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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิจัยและพัฒ นาเครื่องเรือนเก็บขอ งเลนเด็กแบบ ถอด 

ประกอบสําหรับเ ด็กวัย 3-5 ป การออกแบบเครื่องเรือนเปนการออกแบบผลิตภัณฑท่ีออกแบบ   เพื่อ

การใชงานและประโยชนใชสอยท่ีคุมคาและตอบสนองความตองการของมนุษยดานตางๆ  ใน

ชีวิตประจําวันโครงการ วิจัยและพัฒนาชุดเครื่องเรือน เก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 

3-5 ป เพื่อพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนสําหรับเด็กใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในดานตาง เชน 

ประโยชนใชสอยที่เพิ่มมากขึ้น รูปแบบแปลกใหมนาสนใจ เหมาะสมกับสถานที่ ปลูกฝงความมี

ระเบียบวินัยใหมีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ แหงภูมิปญญาและการเรียนรูแกเด็ก นอกเหนือ  จากการ

เรียนภาควิชาการ  

 กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ รูปแบบเฟอรนิเจอรท่ีมีอยูในโรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับ

เลี้ยงเด็กปฐมวัยในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสุมแบบเจาะจงจํานวน 20 แบบ เพื่อนํามาวิจัยและพัฒนา

เปนรูปแบบเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กจนพัฒนาเปนชิ้นงานจริงเพื่อนําไปพัฒนาการใชงานใหได

ประสิทธิภาพมากที่สุดโดยรวบรวมขอมูลจากผลสํารวจจากสถานที่จริง โดยรอยละ 80 ยังไมมีการไมมี

อุปกรณการเก็บที่เหมาะสม รอยละ 90 ไมสามารถใชงานจากเครื่องเรือนเก็บของเลนนั้น จึงทําใหเกิดรอย

ละ 60 สิ้นเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และรูปแบบที่ไมนาสนใจตอการใชงาน  โดยเล็งเห็นในการ

ออกแบบเครื่องเรือนเก็บของเลนที่สามารถใชสอยประโยชนใหไดหลากหลาย โดยสามารถนํามาทํา

กิจกรรมในขณะที่ใชงานได   

 จากการดําเนินการวิจัย  ผูวิจัยพบวาเครื่องเรือนที่เกิดประโยชนแกผูใชและสถานที่ไดมาก

ที่สุดยอมดีกวาในหลายๆดานและการยอมรับในดานรูปแบบใหมๆก็จะตอบสนองในการเพิ่มผลผลิต

และการสงผลตอการพัฒนาเครื่องเรือนรูปแบบใหมๆ  ตอไปมากขึ้นโดยเฉพาะอยางย่ิงเครื่องเรือนที่มี

การใชงานอยางตอเนื่อง 
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Furniture design is a type of product design aiming at functions and utilities of  the 

products, ultimately answer the human needs for daily life. This project “Research and 

Development of Knockdown Furniture for 3-5 years old students” looked to develop the 

furniture for kids to keep their toys with the detailed purposes such as increased utility, 

innovative design, and fit to the environment, helping kids to improve their skills and 

manner, improve out-of-classroom wisdom and learning ability for kids.  

The subject group for this study was furniture in the kindergarten or nursery in 

Bangkok area. The selection process was specific randomization of 20 patterns of furniture 

for further research and development for improved pattern of toy storage furniture. Then the 

pattern was further developed into the real pieces that were tested in multiple sites. Data 

were collected from the site where the furniture will be used. It was found that 80% of sites 

surveyed did not have proper furniture for toy storage while 90% cannot use the toy-storage 

furniture they have and 60% found that the furniture they have for toy storage are wasted 

and the design of the furniture are not attractive. This work points out that toy storage 

furniture should be multi-functional and can be used for other purposes while the toys are 

stored inside it.  

 According to the research, it is obvious that furniture that are the most beneficial for 

users and environment are far more superior and the acceptance for novel pattern or design 

will reflect the increase in product demand and will encourage the development of new 

products especially furniture that are often used.     
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธนี้สําเร็จลงไดดวยดีดวยเปนเพราะผูวิจัยไดรับความอนุเคราะหและความกรุณา 

เปนอยางยิ่ งจากบุคคลหลายๆ  ทาน และลําดับแรกที่จะขอกลาวขอบพระคุณเปนอยางสูง  ก็คือ 

รองศาสตราจารยพฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ และ ผูชวยศาสตราจารยสินีนาถ เลิศไพวัน  ประธาน  

และกรรมการควบคุม ปริญญานิพนธทั้งสองทานไดกรุณาเสียสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคําปรึกษา  

แนะนําในการจัดทําวิทยานพินธชุดนี้ในทุกๆ ขั้นตอน 

 ขอขอบพระคุณทานอาจารยยศไกร ไทรทอง อาจารยประจําสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป  

คณะศิลปกรรมศา สตรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทานอาจารย ปวิณ รุจิเกียรติกําจร  

อาจารยประจําภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปตยกรรมสาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกลา 

เจาคุณทหารลาดกระบัง ที่ไดใหความอนุเคราะหปรึกษาแนะนํา ตรวจแบบประเมินและแบบ สเก็ต  

และกําลังใจในการทํางานซึ่งสําคัญมากในการทํางานใหดําเนินตอเนื่องไป 

 ขอขอบพระคุณ คุณครุอนุบาล และพี่เลี้ยงเด็กทุกทาน  สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียน   

อนุบาลทุกแหงที่ไดใหความ อนุเคราะหในการเก็บขอมูล และคําแนะนําที่เปนประโยชนตอ  การวิจัย  

ในครั้งนีเ้ปนอยางมาก 

 ทายสุดนี้ขอขอบคุณ เพื่อนๆ พี่ๆ ญาติผูใหญ ที่คอยใหความชวยเหลือสนับสนุน ใหกําลังใจ  

ดวยดี แกผูวิจัย ตลอดมา คุณคาและ ประโยชนของวิทยานิพนธ ฉบับนี้ขอมอบบูชาไวแดพระคุ ณ 

บิดามารดา  ตลอดจนบูรพาจารยทุกทาน   
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สารบัญ 
 

บทที่  หนา 

      1  บทนํา     1 

   ภูมิหลัง     1 

   วัตถุประสงคของการวิจัย    4 

   ความสําคัญของการวิจัย       4 

   ขอบเขตของการวิจัย     4 

   นิยามศัพทเฉพาะ    4 

 

 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ     5 

   ประวัติความเปนมาและความหมายของการตกแตง     6 

   ประเภทของศิลปะการตกแตง     6 

   ประวัติการออกแบบเครื่องเรือน     7 

   เอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับพัฒนาการเรียนรูของเด็ก   61 

   เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเลน   67 

 

       3 วิธีการดําเนินการวิจัย   83 

   ประชากรและกลุมตัวอยาง   83 

   การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย   83 

   ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล   85 

   การจัดทําและวิเคราะหขอมูล   86 

   วิธีการดําเนินงานวิจัย   87 
 

 4 ผลการวิเคราะหขอมูล   89 

   การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล   89 

   การพัฒนารูปแบบเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบ 

    สําหรับเด็กวัย 3-5 ป   99 

   ผลการวิเคราะหขอมูลการสํารวจความคิดเห็นดานรูปแบบและความพึงพอใจ  

    ในการใชงานของเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบ 

    สำหรับเด็กวัย 3-5 ป   120 
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บทที่   หนา 

 5 สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ   122 

   สรุปผลการวิจัย   123 

   อภิปรายผล   126 

   ขอเสนอแนะ   127 

 

บรรณานุกรม   128 

 

ภาคผนวก   130 

 ภาคผนวก ก   131 

 ภาคผนวก ข   147 

 ภาคผนวก ค   151 

 ภาคผนวก ง   154 

 

ประวัติยอผูวิจัย   157 
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ตาราง                           หนา 

 1  แสดงชนิดไมและชนิด ที่มีความแข็งแรงและความทนทานแตกตางกัน  18 

 2   แสดงตัวเลขอัตราสวนระหวางมิติของสวนตางๆ ของรางกายตอความสูงยืน  

   และมิติวิกฤต  51 

 3 แสดงคาเฉลี่ยและคาความเบ่ียงเบนมาตรฐานความคิดเห็นดานรูปแบบ  

   ของเครื่องเรือนที่มีอยูในสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ทั้ง 20 รูปแบบ  90 

 4 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D) ความคิดเห็นดานรูปแบบ 

   ของเครื่องเรือนที่มีอยูในสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล ทั้ง 20 รูปแบบ  94 

 5   แสดง คาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ขอมูลความคิดเห็น 

   การใชเครื่องเรือนของพี่เลี้ยงเด็ก  96 

 6 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเห็น 

   ดานรูปแบบของเครื่องเรือน (Sketch Design) ทั้ง 5 รูปแบบ  97 

 7 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D) ความคิดเห็น 

   ดานรูปแบบของเครื่องเรือน โดยรวม ทั้ง 5 รูปแบบ   98 

 8 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขอมูลความคิดเห็น 

   ดานรูปแบบและความพึงพอใจในการใชงาน  เพื่อการวิจัย (Product Test)    114 

 9 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ขอมูลความคิดเห็น 

   ดานรูปแบบและความพึงพอใจในการใชงานจริง (Prototype)    121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชีภาพประกอบ 

 

ภาพประกอบ                           หนา 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 การออกแบบมีอิทธิพลตอโลกในยุคปจจุบันนี้มาไมวาสิ่งใดๆ ในโลกลวนเกิดขึ้นจากฝมือ

มนุษยการเปลี่ยนแปลงรูปทรงของธรรมชาติใหอยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับความตอง การดาน

การใชงาน ความสะดวกสบาย และทางดานจิตใจเปนความตองการของมนุษยอยางไมมีขีดจํากัด 

มนุษยตองการสิ่งใหมๆ อยูเสมอ เพื่อที่ส่ิงเหลานั้นจะสนองความตองการในทุกๆ ดานของมนุษยจนถึง

ขีดสุด จะสังเกตไดวา แตละส่ิงนั้นลวนมีการจัดการทั้งสิ้น เชน บานที่พักอาศัย มนุษยรูจักการนําวัสดุ

ทองถิ่นมาประกอบเปนที่พักอาศัย หลบแดด ฝน หรือเพื่อความเปนสวนตัว จนกลายมาเปนปจจัยหนึ่ง

ในสี่ที่จําเปนตอการดํารงชีวิต และมีวิวัฒนาการแปรเปลี่ยนมาโดยตลอดตามความคิดสรางสรรคของ

มนุษย มีการออกแบบดัดแปลง แกไขและปรับปรุง ใหเหมาะสมกับยุดสมัยและเทคโนโลยีในยุคสมัยนั้น

 ผลิตภัณฑตางๆ ก็เชนเดียวกันยอมมีวิวัฒนาการแปรเปลี่ยนตามไปดวย เราจึงพบเห็นสิ่ง 

อํานวยความสะดวกสบายและเพิ่มความสุขทางกายใจมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้ 

 นอกจากปจจัยพื้นฐานแลวมนุษยยังใชประโยชนจากธรรมชาติแวดลอมในการสรางสิ่ง

อํานวยความสะดวกตลอดจนความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน  การดํารงชีวติอยูในโลกมาเปนเวลานาน

ชวยสอนใหมนุษยรูจักสรางคุณสมบัติเฉพาะตัวที่เปนประโยชนอยางมากตอการพัฒนาตนเองใหมี

ความเปนอยูที่ดีขึ้น คุณสมบัติเฉพาะตัวที่วานี้คือ การรูจักสังเกต ทดลองและการดัดแปลง ปรับปรุง  

เมื่อมนุษยพบเห็นวัตถุสิ่งของตลอดจนปรากฏการณที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็รูจักสังเกตจดจําเอาไว  

ถาไดผลลัพธออกมาไมตรงตามที่คาดหมาย ก็รูจักดัดแปลงปรับปรุงแกไขจนเกิดผลลัพธตามที่ตองการ

ในภายหลัง  ในที่สุดดวยคุณลักษณะเฉพาะตัวดังกลาว เมื่อมนุษยพบวาสิ่งที่ธรรมชาติสรางใหมีความ

ไมเหมาะสมสอดคลองตอการนําไปใชงาน มนุษยจึงเริ่มตนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปทรงของ 

ส่ิงตางๆ รอบตัว และการนําไปใชงาน มนุษยจึงเริ่มตนปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะรูปทรงของสิ่งตางๆ 

รอบตัว และการที่มนุษยเริ่มตนดัดแปลงรูปทรงของสิ่งแวดลอมนับวามนุษยไดเริ่มตนการออกแบบ    

(วิโชติ  ฉิมวัย. 2545: 1) 

 วิรัตน  พิชญไพบูลย (2527: 23) ไดกลาวไววา “การออกแบบคือการนําความคิดสรางสรรค  

มาสรางสรรคงานศิลปดวยการเลือก  การจัดวัสดุและเครื่องมือเพื่อมาสรางงานใหมีรูปลักษณะใหเหมาะสม

กับหนาที่ใชสอยในดานของความงามความซาบซึ้ง  ความนิยม” 
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 วิรุณ  ตั้งเจริญ (2526: 19) ไดกลาวถึงการออกแบบวา “คือการวางแผนสรางสรรครูปแบบ

โดยวางแผนจัดสวนประกอบของการออกแบบใหสัมพันธกับประโยชนใชสอย วัตถุ และการผลิตของที่

ตองการออกแบบนั้นๆ” 

 อารี สุทธิพันธ  (2524: 8) “ไดใหความหมายของการออกแบบวาคือการรูจักวางแผนเพื่อจะได

ลงมือกระทําตามที่ตองการและการรูจักเลือกวัสดุ วิธีการเพื่อทําตามความตองการนั้น  โดยใหสอดคลอง

กับลักษณะรูปแบบ  และคุณสมบัติของวัสดุแตละชนิดตามความคิดสรางสรรค ปรับปรุงรูปแบบผลงาน

อยูแลวหรือส่ิงตางๆ ที่มีอยูแลวใหเหมาะสม ใหมีความแปลกใหมเพิ่มข้ึน” การสรางงานศิลปะและงาน

ออกแบบนับเปนกิจกรรมที่มนุษยสรางขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความรูสึกนึกคิดภายใน  จากหลักฐานที่ปรากฏ

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ผลงานทั้ง 2 ประเภท ถูกสรางขึ้นมาพรอมๆ กัน มีพัฒนาการเปนของตนเอง

โดยเฉพาะ และถือไดวาเปนรากฐานกอใหเกิดอารยธรรมความเจริญในดานตางๆ สงผลใหมนุษยมี 

การพัฒนาการทั้งทางดานความสะดวกสบายในชีวิตความเปนอยูและการกลอมเกลาจิตใจ งานทั้ง 

สองประเภท  หากพิจารณาผลงานอยางละเอียดจะพบความเกี่ยวของสัมพันธกัน ยกตัวอยางผลงานศิลปะ

ประเภทจิตรกรรมภาพเขียนและงานออกแบบภาชนะ  หากเปรียบเทียบจะพบความคลายคลึงกัน 

ประการแรกผลงานทั้งสองแมจะเปนงาน 2 และ 3 มิติแตกตางกัน  แตลักษณะที่ปรากฎทั้งสองประเภท

ลวนเปนผลงานซึ่งเนนความงดงามทางการมองเห็นเปนสําคัญ ประการที่สองคือวิธีการสรางสรรค 

ทักษะความชํานาญในเรื่องนี้ถูกนํามาใชในการทํางานอยูตลอดเวลา กระบวนการสรางสรรคผลงาน 

ทั้งสองประเภทนับเปนทักษะเฉพาะตัวที่ชวยสรางผลงานใหเกิดเปนเอกลักษณะ 

 กระบวนการเรยีนรูในวัยเด็กเปนสิ่งที่แตกตางจากผูใหญ เพราะเดก็มีทศันะและวธิีการมอง

โลกที่ตางออกไป หากเราละเลยความสําคญัของสิ่งนี ้แลวแทนที่ดวยการใชทัศนะแบบผูใหญ อันเปน

ทัศนะที่ใหความสําคัญกับการเรียนรูทางเชาวนปญญา ก็จะสงผลเสยีตอความสามารถในการพฒันา

ตนเองขึ้นมาเปนมนุษยที่สมบูรณได 

 ในขณะที่กายของเด็กแรกเกิดยังตองพัฒนาอีกมาก ธรรมชาติกลับใหสมองซึ่งคอนขางสมบูรณ

แกมนุษยมาตั้งแตตนทั้งนี้ก็เพื่อใหเด็กสามารถเรียนรูที่จะพัฒนาตนเองขึ้นมาผานประสบการณทางกาย 

ใจและจิตสํานึกถาหากการเรียนรูโดยผานการมีประสบการณทางกาย ใจ ซึ่งเปนประสบการณตรง   

ถูกละเลยไปจนเหลือแตการเรียนรูในเชิงเชาวนปญญา ซึ่งเปนการเรียนรูในเชิงประสบการณทางออม 

เด็กก็จะขาดความเขาใจที่แทจริงตอสิ่งตางๆ ทํา ใหการพัฒนาจิตสํา นึกเปนไปอยางไมถองแท

ขณะเดียวกันยังสามารถสงผลเสียตอพัฒนาการทางกายและใจอีกดวยกระบวนการพัฒนาของกาย ใจ 

และจิตวิญญาณ ไมไดมีลักษณะที่เปนไปอยางสมํ่าเสมอ พรอมๆ กัน 
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 ในชวงวัยแรกของชีวิต (0-7 ป) เด็กจะมีจุดเดนอยูที่การเติบโตทางกาย ซึ่งเปนไปอยางรวดเรว็

มาก มีการแปรเปลี่ยนในทางโครงสราง รูปทรง อันนํา ไปสูกายภาพที่เปนแบบผูใหญและมีวุฒิภาวะใน

ที่สุด ในชวงวัยนี้จะเปนชวงวัยที่โดดเดนในการพัฒนาพลังเจตจํา นง แตในทางใจและจิตสํานึกกลับยัง

ไมมีความเดนชัดเทากลาวคืออารมณความรูสึกของเด็กยังไมไดมีความละเอียดออนเทาผูใหญ เด็กยัง

ไมสามารถแยกโลกภายในใจกับโลกภายนอกไดอยางแทจริง แตจะกลับไปกลับมาระหวางสองโลกนี้ 

จนเมื่อเด็กเขาสูชวงวัยที่สองคือ ชวงวัยประมาณ 7-14 ปแลวนั่นแหละ ที่ระดับพัฒนาการทางดาน

อารมณความรูสึกจะแสดงออกมาอยางเดนชัดสําหรับในเชิงสํานึกและจิตวิญญาณแลว เด็กยังขาด

ความเขาใจอยางแทจริงตอส่ิงเหลานี้เพราะวุฒิภาวะของเด็กยังไมเอื้อ 

 ไมสามารถสรางรูปการณความคิดในเชิงมโนคติข้ึนมาได เด็กจะสามารถคิดอยางมีกฎเกณฑ

ได ก็ตอเมื่อเขาสูชวงวัยที่สาม กลาวคือ วัย 14-21 ป เมื่อถึงยามนั้น เด็กจะเกิดความตองการแสวงหา

ความหมายและสัจธรรมของชีวิต 

 การเลนสรางสรรค (creative play) หรือการเลนอิสระ (free play)  การเลนถือเปนกิจกรรมที่

สําคัญยิ่งสํา หรับเด็ก เพราะเปนหนทางสํา คัญแหงการเรียนรูโลกและชีวิต อาจกลาวไดวางานของเด็ก

คือการเลนเปาหมายของการเลนสรางสรรคก็คือ การพัฒนาจินตนาการของเด็ก ควบคูไปกับการมี

ปฏิสัมพันธทางสังคมโรงเรียนอนุบาลวอลดอรฟใหความสํา คัญกับการเลนสรางสรรคอยางมาก และ

จะจัดชวงเวลาหนึ่งใหโดยเฉพาะ ซึ่งการเลนในชวงดังกลาวจะเปนไปโดยอิสระ ครูจะเขาไปแทรกแซง

หรือใหการชี้นํานอยมาก เวนแตวาการเลนนั้นจะกอใหเกิดอันตรายหรือรบกวนเพื่อน ครูจึงจะเขาไป

คลี่คลายสถานการณและในขณะที่เด็กเลนครูจะใชเวลาดังกลาวทํางานของตนไปดวย ซึ่งงานเหลานั้น

อาจจะเปนการเตรียมอาหารวาง หรือเตรียมอุปกรณการเรียนในชวงเวลาถัดไป หรืออาจเปนงานอยางอื่น

ที่ครูคิดวาจะชวยใหเด็กเกิดภาพลักษณของการทํางานที่แทจริงขึ้นมาได เชน งานหัตถกรรม ฯลฯ 

 ในกรณีที่มีเด็กเลนไมเปนครูก็อาจจะใชวิธีเรียกเด็กมาชวยงานที่ครูกํา ลังทํา อยูได เพราะการ

ทํางานตางๆ จะเปนพื้นฐานสําหรับการเลนอยางมีจินตนาการในเวลาตอมา ในขณะที่ทํา งานดังกลาว 

ครูจะตองคอยเฝาสังเกตไปดวย เพื่อจะไดรูจักเด็กผานการเลนของเขา ขณะเดียวกันจะไดแกไขปญหา

ตางๆ ทันทวงที ในกรณีที่เด็กตองการความชวยเหลือจากครูการปลอยใหเด็กไดเลนอยางอิสระ โดย

ปราศจากการแทรกแซงของผูใหญ จะทํา ใหเด็กสามารถใชจินตนาการของตนไดโดยเสรี เปนการปูพื้นฐาน

