรูปอะไร
กนัแน่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระบุวา่เห็นเป็นภาพอาหารหรือคนก าลงัรับประทานอาหาร  เน่ืองจาก 
ความตอ้งการขณะนั้นคือ  ความตอ้งการอาหารเลยท าใหรั้บรู้ไปตามความตอ้งการนั้น 
        2.2.4 การเห็นคุณค่า (value)  การรับรู้ขึ้นกบัการเห็นคุณค่าในส่ิงนั้น  จากการ 
ทดลองใหเ้ด็กจากสถานะเศรษฐกิจต่างกนัประมาณขนาดของสตางคโ์ดยการวาดภาพ  ซ่ึงพบว่าเด็ก 
ที่มีสถานะเศรษฐกิจต ่าจะประมาณขนาดของสตางคใ์หญ่กว่าเด็กที่ฐานะดี  เน่ืองจากเด็กยากจนให้ 
คุณค่าของเงินหรือรับรู้คุณค่าของเงินสูงกว่าเด็กฐานะดีในหัวขอ้ต่อไปน้ีเราจะพิจารณาในส่วนที่ 
เก่ียวกบัการรับรู้  โดยจะเนน้ในเร่ืองการรับรู้เกี่ยวกบัรูปร่าง  การเคล่ือนไหว  ระยะทาง  ความคงที่  
และภาพลวงตา  
 การจัดระบบการรับรู้ 
 มนุษยเ์ม่ือพบส่ิงเร้าไม่ไดรั้บรู้ตามที่ส่ิงเร้าปรากฏแต่จะน ามาจดัระบบตามหลกัดงัน้ี  
 1. หลกัแห่งความคลา้ยคลึง ( Principle of similarity)   
 2. ส่ิงเร้าใดที่มีความคลา้ยกนัจะรับรู้วา่เป็นพวกเดียวกนั 
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 3. หลกัแห่งความใกลชิ้ด (Principle of proximity )   
 4. ส่ิงเร้าที่มีความใกลก้นัจะรับรู้วา่เป็นพวกเดียวกนั 
 5. หลกัแห่งความสมบูรณ์ (Principle of closure)   
 6. เป็นการรับรู้ส่ิงที่ไม่สมบูรณ์ใหส้มบูรณ์ขึ้น 
 ความคงที่ของการรับรู้ ( Perceptual constancy ) ความคงที่ในการรับรู้มี 3 ประการ 
ไดแ้ก่ 
 1. การคงที่ของขนาด 
 2. การคงที่ของรูปแบบ รูปทรง 
 3. การคงที่ของสีและแสงสวา่ง 
 การรับรู้ที่ผิดพลาด แม้ว่ามนุษยมี์อวยัวะรับสัมผสัถึง 5 ประเภทแต่มนุษยก์็ยงัรับรู้ 
ผิดพลาดได ้เช่น ภาพลวงตา การรับฟังความบอกเล่า ท  าให้เร่ืองบิดเบือนไป การมีประสบการณ์ 
และค่านิยมที่แตกต่างกนั ดงันั้นการรับรู้ถา้จะให้ถูกตอ้ง จะตอ้งรับรู้โดยผ่านประสาทสัมผสัหลาย
ทาง ผา่นกระบวนการคิดไตร่ตรองใหม้ากขึ้น 
 ปัจจัยก าหนดการรับรู้ 
 ส่ิงเร้าอยา่งเดียวกนั อาจจะท าให้คนสองคน สามารถรับรู้ต่างกนัได ้เช่น คนหน่ึงมอง 
วา่คนอเมริกนัน่ารัก แต่อีกคนมองว่า เป็นคนอเมริกนั เป็นชาติที่น่ารักน้อยหน่อยก็ได ้เพราะในใจ 
เขาอาจชอบคนองักฤษก็ได ้เลยชอบชาวอเมริกนันอ้ยกวา่ ซ่ึงก็แลว้แต่มุมมองของแต่ละคน แลว้แต่ 
การรับรู้ของแต่ละคน การที่มนุษยส์ามารถรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดต้อ้งอาศยัปัจจยัหลายอยา่ง และจะรับรู้ 
ไดดี้มากนอ้ยเพยีงใด ขึ้นอยูก่บัส่ิงที่มีอิทธิพลต่อ การรับรู้ เช่น ประสบการณ์ วฒันธรรม การศึกษา 
เป็นตน้ 
 ดงันั้นการที่บุคคล จะเลือกรับรู้ส่ิงเร้าใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง ในขณะใดขณะหน่ึงนั้น จึง
ขึ้นอยูก่บัปัจยัที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้มี 2 ประเภท คือ  อิทธิพล ที่มา
จากภายนอก ได้แก่ ความเขม้และขนาดของส่ิงเร้า ( Intensively and Size) การกระท าซ ้ า ๆ 
(Repetition) ส่ิงที่ตรงกนัขา้ม (Contrast) การเคล่ือนไหว (Movement) และอิทธิพลที่มาจากภายใน 
ไดแ้ก่ แรงจูงใจ (Motive) การคาดหวงั (Expectancy) ความสนใจ อารมณ์ ความคิดและจิตนาการ 
ความรู้สึกต่างๆ ที่บุคคลไดรั้บ เป็นตน้ 
 ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ยงัแบ่งออกได้อีกเช่นแบ่งปัจจยัของการรับรู้ออกเป็น 2 
ลกัษณะ คือ ประการแรกลักษณะของผูรั้บรู้ กับ ประการที่สองลกัษณะของส่ิงเร้า ดังจะอธิบาย 
ดงัน้ีคือ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



