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1. ความเป็ นมาและความสาคัญ
เฟอร์ นิเจอร์ คือ สิ่ งที่มนุษย์คิดประดิษฐ์ข้ ึน เพื่ออานวยความสะดวกสาหรับกิจกรรม
ต่างๆ ภายในบ้าน ที่ทางาน หรื อ ที่สาธารณะ กิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การนัง่ การนอน เป็ นต้น
เฟอร์ นิเจอร์ ถูกออกแบบสาหรับคนคนเดียว หรื อ กลุ่มคน ทาด้วยวัสดุหลายชนิดแตกต่างกัน
เฟอร์ นิเจอร์ จดั ว่า เป็ นส่ วนเชื่อมระหว่างผูอ้ าศัยกับตัวบ้านของมนุษย์ ซึ่ งได้แบ่งตามสภาพแวดล้อม
ในปั จจุบนั เฟอร์ นิเจอร์ สามารถแบ่งแยกประเภทได้หลายลักษณะซึ่ งอาจเรี ยกชื่อให้สอดคล้อง
กับการใช้สอย หรื อ เรี ยกให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของสถานที่ รวมถึงเฟอร์ นิเจอร์ ทุกประเภท
ที่ใช้ภายในอาคาร และใช้ภายนอกอาคาร (อุดมศักดิ์ สารี บุตร, 2550)
การเพิม่ จานวนของประชากรโลก ส่ งผลกระทบต่อการใช้ทรัพยากรป่ าไม้ เพราะมนุษย์
มีความต้องการปั จจัยเรื่ องของที่อยูอ่ าศัย จึงจาเป็ นอย่างยิง่ ที่มนุษย์จะต้องนาไม้มาเป็ นวัสดุประกอบ
ใช้เครื่ องเรื อนในที่พกั อาศัยของตน ดังนั้น ไม้ จึงเป็ นอีกวัสดุหนึ่งที่ตอ้ งนามาประกอบเครื่ องเรื อน
ให้มีความสวยงามและน่าอยูม่ ากยิง่ ขึ้น ทั้งนี้ โรงงานแปรรู ปไม้และโรงงานผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ใน
ประเทศไทย มีจานวนทั้งหมด กว่า 18,100 โรงงาน (กรมป่ าไม้ , ตุลาคม 2552) [Online] โดยโรงงาน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากไม้ ซึ่ งเป็ นโรงงานที่ทาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่ องเรื อนหลายชนิด โดยจะได้ไม้
จากโรงงานแปรรู ปเช่น ไม้ระแนง ไม้แผ่น ไม้ท่อน แป้ นไม้ ฯลฯ เป็ นต้น โดยจะส่ งไม้แปรรู ป
เหล่านี้มายังโรงงานที่แปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ และพร้อมที่จะนาไปเข้ากระบวนผลิตเป็ นเครื่ องเรื อน
เช่น ตู ้ โต๊ะ เก้าอี้ เตียง ชั้นวาง ฯลฯ เป็ นต้น ซึ่ งไม้ที่ส่งมาจากโรงงานแปรรู ปไม้จะมีขนาดไม่เท่ากัน
และการนาไม้ไปใช้ในจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน จึงทาให้ผลิตภัณฑ์เครื่ องเรื อนแต่ละอย่างมีขนาด
ไม่เท่ากับไม้ที่สงั่ ซื้ อมาจากโรงงานไม้แปรรู ป จึงส่ งผลเสี ยทาให้เกิดเศษปลายไม้จากการตัดไม้
ในส่ วนของที่นาไปใช้และส่ วนปลายไม้ที่เหลือ ซึ่ งบางโรงงานนาไปทิ้งนาไปเผาถ่านหรื อนาไปใช้
ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ที่ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าของเศษไม้เท่าที่ควร
จานงค์ เหล็กแก้ว (2552) กล่าวว่าจุดเด่นของเศษไม้ คือ ความสวยงามของลวดลายไม้
ที่จะผสมผสานกันระหว่างไม้หลายๆ ชนิดเข้าด้วยกัน จึงได้ชิ้นงานที่แข็งแรงทนทานตามไปด้วย
แต่ความทนทานของไม้ยงั เป็ นสิ่ งต้องผุพงั ไปตามกาลเวลา ยิง่ เมื่ออยูน่ อกอาคารแล้ว ย่อมจะต้องเจอ
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กับสภาพอากาศ ทั้ง ความร้อนของแสงแดด ฝน และแมลง ยิง่ ทาให้อายุการใช้งานของไม้น้ นั
ลดลง แต่เมื่อนาเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ มาใช้งานในอาคารทาให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเศษไม้ เป็ นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดปริ มาณเศษไม้ และช่วยเพิ่มมูลค่า
ให้กบั เศษวัสดุเหลือใช้ ซึ่ งมีผคู ้ ิดค้นการทาผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเศษไม้ และก่อให้เกิดงานรู ปแบบ
ใหม่ๆ ที่ได้จากการพัฒนาขึ้นด้วยวิธีการเพลาะไม้อดั ให้เป็ นแผ่นเดียวกันซึ่ งการเพลาะเศษไม้เหล่านี้
มีคุณสมบัติแข็งแรงรับน้ าหนักได้เป็ นอย่างดี สามารถ เจาะ ตัด ประสาน เหมือนไม้แผ่นทัว่ ไป
