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ประติมากรรมของแอนดี้ โกลดสเวอรตี้ชวงปค.ศ.1977–1986 นี้เปนการศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับงาน
ประติมากรรมในหัวขอดานโครงสรางรูปราง รูปทรง และการใชสี เพ่ือใหไดแนวความคิดไปพัฒนา
เปนผลิตภัณฑเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ี 
 ประติมากรสําคัญที่ทําการศึกษา คือ แอนด้ี โกลดสเวอรตี้ ประติมากรผูสัมผัสถึงธรรมชาติ 
ผลงานของเขานั้น เปนผลงานประติมากรรมที่ใชวัสดุที่หาไดรอบๆกาย เชน ใบไม กิ่งไม กอนหิน 
ดิน ทราย น้ําแข็ง  ฯลฯ มาสรางสรรคเปนผลงานที่ไมสามารถบอกไดวามีที่มาที่ไปอยางไร 
เหมือนกับวาเขาปลอยใหธรรมชาติทํางานดวยตัวของมันเอง คุณคาความสวยงามของผลงานของ
เขานั้น ไมไดมาจากการคิดวางแผน ดัดแปลง หรือสรางอะไรขึ้น แตมันเกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมที่
มีมาใหเอง แนวเสนตรง เสนรอยแตก ทางคดเคี้ยว การขดเปนวง รูปรางที่มีแกนรวมกัน หรือตาราง
หมากรุก รูปทรงดาว ลูกโลก และทรงไข สิ่งเหลานี้คือองคประกอบที่สามารถพบเจอไดในธรรมชาติ 
ที่มีความงามของตัวมันเอง โดยเพียงแคโยกยาย หรือการจัดการมันใหม โดยลอกับความกลมกลืน
กันของธรรมชาติ ทําใหไดผลงานที่ใหความรูสึกสงบนิ่ง  
 ผูวิจัยเลือกศึกษาผลงาน แอนดี้ โกลดสเวอรตี้ เพราะอยากที่จะตอยอดแนวความคิดของ
ศิลปนใหมีคุณคาทางดานการพานิชย เน่ืองดวยมีความชื่นชอบรูปแบบงานประติมากรรมในรูปแบบ
นี้ ที่ไดรับอิทธิพลความคิดมาจากธรรมชาติแตผลงานเหลานี้มักมีอายุที่สั้น เหมือนเพียงวาสามารถ
แสดงความงามไดเพียงชวงเวลาหนึ่ง พอเวลาผานไปก็จะสูญสลายหายไป ผูวิจัยจึงไดเกิดความคิดที่
จะทําใหความงดงามเหลานี้คงทนอยูไดในระยะเวลานาน จึงมองเห็นชองทางสําหรับการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ที่สามารถตอบสนองตอการใชงานพ้ืนฐาน มีรูปแบบที่เหมะสมสวยงาม และเปน
ประโยชนตอผูที่มีแนวคิดในการศึกษาผลงานประติมากรรมเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑตอไป.  
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 The research and development furniture type: Chair; A case study of Andy 
Goldsworthy Sculpture AD. 1977 – 1986; is a research about the structure, figuration and 
coloration sculpture in order to make a concept for developing the new chair furniture 
product. 
 The sculptor who did the study was Andy Goldsworthy; the sense of nature 
sculptor. 
 His works were the easy-found materials such as leaves, Tree branches, rocks, 
soil, sand or even ice Etc. To create the unpredictable way-of-its-coming-from works like he 
just let the nature did the project on their own. The value of his works didn’t come from the 
plan, adaptation or build something, but it happened from the sense of the nature. 
 The straight, crack, twisty lines, the curls, the same core combinations, the checker 
design, star, global, or egg shapes. These are the compositions we can found in the nature 
esthetic itself. Just only move or rearrange them by making fun of the natural harmony. And 
we will find the placid works. 
 I chose to study Andy Goldsworthy’s achievements due to top up his concept in 
commercial ways. As a result of this sculptural admiration which is possessed by the nature 
usually gone fast, like it would stay still in some period of time. 
 Therefore, I suddenly thought about the concept of the lasting of the achievements 
and looking for the way to keep developing the products. 
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 ปริญญานิพนธฉบับน้ี เปนผลผลิตของการสนับสนุน ความกรุณา การเอาใจใสจากรองศา
สตรจารยวรรณรัตน ตั้งเจริญประธานควบคุมปริญญานิพนธ ผูชวยศาตราจารยสินีนาถ เลิศไพรวัน 
ที่สละเวลาใหคําปรึกษา แนะนําขั้นตอนการจัดทํางานวิจัย ใหความรูอยางมากมายที่ตัวผูวิจัยเองไม
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของโครงการ 
 ประติมากรรมเปนศาสตรทางดานศิลปกรรมแขนงหนึ่ง มนุษยไดนําประติมากรรมมาใช
เปนเคร่ืองมือในการบันทึกเรื่องราวตางๆ ที่มนุษยไดพบเห็นในชีวิตประจําวันไมวาจะเปนลักษณะ
ของการบันทึก การสรางงานตามรูปแบบทางศิลปะงานประติมากรรมมีหลายรูปแบบ เชน รูปแบบ
ลอยตัว นูนสูง นูนต่ํา ขึ้นอยูกับเรื่องราวท่ีมนุษยมีจุดประสงคจะบันทึก ซึ่งสวนใหญมักนิยม
สรางสรรคในรูปแบบของงานประติมากรรมลอยตัว เพราะสามารถมองเห็นรอบดาน สามารถสัมผัส
ไดและเปนรูปทรงสามมิติ ยุคแรกเร่ิมมนุษยไดมีการสรางงานในลักษณะของการลอกเลียนแบบตาม
ธรรมชาติ มีการบันทึกเรื่องราวผานสื่อ เชน การนําวัสดุจากดิน หิน เปลือกหอย กระดูก งา หรือเขา
ของสัตว โดยมีการขูดขีด ใหเปนรองรอยหรือการแกะสลักเพื่อเปนเครื่องมือ เครื่องใช เละอาวุธ จึง
อาจกลาวไดวามนุษยไดนําเอาสิ่งที่ใกลตัวมาสรางสรรคงานขึ้นรูปแบบของความเปนจริง และเปน
การสรางงานประติมากรรมอยางหนึ่งของมนุษย 
 มนุษย มีความแตกตางไปจากสัตว อ่ืนๆบนโลก  มนุษย มีการคิดคนและมีความ
เจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและวัตถุรู จักการถายทอด มีการเปลี่ยนแปลงและมีการ
ผสมผสานระหวางวัสดุ เทคนิค กระบวนการออกแบบ รูปทรง พ้ืนผิว บริเวณวาง เร่ืองราวที่
หลากหลายเพราะมนุษยชอบคิดและทําในสิ่งที่ตนเองไดรูไดเห็นและอยากจะทํา มีการสรางวัสดุ
ตางๆ เพ่ือความอยูรอด เพ่ือความสวยงามหรือเพ่ือพิธีกรรม วัฒนธรรม ศาสนา ตอมาจึงไดมี
วิวัฒนาการเปนงานศิลปะและเปนงานที่มีการบันทึกตามผนังถ้ําเรื่อยมาจนถึงเปนการสรางงานเพื่อ
ความสวยงาม อาจกลาวไดวามนุษยเปนผูสรางงานศิลปะและงานประติมากรรมที่มนุษยเร่ิมมีการ
พัฒนาโดยตลอดไมวายุคใดสมัยใด 
 อาจกลาวไดวาจากการพัฒนาทางดานประติมากรรมทําใหมนุษยมีการสรางงาน
ประติมากรรมนามธรรม (Abstract) หลายรูปแบบจนมาถึงยุคของศิลปะสมัยใหม (Modern 
Sculpture) และงานประติมากรรมสมัยใหม ศิลปนไดสรางสรรคงานตามความพึงพอใจทั้งรูปทรง 
เรื่องราว กรรมวิธีตางๆ รวมถึงการสรางงานที่เปนการสะทอนความรูสึก จินตนาการตามความคิด 
ความฝน บางก็ถายทอดจิตใตสํานึกลักษณะเหนือความจริง (สงวน รอดบุญ. 2533: 47)  
 จนถึงปจจุบันงานศิลปะบริสุทธิ์ เชน จิตรกรรม ประติมากรรม ไดถูกพัฒนาหลอหลอมให
ใกลชิดกับงานออกแบบมากขึ้น ทั้งที่แตกอนจะจัดวาเปนงานที่ตอบสนองวัตถุประสงคกันคนละอยาง 
งานออกแบบไดพัฒนาจากแตเดิมที่ตอบสนองถึงประโยชนใชสอยเปนหลัก ก็ไดพัฒนารูปแบบใหมี
ความหมายและคุณคามากขึ้น งานศิลปะเองก็ไดพัฒนาคลี่คลายรูปแบบใหเขาใจงาย ตอบรับกับ
แนวความคิดของมนุษยในปจจุบัน จึงไมแปลกที่ทั้งสองอยางจะเกื้อหนุนกัน ผสมผสานเพื่อใหไดงาน
ที่สมบูรณ เหมาะสม และไปดวยกันไดอยางดีในสภาพความเปนอยูในปจจุบัน 
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 ทุกวันน้ีการออกแบบงานอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงคในการสรางไปบาง แตก็
ยังคงมีลักษณะที่คลายกันอยู ไมวาในยุคสมัยใดก็ตามสิ่งที่สรางสรรคงานตางๆก็ยังคงซ่ึงไวในความ
สวยงาม และเปนการบอกถึงลักษณะนิสัยของมนุษยที่ชอบในการทํางานสิ่งน้ันตามรูปแบบการ
สรางสรรคสิ่งตางๆ ใหมีความงดงาม ไปพรอมกับการดําเนินชีวิตบนโลกใบนี้  
 

 “เมื่อกลาวถึงการเริ่มตนในการออกแบบ เราจําเปนตองมองยอนไปในอดีตถึงสมัยที่มนุษย
กําเนิดมาบนโลก และตองพยายามปรับตัวใหไดมากที่สุดเพ่ือความอยูรอด ชวยสอนใหมนุษยรูจัก
สรางคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เปนประโยชนอยางมากตอการพัฒนาตัวเอง ก็รูจักที่จะสังเกต และจดจํา
เก็บเปนความรูไวในสมอง และไดปฏิบัติตามแบบอยางที่ไดสังเกตจดจําไว มาดัดแปลงปรับปรุง
แกไขจนเกิดผลลัพธตามที่ตองการ”  

(นวลนอย บุญวงษ. 2542: 7) 
 
 “เกาอ้ี” เปนเฟอรนิเจอรที่ถือไดวาสําคัญที่สุดอยางหนึ่งในบาน แตหากมองทางดาน
สุนทรียะในการตกแตงแลว เชื่อวาเกาอ้ีที่ตอบสนองการใชงานคือ “นั่ง” ไดเพียงอยางเดียวคงยังไม
สามารถสรางความพึงพอใจได ดวยเหตุนี้จึงตองผสมผสานการออกแบบที่แปลกใหมเขาไปดวย
ปจจุบัน ผูออกแบบจึงออกแบบเกาอ้ีใหเปนจุดสรางความโดดเดนของงานตกแตงภายในมากขึ้น โดย
มีพ้ืนฐานสําคัญคือการรองรับฟงกชันการใชงานหลัก นอกจากนี้ยังตองตอบโจทยสําคัญอีกขอหน่ึง
ใหไดไปดวย นั่นก็คืองานที่ออกมาตองกลมกลืนไดกับเครื่องเรือนชิ้นอ่ืน ๆ ภายในบาน 
 มีชวงสมัยหน่ึงที่งานประติมากรรมไดถูกนํามาเปนกรณีศึกษา ในการที่จะพัฒนาไปสูงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ เพราะเปนงานที่มีความเหมาะสม มีลักษณะเปนรูปแบบสามมิติ มีความกวาง 
ความยาว มีความหนา มีความสูง สามารถมองเห็นไดรอบดานได และสามารถแสดงถึงอารมณ
ความรูสึก ดวยรูปแบบที่กินใจ จึงเปนแรงบันดาลใจใหเกิดความสนใจในการศึกษาคนควา เพ่ือ
พัฒนาในรูปแบบของผูวิจัยตอไป 
 จากขอมูลดังกลาวจะเปนแนวทางใหผูวิจัยสรางสรรคผลงานประติมากรรมในรูปแบบของ
เกาอ้ี ประติมากรสําคัญที่ทําการศึกษา คือ แอนด้ี โกลดสเวอรตี้ ประติมากรผูสัมผัสถึงธรรมชาติ  
 แอนด้ี โกลดสเวอรตี้ เกิดที่ประเทศอังกฤษในป, 1956 ไดรับการศึกษาที่วิทยาลัยศิลปะแบ
รดฟอรด และที่เพรสตันโพลีเทคนิค, การสรางงานประติมากรรมของเขาแตละชิ้นจะสรางความ
ประหลาดใจไดตลอด เขาจะเดินทางไปในที่ตางๆและ ใหธรรมชาติรอบๆตัวน้ันบอกเขาวาจะทําอะไร 
เขาชอบที่จะอยูใกลชิดธรรมชาติ การเลือกที่จะทํางานในที่ตางๆใชวัสดุที่หาไดในที่นั้นๆ งานของเขา
จึงเปนงานที่ไมตายตัว ไมแนนอน นําสิ่งตางๆมาปะติปะตอกันเชน กอนหิน, เศษไม, ใบไม, น้ําแข็ง, 
ทราย  
 เขาสามารถถายทอดความคิดที่ไดมาจากธรรมชาติรอบๆ โดยไมไดคิดลวงหนาเหมือนวา
นึกอะไรออกก็จะทําทันที รวบรวมสิ่งที่อยูรอบ ๆบริเวณนั้นมาใช ดังน้ันงานของเขาจึงใหความรูสึก
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เหมือนกับวาเกิดขึ้นมาเองไดตามธรรมชาติ เขาเชื่อวาทุกสัมผัสของเขาสามารถเขาถึงพลังที่มีอยูใน
ธรรมชาติ และพลังนั้นจะสะทอนออกมาเปนงานของเขานั้นเอง 
  ผูวิจัยเลือกศึกษาผลงาน แอนดี้ โกลดสเวอรตี้ เพราะอยากที่จะตอยอดแนวความคิดของ
ศิลปนใหมีคุณคาทางดานการพานิชย เน่ืองดวยมีความชื่นชอบรูปแบบงานประติมากรรมในรูปแบบ
นี้ ที่ไดรับอิทธิพลความคิดมาจากธรรมชาติ แตผลงานเหลานี้มักมีอายุที่สั้น เหมือนเพียงวาสามารถ
แสดงความงามไดเพียงชวงเวลาหนึ่ง พอเวลาผานไปก็จะสูญสลายหายไป  
 ผูวิจัยจึงไดเกิดความคิดที่จะทําใหความงดงามเหลานี้คงทนอยูไดในระยะเวลานาน จึง
มองเห็นชองทางสําหรับการออกแบบผลิตภัณฑประเภทเกาอ้ี ที่สามารถตอบสนองตอการใชงาน
พ้ืนฐาน มีรูปแบบที่เหมะสมสวยงาม และเปนประโยชนตอผูที่ มีแนวคิดในการศึกษาผลงาน
ประติมากรรมเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑตอไป  
 

ความมุงหมายงานวิจัย 
  1. ศึกษาผลงานประติมากรรมของ แอนดี้ โกลดสเวอรตี้ เพ่ือเขาใจถึงแนวความคิดในการ
สรางสรรค แนวความคิดในการใชรูปทรงอิสระสรางงาน เพ่ือนํามาใชเปนแนวคิดในการออกแบบ 
  2. เพ่ือออกแบบผลงานเกาอ้ีที่รองรับดานประโยชนใชสอยพ้ืนฐานและมีรูปแบบที่
เหมาะสมสวยงาม  
 

สมมติฐานงานวิจัย 
 เกาอ้ีที่มีแนวคิดจากงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลสวอรซตี้ ที่ตอบสนองตอความพึง
พอใจของผูบริโภค   

 
ความสําคัญของงานวิจัย 
 ไดรูปแบบผลิตภัณฑเกาอ้ีที่มีแนวความคิดมาจากงานประติมากรรมที่มีความสวยงาม
เหมาะสม และตอบสนองตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
  1. ศึกษาผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลสวอรซตี้ระหวางปค.ศ. 1977 – ค.ศ.1986 
โดยมีทั้งหมด 133 ชิ้นงาน คัดเลือกโดยแบงออกเปน 3 ประเภทจากวัสดุที่ใชสรางสรรคผลงาน ดังนี้ 
ประเภทที่ 1 ผลงานที่สรางสรรคมาจาก ใบไม, กิ่งไม, ดอกไม 
ประเภทที่ 2 ผลงานที่สรางสรรคมาจาก น้ําแข็ง, หิมะ 
ประเภทที่ 3 ผลงานที่สรางสรรคมาจาก กอนหิน, ดิน, ทราย 
  2. ออกแบบผลิตภัณฑประเภทเกาอ้ีทั้งหมด 15 ชิ้นงาน จากการคัดเลือกผลงาน
ประติมากรรม 15 ชิ้นงาน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 

 ประติมากรรม หมายถึง ผลงานศิลปะที่แสดงออกดวยการสรางรูปทรง 3 มิติ มีปริมาตร 
มีน้ําหนักและกินเน้ือที่ในอากาศ โดยการใชวัสดุชนิดตาง ๆ วัสดุที่ใชสรางสรรคงานประติมากรรม 
จะเปนตัวกําหนด วิธีการสรางผลงาน ความงามของงานประติมากรรม เกิดจากการแสงและเงา 

 พื้นผิว (Texture) หมายถึง ลักษณะของบริเวณผิวหนาของสิ่งตาง ๆ ที่เม่ือสัมผัสแลว

สามารถ รับรูได วามีลักษณะอยางไร เชน หยาบ ขรุขระ เรียบ มัน ดาน เนียน สาก เปนตน 
 รูปราง (Shape) หมายถึง รูปแบนๆมี2มิติ มีความกวางกับความยาวไมมีความหนา เกิด
จากเสนรอบนอกที่แสดงพื้นที่ขอบเขตของรูปตางๆเชน รูปวงกลม รูปสามเหลี่ยม หรือรูปอิสระที่
แสดงเนื้อที่ของผิวที่เปนระนาบมากกวาแสดงปริมาตรหรือมวล  

 รูปทรง (Form) หมายถึง รูปที่ลักษณะเปน3มิติ โดยนอกจากจะแสดงความกวางความ

ยาวแลว ยังมีความลึกหรือความหนานูนดวยเชน รูปทรงกลม ทรงสามเหลี่ยม ทรงกระบอกเปนตน 
ใหความรูสึกมีปริมาตร ความหนาแนนมีมวลสารที่เกิดจากการใชคาน้ําหนักหรือการจัดองคประกอบ
ของรูปทรง หลายรูปรวมกัน 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 1. ศึกษาวิเคราะหผลงานประติมากรรมของ แอนด้ี โกลดสเวอรตี้ เพ่ือเปนแนวความคิดใน
การออกแบบผลิตภัณฑเกาอ้ี 
 2. นําเสนอเปนผลิตภัณฑตนแบบที่สามารถผลิตเปนผลิตภัณฑจริงได 
 

 



บทที่ 2 
เอกสารขอมูลที่เก่ียวของกับงานวิจัย 

  
 เอกสารการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของและนําเสนอตาม
หัวขอตอไปน้ี 
 1. เอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับงานประติมากรรม 
 2. เอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับเฟอรนิเจอร 
 3. เอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับเกาอ้ี 
 4. เอกสารขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของกับศิลปะ  
 5. เอกสารขอมูลที่เกี่ยวของกับศิลปน 

 
 
1. เอกสารที่เก่ียวของกับงานประติมากรรม 
  ความเปนมาของงานประติมากรรม 
 ในสมัยอียิปตประติมากรรมสรางขึ้นเพ่ือสนองความเชื่อของสังคมและเพื่อคุณสมบัติ
ทางดานอภินิหารบางประการความเชื่อนี้มีผลใหอียิปตคิดทําน้ํายาอาบศพไมใหเนาและสราง
สถาปตยกรรมอยางคงทนแข็งแรง เพ่ือบรรจุศพของผูตายและทรัพยสมบัติสิ่งของที่จําเปนของผูตาย 
นับวาอียิปตเปนพวกแรกที่เขาใจพัฒนาการปนรูปคน ลักษณะประติมากรรมของอียิปตเปนทานั่ง
หรือยืนสวนมาก และเปนไปตามการแสดงทางดานหนา (law of frontality) หมายถึงวาถาลากเสนด่ิง
จากหนาผากรูปปนถึงฐานจะแบงรูปออกเปนสองสวนประมาณเทากัน แขนงอ ขางหน่ึงปลอยตาม
แนวลําดับตัวอีกขางหน่ึง เทาตรงชิดกัน หนาตรงไมกมหรือเงยประติมากรรมอียิปตในสมัยกลางมี
ลักษณะคลายกับสมัยแรกยังไมมีการเปลี่ยนแปลงทาทางแตมีสวนละเอียดมากขึ้น พอมาในสมัยหลัง
นิยมแกะสลักเทาขนาดคนจริง และใหญกวาคนจริงหลายเทารูปสูงกวา 65 ฟุตก็มีรูปปนที่เปนภาพ
แบน ปรากฏวาอียิปตนิยมปนแบนต่ําสวนมาก บางทีก็เปนการขูดขีดซึ่งคลายกับจิตรกรรมมีลักษณะ
ตกแตงประดิษฐเหมือนกัน คือปนหัวดานขาง ตาดานหนา ทรวงอกดานหนา สวนต่ําเอวลงมาเปน
ดานขาง การแบงแยกใหทราบวาเปนกษัตริยหรือคนธรรมดาก็มักจะปนใหเกิดจากความรูสึกโดย
วิธีการบังกัน ทับกัน และขนาดตาง ๆ นอกจากลักษณะดังกลาวแลวอียิปตยังนิยมทาสีบนรูปปนอีก
ดวยประติมากรรมในยุคเมโสโปเตเมีย (Mesopotamia) ไดพัฒนาการมาพรอม ๆ กับอียิปตคือ
ประมาณ 3000-359 กอนคริสตศักราช มีอิทธิพลบางอยางที่ทําใหประติมากรรมแตกตางไปจาก
อียิปตก็คือการขาดแคลนวัสดุตองสั่งหินจากที่อ่ืน ประชาชนไมหลงเชื่อในความตายเกี่ยวกับโลกหนา 
และสภาพสิ่งแวดลอมตลอดวัฒนธรรมเปลี่ยนอยูเสมอ จึงมีสวนทําใหวัฒนธรรมมีหลายแบบตาง ๆ 
กัน เชน ในยุคที่พวกแอสสิเรียน (Assyrian) ที่อํานาจประติมากรรมก็มักจะทําขึ้นเพ่ือประดับตกแตง
อาคารผนังดานหนาและดานในหรือตรงสวนสําคัญ ๆ ของพระราชวัง ประติมากรรมบางทีก็สรางขึ้น
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เพ่ือพรรณาประวัติความเปนมาของกษัตริย มีการปนเทพเจาที่สังคมเคารพ มีการปนรวมชนิดของ
สัตวปนกับคน เชน หัวเปนคน ตัวเปนวัวมีปก เปนตน 
 ประติมากรรมบริเวณกรีก ยุคแรกมีลักษณะงายและรูปทรงนามธรรม (abstract form) เชน 
ประติมากรรมที่พบแถบไซเคลต ประมาณ 3000 ป กอน ค.ศ.เปนประตูสิงโต (Lion Gate) เปน
ประติมากรรมโดยวิธีทุบ ประติมากรรมของกรีกจริง ๆ เร่ิมขึ้นหลังจากที่ผูรุกรานบริเวณเอเจียน 
(Aegean) มีชัยชนะแลวตั้งหลักแหลงสรางวัฒนธรรมของตนเองขึ้นประมาณ 900-700 กอน ค.ศ.
ประติมากรรมในสมัยแรกนี้สวนมากเปนรูปนักรบและมาทําดวยโลหะ ตอมาจึงไดพยายามถายทอด
เทพเจาที่ตนเคารพนับถือ เปนประติมากรรมในรูปของมนุษยโดยมุงความสมบรูณของทรวดทรง 
และความบริสุทธิ์ของน้ําใจ ในระยะนี้มีประติมากรรมเปนรูปเทพเจามากมายนักโบราณคดีถือวาเปน
ระยะกําลังเปลี่ยนแปลงคือราว 480-450 กอน ค.ศ. ตอมาจึงนับเปนระยะยุคทองของกรีก คือราว 
450-400 กอน ค.ศ.ประติมากรรมในยุคทองของกรีก มีศิลปนชั้นเยี่ยมอยูหลายคน เชน โปลีคลีทุ
สแหงอารกอส (Polyclitus of Argos) และฟเดียสแหงเอเธนส (Phidias of Athens) ทานทั้งสองนี้ได
สรางแบบอยางของประติมากรรมกรีกทางการถายทอดเทพเจาเปนรูปมนุษยมีลักษณะทาทางงดงาม
จนมีแบบอยางที่รูจักกันดีในปจจุบัน เชน ทาทางของคนยืน น้ําหนักจะอยูที่ขาซาย ขาขวางอ แขน
ซายแนบลําตัว แขนขวายื่น แสดงความรูสึกเกี่ยวกับทาทางอยางเหมาะสม รูสึกวาเปนทาที่สบาย
ที่สุด ในระยะตอมา ศิลปนที่มีชื่ออีกทานหน่ึงคือ แพรกซิสเทอลิสแหงเอเธนส (Praxiteles of 
Athens) ไดสรางสรรคทาทางของเทพเจาวีนัสอยางงดงามโดยนําเอาเสนโคงรูปตัวเอส (S) มาเปน
แนวทางของประติมากรรม เชน วีนัสแหงนีตุส (Aphrodite of Cnidus) ศิลปนที่มีความสามารถ
ในทางสลักรูปคนครึ่งตัวมีชื่ออีกทานหนึ่งคือ ลิสิปปุส (Lysippus) ผูสลักรูปเหมือนของ อเล็กซานเด
อรมหาราช และยังสลักรูปบุคคลอ่ืน ๆ ไวมากประติมากรรมกรีกในยุคเฮเลนนิส เริ่มหลังจากอเล็ก
ซานเดอรมหาราชสิ้นพระชนมในราว 323 ถึงกอน ค.ศ.มีลักษณะคลายคนจริงและตกแตงเพ่ิมเติมขึ้น 
อยางไรก็ตามสวนมากก็ยังรักษาแบบอยางของยุคแรก ๆ ไวจนกระทั่งไดเสียอิสรภาพแกพวกโรมัน
ในราว 146 กอน ค.ศ.ประติมากรรมของกรีกแผขยายกวางมากจนถึงอินเดียและคลุมบริเวณแถบเมดิ
เตอรเรเนียนทั้งหมด ประติมากรรมที่ถือวาสูงสุดเหลืออยูเดน ๆ ก็คือ Aphrodite of Meice อยูที่
พิพิธภัณฑลูพวในฝรั่งเศส Aphrodite of Cnidus ในโรม และ Victory of Samothrace อยูที่ลูพว 
(Louvre) กอนความเปนมาประติมากรรมในโรมมีแบบอยางประติมากรรมที่นาสนใจก็คือแบบอยาง
ประติมากรรมอิทรัสคัน (Etruscsn) ซึ่งมีบทบาทอยูบนแหลมอิตาลีประติมากรรมอีทรัสคัน สวนมาก
เปนโลหะรูปคนและแสดงความรูสึกดวยโลหะเปนอยางดี เขาใจวารูจักปนคนเหมือนเทาของจริงกอน
ศิลปนกรีกเสียดวยซ้ําเพราะหลังไดรับอิทธิพลจากกรีกก็เร่ิมนิยมสรางประติมากรรมเปนเทอราคอต
ตานิยมทาสีและนิยมไปตกแตงในพิธีทําศพตามโบสถวิหารประติมากรรมของโรมันวิวัฒนาการมา
จากอิทรัสคันและประติมากรรมกรีกในสมัยสูงสุดเปนสวนใหญชาวโรมันเทาที่รูจักกันดีนอกจากจะ
เปนนักรบชั้นเยี่ยมแลวยังเปนนักลอกชั้นยอดอีกดวยศิลปนโรมันลอกแบบอยางประติมากรรม ของ
กรีกมากมายและรูจักดัดแปลงสิ่งที่ลอกนั้นใหกลายเปนแบบอยาง ของโรมันเองในเวลาตอมา 
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 ประติมากรรมในสมัยคริสเตียนตอนตน นิยมทําแบบลอยตัวและแบบนูนสูง สวนมากเปน
ศิลปนธรรมดาหรือชาวบานทําขึ้นเพ่ือเปนที่เคารพระหวางกัน มีการถายทอดตามคัมภีรเกาและใหม 
(The Old and New testament) ในราวตนคริสตศตวรรษที่ 6 พวกชนเผาทูโทนิค (Teutonic) 
รุกรานยุโรปตอนใต ทําใหวิถีของยุโรปตะวันตกและตะวันออกแบงแยกกัน อารยธรรมโรมันทาง
ตะวันออกเจริญที่คอนสแตนนิโนเปล (Constantinoples) หรือเรียกวาบีแซนติอุม (Byzantium) 
วิวัฒนาการของประติมากรรมในระยะนี้สวนมากเกี่ยวกับรูปเคารพ (Graven lmage) นิยมทําดวยงา 
เพ่ือพิธีทางศาสนาเปนสวนใหญสวนทางยุโรปตะวันตกนั้น ความเปนมาของประติมากรรมที่สําคัญ
อยูในระยะประมาณ ค.ศ.1000 เม่ือมีการทําประตูดวยบรอนซที่โบสถแหงฮิลเดสเซม (Hildesheim) 
ในเยอรมันนีเพ่ือเปนอนุสรณแตบิสชอบเบอรนวาด (Bishop Bernward) รูปทรงและเรื่องราวของ
บานประตูนี้ใหอิทธิพลตอศิลปะสมัยหลังอยางมากราวศตวรรษที่ 11-12 ประติมากรรมในยุโรปที่มี
ชื่อเสียงและเดนก็คือประติมากรรมแบบโรมันเนสค (Romanesque) เปนประติมากรรมที่มุงสงเสริม
ศาสนา สวนมากนิยมตกแตงโบสถมีทั้งแบบลอยตัว นูนตัว นูนต่ํา ลักษณะสวนใหญแสดงสวนสําคัญ
ที่ตัดทอนความเปนจริงของมนุษย เ พ่ือใหรูสึกวาเปนเรื่องของพระเจามากขึ้น คลายกับ
ประติมากรรมไทยซึ่งไมนิยมทําใหเหมือนจริง ประติมากรรมตกแตงประดิษฐเพ่ือใหรูสึกขลังเพิ่ม
ความศรัทธาตอผูนับถือ ยิ่งกวานั้นยังมีบทบาทเกี่ยวของกับสถาปตยกรรม เชน นําประติมากรรมไป
ตกแตงสวนหนาจ่ัวตอนบนของโบสถ เปนตน 
 ในสมัยโรมันเนสต สถาปตยกรรมและประติมากรรม สรางเพื่อสนองความตองการของพระ
ผูนําศาสนา แตในสมัยโกธิคสรางขึ้นเพ่ือความมุงหมายของชุมชนตามความตองการของพอคา 
ประชาชนประติมากรรมจึงมีลักษณะเฉพาะแหงมิไดทําตามแบบอยางเดิม ตรงกันขามกลับทําตาม
ความนิยมของคนสวนใหญ มีการแสดงออกทางสีหนาและทาทางธรรมดามากขึ้น การกําหนดเวลา 
แนนอนของศิลปะสมัยโกธิคเปนของยากเพราะเริ่มในราวศตวรรษที่ 13-14 และมาเจริญคูกับ
สถาปตยกรรมสมัยฟนฟูในราวศตวรรษที่ 15-16 อยางไรก็ดี ประติมากรรมในสมัยโกธิคมีแบบอยาง
อันสําคัญควรแกการชื่นชมเปนอยางยิ่ง 
  ในสมัยฟนฟูมีการศึกษากันอยางจริงจังทางดานทัศนศิลป เชน หลักการทางวิชาเปอร
สเปคคตีฟสัดสวนและการทํางานของกลามเนื้อ การแสดงทาทางของคนจริง ๆ จนในราว
คริสตศตวรรษที่ 15 ความนิยมในธรรมชาติจึงเพิ่มมากขึ้น ศิลปนเปนที่รูจักของคนทั่วไป เชน เลโอ
นารโด ดาวินชี่ (Leonareo da Vinci) เปนตน ศิลปนมีโอกาสแสดงความรูสึกนึกคิดของตนเอง มี
ความเชื่อม่ันในหลักเกณฑตามที่ไดศึกษาคนควาอันเปนผลใหศิลปวิทยาการเจริญขึ้นในสมัยฟนฟูนี้
อยางรวดเร็ว 
 ทัศนศิลปสมัยฟนฟูที่วิวัฒนาการกอนแขนงอ่ืน ๆ คือประติมากรรมเหตุผลก็คือในป ค.ศ.
1401 พอคาชาวฝรั่งเศสไดประกาศใหรางวัลทางประติมากรรมแกผูที่มีความสามารถทางการปนและ
หลอประตูโบสถในนครฟลอเรนซเพ่ือใหกลมกลืนกับของเดิม คือโบสถอานแตรปชาโน (Anare 
Pisano) ผลงานจากประตูโบสถนี้มีแบบลักษณะใหม ๆ แสดงทาทางสัดสวนและตําแหนงติดตั้งได
กลมกลืนมากที่สุดโดยไมซ้ํากันจนทําใหเบื่อ ยิ่งกวานั้นการจัดภาพยังแสดงความสลับซับซอนศิลปน
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ในยุคนี้ที่เดนคือ กิเบอรติ (Ghiberti) ผูสรางประตูสวรรค (The Gate of Paradise) และดอนนาเตล
โล (Donatello 1386-1466) เปนศิลปนชาวฟลอเรนซอีกคนหนึ่งที่สรางงานดานประติมากรรมจํานวน
มาก ผลงานมีสวนทําใหนครฟลอเรนซกลายเปนแหลงเจริญทางประติมากรรมมากที่สุด มีศิลปนชั้น
เยี่ยมของโลก เชน ไมเคิล แองเจโล ที่รูจักกันดีจากรูปปนดาวิด และรูปอ่ืน ๆ เปนตน ประติมากรรม
ในระยะหลังสมัยฟนฟูอาจแบงเปนสองสาย สายหนึ่งตามแนวของไมเคิล แองเจโล ที่นิยมแสดง
กลามเนื้อ ทาทางและแสดงความรูสึก สวนอีกสายหนึ่งดําเนินตามแบบเดิมที่นิยมปนรูปเคารพ
บรอนซ ประติมากรรมของไมเคิลแองเจโลสวนมากมีขนาดใหญเหมาะสําหรับประดับตกแตง
สวนสาธารณะ อางน้ําพุ โบสถ วิหาร และหลุมฝงศพ ดังน้ันอิตาลีในระยะฟนฟูนี้จึงไดกลายเปนศูนย
ตกแตงสวนสาธารณะ อางน้ําพุ โบสถ วิหาร และหลุมฝงศพ ดังน้ันอิตาลีในระยะฟนฟูนี้จึงได
กลายเปนศูนยกลางของศิลปะทุกดาน พอคา นักธุรกิจและนักศึกษาจากแดนอื่น ๆ นิยมไปศึกษา
จากฟลอเรนซกันมาก ทําใหทัศนศิลปแขนงประติมากรรมแผขยายไปทั่วยุโรปในศตวรรษที่ 17 และ 
18 ศิลปนมีความคิดที่นิยมตกแตงนิยมลวดลายตามธรรมชาติมากขึ้น ศิลปะจึงไดรับอิทธิพลจาก
ลวดลายมาก แสดงความรูสึกออนโยน ลีลาออนชอย ความตื้นลึกสลับ ซับซอนของเสน แสง เงา 
ความตื่นเตน แสดงดวยความแตกตางของน้ําหนัก วิวัฒนาการของทัศนศิลปตอนนี้จึงเรียกวา ยุคบา
รอก (Baroque) ความนิยมทางดานความออนไหวของประติมากรรมตามแนวบารอกอยูไมนานราว
ปลายศตวรรษที่ 18 ศิลปนสวนใหญเบื่อหนายตอลักษณะบารอกดังกลาว จึงหันไปนิยมของเดิมจาก
คลาสสิคกรีกอีกวาระหนึ่ง แบบอยางประติมากรรมในระยะนี้จึงเรียกวา ยุคนีโอคลาสสิค (Neo-
classiciam) ประกอบกับเปนระยะที่ขุดคนเมืองปอมเปอีและเมืองเฮอคูลาเนียม อิทธิพลของกรีกจึงมี
บทบาทเปนทวีคูณตอทัศนศิลปในศตวรรษที่ 19 เปนอยางมาก เรื่องราวเกี่ยวกับ กิจกรรมของชนชัน้
สุงในสมัยโบราณ เทพนิยายของกรีก และความกลาหาญของโรมไดกลายเปนเรื่องที่ศิลปนในสมัยน้ี
สนใจกันมากประติมากรรมของฝรั่งเศสที่มีชื่อในยุคนี้ก็คือ จีน แอนโตอิเน ฮูดอง (Jean Antoine 
Hauidon 1741-1828) ซึ่งมีทักษะและความสามารถในการปนรูปคนเหมือนเปนอยางมาก และระยะ
หลังนี้ศิลปนแทบทุกประเทศในยุโรปมักจะตองพยายามหาชื่อเสียงจากโรมใหไดเสียกอนจึงจะมีผูนับ
หนาถือตาคลายกับโรมเปนเมกกะของศิลปนในสมัยนั้น โรแดง ก็เปนอีกคนหนึ่งในระยะตอมาที่มี
ทักษะในการปน การหลอ และการแสดงออกอยางยอดเยี่ยมของโลกอีกผูหน่ึง โรแดงเปนผูที่ชวยให
ศิลปะสมัยใหมมีบทบาทอันสําคัญตอมนุษยและเปนแนวทางในการใหการศึกษาในปจจุบัน (อารี 
สุทธิพันธุ. 2535: 46-52) 
 
 ลัทธิศิลปะของงานประติมากรรมตะวันตก 
 ประติมากรยุคบุกเบิกศิลปะสมัยใหม 
 ออกุสต โรแดง (Auguste Rodin, 1840-1917) เปนประติมากรชาวฝรั่งเศสเปนผูที่ไดรับ
การยกยองวาเปนผูเชื่อมโยงลัทธิเรียลลิลมกับลัทธิอิมเพรสชั่นนิสมเขาดวยกัน เขาเปนศิลปนที่ชวย
ใหงานประติมากรรมของศตวรรษที่ 19 คงอยูไวไมถูกละเลยไป ผลงานของโรแดงมีลักษณะที่แสดง
ถึงคตินิยมตามแบบของพวกเรียลลิสมผสมผสานกับคตินิยมของพวกโรแมนติค และคลี่คลายไปสู 
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อิมเพรสนิสมในที่สุดผลงานของโรแดงสวนใหญจะประมวลความรูสึกของมนุษยเสมอ เชน ความรูสึก
เสียใจ ดีใจ หวงใย เจ็บปวด เปนตน โรแดง นิยมชื่นชมตองานของ ไมเคิล แอนจิโล เปนพิเศษ ซึ่ง
เขาไดนําเอาแนวทางนี้มาผสมผสานคละเคลาจนเกิดเปนรูปแบบใหม ซึ่งนักวิจารณศิลปะกลาววา โร
แดงเปนนักปฏิรูปทางศิลปะมากกวาจะเปนนักปฏิวัติ เพราะเขานิยมนําของเกามาผสมผสานกับ
ของใหมและปรับปรุงใหเขากันเปนอยางดีผลงานตาง ๆ ที่แอนจิโล ที่เคยไดรับ โรแดงไดชื่อวามี
ผลงานดานประติมากรรมที่แสดงลักษณะทาทางของมนุษยไดอยางอิสระและมีชีวิตชีวา ผลงานที่มี
ชื่อเสียงของเขา ไดแก นักคิด (The Thinker) จูบ (The Kiss) ประตูนรก (The Gate of Hell) 
ชาวเมืองคาเลส (Burghers of Calaris) เปนตน 
 บุคคลผูรับการยกยองวาเปนผูนําของประติมากรรมสมัยใหม เชน บรันคูสิ เพราะผลงาน
และหลักสุนทรียภาพแขนงประติมากรผูนี้ ทําใหวงการประติมากรรมมีการขยายตัวอยางกวางขวาง 
บรันคูสิมาจากตระกูลชาวบานยากจนในถิ่นกําเนิดหมูบานแหงหน่ึงในประเทศโรมาเนีย พออายุได 
18 ป ก็เขาศึกษาในสถาบันศิลปะของกรุงบูคาเรสเปนเวลา 6 ป พออายุได 28 ป จึงออกเผชิญโลก
โดยมุงสูกรุงปารีส และเขาศึกษาในเอโกล เดส โบซาร อยูสองปแลวจึงออกมาศึกษาตอดวยตนเอง 
เขาเริ่มตนศึกษารูปทรงของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติและสลัดอิทธิพลของโรแดงซึ่งมีอยูมากใน
ประติมากรรมรวมสมัย รวมทั้งที่มีอยูในตัวเขาเองออกไป ผลงานที่สรางความตื่นเตนเราใจแกบรันคู
สิมาก ไดแก ศิลปะของพวกแอฟริกัน ซึ่งศิลปนทุกคนแสวงหา เชน ความงายในเนื้อหา รูปแบบและ
การแสดงออกใหงายตอประสาทสัมผัสและการรับรู แตมันไมไดเปน “ความมักงาย” ดังเคยเห็นใน
ผลงานจํานวนมากของศิลปนผูคิดวาตนเองเขาถึงงาย บรันคูสิ เปนประติมากรผูมีฝมือเชี่ยวชาญ 
ผลงานตามหลักวิชาการ เชน รูปกายวิภาคแสดงกลามเน้ือสวนตาง ๆ ของรางกาย การคนพบตัวเอง
โดยการปฏิเสธลัทธิธรรมชาตินิยมแบบเกา และอิทธิพลอิมเพรสชั่นนิสตของโรแดงรวมทั้งพวกคิว
บิสมทั้งหลายดวย ประติมากรรมชื่อ “เทพธิดาแหงศิลปะกําลังหลับ” (ค.ศ.1911) เปนรูปแรก ๆ ที่
แสดงใหเห็นความคิดความสามารถของเขา ตอจากนั้นผลงานทั้งหมดที่มีจุดประสงคในความงายของ
รูปทรงอันบริสุทธิ์ถูกสรางขึ้นมาอยางไมขาดสาย เชน “รูปกําเนิดของโลก” (Beginning of the 
World) ซึ่งสลักดวยหินออนรูปรางคลายไข ผิวขัดเปนมันจนเงาวาบ มีเสนรอบนอกเรียบงายและ
บริสุทธิ์บรันคูสิ เปนผูที่มีความเขาใจในคุณคาของวัสดุที่นํามาใชสรางงาน ถาเปนทองแดงหรือหิน
ออน เขาจะนํามาขัดจนมันเปนเงางาม หากสลักดวยไม เขาจะทิ้งรองรอยของลายไมและรอยสิ่ว เชน
ผลงานที่เขาทําขึ้นในป ค.ศ.1914-1918 หลายชิ้น มีรูปทรงผิดแปลกแตกตางไปจากงานพวกหินและ
โลหะ เขาสลักไมโดยนําความประทับใจในรูปทรงลึกลับของศิลปะแอฟริกันมาแสดง นอกจากจุดเดน
อีกดานหนึ่งของเขาคือ ฐานของประติมากรรมซึ่งแตกอนแยกความสําคัญออกจากตัวรูปน้ัน โรแดง 
ไดนํามาใหมีความสัมพันธกันมากขึ้น และบรันคูสินํามาทําใหเปนสวนเดียวกับประติมากรรม ดัง
ตัวอยางเชน ผลงานชื่อ “นกในอากาศ” (Bird in Space. 1940) และภาพ “ไก” (The Cock. 1941) 
เปนตน หลังจากบรันคูสิถึงแกกรรม เขาไดรับเกียรติเปนประชากรฝรั่งเศสกิตติมศักดิ์ และรัฐบาล
ฝร่ังเศสไดยายหองทํางาน เครื่องมือ ผลงานจํานวนมาก และเครื่องใชสวนตัวของเขาทั้งหมดมาตั้ง 
แสดงไวในพิพิธภัณฑสมัยใหมของกรุงปารีสเพื่อเปนอนุสรณแก บรันคูสิ ผูไดชื่อวาเปนบิดา
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ประติมากรรมสมัยใหมซึ่งมีอิทธิพลตอวงการประติมากรรมรวมสมัยเปนอยางมาก (อางในสมยศ คํา
แสง. 2543: 31-32) 
  
