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สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ศึกษาคุณสมบัติของวสัดุท่ีเก่ียวข้องกับแรงดึง ทดลองข้ึนรูป

เฟอร์นิเจอร์จากแรงดึง ออกแบบและพฒันาจนได้ต้นแบบท่ีมีประสิทธิภาพและศึกษาผลการ

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์จากโครงสร้างแรงดึงจากตน้แบบจากผลการประเมินแบบสอบถามความพึง

พอใจของกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงการรับแรงและการถ่ายแรงของโครงสร้างแรงดึงจากงานสถาปัตยกรรม

และวิศวกรรมท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัถูกนาํมาเป็นเทคนิคเกิดความสมดุลในรูปแบบโครงสร้างแรงดึง 
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ผลการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อการพกัผอ่นจากโครงสร้างแรงดึงพบวา่ เฟอร์นิเจอร์

ตน้แบบท่ีมีการคาํนึงถึงการรับแรงและการถ่ายแรงโดยอยูบ่นพื้นฐานความสมดุล เกิดเป็น

เฟอร์นิเจอร์ท่ีมีความสมดุลจากแรงดึงเม่ือถูกใชง้าน เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีมีสัดส่วนละรูปลกัษณ์ท่ี

เหมาะสมกบัการใชง้าน นอกจากนั้นยงัมีความเหมาะสมในดา้นวสัดุการใชว้สัดุไมใ้นส่วน
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มีปัญหาในการทดสอบการใชง้านและความแขง็แรงแต่ทางผูว้จิยัก็สามารถแกปั้ญหาและพฒันาได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ ทาํใหไ้ดม้าซ่ึงตน้แบบท่ีสามารถนาํไปประยกุตเ์ป็นเฟอร์นิเจอร์หรืองาน
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สร้างสรรคผ์นวกกบัขอ้มูลโครงสร้างแรงดึง ทาํใหไ้ดเ้ฟอร์นิเจอร์ท่ีมีรูปแบบท่ีแปลกตา มีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั และเกิดพฤติกรรมการใชง้านในรูปแบบใหม่ๆร่วมดว้ย 
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The purpose of this research is to educate and to search for information, which 
involve in tensile structure of Architecture and Engineering. This research also searches for 
characteristic of tensile structure in materials, to experiment in tensile structure of furniture. 
This also design and develop Tensile structure of furniture to reach the best efficiency. This 
research also educate the result of Tensile structure in furniture which gather information from 
target users. The educating of Tensile Structure in architecture and Engineer will develop 
balance and flexible in structure. In the final of experiment, this research   can create model of 
relaxing furniture  involved with Tensile structure, balance and flexible, and also will be 
evaluated in terms of material, aesthetic and usefulness. 

The result of designing of relaxing furniture shows that the researcher can design 
model furniture which get strength and momentum, and  based on  balancing. This furniture 
has a well proportion  and usefulness for users. Furthermore, in term of using wood for main 
structure, and using Nylon and Sling cable for sub-structure, and using calico for supporting 
body, the experts mention that model furniture can completely answer the purpose of this 
research.  Although there are many obstacles in testing and experiment, the researcher can 
solve all problems and develop product efficiently. The result is perfectly model furniture which 
can use in different and various designed work .The reason is model furniture came from 
innovative designed and information of tensile structure which gather from the researcher, so 
the model furniture has strange form, individual characteristic and also create new behavior of 
users as well. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ท่ีมาและความสาํคัญของปัญหา 

ในปัจจบุนัมีการใช้ประโยชน์จากแรงดงึ (Tension) เพ่ือนํามาออกแบบโครงสร้างจาก

แรงดงึหลายแบบ ทัง้ในทางวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างแรงดงึใน

แบบแขวนเคเบิล(Suspended cable roofs), แบบโค้งจากจดุตวัของเคเบิล (Arched suspension  

roof), แบบแรงดงึเมมเบรน(Pre-tensioned cable networks and membranes), แบบแรงดงึจาก

เสากระโจงสงู(Externally expressed masted structures), แบบแรงดงึขึงปลายระหว่างมมุคาน 

(Cable-stayed, Cantilevered beam structures), แบบวงล้อจักรยาน(Bicycle wheel 

structure), แบบพืน้แขวนจากหลงัคา(Suspended floor building), แรงลมหรือแรงอากาศจาก

ภายใน(Air supported structures)  

 

 
ภาพท่ี 1     รูปแบบโครงสร้างแรงดงึแบบเมมเบรนในงานสถาปัตยกรรม 

ท่ีมา: Aeronaut Atomation, Patterning and Formfinding Software, เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม 

2559, เข้าถึงได้จาก http://www.aeronaut.org/software/fabric-structures.html 

 

ซึ่งโดยทัว่ไปการประยกุต์ใช้งานจากแรงดงึมกัจะถูกนํามาใช้กบัสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ 

อาทิโครงสร้างสะพาน โครงสร้างหลงัคาอาคาร เน่ืองจากรูปลกัษณะท่ีน่าสนใจท่ีนํามาใช้แก้ปัญหา

และเพิ่มศกัยภาพทางด้านสถาปัตยกรรมอยา่งมีเหตแุละผล ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของการลดโครงสร้าง

1 

 

http://www.aeronaut.org/software/fabric-structures.html
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ในการรับแรงถ่ายแรงในระยะช่วงกว้าง หรือการเพิ่มศักยภาพในสิ่งก่อสร้างเพ่ือรับมือกับ

แผน่ดนิไหว เป็นต้น 

สาเหตท่ีุทําให้มีการประยกุต์ใช้ทัง้แรงดงึในการออกแบบสิ่งปลกูสร้าง ประการแรก คือ

ในระบบโครงสร้างแรงดงึดงักล่าวมีความยืนหยุ่นเสมอ สามารถถ่ายเทการรับแรงได้อย่างเท่าๆกนั

บนพืน้ฐานความสมดลุเป็นหลกั ซึ่งจะเกิดผลดีเม่ือเกิดการโยก กระตกุ หรือสัน่สะเทือน อาทิ เม่ือ

เกิดเหตกุารณ์แผน่ดนิไหว โครงสร้างสามารถคงอยู่ได้ ประการท่ีสองคือ เป็นโครงสร้างท่ีติดตัง้และ

ถอดประกอบง่ายเน่ืองจากบางโครงสร้างสามารถพบัเก็บได้ด้วยตวัของเอง เน่ืองจากการถ่วงสมดลุ

แรงซึง่กนัและกนั และใช้วสัดท่ีุเป็นแผ่นเมมเบรน อาทิ ผ้าใบ แผ่นหนงั สิ่งทอ ประกอบกบัส่วนวสัดุ

ท่ีเป็นของแข็งและสายเคเบิล ซึ่งเป็นวสัดท่ีุมีนํา้หนกัเบาเม่ือเทียบกบัโครงสร้างท่ีทํามาจากเหล็ก

และปนูซีเมนต์ ทําให้ง่ายตอ่การขนส่งลดคา่ใช้จ่ายในการติดตัง้หน้างานและการถอดเก็บ ประการ

ท่ีสามโครงสร้างดงักล่าว การประยุกต์ใช้แรงดึงสามารถออกแบบและสร้างโครงสร้างแบบง่าย

ขนาดเล็กซึง่มีการคงรูปท่ีเสถียร แล้วจงึประกอบ ตอ่เตมิเพ่ือขยายเป็นโครงสร้างท่ีมีขนาดใหญ่หรือ

เปล่ียนแปลงรูปร่างได้ไม่ซํา้แบบ แตย่งัคงความมีเสถียรภาพเอาไว้ได้ (Modularity) ซึ่งจะช่วยลด

ต้นทุนในการผลิตเน่ืองจากผลิตได้ง่ายจากการผลิตเป็นหน่วยเล็กซํา้เดิม ลดต้นทุนในการขนส่ง

เน่ืองจากพบัเก็บและจดัวางให้เป็นระเบียบได้และง่ายตอ่การติดตัง้ช่วยลดต้นทนุในการก่อสร้างได้ 

ประการสดุท้าย โครงสร้างท่ีเกิดจากการประยกุต์ใช้แรงดงึในโครงสร้างบางรูปแบบจะสร้างความ

สวยงามแปลกใหม่ให้กับผู้ พบเห็นเม่ือเทียบกับโครงการอาคารปกติทั่วไปท่ีทํามาจากวัสดุท่ีมี

นํา้หนกัมาก ให้ความรู้สึกแข็งกระด้าง ไม่ผ่อนคลาย ฉะนัน้โครงสร้างแรงดงึดงักล่าวเม่ือเกิดการ

ผสมผสานของวสัดแุละการออกแบบให้รับแรงอย่างเหมาะสมและกลมกลืน  จะให้ความรู้สึกท่ี

สวยงาม สบายตา ผอ่นคลายและยงัคงความรู้สกึปลอดภยัตอ่ผู้ใช้งาน  

จากประโยชน์ของโครงสร้างแรงดึงท่ีได้กล่าวไว้ในข้างต้น ข้าพเจ้ามั่นใจว่าเราจะ

สามารถใช้ประโยชน์ของแรงดึงมาประยกุต์ใช้กับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อนได้เป็น

อย่างดี ดงันัน้ในการศึกษาครัง้นีข้้าพเจ้าต้องการศกึษาเร่ืองของโครงสร้างจากแรงดึงเพ่ือนํามา

ประยกุต์ในการออกแบบและเลือกใช้วสัดท่ีุเหมาะสมในการผลิตเฟอร์นิเจอร์สําหรับการพกัผ่อนท่ีมี

ความ เหมาะสมกับโครงสร้างรับนํา้หนกัและสรีระของมนุษย์และมีความสวยงาม เหมาะสมกับ

วฒันธรรม สังคม และบริบทขณะนัน้ ซึ่งถือเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของนักออกแบบท่ี

จะต้องคํานึงถึงการใช้งานท่ีเหมาะสม รวมไปถึงการรับผิดชอบในสขุภาพและความปลอดภยัของ

ผู้ใช้งานทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศกึษาโครงสร้างแรงดงึ(Tensile structure)เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ  

2. ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผอ่นโดยใช้เทคนิคแรงดงึท่ีเหมาะสมกบัการใช้งาน 

3. ประเมินความพงึพอใจจากกลุม่เป้าหมาย 

 

ขอบเขตงานวิจัย 

ขอบเขตการศึกษา 

1.  ศกึษาข้อมลูโครงสร้างแรงดงึ(Tensile structure) จากเอกสาร วิจยั วารสารตีพิมพ์

ทางวิชาการ และข้อมลูของหนว่ยงานท่ีเช่ือถือได้ 

2. ศกึษารูปแบบงานท่ีมีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างแรงดงึ จากเอกสาร ตํารา การสอบถาม

ผู้ เช่ียวชาญและกรณีศกึษา 

3. ศึกษาและทดลองขึน้รูปจากแรงดึง และหาวัสดุท่ีเหมาะสมกับการออกแบบ

เฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผอ่น ท่ีมีอยูใ่นในประเทศไทย เพ่ือการออกแบบสําหรับคนไทย 

ขอบเขตการออกแบบ 

1. ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อน ขนาดไม่เกิน 2.00x2.00 เมตร ไม่จํากดัความ

สงู สําหรับคนไทย 

2. กลุ่มประชากรด้านการออกแบบ นําแบบร่างและต้นแบบไปทดสอบแบบโดยผ่าน

การปรึกษาจากผู้ เช่ียวชาญในด้านท่ีเก่ียวข้องจํานวน 5 ทา่น 

ด้านออกแบบผลิตภณัฑ์     2 ทา่น 

ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรรม 1 ทา่น 

ด้านการตลาด     1 ทา่น 

ด้านผู้ประกอบการ     1 ทา่น 

3. ลกัษณะของเคร่ืองมือ เป็นแบบแสดงความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญท่ีสามารถตอบได้

อยา่งอิสระ เพ่ือเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมลูและพฒันาผลิตภณัฑ์ 

ขอบเขตการประเมินความพงึพอใจ 

1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากร คือ ผู้บริโภคพ่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

กลุม่ตวัอยา่ง คือ กลุม่ผู้บริโภคท่ีกําลงัเลือกซือ้หรือสนใจเฟอร์นิเจอร์ 

2. ลกัษณะของเคร่ืองมือ เป็นแบบทําการสอบถามด้วยตวัเองและทําการสอบถาม

ข้อมลูผา่นส่ือออนไลน์บนเว็บบอร์ด 
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วิธีการดาํเนินการวิจัย 

1. ขัน้ตอนการรวบรวมข้อมูล 

1.1 ศึกษาหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับโครงสร้างแรงดึงในรูปแบบ

ตา่งๆทัง้ในศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม, คณุสมบตัิสภาพของวสัดสํุาหรับแรง

ดงึ  

1.2 ศกึษาหาข้อมลูและรวบรวมข้อมลูทางด้านกายวิภาค สดัส่วน สรีระของมนษุย์ 

ข้อมลูการออกแบบเคร่ืองเรือนเพ่ือการพกัผ่อนและผลิตภณัฑ์ใกล้เคียงด้านรูปแบบ ประโยชน์

ใช้สอย 

2. ขัน้ตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 

2.1 วิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการรวบรวมและแจกแจง เพ่ือใช้แนวทางในการนํามาใช้

ออกแบบเพ่ือให้มีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ 

2.2 ศกึษาและทดลองหาวสัดแุละทดลองขึน้รูปเพ่ือหารูปแบบท่ีเหมาะสม 

3. ขัน้ตอนการออกแบบ  

3.1 สรุปข้อมลูเพ่ือใช้เป็นแนวคดิในการออกแบบ 

3.2 ออกแบบร่างและสร้างแบบจําลองแบบง่ายเพ่ือศกึษา ขนาด สดัส่วน โครงสร้าง 

หน้าท่ีใช้สอยและกรรมวิธีการผลิต 

3.3 ทําการผลิตเพ่ือได้ต้นแบบจริงและนําเสนอ 

3.4 ทดลองใช้ผลิตภณัฑ์และประเมินความพงึพอใจกบักลุม่ตวัอยา่ง 

4. ขัน้ตอนการสรุปผลและนําเสนอผลงาน 

4.1 สรุปผลงานจากการทํางานตา่งๆท่ีเกิดขึน้ และรวบรวมเพ่ือนําเสนอเป็นแนวทาง

ของต้นแบบผลิตภณัฑ์ 

4.2 นําเสนอผลงานโดยการเผยแพร่บทความลงในวารสารวิชาการ 

 

กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

ศิลปะ Postmodern - แนวความคิดท่ีมาหลงัจากยคุmodern เป็นช่วงหลงัการปฏิวตัิ

อตุสาหกรรม ยุค postmodern เป็นยุคท่ีปฏิเสธสิ่งเดิมๆในยุคmodern โดยเน้นเสรีภาพและอิสระ

ของบคุคล 
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ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. เกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองของโครงสร้างแรงดึงท่ีสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ได้ 

2. เฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผอ่นจากการศกึษาโครงสร้างแรงดงึท่ีตอบสนองสรีระร่างกาย

มนษุย์ชว่ยในเร่ืองของการพกัผอ่นได้สมบรูณ์แบบ เป็นตวัอยา่งของการความรู้รอบๆตวัมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ สามารถเป็นแนวทางในการพฒันาเฟอร์นิเจอร์ไทยอ่ืนๆได้  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

เฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์สําหรับนัง่พกัผ่อน สําหรับใช้ในท่ีพกัอาศยัทัง้ในร่มและ

กลางแจ้ง 

การพกัผอ่น - การพกัผอ่น ท่ีสามารถปลดปลอ่ยอิริยาบถ ได้เตม็ท่ีให้ความผอ่นคลาย 

โครงสร้าง - โครงสร้างท่ีเกิดขึน้ในงานวิศวกรรม และสถาปัตยกรรม ท่ีมีการถ่ายแรง

และรับแรง ทัง้แรงดงึและแรงอดั 

แรงดงึ – แรงกระทําท่ีเก่ียวข้องกบังานโครงสร้างในลกัษณะถกูดงึ 

 
 



 
 

บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

การดําเนินวิจยัเร่ืองการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อน จากการศกึษาโครงสร้าง

แรงดงึ (Tensile structure) ผู้ วิจยัได้ศกึษาข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง จากเอกสาร วิจยั วารสารตีพิมพ์ทาง

วิชาการ และข้อมลูของหนว่ยงานท่ีเช่ือถือได้ ดงัตอ่ไปนี ้

1. โครงสร้างแรงดงึ(Tensile structure) 

2. แรงทางโครงสร้าง 

3. วสัดท่ีุใช้ในการทดลอง 

4. การยศาสตร์และกายวิภาคเชิงกลของมนษุย์  

5. หลกัการออกแบบและการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อน 

6. ผลิตภณัฑ์ใกล้เคียง 

7. ศลิปะ Postmodern 

8. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

1. โครงสร้างแรงดึง 

ความหมายของคําวา่ “โครงสร้างแรงดงึ” นัน้เก่ียวข้องกบัหลายกลุม่ท่ีแตกตา่งออกไป

ในโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม โครงสร้างแรงดงึเป็นท่ีรู้จกัในปี 1950  สิ่งก่อสร้างตา่งๆล้วนแตใ่ช้

โครงสร้างแรงดงึซึง่ในโครงสร้างแรงดงึยงัมีรูปแบบของโครงสร้างท่ีแตกตา่งกนัออกไปอีก 

1.1 ความเป็นมาของแรงดึง 

โครงสร้างแรงดงึถกูพฒันามาจากการแก้ปัญหาของสะพานชว่งกว้าง โดยการใช้

รูปแบบสะพานแบบแขวน และสะพานแบบขงึ โดยทัง้ทัง้สองรูปแบบจะมีโครงสร้างหลกัเพ่ือรองรับ

และโครงสร้างรองอย่างเคเบิลเป็นองค์ประกอบอยูใ่นรูปแบบทัง้คู ่โดยในสมยัแรกมีการใช้เสาหรือ

Tower เป็นโครงสร้างหลกัในการรองรับการดงึของเคเบลิ เพ่ือเช่ือมตอ่ระหวา่งภเูขากนัและกนั

ระหวา่งเขาหิมาลายนัและเขาของประเทศจีนและเขาของเปรู ซึง่การเช่ือมตอ่ของทางใต้ประเทศจีน

มีการใช้เทคนิคแรงดงึท่ีมีมาก่อนคริสศกัราช 200 ปี โดยการนําเชือกโลหะและ

6 
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แทง่โลหะ มาเป็นองค์ประกอบในโครงสร้าง ตัง้แตน่ัน้มาทําให้สะพานนีเ้ป็นต้นแบบในการสร้าง

สะพานในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้อีกมากมาย 

 

 
ภาพท่ี 2     แสดงโครงสร้างสะพานขงึสมยัก่อนพฒันาสําหรับเช่ือมตอ่พืน้ท่ีสองฝ่ัง ออกแบบโดย 

     Stus Verantius 

ท่ีมา: Faustus Verantius เข้าถึงได้ http://www1.mate.polimi.it เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 

2559 

 

เต้นท์เป็นรูปแบบท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีมาตัง้แตส่มยัก่อน หน้าท่ีคือสําหรับพกัอาศยั เป็นท่ีหลบ

ภัยจากสตัว์ และป้องกันภัยอนัตรายจากธรรมชาติ องค์ประกอบของเต้นท์ ประกอบด้วย รูปร่าง

ลกัษณะเป็นโคนกรวยปลายแหลมด้านบน และปกคลมุด้วยผิวผ้าใบ โดยด้านในจะมีโครงสร้างเป็น

โครงอย่างน้อย  3-4 ชิน้ ขดักนัตรงส่วนปลายด้านบน ภายหลงัมีการประยกุต์เป็นรูปแบบเต้นท์ท่ีมี

รูปทรงท่ีหลากหลายขึน้  

 

 
ภาพท่ี 3      แสดงรูปแบบเต้นท์ The Central Asian Kibitka พบได้ทัว่ไปในพืน้ท่ีชนบท 

ท่ีมา: Central Asian Kibitka เข้าถึงได้จาก 

http://www.chebucto.ns.ca/Culture/Shifting_Boundariesl เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 

 
 

http://www.chebucto.ns.ca/Culture/Shifting_Boundariesl%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
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ภาพท่ี 4     แสดงรูปแบบโครงสร้างเต้นท์ Kibitka 

ท่ีมา: Central Asian Kibitka เข้าถึงได้จาก 

http://www.chebucto.ns.ca/Culture/Shifting_Boundaries  เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 

 

เต้นท์อีกรูปแบบหนึง่ซึง่รูปแบบจะแตกตา่งจากเต้นท์ Kibitka รูปแบบนีส้่วนใหญ่จะเป็น

เต้นท์ท่ีมีอยู่ในแถบชุมชนในเมืองในสมัยก่อน มีหน้าท่ีป้องกันแสงแดด ป้อมกันลมและอากาศ

หนาว เป็นรูปแบบท่ีไม่มีโครงสร้างโครงแข็งจะมีเฉพาะโครงสร้างส่วนท่ีเป็นผืนหรือวสัดเุชิงระนาบ

เท่านัน้  คือรูปร่างรูปทรงจะไม่แน่นอน รูปร่างรูปทรงท่ีเกิดขึน้จากรูปร่างเรขาคณิตจนมีรูปแบบ

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั เต้นท์ชนิดนีพ้บได้มากทางแถบตะวนัออกกลาง  โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 

เต้นท์ร่มกนัแดด และเต้นท์ศาลา มีสิ่งท่ีแตกตา่งกนัคือ เต้นท์แบบร่มกนัแดดจะมีเสากระโจมอยู่ตรง

กลางเพ่ือเป็นจุดขึงหลงัคาส่วนปลายหลงัคามีลกัษณะเหมือนกันสาดมีโครงสร้างย่ืนกางออกมา

จากกระโจมกลาง สว่นเต้นท์ศาลาจะมีการเช่ือมตอ่หลงัคาแบบสองโคนเช่ือมกนัโดยดงึรัง้เช่ือมกนั

ไปสว่นปลายหลงัคาจะถกูขงึลงมายงัพืน้ดนิ 

 

 
ภาพท่ี 5     แสดงเต้นท์ รูปแบบ Black Tent 

ท่ีมา: Breathe bell tents  เข้าถึงได้จาก  http://www.belltent.com.au เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 12 

ธนัวาคม 2559 

http://www.chebucto.ns.ca/Culture/Shifting_Boundaries%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
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เต้นท์สมยัใหม ่ในช่วงหลงั รูปแบบเต้นท์ได้มีการพฒันาถกูออกแบบโดย สถาปนิกชาว

เยอรมนั ช่ือ Frei Otto ได้ประยกุต์และผนวกใช้แรงดงึหลายๆรูปแบบ เกิดเป็นรูปร่างและรูปทรงท่ี

นา่สนใจมากมาย 

 

 
ภาพท่ี 6     แสดงโครงสร้างแรงดงึแบบMembrane and Cable net 

ท่ีมา: James B. Harris . Kevin Pui-K Li, Masted structures in architecture,1996. 18 

 

ในช่วงศตวรรษ19-20 การใช้รูปแบบแรงดงึมาใช้ในงานสถาปัตยกรรมมากมาย มีการ

ใช้แรงดึงหลายๆรูปแบบในสถาปัตยกรรมเดียว เกิดรูปทรงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะในตวัเองและมี

ศกัยภาพในการใช้สอยเพิ่มขึน้ 

 

 
ภาพท่ี 7     แสดงการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างแรงดงึในงานสถาปัตยกรรม 

ท่ีมา: James B. Harris . Kevin Pui-K Li, Masted structures in architecture,1996. 20 
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ภาพท่ี 8      แสดงการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างแรงดงึในงานสถาปัตยกรรมในช่วงยคุ 1958 

     และ1960 

ท่ีมา: James B. Harris . Kevin Pui-K Li, Masted structures in architecture,1996. 20 

 

 
ภาพท่ี 9      แสดงการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างแรงดงึในงานสถาปัตยกรรมในช่วงยคุ 1964 

ท่ีมา: James B. Harris . Kevin Pui-K Li, Masted structures in architecture,1996. 20 

 

 
ภาพท่ี 10     แสดงการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างแรงดงึในงานสถาปัตยกรรมในชว่งยคุศตวรรษท่ี 

20 

ท่ีมา: อาคาร Milwaukee Museum of Modern Art เข้าถึงได้จาก 

http://www.stuff.co.nz/travel/international  เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 

 

http://www.stuff.co.nz/travel/international%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559


11 

 
1.2 รูปแบบโครงสร้างแรงดงึ 

1.2.1 โครงสร้างหลงัคาแขวน(SUSPENDED CABLE ROOFS) สิ่งก่อสร้างท่ีใช้หลงัคา

แขวนเป็นโครงสร้างลักษณะเป็นเส้นขนานเพ่ือคํา้ยันระเบียงหลังคา  และป้องกันลม  ตวัอย่าง

โครงสร้างหลงัคาท่ีเล็กท่ีสุด  และเป็นโครงสร้างท่ีได้รับการยอมรับในเร่ืองด้านคอนเซป คือ บ้าน 

PAUL RUDOLPH ถูกสร้างในเขตฟลอริด้า ประเทศสหรัฐอเมริกา ตัง้แต่ปี   ค.ศ. 1954ซึ่งมี

โครงสร้างเหล็กแบน ท่ีกว้างเพียง 6.7 ม. แตช่่วยป้องกนัลมได้ดี  ตอ่มาในปี 1958  โครงสร้างแรง

ดงึถกูนํามาพฒันาขึน้โดย Robin Boyd’s Melbourne house ในปี 1958 และโครงสร้างท่ีใหญ่ เช่น 

สนามบนิ Saarinen’s Dulles  โครงสร้างแรงดงึในกลุม่นีจ้ะมีลกัษณะหลงัคาโค้ง เพียงมิตเิดียว 

 
ภาพท่ี 11     แสดงอาคารรูปแบบโครงสร้างหลงัคาแขวน Dulles Airport Terminal 

ท่ีมา: อาคาร Dulles Airport Terminal เข้าถึงได้จาก https://www.votpusk.ru  เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 12 

ธนัวาคม 2559 

 

1.2.2 โครงสร้างหลงัคาโค้ง (ROOFS  SUSPENSION  ARCHED ) ลกัษณะโครงสร้าง

หลงัคาโค้งในแบบนีจ้ะมี  2 มิติ โครงสร้างแรงดงึในรูปแบบนีจ้ะมี 2 รูปแบบ  คือ YALE HOCKEY 

RINK ในปี 1960 ซึง่จะมีเส้นโค้งขงึอยูต่รงมมุสิ่งก่อสร้าง  รูปแบบท่ีสองคือ จะเป็นเส้นโค้ง 2 เส้นขึง

อยูแ่ละเส้นขงึจะตดักนัท่ีมมุของแนวระนาบ สิ่งก่อสร้างท่ีมีช่ือเสียงในกลุ่มหลงัคาโค้งนีคื้อ Raleigh 

Arena  สร้างเสร็จเม่ือปี  1952 โดย Matthew  Nowicki และ Fred Severud ซึ่งเป็นผู้ ริเร่ิม

สมัยใหม่ท่ีสร้างสิ่งก่อสร้างสไตล์ หลังคาโค้ง และสิ่งก่อสร้างอีกท่ีหนึ่งท่ีมีช่ือเสียงมาก แต่ได้

พงัทลายลง คือ Berlin Congress Hall ท่ีถกูออกแบบโดย Hugh Stubbins ,และสร้างเสร็จในปี 

1957 

https://www.votpusk.ru/
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ภาพท่ี 12     แสดงอาคาร J. S. Dorton Arena  รูปแบบโครงสร้างหลงัคาโค้ง 

ท่ีมา: อาคาร J. S. Dorton Arena เข้าถึงได้จาก http://archive.constantcontact.com  เข้าถึง

เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 

 

1.2.3 โครงสร้างแรงดงึ  แบบโครงสร้างเมมเบรน )PRE-TENSION CABLE NETWORK 

AND MEMBRANES ( โครงสร้างในลกัษณะนีเ้กิดขึน้จากการทดลองและทดสอบโดย สถาปนิก 

Frei Otto ซึง่ โครงสร้างในลกัษณะนีจ้ะแบง่ออกเป็น 2 ประเภทคือ  

1.2.3.1  โครงสร้างท่ีเป็นลกัษณะตาข่ายลกูคล่ืนของเหล็กเคเบิล ส่วนยอดของตา

ข่ายจะขึงดึงกันตรงมุมของเสา มีลักษณะเหมือนตาข่าย เส้นท่ีขึงกันไว้นัน้ขึน้ในลกัษณะตรงกัน

ข้าม คนละทิศทางซึ่งทําให้เกิดเป็นโครงสร้างเมมเบรนท่ีแข็งแรงและทนต่อสภาพอากาศ และลม

แรง เน่ืองจากโครงสร้างท่ีขึงดึงกนัในทิศทางสวนกันนัน้ นอกจากจะมีนํา้หนกัเบาแล้ว ยงัมีความ

ยืดหยุ่นและแข็งแรงในตวัเอง  และสามารถทนได้ทัง้ลมพายุแรง หรือลมฝนได้อีกด้วย  วสัดุท่ีใช้

ส่วนใหญ่คือPVCเพราะมีนํา้หนกัเบา และเป็นโครงสร้างท่ีไม่ถาวร ตวัอย่างโครงสร้างในรูปแบบ

เมมเบรนนีไ้ด้แก่  อาคาร German pavilion at Expo’67 ท่ีMunich Olympic 

 
ภาพท่ี 13   แสดงอาคาร Olympic Stadium ประเทศเยอรมนันีสร้างในรูปแบบโครงสร้างท่ีเป็น                                                                                                            

     ลกัษณะตาขา่ยลกูคล่ืนของเหล็กเคเบลิ 

ท่ีมา: เข้าถึงได้จาก http://www.munichphotos.com/maxvorstadt/munich-olympic-park  

เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 
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1.2.3.2  โครงสร้างแบบท่ีสองเป็นโครงสร้างแรงดงึแบบเด่ียว วสัดนํุา้หนกัเบา ท่ี

เติมเต็มฟังชั่นของโครงสร้างและยังต้านทานสภาพอากาศ การพัฒนาครัง้นีเ้กิดขึน้ในปี 1970 

ในชว่งท่ี Teflon ไฟเบอร์กลาสเมมเบรนถกูนํามาใช้ มนัมีนํา้หนกัเบา มีโครงสร้างแรงดงึท่ีแข็งแรงท่ี

ซึง่ต้านทานสภาพอากาศและลดรังสีอลัตร้าไวโอเลต อีกทัง้ยงัทําความสะอาดตวัเองได้จากลมและ

ฝน วสัดจํุาพวก pvc โพลีเอสเตอร์ ได้ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายแตเ่ป็นโครงสร้างท่ีไมถาวรและ

นํา้หนกัไม่เบา ตวัอย่างท่ีโดดเดน่คือ Schumberger research Center 1985 และสนามฟุตบอล- 

Mount Stand ท่ี Lords Cricket Ground 

 

 
ภาพท่ี 14  แสดงหลงัคาอฒัจนัทร์ Mount Stand ท่ี Lords Cricket Ground  ออกแบบโดย

วิศวะช่ือ Armadillo  สร้างในรูปแบบโครงสร้างแรงดงึแบบเด่ียว 

ท่ีมา: เข้าถึงได้จาก http://www.armadilloengineering.com  เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 
 

1.2.4 โครงสร้างแรงดึงจากภายนอก )EXTERNALLY EXPRESSED MASTED 

STRUCTURES ( สิ่งก่อสร้างท่ีจดัอยู่ในโครงสร้างแรงดึงในลกัษณะนีน้ัน้จะมีเสากระโจมสูง ซึ่งทํา

ให้มีการยึดเหน่ียวของแรงสูงซึ่งโครงสร้างในลกัษณะนีจ้ะมีลกัษณะถักกันของเส้น ซึ่งการถักกัน

ของเส้นทําให้เกิดแรงดึง และเกิดเป็นโครงสร้างหลงัคา(Roof Construction) ซึ่งจําแนกออกได้

หลากหลายรูปแบบและมีความหลากหลายทางวสัด ุ สิ่งก่อสร้างในลกัษณะนีถ้กูจําแนกให้แตกตา่ง

กนัโดยจํานวนเสากระโจงและโครงสร้างพืน้ฐานของวสัด ุโครงสร้างในลกัษณะนีอ้าจมีการถักใน

รูปแบบซํา้ๆ เพ่ือทําให้โครงสร้างแรงดงึนัน้ใหญ่ขึน้  
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ภาพท่ี 15     แสดงอาคาร Poole Station ประเทศองักฤษรูปแบบโครงสร้างแรงดงึจากภายนอก 

ท่ีมา: อาคาร Poole Station เข้าถึงได้จาก http://www.munichphotos.com/maxvorstadt เข้าถึง

เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 

 

1.2.5 โครงสร้างแรงดึงเคเบิลสเตย์ขึงปลายระหว่างมุมโดยมีคานเป็นโครงสร้าง

 )CABLE-STAYED, CANTILEVERED BEAM STRUCTURES ( โครงสร้างในลกัษณะนีคื้อ   เคเบิล

ขึงระหว่างมมุของฝ่ังตรงข้าม  โดยมีคานรับนํา้หนกัอยู่ใต้ล่าง  โครงสร้างในลกัษณะนีจ้ะมีลกัษณะ

เหมือนกนั  แบบโครงสร้างในลกัษณะนีเ้ชน่ โครงสร้างสะพานขงึ 

 
ภาพท่ี 16     แสดงรูปแบบโครงสร้างสะพานแบบแรงดงึเคเบลิสเตย์ 

ท่ีมา: Cable Stayed Bridge เข้าถึงได้จาก https://erkrishneelram.wordpress.com เข้าถึงเม่ือ

วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 

 

1.2.6 โครงสร้างแบบวงล้อจกัรยาน)BICYCLE WHEEL) โครงสร้างในรูปแบบสมยัใหม่ 

แบบวงล้อจกัรยานนีถ้กูค้นพบโดย  James Starley of Covertry ในปี 1874 โครงสร้างในลกัษณะนี ้

จะมีแรงดงึเกิดขึน้โดยรอบ โดยมีแรงดงึจากภายนอกวงล้อและแรงดงึจากภายในวงล้อ หรือ  “HUB” 

แรงดึงทัง้สองท่ีเกิดขึน้ทัง้ภายนอกและในนัน้สนบัสนุนซึ่งกันและกัน  สถาปัตยกรรมชิน้แรกท่ี ถูก

พฒันาขึน้ในโครงสร้างลกัษณะวงล้อนี ้โดยวิศวกรช่ือ Lev Zetlin เขาได้สร้างหอประชมุในเมืองขึน้

ท่ี Utica , New York.ซึง่ถกูก่อสร้างแล้วเสร็จ ในปี 1960 
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ภาพท่ี 17     แสดงโครงสร้างภายในแบบวงล้อจกัรยานของสนาม Municipal auditorium ท่ี 

               นิวยอร์ค 

ท่ีมา: สนาม Municipal auditorium เข้าถึงได้จาก  http://www.prepcamp.com เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 

12 ธนัวาคม 2559 
 

1.2.7 โครงสร้างพืน้แขวนจากหลงัคา )SUSPEND FLOOR BUILDING ( โครงสร้างพืน้

แขวนจากหลังคานัน้เป็นโครงสร้างท่ีชัน้เป็นส่วนรับนํา้หนักและโครงสร้างโดยรอบใช้เหล็กเป็น

ตวัรับนํา้หนกัโดยแขวนจากหลงัคา  เคเบิลเป็นตวัยึดเสา โครงสร้างลกัษณะนีจ้ะมีนํา้หนกัเบา และ

เปิดโล่ง เช่น The West Coast Building ท่ีVancouver ถูกสร้างขึน้ในปี 1958 และ ธนาคาร 

Standard Bank ท่ี    Johannesburg ท่ีถกูสร้างในปี 1970 

 

 
ภาพท่ี 18     แสดงรูปแบบโครงสร้างพืน้แขวนจากหลงัคาของอาคาร THE QUBE 

ท่ีมา: RE/MAX Crest Realty Westside เข้าถึงได้จาก  http://www.albrighton.ca/the-qube-

1333-w-georgia-st  เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 

 

http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
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1.2.8 โครงสร้างแบบใช้แรงลม  หรือแรงอากาศจากภายใน(AIR SUPPORTED 

STRUCTURED) โครงสร้างแบบใช้แรงลม แรงอากาศเป็นหลกันัน้ ไม่ใช้โครงสร้างแรงดงึในการยึด

โครงสร้างจากพืน้ผิวนอก แต่ใช้แรงกดอากาศซึ่งทําให้เกิดมวลของอากาศภายในเม่ือเกิดมวลกด

อากาศภายในนัน้ จงึทําให้เกิดแรงดงึจากภายใน  ถึงแม้วา่โครงสร้างแบบใช้แรงลมนัน้จะเป็นท่ีรู้จกั

ในปี 1917 โดย F.W. Lanchester แต่โครงสร้างในลกัษณะนีถู้กนํามาใช้ในปี1930 เม่ือวสัดุ

สงัเคราะห์จําพวกไนลอนและโพลีเอสเตอร์ได้พฒันาขึน้และเหมาะกับโครงสร้างท่ีอาศยัแรงลมทํา

ให้เกิดรูป และอาศยัแรงกดบอลลนูเพ่ือสร้างเมมเบรนและสร้างหลงัคา ตวัอย่างเช่น ออฟฟิศท่ีถูก

ออกแบบโดย Norman Foster ในปี 1963 

 
ภาพท่ี 19     แสดงรูปแบบโครงสร้างแบบใช้แรงลมจากภายใน สํานกังาน  

       Computer Technology Ltd,Hemel 

ท่ีมา: เข้าถึงได้จากhttps://www.flickr.com/photos/smallritual/6261618747   เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 12 

ธนัวาคม 2559 
 

1.3 โครงสร้างพืน้ฐานของแรงดึง 

การพัฒนาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมนัน้ถูกพัฒนาขึน้จากการรวมตัวของ

สว่นประกอบและหลกัการโครงสร้าง  โครงสร้างหลกันัน้คือความสมดลุ แรง และ ประสิทธิภาพการ

รับนํา้หนกั สิ่งท่ีสําคญัของส่วนประกอบนัน้คือ ช่วงห่าง ความลึก และการรับนํา้หนกั สิ่งเหล่านีมี้

ความสัมพันธ์กันและเป็นส่วนประกอบหลักของโครงสร้างความเข้าใจในความหมายของ

องค์ประกอบจงึเป็นสิ่งสําคญั 

1.3.1 คําจํากัดความขององค์ประกอบและหน้าท่ีของโครงสร้าง ประการแรกนัน้ต้อง

แบง่แยกความแตกตา่งระหว่าง  envelope building และ building structure ข้อแตกตา่งนีถ้กูแบง่

โดยฟังชัน่ทางกายภาพ แบบแรก โครงสร้างนัน้เก่ียวข้องกับการป้องกันสภาพอากาศ และ ฉนวน

ความร้อน แบบท่ีสอง เก่ียวข้องกบัการกระทําตอ่วสัด ุเชน่ การรับแรง ระยะห่าง และการส่งนํา้หนกั 

http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
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ฟังชัน่ทัง้สองแบบนีส้มัพนัธ์กนัโดยการใช้ผนงั พืน้ และหลงัคาเป็นรากฐาน ระบบโครงสร้างทัง้สอง

