
 
 

โครงการออกแบบเคร่ืองเรือนภายใต้แนวความคิดจากสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทย 
 
 
 
 
 

 
 
 

โดย 
นางสาวธิดาลกัษณ์  ภักดี  

 
 

 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาการออกแบบผลติภัณฑ์ 
ภาควชิาการออกแบบผลติภัณฑ์ 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2558 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



โครงการออกแบบเคร่ืองเรือนภายใต้แนวความคิดจากสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
 นางสาวธิดาลกัษณ์  ภักดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วทิยานิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปมหาบัณฑิต 
 สาขาวชิาการออกแบบผลติภัณฑ์ 
ภาควชิาการออกแบบผลติภัณฑ์ 

บัณฑิตวทิยาลยั  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ปีการศึกษา 2558 

ลขิสิทธ์ิของบัณฑิตวิทยาลยั  มหาวทิยาลัยศิลปากร 



FURNITURE DESIGN INSPIRED BY THAI HOUSE ARCHITECT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Miss Thidaluk  Pakdee 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree 
Master of Fine Arts Program in Product Design 

Department of Product Design 
Graduate School, Silpakorn University 

Academic Year 2015 
Copyright of Graduate School, Silpakorn University 



 บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร อนุมติัให้วิทยานิพนธ์เร่ือง  “โครงการออกแบบเคร่ือง
เรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทย” เสนอโดย นางสาวธิดาลกัษณ์  ภกัดี เป็นส่วน
หน่ึงของการศึกษาตามหลกัสูตรปริญญาศิลปมหาบณัฑิต สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 
 
 
 ……......................................................................... 
      (รองศาสตราจารย ์ดร.ปานใจ ธารทศันวงศ)์ 
         คณบดีบณัฑิตวทิยาลยั 
 วนัท่ี..........เดือน..............................พ.ศ.................. 
 

อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปฐว ี อารยภานนท ์
 
คณะกรรมการตรวจสอบวทิยานิพนธ์ 

 
...............................................................ประธานกรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ลุย้  กานตส์มเกียรติ) 
..................../..................../.................... 

 
...............................................................กรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิสักก ์ สินธุภคั) 
..................../..................../.................... 

 
...............................................................กรรมการ ...............................................................กรรมการ 
(ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัฐไท  พรเจริญ) (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปฐว ี อารยภานนท)์ 
..................../..................../.................... ..................../..................../.................... 
 



 ง 

54155319: สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ ์
ค าส าคญั: การออกแบบเคร่ืองเรือน / สถาปัตยกรรมบา้นทรงไทย 
 ธิดาลกัษณ์  ภกัดี: โครงการออกแบบเคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมบา้น
ทรงไทย. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ.ดร.ปฐวี อารยภานนท.์ 200 หนา้. 
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือออกแบบรูปแบบเคร่ืองเรือนท่ีไดแ้นวคิดจากการศึกษาภูมิ
ปัญญาต่างๆในการสร้างบ้านไทยและท่ีมาของการสร้างสรรค์รูปแบบสถาปัตยกรรมท่ีมีความเป็น
เอกลกัษณ์ ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์จากช่างผูเ้ช่ียวชาญตา้นการสร้างบ้านไทยจ านวน 2 คน และ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน และน าผลท่ีไตม้าใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองเรือน โดย
ใหผู้เ้ช่ียวชาญพิจารณาแบบ ความเป็นไปไดข้องช้ินงาน ความเหมาะสมในสร้างเคร่ืองเรือน และทดสอบ
ความพึงพอใจจาก กลุ่มตวัอยา่ง วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชค่้าเฉล่ีย จากการวิจยัพบวา่ 
 1.เรือนไทยเคร่ืองสับ เป็นบา้นไทยท่ีบุคคลคุน้ตาและเป็นท่ีรู้จกัมากกว่าเรือนเคร่ืองผกู และ
สามารถสะทอ้นเอกลกัษณ์ทางภูมิปัญญาของการสร้างสถาปัตยกรรมไทยไดดี้ มีค่าเป็นร้อยละ 80 และ
ผูวิ้จยัไดน้ ามาแสดงในวิถีไทย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีอยู่ในตวัคนไทยทุกยุคสมยั โดยสามารถสะทอ้นคุณค่าไต ้2 
แนวทางคือ แนวทางการพ่ึงพาอาศยัในระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 4.2 (S.D.= 0.56) และแนวทางอยู่อย่างไทยใน
ระดบัมากมีค่าเฉล่ีย 3.38 (S.D.= 0.48) ซ่ึงประกอบดว้ยส่วนของบา้นไทยท่ีสามารถแสดงเอกลกัษณ์ของ
บา้นไทยไดม้ากท่ีสุดดงัน้ี หลงัคาบา้นไทยสามารถ สะทอ้นแนวคิดสถาปัตยกรรมบา้นเรือนไทยท่ีคนรู้จกั
อยู่ในระดบัมากท่ีสุดมีค่าเป็นร้อยละ 80 โดยบา้นไทยให้ความรู้สึกเงียบสงบร่มเย็นร้อยละ 40 วสัดุไม้
สามารถสะทอ้นความรู้สึกของบา้นไทยในดา้นต่างๆไดดี้ท่ีสุด และสถานท่ีพกัผ่อนของคนเมืองภายในท่ี
พกัอาศยัโดยมีลกัษณะลมธรรมชาติพดัผ่านคือ ส่วนระเบียงและชานบา้นมากท่ีสุด การใช้สีของเคร่ือง
เรือนควรไดจ้ากสีของวสัดุนั้นๆ และใชเ้ส้นตั้งจะให้ความรู้สึกแข็งแรงและโคง้จะใหค้วามรู้สึกถึงความ
ผอ่นคลาย  
 2.กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อเคร่ืองเรือนท่ีแสดงอัตลักษณ์ คุณค่า ความงาม และ
ความรู้สึกท่ีมีต่อบา้นไทยในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ีย 4.18 (S.D.= 0.48) ซ่ึงเป็นการออกแบบโดยน า
คุณลกัษณะ ความรู้สึก และคุณค่าในงานสถาปัตยกรรมไทยในอดีตรวมเขา้กับบ้านและกิจกรรมใน
ปัจจุบนัซ่ึงเนน้ดา้นประโยชนใ์ชส้อยในการพกัผอ่น ท่ีสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตในปัจจุบนั 
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 This research aims to design furniture pattern inspired by the study of heritage 
wisdoms regarding construction techniques, dominant preferences, and core ideas of creating 
unique architecture – Thai house. The data is acquired from in-depth interviews with two Thai 
housing experts and questionnaires responded by 50 target samples. The researcher adopts the 
findings as the concept to create the furniture under considerations of experts in terms of design, 
possibility, and compatibility before measuring satisfactions of user samples and analysing 
means, percentages, and t-test. The findings are presented as following: 
 1. Thai house using wood-assembled techniques is more familiar to the samples of 
this research than the one using wood-tied techniques and well reflects the uniqueness of Thai 
architecture. A large number of the population in this study – 80 percent of total – understand the 
construction pattern of this housing type. The values of Thai cultures, which are deeply rooted in 
Thais, are emphasized via two streams: 1) interdependence, which its means account for 4.2 (S.D. 
= 0.56); and 2) Thai lifestyle, which its means account for 3.38 (S.D. = 0.48). The roofing is the 
part that make most people aware of Thai house accounting for 80 percent of total. 40 percent of 
total samples recognize that Thai house mirror the feeling of relaxation and the woods, main 
material of the architecture, most reflects overall feelings of Thai house. The areas in the house 
that residences most prefer to chill out are balcony and corridor, where they spend approximately 
30 minutes to an hour. The coloring of the furniture should bare originality of comprised 
materials. Vertical lines give the feeling of strength, while curves give that of relaxation. Metal 
and plastic become the most novel of furniture materials for Thai house. 
 2. The target samples admire the furniture that reflects uniqueness, value, aesthetics, 
and feelings of Thai house resulting in the means of 4.18 (S.D. = 0.48). The design, thus, need to 
blend in preferences, feelings, and values of Thai-housing heritage with present houses and 
activities, where functionality of relaxation is a key of lifestyle. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี เพราะไดรั้บความกรุณาอย่างยิ่งจากผูช่้วย 
ศาสตราจารย ์ดร. ปฐวี อารยภานนท ์ซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา วิทยานิพนธ์ท่ีให้ความช่วยเหลือและ
ให้ค  าแนะน าในทุกส่วนงานของผูว้ิจยั รวมทั้งผูช่้วยศาสตราจารย์ลุ้ย กานต์สมเกียรติ ประธาน
กรรมการสอบวทิยานิพนธ์ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิสักก ์ สินธุภคั และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. รัฐ
ไท พรเจริญ ผูท้รงคุณวุฒิ ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน า ส่งผลให้วิทยานิพนธ์เล่มน้ีมีความสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยส์าขาการออกแบบผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร ทุก
ท่านท่ีให้ความรู้ ให้ค  าแนะน าและประสบการณ์อนัมีค่า ขอขอบพระคุณเจา้ของ หนงัสือ วารสาร 
เอกสาร และวทิยานิพนธ์ทุกเล่ม ท่ีช่วยใหเ้ป็นขอ้มูลใหก้ารท าวทิยานิพนธ์ผา่นไปไดด้ว้ยดี  
ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อนๆ และนอ้งๆ สาขาการออกแบบผลิตภณัฑ์ มหาวิทยาลยัศิลปากรทุกคนท่ีให้
การช่วยเหลือ ใหค้  าแนะน า และก าลงัใจตลอดมา โดยเฉพาะ ธญัญรัตน์ ด ารงรัตน์, วิชชุลดา สุขแป, 
พชร พ่วงสกุล, รัศมน ทองงามข า, ทีราทรน์ ธีรกุลชยักิจ, พิราอร อ านวยพรสกุล, สิรินทร์ญา        
น่ิมนวล, สุวดิา วฒันพิมล, ณภคั แสงจนัทร์ ท่ีใหก้ารช่วยเหลือ และเป็นก าลงัใจในการท างาน 
 ขอกราบขอบพระคุณ ช่างคุณวนัชยั เงินเหรียญ และคุณวชิยั สาระขวญั ท่ีให้ความรู้และ
ความร่วมมืออย่างดียิ่งในการเก็บขอ้มูลวิจยั ส่งผลให้ผูว้ิจยัสามารถด าเนินการวิจยัจนส าเร็จลุล่วง
ดว้ยดี 
 คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวิทยานิพนธ์เล่มน้ี ผูว้ิจยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารยท่ี์อบรมสั่งสอน และเพื่อนๆท่ีช่วยเหลือแนะน า ให้การสนบัสนุนอยา่งดียิ่งเสมอ
มา 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เสาวรักษ์ ไดก้ล่าววา่ “ทุกชีวิตเกิดมาย่อมมี "บา้น" เป็นจุดเร่ิมตน้ จากรูปทรงแห่งอดีต
จนถึงปัจจุบนั "บา้น" เป็นหลกัฐานช้ินส าคญัยิ่งในการศึกษารูปแบบการด าเนินชีวิตของกลุ่มชนแต่
ถ่ินฐาน” (เสารักษ,์ 2552) 
 สถาปัตยกรรมไทย เป็นเอกลกัษณ์ไทยท่ีสะทอ้นภาพชีวิตแบบไทย ทั้งในดา้นความ
เป็นอยู ่ทศันคติ ค่านิยม และความเช่ือม ซ่ึง "เรือน" เป็นสถานท่ีท่ีผกูพนัมาตั้งแต่เกิด แมว้า่ปัจจุบนั
การด าเนินชีวติและรูปลกัษณ์ของบา้นจะแปรเปล่ียนไป แต่หากมองกนัอยา่งลึกซ้ึงแลว้ ชีวิตในบา้น
ของคนไทยยงัไม่เคยเปล่ียน ซ่ึงค่านิยมบางประการยงัคงด าเนินการสืบทอดจากคนรุ่นหน่ึงสู่คนอีก
รุ่นหน่ึงอยา่งต่อเน่ือง (ส านกับริการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2548) 
 มรดกแห่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย งานศิลป์ท่ีสั่งสมองคค์วามรู้ในการแกปั้ญหา 
และเคารพสภาพแวดลอ้มได้อยา่งมีเหตุผล รายละเอียดและองคป์ระกอบของเรือนไทยทุกส่วน จึง
ลว้นมีท่ีมาท่ีไปเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต วฒันธรรม และขีดจ ากดัของโครงสร้างบา้นใน
ยุคนั้น หากเรามองลึกเขา้ไปในรายละเอียด ดีไซน์เหล่าน้ียงัสามารถน ามาปรับใชก้บับา้นสมยัใหม่
ไดเ้ป็นอยา่งดี เราลองมาศึกษารายละเอียดท่ีซ่อนอยูใ่นเรือนไทย วา่มีอะไรบา้งท่ีเราสามารถน ามา
ประยกุตใ์ชร่้วมกบับา้นในยคุน้ีได ้(อธิตา, 2558) 
 บา้นทรงไทยท่ามกลางความเปล่ียนแปลงของลกัษณะท่ีอยู่อาศยัดว้ยปัจจยัหลายอย่าง 
เช่น ไมห้ายากข้ึน มีราคาสูงหาช่างฝีมือยาก และอีกประเด็นท่ีส าคญัคือกระแสของต่างชาติหลัง่ไหล
เขา้มากลืนรูปแบบทางวฒันธรรมจนจืดจาง เทคโนโลยีมีความเจริญกา้วหน้า ท าให้มีการพฒันา
ส่ิงก่อสร้างสมยัใหม่ท่ีมีวสัดุท่ีเปล่ียนไป เช่น อิฐ ปูน หรือ คอนกรีต ตามแบบสมยัใหม่ท่ีเลียนแบบ
รูปทรงของอาคารบา้นเรือนของต่างประเทศมาประยุกต์กนัเพื่อความเหมาะสมมากกวา่ เรือนไทย
ในปัจจุบนัจึงหาไดย้ากข้ึนทุกที แต่เสน่ห์ของเรือนไทย ท่ีมีเอกลกัษณ์นั้นไม่ได้เส่ือมหายไปตาม
กาลเวลา ไม่ว่าจะเป็นความสวยงาม ความเรียบง่ายของสถาปัตยกรรมท่ีบรรจง นั้ นยงัเป็นท่ี
ภาคภูมิใจอยู่ในส่วนลึกของจิตใจคนไทยมาโดยตลอด ด้วยเหตุน้ีผูจ้ดัท าโครงการจึงอยากน า
เอกลักษณ์ของบ้านทรงไทย เพื่อน าเสนออจัฉริยภาพทางภูมิปัญญาของไทย โดยการศึกษาทั้ง
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ลกัษณะการสร้างและวิถีการใช้ชีวิต จากบ้านเรือนไทย น ามาเช่ือมโยงกับวิถีไทยใน ผ่านการ
ออกแบบเคร่ืองเรือนท่ียงัมีกล่ินอายของรากของวฒันธรรมเดิม 
 
วตัถุประสงค์ในการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษารูปแบบ ลกัษณะ วิธีการสร้าง และวสัดุต่างๆในการสร้างสถาปัตยกรรม
ไทย 
 2. เพื่อออกแบบเคร่ืองเรือนภายใต้แนวความคิดจากสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทย ท่ี
สามารถอยูร่่วมกบับา้นปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั 
 3. เพื่อสร้างเคร่ืองเรือนท่ีแสดงแนวคิดแบบบา้นทรงไทย ท่ีสามารถอยู่ร่วมกบับา้น
ปัจจุบนัไดอ้ยา่งไม่แปลกแยก ดว้ยเทคนิควธีิการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม  
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบ วิธีการสร้างบา้นไทย และวิถีแนวคิดต่างๆ เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองเรือน 
 2. ค้นคว้าเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ในแนวทางเก่ียวกับ
สถาปัตยกรรมไทย 
 3. การออกแบบเคร่ืองเรือน ท่ีมีแนวความคิดมาจากการสร้างของสถาปัตยกรรมบา้น
ไทย โดยมีปรับเปล่ียนวสัดุและรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัสังคมปัจจุบนั 
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. ขั้นตอนการส ารวจเก็บรวบรวมขอ้มูล และวเิคราะห์เพื่อออกแบบผลิตภณัฑ ์ 
   1.1 ส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูลทางดา้นวิธีการสร้าง รูปแบบ ภูมิปัญญา และวิถี
แบบไทย 
   1.2 ส ารวจและเก็บรวบรวมขอ้มูล ด้านการออกแบบเคร่ืองเรือน และผลิตภณัฑ์
ใกลเ้คียง ดา้นรูปแบบ ดา้นประโยชน์ใชส้อย 
   1.3 วิเคราะห์ขอ้มูล และแจกแจงรูปแบบ ภูมิปัญญา และแนวคิดในการสร้างบา้น
ไทย 
   1.4 วิเคราะห์ความต้องการของตลาดในการสร้างเคร่ืองเรือน และผลิตภัณฑ ์
ใกลเ้คียง  
 2. ขั้นตอนการออกแบบและพฒันา 
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   2.1 สรุปขอ้มูลเพื่อใชเ้ป็นแนวความคิดในการออกแบบ 
   2.2 ร่างแบบและพฒันาตน้แบบใหไ้ดแ้บบท่ีมีความสมบูรณ์แบบ 
   2.3 ท าการผลิตเพื่อไดต้น้แบบจริงและน าเสนอ 
   2.4 ทดลองใชผ้ลิตภณัฑ ์ประเมินผลงานออกแบบเพื่อน าปัญหามาปรับปรุง 
 3. ขั้นตอนการสรุปผลและน่าเสนอผลงาน 
  3.1 สรุปผลงานจากการท างานต่างๆท่ีเกิดข้ึน และรวบรวมเพื่อน ามาเสนอเป็น
แนวทางในการท าตน้แบบผลิตภณัฑ์ 
  3.2 น าเสนอผลงานโดยการจดัแสดงผลงานในการเผยแพร่ช้ินงานส าเร็จจาก
ผลการวจิยั 
 
กรอบแนวคิดและทฤษฎ ี
 1. การออกแบบเคร่ืองเรือน (การออกแบบเฟอร์นิเจอร์, 2552: 11) 
  1.1 ประโยชน์ใชส้อย 
  1.2 ความแขง็แรง 
  1.3 ความปลอดภยั 
  1.4 สัดส่วนการใชง้านท่ีเหมาะสม 
  1.5 ความสวยงาม 
  1.6 การใชว้สัดุท่ีเหมาะสม 
  1.7 กรรมวธีิการผลิต 
 2. บา้นเรือนไทย 
  2.1 คุณลกัษณะและประเภทของเรือนไทย  
  2.2 คุณสมบติัท่ีท าใหเ้กิดบา้นเรือน การสร้าง วสัดุท่ีใชใ้นการสร้าง 
  2.3 คุณค่า ความงาม และภูมิปัญญา ในงานสถาปัตยกรรมไทย 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1. เกิดความรู้ความเขา้ใจถึงรูปแบบ ภูมิปัญญา ท่ีเก่ียวกบัเรือนไทย และไดแ้นวทางใน
การออกแบบเคร่ืองเรือนท่ีให้ทั้งดา้นการใช้สอย และยงัแฝงไปด้วย คุณค่าจากรากฐานความเป็น
ไทย  
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 2. เคร่ืองเรือนท่ีไดจ้ากรูปแบบ ภูมิปัญญา วถีิจากบา้นไทย สามารถเป็นแนวทางในการ
พฒันาเคร่ืองเรือนท่ีมีเอกลกัษณ์ เพื่อเป็นส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เห็นความส าคญัในวิถีอนัทรงคุณค่า
ของไทย 
 
การเสนอผลงาน 
 น าเสนอผลงานโดยการจดันิทรรศการแสดงงาน เพื่อเผยแพร่ผลงานท่ีไดจ้ากการวจิยั 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. บา้นไทย หมายถึง ในภาคกลางท่ีสร้างดว้ยวสัดุท่ีหาไดใ้นทอ้งถ่ิน และสอดคลอ้งกบั
การด ารงชีวติของคนไทยตามยคุสมยัก่อน   
 2. เคร่ืองเรือน หมายถึง เก้าอ้ีส าหรับนั่งพกัผ่อนส าหรับ 1 คน ในพื้นท่ีท่ีมีลมผ่าน
บริเวณบา้น 
 3. คุณลกัษณะ หมายถึง รูปแบบของบา้นไทย มีลักษณะ การสร้างแบบโบราณ คือไม่
ใชต้ะปูในการต่อยดึ 
 4. คุณค่า หมายถึง ทั้งการสร้างและรูปแบบของบา้นไทย ท่ีสามารถแสดงถึงวิถีความ
เป็นอยูแ่บบไทย และยงัแฝงไวด้ว้ยคติ ความเช่ือ ศาสนา 
 5. ภูมิปัญญา หมายถึง เทคนิควิธีการท่ีใชใ้นการสร้างบา้นไทย ตลอดจนวสัดุ อุปกรณ์ 
ท่ีแสดงความเฉลียวฉลาด ในการแกปั้ญหาใหเ้ขา้กบัความเป็นอยู ่ท่ีไดส้ั่งสมและปฏิบติัสืบต่อกนัมา
จากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นเอกลกัษณ์    
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บทที ่2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 
 การวิจยัเร่ืองการออกแบบเคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมบา้นทรง
ไทย ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็น
แนวทางและสร้างกรอบแนวคิด ในการวจิยัโดยแบ่งเน้ือหารายละเอียดดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลเก่ียวกบับา้นไทย 
 2. ขอ้มูลวถีิคนไทย 
 3. ขอ้มูลการออกแบบเคร่ืองเรือน 
 4. ขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบตามทฤษฎีศิลป์ 
 5. ขอ้มูลแนวความคิดในการออกแบบ 
 
ข้อมูลเกีย่วกบับ้านไทย 
 สถาปัตยกรรมบ้านเรือนไทย หมายถึง ศิลปะการก่อสร้างบ้านเรือนของไทย จะมี
ลกัษณะแตกต่างกนัไปตามภูมิศาสตร์ และคตินิยม ในภูมิภาคนั้นๆ 
 บา้น เป็นปัจจยั 4 ในการด ารงชีวติ ดงันั้นจากรูปทรงแห่งอดีตจนถึงปัจจุบนั ฉะนั้นบา้น
จึงสามารถเป็นการศึกษาทางประวติัศาสตร์ไดอ้ยา่งดี ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงอยากน าเอกลกัษณ์และภูมิ
ปัญญาของคนไทยสมัยก่อนท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อการพกัอาศยัให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศ ประโยชน์ใชส้อย มาถ่ายทอด สถาปัตยกรรมท่ีมีรูปแบบท่ีชดัเจนและเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด 
คือบา้นทรงไทยภาคกลาง มีลกัษณะเป็นบา้นยกพื้นสูงเพื่อป้องกนัน ้ าท่วมตวัเรือน มีรอบตวัเรือนมี
ชายคายืน่ยาวเพื่อป้องกนักนัฝนสาดและแสงแดด มีชานบา้นท่ีเป็นพื้นท่ีโล่งกลางบา้นเหมาะส าหรับ
เป็นท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจของคนในครอบครัว และชานของบา้นเรือนไทยนั้นเม่ือมีการเพิ่มเรือนของ
คนในครอบครัวก็ยงัสามารถขยายพื้นท่ีของชานบา้นให้เช่ือมต่อกนัได ้ท าให้เรามีพื้นท่ีใช้สอยท่ี
เพิ่มข้ึนไดอี้กดว้ย และอีกอยา่งคือการสร้างบา้นทรงไทยภาคกลางยงัตอ้งค านึงเร่ืองทิศทางของการ
ระบายลม และการระบายความร้อน ซ่ึงจะพดัจากทิศใตไ้ปทิศเหนือ ดงันั้นการวางตวัเรือนของบา้น
ทรงไทยจึงตอ้งหนัทางทิศใต ้หรือทิศเหนือ เพื่อใหล้มพดัผา่นสะดวก 
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 จากโครงการศึกษาวิจยัเพื่อจดัการความรู้ เร่ืองท่ีอยู่อาศยั และวิถีการอยู่อาศยั ผ่านภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ิน (พื้นท่ีภาคกลาง) ไดร้วบรวมบทความท่ีเก่ียวกบับา้นไทยภาคกลางไวว้า่  
 เสถียรโกเศศ (2531 อา้งถึงใน การเคหะแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 
ม.ป.ป.) กล่าวว่า การปลูกบ้านเรือนเพื่อใช้เป็นท่ีอยู่อาศัยนั้ น ย่อมสอดคล้องไปกับลักษณะ
ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ ทรัพยากร วิถีความเป็นอยู่และคติความเช่ือของท้องถ่ิน โดยเฉพาะใน
บา้นเรือนพื้นถ่ิน ลกัษณะของรูปทรงและแบบแผนของท่ีวา่งเกิดจากการหล่อหลอมประสบการณ์
ของการอยู่อาศยัภายใตส้ภาพแวดลอ้มและเง่ือนไขทางสังคมและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินนั้นๆ จน
กลายเป็นแบบแผนเฉพาะ มีการส่งผา่นและพฒันาจากรุ่นสู่รุ่น และจะมีความแตกต่างกนัไปในแต่
ละทอ้งถ่ิน เรือนไทยในภาคกลาง ถูกพฒันาข้ึนในสภาพแวดลอ้มและสังคมวฒันธรรมของลุ่มน ้ า ท่ี
ได้รับการยกย่องว่าเป็นเรือนท่ีมีรูปทรงท่ีงดงามและมีความประณีตทางฝีมือช่าง (เสถียรโกเศศ, 
2531) 
 1. การตั้งถิ่นฐานในภาคกลาง 
  การเคหะแห่งชาติ และมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ม.ป.ป.)โครงการศึกษาวิจยัเพื่อ
จดัการความรู้ เร่ืองท่ีอยู่อาศยั และวิถีการอยู่อาศยั ผ่านภูมิปัญญาท้องถ่ิน (พื้นท่ีภาคกลาง) ได้
รวบรวมขอ้มูลของการตั้งถ่ินฐานไวว้่า ลกัษณะภูมิประเทศของภูมิภาคภาคกลางโดยทัว่ไปเป็นท่ี
ราบลุ่มน ้ า โดยมีแม่น ้ าเจา้พระยาเป็นสายน ้ าส าคญั ท าให้เป็นพื้นท่ีท่ีมีความอุดมสมบรูณ์ไปด้วย
ทรัพยากรและมีความหลากหลาย ท าให้เกิดการตั้งถ่ินฐานของชุมชนท่ีหนาแน่น และเป็นแหล่ง
อารยะธรรมท่ีส าคญัตั้งแต่คร้ังโบราณกาลโดยเฉพาะการแพร่หลายของพระพุทธศาสนา (ฉตัรทิพย ์
นาถสุภา และพรพิไล เลิศวิชา 2541) บา้นเรือนในภูมิภาคน้ีแสดงให้เห็นวฒันธรรมการอยู่อาศยัท่ี
สัมพนัธ์กบัความอุดมสมบรูณ์ริมฝ่ังแม่น ้ า ซ่ึงมีหลกัฐานปรากฏตั้งแต่ยุคสุโขทยั เรือนไทยในภาค
กลางท่ีปรากฏมกัเป็นเรือนไม้ ยกพื้นสูงและหลงัคาทรงสูง เรือนเหล่าน้ีมิไดป้รากฏเป็นเรือนเด่ียว
ตั้งอยูห่ลงัเดียวแต่มกัปรากฏเป็นลกัษณะของกลุ่มบา้นหรือชุมชนหมู่บา้น และส่วนใหญ่จะถูกห้อม
ล้อมด้วยท่ีนา โดยมีวดัเป็นศูนย์กลางของชุมชน อย่างไรก็ตามเน่ืองจากความหลากหลายของ
ลกัษณะภูมิประเทศ หมู่บา้นในภูมิภาคน้ีจึงปรากฏใน 4 ลกัษณะใหญ่ๆ 4 ลกัษณะ คือ หมู่บา้นตาม
แนวแม่น ้ า-ล าคลอง หมู่บา้นเกาะกลุ่มในแผ่นดิน หมู่บา้นตามแนวถนน และหมู่บา้นในลกัษณะ
กระจดักระจาย  
 2. ประเภทของเรือนไทย 
  ฤทยั ใจจงรัก (2532) บา้นทรงไทยถูกออกแบบตามโครงสร้างของครอบครัวเป็น
หลกั บา้นทรงไทยแบบดั้งเดิมจะยกพื้นใตถุ้นสูงเท่ากบัความสูงของผูอ้ยูอ่าศยั โดยมีพื้นเล่นระดบั 
โดยมีระดบัเป็นตวัก าหนดสัดส่วนของการใช้งาน และให้ความรู้สึกไม่จ  าเจ ระดบัท่ีต่างกนั 30-40 
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ซ.ม. นั้นยงัใชเ้ป็นท่ีนัง่โดยมีระดบัท่ีต ่ากวา่เป็นท่ีวางเทา้ ดงันั้นระดบัท่ีสูงกวา่นั้นก็กลายเป็นมา้นัง่
ยาว เรือนไทยแต่ละชนิดจะสร้างดว้ยจุดมุ่งหมายท่ีแตกต่างกนั ใชภู้มิปัญญาและปรัชญาบางประการ
ท่ีแตกต่างกนั รูปแบบของบา้นทรงไทย มีดงัต่อไปน้ี 
   2.1 เรือนครอบครัวเด่ียว เป็นเรือนหอของครอบครัวท่ีสร้างใหม่ ส าหรับสามี 
ภรรยา และลูกเล็กๆ ประกอบดว้ยเรือนนอน ซ่ึงมีห้องนอน กบัห้องโถง 1 หลงั เรือนนอนมี 3 ช่วง
เสา สร้างเป็นห้องนอน 2 ช่วงเสา และห้องโถง 1 ช่วงเสา ห้องโถงน้ีมีไวส้ าหรับเล้ียงพระ และตั้ง
แท่นบูชา เรือนครัวใชเ้ป็นท่ีส าหรับปรุงอาหาร และอาจนัง่รับประทานอาหารในครัวไดเ้ลย เรือน
ครัวมี 2 ขนาด ขนาดเล็ก 2 ช่วงเสา และขนาดใหญ่ 3 ช่วงเสา ส่วนหน่ึงเป็นครัวไฟ อีกส่วนหน่ึง 
เป็นท่ีรับประทานอาหารดา้นหนา้ของเรือนนอน มีระเบียงเช่ือมต่อระหวา่งทั้งสองหลงัดว้ยชาน   
  2.2 เรือนครอบครัวขยาย ในครอบครัวหน่ึง เม่ือลูกเล็กๆ เจริญเติบโตข้ึนเป็นผูใ้หญ่
แลว้ มีสามี หรือภรรยา จ าเป็นตอ้งแยกครอบครัวออกไป ลูกชายแต่งงานแลว้ไปอยูบ่า้นฝ่ายผูห้ญิง 
ส่วนลูกผูห้ญิงแต่งงานแลว้ พ่อแม่จะปลูกเรือนให้อยูอี่กหลงัหน่ึงต่างหาก อาจสร้างข้ึนใหม่ ให้อยู่
ตรงขา้มกบัเรือนของพ่อแม่ โดยใช้ชานเป็นตวัเช่ือม ถา้มีลูกสาวหลายคนก็ปลูกเพิ่มข้ึนไปเร่ือยๆ
   โดยสรุปแลว้ ผงัของเรือนครอบครัวขยาย มี 3 แบบ คือ  
   1. ปลูกเรียงเป็นแถวไปตามยาวต่อจากเรือนของพอ่แม่  
   2. จดัวางตวัเรือนเป็นกลุ่ม มีชานเช่ือม ตรงกลาง ชานเช่ือมน้ีเปิดโล่งไม่มี
หลงัคา  
   3. ปลูกเรือนข้ึนใหม่อยูบ่ริเวณใกล้ๆ  เป็นหลงัๆ ไม่มีชานเช่ือม 
  2.3 เรือนคหบดี เป็นเรือนของผูมี้ฐานะ เจา้ของตั้งใจสร้างข้ึนให้มีขนาดใหญ่โต
หรูหรา เห็นไดช้ดัเจนจากการวางผงั เรือนหมู่น้ีประกอบดว้ย   
   เรือนนอน เป็นเรือนประธาน มี 3 ช่วงเสา  
   เรือนส าหรับลูก มีขนาดเท่ากัน หรือย่อมลงมา อยู่ตรงข้ามกับเรือนพ่อแม่ 
เรียกวา่ เรือน "รี" หนัหนา้จัว่ไปทางเดียวกนั  
   เรือนขวาง มีลกัษณะเป็นเรือนโปร่ง มี 3 ช่วงเสา ส าหรับเป็นท่ีพกัผอ่น รับแขก 
รับประทานอาหาร เล้ียงพระ และใชจ้ดังานประเพณี ต่างๆ เช่น โกนจุก แต่งงาน ฯลฯ  
   เรือนครัว ตั้ งอยู่ทางด้านหลงั มีขนาด เล็ก 2 ช่วงเสา ฝาขดัแตะโปร่ง มีช่อง
ระบายควนั ไฟบนหน้าจัว่ ท  าเป็นรูปพระอาทิตย์ มีรัศมีบ้าง เป็นไมเ้วน้ช่องบา้ง ครัวของเรือน
คหบดีนั้น มกัมี 2 หลงั ใชท้  าอาหารคาว 1 หลงั ท าอาหารหวานอีก 1 หลงั  
   หอนก คหบดีผูมี้ฐานะมกัจะมีงาน อดิเรกคือ เล้ียงนกไวดู้เล่น และฟังเสียงร้อง 
เพื่อน าไปประกวดกนั นอกจากเล้ียงนกแลว้ ยงัเล้ียงปลากดั ปลูกบอน วา่ว ตะโกดดั ข่อยดดั บวัใส่
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ตุ่ม ฉะนั้นเราจะเห็นมีเรือนหลงัเล็กๆ ขนาด 2 ช่วงเสา มีฝา 3 ดา้น แขวนกรงนกเขา หรือนกอ่ืนๆ ไว้
เป็นแถว เรือนทั้งหมดเช่ือมดว้ยชานเปิดโล่ง เช่นเดียวกบัเรือนประเภทอ่ืนๆ แต่บนชานจะเจาะทะลุ
ลงไปชั้นล่าง เพื่อปลูกตน้ไมใ้หญ่ไวต้รงกลาง มีตน้จ าปี จ  าปา ขนุน มะม่วง เป็นตน้ เพื่ออาศยัร่มเงา 
และเพื่อใหเ้รือนมีความกลมกลืนกบัธรรมชาติไดดี้ยิง่ข้ึน  
  2.4 กุฏิ กุฏิสงฆ์เป็นเรือนพกัอาศยัชนิดหน่ึงของพระภิกษุสงฆ์ ลกัษณะคลา้ยเรือน
ทั้งหลายท่ีกล่าวมา กุฏิบางหลงัเป็นเรือนของชาวบา้นร้ือมาถวาย เพราะเป็นเรือนของบิดามารดาท่ี
ล่วงลบัไปแลว้ เพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญไปให้ แต่กุฏิสงฆ์ทัว่ไปนั้น มีลกัษณะมากมายหลายแบบ 
เช่น แบบสร้างข้ึนอยูเ่ฉพาะรูปเดียว แบบของวดัท่ีตั้งอยูใ่นเมือง (คามวาสี) และแบบของวดัท่ีตั้งอยู่
ในป่า (อรัญวาสี) แลว้แต่จุดมุ่งหมายของผูท่ี้จะสร้างให้  
  2.5 เรือนร้านคา้ริมน ้ า เป็นเรือนท่ีสร้างข้ึน เพื่อเป็นร้านคา้ขาย รวมทั้งกินอยู่หลบั
นอน ฉะนั้น ประโยชน์ใช้สอยจึงต่างกบัเรือนพกัอาศยัทัว่ไป เรือนแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหน้าเปิด
เป็นร้านคา้ มีท่ีส าหรับวางสินคา้ ส่วนหลงัเป็นท่ีอยู่อาศยั มีห้องโถง ห้องนอน เรือนครัว และท่ี
รับประทานอาหาร ส่วนการอาบน ้านั้น อาบท่ีคลองหรือ แม่น ้า 
   ร้านค้าขายจะมีสะพานทางเดินท าด้วยไม้ ยาวตลอดติดต่อถึงกันทุกหลงัคา
เรือน ถดัจากสะพานออกไป ท าท่าน ้ าลดระดบัให้ใกลร้ะดบัน ้ า เพื่อเป็นท่ีเทียบเรือขนสินคา้ข้ึนลง
ได้สะดวก ด้านหน้าของเรือนใช้ฝาหน้าถงั สามารถยกถอดออกเป็นแผ่นๆ น าไปเก็บไวท่ี้อ่ืนได ้
ดา้นหนา้เปิดโล่งไว ้ส าหรับแสดงสินคา้ไดต้ลอด บางหลงัท าเป็นฝาบานกระทุง้ เวลาเปิดยกฝาบาน 
กระทุง้ข้ึนทั้งแผง ฝาน้ีท าดว้ยวสัดุเบาๆ เช่น จาก แฝก หรือขดัแตะ ปัจจุบนัเปล่ียนแปลงเป็นฝาหนา้
ถงั และฝากระทุง้ ท าดว้ยสังกะสี ซ่ึงพอหาดูไดจ้ากร้านคา้ริมน ้า อ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบุรี 
ร้านค้าริมน ้ าตลาดบางล่ี อ าเภอสองพี่น้อง จังหวดัสุพรรณบุรี และร้านค้าริมน ้ าหัวตะเข้ เขต
ลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร เป็นตน้ 
  2.6 เรือนแพ ร้านคา้ริมน ้าท่ีลอยน ้าเคล่ือนท่ีไปมาได ้รวมทั้งเป็นท่ีอยูอ่าศยัหลบันอน 
มีลกัษณะเหมือนเรือนไทยแฝด หลงัในเป็นท่ีพกัผอ่นหลบันอน ส่วนหลงันอกเป็นร้านคา้ มีฝาหนา้
ถงัปิดเปิด ดา้นหน้าเป็นระเบียงติดกบัน ้ า บางหลงัมีระเบียงรอบ ช่วงเรือนยาว มี 3 ห้อง ดา้นหลงั
เป็นครัว หลงัคาครัวมีขนาดเล็กกวา่ หลงัคาเรือนใหญ่ ดา้นล่างซ่ึงเป็นแพรองรับ ตวัเรือน มี 2 ชนิด 
คือ  
    1. ใชไ้มไ้ผผ่กูรวมกนัเป็นแพ เรียกวา่ แพลูกบวบ  
    2. ใช้ไมจ้ริงต่อเป็นแพส่ีเหล่ียมยาว เรียกว่า โป๊ะ มีโครงอยู่ภายใน ลักษณะ
คลา้ยเรือ อุดยาด้วยชนัผสมน ้ ามนัยาง ติดต่อกนั 3-4 โป๊ะ ต่อเรือน 1 หลงั แพทั้งสองแบบน้ี ตอ้ง
ซ่อมแซม ทุกปี  
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  2.7 เรือนร้านคา้ริมทาง เป็นเรือนท่ีสร้างข้ึน เพื่อประโยชน์ทางการคา้ และใช้พกั
อาศยัไปในตวั มีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกบัเรือนร้านคา้ริมน ้ า การขนส่งใช้เกวียนเป็นพาหนะ เรือน
ดงักล่าว มีลกัษณะต่างๆ กนั ดงัน้ี 
   ลกัษณะท่ี 1 เป็นเรือนหลงัเดียวมีระเบียงกวา้งเกือบเท่าเรือนนอน ลดระดบัพื้น
ระเบียงลงมา สูงจากระดบัดินไม่เกิน 1 เมตร ใชพ้ื้นท่ีระเบียงเป็นท่ีวางสินคา้ อาจมีฝาหนา้ถงัหรือฝา
เฟ้ียม หรือบางคร้ังเปิดโล่ง เวลาเลิกขายจะขนสินคา้ข้ึนเก็บบนเรือนนอน หากกิจการคา้เจริญดีจะท า
ฝาหนา้ถงั หรือฝาเฟ้ียมผืนใหญ่ๆ ยกข้ึน เอาไมค้  ้าไว ้พื้นบนเป็นส่วนเรือนนอน ดา้นหลงัเป็นครัว 
ใตถุ้นเรือนนอนใชเ้ป็นท่ีเก็บเกวยีน  
   ลกัษณะท่ี 2 เป็นเรือนสองหลงัแฝด ดา้นจัว่ท าระเบียงลดระดบัเป็นร้านคา้  
   ลกัษณะท่ี 3 แยกเรือนร้านคา้ออกต่างหาก จากเรือนนอน ไม่มีฝากั้น คลา้ยศาลา
โถง เวลา ขายจะขนสินคา้ออกมาวาง เม่ือเลิกขายก็เก็บ 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ประเภทของบา้นทรงไทย 