  40 

 ปัจจัยการรับรู้มี 2 ประเภทคอื  
 1. ลกัษณะของผูรั้บรู้ 
 ลกัษณะของผูรั้บรู้ พจิารณาจากการที่บุคคลจะเลือกรับรู้ส่ิงใดก่อนหรือหลงั มากหรือ 
น้อย อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กบัลักษณะของผูรั้บรู้ดว้ยเป็นส าคญัประการหน่ึง ปัจจยัที่  เก่ียวกบัผูรั้บรู้ 
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ ดา้นกายภาพกบัดา้นจิตวทิยา ดงัอธิบาย 
     1.1 ด้านกายภาพ หมายถึง อวยัวะสัมผสั เช่น หู ตา จมูก และอวยัวะสัมผสัอ่ืน ๆ 
ปกติหรือไม่ มีความรู้สึกรับสัมผสัสมบูรณ์เพียงใด เช่น หูตึง เป็นหวดั ตาเอียง บอดสี สายตายาว 
สายตาสั้น ผิวหนังชา ตายด้าน ความชรา ถ้าผิดปกติหรือหย่อนสมรรถภาพ ก็ย่อมท าให้การรับ 
สมัผสัผดิไป ดอ้ยสมรรถภาพในการรับรู้ลงไป ความสมบูรณ์ของอวยัวะรับสัมผสั จะท าให้รับรู้ ได้
ดี การรับรู้บางอยา่ง เกิดจากอวยัวะรับสมัผสั 2 ชนิดท างานร่วมกนั เช่น ล้ินและจมูกช่วยกนั รับรู้รส 
การรับรู้จะมีคุณภาพดีขึ้น ถา้เราไดรั้บสมัผสัหลายทาง เช่น เห็นภาพและไดย้นิเสียงในเวลา เดียวกนั
ท าใหเ้ราแปลความหมายของส่ิงเร้าไดถู้กตอ้งขึ้น อีกประการหน่ึงตอ้งขึ้นกบัขอบเขตความ สามารถ
ในการรับรู้ด้วยคือ ขอบเขตความสามารถโดยธรรมชาติในการรับรู้ของคน ซ่ึงขึ้ นอยู่กับ 
ความสามารถในการรับสัมผสัและ ความสามารถในการแปลความหมายของส่ิงเร้า ความสามารถ
ของอวยัวะสมัผสัมีขอบเขต ากดั ไม่สามารถรับสมัผสัส่ิงเร้าไดทุ้กชนิด แสงที่มีความเขม้นอ้ยเกินไป 
วตัถุขนาดเล็กมากเราไม่สามารถมองเห็นได้ พวกรังสี คล่ืนวิทยุ ประสาทหูรับไม่ได ้เสียงที่เบา
เกินไปจนไม่ท าใหแ้กว้หูสัน่สะเทือนเราก็ไม่ไดย้นิ นกัลว้งกระเป๋า กระท าอยา่งแผว่เบามาก เราก็รับ
สมัผสัไม่ได ้ขนาดหรือ ความเขม้ของส่ิงเร้า ที่สามารถท าให ้อวยัวะสมัผสัเกิด ความรู้สึกได ้เรียกว่า 
Threshold การเปล่ียนแปลงความเขม้ หรือขนาดของส่ิงเร้า เพื่อให้บุคคลสามารถรับรู้ได ้เรียกว่า 
The differential threshold ดงันั้นลกัษณะของผูรู้้ดา้นกายภาพ หรือสรีระวิทยาของบุคคล จะตอ้ง
สมบูรณ์การรับรู้จึงจะสามารถแปลความออกมาได ้
     1.2 ดา้นจิตวิทยา ปัจจยัทางด้านจิตวิทยาของคนที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้นั้น มีหลาย 
ประการ เช่น ความจ า อารมณ์ ความพร้อม สติปัญญา การสังเกตพิจารณา ความสนใจ ความตั้งใจ 
ทกัษะค่านิยม วฒันธรรม ประสบการณ์เดิม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลจาก การเรียนรู้เดิม และ 
ประสบการณ์เดิมทั้งส้ิน นักจิตวิทยา ถือว่า การรับรู้นั้นเป็นส่ิงที่บุคคลเลือกสรรอย่างยิ่ง (High 
Selective) เร่ิมตั้งแต่รับสมัผสั เลือกเอาเฉพาะที่ตอ้งการ และแปลความใหเ้ขา้กบัตนเอง บุคคลจึงจะ 
เลือกรับรู้ส าหรับลกัษณะของผูรั้บรู้ทางดา้นจิตวิทยานั้น ยงัมีปัจจยัดา้นจิตวิทยาที่เก่ียวขอ้งกบัการ 
รับรู้ อีก 14 ขอ้ คือ ความรู้เดิม ความตอ้งการหรือความปรารถนา สภาวะของจิตหรืออารมณ์ เจตคติ 
อิทธิพลของสงัคม ความตั้งใจ ความสนุกสนานเพลิดเพลินที่มีผลต่อการรับรู้ แรงจูงใจ คุณค่า และ 
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ความสนใจที่มีผลต่อการรับรู้ ความดึงดูดในทางสังคม สติปัญญา การพิจารณาสังเกต ความพร้อม 
หรือการเตรียมพร้อมที่จะรับรู้ และการคาดหวงั ดงัจะอธิบายเป็นขอ้ๆ โดยละเอียดดงัน้ีคือ 
           1.2.1 ความรู้เดิม และประสบการณ์ (Experience) ของแต่ละบุคคลจะท าให ้
บุคคลเขา้ใจรับรู้เหตุการณ์ต่างๆ หรือภาพต่างๆ แตกต่างกนั ออกไปโดยที่กระบวนการรับรู้ เม่ือ 
บุคคลรับสมัผสัแลว้ จะแปลความหมายอาจแปลในรูปสญัลกัษณ์หรือภาพต่างๆการแปลความหมาย 
น้ี จะตอ้งอาศยัความรู้เดิม และประสบการณ์เดิม ที่เกี่ยวขอ้งกบั ส่ิงที่เราจะรับรู้ ฉะนั้นถา้หากไม่มี 
ความรู้เดิม ไม่มีประสบการณ์เดิม ในเร่ืองนั้นๆ มาแต่ก่อน ก็ยอ่มจะท าให้การรับรู้ผิดไปจากความ 
เป็นจริง เม่ือถามคนกลุ่มน้ีว่า เป็นภาพหญิงแก่ หรือสาว 40 % ตอบว่าเป็นหญิงชรา 60 %  ว่าเป็น 
หญิงสาว แต่กลุ่มทดลองที่ 2 ใหดู้ภาพหญิงสาวจนพอใจเสียก่อน จึงถามว่าภาพขา้งบนน้ีเป็น หญิง
สาวหรือชรา ปรากฏว่ากลุ่มที่ 2 ทั้งหมดตอบว่าเป็นภาพของ หญิงสาว แต่กลุ่มที่ทดลองกลุ่มที่ 3 
ก่อนใหดู้ภาพปริศนา ไดใ้หดู้ภาพคนชราจนเป็นที่พอใจแลว้ เม่ือให้กลุ่มน้ีดูภาพปริศนา 95 % ของ
กลุ่มตอบว ่าเป็นภาพหญิงชรา น่ีเป็นหลกัฐานยนืยนัว่าประสบการณ์เดิมมีอิทธิพลต่อการ รับรู้ภาพ
หรือพื้น ขึ้นอยูท่ี่เราเลือกมอง นอกจากน้ียงัมีตวัอยา่งการสนทนา ที่ท  าใหก้ารรับรู้ ของบุคคลต่างกนั 
เช่น ผูคุ้มถามนกัโทษประหารวา่ อาหารม้ือสุดทา้ยอยากกินอะไร นกัโทษตอบวา่ ล้ินจ่ีสดครับ ผูคุ้ม
ตอบวา่ฤดูน้ีไม่มีล้ินจ่ี อีกตั้ง 8 เดือนจึงจะมี นักโทษตอบว่า “ไม่เป็นไรผมคอย ไดค้รับ” ลุงแดงตา
เจบ็จึงไปถามหมอวา่ “หมอรู้ไหมลุงเป็นอะไร“ หมอตอบวา่  “ไม่ใหญ่โต อะไรหรอก ก็เป็นตาแดง
ธรรมดาเท่านั้นแหละ” ลุงแดงโมโหถามวา่จะเอาไง หมอตอบวา่ “เด๋ียวก็รู้” 
พอ่เห็นลูกป่วยจึงอุม้ไปหาหมอ หมอตอบวา่ ลูกคุณไม่ไดเ้ป็นโรคร้ายแรงอะไร “เป็นไขจ้บัสั่น ไม่
นานก็หาย” พอ่ก็เลยจบัลูกสัน่จนร้องจา้ หมอถามว่า “ท าอะไรนั่น” พ่อเด็กร้อง “อา้ว ! ก็หมอ บอก
วา่ลูกผมเป็นไข ้ตอ้งจบัสัน่ ผมอยากใหลู้กผมหายเร็ว ๆ จึงรีบจบัมนัสัน่” 
           1.2.2 ความตอ้งการ ความปรารถนา (need) หรือแรงขบั ใครตอ้งการอะไร ก็
สนใจแต่ส่ิงนั้น เช่น 2 คนไปซ้ือของดว้ยกนั คนที่จะซ้ือหนังสือก็ดูแต่หนังสือ คนที่จะซ้ือ เคร่ือง
กีฬาก็ดูแต่เคร่ืองกีฬา คนที่หิวก็มองแต่ร้านอาหารและตอ้งการรายการอาหาร คนที่ตอ้งการ ขบัถ่าย 
ก็มองหาแต่สว้ม คนก าลงักระหายสนใจรายการเคร่ืองด่ืม ชูภาพให้ 3 คนดู แลว้ถามทีละคน ว่าเห็น
อะไร ก.ก าลงัหิวเห็นอาหาร ข. ก าลงัเห็นเบียร์ เพราะก าลงัอยากด่ืม ค. เห็นเด็กเพราะก าลงัคิด ถึงลูก 
            1.2.3 สภาพของจิตใจหรือภาวะของอารมณ์ คนเราขณะอารมณ์ดี มักจะไม่ 
พจิารณารายละเอียดของส่ิงที่เร้ามากนกั มองไม่เห็น ขอ้บกพร่อง มองเห็นส่ิงนั้น ส่ิงน้ีดีไปหมด แต่
ถา้หากอยูใ่นภาวะอารมณ์ไม่ดีไม่ผ่องใส เช่น หิว กระหาย เหน่ือยลา้ เครียด กังวล ทุกข์ ขุ่นมัว 
เจ็บป่วย กังวลหรือได้รับอิทธิพลจากสารเคมีบางชนิด เช่น กินยาระงบัประสาท ยานอนหลบั ด่ืม
สุรา ยาเสพติด ฯลฯ มกัจะมองอะไรไม่ชอบใจ ไปหมด หากว่ามีอารมณ์ เสีย มาก ๆ อาจจะไม่ รับรู้
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อะไรเลย หรือรับรู้ผิดพลาดมาก เม่ือคนมีอารมณ์เครียดมาก กล้ามเน้ือและประสาท จะมีความ 
ตา้นทาน การวนเวียนกระแสประสาทสูง ท าให้การแปลความหมายผิดพลาด เกิดการรับรู้ไม่ดี ถา้
จิตใจแจ่มใสกระชุ่มกระชวย ใจคอปลอดโปร่ง การแปลความหมายยอ่มจะดีและถูกตอ้งขึ้น 
            1.2.4 เจตคติ มีผลต่อการแปลความหมายคน ที่เรามีเจตคติไม่ดียิม้ให้เรา เราก็รู้ 
วา่ยิม้เยาะ ถา้เขาหกลม้ก็วา่เซ่อ คนที่เราเคารพรัก รับประทานไดม้ากก็รับรู้ว่า เจริญอาหารคนรับใช ้
กินมากกวา่ตะกละ 
             1.2.5 อิทธิพลของสังคม (Social Factor) สภาพความเป็นอยูข่องสังคม และ 
ลกัษณะของวฒันธรรมปทสัถาน (Norm) เป็นกรอบของการอา้งอิง (Frames of Reference) จารีต 
ประเพณี ค่านิยม เป็นเคร่ืองก าหนดค่านิยม เป็นเคร่ืองก าหนดการรับรู้ของคน ท าให้คนแต่ละกลุ่ม 
รับรู้ส่ิงต่าง ๆ แตกต่างกนัออกไป เช่นเด็กชนบทรับรู้เร่ืองสัตว ์และการเพาะปลูกไดดี้กว่าเด็ก ใน
เมือง ซ่ึงเด็กในเมือง จะรับรู้เร่ืองเคร่ืองยนตแ์ละไฟฟ้า ไดดี้กว่าเด็กในชนบท คนไทยเห็นชาย หญิง 
เดินคลอ้งแขนเก่ียวกอ้ยกนัไม่น่าดู แต่ฝร่ัง หรือคนต่างชาติการแสดงพฤติกรรม ความรัก ต่อหน้า
สาธารณะชน เป็นเร่ืองปกติและไม่สนใจวา่ใครจะมอง ในเร่ืองการรับรู้ อิทธิพลของสงัคม อนัไดแ้ก่ 
สภาพความเป็นอยู ่วฒันธรรม ปทสัถาน ระเบียบประเพณี กฎหมายของแต่ละสังคมก็มี ความ
แตกต่างกัน ดงันั้นบุคคลควร ท าความเขา้ใจและศึกษาในเร่ืองเหล่าน้ี ซ่ึงจะท าให้เขา้ใจยิง่ขึ้น ว่า
กรอบวฒันธรรมของสงัคมมีความแตกต่างกนัอยา่งไร และเม่ือเราน ามาใชส้ามารถใชไ้ด้ ในระดบั
ใดจึงจะเหมาะสมและดีงาม 
             1.2.6 ความตั้งใจ (Attention) ที่จะรับรู้ และความสนใจส่ิงต่าง ๆ ที่อยูร่อบ ๆ ตวั
เรามี มากมาย ลว้นแต่มีโอกาส ก่อให้เกิดการรับรู้ ขึ้นในตวัเราได ้แต่ในขณะหน่ึง ๆ เราไม่ไดรั้บรู้ 
ทุกส่ิงทุกอยา่งในส่ิงแวดลอ้มรอบตวัเรา พร้อม ๆ กนั เราจะเลือกรับรู้ ไม่ไดรั้บรู้ ในทุกส่ิงที่ผ่านเขา้ 
ทางประสาทสมัผสั บางส่ิงบางอยา่งเขา้หูซา้ยไปทะลุออก หูขวาโดยไม่มีการรับรู้ หรือตระหนักถึง 
ส่ิงนั้นเลย มีปฏิกิริยาต่อส่ิงต่าง ๆ มากน้อยต่างกันไม่เสมอเหมือนกัน คนที่ซ้ือล๊อตเตอร่ีได้ยิน 
ประกาศวา่ เลขทา้ย 2 ตวัออกเลขอะไร ไดย้นิเสียงเด็กขายสลากตรวจล๊อตเตอร่ี แต่เพื่อนที่คอยรถ 
จะไปหาดใหญ่ ซ่ึงยนือยู ่ดว้ยกนัไดย้นิเด็กกระเป๋ารถร้องถามว่า “ใหญ่มั้ยใหญ่” และก็รับรู้ว่าเขา้ 
ถามวา่จะไป หาดใหญ่ไหม และเพือ่นอีกคนที่ก  าลงัจอ้งจะซ้ืออาหาร ไดย้นิเสียงร้องขายวา่ชดัเจนว่า 
“เหนียวเน้ือครับ” “เล้ียงมั้ยเล้ียง” “เปามั้ยเปา” “ป่ินมั้ยป่ิน” คนที่ตั้งใจจะอ่านหนังสืออยูแ่มร้อบ ๆ 
ตวัจะมีเสียงต่าง ๆ ก็จะไม่รับรู้ เช่น มีคนคุยใกล ้ๆ ก็ไดย้นิเสียงแต่ไม่รับรู้ว่าเร่ืองอะไร แมมี้เสียง 
เพลงจากวทิย ุเสียงเด็กเล่นอยูข่า้ง ๆ เสียงรถวิง่ เสียงสตัวร้์อง ก็อยูใ่นลกัษณะเขา้หูซา้ยทะลุหูขวา ถา้
เราอยากรู้เร่ืองอะไรเป็นอะไรก็ตอ้งหยดุอ่านหนงัสือแลว้ตั้งใจฟัง การรับรู้ส่ิงใดก็ตาม ถา้หามี ความ
สนใจหรือตั้งใจที่จะรับรู้ มกัจะเห็นหรือไดย้นิส่ิงนั้นก่อน ส่ิงเร้ามีอิทธิพลต่อการรับรู้ เราจะ เลือก
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รับรู้ส่ิงใดขึ้นอยูก่บัส่ิงเร้า เช่น ชัว่โมงแรกที่ครูเขา้ไปสอน ครูจะเห็นนักศึกษาคนที่โกนหัว (เพราะ
เพิ่งลาสิกขา) นั่งอยูโ่ต๊ะหน้านั่งเหยยีดเทา้ที่สวมรองเทา้ผา้ใบ มีลวดลายสีเขียวแดงก่อน ส่ิงเร้า
ภายนอก ไดแ้ก่ ขนาด ความเขม้ เคล่ือนไหว กระท าซ ้ า สี การตดักนั (Contrast) และส่ิงเร้า ภายใน 
ได้แก่ ความพร้อมความสนใจ และความตอ้งการของผูท้ี่จะรับรู้ บุคคลยอ่มจะเลือกรับรู้ ส่ิงเร้า
เฉพาะที่ตั้งใจจะรับรู้ นกัจิตวิทยาให้หลกัการว่า มนุษยเ์รานั้นมีแนวโน้มที่จะเลือกรับรู้ เฉพาะส่ิงที่
ไม่ขดักนั หรือไม่ท าลายสถานการณ์ ส่ิงใดที่คิดวาจะท าลายช่ือเสียง เกียรติคุณ ก็จะไม่ รับรู้ส่ิงนั้น ๆ 
ทั้ง ๆ ที่ส่ิงนั้น เขา้สู่ประสาทสมัผสัแลว้ก็ตาม 
        1.2.7 ความสนุกสนานเพลิดเพลินมีผลต่อการรับรู้ เพราะเม่ือมีความ
สนุกสนาน ก็จะรู้สึกสบายใจช่วย ท าให้บุคคลเกิด การรับรู้ไดเ้ร็ว และไดดี้ เช่น การเล่นไพ่ตอ้งจ า
ทั้งกติกา และ ชนิดของตวัไพม่ากมาย แต่คนก็จ  าทั้งตวัไพแ่ละวธีิการเล่นไดอ้ยา่งรวดเร็ว ทั้งน้ีเพราะ
มีความ สนุกสนานเพลิดเพลินแฝงอยูด่ว้ย จึงก่อใหเ้กิดการรับรู้ไดดี้ 
             1.2.8 แรงจูงใจ (Motivation) มีผลต่อการรับรู้ แรงจูงใจ กระตุน้ให้เกิดความ 
ตอ้งการ (Needs) ในส่ิงใด จะท าใหบุ้คคลเกิด การรับรู้ส่ิงนั้นเป็นอยา่งดี 
             1.2.9 คุณค่า (Value) และความสนใจที่มีผลต่อการรับรู้ เม่ือเห็นคุณค่าก็เพิ่ม 
ความสนใจใส่ต่อการที่จะรับรู้ คนเราสนใจต่อส่ิงใด มกัจะบงัเกิดความตั้งใจทนัที เช่น สนใจพระ 
หรือเหรียญ ใครพดูคุยหรือดูกนัอยูท่ี่ไหนก็ตั้งใจจะรับรู้ ผูห้ญิง สนใจแหวนเพชร พบที่ไหนก็ขอดู 
ผูช้ายไม่ตั้งใจจะรับรู้ นอกจากคนที่ก  าลงัจะซ้ือแหวนหมั้นความสนใจ ตั้งใจ ช่วยให้การแปลความ 
หมายถูกตอ้งยิง่ขึ้นส่ิงเร้าภายในแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ 
 ความสนใจชัว่ขณะ (Momentary interest) ไดแ้ก่ความสนใจที่มีอยูใ่นขณะนั้น ๆ เช่น 
นักกีฬาที่ก  าลงัจะถูกปล่อยตวั ยอ่มสนใจฟังสัญญาณมากกว่าที่จะฟังเสียงเชียร์ นักศึกษาสนใจฟัง 
ขานช่ือมากกวา่เสียงอ่ืน คนก าลงัตรวจล๊อตเตอร่ี สนใจฟังประกาศตวัเลขมากกวา่ราคาสินคา้ 
 ความสนใจที่ติดเป็นนิสยั (Habitual Interest) คือ ความสนใจเดิมที่มีติดตวัจนเป็นนิสัย 
มารดาไดย้นิเสียงลูกร้องจะรีบต่ืนทนัที ทั้ง ๆ ที่มีเสียงวิทยอุยูใ่กล ้ๆ ในขณะนั้น บรูเนอร์ และ กูด้
แมน (Bruner และ Goodman) “ไดท้ดลองเก่ียวกบัค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้ โดยให้เด็กอาย ุ10 
ขวบ จากครอบครัวที่มีฐานะยากจน กบัครอบครัวที่ร ่ ารวย วาดภาพของเหรียญที่ใชเ้ป็นเงินตรา ให้
มีขนาดใกลเ้คียงของจริง ปรากฎวา่เด็กจาก ครอบครัวยากจนวาดรูปเหรียญใหญ่กว่าของจริง ยิง่กว่า
เด็กจากครอบครัวร ่ารวยมาก 
             1.2.10 ความดึงดูดในทางสังคม ถา้คนส่วนใหญ่หรือกลุ่มสนใจอะไร เราจะ 
สนใจบา้ง คนมุงดูอะไร ก็อยากดูบา้ง ทั้งบา้นชอบดู โทรทศัน์รายการใดเราก็ดูบา้ง ถา้ครูบอกว่า 
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เร่ืองน้ีน่าสนใจ ก าลงัเป็นที่สนใจของสงัคม ครูเล่าใหฟั้ง นกัเรียนจะเพิม่ความสนใจขึ้น การรับรู้ จะ
ดีขึ้นมาก 
             1.2.11 สติปัญญา คนที่เฉลียวฉลาดรับรู้ไดดี้ เร็วและถูกตอ้งกวา่ผูมี้สติปัญญาต ่า 
แปลความหมายไดดี้มีเหตุผล 
             1.2.12 การสังเกตพิจารณา ช่วยการแปล ท าให้รับรู้แม่นย  าขึ้นรู้ละเอียดลึกซ้ึง 
ซ้ึงขึ้น เช่น ต  ารวจเห็นป๊ับก็รู้วา่ ที่เดินผา่นไปนั้นเป็นคนผูช้ายแต่สงัเกตพจิารณาดูก็รู้วา่เป็นคนเมา 
             1.2.13 ความพร้อมหรือการเตรียมพร้อมที่จะรับรู้ ( Pre Paratory set ) นักกีฬา 
ไดย้นิให้ “ระวงั” ทนัทีที่ไดย้นิเสียงสัญญาณ เขาจะออกจากเส้นสตาร์ททนัที คนที่ยนืคอยรถเมล ์
เขาพร้อมจะขึ้นรถไดท้นัทีที่รถจอด คนก าลงัหาของหายพบอะไรที่คลา้ยกนั ก็อาจคิดไปว่า พบของ 
ที่ตอ้งการแลว้ คนที่ก  าลงัคอยใครคนหน่ึง เห็นคนอ่ืน ๆ เป็นคนที่เราก าลงัคอยบ่อย ๆ แม่ที่ห่วงลูก 
ไดย้นิเสียงแมวคราง อยูท่ี่หน้าประตูก็คิดไปว่าลูกร้อง คนที่กลวัผีมกัจะเห็นอะไร ๆ เป็นผีไปหมด 
นุ่น 1 กก. กบัเหล็ก 1 กก. ทั้ง ๆ ที่น ้ าหนกัเท่ากนั แต่เวลายกเราจะรู้สึกว่าเหล็กหนักกว่า เพราะเรามี 
การเตรียมใจไวพ้ร้อมแลว้วา่เหล็กเป็นของหนกั 
             1.2.14 การคาดหวงั ( Expectancy ) บางคร้ังคนเราก็มีการคาดหวงัล่วงหน้า ซ่ึง
เป็นการท าให้คนเราเตรียมพร้อมในการรับรู้ส่ิงใหม่ เช่น คนกลุ่มที่ท  างานเก่ียวกบัตวัเลขอยูเ่สมอ 
โดยเฉพาะจะตอ้งพบกบัเลข 13 เสมอท าใหค้นกลุ่มน้ีลากเสน้ตามภาพบนหนา้ เขาจะลากเป็นตวัเลข 
1 กบั 3 เป็น 13 แต่ถา้ใหค้นกลุ่มที่ท  างานเก่ียวกบัตวัอกัษรเป็นประจ า โดยเฉพาะอกัษร B คนกลุ่มน้ี 
จะลากเสน้ตามภาพเป็น B  
 2. ลกัษณะของส่ิงเร้า ลกัษณะของส่ิงเร้านั้นพจิารณาจาก การที่บุคคลจะเลือกรับรู้ส่ิงใด 
ก่อนหรือหลัง มากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กบัว่าส่ิงเร้าดึงดูดความสนใจ ความตั้งใจมากน้อย 
เพยีงใด หรือไม่ ลกัษณะของส่ิงเร้าที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้มีดงัน้ี 
     2.1 ส่ิงเร้าภายนอกที่ดึงดูดความสนใจและความตั้ งใจ ได้แก่คุณสมบัติ และ 
คุณลกัษณะของส่ิงเร้าที่จะท าให้เกิดการรับรู้นั่นเอง ซ่ึงถา้ส่ิงเร้ามีคุณสมบติั และลกัษณะที่สนอง 
ธรรมชาติในการรับรู้ของคนเรา ก็จะท าใหมี้ความตั้งใจในการรับรู้ดีขึ้น 
             2.1.1 ขนาดความเขม้ขน้หรือความหนกัเบาของส่ิงเร้า ถา้ส่ิงเร้ามีความเขม้มาก 
ก็รับรู้ไดม้าก บงัเกิดการรับรู้ไดช้ดัแจง้ ความชดัเจนของส่ิงที่มองเห็นก็ดี ความดงัของเสียงก็ดี การ
สมัผสัทางผวิหนงัอยา่งหนกัก็ดี กล่ินที่ฉุนจดัก็ดี เหล่าน้ีเป็น ความเขม้ขน้ ที่ท  าใหเ้กิดความรู้สึก จาก
การสมัผสัที่จดัแจง้ทั้งส้ิน ในส่ิงเร้าชนิดเดียวกนับุคคลจะเลือก รับรู้ส่ิงเร้าที่มีความเขม้ขน้มาก กว่า
ก่อนส่ิงที่มีความเขม้น้อยกว่า เช่น ป้ายโฆษณาสีสดใสดึงดูดความตั้งใจดีกว่าสีที่ไม่เด่น ขณะนั่ง 
เขียนหนงัสือเพลินอยู ่มีเสียงคนคุยกนั เสียงนกร้อง จิ้งจกร้อง เสียงพมิพดี์ดและเสียงพลุดงัที่สุด เรา
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จะเลือกรับรู้เสียงพลุก่อนเสียงอ่ืน และถา้มีคนมาถามว่าเราไดย้นิเสียงอะไรบา้ง ค  าตอบแรกคือ ได้
ยนิเสียงพลุ ครูที่สอนเสียงดัง ๆ น่าสนใจมากกว่าครูที่สอนดว้ยเสียงค่อย ๆ แผ่วเบา เพื่อเรียกร้อง 
ความสนใจและใหรั้บรู้ ตอ้งจดัใหอ้ยูใ่นลกัษณะเด่นกวา่เพือ่น แสงไฟจา้ยอ่มไดรั้บ ความสนใจกว่า 
แสงไฟอ่อน ๆ ภาพที่มีแสงและเงาชดัเจน จะมองเห็นเด่นกว่า ส่วนที่ใชแ้สงและเงาที่มีความ เขม้
นอ้ย 
             2.1.2 ความเปล่ียนแปลงหรือความเคล่ือนไหวของส่ิงเร้า ส่ิงเร้าที่ มีการ 
เปล่ียนแปลงจะดึงความตั้งใจไดดี้กวา่ส่ิงเร้าที่ไม่มีการเปล่ียนแปลง ส่ิงเคล่ือนไหวดึงความตั้งใจ ได้
ดีกว่าของที่อยู่ในลักษณะหยุดน่ิง ภาพยนต์มีประสิทธิภาพในการท าให้คนตั้งใจดูได้มากกว่า 
ภาพน่ิง แผงไฟโฆษณาที่มีไฟกระพริบ หรือเปล่ียนที่กระพริบเหมือนวิ่งวนอยู่เสมอย่อมได้รับ 
ความสนใจมากกว่าไฟดวงที่เปิดอยูเ่ฉย ๆ เรายนืบนตึก 10 ชั้น จะเห็นรถที่ก  าลงัวิ่งอยูใ่นถนน ได้
ง่ายกวา่คนัที่จอดอยูเ่ฉย ๆ ตุก๊ตาไขลานเรียกร้องความสนใจไดดี้กวา่ตวัที่ตั้งอยูเ่ฉย ๆ บนโตะ๊ 
            2.1.3 การกระท าซ ้ า ๆ ของส่ิงเร้า ส่ิงเร้าที่เกิดขึ้นซ ้ าซาก เรียกร้องให้เราสนใจ 
ไดม้าก เช่น การโฆษณาสินคา้ซ ้ าบ่อย ๆ จะเป็นทางวิทย ุโทรทศัน์ก็ตามท าให้เกิดความสนใจ บีบ
แตรรถถ่ี ๆ หลาย ๆ คร้ังท าใหค้นหนัมาดู กร่ิงที่ประตูบา้นดงัถ่ี ๆ ติดกนัท าให้ รีบร้อนออก ไปเปิด
ประตูมากกวา่ดงัคร้ังเดียว 
             2.1.4 ความกวา้งขวางหรือขนาดของส่ิงเร้า ถา้ส่ิงเร้ามีขอบเขตจ ากดัเกินไป เรา
ก็รับสมัผสัไดย้า เราจะรับสมัผสัไดดี้ถา้ส่ิงเร้ามีขนาดหรือมีอาณาเขตกวา้งขวางพอสมควร ส่ิงเร้า ที่
มีขนาดใหญ่น่าสนใจกว่าที่มีขนาดเล็ก เช่นคนอว้นใหญ่คนมกัจะมองป้ายโฆษณา ที่มีขนาดใหญ่ 
ยอ่มดึงดูดความสนใจไดม้ากกวา่ป้ายโฆษณาที่มีขนาดเล็ก ๆ 
            2.1.5 ความแปลกใหม่ ส่ิงเร้าที่ไม่เป็นไปตามปกติท าให้เกิดความตั้งใจมากกว่า 
เช่น แกะด าในฝงูแกะสีน ้ าตาล ควายเผือกในฝูงควายสีด า คนมี 2 ศีรษะ สินคา้ที่ออกใหม่คนสนใจ 
ใคร่รู้ ฝร่ังนิโกร เดินอยูใ่นกลุ่มคนไทย คนไทยเห็นแปลกจะสนใจมองดูมากกวา่ดูคนไทย 
            2.1.6 ความคงทน ส่ิงเร้าที่เร้าในระยะเวลาสั้นจะท าใหเ้รารับสมัผสัไดย้าก เราจะ
รับสัมผสัได ้ถา้ส่ิงเร้านั้นเร้าอยูน่านพอสมควร ตวัอยา่งเช่น การยกบตัรค าให้เด็กอ่าน ถา้ ยกให้ดู
แป๊บเดียวระยะเวลาสั้นเกินไป เด็กจะมองเห็นไม่ชดัเจนและมกัจะเกิดการรับรู้ที่คลาดเคล่ือน 
            2.1.7 ระยะทาง เป็นระยะทางพอสมควรไม่ใกลห้รือไกลเกินไป 
            2.1.8 ลกัษณะการตดักนั (Contrast) ของส่ิงเร้า ตามปกติภาพ (Figure) ควรให้ สี
เด่นขึ้นพื้น (Ground) สีจางลง ส่ิงเร้าที่ตดักนัจะดึงดูดความสนใจ ไดม้ากกว่าส่ิงที่คลา้ยคลึงกนั การ
พาดหวัข่าวของหนงัสือพมิพใ์ชต้วัอกัษรขนาดโตกว่าปกติ และหรือใชสี้ต่าง ๆ เพื่อเรียกร้อง ความ
สนใจของผูอ่้าน 
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            2.1.9 สี แต่ละสีมีประสิทธิภาพในการดึงดูสายตาได้ต่างกัน สีที่เกิดจากคล่ืน 
ช่วงยาว เช่น สีแดง เหลือง ยอ่มดึงดูดความตั้งใจไดดี้กวา่สีที่มีช่วงสั้น เช่น สีม่วง สีฟ้า 
     2.2  การจดัลกัษณะหมวดหมู่ของวตัถุที่เป็นส่ิงเร้า พวก Gestalt Psychologis เช่น 
เวอร์ธไธเมอร์ (Wertheimer) และกอฟฟ์กา (Koffka) ไดใ้หค้วามสนใจกบั Perception อยา่งมาก ได้
ใหห้ลกัเกณฑใ์นการที่คนเรามีแนวโนม้ที่จะจดัภาพที่มองเห็น โดยจดักลุ่มวตัถุเรียง ตามกฎ 4 
ประการดงัต่อไปน้ี 
            2.2.1 กฎแห่งความคลา้ยคลึง (the law of Similarity) ว่าส่ิงใดก็ตามที่มี ลกัษณะ
เหมือนกนั หรือมีลกัษณะส าคญัร่วมกนั อาจเป็นรูปร่างหรือขนาด หรือสีเหมือนกนั คนเรามกัจะ
รับรู้รวมกนัเป็นส่ิงเดียวกนั รับรู้วา่เป็นพวกเดียวกนั กล่าวคือจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกนั เช่น นักฟุตบอล
ที่แต่งกายเหมือนกนั ถูกจดัเป็นพวกเดียวกัน เราจะรับรู้ภาพที่แล้วน้ีในแบบเรียงเป็น แถวนอน 
(Rows) มากกว่าในแนวตั้ง (Columns) เราจะรับรู้ว่ารูปน้ีมีอยู ่2 พวก คือ ตวัอกัษร ก และตวัเลข 1 
เพราะเราพจิารณาความคลา้ยคลึงเป็นหลกั 
            2.2.2 กฎแห่งความใกลชิ้ด หรืออยูภ่ายในขอบเขตที่ใกลเ้คียงกนั (The law of 
Proximity) วา่ส่ิงที่อยูใ่กลก้นัคนเรามกัจะรับรู้วา่ มีความเก่ียวขอ้งกนัมากกวา่ ส่ิงที่เหมือนกนั แต่อยู ่
ไกลกนัออกไป คนเรามีแนวโนม้ที่จะรับรู้สึกที่ใกลก้นัให้เป็นภาพเดียวกนั หรือเป็นหมวดหมู่เดียว 
กนั พวกเดียวกนัเช่น เราจะรับรู้วา่ อกัษรมีอยู ่2 พวกคือ พวกแนวนอน กบัพวกแนวตั้งเรามกัจะจดั 
เสน้ หรือจุดที่อยูใ่กลก้นัเขา้ดว้ยกนั และดูจ านวนที่อยู ่ห่างไกลออกไป เป็นคนละพวก เสียงก็เช่น 
กนั ถา้เราไดย้นิเสียงปืนติด ๆ กนั 2-3 นดั เรามกัจะเขา้ใจวา่ เป็นเสียงปืนกระบอกเดียวกนั หรือเป็น 
เสียงที่มาจากแห่งเดียวกนั ในชีวิตจริงจึงถือเป็นธรรมดา ถ้าเราใกล้ชิดไปไหนมาไหนกับเจา้นาย 
หรือหญิง – ชายคนใดคนจะเขา้ใจวา่ สนิทชิดเช้ือและเป็นพวกเดียวกนั กฎของความใกลชิ้ด 
            2.2.3 กฎแห่งความสมบูรณ์ หรือกฎแห่งความส้ินสุด (The law of Closure) 
เป็นไปตามแนวคิดของ Gestalt Psychology ที่วา่ มนุษยเ์รารับรู้เป็นส่วนรวม มากกว่าที่จะรับรู้ เป็น
ส่วนยอ่ย ๆ ส่วนรวมมีความส าคญัมากกว่าส่ิงที่ยอ่ยที่มารวมกนัและการรับรู้ประเภทน้ี ตอ้ง อาศยั
ประสบการณ์เดิม จิตใจของคนเราจะรู้สึกผดิปกติเม่ือมองเห็นส่ิงหน่ึงส่ิงใด ขาดตก บกพร่องไปจาก
ส่ิงที่เราคิด และความคิดของเรา ก็จะหลอกให้เรารับรู้ว่า มันเต็มสมบูรณ์โดยที่เรา ไม่ได้ตั้งใจ 
Closure เป็นภาพที่ใกลจ้ะสมบูรณ์ขาดความสมบูรณ์ไปเพียงเล็กน้อย แต่มนุษยเ์รามี แนวโน้มที่จะ
ต่อเติม ส่วนที่ขาดหายไปของภาพ ให้เกิดภาพที่สมบูรณ์โดยพยายามมองให้ภาพที่ ไม่สมบูรณ์ 
สมบูรณ์ขึ้ นมาเน่ืองจากการรับรู้ซ่ึงมีแนวโน้มเกี่ยวกับการประสานสนิท (Closure) ดังรูป
ภาพประกอบต่อไปน้ี 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



47 
 

  
 
ภาพที่ 6 กฎแห่งความสมบูรณ์ หรือกฎแห่งความส้ินสุด (The law of Closure) 
ที่มา : Marshall [pseud.],  Gestalt Laws, accessed October, 8, 2011, available form http://www. 
infovis-wiki.net/index.php?title=Gestalt_Laws 

 
      2.2.4 กฎแห่งความต่อเน่ือง (The law of Good Continuation) ถ้าไม่มีอะไรมา 
ขดัขวาง แล้ว คนเรามกัจะรับรู้ในลกัษณะเดียวกนั ต่อเน่ืองกนัตั้งแต่ตน้จนจบ ถา้เราเห็นเส้นตรง 
ตั้งแต่ตน้ เราก็มกัสรุปเอาว่า มนัเป็นเส้นตรงตลอด ความต่อเน่ือง (Continuity) เกิดจากส่ิงเร้า มี
ทิศทางไป ทางเดียวกนั เช่น เราดูไฟกระพริบตามป้ายโฆษณา 
 2.3 การรับรู้เก่ียวกบัระยะทางหรือความลึก (Distance of Depth perception) มนุษยเ์รา 
นอกจากจะรับรู้ภาพ 2 มิติบน แผน่กระดาษแลว้ ยงัสามารถรับรู้ภาพที่มี 3 มิติดว้ย คือ สามารถรับรู้ 
ระยะทางหรือความลึกไดจ้ากภาพ ความสามารถน้ีเกิดจาก การเรียนรู้ของมนุษย ์นกัจิตวทิยาใชว้ธีิ 
การต่าง ๆ ทาง Monocular cues หลาย ๆ อยา่ง เพื่อใหส้ามารถทราบระยะทางของส่ิงนั้น ๆ ดงัแสดง
ในภาพที ่7 
 
 

 
ภาพที่ 7  แสดงเร่ืองระยะทางและความลึก 
ที่มา : Novabizz [นามแฝง], การรับรู้, เขา้ถึงเม่ือ 8 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.novabizz. 
com/ NovaAce /Behavior/Perception.htm 
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 ส่ิงที่ช่วยให้เราทราบเก่ียวกบัเร่ืองความลึก ประกอบไปดว้ย 
 1. ต  าแหน่งที่เหล่ือมกนั Super position of the objects คือการที่วตัถุหน่ึงบงั (วางซ้อน) 
หรือทบัส่วนใดส่วนหน่ึงของวตัถุอีกอนัหน่ึง เราจะรู้สึกว่าวตัถุที่ถูกทบัอยู่ห่างออกไป ภาพของ 
วตัถุแรกจะเป็นภาพที่ใกลก้วา่วตัถุหลงั 
 2. ภาพทิวทศัน์ที่เห็นไกล (Perpective) หมายถึงส่ิงที่อยูห่่างออกไป เราจะรู้สึกว่าขนาด 
ของมนัค่อย ๆ เล็กลง ๆ เช่น ภาพทางรถไฟ หรือถนน ถา้เรามองดูภาพต่าง ๆ ในพื้นที่ราบจะเห็นว่า 
วตัถุไกลสูงกวา่วตัถุที่อยูใ่กล ้ 
 3. แสงและเงา (Light and Shadow) แสงและเงาช่วยในการรับรู้เก่ียวกบัความลึกของ 
ภาพ ช่วยท าใหภ้าพเป็นสามมิติ โดยท าใหภ้าพนั้นเวา้เขา้ไปหรือนูนเด่นออกมา ดูภาพที่ 8 
 