แบบนีมี้ทัง้แรงสง่และแรงรับซึง่กระทบไปยงัสิ่งก่อสร้างและสง่ผา่นไปยงัพืน้ดนิอยา่งรวดเร็ว  

1.3.2 ความสมดลุและแรง หลกัเกณฑ์สําคญัสองแบบนัน้คือ  “ความสมดลุ” และ “แรง” 

เพ่ือทดสอบว่าความสมดลุนัน้เป็นพืน้ฐานสําคญั ผู้ออกแบบจึงต้องคํานวณแรงโดยรอบและความ

สมดลุของโครงสร้าง  เพ่ือให้สิ่งก่อสร้างท่ีถูกออกแบบนัน้มีความเสถียร และสมดลุอย่างถูกต้อง 

หลกัเกณฑ์ของแรงดงึคือพืน้ฐานหลกัของโครงสร้างทัง้หมด สิ่งก่อสร้างนัน้มีการรับนํา้หนกัแรงดึง

จากภายนอก ซึง่ถกูสง่ผา่นถึงโครงสร้างภายใน ซึง่การรับแรงจะมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัขนาด โดยผู้

ท่ีได้คิดค้นทฤษฎีนีคื้อ Isaac Newton  ผู้ซึ่งกล่าวไว้ว่า ความสมดลุเป็นองค์ประกอบของแรงและ

แรงภายในนัน้แบง่ออกเป็น 5 แบบคือ แรงดงึ แรงกด แรงงอหรือแรงทําให้โค้ง แรงตดั และแรงบดิ 

แรงดึงและแรงกด แรงดึงและแรงกดนัน้มีทิศทางของแรงในทางตรงกันข้าม แรงกด

และแรงดงึนัน้จะถกูส่งไปยงัวตัถแุตจ่ะไม่ทําให้วตัถุบิดงอ แรงดงึท่ีส่งไปยงัวตัถุมากเกินไปนัน้ ทํา

ให้วตัถแุตก หกั ในทางตรงกนัข้าม แรงกดท่ีถกูสง่ไปยงัวตัถมุากเกินไปจะทําให้วตัถเุกิดโก่ง บดิได้ 

การทําให้แรงกดอยูใ่นระดบัท่ีพอเหมาะนัน้จะเกิดประสิทธิภาพอย่างสงูสดุ  ซึ่งจะทําให้

วตัถอุ่อนคล้ายของเหลว  ในขณะท่ีแรงกดจะเกิดประสิทธิภาพสงูสดุ เม่ือวตัถุเกิดส่วนโค้ง ส่วนเว้า

มากท่ีสดุ 

การงอและการทาํให้โค้ง การทําให้งอและการทําให้วตัถเุปล่ียนรูป  ต้องอาศยัแรงดึง

เพ่ือทําให้วตัถเุปล่ียนรูปได้ อยา่งไรก็ตามแรงดงึท่ีเกิดขึน้นัน้มีลําดบัของแรง  ซึ่งแบง่ได้เป็น  แรงกดท่ี

เกิดขึน้กบัวตัถแุละส่งผลให้วตัถเุกิดการเปล่ียนรูป โครงสร้างเสากระโจมนัน้ใช้ปัจจยั 3 ชนิด  ท่ีเป็น

พืน้ฐานในการเปล่ียนรูปคือ การยืดขยาย แรงกด ความลกึของวตัถ ุและโครงสร้างตวัอาคาร 

การยืดขยาย การยืดขยายนัน้เป็นสิ่งสําคญัในการทําให้วตัถุงอหรือโค้ง  โดยแรงทัง้  4 

แรงทําให้วตัถนุัน้ขยายตวัมากขึน้ เม่ือการยืดขยายเพิ่มขึน้ ท่ี คานรับนํา้หนกัจนถึงจดุท่ีไม่สามารถ

รับนํา้หนกัได้นัน้ คานจงึต้องถกูเสริมให้แข็งแรงขึน้  แตใ่นโครงสร้างแรงดงึนัน้สามารถทําให้การยืด

ขยายเพิ่มขึน้ได้ง่ายเพราะเส้นเคเบลิสามารถรับแรงดงึมากถึง 3-4 เทา่ของคานเหล็กทัว่ไป 

ความลึก ความลกึนัน้เป็นองค์ประกอบสําคญัของการขยายตวัของวตัถ ุคานท่ีมีความ

ใหญ่และลึกสามารถต้านทานแรงบิด งอได้ดี ในโครงสร้างแรงดึงนัน้ โครงสร้างหลงัคาแขวนและ

โครงสร้างเสากระโจง ประสิทธิภาพของความลึกอยู่ท่ีช่วงห่างของจุดยอดของอาคารหรือจุดยอด

ของเสา ดงันัน้ ชว่งหา่งนีจ้ะสนบัสนนุแรงกดและทําให้การยืดขยายเพิ่มขึน้ 

การรับนํา้หนัก ลกัษณะและขนาดของของนํา้หนกัเป็นปัจจยัท่ีสําคญัปัจจยัท่ีสาม  ไม่

เพียงแตก่ารรับนํา้หนกัเกิดขึน้เม่ือเกิดการยืดขยาย  แตก่ารรับนํา้หนกัยงัมีความสมัพนัธ์กบัการโค้ง
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และทําให้เปล่ียนรูป  ยกตวัอย่างเช่น  การรับนํา้หนกัมากของการขยายตวัของวตัถ ุเพ่ือท่ีจะรับการ

ยืดขยายตวัของวตัถุไว้ได้  หรือการรับนํา้หนักของวตัถุท่ีขยายตวัสัน้ ซึ่งมีการเปล่ียนรูปสูง ดงันัน้

การรับนํา้หนกัจงึเป็นปัจจยัสําคญัของโครงสร้างหลกั 

 

1.4 การจัดกลุ่มของโครงสร้างแรงดงึ 

ในการก่อสร้างของโครงสร้างแรงดงึจะประกอบไปด้วย ชิน้ส่วนตา่งๆแยกออกเป็น ส่วน

โครงสร้างหลกั  ส่วนเส้นเคเบิลและผืนหลงัคา   , ท่ีมีความสมัพนัธ์กันเป็นรูปร่าง ตามแนวคิดและ

โครงสร้างทางวิศวกรรมแต่ในทางนิยามของประเภทโครงสร้างแรงดึงคือการแบ่งตามความเป็น

เซลล์หรือโมดลูลาร์ องค์ประกอบจะมีแบ่งเป็น ลกัษณะเป็นมวลส่วนเคเบิลและคานหลงัคา   ,   ซึ่ง

มวลอาจจะมีรูปร่าง ขนาด หรือระดบัท่ีแตกตา่งกนัหรือแยกโครงสร้างกนัอย่างสิน้เชิง 

ความสมัพนัธ์ระหวา่งองค์ประกอบของโครงสร้างจะแบง่เป็นกลุม่และมีกลุ่มย่อยๆลงไป 

ยกตวัอย่างเช่น ในรูปทรงเรขาคณิตรูปหนึ่ง เป็นส่วนประกอบของส่ีเหล่ียมรวมๆกนัท่ีซึ่งมีด้านข้าง

และมีจดุจบในตวัมนัเอง  

 

 
ภาพท่ี 20      แสดงหมวดหมูรู่ปแบบโครงสร้างแรงดงึโดยแบง่ตามความสมัพนัธ์ระหวา่งมวลและ 

       จดุรับแรง 

ท่ีมา: James B. Harris . Kevin Pui-K Li, Masted structures in architecture,1996. 41 
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ภาพท่ี 21 แสดงผงัหมวดหมู่ของมวลของโครงสร้างแรงดงึ 

ท่ีมา: James B. Harris . Kevin Pui-K Li, Masted structures in architecture,1996. 42 

 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้เน้นไปท่ีการศึกษาโครงสร้างรูปแบบเสากระโจมและรูปแบบ

โครงสร้างเน่ืองเป็นโครงสร้างท่ีมีส่วนประกอบในเร่ืองของโครงสร้างแรงดงึคอ่นข้างครบถ้วน ทัง้ใน

สว่นตวัโครงสร้างหลกัและโครงสร้าง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

1.5 โครงสร้างหลังคาเสากระโจม 

โครงสร้างหลังคาเสากระโจมเดี่ยวและการรวบรวมของเซลล์หลังคาเดียว 

รูปแบบของเสาโครงสร้างเสากระโจมเดียวคือการใช้เสาเพียงต้นเดียวในการรับนํา้หนกัหลงัคา  

ตามขนาดและรูปร่างของโครงสร้าง ทําให้ตําแหน่งของเสากระโจงอาจจะอยู่ตรงกลางหรืออยู่ส่วน

ปลายของจดุศนูย์กลางได้ 
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ภาพท่ี 22     แสดงกลุม่รูปแบบโครงสร้างมวลเด่ียวและการรวมกลุม่ของรูปแบบ 

      โครงสร้างมวลเด่ียวของโครงสร้างเสากระโจม 

ท่ีมา: James B. Harris . Kevin Pui-K Li, Masted structures in architecture,1996. 43 

 

โครงสร้างเสากระโจมเด่ียวนีส้ามารถแบง่ออกได้เป็น 4 กลุม่สิ่งก่อสร้าง 

โครงสร้างแบบปิดและขนาดกลาง 

โครงสร้างกนัสาดและเสากระโจมภายใน 

โครงสร้างใหญ่ ท่ีมีเสากระโจมอยูภ่ายในหรือภายใน 

โครงสร้างท่ีมีเสากระโจม 4 เสาเป็นองค์ประกอบหลกั 

 

 
ภาพท่ี 23    แสดงอาคาร Community centre สร้างเม่ือปี 1941 สร้างโดยรูปแบบ 

      เสากระโจงเดียวเซลล์เดียว 

ท่ีมา: James B. Harris . Kevin Pui-K Li, Masted structures in architecture,1996. 45 
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โครงสร้างเสากระโจมคู่และการรวบรวมของเซลล์คู่และมวลคู่ จากการวิเคราะห์

โครงสร้างเสากระโจมคู่นัน้ มีลกัษณะเป็นรูปแบบสามเหล่ียมซึ่งจะมีเสากระโจงตัง้อยู ่4 เสาและ

ขนาดของเสาขึน้อยู่กับโครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง   หลักการพืน้ฐานของโครงสร้างเสาคู่นี  ้จะ

ประกอบไปด้วยความสมดลุของคอนกรีตและโครงสร้างแรงดงึ  เสาแนวตัง้นัน้จะมีช่วงเสายาว 60

ม.x10ม. ในส่วนของทางหลกั ยกตวัอย่างเช่น gatehouse canopy in Rotterdam  เป็นโครงสร้าง

ท่ีถูกออกแบบมาเป็นรูปตวัH และนบัว่าเป็นการออกแบบท่ีประสบความสําเร็จมากเพราะใช้

ทางเข้าเป็นจุดคอนโทรล และมีขนาดท่ีพอเหมาะ สมดุลและเป็นรูปแบบคลาสสิกในทาง

สถาปัตยกรรม 

 

 
ภาพท่ี 24     แสดงกลุม่รูปแบบโครงสร้างมวลคูแ่ละการรวมกลุม่ของรูปแบบโครงสร้างมวลคู ่

       ของโครงสร้างเสากระโจม 

ท่ีมา: James B. Harris . Kevin Pui-K Li, Masted structures in architecture,1996. 58 

 

โครงสร้างเสากระโจม4ต้นและการรวบรวมของเซลล์แบบส่ีและแปดเสา 

โครงสร้างสิ่งก่อสร้างโดยใช้เสากระโจม  4ต้นและเซลล์ของโครงสร้างทัง้ ส่ี และ แปดเซลล์  กลุ่ม

สิ่งก่อสร้างในลกัษณะนีมี้ความสําคญัและมีลกัษณะเฉพาะ 2 ลกัษณะคือ  
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ภาพท่ี 25 แสดงกลุม่รูปแบบโครงสร้างเสากระโจม4ต้นและการรวบรวมของเซลล์แบบ4แล8เสา 

ท่ีมา: James B. Harris . Kevin Pui-K Li, Masted structures in architecture,1996. 77 

 

ลกัษณะเสา 4กระโจมนี ้โครงสร้างเสาอาจจะอยูใ่นตําแหนง่ท่ีก่ึงกลาง ตรงมมุ หรือ ตรง

ด้านข้างของแปลน  โครงสร้างเสา 4 กระโจงนีไ้มไ่ด้จํากดัตําแหนง่วา่จะต้องอยูใ่นตําแหนง่ใด 
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ลกัษณะเสากระโจม 4 เสานี ้ เสาอาจจะไมไ่ด้อยูท่ี่มมุของสิ่งก่อสร้างเทา่นัน้ แตเ่สายงัมี

การวางท่ีสมมาตรกนั หรือในทิศทางตรงกนัข้ามกนั ในแง่ความจริงแล้ว เสาจะมีลกัษณะการวางท่ี

อิสระ อาจจะมีการวางอยูต่รงมมุสดุของสิ่งก่อสร้าง หรืออาจจะมีวางในลกัษณะใกล้กนั 

 

 
ภาพท่ี 26      แสดงอาคาร Liverpool garden festival pavilion ออกแบบโดย 

                    Nicholas Grimshaw and Partners โดยรูปแบบโครงสร้างเสากระโจม4ต้น 

ท่ีมา: James B. Harris . Kevin Pui-K Li, Masted structures in architecture,1996. 82 

 

โครงสร้างแรงดึงเสากระโจมแบบเมมเบรน โครงสร้างเสาเมมเบรนนัน้ในส่วนของ

หลังคาจะมีหลังคาเป็นส่วนประกอบท่ียืดหยุ่น และมีเท้าแขนท่ีย่ืนออกไป  ลักษณะโครงสร้าง

ลกัษณะนีมี้ลกัษณะคล้ายเต้นท์ และมีเสากระโจงยึดอยู่ตรงมมุ  How Frei Otto เป็นผู้ ค้นพบ

โครงสร้างเต้นท์ลักษณะนีใ้นปี 1950  และรูปแบบนีไ้ด้ถูกพัฒนาขึน้เร่ือยๆ หลักการพืน้ฐานของ

โครงสร้างในลักษณะนีคื้อ เป็นโครงสร้างท่ีเหมาะกับช่วงสัน้ๆ โครงสร้างง่ายๆในลักษณะนีคื้อ 

โครงสร้างเสา 4ต้น ยึดอยู่ตรงมุม ตวัอย่างสิ่งก่อสร้างท่ีใช้โครงสร้างแบบเสาเมมเบรนคือ สนาม

ฟตุบอล สนามกีฬา 

โครงสร้างแรงดงึเสากระโจมแบบเมมเบรนแบง่เป็น 3 รูปแบบดงันี ้

รูปแบบเมมเบรนถกูรองรับโดยตรงจากมวล 

 

 
ภาพท่ี 27     แสดงหลงัคาโครงสร้างแรงดงึ Visitors Centre,Yulara National Park ออสเตรเลีย 

                   รูปแบบเมมเบรนถกูรองรับโดยตรงจากมวล 

ท่ีมา: Visitors Centre,Yulara National Park เข้าถึงได้จาก http://northernterritory.com   เข้าถึง

เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 

http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
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รูปแบบเมมเบรนถกูรองรับโดยสายเคเบลิ 

 
ภาพท่ี 28     หลงัคาโครงสร้างแรงดงึ Schlumberger ออสเตรเลียรูปแบบเมมเบรนถกูรองรับ 

                   โดยสายเคเบลิ 

ท่ีมา: เข้าถึงได้จาก http://www.fotolibra.com/gallery/338633/schlumberger-centre-

cambridge/   เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 

 

รูปแบบเมมเบรนถกูยดึกบัโครงสร้างด้านนอก 

 
ภาพท่ี 29     หลงัคาโครงสร้างแรงรูปแบบเมมเบรนถกูยดึกบัโครงสร้างด้านนอก 

ท่ีมา: เข้าถึงได้จาก https://www.pinterest.com/pin/526991593869238380/ เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 12 

ธนัวาคม 2559 

 

โครงสร้างแรงดงึขงึใหญ่ 

 

ภาพท่ี 30     หลงัคาโครงสร้างกนัสาดแรงดงึคลมุเฉพาะสว่นท่ีนัง่ 

ท่ีมา: เข้าถึงได้จาก http://the72.co.uk/33391/yeovil-town-potential-starting-line เข้าถึงเม่ือ

วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 

http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
http://the72.co.uk/33391/yeovil-town-potential-starting-line
http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
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ภาพท่ี 31     หลงัคาโครงสร้างกนัสาดแรงดงึรวมหลงัคาผ้าใบ 

ท่ีมา: เข้าถึงได้จาก http://manchesterhistory.net/architecture/1980/moundstand.html เข้าถึง

เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 

 

 
ภาพท่ี 32     หลงัคาโครงสร้างกนัสาดแรงแรงดงึรอบสนาม สนาม Thialf, Heerenveen 

ท่ีมา: เข้าถึงได้จาก http://aronsohn.nl/en/portfolio/renovatie-ijsstadion-thialf-heerenveen

เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 
 

โครงสร้างแรงดึงเสากระโจมแบบหมุน โครงสร้างในลักษณะนีจ้ะแตกต่างกับ

โครงสร้างทัว่ไปท่ีได้กลา่วถึงมาก่อนหน้านี ้ เน่ืองจากรายละเอียดของโครงสร้างนัน้เป็นการกระจาย

ตวัของแรงทัง้ภายในและภายนอก แรงดงึจะเกิดขึน้รอบๆวงล้อ เส้นเคเบิลจะถกูดงึจากจดุก่ึงกลาง

และกระจายออกไปภายนอก  โครงสร้างนีมี้พืน้ฐานมาจากช่วงห่างของคาน และแรงดึงท่ีเกิดขึน้

โดยรอบ เชน่ Pan American Terminal 
 

 

ภาพท่ี 33     โครงสร้างแรงดงึตําแหนง่เสากระโจมแบบหมนุ 

ท่ีมา: James B. Harris . Kevin Pui-K Li, Masted structures in architecture,1996. 7 

http://manchesterhistory.net/architecture/1980/moundstand.html
http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
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ภาพท่ี 34      หลงัคาโครงสร้างเสากระโจมรับโครงสร้างอยูภ่ายในวงล้อ 

ท่ีมา: เข้าถึงได้จาก https://www.pinterest.com/pin/531495193497146566  เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 12 

ธนัวาคม 2559 

 

 
ภาพท่ี 35     หลงัคาโครงสร้างเสากระโจมรับโครงสร้างอยูริ่มวงล้อ  

                    อาคาร Kiev Olympic Stadium 

ท่ีมา: Kiev Olympic Stadium เข้าถึงได้จาก http://www.archdaily.com/ เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 12 

ธนัวาคม 2559 

 

 
ภาพท่ี 36     หลงัคาโครงสร้างเสากระโจมรับโครงสร้างอยูด้่านนอกวงล้อ อาคาร Delhi Stadium 

ท่ีมา: Delhi Stadium เข้าถึงได้จาก http://www.capertravelindia.com/delhi/stadiums.html 

เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 

https://www.pinterest.com/pin/531495193497146566
http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
http://www.archdaily.com/
http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
http://www.capertravelindia.com/delhi/stadiums.html
http://www.albrighton.ca/the-qube-1333-w-georgia-st%20%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
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1.6 บทสรุปของโครงสร้างเสากระโจมและลักษณะของโครงสร้างเสากระโจม 

ในการศึกษาของโครงสร้างเสากระโจมของสิ่งก่อสร้างนัน้ สามารถเรียกได้ว่าเสากระโจมเป็น

โครงสร้างหลักของแรงดึง ซึ่งขนาด จํานวน และลักษณะของเสาอาจจะแตกต่างกันออกไป

เน่ืองจากองค์ประกอบของสิ่งก่อสร้างท่ีไมเ่หมือนกนั 

1.6.1 รูปแบบและการพฒันา การพัฒนารูปแบบของโครงสร้างเสากระโจมนัน้เกิด

ขึน้มาตลอด 50 ปีจากชว่งปี 1940-1990 ซึง่นัน่เกิดคําถามขึน้ว่า สิ่งก่อสร้างถกูสร้างขึน้เป็นจํานวน

มากเท่าไหร่  หรือ  รูปแบบโครงสร้างใดท่ีถูกใช้ในสถาปัตยกรรม   ในช่วงแรกนัน้ในงาน

สถาปัตยกรรมได้แสดงเอกลกัษณ์ของการใช้โครงสร้างเสากระโจงและได้ถูกพฒันารูปแบบให้มี

ความหลากหลายมากขึน้ รวมไปถึงขนาดของเสากระโจงท่ีได้ถกูพฒันา และปรับเปล่ียนจนกระทัง่

ถึงยคุปัจจบุนั 

1.6.2 รูปแบบของสถาปัตยกรรมและองค์ประกอบหลกัของโครงสร้าง ในการอธิบาย

ลกัษณะและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมท่ีแตกต่างกันออกไปนัน้  สามารถกล่าวได้ว่าโครงสร้าง

สถาปัตยกรรมนัน้มีส่วนเก่ียวข้องกับเสากระโจง และรูปแบบหลังคานัน้ได้แสดงเอกลักษณ์ของ

สถาปัตยกรรมในแตล่ะแบบท่ีแตกต่างกัน เช่น โครงสร้างเสากระโจงเดียว โครงสร้างเสากระโจงคู ่

โครงสร้างเสากระโจม  4 ต้น โครงสร้างหลงัคาเมมเบรน โครงสร้างแบบวงล้อ เป็นต้นแต่  หลัก

พืน้ฐานของโครงสร้างสถาปัตยกรรมเหล่านีคื้อการแขวน ระยะห่างและแรงคํา้ยันนัน้เป็น

องค์ประกอบหลกัของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม 

1.6.3 หน้าท่ีของโครงสร้างสถาปัตยกรรม นอกจากโครงสร้างสถาปัตยกรรมนัน้มีหน้าท่ี

ในการรับหนกัทางสถาปัตยกรรมแล้ว  ยงัมีหน้าท่ีรับแรงลม ต้านแรงอากาศ รับแรงดงึ ต้านทานตอ่

อณุหภมูิท่ีเปล่ียนแปลง ไปได้เป็นอยา่งดี 

1.6.4 รูปแบบ และวสัดขุองโครงสร้างเสากระโจม วสัดแุละรูปแบบท่ีใช้ในโครงสร้างเสา

กระโจมนัน้แตกตา่งกนั  ขึน้อยู่กบัการเลือกใช้งานและรูปแบบของสถาปัตยกรรม โดยแบง่เป็นวสัดุ

เชิงเส้น )Cable (และวัสดุเชิงระนาบ )Membrane ( วัสดุท่ีนิยมใช้กันในงานโครงสร้างแรงดึงใน

ปัจจบุนัมีดงันี ้

เหล็กแทง่)Solid steel bar( 

ลวดเหล็ก)Steel strand( 

สลิง)Wire rope( 

ใยโพลีเอสเตอร์)Polyester fiber( 

ใยคาร์บอนหรือใยเคฟลาร์)Aramid fiber( 
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ภาพท่ี 37     แสดงใยผ้าเคฟลาร์ 

ท่ีมา:Craftech Industries เข้าถึงได้จาก http://info.craftechind.com เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 

2559 

1.6.5 ค่าใช้จ่ายของโครงสร้างเสากระโจม มีความเช่ือว่าโครงสร้างเสากระโจมนัน้ใช้

ค่าใช้จ่ายมากกว่าโครงสร้างแบบทั่วไป แต่ในโครงสร้างแบบเสากระโจงนีมี้ถูกพิสูจน์ว่าเป็น

โครงสร้างท่ีเหมาะสมและคุ้มคา่ใช้จา่ยมากสําหรับโครงสร้างสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่  

1.6.6 สุนทรียศาสตร์ทางการมองเห็น สุนทรียศาสตร์ของโครงสร้างเสากระโจมนี ้

ตอบสนองการแก้ปัญหาของการออกแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม  และฟังชั่นทาง

สถาปัตยกรรมสามารถตอบสนองคณุค่าทางสุนทรียศาสตร์ เน่ืองจากการออกแบบโครงสร้างทาง

สถาปัตยกรรมนัน้ยงัต้องคํานึงถึงสุนทรียศาสตร์ และความงาม ดงันัน้ในการออกแบบโครงสร้าง

แบบเสากระโจมยงัคงมีสนุทรียศาสตร์ และความงามอีกด้วย 

 

2. แรงทางโครงสร้าง 

แรง หรือ นํา้หนกั ท่ีเกิดขึน้ในงานสถาปัตยกรรมแบง่ได้เป็น 

2.1 นํา้หนักคงท่ีตายตัว(Dead Loads) หมายถึง คงท่ีตายตวั ไม่มีการเคล่ือนย้าย

หรือเปล่ียนแปลงขนาด โดยในงานสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมส่วนใหญ่จะเป็นนํา้หนกัของตวั

โครงสร้างหลกั เชน่ เสา คาน พืน้ 

2.2 นํา้หนักจร(Live Loads) หมายถึง นํา้หนกับรรทกุท่ีกระทําตอ่โครงสร้างแบบครัง้

คราวเคล่ือนท่ีได้และยงัสามารถเปล่ียนแปลงค่าขนาดนํา้หนกัได้ตลอดเวลา  นํา้หนกัดงักล่าวนีมี้

หลายชนิด เช่น นํา้หนกัของตวัผู้พกัอาศยัเอง สิ่งของ รถยนต์ เป็นต้น โดยนํา้หนกับรรทกุดงักล่าว

เป็นนํา้หนกับรรทกุในแนวดิง่ ตามแรงโน้มถ่วงของโลก ในตารางท่ี เป็นตวัอย่างนํา้หนกับรรทกุจร  3

2522   .ศ .พ  สําหรับใช้คํานวณออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กตามบญัญัติกรุงเทพมหานคร  

และนอกจากนํา้หนกับรรทกุท่ีกระทําในแนวดิ่งนีแ้ล้วยงัมีแรงท่ีกระทําตอ่โครงสร้างแนวระนาบหรือ

ด้านข้างของอาคาร  
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2.3 แรงเคล่ือนท่ี(Dynamic Loads) หมายถึงนํา้หนกับรรทุกจรท่ีมีการเคล่ือนท่ี

ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง จะมีผลทําให้ Live Load ลดลงจากเดิม โดยอาศยัความเร็วเป็นตวัพยุง

นํา้หนกัไว้ เชน่ รถยนต์เคล่ือนท่ีผา่นสะพาน ฯลฯ 

2.4 แรงลม( Wind Loads) หมายถึง แรงลมท่ีพดัผ่านตวัอาคาร การเคล่ือนย้ายของ

ลมมีลกัษณะคล้ายกบัการไหลของนํา้ สามารถทําให้สิ่งท่ีขวางทิศทางอยูโ่คน่ลง หรือพงัทลายลงมา 

เชน่ อาคารสร้างขึน้ในท่ีโลง่ บริเวณใกล้ๆ ไมมี่อาคารและต้นไม้ใหญ่อยู่เลย อาคารนัน้จะรับแรงลม

อยา่งเตม็ท่ี จะต้องระมดัระวงัแรงลมเป็นกรณีพิเศษ แตถ้่ามีอาคารและต้นไม้ใหญ่อยู่ใกล้ๆ อาคาร

ท่ีสร้างขึน้ จะทําให้กระแสลมท่ีกระทํากบัอาคารลดลง 

2.5 แรงส่ันสะเทือน(Earthquake Loads) หมายถึง การเกิดแผ่นดินไหวซึ่งเกิดจาก

การเปล่ียนแปลงภายในของโลก มีผลกระทบต่อผิวโลก อาจจะเกิดจากภูเขาไฟระเบิด เกิดจาก

อณุหภูมิเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว อาคารท่ีสร้างขึน้มาจะอยู่ในสภาพนิ่ง เม่ือเกิดแผ่นดินไหวจะ

เกิดแรงกระแทกพืน้ฐานราก ทําให้ฐานรากเกิดการเคล่ือนท่ี เม่ือส่วนล่างเคล่ือนท่ีส่วนบนจะอยู่นิ่ง 

จึงเสมือนกบัมีแรงสวนทางกนั การออกแบบอาคารให้สามารถรับแผ่นดินไหวได้ จะต้องเพิ่มความ

แข็งแรงให้มากขึน้ คือ เพิ่มคา่ความปลอดภยัให้สงูมากกว่าอาคารปกติจะมากเพียงไรนัน้ขึน้อยู่กบั

อิทธิพลของแผน่ดนิไหววา่รุนแรงเพียงใดหรืออาจมีการออกแบบฐานรากให้มีลกัษณะยืดหยุน่ได้  

แรงและนํา้หนักดงักล่าวมานํามาเก่ียวข้องกับโครงสร้างอาคารเรียกว่า แรงภายนอก(External 

Force) คือแบง่ออกเป็น 2  อยา่งคือ  

Concentrated Load หมายถึง นํา้หนกัท่ีกระทําเป็นจุด  )Point Loadโดยมี   (

  ได้แก่  หรือแรงกระทํากับพืน้ท่ีท่ีรองรับเล็กน้อย  นํา้หนกันํา้หนักตงวางพาดลงบนคาน นํา้หนกัท่ี

ถ่ายจากเสาลงคาน ท่ีรองรับนํา้หนกัของล้อรถยนต์ท่ีถ่ายลงสูถ่นน ท่ีรองรับปลายคาน เป็นต้น 

Distributed Load หมายถึง นํา้หนกัท่ีแผก่ระจายเต็มพืน้ท่ีท่ีรองรับในบริเวณกว้าง

ได้แก่ นํา้หนกักําแพงถ่ายลงคาน นํา้หนกัพืน้คอนกรีตเสริมเหล็กถ่ายลงคาน นํา้หนกัคาน นํา้หนกั

พืน้ แบง่ออกเป็น คือ อยา่ง 2 

1. Uniform Load นํา้หนกัจะแผ่กระจายเท่ากนัหมดทุกพืน้ท่ีย่อยๆ ได้แก่ 

แรงลมท่ีกระทํากบัลกูโป่ง แรงดนัของนํา้กระทํากบัก้นถงั นํา้หนกัคาน การรับนํา้หนกัของตง การรับ

นํา้หนกัของพืน้คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นต้น  

2. Non – Uniform Load นํา้หนกัจะแผ่กระจายไม่เท่ากันหมดทกุพืน้ท่ี

ย่อยๆ พืน้ท่ีส่วนหนึ่งรับนํา้หนักมาก และอีกแห่งหนึ่งรับนํา้หนักน้อย ซึ่งเปรียบเทียบในบริเวณ
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เดียวกนั ได้แก่ แรงดนัของนํา้กบัผนงั ส่วนล่างจะรับนํา้หนกัมาก ส่วนบนจะรับนํา้หนกัน้อยลง เป็น

ต้น 

 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 38      ลกัษณะของแรงภายนอกท่ีกระทํากบัโครงสร้าง 

ท่ีมา: วิทยาลยัฉะเชิงเทรา,หลกัการออกแบบโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เข้าถึงเม่ือ 19 ธนัวาคม 2559 เข้าถึงได้จาก http://www.cstc.ac.th/ 

 

3. วัสดุท่ีใช้ในการทดลอง 

3.1 สมบัตเิชิงกลของวัสดุ 

เป็นสมบตัิเฉพาะของวสัดท่ีุถกูแรงภายนอกกระทํา สมบตัิของวตัถเุชิงกลสามารถแบ่ง

ออกได้ดงันี ้

3.1.1 ความเค้น(Stress)เป็นแรงท่ีพยายามตอ่ต้านการกระทําภายนอกท่ีจะกระทําตอ่

วตัถ ุแรงต้านนีจ้ะอยูภ่ายในโลหะ ซึง่ได้แก่ 

ความเค้นแรงดงึ ( Tensile Stress) ความเค้นแรงดงึท่ีเกิดขึน้จากแรงดงึของวตัถ ุ

ความเค้นแรงกด / แรงอดั (Compressive Stress) 

ความเค้นแรงเฉือนท่ีเกิดขึน้ท่ีวตัถ ุ( Shear Stress) 

ความเค้นแรงบดิท่ีกระทําตอ่วตัถนุัน้ (Torsion Stress) 

3.1.2 ความเครียด (Stain) 

ความเครียด  (Stain )ท่ีมีตอ่วตัถนุัน้ เป็นความเครียดท่ีอยู่ภายใต้วตัถุนัน้ จนวตัถุ

นัน้เกิดรับแรงท่ีมากระทําไม่ไหว จึงเกิดการเปล่ียนแปลงของขนาดและรูปร่างในทิศทาง หรือ

ลกัษณะของแรงท่ีมากระทํา เช่น เกิดการยืดหด  เกิดการขยายตวั ซึ่งความเครียดนัน้สามารถแบ่ง

ออกได้ดงันี ้

ความเครียดแรงดงึ (Tensile  Stain) 

ความเครียดแรงกด (Compressive Stain) 

ความเครียดแรงเฉือน (Shear Stress) 

มอดูลัสของยัง คือค่าโมดลูสัของความยืดหยุ่นเม่ือวตัถุมีการเปล่ียนแปลงตาม

ความยาว (ทัง้อดัเข้า หรือยืดออก) โดยมอดลูสัสภาพยืดหยุ่น (modulus of elasticty) ของวสัดตุา่ง

Non – Uniform 
Load 

Uniform Load 
Point Load 
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ชนิดกนัจะมีคา่ตา่งกนั มอดลูสัสภาพยืดหยุ่น และขีดจํากดัสภาพยืดหยุ่นเป็นสมบตัิเฉพาะตวัของ

วสัด ุมีประโยชน์มากในด้านวิศวกรรม วสัดท่ีุมีค่ามอดลูสัยืดหยุ่นสงู เป็นวสัดท่ีุสามารถทนตอ่แรง

ภายนอกได้มาก หรือทําให้เปล่ียนรูปร่างได้ยาก และวสัดท่ีุมีความเค้นท่ีมีขีดจํากัดสภาพยืดหยุ่น

สงูจะหมายถึงวสัดนุัน้ทนตอ่แรงกระทําได้มากในสภาพท่ียงัสามารถคืนกลบัสูส่ภาพเดมิได้  

 
ภาพท่ี 39      กราฟแสดงชว่งคา่ยงัโมดลูสัของวสัดใุนแตล่ะประเภท 

ท่ีมา: Young’s modulus-Destiny เข้าถึงได้จาก http://www-

materials.eng.cam.ac.uk/mpsite/interactive_charts/stiffness-density/NS6Chart.html เข้าถึง

เม่ือ 19 ธนัวาคม 2559 

 

3.1.3 ความยืดหยุ่น (Flexible)  

ความยืดหยุ่นคือการท่ีแรงภายนอกมากระทําต่อวตัถุนัน้แล้วทําให้วัตถุเกิดการ

เปล่ียนแปลงรูปร่าง หรือ ขนาด แตห่ากปลอ่ยแรงกระทํานัน้ออกไป วตัถจุะคืนสภาพเหมือนเดมิ 

3.1.4 ความอ่อนตัว( Ductilily)  

ความอ่อนตวัเกิดขึน้เม่ือวตัถุได้รับแรงกด หรือแรงอดัแล้วเกิดการอ่อนตวัอย่าง

ถาวร เชน่การตีโลหะ หรือทองคํา เป็นต้น 

3.1.5 ความเปราะ(Brittleness) 

เป็นคุณสมบตัิท่ีเม่ือวตัถไุด้รับแรงจากภายนอกแล้วเกิดการขาด  หรือ  แยกออก

จากกนั  

3.1.6 ความเหนียว(Toughness)  

ความเหนียวเป็นคณุสมบตัิท่ีวตัถสุามารถยืดออกไปได้อย่างถาวร หรือการท่ีวตัถุ

นัน้มีการเปล่ียนแปลงรูปร่างอยา่งถาวร 

3.1.7 ความแข็งแรง (Strength)  

คือความแข็งแรงกดหรือแรงอัดของวัตถุได้สูงสุด  โดยเราจะสังเกตได้ว่าตรงจุด

แตกหกั(breaking point)  คือจดุท่ีแข็งแรงของวตัถนุัน่เอง 

http://www-materials.eng.cam.ac.uk/mpsite/interactive_charts/stiffness-density/NS6Chart.html
http://www-materials.eng.cam.ac.uk/mpsite/interactive_charts/stiffness-density/NS6Chart.html
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3.1.8 ความแข็งแกร่ง ( Stiffness) 

เป็นคณุสมบตัิของวตัถุท่ีแสดงความสามารถในการต้านทานตอ่การเปล่ียนแปลง

รูปร่างหรือตอ่การเปล่ียนแปลงในขณะท่ีมีการรับแรงนัน้อยู ่ 

3.1.9 พลาสตกิซีด(ีPlasticity)  

เป็นคณุสมบตัท่ีิสามารถมีการเปล่ียนแปลงรูปได้โดยไมเ่กิดการแตกหกั หรือขาด 

3.1.10 ความล้า (Fatique) 

เป็นแรงท่ีกระทําต่อวัตถุซํา้ๆ  จนวัตถุเกิดการเปราะ และเกิดการแตกหักใน

ภายหลงั 

3.1.11 ความคืบ ( Creep) 

ความคืบคือความเครียดท่ีอยู่ภายใต้วสัดแุละรับแรงเป็นเวลานาน  ประกอบกบัรับ

อณุหภมูิสงู จนทําให้เนือ้ของวสัดเุกิดการเคล่ือนตวั จนขาดออกจากกนั 

ฮสิเตอริซิสทางกล 

หมายถึงพลงังานท่ีอยู่ในเนือ้ของวตัถุ และวตัถไุด้ปล่อยพลงังานท่ีรับเอาไว้  และ

เปล่ียนเป็นพลงังานความร้อน 

 

3.2 สภาพยืดหยุ่นของของแข็ง คือความสามารถในการยืดหยุ่นนัน้คือการคืนตัวสู่หรือ

เปล่ียนแปลงรูปเม่ือมีแรงมากระทํา 

3.2.1 สภาพยืดหยุ่น (Elastic)  คือคุณสมบตัิของวัตถุท่ีเปล่ียนแปลงเม่ือมีแรงมา

กระทํา และคืนรูปเม่ือปลอ่ยแรงท่ีถกูระทําออกมา 

3.2.2 สภาพพลาสติก  (Plasticity)  คือคณุสมบตัิท่ีวตัถุเปล่ียนแปลงรูปร่างไปอย่าง

ถาวรโดยท่ีวตัถไุมมี่การฉีกขาด 

 
ภาพท่ี 40     แสดงสภาพยืดหยุน่ของของแข็งเม่ือมีแรงกระทํา 

ท่ีมา: สมดลุกลและสภาพยืดหยุน่ เข้าถึงจาก https://writer.dek-

d.com/physicsm4/story/viewlongc.php?id=907653&chapter=6 เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 

2559 

https://writer.dek-d.com/physicsm4/story/viewlongc.php?id=907653&chapter=6%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87
https://writer.dek-d.com/physicsm4/story/viewlongc.php?id=907653&chapter=6%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87
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จุด a    คือ ขีดจํากัดการแปรผันตรง (Proportional limit) ซึ่งเป็นตําแหน่งสดุท้ายท่ี