แหงความคิดสรางสรรคในเด็ก ขณะเดียวกันของเลนแบบพื้นๆ ที่จัดเตรียมไว จะไมชี้นําความคิดของเด็ก 

ทําใหเด็กสามารถใชพลังจินตนาการไดอยางเต็มที่ ในกรณีที่เด็กเลนไมออก ครูอาจจะชวยนํา การเลน

เล็กนอย แตเมื่อเด็กเริ่มเลนไดดวยตนเอง ครูก็ควรจะหลีกหางออกมาระยะเวลาสํา หรับการเลนสรางสรรค

ไมควรเกิน 1 ชั่วโมง เมื่อหมดเวลาเลน เด็กๆ ทุกคนจะชวยกันเก็บของเลนทั้งหมดเขาที่เดิม โดยครูจะนํา 

การเก็บดวยการรองเพลงเปนสัญญาณใหเด็กรับรูพรอมกับชวยเด็กลงมือเก็บของเลนและทําความ

สะอาดหอง (ทิศนา แขมมณี. 2536: ออนไลน) 
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 ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนด็ก     

แบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป เพิ่มประโยชนใชสอยใหกับเคร่ืองเรือนเก็บของเลนใหมีประสิทธิภาพ 

มากยิง่ขึ้นและปลูกฝงการเรียนรู ความมรีะเบียบวนิัยใหแกเด็กตลอดชีวิต 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปญหาและพัฒนาชุดเครื่องเรือนเก็บของเลนเดก็ 

 2. เพื่อศึกษาหลักการออกแบบการถอดประกอบ (KNOCK DOWN) มาใชในการออกแบบ

ใหเกิดความสะดวกสบาย ในการใชงานและการจัดเก็บ 
 
ความสําคัญของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาทัศนะและความตองการของบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยง 

เด็กปฐมวัยตอเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กในประเด็น รูปแบบ วัสดุ และการจัดเก็บ 

 2. นําเอาผลการศึกษาทัศนะและความตองการหาบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลและสถานรับ

เลี้ยงเด็กปฐมวัยมาเปนขอมูลในการพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรที่ใชในการวิจยั 
  ไดแก ครู บุคลากร ในโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลีย้งเด็ก 
 2. กลุมตวัอยางที่ใชในการวจิัย 
  บุคคลากรในโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็ก ในเขตกรุงเทพมหานครที่สุมแบบ

เจาะจงจากโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กจาํนวน 9 แหง จํานวน 9 คน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ของเลนเด็ก หมายถงึ ของเลนสําเร็จรูป ซึง่มีจําหนายในทองตลาด หรอืในหางสรรพสินคา  

(ในที่นี้จะกลาวถึงของเลนที่พัฒนาสมองเด็กที่ทําจากไม) ไมรวมถึงของเลนที่มีอยูตามธรรมชาติ อาทิ 

เชน ดิน น้ํา ทราย หิน และไมรวมถึงของเลนสนามทุกชนิด 

 2. เครื่องเรือนเก็บของเลน  หมายถงึ  ชั้นวางของที่สามารถใส เก็บของเลนสาํหรับเด็ก 

 3. แบบถอดประกอบ หมายถึง  เครื่องเรือนที่ออกแบบใหสามารถถอดแยกชิ้นออกจากกัน 

แลว สามารถประกอบเขาเปนชิ้นเดียวกันไดเหมือนเดิมหรือปรับเปลี่ยนรูปทรงไดตามความตองการใน

ที่นี้จะหมายถึงหลักการถอดประกอบ (Knock Down) 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษารวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจากเอกสาร ตํารา 

บทความ รวมถึงการสํารวจนอกสถานที่และไดนําขอมูลเหลานี้มาวิเคราะหเพื่อเปนประโยชนตอการ

ออกแบบ และการผลิตเฟอรนิเจอรเก็บของเลนสําหรับเด็ก โดยแบงเปน 5 หัวขอใหญดังนี้ 

 1. ประวัติความเปนมาและความหมายของการตกแตง 

 2. ประเภทของศลิปะการตกแตง 

  2.1 ศิลปะตกแตงภายใน 

  2.2 ศิลปะตกแตงภายนอก 

  2.3 ศิลปะการตกแตงผลิตกรรมขนาดเล็ก (Minor Secorative Arts) 

 3. ประวัติการออกแบบเครื่องเรือน 

  3.1 คุณลักษณะของเครื่องเรือน 

  3.2 รูปแบบของเครื่องเรือน 

  3.3 ชนิดของเครื่องเรือน 

  3.4 วัสดุสําหรับทาํเครื่องเรือน 

 4. เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกบัพัฒนาการเรียนรูของเด็ก 

  4.1 ความหมายของการเรียนรู 

  4.2 การเรียนรูของเด็ก 

  4.3 พัฒนาการทางดานรางกาย ของเด็กวัย 3-5 ป 

  4.4 พฤติกรรมของเด็ก วยั 3-5 ป 

  4.5 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับเด็ก 

 5. เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการเลน 

  5.1 ความหมายของการเลน 

  5.2 ความสาํคัญของการเลน 

  5.3 พฤติกรรมการเลนของเด็ก 

  5.4 พัฒนาการดานตางๆกับการเลน 

  5.5 แนวคิดและทฤษฤทีี่เกีย่วของกับการเลน 

  5.6 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการเลน 
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1.  ประวัติความเปนมาและความหมายของการตกแตง 

 การตกแตง (Decoration) หมายถึง การจัด ประดับเพื่อความงามของอาคารสถานที่ทั้งภายใน

และภายนอกอาคาร รวมทั้งบริเวณที่อยูโดยรอบของอาคารดวย โดยการใชส่ิงประดับจากการประดิษฐ

คิดคนขึ้นหรือจากธรรมชาตินํามาดัดแปลงเพื่อการตกแตง เพื่อตอบสนองความตองการทางดาน

ประโยชนใชสอย และในสมัยนั้น ดังจะพบไดจากการเขียนภาพสีตกแตงบนผนังถ้ํา เชน ถ้ําอัลตามิรา  

(Altarmira) ซึ่งอยูทางใตของสเปน ในยุคตอมาเปนยุคหินใหม มนุษยเร่ิมออกมาอยูภายนอกถ้ํา อาจเพราะ

ความจําเปนในการครองชีพ หรืออาจเปนเพราะมีมนุษยมากขึ้น ที่อยูอาศัยภายในถ้ําเพียงอยางเดียวไมพอ  

ไดมีการโยกยายถิ่นที่อยูอาศัยที่ทํามาหากิน ซึ่งที่เดิมอาจแรนแคน ดวยเหตุนี้งานสถาปตยกรรม      

จึงเริ่มตนขึ้น เพื่อแกปญหาเรื่องที่อยูอาศัย ใหมีที่อยูอาศัยที่ดีและเพียงพอ มีการเลือกหาสถานที่อุดม

สมบูรณ งานสถาปตยกรรมก็ไดมีวิวัฒนาการเรื่อยมา เร่ิมรูจักตกแตงประดับประดาทีอ่ยูอาศยัใหสวยงาม 

เครื่องใชและเครื่องมือประกอบอาชีพ การแตงกายมีการตกแตงดวยเครื่องประดับ การสรางสิ่งอํานวย

ความสะดวกเพื่อความเปนอยูที่สบายยิ่งขึ้น จะเห็นไดวาศิลปะการตกแตงที่ควบคูไปกับการสถาปตยกรรม

ตลอดมา 
 
2.  ประเภทของศิลปะการตกแตง 
 2.1 ศิลปะการตกแตงภายใน ในบรรดาศิลปะการตกแตงทั้งหลาย  การตกแตงภายในอาคาร

ถือไดวาเปนศิลปะการตกแตงหลัก (Major Decorative  Arts) เนื่องจากเปนการจัดผังหรือจัดหองให

เหมาะสมกับชีวิตความเปนอยูของเราเอง และยังเปนสิ่งแสดงใหเห็นพลังความสามารถของมนุษยใน

เร่ืองการพัฒนารสนิยมของความเปนอยูเปนอยางดี  ศิลปะการตกแตงภายในยังแยกออกไดอีกดังนี้  

คือ 

  2.1.1 ศิลปะการตกแตงภายในอาคารพักอาศยั 

  2.1.2 ศิลปะการตกแตงภายในอาคารประเภทอืน่ 

  2.1.3 ศิลปะการตกแตงภายในสาํหรับการจัดงาน 

  2.1.4 ศิลปะการตกแตงตูโชว (Window  Display) 

  2.1.5 ศิลปะการตกแตงสวนภายในบานหรือภายในอาคาร 

 2.2 ศิลปะการตกแตงภายนอก ไดแก การตกแตงสวย การจัดตกแตงงานมหกรรการตกแตง

ประทีบและโคมไฟในเทศกาลหรือวันสําคัญตางๆ  ตลอดจนการจัดร้ิวขบวน  เปนตน 

 2.3 ศิลปะการตกแตงผลิตกรรมขนาดเล็ก (Minor Decorative Arts) ศิลปกรรมการตกแตง

ขนาดเล็กนี้ ทานศาสตราจารยศิลปะ พีระศรี และทานศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธน ไดเรียกวา  

จุลศิลป ซึ่งหมายถึงงานเครื่องปนดินเผา งานการทอ งานโลหะประดิษฐ งานแกะสลักวัสดุตางๆ 
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งานเครื่องหนัง งานเครื่องรัก งานเครื่องเขิน งานเครื่องแกว งานสิ่งพิมพ(กราฟฟก) และงานชางฝมืออ่ืนๆ  

อีกหลายชนิด งานศิลปะตกแตงเหลานี้เปนงานที่ตองใชความประณีตความชํานาญในการประดิษฐ  

บวกกับพลังปญญา ความงามก็เกิดจากความเรียบงายดั้งเดิม บริสุทธิ์มีสัจจะตรงไฟตรงมา การประดิษฐตกแตง

ดังกลาว แสดงใหเห็นความอิสรเสรี ทั้งความคิดและความเปนอยูของผูประดิษฐเอง รวมไปถึงความ

เปนอิสรเสรีในเร่ืองของเวลาอันไมมีขอบเขตจํากัด แตในปจจุบัน โดยเฉพาะหลังจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 

การผลิตสิ่งของเครื่องใชทั้งหลาย เร่ิมถูกบังคับดวยเวลาและบทบาทของเศรษฐกิจ ผลงานทางจุลศิลป

หรือศิลปตกแตงเหลานี้ไดถูกนําไปผลิตเพื่อการคา ในระยะแรกก็ขาดสัจจะและเปนการลอกเลียนแบบ

ของเดิม แตตอมาก็มีผูแกไข และไดพยายามแยกผลิตกรรมขนาดเล็กใหเห็นชัดวา หากเปนจุลศิลปหรือ

ศิลปะตกแตงที่ใชฝมือมนุษยประดิษฐขึ้นนั้นจะมีคุณลักษณะพิเศษที่แตกตางไปจากงานออกแบบ

อุตสาหกรรมหรือออกแบบผลิตภัณฑซึ่งเครื่องจักรเปนผูประดิษฐไดสําเร็จ  (วิรุณ  ตั้งเจริญ. 2523: 10) 

 
3.  ประวัติการออกแบบเครื่องเรือน 

 ความเปนมาของการออกแบบเครื่องเรือนไดถูกเลาขานสืบตอกันมา  และจากหลักฐานที่     

ไดปรากฏไมวาจะเปน หนังสือ รูปภาพ ภาพฝาผนังที่ปรากฏในที่ตางๆ จากที่มนุษยเราคนพบและ      

ที่สําคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือ ของจริงที่ยังหลงเหลือทั้งในถ้ํา ในพีรามิด ในพิพิธภัณฑ รวมทั้งในปราสาท

ราชวังสมัยตางๆ ของแตละชนชาติ จากหลักฐานที่มนุษยคนพบจึงพอจะจําแนกลักษณะของเครื่องเรือน

ออกไดเปน 2 แบบดวยกัน  คือ 

 1) การออกแบบตามลักษณะจารีตประเพณี (Traditional  Design) 

 2) การออกแบบตามถิน่ที่อยูอาศัย (Provincial  Design) 
 
 1) การออกแบบตามลักษณะจารีตประเพณ ี(Traditional  Design) 

 ไดอิทธิพลครอบงําจากบุคคลหลายชนชาติ ในประวัติศาสตรดังตัวอยางเชน ชวงสมัยผูสําเร็จ

ราชการยอรจ สมัยที่โปรตุเกสและอังกฤษเปนเมืองทา ทําการคาที่ฮองกงและมาเกาซึ่งในชวงนี้เอง     

ที่ทําใหเกิดผูนําในการสรางเครื่องเรือนบุกเบิก ไดแก โธมัส ชืพเพนเดลนั่นเอง และเขาไดรับอิทธิพล

เกี่ยวกับแนวคิดทางการออกแบบของจีนครอบงํา และจากอิทธิพลดังกลาวกับผลงานที่ออกมาของโธมัส  

ชีพเพนเดลไดสรางความนิยมชื่นชอบแกชาวยุโรปเปนอยางมาก ดังปรากฏในพระราชวังโชเบิรนใน  

กรุงเวียนนา พระราชวังนิมเพนในกรุงมิวนิค และอีกหลายแหงในเดนมารค สกอตแลนดและอังกฤษ  

จนกระทั่งไดรับความนิยมแพรหลาย จึงไดสรางลดคุรภาพลงดวยรูปแบบของจีนจนเกิดการผสมผสาน

ทางการออกแบบ จนสามารถพัฒนาไปอีกขึ้นหนึ่งภายใตอิทธิพลของประวัติศาสตร และการคา

ระหวางชาติ 



 8 

 การออกแบบตามจารีตประเพณีนั้นมิไดเปนเพียงเฉพาะเครื่องเรือนเทานั้น แตยังมีอิทธิพล

กระทบไปถึงการออกแบบบานพักอาศัย ที่ทํางานและเครื่องยนตกลไกอีกดวย 
 
 2) การออกแบบตามถิน่ที่อยูอาศัย (Provincial  Design) 

 ไดรับการปรับปรุงจากรูปแบบของการออกแบบตามจารีตประเพณี แตไดมีการตัดทอนสวน

ประดับในรายละเอียดใหนอยลง และวัสดุที่ใชทําก็นิยมทําจากวัสดุที่หาไดงายจากทองถิ่นที่ตั้งนั่นเอง  

การออกแบบเหลานี้ไดแก เฟรนช โปรวินซซิเคิ้ล (French Provincial) และ อเมริกา โคโรเนลสไตล 

(American colonial  style) 
 
 3.1  คุณลักษณะของเครื่องเรอืน 
   เครื่องเรือนมีบทบาทมากในการตกแตง ชวยตอบสนองทั้งทางรางกายและจิตใจ       

เกิดประโยชนใชสอย ความสวยงาม ความสะดวกสบายและความสุข การออกแบบจึงควรพิจารณา

อยางถี่ถวนถึงความสัมพันธกันทั้งขนาดหรือความไดสวนสัดกันของรูปแบบ วัสดุ สีสัน และโครงสราง

อันจะชวยใหเครื่องเรือนเหลานั้นมีความมั่นคงแข็งแรง และสวยงาม ลักษณะดังกลาวจึงมีความสําคัญ

อยางยิ่งที่จะตองมีความเขาใจ เพื่อใหงานออกแบบตกแตงสามารถตอบสนองวัตถุประสงคไดอยางเต็มที่ 

   เครื่องเรือนที่ดีจะตองมีความมั่นคงแข็งแรง และตองประกอบดวยคุณลักษณะสําคัญ  

ดังตอไปนี้ 

  1. คํานึงถึงประโยชนใชสอย  (Function) 

  2. ใหคุณคาทางศิลปะ  (Sence  of  beauty) 

  3. แสดงถึงคุณคาของวัสดุและคุณคาทางเศรษฐกิจ  (Material  &  Economic) 

  4. ใหคุณคาในรปูแบบเฉพาะและวัฒนธรรม  (Style  &  Culturevalue) 

  คุณลักษณะสําคัญทั้งสี่ประการดังกลาวขางตน  เปนคุณสมบัติที่มีความจําเปนที่นักออกแบบ

จะตองพึงระลึกอยูเสมอ หนาที่หลักของเครื่องเรือนคือสามารถใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ ซึ่งมี

ความสัมพันธกันกับการกําหนดขนาด สัดสวน และโครงสรางที่แข็งแรง ตองมีความสวยงาม อันประกอบดวย  

วัสดุ สีสัน ผิวสัมผัส รูปลักษณะ มีรูปแบบเฉพาะที่โดดเดน และสอดคลองกับคุณคาทางเศรษฐกิจอีกดวย  

(ทํานอง  จันทิมา. 2542: 70) 
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 3.2 รูปแบบของเครื่องเรือน 
  ในปจจุบันเราอาจแบงรูปแบบของเครื่องเรือน  ไดเปน  3  ประเภทดวยกัน  คือ 

  1. แบบแรกเริ่ม (Primitive) คือรูปแบบและวัสดุที่ยังไมไดดัดแปลงหรือขัดเกลาให

ละเอียด โดยยังคงสภาพเดิมอยูมาก เปนการออกแบบเพื่อตอบสนองทางดานประโยชนใชสอยมากกวา  

ยังมิไดคํานึงถึงความสวยงามมากนัก 

  2. แบบคลาสสิค (Classic) คือเครื่องเรือนแบบที่เรายอมรับกันวา มีความสมบูรณใน

ดานการออกแบบอยางเต็มที่ ใหคุณคาทางประโยชนใชสอย และความสวยงามอยางดีเยี่ยมสมบูรณ

พรอมทุกลักษณะไมวาจะโดยเสน สี ลวดลาย หรือคาน้ําหนักออนแกของสี ทั้งนี้เนื่องมาจากความ

เจริญกาวหนาทางวัฒนธรรม  เทคโนโลยี  และความบันดาลใจของศิลปนผูออกแบบทั้งสิ้น 

  3. แบบสมัยใหม (Modern) คือแบบที่แสดงความเรียบงายในรูปทรง ใหคุณคาทาง

ประโยชนใชสอยอยางสมบูรณ บางครั้งก็ไดรับอิทธิพลจากแบบคลาสสิค  แตนํามาลดทัดทอนลาย

ละเอียด  (Detail)  ลงหรืออาจเรียกไดวาแบบ  (Modern  classic) ก็ได (วัฒนะ  จุฑะวิภาค. 2540: 7) 
 
 3.3 ชนิดของเครือ่งเรือน 
  เราแบงเครื่องเรือนภายในอาคารออกไดเปน  3  ชนิดดวยกัน  ดงันี ้

  1. เครื่องเรือนลอยตัว (Floating Furniture) หมายถึง เครื่องเรือนที่สามารถเคลื่อนยาย

ไปมาไดสะดวก  เชน  โตะ  เกาอี้  มานั่ง  เตียงนอน  ฯลฯ 

  2. เครื่องเรือนติดตั้ง (Build-in Furniture) หมายถึง เครื่องเรือนที่ติดตั้งอยูกับที ่ไมสามารถ

ยายไปไหนมาไหนได เพราะทําไวเฉพาะที่ พอเหมาะกับการนําเขาไวติดกับสวนของอาคาร เชน       

ตูแขวนเขามุม  ตูหนังสือ  ตูเสื้อผา ฯลฯ 

  3. เครื่องเรือนประดับตกแตง  (Decorative  furniture)  หมายถงึ  เครื่องเรือนที่ใช

สําหรับประดับ  ตกแตง  เชน  โคมไฟฟา  แจกัน  พรม  รูปเขียนรูปปน ฯลฯ  (สาคร  คันธโชติ. 2530: 5) 
 
 3.4 วัสดุสําหรับทําเครื่องเรือน 
  วัสดุสําหรับทําเครื่องเรือนในปจจุบันมีมากมาย เนื่องจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี

ที่หลากหลาย ทําใหมีวัสดุแปลกใหมอยูเสมอ สามารถตอบสนองการออกแบบที่แปลกใหมไดอยางเต็มที่  

เราอาจแบงวัสดุสําหรับทําเครื่องเรือนไดเปน  4  สวน  ดังนี้ 

  1. วัสดุโครงสรางเครื่องเรือนทั่วไป งานไม ไมเปนวัสดุที่มีอยูทั่วไป หาไดงาย ราคาไมแพง  

และสามารถใชทําเครื่องเรือนไดเปนอยางดี โดยเลือกใชตามลักษณะของเนื้อไม ปจจุบันนิยมเอาไมมา

ใชทําเครื่องเรือนกันมาก เพราะคงทนถาวร มีอายุการใชงานไดนาน สวยงาม ราคาไมแพงนัก และมี

น้ําหนักเบา งานไมสําหรับโครงสรางภายนอก โดยมากมักใชไมสักขนาดตางๆ ตามลักษณะของแบบ  



 10 

บางที่ก็เนนลักษณะของเนื้อไมที่มีลวดลายสวยงาม เชน ไมแดง ไมมะคา ไมเต็งรัง ไมฉําฉา ลักษณะ

งานโครงสรางภายนอกของเครื่องเรือน ไดแก ขาโตะ ขาตู ขาเกาอ้ี ที่นั่ง พนักพิง ขอบตู ขอบโตะ บาน

กอบ บานประตู ไมเกล็ด บานตู ฯลฯ งานไมสําหรับโครงสรางภายใน ไดแก ตัวไมที่เปนโครงสราง

ภายในทั้งหมด ไมโครงของเบาะนั่งและพนักพิงที่หุมดวยฟองยาง ฯลฯ โครงสรางภายในเหลานี้  

โดยทั่วไปจะใชไมสักตามลักษณะและความจําเปนและขนาดของไมที่เปนมาตรฐานของทองตลาด  

บางครั้งอาจลดชนิดของไมเพื่อการประหยัด ตามความจําเปนและความเหมาะสมกับเครื่องเรือนนั้น  

