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บทคั ดย่อ ภาษาไทย 
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ค าส าคัญ : ผลิตภัณฑ์เครื่องเรือน, สัปคับ 
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ดร. ชิตชัย ควรเดชะคุปต์ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือการออกแบบเครื่องเรือนที่มีความร่วมสมัยได้แรงบันดาล

ใจจากสัปคับ  สามารถใช้ร่วมกับการตกแต่งที่ พักอาศัยในปัจจุบันได้  โดยการศึกษารูปแบบ 
องค์ประกอบต่างๆ ของสัปคับ และน ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องเรือน แนวคิดที่ได้จากการ
ออกแบบนั้นท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์ แตกต่างไปจากเดิม และยังเป็นการเพ่ิมคุณค่าในเชิง
ศิลปะวัฒนธรรมไทยให้กับชิ้นงาน การด าเนินการเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล พิจารณาความต้องการจากกลุ่มเป้าหมาย และความพึงพอใจ
จากผู้เชี่ยวชาญ 

ซึ่งในการส ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พบว่าในจ านวน 50 คน ส่วนใหญ่มี
ความต้องการให้เครื่องเรือนมีรูปแบบร่วมสมัย เข้ากับการตกแต่งในปัจจุบัน มีสีและลวดลายที่สื่อถึง
ความเป็นไทย จึงมาสู่แนวทางในการออกแบบเครื่องเรือน ใช้ส าหรับภายในที่พักอาศัย พ้ืนที่ส่วน
ห้องรับแขก หรือห้องนั่งเล่น โดยผ่านการคัดเลือกแบบจากผู้เชี่ยวชาญรวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา น าไป
สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ และท าการประเมินผลความพึงพอใจ 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  

58155302 : Major (Product Design) 
Keyword : FURNITURE DESIGN, HOWDAH 

MISS JITTIMA EMARAM : CONTEMPORARY FURNITURE DESIGN BY HOWDAH 
INSPIRATION  THESIS ADVISOR :  CHITCHAI KUANDACRAKUPT, PH.D. 

The objective of this research is to design contemporary furniture inspired 
by a howdah (a seat for riding on the back of an elephant) that can be used to 
decorate current housing resident. The project was done by studying the pattern and 
various components of the howdah, and applied them with furniture design. The 
concept of the design is to create from product that is different from the original. 
The aspect of creativity would also add value in the aspect of Thai cultural Arts. The 
instruments, used in the research were interviews and questionnaires to collect 
information as well as, to consider the needs of the target audience and professional 
satisfaction. The data was analyzed using percentage mean and the standard 
deviation. 

From the survey, it was shown that the most of the target audience of 50 
people had the needs for furniture with a contemporary style for current decoration 
with colors and patterns that represent Thai identity. Thus, it has been used with 
furniture design to be used for residential area in living room. Then, after the 
selection of experts and advisors, the product prototype was then designed and the 
satisfaction was evaluated. 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของโครงการ 

นายสุพัฒน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานสมาพันธ์ผลิตภัณฑ์ไลฟ์สไตล์ไทย เผยถึงแนวโน้มการ

ส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยปี 2559 ว่า คาดจะขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 3.5 % หรือจะมีมูลค่า

กว่า 2,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 9.8 หมื่นล้านบาท ค านวณที่ 35 บาท/ดอลลาร์) เนื่องจาก

ปลายปีเป็นช่วงที่มีการสั่งซื้อสินค้าเพ่ือน าไปจ าหน่ายในช่วงเทศกาลต่าง ๆ  เช่น คริสมาสต์และปีใหม่ 

ส่วนในปี 2560 ตั้งเป้าการขยายตัวไว้ที่ 4-5% หรือมีมูลค่าเกือบ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 

1.05 แสนล้านบาท) ผู้ประกอบการได้มีการปรับตัวในการพัฒนาสินค้า เน้นเรื่องดีไซน์มากขึ้น รวมถึง

เน้นการให้บริการที่ดีกับลูกค้า ขณะที่ในส่วนของภาครัฐได้ส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการออกไป

เจาะตลาดใหม่ๆมากขึ้น ส่วนของผู้ส่งออกพัฒนาและปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพและมีนวัตกรรมมาก

ขึ้น ตามนโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 เพ่ืออุตสาหกรรมส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ที่ประกอบด้วย 6 

กลุ่มอุตสาหกรรม อาทิ เฟอร์นิเจอร์ และชิ้นส่วน ,เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร, ของขวัญของช าร่วย และ

ของตกแต่งบ้าน, เคหะสิ่งทอ, ของเล่น, และเครื่องเขียน ให้สามารถมีอัตราเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

(ฐานเศรษฐกิจ, 2559) 

ศิลปวัฒนธรรมจึงถือเป็นสิ่งพิเศษที่มีคุณค่า สามารถน ามาสร้างมูลค่าเพ่ือตอบสนองความ

ต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เพราะยิ่งความเจริญทางวัตถุของโลกก้าวหน้ามาก

เพียงใดความต้องการในการแสดงออกถึงความเป็นมนุษย์จะยิ่งเพ่ิมพูนขึ้น ซึ่งสิ่งที่จะแสดงออกถึง

ความเป็นมนุษย์ได้ดีที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตประจ าวันคือ การบริโภคสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาหรือ

ทักษะของมนุษย์ด้วยกันเอง (ศิริอร หริ่มปราณ,ี 2553) 

คนไทยมีความสัมพันธ์และคุ้นเคยกับช้างมานาน ถือว่าเป็นเรื่องลึกซึ้ง เพราะมีทั้งความรัก 

ความชื่นชมในความฉลาด ช้างเป็นสัตว์ที่เข้าใจภาษามนุษย์มาก นอกจากนี้ยังมีความเลื่อมใสศรัทธา

ในการเรียนรู้เกี่ยวกับช้างที่มีลักษณะพิเศษ อันซึมซับมาจากความรู้และความเชื่อทางศาสนา ทั้ง

ศาสนาพุทธและพราหมณ์หรือฮินดู ซึ่งมีความเชื่อนี้สืบต่อกันมานานนับพันปี คนไทยในสมัยโบราณจะ

คุ้นเคยกับช้างมาก เพราะเป็นสัตว์ใหญ่ที่เลี้ยงไว้ใช้งาน เช่น ขนสัมภาระ ลากซุง ทั้งยังเป็นพาหนะใน

การเดินทางในป่าระยะไกล รวมทั้งเลี้ยงไว้ขายให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน ตลอดจนน ามาฝึกเป็นช้างศึก

เพ่ือใช้ในสงคราม นอกจากนี้ยังใช้เป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนผืนธงชาติของอาณาจักรไทยเป็น

เวลานานก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นธงไตรรงค์ในสมัยรัตนโกสินทร์ (ณัฏฐภัทร จันทวิช, 2542) 
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การเดินทางด้วยช้างจะต้องมีที่นั่งบนหลังช้าง ซึ่งเรียกว่า สัปคับ หรือ แหย่ง สัปคับเป็นที่

ส าหรับนั่งผูกติดบนหลังช้าง หรือเก็บวัสดุอุปกรณ์สัมภาระต่าง ๆ สิ่งของที่ใช้บรรทุกสัมภาระบนหลัง

ช้าง สัปคับจะมีลักษณะรูปร่างคล้ายม้านั่งแบบคู่ที่มีสี่ขา พ้ืนส าหรับนั่งอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพนัก

ล้อมทั้งสี่ด้าน เว้นพนักช่วงหนึ่งเป็นช่องส าหรับขึ้นนั่ง ขาของสัปคับมีโครงเป็นไม้รูปโค้ง ถูกมัดกับหลัง

ช้างด้วยสายประโคนที่ลอดผ่านท้องช้างจากข้างหนึ่งมาสู่อีกข้างหนึ่ง ในสมัยก่อนผู้ที่สามารถนั่งสัปคับ

ได้มีเพียงกษัตริย์ ขุนนางชั้นสูง และกลางช้าง หรือผู้ที่ให้สัญญาณและส่งอาวุธที่อยู่บนสัปคับให้แก่คอ

ช้างในการท ายุทธหัตถี ("สัปคับแบบศิลปะงานช่างล้านช้าง," 2560) 

 

ภาพที่ 1 สัปคับคชาธาร 
ที่มา: ("สัปคับคชาธาร พระที่นั่งบนหลังช้างของกษัตริย์นักรบ," 2559) 

 

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับ โดยออกแบบ

ให้มีความสวยงามแปลกใหม่ โดยน ารูปแบบหรือแนวคิดการสร้างสรรค์สัปคับมาเป็นแนวทางการ

ออกแบบ รวมทั้งเปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้และรูปแบบของสัปคับ ให้มีความร่วมสมัยกับปัจจุบัน และ

แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันที่มีอยู่ เพ่ือเป็นการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และเพ่ิมทางเลือกให้แก่

ผู้บริโภค พร้อมทั้งยังแฝงไว้ด้วยเอกลักษณ์ความเป็นไทย อีกทั้งเป็นการยกระดับเครื่อง เรือนที่แสดง

ความเป็นตัวตน และคุณค่าความเป็นไทยไว้อีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 

1. ศึกษารูปแบบ และแนวคิดในการสร้างสรรค์งานสัปคับ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ

ออกแบบเครื่องเรือน 

2. ออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับให้เหมาะสมกับบริบทการใช้งาน 

พฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้บริโภคในปัจจุบัน  
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ขอบเขตการวิจัย 

1. ขอบเขตการศึกษาข้อมูล 

1.1 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสัปคับ และเครื่องเรือน 

1.1.1 ประวัติความเป็นมาของสัปคับ 

1.1.2 องค์ความรู้เกี่ยวกับสัปคับ 

1.1.3 การออกแบบเครื่องเรือน 

1.1.4 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 

1.1.5 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง  

1.2 ศึกษาข้อมูลเชิงลึกสัปคับ โดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสัปคับ 
2. ขอบเขตการออกแบบ 

2.1 ออกแบบเครื่องเรือนโดยน าข้อสรุปลักษณะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์สัปคับมาเป็น

ข้อก าหนดในการออกแบบเครื่องเรือน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง และวิเคราะห์เพื่อการออกแบบเครื่องเรือน 

1.1 ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับสัปคับและเครื่องเรือน 

1.2 การศึกษาข้อมูลเชิงลึกสัปคับ โดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสัปคับ 
1.3 วิเคราะห์ข้อมูล แจกแจงรูปแบบ และแนวคิดในการสร้างสรรค์สัปคับ 

2. ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนา 
2.1 สรุปข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวคิดในการออกแบบ 
2.2 ร่างแบบและพัฒนาแบบ 

2.3 เขียนแบบผลิตภัณฑ์ 

2.4 ผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

3. ประเมินผลผลิตภัณฑ์ 

3.1 ประเมินผลโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

3.2 ประเมินผลโดยกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

 4. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง 

4.1 น าผลการทดลองจากต้นแบบ ผลการทดสอบ ผลการประเมิน จากผู้ใช้ท าการ

วิเคราะห์และ สรุปผลการศึกษา 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้ความรู้ความเข้าใจในรูปแบบแนวคิดในการสร้างสรรค์งานสัปคับ และได้แนวทางในการ

ออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยให้กับผู้สนใจ หรือนักออกแบบ 

2. ได้เครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับ และได้สืบสานวัฒนธรรมศิลปะการท า

สัปคับ 

 

นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย 

1. เครื่องเรือน หมายถึง โซฟา 2 นั่งส าหรับรับแขก ใช้ภายในอาคารห้องรับแขกหรือ

ห้องนั่งเล่น ที่ได้จากแรงบันดาลใจผลวิจัยของสัปคับ  

2. ร่วมสมัย หมายถึง รูปแบบที่มีต้นแบบมาจากอดีต ถูกลดทอนให้เรียบง่าย ปรับเปลี่ยนการ

ใช้งานให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน 

3. แรงบันดาลใจ หมายถึง แนวคิดที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน โดยน าผลสรุปวิเคราะห์

เอกลักษณ์ไปใช้เพื่อการออกแบบ 

4. สัปคับ หมายถึง ที่นั่งส าหรับนั่งผูกติดบนหลังช้าง ที่มีลักษณะศิลปกรรมของไทย 

5. Howdah หมายถึง ที่นั่งบนหลังช้าง ที่มวีัฒนธรรมการใช้งานและศิลปกรรมของไทย 

 



 

บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาข้อมูลการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับ ผู้วิจัยได้

ท าการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีการค้นคว้าข้อมูลดังนี้ 

 

ประวัติความเป็นมาของสัปคับ 

1. ความหมายของสัปคับ 

ที่นั่งท าด้วยไม้มีราวลูกกรงและพนักพิงตั้งอยู่กลางหลังช้าง สัปคับนี้ใช้เรียกเม่ือผู้ใช้เป็นสามัญ

ชน แต่ถ้าใช้ส าหรับพระมหากษัตริย์ก็จะเปลี่ยนเรียกว่าพระที่นั่งประพาสโถง แต่ก็คงมีรูปลักษณะ

เช่นเดียวกัน ผิดกันแต่ลวดลายที่ใช้ประดับ และมีบางสัปคับที่ท าขึ้นเฉพาะพระมหากษัตริย์ เรียกพระ

ที่นั่งละคอ เป็นสิ่งเดียวกับที่เรียกในภาษาไทยภาคเหนือว่าแหย่ง หรือหอดา (โชติ กัลยาณมิตร, 

2548) 

 

ภาพที่ 2 สัปคับไม้จ าหลักลายลงรักแดงปิดทอง 
ที่มา: ("พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (๒)," 2560) 
 

2. ประวัติของสัปคับ 

เมื่อมนุษย์น าช้างมาเป็นพาหนะ ก็ได้มีการพัฒนาการนั่งบนหลังช้างให้สบายมากขึ้น เพราะ

การเดินทางต้องใช้เวลานาน การเดินทางด้วยช้างจะต้องมีที่นั่งบนหลังช้างซึ่งเรียกว่า สัปคับ หรือ 

แหย่ง หรือ จ าลอง ทางอุตรดิตถ์เรียกแปลกออกไปว่า ขนาง บางทีมีผู้เรียกว่า หอดา ค าว่าหอดานี้
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เรียกเพ้ียนมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า Howdah จากค าภาษาฮินดีว่า Howdah ซึ่งได้มาจากค า

ภาษาอาราบิคว่า Hawdaj อีกทอดหนึ่ง มักจะหมายรวมทั้งที่นั่งและประทุน ส่วนสัปคับหรือแหย่งของ

ไทยเรานั้น ถ้ารวมทั้งประทุนหลังช้างที่เรียกว่า กูบ หรือ กูบช้าง โบราณเรียกว่า กั่นโถง จ าลองทอง 

หรือ กระโจมทอง 

สัปคับเป็นที่ส าหรับนั่งผูกติดบนหลังช้าง หรือเก็บวัสดุอุปกรณ์สัมภาระต่าง ๆ สิ่งของที่ใช้

บรรทุกสัมภาระบนหลังช้าง ใช้ส าหรับเดินทางระยะไกล ใช้ในพระราชพิธีส าคัญต่าง ๆ บางครั้งใช้ใน

การตอนรับแขกบ้านแขกเมือง สัปคับท าจากไม้เนื้ออ่อน และไม้เนื้อแข็ง สัปคับจะมีลักษณะรูปร่าง

คล้ายม้านั่งแบบคู่ที่มีสี่ขา พื้นส าหรับนั่งอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีพนักล้อมทั้งสี่ด้าน เว้นพนักช่วงหนึ่ง

เป็นช่องส าหรับขึ้นนั่ง ขาของสัปคับมีโครงเป็นไม้รูปโค้ง ถูกมัดกับหลังช้างด้วยสายประโคนที่ลอดผ่าน

ท้องช้างจากข้างหนึ่งมาสู่อีกข้างหนึ่ง ในสมัยก่อนผู้ที่สามารถนั่งสัปคับได้มีเพียงกษัตริย์ ขุนนางชั้นสูง 

และกลางช้าง หรือผู้ที่ให้สัญญาณและส่งอาวุธที่อยู่บนสัปคับให้แก่คอช้างในการท ายุทธหัตถี 

 

ภาพที่ 3 ช้างทรงเครื่องคชาภรณ์ต้อนรับพระราชอาคันตุกะ รัชกาลที่ 5 
ที่มา: ("เครื่องคชาภรณ์พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ," 2560) 

 

3. ประเภทของสัปคับ จัดไว้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

3.1 สัปคับแบบเรียบง่าย ใช้ประโยชน์ในการเข้าป่าล่าสัตว์ หรือเดินทางทุรกันดาร ที่นั่ง

บนหลังช้างจะออกแบบอย่างง่ายๆ และมีน้ าหนักเบา เพ่ือสะดวกแก่ช้างในการแบกน้ าหนัก มุ่งเน้น

ประโยชน์ใช้สอย คือให้คนนั่งและเก็บสัมภาระได้สะดวก 
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ภาพที่ 4 สัปคับแบบเรียบง่าย 
ที่มา: (เรือนไทย, 2560) 

 

3.2 สัปคับแบบตกแต่งใช้ในพิธี ใช้ส าหรับช้างทรงพระราชา ขุนนาง หรือตอนรับแขก

บ้านแขกเมือง ใช้เดินทางระหว่างเมืองระยะทางที่ไม่ล าบากมากนัก อาจมีขบวนแห่ตาม ที่นั่งบนหลัง

ช้างตกแต่งหรูหรา อ านวยความสะดวกสบายแก่ผู้นั่ง 

 

ภาพที่ 5 สัปคับแบบตกแต่ง 
ที่มา: (เรือนไทย, 2560) 

 

3.3 สัปคับส าหรับออกศึก จะมีน้ าหนักเบาและเตี้ย เพ่ือคนนั่งจะได้ไม่โงนเงนเมื่อชน

ช้างกับศัตรู สัปคับบนหลังช้างศึกจึงไม่ควรเป็นไม้ปิดทองล่องชาดขนาดหนัก สัปคับอาจใช้วัสดุเบา ท า

ได้โดยง่าย เช่น หวายสานเรียบผูกติดกับหลังช้าง จึงไม่เหลือรอดมาถึงปัจจุบัน เพราะยุทธหัตถีจบลง

ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวรมาถึงปลายอยุธยา ถ้าเสด็จประพาสในยามสงบหรือในพระราชพิธี 
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สัปคับหรูหราอลังการก็ย่อมเป็นเรื่องสมพระเกียรติถูกต้องตามกาลเทศะ สัปคับที่สร้างในสมัย

รัตนโกสินทร์ น่าจะเป็นสัปคับยามสงบมากกว่าสัปคับยามศึก 

 

ภาพที่ 6 สัปคับส าหรับออกศึก 
ที่มา: ("Pachyderms," 2560) 

 

4. ขนาดและส่วนประกอบของสัปคับ 

4.1 ขนาดของสัปคับหรือแหย่งโดยทั่วไปมีหลายขนาดข้ึนอยู่กับความเติบโตของช้างช้าง

ที่โตเต็มที่แล้ว คืออายุตั้งแต่สิบเก้าปีข้ึนไปใช้แหย่งขนาดกว้าง 52 เซนติเมตร ยาว 130 เซนติเมตร สูง 

60 เซนติเมตร แหย่งขนาดนี้ถือเป็นมาตรฐานส าหรับช้างที่สมบูรณ์เต็มที่ หากเป็นช้างขนาดเล็กแหย่ง

จะเล็กลง เมื่อท าแหย่งเจ้าของช้างต้องวัดขนาดของตัวช้างก่อนเพ่ือไม่ให้แหย่งหลวมหรือคับเกินไป  

4.2 ส่วนประกอบของสัปคับ 

4.2.1 ขื่อบนและขื่อล่าง เป็นวงรอบแคร่ไม้ไผ่บนหลังช้าง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า

มีทางขึ้นลงด้านข้างหนึ่งด้าน ส าหรับเจ้าของช้างที่มีฐานะและบรรดาศักดิ์สูงส่งขื่อบนและขื่อล่างจะ

สลักลวดลายประดับมุกอย่างสวยงาม 

4.2.2 ขามังเล็ก ขามังใหญ่ เป็นซี่กรงยืนระหว่างขาแหย่งกับแคร่ไม้ไผ่ส าหรับนั่ง

โดยสาร ท าจากไม้หัวลิงหรือหัวกวักโดยสอดผ่านรูที่เจาะไว้ในขื่อล่างและขื่อบนเห็นเป็นลูกกรงไม้เล็ก 

ๆ ตอนหน้าสี่แถวตอนหลังข้างละห้าแถว 
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4.2.3 คั่นหรือไม้รัดอกสายประโคน ท าจากไม้เนื้อแข็งข้างละสองชิ้นรวมเป็นสี่

ชิ้น เป็นส่วนที่ยึดแหย่งและช้างไว้ 

4.2.4 ขาแหย่ง เป็นส่วนที่ยึดแคร่ไม้ไผ่ที่เหลาเป็นซี่มัดเป็นแผ่นตีตรึงกับกรอบ

ขื่อล่างทั้งสี่ด้าน 

4.2.5 แคร่ เป็นที่นั่งบนหลังช้างท าจากไม้ไผ่ที่เหลาเป็นซี่มัดเป็นแผ่นตีตรึงกับ

กรอบขื่อล่างทั้งสี่ด้าน (ศูนย์สารนิเทศอีสานสิรินธร, 2560) 

 

องค์ความรู้เกี่ยวกับสัปคับ 

1. วิธีผูกสัปคับบนหลังช้าง 

1.1 ท าความสะอาดหลังช้างก่อนติดตั้งแหย่ง เอาเศษใบไม้ กิ่งไม้ ฝุ่นผงต่างๆออกให้

หมด เพื่อไม่ให้บาดหลังช้างเป็นแผลได้ 

1.2 ปูรองด้วยเปลือกไม้กระโดน เป็นเปลือกไม้ที่เลาะจากต้นกระโดน น ามาทุบให้ฟู 

(ชาวกะเหรี่ยงเรียกว่า “หนัง”) แล้วเย็บต่อกันให้เป็นผืนขนาดใหญ่ คุณสมบัติเปลือกกระโดนเป็นยา