ความยาวสปริงยืดออก แปรผนัตรงกบัขนาดของแรงดงึ 

จุด b    คือขีดจํากัดสภาพยืดหยุ่น (Elastic limit) ซึ่งเป็นตําแหน่งสดุท้ายท่ีสปริงยืด

ออกแล้วกลบัสูส่ภาพเดมิ แตแ่รงดงึไมแ่ปรผนัตรงกบัระยะยืด 

จุด C    คือ จุดแตกหัก (Breaking point) หมายถึงตัง้แตจ่ดุ b เป็นต้นไป ถ้าดงึตอ่ไป

ก็ถึงจดุ c ซึง่เป็นจดุท่ีเส้นวสัดขุาด 

 

3.3 วัสดุธรรมชาต ิและวัสดุสังเคราะห์ 

3.3.1 วสัดธุรรมชาติ คือ วสัดท่ีุได้ผลผลิตจากทางธรรมชาติและสามารถนํามาใช้

เป็นผลิตภณัฑ์ตา่งๆ เชน่ ยางธรรมชาต ิหนงัแท้ ไม้ ดนิ เงิน เป็นต้น 

วัสดุประเภทเส้นใย คือเส้นใยท่ีได้จากพืชและสตัว์ วสัดท่ีุได้จากพืชจะมีราคาถกูกว่า

และมีจํานวนมากกวา่เส้นใยท่ีได้จากสตัว์  ได้แก่ 

ผ้าแคนวาส  หรือ เป็นท่ีรู้จกัวา่ผ้าใบ มีลกัษณะคล้ายผ้าดบิหรือผ้ากระสอบ แตจ่ะมีการ

ทอท่ีหนากว่าผ้าธรรมดาทัว่ไป ถูกนํามาใช้ในการสร้างงานจิตรกรรมพวกสีนํา้มนั สีอะคริลิค ผ้า

แคนวาสมีความละเอียด และประณีตในการทอมากกว่าผ้าธรรมดา อีกทัง้มีความสวยงามใน

ปัจจบุนัผ้าแคนวาสถกูนํามาใช้ในวงการแฟชัน่ผ้าวินเทจ ซึง่ให้ความรู้สกึดบิ และร่วมสมยั 

เชือกมะนิลา  ทําจากวัสดธุรรมชาติมีสีเหลืองอ่อนหรือสีงาช้าง และมีความมันเงา มี

ความเหนียวและแข็งแรง ชาวประมงจะเรียกวสัดปุระเภทนีว้่าป่านมะนิลา ได้จากวสัดพืุชท่ีเรียกว่า 

อบาก้า(abaka) ในสมยัก่อนวสัดปุระเภทนีย้งัได้นํามาใช้ประกอบพวกอวนโป๊ะเชือกอีกด้วย 

วัสดุประเภทโพลิเมอร์  วัสดุประเภทโพลิเมอร์ธรรมชาติ  คือโพลิเมอร์ท่ีเกิดขึน้เอง

ตามธรรมชาต ิเชน่ วสัดจํุาพวกแป้ง เส้นใย โปรตีน เซลลโูลส ยางธรรมชาต ิเป็นต้น 

แผน่ยางพารา และ เชือกยางพารา เป็น วสัดโุพลีเมอร์ประเภทธรรมชาติ ยางพาราเป็น

พืชเศรษฐกิจของประเทศ  และยังเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นของประเทศไทย  พืน้ท่ีท่ีใช้ปลูก

ยางพาราจะอยู่บริเวณภาคใต้และตะวนัออกของประเทศ แผ่นยางพาราสามารถนํามาใช้เป็น ยาง

ล้อรถยนต์ สายพาน ทอ่นํา้ อะไหล่รถยนต์ได้นอกจากนีเ้ชือกยางพารานัน้สามารถนําไปผลิตสินค้า

ภมูิปัญญาชาวบ้าน หรือโอทอปได้ เชน่ ตะกร้าเชือกยางพารา เป็นต้น 

วัสดุประเภทหนัง  วัสดุประเภทหนัง  คือ  หนังท่ีได้จากสัตว์และสามารถนํามาใช้

ประโยชน์ตอ่เคร่ืองเรือนได้ หนงัท่ีนิยมนํามาใช้ไดแก่ หนงัววั หนงัแกะ หนงัจระเข้ และหนงัสตัว์ป่า

อ่ืนๆ นํามาผ่านกรรมวิธีการฟอกเพ่ือไม่ให้เน่าเป่ือย และมีสีสนัสวยงามสามารถนํามาตกแตง่และ

ย้อมสีได้ เชน่ เชือกหนงัแท้ กระเป๋าหนงั รองเท้าหนงั โซฟาหนงัแท้ เป็นต้น 
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วัสดุประเภทโลหะ  วสัดปุระเภทโลหะนีส้ามารถแบ่งออกเป็น   2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

วสัดโุลหะเหล็ก และโลหะไมใ่ชเ่หล็ก 

โลหะเหล็ก คือโลหะประเภทท่ีมีเหล็กเป็นองค์ประกอบ  เช่น  เหล็กกล้า  เหล็กหล่อ  เหล็ก

ไร้สนิมเป็นต้น วสัดปุระเภทนีไ้มใ่ชว่สัดธุรรมชาต ิ

โลหะไม่ใช่เหล็ก  คือวสัดปุระเภท  อลมูิเนียม  ทองแดง  ตะกัว่  สัง่กะสี  บรอนซ์  เป็นต้นซึ่ง

จดัวา่เป็นวสัดธุรรมชาต ิ

วัสดุประเภทไม้ ไม้เป็นวัสดุธรรมชาติท่ีนิยมใช้ในการก่อสร้าง  สามารถดดักลึงหรือ

เปล่ียนรูปได้ง่าย และมีความสวยงามตามธรรมชาต ิสามารถนํากลบัมาใช้และปรับปรุงคณุภาพให้

ดีขึน้ได้  ข้อเสียของไม้คือ  มีความแข็งแรงต่ํา  และมีคณุภาพไม่เท่ากัน ไม้ชนิดเดียวกนัอาจมีความ

แตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัคณุภาพของไม้ อายขุองไม้ และลกัษณะการเล่ือยการจําแนกประเภทของไม้ 

อาจจําแนกออกเป็นไม้เนือ้แข็ง  ไม้เนือ้แข็งปานกลาง  และไม้เนือ้อ่อน  โดยจําแนกตามค่าความ

แข็งแรงในการดดัไม้ และความทนทานของไม้ 

 

ตารางท่ี 1     แสดงคา่ความแข็งแรงและความทนทานของไม้แตล่ะประเภท 

ประเภทไม้ ความแข็งแรง(Kg.Cm2) ความทนทาน( ปี) 

ไม้เนือ้แข็ง > 1000 >10 

ไม้เนือ้แข็งปานกลาง 600-1000 2-10 

ไม้เนือ้ออ่น <600 <2 

ท่ีมา:เทคนิคงานไม้.ประณต กลุประสตูร: สํานกัพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,2556. 

 

ไม้เนือ้แข็ง เป็นไม้ท่ีมีเนือ้แกร่ง  เหนียว  และมีความแข็งแรง มีสีเข้ม นํา้หนกัมาก ไม้เนือ้

แข็งเหมาะแก่การใช้ภายนอกได้ เพราะมีคณุสมบตัิทนแดด ทนลม ทนฝน เนือ้ไม้มีทัง้หยาบและ

ละเอียด สามารถขดัมนัได้ดีเน่ืองจากเนือ้ไม้นัน้มีนํา้มนัในตวั เช่น ไม้เต็ง รัง ประดู่ แดง หลุมพอ 

เสลา   มะคา่โมง เป็นต้น สว่นใหญ่นิยมนํามาใช้ทําโครงสร้าง 

ไม้เนือ้ปานกลาง  เป็นไม้ท่ีมีความแข็งแรงและทนทานอยู่ในระดบัปานกลาง   ไม้จะมี

เนือ้ค่อนข้างละเอียด  ส่วนใหญ่มีลวดลาย  สวยงาม  ส่วนใหญ่นิยมนํามาใข้ทําเคร่ืองเรือน  เช่น  ไม้ 

ตะเคียนทอง ตะแบก  รกฟ้า มะคา่แต้ นนทรีย์ เป็นต้น 

ไม้เนือ้ออ่น คือ เป็นไม้ท่ีมีความแข็งแรง และทนทานน้อย มีเนือ้ไม้อ่อนและหยาบ มอด

หรือปลวกจะชอบทําลาย สีของเนือ้ไม้จะแตกต่างกันออกไป จากสีอ่อนไปเข้ม การยืดหดตวัไม่
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สม่ําเสมอ  ไม้ชนิดนีไ้ด้แก่ ไม้ยาง ไม้กระบาก ไม้ยมหอม ไม้สกั ไม้พะยอม  ไม้จําปาป่า  นิยมใช้กบั

งานในร่ม แตไ่ม้สกันัน้เป็นไม้เนือ้ออ่นท่ีปลวกและมอดไมทํ่าลาย ไม้สกัจงึเป็นท่ีนิยมนํามาทําเคร่ือง

เรือน บานประต ูพืน้ อีกทัง้มีลวดลายสวยงามด้วย 

ในงานวิจยัเก่ียวกับเฟอร์นิเจอร์นี ้ จะกล่าวถึงไม้ท่ีนิยมมาผลิตเฟอร์นิเจอร์ในประเทศ

ไทย ได้แก่ 

ไม้สกั  ไม้สกัเป็นไม้เนือ้อ่อนท่ีมีลวดลายสวยงาม และถกูนํามาใช้กบังานประเภทตา่งๆ

มากท่ีสุด เนือ้ไม้มีสีเหลืองทองถึงสีนํา้ตาล มีนํา้มนัในตวั ไม้สกัมีเสีย้นค่อนข้างตรง นํา้หนกัปาน

กลาง  เนือ้ไม้หยาบ สามารถนํามาเล่ือยใสตกแตง่และชกัเงาได้ง่าย ไม้สกัยงัแบง่ได้เป็น สกัขีค้วาย 

สกัหิน สกัทอง อีกด้วย โดยส่วนใหญ่แล้วในงานเฟอรืนิเจอร์จะนิยมใช้ไม้สกัทอง เน่ืองจากมีสีและ

ลวดลายสวยงาม  ส่วนสกัขีค้วาย และสกัหินนัน้มีลวดลายไม่สวยงาม จึงนิยมนําไปใช้กบัส่วนอ่ืน 

เชน่ ใช้ทําโครงเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

ไม้ไผ่  เป็นไม้ไม่ผลัดใบ  ขึน้เป็นกอ  ลําต้น  เป็นปล้อง  ไม้ไผ่มีคุณลักษณะพิเศษคือ 

แข็งแรง  และ  ยืดหยุ่นกว่า วัสดุสังเคราะห์หลายชนิด สามารถนําไม้ไผ่มาใช้ทํานั่งร้านก่อสร้าง 

บนัได ได้ 

3.4 วัสดุสังเคราะห์ คือ วสัดท่ีุผ่านสารเคมี  และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยการ

ทําปฏิกิริยาทางเคมี  ซึ่งให้เกิดเป็นวสัดสุงัเคราะห์และมีคณุสมบตัิเฉพาะตวั  คือ  วสัดสุงัเคราะห์มี

นํา้หนกัเฉพาะตวั ทนตอ่อณุหภมูิสงู  ทนตอ่สารเคมี ทนตอ่การกดักร่อน และสามารถนํามาใช้อย่าง

แพร่หลายในแวดวงอตุสาหกรรม 

วัสดุประเภทเส้นใย 

ผ้าโพลีเอสเตอร์  ผ้าท่ีผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์จะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 

คณุสมบตัิพิเศษของโพลีเอสเตอร์นัน้คือ  ไม่ยบัง่าย มีความยืดหยุ่นและเหนียว สามารถทนความ

ร้อนได้สงูถึง 230-290  C เพราะฉะนัน้ความร้อนจะไม่ทําให้ผ้าซีด หรือเส้นใยมีสีจางลง   สารเคมี

เช่น สบู ่ผงซกัฟอก จะไม่ทําให้เส้นใยเสียหาย และ มอด แมลง และเชือ้ราจะไม่ทําอนัตรายต่อใย

ผ้า 

เชือกเส้นใยไนลอน  เส้นใยไนลอนเป็นวสัดสุงัเคราะห์ทําจากถ่านหิน  อากาศ  และนํา้

และนําไปผ่านกรรมวิธีทางความร้อนและเคมี  เส้นใยไนลอนท่ีผลิตออกมาจะมีความเงาและโปร่ง

แสง ไนลอนมีคณุสมบตัดิดูความชืน้น้อย ทนตอ่การขดัสี และเป็นเส้นใยท่ีมีการยืดหยุน่ดีมาก 

วัสดุประเภทโพลิเมอร์ 

แผ่นพลาสติก  PVC  แผ่นพลาสติกพีวิซี  หรือแผ่น  โพลีไวนิลคลิไรด์  เป็นวสัดทีุผลิตจาก

เทคโนโลยีสมยัเพ่ือใช้ทดแทนวสัด ุ ชนิดอ่ืนๆ  เช่น  ไม้  คอนกรีตและวสัดกุ่อสร้างอ่ืนๆ   โดยแผ่นพีวีซี
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พลาสติกหรือ  ท่ีเรียกว่าเรซิ่น  สงัเคราะห์เป็นเรซิ่นท่ีทนความร้อน  และไม่สามารถกลบัมานิ่มได้อีก

เม่ือถกูความร้อน มกัจะนํามาใช้แทนงานพลาสติกท่ีต้องใช้ความยืดหยุ่นสงู เช่นการทําพืน้ เป็นต้น 

นอกจากนัน้การใช้แผน่พีวีซีชว่ยลดต้นทนุการผลิตและยงัชว่ยลดภาวะโลกร้อนอีกด้วย 

เชือกยางยืดกลม เชือกยางยืดเป็นวสัดสุงัเคราะห์ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์แรงดงึสงู  

ชัน้ในทําจากยางยืดสงัเคราะห์ มีคณุสมบตัยืิดหยุน่สงู และทนทานตอ่การใช้งาน 

วัสดุประเภทหนัง 

แผ่นหนงัเทียม  PUหรือท่ีเรียกว่า โพลียริูเทน เป็นวสัดสุงัเคราะห์ท่ีผลิตขึน้โดยกรรมวิธี

ทางวิทยาศาสตร์และผลิตให้มีลวดลายเหมือนหนงัแท้ หนงัPU ยงัแบง่ด้วยกนัเป็น 3 ประเภทคือ 

1. หนงัเทียมประเภท โพลีคาร์บอเนต  Base PU จะมีอายกุารใช้งานถึง20ปี และมี

ความทนกรดดา่งสงู 

2. หนงัเทียมประเภท  โพลีเอสเตอร์  Pu  Base   จะมีอายกุารใช้งาน7ปี และมีความ

ทนกรดดา่งสงู 

3. หนงัเทียมประเภทโพลีเอสเตอร์   Base PU จะมีอายกุารใช้งาน3ปีและเหมาะ

สําหรับใช้งานแฟชัน่ มีความทนกรดดา่นปานกลาง 

เชือกหนังเทียม  เชือกหนังเทียม ผลิตจากหนังสังเคราะห์เลียนแบบหนังแท้ มีความ

ยืดหยุน่และเหนียว มีอายกุารใช้งานต่ํา  

วัสดุประเภทโลหะ 

เหล็กกล้า  คือเหล็กท่ีมีปริมาณธาตคุาร์บอนน้อยกว่า  1.7% หรือ 2% เป็นเหล็กท่ีมี

ความเหนียวกว่าเหล็กหล่อ ส่วนใหญ่นิยมทําการขึน้รูปโดยใช้กรรมวิธีทางกลได้ เหล็กชนิดนีถู้ก

นําไปใช้ในงานประเภท เหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กโครงรถยนต์ เหล้กกล้าสามารถแบง่ได้ออกเป็น

กลุม่ตา่งๆดงันี ้

เหล็กกล้าคาร์บอน  คือเหล็กท่ีมีสว่นผสมของคาร์บอนเป็นหลกั 

เหล็กกล้าผสม คือเหล็กกล้าคาร์บอนท่ีมีธาตอ่ืุนผสมอยู่ เพ่ือคณุสมบตัิในการปรับปรุง

คณุสมบตัิต่างๆ เช่นความสามารถในการชุบแข็ง ความต้านทานการกัดกร่อน คุณสมบตัิการนํา

ไฟฟ้าและคณุสมบตัทิางแมเ่หล็ก 

ลวดสลิง  ทําจากเส้นลวดท่ีนํามาหมุนพันเป็นเกลียว หลายชัน้พันรอบแกน ปัจจุบัน

ลวดสลิงทําจากเหล็กกล้า ซึ่งก่อนหน้านีทํ้าจากคาร์บอนต่ํา เหล็กอ่อนในการผลิตลวดสลิงได้รับ

ความเค้นโดยแรงท่ีไม่คงท่ี  มีการสึกหรอ  จากอายุการใช้งาน  เพราะฉะนัน้ควรตรวจสอบสภาพ

ลวดสลิงก่อนใช้งานเสมอ 
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วัสดุประเภทไม้เทียม/ไม้สังเคราะห์  วสัดุประเภทไม้เทียม  หมายถึงวัสดุท่ีผสมไม้

และสารเคมีซึง่ทําให้มีลวดลายและคณุสมบตัคิล้ายไม้จริง 

ไม้เทียมประเภท(Conwood)ผลิตจากปูนซีเมนต์บอร์ดปอร์ตแลนด์และเซลลูโลสไฟ

เบอร์เป็นส่วนผสม   เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีมีความแข็งแรง  ทนทานเทียบเท่าคอนกรีต  ไม้เทียมคอนวดูใช้

ในงานก่อสร้างได้หลายอยา่งเชน่ ใช้ทําไม้พืน้ ไม้ระแนง ไม้ม้อบ 

แผน่ชิน้ไม้/ใยไม้พลาสตกิ ได้มาจากการนําชิน้ไม้หรือใยไม้ผสมกบัพลาสตกิชนิ PE, PP 

ไม้อัด  เกิดจากการรวมไม้หลายๆชนิดเข้าด้วยกัน โดยการตัดท่อยซุงให้มีความยาว

ตามท่ีต้องการหรือฝานให้ได้เป็นแผ่นบางๆ แล้วนํามาอดัติดกันโดยใช้กาวเป็นตวัประสานโดยให้

แตล่ะแผ่นมีแนวเสีย้น แผ่นไม้อดัจะถูกอบแห้งในเตาอบ ไม้อดัยงัแบง่ออกเป็น ไม้อดัภายใน และ

ไม้อดัภายนอก คณุสมบตัขิองไม้อดัคือ 

1.  เป็นฉนวนกนัความร้อนได้ดี  

2. สามารถรับนํา้หนกัได้ในอตัราท่ีสงูกว่าไม้ธรรมดา 

3. มีความแข็งแรงทนทานสงู มีความคงตวัไมยื่ดหด และแตกง่าย 

4. สามารถตดัเล่ือยได้ง่าย และสามารถดดัขึน้รูปโค้งงอโดยไมฉี่กหกั 

 

                
ภาพท่ี 41      ไม้อดั 

ท่ีมา: paandcasecenter เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 16 ธนัวาคม 2559 เข้าถึงได้จาก 

www.paandcasecenter.blogspot.com/16 

 

4.การยศาสตร์และกายวิภาคเชิงกลของมนุษย์  

ท่ีมาและความหมาย 

การยศาสตร์ หรือในภาษาองักฤษเรียกว่า Ergonomics มีรากศพัท์มาจากภาษากรีก 

ประกอบด้วย 3 คํา คือ   

"ergon" หมายถึง "งาน" (work) 

 "nomoi" หมายถึง "กฎ" (law)  

http://www.paandcasecenter.blogspot.com/16
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 และ "ikos" หมายถึง "ศาสตร์หรือระบบความรู้" (ics) 

หากแปลตามตวัอกัษรโดยตรง Ergonomics จึงหมายถึง ศาสตร์หรือระบบความรู้ท่ีศกึษาเก่ียวกบั

ความสมัพนัธ์ระหว่างกฎกับงานสําหรับในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ .ศ .2552 ได้ให้

ความหมายของคําวา่  ”การย์“(การยะ) ไว้วา่หน้าท่ี กิจธุระ งาน  ดงันัน้ การยศาสตร์ในท่ีนีห้มายถึง 

ระบบความรู้เก่ียวกับงาน ซึ่งค่อนข้างตรงกับความหมายของรูปศพัท์ภาษาอังกฤษเพ่ือให้เข้าใจ

ความหมายของ “การยศาสตร์” ให้มากขึน้ นกัวิชาการหลายคนได้อธิบายความหมายของการย

ศาสตร์ไว้ในหลายมมุมองด้วยกนัดงันี ้

Mark S. Sanders and Ernest J. McCormick จาก University of California และ 

Purdue University สหรัฐอเมริกา อธิบายว่า การยศาสตร์ คือ วิศวกรรมศาสตร์แขนงหนึ่ง ซึ่ง

เก่ียวข้องกับความสมัพนัธ์ระหว่างคน เคร่ืองจกัร และสิ่งแวดล้อม ในการปฏิบตัิงาน ทัง้ทางด้าน

กายภาพ และด้านจิตวิทยา โดยจุดมุ่งหมาย ของการศึกษาการยศาสตร์ ก็เพ่ือต้องการให้

ผู้ปฏิบตังิานสามารถทํากิจกรรมได้อยา่งสะดวกสบาย เกิดความอ่อนล้าน้อยท่ีสดุ แตไ่ด้ผลของการ

ปฏิบตังิาน ในระดบัท่ีดี 

ดร   .อลนั  เฮดจ์ )  Alan Hedge) ผู้ เช่ียวชาญด้านการยศาสตร์ของ Cornell University 

สหรัฐอเมริกา ได้อธิบายว่า การยศาสตร์ คือ ศาสตร์ซึ่งเก่ียวข้องกับการออกแบบเคร่ืองจักร 

ผลิตภณัฑ์และระบบ เพ่ือก่อให้เกิดความปลอดภยั ความสบาย และประสิทธิภาพ ของผู้ ใช้เคร่ือง

จกัรเหลา่นัน้ 

ดร   .แมตส์  แฮกเบิร์ก  และคณะ )  Mats Hagberg et al.) อธิบายว่า การยศาสตร์เป็น

ศาสตร์ เพ่ือใช้ในการปรับระบบ หรือสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกบับคุคล มิใช่การปรับบคุคลให้เข้า

กบัระบบหรือสิ่งแวดล้อม 

คาร์ล  โครเมอร์  และคณะ )  Karl Kroemer et al.) อาจารย์ของ Virginia Polytechnic 

Institute and state University อธิบายว่า การยศาสตร์ คือ การประยกุต์ หลกัการและวิธีการจาก

ศาสตร์หลายแขนง  เช่น  จิต วิทยา  ส รีร วิทยา  การวัดมิติต่างๆ  ของ ร่างกาย   )physical 

anthropometry) และวิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือนํามาใช้ในการสร้างระบบการทํางาน หรือกิจกรรมท่ี

เก่ียวข้องกบัมนษุย์เป็นหลกั 

ดังนัน้จากคํานิยามดังกล่าวขอผู้ เ ช่ียวชาญในข้างต้น  ล้วนกล่าวถึงการทํางานท่ี

เก่ียวข้องกบัมนษุย์ โดยนําหลกัการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมมาวิเคราะห์ แล้วออกแบบระบบ

ท่ีเหมาะสมกับความสามารถของมนุษย์ จึงอาจสรุปความหมายของการยศาสตร์ได้ว่าเป็น

การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์ เคร่ืองจกัร สิ่งแวดล้อมและระบบการทํางาน จากนัน้จึงทํา
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การออกแบบ ปรับระบบสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ให้เหมาะสมต่อการทํางานของคน 

เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยสะดวกสบาย ผ่อนคลาย และส่งผลให้เกิดการทํางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสงูสดุ0

1 

นอกจากนีค้วามหมายของการยศาสตร์ท่ีเน้นองค์ประกอบทางด้านมนษุย์ยงัหมายถึง 

การประยุกต์อย่างมีระบบเพ่ือใช้ข้อมูลเก่ียวกับคุณลักษณะต่างๆของมนุษย์  เช่น  รูปร่าง  ขนาด

ร่างกาย ความสามารถ ข้อจํากดั การมอง การได้ยิน มาใช้พิจารณาสําหรับการออกแบบระบบหรือ

วิธีการทํางานให้ได้ตามวตัถปุระสงค์ (Alexander และ Pulat, 1985)2 คือ 

1. ภาวะสบาย )comfort)  

2. สวสัดภิาพ )well-being)  

3. ประสิทธิภาพ )efficiency) ท่ีเก่ียวกบั 

ก .การผลิต) production)  

ขร่างกาย . )physiological) 

ค .จิตใจ) mental) 

ส่วน  กายวิภาคศาสตร์เชิงกล เป็นคําท่ีใช้ในการเรียนการสอนทางด้านทางออก อาทิ 

การออกแบบผลิตภณัฑ์ สถาปัตยกรรมภายใน และช่างอุตสาหกรรม และมีความหมายใกล้เคียง

กับการยศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาเก่ียวกับโครงสร้างของร่างกายมนุษย์เพ่ือท่ีนํามาประกอบการ

ออกแบบท่ีสอดคล้องเหมาะสมต่อสรีระร่างกายของมนุษย์ อันจะส่งผลให้เกิดการใช้งานกับ

อุปกรณ์หรือเคร่ืองมือได้อย่างเป็นปกติธรรมชาติ สะดวกสบาย ปลอดภัย โดยไม่ขัดต่อสรีระ

ธรรมชาตขิองมนษุย์2

3 

จากความหมายและคํากําจดัความดงักลา่วจะเห็นได้ว่า  “การยศาสตร์” จะมุ่งเน้นไปใน

ด้านความสมัพนัธ์ระหว่างร่างกายมนุษย์และกฎการทํางานเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยและความ

สะดวกสบายในระหวา่งการทํางานอนัจะทําให้เกิดประสิทธิภาพการทํางานสงูสดุ ส่วน “กายวิภาค

ศาสตร์เชิงกล” เป็นการศกึษาสรีระของมนษุย์เพ่ือให้สอดคล้องกบัการออกแบบผลิตภณัฑ์หรือใน

ท่ีนีห้มายถึงเฟอร์นิเจอร์สําหรับการพกัผ่อน ดงันัน้ในรายงานวิทยานิพนธ์ฉบบันีจ้ะขอกล่าวถึงกาย

1 สารานกุรมไทยสําหรับเยาวชนความหมายของการยศาสตร์โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั .. 

http://kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php?book=32&chap=7&page=t32-7-infodetail01.html. เข้าถึงข้อมลูวนัที่ 

10 ธันวาคม 2559 
2 Alexander, D.C., & Pulat, B.M. (1985). Industrial Ergonomics. Norcross, GA: Industrial Engineering and 

Management Press. 
3 ธวชัชานนท์ สิปปภากลุ. การยศาสตร์และกายวิภาคเชิงกล ERGONOMICS. กทม : วาดศิลป์, 2548 
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วิภาคศาสตร์เชิงกลของมนษุย์เพ่ือให้สอดคล้องกบัหวัข้องานวิจยัคือการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือ

การพกัผอ่นไมใ่ชจ่ดุประสงค์เพ่ือการปรับปรุงระบบการทํางานแตอ่ยา่งใด 

วัตถุประสงค์ของการยศาสตร์และกายวิภาคเชิงกล 

การศกึษาทางการยศาสตร์คือการศกึษาถึง ประสิทธิภาพ และความปลอดภยัท่ีมาจาก

การทํางานของมนุษย์ ซึ่งได้หมายความครอบคลุมถึง  ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับคน เคร่ืองมือ 

เคร่ืองจกัร วิธีการทํางาน ลกัษณะงาน และสภาพแวดล้อม ท่ีถกูใช้เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและความ

ปลอดภยั ซึง่สามารถแบง่ได้ตามจดุประสงค์ดงันี ้

4.2.1 เพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพและความสําเร็จในการทํางานหรือกิจกรรมตา่ง ๆ 

ท่ีกําลงัดําเนินไปอนัจะนําไปสู่ผลต่าง ๆ เช่น การทํางานได้อย่างถูกต้องเพ่ือให้มีความผิดพลาดท่ี

ลดน้อยลง การทํางานได้สะดวกทําให้เกิดความรวดเร็วขึน้ 

4.2.2 เพ่ือส่งเสริมคณุค่าของความเป็นมนุษย์ รวมถึงการพฒันาความปลอดภัย 

การลดความเครียด ความล้าจากการทํางาน ซึ่งนําไปสู่ ความสบายท่ีเพิ่มขึน้ ความปลอดภยัมาก

ขึน้ ความพงึพอใจในงานเพิ่มขึน้ การยอมรับจากผู้ใช้มากขึน้ การพฒันาคณุภาพชีวิตให้ดีขึน้3

4 

ความสาํคัญของการยศาสตร์และกายวิภาคเชิงกล 

รัตนาภรณ์ อมรรัตนไพจิตร และสดุธิดา กรุงไกรวงศ์, 25445 ได้กล่าวไว้ว่าการยศาสตร์ 

เป็นเร่ืองการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมในการทํางาน เป็นการ

พิจารณาถึงความเหมาะสมในการออกแบบของสถานท่ีทํางาน หรือมีการปรับปรุงให้เอือ้ต่อการ

ทํางานของผู้ปฏิบตัิงานได้อย่างเหมาะสม สะดวกสบาย ปลอดภยัตอ่สขุภาพอนามยั และสามารถ

เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานได้เป็นอย่างดี ดังนัน้การศึกษาทางด้านการยศาสตร์จึงเป็น

การศกึษาถึงความสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ปฏิบตังิาน สถานท่ีทํางาน และการออกแบบงาน 

ในการนําการยศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในสถานท่ีทํางานนัน้ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ท่ี

สามารถเห็นได้อย่างเดน่ชดัมากมาย อาทิ ทําให้พนกังานมีสุขภาพอนามยัท่ีดีขึน้ และสภาพการ

ทํางานมีความปลอดภยัมากย่ิงขึน้ ส่วนนายจ้างก็จะได้รับประโยชน์อย่างเดน่ชดัจากผลผลิตท่ีเพิ่ม

มากขึน้ การยศาสตร์ จึงเป็นวิชาท่ีมีเนือ้หาสาระครอบคลมุกว้างขวาง โดยได้รวมเนือ้หาวิชาหลาย 

ๆ สาขาท่ีเก่ียวกับสภาพการทํางานท่ีสามารถทําให้พนกังานมีความสะดวกสบายและมีสุขภาพ

อนามยัดี รวมไปถึงปัจจยัตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ แสงสวา่ง เสียงดงั อณุหภูมิ ความสัน่สะเทือน การ

4 นริศ เจริญพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอตุสาหการ :กรุงเทพฯ .การยศาสตร์ .

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2543. 
5 รัตนาภรณ์ อมรรัตนไพจิตร และสดุธิดา กรุไรวงศ์. การยศาสตร์ในสถานที่ทํางาน. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เรียง

สาม ดีไซน์ กราฟฟิค จํากดั, 2544 
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ออกแบบหน่วยท่ีทํางาน การออกแบบเคร่ืองมือ การออกแบบเคร่ืองจกัร การออกแบบเก้าอี ้และ

การออกแบบงาน  

การยศาสตร์เป็นเร่ืองของการประยกุต์ใช้หลกัการทางด้านชีววิทยา จิตวิทยา กายวิภาค

ศาสตร์ และสรีรวิทยา เพ่ือขจดัสิ่งท่ีอาจเป็นสาเหตทํุาให้พนกังานเกิดความไม่สะดวกสบาย ปวด

เม่ือย หรือมีสุขภาพอนามัยท่ีไม่ดี เน่ืองจากการทํางานในสภาพแวดล้อมนัน้ ๆ การยศาสตร์จึง

สามารถนําไปใช้ในการป้องกันมิให้มีการออกแบบงานท่ีไม่เหมาะสมท่ีอาจเกิดมีขึน้ในสถานท่ี

ทํางาน โดยให้มีการนําไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบงาน เคร่ืองมือ หรือหน่วยท่ีทํางาน อาทิ 

พนกังานท่ีต้องใช้เคร่ืองมือในการทํางาน ความเส่ียงในการเกิดอนัตรายตอ่ระบบกล้ามเนือ้กระดกู-

ถ้าพนักงานใช้เคร่ืองมือท่ีได้มีการออกแบบอย่างถูกต้องเหมาะสมตาม  จะสามารถลดลงได้

หลกัการยศาสตร์ตัง้แตเ่ร่ิมแรก และยงัสง่ผลถึงประสิทธิภาพการทํางานท่ีเพิ่มขึน้ด้วย 

สาเหตุท่ีนําไปสู่อาการบาทเจ็บจากการทาํงาน 

1. สภาพการทํางานไมเ่หมาะสม  เช่น  แสงสว่าง, เสียงดงั, อณุหภูมิ, ความสัน่สะเทือน, 

ความเร็วของเคร่ืองจกัร, งานซํา้ซากจําเจ 

2. อุปกรณ์ เคร่ืองจักร เคร่ืองมือต่างๆท่ีมีขนาดไม่เหมาะสมกับขนาด สดัส่วนของ

ร่างกายผู้ปฏิบตังิาน 

3. ลกัษณะงานท่ีทําด้วยทา่ทางอิริยาบถท่ีฝืนธรรมชาติ  ได้แก่  งานท่ีต้องมีการบิดโค้งงอ

ของข้อมือ  งอแขน  การงอศอก  การจบั  โดยเฉพาะนิว้มือซํา้ๆ  งานท่ีต้องก้มศีรษะ  ก้มหลงั  บิดเอีย้ว

ตวั เอือ้มหรือยกสิ่งของขึน้สดุแขน 

 

4.2 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ 

4.2.1 กายวิภาคศาสตร์ (Anatomy) คือการศกึษาโครงสร้างทัง้ลกัษณะภายนอกและ

ภายในของร่างกาย  มีรากศพัท์จากทางภาษากรีก  หมายถึง  การตดัอออกเป็นส่วน (เกล็ดแก้ว ดา่น

วิวฒัน์ 2543)  การศกึษากายวิภาคศาสตาร์สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 แขนงด้วยกนัคือ 

มหากายวิภาคศาสตร์  (Gross anatomy หรือ Macroscopic Anatomy) เป็นการศกึษา

ท่ีวา่ด้วยอวยัวะและสว่นประกองของร่างกาย ซึง่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปลา่ 

จุลกายวิภาคศาสตร์  (Microscopic Anatomyเป็นการศึกษาท่ีว่าด้วยอวัยวะหรือ

สว่นประกอบตา่งๆของร่างกายท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า จึงต้องใช้กล้องจลุทรรศน์หรือ

อปุกรณ์ชว่ยในการขยายให้เห็นรายละเอียด จลยกายวิภาคยงัสามารถแบง่ออกได้ดงันี ้

Histology เป็นการศกึษาท่ีเก่ียวข้องกบัเซลล์และเนือ้เย่ือ 

Cytology เป็นการศกึษาโครงสร้างภายในของเซลล์ท่ีมีขนาดเล็ก 
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Embryology เป็นการศกึษาท่ีเก่ียวกบัการปฏิสนธิและการเจริญเติบโตของตวัอ่อนใน

ครรภ์จนกระทัง่คลอด5

6 

อย่างไรก็ตาม สําหรับการศึกษากายวิภาคศาสตร์สําหรับวิทยานิพนธ์ฉบบันี ้จะเป็น

การศึกษาพืน้ฐานกายวิภาคศาสตร์ท่ีใช้สําหรับการเขียนแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะ

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์โดยคํานึงถึงรายละเอียดเก่ียวกับการกําหนดตําแหน่ง ขนาด สัดส่วน 

ลกัษณะทางกายภาพของร่างกายในระบบตา่งๆ รวมถึงกลไกระบบการเคล่ือนไหวตา่งๆของมนษุย์ 

อนัจําไปสู่การประยุกต์ใช้ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อนได้อย่างตรงวตัถปุระสงค์ มี

ความปลอดภยัในการใช้งาน และทําให้ผู้ ใช้งานรู้สึกผ่อนคลาย ในท่ีน่ีจะกล่าวถึงระบบร่างกายท่ี

เก่ียวข้องกบัการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สําหรับการพกัผ่อนดงันี ้

สําหรับร่างกายมนษุย์เม่ือมีการเคล่ือนไหวจะต้องได้รับการทํางานร่วมกนัจาก 3 ส่วน

หลกัของร่างกายคือ 

1. ระบบโครงกระดกู  (The skeleton system) เป็นสว่นโครงสร้างท่ีพยงุร่างกายของเรา 

กระดูกแต่ละชิน้จะติดต่อซึ่งกันและกันโดยข้อต่อ (Joint) จากการจ่อกันเป็นข้อนีจ้ะมีการ

เคล่ือนไหวได้โดยการชว่ยเหลือของกล้ามเนือ้ตา่งๆรวมอยูด้่วย ในผู้ใหญ่ท่ีเจริญเติบโตเต็มท่ีแล้วจะ

มีกระดกูประมาณ 206 ชิน้ แยกได้ดงันี ้

กะโหลกศรีษะ (Skull)    29 ชิน้ 

กระดกูสนัหลงั (Vertebral Column)  26 ชิน้ 

กระดกูหน้าอก (Sternum)   1 ชิน้ 

กระดกูซ่ีโครง (Ribs)   24 ชิน้ 

กระดกูสว่นแขน (upper Extremity)  64 ชิน้ 

กระดกูสว่นขา (Lower Extremity)  62 ชิน้ 

หน้าท่ีของกระดูก 

รองรับอวยัวะสว่นตา่งๆในตรงและตัง้อยูใ่นตําแหนง่ท่ีควรอยู ่

เป็นสว่นท่ีใช้ในการเคล่ือนไหว เชน่พาร่างกายจากอีกท่ีหนึง่ไปยงัอีกท่ีหนึง่ 

เป็นโครงของสว่นแข็ง 

เป็นท่ียดึเกาะของกล้ามเนือ้และเอ็นเพ่ือชว่ยในการเคล่ือนไหว 

ชว่ยป้องกนัอวยัวะท่ีสําคญัในร่างกายไมใ่ห้เป็นอนัตราย 

ทําให้ร่างกายดํารงเป็นรูปร่างท่ีเป็นอยู ่

6 ธวชัชานนท์ สิปปภากลุ. การยศาสตร์และกายวิภาคเชิงกล ERGONOMICS. กทม : วาดศิลป์, 2548 
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ภายในกระดกูไมไ่ขกระดกูทําหน้าท่ีผลิตเม็ดเลือด 

เป็นท่ีเก็บธาตแุคลเซียมและเกลือแร่ในร่างกาย 

ป้องกนัหลอดเลือดหรือเส้นประสาทท่ีทอดอยู่ตามแนวของกระดกู 

2. ข้อตอ่ (Joint) ข้อตอ่ในร่างกายของมนษุย์ไม่จําเป็นจะต้องเคล่ือนไหวได้ในทกุข้อแต่

จะหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมยึดกนัด้วยข้อตอ่ท่ีเคล่ือนไหวได้ เช่น แขน ขา จะมีโครงสร้างท่ีซบัซ้อนและมี

การเคล่ือนไหวได้แตกตา่งกนัออกไป 

ชนิดของข้อตอ่ (Classification of joint) แบง่ออกเป็น 3 ชนิด ดงันี ้

Fibrous joint ข้อตอ่แบบนีไ้ม่สามารถเคล่ือนไหวได้ พบท่ีกะโหลกศีรษะท่ีเป็นรอย

ประสานและรากฟันท่ีฝังลงไปในร่องของกระดกูขากรรไกรลา่ง 

Cartilaginous joint ข้อตอ่แบบนีส้ามารถเคล่ือนไหวได้บ้าง ซึ่งพบท่ี Symphysis 

pubis แหง่เดียว 

Synovial joints เป็นข้อตอ่ท่ีเคล่ือนไหวได้อิสระและเป็นข้อตอ่ท่ีถาวรของแขนและ

ขาระหวา่งข้อมีนํา้หลอ่ล่ืนออกมาทําให้กระดเูสียดสีกนัอยา่งคลอ่งตวัไมฝื่ด 

หน้าท่ีของข้อตอ่ 

กระจายนํา้หนกับนผิวหน้าของข้อตอ่ 

ดดูซบัแรงกระแทก 

กระชบัข้อตอ่ 

กําจดัการล่ืนไถลของผิวข้อตอ่ 

ป้องกนัผิวหน้ากระดกูจากการเสียดสีกนั 

เพิ่มความล่ืนให้กบัข้อตอ่ 

3. ระบบกล้ามเนือ้ (The muscular system) กล้ามเนือ้ หรือ muscle หมายถึงอวยัวะท่ี

ประกอบไปด้วยก้อนเส้นใย (Fibre) ท่ียืดและหดได้ กล้ามเนือ้ในคนมีประมาณคร่ึงหนึ่งของนํา้หนกั

ตวั ประกอบด้วยนํา้ประมาณ 75% โปรตีน 20% และอ่ืนๆอีกประมาณ 5% กล้ามเนือ้จะทํางาน

ร่วมกบักระดกู เอ็น ข้อตอ่ และระบบประสาท ทําให้ร่างกายสามารถเคล่ือนไหวได้ อีกทัง้ยงัช่วยใน

การเคล่ือนไหวของอวยัวะภายใน เช่น การบีบตวัและคลายตวัของทางเดินอาการ การหายใจ การ

เต้นของหวัใจ และการบีบตวัของมดลกูในขณะคลอด เป็นต้น 

หน้าท่ีและคณุสมบตัขิองระบบกล้ามเนือ้ 

ช่วยในการเคล่ือนไหวของร่างกาย  ช่วยในการหายใจ  การเคล่ือนย้ายอาหาร  การ

ไหลเวียนเลือดและอ่ืนๆ 
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ชว่ยในการทรงตวัให้ร่างกายอยูใ่นสภาพได้ตามท่ีเราต้องการ 

ชว่ยให้เกิดความร้อนเน่ืองจากการเคล่ือนไหวของกล้ามเนือ้ 

ชว่ยให้เกิดการไหลเวียนเลือกท่ีดีขึน้ โดยเฉพาะกล้ามเนือ้หวัใจ  และกล้ามเนือ้ของ

หลอดเลือด 

ช่วยในการยืดหยุ่น  จะมีการยืดหยุ่นเม่ือมีนํา้หนกั และและยืดตวัออกเม่ือนํา้หนกั

ลดลง 

นอกจากนีย้ังมีสมบตัิอ่ืนๆด้วย  เช่น  เปล่ียนรูปได้  ให้สัน้และหนา, มีการตึงตวั

พร้อมท่ีจะทํางาน, มีการเม่ือยล้าได้หารมีการใช้งานมากไป, มีความไวตอ่สิ่งกระตุ้น6

7 

สําหรับการพกัผ่อนปละการใช้งานร่วมกับเฟอร์นิเจอร์กิติยา อาภาธีรญาณ 25588ได้

กล่าวไว้ว่า ลักษณะท่าทางของมนุษย์ในการพักผ่อนหรืออ่านหนังสือ โดยส่วนใหญ่ท่ีทําให้เกิด

ความสบายจะเป็นการใช้หลงัพิงพนกัพิงได้สบายแล้วเหยียดขาออกให้รู้สึกผอ่นคลาย 

 

 
ภาพท่ี 42      ตวัอยา่งเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการผอ่นคลาย 

ท่ีมา: https://www.aliexpress.com เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 

 

7 กศุล ศรีอทุยั. คูมื่อกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา, นครราชสีมา : อกัษรกิจการพิมพ์, 2522 
8 กิติยา อาภาธีรญาณ. โครงการออกแบบชดุเฟอร์นิเจอร์ไทยร่วมสมยัเพ่ือกายพกัผ่อนโดยใช้หลกัการโครงสร้างของ

เรือนไทย. ศิลปะนิพนธ์ตามหลกัสตูรปริญญาศิลปบณัฑิต ภาควชิาการออกแบบผลิตภณัฑ์ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปกร. 