 ศิลปะสมัยใหมในศตวรรษที่ 20 
 ประติมากรรมในศิลปะโฟวิสม (Fauvism) 
 มาตีสสไดทํางานประติมากรรมซึ่งแสดงใหเห็นถึงปญญา และความสามารถดานความคิด
สรางสรรคของเขาอยางชัดเจน โดยเฉพาะแนวคิดของเขาที่เนนเรื่องความสมดุล ความบริสุทธิ์ ความ
งาย ผลงานยอดเยี่ยมของมาตีสสมีมากมาย อาทิ “หญิงเปลือยสีน้ําเงิน” (The Blue Nude) “ภาพ
เปลือยกับลวดลายประดับเบื้องหลัง” (Decorative Figure an Ornamental Background) ความ
กลมกลืนของสีแดง (Harmony in Red) 
 
 ประติมากรรมในศิลปะเอกซเพรสชันนิสม (Expressionism) 
 ในป ค.ศ.1905 ในประเทศฝรั่งเศสไดมีการจัดนิทรรศการของศิลปนกลุมโฟวิสม ซึ่งผลงาน
ของกลุมน้ีไดสรางความตระหนกตกใจ และถูกวิพากษวิจารณจากพวกอนุรักษนิยม แตขณะเดียวกัน
ก็กอใหเกิดความตื่นเตนเราใจแกศิลปนกลุมกาวหนาทั้งหลาย ในระยะที่อิทธิพลของกลุมโฟวิสมไดมี
บทบาทสําคัญในประเทศฝรั่งเศส สวนในทวีปยุโรปตอนเหนือมีประเทศเยอรมันนีเปนจุดศูนยกลาง
ความเคลื่อนไหวทางดานศิลปกรรมขบวนการหนึ่งโดยกลาววาประเทศเยอรมันนีเปนรากฐานในการ
เกิดขบวนการศิลปะใหมที่เรียกวาเอกซเพรสชั่นนิสม (Expressionism) หมายถึงการแสดงออกทาง
ศิลปะที่รูจักตัดทอนรูปทรง และสีอยางเสรีที่สุดตามความอารมณความรูสึก และตามความตองการ
ของศิลปน โดยสื่อตามความรูสึกภายใน (inner sensation) ศิลปนกลุมน้ีมักแสดงความรูสึกที่รุนแรง 
ความเก็บกดที่อยูภายในออกมาในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งแสดงออกที่สัมพันธอยางใกลชิดกับทฤษฎีของ
ซิกมูนต ฟรอยด ความคิดของกลุมนี้มักแสดงความสกปรก หลอกลวงความเนาเฟะของสังคมกอน
สงครามโลกครั้งที่ 1 ซึง่อยูในภาวะเสื่อมทรามทุก ๆ ดาน นับเปนปรากฎการณอันสําคัญคือ ศิลปนมี
อุดมคติเปนปฏิปกษตอความงามทางศิลปะ เพราะพวกเขาเชื่อวาความงามมีความหมายเพียงเปลือก
นอกเทานั้น หากแตเขามองลึกลงไปถึง วิญญาณของการแสดงออก การแสดงออกในแนวนี้ไดรับ
ความนิยมอยางแพรหลายในยุโรป ศิลปนทั้งหลายมีเชื้อชาติตาง ๆ กัน ประติมากรรมในแนวเอกซ
เพรสชั่นนิสมมีลักษณะเชนเดียวกันกับคตินิยมในงานจิตกรรม ประติมากรคนสําคัญของลัทธินี้คือ 
บารลาค (Barlach. 1870-1938) และโคลลวิทซ (Kollwitz, 1867-1945) ผลงานที่เดนของบารลาคคือ 
ผลงานสลักไมชื่อ “ผูพยาบาท” (Avenger) ซึ่งมีลักษณะทึบตัน แสดงทาทางอยางรุนแรง ดวยลีลาอัน
เต็มไปดวยความเคียดแคนชิงชัง บารลาคไดชื่อวาเปนศิลปนที่มองโลกในแงราย เพราะผลงานของ
เขามีแตเร่ืองของชาวบาน ความตาย ขอทาน ความยากจนขนแคน อยางไรก็ตาม บารลาคก็เปน
ศิลปนชาวเยอรมันที่สามารถนําความรูสึกของมนุษยชาติใหปรากฏอยางสะเทือนใจในผลงานของเขา 
โคลลวิชซ เปนศิลปนที่แสดงในเรื่องของนักมนุษยธรรม และนักสรางสรรคยุคใหม โดยใชศิลปะมา
แสดงออกถึงความรูสึกที่มีความเห็นอกเห็นใจประชาชนที่ทุกขยาก ผลงานชิ้นสําคัญชิ้นหน่ึงคือ “การ
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รวมกําลังของเพศแม” (The Circle of Mothers) หลอดวยทองแดงเปนรูปที่แสดงถึงรูปแบบที่งาย 
แข็งแรง และมีอํานาจของความรูสึกของเพศแมไดอยางดีเลิศ 
 
 ประติมากรรมศิลปะคิวบิสม (Cubism) 
 ศิลปะคิวบิสม เปนขบวนการทางศิลปะที่มีอิทธิพลอยางสูงสุดที่กอใหเกิดการพัฒนา และ
วิวัฒนาการทางศิลปะอยางสําคัญของ คริสศตวรรษที่ 20 อยูในชวงป ค.ศ.1907-1914 โดยปกัสโซ 
(Picasso. 1881-1973) ศิลปนชาวสเปนและบราค (Braque. 1882-1963) ศิลปนชาวฝรั่งเศส แนวคดิ
ของศิลปนทั้งสองนี้มีแนวทางรวมกันดวยการเปลี่ยนแปลงรูปทรงธรรมชาติมาสูการจัดองคประกอบ
แบบนามธรรมทางเรขาคณิต ในลักษณะซอนทับกันบางหรือมีพ้ืนราบบางใสซอนสลับกันบาง มี
รูปทรงเปนเหลี่ยมเปนสัน การใชสีแบนราบปราศจากแสง-เงากลมกลืน คิวบิสมมีรากฐานจาก
แนวความคิดของเซซานน (Cezanne. 1839-1906) ที่เคยแสดงทรรศนะของเขาไววา “ถาเขาใจ
รูปทรงของโลกภายนอก และโครงสรางตามความจริงแลวใหมองรูปทรงเหลานั้นใหเปนเหลี่ยมเปน
ลูกบาศกงาย ๆ” โทมัส (Tomas. 1981 ; 49) ไดเขียนลักษณะการแสดงออก และแนวความคิดของ
พวกคิวบิสม สรุปไดดังน้ีทั้งปกัสโซและบราคไดหนีหลักการของพวกอิมเพรสชั่นนิสมไปสูความจริง
ในแนวความคิดใหมเกี่ยวกับเรื่องปริมาตรของรูปทรงตามแนวคิดเดิมของเซซานนลักษณะผลงาน
ของกลุมคิวบิสมแบงไดเปน 2 ยุค คือ 
 ยุคแรก เรียกวา “คิวบิสมวิเคราะห” (Analyical) มีลักษณะของงานที่ทําใหรูปทรงกลายเปน
ชิ้นเล็กชิ้นนอยแลวนํามาประกอบใหม โดยใหรูปทรงบางรูปทับกัน ซอนกัน” 
 ยุคที่สอง เรียกวา “คิวบิสมสังเคราะห” (Synthetic Cubism) มีลักษณะการใชรูปทรงใน
ลักษณะการจัดองคประกอบมากขึ้น โดยเขียนรูปทรงวัตถุตามที่เขาเขาใจ และคิดเกี่ยวกับมัน ความ
เปนจริงของพวกคิวบิสมไมใชจริงตามที่ตาสัมผัส หากแตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นในวิญญาณ 
 ประติมากรรมคิวบิสม ตัวปกัสโซไมเปนแตผูคิดริเร่ิมสรางสรรคศิลปะอุดมคติแนวใหมดาน
จิตรกรรมเทานั้น ปกัสโซยังไดทําการทดลองสรางงานประติมากรรมในแนวเดียวกันนี้ควบคูไปดวย 
โดยไดนําวัสดุ เชน เศษโลหะมาเชื่อมตอติดกัน หรือสรางผลงานดวยไมแลวระบายสีทับอีกชั้นหนึ่ง 
อยางไรก็ตาม ประติมากรแท ๆ ของคิวบิสมมีดวยกันหลายคน ซึ่งแตละคนก็สรางงานในลักษณะ
อุดมการณเดียวกัน คือมีการใชเสนเรขาคณิต ใชพ้ืนที่ระนาบที่หักเหทําใหเกิดแสงและเงา รวมทั้ง
การตัดทอนรูปทรงเฉพาะสวนที่เดนและสําคัญ ศิลปนในแขนงประติมากรรมที่สําคัญ ๆ อาทิ อาร
คิเปงโก (Archipenko. 1887-1967) ผลงานของเขาชื่อ “หญิงสาวกําลังหวีผม” (Woman Combing 
her Hair) ลิปชิทซ (Lipchitz. 1891) ผลงานชื่อ “คนอาบน้ํา” (The Lage Bathers) โลรองส 
(Laurens. 1885-1954) ผลงานชื่อ “คนกําลังหมอบ” (Crouching Figure) เปนตน 
 
 ประติมากรรมในศิลปะฟวเจอริสม (Futurism) 
 เปนชื่อเรียกศิลปะลัทธิหนึ่งที่ไดพัฒนาขึ้นในประเทศอิตาลี มีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้น
ในชวงระยะเวลาไลเลี่ยกันกับคิวบิสม โดยมีแหลงกําเนิดที่กรุงมิลานในป ค.ศ.1909 แนวคิดของกลุม
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นี้ไดขยายออกไปอยางรวดเร็วทั่วประเทศอิตาลี และประเทศตาง ๆ ในทวีปยุโรป ศิลปนลัทธิฟวเจอ
ริสม คัดคานในความคิดสุนทรียภาพแบบโบราณ โดยกลาววาเมืองโบราณ พิพิธภัณฑและหองสมุด
เปนแหลงที่รวมความคิดอันมอมเมาประชาชน เพราะยุคปจจุบันหมดสมัยที่จะตองใช ลัทธิเหตุผล
นิยม (Rationaliam) อีกตอไปแลว ศิลปนฟวเจอริสมปฏิเสธรูปแบบของศิลปนทุกยุคกอนหนานี้ ไม
วาจะเปนรูปแบบของอิมเพรสชั่นนิสม คิวบิสม โฟวิสมแนวความคิดของกลุมน้ีสามารถเห็นไดเดนชัด 
2 ประการ คือความเคลื่อนไหวของรางกายในอวกาศ และความเคลื่อนไหวของวิญญาณในรางกาย
จิตรกรฟวเจอริสมไดคนหาความจริงของการเปลี่ยนรูปทรงวา เม่ือรูปทรงนั้น ๆ มีการเคลื่อนไหว 
รูปทรงจะสูญเสียปริมาตร ดังน้ันภาพเขียนของฟวเจอริสมบางภาพจึงดูคลายรูปภาพที่บรรจุอยูใน
กลองสามเหลี่ยม (Kaleioscope) ที่มีสีและเสนกระจัดกระจายเต็มภาพและบางครั้งศิลปนฟวเจอริสม
ไดยืมเทคนิคการแตมสีเปนจุด ๆ ของลัทธินีโอ-อิมเพรสชั่นนิสมมาใช ศิลปนคนสําคัญของกลุม 
ไดแก บอคโชนี (Boccioni. 1882-1916) , คารรา (Carra. 1881-1466) , บอลลา (Balla. 1871-
1958) เปนตน ผลงานที่เดน ๆ ของกลุมน้ีคือ ภาพความเจริญเฟองฟูของเมือง (The City Rises) 
และประติมากรรมชื่อ “รูปทรงที่มีเอกภาพในอวกาศ” (Unique Form of Continuity Space) ของ
บอคโชนี 
 
 ศิลปะนามธรรม 
 เปนศิลปกรรมที่นิยมสรางงานกันอยางกวางขวางในคริสตศตวรรษที่ 20 โดยมีแคนดินสกี้ 
(Kandinsky. 1666-1944) เปนผูสรางงานแบบนามธรรมรูปแรก ตั้งแตป ค.ศ.1910 ศิลปะนามธรรม
หรือ “มโนศิลป” หมายถึงการนําเอารูปทรงตาง ๆ ที่พบเห็นอยูในธรรมชาติมาจัดใหมซึ่งศิลปนไม
ปรารถนาจะถายทอดลักษณะความเปนจริงของวัตถุหรือธรรมชาติ ไมมีการเสนอเรื่องราวใหดูรูเร่ือง 
นักวิชาการบางทานใชคําวา นอน-เรพรีเชนเทชั่น (Non-Representation) หรือนอน-ฟกยูเรชั่น 
(Non-Figuration) หรือ นอน-ออปเจกทีฟอารต (Non-Objective Art) แนวความคิดของศิลปน
นามธรรมก็เชนเดียวกับศิลปนสมัยอ่ืน ๆ ที่ตองการแสวงหา นั่นคือ การแสดงความรูสึกภายในใจ
ออกมา โดยหาแนวทางใหมที่ไมย่ําอยูกับอดีตที่ผานมาแคนดินสกี้มิไดคนพบการวาดภาพแบบ
นามธรรมในทันทีทันใด หากเขาไดศึกษาหลักการ แนวความคิดของศิลปนกลุมอ่ืน ๆ มาอยางหนัก 
และในที่สุดเขาก็ไดพบวา สิ่งที่อยูภายในจะเปนสิ่งกําหนดงานศิลปกรรม รีด (read. 1966: 166) ได
เขียนถึงลักษณะเดนของศิลปะนามธรรมวาเสน สี ถูกนํามาใชเปนสื่อเพ่ือสรางสิ่งที่ถูกเรียกวา
อารมณรูสึกภายในของวิญญาณ รูปแบบของศิลปะแบบนี้ ศิลปนจะไมแสดงเรื่องราวหรือรูปรางของ
วัตถุใหปรากฏ นอกจากการจัดองคประกอบของภาพอยางอิสระ โดยจัดความสัมพันธของเสน สี 
ลักษณะพื้นผิว ฯลฯ ใหประสานสัมพันธกันอยางเหมาะเจาะกลมกลืน แคนดินสกี้ ไดใหคําจํากัด
ความเกี่ยวกับศิลปะของเขาเองวา “งานศิลปะประกอบดวยสิ่ง สองสิ่ง คือ สิ่งที่อยูภายในกับสิ่งที่อยู
ภายนอก “สิ่งที่อยูภายในเปนอารมณความรูสึกในวิญญาณของศิลปน ความรูสึกนี้จะปลุกเรา
ความรูสึกใหคลายคลึงกับที่มีอยูในผูชม จิตรกรรมใหออกนอกเสนทางจากที่เคยปฏิบัติกันมานานที่
ตองสรางภาพจากสิ่งที่ปรากฎแกสายตามองเห็นได ผลงานของเขามิไดแสดงภาพของมนุษยกับ
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สิ่งแวดลอมโดยตรง หากเปนการแสดงออกของมนุษยกับโลกภายในใจ ของเขาดวยการแสดงออก
อยางสุนทรียของมนุษยที่มีทัศนะตอความจริงที่เขาเขาใจความคิด และวิธีการของแคนดินสกี้ไดรับ
การยกยอง นับถือ และไดจัดแสดงงานศิลปะนามธรรมขึ้นครั้งแรกที่กรุงปารีส ในขณะเดียวกันก็
แพรหลายขยายไปสูประเทศอเมริกาใน ค.ศ.1913 จนกลายเปนศิลปะนานาชาติไปในที่สุด และ
กลายเปนแบบอยางที่มีอิทธิพลมากลัทธิหน่ึงของคริสตศตวรรษที่ 20 อีกทั้งเปนจุดกําเนิดของลัทธิ
ศิลปะอีกจํานวนมากมาย  เชน  กลุมศิลปะนามธรรมในยุคหลังที่ตามมา  มีสุพ รีมาทีสม 
(Suprematism) คอนสตัคติวิสม (Constructivism) นีโอ-พสาสติศสม (Neo Plasticism)  
 
 ประติมากรรมแบบนามธรรม 
 หลังจากที่แนวคิดของแคนดินสกี้เปนที่ยอมรับอยางกวางขวางก็ไดมีประติมากรรับแนวคิด
ใหมนี้มาสรางเปนผลงานทางประติมากรรมขึ้น โดยมีแนวคิดแบบนามธรรมและใชวัสดุนานาชนิด
ประกอบขึ้นสิ่งสําคัญคือประติมากรรมไดมีแนวเปลี่ยนไปเปนโครงสรางในอวกาศแทนการติดประดับ
อยูบนฝาผนังหรือตรึงอยูกับพ้ืนหอง เชน “รูปโครงสราง” (Monument to Third International) ของ
ทาทลิน (Tatlin. 1885-1953) ศิลปนชาวรัสเซีย และผลงานของกาโบ (Gabo, 1890) ชื่อ “โครงสราง” 
(Construction) ทําดวยคอนกรีต เหล็กและลวดทองแดง เปนตน 
 
 ศิลปะเซอรเรียลิสม (Surrealism) 
 ศิลปะนี้พัฒนาสืบตอจากลัทธิดาดาในป ค.ศ.1917 เปนการเคลื่อนไหวของศิลปะแบบหนึ่ง
ซึ่งมีแนวความคิดสอดคลองกับทฤษฎีของซิกมันด ฟรอยด (Freudianism) โดยมีจุดมุงหมายสําคัญ
อยูที่การแสดงออกของจิตใตสํานึกอยางอิสระปราศจากการควบคุมของเหตุผล มีความฝน อารมณ 
จิตนาการคอนขางโนมเอียงไปในทางกามวิสัย (erotic) ศิลปะเซอรเรียลิสมไดคนควาหาเรื่องของ
สัญชาติญาณ จิตใตสํานึกและความฝน เทคนิคในการสรางภาพของกลุม ก็มิไดกําหนดรูปแบบ
โดยเฉพาะ บางก็เปนรูปแบบนามธรรมบางก็เปนรูปแบบเหมือนจริง ศิลปนเซอรเรียลิสมไดนํา
หลักการของฟรอยดที่เกี่ยวกับจิตใตสํานึก โครงสรางของจิตและความรูสึกทางเพศมาเปนแนวทาง
ของการแสดงออก โดยพยายามเนนใหเห็นถึงความรูสึกอยางปจจุบัน ทันดวน อํานาจของความฝน
นําไปสูภาวะของจิตใตสํานึกปราศจากความสัมพันธระหวางความเปนจริงภายนอกหรือความมี
เหตุผล จึงเปนเรื่องความคิดฝนที่ประหลาดมหัศจรรย รูปแบบของศิลปะเซอรเรียลิสมนับไดวามี
อิทธิพลตอศิลปกรรมรวมสมัย และไดรับความนิยมอยางแพรหลายโดยมีศิลปนชาติตาง ๆ ทํางานใน
ลักษณะเซอรเรียลิสมอยางแพรหลาย 
 
 ประติมากรรมแบบเซอรเรียลิสม 
 ศิลปนที่เดนที่สุดในงานประติมากรรมของกลุมน้ี คือ จิคาโอเมตตี งานเขามีโครงสรางของ
การแสดงออกเปนโลกของความฝน เพราะในหลักการของเซอรเรียลิสม “จินตนาการเปนสวนสําคัญ
ในการแสดงออก และจินตนาการนี้คือจิตไรสํานึกนั่นเอง” เปาหมายของลัทธินี้มิไดอยูที่การ “ผลิต
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ศิลปะ” แตอยูเครื่องมือสํารวจสิ่งซอนเรนอยูภายใตตัวของมนุษย ภาพที่เกิดขึ้นในจิตไรสํานึกจะเต็ม
ไปดวยความยุงเหยิง พรามัว นาอัศจรรย ปราศจากเหตุผลและบางคราวดูเปนสิ่งลึกลับ สิ่งเหลานี้
ลวนมีคุณคาในการแสดงออกของศิลปกรรม ผลงานที่เดนของจิคาโอเมตตีไดแก ”พระราชวังตอนเชา
เวลา 10.00 น.” (The Palace at 4 A.M.) โครงสรางที่ทําดวยไม แกว ลวดเล็ก “อนุสาวรียหัวคน” 
(Monumental Head) และ “การจัดองคประกอบของคนเจ็ดคนกับหน่ึงหัว” (Composition with 
Seven Figures One Head) 
 
 ประติมากรรมไคเนติค อารต (Kinetic Art) 
 ไคเนติค อารต เปนลักษณะศิลปกรรมรูปแบบใหม ที่สรางรูปแบบอันนาสนใจดวยวัตถุตาง
ชนิดเขาเปนองคประกอบของโครงสรางทําใหเกิดความเคลื่อนไหว อันเกิดการเปลี่ยนแปลงแสง สี 
หรือลักษณะแสง-เงา ที่สะทอนวูบวาบโดยมีความเคลื่อนไหวอยางจริงใจเม่ือป ค.ศ.1955 ลักษณะ
ของงานศิลปะแบบไคเนติค จะแสดงใหเห็นรูปแบบของความเคลื่อนไหวสองลักษณะ คือเคลื่อนไหว
ดวยวัสดุที่นํามาประกอบแบบนั้นจริง ๆ กับเทคโนโลยีสมัยใหม (real movement) และเคลื่อนไหวได
ดวยลักษณะรูปแบบนั้นตามความรูสึก (virtual movement) ความเคลื่อนไหวที่ปรากฏแกผูพบเห็น
ทั้งสองลักษณะนี้อาจสรางขึ้นดวยวัสดุจริง ๆ ตามธรรมชาติหรือวัสดุที่มนุษยสังเคราะหขึ้นจาก
ขบวนการของอุตสาหกรรมสมัยใหมพัฒนาการของศิลปะแบบไคเนติค อารต ไดพัฒนามาจากงาน
ของ กาโบ (Gabo. 1980) ประติมากรรมชาวรัสเซียและโมโฮลี-นากี (Moholy-Nagy. 1895-1946) 
ประติมากรรมชาวฮังกาเรียจนถึงงาน “Electronic Sculpture” ของซีไรท (Seawright. 1936) อันเปน
งานที่สัมพันธกันระหวางศิลปะกับเทคโนโลยีมีความเคลื่อนไหวดวยแรงจักรกล พรอมทั้งมีการสาด
แสง (light play) ประกอบใหดูมีชีวิตชีวาขึ้นผูบุกเบิกงานไคเนติคในระยะแรก ไดแก คัลเดอร 
(Calder. 1898-1977) ผูทําใหงานประติมากรรมแบบเคลื่อนที่เดนในระดับสรางสรรคที่สําคัญ ที่รูจัก
กันดีวา โมเบิล (Mobile) โมบิลของคัลเดอรมีทั้งแบบติดตั้งอยู และแบบหอยจากเพดาน โดยคัลเดอร
มีจุดประสงคที่จะเปดแนวทางใหมใหกับรูปแบบศิลปกรรมใหม โดยเฉพาะประติมากรรมใหเปนการ
สรางความรูสึกทางความงามแนวใหมในเรื่องของการสรางสรรค และการเผชิญหนาระหวางผูชมกับ
ศิลปะที่มีชีวิตชีวานาตื่นเตน นอกจากคัลเดอรแลวศิลปนคนสําคัญของ คตินิยมแบบไคเนติค อารต 
ไดแก โมโฮลี-นากี (Moholy-Nagy. 1895-1946) จากผลงานชื่อ “ลวดโลหะโคงและแทงแกว” (Wire 
Curve Metal And Perspex) , ชอรฟเฟอร (Schoffer. 1912) ผลงานชื่อ “ลักซ 15. 1961” (Lux 15, 
1961) โดยใชแผนโลหะและไฟฟา เปนตน 
 
 ประติมากรรมในนิมิมอล อารต (Minimal Art) 
 นิมิมอล อารต เปนรูปแบบศิลปกรรมสมัยใหมรูปแบบหนึ่งซ่ึงมีการเคลื่อนไหวในชวงป 
ค.ศ.1960 ของกลุมศิลปนในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยยึดแนวคติในรูปแบบนามธรรมที่บริสุทธิ์ 
เรียบงาย ลักษณะงานนิมิมอลเปนการสรางงานดวยรูปทรงงาย ๆ ไมวาจะเปนงานจิตรกรรมหรือ
ประติมากรรม เชน รูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปทรงนั้นจะเปนรูปที่เดนพิเศษ มีลักษณะมั่นคงและ
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สัมพันธกับสัดสวนเปนอยางดี พวกเขาจะปลอยใหงานนั้นกอจินตนาการและความรูสึกที่เรียบสงบตอ
ผูชมเทคนิควิธีการแสดงออกของศิลปนกลุมน้ี จะทํางานดวยเทคนิคอันใสสะอาด มีรูปรางงาย ๆ 
(simple shape) ปราศจากการซอนทับกัน และจะสิ้นสุดลงดวยขอบสีหรือริมที่คม สะอาดแจมใส 
(hard-edge) ในรูป โครงสรางอันบริสุทธิ์หรือการแสดงออกทางสีสันงานประติมากรรม จะเปนรูปทรง
อยางงาย ๆ เชน รูปปรามิด ลูกบาศกและปริมาตรทางเรขาคณิต มักจะมีรูปทรงขนาดใหญซึ่งเปน
รูปทรงที่ปราศจากการตกแตง ศิลปนคนสําคัญ ๆ ของกลุม มินิมอล ไดแก หลุยส (Louis. 1912-
1962) , มอรีส (Morris. 1931) , จัตต (Judd. 1928) เปนตน (อางในสมยศ คําแสง. 2543: 32-37) 
   
 ความงามของประติมากรรม 
 ความงามของประติมากรรม อาจแบงได คือ 
 1.  ความงามทางลักษณะสูงต่ํา (Beauty in relief) เราทราบแลววาประติมากรรมมีลักษณะ
สูงต่ําเปนสามมิติ ประติมากรรมที่ยอมรับกันวางามจะตองมีลักษณะงาม มีความสูง ต่ํา พอเหมาะ
พอดี ซึ่งลักษณะสูงต่ําของประติมากรรมนี้เขาตกลงแบงเปนแบบตาง ๆ คือ 
  1.1 แบบลอยตัว (Round relief) หรือรูปปนที่สามารถดูไดรอบดาน มีความกลม มี
ความสูงต่ําเหมาะสม 
  1.2  แบบนูนสูง (High relief, Alto relieve) เปนแบบมีฐานดานหลัง ตัวอยางที่เห็นไดก็
คือรูปปนบริเวณตอนลางของอนุสาวรียประชาธิปไตย 
  1.3  แบบนูนต่ํา (Low relief, Bas Basso rilievo) เปนแบบที่ต่ํากวาแบบนูนสูง 
  1.4  แบบกลางระหวางนูนสูงและนูนต่ํา (Mezzo relief) เปนแบบที่ต่ํากวานูนสูงและสูง
กวานูนต่ํา 
  1.5  แบบต่ําสุด (Spuashed relief, Relievo scihacciato) เปนแบบต่ํากวาแบบนูนต่ํา 
สวนมากพบตามเงินเหรียญทั่วไป 
  แบบของประติมากรรมทั้ง 5 อยางที่กลาวมานี้ ความงามเดนชัดอยูที่ความสูงต่ํา 
(Relief) และข้ึนอยูกับความตองการของผูกระทําจะนําเอาประติมากรรมนั้น ๆ ไปใชดวย เชน ถา
เปนรูปปนแสดงสัญลักษณของความเคารพนับถือความจงรักภักดี ก็มักจะเปนแบบลอยตัว เปน
อนุสาวรียหรือทําเปนเหรียญถาตองการประดับผนังอาคาร ก็มักจะเปนแบบนูนสูงหรือนูนต่ําตาม
ความเหมาะสม รูปปนที่ความสูงต่ําขาดความกลมกลืนทําใหคุณคาความงามลดลง 
 2. ความงามทางรูปทรง (Beauty in form) เราทราบกันแลววาประติมากรรมมีรูปทรงสูงต่ํา
เปนสามมิติ รูปทรงนี้ใหความรูสึกทางดานสัมผัสและทางการเห็นมากกวา รูปทรงของประติมากรรม
เปนผลรวมของรูปทรงและฐาน ดังน้ันความงามทาทางรูปทรงของประติมากรรมจะพิจารณาแตรูป
อยางเดียวเทานั้นไมพอ ตองพิจารณาฐานของประติมากรรมดวย 
 ฐานหรือพ้ืน (Base) ของประติมากรรมทุกชนิดมีความสําคัญตอรูปปน เพราะชวยใหตั้งอยู
ได ในการสรางประติมากรรมที่มีลักษณะลอยตัว (Round relief) ศิลปนมักจะตองคิดถึงความสูงต่ํา
ของฐานดวย เพราะถาฐานสูงหรือต่ําเกินไปก็จะทําใหสัดสวนของประติมากรรมนั้นเสียความงาม 
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 ทิศทางของฐาน (Direction) มีผลตอความงามทางรูปทรงมาก รูปปนลอยตัวจะมีฐานตั้ง
สวนรูปปนนูนสูงนูนต่ํานั้น ทิศทางของฐานอยูในแนวนอน คือติดกับผนังคลายกับบริเวณที่เปนพ้ืน
ของภาพเขียน ปจจุบันรูปปนหอยมาจากเพดานหรือแขวนจากที่สูงเพ่ือใหเกิดความงามทางรูปทรงที่
เคลื่อนไหวไดดวย เรียกวา โมบิล (Mobile) ถือเปนประติมากรรมแบบหนึ่งที่มีความงามอยูที่ความ
เคลื่อนไหว 
 ลักษณะผิว (Texture) ของประติมากรรมก็เปนสวนหนึ่งที่เสริมสรางความงามทางรูปทรง 
ประติมากรรมบางรูปมีลักษณะผิวหยาบ ตามเนื้อของวัสดุ บางแบบมีลักษณะผิวมันหรือดานเปน
สนิม ซึ่งศิลปนไดทําขึ้นดวยการใชสารหรือนํ้ายาเคมีเพ่ือใหไดลักษณะผิวแปลกตามความตองการ
และคงทนถาวร 
 ความงามของรูปทรงของประติมากรรม นอกจากจะเกี่ยวของกับความเหมาะสมของฐาน 
(Base) ความเคลื่อนไหวและลักษณะผิวของประติมากรรมกับทาทางแลว การติดตั้งประติมากรรมก็
มีความสําคัญเกี่ยวกับรูปทรงมาก ในการติดตั้งศิลปนมักจะคํานึงถึงตําแหนงของผูดูและตําแหนงของ
ประติมากรรม ประกอบกับทิศทางของแสงที่ตกทอดบนประติมากรรมนั้น ๆ รูปปนบางรูปมีความ
งามทางรูปทรงเพียงมุมเดียว บางรูปมีความงามสองมุม การที่จะทําใหมีความงามทุกมุมยอมเปนไป
ไมได ศิลปนสวนมากตระหนักในความจริงขอน้ี เวลาทําเขาจะเนนดานสําคัญเพียงดานเดียวและ
คํานึงถึงตําแหนงของผูดูอยางละเอียดดวย (อารี สุทธิพันธุ. 2535: 44-47) 

 
 ประติมากรรมทางดานสิ่งแวดลอม 
 คําวา ประติมากรรมทางดานสิ่งแวดลอมน้ันมีคําจํากัดความที่หลากหลาย ศิลปะแหงการ
พัฒนาในชวงศตวรรษที่ 20 ถูกคัดคานที่จะเสนอตัวอยางเปนรูปเปนรางหรืออยางใหญโตกอนหนา
ผูชม ลักษณะเฉพาะที่ซ้ําๆ กันของบางสวน หรือทั้งหมดของสิ่งที่ลอมรอบมันเอาไว ในแนวโนม
เดียวกัน มันอาจจะถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อกอใหเกิดเงา หรือการสะทอนของแสง หรือเพ่ือที่จะแตง
แตมสีสันของแสงในพื้นที่รอบๆ 
 
 การสรางสรรคประติมากรรมเพื่อสิ่งแวดลอม 
 ความหมายแบบที่สองของคําวา ประติมากรรมดานสิ่งแวดลอมคอนขางจะแตกตางไปจาก
ความสําคัญบาง นั่นก็คือ ประติมากรรมที่ถูกสรางขึ้นมาเพื่อลักษณะพิเศษที่ไดกําหนดไวลวงหนา
ของสภาพแวดลอม ดวยเหตุนี้ ประติมากรรมสมัยใหมของ เบธ กาลสตัน ไดเขียนเอาไววา 
“ประติมากรรมดานสิ่งแวดลอมวางแผนชิ้นสวนจากการเริ่มตนตางๆของความสัมพันธไปสู
สภาพแวดลอมของมัน สถานที่เปนตัวกระตุนเปนสวนที่เหมาสมของกระบนการการสรางสรรค” สิ่งน้ี
แตกตางไปจาก ประติมากรรมของเนเวลสัน ซึ่งสามารถที่จะโยกยายจากที่หน่ึง ไปสูอีกที่หน่ึงได 
เหมือนดังเชนสถาปตยกรรมตามธรรมเนียมนิยม ซึ่งจะไมมีการสูญเสียความหมายและความมี
ประสิทธิภาพของมันไปอยางไรก็ตาม แมแตคําจํากัดความของกาลสตันนั้น ประติมากรรมทางดาน
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สิ่งแวดลอมไมใชการกําหนดที่ตั้งที่แทจริง ไมวาจะอยางไรก็ตาม อาจจะมีการโตเถียงวาประเพณี
นิยม ซึ่งเปนที่เปรียบเทียบ อนุเสาวรียหินออนไดถูกสรางขึ้นจากพื้นที่ที่ไดกําหนดไว และนี่ไมไดทํา
ใหมันเปน “ประติมากรรมทางดานสิ่งแวดลอม” กาลสตันเนนวาประติมากรรมทางดานสิ่งแวดลอม
นั้นวางเง่ือนไขความคิดวา ชิ้นสวนชิ้นหนึ่งก็มีหนาที่ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือซึมแทรกสิ่งแวดลอมที่มี
อยูดวย  หรือแมกระทั่ งสรางสิ่ งแวดลอมใหมซึ่ ง ผูชมจะถูกรับเชิญใหมามีสวนรวมดวย  “ 
ประติมากรรมที่สมบูรณและสถานที่กลายมาเปนหนวยที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ทํางานรวมกัน
เพ่ือที่จะสรางอารมณ หรือบรรยากาศรวมกัน” เธอเขียนเอาไวการเฉพาะเจาะจงสถานที่ หรือ
ประติมากรรมแสดงของนอยชิ้นของ ริชารด เซอรรา นั้นก็มีคุณสมบัติของสถาปตกรรมทางธรรมชาติ
เชนเดียวกัน ทั้งสองความหมายที่ไดอธิบายไปแลว สวนใหญก็คือ “ศิลปะบนพื้นดิน” หรือ “ศิลปะบน
โลก” สามารถใหความหมายของสถาปตยกรรมทางดานสิ่งแวดลอมไดเหมือนกันภายใตคําจํากัด
ความนี้  
 
 ศิลปะทางดานสิ่งแวดลอม 
 ความหมายของคําวาศิลปะทางดานสิ่งแวดลอมนั้นถูกใชใน 2 ความหมายที่แตกตางกัน
ความหมายสามารถนําไปใชโดยทั่วไปเพื่อกลาวถึงศิลปะที่เกี่ยวของกับประเด็นสําคัญทางดาน
นิเวศวิทยา และ/หรือ สิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ โดยที่ 
 1. ยกระดับการรับรูของความบอบบางในธรรมชาติ (รวมไปถึงภาพถายทางดานรากฐาน
ภูมิประเทศ ภาพวาด ภาพเขียน งานคนควา และศิลปะกําหนดพื่นที่) 
 2. การไตสวนปรากฏการณทางธรรมชาติ (รวมไปถึงภาพประกอบทางวิทยาศาสตร และ
การปฏิบัติระหวางสถาบันการศึกษา) 
 3. การใชวัสดุที่รวบรวมมาจากธรรมชาติมาใชในกลางแจง (เชนกิ่งไมออน ใบไม กอนหิน 
ดิน ขนนก เปนตน: ซึ่งถูกเรียกวาศิลปะทางธรรมชาติ) 
 4. ไมใหความรับผิดชอบตอการสึกกรอนของสภาพแวดลอม (รวมไปถึง การทํางาน “สี
เขียว” ที่ทํามาจากสารที่ยอยสลายไดตามธรรมชาติ หรือวัสดุที่นํากลับมาใชใหม และ ประติมากรรม
เชิงนิเวศ ซึ่งมีความสมบูรณอยางไวตอความรูสึก ตรงไปยังที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ 
 อีกหนึ่งความหมายสามารถใชเพ่ืออางถึงศิลปะระบุพ้ืนที่ หรือประติมากรรมทางดาน
สิ่งแวดลอมที่หลากหลาย ซึ่งถูกนํามาใชอยูบอยคร้ังในการสรางสรรคผลงานซึ่งเปนเรื่อง “ทางดาน
สิ่งแวดลอม” ในความหมายกอนหนานี้ แตก็สามารถเกี่ยวโยงถึงดานตางๆของสิ่งแวดลอมของพวก
เขา เชน ดานธรรมเนียมปฏิบัติ ดานการเมือง ดานประวัติศาสตร หรือสภาพแวดลอมทางดานสังคม 
มีความเปนไปไดที่จะติดตามการเจริญเติบโตของศิลปะทางดานสิ่งแวดลอมดังเชน “การเคลื่อนไหว” 
ซึ่งเร่ิมตนเม่ือป 1960 ตอนปลาย หรือป 1970 ในถอยคําแรกๆ คือมันมีความเก่ียวของกับ
ประติมากรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศิลปะกําหนดพื้นที่ ศิลปะบนพื้นดิน และ ศิลปะที่ไมคอยมี
คุณภาพ กําลังจะตื่นขึ้นมาจากการวิพากษวิจารณ ของรูปแบบประติมากรรมแบบประเพณีนิยม และ
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สังเกตุวาสิ่งไหนมีความลาสมัยและขาดความกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยหอมลอมไป
ดวยสื่อตางๆ มากมาย 
 เม่ือไมนานมานี้ ศิลปะคงอยูไดปรากฏขึ้นใรฐานะคําที่เปนตัวเลือกของ ศิลปะทางดาน
สิ่งแวดลอม และศิลปะสีเขียว ใหจําไดวาความคงอยูนํามาซึ่งศิลปะรวมสมัยทั่วทั้งหมด 

 
 สภาพสิ่งแวดลอมที่กลายเปนศิลปะ 
 ในการระบุศิลปะทางดานสิ่งแวดลอมน้ันมีการแบงแยกที่สําคัญซ่ึงตั้งอยูระหวางศิลปน
ทางดานสิ่งแวดลอม ผูที่ไมพิจารณาความเสียหายที่จะกอใหเกิดกับสิ่งแวดลอม งานดานศิลปะของ
พวกเขาอาจจะไมดี และพวกที่ตั้งใจไววาจะไมทําใหเกิดอันตรายแกธรรมชาติ อยางแนนอนงานของ
พวกเขาอาจเกี่ยวของกับการซอมแซมภูมิทัศนอยางกระทันหันใหเปนสภาพทางธรรมชาติ 
ยกตัวอยางเชน ถึงแมวาขอดีเกี่ยวกับความสุนทรียของมันน้ัน เชน “กําแพงขดเปนวง” (ป 1969) 
ประติมากรรมที่มีชื่อเสียงศิลปนชาวอังกฤษ โรเบิรต สมิทสัน เกี่ยวของกับการลงโทษของความ
เสียหายถาวรที่สําคัญมาก เหนือภูมิทัศนที่เขาไดทํางานเอาไว สมิทสันใชรถเกลี่ยดินเพ่ือครูดและตัด
หนาดิน การลวงล้ําเหนือทะเลสาบ ศิลปะทางดานสิ่งแวดลอมชิ้นนี้ ทําใหเกิดความรับรูในเร่ือง
ความสําคัญของวัสดุที่นํากลับมาใชใหมเพ่ิมมากขึ้น 
 อลัน ซันฟสท กับประติมากรรมภูมิทัศนทางดานเวลาที่เปนประวัติศาสตร ไดถูกนําเสนอที่
รัฐนิวยอรก ในป 1965 ทําใหเห็นไดจนถึงปจจุบันตรงที่หัวโคงฮูสตัน และ ลาการเดีย หมูบาน
นิวยอรก ซิตี้ กรีนวิชแนะนําความคิดทางดานสิ่งแวดลอมในการนําธรรมชาติกลับมาสูสภาพแวดลอม
ในเมือง ทุกวันนี้ ซันฤสท กําลังเขารวมกองกําลังกับผูที่มีความกระตือรือรนในดานสิ่งแวดลอมและ
ประเด็นสีเขียวทามกลางอํานาจทางสาธารณะและพลเมืองลับๆเพื่อนําเสนอเครือขายที่สงขามพื้นที่
เขตเมืองหลวงซึ่งจะชวยใหเกิดความสํานึกที่ธรรมชาติจะแสดงใหเห็นในศตวรรษที่ 21 ความนายํา
เกรงในธรรมชาติและสภาพแวดลอมทางธรรมชาตินั้นมีใหเห็นเดนชัดในงานของศิลปนทางดาน
สิ่งแวดลอม คริส ดรูรี่ กอตั้งผลงานที่มีชื่อวา “วงลอทางแพทยศาสตร” ซึ่งเปนผลลัพธของการเดิน
อยางไตรตรองในทุกวัน วันละหนึ่งครั้งการสงตอของผลงานนี้เปนเหมือนกับจักรวาลของวัตถุที่
คนพบวาเปนโมเสก 
 โดยแทจริงแลว บทวิจารณไดยกขึ้นมาเปรียบเทียบกับสถาปนิกชาวยุโรป คริสโต เม่ือเขา
คลุมแนวฝงทะเลที่อาวลิตเติ้ล เบย ทางตอนใตของเมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย เปนการชั่วคราว
ในป 1969 นักอนุรักษนิยมทองถิ่นไดแสดงการคัดคาน ถกเถียงวางานนี้ไมมีความรับผิดชอบ
ทางดานระบบนิเวศ และกระทบกระเทือนอยางมากตอสภาพแวดลอมทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งนก
ที่ทํารังไวบนหนาผาที่โดนหอหุม ความไมพอใจทําไดเพียงแคเพ่ิมมากขึ้นเม่ือเพนกวิน และแมวน้ํา
จํานวนมากโดนกับดักอยูภายใตสิ่งทอและจําตองตัดมันออกความคิดเห็นของนักอนุรักษนิยมหลาย
ทานดึงดูดความสนใจจากนานาชาติในวัฏจักรสิ่งแวดลอม และนําศิลปนรวมสมัยไปสูขอบเขตของ
การ “คิดใหม” ในแนวโนมของศิลปะบนพื้นดิน และศิลปะจํากัดพื้นที่ 
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 โดยเชิงเปรียบเทียบแลว ศิลปนทางดานที่สิ่งแวดที่ไดรับมอบหมายดังเชน ประติมากรชาว
อังกฤษ ริชารด ลอง ใชเวลาหลายสิบปสรางผลงานประติมากรรมกลางแจงรวมสมัยโดยการ
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณที่หาไดจากพื้นที่ที่เขาทํางาน อยาเชนกอนหินตางๆ โคลน และกิ่งของตนไม 
และซ่ึง ดังนั้น จะไมเกิดความเชื่องชา และผลกระทบที่จะกอใหเกิดความเสียหาย ในขณะที่ศิลปน
ผูนําทางดานสิ่งแวดลอมอยา ประติมากรชาวดัชต เฮอรแมน เดอร วีส หรือประติมากรชาว
ออสเตรเลียอยาง จอหน เดวิส และ ประติมากรชาวอังกฤษ แอนด้ี โกลดสเวอรตี้ เหมือนกันตรงที่จะ
ปลอยใหภูมิทัศนที่พวกเขาไดทําผลงานเอาไวนั้นดวยอยางปลอดภัย และเหมือนในกรณีเดียวกันใน
กระบวนการการทํางานของพวกเขาใหแพรพันธุดวยพืชพ้ืนเมืองที่เหมาะสมซึ่งไดถูกทําลายไปโดย
การใชงานของมนุษย เชนนี้แลวผลงานของศิลปะเปนผลมาจากการตอบสนองอยางวองไวไปสู
สิ่งแวดลอมนั่นเอง 