 
 

ภาพที่ 8 แสดงเร่ืองแสงและเงา 
ที่มา : Novabizz [นามแฝง], การรับรู้, เขา้ถึงเม่ือ 8 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.novabizz. 
com/ NovaAce /Behavior/Perception.htm 
 4. การเคล่ือนที่ (Movement) เราสามารถใชก้ารเคล่ือนไหวสัมพนัธ์ (Relative Motion) 
มาเป็นเคร่ืองตดัสินระยะวตัถุได ้เช่น เวลาเรานั่งรถไฟ เราจะเกิดความรู้สึกเหมือนว่าวตัถุที่อยูใ่กล ้
เคล่ือนที่ในทิศทางตรงกนัขา้มกบัตวัเรา แต่วตัถุที่อยูไ่กล ๆ รู้สึกว่าเหมือนเคล่ือนไหวตามตวัเรา 
ทิศทางเคล่ือนที่ของวตัถุจึงมีส่วนช่วยในการตดัสินระยะทางใกลไ้กลได ้
 ก. วางวตัถุขนาดหน่ึงไวเ้ป็นที่คุน้เคยกบัตาเราดีแลว้ ถา้เราเปล่ียนขนาดให้ใหญ่ขึ้น จะ
รู้สึกวา่อยูใ่กลม้ากกวา่ความจริง และถา้เราเปล่ียนวตัถุที่ขนาดเล็กกวา่วตัถุอนัที่ชินตาวาง ไวแ้ทนจะ
รู้สึกวา่อยูไ่กลออกไป 
 ข. วตัถุชนิดเดียวกนั อยูห่่างจากเราในระยะทางเท่ากนั เราจะรู้สึกว่าวตัถุใหญ่อยูใ่กล ้
เรามากกวา่วตัถุที่เล็ก 
 ค. วตัถุชนิดเดียวกนั ขนาดเท่ากนั แต่ความสว่างไม่เท่ากนั เราจะรู้สึกว่าวตัถุที่สว่าง 
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เคล่ือนที่เขา้หาตวัเรา ส่วนวตัถุที่มืด จะเคล่ือนที่ห่างออกไป 
 ง. วตัถุ 2 ช้ิน มีขนาด และความสวา่งไม่เท่ากนัถา้ทั้งใหญ่และสว่าง จะรู้สึกว่าวตัถุนั้น 
เคล่ือนเขา้มาใกลต้วัเรา มากขึ้นกวา่วตัถุนั้นมีขนาดใหญ่อยา่งเดียว แต่ถา้วตัถุนั้นใหญ่แต่สว่างน้อย 
เราจะรู้สึกวา่วตัถุนั้นเคล่ือนที่นอ้ยลงกวา่คร้ังแรก 
 ความผิดพลาดของการรับรู้ 
 การรับรู้ผดิพลาด เกิดขึ้นไดจ้ากสาเหตุหลายประการ เช่น เน่ืองจาก 
 1. สภาวะบางประการของส่ิงเร้า คนปกติอาจรับรู้ผิดพลาดเพราะภาวะของส่ิงเร้า หรือ 
เน่ืองจากคุณสมบติัของส่ิงเร้า หรือส่วนประกอบที่แตกต่าง หรือความเช่ือที่บุคคล มีต่อการรับรู้ 
ภาพมายา หรือทศันมายา หรือภาพลวงตา (illusion) คือภาพที่มีส่ิงใดส่ิงหน่ึงท าให้การรับรู้ของเรา 
เบี่ยงเบน หรือผดิพลาดไป จากความจริง การเติมส่ิงหน่ึงส่ิงใด (Embedded ness) คือการต่อเติม สิง
หน่ึงส่ิงใดลงไป ท าให้ภาพที่มองเห็นผิดไปจากความเป็นจริง ขนาดสัมพนัธ์ (Relative size) หรือ
ขนาดเปรียบเทียบ (size contrasts) การตดัสินขนาดอาจผิดไปจากความเป็นจริงได้ เน่ืองจาก 
ต าแหน่งเปรียบเทียบของส่ิงเร้านั้น ๆ ซ่ึงแทจ้ริงส่ิงเร้านั้นมีขนาดเหมือนและเท่ากนั แต่ถา้ส่ิงเร้านั้น 
อยูใ่นต าแหน่ง ที่มีส่ิงแวดลอ้มที่ต่างกนั หรืออยู่ใกลไ้กลส่ิงแวดลอ้มที่ต่างกนัก็จะเกิดภาพลวงตา 
ขึ้นได ้ การเกิดมุมหรือการตดักนัของเส้นตรง (Angle of Interesting Lines) จากการประสานกนั 
และการตดักนัของเสน้ตรง จะท าใหเ้กิดภาพลวงตาขึ้นได ้ท าใหก้ารรับรู้ผดิจากความเป็นจริงไป 
 2. ความเช่ือที่ผดิ ๆ (Delusions) 
 3. ความไม่สมบูรณ์ของประสาทและอวยัวะสัมผสั ภาวะของอินทรียข์องผูรั้บรู้ผิดไป 
เช่น กินเหล้า กินยาบางอย่างเข้าไป จะเกิดความผิดพลาดของการรับรู้ การรับรู้เช่นน้ี เรียกว่า 
Hallucination ประสาทสัมผสัไม่ดี คนชราตาฝ้าฟาง คนชราตาฝ้าฟาง คนกินหมากสูบบุหร่ี แมร้ส 
เปร้ียวจดั เคม็จดัก็ยงัรู้สึกวา่รสไม่เขม้ขน้ สรุปไดว้า่ อาย ุสารเคมี และความเหน่ือยลา้ (fatigue) มีผล
ต่อการรับรู้ ความพกิาร เช่น หูตึง ตาบอดสี มีผลใหรั้บรู้ ผดิพลาด 
 4. อุปทานของตนเอง เช่น ไปป่าล่าสตัวเ์ห็นคนตะคุ่ม ๆ นึกวา่เกง้ เอาปืนเลยยงิ 
 5. การแปลสมัผสัผดิ เพราะประสบการณ์นอ้ยมีความรู้ไม่พอ เช่น เด็กเห็นแพะ บอกว่า
แกะ เพราะแปลสมัผสัไม่ถูก ไม่เห็นความแตกต่าง ระหว่างแพะกบัแกะ บางคนคิดว่า แมงป่องเป็น
ตัก๊แตนจึงจบัเล่น คนนอกเมืองเห็นบุรุษไปรษณียก์็คิดวา่เป็นต ารวจ 
 6. บุคลิกภาพอุปนิสยั และเจตคติ (Attitude) คนมองโลกในแง่ดี มกัเห็นส่วนดีของ ส่ิง
เร้ามากกวา่ที่จะมองเห็นส่วนเสียของมนั แต่คนที่มองโลกในแง่ร้ายมกัมองไม่เห็นส่วนดี ถา้เรามีเจต
คติไม่ดีต่อหวัหนา้ เขาพดูดงัก็วา่ดุ ถา้เรามีเจตคติที่ดี เราก็วา่พดูดงัฟังชดัดี 
 7. ความตอ้งการ คนที่มีความตอ้งการแตกต่างกนั ถา้ถูกเร้าดว้ยส่ิงเร้าเดียวกนั ก็อาจเกิด
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การรับรู้ต่างกนั คนที่ก  าลงัหิวกบั คนที่ก  าลงัอ่ิม จะมีการรับรู้ต่อร้านอาหารต่างกนั คนที่ก  าลงัหางาน
ท าจะเง่ียหูฟัง เม่ือไดย้นิข่าววา่ที่ไหนรับเขา้ท างาน 
 8. อารมณ์ เป็นตวัแปรท าให้การรับรู้ผิดพลาดได ้ขณะอารมณ์เสียใครมาพูดจา  ติดต่อ
อะไรดว้ย อาจไม่รับรู้หรือรับรู้ไปทางลบ แต่ถา้อารมณ์ดี อะไร ๆ ก็รับรู้ไปในทางดีไหม 
 9. ความใส่ใจ (Attention) คือ ความตั้งใจเลือกเฟ้นรับรู้เฉพาะส่ิงที่ตรงกบัความตอ้งการ 
หรือความสนใจของเรา ครูพละเวลาอ่าน หนงัสือพมิพ ์มกัเฟ้นหาข่าวเก่ียวกบักีฬา ครูประวติัศาสตร์ 
ชอบอ่านเหตุการณ์ปัจจุบนั นักเรียนมกัจะอ่าน และจ าตรงที่ครูบอกว่า จะออกสอบมากกว่าที่อ่ืน 
และจะจ าไดดี้เม่ืออ่านตอนใกล ้ๆ จะสอบในกลุ่มคนมากมายเรามกัจะมองหาและเห็นแต่พรรคพวก 
ลูกศิษยข์องเรา 
 10. วฒันธรรม เป็นกรอบของการอ้างอิง(Frames of Reference) ในยุโรปกับใน 
เมืองไทยรับรู้เร่ืองการหยา่ร้าง กอดจูบในที่ สาธารณะแตกต่างกนั 
 11. มองในแง่มุม ทิศทาง บรรยากาศต่างกนัจะเห็นตรงกนั 
 การแปลความหมายและการรับรู้ (Interpretation & Perception) 
 เป็นกระบวนการขั้นที่สามของการรับรู้ องคป์ระกอบที่มีผลต่อการแปลความหมาย ใน
การรับรู้ มีหลายอยา่ง เช่น ความคาดหวงั (Expectation) แรงจูงใจ (Motivation) ประสบการณ์เก่า 
(Early Experience) วฒันธรรม(Culture) เป็นตน้ 
 ความคาดหวัง 
 ลองดูภาพดา้นล่าง คุณเห็นภาพเป็ดไหม ? ลองดูอีกที เห็นภาพกระต่ายไหม ? เห็นไหม 
วา่ถา้คุณคาดหวงัอยา่งไรคุณก็จะตีความหมาย หรือรับรู้ไดต้ามนั้น ดงันั้นจะเห็นว่าความ คาดหวงัมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ 

 

 
 
ภาพที่ 9 ความคาดหวงั 
ที่มา : Novabizz [นามแฝง], การรับรู้, เขา้ถึงเม่ือ 8 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.novabizz. 
com/ NovaAce /Behavior/Perception.htm 
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 แรงจูงใจ 
 แรงจูงใจพื้นฐานต่าง ๆ เช่น ความหิว ความกระหาย และความตอ้งการทางเพศ จะมี 
ผลโดยตรงต่อการแปลความหมายส่ิงที่รับสมัผสัได ้คนที่ก  าลงัหิวจะรับรู้กล่ินอาหารไดไ้วกว่า คนที่
ไม่หิว คนที่ดูภาพยนตส์ยองขวญั หรือฟังข่าวอาชญากรรมอาจมีแรงจูงใจมกัที่จะกลวัส่ิงต่าง ๆ ได้
ง่าย การรับสมัผสั เสียง หรือภาพต่าง ๆ จะท าใหเ้ขาแปลความหมายไปตามความกลวันั้นได ้
ประสบการณ์เก่า 
 การทดลองของ ลีเปอร์ (Leeper)แสดงใหเ้ห็นชดัเจนถึงผลประสบการณ์ที่มีต่อการรับรู้ 
โดยท าการทดลองกบัคนสองกลุ่ม ใหก้ลุ่มหน่ึงมีประสบการณ์โดยดูภาพ หญิงสาว แต่อีกกลุ่มหน่ึง 
ให้คุ ้นเคยหรือมีประสบการณ์กับภาพหญิงชราจากนั้ นให้ทั้ งสองกลุ่มดูภาพที่ เป็นสองนัย 
(Ambiguous) คือ ดูเป็นภาพหญิงสาว หรือหญิงชราก็ได ้ผลปรากฎวา่ กลุ่มที่มีประสบการณ์กบัภาพ 
หญิงสาว ตอบวา่เห็นภาพหญิงสาวทุกคน และกลุ่มที่คุน้เคยกบัภาพหญิงชรา ตอบว่าเห็นภาพ หญิง
ชราถึง 95 % (Crider,1983: 110) 
 วัฒนธรรม ( Culture ) 
 ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศาสนา และเช้ือชาติ ที่แตกต่างกนั จดัเป็นพื้นฐานทางดา้น 
วฒันธรรม ที่ท  าให้บุคคลมีความเช่ือ ค่านิยม และทศันคติในเร่ืองต่าง ๆ แตกต่างกันไป แล้วแต่ 
สภาพของสังคม พฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกเหมือนกนัอาจถูกแปลความหมายไปคนละดา้นได ้
เพราะอิทธิพลของวฒันธรรม เช่น คนไทยที่แสดงความรักกนัในที่สาธารณะมกัจะถูกแปลความ 
หมายทางดา้นลบมากกวา่ ในขณะที่คนในสงัคมตะวนัตกเห็นเป็นเร่ืองปกติธรรมดา เป็นตน้ 
 ภาพลวงตา (Illusions)  
 ในบางคร้ังการรับรู้ของบุคคลไม่ตรงกับความเป็นจริงตามสภาพของส่ิงเร้า 
ปรากฏการณ์น้ีเรียกว่าภาพลวงตา ซ่ึงเกิดจากการที่สมองแปลความหมายผิดไป หรือคลาดเคล่ือน 
จากความเป็นจริง สาเหตุของการเกิดภาพลวงตามีไดห้ลายกรณี เช่น แสง ลกัษณะของส่ิงเร้ามีการ 
ต่อเติม การเปรียบเปรียบเทียบ หรือการเกิดมุมต่าง ๆ การต่อเติมส่ิงเร้า  
 การเปรียบเทียบ 
  เราจะรับรู้วา่ วงกลมที่ลอ้มรอบดว้ยวงกลมใหญมี่ขนาดเล็กกวา่วงกลมที่ลอ้มรอบ ดว้ย
วงกลมเล็กดา้นขวามือ เราจะรับรู้วา่วงกลมที่ซอ้น วงเล็กขา้งในดา้นซา้ยมือเล็กกวา่วงกลมที่อยู ่
ภายในวงใหญ่ดา้นขวามือ เพราะน าวงกลมที่เท่ากนัสองวงไปเปรียบเทียบกบัวงกลมที่มีขนาด 
ต่างกนั จึงท าใหก้ารรับรู้ต่างกนั ดงัภาพที่ 10 
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ภาพที่ 10  แสดงเร่ืองการรับรู้เร่ืองวงกลมที่ลอ้มรอบดว้ยวงกลมขนาดต่างกนั 
ที่มา :  Novabizz [นามแฝง], การรับรู้, เขา้ถึงเม่ือ 8 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 
novabizz. com/ NovaAce /Behavior/Perception.htm 
 
 2. การตดักนัของเสน้และการเกิดมุมเรารับรู้ว่า เส้นตรงแต่ละเส้นไม่ขนานกนั ซ่ึงเป็น 
การรับรู้ที่ไม่ตรงกบัความจริง เพราะเสน้ตรงเหล่าน้ี ขนานกนัทุกเส้น แต่เพราะมีเส้นตรงเล็ก ๆ มา
ตดัจึงท าใหเ้กิดมุมลู่เขา้และกางออก สมองจึงแปลความหมายผดิพลาดไป ดงัภาพที่ 11 
 

 

 
 

ภาพที่ 11  แสดงเร่ืองการตดักนัของเสน้และการเกิดมุม 
ที่มา :  Novabizz [นามแฝง], การรับรู้, เขา้ถึงเม่ือ 8 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 
novabizz. com/ NovaAce /Behavior/Perception.htm 
 
 การรับรู้ตนเอง (Self Concept) 
 การรับรู้ตนเอง หมายถึง การที่บุคคลรับรู้ว่าตนเป็นคนอย่างไร มีความสามารถดา้น 
ไหน ถนดัอะไร เป็นตน้ นกัจิตวิทยากลุ่มมนุษยนิ์ยมเช่ือว่า การรับรู้ตนเองพฒันามาจากการอบรม 
เล้ียงดูของพอ่แม่ และอิทธิพลของวฒันธรรม 
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 โรเจอร์ (Rogers) ไดอ้ธิบายไวว้่า ตวัตน ( Self) มี 2 ชนิด คือ ตวัคนที่เป็นจริง (Real 
Self) ไดแ้ก่ตวัตนที่ปรากฎออกมาภายนอก กบัตวัตนในอุดมคติ (Ideal Self) ซ่ึงเป็นตวัตนที่ บุคคล
คิดว่าตนเองเป็นหรืออยากจะเป็น โรเจอร์ ย  ้าว่าสัมพนัธภาพที่ดีในวยัเด็กกบัครอบครัว คือ ไดรั้บ
ความรัก ความอบอุ่น และการเอาใจใส่จากพ่อแม่ที่เพียงพอ จะท าให้บุคคลเกิดความเช่ือมัน่ ใน
ตนเอง สามารถรู้จกัและเห็นภาพตนเองไดต้รงกบัความเป็นจริง ท าให้การรับรู้ตนเอง ของบุคคล 
นั้น มีตวัตนในอุดมคติ กบัตวัตนในความเป็นจริงที่ตรงกนั ซ่ึงจะไม่มีปัญหาในการปรับตวั บุคคล 
ลกัษณะน้ีจะสามารถปรับตวัไดดี้ มีศกัยภาพภายในที่จะพฒันาตนเองไดถึ้งการประจกัษต์นเอง (Self 
- actualization) แต่ในทางตรงกนัขา้ม หากบุคคลใดมีสมัพนัธภาพกบัครอบครัวที่ไม่ดี ท  าให้บุคคล 
เหล่านั้นมีปัญหาความคบัขอ้งใจ หรือความวติกกงัวล ท าให้ภาพของตนในอุดมคติกบัตน ในความ 
เป็นจริงอาจเป็นคนละภาพ และไม่สอดคลอ้งกนั อนัอาจท าใหมี้ปัญหาในการปรับตวั และก่อใหเ้กิด 
อาการผดิปกติทางบุคลิกภาพต่าง ๆ หรือ โรคประสาท และโรคจิตได ้อยา่งไรก็ตาม การรับรู้ตนเอง 
ของบุคคลจะมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามวุฒิภาวะ และการเรียนรู้ของบุคคลนั้นดว้ยการรับรู้บุคคล 
(Person Perception) 
 1. การรับรู้บุคคล หมายถึง การประเมินหรือตดัสินบุคคลอ่ืนว่าเป็นคนอยา่งไร โดยทัว่ 
ไปการรับรู้บุคคลอ่ืนจะใชล้กัษณะ ทางกายภาพ ของบุคคลนั้น เช่น หนา้ตา ผวิพรรณ รูปร่าง หรือ ดู
บุคลิกภาพต่าง ๆ เช่น นิสยัใจคอ และการพดูจา เป็นตน้ เงียบขรึม ช่างคุย ใจดี ใจร้าย พูดเพราะ พูด
หยาบ เป็นตน้ การรับรู้บุคคลจะถูกตอ้งแม่นย  าจ  าเป็นตอ้งพิจารณารายละเอียดอ่ืน ๆ ประกอบ ดว้ย 
เพราะมนุษยมี์อารมณ์ มีแรงจูงใจ และทศันคติที่แตกต่างกัน อันเป็นผลของการเรียนรู้ และ 
วฒันธรรม ปัจจยัต่าง ๆ ที่สามารถท าให้การรับรู้บุคคลอ่ืน ผิดพลาดได ้เช่นอคติ (Prejudice) เป็น
การสรุป หรือตดัสินบุคคลอ่ืนโดยที่มีขอ้มูลสนับสนุนไม่เพียงพอ ซ่ึงท าให้เกิดการรับรู้บุคคล ใน
ลกัษณะทางลบ การเกิดอคติอาจเกิดขึ้นเป็นการส่วนตวั เพราะมีผลกระทบกบัตนเองโดยตรง หรือ
เกิดอคติตามสังคม เน่ืองจากการยดึมัน่ในบรรทดัฐาน (Norms) บางอยา่ง เช่น คนไทยที่ อนุรักษ์
วฒันธรรมไทยจะมีอคติกบัพฤติกรรมของชาวตะวนัตกไดง้่ายมาก เพราะปราศจาก การพิจารณา
ขอ้มูลอยา่งอ่ืน 
 2. ภาพพจน์ (Stereotype)โดยทัว่ไป บุคคลจะจดัคนที่เขารู้จกัใหเ้ป็นพวก เพื่อเขา้ใจง่าย 
และลดความสับสนเน่ืองจากบุคคลไม่สามารถรู้จกัคนไดทุ้กคน ภาพพจน์จึงเป็นวิธีลดัที่จะยน่ยอ่ 
ลกัษณะต่าง ๆ หรือคุณสมบติับางประการที่มีส่วนร่วมกนัใหเ้ป็นพวกเดียวกนั ภาพพจน์มีได ้หลาย
อยา่ง เช่น ภาพพจน์ทางดา้นเช้ือชาติ ภาพพจน์ทางอาชีพ ภาพพจน์ทางเพศ ภาพพจน์ทาง ศาสนา 
ฯลฯ อยา่งไรก็ตาม ภาพพจน์เป็นการจดับุคคลเขา้เป็นพวกเดียวกบัพวกที่เรามีประสบการณ์ มาก่อน 
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โดยใช้ลักษณะร่วม ซ่ึงอาจถูกต้องหรือไม่ก็ได้ เพราะเป็นการสรุปแบบเหมารวม  โดยไม่ได ้
พจิารณาความแตกต่างของคนเหล่านั้นเลย ภาพพจน์แบ่งเป็น 2 ประการ คือ 
     2.1 Public Stereotype หรือ Social Stereotype เป็นการสรุปเหมารวมคนในสงัคมที่มี 
ลกัษณะร่วมกนับางอยา่งเป็นพวกเดียวกนั เช่น มีภาพพจน์ทางเช้ือชาติว่า คนไทยใจดี คนญี่ปุ่ น รัก
ชาติ เป็นตน้ หรือมีภาพพจน์ทางอาชีพวา่ หมอตอ้งเก่งและฉลาด เป็นตน้ 
     2.2 Private Stereotype เป็นการสรุปคนแต่ละคนวา่ ถา้มีลกัษณะอยา่งหน่ึงแลว้น่าจะ 
มีลกัษณะอยา่งอ่ืนร่วมอยูด่ว้ย เป็นตน้วา่ คนเปิดเผย ควรจะเป็นคนร่าเริง คุยสนุก คนเรียบร้อย ควร
จะเป็นคนที่อ่อนนอ้มถ่อมตน และขี้อาย 
 3. การรับรู้บุคคลในดา้นเดียว  
     3.1 Halo effect เป็นการรับรู้บุคคลในดา้นดีดา้นเดียว เพราะเกิดความถูกใจ จึงเกิด
การรับรู้ดา้นอ่ืน ๆ ของบุคคลนั้นดีไปดว้ย 
     3.2 Horns effect เป็นการรับรู้บุคคลในด้านไม่ดี เพราะไม่ชอบ ไม่ถูกใจ จึงมี 
แนวโนม้ที่จะรับรู้ดา้นอ่ืน ๆ ของบุคคลนั้นไม่ดีไปหมด ทั้ง Halo effect และ Horns effect เก่ียวขอ้ง
กบัความประทบัใจคร้ังแรก โดยเฉพาะการรับรู้คร้ังแรก (Primacy effect) ก่อให้ เกิดความรู้สึก
ทางบวก ขอ้มูลที่ตามมาในช่วงหลงัมีแนวโน้มจะเป็นบวกหมด แต่ถา้การเร่ิมตน้ เป็นลบ บุคคลจะ
ไม่สนใจและละเลยขอ้มูลช่วงหลงั ๆ 
 4. การหลงเผ่าพนัธุ์ (Ethnocentrism) เป็นการยดึมัน่ในชั้นชนหรือเผ่าพนัธุ์ของตน ว่า
ดีกว่าบุคคลอ่ืน ความรู้สึกเช่นน้ี ท  าให้การรับรู้บุคคลอ่ืนผิดพลาดได้ เพราะคนเหล่าน้ี จะเกิด 
ภาพพจน์ของกลุ่มตน (Auto stereotype) ไปในทางบวกเป็นอนัมาก 
 การรับรู้รูปร่าง  (Shape  Perception) 
 มีประเด็นที่ส าคญัอยู ่ 3  ประเด็นเก่ียวกบัการรับรู้รูปร่างคือ  เร่ืองภาพและพื้น เร่ือง 
ของการจดัระเบียบและการจ าแบบแผนได ้
 1. ภาพและพื้น (Figure and Ground) 
     ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาพและพื้น   (Figure-Ground  relationship)  เม่ือทั้งสองส่ิงน้ี 
อยูใ่นอาณาเขตเดียวกนั  ภาพคือส่ิงที่มีรูปร่างที่เด่นชดัปรากฎขึ้นมาจากเสน้ขอบของอาณาเขต  และ
พื้นก็คือส่วนที่เหลือทั้งหมดภายในอาณาเขต  ลองยอ้นกลับไปดูรายละเอียดในบทที่ 1 ที่พูดถึง
แนวคิดกลุ่มเกสตลัท ์ (Gestalt  approach)  ตามแนวคิดของกลุ่มเกสตลัทก์ารรับรู้ขึ้นอยูก่บั รูปแบบ
ของตวักระตุน้ทั้งหมด  มากกวา่ส่วนยอ่ยหรือผลรวมของส่วนยอ่ยรวมกนันักจิตวิทยา เกสตลัทเ์น้น
ว่าความสัมพนัธ์ในการเห็นรูปร่างและแบบแผนขึ้นอยูก่ ับการที่เราได้เห็นความเก่ียวพนัของส่ิง
ต่างๆ  
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ภาพที่ 12 ภาพและพื้น (Figure and Ground)  
ที่มา : Novabizz [นามแฝง], การรับรู้, เขา้ถึงเม่ือ 8 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.novabizz. 
com/ NovaAce /Behavior/Perception.htm 
 