2558 
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4.2.2 ข้อคาํนึงเก่ียวกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพักผ่อน 

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้เหมาะสมกับผู้ ใช้งานเพ่ือรองรับนํา้หนกัและส่วนหลังมี

ข้อสงัเกต8

9ดงันี ้

4.2.2.1 จดุศนูย์ถ่วงของร่างกาย  โดยในขณะท่ีนัง่บนเฟอร์นิเจอร์จะมีนํา้หนกักด

ทบัท่ีกระดกูเชิงกราน บนตําแหน่งอิสชิลม์ (Ischium) ดงันัน้จึงควรออกแบบเก้าอีใ้ห้มีแรงเค้นกดท่ี

หมอนรองกระดกูสนัหลงัชว่งเอวให้น้อยและรับนํา้หนกัตวัผู้ใช้งานได้พอดี 

 

 
ภาพท่ี 43      แสดงการรับนํา้หนกัร่างกายท่ีกระดกูเชิงกรานและจดุศนูย์ถ่วงในการนัง่ 

ท่ีมา: อจัฉรา ทัง่บญุ. โครงการออกแบบเคร่ืองเรือนสําหรับนัง่สมาธิของผู้สงูอายภุายในบ้าน. 2556 

 

4.2.2.2 วสัดท่ีุใช้ในการรอง  วสัดแุตล่ะชนิดมีผลตอ่การใช้งาน  ซึ่งขึน้อยู่กบั  ความ

หนาแน่น  ความหนา  ความพรุน  ความเสียดทานและความแข็งแรงโดยการสัมผัสผิววสัดนุัน้กับ

เฟอร์นิเจอร์จะทําให้อณุหภมูิของวสัดสุงูขึน้ ซึง่สง่ผลตอ่ความสะดวกสบายของผู้ ใช้งาน ดงันัน้ การ

ออกแบบควรหลีกเล่ียงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีแคบและเลือกใช้วสัดท่ีุหนานุ่น ระบายอากาศได้

ดี แตไ่มห่อ่ตวัเกินไปจนผู้ใช้รู้สกึอดึอดัอดัไมส่บายตวั 

9 อจัฉรา ทัง่บญุ. โครงการออกแบบเคร่ืองเรือนสําหรับนัง่สมาธิของผู้สงูอายภุายในบ้าน. สาขาการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ ภาควิชาการออกแบบผลติภณัฑ์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร. 2556 
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ภาพ่ี 44      แสดงการห่อขาจากการนัง่มากเกินไป 

ท่ีมา: อจัฉรา ทัง่บญุ. โครงการออกแบบเคร่ืองเรือนสําหรับนัง่สมาธิของผู้สงูอายภุายในบ้าน. 2556 

4.2.2.3 ความโค้งและความลาดของพนกัพิง  ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์แต่ละ

ชนิดควรคํานกึถึงความสงูและการอ้อมรับของพนกัพิงท่ีหนนุกระดกูสนัหลงัช่วงเอวของผู้ ใช้งาน  ซึ่ง

จะชว่ยลดอาการปวดหลงัขณะใช้งาน  โดยหากมองจากด้านข้าง พนกัพิงควรจะรับกบัหลงัท่ีสมัผสั

เฟอร์นิเจอร์นัง่ 

 

 
ภาพ่ี 45      แสดงตําแหนง่พนกัพิงบริเวณท่ีรับกระดกูสนัหลงัสว่นเอว 

ท่ีมา: อจัฉรา ทัง่บญุ. โครงการออกแบบเคร่ืองเรือนสําหรับนัง่สมาธิของผู้สงูอายภุายในบ้าน. 2556 

 

4.2.2.4 ความลึกของท่ีนั่ง  ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพักผ่อนควร

คํานึงถึงการรับนํา้หนกัท่ีท่อนขาด้านล่าง เพราะถ้าหากท่ีนัง่มีความสัน้มากเกินไปก็จะทําให้เกิด

การเกร็งและปวดเม่ือยท่ีข้อพบัด้านลา่ง แตถ้่าหากความลึกมากเกินไปก็จะทําให้ข้อพบัด้านล่างถกู

ดนั นัง่ไม่สบาย ส่งผลตอ่การไหลเวียนของโลหิต ดงันัน้การออกแบบควรคํานึงความลึกของท่ีนัง่ท่ี

เหมาะสมตอ่ผู้ใช้งานด้วย       
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ภาพ่ี 46      แสดงความลึกของท่ีนัง่ 

ท่ีมา: อจัฉรา ทัง่บญุ. โครงการออกแบบเคร่ืองเรือนสําหรับนัง่สมาธิของผู้สงูอายภุายในบ้าน. 2556 

 

4.2.2.5 ความกว้างของท่ีนัง่ ควรคํานึงถึงความกว้างของแผ่นหลงัของคนรูปร่าง

ใหญ่เป็นหลกั นัน่คือความกว้างของท่ีนัง่ไมน้่อยกวา่ 400 มิลลิเมตร  

 

 
ภาพ่ี 47      แสดงความกว้างของท่ีนัง่ 

ท่ีมา: อจัฉรา ทัง่บญุ. โครงการออกแบบเคร่ืองเรือนสําหรับนัง่สมาธิของผู้สงูอายภุายในบ้าน. 2556 
 

4.2.2.6 ความสูงของท่ีเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อน ระดบัความสูงความอยู่ใน

ระดบัท่ีเหมาะสม เพราะหากท่ีนัง่สูงเกินไปจะทําให้เกิดการกดทบัท่ีท่อนขา ระบบหมนุเวียนเลือด

ไม่สะดวกและปลายเท้าจอยู่ในตําแหน่งไม่ขนานกบัพืน้ หรือหากท่ีนัง่อยู่ต่ําเกินไปจะทําให้เข่าตัง้

ชนัเกินไปส่งผลให้ลําตวัโน้มตวัไปข้างหน้าทําให้เกิดการปวดเม่ือยบริเวณหลงัหากนั่งเป็นระยะ

เวลานานเกินไป 
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ภาพ่ี 48 แสดงตําแหนง่ความสงูของท่ีนัง่ 

ท่ีมา: อจัฉรา ทัง่บญุ. โครงการออกแบบเคร่ืองเรือนสําหรับนัง่สมาธิของผู้สงูอายภุายในบ้าน. 2556 

 

4.2.3 สัดส่วนร่างกายของคนไทย 

จากการวิจยัของโครงการ SizeThailand10 ได้ทําการสํารวจรูปร่างของคนไทย โดย

สุ่มเก็บข้อมลูตวัอย่างทัง้ชายและหญิง จํานวน 13,442 คน หลายช่วงอายกุล่าวคือ 16-25 ปี, 26-

35 ปี, 36-45 ปี, 46-59 ปี และ 60 ปีขึน้ไป โดยได้ผลการสํารวจท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการ

ออกแบบได้ดงันี ้ 

 

ตารางท่ี 2     แสดงคา่เฉล่ียรูปร่างของคนไทย 

เพศ 
นํา้หนัก 

(กก(. 

ส่วนสูง 

(ซม(. 

รอบอก รอบเอว รอบสะโพก 

นิว้ ซม. นิว้ ซม. นิว้ ซม. 

ชาย 68.83 169.46 39.10 99.20 33.50 84.79 37.40 95.0 

หญิง 57.40 157.00 36.00 91.09 31.50 79.83 38.50 97.8 

 

 

 

 

 

 

10 ศนูย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แหง่ชาต ิสํานกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ.

http://www.sizethailand.org/region_all.html เข้าถึงเม่ือ 12 ธันวาคม 2559 
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ตารางท่ี 3     แสดงคา่เฉล่ียแยกตามกลุม่ชว่งอายผุู้ชาย 

กลุ่มอายุ 
นํา้หนัก 

(กก(. 

ส่วนสูง 

(ซม(. 

รอบอก รอบเอว รอบสะโพก 

นิว้ ซม. นิว้ ซม. นิว้ ซม. 

16-25 64.24 171.36 37.60 95.03 30.60 77.16 36.40 92.08 

26-35 70.22 170.98 39.30 99.82 33.00 83.75 37.60 95.51 

36-45 71.01 169.49 39.80 100.90 34.10 86.46 37.80 96.00 

46-59 71.07 168.17 39.80 101.10 35.00 88.89 37.90 96.17 

60 ขึน้ไป 66.75 165.57 38.70 98.44 34.90 88.62 37.20 94.42 

 

 

 

ตารางท่ี 4     แสดงคา่เฉล่ียแยกตามกลุม่ชว่งอายผุู้หญิง 

กลุ่มอายุ 
นํา้หนัก 

(กก(. 

ส่วนสูง 

(ซม(. 

รอบอก รอบเอว รอบสะโพก 

นิว้ ซม. นิว้ ซม. นิว้ ซม. 

16-25 52.70 159.32 33.60 84.89 28.60 72.67 36.30 92.22 

26-35 56.26 158.28 35.00 88.42 30.40 76.99 37.60 95.32 

36-45 59.79 157.27 36.30 91.80 31.70 80.34 38.40 97.18 

46-59 60.05 155.56 37.40 94.82 33.10 84.03 38.80 98.49 

60 ขึน้ไป 58.58 153.49 37.60 95.51 33.80 85.81 38.70 98.22 
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ตารางท่ี 5     แสดงร้อยละกลุม่ประชากรจําแนกตามภาวะโภชนาการ โดย    

                   ใช้ดชันีมวลกาย (BMI)ของผู้ใหญ่ในแถบเอเชีย 

เพศ 
ผอม 

(< 18.5 ) 

ปกต ิ

( 18.5-22.9 ) 

ท้วม 

( 23.0-24.9 ) 

อ้วนปานกลาง 

( 25.0-29.9 ) 

อ้วนมาก 

( > 30) 

ชาย 5.3 36.2 21.2 31.0 6.3 

หญิง 9.7 42.3 16.5 24.0 7.5 

 

หมายเหต ุข้อมลูช่วง BMI มาจาก The Asia-Pacific Perspective Redefining Obesity and its 

Treatment,The International Obesity Task Force ,2000) 

 

5. หลักการออกแบบและการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพักผ่อน 

5.1 หลักการออกแบบ (The Principle of Aesthetic Design) หลกัการออกแบบ คือ การจดั

องค์ประกอบของเส้น รูปร่าง รูปทรง นํา้หนกั แสงและเงา รวมไปถึงท่ีว่าง ให้มีเหมาะสมและเกิด

ความสวยงาม โดยมีหลกัการดงันี ้

5.1.1 เอกภพ/ความเป็นหน่วย(unity) หมายถึง การจัดองค์ประกอบ/หน่วย ให้มี

ลกัษณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือความสมัพนัธ์เป็นหนึ่งเดียว  การสร้างเอกภพดงักล่าวมี 2  ทาง

ด้วยกนัคือ 

Static unity เป็นการจัดกลุ่มของ from และ shape ท่ีแข็ง หยุดน่ิง เช่น รูปทรง

เรขาคณิต จะให้ผลทรงพลงัเดด็ขาด แข็งแรง และ แนน่อน 

Dynamic unity เป็นการจดักลุ่มไปในทางเคล่ือนไหว อ่อนไหว แตย่งัคงความเป็น

อนัหนึง่อนัเดียวกนัเป็นเอกภพ ทําให้เกิดสว่นท่ีเป็นประธานและมีสว่นประกอบอ่ืนตา่งๆท่ีนา่สนใจ 

5.1.2 ความสมดุล (Balance) หมายถึง การทรงตวั อยู่นิ่งมัน่คง อยู่ได้ด้วยตวัเอง ใน

สภาพสมดุล เรียกว่า ดลุยภาพ ซึ่งความสมดลุนีอ้าจะเกิดขึน้จากรูปทรงลกัษณะท่ีมองเห็น หรือ

เกิดขึน้จากความรู้สกึก็ได้ 

ความสมดุลท่ีใช้ในการออกแบบ 

ดลุยภาพท่ีเหมือนกนัทัง้สองข้าง )Formal or symmetrical balanceความ  คือ   (

ซึ่งดุลยภาพ  ซ้ายและขวาเหมือนกันและเท่ากัน  สมดุลท่ีมีรูปทรงลักษณะของทัง้สองข้างข้าง

 เป็นทางการ เท่ียงตรง หนกัแนน่ ดงักลา่วมกัให้ความรู้สกึนา่เกรงขาม 

ดลุยภาพท่ีไม่เหมือนกนัทัง้สองข้าง )Informal or asymmetrical ( มีหลายรูปแบบ

ดงันี ้
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1. แบบลักษณะสองข้างไม่เหมือนกันแต่มีนํา้หนักเท่ากัน เช่น นุ่น 1 

กิโลกรัม และ หิน 1  กิโลกรัม ตัง้อยูบ่นตาชัง่ ก็จะอยูใ่นสภาพสมดลุได้ 

2. แบบลกัษณะท่ีทัง้สองข้างมีรูปทรงลกัษณะ รวมไปถึงนํา้หนกัไม่เท่ากัน 

แตจ่ะเกิดดลุยภาพได้ก็ตอ่เม่ือเล่ือนจดุก่ึงกลางระหวา่งสองสิ่งให้เกิดความสมดลุ 

3. แบบดลุยภาพท่ีทัง้สองข้างมีสีไมเ่หมือนกนั รูปแบบนีเ้ป็นดลุยภาพท่ีต้อง

ใช้ความรู้สกึ เชน่ สีแดงให้ความรู้สกึต่ืนเต้นสดใส สีขาวให้ความรู้สึกสงบเรียบร้อย เม่ือนําสองนีม้า

ใช้เทา่ๆกนัก็จะทําให้เกิดความรู้สกึท่ีพอดี สบายขึน้ 

4. ดุลยภาพท่ีทัง้สองข้างมีพืน้ผิวไม่เหมือนกัน ดุลยภาพนีเ้ป็นการใช้

ความรู้สกึเชน่กนั เชน่ พืน้ผิวขรุขระมีความรู้สกึมัน่คงและนํา้หนกัเยอะกวา่ผิวเรียบ ฉะนัน้นําสิ่งสอง

สิ่งท่ีมีขนาดเทา่กนัแตผ่ิวตา่งกนั ควรให้สิ่งท่ีมีผิวขรุขระมีขนาดเล็กกว่าผิวเรียบจึงจะทําให้รู้สึกพอดี

กนั 

การใช้ดุลยภาพ 

1. ดลุยภาพท่ีเหมือนกนัทัง้สองข้าง )Formal or symmetrical balance( 

มกัจะถกูนํามาใช้ในงานท่ีมีความหนกัแน่ มัน่คง ต้องการความเป็นทางการ ความน่าเช่ือถือ แสดง

ถึงความมัน่ใจ 

2. ดลุยภาพท่ีไม่เหมือนกนัทัง้สองข้าง )Informal or asymmetricalส่วน   (

ตอบสนอง  ความอิสระ  ใหญ่หลักการนีจ้ะถูกนําไปใช้ในงานศิลปะท่ีต้องการดึงดดูความสนใจ

 หน้าท่ีความต้องการในหน้าท่ีใช้สอยได้โดยเสรีเม่ือนําไปใช้ในงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 

5.1.3 ส่วนสัด)Proportion( 

หมายถึง การได้รูปลกัษณะเป็นส่วนกัน ซึ่งสดัส่วนท่ีดีจะมีความสัมพนัธ์กันทัง้

รูปร่างและรูปทรงกนัอยา่งเหมาะสมสวยงาม 

วิรัตน์ พิชยไพบลูย์(การออกแบบเคร่ืองเรือนสมยัใหม่,2527:28) ได้เรียบเรียงไว้ว่า 

“กฎของส่วนสดั ไม่สามารถจํากัดให้เป็นตวัเลขลงตวัได้แน่นอนได้ เป็นหน้าท่ีของผู้ออกแบบต้อง

กําหนดและพิจารณาเอาเองว่าขนาดใดจึงจะแลดงูาม และการท่ีจะเป็นผู้พิจารณาได้ดีถกูต้องนัน้ 

อาจจะศกึษาได้จากผลงานท่ีทําไปแล้วและจดจําเป็นบทเรียน เช่น การศกึษาการใช้รูปส่ีเหล่ียมใน

งานศลิปะแขนงอ่ืนๆท่ีงดงาม ส่วนใหญ่จะใช้ส่วนสดัของรูปส่ีเหล่ียม 2 : 3, 3 : 4 และ 5 : 8 “การใช้

สดัสว่นนัน้ มีการแบง่ไว้ 2 แนวทาง คือ 

1. การใช้สดัสว่นให้สมัพนัธ์ในตวัมนัเอง  

2. การใช้สดัสว่นให้สมัพนัธ์กบับริบทหรือสิ่งแวดล้อมท่ีตัง้อยู ่

5.1.4 ความกลมกลืน)Harmony( 
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หมายถึง  ความกลมกลืน ระหว่างองค์ประกอบต่างๆในการออกแบบ ซึ่งเป็นการ

จดัองค์ประกอบให้ประสานกนัโดยความพอเหมาะจนเกิดความงาม ไมม่ากหรือน้อยเกินไป  

หลักของความกลมกลืนในการออกแบบ 

1. ความกลมกลืนท่ีมีขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกนัของรูปร่าง รูปทรง ลกัษณะท่ี

นํามาประกอบกัน เช่น รูปแบบลายไทยท่ีมีสัดส่วนกราฟฟิคหรือองค์ประกอบท่ีใกล้เคียงกัน มี

จงัหวะท่ีซํา้ๆ 

2. ความกลมกลืนท่ีมีขนาดเท่ากันหรือใกล้เคียงกันของเส้น เช่น ลวดลายของ

กระเบือ้งท่ีมีเส้นตัง้เส้นนอนล้อไปการความเป็นเส้นตัง้เส้นนอนของผนงัและพืน้ 

3. ความกลมกลืนของพืน้ผิว เช่น การใช้วัสดุท่ีมีลวดลายหรือลักษณะของ

ใกล้เคียงกนัเพ่ือให้เกิดความรู้สกึท่ีกลมกลืนกนั 

4. ความกลมกลืนของสี เชน่ การใช้สีในโทนเดียวกนั หรือในวรรณะเดียวกนัเพ่ือให้

กลมกลืนกนั ดไูมข่ดัตาหรือโดดขึน้มา 

5. ความกลมกลืนของความคิด คือความกลมกลืนของการออกแบบ เช่นการ

ออกแบบสิ่งๆหนึง่ให้เข้ากบัยคุสมยั 

5.1.5 ความแตกต่าง)Contrast( 

หมายถึง การจดัองค์ประกอบไมใ่ห้ซํา้ซาก ให้แตกตา่ง ตรงข้ามกบัความกลมกลืน 

วิธีนีม้กัจะถกูนําไปใช้ในงานศลิปะเพ่ือแก้ปัญหาความกลมกลืน นา่เบ่ือ ได้เป็นอยา่งดี 

 

หลักความแตกต่างในการออกแบบ 

1. แตกตา่งในเนือ้ท่ี คือ การใช้ความแตกตา่งในงานโดยการกําหนดสดัส่วน 20 : 

80 ตอ่ความกลมกลืนของงาน เพ่ือลดความนา่เบ่ือท่ีไมมี่จดุนา่สนใจ 

2. ความแตกตา่งในเส้น คือการใช้เส้นตัง้ มาตดัเส้นนอนบ้างถ้าในงานศิลปะนัน้มี

เส้นนอนเยอะเกินไป 

5.1.6 ช่วงจังหวะ(Rhythm) 

หมายถึง การเคล่ือนไหนหรือการจัดองค์ประกอบให้มีช่วงของการเรียงลําดบัท่ี

เหมาะสม สวยงาม มีความสมัพนัธ์ในตวัเองหรือกบับริบทได้อยา่งลงตวั 

ความสาํคัญของช่วงจังหวะท่ีมีต่องานศิลปะ 

1. วางระเบียบ เป็นการจดัวางองค์ประกอบให้มีความเข้าใจง่าย ตรงไปตรงมา 

ชว่งจงัหวะท่ีสร้างความนา่สนใจ  

ชว่งจงัหวะท่ีซํา้ๆกนั 
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2. วิธีการจดัชว่งจงัหวะมี 2 แบบคือ 

การซํา้หรือการยํา้ เป็นการคดัลอกรูปแบบหรือรูปลกัษณะเดินโดยการจัด

วางในท่ีวา่งท่ีอยูใ่นชว่งๆเดียวกนัเหมือนกนัทัง้งาน 

การขยายเพิ่มมากขึน้และการตอ่เน่ือง เป็นการเพิ่มขนาดหรือลดขนาดของ

รูปลกัษณะนัน้ๆให้มีสดัสว่นท่ีลดหลัน่หรือเพิ่มๆขึน้ไปอยา่งมีระเบียบ 

5.1.7 การเน้นให้เกิดจุดเด่น)Emphasis( 

หมายถึง การจดัองค์ประกอบสว่นใดสว่นหนึง่ให้มีความเดน่ชดักวา่สว่นอ่ืนๆ 

หลักการเน้นให้เกิดจุดเด่น 

1. การเน้นโดยการใช้สีให้เดน่ คือการใช้สีจดุนัน้ให้แตกตา่งกวา่จดุอ่ืนๆ 

2. การเน้นโดยการใช้เส้น รูปร่าง และขนาดให้ตดักนั คือเน้นใหญ่ใหญ่กว่า ขนาด

พิเศษกวา่สว่นอ่ืนๆ 

3. การเน้นด้วยการตกแตง่ คือการตกแตบ่ริเวณนัน้หรือส่วนนัน้ให้สวยกวา่จดุอ่ืนๆ 

4. การเน้นโดยช่องว่าง )Space ( คือการใช้ช่องว่างหรือท่ีว่างให้เป็นจุดเด่นจาก

ความยุง่เหยิงโดยรอบ หรือเว้นชอ่งวา่งโดยรอบเพ่ือเน้นจดุเดน่ท่ีอยู่ตรงกลาง 

 

5.2 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 

การออกแบบ(Design) คือ การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพ่ือสร้างงานศิลปะให้มีความ

เหมาะสมทัง้ด้านความงามและการใช้สอยอยา่งมีเหตแุละผล เพ่ือให้เกิดความพงึพอใจ 

ดาล เคลฟเวอร์10

11 ได้ให้คําจํากดัความของการออกแบบว่า “เป็นการจดัระเบียบวิธี หรือ

การจดัองค์ประกอบของแบบให้มีสุนทรียภาพ ซึ่งผู้ออกแบบอาจจะใช้จัดงานให้มีช่วงจังหวะ มี

ความสมดลุในการทรงตวั และมีความงามในสดัสว่นท่ีดี” 

ดอริส คอกซ์ และ บาร์บารา วาร์เรน 1 1

12 ได้ให้ความหมายในการออกแบบว่า “การ

ออกแบบเป็นการประดษิฐ์หรือวางแผนงานสําหรับงานท่ีมีจดุมุง่หมายแนน่อน การออกแบบอาจจะ

สําหรับงานท่ีมีหน้าท่ีใช้สอยโดยเฉพาะ เช่น เก้าอี ้การออกแบบเส้นและลาย หรืออาจะเป็นการ

วางแผนงานสําหรับโครงงานท่ีจะทํา การออกแบบจึงเป็นกิจกรรมและพฤติกรรมของมนุษย์ท่ีต้อง

ใช้สติปัญญา” การออกแบบจึงเป็นการแก้ปัญหาหรือตอบสนองโจทย์ท่ีวางไว้โดยการใช้

ประสบการณ์ สติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์และจิตใจ เพ่ือจัดองค์ประกอบในการใช้วัสด ุ

เคร่ืองมือและวิธีการผลิตเพ่ือให้ได้ซึง่ผลงานท่ีมีคณุคา่ทางความงามและการใช้สอย  

11 Dale G. Cleaver, Art, (New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1972), 20 
12 Doris Cox and Babara Warren, Creative Hand, (New York: John Wiley&Son, Inc., 1961), 3. 
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การสร้างสรรค์สําหรับผู้ ออกแบบ ผู้ ออกแบบต้องใช้  ความคิด  ความรู้สึกและ

ประสบการณ์เพ่ือแก้ปัญหา ซึ่งการสร้างสรรค์นีเ้ป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตวัของแตล่ะบคุคล 

ทําให้มนษุย์มีความสําเร็จในด้านสาขาตา่งๆ 

ไมเคลิ แอนดริว1 2

13  ได้มีแนวคิดถึงการสร้างสรรค์ว่า “เป็นขบวนการของประสบการณ์ท่ี

จําเป็นของนักออกแบบ เพ่ือช่วยส่งเสริมความสําเร็จในแต่ละคน การสร้างสรรค์จึงเป็นการ

แสดงออกท่ีมีลกัษณะเฉพาะตวัเป็นเอกลกัษณ์ของแตล่ะคน” 

แฟรงค์ บานรอน 1 3

14 ได้อธิบายถึงการส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ว่า 

“ความสามารถในการสร้างสรรค์เป็นการแสดงออกถึงสติปัญญาและประสบการณ์ของแต่ละคน 

ฉะนัน้ผู้ ท่ีจะมีความคิดสร้างสรรค์สงู ก็ต้องพยายามหาความรู้และประสบการณ์ มีการรับรู้และฉับ

ไวตอ่ความงามและการเปล่ียนแปลง ฝึกใช้พลงัความคดิและแสดงออกอยา่งอิสระ” 

เจ.พี.กิลฟลอต์14

15 ได้เสริมความเห็นว่าผู้ ท่ีจะมีความคิดในการสร้างสรรค์สงูนัน้ “จะต้อง

สามารถปรับและยืดหยุน่ความคิดให้ได้ทนักบัเหตกุารณ์และเป็นบคุคลท่ีพร้อมท่ีจะละทิง้ความคิด

ใดๆท่ีเป็นไปในทางเก่าท่ีไม่เหมาสม และพยายามคิดค้นออกไปในแนวทางใหม่ๆโดยเฉพาะในการ

สร้างสรรค์งานศลิปะนัน้ ควรพยายามค้นคว้าหาลกัษณะเฉพาะตวัขึน้” 

หลักเกณฑ์การออกแบบมีมาตัง้แต่เร่ิมมีการสร้างงานศิลปะขึน้ แต่ก่อนเป็นเพียง

หลกัการหรือแนวทางพืน้ฐานในการใช้สร้างสรรค์งานทัว่ไป ไม่มีเกณฑ์ตายตวั เพ่ือให้ผู้ออกแบบใช้

ความคิดในการสร้างสรรค์ตามรูปแบบท่ีวางไว้  ซึ่งการออกแบบเฉพาะด้านท่ีเก่ียวข้องกับความ

ต้องการของมนุษย์พึงต้องมาจากการวางแผนท่ีวางไว้เพ่ือแก้ปัญหาตามเหตุนัน้ๆการออกแบบ

เคร่ืองเรือน จดุประสงค์สว่นใหญ่เพ่ือการใช้สอยเป็นสําคญั  ซึ่งในจดุประสงค์ดงักล่าวนีม้กัจะมีนยั 

เพ่ือการใช้สอยและเพ่ือคณุคา่ทางความงามร่วมด้วย 

เจมส์ สชินเนลเลอร์ 1 5

16 ได้อธิบายถึงหน้าท่ีใช้สอยของงานศิลปะ (Function in Art) ว่า 

“เป็นจดุมุง่หมายท่ีกําหนดไว้ และจะต้องจดัให้มีความสมัพนัธ์กบังานศลิปะนัน้โดยเฉพาะ 

 เชน่ การออกแบบงานสถาปัตยกรรม จะต้องออกแบบให้มีความงามประสานกบัการใช้สอยอย่างมี

เหตผุล ฉะนัน้การออกแบบงานจึงมีลกัษณะแตกตา่งไปตา่งไปตามลกัษณะหน้าท่ีใช้สอยของงาน 

13 Andrews Michael, Creative and Psychological Health, )Syracuse: Syracuse University Press, 1961), 

50-56. 
14 Frank Barron, “Psychology of Imagination,” Scientific American, )September, 1985), 150-156. 
15 Joy P. Guilford, Creative and Its Motivation, (New York: Harper and Brothers, 1959), 32-36. 
16 James A. Schinneller, Art Search and Self-Discovery, )Pennsylvania : International Textbook 

Company, 1967), 23. 
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จดุมุ่งหมายของสถาปัตยกรรมย่อมแตกตา่งกนักบัจิตรกรรม ภาพโปสเตอร์ก็ต้องมีหน้าท่ีแตกตา่ง

กบัโต๊ะทํางาน” 

ฉะนัน้ในการออกแบบเคร่ืองเรือน ผู้ออกแบบจําเป็นต้องทราบถึงจุดประสงค์ในการใช้

งาน ว่าเพ่ืออะไร เพ่ือใคร ใช้ท่ีไหน แล้วจึงออกแบบให้เหมาะสม แล้วจึงเพิ่มหรือจดัให้มีชิน้งานมี

คณุคา่ทางความงามเพิ่มเข้ามา 

นอกจากการออกแบบหน้าท่ีใช้สอยและความงามแล้ว ผู้ออกแบบยงัต้องพึงคํานึงถึง

เทคนิคในการผลิต ต้นทุนการผลิต ความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยในการใช้และเก็บรักษา 

เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมและสงัคม รวมทัง้การใช้วสัดแุละวิธีการทําท่ีสมยัใหมด้่วย 

5.2.1 ชนิดของการออกแบบ 

เคร่ืองเรือนท่ีพบเห็นในปัจจุบันมีหลายชนิด ซึ่งบางชนิดมีลกัษณะเหมือนธรรมชาต ิ

หรือมีลกัษณะ เหล่ียม กลม แตกต่างกันออกไป ซึ่งผู้ ออกแบบเคร่ืองเรือนจําเป็นต้องมีความรู้ใน

การเลือกนําประยกุต์ให้เหมาะสมกบัการใช้งาน 

5.2.1.1 การออกแบบรูปลกัษณะคล้ายธรรมชาต ิ(Natural Designs)  

การออกแบบรูปลกัษณะนีจ้ะมีลกัษณะคล้ายธรรมชาติ หรือเลียนแบบจากธรรมชาต ิ

เชน่ การเลียนแบบทา่ทางคนหรือสตัว์ การออกแบบจากฟอร์มของใบไม้ ซึ่งการออกแบบลกัษณะนี ้

มกัต้องการให้เคร่ืองเรือนมีความงามเหมือนธรรมชาต ิ

 

 
รูปภาพท่ี 49 แสดง ท่ีนัง่แขวนออกแบบเป็นหวัปลาฉลาม 

ท่ีมา: Porky Hefer Designer  เข้าถึงได้จาก http://www.architecturendesign.net เข้าถึงเม่ือ

วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559 
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5.2.1.2 การออกแบบท่ีมีรูปทรงเรขาคณิต(Geometric Design) 

การออกแบบรูปลกัษณะนีจ้ะมีลกัษณะเป็นรูปเหล่ียม กลม รี ความงามเกิดจากการจดั

องค์ประกอบ เคร่ืองเรือนแบบนีไ้ม่ต้องการแสดงเนือ้เร่ืองตามรูปลกัษณ์ท่ีเห็นเพียงแตต้่องการให้ดู

งาม 

 

 
รูปภาพท่ี 50     แสดง การออกแบบท่ีใช้รูปทรงเรขาคณิต Brilliant chair 

ท่ีมา: Danish designer Eva Fly เข้าถึงได้จาก http://www.urukia.com/brilliant-chair-danish-

eva-fly เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559 

 

5.2.1.3 การออกแบบท่ีมีรูปทรงตามระเบียบนิยม(Conventional Design)  

การออกแบบรูปลกัษณะนีเ้ป็นการออกแบบโดยใช้เส้นขอบของรูปทรง(Outline form) 

ซึ่งอาจเป็นการเลียนแบบธรรมชาติหรือนามธรรมก็ได้ นอกจากนีก้ารออกแบบดงักล่าวยงัมกันิยม

ออกแบบโครงสร้างให้งดงามเพ่ือชว่ยตกแตง่ไปในตวั 

 

http://www.urukia.com/brilliant-chair-danish-eva-fly%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2014%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
http://www.urukia.com/brilliant-chair-danish-eva-fly%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%2014%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
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รูปภาพท่ี  51 เก้าอีอ้อกแบบโดยใช้เส้นขอบไม้เพ่ือเลียนแบบธรรมชาติ 

ท่ีมา: Studio Stiring เข้าถึงได้จาก https://www.architonic.com/en/product/studio-stirling-

leaf-hanging-swing-chair/1345907 เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559 

 

5.2.1.4 การออกแบบท่ีมีรูปทรงเป็นนามธรรม(Abstract Design)  

เป็นการออกแบบท่ีไม่ยึดรูปทรงของธรรมชาติ  ต้องการแสดงถึงการจัดเ รียง

องค์ประกอบ เส้น ชว่งจงัหวะ ท่ีวา่ง พืน้ผิว และสีเป็นสําคญั การออกแบบลกัษณะนีม้กัถกูนําไปใช้

ในส่วนออกแบบตกแต่งเพ่ือให้มีความงดงามน่าสนใจ เป็นการออกแบบท่ีได้รับความนิยมอย่าง

มากโดยเฉพาะออกแบบร่วมกบัการออกแบบโดยใช้รูปทรงเรขาคณิต การออกแบบชนิดนีม้กัใช้กบั

เคร่ืองเรือนท่ีมีการตกแตง่เป็นสําคญั 

5.2.2 องค์ประกอบของการออกแบบ 

ก่อนการออกแบบ ผู้ออกแบบต้องมีความเข้าใจถึงองค์ประกอบพืน้ฐานก่อนเป็นสําคญั

เพ่ือใช้ในการออกแบบให้มีความเหมาะสมกลมกลืน ซึง่ประกอบด้วย 

จุด(Point or Dot) 

คือ ภาพลกัษณะกลมๆเหมือนรอยแต้ม อยู่บนพืน้ผิวระนาบ เป็นองค์ประกอบท่ีเล็ก

ท่ีสดุและเป็นจดุเร่ิมต้นขององค์ประกอบอ่ืนๆของงานออกแบบทัง้หมด 

เส้น(Line) 

คือ โครงเคร่าของงานศิลปะและงานออกแบบ เส้น มีอยู่หลายลกัษณะ ได้แก่ เส้นตรง 

เส้นโค้ง เส้นตัง้ เส้นนอน และเส้นทแยง เป็นสิ่งท่ีทําให้เกิดขอบเขต ขนาด รูปร่าง และทิศทาง 

นอกจากนัน้เส้นยงัสามารถบอกความรู้สึกซึง่มีผลตอ่การรับรู้ของมนษุย์ ดงัตอ่ไปนี ้

https://www.architonic.com/en/product/studio-stirling-leaf-hanging-swing-chair/1345907
https://www.architonic.com/en/product/studio-stirling-leaf-hanging-swing-chair/1345907
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เส้นตรง(Straight Lines)  ให้ความรู้สกึ มัน่คง สง่า แข็งแรง ความง่าย ตรงไปตรงมา 