 
2. เอกสารที่เก่ียวของกับเฟอรนิเจอร 
 ความหมายของเฟอรนิเจอร 
 คําวา เฟอรนิเจอร หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวของกับมนุษย ความสัมพันธ
ทางสรีระเกี่ยวกับมนุษยใหเกิดความสะดวกสบายในการใชงานในสวนตาง ๆ ตามที่มนุษยมีกิจกรรม
และยังใชสําหรับตกแตงใหเกิดความสวยงามทางดานรูปทรง จังหวะ ขนาดสัดสวน ความสมดุล 
ความกลมกลืน รวมถึงประโยชนใชสอย กอใหเกิดความสุขสบายทั้งในบาน อาคาร สํานักงาน 
 เฟอรนิเจอร หมายถึง เครื่องตกแตงบานพักอาศัยหรืออาคาร มีประโยชนใชสอยมีความ
สะดวกสบายในการใชเฟอรนิเจอร เปนผลิตภัณฑประเภทผลิตภัณฑบริโภค อันไดแกโตะอาหาร โตะ
ทํางาน ตูใสเสื้อผา ตูเครื่องเสียง เตียงนอน กลองเก็บของ เกาอ้ี ชั้นวางหนังสือ 
 จากความหมายที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวา ความหมายไมแตกตางกัน ซึ่งมุงที่บทบาทหนาที่
ของเฟอรนิเจอร เพ่ือสนับสนุนการใชงานกับมนุษยโดยตรงทุกอิริยาบถ นับตั้งแตตื่นนอนจนเขานอน 
เฟอรนิเจอรมีบทบาทสําคัญย่ิง โดยมีขอบเขตของหองและหนาที่ใชสอยเปนเครื่องกําหนดที่จะบอก
ใหทราบวาเฟอรนิเจอรนั้นเปนเฟอรนิเจอรอะไรและประเภทใด อยูในอาคารหรือนอกอาคาร 
 
 ประวัติความเปนมาของเฟอรนิเจอร 
เนื่องจากวัฒนธรรมไทยและประเทศในกลุมตะวันออกและตะวันตกมีวัฒนธรรมและความเปนอยูที่
แตกตางกันออกไป อันเกิดจากศิลปวัฒนธรรมของแตละชาติไมเหมือนกัน ซึ่งบางประเทศนิยมการ
นั่งนอนบนพื้น แตความเจริญทางเทคโนโลยีตาง ๆ เจริญขึ้น การติดตอกันงายขึ้นการเรียนรูและ
พัฒนาก็รวดเร็ว ดวยเหตุนี้เองในอดีตเฟอรนิเจอรของแตละชนชาติจึงมีความแตกตางกันและมี
วิวัฒนาการตางกัน ประเทศที่เปนตนแบบของเฟอรนิเจอรในปจจุบันพอสรุปไดดังน้ี 
 
 



 20 

 ศึกษารายละเอียดในแตละยุคของแตละประเทศดังตอไปน้ี 
 จากอดีตถึงป ค.ศ.1600 
 เฟอรนิเจอรในยุคกลางจะเปนแบบหยาบ ๆ มีลวดลายนอย ที่นั่งจะเรียบเปนลักษณะมานั่ง 
หรือมากลม เตียงก็อยูในกรอบสี่เหลี่ยม ปูดวยฟาง รูปรางของเตียงคลายโตะยาว ประกอบไดงาย ใน
ปจจุบันยังมีเหลืออยูไมกี่ชิ้นเปนเฟอรนิเจอรจากสมัยศตวรรษที่ 15 
  
 สมัยเรเนซองและยุคปรับปรุง 
 เฟอรนิเจอรสําหรับใชในบานของประเทศอิตาลี ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส เยอรมนี 
ออสเตรีย กลุมสแกนดิเนเวีย และกลุมประเทศแผนดินต่ํา เชน เนเธอรแลนด มีการพัฒนารูปแบบให
ดูมีสงามากขึ้น เน่ืองจากไดรับอิทธิพลของเรเนซอง โดยมีการเคลื่อนไหวในศตวรรษที่ 15 เร่ิมตนใน
ประเทศอิตาลีและแผไปทั่วยุโรป ไดยอนไปสูรูปแบบคลาสสิก แตมีการตกแตงดวยลวดลายดอกไม
ถึงแมแบบของเฟอรนิเจอรจะยังดูแข็ง ๆ แตเน่ืองจากมีการแกะสลักมากขึ้น มานั่งกลมที่หยาบก็
คอยๆ หมดความนิยมลง โดยมีเกาอ้ีที่มีการตกแตงเขามาแทนที่ 
 การตกแตงจากแนวคิดตามอิทธิพลของเรเนซอง ไมไดเปนที่พอใจของนักออกแบบชาว
อังกฤษ ศิลปนเหลานั้นจึงไดเร่ิมพัฒนารูปแบบขึ้นมาใหม โดยเริ่มตนนําเอาศิลปะทางภาคเหนือของ
อังกฤษมาปรับปรุง โดยใชไมโอก และมีการแกะสลักรูปนูนต่ํา การฝงมุกในงานเฟอรนิเจอร ทําให
เกิดรูปแบบใหม ๆ เชน มีโตะที่ปรับความสั้นยาวได และไดมีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ  
 
 ค.ศ.1600-1830 
 ถึงแมวาเกือบทุกประเทศในยุโรปจะมีการพัฒนารูปแบบตามเรเนซอง แตที่มีอิทธิพลตอ
งานในยุโรปก็คือ ประเทศอิตาลี ในตอนเริ่มตน และในชวงป ค.ศ.1600-1830 ประเทศฝรั่งเศสก็เขา
มามีบทบาททั้งหมด และมีอิทธิพลเหนือทั้งยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
 
 บทบาทของประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ในชวงป ค.ศ.1600-1830  
 ประเทศฝรั่งเศส 
 หลุยสที่ 14 และศิลปะบาร็อก (ค.ศง1643-1715) 
 ประเทศฝรั่งเศสซึ่งไดมีการพัฒนาอยางจริงจัง ในป ค.ศ.1663 โดยบริษัท Manufacture 
Royale De La Couurronne ที่เมือง Gobelius โดยรับอิทธิพลจากรูปแบบของบาร็อก และแผ
อิทธิพลไปทั่วยุโรป เฟอรนิเจอรเปนแบบสมดุล มีการใชไมวีเนียรที่ทําจากไมสนและไมวอลนัท มีการ
ฝงดวยกระดองเตา พิวเตอร หรือทองเหลือง และรูปแบบก็ไดพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ โดย Ander Charies 
Boulle (ค.ศ.1642-1732) คือ เปนผูออกแบบและประดิษฐ ตูมีลิ้นชัก โตะเขียนหนังสือ เน่ืองจากได
เริ่มทําการคาขายกับประเทศในตะวันออก ทําใหไดรับอิทธิพล จะเห็นไดวาจากการทําหีบใสของที่
เคลือบดวยแล็กเกอร เปนตน 
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 รูปแบบรีเจนซี่ (ค.ศ.1715-1725) 
 กษัตริยของฝรั่งเศสหลุยสที่ 15 ขึ้นครองราชยในชวงแรก ๆ ของรัชสมัยยังคงไดรับอิทธิพล
จากบาร็อกและตอดวยแบบโรโกโกที่งามสงา (ค.ศ.1720-1730) เฟอรนิเจอรในรูปแบบที่หนักของบา
ร็อกเร่ิมเสื่อมความนิยมลง โดยรับเอารูปแบบที่บางเบาเขามาแทนที่ แตก็ยังคงมีการฝงดวยวัสดุตาง 
ๆ และใชรูปทรงเรขาคณิตเปนหลัก 
 
 หลุยสที่ 15 และแบบโรโกโก (ค.ศ.1725-1774) 
 รูปแบบในสมัยนี้ไดถูกนําเสนอโดยชางของหลุยสที่ 15 เปนแบบที่งามสงาตามแบบโรโกโก
และอิทธิพลจากตะวันออก มีการใชโคง มีผิวที่แกะสลักรูปแบบสมดุลแบบ 2 ขางเทากัน และไม
เทากัน ใชลวดลายหอยและเกลียวคลื่น มีการออกแบบโตะวางของ เกาอ้ี เตียง โตะหนังสือมีการใช
ไมวีเนียร และมีการใชสีทาเฟอรนิเจอร 
 
 หลุยสที่ 16 และนีโอคลาสสิก (ค.ศ.1774-1793) 
 หลุยสที่ 16 ขึ้นครองราชยในป ค.ศ.1774 มีปฏิกิริยาจากประชาชนที่ตอตานรูปแบบที่
ฟุมเฟอยของบาร็อกและโรโกโก ซึ่งอิทธิพลจากแนวคิดนี้ทําใหมีการกลับไปสูการนํารูปแบบที่เรียบ 
ๆ แบบคลาสสิกมาใชอีก เฟอรนิเจอรกลับเปนเหลี่ยมมากขึ้น นิยมใชไมมะฮอกกานี มีการตกแตง
ดวยรูปทรงเรขาคณิต มีการใชสีขาวกับสีทอง 
 
 ยุคไดเรคตัวร (ค.ศ.1795-1799) 
 หลังจากการปฏิวัติฝร่ังเศสในป ค.ศ.1789 เกิดยุคสั้น ๆ ขึ้น คือ ยุคประชาธิปไตย หรือ
ไดเรคตัวร ในยุคนี้ผูที่ออกแบบเฟอรนิเจอรที่ไดความสําเร็จสูงสุดในการออกแบบตูใหกับหลุยสที่ 16 
คือ George Jacob (ค.ศ.1739-1814) เปนผูนํารูปแบบคลาสสิกกลับมาใช โดยใชไมมะฮอกกานี 
 
 ยุคเอมไพร (ค.ศ.1800-1815) 
 ความมั่นคงเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งเศสอีกครั้ง (ค.ศ.1799) โดยจักรพรรดินโปเลียนโบนา
ปารต (ค.ศ.1769-1821) ซึ่งเปนผูลมเลิกระบบไดเรคตัวร และสถาปนาประเทศใหเปนรูปแบบ
คอนโซล (จักรวรรดินิยม) เน่ืองจากจักรพรรดินโปเลียนเปนนักรบ ลวดลายการตกแตงที่ปรากฏบน
ผนังจึงมีรูปเต็นท หรือรูปทุงหญา และมีการออกแบบโตะสี่เหลี่ยมที่ใชสําหรับการประชุม 
 
 ประเทศอังกฤษ 
 ยุคสจวตเริ่มตน (ค.ศ.1603-1649) 
 ยุคที่ปกครองโดยกษัตริยเจมสที่ 1 (ค.ศ.1603-1625) และกษัตริยชารลที่ 1 (ค.ศ.1625-
1649) เปนการเปลี่ยนแปลงอยางชา ๆ จากสมัยของพระราชินีอลิซาเบธที่ 1 เฟอรนิเจอรสวนใหญจะ
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ใชไมโอก และรูปทรงเปนลักษณะเหลี่ยม มีการตกแตงนอย เกาอ้ียังเปนแบบไมมีเทาแขนมีการทํา
หีบสําหรับใสของและทําตูซึ่งประกอบดวยลิ้นชักเพียง 2 ชั้น 
 
 ยุคฟนฟู (ค.ศ.1660-1685) 
 สมัยของกษัตริยชารลที่ 2 และตรงกับสมัยของหลุยสที่ 14 ของฝรั่งเศสเปนยุคฟนฟูของ
ราชวงศ เฟอรนิเจอรจะดูสงางาม โดยอาศัยรูปแบบของบาร็อก นิยมใชไมวอลนัท ขาของเฟอรนิเจอร
จะทําใหบิดหรือทําเกลียว และไดมีการทําโตะสําหรับเลนไพ 4 คน (Card Table) ขึ้นในสมัยนี้ 
 
 ยุคกษัตริยวิลเลียมและควีแมรรี (ค.ศ.1689-1702) 
 อยูในชวงที่มีการนําศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนตใหกลับคืนมา จึงมีการลี้ภัยไปอยู
ตางประเทศ ชวงสําคัญในสมัยนี้ คือ Daniel Marot (ค.ศ.1663-1752) ไดนํารูปแบบของหลุยสที่ 14 
มาใชในราชสํานักของกษัตริยวิลเลียมที่ 3 ไดมีการใชผาหุมพนักพิงแทนผนังแข็ง ๆ มีการทําโตะ
เขียนหนังสือ โตะนํ้าชา (Tea Table) และที่ไวหนังสือ เพ่ิมเติมไปจากการทําหีบใสของและทําลิ้นชัก 
 
 ยุคควีนแอนน (ค.ศ.1702-1714) 
 นอกเหนือจากการนํารูปแบบของบาร็อกมาใช ไดมีชางฝมือชื่อ Ann ไดนําเสนอรูปแบบที่
ออนหวานและสงางามมาใชในอังกฤษ มีการใชไมวอลนัทแกตามแบบฝรั่งเศส ขาฝงมุก ปลายขาทํา
เปนอุงเล็บ และมีการใชผาทําผนังเกาอ้ี 
 
 ยุคจอรเจียนเร่ิมตน (ค.ศ.1714-1760) 
 นักออกแบบที่เปนสถาปนิกชื่อ William Kent (ค.ศ.1685-1748) ไดออกแบบสําหรับ
เฟอรนิเจอรที่ใชในบาน โดยใชไมมะฮอกกานีแทนไมวอลนัท ไดทําใหแบบของเฟอรนิเจอรเรียบงาย
ขึ้น รูปแบบดังกลาวเติบโตขนานไปกับรูปแบบยุคควีนแอนน 
 
 ยุคนักออกแบบ 
 ในยุคนี้มีทั้งสถาปนิกและชางฝมือที่รวมกันพัฒนางานออกแบบ ที่เปนผูที่สมควรไดรับการ
ยกยองมีดังนี้ 
 1. โทมัส ชิพเพนเดล (Thomas Chippendale) ค.ศ.1718-1779 
  ทานผูนี้จะใชไมมะฮอกกานี ขาของเฟอรนิเจอรฝงมุก ปลายขาเปนรูปอุงเล็บ หรือหัว
กลมมีอิทธิพลของเฟอรนิเจอรของตะวันออกอยูในงาน 
 2. โรเบิรต แอดัมส (Robert Adams) ค.ศ.1728-1792 
  ทานผูนี้ใชรูปแบบที่มีอิทธิพลของฝรั่งเศสในสมัยนีโอคลาสสิกเปนรูปแบบที่เต็มไปดวย
ความสงางาม ทั้งดานรูปแบบการตกแตงและการฝงประดับประดา 
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 3. จอรจ เฮปเปลไวท (George Hepplewhite) ค.ศ.1786 
  ทานผูนี้ไมมีปเกิดที่แทจริงเปนผูที่บันทึกงานโดยการเขียนหนังสือไดออกแบบ
เฟอรนิเจอร เชน เตียงนอน โตะแตงตัว ไมที่ใชใชไมมะฮอกกานี หรือไมซาติน แลวฝงดวยไมเน้ือ
แข็ง เพ่ือความแตกตาง พนักพิงรูปเปลือกหอยของทานผูนี้ไดรับความนิยมอยางมากจนถึงปจจุบัน 
 4. โทมัส เชอราตัน (Thomas Sheraton) ค.ศ.1751-1806 
  งานออกแบบเกาอ้ีของทานผูนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด รวมทั้งการออกแบบโตะและ
ชั้นวางหนังสือ ซึ่งไดผลิตขึ้นในระหวางชวงป ค.ศ.1791-1792 ไดออกแบบอยางสมบูรณ โดยทําให
งานในชวงยุคนีโอคลาสสิกและรีเจนซี่ลงตัวเต็มที่ ทานนิยมใชไมมะฮอกกานี และฝงดวยทองเหลือง
ใชฟอรมรูปวงรี เกาอ้ีเปนแบบบางเบาและสงา และยังไดทําเกาอ้ีที่ทาสี และที่นั่งเปนหวายถักอีกดวย 
 
 ยุครีเจนซี่ (ค.ศ.1760-1830) 
 อยูในรัชสมัยของพระเจาจอรจที่ 3 และที่ 4 ของราชวงศอังกฤษชื่อของยุคนี้กอกําเนิด
ของพรินส ออฟ เวลส ซึ่งภายหลังเม่ือขึ้นครองราชย คือ พระเจาจอรจที่ 4 (ค.ศ.1811-1820) นัก
ออกแบบที่มีชื่อ คือ Thomas Hope (ค.ศ.1769-1831) งานของทานมีอิทธิพลไปทั่วจนถึง
ราชอาณาจักรของฝรั่งเศส งานในสมัยรีเจนซี่ไมใชเปนการนําเอารายละเอียดจากสมัยอียิปต ยุค
คลาสสิกโกธิค หรือตะวันออกมาใชเทานั้น แตเปนการตกแตงที่มีความสงางาม การตกแตง Royal 
Pavilion ศาลาที่เมืองไบรตัน ประเทศอังกฤษ มีการนําไมไผมาใชในรูปแบบตะวันออกของประเทศ
จีนมากพอ ๆ กับการตกแตงดวยไมโรสวูด 
 
 ความหมายของการออกแบบ 
 การออกแบบมีมานานตั้งแตไดมีการสรางงานศิลปะขึ้น เดิมเปนหลักเกณฑสําหรับใชเปน
พ้ืนฐานสําหรับงานสรางสรรคทั่วไป หลักของการออกแบบมิไดมีหลักเกณฑตายตัว แตเปนเพียง
แนวทางของความคิดสําหรับนักออกแบบ เพ่ือสรางสรรคงานศิลปะใหมีรูปแบบตามที่ไดจินตนาการ
ไว การออกแบบโดยเฉพาะเกี่ยวกับการสนองตอบตอความตองการของมนุษย งานนั้นจะตองมาจาก
ความมุงหมายที่วางไว 
 การออกแบบ หมายถึง การจัดระเบียบ หรือวางผังอยางตั้งใจสําหรับที่วาง เร่ืองราวหรือ
กิจกรรมตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว การเสนอแนะเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มนุษยสรางขึ้น 
(Baxter. 1995) 
 การออกแบบ หมายถึง กระบวกนการคิดคนขามสาขาวิชา ซึ่งมนุษยคนหา นอกจากเพื่อ
สรางความพึงพอใจใหตนเองแลว ยังเพ่ือความตองการของคนอื่น ๆ การออกแบบเปนสาขาที่
เกี่ยวกับประสบการณ ความชํานาญ และความรู ซึ่งสะทอนถึงความเอาใจใสตอการปรับเปลี่ยน
สภาพแวดลอมใหเปนไปตามความตองการทางดานวัตถุและจิตใจ เฉพาะอยางยิ่งมันเกี่ยวของกับ
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การจัดเรื่องการจัดองคประกอบ ความหมาย คุณคาและจุดมุงหมายในเงื่อนไขที่มนุษยกําหนดขึ้น 
(Horold. 1974) 
 การออกแบบเปนแนวความคิดที่ซับซอน มันเปนทั้งกระบวนการและผลลัพธของ
กระบวนการนั้น ๆ ในลักษณะที่เปนรูปราง และความหมายของสิ่งของที่ถูกออกแบบขึ้นมา 
 การออกแบบ เปนการรูจักวางแผนจัดขั้นตอนและรูจักเลือกใชวัสดุ วิธีการเพื่อทําตามที่
ตองการนั้น โดยใหสอดคลองกับลักษณะรูปแบบ และคุณสมบัติของวัสดุแตละชนิดตามความคิด
สรางสรรค เปนการสรางสรรคสิ่งใหมขึ้นมา เชน เราจะทําเกาอ้ีนั่งสักตัว เราตองวางแผนไวเปน
ขั้นตอนโดยเริ่มเลือกวัสดุวาจะใชอะไร วิธีการตอยึด คํานวณสัดสวนการใชใหเหมาะสม ความ
แข็งแรง สีสัน เปนตน 
 การออกแบบ หมายถึง การปรับปรุงแบบ ผลงานหรือสิ่งตาง ๆ ที่มีอยูแลวใหเหมาะสม ให
มีความแปลกความใหมเพ่ิมขึ้น เชน เกาอ้ีเราสรางเสร็จและใชไปนาน ๆ เกิดการเบื่อหนายในรูปทรง 
เราก็จัดการปรับปรุงใหรูปแบบใหมใหสวยกวาเดิม แปลกกวาเดิม แตความเหมาะสม ความ
สะดวกสบายเหมือนเดิมหรือดีกวาเดิม เปนตน 
 การออกแบบ หมายถึง การรวบรวมหรือการจัดองคประกอบทั้งที่เปน 2 มิติ และ 3 มิติ 
เขาดวยกันอยางมีหลักเกณฑ ในการนําองคประกอบของการออกแบบมาจัดรวมกัน ผูออกแบบ
จะตองคํานึงถึงประโยชนใชสอยและความงามอันเปนคุณลักษณะสําคัญจะพึงมีของการออกแบบ 
การออกแบบเปนศิลปะของมนุษยเนื่องจากเปนการสรางคานิยมทางความงาม ตองสนอง
คุณประโยชนทางกายภาพใหแกมนุษย 
 การออกแบบเปนวิชาที่ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห การสรางสรรคและการปรับปรุง
ผลิตภัณฑเพ่ือการผลิตเปนจํานวนมาก ใหไดรูปรางที่ถูกตองแนนอนกอนที่จะลงทุนจํานวนมากเพื่อ
จัดอุปกรณและเครื่องมือการผลิต และผลิตไดในราคาพอสมควรที่ผูซื้อพอจะซ้ือได 
 การออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คือ การวิเคราะหหาขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับหนาที่ใช
สอยของผลิตภัณฑ ขอมูลเกี่ยวกับการตลาด แลวนํามาปรับปรุงผลิตภัณฑเพ่ือผลิตเปนจํานวนมาก 
ใหอยูในความนิยมของตลาดในราคาพอสมควร 
 การออกแบบ เปนกิจกรรมสรางสรรคทางศิลปะอยางหนึ่งของมนุษยชาติซึ่งมีประวัติความ
เปนมาและวิวัฒนาการที่ควบคูกันมากับมนุษยโดยตลอด เปนศาสตรสาขาหนึ่งของศิลปะที่มนุษยทุก
คนตองรูจักและสัมผัสกับผลงานการออกแบบอยูตลอดเวลา ในชีวิตและประสบการณประจําวัน ไมวา
จะเปนยุคสมัยใดก็ตาม เพราะการออกแบบนั้นคือ ความเพียรพยายามของมนุษยในอันที่จะนําเอา
ทรัพยากรตาง ๆ ในธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมาดัดแปลงขึ้น เปนสิ่งที่จะเอ้ืออํานวยความ
สะดวกสบายและเกิดคุณประโยชน เกิดคุณคาตอการดํารงชีวิตของมนุษย สนองตัณหาความอยาก 
(Needs) ของมนุษยในที่สุดนั่นเอง  
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 การออกแบบในยุคโบราณและยุคประวัติศาสตร  
 (Design In Ancient World and Historical Periods) 
 เร่ิมปรากฏมีมาตั้งแตเม่ือมนุษยรูจักดัดแปลงเครื่องใชไมสอยเพื่อใชประกอบการดํารงชีพ 
เชน เครื่องมือลาสัตว เครื่องมือหาอาหาร เชน ขวาน หิน ถวยชาม อาวุธตาง ๆ การดัดแปลง
ธรรมชาติ เพ่ือการอยูอาศัยจากตนไมเขาไปอยูในถ้ํา หรือการสรางบานอยูเปนกลุม ๆ เปนตน โดยมี
หลักฐานปรากฏมาตั้งแตประมาณ 10,000 ปกอนคริสตศักราช คือ มนุษยโครมันยอง (Cro-
magnon) เปนมนุษยที่รูจักถายทอดประสบการณจากธรรมชาติ และรูจักดัดแปลงการดํารงชีวิตของ
ตนเองอีกดวย การสรางเครื่องใชไมสอยขึ้นเพ่ือการอํานวยความสะดวกใหแกชีวิต รูจักการสราง
เครื่องมืองาย ๆ เบื้องตนจากวัสดุในธรรมชาติ เชน หิน กระดูก ไม และอ่ืน ๆ ที่อยูรอบกาย สิ่งน้ีเอง
จึงเปนสัญลักษณแรกที่ยืนยันเปนหลักฐานวา มนุษยเร่ิมรูจักการทํางานดานการออกแบบการ
ออกแบบจึงเริ่มมีวัฒนาการตั้งแตนั้นมา 
 ความเชื่อและวิถีชีวิตของคนโบราณจึงมีอิทธิพลและไดรับการพัฒนาในสมัยตอมา
โดยเฉพาะในสมัยของอียิปตโบราณ ยิ่งเห็นไดชัดวาการออกแบบมีลักษณะตามความเชื่อถือที่
เกี่ยวของกับชีวิตในโลกนี้และโลกหนา (Life After Death) ดังจะเห็นไดจากการพัฒนาการออกแบบ
สุสานของฟาโรห หรือที่เรียกวา พีระมิด (Pyramid) ซึ่งพัฒนามาจากสุสานแบบขั้นบันไดสูการสราง
เปนรูปเหลี่ยมพีระมิดกลางแจง และ Rock-Cut-Tombs คือ การเจาะหนาผาในที่สุด จะเห็นวาการ
ออกแบบมีลักษณะใหญโต มีความคงทนและแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการในรูปแบบตาง ๆ ที่มี
ความสัมพันธกับสภาพของสังคมในแตละยุคสมัยมากขึ้นตามลําดับ ดังนั้น ลักษณะของการออกแบบ
สมัยตอมาในยุคประวัติศาสตรจึงขยายสาขา เพ่ือสนองความตองการของสังคมที่กวางออกไป งาน
ออกแบบจึงเปนสิ่งแฝงอยูตามงานชางทั่ว ๆ ไป เชน งานทางดานชางหัตถกรรมและงานทางดาน
ชางศิลป งานออกแบบทางหัตถกรรม หรือออกแบบประยุกต ซึ่งเปนงานออกแบบประเภทแรกที่ชัด
ในชวงสมัยของอียิปต แอสซีเรีย เปอรเซีย และโมนวน จึงเปนไปเพื่อสนองความตองการพื้นฐานของ
มนุษย เปนของใชตาง ๆ เชน เครื่องใชในครัวเรือน เสื้อผา การถักทอ เครื่องมือและอาวุธเสียเปน
สวนใหญ และในสมัยตอมาคือ กรีกและโรมัน ซึ่งถือวาเปนยุครูปแบบตัวอยางของศิลปกรรมทั้งปวง 
การออกแบบจึงมีการนําเอาศิลปะเขามาเกี่ยวของโดยตรง ดวยการแสดงออกใหเห็นถึงความงาม 
ความนาใช คือเพ่ิมสุนทรียะในการมองเขาไปในผลงานออกแบบมากขึ้น การออกแบบในชวงสมัยน้ี
จึงมีลักษณะแตกตาง (Decoration) มากขึ้น มีการคํานึงถึงผลสําเร็จของงาน (Finishing) หนาที่ใช
สอย (Function) และความงาม (Aesthetic) มากขึ้น ดวยความเจริญงอกงามทางอารยธรรมของกรีก
และโรมันนี้เอง จึงทําใหเกิดมีนักออกแบบขึ้น 2 จําพวกดวยกัน คือ 
 1. ชางหัตถกรรมระดับชาวบาน (Craftsman & Designer) เปนชางออกแบบที่ทําหนาที่
ออกแบบทั่ว ๆ ไป สําหรับชาวบานและชนชั้นกลาง 
 2. นักออกแบบที่เปนศิลปน (Artist & Designer) เปนศิลปนที่ทําหนาที่ออกแบบงานศิลปะ
ตาง ๆ ในราชสํานักและออกแบบศิลปกรรมการกอสราง การตกแตงอาคารสถานที่และสิ่งกอสราง
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ตาง ๆ ทั้งสาธารณะและพระราชวัง นักออกแบบที่เปนศิลปนกลุมน้ี ไดรับการอุปถัมภจากราชสํานัก
หรือเจานายตระกูลใหญ ๆ เปนหลัก 
 จากที่จําแนกนักออกแบบออกเปน 2 จําพวกนี้ก็เพ่ือจะชี้ใหเห็นวา ศิลปนและนักออกแบบ
เร่ิมมาเกี่ยวของกันอยางจริงจัง ชนิดที่วาเปนคนเดียวกัน แตมีคุณสมบัติ 2 อยางในขณะเดียวกัน 
เพียงแตวาจะพึงเอาลักษณะใดออกใชงานและงานนั้นมีวัตถุประสงคไปในทางใดเปนศิลปะเพื่อศิลปะ 
หรือศิลปะเพื่อใชสอยเทานั้นเอง ดังนั้นศิลปนจึงตองกลายเปนชาง (Craftsman) ไปโดยอัตโนมัติ 
 การที่ศิลปะหรือศิลปนเขามาเกี่ยวของกับการสรางงานดานการใชสอยนี้เอง การออกแบบ
ในสมัยคลาสสิก (กรีก โรมัน) จึงมีลักษณะการตกแตงมากขึ้น ทําใหผลงานออกแบบเพื่อการใชสอยมี
คุณคาเพิ่มขึ้นเปน 2 ทาง คือ มีคุณคาทางศิลปะ และคุณคาทางการใชสอย และนับวาเปนจุดเริ่มตน
แหงการสรางสรรรคผลงานในแนวที่กวางขวางขึ้น คนพบความกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ มาก
ขึ้นในสมัยตอมา 
 
 การออกแบบกอนสมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรม  
 (Design In Pre-Industrial Revolution Periods) 
 ผลจากการนับถือในความเชื่อและสิ่งลี้ลับตาง ๆ ของมวลมนุษยในแตละยุคสมัยตาง ๆ 
ตั้งแตโบราณมา และในที่สุดก็กอสรางเปนตัวตนขึ้นในลักษณะที่เรียกกันวาศาสนา ศาสนาจึงเปนสิ่ง
ที่มีอิทธิพลตอมนุษยในพฤติกรรมในทุก ๆ ดาน และศาสนาที่มีอิทธิพลตอวงการศิลปกรรมมากที่สุด
ก็คือ คริสตศาสนา ผลที่ปรากฏเปนหลักฐานชัดเจนศิลปกรรมอยูใตอาณัติและเปนไปเพื่อรับใช
ศาสนาก็คือ รูปแบบศิลปกรรมในสมัย Byzantine, Romanesque และ Gothic หรือที่เรียกวา ยุค
กลาง (The Middle Ages) การออกแบบและศิลปกรรมในชวงรับใชศาสนานี้จึงมีขอกําหนดและ
ขีดจํากัดมากมายใตคณะผูปกครอง ศาสนาจึงทําใหวงการศิลปกรรมทุกแขนงซบเซาลงเปนอันมาก 
เปนยุคมืดของวิทยาการทุกแขนง (The Dark Ages) แตผลจากการรับใชศาสนานี้ก็ทําใหเกิดรูปแบบ 
(Style) ทางศิลปกรรมขึ้นเฉพาะนั้น คือ Gothic Style เหตุนี้จึงทําใหการออกแบบเปนไปในแนว
เดียวกับผลงานดานศิลปะเฉพาะดวย เพ่ือเปนการตกแตงศาสนสถานใหมีความกลมกลืนกันทั้งหมด 
ไมวาจะเปนการออกแบบเฟอรนิเจอร งานหัตถกรรม งานเครื่องปนดินเผา เครื่องประดับตกแตงตาง 
ๆ และที่มีชื่อเสียงมากในยุคนี้คือ งานออกแบบทางดานประดับกระจก (Stanined-Glass) และงาน 
(Mosaic) อ่ืน ๆ ตลอดจนการออกแบบลวดลายตกแตง (Ornament) ตาง ๆ ดวย 
 ในสมัยตอมาเปนยุคของการเริ่มตนเขาสูโลกสมัยใหม (The Modern World) คือ เร่ิมตั้งแต
สมัยฟนฟูศิลปกรรม (Renaissance) ในศตวรรษที่ 15 ที่รื้อฟนเอาศิลปกรรมของกรีกและโรมันมา
พัฒนาตอ เปนจุดเริ่มตนแหงความอิสระที่นําไปสูการสรางสรรคและการคิดคนศิลปะและวิทยาการ
ตาง ๆ กวางขวางขึ้น นักออกแบบและศิลปนจึงเริ่มมีอิสระและแยกตัวออกจากศาสนา หรือผูมี
อํานาจอุปถัมภหันมาสรางผลงานเฉพาะดานที่สนใจไดมากขึ้น โดยเฉพาะศิลปนหรือนักออกแบบที่
รูจักกันดี คือ Michelangelo และ Leonardo da Vinci เปนอัจฉริยะศิลปนที่มีความรูและ
ความสามารถหลายดาน และยังมีความรูดานวิศวกรรม การแพทย เครื่องจักรกลและพลังงานตาง ๆ 
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จากการคนควาตาง ๆ ที่เปดกวางนี้เอง จึงทําใหวงการออกแบบในสมัยตอมาเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปมาก อันมีสาเหตุเน่ืองจาก 
 1. เปนการเปลี่ยนแปลงจากการลอกเลียนแบบ สูการสรางสรรคขึ้นใหม (Turn Form 
Imitation to Creation) 
 2. เปนชวงการเปลี่ยนแปลงการเรียนรูเกี่ยวกับมนุษยสูการเรียนรูทางวิทยาศาสตร (Turn 
From Humanist Studies to Independent Scientific Inquiry Derry & Williams, 1960) 
 จากสาเหตุการเปลี่ยนแปลงนี้จึงทําใหศิลปนหรือชาง (Artist/Craftsman) หันมาทํางาน
ออกแบบประยุกต (Applied Design) มากขึ้น เปนชวงของการเริ่มตนแหงการทํางานระหวางศิลปะ
เพ่ือศิลปะ และศิลปะเพื่อการใชสอย ออกไปตามวัตถุประสงคและจากการคิดคนและการประดิษฐ
เครื่องจักรกลตาง ๆ ที่มากขึ้น การหาวัตถุใหมก็เพ่ิมขึ้นตามระบบการคา การผลิตในวงการ
อุตสาหกรรมสามารถเพิ่มผลผลิตมากขึ้นและแพรหลายไปในทุกสวนของโลกตะวันตกอยาง
กวางขวาง จนกระทั่งเปนสาเหตุใหมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นครั้งใหญในสมัยตอมา 
 
 การออกแบบในชวงการปฏิวัติอุตสาหกรรม  
 (Design Between Industrial Periods) 
 สมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนั้นเริ่มมาตั้งแตตนศตวรรษที่ 17 เปนตนมา มีการคิดคน
เครื่องมือ เครื่องจักรกล และความรูในสาขาวิชาตาง ๆ มากมาย โดยเฉพาะทางวิทยาศาสตรทําให
เกิดความกาวหนาทางเทคโนโลยีตาง ๆ ที่อํานวยความสะดวกแกระบบอุตสาหกรรมเปนอันมาก 
ไดแก การคิดคนเครื่องทอผา เครื่องจักรไอน้ํา ระบบการสื่อสาร การคมนาคม หรือพลังงานตาง ๆ 
ฯลฯ ดังน้ัน การทํางานระหวางศิลปะ (Fine Art) กับศิลปะประยุกต (Applied Art) จึงมีลักษณะการ
แยกออกจากกันเห็นไดชัดในชวงสมัยของการปฏิวัติอุตสาหกรรมนี้ และสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน 
 ตลอดเวลาระหวางศตวรรษที่ 17 – 18 นี้เอง นักออกแบบไดหันมานิยมเครื่องจักรกลมา
ชวยในการออกแบบเปนสวนมาก ทั้งน้ีเพราะ 
 1. ความตองการในการผลิตผล (Demand) มีมาก ตามจํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้น ดังนั้น 
การสรางผลงานดวยมือไมสามารถสนอง (Supply) ความตองการไดเพียงพอ 
 2. การเปลี่ยนแปลงความคิดและทัศนคติของประชาชน ผูใชผลิตผลของการออกแบบนั้นๆ 
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หันมานิยมผลงานการออกแบบในลักษณะงายงาม สะดวกและประหยัด
เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจและหนาที่ใชสอยจริง ๆ  
 3. ความเจริญในเทคโนโลยีดานเครื่องจักร และความสามารถดัดแปลงเครื่องจักรกลของ
มนุษยเพ่ือการใชงานดานการออกแบบมีมากขึ้น มีการคนควาทดสอบและวิจัยผลงานออกแบบตาม
วิธีการทางวิทยาศาสตรมากขึ้น ทั้งน้ี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตใหเพียงพอตอความตองการที่เพ่ิมขึ้นในสังคม 
 4. การสรางผลงานทางการออกแบบ มุงเนนที่จะสนองความตองการทั่ว ๆ ไปเปนหลัก
มากกวาสนองสังคมชั้นสูงและศาสนา ดังเชนที่เคยเปนมาในอดีต 
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 5. ความกาวหนาทางดานวัสดุมีมากขึ้น เชน วัสดุสังเคราะห หรือการคนพบวัสดุใหม ๆ 
จากการดัดแปลงหรือไดจากธรรมชาติเพ่ือนํามาใชกับระบบการผลิต และในขณะเดียวกันก็ตองการ
นักออกแบบเพื่อพัฒนาวัสดุเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ขึ้นมาดวย 
 จากการที่นักออกแบบสวนหนึ่งหันมานิยมใชเครื่องจักร ชวยในการทํางานนี้เองจึงทําให
เกิดผลิตผลออกมามีลักษณะคลาย ๆ กัน ทําใหมีผลกระทบตอวงการออกแบบเปนอยางมาก จึงทํา
ใหมีการวิพากษวิจารณทั่ว ๆ ไป เชน John Ruskin (1857) ใหความเห็นวา “การออกแบบเสื่อมลง
เพราะอิทธิพลของเครื่องจักร ทําใหปราศจากลวดลายการตกแตง” Charles Robert Ashbee กลาว
ไวในหนังสือ Craftsman Ship in Contemporary Industry (1908) วา ระบบการผลิตแบบ
อุตสาหกรรมเปนตัวการทําลายความรูสึกแหงชาติ (Industrialization As The Destryer of Sense of 
Live) ดวยเหตุนี้เองจึงเกิดความเคลื่อนไหวในหมูศิลปนและชาง รวมตัวกันขึ้นเพ่ือรักษาสมดุล
ระหวางการสรางงานดวยเครื่องมือ (Hand Tools) และเครื่องจักร (Machine) จึงมีการจัดรวม
ชางฝมือขึ้นเปนสมาคมและโรงเรียน เชนที่ประเทศอังกฤษ 
 ในป ค.ศ.1882 จัดตั้ง The Century Guild 
 ในป ค.ศ.1884 จัดตั้ง The Art Workers Guild 
 ในป ค.ศ.1888 Ashbee จัดตั้ง School of Handicraft 
 และ William House จากความเคลื่อนไหวและรวมตัวกันขึ้นน้ี จึงนับเปนการเริ่มตน
เกี่ยวกับการออกแบบสมัยใหมที่เปนพ้ืนฐานและวิวัฒนาการมาจนถึงปจจุบัน 
 
 การออกแบบสมัยใหม (Modern Design) 
 การออกแบบสมัยใหมเร่ิมมีวิวัฒนาการตั้งแตป ค.ศ.1900 เปนตนมา เปนผลจากการที่
ตองการรักษาสมดุลระหวางความกาวหนาทางเทคโนโลยีกับศิลปะการออกแบบตกแตงใหมีความ
ผสมผสานกลมกลืนกันไปในทางที่เหมาะสม ดวยการเสริมลวดลายในอดีต คือ รูปแบบของศิลปะ
แบบ Baruouque และ Rococo เขามาดวยลวดลายของเสนโคงที่ดัดแปลงและผสมผสานกับลวดลาย
ในธรรมชาตินี้เอง จึงเกิดเปนรูปแบบศิลปะแบบใหม ๆ คือ Art Nouveau จึงแพรขยายไปทั่วทั้งยุโรป
และอเมริกาในป ค.ศ.1919 ก็มีการจัดตั้งสถาบันสอบการออกแบบเกิดขึ้นที่เมืองไวมาร ประเทศ
เยอรมนี ภายใตชื่อวา “Das. Statliche Bauhaus Weimar” 
 หลังจากนั้นมาประมาณปลายป ค.ศ.1950 เปนตนมา ภาวะเศรษฐกิจของโลกตะวันตก
รุงเรืองขึ้นมาก ตลอดจนสินคาที่ผลิตดวยระบบอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายการออกแบบ นัก
ออกแบบและสถาบันที่ใหการศึกษาอบรมดานการออกแบบสาขาตาง ๆ จึงเกิดขึ้นตามลําดับ ซึ่ง
อิตาลีนับเปนชาติที่ประสบความสําเร็จในดานการออกแบบเปนอยางมาก ทําใหคําวา Design เปนที่
รูจักและยอมรับกันอยางแพรหลายทั่วไปในเวลาตอมา 
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 การออกแบบรวมสมัย (Contemporary Design) 
 การออกแบบรวมสมัยที่พบเห็นสภาพปจจุบันทั่ว ๆ ไปนี้ เปนผลจากวิวัฒนาการจากอดีต
ถึงปจจุบันซึ่งมีหลายรูปแบบหลายสไตล อันเนื่องมาจากความอิสระทางความคิดและเหตุผลของมวล
มนุษยในการที่จะเอ้ืออํานวยประโยชนในการดํารงชีวิตที่เกี่ยวของกับทางกายและจิตใจที่เปลี่ยนไป
ตามกาลเวลาจึงทําใหเกิด Style การออกแบบมากมายเปนแฟชั่น (Fashion) ตามความนิยมเปนชวง 
ๆ ที่ไมจํากัดเวลาแนนอนตามแตจะคนพบวัสดุ กรรมวิธี และเทคโนโลยี แตวาการออกแบบจะมี
รูปแบบหรือ Style แบบใดก็ตาม ผลงานของการออกแบบจะตองเปนไปตามวัฏจักรของความเปน
จริง 
 
 หลักการออกแบบเฟอรนิเจอรดานประโยชนใชสอย 
 1. องคประกอบสําคัญที่ทําใหผลิตภัณฑขายดี 
  ผลิตภัณฑอะไรก็ตามที่สามารถขายไดดีและเปนที่ตองการของลูกคานั้นยอมจะตอง
ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 
  1.1  ประโยชนใชสอย (Good Function) 
  1.2  รูปทรงสีสันตองสวยงาม (Handsome Form & Beautiful Color) 
  1.3  ราคาตองประหยัด (High Economic) 
   ขยายความในแตละหัวขอ ดังนี้ 
   1.3.1 ประโยชนใชสอยดี หมายถึง การนําผลิตภัณฑนั้น ๆ ไปใชงานผลิตภัณฑนั้น
จะตองสนองความตองการในหนาที่ใชสอยนั้น ๆ ไดครบถวน และเกิดความสะดวกความสบายแก
ผูใช 
   1.3.2 รูปทรงสีสันตองสวยงาม เปนการสนองความตองการของผูใชทางดานจิตใจ 
ทางความรูสึก ฉะน้ันตองสรางรูปทรงของผลิตภัณฑใหมีความสวยงาม การตกแตงสีผิวใหมีลวดลาย
สีสันจึงจะเปนที่ตองการของผูซื้อผูใช 
   1.3.3 ราคาตองประหยัด ถาผลิตภัณฑมีคุณสมบัติดีเดนดังกลาวในหัวขอที่ 1-2 
แลว ผลิตภัณฑนั้น ๆ ยอมเปนที่ตองการของผูใชอยางแนนอน แตองคประกอบที่สําคัญอีกประการ
หน่ึง คือเรืองราคาที่จะเปนดานสุดทายในการตัดสินใจซื้อ ถาผลิตภัณฑนั้นมีประโยชนใชสอยดีจริง 
รูปทรงสีสันลวดลายสวยถูกใจจริงและราคายังถูกจริง ๆ แลวผลิตภัณฑนั้น ๆ ยอมขายไดและขายดี
อยางแนนอน หรืออยางนอยราคาควรสมดุลกับคุณภาพของผลิตภัณฑนั้น จึงจะเกิดความยุติธรรม
กับทั้งผูขายและผูซื้อ 
   สําหรับขอที่ 1 และ 2 นับเปนปญหาที่สามารถสรางสรรคและแกไขไดโดยอาศัยนัก
ออกแบบและหลักการทางการออกแบบ สวนหัวขอที่ 3 นั้นเปนปญหาโดยตรงของทางดานการตลาด
การจัดจําหนายและการโฆษณาประชาสัมพันธ ฉะนั้นตอไปจะขอกลาวถึงเฉพาะที่เกี่ยวของกับการ
ออกแบบโดยตรงเทานั้น 
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 การออกแบบโครงสรางสําหรับเฟอรนิเจอร 
 ในการออกแบบเฟอรนิเจอรนั้น โครงสรางเฟอรนิเจอรเปนสวนที่สําคัญมากในการรับ
น้ําหนักความแข็งแรงของเฟอรนิเจอรนั้น จุดตอหรือขอตอยึดเปนจุดที่ชี้บงใหทราบถึงความแข็งแรง
ของโครงสรางในการออกแบบโครงสรางเฟอรนิเจอรควรที่จะพิจารณาสิ่งตาง ๆ ดังตอไปน้ี 
 1. คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของวัสดุที่ใชกับโครงสรางของเฟอรนิเจอร 
 2. น้ําหนักของเฟอรนิเจอรที่ทําการออกแบบ รวมทั้งแรงหรือน้ําหนักที่มากระทําตอ
เฟอรนิเจอร 
 3. วิธีการดําเนินการออกแบบโครงสรางเฟอรนิเจอร 
 4. การออกแบบขอตอยึดของโครงสราง โดยใชการยึดทางกลและการยึดติดกันดวยกาว 
 5. ขนาดสัดสวนของมนุษยกับเฟอรนิเจอร 
 6. การกําหนดมาตรฐานของเฟอรนิเจอร 
 7. การทดสอบมาตรฐานอยางถาวรของเฟอรนิเจอร 
 8. อ่ืน ๆ  
 