 Edgar  Rubin  เป็นนักจิตวิทยาเกสตลัท์ชาวเดนมาร์ค  (1915-1958)  ได้สรุป 
ความสมัพนัธร์ะหวา่งภาพและพื้นไวด้งัน้ีภาพนิยามวา่เป็นส่ิงที่มีรูปร่างแต่พื้นถูกเห็นว่าไม่มีรูปร่าง
พื้นคือส่ิงที่มีลกัษณะต่อเน่ืองอยูข่า้งหลงัภาพ ภาพดูเหมือนว่าเป็นส่ิงที่อยูใ่กลชิ้ดกบัผูม้อง  มีความ 
ชดัเจนในที่วา่งตรงขา้มกบัพื้นที่ดูเหมือนวา่เป็นส่ิงที่อยูไ่กลและไม่ชดัเจน 
 2.  การจดัระเบียบ (Organization) องคป์ระกอบที่ส าคญัอนัหน่ึงของการรับรู้เกี่ยวกบั 
รูปร่าง  การรับรู้ขึ้นอยูก่บักฎเกณฑห์รือการจดัระเบียบการเรียงตวัของตวักระตุน้ดงัต่อไปน้ี 
 Law  of  proximity  อธิบายวา่วตัถุที่อยูใ่กลว้ตัถุอ่ืน  มีแนวโนม้จะถูกรับรู้วา่อยูใ่น 
หน่วยเดียวกนั 

 
 
ภาพที่ 13 การจดัระเบียบ(Organization)  
ที่มา: Marshall [pseud.], Gestalt Laws, accessed October, 8, 2011, available form http://www. 
infovis-wiki.net/index.php?title=Gestalt_Laws 



  56 

 
 Law  of  similarity อธิบายว่าวตัถุที่คลา้ยคลึงกบัวตัถุอ่ืนมีแนวโน้มจะมองเห็นอยูใ่น 
หน่วยเดียวกนั 
 

 
 
ภาพที่ 14 Law  of  similarity  
ที่มา: Marshall [pseud.], Gestalt Laws, accessed October, 8, 2011, available form http://www. 
infovis-wiki.net/index.php?title=Gestalt_Laws 

 

 Law  of  good  continuation  (การเรียนรู้ตามความราบเรียบต่อเน่ือง) อธิบายว่า เรามี
แนวโนม้ที่จะรับรู้ถึงความราบเรียบ ความต่อเน่ืองของเสน้มากกวา่การกระจดักระจายที่ไม่ ต่อเน่ือง 
การเรียนรู้ตามความราบเรียบต่อเน่ือง  
 

 
 
ภาพที่ 15 Law  of  good  continuation  (การเรียนรู้ตามความราบเรียบต่อเน่ือง) 
ที่มา:  Marshall [pseudo.], Gestalt Laws, accessed October, 8, 2011, available form http://www. 
infovis-wiki.net/index.php?title=Gestalt_Laws 
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 Law  of  closure (การรับรู้โดยการเช่ือมโยง) อธิบายว่ารูปที่มีช่องว่างคัน่อยูจ่ะถูก รับรู้
ถึงส่ิงขาดหายไปจากบริบทของส่ิงที่อยูใ่กลเ้คียง 

 
 
ภาพที่ 16  Law  of  closure (การรับรู้โดยการเช่ือมโยง) 
ที่มา :  hci07 [pseudo.],  Back to the Start, accessed October, 8, 2011, available form 
http://cs2420group07.wordpress.com/4014/02/18/back-to-the-start/ 
 
 การจ าแบบแผนได ้(Pattern  Recognition) นักจิตวิทยาพยายามหาค าตอบว่า ท าไมเรา
ถึงจ าแบบแผนของส่ิงต่าง ๆได ้ เช่น  แบบแผนของตวัอกัษร  เส้ือผา้  หรือรูปร่าง ลกัษณะของคน  
โดยพยายามสร้างทฤษฎีขึ้นมาอธิบาย 
 ทฤษฎีที่ 1  คือ  The  Distinctive-features  approach  พฒันาขึ้นโดย  Eleanor  Gibson  
ซ่ึง  Gibson กล่าววา่ความแตกต่างระหวา่งตวัอกัษรอยูบ่นพื้นฐานของการแบ่งแยกคุณลกัษณะของ 
ส่ิงต่าง ๆ ออกจากกนัได ้ เช่น  ความตรง  ความโคง้  ตวัอกัษร  E  มีเสน้ตรง 4 เสน้  ตวัอกัษร  O  ไม่
มีเสน้ตรง  ตวัอกัษร  C  เป็นตวัอกัษรที่มีลกัษณะโคง้เปิด  การรับรู้ลกัษณะที่แตกต่างจะขึ้นอยูก่บั 
คุณลกัษณะของผูรั้บรู้ 
 ทฤษฎีที่ 2  Recognition-by-components  theory (การรวมองคป์ระกอบต่าง ๆ เขา้ดว้ย 
กนั)   ผูพ้ฒันาทฤษฎีน้ีคือ  Irving  Biederman กล่าวว่าเรารับรู้แบบแผนที่ซับซ้อนในขอบเขต ของ 
ส่วนต่าง ๆ ที่มาประกอบ  ขอ้ตกลงเบื้องตน้ของทฤษฎีน้ีคือ  วตัถุสามารถเป็นตวัแทนของการจดั ที่
มีรูปร่าง  3  มิติอยา่งง่ายได ้ ตวัอยา่งเช่น  โคมไฟ  กระเป๋าเดินทาง  แกว้น ้ า 
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ภาพที่ 17 Recognition-by-components  theory (การรวมองคป์ระกอบต่างๆเขา้ดว้ยกนั)  
ที่มา : Meredith Kelly, Law  of  closure, accessed October, 8, 2011, available form http:// 
faculty.mercer.edu/spears_a/studentpages/geon/webpage.html  
  
 การรับรู้การเคล่ือนไหว  (Motion  Perception) ที่ผา่นมาไดก้ล่าวถึงการรับรู้รูปร่างของ 
ส่ิงที่อยูน่ิ่ง  แต่วา่ในโลกแห่งความเป็นจริงโดยมากส่ิงต่าง ๆ ที่เรารับรู้จะมีการเคล่ือนไหว  เช่น  เรา
ดูการเล่นบาสเกตบอลเราจะเห็นผูเ้ล่นมีการวิง่และการกระโดด  ลูกบาสเกตบอล มีการกระเดง้ ขึ้น
กระเดง้ลง  การรับรู้การเคล่ือนไหวเป็นทกัษะเบื้องตน้  การรับรู้การเคล่ือนไหวแบ่งออกเป็น 2 ชนิด
คือ  
 การเคล่ือนไหวเชิงกายภาพ (Physical  movement)  เป็นการรับรู้ตวักระตุน้ที่ก  าลัง 
เคล่ือนไหว  มีอัตราเร็ว  มีอัตราเร่ง  นั่งคือมีระยะทางควบคู่กับเวลา  อย่างไรก็ตามถ้าการ       
เคล่ือนไหวของตวักระตุน้อยูต่  ่ากวา่ระดบัเทรซโฮลด ์ เราจะไม่รู้สึกวา่มีการเคล่ือนไหวเกิดขึ้น  เช่น  
เขม็นาฬิกา  การงอกของตน้ไม ้ การบานของดอกไม ้ฯลฯ  
 การเคล่ือนไหวปรากฎ (Apparent  movement) เป็นการรับรู้การเคล่ือนไหวในขณะ ที่
ตวักระตุน้ไม่มีการเคล่ือนไหวจริงๆ เป็นการลวงตาชนิดหน่ึง  เช่น  ภาพยนตร์  เกิดจากการ เอา
ภาพน่ิงมาฉายอยา่งต่อเน่ืองกนัดว้ยอตัราเร็ว 24 ภาพต่อวนิาที  
 เม่ือไม่นานมาน้ี มีการคน้พบที่ส าคญัเก่ียวกบัการรับรู้การเคล่ือนไหวที่เก่ียวขอ้งกับ  
Biological  movement  (การเคล่ือนไหวเชิงชีวภาพ) เป็นแบบแผนการเคล่ือนไหวของมนุษย  ์และ
ส่ิงมีชีวติ  Johansson  นกัจิตวทิยาชาวสวเีดนไดศึ้กษาการเคล่ือนไหวของคนในท่าทางต่าง ๆ พบว่า  
การเคล่ือนไหวดงักล่าวมีแบบแผนของการเคล่ือนไหว  เช่น  การเดิน  การวิ่ง  การกระโดด  การนั่ง  
ลว้นมีแบบแผนของการเคล่ือนไหวทั้งส้ิน  ยงัมีนักวิจยับางคนพบว่า  แบบแผนการเดินของ ผูช้าย
กบัผูห้ญิงมีความแตกต่างกนั 
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 การรับรู้ระยะทาง  (Distance  Perception) 
 การรับรู้ระยะทางขึ้นอยู่กบัการมองดว้ยตาขา้งเดียว  (Monocular)  หรือตาสองขา้ง  
(Bicular)  การมองดว้ยตาขา้งเดียวจะสามารถรับรู้ความแตกต่างของระยะทางไดเ้พียงเล็กน้อย ถา้
วตัถุนั้นอยูใ่นระยะไม่เกิน  20  ฟุต  ต่างกบัการใชต้าสองขา้งจะสามารถรับรู้ระยะความแตกต่าง 
ของวตัถุไดดี้ในทุก ๆ ระยะ  ไม่ว่าจะเป็นระยะใกล้หรือระยะไกล  ส่ิงที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ระยะ 
ไดแ้ก่  
 Relative  sign  วตัถุที่คลา้ยกนัสองส่ิง  วตัถุที่ไปตกบนที่วา่งของเรตินามากกว่า  เราจะ
รู้สึกวา่วตัถุนั้นอยูใ่กลเ้รา  วตัถุที่มีขนาดใหญ่จะมองดูใกลก้วา่วตัถุที่มีขนาดเล็ก 
 Overlap  วตัถุที่ทบัซ้อนวตัถุอีกอนัหน่ึง เราจะรับรู้ว่าวตัถุที่วางทบัอยูใ่กลก้ว่าวตัถุที่ 
ถูกทบัซอ้น 
 Texture  gradient   เราจะรับรู้พื้นผิวว่ามนัมีความหนาแน่นเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่ 
เพิม่ขึ้น 
 Linear  perspective  เราจะรับรู้ว่าเส้นที่มนัขนานกนันั้น  มนัจะไปพบกนัที่ระยะ ทาง
หน่ึง 
 Atmospheric  perspective  เราจะรับรู้ว่าวตัถุที่อยูไ่กลนั้น  เราจะรู้สึกว่าวตัถุนั้นดู 
คลุมเครือไม่ชดัเจน 
 

 
 
ภาพที่ 18 การรับรู้ระยะทาง  (Distance  Perception)  
ที่มา: Purves Dale, Distance  Perception,  accessed October, 8, 2011, available form http:// 
www.purveslab.net/research/explanation/geometry/depth.html 
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 ความคงที่  (Constancy) 
 ความคงที่หมายถึง  การรับรู้วตัถุว่ามีลกัษณะคงที่  (เช่น  ขนาดและรูปร่าง)  ถึงแม ้ว่า
ขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุนั้นจะเปล่ียนไปในมุมต่างๆหรือในระยะต่างๆ ความคงที่ในการรับรู้น้ีเกิดขึ้น ได้
ทั้งความสดใส  รูปร่าง และขนาด  และจะเกิดขึ้นกบัวตัถุที่เราคุน้เคยเป็นอยา่งดี  การรับรู้เก่ียวกบั 
การคงที่มี  4  ลกัษณะคือ  
 1. ขนาดคงที่  (size  constancy)  หมายถึงการรับรู้ว่าวตัถุมีขนาดเดิมแม้ว่าระยะ 
ระหวา่งผูม้องและวตัถุจะเปล่ียนไป 
 2. รูปร่างคงที่  (shape  constancy)  หมายถึงการรับรู้ว่าวตัถุมีรูปร่างเหมือนเดิมแม  ้ว่า
จะมองจากทิศทางที่แตกต่างกนัออกไป  เช่น  แผ่น  compact  disc  ถา้มองในต าแหน่งหน่ึง จะเห็น
เป็นรูปไข่แต่เราก็ยงัรับรู้วา่กลมตามประสบการณ์ของเรา 
 3. ความสดใสคงที่  (brightness  constancy)  หมายถึงการรับรู้ว่าวตัถุมีความสดใส 
คงที่ไม่วา่จะน าไปไวใ้นที่ๆ มีแสงสวา่งมากหรือน้อย  กระดาษขาวมองดูขาว  กระดาษก๊อปป้ี สีด า
มองดูสีด าไม่วา่จะอยูก่ลางแดดหรือในร่ม 
 4. สีคงที่  (color  constancy)  หมายถึงการรับรู้ว่าวตัถุมีสีเหมือนเดิมแมว้่าความยาว 
คล่ืนแสงที่มากระทบจะเปล่ียนไป  เช่น  มะเขือเทศสุกเม่ือแสงสว่างมากระทบ จะมีสีสันต่าง ๆ 
ขึ้นกบัแสงที่มากระทบแต่เราก็ยงัรับรู้วา่มะเขือเทศสุกคงมีสีสม้แกมแดง 
  
 ส่ิงลวงตาและโครงสร้างลวงตา(Illusions and Illusory Contours) 
 ส่ิงลวงตา(illusion)เป็นการรับรู้ที่ไม่ถูกตอ้งซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัลกัษณะกายภาพที่แท ้
จริงของส่ิงเร้า  ภาพลวงตาน าเราไปสู่ความผิดพลาดในการก าหนดทิศทางของเส้น ความยาว ของ
เสน้  และการรับรู้โครงร่าง เหตุผลที่นกัจิตวทิยาสนใจศึกษาการมองเห็นส่ิงลวงตาอาจเป็น เพราะ   
 1. เพือ่ความสนุกสนานจากการท าใหบุ้คคลอ่ืนเขา้ใจผดิ   
 2. เพือ่ความเขา้ใจพื้นฐานของกระบวนการรับรู้   
 3. มีประโยชน์ในการน าไปใชป้ฏิบตัิงาน   
 ลกัษณะของส่ิงลวงตาจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภทคือ 
 1. Poggendorff  Illusion  เป็นส่ิงลวงตาที่ท  าให้เกิดความผิดพลาดในการก าหนด 
ทิศทางของเสน้  
 2. Line-Length  Illusion  เป็นส่ิงลวงตาที่ท  าใหเ้กิดความผดิพลาดในการก าหนดความ 
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ยาว เช่นภาพลวงตาของ Muller-Lyer  เป็นภาพลวงตาที่เกิดจากการขยายการมองเห็นให้กวา้งขึ้น 
และแคบลงและภาพลวงตาของ Ponzo เป็นภาพลวงตาที่เกิดจากความสัมพนัธ์ระหว่างขนาดกับ 
ระยะทาง มีคนบางคนที่เห็นภาพลวงตาในลกัษณะดงักล่าวมาน้ีตรงกบัความเป็นจริง เราถือว่า คน
ประเภทน้ีเป็นคนที่มี spatial ability 
 
 

   
                ก     ข             ค                        ง 
 
ภาพที่ 19 ภาพลวงตา 4 ประเภทที่เป็นที่รู้จกักนัดีไดแ้ก่  
 (ก) Ponzo illusions   (ข) Poggendorf illusions   
 (ค) Hering illusions   (ง) Zollner illusions  
ที่มา : Wikipedia [pseud.], Ponzo illusions Poggendorf illusions  Hering illusions Zollner 
illusions, accessed October, 8,2011, available form http://en.wikipedia.org/wiki/Ponzo_illusion 
 
 3. Illusory  Contours เป็นส่ิงลวงตาในลกัษณะที่เป็นโครงร่างเช่น ภาพที่ 20  จะเห็น 
สามเหล่ียมสีขาวปรากฎขึ้นมาอยา่งเด่นชดัทั้งที่เราไม่ไดว้าดขึ้น  ลกัษณะที่ส าคญัของภาพลวงตา มี
ลกัษณะดงัน้ีคือ 
     3.1 พื้นผวิของภาพลวงตาจะมีลกัษณะเด่นหรือสวา่งกวา่ส่วนที่เป็นพื้น(background)  
     3.2 โครงร่างของส่ิงที่ปรากฏรอบๆ ภาพลวงตาจะเป็นตวัก าหนดลกัษณะโครงร่าง 
ของภาพลวงตา  นักจิตวิทยาพยายามว่าท าไมจึงเห็นภาพลวงตาในลักษณะน้ีเช่น Stanley and 
Clare(1983) อธิบายวา่ การที่เราสร้างภาพโครงร่างลวงตาขึ้นมาก็เพราะเราชอบที่จะเห็นภาพที่ง่าย 
ภาพที่เราคุน้เคยมากกว่าภาพที่ไม่มีความหมายหรือไม่เป็นระเบียบ ส่วนพวก เกสตลัท์ (Gestalt) 
อธิบายว่า การรับรู้ของคนเราจะรับรู้เป็นส่วนรวมก่อนการพิจารณารายละเอียดส่วนยอ่ย และมี 
แนวโนม้ที่จะรับรู้ส่ิงที่มีการจดัระเบียบเป็นอยา่งดีแลว้  

http://en.wikipedia.org/wiki/Ponzo_illusion
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ภาพที่ 20  แสดงภาพลวงตาในลกัษณะ Illusory  Contours 
ที่มา : David C. Bradley, Illusory  Contours accessed October, 8, 2011, available form https:// 
www.ncetm.org.uk/resources/28850  
 