แก้ระบม นิ่ม มีความยืดหยุ่นสูง ถ่ายเทอากาศได้ดีช่วยระบายความร้อน ซึ่งจะช่วยให้หลังช้างไม่ร้อน

เท่ากับใช้วัสดุอ่ืน ลดการเสียดสีของหลังช้างกับขาแหย่ง นอกจากนี้ยังมีการใช้หนังโคและหนังกระบือ

น ามาฟอกแล้วตากแห้ง ถ้าเป็นในเมืองมักจะใช้กระสอบข้าวเก่าๆ หรือผ้าห่มสักหลาดเก่าๆแทน วัสดุ

ทั้งสองอย่างนี้ระบายอากาศและความร้อนได้ไม่ดี (แต่เปลือกไม้นั้นหายาก จะพบเห็นใช้กันตามปาง

ช้างที่อยู่ในแหล่งใกล้ป่าธรรมชาติเท่านั้น) 

 

ภาพที่ 7 เปลือกไม้กระโดนทุบท าเป็นแผ่น 
ที่มา: ("Be an elephant angel," 2560) 
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1.3 น าแหย่งวางบนหลังช้าง แหย่งจะถูกมัดกับหลังช้างด้วยสายประโคนที่ลอดผ่านท้อง

ช้างจากข้างหนึ่งมาสู่อีกข้างหนึ่ง ถ้าต้องผ่านทางเดินที่มีลักษณะขึ้นลงชัน ๆ จะต้องใช้เชือกมัดแหย่ง

ด้วยสายรั้งคอและสายหางทางข้างหลัง คือคล้องมัดแหย่งกับคอช้างและหางช้างเพ่ือป้องกันแหย่ง

ไม่ให้เลื่อนไปข้างหน้า หรือข้างหลังเวลาขึ้นลงเนิน การผูกมัดด้วยเชือกนั้น  เชือกแต่ละชนิดก็มี

คุณภาพ คือความคม ความยืดหยุ่นและแข็งแรงแตกต่างกัน เชือกไนล่อนราคาถูก ใช้ไปนานๆจะยิ่ง

แข็งกระด้างและคม หากผูกมัดไม่ดีจะยิ่งบาดผิวหนังช้างให้เป็นแผลได้มาก 

 
ภาพที่ 8 สายคล้องหางช้าง 
ที่มา: ("Be an elephant angel," 2560) 

 

 

ภาพที่ 9 การผูกแหย่งบนหลังช้าง 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย จิตติมา เอมอร่าม เมื่อ 13 มีนาคม 2560 
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นอกจากนี้การติดตั้งแหย่งบนหลังช้างนั้นไม่ควรบรรทุกของ หรือคนจนน้ าหนักมากเกินก าลัง

หรือขนาดของช้าง โครงสร้างของหลังช้างนั้นไม่ค่อยแข็งแรง เป็นจุดที่ละเอียดอ่อน ช้างสามารถลาก

ของน้ าหนักนับพันกิโลกรัมได้โดยผูกมัดสิ่งของนั้นให้เหมาะสม แต่ช้างไม่สามารถบรรทุกน้ าหนักบน

หลังได้มากกว่าร้อยถึงสองร้อยกิโลกรัม ขึ้นอยู่กับขนาดของช้าง 

2. ช้างศึกยุทธหัตถี 

ยุทธหัตถีตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า การต่อสู้กันด้วยอาวุธบน

หลังช้าง เป็นวิธีการรบอย่างกษัตริย์ในสมัยโบราณ เช่น พระนเรศวรทรงกระท ายุทธหัตถี กับพระมหา

อุปราชา เป็นต้น 

บนหลังช้างจะมีคนนั่งอยู่สามคน ตัวแม่ทัพจะถือง้าวอยู่ที่คอช้าง คนที่นั่งกลางอยู่บนกูบจะ

ถือหางนกยูงซ้ายขวาโบกเป็นสัญญาณ และคอยส่งอาวุธให้แม่ทัพ (ทราบว่ า จะสับเปลี่ยนที่นั่งกัน 

ตอนกระท าการรบเท่านั้น) ท้ายช้างจะมีควาญนั่งประจ าที่ ตามเท้าช้างทั้งสี่มีพลประจ าเรียกว่า จตุ

รงคบาท คนทั้งหมดจะถืออาวุธ เช่น ปืนปลายขอ หอกซัด ของ้าว ขอเกราะเขน แพน ถ้าเป็นช้างยุทธ

หัตถี จะมีหอกผูกผ้าสีแดงสองเล่ม ปืนใหญ่หันปากออกข้างขวาหนึ่งกระบอก ข้างซ้ายหนึ่งกระบอก มี

นายทหารและพลทหารสวมเกราะ โพกผ้า ช้างที่เข้ากระบวนทัพจะสวมเกราะใส่เกือกหรือรองเท้า

เหล็กส าหรับกันขวากหนาม โดยทั้งที่สี่เท้าสวมหน้าราห์ มีปลอกเหล็กสวมงาทั้งคู่ และมีเกราะโว่พัน

งวงช้าง ส าหรับพังหอค่าย โดยไม่เจ็บปวด 

 

ภาพที่ 10 ช้างส าคัญผูกสัปคับคชาธาร 
ที่มา: ("ยุทธหัตถ,ี" 2560) 
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ยุทธหัตถีท่ีส าคัญในประวัติศาสตร์ไทยมีอยู่ 5 ครั้ง คือ 

ครั้งที่ 1 รัชกาลพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 

ครั้งที่ 2 สิ้นรัชกาลพระอินทราชา พ.ศ. 1917 

ครั้งที่ 3 รัชกาลพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 2006 

ครั้งที่ 4 รัชกาลพระมหาจักรพรรดิ พ.ศ. 2091 (เกิดวีรสตรีพระศรีสุริโยทัย) 

ครั้งที่ 5 พระนเรศวรกับพระมหาอุปราชา พ.ศ. 2135 

“วันยุทธหัตถี” หรือที่เรียกว่า “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หมายถึง วันที่ระลึกที่

สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกระท ายุทธหัตถีมีชัยชนะต่อสมเด็จพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวัน

จันทร์ เดือน 2 แรม 2 ค่ า จุลศักราช 954 อันตรงกับวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2135 คณะรัฐมนตรีจึงได้

มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2548 ก าหนดให้วันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเป็น “วันยุทธหัตถี” 

2.1 เครื่องทรงช้างศึก 

 

ภาพที่ 11 พระบรมราชานุสาวรีย์พระสุริโยทัย ณ ทุ่งมะขามหย่อง อยุธยา 
ที่มา: ("เครื่องทรงช้างศึก," 2560) 

 
2.1.1 พู่จามรี พู่ประดับหูช้างท าจากขนจามรี 

2.1.2 ปกกระพอง แผ่นผ้าที่ปิดตรงกระหม่อมของช้าง ซึ่งกระพองคือส่วนที่นูนเป็น

ปุ่มสองข้างหัวช้าง (ตระพอง ตะพอง กระพอง กะพอง) 
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2.1.3 พระแสงของ้าว ง้าวคืออาวุธคล้ายดาบ มีด้ามยาว ถ้าใต้คอของด้ามมีขอ

ส าหรับบังคับช้าง เรียกว่า ของ้าว หรือพระแสงของ้าว 

2.1.4 สัปคับ ที่ส าหรับนั่งผูกติดบนหลังช้าง สัปคับช้างศึกจะมีบันไดแก้วใช้วางอาวุธ

ชนิดต่างๆ เป็นชั้นๆ 

2.1.5 แพนหางนกยูง ขนหางนกยูงท าเป็นก าส าหรับใช้โบกส่งอาณัติสัญญาณ 

2.1.6 กลางช้าง นั่งบนสัปคับถือแพนหางนกยูงเป็นผู้ให้อาณัติสัญญาณ 

2.1.7 นายท้ายช้าง, ควาญ ท าหน้าที่บังคับช้าง 

2.1.8 ปกหลัง, ผ้าคลุมหลัง ผ้าคลุมหลังช้างเพ่ือความสวยงามและใช้รองสัปคับลด

แรงกดทับ 

2.1.9 สายส าอาง เชือกหรือลวดหนังตีเป็นเกลียวหุ้มผ้าแดง ผูกติดกับรัดประคนทั้ง

สองข้าง ทอดขนานล าตัวช้างไปผูกติดกับกระวินคล้องกับระวิงหรือซองหาง 

2.1.10 รัตคน, รัดประคน เชือกหรือลวดหนังตีเป็นเกลียวหุ้มผ้าแดง ใช้พันอ้อม

ล าตัวถัดต้นขาหน้าของช้าง มี 2 เส้นคู่กัน ส าหรับผูกรั้งสัปคับมิให้โยกเลื่อน 

2.1.11 กระวิน, ประวิน ห่วงที่เกี่ยวกันส าหรับโยงสัปคับช้าง ติดห่วงคล้องกับซอง

หาง 

2.1.12 ซองหาง, ระวิง เครื่องคล้องโคนหางช้างท าด้วยโลหะรูปโค้ง ปลายทั้งสอง

ข้างงอเป็นขอและติดห่วงไว้ส าหรับคล้องกระวินต่อกับปลายสายส าอาง 

2.1.13 จัตุลังคบาท, จตุลังคบาท ทหารรักษาเท้าช้างทั้งสี่ 

3. ตัวอย่างสัปคับ 

3.1 สัปคับคชาธาร 

สัปคับจ าหลักทองประดับเพชร โครงในเป็นเงิน จ าหลักลายเทศและ ดอกเทศลอย

ประดับเพชร พื้นซับปีกแมลงทับแมลงทับท้ายประกอบเกริน กาบพรหมสิงห์จ าหลักทอง ราวพนักลาย

นาคเกี้ยวพ้ืนลายเทศ ด้านนอก พนักซ้าย-ขวา ทั้ง 2 ข้าง ตั้งลายปฏิญาณใหญ่ (ใบปรือ) จ าหลักทอง

ประดับเพชร ขาประกอบหน้าสิงห์ ขบลายเทศประดับเพชร พ้ืนดาดทองค าสาน สัปคับนี้จ าลองแบบ

จากพระที่นั่งพุดตานคชาธาร ซึ่งทอดประดับ ณ มุขทิศเหนือ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท อันเป็น

สัปคับพระคชาธาร ส าหรับออกราชสงคราม ผู้ท า 73 คน ใช้เวลาท า 1 ปี 6 เดือน ท าเนื่องในโอกาส

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 12 

สิงหาคม พุทธศักราช 2547 
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ภาพที่ 12 สัปคับพระคชาธาร 
ที่มา: ("ผลงานช่างศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา," 2560)  

 

3.2 สัปคับถมทอง 

สัปคับถมทอง จ าหลักทองค าประดับเพชรหุ้มอยู่ตามกาบและกระจังประกอบลวดหน้า 

กระดาน อีกทั้งยังจ าหลักเป็นกระจังปฏิญาณรายรอบนอกพนักถมทอง สัปคับถมทองนี้ผูกเป็นลายใบ 

และดอกเทศ พ้ืนสานทองสอดเส้นสลับเป็นลายดอกลอยอย่างโบราณ เท้าชิดลวดหน้ากระดานบน 

จ าหลักลายรูปกระบี่เหินเคล้าลายเทศ ตอนปลายเท้าจ าหลักทองรูปหน้าเหรา สัปคับนี้ได้จ าลองเค้า

แบบจากพระที่นั่ง จ าลองทอง ซึ่งทอดประดับอยู่ ณ ท้องพระโรงหน้า พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ผู้ท า 

91 คน ใช้เวลาท า 1 ปี 6 เดือน ท าเนื่องในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรง

เจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2547 

 

ภาพที่ 13 สัปคับถมทอง 
ที่มา: ("ผลงานช่างศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา," 2560) 
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3.3 สัปคับจ าหลักไม้ 

สัปคับจ าหลักไม้ลายพันธุ์พฤกษา เสาและพนักจ าหลักลายเถาไม้เทศ บานพนักลายเทศ

จ าหลักทิ้งพ้ืนตลอดหลัง พ้ืนลาดด้วยนากสาน ประกอบ บัวเชิงบาตร (บัวแวง) ตั้งแถวกระจังเจิม ที่

เท้าจ าหลักรูปหน้าเหรา เหนือเท้าชิดบัวเชิงบาตรจ าหลักรูปกระบี่เหินเคล้าลายเทศ ประดับเพชรราย

อยู่ตามที่ สัปคับนี้จ าลองเค้าแบบจากพระที่นั่งจ าลองทองที่ทอดประดับ ณ ท้องพระโรงหน้า พระที่นั่ง

จักรีมหาปราสาท ซึ่งส าหรับผูกช้างพระที่นั่ง ผู้ท า 74 คน ใช้เวลาท า 9 เดือน ท าเนื่องในโอกาสสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 

พุทธศักราช 2547 

 

ภาพที่ 14 สัปคับจ าหลักไม้ 
ที่มา: ("ผลงานช่างศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา," 2560) 

 

3.4 สัปคับคร่ า 

สัปคับเหล็กคร ่าทองคร ่าเงินลายเถาไม้เทศ เสาและพนักคร ่าทองสลับเงิน มีกระจัง

ปฏิญาณ จ าหลักทอง ประดับเพชรรายรอบนอกพนัก ติดกระจังปฏิญาณจ าหลักทองประกอบลวด

หน้ากระดานล่าง ติดเท้าบนมีช่อง คร ่าทองคร ่าเงินรูปกระบี่เหินเคล้าลายเทศ สัปคับคร ่าทองนี้ ได้

จ าลอง เค้าแบบจากพระที่นั่งจ าลองทองที่ทอดประดับ ณ ท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรี มหา

ปราสาท โดยลดรูปเทพยดา ที่ชั้นเชิงบาตรใต้หน้ากระดานล่าง ปรับเป็นกระจังปฏิญาณขนาดน้อย

แทน  ผู้ ท า  76 คน  ใช้ เวลาท า  1 ปี  6 เดื อน  ท าเนื่ องใน โอกาสสมเด็ จพระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2547 
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ภาพที่ 15 สัปคับคร่ า 
ที่มา: ("ผลงานช่างศิลปาชีพ สถาบันสิริกิติ์ สวนจิตรลดา," 2560) 

 

3.5 สัปคับพระท่ีนั่งของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

สัปคับหลังนี้สร้างขึ้นด้วยไม้แกะสลักลงรักปิดทอง ส่วนฐานเป็นแบบโปร่ง ตรงกลางใต้

ช่องที่นั่งท าเป็นแป้นนูน ด้านหน้าสลักเป็นภาพขุนกระบี่ (ลิง) ติดบนกรอบริมหยักสลักลายก้านขด 

ด้านหลังเป็นภาพยักษ์ถือกระบอง โดยรอบฐานของสัปคับสลักลายก้านขด พนักโดยรอบเป็นไม้แก

สลักฉลุเป็นลายก้านขดลงรักปิดทอง ประดับด้วยซี่กรงท าด้วยงาช้างกลึงอย่างประณีต ส่วนของพ้ืนที่

นั่งท าด้วยหวายเส้นขนาดเล็กลงรักทาชาด วางเรียงตามแนวยาวแบบโปร่ง มีพนักพิงด้านหลัง 

ลักษณะเป็นแผ่นไม้รูปกลีบบัว ด้านหน้าลงรักทาชาดไว้เช่นเดียวกัน ส่วนด้านหลังแกะสลักเป็น

ลวดลาย ด้านหน้าของสัปคับมีห่วงเหล็ก 2 ห่วง สันนิษฐานว่าน่าจะใช้ส าหรับเป็นที่ร้อยเชือกส าหรับ

ร้อยตรึงกับตัวช้างให้แน่นหนามากยิ่งข้ึน สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 7 เดิมเป็นสมบัติของเจ้าราชภาคิ

นัย และเจ้าหญิงบัวทิพย์ ณ เชียงใหม่  

 

ภาพที่ 16 สัปคับพระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ที่มา: (บุษกร ลิมจิตติ, 2557) 
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3.6 สัปคับพระท่ีนั่งของสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี พระบรมราชินี 

ลักษณะเป็นสัปคับพร้อมประทุน (กูบ) ตัวสัปคับท าด้วยไม้แกะสลักประดับด้วยกระจก

เกรียบ ส่วนตัวประทุน โครงท าจากหวาย หลังคาประทุนท าในลักษณะเดียวกันเครื่องเขิน เขียน

ลวดลายมังกรดั้นเมฆบนพื้นสีแดง 

 

ภาพที่ 17 สัปคับพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี (1) 
ที่มา: (บุษกร ลิมจิตติ, 2557) 

 

 

ภาพที่ 18 สัปคับพระที่นั่งของสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี (2) 
ที่มา: (บุษกร ลิมจิตติ, 2557) 
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3.7 พระท่ีนั่งประพาสโถง (1) 

พระที่นั่งประพาสโถง (สัปคับบนหลังช้าง) มีหลังคา ท าจากไม้จ าหลักเป็นรูปกระหนก

เครือไม้ รูปลิงจับยักษ์ ประดับมุกที่ลายเครือไม้ และประดับกระจกตามขอบลาย เจ้าอินทวโรรสสุริ

ยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 8 ถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อยังทรง

ด ารงพระยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เสด็จฯไปเมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2448 

 

ภาพที่ 19 พระที่นั่งประพาสโถง (1) 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย จิตติมา เอมอร่าม เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
 

3.8 สัปคับงาช้าง 

สัปคับท าจากงาช้าง จ าหลักลายกนก และลายเครือไม้ พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้

ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 (พระราชบิดา พระราชชายาเจ้าดารารัศมี) ส่งมาถวาย พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 20 พรรษา สมัยรัตนโกสินทร์ 

 

ภาพที่ 20 สัปคับงาช้าง 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย จิตติมา เอมอร่าม เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
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3.9 สัปคับประดับมุก 

สัปคับเป็นที่ส าหรับนั่งผูกติดบนหลังช้าง พ้ืนส าหรับนั่งอยู่ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าสานด้วย

หวาย ลายเฉลวแปดเหลี่ยม มีพนักล้อมทั้งสี่ด้าน หย่องพนักด้านนอกประดับมุกลายแก้วชิ งดวง พนัก

ตอนบนโปร่งเป็นลูกกรงกลึงจากงาช้าง เสาพนักเป็นไม้ ประกอบงายอดกลึงเป็นหัวเม็ด เว้นพนัก

ช่วงหนึ่งเป็นช่องส าหรับขึ้นนั่ง ตอนล่างของช่องประดับไม้จ าหลักรูปมังกร 2 ตัว หันหลังชนกัน ขอบ

รอบนอกพนักประดับกระจังที่ท าจากโลหะปิดทอง ส่วนขาของสัปคับมีโครงเป็นไม้รูปโค้งมีหวายสาน

ประกอบ และตอนกลางของขาทั้งด้านหน้าและหลังมีแผ่นไม้ประดับมุกลายพันธุ์พฤกษา  เป็นของ

เจ้าพระยาภูธราภัย (นุช บุณยรัตพันธุ์) พุทธศตวรรษที่ 24 ช่วงรัชกาลที่ 4 

 

ภาพที่ 21 สัปคับประดับมุก 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย จิตติมา เอมอร่าม เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
 

3.10 พระที่นั่งประพาสโถง (2) 

ส าหรับทรงช้างพระที่นั่ง สมัยรัตนโกสินทร์ 

 

ภาพที่ 22 พระที่นั่งประพาสโถง (2) 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย จิตติมา เอมอร่าม เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
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3.11 สัปคับพระประเทียบ 

สัปคับพระประเทียบ เป็นสัปคับ (ที่นั่งบนหลังช้าง) ชนิดมีกูบ (หลังคา) จ าหลักลาย

ดอกไม้ และรูปครุฑยุคนาค ลงรักปิดทองประดับกระจกเป็นลายดอกไม้ สมัยรัตนโกสินทร์ 

 

ภาพที่ 23 สัปคับพระประเทียบ 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย จิตติมา เอมอร่าม เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
 

3.12 สัปคับลงรักแดงปิดทอง 

ท าจากไม้จ าหลักลายลงรักแดงปิดทอง ใช้เมื่อเดินทางระยะไกล สันนิษฐานว่าเป็นของ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ กรมพระสวัสดิวัฒนวิศิษฎ์ สมัยรัตนโกสินทร์ 

 

ภาพที่ 24 สัปคับลงรักแดงปิดทอง 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย จิตติมา เอมอร่าม เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
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3.13 พระท่ีนั่งประพาสโถง (3) 

พระที่นั่งประพาสโถงเป็นสัปคับ (เก้าอ้ีบนหลังช้าง) ชนิดมีกูบ (หลังคา) ท าจากไม้ปิด

ทอง ประดับกระจก หลังคาเขียนเป็นลายทองก้านแย่ง พื้นสานด้วยหวาย ส าหรับเจ้านายชั้นสูง ใช้ใน

การเดินทางระยะไกล และในการพระราชพิธี สร้างข้ึนสมัยรัตนโกสินทร์ ไม่ทราบประวัติที่มา 

 

ภาพที่ 25 พระที่นั่งประพาสโถง (3) 
ที่มา: ภาพถ่ายโดย จิตติมา เอมอร่าม เมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2560 
 

การออกแบบเครื่องเรือน 

1. ความหมายของเครื่องเรือน 

 เครื่องเรือน หรือเฟอร์นิเจอร์คือสิ่งที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ขึ้น เพ่ืออ านวยความสะดวกส าหรับ

กิจกรรมต่าง ๆ ภายในบ้าน ที่ท างานหรือที่สาธารณะกิจกรรมดังกล่าวได้แก่  การนอน การนั่ง 

รับประทานอาหาร ท างาน ฯลฯ เครื่องเรือนถูกออกแบบส าหรับคนคนเดียวหรือกลุ่มคน ท าด้วยวัสดุ