ท่ีมา: กนกกาญจน์ หนองหลวง, เรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 

http://student.nu.ac.th/T1-53410783/Thaihome/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84% 

E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87.html 
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 3.  วธีิการสร้างบ้านทรงไทย 
  ค าวา่เรือนนั้น เรามกัจะหมายถึงท่ีอยู่อาศยั ซ่ึงสร้างดว้ยไมเ้ป็นส่วนใหญ่ท่ีพกัอาศยั
ของคนไทยท่ีปลูกสร้างด้วยไม ้ซ่ึงเรียกว่าเรือนไทยนั้น มีอยู่ ๒ ประเภท คือ เรือนเคร่ืองผูก และ
เรือนเคร่ืองสับ เรียกตามวธีิการสร้างเรือนและวสัดุท่ีใช้ 
  เรือนเคร่ืองผูก หนงัสือวฒันธรรม (2552 อา้งถึงใน เร่ืองน่ารู้เรือนไทยภาคกลาง, 
ม.ป.ป.) กล่าวว่า เรือนเคร่ืองผูกคือ เรือนท่ีสร้างดว้ยไมไ้ผ่ ผูกมดัโครงสร้างและส่วนประกอบเขา้
ดว้ยกนัโดยใชห้วาย และตอก หลงัคามุงดว้ยจาก หรือแฝก ฝาใชไ้มไ้ผส่านขดักนั เรียกวา่ ฝาขดัแตะ 
หรือใชไ้มไ้ผเ่ป็นโครงขดัดว้ยจาก เรียกวา่ ฝาส าหรวด พื้นใชไ้มไ้ผส่ับแลว้แผอ่อกเป็นป้ืนๆ เรียกวา่ 
สับฟาก หรือฟาก ซ่ึงเป็นท่ีมาของค าวา่ตกฟาก หมายถึงเวลาท่ีเด็กแรกเกิดตกลงบนฟาก เรือนเคร่ือง
ผูกมกัสร้างเต้ียๆ พอให้พน้จากสัตวร้์าย หรือยกพื้นสูงข้ึนจนพน้น ้ า เรือนเคร่ืองผูกอาจสร้างเป็น
เรือนเด่ียว หรือเป็นเรือนขนาดใหญ่ มีเรือนนอน เรือนครัว ชาน พื้นเรือนอาจปูดว้ยฟากไมไ้ผ ่หรือ
ไมก้ระดาน ส่วนประกอบอ่ืนอาจท าดว้ยไมจ้ริงบา้ง เพื่อให้มัน่คงและ จะพบเห็นเรือนเคร่ืองผกูตาม
ชนบทในทอ้งถ่ินห่างไกล หรือตามพื้นท่ีเกษตรกรรม ปลูกสร้างตามอตัภาพ เท่าท่ีความจ าเป็นจะพึง
มี และเท่าท่ีฐานะผูอ้ยูอ่าศยัจะสามารถแสวงหาได ้เม่ือฐานะดีข้ึนจึงขยบัขยายปลูกเรือนเคร่ืองสับ  
 

 

 
ภาพท่ี 2 ภาพของเรือนเคร่ืองผกู 
ท่ีมา: เร่ืองน่ารู้เรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www. 
thaieditorial.com/เรือนไทยภาคกลาง 
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ภาพท่ี 3 ส่วนประกอบของเรือนเคร่ืองผกู 
ท่ีมา: กิมเลง้ [นามแฝง],  เรือนไทย ๔ ภาค และคติความเช่ือเร่ืองการปลูกสร้างบ้าน, เขา้ถึงเม่ือ 24 
เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.sookjai.com/index.php?topic=86163.0 
 
  ส่วนประกอบของเรือนเคร่ืองผกู จุลทศัน์  พยาฆรานนท ์(ม.ป.ป. อา้งถึงใน คติการ
ปลูกเรือนเคร่ืองผกู, 2557)  
  1. แระ เป็นส่ิงท่ีท าข้ึนแลว้วางปูไวท่ี้กน้หลุมส าหรับรองรับตีนเสาเรือนกนัมิให้ทรุด 
แระเป็นส่ิงท่ีท าข้ึน แลว้วางปูไวท่ี้กน้หลุมส าหรับรองรับตีนเสาเรือนกนัมิให้ทรุด แระท่ีใชร้องเสา
เรือนเคร่ืองผกูน้ีส่วนมากใชไ้มไ้ผส่ับเป็นฟาก วางปูลงในกน้หลุมไขวท้บักนัสองชั้น  
  2. เสาประเด  คือเสาเรือนท าดว้ยไมไ้ผ่ล ายาวโคนเสาฝังอยูใ่นดิน ล าเสาตั้งตรงข้ึน
ไป ปลายเสาท าหน้าท่ีรับ “ข่ือ” เสาประเภทน้ีปักรายเป็นสองแถวขนานไปตามทางยาวของเรือน 
ระยะห่างระหว่างช่วงเสาคู่หน่ึงๆ เป็นท่ีหมายก าหนดความยาวของห้องหน่ึงๆ ส าหรับเรือน และ
ระยะห่างระหว่างช่วงเสาคู่หน่ึงๆ น้ี เรียกตามภาษาช่างปลูกเรือนว่า “ห้อง” เรือนหลงัหน่ึงอาจมี
ขนาด 2 ห้อง หรือ 3 ห้องบา้ง สุดแทแ้ต่ความประสงค์ของเจา้ของเรือน ถา้มีขนาด 2 ห้องก็ใช้เสา
ประเด 6 ตน้ แต่ถา้ท าเรือนขนาด 3 หอ้งตอ้งใชเ้สาประเด 8 ตน้ และถา้ท าขนาดยาวของเรือนเพิ่มข้ึน
ก็จะตอ้งเติมเสาประเดน้ีคู่  1 ปักต่อออกเสมอไป 
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  3. เสาหมอ หรือตอหมอ้ คือเสาเรือนขนาดสั้น ท าดว้ยล าไมไ้ผ่ เสาหมอหรือเสาตอ
หมอ้มีขนาดสั้นกวา่เสาประเด ตามปกติยาวไม่เกิน 150 เมตร โคนเสาฝังลงในดินประมาณ 50 ซม. 
ส่วนท่ีพน้ดินข้ึนมาตั้งล าเสาตงปลายเสาท าหนา้ท่ีรับ “รอด” เสาหมอหรือเสาตอหมอ้น้ีปักอยูใ่นท่ี
เคียงกนักบัโคนเสาประเดแต่อยูเ่ขา้ไปในเรือน การท่ีตอ้งใชเ้สาหมอปักเคียงขนาบกบัเสาประเดเพื่อ
รับ “รอด” เช่นน้ี ก็เพราะเน่ืองมาแต่เสาเรือนเคร่ืองผกูเป็นเสาไมไ้ผ ่ไม่เหมาะท่ีจะเจาะรูกวา้งๆ ท า
เป็นช่องเพื่อสอด “รอด” วางประจ าไว ้ดงัเช่นท่ีท าในเสาเรือนเคร่ืองสับ เพราะไมไ้ผ่ยอ่มแตกง่าย 
ไม่สู้ทนทานมัน่คง จึงตอ้งตั้งเสาหมอ หรือเสาตอหมอ้ข้ึนมาท าหนา้ท่ีรับ “รอด” แทนการท่ีจะสอด
ผา่นเขา้ไปในเสาประเด เสาหมอในเรือนประธานหลงัหน่ึงๆ จะมีจ านวนตน้เสาเท่ากบัจ านวนเสา
ประเด 
  4. เสาดั้ง คือเสาเรือนขนาดยาว ท าดว้ยไมไ้ผ ่โคนปักอยูใ่นดิน อยูร่ะหวา่งกลางเสาคู่
หนา้ดา้นสกดัหวัและทา้ยเรือน ตน้เสาตั้งตรงยนืข้ึนไปรับไมก้บทู ปลายเสาส่วนท่ีพน้หลงัข่ือข้ึนไป
ท าหนา้ท่ีเป็นเอ็นรับแผงจัว่ปิดหวัและทา้ยเรือน เสาดั้งในเรือนเคร่ืองผกูมกัมีเพียง 2 ตน้เท่านั้น แต่
ถา้เป็นเรือนยาวเกิน 3 หอ้งจึงจะเติมเสาดั้งในระหวา่งการคู่เสาท่ี 2 และคู่ท่ี 4 เพื่อค ้ากบทูมิให้หลงัคา
เยิน่หยอ่นยบุลงมาอน่ึง เสาดั้งเป็นเสาท่ีตั้งอยูต่รงกลางทางดา้นหนา้ของหวัและทา้ยเรือนเหตุดงัน้ีจึง
เรียกวา่ ดั้ง ซ่ึงแปลวา่ “ขา้งหนา้” 
  5. ดั้งแขวน เป็นเสาสั้นๆ ตั้งข้ึนอยูบ่นข่ือประจ าหอ้ง ท าหนา้ท่ีค ้ายนักบทู หรืออกไก 
คล้ายกันกับเสาดั้ ง แต่ปลายเสาไม่หย ัง่ลงมาฝังอยู่กับพื้นดิน และต าแหน่งท่ีตั้ งอยู่ดูคล้ายกับ
แขวนลอยอยูข่า้งใตห้ลงัคา จึงเรียกวา่ ดั้งแขวน 
  6. ไมแ้ม่เตาไฟ ไมแ้ม่เตาไฟ เป็นไมก้รอบรูปส่ีเหล่ียมผนืผา้ใชส้ าหรับก ากบัเชิงเรือน 
หรือรูปทรงเรือนท าดว้ยไมไ้ผ่ล ายาวๆ คู่หน่ึงมีขนาดยาวเท่ากบัขนาดความยาวทั้งส้ินของตวัเรือน 
อีกคู่หน่ึงมีขนาดยาวเท่ากบัความกวา้งของดา้นกวา้งตวัเรือน ไมแ้ต่เตาไฟน้ีตอ้งท าข้ึนก่อนท่ีจะลง
มือขดุหลุมปักเสา ทั้งน้ีก็เพราะเหตุวา่ การจะก าหนดความกวา้งและยาวของเรือน ตลอดจะแบ่งปัน
ระยะห้องในเรือนเพื่อหมายต าแหน่งทีจะขุดหลุมและปักเสาปันออกเป็นห้องๆ ไดน้ั้น ลว้นแต่ได้
อาศยักรอบไมแ้ต่เตาไฟน้ีเป็นตน้แบบในการวางพื้นผงั และก าหนดระยะถ่ีห่างของเรือนทั้งส้ิน การ
ประกอบไมแ้ม่เตาไฟข้ึนเป็นกรอบเชิงเรือนน้ีให้เอาล าไมไ้ผคู่่หน่ึงวดัให้ยาวไดข้นาดความยาวของ
เรือนท่ีตอ้งการ แลว้เหลือหัวและทา้ยเผื่อออกไปขา้งละ 1 คืบจึงตดั แลว้น ามาวางบนพื้นให้ขนาน
กนั มีระยะห่างตามขนาดความกวา้งพอดีตวัเรือน ส่วนไมไ้ผ่อีกคู่หน่ึงนั้นวดัให้ยาวเท่ากบัขนาด
ความกวา้งของตวัเรือนทั้งคู่ และเหลือไมต้รงหัวและทา้ยเผื่อออกไปขา้งละ 1 คืบจึงตดั ต่อไปก็
น าเอาล าไมไ้ผ่คู่หลงัน้ีวางขวางลงตรงหวัและทา้ยล าไมไ้ผคู่่แรก ให้ปลายล าไมคู้่หลงัข่มบนปลาย
ไมคู้่แรกทั้งสองด้านท าให้เป็นกรอบรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้มีขนาดกวา้งและยาวร่วมในกรอบเท่ากบั
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ความกวา้งและยาวของเรือนตามความตอ้งการ จึงวดัสอบความกวา้งและยาวแต่ละดา้นในแน่นอน
ถูกตอ้ง แลว้จดัการเจาะรูตรงหวัไมท่ี้ก่ายตรงกนัให้ทะลุแต่ล าไมท้่อนบนตลอดลงไปถึงล าล่างทั้งส่ี
มุมจึงใส่ล่ิมจ่ิมไวพ้อแน่น ก็จะส าเร็จเป็นกรอบไมแ้ม่เตาไฟต าแหน่งของไมก้รอบแม่เตาไฟปกตินัง่
อยูบ่นปลายรอด ไมแ้ม่เตาไฟน้ีเป็นตวัไมท่ี้อยูใ่นต าแหน่งและหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัไม ้“พรึง” ในเรือน
ประเภทเคร่ืองสับ และยงัมีช่ือเรียกในพื้นถ่ินอ่ืนอีกวา่ ไมก้รอบรัดตีนฝา ก็เรียก หรือภาษาถ่ินปักษ์
ใตเ้รียกวา่ “โนะ” ก็เรียก 
  7. รอด คือตวัไมท่ี้เป็นโครงสร้างส าคญั ท าหนา้ท่ีรับพื้นเรือนทั้งหลงั ไมร้อดท าดว้ย
ไมไ้ผว่างขวางเรือน พาดอยูบ่นหวัเสาหมอหรือเสาตอหมอ้ ไมร้อดวางพาดประจ าระหวา่งเสาเรือน
แต่ละคู่ๆ และปลายไมร้อดจะเหลือยาวทอดออกไปทางดา้นขา้งทั้งสองดา้นส าหรับกรอบไมแ้ม่เตา
ไฟ ซ่ึงวงไปโดยรอบตีนฝาเรือน 
  8. ตง คือตวัไมโ้ครงสร้างท่ีเป็นส่วนรองรับพื้นเรือน ไมต้งท าด้วยไมไ้ผ่วางพาด
ขวางทบับนหลงัรอดยาวไปตามขนาดยาวของเรือน ไมต้งตอ้งใช้จ  านวนมากกว่ารอดและวางเรียง
ถ่ีๆ เพื่อช่วยหนุนมิให้พื้นฟากอ่อนเยิ่นยุบลงปกติการวางตงแต่ละตวัๆ กะขนาดห่างระหว่างกนั
ประมาณ 1 คืบ 
  9. รา คือตวัไมช่้วยเสริมความมัน่คงให้แก่ตง ราท าดว้ยไมไ้ผ ่สอดขวางอยู่ใตต้งแต่
ละตวั และขนานไปกบัรอด ราอาจมีในช่วงเสาคู่หน่ึง 2 ถึง 3 อนั ปกติราจะท าหนา้ท่ีประกบัตงแต่
ละอนัมิใหห่้างออกจากกนั ราแขวนอยูใ่ตต้งดว้ยการท่ีใชห้วายร้อยถกัใหติ้ดแน่นกบัตงเป็นระยะๆ 
  10. ฟาก คือส่วนท่ีเป็นพื้นเรือนท าข้ึนจากไมไ้ผน่ ามาผ่าออก  แลว้สับให้เป็นร้ิวทัว่
ล าจึงแผ่ออกเป็นแผ่นแบนยาว เกลาขอ้ปลอ้งให้เกล้ียงเรียบทุกๆ ผืน จึงน าไปปูทบับนหลงัตง ท า
เป็นพื้นเรือนต่อไป 
  11. ไมท้บัหลงัฟาก คือไมซี้กวางทบัลงบนหลงัพื้นฟากอยูใ่นแนวเดียวกบัหลงัตงซ่ึง
ทอดรับอยู่ขา้งใตพ้ื้นฟาก ไมท้บัหลงัฟากน้ีท าด้วยไมไ้ผ่ผ่าออกตามยาวของล าเลาะขอ้และตาให้
เรียบเกล้ียงอย่างท่ีเรียกว่าไมส้รร วางทบัลงบนหลงัพื้นฟากให้ไดแ้นวเดียวกบัหลงัตง จึงใช้หวาย
ร้อยรัดไมท้บัหลงัฟากสอดลงไปพนัผกูกบัตง เพื่อให้ไมท้บัหลงัข่มกดพื้นฟากแนบสนิทและมัน่คง 
การถกัหวายร้อยรัดไมข้่มพื้นฟากให้ตรึงกบัตงน้ี ช่างท าเรือนแต่โบราณนิยมถกัดว้ยวิธีท่ีเรียกว่า 
“ถกัจูงนาง” 
  12. ข่ือ คือตวัไมโ้ครงสร้างเคร่ืองบนของหลงัคาเรือน “ข่ือ” ท าดว้ยไมไ้ผท่อดวางอยู่
บนปลายเสาคู่หวัเรือนและคู่ทา้ยเรือน ปลายข่ือทั้งสองขา้งท าหนา้ท่ีรองรับ “แป” ขา้งละอนั ข่ือยงั
ท าหนา้ท่ีเป็นกรอบก ากบัหวัเสาเรือนทางดา้นสกดัมิให้โยแ้ยกออกจากกนั และยงัเป็นคานท่ีพะเสา
ดั้งใหมี้ก าลงัตั้งอยูอ่ยา่งมัน่คงอีกดว้ย 
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  13. ข่ือประจ าห้อง คือตวัไม้ท่ีพาดอยู่บนปลายเสาคู่ท่ีอยู่ถัดเข้าไปจากเสาคู่หน้า
ทางด้านสกัดตอนหัวและท้ายเรือน ปลายข่ือทั้งสองด้านท าหน้าท่ีรับแปหัวเสาด้านละอนั และ
ตอนกลางบนหลงัข่ือประจ าหอ้งเป็นท่ีตั้ง “ดั้งแขวน” ข้ึนไปรับกบทู หรืออกไก่ 
  14. กบทู คือตวัไมเ้ป็นล ายาว ส่วนปลายยื่นออกมาจากหัวและทา้ยเรือนพอสมควร 
วางพาดและกดอยูบ่นปลายเสาดั้งและดั้งแขวนไปตามยาวของเรือน กบทูน้ีเป็นตวัไมส่้วนประกอบ
โครงหลงัคา มีเฉพาะแต่ในส่วนหลงัคาเรือนเคร่ืองผูกเท่านั้น และมกัจะเป็นหลงัคาชนิดผูกเคร่ือง
มัน่ส่วนโครงหลงัคาโรงมกัไม่มีกบทู หรือผกูหลงัคาล าลองก็จะไม่มีกบทู  
  15. แปหวัเสา คือตวัไมโ้ครงสร้างเคร่ืองบนของหลงัคาเรือน แปท าดว้ยไมไ้ผ่ทั้งล า 
วางทอดยาวไปทางดา้นขา้งเรือนทั้งสองดา้น โดยท่ีทอ้งแปพาดอยูบ่นปลายไมข่ื้อแต่ละอนัๆ ไมแ้ป
ทั้งคู่ท่ีวางบนปลายข่ือตรงกบัหัวเสาประเดซ่ึงอยู่ขา้งล่างน้ีเรียกว่า “แปหัวเสา” ท าหน้าท่ีรับไม้
จนัทนัใหญ่และจนัทนัพรางเป็นระยะๆ เขา้ไปตามยาวของตวัเรือนเช่นเดียวกนักบักบทู 
  16. แปลาน คือตวัไมเ้คร่ืองบนหลงัคาเรือนมีลกัษณะเป็นล ายาวเช่นเดียวกบัแปหัว
เสา ต่างกนัแต่ตรงต าแหน่งท่ีวางอยู ่คือ แปลาน จะวางพาดอยูบ่นหลงัจนัทนัวางรายเป็นระยะข้ึนไป
เหนือแปรหวัเสา แปลานมีดา้นละ 3 อนับา้ง 4 อนับา้ง แปเหล่าน้ีท าหนา้ท่ีรับไมจ้นัทนั 
  17. แปเชิงชาย คือตวัไมเ้คร่ืองบนรับหลงัคาเรือน มีลกัษณะเป็นเช่นเดียวกบัแปลาน 
ต่างกนัแต่ต าแหน่ง ซ่ึงจดัวางอยูต่  ่าลงมาจากแปหวัเสา โดยวางพาดบนหลงัจนัทนัและท าหนา้ท่ีรับ
ไมก้ลอนเช่นเดียวกบัแปลาน 
  18. จนัทนั คือตวัไมเ้คร่ืองบนหลงัคาเรือน ท าดว้ยไมไ้ผ่ล ายาว เป็นคู่ๆ น าเอาส่วน
ปลายมาไขวก้นัแลว้เจาะรูใหท้ะลุตลอดทั้งสองล าจึงสอดเดือยขดัไว ้แลว้ถ่างไมท้ั้งคู่ออกจากกนั น า
ข้ึนไปวางคร่อมบนหลงักบทู และทอดขาทั้งสองขา้งจนัทนัทบัหลงัแปลงมาเป็นล าดบัจนส้ินความ
กวา้งของหลงัคาเรือน หรือความยาวของจนัทนั ซ่ึงตวัจนัทนัเองก็ท าหนา้ท่ีก าหนดความกวา้งของ
พื้นหลงัคาแต่ละดา้นอยูใ่นตวัของมนัเองแลว้ หนา้ท่ีโดยตรงของจนัทนัคือรับกลอนจนัทนัน้ียงัมีช่ือ
เรียกต่างกนัออกไปตามต าแหน่งท่ีวาง คือจนัทนัท่ีวางคร่อมบนกบทูตรงกบัแนวข่ือเรียกวา่ จนัทนั
ใหญ่และจนัทนัซ่ึงวางคร่อมบนกบทูทอดลงมาระหวา่งกลางช่วงเสาแต่ละหอ้งเรียกวา่ จนัทนัพราง 
  19. อกไก่ คือตวัไมเ้คร่ืองบนท่ีท าหนา้ท่ีเป็นโครงรับสันแห่งหลงัคาเรือน อกไก่ท า
ด้วยไม้ไผ่ล ายาววางทอดไปบนง่ามหัวไม้จนัทนัท่ีไข้กันโดยล าดับ ตอนปลายไม้อกไก่ยาวยื่น
ออกไปจากความยาวของเรือนขา้งละประมาณ 2 ศอก หรือ 1 เมตร ไมช่้วงท่ียาวยื่นออกมาน้ีเรียกวา่ 
“ไขราจัว่” อกไก่ท าหนา้ท่ีรับกลอนซ่ึงเป็นโครงสร้างหลงัคาอีกส่ิงหน่ึง 
  20. กลอน คือตวัไมเ้คร่ืองบน ใชค้  ้าจุนและรับเคร่ืองมุงหลงัคา กลอนท าดว้ยไมไ้ผ่
ล าขนาดยาวพอๆ กบัความยาวของไมจ้นัทนั กลอนท าข้ึนโดยจบัไมเ้ป็นคู่ๆ คลา้ยกบัท าจนัทนัแลว้
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เจาะรูท่ีใกลก้บัหัวไมใ้ห้ทะลุตลอดทั้งสองล า สอดเดือยให้ติดกนั จึงถ่างขาไมท้ั้งคู่ออก น าไปวาง
คร่อมบนหลังอกไก่ ปล่อยให้ปลายไมท้อดทบับนหลงัแปลงไปทางด้านขา้งหลงัคาทั้งสองขา้ง 
กลอนมีหนา้ท่ีเป็นโครงสร้างของหลงัคารองรับเคร่ืองมุงชนิดต่างๆ เช่น จาก แฝก หญา้คา เป็นตน้ 
  21. ไม้นอนแนบ คือตวัไม้กระหนาบหลังกลอนท าด้วยไม้ไผ่ผ่าเป็นซีกอย่างท่ี
เรียกว่า ไมส้รร มีขนาดยาวเท่ากบัอกไก่หรือกบทู วางทอดบนหลงักลอน ขนานไปกบัแปลาน แป
หวัเสา และแบเชิงชาย ตรงท่ีไมน้อนแนบทาบอยูบ่นหลงักลอนจะตอ้งใช้หวายพนัรัดออ้มลงไปร้ัง
ไมแ้ป เพื่อให้ไมน้อนแนบกระชบักบัหลงักลอน หน้าท่ีของไมน้อนแนบคือช่วยก ากบักลอนมิให้
รวน 
  22. ไมข้ดัเชิงกลอน คือไมไ้ผผ่า่ซีกเลาะขอ้ออกใหเ้รียบอยา่งท่ีเรียกวา่ ไมส้รร ไมข้ดั
เชิงกลอนชุดหน่ึงมีจ านวน 3 - 4 อนั ใช้ขดัปลายกลอนตรงใกล้กบัชายหลงัคาขดัยาวไปตามเชิง
ชายคาแบบขดัแตะ เพื่อก ากบัปลายกลอนมิให้รวนเสียระยะ ข่มหลบ คือไมไ้ผ่เลือกเอาขนาดท่ีล า
ใหญ่ๆ น ามาผา่ตามยาวแลว้เลาะขอ้ออกให้หมด จะไดต้วัไมรู้ปคลา้ยกาบกลว้ย จึงตดัให้ยาวเท่ากบั
อกไก่ น ามาวางครอบบนสันหลงัคาเรือน ครอบทบัจากท่ีมุงหลงัคาตรงท่ีเรียกว่าจากหลบ เพื่อ
บงัคบัจากหลบและกนัฝนร่ัว 
  23. ไมข้า้งควาย คือไมไ้ผผ่า่ซีกอยา่งไมส้รร ตดัให้มีขนาดยาวเท่าๆกบัอกไก่ ไมข้า้ง
ควายส าหรับเรือนหลงัหน่ึงๆ ใชจ้  านวน 2 อนั ไมท้ั้งคู่น้ีตรงดา้นขา้งเจาะท าเป็นช่องยาวๆ คลา้ยรูป
ตวัตะปูดอกเห็ด ขนานไปตามหน้าไมเ้วน้ระยะห่างกนัพอสมควรส าหรับสอดไมเ้สียบหนู ไมข้า้ง
ควายใชว้างกระหนาบขนานริมไมข้่มหลบอยูท่ ั้งสองขา้ง เพื่อช่วยไมข้่มหลบบงัคบัจากหลบให้แนบ
กบัอกไก่ 
  24. ไม้เสียบหนู คือไม้ไผ่ตัดเอาเน้ือไม้ตรงปล้อง ผ่าออกให้เป็นซีก ตดัให้ยาว
ประมาณ 2 คือ เหลาปลายดา้นหน่ึงให้อ่อนโคง้และแหลมคลา้ยหวัเรือชะล่า ส่วนปลายดา้นตรงกนั
ขา้มตดัใหโ้ผล่ข้ึนเล็กนอ้ย แลว้เจียนเน้ือไมต้รงกลางเวา้ลงไปจนท าให้ไดรู้ปร่างทั้งอนัคลา้ยเบ็ดตก
ปลาไมเ้สียบหนูน้ีให้ส าหรับสอดเขา้ไปท่ีช่องดา้นขา้งไมข้า้งควายขา้งหน่ึง และให้ทะลุจากหลบ
ออกไปสอดติดอยูก่บัช่วงในไมข้า้งควายอนัท่ีอยูอี่กดา้นหน่ึงของหลงัคา เพื่อร้ังไมข้า้งควายให้บีบ
และหนีบริมข่มหลบให้มัน่คงยิ่งข้ึน ฉะนั้นไมเ้สียบหนูจึงตอ้งมีจ านวนหลายอนัให้พอท่ีจะสอดร้ัง
ไมข้า้งควานใหแ้น่น กระนั้นก็ดีการท าไมเ้สียบหนูก็ใช่วา่จะท าตามจ านวนเท่าใดก็ได ้ 
  25. ป้ันลม คือกรอบไมก้ ากบัหัวหลงัคาเรือนทั้งสองขา้ง เพื่อป้องกนัลมมิให้ตีหัว
จากมุงหลงัคาเปิดปลิวป้ันลมท าดว้ยไมไ้ผมี่อยูด่า้นละ 2 ล า ไมท่ี้ใชท้  าตอ้งเลือกล าตรงๆ และขนาด
เข่ืองๆ น ามาวางทาบจบัให้เป็นคู่ วดัระยะจากหัวไมเ้ขา้มายาวประมาณ 1 ศอก จึงเจาะรูให้ทะลุ
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ตลอดถึงกนัทั้งสองล า แล้วสอดไมร้้อยให้ติดกนัทั้งคู่ ต่อไปก็ถ่างปลายไมอ้อกจากกนั น าข้ึนไป
วางคล่อมบนหวัอกไก่ ขาทั้งสองขา้งไมป้ั้นลมจดัใหว้างพาดบนหวัแปเป็นล าดบัลงมาทั้งสองดา้น 
  26. จัว่ คือฝาแผงแบบหน่ึงรูปร่างเป็นสามเหล่ียม ใชส้ าหรับปิดดา้นสกดัหวัและทา้ย
หลงัคาเรือน เพื่อกนัแดด ลม และฝน จัว่เรือนเคร่ืองผูกส่วนมากกรุดว้ยไมต้บัจากซ้อนทบักนัเป็น
แนวขวางจ านวนค่อนขา้งถ่ี แต่ท่ีกรุดว้ยใบตาลหรือแฝกก็พอมีอยูบ่า้ง 
  27. ฝาเรือน คือเคร่ืองก าบงัหรือเคร่ืองกั้นของเรือน ฝาเรือนตามปกติท าส าเร็จเป็น
แผงๆ เสียก่อนจึงน าไปกั้นหรือห้อมล้อมเรือน แต่ท่ีกั้นเป็นฝาติดกบัตวัเรือนเลยก็มี และฝาเรือน
เคร่ืองผกูยงัมีแบบต่างๆ หลายแบบ ซ่ึงจะอธิบายต่อไปโดยล าดบัดงัน้ี 
   1. ฝาจาก ฝาแบบน้ีกรุฝาดว้ยใบจากท่ีเยบ็ส าเร็จเป็นตบั น ามาเขา้เป็นฝาดว้ยวิธี
ผกูร้อยตบัจากติดกบัไมค้ร่าวฝา โดยเรียงตบัจากทบักนัจากหวัฝาลงมาหาตีนฝา ตา้นขา้งนอกเรือน 
มีไม้ไผ่ผ่าซีกพาดกระหนาบตามแนวนอน ทับปลายตับจาก เป็นระยะเพื่อกันคนเลิกฝา ไม้
กระหนาบฝาน้ีผกูร้อยติดกบัไมค้ร่าวฝาท่ีอยูด่า้นในตวัเรือน 
   2. ฝาทางจาก ฝาแบบน้ีใชท้างจากท่ีมีใบจากทบักนัไปตามความยาวและความ
กวา้งของเรือน โดยผูกทางจากให้ติดกบัคร่าวท่ีพาดตามแนวขวางอยู่ขา้งในเรือน ฝาแบบน้ีจะแล
เห็นทางจากเป็นเส้นตั้งข้ึนมีระยะเท่าๆ กนัเป็นแนวฝา และช่วงวา่งระหวา่งทางจากแต่ละอนัจะเห็น
ใบจากท่ีไดรั้บการจดัเรียงเป็นเส้นทะแยงไปทางเดียวกนัอยา่งมีระเบียบ เป็นฝาท่ีมีความงามในตวั
ของมนัเองพอสมควร 
   3. ฝากระแชงอ่อน เป็นฝาท่ีใชใ้บจากอ่อนหรือใบเตย น ามาเยบ็เพลาะเขา้เป็น
ผนื แลว้กระหนาบดว้ยซีกไมไ้ผซ่ึ่งสานเป็นตารางไวท้ั้งสองดา้นริมฝาเขา้ไมเ้ป็นกรอบประดบัทั้ง 4 
ดา้นเพื่อช่วยให้มัน่คงข้ึน ฝากระแชงอ่อนเป็นฝาชนิดแผง คือท าให้ส าเร็จเป็นแผงก่อนจึงน าเขา้ไป
กั้นกบัตวัเรือน 
   4. ฝาสาน ฝาสานหรือฝาล าแพนก็เรียก ใช้ไมไ้ผจ่กัเป็นซ่ีแบนยาวหรือใช้ข้ีไม้
จกัเป็นซ่ีแบนๆ น ามาสานข้ึนเป็นผนื แลว้เขา้กรอบทั้ง 4 ดา้นยกข้ึนกั้นท าเป็นฝาเรือน ฝาสานน้ีมีช่ือ
เรียกต่างกนัออกไปตามลวดลายท่ีสานก็มี เช่น ฝาลายอ า ฝาลายสอง เป็นตน้ 
ฝาขดัแตะ เป็นฝาท่ีใชไ้มไ้ผซี่กแบนๆ สอดขดักบัไมเ้ซ็นซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นคร่าวฝาทางนอนตั้งข้ึนไป 
โดยเอาไมซี้กขดัดา้นนอกเซ็นหนหน่ึง แลว้ขดัดา้นในเซ็นหนหน่ึงสลบักนัไปจนส้ินความยาวของ
ไมซี้ก ฝาขดัเป็นฝาท่ีมีความมัน่คงกวา่ฝาแบบต่างๆ ท่ีไดก้ล่าวมาแต่ขา้งตน้ 
   5. ฝาสอด เป็นฝาแบบหน่ึง ท่ีส่วนประกอบฝาค่อนข้างซับซ้อนพอสมควร 
กล่าวคือฝาแบบน้ีมีคร่าวท าดว้ยไมไ้ผต่ั้งรายข้ึนแต่พื้นเรือนไปชนหวัแป ไวช่้องระหวา่งคร่าวแต่ละ
อนัประมาณ 1 ศอก โคนคร่าวท าเป็นปากไม ้2 ขา จดัให้นัง่คร่อมอยูบ่นไมรั้บตีนคร่าว ส่วนปลาย
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คร่าวเจาะเป็นช่อง โตพอสมควร สอดไมร้้อยหวัคร่าวแต่ละอนัก ากบัให้หวัคร่าวอยูใ่นแนวเดียวกนั 
ล าตน้คร่าวแต่ละตน้เจาะเป็นช่องๆ ไว ้ระยะห่างกนัพอควร จึงสอดไมเ้ซ็นหรือบางถ่ินเรียกวา่ “ลูก
นายฝา” ช่องละคู่หน่ึงแล่นยาวไปตามแนวฝา ต่อจากน้ีจึงเอาใบจากอ่อนคล่ีออกสอดลงในระหวา่ง
กลางไมเ้ซ็นทั้งคู่ สอดยาวลงไปในระหว่างกลางเสาคร่าวแต่ละอนัจนเต็มหน้าฝา ก็จะไดฝ้าสอด
แบบหน่ึง ฝาสอดแบบน้ี ในบางถ่ินเปล่ียนช่ือวสัดุท่ีกรุฝาเป็นอยา่งอ่ืนก็มี คือใชผ้ืนฟากสอดลงตรง
กลางระหว่างไม้เซ็นแต่ละคู่ๆ จนเต็มผืนฝาแทนการใช้ใบจาก ฝาสอดแบบน้ีจึงมีความมัน่คง
แขง็แรงกวา่ฝาสอดแบบแรก 
   6. ฝาหอยโฃ่ง เป็นฝาอีกแบบหน่ึง มีโครงสร้างคล้ายกันกับฝาสอด แต่มีท่ี
ต่างกนัตรงกรุฝา การกรุฝาหอยโข่งใชไ้มไ้ผ่ซ่ีเล็กๆ สอดเป็นแนว ตั้งข้ึนมาขดัไมเ้ซ็นเหมือนท าฝา
ขดัแตะ และไมเ้ซ็นมีช่วงละช้ินเดียว ไม่ท าเป็นคู่อยา่งท่ีใชก้บัฝาสอด ฝาหอยโข่งควรกล่าวไดว้า่เป็น
ฝาท่ีมีความมัน่คง แขง็แรงกวา่ฝาเรือนแบบอ่ืนๆ ทั้งหมด ท่ีใชเ้ป็นฝากั้นเรือน เคร่ืองผกู 
  28. เคร่ืองมุง คือส่ิงท่ีน ามาปกปิดส่วนบนของเรือน หรือหลงัคาเรือน เพื่อกนัแดด 
กันฝน เค ร่ืองมุงหลังคาเ รือนเค ร่ืองผูกทั่วไปในภาคกลาง ภาคใต้นิยมใช้จากทางภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือนิยมใช้แฝก และภาคเหนือนิยมใช้ใบตองตึง จากก็ดี แฝกและใบตองตึงก็ดี 
เม่ือน ามาใชท้  าเป็นเคร่ืองมุง จ าตอ้งน ามาเยบ็ร้อยท าเป็นคบโดยไมไ้ผซี่กยาวๆ ขนาดเล็กกวา่น้ิวกอ้ย
เล็กนอ้ยสอดท าเป็นโครงตบั เรียกวา่ “ไมต้บัจาก” หรือถา้ท าตบัแฝก ตบัใบตองตึง ก็ตอ้งมีไมน้ี้สอด
เป็นกระดูของเคร่ืองมุงแต่ละตบัเช่นกนั 
  29. ไมท้บัหลงัคา เป็นไมไ้ผท่่อนยาวๆ ร้อยหัวไมเ้ป็นคู่ๆ แลว้ถ่างปลายออกน าไป
วางคล่อมลงบนสันหลงัคาเรือน เวน้ระยะห่างๆ กนั ท าหน้าท่ีทบัเคร่ืองมุงหลงัคามิให้ลมตีตลบ
หลงัคา 
  30. แม่กระได เรือนเคร่ืองผกูทัว่ไปยกพื้นเรือนสูงอยูเ่หนือระดบัพื้นดินอยา่งนอ้ย 1 
เมตร ดงันั้นการข้ึนและลงเรือนจึงตอ้งท ากระไดใช้เป็นทางข้ึนลง แม่กระได ท าดว้ยไมไ้ผ่คู่ เจาะ
ดา้นขา้งให้เป็นช่องเหนือขอ้ ช่องส าหรับสอดลูกกระไดขั้นต ่าสุดตอ้งเจาะให้ทะลุทั้งสองขา้ง และ
ช่องท่ีใช้สอดกระไดขั้นบนสุดก็ตอ้งเจาะท านองเดียวกนั ส่วนช่องสอดลูกกระไคระหว่างขั้นแรก
และขั้นสุดทา้ย ไม่ตอ้งเจาะให้ทะลุรอดออกไป ลูกกระไดท าดว้ยไมไ้ผผ่า่ซีก ลบเหล่ียมให้หมดคม 
น ามาสอดขวางอยูร่ะหวา่งไมแ้ม่กระได ทั้งคู่โดยตั้งดา้นหนาข้ึน ลูกกระไดลูกล่างสุดและลูกบนสุด
นั้นตอ้งท าให้ยาวกว่าลูกอ่ืน เม่ือสอดเขา้ไปในช่องแล้วจะ เหลือปลายยื่นออกมาทั้งสองขา้ง ท า
เช่นน้ีไวส้ าหรับเจาะรูท่ีหวัไมลู้กกระได เพื่อใส่สลกับงัคบัมิให้แม่กระไดทั้งตรงหวั และตีนกระได
แยกออกจากกนั 
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  31. ลูกประสัก ตวัไมข้นาดเล็ก ท าดว้ยไมไ้ผเ่หลาเป็นท่อนกลมปลายเรียว ใชส้ าหรับ
ดอกเพื่อเป็นท่ีมัน่ ในการผกูร้ังเคร่ืองเรือน 
  32. จากหลบ คือจากส่วนท่ีคลุมอยู่บนสันของหลงัคาเรือน ใช้จากมาเย็บร้อยตรง
ส่วนโคนใบเขา้ดว้ยกนั คลา้ยกบัใบปกแฟ้มหนงัสือ จึงน าไปครอบลงบนสันหลงัคาทบัอยูต่ามแนว
ไมอ้กไก่ เพื่อกนัฝนร่ัวเขา้ในเรือน 
  33. กลอนใบพดัหรือกลอนหางปลา คือตวัไม ้ท่ีเป็นโครงหลงัคาไขราปีกนก ตรงท่ี
ต่อออกมาหนา้ตีนจัว่ กลอนตรงน้ีมิไดว้างทอดออกไปตรงๆ แต่วางคล่ีออกไป คลา้ยโครงพดัดา้ม
ต้ิวหรือหางปลาช่อน จึงเรียกกนัวา่ กลอนใบพดั หรือกลอนหางปลา 
  34. กรอบประตู – หนา้ต่าง กรอบประตู - หนา้ต่าง ท าดว้ยไมไ้ผน่ ามาตดัต่อเขา้เป็น
กรอบรูปส่ีเหล่ียมผืนผา้ ด้านในของกรอบตวัยืนเจาะเป็นช่องสอดไมเ้ซ็น ขวางลงเป็นระยะห่าง
เท่าๆ กนัจึงใชไ้มซี้กสอดตั้งขดัแตะข้ึนไป กรุเป็นบานประตูหรือบานหนา้ต่าง 
  วสัดุท่ีใช้ในการสร้างเรือนเคร่ืองมดั ท่ีใชห้ลกัๆเป็นทั้งตวัเรือนและโครงสร้างของ
บา้นคือ ไมไ้ผ ่การผกูรัดส่วนต่าง ๆ ของอาคารเขา้ดว้ยกนัจะใช้ตอกและหวาย หลงัคามุงดว้ย จาก 
แฝก ใบตองตึง หรือหญา้คา ตามแต่วสัดุในแต่ละพื้นท่ี 
  เรือนเคร่ืองสับ หรือท่ีเรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ เรือนฝากระดาน คือ เรือนท่ีสร้างดว้ยไม้
จริง จะนิยมใช้ไมส้ักเพราะมีความคงทนอายุการใชง้านยาวนาน ส่วนเสาเรือนนิยมใชไ้มเ้ต็ง ไมรั้ง 
และไมแ้ดง เรือนประเภทน้ีไม่ใชต้ะปูแมแ้ต่ตวัเดียว วิธีก่อสร้างนั้นโครงสร้างส่วนใหญ่รวมทั้งฝา
ใช้วิธีเขา้ปากไม ้เพื่อให้ไมต้ั้งแต่ 2  ช้ินข้ึนไปยึดติดกนั การเขา้ปากไมมี้ทั้งท่ีใช้เดือยใส่ในรูเดือย 
และวธีิใหป้ากไมว้างสับกนั โดยการประกอบเคร่ืองไมเ้ป็นส่วนๆ เช่น ท าฝา ท าหนา้จัว่ให้เสร็จก่อน 
แล้วจึงเตรียมโครงสร้างส่วนอ่ืนๆ เช่น เสา รอด พื้น โครงหลงัคา เสร็จแล้วจึงน าส่วนประกอบ
ทั้งหมดเหล่านั้นมาประกอบกนัเป็นเรือน เรือนเคร่ืองสับหรือเรือนหลงัคาจัว่ เป็นเรือนใตถุ้นสูง พื้น
ยกสูงจนเดินรอดได ้ใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่น หรือเล้ียงสัตว ์เก็บเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการเกษตร ฝาเรือน
เป็นไมจ้ริง ส่วนมากเป็นไมส้ัก ท าเป็นแผง มีหลายแบบ เช่น ฝาปะกน หรือ ฝาปะกนลูกฟัก ฝา
ส าหรวด ฝามกัสอบเขา้เล็กน้อย หน้าต่างเปิดเขา้ด้านใน หลงัคาจัว่ลาดชนั มุงด้วยจาก กระเบ้ือง 
หรือสังกะสี มีไมปิ้ดเคร่ืองมุงดา้นสกดัเป็นรูปสามเหล่ียมเรียก ป้านลม เรือนเคร่ืองสับมีทั้งแบบท่ี
สร้างเป็นเรือนเด่ียว ประกอบดว้ยเรือนนอน ครัว ระเบียง และชาน หรือสร้างเป็นเรือนหมู่ มีเรือน
นอนมากกวา่หน่ึงหลงั มีชานเช่ือมถึงกนั มีเรือนครัว หอนัง่ หรือหอนก เรือนหมู่เป็นเรือนส าหรับ
ครอบครัวขยาย เรือนคหบดี หรือผูมี้ฐานะทางสังคมสูง ปัจจุบนัเรือนไทยภาคกลางแบบดั้งเดิมเหลือ
น้อย แมมี้การท าเรือนไทยจ าหน่าย แต่รูปแบบเปล่ียนไปจากแบบแผนเดิม (หนังสือวฒันธรรม, 
2552) 
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ภาพท่ี 4 เรือนเคร่ืองสับ 
ท่ีมา: เร่ืองน่ารู้เรือนไทยภาคกลาง,เข้าถึงเม่ือ 24 เมษายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www. 