บางครั้งอาจใชไมเต็งรัง ไมแดง ไมตะเคียนทอง ไมสยาแทนไมสักได งานเหล็ก, โลหะ โลหะที่ใชสราง

เครื่องเรือน หรือประกอบในเครื่องเรือนมีมากมาย และมีขนาดตางๆ กัน ตัวอยางเชน เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง

ขนาดตาง  ๆกัน เหล็กสี่เหลี่ยมตันขนาดตาง  ๆเหล็กแบบตัน เหล็กฉาก เหล็กกลม ทองเหลือง อลูมิเนียม ฯลฯ 

  2. วัสดุที่ใชเคลือบผิวไมและสีของเครื่องเรือน งานแลคเกอรและน้ํามันเคลือบผิวไม  

แลคเกอรใสสีธรรมชาติ เปนน้ํามันเคลือบผิวไมที่ชวยทําใหผิวเครื่องเรือนสวยงาม คงทนถาวรอยางยิ่ง  

ไมทําใหสีของผิววัสดุเปลี่ยนไป ในการทําผิวสามารถเลือกใชไดตามความตองการ ไดแก แลคเกอรสี

ธรรมชาติชนิดมัน แลคเกอรสีธรรมชาติชนิดดาน เปนตน การยอมสีเนื้อไมใหเปนสีตางๆ สีที่นิยมทํา

การยอมไดแก สีโอคออน สีโอคแก สีโอคดํา สีโอคแดง สีวอลนัท สีมะฮอกกานี สีไมมะเกลือ เมื่อยอมสี

ไดตามความตองการแลว จึงเคลือบดวยแลคเกอรใสชนิดดาน หรือชนิดมันตามตองการ งานสีน้ํามัน   

สีน้ําพลาสติกสําหรับงานไม สีทาใชสีน้ํามันอาจเปนสีชนิดมันหรือดาน สีพนใชสีน้ํามัน มีทั้งชนิดมัน

และดาน สีเสี้ยน เปนกรรมวิธีการทําผิวไมดวยสีน้ํามัน เพื่อเนนใชเห็นสีของเนื้อไมตางกันกับสีของ

เสี้ยนไม เชน เนื้อไมสีขาว เสี้ยนไมสีดํา หรือเนื้อไมสีดํา เสี้ยนไมสีแดง เปนตน วัสดุพนผิวชนิดตางๆ  

เชน พนผิวเปนสีระเบิด หรือพนดวยผงสักหลาด งานสีสําหรับโลหะชนิดตางๆ สีทาสีน้ํามัน สําหรับใช

กับงานโลหะโดยเฉพาะ จะทําใหงานโลหะสวยงาม มีทั้งชนิดมันและดาน สีพน ใชสีน้ํามันสําหรับโลหะ

โดยเฉพาะเชนเดียวกัน การพนหรือการทาสีในงานโลหะ ควรจะทาดวยสีรองพื้นซึ่งเปนสีกันสนิมเสียกอน  

ขัดใหเรียบและจึงทาหรือพนสีจริงทับลงไป 

  3. วัสดุที่ใชประกอบทําผวิภายนอกเครื่องเรือน 

   3.1 วัสดุกรุผิว วัสดุกรุผิวที่ใชทําการประกอบผิวภายนอกเครื่องเรือนไดแก  ไมอัดสัก  

ไมอัดมะปน ไมจริงชนิดตางๆ พลาสติก แบคเกอรไลทแผนเรียบ ลูกฟูก กระเบื้องเคลือบ หินออนสี  

วัสดุพนผิวชนิดตางๆ  เปนตน 

   3.2 วัสดุบุผิว ไดแก หนังสัตวชนิดตางๆ เชน ผาใบ ผาฝาย ผาไหม ผาใบสังเคราะห  

ไนลอน  เชือก  ปอ  เสนใยสังเคราะห  ฯลฯ 

  4. วัสดุประกอบเครื่องเรือน ที่ใชโดยทั่วไปไดแก กระจก รางเลื่อน มือจับ รางรับชั้น  

รางลิ้นชัก  บานพับ  กลอน  ลูกลอ  รางแขวนเสื้อ  เปนตน  (สาคร  คันธโชติ. 2530: 5-7) 
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วัสดุในการออกแบบเฟอรนิเจอร 
 วัสดุที่นํามาออกแบบเฟอรนิเจอรมีหลายชนิด การเลือกวัสดุนั้นขึ้นอยูกับความถูกตองและ

เหมาะสมกับแบบ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติตางๆ ขอดีและขอเสียของวัสดุชนิดนั้น เพื่อที่จะเลอืกใชได

เหมาะสมกับการใชงาน นักออกแบบโดยทั่วไปจะตองมีความรูเกี่ยวกับวัสดุประเภทตางๆ วัสดุที่ใชมา

ในการออกแบบเฟอรนิเจอรมี 3 ชนิดใหญๆ คือ โลหะ สารอินทรียสังเคราะห และสารอินทรียธรรมชาติ 

 1. โลหะ (Metallic materials) แบงเปน 2 ประเภทใหญ ๆ คือ 

  1) โลหะประเภทเหล็ก (FerrousMetal) เปนโลหะที่มีเหล็กผสมอยูหรือเปนสวนประกอบ 

เชน เหล็กกลา เหล็กเหนียว เหล็กไรสนิม เหล็กหลอ เปนตน 

  2) โลหะประเภทไมใชเหล็ก (Non Ferrous Metal) เปนโลหะที่ไมมีสวนผสมของเหล็ก เชน 

อะลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง บรอนซ สังกะสี เปนตน 

 2. สารอินทรียสังเคราะห (Organic Materials : Synthetically) เปนวัสดุสังเคราะหหรือวัสดุเทียม

ที่นักวิทยาศาสตรไดนํามาพัฒนาจากวัสดุที่มีโครงสรางงายๆ โดยอาศัยความรอย ความดัน แคตะลิสต 

ทําปฏิกิริยาทางเคมีซับซอนจนเกิดสารใหมที่มีโครงสรางซับซอน และเกิดคุณสมบัติเฉพาะตาง ๆ มากมาย 

เชน พลาสติก ยางเทียม ใยสังเคราะห เปนตน 

 3. สารอินทรียธรรมชาติ (Organic Materials from Natural Sources) ไดแก วัตถุที่ไดจาก

ธรรมชาติโดยตรง เชน ไม ยาง ดิน หิน หนังสัตว เปนตน 

  3.1 คุณสมบัติของวัสดุที่นํามาใชในงานออกแบบเฟอรนิเจอร การเลือกใชวัสดุสําหรับ

ประกอบกับงานออกแบบนั้นจําเปนจะตองพิจารณาถึงสิ่งตอไปนี้ 

   3.1.1 ความแข็งแรง (Strength) คือ ความสามารถในการรับแรงไดโดยไมทําใหวัสดุ

แตกหัก หรือเกิดการเสียหาย ความแข็งแรงนี้แยกออกเปน 

    3.1.1.1 ความแข็งแรงในการรับแรงดึง (Tensile Strength) คือ ความสามารถ

ของวัสดุที่จะตานทานการฉีกขาดเมื่อไดรับแรงดึง 2 ขางออกจากกัน 

    3.1.1.2 ความแข็งแรงในการรับแรงอัด (Compressive Strength) คือ ความสามารถ

ของวัสดุที่จะตองตานทานการปริแตกเมื่อถูกแรงอัด 

    3.1.1.3 ความแข็งแรงในการรับแรงเฉือน (Shearing Strength) 

   3.1.2 ความแข็งรงของผิว (Hardness) คุณสมบัติของวัสดุทนตอแรงทะลุ ขูดขีด ขวน

หรือการสึกหรอ 

   3.1.3 ความสามารถในการยืดตัว (Ductility) คือ คุณสมบัติของวัสดุสามารถที่จะดึง

หรืออัด ใหยืดตัวออกได โดยไมแตกหักหรือขาดออกจากกัน เชน อะลูมิเนียม ทองแดง เหล็กกลา ฯลฯ 
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   3.1.4 ความยืดหยุนสปริง (Elasticity) คือ ความสามารถคงรูปเดิมถึงแมวาวัสดุนั้น

จะถูกกระทําดวยแรงดึงหรือแรงเฉือน เชน ลวดสปริงสําหรับทําเบาะ เปนตน 

   3.1.5 ความเปราะ (Brittleness) คือ คุณสมบัติของวัสดุที่สามารถขาดหรือหักได 

โดยไมตองเปลี่ยนแปรรูปเปนวัสดุที่เปราะ 

   3.1.6 ความสามารถในเชิงขึ้นรูป บิดงอได (Malleability) คุณสมบัติของวัสดุที่ใช

สามารถบิดงอ อัดรีด ข้ึนรูปได ในลักษณะเคาะ ทุบ รีด ดึง บิด งอ ใหไดรูปทรงที่ตองการไดโดยไมแตกหัก 

เชน ไมอัดประสาน เหล็กแผน เปนตน 

   3.1.7 ความสามารถในเชิงโทรมรูป (Plasticity) เปนคุณสมบัติที่สามารถทําใหออนตัว 

แลวนํามาขึ้นรูปไดอีกครั้ง เชน เหล็กที่ถูกเผาจนรานสามารถนํามาขึ้นรูปได พลาสติก ปูนซีเมนต ซึ่งเหลว

สามารถหลอในแมพิมพได 

   3.1.8 ความเหนียว (Toughness) คุณสมบัติของเนื้อวัสดุที่สามารถรับพลังงานไดมาก 

เชน ความเหนียวของเสนใยของดายที่นํามาใชเปนผาบุเฟอรนิเจอร 

   3.1.9 ความสามารถในการนําหรือฉนวนไฟฟา (Electrical Conductivity) คือ คุณสมบัติ

ที่ยอมใหไฟฟาไหลผานไดงาย เชน ทองแดง อะลูมิเนียม และวัสดุที่ไมยอมใหกระแสไฟฟาไหลผานไดงาย 

เชน ยาง พลาสติก เปนตน 

   3.1.10 ความสามารถในการนําความรอน (Heat Conductivity) คือ วัสดุบางอยาง

สามารถทําใหความรอนไหลผานไดดี เชน ทองแดง อะลูมิเนียม และวัสดุบางอยางไมยอมใหความรอน

ไหลผานไดงาย เชน พลาสติก ใยแกว กระดาษ เปนตน 

  3.2 ประเภทของวสัดุที่นาํมาใชทําเฟอรนิเจอร 

   วัสดุทุกประเภทที่มีโดยทั่วๆ ไป สามารถนํามาใชประโยชนในการทําเฟอรนิเจอร ทั้งนี้

ข้ึนอยูกับรูปทรงของเฟอรนิเจอรนั้นๆ วัสดุที่นิยมใชในการทําเฟอรนิเจอรแบงไดดังนี้ 

   1. ไม (Wood) 

   2. โลหะ (Metal) 

   3. พลาสติก (Plastics) 

   4. วัสดุอ่ืน ๆ (Other Materials) 

   3.2.1 ไม (Wood) ไมที่ใชในงานเฟอรนิเจอรแบงเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ ไมธรรมชาติ 

และไมวิทยาศาสตร 

     3.2.1.1 ไมธรรมชาติ 

      ไมเปนวัตถุดิบที่ สําคัญและจําเปนสําหรับมนุษยทุกยุคทุกสมัย 

สามารถแปรรูปไดงาย และนํามาใชผลิตเครื่องเรือน ประดับตกแตงอาคาร และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
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      (1) ลักษณะโครงสรางของตนไม 

       ตนไมที่ใชงานไดดี ควรจะมีอายุไมนอยกวา 50 ปโดยเฉลี่ย 

ยกเวนไมโตเร็วและไมเนื้อออน เชน ไมยูคาลิปตัส ไมสนโตเร็ว และไมกระถินเทพา เปนตน ถาเปน     

ไมเนื้อแข็ง ยิ่งมีอายุเนื้อไมจะยิ่งแกรง เมื่อแหงแลวอยูตัวดี ถาเราตัดหนาตัดของไมจะเห็นโครงสราง  

ซึ่งประกอบดวยสวนตางๆ อยางนอย 8 สวน คือ 

       1) ไสไม (Pith) เปนแกนกลางของตนที่เกิดมาพรอมกับตนไม ซึ่ง

ถือเปนตําหนิของไมชนิดหนึ่ง เมื่อตนไมมีอายุมากๆ อาจจะแหงเปนโพลงได 

       2) เปลือกชั้นนอก (Outer Bark) เปนสวนที่อยูภายนอกรอบๆ 

ตนไมเพื่อปองกันการกระทบกระแทกจากแรงภายนอก และการเปลี่ยนแปลงของลักษณะอากาศทั่วไป 

ไมใหเปลือกชั้นในและเยื่อเจริญไดรับการบอบช้ํา 

       3) เปลือกชั้นใน (Inner Bark) จะประกอบไปดวยทอเซลลเล็กๆ ที่

เรียกวา โพลเอ็ม (Phloem) จะทําหนาที่ลําเลียงอาหารที่ปรุงแตงแลวไปยังสวนตางๆ ของลําตน โดยสงผาน

ตอเซลลรังสีอีกทอดหนึ่ง 

       4) เยื่อเจริญ (Cambium Layer) เปนสวนเนื้อเยื่อล่ืนๆ ใตเปลือก

อยูระหวางกลางกระพี้กับเปลือกใน สวนนี้เจริญเติบโตขึ้นเปนไมกระพี้ไมตอไป 

       5) กระพี้ไม (Sap Wood) เปนเนื้อไมที่ยังไมแก ทําหนาที่ลําเลียงน้ํา

และอาหารผานทอซีเล็ม (Xylem) เขาไปรวมตัวกับคารบอนไดออกไซดและอากาศที่ใบ โดยอาศัย

พลังงานแสงอาทิตย ทําใหเกิดการปรุงแตเปนอาหารไปเลี้ยงสวนตาง ๆ ของตนไม กระพี้สวนใหญจะมี

สีขาวหรือสีออนกวาแกนของตนไม 

       6) แกนไม (Heart Wood) เปนเซลลของไมที่เจริญเต็มที่แลวสีไม

จะเขมกวาสวนอื่นๆ ทําหนาที่ใหความแข็งแรงแกลําตน สวนนี้คือสวนที่เรานํามาใชงาน โดยนาํมาเลือ่ย

แปรรูปตามขนาดที่ตองการ 

       7) เสนรอบวงป (Annual Ring) การเจริญเติบโตของเซลลที่เรียกวา 

วงรอบป หรือวงป เยื่อเจริญนั้นจะเจริญเติบโตมากในฤดูใบไมผลิ เมื่อเขาฤดูฝนน้ําและอาหารอุดมสมบูรณ 

พอถึงฤดูแลงน้ํามีนอยเซลลที่เกิดขึ้นจะแคบ เล็กและสีเขม บางชนิดหยุดการเจริญเติบโต ทาํใหเกดิเปน

เสนรอบตนไมข้ึน ปละหนึ่งรอบ เราเรียกวาเสนรอบวงประจําป ดังนั้นเราจึงสามารถนับอายุของตนไม

ไดจากเสนรอบวงนี้ เพราะเสนนี้จะเกิดขึ้นทุกปและเรายังจะไดรูอีกวาปไหนน้ําฝนอุดมสมบูรณ เสน

รอบวงประปจะหาง และถาเสนรอบวงประจําปถี่ๆ ก็แสดงวาปนั้นน้ําฝนมีนอย ทําใหตนไมเจริญเติบโต

ไดนอย 
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       8) เสนรัศมี (Wood Rays) จะมองเห็นเปนเสนจากกระพี้เขาไป

ถึงใจกลางของตนไมตามแนวรัศมีของหนาตัดของไม เสนรัศมีจะทําหนาที่สะสมอาหารและนําอาหาร

จากกระพี้สวนภายนอกของตนไมเขาไปเลี้ยงลําตน 

      โครงสรางของเนื้อไมจะประกอบไปดวยเซลล (Cell) แตละเซลลยัง

ประกอบดวยสารหลายชนิดเปนเสนใยเล็กๆ ที่เรียกวาเซลลูโลส (Cellulose) ซึ่งเปนสารอินทรียที่มี

ความสัมพันธกับคุณสมบัติของไมมากที่สุด เสนใยเหลานี้จะยึดติดกันดวยซีเมนตธรรมชาติที่เรียกวา 

ลิกนิน (Lignin) ซึ่งไมเพียงแตจะทําหนาที่เปนตัวเชื่อมประสานใหเซลลยึดติดกันอยางเดียวเทานั้น    

ยังจะชวยทําใหผนังเซลลมีความแข็งแรงอีกดวย 

      (2) ลักษณะของเนื้อไม 

       ไมเปนวัสดุที่มนุษยรูจักกันนํามาใชผลิตเครื่องมือ เครื่องใช ที่พัก

อาศัย ตั้งแตอดีตกระทั่งปจจุบัน จนไมสามารถนับไดวานํามาใชกันนานเทาใด อาจกลาวไดวามนุษย

เกิดมารูจักกับไม ไมที่โคนออกมาจากปาเรียกวา ซุง เมื่อนํามาทําการเลื่อยหรือแปรรูปแลว เราเรียกวา 

ไมแปรรูป ซึ่งมีขนาดตางๆ กันตามความตองการของผูใช หรือหนาที่ในการใชงานที่เหมาะสม ไมที่ใช

กันทั่วไปมีการจัดแบงไมแปรรูปดวยการรับน้ําหนักและความทนทานตามธรรมชาติของไมชนิดนั้น ๆ  

เปนเกณฑ โดยจําแนกไมออกเปน 3 ชนิด คือ ไมเนื้อออน ไมเนื้อปานกลาง และไมเนื้อแข็ง 

       เนื้อไมธรรมชาติแบงตามลักษณะของการรับน้ําหนักและความ

ทนทานดังนี้ 

       1) ไมเนื้อออน สวนใหญเนื้อไมคอยขางหยาบ มีน้ําหนักเบา ผุงาย 

หดตัว บิดและแตกราวคอนขางมาก ปลวกชอบทําลาย เหมาะที่จะใชกับงานชั่วคราว และงานที่ไมตอง

รับน้ําหนักมากนัก ซึ่งมีอยูมากมาย ไมเนื้อออนที่นิยมใชกันทั่วไปในปจจุบันมี 

        ไมจําปาปา (Michelia Champaca Linn) น้ําหนักประมาณ 

620-700 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร เนื้อไมมีสีน้ําตาลอมเหลือง เปนมันวาว เสี้ยนตรง เหนียวดี ไสแตงงาย 

ไมคอยหด บิดตัว เหมาะที่จะใชทําเฟอรนิเจอรทําไมบาง 

        ไมแดงน้ํา (Acrocarpus Fraxinifolis W&A) น้ําหนักประมาณ 

650-700 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร เนื้อไมมีสีแดงออน มันวาว เนื้อหยาบปานกลางเสี้ยนเปนคลื่น เหมาะที่

จะใชกับงานชั่วคราวทั่ว ๆ ไป หรือใชงานในรม 

        ไมมะมวงปา (Mangifera floribunda kurz) น้ําหนักประมาณ 

650-700 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร เนื้อไมสีน้ําตาลออนๆ มีร้ิวสีน้ําตาลเขม เส้ียนตรงคอนขางหยาบ ไส

แตงงาย เหมาะที่จะทําเฟอรนิเจอรแผนหนาไมอัดเพราะมีลายสวยงาม 
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        ไมยมหอม (Cedrela Toona Roxb) น้ําหนักประมาณ     

400-450 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ลักษณะเนื้อไมมีสีแดงออนถึงสีอิฐแก เปนมันเลื่อม กลิ่นหอม เสี้ยน

ตรงและสม่ําเสมอ น้ําหนักเบา เนื้อออนเหนียว ไสแตงงาย เหมาะที่จะใชทําเฟอรนิเจอรและงานฝมือ

ตางๆ 

        ไมรมมา (ซอ) (Gmelina Arborea) น้ําหนักประมาณ 400-

450 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร เนื้อไมมีสีขาวละเอียด เสี้ยนตรง ผ่ึงแหงแลวอยูตัวดี กลิ่นฉุน ไสแตงงาย 

เหมาะที่จะใชทํางานเฟอรนิเจอรและงานฝมือตางๆ 

        ไมเหียง (Diptocarpus Spp) น้ําหนักประมาณ 650-730 กิโลกรัม/

ลูกบาศกเมตร เนื้อไม สีน้ําตาลอมแดง เสี้ยนตรง เหมาะที่จะใชงานชั่วคราวและงานในรม 

        ไมยาง (Diptocarpus Spp) น้ําหนักประมาณ 710-800 กิโลกรัม/

ลูกบาศกเมตร เนื้อไมสีน้ําตาลอมแดงเนื้อแนน มียางมาก หดตัวคอนขางมาก มีความทนทานตาม

ธรรมชาติเพียง 3.5 ป เหมาะที่จะใชงานในรม ปจจุบันนิยมใชทําเฟอรนิเจอร 

       2) ไมเนื้อปานกลาง เปนไมที่จัดเขาประเภทไมเนื้อแข็งไมได แต

คุณภาพดีกวาไมเนื้อออน ยืดและหดตัวนอย บางชนิดทนตอสภาพอากาศดีเทากับไมเนื้อแข็ง จึงเหมาะ

ที่จะใชทําเฟอรนิเจอรเครื่องใชทั่วไป ไมเนื้อปานกลางที่นิยมใช ไดแก 

        ไมสัก (Tectona grandis, Linn.f.) น้ําหนักประมาณ 650-

850 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ลักษณะของเนื้อไมแยกออกไดเปน 3 ชนิด คือ 