เก้าอี้นงั่ เล่นภายในบ้าน ปั จจุบนั ใช้วสั ดุที่ไม่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม เช่น เหล็ก พลาสติก เป็ นต้น
ซึ่ งส่ งผลให้การย่อยสลายต้องใช้เวลานานกว่าวัสดุที่ทาด้วยไม้ ซึ่ งเศษไม้ที่เหลือใช้ที่กล่าวมา เป็ นอีก
วิธีหนึ่งที่ช่วยลดเศษไม้ และช่วยเพิ่มมูลค่าของเศษไม้ โดยการนามาผลิตเป็ นเฟอร์ นิเจอร์ ใช้ภายใน
บ้านพักอาศัย ซึ่ งจะช่วยให้เฟอร์ นิเจอร์ มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
ดังนั้นผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นถึงความสาคัญของการ ใช้เศษวัสดุให้คุม้ ค่า จึงได้ศึกษาข้อมูล
และพัฒนาเก้าอี้นงั่ เล่นภายในบ้านจากเศษไม้ โดยการออกแบบเก้าอี้นงั่ เล่นจากเศษไม้จากโรงงาน
แปรรู ปผลิตภัณฑ์ไม้ และศึกษาข้อมูลเศษไม้ที่สามารถนากลับมาใช้งานใหม่ ( Reuse) ทาให้เกิด
ประโยชน์ และตอบสนองกลุ่มผูใ้ ช้งาน ด้วยการนาไปออกแบบเก้าอี้นงั่ เล่นภายในภายในบ้านพัก
อาศัยที่มีความเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1) เพื่อศึกษารู ปแบบการนาเศษไม้เหลือใช้จากโรงงานผลิต ไม้ และแปรรู ปไม้มาใช้
ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์
2) เพื่อออกแบบเก้าอี้นงั่ เล่นภายในบ้านพักอาศัยโดยใช้เศษไม้เหลือใช้จากโรงงาน
3. ขอบเขตการศึกษาข้ อมูล
1) ข้อมูลเกี่ยวกับเศษไม้ที่เหลือใช้จากโรงงานแปรรู ปในจังหวัดอุดรธานี
2) ข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบเก้าอี้และขนาดสัดส่ วนของมนุษย์
3) ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมการออกแบบเชิงนิเวศ (Eco-Design)
4) ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุของการตกแต่งเก้าอี้ที่มีความเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
5) ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเพลาะเศษไม้
6) ตัวอย่างงานออกแบบที่ใช้หลักการออกแบบเชิงนิเวศ
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4. ขอบเขตการออกแบบ
1) ออกแบบโดยใช้วสั ดุที่มีความเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมทั้งวัสดุหลักและวัสดุประกอบ
2) ออกแบบโดยเน้นกลุ่มผูใ้ ช้ในกลุ่มที่ชื่นชอบงานออกแบบเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
3) ออกแบบเก้าอี้สาหรับใช้สอยภายในบ้านพักอาศัยโดยใช้แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ
5. นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ ช้ ในการวิจัย
1) เก้าอี้นงั่ เล่นภายในบ้านพักอาศัยจากเศษไม้ หมายถึง เก้าอี้นงั่ เล่นที่ผลิตด้วยเศษไม้
ซึ่งใช้สอยภายในอาคารบ้านเรื อน
2) เศษไม้ หมายถึง ส่ วนของปลายไม้ที่ไม่ใช้งาน โดยเหลือจากการตัดเพื่อนาไม่ไป
แปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์
3) Eco-Design คือ การนาเอาเศษไม้ใช้ โดยเป็ นการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็ นมิตร
ต่อสิ่ งแวดล้อมโดยใช้หลักการออกแบบเชิงนิเวศ
4) Reuse คือ การนาเอาเศษไม้เหลือกลับมาใช้โดยการออกแบบให้อยูใ่ นรู ปแบบ
ของการเพลาะเศษไม้
6. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1) ได้ศึกษาแนวทางการนาเศษไม้จากโรงงงานแปรรู ปมาใช้ให้เกิดประโยชน์
2) ได้เก้าอี้นงั่ เล่นภายในบ้านพักอาศัยที่เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
3) ได้เผยแพร่ แนวทางของการนาเศษไม้มาออกแบบเป็ นเก้าอี้นงั่ เล่นภายในบ้าน
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7. แผนภาพการดาเนินโครงการ
ศึกษาค้นคว้าข้อมูลโดยการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเศษไม้จากโรงงานแปรรู ปไม้ในจังหวัดอุดรธานี