thaieditorial.com/เรือนไทยภาคกลาง 

 

 
ภาพท่ี 5 ส่วนประกอบของเรือนเคร่ืองสับ 
ท่ีมา: การเคหะแห่งชาติ และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้ เร่ือง
ทีอ่ยู่อาศัย และวถิีการอยู่อาศัย ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น (พืน้ทีภ่าคกลาง), เขา้ถึงเม่ือ 15 มีนาคม 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://vmresearch.nha.co.th/petchaburi/info-4-3.html 
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  ส่วนประกอบของเรือนเคร่ืองสับ 
  1. งวั เป็นไมท้่อนกลมยาวขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 15 เซนติเมตร มีความยาวประมาณ 
50 – 70 เซนติเมตร ใช้ไมท้องหลางวางขวางกบัปลายเสา ท าหนา้ท่ีเป็นหมอนรองรับน ้ าหนกัจาก
กงพดัถ่ายลงดิน เปรียบไดก้บัรากฐานของอาคารในปัจจุบนัมีไวเ้พื่อกนัตวับา้นทรุด 
 

 
 
ภาพท่ี 6 งวั 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap=1&page 
=t13-1-infodetail07.html 
 
  2. กงพดั เป็นไมเ้หล่ียมขนาด 5 X 15 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 50 – 70 
เซนติเมตร สอดในรูท่ีถูกเจาะท่ีโคนเสาเรือน หรือจะใชคู้่ตีขนาบขวางกบัเสา โดยบากเสาให้เป็นบ่า
รอง แลว้ยึดดว้ยสลกัไมแ้สม เส้นผา่ศูนยก์ลางสลกัประมาณ 2 เซนติเมตร ปลายทั้งสองของกงพดั
ตอ้งวางอยูบ่นงวั ท าหนา้ท่ีถ่ายน ้าหนกัจากเสาลงสู่งวั 
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ภาพท่ี 7 กงพดั 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap=1&page 
=t13-1-infodetail07.html 
 
  3. แระ หรือ ระแนะ แผ่นไมก้ลมแบนขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 30 – 50 เซนติเมตร 
หนาประมาณ 5 – 7 เซนติเมตร ใชว้างกน้หลุมท าหน้าท่ีถ่ายน ้ าหนกัจากเสาสู่พื้นดิน เพื่อป้องกนั
บา้นทรุดตวั นิยมเลือกใชไ้มท้องหลาง แระ กงพดั และงวัท าหนา้ท่ีเป็นรากฐานอยา่งเดียวกนั ถา้ใช้
กงพดั และงวัก็ไม่จ  าเป็นตอ้งใชแ้ระ ซ่ึงกงพดั และงวัมกัใชใ้นบริเวณท่ีลุ่มริมน ้ า เพราะรับน ้ าหนกั
ไดดี้กวา่แระ แต่การใชแ้ระสะดวกกวา่กงพดั และงวั 
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ภาพท่ี 8 แระ 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap=1&page 
=t13-1-infodetail07.html 
 
  4. เสาเรือน ไมท้่อนกลมยาวตลอดล าตน้ ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางท่ีโคนประมาณ 25 
เซนติเมตร ท่ีปลายประมาณ 20 เซนติเมตร นิยมใชไ้มเ้ตง็ ไมรั้ง ไมม้ะค่า หรือไมแ้ดง 
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ภาพท่ี 9 เสาเรือน 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap=1&page 
=t13-1-infodetail07.html 
 
  5. รอด เป็นไมส่ี้เหล่ียมขนาดประมาณ 5 X 20 ถึง 25 เซนติเมตร นิยมใชไ้มเ้น้ือแข็ง 
เช่น เตง็ รัง เป็นตน้ ท าหนา้ท่ีรองรับพื้น หรือเรียกส่วนน้ีของโครงสร้างวา่ “คาน” นัน่เอง 
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ภาพท่ี 10 รอด 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap=1&page 
=t13-1-infodetail07.html 
 
  6. รา ไมเ้หล่ียมขนาดประมาณ 5 X 20 ถึง 25 เซนติเมตร ใชไ้มเ้น้ือแข็ง เช่น เต็ง รัง 
ท าหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัรอด แต่แขวนอยูก่บัพรึงซ่ึงช่วยใหพ้ื้นแขง็แรง ไม่ตกทอ้งชา้ง 
 

 

ภาพท่ี 11 รา 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap=1&page 
=t13-1-infodetail07.html 
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  7. ตง ไมเ้หล่ียมขนาดประมาณ 4 X 5 เซนติเมตร มีระยะห่างประมาณ 30 – 40 
เซนติเมตร นิยมเลือกใชไ้มเ้น้ือแขง็ เช่น เตง็ รัง มะค่า หรือแดง วางพาดระหวา่งช่วงรอด (คาน) 
 

 

ภาพท่ี 12 ตง 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap=1&page 
=t13-1-infodetail07.html 
 
  8. พรึง ไมส้ักส่ีเหล่ียมขนาดประมาณ 5 X 20 เซนติเมตร ท าหน้าท่ีรัดเสาส่วนท่ีติด
กบัพื้นทั้งส่ีดา้นใหอ้ยูภ่ายในขอบเขตท่ีก าหนด และยงัท าหนา้ท่ีรับน ้ าหนกัฝาตลอดทุกดา้น พรึงติด
อยูก่บัเสาดว้ยตะปูจีน ท าหนา้ท่ีรับน ้าหนกัจากรา 
  9. พื้น ไมส้ักเหล่ียมแบนขนาดประมาณ 5 X 40 ถึง 50 เซนติเมตร บา้นทรงไทยนิยม
ใชไ้มพ้ื้นกวา้งมาปูบนตงหรือบนรอด ส าหรับเป็นท่ีพกัผอ่นอยูอ่าศยั โดยระหวา่งแผน่ไมต่้อแผน่ไม้
ของพื้นจะมีเดือยไมแ้สมขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 1 เซนติเมตรตอกยดึพื้นดว้ยระยะห่างเดือยประมาณ 
1 – 2 เมตร บางคนใชเ้ดือยแบนขนาด 1 X 2.5 เซนติเมตร หรือเรียกวา่ ล้ินกระบือ ส่วนพื้นท่ีใชปู้
นอกชานบา้นนั้นจะปูเวน้ร่องให้น ้ าฝนไหลลงใตถุ้นบา้นได้ง่าย โดยร่องพื้นชานน้ีมีความกวา้ง
ประมาณ 1 เซนติเมตรเท่านั้น 
  10. ฝักมะขาม ไมข้นาด 3.5 X 3.5 เซนติเมตร ความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร 
รูปร่างโคง้งอคลา้ยฝักมะขาม ใชต้อกติดกบัเสาใตพ้ื้นเรือน ท าหนา้ท่ีรองรับแผน่พื้นท่ีชนกบัเสาและ
ขาดจากกนั ไม่มีส่วนของรอดรองรับจึงใชฝั้กมะขามรับพื้นแผน่น้ีแทนรอด 
  11.  ฝา ผืนผนงัท่ีประกอบกนัเขา้เป็นแผน่ผนงัขนาดใหญ่จากช้ินส่วนเล็กๆของไม้
จาก หรือไมใ้บบางชนิด โดยมีโครงขอบฝาเป็นไมจ้ริง หรือไมไ้ผ่ ฝาส่วนดา้นสกดั (ข่ือ) หัวทา้ย 
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เรียกฝาทั้งแผงวา่ “ฝาอุดหนา้กลอง” หรือ “ฝาหุม้กลอง” ส่วนฝากั้นห้องภายในระหวา่งห้องนอกกบั
หอ้งโถงเรียกวา่ “ฝาประจนัหอ้ง” โดยมีลกัษณะดงัน้ี 
   1. ฝาประกน เป็นฝาเรือนท่ีมีลกัษณะเป็นแผงรูปส่ีเหล่ียม ท าดว้ยไมจ้ริง โดยใช้
กระดานแผน่เล็กๆ รูปส่ีเหล่ียมผืนผา้กรุในแนวตั้งอยูใ่นช่องระหวา่งโครงฝาซ่ึงประกอบดว้ยตวัไม้
ลูกตั้ง ตั้งเป็นแถวและตวัไมลู้กปะกนหรือลูกนอนวางขวางอยูใ่นช่องระหวา่งไมลู้กตั้งแต่ละตวัอยา่ง
สับหวา่งกนักนัมีตวัไมแ้ม่ฝา 4 ตวั เป็นกรอบลอ้มทั้ง 4 ดา้น ฝาปะกนเป็นท่ีนิยม โดยเฉพาะท าเป็น
ฝาเรือนเคร่ืองสับ หรือเรือนฝากระดาน 

 

 

 
ภาพท่ี 13 ฝาปะกน 
ท่ีมา: การเคหะแห่งชาติ และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้ เร่ือง
ที่อยู่อาศัย และวิถีการอยู่อาศัย ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น (พืน้ที่ภาคกลาง), เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://vmresearch.nha.co.th/petchaburi/info-4-3.html 
  
   2. ฝาสายบวั ฝาเรือนเคร่ืองสับหรือเรือนฝากระดาน มีลกัษณะคลา้ยกบัฝาประ
กน แต่มีท่ีต่างกนัคือ มีแต่ตวัไมลู้กตั้ง ไม่มีตวัไมลู้กนอนหรือลูกปะกนขวางอยู่ระหวา่งช่องวา่งลูก
ตั้งแต่ละตวั ส่วนแผ่นกระดานกรุฝาเป็นแผ่นแบนยาวขนาดกวา้งกว่าลูกตั้งเล็กน้อย แต่ความสูง
ขนาดเดียวกบัลูกตั้ง ฝาแบบน้ีเม่ือเขา้ไมเ้ป็นฝาทั้งแผงแลว้ จะเห็นทั้งไมฝ้าและไมลู้กตั้งเรียงสลบักนั
เป็นสายๆ ในพื้นฝา จึงเรียกกนัวา่ ฝาสายบวั อาจอธิบายไดอี้กวา่ “ฝาสายบวั” นั้นจะเป็นไมฝ้าตี ตาม
ตั้งทั้งหมด เป็นไมแ้ผน่ใหญ่วางเรียงกนั และมีไมแ้ผน่เล็กตีปิดตรงรอยต่อของไมแ้ผน่ใหญ่มองแลว้
คลา้ยกา้นของดอกบวั 
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ภาพท่ี 14  ฝาสายบวั 
ท่ีมา: การเคหะแห่งชาติ และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้ เร่ือง
ที่อยู่อาศัย และวิถีการอยู่อาศัย ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น (พืน้ที่ภาคกลาง), เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://vmresearch.nha.co.th/petchaburi/info-4-3.html 
 

 

 
ภาพท่ี 15 ฝาสายบวัและฝาปะกน 
ท่ีมา: เรือนไทยวชิาการ, เรือนไทย, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://www.reurnthai. 
com/index.php? topic=4848.0 
 
   3. ฝาส าหรวด คือฝาผนงัท าดว้ยไมไ้ผ ่หรือไมก้ระบอกวางเป็นโครงสร้างค่อน 
ขา้งถ่ี กรุดว้ยตบัแฝกหรือตบัใบเตย ท าใหอ้ากาศสามารถผา่นเขา้ออกไดค้่อนขา้งสะดวก นิยมใชก้บั
เรือนครัว เพราะจะระบายลมและควนัไฟไดดี้ 
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ภาพท่ี 16 ฝาส าหรวดไมจ้ริงและฝาส าหรวดโครงไมไ้ผ ่

ท่ีมา: การเคหะแห่งชาติ และมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดการความรู้ เร่ือง
ที่อยู่อาศัย และวิถีการอยู่อาศัย ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น (พืน้ที่ภาคกลาง), เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://vmresearch.nha.co.th/petchaburi/info-4-3.html 
 

 
 
ภาพท่ี 17 ฝาส ารวจ 
ท่ีมา: ไทยสกู๊ทเตอร์, จ าหน่ายเคร่ืองเรือนเก่า, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 2558, เขา้ถึงได้จาก 
http://www.thaiscooter.com/forums/ showthread.php?t=633281&page=6 

 

   4. ฝาไหล เป็นการท าฝาไมส้องชั้นท่ีตีเวน้ช่องสลบักนั หากเล่ือนมาซ้อนกนัก็ 
จะเป็นฝาผนังท่ีทึบตนั แต่หากเล่ือนขยบัฝาชั้นในก็จะท าให้เกิดรูข้ึนท่ีฝานั้น ท าให้แสง และลม
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สามารถผ่านเขา้ออกได้ เหมือนกบัประตูหน้าต่างบานเล่ือนเราในปัจจุบนั นิยมท า ในบริเวณท่ี
ตอ้งการใหเ้ป็นช่องมองผา่นออกจากตวับา้นหรือตอ้งการลมในบางเวลา 
   5. ฝาเกล็ด ฝาเรือนท่ีใชแ้ผน่กระดานตีปิดตามแนวนอนติดกบัไมค้ร่าว โดยวาง
แผน่กระดานแผน่ท่ีถดัข้ึนไปใหเ้หล่ือมลงมาทบัริมบนของกระดานแผน่ล่างและท าเช่นน้ี ล าดบัข้ึน
ไปจนสุดท่ีปลายฝาและเม่ือตีฝาเต็มด้านแล้วจะเห็นแผ่นกระดานเกยกันเป็นล าดับลงมาคล้าย
เกล็ดปลาซอ้นทบักนั  
  12.  กนัสาด ส่วนหน่ึงของหลงัคาท่ียื่นออกไปโดยรอบท่ีลดระดบัจากหลงัคาลงมา 
แต่ท ามุมนอ้ยกวา่หลงัคา กนัสาดประกอบไปดว้ยจนัทนั กนัสาด แปกลอน และวสัดุมุง ปลายจนัทนั
ขา้งหน่ึงตอกยึดอยูก่บัเตา้ดว้ยสลกัไม ้(คา้งคาว) อีกขา้งหน่ึง รองรับน ้ าหนกัดว้ยค ้ายนัหรือเสานาง
เรียง กนัสาดท าหนา้ท่ีป้องกนัแดดส่องและฝน 1 
 

 
 
ภาพท่ี 18 กนัสาด 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap=1&page 
=t13-1-infodetail07.html 
 
  13. เตา้ไมเ้หล่ียมขนาด 5 X 10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 70 เซนติเมตร ใชส้อดทะลุ
เสาโดยใหห่้างจากปลายเสา 50 – 60 เซนติเมตร ท าหนา้ท่ีน ้ าหนกัเชิงชายและปลายหลงัคา และเป็น
ท่ียดึเกาะของจนัทนับริเวณกนัสาด เตา้ท่ีอยูต่รงมุมเรือนมีอยู ่2 ตวัเรียกวา่ เตา้รุม เตา้ท่ีไม่อยูต่รงมุม
และมีตวัเดียวเรียกวา่ เตา้ราย เตา้จะมีปลายขา้งหน่ึงเล็กและมีโคนใหญ่ เม่ือสอดเตา้ผา่นเสาท่ีเจาะรู
พอดีกบัเตา้เสาและเตา้แลว้จะไดค้วามแน่นท่ีพอดีในระยะท่ีตอ้งการ 
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ภาพท่ี 19 เตา้ไมเ้หล่ียม 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap=1&page 
=t13-1-infodetail07.html 
 
  14. สลกั และ เดือย ไมส่ี้เหล่ียมสอดทะลุระหวา่งโคนเตา้กบัจนัทนักนัสาด ท าหนา้ท่ี
ยดึเกาะเตา้กบัจนัทนักนัสาดใหติ้ดกนั มีขนาด 5 X 1.5 ถึง 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร 
เดือยเป็นไมข้นาด 2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10 X 12 เซนติเมตร 
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ภาพท่ี 20 สลกั และ เดือย 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap=1&page 
=t13-1-infodetail07.html 
 
  15. คา้งคาว ไมเ้หล่ียมกวา้งประมาณ 8 X 10 เซนติเมตร เจาะช่องกลางกวา้งกว่า
ขนาดของจนัทนักนัสาดและเตา้เล็กนอ้ย เพื่อให้ทั้งสองสามารถสอดผา่นคา้งคาวได ้แลว้ใชย้ึดดว้ย
เดือยขนาด 2 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร ท าหนา้ท่ีเหมือนสลกั และเดือย 
 

 

 
ภาพท่ี 21 คา้งคาว 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap=1&page 
=t13-1-infodetail07.html 
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  16. หวัเทียน เป็นส่วนหน่ึงของเสาตรงปลายควัน่เป็นแท่งกลมยาวประมาณ 10 X 11 
เซนติเมตร เส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 4 เซนติเมตร มีหนา้ท่ียึดปลายข่ือให้ติดกบัเสา โดยเจาะแผ่น
ข่ือเป็นรูกวา้งกวา่หวัเทียนพอสวมเขา้ได ้เพื่อช่วยยดึหวัเสาทั้งสองขา้ง 
  17. ข่ือ เป็นไมส้ักแผน่ส่ีเหล่ียมขนาด 5 X 20 เซนติเมตร มีหนา้ท่ียึดหวัเสาทั้งสอง
ขา้งเขา้หากนั ข่ือมี 2 ชนิด ไดแ้ก่ ข่ืออยูก่ลางหอ้งมีขนาดเท่ากบัหวัเสา และข่ืออยูห่วัทา้ยของบา้นติด
กบัฝาหุม้กลอง มีขนาดใหญ่กวา่หวัเสา 
 

 

 

ภาพท่ี 22 ข่ือ 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap=1&page 
=t13-1-infodetail07.html 
 
  18. ตั้ง มีทั้งหมด 2 ชนิดคือ ไมเ้หล่ียมแบนขนาดโคน 5 X 20 เซนติเมตร ปลายมี
ขนาด 5 X 12 เซนติเมตร ท าหน้าท่ียึดอกไก่กบัข่ือปลายล่างของดั้งติดกบัข่ือ โดยเขา้เดือยเข็น
ทั้งหมดน้ีเรียกว่า “ตั้งแขวน” และไมก้ลมยาวคล้ายเสา เส้นผ่าศูนยก์ลาง 20 เซนติเมตร ตั้งอยู่
ก่ึงกลางรอดยาวถึงข่ือแบน เรียกส่วนกลมของดั้งน้ีวา่ “เสาดั้ง” 
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ภาพท่ี 23 ตั้ง 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap=1&page 
=t13-1-infodetail07.html 
 
  19. อกไก่ ไมส้ักเหล่ียมรูปขา้วหลามตดั มึความยาวตลอดตวัเรือน และมียื่นหวัทา้ย
อีกขา้งละประมาณ 60 – 75 เซนติเมตร มีหนา้ท่ียึดหน้าจัว่ ดั้ง และจนัทนั จะตั้งอยูบ่นยอดสุดของ
หลงัคา 
  20. จนัทนั ไมเ้หล่ียมแบนขนาด 5 x 25 เซนติเมตร มีรูปร่างอ่อนช้อยตามแบบ       
อยู่ระหว่างสองข้างของสามเหล่ียมโครงหลังคา ท าหน้าท่ีรับน ้ าหนักของหลังคาท่ีถ่ายมายงั     
กลอน แป และจนัทนัตามล าดบั จนัทนัน้ีมีอยู่เฉพาะส่วนของห้องท่ีไม่มีหน้าจัว่ ส่วนห้องท่ีมีหน้า
จัว่ใหแ้ผงหนา้จัว่รับน ้าหนกัหลงัคาแทนจนัทนั 
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ภาพท่ี 24 จนัทนั 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap=1&page 
=t13-1-infodetail07.html 
 
  21. แป มี 2 ชนิด คือ แปหัวเสา ไมเ้หล่ียมขนาดประมาณ 10 x 10 เซนติเมตร ยาว
ตลอดหลงัคา ท าหนา้ท่ียดึหวัเสาระหวา่งหอ้งต่อหอ้ง และแปลาน ไมเ้หล่ียม 5 X 10 เซนติเมตร พาด
อยูร่ะหวา่งจนัทนักบัแผงหนา้จัว่ยาวตลอดเรือน ท าหนา้ท่ีรับน ้าหนกัจากกลอนสู่จนัทนั 
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ภาพท่ี 25 แป 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap=1&page 
=t13-1-infodetail07.html 
 
  22. กลอน ไมเ้หล่ียมแบนขนาด 1.5 X 7.5 เซนติเมตร วางขวางพาดอยู่กบัแป 
ระยะห่างระหว่างกลอนประมาณ 40 เซนติเมตร มีอยู่ 2 ชนิด คือ กลอนส าหรับหลงัคาจาก เป็น
กลอนเรียบเจาะรูขา้งหน่ึง ระยะห่างของรู ประมาณ 10 เซนติเมตร ส าหรับใชต้อกร้อยมดักบัจากติด
กบัแปดว้ยการตอกสลกัไมแ้สม ปลายดา้นบนเขา้เดือยหางเหยี่ยวติดกบัอกไก่ ปลายดา้นล่างตอกติด
กบัสะพานหนู และกลอนส าหรับมุมหลงัคากระเบ้ืองเรียกวา่ “กลอนขอ” เป็นรูปหยกับากเพื่อให้
ระแนงวางทบั ระยะห่างของช่วงบากประมาณ 10-12 เซนติเมตร มีทั้งแบบบากทุกช่วงกบัแบบบาก 
1 ช่วง เวน้ 1 ช่วง สลบักนัไป กลอนขอน้ีตอกติดกบัแปโดยตะปูเหล่ียมแบนแต่ไม่ตอกทุกช่วง ตอก
เป็นจงัหวะห่างๆ 
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ภาพท่ี 26 กลอน 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap=1&page 
=t13-1-infodetail07.html 
 
  23. ไมเ้หล่ียมขนาด 2.5 X 2.5 เซนติเมตร วางตามยาวของหลงัคาขนานกบัอกไก่ ใช้
ส าหรับหลงัคาเรือนท่ีมุงดว้ยกระเบ้ือง ท าหน้าท่ีรองรับกระเบ้ือง และถ่ายน ้ าหนกัลงยงักลอน ท า
การยดึติดกบักลอนโดยใชไ้มแ้สมเป็นสลกัเดือย 
  24. เชิงชาย ไมเ้หล่ียมขนาด 5 X 20 เซนติเมตร ติดอยู่ท่ีปลายเตา้ มีความยาวรอบ
ชายคา ท าหนา้ท่ีรับตะพานหนู และรับน ้าหนกัทั้งหมดจากปลายกลอน 
 
 
 
 
 
 



 37 

 

 

 
ภาพท่ี 27 เชิงชาย 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap=1&page 
=t13-1-infodetail07.html 
 
  25. ตะพานหนู ไมเ้หล่ียมแบนขนาด 1.5 X 7.5 เซนติเมตร ติดอยูด่า้นบนของเชิงชาย 
และยดึปลายกลอน ท าใหน้ ้าฝนไหลออกไปดา้นนอก 
  26. ป้ันลม แผน่ไมแ้บนขนาดหนา 2.5 – 3 เซนติเมตร ติดอยูป่ลายแปหวัเสา แปลาน 
และอกไก่ มีหนา้ท่ีปิดชายคาดา้นสกดัหวัและทา้ยกนัลมตีจากหรือกระเบ้ือง ส่วนล่างของป้ันลมแต่ง
รูปเป็นแบบตวัเหงาเรียกวา่ “เหงาป้ันลม” หรือแต่งเป็นรูปหางปลา การติดตั้งใชต้ะปูตอกจากใตแ้ป
ทะลุไปติดป้ันลม 
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ภาพท่ี 28 ป้ันลม 
ท่ีมา: สารานุกรมไทยส าหรับเยาวชนฯ, องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap=1&page 
=t13-1-infodetail07.html 
 
  27. หน้าจัว่ แผงไมรู้ปสามเหล่ียม สร้างข้ึนจากองคป์ระกอบของช้ินไมใ้นลกัษณะ
ต่างๆ ใชป้ระกบปิดตรงส่วนท่ีเป็นโพรงของหลงัคา เพื่อป้องกนัลม แดด และฝน มีลกัษณะการลวก
ลายสร้างแบบต่างๆ ตามความชอบของผูส้ร้าง เช่น จัว่ลูกฟัก หรือจัว่พรหมพกัตร์ แบ่งหนา้จัว่โดยมี
แนวนอนและแนวตั้งสลบักนั คลา้ยฝาปะกน แต่ขนาดใหญ่กวา่ และขยายส่วน ไปตามแนวนอน จัว่
รูปพระอาทิตย ์มีรูปลกัษณะคลา้ย พระอาทิตยค์ร่ึงดวง เส้นรัศมีพระอาทิตยท์  าดว้ย ไมแ้บน และเวน้
ช่องใหอ้ากาศถ่ายเท นิยมใช ้กบัจัว่เรือนครัวไฟ จัว่ใบปรือ จัว่ชนิดน้ีมีตวัแผง ประกอบดว้ยแผน่ไม้
ขนาดเล็กเรียงซ้อนทาง แนวนอน นิยมใช้กับเรือนนอน และเรือนครัวไฟ ถ้าเป็นเรือนครัวไฟ 
ส่วนบนตอ้งเวน้ช่องให ้อากาศถ่ายเทได ้
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ภาพท่ี 29 รูปแบบจัว่แบบบา้นไดใ้นลกัษณะต่างๆ 
ท่ีมา: ฤทยั ใจจงรัก, เร่ืองที่ 1 เรือนไทย: องค์ประกอบของเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 24 
เมษายน 2558, เขา้ถึงได้จาก http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=13&chap 
=1&page=t13-1-infodetail07.html 
 
  28. หลงัคา เป็นช้ินส่วนท่ีเป็นผนื ท าหนา้ท่ีกนัแดดและบงัฝนให้กบัตวัเรือน ใชว้สัดุ
หลายอยา่งประกอบกนัจนเป็นตวัหลงัคา ไดแ้ก่ กระเบ้ือง จาก แฝก และหญา้คา วสัดุเหล่าน้ีหาได้
ง่ายในทอ้งถ่ิน ถ้าเรามุงด้วยกระเบ้ืองจะดูดซึมความร้อนมากกว่ามุงด้วยจากหรือแฝก ลกัษณะ
กระเบ้ืองมีแบบต่างๆดงัน้ี 
 

 
 
ภาพท่ี 30 กระเบ้ืองเกล็ดปลาตวัยาว 
ท่ีมา: วนัสต๊อกโฮม, สินค้า วสัดุก่อสร้างทุกชนิด: กระเบือ้ง ดินเผา อยุธยา, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.onestockhome.com/Default.aspx?pageid=61&CAG_ID=225 
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ภาพท่ี 31 กระเบ้ืองสุโขทยั 
ท่ีมา: วนัสต๊อกโฮม, สินค้า วสัดุก่อสร้างทุกชนิด: กระเบือ้ง ดินเผา อยุธยา, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.onestockhome.com/Default.aspx?pageid=61&CAG_ID=225 
 

 

 
 
 
ภาพท่ี 32 กระเบ้ืองหม่อม 
ท่ีมา: วนัสต๊อกโฮม, สินค้า วัสดุก่อสร้างทุกชนิด: กระเบือ้ง ดินเผา อยุธยา, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 

2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.onestockhome.com/Default.aspx?pageid=61&CAG_ID=225 
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ภาพท่ี 33 กระเบ้ืองหางแหลมตวัยาว 
ท่ีมา: วนัสต๊อกโฮม, สินค้า วัสดุก่อสร้างทุกชนิด: กระเบือ้ง ดินเผา อยุธยา, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 

2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.onestockhome.com/Default.aspx?pageid=61&CAG_ID=225 

 

 
  
ภาพท่ี 34 กระเบ้ืองใหญ่ 
ท่ีมา: วนัสต๊อกโฮม, สินค้า วัสดุก่อสร้างทุกชนิด: กระเบือ้ง ดินเผา อยุธยา, เขา้ถึงเม่ือ 24 เมษายน 
2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.onestockhome.com/Default.aspx?pageid=61&CAG_ID=225 