         ไมสักทอง เปนไมที่มีคุณภาพดีที่สุด ลักษณะเนื้อไมจะมีสี

เหลืองทอง เมื่อทิ้งไวนานจะเปนสีน้ําตาลหรือน้ําตาลแก เสี้ยนตรงมีเสนแทรกสีเขมเล็กนอย ทําใหเห็น

เสนลายตามธรรมชาติ สวยงามมาก ไมสักจึงเปนที่นิยมใชกันทั่วไป โดยเฉพาะใชในการทําเฟอรนิเจอร 

คือ เนื้อไมจะมีน้ํามันในตัว ปลวกและมอดไมทําลายทนตอสภาพอากาศดีมาก ผึ่งแหงแลวอยูตัวดี     

ไสแตงงาย ทาสีธรรมชาติแลวจะสวยงามมากกวาไมชนิดอื่น 

         ไมสักข้ีควาย สีคอนขางไปทางดําและเนื้อหยาบเล็กนอย 

ไสงายรับน้ําหนักไดนอยกวาไมสักทอง สีและความสวยงามจะลดลงไปเล็กนอยกวาไมสักทอง 

         ไมสักหิน เนื้อละเอียด แนน มีสีดําและมีน้ําหนักมากกวา

ไมสักทองและสักขี้ควาย ไสแตงยากและความสวยงามดวยกวาไมสักขี้ควาย 

        ไมอินทนิน (Lagerstroemia Flos-reginae Retz) น้ําหนัก

ประมาณ 830-900 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ลักษณะเนื้อไมมีสีแดงเรื่อๆ หรือสีชมพูออน เมื่อทิ้งไวนาน

จะเปนสีน้ําตาลอมแดง เส้ียนตรงเนื้อละเอียดเปนมัน ไสแตงงาย ทาน้ํามันไดสวยงามเหมาะที่จะใชทํา

เฟอรนิเจอรและงานกอสรางที่อยูในรม 
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        ไมตะแบก (Lagerstroemia Calyculata, Kurz) น้ําหนักประมาณ 

750-800 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ลักษณะเนื้อไมมีสีเทาหรือน้ําตาลอมเทา เสี้ยนตรงหรือเกือบตรง  

เนื้อละเอียดปานกลาง เหนียว ไสแตงงายเหมาะที่จะใชทําเฟอรนิเจอร ทําพื้นปาเก งานกอสรางที่อยูใน

รมและดามเครื่องมือกสิกรรม 

        ไมโมกมัน (Wrightia Tomentosa, Roem & Schultes) น้ําหนัก

ประมาณ 630-680 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ลักษณะเนื้อไมมีสีขาวนวล เส้ียนตรง เนื้อละเอียดสม่ําเสมอ 

ไสแตงงาย เหมาะที่จะใชทําเฟอรนิเจอรหรืองานที่ประณีต นอกจากนี้ยังนิยมใชในงานแกะสลักและ

งานศิลปะที่มีความละเอียดออน 

        ไมยมหิน (Chukresia Valutina W & A) น้ําหนักประมาณ 

630-750 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ลักษณะเนื้อไมมีสีน้ําตาลอมเหลือง เปนมัน เสี้ยนตรง เนื้อละเอียด

และสม่ําเสมอ เหมาะที่จะใชทําเฟอรนิเจอรและงานที่ประณีตทั่วไป 

       3) ไมเนื้อแข็ง สวนใหญจะมีน้ําหนักมาก เนื้อแนน แข็งและเหนียว 

มีทั้งเนื้อหยาบจนถึงเนื้อละเอียดบางชนิดเสี้ยนตรง แตสวนมากเสี้ยนจะสับสน การไสแตงและเลื่อย

คอนขางยาก ทนตอสภาพอากาศ ใชกับงานกอสรางที่ตองรับน้ําหนักมากๆ ไดดี แตบางชนิดทํา

เฟอรนิเจอรก็สวยงามมาก น้ําหนักคอนขางหนัก ไมเนื้อแข็งที่นิยมใช ไดแก 

        ไมแดง (Xylia Kerri Craib) น้ําหนักประมาณ 960-1,100 กิโลกรัม/

ลูกบาศกเมตร ลักษณะเนื้อไมมีสีแดงเรื่อๆ หรือน้ําตาลอมแดง เนื้อละเอียดแข็งเหนียว เสี้ยนจะเปนคลื่น 

ยืด และหดตัวนอย แมลงไมคอยรบกวน ติดไฟยาก ไสแตงคอนขางยาก เหมาะที่ใชกับงานกอสรางที่

รับน้ําหนักมาๆ ทําเฟอรนิเจอรก็ได ปูปาเกก็สวยงาม ทนตอทุกสภาพอากาศ 

        ไมประดู (Plerocarpus Macrocarpus, Kurz) น้ําหนักประมาณ 

960-1,100 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ลักษณะเนื้อไมมีสีแดงอมเหลืองถึงแดงอิฐ มีลานเสนแกกวาสีพื้น

เล็กนอย เปนลาย สีสวย ไสแตงยาก แข็งแรง ทนทาน ใชกับงานกอสรางไดดีและใชทําเฟอรนิเจอรที่

ตองการแสดงพื้นผิวที่งดงาม โดยเฉพาะปุมของไมประดูมีลวดลายสวยงามและมีราคาแพง นิยมใชทํา

เกาอี้และเครื่องใชที่ตองการความงามเปนพิเศษ (ตางประเทศเรียกวา โรสวูด Rose wood) 

        ไมมะเกลือ (Diosporos Moilis, Griff) น้ําหนักประมาณ 

1,154-1,186 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ลักษณะสีเทาเขมจนกระทั่งดําสนิท เสี้ยนตรง เนื้อไมละเอียด 

เปนมันในตัว มีความแข็งมาก นิยมใชทําเฟอรนิเจอรที่มีราคาแพง โดยเฉพาะนําไปประดับมุก นอกจากนี้

ยังใชทําเครื่องใชตาง เชน ลูกคิด ตะเกียบ หมากรุก งานแกะสลัก เครื่องดนตรีชนิดตางๆ เชน ระนาด 

เปยโน เปนตน 
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        ไมเต็ง (แงะ) (Shorea Obtuse Wall) น้ําหนักประมาณ 960-

1,100 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ลักษณะเนื้อไมเลื่อยใหมๆ มีสีน้ําตาลออน เมื่อทิ้งไวนานจะเปนสีน้ําตาล

แกมแดง เนื้อหยาบ เส้ียนสับสน ไสแตงยาก แข็งและเหนียว ทนตอสภาพอากาศ เหมาะกับงานกอสรางที่

ตองรับน้ําหนักมาก 

        ไมรัง (เปา) (Pentacme suavis ADC) น้ําหนักประมาณ 960-

1,050 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ลักษณะและคุณสมบัติใกลเคียงกับไมเต็งมาก จนบางครั้งเรียกรวมกันวา 

ไมเต็งรังเนื้อไมจะละเอียดกวาไมเต็งเล็กนอย ไสงาย เสี้ยนไมสับสน เหมาะที่จะใชทําวงกบประตู-หนาตาง 

ใชงานกอสรางที่ตองรับน้ําหนักมากๆ 

        ไมมะคาโมง (Afzelia Xylocarpa Craib) น้ําหนักประมาณ 

960-1,050 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ลักษณะเนื้อไมมีสีน้ําตาลอมเหลือง เสี้ยนหยาบ มีร้ิวแทรกเปนลาย 

สีสวยมาก แข็งและเหนียว เมื่อเปยกๆ ไสแตงยาก แหงแลวไสงาย ใชกับงานกอสรางที่รับน้ําหนักมากๆ 

ใชทําเฟอรนิเจอรและพื้นปาเก 

        ไมตะเคียนทอง (Balanocapus Heimii, King) น้ําหนักประมาณ 

860-950 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ลักษณะเนื้อไมมีสีเหลืองหมน หรือสีน้ําตาลอมเหลือง เนื้อละเอียด

ปานกลาง แข็งและเหนียว ปลวกมอดไมคอยทําลาย ทนตอสภาพอากาศไดดี เหมาะที่จะใชกับงาน

กอสรางที่รับน้ําหนักมากๆ ทําวงกรอบประตูหนาตางและใชทําเฟอรนิเจอร 

        ไมพยุงหรือไมประดูลาย (Dalanocapus Hemii, Pierre) 

น้ําหนักประมาณ 1,000-1,200 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ลักษณะเนื้อไมมีสีแดงอมมวง หรือสีมวงถึง

เลือดหมู เปนตน สีลายสีเขมกวาสีพื้น เนื้อละเอียดเหนียวทนทาน เหมาะที่จะใชทําเฟอรนิเจอรและงาน

แกะสลัก 

        ไมชิงชัน (Dalbergia Oliveri Gamble) น้ําหนักประมาณ 

1,000-1,200 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร ลักษณะเนื้อไมมีสีมวงออนจนถึงสีมวงแดง สีลายเปนสีแกกวา  

สีพื้น เนื้อละเอียดแข็งและเหนียว ทนทานมาก ใชกับงานที่รับน้ําหนักมากๆ ไดดี ใชทําเฟอรนิเจอร

เครื่องใชที่แข็งแรง และยังเหมาะที่จะใชทําเครื่องมือชางไม เชน กบไสไม ขอขีดไม เปนตน 
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ตาราง 1 แสดงชนิดไมเนื้อแข็ง ไมเนื้อปานกลาง และไมเนื้อออน มีความแข็งแรงและความทนทาน

 แตกตางกนั  
 

ชนิดของไม ความแข็งแรง (กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร) ความทนทาน (ป) 

ไมเนื้อแข็ง 

ไมเนื้อปานกลาง 

ไมเนื้อออน 

สูงกวา 1,000 

600-1,000 

ต่ํากวา 600 

สูงกวา 6 

2-6 

ต่ํากวา 2 

 
   (3) ตําหนิของไม 

    ตําหนิของไม คือ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายในเนื้อไม ซึ่งอาจทํา

ใหไมขาดความแข็งแรง ความทนทาน และความสวยงาม ตําหนิของไม เชน 

    ตาไม เปนตําหนิของไมชนิดหนึ่งที่พบเห็นกันอยูเสมอ ถึงแมวา

บางตาอาจจะมีความสวยงาม แตก็ทําใหทิศทางและแนวของเสี้ยนไมขาดตอนลง ทําใหเสียความแข็งแรง 

โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อไมถูกนําไปใชในลักษณะที่ตองรับแรงดึง เชน ใชเปนตกหรือคาน อาจจะทําให

ตาไมแตกหักไดงาย นอกจากจะจัดใหไมสวนที่มีตานี้ไดรับแรงอัดก็สามารถนํามาใชงานได 

    รอยราว เปนรอยแยกตามเสี้ยนไม ซึ่งเกิดขึ้นระหวางวงป หรือเกิด

จากการโคนไมที่ไดรับการกระทบกระแทกอยางรุนแรง หรือเกิดจากการที่ตนไมถูกพายุพัดโยกแรงๆ ทํา

ใหเกิดรอยแยกระหวางวงปเกากับวงปใหม รอยแยกดังกลาวจะขยายตอไปตามความยาวของไม ทําให

ความแข็งแรงหรือความตานทานตอแรงเฉือนตามแนวนอนลดลง จึงไมนิยมใชกับงานที่รับกําลังมากๆ 

    รอยปริ เปนรอยแยกตามเสี้ยนไมเชนกัน เกิดจากการหดตัวอยาง

ไมสม่ําเสมอของไมขณะผึ่ง เปนไดทั้งปลายไม กลางไม หรือตลอดแนว ไมที่มีรอยปรินั้นจะเสียความแข็งแรง

ในลักษณะเดียวกันกับไมที่มีรอยราวคือรับน้ําหนักมากๆ ไมได 

    การผุของไม สวนใหญเกิดจากเชื้อรา อันเนื่องจากการกองไม   

ไมถูกวิธี ทําใหไมแหงชามาก เกิดเชื้อราทําใหไมผุเปอย เซลลของไมขาดการยึดเกาะที่ดี ไมสามารถรับ

น้ําหนักได 

    การขวางหรือทแยงของเสี้ยนไม จะทําใหไมขาดความแข็งแรงใน

เร่ืองของการรับน้ําหนักในทางรับแรงดึงและยังทําใหไมแตกราว บิดงอไดงาย 
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    มอดและดวงปา เปนสัตวที่เกิดกับตนไมและเจาะไมกินเปนอาหาร

ตั้งแตไมยังยืนตนดีอยู เมื่อนําไปเลื่อยก็จะเห็นตําหนิของไม เปนรูเล็กบางใหญบางตามขนาดของดวง

หรือหนอนชนิดนั้นๆ ไมที่เปนรูมอด นอกจากจะขาดความแข็งแรงแลว ยังขาดความงามไปดวย ตองเลอืกใช

ใหเหมาะกับลักษณะของงาน อาจตองใชเทคนิคในการอุด ปะ โดยใชไมชนิดเดียวกันและสีเดียวกัน  

ติดกาวใหมีความแข็งแรงก็สามารถใชได 

   เกิดจากมนุษยหรือเครื่องมือกล ตําหนิซึ่งเกิดจากการเลื่อย การเจาะ

หรือผาไมโดยไมไดตั้งใจ เปนการทํางานที่ผิดพลาด หรือการใชเครื่องมือที่ไมถูกตอง เชน ไสไมยอนเสี้ยน

โดยใชกบไมถูกวิธี ทําใหไมถก ฉีกออกจนเปนตําหนิ การเลื่อยบาก เจาะผิดขางทําใหตองปะหรืออุด  

ทําใหเปนตําหนิ ไดเชนกัน 

   (4) ไมทําเฟอรนิเจอร 

    การเลือกไมเพื่อทําเฟอรนิเจอรตองพิจารณาถึงความสวยงาม

คอนขางมาก ตองเปนไมที่แหง เสี้ยนตรง ไมมีรู ตาไม รอยแตกราว ไมมีกระพี้ไม อยางไรก็ตาม ตอง

พิจารณาถึงลักษณะของงานและสวนที่ตองใชไมนั้นดวย เนื่องจากเราไมสามารถเลือกใชแตไมดีๆ ได

ทั้งหมด จําเปนตองเอาไมที่ดีรองลงไปมาใชรวมดวยในสวนที่อยูภายในหรือสวนที่มองไมเห็น งานใน

สวนที่ตองโชวลักษณะไม ไดแก สวนที่มองเห็นชัดเจน เชน พื้นโตะ หนาตู หนาลิ้นชัก เปนตน ตองเลอืกใช

ไมที่มีความสวยงาม เสนลายไมตรง สีสวย ไมมีตาไมหรือรอยแตกราว ถาจําเปนตองเพลาะไมเปนแผน

ใหญ ตองใหลายไมเรียงกันไปในลักษณะเดียวกัน หรือถาเปนงานที่ตองใชไมในแนวตั้ง ก็ใหเอาลายไม

ที่มีรูปรางแหลมตั้งขึ้นใหเหมือนกัน จะชวยทําใหเกิดความสวยงาม มีระเบียบและสงเสริมใหเกิด

ความรูสึกวาแข็งแรงดีไปดวย ถากลับเอาลายไมที่มีมุมแหลมเล็กลงดานลาง จะทําใหบานตูนั้นหมดคุณคา

ดานความสวยงามไปอยางมาก 

    เฟอรนิเจอรบางชนิดใชภายนอกอาคาร เชน เกาอี้สนาม โตะนั่ง

พักผอน ซึ่งตองอยูกลางแดด และตากฝนอยูตลอดเวลา จําเปนตองใชไมเนื้อแข็งที่มีความคงทนตอ

สภาพดินฟาอากาศ เชน ไมสัก ไมเต็ง ไมรัง ไมประดู ไมแดง ไมตะเคียนทอง เปนตน ถาเปนเฟอรนิเจอรที่

ใชในรมก็ควรพิจารณาเลือกไมที่มีความสวยงามและงายแกการจัดทํา สวนใหญจะเปนไมเนื้อออนหรือ

ไมเนื้อปานกลาง อาจเปนไมเนื้อแข็งในบางชิ้นงานที่ตองการสีหรือลายไมที่สวยงาม 

    ไมเนื้อออนที่นิยมใชทําเฟอรนิเจอรในปจจุบัน ไดแก ไมรมมา (ซอ) 

ไมยมหอม ไมยางพารา ไมมะมวงปา ไมจําปาปา ไมสน เปนตน 

    ไมเนื้อปานกลางที่นิยมใชทําเฟอรนิเจอร ไดแก ไมสัก ไมตะแบก 

ไมอินทนิน ไมยมหิน ไมโมกมัน เปนตน สวนไมสักเปนไมที่ดีที่สุดเนื่องจากมีลายสวยงาม ไสแตงงาย 

ทนตอสภาพอากาศไดดีมาก ปลวก มอดไมทําลาย 
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    ไมเนื้อแข็งที่นิยมใชทําเฟอรนิเจอรในปจจุบัน ไดแก ไมชิงชัน     

ไมประดู ไมแดง ไมมะคาโมง ไมเต็ง ไมรัง เปนตน ซึ่งมีลายและสีที่สวยงาม 

    ในการผลิตเฟอรนิเจอรนิยมใชไมเนื้อแข็งปานกลาง เนื่องจากเนื้อไม

ที่มีความแข็งแรงการตัดขอบ มุมและพื้นผิวจะสามารถทําไดเที่ยงตรง พื้นผิวไมมีคุณภาพสูง ทนทาน 

คงสภาพอยูไดนาน นอกจากนี้ยังมีสีและลายไมงดงามกวาไมเนื้อออน 

   (5) ความชืน้ในไม 

    ไมที่เลื่อยแปรรูปใหมๆ ในไมจะประกอบไปดวยน้ําและยางไมเต็ม

ไปหมด ทําใหไมมีความชื้นสูงมาก วิธีการทดสอบหาความชื้นในไมที่ทํากันมานานแลว ซึ่งไดผลที่

แนนอนดีและเสียคาใชจายนอยโดยตัดเอาไมที่ตองการทดสอบหาความชื้นนั้นเปนชิ้นเล็กๆ ประมาณ 

1 x 2 เซนติเมตร แลวเอาไปชั่งน้ําหนัก นําใสในตูอบ ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ 200 องศาฟาเรนไฮต    

อบจนแหงดีแลวนํามาชั่งใหม น้ําหนักที่หายไปก็จะเปนความชื้นในไมทั้งหมดกอนอบ จากนั้นนํามา

คํานวณอยางงายๆ เชน 
 
 น้ําหนกัของไมกอนอบ = 30 กรัม 

 น้ําหนกัของไมที่อบแลว = 20 กรัม 

 น้ําหนกัที่ระเหยไป = 30-20 กรัม 
 
 คิดเปนเปอรเซน็ตความชื้น =  
   

 ∴ ไมนี้มีความชื้น = 50% 
 
     (6) การผึ่งและอบไม 

    ไมที่เลื่อยใหมๆ จะมีน้ําและยางไมอยูมาก ซึ่งงายแกการเลื่อย

หรือแปรรูป ขณะเดียวกันไมก็จะมีน้ําหนักมาก เชื้อเห็ดเชื้อราก็จะเกิดขึ้นไดงาย จึงจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองนําไมมาผึ่งหรืออบใหความชื้นในไมลดลงจนแหงใหสัมพันธกับความชื้นในอากาศ ไมที่มีความชื้น

เกิน 20 เปอรเซ็นต จะเกิดเห็ดและราไดงาย โดยทั่วไปในอากาศจะมีความชื้นประมาณ 12-20 เปอรเซ็นต 

การใหความชื้นในไมจึงไมควรผิดไปจากนี้มากหรือนอยเกิด 4 เปอรเซ็นต เชน ถาความชื้นในอากาศมี

ประมาณ 12 เปอรเซ็นต ความชื้นในไมที่ผ่ึงหรืออบแลวก็ไมควรจะแหงเกิน 8 เปอรเซ็นต และไมควรให

ไมชื้นเกินกวา 16 เปอรเซ็นต เปนตน 
 
 

10 x 100 

20 
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   (7) การแหงและหดตัวของไม 

    น้ําที่อยูในไมนั้นสวนหนึ่งเปนน้ําที่อยูในรูเซลล (Cell Cavities) 

อีกสวนหนึ่งเปนน้ําที่อยูในผนังของเซลล (Cell Wall) ซึ่งผนังของเซลลดูดซึมเอาน้ําไว น้ําที่อยูในรูเซลล

จะระเหยไปกอน แลวน้ําในผนังเซลลจึงจะระเหยตาม โดยปกติน้ําที่อยูในรูเซลลเมื่อระเหยไป ไมคอย

เปนผลทําใหไมหดตัว การหดตัวเริ่มเมื่อน้ําในผนังเซลลระเหยออกไป เปนเหตุใหผนังเซลลยุบตัวลง 

หนาไมก็จะเล็กตามไปดวย เราเรียกวา ไมหดตัว 

    การระเหยของน้ําในไมนั้น ไมบางๆ จะระเหยเร็วกวาไมหนา และ

สวนที่หนาตัดระเหยเร็วกวาสวนอื่นๆ จึงมักจะทําใหหัวไมแตก ตามปกติการหดตัวของไมทางยาวจะมี

ผลนอยมากไมเปนขอที่ตองวิตก ไมจะหดตัวมากทางดานกวางและดานหนา ถาจะสังเกตใหดี เมื่อนํา

ไมไปผ่ึง จะเห็นวาไมที่อยูสวนริมของลําตนจะหดตัวมากกวาสวนในใจกลางตนไม เนื่องจากแกนใจกลาง