 หลักการออกแบบโครงสราง 
 1. การออกแบบโครงสรางตองใหสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ตองการนําไปใช เชน การ
ออกแบบโครงสรางของโตะเขียนหนังสือ โครงสรางของโตะเขียนหนังสือควรพอเหมาะกับผูที่จะใช
ถาเปนโตะและเกาอ้ีสําหรับเด็กโครงสรางของโตะก็ตองเล็กไปตามสวน สวนประกอบอ่ืน ๆ ของ
โครงสรางก็ตองสนองความตองการของผูใชเชนเดียวกัน คือ ตองมีลิ้นชักขนาดและจํานวนตามที่
ตองการใช มีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอกับหนาที่ใชสอย มีขนาดและสวนสัดสัมพันธกับการใชและ
หนาที่ 
 2. การจัดสวนประกอบโครงสรางของเฟอรนิเจอรไดงดงาม เชน มีความสมดุลในรูปทรงมี
สวนสัดเฟอรนิเจอรที่งดงาม มีการเนนใหเกิดจุดเดนตามสวนสําคัญที่ตองการจะแสดงและมีชวง
จังหวะของสวนตาง ๆ ของเฟอรนิเจอรกลมกลืนกัน รวมทั้งการใชวัสดุไดอยางเหมาะสมกับ
รูปลักษณะจนเกิดความงามที่สัมพันธกันอยางดีกับหนาที่ใชสอย 
 3. การจัดสวนประกอบของโครงสรางใหมีความแข็งแรงในการรับนํ้าหนักและแลดูให
ความรูสึกเขมแข็ง มีความปลอดภัยในการใชสอยทั้งในดานการรับนํ้าหนักและทางดานรูปทรง 
กลาวคือ โครงสรางมีความแข็งแรงแลวรูปทรงของโครงสรางตองมีความปลอดภัยในการใชดวย เชน 
ไมมีเหลี่ยมมุมแหลมคมที่จะกอใหเกิดอันตรายจากการใชได 
 4. การออกแบบโครงสรางตองมีความเหมาะสมสัมพันธกับสถานที่และสภาพของสังคมนั้น 
กลาวคือ ดครงสรางมีขนาดสวนสัดเขากับหองที่ใชแลว โครงสรางนั้นกอใหเกิดรูปทรงที่เหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศและวัฒนธรรมที่ดีงาม 



 31 

 5. การออกแบบโครงสรางใหมีความเหมาะสมกับวัสดุและเครื่องมือในการผลิต กลาวคือ
ถาใชเครื่องจักรในการผลิต โครงสรางที่ออกแบบควรจะเรียบงาย มีความเหมาะสมกับการใชเครื่อง
ทุนแรง เปนตน 
 
 ชนิดของการออกแบบ 
 ชนิดของการออกแบบ (Kinds of Design) เฟอรนิเจอรมีหลายลักษณะ เชน มีลักษณะ
เหมือนธรรมชาติ มีลักษณะเหลี่ยมกลม หรือแสดงเพียงเสนขอบเขต ผูออกแบบเฟอรนิเจอร
จําเปนตองมีความรูในการเลือกหรือใชลักษณะแบบใหเหมาะสมกับหนาที่ใชสอย 
 
 การออกแบบที่มีรูปลักษณะคลายธรรมชาติ (Natural Designs)  
 แบบชนิดนี้มีลักษณะคลายธรรมชาติ หรือเลียนแบบจากธรรมชาติ เชน ดัดแปลงมาจาก
รูปรางลักษณะเฉพาะทาทางของรูปคน การออกแบบชนิดนี้เหมาะสําหรับตองการจะใชเฟอรนิเจอร
งามแบบธรรมชาติ 
 
 การออกแบบที่มีรูปทรงเรขาคณิต 
 เปนรูปเหลี่ยมกลมตามแบบเรขาคณิต เชน มีลักษณะเปนรูปเหลี่ยมกลม ความงามเกิด
จากความสัมพันธในรูปลักษณะ แบบเฟอรนิเจอรชนิดนี้เหมาะสําหรับไมตองการแสดงเนื้อหาเรื่อง
ตามรูปลักษณะ แตตองการใหแลดูงดงามในการจัดรูปลักษณะตาง ๆ ทางเรขาคณิต 
  
 การออกแบบที่มีรูปทรงตามระเบียบนิยม (Conventional Designs) 
 การออกแบบเฟอรนิเจอรตามแนวนี้ สวนมากนิยมการออกแบบแสดงเสนขอบของรูปทรง 
(Outline Form) ซึ่งรูปทรงอาจจะเหมือนธรรมชาติหรือเปนนามธรรมก็ได นอกจากนั้นยังนิยม
ออกแบบโครงสรางของเฟอรนิเจอรใหงดงาม เปนการชวยตกแตงไปในตัว เชน การออกแบบเกาอ้ี
นั่งพักผอนของโทเน็ท ซึ่งมีรูปทรงงดงามตามระเบียบนิยมและมีโครงสรางชวยในการตกแตงดวย 
 
 การออกแบบที่มีรูปทรงเปนนามธรรม (Abstract Designs) 
 การออกแบบชนิดนี้ไมยึดรูปทรงของธรรมชาติ หากแตตองการแสดงถึงความงามในการ
จัดรูปทรงเสน ชวยจังหวะ ชองวาง พ้ืนผิว และสีเปนสําคัญ การออกแบบชนิดนี้สวนมากใชในการ
ตกแตงที่ตองการใหแลดูมีความงดงามนาสนใจ เปนการออกแบบที่ไดรับความนิยมมากในปจจุบัน 
และโดยเฉพาะมีความสัมพันธกับการออกแบบที่ใชรูปทรงเรขาคณิตมาก ความงามที่เห็นไดชัด คือ 
การใชรูปทรงเพื่อสรางสรรครูปแบบของเฟอรนิเจอรใหมีลักษณะงดงามคลายประติมากรรมนามะ
รรมที่มีหนาที่ใชสอยดวย 
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 การออกแบบชนิดนี้มักจะใชกับเฟอรนิเจอรที่มีหนาที่ในการตกแตงเปนสําคัญ เฟอรนิเจอร
แบบนี้จะประกอบดวยเสนขอบเขต การใชเสน ชองวาง คุณคา รูปทรง พ้ืนผิวใหสัมพันธกลมกลืนกับ
มวลที่มีลักษณะเปนนามธรรม และมีสวนสัดสัมพันธกันจนเกิดดุลยภาพที่งดงาม 
 งานออกแบบเฟอรนิเจอรในปจจุบันโดยเฉพาะในประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแลว 
กลายเปนหัวขอที่ไดรับความสนใจอยางกวางขวางและมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ การออกแบบไดรับการยอมรับวาเปนสวนหนึ่งของกลยุทธทางการตลาดที่
ผูบริหารตองวางนโยบายอยางชัดเจน ผูผลิตสินคาจึงไดพยายามปรับปรุงการออกแบบใหเหมาะสม
กับกลุมเปาหมายของตน มีการเนนย้ําดวยการพยายามใหขอมูลวาเปนงานที่ออกแบบโดยนัก
ออกแบบมีชื่อเสียง เพ่ือใหเกิดเปนรูปทรงใหม ซึ่งสามารถสนองประโยชนตามหนาที่ใชสอยไดเปน
อยางดี 
 
 รูปแบบของเฟอรนิเจอร 
 รูปแบบหรือแบบน้ันบงบอกถึงลักษณะที่สามารถมองเห็นดวยตาเปลา สามารถจับตองได 
และเม่ือลองใชไปแลวเปนไปตามความตองการ เชน เม่ือเห็นเกาอ้ีตัวหน่ึงสวยถูกใจ เม่ือน่ังแลวรูสึก
ถูกใจและอยากไดเปนเจาของ นั่นหมายความวา ไดถึงจุดสุดทายตรงตามเปาหมายของนักออกแบบ
แลว ดังน้ัน นักออกแบบจึงพยายามคนควาหาขอมูลเพ่ือการออกแบบรูปแบบของเฟอรนิเจอรชนิด
ตาง ๆ ใหเหมาะสมกับความตองการของผูบริโภค 
 รูปแบบของเฟอรนิเจอรแบงออกเปน 3 รูปแบบ คือ 
 1. เฟอรนิเจอรรูปแบบทางการ (Formal Style Furniture) เปนเฟอรนิเจอรที่เกิดขึ้นจาก
ความนิยมมาตั้งแตสมัยโบราณ เฟอรนิเจอรเหลานี้มีใชเฉพาะปราสาทราชวังเทานั้น การสืบทอดจึง
ถือเปนประเพณีตอ ๆ มา เฟอรนิเจอรรูปแบบน้ีสามารถหาทั้งชางออกแบบ ชางผลิต ชางตกแตง
ทั้งหมด จึงมีรูปแบบที่วิจิตรและใชชื่อเรียกทั้งหมดเหลานี้ใชชื่อกษัตริย 
  เฟอรนิเจอรรูปแบบทางการจะหาดูไดจากปราสาทราชวัง เชน พระที่นั่งวิมานเมฆ 
พระราชวังบางปะอิน เฟอรนิเจอรจะมีความวิจิตรบรรจงมากมาย มีการตกแตงในลักษณะตาง ๆ เปน
งานออกแบบที่หรูหราเพื่อโอกาสที่ยิ่งใหญในบางครั้งบางคราว 
 2. เฟอรนิเจอรทองถิ่น (Provincial Style Furniture) หรือเร่ืองเรือนแบบไมเปนทางการ 
(Informal Style) คือ เฟอรนิเจอรที่ลอกเลียนแบบมาจากเฟอรนิเจอรแบบเปนทางการเนื่องจากผูใช
เปนชาวชนบทเมื่อเกิดความตองการทางดานประโยชนใชสอยจึงนํามาเปนตนแบบ และไมยึด
กฎเกณฑในการออกแบบ รวมทั้งการใชวัสดุบางสวนถูกตัดทอน บางสวนอาจถูกเพิ่มเติม ทั้งน้ี
ขึ้นกับความตองการของผูออกแบบ วัสดุอุปกรณมีสําหรับเพ่ือประโยชนใชสอยเทานั้น และ
นอกจากนี้ยังมีขอแตกตางที่เห็นไดชัดคือ ความชํานาญ ความประณีต และเครื่องมือที่ใชไมทันสมัย 
และมักจะจารึกชื่อของเฟอรนิเจอรเหมือนผูออกแบบดวย 
 3. เฟอรนิเจอรรูปแบบทันสมัย (Modern Style Furniture) เฟอรนิเจอรแบบน้ีเกิดขึ้น
ในชวงศตวรรษที่ 20 หลักการออกแบบและความคิดสรางสรรคตาง ๆ ยังมีเคาโครงของแบบทั้งสอง
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ขางตนเขามาเกี่ยวของดวย แตก็ไดรับการปรับปรุงแกไขใหแปลกออกไป เพราะความตองการดาน
ประโยชนใชสอยมีมากขึ้น จึงไดมีการริเริ่มการผลิตแบบอุตสาหกรรมมากขึ้น 
 
 เฟอรนิเจอรแยกประเภทตามวัสดุที่ใช 
 เพ่ือความเหมาะสมในการใชเทคโนโลยีจึงแบงประเภทของเฟอรนิเจอรออกเปน 4 ประเภท 
ดังนี้ 
 1. ประเภทขา (Legs Type) หมายถึง เฟอรนิเจอรที่ผลิตจากไมจริงหรือวัสดุโลหะ สวน
ใหญนํามาทําเปนโครงสรางเฟอรนิเจอรที่มีขา เชน เกาอ้ี โตะ เตียง เปนตน 
 2. ประเภทกลอง (Box Type) หมายถึง เฟอรนิเจอรที่ผลิตจากไมวิทยาศาสตรเปนสวน
ใหญโดยนํามาทําเปนโครงสรางรูปรางลักษณะแบบกลอง เชน ตูเสื้อผา ตูโชว ตูครัว ตูชั้นวางของ 
เปนตน 
 3. ประเภทบุ (Upholstery) หมายถึง เฟอรนิเจอรที่ผลิตไมจริงหรือวัสดุโลหะมาทําเปน
โครงสรางภายในแลวหุมดวยโฟมยางหรือโฟมวิทยาศาสตร สวนภายนอกนั้นจะหุมทับดวยผาชนิด
ตาง ๆ เชน หนังเทียม พลาสติก เปนตน ตัวอยางเฟอรนิเจอรประเภทนี้ เชน เกาอ้ีรับแขก 
สวนประกอบของเกาอ้ีชนิดตาง ๆ เปนตน 
 4. ประเภทไมบางอัดโคง (Molded Veneer or Plywood) หมายถึง เฟอรนิเจอรที่ผลิตจาก
ไมบางมาอัดยึดติดเขาดวยกัน โดยใชแบบแมพิมพกาวและแรงอัดเพื่อใหไดรูปรางที่ตองการดวย
วิธีการผานความรอนใหกาวแหง 
 ในปจจุบันนี้เฟอรนิเจอรไดมีการพัฒนาปรับปรุงไปตามยุคสมัย นักออกแบบตองมีความรู
ดานจิตวิทยา ฟสิกส และชีวภาพ รูปรางสีสัน และอ่ืน ๆ อีกมาก เพ่ือนํามาประประกอบพิจารณาใน
การออกแบบ ความแข็งแรงของเฟอรนิเจอรนั้นอยูที่โครงสราง และจุดออนของโครงสรางนั้นมักจะ
อยูที่จุดตอหรือขอตอยึดของชิ้นสวนโครงสราง ถาแมวาเราจะเลือกใชวัสดุไดถูกตองเหมาะสมแลวก็
ตาม ความแข็งแรงนั้นจะเนนมากนอยแคไหนขึ้นอยูกับเฟอรนิเจอรแตละประเภทวาสถานที่ใชนั้น
เปนที่ใด เชน เฟอรนิเจอรที่ใชในที่ชุมชนยอมตองการความแข็งแรงมากกวาเฟอรนิเจอรที่ใชใน
บานพักอาศัย เปนตน นอกจากนี้แลวตองพิจารณาถึงความจําเปนในการใชดวยวาความถี่ในการใช
งานมากนอยเพียงใด มีการเคลื่อนยายบอยหรือไมประกอบดวย ยิ่งในปจจุบันนี้มีปญหาในเรื่องเน้ือที่
ใชสอยมีขอบเขตจํากัดมากขึ้น ระบบการขนสงมีหลายรูปแบบทั้งระยะใกลไกล การเคลื่อนยายติดตั้ง
ทางเขาออกแคบ และอ่ืน ๆ ทําใหเกิดมีโครงสรางของเฟอรนิเจอรแบบใหม ๆ เกิดขึ้นหลายแบบ 
 
 ประเภทของเฟอรนิเจอร 
 ตามสภาพแวดลอมในปจจุบัน เฟอรนิเจอรสามารถแบงแยกประเภทไดหลายลักษณะ ซึ่ง
อาจเรียกชื่อใหสอดคลองกับการใชสอย หรืออาจเรียกใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของสถานที่ 
อาจแบงเฟอรนิเจอรได 2 ลักษณะ ดังนี้ 1)  เฟอรนิเจอรภายในอาคาร (Indoor Furniture) และ 
2) เฟอรนิเจอรภายนอกอาคาร (Outdoor Furniture) 
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 เฟอรนิเจอรภายในอาคาร (Indoor Furniture) 
 เฟอรนิเจอรภายในอาคาร เปนเฟอรนิเจอรที่มีความสําคัญตอมนุษยทุก ๆ อิริยาบถ 
นับตั้งแตยามตื่นจนกระทั่งยามหลับ เฟอรนิเจอรประเภทนี้มีความสําคัญมากและมีขอบเขตของหอง
เปนเครื่องกําหนดที่จะบอกใหทราบวาเฟอรนิเจอรประเภทใดและผูที่ใชเฟอรนิเจอรก็จะเปนผูกําหนด
เนื้อที่วาง (Space) ทิศทาง (Circulation) เพ่ือลดความกลมกลืนกันระหวางสิ่งแวดลอมภายในหอง 
จึงอาจกลาวไดวา ขนาด สัดสวน โครงสราง ขอตอของเฟอรนิเจอรมีอิทธิพลตอการใชงาน และ
ระยะเวลาของการใชงานเปนอยางยิ่ง นักออกแบบซึ่งเปนผูกําหนดการประสานงานสวนตาง ๆ ให
เขากันโดยใหเกิดการใชสอยอยางสะดวกสบาย จําเปนตองพิจารณาอยางถี่ถวน สําหรับการจัด
เฟอรนิเจอรใหเขากับสภาพแวดลอมได 
 ความสวยงามของเฟอรนิเจอรนั้นยอมหมายถึงรูปทรง (Form) สีสัน (Color) และพ้ืนผิว 
(Texture) การออกแบบเฟอรนิเจอรใหเกิดความสวยงามนั้น ตองมีการกําหนดสัดสวนตาง ๆ เชน 
ความสูง ความกวาง และความยาว เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับกิจกรรมตาง ๆ ภายในบาน หรือ
สํานักงานอาคารภายในทั้งหมด 
 
 เฟอรนิเจอรภายนอกอาคาร (Outdoor Furniture) 
 เฟอรนิเจอรภายนอกอาคาร คือ เฟอรนิเจอรที่มีความสัมพันธเกี่ยวของกับมนุษยอาคาร
และสิ่งแวดลอมภายนอก มนุษยใชเวลาอยูกับเฟอรนิเจอรประเภทนี้ไมมากนัก เพียงชั่วครั้งชั่วคราว 
เชน เฟอรนิเจอรชุด มีเกาอ้ีสนามในสวนทั่วไป คุณสมบัติตองทนตอสภาพดิน ฟา อากาศ ดังน้ันการ
ออกแบบเฟอรนิเจอรประเภทนี้จึงตองคํานึงถึงสภาพแวดลอมอาคารเปนสําคัญ 
 
 ประเภทของโครงสรางเฟอรนิเจอร 
 พอจะแยกออกเปนแบบตาง ๆ ได ดังนี้ 
 1. แบบพับ (Folding Style) 
 2. แบบซอนกัน (Stacking Style) 
 3. แบบตอย่ืนออก (Extension Style) 
 4. แบบถอดประกอบได (Knock Down Style) 
 5. แบบปรับระดับ (Adjustable Style) 
 6. แบบสําเร็จรูป (Prefabrication Style) 
 7. แบบใชรวมกันหรือประกอบกัน (Combination Style)  
 ถึงแมวาจะมีรูปแบบโครงสรางของเฟอรนิเจอรแบบใหม ๆ ก็ตาม ทําใหมีการออกแบบดาน
โครงสรางไดกวาง แตก็มีขอเสียเปรียบที่มองเห็นไดชัดเชนกัน คือ อาจจะทําใหความแข็งแรงลดลง 
ขาดรูปรางอิสระตามที่ตองการ เพราะโครงสรางบังคับ ราคาของผลิตภัณฑจะสูงขึ้นกวาปกติและ
อาจจะทําใหยุงยากในการผลิต เปนตน 
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 ในการนําวัสดุตาง ๆ มาใชกับงานออกแบบเฟอรนิเจอรนั้นมีหลายชนิด ซึ่งขึ้นอยูกับการ
เลือกใชที่ถูกตองและความเหมาะสม กลาวคือ การนําวัสดุมาแปรรูปหรือใชสรางชิ้นสวนหรืออุปกรณ
ตาง ๆ นั้น จําเปนจะตองพิจารณาถึงคุณสมบัติและจุดออนตาง ๆ ของวัสดุแตละชนิด เพ่ือจะได
เลือกใชชนิดและวิธีการผลิตใหเหมาะสมกับการใชงาน นอกจากนี้แลวเพ่ือใชประกอบการพิจารณา
เลือกเครื่องมือและเครื่องจักรที่จะใชทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อสามารถเลือกวิธีการยึด
ตอประสานไดอยางเหมาะสม การตกแตงผิวสามารถทําไดงายสะดวก มีความสวยงามและราคา
พอเหมาะกับเฟอรนิเจอรนั้น ๆ สามารถที่จะผลิตขึ้นเพื่อจําหนายในทองตลาดได 
 นักออกแบบเฟอรนิเจอรควรที่จะเรียนรูเกี่ยวกับชนิด รูปราง และขนาดตาง ๆ ของวัสดุที่
ขายในทองตลาดดวยวา หาไดยากงายหรือไม มีปริมาณมากนอยแคไหน คุณสมบัติและโครงสราง
ของวัสดุแตละชนิดเปนอยางไร ทําใหสามารถที่จะเลือกใชวัสดุไดถูกตองเหมาะสมกับชนิดของงาน 
สามารถกําหนดหรือซ้ือวัสดุไดถูกตองตามแบบที่ตองการ เปนตน 
 
 หลักการออกแบบเฟอรนิเจอรดานความสวยงาม 
 พื้นฐานทางศิลปะ 
 ความสวยงามของเฟอรนิเจอรนั้น ยอมหมายถึง รูปทรง (Form) สวยงาม สีสัน (Color) 
สวยงาม มีลวดลาย (Pattern) และพื้นผิว (Texture) สวยงาม การออกแบบใหเกิดความสวยงามนั้น
เปนศิลปะ (Art) ไมสามารถใชมาตราสวน หรือหนวยวัดใด ๆ มาวัดกําหนดได ซึ่งตางจากการ
ออกแบบทางดานประโยชน สามารถคํานวณหรือกําหนดเปนมาตราสวนได เชน กําหนดความสูง 
ความกวาง ความยาว กําหนดใหใชนั่งกี่คนก็สามารถคํานวณน้ําหนักของคนคูณดวยจํานวนคนนั่งก็
จะไดน้ําหนักรวมเพื่อกําหนดขนาดสัดสวนและการวางโครงสรางของเฟอรนิเจอรนั้น ๆ ได รวม
ความแลวความสวยงามของรูปทรง สีสัน และลวดลายนั้นวัดกันดวยความรูสึกของมนุษยเปนสําคัญ
ฉะนั้นตองอาศัยความคิดสรางสรรคเฉพาะตัวของนักออกแบบเปนสําคัญ องคประกอบที่สําคัญ คือ
ตองมีประสบการณ มีระยะเวลาในการฝกฝนจึงจะเปนผูสรางออกแบบรูปทรง สีสัน ลวดลายได
สวยงามและมีคุณคา แตกอนจะถึงขั้นที่จะออกแบบไดดีนั้น นักออกแบบทุกคนก็ตองเรียนรูหลัก
พ้ืนฐานทางศิลปะเหมือน ๆ กัน คือ 
 - ความกลมกลืน (Harmony) และความขัดแยง (Contrast) 
 - จังหวะ (Rhythm) 
 - ความสมดุล (Balance) 
 - ความเนน (Emphasis) 
 - สัดสวน (Proportion) 
 - เอกภาพ (Unity) 
 ขยายความในแตละหัวขอไดดังนี้ 
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  1. ความกลมกลืน (Harmony) 
  หมายความวา ในการออกแบบอะไรก็แลวแตจะมีองคประกอบหลาย ๆ สวนประกอบ
เขาดวยกัน จําเปนจะตองทําใหสวนตาง ๆ นั้นมีความกลมกลืนกันไมควรจะขัดแยงกันจึงจะเกิด
ความสวยงาม แตหลักการในขอน้ีมิไดหมายความวา ตองกลมกลืนกันทั้งหมด ซึ่งอาจจะกอใหเกิด
ความนาเบื่อ คลายกับการพูด พูดอะไรก็พูดตามกัน พูดเหมือนกันไปหมด ถาเปนเชนนี้ก็จะนาเบื่อ 
นาจะมีคนพูดขัดบางตามบาง ก็จะมีรสชาติชีวิตชีวา การออกแบบในดานความกลมกลืนกันก็เชนกัน 
ไมควรกลมกลืนทั้งหมดอาจมีการขัดแยงบาง แตควรจะเปนสัดสวนพอเหมาะพอควรสิ่งน้ีตองทดลอง
กระทําจึงจะเขาใจ จะกําหนดเปนทฤษฎีตายตัวเหมือนกันไมได เพราะความสวยงามนั้นถูกวัดดวย
ความรูสึกนึกคิดของมนุษยเปนหลักใหญ 
  ความกลมกลืนกันน้ันอาจเกิดขึ้นไดในหลายลักษณะ เชน 
  - กลมกลืนกันดวยรูปแบบ (Style) 
  - กลมกลืนกันดวยเสน (Line) 
  - กลมกลืนกันดวยลักษณะผิว (Texture) 
  - กลมกลืนกันดวยสีสัน (Color) 
  และยังมีความกลมกลืนกันในลักษณะอื่น ๆ อีกมา 
 
  2. จังหวะ (Rhythm) 
  หมายถึง การวางสวนประกอบตาง ๆ ใหเกิดเปนองคประกอบของสิ่งตาง ๆ ที่
ดําเนินการออกแบบนั้นใหเกิดเปนจังหวะในตัวของมันเอง เปนจังหวะตอสิ่งอ่ืน ๆ ที่อยูขางเคียง ซึ่ง
จะมีผลใหงานที่ออกแบบมีความรูสึกวามีการเคลื่อนที่ มีการหยุดนิ่ง และทําใหเน้ือที่วาง (Space) มี
สวนสัมพันธกับสวนตาง ๆ ของชิ้นงานที่ออกแบบนั้น ก็คงไมแตกตางไปจากจังหวะของดนตรีนัก 
อาจจะทําใหมีทั้งจังหวะชาจังหวะเร็วหรือมีหลายจังหวะรวมกันอยูก็ได ทําใหผูฟงเกิดความรูสึกได
หลายแบบเมื่อไดฟงเม่ือไดเห็น เปนตน จังหวะก็คลายคลึงกับความกลมกลืน คือ สามารถกระทําให
เกิดไดหลายลักษณะ เชน 
  - จังหวะของเสน 
  - จังหวะของสีและลวดลาย เปนตน 
  ฉะนั้นงานออกแบบจะตองมีจังหวะที่ดีจึงจะสงผลในดานสวยงาม 
 
 3. ความสมดุล (Balance) 
  หมายถึง การเทากันในองคประกอบของสิ่งที่ออกแบบนั้น งานออกแบบจําเปนตอง
ออกแบบใหมีความสมดุลกันจึงจะเกิดความสวยงามได 
  ความสมดุลสามารถสรางใหเกิดความสมดุลได 3 วิธีคือ 
  3.1 ความสมดุลแบบสองขางเทากันทุกประการ (Symmetry Balance) หมายถึง ความ
สมดุลที่มีจุดแบงกลาง ตัวอยางเชน นําคนยืนหันหนาตรงแลวผาแบงคนออกเปนสองสวนจากศีรษะ
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ถึงปลายเทา จะเห็นไดวา ทั้งสวนทางซายมือและสวยทางขวามือจะมีความสมดุลเทากันทุกประการ 
เปนตน 
   3.2 ความสมดุลโดยที่สองขางไมเทากัน (Asymmetry Balance) หมายถึง ความสมดุล
เกิดจากเมื่อแบงออกเปนสองสวน แลวก็ยังเกิดความสมดุลทั้งที่ทั้งสองขางไมเทากัน ดังในหัวขอที่
3.1 แตเกิดจากความสมดุลกัน โดยอาศัยปริมาตร น้ําหนัก ขนาด รูปทรง และอ่ืน ๆ นํามาจัดวาง
คละเคลากัน แตดูดวยสายตาแลวเกิดความสมดุลกันได 
   3.3 ความสมดุลแบบมีจุดหมุน (Rotate Balance) หมายถึง การสมดุลที่เร่ิมตนจากจุด
ศูนยกลางแลวกระจายออกไป โดยรอบอาจจะสมดุลเฉพาะสวนที่อยูตรงกันขามกับจุดหมุนเทานั้น 
ถาหากใชวิธีแบงออกเปนสองสวนแบบซาย-ขวาหรือบน-ลาง จะไมสมดุลเหมือนความสมดุลในขอ 
3.1 
 
 4. การเนน (Emphasis) 
  หมายถึง ในงานออกแบบจําเปนตองสรางจุดเดน (Interesting Point) ตองสรางใหเห็น
จุดประสงคของผูออกแบบวามีวัตถุประสงคที่จะใหเห็นสวนใดอยางไร ใหสามารถถายทอดไปยังผูดูผู
พบเห็นได งานนั้นจึงจะเขาถึงหลักการออกแบบใหเกิดความสวยงามได 
  การเนนก็เชนเดียวกันกับหัวขออ่ืน ๆ ที่กลาวขางตน คือ สามารถเนนไดหลายลักษณะ 
เชน 
  - การเนนดวยเสน 
  - การเนนดวยรูปทรง 
  - การเนนดวยสีสัน ลวดลาย 
  - การเนนดวยขนาด ปริมาตร เปนตน 
 
 5. สัดสวน (Proportion) 
  หมายถึง การสรางความสัมพันธกันระหวางความกวาง ความยาว ความสูงใหพอเหมาะ
จึงจะทําใหสิ่งที่จะออกแบบนั้นมีสัดสวนที่ดีและมีความสวยงาม ตัวอยางเชน คนที่มีความสูงมาก ๆ 
หรือคนที่เตี้ยมาก ๆ เราก็ยอมรับวาบุคคลทั้งสองกลุมนี้มีรูปทรงไมสวยงามเลย เปนเพราะ
ความสัมพันธของความกวาง ความยาว ความสูง ไมสัมพันธกันเทาที่ควรนั่นเอง 
 
 6. เอกภาพ (Unity) 
  หมายถึง การออกแบบชิ้นงานใหมีความสัมพันธคลองจองกันตอเน่ืองกันไปในทิศทาง
เดียวกัน ไมวาจะดูสวนใด ๆ ของชิ้นงานก็สามารถจินตนาการสวนอ่ืน ๆ ของชิ้นงานวาเปนแบบใด
อยางไรก็คือ การออกแบบที่ไมเปนหัวมังกุทายมังกรน่ันเอง งานออกแบบน้ันจึงจะกอใหเกิดความ
สวยงามตามหลักของศิลปะอยางสมบูรณ 
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 สรุปไดวา พ้ืนฐานทางศิลปะทั้ง 6 ประการดังกลาวขางตน นับวามีความสําคัญตอนัก
ออกแบบทุกสาขาที่จะตองศึกษาใหแตกฉาน เพ่ือเปนองคประกอบในการสรางสรรคผลงานที่ดีออกสู
สายตาประชาชน โดยขอเท็จจริงแลวศิลปะน้ันยากที่จะหามาตรฐานอันใดมาวัดความถูกตอง
เหมาะสมได ยอมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและคานิยมได ศิลปะเปนศาสตรที่ไมสามารถ
คํานวณออกมาเปนตัวเลขได ฉะนั้นในทางออกที่ดีไมควรยึดถือกฎเกณฑอยางเครงครัดนักเพราะ
อาจจะถูกบังคับใหอยูขอบเขตหรือวงที่จํากัดเกินไป จะทําใหไมสามารถที่จะหนีออกไปจากรูป
แบบเดิมที่นักออกแบบรุนกอน ๆ ไดยึดถือรูปแบบเดิมน้ีมาแลว ควรพยายามใชความคิดริเร่ิมใช
ประสบการณ ใชความสามารถที่มีอยูสรางสรรคสิ่งแปลกใหมและดีกวา โดยใหกฎเกณฑตาง ๆ เปน
ตัววัดความคิดและรูปแบบวาเหมาะสมหรือไม ไมควรใหเกิดความยุงเหยิงและสลับซับซอนจนเกินไป
จนเหตุผลตาง ๆ เหลานี้นํามาประกอบกัน จึงจะสามารถสรางสรรคความสวยงามใหแกชิ้นงานที่จะ
ออกแบบใหม 
 
 สวนมูลฐานที่สําคัญของการออกแบบเฟอรนิเจอร 
 สวนมูลฐานที่สําคัญของการออกแบบเฟอรนิเจอร คือ เสน คุณคา รูปลักษณะ มวลชองวาง 
ลักษณะพื้นผิวและสี ในการออกแบบเฟอรนิเจอรผูออกแบบจะตองเขาใจคุณคาของสวนมูลฐานที่
สําคัญของการออกแบบ และสามารถใชใหเกิดสัมพันธกลมกลืนกัน การศึกษาสวนมูลฐานของการ
ออกแบบเฟอรนิเจอรนี้ไดมีการศึกษาคนควากันมาตั้งแตสมัยอียิปตและกรีกรุงเรืองแลวแกไข
ปรับปรุงตลอดมาจนถึงปจจุบัน และสามารถตั้งเปนหลักการขึ้น 
 หลักการเหลานี้อาจจะไดมาจากการทดลองคนควาสังเกตจดจําของนักออกแบบแตละยุค
แตละสมัย แลวดัดแปลงคนควาใหดีขึ้นเรื่อย ๆ จนปจจุบันนี้พอที่จะรวบรวมเปนหลักใหญ ๆ ไว
สําหรับใหคนรุนหลังไดศึกษา เพ่ือที่จะไดเกิดความสะดวกและประหยัดเวลาในการศึกษาวิชาการ
ออกแบบเฟอรนิเจอรตอไป 
 
 เสน (Line)  
 เสนเปนเคาโครงรางของงานศิลปะและการออกแบบ เสนมีอยูหลายชนิด ไดแก เสนตรง 
เสนโคง เสนตั้ง เสนนอนและเสนทแยงมุม เสนเหลานี้เปนขอบเขตของภาพ เปนขอบเขตของเนื้อที่
ซึ่งจะทําใหเกิดขนาด รูปราง และใหทิศทางได 
 การออกแบบที่ดี การที่จะจัดใหสัมพันธกันไดน้ัน ผูจัดจําเปนตองทราบคุณคาของเสนแต
ละชนิดดังตอไปน้ี 
 1. เสนตรง (Straight Lines) ใหความรูสึกทางความมั่นคง สงาเขมแข็ง ความเกลี้ยง 
ความงาย ความตรงไปตรงมา 
 2. เสนตั้ง (Vertical Lines) เปนเสนที่แสดงถึงความสูง ความแข็งแรง ความมีระเบียบ 
และใหทิศทางไปทางตั้ง 
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 3. เสนนอน (Horizontal Lines) เปนเสนที่แสดงถึงความกวาง ความสงบ ความนิ่งเฉย 
ความรูสึกวาเปนฐานและใหทิศทางไปทางนอน 
 4. เสนทแยงมุม (Diagonal Lines) เปนเสนแสดงความกวาง แสดงการเคลื่อนไหว การ
ไมอยูนิ่ง และใหทิศทางไปทางทแยงหรือผาน 
 5. เสนขาด ๆ (Broken Lines) เปนเสนแสดงถึงความตื่นเตน เสนชนิดนี้ถาใชมากเกินไป
จะทําใหแลดูสับสนได 
 6. เสนโคง (Curved Lines) เปนเสนแสดงถึงความออนชอย ความนิ่มนวล และราเริง 
 การใชเสน เสนลักษณะตาง ๆ เม่ือนํามาใชจําเปนตองใชใหเหมาะกับหนาที่ การใชเสนของ
ฐานเฟอรนิเจอรขนาดใหญ เชน ตูกั้นหองนิยมใชเสนนอนตรง ใหความรูสึกเปนฐานที่ม่ันคงแตถาใช
เสนผิด เชน ใชเสนโคงจะใหความรูสึกวาเฟอรนิเจอรที่ทําหนาที่เปนฝาดวยน้ันไมแข็งแรงหรือกําลัง
ทรุดลง การใชเสนในการสรางสรรคงานศิลปะจึงจําเปนตองมีการพิจารณาโดยละเอียดมิฉะน้ันจะเกิด
ผลเสียในดานความรูสึกดังกลาวแลว ตอไปน้ีเปนตัวอยางการใชเสนในการออกแบบเฟอรนิเจอร 
 
 การใชเสนในการออกแบบเฟอรนิเจอร 
 1. เสนนอน เฟอรนิเจอรที่ใชเสนนอนมาก ๆ จะชวยสงเสริมใหแลดูมีรูปรางลักษณะยาว
ไปตามนอน ซึ่งจะทําใหเฟอรนิเจอรนั้นแลดูเตี้ยลงกวาความเปนจริง การใชเสนนอน นอกจากจะใช
เพ่ือใหเฟอรนิเจอรแลดูยาวและเตี้ยลงแลว ยังสามารถใชแกความสูงใหแลดูเตี้ยลง เชน เฟอรนิเจอร
ที่สูงมาก ๆ อาจจะใชสวนประกอบที่มีเสนหรือรูปทรงนอนไปชวยตกแตง จะชวยใหเฟอรนิเจอรนั้น
แลดูมีสวนสัดงดงามได 
 2. เสนตั้ง เฟอรนิเจอรที่ใชเสนตั้งเปนหลักจะชวยใหเฟอรนิเจอรนั้นแลดูสูงขึ้น เสนตั้งจึง
เหมาะสําหรับเฟอรนิเจอรที่ตองการใหแลดูสูง เชน ตองการใหแลดูสูงเดนตัดกับเฟอรนิเจอรอ่ืน ๆ 
การใชเสนตั้งใหตัดกับเสนนอนไดอยางพอเหมาะจะชวยใหงานออกแบบนั้นแลดูนาสนใจมากขึ้นและ
สามารถใชแกความกลมกลืนซ้ําซากใหแลดูนาสนใจ นอกจากนั้นเสนตั้งยังสามารถใชแกความ
บกพรองของเฟอรนิเจอรที่เตี้ยมาก ๆ ใหแลดูมีสวนสัดความสูงที่งดงามได 
 3. เสนโคง เฟอรนิเจอรที่ใชเสนโคงเปนหลักจะชวยใหเฟอรนิเจอรนั้นแลดูออนโยน ถาใช
เสนโคงมาก ๆ จะทําใหเฟอรนิเจอรนั้นเกิดความกลมกลืนในรูปทรงลักษณะมากยิ่งขึ้น การใชเสน
โคงควรใชใหพอเหมาะ เพราะจะชวยใหเกิดความละเอียดออนกลมกลืนขึ้น แตถาใชมาก ๆ จนยุง
เหยิงและสับสนแลวจะทําใหแลดูหมดความงามและแลดูออนแอได 
 
 คุณคา (Value) 
 คุณคา คือ คาของแสงและเงาจากแสงสวาง แลวคอย ๆ มืดลงจนมืดสนิท เชน คุณคาของ
สีน้ําเงิน คือ สีน้ําเงินออนจนถึงน้ําเงินแกที่สุด 
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 คุณคาที่มีความสวางและความมืดกลมกลืนกัน จะชวยใหงานศิลปะแลดูมีลักษณะเปนแทง 
มีชีวิตชีวาขึ้น เชนเดียวกับตนไม ถาปราศจากแสงสวางและเงา เราก็จะแลดูตนไมเปนแผนแบน ๆ 
เม่ือมีแสงสวางและเงาเกิดขึ้น ก็จะชวยทําใหแลเห็นตนไมนั้นมีรูปรางลักษณะเปนแทงกลุมกอน
ดังเชนกับตนไมที่เราเห็นในแสงแดดกลางแจง 
 
 การใชคาของแสงและเงาในการออกแบบ 
 คาของแสงและเงาชวยใหงานออกแบบแลดูเปนแทงปริมาตรขึ้น การใชคาของแสงและเงา
จึงเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงมาก การที่จะสรางงานออกแบบใหมีคุณคาที่ดีของแสงและเงาอาจจะทําได
ดังนี้ 
 1. การใชสีบนพ้ืนผิว โดยการใชสีใหออนแกตามคาของสี ซึ่งจะสรางงานนั้นใหแลดูเปน
แทงขึ้น และอีกประการหนึ่ง คือ การทําพื้นผิวใหนูน โคง สูง ต่ํา เรียบและขรุขระก็จะชวยใหเกิดคา
ของแสงและเงางดงามเชนกัน ขอสําคัญคือตองจัดใหสัมพันธกับรูปทรงเดิมของแบบ 
 2. การใชแสงและรูปทรง โดยการออกแบบรูปทรงเพื่อชวยใหเกิดคุณคาของแสงและเงาที่
งดงาม เชน การออกแบบเกาอ้ีรับแขกด ควรออกแบบพื้นผิวและรูปทรงของเกาอ้ี เม่ือมีแสงสองตาม
ทิศทางที่คาดคะเนไวแลวจะเกิดแสงและเงาที่งดงาม 
 
 รูปราง รูปทรง และมวล (Shape, Form and Mass) 
 1. รูปราง (Shape) หมายถึง เนื้อที่ภายในเสนขอบเขตที่เปน 2 มิติ เชน ลากเสนเปน
วงกลมรูปราง คือเน้ือที่หรือรูป 2 มิติภายในเสนขอบเขตของวงกลม 
 2. รูปทรง (Form) หมายถึง ปริมาตร หรือหมายถึง รูปลักษณะของปริมาตรในเสน
ขอบเขตรูปทรงลักษณะ จึงหมายรวมถึงเน้ือที่ในรูปทรงพื้นผิวและแผนผังพ้ืน หรือรูปที่เปน 3 มิติ 
  ศัพทเกี่ยวกับรูปรางรูปทรง คือ มวล (Mass and Volume) และรูปทรงที่หนักหรือทึบ
ตัน (Massive Form) 
 3. มวล (Mass and Volume) หมายถึง รูปทรงที่เปนกลุมกอน มวลอาจจะหมายถึง 
รูปทรงที่เปน 3 มิติ มิติของสิ่งทั้งหมดหรือสวนใดสวนหนึ่งของทั้งหมดนั้นก็ได เชน มวลของ
เฟอรนิเจอรหมายถึง มวลทั้งหมดของเฟอรนิเจอร หรือมวลของสวนใดสวนหนึ่งของเฟอรนิเจอร 
 รูปทรงที่หนักหรือทึบตัน (Massive Form) หมายถึง รูปทรงที่เขมแข็งหนักหรือทึบตันเปน
พิเศษนอกจากนั้นยังมีความหมายถึงรูปทรงที่มารวมกันเปนกลุมกอน เปนปริมาตรขนาดใหญดวย 
 รูปทรงเบ้ืองตน เม่ือพิจารณารูปทรงตาง ๆ จะแลเห็นวามีพ้ืนฐานมาจากรูปทรงเบื้องตน 3 
ชนิด คือ 
 1. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส (Square) เปนรูปรางที่มีสวนสัดตายตัว จากรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนี้อาจจะ
ทําเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดตาง ๆ ซึ่งสามารถจัดสวนสัดออกไปไดอีกมาก แตสวนสัดที่นิยมคือ 
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3: 4, 3: 5 หรือ 4: 6 นอกจากนี้ยังสามารถดัดแปลงเปนรูปสี่เหลี่ยมดานไมเทาและรูปหลายเหลี่ยม
แบบตาง ๆ ไดอีกเปนจํานวนมาก 
 2. รูปสามเหลี่ยมดานเทา (Triangle) รูปสามเหลี่ยมดานเทามีสวนตายตัวแนนอน ให
ความรูสึกม่ันคง จากรูปทรงของสามเหลี่ยมดานเทา สามารถที่จะดัดแปลงเปนรูปสามเหลี่ยมที่มีสวน
สัดตาง ๆ ออกไปไดอีกเปนจํานวนมาก 
 3. รูปกลม (Circle) รูปทรงกลมมีรัศมีเทากัน จึงมีสวนสัดตายตัวแนนอน รูปทรงกลมนี้
สามารถดัดแปลงออกเปนรูปวงรีสวนสัดตาง ๆ และรูปอิสระ ซึ่งรูปอิสระนี้เองมีขอบเขตกวางขวางใน
การออกแบบ เพราะสามารถสรางสรรคเปนรูปทรงตาง ๆ ไดอีกเปนจํานวนมาก 
 
 คุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใชกับงานเฟอรนิเจอร 
 1. ความแข็งแรง (Strength) คือ ความสามารถในการรับแรงไดโดยไมทําใหวัสดุแตกหัก
หรือเกิดการเสียหาย ความแข็งแรงนี้สามารถแยกออกเปน 
  1.1 ความแข็งแรงในการรับแรงดึง (Tensile Strength) คือ ความสามารถของวัสดุที่จะ
ตานทานการแตกหักเม่ือไดรับแรงดึงสองขางออกจากกัน คุณสมบัตินี้สําคัญสําหรับวัสดุโครงสราง
เฟอรนิเจอร เชน พลาสติกสามาถรับแรงดึงดูดประมาณ ½ ของอลูมิเนียม เปนตน ดูรูปที่ 5.1 
ประกอบ 
  1.2 ความแข็งแรงในการรับแรงอัด (Compressive Strength) คือ ความสามารถของ
วัสดุที่จะตองตานทานการปริแตกเมื่อถูกแรงอัด เชน เหล็กหลอเปนวัสดุที่สามารถรับแรงอัดไดสูงแต
สามารถรับแรงดึงไดต่ํา เปนตน ดูรูปที่ 5.2 ประกอบ 
  1.3 ความแข็งแรงในการรับแรงเฉือน (Shearing Strength) คือ โลหะถูกกรรไกรตัดไม
ฉีกขาดเมื่อถูกแรงเฉือน เชน เม่ือแผนโลหะถูกกรรไกรตัดไมฉีกขาดออกจากกัน เปนตน ดูรูปที่ 5.3 
ประกอบ 
 2. ความแข็งของผิว (Hardness) คือ คุณสมบัติของวัสดุในการตานทานตอการสึกหรอ
หรือการขีดขวน หรือแรงกด วัสดุที่แข็งแรงจะกด วัสดุที่ออนกวาใหเปนรอย ดูรูปที่ 5.4 ประกอบ 
 3. ความเปราะ (Brittleness) เปนลักษณะที่ไมพึงประสงคในงานออกแบบเฟอรนิเจอร
เม่ือนําวัสดุมางอหรือทุบกระแทก วัสดุนั้นแตกหักเปนเสี่ยง ๆ งาย แทนที่จะโคงงอ เรียกวาเปนวัสดุ
เปราะ 
 4. ความสามารถในการยืดตัว (Ductility) คือ คุณสมบัติของวัสดุสามารถที่จะดึงหรืออัด
ใหยืดตัวออกไดงายโดยไมแตกหักหรือขาดออกจากกัน เชน อะลูมิเนียม ทองแดง เหล็กกลา 
ทองเหลือง และพลาสติก เปนตน ดูรูปที่ 5.5 ประกอบ 
 5. ความสามารถในการบิดงอและอัดรีดข้ึนรูปได (Malleability) คือ คุณสมบัติของ
วัสดุที่สามารถบดงดและอัดรีดขึ้นรูปไดไมแตกหักคลายกับความสามารถในการยืดตัว เชน โลหะ
ออนสามารถบิดงอไดดีกวาโลหะแข็ง เปนตน ดูรูปที่ 5.6 ประกอบ 
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 6. ความสามารถในการยืดหยุนตัว (Elasticity) คือ คุณสมบัติในการคืนตัวสูที่เกา
ภายหลังจากถูกแรงดึงหรืออัด เชน แทงยาง เม่ือเราดึงออกจากกัน เม่ือปลอยมือแทงยาวจะหดคืนที่
เดิม เปนตน  
 7. ความสามารถในการนําหรือเปนฉนวนไฟฟา (Electrical Conducvity) คือ วัสดุที่
ยอมใหไฟฟาไหลไดดี เชน ทองแดง อะลูมิเนียม เปนตน และวัสดุที่ไมยอมใหกระแสไฟฟาไหลผาน
ไดงาย เชน ยาง พลาสติก เปนตน 
 8. ความสามารถในการนําความรอน (Heat Conductivity) คือ วัสดุบางอยางสามารถ
ทําใหความรอนไหลผานไดดี เชน ทองแดง อะลูมิเนียม เปนตน และวัสดุบางอยางไมยอมใหความ
รอนไหลผานไดงาย เชน กระดาษชานออย ไม และใยแกว เปนตน 
 
 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับสี และการทําสีเฟอรนิเจอร 
 นิยามและองคประกอบของสี 
 1. สี (Paint) หมายถึง สารที่มีสวนผสมของผงสี สิ่งนําสี และวัตถุอ่ืนที่เปนของเหลว  
 2. ผงสี (Pigment) ของแข็งที่เปนผงละเอียด สําหรับทําสี เปนองคประกอบที่ทําใหเกิดสี
และความทึบแสง ผงสีจะตองไมละลายในสิ่งนําสี 
 3. สิ่งนําสี (Vehicle) สวนที่เปนของเหลวสี อันประกอบดวย เรซิ่น และสารตัวทําละลาย 
 4. ไบนเดอร (Binder) หรือเรซิ่น คือ สวนประกอบที่ไมระเหยของสิ่งนําสี ทําหนาที่ยึด
ประสานอนุภาคของผงสีเขาดวยกัน ทําใหเกิดเปนฟลมสีติดแนนกับพื้นผิว 
 5. สารปรุงแตง สารแตงเติม หรือสารเพิ่มคุณภาพ ทําหนาที่ปรับปรุงคุณภาพของสี เชน 
สารกันบูด สารปองกันการขึ้นรา สารควบคุมระยะเวลาแหงตัวของสี 
 
 การแหงของสี 
 1. การแหงโดยการระเหยของสารตัวทําละลาย โดยไมมีปฏิกิริยาเคมีใด ๆ มาเกี่ยวของ
เพราะเรซิ่นที่ใชอยูในสภาพของแข็งเพียงนํามาทําลายใหเปนของเหลวเพื่อใชงานเทานั้น เชน แลก
เกอร ยางสังเคราะห เปนตน 
 2. การแหงโดยการทําปฏิกิริยาเคมีกับออกซิเจนในอากาศ เชน พวกสีน้ํามันที่ทําจาก
แอลขิดเรซิ่นซ่ึงเปนของเหลว ตองมีการรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศ เพ่ือเพ่ิมนํ้าหนักโมเลกุลให
แปรสภาพเปนของแข็งซึ่งใชเวลานานกวา 
 3. การแหงโดยการทําปฏิกิริยาเคมีของสาร 2 ชนิด ซึ่งจะบรรจุแยกกัน เม่ือตองการใชงาน
จึงนําเอาสารทั้ง 2 มารวมกัน และตองใชใหหมดสภาพในเวลาที่กําหนด มิฉะน้ันจะแหงแข็งใน
กระปองจนใชงานไมได 
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 การแบงประเภทของสี 
 แบงได 2 ลักษณะ คือ 
 แบงประเภทตามการระเหยหรือการแหงของสี 
 1. สีแหงเร็ว ใชเวลา 10-15 นาที การแหงจะจากขางนอก สีชนิดนี้ถาตองการใชขึ้นเงาตอง
ขัด 
 2. สีแหงชา จะแหงโดยการระเหยและการอบ ใชเวลา 18-24 ชั่วโมง เม่ือแหงจะเงางามไม
ตองขัด 
 แบงประเภทตามงาน 
 1. สีสําหรับตกแตงอาคารบานเรือนและงานเฟอรนิเจอร เชน สีพลาสติก ใชทาผนังปูน ฝา 
เพดาน สีน้ํามันใชทาประตูหนาตาง สวนที่เปนเหล็ก 
 2. สีสําหรับพนรถยนต เชน สีแลกเกอร สวนใหญจะใชสีแลกเกอรอีนาเมล ใชพนรถยนต
และเครื่องจักร 
 3. สีสําหรับงานอุตสาหกรรม ใชพนอุปกรณในโรงงาน เชน ตูเย็น ตูเก็บเอกสาร สวนใหญ
จะใชสีเคลือบ โดยนําไปอบที่อุณหภูมิ 130-160oC 
 4. สีที่ทนตอความรอนและการกัดกรอน สวนใหญใชสีอะลูมิเนียม ทําทอสงน้ํามัน ทอนํ้า
รอน นอกจากนั้นยังเปนสีที่ทสกนเรือ 
 
 ชนิดและการเลือกใชสี 
 ตองเลือกสีใหเหมาะสมกับสภาพของงาน โดยสีมีอยู 4 ชนิด ดังนี้ 
 1. สีน้ํามัน (Oil Paint) ประกอบดวย ผงสี ตัวประสาน ตัวทําละลาย สารปรุงแตง ตัว
ประสานใชน้ํามันซักแหง ตัวทําละลายใชน้ํามันสน สีน้ํามันมีอยูดวยกันหลายชนิด ไดแก 
  1.1 สีรองพ้ืน หรือสีไพเมอร (Primer Paint) ใชสําหรับทาพื้นผิววัสดุงานเพื่อปองกัน
สนิมกอนที่จะทาสีจริง 
  1.2 สีอะลูมิเนียม (Aluminum Paint) มีคุณสมบัติในการสะทอนแสง นิยมทาทอนํ้ารอน 
และทออากาศรอน เพ่ือไมใหของเหลวที่อยูภายในทอเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 
  1.3 สีทากนเรือ ไดจากตะกั่วแดงหรือตะกั่วเหลือง ใชสําหรับทากนเรือ เพ่ือปองกันการ
กัดกรอนของน้ําทะเลและปองกันตัวเพรียง 
  1.4 สียาง (Bituminous Plaint) สีนี้ทําดวยยางเหมือนนํ้ายาง ใชทาโลหะและผนังตึกได
ดีมาก ติดแนนทนทาน ใชงานไดดี แตสีดําเปนสีที่พึงรังเกียจ 
  1.5 สีเคลือบ (Enamel Plaint) ประกอบดวย ผงสี สารปรุงแตง ตัวประสานและตัวทํา
ละลาย ตัวประสานจะใชน้ํามันวานิชจากธรรมชาติ ตัวทําละลายใชน้ํามันสนสีเคลือบอีกชนิดหนึ่ง ตัว
ประสานใชน้ํามันวานิช 
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 2. สีแลกเกอร (lacquer Plaint) ประกอบไปดวย ผงสี สารปรุงแตง ตัวประสาน และตัวทํา
ละลาย ตัวประสานใชไนโตรเจน เซลลูโลส ตัวทําละลายใชทินเนอร 
 3. สีพลาสติกหรือสีน้ํา (Emulsion Paint) ประกอบดวย ผงสี สารปรุงแตงตัวประสาน ใช
กาวลาเท็กซหรือกาว PVA ตัวทําละลายใชน้ํา 
 
 การเตรียมพื้นผิวกอนการทําสี 
 การเตรียมพ้ืนผิวกอนการทําสี อาจแบงตามประเภทของวัสดุ ดังนี้ 
 การเตรียมพื้นผิวเหล็ก แบงเปน 
 1. Hand Clean Steel การทําความสะอาดดวยมือ คือ การขัดดวยแปรงลวด กระดาษ
ทราย เหมาะสําหรับสีประเภทสีน้ํามันธรรมดา เพราะอัตราการแหงชากวา สามารถแทรกซึมเขาไป
ในเนื้อโลหะไดดีกวา 
 2. Blast Clean Steel การทําพื้นผิวโดยการพนทราย โลหะแข็งมีคมดวยความแรงสูงจน
เน้ือโลหะสึกกรอนออกมา เปนวิธีทําความสะอาดพื้นผิวเหล็กที่ไดผลดีที่สุด เพราะสนิมเหล็กจะหลุด
ออกมาหมดจนเห็นเนื้อเหล็กขาว เหมาะกับสีประเภททนตอสภาพดินฟาอากาศ เพราะปองกันการ
กัดกรอนของดินฟาอากาศไดดี แตการแทรกซึมเขาเนื้อโลหะไมดีนัก 
 การเตรียมพ้ืนผิวที่ไมใชโลหะ พ้ืนผิวชนิดอ่ืน ๆ ที่ไมใชโลหะจะตองทําความสะอาดดวยวิธี
ตาง ๆ ตามความเหมาะสม จนแนใจวาปราศจากคราบไขมัน ในกรณีที่ทาทับสีเกาตองขูดสีเกาทิ้ง
เสียกอน แลวจึงทาสีรองพื้น เชน พ้ืนผิวของไม ใหขัดดวยกระดาษทรายหยาบและละเอียดโปวผิวให
เรียบ และเช็ดใหสะอาดกอนทําสี 
 
 การโปว 
 แบงเปน 2 ประเภท คือ งานโปวภายใน และงานโปวภายนอก 
 การผสมสีโปว การผสมสีโปวมีอยู 3 วิธี คือ 
 1. เลือกหมูผสมกับปูนขาว โดยเอาปูนขาวอยางดีที่รอนแลวผสมกับเลือดหมูบดและบี้ให
เขากันจนเปนเนื้อเดียวกัน สวนผสมนั้นจะกลายเปนสีเขียวออน 
 2. เน้ือสีผสมกับดินสอพอง นําเนื้อสีที่ผสมแลวผสมกับดินสอพอง (ดินสอพองที่ใชตองจุม
น้ําใหดินสอพองอิ่มตัวเสียกอน เพ่ือใหดินสอพองนิ่มจะไดสะดวกในการผสมกับเน้ือสี) ขณะผสมตอง
ผสมใหเขากันจนดูเหนียว หากผสมอยางหนึ่งอยางใดมากเกินไปจะทําใหโปวไมติด 
 3. ใชเน้ือสีแตอยางเดียว ตองใชเน้ือสีชนิดที่หน่ึงที่ยังไมไดผสมกับนํ้ามันลินสีดเทานั้น ใช
กับงานโปวประตูหนาตางหรืองานที่ตองการความประณีต 
 วิธีการโปว จะตองโปวสีสวนที่แตกราวของเนื้อไม รอยตะปู หรือรอยชํารุดตาง ๆ ใหทั่ว
การโปวจะตองอุดโปวใหแนนในรอยแตกราว เม่ือโปวที่ใดที่หน่ึงไปแลว อยาใหสีที่โปวติดอยูตามผิว
ไมหากติดหรือลนออกมาจะตองขูดออกใหหมด ใหเสมอกับผิวไม 
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 เม่ือไดปรับพ้ืนผิวของวัตถุที่จะโปวเรียบรอยแลว ตองใชสีโปวอุดดวยเหล็กโปวเปนแนว
ขวางกันใหแนนและเรียบ 2 ครั้ง สําหรับไมตองลากเหล็กโปวตามแนวไมครึ่งหนึ่ง และขวางแนวไม
อีกครั้งหนึ่งใหเรียบแนนโดยทั่วกัน แลวขูดสีโปวที่เหลือออก 
 1. การเลือกใชประเภทของสีโปว 
 2. สําหรับเชลแล็กและแล็กเกอรนิยมใชดินสอพองละลายน้ําเหลว ๆ  
 3. สําหรับนํ้ามันวานิช สีน้ํา ใชสีโปวอยางธรรมดา เชน สังกะสี หรือตะกั่วออกไซด หรือสี
โปวอยางอ่ืน แตถาเปนนํ้าใชสังกะสีออกไซดผสมกับน้ํากาวก็ได 
 
 หลักการทําสี 
 แบงออกเปน 3 ขั้นตอน คือ 
 1. สีรองพ้ืน (Prime Cost) คือ สีชั้นแรกที่ทาทับพ้ืนผิว เพ่ือปองกันสภาวะแวดลอม
ภายนอกทําปฏิกิริยากับพื้นผิว เชน สีรองพื้นกันสนิม และปองกันสารเคมีจากพื้นผิวภายในออกฤทธิ์
กับสีทับหนา เชน สีรองพื้นปูนกันดาง หรือสีรองพื้นไมอะลูมิเนียมปองกันการซึมของยางไม 
 2. สีรองสุดทาย (Under Coat) คือ สีที่อยูชั้นลางกอนทาสีทับหนา หนาที่เพ่ิมการยึดเกาะ
ระหวางสีรองพื้นกับสีทับหนา เพ่ิมการปดบังพ้ืนผิว และทําใหสีทับหนาดูสวยงามและเรียบมัน 
 3. สีทับหนา (Too Coat) คือ สีที่ทําหนาที่ใหความคงทนถาวรตอสภาวะดินฟาอากาศและ
ความสวยงามเปนหลัก 
 
 การทําสีแบบตาง ๆ ในงานเฟอรนิเจอร 
 1. สีนํ้ามัน (Oil Paint) แบงออกเปน 3 ประเภทดวยกัน คือ 
  - สีเคลือบ 
  - สีผสมเสร็จ 
  - สีผสมเอง 
 2. การทาสีนํ้ามัน 
  2.1 เตรียมผิวที่จะทาใหเรียบรอย ผิวจะตองเรียบเสมอกัน คือ ขัดโปวมาอยางดีแลว 
  2.2 อานคําแนะนําที่ขางกระปองกอนการเปดใชสี ดูวิธีการผสมสี วิธีการเปดใชสี เก็บสี
ตลอดจนขอกําหนดอื่น ๆ ที่แตละบริษัทกําหนดไว 
  2.3 ถาคําแนะนํานั้นวาตองรองพ้ืนกอนทาสี ก็อาจจะใชเชลแล็กเปนตัวรองพื้นก็ได 
  2.4 เขยาสีใหทั่วแลวรินสีลงในภาชนะที่เตรียมไว 
  2.5 คนสีดวยไมคนสี จนสีเขากันไดดี 
  2.6 เติมลินสีดหรือทินเนอรเพ่ือใหสีเจือจาง 
  2.7 เลือกใชแปรงใหเหมาะสมกับงาน 
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  2.8 จุมแปรงลงไปในสี ใหลึกประมาณ ¾ ของขนแปรง สําหรับครั้งแรก เพ่ือใหสีซึมเขา
ไปในแปรงไดทั่ว และปาดแปรงกอนที่จะนํามาทา เพ่ือไมใหสีติดมามาก เพราะจะทําใหหนาและหยด
ลงเลอะเทอะไดงาย และในครั้งตอ ๆ ไปจุมใหลึกประมาณ ½ ของขนแปรง 
  2.9 ทาสีไปตามผิวหนายาว ๆ โดยใหสีมีความเขมขนเสมอกัน การทาแตละคร้ังตอง
ยาว ๆ เทา ๆ กัน และทาแตเพียงบาง ๆ เทานั้น 
  2.10 ปลอยทิ้งไวใหแหงตามคําแนะนําที่กําหนดไวขางกระปอง และขัดผิวใหเรียบดวย
กระดาษทรายละเอียด แลวเช็ดดวยผาที่สะอาดซึ่งมีเน้ือนุม 
  2.11 ทาทับอีก 2-3 ครั้ง แตสําหรับชั้นสุดทาย ไมตองขัดหนาดวยกระดาษทราย 
 3. เชลแล็ก (Shellac) เปนยางไมชนิดหนึ่ง ซึ่งใชผสมเปนนํ้ามันชักเงา มีลักษณะเปนแผน
เล็ก ๆ บาง ๆ คลายเศษเซลลูลอยด เชลแล็กมีอยู 2 ชนิด คือ 
  3.1 สีขาว 
  3.2 สีน้ําตาลหรือสีสม 
 
 การทาเชลแล็ก 
 1. ตองขจัดฝุนละอองตามผิวหนาไมใหหมด และตองไมใหมีไขมันหรือนํ้าเลย 
 2. รินเชลแล็กลงในภาชนะหรือถวยเล็กนอย 
 3. ผสมเชลแล็กใหเจือจางดวยแอลกอฮอล โดยใชสวนผสม 1: 7 เชลแล็ก 1 สวนตอ
แอลกอฮอล 7 สวน 
 4. ทาเชลแล็กใหทั่วและทิ้งไว 1 ชั่วโมง 
 5. ขัดใหเรียบโดยใชกระดาษทรายละเอียด หรือใชฝอยขัด Steel Wool ก็ได 
 6. ทําการอุดรู หรือรอยเสี้ยนไมใหเรียบรอย 
 7. ทําใหเจือจางโดยเติมแอลกอฮอลลงไปอีก ½ สวน ของสวนที่ผสมไวแลวกวนจนกระทั่ง
เขากันดี 
 8. ใชแปรงทาใหทั่วและตองทาอยางรวดเร็ว เพราะจะแหงเร็วมาก 
 9. ปลอยทิ้งไวประมาณ 24 ชั่วโมง 
 10. ขัดใหเรียบสม่ําเสมอกันดวยกระดาษทราย หรือ Steel Wool 
 11. เช็ดผิวหนาที่ทาไวใหสะอาดโดยใชผาแหง ๆ ที่มีเน้ือนุม 
 12. ในการทาผิวหนาครั้งสุดทายใชสวนผสม 2: 3 หรือ 1: 3 และทิ้งไวใหแหงอยางนอย 24 
ชั่วโมง 
 13. ขัดใหเรียบดวยกระดาษทราบชนิดละเอียดที่สุด 
 14. ถาเปนงานชั้นดีอาจใชขี้ผึ้งขัดเงา (Wax) ขัดอีกครั้งหน่ึง และปลอยทิ้งไวใหแหง
ประมาณ 20 นาที แลวจึงขัดดวยผาแหงที่สะอาดและมีเน้ือนุมอีกครั้งหนึ่ง 
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 4. แล็กเกอร (Lacquer) คือ วัตถุใสคลายเซลลูลอยด หรือเรียกวาเปนเซลลูลอยดชนิดที่
จํากัดความไวไฟใหลดนอยลง เหมาะสําหรับใชกับงานเฟอรนิเจอรเพราะแหงเร็ว มีอยูดวยกันหลาย
ชนิด และมีสีตาง ๆ กันดวย 
  การผสมแล็กเกอร 
  แล็กเกอรผสมใหเจือจางไดดวย “แลคเกอรทินเนอร” (Lacquer Thinner) ใชทาหรือพน
ก็ได 
  การทาแล็กเกอร การทาแล็กเกอรดวยแปรงทาจะตองผสมใหเจือจางกอน แปรงที่ใช
ตองเปนแปรงชนิดออน และทาเร็ว ๆ มิฉะน้ันจะทําใหผิวงานเปนลูกคลื่น เพราะแล็กเกอรแหงเร็ว
มาก ควรตั้งพ้ืนผิวที่จะทาใหตั้งฉากกับพ้ืน เพ่ือปองกันการเปนลูกคลื่น การทาแล็กเกอรบนพื้นผิว
ใหม ควรทา 3 ครั้ง โดยครั้งแรกผสมทินเนอรใหใส อีก 2 ครั้งผสมแบบธรรมดา 
  สําหรับการทาแล็กเกอรทับสี ควรผสมบาง ๆ ทาหลาย ๆ ครั้ง การทาแตละครั้งควรหาง
กันประมาณ 1 ชั่วโมง 
 5. การยอมเน้ือไม (Wood Staining) เพ่ือใหไมมีสีสันตามตองการ หรือเพ่ือใหดูคลายสิ่ง
มีคาอ่ืน ๆ และชวยปดบังลวดลายของไมเดิม สียอมแบงเปน 3 ชนิด คือ 
  5.1  Water Stain สียอมชนิดผสมดวยน้ํา 
  5.2  Oil Atain สียอมชนิดผสมดวยน้ํามัน 
  5.3 Spirit Stain สียอมชนิดผสมดวยแอลกอฮอล 
 6. สียอมชนิดผสมดวยน้ํา (Water Stain) เปนสีที่มีความเหมาะสมกับงานไมมากที่สุดมี
วิธีการทํา ดังนี้ 
  6.1 ใชฟองนํ้าจุมนํ้าเช็ดทําความสะอาดไมใหทั่ว แลวทิ้งไวใหแหงประมาณ 2 ชั่วโมง 
  6.2 ใชกระดาษทรายละเอียดถูแตงไปตามเสี้ยนไม 
  6.3 ใชแปรงหรือผาเช็ดปดฝุนออกใหหมด 
  6.4 ผสมสีกับน้ําลงในถวยหรือในภาชนะอื่นที่ไมมีฝาปด ตามคําแนะนําขางกระปอง 
  6.5 ทดสอบสีที่ยอมกับเศษไม รอดูจนกระทั่งแหง เพ่ือจะไดทราบสีที่ออกมา 
  6.6 ใชแปรงจุมสีทาลงบนไมตามแหงที่ตองการ โดยทายาว ๆ และทิ้งไวหนึ่งคืน 
  6.7 ใชกระดาษทรายชนิดละเอียดที่สุดขัดอยางแผวเบา เพ่ือลบรอยสีใหเรียบเสมอกัน 
  6.8 ทําความสะอาดโดยปดฝุนออกใหหมด 
 7. นํ้ามันชักเงาวานิช เปนนํ้ามันชักเงาชนิดหนึ่ง ชวยในการปองกันเนื้อไม เชน ทําให
ผิวหนาแข็งขึ้น ปองกันมิใหความชื้นจากอากาศเขาไปในเนื้อไม ซึ่งจะเปนตนเหตุทําใหไมยืดบิด
ผิวหนาแข็งขึ้น ปองกันมิใหความชื้นจากอากาศเขาไปในเนื้อไม ซึ่งจะเปนตนเหตุทําใหไมยืดบิดหอ
ตัว หรือทําใหเสี้ยนตั้งขึ้น ปองกันไมใหสัตวบางชนิดเขาไปกัดกินเน้ือไม ปองกันผิวหนา ทําให
สามารถที่จะใชน้ํามันทําความสะอาดรอยเปอนได นอกจากนี้ยังทําใหเกิดความสวยงามและรักษาไม
ไมใหสีของไมซีด หรือเปลี่ยนเปนสีอ่ืน 
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 8. ประเภทของน้ํามันวานิช แบงเปน 2 ประเภทดวยกัน คือ 
  8.1 ชนิดที่แหงโดยการระเหยตัว ชนิดนี้ใชผสมใหเจือจางดวยน้ํามันจําพวกไวไฟ เชน 
น้ํามันกาด น้ํามันเบนซิน แอลกอฮอล หรือนํ้ามันสน 
  8.2 ชนิดที่ผสมดวยตัวชักแหง ซึ่งจะแหงหรือแข็งตัวไดชา ตัวชักแหงหรือนํ้ามันชักแหง
ที่สําคัญ ไดแก น้ํามันลิดสีด และน้ํามันตังอ้ิว น้ํามันวานิชประเภทนี้ในภาษาอังกฤษ เรียกวา Oil 
Varnish’s 
 9. นํ้ามันชักแหงสําหรับผสมในน้ํามันวานิช 
  น้ํามันชักแหงเปนนํ้ามันที่ใชผสมลงในน้ํามันวานิช เพ่ือควบคุมการแหงใหชาหรือเร็ว
ไดแก น้ํามัน Perilla น้ํามันลินสีด น้ํามันตังอ้ิว (Ung Oil) น้ํามันสน (Turepentine) เปนตัวทําละลาย
ที่ดีที่สุดสําหรับนํ้ามันวานิช 
 10. การเตรียมผิวเพื่อทาน้ํามันวานิช 
  10.1 เลือกใชน้ํามันใหเหมาะสมกับงาน 
  10.2 แปรงที่ใชทาจะตองเปนแปรงใหมที่ไมมีฝุนจับหรือขนรวง 
  10.3 พื้นผิววัสดุจะตองสะอาด โดยเช็ดใหแหงกอนทา และทาในหองที่ไมมีฝุน 
  10.4 กอนทาในขั้นตอ ๆ ไปตองรอใหพ้ืนผิวแหงสนิทเสียกอน และเช็ดดวยน้ําทุกครั้ง 
  10.5 การทาบนของเกา กอนทาตองลางดวยสบูใหสะอาดแลวเช็ดใหแหง ใชกระดาษ
ทรายละเอียดขัดลอกผิวหนาใหเรียบ และปดฝุนทําความสะอาดใหเรียบรอย 
  10.6 ไมควรเติมอะไรลงไปในน้ํามันเพื่อใหเจือจาง เพราะสวนผสมที่มีอยูไดสัดสวนดีอยู
แลว แตหากจําเปนที่จะตองผสมใหจาง ควรตุนนํ้ามันวานิชกอนเติมน้ํามันสนลง ทิ้งไว 12 ชั่วโมง
เปนอยางนอย จึงจะนํามาใช 
 11. การทาน้ํามันวานิช 
  11.1 จับแปรงใหตั้งใกลฉากกับผิวที่ทา โดยเอียงเล็กนอยไปในทางที่ทา การจุมแปรงลง
ในน้ํามันวานิช ครั้งแรกควรจุมลงไปใหมิดขนแปรงแลวปาดที่เกินออก 
  11.2 ทาไปตามลายไม แตสําหรับน้ํามันพวกที่แหงชาก็อาจทาขวางลายไมในบางชั้นก็
ไดโดยชั้นบนสุดหรือชั้นทับหนาจะตองทาตามสายเสมอ เม่ือนํ้ามันเริ่มแหงอยาเอาแปรงไปแตงซํ้า
เพราะจะทําใหเปนรอย 
  11.3 กอนทาชั้นตอไปใชกระดาษทรายขัดสวนที่มันออกกอน การขัดตองขัดตามลายไม
และควรใชกระดาษทรายชนิดละเอียดที่สุด 
  11.4 ควรทาใหบางที่สุดเทาที่จะทาได เพราะทาหนาจะทําใหแหงชาและมักจะหยดหรือ
ยอยได หรือทําใหผิวหนายนเปนรอย 
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3. เอกสารขอมูลที่เก่ียวของกับเฟอรนิเจอรเกาอ้ี 
 เกาอ้ีเปนประเภทหนึ่งของเครื่องเรือนใชสําหรับนั่งประกอบไปดวยพนักพิง และบางครั้งก็มี
ที่วางแขน ปกติโดยทั่วไปแลวจะมีขนาดสําหรับ 1 คนนั่ง เกาอ้ีจะมีขาทั้งหมดสี่ขาดวยกันเพ่ือที่จะรับ
น้ําหนักของที่นั่งเหนือพ้ืน ถาไมมีพนักพิงหรือที่พักแขนเราจะเรียกวา “มานั่งเด่ียว” เกาอ้ีสําหรับคน
มากกวา 1 คนเรารียกวา เกาอ้ีนอน โซฟา เกาอ้ียาวมีพนัก เกาอ้ีนวม หรือมานั่ง ที่พักเทาที่แยกกัน
สําหรับเกาอ้ี 1 ตัวนั้นรูจักกันในชื่อ “อ็อตโตแมน” (เกาอ้ีนวมแบบไมมีพนักพิง) “แฮสซ็อกส” (เบาะ
รองเขา) หรือ “พุฟเฟ” (เบาะรองนั่งบนพ้ืนทรงกลมขนาดใหญที่นั่งไดหลายคน) เกาอ้ีนั้นจะติดอยุกับ
พาหนะหรือในโรงภาพยนตรซึ่งจะเรียกงายๆ วา “ที่นั่ง” เกาอ้ีนั้นก็เหมือนกับเคร่ืองเรือนที่สามารถ
เคลื่อนยายได 
 พนักพิงไมคอยที่จะขยายออกไปใหถึงที่นั่งบอยนักเพราะตั้งการที่จะระบายอากาศ 
เชนเดียวกับบางทีที่พนักพิงและที่นั่งก็ทํามาจากวัสดุที่มีรูพรุน หรือมีรูเจาะไวเพ่ือความสวยงามและ
การระบายของอากาศ 
 พนักพิงอาจจะยืดออกไปเหนือความสูงของศรีษะ หรืออาจะมีที่พิงศรีษะแยกออกมาจาก
กัน ที่พักศรีษะในยานพาหนะมีความจําเปนมากในการปองกันการบาดเจ็บจากการเจ็บปวด
กลามเน้ือที่คอเม่ือพาหนะเกิดการชนหรือปะทะกัน 
 
 ประวัติเกาอ้ี 
 เกาอ้ีนั้นมีมาตั้งแตในสมัยโบราณ ถึงแมวาในหลายๆ ศตวรรษและแนนอนในหลายๆ พันป
นั้น เครื่องเรือนเปนความสงาผาเผยและเกียรติยศมากกวาที่จะเปนแคของที่ใชแบบทั่วๆ ไป “เกาอ้ี” 
นั้นยังคงใชเปนสัญลักษณของอํานาจในรัฐสภาอยางกวางขวางในประเทศอังกฤษ และแคนาดา หรือ
ในการประชุมภาครัฐบาล อันที่จริงแลวจนถึงศตวรรษที่ 16 และก็กลายมาเปนของใชทั่วไปในที่ตางๆ 
โซฟาขนาดใหญ มานั่ง และมานั่งเด่ียวนั้นเคยเปนมากอนที่จะกลายมาเปนที่นั่งทั่วๆ ไปใน
ชีวิตประจําวันและจํานวนของเกาอ้ีที่มีหลงเหลืออยูในวันเวลาเกาๆ ก็มีจํานวนจํากัดอยางยิ่ง 
ตัวอยางที่เห็นไดสวนใหญคือของตนแบบจากคณะกรรมการของศาสนาคริสต หรือขุนนาง ความรู
ของเราเกี่ยวกับเกาอ้ีในสมัยโบราณโดยตรงนั้นไดรับมาจากอนุเสาวรีย ประติมากรรม และภาพวาด
โดยสิ้นเชิงทั้งนั้น ตัวอยางที่แทจริงที่มีอยูเพียงพอนั้นยังมีอยูในพิพิธภัณฑบริติช มิวเซ่ียมในกรุงลอน
ดอน ประเทศอังกฤษ และในพิพิธภัณฑอียิปต ในกรุงไคโร และที่อ่ืนๆ 
 เกาอ้ีในยุคอียิปตโบราณปรากฎวามีความมั่งคั่งและรุงเรืองมาก นิยมนําไมมะเกลือสีดํา 
และไมที่ทําดวยงาชาง หรือ ไมแกะสลักและชุบทองกันมาก พวกมันจะถูกหอหุมดวยวัสดุที่มีราคา
แพง รูปแบบที่สงางามรองรับอยูบนขาเทียมของสัตวหรืออสูรกายหรือเชลยศึก รูจักแรกเริ่มในเกาอ้ี
แบบกรีก กลับไปในสมัยศตวรรษที่ 4 หรือ 5กอนคริสตศักราช มีพนักพิงหลังแตจะตั้งตรงหนาและ
หลัง ระหวางที่ราชวงศถัง (คริตศักราช 618 – 907) เปนเกาอ้ีที่สูงกวาที่เคยมีปรากฎในผูดีจีนชั้นสูง
และการใชงานของมันก็ไดแผขยายไปสูชนทุกชั้นในสังคม ในศตวรรษที่ 12 การนั่งบนพื้นนั้นมีนอย
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มากในจีน ไมเหมือนกับหลายๆ ประเทศในทวีปเอเชียที่ยังคงปฏิบัติกันตอไปและเกาอ้ีหรือเกาอ้ีนั่ง
เด่ียวแบบปกตินั้นก็ถูกนํามาใชบานเรือนสวนใหญทุกหนทุกแหงในประเทศในทวีปยุโรป ยังเปนเรื่อง
ที่คางคาใจกันอยูวาในขนาดที่ใหญมากในยุดเรอเนซองนั้น เกาอ้ียุติสิทธิพิเศษ และกลายเปน
เครื่องใชมาตรฐานไมวาใครก็ตามจะตองจับจายซื้อมัน ครั้งหน่ึง ความคิดในเรื่องของสิทธิพิเศษได
หายไป เกาอ้ีก็เลยกลายมาเปนของใชทั่วไปอยางรวดเร็ว เราพบวาในชวงพริบตาเดียวที่เกาอ้ีเร่ิมจะ
เปลี่ยนแปลงไปทุกๆ ปเพ่ือสะทอนใหเห็นถึงความนิยมในทุกๆ ชั่วโมง 
 ในศตวรรษที่ 20 ไดพบการใชเทคโนโลยีตางๆ เพ่ือทําเปนเกาอ้ีนั้นเพ่ิมขึ้น อยางเชนเกาอ้ี
ที่ทําดวยเหล็กกลา เกาอ้ีขาเหล็ก เกาอ้ีนอน เกาอ้ีพิมพลายพลาสติก และเกาอ้ีเกี่ยวกับสรีระ เกาอ้ีที่
ปรับเอนไดก็กลายมาเปนที่นิยม อยางนอยที่สุดบางสวนในวิทยุ หรือโทรทัศน และตอมาก็ทั้งสอง
สวน การเคลื่อนไหวสมัยใหมของป 1960 ไดผลิตเกาอ้ีรูปแบบใหมขึ้นมา คือ เกาอ้ีรูปผีเสื้อ รูปถุงถั่ว 
หรือเกาอ้ีรูปฝกถั่วทรงรี ความกาวหนาทางเทคโนโลยีกอใหเกิดไมอัดบล็อค และเกาอ้ีที่ทําจากไมชั้น
บางๆ และเกาอ้ีที่ทํามาจากหนัง หรือโพลีเมอร เทคโนโลยีทางดานเครื่องจักรกลในรูปของบริษัททํา
ใหเกาอ้ีมีรูปแบบที่สามารถปรับแกไขได โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับการใชในสํานักงาน การฝง
มอเตอรเขาไปในเกาอ้ี สงผลใหเกิด เกาอ้ีนวด 

 
 การออกแบบและการศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับเครื่องกล 
 การออกแบบเกาอ้ีตองคํานึงถึงการใชใหเกิดประสิทธิภาพ การศึกษาความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับเครื่องกล (ความสะดวกสบายแกผูที่เปนเจาของ) เชน ความตองการดานการนําไปใชได
จริงของการไมไดกําหนดสรีระ เชน ขนาด ความสามารถในการวางซอนกัน การพับ น้ําหนัก ความ
ทนทาน การขจัดคราบสกปรก และการออกแบบที่มีรสนิยมการใชใหเกิดประสิทธิภาพตองตัดสินใจ
ในเรื่องของการกําหนดพื้นที่ของที่นั่ง “ทาสก แชร” (เกาอ้ีเฉพาะกิจ) หรือเกาอ้ีอ่ืนๆ มุงหมายที่จะให
ผูคนไดทํางานที่โตะเรียน หรือโตะตางๆ รวมถึงเกาอ้ีรับประทานอาหาร สามารถที่จะเอนไดเล็กนอย
เทานั้น ไมเชนนั้นผูที่นั่งอาจจะรูสึกหางจากโตะเกินไป เกาอ้ีทําฟนนั้นจะเปนที่จะตองเอียงได เกาอ้ี
สบายๆ สําหรับนั่งชมโทรทัศนหรือภาพยนตรก็อยูในสถานะที่ขึ้นอยูกับความสูงของจอภาพ 
 การออกแบบทางดานการศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับเครื่องกลนั้น แผขยายไป
ถึงนํ้าหนักของผูนั่งในหลายๆ สวนของรางกาย ที่นั่งที่สูงกวาจะสงผลใหเกิดการหอยเทา และ เพ่ิม
แรงกดดันขางใตหัวเขา (รอยพับบริเวณหลังเขา) มันอาจจะสงผลใหเกิดความไรน้ําหนักบนเทาซึ่ง
หมายความวาน้ําหนักสวนอ่ืนจะเพ่ิมมากขึ้น ที่นั่งที่ต่ํากวาอาจยกน้ําหนักเยอะเกินไปของกระดูกรอง
นั่ง (ปุมกระดูกที่กน) 
 เกาอ้ีนอนจะยกน้ําหนักสวนหลังของผูนั่ง สิ่งน้ีจะทําใหสบายมากกวาในการลดน้ําหนัก
บริเวณที่นั่ง แตอาจจะเกิดปญหากับบางคนที่มีหลังไมดี โดยทั่วไปแลว ถาผูนั่งจะตองน่ังเปนระยะ
เวลานาน น้ําหนักจะถูกกดจากบริเวณที่นั่ง ดังน้ันเกาอ้ีที่สบายๆ มีจุดมุงหมายสําหรับชวงเวลา
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ยาวนานของการนั่ง ซึ่งทั่วไปจะมีการเอนไดเล็กนอย อยางไรก็ตาม การเอนอาจไมเหมาะสมกับเกาอ้ี
ที่เหมาะกับการทํางานหรือรับประทานอาหารบนโตะเทาไหรนัก 
 ดานหลังของเกาอ้ีจะชวยรองรับนํ้าหนักของผูนั่ง โดยการลดน้ําหนักในสวนอ่ืนๆ ของ
รางกาย โดยทั่วไปแลว พนักพิงหลังจะมีความสูงอยู 3 แบบ คือ พนักพิงหลังที่ต่ํากวาหลัง รองรับ
เฉพาะชวงกลางลําตัว พนักพิงที่มีความสูงเทาไหล รองรับน้ําหนักของหลังทั้งหมดและไหล ที่พัก
ศรีษะรองรับสวนศรีษะไดดีและมีความสําคัญในยานพานะเพื่อปองกันการปะทะ และการบาดเจ็บที่
คอ ซึ่งจะทําใหศรีษะกระตุกอยางทันทีทันใด เกาอ้ีที่สามารถปรับเอนได อยางนอยจะตองมีที่พักหลัง
สูงระดับไหลเพ่ือยกน้ําหนักไปที่หัวไหลแทนแบบที่มีดานหลังต่ํากวาเกาอ้ีบางตัวมีที่พักเทา เกาอ้ีนั่ง
เด่ียวหรือเกาอ้ีธรรมดาอาจจะมีเสนโคงหรือตรงอยูขางใตเพ่ือใหผูนั่งใชสําหรับวางเทาได 
 เกาอี้สําหรับน่ังคุกเขา ไดเพ่ิมสวนประกอบของรางกายคือสวนหัวเขาเขาไป เพ่ือรองรับ
น้ําหนักของรางกาย เกาอ้ีสําหรับการยืนน่ังนั้น สวนของน้ําหนักทั้งหมดไปที่เทา  
 เกาอ้ีหลายแบบเปนเกาอ้ีนิ่มหรือมีหมอนอิง การบุอัดนวมนั้นสามารถทําไดสําหรับที่นั่ง
เทานั้น ที่ที่นั่งและดานหลัง หรืออาจจะที่พักแขนได และ/หรือ ที่พักเทา ที่เกาอ้ีควรจะมี การบุนวม 
จะไดไมยกน้ําหนักไปสูสวนที่แตกตางของรางกาย (นอกเสียจากเกาอ้ีนั้นนุมมากจนทําใหรูปรางนั้น
เปลี่ยนแปลง) อยางไรก็ตาม การบุนวมจะไมสงนํ้าหนักโดยการเพิ่มพ้ืนที่ระหวาเกาอ้ีและรางกาย 
เกาอ้ีที่ทําจากไมเนื้อแข็งทําใหรูสึกแข็งกระดางเพราะจุดสัมผัสระหวางผูนั่งและเกาอ้ีนั้นมีขนาดเล็ก 
น้ําหนักของรางกายที่เทากันเหนือกวาพี้นที่ที่เล็กกวาหมายถึงแรงกดดันอันมหาศาลในบริเวณนั้น 
การขยายออกของพื้นที่นั้นก็เพ่ือลดแรงกดดันในสวนที่กําหนดไว ในการแทนการบุนวม วัสดุที่
ยืดหยุนได อยางเชน เครื่องสานตางๆ อาจะนํามาใชแทนดวยผลที่เกิดเหมือนกันของการสงตอ
น้ําหนัก เนื่องจากน้ําหนักของรางกายสวนใหญจะถูกรองรับที่หลังและที่นั่ง การอัดบุนวมอาจทําให
กระชับกวาดานหนาของที่นั่ง ซึ่งจะมีแคน้ําหนักของขาเทานั้นที่รองรับอยู เกาอ้ีที่มีนวมที่มีน้ําหนัก
เทากันทั้งหนาและหลังจะทําใหรูสึกนุมในชวงพ้ืนที่ดานหลัง และแข็งกระดางในชวงใตหัวเขา 
 ขนาดของเกาอ้ีที่แทจริงตองแนวแนโดยการวัดจากรางกายของมนุษย หรือการวัดขนาด
สัดสวนของรางกายมนุษย การวัดสองสวนที่ตรงประเด็นที่สุดสําหรับการออกแบบเกาอ้ีคือ สวนสูง
ของหลังเขา และ ความยาวของชวงบั้นทาย 
 สําหรับที่นั่งของบางคน ความสูงของหัวเขานั้น ระยะหางจากพื้นลางของเทาไปจนถึงพ้ืน
ลางของขาออนตรงหัวเขา บางครั้งมันถูกเรียกวา ความสูงของเกาอ้ี (คําวา “ความสูงของการนั่ง” 
สําหรับความสูงตั้งแตศรีษะเม่ือนั่งลง) สําหรับผูชายอเมริกัน ความสูงบริเวณหลังเขานั้นคือ 16.3 นิ้ว 
และสําหรับผูหญิงอเมริกันคือ 15.0 นิ้วหลังจากการปรับใหเหมาะกับสนเทา เครื่องแตงกาย และ
ประเด็นอ่ืนๆ แลวไดถูกนํามาใชในการตัดสินใจเลือกความสูงของที่นั่งของเกาอ้ี เกาอ้ีที่ผลิตสวนใหญ
จะมีความสูงอยูที่ 17 นิ้ว สําหรับที่นั่งของบางคน ความยาวของชวงบั้นทายมีระยะทางในแนวขวาง
จากหลัง การวัดขนาดและสัดสวนของมนุษยนี้ใชเพ่ือตัดสินใจถึงสวนลึกของที่นั่ง เกาอ้ีสวนใหญที่
ผลิตออกมามีความลึก 38 – 43 เซนติเมตร 
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 การวัดขนาดและสัดสวนของมนุษยเพ่ิมเติมอาจเกี่ยวกับปญหาของการออกแบบเกาอ้ี 
ความกวางของสะโพกถูกนํามาใชสําหรับความกวางของเกาอ้ี และความกวางของที่พักแขน ความสูง
ของที่พักขอศอกถูกนํามาใชตัดสินใจในความสูงของที่พักแขน ความยาวของกระดูกหัวเขาใชเพ่ือ
พิจารณาถึง ”หองวางของขา” ระหวางแถวของเกาอ้ี “ระดับของที่นั่ง” คือระยะหางระหวางแถวตางๆ
ของที่นั่ง เครื่องบินบางลําหรือสนามกีฬาบางแหง “หองวางของขา” (ระดับของที่นั่งนอยกวาความ
หนาของที่นั่งที่อยูในระดับสูงกวา) ก็จะเล็กมากจนบางครั้งมีไมพอสําหรับคนที่มีน้ําหนักเฉลี่ย
มาตรฐาน 
 สําหรับเกาอ้ีที่สามารถปรับเปลี่ยนได เชนเกาอ้ีในสํานักงาน หลักการที่ไดกลาวถึงไปแลว
นั้นประยุกตใชในการปรับเปลี่ยนเกาอ้ีสําหรับผูนั่งแตละบุคคลได 
 