 
   กระเบ้ืองหางเหยีย่วและกระเบ้ืองวา่วแต่เดิมท าดว้ยดินเผา หรือบางคร้ังท า ดว้ย
แผน่ไมส้ัก (บางคร้ังเรียกวา่ “แป้นเกล็ด” ตรงปลายอาจจะมนหรือตดัฉากก็ได)้ เป็นกระเบ้ืองแผ่น
เล็กๆท่ีสามารถเรียงซ้อนกนัและจดัรูปหลงัคาให้เป็นหลงัคาโคง้ได ้ง่ายโดยไม่เกิดช่องว่างจากการ
จดัวางกระเบ้ืองไม่ลงตวั ปัจจุบนักระเบ้ืองใยหินหรือกระเบ้ืองซีเมนตท่ี์นิยมสร้างบา้นเป็นกระเบ้ือง 
แผน่ค่อนขา้งใหญ่ จึงไม่สามารถจะท าหลงัคาท่ีโคง้อ่อนชอ้ยได ้เพราะการวางกระเบ้ือง จะกระเดิด 
ท าใหน้ ้าฝนร่ัวผา่นหลงัคาเขา้สู่ตวัอาคารไดส้ะดวก 
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  29. ไขรา ส่วนของหลงัคาท่ียื่นจากฝา หรือจากหน้าจัว่ออกไป หากไขราอยูบ่ริเวณ
กนัสาดยื่นจากฝาเรียกวา่ “ไขรากนัสาด” หากตรงหนา้จัว่เรียกวา่ “ไขราหนา้จัว่” หรืออยูต่รงปีกนก
เรียกวา่ “ไขราปีกนก”  
  30. คอสอง ส่วนบนของฝา มีระยะต ่าจากแปหัวเสา หรือช่ือลงมาประมาณ 50 
เซนติเมตร เป็นช่องลูกฟักส่ีเหล่ียม อยูโ่ดยรอบของเรือน 
  31. ร่องตีนช้าง ส่วนล่างของฝาระหว่างบนพรึงถึงกรอบเช็ดหน้า อยู่บริเวณใต้
หนา้ต่าง เป็นช่องลูกฟักส่ีเหล่ียมคลา้ยคอสอง 
  32. ช่องแมวรอด ช่องระหว่างห้องนอนกบัพื้นระเบียง หรือ ช่องว่างระหว่างพื้น
ระเบียงกบัพื้นชานบา้น ซ่ึงมีระยะห่างประมาณ 40 เซนติเมตร มีความยาวตลอดตวับา้น เพื่อเป็นท่ี
ใหล้มพดัผา่นจากใตถุ้นข้ึนบนเรือน และเป็นท่ีท าใหล้มภายในไหลผา่นช่องน้ีได ้
  33. ประตูห้อง เป็นทางเขา้ออกระหว่างห้องนอน ห้องครัวกบัระเบียง ประกอบไป
ดว้ยกรอบเช็ดหนา้ บานประตูและเดือย ธรณีประตูดาลคู่ 
  34. ประตูร้ัวชาน เป็นทางเข้าออกระหว่างชานกับบริเวณบ้าน โดยมีบนัไดเป็น
ตวักลาง ลกัษณะและส่วนประกอบเหมือนประตูห้อง แต่มีซุ้มหลงัคาขา้งบนกนัฝนสาดมาถูกบาน
ประตู และเนน้ทางข้ึนใหมี้ความส าคญัและน่ามองยิง่ข้ึน 
  35. หน้าต่าง เป็นส่วนประกอบของฝาเรือนท่ีท าติดเป็นส่วนเดียวกนั แต่เป็นช่อง
เจาะให้แสงสวา่ง อากาศ และลมผา่นเขา้ออกได ้รวมทั้งเป็นช่องให้สายตาของผูอ้ยูภ่ายในห้องมอง
ออกไปภายนอกได ้หนา้ต่างแยกเป็นช้ินส่วนต่างๆดงัน้ี 
   1. กรอบเช็ดหน้า วงขอบรอบนอกของบาน (วงกบ) เป็นไมเ้หล่ียมแบนขนาด 
3.5 X 12.5 เซนติเมตร วางประกอบตามส่วนแบนเขา้มุม 45 องศา เซาะร่องบวัประดบั ส่วนล่างจะ
กวา้งกวา่ส่วนบน 
   2. ตวับาน ใชแ้ผน่ไมห้นาประมาณ 3 เซนติเมตร แบ่งเป็น 2 แผน่ต่อ 1บาน มุม
สุดบนและล่างมีเดือยเส้นผา่นศูนยก์ลาง 3 เซนติเมตร ยาว 2.5 เซนติเมตร (แบบเดือยไม่ทะลุ) และ
ยาว 6 เซนติเมตร (แบบเดือยทะลุ) สอดใส่ในรูของธรณีหนา้ต่างแทนบานพบั 
   3. ธรณีหนา้ต่าง ไมเ้หล่ียมขนาดหนา 3 ถึง 5 X 10 เซนติเมตร ยาวตลอดความ
กวา้งของหนา้ต่างและเลยออกไปขา้งละ 10 เซนติเมตร ติดกบัผา้ดว้ยตะปูจีน หรือล่ิมไมแ้สม 
   4. หย่อง เป็นแผงไมท่ี้ติดอยู่ตรงส่วนล่างของช่องหน้าต่าง แกะเป็นลวดลาย
หรือฉลุโปร่ง หนาประมาณ 2 เซนติเมตร สูง 20 – 25 เซนติเมตร 
   5. อกเลา ไมเ้หล่ียมสันขนาด 3 X 5 เซนติเมตร (เฉพาะบริเวณหนา้ต่าง) ยาว
ตลอดบาน ติดอยูก่บับานหนา้ต่างบานหน่ึง เพื่อบงัช่องหนา้ต่างทั้งสอง 
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   6. ดาลเด่ียว ท าหน้าท่ีเป็นกลอนติดอยู่ส่วนกลางของบานหน้าต่าง เป็นไม้
เหล่ียมขนาด 3 X 5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร มีไมรั้ดทาบกบัตวับานขา้งละอนั 
   7. กบ เป็นกลอนของหนา้ต่าง แต่ติดอยูส่่วนล่าง เป็นไมแ้บนขนาดหนา 1 X 5 
เซนติเมตร สูงประมาณ 10 เซนติเมตร เจาะธรณีหนา้ต่างให้เป็นร่อง เม่ือปิดบานสนิทแลว้จึงใส่กบ
ลงไป 
  36. กระได หรือ บนัได ส่วนประกอบของไมมี้ลูกขั้น (ตามแนวนอน) กบัแม่กระได 
(ตามแนวตั้ง) ใช้ส าหรับข้ึนจากพื้นดินไปสู่ชานบา้น กระไดแบบเดิมวางพาดกบัพื้นและขอบพรึง 
เพื่อชกัข้ึนเก็บบนนอกชานไดใ้นตอนกลางคืน ช่วยใหเ้กิดความปลอดภยัจากสัตวร้์ายหรือขโมย 
  วสัดุท่ีใชใ้นการสร้างเรือนเคร่ืองสับ จะใชไ้มเ้น้ือแขง็ ท่ีหาไดภ้ายในทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่  
   1. ไมเ้ตง็ ไมมี้สีน ้าตาลอ่อน ถา้ตดัทิ้งไวน้านสีจะเขม้ข้ึน เน้ือไมมี้ความแข็งมาก
ท าให้ไสและตดัแต่งได้ยาก เม่ือทิ้งไวใ้ห้แห้งแล้ว นิยมใช้กบังานโครงสร้างท่ีไม่ตอ้งการความ
สวยงามมาก เช่น เสา คาน ตง วงกบ ประตูหน้าต่าง เหมาะท่ีจะใช้กับงานภายนอกเป็นหลัก 
เน่ืองจากทนสภาพดิน ฟ้า อากาศไดดี้ 
   2. ไม้รัง ลักษณะเน้ือไม้มีสีน ้ าตาลอมเหลือง เน้ือหยาบ แต่มีความแข็งแรง
คงทนมาก เม่ือแห้งจะมีความแข็งแรงและคุณสมบติัคลา้ยไมเ้ต็ง แต่ความแข็งแรงนั้นมีนอ้ยกวา่ไม้
เต็ง แต่ก็ยงัพอท่ีจะสามารถใช้ทดแทนไมเ้ต็งได ้แต่ในปัจจุบนัไมรั้งหายากและมีราคาแพงมาก จึง
ไม่นิยมน ามาใชซ้กัเท่าไหร่ นิยมน าไปใชใ้นงานก่อสร้างท่ีตอ้งการรับน ้าหนกัมาก เช่น เสา พื้น คาน 
ไมแ้ดง ลกัษณะไมมี้สีน ้ าตาลเขม้อมแดง ผิวลายไมมี้ความชดัเจน เน้ือไมมี้ความแข็งแรงทนทาน มี
ราคาแพงและสัมผสัผิวลาย สีสันของไม้ท่ีมีความสวยงาม ท าให้นิยมน ามาใช้ในส่วนประกอบ
โครงสร้างท่ีเห็นไดช้ดั เพราะเน้ือไมมี้ความแขง็ท าใหข้ดัแต่งไดย้าก 
   3. ไมม้ะค่า ลกัษณะไมมี้สีน ้ าตาลเขม้อมส้ม ไมม้ะค่าก็เป็นไมอี้กชนิดหน่ึงท่ี
นิยมมาก ซ่ึงมีคุณสมบติัท่ีดีคือ เน้ือไมมี้ความแขง็แรงมาก สีไมแ้ละเส้นลวดลายไมช้ดัเจนสวยงาม  
   4. ไมส้ัก เป็นไมเ้น้ืออ่อนท่ีมีลวดลายสวยงามและคุณภาพดีท่ีสุด เน้ือไมมี้สี
น ้าตาลทอง ผวิลาย 
   5. ไม้ตะเคียน เป็นไม้เน้ือแข็งมากเช่นเดียวกัน และเป็นไม้อีกชนิดท่ีนิยม
น ามาใชส้ร้างบา้น ไมต้ะเคียนจะมีสีออกเหลืองทอง แต่จะกลายเป็นสีน ้ าตาลเขม้เม่ือทิ้งไวน้านและ
ถูกแสงแดด 
  นอกจากโครงสร้างท่ีเป็นไมแ้ลว้ยงัมีในส่วนการมุงหลงัคาท่ีจะใชว้สัดุต่างๆแลว้แต่
ฐานะความเป็นอยู ่เช่น จาก แฝก หญา้คา และท่ีมีความนิยมมากท่ีสุดคือกระเบ้ือง ซ่ึงมีลกัษณะต่างๆ 
และสีสันตามดินท่ีสามารถหาไดภ้ายในทอ้งถ่ิน 
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 4.  คติความเช่ือในการสร้างบ้านเรือนไทย 
  นอกจากวิธีการสร้างและรูปแบบท่ีไดก้ล่าวมาในเบ้ืองตน้ คนไทยยงัมีพิธีการ และ
คติความเช่ือต่างๆแฝงอยู่ในการสร้างบา้นอีกดว้ย คลา้ยเป็นบอกกล่าวสถานท่ีตั้งและธรรมชาติใน
บริเวณท่ีจะตั้งเรือน และมีความเช่ือในการเคารพส่ิงท่ีมองไม่เห็น แต่มีการยึดปฏิบติัตามต่อๆมาจาก
รุ่นสู่รุ่น แสดงใหเ้ห็นจากวธีิการและพีธีการตั้งต่อไปน้ี  
  คติความเช่ือของภาคกลาง (ม.ป.ป. อา้งถึงใน เรือน – คติความเช่ือของภาคกลาง, 
2552) กล่าวไวว้า่ ฤกษป์ราบดิน คือการหาผูรู้้หรือโหรตรวจดูท่ีดิน หาฤกษป์ราบดิน ส ารวจท่ีดินวา่
จะเป็น โขดเป็นเนินปลวก มีหลกัตอ มีขอนท่อนไมห้รืออะไรท่ีแกะกะจมฝังดินอยูบ่า้งหรือไม่ถา้มีก็
จดัการ ถอนทิ้งและปราบดินใหเ้รียบ 
  วิธีชิมรสดิน ขุดหลุมลึกราวศอกเศษเอาใบตองปูไวใ้ตก้้นหลุมน าหญา้คาสดและ
สะอาดทบัไว ้ขา้งบนใบตองสักกองหน่ึง ทิ้งไวค้า้งคืนจนไปดินเป็นเห่ือท่ีจบับนใบตองถ้ามีรส
หวานแสดงว่าท่ีนั่นมี คุณสมบติัปานกลางพออยู่ได้  ถ้ามีรสจืดถือว่าดีเป็นมงคลอยู่เย็นเป็นสุข    
หากมีรสเคม็และรสเปร้ียวไม่เป็นการดี ส่วนวิธีดมดินให้ขุดดินข้ึนมาดมดู ถา้มีกล่ินหอมดงัดอกบวั
หรือดอกสารภี แสดงว่าท่ีนั่นอุดม สมบูรณ์ ดีนักเรียกว่าท่ีพราหมณ์   ถ้ากล่ินหอมดังดอกพิกุล
เรียกว่าสัตภูมิดี  เช่นกนัจะอยู่เยน็เป็นสุขถา้ กล่ินหอมเยน็หรือหอมดงัดอกไมอ้ย่างอ่ืน   ก็ถือเป็น
พื้นท่ีท่ีดีเหมือนกนั ถา้กล่ินเผด็หรือกล่ินเหมน็กล่ินเคม็ถือวา่เป็นท าเลท่ีไม่ดี 
  3. เสาเรือนและโฉลกเสาเรือน การเลือกเสาเรือนขอ้ส าคญัอยู่ท่ีรู้จกัเลือกเสาท่ีดีมี
ความคงทนไม่มี ต าหนิเป็นตาไมใ้นท่ีส าคญั หรือมีรูท่ีท าให้มดปลวกตวัแมงเจาะชอนไชเขา้ไปได ้
ลกัษณะของเสาและเตาเสาท่ีดีส าหรับเลือกใชเ้ป็นเสาเรือนนั้น ใหเ้ลือกเสาท่ีมีโคนตน้และขา้งปลาย
ใหญ่เสมอกนั ซ่ึงไดช่ื้อวา่ "อุดมพฤกษ"์ จดัเป็นไมท่ี้ดีมากหรือจะเลือกเสาท่ีโคนตน้ใหญ่ขา้ง ปลาย
เล็กซ่ึงไดช่ื้อว่า " ไมต้วัเมีย"  ก็ได ้เพราะจดัเป็นไมท่ี้ดีตามต าราปลูกเรือนในคติโหราศาสตร์ ส่วน
เสาท่ีไม่ควรเลือกมาท าเสาเรือน คือ เสาท่ีมีตาเขา้ลกัษณะ เป็ดไซ้ ไก่ตอด สลกัรอด หมูสี หรือเสาค
ตอย่างน่องชา้งคือเป็นเสาท่ีมีตาอยูใ่นต าแหน่งท่ีเป็ดมาใชไ้ก่มาตอด หมูเอาสีขา้งมาสีกบัเสา เรือน
เหล่าน้ีจะท าให้เสาเรือนสึกหรือแมลง และปลวกสามารถชอนไชเขา้ท ารังได ้เสาส าหรับปลูกเรือน
มกัใชไ้มเ้ต็งรังเพราะมีขนาดท าเสาเรือนไดเ้หมาะเน้ือไมแ้ข็งแกร่งคงทน ฝังอยูใ่ตดิ้นไดไ้ม่ผุ หาก
เป็นถ่ินท่ีหาไมเ้ต็งไมรั้งไดย้ากเช่น ภาคเหนือ จะใชไ้มส้ักแทน ไมบ้างชนิดไม่ นิยมใชท้  าเสาเรือน 
อาทิ ไมซ้าก ไมต้ะเบก ไมพ้ะยอม ค าวา่ ซาก บก (แห้ง) เบายอ่มถือวา่ช่ือไม่เป็นมงคล ไมต้ะเคียนก็
หา้มไม่ใหใ้ชเ้พราะมีน ้ามนัมากถา้ใชเ้ป็นเสามกัตกมนั ถือกนัวา่เป็นอปัมงคล  
  4. เสาเรือนจดัไวเ้ป็น 5 ชนิด คือ เสาดั้ง เสาเอก เสาโท เสาตรี และเสาพล หรือ เสา
สามญั เสาเอกคือเสาตน้ท่ีดีงามกวา่เพื่อนรองลงมาเป็นเสาโทเสาตรีนอกนั้นถือเป็นเสาสามญัทุกเสา
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ตอ้งมีขนาด และความสูงพอกนัทุกเสาก่อนจะเจาะสลกัรูรอดเสา ให้ท าการวดัโฉลก ค าโฉลกมี  
ชยก  ปริคต  นวท  กล่าว คาถาจนกว่าจะถึงตรงท่ีหมายเอาไว ้จะตกโฉลกโชคชยัอย่างไร จึงจะได้
สัดส่วนท่ีเป็นมงคล 
  5. การขุดหลุม ก่อนปลูกเรือนโหรจะตรวจดูพื้นดินว่าเดือนใดนาคหันหัวและหลงั
ไปทิศใดแลว้ จึงขุดหลุมท่ีต าแหน่งทอ้งนาคโดยคนขุดหลุมตอ้งหมุนหนา้เขา้หาทอ้งนาคเสมอ เม่ือ
จะขุดหลุมเสาแรก ตอ้งท าเคร่ืองบดัพลีบูชาพญานาคเสียก่อน ใช้ไมร้าชพฤกษ์และไมอิ้นทนิลท า
ด้ามเสียม ส าหรับขุดให้หาคนช่ืออินทรี พรหม ชัย แก้ว ท าหน้าท่ีขุดหลุมให้ครบตามจ านวนท่ี
ประมาณไว ้
  6. ท าบดัพลี ก่อนเร่ิมท าขวญัเสาและยกเสาสงหลุมตอ้งท าบดัพลี คือ ปลูกศาลเพียง
ตาไหวพ้ระภูมิเจา้ท่ีเพื่อขอท่ีดินต่อผูรั้กษาผืนดินก่อน เคร่ืองบดัพลีท่ีใชมี้ หมาก พลู มะพร้าวอ่อน
ขนมตม้ แดง ตม้ขาว กลว้ยน ้ าวา้ ไข่ตม้ หมู ฯลฯ ให้วางเคร่ืองบดัพลีบริเวณหลุมเสาของห้องนอน 
มีการเจิมหวัเสา  ลงยนัตต์รีนิสิงเห มีตน้ออ้ยหน่อกลว้ย น ้าวา้ผกู ติดกบัติดกบัเสาเอก 
  7. ท  าขวญัเสา เม่ือขดุหลุมเสาเสร็จ รุ่งข้ึนเป็นฤกษท์ าขวญัเสาและยกเสาลงหลุม โดย
เร่ิมงานแต่เชา้ตรู่หลงัท าบดัพลีแก่เจา้ท่ีเจา้ทางและสังเวยผีนางไมซ่ึ้งเก่ียวขอ้งกบัเสาเสร็จแลว้ จึงท า
ขวญัเสาซ่ึงมี บายศรีเช่นเดียวกบัพิธีท าขวญัอ่ืนๆ โดยกล่าวบทเชิญขวญัไปตลอดและจบลงท่ีกล่าว
ให้พรแก่ผูเ้ป็นเจา้ของเรือนพิธีท าขวญั  อาจมีป่ีพาทยป์ระโคมและนิมนต์พระพระสงฆ์สวดพระ
พุทธมนตบ์ทชยัมงคล 
  8. ยกเสาเรือน เสาแรกท่ีตอ้งยกเป็นเสาเอก ให้ปักเสาเอกเป็นฤกษท์างทิศตะวนัออก 
หรือทิศอ่ืน ๆท่ีโหรก าหนดเป็นทิศฤกษ์ ห้ามปักในทิศตะวนัตก ล าดบัต่อไปปักเสาโทในทิศตรง
ขา้มกบัเสาเอกแลว้ปักเสาตรีเวียนไปทางขวาและปักเสาอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนัจนครบจ านวนการ
ปักเสาตอ้งใหป้ลายเสาหนัไปในทิศท่ีโหรตรวจดูใหเ้ป็นมงคล 
  จากบทความท่ีเก่ียวพิธีการท่ีกล่าวมาน้ี จะเห็นได้ว่าการแฝงไปด้วยพิธีการทาง
ศาสนา ท่ีบ่งบอกความเป็นอยูแ่บบไทยไดอ้ยา่งชดัเจนเช่นเดียวกบัรูปทรงและวิธีการสร้างบา้นของ
คนไทย และยงัสามารถเห็นวิธีและพิธีท่ีเก่ียวกบัความเช่ือต่างๆเหล่าน้ี ไม่ว่าหน้าตา รูปทรงบา้น 
และวธีิการสร้างของบา้นในไทยนั้นจะเปล่ียนไปจากเดิม  
 5.  ลกัษณะเด่นของบ้านไทย ทั้งเหตุและผลทีท่ าเกดิเอกลกัษณ์ของบ้านเรือนไทย 
  ชลวรรษ ธนะวาสน์ (ม.ป.ป.) กล่าวถึง ลกัษณะเด่นของบา้นไทย ทั้งเหตุและผลท่ีท า
เกิดเอกลกัษณ์ของบา้นเรือนไทย ไวด้งัน้ี 
  1. ใตถุ้นสูง เป็นเอกลกัษณ์ของเรือนไทย ในอดีตคนไทยมกัจะปลูกเรือนติดริมน ้ า 
เพื่อความสะดวกในการสัญจรทางน ้าและการประกอบอาชีพกสิกรรม ตวัเรือนจึงถูกออกแบบให้ยก
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สูงเพื่อป้องกนัน ้ าท่วมบา้นในฤดูน ้ าหลาก นอกจากน้ีเรายงัสามารถใช้พื้นท่ีใตถุ้นเป็นท่ีพกัผ่อน 
ท างาน เล้ียงสัตว์ เก็บของใช้ ป้องกันโจรและสัตว์ร้ายข้ึนเรือน เน่ืองจากบนัไดของเรือนไทย
สามารถยกเก็บเขา้บา้นได ้ 
      ในแง่ของการออกแบบแลว้ ใตถุ้นท่ีโล่งจะช่วยให้ลมพดัผา่นสะดวกมากข้ึน และ
ตวัเรือนดา้นบนยงัเป็นเกราะป้องกนัความร้อนใหพ้ื้นท่ีใตถุ้นไดเ้ป็นอยา่งดี  
 

 

  
 

ภาพท่ี 35 ใตถุ้นบา้น 
ท่ีมา: ทนายอว้น [นามแฝง], ทนายอ้วนทวัร์: พาไปชมบ้านโบราณที ่พพิธิภัณฑ์เรือนโบราณ จังหวัด
เชียงใหม่ ตอนที่ 1, เขา้ถึงเม่ือ 1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://www.bloggang.com/mainblog. 
php?id=chubbylawyer&month=29-01-2013&group=4&gblog=30 
 
 2. การเขา้สลกั-เดือย หลกัในวธีิการสร้างของเรือนไทย เป็นเรือนประกอบท่ีสามารถ
ถอดแยกส่วนได ้โดยไม่ใชต้ะปูในการยดึ จะใชก้ารเขา้ล้ินสลกั-เดือยบนงานประกอบและการต่อ 
ซ่ึงท าใหเ้ป็นเสน่ห์และสะทอ้นถึงภูมิปัญญาของช่างปรุงเรือนไทยไดอ้ยา่งเห็นไดช้ดั 
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ภาพท่ี 36 สลกัเดือย 
ท่ีมา: กนกกาญจน์ หนองหลวง, เรือนไทยภาคกลาง: บ้านเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 10 
มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://student.nu.ac.th/T153410783/Thaihome/%E0%B8%A0%E0% 
B8%B2% E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87.html 
 
 3. ซุ้มทางเขา้ เป็นองคป์ระกอบเล็กๆท่ีท าให้เรือนไทยมีเอกลกัษณ์โดดเด่น และยงัช่วย
เพิ่มเสน่ห์ใหบ้า้นดูอบอุ่น ในเชิงดีไซน์ยงัช่วยแบ่งขอบเขตระหวา่งภายนอกและภายในบา้น ให้ผูม้า
เยอืนรู้สึกวา่ไดเ้ขา้มาในพื้นท่ีของบา้นแลว้ 
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ภาพท่ี 37 ซุม้ทางเขา้ 
ท่ีมา: กนกกาญจน์ หนองหลวง, เรือนไทยภาคกลาง: บ้านเรือนไทยภาคกลาง , เขา้ถึงเม่ือ 10 
มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://student.nu.ac.th/T153410783/Thaihome/%E0%B8%A0%E0% 
B8%B2% E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87.html 
 

4. ชานเรือน เรือนไทยมีลกัษณะท่ี มีชานเป็นตวัเช่ือมระหว่างเรือนแต่ละหลงัเขา้

ดว้ยกนั ท าให้สามารถต่อเติมเรือนหลงัใหม่ไดส้ะดวก เพราะไม่ตอ้งยุง่กบัโครงสร้างเดิมของเรือน

เก่า พื้นชานเรือนไทยจะตีเวน้ร่อง เพื่อใหล้มจากใตถุ้นพดัข้ึนมาได ้และช่วยให้ไมส้ามารถยืดหดตวั

ไดโ้ดยไม่โก่งงอ อีกทั้งยงัเป็นช่องระบายน ้ าเวลาฝนตก อาบน ้ า และป้องกนัไม่ให้น ้ าขงับนชานจน

เป็นสาเหตุใหไ้มผ้ไุด ้  
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ภาพท่ี 38 ชานบา้น 

ท่ีมา: กนกกาญจน์ หนองหลวง, เรือนไทยภาคกลาง: บ้านเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 10 

มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://student.nu.ac.th/T1-53410783/Thaihome/%E0%B8%A0% 

E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87.html 

 

 5. ร้ัวโปร่ง ร้ัวของชานบา้นเรือนไทยเป็นส่วนช่วยกั้นขอบเขตและสร้างความเป็น
ส่วนตวัให้บา้น ลกัษณะคลา้ยผนงับา้นยื่นต่อออกมาจากตวัเรือน บางส่วนเจาะเป็นช่องลูกกรงเพื่อ
ระบายอากาศ อีกทั้งยงัเป็นช่องท่ีคนในบา้นสามารถมองออกไปเห็นคนขา้งนอกได ้
 

 
 
ภาพท่ี 39 ร้ัวบา้น 
ท่ีมา: กนกกาญจน์ หนองหลวง, เรือนไทยภาคกลาง: บ้านเรือนไทยภาคกลาง , เขา้ถึงเม่ือ 10 

มกราคม 2557, เข้าถึงได้จhttp://student.nu.ac.th/T153410783/Thaihome/%E0%B8%A0%E0% 

B8%B2% E0%B8%84% E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87.html 
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6. ช่องแมวลอด ร่องตีนแมว เป็นช่องวา่งระหวา่งชานกบัพื้นเรือน สูงประมาณ 30-40 

เซนติเมตร ยาวตลอดแนวเรือน เป็นช่องท่ีช่วยรีดลมจากใตถุ้นข้ึนมาบนพื้นชาน เพื่อให้บริเวณชาน

บา้นเยน็สบาย ดว้ยระดบัความสูงพอเหมาะจะนัง่หย่อนขาไดส้บาย ช่องแมวลอดจึงเป็นท่ีนัง่เล่น

หรือท างานของคนสมยัก่อนดว้ย อีกทั้งบา้นท่ียกฐานสูงจากระดบัพื้นยงัดูเด่นและมีมิติ งช่วยในการ

สอดส่องใตถุ้นบา้นในยามค ่าคืนไดอี้กดว้ย 

 

 
 

ภาพท่ี 40  ช่องแมวลอด ร่องตีนแมว  

ท่ีมา: กนกกาญจน์ หนองหลวง, เรือนไทยภาคกลาง: บ้านเรือนไทยภาคกลาง , เขา้ถึงเม่ือ 10 

มกราคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://student.nu.ac.th/T153410783/Thaihome/%E0%B8%A0% 

E0%B8%B2% E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87.html 

 

7. เฉลียง เป็นพื้นท่ีเช่ือมต่อระหวา่งภายนอกและภายในห้อง เพื่อให้มีพื้นท่ีใชส้อยใน

ร่มมากข้ึน หลงัคาคลุมเฉลียงจะยื่นยาวออกมาจากกนัสาด ปลายอีกด้านจะวางอยู่บนเสาเฉลียง 

พื้นท่ีส่วนน้ีนอกจากจะเป็นส่วนอเนกประสงคแ์ลว้ ยงัช่วยกรองแสงและปรับสภาพ ไม่ให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงของอุณหภูมิร่างกายเร็วเกินไปในขณะท่ีเราเดินเขา้-ออกบ้าน จนเป็นสาเหตุให้ไม่

สบายได ้และยงัช่วยไม่ใหค้วามร้อนไหลผา่นเขา้บา้นไดโ้ดยตรง และยงัสามารถใชเ้ป็นพื้นท่ีนัง่เล่น

ภายนอก 
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ภาพท่ี 41 เฉลียง 

ท่ีมา: กนกกาญจน์ หนองหลวง, เรือนไทยภาคกลาง: บ้านเรือนไทยภาคกลาง , เขา้ถึงเม่ือ 10 

มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://student.nu.ac.th/T153410783/Thaihome/%E0%B8%A0%E0% 

B8%B2% E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87.html 

 

 8. หน้าต่าง  เป็นปรัชญาการออกแบบท่ีบรรพบุรุษไทยน ามาใช้ออกแบบเรือนไทย 
สังเกตไดจ้ากระดบัความสูงของหน้าต่างของเรือนไทยท่ีสูงจากพื้นเพียง 30-40 เซนติเมตรเท่านั้น 
เพราะปรกติคนสมยัก่อนจะนัง่และนอนกบัพื้น ความสูงหนา้ต่างจึงตอ้งออกแบบให้อยู่ในระดบัท่ี
ลมพดัผา่นกระทบร่างกายได ้อีกทั้งคนบนเรือนยงัสามารถชะโงกมองออกมาหนา้ต่างไดโ้ดยไม่ตอ้ง
ลุกยนืดว้ย  
 9. ผนงั หลายคนอาจเคยไดย้ินวา่ เรือนไทยเป็นบา้นมีชีวิต ทั้งเป็นเพราะเรือนไทยมีการ
ออกแบบผนงับา้นใหส้ามารถระบายอากาศได ้ผนงัท่ีวา่น้ีก็คือ "ฝาส าหรวด" ฝาเรือนท่ีท าจากไมไ้ผ่
หรือไม้กระบอกสานกันบนโครงไม้ค่อนข้างถ่ี เป็นฝาเรือนท่ีเหมาะจะใช้เป็นผนังครัว เพราะ
สามารถระบายอากาศไดเ้ร็ว ฝาผนงัอีกฝาท่ีสามารถระบายอากาศได ้คือ "ฝาไหล" ฝาไม ้2 ชั้นตีเวน้
ร่อง สามารถเล่ือนเปิดปิดได ้ลกัษณะคลา้ยประตูหน้าบานเล่ือนในปัจจุบนั นิยมใชก้บัผนงัส่วนท่ี
ตอ้งการระบายอากาศหรือในหอ้งท่ีตอ้งการมองออกไปนอกบา้นไดใ้นบางคร้ัง  
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ภาพท่ี 42 ผนงับา้น 
ท่ีมา: กนกกาญจน์ หนองหลวง, เรือนไทยภาคกลาง: บ้านเรือนไทยภาคกลาง , เขา้ถึงเม่ือ 10 
มกราคม 2557, เขา้ถึงไดจ้าก http://student.nu.ac.th/T153410783/Thaihome/%E0%B8%A0%E0% 
B8%B2% E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87.html 
 
 10. หลงัคาเรือนไทย ดว้ยภูมิปัญญาท่ีเขา้ใจธรรมชาติ หลงัคาเรือนไทยจึงมีความลาดชนั
มาก เพื่อให้สามารถระบายน ้ าฝนไดเ้ร็ว แต่น ้ าฝนท่ีไหลมาตามความลาดชั้นท่ีมากนั้น ย่อมท าให้
น ้าฝนมีโอกาสถูกลมพดัเขา้ไปในบา้นไดง่้าย ช่างไทยจึงออกแบบกนัสาดใหมี้ความลาดชนันอ้ยกวา่
หลงัคารองรับน ้ าฝนอีกชั้นหน่ึง เพื่อให้น ้ าฝนท่ีไหลลงมาจากหลงัคากระเด็นออกไปให้ห่างจากตวั
บา้นมากท่ีสุดนัน่เอง และในเร่ืองกนัความร้อน หลงัคาก็ถือเป็นองคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัอยา่งมาก 
คือ หลงัคาท่ีมีทรงสูง ทรงจัว่ จะเป็นบริเวณท่ีมีอากาศ (ในตวัหลงัคา) โดยปริยาย ซ่ึงอากาศเป็น
ฉนวนกนัความร้อนในระดบัหน่ึง พื้นท่ีใตห้ลงัคาจึงเยน็กวา่หลงัคาแบน 
  เอกลกัษณ์ต่างๆท่ีไดก้ล่าวมาในเบ้ืองตน้น้ีล่วงเป็นเหตุและผลท่ีท าให้เกิดลกัษณ์ท่ี
เป็นอตัลกัษณ์เฉพาะตวัของการสร้างบา้นเรือนไทยทั้งส้ิน 
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ข้อมูลวถิีคนไทย 

บา้นเรือนไทยสถาปัตยกรรมไทย เป็นเอกลกัษณ์ไทยท่ีสะทอ้นภาพชีวิตแบบไทย ทั้ง

ในดา้นความเป็นอยู่ ทศันคติ และค่านิยม ดงันั้น"เรือน" สามารถบ่งบอกวิถีแห่งความเป็นไทยได้

อยา่งดี 

 

ภาพท่ี 43 ลกัษณะบา้นไทยในอดีต 
ท่ีมา: โฟโตอ้อนทวัร์, เรือนไทยภาคกลาง: บ้านเรือนไทยภาคกลาง, เขา้ถึงเม่ือ 10 มกราคม 2557, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://www.photoontour9.com/gallery2/chaopraya01/chaopraya28.htm 
 
 1.  อดีต  
  การปลูกเรือนนั้น มกัจะปลูกใกลแ้ม่น ้ า ล าคลอง ดว้ยเหตุผลทางการประกอบอาชีพ
ของคนไทย อาชีพหลกัคือการท าเกษตร ดงันั้น น ้าจึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีสุด ในการประกอบอาชีพ และ
แม่น ้ายงัเป็นการเดินทางท่ีสะดวก สามารถท าการคา้ขายแปลกเปล่ียนผลผลิตไดส้ะดวก 
 บา้นมิไดมี้ความหมายเพียงเป็นท่ีอาศยันอนเท่านั้น แต่บา้นคือท่ีอยูอ่าศยัของครอบครัว
ท่ีมีชีวิตชีวา มีความรักและความอบอุ่น บา้นจึงเป็นท่ีท่ีรักและหวงแหนท่ีสุดในชีวิตส่ิงหน่ึง บา้น
ไทยหรือเรือนไทยมีลกัษณะท่ีเป็นบา้นไมช้ั้นเดียวใตถุ้นสูง มีหลงัคาแหลมสูงชนั ประดบัดว้ยตวั
เหงา มีหน้าต่างบานสูงรอบๆ ตวับา้นอาจเป็นบา้นเด่ียว หรือเป็นกลุ่มบา้นก็ได ้ลกัษณะของบา้น
ไทยดงักล่าวช้ีชดัใหเ้ห็นถึงภูมิปัญญาของคนโบราณ ทั้งช่างปลูกบา้นและช่างออกแบบ ท่ีปลูกบา้น
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เพื่อนประโยชน์และความตอ้งการใช้สอย และแกปั้ญหาของผูอ้ยู่อาศยั เป็นแบบบา้นท่ีสวยงาม มี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั บา้นไทย จึงเป็นหน่ึงในเอกลกัษณ์ของชาติและเป็นหน่ึงในภูมิปัญญาอนัน่า
ภูมิใจ คนไทยส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ ประเทศไทยอยูใ่นภูมิประเทศเขตร้อน พื้นท่ีเป็นท่ีราบ
ลุ่มและอยู่ในเขตมรสุม จึงมีฝนตกชุกในหน้าฝน บางทีหรือเกือบทุกปีจะเกิดน ้ าท่วม คนไทยส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทั้งท าสวน ท านา ท าไร่ ท าประมง แม่น ้ าล าคลองจึงเปรียบเสมือน
เส้นโลหิตหล่อเล้ียงชีวิต ท่ีน่ีจึงเป็นทั้งแหล่งอาหาร แหล่งพกัผ่อน และเป็นเส้นทางคมนาคม คน
ไทยจึงนิยมปลูกบา้นอยู่ริมฝ่ังน ้ าสายเล็กสายน้อย เม่ือยามน ้ าหลากน ้ าก็จะไหลท่วมบา้นเรือน คน
ไทยแต่ก่อนไม่รู้จกัการถมท่ีดินหนีน ้าท่วม จึงปลูกบา้นชั้นเดียวใตถุ้นสูง ซ่ึงให้ประโยชน์หลายดา้น 
ทั้งช่วยให้ลมผ่านสะดวก ทั้งเพื่อความปลอดภยัจากสัตวร้์าย หรือคนร้ายในยามค ่าคืน และยงัเป็น
การป้องกนัน ้ าท่วมถึงตวับา้นอีกดว้ย ใตถุ้นบา้นน้ีในยามปกติอาจใช้เป็นท่ีพกัผ่อนของครอบครัว 
หรือใชร้วมกลุ่มท ากิจกรรมต่างๆ เช่น ทอผา้ ตั้งเตาหรือกระทะท าขนมกวนต่างๆ และไวเ้ก็บส่ิงของ
ทั้งใหญ่และเล็ก ยามเม่ือน ้าหลากมาก็ยา้ยส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ จากใตถุ้นข้ึนไวบ้นตวัเรือน ใตถุ้นท่ี
ยกสูงน้ี นิยมให้สูงกวา่ระดบัศีรษะคนยืน เพื่อให้เดินไดส้ะดวกดงัท่ีกล่าวแลว้วา่ประเทศไทยอยูใ่น
เขตร้อน แสงแดดจดัจา้ อากาศโดยทัว่ไปจึงร้อนถึงร้อนจดั โดยเฉพาะในหน้าร้อน บา้นจึงเป็น
สถานท่ีใหค้วามร่มเยน็แก่ผูอ้ยูอ่าศยั ภูมิปัญญาของการปลูกบา้นไทยคือ การออกแบบให้เป็นหลงัคา
ทรงสูง เพื่อให้อากาศภายในเบาลอยตวัอยู ่ขณะท่ีความร้อนจะถ่ายเทสู่ตวับา้นหรือภายในห้องได้
อยา่งช้าๆ เน่ืองจากระยะความสูงของหลงัคาท าให้ภายในตวับา้นเยน็สบาย แมจ้ะมีห้องและฝากั้น 
แต่ก็มีพื้นท่ีเพียง 40% ท่ีเหลืออีก 60% เป็นชานเปิดโล่ง ท าใหล้มพดัผา่นไดส้ะดวก ทั้งลมจากใตถุ้น
สูงท่ีพดัข้ึนมาขา้งบนก็เป็นอีกทางหน่ึงท่ีสายลมเยน็จะพดัผ่านในบา้นตลอดเวลา ลกัษณะอีกอยา่ง
หน่ึงของบา้นไทยท่ีแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาในการแกปั้ญหาอากาศร้อนคือ การสร้างชายคาหรือ
ไขรา ใหย้ืน่ยาวออกคลุมตวับา้นมากกวา่บา้นสมยัใหม่ เป็นการป้องกนัแดดไม่ให้เผาฝาบา้นให้ร้อน 
ป้องกนัฝนสาด แดดส่อง ห้องจะไดเ้ยน็ตลอดทั้งวนั องคป์ระกอบอ่ืนๆ ท่ีท าให้บา้นไทยเป็นบา้นท่ี
ร่มเยน็คือ "ความโปร่ง" ซ่ึงเกิดจากการออกแบบฝาบา้นให้มีอากาศผา่นได ้เช่น ใชฝ้าส าหรวด หรือ
ฝาขดัแตะ หนา้จัว่ของบา้นท าเป็นช่องโปร่งให้ลมผ่านไดล้กัษณะเด่นชดัอีกประการของบา้นไทย
คือ รูปทรงบา้นท่ีมีระเบียบเรียบง่ายไม่ซบัซอ้น 
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ภาพท่ี 44 ลกัษณะบา้นตามสมยัในปัจจุบนั 
ท่ีมา: ทาวน์โฮมพฤกษา, ทาวน์โฮม เดอะ แพลนท์ ซิตี้ นวมินทร์, เขา้ถึงเม่ือ 10 มกราคม 2557, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://townhomepruksa.blogspot.com/2013/11/plant-citi-navamin.html 
 
 2.  ปัจจุบัน  
  การปลูกเรือนนั้น จะปลูกกระจายไปทัว่ เหตุดว้ยจ านวนประชากร และการประกอบ
อาชีพได้มีแนวทางท่ีเปล่ียนแปลงไป อาจไม่ไดท้  าการเกษตรโดยหลกัเหมือนก่อน แต่มีอาชีพท่ี
หลากหลายมากข้ึน ตามการพฒันาของยุคสมยั การสร้างท่ีพกัอาศยัเลยมีท่ีต่างไปจากเดิม คือ นิยม
สร้างบา้นอยูอ่าศยัภายในเมืองใหญ่ ท่ีคิดวา่มีความสะดวกสบายมากกวา่การเลือกท่ีติดกบัแม่น ้ าล า
คลอง บา้นสมยัน้ีจึงนิยมอยูใ่นแหล่งชุมชนเมืองและมีลกัษณะเป็นครอบครัวเด่ียวโดยส่วนใหญ่ จึง
ท าใหค้วามผกูพนัและหวงแหนระหวา่งคนและบา้นมีความลดนอ้ยลง ไม่เท่าคนสมยัก่อน อาจดว้ย
มีเหตุปัจจยัอ่ืนร่วมดว้ย เช่น การมีสถานท่ีพกัผอ่นนอกบา้น เช่น ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินคา้ เป็นตน้ 
อีกทั้งลกัษณะของตวับา้นยงัแตกต่างไปจากเดิมมาก เช่น รูปทรง ท่ีจะใชแ้บบตดัเป็นเหล่ียมและเป็น
ชั้นต่อกนัสูง แทนการสร้างแบบหลงัคาสูง ลกัษณะของผนงัส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะ ผนงัปิด ตนั 
ทึบ เพื่อความเป็นส่วนตวัในพื้นท่ีจ  ากดั อีกทั้งวสัดุท่ีใช้ ยงัเป็นวสัดุท่ีไม่สามารถถ่ายเทความร้อน
จากภายในบา้นออกมาได ้การเป็นอยู่ของคนสมยัปัจจุบนัจึงตอ้งพึ่งพาอาศยัเคร่ืองปรับอากาศให้
การอยู่อาศยั เพื่อลดอุณหภูมิท่ีสูงตามสภาวะอากาศเขตร้อน และภูมิประเทศท่ีใกล้เส้นศูนยสู์ตร
อยา่งประเทศไทย 
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ข้อมูลการออกแบบเคร่ืองเรือน 