เส้นตัง้(Veetical Lines)  ให้ความรู้สกึสงู มีระเบียบ ไปในทิศทางเดียวกนั 

เส้นนอน(Horizontal Lines)  ให้ความรู้สกึกว้าง สงบ นิ่งเฉย 

เส้นทแยงมมุ(Diagonal Lines) ให้ความรู้สกึกว้าง เคล่ือนไหวไมอ่ยูน่ิ่ง 

เส้นขาดๆ(Broken Lines) ให้ความรู้สกึตืน้เต้น ถ้ามีการใช้มากเกินไปอาจดสูบัสน 

เส้นโค้ง(Curved Lines)  ให้ความรู้สกึออ่นช้อย พลิว้ไหว ร่าเริง แสดงถึงความออ่นโยน 

5.2.2.1 การใช้เส้นในการออกแบบเคร่ืองเรือน 

เส้นนอน การใช้เส้นนอนในเคร่ืองเรือนช่วยทําให้เคร่ืองเรือนมีรูปร่างลักษณะยาวไป

ตามนอน ทําให้เคร่ืองเรือนดูเตีย้และยาว สามารถนํามาใช้แก้ปัญหาในเร่ืองความสูงได้เพ่ือให้มี

สดัสว่นท่ีพอเหมาะพอดี 

เส้นตัง้ การใช้เส้นตัง้ในเคร่ืองเรือนนัน้ๆจะช่วยให้เคร่ืองเรือนดูสูงขึน้ สามารถใช้

แก้ปัญหาเคร่ืองเรือนท่ีมีความเตีย้มากๆให้ดแูล้วมีสดัส่วนท่ีสวยงามได้ 

เส้นทแยง เคร่ืองเรือนท่ีใช้เส้นทแยงมาเป็นองค์ประกอบจะช่วยให้เคร่ืองเรือนนัน้ดเูตีย้

ลง แตเ่น่ืองจากเคร่ืองเรือนส่วนใหญ่มกัใช้เส้นตัง้และเส้นนอน การใช้เส้นทแยงเพิ่มเข้ามาอาจเกิด

ปัญหาขดัแย้งกบัส่วนอ่ืนๆได้ แตห่ากใช้ให้ถกูต้องและรู้จดุก็ทําให้เกิดความงามและน่าสนใจอย่าง

มากเชน่กนั 

เส้นโค้ง เคร่ืองเรือนท่ีใช้เส้นโค้งมาเป็นส่วนประกอบจะช่วยให้เคร่ืองเรือนดอู่อนโยน 

เป็นมิตร กลมกลืน เชิญชวนใช้งาน  การใช้เส้นโค้งไม่ควรใช้มากเกินไปเพราะอาจทําให้ดูสบัสน 

ออ่นแอ และหมดความงามไปได้ 
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รูปภาพท่ี 52     แสดงการใช้เส้นโค้งในการออกแบบชดุเก้า ทําให้ดอู่อนช้อยขึน้ Velo Chair 

ท่ีมา: Jan Waterston เข้าถึงได้จาก http://www.zeutch.com/design/velo-chair-104793 เข้าถึง

เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2559 

 

รูปร่าง(Shape) รูปทรง(Form) มวล(Mass) 

รูปร่าง คือ เนือ้ท่ีหรือรูปสองมิตภิายในเส้นขอบเขต  

รูปทรง คือ ปริมาตรหรือรูปลกัษณะปริมาตรในเส้นขอบเขตแบบสามมิต ิ

มวล คือ รูปทรงท่ีเป็นก้อน เป็นลกัษณะสามมิติ อาจจะกล่าวถึงทัง้หมดของสิ่งนัน้ หรือ 

แคส่ว่นใดสว่นหนึง่ของสิ่งนัน้ก็ได้ 

รูปทรงท่ีหนกัหรือทบึตนั คือ รูปทรงท่ีมีนํา้หนกั แข็งทึบตนั หรือเป็นรูปทรงท่ีรวมกนัเป็น

กลุม่เป็นปริมาตรใหญ่ด้วย 

รูปทรงโดยทัว่ไปท่ีพบเห็นเม่ือพิจารณาแล้วจะมีพืน้ฐานจากรูปทรง 3 ชนิด คือ 

รูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส (Square) เป็นรูปทรงท่ีมีสดัสว่นตายตวั เม่ือเพิ่มสดัส่วนดงักล่าวไป

จะเกิดเป็นส่ีเหล่ียมผืนผ้า แตถ้่าตดัลดทอนลงไปในสดัส่วนดงักล่าวก็จะเกิดรูปส่ีเหล่ียมด้านไม่เท่า

และรูปหลายเหล่ียมแบบตา่งๆได้อีกมากมาย 

รูปสามเหล่ียมด้านเท่า (Triangle) เป็นรูปสามเหล่ียมท่ีสมมาตรเท่ากันทุกด้าน มี

สัดส่วนท่ีตายตัว ให้ความรู้สึกมั่นคง  สามารถดัดแปลง ลดทอนหรือเพิ่มสัดส่วนได้เป็นรูป

สามเหล่ียมรูปแบบอ่ืนได้อีกมากมาย 
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รูปกลม (Circle) เป็นรูปทรงกลมท่ีมีรัศมีเท่ากัน ทําให้มีสัดส่วนท่ีตายตัวแน่นอน 

รูปทรงกลมสามารถดัดแปลงเป็นรูปวงรีและรูปทรงอิสระได้อีกต่างๆมากมายซึ่งเป็นพืน้ฐาน

สร้างสรรค์รูปทรงตา่งๆได้อีกเป็นจํานวนมาก 

 

สี (Color)  

สีเป็นองค์ประกอบสําคญัในการออกแบบ เป็นสิ่งท่ีมีผลทําให้เกิดความรู้สึกตอ่ผู้พบเห็น 

สีแตล่ะสีให้อารมณ์และความรู้สึกท่ีแตกตา่งกนัออกไป งานศิลปะและเคร่ืองเรือนบางชนิดใช้สีท่ีมี

คณุสมบตัิในตวัเองแตบ่างครัง้งานศิลปะและเคร่ืองเรือนบางชนิดต้องการถกูย้อมสีเพ่ือให้ตรงกับ

จดุประสงค์ท่ีนกัออกแบบวางไว้ ฉะนัน้การใช้สีเพ่ือนํามาออกแบบในงานตนเอง จําเป็นท่ีจะต้องรู้

หลกัการผสมสี วิธีการใช้สีให้เกิดความงาม 

คุณสมบัตขิองสี (Physical Proporties) 

Hue คือ ช่ือของสีใน spectrum ได้แก่ แดง เหลือง เขียว ฯลฯ 

Value คือ คา่ของความออ่น-แก่ของสี การใช้คา่ของสีให้เหมาะสมนัน้ทําให้งานศิลปะท่ี

ออกแบบมานัน้ดมีุมิต ิและงดงามอยา่งละเอียดออ่น 

Intensity คือ ความเด่นชัด ความแจ่มของสีนัน้ๆ ซึ่งการใช้ความแจ่มของสีอย่าง

เหมาะสมและถกูต้องสามารถเน้นให้เกิดจดุสนใจ สะดดุตาในงานศลิปะท่ีออกแบบได้  

หลกัสําคญัของสีอีกประการคือ ความสมัพนัธ์ของสี การใช้สีท่ีตดักัน หรือ สีคู่ตรงข้าม 

จะทําให้ชิน้งานเกิดความรุนแรงหรืการใช้สีตดักันในงานบางงานเพ่ือต้องการให้บางจุดโดดเด่น

ขึน้มา ซึ่งเม่ือนําสีท่ีตดักนัหรือสีคู่ตรงข้ามมาผสมสีกันจะทําให้เกิดสีกลางขึน้ ซึ่งสีกลางท่ีว่านีถู้ก

นําไปใช้ในงานศลิปะตา่งๆมากมายเน่ืองจากสามารถจดัให้กลมกลืนและสวยงามได้ง่าย 

สีทกุสีมีความสําคญั ให้ความหมายตา่งกนั มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั อีแวน 1 6

17 ได้อธิบาย

ถึงสญัลกัษณ์สีวา่ “สีแตล่ะสีอาจจะมีความหมายท่ีมีลกัษณะเป็นสญัลกัษณ์ได้ในด้านท่ีดี หรือบาง

สีอาจจะให้ความหมายท่ีไม่ดีต่อความรู้สึก ซึ่งทัง้นีอ้าจจะเปล่ียนไปตามประสบการณ์หรือ

วฒันธรรมของแตล่ะแหง่ เชน่ สีแดงสําหรับชาวตะวนัออกเป็นสีแหง่ความสขุ เป็นสญัลกัษณ์ของ 

ชีวิตและความร่ืนเริง ฉะนัน้ในบางประเทศทางตะวนัออกใช้สีแดงเป็นสีสําหรับเจ้าสาวสวมในพิธี 

การแต่งงาน แต่ในประเทศทางตะวันตกบางประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา ชาวอเมริกากลับมี

ความรู้สึกหรือให้ความหมายหรือสัญลกัษณ์ของสีแดงว่าเป็นสีท่ีรบกวน น่ารําคาญและเป็นสีท่ี

แสดงความโอ้อวดและมกัจะให้ความหมายไปในทางท่ีผิดกฎหมายหรือไมป่ลอดภยั” 

17 Halen Mario Evans, Man the Designer, (New York : The Macmillan Company, 1973), p.46. 
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หลักเกณฑ์การใช้สี 

การใช้สีให้เกิดความกลมกลืน 

การออกแบบงานศิลปะจําเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ออกแบบต้องคํานึงถึงสีท่ีนํามาใช้ ทัง้ในด้าน

ความหมาย ความงามและการให้ความรู้สกึ ให้เหมาะสมกบัวฒันะธรรมและบริบทนัน้ๆ ซึ่งกลุ่มสีท่ี

นิยมใช้มากท่ีสุดคือกลุ่มสีท่ี เ ม่ือนํามาใช้แล้วจะให้ความกลมกลืนประสานสัมพันธ์กัน ดู

ละเอียดออ่น ซึง่การใช้กลุม่ดงักลา่วมีหลายวิธีดงันี ้ 

หลัก Harmony color คือ การใช้สีแท้เพียงสีเดียวแล้วเพิ่มสีอ่ืนอีกสองหรือมากกว่านัน้ 

แตต้่องเป็นสีท่ีเรียงลําดบัในแผงผงั การผสมสีต้องเป็นสีกลางทัง้หมด ยกตวัอย่าง ใช้สีแดงเป็นสีแท้ 

สีท่ีใช้เพิ่มคือ สีส้มออ่น-แก่ สีนํา้ตาลออ่น-แก่  

หลัก Self-tone harmony คือ การใช้สีหลกัเพียงสีเดียว ส่วนท่ีท่ีใช้ร่วมจะเป็นเพียงสีท่ี

มีความอ่อนแก่ของสีหลกั ยกตวัอย่าง สีนํา้ตาลเป็นสีหลกั แล้วใช้สีนํา้ตาลอ่อนมาก นํา้ตาลอ่อน 

นํา้ตาลแก่ นํา้ตาลแก่มาก ตามลําดบั 

หลัก Analogous harmony คือ การใช้สีใกล้เคียงในผงัผสมสี นัน่คือใช้สีท่ีเรียงการใน

ผงัสี ยกตวัอย่าง สีเขียว สีเขียวปนเหลือง สีเขียวปนนํา้เงิน และสีนํา้เงิน การใช้สีเหล่านีจ้ะเกิดการ

สมัพนัธ์กลมกลืน 

ค่าของแสงและเงา(Value) 

วิรัตน์ พิชญไพบลูย์ (2527: 18) ได้กล่าวไว้ว่า “คณุคา่ คือ คา่ของแสงและเงาจากแสง

สวา่งแล้วคอ่ยๆมืดลงจนสนิท เชน่ คณุคา่ของสีนํา้เงิน คือสีนํา้เงินอ่อนจนถึงนํา้เงินแก่สดุคณุคา่ท่ีมี

ความสว่างและความมือกลมกลืนกัน จะช่วยให้งานศิลปะแลดูลักษณะเป็นแท่ง มีชีวิตชีวาขึน้ 

เชน่เดียวกบัต้นไม้ ถ้าปราศจากแสงสวา่งและเงา เราก็จะดแูลต้นไม้เป็นแผ่นแบนๆ เม่ือมีแสงสว่าง

และเขาเกิดขึน้ ก็จะชว่ยทําให้และเก็บต้นไม้นัน้มีรูปร่างลกัษณะเป็นแท่งกลุ่มก้อน ดงัเช่นกบัต้นไม้

ท่ีเราเห็นในแสงแดดกลางแจ้ง” 

การใช้ค่าของแสงและเงาในการออกแบบ 

คา่ของแสงและเงาชว่ยให้งานออกแบบแลดเูป็นแท่งปริมาตรขึน้ การใช้คา่ของแสงและ

เงาจึงเป็นสิ่งท่ีต้องคํานึงมาก การท่ีจะสร้างงานออกแบบให้มีคณุคา่ท่ีดีของแสงและเงาอาจจะทํา

ได้ดงันี ้

การใช้สีบนพืน้ผิว โดยการใช้สีให้อ่อนแก่ตามค่าของสี ซึ่งจะสร้างงานนัน้ให้แลดเูป็น

แทง่ขึน้และอีกประการหนึง่ คือ การทําพืน้ผิวให้นนูโค้งสงูต่ําเรียบและขรุขระก็จะช่วยให้เกิดคา่ของ

แสงและเงางดงามเชน่กนั ข้อสําคญั คือต้องจดัให้สมัพนัธ์กบัรูปทรงเดมิของแบบ 



62 

 
การใช้แสงและรูปทรง โดยการออกแบบรูปทรงเพ่ือช่วยให้เกิดคณุคา่ของแสงและเงาท่ี

งดงาม เชน่ การออกแบบเก้าอีรั้บแขก ควรออกแบบพืน้ผิวและรูปทรงของเก้าอี ้เม่ือมีแสงส่องตาม

ทิศทางท่ีคาดคะเนไว้แล้วจะเกิดแสงและเงาท่ีงดงาม 

พืน้ผิว(Texture) 

พืน้ผิว คือ ผิวหน้าสุดของวัสดุหรือวตัถุของงานศิลปะนัน้ๆ ซึ่งแต่ละชนิดก็มีพืน้ผิวท่ี

แตกต่างกันออกไป ทัง้พืน้ผิวท่ีมากจากธรรมชาติ และพืน้ผิวท่ีประดิษฐ์ขึน้เพิ่มเติมเข้ามาการ

เลือกใช้พืน้ผิวสําหรับงานศลิปะหรือเคร่ืองเรือนตา่งๆ ควรคํานึงให้เหมาะสมสําหรับการใช้งานและ

คํานงึถึงความงามท่ีจะเกิดขึน้ด้วย  

5.3 การออกแบบโครงสร้างและการตกแต่งเคร่ืองเรือน 

5.3.1 หลกัการออกแบบโครงสร้าง 

การออกแบบโครงสร้างเคร่ืองเรือนเป็นการออกแบบรูปทรงโครงสร้างให้มีความมัน่คง

และแข็งแรงเพ่ือการประสานองค์ประกอบอ่ืนๆเข้าด้วยกันเพ่ือตอบสนองการใช้งานตาม

จดุประสงค์ท่ีวางไว้ โดยมีหลกัการดงันี ้

ออกแบบให้มีความสะดวกสบายในการใช้สอย คือการออกแบบให้เคร่ืองเรือนมีความ

พอเหมาะกบัสรีระและสดัสว่นกบัผู้ใช้งานและพืน้ท่ีนัน้ๆ 

ออกแบบให้สอดคล้องกบัการใช้สอย ตอบสนองการใช้งานได้ตรงตามความต้องการ  

ออกแบบให้เกิดความ ในการออกแบบเคร่ืองเรือนการให้ความสนใจเก่ียวกบัความงาม

ของเคร่ืองเรือนควบคู่ไปกับการออกแบบเพ่ือการใช้สอย นัน่คือการจดัองค์ประกอบมูลฐานต่างๆ

ของการออกแบบ ทัง้ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี พืน้ผิว แสงเงา ให้มีหลกัความงาม ทางด้านดลุย

ภาพ สดัสว่น การเน้น การทําให้กลมกลืน และมีจงัหวะ ได้อยา่งลงตวัทกุๆสว่น 

ออกแบบให้เข้ากบัยคุสมยั บริบท สงัคมและสภาพแวดล้อมท่ีตัง้อยู ่

ออกแบบให้เกิดความปลอดภยั เป็นสิ่งสําคญัท่ีนกัออกแบบควรคํานึงมาก เพราะเคร่ือง

เป็นสิ่งใกล้ตัวกับผู้ ใช้ จึงจําเป็นต้องออกแบบให้มีความปลอดภัย เช่น โครงสร้างท่ีสามารถรับ

นํา้หนกัได้มัน่คงไมล้่มหรือหกัง่าย เหล่ียมมมุท่ีไมค่วรแหลมเพ่ือป้องกนัการสะดดุชน   

ออกแบบให้สะดวกตอ่การดแูลรักษาและทําความสะอาด  

ออกแบบให้มีความประหยดั ไม่ว่าจะเป็น การเลือกใช้วสัด ุขัน้ตอนการผลิต เป็นสิ่งท่ี

ควรคํานงึถึงด้วย 

5.3.2 หลกัการออกแบบตกแตง่เคร่ืองเรือน 

การออกแบบตกแต่งเป็นการออกแบบตกแต่งพืน้ผิวภายนอกของรูปลักษณะให้ดู

งดงามเหมาะสมกบัการใช้สอย เชน่ การพน่สีเพ่ือรักษาและสง่เสริมให้ผิวของเคร่ืองเรือนนัน้งดงาม 
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นอกจากนัน้การออกแบบตกแตง่ดงักล่าวอาจหมายถึงการออกแบบเพ่ือความงามและ

ความสะดวก ซึง่เป็นสว่นประกอบท่ีไมไ่ด้ทําหน้าท่ีรับนํา้หนกัหรือเพ่ือความแข็งแรงใดๆเลย 

การตกแตง่ต้องเข้ากบัโครงสร้างและสง่เสริมให้งดงามย่ิงขึน้ 

การตกแต่งต้องเหมาะสมกับหน้าท่ีใช้สอย ไม่ยุ่งยากใช้วสัดท่ีุเหมาะสมทัง้การใช้สอย

และการผลิต 

การตกแตง่ควรให้ถกูต้องตามหลกัของศลิปะ เพ่ือให้เกิดความงดงามโดยสมบรูณ์ 

การตกแต่งให้ความสะดวกและประหยัดในการดูแลรักษาตลอดการใช้งานเพ่ือให้

โครงสร้างและการตกแต่งมีความสอดคล้องกันอย่างลงตวั ผู้ ออกแบบควรเร่ิมศึกษาตัง้แต่การ

ออกแบบโครงสร้างและการตกแต่งไปพร้อมๆกัน แล้วจึงออกแบบให้สมัพนัธ์กบัการใช้สอยไปโดย

ควบคู ่ 

 

5.4 เคร่ืองเรือน/เฟอร์นิเจอร์  

5.4.1 เคร่ืองเรือนหรือเฟอร์นิเจอร์ (furniture) หมายถึงสิ่งของท่ีใช้ภายในห้องหรือ

บริเวณท่ีสามารถเคล่ือนท่ีได้ สําหรับใช้งานในการวางหรือรองรับสิ่งของหรือร่างกายเช่น โต๊ะ เก้าอี ้

เตียง หรือใช้สําหรับเก็บสิ่งของ เชน่ ตู้ หรือ ชัน้วางของ 

วรรณี  สหสมโชค(2545,4) ได้เรียบเรียงไว้ว่า “เฟอร์นิเจอร์ มีช่ือเรียกเป็นภาษาไทย 

หลายอย่าง เช่น เคร่ืองเรือน  เคหะภัณฑ์  ครุภัณฑ์ เคร่ืองใช้ภายในบ้าน หรือ เคร่ืองตกแต่งบ้าน 

ดังนัน้ เฟอร์นิเจอร์ จึงหมายถึง เคร่ืองตกแต่งบ้านพักอาศัย หรือ อาคาร มีประโยชน์ใช้สอย

สะดวกสบายในการใช้งาน  เฟอร์นิเจอร์เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทอุปโภค ซึ่งได้แก่ โต๊ะอาหาร โต๊ะ

ทํางาน ตู้ชนิดตา่งๆ เก้าอี ้เตียงนอน ชัน้วางของ เป็นต้น” 

5.4.1.1 ประเภทของเฟอร์นิเจอร์  

ประเภทเฟอร์นิเจอร์แบ่งตามรูปร่างลักษณะ 

เฟอร์นิเจอร์ประเภทขา(Leg-type Furniture) เฟอร์นิเจอร์ประเภทนีส้่วนใหญ่จะทํา

หน้าท่ีรับนํา้หนกั โดยส่วนท่ีเป็นขาจะเป็นส่วนรับนํา้หนกั ทัง้นํา้หนกัของตวัมนัเองและนํา้หนกัของ

ผู้ใช้ใช้งาน ได้แก่ เก้าอี ้โต๊ะ   

เฟอร์นิเจอร์ประเภทตู้ (Box-type or Cabinet-type Furniture) เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี ้

ส่วนใหญ่มีหน้าท่ีสําหรับเก็บสิ่งของต่างๆและรับนํา้หนกัสิ่งของโดยตรง ได้แก่ ตู้ ทีวี ตู้ เสือ้ผ้า เป็น

ต้น 
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เฟอร์นิเจอร์ประเภทหุ้ มบุ(Upholstery-type Furniture) เฟอร์นิเจอร์ประเภทนีจ้ะมี

โครงสร้างอยูภ่ายในแล้วจะถกูหุ้มหรือบดุ้วยวสัดอุอ่น เช่น ผ้า หนงั หรือพลาสติก ยกตวัอย่าง เก้าอี ้

หุ้มเบาะตรงสว่นท่ีนัง่เพ่ือต้องการความสบาย  

ประเภทเฟอร์นิเจอร์แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

เฟอร์นิเจอร์สําหรับใช้ในท่ีพักอาศัย (Home Furniture) เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีมี

ความสัมพันธ์กับผู้ ใช้งานและท่ีตัง้ในการจัดวางเป็นอย่างมาก  เช่น เฟอร์นิเจอร์ในห้องนอน 

เฟอร์นิเจอร์ในห้องครัว ซึง่แตล่ะชนิดจะมีการใช้งานท่ีเฉพาะตามพฤตกิรรมท่ีเกิดขึน้ในห้องนัน้ๆ 

เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้ในสํางาน(Office Furniture) เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัผู้ ใช้

และสถานท่ีในสถานท่ีทํางานเป็นหลัก จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีให้ความรู้สึกแบบก่ึงความเป็น

สาธารณะและความเป็นสว่นตวั เชน่โต๊ะทํางาน ตู้เก็บเอกสาร ฉากกัน้พืน้ท่ีทํางาน 

เฟอร์นิเจอร์สําหรับชุมชนหรือท่ีสาธารณะ(Public Furniture) สําหรับเฟอร์นิเจอร์

ประเภทนีจ้ะไม่สามารถระบุผู้ ใช้งานชุดเจน  ฉะนัน้เฟอร์นิเจอร์ชนิดดงักล่าวจะเน้นวตัถุประสงค์

การใช้งาน วสัดท่ีุแข็งแรงทนทาน การทําความสะอาด และขนาดท่ีรอบรับกบัทกุช่วงวยั เช่น เก้าอี ้

สําหรับนกัพกัในสนามบนิ เก้าอีใ้นสวนสาธารณะ 

เฟอร์นิเจอร์สําหรับใช้ในโอกาสหรือวัตถุประสงค์เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย(Specific-

purpose Furniture) เฟอร์นิเจอร์ชนิดนีจ้ะกําหนดกลุ่มใช้งานและหน้าท่ีการใช้งานโดยเฉพาะ เช่น 

บธูขายสินค้า รถเข็นสําหรับคนพิการ เตียงผา่ตดั 

ประเภทของเฟอร์นิเจอร์แบ่งตามการตดิตัง้ 

เฟอร์นิเจอร์ติดตัง้กบัท่ี(Built-in furniture หรือ Fixed furniture) เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีการ

ออกแบบและตดิตัง้สําหรับพืน้ท่ีใดพืน้ท่ีหนึง่โดยเฉพาะ เพ่ือการใช้พืน้ท่ีดงักลา่วให้คุ้มคา่  

เฟอร์นิเจอร์ลอยตวั(Free standing furniture) เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีง่ายและสะดวกในการ

เคล่ือนย้ายและจัดวางถ้ามีขนาดพอเหมาะ ไม่สามารถแยกส่วนได้ถ้าขนาดใหญ่มากอาจเกิด

ปัญหาการขนย้ายได้ 

เฟอร์นิเจอร์แบบถอดประกอบ()Knock down furniture) เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีสามารถ

แก้ปัญหาเร่ืองขนาดในการขนย้ายได้เป็นอย่างดีแตค่วามแข็งแรงของเฟอร์นิเจอร์ประเภทนีจ้ะด้อย

ประสิทธิภาพกวา่เฟอร์นิเจอร์ประเภทอ่ืน 

ประเภทของเฟอร์นิเจอร์แบ่งตามวัสดุ 

เฟอร์นิเจอร์จากไม้จริง(Sodlid wood furniture) เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีทําจากไม้เนือ้แข็ง

หรือไม้เนือ้อ่อน เช่น ไม้สกั ไม้ตะเคียน ไม้มะคา่ ไม้ยางพารา ต้นทุนในการทําเฟอร์นิเจอร์ชนิดนี ้

คอ่นข้างสงู เน่ืองจากวตัถดุบิในปัจจบุนัเร่ิมลดน้อยลง 
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เฟอร์นิเจอร์ทําจากไม้แผ่น(Panel board furniture) เป็นเฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตจากไม้

สงัเคราะห์ เชน่ ไม้อดั ไม้MDF ไม้ชิน้สบัอดั ซึ่งเฟอร์นิเจอร์เหล่านีจ้ะมีต้นทนุท่ีทํากว่าเฟอร์นิเจอร์ท่ี

ทําจากไม้จริง  

เฟอร์นิเจอร์โลหะ(Steel sheet furniture) หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ท่ีทําจากโลหะ แบง่เป็น

โลหะชนิดผืน ได้แก่ เหล็กแผ่นธรรมดา เหล็กแผ่นอาบสงักะสี เหล็กแผ่นไร้สนิมเป็นตนั ส่วนโลหะ

ชนิดเส้น ได้แก่ เหล็กกลวงกลมหรือตนั เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณอ่ืนๆ เป็นต้น โลหะชนิดหล่อ ได้แก่ 

อะลมูิเนียม ทองเหลือง เป็นต้น 

เฟอร์นิเจอร์หนงั(Leather furniture) หมายถึงเฟอร์นิเจอร์ท่ีทําจากหนงัแท้และหนัง

เทียม 

เฟอร์นิเจอร์พลาสตกิ(Plastic furniture) หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ท่ีทําจากเม็ดพลาสตกิ 

เฟอร์นิเจอร์ยาง(Rubber furniture) หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ท่ีทําจากยางพารา ยาง

สงัเคราะห์ ซิลิโคน 

  

5.4.2 เฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพักผ่อน  

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อน สิ่งสําคญัท่ีสุดคือการความสมัพนัธ์ระหว่าง

เฟอร์นิเจอร์กบัผู้ ใช้งาน โดยตอบสนองความต้องการของมนษุย์ในด้านการใช้งาน ไม่ปวดหลงัหรือ

เม่ือยขณะใช้งาน อีกทัง้ยงัช่วยผ่อนคลายสรีระจากความเม่ือยล้าได้ ฉะนัน้การออกแบบโดยมีการ

คํานึงถึงขนาดและสัดส่วนท่ีพอเหมาะสมกับผู้ ใช้งานเพ่ือให้ผลิตภัณฑ์ท่ีออกมามีประสิทธิภาพ 

และมีความปลอดภยั 

 
ภาพท่ี 53      แสดงลกัษณะการนัง่และความสมัพนัธ์ระหวา่งร่างกายกบัท่ีนัง่ 

ท่ีมา:  https://www.pinterest.com/pin/165859198753216686 เข้าท่ีถึงเม่ือ 10 ธนัวาคม 2559 

https://www.pinterest.com/pin/165859198753216686%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%2010%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
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การน่ัง การนั่งเป็นอิริยาบถของมนุษย์ท่ีถือเป็นการพัก หรือผ่อนคลายจากความ

เม่ือยล้า ปัจจบุนัมีเก้าอีห้ลายรูปท่ีถกูออกแบบมาเพ่ือการนัง่ชัว่คราวจนไปถึงการนัง่พกัผ่อนระยะ

ยาว  ซึ่งสําหรับการนัง่ท่ีสบายจะมีองศาของการเอนตวัไปข้างหลงัมากกว่าการนัง่แบบปกติทัว่ไป 

นอกจากการเอนตวั  ระยะท่ีนัง่หรือสดัส่วนอ่ืนๆของเก้าอีท่ี้ถือว่ามีความสะดวกสบาย  5 ตําแหน่งมี

ดงันี ้

ความสูงของท่ีน่ัง  )Height of seat ( เป็นส่วนท่ีควรได้รับการออกแบบเพ่ือหลีกเล่ียง

การเค้นกดท่ีต้นขา ซึ่งทําได้โดยการลดระดบัให้ต่ํากว่าต้นขาหรือทําขอบท่ีนั่งให้มีความโค้งมน 

สําหรับในเก้าอีพ้กัผ่อนส่วนนีจ้ะมีระดบัท่ีสงูกว่าระดบัก้นนัง่ เน่ืองจากร่างกายของคนเม่ือเอนหลงั

พิงพนัก สรีระจะถูกเหยียดออกไปอัตโนมัติ ความสูงท่ีพอเหมาะสําหรับเก้าอีพ้กัผ่อนคือ 30-40 

เซนติเมตร ซึ่งถ้านั่งสูงเกินไปแรงกดจะตกลงไปยงัต้นขา ทําให้เลือดคัง่และเกิดอาการเม่ือยกว่า

ปกตไิด้ 

ระดับความกว้างและความลึกของท่ีน่ัง )Width and depth of seat ( สําหรับท่ีนัง่ท่ี

เกิดความสบาย เคล่ือนไหวได้อิสระ ควรมีความกว้างโดยเฉล่ียอยา่งน้อย  48-60 เซนตเิมตร  

ความสูงของพนักพิง )Height of Back rest ( เป็นส่วนรองรับหลงั ไหล่รวมถึงศีรษะ

ของผู้ ใช้งาน ไม่ควรอยู่ต่ํากว่าระยะล่างสดุของไหล่และเม่ือความมีความเอียงมากๆความสงูก็ควร

เพิ่มขึน้เพ่ือรองรับศีรษะให้พอดีด้วย  

ความเอียงของพนักพิง )Inclination of Back rest ( เป็นส่วนท่ีสําหรับในการรองรับ

กระดกูสนัหลงั ย่ิงเม่ือมีความเอียงมากมกัเกิดปัญหาในการพยุงตวัลกุขึน้ ดงันัน้เก้าอีสํ้าหรับการ

พกัผอ่นสว่นใหญ่ท่ีมีระดบัเอียงจะมีท่ีพกัแขนเพ่ือชว่ยพยงุตวัลกุขึน้ การออกแบบเก้าอีท่ี้มีพนกัพิงท่ี

เอียงมากๆควรคํานึงถึงการรองรับสดัส่วนของกระดสูนัหลงั ไม่ควรเป็นวสัดหุรือส่วนท่ีแข็งหรือฝืน

สรีระ 

กิตยิา อาภาธีรญาณ(2558,60) ได้เรียบเรียงไว้ว่า ซึ่งวดั  การใช้แรงของกล้ามเนือ้หลงั “

 )ได้จากวิธีอิเล็กโตรไมโอกราฟElectromytrography ( หรือ EMG นัน้มีคา่ใกล้เคียงกนัทัง้ในท่านัง่

และทา่ยืน แตอ่ยา่งไรก็ตามถ้าหนกัพิงหลงัถกูออกแบบให้มีมมุเอียง  110 องศาแล้ว กล้ามเนือ้หลงั

จะผอ่นคลาย การทํางานหดตวัลงไปได้มาก” 
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ภาพท่ี 54       แสดงขนาดและสดัสว่นเก้าอีทํ้างาน 

ท่ีมา: https://dairizgraph.wordpress.com/?pages-list เข้าถึงเม่ือ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 
 

 

 
 

ภาพท่ี 55       แสดงขนาดและสดัสว่นเก้าอีท้ัว่ไป 

ท่ีมา: https://dairizgraph.wordpress.com/?pages-list เข้าถึงเม่ือ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 

 

 

https://dairizgraph.wordpress.com/?pages-list%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87
https://dairizgraph.wordpress.com/?pages-list%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87
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ภาพท่ี 56      แสดงขนาดและสดัสว่นเก้าอีน้ัง่พกัผอ่น 

ท่ีมา: https://dairizgraph.wordpress.com/?pages-list เข้าถึงเม่ือ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2559 

 

ระยะความเอียงของท่ีน่ัง )Inclination of Arm rest ( ระยะความเอียงของท่ีนัง่มี

ความสมัพนัธ์กับมุมเอียงของพนกัพิงคือ105 องศาขึน้ไป  ถ้าท่ีนัง่สงูจากระดบัพืน้น้อยจําเป็นต้อง

เอียงทํามมุเอียงกบัระนาบพืน้มากขึน้  แต่ถ้าพนกัพิงเอียงลงมากจะต้องเพิ่มความสงูของพนกัอิง

เพ่ือรองรับแผ่นหลงั คอ และหวัของผู้นัง่ ซึ่งระดบัความสงูของท่ีนัง่ท่ีเหมาะสมจะเร่ิมต้นท่ี 16-32 

เซนตเิมตร 

ระยะความสูงของท่ีพักแขน  )Height of Arm rest (   โดยทัว่ไปจะระดบัความสงูจาก

ท่ีนัง่ ประมาน  20-25  เซนตเิมตร ทําหน้าท่ีวางพกัแขนและชว่ยพยงุตวัลกุขึน้จากท่ีนัง่   

 

6.ผลิตภัณฑ์ใกล้เคียง 

ปัจจุบนัมีผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใช้ประโยชน์จากแรงดึงเข้ามาช่วยในการออกแบบ เพิ่ม

ประสิทธิภาพ รวมไปถึงแก้ปัญหาเร่ืองการใช้งานในส่วนของการรับแรงเป็นอย่างมาก ซึ่งมีรูปแบบ

ท่ีสะดดุและนา่สนใจแตกตา่งกนัออกไปในเทคนิคตา่ง ดงัตอ่ไปนี ้

 

https://dairizgraph.wordpress.com/?pages-list%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87
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ภาพท่ี  57      แสดงโต๊ะกลางและโคมไฟ ออกแบบโดย Robby Cuthbert โดยใช้เทคนิคแรงดงึ 

ท่ีมา: Contour Coffee Table and Lamp by Robby Cuthbert เข้าถึงได้จาก 

http://design-milk.com/contour-coffee-table-lamp-robby-cuthbert เข้าถึงเม่ือ 12 ธันวาคม 

2559 

 

 
ภาพท่ี  58     แสดงชัน้วางหนงัสือออกแบบโดยการขงึเส้นพาดไปมาให้เกิดพืน้ท่ีระนาบ 

ท่ีมา: WWW by Viktonatic เข้าถึงได้จาก http://www.viktormatic.com/www เข้าถึงเม่ือ 12 

ธนัวาคม  2559 

http://design-milk.com/contour-coffee-table-lamp-robby-cuthbert%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
http://design-milk.com/contour-coffee-table-lamp-robby-cuthbert%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%2012%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559


70 

 
 

 
ภาพท่ี 59      แสดงเก้าอีสํ้าหรับนัง่พกัผอ่นจากการดงึแผน่ยางโดยแนวคิดปลากระเบน 

ท่ีมา: เข้าถึงได้จาก https://www.pinterest.com/pin/97601516899161971 เข้าถึงเม่ือ 12 ธนัวาคม  

2559 
 

 
 

ภาพท่ี  60     แสดงเก้าอีสํ้าหรับนัง่พกัผอ่นจากการดงึเชือกยึดกบัโครงเหล็กเป็นท่ีนัง่และพนกัพิง 

ท่ีมา: H Furniture Collection Loom เข้าถึงได้จาก 

http://archidesignclub.com/magazine/rubriques  เข้าถึงเม่ือ 12 ธนัวาคม  2559 

 

http://archidesignclub.com/magazine/rubriques/design/46272-h-furniture-collection-loom.html
http://archidesignclub.com/magazine/rubriques
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ภาพท่ี  61     แสดงเก้าอีสํ้าหรับนัง่พกัผอ่นจากการดงึเชือกยดึกบัโครงเหล็ก 

ท่ีมา: b22-designเข้าถึงได้จาก https://www.pinterest.com/pin/399976010630454583  เข้าถึง

เม่ือ 12 ธนัวาคม  2559 

 

 
ภาพท่ี  62     แสดงเก้าอีส้ตจูากแนวคดิแรงดงึรูปแบบTensegrity 

ท่ีมา: Lith Lith Lundin เข้าถึงได้https://www.pinterest.com/pin/392587292497154981 เข้าถึง

เม่ือ 12 ธนัวาคม  2559 
 

 

https://www.pinterest.com/pin/399976010630454583
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7.ศิลปะ Postmodern 

7.1 ท่ีมาของแนวความคดิ 

ศลิปะยคุหลงัสมยัใหม(่Post-Modern) เป็นรูปแบบท่ีปฏิเสธแนวคิดของยคุโมเดิร์น เป็น

ศลิปะท่ีถือกําเนิดชว่งหลงัปฏิวตัิอตุสาหกรรม เป็นรูปแแบบศิลปะในเชิงประชดประชนั ซึ่งดแูล้วไม่

เก่าเหมือนศลิปะคลาสสิค และไมซํ่า้กบัศลิปะโมเดร์ิน มีแนวคดิท่ีแปลกแหวกแนว  รูปแบบงานของ

ศิลปะหลงัสมยัใหม่จะเน้นไปท่ีคอนเซปของศิลปะ แนวคิดในยุคหลงัสมยัใหม่นีมุ้่งเน้นความเป็น

เอกลกัษณ์ของวตัถุ มีการหยิบรูปแบบงานมาตีความแตกต่างกันออกไป มกัจะใช้สีสนัสดใส และ 

รูปทรงท่ีแปลกแหวกแนว นอกจากนีศ้ลิปะในยคุหลงัสมยัใหม่นีย้งัต้องการก้าวไปสู่ยคุอิเล็กทรอนิก 

ศลิปะในยคุนีเ้ตบิโตขึน้จากศลิปะแบบ popart, conceptual art, Feminist art   

7.2 ลกัษณะของศลิปะในยคุหลงัสมยัใหม ่

7.2.1 การฏิเสธศนูย์กลาง  คือการปฏิเสธการครอบงํา   เน้นชายขอบซอกมุม  เพ่ือ

ปลดเปลือ้ง  การครอบงําของเวลา  แต่อตัลกัษณ์ยงัคงอยู่  ดงัจะเห็นได้จากผลงานสถาปัตยกรรม

หลงัสมยัท่ีมีรูปทรงแปลกตา 

7.2.2 การปฎิเสธเอกภาพ หรือองค์รวมซึง่สถาปัตยกรรมอาจจะยงัไม่เสร็จสิน้  หรือ

ดเูหมือนไมเ่สร็จสิน้ ซึง่อาจจะมีหลากหลายเร่ืองซอ่นเร้นอยู ่

7.2.3 ศิลปะแบบโพสโมเดิร์นปฎิเสธโครงสร้าง  ระเบียบ  และลําดบัไม่ยึดติดกับ

โครงสร้าง 

7.2.4 ศิลปะยคุโพสโมเดิร์น ปฎิเสธประวตัิศาสตร์แตโ่หยหาอดีต เน่ืองจากความ

ไมม่ัน่คงทางอตัลกัษณ์ 

7.4.5 ศลิปะยคุโพสโมเดร์ิน เตม็ไปด้วยการตัง้คําถามและวิพากา◌ืวิจารณ์กบัโลก

ตะวนัตก ซึ่งมองว่าการสร้างสงัคมใหม่ของโลกตะวนัตกนัน้ ไม่ได้ถกูสร้างมาพฒันาความสุขหรือ

หลดุพ้น การสร้างสงัคมของโลกตะวนัตกเป็นเพียงการสร้างวาทกรรมทางภาษาเพียงเพ่ือครอบงํา

สงัคมอ่ืนเพ่ือชิงความได้เปรียบ 

7.3 นกัปรัชญาท่ีมีอิทธิพลทางแนวคดิในยคุหลงัสมยัใหม ่

Jacques Derrida  เป็นนกัปรัชญาเชือ้สายแอลจีเรีย เกิดในฝร่ังเศส เขามีช่ือเสียงอย่าง

มากในแนวความคิดปรับรือ้โครงสร้าง หรือท่ีเรียกว่า แนวคิดแบบ “Deconstruct” ซึ่งแนวคิดของ

เขานัน้ได้วิพากษ์วิจารณ์ภาษาศาสตร์ แนวคิดของเขาได้ให้อิทธิพลของการคิดแบบเป็นอิสระ และ

หลดุพ้น การไมย่ดึอยูใ่นกรอบ แนวคดิของเขาเป็นต้นแบบและมีอิทธิพลมากในยคุหลงัสมยัใหม ่ 
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Friedrich Wilhelm Nietzsche เป็นนกัปรัชญาชาวเยอรมนัท่ีมีบทบาทอย่างมากกับ

แนวคดิในชว่งหลงัสมยัใหม ่เขาได้วิพากษ์วิจารณ์ศาสนา วฒันธรรม และความจริง แนวคิดของเขา

นัน้เก่ียวกบัการไมย่ดึตดิอยูใ่นกรอบความคดิ การไมแ่สดงความคดิเห็นอยา่งอิสระ 

7.4 ผลงานในแนวศลิปะหลงัสมยัใหม ่

สถาปัตยกรรม Vanna Venturi House  ท่ีออกแบบโดยสถาปนิก Robert Venturi 

ตัง้อยูท่ี่เพนซิลวาเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา นัน้ได้เป็นผลงานชิน้แรกในรูปแบบสถาปัตยกรรมหลงั

สมยัใหม่ ซึ่งถูกออกแบบให้โครงสร้างภายในนัน้เป็นช่องเช่ือมตอ่กันในบ้านทัง้หลงั การออกแบบ

หน้าต่าง และประตท่ีูแตกต่างไปจากการออกแบบในช่วงสมยัท่ีเคยออกแบบมา ถือเป็นผลงานท่ี

แสดงออกถึงแนวศลิปะหลงัสมยัใหมอ่ยา่งชดัเจน  

 

.  