 วัสด ุ
 ส าหรับการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัวสัดุในการออกแบบนั้นจะเลือกน ามาเฉพาะคุณสมบติั
ที่จ  าเป็นต่อการวเิคราะห์ตดัสินใจในการออกแบบและชนิดของวสัดุที่จะน ามาศึกษาก็จะพจิารณาแต่
วสัดุที่เหมาะสมส าหรับท าเป็นวสัดุหลกัของโครงการออกแบบน้ีเท่านั้น 
 เซรามิค ( ceramic ) 
 เซรามิคมีรากศพัทม์าจากภาษากรีก keramos มีความหมายว่า ส่ิงที่ถูกเผา ในอดีตวสัดุ 
เซรามิคที่มีการใชง้านมากที่สุดคือ เซรามิคดั้งเดิม ท ามาจากวสัดุหลกัคือดินเหนียว โดยในช่วงแรก 
เรียกผลิตภัณฑ์ประเภทน้ีว่า ไชน่าแวร์ เพื่อเป็นเกียรติให้กับคนจีนซ่ึงเป็นผูบุ้กเบิกการผลิต 
เคร่ืองป้ันดินเผารุ่นแรก ๆ 
 ประโยชน์ใช้สอย 
 เซรามิคสามารถน ามาประยกุต ์เพือ่ผลิตเป็นผลิตภณัฑป์ระเภทต่าง ๆ ไดม้ากมาย อาทิ 
หมอ้ไหถว้ยชาม เคร่ืองเคลือบดินเผา อิฐ กระเบื้องเคลือบ วสัดุประเภทซีเมนต ์แกว้ และวสัดุทนไฟ 
เป็นตน้ ตั้งแต่ปี 1950 เป็นตน้มาไดมี้ความเจริญกา้วหนา้ในกระบวนการผลิต ตลอดจนมีความเขา้ใจ 
ในลกัษณะพื้นฐาน และกลไกที่ควบคุมคุณสมบติัของเซรามิค ท าให้มีการพฒันาเซรามิค ประเภท 
ใหม่ ๆ มากมาย ค  าว่าเซรามิคจึงมีความหมายที่กวา้งขึ้นรวมถึงเซรามิคที่มีคุณสมบติัพิเศษเหล่าน้ี 
ดว้ย โดยวสัดุเหล่าน้ีไดถู้กน าไปใชใ้นงานต่างๆ เช่น 
 1. ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
 2. ฉนวนไฟฟ้า 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%90
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%9F
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 3. วสัดุขดัเจียร 
 4. ช้ินส่วนยานอวกาศ 
 5. ภาชนะ และเคร่ืองครัว (Table ware) 
 6. เคร่ืองประดบัตกแต่ง (Decoration & Garden ware) 
 7. เคร่ืองสุขภณัฑ ์
 8. ช้ินส่วนในร่างกายมนุษย ์
 วัตถุดิบเซรามิค 
 วตัถุดิบที่ใชใ้นอุตสาหกรรมเซรามิค สามารถแบ่งกลุ่มอยา่งกวา้ง ๆ ไดด้งัน้ีคอื 
 1. วตัถุดิบประเภทดินเหนียว (Plastic Materials) และ 
 2. วตัถุดิบประเภทที่ไม่มีความเหนียว (Non-plastic Materials)  
 นอกจากการจ าแนกตามลกัษณะขา้งตน้แลว้ ในอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิค ประเภท 
Whiteware นิยมแบ่งกลุ่มของวตัถุดิบที่ใชใ้นอุตสาหกรรมออกเป็น 3 กลุ่มหลกั ๆ ดว้ยกนั ไดแ้ก่ 
 วตัถุดิบประเภทดิน (Clays): เป็นตวัใหค้วามเหนียว และช่วยให้สามารถขึ้นรูปเน้ือดิน 
ไดง่้ายและช่วยท าใหเ้น้ือดินมีความแขง็แรงเพยีงพอหลงัการเผาซ่ึงท าให้สามารถหยบิจบัช้ินงานใน
ขั้น ตอนการขึ้นรูปและการเผาได ้
 วตัถุดิบประเภทสารช่วยหลอม (Fluxes): เป็นแร่ที่ประกอบดว้ยอลัคาไลน์ หรือ อัล
คาไลน์เอิร์ทซ่ึงจะหลอมตวัระหวา่งเผา และท าปฏิกิริยากบัสารประกอบตวัอ่ืนๆ เพื่อฟอร์มตวั เป็น
แกว้ซ่ึงจะท าหนา้ที่ใหค้วามแขง็แรงกบัช้ินงานหลงัเผา ดงันั้นสารประกอบฟลกัซ์จะเป็นตวัช่วย ลด
อุณหภูมิที่ใชใ้นการเผาช้ินงานลง 
 วตัถุดิบประเภทตวัเติม (Fillers): โดยทัว่ไปแลว้ทรายแกว้ (Silica) ที่ใชใ้นส่วนผสม 
ของเน้ือดิน Whiteware จะท าหนา้ที่หลกัในการควบคุมค่าการขยายตวัเน่ืองจากความร้อนของ เน้ือ
ดินหลงัการเผา 
 วตัถุดิบประเภทอ่ืน นอกจากวตัถุดิบใน 3 กลุ่มหลักขา้งตน้แลว้ปูนปลาสเตอร์ หรือ 
Plaster of Paris รวมทั้งเคลือบและสีต่างๆ ก็จดัว่าเป็นวตัถุดิบที่ใชใ้นกระบวนการผลิตผลิตภณัฑ ์
เซรามิคดว้ยเช่นกนั 
 ประเภทดนิที่ใช้ในการผลิต 
 วตัถุดิบประเภทดิน (Clays) โดยทัว่ไปเช่ือว่า แร่ดินเกิดมาจากกระบวนการสลายตวั 
ของหินอคันี เช่น หินแกรนิต ซ่ึงมีองคป์ระกอบมาจาก Potash Mica (K2O.3Al2O3.6SiO2.2H2O) 
หินเขี้ยวหนุมาน (Quartz: SiO2) และ Potash Feldspar (K2O.Al2O3.6SiO2) ในอตัราส่วนที่เท่าๆ 
กนั โดยสารประกอบที่มีความเสถียรนอ้ยที่สุดในที่น้ีคือ Feldspar จึงเกิดการสลายตวัขึ้นหลงัจาก มี

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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การท าปฏิกิริยากบัอากาศและน ้ ามาเป็นระยะเวลานาน กระบวนการสลายตวัของ Feldspar ดงักล่าว
เรียกวา่ ‘Kaolinisation’ ซ่ึงจะท าใหไ้ดแ้ร่ดินเป็น ผลลพัธจ์ากกระบวนการดงักล่าว 
 เคโอลิไนต ์(Kaolinite) เป็นวตัถุดิบที่มีลกัษณะเป็นผลึก (Crystalline Material) โดยมี 
ผลึกเป็นแผน่แบนรูปหกเหล่ียม (Hexagonal Shape) ขนาดเล็กมากๆ ซ่ึงผลึกดงักล่าวมีขนาดตั้งแต่ 5 
ไมครอนจนถึงระดบัเศษส่วนของความยาวไมครอน (1 ไมครอน หรือ ไมโครมิเตอร์ เท่ากบั 10-6 
เมตร) และด้วยขนาดของผลึกที่เล็กมาก ประกอบกับมีรูปร่างที่เป็นแผ่นแบนจึงท าให้แร่ดินมี 
คุณสมบติัที่โดดเด่นเฉพาะตวั 
 ดินกากและดินตะกอน (Residual and Sedimentary Clays) ดินที่ก  าเนิดมาจากหิน 
อาจจะเกิดการผกุร่อนและสลายตวัอยูท่ี่แหล่งก าเนิดนั้นเลย หรืออาจจะถูกน ้ าพดัพาไปยงัแหล่ง อ่ืน
แลว้เกิดการผกุร่อนในที่ห่างไกลอออกไปจากแหล่งก าเนิดก็ได ้ดินที่เกิดขึ้นอยา่งในกรณีแรกนั้น จะ
เรียกวา่ ดินกาก (Residual Clay) หรือดินปฐมภูมิ (Primary Clay) ส่วนดินที่เกิดในลกัษณะ ของกรณี
หลงันั้น เรียกวา่ ดินตะกอน (Sedimentary Clay) หรือดินทุติยภูมิ (Secondary Clay) 
 อนุภาคหรือผลึกของดินตะกอน (Sedimentary Clays) จะตอ้งอยูใ่นสภาวะสารแขวน 
ลอยระหว่างที่เกิดการพดัพาไปยงัแหล่งอ่ืนโดยน ้ า เพราะฉะนั้นทา้ยที่สุดแล้วจะมีเฉพาะอนุภาค 
หรือผลึกของดินมีความละเอียดมากเท่านั้นที่จะเกิดการทบัถมกนัขึ้นในขั้นสุดทา้ย ดงันั้นโดยทัว่ไป 
แลว้ดินตะกอน (Sedimentary Clays) จะมีขนาดที่ละเอียดกว่าดินกาก (Residual Clays) ซ่ึงขอ้ เท็จ
จริงดงักล่าวสามารถอธิบายความแตกต่างของคุณสมบติัหลายๆ ประการของดินทั้งสองชนิด น้ีได้
เป็นอยา่งดี นอกจากน้ีในระหวา่งที่เกิดการพดัพาไปยงัแหล่งอ่ืนของดินทุติยภูมิ (Secondary Clays) 
ยงัมีการพดัพาเอาวตัถุดิบประเภท Non-clay ที่มีความละเอียดมากไปดว้ย ซ่ึงจะเกิดการ ทบัถมไป
พร้อมๆ กบัอนุภาคของดินในขั้นสุดทา้ย ดว้ยเหตุดงักล่าวท าใหส่ิ้งเจือปนที่พบในแหล่ง ก าเนิดของ
ดินทุติยภูมิ (Secondary Clays) จึงมีขนาดที่ละเอียดใกลเ้คียงกบัขนาดอนุภาคของดิน ซ่ึงท าให้ยาก
ต่อการก าจดัออกไป และบางคร้ังในทางการคา้ก็จ  าเป็นจะตอ้งมีการท าให้ดินทุติยภูมิ (Secondary 
Clays) มีความบริสุทธ์ิมากขึ้นเพือ่ใหไ้ดคุ้ณสมบติัตามที่ลูกคา้ตอ้งการมากที่สุด 
 ดินขาว (China Clays)ส าหรับส่ิงเจือปนที่พบในดินกาก (Residual Clays) โดยทัว่ไปจะ 
มีขนาดที่หยาบกวา่อนุภาคหรือผลึกของดินจึงสามารถก าจดัออกไปไดง้่ายกว่า และเหลืออนุภาคที่ 
ละเอียดมาก ๆ เจือปนอยูใ่นดินเพยีงเล็กนอ้ยเท่านั้นจึงอาจถือไดว้า่เป็นส่วนของดินลว้นๆ 
 ดินขาว (China Clays) ขององักฤษซ่ึงพบที่เมือง Cornwall และเมือง Devon นั้นเป็นดิน 
ชนิดปฐมภูมิ (Primary Clay) ซ่ึงไดม้าจากกระบวนการท าเหมืองแบบเปิด (Open-cast Pits) โดยใช ้
ระบบน ้ าแรงดันสูงในการล้าง น ้ าจะพดัพาเอาดินและส่ิงเจือปน (ส่วนใหญ่เป็นพวก Mica และ 
Quartz) ไปยงัดา้นล่างของเหมือง จากจุดน้ีสารแขวนลอยจะถูกป๊ัมไปยงัถงัตกตะกอนขนาดใหญ่ ซ่ึง
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ส่ิงเจือปนที่มีอนุภาคขนาดใหญ่จะถูกตกตะกอนแยกออกไป ท าให้ในสารแขวนลอยดังกล่าวจะ 
เหลือเพียงอนุภาคของดินและส่ิงเจือปนที่มีขนาดละเอียดกว่าเท่านั้น ในขั้นตอนต่อมาส่ิงเจือปน 
ขนาด 150 ไมครอน จะถูกแยกออกจากน ้ าดินโดยการใชไ้ฮโดรไซโคลน (Hydrocyclones) สาร 
แขวนลอยจะเกิดการหมุนเหวี่ยงอยูภ่ายในท าให้ส่ิงเจือปนที่มีอนุภาคขนาดใหญ่กว่าถูกแรงเหวี่ยง 
หมุนออกมาอยู่ที่บริเวณด้านขา้งของไฮโดรไซโคลน (Hydrocyclone) หลังจากนั้ นจะตกลงสู่ 
ดา้นล่างและถูกก าจดัออกสู่ดา้นนอกต่อไป ส่วนอนุภาคที่มีขนาดละเอียดกวา่ซ่ึงจะอยูต่รงกลางของ 
แรงเหวีย่งหมุนนั้นจะถูกส่งผ่านออกไปทางดา้นบนรวมเป็นองคป์ระกอบของดินต่อไป ถา้ท าการ 
หมุนเหวี่ยงน ้ าดินด้วยกระบวนการไฮโดรไซโคลน (Hydrocyclone) ต่อไปส่ิงเจือปนที่มีอนุภาค 
ขนาด 30 ไมครอนก็จะถูกแยกออกไป เหลือไวเ้พียงส่วนของวตัถุดิบที่มีความละเอียดมากๆ ซ่ึง มี
องคป์ระกอบที่เป็นส่วนของดินรวมอยูป่ระมาณ 95% หรือมากกวา่  
 ส าหรับในอุตสาหกรรมการท ากระดาษนั้น การใชไ้ฮโดรไซโคลน (Hydrocyclones) 
เพือ่ก าจดัส่ิงเจือปนดงักล่าวออกไปจากดิน จะท าการก าจดัที่ขนาดอนุภาคละเอียดขึ้น คือที่ประมาณ 
15 ไมครอน ท าใหดิ้นที่ไดมี้ความขาวมากและมีความบริสุทธ์ิค่อนขา้งสูง ดินที่ไดจ้ะถูกน ามาผ่าน 
กระบวนการก าจดัน ้ าออกไปโดยการตกตะกอน การอดักรอง (Filter Pressing) และผา่นการอบแห้ง 
ดว้ยเตาชนิดพเิศษในขั้นตอนสุดทา้ย เน่ืองจากมีปริมาณส่ิงเจือปนอยูใ่นปริมาณที่น้อย ท าให้ดินขาว 
(China Clays) มีคุณสมบตัิหลงัเผาที่ดี คือจะใหสี้หลงัเผาที่ขาวมากซ่ึงจะตรงกนัขา้มกบัดินประเภท 
ทุติยภูมิ (Secondary Clays) ที่พบโดยส่วนใหญ่ เน่ืองจากดินประเภทน้ีส่ิงเจือปนที่มีอยูใ่นปริมาณ 
มากกว่าจะท าให้ดินมีสีที่ขาวนวลหลังเผา และดินจากบางแหล่งอาจจะให้สีหลงัเผาเป็นสีงาช้าง 
(Ivory) สีฟางขา้ว (Straw) สีน ้ าตาล (Brown) หรือแมก้ระทัง่สีแดง (Red) เม่ือเปรียบเทียบกนัแลว้  
ดินขาว (China Clays) จะมีขนาดอนุภาคที่ค่อนขา้งใหญ่ ท  าให้ความเหนียว (Plasticity) และความ 
แขง็แรงก่อนเผา (Unfired Strength) ของมนัน้อยกว่าดินที่จดัอยูใ่นประเภทดินทุติยภูมิ (Secondary 
Clays) ดงันั้นในเน้ือดินประเภท Bone China ซ่ึงจ  าเป็นจะตอ้งให้ไดสี้ของเน้ือดินหลงัเผาที่มีความ 
ขาวมากๆ ผูผ้ลิตจะสามารถใชดิ้นประเภททุติยภูมิ (Secondary Clays) เป็นส่วนประกอบได ้ ใน
ปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้ น หรืออาจจะไม่ใส่เลย ซ่ึงนั่นจะท าให้เน้ือดินที่ได้มีความเหนียว 
(Plasticity) และความแข็งแรงก่อนเผา (Unfired Strength) ที่ค่อนขา้งต ่ามากๆ ตารางที่ 1 แสดงผล 
การวิเคราะห์องคป์ระกอบทางเคมี (Chemical Analyses) การวิเคราะห์ขนาดอนุภาค (Particle Size 
Analyses) และค่าความแข็งแรงก่อนเผา (Unfired Strength) ของดินขาว (China Clays) ที่มีจ  าหน่าย 
จากแหล่งต่างๆ เทียบกบัดินเหนียว (Ball Clays) ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มดินทุติยภูมิ (Secondary Clays) 
และในทางทฤษฎีนั้นดินเคโอลิไนต์ (Kaolinite) บริสุทธ์ิจะมีองค์ประกอบทางเคมีตามสูตร 
Al2O3.2SiO2.2H2O ดงัน้ีคือ 
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ตารางที่ 4  องคป์ระกอบทางเคมีและคุณสมบตัิทางกายภาพของดินขาว และดินเหนียว   
                 (BallClay) บางตวั CHEMICAL ANALYSES 
 

Clay 
Chemical 

Analysis(%) 
 

 SiO2 TiO2 Al2O3 Fe2O3 MgO CaO K2O Na2O Loss 
ChinaClay (Cornwall) 48 0.03 37 0.6 0.3 0.1 1.6 0.1 12.4 
BlackBall Clay (Devon) 48 0.8 33 1.0 0.3 0.2 1.8 0.3 15.0 
Blue Ball Clay (Dorset) 52 0.9 31 1.5 0.5 0.3 3.1 0.4 9.5 
SiliceousBall Clay 74 1.5 15 0.8 0.3 0.1 1.6 0.3 5.0 
 
PARTICLE SIZE AND UNFIRED STRENGTH Clay Particle Size Analysis (1% Less than size 
in Micron) Unfired Strength Lb/in2 (kg/cm2) 10 5 2 1 0.5 China Clay (Cornwall) 82 - 50 - 20 250 
(17.6) Black Ball Clay (Devon) - - 82 74 60 750 (53) Blue Ball Clay (Dorset) - 96 - 79 62 1150 
(81) Siliceous Ball Clay - 55 - 38 32 500 (35) 
ที่มา :  Wikipedia, เซรามิก, เขา้ถึงเม่ือ 8 ตุลาคม 2555, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://th.wikipedia.org/wiki/ 
%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B
8%81 
  