 1.  หลกัการออกแบบผลติภัณฑ์เคร่ืองเรือน  
  เอกสารประกอบการสอนหนังสือ ภาค 2/2558 (ม.ป.ป.) หลกัการออกแบบนั้นเป็น
พื้นฐานส าหรับการสร้างสรรค์งาน หลักการออกแบบไม่ใช่กฏเกณฑ์ตายตวัแต่ใช้เป็นแนวคิด
ส าหรับผูอ้อกแบบเพื่อใชส้ร้างสรรค์งานออกแบบ โดยการออกแบบจะตอ้งมาจากความมุ่งหมายท่ี
วางไว ้ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์รูปทรงท่ีไดม้กัจะยึดจุดประสงค์หรือความมุ่งหมายในการใช้
งานในการใช้งานเป็นหลกัส าคญั ซ่ึงความมุ่งหมายหรือหน้าท่ีใช้สอยดงักล่าวมกัมีความมุ่งหมาย
ออกเป็นสองประเด็นหลกั ไดแ้ก่ ความมุ่งหมายหรือการใชส้อยเพื่อประโยชน์หรือความสุขทางกาย
หรือกายภาพ อาทิเช่นสัดส่วนท่ีสอดรับและเหมาะสมกับสรีระของผูใ้ช้ มีความแข็งแรงและ
เหมาะสมกบัการใช้งาน การสามารถสร้างความสะดวกสบายในการใช้งาน เป็นตน้ และความมุ่ง
หมายหรือการใชส้อยเพื่อประโยชน์หรือความสุขทางใจ ซ่ึงไดแ้ก่ รูปทรงท่ีความสวยงาม รูปทรงท่ี
สร้างความภาคภูมิใจหรือสง่างามแก่ผูใ้ช้เป็นต้น ซ่ึงปัจจยัท่ีตอ้งค านึงถึงประกอบด้วยส่ิงต่างๆ
ดงัต่อไปน้ี 
  1.1  หนา้ท่ีใชส้อย ถือเป็นหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีส าคญัท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก
ท่ีต้องค านึงผลิตภัณฑ์ทุกชนิดต้องมีหน้าท่ีใช้สอยถูกต้องตามเป้าหมายท่ีตั้ งไว้ คือสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ช้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย ผลิตภณัฑ์นั้นถือว่ามี
ประโยชน์ใชส้อยดี (HIGH FUNCTION) แต่ถา้หากผลิตภณัฑ์ใดไม่สามารถสนองความตอ้งการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพผลิตภณัฑน์ั้นก็จะถือวา่มีประโยชน์ใชส้อยไม่ดีเท่าท่ีควร (LOW FUNTION)  
ส าหรับค าวา่ประโยชน์ใชส้อยดี (HIGH FUNCTION) นั้น  
      ดลต์ รัตนทัศนีย์ ได้กล่าวไว้ว่า เพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจขอให้ดูตัวอย่างการ
ออกแบบมีดหั่นผกัแมว้า่มีดหัน่ผกัจะมีประสิทธิภาพในการหัน่ผกัให้ขาดไดต้ามความตอ้งการ แต่
จะกล่าววา่ มีดนั้นมีประโยชน์ใชส้อยดี (HIGH FUNCTION) ยงัไม่ได ้จะตอ้งมีองคป์ระกอบอยา่ง
อ่ืนร่วมอีกเช่น ดา้มจบัของมีดนั้นจะตอ้งมีความโคง้เวา้ท่ีสัมพนัธ์กบัขนาดของมือผูใ้ช้ ซ่ึงจะเป็น
ส่วนท่ีก่อใหเ้กิดความสะดวกสบายในการหัน่ผกัดว้ย และภายหลงัจากการใชง้านแลว้ยงัสามารถท า
ความสะอาดไดง่้าย การเก็บและบ ารุงรักษาจะตอ้งง่ายสะดวกดว้ย ประโยชน์ใช้สอยของมีดจึงจะ
ครบถว้นและสมบูรณ์ (ดลต ์รัตนทศันีย,์ 2528: 1) 
     เร่ืองหน้าท่ีใชส้อยนบัว่าเป็นส่ิงท่ีละเอียดอ่อนซับซ้อนมาก ผลิตภณัฑ์บางอยา่งมี
ประโยชน์ใชส้อยตามท่ีผูค้นทัว่ๆ ไปทราบเบ้ืองตน้วา่ มีหนา้ท่ีใชส้อยแบบน้ี แต่ความละเอียดอ่อนท่ี
นักออกแบบได้คิดออกมานั้นได้ตอบสนองความสะดวกสบายอย่างเต็มท่ี การออกแบบเก้าอ้ีก็
เหมือนกนั หนา้ท่ีใชส้อยเบ้ืองตน้ของเกา้อ้ี คือใชส้ าหรับนัง่ แต่นัง่ในกิจกรรมใดนัง่ในห้องรับแขก 
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ขนาดลกัษณะรูปแบบเก้าอ้ีก็เป็นความสะดวกในการนั่งรับแขก พูดคุยกนั นั่งรับประทานอาหาร 
ขนาดลกัษณะเกา้อ้ีก็เป็นความเหมาะสมกบัโต๊ะอาหาร นัง่เขียนแบบบนโต๊ะเขียนแบบ เกา้อ้ีก็จะมี
ขนาดลกัษณะท่ีใชส้ าหรับการนัง่ท างานเขียนแบบ ถา้จะเอาเกา้อ้ีรับแขกมาใชน้ัง่เขียนแบบ ก็คงจะ
เกิดการเม่ือยลา้ ปวดหลงั ปวดคอ แลว้นัง่ท างานไดไ้ม่นาน ตวัอยา่งดงักล่าวตอ้งการท่ีจะพูดถึงเร่ือง
ของหนา้ท่ีใชส้อยของผลิตภณัฑว์า่เป็นส่ิงท่ีส าคญัและละเอียดอ่อนมาก ซ่ึงนกัออกแบบจ าเป็นอยา่ง
ยิง่ท่ีจะตอ้งศึกษาขอ้มูลอยา่งละเอียด 
  1.2  ความปลอดภยั ส่ิงท่ีอ านวยประโยชน์ไดม้ากเพียงใด ยอ่มจะมีโทษเพียงนั้น นกั
ออกแบบจะตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของผูใ้ชเ้ป็นส าคญั มีการออกแบบบางอยา่ง ตอ้งใชเ้ทคนิค
ท่ีเรียกวา่แบบธรรมดา แต่คาดไม่ถึงช่วยในการใหค้วามปลอดภยั  
  1.3  ความแข็งแรง ผลิตภัณฑ์จะต้องมีความแข็งแรงในตัวของผลิตภัณฑ์หรือ
โครงสร้างเป็นความเหมาะสมในการท่ีนักออกแบบรู้จกัใช้คุณสมบติัของวสัดุและจ านวน หรือ
ปริมาณของโครงสร้าง ในกรณีท่ีเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีจะตอ้งมีการรับน ้ าหนกั เช่น โต๊ะ เกา้อ้ี ตอ้งเขา้ใจ
หลกัโครงสร้างและการรับน ้าหนกั อีกทั้งตอ้งไม่ทิ้งเร่ืองของความสวยงามทางศิลปะ เพราะมีปัญหา
วา่ ถา้ใชโ้ครงสร้างใหม้ากเพื่อความแข็งแรง จะเกิดสวนทางกบัความงาม นกัออกแบบจะตอ้งเป็นผู ้
ดึงเอาส่ิงสองส่ิงน้ีเขา้มาอยูใ่นความพอดีให้ได ้ส่วนความแข็งแรงของตวัผลิตภณัฑ์เองนั้นก็ข้ึนอยูท่ี่
การออกแบบรูปร่างและการเลือกใช้วสัดุ และประกอบกับการศึกษาขอ้มูลการใช้ผลิตภณัฑ์ว่า 
ผลิตภณัฑด์งักล่าวตอ้งรับน ้าหนกัหรือกระทบกระแทกอะไรหรือไม่ในขณะใชง้านก็คงตอ้งทดลอง
ประกอบการออกแบบไปด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ความแข็งแรงของโครงสร้างหรือตวัผลิตภณัฑ ์
นอกจากเลือกใชป้ระเภทของวสัดุ โครงสร้างท่ีเหมาะสมแลว้ยงัตอ้งค านึงถึงความประหยดัควบคู่
กนัไปดว้ย  
  1.4  ความสะดวกสบายในการใช้ นักออกแบบต้องศึกษาวิชากายวิภาคเชิงกล
เก่ียวกบัสัดส่วน ขนาด และขีดจ ากดัท่ีเหมาะสมส าหรับอวยัวะส่วนต่างๆ ในร่างกายของมนุษยทุ์ก
เพศ ทุกวยั ซ่ึงจะประกอบดว้ยความรู้ทางดา้นขนาดสัดส่วนมนุษย ์(ANTHROPOMETRY) ดา้น
สรีรศาสตร์ (PHYSIOLOGY) จะท าให้ทราบ ขีดจ ากดั ความสามารถของอวยัวะส่วนต่างๆ ใน
ร่างกายมนุษย ์เพื่อใช้ประกอบการออกแบบ หรือศึกษาดา้นจิตวิทยา (PSYCHOLOGY) ซ่ึงความรู้
ในดา้นต่างๆ ท่ีกล่าวมาน้ี จะท าให้นกัออกแบบ ออกแบบและก าหนดขนาด (DIMENSIONS) ส่วน
โคง้ ส่วนเวา้ ส่วนตรง ส่วนแคบของผลิตภณัฑ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งพอเหมาะกบัร่างกายหรืออวยัวะของ
มนุษยท่ี์ใช ้ก็จะเกิดความสะดวกสบายในการใชก้ารไม่เม่ือยมือหรือเกิดการลา้ในขณะท่ีใชไ้ปนานๆ 
ผลิตภณัฑ์ท่ีจ  าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งศึกษาวิชาดงักล่าว ก็จะเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผูใ้ชต้อ้งใชอ้วยัวะร่างกาย
ไปสัมผสัเป็นเวลานาน เช่น เกา้อ้ี ด้าม เคร่ืองมือ อุปกรณ์ต่างๆ การออกแบบภายในห้องโดยสาร
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รถยนต ์ท่ีมือจบัรถจกัรยาน ปุ่มสัมผสัต่างๆ เป็นตน้ ผลิตภณัฑท่ี์ยกตวัอยา่งมาน้ีถา้ผูใ้ชผู้ใ้ดไดเ้คยใช้
มาแลว้เกิดความไม่สบายร่างกายข้ึน ก็แสดงว่าศึกษากายวิภาคเชิงกลไม่ดีพอแต่ทั้งน้ีก็ตอ้งศึกษา
ผลิตภณัฑ์ดงักล่าวให้ดีก่อน จะไปเหมาวา่ผลิตภณัฑ์นั้นไม่ดี เพราะผลิตภณัฑ์บางชนิดผลิตมาจาก
ประเทศตะวนัตก ซ่ึงออกแบบโดยใช้มาตรฐานผูใ้ช้ของชาวตะวนัตก ท่ีมี รูปร่างใหญ่โตกว่าชาว
เอเชีย เม่ือชาวเอเชียน ามาใช้อาจจะไม่พอดีหรือหลวม ไม่สะดวกในการใช้งาน นักออกแบบจึง
จ าเป็นตอ้งศึกษาสัดส่วนร่างกายของชนชาติหรือเผา่พนัธ์ุท่ีใชผ้ลิตภณัฑ์เป็นเกณฑ ์ 
  1.5  ความสวยงาม ผลิตภณัฑ์ในยุคปัจจุบนัน้ีความสวยงามนบัวา่มีความส าคญัไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่าหน้าท่ีใช้สอยเลย ความสวยงามจะเป็นส่ิงท่ีท าให้เกิดการตัดสินใจซ้ือเพราะ
ประทับใจ ส่วนหน้าท่ีใช้สอยจะดีหรือไม่ต้องใช้เวลาอีกระยะหน่ึงคือใช้ไปเร่ือยๆ ก็จะเกิด
ขอ้บกพร่องในหนา้ท่ีใช้สอยให้เห็นภายหลงั ผลิตภณัฑ์บางอย่างความสวยงามก็คือ หน้าท่ีใช้สอย
นั่นเอง เช่น ผลิตภณัฑ์ของท่ีระลึก ของโชว์ตกแต่งต่างๆ ซ่ึงผูซ้ื้อเกิดความประทบัใจในความ
สวยงามของผลิตภณัฑ์ ความสวยงามจะเกิดมาจากส่ิงสองส่ิงดว้ยกนัคือ รูปร่าง (FORM) และสี 
(COLOR) การก าหนดรูปร่างและสี ในงานออกแบบผลิตภณัฑ์ไม่เหมือนกบัการก าหนด รูปร่าง สี 
ได้ตามความนึกคิดของจิตรกรท่ีต้องการ แต่ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นในลักษณะศิลปะ
อุตสาหกรรมจะท าตามความชอบ ความรู้สึกนึกคิดของนกัออกแบบแต่เพียงผูเ้ดียวไม่ไดจ้  าเป็นตอ้ง
ยดึขอ้มูลและกฎเกณฑผ์สมผสานรูปร่างและสีสันใหเ้หมาะสม  
ด้วยเหตุของความส าคญัของรูปร่างและสีท่ีมีผลต่อผลิตภณัฑ์ นักออกแบบจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี
จะตอ้งศึกษาวชิา ทฤษฏีหรือหลีกการออกแบบและวิชาทฤษฏีสี ซ่ึงเป็นวิชาทางดา้นของศิลปะแลว้
น ามาประยกุตผ์สานใชก้บัศิลปะทางดา้นอุตสาหกรรมใหเ้กิดความกลมกลืน  
  1.6  ราคาพอสมควร ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตข้ึนมาขายนั้นย่อมตอ้งมีขอ้มูลดา้นผูบ้ริโภค
และการตลาดท่ีไดค้น้ควา้และส ารวจแลว้ ผลิตภณัฑ์ยอ่มจะตอ้งมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีจะใช้
ว่าเป็นคนกลุ่มใด อาชีพฐานะเป็นอย่างไร มีความตอ้งการใช้สินคา้หรือผลิตภณัฑ์น้ีเพียงใด นัก
ออกแบบก็จะเป็นผูก้  าหนดแบบผลิตภณัฑ์ ประมาณราคาขายให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายท่ีจะซ้ือ
ได้การจะไดม้าซ่ึงผลิตภณัฑ์ท่ีมีราคาเหมาะสมกบัผูซ้ื้อนั้น ก็อยู่ท่ีการเลือกใช้ชนิดหรือเกรดของ
วสัดุ และเลือกวธีิการผลิตท่ีง่ายรวดเร็ว เหมาะสม แต่อยา่งไรก็ดี ถา้ประมาณการออกมาแลว้ ปรากฏ
ว่า ราคาค่อนขา้งจะสูงกว่าท่ีก าหนดไว ้ก็อาจจะมีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาองค์ประกอบด้าน
ต่างๆ กนัใหม่ แต่ก็ยงัตอ้งคงไวซ่ึ้งคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้น เรียกวา่เป็นวธีิการลดค่าใชจ่้าย  
  1.7  การซ่อมแซมง่าย หลกัการน้ีคงจะใช้กบัผลิตภณัฑ์ ท่ีมีกลไกภายในซับซ้อน 
บางช้ินส่วนของผลิตภณัฑย์อ่มตอ้งมีการเส่ือมสภาพไปตามอายุการใชง้านหรือการใชง้านในทางท่ี
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ผิด นักออกแบบย่อมท่ีจะตอ้งศึกษาถึงต าแหน่งในการจดัวางกลไกแต่ละช้ินตลอดจนนอตสกรู 
เพื่อท่ีจะไดอ้อกแบบส่วนของการเปล่ียนบริเวณต่างๆ ใหส้ะดวก ต่อการถอดซ่อมแซมไดง่้าย  
  1.8  วสัดุและวิธีการผลิต ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีผลิตดว้ยวสัดุสังเคราะห์ อาจมี
กรรมวิธีการเลือกใชว้สัดุและวิธีผลิตไดห้ลายแบบ แต่แบบหรือวิธีใดถึงจะเหมาะสมท่ีสุด ท่ีจะไม่
ท าใหต้น้ทุนการผลิตสูงกวา่ท่ีประมาณ ฉะนั้น นกัออกแบบคงจะตอ้งศึกษาเร่ืองวสัดุและวิธีผลิตให้
ลึกซ้ึง โดยเฉพาะวสัดุจ าพวกพลาสติกในแต่ละชนิด จะมีคุณสมบติัทางกายภาพท่ีต่างกนัออกไป 
เช่น มีความใส ทนความร้อน ผิวมนัวาว ทนกรดด่างไดดี้ ไม่ล่ืน เป็นตน้ ก็ตอ้งเลือกให้คุณสมบติั
ดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบัคุณสมบติัของผลิตภณัฑท่ี์พึงมียิง่ในยคุสมยัน้ี  
  1.9  การขนส่ง นกัออกแบบตอ้งค านึงถึงการประหยดัค่าขนส่ง การขนส่งสะดวก
หรือไม่ ระยะใกลห้รือระยะไกลกินเน้ือท่ีในการขนส่งมากน้อยเพียงใด การขนส่งทางบกทางน ้ า
หรือทางอากาศตอ้งท าการบรรจุหีบห่ออยา่งไร ถึงจะท าใหผ้ลิตภณัฑ์ไม่เกิดการเสียหายช ารุด ขนาด
ของตูค้อนเทนเนอร์บรรทุกสินคา้หรือเน้ือท่ีท่ีใชใ้นการขนส่งมีขนาด กวา้ง ยาว สูง เท่าไหร่ เป็นตน้ 
หรือในกรณีท่ีผลิตภณัฑท่ี์ท าการออกแบบมีขนาดใหญ่โตยาวมาก เช่น เตียง หรือพดัลมแบบตั้งพื้น 
นกัออกแบบก็ควรท่ีจะค านึงถึงเร่ืองการขนส่ง ตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบกนัเลย คือ ออกแบบ
ใหมี้ช้ินส่วน สามารถถอดประกอบไดง่้าย สะดวก เพื่อท าให้หีบห่อมีขนาดเล็กสุดสามารถบรรจุได้
ในลงัท่ีเป็นขนาดมาตรฐาน เพื่อการประหยดัค่าขนส่ง เม่ือผูซ้ื้อซ้ือไปก็สามารถท่ีจะขนส่งไดด้ว้ย
ตนเองน ากลบัไปบา้นก็สามารถประกอบช้ินส่วนใหเ้ขา้รูปเป็นผลิตภณัฑไ์ดโ้ดยสะดวกดว้ยตนเอง  
เร่ืองหลกัการออกแบบผลิตภณัฑ์ท่ีไดก้ล่าวมาทั้ง 9 ขอ้น้ีเป็นหลกัการท่ีนกัออกแบบผลิตภณัฑ์ตอ้ง
ค านึงถึงเป็นหลกัการทางสากลท่ีได้กล่าวไวใ้นขอบเขตอย่างกวา้ง อาจจะไม่ตอ้งค านึงหลกัการ
ดงักล่าวครบทุกขอ้ก็ได ้ข้ึนอยูก่บัชนิดของผลิตภณัฑแ์ละความซบัซอ้นของผลิตภณัฑน์ั้นๆ  
 2.  การออกแบบเคร่ืองเรือนประเภทเก้าอี ้
ความรู้และความเขา้ใจในขนาดและระยะมาตรฐานของมนุษย ์คือจุดเร่ิมตน้ คือส่วนส าคญัท่ีสุดท่ีจะ
ท าใหเ้ราออกแบบ เฟอร์นิเจอร์ และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม และใชง้าน
สบายได ้
  2.1  สัดส่วนของมนุษยม์าตรฐาน ชายและหญิงของคนไทย  
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ภาพท่ี 45 รูปแสดงสัดส่วนของท่าทางมนุษย ์
ท่ีมา: Mr. Oe [นามแฝง], แต่งบ้านให้อยู่สบาย ตอนที่1 พืน้ฐานอยู่สบาย, เขา้ถึงเม่ือ 1 มิถุนายน 
2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://thinkofliving.com/2011/11/29/comfort-home/ 
 
  จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดย สมชัย               
จึงรักเสรีชยั  ไดร้วบรวมฐานขอ้มูลเป็นตารางแสดงค่ามิติของส่วนต่างๆของร่างกายต่อความสูงยืน
และมิติวกิฤต โดยมิติดงักล่าวเป็นค่ามิติท่ีไดจ้ากความสูงเฉล่ียของคนไทยท่ีความสูงเฉล่ียประมาณ 
160 เซนติเมตร เป็นฐานขอ้มูล 
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ตารางท่ี 1  แสดงสัดส่วนร่างกายของคนไทยโดยสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย  

 
 

มติร่ิางกายมนุษย์ 
 
อตัราส่วนมติอิืน่- 
กบัความสูงยนื 

 
ความสูงต า่สุด 
( เซนตเิมตร ) 

 
ความสูงเฉลี่ย 
( เซนตเิมตร ) 

 
ความสูงสูงสุด 
( เซนตเิมตร ) 

1.ความสูงยนื 

2.ความสูงระดบัสายตา 

3.ความสูงระดบัไหล่ 

4.ความสูงระดบัน้ิวมือ 

5.ความสูงเอ้ือมมือข้ึนบน 

6.ความสูงนัง่ 

7.ความสูงนัง่ระดบัสายตา 

8.ความสูงระดบัท่ีนัง่ถึง

ไหล่ 

9.ความสูงจากท่ีนัง่ถึงศอก 

10.ความสูงจากท่ีนัง่ถึง

ตอนบนของขาอ่อน 

11.ความสูงจากพื้นถึง

ตอนบนของเข่า 

1.000 

0.933 

0.827 

0.437 

1.255 

0.523 

0.460 

0.354 

 

0.143 

0.082 

 

0.303 

148.30 

138.36 

122.64 

64.80 

186.11 

77.56 

68.21 

52.49 

 

21.20 

12.16 

 

44.93 

 

160.60 

149.83 

132.81 

70.18 

201.55 

83.99 

73.87 

56.85 

 

22.96 

13.16 

 

48.66 

 

173.27 

161.66 

143.29 

75.71 

217.45 

90.62 

79.70 

61.33 

 

24.77 

14.20 

 

52.50 

 

 
ท่ีมา: เอกสารประกอบการสอนหนังสือ ภาค 2/2558 , เขา้ถึงเม่ือ 1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.teacher.ssru.ac.th/somsakul_je/ 
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ตารางท่ี 1  แสดงสัดส่วนร่างกายของคนไทยโดยสถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย (ต่อ) 

 
 

มติร่ิางกายมนุษย์ 
 
อตัราส่วนมติอิืน่- 
กบัความสูงยนื 

 
ความสูงต า่สุด 
( เซนตเิมตร ) 

 
ความสูงเฉลี่ย 
( เซนตเิมตร ) 

 
ความสูงสูงสุด 
( เซนตเิมตร ) 

12.ความสูงจากพื้นถึงขา

อ่อนตอนล่า 

13.ระยะจากหนา้ทอ้งถึง

เข่า 

14.ระยะจากกน้ถึงน่องบน 

15.ระยะจากกน้ถึงเข่า 

16.ความยาวขาเหยยีดตรง 

17.ความกวา้งของท่ีนัง่ 

18.ระยะเอ้ือมแขน 

19.ความกวา้งกางแขน 

20.ความกวา้งระยะศอก 

21.ความกวา้งของไหล่ 

0.218 

 

0.223 

 

0.254 

0.319 

0.626 

0.226 

0.491 

1.022 

0.262 

0.253 

32.32 

 

34.07 

 

37.66 

48.79 

92.83 

33.53 

72.81 

151.56 

38.85 

32.51 

35.01 

 

35.01 

 

40.79 

52.83 

100.53 

34.29 

78.85 

154.13 

42.07 

40.03 

37.77 

 

34.4 

 

44.01 

57.00 

108.46 

39.15 

85.07 

177.08 

45.37 

41.85 

 
ท่ีมา: เอกสารประกอบการสอนหนังสือ ภาค 2/2558 , เขา้ถึงเม่ือ 1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้าก 
http://www.teacher.ssru.ac.th/somsakul_je/ 
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  2.2  สัดส่วนและลกัษณะการนัง่ของมนุษย ์
ความส าคญัของขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษยก์บัเฟอร์นิเจอร์นั้นมีผลอยา่งมากต่อประสิทธิภาพและ
การใชง้าน การท่ีเรานัง่เกา้อ้ีท่ีมีสัดส่วนไม่เหมาะสมกบัสัดส่วนนั้น จะพบว่าผูใ้ช้จะเกิดความรู้สึก
ไม่สบายหรืออึด และยงัก่อให้เกิดปัญหาต่างๆกบัผูใ้ช้งาน อาทิเช่น อาการปวดหลงั ปวดเอว ปวด
แขน ฯลฯ จากปัญหาของท่านัง่ท่ีไม่ถูกสุขลกัษณะ และหากใชเ้กา้อ้ีดงักล่าวเป็นระยะเวลานานอาจ
ส่งผลต่อปัญหาทางสุขภาพและบุคลิกภาพของผูใ้ชไ้ด ้
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 46 รูปแสดงสัดส่วนของท่าทางมนุษยข์ณะนัง่ 
ท่ีมา: Mr. Oe [นามแฝง], แต่งบ้านให้อยู่สบาย ตอนที่1 พืน้ฐานอยู่สบาย, เขา้ถึงเม่ือ 1 มิถุนายน 
2558, เขา้ถึงไดจ้าก http://thinkofliving.com/2011/11/29/comfort-home/ 
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ภาพท่ี 47 รูปแสดงของส่วนรับน ้าหนกัของร่างกายในท่านัง่ 
ท่ีมา: สถาพร ตีบุญมี ณ ชุมแพ, ววิฒันาการเฟอร์นิเจอร์ (กรุงเทพฯ: โอเตียนสโตร์, 2551), 24 
 
   นอกจากปัจจยัในดา้นสัดส่วนท่ีเหมาะสมกบัผูใ้ชง้านแลว้ การกระจายน ้ าหนกั
ของการนัง่ก็มีผลส าคญัเช่นกนั การนัง่ท่ีถูกตอ้งเหมาะสมจะท าให้มีไม่เกิดปัญหาปวดหลงัและกน้
กบ 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 48 แสดงภาพการกม้ตวัของกระดูกสันหลงั  
ท่ีมา: สถาพร ตีบุญมี ณ ชุมแพ, ววิฒันาการเฟอร์นิเจอร์ (กรุงเทพฯ:โอเตียนสโตร์, 2551) 23. 
 
   กระดูกของเราปกติจะกม้ตวัไปขา้งหน้าได ้และได้ดีกว่าการเอนไปดา้นหลงั 
ดงันั้นใหนึ้กถึงการโคง้ของกระดูกสันหลงัและออกแบบพนกัพิงใหส้อดคลอ้งกนั คือ  
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   1. โคง้แอ่นไปตามแนวของกระดูกสันหลงั  
   2. โคง้ใหอุ้ม้รับทุกส่วนหลงัตลอด 
 

 
 
ภาพท่ี 49 รูปแสดงขนาดส่วนของเกา้อ้ีทัว่ไป ท่ีมีขนาดตามสัดส่วยของคนไทย 
ท่ีมา: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานและการทดสอบเคร่ืองเรือน , เขา้ถึงเม่ือ 1 มิถุนายน 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://d1sid.dip.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=n79qKRFMbVw%3D&tabid=162 
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ภาพท่ี 50 รูปแสดงขนาดส่วนของเกา้อ้ีส าหรับการพกั ท่ีมีขนาดตามสัดส่วยของคนไทย 
ท่ีมา: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมาตรฐานและการทดสอบเคร่ืองเรือน, เขา้ถึงเม่ือ 1 มิถุนายน 2558, 
เขา้ถึงไดจ้าก http://d1sid.dip.go.th/LinkClick.aspx?fileticket=n79qKRFMbVw%3D&tabid=162 
 
   จากรูปท่ี 23 และ 24 นั้นจะแสดงใหเ้ห็นวา่ ลกัษณ์ของการนัง่ ธรรมดาและการ
นัง่แบบพกัผอ่นมีความแตกต่างกนั ท่ีสามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนนั้นคือ องศาของการเอนตวัของ
พนกัพิง เกา้อ้ีธรรมดาจะมีลกัษณะการเอนตวัของพนกัพิงอยู่ท่ี 100 องศา ส่วนการเอนตวัของพนกั
พิงท่ีใช้ส าหรับการพกัผ่อนจะอยู่ท่ี 110 องศา และอีกส่วนท่ีสั่งเกตเห็นความแตกต่างไดคื้อ องศา
ของการลาดเอียงของส่วนท่ีนัง่ของเกา้อ้ีพกัผอ่นมีลกัษณะลาดเอนมากกวา่ 
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 3.  วสัดุทีใ่ช้ในการผลติเคร่ืองเรือน  
  เอกสารประกอบการสอนหนงัสือ ภาค 2/2558 (ม.ป.ป.) วสัดุท่ีใช้เพื่อในการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ปัจจุบนัมีดว้ยกนัมากมายหลายชนิด  ซ่ึงไดม้าจากการเกิดความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
และการแข่งขนัในตลาด ไม่ว่าจะเป็นวสัดุพื้นฐานเช่นไม ้โลหะ หรือวสัดุสังเคราะห์ต่างๆท่ีมีการ
ผลิตเพิ่มข้ึนอยูเ่สมอ  ดงันั้นผูอ้อกแบบเฟอร์นิเจอร์จึงควรมีความเขา้ใจถึงคุณสมบติัของวสัดุและ
การเลือกใชว้สัดุใหเ้หมาะสมกบัช้ินงาน หลกัๆมีอยู ่2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
  3.1  กลุ่มโลหะ โลหะเป็นอินทรียส์ารท่ีไดจ้ากแร่ธาตุต่างๆ ส่วนใหญ่จะมีผิวมนัวาว  
น าความร้อนและไฟฟ้าดี จุดหลอมเหลวสูง มีความแข็งแรง เคาะแลว้มีเสียงกงัวาน ตีเป็นแผน่ และ
ท าเป็นเส้นลวดได้ มีความถ่วงจ าเพาะสูง โลหะมีด้วยกันหลายชนิดอาทิเช่น เหล็ก ทองแดง  
อลูมิเนียม สังกะสี ตะกัว่ ดีบุก ฯลฯ ส าหรับโลหะนั้นสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 
      โลหะกลุ่มเหล็ก คือ โลหะท่ีมีธาตุเหล็กเป็นส่วนประกอบหลกั และอาจมีธาตุ
อ่ืนเป็นส่วนประกอบอยูบ่า้ง 
   โลหะกลุ่ม ท่ีไม่ ใ ช่ เหล็ก  คือ  โลหะท่ี มีแ ร่ธา ตุ อ่ืนๆ ท่ีไม่ ใ ช่ เหล็ก เ ป็น
ส่วนประกอบหลกั  โลหะกลุ่มน้ียงัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มยอ่ยๆ 
   1. โลหะหนกั คือโลหะมีมวลและความหนาแน่นสูง เช่น ทอง ทองค าขาว เงิน
ทองแดง สังกะสี ตะกัว่ แมงกานีส เป็นตน้ 
   2. โลหะเบา คือโลหะมีมวลและความหนาแน่นต ่า เช่น อลูมิเนียม แมกนีเซียม
ลิเทียม เป็นตน้   
  3.2  ไมธ้รรมชาติ และไมท่ี้ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ 
   ไม้เป็นวสัดุหลักท่ีได้รับความนิยมในการใช้ท าเฟอร์นิเจอร์สูงท่ีสุด ด้วย
คุณสมบติัท่ีเหมาะสมหลายอยา่งอาทิเช่น ความสามารถในการข้ึนรูปและการผลิตไดง่้าย  สวยงาม  
แข็งแรงทนทาน  หาไดง่้าย และราคาเหมาะสม นัน่เอง  นอกจากน้ีไมย้งัสามารถแบ่งออกเป็นชนิด
ใหญ่ๆได ้3 ชนิดไดแ้ก่ 
    ไมธ้รรมชาติ เป็นวสัดุท่ีมีการใช้ท าเฟอร์นิเจอร์มานาน เราจะเลือกใช้ไมช้นิด
ต่างๆ ในการท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บัความตอ้งการของสี น ้ าหนกั และลวดลายท่ีผูอ้อกแบบตอ้งการ 
ไมธ้รรมชาติท่ีนิยมน ามาใชท้  าเฟอร์นิเจอร์ ดงัน้ี 
   1. ไมพ้ยุง ไมร้าคาแพงท่ีสุดในโลก ณ ตอนน้ี มีเหลือท่ีไทยแห่งเดียวในโลก
แลว้ เป็นไมม้งคลท่ีคนนิยมกนัมากดว้ยช่ือท่ีดีเช่ือวา่จะช่วยพยงุเจา้ของ เน้ือละเอียดแข็งแรงทนทาน 
มีสีแดงอมม่วงถึงแดงเลือดหมูแก่ ลายไมส้วย มีน ้ ามนัในตวัเลยขดัและชักเงาได้ดีนิยมน ามาท า
เฟอร์นิเจอร์ 
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   2. ไมส้ัก เป็นไมย้อดฮิตเลยทีเดียว เป็นไมท่ี้มีสีและลายไมท่ี้สวย น ้ าหนกัเบา 
เน้ือไมน่ิ้มจึงง่ายต่อการจดัการข้ึนรูปต่างๆ และท่ีส าคญัคือปลวก-มอดไม่กินมีความแข็งแรงทนทาน
เป็นเยีย่ม นิยมน ามาสร้างบา้น ท าเฟอร์นิเจอร์ภายในบา้น ไมต้น้ขนาดใหญ่ผลดัใบในฤดูร้อน ล าตน้
เปลาตรงเปลือกเรียบหรือแตกเป็นร่องเล็ก ๆ สีเทา โคนเป็นพูพอนต ่า ๆ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกลม
ค่อนขา้งทึบ เปลือกสีเทา เรียบ หรือแตกเป็นร่องต้ืนตามความยาวล าตน้  
   3. ไมม้ะค่า เป็นอีกหน่ึงไมท่ี้มีราคา เป็นท่ีนิยมเพราะว่ามีสีและลายไมท่ี้สวย 
เน้ือแขง็ มีความคงทนสูง นิยมน ามาท าไมปู้พื้น เฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองดนตรี 
ไม้ประดู่ เป็นไม้ท่ีแข็งแรงทนทาน นิยมใช้ท าด้ามเคร่ืองมือหรือส่ิงท่ีต้องการความแข็งแรง 
ต่างประเทศนิยมท าเคร่ืองเรือน 
   4. ไมชิ้งชนั เป็นไมเ้น้ือแข็งและเหนียว แข็งกว่าไมพ้ยุง เน้ือไมส้วยงาม นิยม
น ามาท าเคร่ืองเรือน เคร่ืองดนตรี นอกจากนน้ียงัมีประโยชน์ในเร่ืองของการเป็นสมุนไพร ชิงชนั 
เป็นช่ือของไมย้ืนตน้ขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ประเภทไมผ้ลดัใบท่ีอยู่ใน ชนิดเดียวกบัประดู่ 
ลักษณะท่ีดูสวยงามมากดังนั้ นจึงนิยมน ามาท าเป็น เคร่ืองเรือน เคร่ืองดนตรีต่างๆ นอกจาก
ประโยชน์ทางดา้นอุตสาหกรรมพื้นบา้นแลว้ตน้ไมชิ้งชนัยงัใหป้ระโยชน์ทางดา้นสมุนไพรอีกดว้ย 
   5. ไมน้นทรี   มีสีและลายใกลเ้คียงกบัมะค่า แต่ตวัเน้ือไมจ้ะหยาบกวา่ ใชท้  าไม้
พื้นเพดานและฝา ท าเคร่ืองเรือนจ าพวกหีบใส่ของต่างๆ (ไมช้นิดต่างๆ ท่ีนิยมน ามาท าเฟอร์นิเจอร์
หรืองานไม,้ 2557) 
   6. ไมต้ะแบกไมเ้น้ือละเอียด แข็งและเหนียว ใชท้  าเสา อนัท่ีมีลวดลายสวยๆ ก็
ท าเคร่ืองเรือน ดา้มเคร่ืองไมเ้คร่ืองมือต่างๆ 
  3.2  ไมท่ี้ผลิตจากไมแ้ผน่ เศษไมแ้ละเส้นใยธรรมชาติ หรือ ไมว้ทิยาศาสตร์ 
   ไม้อดัไม้บาง หรือไม้อดัสลับชั้น หมายถึงผลิตภณัฑ์ท่ีได้จากการประกอบ
สมดุล โดยการน าไมบ้างหลายแผน่มาประกอบให้ยึดติดกนัดว้ยกาว ลกัษณะท่ีส าคญัคือ การจดัให้
ไม้บางแต่ละแผ่นมีแนวเส้ียนขวางตั้งฉากกัน เพื่อเพิ่มคุณสมบติัทางความแข็งแรง และลดการ
ขยายตวัหรือหดตวัในระนาบของแผน่ใหน้อ้ยท่ีสุดแผน่ไมอ้ดั แยกออกเป็น 3 ประเภท คือ 
ประเภทใช้งานภายนอก  เป็นไม้อดัท่ีผลิตด้วยกาวพิเศษ ซ่ึงทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศได้ดี 
เหมาะส าหรับใช้งานภายนอกอาคารหรือในท่ีซ่ึงถูกน ้ าหรือเปียกช้ืน เช่น ผนงัภายนอก แบบหล่อ
คอนกรีตและต่อเรือ 
   ประเภทใช้งานภายใน เป็นไมอ้ดัท่ีผลิตดว้ยกาว ซ่ึงทนความเปียกช้ืนในเวลา
จ ากดั เหมาะส าหรับใช้ในงานภายในอาคาร หรือในท่ีซ่ึงไม่ถูกละอองน ้ า เช่น ตกแต่งผนงัภายใน 
เฟอร์นิเจอร์ และฝ้าเพดาน 
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   ประเภทใช้งานชั่วคราวเป็นไม้อัดท่ีผลิตด้วยกาว ซ่ึงไม่ทนความเปียกช้ืน 
เหมาะส าหรับใชง้านชัว่คราว เช่น ท าลงับรรจุส่ิงของหรือป้ายโฆษณากลางแจง้ในระยะสั้น 
   Miracle (2550) ปาร์ติเกิลบอร์ดเม่ือเปรียบเทียบกบัไมจ้ริงและไมอ้ดั จะมีราคา
ท่ีถูกกว่า ความหนาแน่นมากกวา่ และมีเน้ือไมท่ี้มีลกัษณะเดียวกนัทั้งช้ิน ขณะท่ีความแข็งแรงของ
ปาร์ติเกิลบอร์ดจะน้อยกว่า โดยเม่ือน ามาใช้งานนิยมน าวีเนียร์มาติดเป็นผิวหน้าเพื่อแสดงลายไม ้
หรือบางคร้ังนิยมน ามาทาสีตกแต่ง 
   เอ็มดีเอฟ หรือ ไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นปานกลาง เป็นไม้วิศวกรรม
ประเภทหน่ึงสร้างข้ึนจากการบดไมเ้น้ืออ่อน และมาอดัเป็นช้ินไมโ้ดยประสานกนัด้วยสารเคมี
ภายใตอุ้ณหภูมิและความดนัสูง เอม็ดีเอฟมีลกัษณะคลา้ยไมอ้ดั แต่ลกัษณะของโครงสร้างของไมจ้ะ
ต่างกนัโดยส่วนประกอบของเอ็มดีเอฟท ามาจากเยื่อไม ้ไมเ้อ็มดีเอฟมีความหนาแน่นมากกวา่ปาร์ติ
เกิลบอร์ดทัว่ไป  
   ฮาร์ดบอร์ด  เป็นไฟเบอร์บอร์ดความหนาแน่นสูง ซ่ึงเป็นไมว้ิศวกรรมประเภท
หน่ึง มีลกัษณะคลา้ยกบัปาร์ติเกิลบอร์ด และเอม็ดีเอฟ แต่มีความหนาแน่น และความแข็งแรงสูงกวา่ 
ฮาร์ดบอร์ดสร้างมาจากเศษไมท่ี้มีการบดละเอียด และมีการอดัท่ีความดนัสูง ฮาร์ดบอร์ดแตกต่าง
จากปาร์ติเกิลบอร์ดท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งมีวสัดุประสาน แต่ในการใชง้านนั้นมกัจะมีการใส่เรซินเติมเขา้
ไป นิยมน ามาใชใ้น งานก่อสร้าง ฮาร์ดบอร์ด เฟอร์นิเจอร์ ตู ้และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต ์และมกัจะ
นิยมมาใชเ้ป็นผวิชั้นนอกส าหรับท าแรมป์ของสเก็ตบอร์ดอีกดว้ย 
  3.3 ไมไ้ผ่ และหวาย เป็นวสัดุธรรมชาติท่ีพืชท่ีสามารถหาไดง่้ายในพื้นถ่ิน ใช้เวลา
ปลูกน้อยน้อยก็สามารถน ามาใช้ได้เม่ือเทียบกับการปลุกไม้ธรรมชาติชนิดอ่ืนๆ ทั้งยงัมีความ
สวยงาม คงทนพอสมควร ราคาถูก จึงไดรั้บความนิยมโดยเฉพาะการน ามาใชผ้ลิตเคร่ืองเรือนท่ีใช้
กนัในระดบัชาวบา้นไมไ้ผแ่ละหวาย เป็นไมป้ระเภทพืชพื้นถ่ินอีกประเภทหน่ึงท่ีนิยมน ามาท าเป็น
เฟอร์นิเจอร์  
 4. การเข้าไม้  
  เทคนิคการต่อไมเ้ฟอร์นิเจอร์เคร่ืองเรือนรวมรูปภาพเทคนิคการต่อไม ้การเขา้ไม ้
ส าหรับเฟอร์นิเจอร์ไม ้เคร่ืองเรือนต่างๆ การเขา้ไมมี้หลายแบบ สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นการต่อ
ไม ้การก่อสร้างบา้นไมต่้างๆ ซ่ึงการต่อไมเ้ขา้ไมแ้ต่ละแบบ มีความแข็งแรงแตกต่างกนั แลว้แต่
วตัถุประสงคใ์นการท า 
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ภาพท่ี 51 บงัใบตรง (Rabbet) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 52 บงัใบโคง้ (Curved Rabbet) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
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ภาพท่ี 53 บงัใบล้ินตวัผู ้(Tongue) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
 