หลายชนิดแตกต่างกัน เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก ฯลฯ เครื่องเรือนจัดว่าเป็นส่วนเชื่อมระหว่างผู้อยู่

อาศัยกับตัวบ้านหรือมนุษย์กับสถาปัตยกรรม 

2. ประเภทของเครื่องเรือน 

2.1 เครื่องเรือนแบ่งตามสภาพแวดล้อม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

2.1 .1  เครื่องเรือนภายในอาคาร ( Indoor Furniture) เป็ น เครื่องเรือนที่ มี

ความส าคัญต่อมนุษย์ทุก ๆ อิริยาบถ นับตั้งแต่ยามตื่นจนกระทั่งยามหลับ เครื่องเรือนประเภทนี้มี

ความส าคัญมาก และมีขอบเขตของห้องเป็นเครื่องก าหนดที่จะบอกให้ทราบว่าเครื่องเรือนประเภทใด

และผู้ที่ใช้เครื่องเรือนก็จะเป็นผู้ก าหนดเนื้อที่ว่าง (Space)  ทิศทาง (Circulation)  เพ่ือลดความ

กลมกลืนกันระหว่างสิ่งแวดล้อมภายในห้องจึงอาจกล่าวได้ว่าขนาดสัดส่วน โครงสร้าง ข้อต่อ ของ
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เครื่องเรือนมีอิทธิพลต่อการใช้งานและระยะเวลาของการใช้งานเป็นอย่างยิ่ง นักออกแบบซึ่งเป็นผู้

ก าหนดการประสานงานส่วนต่าง ๆ ให้เข้ากันโดยให้เกิดการใช้สอยอย่างสะดวกสบายจ าเป็นต้อง

พิจารณาอย่างถ่ีถ้วน ส าหรับการจัดเครื่องเรือนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ 

2.1.2 เครื่องเรือนภายนอกอาคาร (Outdoor Furniture) เป็นเครื่องเรือนที่มี

ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมนุษย์ อาคารและสิ่งแวดล้อมภายนอก มนุษย์ใช้เวลาอยู่กับเครื่องเรือน

ประเภทนี้ไม่มากนัก เพียงชั่วครั้งชั่วคราว เช่น เครื่องเรือนชุดมีเก้าอ้ีสนามในสวนทั่วไป คุณสมบัติต้อง

ทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ดังนั้นการออกแบบเครื่องเรือนประเภทนี้จึงต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม

อาคารเป็นส าคัญ 

2.2 เครื่องเรือนแบ่งตามลักษณะการผลิต แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 

2.2.1 ประเภทขา (Legs type) หมายถึง เครื่องเรือนที่มีขาในการรับน้ าหนักโดยตรง 

ผลิตจากไม้จริงหรือวัสดุโลหะ ส่วนใหญ่น ามาท าเป็นโครงสร้าง เครื่องเรือนที่มีขา เช่น เก้าอ้ี โต๊ะ เตียง 

เป็นต้น 

2.2.2 ประเภทกล่อง (Box type) หมายถึง เครื่องเรือนที่มีโครงสร้างรูปร่างลักษณะ

แบบกล่อง ใช้ส าหรับเก็บของต่าง ๆ ส่วนใหญ่ท าจากไม้สังเคราะห์ เช่น ตู้เสื้อผ้า ตู้โชว์ ตู้ครัว ตู้ชั้นวาง

ของ เป็นต้น 

2.2.3 ประเภทบุ (Upholstery) หมายถึง เครื่องเรือนที่ผลิตจากไม้จริงหรือวัสดุ

โลหะ มาท าเป็นโครงสร้างภายในแล้วหุ้มด้วยโฟมยาง หรือโฟมวิทยาศาสตร์ ส่วนภายนอกนั้นจะหุ้ม

ทับด้วยผ้าชนิดต่าง ๆ เช่น หนังเทียม พลาสติก เป็นต้น ตัวอย่างเครื่องเรือนประเภทนี้ เช่น เก้าอ้ี

รับแขก ส่วนประกอบเก้าอ้ีชนิดต่าง ๆ เป็นต้น 

2.2.4 ประเภทขึ้นรูปโดยใช้แม่แบบ (Molded) หมายถึง เครื่องเรือนที่ผลิตจากการ

อัด ฉีด ขึ้นรูปตามแม่แบบ ในอดีดนิยมใช้ไม้บางมาอัดยึดติดเข้าด้วยกัน โดยใช้แบบแม่พิมพ์กาว และ

แรงอัดเพ่ือให้ได้รูปร่างที่ต้องการด้วยวิธีการผ่านความร้อนให้กาวแห้ง ปัจจุบันมีการน าพลาสติดมาใช้ 

ฉีด อัด ขึ้นรูปตามแม่แบบแทน ท าให้ต้นทุนในการผลิตลดลง และสามารถผลิตในปริมาณมาก ๆ ได้ 

เช่น เก้าอ้ีพลาสติก เป็นต้น 

2.3 เครื่องเรือนแบ่งตามลักษณะการติดตั้ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

2.3.1 เฟอร์นิเจอร์ประเภทติดตั้งถาวร (Built-in furniture) เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สร้าง

ติดกับอาคารมีลักษณะพิเศษเฉพาะ โดยออกแบบและสร้างให้เหมาะสมหรือเข้าชุดกับอาคารนั้น ๆ 
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2.3.2 เฟอร์นิ เจอร์แบบลอยตัว (Free standing or movable furniture) เป็น

เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ส่วนใหญ่มีน้ าหนักเบาหรืออาจถอด

ประกอบได้สะดวกในการหาต าแหน่งที่วาง 

3. หลักการออกแบบเครื่องเรือน 

3.1 หลักการออกแบบอุตสาหกรรม 

การออกแบบโดยทั่วๆ  ไปโดยเฉพาะทางด้านผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นักออกแบบต้อง

พิจารณาด้านต่างๆ  ดังนี้ 

3.1.1 หน้าที่ใช้สอย (Function) การออกแบบเหมาะสมกับการใช้งาน สามารถท า

หน้าที่ได้ตามวัตถุประสงค์จะต้องเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยและการใช้งาน 

3.1.2 ความปลอดภัย (Safety) ต้องค านึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้และผู้เกี่ยวข้อง

ด้วย ความปลอดภัยทั้งการใช้งานและหลังการใช้งาน ไม่สร้างมลพิษให้กับสังคมโลก นักออกแบบต้อง

ค านึงถึงการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและไม่ท าให้เกิดความเสียหายโดยรวม เพราะทุกวันนี้นัก

ออกแบบบางครั้งเกิดความรู้ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เพราะเกิดการแข่งขันสูง มอง

ผลประโยชน์มากกว่าความปลอดภัยของผู้ใช้และผู้ที่เก่ียวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3.1.3 ความแข็งแรง ทนทาน (Durability) ต้องสนองต่อหน้าที่ได้เป็นเวลานาน

ตามที่ก าหนดไว้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ คือ สิ่งที่สร้างต้องแข็งแรง ทนทาน ระบบกลไก ระบบ

ไฟฟ้า วัสดุและอุปกรณ์ท่ีเลือกใช้ที่ดี 

3.1.4 ความประหยัด (Economic) สามารถที่จะผลิตได้ในระบบการเศรษฐศาสตร์

หมายความว่า จะต้องใช้วัสดุอย่างประหยัดและเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงานโดยที่ราคาไม่แพงมัน

จะเป็นการสูญเปล่าที่จะน าสิ่งของให้มีความทนทานมากกว่าหน้าที่ของมันความต้องการของงาน

ทางด้านการประหยัดนั้นต้องการวัสดุที่หาได้ง่าย ผลิตได้ง่ายและสามารถถอดประกอบเข้าด้วยกันได้ 

3.1.5 วัสดุ (Material) ต้องเลือกใช้วัสดุที่ เหมาะสมกับงานมีความทนทานและ

ประหยัด โลหะแต่ละชนิดมีความเหมาะสมในการน าไปใช้งานต่างกันไป มีความสวยงามในตัวมันเอง  

เช่น ทองแดง ทองเหลือง สแตนเลส และอลูมิเนียม ต่างก็มีพ้ืนผิวงามตามธรรมชาติ ก่อนน าโลหะมา

ใช้ ท่านต้องแน่ใจว่าวิธีการที่ยุ่งยาก วิธีการน าไปใช้ การข้ึนรูป ท าให้โค้ง ท ารูปร่างและเชื่อม 

3.1.6 โครงสร้าง (Construction) วิธีการท าโครงสร้างของเฟอร์นิเจอร์แต่ละชนิด

ควรท าให้เหมาะกับงาน มีความทนทาน ประหยัดและใช้วัสดุที่เหมาะสม และการออกแบบนี้เป็น
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อมตะที่เรารู้จักการเลือกใช้วิธีง่ายๆ ในการท าจะท าให้มีความเหมาะสมกว่าวิธีการยุ่งยาก และควรจะ

เป็นวิธีการที่เหมาะแก่วัสดุที่ใช้ด้วย 

3.1.7 ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomic) หมายถึงต้องค านึงถึงสัดส่วนที่

เหมาะสมในการใช้งาน ขนาดความสูง 

3.1.8 ความสวยงาม (Aesthetic) เมื่อมีรูปร่างและขนาดเหมาะกับการใช้งาน ขนาด

ความสูง กว้าง ยาว และขีดจ ากัดของประกอบการออกแบบ เช่น การหยิบใช้คล่อง 

3.1.9 มีลักษณะเฉพาะ (Personality) อาจจะได้คะแนนสูงในเรื่องของคุณภาพ แต่

จริงๆ แล้วยังขาดในเรื่องลักษณะเฉพาะของมัน การมีลักษณะเฉพาะจะมีความรู้สึกกับนักออกแบบที่

เขาได้ท าการออกแบบขึ้นมาด้วยตนเอง มีลักษณะเป็นอิสระเพ่ือจะได้แสดงว่า นักออกแบบได้

วิเคราะห์ปัญหาอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นการเพ่ิมคุณภาพของงาน 

3.1.10 กรรมวิธีการผลิต (Production) เมื่อท าการออกแบบแล้ว สามารถจะท าการ

ผลิตได้ง่าย การผลิตโครงการที่ท่านท าในโรงปฏิบัติงานโลหะแต่ละชิ้นส่วน ควรรวมเข้าด้วยกันได้เป็น

อย่างดี 

3.1.11 การซ่อมบ ารุงรักษา (Easy of Maintenance) เมื่อน าไปใช้งานได้รับความ

เสียหาย ควรสามารถแก้ไขและซ่อมแซมได้ง่าย ไม่ยุ่งยากเมื่อมีการช ารุดเสียหาย ค่าบ ารุงรักษาและ

การสึกหรอต่ า 

3.1.12 การขนส่ง (Transportation) นักออกแบบต้องค านึงถึงความปลอดภัย ค่า

ขนส่งจะขนส่งสะดวก หรือไม่ใกล้ไกล ขนส่งทางบกทางน้ าหรือทางอากาศ ต้องบรรจุหีบหออย่างไรที่

จะไม่ท าให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย ขนาดของรถตู้บรรทุกสินค้า กว้าง ยาว สูงเท่าไหร่ เป็นต้น  (อุดมศักดิ์ 

สาริบุตร, 2549) 

3.2 หลักการออกแบบโครงสร้าง 

3.2.1 การออกแบบโครงสร้างต้องให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่ต้องการน าไปใช้ 

เช่น การออกแบบโครงสร้างของโต๊ะเขียนหนังสือ โครงสร้างของโต๊ะเขียนหนังสือควรพอเหมาะกับผู้ที่

จะใช้ ถ้าเป็นโต๊ะและเก้าอ้ีส าหรับเด็กโครงสร้างของโต๊ะก็ต้องเล็กไปตามส่วน ส่วนประกอบอื่น ๆ ของ

โครงสร้างก็ต้องสนองความต้องการของผู้ใช้เช่นเดียวกัน คือ ต้องมีลิ้นชักขนาดและจ านวนตามที่

ต้องการใช้ มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอกับหน้าที่ใช้สอย มีขนาดและส่วนสัด สัมพันธ์กับการใช้และ

หน้าที่ 
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3.2.2 การจัดส่วนประกอบโครงสร้างของเครื่องเรือนได้งดงาม เช่น มีความสมดุลใน

รูปทรง มีส่วนสัดเครื่องเรือนที่งดงาม มีการเน้นให้เกิดจุดเด่นตามส่วนส าคัญที่ต้องการจะแสดงและมี

ช่วงจังหวะของส่วนต่าง ๆ ของเครื่องเรือนกลมกลืนกัน รวมทั้งการใช้วัสดุได้อย่างเหมาะสมกับ

รูปลักษณะจนเกิดความงามท่ีสัมพันธ์กันอย่างดีกับหน้าที่ใช้สอย 

3.2.3 การจัดส่วนประกอบของโครงสร้างให้มีความแข็งแรงในการรับน้ าหนักและ

แลดูให้ความรู้สึกเข้มแข็ง มีความปลอดภัยในการใช้สอยทั้งในด้านการรับน้ าหนักและทางด้านรูปทรง 

กล่าวคือ โครงสร้างมีความแข็งแรงและรูปทรงของโครงสร้างต้องมีความปลอดภัยในการใช้ด้วย เช่น 

ไม่มีเหลี่ยมมุมแหลมคมท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้ได้ 

3.2.4 การออกแบบโครงสร้างต้องมีความเหมาะสมสัมพันธ์กับสถานที่และสภาพ

ของสังคมนั้น กล่าวคือ โครงสร้างมีขนาดส่วนสัดเข้ากับห้องที่ใช้แล้ว โครงสร้างนั้นก่อ ให้เกิดรูปทรงที่

เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและวัฒนธรรมที่ดีงาม 

3.2.5 การออกแบบโครงสร้างให้มีความเหมาะสมกับวัสดุและเครื่องมือในการผลิต 

กล่าวคือ ถ้าใช้เครื่องจักรในการผลิต โครงสร้างที่ออกแบบควรจะเรียบง่าย มีความเหมาะสมกับการใช้

เครื่องทุ่นแรง เป็นต้น 

 
ภาพที่ 26 เก้าอ้ีออกแบบโดย Hans J. Wegner 
ที่มา: ("Hans J. Wegner | Armchair | The Met," 2560) 

 

3.3 หลักการออกแบบการตกแต่ง 
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3.3.1 การตกแต่งต้องสัมพันธ์และส่งเสริมรูปลักษณะของโครงสร้างให้แลดูงดงาม

ยิ่งขึ้น 

3.3.2 การตกแต่งต้องเหมาะสมกับหน้าที่ใช้สอย ไม่ยุ่งยากสับสนแต่ที่ดีควรมี

ลักษณะเรียบง่าย แต่ดูงดงาม 

3.3.3 การใช้วัสดุเหมาะสมกับรูปแบบสนะหน้าที่ใช้สอยและเครื่องมือที่ใช้ท า 

3.3.4 การตกแต่งให้มีความงามถูกต้องตามหลักของศิลปะ คือ ใช้องค์ประกอบของ

ศิลปะและการจัดองค์ประกอบได้ถูกต้องงดงาม 

3.3.5 การตกแต่งให้ความสะดวกในการใช้และประหยัดในการดูแลรักษา 

3.4 รูปแบบการออกแบบเครื่องเรือน 

3.4.1 การออกแบบที่มีรูปลักษณะคล้ายธรรมชาติ (Natural Designs) 

แบบชนิดนี้มีลักษณะขายธรรมชาติหรือเลียนแบบจากธรรมชาติ เช่น ดัดแปลงมา

จากรูปร่างลักษณะ และท่าทางของรูปคน การออกแบบชนิดนี้เหมาะส าหรับต้องการจะให้เครื่องเรือน

งามแบบธรรมชาติ 

 

ภาพที่ 27 เครื่องเรือนรูปทรงลักษณะคล้ายธรรมชาติ ออกแบบโดย Danny H. Fong 
ที่มา: ("Rare Danny Ho Fong Wicker Lotus Lounge Chair, 1960s ", 2560) 

 

3.4.2. การออกแบบที่มีรูปทรงเรขาคณิต (Geometric Designs) 

เป็นรูปเหลี่ยมกลมตามแบบเรขาคณิต เช่น มีลักษณะเป็นรูปเหลี่ยมกลม ความงาม

เกิดจากความสัมพันธ์ในรูปลักษณะ แบบเครื่องเรือนชนิดนี้เหมาะส าหรับไม่ต้องการแสดงเนื้อเรื่อง

ตามรูปลักษณะ แต่ต้องการให้แลดูงดงาม ในการจัดรูปลักษณะต่าง ๆ ทางเรขาคณิต 
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ภาพที่ 28 เครื่องเรือนรูปทรงเรขาคณิต ออกแบบโดย Aljoud Lootah 
ที่มา: ("Double Square geometrical design by Aljoud Lootah," 2560) 

 

3.4.3 การออกแบบที่มีรูปทรงตามระเบียบนิยม (Conventional Designs) 

การออกแบบเครื่องเรือนตามแนวนี้ ส่วนมากนิยมการออกแบบแสดงเส้นขอบของ

รูปทรง (Outline Form) ซึ่งรูปทรงอาจจะเหมือนธรรมชาติหรือเป็นนามธรรมก็ได้ นอกจากนั้นยัง

นิยมออกแบบโครงสร้างของเครื่องเรือนให้งดงามเป็นการช่วยตกแต่งไปในตัว 

 

ภาพที่ 29 เครื่องเรือนรูปทรงตามระเบียบนิยม ออกแบบโดย Gebruder Thonet 
ที่มา: ("Gebrüder Thonet Design," 2560) 
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3.4.4 การออกแบบที่มีรูปทรงเป็นนามธรรม (Abstract Designs) 

การออกแบบชนิดนี้ไม่ยึดรูปทรงของธรรมชาติ หากแต่ต้องการแสดงถึงความงามใน

การจัดรูปทรง เส้น ช่วงจังหวะ ช่องว่าง พ้ืนผิว และสีเป็นส าคัญ การออกแบบชนิดนี้ส่วนมากใช้ใน

การตกแต่งที่ต้องการ ให้แลดูมีความงดงามน่าสนใจ เป็นการออกแบบที่ได้รับความนิยมมากใน

ปัจจุบันและโดยเฉพาะมีความสัมพันธ์กับการออกแบบที่ใช้รูปทรงทางเรขาคณิตมาก ความงามที่เห็น

ได้ชัดคือ การใช้รูปทรงเพ่ือสร้างสรรค์รูปแบบของเครื่องเรือนให้มีลักษณะงดงามคล้ายประติมากรรม

นามธรรมที่มีหน้าที่ใช้สอยด้วย 

การออกแบบชนิดนี้มักจะใช้กับเครื่องเรือนที่มีหน้าที่ในการตกแต่งเป็นส าคัญ เครื่อง

เรือนแบบนี้จะประกอบด้วยเส้นขอบเขต การใช้เส้น ช่องว่าง คุณค่า รูปทรง พ้ืนผิวให้สัมพันธ์

กลมกลืนกับมวลที่มีลักษณะเป็นนามธรรม และมีส่วนสัดสัมพันธ์กันจนเกิดดุลยภาพที่งดงาม 

 

ภาพที่ 30 เครื่องเรือนรูปทรงนามธรรม ออกแบบโดย Harry Bertoia 
ที่มา: ("Bertoia Side Chair," 2560)  
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 หลักการออกแบบเครื่องเรือน 

(The Principles of Furniture Design) 
การสร้างสรรค์รูปลักษณะของเครือ่งเรือนให้เหมาะสมกับหนา้ที่ 

 
หน้าท่ีทางด้านความงาม    หน้าท่ีทางด้านอัตถประโยชน ์

(The Aesthetics)     (The Functions) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ที่มา: (วิรัตน์ พิชญไพบูลย์, 2527)   

ส่วนมูลฐานทีส่ าคญัของการออกแบบ 

(The elements of Aesthetic Design) 

เส้น คุณค่าแสงเงา รูปร่าง รูปทรง มวล 

ช่องว่าง พ้ืนผิว สี 

1. ขนาดส่วนสัดสัมพันธ์กับผู้ใช้แต่ละวัยและเพศมี

ความสะดวกและความปลอดภยัในการใช้สอย 

2. เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรรม สังคม 

วัสดุ และดินฟ้าอากาศ 

หลักการออกแบบให้มีคณุค่าทางความงาม 

(The Principles of Aesthetic Design) 

ดุลยภาพ ส่วนสดั ช่วงจังหวะ ความกลมกลืน ความแตกต่าง จุดเด่น 

เทคนิคของการท า (The Technics) 

1. การใช้วัสดุเหมาะสมกับหน้าท่ีและรูปลักษณะ 

2. การท าถูกหลักวิชาช่าง แข็งแรง คงทน ถาวร 

3. การใช้เครื่องมือเหมาะสมกับวสัดุและวิธีการ

ท า 

การประหยัด (The Economy) 

1. การผลิตประหยดัในด้านการใช้วัสดุ แรงงาน 

และเวลา 

2. ราคาเหมาะสมกับผู้ใช้แตล่ะฐานะ 

3. การเก็บรักษา การขนส่ง การเคลื่อนย้ายสะดวก 

และประหยดัเนื้อท่ี 

แผนผังที่ 1 หลักการออกแบบเครื่องเรือน 
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4. ส่วนมูลฐานที่ส าคัญของการออกแบบเครื่องเรือน 

ส่วนมูลฐานที่ส าคัญของการออกแบบเครื่องเรือน คือ เส้น คุณค่า รูปลักษณะ มวล ช่องว่าง 

ลักษณะพ้ืนผิวและสี ในการออกแบบเครื่องเรือนผู้ออกแบบจะต้องเข้าใจคุณค่าของส่วนมูลฐานที่

ส าคัญของการออกแบบและสามารถใช้ให้เกิดสัมพันธ์กลมกลืนกัน การศึกษาส่วนมูลฐานของการ

ออกแบบเครื่องเรือนนี้ได้มีการศึกษาค้นคว้ากันมาตั้งแต่สมัยอียิปต์และกรีกรุ่งเรือง แล้วแก้ไขปรับปรุง