 ที่พักแขน 
 เกาอ้ีอาจจะมีหรือไมมีที่พักแขนก็ได เกาอ้ีที่มีที่พักแขนจะเรียกวา “อารมแชร” ในประเทศ
ฝรั่งเศส ความโดดเดนไดทําขึ้นระหวาง โฟเทล (เกาอ้ีที่มีที่เทาแขน) และเชส (เกาอ้ียาวที่มีพนักหลัง
และที่เทาแขนหนึ่งดาน) สําหรับเกาอ้ีที่ไมมีที่พักแขน ถาในปจจุบันที่พักแขนจะชวยรองรับนํ้าหนัก
ของสวนตางๆ ของรางกายผานแขน ถาแขนไดพักตรงที่ที่พักแขน ที่พักแขนมีสวนใหลุกนั่งจากเกาอ้ี
ไดงายขึ้น (แตจากดานขางนั้นจะยากกวา) ที่พักแขนควรจะรองรับชวงปลายแขนและไมใชที่บริเวณ
จุดรับความรูสึกของขอศอก เพราะฉนั้นในการออกแบบเกาอ้ีบางครั้ง ที่พักแขนจะไมตอเน่ืองไปถึง
ดานหลังจองเกาอ้ี แตจะหายไปในชวงของบริเวณขอศอก เกาอ้ียาว มานั่ง หรือที่นั่งในรูปแบบอ่ืนๆ 
ที่จัดวางตอๆ กันนั้นอาจจะมีที่พักแขนที่สองขาง และ/หรือ ระหวางกลาง ในเวลาตอมาอาจจะมีขอ
แมวาสําหรับความสบาย แตก็เพ่ือความเปนสวนตัวดวย ตัวอยางเชนในการขนสงสาธารณะ และ
สถานที่สาธารณะอื่นๆ และเพ่ือปองกันการนอนบนมานั่ง ที่พักแขนลดความใกลชิดทั้งที่ตองการและ
ไมตองการทั้งสองอยาง แต โดยเฉพาะที่นั่งแบบ “เลิฟซีท” ไมมีที่พักแขนระหวางกลางเลย 

 
 เกาอ้ีที่มีหลายที่น่ัง 
 เกาอ้ีที่มีหลายที่นั่งผันแปรอยางกวางขวางในการกอสรางและอาจจะเหมาะหรือไมเหมาะ
กับโครงสรางของดานหลังเกาอ้ี (ที่พักหลัง) 
 บางระบบรวมไปถึง 
 - ที่นั่งตรงกลางที่แนนหนามั่นคงขณะที่วัสดุที่แข็งทําใหเกาอ้ีเปนรูปเปนราง 
 - ไมบานเกล็ดจะพบสวนมากในเกาอ้ีสนาม 
 - หนังหุมนวม โดยทั่วไปจะมาจากไมแผนแบนๆที่หุมดวยนวมและมีหนังนุมๆ 
 - การยัดผา ซึ่งคลายๆกับการบุนวมหนัง 
 - ที่นั่งโลหะที่มีการออกแบบของของแข็งหรือแบบคอก 
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 - แมพิมพพลาสติก 
 - หิน สวนใหญจะเปนหินออน 
 
 ที่นั่งที่เหลือที่วางตรงกลางไวสําหรับวัสดุนุมๆที่เพ่ิมลงไปที่สวนบนสุดของขาเกาอ้ี หรือ
ระหวางกรอบขึงเพ่ือทํารูปรางของที่นั่ง 
 - หวายที่ถักเพื่อเครียมผิวดานนอก 
 - หนังสัตว อาจมาเปนเครื่องมือในการออกแบบได 
 - สิ่งทอ สามารถนํามาคลุมไดโดยไมตองมีอะไรมารองรับ 
 - สายผา ผืนกวางที่ถักเอาไวแลวใสลงไปในที่นั่ง เห็นโดยมากในเกาอ้ีสนามหญา และเกาอ้ี
เกาๆ 
 - การสานเกาอ้ีจากตนกก ตนออ หนังสัตวที่ยังไมไดฟอก กระดาษหนักๆ หญาที่แข็งแรง 
หรือพืชคลายๆ ตนออ เพ่ือทํารูปรางของที่นั่ง ซึ่งจะทําอยางพิถีพิถัน 
 - แผนไมเบา ขี้เถา ไมโอก ไมแผนยาวของตนฮิคคอรี่ ซึ่งนํามาถัก 
 - เหล็ก ตะแกรงเหล็ก หรือ โลหะถัก เพ่ือทําที่นั่ง 
 
 มาตรฐานและรายละเอียดตางๆ 
 การพิจารณาถึงการออกแบบสําหรับเกาอ้ีนั้นไดถูกทําใหเปนมาตรฐาน ISO “ความ
ตองการทางดานเทคโนโลยีชีวภาพสําหรับการทํางานในสํานักงาน ดวย วีดีที (คอมพิวเตอร) สวนที่ 
5: แผนงานของสถานีงาน และความตองการทางดานการทรงตัว” เปนธรรมดามากในการออกแบบ
เกาอ้ีสมัยใหมมีมาตรฐานที่เจาะจงอยางซับซอนสําหรับการออกแบบเกาอ้ีในรูปแบบที่แตกตางกัน 
เกาอ้ีทําฟนนั้นถูกกําหนดโดย ISO 6875 เกาอ้ีรูปถุงถั่วถูกกําหนดโดยมาตรฐานของ เอเอ็นเอสไอ 
(American National Standards Institute) สถาบันมาตรฐานแหงชาติของสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน 
ASTM (American Society of Testing Materials) สมาคมอเมริกันดานการตรวจสอบวัตถุ F1912-
98  
 ISO 7174 ระบุความมั่นคงของเกาอ้ีโยก และเกาอ้ีเอน ASTM E1822-02b กําหนดไว
อยางชัดแจงถึงการติดไฟไดงายของเกาอ้ีเม่ือพวกมันวางซอนทับกัน 
สมาคมผูผลิตเครื่องเรือนทางธุรกิจและสถาบัน (BIFMA) กําหนด BIFMA X5.1 เพ่ือทําการทดสอบ
ระดับทางการคาของเกาอ้ี มันกําหนดสิ่งที่เหมือนกันกับ 
 - ความแข็งแรงของพนักพิงเกาอ้ีที่ 150 ปอนด ( 68 กิโลกรัม) 
 - ความคงทนของเกาอ้ีถาน้ําหนักถูกสงผานไปที่ขาหนาหรือหลังโดยทั้งหมด 
 - ความแข็งแรงของขาที่ 75 ปอนด (34 กิโลกรัม) ประยุกตได 1 นิ้ว (25 มิลลิเมตร) จาก
ขางใตของขา 
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 - ความแข็งแรงของที่นั่งที่ 225 ปอนด ( 102 กิโลกรัม) หยอนลงมาจาก 6 นิ้ว (150 
มิลลิเมตร) เหนือที่นั่ง 
 - ความแข็งแรงรอบที่นั่งที่ของการเกิดซ้ําๆ 100,000 ครั้งที่ 125 ปอนด ( 57 กิโลกรัม) 
หยอนลงมาจาก 2 นิ้ว (50 มิลลิเมตร) เหนือที่นั่ง 
  
 การกําหนดไดทําใหชัดเจนเขาไปอีกโดย ขอพิสูจนที่หนักแนนกวาวาเกาอ้ีนั้นจะตอง
ทนทาน ภายใตการบรรทุกที่มากกวา เกาอ้ีอาจจะไดรับความเสียหาย แตมันจะตองไมลมเหลวอยาง
หายนะ 
 สถาบันใหญๆ หลายสถาบันที่ทําการซื้อในปริมาณมากๆ จะอางถึงมาตรฐานเหลานี้ดวย
ตัวของพวกเขาเองมากกวาบรรทัดฐานของรายละเอียดในการซื้อ รัฐบาลจะจัดทํามาตรฐานของการ
ซื้อขายบอยยิ่งขึ้นโดยหนวยงานของรัฐบาลตางๆ (เชนที่ คณะกรรมการมาตราฐานโดยทั่วไปของคน
แคนาดา ในประเทศแคนาดา CAN/CGSB 44.15 M เร่ือง “เกาอ้ีที่วางทับซอนกันตรงๆ ที่เปนเหล็ก” 
หรือ CAN/CGSB 44.232-2002 เรื่อง “เกาอ้ีเฉพาะกิจในสํานักงานโดย วีดีที) 
 
 สวนเพิ่มเติม 
 แทนที่จะสรางที่พักเทาถาวร เกาอ้ีบางตัวมาพรอมกันกับอ็อตโตแมนที่เหมาะสมกัน อ็อต
โตแมนคือมานั่งสั้นๆ ไวใชสําหรับวางเทา แตบางครั้งก็นํามาใชเปนมานั่งได ถาเอาไปรวมกับเครื่อง
รอน อ็อตโตแมนก็จะติดไวตรงปกของเครื่องรอนก็เพ่ือใหอ็อตโตแมนโยกกลับมาและกลับไปขางหนา
พรอมกับเครื่องรอน 
 การหุมหอเกาอ้ี เปนผาที่ไมถาวรสําหรับเกาอ้ีพวง พวกมันจะถูกเชาไปใชในงานสําคัญ
และพิธีการตางๆเชน งานเลี้ยงตอนรับในงานแตงงานเพื่อเพ่ิมความมีเสนหของเกาอ้ีและการตกแตง 
เกาอ้ีหุมหออาจจะมาพรอมกับการตกแตงเปนปม นําริบบิ้นมาผูกเปนปมเหมือนโบวอยูดานหลัง
เกาอ้ี ผาคลุมโซฟา และเกาอ้ียาวนั้นหางายสําหรับบานที่มีเด็กเล็กๆ และสัตวเลี้ยง ในชวงคร่ึงหลัง
ของศตวรรษที่ 20 บางคนใชพลาสติกใสทั่วๆ ไปมาคลุมเกาอ้ีหรือโซฟาที่มีราคาแพงเพื่อปองกันมัน
เอาไว 
 เบาะเกาอ้ี คือหมอนอิงสําหรับเกาอ้ี บางชิ้นก็ตกแตงอยางหรูหรา ภายในรถยนต พวกเขา
อาจจะใชมันเพ่ือเพิ่มความสูงใหกับคนขับ ที่พิงหลังสําหรับกระดูกสวนหลังมีไวเพ่ือรองรับหลัง บาง
ผูผลิตไดจดเอกสารสิทธในการออกแบบและถูกรูจักโดยสมาคมทางการแพทยในฐานะที่เปน
ประโยชนอีกดวย 
 ที่รองเกาอ้ี คือแผนพลาสติกไวรองพรม ทําใหเกาอ้ีที่มีลอสามารถกลิ้งไดอยางงายดาย
เหนือพรม ทั้งยังชวยปองกันพรมอีกดวย ซึ่งมีหลากหลายรูปทรง บางก็มีขนาดที่เฉพาะเพื่อให
เหมาะกับบางสวนใตโตะ 
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4. เอกสารขอมูลที่เก่ียวของกับศิลปะ 

 รูปแบบ 
 ลักษณะการสรางผลงานคือ รูปแบบในการแสดงออกเพื่อถายทอดความคิดและความรูสึก
เปนผลรวมของการใชโครงสรางทางทัศนศิลป เชน รูปทรง ระนาบ บริเวณวาง สี เปนตน ซึ่งปรากฏ
ใหเห็นไดในงานศิลปะ 
 วิรุณ ตั้งเจริญ จําแนกรูปแบบทางศิลปะไวดังน้ี ความแนชัดของวัตถุ (Objective 
Accuracy) เปนรูปแบบที่ศิลปนพยายามเลียนแบบสภาพหรือปรากฎการณที่มองเห็นไดรอบ ๆ ตัว
เปนไปไดทั้งสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น สิ่งแวดลอมธรรมชาติหรือปรากฎการณที่เกิดขึ้นจาก
สิ่งแวดลอมนั้น ๆ เปนการยึดถือสภาพสิ่งแวดลอมที่เห็นเปนเกณฑ แตศิลปนบางคนอาจจะเห็นภาพ
ลวงตาเพิ่มขึ้นจากที่มองเห็นไดตามปกติธรรมดา เชน รายละเอียดปลีกยอยหรือความชัดเจนดาน
ตาง ๆ ของวัตถุ แนวทางเชนนั้นอาจจะมีหลายลักษณะเชน สัจนิยมหรือธรรมชาตินิยมเปนตน ซึ่ง
สามารถแยกยอยไดดังนี้ลักษณะเลียนแบบสิ่งที่ปรากฏรูปแบบที่เลี่ยนแบบสิ่งแวดลอม นับวาเปน
รูปแบบที่ประทับใจไดงายตอการมองเห็นทั่ว ๆ ไปลักษณะเลียนแบบสิ่งที่ปรากฎรูปแบบที่เลียนแบบ
สิ่งแวดลอม นับวาเปนรูปแบบที่ประทับใจไดงายตอการมองเห็นทั่ว ๆ ไปลักษณะเลียนแบบสิ่งที่
ปรากฏขึ้นเปนการเนนความชัดเจนตามที่ตาสามารถมองเห็นไดศิลปนคือผูสังเกตการณ ศิลปนบาง
คนจะไมเลียนแบบวัตถุสิ่งแวดลอมแตเพียงเทาที่ตามองเห็นไดเทานั้น แตจะพิจารณาถึง
ปรากฎการณที่เปนไปไดนอกเหนือจากวัตถุที่มองเห็น เชน ปรากฎการณของแสงบรรยากาศ พายุ
ฝนเปนตน แมจะเนนปรากฎการณ อยางไรก็ตามก็ยังคงรักษาความถูกตองของวัตถุนั้นอยูศิลปนคือ
ผูเลือกสรร ศิลปนจะบันทึกภาพลวงของวัตถุ โดยสรางสรรคแยกแยะรายละเอียดตาง ๆ ของวัตถุ
หรือสิ่งแวดลอมเทาที่ตาจะสามารถคนหาได ศิลปนบางคนอาจจะเพิ่มรายละเอียดใหเดนชัดขึ้นเพื่อ
สรางความประทับใจตอรายละเอียดปลีกยอยบนวัตถุ หรือศิลปนบางคนก็อาจใชเทคนิค เพ่ือสรางรูป
วัตถุรูปแบบผันแปร ในรูปแบบนี้แมจะยึดถือความชัดเจนของวัตถุอยู แตก็หันไปเนนบุคลิกเฉพาะตัว
ของศิลปนแตละคนเปนที่ตั้งเปนแนวทางของพวกธรรมชาตินิยมที่ยึดถือคุณภาพของมวลสาร และ
ปริมาตรอันสัมผัสไดของวัตถุ เชน “หุนเกา” (Old Models) ของอารเนททที่ชัดเจนจริงจังจนเรียกวา 
“แมจิก เรียลิสม” (Magic Realism) ซึ่งเขาเนนความชัดเจนถูกตองอยางกลองรูปความแนชัดของ
วัตถุที่แฝงไวดวยกลอุบายรูปแบบน้ีเปนความพยายามที่ศิลปนคนหาคําแปร (Additional Elements) 
แปรรูปของวัตถุที่มองเห็นไดใหแปรเปลี่ยนออกไป แตก็ยังคงแสดงความแนชัดของวัตถุอยูดวย คํา
แปรในที่นี้นับเปนกลอุบายของศิลปนที่จะเพ่ิมคุณคาอยางใดอยางหนึ่งลงในผลงานศิลปะ คําแปรใน
ที่นี้ก็เชน พ้ืนผิว อยางภาพเขียนกลุมอิมเพรสซันนิสมความเปนระเบียบแบบแผน (Formal Order) 
รูปแบบนี้นับเปนลักษณะที่พัฒนาสือตอมาจากรูปแบบของกรีกโบราณที่ยึดถือแบบแผนสัดสวน และ
ทําเฉพาะที่ยอมรับกันวางาม มีลักษณะความสมดุล ความประสานกลมกลืนและความงดงามอยาง
ประณีตเปนแบบฉบับ เปนแบบแผนตามมาตรฐานที่วางไวเฉพาะ เชน ความถูกตองของรูปทรงหรือ
กายวิภาค ทายืนเฉพาะของประติมากรรม ซึ่งสามารถแยกยอยไดดังน้ี ความมั่นคงถาวรศิลปนจะมี
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ความสนใจตอความสวยงามที่ใหความรูสึกคงที่ไมเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพยายามเนนความหนัก
แนน และความสงบเงียบบนรูปทรงที่ปรากฎมักจะแสดงถึงแรงดึงดูดของโลกในทางดิ่งและความรูสึก
ที่ม่ันคงสงางามรูปแบบที่แสดงระเบียบแบบแผน มีแบบแผนอีกลักษณะหนึ่งที่อาจจะไมแสดง
ความรูสึกม่ันคงถาวร แตใหความรูสึกสงบเรียบรอยประณีตหรือพรอมไปดวยระเบียบวินัยซึ่งอาจ
แยกยอยพิจารณาเฉพาะไดอีกหลายรูปแบบคือแบบแผนที่แสดงปญญาความคิด เปนผลงานศิลปะที่
แสดงแนวคิดของตนอยางเดนชัดมาก แตอยูในขอบขายที่มีระเบียบแบบแผนรูปทรงชีวะรูป เปน
รูปทรงที่ศิลปนพัฒนาขึ้นมาจากอินทรียรูป (Organic Form) หรือเซลของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ แบบแผน
ทางสุนทรียภาพเปนรูปแบบที่เนนความสวยงามที่เผชิญหนาอาจจะไมเกี่ยวของวัตถุ ความหมาย
หรือสัญลักษณแตอยางใด คายกับการรับประทานอาหารที่ชื่นชมกับรสอรอยแตไมไดคํานึงถึง
คุณประโยชนทางโภชนารูปแบบที่แสดงอารมณ (Emotion) นอกจากอารมณจะเปนสัจจะอยางหนึ่ง
แลว อารมณกลุมเอ็กซเพรสซันนิสม ฯลฯ ไดเสนอทรรศนะเชนน้ีใหไดความรูสึกเกินกวาที่ตารับรูได
เพ่ือใหเกิดความรูสึกจริงจัง เก็บกด เรารอน ฯลฯ บทบาทของการบิดเบือน มุงถึงการบิดเบือนที่
เปลี่ยนแปลงลดตัดทอนใหผิดไปจากสิ่งแวดลอมหรือธรรมชาติที่มองเห็นได อาจจะเปนการยึด บิด 
ขยายหรือทําใหผิดรูปรางไปบางเพื่อเนนอารมณทางใดทางหนึ่งความทุกขรอนสิ้นหวังความเก็บกด
ในจิตสํานึกเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไดยาก ผลงานศิลปะในลักษณะนี้เหมือนชวยชี้ใหเห็นถึงสังคมแต
สภาพแวดลอมปจจุบันดวย เชนผลงานของมุงซเบลอน โกยา เปนตน ความรื่นรมยตื่นเตนเราใจ เรา
ตางปรารถนาความสุขสดชื่น ความสวยสดงดงามและรื่นรมยซึ่งเปนสิ่งที่เราตอบรับไดงาย ศิลปน
มากมายก็เนนการเสนอรูปแบบ (ไมใชเน้ือหา) ที่แสดงความรื่นรมย ตื่นเตนเราใจรูปแบบที่แสดง
ความลึกลับอัศจรรย (Fantasy) เปนผลสืบทอดมาจากจิตใตสํานึกของมนุษยเปนผลของจินตนาการ
ที่เหมือนโลกของความฝน เปนเหตุการณ สถานที่หรือวัตถุที่ตางไปจากสภาพจริงของโลกภายนอกที่
มองเห็นได แยกยอยไดดังน้ีเรื่องราวอภินิหาร ความตื่นเตนอัศจรรยไดปรากฏขึ้นในศิลปะสมัยใหม 
อาจจะไมไดเนนทางดานเรื่องราวที่เหมือนอภินิหารอัศจรรยนัก แตกลับเนนอภินิหารที่เกี่ยวกับจิต
เปนสําคัญความฝนและภาพหลอนจิตวิทยาสมัยใหมไดเนนเห็นวาความฝนน้ันเปนโลกของความ
อัศจรรยและโลกของความจริงที่ผสมผสานกันอยู เปนปรากฎการณที่อาจจะดูขาดเหตุผลจะยัง
มองเห็นความเชื่อเชนน้ันอยูแตก็ไดสรางสรรคใหมีแนวโนมสูลักษณะภาพหลอน (วิรุณ ตั้งเจริญ. 
2527: 96-107) 
 อารี สุทธิพันธุ กลาวถึงลักษณะของรูปแบบทางศิลปะไววา มีลักษณะตาง ๆ อยู 3 ลักษณะ 
คือ 
 1.  ลักษณะที่เหมือนจริง เปนการถายทอดที่ถือตามการรับรูสิ่งนั้นจริง ๆ โดยศิลปนผู
ถายทอดมีความเชื่อเกี่ยวกับการแสดงออกวาไมมีความแตกตางอันใดเลยระหวางวัตถุที่เปนจริงกับ
ภาพที่ประสาทตาบันทึกซึ่งหมายถึงวารูปวัตถุเปนอยางไร ตาก็รับรูทุกสวนเหมือนกับวัตถุนั้น 
 2.  ลักษณะที่ไดรับการตัดทอนบางสวนออก แสดงแตสวนที่สําคัญ ๆ เปนการถายทอดที่
ถือตามการรับรูตามความคิดซึ่งใหเสรีภาพแกศิลปนผูถายทอดวา ควรตัดสวนไหนออก เพ่ิมสวน
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ไหนเขาตอนใดควรจะไดรับการปรุงแตงใหม ซึ่งศิลปนนิยมลักษณะการถายทอดแบบนี้มักจะมีความ
เชื่อวาการเรียนรูตามที่รูคามากกวาการเขียนตามที่เห็น 
 ลักษณะที่แสดงเฉพาะความรูสึก เปนการถายทอดที่สืบเนื่องมาจากการถายทอดแบบที่ 1 
และแบบที่ 2 กลาวถึงผูถายทอดมีความเชื่อวา การเขียนตามความรูมีคามากกวาเขียนตามที่รู และ
การเขียนตามที่เห็นจากลักษณะรูปแบบของการถายทอดที่แสดงเดน ๆ ทั้ง 3 ประการดังกลาวนี้ เม่ือ
ศิลปนนําไปคิดพิจารณาและทดลองถายทอดดวยวัสดุและวิธีการตาง ๆ กันแลวก็ทําใหเกิดรูปแบบ
ตาง ๆ ที่แตกแขนงออกไปอีก 5 รูปแบบ คือ (อารี สุทธิพันธ. 2532: 172-182) 
 1. รูปแบบที่ถายทอดตามลักษณะคลายของจริง (Form: Transformation in Realistic) 
แสดงใหเห็นถึงความเห็นถึงความสามารถในการสังเกตของศิลปน และทักษะในการใชวัสดุตลอดจน
วิธีการ ซึ่งผูพบเห็นจะทราบวา 
  1.1 ผูถายทอดมีทักษะความเชี่ยวชาญทางตา และทางมือมีความแมนยํา 
  1.2  ผูถายทอดมีความเขาใจความสัมพันธของมิติ ตําแหนง สามารถใชองคประกอบ
ของการเห็น อยางเชี่ยวชาญคลองแคลว 
  1.3  ผูถายทอดมีความเขาใจในองคประกอบแหงศิลป (Composition) 
  1.4 ผูถายทอดมีสมาธิ มีความสังเกตสูง และสามารถสรางสรรคสวนประกอบไดอยางดี 
 2. รูปแบบที่ถายทอดโดยเฉพาะโครงสรางที่เดนและสําคัญ (Form: Transformation in 
Significant Structure) การถายทอดรูปแบบน้ีถือวาเปนความฉลาดที่รูจักใชปญญา รูจักคิด เลือก 
สกัด ตัด ทอน ตามความรูสึกความเขาใจ รูปแบบน้ีจะแสดงใหผูพบเห็นทราบวา 
  2.1 ผูถายทอดรูจักเลือก สกัดเอาแตสวนสําคัญ 
  2.2  ผูถายทอดเขาใจโครงสรางและความสําคัญของโลกภายนอก 
  2.3  ผูถายทอดมีความเขาใจเกี่ยวกับความเคลื่อนไหว แรงเชื่อมแนน และแรงยืดหยุน 
  2.4  ผูถายทอดเขาใจเกี่ยวกับบริเวณวาง เวลา 
 3.  รูปแบบที่ถายทอดตามความรูสึกสัมผัส (Form: Transformation in Sensory 
Perception) ในการถายทอดนั้นผูถายทอดยอมมีเสรีภาพในการถายทอดตามปริมาณความรูสึกของ
ตนที่ไดรับจากการรับรูนั้น ผูถายทอดจะถือตามประสาทสัมผัสของตนเปนประการสําคัญ คลายคน
ตาบอดที่พ่ึงประสาทสัมผัสการลูบคลําเพื่อการดํารงชีวิต ดังน้ันการถายทอดแบบประสาทสัมผัสจะ
แสดงใหผูพบเห็นทราบวา 
  3.1 ผูถายทอดเขาใจความสําคัญของการลูบคลําจับตองและความเร็ว 
  3.2  ผูถายทอดเขาใจความสําคัญของการสังเกต 
  3.3  ผูถายทอดมีความคิดสรางสรรคในการแสดงออก แลวรูจักแสวงหารูปแบบในการ
ถายทอด 
 4.  รูปแบบที่ถายทอดตามจินตนาการ (Form: Transformation in Planed Combination) 
แสดงใหผูพบเห็นทราบวา 
  4.1 ผูถายทอดมีความคิดดัดแปลงสรางสรรคเพ่ือสรางสิ่งใหมที่เปนประโยชน 
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  4.2  ผูถายทอดมีความคิดในการประดิษฐตอเติมเสริมแตง 
  4.3  ผูถายทอดมีความอยากรูอยากเห็น อยากทดลองคนควา อยากลงมือทําจริงตาม
จินตนาการของตน 
  4.4  ผูถายทอดมีความกลาที่จะแสดงออกตามที่ตนคิด 
 5.  รูปแบบที่ถายทอดตามดานและมุมที่เห็น (Form: Transformation in Planed 
Combination) รูปแบบของการถายทอดทุกแบบ ถาเราคํานึงความเปนจริงของโลกภายนอกที่
ตองการถายทอดนั้นหรือวัตถุนั้น ๆ เราจะพบวา ปญหาเกี่ยวกับระนาบ (Plane) หรือดานของสิ่งที่
ตองการถายทอดมักจะเปนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเพียงดานหนึ่งเทานั้นดังน้ันรูปแบบที่ถายทอดตาม
ดานและมุมที่เห็นจึงจะตองผสมผสานกับดานหลาย ๆ ดานซึ่งจะแสดงใหผูพบเห็นทราบวา 
  5.1 ผูถายทอดพยายามแสดงหารูปแบบของความจริงทุกดานเกี่ยวกับระนาบ (Plane) 
และมุมที่มองเห็น 
  5.2  ผูถายทอดมีทรรศนะกวางขวางในการคิดคนแกปญหาของระนาบผิวและ
องคประกอบของการเห็น 
  5.3  ผูถายทอดมีความฉลาดเลือกแสดงออก เลือกตัดสิ่งที่ไมจําเปนออกแลวประกอบ
ใหม 
  5.4  ผูถายทอดมีความเขาใจเหตุและผล (Cause Effect) ที่เกี่ยวกับความเปนจริงมี
ความคิดสุขุมรอบคอบ 
 สวนรูปแบบทางดานผลงานประติมากรรม ศิลปนไดแสดงออกดวยรูปแบบและกลวิธีตาง ๆ 
เชนเดียวกับผลงานจิตรกรรมและศิลปะแขนงอ่ืน ๆ ในการสรางสรรคผลงานประติมากรรม ประติมา
กรยอมแสดงออกกึ่งแนวความคิด ความรูสึกและประสบการณเกี่ยวกับรูปแบบและอ่ืน ๆ ที่แตกตาง
กัน 
 สุชาติ เถาทอง กลาวถึงรูปแบบทางประติมากรรมวา 
 ประติมากรรมที่บังเกิดขึ้นในโลกนี้นับตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน ศิลปนไดแสดงออกดวย
รูปแบบและวิธีการมากมายถาจะเปรียบก็เหมือนกับอาหารที่มีรสชาติตาง ๆ กัน หลายชนิดหลาย
แบบ ผูผลิตและบริโภคมีความอิสระที่ผลิตและบริโภคในรสอาหารประเภทที่ตนชอบ ดังน้ันการ
สื่อสารทางความรูสึกที่แสดงออกโดยใชศิลปะเปนตัวกลาง จึงมีความแตกตางกันไปตามลักษณะเชื้อ
ชาติ ภาษา ความเชื่อศาสนา และสิ่งแวดลอม จากหลักการและเหตุผลตาง ๆ ขางตนจึงนาจะทํา
ความตกลงรวมกันในการแบงกลุมหรือประเภทงานประติมากรรมใหแนชัดลงไปวาควรจะมีรูปแบบ
อยางไรบางเพ่ือการศึกษาทางศิลปะซ่ึงพอสรุปเปนรูปแบบที่สําคัญ ๆ ได 3 ลักษณะ 
 1.  Figurative หมายถึง รูปแบบทางรูปธรรมดูสามารถรูวาเปนภาพคน สัตว สิ่งของ เชน 
ภาพทิวทัศน ภาพคน ภาพสัตว ภาพดอกไม เปนตน 
 2.  Non-Figurative หมายถึง รูปแบบทางนามธรรมแสดงใหเห็นเปนเสน สี น้ําหนัก รูปราง 
รูปทรง เปนตน Semi Figurative and Non-Figurative หมายถึง รูปแบบทางกึ่งนามธรรมสามารถ
เห็นไดวาเปนรูปทรงตาง ๆ แตมีลักษณะของการตัดทอนหรือดัดแปลงไปจากธรรมชาติ และปลาย
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อีกขางหนึ่งเปนนามธรรม ตรงกลางก็เปนกึ่งนามธรรม (Semi-Figurative and Non-Figurative) 
นอกจากสามจุดนี้แลวผูสรางมีอิสระที่จะยืนอยูที่จุดหนึ่งตลอดเสนแกนนี้ ซึ่งมีอยูมากมาย นับไมถวน 
(สุชาติ เถาทอง.  2532: 78-79) 
 ประเสริฐ ศีลรัตนา กลาวถึงรูปแบบการถายทอดผลงานประติมากรรมไวเปน 3 ประเภท 
ดังนี้ 
 การถายทอดรูปแบบในลักษณะที่เหมือนจริงตามธรรมชาติ (Realistic) การถายทอดใน
ลักษณะนี้เปนการถายทอดโดยใชสื่อรูปแบบตามธรรมชาติ โดยมีรูปแบบตามธรรมชาติ เชน ภาพคน 
ภาพสัตว ซึ่งรูปแบบเหลานี้ประติมากรรมอาจถายทอดตามตาเห็น หรืออาจถายทอดตามความรูสึกที่
ระลึกไดจากความทรงจําและรูปแบบที่นํามาถายทอดนั้นอาจนํามาแสดงทั้งหมดหรือตัดทอนเฉพาะ
สวนใดสวนหนึ่งจากรูปแบบที่ตอเนื่องก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับดุลยพินิจของตัวประติมากรเองที่จะ
เลือกสรรนํามาถายทอดใหเหมาะสมกับผลงานการถายทอดรูปแบบในลักษณะกึ่งนามธรรม (Semi 
Abstract) การถายทอดรูปแบบในลักษณะนี้อาจกลาวไดวาถายทอดโดยใหความสําคัญแกรูปแบบ
จากธรรมชาตินอยลง การจัดวางรูปแบบก็มิไดคํานึงถึงเกณฑความเปนจริงของธรรมชาติ ประติมา
กรจะตัดทอนเอารูปแบบธรรมชาติเฉพาะลักษณะเดน ๆ มาเปนบางสวนแลวนํามาจัดเปน
องคประกอบขึ้นใหม ใหปรากฏเปนรูปแบบที่แสดงถึงความรูสึกนึกคิดของประติมากรในชวงหรือ
ขณะนั้น ๆ ลักษณะกึ่งนามธรรม คือ ลักษณะครึ่งจริงตามธรรมชาติ และครึ่งเปนไปตามใจปรารถนา
ของประติมากรหรืออาจกลาวไดวา เปนภาพที่แสดงรูปแบบครึ่งจริงตามรูปแบบที่แสดงถายทอดใน
ลักษณะนี้จะไมมีการแบงออกเปนภาพคน ภาพสัตว ภาพทิวทัศน หรือภาพหุนนิ่ง ดังการถายทอด
ในลักษณะที่เหมือนจริงตามธรรมชาติ เพราะรูปแบบที่ประติมากรตัดทอดนํามาประกอบกันขึ้นใหมนี้
จะผสมปนเปกันไปในรูปแบบของสิ่งตาง ๆ ไมปรากฏคุณสมบัติทางกายภาพของรูปแบบใดรูปแบบ
หนึ่งโดยเฉพาะการถายทอดรูปแบบในลักษณะนามธรรม (Abstract) การถายทอดในลักษณะนี้ประติ
มากรจะไมคํานึงถึงรูปแบบหรือกฎเกณฑของธรรมชาติเลย แตจะคํานึงถึงความรูสึกของตนเองเปน
สําคัญในอันที่จะแกปญหาเกี่ยวกับการใชสื่อและเทคนิควิธีการสรางสรรคริ้วรอยบนพื้นผิวระนาบให
สัมพันธสอดคลองกับการจับประเด็นอารมณขณะดําเนินการถายทอดความรูสึกที่ประติมากร ได
ถายทอดออกมาโดยตรงโดยมิไดแปลคาอารมณความรูสึกใหมีลักษณะรูปแบบตามธรรมชาติดังการ
ถายทอดในลักษณะรูปแบบหรือลักษณะกึ่งนามธรรม ซึ่งรูปแบบในลักษณะนามธรรมที่ปรากฏใน
ผลงานประติมากรรม ก็คือริ้วรอยอันเกิดจากการใชสื่อวัสดุมาสรางสรรคดานเทคนิควิธีการของประติ
มากรใหปรากฏเห็นเปนลักษณะเสน พ้ืนผิว มิติบริเวณวาง แสงเงา และอ่ืน ๆ ในธรรมชาติแตอาจ
ลวงความรูสึกของผูดูใหเห็นเปนรูปแบบตาง ๆ ได (ประเสริฐ ศีลรัตนา 2528: 73-85) 
 
 โครงสรางทางทัศนศิลป 
 ในสมัยปจจุบันมักจะใชคําวาโครงสรางแทนคําวาองคประกอบศิลป ซึ่งจะมีความหมาย
กวางกวาอันหมายความถึงทุกอยางที่ศิลปนนํามาใชในการสรางภาพไมวาจะเปนมิติ ระนาบ จังหวะ
หรือความกลมกลืน 
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 เทียนชัย ตั้งพรประเสริฐ ไดอธิบายโครงสรางทางทัศนศิลปอันประกอบดวย 
 เอกภาพ (unity) ในงานทัศนศิลปทุกสาขา เอกภาพความสําคัญและมีความจําเปน ตอง
สรางใหเกิดขึ้น อาจเปนเอกภาพของเนื้อหา เรื่องราว รูปภาพ ความคิดและเอกภาพของ
สวนประกอบสําคัญของศิลปะ หรือรูปราง รูปทรงก็ตามดุลภาพ (balance) หมายถึงการจัด
สวนประกอบยอยตาง ๆ ไดแก จุด เสน สี น้ําหนักพื้นผิว บริเวณวางหรือรูปราง รูปทรง ภายใน
ผลงานศิลปะใหเกิดความสมดุลหรือเทาเทียมกัน โดยมีเสนแกนสมมุติ 2 เสน เปนตัวกําหนดดุลย
ภาพเพื่อใหรูปราง รูปทรงที่ปรากฏในภาพเกิดความสมดุลในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จุดเดนและการ
เนน (dominance & emphasis) หมายถึง สวนที่สําคัญในการมีความชัดเจน สะดุดตาเปนแหงแรก 
รับรูไดดวยการมองผลงานที่สําเร็จแลว มีลักษณะมีอํานาจตระหงาน เดนชัดกวาสวนประกอบอื่น ๆ 
(เทียนชัย ตั้งประเสริฐ. 2540 ; 4-5) 
 สุชาติ เถาทอง กลาวถึงโครงสรางทางทัศนศิลปวา 
 โครงสรางทางทัศนศิลป หรือทางที่ภาษาศิลปะ เรียกวา เปนองคประกอบหลักในการ
สรางสรรคและพิจารณางานศิลปะวา มีความงามและความเหมาะสมมากนอยเพียงใด โครงสรางทาง
ทัศนศิลปประกอบดวยดุลยภาพ (balance) สัดสวน (proportion) ความกลมกลืน (harmony) ชวง
จังหวะ (rhythm) และจุดเดนของงานศิลปะ (dominance) แตหลักการเหลานี้ ไมไดเปนกฎเกณฑ
ตายตัวที่จะตองปฏิบัติตามทุกกรณีเพราะการจัดและการสรางสรรคเปนการแกปญหา ซึ่งอาจตอง
ดัดแปลงปรับปรุง เพ่ือใหงานนั้นมีเอกภาพมากที่สุด (สุชาติ เถาทอง. 2539: 67) 
 
 รูปราง (Shape) และรูปทรง (Form) 
 คําวา รูปราง (Shape) รูปทรง (Form) โดยทั่วไปมักจะใชแทนกันได มีความหมาย
ใกลเคียงกัน แตในทางศิลปะคําเหลานี้มีความตื้นลึก และจําเพาะเจาะจงตางกัน 
 รูปราง หมายถึง 
 1.  รูปนอกของสิ่งที่มีลักษณะ 2 มิติ หรือ 3 มิติ เชน แผนกลมกับลูกกลม จะมีรูปรางเปน
วงกลมเหมือนกัน แตมีรูปทรงตางกัน เพราะโครงสรางตางกัน 
 2.  แบบรูปที่เปน 2 มิติ แสดงเนื้อที่ของผิวที่เปนระนาบมากกวาจะเปนปริมาตรหรือมวล 
 3.  รูปธรรมดาที่ไมมีความหมาย ไมมีโครงสราง 
 คําวา รูปราง นี้มีความหมายทั่ว ๆ ไปตื้นกวาคําวา รูปทรง คนกลุมหนึ่งมีรูปทรงเปนอยาง
เดียวกัน มีหัว ลําตัว แขนขา มีโครงสรางเหมือนกัน แตคนเหลานั้นมีรูปรางไมเหมือนกัน มีอวน มี
ผอม มีสูง มีต่ํา ดินเหนียวกอนหน่ึงจะมีรูปรางตามบุญกรรมของมันอยูจนกวาประติมากรจะปนให
เปนรูปทรงที่มีความหมายขึ้น การที่จะจัดรูปทรงของสิ่งใดจะตองรูถึงความหมายและจุดหมายของ
มันมากกวาเพียงรูปรางภายนอก (ชะลูด นิ่มเสมอ. 2531: 209-210) 
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 รูปทรง หมายถึง 
  1.  โครงสรางทางรูปของงานศิลปะ ที่รวมทั้งรูปภายในและรูปภายนอก จะเปนโครงสรางที่
กอขึ้นดวยหนวยเพียงหนวยเดียว หรือหลายหนวยรวมตัวกันขึ้นก็ได เชน รูปทรงของงาน
ประติมากรรมที่ทําเปนรูปคนคนเดียว หรืองานประติมากรรมกลุมคน รูปทรงของงานจิตรกรรมชิ้น
หนึ่ง หมายถึง สวนรวมของงานชิ้นนั้น ซึ่งอาจประกอบดวยสวนตาง ๆ หลายสวน หรือรูปทรงยอย 
ๆ หลายรูปทรง รวมทั้งที่วางหรือฉากหลังดวย 
  2.  สวนที่เปนรูปธรรมที่ตรงขามกับเน้ือหา ซึ่งเปนสวนที่เปนนามธรรมในงานศิลปะ (บาง
แหงใชคําวารูปแบบ) 
  3.  สิ่งที่มีความแนนทึบแบบ 3 มิติ ไมวาจะเปนวัตถุจริงอยางงานประติมากรรม หรือเห็น
เปนของจริงอยางงานจิตรกรรม 
  4.  สิ่งที่มีรูปนอกแนนอนมีความหมาย 
  5.  สิ่งที่มีโครงสราง มีความหมาย มีเอกภาพในตัว เชน คน สัตว ตนไม จุลินทรีย 
  6.  สิ่งที่ตรงขามกับที่วางในงานศิลปะ งานศิลปะนั้น ถาเรามองดูในแงกายภาพ จะเห็นมี 2 
สวนประกอบกันอยู คือ รูปทรง กับที่วาง 
  7.  อาการที่แสดงหรือแบบอยางในการจัดประสานสวนตาง ๆ เพ่ือใหเกิดเอกภาพ หรือ
ความหมายขึ้นในงานศิลปะ เชน การสรางทัศนศิลป การแตงวรรณกรรม หรือการประพันธดนตรี 
(โดยทั่วไปมักใชคําวา รูปแบบ) 
  8.  ลึกซึ้งยิ่งไปกวาความหมายทั่ว ๆ ไป รูปทรง คือ รูปที่เกิดขึ้นจากโครงสรางที่มีเอกภาพ
และสุนทรียภาพ 
 พจนานุกรมใหความหมายของคํา “รูปทรง” (form) วา “รูปรางการจัดสวนสัดตาง ๆ ทาทีที่
แลเห็นได” จะมีรูปลักษณเกิดขึ้นทันทีที่มีรูปราง คือในทันทีที่มีการจัดรวมสวนสองสวนหรือมากกวา
นั้นเขาดวยกันอยางเปนระเบียบ แนนอนเม่ือเรากลาวถึงรูปลักษณของงานศิลปะ ก็หมายถึงรูปทรงที่
มีลักษณะพิเศษบางประการ และกระทบใจของเราในทางใดทางหนึ่ง 
  รูปทรง มิไดหมายถึงความสม่ําเสมอกันอยางมีระเบียบหรือความมีรูปแบบเทากันทั้งสอง
ขาง หรือมีสัดสวนที่ตายตัวใด ๆ ทั้งสิ้น (กิติมา อมรทัต. 2530: 38-39) 
  รูปทรงเปนองคประกอบที่ยากที่สุดในบรรดาธาตุทั้งสี่ ซึ่งอาศัยรังสรรคดวยศิลปะการเขียน
ภาพสี รูปลักษณเกี่ยวของกับปญหาที่มีลักษณะของอภิธรรมชาติ ตัวอยางเชน พลาโตไดแบงรูปทรง
ออกเปนสองอยางตางกัน คือรูปทรงสัมพัทธ (relative form) กับรูปทรงอิสระสมบูรณ (absolute 
form) 
  รูปทรงสัมพัทธนั้น พลาโตหมายถึง รูปทรงซึ่งสัดสวนหรือความงามไดรับมรดกจาก
ธรรมชาติวิสัยของสิ่งที่มีชีวิตและในการลอกเลียนแบบสิ่งมีชีวิต 
  สวนรูปทรงอิสระสมบูรณแบบน้ันหมายถึงรูปธรรมหรือนามธรรมที่ประกอบดวย “เสนตรง
และเสนโคงและพื้นผิวหรือรูปลักษณที่เปนแทงทึบ” ซึ่งไดมาจากสิ่งมีชีวิตโดยใช “เครื่องกลึงไม
บรรทัดและไมฉาก” ความงามของรูปลักษณอันเปลี่ยนแปรไมไดและตองเปนไปตามธรรมชาติและ
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แนนอนเด็ดขาด พลาโตเปรียบกับเสียงเด่ียวบริสุทธิ์สดใสและราบเรียบ ซึ่งมิไดไพเราะเพราะสัมพันธ
กับสิ่งอ่ืนใด แตไพเราะตามธรรมชาติอันเหมาะสมของมันเอง (กิติมา อมรทัต. 2530: 86) 
 