 
 

 
 
ภาพท่ี 54 บากร่องไม่ตลอด (Stopped Dado) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
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ภาพท่ี 55 การท าเดือยเหล่ียม (Tenon) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 56 บากปากอม (Notch) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
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ภาพท่ี 57 บากร่องล้ิน (Through mortise) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 58 เจาะรูฝังเดือย (Blind mortise) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
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ภาพท่ี 59 การบากเดือยเหล่ียม (Box joint or finger lap) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 60 การบากเดือยหางเหยีย่วตวัผู ้(Edge dovetail) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
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ภาพท่ี 61 การบากเดือยหางเหยีย่วตวัเมีย (Dovetail dado) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 62 ขอ้ต่อเดือยหางเหยีย่ว (Dovetail joint) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
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ภาพท่ี 63 การบากหางเหยีย่วเขา้มุม (Half-blond dovetail) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
 

 

 
 

 
ภาพท่ี 64 การบากหางเหยีย่วบากปากกบ (Blind dovetail) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
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ภาพท่ี 65 ขอ้ต่อตรง (Straight joint) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
 
 

 

 
 
 

 
ภาพท่ี 66 เพลาะบงัใบ (Rabbet joint) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
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ภาพท่ี 67 ขอ้ต่อเดือยกลม (Dowel joint) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 68 ขอ้ต่อล้ินและร่อง (Tongue and groove) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
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ภาพท่ี 69 ขอ้ต่อแบบบงัสอดล้ิน (Feather joint) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 70 บงัใบร่องล้ิน (Loose Tongue and groove) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
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ภาพท่ี 71 บงัใบทบัแนว (Shiplap joint) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 72 ขอ้ต่อเขา้ล้ินหวัไม ้
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
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ภาพท่ี 73 ขอ้ต่อเขา้เดือยอดัหวัไม ้(Wedge mortise and tenon) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 74 ขอ้ต่อเขา้เดือยล่ิมสวนทาง (Straight Joint with Wedges) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
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ภาพท่ี 75 ขอ้ต่อเขา้ปากร่องล่ิม (Straight Joint with dovetail Wedges) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 76 ขอ้ต่อยดืตรง  
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
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ภาพท่ี 77 ขอ้ต่อเขา้ปากกบ (Zigzag butt Joint) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
 

 

 
 
 

ภาพท่ี 78 ขอ้ต่อชนแบบเขา้เดือยกลม (Dowet butt Joint) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
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ภาพท่ี 79 ขอ้ต่อเขา้ปากกบสลบั (Fork butt Joint) 
ท่ีมา: Furniture design, การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ - ชนิดของข้อต่อ - ข้อต่อร่องและเดือย, เขา้ถึงเม่ือ 
1 มิถุนายน 2558, เขา้ถึงไดจ้ากhttp://furniture-designs.f1cf.com.br/th/furniture-designs-176.html 
 
ข้อมูลเกีย่วกบัการออกแบบตามทฤษฎศิีลป์   
 1.  องคป์ระกอบศิลป์ (Composition) (ม.ป.ป.) หรือเราอาจเรียกวา่ ส่วนประกอบของ
การออกแบบก็ได ้เป็นการน าส่ิงต่างๆ มาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั ตามสัดส่วน ตรงตามคุณสมบติัของ
ส่ิงนั้นๆ เพื่อใหเ้กิดผลงานท่ีมี ความเหมาะสม ส่วนจะเกิดความงดงาม มีประโยชน์ใชส้อย น่าสนใจ
หรือไม่นั้น ยอ่มข้ึนอยูก่บัคุณภาพ ในการ ปฏิบติังานการออกแบบ ของเรา   โดยตอ้งค านึงถึงปัจจยั 
ดงัต่อไปน้ี  
               รูปแบบท่ีสร้างสรรค ์
             ความงามท่ีน่าสนใจ 
              สัมพนัธ์กบัประโยชน์ใชส้อย  
              เหมาะสมกบัวสัดุ 
              สอดคลอ้งกบัการผลิต 
  ส่ิงต่างๆ ท่ีเราจะน ามาบูรณาการเขา้ดว้ยกนั เพื่อใชเ้ป็นแนวทาง ในงานการออกแบบ
เคร่ืองเรือน ก็จ  าเป็นตอ้งมีส่วนประกอบต่าง ๆ ของศิลปะท่ีน ามาจดัประสานสัมพนัธ์กนั ให้เกิด
คุณค่า ทางความงาม เราเรียกวา่ องคป์ระกอบศิลป์  
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  1.1  เส้น  เกิดจากจุดท่ีเรียงต่อกนัในทางยาว หรือเกิดจากการลากเส้นไปยงัทิศทาง
ต่างๆ มีหลายลกัษณะ เช่น ตั้ง นอน เฉียง โคง้ ฯลฯ เส้น คือ ร่องรอยท่ีเกิดจากเคล่ือนท่ีของจุด  หรือ
ถา้เราน าจุดมาวางเรียงต่อ ๆ กนัไป ก็จะเกิดเป็นเส้นข้ึน  เส้นมีมิติเดียว  คือ  ความยาว ไม่มีความ
กวา้ง ท าหน้าท่ีเป็นขอบเขต ของท่ีว่าง รูปร่าง รูปทรง น ้ าหนัก  สี   ตลอดจนกลุ่มรูปทรงต่าง ๆ  
รวมทั้งเป็นแกนหรือ โครงสร้างของรูปร่างรูปทรง  ลกัษณะของเส้น 
             เส้นตั้ง หรือ เส้นด่ิง  ให้ความรู้สึกทางความสูง  สง่า  มัน่คง  แข็งแรง  หนัก
แน่นเป็นสัญลกัษณ์ของความซ่ือตรง  
            เส้นนอน ใหค้วามรู้สึกทางความกวา้ง สงบ ราบเรียบ น่ิง ผอ่นคลาย  
            เส้นเฉียง หรือ เส้นทะแยงมุม ใหค้วามรู้สึก เคล่ือนไหว รวดเร็ว ไม่มัน่คง  
            เส้นหยกั หรือ เส้นซิกแซก แบบฟันปลา ให้ความรู้สึก คล่ือนไหว อย่างเป็น
จงัหวะ  มีระเบียบ ไม่ราบเรียบ น่ากลวั อนัตราย ขดัแยง้ ความรุนแรง  
             เส้นโคง้ แบบคล่ืน ใหค้วามรู้สึก เคล่ือนไหวอยา่งชา้ ๆ ล่ืนไหล ต่อเน่ือง สุภาพ
อ่อนโยน นุ่มนวล  
             เส้นโคง้แบบกน้หอย ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว คล่ีคลาย หรือเติบโตในทิศทาง
ท่ี หมุนวนออกมา ถา้มองเขา้ไปจะเห็นพลงัความเคล่ือนไหวท่ีไม่ส้ินสุด 
            เส้นโคง้วงแคบ ให้ความรู้สึกถึงพลงัความเคล่ือนไหวท่ีรุนแรง  การเปล่ียน
ทิศทางท่ีรวดเร็ว ไม่หยดุน่ิง  
     1.2  รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) รูปร่าง คือ พื้นท่ี ๆ ลอ้มรอบดว้ยเส้นท่ี
แสดงความกวา้ง และความยาว รูปร่างจึงมีสองมิติ รูปทรง คือ ภาพสามมิติท่ีต่อเน่ืองจากรูปร่าง โดย
มีความหนา หรือความลึก ท าใหภ้าพท่ีเห็นมี ความชดัเจน และสมบูรณ์ 
        รูปร่างและรูปทรงท่ีมีอยูใ่นงานศิลปะมี 3 ลกัษณะ คือ    
    รูปเรขาคณิต (Geometric Form) มีรูปท่ีแน่นอน มาตรฐาน สามารถวดัหรือ
ค านวณได้ง่าย มีกฎเกณฑ์ เกิดจากการสร้างของมนุษย์ เช่น รูปส่ีเหล่ียม รูปวงกลม รูปวงรี 
นอกจากน้ียงัรวมถึงรูปทรงของส่ิงท่ีมนุษยป์ระดิษฐ์คิดคน้ข้ึนอยา่งมีแบบแผนแน่นอน เช่น รถยนต ์
เคร่ืองจกัรกล   เคร่ืองบิน ส่ิงของเคร่ืองใช้ต่าง ๆ ท่ีผลิตโดยระบบอุตสาหกรรม ก็จดัเป็นรูป
เรขาคณิตเช่นกนั รูปเรขาคณิตเป็นรูป ท่ีใหโ้ครงสร้างพื้นฐานของรูปต่างๆ ดงันั้นการสร้างสรรครู์ป
อ่ืน ๆ   ควรศึกษารูปเรขาคณิตใหเ้ขา้ใจถ่องแทเ้สียก่อน   
      รูปอินทรีย ์(Organic Form) เป็นรูปของส่ิงท่ีมีชีวิต หรือคลา้ยกบัส่ิงมีชีวิตท่ี
สามารถ เจริญเติบโต เคล่ือนไหว หรือเปล่ียนแปลงรูปได ้เช่นรูปของคน สัตว ์พืช  
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                     รูปอิสระ (Free Form) เป็นรูปท่ีไม่ใช่แบบเรขาคณิต หรือแบบอินทรีย ์แต่
เกิดข้ึนอยา่งอิสระ ไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอน ซ่ึงเป็นไปตามอิทธิพลและการกระท าจากส่ิงแวดลอ้ม 
เช่น รูปกอ้นเมฆ กอ้นหิน  หยดน ้ า ควนั ซ่ึงให้ความรู้สึกท่ีเคล่ือนไหว มีพลงั รูปอิสระจะมีลกัษณะ 
ขดัแยง้กบั รูปเรขาคณิต แต่กลมกลืน กบัรูปอินทรีย์  รูปอิสระอาจเกิดจากรูปเรขาคณิตหรือรูป
อินทรีย ์ท่ีถูกกระท าจนมีรูปลกัษณะเปล่ียนไปจากเดิมจนไม่เหลือสภาพ เช่น รถยนต์ท่ีถูกชนจน
ยบัเยนิทั้งคนั  เคร่ืองบินตก ตอไมท่ี้ถูกเผาท าลาย หรือซากสัตวท่ี์เน่าเป่ือยผพุงั   
  1.3  สีและวสัดุ เป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัในการท างานออกแบบ สีจะช่วยให้เกิด
ความน่าสนใจ และมีชีวิตชีวาแก่ผูท่ี้ไดพ้บเห็น อีกทั้งยงัให้ความรู้สึกต่าง ๆ ไดด้ว้ย สีจึงมีอิทธิพล
ต่อจิตใจของมนุษยเ์ราเป็นอนัมาก ในทางวิทยาศาสตร์ให้ค  าจ  ากดัความของสีว่า เป็นคล่ืนแสงหรือ
ความเข้มของแสงท่ีสายตาสามารถมองเห็น ในทางศิลปะ  สี คือ ทัศนธาตุอย่างหน่ึงท่ีเป็น
องคป์ระกอบส าคญัของงานศิลปะ และใชใ้นการสร้างงานศิลปะโดยจะท าใหผ้ลงานมีความสวยงาม  
เป็นองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อความรู้สึก อารมณ์ และจิตใจ ไดม้ากกวา่องคป์ระกอบอ่ืน ๆ ในชีวิต
ของมนุษยมี์ความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัสีต่าง ๆ อยา่งแยกไม่ออก 
  1.4  พื้นผิว หมายถึง ส่วนท่ีเป็นพื้นผิวของวตัถุท่ีมีลักษณะต่าง ๆ กัน เช่น เรียบ 
ขรุขระ หยาบ มนั นุ่ม ฯลฯ ซ่ึงเราสามารถมองเห็นและสัมผสัได ้การน าพื้นผิวมาใช้ในงานศิลปะ 
จะช่วยใหเ้กิดความเด่นในส่วนท่ีส าคญั และยงัท าใหเ้กิดความงามสมบูรณ์  
 
ข้อมูลแนวความคิดในการออกแบบ 
 1. ศิลปินท่ีเป็นตน้แบบในแนวคิดการออกแบบในการท าวิจยัคร้ังน้ี 
   ผูว้ิจยัไดส้นใจผลงานของนักออกแบบผลิตภณัฑ์ชาวเนเธอร์แลนด์ ช่ือเฮลลา จอง
เกอเรียส (Hella Jongerius) ท่ีมีแนวคิด“การผสมผสานเทคนิคงานฝีมือและเคร่ืองจกัร” เป็นการ
น าเสนอผลงานแจกนัดอกไมจ้ากโพลียริูเทน ซ่ึงเขา้ชอบคน้ควา้เก่ียวกบัประวติัศาสตร์และเร่ืองราว
ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานฝีมือดั้งเดิมและน ามาเสนอรูปแบบเดิมในแนวทางใหม่ คือการใส่นวตักรรมการ
ผลิตสมัยใหม่ ผสานกับรากฐานงานฝีมือแบบเก่าได้อย่างลงตวั งานออกแบบ และงานศิลปะ 
ส าหรับเธอแล้วรายละเอียดของงานออกแบบถือเป็นส่ิงท่ีส าคัญมาก เพราะคนแต่ละคนจะ
ประทบัใจในรายละเอียดท่ีต่างกนั   
  ดั้งเช่นผลงานท่ีมีช่ือวา่ Soft Urn ท่ีเธอไดน้ าเสนอผลงานท่ีใชว้สัดุซิลิโคนมาข้ึนรูป
ให้มีลกัษณะเหมือนกบัเคร่ืองป้ันดินเผาแบบโบราณ แต่ดว้ยวสัดุซิลิโคลนท่ีมีความโปร่งแสงท า
ให้ผลงานของเธอมีลกัษณะท่ีพิเศษแตกต่างไปจากเดิม แมโ้ทนสีและรูปลกัษณ์จะใกลเ้คียงของเก่า
มาก มนัท าให้เราสามารถมองเห็นภาพงานแบบเก่า และผลงานศิลปะของเธอเหมือนดงัเป็นภาพ
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ซ้อนในเวลาเดียวกนั และเธอก็ยงัคงทิ้งร่องรอย การข้ึนรูปแบบแม่พิมพไ์วใ้นผลงาน เหมือนเป็น
การบอกถึงเร่ืองราววธีิแห่งนวตักรรมการผลิตนรูปแบบใหม่ ดงัเช่นรูปผลงานดา้นล่างน้ี 

 

 

 

 
ภาพท่ี 80 ผลงาน Soft Urn ของ เฮลลา จองเกอเรียส นกัออกแบบผลิตภณัฑช์าวเนเธอร์แลนด์ 
ท่ีมา: Jongeriuslab, Soft Urn, Accessed July 5, 2016, Available from http://www.jongeriuslab. 
com/work/soft-urn 
 
  ศิลปินท่ีเป็นแรงบลัดาลในท่านต่อมาคือ นักออกแบบผลิตภณัฑ์ชาวเยอรมนั ช่ือ
เดวิด โอลสคิวสก้ี (David Olschewski) ก็เป็นอีกท่าน ท่ีผูว้ิจยัให้ความสนใจในแนวความคิดในการ
น าเสนอผลงานท่ีให้ความสนใจในเร่ืองวสัดุท่ีแตกต่างละเปล่ียนไปตามหนา้ท่ีการใชง้านท าให้เกิด
มุมมองให้กบัผูช้ม เช่นผลงานท่ีช่ือ Schwimmflügelhocker – stool เป็นเกา้อ้ีหนงัส าหรับ 1 ท่ีนัง่ 
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เบาะรองนั่งท าจากวสัดุเป่าลมเหมือนห่วงยางเล่นน ้ า และขาก็เป็นพลาสติกใส ท าให้มุมมองของ
วสัดุและหนา้ท่ีการใชง้านเปล่ียนไป เกิดการเสนอแนวคิดท่ีแตกต่างจากประสบการณ์ของผูช้ม 

 
ภาพท่ี 81 ผลงาน Schwimmflügelhocker – stool ของ เดวดิ โอลสคิวสก้ี นกัออกแบบผลิตภณัฑ์ชาว      

เยอรมนั  
ท่ีมา: Elli Zoe, Original work …by David Olschewski..!!, Accessed April 5, 2016, Available 
from  
https://ellizoe.wordpress.com/2014/01/16/original-work-by-david-olschewski/ 
 
  และเดวิด โอลสคิวสก้ี นักออกแบบผลิตภณัฑ์ชาวเยอรมนัท่านน้ี ยงัคงน าเสนอ
ผลงานจากแนวความคิดน้ีอีกมากมาย เช่น ผลงาน liese – lamp ท่ีเป็นการน าถงัน ้ ามาเป็นโคมไฟ, 
Badezimmer - seating group การน ้ าอ่างอาบน ้ ามาเป็นชุดเกา้อ้ี, Stiller Gefährte - coat stand การน า
พลัว่มาท าเป็นท่ีแขวนเส้ือโคท้ เป็นตน้ ผูจ้ดัท าเลยไดน้ าแนวคิดน้ีมาเป็นส่วนหน่ึงในการใชรู้ปแบบ
การคิด เพื่อเกิดการน าเสนอมุมมองท่ีเรามองเห็นใหก้บัผูช้ม 
 2. เทรนและแนวโนม้การน าเสนอผลงานของปี 2016 
ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาถึงแนวทางการออกแบบของปี 2016 เพื่อใช้เป็นแนวทางอีกอย่างในการ
ออกแบบ โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเวบ็ไซต์ WGSN ท่ีเป็นเวบ็ไซต์ การน าเสนอเทรนส าหรับนกั
ออกแบบและเบรนต่างๆ นิยมใชเ้พื่อเป็นขอ้มูลและแนวทางท่ีจะสร้างผลิตภณัฑ์ใหม่ๆ ทั้งน้ีผูว้ิจยั
เลยศึกษาลกัษณ์งานท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบังานวิจยัคร้ังน้ี มาเป็นตวัเสริมแนวความคิดให้ทนัยุคและ
สมยั  
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  จากท่ีไดท้  าการคน้ควา้ผูว้ิจยัสนใจใน ASIA REVISITED CLASSIC โดยแบ่งได้
เป็นสองประเด็นใหญ่ คือ 
  2.1  แนวความคิดท่ีไดจ้าก RETRO PLASTIC ในท านองเดียวกนักบัแนวความคิด
ของศิลปินในขอ้ดา้นตน้ท่ีผูว้ิจยัไดก้ล่าวไว ้คือการน าเสนอการท าเกา้อ้ีคลาสสิกแห่งหมิงราชวงศ์
สร้างทั้งหมดในในการข้ึนรูปงานของพลาสติก และเกา้อ้ียอ้นยุคในแบบพลาสติกใส และรูปแบบท่ี
เห็นไดช้ดัเจนท่ีสุดคืออะคริลิคมนัวาวท่ีเป็นการออกแบบของหน่วยงานญ่ีปุ่น ซ่ึงเป็นการจบัคู่ของ
อะคริลิคโปร่งใสผสานกบัวสัดุเดิมในช้ินงานเดียวกนั 
 

 
 
ภาพท่ี 82 แสดงเทรนการออกแบบและแนวความคิด RETRO PLASTIC ของปี 2016  
ท่ีมา: Wgsn, Retro plastic, Accessed April 5, 2016, Available from https://www.wgsn.com 
  
  2.2 แนวความคิดท่ีไดจ้าก STRIKING METALS ไดน้ าเสนอผลงานท่ีมีความมนัวาว
ของวสัดุเหล็ก เป็นวธีิท่ีตรงไปตรงมาเพื่อให้ทนัสมยั เป็นการออกแบบ ในเชิงสัญลกัษณ์ ให้งานใน
แบบเดิมๆนั้นดูมีความแปลกตามากข้ึน 
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ภาพท่ี 83 แสดงเทรนการออกแบบและแนวความคิด STRIKING METALS ของปี 2016  
ท่ีมา: Wgsn, Striking metals, Accessed April 5, 2016, Available from https://www.wgsn.com 
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บทที ่3 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 
 โครงการออกแบบเคร่ืองเรือนภายใตแ้นวคิดสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทย มีการศึกษา
ขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ ทั้งทางดา้น วรรณกรรม บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การลงพื้นท่ีสัมภาษณ์
ช่างในการส ารวจขอ้มูล ดา้นการสร้างบา้นทรงไทย และจดัท าแบบสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 50 คน 
เพื่อให้ทราบถึงตน้ทุนขอ้มูลเดิมของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงมีขั้นตอน วิธีด าเนินการวิจยั โดยผูว้ิจยัได้
ด าเนินการตามขั้นตอนดงัน้ี  

 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบ วิธีการสร้างบา้นไทย และวิถีแนวคิด
ต่างๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองเรือน 
 ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบเคร่ืองเรือนภายใตแ้นวคิดสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทย โดย 
ใชแ้นวทางจากการศึกษารูปแบบ ภูมิปัญญา คติ ความเช่ือ วิถี มาสรุป เรียบเรียงขอ้มูล และน าเสนอ
ดว้ยการวเิคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหามาใชใ้นการออกแบบ 
 ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการออกแบบเคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดสถาปัตยกรรม
บา้นทรงไทยจากกลุ่มเป้าหมาย 
 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบ วิธีการสร้างบา้นไทย และวิถีแนวคิดต่างๆ เพื่อ
น ามาเป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองเรือน 
 1.  การศึกษาข้อมูลทีเ่กีย่วข้อง  
   ผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการวจิยัมีดงัน้ี 
  1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาค้นควา้ จากเอกสารโดยศึกษาจากหนังสือ บทความ 
แนวคิด คติ ความเช่ือ ภูมิปัญญา งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบับา้นเรือนไทย และศึกษาค้นควา้ขอ้มูล
เก่ียวกบั รูปแบบ ทฤษฎี ในการออกแบบเคร่ืองเรือน 
  1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ ศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม โดยการใช้สัมภาษณ์
ช่างสร้างบา้นไทย  2 ท่าน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลทางดา้นบา้นเร่ืองไทย คือ 
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คุณวนัชยั เงินเหรียญ ท างานสร้างบา้นเรือนไทยมา 34 ปี และคุณวิชยั สาระขวญั ท าธุรกิจเก่ียวกบั
การสร้างบา้นเรือนไทยรวม 30 ปี 
 2. ประชากรกลุ่มตัวอย่าง 

  2.1 ใช้การสุ่มกลุ่มประชากรแบบเจาะจง อายุ 25 - 45ปี โดยใช้วิจารณญาณของ
ผูว้จิยัในการพิจารณา  โดยแยกตามลกัษณะท่ีอยูอ่าศยัไดด้งัน้ี สัมภาษณ์ผูอ้ยูอ่าศยัในคอนโด 20 คน, 
สัมภาษณ์ผูอ้ยู่อาศยัทาวน์โฮม 20 คน และสัมภาษณ์ผูอ้ยู่อาศยัแบบบา้นเด่ียว 10 คน เพื่อศึกษา
รสนิยมความชอบ ทศันคติ ตน้ทุนความรู้เดิมเก่ียวกบับา้นไทย  
 3. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

  3.1 แบบสัมภาษณ์ ท่ีมีการก าหนดประเด็นให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ใน
งานวิจัย โดยใช้บันทึกเสียง การจดบันทึก ภาพถ่าย การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ในการ
สัมภาษณ์ช่างบา้นไทย 2 คน เก่ียวกบัการสร้างบา้นเรือนไทย วธีิการสร้าง วสัดุ 
  3.2 ใช้การสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้างใช้สอบถามขอ้มูลกบักลุ่มท่ีขาดว่าจะเป็น
กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน แบสัมภาษณ์มีเน้ือเร่ืองเก่ียวกบัรสนิยมและพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เคร่ืองเรือน เซ่น พฤติกรรมท่ีมีการปฏิสัมพันธ์กับเคร่ืองเรือน และใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง การสัมภาษณ์ตอ้งการทราบถึง ทศันคติ ความชอบ รสนิยม  
  3.3 การสังเกต ผูศึ้กษาใชก้ระบวนการสังเกต แบบมีส่วนร่วมกบัช่างบา้นไทยและ
ใชแ้บบไม่มีส่วนร่วม โดยใชก้ารสังเกต การจดบนัทึกและการบนัทึกภาพเก่ียวกบัการเลือกซ้ือเคร่ือง
เรือนของกลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกใช้วิธีการสังเกตทางตรง คือ จะเป็นการไปเฝ้าดูเพื่อสังเกต
พฤติกรรมต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั การเลือกซ้ือเคร่ืองเรือน และใชเ้คร่ืองมือในการบนัทึกภาพ  
   น าขอ้มูลดิบเบ้ืองตน้ท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์ สรุปผลไดม้าเป็นขอ้มูลบางส่วน 
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการสังเกตจะเป็นขอ้มูลท่ีใช้ในการประกอบการพิจารณาร่วมกบัแบบสัมภาษณ์  
เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์และสรุปขอ้มูลต่อไป 
 4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   รวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารบนัทึกเสียง จดขอ้มูล การถ่ายภาพ และการสังเกต แลว้น า
ผลท่ีไดม้าวเิคราะห์ทั้งวธีิการ กระบวนการ แนวความคิด ทั้งรูปธรรม นามธรรม และสรุปผลเพื่อใช้
เป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองเรือน 
 5. การวเิคราะห์ข้อมูล 
   น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากบทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การสัมภาษณ์ช่างบา้นทรงไทย การ
สัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายถึงความรู้พื้นฐานเก่ียวกบับา้นเรือนได ้มาวิเคราะห์เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน
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การออกแบบเคร่ืองเรือน โดยวิเคราะห์จากการหาค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร การแจกแจงความถ่ี
แบบค่าร้อยละ (Percentage) ใชสู้ตรดงัน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2538: 10) 

   P =   100x
n

f  

 
  เม่ือ P แทน  ค่าเฉล่ีย 
   f แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
   n แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   
  โดยค่าร้อยละสูงท่ีสุด หมายถึง เป็นอนัท่ีถูกเลือกหรือการจดัเลือกเป็นล าดบัแรกและ
ค่าท่ีรองลงมา หมายถึง ถูกเลือกในล าดบัถดัมาตามล าดบั จนค่าร้อยละท่ีไดน้อ้ยท่ีสุด จะหมายถึง ถูก
เลือกเป็นล าดบัทา้ยสุด 
 
ขั้นตอนที ่2 การออกแบบเคร่ืองเรือนภายใตแ้นวคิดสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทย โดยใชแ้นวทางจาก
การศึกษารูปแบบ ภูมิปัญญา คติ ความเช่ือ วิถี มาสรุป เรียบเรียงข้อมูล และน าเสนอด้วยการ
วเิคราะห์และสังเคราะห์เน้ือหามาใชใ้นการออกแบบ   
 1. น าผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเคร่ืองเรือน 2 มิติ
เป็น 2 แนวทาง 
 2. ออกแบบเคร่ืองเรือนภายใต้แนวคิดสถาปัตยกรรมไทย 3 มิติ พร้อมท าตวัอย่าง
โมเดลจ าลองเพื่อศึกษาความเป็นไปไดข้องช้ินงาน และตรวจสอบความเหมาะสม 
 3. น าผลงานทดสอบมาวิเคราะห์ และประเมินหารูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการใช้งาน 
และความเป็นไปไดใ้นการออกแบบ  
 4. ประเมินความเหมาะสมท่ีมีต่อผลงานออกแบบเคร่ืองเรือนภายใต้แนวคิดจาก
สถาปัตยกรรมไทย จากความเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่านท่ีคิดว่าเหมาะสมท่ีสุด เพื่อน าไป 
สอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมาย  
   4.1 ดร.สาธิต เหล่าวฒันพงษ ์อาจารยค์ณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร วทิยาเขตโชติเวช 
  4.2 ดร.จรรยาวรรณ จรรยาธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย 
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  4.3 คุณมารวย ดุษฎีสุนทรสกุล นักออกแบบผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ ประสบการณ์
การออกแบบ 7 ปี 
  4.4 คุณคัมภีร์ เจริญชัย เจ้าของธุรกิจ และอาจารย์พิเศษทางด้านการออกแบบ
ผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ มีประสบการณ์ 16 ปี 
 5. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
   ผูว้ิจยัได้ท าแบบจ าลอง 3 มิติ และขอ้ค าถาม โดยผ่านการตรวจเช็คจากอาจารย์ท่ี
ปรึกษาเพื่อน ามาใช้ประเมินแบบโดยผูเ้ช่ียวชาญทางการออกแบบเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะในการออกแบบแนวทางท่ีดีท่ีสุด  โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
   ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูเ้ช่ียวชาญผูใ้หข้อ้มูล 
   ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเฉพาะดา้นในการออกแบบเพื่อประเมินผลงานการออกแบบเคร่ือง
เรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทย โดยใช้การเก็บขอ้มูลแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ (Likert Scale) มีดว้ยกนั 5 ระดบัคือ 
   5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
  3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
  2 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 
   1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
   ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด  เพื่อการพฒันารูปแบบเคร่ืองเรือนท่ีได้
แนวความคิดจากสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทย 
 6. วิธีเก็บรวบรวมรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามความคิดเห็น แลข้อเสนอแนะจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ 
 7. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดย การน าผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญมาวิเคราะห์โดย
ใชโ้ปแกรมค านวณส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ขอ้มูลทางดา้นสถิติมาประกอบการเสนอผลวิเคราะห์
ดงัน้ี 
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7.1 สูตรค่าเฉล่ียเลขคณิต (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2541: 40) 
 
 
    X  =   

n

X∑  
 
   เม่ือ X   แทน ค่าเฉล่ีย  
    x แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด  
    n แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 

  7.2 สูตรความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2541: 66) 
 

    S =    
)1n(n

)x(xn∑ ∑22

 

 
   เม่ือ  s  แทนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่มตวัอยา่ง 
          x     แทนคะแนนแต่ละตวัในกลุ่มตวัอยา่ง 
          n  แทนขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
       ∑2X    ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
     (∑2X )   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
 

8.การพฒันาผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือนท่ีได้แรงบลัดาลใจจากสถาปัตยกรรมไทย โดยการ

คดัเลือกแบบจากผลการประเมินท่ีไดค้ะแนนสูงท่ีสุดจ านวน 1 แบบ น ามาพฒันาตามขอ้เสนอแนะ

ของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อน าไปเป็นตน้แบบ 

9.สร้างตน้แบบ เพื่อเป็นแนวทางในการทดสอบ (Prototype)   

 

ขั้นตอนที่ 3 ประเมินผลการออกแบบเคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทย
จากกลุ่มเป้าหมาย 
 1. กลุ่มตวัอยา่ง ในการประเมินการออกแบบ เป็นเพศ ชาย และหญิง อายุ 25-45ปี มีท่ี
พกัอาศยัประเภทบา้นเด่ียว คอนโด ทาวโฮม รายได ้ต่อเดือน 20,000 ข้ึนไป จ านวน 20 คน  
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 2. เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมขอ้มูลในการวิจยัส่วนน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยผูว้จิยัไดส้ร้างจากแนวคิดท่ีไดศึ้กษาจากเอกสาร และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งสารารถแบ่งเป็น 3 ตอน
ดงัน้ี 
   ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานะและคุณลักษณะของกลุ่มตวัอย่าง ผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุวฒิุการศึกษา อาชีพ รายได ้ประเภทท่ีอยูอ่าศยั 
   ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อรูปแบบ ประโยชน์ใช้
สอย ความงาม สัดส่วน และวสัดุ 
   ตอนท่ี 3 เป็นค าถามแบบปลายเปิดเก่ียวกบัความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
เก่ียวกบัช้ินงาน 
   แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแบบ(Likert Scale) จะ
มีทั้งหมด 5 ระดบั คือ 
   5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
   3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
   2 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 
   1 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
 3. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยการสร้างแบบสอบถามท่ี
เก่ียวกบัปัจจยัหรือตวัแปร ท่ีมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ประกอบกบัตน้แบบท่ีได้
สร้างข้ึนในขั้นตอนท่ี 2 
 4. รวมรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
 5. การวิเคราะห์ผลของแบบสอบถามความพึงพอใจ จากตน้แบบโดยการหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) จากสูตรค่าเฉล่ียเลขคณิต (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2541: 40) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2541: 66) ของระดบัความเหมาะสมของเคร่ืองเรือนชุดรับแขก โดย
แบ่งเกณฑไ์ดด้งัน้ี 
   4.50-5.00 หมายถึง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
   3.50-4.49 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก 
   2.50-3.49 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง 
   1.50-2.49 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ย 
  1.00-1.49 หมายถึง มีความเหมาะสมนอ้ยท่ีสุด 
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บทที ่4 

 
ผลการศึกษา การวเิคราะห์ข้อมูล และการออกแบบ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสารงานวิจยั และผลจากการท า
แบบสอบถามดา้นการรับรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบับา้นเรือนไทยของกลุ่มเป้าหมายมาวเิคราะห์สรุปผลและ
สร้างเป็นแบบจ าลอง เพื่อประเมินผลโดยผูเ้ช่ียวชาญ และสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทย และน าเสนอใน
รูปแบบตารางโดยแบ่งตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านการออกแบบเคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิด
จากสถาปัตยกรรมไทยด้านการศึกษารูปแบบ ลักษณะ วิธีการสร้าง และวัสดุต่างๆในงาน
สถาปัตยกรรมไทย  
 ขั้นตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลด้านการออกแบบเคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิด
จากสถาปัตยกรรมไทยท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการ ดา้นความรู้สึกและการรับรู้ถึงลกัษณะ
ความเป็นไทยของกลุ่มเป้าหมาย     
 ขั้นตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมไทย 
 
ขั้นตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบเคร่ืองเรือนภายใต้แนวความคิดจาก
สถาปัตยกรรมไทยด้านการศึกษารูปแบบ ลักษณะ วิธีการสร้าง และวัสดุต่างๆในงานสถาปัตยกรรม
ไทย 
 1. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบ ลักษณะ วิธีการสร้าง และวัสดุต่างๆในงาน
สถาปัตยกรรมไทย 

  1.1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  ผูเ้ช่ียวชาญด้านสถาปัตยกรรมไทย 
จ านวน 2 ท่านไดแ้ก่ 

   1. คุณวนัชยั เงินเหรียญ ช่างผูท้  างานสร้างบา้นเรือนไทยกว่า 34 ปี ไดใ้ห้
สัมภาษณ์ไวด้งัน้ี 