มีอายุมากจึงแกรงกวาสวนริม 

   (8) การผึ่งไมดวยอากาศธรรมชาติ 

    การผึ่งไมแบบนี้ไดนํามาใชกันอยางแพรหลายในบานเราซึ่งมี

สภาพอากาศอํานวยประโยชนในการผึ่งไมมาก การผึ่งไมโดยอาศัยธรรมชาติ ไดแก 

    1. การผึ่งลม เปนการผึ่งไมใหแหง ซึ่งใชเวลานานแตไดผลดี ไม

ไมบดิและแตกราวมาก 

    2. การผึ่งแดด เปนการผึ่งไมใหแหงไดเร็ว แตไมมักแตกราวและ

บิดงอคอนขางมาก 

    การควบคุมการแหงของไมเปนสิ่งที่สําคัญในการผึ่งไม ถาแหงเร็ว 

ไมมักจะแตก ถาแหงชาก็ทําใหเสียเวลามาก ไมทันกับความตองการ 

    ส่ิงที่เกี่ยวของกับการผึ่งไมที่สําคัญ คือ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ 

และทางผานของลม 

    1) อุณหภูมิหรือความรอนทําใหความชื้นของผิวไมระเหยกลายเปนไอ 

และความชื้นภายในไม จะถูกขับออกมาที่ผิวไมอีก แลวระเหยเปนไอออกไปเรื่อยๆ ถาอุณหภูมิยิ่งสูง 

โดยธรรมชาติน้ําในไมก็จะระเหยไปไดเร็วขึ้นดวย 

    2) ความชื้นสัมพัทธ เปนสวนที่บังคับความรอนใหมากหรือนอย 

แลวแตสวนสัมพันธของความชื้นนั้นๆ ถาสวนสัมพันธของความชื้นในอากาศสูง ความรอนก็ยอมลดลง 

แตถาความรอนสูงความชื้นก็ลดลง ไมก็จะแหงเร็วขึ้น 
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    3) ทางผานของลมทําหนาที่ 2 อยาง คือ 

     1. สงความรอนเขาไปในบริเวณไม ขับระบายเอาความชื้น

ออกมา 

     2. พัดเอาความชืน้ที่ระเหยแลวออกไปจากไม 

    จากที่กลาวมานี้ จะเห็นวาอากาศเปนสวนสําคัญในการผึ่งไม แต

ถาปลอยไปตามธรรมชาติ ไมไดดัดแปลงใหดีข้ึน ไมอาจมีคุณภาพไมดีเทาที่ควร เชน ปลอยใหไมถูกฝน

และถูกน้ําคาง ไมก็จะแหงชา หรือถาตากแดดรอนเกินไป ไมก็จะแตกราว และถากองไมไมดี ไมก็จะ

แหงชาเกินไปทําใหเกิดเปนเชื้อราและผุไดจึงจําเปนตองมีโรงผึ่งไม และมีวิธีการกองไมที่ดีดวย 

   (9) สถานที่ผ่ึงและการตั้งกองไม 

    สถานที่ตั้งกองไมจะตองแหง อยาใหมีน้ําขังหรือแฉะ และไมควร

มีเศษมูลฝอยอันเปนที่เกิดเห็ดรา หรือแมลงตางๆ ได โรงผึ่งไมควรจะโปรง มีหลังคากันแดดกันฝนได 

และควรมีฝาเปนแผงปด-เปด เพื่อใชกันฝนปละบังคับกระแสลม 

    การกองไม ขนาดของกองไม ควรเอาความยาวของไมเปนเกณฑ 

ใหสามารถกองลงในสถานที่นั้นได 

    ความกวางของกองไมกวางประมาณ 1.50 เมตร ถากองกวาง

มากเกินไปแลวไมตอนในๆ ของกองจะแหงชา ระหวางกองควรมีชองวางไว 60 เซนติเมตร พอเดิน

ตรวจไมไดรอบ 

    ความสูงของกองไม ถือเอาความสะดวกในการกอง แตตองใหต่ํากวา

ชายคาของโรงผึ่งไม ประมาณ 1.00 เมตร เพื่อใหลมผานไดสะดวก 

    การกองควรใหไมขนาดเดียวกันกองไวกองเดียวกัน ในกรณีที่มีไม

หลายขนาด ควรเอาไมที่ใหญหรือหนาไวขางบน ถายกขึ้นไวได จะทําใหไมนั้นแหงเร็วกวากองไวขางลาง  

    ไมรองหรือไมขวางแยกแถวเปนชั้น  ๆมีสวนสําคัญตอการผึ่งไมไมนอย 

ไมรองพื้นจะตองมีความหนาเทาๆ กัน แหงและตรง ขนาดกวางสม่ําเสมอ เพื่อใหไมที่วางซอนเวลาผึ่งแหง

แลวตรงดีดวย   

    ระยะหางของไมรอง ถาไมที่จะผึ่งบาง ก็ใชไมรองวางใหหางกัน

ประมาณ 0.60-0.70 เมตร ถาไมที่จะผึ่งนั้นหนา 3-5 นิ้ว ควรจะวางไมรองใหหางกันประมาณ 1.00-

1.30 เมตร ถาวางหางกันมากเกินไป จะทําใหไมที่ผ่ึงแอนตัว หรือถาวางไมรองชิดกันเกินไป ทําให

เปลืองไมรองและกระแสลมพัดผานไดไมสะดวก ปลายของไมรอยควรยื่นออกมาจากกองไมประมาณ 

1-2 นิ้ว เพื่อความมั่นคงของกองไม และไมรองอันริมสุดของปลายไมที่ผ่ึงทั้งสองขางควรมีขนาดกวางกวา

ไมรองอันใน และวางใหยื่นออกมาจากหัวไมที่ผึ่งเล็กนอย เพื่อชวยปดหนาตัดของหัวไมใหแหงชาๆ 

ปองกันการแตกราวของหัวไมไดดี 
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    การตั้งพิง ไมบางชนิดเมื่อเลื่อยแปรรูปแลวเกิดเชื้อราไดงาย ทําให

สีของไมเสียดวย เชน ไมงิ้ว ไมสมพงและไมเนื้อออน สวนมากเมื่อเลื่อยเปนแผนแลวควรรีบผ่ึงใหแหง

โดยเร็วเพื่อใหผิวหนาของไมแหง เปนการปองกันเชื้อรา การปฏิบัติคือ เอาไมตั้งพิงหรือผ่ึงแดดเปนเวลา

เล็กนอย กอนเอาตั้งพิงในโรงผึ่ง การผึ่งโดยเอาไมพิงกับฝาหรือพิงกําแพง การวางนอนกับพื้นทําใหไม

แหงไมสม่ําเสมอ อาจเปนเหตุใหไมบิดราว นอกจากคอยกลับไมบอยๆ ซึ่งเสียเวลาและเปลืองเนื้อที่มาก 

ไมเหมาะกับไมจํานวนมาก ทางที่ดีควรเอาตั้งพิงกับราวไขวติดตอกันไปประมาณ 10-15 วัน กอน

นําเขาโรงผึ่ง 

    ถาไมแผนมีปริมาณไมมากนักและมีขนาดสั้น ก็ควรใชวิธีวางให

หนาแคบของไมตั้งขึ้น เอาหัวไมชนกันลักษณะเหมือนกานรม ก็เปนการผึ่งไมแผนบางที่ไดผลดีเชนเดียวกัน 

   (10) ความเสยีหายที่อาจเกิดขึ้นจากการผึ่ง 

    การบิดหรือการแตกราวของหนาไม เนื่องจากผิวหนาหรือสวน

ภายนอกของไมหดตัวเร็วเกินไป วิธีแกไขโดยปรับปรุงกระแสลมที่พัดผานใหพอเหมาะ ถาไมหนาก็ให

ลมผานชาๆ โดยเวนชองวางใหนอยลง จะทําใหไมไมคอยบิดหรือแตกราว 

    การแตกราวที่หนาตัดของไม เนื่องจากทางหนาตัดน้ําระเหยได

เร็ว ภายในของไมยังชื้นอยูจึงทําใหไมแตก อาจแกไขโดย 

    - ตัดสวนที่ปริราวออก 

    - บังหนาตัดของไมไมใหถกูลมหรือถูกแดดมากเกินไป 

    - วางไมรองอันริมใหมีปลายยืน่ออกมาปดหวัไมที่ผ่ึงไว 

    - ใชเศษไมตอกรัด-ปดหัวไมไว ใหน้าํระเหยชา  ๆหวัไมก็จะไมแตก 

    - ใชของเหลวหรือเหนียวที่กันน้ําไดทาสวนหนาตัด เชน ชันผง

ผสมดินเหนียวกับน้ํามันกาดคน หรือกวนใหเขากันดีแลวทาหัวไมจะกันการระเหยของน้ําไดดี 

   (11) การอบไม 

    การอบไมก็เปนวิธีการทําใหไมแหงโดยใชเครื่องจักร ซึ่งใช

ระยะเวลาสั้น รวดเร็ว เหมาะแกแรผลิตทางอุตสาหกรรม ซึ่งจําเปนตองใชไมเปนจํานวนมากๆ จะผึ่ง

โดยวิธีธรรมชาติไมเปนการเพียงพอ ไมที่ใชอบในปจจุบัน ไดแก ไมพื้น และไมที่ใชทําเฟอรนิเจอรที่ประณีต  

   วิธีการอบ โดยเอาไมผานเขาเครื่องอบ ซึ่งใชความรอนจากแกส จากไอน้ํา 

หรือจากไฟฟา ซึ่งมีความรอนประมาณ 200 องศาฟาเรนไฮต หรือมากกวานี้ โดยใชเวลาที่พอเหมาะ 

มากหรือนอยข้ึน อยูกับขนาดของไมวาหนาหรือบาง ซึ่งทําใหน้ําในไมระเหยออกไป จนเหลือความชื้น

ประมาณ 8-12 เปอรเซ็นต หรือใหสัมพันธกับความชื้นในอากาศ ซึ่งจะทําใหไมอยูตัวดี 
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    ผลดีของไมที่ผ่ึงหรืออบแหงดแีลว คือ 

    - การยืด การหดตัว การบิดงอ และการแตกราวนอยลง 

    - ชวยขจัดเชื้อราและแมลงในไม ทาํใหไมทนตอสภาพการใชงาน 

    - น้ําหนกัของไมลดลง ชวยประหยัดคาขนสง 

    - ไสหรือปรับแตงไดงาย ทาสหีรือทาน้ํามันไดผลดีข้ึน 

    - ไมเมื่อแหงดีจะทําใหมีความแข็งแรงขึ้นกวาเดิมและความแข็งแรง

ที่มีการตอดวยตะปูจะดีข้ึน 

    - ใชเก็บเสียงไดดีข้ึน (Sound Absorption) 

   (12) การปองกนัรักษาเนื้อไม 

    นอกจากการผึ่งและการอบไมใหแหงตามตองการแลว ยังมีวิธี

ปองกันการรักษาเนื้อไมใหคงทนถาวรและสวยงามดวย เราสามารถปองกันรักษาไดโดยวิธีตอไปนี้ 

    1) การทาน้าํมนั 

     - ใชน้ํามันเครื่องเกาๆ ทาไมปองกันแมลง เชื้อราและปองกัน

ไมผุไดดี ซึ่งเหมาะที่จะใชทาไมหมอนรถไฟ เสาไมใกลๆ พื้นดิน 

     ขอดี คือ ราคาถูก ทาแลวติดทนนาน ทางาย ไมเปนอันตราย

ตอผูใช 

     ขอเสีย คือ ทาแลวไมคอยแหง ขาดความสวยงาม จับตองไม

คอยได 

     - ใชน้ํามันดินทา เปนน้ํามันที่ไดจากการกลั่น สกัดถานหิน มี

สีดํา หรือสีน้ําตาลไหม ใชมากที่สุดในการปองกันรักษาเนื้อไม ไดแก โซลิกนั่ม (Solignum) 

     ขอดี คือ มีส่ิงเปนพิษแกเชื้อราและแมลงตางๆ ไมคอยละลาย

น้ํา ระเหยชา ทาแลวทนนาน ใชงาย สามารถแทรกซึมเขาไปในเนื้อไมไดดี หางาย ราคาไมแพงนัก ใช

แปรงธรรมดาทาไดเร็วกวาทาสี 5-7 เทา 

     ขอเสีย คือ มีกล่ินเหม็น ไมเหมาะที่จะทาบานพักอาศัย และ

ถาแพจะกัดผิวหนังผูทาดวย 

    2) การทาส ี

     การทาสีเคลือบผิวทึบแสง สีที่ใชทาไมจะตองเปนสีน้ํามัน ซึ่งมี

อยูหลายชนิด บางชนิดแหงเร็ว บางชนิดแหงชา แลวแตคุณภาพของสีและสวนผสมของตัวทําละลาย 

โดยปกติสี 1 แกลลอน จะทาไมไดพื้นที่ประมาณ 35 ตารางเมตร ความทนของสีที่ทาแลวประมาณ 5 ป 

โดยเฉลี่ย มากหรือนอยกวานี้ประมาณ 2 ป คือ สีไมคอยดีจะทนไดประมาณ 3 ป แตสีดีจะทนไดถึง 7 ป 
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     ถาจะใชสีพลาสติกทา จะตองปองกันยางไมดวยการทา

เชลแล็กหนึ่งถึงสองครั้งกอน จึงจะทาสีพลาสติกได มิฉะนั้นยางไมจะออกมาทําใหเปนรอยดาง สีพลาสติกนี้

ทาเพื่อความสวยงามเทานั้น ไมไดชวยรักษาเนื้อไมเทาใดนัก เนื่องจากเปนสีที่ผสมกับน้ํา  

    การทาสีเคลือบผิวบาง เปนการปองกันรักษาเนื้อไมเมื่อทาแลว 

สามารถมองเห็น ลายไมและสีของไมสวยงามเปนธรรมชาติมากที่สุด วัสดุที่ใชทา ไดแก เชลแล็ก ยูรีเทน 

แล็กเกอร น้ํามันทีคอยล น้ํามันวานิช เปนตน เปนการรักษาเนื้อไมใหทนทาน เพราะสีที่ใชทานี้ปองกัน

ความชื้นไดดี 

    3) การใชสารเคมี ทาไมหรืออัดเขาไปในเนื้อไม จะทําใหมี

คุณสมบัติดีข้ึน และทนทานขึ้น สารเคมีที่ใชมีดวยกันหลายชนิด เชน 

     - ซิงคลอไรด (Zinc chloride) เปนผงสีขาวละลายไดงายใน

น้ํารอน 

     ขอดี คือ เปนสารที่ละลายน้าํได ราคาถกู หาซื้องาย ไมมีกลิ่น 

ไมมีอันตรายจากอัคคีภัย เมือ่อัดเขาไปเนือ้ไมจะมีผลทาํใหไมทนไฟไดมากขึ้น 

     ขอเสีย คือ ละลายน้ําไดดี ทาแลวเมื่อถูกน้ําจะละลายหายไป

ไดงายเมื่อทาไมแลวไมจะหดตัวไดมาก 

     - โซเดียมฟลูออไรด (Sodium fluoride) เปนผลึกสีขาวละลายน้ํา

แลวทางาย รักษาเนื้อไมไดดี ไมมีกลิ่น ไมมีอันตรายแกผูอยูอาศัย ราคาแพงกวาซิงคลอไรด 

     - อารซีนิก (Arsenic) สารหนูผสมเจือจาง ใชทารักษาเนื้อไม

ไดดีมาก สารนี้เปนพิษ แกเชื้อราและแมลงตางๆ 

     ขอควรระวัง : ไมควรใชสารนี้ทาไมโครงสรางบานพักอาศัย 

เมื่อทาแลวจะระเหยเปนแกสที่อาจเปนอันตรายแกรางกายผูอยูอาศัยได 

     - คอปเปอรซัลเฟต (Copper Sulphate) จุนสีเปนผลึกสีฟา

ปองกันไมผุไดดี ละลายน้ําแลวทางาย ราคาไมแพงนัก มีอันตรายตอผูใชนอยมาก 

     ขอควรระวัง : สารชนิดนี้กัดเหล็กหรือเหล็กกลา ซึ่งใชประกอบ

กับงานที่ทําหรือสวนกอสราง เชน ตะปู หรือนอตที่ยึดโครงสรางตางๆ 

     - โซเดียมซิลิเกต (Sodium Silicate) ใชผสมกับน้ําเย็นละลาย

แลวนําไปทาเคลือบ ผิวไมไว ทําใหไมทนทาน 

     สารเคมีที่ใชผสมน้ําทา ไมควรใชทาภายนอกอาคาร เพราะ

เมื่อถูกน้ําฝนชะลางสารเคมีจะละลายไปกับน้ําดวย 
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     - คอนอินเซกทิไซด (Con insecticide) เปนน้ํายาเคมีชนิด

เขมขน มีอํานาจแทรกซึมสูง ใชทาหรือพนรักษาเนื้อไมที่ไมไดสีเพียงครั้งเดียว มีอายุการปองกันไดนาน 

8-10 ป ซึ่งใชกันอยูทั่วไปในปจจุบัน 

   (13) การอัดน้ํายาเขาไปในเนื้อไมหรืออาบน้ํายาไม 

    เปนการอัดหรืออาบน้ํายาเคมีใหซึมเขาไปในเนื้อไม ซึ่งทําใหไมทน

ตอสภาพอากาศไมมีเชื้อราและแมลงมารบกวน และทําใหไมทนไฟ เกิดการลุกไหมยากขึ้น น้ํายาเคมีที่ใช 

ไดแก 

     1) อะลูมิเนยีมซลัเฟต  (Aluminium Sulphate) 

     2) แอมโมเนยีมโบรไมด  (Ammonium Bromide) 

     3) แอมโมเนยีมคลอไรด  (Ammonium Chloride) 

     4) ซิงคลอไรด  (Zinc Chloride) 

     5) แมกนีเซยีมคลอไรด  (Magnesium Chloride) 

     6) โซเดียมฟอสเฟต  (Sodium Phosphate) 

   โดยใชน้ํายาดังกลาว 1 ปอนดตอไม 1 ลูกบาศกฟุต และการอัดน้ํายา

เขาไปในเนื้อไมจะทํากับไมเนื้อออนเทานั้น ซึ่งจะทําใหไมทนทานพอๆ กับไมเนื้อแข็ง แตถึงอยางไรก็ดี

สภาพการรับน้ําหนักก็ยังไมสามารถรับไดเทากับไมเนื้อแข็ง 

   (14) คุณสมบัติของไม 

    การทําเฟอรนิเจอรไมที่มีคุณภาพดีและสวยงามนั้น ข้ึนอยูกับ

การเลือกวัสดุที่นํามาใช โดยเฉพาะทิศทางของลายไม (Fiber direction) ซึ่งนอกจากจะทําใหเกิดลวดลาย

ที่สวยงามแลวยังรับแรง หรือเกิดความแข็งแรงที่แตกตางกันดวย 

    การออกแบบเฟอรนิเจอรจึงควรเลือกไมที่เหมาะสม เนื่องจาก

คุณสมบัติของไมแปรเปลี่ยนได จึงควรเลือกจุดเดนของไมใหไดมากที่สุด หลีกเลี่ยงขอเสียของไม และ

เลือกชนิดของไมใหเหมาะสมกับงาน เชน ความชื้นสัมพันธที่เหมาะสมกับไมที่ใชทําเฟอรนิเจอรประมาณ  

8-11 เปอรเซ็นต เปนตน ซึ่งจะมีผลตอการหดตัว การขยายตัว การงอ การบิด การแตกปริ ผิดแผกไป

จากรูปเดิมที่ตองการได 

    นอกจากนี้การออกแบบเฟอรนิเจอรไมอาจหาวัสดุอ่ืนๆ มาประกอบ 

เพื่อใหสวยงามมีจุดเดนขึ้นหรือสอดคลองกับงานตางๆ อาจใชเหล็ก อะลูมิเนียม หนัง ผา พลาสติก 

หรือวัสดุใหมมาประกอบดวยเพื่อใหไดรูปทรงและเกิดความสวยงาม 
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    เทคนิคการนาํไมธรรมชาติไปใชกับงานเฟอรนิเจอร 

    สําหรับเฟอรนิเจอรไมแลวเทคนิคในการผลิตเปนสิ่งสําคัญมาก 

เพราะจะมีผลโดยตรงตอคุณภาพของผลิตภัณฑและราคา และที่สําคัญคือมีผลตอรูปรางที่จะปรากฏ 

(Form appreciably) ดวย ฉะนั้นในการตัดสินใจที่จะเลือกวาควรจะใชเทคนิคในการผลิตรูปแบบใด  

จึงจะสอดคลองกับลักษณะของเครื่องจักร เครื่องมือที่จะทําการผลิตและรูปราง (Form) ที่นักออกแบบ

ตองการ เทคนิคที่นิยมใชทําเฟอรนิเจอรมีดังนี้ คือ 

    1. เทคนิคแบบขุด เจาะ (Block Wood or Sculpture Techniques) 

เทคนิคแบบนี้ คือ การนําเอาไมขนาดใหญ นํามาขุด เจาะ เหลาแตงใหมีรูปรางหรือชิ้นสวนตามที่ตองการ 

ซึ่งจะตองใชเวลาในการผลิตนาน งานประเภทนี้มักจะพบในสมัยโบราณและสมัยกลางที่ชอบนําเอามา

ใชในการผลิตเฟอรนิเจอร เชน การทําบันได ทําสาก ทําเกาอี้ เปนตน ซึ่งแมในปจจุบันนี้ก็ยังมีการนําเอา

เทคนิคแบบนี้มาใชกับเฟอรนิเจอรอยู แตเปนบางชิ้นสวนที่ตองการมาประกอบเทานั้น โดยเฉพาะ

ประเทศเดนมารคยังนิยมเทคนิคแบบนี้อยู 

    2. เทคนิคแบบไมแผนตรง  (Solid Wood or Straight Wood 

Technique) เทคนิคแบบนี้เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป คือ การนําเอาไมจริงลักษณะตรงตั้งแตสองช้ิน