สร้างเครื่ องมือในการเก็บโดยการสร้างเครื่ องมือประกอบการออกแบบเก้าอี้นงั่ เล่นภายในบ้านพัก
อาศัยจากการเพลาะเศษไม้ เช่น แบบสอบถามปลายปิ ดสอบถามเกี่ยวกับเศษไม้ และแบบสัมภาษณ์
เป็ นปลายเปิ ด สัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางการออกแบบและการผลิต

วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการนาข้อมูลที่ได้มาจากการสอบถามประชากรกลุ่มตัวอย่างในอุดรธานี จานวน
100 คน และแบบสัมภาษณ์เจ้าของกิจการโรงเลื่อย 2 แห่ง

ทาแบบ Idea Sketch โดยออกแบบร่ างเก้าอี้นงั่ เล่นในบ้านพักอาศัยจากเศษไม้ โดยใช้โปรแกรม 3D
MAX9 โปรแกรมPhotoshop และ Illustration เพื่อให้เห็นรู ปทรง สี สนั โครงสร้าง และขนาด เพื่อ
หารู ปแบบที่เหมาะสมในการออกแบบ

ทาแบบ Sketch design ออกแบบแสดงลายละเอียดเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ของเก้าอี้นงั่ เล่นในบ้านพัก
อาศัยจากการเพลาะเศษไม้

จัดทาต้นแบบผลิตภัณฑ์เก้าอี้นงั่ เล่นในบ้านพักอาศัยจากการเพลาะเศษไม้

เขียนรายงานโดยสรุ ปผลงานการออกแบบที่สร้างขึ้นตามหัวข้อโครงการโดยผ่านกระบวนการ
ต่างๆ จนกระทัง่ เก้าอี้นงั่ เล่นในบ้านพักอาศัยจากการเพลาะเศษไม้ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ต่อไป

ภาพที่ 1.1 แผนภาพการดาเนินโครงการ