       คุณวนัชัยได้ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัลกัษณะของบา้นเรือนไทยภาคกลางว่า
บา้นไทยมีส่วนประกอบต่าง ๆ ท่ีมีขั้นตอนการสร้างท่ีตายตวั เป็นรู้แบบและวิธีการท่ีตายตวั บรรพ
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บุรุษให้ไวม้ายาวนานแล้ว วิธีการสร้างและสัดส่วนต่างๆมีช่ือ วิธีการผลิต และหน้าท่ีของมนัท่ี
ชดัเจน การสร้างไม่ว่าจะเป็นแบบไหนๆก็มีรากฐานมาจากรูปแบบเดียวกนั ความงามท่ีแต่ต่างละ
สามารถจะแสดงได้ จะอยู่ในส่วนของด้านบนในช่วงหลงัคา มีการใช้วสัดุท่ีดี และการประดับ
ประดาใหมี้ความแตกต่างและสวยงามมากข้ึน เช่น ป้ันลม ท่ีสวยงามอ่อนตวัมากข้ึน และต่อจากนั้น
ผูว้จิยัไดส้ังเกตแบบมีส่วนร่วมกบัการประกอบช้ินส่วนต่างๆของบา้นและหลงัคา ช่างยงัช้ีให้เห็นถึง
วธีิการเขา้ไมใ้นแบบต่างๆท่ีมาความงามและความแข็งแรงท่ีต่างกนัไป เช่นการเขา้ไมแ้บบหางเยี่ยว 
จะนิยมใช้มากตอนซ่อมงานท่ีเกิดจากการต่อไม ้โดยรวมผูว้ิจยัไดเ้ห็นจากการเก็บขอ้มูลคร้ังน้ีคือ 
วธีิการสร้างและรูปแบบงานการประกอบ 
   2. คุณวชิยั สาระขวญั ผูป้ระกอบการธุรกิจเก่ียวกบัการสร้างบา้นเรือนไทยกวา่ 
30 ปี ไดใ้หส้ัมภาษณ์ไวด้งัน้ี 

คุณวิชยัได้ให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัลกัษณะของบา้นเรือนไทยภาคกลางว่ามี
ลกัษณะและรู้แบบท่ีเป็นท่ีนิยมในการสร้างท่ีสุดของบา้นเร่ืองไทย โดยช้ีวดัจากประสบการณ์การ
พบเห็นของช่างเอง และคุณวนัชยัยงัไดช้ี้แจง้อีกวา่ รูปแบบต่างๆของบา้นเรือนไทยในสมยัน้ียงัคง
ยึดรูปแบบตามวิธีการสร้างแบบเดิม แต่ส่วนท่ีแตกต่างอาจจะเป็นวสัดุบา้งจุดท่ีช่างจ าเป็นตอ้งใช้
วสัดุใหม่มาผสม เพื่อความแข็งแรง ความรวดเร็ว และการใช้งานท่ีสะดวกข้ึน เช่น การใชบ้านพบั
เหล็ก แทนบานพบัท่ีท าจากไม ้ช่างได้ให้เหตุผลว่า บานประตูไมท่ี้มีสลกัเป็นแบบเดิมใช้เวลาท า
มากกวา่ อีกทั้งบานแบบเดิมคือใชไ้มล้ว้นยงัฝืดเม่ืออากาศช้ืนข้ึน จ าท าให้มานิยมใชแ้บบใหม่ และ
ส่วนท่ีต่างอย่างเห็นได้ชัดคือ ฝาบ้านหรือฝาเรือนของคนสมยัก่อนจะนิยมสร้างแบบโปร่งลม
สามารถผา่นได ้แต่ทุกวนัน้ีผูใ้ชจ้ะนิยมใหท้ าแบบปิดสนิทเพื่อติดเคร่ืองปรับอากาศ และคุณวนัชยัช้ี
ให้ผูว้ิจยัเห็นถึงส่วนประกอบและช้ินส่วนของงานและรวมถึงลกัษณ์การเรียกของช้ินส่วนต่างๆ 
หลงัจากนั้นผูว้ิจยัได้ใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในการสังเกตการณ์ท างานของช่าง ในการท า
ส่วนประกอบต่างๆของบ้าน พบว่า การสร้างบ้านเรือนไทยในรูปแบบท่ีไปดู จะมีรูปแบบท่ี
ใกลเ้คียงกบัการผลิตแบบอุตสาหกรรมมากคือช่างแต่ละส่วนจะมีความถนดัเฉพาะงานของตน และ
จะท าเป็นส่วนๆเฉพาะช้ินส่วนนั้นๆ เช่น ช่างส่วนท่ีท าฝาบา้นก็จะผลิตแบบต่างๆไวเ้ยอะๆ แลว้จะ
น ามาประกอบกนัหน้างานท่ีสร้างบา้นอีกคร้ัง นั้นเป็นรูปแบบท่ีเปล่ียนไปในความเห็นของผูว้ิจยั 
เน่ืองจากจากขอ้มูลเดิมท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษามาการสร้างบา้นในสมยัก่อนจะใชค้วามร่วมมือร่วมใจของ
คนในชุมชนร่วมกนัสร้างทุกส่วนงานคนไทยสมยัก่อนจึงมีความรัก ผกูพนัธ์ุและหวงแหนบา้นมาก 
  1.2  ผลวิเคราะห์ขอ้มูลจากการศึกษาลกัษณะ วิธีการสร้าง และวสัดุต่างๆในงาน
สถาปัตยกรรมไทยจากเอกสาร แหล่งขอ้มูล และการลงพื้นท่ี 
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   1. ขอ้มูลเก่ียวกบับา้นไทย สามารถวเิคราะห์ไดจ้ากบทความท่ีไดศึ้กษามาไดว้า่ 
รูปแบบของงานสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทย เกิดไดจ้ากการปรับเปล่ียนและการแกปั้ญหาตามความ
เป็นอยูด่ว้ยปัจจยัต่างๆ ทั้งสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และวสัดุในทอ้งถ่ิน ท าให้เกิดรูปแบบท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ ท่ีปฏิบติัตามกนัต่อๆมาจากรุ่นสู่รุ่น เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นอยา่งเห็นไดช้ดั คือการเคารพ
ธรรมชาติและอยู่ร่วมกนัอยากเป็นมิตร ซ่ึงประเด็นน้ีผูว้ิจยัจะใช้เป็นขอ้ค านึงในกาออกแบบใน
ขั้นตอนต่อไปเสมอ วา่เคร่ืองเรือนท่ีไดจ้ะเป็นส่วนหน่ึงในสถานท่ีพกัผอ่นไดอ้ยา่งลงตวัและไม่รู้สึก
แปลกแยก และลกัษณะของบา้นในแบบท่ีต่างไปนั้นยงัเปรียบดงัเคร่ืองท่ีสามารถบ่งบอกหน้าท่ี 
ฐานะ และความเป็นอยูไ่ดอ้ยา่งชดัเจน  
   2. ขอ้มูลวิถีคนไทย จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษา พบว่าวิถีคนไทยในอดีตบา้นเป็น
สถานท่ีหลกัมีความรักและผกูพนัธ์ุท่ีแฝงอยูม่ากมาย ตั้งแต่การสร้างท่ีตนและคนรอบตวัมีส่วนร่วม
ในการก่อเกิด ส่วนบา้นในปัจจุบนั รูปแบบและคนสร้างจะไม่ใชผู้อ้ยูอ่าศยั ฉะนั้นความรู้สึกท่ีมีต่อ
บา้นจะแตกต่างกนั และจากเหตุผลน้ีผูว้ิจยัจึงของสรุปในกรณีน้ีวา่ คนไทยสมยัก่อน มีความรักและ
มีความผกูพนักบับา้นมากกวา่คนสมยัน้ี 
   3. ขอ้มูลการออกแบบเคร่ืองเรือน จากการศึกษาขอ้มูลของการออกแบบเคร่ือง
เรือนพบวา่ สัดส่วนในเคร่ืองเรือนมีความส าคญัมากท่ีสุดเพราะมีผลกบัการใชง้าน ฉะนั้น เราตอ้งค า
นึกอยูเ่สมอในทุกงานออกแบบ และท่ีส าคญัไม่แพก้นัเป็นรูปแบบท่ีจะแสดงในความเป็นลกัษณะ
และเอกลกัษณ์ท่ีไดห้ัวขอ้วิจยัได ้และส่วนประกอบในการท าแบบเคร่ืองเรือนอาจจะดึงน าเอาใช้
วธีิการสร้างสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทยมาใชร่้วมในการผลิตเคร่ืองเรือนอีกดว้ย 
   4. ขอ้มูลเก่ียวกบัการออกแบบตามทฤษฎีศิลป์ ผูว้ิจยัไดเ้ล็งเห็นความสัมพนัธ์
ในความรู้สึกของเส้น สี และองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีต่อบา้นไทยเป็นส าคญัและตอ้งสามารถแสดง
ความรู้สึกผอ่นคลายได ้ และขอ้มูลแนวความคิดในการออกแบบ จากศิลปินในบทท่ี 2 ขา้งตน้ คือ
การไดแ้นวความคิดในการผสมวสัดุเดิมมาน าเสนอในรู้แบบใหม่จะท าให้เกิดส่ิงใหม่ในความรู้สึก
ของผูช้มข้ึนได ้

 2.  ศึกษาข้อมูลโดยส ารวจลักษณะการรับรู้ ความคิดเห็นและความต้องการผู้บริโภค
กลุ่มเป้าหมาย 
  ผลวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามกลุ่มเป้าหมายเร่ืองการรับรู้เก่ียวกบับา้นทรง
ไทย ความรู้สึกท่ีมีต่อสถาปัตยกรรมไทย และพฤติกรรมความตอ้งการในการใชง้านเคร่ืองเรือนใน
ชีวติประจ าวนั โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง เป็นเพศชาย และหญิง อายุ 25 – 45 ปี จ  านวน 50 
คน ในระยะเวลา 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษยาน 2559 - 16 เมษายน 2559 โดยมีผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งหมด 50 คน, (ตอบค าถามครบ จ านวน 50 คน) โดยผูว้จิยัเป็นผูท้  าการสัมภาษณ์ 
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  ตารางสรุปผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามลกัษณะการรับรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบับา้นทรงไทย มีผลการวเิคราะห์ดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 2 แสดงถึงลกัษณะการรับรู้เก่ียวกบับา้นทรงไทยของกลุ่มเป้าหมาย 
 

ลกัษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

รู้จกัทั้ง 2 แบบ 20 40 

รู้จกัเฉพาะเรือนเคร่ืองผกู 10 20 

รู้จกัเฉพาะเรือนเคร่ืองสับ 20 40 

ไม่รู้จกัทั้ง 2 แบบ 0 0 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่ากลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีการรับรู้ถึงลักษณะของ
สถาปัตยกรรมไทยทั้ง 2 รูปแบบ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รู้จกัเฉพาะรูปแบบเคร่ืองเรือน
สับ จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และรู้จกัเฉพาะเคร่ืองเรือนผกู จ านวน 10 คน คิดเป็น ร้อยละ 
20 
 
ตารางท่ี 3  แสดงความสามารถในการส่ือความรู้สึกท่ีท าให้นึกถึงบ้านทรงไทย  เปรียบเทียบ

ระหวา่งบา้นทรงไทยท่ีสร้างดว้ยวธีิการผกู และการสับโดยใหเ้ลือกอยา่งใดอยา่งหน่ึง 
 

ลกัษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

เรือนเคร่ืองผกู 15 30 

เรือนเคร่ืองสับ 35 70 

 
 จากตารางท่ี 3 พบว่ากลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน ผูท่ี้มีความเห็นว่าเคร่ืองเรือนสับ
สามารถส่ือความรู้สึกท่ีท าให้นึกถึงบา้นเรือนไทยไดดี้ มีจ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 70 และมี
ความเห็นว่าเคร่ืองเรือนผูกสามารถส่ือความรู้สึกท่ีท าให้นึกถึงบา้นเรือนไทยไดดี้ มีจ  านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 30 
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ตารางท่ี 4 แสดงความสามารถในการส่ือถึงความแข็งแรง สวยงาม และแสดงถึงภูมิปัญญาไทย
เปรียบเทียบระหวา่งบา้นทรงไทยท่ีสร้างดว้ยวธีิการผกู และการสับโดยให้เลือกอยา่งใด
อยา่งหน่ึง 

 
ลกัษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

เรือนเคร่ืองผกู 10 20 

เรือนเคร่ืองสับ 40 80 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว่ากลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน ผูท่ี้มีความเห็นว่าเคร่ืองเรือนสับ
สามารถส่ือถึงความแข็งแรง สวยงาม และแสดงถึงภูมิปัญญาไทยไดดี้ มีจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อย
ละ 80 และมีความเห็นว่าเคร่ืองเรือนผูกสามารถส่ือถึงความแข็งแรง สวยงาม และแสดงถึงภูมิ
ปัญญาไทยไดดี้ มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 
ตารางท่ี 5 แสดงถึงการรับรู้ท่ีมีต่อส่วนประกอบส าคญัต่างๆ ของบา้นเรือนไทย “หลงัคาจัว่” 
 
การรับรู้ท่ีมีต่อส่วนประกอบของบา้นเรือนไทย จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

รู้ 40 80 

ไม่รู้ 10 20 

 
 จากตารางท่ี 5 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีผูท่ี้รู้จกัส่วนประกอบของบา้นไทย 
“หลงัคาจัว่” จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และผูท่ี้ไม่รู้จกัส่วนประกอบของบา้นไทย “หลงัคา
จัว่” จ  านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
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ตารางท่ี 6  แสดงถึงการรับรู้ท่ีมีต่อส่วนประกอบส าคญัต่างๆ ของบา้นเรือนไทย “ลกัษณะบาน
ประต”ู 

 
การรับรู้ท่ีมีต่อส่วนประกอบของบา้นเรือนไทย จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

รู้ 30 60 

ไม่รู้ 20 40 

 
 จากตารางท่ี 6 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีผูท่ี้รู้จกัส่วนประกอบของบา้นไทย 
“ลกัษณะบานประตู” จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และผูท่ี้ไม่รู้จกัส่วนประกอบของบา้นไทย 
“ลกัษณะบานประตู” จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
 
ตารางท่ี 7  แสดงถึงการรับรู้ท่ีมีต่อส่วนประกอบส าคญัต่างๆ ของบา้นเรือนไทย “ลกัษณะบาน

หนา้ต่าง” 
 
การรับรู้ท่ีมีต่อส่วนประกอบของบา้นเรือนไทย จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

รู้ 20 40 

ไม่รู้ 30 60 

  
 จากตารางท่ี 7 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีผูท่ี้รู้จกัส่วนประกอบของบา้นไทย 
“ลกัษณะบานหนา้ต่าง” จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และผูท่ี้ไม่รู้จกัส่วนประกอบของบา้นไทย 
“ลกัษณะบานหนา้ต่าง” จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
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ตารางท่ี 8  แสดงถึงการรับรู้ท่ีมีต่อส่วนประกอบส าคญัต่างๆ ของบา้นเรือนไทย “มีบริเวณชาน
บา้นเป็นลานกวา้ง” 

 
การรับรู้ท่ีมีต่อส่วนประกอบของบา้นเรือนไทย จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

รู้ 8 16 

ไม่รู้ 42 84 

 
 จากตารางท่ี 8 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีผูท่ี้รู้จกัส่วนประกอบของบา้นไทย 
“มีบริเวณชานบา้นเป็นลานกวา้ง” จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 และผูท่ี้ไม่รู้จกัส่วนประกอบของ
บา้นไทย “มีบริเวณชานบา้นเป็นลานกวา้ง” จ  านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 84 
 
ตารางท่ี 9 แสดงถึงการรับรู้ท่ีมีต่อส่วนประกอบส าคญัต่างๆ ของบา้นเรือนไทย “การยกใตถุ้นสูง” 
 
การรับรู้ท่ีมีต่อส่วนประกอบของบา้นเรือนไทย จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

รู้ 20 40 

ไม่รู้ 30 60 

 
 จากตารางท่ี 9 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีผูท่ี้รู้จกัส่วนประกอบของบา้นไทย 
“การยกใตถุ้นสูง” จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และผูท่ี้ไม่รู้จกัส่วนประกอบของบา้นไทย “การ
ยกใตถุ้นสูง” จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
 
ตารางท่ี 10 แสดงถึงการรับรู้ท่ีมีต่อส่วนประกอบส าคญัต่างๆ ของบา้นเรือนไทย “ลกัษณะการมุง

หลงัคา” 
 
การรับรู้ท่ีมีต่อส่วนประกอบของบา้นเรือนไทย จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

รู้ 20 40 

ไม่รู้ 30 60 
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 จากตารางท่ี 10 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีผูท่ี้รู้จกัส่วนประกอบของบา้นไทย 
“ลกัษณะการมุงหลงัคา” จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และผูท่ี้ไม่รู้จกัส่วนประกอบของบา้น
ไทย “ลกัษณะการมุงหลงัคา” จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 60 
 
ตารางท่ี 11 แสดงถึงการรับรู้ท่ีมีต่อส่วนประกอบส าคญัต่างๆ ของบา้นเรือนไทย “ลกัษณะฝาบา้น” 
 
การรับรู้ทีม่ีต่อส่วนประกอบของบ้านเรือนไทย จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

รู้ 28 56 

ไม่รู้ 22 44 

 
 จากตารางท่ี 11 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีผูท่ี้รู้จกัส่วนประกอบของบา้นไทย 
“ลกัษณะฝาบา้น” จ  านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 56 และผูท่ี้ไม่รู้จกัส่วนประกอบของบา้นไทย 
“ลกัษณะฝาบา้น” จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 44 
 
ตารางท่ี 12 แสดงถึงความรู้สึกท่ีกลุ่มเป้าหมายมีต่อบา้นเรือนไทย 
 

ความรู้สึก จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

เงียบสงบ ร่มเยน็ 20 40 

อบอุ่น ปลอดภยั 13 26 

เก่า โบราณ 5 10 

สวยงาม วจิิตร 12 24 

 
 จากตารางท่ี 12 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีความรูสึกสงบร่มเยน็เม่ือกล่าวถึง
บา้นเรือนไทยมากท่ีสุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา มีความรู้สึก อบอุ่นปลอดภยัเม่ือ
กล่าวถึงบา้นเรือนไทย จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และ มีความรู้สึกสวยงามวิจิตรเม่ือกล่าวถึง
บา้นเรือนไทย จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24  
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 ตารางสรุปผลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ตอนท่ี 2 เป็นขอ้สัมภาษณ์เก่ียวกบัพฤติกรรมและ
ความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีผลดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 13 แสดงถึงลกัษณะท่ีพกัอาศยัของกลุ่มเป้าหมาย 
 

ลกัษณะทีพ่กัอาศัย จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

คอนโดมิเนียม 20 40 

ทาวน์โฮม 20 40 

บา้นเด่ียว 10 20 

 
 จากตารางท่ี 13 พบว่ากลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีลักษณะท่ีพกัอาศยัเป็น
คอนโดมิเนียมและทาวโฮมมากท่ีสุดเท่ากนั จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 และมีลกัษณะท่ีอยู่
อาศยัเป็นบา้นเด่ียวจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 
ตารางท่ี 14 แสดงถึงลกัษณะ บริเวณพกัผอ่นภายในบา้นของกลุ่มเป้าหมาย 
 

ลกัษณะบริเวณพกัผอ่น จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

ดาดฟ้า ชั้นลอย 1 2 

ระเบียงบา้น 42 84 

ลาน ชานบา้น 0 0 

ศาลา หรือ อาคารพกัผอ่นนอกตวับา้น 0 0 

พื้นท่ีเปล่ียนผา่นระหวา่งในร่มและกลางแจง้ 7 14 

 
 จากตารางท่ี 14 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีลกัษณะบริเวณพกัผอ่นเป็นระเบียง
บา้นมากท่ีสุด จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 84 และมีลกัษณะบริเวณพกัผอ่นเป็นพื้นท่ีเปล่ียนผา่น
ระหวา่งในร่มและกลางแจง้มากรองลงมา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 14 
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ตารางท่ี 15 แสดงถึงประเภทกิจกรรมพกัผอ่นภายในบา้นของกลุ่มเป้าหมาย 
 

ประเภทกจิกรรมพกัผ่อนภายในบ้าน จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

อ่านหนงัสือ 10 20 

ฟังเพลง 12 24 

เล่นมือถือ 20 40 

จิบกาแฟ 5 10 

ชมธรรมชาติ 3 6 

 
 จากตารางท่ี 15 พบว่ากลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีกิจกรรมพกัผอ่นภายในบา้นเป็น
การเล่นมือถือมากท่ีสุด จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีกิจกรรมพกัผอ่นภายในบา้นเป็นการฟัง
เพลงมากรองลงมา จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และ มีกิจกรรมพกัผอ่นภายในบา้นเป็นการอ่า
หนงัสือ จ านวน 10 คน ติดเป็นร้อยละ 20 
 
ตารางท่ี 16 แสดงถึงระยะเวลาท่ีใชใ้นการท ากิจกรรมเพื่อการพกัผอ่นแต่ละคร้ังของกลุ่มเป้าหมาย 
 

ระยะเวลา จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

นอ้ยกวา่ 30 นาที 11 22 

30 นาที – 1 ชัว่โมง 25 50 

1 ชัว่โมง – 2 ชัว่โมง 10 20 

มากกวา่ 2 ชัว่โมงข้ึนไป 4 8 

 
 จากตารางท่ี 16 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน ใชร้ะยะเวลาในการท ากิจกรรมเพื่อ
การพกัผอ่นแต่ละคร้ังนาน 30 นาที - 1ชัว่โมง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ใชร้ะยะเวลา นอ้ย
กวา่ 30 นาที จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และ ใชร้ะยะเวลา 1 – 2 ชัว่โมง จ านวน 10 คน คิด
เป็นร้อยละ 20 
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 ตารางสรุปผลตอนท่ี 3 องคป์ระกอบศิลป์ วสัดุท่ีใช้ในการออกแบบ ขอ้เสนอแนะใน
การออกแบบผลิตภณัฑ ์เป็นค าถามแบบปลายเปิด ใหแ้สดงความคิดเห็น  
  
ตารางท่ี 17 แสดงถึงโทนสีท่ีเหมาะสมในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีไดแ้รงบนัดาลใจจากบา้นไทย 
 

โทนสี จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

สีของวสัดุตามธรรมชาติ 30 60 

วสัดุยอ้มสีเรียนแบบธรรมชาติ 9 18 

สีสังเคราะห์ท่ีแตกต่างจากสีธรรมชาติ 11 22 

 
 จากตารางท่ี 17 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีความเห็นวา่โทนสีท่ีเหมาะสมมาก
ท่ีสุดท่ีจะน ามาใช้ในการออกแบบคือโทนสีของวสัดุตามธรรมชาติ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
60 รองลงมาคือสีสังเคราะห์ท่ีแตกต่างจากสีธรรมชาติ จ  านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 และ สี
สังเคราะห์ท่ีแตกต่างจากสีธรรมชาติ จ  านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 
 
ตารางท่ี 18 แสดงถึงลกัษณะทางอารมณ์ของเส้นท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีไดแ้รง 
 บนัดาลใจจากบา้นไทย “เส้นตรง” 
 

ลกัษณะทางอารมณ์ จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

ผอ่นคลาย 0 0 

แขง็แรง 35 70 

อบอุ่น 5 10 

สง่างาม 10 20 

  
 จากตารางท่ี 18 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีความเห็นวา่เส้นตรงเหมาะสมท่ีจะ
น ามาใชใ้นการออกแบบเน่ืองจากมีลกัษณะทางอารมณ์ท่ีแสดงถึงความแข็งแรงจ านวน 35 คน คิด
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เป็นร้อยละ 70 รองลงมามีความเห็นวา่สง่างาม จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และ แสดงลกัษณะ
ความอบอุ่น จ านวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 
ตารางท่ี 19 แสดงถึงลกัษณะทางอารมณ์ของเส้นท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีไดแ้รง 
 บนัดาลใจจากบา้นไทย “เส้นโคง้” 
 

ลกัษณะทางอารมณ์ จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

ผอ่นคลาย 30 60 

แขง็แรง 0 0 

อบอุ่น 20 40 

สง่างาม 0 0 

  
 จากตารางท่ี 19 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีความเห็นวา่เส้นโคง้เหมาะสมท่ีจะ
น ามาใชใ้นการออกแบบเน่ืองจากมีลกัษณะทางอารมณ์ท่ีแสดงถึงความผอ่นคลายจ านวน 30 คน คิด
เป็นร้อยละ 60 และ แสดงลกัษณะความอบอุ่น จ านวน 20คน คิดเป็นร้อยละ 40 
 
ตารางท่ี 20 แสดงถึงลกัษณะทางอารมณ์ของเส้นท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีไดแ้รง 
 บนัดาลใจจากบา้นไทย “เส้นเอียง’” 
 

ลกัษณะทางอารมณ์ จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

ผอ่นคลาย 30 60 

แขง็แรง 0 0 

อบอุ่น 5 10 

สง่างาม 15 30 

 
 จากตารางท่ี 20 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีความเห็นวา่เส้นเอียงเหมาะสมท่ีจะ
น ามาใชใ้นการออกแบบเน่ืองจากมีลกัษณะทางอารมณ์ท่ีแสดงถึงความผอ่นคลายจ านวน 30 คน คิด
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เป็นร้อยละ 60 รองลงมามีความเห็นวา่สง่างาม จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30และ แสดงลกัษณะ
ความอบอุ่น จ านวน 5คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 
ตารางท่ี 21  แสดงถึงลกัษณะทางอารมณ์ของวสัดุท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีไดแ้รง 
 บนัดาลใจจากบา้นไทย “ผอ่นคลาย” 
 

วสัดุ จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

ไม ้ 18 36 

เซรามิค 8 16 

โลหะ 0 0 

ซิลิโคน 2 4 

ผา้ 15 30 

พลาสติก 7 14 

 
 จากตารางท่ี 21 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีความเห็นวา่ วสัดุท่ีมีลกัษณะทาง
อารมณ์ แสดงถึงความผอ่นคลายมากท่ีสุด คือไม ้จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาคือผา้ 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30 และ เซรามิค จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 16 
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ตารางท่ี 22 แสดงถึงลกัษณะทางอารมณ์ของวสัดุท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีไดแ้รง 
 บนัดาลใจจากบา้นไทย “แขง็แรง” 
 

วสัดุ จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

ไม ้ 18 36 

เซรามิค 7 14 

โลหะ 20 40 

ซิลิโคน 0 0 

ผา้ 0 0 

พลาสติก 5 10 

 
 จากตารางท่ี 22 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีความเห็นวา่ วสัดุท่ีมีลกัษณะทาง
อารมณ์ แสดงถึงความแขง็แรงมากท่ีสุด คือโลหะ จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือไม ้
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 36 และ พลาสติก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 
ตารางท่ี 23 แสดงถึงลกัษณะทางอารมณ์ของวสัดุท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีไดแ้รง 
 บนัดาลใจจากบา้นไทย “อบอุ่น 
 

วสัดุ จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

ไม ้ 21 42 

เซรามิค 10 20 

โลหะ 0 0 

ซิลิโคน 4 8 

ผา้ 12 24 

พลาสติก 3 6 
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 จากตารางท่ี 23 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีความเห็นวา่ วสัดุท่ีมีลกัษณะทาง
อารมณ์ แสดงถึงความอบอุ่นมากท่ีสุด คือไม ้จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รองลงมาคือผา้ 
จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 24 และ เซรามิค จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 
 
ตารางท่ี 24  แสดงถึงลกัษณะทางอารมณ์ของวสัดุท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีไดแ้รง 
 บนัดาลใจจากบา้นไทย “สง่างาม” 
 

วสัดุ จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

ไม ้ 11 22 

เซรามิค 9 18 

โลหะ 8 16 

ซิลิโคน 5 5 

ผา้ 10 20 

พลาสติก 7 14 

  
 จากตารางท่ี 24 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีความเห็นวา่ วสัดุท่ีมีลกัษณะทาง
อารมณ์ แสดงถึงความสง่างามมากท่ีสุด คือไม ้จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 22 รองลงมาคือผา้ 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 20 และ เซรามิค จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18 
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ตารางท่ี 25 แสดงถึงลกัษณะทางอารมณ์ของวสัดุท่ีจะน ามาใชใ้นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีไดแ้รง 
 บนัดาลใจจากบา้นไทย “ทนัสมยั” 
 

วสัดุ จ านวน (คน) ร้อยละ (Percentage) 

ไม ้ 5 10 

เซรามิค 5 10 

โลหะ 15 30 

ซิลิโคน 5 10 

ผา้ 0 0 

พลาสติก 20 40 

  
 จากตารางท่ี 25 พบวา่กลุ่มเป้าหมายจ านวน 50 คน มีความเห็นวา่ วสัดุท่ีมีลกัษณะทาง
อารมณ์ แสดงถึงความทนัสมยัมากท่ีสุด คือ พลาสติก จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ
โลหะ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 30  
 
 3.  สรุปข้อก าหนดและแนวทางการออกแบบ 
  3.1  สรุปขอ้มูลจากการศึกษาเก่ียวกบับา้นเรือนไทย 
   ลักษณะของบ้านเรือนไทยในอดีต ถูกจ าแนกตามลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศ ละวฒันธรรมความเป็นอยูข่องคนในชุมชนนั้น ๆ ซ่ึงลกัษณะของบา้นเรือนไทยบ่งบอก
ถึงลกัษณะการใชชี้วติของคนไทยจากอดีตสู่ปัจจุบนั บา้นเรือนไทยนั้นจึงถูกออกแบบให้เหมาะสม 
โดยน าศิลปะผนวกเขา้กบัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เกิดเป็นอตัลกัษณ์ท่ีเป็นจุดเด่นของสถาปัตยกรรมไทย  
   หากกล่าวถึงบา้นเรือนไทย คนส่วนใหญ่จะนึกถึงภาพของบา้นเรือนไทยใน
ภาคกลางซ่ึงมีเอกลกัษณ์เฉพาะ ไม่วา่จะเป็น หลงัคาแบบหนา้จวั หรือการเขา้ไมแ้ละส่วนประกอบ 
ต่างๆ 
  3.2  สรุปขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
   รูปแบบบ้านเรือนไทยท่ีเป็นท่ีนิยมท่ีสุดคือบ้านเรือนไทยภาคกลาง โดย
บา้นเรือนไทยจะมีรูร่างลกัษณะขององคป์ระกอบ และสัดส่วนต่างๆท่ีแน่นอนซ่ึงมาจากรากฐานรุป
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แบบเดียวกนั ถูกพฒันาโดยเปล่ียนแปลงวสัดุในการสร้างตามยุกต์สมยั เพื่อเพิ่มความทนทาน ลด
ระยะเวลาในการสร้าง และตอบสนองต่อการใชง้าน 
  3.3  สรุปขอ้มูลการรับรู้และความตอ้งการของผูบ้ริโภค 
   กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่สามารถจดจ าลกัษณะเด่นของเรือนไทยไดเ้ป็นอยา่งดี
โดยกลุ่มเป้ามหมายจะสามารถจดจ าเรือนเคร่ืองไมส้ับ ไดดี้มากกวา่เรือนเคร่ืองผกู ลกัษณะท่ีท าให้
กลุ่มเป้าหมายจดจ าไดดี้ เช่น หลงัคาจัว่ ลกัษณะของบางประตูหน้าต่าง การเช่ือมต่อระหว่างเรือน
แต่ละหลงัเป็นลานกวา้ง หรือลกัษณะการยกใตถุ้นสูง มากกวา่วธีิการเขา้ไม ้หรือรายละเอียดในส่วน
ของการก่อสร้างอ่ืนๆ โดยลักษณะดงักล่าวล้วนแต่เป็นเอกลกัษณ์ของบ้านเรือนไทยท่ีโดดเด่น
ชดัเจน  
   ปัจจุบนัการใชชี้วิตของกลุ่มเป้าหมายมีขอ้จ ากดัมากข้ึน ท่ีพกัอาศยัมีขนาดเล็ก
ลง เคร่ืองเรือนท่ีถูกเลือกซ้ือมาใชง้านภายในบา้นจึงมีขนาดสัมพนัธ์กบัพื้นท่ีใชส้อย และมีฟังก์ชัน่ท่ี
ตอบสนองกบัการใช้งานมากข้ึนท าให้การออกแบบเคร่ืองเรือนท่ีมีขนาดใหญ่ มีน ้ าหนกัมาก หรือ
ใชว้สัดุท่ีส้ินเปลืองเกินไปไม่เหมาะสมกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายในปัจจุบนั การออกแบบ
เคร่ืองเรือนในยกุตน้ี์จึงมกัปรับเปล่ียนวสัดุท่ีใช ้ขนาด หรือเพิ่มฟ่ังก์ชัน่การใชง้านเพื่อให้เหมาะสม
กบัวถีิชีวติของกลุ่มเป้าหมายยิง่ข้ึน 
 
ขั้นตอนที่  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการออกแบบเคร่ืองเรือนภายใต้แนวความคิดจาก
สถาปัตยกรรมไทยที่สามารถตอบสนองความต้องการ ด้านความรู้สึกและการรับรู้ถึงลักษณะความ
เป็นไทยของกลุ่มเป้าหมาย 
 จากการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นการออกแบบ ความตอ้งการ และการรับรู้ถึงลกัษณะความ
เป็นบา้นไทยของผูบ้ริโภคกลุ่มเป้าหมาย ผูว้จิยัสามารถสรุปเป็นขอ้ก าหนดทางการออแบบไดด้งัน้ี 
 ข้อก าหนดทางการออกแบบ 
 1. ออกแบบเคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมไทยโดยค านึงถึงการ
แสดงออกถึงวิถีชีวิต และวิธีการสร้างบ้านเรือนไทย  โดยเน้นไปท่ีการถ่ายทอดรูปทรงใน
ส่วนประกอบของบา้นไทย มากกวา่การถ่ายทอดวธีิการสร้างเพียงอยา่งเดียว โดยอาจใชรู้ปทรงของ 
หลงัคา จัว่ ประตู ฝาบา้น เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความเขา้ใจ และสามารถรับรู้ไดง่้าย 
 2. ออกแบบเคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมไทย โดยเลือกใชโ้ทนสีท่ี
เป็นสีในโทนธรรมชาติ หรือสีจริงของวสัดุนั้นๆ เช่น สีของไม ้หรือสีของดินเผา ซ่ึงเป็นวสัดุส าคญั
และเป็นส่วนประกอบหลกัในการสร้างบา้นเรือนไทย เพื่อส่ือถึงความเป็นธรรมชาติ สงบ ร่มเยน็ 
ตามลกัษณะเด่นของบา้นไทย 
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 3. ออกแบบเคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมไทยโดยเลือกใช้วสัดุ 
และรูปแบบการใชง้านท่ีเหมาสมกบัการใชง้าน และสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคารซ่ึงเป็นพื้นท่ีเปิด 
หรือก่ึงเปิด  
 4. ออกแบบเคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมไทยโดยเพิ่มการใชว้สัดุ
ท่ีแตกต่างจากวสัดุเดิม เพื่อสร้างความแปลกใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกบัการใชง้านของ ผูบ้ริโภคใน
ยคุปัจจุบนั และนวตักรรมในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เช่น การเพิ่มส่วนท่ีเป็น โลหะ พลาสติก ยาง 
หรือ ผา้ ในงานออกแบบ 
 5. ออกแบบเคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมไทยโดยเลือกออกแบบ
เกา้อ้ีพกัผอ่นขนาดเล็ก ซ่ึงเหมาะกบัการน าไปตกแต่งบา้นในปัจจุบนัท่ีมีขนาดเล็กลง และสามารถ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการใชง้านไดต้ามความเหมาะสม 
 การออกแบบเคร่ืองเรือนภายใต้แนวความคิดจากสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทย 
 การออกแบบเคร่ืองเรือนภายใต้แนวความคิดจากสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทยตาม
แนวทางท่ีไดจ้ากการศึกษา คน้ควา้ และวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1. การท าภาพร่างและการท าภาพจ าลองสามมิติ (Sketch & 3D Rendering) 
 ผูว้ิจยัไดอ้อกแบบการออกแบบเคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมบา้น
ทรงไทยโดยแบ่งออกเป็น 2 แนวทาง ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 84 แบบร่างสองมิติ แนวทาง A พึ่งพาอาศยั 
 
 เป็นการออกแบบโดยน าเอารูปแบบการสร้างบา้นไทยข้ึนมาเป็นจุดเด่น โดยใหช้ิ้นส่วน
ต่างๆลว้นมีความสัมพินธ์ต่อกนั แสดงถึงวฒันธรรมการอยูอ่าศยัรวมกนัเป็นครอบครัวใหญ่ของคน
ไทย และการพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนั 
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ภาพท่ี 85 แบบจ าลองสามมิติ แนวทาง A แบบท่ี 1 ช่ือผลงาน ร่มเยน็ 
  
 แบบ A1 - ผลงานร่มเยน็ เป็นงานท่ีสามารถปรับเปล่ียนไดจ้ากแบบไม่มีพนกัพิงเป็น
แบบท่ีมีพกัพิง การหมุนปรับของช้ินงานไดแ้รงบลัดาลในมาจากบานของประตูไม ้และใชก้าร
แสดงรายละเอียดของวธีิการเรียงกระเบ้ือง 



117 
 

 

 
 

ภาพท่ี 86 แบบจ าลองสามมิติ แนวทาง A แบบท่ี 2 ช่ือผลงาน การพกัพึง 
 
 แบบ A2 - ผลงานท่ีช่ือการพกัพึง เป็นการลอ้เรียนวธีิการวางของกระเบ้ืองมุงหลงัคา มา
ท าในแบบ เกา้อ้ีท่ีวางพาดกบัร่ัว และใชก้ารรับน ้าหนกัไปส่วนของร้ัวระเบียงดว้ย เลยใหช่ื้อท่ีใช้
ตามวถีิของคนไทยคือพึ่งพาอาศยั 
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ภาพท่ี 87 แบบร่างสองมิติ แนวทาง B อยูอ่ยา่งไทย 
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ภาพท่ี 88 แบบจ าลองสามมิติ แนวทาง B แบบท่ี 1 ช่ือผลงาน กั้นส่วน 
 
 แบบ B1 - ผลงานกั้นส่วนเป็นการแสดงวธีิการของฝาบา้นไทยท่ีท าหนา้ท่ีกั้นส่วนพื้นท่ี
ระหวา่งห้องกบัหอ้ง หรือเรือนและนอกเรือน แต่ยงัคงมีมีความโปร่งของฝา ท่ีลมสามารถพดัผา่น
ได ้โดยมีลูกเล่นคือการสามารถปรับเปล่ียนการกั้นส่วนพื้นท่ีไดต้ามผูใ้ช ้
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ภาพท่ี 89 แบบจ าลองสามมิติ แนวทาง B แบบท่ี 2 ช่ือผลงาน ต่อชาน  
 
 แบบ B2 - ผลงานต่อชาน เป็นการแสดงลกัษณะของคานมาเป็นเคร่ืองเรือน เพื่อแสดง
ละกษณะและจุดแด่นของงาน สามารถปรับแปล่ียนไดโ้ดยการเล่ือนท าใหมี้พื้นท่ีในการใชง้าน
เพิ่มข้ึน 
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 แบบสอบถามความคิดเห็นของผู ้ทรงคุณวุฒิท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์เคร่ืองเรือนภายใต้
แนวความคิดจากสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทย ผูว้ิจยัและอาจารยท่ี์ปรึกษาไดค้ดัเลือกแบบ 1 แบบ 
จาก 2 แนวทาง (แนวทางละ 2 แบบ) ซ่ึงไดท้  าการคดัเลือกโดยการขอค าแนะน าากผูท้รงคุณวุฒ 
ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบผลิตภณัฑ์ จ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี อาจารย ์ดร.อรัญ วานิชกร คณะ
ศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, อาจารย์ ดร.สาธิต เหล่าวัฒนพงษ์   คณะ
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิทยาเขตเทเวศ , 
อาจารย์ ดร.จรรยาวรรณ จรรยาธรรม คณะวิศวะกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาส ตร์ 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวนัออก วทิยาเขตอุเทนถวาย และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบ
เคร่ืองเรือน จ านวน 2 ท่านคือ คุณมารวย ดุษฎีสุนทรสกุล นกัออกแบบผลิตภณัฑ์เฟอร์นิเจอร์ 
ประสบการณ์การออกแบบ 7 ปี และ คุณคมัภีร์ เจริญชยั เจา้ของธุรกิจ และอาจารยพ์ิเศษทางดา้น
การออกแบบผลิตภณัฑเ์ฟอร์นิเจอร์ มีประสบการณ์ 16 ปี 

แบบสอบถามความพึงพอใจหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของระดบัความส าคญัโดยแบ่งเกณฑไ์ดด้งัน้ี 
 4.51-5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.51-4.50  หมายถึง พึงพอใจมาก 
 2.51-3.50  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
 1.51-2.50  หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
 1.00-1.50  หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 26 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แนวความคิดท่ี 1พึ่งพาอาศยั แบบท่ี 1 ร่มเยน็ 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูล มากท่ีสุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

มาก 

ค่าเฉล่ีย

(Mean) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐา

น(S.D.) 