 ส าหรับสารประกอบ Fe2O3 และ TiO2 ที่มีอยูใ่นองคป์ระกอบของดินนั้นเป็นตวัที่มี 
ผลท าให้สีของเน้ือดินหลังเผาไม่ขาว โดยเน้ือดินที่จะให้สีหลังเผาเป็นสีขาวนั้ นจะตอ้งมีสาร 
ประกอบออกไซด์ที่ให้สีเป็นส่วนประกอบอยูไ่ม่เกิน 0.75% ถึงแมว้่าอนุภาคขนาดใหญ่ที่มีอยูใ่น 
ดินขาว (China Clays) จะมีผลท าให้ความเหนียวและความแข็งแรงก่อนเผาของดินมีค่าต  ่า แต่ก็จะ 
ส่งผลให้เน้ือดินมีการหดตวัหลงัอบแห้งที่ต  ่าดว้ย ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ค่า Linear Contraction จะมีค่า 
อยูร่ะหวา่ง 3-5% ส่วนดินทุติยภูมิ (Secondary Clays) ที่มีความละเอียดมากจะมีการหดตวัที่มากกว่า 
ท าให้เกิดปัญหากบัเน้ือดินขึ้นระหว่างการอบแห้ง เช่น ปัญหาการบิดเบี้ยว หรือการแตกร้าว ของ
ช้ินงาน เป็นตน้ 
 ดินเหนืยว หรือ ดินทุติยภูมิ (Secondary Clays) ประเภทของดินที่มีการน ามาใชง้าน ใน
การผลิตผลิตภณัฑ ์Whiteware นั้นครอบคลุมไปถึงดินเหนียว (Ball Clays) ต่าง ๆ และกลุ่มของ ดิน
ทนไฟ (Fireclays) ดว้ยดินเหนียว (Ball Clays) มีที่มาจากค าว่า ‘Cubes’ หรือ ‘Balls’ ซ่ึงมาจาก 
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ลกัษณะของดินที่ถูกตดัออกมาจากเหมือง ซ่ึงในประเทศองักฤษน้ีจะพบที่เมือง Devon และเมือง 
Dorset โดยดินเหนียว หรือดิน Ball Clay จะมีส่ิงเจือปนรวมอยูใ่นปริมาณที่แตกต่างกนัค่อนขา้งมาก 
ถึงแมว้่าแร่ดินที่พบจะเป็นแร่เคโอลิไนต ์(Kaolinite) แต่องคป์ระกอบของโครงสร้างที่ส าคญั ก็จะ 
คลา้ยๆ กบัที่พบในดินขาว (China Clays) นัน่คือ ผลึกดินจะมีความละเอียดมาก ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญั 
ที่ท  าให้เน้ือดินมีความเหนียวและความแข็งแรงก่อนเผาที่ค่อนขา้งสูง และน่ีถือเป็นคุณสมบติัที่ดี 
ของดินเหนียวหรือ Ball Clays นั่นเอง เช่นเดียวกนักบัดินทุติยภูมิ (Secondary Clays) อ่ืนๆ ดิน
เหนียวจะมีส่ิงเจือปนต่างๆ เจือปนอยูใ่นปริมาณที่สูงและมีขนาดที่ละเอียดมาก ดงันั้นจึงท าให้ การ
ก าจดัออกไปในขั้นตอนสุดทา้ยท าไดย้าก โดยทัว่ไปดินที่มาจากแหล่งที่แตกต่างกนัอาจจะน ามา 
ผสมเขา้ดว้ยกนัเพื่อท าให้ไดคุ้ณสมบติัตามที่ผูผ้ลิตเน้ือดินประเภทต่างๆ ตอ้งการ ซ่ึงปกติแลว้จะ 
นิยมใชดิ้น 2 หรือ 3 ชนิดผสมเขา้ดว้ยกนัเพือ่ลดผลกระทบต่อคุณสมบติัต่างๆ จากการเปล่ียนแปลง 
คุณสมบติัของดิน การเปล่ียนแปลงในคุณสมบติัต่างๆ เหล่าน้ีจะเห็นในดินเหนียวไดอ้ย่างชดัเจน 
มากกว่าดินขาว (China Clays) ดินเหนียว (Ball Clays) มกัจะถูกอธิบายลกัษณะดว้ยสีของดินที่ยงั 
ไม่ผา่นการเผา ดงันั้นในบางคร้ังจึงอาจจะมีการเรียกช่ือเป็น “ดินด า” หรือ “ดินสีน ้ าเงิน” หรือ “ดิน
สีงาช้าง” เป็นต้น ซ่ึงสีเหล่าน้ีไม่สามารถใช้ในการบ่งช้ีสีที่ได้สุดท้ายหลังการเผาของดินได ้
เน่ืองจากดินที่มีสีเขม้หรือสีด านั้นเกิดจากสารประกอบอินทรียท์ี่อยูใ่นดินซ่ึงจะถูกเผาออกไปเกือบ
หมดในกระบวนการเผา เหลือไวเ้พียงเน้ือดินที่มีสีขาวนวล ตามที่กล่าวไปแลว้ว่าดินเหนียว (Ball 
Clays) จะมีส่ิงแปลกปลอมหลากหลายชนิดเจือปนอยูใ่นปริมาณที่แตกต่างกนัค่อนขา้งมาก เช่น ดิน 
“Siliceous Clay” จะมี Free Silica ปนอยูใ่นปริมาณมากซ่ึงท าให้ปริมาณของ Silica โดยรวมที่เป็น 
องค์ประกอบของดินทั้งหมดมีมากกว่า 60% (บางคร้ังอาจสูงถึง 80%) จะเห็นได้ชัดว่าดินที่มี 
ปริมาณของแร่ดินต ่ากว่าจะให้ความเหนียว ค่าความแข็งแรงก่อนเผา และค่าการหดตวัจากการอบ 
แหง้ที่นอ้ยกวา่ดินซ่ึงมีปริมาณของแร่ดินที่สูงกวา่ ส าหรับดินเหนียวที่มีสารประกอบอินทรียเ์จือปน 
อยูม่าก (การวิเคราะห์ทางเคมี จะให้ค่า Loss-on-Ignition ที่สูง) โดยทัว่ไปจะมีความเหนียว ความ 
แข็งแรงก่อนเผา และการหดตัวจากการอบแห้งที่ สูง นอกจากน้ีสภาพของการกระจายตัว 
(Deflocculation) ก็จะแตกต่างจากดินที่ไม่มีสารประกอบอินทรียเ์จือปนอยู่ กล่าวคือในสภาวะ 
ความเป็นด่าง (Alkaline Condition) ดินชนิดน้ีจะรวมตวักบัอนุภาคลบของสารประกอบอินทรีย ์
ช่วยให้ดินมีสภาวะการกระจายตวัที่ดีขึ้น ดินเหนียว (Ball Clays) โดยส่วนใหญ่มกัจะไดม้าจาก 
กระบวนการท าเหมืองแบบเปิดแต่บางคร้ังก็พบวา่ไดม้าจากการท าเหมืองใตดิ้น ซ่ึงแบบในกรณีแรก 
นั้นวสัดุที่ทบัถมอยูบ่นดินจะถูกก าจดัออกไปก่อนหลงัจากนั้นจึงค่อยท าการขุดลอกชั้นดิน ปัญหา 
หน่ึงที่ผูผ้ลิตมกัจะพบจากการน าดินเหนียว (Ball Clays) มาใชง้านก็คือ การที่อนุภาคของดินโดย 
ธรรมชาติจะมีความละเอียดค่อนขา้งมาก จึงท าให้ยากต่อการน าดินมาตีให้แตกโดยใชน้ ้ า กล่าวคือ 
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น ้ าจะไม่สามารถแทรกซึมผ่านเขา้ไประหว่างอนุภาคของดินที่จบัตวักนัเป็นกอ้นขนาดใหญ่ไดใ้น 
ทนัที ดงันั้นจึงท าใหผู้ผ้ลิตจะตอ้งใชเ้วลาในการตีดินใหแ้ตกค่อนขา้งนาน เพือ่ใหแ้น่ใจว่าดินเหนียว 
(Ball Clay) มีการแตกตวัที่ดีพอก่อนที่จะน าไปผสมกบัวตัถุดิบตวัอ่ืนๆ ต่อไป 
 ในปัจจุบนัดินเหนียวที่ผา่นการยอ่ยใหเ้ป็นกอ้นขนาดเล็กมาแลว้ สามารถหาซ้ือไดจ้าก 
ผูข้ายหลายราย โดยดินที่มีขนาดใหญ่จะถูกน ามายอ่ยโดยใชเ้คร่ืองบดยอ่ยให้มีขนาดเล็กลง เหลือ
เพียง 0.5-2 น้ิว ซ่ึงไม่เพียงจะช่วยให้การตีดินโดยใช้น ้ าท  าได้เร็วขึ้ นเท่านั้ นแต่ยงัช่วยเพิ่ม 
ประสิทธิภาพของการบดผสมของดินเหนียวรวมกบัวตัถุดิบอ่ืนๆ ใหดี้ขึ้นอีกดว้ย 
 ดินท่อน นอกจากที่กล่าวมาขา้งตน้ถึงขอ้จ ากดัของดินเหนียว จึงไดมี้ผูค้ิดคน้การผลิต 
ดินเหนียว (Ball Clays) ในรูปของดินท่อนออกจ าหน่าย โดยดินเหนียวจะถูกน าไปรีดเป็นให้ท่อน 
ก่อนแลว้ตดัใหไ้ดข้นาดที่เล็กลง ดินเหนียวที่ซ้ือมาเป็นพาเลทในลกัษณะน้ีไม่เพียงแต่จะช่วยท าให ้
การตีผสมดินในน ้ าท  าไดง่้ายขึ้นเท่านั้น แต่ยงัท  าใหก้ารขนยา้ยดินท าไดง้่ายกว่าดินที่ซ้ือมาเป็นกอ้น 
อีกดว้ย ดินเหนียวที่ซ้ือมาเป็นพาเลทดงักล่าวจะนิยมใชก้นัอยา่งกวา้งขวางส าหรับกลุ่มผูผ้ลิต เคร่ือง
สุขภณัฑใ์นประเทศองักฤษ เน่ืองจากมีขอ้ดีหลายขอ้ที่พอจะสรุปไดด้งัน้ี 
 1. ช่วยใหก้ารตีผสมดินท าไดง้่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพดีขึ้น 
 2. ไม่มีปัญหาเร่ืองของกากคา้งตะแกรง 
 3. ปริมาณความช้ืนต ่าและมีการควบคุมใหค้งที่ 
 4. ช่วยใหก้ารหล่อท าไดเ้ร็วขึ้น หากน ้ าดินมีค่าการไหลตวัที่สูงขึ้น 
 5. เพิม่ความแขง็แรงของช้ินงาน (Green Strength) 
 6. สามารถเพิม่ความหนาแน่น (Density) ของน ้ าดินไดสู้งถึง 1.65 g/ml 
 นอกจากน้ี ดินเหนียว (Ball Clays) อาจจะถูกผลิตมาในรูปของน ้ าดิน(Slip) หรือสาร 
แขวนลอยก็ได ้ซ่ึงถึงแมว้า่จะท าใหต้น้ทุนในการขนส่งเพิม่ขึ้นแต่ก็จะช่วยลดปัญหาใหก้บัผูผ้ลิต ใน
เร่ืองของการตีผสมดินได ้ในการผลิตเน้ือดินที่ไม่ตอ้งการค่าความเหนียว และความแข็งแรง ที่สูง
มากนกั เช่น เน้ือดิน Bone China ก็มกัจะมีการเติมเบนโตไนตป์ริมาณเล็กน้อย (ไม่เกิน 1%) ลงไป
ในส่วนผสมดว้ยเป็นบางคร้ัง เน่ืองจากวตัถุดิบที่มีความเหนียวถึงแมว้่าจะเติมลงในส่วนผสม เพียง
เล็กน้อยก็มีผลท าให้ความสามารถในการขึ้นรูป (Workability) และความแข็งแรงของเน้ือดิน 
เพิม่ขึ้น แต่ควรหลีกเล่ียงการเติมในปริมาณมากๆ เน่ืองจากจะส่งผลท าใหเ้กิดต าหนิหลงัการอบแหง้ 
 คุณสมบัติของดินที่มีต่องานเซรามิค 
 การวดัค่าคุณสมบติัของดิน ที่น ามาแยกประเภทการผลิต ผลิตภณัฑ์เซรามิค  ให ้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารใชง้านอาจมีไดห้ลายวธีิ วธีิการหน่ึง ไดแ้ก่  
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 วิธีการวดัคุณสมบัติของดินโดยการขยายตัวเน่ืองจากความร้อนแบบไม่คืนกลับ
(Irreversible Thermal Expansion) การวดัค่าการขยายตวัเน่ืองจากความร้อน จะท าให้ทราบขอ้มูล
เก่ียวกบั องคป์ระกอบ และพฤติกรรมของวตัถุดิบต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการเผา เหตุที่
เรียกว่า การขยายตวัแบบไม่กลบัคืน เน่ืองจาก เม่ือน าวตัถุดิบไปใชง้านแลว้ จะไม่สามารถเอาน า
กลบัไป ใชซ้ ้ าได ้เน่ืองจากช้ินงานมีการเปล่ียนแปลงแบบไม่คืนกลบั (Irreversibly Converted) โดย 
ณ อุณหภูมิประมาณ 600oC จะมีความสัมพนัธ์เกิดขึ้นกบัดินกลุ่มต่าง ๆ ในลักษณะคล้าย ๆ กัน 
กล่าวคือเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างค่าการขยายตัวเน่ืองจากความร้อนกับปริมาณของควอทซ์ 
(Quartz) ที่มีอยูใ่นดิน เน่ืองจากที่ช่วงอุณหภูมิดงักล่าว คือที่ 540oC จะมีการเปล่ียนแปลงจาก a-
Quartz ไปเป็น b-Quartz (a-b Quartz Inversion) ดินจะไดรั้บผลจากการขยายตวัอยา่งชดัเจน และที่
อุณหภูมิประมาณ 700oC จะมีการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างภายในเกิดขึ้นซ่ึงจะมีผลท าให้ ดินเกิด
การหดตวัแทนที่ เพราะฉะนั้นโดยทัว่ไปแลว้ ถา้มีปริมาณดินที่สูงกว่าจะมีผลท าให้ค่าการ ขยายตวั
เน่ืองจากความร้อนที่อุณหภูมิ 700oC ต ่ากว่า โดยการวดัคาดงักล่างช่วยจ าแนกประเภท ของดินได ้
ตามความหนาแน่นของดิน ดงัน้ี 
 กลุ่ม A  ดินที่มีปริมาณทรายมาก (High Silica Clays) ค่าการขยายตวัเน่ืองจาก ความ
ร้อนแบบไม่คืนกลบัที่อุณหภูมิ 600oC มีค่าประมาณ 1% และโดยทัว่ไปแลว้จะมีปริมาณ Silica อยู่
มากกวา่ 60% ดินกลุ่มน้ีจะมีสารประกอบ TiO2 และ Fe2O3 อยูใ่นปริมาณสูง (มากกว่า 2%) และมี
แนวโนม้จะใหสี้หลงัเผาเป็นสีน ้ าตาล มีขนาดอนุภาคที่ค่อนขา้งหยาบเน่ืองจากมีทราย (Free Silica) 
เจือปนอยูใ่นปริมาณมากซ่ึงก็จะส่งผลท าใหอ้ตัราการหล่อเร็วขึ้น ดินกลุ่มน้ีเหมาะที่ใช ้ในการผลิต
วสัดุที่ใชใ้นเตาเผา (Kiln Furniture) ผลิตภณัฑท์นไฟ (Refractory Goods) และอาจจะใช ้ ในการ
ผลิตเคร่ืองสุขภณัฑเ์พือ่ช่วยเพิม่อตัราการหล่อไดอี้กดว้ย  
 กลุ่ม B  ดินที่มีสีเขม้และอ่อน (Dark and Light Blue Clays) ดินกลุ่มน้ีจะมีคุณสมบติั 
ก่ึงกลางระหวา่งดินในกลุ่ม A และดินในกลุ่ม C โดยจะมีค่าการขยายตวัเน่ืองจากความร้อน แบบไม่
คืนกลบัประมาณ 0.4% ที่อุณหภูมิ 600oC  
 กลุ่ม C  ดินที่ให้สีขาวหลงัเผา (White Firing Clays) ค่าการขยายตวัเน่ืองจาก ความ
ร้อนแบบไม่คืนกลบัที่อุณหภูมิ 600oC มีค่าประมาณ 0.2% ดินในกลุ่มน้ีจะมีความแข็งแรง และ
ความเหนียวสูง และอาจจะมีคาร์บอนอยูใ่นปริมาณสูงดว้ยโดยดินเหนียวสีด า (Black Ball Clays) ก็
ถูกจดัอยูใ่นกลุ่มน้ีเช่นกนัซ่ึงเป็นดินที่จะใหสี้ขาวหลงัเผา โดยทัว่ไปแลว้จะถูกน ามาใช้ ในการผลิต
ผลิตภณัฑ ์Earthenware กระเบื้อง สุขภณัฑแ์ละผลิตภณัฑพ์อร์ซเลน ประโยชน์ของ ค่าการขยาย
เน่ืองจากความร้อนแบบไม่คืนกลับจะท าให้เราทราบถึงวิธีการจ าแนกดินเหนียวออก เป็นกลุ่ม
เฉพาะ ซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้ในส่วนผสมของเน้ือดินสูตรหน่ึงอาจจะสามารถใชดิ้นตวัใดตวั หน่ึง ใน
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กลุ่มเดียวกนัแทนที่ดินอีกตวัหน่ึงได ้เน่ืองจากดินที่อยูใ่นกลุ่มเดียวกนัมกัจะแสดง คุณสมบตัิคลา้ยๆ 
กนัเม่ือผ่านกระบวนการเดียวกนั แต่เน่ืองจากดินในกลุ่มเดียวกนัอาจจะมีการ เปล่ียนแปลงต่างๆ 
เกิดขึ้นไดค้่อนขา้งมาก เม่ือตอ้งการจะน าดินตวัใดตวัหน่ึงมาใชแ้ทนที่อีกตวัหน่ึง จึงควรพิจารณา
ดินที่มีคุณสมบติัทั้งทางเคมีและทางกายภาพที่คลา้ยกนัมากที่สุด ดินทนไฟ (Fireclays) เช่นเดียวกนั
กับดินขาว (China Clays) และดินเหนียว (Ball Clays) ดินทนไฟ (Fireclays) จะเกิดมาจาก
กระบวนการสลายตวักลายเป็นดิน (Kaolinisation) ของเฟลดส์ปาร์ โดยดินชนิดน้ี จดัอยูใ่นกลุ่มของ
ดินทุติยภูมิ (Secondary Clays) ซ่ึงถูกพดัพามาจากแหล่งก าเนิดเป็นระยะทาง ที่ไกลมาก ดงันั้นจึงท า
ใหมี้คุณสมบติับางประการที่คลา้ยคลึงกบัดินเหนียว (Ball Clays) กล่าวคือ มีขนาดอนุภาคที่ละเอียด
มากและมีปริมาณของส่ิงแปลกปลอมขนาดเล็กๆ เจือปนอยูค่่อนขา้งสูง ดินทนไฟถูกพบอยูใ่นชั้น
ของถ่านหินซ่ึงมีอยู่แพร่หลายในแถบตอนกลางและทางตอนเหนือของประเทศองักฤษและใน
ประเทศสก็อตแลนด ์เดิมทีนั้นอาจจะเป็นแหล่งก าเนิดของพชืผกัต่างๆ ที่ต่อมา มีการรวมตวักนัเกิด
เป็นชั้นของถ่านหินขึ้นและมีการดึงเอาอลัคาไลน์จากดินออกมาท าให้ดินเหล่านั้นมีคุณสมบติัเป็น
ดินทนไฟ ดินทนไฟ (Fireclays) ที่น ามาใช้ในการผลิตเน้ือสุขภณัฑบ์างประเภท จะมีการใช้งาน
อย่างจ ากัด แต่ด้วยขอ้ดีของตัวมันเองจึงนิยมน าไปใช้ในการผลิตผลิตภณัฑ์ทนไฟ  มากกว่า 
ดินสโตนแวร์ (Stoneware Clays ) ดินเหล่าน้ีเป็นดินที่มีความเหนียวสูงมาก และเป็นดิน ที่ให้สี
น ้ าตาลหลังเผาโดยจะมีสารประกอบฟลักซ์ที่ มีในธรรมชาติเจือปนอยู่ และเน่ืองจากมีสาร 
ประกอบฟลกัซ์ในธรรมชาติเจือปนอยูแ่ลว้ดินชนิดน้ีจึงถูกน ามาใชใ้นการผลิตผลิตภณัฑส์โตนแวร์
โดยไม่จ าเป็นตอ้งเติมสารประกอบฟลกัซ์ใดๆ ลงไปอีก นอกจากน้ีหากตอ้งการผลิตเน้ือดิน สโตน
แวร์ที่มีลกัษณะคลา้ยๆ กนัน้ี ก็สามารถท าไดโ้ดยการเติมสารประกอบฟลกัซ์ เช่น เฟลดส์ปาร์ ลงไป
ผสมกบัดินเหนียว (Ball Clays) (Wikipedia, 4555)   
 
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 การรับรู้ในเร่ืองอาหารของคนเราได้รับอิทธิพลมาจากคุณสมบัติที่เกี่ ยวข้องกับ
ความรู้สึกที่มาจากตวัอาหารเอง รวมทั้งความคาดหวงัเก่ียวกบัอาหารของเราและบริบทอ่ืนๆ โดย
ประการหลงัมีอิทธิพลมากในการตกแต่งภตัตาคาร ซ่ึงการจดัวาง เช่น การน าเสนออาหารบนจาน
อาหารนั้นมีอิทธิพลต่อความพงึพอใจและการบริโภคอยา่งไม่น่าเช่ือ อยา่งไรก็ตาม ในปัจจุบนั ยงัไม่
มีความสนใจเก่ียวกบัอิทธิพลของเคร่ืองครัวที่มีผลต่อการรับรู้ในเร่ืองอาหารของคนเรา เป้าหมาย
ของการศึกษาน้ีเพื่อท าการทดสอบว่า คุณสมบติัของภาชนะอาหารมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจใน
รสชาติของอาหารที่อยูใ่นภาชนะหรือไม่ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เราท าการศึกษาอิทธิพลของสี (ด าและ
ขาว) และรูปร่างของจานอาหารต่อการรับรู้เก่ียวกบัรสชาติ ความหวาน คุณภาพ และความพึงพอใจ
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ส าหรับขนมหวานสตรอเบอร์ร่ีมูส  ผลลพัธ์แสดงให้เห็นว่าขณะที่สีของภาชนะมีอิทธิพลต่อการ
รับรู้ของคนเก่ียวกบัอาหาร แต่รูปร่างของภาชนะไม่มีผล กล่าวโดยเจาะจงคือ เม่ือน ามูสไปเสิร์ฟใน
จานสีขาว คนจะรู้สึกว่ามีรสชาติเขม้ขน้และหวานกว่า และจะช่ืนชอบมากกว่า ผลลพัธ์ดังกล่าว
แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของสี (ที่ไม่ใช่รูปร่าง) ของภาชนะต่อมุมมองของคนที่มีต่ออาหาร 
(Fiszman, et.al, 2011: 1)  
 หากขนาดของชุดเคร่ืองครัวมีผลต่อความรู้สึกเร่ืองปริมาณอาหาร อาจจะมีผลที่ไม่
คาดคิดจากการที่ผูบ้ริโภคมีน ้ าหนกัมากขึ้น มีของเหลือจากร้านอาหาร และมีการจ าหน่ายอาหารใน
สดัส่วนที่ไม่เหมาะสม แต่ความพยายามในการอธิบายความเขา้ใจดงักล่าวนั้นไม่เป็นวิชาการ และ
มกัใหผ้ลลพัธท์ี่ไม่มีขอ้สรุป อิทธิพลของภาพลวงตาแบบ Delboeuf ที่มกัถูกมองขา้ม เสนอให้เห็น
ถึงประโยชน์ทั้งต่อผูบ้ริโภคและบริษทั  โดยสร้างขึ้นจากงานของ Delboeuf  (ประมาณปี 1865) ที่
ไม่ไดรั้บความสนใจ และมีการศึกษาในห้องทดลองที่สนับสนุนถึงการอธิบายความกลมกลืนและ
ขดัแยง้ ส าหรับขนาดของจานและชาม ต่อปริมาณอาหาร หลงัจากนั้นไดมี้การศึกษาที่โรงอาหารที่
จ  าหน่ายอาหารเช้า ภตัตาคารแบบบุฟเฟต์ และมหาวิทยาลัย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าขนาดของจานมี
ความเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคมากเกินไป อาหารเหลือทิ้ง ความพอใจที่จะจ่าย และความพึงพอใจ
ของผูบ้ริโภค(Wansink and Vanittersum, 2008: 1) 
 
 คุณสมบติัประการหน่ึงที่เก่ียวขอ้งกบัปริมาณอาหารที่เรารับประทาน และแคลอรีที่เรา
ไดรั้บคือขนาดของจาน ในการศึกษาของ Wansink และทีมงาน พบวา่ การเปล่ียนขนาดของจานจาก 
12 น้ิว เหลือ 10 น้ิว ท  าใหเ้สิร์ฟอาหารและรับประทานอาหารนอ้ยลงถึงร้อยละ 22 แน่นอนว่าขนาด
ของจานไม่ควรมีผลกระทบส าหรับบุคคลที่ไม่มีเง่ือนไขและมีเหตุผล แต่คนประเภทดงักล่าวคงจะมี
การวางแผนถึงปริมาณอาหารและพลงังานที่ตอ้งการอยา่งดี ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวท าไดย้ากมาก ผม
เคยประสบความส าเร็จในการวดัพลงังานอาหารดว้ยเคร่ืองมือช่ือ Madlog ปัญหาเพียงประการเดียว
ที่ผมประสบทุกวนัคือ ผมไม่มีเวลาที่จะวดัพลงังานอาหารอยา่งเคร่งครัดในชีวิตประจ าวนั การชัง่
น ้ าหนกัและวดัทุกอยา่งขณะที่ผมไปท างานหรือใชเ้วลากบัครอบรัวเป็นส่ิงที่เป็นไปไม่ได ้มนัเป็น
ภาระอยา่งมาก และผมเห็นวา่ผมตอ้งการหาวธีิที่จะท าใหผ้มไดใ้ชชี้วติอยา่งมีสุขภาพดีขึ้น ขณะที่เรา
ไม่สามารถควบคุมทุกรายละเอียดของส่ิงที่ เรารับประทานได้ ขนาดของจานจึงมีผลส าคัญ 
(Wansink, 2006: 1) 
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                          ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมี
ปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใช้ศิลปะ ออปอาร์ต                                           
(Qualitative research)                                             (Action research) 
                                                                                      
                                                                                             
                                                                         5                
            1                                                ห               
                                                                                                 
                           
            2                                                    ภาชนะใส่
อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหารมากขึ้ นโดยใช้ศิลปะ  ออปอาร์ต
            3                                                               
          ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใช้
ศิลปะ ออปอาร์ต 
            4                                                                    
ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยใหดู้มีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต
            5    ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหาร
มากขึ้นโดยใช้ศิลปะ ออปอาร์ต                                                     
                           

 
ขั้นตอนที่ 1 
                ช ้          
                                                2              
 1.                    (Primary data)                                              
                                                         ช ้                      
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                         2               
     1.1                          
     1.2                          
 2.                      (Secondary data)                                            
                                                                                                
                                                                                 
                                                                                          
             5         
     2.1                         
                                                                          
                                                                                           
                                                 
           2.1.1             
                                                                                       
                                                                
           2.1.2                                      คือ          
                               
                                                                      
                                                            
 1.                                                                           
                                                                                     
                                                                
     1.1                                                                     
                                                                                      
                                                           
     1.2                                                                         
 2.                     
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              ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหาร
มากขึ้นโดยใช้ศิลปะ ออปอาร์ต                                                       
                                                     
 3.                    
                                                                                  
                                                                                      
           (Content Analysis) 
     3.1                              
     3.2   อ                              
     3.3                                 
     3.4                                         
   
           2 
                                                        
  ห                                                       
 1.             
     1.1                                                                     
  ห                                                                                     
                                                   
 2.                                       
     2.1           
                               
          ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหารมาก
ขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต                                                                     
 1.                                                                           
                                                                                        
                                                          
     1.1                                                                     
        ห                                                                             
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     1.2                                                                          
 3.                                       
                              ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหารมาก
ขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต                 
     3.1                                                                       
                                                                                      
                                                                            
     3.2                                                                         
ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยใหดู้มีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต 
 4.                            
              ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหาร
มากขึ้นโดยใช้ศิลปะ ออปอาร์ต                                                      
                                                                                  
 5.                    
                                                                                  
                                                                                       
                                  ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมี
ปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต 
  
           3 
                                                                         
ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยใหดู้มีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต 
 1.             
     1.1                                                                     
  ห                                                                             
                                            
     1.2                                                                      
            7              
           1.2.1   .                    
           1.2.2   .                     
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           1.2.3   .                      
           1.3.4                            
           1.3.5                        
           1.3.6                               
           1.3.7                           
 2.                                       
     2.1           
                                          