ตลอดมาจนถึงปัจจุบันและสามารถตั้งเป็นหลักการขึ้น 

หลักการเหล่านี้อาจจะได้มาจากการทดลองค้นคว้าสังเกตจดจ าของนักออกแบบแต่ละยุคแต่

ละสมัยและดัดแปลงค้นคว้าให้ดีขึ้นเรื่อยๆ จนปัจจุบันนี้พอที่จะรวบรวมเป็นหลักใหญ่ๆไว้ ส าหรับให้

คนรุ่นหลังได้ศึกษา เพ่ือที่จะได้เกิดความสะดวกและประหยัดเวลาในการศึกษาวิชาการออกแบบ

เครื่องเรือนต่อไป 

4.1 เส้น (Line) 

เส้นเป็นเค้าโครงร่างของงานศิลปะและการออกแบบ เส้นมีอยู่หลายชนิดได้แก่ เส้นตรง

เส้นโค้งเส้นตั้งเส้นนอนและเส้นทแยงมุม เส้นเหล่านี้เป็นขอบเขตของภาพ เป็นขอบเขตของเนื้อที่ซึ่ง

จะท าให้เกิดขนาดรูปร่างและให้ทิศทางได้ 

การออกแบบที่ดีจ าเป็นต้องจัดเส้นให้มีความสัมพันธ์กับรูปร่างขนาดและทิศทาง และการที่จะจัดให้

สัมพันธ์กันได้นั้น ผู้จัดจ าเป็นต้องทราบคุณค่าของเส้นแต่ละชนิด ดังต่อไปนี้ 

4.1.1 เส้นตรง (Straight Lines) ให้ความรู้สึกทางความมั่นคง สง่าเข้มแข็ง ความ

เกลี้ยง ความง่ายความตรงไปตรงมา 

4.1.2 เส้นตั้ง (Vertical Lines) เป็นเส้นที่แสดงถึงความสูง ความแข็งแรง ความมี

ระเบียบ และให้ทิศทางไปทางตั้ง 

4.1.3 เส้นนอน (Horizontal Lines) เป็นเส้นที่แสดงถึงความกว้าง ความสงบ ความ

นิ่งเฉย ความรู้สึกว่าเป็นฐานและให้ทิศทางไปทางนอน 

4.1.4 เส้นทแยงมุม (Diagonal Lines) เป็น เส้นแสดงความกว้าง แสดงการ

เคลื่อนไหว การอยู่ไม่นิ่ง และให้ทิศทางไปทางทแยงหรือผ่าน 

4.1.5 เส้นขาดๆ (Broken Lines) เป็นเส้นแสดงถึงความตื่นเต้น เส้นชนิดนี้ถ้าใช้มาก

เกินไป จะท าให้แลดูสับสนได้ 

4.1.6 เส้นโค้ง (Curved Lines) เป็นเส้นแสดงถึงความอ่อนช้อย ความนิ่มนวลและ

ร่าเริง 
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4.2 การใช้เส้นในการออกแบบเครื่องเรือน 

4.2.1 เส้นนอน เครื่องเรือนที่ใช้เส้นนอนมากๆ จะช่วยส่งเสริมให้แลดูมีรูปร่าง

ลักษณะยาวไปตามนอน ซึ่งจะท าให้เครื่องเรือนนั้นแลดูเตี้ยลงกว่าความเป็นจริง การใช้เส้นนอน 

นอกจากจะใช้เพ่ือให้เครื่องเรือนแลดูยาวและเตี้ยลงแล้ว ยังสามารถใช้แก้ความสู งให้แลดูเตี้ยลง เช่น 

เครื่องเรือนที่สูงมากๆอาจจะใช้ส่วนประกอบที่มีเส้นหรือรูปทรงทางนอนไปช่วยตกแต่ง จะช่วยให้

เครื่องเดือนนั้นแลดูมีส่วนสัดงดงามได้ 

4.2.2 เส้นตั้ง เครื่องเรือนที่ใช้เส้นตั้งเป็นหลักจะช่วยให้เครื่องเรือนนั้นแลดูสูงขึ้น 

เส้นตั้งจึงเหมาะส าหรับเครื่องเรือนที่ต้องการให้แลดูสูง เช่น ต้องการให้แลดูสูงเด่นตัดกับเครื่องเรือน

อ่ืนๆ การใช้เส้นตั้งให้ตัดกับเส้นนอนได้อย่างพอเหมาะ จะช่วยให้งานออกแบบนั้นแลดูน่าสนใจมากขึ้น 

สามารถใช้แก้ความกลมกลืนซ้ าซากให้แลดูน่าสนใจ นอกจากนั้น เส้นตั้งยังสามารถใช้แก้ความ

บกพร่องของเครื่องเรือนท่ีเตี้ยมากๆให้แลดูมีสัดส่วนความสูงที่งดงามได้ 

4.2.3 เส้นทแยง เครื่องเรือนท่ีใช้เส้นทแยงจะช่วยให้เครื่องเรือนนั้นแลดูมีรูปลักษณะ

ไปทางนอนและดูเตี้ยลง คล้ายกับเส้นทางนอน การใช้เส้นทแยงควรจะค านึงไม่ให้เกิดการขัดแย้งกับ

เส้นที่อยู่แวดล้อม ทั้งนี้เพราะเครื่องเรือนและส่วนประกอบของอาคารอ่ืนๆ มักจะเป็นเส้นตั้งและเส้น

นอน การใช้เส้นทแยงถ้าหากใช้ไม่ได้เหมาะสมจะเกิดการขัดแย้งและหมดความงาม กลายเป็นแลดู

ขาดความเป็นระเบียบไปได้ โดยส่วนมากแล้วเส้นทแยงมักจะไม่ค่อยได้ใช้ เพราะเนื่องจากปัญหา

ขัดแย้งกับเส้นอ่ืนๆที่อยู่ข้างเคียง แต่อย่างไรก็ตามการใช้เส้นทแยงนี้ถ้าแก้ปัญหาได้เหมาะสมก็จะเกิด

ความงามได้เช่นเดียวกัน 

4.2.4 เส้นโค้ง เครื่องเรือนที่ใช้เส้นโค้งเป็นหลักจะช่วยให้เครื่องเรือนนั้นแลดู

อ่อนโยน ถ้าใช้เส้นโค้งมากๆ จะท าให้เครื่องเรือนนั้นเกิดความกลมกลืนในรูปทรงลักษณะมากยิ่งขึ้น 

การใช้เส้นโค้งควรใช้ให้พอเหมาะ เพราะจะช่วยให้เกิดความละเอียดอ่อนกลมกลืนขึ้น แต่ถ้าใช้มากๆ

จนยุ่งเหยิงและสับสนแล้วจะท าให้แลดูหมดความงามและแลดูอ่อนแอได้ 

5. ขนาดสัดส่วนมนุษย์เพื่อการออกแบบ 

การออกแบบที่ดีจะต้องมีข้อมูลที่สัมพันธ์กับมนุษย์และความเป็นอยู่ของมนุษย์โดยเกี่ยวข้อง

กับพ้ืนฐานทางร่างกายมนุษย์และสังคมส าหรับน าไปสู่ขั้นตอนการออกแบบอย่างมีหลักเกณฑ์ ในการ

ออกแบบเครื่องเรือนจึงควรเลือกใช้ข้อมูลขนาดสัดส่วนมนุษย์ที่เป็นตัวแทนของ ประชากรทั้งหมด

โดยรวม โดยมีหลักที่ใช้ในการออกแบบ เพ่ือให้รับกับขนาดสัดส่วนของร่างกายมนุษย์ แบ่งเป็น 2 

ประเภท คือ การออกแบบเพ่ือประชากรทั่วไป โดยไม่จ ากัดเพศและวัย และการออกแบบเพ่ือกลุ่มใด
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กลุ่มหนึ่ง เช่น เครื่องเรือนส าหรับเด็ก เครื่องเรือนส าหรับคนชรา เครื่องเรือนส าหรับผู้ ป่วยหรือผู้

บกพร่องทางร่างกาย เป็นต้น 

5.1. วิเคราะห์สัดส่วนและขนาดของเก้าอ้ีรับแขก 

5.1.1 ที่นั่ง แผ่นพ้ืนนั่งควรเอียงลงเล็กน้อยเพ่ือตัวของผู้นั่งสามารถพิงกับเบาะพนัก

หลังได้อย่างมั่นคงและสบาย 

5.1.2 ความสูง ที่นั่งของเก้าอ้ีจะเตี้ยกว่าเก้าอ้ีธรรมดาเพ่ือส าหรับนั่งพักผ่อนได้ และ

เก้าอ้ีเตี้ยที่นั่งจะลึกมากขึ้น เมื่อนั่งแล้วขอบนอกของเบาะจะห่างจากขาพับเพียงเล็กน้อย และผู้นั่งเมื่อ

นั่งพิงเบาะอย่างสบายแล้ว สามารถยื่นเท้าออกไปข้างหน้าเล็กน้อยและวางฝ่าเท้าขนานลงกับพ้ืนได้

อย่างสบาย 

5.1.3 ที่พิงหลัง ที่พิงจะเอียงไปด้านหลังเล็กน้อย เพ่ือให้ผู้นั่งสามารถนั่งพิงหลัง 

สามารถวางฝ่ามือบนเข่าได้อย่างสบาย 

 

ภาพที่ 31 แสดงสัดส่วนและขนาดของเก้าอ้ีรับแขก 
ที่มา: (อุดมศักดิ์ สาริบุตร, 2550) 
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ภาพที่ 32 ขนาดและสัดส่วนของเก้าอ้ีรับแขก 
ที่มา: (วรรณี สหสมโชค, 2549) 

 

วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 

 1. วัสดุส าหรับท าเฟอร์นิเจอร์ 

วัสดุส าหรับท าเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบันมีมากมาย เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

หลายๆทาง ท าให้มีวัสดุแปลกใหม่อยู่เสมอ สามารถตอบสนองการออกแบบที่แปลกใหม่ได้อย่างเต็มที่ 

เราอาจแบ่งวัสดุส าหรับท าเฟอร์นิเจอร์ได้เป็น 4 ส่วน ดังนี้ 

1.1 วัสดุโครงสร้างเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป 

1.1.1 งานไม้ ไม้เป็นวัสดุที่มีอยู่ทั่วไป หาได้ง่าย ราคาไม่แพง และสามารถใช้ท า

เฟอร์นิเจอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเลือกใช้ตามลักษณะของเนื้อไม้ ปัจจุบันนิยมน าเอาไม้มาใช้ท า

เฟอร์นิเจอร์กันมาก เพราะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานได้นาน สวยงาม ราคาไม่แพงนัก และมี

น้ าหนักเบา 

1.1.1.1 งานไม้ส าหรับโครงสร้างภายนอก โดยมากมักใช้ไม้สักขนาดต่างๆ ตาม

ลักษณะของแบบ บางทีก็เน้นลักษณะของเนื้อไม้ที่มีลวดลายสวยงาม เช่น ไม้แดง ไม้มะค่า ไม้โมกมัน 

ไม่เต็งรัง ไม้ฉ าฉา ลักษณะงานโครงสร้างภายนอกของเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ ขาโต๊ะ ขาตู้ ขาเก้ าอ้ี ที่นั่ง 

พนักพิง ขอบตู้ ขอบโต๊ะ บานกรอบ บานตู้ ไม้เกรด ฯลฯ 

1.1.1.2 งานไม้ส าหรับโครงสร้างภายใน ได้แก่ ตัวไม้ที่ เป็นโครงสร้างภายใน

ทั้งหมด ไม้โครงของเบาะนั่ง และพนักพิงที่หุ้มด้วยฟองยาง ฯลฯ โครงสร้างภายในเหล่านี้ โดยทั่วไป

จะใช้ไม้สักตามลักษณะและความจ าเป็น และขนาดของไม้ที่เป็นมาตรฐานของท้องตลาด บางครั้งอาจ
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ลดชนิดของไม้เพ่ือการประหยัด ตามความจ าเป็นและเหมาะสมกับเฟอร์นิเจอร์นั้น บางครั้งอาจใช้ไม้

เต็งรัง ไม้แดง ไม้ตะเคียนทอง ไม้สยาแทนไม้สักก็ได้ 

1.1.2 งานเหล็กโลหะ 

โลหะที่ใช้เฟอร์นิเจอร์ หรือประกอบในเฟอร์นิเจอร์มีมากมาย และมีขนาดต่างๆกัน 

ตัวอย่างเช่น 

1.1.2.1 เหล็กสี่เหลี่ยมกลวงขนาดต่างๆกัน 

1.1.2.2 เหล็กสี่เหลี่ยมตันขนาดต่างๆ 

1.1.2.3 เหล็กแบนตันขนาดต่างๆ 

1.1.2.4 เหล็กฉากขนาดต่างๆตามความหนาของเหล็ก 

1.1.2.5 เหล็กกลมกลวงขนาดต่างๆ 

1.1.2.6 ทองเหลืองตอนขนาดและหน้าตัดแบบต่างๆ เช่น แบน หรือเป็นแผ่น

กลม สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม ฯลฯ 

1.1.2.7 ทองแดงขนาดและหน้าตัดแบบต่างๆ เช่นเดียวกันกับทองเหลือง 

1.1.2.8 ทองเหลืองกลวงชุบโครเมียมขนาดต่างๆ 

1.1.2.9 อะลูมิเนียมตันขนาดต่างๆ 

1.1.2.10 อะลูมิเนียมกลวงชุบโครเมียมหรือเคลือบสีผิวขนาดต่างๆ 

1.1.2.11 เหล็กปลอดสนิมชนิดตันและแผ่นขนาดและหน้าตัดต่างๆ 

1.1.2.12 เหล็กปลอดสนิมชนิดกลวง 

1.1.2.13 โลหะชนิดต่างๆใช้ท าเป็นลวดลายตามรูปแบบที่ก าหนดขึ้น 

1.2 วัสดุที่ใช้เคลือบผิวไม้และสีของเฟอร์นิเจอร์ 

1.2.1 งานแล็กเกอร์และน้ ามันเคลือบผิวไม้ 

1.2.1.1 แล็กเกอร์ใสสีธรรมชาติ เป็นน้ ามันเคลือบผิวไม้ที่ช่วยท าให้เฟอร์นิเจอร์

สวยงามคงทนถาวรยิ่งขึ้น ไม่ท าให้สีของผิววัสดุเปลี่ยนไป ในการท าผิวสามารถเลือกใช้ได้ตามความ

ต้องการ ได้แก่ แล็กเกอร์สีธรรมชาติชนิดมัน, แล็กเกอร์สีธรรมชาติชนิดด้าน และแล็กเกอร์สีธรรมชาติ

ชนิดมันกลับด้าน 

1.2.1.2 การย้อมสีเนื้อไม้ให้เป็นสีต่างๆ การย้อมสีเนื้อไม้อาจย้อมเป็นสีอะไรก็ได้

ตามความต้องการ สีที่นิยมท าการย้อมได้แก่สีโอ๊กอ่อน สีโอ๊กแก่ สีโอ๊คด า สีโอ๊กแดง สีวอลนัส สี
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มะฮอกกานี สีไม้มะเกลือ เมื่อย้อมสีได้ตามต้องการแล้วจึงเคลือบด้วยแล็กเกอร์ใสชนิดด้าน หรือชนิด

มัน หรือชนิดมันกลับด้าน 

1.2.1.3 ลงน้ ามันวานิชสีธรรมชาติ 

1.2.1.4 ลงสีผึ้ง (Wax) สีธรรมชาติ 

1.2.1.5 ด้านเคลือบผิวด้วยเชลแล็ก (สีอ่อนหรือสีแก้ตามความพอใจ) 

การท างานแล็กเกอร์สีธรรมชาติ การยอมเนื้อไม้สีต่างๆ การลงน้ ามัน และการลง

สีผึ้ง จะต้องท ากับผิวไม้ที่มีลวดลายเนื้อไม้สวยงามเด่นชัด เช่น ไม้ฉ าฉา ไม้อัดมะปิน ไม้โมกมัน ฯลฯ ก็

ท าได้เช่นเดียวกัน 

1.2.2 งานสีน้ ามัน สีน้ าพลาสติกส าหรับงานไม้ 

1.2.2.1 สีทาใช้สีน้ ามัน อาจเป็นสีชนิดมันเลยชนิดด้าน 

1.2.2.2 สีพ่น ใช้สีน้ ามัน มีทั้งชนิดมันและชนิดด้าน 

1.2.2.3 สีเสี้ยน (ออกซิไดซ์) เป็นกรรมวิธีการท าผิวไม้ด้วยสีน้ ามัน เพ่ือเน้นให้

เห็นสีของเนื้อไม้ต่างกันกับเสี้ยนไม้ เช่น เนื้อไม้สีขาวเสี้ยนไม้สีด า หรือเนื้อไม้สีด าเสี้ยนไม้สีแดง เป็น

ต้น 

1.2.2.4 วัสดุพ่นผิวชนิดต่างๆ เช่น พ่นผิวเป็นสีระเบิด หรือพ่นผิวด้วยผงสักหลาด 

1.2.3 งานสีส าหรับโลหะชนิดต่างๆ 

1.2.3.1 สีทา ใช้สีน้ ามันส าหรับใช้กับงานโลหะโดยเฉพาะ จะท าให้งานโลหะ

สวยงาม มีทั้งชนิดมันและชนิดด้าน 

1.2.3.2 สีพ่น ใช้สีน้ ามันส าหรับงานโลหะโดยเฉพาะเช่นเดียวกัน 

การพ่นสี หรือการทาสีในงานโลหะ ควรจะทาสีด้วยสีรองพ้ืน ซึ่งเป็นสีกันสนิม

เสียก่อน ขัดให้เรียบ แล้วจึงทาหรือพ่นสีจริงทับลงไป 

1.2.3.3 เหล็ก อะลูมิเนียม ทองเหลืองชุบโครเมียม 

1.2.3.4 การรมด า นิยมใช้กับงานโลหะประเภททองเหลือง ทองแดง สัมฤทธิ์ 

1.2.3.5 สีสนิม ส าหรับงานที่หล่อด้วยโลหะ เช่น สีสนิมทองเหลือง สีสนิม

ทองแดง 

1.2.3.6 การชุบด้วยน้ ายาเคมีเพ่ือให้เกิดผิวสีต่างๆกัน 

1.3 วัสดุที่ใช้ประกอบท าผิวภายนอกเฟอร์นิเจอร์ 

1.3.1 วัสดุกรุผิว วัสดุกรุผิวที่ใช้ท าการประกอบผิวภายนอกเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่ 
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1.3.1.1 ไม้อัดสัก ไม้อัดมะปิน ไม้จริงชนิดต่างๆ 

1.3.1.2 พลาสติกแบคเกอร์ไลท์แผ่นเรียบ ลูกฟูก ฯลฯ 

1.3.1.3 พลาสติกเคลือบผิวสีและชนิดต่างๆ เช่น ฟอร์ไมก้า อาโมไลท์ ฯลฯ 

1.3.1.4 เหล็กเคลือบสีผิวชนิดต่างๆ 

1.3.1.5 แผ่นเหล็กปลอดสนิม แผ่นทองเหลือง อลูมิเนียม 

1.3.1.6 กระเบื้องเคลือบ 

1.3.1.7 หินอ่อนสี 

1.3.1.8 วัสดุพ่นผิวชนิดต่างๆ 

1.3.2 วัสดุบุผิว ได้แก่ หนังสัตว์ชนิดต่างๆ หนังเทียม ผ้าชนิดต่างๆ เช่น ผ้าใบ ผ้า

ฝ้าย ผ้าไหม ผ้าใยสังเคราะห์ ไนลอน เชือก ปอ เส้นใยสังเคราะห์ ฯลฯ 

1.4 วัสดุประกอบเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้โดยทั่วไป ได้แก่ 

1.4.1 กระจก กระจกที่ใช้ประกอบเฟอร์นิเจอร์มีหลายชนิดให้เลือกใช้ตามความ

เหมาะสม ได้แก่ กระจกใส กระจกฝ้า ผิวทราย กระจกฝ้าลายผ้า กระจกเงา กระจกเงาเคลือบสีต่างๆ 

กระจกลายและสีชนิดต่างๆ 

1.4.2 รางเลื่อนอะลูมิเนียม (ส าหรับกระจก) 

1.4.3 รางเลื่อนอะลูมิเนียม ไนลอน เหล็ก (ส าหรับบานไม้) 

1.4.4 มือจับ หูดึง มีหลายแบบหลายชนิดให้เลือกตามความพอใจ เช่น ไม้ ไนลอน 

โลหะเคลือบผิวสีต่างๆ อะลูมิเนียมเคลือบผิวสีต่างๆ 

1.4.5 รางรับชั้นโลหะแบบปรับระดับได้เป็นอลูมิเนียมและเหล็กชุบโครเมียม 

1.4.6 เหล็กรองรับชั้นชนิดเดือย เป็นโลหะชุบโครเมียมและเหล็กปลอดสนิม 

1.4.7 รางลิ้นชัก เป็นรางอะลูมิเนียมมีลูกรอกโลหะหรือไนลอน 

1.4.8 บานพับชนิดต่างๆ ได้แก่ บานพับเหล็ก บานพับทองเหลือง บานพับเดือย 

บานพับกล้ามปู บานพับซ่อน และบานพับส าหรับติดกับตัวบานกระจกที่ไม่มีกรอบบาน 

1.4.9 กลอน ขอรับ ขอสับ เป็นโลหะชนิดต่างๆ 

1.4.10 กญแจชนิดฝังในตัวบานกรอบ ชนิดและขนาดต่างๆ 

1.4.11 อ่างล้าง ชนิดและขนาดต่างๆ เช่น แบบหลุมเดี่ยว แบบหลุมเดี่ยวมีที่พัก 

แบบสองหลุมมีที่พัก แบบสองหลุมไม่มีที่พัก ฯลฯ 

1.4.12 วัสดุรองปลายขาโต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ มีทั้งเป็นยาง ไนลอน และโลหะต่างๆ 
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1.4.13 ลูกล้อชนิดหมุนรอบตัวแบบกลมและแบนมีขนาดและชนิดต่างๆ 