 การเกิดของรูปทรง 
 รูปทรงที่เปนศิลปะเกิดขึ้นจากการประสานกันของทัศนธาตุ กฎเกณฑของเอกภาพ และ
การเห็นแจงหรือสัญชาติญาณของศิลปน ไมใชเกิดจากการใชเหตุผลหรือกฎเกณฑใด ๆ กฎเกณฑ
ของเอกภาพไดกลายเปนสวนหนึ่งของสัญชาติญาณไปแลว รูปทรงไมใชผลของปญญาแท ๆ แตเกิด
จากการนําของอารมณ เม่ือศิลปนไดรับอารมณสะเทือนใจจากสิ่งเราภายนอกหรือภายใน จนเกิด
ความจําเปนที่แสดงออก เขาจะตองสรรหาหรือสรางรูปทรงขึ้น เพ่ือเปนสื่อของการแสดงออกนั้น 
 
 ประเภทของรูปทรง 
 รูปทรงในทางศิลปะอาจแบงออกไดเปน 3 ประเภทคือ 
 1.  รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) 
 2.  รปูทรงอินทรียรูป (Organic Form) 
 3.  รูปทรงอิสระ (Free Form) 
 4.  รูปทรงบริสุทธิ์ (Pure Form) 
 
 รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) 
 ไดแก รูปทรงที่มีลักษณะเปนแบบเรขาคณิต เชน รูปกลม รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม ฯลฯ 
ในธรรมชาติ ผลึกของสารตาง ๆ จะมีรูปทรงแบบเรขาคณิต รูปทรงเหลานี้เปนรูปทรงที่ใหดครงสราง
หรือเปนพื้นฐานของรูปทรงอ่ืน ๆ ศิลปนบางพวกใชรูปทรงเรขาคณิตเปนหลักในการสรางงาน เชน 
ศิลปนคิวบิสม (Cubism) ศิลปนคอนสตรัคติวิสม (Constructivism) และศิลปนนามธรรมบางพวก เซ
ซาน (Paul Cezanne) ใชรูปทางเรขาคณิตสรางรูปทรงในธรรมชาติ หรือวิเคราะหรูปทรงใน
ธรรมชาติออกเปนรูปทรงแบบเรขาคณิต รูปทรงแบบนี้ใหความรูสึกเปนกลาง แตศิลปนอาจนํามา
ประกอบกันเพื่อแสดงความคิดหรืออารมณดวยวิธีการหรือแบบอยางการแสดงออกของตนเอง 
 
 รูปทรงอินทรียรูป (Organic Form) 
  หมายถึง รูปทรงของสิ่งที่มีชีวิต หรือมีลักษณะคลายสิ่งมีชีวิต มีโครงสรางที่ประกอบขึ้น
ดวยการขยายตัวและผนึกตัวของเซลลตาง ๆ ไดแก คน สัตว พืช เซลลของสัตวและพืชที่นํามาขยาย 
กระดูก ปะการัง ฯลฯ เม่ือกลาวถึงอินทรียรูปในงานศิลปะ เราหมายถึงรูปทรงที่ใหความรูสึกวามี
โครงสรางของชีวิตและเติบโตได 
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 รูปทรงอิสระ (Free Form) 
  หมายถึง รูปทรงที่มิไดจํากัดอยูในแบบเรขาคณิต หรืออินทรียรูป แตเกิดขึ้นอยางอิสระ ไม
มีโครงสรางที่แนนอนของตัวเอง เปนไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดลอม เชน รูปทรงของหยดน้ํา เมฆ 
บอน้ํา ควัน มีลักษณะเลื่อนไหล รูปทรงอิสระใหความเคลื่อนไหว มีลักษณะขัดแยงกับรูปทรง
เรขาคณิต แตกลมกลืนกับรูปทรงอินทรียรูป 
  
 รูปทรงบริสุทธ์ิ (Pure Form) 
  หมายถึง รูปทรงที่มิไดเปนตัวแทนของสิ่งใดในธรรมชาติ เปนรูปทรงของตัวมันเอง
แสดงออกดวยตนเอง โดยไมอาศัยการอางอิงหรือเปรียบเทียบกับธรรมชาติ การเขาถึงรูปทรง
บริสุทธิ์มี 2 วิธี คือ 
  พยายามตัดทอนสวนที่ไมจําเปนตอสาระแทจริงของรูปทรงจากธรรมชาติออกไปใหมาก
ที่สุด ดวยกระบวนการที่ควบคุมโดยการเห็นแจงหรือสัญชาติญาณ 
  สรางรูปทรงขึ้นใหม โดยไมอาศัยรูปทรงจากธรรมชาติเลย ดวยกระบวนการที่หนักไปทาง
ปญญา 
  ศิลปนที่สรางรูปทรงบริสุทธิ์โดยวิธีแรก ไดแก แคนดินสกี (Wassily Kandinsky) มิโร 
(Joan Miro) มาติสส (Henri Matisse) เปนตน วิธีที่สอง ไดแก มาเลวิช (Kasimir Melevich) มอนเด
รียน (Piet Mondrian) วาซาเรลี (Victor de Vasarely) เปนตน (ชะลูด นิ่มเสมอ. 2531: 210-214) 
 
 มวล (Mass) 
  รูปทรงที่เปนมวล (Mass Form) ไดแก รูปทรงที่มีโครงสรางเปนปริมาตร (Volume) เปน
รูปทรงที่มีผิวนอกขยายตัวเบงออกในที่วาง ไมมีแขนง ไมมีการเรียวเล็กลง รูปทรงเหลานี้ ไดแก 
แตงโม หอมหัวใหญ ฯลฯ เรามองเห็นมันเปนกอน ๆ เปนมวลอันหนึ่ง เราเห็นโครงสรางภายในของ
มันไดยาก 
  รูปทรงบางประเภทมีลักษณะผสมระหวาง 2 ตระกูลนี้ กลาวคือ รูปทรงที่มีโครงสรางเปน
โครง อาจมีปริมาตรเปนมวล รูปทรงที่เปนมวล อาจมีโครงสรางเปนโครง ถาโครงสรางอยางใดเดน
กวาก็จัดเขาอยูในประเภทนั้น (ชะลูด นิ่มเสมอ. 2531: 223) 
 จรูญ โกมุทรัตนานนท (2538: 35) กลาวถึงเรื่องมวล ไววา 
  มวล (Mass) คือ รูปลักษณะสามมิติ มีปริมาตร รูปประติมากรรมที่ประติมากรสรางขึ้นจาก
วัสดุที่สามารถจะปนหรือแกะสลักเปนรูปรางได เชน ดิน ปูนปลาสเตอร ไม หิน หรือ สถาปตยกรรม
ที่สถาปนิกออกแบบกอสรางอาคารเปนรูปลักษณะมีมวลเปนของจริงขึ้นมา งานประติมากรรมและ
งานสถาปตยกรรม จึงเปนศิลปวัตถุที่เปนสามมิติ ดังน้ัน มวลจึงประกอบดวยรูปทรงลักษณะ (Form) 
ตาง ๆ มารวมกันเปนกลุมกอนและเปนรูปลักษณะสามมิติที่สามารถจะสัมผัสได การใชมวลในงาน
ประติมากรรม ประติมากรจะใชมวลใหเขากับรูปลักษณะของงานศิลปะการใชรูปทรงปด (Closed 
Form) เพ่ือเนนหนักใหแลดูเปนมวลที่ทึบตันและม่ันคงถาวร หรือความรูสึกคงที่สงบ เชน การใช
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รูปทรงปดของภาพสลักหิน Menkure and His Queen ประติมากรชาวอียิปตโบราณ ไดสรางสรรค
เนนความเปนกลุมกอนของมวล โดยตัดรายละเอียดตาง ๆ ออกหมดเหลือแตรูปลักษณะที่แทจริง 
แลวไมไดเจาะที่วางของมวลใหแยกออกไป เชน ไมเจาะที่วางระหวางคนทั้งสองหรือระหวางขา แขน 
หรือรูปลักษณะอื่น ๆ ประติมากรสามารถสรางสรรคมวลลักษณะตาง ๆ กัน ประติมากรบางคนชอบ
สรางมวลแบบเปดเปนที่วางตาง ๆ แลวใชมวลแตละสวนประสานสัมพันธกัน หรือบางคนเบื่อการใช
ที่ทึบตันก็หนีออกใชวัสดุที่โปรงใส เชน พลาสติกหรือแกวทําเปนประติมากรรมที่มีรูปลักษณะสามมิติ
สามารถมองทะลุผานได ทําใหเกิดความรูสึกและความสําคัญของที่วาง โดยไมจําเปนตองเจาะเปน
ชองวางเลย 
 ชะลูด นิ่มเสมอ (2531: 210) ไดสรุปความเขาใจเกี่ยวกับรูปทรง รูปราง และมวลไวดังนี้ 
  เราเขาใจความหมายของคําวารูปทรง รูปราง และมวลไดงายขึ้น ดวยการพิจารณาจากสิ่ง
เดียวกัน เชน เรามองรูปทรงของคนที่ความมีชีวิต มีอารมณ มีลักษณะโครงสรางที่เปน 2 มิติ เรา
มองดูวาเขามีรูปรางอยางไรสูงหรือต่ํา อวนหรือผอม จากรูปนอก ไมไดพิจารณาถึงโครงสรางทาง
สรีระหรือทางสุนทรียภาพ ถาคน ๆ นั้นเปนคนอวนใหญ “มีความหนัก” เชน นักมวลปล้ําญี่ปุน หรือ
นักยกน้ําหนักรุนใหญ เราจะเห็นมวลของเขากอนสิ่งอ่ืน เพราะเขามีปริมาตร ความหนา ความเบงตัว
ของพื้นผิวของรางกายเปนเดนกวารูปรางหรือรูปทรง 
 
  พื้นที่วางและมิติในงานประติมากรรม 
  พ้ืนที่วาง คือ บริเวณวางที่อยูโดยรอบวัตถุตาง ๆ ถาเปรียบตัวเราเปนวัตถุซึ่งมีสภาพเปน
มวลแลว ความวางดังกลาวเปนบริเวณพื้นที่ลบ (Negative space) สวนพ้ืนที่ที่เปนตัวของเรานั้นเปน
บริเวณพื้นที่บวก (Positive space) (มาโนช กงกะนันท. 2538: 92) 
  การนําพื้นที่วางมาใชในงานประติมากรรมนั้นมีมากมายหลายแบบ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับ
จุดมุงหมายของการแสดงออก เทคนิควิธีและวัสดุ 
  พ้ืนที่วางที่นํามาใชในงานประติมากรรม เปนพ้ืนที่วางเชิงกายภาพทํานองเดียวกันกับการ
นํามาใชในงานสถาปตยกรรม คือ สามารถสัมผัสไดโดยตรง หรือจากการเห็นพรอม ๆ กัน (สุชาติ 
สุทธิ. 2535: 77) 
  การไดสัมผัสรูปทรงประติมากรรม และการรับรูทางการเห็นเพื่อเปนการกระตุนความรูสึก 
เพ่ือใหเกิดจินตนาการและอารมณ 
 
  สี 
  สี (Colour) เปนองคประกอบหนึ่งของงานศิลปะที่มีความหมายในตัวเองสามารถทําใหเกิด
คุณคาในงานนั้น ดังน้ัน สีถือไดวามีผลเกี่ยวพันกับทุกสวนในงาน มีความหมาย และมีสัญลักษณ
เฉพาะตัว สีจึงกอใหเกิดความรูสึกตาง ๆ เม่ือพบเห็นและยังสงผลตอจิตใจของผูดูไดอีกดวย วิธีการ
ทําใหจิตใจไดรับรูในเรื่องสีคือ “การรับรู” (Perception) 
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  จรูญ โกมุทรัตนานนท (2540: 41) กลาวถึงมาเรีย อีแวนส เร่ืองสัญลักษณของสีไวดังน้ี”สี
แตละสีจะมีความหมายเปนลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งจะทําใหความรูสึกมีทั้งในดานที่ดีหรือไมดีไปตาม
ลักษณะของแตละคน ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมของแตละแหงดวย” 
  โกสุม สายใจ (2540: 51) กลาวถึงจิตวิทยาของสีที่ใหความรูสึกที่แตกตางกันออกไปดังนี้ 
 สีแดง รุนแรง ตื่นเตน แข็งแกรงมีพลัง รอนระอุ เห็นชัดเจน กระตุนประสาทตา และดึงดูด
ความสนใจแกผูพบเห็น บางครั้งแสดงถึงพลังอํานาจเมื่อนํามาใชรวมกับสีทอง 
 สีเหลือง เบิกบาน สวางสดใส ม่ังคั่งสมบูรณ กระตุนสายตา ไวตอการมองเห็นของมนุษย 
และเม่ืออยูใกล ๆ กับสีอ่ืน ๆ จะเปลงพลังตอสีเหลานั้น 
 สีน้ําเงิน เรียบรอย สงบ อางวางแตม่ันคง ถาใชในปริมาณมากจะทําใหรูสึกเงียบสงบ 
วังเวง  
 สีเขียว สงบ รมเย็น มีชีวิตชีวา ถาใชในการปริมาณมากทําใหรูสึกอุดมสมบูรณ และชวยให
ประสาทตา และกลามเน้ือผอนคลายจากความตึงเครียด 
 สีสม เราใจ แสบตา กระวนกระวาย โดดเดน อยูแนวหนา 
 สีมวง สงบ ภาคภูมิ ถาใชปริมาณมาก ๆ และผสมใหออนลงจะทําใหรูสึกซึมเศรา เหงา 
ผิดหวัง เวิ้งวางและลึกลับ นากลัว 
 สีขาว สะอาดตา บริสุทธิ์ แตถาใชปริมาณมากทําใหรูสึกจืดชืด จําเจ และนาเบื่อ 
 สีดํา มืดมิด ลึกลับ เศราหมอง นาเกรงกลัว ความตาย เม่ือใชกับสีอ่ืน ๆ จะสงใหสีอ่ืน
เดนชัดขึ้น 
 สีเทา ธรรมดา เรียบรอย แกชรา แตถาเปนเสื้อผาจะใหความรูสึกสงางาม เขากับทุกสีได 
 สีน้ําตาล หนักแนน ม่ันคง ถาใชปริมาณมากหรือสีสวนรวมของภาพ ทําใหรูสึกแหงแลง 
หงอยเหงา 
 
 วัสดุที่นํามาใช 
  ในชวงเวลา 20 ป ที่ผานมา ศิลปนตางปลดปลอยตัวเองจากการใชวัสดุแบบเกา ๆ อยางที่
ทํามา ไมวาจะเปนบรอนซ ไม หรือหิน โดยสรรหาวัสดุใหม ๆ รูปแบบใหม ๆ รวมถึงเทคนิคในการ
สรางสรรคงานอีกดวย ไมใชแควิธีการหลอ การแกะสลักแบบดั้งเดิมอีกแลว ศิลปนพยายามทดลอง
สิ่งใหม ๆ ไมวาจะเปนการใชสารสังเคราะห เสนใย หรือโลหะตาง ๆ ที่สะทอนถึงสภาพสังคมเมืองที่
เปนอยูในปจจุบัน และวัสดุที่นํามาใชเปนการเพ่ิมมูลคาใหเห็นไดอยางทันทีทันใด การคนหาสิ่งที่เปน
ธรรมชาติ สี และรูปทรงของวัสดุตาง ๆ ของศิลปน กอใหเกิดการสรางงานที่ทาทายความคิดของ
ผูคนที่อยูในสังคมขนาดใหญนี้ และดวยเทคนิคสมัยใหมจะเปดโอกาสใหศิลปนสรางสรรคผลงานตาม
ความคิดของตนเองไดมากยิ่งขึ้น (Mary-Jane Opie.1994: 58) 
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5. เอกสารขอมูลที่เก่ียวของกับศิลปน  
 แอนด้ี โกลดสเวอรตี้ (เกิดเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 1956) เปน ประติมากร, ชางภาพ และ
นักสิ่งแวดลอมนิยมชาวอังกฤษ อาศัยอยูในประเทศสก็อตแลนด เปนผูสรางสรรคประติมากรรมบน
พ้ืนที่เฉพาะ และศิลปะบนพ้ืนดิน ซึ่งตั้งอยูในสิ่งแวดลอมแบบธรรมชาติ และแบบในเมือง ศิลปะของ
เขาน้ันเกี่ยวของกับการใชธรรมชาติ และอุปกรณที่พอหาได เพ่ือที่จะประดิษฐประติมากรรมทั้งแบบ
ชั่วคราวและถาวร ซึ่งจะขยายไปถึงคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งแวดลอมของพวกเขา 
 
 ชีวประวัติ 
 แอนด้ีเปนบุตรชายของ เอฟ . อัลลิน โกลดสเวอรตี้ (1929 – 2001) ซึ่งเคยเปน
ศาสตราจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ที่ มหาวิทยาลัยแหงลีดส  
 แอนด้ี โกลดสเวอรตี้ เกิดเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม ค.ศ. 1956 ในมณฑลแชเชียร และเติบโต
ขึ้นในฝงเมือง แฮรโรเกต ของลีดส, เวสต ยอรกเชียร ในบานที่ลอมรอบไปดวยตนไมอันเขียวขจี 
ตั้งแตอายุ 13 ป เขาทํางานในฟารมในฐานะแรงงานคนหนึ่ง เขาไดนําคุณภาพของงานในฟารม มา
เปรียบเทียบกันกับกิจวัติประจําวันในการสรางประติมากรรมอยูหลายครั้งหลายคราว “งานมากมาย
ของผมนั้น ก็เหมือนกับการเลือกมันฝร่ัง คุณตองเขาถึงจังหวะลีลาของมัน” 
 เขาศึกษาในสาขาวิชาวิจิตรศิลป ณ วิทยาลัยศิลปะแบรดฟอรด ( ค.ศ 1974 – 1975) และที ่
เพรสตัน โพลีเทคนิค (ค.ศ 1975 – 1978) (ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเปน มหาวิยาลัยแหงแลนคาเชียร) ใน
เมืองเพรสตัน รัฐแลงคาเชียร และไดรับปริญญาศิลปบัณฑิต ในทายที่สุด 
หลังจบจากวิทยาลัย โกลดสเวอรตี้ไดอาศัยอยูในเมืองยอรกเชียร ในดัมฟรีส แอนด กัลโลเวย, ดัมหรี
เชียร ประเทศสก็อตแลนด และหลังจากนั้น 1 ป ก็ยายไปที่ เพ็นพอนท ไดมีการกลาววา การ
ลองลอยอยางคอยเปนคอยไปทางตอนเหนือของเขาน้ันคือ “เน่ืองจากวิถีชีวิตจบสิ้นลงซึ่งเขาไม
ประสบความสําเร็จในการควบคุม” แตปจจัยตางๆ เหลานั้นซ่ึงไดแก โอกาสตางๆมากมาย และความ
ปรารถนาที่จะทํางานในบริเวณเหลานี้ และ “เหตุผลทางดานเศรษฐกิจ” 
 ในป 1993 เขาไดเขาพิธีประสาทปริญญากิตติมศักดิ์ โดยมหาวิทยาลัยแหงเมืองแบรด
ฟอรด ในปจจุบันเขาไดรับตําแหนงศาสตราจายที่ไมมีตําแหนงเฉพาะที่ มหาวิทยาลัยคอรเนล 
 เขาคือหัวขอของเทศกาลภาพยนตรสารคดีพิเศษป 2001 “ริเวอรส แอนด ไทดส” 
กํากับการแสดงโดย โทมัส รีเดลชีเมอร 
 
 รูปแบบของศิลปะ 
 วัสดุตางๆที่ถูกนํามาใชในศิลปะของแอนดี้ โกลดสเวอรตี้นั้นบอยครั้งเปนเรื่องที่รวบรวม
ดอกไมสีสันสดใสตางๆ , น้ําแข็งยอย, ใบไม, โคลน , ลูกตนสน, หิมะ, กอนหิน, กิ่งไม และหนาม
แหลม คําพูดของเขาไดถูกนํามาอางถึงวา "ผมคิดวามันกลาหาญอยางไมนาเชื่อที่จะทํางานกับ
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ดอกไม ใบไม และกลีบดอกไม แตผมก็ตองทํา: ผมไมสามารถแกไขวัสดุตางๆ ที่ผมใชในงานได การ
เลิกลมของผมคือการทํางานกับธรรมชาติอยางสมบูรณครบถวน” 
 
 โกลดสเวอรตี้ ไดถูกพิจารณาโดยทั่วไปวาเปนผูคนพบ ความสมดุลของกอนหินในปจจุบัน 
ในงานที่มีอายุไมนานตางๆ ของเขา เขาจะใชเพียงแคมือเปลาๆ ฟน หรือเครื่องมือที่หาไดเพ่ือ
ตระเตรียมและจัดการกับวัสดุตางๆ อยางไรก็ตาม สําหรับประติมากรรมถาวรของเขานั้น เชน 
“หลังคา” , “แมน้ําหิน”, “กองหินทั้งสาม” , “ทางเดินโดยแสงแหงดวงจันทร” และ “หินชอลก” (เพ็ท
เวิรธ, เวสต ซัสเซ็กซ, 2002) ไดใชเครื่องมือเครื่องจักรกลเพื่อสรางผลงาน “หลังคา” โกลดสเวอรตี้
ทํางานรวมกับผูชวยของเขาและคนงานที่ฉาบกําแพงโดยไมใชปูนชาวอังกฤษอีก 5 คน ซึ่งเปนผูที่
ถูกทําใหแนใจวาโครงสรางจะสามารถทนทานตอเวลาและธรรมชาติได 
 การถายภาพไดแสดงใหเกิดบทบาทสําคัญในศิลปะของเขาเนื่องจากความที่ไมคงทนและ
ยั่งยืนของมัน ตามที่โกลดสเวอรตี้ไดกลาวไววา “งานแตละชิ้นนั้น เติบโต คงอยู และเสื่อมลง สวนที่
จําเปนในการเติมเต็มวัฏจักรซึ่งดังที่ภาพถายไดแสดงใหเห็นถึงจุดสูงสุดของมัน การทําเครื่องหมาย
ของโอกาสสําคัญเม่ืองานมีชีวิตชีวามากที่สุด มันมีความเขมขนของงานที่จุดสุดยอดของมันอยู ที่ผม
หวังวาจะทําใหเกิดมโนภาพที่ชัดเจนขึ้น กระบวนการและความเสื่อมเปนเพียงนัยเทานั้น” 
 โกลดสเวอรตี้รับหนาที่สรางงานใหแก พิพิธภัณฑ ซานฟรานซิสโกส เดอ ยัง ซึ่งก็คือ
ผลงาน “หินที่ถูกรื้อถอน” ซึ่งไดเลียนแบบการเกิดแผนดินไหว และผลกระทบตางๆ ที่เกิดขึ้น
บอยครั้งในซานฟรานซิสโก การติดตั้งของเขารวมไปถึง รอยแตกราวขนาดใหญยักษที่หลุดออกมา
เปนรอยแตกที่เล็กกวาและหินปูนที่หัก ซึ่งสามารถนํามาทําเปนมานั่งไดหลายตัว รอยแตกราวที่เล็ก
กวาทําขึ้นมาจากการใชคอนทุบลงไปโดยอาศัยความไมแนนอนของน้ําหนักลงไปในงานขณะที่เขา
สรางมันอยู 

 
  “ผมพบวางานบางชิ้นของผมมันนารําคาญ เมื่อผมพบวาธรรมชาติทั้งหมดทั้งมวลนั้นถูกรบกวน 
ภูมิประเทศจะแลเห็นเหมือนกับชีวิตในชนบท ความนารัก ความสวยงาม บางสิ่งบางอยางที่จะทําให
เพลิดเพลินไปกับมันเหมือนมานเวทีในสุดสัปดาหของคุณ กอนที่จะกลับไปสูประเด็นสําคัญของชีวิต
ในเมือง แต ใครๆ ที่ทํางานบนแผนดินนั้นรูวามันไมใชแบบนั้น ธรรมชาติสามารถเกรี้ยวกราด 
ยุงยาก และโหดเหี้ยมไดพอๆ กับความสวยงาม คุณไมสามารถเดินโดยใชเวลา 5 นาทีจากตรงนี้และ
พบบางสิ่งบางอยางที่ตายหรือเส่ือมลงไปโดยบังเอิญได” 
 “หนึ่งในความงามของศิลปะคือการที่มันสะทอนใหเห็นชีวิตทั้งชีวิตของศิลปน ส่ิงที่ผมไดเรียนรู
มาตลอด 30 ปนั้นไดเริ่มตนบอกใหรูวาผมสรางอะไร ผมหวังใหกระบวนการนั้นดําเนินตอไปจนกวา
ผมจะตาย” 
  “ผมสนุกกับอิสระของผมในการไดใชมือทั้งสองของผมและเครื่องมือที่ “หาได” เชน หินแหลมๆ 
ขนนกกานใหญๆ กานหนึ่ง หนามแหลม ผมใชโอกาสในแตละวันหลายตอหลายครั้งเชนถาเกิดวา
หิมะตก ผมก็ทํางานกับหิมะ ในฤดูใบไมรวงก็จะมีใบไมเยอะแยะ ตนไมที่ออนกําลังลมตนหนึ่งก็จะ
กลายมาเปนแหลงของกิ่งและกานตางๆ ผมหยุดลงที่สถานที่หนึ่ง หรือหยิบเอาวัสดุขึ้นมาเพราะผม
รูสึกวามันมีบางสิ่งบางอยางถูกคนพบอยู นี่คือท่ีที่ผมจะสามารถเรียนรูได” 
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 “การมอง การสัมผัส วัสดุอุปกรณ สถานที่ และรูปแบบ เปนส่ิงที่แยกออกจากกันไมไดจากงานที่
บังเกิดผล มันยากที่จะบอกวาที่ไหนที่ส่ิงหนึ่งหยุด และส่ิงอื่นๆ ไดเริ่มตน พลังงานและที่วางรอบๆ
วัสดุมีความสําคัญเทาๆกับ พลังงาน และท่ีวางขางในเชนกัน สภาพอากาศ ; ฝนตก, แดดออก, หิมะ, 
ลูกเห็บ , หมอก , และความเงียบสงบ; คือท่ีวางภายนอกที่ทําใหมองเห็นได เมื่อผมสัมผัสกับกอนหิน 
ผมกําลังสัมผัสและทํางานกับท่ีวางรอบๆ มันอยู มันไมใชอิสระแหงสภาพแวดลอมของมัน และวิธีที่
มันตั้งอยูบอกวามันมาอยูที่ตรงนั้นไดอยางไร” 
 “ผมอยากลอดเขาไปขางใตพ้ืนผิวได เวลาที่ผมทํางานกับใบไม กอนหิน กิ่งไม มันเหมือนกับวา
นั่นไมใชวัสดุอุปกรณในตัวของมันหรอก มันเปนการเริ่มตนสูกระบวนการของชีวิตที่อยูภายใน และ
รอบๆ มัน เมื่อผมจากมันไป กระบวนการเหลานี้ก็จะดําเนินตอไป”  
“การเคลื่อนไหว การเปลี่ยนแปลง แสงสวาง การเจริญเติบโต และการเสื่อมสลายเปนส่ิงที่จําเปนใน
การดํารงอยูของธรรมชาติ และเปนพลังงานตางๆที่ผมพยายามจะแตะตองผานผลงานของผม ผม
ตองการสัมผัสที่สุดขีด การตอตานของสถานที่ วัสดุ และสภาพอากาศ และพ้ืนดิน เหมือนกับเปน
แหลงกําเนิดของผม ธรรมชาตินั้นอยูในสภาพของการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงนั้นก็คือ
หัวใจไปสูความเขาใจ ผมอยากใหศิลปะของผมไปกระตุนและทําใหการเปลี่ยนแปลงตางๆ ตื่นตัว ใน
วัสดุ เหตุผล และสภาพอากาศ งานแตละชิ้นเติบโต คงอยู และเส่ือมสลาย กระบวนการและการเสื่อม
สลายนั้นไมแนนอน ความไมยั่งยืนในงานของผมสะทอนใหเห็นส่ิงที่ผมพบเจอในธรรมชาติ” 
 “พ้ืนฐานความตึงเครียดของศิลปะของผมหลายๆ งานนั้นเพียงเพ่ือที่จะพยายามและมองลึกลง
ไปในลักษณะพื้นผิวของสิ่งตางๆ อยางที่เล่ียงไมได หนทางหนึ่งของการลงไปสูใตพ้ืนผิวนั่นคือการ
สอดแทรกรู หนาตาง ลงไปในสิ่งที่อยูขางใตนั่น” 

 
 ชีวิตสวนตัว 
 ในป 1982 โกลดสเวอรตี้ ไดแตงงานกับจูดิธ เกร็กสัน พวกเขามีลูกดวยกัน 4 คน และตั้ง
ถิ่นฐานอยูในหมูบานเพ็นพอนทในภูมิภาคของ ดัมฟรายส แอนด กัลโลเวย ใน เซาธเวสต ประเทศส
ก็อตแลนด แตปจจุบันนี้เขาไดอาศัยอยูที่นั่นกับคูสมรสที่ชื่อ ทีนา ฟสก นักประวัติศาสตรศิลป ผูซึ่ง
เขาไดพบเม่ือเธอกลับมาทํางานกับเขาไมกี่ปหลังจากเขาแยกทางกับภรรยาเกาของเขา 

 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 การศึกษาผลงานประติมากรรมของ แอนดี้ โกลสวอรซตี้ ตั้งแตป ค.ศ.1977– ค.ศ.1986 
เพ่ือการออกแบบเครื่องเรือน เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใชการ
วิเคราะหผลงานประติมากรรม โดยเนื้อหาขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควานํามาพัฒนาสรางสรรค
เปนผลงานเฟอรนิเจอรเกาอ้ีในรูปแบบของผูวิจัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. การวิเคราะหผลงานประติมากรรม 
 1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร ที่ใชในงานวิจัยคือผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลสวอรซตี้ระหวางปค.ศ. 
1977 – ค.ศ.1986 โดยมีทั้งหมด 133 ชิ้นงาน มาจากการศึกษาผลงานจากเอกสาร หนังสือ และเว็ป
ไซดที่เกี่ยวของกับศิลปน  
 กลุมตัวอยาง ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑประเภทเกาอ้ีทั้งหมด 15 ผลงาน ที่มาจาก
การคัดเลือกผลงานประติมากรรม 15 ชิ้น  
  
 1.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 รวบรวมขอมูลจากผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลสวอรซตี้ ตั้งแตป ค.ศ.1977– ค.ศ.
1986  
 คัดเลือกโดยการแบงออกเปน 3 ประเภท จากวัสดุที่ใชสรางสรรคผลงาน ดังนี้ 
 ประเภทที่ 1 ผลงานที่สรางสรรคมาจาก ใบไม, กิ่งไม, ดอกไม 
 ประเภทที่ 2 ผลงานที่สรางสรรคมาจาก น้ําแข็ง, หิมะ 
 ประเภทที่ 3 ผลงานที่สรางสรรคมาจาก กอนหิน, ดิน, ทราย 
 
 เก็บรวบรวมขอมูลจากการทําแบบสอบถามเพื่อประเมินขอมูลที่จะใชในการออกแบบ 
แบบประเมินจากผูเชี่ยวชาญทางดานงานประติมากรรม ไดแก นักวิชาการ 
 1.  รองศาสตราจารยจารุพรรณ ทรัพยปรุง 
  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  2. ผูชวยศาสตราจารย พิสิษฐ พันธเทียน  
  หัวหนาสาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  3. ชัยชาญ จารุกลัส 
  หัวหนาสาขาวิชาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อการออกแบบ 
 1. ประเมินความคิดเห็นดานการประเมินความคิดเห็นดานคุณภาพ และความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑเกาอ้ีโดยพัฒนามาจากแนวคิดจากการศึกษาผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลดสเวอร
ตี้ แบงออกเปน 3 ดานดังนี้ 
  - ลักษณะโครงสรางรูปแบบความสวยงาม 
  - การใชสีสัน 
  - ดานประโยชนใชสอย 
   แบบประเมินจากผูเชี่ยวชาญทางดานงานประติมากรรม ไดแก นักวิชาการ 
  ผูชวยศาตราจารยสินีนาถ เลิศไพรวัน 
  กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 
 2. การประเมินความคิดเห็นดานผลของการออกแบบผลิตภัณฑเกาอ้ีโดยพัฒนาแนวคิด
จากการศึกษาผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลดสเวอรตี้ แบงออกเปน 3 ดานดังนี้ 
  -  การพัฒนารูปแบบ 
   การนํารูปแบบงานประติมากรรมมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเกาอ้ี 
  - รูปแบบ รูปทรง รูปราง 
   ความเหมาะสม สวยงาม 
  - รูปแบบที่เเสดงถึงงานประติมากรรมของเเอนดี้ โกลดสเวอรตี้ 
 
 แบบประเมินจากผูเชี่ยวชาญทางดานงานประติมากรรม ไดแก 
 1. รองศาตราจารยจันทรจรัส ศรีศิริ 
 2. ผูชวยศาตราจารยสินีนาถ เลิศไพรวัน 
 3. อาจารยรวิเทพ มุสิกปาน 
 

 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมุงเนนศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ี จากกรณีศึกษาผลงาน
ประติมากรรมของ แอนด้ี โกลดสเวอรตี้ ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบงขั้นตอนการ
ทํางานเปน ขั้นตอนดังนี้ 
 

1. วิเคราะหขอมูลเอกสาร 
 ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดผลสรุปในดานตางๆดังนี้ 
 1. ดานงานประติมากรรม 
  ผูวิจัยไดวิเคราะหรูปแบบงานประติมากรรมดานโครงสรางรูปราง รูปทรง และการใชสี  
พบวาผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลดสเวอรตี้ เปนรูปแบบธรรมชาติ มีรูปทรงอิสระ จึง
สามารถใชเปนแนวความคิดไดหลากหลาย 
 2. ดานความเหมะสมในการนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ี 
ดวยงานประติมากรรมที่มีรูปแบบเปนเอกลักษณเฉพาะ จึงสามารถนํามาเปนแนวคิดในการออกแบบ
ที่มีรูปแบบที่นาสนใจ สวยงามตามแนวคิดของงานประติมากรรม 
 

2. วิเคราะหจากแบบประเมิน 
 ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบประเมินเรื่องการออกแบบเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ีกรณีศึกษา
ผลงานประติมากรรมของ แอนด้ี โกลดสเวอรตี้ จากแบบประเมินทําใหผลสรุปในดานตงๆดังน้ี 
 1. ดานงานออกแบบ 
  ประเมินความคิดเห็นดานการประเมินความคิดเห็นดานคุณภาพและความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑเกาอ้ีโดยพัฒนามาจากแนวคิดจากการศึกษาผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลดสเวอร
ตี้ แบงออกเปน 3 ดานดังนี้ 
  - ลักษณะโครงสรางรูปแบบความสวยงาม 
  - การใชสีสัน 
  - ดานประโยชนใชสอย 
  พบวารูปแบบที่นํามาใชในการออกแบบมีลักษณะเดนอยูที่แนวความคิดในการใชงาน 
ประติมากรรมที่มีรูปแบบธรรมชาติ จึงมีความสวยงามและสีสันสดใสดูเปนธรรมชาติ 
 2. ดานความเหมะสมในการออกแบบเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ี 
  ผูวิจัยไดใชแนวความคิดที่ไดจากงานประติมากรรมมาใชในการออกแบบ โดยคํานึงถึง
หลักการออกแบบเกาอ้ีเพ่ือรองรับการใชงานพื้นฐาน สงผลใหไดเกาอ้ีที่ตอบสนองการใชงานโดยมี
รูปแบบที่เหมาะสมสวยงาม 
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การศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ี: กรณีศึกษาผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลด
สเวอรตี้ชวงป ค.ศ. 1977 – 1986 ไดแบงออกเปน 3 ประเภทจาก ดังนี้ 
  ประเภทที่ 1 ผลงานประติมากรรมที่สรางสรรคมาจาก ใบไม, กิ่งไม, ดอกไม 
  ประเภทที่ 2 ผลงานประติมากรรมที่สรางสรรคมาจาก น้ําแข็ง, หิมะ 
  ประเภทที่ 3 ผลงานประติมากรรมที่สรางสรรคมาจาก กอนหิน, ดิน, ทราย 
  ไดผลงานการออกแบบดังนี้ 
 
 ประเภทที่ 1 ผลงานประติมากรรมที่สรางสรรคมาจาก ใบไม, ก่ิงไม, ดอกไม 
 
 1. ผลงานชื่อ Leaf horn, penpont, Dumfriesshire. 15 November 1986. 
 

 
 

Leaf horn, penpont, Dumfriesshire. 15 November 1986. 
 
 ลักษณะโครงสราง: เปนผลงานที่ใชใบไมแหงที่พบตามสนามหญาทั่วไป นํามาสรางสรรค
ผลงานในลักษณะของการเลียนแบบรูปทรงธรรมชาติ 
 รูปทรงรูปรางและปริมาตร: เปนการใชใบไมแหงนํามาเย็บติดกันเปนแผนดวยกิ่งไม
เล็กๆ แลวมวนเปนวงกลมในขนาดที่แตกตางกัน นํามาสอดเขาดวยกัน จนไดรูปรางที่สวยงาม
เหมือนกับเขาสัตว หรือคลายกับแตรสมัยโบราณ เปนผลงานที่มีรูปทรงที่สวยงามสมบูรณ และ
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พ้ืนผิวที่ละเอียดปราณีต เปนการเลือกใชวัสดุที่เหมาะสมอยางมากในการสรางสรรคออกมาใน
รูปแบบเชนน้ี 
 การใชแสงสี: สีที่ออกสีน้ําตาลทองของใบไมแหง เวลาสะทอนแสงอาทิตยจะไดสีทองเปน
ประกายที่สวยงาม และยังมีพ้ืนผิวที่เปนชั้นๆที่ปรากฎแสงเงาเปนมิติสวยงาม ดวยการใชสีของใบไม
แหงกับรูปรางของผลงานที่สามารถเชื่อมโยงกันในความรูสึกไดวา เปนสิ่งที่เกาแกมีคุณคาซึ่งมีความ
สวยงามตามธรรมชาติ 
 ไดนําผลวิเคราะหมาสรางสรรคเปนงานออกแบบเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ีดังน้ี 
  
 แบบที่ 1: ชื่อภาพ Chair Design No.1  
 

 
 

Dimension Chair Design No.1 
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Chair Design No.1 
 
 2. ผลงานชื่อ Red leaf patch, Brough, Cambria. 1983. 
 

 
 

Red leaf patch, Brough, Cambria. 1983. 
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 ลักษณะโครงสราง: เปนผลงานที่ใชใบไมแหงที่พบตามพื้นทั่วไป นํามาสรางสรรคผลงาน
ในลักษณะของการสรางเปนมิติ 
 รูปทรงรูปรางและปริมาตร: ลักษณะเปนการสรางมิติลึกขึ้นมาจากการไลน้ําหนักสีของ
วัสดุที่หามาได เหมือนกับวาเกิดรูขึ้นบนพื้นโลก เปนการแตงแตมสีสันขึ้นในธรรมชาติ 
 การใชแสงสี: สีที่ใชเปนสีที่สดใสโดดเดนของใบไมผลัดใบที่มีสีสันที่สวยงามมาก 
 
 ไดนําผลวิเคราะหมาสรางสรรคเปนงานออกแบบเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ีดังน้ี 
 แบบที่ 2: ชื่อภาพ Chair Design No.2  
 
 

 
 

Dimension Chair Design No.2 
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Chair Design No.2 

 
 3. ผลงานชื่อ Dandelion circle on bluebells, Brough, Cambria. 4 June 1985. 
 

 
 

Dandelion circle on bluebells, Brough, Cambria. 4 June 1985. 
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 ลักษณะโครงสราง: เปนผลงานที่ใชดอกไมมาจัดวางทําใหเกิดรูปแบบใหมขึ้นมา 
 รูปทรงรูปรางและปริมาตร: ลักษณะเปนการสรางมิติลึกขึ้นมาจากการไลน้ําหนักสีของ
วัสดุที่หามาได เหมือนกับวาเกิดรูขึ้นบนพื้นโลก หรืออีกนัยหน่ึงก็จะมองเห็นดอกไมที่ใหญและ
สวยงามกวาเดิม เปนการแตงแตมสีสันขึ้นในธรรมชาติ 
 การใชแสงสี: สีที่ใชเปนสีที่สดใสของดอกไมสีเหลืองสดใสสรางความรูสึกสนุกสนานราเริง 
 
 ไดนําผลวิเคราะหมาสรางสรรคเปนงานออกแบบเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ีดังน้ี 
 แบบที่ 3: ชื่อภาพ Chair Design No.3 
 

 
 

Dimension Chair Design No.3 
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Chair Design No.3 
 
 4. ผลงานชื่อ Forked branch and stick, llkley, Yorkshire. September 1978 
 



 79 

 
 

Forked branch and stick, llkley, Yorkshire. September 1978 
 

 

 ลักษณะโครงสราง: ใชกิ่งไมมาดัดยึดขึ้นเปนโครงสราง  
 รูปทรงรูปรางและปริมาตร: เปนผลงานที่ใชเปนเสนสายอิสระโคงมน จึงไดรูปแบบที่
แปลกตาที่อยูทามกลางทุงนาเขียวขจี หรืออีกนัยหน่ึงคือไดกําเนิดตนไมตนหนึ่งที่ผุดขึ้นมาบนพ้ืน
โลก 
 การใชแสงสี: เปนสีธรรมชาติของวัสดุที่นํามาจัดวางวใหเกิดความโดดเดนขึ้นมา 
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 ไดนําผลวิเคราะหมาสรางสรรคเปนงานออกแบบเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ีดังน้ี 
 แบบที่ 4: ชื่อภาพ Chair Design No.4 
 
 

 
 

Dimension Chair Design No.4 
 
 

 
 

Chair Design No.4 
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 5. ผลงานชื่อ Woven branch circular arch, Langholm, Dumfriesshire. April 1986. 
 

 
 

Woven branch circular arch, Langholm, Dumfriesshire. April 1986. 
 
 ลักษณะโครงสราง: ใชกิ่งไมมาขัดกันใหเกิดรูปราง 
 รูปทรงรูปรางและปริมาตร: เปนการขัดกันของกิ่งไมใหเกิดลักษณะโคงครึ่งวงกลม ราว
กับวาสรางประตูหรืออุโมงคขึ้นมา ผลงานชิ้นนี้ใหความรูสึกเหมือนอยูในเทพนิยายที่บรรยายถึง
เรื่องราวในปาลึก 
 การใชแสงสี: เพราะเปนกิ่งกานที่ไมมีใบจึงมองเห็นแสงจากทองฟาเปนพ้ืนหลังตัดกับกื่ง
กานที่แผออก ทําใหผลงานดูโดดเดนขึ้นมา 
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 ไดนําผลวิเคราะหมาสรางสรรคเปนงานออกแบบเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ีดังน้ี 
 แบบที่ 5: ชื่อภาพ Chair Design No.5 
 
 

 
 

Dimension Chair Design No.5 

 
 

 
 

Chair Design No.5 
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 ประเภทที่ 2 ผลงานประติมากรรมที่สรางสรรคมาจาก นํ้าแข็ง, หิมะ 
 
 1. ผลงานชื่อ circular arch, Langholm, Dumfriesshire. 1986. 
 

 
 

circular arch, Langholm, Dumfriesshire. 1986. 
 

 ลักษณะโครงสราง: โครงสรางวงกลมที่สรางมาจากกอนน้ําแข็งสี่เหลี่ยม 
 รูปทรงรูปรางและปริมาตร: นํากอนนํ้าแข็งมาเชื่อมตอกันใหโคงโดยการสรางสมดุลพอดี 
ดวยความที่ใชกอนสี่เหลี่ยมมาตอกันจึงทําใหเกิดลวดลายและพื้นผิวที่นาสนใจมาก 
 การใชแสงสี: เปนกอนน้ําแข็งสีขาว ที่มีคุณสมบัติที่แวววาว สะทอนแสง เวลาอยู
ทามกลางแสงอาทิตยพ้ืนผิวจะเปลี่ยนสีไปตามเวลา จึงเปนผลงานที่สวยงามมากชิ้นหน่ึง 
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 ไดนําผลวิเคราะหมาสรางสรรคเปนงานออกแบบเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ีดังน้ี 
 แบบที่ 1: ชื่อภาพ Chair Design No.6 
 

 
 

Dimension Chair Design No.6 

 

 

 
 

Chair Design No.6 
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 2. ผลงานชื่อ Ice arch, Brough, Cambria. 1 December 1982. 
 

 
 

Ice arch, Brough, Cambria. 1 December 1982. 
 