ข้ึนไปนํามาประกอบติดกัน เพื่อทําเปนเฟอรนิเจอรตางๆ ซึ่งลักษณะเชื่อมตอกันนั้น วิธีที่งายที่สุดคือ ใช

ตะปูยึดหรือใชกาวยึด สวนวิธีการที่ยุงยากมากกวานั้นคือ การเขาเดือย เขาลิ้น และบางวิธีการตองการ

ชางที่มีฝมือและความชํานาญเปนพิเศษ เทคนิคแบบนี้นิยมใชในระบบอุตสาหกรรม (Mass-Production) 

มาก เพราะสะดวกรวดเร็วในการผลิต และงายแกการทําดวยเครื่องจักร 

    3. เทคนิคแบบงอไม (Bending Wood Techniques) ลักษณะ

เฟอรนิเจอรแบบนี้มีความตองการดานรูปโคง เวา (Shapes) เปนพื้นฐาน ซึ่งวิธีการดัดนั้นสามารถทํา

ไดหลายวิธี ขึ้นอยูกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของไมแตละชนิดวามีความออนตัว และความแข็งตัวมาก

นอยเพียงใด ตลอดจนมีความเหนียวทนตอการดัดไดแคไหน มักจะพบอยูเสมิวาไมบางชนิดเมือ่ดดัแลว

มีรอยแตราว หรือคืนตัวไดงาย 

    วิธีการดัดแบบดั้งเดิม คือ การนําไมไปตมจนนิ่มตัว แลวดัดโคง

ตามแบบโลหะที่ดัดไวแลว โดยการยึดไมติดกับแบบโลหะนั้นเปนจุดๆ ปลอยทิ้งไวจนแหง จะไดรูปโคง

ตามแบบที่ตองการ แตวิธีการดังที่กลาวมานี้ไมสามารถใชดัดกับมุมที่โคงมากๆ ได นอกจากจะใช

เทคนิคแบบใชไมแผนบาง (Veneer) ปะไปตามตัวแบบทีละชั้น จะไดความหนาตามตองการ การปะที่

นิยมทํากันก็จะใชกาวทาแทรกในทุกๆ ชั้นของแผนไมแผนบาง 
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    4. เทคนิคแบบไมประสาน (Laminated Wood or Plywood 

Technique) เทคนิคแบบไมประสาน คือ การนําไมมีขนาดเล็กๆ หรือบางๆ ประกอบเขาดวยกัน ซึ่งอาจ

แบงไวเปน 3 ลักษณะ คือ ลักษณะแบบไมอัดแบบไมจริงประสาน และแบบผสม 

     1) ลักษณะแบบไมอัด เปนการประสานกันระหวางไมแผนบาง

หลายๆ ชิ้นมารวมกัน 

     2) ลักษณะแบบไมจริงประสาน เปนการนําแผนไม ทอนไม

ขนาดเล็กมาประสานกันเขาดวยกันทําใหเปนแทงหนาขึ้น เพื่อใหเปนไปตามความตองการในดานการ

ออกแบบ 

     3) ลักษณะแบบผสม เปนการประสานผสมกับวัสดุชนิดอ่ืน

ที่ไมใชไม เชน พลาสติก และโลหะตางๆ 

     จุดประสงคในการใชเทคนิคแบบไมประสาน (Laminated 

Wood) 

     1) เพื่อปองกันการบิดงอของไม 

     2) เพื่อทาํใหน้ําหนักเบาขึ้น 

     3) ตองการใชประโยชนจากไมราคาแพงใหมากที่สุด 

     4) เพื่อความสวยงามของลักษณะเฉพาะผิวของไมแตละชนิด

และตามความตองการในดานการออกแบบ 

    5. เทคนิคแบบแมพิมพ (Molded Plywood) เปนการนําไมแผน

บางมาซอนทับกันหลายๆ ชั้นลงบนแมพิมพ เทคนิคแบบนี้จะมีขอบเขตจํากัดในดานการออกแบบมากขึ้น 

เพราะการจะออกแบบใหมีมุมโคงหรือเวาซับซอนไมไดเพราะจะไมสามารถถอดออกจากแมพิมพได 

ฉะนั้นการออกแบบรูปราง (Form) และประโยชนใชสอย (Function) จะถูกจํากัดลงไปบาง 

   3.2.1.2 ไมวิทยาศาสตร 

    ไมวิทยาศาสตรเปนไมที่ผลิตขึ้นมาทดแทนไมธรรมชาติซึ่งมีราคาแพง

และหายาก ประกอบกับการขาดแคลนวัตถุดิบสําหรับอุตสาหกรรมตางๆ ที่ตองใชไมเปนวัตถุดิบ เชน 

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมกรอบรูป อุตสาหกรรมกอสรางและการตกแตง เปนตน 

    ไมวิทยาศาสตรเปนไมที่ผลิตไดโดยการนําไมทอน กิ่งไม เศษไม มาใช

เปนวัตถุดิบเพื่อการผลิตใหใชประโยชนไดอยางคุมคา และมีราคาถูกกวาการใชไมจริง 
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    แผนไมวิทยาศาสตร แบงออกเปนกลุมกวางๆ ได 3 กลุม คือ 

    (1) กลุมแผนไมวิทยาศาสตรที่ใชไมแผนบาง หรือแผนไมแปรรูปเล็กๆ 

มาประสานกัน (Laminated Board) แผนวัสดุในกลุมนี้โดยทั่วไปมักจะประกอบดวยวัตถุที่ทําจากแผน

ไมบาง หรือที่เรียกวา วีเนียร (Veneer) ซึ่งไดจากการปอกหรือฝานดวยเครื่องจักร แลวนํามาอัดซอนกัน

โดยใหไมบางแตละแผนวางขวางเสี้ยนซึ่งกันและกัน โดยปกติการวางขวางเสี้ยนนั้นจะวางขวางเปนมุม

ฉาก แผนวัสดุดังกลาวนี้อาจจะทําดวยการนําเอาแผนไมบางลวนๆ มาวางซอนกันจนมีความหนาตาม

ความตองการ หรืออาจจะใชแผนไมแปรรูปช้ินเล็กๆ ยาวๆ มาเรียงตอกันเปนไส (Core) แทนแผนไมบาง

เพื่อเปนโครงสรางภายในและใชวัสดุแผนไมบางวางปดดานบนและดานลาง การวางไมบางสลับกันใน

แตละชิ้นจะทากาว นําเขาเครื่องอัดและอบใหกาวแหง แลวนํามาขัดกระดาษทราบ ตัดใหไดขนาดและ

ไดฉาก คัดแยกเกรดตามความตองการ การวางไมบางสลับเสี้ยนไมก็เพื่อทําใหแผนไมมีความแข็งแรง 

และชวยลดการยืด และการหดตัวของไมบาง จํานวนของชั้นวัตถุดิบไมบางจะมีจํานวนเปนคี่เสมอ 

เพื่อใหเกิดความสมดุล แผนหนาทั้ง 2 ดานจะมีเสี้ยนตามกัน จํานวนชั้นของไมบางจะมีตั้งแต 3, 5, 7, 

9 ชั้น จนไดความหนาตามตองการ ซึ่งมีขนาด 4, 6, 8, 10, 12, 15 และ 20 มิลลิเมตร แผนไมในกลุมนี้

ประกอบดวย 

     1) ไมอัด (Plywood) เปนไมที่อยูในกลุมแผนไมวิทยาศาสตรที่ใช

ไมชิ้นเล็ก (Laminated Board) ผลิตไดโดยใชไมบาง ที่ปอกหรือฝานจากไมซุงนานาชนิด ความหนา

ของแผนไมบางที่ใชรวมทั้งการจัดทิศทางในการวางแผนไมบางซอนกัน จะใหความแข็งแรงและคุณสมบตัิ

ของไมอัดที่ผลิตไดนั้นเปลี่ยนแปลงได ข้ึนอยูกับความหนาบางของแผนไม จะมีความกวาง 4 ฟุต ยาว  

8 ฟุต เปนมาตรฐาน 

     2) แผนไมอัด ไสไมประกับต้ัง หรือที่เรียกกันทั่วไปวา ลามินบอรด 

(Lamin Board) เปนไมอัดอีกประเภทหนึ่งที่มีไสทําจากไมแปรรูปชิ้นยาวๆ หรือทําจากแผนวัสดุที่ใชไม

เปนวัตถุดิบมาอัดติดกันดวยกาวใหเปนแผน ชิ้นไมหรือชิ้นวัสดุนั้นจะกวางไมเกิน 7 มิลลิเมตร แผนไมอัด 

ไสไมประกับต้ังนี้มักจะนําไปใชแผนปูหนาโตะหรือช้ันวางของที่ตองรับน้ําหนักมากๆ 

     3) แผนไมอัด ไสไมระแนง หรือ บล็อกบอรด  (Block board) คือ 

ไมอัดประเภทหนึ่งที่มีไสทําจากไมแปรรูปช้ินเล็กๆ ยาวๆ มาเรียงตอกัน หรือมีไสทําจากแผนวัสดุที่ใชไม

เปนวัตถุดิบอ่ืนๆ โดยเปนชิ้นไมนํามาเรียงตอกันเปนไส ชิ้นไมนั้นจะเรียงใหแตละดานชิดกันโดยไมใชกาว

แตจะคงรูปอยูไดโดยใชแผนไมยางหรือแผนไมอัดทากาวปดทับทางดานนอกทั้ง 2 ดาน แตในปจจุบัน

การใชแผนไมประเภทนี้มีความนิยมนอยลงกวาเดิม 
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    (2) กลุมแผนไมวิทยาศาสตรที่ใชชิ้นไมสับอัด (Particle Board) อาจ

ใชวัตถุดิบจําพวกที่มีเซลลูโลส (Cellulose materials) แตละชนิดตางกันไป เชน จากไม จากปานลินนิน 

(Flax) และจากชานออย (Bagasse) เปนตน วัตถุดิบเหลานี้จะถูกนําผานเขากระบวนการตางๆ โดย

การตัดเปนชิ้นเล็กๆ และนํามารวมกันเปนแผนโดยใชตัวประสานอินทรียหรือกาวสังเคราะหรวมกับ

แรงอัด ความรอน ความชื้น สารเรงแข็งของกาวและสารตานทานความชื้น ซึ่งเปนชนิดเดียวกับสารกันน้ํา 

ผลิตภัณฑแผนชิ้นไมอัดประกอบดวย 

     1) แผนไมสับอัด (Wood Chip Board) เปนการนําเอาวัตถุดิบ

จากไมทอน จากตนไม ที่ตัดสางออกจากสวนปา จากเศษไมตางๆ มาสับยอยเปนชิ้นเล็กๆ และแยก

ขนาดโดยตะแกรงหรือการใชลมเปาใหลอยตัวจากวิธีดังกลาวทําใหสามารถเรียงชิ้นไมสับนั้นใหเปน

แผน โดยแยกออกเปนชิ้นตามขนาดของชิ้นไมที่ตองการชิ้นไมหยาบจะถูกเรียงแผนใหเปนไสในของ

แผน สวนชิ้นไมละเอียดก็จะถูกเรียงเปนผิวของแผนทั้ง 2 ดานทําใหงายตอการตกแตงและงายตอการ

นําไปใชในอุตสาหกรรม เครื่องเรือน แผนไมสับอัดแบงออกไดเปนหลายชิ้นคุณภาพแตละชิ้นจะขึ้นอยู

กับขนาดของวัตถุดิบที่สับเปนชิ้นเล็กๆ การแผกระจายตัวของชิ้นไมขณะสรางแผน คุณสมบัติของกาวที่

ใชในการประสาน และคุณภาพของการอัด 

     2) แผนชานออยอัด (Bagasse Board) ทําจากชิ้นสวนของชานออย

ที่เหลือจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน้ําตาล 

     3) แผนเสนใยปานลินนินอัด (Flax Board) ทําจากเศษปานลินนิน

ที่เหลือจากโรงงานทอผาลินนิน แผนเสนใยปานลินนินอัดสวนใหญจะมีผิวเรียบแตมีความแข็งแรงนอย

กวาแผนไมสับอัด 

     4) แผนเกล็ดไมอัด (Flake Board) คือ แผนวัสดุที่ทําจากไมหรือ

ฝานออกมาเปนเกล็ดบางๆ แลวนําเกล็ดไมนั้นมาอัดติดกันทางดานแบนดวยกาวหรือวัตถุประสาน

อยางอื่น ดังนั้นทางดานราบหรือดานแบนของเกล็ดไมจึงขนานกับผิวของแผน 

     5) แผนเกล็ดไมอัดเรียงชิ้น (Oriented Strand Board : OSB) 

แผน OSB เปนแผนชิ้นไมอัดชนิดพิเศษ ซึ่งผลิตจากชิ้นไมที่มีลักษณะแบน บาง และมีความยาวมาก 

เมื่อเปรียบเทียบกีบความกวางชิ้นไมชนิดนี้เรียกวา “สแตรนด” (Strand) ขนาดโดยประมาณของ

ชิ้นสแตรนด คือ กวาง 40 มิลลิเมตร ยาว 60 มิลลิเมตร และหนา 4 มิลลิเมตร แผน OSB มักผลิตแบบ

โครงสราง 3 ชิ้น โดยใชเทคนิคพิเศษ ทําใหชิ้นสแตรนดที่ใชเปนผิวชั้นบนและลางของแผนถูกเรียงตัว

ตามความยาวของแผน สวนชิ้นสแตรนดสวนกลาง (Core Layer) จะถูกทําใหเรียงตัวตามความกวาง

ของแผน ทําใหเกิดโครงสรางที่สมบูรณในแผนทํานองเดียวกันกับลักษณะของโครงสรางแผนไมอัด 



 31 

     6) แผนไมเอกพันธุ (Honogeneous Board) คือ แผนปารติเคิล

บอรด (Particle Board) ที่ทําจากชิ้นไมที่สับยอยไดมีขนาดเล็ก แลวนําชิ้นไมที่สับยอยนั้นเขาดวยกัน

ใหเปนแผน ดวยเครื่องอัดกําลังสูงที่มีไสแนน 

    (3) กลุมแผนไมวิทยาศาสตรที่ใชเสนใยของไมหรือมัดเสนใยของไม  

(Fiber Board) ซึ่งไดจากการยอยชิ้นไมสับโดยผานขบวนการที่ใชความรอนสูง ไดเปนเสนใจแลวนํา

เสนใยนั้นมาเรียงเปนแผนโปรงๆ หลังจากนั้นเขาเครื่องอัดใหเปนแผนตามขนาดที่ตองการ แผนเสนใย

ไมอัดที่ผลิตออกมานั้นมีหลายแบบแตกตางกันตามสภาพความเปยกแหงของเสนใยขณะทําแผน และ

ชนิดของกาวที่นํามาใช รวมทั้งปริมาณกาวที่ใชเปนตัวประสานดวย ความแนนของแผนเสนใยไมอัดจะ

แตกตางกันไปตามกําลังอัดของเครื่องจักรที่ใช แผนเสนใยไมอัดทุกแผนที่ผลิตออกมาจะมีคุณภาพ

สม่ําเสมอตลอดทั่วทั้งแผน ทั้งนี้เนื่องจากการกระจายตัวของเสนใยในขณะที่ประกอบเปนรูปแผนนั้นได

เปนไปอยางสม่ําเสมอ ครอบคลุมไปทั่วความหนา อยางไรก็ตาม ในระหวางการผลิตอาจผสมสารอื่นๆ 

ลงไปดวย เพื่อใหแผนใยไมอัดที่ผลิตขึ้นมามีความแข็งแรง มีความตานทานความชื้น ตานทานไฟ 

ตานทานแมลงหรืการผุ ซึ่งแบงออกเปนชนิดยอย ๆ ไดดังนี้ 

     1) แผนใยไมอัดออน (Soft Board) มักจะทําการผลิตโดยกรรมวิธี

เปยก มีน้ําหนัก เบา มีความหนาแนนต่ํา คือประมาณ 40-400 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร เปนแผนใยไมอัดที่

ไมมีการอัดรอน (Hot Pressing) แตใชวิธีอบแผนใยใหแหงแทน แผนใยไมอัดออนที่ผลิตเปนการคา

สวนมากมีความหนาแนนประมาณ 235-275 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร แผนใยไมอัดออนสวนใหญจะใช

เพื่อวัตถุประสงคเปนฉนวนปองกันอากาศรอนหนาวเนื่องจากการประสานตัวของแผนเสนใยในแผนใย

ไมอัดออนสวนใหญนั้นอยูเกณฑต่ํา จึงไมเหมาะที่จะนําไปใชในอุตสาหกรรมเครื่องเรือน 

     2) แผนใยไมอัดความหนาแนนปานกลาง (Medium Density 

Fiber Board : MDF) แผนใยไมอัดชนิดนี้เปนแผนใยไมอัดที่มีความหนาแนนตั้งแต 500-800 กิโลกรัม/

ลูกบาศกเมตร ระดับความหนาแนนที่ผลิตสวนมากอยูระหวาง 700-750 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร 

แผนเอ็มดีเอฟเปนผลิตภัณฑแผนไมวิทยาศาสตรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงไมธรรมชาติมากที่สุด 

     3) แผนใยไมอัดแข็ง (Hard Board) ผลิตภัณฑชนิดนี้มีความ

หนาแนนสูง คือ มีความหนาแนนตั้งแต 800-1,200 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร คุณภาพของแผนใยไมอัด

แข็งนั้นอยูในระดับสูงมาก ทั้งนี้เกิดจากการอัดดวยเครื่องจักรที่มีกําลังอัดสูง และเกิดการเชื่อมตัว

ระหวางเสนใยที่ประสานซึ่งกันและกันโดยกาวธรรมชาติดที่เกิดจากไมที่ใชเปนวัตถุดิบ ในกรรมวิธีการ

ผลิตจะใชกาววิทยาศาสตรเขาชวยบาง เพื่อเพิ่มคุณสมบัติความแข็งแรงใหสูงขึ้นระดับความหนาแนนที่

ผลิตเปนอุตสาหกรรมอยูในชวง 900-1,100 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร 
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    แผนเสนใยไมอัดชนิดความหนาแนนปานกลาง (MDF) เปนผลิตภัณฑ

ที่อยูกึ่งกลางระหวาง แผนใยไมอัดแข็ง (Hard board) กับแผนไมสับอัด (Wood Chip Board) เพราะ

ในกรรมวิธีการผลิต เอ็มดีเอฟนั้นผลิตจากเสนใยเชนเดียวกับแผนใยไมอัดแข็ง แตการยึดประสาน

ระหวางเสนใยภายในแผนเกิดจากกาววิทยาศาสตรที่ใชผสมเชนเดียวกับกรรมวิธีการผลิตแผนไมสับอัด 

ในวงการอุตสาหกรรมเครื่องเรือนนิยมใชแผนชิ้นไมสับอัด (Particle Board) และแผนเสนใยไมอัดชนิด

ความหนาแนนปานกลางเปนสวนประกอบของเฟอรนิเจอร เชน ตู เตียง โตะ มากกวาแผนไมวิทยาศาสตร

ประเภทอื่นๆ เนื่องจากแผนไมสับอัดปารติเกิดบอรดมีราคาถูก ความแข็งแรงปานกลาง สวนเอ็มดีเอฟ

บอรดมีกลสมบัติและกายสมบัติ (Mechanical And Physical Characteristics) ใกลเคียงกับไม

ธรรมชาติมาก ดวยเหตุนี้ เอ็มดีเอฟบอรดจึงสามารถนําไปใชงานไดหลายประเภทแทนไมธรรมชาติไดดี 

    เทคนิคการนาํไมวิทยาศาสตรไปใชกับงานเฟอรนิเจอร 

    ไมวิทยาศาสตรที่นิยมใชในงานเฟอรนิเจอรมีหลายชนิด เชน ไมอัด 

ปารติเกิลบอรด และเอ็มดีเอฟบอรดขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการนําไปใชงาน 

    ไมอัด นิยมใชกันอยางแพรหลาย เนื่องจากมีความสะดวกไมตองไส  

มีความหนาที่แนนอน แข็งแรง ไมแตกราว ดัดขึ้นรูปได ในงานเฟอรนิเจอรนิยมใชไมอัดควบคูไปกับ   

ไมธรรมชาติ เปนเฟอรนิเจอรชนิดโครง  (Hollow Core) โดยใชไมธรรมชาติเปนโครงภายในของเฟอรนิเจอร

และใชไมอัดปดทับหนาใหเกิดความสวยงามและคงทน นอกจากนี้ไมอัดยังสามารถนํามาเปนโครงสราง

เฟอรนิเจอร โดยการดัดโคงดวยการประกบกันเปนแผนหนาและอัดเขากับแมพิมพดวยแรงอัด เพื่อให

ไดสวนโคงตามแบบ สวนใหญใชในสวนของที่นั่ง พนักพิง และขาเฟอรนิเจอร 

    ปารติเกิลบอรด เปนแผนไมวิทยาศาสตรที่มีรูพรุนมากกวาและ

ผิวหนาทั้งสองดานไมเรียบเทากับเอ็มดีเอฟบอรด ในการใชงานจึงตองไปปดทับหนาดวยกระดาษพิมพ

ลายอาบกาวเมลามีนหรือไมบาง หรือวัสดุปดผิวอื่นๆ ซึ่งมีลายหรือสีตางๆ กัน ทําใหมีความสวยงาม

และนําไปผลิตเปนเฟอรนิเจอรได เชน ตู โตะ เตียง ประเภทถอดประกอบ (Knock-down) เปนตน 

นอกจากนี้ยังนิยมใชในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องเสียง เชน ทําตูลําโพง ตูโทรทัศน ตูเครื่องเสียงตางๆ 