1.4.14 ฟองยางขนาดและชนิดต่างๆ 

1.4.15 นวดผสมเส้นใยกาบมะพร้าว 

1.4.16 เหล็กสปริงรองรับฟองยาง (ส าหรับใช้เป็นที่นั่ง) 

1.4.17 อุปกรณ์และสปริงส าหรับความเอยของพนักพิง (ใช้เฉพาะส าหรับเก้าอ้ี

ท างาน) 

1.4.18 รางแขวนเสื้อผ้าส าเร็จรูป 

 2. ไม้ที่นิยมใช้ท าเครื่องเรือน 

2.1 ไม้สัก (Tectona grandis, Linn.f.) ลักษณะเนื้อไม้ใหม่ ๆ มีสีเหลืองทอง ทิ้งไว้นาน

กลายเป็นสีน้ าตาลหรือน้ าตาลแก่ เสี้ยนตรงมีเส้นแทรก เนื้อหยาบและมักไม่สม่ าเสมอ ท าให้เห็น

ลวดลายไม้ธรรมชาติงดงามมาก ข้อดีของไม้สักที่ศิลปินนิยมมาก คือ แกะสลักง่ายและทนทาน เป็นไม้

ที่นิยมมาใช้ในงานศิลปะมากที่สุด โดยเฉพาะใช้ในการท าเครื่องเรือน เนื้อไม้มีน้ ามันในตัว ปลวก มอด 

ไม่ท าอันตราย เมื่อไม้แห้งจะอยู่ตัวดี จึงเหมาะส าหรับท าเครื่องเรือนและเครื่องแกะสลักอย่างดี ไม่สัก

มีมากทางภาคเหนือ บางส่วนของภาคกลางและทางด้านตะวันตกของประเทศ 

2.2 ไม้โมกมัน (Wrightia tomentosa, Roem & Schultes) ลักษณะเนื้อไม้สีขาวนวล

หรือขาวอ่อน เสี้ยนตรง เนื้อละเอียดและสม่ าเสมอ เหนียวใช้ในร่มทนทาน ตกแต่งง่ายเหมาะท าเครื่อง

เรือนที่มีการกลึง นิยมใช้ในการท าเครื่องมือเครื่องเขียน นอกจากนั้นนิยมใช้ในงานแกะสลัก เพราะมี

เนื้อละเอียดและมีสีขาวนวลงดงามมาก มีความเหนียวเป็นพิเศษเหมาะในการแกะสลักงานศิลปะที่มี

ความละเอียดอ่อน ไม้โมกมันมีมากทั่วไป 

2.3 ไม้แดง (Xylia xylocarpa, Taub.) ลักษณะเนื้อไม้สีแดงเรื่อ ๆ หรือสีน้ าตาลอม

แดง เสี้ยนเป็นลูกคลื่นเนื้อละเอียดแข็งเหนียว ตกแต่งได้เรียบร้อยเหมาะใช้กับเครื่องเรือนที่ต้องการ

ความแข็งแรงทนทานเป็นพิเศษ มีความคงทนต่อดินฟ้าอากาศ สามารถใช้ได้ทั้งงานภายในและ

ภายนอก ไม้แดงมีทั่วไปเกือบทุกภาคของไทย 

2.4 ไม้ตะแบก (Lagerstroemia calyculata, Kurz) ลักษณะเนื้อไม้สีเทาหรือน้ าตาล

อมเทา เสี้ยนตรงหรือเกือบตรง เนื้อละเอียดปานกลาง เป็นมันแข็งเหนียว เลื่อยไสตกแต่งง่าย ขัดเงา

ได้งดงามดี เหมาะส าหรับใช้ในร่ม ไม่ทนต่อแดดและฝน แข็งแรงทนทานเมื่อใช้ในร่ม เหมาะส าหรับท า

เครื่องเรือนและท าพ้ืนแทนไม้สัก เพราะมีพ้ืนผิวคล้ายคลึงกันและควรให้ไม้แห้งสนิท ดีเสียก่อน 

มิฉะนั้นจะหดมาก ไม้ตะแบกมีทั่วไป 
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2.5 ไม้ตะเคียน (Hopea odorata, Roxb) ลักษณะเนื้อไม้เป็นสีเหลืองอ่อน ทิ้งไว้นานมี

สีน้ าตาลแกมแดงมีริ้วสีน้ าตาลแกมเขียวผ่าน เสี้ยนค่อนข้างสน ริ้วแคบ เนื้อละเอียดแข็งทนทาน 

เหมาะท าเครื่องเรือนที่ต้องการความแข็งแรงทนทานและรับน้ าหนักมาก ไม้ตะเคียนมีมากทางภาค

กลางและภาคใต้มีพอประมาณ 

2.6 ไม้มะริด (Diospyros discolor, Willd) ลักษณะเนื้อไม้เป็นไม้มีกระพ้ีสีชมพูอ่อน 

แก่นสีด าแกมน้ าตาล เสี้ยนสนเป็นมัดงดงาม เนื้อละเอียด เหมาะท าเครื่องเรือน เครื่องใช้ที่ต้องการ

แสดงความงามของพ้ืนผิวของเนื้อไม้ นอกนั้นนิยมใช้ท ากรอบกระจกประดับมุข ที่รองภาชนะต่างๆ ไม้

มะริดมีทางภาคใต้ แต่ปริมาณน้อย 

2.7 ไม้สีดาดง (Gardenia Collinsae, Craib) ลักษณะเนื้อไม้สีนวลเหลือง หรือเหลือง

อ่อน เสี้ยนตรง เนื้อละเอียดและสม่ าเสมอ เนื้อแข็งพอประมาณเหมาะท าเครื่องเรือนอย่า งดีมีใช้

แพร่หลายทางภาคอีสานและภาคใต้ ไม้สีดาดงมีทางภาคอีสานและภาคใต้บางจังหวัด 

2.8 ไม้อินทนิล (Lagerstroemia Flos-Reginae, Retz) ลักษณะเนื้อไม้เป็นเสี้ยนตรง 

ค่อนข้างละเอียดเป็นมันเลื่อม เหนียวทนทานสีแดงเรื่อ หรือชมพูอ่อน ทิ้งไว้นาน ๆ เป็นสีน้ าตาลอม

แดง ไม้อินทนิลเป็นไม้ที่มีลักษณะและคุณสมบัติดีเหมาะกับท าเครื่องเรือนมาก ไม้อินทนิลมีทั่วไป 

นอกจากบางส่วนของภาคเหนือและอีสาน 

2.9 ไม้จ าปา (Michelia champaca, Linn) ลักษณะเนื้อไม้ค่อนข้างหยาบ เป็นเสี้ยน

ตรง สีเหลืองถึงน้ าตาลอ่อน ผิวเป็นมันเลื่อมเหนียวทนทาน ปลวกไม่ท าอันตราย เหมาะกับท ากระดาน

พ้ืนและแกะสลักท าลวดลายต่าง ๆ ส าหรับประดับ ไม้จ าปามีทั่วไป 

2.10 ไม้พิกุล (Mimusops Elenge, Roxb) ลักษณะเนื้อไม้ละเอียดมาก เป็นเสี้ยนตรง

สม่ าเสมอ ตอนกะพ้ีสีขาวแกมแดงเรื่อ แก่นสีน้ าตาลแกมแดงเข้ม เหมาะกับใช้ท ากรอบและโครงสร้าง

ของเครื่องเรือน ไม้พิกุล มีทางภาคใต้ ภาคกลาง และ ภาคตะวันออก 

2.11 ไม้แก้ว (Murraya Panicalata, Jack) ลักษณะเนื้อไม้ละเอียดสม่ าเสมอ สีเหลือง

อ่อน ทิ้งไว้นานกลายเป็นสีเหลืองแกมเทา มีลายพันหรือลวดลายธรรมชาติงดงามมาก เหมาะท า

เครื่องเรือนที่ต้องการแสดงลวดลายไม้ที่งดงาม เหมาะกับการท าเครื่องเรือนที่ใช้การกลึงด้วย ไม้แก้วมี

ทั่วไป 

2.12 ไม้นนทรี (Peltophorum dasyrachis, Kurz) ลักษณะเนื้อไม้เป็นลูกคลื่นหรือ

สับสนบ้างเล็กน้อย เสี้ยนตรง เนื้อหยาบปานกลาง เหมาะท าเครื่องเรือนที่ต้องการสวยงาม เช่น ท า

หีบใส่ของ ท าตู้ โต๊ะ ที่มีการแกะสลักลวดลาย ไม้นนทรีมีอยู่ทั่วไป 
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2.13 ไม้สีเสียด (Pentace burmanica, Kurz) ลักษณะเนื้อไม้ค่อนข้างละเอียด มีลาย

เป็นคลื่นเด่นชัด เสี้ยนสนเป็นริ้วแคบ ๆ สีแดงอ่อนถึงแดงเข้ม เหนียว แข็ง และทนทาน เลื่อยผ่า

ตกแต่งง่าย ลักษณะเนื้อและสีคล้ายไม้มะฮอกกานี เหมาะท าเครื่องเรือนที่ แสดงพ้ืนผิวของไม้หรือ

เครื่องเรือนท่ีมีการและสลักประกอบ ไม้สีเสียดมีทั่วไป เว้นแต่ภาคใต้มีพอประมาณ 

2.14 ไม้ประดู่ (Pterocarpus macrocarpus, Kurz) ลักษณะเนื้อไม้ละเอียดปานกลาง 

มีลวดลายสวยงาม เสี้ยนสนเป็นริ้ว สีแดงอมเหลืองถึงสีแดงอิฐ มีเส้นแก่กว่าสีพ้ืน แข็งแรง ทนทาน 

ตกแต่งง่าย เหมาะท าเครื่องเรือนที่ต้องการแสดงพ้ืนผิวที่งดงาม โดยเฉพาะปุ่มของไม้ประดู่มีลวดลาย

งดงามมากและมีราคาสูง นิยมใช้ท าโต๊ะเก้าอ้ีและเครื่องใช้ชั้นสูงที่ต้องการความงดงามเป็นพิเศษ ใน

ประเทศจีนและญี่ปุ่นนิยมใช้ท าเครื่องเรือนกันมาก ไม้ประดู่มีทั่วไป โดยเฉพาะมีมากทางภาคเหนือ

และภาคอีสาน 

2.15 ไม้สยาเหลือง (Shorea sp.) ลักษณะเนื้อไม้หยาบ เสี้ยนสนเล็กน้อย สีชมพูปน

เหลืองอ่อน เป็นไม้เหนียวแต่อ่อน แกะสลักง่าย เหมาะท าเครื่องเรือนที่ใช้ในร่ม ไม้สยาเหลืองมีมาก

ทางภาคใต้ ตั้งแต่ปัตตานีลงไป 

2.16 ไม้ชิงชัน (Dalbergia oliveri, Gamble) ลักษณะเนื้อไม้มีเส้นแทรกสีด าอ่อนหรือ

แก่กว่าสีพ้ืน เสี้ยนมักสับสนเป็นริ้วแคบๆ เนื้อละเอียดปานกลาง มีสีม่วงแดงอ่อน ถึงม่วงแดงแก่ เนื้อ

แข็งเหนียว แข็งแรงทนทาน เหมาะใช้ท าโต๊ะเก้าอ้ีอย่างดี หรือเครื่องมือช่างไม้ เช่น กบไสไม้ ไม้ชิงชัน

มีทั่วไป เว้นแต่ทางภาคใต้ 

2.17 ไม้กระพ้ีเขาควาย (Dalbergia cultrate, Grah) มีลักษณะเนื้อไม้เป็นไม้สีม่วงแก่ 

มีเส้น สีจาง เนื้อละเอียด เสี้ยนตรงแข็งแรงมาก เหมาะท าเครื่องเรือนและลวดลายประกอบ หรือกลึง

เป็นรูปทรงต่างๆ  

2.18 ไม้ยมหอม (Cedrela Toona, Roxb) ลักษณะเนื้อไม้สีแดงอ่อนถึงสีอิฐแก่ เป็นมัน

เลื่อม กลิ่นหอม เสี้ยนตรงและสม่ าเสมอ เหนียวอ่อนใช้แกะสลักได้ดี หรือเหมาะส าหรับท าโต๊ะ ตู้ ที่

ต้องการแกะสลักประกอบเป็นลวดลายตกแต่งต่างๆ ไม้ยมหอมมีทั่วไป 

2.19 ไม้ยมหิน (Chukrasia tabularis, S. Juss) ลักษณะเนื้อไม้สีน้ าตาลอมเหลือง เป็น

มันเลื่อม เสี้ยนสน เนื้อละเอียดพอประมาณ มีริ้วสีแก่แทรก แข็งพอประมาณ ใช้ท าเครื่องเรือนและ

การแกะสลักลวดบัวที่ใช้ประกอบเครื่องมือ ไม้ยมหินมีมากท่ัวไป 
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3. หลักการท าสี แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ 

สีรองพ้ืน (Prime Coat) คือสีชั้นแรกที่ทาทับพ้ืนผิว เพ่ือป้องกันสภาวะแวดล้อมภายนอกท า

ปฏิกิริยากับพ้ืนผิว เช่น สีรองพ้ืนกันสนิม และป้องกันสารเคมีจากพ้ืนผิวภายในออกฤทธิ์กับสีทับหน้า 

เช่น สีรองพ้ืนปูนกันด่าง หรือสีรองพ้ืนไม้อะลูมิเนียมป้องกันการซึมของยางไม้ 

สีรองสุดท้าย (Under Coat) คือ สีที่อยู่ชั้นล่างก่อนทาสีทับหน้า หน้าที่เพ่ิมการยึดเกาะ

ระหว่างสีรองพ้ืนกับสีทับหน้า เพ่ิมการปิดบังพื้นผิว และท าให้สีทับหน้าดูสวยงามและเรียบมัน 

สีทับหน้า (Too Coat) คือ สีที่ท าหน้าที่ให้ความคงทนถาวรต่อสภาวะดินฟ้าอากาศและความ

สวยงามเป็นหลัก 

การท าสีแบบต่างๆ ในงานเฟอร์นิเจอร์ 

3.1 สีน้ ามัน (Oil Paint) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ 

3.1.1 สีเคลือบ 

3.1.2 สีผสมเสร็จ 

3.1.3 สีผสมเอง 

การทาสีน้ ามัน 

1. เตรียมผิวที่จะทาให้เรียบร้อย ผิวจะต้องเรียบเสมอกัน คือ ขัดโป๊วมาอย่างดี 

2. อ่านค าแนะน าที่ข้างกระป๋องก่อนการเปิดใช้สี ดูวิธีการผสมสี วิธีการเปิดใช้สี เก็บ

สี ตลอดจนข้อก าหนดอ่ืนๆ ที่แต่ละบริษัทก าหนดไว้ 

3. ถ้าค าแนะน านั้นว่าต้องรองพ้ืนก่อนทาสี ก็อาจจะใช้เชลแล็กเป็นตัวรองพ้ืนก็ได้ 

4. เขย่าสีให้ทั่วแล้วรินสีลงในภาชนะท่ีเตรียมไว้ 

5. คนสีด้วยไม้คนสี จนสีเข้ากันได้ดี 

6. เติมลินสีดหรือทินเนอร์เพื่อให้สีเจือจาง 

7. เลือกใช้แปรงให้เหมาะสมกับงาน 

8. จุ่มแปรงลงไปในสี ให้ลึกประมาน ¾ ของขนแปรง ส าหรับครั้งแรก เพ่ือให้สีซึม

เข้าไปในแปรงได้ทั่ว และปาดแปรงก่อนที่จะน ามาทา เพ่ือไม่ให้สีติดมามาก เพราะจะท าให้หนาและ

หยดลงเลอะเทอะได้ง่าย และในครั้งต่อๆ ไปจุ่มให้ลึกประมาณ ½ ของขนแปรง 

9. ทาสีไปตามผิวหน้ายาวๆ โดยให้สีมีความเข้มข้นเสมอกัน การทาแต่ละครั้งต้อง

ยาวๆ เท่าๆ กัน และทาแต่เพียงบางๆ เท่านั้น 
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10. ปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งตามค าแนะน าที่ก าหนดไว้ข้างกระป๋อง และขัดผิวให้เรียบ

ด้วยกระดาษทรายละเอียด แล้วเช็ดด้วยผ้าที่สะอาดซึ่งมีเนื้อนุ่ม 

11. ทาทับอีก 2-3 ครั้ง แต่ส าหรับชั้นสุดท้าย ไม่ต้องขัดหน้าด้วยกระดาษทราย 

3.2 เชลแล็ก (Shellac) เป็นยางไม้ชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้ผสมเป็นน้ ามันชักเงา มีลักษณะเป็น

แผ่นเล็กๆ บางๆ คล้ายเศษเซลลูลอยด์ เชลแล็กมีอยู่ 2 ชนิด คือ 

3.2.1 สีขาว 

3.2.2 สีน้ าตาลหรือสีส้ม 

การทาเชลแล็ก 

1. ต้องขจัดฝุ่นละอองตามผิวหน้าไม้ให้หมด และต้องไม่ให้มีไขมันหรือน้ าเลย 

2. รินเชลแล็กลงในภาชนะหรือถ้วยเล็กน้อย 

3. ผสมเชลแล็กให้เจือจางด้วยแอลกอฮอลล์ โดยใช้ส่วนผสม 1: 7 เชลแล็ก 1 ส่วน

ต่อแอลกอฮอลล์ 7 ส่วน 

4. ทาเชลแล็กให้ทั่วและทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง 

5. ขัดให้เรียบโดยใช้กระดาษทรายละเอียด หรือใช้ฝอยขัด Steel Wool ก็ได้ 

6. ท าการอุดรู หรือรอยเสี้ยนไม้ให้เรียบร้อย 

7. ท าให้เจือจางโดยการเติมแอลกอฮอลล์ลงไปอีก ½ ส่วน ของส่วนที่ผสมไว้แล้ว

กวนจนกระทั่งเข้ากันดี 

8. ใช้แปรงทาให้ทั่วและต้องทาอย่างรวดเร็ว เพราะจะแห้งเร็วมาก 

9. ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง 

10. ขัดให้เรียบสม่ าเสมอกันด้วยกระดาษทราย หรือ Steel Wool 

11. เช็ดผิวหน้าที่ทาไว้ให้สะอาดโดยใช้ผ้าแห้งๆ ที่มีเนื้อนุ่ม 

12. ในการทาผิวหน้าครั้งสุดท้ายใช้ส่วนผสม 2: 3 หรือ 1: 3 และทิ้งไว้ให้แห้งอย่าง

น้อย 24 ชั่วโมง 

13. ขัดให้เรียบด้วยกระดาษทรายชนิดละเอียดที่สุด 

14. ถ้าเป็นงานชั้นดีอาจใช้ขี้ผึ้งขัดเงา (Wax) ขัดอีกครั้งหนึ่ง และปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง

ประมาณ 20 นาที แล้วจึงขัดด้วยผ้าแห้งที่สะอาดและมีเนื้อนุ่มอีกครั้งหนึ่ง 
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3.3 แล็กเกอร์ (Lacquer) คือ วัตถุใสคล้ายเซลลูลอยด์ หรือเรียกว่าเป็นเซลลูลอยด์ชนิด

ที่จ ากัดความไวไฟให้ลดน้อยลง เหมาะส าหรับใช้กับงานเฟอร์นิเจอร์เพราะแห้งเร็ว มีอยู่ด้วยกันหลาย

ชนิด และมีสีต่างๆ กันด้วย 

การผสมแล็กเกอร์ แล็กเกอร์ผสมให้เจือจางได้ด้วย “แล็กเกอร์ทินเนอร์” (Lacquer 

Thinner) ใช้ทาหรือพ่นก็ได้ 

การทาแล็กเกอร์ ทาด้วยแปรงจะต้องผสมให้เจือจางก่อน แปรงที่ใช้ต้องเป็นแปรง

ชนิดอ่อน และทาเร็วๆ มิฉะนั้นจะท าให้ผิวงานเป็นลูกคลื่น เพราะแล็กเกอร์แห้งเร็วมาก ควรตั้งพ้ืนผิว

ที่จะทาให้ตั้งฉากกับพ้ืน เพ่ือป้องกันการเป็นลูกคลื่น การทาแล็กเกอร์บนพ้ืนผิวใหม่ ควรทา 3 ครั้ง 

โดยครั้งแรกผสมทินเนอร์ให้ใส อีก 2 ครั้งผสมแบบธรรมดา 

ส าหรับการทาแล็กเกอร์ทับสี ควรผสมบางๆ ทาหลายๆ ครั้ง การทาแต่ละครั้งควร

ห่างกันประมาณ 1 ชั่วโมง 

3.4 การย้อมเนื้อไม้ (Wood Staining) เพ่ือให้ไม้มีสีสันตามต้องการ หรือเพ่ือให้ดูคล้าย

สิ่งมีค่าอ่ืนๆ และช่วยปิดบังลวดลายของไม้เดิม สีย้อมแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 

3.4.1 Water Stain สีย้อมชนิดผสมด้วยน้ า 

3.4.2 Oil Stain สีย้อมชนิดผสมด้วยน้ ามัน 

3.4.3 Spirit Stain สีย้อมชนิดผสมด้วยแอลกอฮอลล์ 

สีย้อมชนิดผสมด้วยน้ า (Water Stain) เป็นสีที่มีเหมาะสมกับงานไม้มากที่สุด มี

วิธีการท า ดังนี้ 

1. ใช้ฟองน้ าจุ่มน้ าเช็ดท าความสะอาดไม้ให้ทั่ว แล้วทิ้งไว้ให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง 