ภาพท่ี  63     สถาปัตยกรรม Vanna Venturi House 

ท่ีมา: เข้าถึงได้จาก https://en.wikipedia.org/wiki/Vanna_Venturi_House. เข้าถึงเม่ือวนัท่ี18 

ธนัวาคม 2559. 

 

อาคาร The Scottish parliament Building ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท่ีทางUNESCO ตัง้

ให้เป็นมรดกโลก ตัง้อยู่ท่ีเมืองEdinburgh ,  ประเทศสก๊อตแลนด์ ออกแบบโดยสถาปนิก Enric 

Miralles  สถาปัตยกรรมแห่งนีไ้ด้รับรางวลัอย่างมากมาย ซึ่งนบัได้ว่าเป็นการออกแบบในแนวทาง 

Post-modernซึ่งสอดคล้องทัง้ทางด้านภูมิประเทศ วฒันธรรมและผู้คน  และยงัแสดงถึงแนวคิด

นอกกรอบ และสีสนัท่ีสะดดุตาในแบบโพสโมเดร์ินอีกด้วย 

https://en.wikipedia.org/wiki/Vanna_Venturi_House.%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8818%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
https://en.wikipedia.org/wiki/Vanna_Venturi_House.%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8818%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202559
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ภาพท่ี 64      อาคาร The Scottish parliament Buildingl  

ท่ีมา: อาคาร The Scottish parliament Building  เข้าถึงได้จาก 

www.en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Parliament_Building. เข้าถึงเม่ือวนัท่ี18 ธนัวาคม.2559 

 

8. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

กิติยา อาภาธีรญาณ (2558)18 ได้จดัทําโครงการออกแบบชดุเฟอร์นิเจอร์ไทยร่วมสมยั

เพ่ือการพกัผ่อนโดยใช้หลกัการโครงสร้างของเรือนไทย ซึ่งเป็นตวัอย่างของงานวิจยัในรูปแบบของ

กระบวนการพฒันาความคิดการออกแบบ โดยเร่ิมจากการศกึษาโครงสร้าง ส่วนประกอบ การเข้า

เดือย ส่วนประกอบของบ้านทรงไทยในสมยัก่อนซึ่งเป็นภูมิปัญญาของไทยในการเช่ืองตอ่ไม้โดยมี

การใช้ตะปเูข้ามาเป็นตวัเช่ือม ทัง้นีย้งัสามารถถอดออกง่ายสะดวกในการตอ่เติมและเคล่ือนย้าย

บ้าน นอกจากนีง้านวิจยัยงัได้กล่าวถึงพฤติกรรมของกลุ่มผู้ ใช้งานหลกั ลกัษณะการใช้งาน ทัง้นีส้ิ่ง

ท่ีสําคัญย่ิงท่ีต้องคํานึงถึงการออกแบบคือความสัมพันธ์ของสัดส่วนร่างกายของผู้ ใช้งานและ

เฟอร์นิเจอร์จงึจะต้องออกแบบให้สอดรับกบัสรีระของมนษุย์อยา่งแท้จริง รวมถึงวสัดท่ีุให้ความรู้สึก

ผอ่นคลาย และคํานงึถึงความสวยงาม การจบัยืด และความปลอดภยัตอ่ผู้ใช้งานด้วย  

การวิจยัของคณุกิตยิา ได้ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างคณุสมบตัิของวสัดท่ีุจะ

นํามาใช้กับเก้าอีเ้พ่ือการพกัผ่อนนี ้จากผลการวิเคราะห์ปรากฏว่า วสัดุท่ีเหมาะสมคือ ไม้ หวาย

เทียม สแตนเลส ผ้า เหล็ก กระจก และเซรามิค ตามลําดบั จงึได้เลือกใช้ไม้เป็นวสัดหุลกัในการออก

แบ และใช้วสัดอ่ืุนเพิ่มเติมเพ่ือเสริมความแข็งแรงและความสวยงามซึ่งขึน้อยู่กับลกัษณะการใช้

18 กิติยา อาภาธีรญาณ. โครงการออกแบบชดุเฟอร์นิเจอร์ไทยร่วมสมยัเพ่ือกายพกัผ่อนโดยใช้หลกัการโครงสร้างของ

เรือนไทย. ศิลปะนิพนธ์ตามหลกัสตูรปริญญาศิลปบณัฑิต ภาควิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ คณะมณัฑนศลิป์ มหาวทิยาลยัศลิปกร. 

2558 

                                                 

http://www.en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Parliament_Building.%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8818%20%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1.2559
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งานของวสัดแุตล่ะชนิด จากนัน้ได้ทําการทดลองออกแบบรูปล่างลกัษณะเก้าอีพ้กัผ่อนท่ีได้นําส่วน

ตา่งๆของเรือนไทยโบราณมาผสมผสานและได้ทําการทดลองถึง 3 ครัง้ด้วยกนั จนสามารถปรับปรุง

เก้าอีเ้พ่ือการพักผ่อนแบบร่วมสมัย ท่ีใช้หลักการของเรือนไทยเข้ามาผสมผสาน ถอดประกอบ

เปล่ียนรูปร่างได้แบบ Modular และใช้เดือยในการเป็นตวัเช่ือมประกอบได้ ซึ่งประกอบไปด้วย 3 

ส่วนคือ เก้าอีส้ตูล 5 ตวั โต๊ะสูงจํานวน 2 ตวั และระแนงส่วนเสริมจํานวน 2 ตวั ซึ่งตรงตาม

วตัถปุระสงค์ของโครงการทกุประการ 

 นอกจากนีง้านวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีได้นํามาเป็นแบบอย่างการดําเนินงานอีกตวัย่าง 

คือ งานวิจัยของอัจฉรา บุญทั่ง (2556)19 ซึ่งเป็นการออกแบบเคร่ืองเรือนสําหรับนั่งสมาธิของ

ผู้ สูงอายุภายในบ้าน  ซึ่งงานวิจัยชิ น้นีจ้ะเน้นการออกแบบเคร่ืองเรือนสําหรับผู้ สูงอายุท่ี

สะดวกสบาย ปลอดภัย ให้ความรู้สึกผ่อนลายและท่ีสําคญัท่ีสดุต้องเหมาะกบัสรีระร่างกายของ

ผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุเป็นผู้ ท่ีเผชิญปัญหาทางด้านร่างกายมากท่ีสุด โดยเฉพาะโรคท่ีเก่ียวข้อง

กับ กระดูก กล้ามเนือ้ ข้อ และเอ็น นอกจากนีพ้ฤติกรรมการดําเนินชีวิตประจําวันยังส่งผลต่อ

สุขภาพของผู้ สูงอายุเป็นอย่างมากด้วย อาทิ การยืน นั่น นอนเป็นเวลานาน หรือการเคล่ือนไหว

ร่างกายท่ีผิดตําแหน่งและรวดเร็วเกินไป อาจจะเกิดปัญหาท่ีแก้ไขได้ยากตามมาอีกด้วย ดงันัน้ 

การศกึษางานวิจยันีอ้จัฉราจึงมุ่งเน้นในการหาข้อมลูสรีระร่างกายของผู้สงูอายไุทยมากเป็นพิเศษ

เพ่ือให้สามารถมีข้อมลูสนบัสนนุการออกแบบและตรงจดุประสงค์ของการวิจยัมากทีสดุ  

 เคร่ืองเรือนเพ่ือนั่งสมาธิสําหรับขึน้ตอนการออกแบบและทดลอง อัจฉราได้

ออกแบบในสว่นของพนกัพิงและท่ีรองนัง่มีการบ ุท่ีลดการกดทบับริเวณเขา่เป็นระยะเวลานาน 

เม่ือห้อยขาจะทําให้ลดอาการเม่ือยจากการกดทับและมีการทิง้นํา้หนักได้เวลานั่งเพ่ือลดการ

เม่ือยล้า เบาะนัง่สามารถเอียงลาดไปด้านหน้าได้ซึ่งจะช่วยให้ผู้สงูลกุขึน้ง่ายในกรณีท่ีมีปัญหากับ

ข้อต่อท่ีหัวเข่า อีกทัง้ยังมีท่ีเก็บของเคร่ืองใช้ด้านข้างด้วย อย่างไรก็ตามเก้าอีน้ั่งสมาธิสําหรับ

ผู้สูงอายุนีเ้หมาะสําหรับใช้สอยภายในบ้านเรือน หรืออยู่กับท่ีเท่านัน้ ไม่เหมาะแก่การพกพาหรือ

นําไปใช้งานนอกสถานท่ีเน่ืองจากไม่ได้ออกแบบให้ถอดประกอบได้ซึ่งจะทําให้เกิดความลําบากใน

การเคล่ือนย้าย 

 

 

19 อจัฉรา ทัง่บญุ. โครงการออกแบบเคร่ืองเรือนสําหรับนัง่สมาธิของผู้สงูอายภุายในบ้าน. สาขาการออกแบบ

ผลิตภณัฑ์ ภาควิชาการออกแบบผลติภณัฑ์ บณัฑิตวิทยาลบั มหาวิทยาลยัศลิปากร. 2556 

                                                 



บทท่ี 3 

วิธีการดาํเนินวิจัย 

 

โครงการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อนจากโครงสร้างแรงดงึมีวตัถุประสงค์เพ่ือ 

ศกึษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อน โดยมีการศกึษาข้อมลูจาก

แหลง่ตา่งๆ จากเอกสาร วิจยั วารสารตีพิมพ์ทางวิชาการ และข้อมลูของหน่วยงานท่ีเช่ือถือได้ การ

ลงพืน้ท่ีในการสมัภาษณ์ ซึง่มีขัน้ตอนวิธีการดําเนินวิจยัดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างแรงดึงเพ่ือหา

แนวทางในการออกแบบ 

ขัน้ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมลู เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภณัฑ์ต้นแบบ 

ขัน้ตอนท่ี 3 การออกแบบและพฒันาแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อน 

ขัน้ตอนท่ี 4 สรุปผลด้านความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมาย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัได้ศกึษาค้นคว้าหาข้อมลูท่ีเก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการวิจยัดงันี ้

 

ขัน้ตอนท่ี 1 การศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างแรงดึงเพ่ือหาแนวทาง

ในการออกแบบ 

การศึกษาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างแรงดึงเพ่ือหาแนวทางในการ

ออกแบบมีขัน้ตอนดงันี ้

1. ศกึษาหาข้อมลูและรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างแรงดงึ  

1.1 ศกึษาและรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัโครงสร้างแรงดงึ ทัง้ในและตา่งประเทศ จาก

เอกสาร ตํารา บทความ เว็บไซต์และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

1.2 ศกึษารูปแบบการดงึในโครงสร้างแรงดงึ 

1.3 ศึกษาวิธีการในการขึน้รูปเบือ้งต้นรวมถึงคณุสมบตัิเฉพาะท่ีพบของรูปแบบ

ดงักลา่ว 

1.4 ศกึษาข้อมลู คณุสมบตัิวสัด ุ ความสามารถของการยืดหยุ่นของวสัด ุ การรับ

แรงกด-แรงดงึ 

2. ทดลองขึน้รูปวสัดตุามปัจจยัท่ีทําให้เกิดรูปร่างและรูปทรงจากแรงดงึ 
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3. ทดลองการขึน้รูปจากเทคนิคโครงสร้างดึงในรูปแบบตา่งๆโดยคํานึงถึงการรับแรง-

ถ่ายแรง  เพ่ือหารูปแบบใหมท่ี่สร้างสรรค์ โดยใช้วสัดทุดลองทดแทนวสัดจุริง 

4. ศึกษาหาข้อมลูและรวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการ

พกัผ่อน ทางด้านกายวิภาค สดัส่วนสรีระของมนุษย์และข้อมูลการออกแบบเคร่ืองเรือนเพ่ือการ

พกัผ่อนตามความเหมาะสมและความต้องการ จากเอกสาร งานวิจยั วารสารตีพิมพ์ทางวิชาการ 

และข้อมลูของหนว่ยงานท่ีเช่ือถือได้ รวมไปถึงทฤษฎีตา่งๆท่ีเก่ียวข้อง 

 

ขัน้ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 

การวิเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการเก็บรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวกบัโครงสร้างแรงดงึ มีขัน้ตอน

ดงันี ้

1. วิเคราะห์ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างแรงดงึ 

1.1 วิเคราะห์รูปแบบงานโครงสร้างแรงดงึ ในงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ท่ีมี

อยูใ่นปัจจบุนั ทัง้ในและตา่งประเทศ  

1.2 จําแนกรูปแบบการดงึ ตามรูปแบบการถ่ายและรับแรง หรือการนําไปใช้งาน 

1.3จําแนกวิธีการขึน้รูปของแรงดึงเบือ้งต้นรวมถึงคุณสมบัติเฉพาะในรูปแบบ

ดงักลา่ว 

1.4 วิเคราะห์คณุสมบตัิและความสามารถในการยืดหยุ่น และข้อจํากดัของวสัดท่ีุ

เก่ียวข้องกบัโครงสร้างแรงดงึ 

2. ทดลองดึงวสัดแุละวิเคราะห์หาจดุเดน่และข้อจํากดัของวสัดตุามปัจจยัท่ีทําให้เกิด

รูปร่างและรูปทรงจากแรงดงึ (ทิศทาง, จดุดงึ, ความยืดหยุน่ของวสัด)ุ 

3. ทดลองขึน้รูปจากเทคนิคโครงสร้างดงึเพ่ือหารูปแบบโดยคํานึงถึงการรับแรง-ถ่ายแรง

และหลกัความสมดลุ เพ่ือวิเคราะห์หาจดุเดน่และข้อจํากดัของรูปแบบดงักล่าว โดยใช้วสัดทุดลอง

ทดแทนวสัดจุริง  

 

ขัน้ตอนท่ี 3 ออกแบบต้นแบบและพัฒนาแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพักผ่อน 

การออกแบบต้นแบบและพฒันาแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อน มีขัน้ตอนดงันี ้

1. สงัเคราะห์ข้อมลูท่ีได้จากการวิเคราะห์ท่ีเหมาะสมเพ่ือนําใช้ในการออกแบบ ต้นแบบ

เฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผอ่น ภายใต้แนวคดิ “HYPE การไมอ่ยูน่ิ่ง ซุกซน อยูไ่มส่ขุแตมี่ความสขุ”  

2. ออกแบบต้นแบบเฟอร์นิเจอร์ ครัง้ท่ี 1 ทัง้หมด 3 รูปแบบ โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
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2.1 ออกแบบต้นแบบเฟอร์นิเจอร์ ครัง้ท่ี 1 ทัง้หมด 3 รูปแบบ พร้อมโมเดลเทียบ

สเกลมนษุย์ 

2.2 นําต้นแบบทัง้ 3 รูปแบบ ปรึกษาอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสีย 

รวมถึงแนวทางแก้ไขในการพฒันาของต้นแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผอ่นตอ่ไป 

2.3 เลือกรูปแบบเฟอร์นิเจอร์ท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือนํามาพฒันาต่อใน

ขัน้ตอนการเลือกวสัดแุละขึน้ต้นแบบ 

3. พฒันาแบบต้นแบบเฟอร์นิเจอร์ ครัง้ท่ี2  โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

3.1 นําข้อสรุปท่ีได้จากต้นแบบครัง้ท่ี 1  มาพฒันาและออกแบบโดยคํานึงถึง การ

ใช้งาน ความแข็งแรง พร้อมขึน้โมเดลจําลอง 

3.2 พฒันาต้นแบบและออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ครัง้ท่ี 2  ทดลองขึน้รูปจริงเพ่ือ

ทดสอบการใช้งานและเลือกวสัดท่ีุเหมาะสมกบัการใช้งานจริง 

3.3 นําต้นแบบท่ีขึน้รูปเรียบร้อยไปทดสอบแบบโดยผ่านการปรึกษาจาก

ผู้ เช่ียวชาญ ในด้านท่ีเก่ียวข้องจํานวน 5 ทา่น 

  ด้านออกแบบผลิตภณัฑ์     2 ทา่น 

  ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรรม 1 ทา่น 

  ด้านการผลิต     1 ทา่น 

  ด้านการตลาด     1 ทา่น 

3.4 สรุปและเลือกรูปแบบเพ่ือทําต้นแบบ 

4. ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อนจากโครงสร้างแรงดงึ(Tensile structures) ครัง้

สดุท้าย 

5. เขียนแบบ Drawing  เพ่ือสง่ทําต้นแบบจริง 

 

ขัน้ตอนท่ี 4 สรุปผลด้านความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ วิจยัทําการพฒันาเฟอร์นิเจอร์จากคําแนะนําของผู้ เช่ียวชาญและข้อเสนอแนะและ

ผา่นการสรุปอีกครัง้กบัอาจารย์ท่ีปรึกษา ก่อนนําไปประเมินกบักลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 100 คน 

1. กลุม่ผู้ ทําการประเมิน 

ประชากร คือ ผู้บริโภคพ่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 100 

คน 

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
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ลงพืน้ท่ีแจกแบบสอบถาม และให้กลุม่ตวัอยา่งทําการทดลองใช้งานจริง 

3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

แบบสอบถามให้คะแนนความพงึพอใจ ตามคะแนน 5 ระดบั คือ 

แบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท

(Likert Scale) 5 ระดบัคือ 

  5 หมายถึง มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

  4 หมายถึง มีความพงึพอใจมาก 

  3 หมายถึง มีความพงึพอใจปานกลาง 

  2 หมายถึง มีความพงึพอใจน้อย 

  1 หมายถึง มีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

4. การวิเคราะห์ข้อมลูและการใช้สถิตวิิจยั 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้ วิจัยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

ประกอบการนําเสนอผลวิเคราะห์ดงัตอ่ไปนี ้

4.1 คา่ร้อยละ (Percentage) ใช้สตูรดงันี ้(บญุชม ศรีสะอาด,2538 : 10) 

  P = f/n x 100 

 เม่ือ  P แทน คา่เฉล่ีย 

  f  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง   

4.2 คา่เฉล่ียเรขาคณิตโดยใช้สตูร (ชศูรี วงศ์รัตนะ,2541:40) 

 

 เม่ือ    แทน คา่เฉล่ีย 
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     แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

        แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

4.3 สตูรความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (ชศูรี วงศ์รัตนะ,2541 : 66) 

 เม่ือ S.D.             แทน คา่เบ่ียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอยา่ง 

       แทน คา่ของข้อมลูแตล่ะตวัหรือจดุกลางชัน้แตล่ะชัน้ 

                                แทน คา่เฉล่ียเลขคณิตของกลุม่ตวัอยา่ง 

แทน จํานวนทัง้หมดของกลุม่ตวัอยา่ง 

n  แทน ผลรวมของคะแนน 

 

4.2 สถิติท่ีใช้ทดสอบสมมตุิฐาน โดยใช้สตูร t-test ชศูรี วงศ์รัตนะ,2534 : 178) ด้วย

โปรแกรมสําเร็จรูปSPSS 



 

บทท่ี 4 

การออกแบบและพัฒนาแบบ 

  

การนําเสนอข้อมูลผลการวิเคราะห์เร่ืองโครงสร้างแรงดึงเพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

เฟอร์นิเจอร์สําหรับการพกัผอ่น ผู้ วิจยัได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ซึง่แบง่ออกแบบเป็น 5 สว่นดงันี ้

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัโครงสร้างแรงดงึ เพ่ือการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

เพ่ือการพกัผอ่น 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์จากการทดลองดึงวสัดตุามปัจจยัท่ีทําให้เกิดรูปร่างและ

รูปทรงจากแรงดงึ 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์จากการทดลองขึน้รูปจากเทคนิคโครงสร้างดงึเพ่ือหารูปแบบ

โดยคํานงึถึงการรับแรง-ถ่ายแรง 

ส่วนท่ี 4 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผอ่น 

ส่วนท่ี 5 การสรุปประเมนิความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมาย 
 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัโครงสร้างแรงดงึ เพ่ือการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการ

พกัผอ่น มีรายละเอียดดงันี ้

ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างแรงดงึ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัโครงสร้างแรงดงึ จากเอกสาร ตํารา บทความ เว็บไซต์ 

และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ในงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมทัง้ในและตา่งประเทศ โดยรวบรวม

รูปแบบโครงสร้างแรงดงึได้ทัง้หมด 8 ชนิดได้แก่  

1.) โครงสร้างหลงัคาแบบแขวนเคเบลิ(Suspended cable roofs) 

2.) โครงสร้างหลงัคาโค้งจากจดุตวัของเคเบลิ(Arched suspension  roof)  

3.) โครงสร้างแรงดึงแบบเมมเบรน(Pre-tensioned cable networks and 

membranes)  

4.) โครงสร้างแรงดงึจากเสากระโจมสงู(Externally expressed masted structures)  

5.) โครงสร้างแรงดึงขึงปลายระหว่างมุมคาน(Cable-stayed, Cantilevered beam 

structures)   

6.) โครงสร้างแบบวงล้อจกัรยาน(Bicycle wheel structure)   
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7.) โครงสร้างพืน้แขวนจากหลงัคา(Suspended floor building)  

8.) โครงสร้างแบบแรงลมหรือแรงอากาศจากภายใน(Air supported structures) 

  

ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างแรงดึงในงานสถาปัตยกรรม จําแนกตาม รูปร่าง 

รูปทรง และ องค์ประกอบของโครงสร้าง 
รูปแบบ รูปร่าง และรูปทรง 

(Shape&Form) 

องค์ประกอบของโครงสร้างที่

เกิดขึน้ 

โครงสร้างหลังคาแบบแขวนเคเบิล

(Suspended cable roofs)  

 

เชิงเส้น : เส้นโค้ง 

โครงสร้างหลังคาโค้งจากจุดตัดของ

เคเบิล(Arched suspension  roof) 

 

 

เชิงเส้น/ระนาบ : เส้นโค้ง และ

เส้นตรง/ระนาบโค้ง 

โครงสร้างแรงดึงแบบเมมเบรน(Pre-

tensioned cable networks and 

membranes) 
 

เชิงระนาบ : ระนาบโค้ง 

โครงสร้างแรงดึงจากเสากระโจงสูง

(Externally expressed masted 

structures)  

เชิงเส้น : เส้นตรง 

โครงสร้างแรงดึงขึงปลายระหว่างมุม

คาน (Cable-stayed, Cantilevered 

beam structuree)   

 

 

เชิงเส้น : เส้นตรง 

โครงสร้างแบบวงล้อจกัรยาน(Bicycle 

wheel structure)   

 

เชิงเส้น/ระนาบ : เส้นตรงและ

เส้นโค้ง 

โค ร งส ร้ า ง พื น้ แ ข วนจากหลั งค า

(Suspended floor building) 

 

 

เชิงเส้น : เส้นตรง 

โครงสร้างแบบแรงลมหรือแรงอากาศ

จากภาย ใน (Air supported 

structures)  

 

 

 

 

 

เชิงระนาบ : ระนาบโค้ง 

 

จากตาราง 6 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัรูปแบบโครงสร้างแรงดงึ จําแนก

ตามรูปร่าง รูปทรง และองค์ประกอบของโครงสร้าง มีสิ่งท่ีเหมือนกนั สามารถจดักลุ่มได้อย่างเห็น
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ได้ชัดคือ รูปร่างและรูปทรงส่วนใหญ่เกิดจากรูปเรขาคณิต  และองค์ประกอบส่วนใหญ่ของ

โครงสร้างในเชิงเส้น อย่างตรงไปตรงมาชดัเจนไม่ยุ่งยาก และในส่วนระเชิงระนาบท่ีมีส่วนโค้งและ

สว่นตรงเกิดขึน้นัน้ เกิดจากองค์ประกอบเชิงเส้นท่ีถกูดงึอยา่งมีระบบทัง้สิน้ 

 

ตารางท่ี 7 ผลการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างแรงดึงในงานสถาปัตยกรรม จําแนกตาม จุดรับ

นํา้หนกั-มวลนํา้หนกั แรงกระทํา-การรับแรงของโครงสร้าง และเทคนิคการขึน้โครงสร้าง  

 

รูปแบบ 

 
 (จุดรับนํา้หนัก-มวลนํา้หนัก) 

 

แรง 

(แรงกระทาํ-การรับ

แรง) 

 

 

เทคนิคการขึน้

โครงสร้าง 

โครงสร้างหลังคาแบบ

แขวนเคเบิล(Suspended 

cable roofs) 

 

 

 
 

 

ดงึตรงไปตรงมา 

โครงสร้างหลังคาโค้ง

จากจุดตัวของเคเบิล

(Arched suspension  

roof) 

 

 

 

ดึงตามจุดดึงทํา

มมุกนั 

โครงสร้างแรงดึงแบบ

เมมเบรน(Pre-tensioned 

cable networks and 

membranes) 

 
 

ดงึตรงมมุกลบัทิศ

กนั 

โครงสร้างแรงดึงจากเสา

ก ร ะ โ จ ง สู ง (Externally 

expressed masted 

structures)  
 

ดงึทแยงเข้าหาจดุ

รับ 

โค ร งส ร้ า งแร งดึ ง ขึ ง

ปลายระหว่างมุมคาน 

(Cable-stayed, 

Cantilevered beam 

structuree)   

 

 
 

ดึงและถัก-เช่ือม

โค ร งส ร้ า ง เ ป็ น

สามมิติ 
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ตารางท่ี 7 (ตอ่) 

 

รูปแบบ 

 

โครงสร้าง 
(จุดรับนํา้หนัก-มวล

นํา้หนัก) 

 

แรง 

(แรงกระทาํ-การรับ

แรง) 

 

 

เทคนิคการขึน้

โครงสร้าง 

โครงสร้างพืน้แขวนจาก

หลังคา(Suspended floor 

building) 

 

 

 

ดึงทแยงเข้าหาจุด

รับ 

โ ค ร ง ส ร้ า งแบบว ง ล้ อ

จักรยาน(Bicycle wheel 

structure)   

 
 

ดึงเข้าสู่ศูนย์กลาง 

และออกจากจุด

ศนูย์กลาง 

โครงสร้างแบบแรงลม

ห รื อ แ ร ง อ า ก า ศ จ า ก

ภายใน(Air supported 

structures)  
 

 

ดนัออกรอบด้าน 

 

จากตาราง 7 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัรูปแบบโครงสร้างแรงดงึ จําแนก

ตาม จดุรับนํา้หนกั-มวลนํา้หนกั แรงกระทํา-การรับแรงของโครงสร้าง และเทคนิคการขึน้โครงสร้าง 

มีหน้าท่ีและคุณสมบตัิแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยในส่วนโครงสร้างแสดงให้เห็นถึงจุดรับ

นํา้หนักและมวลนํา้หนัก ส่วนใหญ่จะมีจุดรับนํา้หนักอยู่นอกมวลนํา้หนกั มีเพียงโครงสร้างพืน้

แขวนจากหลงัคาและโครงสร้างแบบวงล้อจกัรยานเทา่นัน้ท่ีมีจดุรับนํา้หนกัอยู่กลางมวลนํา้หนกั ใน

ส่วนของการรับแรงในลักษณะการดึงมีทัง้รับแรงในทิศทางเดียวกันสวนกัน และรับแรงคนละ

ทิศทางสวนกนั ในส่วนเทคนิคการขึน้โครงสร้าง มีทัง้เทคนิค ดงึตรงไปตรงมา, ดงึตามจดุดงึทํามมุ

กนั, ดงึตรงมมุกลบัทิศกนั, ดงึทแยงเข้าหาจดุรับ, ดงึและถกั-เช่ือมโครงสร้างเป็นสามมิติ, ดงึเข้าสู่

ศนูย์กลาง และออกจากจดุศนูย์กลาง, ดงึทแยงเข้าหาจดุรับ, ดนัออกรอบด้าน  
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ตารางท่ี 8  ผลการวิเคราะห์รูปแบบโครงสร้างแรงดึงในงานสถาปัตยกรรม จําแนกตาม ความ

สมดลุด้านรูปร่างและด้านโครงสร้าง  

 

รูปแบบ 

 

ความสมดุล 

ด้านรูปร่าง 

 

ความสมดุล 

ด้านโครงสร้าง 

โครงสร้างหลังคาแบบแขวน

เคเบิล(Suspended cable 

roofs) 
  

โครงสร้างหลังคาโค้งจาก

จุดตัดของ เค เบิล (Arched 

suspension  roof)  
 

โครงสร้างแรงดึงแบบเมม

เบรน(Pre-tensioned cable 

networks and 

  
โครงสร้างแรงดึงจากเสากระ

โจงสูง(Externally expressed 

masted structures)   
โครงสร้างแรงดึงขึงปลาย

ระหว่างมุมคาน (Cable-

stayed, Cantilevered beam 

structuree)   

 

 

 

 

โ ค ร ง ส ร้ า ง แ บ บ ว ง ล้ อ

จักรยาน(Bicycle wheel 

structure)    

 
โครงส ร้างพื ้นแขวนจาก

หลังคา(Suspended floor 

building) 

 

 

โครงสร้างแบบแรงลมหรือ

แรงอากาศจากภายใน(Air 

supported structures)  
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จากตาราง 8 พบว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัรูปแบบโครงสร้างแรงดงึ จําแนก

ตาม ความสมดลุทัง้ในรูปร่างและทางโครงสร้าง ทางผู้ วิจยัพบว่าความสมดลุท่ีเกิดขึน้ในโครงสร้าง

แรงดงึทัง้ 8 รูปแบบดงักลา่วสว่นใหญ่เป็นความสมดลุแบบเท่ากนัแบบสมมาตร และมีจดุสมดลุอยู่

ตรงศนูย์กลางซึง่เป็นตําแหนง่ของมวลนํา้หนกัทัง้หมด 

 

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์จากการทดลองดงึวสัดตุามปัจจยัท่ีทําให้เกิดรูปร่างและรูปทรงจากแรง

ดงึ มีรายละเอียดดงันี ้

ผลการวิเคราะห์จากการทดลองดึงวัสดุตามปัจจัยท่ีทาํให้เกิดรูปร่างและรูปทรง

จากแรงดงึ 

ผลการวิเคราะห์จากการทดลองดงึวสัดตุามปัจจยัท่ีทําให้เกิดรูปร่างและรูปทรงจากแรง

ดงึ โดยผู้ วิจยัได้เลือกวสัดท่ีุนํามาวิจยัในครัง้นีท้ัง้หมดทัง้หมด 10 ชนิด ซึ่งวสัดท่ีุทางผู้ วิจยัเลือกมา

ทําการทดลองเป็นวสัดท่ีุมีอยูใ่นประเทศไทย และมีคณุสมบตัดิงันี ้

1. มีความยืดหยุน่ ทนตอ่แรงดงึได้ดี 

2. ให้ความรู้สกึสมัผสัท่ีผอ่นคลาย 

3. มีความยาวหรือสามารถทําให้ตอ่เน่ืองได้ 

4. ได้รับความนิยมสําหรับนํามาทําเฟอร์นิเจอร์ ในชว่ง ศตวรรษท่ี 20 

ซึง่ได้แก่ วสัดเุชิงเส้น และวสัดเุชิงระนาบ โดยจําแนวประเภท ดงัตารางดงันี ้

   

ตารางท่ี 9 แสดงประเภทวสัด ุจําแนกตามวสัดธุรรมชาติ วสัดสุงัเคราะห์ ลกัษณะเชิงระนาบ 

ลกัษณะเชิงเส้น  

ประเภทวัสดุ วัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์ 

 

 

เชิงระนาบ 

 

 

1. เส้นใย 

2. พอลเิมอร์ 

3. หนงั 

4. โลหะ 

5. ไม้ 

ผ้าแคนวาส 

แผน่ยางพารา 

แผน่หนงัววั 

แผน่เหลก็กล้า 

ไม้จริง 

ผ้าโพลเีอสเตอร์ 

แผน่ยางสดีํา 

แผน่หนงัเทียมpu 

ตะแกรงเหลก็ 

ไม้อดั 

 

 

เชิงเส้น 

1. เส้นใย 

2. พอลเิมอร์ 

3. หนงั 

4. โลหะ 

5. ไม้ 

เชือกมะนิลา 

เส้นหนงัยาง 

เชือกหนงัแท้ 

โซเ่หลก็ 

ไม้ไผ ่

เชือกเส้นใยในลอน 

เชือกยางยืดกลม 

เชือกหนงัเทียม 

ลวดสลงิหุ้มPVC 

ไม้สงัเคราะห์ทอ่กลวง 
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ตารางท่ี 10 แสดงประเภทวสัดขุองวสัดเุชิงระนาบ จําแนกตาม รูปร่างทางกายภาพ คณุสมบตัิ

ทางกล และข้อจํากดั 
วัสดุ รูปร่างทางกายภาพ ค่า Young’s 

modulus 

N/m2(Gpa) 

ค่า 

Tensile 

Strength 

(Mpa) 

คุณสมบัติ(ข้อดี) ข้อจาํกัด 

เส้นใย 

 

 

 

 

 

ผ้าแคนวาส  

 

 

ป ร ะ ม า ณ

280 

 

ป ร ะ ม า ณ 

2.9 

นุ่ ม ห น า  ผื น ใ ห ญ่  ผิ ว

ขรุขระ ระบายอากาศได้ดี 

มีหลายสี ทนแดด ไม่ขาด

ง่ า ย  ใ ห้ ค ว าม รู้ สึ ก ดิ บ 

ยืดหยุน่ 

ยับง่าย  สี ไม่หลากหลาย 

ราคาค่อนข้างสงู 

ผ้ า โ พ ลี เ อ ส เ ต อ ร์ ( ผ้ า ร่ ม )

 

 

ประมาณ 

3-5 

 

ประมาณ 

75  

เฉพาะตวัในแต่ละชนิด ไม่

ยับง่าย ทนร้อน ทนแดด 

ทนสารเคมี นํ า้หนักเบา 

ราคาถกู 

ไมร่ะบายอากาศ  

 

 

 

พอลิเมอร์ 

 

ยางพารา 

 

ประมาณ 

15 

ป ร ะ ม า ณ

0.02-0.1 

เหนียว ยืดหยุ่นสูง รับแรง

กระแทกดี ทนการเสียดส ี

ทนความร้อนได้ -20องศา-

80องศา 

ไม่ทนความร้อน ไม่ระบาย

อากาศ ราคาแพง  

 แผ่นยางสีดาํ 

 

 

ประมาณ 

15 

 

ป ร ะ ม า ณ

0.02-0.1 

เหมือนยางพารา ต้านทาน

ไฟฟ้าได้ดี 

ไม่ทนความร้อน ไม่ระบาย

อากาศ 

หนัง 

 

แผ่นหนังวัว 

 

 

ป ร ะ ม า ณ 

21-39 

 

ป ร ะ ม า ณ 

20 

น่ิม ซมึซบันํา้และความชืน้ 

ถ่ายเทอากาศได้ ดี   ผิว

ขรุขระ แห้งและลื่น ไม่ติด

ไฟ มีลายเฉพาะตวั  

มีกลิ่น ความกว้างและยาว

จํากดั  

 แผ่นหนังเทียม 

 

 

ป ร ะ ม า ณ 

21-39 

 

ป ร ะ ม า ณ 

50 

ผิวกระด้าง  ผิวหน้าของ

หนังหนึบติดมือ ด้านหลัง

เป็นผ้าทอ ความกว้างและ

ยาวไมจํ่ากดั 

ไมท่นความร้อนและแดด 

โลหะ 

 

 

แผ่นเหล็กกล้า 

 

 

ป ร ะ ม า ณ 

200-500 

 

ป ร ะ ม า ณ 

200-2500 

แข็งแรงทนทาน เรียบ ทน

ต่อแรงดึง 

อาจเกิดสนิมได้ มีความคม 

ตดัแต่งลําบาก 

ตะแกรงเหล็ก

 