    เอ็มดีเอฟบอรด เปนผลิตภัณฑไมที่มีผิวเรียบแนน เนื้อละเอียด         

มีความหนาแนนเสมอกันทั้งแผน ปราศจากตําหนิ จึงสามารถนําไปเคลือบผิวดวยแล็กเกอร สี หรือ

นําไปปดทับหนาดวยกระดาษอาบกาวเมลามีนหรือไมบาง หรือวัสดุปดผิวอื่นๆ ไดดีมาก โดยไมตอง 

ขัดผิวหรือลงวัสดุรองพื้นใดๆ ทั้งจะไมปรากฏรองรอยใหเห็นบนแผนวัสดุที่ปดผิวดวย สันของแผน 

เอ็มดีเอฟบอรดมีลักษณะแนนเรียบและปราศจากรูพรุน จึงสามารถใชเครื่องจักรตัดแตงใหเปนรูปโคงมน

หรือรูปใดๆ ได โดยจะปดทับสันขอบนั้นๆ เอ็มดีเอฟบอรดมีแรงยึดเหนี่ยวตะปูเหลียวทั้งดานหนาและ

ดานสันของแผนสูง ทั้งนี้เพราะมีความหนาแนนมากตลอดทั่วทั้งแผน ดังนั้น เอ็มดีเอฟจึงเปนแผนไม
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วิทยาศาสตรที่ใกลเคียงกับไมธรรมชาติที่สุด จึงสามารถนําไปผลิตเฟอรนิเจอร กรอบรูป กรอบกระจก 

เครื่องใชในสํานักงานไดมากมายหลายประเภท การผลิตแผนไมวิทยาศาสตรมีวัตถุประสงคเพื่อ     

การนําแผนไมมาใชทดแทนไมธรรมชาติ โดยพยายาม ใหเกิดความคงทนและมีความเหมาะสมในการ

นําไปใชประโยชนในลักษณะตางๆ กัน ทั้งปารติเกิลและเอ็มดีเอฟบอรดที่มีรูปรางเชนเดียวกัน คือ   

เปนแผนไมที่มีความเรียบของผิวทั้งสองดาน มีความกวาง ยาว และความหนาแตกตางกันไปขึ้นอยูกับ

วัตถุประสงคในการใชงาน ขนาด กวางยาว ที่ผลิตกันมากและนาํไปใชอยางแพรหลายคอื ขนาด 4 x 8 ฟตุ 

สวนความหนาปารติเกิลจะมีความหนาระหวาง 6-35 มิลลิเมตร ในขณะที่แผนเอ็มดีเอฟบอรดจะ

มีความหนาระหวาง 2.5-25 มิลลิเมตร เนื่องจากความแข็งแรงของแผนปารติเกิลมีนอยกวาเพราะมีรูพรุน

อยูดานในของแผน แตแผนเอ็มดีเอฟมีความหนาแนนดวยการสานของเสนใยทั่วถึงตลอดทั้งแผน 

ความแข็งแรงจึงมีมาก สามารถผลิตในขนาดที่มีความหนานอยกวาได ดวยคุณสมบัติความแนนของ

เสนใยตลอดทั้งแผน จึงทําใหแผนเอ็มดีเอฟบอรดมีน้ําหนักมากกวาแผนปารติเกิล เพราะถามีความหนามาก

จะทําใหมีน้ําหนักที่มากเกินความเหมาะสม 

    สําหรับตลาดภายในประเทศไทยมีความตองการแผนไมวิทยาศาสตร 

ที่นําไปผลิตเฟอรนิเจอรประเภทตางๆ ที่มีความหนา 12 และ 16 มิลลิเมตรเปนสวนใหญ ปริมาณการผลติ

แผนปารติเกิลไปใชผลิตเฟอรนิเจอรมากกวาเอ็มดีเอฟบอรด เพราะมีน้ํานักที่เบากวา ราคาที่ถูกกวา  

ทั้งยังทําเฟอรนิเจอรในลักษณะถอดประกอบได เชนกัน เคลื่อนยายไดสะดวก ในปจจุบันจึงพบเห็น

เฟอรนิเจอรที่ทําจากปารติเกิลบอรดอยางแพรหลาย เอ็มดีเอฟบอรดจึงเปนไมวิทยาศาสตรที่ผลิดต

เฟอรนิเจอรเฉพาะกลุมผูบริโภคในระดับสูง ซึ่งตองการสินคาที่มีคุณภาพดีในระดับหนึ่ง เนื่องจากการ

ประกอบแผนเอ็มดีเอฟบอรดเขาดวยการใชอุปกรณสําหรับเฟอรนิเจอรและตะปูควงจะแข็งแรงและ

แนนหนากวาการประกอบแผนปารติเกิล การทําสีแผนเอ็มดีเอฟบอรดจะประหยัดสีมากกวาการทาสี

บนแผนปารติเกิลทั้งยังมีความเรียบสม่ําเสมอของสีบนแผนเอ็มดีเอฟบอรดมากกวา เอ็มดีเอฟบอรด

สามารถทําผลิตภัณฑเฟอรนิเจอรที่มีรูปรางโคงมนไดสวยงามเชนใดก็ได โดยไมตองนําวัสดุอ่ืนมาเสริม 

นอกจากนี้เอ็มดีเอฟบอรด ยังสามารถนําไปทําคิ้วตกแตงเฟอรนิเจอรตางๆ เพื่อเพิ่มความสวยงาม

ใหกับเฟอรนิเจอรไดอีกดวย 

    เทคนิการประกอบแผนปารติเกิลหรือแผนเอ็มดีเอฟบอรด ไมสามารถ

ใชเทคนิคไดมากมายเทากับไมธรรมชาติ การประกอบเปนเฟอรนิเจอรจึงตองใชอุปกรณ (Fitting) 

สําหรับงานเฟอรนิเจอรหรือตะปูควงเทานั้น 
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 เครื่องจักรกลผลิตเฟอรนิเจอรไม 

 ในการผลิตเฟอรนิเจอรไมในระบบอุตสาหกรรมมีกระบวนการผลิตโดยแบงเปนหลายลักษณะ 

เชน 

 1. การตัดไม แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ 

  (1) การตัดไมเพื่อการเตรียมการ เปนการตัดหัวและตัดความยาวของไม โดยใชเคร่ือง 

เลื่อยรัศมี (Radial saw) และผาไมตามความกวางกอนการไสดวยเครื่องผาตามลายไม (Rip Saw) 

  (2) การตัดเพื่อใหไดขนาดเครื่องเลื่อยวงเดือน (Circular Saw) 

   - การตัดหัวไมดวยเครื่องตัดแผนเรียบ (Panel Saw) 

   - ตัดไมแผนวิทยาศาสตรดวยเครื่องตัดขนาด (Sizing Saw) 

 2. การไสไม 

  (1) การนําไมมาไสใหไดฉากตามความกวางและความหนาดวยเครื่องไสสี่หนา       

(Four Side Planer) 

  (2) การนาํไมมาเพลาะติดกนัเพื่อใหไมกวางขึ้น เชน การทาํหนาโตะ 

   - ไสไมนํามาเพลาะติดกันดวยเครื่องไสสองหนา (Double planer) 

   - ไสปรับหนาใหเรียบตามดานความหนาของไมดวยเครื่องไสขนาด (Thickness planer) 

 3. การเจาะเขาเดือย 

  (1) การทาํเดือยเหลี่ยมดวยเครือ่งทาํเดือย (Tenoner Machine) 

  (2) การเจาะรูเดือยเหลีย่มดวยเครื่องเจาะรูเดอืยเหลี่ยม (Hollow Chisel Mortiser) 

  (3) การทาํเดือยกลมดวยเครื่องทําเดือยกลม (Dowel Machine) 

  (4) การเจาะรูเดือยกลมดวยเครื่องเจาะรูกลม (Boring Machine) 

 4. การแปรรูปไสใหเปนไปตามรูปแบบ 

  (1) การทาํบัวในกดัรองดวยเครื่องกัดวงในชิน้งาน  (Router) 

  (2) การทาํบวันอกและการทาํสวนโคงใหเรียบรอยดวยเครื่องเพลาตัง้  (Spindle Moulder) 

  (3) การทาํไมใหกลมาในลกัษณะตางๆ ดวยเครื่องกลึงไม  (Turning Lathe) 

 5. การอัดประกอบ 

  (1) การอัดชิ้นสวนหรือกรอบ (Frame) ตางๆ ใชโตะอัด  (Table Press) 

  (2) การอัดสวนโคง (Curve) ของชิ้นสวนเฟอรนิเจอรดวยเครือ่งอัดไฮดรอลิก (Hydraulic 

Press) 

  (3) การประกอบชิน้สวนตางๆ ใหเขาเปนตวัเฟอรนิเจอร 
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 6. การขัด 

  (1) ขัดพื้นหรือแผนไมกวางดวยเครื่องขัดสายพาน (Belt Sander) 

  (2) ขัดสวนโคงและดานขางของไมดวยเครื่องขัดอเนกประสงค (Universal Belt sander) 

  (3) ขัดหัวไมและมมุของหวัไมดวยเครื่องขัดแบบจาน (Disk-Belt Sander) 

  (4) ขัดสวนโคงที่เปนมุมเลก็ๆ ดวยเครื่องขัดขนาดเล็ก (Spindle Sander) 

 กระบวนการผลิตเฟอรนิเจอร โดยใชไมธรรมชาติและไมวิทยาศาสตร มกีระบวนการที่เหมือนกนั

จะแตกตางกนับางเล็กนอยเทานัน้ ดังแผนภูมิเปรียบเทยีบกระบวนการผลิตเฟอรนเิจอรดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ลําดับของการใชเครื่องจักรในโรงงานเฟอรนิเจอร (วรรณิภัค  สหสมโชค. 2549: 73) 
 

ไมจริง 

(Solid Wood Component) 

แผนไมวิทยาศาสตร (เอ็มดีเอฟ ปารติเกิล) 

(Panel Component) 

ลานเก็บไม (Timberyard) โรงเก็บไมแผนวิทยาศาสตร 

เตาอบไม (Kiln Drying) 
เล่ือยตัดไมแผนวิทยาศาสตร 

 (Particle Board Sawing) 

ตัดตามขวาง (Cross-Cutting) 

ผาตามยาว (Ripping) 

เล่ือยสายพาน (Band Sawing) 

ติดขอบไม (Edge Banding) 

ไสขัด (Surface Planning) 

ไสขนาด (Thickness Planning) 

ไสขัดส่ีหนา 

 (4 Side Moulding) 

เล่ือยตัดขนาด (Trim Sawing) 

ประกอบโครง 

ไม + ไมอัด 

  เจาะเดือย (Mortising) 

  เจาะรู (Boring) 

  ทําเดือย (Tenoning) 

 ทําบัวนอก (Molding) 

ทําบัวใน (Routering) 

  เจาะเดือย (Mortising) 

  เจาะรู (Boring) 

  ทําเดือย (Tenoning) 

 ทําบัวนอก (Molding) 

ทําบัวใน (Routering) 

ขัด (Sanding) 

เคลือบสีผิว (Finishing) 

ขัด (Sanding) 

เคลือบสีผิว (Finishing) 



 37 

 วัสดุที่ใชในงานเฟอรนิเจอรทั่วไป นอกจากไมแลวยังมีวัสดุอ่ืนๆ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

สําหรับทําเฟอรนิเจอรไมแพกัน และนิยมใชกวางกขวางในปจจุบัน อีกทั้งสามารถทดแทนไมธรรมชาติ

ไดเปนอยางดี คือ โลหะและพลาสติก 

 แกวมีคุณสมบัติที่มนุษยสามารถควบคุมไดซึ่งอาจผลิตแกวใหเบาเหมือนไมหรือมีน้ําหนัก

เหมือนเหล็กได ดังนั้น จึงนิยมนําแกวไปใชในงานอุตสาหกรรมตางๆ คุณสมบัติของแกวโดยทั่วๆ ไป    

มีดังนี้ 

 (1) มีความแข็งสงูมาก (ฉะนัน้เวลาตัดจะตองตัดดวยเพชร) 

 (2) รับแรง กด และแรงดึงไดดี ไมสามารถรับแรงกระแทกได 

 (3) โปรงแสง และโปรงใส หรือทบึแสงได 

 (4) ทนความรอน และเปนฉนวนไฟฟาไดด ี

 (5) สามารถกันการรั่วซึมของน้าํและอากาศได 

 (6) ทนตอกรด และดาน รวมทั้งสารเคมี 

 (7) ทําใหออนตัวดวยความรอนได 

 (8) ทําใหออนนุมเปนเสนใยได 

 (9) สะทอนแสงเปนประกาย และทําเปนสีตางๆ ได 

 (10) สามารถแกะสลักและเจียรนยัได 

 กระจกที่ใชในงานเฟอรนิเจอรเปนกระจกชนิดวินโดวกลาส (Window Glass) ใชกับหนาโตะ

และบานตู สวนใหญจะใชความหนาไมต่ํากวา ¼ นิ้วในเนื้อที่นอย ขนาดที่นิยมใชกันมากจะมีความหนา 

¾ นิ้ว นอกจากจะออกแบบใหมีเนื้อที่ขนาดใหญกวาปกติ เชน หนาโตะรับประทานอาหาร เปนตน ใน

งานเฟอรนิเจอรอาจทํากรอบ (Frame) ดวยไมหรือโลหะรองรับเปนกรอบของกระจกเพื่อเสริมความแข็งแรง

และปองกันการแตกได 

 กระจกอีกชนิดหนึ่งก็เปนที่นิยมในงานเฟอรนิเจอรเชนกัน คือ กระจกชนิดเทมเปอรกลาส 

(Tempered Glass) เปนกระจกที่มีความแข็งแรงมากกวากระจกวินโดวกลาส 2-5 เทา และรับแรงดึง

ไดมากขึ้นถึง 2-4 เทา แตวิธีการใชจะคอนขางลําบากเพราะจะตองตัดขนาดมาจากโรงงานดวยความ

รอน จึงตองออกแบบกําหนดขนาดที่แนนอนในการนํามาใช ในการนํากระจกมาใชนอกจากจะทํากรอบ

ดวยไมหรือโลหะแลว เรายังสามารถนํากระจากมาเจียรนัยขอบหรือที่เรียกวา “เจียรปรี” ใหมีมิติเกิด

ประกายเพิ่มความหรูหรา 

 กระจกสองหนา (Mirror) ก็เปนกระจกอีกชนิดหนึ่งที่ฉาบปรอทไวดานหลัง เปนกระจกที่นิยม

นํามาใชกับงานเฟอรนิเจอร เพื่อเสริมความงามเพิ่มบุคลิกใหกับงานไดดีอีกชนิดหนึ่ง 
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 2. หิน 

  หินเปนวัสดุธรรมชาติที่มีความแข็งทนทานและใหความสวยงาม หรหูรา กบังานเฟอรนเิจอรไดด ี

หินที่ใชในงานเฟอรนิเจอร ไดแก หินแกรนิต (Granite) หินออน (Marble) หินชนวน (Slate) ฯลฯ แตที่

นิยมใชมากที่สุด คือ หินออน และหินแกรนิต การเลือกใชข้ึนอยูกับสี ความมันวาว และความเรียบของ

หิน การนํามาใชจะตองวางอยูบนไมอัดที่มีความหนาที่จะสามารถรองรับน้ําหนักของหินได สวนใหญ

นิยมทําหนาโตะรับประทานอาหาร โตะทํางาน โตะรับแขก ความหนาที่นิยมใชประมาณ 1 นิ้ว ซึ่งหินที่

นํามาใชนั้นมีการลบขอบมนในลักษณะตางๆ ข้ึนอยูกับความตองการของผูออกแบบ 

 3. หวายและไมไผ 

  หวายและไมไผเปนวัสดุธรรมชาติที่นิยมทําเฟอรนิเจอรอีกชนิดหนึ่ง ที่มีความสวยงาม

ตามธรรมชาติมีความทนทาน สามารถนํามาใชไดงาย หวายเปนวัสดุธรราชาติที่สามารถนํามาดัดโคง

เปนโครงสรางเครื่องเรือนได เพียงแตนําไปแชน้ําธรรมดาประมาณ 12 ชั่วโมง หวายจะออนตัวลงและ

นํามาผึ่งลมพอหมดก็สามารถนํามาดัดโคงได นอกจากนี้ยังนําผิวหวายมาจักสานทําเปนสวนประกอบ

ของเครื่องเรือนได 

  ไมไผเปนวัสดุธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่สามารถนํามาทําเครื่องเรือนไดโดยใชเปนโครงสรางหลัก

เนื่องจากไมไผเปนวัสดุแข็งที่ดัดโคงไดยาก ตองใชความรอนเขาชวย และดัดไดสวนโคงนอยกวาหวาย 

จึงไมนิยมใชไมไผมาดัดโคง เครื่องเรือนที่ทําดวยไมไผจึงมีลักษณะโครงสรางเปนเสนตรงมากกวาหวาย 

ผิวของไมไผยังสามารถนํามาจักสานและนํามาประกอบเครื่องเรือนได 

  เนื่องจากหวายและไมไผเปนวัสดุธรรมชาติ จะตองผานกรรมวิธีรักษาหวายและไมไผ ให

คงทน ปลอดจากเชื้อรา จึงตองรักษาดวยการอาบสารเคมีกอนจะนํามาผลิตเครื่องเรือน และเคลือบผิว

ดวยการทาหรือพนดวยวานิชหรือเชลแล็ก เพื่อใหคงทนมากขึ้น 

  3.1 การเคลือบผิววัสดุในงานเฟอรนิเจอร 

   การเคลือบผิววัสดุในงานเฟอรนิเจอรโดยมากเพื่อเปนการตกแตงและรักษาเนื้อของ

วัตถุนั้นๆ ไมใหเกิดสนิมหรือส่ิงอื่นรบกวน ในการเคลือบผิววัสดุโดยทั่วๆ ไป มีจุดประสงค คือ  

   3.3.1 เพื่อปองกันไมใหงานเฟอรนิเจอรตางๆ เสียหาย ผุพงัไปเรว็กวาธรรมดา 

   3.3.2 เพื่อชวยเพิม่ความสวาง สดใส ใหแกสภาพแวดลอมนั้นๆ 

   3.3.3 เพื่อความสวยงามเพิ่มความนาดูยิง่ขึ้น 

   3.3.4 เพื่อประโยชนในการรักษาความสะอาด อนามยั 
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  3.2 สี 

   การเคลือบผิววัสดุในงานเฟอรนิเจอรที่นิยมใชมากที่สุด คือ การตกแตงดวยสี เพื่อ

ไมใหวัตถุนั้นๆ เสื่อมสลายไดงายหรือรวดเร็วกวาธรรมชาติ เชน ไมเมื่อถูกความชื้นและออกซิเจนจะ

เกิดปฏิกิริยาทางเคมีข้ึน หรือเมื่อถูกความแหงชื้นสลับกันอยูนานๆ เขา ทําใหเกิดเชื้อรากัดกินเนื้อไมให

ผุกรอนได หรือเหล็กเมื่อถูกความชื้นทําปฏิกิริยากับเหล็กทําใหเกิดสนิม หรือออกไซดของเหล็ก (Iron 

oxide) ทําใหเนื้อเหล็กกรอนหายไป เปนตน ดังนั้น การทาสีหรือการตกแตงจึงทําขึ้นเพื่อกันความชื้น

หรือภัยตางๆ ที่เขามารบกวนวัสดุนั้น สีแบงตามกรรมวิธีไดเปน 2 ชนิด คือ สีที่เกิดจากการทาและสีที่

เกิดจากการพน 

   วัสดุทีน่ิยมใชเคลือบผิวเฟอรนิเจอร มีดงันี ้

   1. สีน้ํามัน (Oil Paint) หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกวา “สีแหงชา” เปนสีที่ประกอบดวยน้ํามัน

ซักแหง ผงสี ตัวทําละลายปละสารทําใหแหง โดยทั่วไปมีอยู 3 ชนิดคือ 

    (1) สีเคลือบอินาเมล (Enamel) เปนสีแหงชา ประกอบดวยเนื้อสี น้ํามันซักแหง 

น้ํามันชักเงา สารชวยแหง เปนสีผสมเสร็จที่บรรจุกระปองขนาดตาง ๆ พรอมที่จะใชไดทันที เมื่อนํามาทา

หรือพนผิววัสดุจะเคลือบหนาผิววัสดุไดดี มีลักษณะเงา (Gross) และดาน (Flat) ถาตองการใหสีแหง

ทําไดดวยการอบดวยความรอนจะทําใหสีผิวเรียบและผิวแข็งมากขึ้นตาขนาดและความจําเปนของงาน 

การผสมสีเคลือบนั้นจะตองเลือกสารที่ไมทําปฏิกิริยาตอสีเคลือบหรือสวนผสมของสีเคลือบ การเลือก

น้ํามันผสมสีตองเลือกใชใหเหมาะกับวัตถุและเนื้อที่ที่ตองการจะทาหรือพน 

    (2) สีผสมเสร็จ  จะประกอบดวย เนื้อสี น้ํามันซักแหง สารชวยแหง ไมมีสวนผสม

ของน้ํามันชักเงาเปนสีที่ผลิตออกมาเปนกระปองนํามาใชงานไดเลย เพียงแตเติมน้ํามันผสม (Solvent) 

ทําใหเหลวเพื่อสะดวกตอการใชงาน 

    (3) สีผสมเอง หมายถึง การนําเนื้อสีที่ทางบริษัทผูผลิตมาผสมเอง แตยังไมมี

สวนผสมของน้ํามันลงไป เมื่อนําไปใชจึงตองผสมน้ํามันดวยตนเอง ปจจุบันไมนิยมใชเพราะไมสะดวก 