                   ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณ
อาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต                                                       
               
     2.1.1                                                     
                               
           2.1.2                                                           
          2.1.3                                                        
                 
          2.1.4                                     
          2.1.5             
          2.1.6                                                
                         
          2.1.7                              
          2.1.8                                                                 
                                                                                    
          
          2.1.9                                                        
                                                  
         2.1.10                                                      
 3.                     
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           4 
                                                                    ภาชนะใส่
อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยใหดู้มีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต 
 1.             
     1.1                                                                
                  7              
             1.2.1   .                     
             1.2.2   .                      
             1.2.3   .                       
             1.3.4                             
             1.3.5                         
             1.3.6                                
             1.3.7                            
 2.                                       
     2.1                                                           
                            
                                 ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่
ช่วยใหดู้มีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต                                       
                   9               
 2.1.1                                                           
 2.1.2                                                        
                 
 2.1.3                                     
 2.1.4             
 2.1.5                                                            
        ด    
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 2.1.6                              
 2.1.7                                                                     
                                                                                        
 2.1.8                                                        
                                                   
 2.1.9                                                       
 3.                     
                                                                                 
                                                                                   
                                                             
 4.                    
                                                       ภาชนะใส่อาหารประเภท
อาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหารมากขึ้ นโดยใช้ศิลปะ ออปอาร์ต                 
                                             

 
           5 
    ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใช้
ศิลปะ ออปอาร์ต                                                                
              
 1.             
     1.1                                                        100    
 2.                                       
     2.1                                                                
(Rating scale) 5       
                            
                                 ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่
ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต                                    
                      10               
 2.1.1                                                           
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 2.1.2 
                                                                        
 2.1.3                                     
 2.1.4             
 2.1.5                                                            
             
 2.1.6                              
 2.1.7                                                                     
                                                                                        
 2.1.8                                                                
                                                (Index Item of Congruent: IOC) 
                       
 +1                                                
   0                                                   
 - 1                                                   
                                        

 

   
  IOC                           
                                           
  N                             
           IOC         0.5                                     0.5                      
 2.1.9                                                        
                               100      
 2.1.10                                                      
 3.                     
                                 ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่
ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต                                      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



80 
 

                                                                                  
                  
 4.                    
                                                                              (Mean:
)                           (Standard Deviation: S.D.)                          
                 
     4.51 - 5.00                          
     3.41 - 4.50                    
     2.51 - 3.50                        
     1.51 - 2.50                     
     1.00 - 1.50                           
     4.1                                 
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     4.1.1           (Percentage)               (              , 2538 : 10) 

                                                    
       P                 
  f                            
  n                           
           
   4.1.2                            (               , 2541: 40) 
 

 
  
                       
                             
     n                           
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ภาพที่ 21 กรอบงานวจิยั 

ผา่น 

ไม่ผา่น 

ไม่ผา่น 

ผา่น 

วิธีด าเนินงานวิจยั 

การเก็บรวบรวมขอ้มลู 

ขอ้มลูจากผูเ้ช่ียวชาญ ดา้นโภชนาการ และการ
ออกแบบผลิตภณัฑแ์ละนิเทศศิลป์ 

 ขอ้มลูเก่ียวกบัลวดลาย 
 ขอ้มลูเก่ียวกบัการจดัวางอาหาร 
 ขอ้มลูเก่ียวกบัรูปทรงของจาน 

ขอ้มลูจากต าราและเอกสาร 
 ความรู้เก่ียวกบัหลกัโภชนาการและโรค

อว้นหรือน ้าหนกัเกินมาตรฐาน 
 ความรู้เก่ียวกบัศิลปะอ๊อปอาร์ต 
 ความรู้เก่ียวกบัจิตวิทยาการรับรู้ 
 ความรู้เก่ียวกบัวสัดุและกระบวนการผลิต 

 

วิเคราะห์ขอ้มลู/สังเคราะห์ขอ้มลู 
 

ออกแบบสอบถามถามผูเ้ช่ียวชาญ 
 

อาจารยท่ี์ปรึกษา 

สัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญและผูท่ี้มีประสบการณ์และมี
ความรู้ในสาขาท่ีเก่ียวขอ้งโดยแบบสอบถาม 

วิเคราะห์ขอ้มลู/สังเคราะห์ขอ้มลู 
 

ออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวท่ีช่วย
ให้ดูมีปริมาณอาหารมากข้ึนโดยใชศิ้ลปะ อ็อปอาร์ต 

สร้างแบบประเมินผล 

อาจารยท่ี์ปรึกษา 
สร้างภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวท่ีช่วยให้ดู

มีปริมาณอาหารมากข้ึนโดยใชศิ้ลปะ อ็อปอาร์ต น าไปทดลองกบักลุ่มเป้าหมาย 

เก็บผลการประเมิน / วิเคราะห์ผลการประเมิน 

สรุปผลและเสนอแนะ 
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                          ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมี
ปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต                                              
                                                                                
                                                                             
                        
 1.                        ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมี
ปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต  
                                1  
                                                                          
                                                                                
                                                                                 
                                                                        5               
                         
                                                                              3 
                                               4              
  1.   .                      
  2.   .                      
  3.  .                      
  4.                             
  5.                         
  6.                                
  7.                            
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ผลการวเิคราะห์เป็นดงัต่อไปน้ี  
  ตอนที่ 1 สอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
 
ตารางที่ 5 จ านวนร้อยละและขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวนคน ร้อยละ 

1.เพศ 
       1.1 ชาย 
        1.2 หญิง 

 
3 
4 

 
42.9 
57.1 

2. อาย ุ
         2.1 15-24 ปี 
         2.2  25-34 ปี 
         2.3  35-44 ปี 

    2.4  45 ปีขึ้นไป 

 
- 
1 
2 
4 

 
- 

14.3 
28.6 
57.1 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุดที่ไดรั้บหรือก าลงัศึกษา
อยู ่

            3.1 ม.6 (ปวช.) หรือต ่ากวา่ 
            3.2 อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
 3.3 ปริญญาตรี 
 3.4 ปริญญาโท 
 3.5 ปริญญาเอก 
            3.6 อ่ืน 
ๆ  

 
 
- 
- 
3 
1 
3 
- 

 
 

- 
- 

42.9 
14.3 
42.9 

- 
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ตารางที่ 5 จ านวนร้อยะและขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

ขอ้มูลทัว่ไป จ านวนคน ร้อยละ 

4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
             4.1 ต ่ากวา่ 10,000 บาท 
             4.2 10,001-20,000 บาท 
          4.3 20,001-30,000 บาท  
         4.4 30,000 บาทขึ้นไป 

 
- 
- 
5 
2 

 
- 
- 

71.4 
28.6 

 
 จากตารางที่ 1 พบว่า จากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 7 คน เป็นเพศชาย 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
42.9 และ เพศหญิง 4  คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 มีอาย ุ45 ปีขึ้นไป 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 รองลง 
มาคือ มีอาย ุระหว่าง 35-44 ปี 2 คน คิดเป็นร้อยละ 28.6 และอายรุะหว่าง 25-34 ปี 1 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 14.3 ระดบัการศึกษาสูงสุดที่ไดรั้บหรือก าลงัศึกษาอยู ่ปริญญาตรี 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 
ปริญญาเอก 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 เช่นกนั และ ปริญญาโท 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 มีรายได ้
อยูใ่นช่วง  20,001-30,000 บาท 5 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 และ 30,000 บาทขึ้นไป 2 คน คิดเป็น ร้อย
ละ 28.6 
 ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกบัรูปแบบ ลวดลาย สีสัน ของชุดรับประทานอาหารที่มีผลใน 
ทางดา้นจิตวทิยา เพือ่หาแนวทางในการออกแบบ 
 
ตารางที่ 6 ลกัษณะของจานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น 
 

ลกัษณะของจาน จ านวนคนที่เลือก/7คน ร้อยละ ล าดบัความพงึพอใจ 

 
2.1 วงกลม 

3 42.9 1 
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ตารางที่ 6 ลกัษณะของจานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น (ต่อ) 
 

ลกัษณะของจาน จ านวนคนที่เลือก/7คน ร้อยละ ล าดบัความพงึพอใจ 

 
2.2 วงรี 

0 0 3 

 
2.3 ส่ีเหล่ียมลบมุม 

1 14.3 2 

 
2.4 อิสระ 

3 42.9 1 

 
  จากตารางที่ 6 พบวา่จากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 7 คนมีความพงึพอใจต่อจานลกัษณะกลม และ
อิสระเป็นล าดบัที่ 1 มีค่าร้อยละเท่ากบั 42.9 เท่ากนั รองลงมาคือจานลกัษณะ ส่ีเหล่ียมลบมุม มีค่า
ร้อยละเท่ากบั 14.3 และมีความพงึพอใจต่อจานลกัษณะวงรีเป็นล าดบัสุดทา้ย มีค่าร้อยละเท่ากบั 0 
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ตารางที่ 7 รูปแบบการจดัวางอาหารของจานที่เหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการ 
 

รูปแบบการจดัวางอาหาร จ านวนคนที่
เลือก/7คน 

ร้อยละ ล าดบัความ 
พงึพอใจ 

 3.1จดัวางอาหาร(กบัขา้ว)แยกออกเป็นส่วนๆ  7 100 1 

 3.2 การจดัวางอาหาร(กบัขา้ว)บนขา้วโดยตรง - - 2 

  
 จากตารางที่ 7 พบวา่ จากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 7 คน ไดเ้ลือกการจดัวางอาหาร(กบัขา้ว) 
แยกออกเป็นส่วนๆ ทั้งหมด 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 
ตารางที่ 8 ลวดลายของจานที่ส่งผลท าใหข้า้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น 
 

ลวดลาย จ านวนคนที่
เลือก/7คน 

ร้อยละ ล าดบัความ 
พงึพอใจ 

 
ลวดลาย 1 

4 57.1 2 
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ตารางที่ 8 ลวดลายของจานที่ส่งผลท าใหข้า้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น (ต่อ) 
 

ลวดลาย จ านวนคนที่
เลือก/7คน 

ร้อยละ ล าดบัความ 
พงึพอใจ 

 
ลวดลาย 2 

1 14.3 4 

 
ลวดลาย 3 

4 57.1 2 
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ตารางที่ 8 ลวดลายของจานที่ส่งผลท าใหข้า้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น (ต่อ) 
 

ลวดลาย จ านวนคนที่
เลือก/7คน 

ร้อยละ ล าดบัความ 
พงึพอใจ 

 
ลวดลาย 4 

1 14.3 4 

 
ลวดลาย 5 

- - 5 
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ตารางที่ 8 ลวดลายของจานที่ส่งผลท าใหข้า้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น (ต่อ) 
 

ลวดลาย จ านวนคนที่
เลือก/7คน 

ร้อยละ ล าดบัความ 
พงึพอใจ 

 
ลวดลาย 6 

1 14.3 4 

 
ลวดลาย 7 

6 85.7 1 
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ตารางที่ 8 ลวดลายของจานที่ส่งผลท าใหข้า้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น (ต่อ) 
 

ลวดลาย จ านวนคนที่
เลือก/7คน 

ร้อยละ ล าดบัความ 
พงึพอใจ 

 
ลวดลาย 8 

3 42.9 3 

 
ลวดลาย 9 

- - 5 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่าจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 7 คนไดเ้ลือกลวดลายที่ 7  เป็นจ านวน 6 
คน คิดเป็นร้อยละ 85.7 โดยมีความพงึพอใจเป็นล าดบัที่ 1 รองลงมาเป็นลวดลายที่ 1 และลวดลายที่ 
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3 เป็นจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57.1 ลวดลายที่ 8 มมีคนเลือกจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 42.9 
ลวดลายที่ 2,4และ6 มีคนเลือกจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 
 
ตารางที่ 9 บริเวณของลวดลายของจานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น 
 

บริเวณของลวดลาย จ านวนคนที่
เลือก/7คน 

ร้อยละ ล าดบัความ 
พงึพอใจ 

 

บริเวณที่วางขา้ว 

- - 3 

 

 
บริเวณที่วางขา้วและต่อจากที่วางขา้ว 

 

2 28.6 1 
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ตารางที่ 9 บริเวณของลวดลายของจานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น(ต่อ) 
 

บริเวณของลวดลาย จ านวนคนที่
เลือก/7คน 

ร้อยละ ล าดบัความ 
พงึพอใจ 

 
เฉพาะบริเวณต่อจากที่วางขา้ว 

1 14.3 2 

 
เฉพาะบริเวณขอบจาน 

2 28.6 1 
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ตารางที่ 9 บริเวณของลวดลายของจานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น(ต่อ) 
 

บริเวณของลวดลาย จ านวนคนที่
เลือก/7คน 

ร้อยละ ล าดบัความ 
พงึพอใจ 

 
ลวดลายทั้งจาน 

2 28.6 1 

 
 จากตารางที่ 9 พบว่าจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 7 คน ไดเ้ลือก ลวดลาย บริเวณที่วางขา้ว 
และต่อจากที่วางขา้ว ลวดลาย เฉพาะบริเวณขอบจาน และ ลวดลายทั้งจาน เป็นจ านวน 2 คน เท่ากนั  
คิดเป็นร้อยละ 28.6โดยมีความพึงพอใจเป็นล าดับที่ 1  รองลงมาคือบริเวณต่อจากที่วางขา้ว เป็น
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 
 
 4.2 ผลการวเิคราะห์การศึกษาและทดลองภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่
ช่วยใหดู้มีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต 
 จากวตัถุประสงคข์อ้ที่ 2 
 เพือ่ออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหารมาก
ขึ้นโดยใชศ้ิลปะ ออปอาร์ต และท าให้ผูใ้ชป้รับพฤติกรรมการกิน โดยน า ผลสรุปจากขอ้ 4.1 มาท า
การออกแบบชุดรับประทานอาหารที่ช่วยในการจ ากดัปริมาณอาหารให ้พอเหมาะกบัความตอ้งของ
ร่างกาย เป็นจ านวน 20 ใบ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ 3 บริเวณของลวดลาย  3 บริเวณของลวดลาย และไม่
มีลาย โดยตรงส่วนตรงกลางของจานจะมีลกัษณะนูนโคง้เพือ่ใหข้า้วดูมี ปริมาณมากขึ้น แต่ไม่ส่งผล
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ต่อการตกัอาหารรับประทาน โดยผูว้ิจยัได้ท  าเคร่ืองมือแบบสอบถาม จ านวน 150 คนแบ่งเป็น 3 
กลุ่มไดแ้ก่   
 1. กลุ่มบุคคลทัว่ไป จ านวน 120 คน  
 2. กลุ่มผูท้ี่ตอ้งการจะลดน ้ าหนกั 25 คน 
 3. กลุ่มผูเ้ชียวชาญท่างดา้นโภชนาการ 5 คน 
ผลการวเิคราะห์เป็นดงัต่อไปน้ี  
 ตอนที่ 1 จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น 
 
ตารางที่ 10  ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มบุคคล          
                   ทัว่ไป 
 

จานแบบ  ค่าเฉล่ีย  
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

G1C1 

2.67 1.095 ระดบัมาก/ดีมาก 

G1C 2 

3.35 0.847 ระดบัมาก/ดีมาก 
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ตารางที่ 10  ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มบุคคล            
                 ทัว่ไป (ต่อ) 
 

จานแบบ  ค่าเฉล่ีย  
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

G1C3 

2.30 0.805 ระดบัปานกลาง/ดี 

C1 

1.67 0.929 ระดบัปานกลาง/ดี 

G2C1 

2.10 1.016 ระดบัปานกลาง/ดี 
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ตารางที่ 10  ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มบุคคล            
                 ทัว่ไป (ต่อ) 
 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

G2C2 

3.32 0.944 ระดบัมาก/ดีมาก 

G2C3 

2.53 0.925 ระดบันอ้ย/ควร
ปรับปรุง 

C2 

2.12 1.086 ระดบันอ้ย/ควร
ปรับปรุง 
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ตารางที่ 10  ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มบุคคล            
                 ทัว่ไป (ต่อ) 
 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

G3C1 

2.28 1.020 ระดบัปานกลาง/ดี 

G3C2 

2.92 0.871 ระดบัมาก/ดีมาก 

G3C3 

3.00 1.013 ระดบัมาก/ดีมาก 
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ตารางที่ 10  ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มบุคคล            
                 ทัว่ไป (ต่อ) 
 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

C3 

1.85 1.120 ระดบัปานกลาง/ดี 

G1F1 

2.56 1.187 ระดบัมาก/ดีมาก 

G1F2 

2.74 1.017 ระดบัมาก/ดีมาก 
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ตารางที่ 10  ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มบุคคล            
                 ทัว่ไป (ต่อ) 
 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

G1F3 

2.64 0.977 ระดบัมาก/ดีมาก 

F1 

2.15 1.171 ระดบัปานกลาง/ดี 

G2F1 

2.52 1.085 ระดบัมาก/ดีมาก 

G2F2 

3.22 0.948 ระดบัมาก/ดีมาก 
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ตารางที่ 10  ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มบุคคล            
                 ทัว่ไป (ต่อ) 
 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

G2F3 

2.37 0.907 ระดบัปานกลาง/ดี 

F2 

1.96 1.103 ระดบัปานกลาง/ดี 

G3F1 

2.52 1.085 ระดบัมาก/ดีมาก 

G3F2 

3.16 0.926 ระดบัมาก/ดีมาก 
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ตารางที่ 10  ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มบุคคล            
                 ทัว่ไป (ต่อ) 
 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

 
G3F3 

2.59 0.804 ระดบัมาก/ดีมาก 

F3 

1.80 1.171 ระดบันอ้ย/ควร
ปรับปรุง 

 
 จากตารางที่ 10 พบว่าในกลุ่มจานลกัษณะกลม จานแบบ G1C1, G1C2, G2C2, G3C2, 
G3C3 ส่งผลท าให้ปริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น มากที่สุด/ดีที่สุด จานแบบ G1C3, C1, 
G2C1, G3C1, C3 ส่งผลท าให้ปริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น ระดบัปานกลาง/ดี จานแบบ 
G2C3, C2 ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น ระดบัน้อย/ควรปรับปรุง และในกลุ่ม 
จานลกัษณะอิสระ จานแบบ G1F1, G1F2, G1F3, G2F1, G2F2, G3F1, G3F2, G3F3 ส่งผลท าให ้
ปริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น มากที่สุด/ดีที่สุด จานแบบ F1, G2F3, F2 ส่งผลท าให้ปริมาณ 
ขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น ระดบัปานกลาง/ดี และจานแบบ F3 ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจาน ดู
มีปริมาณมากขึ้น ระดบันอ้ย/ควรปรับปรุง 
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ตารางที่ 11  ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มผู ้ 
                    เช่ียวชาญ 
 

จานแบบ  ค่าเฉล่ีย  
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

G1C1 

2.20 1.095 ระดบัปานกลาง/ดี 

G1C2 

3.40 0.894 ระดบัมาก/ดีมาก 

G1C3 

2.00 0.707 ระดบัปานกลาง/ดี 
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ตารางที่ 11  ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มผู ้ 
                    เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

จานแบบ  ค่าเฉล่ีย  
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

C1 

2.40 1.517 ระดบัปานกลาง/ดี 

G2C1 

2.00 1.000 ระดบัปานกลาง/ดี 

G2C2 

2.60 1.342 ระดบัมาก/ดีมาก 

 
 
 
 



 105 

ตารางที่ 11  ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มผู ้ 
                    เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

G2C3 

2.20 1.095 ระดบัปานกลาง/ดี 

C2 

3.20 1.095 ระดบัมาก/ดีมาก 

G3C1 

2.20 1.095 ระดบัปานกลาง/ดี 
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ตารางที่ 11  ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มผู ้ 
                    เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

G3C2 

2.00 0.000 ระดบัปานกลาง/ดี 

G3C3 

2.60 1.517 ระดบัมาก/ดีมาก 

C3 

3.20 1.304 ระดบัมาก/ดีมาก 
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ตารางที่ 11  ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มผู ้ 
                    เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

G1F1 

2.40 1.342 ระดบัปานกลาง/ดี 

G1F2 

2.60 0.894 ระดบัมาก/ดีมาก 

G1F3 

2.20 1.034 ระดบัปานกลาง/ดี 
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ตารางที่ 11  ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มผู ้ 
                    เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

F1 

2.80 1.034 ระดบัมาก/ดีมาก 

G2F1 

2.20 0.837 ระดบัปานกลาง/ดี 

G2F2 

3.00 1.000 ระดบัมาก/ดีมาก 

G2F3 

2.20 1.304 ระดบัปานกลาง/ดี 
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ตารางที่ 11  ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มผู ้ 
                    เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

F2 

2.60 1.517 ระดบัมาก/ดีมาก 

G3F1 

3.20 1.304 ระดบัมาก/ดีมาก 

G3F2 

2.40 0.894 ระดบัปานกลาง/ดี 

 
G3F3 

2.40 0.837 ระดบัปานกลาง/ดี 
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ตารางที่ 11  ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มผู ้ 
                    เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

F3 

2.00 1.225 ระดบัปานกลาง/ดี 

 
 จากตารางที่ 11 พบว่าในกลุ่มจานลกัษณะกลม จานแบบ G1C2,G2C2,C2,G3C3,C3 
ส่งผลท าให้ปริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น มาก/ดีมาก จานแบบ G1C1, G1C3, C1, G2C1, 
G2C3,G3C1,G3C2  ส่งผลท าให้ปริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น ระดบัปานกลาง/ดี และใน 
กลุ่มจานลักษณะอิสระ จานแบบ G1F2,F1,G2F2,F2,G3F1 ส่งผลท าให้ปริมาณข้าวในจานดูมี 
ปริมาณมากขึ้น มาก/ดีมาก และจานแบบ G1F1 G1F3,G2F1,G2F3,G3F2,G3F3,F3 ส่งผลท าให ้
ปริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น ระดบัปานกลาง/ดี  
 
ตารางที่ 12 ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มที ่  
                  ตอ้งการควบคุมน ้าหนกั 

จานแบบ  ค่าเฉล่ีย  
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

 
G1C1 

2.84 0.850 ระดบั ปานกลาง/ดี 
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ตารางที่ 12 ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มที ่  
                  ตอ้งการควบคุมน ้าหนกั (ต่อ) 

 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

G1C2 

3.64 0.638 ระดบัมาก/ดีมาก 

G1C3 

2.12 0.833 ระดบัปานกลาง/ดี 

C1 

1.52 0.770 ระดบัปานกลาง/ดี 
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ตารางที่ 12  ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มที ่  
                   ตอ้งการควบคุมน ้ าหนกั (ต่อ) 
 

จานแบบ  ค่าเฉล่ีย  
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

G2C1 

1.92 0.812 ระดบัปานกลาง/ดี 

G2C2 

3.60 0.764 ระดบัมากที่สุด/ดีที่สุด 

G2C3 

2.52 0.872 ระดบัมาก/ดีมาก 
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ตารางที่ 12 ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มที ่  
                  ตอ้งการควบคุมน ้าหนกั (ต่อ) 
 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