 

ป ร ะ ม า ณ 

200-500 

ป ร ะ ม า ณ 

200-2500 

แข็งแรงทนทาน เรียบ ทน

ต่อแรงดึง 

อาจเกิดสนิมได้ มีความคม 

ตดัแต่งลําบาก 
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ตารางท่ี 10(ตอ่) 

วัสดุ 

 

รูปร่างทางกายภาพ 

 

ค่า Young’s 

modulus 

N/m2)Gpa( 

ค่า 

Tensile 

Strength 

)Mpa( 

คุณสมบัติ(ข้อดี) 

 

ข้อจาํกัด 

 

ไม้ 

 

ไม้จริง  

 

 

ประมาณ 10-

15 

 

ป ร ะ ม าณ 

40-60 

มีความแข็งแรง  ทนทาน 

นํา้หนักมาก  ผิวหยาบ มี

ลวดลาย 

มีราคาท่ีแตกต่างกันแต่ละ

ชนิด ความหนาแน่นแตกต่าง

กันไปตามชนิดของไม้ต้อง

เลือกใช้ให้เหมาะสม 

ไม้อัด 

 

 

 

ประมาณ 10-

15 

 

 

ประมาณ  

200-400 

มีความยืดหยุน่ แข็งแรง ทน

แรงดึงและกดพอสมควร มี

ความหนาหลายขนาด มี

ขนาดเป็นผืน ราคาไมแ่พง  

ไม่ทนนํา้ ไม่ทนความชืน้ เห็น

เป็นชัน้ไม้อดัตรงสนั 

 

ตารางท่ี 11  แสดงประเภทวสัดขุองวสัดเุชิงเส้น จําแนกตาม รูปร่างทางกายภาพ คณุสมบตัิ

ทางกล และข้อจํากดั  
วัสดุ รูปร่างทางกายภาพ ค่ า  Young’s 

modulus 

N/m2(Gpa) 

ค่า  

Tensile 

Strength 

 (Mpa) 

คุณสมบัติ(ข้อดี) ข้อจาํกัด 

เส้นใย 

 

เชือกมะนิลา 

 

 

ประมาณ280 

 

ป ร ะ ม าณ 

5.5 

เหนียว ทนทาน ทนแดดฝน 

แข็งแรง ราคาไม่แพง ความ

ยาวไมจํ่ากดั  

ผิ ว หยาบค ล้ ายกร ะสอบ

เหมือนมีหนาม  

เชือกเส้นใยไนลอน 

 

 

ประมาณ 

2.1-2.8 

 

ป ร ะ ม าณ 

75-827 

อ่อน เหนียว ทนทาน ทน

แดดฝน แข็งแรง ราคาไม่

แพง ความยาวไมจํ่ากดัผิว

นุ่ม มีหลายส ีหลายขนาด 

ปลายเชือกแตกลุย่ง่าย  

พอลิเมอร์ 

 

หนังยาง 

 

 

ป ร ะ ม า ณ 

0.02 

 

ป ร ะ ม าณ

15 

เหนียว  ยืดหยุ่นสูง  ไม่ทน

แดด เส้นแบน บาง 

มีกลิ่น ความยาวจํากดั 

 เชือกยางยืดกลม 

 

 

ป ร ะ ม า ณ 

0.02 

 

ประมาณ 

15 

เหนียว ยืดหยุ่นสูง ทนทาน 

ทนแดดฝน มีผ้าพนัด้านนอก

ทําให้รู้สกึดี 

ขนาดไมห่ลากหลาย 
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ตารางท่ี 11(ตอ่) 

วัสดุ รูปร่างทางกายภาพ ค่า Young’s 

modulus 

N/m2(Gpa) 

ค่า 

Tensile 

Strength 

(Mpa) 

คุณสมบัติ(ข้อดี) ข้อจาํกัด 

 หนัง 

 

เชือกหนังแท้ 

 
 

 

ประมาณ 21-

39 

 

ป ร ะ ม าณ

20 

ผิวด้านนุ่ม เหนียว มีลาย

เฉพาะตวั อ่อนตวัไมแ่ข็ง 

ไม่ทนต่อแรงดึง เป่ือยง่าย มี

กลิ่ น  ความกว้างและยาว

จํากดัในแต่ละผืน 

เชือกหนังเทียม 

 

 

ประมาณ 21-

39 

 

ป ร ะ ม าณ 

50 

ผิวกระด้าง เหนียว ความ

กว้างและยาวไมจํ่ากดั 

ไมท่นแดด ไมร่ะบายอากาศ 

โลหะ โซ่เหล็ก 

 

 

ประมาณ 500 

 

 

ป ร ะ ม าณ 

200 

แข็งแรง  ทนทาน  อ่อนตัว

ตามข้อ ทนแรงดึง ความ

ยาวไมจํ่ากดั ถอดข้อได้ 

เกิดสนิมได้ นํา้หนกัมาก  

 ลวดสลิง 

 

 

ประมาณ 500 

 

 

ป ร ะ ม าณ 

200 

แข็งแรง ทนทานแดดฝน 

เป็นเส้นตรง อ่อนตวั ทนต่อ

แรงดึง มีหลายขนาดให้

เลือก 

ราคาค่อนข้างสงู มีความคม

ตรงสว่นปลาย 

ไม้ ไม้ไผ่ 

 

 

ประมาณ 10-

15 

 

ป ร ะ ม าณ 

350-500 

โค้งตวัได้ เหนียว ทนทาน

ต่อแดดฝน โคนต้นใหญ่กวา่

ปลาย ยืดหยุน่สงูทนแรงดึง 

มีมอด มีขนาดเฉพาะตวัในแต่

ละต้น 

 ไม้สังเคราะห์ท่อกลวง 

 

 

ประมาณ 2-

15 

 

ป ร ะ ม าณ 

350-500 

มีขนาดหลากหลาย ทนแดด

ฝน แข็งแรง  มีอายุการใช้

งาน  

ราคาค่อนข้างสงู ตัดแต่งเป็น

วตัถดิุบลําบาก 

หมายเหต ุข้อมลูคา่ Yield Strength และUltimate strength  

ท่ีมา: จาก Engineers EDCE Solution by Design เข้าได้จาก 

http://www.engineersedge.com/material_science/yield_strength.htm เข้าถึงเม่ือวนัท่ี 14 

ธนัวาคม 2559 

จากตาราง 10และ11  ข้างต้น ผู้ วิจยัได้เลือกวสัดท่ีุเหมาะสม โดยเลือกจากปัจจยัท่ี

เอือ้ต่อการนํามาทําเฟอร์นิเจอร์ ในเร่ืองของคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม โดยเลือกมาประเภทอย่างละ

http://www.engineersedge.com/material_science/yield_strength.htm%20%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%96%E0%B8%B6%E0%B8%87
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ชนิดวสัด ุทัง้ในรูปวสัดเุชิงเส้น และเชิงระนาบ ได้แก่ วสัดเุชิงระนาบ: ประเภทแผ่นเส้นใยคือ ผ้า

แคนวาส  ประเภทแผ่นพอลิเมอร์คือ แผ่นยางพารา  ประเภทแผ่นหนงัคือ หนงัเทียม ประเภทแผ่น

โลหะคือ ตะแกรงเหล็ก ประเภทแผ่นไม้คือ ไม้อดั  วสัดเุชิงเส้น: ประเภทเส้นใยคือ เชือกเส้นใย

ไนลอน  ประเภทเส้นพอลิเมอร์คือ เชือกยางยืดกลม ประเภทเส้นหนงัคือ เส้นหนงัแท้ ประเภทเส้น

โลหะคือ ลวดสลิง ประเภทแผน่ไม้คือ ไม้ไผ ่ 

เม่ือผู้ วิจยัได้ทําการเลือกตวัแทนวัสดุแต่ละประเภทด้วยเหตุผลคือเหมาะสําหรับงาน

เฟอร์นิเจอร์และการหาวัตถุดิบ และการผลิตแล้ว จึงนําวัสดุดังกล่าวโดยขนาดวัสดุเชิงระนาบ

กว้างยาวเทา่กบั 20x20 เซนตเิมตร และขนาดวสัดเุชิงเส้นยาวเทา่กบั 30 เซนติเมตร มาทดลองการ

เกิดรูปร่างรูปทรงโดย 2 ปัจจยัคือ จดุดงึ ทิศทาง แสดงดงัตารางตอ่ไปนี ้

 

ตารางท่ี 12  แสดงผลการทดลอง และผลการวิเคราะห์จากการทดลองขึน้รูปวสัดเุพ่ือให้เกิด

รูปร่างและรูปทรงตามปัจจยัเร่ืองทิศทาง ประเภทวสัดขุองวสัดรุะนาบ  

วัสดุ ทิศทางเดียวกัน

สวนกนั 

ไม่อยู่ในทิศทาง

เดียวกัน 

ผลลัพธ์ 

จุดเด่น ข้อจาํกัด 

ผ้ า แ ค น

วาส  ขน า ด : 

กว้าง20xยาว20 

cm. 
  

ผ้ า เ ป ลี่ ย น รู ป ไ ป ต า ม

ทิศทางดงึ 

ผ้ า ไ ม่ เ ป ลี่ ย น ส ภ า พ 

ยืดหยุน่น้อย 

 แผ่นยางสี

ดํา ขนาด: 

กว้าง20xยาว20 

cm. 

 

  

แผ่นยางเปลี่ยนรูปไปตาม

ทิศทางมากและมีขนาด

ยาวเพ่ิมขึ น้ตามแรงดึง 

ยืดหยุน่สงู คืนตวัเร็ว 

ดีดกลบัตวัแรง   

แ ผ่ นห นั ง

เทียม ขนาด: 

กว้าง20xยาว20  

cm.   

หนังเทียมไม่เปลี่ยนรูปไป

ตามทิศทางดึงมากนัก 

คอ่นข้างคงสภาพเดิม 

ยืดหยุน่น้อย  

ต ะ แ ก ร ง

เหล็ก ขนาด: 

กว้าง20xยาว20 

เซนติเมตร    

ผ้ า เ ป ลี่ ย น รู ป ไ ป ต า ม

ทิ ศ ท า งดึ ง พอสมคว ร 

เปลี่ยนสภาพไม่คืนกลับ

สภาพเดิม 

ไมค่ืนกลบัสภาพเดิม 

ไม้อัด 
ขนาด: กว้าง20x

ยาว20เซนติเมตร  

  

ค ง ส ภ า พ เ ดิ ม  ไ ม่

เปลี่ยนแปลง ยืดหยุ่นใน

แนวระนาบ 

ไ ม่ เ ป ลี่ ย น สภาพตา ม

ทิศทาง 

 

 



91 

 
ตารางท่ี 13 แสดงผลการทดลอง และผลการวิเคราะห์จากการทดลองขึน้รูปวสัดเุพ่ือให้เกิด 

รูปร่างและรูปทรงตามปัจจยัเร่ืองทิศทาง ประเภทวสัดขุองวสัดเุชิงเส้น 

วัสดุ ทิศทางเดียวกัน

สวนกนั 

ไม่อยู่ในทิศทาง

เดียวกัน 

ผลลัพธ์ 

จุดเด่น ข้อจาํกัด 

เชือกเส้น

ใยไนลอน 
ขนาด: ยาว  30 

cm.  

 

 
 

 

 

ทนแรงดึง  ความยาวเท่า

เดิม 

เปลี่ยนรูปตามทิศทางได้ทกุ

องศา  

ไมเ่ปลี่ยนสภาพ 

 เชือกยาง

ยื ด ก ล ม 
ขนาด: ยาว  30 

cm. 

 

 
 

 

 

ยื ด ห ยุ่ น สู ง  ค ว า มย า ว

เพ่ิมขึน้ 

เปลี่ยนรูปตามทิศทางได้ทกุ

องศา คืนกับสภาพเดิมได้

เร็ว 

ไมค่งรูปเดิม 

เชือกหนัง

แท้ 
ขนาด: ยาว  30 

cm. 

 

 

 
 

 

 

ไม่ทนแรงดึง  ความยาว

เพ่ิมขึน้เล็กน้อย เปลี่ยนรูป

ตามทิศทางได้ทกุองศา 

ถ้าเปลี่ยนสภาพอาจขาดได้ 

ลวดสลิง 
ขนาด: ยาว  30 

cm. 

หน้าตดั1 cm. 

 

 

 

 

ทนแรงดึงสงู ความยาวเท่า

เดิม 

เปลี่ยนรูปตามทิศทางได้ทกุ

องศาเกิดส่วนโค้งตรงมุม

เล็กน้อย 

หกัเลีย้วแล้วเป็นสว่นโค้ง 

ไม้ไผ่ 
ขนาด: ยาว  30 

cm.ห น้ า ตั ด 1 

cm. 
  

ทนแรงดึงสงู ความยาวเท่า

เดิมเปลี่ยนทิศทางได้แต่

องศาสว่นโค้งกว้าง 

หกัเลีย้วเปลี่ยนทิศแล้วต้อง

ตีวงกว้าง 

 

ผลการวิเคราะห์ ตารางท่ี 12 และ 13 พบว่า ทิศทางการดงึมีผลตอ่รูปร่างและ

รูปทรงท่ีเปล่ียนไปโดยเฉพาะวสัดท่ีุมีความยืดหยุ่นสงู ในประเภทเส้นคือเส้นยางยืด ในประเภทผืน

คือแผน่ยางพารา ซึง่เม่ือเปล่ียนทิศทางการดงึ รูปร่างและรูปทรงจะเปล่ียนตามได้ไม่จํากดั วสัดท่ีุมี

การเปล่ียนแปลงน้อยท่ีสดุเม่ือเปล่ียนทิศทางการดงึคือวสัดท่ีุมีความยืดหยุ่นน้อยในประเภทเส้นคือ

ไม้ ในประเภทผืนคือแผน่พลาสตกิ 
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ตารางท่ี 14  แสดงผลการทดลอง และผลการวิเคราะห์จากการทดลองขึน้รูปวสัดเุพ่ือให้เกิด 

รูปร่างและรูปทรงตามปัจจยัเร่ืองจดุดงึ ประเภทวสัดขุองวสัดรุะนาบ 

วัสดุ 2 จุด มากกว่า 2 จุด ผลลัพธ์ 

จุดเด่น ข้อจาํกัด 

ผ้ า แ ค น

วาส  
ขนาด: กว้าง20x

ยาว20 cm. 
  

เปลี่ยนรูปไปตามจุดดึง

เล็กน้อย ยืดหยุน่เล็กน้อย 

ความกว้างและยาว

ไมเ่ปลี่ยนแปลง 

แผ่นยางสี

ดํา ขนาด: 

กว้าง20xยาว20 

cm. 

 

 

 
 

 

 

เปลี่ยนรูปเปลี่ยนสภาพไป

ต า ม จุ ด ดึ ง ม า ก แ ล ะ

กลบัคืนสภาพเดิมเร็ว 

ความกว้างและยาว

เปลี่ยนไปและเพ่ิมขึน้

กวา่เดิม 

แ ผ่นห นั ง

เทียม ขนาด: 

กว้าง20xยาว20 

cm. 

 

 

 

 

 

เปลี่ยนรูปไปตามจุดดึง

เล็กน้อย ยืดหยุน่เล็กน้อย 

ความกว้างและยาว

เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 

และไมค่ืนสภาพ 

ต ะ แ ก ร ง

เ ห ล็ ก ฉี ก 
ขนาด: กว้าง20x

ยาว20 cm. 

 

 

 

 

เปลี่ยนรูปเปลี่ยนสภาพไป

ตามจดุดงึพอสมควร แล้ว

คงรูปที่เปลี่ยน 

ไมก่ลบัคืนสภาพเดิม 

ไม้อัด 
ขนาด: กว้าง20x

ยาว20cm. 

 

 

 
 

 

 
 

คงรูปเดิม มความยืดหยุ่น

ในแนวราบ 

ไม่เปลี่ยนสภาพตาม

จดุดงึ 
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ตารางท่ี 15 แสดงผลการทดลอง และผลการวิเคราะห์จากการทดลองขึน้รูปวสัดเุพ่ือให้เกิดรูปร่าง

และรูปทรงตามปัจจยัเร่ืองจดุดงึ ประเภทวสัดขุองวสัดเุชิงเส้น 

วัสดุ 2 จุด มากกว่า 2 จุด  ผลลัพธ์ 

จุดเด่น ข้อจาํกัด 

เชือกเส้น

ใยไนลอน 
ขนาด: ยาว  30 

cm.ห น้ า ตั ด 1 

cm. 

 

 
 

 

 

เปลี่ยนรูปไปตามจดุดึง

เ ล็ ก น้ อ ย  ยื ด ห ยุ่ น

เล็กน้อย 

ค ว า ม ย า ว ไ ม่

เปลี่ยนแปลง 

เชือกยาง

ยื ด ก ล ม 
ขนาด: ยาว  30 

cm.ห น้ า ตั ด 1 

cm. 

 

 
 

 

 

เปลี่ยนรูปเปลี่ยนสภาพ

ไปตามจุดดึงมากและ

กลับคืนสภาพเดิมเร็ว 

ความยาวเพ่ิมขึน้จาก

เดิม 

ดี ด ก ลั บ แ ร ง เ ม่ื อ

ปลอ่ยแรงดงึ 

เชือกหนัง

แท้ 
ขนาด: ยาว  30 

cm.ห น้ า ตั ด 1 

cm. 

 

 
 

 

 

เปลี่ยนรูปไปตามจดุดึง

เ ล็ ก น้ อ ย  ยื ด ห ยุ่ น

เล็กน้อย 

ค ว า ม ย า ว

เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง

เล็ ก น้อยแต่ ไ ม่คื น

สภาพ 

ล ว ด สลิ ง 
ขนาด: ยาว  30 

cm.ห น้ า ตั ด 1 

cm. 

 

 
 

 

 

ทนแรงดงึสงู ความยาว

เทา่เดิม 

เปลี่ยนรูปตามจดุดึงได้

และเกิดส่วนโค้งตรง

มมุเล็กน้อย 

หกัเลีย้วแล้วเป็นสว่น

โค้ง 

ไม้ไผ่ 
ขนาด: ยาว  30 

cm.ห น้ า ตั ด 1 

cm. 

 

 

 

 

 

ทนแรงดงึสงู ความยาว

เทา่เดิมเปลี่ยนรูปได้แต่

องศาสว่นโค้งกว้าง 

หักเลีย้วตามจุดดึง

แล้วต้องตีวงกว้าง 

 

ผลการวิเคราะห์ ตารางท่ี 14 และ 15 พบว่า จดุดงึมีผลตอ่รูปร่างและรูปทรง ซึ่งใน

การกําหนดพืน้ท่ีในการใช้งาน จดุดงึท่ีมีหลายจดุช่วยเพิ่มพืน้ท่ีใช้งานมากขึน้ แตป่ระสิทธิภาพของ

วสัดจุะลดลง ในวสัดท่ีุมีขนาดกว้างและยาวเท่ากนั วสัดท่ีุมีการเปล่ียนแปลงรูปร่างและรูปทรงเม่ือ

เพิ่มจุดดึงมากท่ีสุดคือ ประเภทเส้นคือเส้นยาง ประเภทผืนคือแผ่นยางพารา ส่วนวสัดท่ีุมีการ
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เปล่ียนแปลงน้อยเม่ือเพิ่มจุดดึงในวัสดุท่ีมีขนาดกว้างและยาวเท่ากันคือ ประเภทเส้นคือไม้ 

ประเภทผืนคือแผน่พลาสตกิและแผน่หนงั 

จากตาราง 9-15 พบว่าผลการวิเคราะห์จากการทดลองขึน้รูปวสัดตุามปัจจยัท่ีทําให้

เกิดรูปร่างและรูปทรงจากแรงดึง ซึ่งผู้ วิจยัสรุปได้ว่าวสัดท่ีุเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในการท่ี

จะนํามาเป็นแนวทางในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อนมากท่ีสดุ มีดงันี ้

ในส่วนโครงสร้างหลัก หรือโครงสร้างหลกัรับแรงดงึ ซึ่งต้องการวสัดท่ีุมีความแข็งแรง 

ขึน้รูปได้ง่าย คงรูปได้ดี ยืดหยุ่นเล็กน้อย สามารถรับแรงกดได้ดี รับแรงดงึได้พอสมควร ขึน้รูปง่าย 

เป็นมิตรตอ่ผู้ใช้งาน ให้ความรู้สกึอบอุน่ วสัดท่ีุเหมาะสมคือ ไม้หรือไม้อดั  

ในสว่นโครงสร้างรอง หรือในสว่นวสัดท่ีุต้องเกิดแรงดงึ ซึ่งในส่วนนีต้้องการ มีลกัษณะ

เป็นเส้น วสัดท่ีุทนแรงดงึมากพอสมควร ขึงตงึได้ง่ายและอยู่ตวั มีความยืดหยุ่นพอสมควร ทนทาน

ตอ่การใช้งาน งอและเปล่ียนทิศทางได้ง่าย วสัดท่ีุเหมาะสมท่ีสดุคือ เชือกใยไนลอนและลวดสลิง 

ในส่วนรองรับสรีระ ซึ่งต้องการวสัดท่ีุไม่ฝืนสรีระผู้ ใช้งาน มีลกัษณะเป็นผืน ยืดหยุ่น

พอสมควร ไม่เสียรูปง่ายหลงัจากใช้งาน ระบายอากาศดี ทําความสะอาดง่าย ให้ความรู้สึกสบาย 

วสัดท่ีุเหมาะสมท่ีสดุคือ ผ้าแคนวาส  

 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์จากการทดลองขึน้รูปจากโครงสร้างดงึเพ่ือหารูปแบบโดยคํานึงถึงการรับ

แรง-ถ่ายแรง และหลกัความสมดลุ มีรายละเอียดดงันี ้

ผลการวิเคราะห์จากการทดลองขึน้รูปจากโครงสร้างดึงเพ่ือหารูปแบบโดย

คาํนึงถงึการรับแรง-ถ่ายแรง และหลักความสมดุล 

ผลของการวิเคราะห์จากการทดลองขึน้รูปจากโครงสร้างดงึเพ่ือหารูปแบบโดยคํานึงถึง

การรับแรง-ถ่ายแรง และหลกัความสมดลุ โดยผลการวิเคราะห์จากตารางท่ี 9-15 ทัง้หมดท่ีสรุปไว้

ข้างต้น ทางผู้ วิจยัได้เลือกทําการมาทดลองขึน้รูปเพ่ือหารูปแบบใหม่ท่ีสร้างสรรค์ โดยการเร่ิมต้นขึน้

รูปจากวัสดุท่ีเป็นลักษณะแบบเส้นและผืนตามท่ีได้วิเคราะห์ โดยการขึน้รูปร่างและรูปทรงจาก

เรขาคณิต ผนวกกับการใช้เทคนิคการขึน้โครงสร้างต่างๆของโครงสร้างแรงดึง  ได้ทัง้หมด 8 

รูปแบบ ดงันี ้
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ตารางท่ี 16 แสดงผลของการวิเคราะห์จากการทดลองขึน้รูปจากโครงสร้างดงึเพ่ือหารูปแบบ 

โดยคํานงึถึงการรับแรง-ถ่ายแรง และหลกัความสมดลุทางโครงสร้างแรงดงึในงาน

สถาปัตยกรรม 

รูปแบบการทดลอง เทคนิคการขึน้

รูป 

การเกิด

ความสมดุล 

การรับแรง

กระทาํ 

จุดเด่น 

1. 

 

ดงึตามจดุดงึทํา

มมุกนั 

สมดลุแบบ

เทา่กนัทัง้สอง

ข้าง (สมมาตร) 

รับแรงกดจาก

มวลนํา้หนกั

วงกลมสอง

ด้านโดย

แกนกลางเป็น

จดุรับนํา้หนกั 

จดุเดน่: 

รูปร่างใน

การขงึ

นา่สนใจ 

เกิดเป็นแนว

โค้งและรับ

นํา้หนกัได้

แข็งแรง 

2. 

 

ดงึทแยงเข้าหาจดุ

รับนํา้หนกั 

 

สมดลุแบบสอง

ข้างไมเ่ทา่กนั 

(ไมส่มมาตร) 

รัง้แรงกด จาก

นํา้หนกัสว่น

โค้งด้านบน 

ใช้โครงสร้าง

ดงึน้อย เกิด

รูปแบบท่ี

แปลกตา

จากการไม

สมมาตร 

3. 

 

ดงึเข้าสูศ่นูย์กลาง 

และออกจากจดุ

ศนูย์กลาง 

สมดลุเทา่กนั

ทัง้สองข้าง 

(สมมาตร) 

รับแรงจากแรง

กระทําภายใน 

มีความ

ยืดหยุน่เป็น

อิสระ ใน

วตัถตุรง

กลาง 

4. 

 

ดงึและถกั-เช่ือม

โครงสร้างเป็นสาม

มิต ิ

สมดลุแบบ

รัศม ี

(สมมาตร) 

รับแรงจาก

ภายนอกรอบ

ด้าน 

มือความ

ยืดหยุน่ใน

ตวั รูปทาง

ยากแก่การ

คาดเดา 
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ตารางท่ี 16(ตอ่) 

รูปแบบการทดลอง เทคนิคการขึน้

รูป 

การเกิด

ความสมดุล 

การรับแรง

กระทาํ 

จุดเด่น 

5. 

 
 

ดงึทแยงเข้าหาจดุ

รับ 

สมดลุแบบ

เทา่กนัทัง้สอง

ข้าง(สมมาตร) 

รับแรงจาก

โครงสร้าง

แนวราบโดย

โครงสร้าง

แนวตัง้เป็น

ตวัรับ ( 

โครงสร้าง

หลกัจะไม่

แตะกนั 

6. 

 
 

ดงึทแยงเข้าหาจดุ

รับ 

สมดลุแบบรัศมี

(สมมาตร) 

รับแรงกระทํา

จากภายใน 

โดยถ่ายแรงสู่

กรอบภายนอก 

มีความ

ยืดหยุน่และ

อิสระเกิด

ขึน้กบัวตัถุ

ตวักลาง 

7. 

 

ดงึเข้าสูศ่นูย์กลาง 

และออกจากจดุ

ศนูย์กลาง 

สมดลุแบบรัศมี

(สมมาตร) 

รับแรงกดจาก4

ภายนอก ตรง

จดุศนูย์กลาง  

ยืดหยุน่ในตวั

และเมื่อกด

กลายเหลีย่ม

สามารถพบั

ตวัลงได้และ

กลบัคืน

สภาพเดิมได้ 

8. 

. 

ดงึทแยงเข้าหาจดุ

รับ 

สมดลุแบบทัง้

สองข้างไม่

เทา่กนั(ไม่

สมมาตร) 

รับแรงกดจาก

ด้านบนตวัคาน  

ตัง้อยูไ่ด้ใน

ลกัษณะไม่

สมมาตร 

จากตารางท่ี 16  พบว่ารูปแบบการขึน้รูปโดยคํานึงถึงความสมดลุในการใช้งานท่ี

น่าสนใจและมีโอกาสท่ีสามารถนํามาพฒันาเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อนมากท่ีสุด 

รูปแบบเทคนิคการดึงของรูปแบบ 1, 5และ7 โดยมีความสมดุลกันแบบสมมาตรและมีส่วนรับ
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นํา้หนักอยู่จุดเดียว ผู้ วิจัยจึงนํามารูปแบบการทดลองทัง้3รูปแบบ มาใช้เป็นแนวทางในการ

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผอ่นในขัน้ตอนตอ่ไป 
 

 

ส่วนท่ี 4 การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อน  มีรายละเอียดดงันี ้

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพักผ่อน   

การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อนจากโครงสร้างแรงดงึ ผู้ วิจยัได้ทําการวิจยัจาก 

สว่นท่ี1-3 ซึ่งทําการวิเคราะห์แล้วสงัเคราะห์เพ่ือการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อน โดยการ

นํารูปแบบโครงสร้างแรงดงึ การถ่ายแรงและรับแรงรูปแบบตา่งๆบวกกบัวิธีการเกิดความสมดลุเม่ือ

มีแรงกระทํา ทัง้หมด 3 แบบ แสดงดงัภาพประกอบ 

แบบร่างครัง้ท่ี  1   

ในการทําแบบร่างครัง้ท่ี 1 เป็นการนําเอารูปแบบการทดลองขึน้รูปท่ีคํานึงถึงการรับแรง 

โดยใช้หลกัความสมดลุร่วมด้วย มาออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์โดยคํานึงถึงการใช้งานเพ่ือพกัผ่อน 

สดัส่วนท่ีเหมาะสม โครงสร้างหลกัท่ีน่าสนใจ ภายใต้แนวคิด “HYPE การไม่อยู่น่ิง ซุกซน อยู่ไม่สขุ

แตมี่ความสขุ 

แบบร่างรูปแบบท่ี 1 

เป็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพักผ่อน โดยการขึน้รูปจากรูปทรงเรขาคณิต

สามเหล่ียมและเส้นโค้ง บวกกับเทคนิคการขึน้รูปโครงสร้างแบบดึงรับแรงจากศูนย์กลางโดย

ประยุกต์ให้มีลกัษณะคล้ายโครงสร้างแรงดึงแบบเคเบิลเมมเบรนมาใช้ในส่วนรองรับสรีระ มีการ

ออกแบบให้เกิดความสมดลุแบบเท่ากนัทัง้สองข้างซึ่งมีจดุสมดลุตรงกลางและจะเกิดความสมดลุ

แบบสมบรูณ์ได้เม่ือมีผู้ใช้งานเข้ามานัง่ 

 

 
ภาพท่ี 65     ภาพสเก็ตแบบร่างรูปแบบท่ี1 

      (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2559) 
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ภาพท่ี 66     ภาพสเก็ตแบบร่างรูปแบบท่ี1 (เพิ่มเตมิ) 

                   (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2559) 

 

 

 

 

ภาพท่ี 67     ภาพแบบร่าง 2มิต ิคนัหาลกัษณะและความสมดลุ แบบร่างรูปแบบท่ี 1 

                    (ร่างแบบจากโปรแกรมคอมพิมเตอร์โดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2559) 
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ภาพท่ี 68      ภาพแบบโมเดล 3 มิตแิบบร่างรูปแบบท่ี 1 แสดงรูปแบบการใช้งานและสว่นสดั 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2559) 

 

 
ภาพท่ี 69     ภาพแบบโมเดล 3 มิตแิบบร่างรูปแบบท่ี 1 แสดงรูปแบบการใช้งานและสว่นสดั 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2559) 

 

แบบร่างรูปแบบท่ี 2 

เป็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพักผ่อน โดยการขึน้รูปจากเส้น โยงเป็นรูป

สามเหล่ียมและส่ีเหล่ียม ใช้เทคนิคการดึงโดยเน้นจุดดึงเพ่ือสร้างรูปทรงโค้ง โดยการขึงจาก
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โครงสร้างหลกัท่ีหมนุองศาแบบรอบโดยมีจดุศนูย์กลางความสมดลุอยูต่รงกลาง เน้นการใช้งานตรง

สว่นกลาง สูฟ่อร์มท่ีนา่สนใจ  

 

 
ภาพท่ี 70     ภาพแบบร่าง 2มิต ิคนัหาลกัษณะและความสมดลุ แบบท่ี 2 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2559) 

 

 
ภาพท่ี 71     ภาพแบบร่าง 2มิต ิคนัหาลกัษณะและความสมดลุ แบบท่ี 2 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2559) 
 

 

ภาพท่ี 72     ภาพแบบโมเดล 3 มิตแิบบท่ี 2 แสดงรูปแบบการใช้งานและสว่นสดั 

      (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2559) 
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ภาพท่ี 73     ภาพแบบโมเดล 3 มิตแิบบท่ี 2 แสดงรูปแบบการใช้งานและสว่นสดั 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2559) 

 

แบบร่างรูปแบบท่ี 3 

เป็นการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผอ่น โดยการขึน้รูปจากรูปทรงคร่ึงวงกลม และ

เส้นโค้ง บวกกบัเทคนิคการดงึเข้าและดึงออกหาจดุศนูย์และรอบข้าง มีความสมดลุแบบรัศมีและ

จะสมบรูณ์ท่ีสดุเม่ือมีแรงมากระทําหรือถกูใช้งาน 

 

 
ภาพท่ี 74     ภาพสเก็ตแบบร่างรูปแบบท่ี 3 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2559) 

 

 
ภาพท่ี 75     ภาพแบบโมเดล 3 มิตแิบบท่ี 2 แสดงรูปแบบการใช้งานและสว่นสดั 

      (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2559) 
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ภาพท่ี 76     ภาพแบบโมเดล 3 มิตแิบบท่ี 2 แสดงรูปแบบการใช้งานและสว่นสดั 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2559) 

 

จากแบบร่างทัง้ 3  รูปแบบ ผลการสรุปโดยคําแนะนําจากอาจารย์ท่ีปรึกษาและการ

สอบถามผู้ เช่ียวชาญทัง้5 เห็นควรให้ นํารูปแบบท่ี 1และแบบท่ี2 มาพฒันาตอ่โดยคํานึงถึงการเข้า

ใช้งานเพ่ือให้เกิดความสมดลุท่ีสมบรูณ์แบบ ความแข็งแรง  และการเลือกใช้วสัดท่ีุเหมาะสม  

 

แบบร่างครัง้ท่ี 2  

ในการทําแบบร่างครัง้ท่ีสอง จากแบบร่างครัง้ท่ี 1 แบบท่ี1 ผู้ วิจยัได้เลือก ได้เลือก

รูปแบบท่ี 1 มาใช้เป็นในส่วนโครงสร้างหลกัเพ่ือเป็นตวัรับนํา้หนกัของโครงสร้างและแรงกระทํา

ทัง้หมดและด้วยรูปแบบท่ีดนูา่สนใจและต่ืนเต้น คือ เม่ือไมไ่ด้ถกูใช้งานจะอยู่ในลกัษณะล้ม แตเ่ม่ือ

มีผู้ ใช้งานเข้ามาใช้ หรือมีแรงมากระทําจะทําให้ตัง้ได้ รูปแบบนีจ้ึงเป็นรูปแบบท่ีน่าสนใจในการ

นํามาพฒันาตอ่ นอกจากนัน้ทางผู้ วิจยัได้เลือกใช้เทคนิคการดงึจากแบบท่ี1มาประยกุต์เป็นส่วนรับ

นํา้หนักโดยเป็นรูปแบบการดึงของโครงสร้างรูปแบบเมมเบรนในงานโครงสร้างแรงดึง

สถาปัตยกรรมซึ่งสามารถรับแรงได้ด้วยแรงตงึผิว และอีกเทคนิคคือทางผู้ วิจยัได้นําเอาเทคนิคการ

ดงึตรงโดยการกําหนดจดุซึง่สามารถเกิดเป็นสว่นโค้งได้มาใช้เป็นสว่นรับสรีระของผู้ใช้งาน 

จากการสอบถามและปรึกษา ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ทา่น และท่ีปรึกษา ถึงการเลือกแบบร่าง

ข้างต้นมาพฒันา ผู้ วิจยัได้ทดลองขึน้ต้นแบบเพ่ือทดสอบการใช้งานและเลือกใช้วสัดท่ีุเหมาะสม

โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

ผู้ วิจยัได้แบง่วสัดท่ีุจะเลือกนํามาใช้ไว้ 3 สว่นด้วยกนัคือ  

ส่วนโครงสร้างหลัก  เป็นสว่นท่ีต้องการความแข็งแรงเชิงเส้น ไม่เปล่ียนสภาพง่าย รับ

แรงอดัได้ดี และดงึได้พอสมควร ทนทานตอ่การใช้งาน ทนตอ่สภาพอากาศได้ดี นํา้หนกัไม่มาก คือ 

ไม้จริง/ไม้อดั 
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ส่วนโครงสร้างรอง เป็นส่วนท่ีต้องการความยืดหยุ่นพิสมควรไม่เปล่ียนรูปมากคืน

สภาพเดมิได้ดีในลกัษณะเชิงเส้น โค้งงอได้ดี ทนทาน ผิวสมัผสัเป็นมิตร คือ เชือกเส้นใยไนลอนและ

ลวดสลิง  

ส่วนรองรับสรีระ เป็นส่วนท่ีต้องการความยืดพอสมควร ทนแต่แรงดึงและนํา้หนัก

ท่ีมากระทําได้ดี ไม่เปล่ียนรูปมากคงสภาพเดิมได้ดีในลกัษณะเชิงระนาบ ทนทานตอ่การใช้งาน 

ผิวสมัผสัเป็นมิตรไมแ่ข็ง ระบายอากาศได้ดี ทําความสะอาดง่าย คือ ผ้าแคนวาส 

 

การทําต้นแบบขัน้ตอนท่ี 1 ร่างและเขียนแบบเพ่ือขึน้ต้นแบบโดยคํานึงสดัส่วนท่ี

แท้จริงของมนษุย์ 

 

 
ภาพท่ี 77     ภาพการเขียนแบบเพ่ือทําแบบ 1:1 ในการขึน้ต้นแบบจริง 

        (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2559) 

 

 
ภาพท่ี 78     ภาพแสดงโมเดลสว่นโครงสร้างหลกัของต้นแบบ 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2559) 
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ภาพท่ี 79     ขึน้ต้นแบบ แบบร่างครัง้ท่ี 2 ในสว่นโครงสร้างหลกั 3 ชิน้ โดยไม้อดัหนา15 มิลลิเมตร  

        3ชัน้ยดึประกอบแบบรูปแบบถอดประกอบได้ 

        (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559) 

 

 
 

ภาพท่ี 80     ขึน้ต้นแบบ แบบร่างครัง้ท่ี 2 ในสว่นโครงสร้างหลกั 3 ชิน้ โดยไม้อดัหนา15 มิลลิเมตร  

        3ชัน้ยดึประกอบแบบรูปแบบถอดประกอบได้(ตอ่) 

        (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2559) 

 

จากต้นแบบ สว่นโครงสร้างหลกัทางผู้ วิจยัได้นําโครงสร้างทัง้สามชิน้เข้ามาประกอบกนั 

โดยรูปแบบถอดประกอบได้ เพ่ือการขนย้ายท่ีสะดวกเน่ืองจากต้นแบบค่อนข้างมีขนาดใหญ่ 

จากนัน้ผู้ วิจยัได้ทําการขึงผ้าแคนวาสและเชือกใยไนลอนในส่วนโครงสร้างรองเพ่ือทดสอบการใช้

งานและความแข็ง จงึได้นําต้นแบบดงักล่าว เข้าปรึกษา ทดสอบ และสอบถามกบัผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 

ทา่น 
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ภาพท่ี 81     ต้นแบบแบบร่างครัง้ท่ี2 เพ่ือทดสอบการใช้งาน ความแข็งแรงและวสัดท่ีุเหมาะสม  

        กบัผู้ เช่ียวชาญ 

        (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559) 

 
 

 

ภาพท่ี 82     ต้นแบบแบบร่างครัง้ท่ี2 เพ่ือทดสอบการใช้งาน ความแข็งแรงและวสัดท่ีุเหมาะสม  

                 กบัผู้ เช่ียวชาญ 

        (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 25 พฤศจิกายน 2559) 

 

 ผลจากการทดสอบลองนั่งต้นแบบครัง้ท่ี 1 โดยผู้ วิจัยและผู้ เ ช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน 