 ลักษณะโครงสราง: ผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่สรางสรรคมาจากนํ้าแข็ง เปนการใชน้ําแข็งมา
สรางในโครงสรางของสถาปตยกรรม ที่มีความวิจิตรบรรจง และสวยงามเปนอยางมาก 
 รูปทรงรูปรางและปริมาตร: ใชแผนนํ้าแข็งบางๆมาเชื่อมตอกันเปนแนวโคงคลายสะพาน 
เสนโคงที่เกิดขึ้นมีความสมดุลทั้งสองขางอยางลงตัว พ้ืนผิวเปนชั้นๆที่เกิดจากแผนนํ้าแข็งทําออกมา
ไดอยางกลมกลืนเปนธรรมชาติ ดูม่ันคงแข็งแรง 
 การใชแสงสี: “แสง” เปนสวนประกอบที่สําคัญอยางมากในผลงานที่สรางสรรคจากน้ําแข็ง 
ดวยคุณสมบัติของน้ําแข็งที่โปรงใสทําใหเวลากระทบแสงอาทิตยจะเปรงสีสดใส งดงามราวกับ
เครื่องประดับที่ผานการเจียรนัยมาอยางดี 
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 ไดนําผลวิเคราะหมาสรางสรรคเปนงานออกแบบเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ีดังน้ี 
  แบบที่ 2: ชื่อภาพ Chair Design No.7 
 
 

 
 

Dimension Chair Design No.7 
 

 
 

Chair Design No.7 
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 3. ผลงานชื่อ Snow arch, Langholm, Dumfriesshire. February 1986. 
 

 
 

Snow arch, Langholm, Dumfriesshire. February 1986. 
 

 ลักษณะโครงสราง: เปนการสรางมิติขึ้นที่กอนน้ําแข็ง  
 รูปทรงรูปรางและปริมาตร: สรางวงกลมที่มีความลึกตางกันลงบนพื้นผิวกอนนํ้าแข็ง 
สรางเปนมิติที่จะมองวาลึกลงไปหรือนูนขึ้นมาก็ได เปนการใชเสนสายวงกลมที่ดูเปนธรรมชาติมาก 
คลายกับวงของตนไมที่กลายเปนนํ้าแข็ง 
 การใชแสงสี: สวนวงในที่บางเปนสวนที่แสงลอดผานไดมากจึงทําใหสวางที่สุดและไล
น้ําหนักมาจนถึงวงนอกเปนมิติ จึงมีความสวยงามมากเวลาอยูทามกลางแสงอาทิตย 
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 ไดนําผลวิเคราะหมาสรางสรรคเปนงานออกแบบเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ีดังน้ี 
 แบบที่ 3: ชื่อภาพ Chair Design No.8 
 

 
 

Dimension Chair Design No.8 

 
 

 
 

Chair Design No.8 
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 4. ผลงานชื่อ Ice on ice, llkley, Yorkshire. January 1980.  
 

 
 

Ice on ice, llkley, Yorkshire. January 1980. 
 
 ลักษณะโครงสราง: เปนอีกผลงานหนึ่งที่ใชน้ําแข็งเปนวัสดุ เปนงานที่ใชแผนน้ําแข็งมา
วางไวบนลําธารที่แข็งเปนนํ้าแข็งอีกทีหนึ่ง 
 รูปทรงรูปรางและปริมาตร: ใชแผนน้ําแข็งมาวางเรียงกันเปรียบเสมือนทางเดินบนพ้ืน
หญาในสวน แผนน้ําแข็งที่แตกอยางธรรมชาติ นํามาวางเรียงกันใหทุกเหลี่ยมทุกมุมรับกันอยางลง
ตัว มีจังหวะที่ไหลลื่นสอดคลองกัน 
 การใชแสงสี: เปนการใชวัสดุที่เหมือนกันมาใช ใชสีสันของแผนน้ําแข็งที่กระทบ
แสงอาทิตยมาวางเพื่อใหเกิดแสงเงาขึ้นมาบนน้ํา 
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 ไดนําผลวิเคราะหมาสรางสรรคเปนงานออกแบบเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ีดังน้ี 
 แบบที่ 4: ชื่อภาพ Chair Design No.9 

 
 

 
 

Dimension Chair Design No.9 

 
 

 
 

Chair Design No.9 
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 5. ผลงานชื่อ Stacked icicles about 8 inches in length, Morecambe bay, 
Lancashire. February 1978.  
 

 
 

Stacked icicles about 8 inches in length, Morecambe bay, Lancashire.  February 1978. 
 
 ลักษณะโครงสราง: น้ําแข็งเปนวัสดุอยางหนึ่งที่ศิลปนเลือกที่จะใชเปนประจํา ดวยเพราะ
มีคุณสมบัติที่นาสนใจในการโปรงใสสวยงาม ลักษณะงานชิ้นน้ีไดนําเอาแทงน้ําแข็งมาวางซอนกัน
เพ่ือใหเกิดรูปทรงเปนลักษณะคลายตะกรา ทําใหเกิดความรูสึกม่ันคง ทั้งๆที่ทํามาจากวัสดุที่พรอม
จะละลาย พรอมจะพังทลายไปในเวลาไมนาน  
 รูปทรงรูปรางและปริมาตร: เปนการใชเสนตรงที่มาจากแทงนํ้าแข็งมาวางเพื่อใหเกิด
รูปรางใหม เปนรูปทรงคลายตะกราทําใหรูสึกวากิดมวลตรงกลางขึ้น ทําใหดูแนนม่ันคงแข็งแรง และ
ยังนาสนใจตรงที่เวลาน้ําแข็งละลายรูปรางจะคอยๆเปลี่ยนไป น้ําที่คอยๆไหลยอยออกมาเปน
ตัวเชื่อมใหน้ําแข็งแตละแทงกลายเปนชิ้นเดียวกัน 
 การใชแสงสี: ดวยลักษณะที่โปรงใสเหมือนแกวของแทงน้ําแข็ง ทําใหเวลาโดนแสง
กระทบจะเกิดเปนประกายสวยงาม ตัวงานจะเปลี่ยนสีไปตามสภาพแสงที่มากระทบ 
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 ไดนําผลวิเคราะหมาสรางสรรคเปนงานออกแบบเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ีดังน้ี 
 แบบที่ 5: ชื่อภาพ Chair DesignNo.10 
 

 
 

Dimension Chair DesignNo.10 
 
 

 
 

Chair DesignNo.10 
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 ประเภทที่ 3 ผลงานประติมากรรมที่สรางสรรคมาจาก กอนหิน, ดิน, ทราย 
 

 1. ผลงานชื่อ Broken stones scratched white, Morecambe bay, Lancashire. 
January 1978. 

 
 

Broken stones scratched white, Morecambe bay, Lancashire. January 1978. 
 
 ลักษณะโครงสราง: เปนผลงานที่ทํามาจากกอนหินลักษณะเกลี้ยงมาวางเรียงกัน โดยใช 
แสงอาทิตยเปนตัวที่ทําใหเกิดเงาและมิติ 
 รูปทรงรูปรางและปริมาตร: ใชรูปทรงเรียบงายของกอนหินมาทุบใหแตกออกเปนสาม
สวนเพื่อใหเกิดรูปรางแบบใหมมีมิติและจังหวะของงานที่แตกตาง ดวยลักษณะของหินที่มีความกลม
เกลี้ยงเวลากระทบแสงอาทิตยทําใหสวางไสวขึ้นมามากกวาปกติ  
 การใชแสงสี: เปนสีของหินตามธรรมชาติที่รับกับแสงอาทิตย วางไวบนพื้นดินที่มีสีเขมให
เห็นรูปรางไดอยางชัดเจน  
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 ไดนําผลวิเคราะหมาสรางสรรคเปนงานออกแบบเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ีดังน้ี 
 แบบที่ 1: ชื่อภาพ Chair Design No.11 
 

 
 

Dimension Chair Design No.11 
 
 

 
 

Chair Design No.11 
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 2. ผลงานชื่อ Balanced rocks, Morecambe bay, Lancashire. March 1978. 
 

 
 

Balanced rocks, Morecambe bay, Lancashire. March 1978. 
 

 ลักษณะโครงสราง: นํากอนหินมาวางเรียงซอนกันใหเกิดรูปทรงใหมขึ้นมา  
 รูปทรงรูปรางและปริมาตร: เปนการสรางสมดุลขึ้นมาจากกอนหินที่มีรูปทรงอิสระไม
แนนอน คอยๆหาสมดุลของหินแตละกอนเพ่ือที่จะสามารถเรียงซอนกันขึ้นไป ไมเพียงแตจะตอง
คํานึงถึงแตละกอนที่ซอนกัน จะตองคํานึงถึงภาพรวมทุกๆกอนที่มีผลสงถึงกัน 
 การใชแสงสี: ชองวางที่เกิดขึ้นจากหินแตละกอนที่ซอนกันเปนจุดที่แสงจะลอดผานมาทํา
ใหเกิดลวดลายพื้นผิวที่สวยงาม และรวมถึงเงาที่จะตกกระทบลงบนพื้นยามที่แสงอาทิตยเต็มที่ 
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 ไดนําผลวิเคราะหมาสรางสรรคเปนงานออกแบบเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ีดังน้ี 
 แบบที่ 2: ชื่อภาพ Chair Design No.12 

 
 

 
 

Dimension Chair Design No.12 

 
 

 
 

Chair Design No.12 
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 3. ผลงานชื่อ Scratched flat stones, Lang dale pikes, Cambria. June 1977. 
 

 
 

Scratched flat stones, Lang dale pikes, Cambria. June 1977. 
 

 ลักษณะโครงสราง: ผลงานชิ้นนี้ทํามาจากกอนหินที่มีลักษณะตางกันนํามาวางทับซอน 
ทําใหเกิดรูปลักษณที่แปลกใหม แตมาจากรูปทรงธรรมชาติที่สามารถพบเห็นได 
 รูปทรงรูปรางและปริมาตร: มีการนําสวนยอยที่เปนปริมาตรเล็ก มารวมเปนปริมาตร
ใหญ โดยใชปริมาตรใหญรองรับไวทั้งหมดทําใหเกิดความสมดุลที่สวยงาม 
 การใชแสงสี: เปนการใชสีธรรมชาติโดยมีการใหน้ําหนักออนตามขอบเพื่อใหตัดกับชั้นหิน
ที่วางทับซอนกัน เกิดเปนมิติขึ้นมา 
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 ไดนําผลวิเคราะหมาสรางสรรคเปนงานออกแบบเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ีดังน้ี 
 แบบที่ 3: ชื่อภาพ Chair Design No.13 

 

 
 

Dimension Chair Design No.10 

 
 
 

 
 

Chair Design No.10 
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 4. ผลงานชื่อ Hole covered with small pointed rocks, Clapham, Yorkshire. January  
 1980. 
 

 
 

Hole covered with small pointed rocks, Clapham, Yorkshire. January 1980. 
 
 ลักษณะโครงสราง: เปนหนึ่งในผลงานที่ใชวัสดุมาทําใหเกิดชองวาง ซึ่งเปนการสรางงาน
วิธีหนึ่งที่ศิลปนสรางสรรคออกมาหลากหลายชุด ลักษณะชิ้นนี้นําเอากอนหินมาฝนปลายใหแหลม 
มาวางเรียงเปนวงกลมทําใหเกิดชองวางตรงกลาง 
 รูปทรงรูปรางและปริมาตร: ดวยลักษณะทรงสามเหลี่ยมของกอนหินมาวางเรียงกันจึง
ทําใหเกิดชองวางขึ้นเปนมิติใหดูเหมือนมีรูอยูตรงกลางลึกเขาไปในหิน เปนการใชปริมาตรเล็กๆมา
ทําใหเกิดมวลตรงกลางไดอยางนาสนใจ 
 การใชแสงสี: เปนสีธรรมชาติของกอนหินที่กระทบกับแสง จะนาสนใจก็ตรงที่สามารถ
สรางน้ําหนักเขมตรงกลางจึงทําใหมีความลึกลงไป เหมือนกับมีหลุมบนพื้นดิน 
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 ไดนําผลวิเคราะหมาสรางสรรคเปนงานออกแบบเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ีดังน้ี 
 แบบที่ 4: ชื่อภาพ Chair Design No.14 

 
 

 
 

Dimension Chair Design No.14 

 
 

 
 

Chair Design No.14 
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 5. ผลงานชื่อ Upright stones, Morecambe bay, Lancashire. November 1978. 
 

 
 

Upright stones, Morecambe bay, Lancashire. November 1978. 
 
 

 ลักษณะโครงสราง: เปนผลงานที่ใชกอนหินมาจัดวางทําใหเกิดรูปแบบใหมที่นาสนใจ 
 รูปทรงรูปรางและปริมาตร: เปนผลงานที่แสดงสมดุลของกอนหินที่มีรูปทรงอิสระนํามา
หาจุดวางที่ลงตัวที่สุด 
 การใชแสงสี: นําหินที่มีสีใกลเคียงกันมาประกอบกันโดยใหเหมือนกับวาเปนชิ้นเดียวกัน 
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 ไดนําผลวิเคราะหมาสรางสรรคเปนงานออกแบบเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ีดังน้ี 
 แบบที่ 5: ชื่อภาพ Chair Design No.15 

 
 

 
 

Dimension Chair Design No.15 

 
 

 
 

Chair Design No.15 
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 3. การประเมินความคิดเห็นดานผลของการออกแบบผลิตภัณฑเกาอ้ีโดยพัฒนาแนวคิด
จากการศึกษาผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลดสเวอรตี้ แบงออกเปน 3 ดานดังนี้ 
  -  การพัฒนารูปแบบ 
   การนํารูปแบบงานประติมากรรมมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเกาอ้ี 
  - รูปแบบ รูปทรง รูปราง 
   ความเหมาะสม สวยงาม 
  - รูปแบบที่เเสดงถึงงานประติมากรรมของเเอนดี้ โกลดสเวอรตี้ 
 
 ผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญสรุปไดวา Chair Design No.14 เปนแบบที่ไดผลประเมิน
มากที่สุด 
 

 
 

Perspective Chair Design no.14 
 
 

 



บทที่ 5 
สรุปผล อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งน้ีมีหัวของานวิจัยเรื่อง การศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ี: 
กรณีศึกษาผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลดสเวอรตี้ชวงป ค.ศ. 1977 – 1986 เปนการวิจัยที่
ประกอบดว ยความมุงหมายของการวิจัย วิธีการดําเนินการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง การ
วิเคราะหจากแบบประเมินที่ใช ดังนี้ 

 
 ความมุงหมายงานวิจัย 
  1. ศึกษาผลงานประติมากรรมของ แอนดี้ โกลดสเวอรตี้ เพ่ือเขาใจถึงแนวความคิดในการ
สรางสรรค แนวความคิดในการใชรูปทรงอิสระสรางงาน เพ่ือนํามาใชเปนแนวคิดในการออกแบบ 
  2. เพ่ือออกแบบผลงานเกาอ้ีที่รองรับดานประโยชนใชสอยพ้ืนฐานและมีรูปแบบที่
เหมาะสมสวยงาม  
 
 สมมติฐานงานวิจัย 
 เกาอ้ีที่มีแนวคิดจากงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลสวอรซตี้ ที่ตอบสนองตอความพึง
พอใจของผูบริโภค   
 
 ความสําคัญของงานวิจัย 
 ไดรูปแบบผลิตภัณฑเกาอ้ีที่มีแนวความคิดมาจากงานประติมากรรมที่มีความสวยงาม
เหมาะสม และตอบสนองตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 
 1. การวิเคราะหผลงานประติมากรรม 
  1.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากร ที่ใชในงานวิจัยคือผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลสวอรซตี้ระหวาง
ปค.ศ. 1977 – ค.ศ.1986 โดยมีทั้งหมด 133 ชิ้นงาน มาจากการศึกษาผลงานจากเอกสาร หนังสือ 
และเว็ปไซดที่เกี่ยวของกับศิลปน  
   กลุมตัวอยาง ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑประเภทเกาอ้ีทั้งหมด 15 ผลงาน 
ที่มาจากการคัดเลือกผลงานประติมากรรม 15 ชิ้น  
  1.2  การเก็บรวบรวมขอมูล 
   รวบรวมขอมูลจากผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลสวอรซตี้ ตั้งแตป ค.ศ.
1977– ค.ศ.1986  



 105 

   คัดเลือกโดยการแบงออกเปน 3 ประเภท จากวัสดุที่ใชสรางสรรคผลงาน ดังนี้ 
   ประเภทที่ 1 ผลงานที่สรางสรรคมาจาก ใบไม, กิ่งไม, ดอกไม 
   ประเภทที่ 2 ผลงานที่สรางสรรคมาจาก น้ําแข็ง, หิมะ 
   ประเภทที่ 3 ผลงานที่สรางสรรคมาจาก กอนหิน, ดิน, ทราย 
 
 2.  การวิเคราะหขอมูลเพื่อการออกแบบ 
  2.1  ประเมินความคิดเห็นดานการประเมินความคิดเห็นดานคุณภาพและความพึงพอใจ
ในผลิตภัณฑเกาอ้ีโดยพัฒนามาจากแนวคิดจากการศึกษาผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลด
สเวอรตี้ แบงออกเปน 3 ดานดังนี้ 
   - ลักษณะโครงสรางรูปแบบความสวยงาม 
   - การใชสีสัน 
   - ดานประโยชนใชสอย 
  2.2  การประเมินความคิดเห็นดานผลของการออกแบบผลิตภัณฑเกาอ้ีโดยพัฒนา
แนวคิดจากการศึกษาผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลดสเวอรตี้ แบงออกเปน 3 ดานดังนี้ 
   -  การพัฒนารูปแบบ 
      การนํารูปแบบงานประติมากรรมมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเกาอ้ี 
   -  รูปแบบ รูปทรง รูปราง 
      ความเหมาะสม สวยงาม 
   -  รูปแบบที่เเสดงถึงงานประติมากรรมของเเอนดี้ โกลดสเวอรตี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลจากการวิเคราะหขอมูลเอกสาร 
  ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดผลสรุปในดาน
ตางๆดังนี้ 
  1.1 ดานงานประติมากรรม 
   ผูวิจัยไดวิเคราะหรูปแบบงานประติมากรรมดานโครงสรางรูปราง รูปทรง และการ
ใชสี พบวาผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลดสเวอรตี้ เปนรูปแบบธรรมชาติ มีรูปทรงอิสระ จึง
สามารถใชเปนแนวความคิดไดหลากหลาย 
  1.2 ดานความเหมะสมในการนํามาใชเปนแนวทางในการออกแบบเครื่องเรือนประเภท
เกาอ้ีดวยงานประติมากรรมที่มีรูปแบบเปนเอกลักษณเฉพาะ จึงสามารถนํามาเปนแนวคิดในการ
ออกแบบที่มีรูปแบบที่นาสนใจ สวยงามตามแนวคิดของงานประติมากรรม 
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 2.  ผลจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 
  2.1 แบบประเมินกลุมตัวอยางแบบรางงานออกแบบเกาอ้ี  
   การประเมินความคิดเห็นดานคุณภาพและความพึงพอใจในผลิตภัณฑเกาอ้ีโดย
พัฒนามาจากแนวคิดจากการศึกษาผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลดสเวอรตี้ แบงออกเปน 3 
ดานดังนี้ 
   - ลักษณะโครงสรางรูปแบบความสวยงาม 
   - การใชสีสัน 
   - ดานประโยชนใชสอย 
 
 ไดผลดังนี้ 
  1. ลักษณะโครงสรางรูปแบบความสวยงาม 
  การวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางดานการออกแบบพบวา รูปทรงที่ไดมาจากแนวคิด
ของงานประติมากรรมประเภทนี้เปนรูปทรงธรรมชาติที่มีโครงสรางอิสระ ที่เต็มไปดวยเสนสาย แนว
โคง เปนสวนประกอบหลัก ทําใหงายตอการออกแบบกวารูปแบบเรขาคณิตตายตัว เพราะสามารถ
สามารถจินตนาการไดอยางอิสระ มองเห็นไดทุกมุมมอง ทําใหผลงานประติมากรรมชิ้นหนึ่งสามารถ
ที่จะออกแบบไดหลายๆแบบ โดยที่ยังสามารถคงแนวความคิดเดิมไวได 
  2. การใชสีสัน 
  การวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางดานใชสีสันพบวา งานประติมากรรมที่ใชศึกษานั้น
เปนวัสดุที่หาไดตามธรรมชาติ เชนใบไม กิ่งไม กอนนํ้าแข็ง เปนตน ซึ่งแตละชนิดก็จะมีสีสันที่เปน
เอกลักษณตางๆกกันไป ถานํามาเปนแนวคิดที่ใชในงานออกแบบไดก็จะทําให ผลงานออกแบบมี
เอกลักษณ สวยโดดเดน ตามวัสดุนั้นๆที่นํามาวิเคราะห เชนสีแดงสดของใบเมเปล สีเหลืองทองของ
ใบไมแหง เปนตน 
  3. ดานประโยชนใชสอย 
  การวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางดานประโยชนใชสอยพบวา จุดสําคัญที่สุดในการ
ออกแบบอยูที่การใชงานที่เหมาะสม นั่งไดสบาย งานออกแบบสามารถตอบสนองความสามารถ
รองรับประโยชนใชสอยไดดีระดับหนึ่ง และมีเกาอ้ีที่หลากหลายกับสถานที่ที่จะใช เชน เกาอ้ีที่ใชนั่ง
นานนานอยางเกาอ้ีที่ใชในบานตองใหความสะดวกสบาย เกาอ้ีที่ใชนั่งคอยตามสํานักงานตองสะดวก 
เคลื่อนยายไดงาย และไมกินเนื้อที่ เปนตน 
 
 การประเมินความคิดเห็นดานผลของการออกแบบผลิตภัณฑเกาอ้ีโดยพัฒนา 
 แนวคิดจากการศึกษาผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลดสเวอรตี้ แบงออกเปน 3 
ดานดังนี้ 
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 - การพัฒนารูปแบบ 
   การนํารูปแบบงานประติมากรรมมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเกาอ้ี 
 - รูปแบบ รูปทรง รูปราง 
   ความเหมาะสม สวยงาม 
 - รูปแบบที่เเสดงถึงงานประติมากรรมของเเอนดี้ โกลดสเวอรตี้ 
 
 ไดผลดังนี้ 
  1. การพัฒนารูปแบบ 
  แสดงถึงแรงบันดาลใจที่ไดรับมาจากงานประติมากรรมไดเปนอยางดี มีการนํารูปทรง 
เสนสาย ลวดลาย มาคลี่คลายเปนงานออกแบบไดอยางนาสนใจ สามารถใชเปนแนวความคิดได
หลากหลาย เพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑตอไป 
  2. รูปแบบ รูปทรง รูปราง 
  การนํารูปแบบของงานประติมากรรมมาพัฒนาเปนแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ
เกาอ้ี มีผลงานที่โดดเดน มีรูปแบบที่นาสนใจ และแปลกใหมเปนแนวคิดที่ดีที่จะนําไปตอยอดในการ
พัฒนาผลิตภัณฑอ่ืนๆได 
 3. รูปแบบที่เเสดงถึงงานประติมากรรมของเเอนดี้ โกลดสเวอรตี้ 
  ผลงานที่ออกมาแสดงถึงผลงานประติมากรรมของของเเอนดี้ โกลดสเวอรตี้ไดดีระดับ
หน่ึง แตยังไมถึงกับดีมาก เพราะมุมมองของผูบริโภคที่มองงานประติมากรรม กับงานออกแบบ
ผลิตภัณฑนั้นไมเหมือนกัน งานประติมากรรมนั้นจะมองที่ความงาม แตงานออกแบบจะมองที่
ประโยชนใชสอย จึงทําใหการตัดสินใจผิดเพี้ยนไป แตโดยรวมแลวการประเมินออกมาทําไดดีใน
ระดับหน่ึง 
 

อภิปรายผล 
  1. รูปทรงที่นํามาใชในการออกแบบ 
  การวิเคราะหดานรูปทรงที่นํามาใชในการออกแบบพบวา 
  1.1  การใชงานประติมากรรมมาใชเปนแนวคิดในการออกแบบเปนการใชรูปแบบ 
รูปราง รูปทรง อิสระ มาใชเปนจุดเริ่มความคิด ดังนั้นจึงสามารถมองเห็นไดแตกตางกัน และกอน
นํามาใชตองคลี่คลายลายเสน หรือตัดทอน ลายเสนที่มากมายเกินไปออกเสียกอน จึงตองคํานึกวาจะ
สามารถคงแนวคิดรูปแบบงานไวไดหรือไม 
  1.2 บางผลงานมีรปูแบบที่บาง คือไมมีความหนาเพียงพอที่จะใชเปนงานออกแบบเกาอ้ี
ได ดังนั้นจึงตองเพ่ิมความหนาขึ้น หรือทําใหแข็งแรงขึ้น ซึ่งบางครั้งความที่ขนาดเพิ่มขึ้นจะทําให
ผลงานที่ออกแบบมาผิดรูปแบบไปบาง ทําใหตองคํานึงถึงแบบวาเปนไปตามที่วางแนวความคิดไว
หรือไม 



 108 

 
 2. การตอบสนองตอประโยชนใชสอย 
  การวิเคราะหดานการตอบสนองตอประโยชนใชสอยพบวา 
  การออกแบบที่ใชแนวคิดมาจากการศึกษาผลงานประติมากรรม มักจะมีการออกแบบที่ 
เปนไปแนวทางการออกแบบงานประติมากรรมเสียสวนใหญ คือมีรูปแบบที่แปลก สวยงาม เปน
รูปแบบที่มาจากแรงบันดาลใจ ดังน้ันเวลานํามาใชกับงานออกแบบพานิชย ซึ่งจะตองตอบสนองตอ
ประโยชนใชสอยเปนหลัก จึงเปนเรื่องยากที่จะทําใหลงตัว เพราะวาตองตัดทอนรายละเอียดบางสวน
ออกแลวแทนที่ดวยหลักการออกแบบเกาอ้ี ที่มีแบบมาตรฐานตายตัว ทั้งความสูงที่เหมาะสม ความ
กวางที่พอดีตอการใชงาน ดังนั้นตองใชคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ แบบประเมินจากผูบริโภค เพ่ือ
พัฒนางานออกแบบมาใหถูกตอง สมบูรณ และสวยงามที่สุด  
  เพราะถึงแมวาจะศึกษามาจากงานประติมากรรมที่มีความสวยงาม มีเอกลักษณแคไหน
ก็ตาม จุดมุงหมายของการออกแบบผลิตภัณฑก็คือ การตอบสนองตอการใชงานที่ไดประสิทธิภาพ
ที่สุดนั้นเอง 
 

ขอเสนอแนะ 
 1. ในการออกแบบผลิตภัณฑนอกจากจะตองคํานึงถึงรูปแบบที่ตองการแลว การนําขอมูล
ที่ศึกษามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดเปนสิ่งจําเปนมาก เพราะจะสามารถแก ปญหาและตอบโจทยทีจ่ะ
เจอในขั้นตอนพัฒนารูปแบบ จะสงผลใหไดงานออกแบบที่สมบูรณที่สุด 
 2. คําเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ สามารถบอกไดถึงปญหาที่ผูวิจัยอาจมองไมเห็นหรือไมใส
ใจ สงผลใหมีผลกระทบตองานออกแบบได 
 3. ในการออกแบบตามแนวคิดที่ไดจากงานประติมากรรมนั้น ตองคํานึงถึงขั้นตอนการ
ผลิตเม่ือออกแบบมาเปนผลิตภัณฑแลว เพราะมีการขึ้นโครงสรางที่ตางกัน และตองมีแบบที่ชัดเจน 
ตามหลักออกแบบมาตรฐาน ไมเชนนั้นจะสงผลตอประสิทธิภาพในการใชงานของผลิตภัณฑนั้นได  

 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในครั้งตอไป 
  1. ควรแยกประเภทของผลิตภัณฑใหชัดเจน เชน ผลิตภัณฑที่ใชในบาน ผลิตภัณฑที่ใช
ภายนอก หรือใชในสถานที่จําเพาะ เชน สํานักงาน สวนสาธารณะ เปนตน เพราะจะทําใหเห็นกรอบ
ความคิดของงานไดอยางชัดเจน 
 2. ศึกษาเรื่องวัสดุที่จะใชดําเนินการผลิต เพราะสามารถกอใหเกิดแนวความคิดใหมๆได
อยางหลากหลาย และชวยในเรื่องของรูปลักษณในตัวผลิตภัณฑไดอีกดวย 
  3. การวิจัยนั้นตองกําหนดจุดประสงค และระยะเวลาในการออกแบบไวใหชัดเจน มิเชนน้ัน
ความตั้งใจที่ตั้งไวจะเปลี่ยนแปลงไปตามผลกระทบตางๆที่เขามาไดทุกเม่ือ สงผลใหงานออกแบบ
ไดผลที่ออกมาไมดีอยางที่ตั้งใจไว หรือเกินเวลาที่กําหนดไวได  
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รายชื่อผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลดสเวอรตี้ ในชวงป ค.ศ.1977 – ค.ศ.1986 จํานวน
ผลงานทั้งหมด 133 ชิ้น ดังนี้ 
  
ค.ศ.1977 

• First snowball, Leeds, Yorkshire. January 1977. 

• Snow jump, llkley, Yorkshire. January 1977. 

• Red handprint, Morecambe bay, Lancashire. February 1977. 

• Stone in a line and knocked over by tide, Morecambe bay, Lancashire. February 
1977. 

• Balanced rocks, Heysham Head, Lancashire. February 1977. 

• First red pool, Morecambe bay, Lancashire. February 1977. 

• Stones, Heysham Head, Lancashire. March 1977.  

• Snow holes, Lang dale pikes, Cambria. May 1977. 

• Scratched flat stones, Lang dale pikes, Cambria. June 1977. 

• Carved sand, Southport, Cheshire. July 1977. 

• Frist hole, Southport, Cheshire. July 1977. 

• Holes, llkley, Fork shire. July 1977. 

• Woodpigeon wing feathers partly buried laid around hole, Leeds, Yorkshire. 
August 1977 

• Foxgloves, Leeds, Yorkshire. August 1977.  
 
ค.ศ.1978 

• Broken stones scratched white, Morecambe bay, Lancashire. January 1978. 

• Icicles stack about 8 inches in length, Morecambe bay, Lancashire. February 
1978. 

• Stacked icicles about 8 inches in length, Morecambe bay, Lancashire. February 
1978. 

• Crack line in stones, Morecambe bay, Lancashire. March 1978. 

• Partly stripped sycamore twinges, llkley, Yorkshire. April 1978. 

• Sand holes, Morecambe bay, Lancashire. May 1978. 
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• Balanced rocks, Morecambe bay, Lancashire. March 1978. 

• Four pieces of damp seaweed on a dry rock, Abersoch, Wales. August 1978. 

• Handstand in cave entrance, Abersoch, Wales. August 1978. 

• Elm leaves, llkley, Yorkshire. September 1978. 

• Forked branch and stick, llkley, Yorkshire. September 1978. 

• Upright stones, Morecambe bay, Lancashire. November 1978. 
 
ค.ศ.1979 

• Snowball covered with mud, High Bentham, Yorkshire. February 1979. 

• Snowball made from last remaining patch, Bentham, Yorkshire. February 1979. 

• Snowball in trees, Clapham, Yorkshire. March 1979. 

• Balanced rock misty, Langdale, Cambria. June 1979. 

• Mud-edge trench, Bentham, Yorkshire. April 1979. 

• Glass stalks, Bentham, Yorkshire. May 1979. 

• Forked sticks in water, High Bentham, Yorkshire. March 1979. 

• Red covered rock, High Bentham, Yorkshire. June 1979. 

• Beach leaf covered rock in black mud, Bentham, Yorkshire. June 1979. 

• Clay covered rock placed under water, llkley, Yorkshire. July 1979. 

• Branches, Robert hall woods, Yorkshire. August 1979. 

• Rock covered with elm, Bentham, Yorkshire. September 1979. 

• Crack line, Clapham, Yorkshire. December 1979. 

• Frost leaf patch, Clapham, Yorkshire. December 1979. 
 
ค.ศ.1980 

• Grass stalk line through trees, Bentham, Yorkshire. January 1980. 

• Ice on ice, llkley, Yorkshire. January 1980.  

• Hole covered with small pointed rocks, Clapham, Yorkshire. January 1980. 

• Hole two to three feet across, Clapham, Yorkshire. January 1980. 

• Hole about four feet across one foot deep lined with peat, Ingle borough, 
Yorkshire. February 1980. 
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• Snowball in trees, Robert hall wood, Yorkshire. February 1980. 

• Sticks in cobweb, Wales. May 1980. 

• Stone ball, Wales. May 1980. 

• Slate throw, Blaenau Ffesting, Wales. May 1980. 

• Stacked stone, Blaenau Ffesting, Wales. June 1980. 

• Hazel stick throw, Lancashire, Cambria. 10July 1980. 

• Stone line, Caton, Lancashire. August 1980. 

• Dead hazel sticks bent over, Bentham, Yorkshire. September 1980. 

• Dark elm patch, Bentham, Yorkshire. 4 November 1980. 

• Yellow elm patch, Bentham, Yorkshire. 6 November 1980. 

• Green elm patch, Bentham, Yorkshire. 7 November 1980. 

• Rainbow splash, River Wharfe, Forkshire. December 1980. 
 
ค.ศ.1981 

• Grass line, llkley, Yorkshire. March 1981. 

• Snowball, Middleton woods, Yorkshire. 29 April 1981. 

• Grass stalk line, Swindale beck wood, Cambria. 3 November 1981. 

• Ragwort and nettle stalks, Brough, Cambria. 15 December 1981. 
 
ค.ศ. 1982 

• Feathers plucked from dead heron, Swindale beck wood, Cambria. 24 February 
1982. 

• Woven windfallen ash sticks, Brough, Cambria. April 1982. 

• Woven twings, Brough, Cambria. May 1982. 

• Slate arch, Blaenau Ffesting, Wales. 18 May 1982. 

• Snowball in summer, Tatton Park, Cheshire. Summer 1982. 

• Stone circle, Swindale Beck wood, Cambria. 29 July 1982. 

• Bracken stripped down one side, Brough, Cambria. 5 September 1982. 

• Balanced river stones, Brough, Cambria. 24 September 1982. 

• Ice arch, Helbeck Craggs, Cambria. 15 November 1982. 
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• Ice arch, Brough, Cambria. 1 December 1982. 
 
ค.ศ. 1983 

• Sticks spire, Helbeck, Cambria. 8 May 1983. 

• Torn line in garlic leaves, Swindale Beck wood, Cambria. 9 May 1983. 

• Goose feathers, Helbeck, Cambria. 10 June 1983. 

• Line drawn in sand with stick early morning, Abersoch, North Wales. 14 August 
1983. 

• Sand edges to catch early light, South Abersoch, North Wales. August 1983. 

• Line drawn in sand, Abersoch, Wales. September 1983. 

• River stones scratched White, Swindale Beck wood, Cambria. 27 August 1983. 

• Continuous grass stalks line, Yorkshire Sculpture, West Bretton. September 
1983. 

• Earth crack line, Yorkshire Sculpture, West Bretton. September 1983. 

• Slate cairn, Brough, Cambria. December 1983. 

• Elder leaf patches edge, Helbeck, Cambria. October 1983. 

• Sycamore sticks line, Helbeck, Cambria. 12 October 1983. 

• Red leaf patch, Brough, Cambria. November 1983. 
 
ค.ศ. 1984 

• Snow arch, Swindale Beck, Cambria. 29 January 1984. 

• Snow brought to an edge to catch winter light, Brough, Cambria. 25 January 
1984. 

• Snow compacted in to series of joining arches, Helbeck, Cambria. 26 January 
1984. 

• Frozen patch of snow, Brough, Cambria. March 1984. 

• Rain shadow, St .Abbs, Scotland. June 1984. 

• Serpentine leaf form, Brough, Cambria. July 1984. 

• Carved sand, Harlem, Holland. 13 August 1984. 

• Sycamore boxes, Harlem, Holland. 19 August 1984. 
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• Started to rain laid down, Harlem, Holland. 29 August 1984. 

• Torn sycamore leaf and red sycamore stalk laid in a curving continuous line, 
Harlem, Holland. 30 August 1984. 

• Red cherry leaf patch, Brough, Cambria. 4 November 1984. 

• Continuous grass stalk line held to mud covered rocks with thorns, Swindale 
Beck wood, Cambria. 10 December 1984. 
 
ค.ศ. 1985 

• Icicle sire, Brough, Cambria. 8 January 1985. 

• Snow shadow, Brough, Cambria. 13 January 1985. 

• Balanced ice column, Helbeck Craggs, Cambria. 5 January 1985. 

• Line to follow colour in stones, St. Abbs, Scotland. 31 May 1985. 

• Cairn to follow colour in stones, St. Abbs, Scotland. 1 June 1985. 

• Carefully broken pebbles scratched white with another stone, St. Abbs, 
Scotland. June 1985. 

• Dandelion circle on bluebells, Brough, Cambria. 4 June 1985. 

• Dandelion flowers pinned with thorns to rosebay willowherb stalks, Brough, 
Cambria. 8 June 1985. 

• Limestone corn, Brough, Cambria. July 1985. 

• Woven bracken ball, Langholm, Scotland. November 1985. 

• Plane leaf circle, Finsbury Park, London. November 1985. 

• Woven silver birch circle, Hampstead Heath, London. 13 December 1985. 

• Hogweed stalks floating on pone, Hampstead Heath, London. 15 December 
1985. 

• Beech leaves, Hampstead Heath, London. 26 December 1985. 

• Ice ball, Hampstead Heath, London. 27 December 1985. 

• Line of ice to catch the light, Hampstead Heath, London. 28 December 1985. 

• Ice arch, Hampstead Heath, London. 30 December 1985. 
 
 



 118 

ค.ศ. 1986 

• Hogweed stalks following channels in bark, Hampstead Heath, London. January 
1986. 

• Shapes cleared on snow covered heather, Longholm, Dumfriesshire. February 
1986. 

• Snow and stone arch, Langholm, Dumfriesshire. February 1986. 

• Woven branch circular arch, Langholm, Dumfriesshire. April 1986. 

• Hanging hole, Holbeck, Leeds. May 1986. 

•  Horse chestnut tree torn hole, Trinity College, Cambridge. 24 July 1986. 

• Slate cone, Langdale, Cambria. August 1986. 

• Cracked earth removed, St. Louis, Missouri. 9 October 1986. 

• Horse chestnut leaves sections torn out, Longbrough, Leicestershire. 22 
September 1986 

• Floating hole, Loughbrough, Leicestershire. September 1986. 

• Sycamore patch, Glasgow, Lancashire. 31 October 1986. 

• Sycamore leaves stitched together with stalks hung from a tree, Glasgow, 
Lancashire. 1 November 1986. 

• Yellow and ruddy leaves, Glasgow, Lancashire. 1 November 1986. 

• Leaf crack line, Glasgow, Lancashire. 2 November 1986. 

• Yellow and dark elm leaf work, penpont, Dumfriesshire, 8 November 1986. 

• Leaf horn, penpont, Dumfriesshire. 15 November 1986. 

• Ice work, Scaur, Dumfriesshire. December 1986. 
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แบบประเมินกลุมตัวอยางแบบรางงานออกแบบเกาอ้ี (ผูเช่ียวชาญ) 
หัวของานวิจยัเรื่อง 

การศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ี: กรณีศึกษาผลงานประติมากรรม 
ของแอนดี้ โกลดสเวอรตี้ชวงป ค.ศ. 1977 – 1986 

โดย นายธีรัชต บุญญานันต 
นิสิตปริญญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 การศึกษาผลงานประติมากรรมของ แอนดี้ โกลสวอรซตี้ ตั้งแตป ค.ศ.1977– ค.ศ.1986 
เพ่ือการออกแบบเครื่องเรือน เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใชการ
วิเคราะหผลงานประติมากรรม โดยเนื้อหาขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควานํามาพัฒนาสรางสรรค
เปนผลงานเฟอรนิเจอรเกาอ้ีในรูปแบบของผูวิจัย   
 
คําชี้แจง  แบบประเมินกลุมตัวอยางแบบรางงานออกแบบเกาอ้ี มีดังนี้ 
ตอนที่1  การประเมินความคิดเห็นดานคุณภาพและความพึงพอใจในผลิตภัณฑเกาอ้ีโดยพัฒนามา 
 จากแนวคิดจากการศึกษาผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลดสเวอรตี้ แบงออกเปน 3  
 ดานดังนี้ 

- ลักษณะโครงสรางรูปแบบความสวยงาม 
- การใชสีสัน 
- ดานประโยชนใชสอย 

 
 ขอความกรุณาใหทานพิจารณา และโปรดใสเครื่องหมาย / ในชองของระดับความคิดเห็น
ของแตละขอในตาราง ซึ่งกําหนดคาคะแนน (Weight) แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้  
 5  หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก 
 4  หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี 
 3  หมายถึง ผลการประเมินในระดับพอใช 
 2  หมายถึง ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง 
 1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใชไมได 
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ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทานสามรถตอบไดอยางอิสระในตอนทายของแบบประเมิน เพ่ือเปน 
 ประโยชนตอการศึกษาและการวิจัยในครั้งนี้ 
  
 ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินมีจุดประสงคใชเพ่ือการศึกษาเทานั้น ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทาน
ที่ไดใหความอนุเคราะหในการตอบแบบประเมิน และใหขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษา
และการวิจัยดังกลาวมา ณ โอกาสนี้ 
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แบบประเมินกลุมตัวอยางแบบรางงานออกแบบเกาอ้ี (ผูเช่ียวชาญ) 
หัวของานวิจยัเรื่อง 

การศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนประเภทเกาอ้ี: กรณีศึกษาผลงานประติมากรรม 
ของแอนดี้ โกลดสเวอรตี้ชวงป ค.ศ. 1977 – 1986 

โดย นายธีรัชต บุญญานันต 
นิสิตปริญญาโท สาขานวตักรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 การศึกษาผลงานประติมากรรมของ แอนดี้ โกลสวอรซตี้ ตั้งแตป ค.ศ.1977– ค.ศ.1986 
เพ่ือการออกแบบเครื่องเรือน เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยใชการ
วิเคราะหผลงานประติมากรรม โดยเนื้อหาขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควานํามาพัฒนาสรางสรรค
เปนผลงานเฟอรนิเจอรเกาอ้ีในรูปแบบของผูวิจัย   
 
คําชี้แจง  แบบประเมินกลุมตัวอยางแบบรางงานออกแบบเกาอ้ี มีดังนี้ 
ตอนที่1  การประเมินความคิดเห็นดานผลของการออกแบบผลิตภัณฑเกาอ้ีโดยพัฒนาแนวคิดจาก 
 การศึกษาผลงานประติมากรรมของแอนดี้ โกลดสเวอรต แบงออกเปน 3 ดานดังนี้ 
 - การพัฒนารูปแบบ 
 - รูปแบบ รูปทรง รูปราง  
 - รูปแบบที่เเสดงถึงงานประติมากรรมของเเอนดี้ โกลดสเวอรต 
 ขอความกรุณาใหทานพิจารณา และโปรดใสเครื่องหมาย / ในชองของระดับความคิดเห็น
ของแตละขอในตาราง ซึ่งกําหนดคาคะแนน (Weight) แบงออกเปน 5 ระดับ ดังนี้  
 5  หมายถึง ผลการประเมินในระดับดีมาก 
 4  หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี 
 3  หมายถึง ผลการประเมินในระดับพอใช 
 2  หมายถึง ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง 
 1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใชไมได 
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ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ทานสามรถตอบไดอยางอิสระในตอนทายของแบบประเมิน เพ่ือเปน 
 ประโยชนตอการศึกษาและการวิจัยในครั้งนี้ 
  
 ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินมีจุดประสงคใชเพ่ือการศึกษาเทานั้น ผูวิจัยขอขอบคุณทุกทาน
ที่ไดใหความอนุเคราะหในการตอบแบบประเมิน และใหขอมูลตางๆ ที่เปนประโยชนตอการศึกษา
และการวิจัยดังกลาวมา ณ โอกาสนี้ 
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แบบโปสเตอรเสนอผลงานวิชาการ 
 

 
 

โปสเตอรเสนอผลงานวชิาการ no.1 
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โปสเตอรเสนอผลงานวชิาการ no.2 
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โปสเตอรเสนอผลงานวชิาการ no.3 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ ชื่อสกุล     นายธีรัชต บุญญานันต 
วันเดือนปเกิด    17 พฤศจิกายน 2526 
สถานที่เกิด     กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน   56/180 หมูบานธนกาจญจณ ซ.เกลารัตนา 9/1  
      ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ จ.นนทบุรี 11140 
สถานที่ทํางานปจจุบัน    บริษัท บียูดี สตูดิโอ, 3d visualizer 
 
ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2544    มัธยมศึกษา    
      จาก  สุรศักดิ์มนตรี 
 พ.ศ. 2548    ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปกรรมศาสตร).  
      จาก  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 พ.ศ. 2554    ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการออกแบบ).  
      จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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