C2 

2.12 1.130 ระดบัปานกลาง/ดี 

G3C1 

2.28 0.792 ระดบัปานกลาง/ดี 

G3C2 

2.92 0.862 ระดบัมาก/ดีมาก 

 
 
 
 
 



 114 

ตารางที่ 12 ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มที ่  
                  ตอ้งการควบคุมน ้าหนกั (ต่อ) 
 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

G3C3 

3.00 1.155 ระดบัมาก/ดีมาก 

C3 

1.92 1.256 ระดบัปานกลาง/ดี 

G1F1 

2.60 1.041 ระดบัมาก/ดีมาก 
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ตารางที่ 12 ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มที ่  
                  ตอ้งการควบคุมน ้าหนกั (ต่อ) 
 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

G1F2 

2.84 1.068 ระดบัมาก/ดีมาก 

G1F3 

2.60 1.118 ระดบัมาก/ดีมาก 

F1 

2.20 1.155 ระดบัปานกลาง/ดี 
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ตารางที่ 12 ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มที ่  
                  ตอ้งการควบคุมน ้าหนกั (ต่อ) 
 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

G2F1 

2.64 0.995 ระดบัมาก/ดีมาก 

G2F2 

3.08 1.038 ระดบัมาก/ดีมาก 

G2F3 

2.44 1.044 ระดบัปานกลาง/ดี 
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ตารางที่ 12 ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มที ่  
                  ตอ้งการควบคุมน ้าหนกั (ต่อ) 
 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D) ระดบัความพงึพอใจ 

F2 

2.08 1.187 ระดบัปานกลาง/ดี 

G3F1 

2.64 1.036 ระดบัมาก/ดีมาก 

G3F2 

3.32 0.852 ระดบัมาก/ดีมาก 

 
G3F3 

2.72 0.737 ระดบัมาก/ดีมาก 
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ตารางที่ 12 ตารางวเิคราะห์จานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นของกลุ่มที ่  
                  ตอ้งการควบคุมน ้าหนกั (ต่อ) 
 

จานแบบ ค่าเฉล่ีย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน 
(S.D) 

ระดบัความพงึพอใจ 

F3 

1.44 0.917 ระดบันอ้ย/ควรปรับปรุง 

 
 จากตารางที่ 12 พบว่าในกลุ่มจานลกัษณะกลม จานแบบ G2C2 ส่งผลท าให้ปริมาณ 
ขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น มากที่สุด/ดีที่สุด จานแบบ G1C2,G2C3,G3C2,G3C3 ส่งผลท าให ้
ปริมาณ ขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น มาก/ดีมาก จานแบบ G1C1,G1C3,C1,G2C1,C2,G3C1,C3 
ส่งผล ท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น ปานกลาง/ดี และในกลุ่มจานลกัษณะอิสระ จาน
แบบ G1F1,G1F2,G1F3,G2F1,G2F2,G3F1 G3F2,G3F3 ส่งผลท าให้ปริมาณขา้วในจาน ดูมีปริมาณ 
มากขึ้น มาก/ดีมาก จานแบบ F1,G2F3,F2 ส่งผลท าให้ปริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณ มากขึ้น ปาน
กลาง/ดี และ จานแบบ F3 ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น นอ้ย/ควรปรับปรุง  
 
 ตอนที่ 2  คะแนนความพึงพอใจต่อจานที่ส่งผลท าให้ปริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณ 
มากขึ้น (โดยเลือกจากค่าเฉล่ียสูงที่สุดอนัดบั1-3ของจานแต่ละลกัษณะมาเปรียบเทียบ)  
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ตารางที่ 13  คะแนนความพงึพอใจต่อจานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น   
                    ของกลุ่มบุคคลทัว่ไป 
 

จานแบบ คะแนนความพงึพอใจ อนัดบั 

 
G1C2 

172 1 

 
G2C2 

145 2 

 
G3C3 

80 3 
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ตารางที่ 13  คะแนนความพงึพอใจต่อจานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น   
                    ของกลุ่มบุคคลทัว่ไป (ต่อ) 
 

จานแบบ คะแนนความพงึพอใจ อนัดบั 

G2F2 

115 1 

G3F2 

111 2 

G1F2 

67 3 
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 จากตารางที่ 13 จากกลุ่มบุคคลทัว่ไป 120 คน พบวา่ในกลุ่มจานลกัษณะกลม จานแบบ 
G1C2 มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ จานแบบ G2C2 และจานแบบ G3C3 เป็น 
อนัดบัสุดทา้ย ในกลุ่มจานลกัษณะอิสระ จานแบบ G2F2 มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด รอง ลง
มาคือ จานแบบ G3F2 และจานแบบ G1F2 เป็นอนัดบัสุดทา้ย 
 
ตารางที่ 14  คะแนนความพงึพอใจต่อจานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น ของ 
                   กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
 

จานแบบ คะแนนความพงึพอใจ อนัดบั 

 
G1C2 

9 1 

 
C2 

2 2 

  
 
 
 
 
 
 



 122 

ตารางที่ 14  คะแนนความพงึพอใจต่อจานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น ของ 
                   กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

จานแบบ คะแนนความพงึพอใจ อนัดบั 

 
C3 

2 2 

 
G3F1 

5 2 

 
G2F2 

8 1 

 
F1 

3 3 
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 จากตารางที่ 14 จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน พบว่าในกลุ่มจานลกัษณะกลม จานแบบ 
G1C2 มีคะแนนความพงึพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ จานแบบ C2 และจานแบบ C3 เท่ากนั ในกลุ่ม 
จานลกัษณะอิสระ จานแบบ G2F2 มีคะแนนความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ จานแบบ G3F1 
และจานแบบ F1 เป็นอนัดบัสุดทา้ย 
 
ตารางที่ 15  คะแนนความพงึพอใจต่อจานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น ของ  
                    กลุ่มที่ตอ้งการควบคุมน ้ าหนกั 
  

จานแบบ คะแนนความพงึพอใจ อนัดบั 

 
G1C2 

48 1 

 
G2C2 

36 2 
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ตารางที่ 15  คะแนนความพงึพอใจต่อจานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น ของ  
                    กลุ่มที่ตอ้งการควบคุมน ้ าหนกั (ต่อ) 
 

จานแบบ คะแนนความพงึพอใจ อนัดบั 

 
G3C3 

17 3 

 
G3F2 

24 1 

 
G2F2 

24 1 

 
G1F2 

21 2 
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 จากตารางที่ 15 จาก กลุ่มที่ตอ้งการควบคุมน ้ าหนัก 25 คน พบว่าในกลุ่มจาน ลกัษณะ
กลม จานแบบ G1C2 มีคะแนนความพงึพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ จานแบบ G2C2 และจานแบบ 
G3C3 เป็นอนัดบัสุดทา้ย ในกลุ่มจานลกัษณะอิสระ จานแบบ G2F2 และ G3F2 มีคะแนนความพึง
พอใจมากที่สุด รองลงมาคือ จานแบบ G1F2 
 
 ตอนที่ 3 คะแนนความพึงพอใจต่อจานที่ส่งผลท าให้ปริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณ 
มากขึ้นที่สุด (โดยเลือกจากคะแนนอนัดบัที่ 1 แต่ละลกัษณะมาเปรียบเทียบ)  
 
ตารางที่ 16  คะแนนความพงึพอใจต่อจานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นที่สุด    
                   ของกลุ่มบุคคลทัว่ไป 
 

จานแบบ คะแนนความพงึพอใจ อนัดบั 

 
G1C2 

63 1 

 
G2F2 

32 2 

  
 จากตารางที่  16 จากกลุ่มบุคคลทัว่ไป 120 คน พบว่าจานแบบ G1C2 มีคะแนนความ 
พงึพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ จานแบบ G2F2  
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ตารางที่ 17  คะแนนความพงึพอใจต่อจานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นที่สุด  
                    กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
 

จานแบบ คะแนนความพงึพอใจ อนัดบั 

G1C2 

5 1 

G2F2 

4 2 

  
 จากตารางที่ 17 จากกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 5 คน พบวา่ในจานแบบ G1C2 มีคะแนนความ พึง
พอใจมากที่สุด รองลงมาคือ จานแบบ G2F2 
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ตารางที่ 18  คะแนนความพงึพอใจต่อจานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นที่สุด   
                   ของกลุ่มที่ตอ้งการควบคุมน ้ าหนกั 
 

จานแบบ คะแนนความพงึพอใจ อนัดบั 

 
G1C2 

13 1 

 
G3F2 

3 3 

 
G2F2 

6 2 

  
 จากตารางที่ 18 จาก กลุ่มที่ตอ้งการควบคุมน ้ าหนัก 25 คน พบว่าจานแบบ G1C2 มี
คะแนนความพงึพอใจมากที่สุด รองลงมาคือ จานแบบ G2F2 และ G3F2 เป็นอนัดบัสุดทา้ย 
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      5 
                                       

 
                                                                       
                                                                                          
 1.                         
 1.1                                                                      
                                                                   

 1.2                                                              
                                                                                   
       
 2.                         

     2.1                                  1                                         
                                                                     7      
      2.2                                  2                                       
             120                                                              5      
                                           25    
 3.                            
     3.1                                                                  
                          1      
     3.2                                                                     
                                                             1      
 4.                     
                                                                                    
                                                                                  
     4.1                                                                       
     4.2                                                                    
          4.3                                                       
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                                          (OP Art)                   
                                                                         
                                                                             
                                                    
                                                                             
                                                                                
                                   
       ออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณ
อาหารมากขึ้ นโดยใช้ศิลปะ ออปอาร์ต                                                 
                                                                        
                                                                                  
    ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใช้
ศิลปะ ออปอาร์ต                                                                              
                                                                        
                                                                             
                                                                                       
                                                                     
                                                                                        
                  ออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมี
ปริมาณอาหารมากขึ้ นโดยใช้ศิลปะ ออปอาร์ต                                     
                                       ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมี
ปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต 
 
                
                        ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมี
ปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต                 
                                  1                                          
       ป                                                                            
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 1.                                                      
     1.1                             3        
     1.2               (       )                   
 2.                                                          3                   
           
     2.1                       (    )                       (    )             
                              (Betina Piqueras-Fiszman, Jorge Alcaide, Elena Roura and 

Charles Spence, 2011: 1) 
     2.2                                                    (    )         
        ( Brain Wansink and Koert Vanittersum, 2008: 1)                                    
           (    )                                             
     2.3 ลกัษณะของจาน                                                        
                                                  จานลักษณะกลม และลักษณะอิสระ 
                             42.9  
     2.3                                                                        
                                                                                 ว       
                                                                28.6 
     2.4                                                                       
                                                             7                       
               Poggendorff Illusion (                                          ำ า    
             )                85.7          1                      (         )       
            Poggendorff Illusion (                                                
             )               3                      (         )                  
Illusory Contours (                                     )               57.1 
                        2                                                
                                                                               
                          
                                          150                              
120                                      5                                   25                
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 1. ผลการวดัค่าความพงึพอใจ ต่อภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมี
ปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ตพบวา่  
     1.1 ลกัษณะของจาน                  120                                      
5                                   25    มีความพึงพอใจต่อจานในลักษณะกลม มากกว่า 
ลกัษณะอิสระ 

 
 
ภาพที่ 22 แสดงจานลกัษณะวงกลม     
 
  1.2 ลวดลาย กลุ่มบุคคลทัว่ไป 120                                      5    
                               25    มีความพงึพอใจต่อ ลวดลายที่ 3  
 

 
 
ภาพที่ 23 แสดงลวดลายธรรมชาติ (เมล็ดขา้ว) Illusory Contours      
 
 1.3 บริเวณของลวดลาย                  120                                      
5                                   25    มีความพึงพอใจต่อจานในบริเวณของลวดลาย 
                            ว       
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ภาพที่ 24 แสดงบริเวณของลวดลาย                            ว       
  
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า                 120     
                                 5                                   25    มีความพึงพอใจต่อ 
จานลักษณะกลม ลวดลายธรรมชาติ ( เมล็ดข้าว )ที่ มีการลวงตาแบบ Illusory Contours 
(                                     ) และลวดลายบริเวณที่วางขา้วและต่อจากที่วางขา้ว  
 

         

 
ภาพที่ 25 แสดงลกัษณะ ลวดลาย บริเวณของลวดลาย และการวางขา้ว 
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ภาพที่ 26 แสดงสดัส่วนของจานขา้ว 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 27 แสดงสดัส่วนของ ลวดลาย และ พื้น 
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ข้อเสนอแนะ 
 1. การออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหาร
มากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต นั้นเหมาะสมกบัการน าไปใชใ้น สถาบนัลดน ้ าหนกัที่ใชก้ารควบคุม
อาหาร และตามร้านอาหารที่ตอ้งการจะลดปริมาณอาหารลงแต่ท  าให้ดูว่ามีปริมาณอาหารมากขึ้น 
หรือน าไปใชโ้ดยทัว่ไป 
 2. เน่ืองจากการทดลองภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณ
อาหารมากขึ้นโดยใช้ศิลปะ ออปอาร์ต นั้นทดสอบความพึงพอใจดว้ยจิตวิทยาการรับรู้ด้วยการ
มองเห็นเพียงส่วนเดียว ในการวิจยัคร้ังต่อไปอาจทดสอบความพึงพอใจด้วยการใช้งานจริงหรือ
จิตวทิยาดา้นอ่ืนๆ 
    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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ภาพที่ 28 แสดงแนวคิดในการออกแบบ 
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แบบสอบถาม 

โครงการออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยให้ดูมปีริมาณอาหารมากขึน้โดย
ใช้ศิลปะ ออปอาร์ต  

แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของโครงการออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่
ช่วยใหดู้มีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต 

 ขอ้มูลส่วนน้ีผูว้จิยัเป็นผูส้ร้างขึ้นเพือ่ประเมินหารูปทรงของจานรวมทั้ง แบบลวดลาย สี 
ของชุดรับประทานอาหารเพือ่น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภทอาหาร
จานเดียวที่ช่วยใหดู้มีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ต 

 การสอบถามในคร้ังน้ี ขอความกรุณาทา่นไดโ้ปรดพจิารณาใหข้อ้มูลตามความเป็นจริงตาม
ความคิดเห็นของท่าน เพือ่ความชดัเจนในการน าไปออกแบบภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจาน
เดียวที่ช่วยใหดู้มีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ ออปอาร์ตต่อไป ในการใหข้อ้มูลในคร้ังน้ี
ผูว้จิยั ขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

            นาย ธนฐัพงศ ์ ไพรวนัรัตน์ 

ค าช้ีแจง แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนที ่1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัรูปแบบ ลวดลาย สีสนั ของชุดรับประทานอาหารจานเดียว

ที่มีผลในทางดา้นจิตวทิยา 
 ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ช่ียวชาญกบัแนวทางการพฒันาชุดรับประทานอาหารจานเดียว
ที่มีผลในทางดา้นจิตวทิยา 

 
 
ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง    ที่ตรงกบัขอ้มูลของท่าน หรือกรอกขอ้ความลง
ในช่องวา่ง 
1. เพศ    
   ชาย  
   หญิง 

2. อาย ุ
  15-24 ปี 
  25-34 ปี 
  35-44 ปี 
  45 ปีขึ้นไป 

3. อาชีพ  
   นกัเรียน/นกัศึกษา 
   พนกังาน/ลูกจา้งบริษทั 
   ธุรกิจส่วนตวั   
   ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ   
    อ่ืน ๆ (ระบุ)....................  
4. ระดบัการศึกษาสูงสุดที่ไดรั้บหรือก าลงัศึกษาอยู ่ 
   ม.6 (ปวช.) หรือต ่ากวา่ 
   อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  
   ปริญญาตรี 
   ปริญญาโท 
   ปริญญาเอก 
   อ่ืน ๆ (ระบุ).................. 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
   ต  ่ากวา่ 10,000 บาท 
   10,001-20,000 บาท 
   20,001-30,000 บาท  
   30,000 บาทขึ้นไป 



 145 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบ ลวดลาย สีสัน ของชุดรับประทานอาหารที่มีผลในทางด้าน
จิตวิทยา เพื่อหาแนวทางในการออกแบบ 
1. ลกัษณะของจานที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น โดยท าเคร่ืองหมาย  ลงใน
ช่อง    ที่ท่านพงึพอใจมากที่สุด (เลือกตอบเพยีง 1 ลกัษณะ) 
  
 
    
 
 
   
           
                      ลกัษณะวงกลม                       ลกัษณะวงรี              

                
 
     
 
   
 
 
        
                ลกัษณะส่ีเหล่ียมลบมุม                                                 ลกัษณะอิสระ 
                                                                                                                                         
 
2. รูปแบบการจดัวางอาหารของจานที่เหมาะสมและถูกตอ้งตามหลกัโภชนาการโดยท าเคร่ืองหมาย 
 ลงในช่อง    ที่ท่านพงึพอใจมากที่สุด (เลือกตอบเพยีง 1 รูปแบบ) 

               จดัวางอาหาร(กบัขา้ว)แยกออกเป็นส่วนๆ                                
                การจดัวางอาหาร(กบัขา้ว)บนขา้วโดยตรง  
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3. ลวดลายของจานที่ส่งผลท าให้ขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นโดยท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  
  ที่ท่านพงึพอใจมากที่สุด (เลือกตอบเพยีง 3 ลกัษณะ) 
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4.บริเวณของลวดลายของจานที่ส่งผลท าให้ปริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น (ให้ค่าความ     
พึงพอใจลงในช่อง    ตามระดบัความพึงพอใจดงัน้ี ระดบัความพึงพอใจมากที่สุด = 1 ระดับ
ความพึงพอใจมาก = 2 ระดบัความพึงพอใจปานกลาง = 3 ระดบัความพึงพอใจน้อย = 4 ความพึง
พอใจนอ้ยที่สุด = 5) 
  

                                      
                  บริเวณที่วางขา้ว              บริเวณที่วางขา้วและต่อจากที่วางขา้ว 

      

                                                        
                                                        เฉพาะบริเวณต่อจากที่วางขา้ว 
       
 

                                                
             เฉพาะบริเวณขอบจาน           ลวดลายทั้งจาน 
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แบบสอบถามเกี่ยวกับการทดลองและศึกษา รูปแบบ ลวดลาย ของภาชนะใส่อาหารประเภทอาหาร
จานเดียวที่ช่วยให้ดูมีปริมาณอาหารมากขึน้ 
ค าช้ีแจง : จากแบบภาพที่ก  าหนดมาให ้ใหท้่านเลือกแบบจาน ที่ตรงกบัความพึงพอใจของท่านมาก
ที่สุดให้ใส่เลข 1 รองลงมาคือ 2 ,3 และ 4 ตามล าดบั โดย 4 มีค่าความพึงพอใจน้อยสุด ลงในช่อง
ความพงึพอใจ และโปรดใส่ ขอ้มูล ดา้นทา้ยแบบสอบถามดว้ยเพือ่เป็นประโยชน์ในการวจิยั  
 
ขอ้ 1 จานแบบที่ G1C1,G1C2,G1C3และ C ที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น 

จาน ชุด A แบบ G1C1 แบบ G1C2 แบบ G1C3 แบบ C1 
ล าดบั 

ความพงึพอใจ 
    

 
ขอ้ 2 จานแบบที่ G2C1,G2C2,G2C3และ C ที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น 

จาน ชุด B แบบ G2C1 แบบ G2C2 แบบ G2C3 แบบ C2 
ล าดบั 

ความพงึพอใจ 
    

 
ขอ้ 3 จานแบบที่ G3C1,G3C2,G3C3และ C ที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น 

จาน ชุด C แบบ G3C1 แบบ G3C2 แบบ G3C3 แบบ C3 
ล าดบั 

ความพงึพอใจ 
    

 
ขอ้ 4 จากขอ้ 1 - 3 จานที่ท่านให้ค่าความพึงพอใจมากที่สุดในแต่ละขอ้ ท่านคิดว่าจานในขอ้ใด ที่
ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นที่สุด โดยใส่ตวัเลขแทนค่าความพึงพอใจ ลองใน
ช่องค่าความพงึพอใจ (1 = พงึพอใจมากที่สุด, 2 = ปานกลาง ,3 = พงึพอใจนอ้ยที่สุด) 

ขอ้ 1 2 3 
ล าดบัความพงึพอใจ    
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ขอ้ 5 จานแบบที่ G1F1,G1F2,G1F3และ F ที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น 
จาน ชุด D แบบ G1F1 แบบ G1F2 แบบ G1F3 แบบ F1 
ล าดบั 

ความพงึพอใจ 
    

 
ขอ้ 6 จานแบบที่ G2F1,G2F2,G2F3และ F ที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น 

จาน ชุด E แบบ G2F1 แบบ G2F2 แบบ G2F3 แบบ F2 
ล าดบั 

ความพงึพอใจ 
    

 
ขอ้ 7 จานแบบที่ G3F1,G3F2,G3F3และ F ที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้น 

จาน ชุด F แบบ G3F1 แบบ G3F2 แบบ G3F3 แบบ F3 
ล าดบั 

ความพงึพอใจ 
    

 
ขอ้ 8 จากขอ้ 5 - 7 จานที่ท่านให้ค่าความพึงพอใจมากที่สุดในแต่ละขอ้ ท่านคิดว่าจานในขอ้ใด ที่
ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นที่สุด โดยใส่ตวัเลขแทนค่าความพึงพอใจ ลองใน
ช่องค่าความพงึพอใจ (1 =พงึพอใจมากที่สุด, 2 = ปานกลาง ,3 = พงึพอใจนอ้ยที่สุด) 

ขอ้ 5 6 7 
ล าดบัความพงึพอใจ    

 
ขอ้ 9 จากขอ้จากค าตอบในขอ้ 4 ที่เป็นขอ้สรุปในกลุ่มที่ 1 และขอ้ 8 ที่เป็นขอ้สรุปในกลุ่มที่ 2 ท่าน
คิดวา่ขอ้ใดที่ส่งผลท าใหป้ริมาณขา้วในจานดูมีปริมาณมากขึ้นที่สุด โดยใส่ตวัเลขแทนค่าความพึง
พอใจ ลองในช่องค่าความพงึพอใจ (1 =พงึพอใจมากที่สุด, 2 = พงึพอใจ ) 

ขอ้ 4 8 
ล าดบัความพงึพอใจ   

 
ช่ือ.................................................................. นามสกุล.......................................................... 
อาย.ุ.......................................... น ้ าหนกั.................................. ส่วนสูง................................... 

(ปกปิด) 
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ภาคผนวก ค 
หนงัสือเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ง 
เขียนแบบ ภาชนะใส่อาหารประเภทอาหารจานเดียวที่ช่วยใหดู้มีปริมาณอาหารมากขึ้นโดยใชศิ้ลปะ 

ออปอาร์ต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

160

 
   ภาพที่ 28  เขียนแบบชุดรับประทานอาหาร (จาน) 
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