ต้นแบบได้รับการแก้ไขในจดุบกพร่องและเสนอแนะเพิ่มเตมิดงันี ้

1. ในส่วนโครงสร้างหลงัส่วนโค้งซึ่งเป็นส่วนรับนํา้หนกัทัง้หมดของผู้ ใช้งาน แตก่ลบัมี

ขนาดเล็กเกิน เม่ือลองนัง่แล้วโยกหลายๆครัง้เกิดการหกัในท่ีสดุ 
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ภาพท่ี 83     ต้นแบบแบบร่างครัง้ท่ี2 ท่ีเกิดความเสียหายขณะการทําสอบการใช้งาน 

        (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2559) 

 

 
ภาพท่ี 84     ชิน้สว่นต้นแบบแบบร่างครัง้ท่ี2 ท่ีเกิดความเสียหายขณะการทําสอบการใช้งาน ซึง่ 

       หนาเพียง 1 นิว้ 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2559) 

 

 
ภาพท่ี 85     ชิน้สว่นต้นแบบแบบร่างครัง้ท่ี2 ท่ีเกิดความเสียหายขณะการทําสอบการใช้งาน ชว่ง 

        ยาว 1.10 เมตรจากสว่นหวัด้านบน 

      (ถ่ายโดยผู้วิจยั เมื่อวนัที ่5 ธนัวาคม 2559) 
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1. ส่วนโครงสร้างรอง ในส่วนของผ้าแคนวาสและเชือกใยไนลอน เม่ือนัง่มีการหย่อน

คล้อยและยน่ลง  

 

 
ภาพท่ี 86     ต้นแบบแบบร่างครัง้ท่ี2 ในสว่นของโครงสร้างรอง ผ้าแคนวาสและเชือกไนลอนท่ีมี 

       การหย่อนคล้อยและยน่ง่าย 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2559) 

 

2. ส่วนของจดุตอ่(Joint) ควรคํานึงถึงความแข็งแรง ยึดแน่น ปรับให้ตงึได้และเพิ่มเติม

ในสว่นรองรับสรีระด้านหลงัโดยการขงึตงึให้เกิดสว่นโค้ง 

 

 
ภาพท่ี 87       ต้นแบบแบบร่างครัง้ท่ี2 ในสว่นจดุตอ่(Joint)ท่ีควรคํานงึถึงความแข็งแรง ยดึแนน่  

         และปรับให้ตงึได้ 

        (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2559) 

 

จากการทดสอบการใช้งานและปรึกษา โดยตวัผู้ วิจยั และผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน พบ

ปัญหาดงักล่าว 3 จุดใหญ่ข้างต้น ผู้ วิจัยจึงนํามาแก้ไข ทําแบบใหม่เพ่ือเพิ่มความแข็งแรง ทัง้ตวั
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โครงสร้างหลัก-รองและจุดต่อรวมถึงความสวยงามในการตกแต่งเพ่ือเป็นต้นแบบจริงของ

เฟอร์นิเจอร์สําหรับการพกัผอ่นจากโครงสร้างแรงดงึ ดงันี ้

 

แบบร่างครัง้สุดท้าย 

 
ภาพท่ี 88  แนวทางการปรับแบบในสูข่ัน้ตอนสดุท้ายเพ่ือขึน้ต้นแบบจริงครัง้สดุท้าย 

    (ร่างแบบจากโปรแกรมคอมพิมเตอร์โดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2559) 

 

ผู้ วิจัยได้ทําการระบุตําแหน่งท่ีต้องการแก้ไข ในจุดสีนํา้เงินคือจุดท่ีเกิดรอยหัก ทาง

ผู้ วิจยัได้ทําการเพิ่มจดุนีใ้ห้มีความหนาเพิ่มขึน้จาก 1 นิว้ เป็น 3 นิว้ ในจดุสีแดงคือจดุท่ีมีการหย่อน

และหลวมของจดุดึง ทางผู้ วิจยัได้ทําการใส่กริปจบั และนอกจากนัน้ทางความแข็งแรงให้กบัท่ีนัง่

โดยการขึงสลิงให้เป็นส่วนโค้งเพ่ือรองรับสรีระสนัหลงัและได้หาวิธีเพิ่มความตึงให้กับเส้นดึงโดย

การใส่ตวัเร่งสลิงไปในจดุต่อของเชือกและสลิงท่ีขึงด้านหลงั เพ่ือการใช้งานในอนาคตมีการหย่อน

คล้อย ผู้ใช้งานจะได้สามารถขนัตวัเร่งเพ่ือทําให้เชือกในสว่นตา่งๆกลบัมาตงึได้เหมือนเดมิ 

 
 

 
ภาพท่ี 89     แสดงแบบ Drawing สําหรับขึน้ต้นแบบจริง 

        (ร่างแบบจากโปรแกรมคอมพิมเตอร์โดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 15 ตลุาคม 2559) 
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ภาพท่ี 90     แสดงชดุอปุกรณ์ชว่ยระหวา่งจดุตอ่และชว่ยเพิ่มความแข็งแรงให้กบัตวั 

       เฟอร์นิเจอร์ 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 5 ธนัวาคม 2559) 

 

ต้นแบบสรุปสุดท้าย 

 

 
ภาพท่ี 91     แสดงต้นแบบสรุปสดุท้ายด้านหน้า 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559) 
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ภาพท่ี 92     แสดงต้นแบบสรุปสดุท้ายด้านข้าง 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559) 

 

 
ภาพท่ี 93     แสดงต้นแบบสรุปสดุท้ายด้านหลงั 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559) 
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ภาพท่ี 94     แสดงต้นแบบสรุปสดุท้ายกบับรรยากาศ 

      (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559) 
 

 
ภาพท่ี 95     แสดงต้นแบบสรุปสดุท้ายกบับรรยากาศ 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559) 
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ภาพท่ี 96     แสดงการใช้งาน 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559) 
 

 
ภาพท่ี 97     แสดงการจดุปรับเส้นให้ตงึ 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559) 
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ภาพท่ี 98     แสดงการถอดส่วนรองรับสรีระเปล่ียนซกัได้ 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559) 
 

 
ภาพท่ี 99     แสดงสว่นรองรับสรีระตวัสํารองสามารถถอดเปล่ียนกนัได้ 

       (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559)  
 

 
ภาพท่ี 100     แสดงจดุถอดประกอบของโครงสร้างหลกั 

        (ถ่ายโดยผู้ วิจยั เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559) 
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ส่วนท่ี 5 การสรุปประเมนิความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมาย 

หลงัจากท่ีผู้ วิจยัได้ทําการสรุปข้อมลู จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การแก้ปัญหา

และส่วนเพิ่มเติมจากการใช้งานตวัต้นแบบ จนพฒันาสู่ต้นแบบจริงเพ่ือนําไปประเมินความพึง

พอใจจากกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มผู้บริโภคพ่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 

100 คน 

ผลการประเมินความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทัง้หมด จากกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคพ่ี

พักอาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 100 ท่าน ท่ีเข้ามาลองใช้งานเฟอร์นิเจอร์จาก

โครงสร้างแรงดึง โดยศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายใน 3 ด้านหลกั  โดยได้ผลการวิจัย

ดงันี ้

 

ตารางท่ี 17     ข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง จํานวน 100 ทา่น 

ลาํดับ รายละเอียด จาํนวน ร้อยละ 

1 เพศ 

ชาย 

หญิง 

 

62 

38 

 

62.00 

38.00 

 รวม 100 100.00 

2 อายุ 

ตํ่ากวา่ 20 ปี 

20-30 ปี 

31-40 ปี 

41-50 ปี  

51-60ปี 

60 ปีขึน้ไป 

 

8 

14 

47 

22 

7 

2 

 

8.00 

14.00 

47.00 

22.00 

7.00 

2.00 

 รวม 100 100.00 

3 การศึกษา 

อนปุริญญา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก   

อ่ืนๆ................... 

 

23 

55 

17 

2 

3 

 

23.00 

55.00 

17.00 

2.00 

3.00 

 รวม 100 100.00 
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ตารางท่ี 17 (ตอ่) 

ลาํดับ รายละเอียด จาํนวน ร้อยละ 

4 อาชีพ 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

พนกังานบริษัทเอกชน 

ธุรกิจสว่นตวั 

อ่ืนๆ.........................   

10 

54 

15 

12 

9 

10.00 

54.00 

15.00 

12.00 

9.00 

 รวม 100 100.00 

5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

0-15,000บาท 

15,001-20,000บาท  

20,001-25,000บาท  

30,001-40,000 บาท  

40,001-45,000  บาท  

45,000 บาทขึน้ไป 

 

7 

10 

14 

38 

22 

9 

 

7.00 

10.00 

14.00 

38.00 

22.00 

9.00 

 รวม 100 100.00 

 

จากตารางท่ี 17  ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ บริโภคพ่ีพักอาศัยใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลทัง้หมด 100 ท่าน พบว่า เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีเพศ

ชายและเพศหญิงอยู่ท่ีร้อยละ 62 และ 38  ตามลําดบั และส่วนใหญ่มีอายอุยู่ในช่วง  31-40 ปี ถึง

ร้อยละ 47 รองลงมาคือช่วงอาย ุ41-50 ปี ท่ีร้อยละ 22 ช่วงอาย ุ20-30 ปี มีสดัส่วนท่ีร้อยละ 14 

ในขณะท่ีช่วงอายุช่วงอายุต่ํากว่า 20ปี และ51-60ปี มีสัดส่วนท่ีใกล้เคียงกันท่ีร้อยละ 8 และ 7

ตามลําดบั สว่นชว่งอาย ุ60 ปีขึน้ไปมีเพียงร้อยละ 2 

ทัง้นีก้ลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีสูงถึงร้อยละ 55  และ

รองลงมาคืออนุปริญญาอยู่ท่ีร้อยละ 23 และร้อยละ 17 ในระดบัปริญญาโท กลุ่มตวัอย่างส่วน

ใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน สงูถึงร้อยละ 54 รองลงมาคือค้าขายและธุรกิจส่วนตวั ท่ี

ร้อยละ 15 และ 12 ตามลําดบั ส่วนอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจมีเพียงร้อยละ 10 รายได้ของ

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความใกล้เคียงโดยมากท่ีสดุ ในกลุ่มรายได้ช่วง 30,001-40,000 บาท และ 

40,001-45,000 บาท/เดือน ท่ีร้อยละ 38 และ 22 ตามลําดบั รองลงมาเป็นผู้ ท่ีมีรายได้อยู่ในช่วง 

20,001-25,000บาท/เดือน และ 15,001-20,000 บาท/เดือน ท่ีร้อยละ 14 และ 10 ตามลําดบั และ



116 

 
น้อยท่ีสดุคือกลุ่มรายได้ 45,000 บาทขึน้ไป และ ต่ํากว่า 15,000 บาท/เดือน อยู่ท่ีร้อยละ 9 ถึง 7 

ตามลําดบั  

 

ตารางท่ี 18 ผลการประเมินความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีตอ่เฟอร์นิเจอร์(n=100) 

ลาํดับ รายละเอียด  SD. แปลความ 

1 ด้านการใช้งาน 

2.1 เฟอร์นิเจอร์นัง่สบาย ไม่ฝืนสรีระ เหมาะสําหรับ

เป็นเฟอร์นิเจอร์สาํหรับพกัผอ่น 

2.2 มีความแข็งแรงนัง่แล้วรับนํา้หนกัได้พอดี 

2.3 มีความยืดหยุน่นัง่แล้วเพลดิเพลนิ 

 

2.64 

 

2.94 

3.33 

 

 

0.84 

 

1.15 

0.91 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 2.97 0.96 ปานกลาง 

 2 ด้านวัสดุ 

1.1วสัดท่ีุใช้ทําเฟอร์นิเจอร์มีความเหมาะสมในการใช้

งานทัง้ในสว่นโครงสร้าง 

1.2 วสัดท่ีุใช้ทําเฟอร์นิเจอร์มีความเหมาะสมในการใช้

งานทัง้ในสว่นรับสรีระ 

1.3 วสัดใุห้ความรู้สกึเป็นมิตรตอ่ผู้ใช้งาน 

สแีละการตกแตง่ผิวเหมาะสม 

 

3.43 

 

3.50 

 

3.33 

 

0.95 

 

0.83 

 

0.95 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 

ปานกลาง 

 ค่าเฉลี่ยรวม 3.42 0.91 ปานกลาง 

3 ด้านรูปแบบ 

3.1เฟอร์นิเจอร์มีความสวยสะดดุตา 

มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

3.2มีความสมดลุในขณะใช้งาน 

3.2เฟอร์นิเจอร์มีรูปทรงและสดัสว่นท่ีเหมาะสม 

 

3.82 

 

3.56 

3.99 

 

0.72 

 

1.07 

0.80 

 

มาก 

 

มาก 

มาก 

  ค่าเฉลี่ยรวม 3.79 0.86 มาก 

 ผลรวมค่าเฉลี่ย 3.39 0.91 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี x ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างผู้บริโภคพ่ีพกัอาศยัใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 100 ท่าน พบว่า โดยรวมมีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ด้วย

ค่าเฉล่ีย อยู่ท่ี ( =3.39) โดยแบ่งเป็น ด้านการใช้งาน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน

ระดับปานกลางด้วยค่าเฉล่ีย ( =2.97) โดยเฉพาะในความยืดหยุ่นนั่งแล้วเพลิดเพลิน ด้วย
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คา่เฉล่ีย ( =3.33)  ในด้านวสัดกุลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดบัปานกลาง ด้วย

ค่าเฉล่ีย ( =3.42) โดยพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้คะแนน วสัดท่ีุใช้ทําเฟอร์นิเจอร์มีความ

เหมาะสมในการใช้งานทัง้ในสว่นรับสรีระมากท่ีสดุด้วยคา่เฉล่ีย ( =3.50) ซึง่เป็นความพึงพอใจใน

ระดบัปานกลาง ด้านรูปแบบ กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัมากด้วยคา่เฉล่ีย ( =3.79) มี

ความพงึพอใจในระดบัมาก โดยทัง้ในสว่นเฟอร์นิเจอร์มีรูปทรงและสดัส่วนท่ีเหมาะสม มีความสวน

สะดดุตาเป็นเอกลกัษณ์ และมีความสมดลุในขณะใช้งาน ด้วยคา่เฉล่ีย ( =3.99), ( =3.82) และ 

( =3.56) ตามลําดบั 

 
 



 
 

บทท่ี 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การวิจยัเร่ือง เฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อนจากโครงสร้างแรงดงึ ในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ

ศกึษาโครงสร้างแรงดงึ(Tensile structure)เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ออกแบบ

เฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อนโดยใช้เทคนิคแรงดงึท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานและประเมินความพงึ

พอใจจากกลุม่เป้าหมาย ซึง่ผู้ วิจยัได้ศกึษารูปแบบโครงสร้างแรงดงึในงานสถาปัตยกรรม 

และได้ศกึษาลกึลงไปในเร่ืองของการรับแรง ถ่ายแรงของโครงสร้าง ความสมุดลุ ความยืดหยุ่นของ

วสัด ุรวมไปถึงเทคนิคการขึน้โครงสร้างแรงเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการทดลองขึน้รูปมาประยกุต์ใช้ใน

การขึน้แบบได้อย่างลงตวั ทําให้เฟอร์นิเจอร์ต้นแบบมีความสมบรูณ์สวยงาม โดเดน่ มีเอกลกัษณ์ 

ซึง่สามารถสรุปผลการวิจยัได้ ดงันี ้

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างแรงดึง 

โครงสร้างแรงดงึในงานสถาปัตยกรรมท่ีผู้ วิจยัเลือกมาศกึษาในครัง้นีมี้ 8 รูปแบบ ได้แก่ 

โครงสร้างแรงดงึในแบบแขวนเคเบลิ(Suspended cable roofs), แบบโค้งจากจดุตวัของเคเบลิ 

(Arched suspension  roof), แบบแรงดงึเมมเบรน(Pre-tensioned cable networks and 

membranes), แบบแรงดงึจากเสากระโจงสงู(Externally expressed masted structures), แบบ

แรงดงึขงึปลายระหวา่งมมุคาน (Cable-stayed, Cantilevered beam structures), แบบวงล้อ

จกัรยาน(Bicycle wheel structure), แบบพืน้แขวนจากหลงัคา(Suspended floor building), 

แรงลมหรือแรงอากาศจากภายใน(Air supported structures) ซึง่โครงสร้างแตรู่ปแบบมีรูปร่างและ

การนําไปใช้งานแตกตา่งกนัออกไปมีความโดเดน่แตล่ะรูปแบบ ในงานวิจยัผู้ วิจยัได้วิเคราะห์ถึง

รูปแบบโครงสร้างแรงดงึ จําแนกตาม รูปร่าง องค์ประกอบของโครงสร้างท่ีเกิดขึน้ จดุรับนํา้หนกั-

มวลนํา้หนกั แรงกระทํา-การรับแรงของโครงสร้าง และเทคนิคการขึน้โครงสร้าง ความสมดลุด้าน

รูปร่างและด้านโครงสร้าง  

พบวา่ในสว่นโครงสร้างแสดงให้เห็นถึงจดุรับนํา้หนกัและมวลนํา้หนกั สว่นใหญ่จะมีจดุ

รับนํา้หนกัอยูน่อกมวลนํา้หนกั มีเพียงโครงสร้างพืน้แขวนจากหลงัคาและโครงสร้างแบบวงล้อ

จกัรยานเท่านัน้ท่ีมีจดุรับนํา้หนกัอยูก่ลางมวลนํา้หนกั ในสว่นของการรับแรงในลกัษณะการดงึมีทัง้ 
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รับแรงในทิศทางเดียวกนัสวนกนั และรับแรงคนละทิศทางสวนกนั ในส่วนเทคนิคการขึน้โครงสร้าง 

มีทัง้เทคนิค ดงึตรงไปตรงมา, ดงึตามจดุดงึทํามมุกนั, ดงึตรงมมุกลบัทิศกนั, ดงึทแยงเข้าหาจดุรับ, 

ดงึและถกั-เช่ือมโครงสร้างเป็นสามมิต,ิ ดงึเข้าสู่ศนูย์กลาง และออกจากจดุศนูย์กลาง, ดงึทแยงเข้า

หาจดุรับ, ดนัออกรอบด้าน  โดยความสมดลุท่ีเกิดขึน้ในโครงสร้างแรงดงึทัง้ 8 รูปแบบดงักล่าวส่วน

ใหญ่เป็นความสมดุลแบบเท่ากันแบบสมมาตร และมีจุดสมดลุอยู่ตรงศนูย์กลางซึ่งเป็นตําแหน่ง

ของมวลนํา้หนกัทัง้หมด 

2. ผลการวิเคราะห์จากการทดลองวัสดุตามปัจจัยท่ีทาํให้เกิดรูปร่างและรูปทรง

จากแรงดงึ 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับโครงสร้างแรงดงึทัง้  8 รูปแบบ ผู้ วิจยัได้ทดลองดึง

วสัดเุพ่ือหาวสัดท่ีุทําให้เกิดรูปร่างและรูปทรงจากแรงดงึโดยปัจจยั ทิศทาง จดุดงึ และความยืดหยุ่น 

โดยวสัดท่ีุทางผู้ วิจยัเลือกมาทําการทดลองเป็นวสัดท่ีุมีอยู่ในประเทศไทย มีความยืดหยุ่น ทนต่อ

แรงดงึได้ดี ให้ความรู้สึกสมัผสัท่ีผ่อนคลาย มีความยาวหรือสามารถทําให้ตอ่เน่ืองได้และได้รับ

ความนิยมสําหรับนํามาทําเฟอร์นิเจอร์ ในช่วงศตวรรษท่ี 20 แบ่งเป็นวสัดเุชิงเส้นและเชิงระนาบ 

รวมทัง้หมด20 วสัด ุจากนัน้ผู้ วิจยัได้เลือกวสัดท่ีุเหมาะ โดยเลือกจากปัจจยัท่ีเอือ้ต่อการนํามาทํา

เฟอร์นิเจอร์ ในเร่ืองของคณุสมบตัท่ีิเหมาะสม มาเพียง 10 ชนิด พบวา่ 

ในส่วนโครงสร้างหลัก หรือโครงสร้างหลกัรับแรงดงึ ซึ่งต้องการวสัดท่ีุมีความแข็งแรง 

ขึน้รูปได้ง่าย คงรูปได้ดี ยืดหยุ่นเล็กน้อย สามารถรับแรงกดได้ดี รับแรงดงึได้พอสมควร ขึน้รูปง่าย 

เป็นมิตรตอ่ผู้ใช้งาน ให้ความรู้สกึอบอุน่ วสัดท่ีุเหมาะสมคือ ไม้อดั  

ในสว่นโครงสร้างรอง หรือในสว่นวสัดท่ีุต้องเกิดแรงดงึ ซึ่งในส่วนนีต้้องการ มีลกัษณะ

เป็นเส้น วสัดท่ีุทนแรงดงึมากพอสมควร ขึงตงึได้ง่ายและอยู่ตวั มีความยืดหยุ่นพอสมควร ทนทาน

ตอ่การใช้งาน งอและเปล่ียนทิศทางได้ง่าย วสัดท่ีุเหมาะสมท่ีสดุคือ ลวดสลิง 

ในส่วนรองรับสรีระ ซึ่งต้องการวสัดท่ีุไม่ฝืนสรีระผู้ ใช้งาน มีลกัษณะเป็นผืน ยืดหยุ่น

พอสมควร ไม่เสียรูปง่ายหลงัจากใช้งาน ระบายอากาศดี ทําความสะอาดง่าย ให้ความรู้สึกสบาย 

วสัดท่ีุเหมาะสมท่ีสดุคือ ผ้าแคนวาส  

3. ผลการวิเคราะห์จากการทดลองขึน้รูปจากโครงสร้างดึงเพ่ือหารูปแบบโดย

คาํนึงถงึการรับแรง-ถ่ายแรง และหลักความสมดุล 

จากผลการวิเคราะห์ทดลองดงึวสัดเุพ่ือหาวสัดท่ีุทําให้เกิดรูปร่างและรูปทรงจากแรงดงึ

โดยปัจจยั ทิศทาง จุดดึง และความยืดหยุ่น ผู้ วิจยัได้นําวสัดดุงักล่าวมาทดลองขึน้รูปโดยใช้วสัดุ

ทดแทนวัสดุในการทําโมเดล พบว่ารูปแบบการขึน้รูปโดยคํานึงถึงความสมดุลในการใช้งานท่ี
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น่าสนใจและมีโอกาสท่ีสามารถนํามาพฒันาเป็นผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อนมากท่ีสุด 

รูปแบบเทคนิคการดงึของรูปแบบ 1, 3และ8 โดยแบบสมดลุกนัแบบสมมาตรและมีส่วนรับนํา้หนกั

อยูจ่ดุเดียว มาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผอ่น 

4. ผลการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพักผ่อนจากโครงสร้างแรงดงึ 

จากการนําขัน้ตอนสว่นท่ี 1 สว่นท่ี 2  และสว่นท่ี 3  มาบรูณาการแล้วออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 

โดยนํารูปแบบเทคนิคการดึงแบบทแยงเข้าหาจุดรับและการดึงตามจุดดึงทํามุมกัน รวมกับ

โครงสร้างท่ีเป็นรูปทรงเรขาคณิต โดยคํานึงถึงการออกแบบเพ่ือความสมดลุขณะใช้งาน พบว่า

เบือ้งต้นสามารถออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อน ภายใต้แนวคิด “HYPE การไม่อยู่นิ่ง ซุกซน 

อยูไ่มส่ขุแตมี่ความสขุ”  ออกมาเป็นแบบร่างทัง้หมด 3 รูปแบบ ผู้ วิจยัได้นําแบบร่างทัง้ 3 ไปปรึกษา

ขอคําแนะนําของอาจารย์ท่ีปรึกษาเพ่ือเลือกแบบท่ีเหมาะสมและมีแนวทางในการพัฒนาต่อ 

จากนัน้ได้ทําต้นแบบขึน้เพ่ือทดสอบการใช้งาน โดยนําไปทดสอบและปรึกษาขอคําแนะนําจาก

ผู้ เช่ียวชาญและผู้ทรงคณุวฒุิทัง้ 5  ท่าน จนได้แบบสรุปเพ่ือทําต้นแบบจริงขัน้สดุท้ายก่อนจะนําไป

ประเมินความพงึพอใจกบักลุม่ตวัอยา่ง 

5. ผลการประเมินความพงึพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 

ผู้ วิจยัได้นําต้นแบบจริงของเฟอร์นิเจอร์จากโครงสร้างแรงดึง นําไปทําการวิจยัต่อ โดยลง

พืน้ท่ีจริงแจกแบบสอบถาม และให้กลุ่มตวัอย่าง คือ ผู้บริโภคพ่ีพกัอาศยัในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ทําการทดลองใช้งานจริง  พบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อภาพรวมเฟอร์นิเจอร์ท่ี

ออกแบบขึน้ใหมใ่นระดบัปานกลาง โดยแบง่เป็นทัง้หมด 3 ด้านคือ ด้านการใช้งานมีความพึงพอใจ

ในระดบัปานกลาง ด้านวสัดุมีความพึงพอใจระดบัปานกลางและสุดท้ายด้านรูปแบบมีความพึง

พอใจในระดบัมาก 

 

อภปิรายผลการวิจัย 

ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อนนี ้ผู้ วิจยัได้ทําการออกแบบโดยได้

ทําการศกึษาและวิเคราะห์ข้อมลูโครงสร้างแรงดงึ (Tensile Structure)เพ่ือมาประยกุต์ใช้กบัการ

ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ตวันีเ้พ่ือให้สอดคล้องกบัจดุประสงค์งานวิจยั นอกจากนีใ้นการออกแบบยงัได้

ศกึษารวมไปถึง การยศาสตร์และกายวิภาคเชิงกลของมนษุย์ เพ่ือให้รองรับกบัสดัสว่นผู้ใช้งานและ  

วสัดท่ีุใช้ในการจดัทําเฟอร์นิเจอร์ท่ีให้ความรู้สึกสบาย บง่บอกถึงการประยกุต์ใช้โครงสร้างแรงดงึ

และมีความแข็งแรงในการใช้งาน  
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จากการจดัทําต้นแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผอ่นพบวา่มีจดุเดน่ของต้นแบบท่ีตอบรับ

กบัผลการศกึษาท่ีได้ทําการรวบรวมและวิเคราะห์มาดงันี ้

การประยุกต์ใช้โครงสร้างแรงดึงในการออกแบบ ในการออกแบบผู้ วิจยัได้

ประยกุต์ใช้แรงดงึแบบโครงสร้างเมมเบรน (Pre-tension cable network and membrane) ในการ

ออกแบบจาก Jame B. Harris and Kevin Pui-K Li (1966) ซึง่ได้ระบวุา่เป็นการดงึแรงของโครง

ตาขา่ยหรือเมมเบรนขึน้สู่ยอดเสา ซึง่ในการออกแบบนัน้ผู้ วิจยัได้เคเบลิในการกระจายแรงดงึท่ีมา

จากนํา้หนกัตวัของผู้ใช้งานและ ใช้ผ้าผืนซึง่มีลกัษณะเป็นเมมเบรนโครงขา่ยยึดกบัไม้โดยใช้เชือก

ซึง่เป็นตวัดงึรับนํา้หนกัของผู้ ใช้งานทัง้ด้านบนยอด ลา่งและด้านข้างเพ่ือเป็นการกระจายนํา้หนกั

ของผู้ใช้งาน 

องค์ประกอบการออกแบบ ในการออกแบบผู้ วิจยัได้คํานงึถึงองค์ประกอบจากการ

ออกแบบ (วิรัตน์, 2527) โดยให้เฟอร์นิเจอร์ประกอบไปด้วยเส้นโค้งมาเป็นสว่นประกอบจะชว่ยให้

เคร่ืองเรือนดอูอ่นโยน เป็นมิตร กลมกลืน เชิญชวนใช้งาน หากมองด้านด้านหน้าของเฟอร์นิเจอร์จะ

มีลกัษณะเป็นรูปทรงเลขาคณิตสามเหล่ียมให้ความรู้สกึมัน่คง 

ความสอดคล้องกับการยศาสตร์ของผู้ใช้งาน เฟอร์นิเจอร์ได้ถกูออกแบบให้สามารถ

พิงได้ถึง 119 องศา ซึง่สอดคล้องตามท่ี ธวชัชานนท์, 2548 ได้กลา่วไว้ในหนงัสือ การยศาสตร์และ

กายวิภาคเชิงกล (ERGONOMICS) วา่ระยะความเอียงของท่ีนัง่เพ่ือการพกัผ่อนมีความสมัพนัธ์กบั

มมุเอียงของพนกัพิงคือ105 องศาขึน้ไป  

การเลือกใช้วัสดุ ในการออกแบบผู้ วิจบัเลือกใช้วสัดหุลายอยา่งประกอบการจดัทํา

เฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อน (วิรัตน์, 2527) ดงันี ้

1. ผ้าแคนวาส หรือ ผ้าใบ มีลกัษณะคล้ายผ้าดบิหรือผ้ากระสอบ แตจ่ะมีการทอท่ีหนา

กวา่ผ้าธรรมดาทัว่ไป มีความละเอียด และประณีตในการทอมากกวา่ผ้าธรรมดา ทําให้รับนํา้หนกั

ได้ดี ให้ความรู้สกึดบิ และร่วมสมยั 

2. เชือกเส้นใยไนลอน เส้นใยไนลอนมีความเงาและโปร่งแสง ไนลอนมีคณุสมบตัิดดู

ความชืน้น้อย ทนตอ่การขดัสี และเป็นเส้นใยท่ีมีการยืดหยุน่ดีมาก 

3. ไม้อดั เป็นไม้ท่ี สามารถรับนํา้หนกัได้ในอตัราท่ีสงูกว่าไม้ธรรมดา มีความแข็งแรง

ทนทานสงู มีความคงตวัไมยื่ดหดและแตกง่าย สามารถตดัเล่ือยได้ง่าย และสามารถดดัขึน้รูปโค้ง

งอโดยไมฉี่กหกั 

4. ลวดสลิง ทําจากเส้นลวดท่ีนํามาหมนุพนัเป็นเกลียว หลายชัน้พนัรอบแกน ปัจจบุนั

ลวดสลิงทําจากเหล็กกล้า ทําให้รับนํา้หนกัและแรงดงึได้ดี  
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ข้อเสนอแนะ 

ด้านการใช้งาน เฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผอ่นตวันีไ้ด้ออกแบบมาเพ่ือรองรับนํา้หนกัของ

ผู้ใช้งานไมเ่กิน 70 กิโลกรัม หากผู้ใช้มีนํา้หนกัตวัท่ีมากกว่าท่ีได้กล่าวไว้อาจจะส่งผลให้เฟอร์นิเจอร์

เกิดการแตกหกัเสียหายได้ และในการออกแบบหากรัศมีของส่วนโค้งมากกว่า 1:3 เท่าของรัศมี

ความโค้งภายในของตําแหนง่การนัง่ผู้ ใช้งาน 

ด้านวัสดุ วสัดท่ีุเหมาะสมสําหรับทําโครงสร้างหลกัของเฟอร์นิเจอร์ตวันีค้วรเป็นวสัดท่ีุ

ทํามาจากไม้จริง (Solid Wood) โดยให้พิจารณาเร่ืองวสัด ุอุปกรณ์และข้อต่อเป็นพิเศษ เพ่ือเพิ่ม

ความแข็งแรงในจดุเช่ือมตอ่ตา่งๆและลดจดุด้อยของเฟอร์นิเจอร์ 

ด้านความงาม การใช้สีสนัหากต้องการโชว์ความเป็นธรรมชาติของชิน้งาน ควรลด

ความสําคญัในการให้สีสนัในส่วนอ่ืน อาทิ สีผ้าใบควรเป็นสีธรรมชาติ หรือใช้ผ้าดิบแทน ผ้าแคน

วาส สีนํา้เงิน เพ่ือดงึจดุเดน่ของโครงสร้างขึน้มา แตห่ากมีแนวคิดในการออกแบบท่ีแตกตา่งออกไป

ก็สามารถใช้สีสนัในการดงึดดูผู้ใช้งานเข้ามาชว่ย แตไ่มค่วรใช้สีสนัมากเกินไป ควรใช้สีท่ีโดดเดน่  
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แบบสัมภาษณ์ 

เร่ือง  

เฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพักผ่อนจากโครงสร้างแรงดงึ 

 

 

คาํชีแ้จง 

1. แบบสมัภาษณ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการทําวิทยานิพนธ์ เร่ือง เฟอร์นิเจอร์เพ่ือการ

พกัผอ่นจากโครงสร้างแรงดงึ 

2. แบบสมัภาษณ์นีเ้ป็นการสอบถามความคดิเห็นท่ีมีตอ่ต้นแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการ
พกัผอ่นซึง่ออกแบบโดยคํานึงถึงการรับแรง-ถ่ายแรงของโครงสร้างแรงดงึท่ีมีอยูใ่น

ปัจจบุนั 

ผู้ วิจยัขอขอบพระคณุเป็นอย่างสงูท่ีทา่นได้เสียสละเวลาในการตอบแบบสมัภาษณ์

เพ่ือให้ข้อมลูเพ่ือแสดงความคดิเห็น คําตอบของทา่นจะเป็นประโยชน์ตอ่การวิจยัครัง้

นีเ้ป็นอยา่งย่ิง 

 

ขอแสดงความนบัถือ 
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คาํชีแ้จง โปรดแสดงความคดิเห็นท่ีมีตอ่เฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผอ่นซึง่ออกแบบจาก

การศกึษาโครงสร้างแรงดงึ 

 

ด้านการใช้งาน 

1. ทา่นคิดวา่ เฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผอ่นชิน้นีใ้ช้งานได้ดีหรือไม ่

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

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

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

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

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

 

2. ทา่นคิดวา่วา่ เฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผ่อนชิน้นีมี้ความแข็งแรงหรือไม ่เพราะเหตใุด 

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

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

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

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

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

 

 

 

ด้านรูปแบบและความสวยงาม 

1. ทา่นคิดวา่ เฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผอ่น มีรูปแบบทีแปลกใหม ่นา่สนใจ และนา่ใช้งาน

หรือไม ่เพราะเหตใุด 

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

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

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

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

.......................................................................................................................... 
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2. ทา่นคิดวา่การนําเทคนิคแรงดงึดงักลา่วมาใช้ในเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพกัผอ่นชิน้นี ้
เหมาะสมหรือไม ่เพราะเหตใุด 

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

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

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

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

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

 

3. ทา่นคิดวา่วสัดท่ีุใช้มีความเหมาะสมหรือไม ่เพราะเหตใุด 

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

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

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

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

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

 

 

 

ตอบอิสระ 

 1.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ 

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

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

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

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

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

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

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

  

      ลงช่ือ..................................(ผู้เช่ียวชาญ) 

      (...............................................................) 

......................./......................../..................... 
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แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพงึพอใจในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพักผ่อน

จากโครงสร้างแรงดงึ 

 

นางสาวอญัชนา สิงห์รัตนพนัธุ์ นกัศกึษาปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ 

คณะมณัฑนศลิป์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 

 

______________________________________________________________________________ 

 

คาํชีแ้จง โปรดใสเ่คร่ืองหมาย /  ในชอ่ง O หน้าคําตอบท่ีทา่นเลือก เพ่ือเป็นประโยชน์ตอ่การวิจยั 

เพ่ือใช้ในการศกึษาผลในครัง้นี ้ขอความอนเุคราะห์ให้ท่านชว่ยกรอกข้อมลูให้ครบทกุข้อ 

 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

เพศ   O ชาย  O หญิง 

 

อาย ุ   O ต่ํากวา่20 O 20-30 ปี O 31-40 ปี O 41-50 ปี  

   O 51-60ปี O 60 ปีขึน้ไป 

การศกึษา  O อนปุริญญา O ปริญญาตรี O ปริญญาโท O ปริญญาเอก   

O อ่ืนๆ................... 

 

อาชีพ   O รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ  O พนกังานบริษัทเอกชน  

O ค้าขาย   O ธุรกิจสว่นตวั 

   O อ่ืนๆ................................................ 

 

รายได้เฉล่ียตอ่เดือน O 0-15,000บาท  O 15,000-20,000บาท   

O 20,001-25,000บาท  O 30,001-40,000 บาท  

O 40,001-45,000  บาท  O 45,000 บาทขึน้ไป 
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ส่วนท่ี 2  ประเมินความพึงพอใจเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพักผ่อนจากโครงสร้างแรงดงึ 

ตามคะแนน 5 ระดับ คือ 

5 หมายถึง มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 

4 หมายถึง มีความพงึพอใจมาก 

3 หมายถึง มีความพงึพอใจปานกลาง 

2 หมายถึง มีความพงึพอใจน้อย 

1 หมายถึง มีความพงึพอใจน้อยท่ีสดุ 

1. ด้านการใช้งาน 

 

คุณค่าของเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพักผ่อนจาก

โครงสร้างแรงดงึ 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อยท่ีสุด --------> มากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

1. เฟอร์นิเจอร์นัง่สบาย ไมฝื่นสรีระ เหมาะสําหรับ

เป็นเฟอร์นิเจอร์สําหรับพกัผ่อน 

     

2. เฟอร์นิเจอร์มีความยืดหยุ่น นัง่แล้วรู้สกึ

เพลิดเพลิน 

     

3. เฟอร์นิเจอร์มีความแข็งแรงรับนํา้หนกัได้พอดี      

 

2. ด้านวัสดุ 

 

คุณค่าของเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพักผ่อนจาก

โครงสร้างแรงดงึ 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อยท่ีสุด --------> มากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

1. วสัดท่ีุใช้ทําเฟอร์นิเจอร์มีความเหมาะสมในการ
ใช้งานทัง้ในสว่นโครงสร้าง 

     

2. วสัดท่ีุใช้ทําเฟอร์นิเจอร์มีความเหมาะสมในการ
ใช้งานทัง้ในสว่นรับสรีระ 

     

3. วสัดใุห้ความรู้สึกเป็นมิตรตอ่ผู้ใช้งานและการ
ตกแตง่ผิวเหมาะสม 
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3. ด้านรูปแบบ 

 

คุณลักษณะของเฟอร์นิเจอร์เพ่ือการพักผ่อนจาก

โครงสร้างแรงดงึ 

ระดับความพงึพอใจ 

น้อยท่ีสุด --------> มากท่ีสุด 

1 2 3 4 5 

1. เฟอร์นิเจอร์มีความสวยงามสะดดุ มีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั 

     

2. เฟอร์นิเจอร์มีรูปทรงและสดัส่วนเหมาะสม      

3. เฟอร์นิเจอร์มีความสมดลุในขณะใช้งาน      

 

4. ท่านคิดว่าเฟอร์นิเจอร์นีเ้หมาะสมในช่วงราคาเท่าใด 

O ต่ํากวา่  1,000  บาท  O 1,001 – 3,000  บาท  

O 3,001 – 5,000 บาท  O 5,001 – 8,000 บาท 

O 8,001 – 10,000 บาท  O 10,001 – 12,000 บาท 

O 12,001 – 15,000 บาท O 15,001 บาท ขึน้ไป 

 

5. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 
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