2. ใช้กระดาษทรายละเอียดถูแต่งไปตามเสี้ยนไม้  

3. ใช้แปรงหรือผ้าเช็ดปัดฝุ่นออกให้หมด 

4. ผสมสีกับน้ าลงในถ้วยหรือในภาชนะอ่ืนที่ไม่มีฝาปิด ตามค าแนะน าข้างกระป๋อง 

5. ทดสอบสีที่ย้อมกับเศษไม้ รอดูจนกระทั่งแห้ง เพ่ือจะได้ทราบสีที่ออกมา  

6. ใช้แปรงจุ่มสีทาลงบนไม้ตามแห่งที่ต้องการ โดยทายาวๆ และทิ้งไว้หนึ่งคืน 

7. ใช้กระดาษทรายชนิดละเอียดที่สุดขัดอย่างแผ่วเบา เพ่ือลบรอยสีให้เรียบร้อย

เสมอกัน 

8. ท าความสะอาดโดยปัดฝุ่นออกให้หมด  
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3.5 น้ ามันชักเงาวานิช เป็นน้ ามันชักเงาชนิดหนึ่ง ช่วยในการป้องกันเนื้อไม้ เช่น ท าให้

ผิวหน้าแข็งขึ้น ป้องกันมิให้ความชื้นจากอากาศเข้าไปในเนื้อไม้ ซึ่งจะเป็นต้นเหตุท าให้ไม้ยืดบิดห่อตัว 

หรือท าให้เสี้ยนตั้งขึ้น ป้องกันไม่ให้สัตว์บางชนิดเข้าไปกัดกินเนื้อไม้ ป้องกันผิวหน้า ท าให้สามารถที่จะ

ใช้น้ ามันท าความสะอาดรอยเปื้อนได้ นอกจากนี้ยังท าให้เกิดความสวยงามและรักษาไม้ไม่ให้สีของไม้

ซีด หรือเปลี่ยนเป็นสีอ่ืน 

ประเภทของน้ ามันวานิช แบ่งเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ 

3.5.1 ชนิดที่แห้งโดยการระเหยตัว ชนิดนี้ใช้ผสมให้เจือจางด้วยน้ ามันจ าพวกไวไฟ 

เช่น น้ ามันก๊าซ น้ ามันเบนซิน แอลกอฮอลล์ หรือน้ ามันสน 

3.5.2 ชนิดที่ผสมด้วยตัวซักแห้ง ซึ่งจะแห้งหรือแข็งตัวได้ช้า ตัวซักแห้งหรือน้ ามันซัก

แห้งที่ส าคัญ ได้แก่ น้ ามันลินสีด และน้ ามันตังอ้ิว น้ ามันวานิชประเภทนี้ในภาษาอังกฤษ เรียกว่า Oil 

Varnishs 

น้ ามันซักแห้งส าหรับผสมในน้ ามันวานิช 

น้ ามันซักแห้งเป็นน้ ามันที่ใช้ผสมลงในน้ ามันวานิช เพื่อควบคุมการแห้งให้ช้าหรือเร็ว 

ได้แก่ น้ ามัน Perilla น้ ามันลินสีด น้ ามันตังอ้ิว น้ ามันสน เป็นตัวท าละลายที่ดีที่สุดส าหรับน้ ามันวานิช 

การเตรียมผิวเพ่ือทาน้ ามันวานิช 

1. เลือกใช้น้ ามันให้เหมาะสมกับงาน 

2. แปรงที่ใช้ทาจะต้องเป็นแปรงใหม่ที่ไม่มีฝุ่นจับหรือขนร่วง 

3. พ้ืนผิววัสดุจะต้องสะอาด โดยเช็ดให้แห้งก่อนทา และทาในห้องที่ไม่มีฝุ่น 

4. ก่อนทาในขั้นต่อๆ ไป ต้องรอให้พ้ืนผิวแห้งสนิทเสียก่อน และเช็ดด้วยน้ าทุกครั้ง 

5. การทาบนของเก่า ก่อนทาต้องล้างด้วยสบู่ให้สะอาดแล้วเช็ดให้แห้ง ใช้กระดาษ

ทรายละเอียดขัดลอกผิวหน้าให้เรียบ แล้วปัดฝุ่นท าความสะอาดให้เรียบร้อย 

6. ไม่ควรเติมอะไรลงไปในน้ ามันเพ่ือให้เจือจาง เพราะส่วนผสมที่มีอยู่ได้สัดส่วนดีอยู่

แล้ว แต่หากจ าเป็นที่จะต้องผสมให้จาง ควรตุ๋นน้ ามันวานิชก่อนเติมน้ ามันสนลง ทิ้งไว้ 12 ชั่วโมงเป็น

อย่างน้อย จึงจะน ามาใช้ 

การทาน้ ามันวานิช 

1. จับแปรงให้ตั้งใกล้ฉากกับผิวที่ทา โดยเอียงเล็กน้อยไปในทางท่ีทา การจุ่มแปรงลง

ในน้ ามันวานิช ครั้งแรกควรจุ่มลงไปให้มิดขนแปรงแล้วปาดที่เกินออก 
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2. ทาไปตามลายไม้ แต่ส าหรับน้ ามันพวกที่แห้งช้าก็อาจทาขวางลายไม้ในบางชั้นก็

ได้ โดยชั้นบนสุดหรือชั้นทับหน้าจะต้องทาตามลายเสมอ เมื่อน้ ามันเริ่มแห้งอย่าเอาแปรงไปแต่งซ้ า 

เพราะจะท าให้เป็นรอย 

3. ก่อนทาชั้นต่อไปใช้กระดาษทรายขัดส่วนที่มันออกก่อน การขัดต้องขัดตามลายไม้ 

และควรใช้กระดาษทรายชนิดละเอียดที่สุด 

4. ควรทาให้บางที่สุดเท่าที่จะทาได้ เพราะทาหนาจะท าให้แห้งช้าและมักจะหยด

หรือย้อยได้ หรือท าให้ผิวหน้าย่นเป็นรอย 

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง 

1. เฟอร์นิเจอร์รติล้านนา ริเวอร์ไซด์สปารีสอร์ท 

เฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบจากกูบช้าง สไตล์ล้านนา เกิดเป็นศิลปะการผสมผสานกันระหว่าง

ความเป็นล้านนา และความทันสมัยได้อย่างลงตัว 

 

ภาพที่ 33 เฟอร์นิเจอร์รติล้านนา ริเวอร์ไซด์สปารีสอร์ท (1) 
ที่มา: ("รติล้านนา เสน่ห์แห่งเมืองเชียงใหม่," 2560) 
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ภาพที่ 34 เฟอร์นิเจอร์รติล้านนา ริเวอร์ไซด์สปารีสอร์ท (2) 
ที่มา: ("รติล้านนา เสน่ห์แห่งเมืองเชียงใหม่," 2560) 

 

2. เฟอร์นิเจอร์แหย่งท่ัวไป 

2.1 เฟอร์นิเจอร์จากดาวเฟอร์นิเจอร์ 

เก้าอ้ีแหย่งช้างไม้สัก พนักพิงหลังฉลุลาย ทรงโค้งมน ขาเฉียง 

 

ภาพที่ 35 เก้าอ้ีแหย่งจากดาวเฟอร์นิเจอร์ 
ที่มา: ("เก้าอ้ีแหย่งช้างไม้สัก พนักพิงหลังฉลุลาย," 2560) 

 

2.2 เฟอร์นิเจอร์จากเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก นภัชชา 

ชุดรับแขก ไม้สัก สีโอ๊ค ประกอบด้วย ตัวยาว 1ตัว ตัวเดี่ยว 4 ตัว โต๊ะกลาง 1 ตัว โต๊ะ

ข้าง 2 ตัว 

1. ตัวยาว ขนาดกว้าง 186 cm. ลึก 80 cm. สูง 88 cm. 
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2. ตัวเดี่ยว ขนาดกว้าง 92 cm. ลึก 75 cm. สูง 88 cm. 

3. โต๊ะกลาง ขนาด กว้าง 105 cm.  ลึก 65 cm. สูง 59 cm. 

4. โต๊ะข้าง ขนาด กว้าง 55 cm. ลึก 45 cm. สูง 59 cm 

 

ภาพที่ 36 ชุดรับแขกจากเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก นภัชชา 
ที่มา: ("ชุดรับแขก หลังช้างไม้สัก," 2560) 

 



 

บทที่ 3 

วิธีด าเนินงาน 
 

การด าเนินการวิจัยศึกษาและออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับ มี

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวคิดในการสร้างสรรค์สัปคับ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้เป็นแนวทางใน

การออกแบบ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดล าดับขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

 

ศึกษารวบรวมข้อมูลและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

1. ศึกษาข้อมูลปฐมภูมิ โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากงานวิจัย บทความ หนังสือ วารสาร 

และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง แบ่งเป็นข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 

1.1 ประวัติความเป็นมาของสัปคับ 

1.2 องค์ความรู้เกี่ยวกับสัปคับ 

1.3 การออกแบบเครื่องเรือน 

1.4 วัสดุและกรรมวิธีการผลิต 

1.5 ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง 

 2. การศึกษาข้อมูลเชิงลึกสัปคับ โดยการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านสัปคับ 

 

ก าหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

การศึกษาข้อมูลการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับ มีการใช้ประชากร
และกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้ 

1. ศึกษาข้อมูลในการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับ โดยมีกลุ่ม
ประชากรในการท าโครงการนี้ คือประชากรในเขตจตุจักร  กรุงเทพมหานครฯ กลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัย
ก าหนด คือประชากรในตลาดนัดจตุจักร โครงการเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานครฯ จ านวน 50 คน 

2. ผู้วิจัยได้ก าหนดผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผลการออกแบบมีทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสัปคับ คุณอิทธิพนธ์ ขาวละมัย ผู้จัดการทั่วไปวังช้างอยุธยา แลเพนียด 

เลขามูลนิธิพระคชาบาล 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล อาจารย์ประจ าภาควิชาการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
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ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต น.อ. เรวัต บุนนาค หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง กรมช่างโยธา
ทหารเรือ 

 
สร้างเครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามขึ้นเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยดังนี้  
 1. แบบสอบถามที่เป็นค าถามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ (จ านวน 50 ชุด) 

ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไป  
ส่วนที่ 2 ค าถามเก่ียวกับสัปคับ และความต้องการของผู้บริโภค 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

 2. แบบประเมินความเหมาะสมรูปแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับ  โดย
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบเป็นผู้ประเมิน 
 3. แบบประเมินผลการออกแบบเครื่องเรือนโดยผู้เชี่ยวชาญ แบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้ (จ านวน 3 

ชุด) 

ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับสถานภาพทั่วไป  
ส่วนที่ 2 ค าถามประเมินความพึงพอใจของผลงานการออกแบบ (3 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ความงาม, ด้านโครงสร้างและวัสดุ และด้านการใช้งาน) 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาผลงานการออกแบบ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของกลุ่มเป้ามาย ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 

วิเคราะห์โดยการหาค่าความถี่เป็นร้อยละ สรุปวิเคราะห์ข้อมูล และน าเสนอในรูปแบบตาราง โดยใช้

โปรแกรม SPSS เพ่ือก าหนดแนวทางในการออกแบบขั้นต่อไป 

 2. แบบประเมินความเหมาะสมรูปแบบเครื่องเรือน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ซึ่ง

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มาวิเคราะห์เป็นรายข้อ และน า

ผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุงพัฒนาแบบต่อไป 

 3. แบบประเมินความคิดเห็นความพึงพอใจของผลการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรง

บันดาลใจจากสัปคับของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้าน ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) มาวิเคราะห์ทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความงาม ด้านโครงสร้างและวัสดุ และด้าน

การใช้งาน พร้อมทั้งสรุปผลการวิเคราะห์ทั้ง 3 ด้านรวมกัน น าเสนอในรูปแบบตารางและการบรรยาย 
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 4. ระดับค่าความคิดเห็น และความหมายมีดังนี้ 

5 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับมาก 

3 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อย 

1 หมายถึง  มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

 5. เกณฑ์การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ดังนี้ 

4.50 – 5.00 หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 

2.50 – 3.49 หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง 

1.50 – 2.49 หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อย 

1.00 – 1.49 หมายถึง  ผลการประเมินอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ท าการสรุปผลการวิเคราะห์ มาด าเนินการต่อในขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 1. ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามกลุ่มเป้าหมาย น าข้อมูลที่ได้มาสรุปผล และน าไปเป็นแนวทาง

ข้อก าหนดในการออกแบบเครื่องเรือน ให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 2. ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเหมาะสมรูปแบบเครื่องเรือน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการ

ออกแบบ น าข้อมูลที่ได้สรุปผลไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขส่วนต่างๆ ของเครื่องเรือนให้มีความสมบูรณ์

มากข้ึน 

 3. ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน เป็นข้อมูลประเมินผล

งานการออกแบบเครื่องเรือนของผู้วิจัย ว่าอยู่ในเกณฑ์ระดับใด นอกจากนี้การสรุปผลการประเมินจาก

ผู้เชี่ยวชาญ ยังเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่สนใจ ได้น าไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ต่อไปในอนาคตได้ 

 

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  

 ผู้วิจัยได้ออกแบบเครื่องเรือนตามแนวทางที่ได้ศึกษา ค้นคว้า และสอบถามข้อมูล โดยการท า

แบบร่าง (Sketch) และสร้างแบบจ าลองสามิติด้วยคอมพิวเตอร์ มีข้ันตอนดังนี้ 

 1. ออกแบบเครื่องเรือน 
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 โดยการท า Sketch แบบร่าง ตามแนวทางข้อก าหนดที่ได้จากการวิเคราะห์ความต้องการของ

กลุ่มเป้าหมาย และข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ

ประเมินรูปแบบผลงาน และน าข้อเสนอแนะไปพัฒนา ปรับรุง แก้ไข ให้สมบูรณ์มากข้ึน 

 2. พัฒนาการออกแบบ 

 เมื่อได้แบบที่ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมแล้ว ก็ท าการพัฒนาการออกแบบ โดยการ

สร้างแบบจ าลองสามมิติ ปรับปรุงรูปแบบของเครื่องเรือนให้มีความเหมาะสมที่สุดกับกลุ่มผู้ใช้ และ

ความเป็นไปได้ในการผลิต 

 

เขียนแบบเพื่อการผลิต  

 หลังจากได้แบบเครื่องเรือนที่เหมาะสมแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ การเขียนแบบเพ่ือการผลิตใน

ระบบอุตสาหกรรม เป็นการเขียนแบบบอกขนาดสัดส่วนต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดเพ่ือ

น าไปใช้ท างานในการผลิตขั้นต่อไป 

 

สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบและน าเสนอผลงาน  

 สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้มีลักษณะใกล้เคียงกับรูปแบบของผลิตภัณฑ์ท่ีได้ออกแบบไว้ และมี

การใช้งานที่เหมือนจริงมากที่สุด เพ่ือน ามาทดสอบการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และน ามาประเมินผล

การออกแบบในด้านต่างๆ ดังนี้ ด้านความสวยงาม ด้านการใช้งาน และด้านการผลิต เพ่ือน าไปสู่การ

สรุปผลวิจัย และน าเสนอผลงานในขั้นต่อไป 
 



 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การด าเนินการวิจัยเรื่อง โครงการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับ มี
จุดประสงค์เพ่ือออกแบบเครื่องเรือนที่มีความร่วมสมัยได้รับแรงบันดาลใจจากสัปคับ โดยวิเคราะห์
ความส าคัญ เอกลักษณ์ รวมถึงความสอดคล้องเพ่ือเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องเรือน ที่น า
เอกลักษณ์ของสัปคับมาใช้เพ่ือเพ่ิมพูนคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมไทย และให้มีความร่วมสมัยเหมาะ
แก่การใช้งานในปัจจุบัน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับ มีการ

ด าเนินการและแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลสัปคับ 

  จากผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลของสัปคับที่มีในปัจจุบัน มีดังนี้ 

ตารางที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสัปคับ 

ล าดับ ยุคสมัย การใช้งาน วัสดุ การตกแต่ง 
1. สัปคับพระคชาธาร 

 

สมัย
รัตนโกสินทร์ 
(รัชกาลที่ 9) 

ใช้ออกราช
สงคราม 

เงิน, เส้นทอง ,
ปีกแมลงทับ 

ประดับทอง 
ประดับเพชร 

ประดับปีกแมลง
ทับ 

2. สัปคับถมทอง 

 

สมัย
รัตนโกสินทร์ 
(รัชกาลที่ 9) 

ใช้ในการพระ
ราชพิธ ี

ไม้สัก, เงิน, 
เส้นทอง, 

ปีกแมลงทับ 

ถมทอง 
ทองค าสลักดุล 

ประดับปีกแมลง
ทับ 

3. สัปคับจ าหลักไม ้

 

สมัย
รัตนโกสินทร์ 
(รัชกาลที่ 9) 

ใช้ในการพระ
ราชพิธ ี

ไม้สักทอง, นาค ประดับเพชร 
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ล าดับ ยุคสมัย การใช้งาน วัสดุ การตกแต่ง 
4. สัปคับคร่ า

 

สมัย
รัตนโกสินทร์ 
(รัชกาลที่ 9) 

ใช้ในการพระ
ราชพิธ ี

เหล็ก, ทองค า, 
เงิน 

งานถม 
คร่ าเงินคร่ าทอง 
ประดับเพชร 

5. สัปคับพระทีน่ั่งของ
พระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

สมัย
รัตนโกสินทร์ 
(รัชกาลที่ 7) 

ใช้ในการพระ
ราชพิธ ี

ไม้, หวาย, 
งาชา้ง 

ไม้แกะสลัก 
ลงรักปิดทอง 
ลงรักทาชาด 

6. สัปคับพระทีน่ั่งของ
สมเด็จพระนางเจ้าร าไพ
พรรณ ี

 

สมัย
รัตนโกสินทร์ 
(รัชกาลที่ 7) 

ใช้ในการพระ
ราชพิธ ี

ไม้, หวาย ไม้แกะสลัก
ประดับกระจก 

7. พระที่นั่งประพาสโถง 
(1) 

 

สมัย
รัตนโกสินทร์ 
(รัชกาลที่ 5) 

เดินทาง
ระยะไกล และใช้
ในการพระราช

พิธี 

ไม้ ประดับมุก 
ประดับกระจก 

8. สัปคับงาช้าง 

 

สมัย
รัตนโกสินทร์ 
(รัชกาลที่ 5) 

เดินทาง
ระยะไกล และใช้
ในการพระราช

พิธี 

งาชา้ง แกะสลักงาช้าง 

9. สัปคับประดบัมุก 

 

สมัย
รัตนโกสินทร์ 
(รัชกาลที่ 4) 

เดินทาง
ระยะไกล และใช้
ในการพระราช

พิธี 

ไม้, หวาย, 
โลหะ, งาช้าง 

ประดับมุก 
โลหะปิดทอง 
กลึงงาช้าง 
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ตารางที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลสัปคับ 

ล าดับ ยุคสมัย การใช้งาน วัสดุ การตกแต่ง 
10. พระที่นั่งประพาสโถง 
(2) 

 

สมัย
รัตนโกสินทร์ 

 

ใช้ออกราช
สงคราม 

ไม้, เหล็ก ปิดทอง 

11. สัปคับพระประเทียบ 

 

สมัย
รัตนโกสินทร์ 

 

เดินทาง
ระยะไกล และใช้
ในการพระราช

พิธี 

ไม้ ลงรักปิดทอง,
ประดับกระจก 

12. สัปคับลงรักแดงปิด
ทอง 

 

สมัย
รัตนโกสินทร์ 

 

เดินทาง
ระยะไกล และใช้
ในการพระราช

พิธี 

ไม้ ลงรักแดง 
ปิดทอง 

13. พระที่นั่งประพาสโถง 
(3) 

 

สมัย
รัตนโกสินทร์ 

เดินทาง
ระยะไกล และใช้
ในการพระราช

พิธี 

ไม้, หวาย ปิดทอง 
ประดับกระจก 

จากข้อมูลที่ท าการวิเคราะห์พบว่า สัปคับที่พบเห็นในปัจจุบันนั้น ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัย

รัตนโกสินทร์ทั้งสิ้น ใช้ในงานพระราชพิธีเป็นส่วนใหญ่และท าเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ วัสดุส่วน

ใหญ่ท าจากไม้และหวาย อาจมีวัสดุที่มีราคาแพงและหายาก เช่น งาช้าง เงิน ทองค า เป็นต้น ส่วนการ

ตกแต่งสัปคับนั้นเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สื่อถึงงานหัตถกรรมไทยได้เป็นอย่างดี โดยการตกแต่งนั้น ใช้การ
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แกะสลักไม้ และปิดทองเป็นส่วนใหญ่ เป็นงานหัตถกรรมที่มีความปราณีต ดูหรูหรา และมีความเป็น

ศิลปะหัตถกรรมไทย 

 
ตารางที่ 2 วิเคราะห์ลักษณะและการใช้งานของสัปคับ 

ประเภทสัปคับ ตัวอย่างสัปคับ ลักษณะส าคัญ การใช้งาน 

1. สัปคับทั่วไป 

 

 

- มีพนักล้อมรอบที่นั่งเว้น

ช่องด้านหน้าไว้ส าหรับขึ้น

นั่ง 

- ที่นั่งเปน็ผังสีเหลี่ยมผืนผ้า 

- ขาโค้งเข้ากับหลังช้าง 

ใช้บรรทุกสัมภาระ 

ใช้นั่งเดินทาง 

2. สัปคับใช้ในพิธ ี

 

 

- มีพนักล้อมรอบที่นั่งเว้น

ช่องด้านหน้าไว้ส าหรับขึ้น

นั่ง 

- ที่นั่งเปน็ผังสีเหลี่ยมผืนผ้า 

- ขาโค้งเข้ากับหลังช้าง 

- พนักพิงหลังเปน็แผ่นไม้

ยาว 

- กูบ(หลังคา)บนสัปคบั 

ใช้นั่งในพระราชพิธี

ส าคัญต่างๆ 

3. สัปคับออกศึก 

 