ความพึง

พอใจ 

1. อตัลกัษณ์ 3 2 0 0 0 4.6 0.548 มาก

ท่ีสุด 

2. ความงาม 2 3 0 0 0 4.4 0.5478 มาก 

3. การใชง้าน 1 3 1 0 0 4 0.707 มาก 

4. ความทนทาน 2 2 1 0 0 4.2 0.837 มาก 

5. ความปลอดภยั 1 3 1 0 0 4 0.707 มาก 

6.  โอกาสทาง

การตลาด 

0 5 0 0 0 4 0 มาก 

เฉล่ียรวมทั้งหมด      4.2 0.5578 มาก 

 จากตารางท่ี 26 แสดงผลประเมินความพึงพอใจของผูท้รงคุณวุฒิจ านวน  5 ท่าน 
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทยแนวความคิดท่ี 1พึ่งพา
อาศยั แบบท่ี 1 ร่มเยน็ หวัขอ้ท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดคือ อตัลกัษณ์ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.60 อยูใ่นเกณฑ ์พึง
พอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือความงาม มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.40 อยูใ่นเกณฑ ์พึงพอใจมาก จากคะแนนทั้ง 
6 หวัขอ้น้ี มีค่าเฉล่ียรวม 4.20 (S.D. = 0.55) อยูใ่นเกณฑ ์พึงพอใจมาก 
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ตารางท่ี 27 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แนวความคิดท่ี 1 พึ่งพาอาศยั แบบท่ี 2 พกัพิง 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูล มากท่ีสุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

มาก 

ค่าเฉล่ีย

(Mean) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐา

น(S.D.) 

ความพึง

พอใจ 

1. อตัลกัษณ์ 1 2 2 0 0 3.8 0.837 มาก 

2. ความงาม 0 4 1 0 0 3.8 0.447 มาก 

3. การใชง้าน 0 3 2 0 0 3.4 0.837 ปาน

กลาง 

4. ความทนทาน 1 2 2 0 0 3.8 0.447 มาก 

5. ความปลอดภยั 0 4 1 0 0 3.8 0.548 มาก 

6.  โอกาสทาง

การตลาด 

0 3 2 0 0 3.6 0.548 มาก 

เฉล่ียรวมทั้งหมด      3.7 0.61067 มาก 

 จากตารางท่ี 27 แสดงผลประเมินความพึงพอใจของผูท้รงคุณวุฒิจ านวน  5 ท่าน 
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทยแนวความคิดท่ี 1 พึ่งพา
อาศยั แบบท่ี 2 พกัพิง หัวขอ้ท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดเท่ากนั 4 หัวขอ้ คือ อตัลกัษณ์ ความงาม ความ
ทนทาน และความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.70 อยูใ่นเกณฑ ์พึงพอใจมาก รองลงมาคือโอกาสทาง
การตลาด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.60 อยูใ่นเกณฑ ์พึงพอใจมาก จากคะแนนทั้ง 6หวัขอ้น้ี มีค่าเฉล่ียรวม 3.7 
(S.D. = 0.61) อยูใ่นเกณฑ ์พึงพอใจมาก 
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ตารางท่ี 28 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แนวความคิดท่ี 2 อยูอ่ยา่งไทย แบบท่ี 3 กั้นส่วน 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูล มากท่ีสุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

มาก 

ค่าเฉล่ีย

(Mean) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐา

น(S.D.) 

ความพึง

พอใจ 

1. อตัลกัษณ์ 0 0 4 1 0 2.8 0.447 ปาน

กลาง 

2. ความงาม 0 3 2 0 0 3.6 0.548 มาก 

3. การใชง้าน 0 2 2 1 0 3.2 0.837 ปาน

กลาง 

4. ความทนทาน 0 0 4 1 0 2.8 0.448 ปาน

กลาง 

5. ความปลอดภยั 0 3 1 1 0 2.4 0.894 นอ้ย 

6.  โอกาสทาง

การตลาด 

0 5 0 0 0 4 0 มาก 

เฉล่ียรวมทั้งหมด      3.133 0.529 
ปาน
กลาง 

 จากตารางท่ี 28 แสดงผลประเมินความพึงพอใจของผูท้รงคุณวุฒิจ านวน  5 ท่าน 
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทยแนวความคิดท่ี 2 อยูอ่ยา่ง
ไทย แบบท่ี 3 กั้นส่วน หวัขอ้ท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดคือ ความงาม มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.60 อยูใ่นเกณฑ ์พึง
พอใจมาก รองลงมาคือการใชง้าน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.20 อยูใ่นเกณฑ ์พึงพอใจมาก จากคะแนนทั้ง 6
หวัขอ้น้ี มีค่าเฉล่ียรวม 3.13 (S.D. = 0.52) อยูใ่นเกณฑ ์พึงพอใจปานกลาง 
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ตารางท่ี 29 แสดงผลการวเิคราะห์ขอ้มูล แนวความคิดท่ี 2 อยูอ่ยา่งไทย แบบท่ี 4 ต่อชาน 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูล มากท่ีสุด มาก 
ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

มาก 

ค่าเฉล่ีย

(Mean) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐา

น(S.D.) 

ความพึง

พอใจ 

1. อตัลกัษณ์ 1 4 0 0 0 4.2 0.447 มาก 

2. ความงาม 1 4 0 0 0 4.2 0.447 มาก 

3. การใชง้าน 0 2 3 0 0 3.4 0.548 ปาน

กลาง 

4. ความทนทาน 0 4 1 0 0 3.8 0.448 มาก 

5. ความปลอดภยั 0 3 2 0 0 3.6 0.548 มาก 

6.  โอกาสทาง

การตลาด 

0 4 1 0 0 3.8 0.447 มาก 

เฉล่ียรวมทั้งหมด      3.83333 0.48083 มาก 

 จากตารางท่ี 29 แสดงผลประเมินความพึงพอใจของผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 5 ท่าน 
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทยแนวความคิดท่ี 2 อยูอ่ยา่ง
ไทย แบบท่ี 4 ต่อชาน หวัขอ้ท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุด 2 หวัขอ้ คืออตัลกัษณ์ และ ความงาม มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
4.20 อยูใ่นเกณฑ์ พึงพอใจมาก รองลงมาคือความทนทาน และโอกาสทางการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 
3.80 อยูใ่นเกณฑ์ พึงพอใจมาก จากคะแนนทั้ง 6หัวขอ้น้ี มีค่าเฉล่ียรวม 3.83 (S.D.= 0.48) อยู่ใน
เกณฑ ์พึงพอใจมาก 
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 จากตารางทั้ง 3 ผลประเมินแบบของผลิตภณัฑ์เคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจาก
สถาปัตยกรรมบา้นทรงไทยทั้ง 2 แนวทาง รวม4 แบบ แบ่งออกเป็นหัวขอ้ อตัลกัษณ์ ความงาม 
ความทนทาน การใช้งาน ความปลอดภัย และโอกาสทางการตลาด เม่ือรวมผลคะแนนจาก
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไดป้ระเมินไวแ้ลว้ จะเห็นไดว้า่แนวทางการออกแบบ แนวความคิดท่ี 1พึ่งพาอาศยั 
แบบท่ี 1 ร่มเยน็ ไดรั้บคะแนนท่ีสูงท่ีสุด และมีความเหมาะสมท่ีจะน ามาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์เคร่ือง
เรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทยในขั้นตอนต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ 
1. ควรเสริมท่ีวางแขนเพื่อใหส้ามารถใชง้านเฟอร์นิเจอร์ไดเ้ป็นระยะเวลานานยิง่ข้ึน 
2. ควรออกแบบใหส้ามารถนัง่ได ้2 คน 
3. ควรออกแบบให้ใช้ประโยชน์พื้นท่ีส่วนใตเ้กา้อ้ีได้มากข้ึน เช่น เป็นท่ีนั่งสัตวเ์ล้ียง 

เก็บของ ปลูกตน้ไม ้เหมือนกบัลกัษณะการใชง้านพื้นท่ีใตถุ้นเรือ 
4. ควรปรับวสัดุรองหนงัใหส้ามารถนัง่ไดส้บายยิง่ข้ึน และยงัคงรูปแบบท่ีส่ือถึงลกัษณะ

ของหลงัคาบา้นเรือนไทยโดยบุดว้ยวสัดุท่ีมีความอ่อนนุ่ม เช่นซิลิโคน หรือ ผา้ 
 5. ควรออกแบบเบาะรองนัง่โดยใชผ้า้ไทยมาผสมผสานกบังานออกแบบ 

การปรับปรุงแบบผลติภัณฑ์เคร่ืองเรือนภายใต้แนวความคิดจากสถาปัตยกรรมบ้านทรง
ไทยภายหลงัได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบ 

ผูว้ิจยัไดท้  าการเลือกแบบผลิตภณัฑ์เคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรม
บา้นทรงไทยมา 1 แบบ จากทั้ง 4 แบบ โดยใช้ผลคะแนนจากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ ให้
แนวทางการออกแบบ แนวความคิดท่ี 1พึ่งพาอาศยั แบบท่ี 1 ร่มเยน็ ไดถู้กเลือกเพื่อเป็นตน้แบบใน
การพฒันา ดว้ยการประเมินในดา้นต่างๆท่ีสูงท่ีสุดและมีความเห็นท่ีสอดคลอ้งกนัผูว้ิจยัจึงไดท้  าการ
พฒันาปรับปรุงแบบตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญดงัน้ี 
 1. ปรับขาของเกา้อ้ีใหรั้บน ้าหนกัไดดี้ข้ึน เพื่อใหส้ามารถนัง่ 2 คนได ้
 2. ปรับรูปแบบของเบาะรองนัง่โดยใช้ผา้ยอ้มคราม เพื่อเพิ่มความสวยงามและความ
สะดวกสบายในการใชง้านมากยิง่ข้ึน 
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ภาพท่ี 90 แสดงภาพผลงานผลิตภณัฑเ์คร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมบา้น 
 ทรงไทยแนวความคิดท่ี1 แบบท่ี ร่มเยน็ ท่ีไดพ้ฒันาแลว้  
  
ขั้นตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์เคร่ือง
เรือนภายใต้แนวความคิดจากสถาปัตยกรรมไทย 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้กลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลาเก็บขอ้มูล 1 สัปดาห์ ตั้งแต่ วนัท่ี 1 พฤษภาคม 2559 - 7 พฤษภาคม 2559 โดยมีผูต้อบ
แบบสอบถาม 10 คน เป็นผูห้ญิงร้อยละ 50 ผูช้ายร้อยละ 50 มีอายุระหวา่ง 25-45  มีระดบัการศึกษา 
ตั้งแตระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าข้ึนไป โดยผูว้ิจยัได้หาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ของระดบัความพึงพอใจต่อการใชง้าน โดยแบ่งเกณฑไ์ดด้งัน้ี 
 4.51-5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 
 3.51-4.50  หมายถึง พึงพอใจมาก 
 2.51-3.50  หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
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 1.51-2.50  หมายถึง พึงพอใจนอ้ย 
 1.00-1.50  หมายถึง พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 30 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจ ของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อผลิตภณัฑเ์คร่ืองเรือน

ภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมไทย 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูล 
มาก

ท่ีสุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอ้ย 

นอ้ย

มาก 

ค่าเฉล่ีย

(Mean) 

ส่วน

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน

(S.D.) 

ความพึง

พอใจ 

1. อตัลกัษณ์ 7 3 0 0 0 4.7 0.48305 มาก

ท่ีสุด 

2. ความงาม 6 4 0 0 0 4.6 0.5164 มาก 

3. การใชง้าน 3 5 2 0 0 4.1 0.73786 มาก 

4. ความทนทาน 5 3 2 0 0 4.3 0.82327 มาก 

5. ความปลอดภยั 3 5 2 0 0 4.1 0. 73786 มาก 

6. โอกาสทางการตลาด 5 5 0 0 0 4.5 0.52705 มาก 

เฉล่ียรวมทั้งหมด      4.38 0.25626 มาก 

 จากตารางท่ี 30 แสดงผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายจ านวน 10 คนท่ีมีต่อ
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทยแนวความคิดท่ี  1พึ่งพา



129 
 

 

อาศยั แบบท่ี 1 ร่มเยน็ หวัขอ้ท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดคือ อตัลกัษณ์ มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.70 อยูใ่นเกณฑ ์พึง
พอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือความงาม มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.60 อยู่ในเกณฑ์ พึงพอใจมากท่ีสุด จาก
คะแนนทั้ง 6 หวัขอ้น้ี มีค่าเฉล่ียรวม 4.38 (S.D. = 0.25) อยูใ่นเกณฑ ์พึงพอใจมาก 
 

 

 
 

ภาพท่ี 91 แสดงภาพการใชง้านตน้แบบท่ีเสร็จสมบูรณ์ 
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บทที ่5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การวจิยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสถาปัตยกรรมไทยทั้งดา้นรูปแบบ ภูมิปัญญา
ในการก่อสร้าง และอตัลกัษณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการตอบสนองความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายท่ี
ตอ้งการเคร่ืองเรือนท่ีมีกล่ินอายของความเป็นสถาปัตยกรรมไทย และมีความเหมาะสมกบัการใช้
งานในรูปแบบปัจจุบัน รวมถึงสามารถเป็นขอตกแต่งบ้านท่ีลวดงามได้อีกด้วย โดยผูว้ิจ ัยได้
ท าการศึกษาวจิยัตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 
สรุปผลการวจัิย  
 จากวตัถุประสงค์ที ่1 ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบ ลกัษณะ 
วธีิการสร้าง และวสัดุต่างๆในการสร้างสถาปัตยกรรมไทย โดยคน้ควา้จากหนงัสือ เอกสารวิชาการ 
และส่ืออินเตอร์เน็ท รวมทั้งลงพื้นท่ีเขา้ไปสอบถามช่างสร้างบา้นไทย และสร้างแบบสอบถามเพื่อน
คน้หาอตัลกัษณ์ท่ีก่อใหเ้กิดการรับรู้ถึงสถาปัตยกรรมไทยจากกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน าเอาผลการศึกษา
ท่ีไดม้าวเิคราะห์และออกแบบเป็นเคร่ืองเรือนส าหรับการพกัผอ่นต่อไปไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 จากการศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิโดยการสอบถามความตอ้งการ และการรับรูเก่ียวกบับา้น 
เรือนไทยของผูใ้ช้กลุ่มเป้าหมาย โดยใช้เวลาเก็บขอ้มูล 1 สัปดาห์ มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน     
50 คน โดยใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัแบบสอบ 
ถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) และแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) กลุ่มเป้า 
หมายมี อาย ุ25-45 ปี มีความรู้ความเขา้ใจและรักในศิลปะไทยในระดบัหน่ึง ผลจากการศึกษาพบวา่
กลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ถึงลกัษณะของสถาปัตยกรรมไทยแบบเรือนเคร่ืองสับไดม้ากวา่เรือนเคร่ือง
ผกู และสามารถรับรู้ถึงส่วนประกอบท่ีมีจุดเด่นของสถาปัตยกรรมไดดี้กวา่ส่วนของโครงสร้างและ
วิธีการสร้าง โดยกลุ่มเป้าหมายสามารถจดจ าและรับรู้ถึงสถาปัตยกรรมไทยจากลกัษณะหลงัคาจัว่
ได ้จ  านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือลกัษณะของบานประตู จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อย
ละ 60 และ ลกัษณะการยกใตถุ้นสูง 20 คน คิดเป็นร้อยละ 40 โดยกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีลกัษณะ
ท่ีอยู่อาศยัเป็นทาวเฮา้ส์ และคอนโดมิเนียม ท่ีมีพื้นท่ีจ  ากดั และมกัใช้เวลาพกัผ่อนบริเวณระเบียง
บา้น ส่วนใหญ่พกัผ่อนโดยการเล่นโทรศพัทมื์อถือ ฟังเพลง และอ่านหนงัสือเป็นกิจกรรมเพื่อการ
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พกัผ่อน นอกจากนั้นผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญอีก 2 ท่าน โดยใช้แบบสอบถามปลายเปิด และ
เฝ้าสังเกตการท างาน จนได้ขอ้สรุปเก่ียวกับรูปแบบละจุดเด่นของงานสถาปัตยกรรมไทยท่ีจะ
น ามาใช้ในการออกแบบ จากความตอ้งการขา้งตน้สามารถสรุปขอ้ก าหนดทางการออกแบบ โดย
ออกแบบเป็นเคร่ืองเรือนประเภทเกา้อ้ีพกัผ่อนท่ีสามารถปรับขนาดไดเ้พื่อให้เหมาะสมกบับริบท
ต่าง ๆ ของการใช้งาน สามารถปรับขนาดเป็นนัง่ และ กางออกเพื่อเป็นทีวางของท่ีใชท้  ากิจกรรม
การพกัผ่อนไดส้ะดวก โดยเลือกวสัดุท าโครงสร้างเป็นไม ้ใช้โครงสร้างและรูปแบบจุดหมุนการ
ปรับขนาด แบบบา้นไทย และมีพื้นผิวเรียงต่อกนัโดยดดัแปลงจากลกัษณะการมุงกระเบ้ืองหลงัคา
ของบา้นไทยดว้ย 
 จากวัตถุประสงค์ที่  2  ผู้วิจัยได้ ออกแบบเคร่ืองเรือนภายใต้แนวความคิดจาก
สถาปัตยกรรมบา้นทรงไทย ท่ีสามารถอยูร่่วมกบับา้นปัจจุบนัไดอ้ยา่งลงตวั  
 ผูว้ิจยัได้น าข้อมูลจากจุดประสงค์ท่ี1 มาสรุปและวิเคราะห์จนได้ข้อก าหนดในการ
ออกแบบผลิตภณัฑเ์คร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทยให้ร่วมสมยัและ
เหมาะสมกบับริบทในการใชง้านของกลุ่มเป้าหมาย โดยมีขอ้ก าหนดและแนวทางการออกแบบดงัน้ี 
คือ ออกแบบเคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมไทยโดยค านึงถึงการแสดงออกถึง
วถีิชีวิต และวิธีการสร้างบา้นเรือนไทย โดยเนน้ไปท่ีการถ่ายทอดรูปทรงในส่วนประกอบของบา้น
ไทย มากกวา่การถ่ายทอดวิธีการสร้างเพียงอยา่งเดียว โดยอาจใชรู้ปทรงของ หลงัคา จัว่ ประตู ฝา
บา้น เพื่อใหผู้บ้ริโภคเกิดความเขา้ใจ และสามารถรับรู้ไดง่้า เลือกใชโ้ทนสีท่ีเป็นสีในโทนธรรมชาติ 
หรือสีจริงของวสัดุนั้นๆ เช่น สีของไม ้หรือสีของดินเผา ซ่ึงเป็นวสัดุส าคญัและเป็นส่วนประกอบ
หลกัในการสร้างบา้นเรือนไทย เพื่อส่ือถึงความเป็นธรรมชาติ สงบ ร่มเย็น ตามลกัษณะเด่นของ
บา้นไท มีรูปแบบการใช้งานท่ีเหมาสมกบัการใช้งาน และสภาพแวดลอ้มภายนอกอาคารซ่ึงเป็น
พื้นท่ีเปิด หรือก่ึงเปิด มีการเพิ่มการใช้วสัดุทางเลือกใหม่ ท่ีแตกต่างจากวสัดุเดิม เพื่อสร้างความ
แปลกใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกบัการใช้งานของ ผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั และนวตักรรมในการผลิต
เชิงอุตสาหกรรม เช่น การเพิ่มส่วนท่ีเป็น โลหะ พลาสติก ยาง หรือ ผา้ ในงานออกแบ เลือก
ออกแบบเกา้อ้ีพกัผอ่นขนาดเล็ก ซ่ึงเหมาะกบัการน าไปตกแต่งบา้นในปัจจุบนัท่ีมีขนาดเล็กลง และ
สามารถปรับเปล่ียนรูปแบบการใช้งานได้ตามความเหมาะสม ตามสถานท่ี และบริบทของ
กลุ่มเป้าหมาย โดยแบ่งการออกแบบรูปลกัษณ์ภายนอกออกเป็น 2 แนวทาง คือ แนวทาง A พึ่งพา
อาศยั แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 ร่มเยน็ และแบบท่ี 2 พกัพิง แนวทาง B อยูอ่ยา่งไทย แบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ แบบท่ี 1 กั้นส่วน และแบบท่ี 2 ต่อชาน โดยใช้ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นการออกแบบจ านวน 3 ท่านและผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง 2 ท่าน แบบท่ีได้
คะแนนสูงท่ีสุดคือ แนวทาง A พึ่งพาอาศยั แบบท่ี 1 ร่มเยน็ ซ่ึงตวัเกา้อ้ีมีลกัษณะการปรับขนาดและ
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บริบทการใช้งานโดยการพบักางออกเพื่อเพิ่มลดขนาดในขณะใช้งาน โดยมีคะแนนประเมินจาก
ผูเ้ช่ียวชาญ เฉล่ียรวม 4.20 (S.D. = 0.55) อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมา หัวขอ้ท่ีมีคะแนนสูงท่ีสุดคือ      
อตัลกัษณ์ของผลิตภณัฑ ์มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.60 (S.D. = 0.54) อยูใ่นเกณฑ์พึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมา
คือความงาม มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.62 (S.D. = 0.51) อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากท่ีสุด ถดัมาคือความ
เหมาะสมของวสัดุและการผลิต มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.40 (S.D. = 0.54) อยูใ่นเกณฑ์พึงพอใจมาก จากนั้น
ผูว้จิยัไดน้ าแบบท่ีไดม้าพฒันาตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเพื่อท าตน้แบบต่อไป 
 จากวัตถุประสงค์ที่ 3 ผูว้ิจยัได้ท าการประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์เคร่ือง
เรือนภายใต้แนวความคิดจากสถาปัตยกรรมไทย จากผลการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย เป็นเวลา 1สัปดาห์ โดยมีผูท้ดสอบผลงานและตอบแบบสอบถามจ านวน จ10 คน 
โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ เพื่อวดัผลค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ผลความพึงพอใจของผูใ้ช้งานท่ีมีต่อเคร่ืองเรือนภายใต้แนวความคิดจาก
สถาปัตยกรรมไทย แนวคิด Aพึ่งพาอาศยั แบบท่ี 1 ร่มเยน็ มีค่าเฉล่ียรวม 4.3 (S.D. = 0.25) อยูใ่น
เกณฑ์พึงพอใจมาก หัวข้อท่ีมีคะแนนสูงสุดคือ อัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.70      
(S.D. = 0.48) อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ ความงาม มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.60              
(S.D. = 0.51) อยูใ่นเกณฑพ์ึงพอใจมากท่ีสุด โอกาสทางการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.50 (S.D. = 0.52) 
อยูใ่นเกณฑพ์ึงพอใจมาก ความทนทาน มีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.30 (S.D. = 0.82) อยูใ่นเกณฑ์พึงพอใจมาก 
ความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.10 (S.D. = 0.73) อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก และ การใช้งาน มี
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.10 (S.D. = 0.73) อยูใ่นเกณฑพ์ึงพอใจมาก 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
 จากผลการประเมินความพึงพอใจท่ีประเมินจากผูใ้ช้กลุ่มเป้าหมาย พบว่าผลิตภณัฑ์
เคร่ืองเรือนภายใตแ้นวความคิดจากสถาปัตยกรรมบา้นทรงไทย แนวทาง A พึ่งพาอาศยั แบบท่ี 1 
ร่มเยน็ ท่ีผูว้ิจยัออกแบบโดยค านึงถึงการแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ความเป็นสถาปัตยกรรมไทย การ
รับรู้ และรูปแบบการใชง้านของกลุ่มเป้าหมาย นั้น สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ี
ตอ้งการเคร่ืองเรือนท่ีมีความเป็นไทย เพื่อตกแต่งสถานท่ีพกัผ่อนในท่ีอยู่อาศยั ให้ยงัคงกล่ินอาย
ความเป็นบา้นไทย และมีรูปแบบการใชง้านท่ีเหมาะสมสามารถปรับเปล่ียนลกัษณะการใชง้านได ้มี
ขนาดเหมาะสมกบัพื้นท่ีอยูอ่าศยัในปัจจุบนัท่ีมีขนาดเล็กลง 
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ข้อเสนอแนะ 
 1.  เน่ืองจากช้ินงานออกแบบเป็นเก้าอ้ีพกัผ่อนควรเสริมท่ีวางแขนเพื่อให้เกิดความ
สะดวกสบาย และสามารถใชง้านเฟอร์นิเจอร์ไดเ้ป็นระยะเวลานานยิง่ข้ึน 
 2.  เม่ือมีปรับขนาดช้ินงานกางออก ควรปรับแบบส่วนขยาย ให้มีความแข็งแรงมากข้ึน 
เพื่อใหส้ามารถนัง่ได ้2 คน 
 3.  ออกแบบใหใ้ชป้ระโยชน์พื้นท่ีส่วนใตเ้กา้อ้ีไดม้ากข้ึน เช่น เป็นท่ีนัง่สัตวเ์ล้ียง ท่ีเก็บ
ของ ปลูกตน้ไม ้เหมือนกบัลกัษณะการใชง้านพื้นท่ีใตถุ้นเรือน 
 4.  ปรับวสัดุรองนัง่ใหส้ามารถนัง่ไดส้บายยิง่ข้ึน และยงัคงรูปแบบท่ีส่ือถึงลกัษณะของ
หลงัคาบา้นเรือนไทยโดยบุดว้ยวสัดุท่ีมีความอ่อนนุ่ม เช่น ซิลิโคน หรือ ผา้ 
 5.  ออกแบบเบาะรองนัง่โดยใชผ้า้ไทยหรือเคร่ืองจกัสานมาผสมผสานกบังานออกแบบ
เพื่อเพิ่มความสวยงามลงตวัใหก้บัผลิตภณัฑ ์
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ภาคผนวก ก 
หนังสือราชการ 
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพือ่ประเมินการออกแบบผลติภัณฑ์โดยผู้เช่ียวชาญ 

ช่ือโครงการวจัิย โครงการออกแบบเคร่ืองเรือนภายใต้แนวความคิดจากสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทย 

โดย นางสาวธิดาลกัษณ์ ภกัดี นกัศึกษาสาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

ระดบัปริญญามหาบณัฑิต คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ช่ือ ................................................................ นามสกุล ...................................................................... 

อาชีพ/ต าแหน่ง............................................................................................................ ประสบการณ์ 

 (นกัออกแบบ/เฉพาะทาง).........................ปี 

 

ส่วนที ่2 ประเมินคุณค่าของผลงานออกแบบเคร่ืองเรือนภายใต้แนวความคิดจากสถาปัตยกรรมบ้าน

ทรงไทย 

เคร่ืองเรือนมีความเหมาะสมส าหรับใช้ในบ้านสมัยปัจจุบันและสามารถสะท้อนแนวคิดจาก

สถาปัตยกรรมบา้นทรงไทยไดใ้นระดบัใด  

กรุณาท าเคร่ืองหมาย ”/” ลงในช่องท่ีตอ้งการตอบ (1 หมายถึงนอ้ยท่ีสุด, 2 นอ้ย, 3 ปานกลาง, 4 มาก 

และ 5 หมายถึงมากท่ีสุด) โดยผูท้รงคุณวุฒิสามารถเลือกตอบในแต่ละขอ้ไดเ้พียงระดบัเดียวเท่านั้น 

โดยมีประเด็นเน้ือหาในเร่ืองต่าง ๆ ในการตอบลงในรูปแบบตารางดงัน้ี 
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รูปแบบที ่1 พึง่พาอาศัย (มาจากบ้านไทย + แวดล้อม ) 

เป็นการออกแบบการประกอบแบบบา้นไทยร่วมกบัการใช้บริบทรอบขา้ง เช่น ร้ัว, 

อาคาร, ตน้ไมใ้นสวนบา้น 

 

 

คุณค่าและคุณลกัษณะของเคร่ืองเรือนรูปแบบ A1 
ระดบัท่ีสามารถสะทอ้นแนวคิด 
มากท่ีสุด                        นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1.เคร่ืองเรือนแสดงอตัลกัษณ์ของบา้นทรงไทยได ้      
2.เคร่ืองเรือนมีลกัษณะเฉพาะ น่าสนใจ      
3.รูปแบบเคร่ืองเรือนมีคุณค่า และมีความสร้างสรรค ์      
4.รูปแบบเคร่ืองเรือน สวยงาม น่าใช ้      
5.เคร่ืองเรือนมีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบับา้นปัจจุบนั      
6.มีฟังชัน่ท่ีส่งเสริมเคร่ืองเรือนใหดู้น่าสนใจมากข้ึน      
7.รูปแบบของเคร่ืองเรือนมีโอกาสทางการตลาด      
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ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................... 
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คุณค่าและคุณลกัษณะของเคร่ืองเรือนรูปแบบ A2 
ระดบัท่ีสามารถสะทอ้นแนวคิด 
มากท่ีสุด                        นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1.เคร่ืองเรือนแสดงอตัลกัษณ์ของบา้นทรงไทยได ้      
2.เคร่ืองเรือนมีลกัษณะเฉพาะ น่าสนใจ      
3.รูปแบบเคร่ืองเรือนมีคุณค่า และมีความสร้างสรรค ์      
4.รูปแบบเคร่ืองเรือน สวยงาม น่าใช ้      
5.เคร่ืองเรือนมีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบับา้นปัจจุบนั      
6.มีฟังชัน่ท่ีส่งเสริมเคร่ืองเรือนใหดู้น่าสนใจมากข้ึน      
7.รูปแบบของเคร่ืองเรือนมีโอกาสทางการตลาด      

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................. 
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รูปแบบที ่2 อยู่แบบไทย (มาจากวธีิการสร้างและรูปแบบโดยตรง)  

เป็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ท่ีน าเอารูปแบบและช้ินส่วนของบา้นไทยมากเล่นแบบ

ตรงไปตรงมา เพื่อใหส่ื้อออกมาจาบา้นไทยใหช้ดัเจนท่ีสุด 

 

 

 

คุณค่าและคุณลกัษณะของเคร่ืองเรือนรูปแบบ A2 
ระดบัท่ีสามารถสะทอ้นแนวคิด 
มากท่ีสุด                        นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1.เคร่ืองเรือนแสดงอตัลกัษณ์ของบา้นทรงไทยได ้      
2.เคร่ืองเรือนมีลกัษณะเฉพาะ น่าสนใจ      
3.รูปแบบเคร่ืองเรือนมีคุณค่า และมีความสร้างสรรค ์      
4.รูปแบบเคร่ืองเรือน สวยงาม น่าใช ้      
5.เคร่ืองเรือนมีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบับา้นปัจจุบนั      
6.มีฟังชัน่ท่ีส่งเสริมเคร่ืองเรือนใหดู้น่าสนใจมากข้ึน      
7.รูปแบบของเคร่ืองเรือนมีโอกาสทางการตลาด      
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ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................. 
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คุณค่าและคุณลกัษณะของเคร่ืองเรือนรูปแบบ A2 
ระดบัท่ีสามารถสะทอ้นแนวคิด 
มากท่ีสุด                        นอ้ยท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
1.เคร่ืองเรือนแสดงอตัลกัษณ์ของบา้นทรงไทยได ้      
2.เคร่ืองเรือนมีลกัษณะเฉพาะ น่าสนใจ      
3.รูปแบบเคร่ืองเรือนมีคุณค่า และมีความสร้างสรรค ์      
4.รูปแบบเคร่ืองเรือน สวยงาม น่าใช ้      
5.เคร่ืองเรือนมีรูปแบบท่ีเหมาะสมกบับา้นปัจจุบนั      
6.มีฟังชัน่ท่ีส่งเสริมเคร่ืองเรือนใหดู้น่าสนใจมากข้ึน      
7.รูปแบบของเคร่ืองเรือนมีโอกาสทางการตลาด      

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................. 
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ส่วนที่ 3 โปรดประเมินคุณค่าของผลงานออกแบบเคร่ืองเรือนภายใต้แนวความคิดจาก

สถาปัตยกรรมบ้านทรงไทย วา่มีภาพรวมในการออกแบบน่าสนใจล าดบัใด (ล าดบัท่ี 1 คือน่าสนใจ

มากท่ีสุด) 

3.1 เม่ือเปรียบเทียบความน่าสนใจในรูปแบบท่ี 1 พึ่งพาอาศยั (A1,A2) 

ล าดบัท่ี ……                   ล าดบัท่ี ……                    

3.2 เม่ือเปรียบเทียบความน่าสนใจในรูปแบบท่ี 2 อยูแ่บบไทย (B1,B2) 

ล าดบัท่ี ……                   ล าดบัท่ี ……                    

 

ส่วนที ่4 ข้อแนะอืน่ๆ เพิม่เติมเพื่อนพัฒนาผลงานการออกแบบเคร่ืองเรือนภายใต้แนวความคิดจาก

สถาปัตยกรรมบ้านทรงไทย 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ค 
ภาพเขียนแบบเคร่ืองเรือนทีไ่ด้แนวคิดสถาปัตยกรรมบ้านทรงไทย  

ช่ือผลงาน ร่มเยน็ 
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ภาพท่ี 92 ภาพเขียนแบบเพื่อการผลิต 
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ภาพท่ี 93 ภาพเขียนแบบเพื่อการผลิต 
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ภาพท่ี 94 ภาพเขียนแบบเพื่อการผลิต 
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ภาพท่ี 95 ภาพเขียนแบบเพื่อการผลิต 
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ภาพท่ี 96 ภาพเขียนแบบเพื่อการผลิต 
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ภาคผนวก ง 
การสร้างต้นแบบและการน าเสนอนิทรรศการ 
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ภาพท่ี 97 การสร้างตน้แบบ 
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ภาพท่ี 98 การตดัไมแ้ละประกอบช้ินส่วน 
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ภาพท่ี 99 วธีิการประกอบช้ินส่วน 
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ภาพท่ี 100 การประกอบโครงสร้างรวม 
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ภาพท่ี 101 ช้ินงานส าเร็จ 
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ภาพท่ี 102 การแสดงผลงาน 
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ภาพท่ี 103 การแสดงผลงาน 
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ภาพท่ี 104 แผน่การแสดงรายละเอียดผลงานในการจดัแสดง 
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ภาคผนวก จ 
เอกสารน าเสนองานวจัิย 
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ภาพท่ี 105 เอกสารน าเสนองานวจิยั 

 

 
 

ภาพท่ี 106 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 107 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 
 

 

ภาพท่ี 108 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 109 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 
 

ภาพท่ี 110 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 111 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 
 

 
 

ภาพท่ี 112 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 113 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 

 
 

ภาพท่ี 114 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 115 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 

ภาพท่ี 116 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 117 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 
 

 
 

ภาพท่ี 118 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 119 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 
 

 
 

ภาพท่ี 120 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 121 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 

 
 

ภาพท่ี 122 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 123 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 

 
 

ภาพท่ี 124 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 125 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 
 

 
 

ภาพท่ี 126 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 127 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 

 
 

ภาพท่ี 128 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 129 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 
 

ภาพท่ี 130 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 131 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 

 
 

ภาพท่ี 132 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 133 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 
 

 
 

ภาพท่ี 134 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 135 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 
 

ภาพท่ี 136 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 137 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 
 

ภาพท่ี 138 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 139 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 
 

 
 

ภาพท่ี 140 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 141 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 
 
 

ภาพท่ี 142 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 143 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 
 

 
 
ภาพท่ี 144 เอกสารน าเสนองานวจิยั 

 



 188 

 
 
ภาพท่ี 145 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 

 
 
ภาพท่ี 146 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 147 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 

 
 

ภาพท่ี 148 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 149 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 
 

 

 
 

ภาพท่ี 150 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 151 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 

 
 

ภาพท่ี 152 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 153 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 

 
 

ภาพท่ี 154 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 155 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 

 
 

ภาพท่ี 156 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 157 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 
 

 
 

ภาพท่ี 158 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 159 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 
 

ภาพท่ี 160 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 161 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 
 

 
 

ภาพท่ี 162 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 163 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 
 

ภาพท่ี 164 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 165 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
 

 

 
 

ภาพท่ี 166 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ภาพท่ี 167 เอกสารน าเสนองานวจิยั 
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ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ – สกุล  นางสาวธิดาลกัษณ์  ภกัดี 
วนั เดือน ปีเกิด  7 สิงหาคม 2528 
ท่ีอยู ่  848/515 คอนโดยดีูไลท ์3 ถนนประชาช่ืน แขวงวงศส์วา่ง 
                             เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 
 
ประวติัการศึกษา 
 พ.ศ. 2552  ส าเร็จการศึกษาจากสาขาวชิาเคร่ืองเคลือบดินเผา  
   คณะมณัฑนศิลป์ มหาวทิยาลยัศิลปากร  
 พ.ศ. 2554  ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต 
   สาขาวชิาการออกแบบผลิตภณัฑ์  
   บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร 
 
ประวติัการท างาน   
 พ.ศ. 2552 – 2553     นกัออกแบบผลิตภณัฑเ์ซรามิก ของบริษทัเซรามิก ออฟ ภูเก็ต 
 พ.ศ. 2554 – 2557     เป็นนกัออกแบบอิสระ เก่ียวกบับรรจุภณัฑ ์และส่ือต่างๆ 
 พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั   นกัออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ ์ของบริษทัไทยลอตเต ้
 