 

- มีพนักล้อมรอบที่นั่ง 

- ที่นั่งหรือที่วางอุปกรณ์

เป็นผังสีเหลี่ยมผืนผ้า 

- ขาโค้งเข้ากับหลังช้าง 

ใช้นั่งหรือวาง

อุปกรณ์ส าหรับใช้

ในศึกสงคราม 

จากข้อมูลที่ท าการวิเคราะห์พบว่า ลักษณะและการใช้งานของสัปคับสรุปได้ดังนี้ 
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การใช้งานสัปคับ: ใช้นั่งส าหรับเดินทางหรือนั่งในงานราชพิธี และบรรทุกสัมภาระสิ่งของต่างๆ 

ลักษณะสัปคับ: 1. พนักล้อม มีพนักล้อมทั้งสี่ด้านของที่นั่ง เว้นช่องด้านหน้าส าหรับขึ้นนั่ง 

 2. พนักพิง แผ่นไม้แผ่นเดียว ยาว ความกว้างไม่มากนัก 

 3. ที่นั่ง เป็นผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า ปูแผ่นไม้ และสานด้วยหวาย เหมาะนั่งส าหรับ 1 คน 

แต่ปัจจุบันสามารถนั่งได้ 2 คน เนื่องจากตัดพนักล้อมด้านหน้าทางข้ึนออก 

 4. ขา มี 4 ขา ท าจากโครงไม้ โค้งเข้ากับหลังช้างได้พอดี 

ข้อสรุปจากการวิเคราะห์สัปคับ 

จากการที่ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสัปคับ พบว่าข้อมูลส าคัญของสัปคับที่สามารถ

น าไปใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับได้ มีดังนี้ 

1. การใช้งานของสัปคับ 

2. ลักษณะของสัปคับ 

3. วัสดุและการตกแต่งของสัปคับ 

ทั้ง 3 ข้อนี้จะน าไปสู่ทิศทางการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัปคับ 

โดยการออกแบบนั้นได้น าข้อมูลข้างต้นไปปรับเปลี่ยนรูปแบบ และการใช้งานให้เหมาะสมกับปัจจุบัน 

 

วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 

 จากแบบสอบถามจ านวน 50 คน ได้รับกลับคืนมาจากผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าข้อมูล

มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติวิเคราะห์หาค่าความถี่เป็นร้อยละ และน าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบ

ความเรียงตามหัวข้อดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 3 แสดงเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (50) ร้อยละ 

ชาย 27 54 

หญิง 23 46 
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สรุปตาราง 3 ผลแสดงจ านวนมากที่สุดคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ54 และน้อยที่สุดคือเพศ

หญิง คิดเป็นร้อยละ46 

 

ตารางที่ 4 แสดงจ านวนอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อายุ จ านวน (50) ร้อยละ 

20 – 30 ปี 17 34 

31 – 40 ปี 19 38 

41 – 50 ปี 12 24 

51 ปีขึ้นไป 2 4 

สรุปตาราง 4 ผลแสดงจ านวนมากที่สุดคือ อายุ31-40ปี คิดเป็นร้อยละ38 รองลงมาคือ 20-

30 ปี คิดเป็นร้อยละ34 41–50 ปี คิดเป็นร้อยละ24 และน้อยที่สุดคือ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ4 

 

ตารางที่ 5 แสดงการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การศึกษา จ านวน (50) ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 2 4 

ปริญญาตรี 36 72 

ปริญญาโท 12 24 

ปริญญาเอก 0 0 

สรุปตาราง 5 ผลแสดงจ านวนการศึกษามากที่สุดคือปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ72 รองลงมา

คือ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ24 ต่ ากว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ4 และน้อยที่สุดคือปริญญาเอก คิด

เป็นร้อยละ 0 

 

ตารางที่ 6 แสดงอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ จ านวน (50) ร้อยละ 

นักศึกษา 2 4 

ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 6 12 

พนักงานบริษัทเอกชน 15 30 
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อาชีพ จ านวน (50) ร้อยละ 

ธุรกิจส่วนตัว 23 46 

อ่ืน ๆ 4 8 

สรุปตาราง 6 ผลแสดงจ านวนอาชีพมากที่สุดคือ ธุรกิจส่วนตัว  คิดเป็นร้อยละ46 รองลงมา

คือ พนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ30 อาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ12 อาชีพ

อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ8 และน้อยที่สุดคือระดับอาชีพนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ4 

 

ตารางที่ 7 แสดงรายได้ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายได้/เดือน จ านวน (50) ร้อยละ 

ต่ ากว่า 10,000 บาท 2 4 

10,001 – 20,000 บาท 11 22 

20,001 – 30,000 บาท 13 26 

30,001 – 40,000 บาท 15 30 

40,001 บาทขึ้นไป 9 18 

สรุปตาราง 7 ผลแสดงจ านวนรายได้มากที่สุดคือ 30,001–40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ30 

รองลงมาคือ20,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ26 10,001–20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ22 

40,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ18 และน้อยที่สุดคือต่ ากว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ4 

 

ตารางที่ 8 แสดงประเภทที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ที่พักอาศัย จ านวน (50) ร้อยละ 

บ้านเดี่ยว 13 26 

ทาวน์เฮาส์/ ทาวน์โฮม 18 36 

อาคารพาณิชย์ 3 6 

ห้องชุด/ คอนโดมิเนียม 16 32 

อ่ืน ๆ 0 0 
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สรุปตาราง 8 ผลแสดงจ านวนมากที่สุดคือ ทาวน์เฮาส์ / ทาวน์โฮม คิดเป็นร้อยละ36 

รองลงมาคือห้องชุด/ คอนโดมิเนียม คิดเป็นร้อยละ32 บ้านเดี่ยว คิดเป็นร้อยละ26 อาคารพาณิชย์ 

คิดเป็นร้อยละ6 และน้อยที่สุดคืออ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ0 

 

ตารางที่ 9 แสดงจ านวนคนภายในที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จ านวนคนภายในที่พัก จ านวน (50) ร้อยละ 

1 คน 13 26 

2-4 คน 23 46 

5 คนข้ึนไป 14 28 

สรุปตาราง 9 ผลแสดงจ านวนมากที่สุดคือ 2-4 คน คิดเป็นร้อยละ46 รองลงมาคือ5 คนข้ึน

ไป คิดเป็นร้อยละ28 และน้อยที่สุดคือ1 คน คิดเป็นร้อยละ26 

 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสัปคับและความต้องการของผู้บริโภค 

ตารางที่ 10 แสดงปัจจัยของผู้สอบถามรู้จักสัปคับหรือไม่ 

ปัจจัย จ านวน (50) ร้อยละ 

รู้จัก 44 88 

ไม่รู้จัก 6 12 

สรุปตาราง 10 ผลแสดงจ านวนมากที่สุดคือ รู้จัก คิดเป็นร้อยละ88 และน้อยที่สุดคือ ไม่รู้จัก 

คิดเป็นร้อยละ12 

 

ตารางที่ 11 แสดงถึงลักษณะเด่นของสัปคับที่สื่อถึงความเป็นไทย 

ลักษณะ จ านวน (50) ร้อยละ 

รูปทรง เช่น ขา พนักพิง 19 38 

สี, ลวดลายการตกแต่ง 28 56 

วัสดุที่ใช้ เช่น ไม้ หวาย 3 6 

อ่ืน ๆ 0 0 
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สรุปตาราง 11 ผลแสดงจ านวนการศึกษามากที่สุดคือ สี, ลวดลายการตกแต่ง คิดเป็นร้อยละ

56 รองลงมาคือ รูปทรง เช่น ขา พนักพิง คิดเป็นร้อยละ38 วัสดุที่ใช้ เช่น ไม้ หวาย คิดเป็นร้อยละ6 

และน้อยที่สุดคือ อ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 0 

 

ตารางที่ 12 แสดงถึงแนวทางการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบันที่มีแรงบันดาลใจสัปคับ 

ลักษณะ จ านวน 

(50) 

ร้อยละ 

คงไว้ซึ่งศิลปะแบบดั้งเดิม (Classic) 10 20 

ปรับรูปแบบให้ร่วมสมัย เข้ากับการตกแต่งในปัจจุบัน (Contemporary) 34 68 

ลดทอนรายละเอียดให้ดูทันสมัย เน้นประโยชน์ใช้สอย (Modern) 6 12 

สรุปตาราง 12 ผลแสดงจ านวนมากที่สุดคือ ปรับรูปแบบให้ร่วมสมัย เข้ากับการตกแต่งใน

ปัจจุบัน (Contemporary) คิดเป็นร้อยละ68 รองลงมาคือ คงไว้ซึ่งศิลปะแบบดั้งเดิม (Classic) คิด

เป็นร้อยละ20 และน้อยที่สุดคือ ลดทอนรายละเอียดให้ดูทันสมัย เน้นประโยชน์ใช้สอย (Modern) คิด

เป็นร้อยละ12 

 

ตารางที่ 13 แสดงปัจจัยในการเลือกซ้ือเฟอร์นิเจอร์จากวัสดุ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ประเภทวัสดุ จ านวน (50) ร้อยละ 

ไม้ 48 96 

พลาสติก 17 34 

โลหะ 21 42 

หนังสัตว์ 12 24 

อ่ืน ๆ 2 4 

สรุปตาราง 13 ผลแสดงจ านวนมากที่สุดคือ ไม้ คิดเป็นร้อยละ96 รองลงมาคือโลหะ คิดเป็น

ร้อยละ42 พลาสติก คิดเป็นร้อยละ34 หนังสัตว์ คิดเป็นร้อยละ24 และน้อยที่สุดคืออ่ืน ๆ คิดเป็นร้อย

ละ4 
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ตารางที่ 14 แสดงประโยชน์ใช้สอยของเฟอร์นิเจอร์ที่ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการ (ตอบได้มากกว่า 1 
ข้อ) 

ประเภทวัสดุ จ านวน (50) ร้อยละ 

แข็งแรงทนทาน 38 76 

เคลื่อนย้ายสะดวก, สามารถพับเก็บได้ 28 56 

ใช้งานได้หลากหลาย 23 46 

รูปแบบแปลกสะดุดตา 11 22 

อ่ืน ๆ 0 0 

สรุปตาราง 14 ผลแสดงจ านวนมากที่สุดคือ แข็งแรงทนทาน คิดเป็นร้อยละ76 รองลงมาคือ

เคลื่อนย้ายสะดวก, สามารถพับเก็บได้ คิดเป็นร้อยละ56 ใช้งานได้หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ46 

รูปแบบแปลกสะดุดตา คิดเป็นร้อยละ22 และน้อยที่สุดคืออ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ0 

 

แนวทางการออกแบบเครื่องเรือน 

 

ภาพที่ 37 แสดงแผนผังแนวความคิดการออกแบบ 
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 วิเคราะห์แนวทางการออกแบบเครื่องเรือนโดยใช้หลัก 5W1H 

1. What? เครื่องเรือน โซฟา 2 ที่นั่งส าหรับรับแขก (เนื่องจากสัปคับเป็นที่นั่งบนหลัง

ช้างนั่งได้จ านวน 1 คน จึงพัฒนารูปแบบรองรับได้ 2 ที่นั่งให้เข้ากับการใช้งานในปัจจุบัน) 

2. Who? กลุ่มเป้าหมาย 31–40 ปี ผู้ที่สนใจเครื่องเรือนสไตล์ไทยร่วมสมัย 

3. When? ใช้ส าหรับกิจกรรมตอนนั่งรับแขก หรือนั่งพักผ่อน 

4. Where?  ใช้ส าหรับห้องรับแขก หรือห้องนั่งเล่น ภายในที่พักอาศัยประเภทเทาวน์

เฮ้าส์/ทาวน์โฮม สไตล์การตกแต่ง Tropical Style และContemporary Style 

5. Why? เพ่ือใช้นั่งต้อนรับแขก นั่งเล่นพักผ่อน และเป็นการสร้างสรรค์เครื่องเรือนที่

แฝงไว้ด้วยเอกลักษณ์ ความเป็นตัวตน และคุณค่าความเป็นไทยไว้อีกด้วย 

6. How? แนวทางการออกแบบ 

1. พนักพิงมีลักษณะเด่นเป็นแผ่นเดียว 

   2. มีพนักกั้นล้อมรอบท่ีนั่ง 3 ด้าน หรือพนักพิงและท่ีวางแขน 

   3. เก็บของสัมภาระได้ 

4. ขามีลักษณะโค้ง 

   5. วัสดุท าจากไม้ และโลหะ 

 

ออกแบบเครื่องเรือนและประเมินความเหมาะสมรูปแบบเครื่องเรือน 

 4.1 ออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับตามแนวทางข้างต้น โดยการร่าง

แบบ (Sketch)  
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ภาพที่ 38 แบบร่าง Sketch เครื่องเรือน 
 

4.2 ประเมินความเหมาะสมรูปแบบเครื่องเรือน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 

ผู้วิจัยได้พัฒนาการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับออกมาเป็น 3 

รูปแบบ และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ 1 ท่าน ท าการประเมิน  

ผู้เชี่ยวชาญที่ท าการประเมิน ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล อาจารย์ประจ าภาควิชาการ

ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ภาพรูปแบบเครื่องเรือน 
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ภาพที่ 39 ออกแบบเครื่องเรือน รูปแบบที่ 1 
 

 

ภาพที่ 40 ออกแบบเครื่องเรือน รูปแบบที่ 2 
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ภาพที่ 41 ออกแบบเครื่องเรือน รูปแบบที่ 3 
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 ตารางที่ 15 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบที่ 1 

รายการ ระดับความ
คิดเห็น 

S.D. ความหมาย 

1. เครื่องเรือนมีรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการ
รับแขก 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2. เครื่องเรือนเหมาะกับการตกแต่งที่พักอาศัยในปัจจุบัน 4.00 0.00 มาก 

3. เครื่องเรือนมีรูปแบบสื่อถึงความเป็นไทย (ลวดลาย, 
ประเภทไม,้ การใช้งาน) 

5.00 0.00 มากที่สุด 

4. เครื่องเรือนมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย (นั่ง, เก็บ
ของ, แขวนสัมภาระ) 

5.00 0.00 มากที่สุด 

5. เครื่องเรือนมีรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับที่พัก
อาศัย 

4.00 0.00 มาก 

6. เครื่องเรือนมีขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับการนั่ง
รับแขก (1 - 2 คน) 

5.00 0.00 มากที่สุด 

7. เครื่องเรือนมีรูปแบบการนั่งที่สะดวกสบาย 4.00 0.00 มาก 

8. รูปแบบเครื่องเรือนมีความสวยงามที่เหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

9. รูปแบบเครื่องเรือนแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ 4.00 0.00 มาก 
10. รูปแบบเครื่องเรือนสามารถผลิตได้ในระบบ
อุตสาหกรรม หรือหัตถอุตสาหกรรม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.50 0.00 มากที่สุด 

สรุปตารางที่ 15 พบว่าผลจากการประเมินความเหมาะสมรูปแบบที่ 1 มีค่าเฉลี่ยที่ 4.50 ซึ่งมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
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ตารางที่ 16 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบที่ 2 

รายการ ระดับความ
คิดเห็น 

S.D. ความหมาย 

1. เครื่องเรือนมีรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการ
รับแขก 

4.00 0.00 มาก 

2. เครื่องเรือนเหมาะกับการตกแต่งที่พักอาศัยในปัจจุบัน 4.00 0.00 มาก 
3. เครื่องเรือนมีรูปแบบสื่อถึงความเป็นไทย (ลวดลาย, 
ประเภทไม,้ การใช้งาน) 

4.00 0.00 มาก 

4. เครื่องเรือนมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย (นั่ง, เก็บ
ของ, แขวนสัมภาระ) 

4.00 0.00 มาก 

5. เครื่องเรือนมีรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับที่พัก
อาศัย 

3.00 0.00 ปานกลาง 

6. เครื่องเรือนมีขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับการนั่ง
รับแขก (1 - 2 คน) 

4.00 0.00 มาก 

7. เครื่องเรือนมีรูปแบบการนั่งที่สะดวกสบาย 3.00 0.00 ปานกลาง 
8. รูปแบบเครื่องเรือนมีความสวยงามที่เหมาะสม 4.00 0.00 มาก 

9. รูปแบบเครื่องเรือนแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ 4.00 0.00 มาก 

10. รูปแบบเครื่องเรือนสามารถผลิตได้ในระบบ
อุตสาหกรรม หรือหัตถอุตสาหกรรม 

3.00 0.00 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.70 0.00 มาก 

สรุปตารางที่ 16 พบว่าผลจากการประเมินความเหมาะสมรูปแบบที่ 2 มีค่าเฉลี่ยที่ 3.70 ซึ่งมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
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ตารางที่ 17 แสดงผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบที่ 3 

รายการ ระดับความ
คิดเห็น 

S.D. ความหมาย 

1. เครื่องเรือนมีรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการ
รับแขก 

4.00 0.00 มาก 

2. เครื่องเรือนเหมาะกับการตกแต่งที่พักอาศัยในปัจจุบัน 3.00 0.00 ปานกลาง 
3. เครื่องเรือนมีรูปแบบสื่อถึงความเป็นไทย (ลวดลาย, 
ประเภทไม,้ การใช้งาน) 

3.00 0.00 ปานกลาง 

4. เครื่องเรือนมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย (นั่ง, เก็บ
ของ, แขวนสัมภาระ) 

3.00 0.00 ปานกลาง 

5. เครื่องเรือนมีรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับที่พัก
อาศัย 

3.00 0.00 ปานกลาง 

6. เครื่องเรือนมีขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับการนั่ง
รับแขก (1 - 2 คน) 

4.00 0.00 มาก 

7. เครื่องเรือนมีรูปแบบการนั่งที่สะดวกสบาย 3.00 0.00 ปานกลาง 
8. รูปแบบเครื่องเรือนมีความสวยงามที่เหมาะสม 3.00 0.00 ปานกลาง 

9. รูปแบบเครื่องเรือนแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ 3.00 0.00 ปานกลาง 

10. รูปแบบเครื่องเรือนสามารถผลิตได้ในระบบ
อุตสาหกรรม หรือหัตถอุตสาหกรรม 

3.00 0.00 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ย 3.20 0.00 ปานกลาง 

สรุปตารางที่ 17 พบว่าผลจากการประเมินความเหมาะสมรูปแบบที่ 3 มีค่าเฉลี่ยที่ 3.20 ซึ่งมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
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สร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับ 

 

ภาพที่ 42 เครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับ 1 
 

 

ภาพที่ 43 เครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับ 2  
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ประเมินความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ 

การประเมินความเหมาะสมของผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการออกแบบเครื่องเรือน

ร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับ ผู้วิจัยได้สร้างแบบประเมินไว้ 3 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านความสวยงาม 

2. ด้านโครงสร้างและวัสดุ 

3. ด้านการใช้งาน 

ตารางที่ 18 แบบประเมินความคิดเห็นด้านความสวยงาม 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. รูปแบบของเครื่องเรือนแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ

สัปคับได้ 

4.67 0.58 มากที่สุด 

2. รูปแบบของเครื่องเรือนสื่อถึงความเป็นไทยได้ (เช่น สี, การ

ตกแต่ง) 

4.33 0.58 มาก 

3. รูปแบบของเครื่องเรือนมีความสวยงามเหมาะสมกับการใช้

รับแขก 

4.67 0.58 มากที่สุด 

4. รูปแบบของเครื่องเรือนมีความเหมาะสมกับการตกแต่งที่พัก

อาศัยในปัจจุบัน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

5. รูปแบบของเครื่องเรือนมีโอกาสทางการตลาด 4.67 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.67 0.30 มากที่สุด 

จากตารางที่ 18 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาล

ใจจากสัปคับของผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พบว่าข้อที่ 1 ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 ค่า S.D. เท่ากับ 0.58 อยู่

ในระดับมากที่สุด ข้อ 2 ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ค่า S.D. เท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับมาก ข้อ 3 ได้

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 และค่า S.D. เท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อ 4 ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.00 

ค่า S.D. เท่ากับ 0 อยู่ในระดับมากที่สุด และข้อ 5 ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 ค่า S.D. เท่ากับ 0.58 อยู่

ในระดับมากที่สุด สรุปผลความพึงพอใจค่าเฉลี่ยทั้งหมด 5 ข้อ อยู่ที่ 4.67 ค่า S.D. อยู่ที่ 0.30 อยู่ใน

ระดับความพอใจมากที่สุด 

สรุปข้อเสนอแนะด้านความสวยงาม 

1. มีอัตลักษณ์ไทย การเลือกใช้วัสดุ สี เป็นสไตล์นิยมธรรมชาติ งานไม้ สามารถพัฒนาขนาดเก้าอ้ี

เดี่ยว นั่งคู่ และโต๊ะกลาง เข้าเช็ตจะดีเยี่ยม 
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 2. น าเอกลักษณ์ไทยมาใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องรับแขก หรือห้องนั่งเล่นได้เหมาะสมดี มีความ

เรียบง่ายและดูมีคุณค่า 

 

ตารางที ่19 แบบประเมินความคิดเห็นด้านโครงสร้างและวัสดุ 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. เครื่องเรือนมีขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับการนั่งรับแขก 4.00 1.00 มาก 

2. โครงสร้างเครื่องเรือนมีความแข็งแรงปลอดภัยส าหรับการนั่ง 

2 คนและเก็บสัมภาระในลิ้นชัก 2 บาน 

4.00 0.00 มาก 

3. วัสดุที่ใช้ท าโครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน 4.33 0.58 มาก 

4. วัสดุและอุปกรณ์ที่เลือกใช้มีความเหมาะสมในการใช้งาน 4.33 0.58 มาก 

5. เครื่องเรือนสามารถผลิตในรูปแบบหัตถกรรมหรือ

อุตสาหกรรมได้ 

4.67 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.27 0.42 มาก 

จากตารางที่ 19 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาล

ใจจากสัปคับของผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พบว่าข้อที่ 1 ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 ค่า S.D. เท่ากับ 1.00 อยู่

ในระดับมาก ข้อ 2 ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 ค่า S.D. เท่ากับ 0.00 อยู่ในระดับมาก ข้อ 3 ได้ค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.33 และค่า S.D. เท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับมาก ข้อ 4 ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ค่า S.D. 

เท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับมาก และข้อ 5 ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 ค่า S.D. เท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับ

มากที่สุด สรุปผลความพึงพอใจค่าเฉลี่ยทั้งหมด 5 ข้อ อยู่ที่ 4.27 ค่า S.D. อยู่ที่ 0.42 อยู่ในระดับ

ความพอใจมาก 

สรุปข้อเสนอแนะด้านโครงสร้างและวัสดุ 

1. ขนาดส่วนสัดพอดีกับการนั่ง 2 คน แต่ไม่สบายมากนัก อาจเพิ่มขนาดให้กว้างมากกว่าเดิม 

2. ควรเพิ่มขนาดขาของเครื่องเรือนเพ่ือให้แข็งแรง และรับน้ าหนักได้มาก 
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ตารางที่ 20 แบบประเมินความคิดเห็นด้านการใช้งาน 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. พนักพิงและที่วางแขนมีความเหมาะสมในการใช้งาน 4.33 0.58 มาก 

2. ลิ้นชักเก็บสัมภาระมีความเหมาะสมในการใช้งาน 4.33 0.58 มาก 

3. เบาะที่นั่งมีความสะดวกสบายในการนั่งรับแขก 4.33 0.58 มาก 

4. การถอดประกอบเพ่ือการซ่อมแซมและการบ ารุงรักษาการใช้

งาน 

4.33 0.58 มาก 

5. เครื่องเรือนมีความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน 4.67 0.58 มากที่สุด 

รวม 4.40 0.20 มาก 

จากตารางที่ 20 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาล

ใจจากสัปคับของผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พบว่าข้อที่ 1 ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ค่า S.D. เท่ากับ 0.58 อยู่

ในระดับมาก ข้อ 2 ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ค่า S.D. เท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับมาก ข้อ 3 ได้ค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4.33 และค่า S.D. เท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับมาก ข้อ 4 ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.33 ค่า S.D. 

เท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับมาก และข้อ 5 ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 ค่า S.D. เท่ากับ 0.58 อยู่ในระดับ

มากที่สุด สรุปผลความพึงพอใจค่าเฉลี่ยทั้งหมด 5 ข้อ อยู่ที่ 4.40 ค่า S.D. อยู่ที่ 0.20 อยู่ในระดับ

ความพอใจมาก 

สรุปข้อเสนอแนะด้านการใช้งาน 

1. ควรเพิ่มขนาดที่วางแขนให้กว้างขึ้นเพ่ือความสะดวกสบายในการนั่ง 

2. การเก็บของในลิ้นชักควรเก็บของที่มีน้ าหนักเบา เพราะเมื่อเลื่อนลิ้นชักออกมาพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน 

ถ้ามีน้ าหนักมากเกินไป อาจท าให้เก้าอ้ีเอนโยกมาด้านหน้าได้ หรือไม่ก็ลดขนาดความลึกของลิ้นชักให้

สั้นลง เพ่ือความปลอดภัยในการใช้งานพร้อมกันทั้ง 2 ด้าน  
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ตารางที่ 21 แบบประเมินความคิดเห็นทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสวยงาม ด้านโครงสร้างและวัสดุ 
และด้านการใช้งาน 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ความหมาย 

1. ด้านความสวยงาม 4.67 0.30 มากที่สุด 

2. ด้านโครงสร้างและวัสดุ 4.27 0.42 มาก 

3. ด้านการใช้งาน 4.40 0.20 มาก 

รวม 4.44 0.27 มาก 

จากตารางที่ 21 แสดงผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาล

ใจจากสัปคับของผู้เชี่ยวชาญ 3 คน พบว่าด้านความสวยงาม ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67 ค่า S.D. เท่ากับ 

0.30 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านโครงสร้างและวัสดุ ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.27 ค่า S.D. เท่ากับ 0.42 อยู่

ในระดับมาก และด้านการใช้งาน ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.40 และค่า S.D. เท่ากับ 0.20 อยู่ในระดับมาก 

สรุปผลความพึงพอใจค่าเฉลี่ยทั้งหมด 3 ด้าน อยู่ที่ 4.44 ค่า S.D. อยู่ที่ 0.27 อยู่ในระดับความพอใจ

มาก 

 



 

บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

  
โครงการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับ  มีจุดประสงค์เพ่ือออกแบบ

เครื่องเรือนร่วมสมัย สามารถใช้ตกแต่งที่พักอาศัยในปัจจุบันได้ โดยศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของ

สัปคับ เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัย ส าหรับใช้ภายในที่พักอาศัย และ

ได้สืบสานวัฒนธรรมศิลปะของสัปคับไทย ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลจากการศึกษาด้านสถานภาพ พบว่า การศึกษาเพ่ือออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรง

บันดาลใจจากสัปคับ มีความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็น เพศชาย มีช่วงอายุระหว่าง 31 – 

40 ปี มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีรายได้ต่อเดือน 30,001–40,000 บาท มีที่พักอาศัยประเภท ทาวน์เฮาส์/ 

ทาวน์โฮม มีจ านวนคนภายในที่พัก 2-4 คน ในการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย พบว่าวัสดุ

เฟอร์นิเจอร์ที่เลือกใช้คือ ไม้ รองลงมาคือโลหะ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่าเครื่องเรือน

ที่ออกแบบนั้น ต้องการให้เป็นสไตล์ร่วมสมัย เข้ากับการตกแต่งในปัจจุบัน มีสีและลวดลายที่สื่อถึง

ความเป็นไทย และมีประโยชน์ใช้สอยที่แข็งแรงทนทาน 

ผลจากการสรุปแนวทางที่น ามาใช้ในผลิตภัณฑ์ คือผู้วิจัยได้น าแนวคิดและลักษณะส่วนต่างๆ 

ของสัปคับที่ได้ศึกษา มาเป็นแนวทางในการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับ 

โดยเชื่อมโยงกับลักษณะของเครื่องเรือนที่ผู้วิจัยได้ออกแบบ ดังนี้ 

พนักล้อม เป็นเอกลักษณ์ส าคัญอย่างหนึ่งของสัปคับ ใช้ส าหรับเป็นที่กันล้อมกันตกบนหลัง

ช้าง ผู้วิจัยได้ออกแบบให้สอดคล้องกับยุคสมัยปัจจุบัน โดยการออกแบบให้เป็นที่วางแขน และยังคง

การล้อมที่เชื่อมต่อกับพนักพิง 

พนักพิง เดิมพนักพิงสัปคับ เป็นแผ่นไม้บาง มีลักษณะ ยาว แคบ วางพิงระหว่างที่นั่งกับพนัก

ล้อม ถอดออกได้เมื่อไม่ใช้งาน สัปคับบางตัวก็ไม่มีพนักพิง ผู้วิจัยได้ออกแบบให้พนักพิงยึดติดกับที่นั่ง 

และที่วางแขนเข้าด้วยกัน ออกแบบให้มีลักษณะเฉียง เว้นช่องไม้ เพ่ือให้ความรู้สึกแข็งแรง โปร่ง โล่ง 

ไม่อึดอัด 

ขา เป็นเอกลักษณ์ที่เด่นชัดที่สุดของสัปคับ มีลักษณะโค้งเข้ากับหลังช้าง เวลาใช้งานต้องใช้

ผูกกับท้องช้าง และอาศัยความสมดุลในการใช้งาน การออกแบบเครื่องเรือนนั้นใช้ในที่พักอาศัย จึงไม่
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จ าเป็นต้องออกแบบให้ขามีลักษณะโค้งเข้ากับท้องช้าง เพราะขาสัปคับนั้นท าให้การใช้งานในที่พัก

อาศัยล าบากมากขึ้น เนื่องจากต้องค านึงถึงความสมดุลในการใช้งาน  ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบให้ขาของ

เครื่องเรือนมีลักษณะโค้งเป็นรูปตัวยู คล้ายกับโค้งเข้าหลังช้าง ให้ความรู้สึกอ่อนโยน ไม่แข็งกระด้าง 

นอกจากนี้ความมุ่งหมายของผู้วิจัยคาดหวังให้เครื่องเรือนนี้ เป็นสิ่งที่สื่อสารเอกลักษณ์ความ

เป็นไทยที่เข้าใจและเข้าถึงได้ง่าย และยังเป็นการเพ่ิมทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้บริโภคที่มีความต้องการที่

จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนไทย ที่มีคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรม และมีความร่วมสมัยเหมาะแก่

การใช้งานในปัจจุบันได้อย่างลงตัว 

 

ข้อเสนอแนะ 

งานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้เล็งเห็นคุณค่าวัฒนธรรมการใช้งานของสัปคับที่สามารถน ามา

ประยุกต์ใช้กับงานออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยได้ดี พบว่ามีประเด็นข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ได้จาก

การท าวิจัยดังนี้ 

1. ด้านความงาม รูปแบบเครื่องเรือนมีความสวยงามเหมาะสมกับการน าไปใช้รับแขก และ

น าไปใช้ร่วมกับการตกแต่งที่พักอาศัยในปัจจุบันได้ ในอนาคตหากมีการพัฒนาเพ่ิมเติม อาจเน้นให้มี

รูปแบบเป็นสัปคับมากขึ้น และพัฒนาต่อเป็นชุดรับแขก ที่ประกอบด้วย เก้าอ้ีเดี่ยว เก้าอ้ีคู่ โต๊ะกลาง 

เป็นชุดเข้ากัน และสามารถน าไปใช้ตกแต่งท่ีพักประเภทโรมแรม รีสอร์ทได้ 

2. ด้านโครงสร้าง โครงสร้างความแข็งแรง ควรเพ่ิมขนาดขาของเครื่องเรือนให้มีขนาดใหญ่

ขึ้น เพ่ือรองรับน้ าหนักได้มาก ลิ้นชักของเครื่องเรือนถูกออกแบบให้เก็บของสัมภาระที่มีขนาดเล็ก 

และน้ าหนักเบา 

3. ด้านการใช้งาน ที่วางแขนควรเพ่ิมขนาดให้กว้าง เพ่ือการใช้งานที่สบายมากยิ่งขึ้น ระยะ

พนักพิงควรปรับลดทอนให้มีระยะที่รองรับพอดีกับการนั่งพิง เพ่ือเพ่ิมความสบายในการนั่ง และยังท า

ให้นั่งได้นานยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
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แบบสอบถาม 

โครงการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับ 

โดย นางสาวจิตติมา เอมอร่าม นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าอธิบาย กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน       หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

1. เพศ  ชาย    หญิง 

 2. อายุ    

   20 - 30 ปี   31 - 40 ปี 

   41 – 50 ปี   51 ปีขึ้นไป 

 3. การศึกษา 

   ต่ ากว่าปริญญาตรี  ปริญญาตรี 

   ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

 4. อาชีพ 

   นักศึกษา   ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 

   พนักงานบริษัทเอกชน  ธุรกิจส่วนตัว 

   อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………. 

 5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

   ต่ ากว่า 10,000 บาท  10,001 – 20,000 บาท 

   20,001 – 30,000 บาท  30,001 – 40,000 บาท 

   40,001 บาทขึ้นไป 

 6. ประเภทที่พักอาศัย 

   บ้านเดี่ยว   ทาวน์เฮาส์/ ทาวน์โฮม 

   อาคารพาณิชย์   ห้องชุด/ คอนโดมิเนียม 

   อ่ืนๆ ระบุ………………………………………………….  

 7. จ านวนคนภายในที่พักอาศัย (รวมตัวท่าน) 

   1 คน   2-4 คน   5 คนข้ึนไป 
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับสัปคับ (ที่นั่งบนหลังช้าง) และความต้องการของผู้บริโภค 

ค าอธิบาย กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน       หน้าข้อที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

 
1. ท่านรู้จักหรือเคยพบเห็นสัปคับ (ที่นั่งบนหลังช้าง) หรือไม่ 

  รู้จัก    ไม่รู้จัก 

2. ท่านคิดว่าลักษณะเด่นของสัปคับส่วนใดที่สื่อถึงความเป็นไทยมากท่ีสุด 

  รูปทรง เช่น ขา พนักพิง  สี, ลวดลายการตกแต่ง 

  วัสดุที่ใช้ เช่น ไม้ หวาย  อ่ืนๆ ระบุ…………………………….. 

3. หากมีการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่มีแรงบันดาลใจจากสัปคับ ท่านคิดว่าควรมีลักษณะไปใน

ทิศทางใด 

  คงไว้ซึ่งศิลปะแบบดั้งเดิม (Classic) 

   ปรับรูปแบบให้ร่วมสมัย เข้ากับการตกแต่งในปัจจุบัน (Contemporary) 

   ลดทอนรายละเอียดให้ดูทันสมัย เน้นประโยชน์ใช้สอย (Modern) 

 4. โดยปกติเฟอร์นิเจอร์ที่ท่านเลือกซื้อ ท าจากวัสดุประเภทใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   ไม้    พลาสติก 

   โลหะ    หนังสัตว์ 

   อ่ืนๆ ระบุ…………………………….. 

5. ลักษณะประโยชน์ใช้สอยของเฟอร์นิเจอร์ที่ท่านต้องการเป็นแบบใด (เลือกตอบได้มากกว่า 

1 ข้อ) 

แข็งแรงทนทาน   เคลื่อนย้ายสะดวก, สามารถพับเก็บได้

ใช้งานได้หลากหลาย  รูปแบบแปลกสะดุดตา 

อ่ืนๆ ระบุ………………………… 
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ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

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

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

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

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

................................................................................................................................................................ 
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แบบประเมินความเหมาะสมรูปแบบเครื่องเรือน 

ค าชี้แจง:  กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่าน (1 = น้อยที่สุด, 

5 = มากที่สุด)  

 

   
เครื่องเรือนรูปแบบที่ 1 

 ระดับความคิดเห็น 

   1 2 3 4 5 
1. เครื่องเรือนมีรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการรับแขก      

2. เครื่องเรือนเหมาะกับการตกแต่งที่พักอาศัยในปัจจุบัน      

3. เครื่องเรือนมีรูปแบบสื่อถึงความเป็นไทย (ลวดลาย, ประเภทไม้, 
การใช้งาน) 

     

4. เครื่องเรือนมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย (นั่ง, เก็บของ, แขวน
สัมภาระ) 

     

5. เครื่องเรือนมีรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับที่พักอาศัย      
6. เครื่องเรือนมีขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับการนั่งรับแขก (1 - 2 
คน) 

     

7. เครื่องเรือนมีรูปแบบการนั่งที่สะดวกสบาย      
8. รูปแบบเครื่องเรือนมีความสวยงามที่เหมาะสม      

9. รูปแบบเครื่องเรือนแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่      
10. รูปแบบเครื่องเรือนสามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม หรือหัตถ
อุตสาหกรรม 

     

 

  

คณุคา่และคณุลกัษณะของเคร่ืองเรือนรูปแบบท่ี 1 
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เครื่องเรือนรูปแบบที่ 2 

 ระดับความคิดเห็น 
   1 2 3 4 5 

1. เครื่องเรือนมีรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการรับแขก      

2. เครื่องเรือนเหมาะกับการตกแต่งที่พักอาศัยในปัจจุบัน      
3. เครื่องเรือนมีรูปแบบสื่อถึงความเป็นไทย (ลวดลาย, ประเภทไม้, 
การใช้งาน) 

     

4. เครื่องเรือนมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย (นั่ง, เก็บของ, แขวน
สัมภาระ) 

     

5. เครื่องเรือนมีรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับที่พักอาศัย      

6. เครื่องเรือนมีขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับการนั่งรับแขก (1 - 2 
คน) 

     

7. เครื่องเรือนมีรูปแบบการนั่งที่สะดวกสบาย      

8. รูปแบบเครื่องเรือนมีความสวยงามที่เหมาะสม      
9. รูปแบบเครื่องเรือนแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่      

10. รูปแบบเครื่องเรือนสามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม หรือหัตถ
อุตสาหกรรม 

     

 

  

คณุคา่และคณุลกัษณะของเคร่ืองเรือนรูปแบบท่ี 1 
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เครื่องเรือนรูปแบบที่ 3 

 ระดับความคิดเห็น 

   1 2 3 4 5 

1. เครื่องเรือนมีรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับใช้ในการรับแขก      
2. เครื่องเรือนเหมาะกับการตกแต่งที่พักอาศัยในปัจจุบัน      

3. เครื่องเรือนมีรูปแบบสื่อถึงความเป็นไทย (ลวดลาย, ประเภทไม้, 
การใช้งาน) 

     

4. เครื่องเรือนมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย (นั่ง, เก็บของ, แขวน
สัมภาระ) 

     

5. เครื่องเรือนมีรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสมกับที่พักอาศัย      

6. เครื่องเรือนมีขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับการนั่งรับแขก (1 - 2 
คน) 

     

7. เครื่องเรือนมีรูปแบบการนั่งที่สะดวกสบาย      
8. รูปแบบเครื่องเรือนมีความสวยงามที่เหมาะสม      

9. รูปแบบเครื่องเรือนแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่      

10. รูปแบบเครื่องเรือนสามารถผลิตได้ในระบบอุตสาหกรรม หรือหัตถ
อุตสาหกรรม 

     

 

  

คณุคา่และคณุลกัษณะของเคร่ืองเรือนรูปแบบท่ี 1 
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แบบสอบถามเพื่อประเมินผลการออกแบบเครื่องเรือนโดยผู้เชี่ยวชาญ 

ประกอบการท าวิจัย โครงการออกแบบเครื่องเรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับ 

โดย นางสาวจิตติมา เอมอร่าม นักศึกษาภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับปริญญามหาบัณฑิต 

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ตอนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อ………………………………….…………………….……นามสกุล………………………….……………………..……..……. 

อาชีพ/ต าแหน่ง……………………………………………………………………….……...ประสบการณ์….………...…..ป ี

 

ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของผลงานออกแบบ 

แบบประเมินชุดนี้เป็นแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการออกแบบเครื่อง

เรือนร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากสัปคับ โดยพิจารณาค าตอบแต่ละข้อ แล้วท าเครื่องหมาย ✓ ลงใน

ช่องระดับความคิดเห็นท้ายค าถามท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านโดยใช้เกณฑ์พิจารณา ดังนี้ 

5 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด 

4 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับมาก 

3 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อย 

1 หมายถึง มีความเหมาะสมในระดับน้อยที่สุด 

 

รูปผลงานการออกแบบ 
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เกณฑ์ในการประเมินคุณค่าและรูปแบบของเครื่องเรือน 

เกณฑ์ในการประเมินคุณค่าและรูปแบบของเครื่องเรือน 

ตารางท่ี 1 แบบประเมินความคิดเห็นด้านความสวยงาม 

 ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

1. รูปแบบของเครื่องเรือนแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ

สัปคับได้ 

     

2. รูปแบบของเครื่องเรือนสื่อถึงความเป็นไทยได้ (เช่น สี, การ

ตกแต่ง) 

     

3. รูปแบบของเครื่องเรือนมีความสวยงามเหมาะสมกับการใช้

รับแขก 

     

4. รูปแบบของเครื่องเรือนมีความเหมาะสมกับการตกแต่งที่พัก

อาศัยในปัจจุบัน 

     

5. รูปแบบของเครื่องเรือนมีโอกาสทางการตลาด      

 

ตารางท่ี 2 แบบประเมินความคิดเห็นด้านโครงสร้างและวัสดุ 

 ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

1. เครื่องเรือนมีขนาดสัดส่วนที่เหมาะสมส าหรับการนั่งรับแขก 

(1 - 2 คน) 

     

2. โครงสร้างเครื่องเรือนมีความแข็งแรงปลอดภัยส าหรับการนั่ง 

2 คนและเก็บสัมภาระในลิ้นชัก 2 บาน 

     

3. วัสดุที่ใช้ท าโครงสร้างมีความแข็งแรงทนทาน      

4. วัสดุและอุปกรณ์ที่เลือกใช้มีความเหมาะสมในการใช้งาน      

5. เครื่องเรือนสามารถผลิตในรูปแบบหัตถกรรมหรือ

อุตสาหกรรมได้ 
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เกณฑ์ในการประเมินคุณค่าและรูปแบบของเครื่องเรือน 

ตารางท่ี 3 แบบประเมินความคิดเห็นด้านการใช้งาน 

 ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

1. พนักพิงและท่ีวางแขนมีความเหมาะสมในการใช้งาน      

2. ลิ้นชักเก็บสัมภาระมีความเหมาะสมในการใช้งาน      

3. เบาะที่นั่งมีความสะดวกสบายในการนั่งรับแขก      

4. การถอดประกอบเพ่ือการซ่อมแซมและการบ ารุงรักษาการ

ใช้งาน 

     

5. เครื่องเรือนมีความปลอดภัยระหว่างการใช้งาน      

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผลงานออกแบบเครื่องเรือน 

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

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

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

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

............................................................................... ................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 

ภาพการด าเนินงานวิจัย 
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ภาพที่ 44 ผู้เชี่ยวชาญด้านสัปคับ คุณอิทธิพันธ์ ขาวละมัย 
 

 

ภาพที่ 45 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ดร.อาณัฏ ศิริพิชญ์ตระกูล 
 

 

ภาพที่ 46 ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต น.อ.เรวัต บุนนาค 
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ภาคผนวก ค 

เขียนแบบเพ่ือการผลิต 
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ภาพที่ 47 เขยีนแบบเพ่ือการผลิต 1 
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ภาพที่ 48 เขยีนแบบเพ่ือการผลิต 2 
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ภาพที่ 49 เขยีนแบบเพ่ือการผลิต 3 
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ภาคผนวก ง 

เอกสารหนังสือทางราชการ 
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ประวัติผู้เขียน 
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