และสีผสมเสร็จมีวิธีการใชที่สะดวกสบายกวา คุณสมบัติของสีน้ํามันมีความหนืด เหนียว เงางาม มีผิวแข็ง 

เมื่อแหงสนิทสามารถปดรองรอย เสี้ยนและเนื้อวัสดุไดดี 

   2. แล็กเกอร (Lacquers) เปนสีแหงเร็ว ลักษณะเปนวานิชใส ใชกับโลหะและไม 

แล็กเกอรมีอยู 2 ชนิดใหญ ๆ คือ 

    (1) แล็กเกอรชนิดมัน (Gloss Lacquer) ลักษณะเปนของเหลวใส เมื่อนําไปพน

หรือทาบนผิววัสดุ เมื่อแหงจะเปนเงางาม 
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    (2) แล็กเกอรดาน (Flat Lacquer) เปนลักษณะของเหลวไมใสนัก เมื่อทาหรือพน

บนผิววัสดุจะมองดูผิวเนียนเรียบไมเปนเงาสะทอน ทําใหวัสดุนั้นดูเรียบเนียน ลดการเห็นคลื่นของผิวที่

ไมเรียบรอยและลดเงาสะทอนของวัสดุ 

    คุณสมบัติของแล็กเกอรโดยทั่วไปจะแหงเร็ว เมื่อเคลือบผิวแลวมีความแข็ง

พอสมควรสามารถทนตอการขีดขูดไดพอควร งายตอการทําความสะอาดเช็ดถู 

   3. เชลแล็ก (Shellac) เปนวัสดุที่ไดมาจากธรรมชาติ มีลักษณะเปนแผนหรือเกร็ดเล็กๆ 

ใชแอลกอฮอลเปนตัวทําละลาย เชลแล็กที่นิยมใชในทองตลาดปจจุบันมี 3 ชนิด คือ 

    (1) เชลแล็กสีตามธรรมชาติ เชลแล็กชนิดนี้จะมีสีตามธรรมชาติ คือ มีสีน้ําตาลแดง 

หรือสีน้ําตาลเหลือง ลักษณะเปนเกร็ด ขายเปนกิโล การใชตองนํามาผสมกับตัวทําละลาย คือ แอลกอฮอล 

โดยปกติจะใชเชลแล็ก 1 กิโลกรัมตอแอลกอฮอล 2.5 ลิตร 

    (2) เชลแล็กสี บางทีเรียกวา สปริตสเตน (Spirit Stain) เชลแล็กแบบนี้จะมีสีตางๆ 

หลายสีดวยกัน โดยปกติจะขายในลักษณะสําเร็จรูปบรรจุขวดหรือกระปอง เชน เชลแล็กสีแดง สีโอก   

สีเหลือง สีประดู เปนตน 

    (3) เชลแล็กขาว เปนเชลแล็กที่ไดจากธรรมชาติเชนกันแตผานการฟอกสีมาแลว 

จนกระทั่งไมมีสีมักจะขายเปนผงสีเหลืองออน เมื่อนํามาใชจะตองผสมกับแอลกอฮอล ในอัตราสวน

เชลแล็กขาว 1 สวนตอ แอลกอฮอล 2 สวน แชทิ้งไวอยางนอย 12 ชั่วโมง โดยปกติเชลแล็กขาวนี้นิยม

นําไปเคลือบสีตางๆ 

   4. โพลียูรีเทน (Polyurethane) เปนวัสดุที่มีลักษณะใส เปนมัน แหงเร็ว สามารถ

ทนทานตอการขูดขีด และสารเคมี น้ํามัน แอลกอฮอล ตลอดจนน้ํามันหลอล่ืนทุกชนิด วิธีใชตองผสม

ทินเนอร ใชพนหรือทาบนผิววัสดุ 

   5. อีพอกซีเรซิน (Epoxy Resin) เปนวัสดุเคลือบผิวที่ใชกับผิวงานไดทุกชนิด 

สามารถปองกันความชื้นสูง น้ํา กรด และการขูดขีดตาง ๆ มีคุณสมบัติแหงเร็วมาก แข็งแรง 

   6. โพลีเอสเตอรเรซิน (Polyester Resin) เปนวัสดุสังเคราะหอีกชนิดหนึ่ง การใช    

โพลีเอสเตอรเรซิน ใชพนหรือทาใหมีความหนาประมาณ 4-10 มิลลิเมตร จะจับบนผิวชิ้นงานไดดีมาก 

มีลักษณะแข็งและทนทานตอแรงกระแทกดีมาก ราคาแพง มักนิยมใชทาหรือพนพื้นโตะทํางานหรือโตะ

อาหารเทานั้น 
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   3.2.1 วัสดุเคลือบประสานผวิวัสดุ 

    เปนวัสดุชนิดแผนเรียบที่ทําจากวัสดุสังเคราะห โดยปกติเรียกวา พลาสติกลามิ

เนต (Plastic Laminate) หรือเมลามีน (Melamine) สวนใหญใชเปนวัสดุปดทับหนาไมอัดหรือเอ็ม

ดีเอฟ เพื่อใหเกิดสี ลวดลาย และความสวยงาม สามารถทนการขีดขวนไดดี มีผิวหนาหลายชนิด เชน 

ชนิดดาน ชนิดมันวาว ฯลฯ มีกรรมวิธีผลิตแบบพลาสติกแผนบางซอน (Laminated Plastics) 

    วัสดุแผนเคลือบประสานโดยทั่วไปจะประกอบดวย 

    1. สวนที่เปนแผนที่ปดกับผิววัสดุ จะทําดวยพลาสติกชนิดอัดแข็ง ประเภทฟโนลิก 

(Phenolic), ฟนอลฟอรมัลดิไฮด (Phenol Formaldehyde) และฟนอลเฟอรฟูรัล (Phenol Furfural)   

มีคุณสมบัติทนตอน้ําไดดี ทนดาง สารเคมี และทนตอการขัดถู สวนนี้มักจะเปนสีน้ําตาล น้ําตาลเขม

จนกระทั่งสีดํา 

    2. สวนที่เปนสีสัน หรือลวดลาย เปนสวนที่ทําใหเกิดความสวยงามกับตัววัสดุ 

แผนเคลือบประสานจะออกแบใหมีสีสัน ลวดลาย พื้นผิวที่แตกตางกัน เชน ลายไม ลายผา สีสันหรือ 

ลวดลายตางๆ 

    3. สวนที่เคลือบผิวดานบน ซึ่งจะเคลือบผิวชั้นที่ 2 คือ สวนสีสันหรือลวดลายไว 

มีคุณสมบัติปองกันน้ํา สารเคมี กรด ดางตาง  ๆวัสดุที่เคลือบมีหลายชนิด เชน เมลามีนเรซิน (Melamine resin) 

อีพอกซี (Epoxy) ฟโนลิก (Phenolic) เปนตน การเคลือบผิวจะมีหลายลักษณะ มีชนิดมันวาว ชนิดมัน 

ชนิดดาน ชนิดมันกึ่งดาน การเคลือบจะเคลือบหนาประมาณ 1 นิ้ว 

    วัสดุแผนเคลือบประสานจะผลิตออกมาตามขนาดของการใชงาน เชน ใชปด

หนาเอ็มดีเอฟ หรือปารติเกิล จะมีขนาดเทากับ 4 x 8 ฟุต คือ เทากับแผนเอ็มดีเอฟหรือปารติเกิลนั่นเอง 

ขนาดแถบยาวเปนมวนใชสําหรับปดสันขอบของวัสดุ เชน สันขอบขอบแผนเอ็มดีเอฟ ใชตกแตงคิ้วของ

เฟอรนิเจอร เปนตน 

    วัสดุแผนเคลือบประสานจะมีลักษณะเปนแผนบางๆ ดังนั้นเวลาใชงานจะตอง

นํามายึดติดกับวัสดุอื่นๆ ที่มีความเรียบ เชน ไมอัด เอ็มดีเอฟ ปารติเกิล เปนตน โดยใชกาวยึดวัสดุ  

แผนเคลือบประสานดวยความรอนหรือแรงอัด กาวที่ใชไดแก ยูเรียฟอรมัลดิไฮดเรซิน (Urea Formaldehyde 

resin) กาวเมลามินฟอรมัลดิไฮด (Melamine Formaldehyde) เปนตน  

    นอกจากนี้วัสดุแผนเคลือบประสานยังสามารถนํามาใชกับงานอื่นๆ เชน 

ใชกรุผนังหอง ใชตกแตงสวนของอาคาร ใชกับงานเฟอรนิเจอร เปนตน 
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 ประเภทของเฟอรนิเจอร 

 เฟอรนิเจอรที่ใชกันในปจจุบนันี้ไดมีผูแบงประเภทของเฟอรนิเจอรหลายวธิีดังนี ้

  1.2.1 การแบงเฟอรนิเจอรตามลักษณะที่ตั้ง 

   การแบงเฟอรนิเจอรตามลักษณะที่ตั้งแบงเปน 2 ประเภท คือ 

   1. เฟอรนิเจอรภายนอกอาคาร (Out-door Furniture) 

    เฟอรนิเจอรภายนอกอาคารเปนเฟอรนิเจอรที่วางอยูนอกอาคาร เชน ตาม

สวนสาธารณะ ตามถนน ตามสนามหญาหรือที่สาธารณะทั่วไป มีลักษณะทนตอสภาพแวดลอมสูง 

เชน แดด ฝน ลม ความชื้น มนุษยและสัตวตางๆ เชน แมลง ปลวก มอด สัตวเลี้ยง เปนตน เปนเฟอรนิเจอร

ที่มีน้ําหนักมาก ใชวัสดุและโครงสรางแข็งแรง เพื่อปองกันการเคลื่อนยาย การสูญหายและทนตอ

สภาพแวดลอม 

   2. เฟอรนิเจอรภายในอาคาร (In-door Furniture) 

    เฟอรนิเจอรภายในอาคารเปนเฟอรนิเจอรที่ใชภายในบานพักอาศัย สํานักงาน 

หรืออาคารทั่วไป เปนเฟอรนิเจอรที่เกี่ยวของกับมนุษยโดยตรง ซึ่งจะตองมีรูปทรงที่สัมพันธกับภายใน

อาคาร เนื้อที่วาง ทางเดิน (Circulation) ขนาดของหองเหมาะสมกับขนาดสัดสวนรางกายมนุษย 

เปรียบเสมือนมนุษยเปนจุดศูนยกลางและมีเฟอรนิเจอรเปนสิ่งแวดลอม 

  1.2.2 การแบงเฟอรนิเจอรตามรูปรางลักษณะ 

   การแบงเฟอรนิเจอรตามรูปรางลักษณะแบงเปน 3 ประเภท คือ 

   1. ประเภทตู (Box-type Furniture) 

    เฟอรนิเจอรประเภทนี้สวนใหญทําหนาที่เก็บภาชนะของสิ่งของตางๆ และรับ

น้ําหนักของภาชนะและสิ่งของโดยตรง สนองความตองการผูใชทั้งดานประโยชนใชสอยและเพื่อการ

ตกแตง ไดแก ตูเตี้ย ตูสูง ตูแขวน ชั้นวางของ เปนตน 

   2. ประเภทขา (Leg-type Furniture) 

    เฟอรนิเจอรประเภทนี้จะทําหนาที่รับน้ําหนักรางกายมนุษยโดยตรง และรับ

น้ําหนักอุปกรณและสิ่งของตางๆ เปนสวนรองลงมา เฟอรนิเจอรประเภทนี้ ไดแก เกาอี้ประเภทตางๆ 

โตะประเภทตางๆ 

   3. ประเภทบุ (Upholstery-type Furniture) 

    เฟอรนิเจอรประเภทนี้จะมีโครงสรางที่ประกอบดวย ฟองน้ํา ฟองยาง ใยสังเคราะห 

เสนใยตางๆ ซอนอยูภายใน เชน เกาอี้บุนวมประเภทตางๆ 

  1.2.3 การแบงเฟอรนิเจอรตามลักษณะการติดตัง้ 

   การแบงเฟอรนิเจอรตามลักษณะการติดตัง้แบงเปน 2 ประเภท คือ 
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   1. เฟอรนิเจอรประเภทติดตั้งถาวร (Built-in Furniture) 

    เปนเฟอรนิเจอรที่สรางติดกับอาคารมีลักษณะพิเศษเฉพาะ โดยออกแบบและ

สรางใหเหมาะสมหรือเขาชุดกับอาคารนั้นๆ 

   2. เฟอรนิเจอรแบบลอยตัว (Free Standing Furniture or Movable Furniture) 

    เปนเฟอรนิเจอรที่สามารถเคลื่อนยายไดตามความตองการของผูใช สวนใหญ

มีน้ําหนักเบาหรืออาจถอดประกอบไดสะดวกในการหาตําแหนงที่วาง 

  1.2.4 การแบงเฟอรนิเจอรตามสถานที่ใช 

   การแบงเฟอรนิเจอรตามสถานที่ใช แบงเปน 4 ประเภทใหญ ๆ คือ 

   1. เฟอรนิเจอรที่ใชในบานทีพ่ักอาศัย เชน เกาอี้ โตะ ตู เตียง ชัน้วางของตางๆ 

   2. เฟอรนิเจอรที่ใชในสํานักงาน เชน โตะทาํงาน ตูเก็บเอกสาร โตะพิมพดีด เกาอี้

ทํางาน เปนตน 

   3. เฟอรนิเจอรที่ใชในที่ชุมชน เชน เกาอี้ในสวนสาธารณะ เกาอี้ในรถไฟ ตูเก็บของ

ที่สาธารณะ เปนตน 

   4. เฟอรนิเจอรที่ใชในหองปฏิบัติการ เชน ตูเก็บเครื่องมือ เกาอ้ีทําฟน โตะทดลอง

ทางวิทยาศาสตร เปนตน 

 1.3 หลักการออกแบบเฟอรนิเจอร 

  ในการออกแบบเฟอรนิเจอรมีแนวทางการออกแบบอยู 2 แนวทาง คือ 

  1. การออกแบบโดยสนองตอบบุคคลเพียงคนเดียว หรือกลุมเล็กๆ เพียงกลุมเดียว มุงการ

ใชงานเฉพาะอาคารหรือสถานที่นั้นๆ จะออกแบบใหกับผูจางเฉพาะรายโดยออกแบบใหตรงกับความ

ตองการของผูวาจาง การผลิตก็เพียงแตควบคุมใหผูผลิตใหไดตรงตามที่นักออกแบบตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นักออกแบบ 

เนนทางศิลปะ 70% 

เนนทางเทคโนโลยี 30% 

เจาของลูกคา ชาง 
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  2. การออกแบบเฟอรนิเจอรเพื่อสนองตอบคนกลุมใหญ มีขอบเขตกวางขวาง ดังนั้นจึง

ตองศึกษากลุมผูใช ตนทุนการผลิต การตลาด เศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา วิทยาศาสตร วัสดุ กระบวนการผลิต ฯลฯ 

นํามาวิเคราะหสรุปเพื่อนํามาเปนขอมูลในการออกแบบเนนกระบวนการผลิตในระบบอุตสาหกรรม 

(Mass production)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 การออกแบบเฟอรนิเจอรโดยทั่วไปมกัจะมีหลักในการออกแบบดังนี ้

 1. เฟอรนิเจอรนัน้ใชเพื่ออะไร? 

  : ตองสะดวกตอการใช (Easy to Used & Convenience) 

 2. เฟอรนิเจอรนัน้จะใชวัสดุชนดิใด? 

  : ตองใชวัสดุที่เหมาะสม (Most Suitable Material) 

 3. เฟอรนิเจอรนัน้ควรมีโครงสรางอยางไร? 

  : ตองมีโครงสรางแข็งแรงและทนทาน (Strong & Durable Construction) 

 4. เฟอรนิเจอรนัน้ควรใชเทคนคิและกระบวนการผลิตอยางไร? 

  : ตองใชเทคนคิการผลิตที่สอดคลองกับวัสดุที่ใช (Processing Method that is  Suitable 

for the material) 

 5. เฟอรนิเจอรควรมีราคาเทาไร? 

  : ตองมีราคาและคุณภาพที่สมดุลกัน (Cost & Quality should be Matched) 

 6. เฟอรนิเจอรมีรูปรางและสีสันอยางไร? 

  : ตองมีรูปรางและสีสันทีเ่ขากนัได (Form & Color should be Harmony & Beautiful Method) 

นักออกแบบ 

โรงงาน 

ผูบริโภค 

ตัวแทนจําหนาย 

การตลาด 

เนนทางศิลปะ 50% 

เนนทางเทคโนโลยี 50% 
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 ในการออกแบบเฟอรนิเจอรจะตองมีหลักการออกแบบที่สัมพันธ กับการออกแบบเฟอรนิเจอร
เพื่อสะดวกตอการใชงาน ใชวัสดุที่เหมาะสม โครงสรางแข็งแรงทนทาน ใชเทคนิคการผลิตที่สอดคลอง

กับผูใช มีราคาและคุณภาพที่สมดุล เพื่อใหเกิดประโยชนใชสอยไดครบถวนและลดตนทุนการผลิตให
ไดมากที่สุด นอกจากนี้ตองมีรูปรางและสีสันที่เขากันได มีจุดประสงคเพื่อจูงใจผูซื้อและสงเสริมการขาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.4 องคประกอบของการออกแบบเฟอรนิเจอร 
  ส่ิงที่ควรทราบในการออกแบบ คือ องคประกอบของการออกแบบ (Element of design) 

ซึ่งเปนสวนประกอบตางๆ ที่เกี่ยวของกับการออกแบบ เพื่อใหเกิดความงดงาม สมสวน เปนที่ยอมรับ
ทางสากล ซึ่งมีลักษณะตางๆ ดังนี้ 
  1. จุด (Dot) 
   จุดเปนพื้นฐานอันแรกของการออกแบบ จุดเรียงตัวกันอยางตอเนื่องจะทําใหเกิดเสน

ทิศทางและรูปราง 
  2. เสน (Line) 
   เสนเปนสิ่งที่สําคัญที่สุดของการออกแบบทุกสิ่งลวนเกิดจากการนําเสนมาประกอบกัน 
   ความรูสึกของเสน 

   เสนตั้ง : ใหความรูสึก มั่นคงแข็งแรง สงา สงบ ไมเคลื่อนไหว นาเกรงขาม 
   เสนนอน : ใหความรูสึก  เงียบสงบ ราบเรียบ เฉื่อยชา 
   เสนเฉียง : ใหความรูสึก ไมมั่นคง ความไมสมดุล ไมอยูนิง่ วองไว 
   เสนหยิกหรือเสนซิกแซก : ใหความรูสึก สับสน วุนวาย เคลื่อนไหวอยางมีพลัง แหลมคม 

   เสนโคง : ใหความรูสึก ออนไหว ออนชอย ออนแอ เศรา 

1.ประโยชนใชสอย 

(Function) 

6.สุนทรียศาสตร 
(Aesthetic) 

2.วัสดุ 

(Material) 

5.เศรษฐศาสตร 
(Economy) 

3.โครงสราง 

(Construction) 

4.เทคนิควิธีการ 

(Technique) 
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  3. รูปราง (Shape) รูปทรง (Form) 

   รูปรางและรูปทรงเกิดจากการนําเสนตรงและเสนโคงมาประกอบดวยกันจนเปนรูป 

รูปรางจะมีลักษณะเปน 2 มิติ  สวนรูปทรงจะมีลักษณะ 3 มิติ 

   รูปรางและรูปทรงมีลักษณะแตกตางกนัแบงออกไดดังนี ้

   (1) รูปแบบตามธรรมชาติ (Organic Form) คือ รูปลักษณะที่ใกลเคียงกับธรรมชาติ

มากที่สุด ซึ่งไดแรงบันดาลใจจาก พืช สัตว รูปรางของมนุษย 

   (2) รูปแบบเรขาคณิต (Geometric Form) คือ รูปแบบที่ประกอบดวยเสนตรงและ

เสนโคงเปนรูป เชน ส่ีเหลี่ยม สามเหลี่ยม หาเหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม วงกลม วงรี รูปทรงกระบอก 

เปนตน 

   (3) รูปแบบอิสระ (Free Form or Abstract) เปนรูปแบบที่ไมสามารถจะบอกไดวา

เปนรูปแบบของอะไร นิยมในศิลปะสมัยใหม เปนรูปแบบที่แตกตางจากรูปแบบตามธรรมชาติและ

รูปแบบเรขาคณิต เชน รูปหัวใจ กีตาร เปนตน 

  4. ลักษณะผิว (Texture) 

   ลักษณะผิวเปนคุณสมบัติภายนอกของวัสดุ ซึ่งมีผลตอความรูสึก ความงาม และ

ประโยชนใชสอย ลักษณะผิวของวัสดุจะใหความรูสึกเรื่องน้ําหนัก ระยะ ลักษณะผิวหยาบใหความรูสึกหนัก

และใกลกวาลักษณะผิวละเอียด ลักษณะของผิวมีบทบาทตอประโยชนใชสอยและบังคับการออกแบบ

ไปในตัว เชน กระจกใหความรูสึกนุมนวล หรูหรา ผิวเรียบลื่นมันของกระเบื้องเคลือบชวยทําใหสะดวก

ตอการทําความสะอาด ผิวนุมๆ ของพรมในหองใหความรูสึกอบอุนและนุมนวลยามพักผอน 

  5. สี (Color) 

   สีเปนสิ่งที่มีอิทธิพลมากในการออกแบบ ซึ่งการออกแบบจะใชสีใดนั้นขึ้นอยูกับสีที่ใช

และสถานที่ผูออกแบบจะตองมีความรูเร่ืองทฤษฎีสี เชน สภาพสีสวนรวม สีตัดกัน สีคู ตรงขาม สีรอน 

สีเย็น และมีความรูเกี่ยวกับอิทธิพลของสีที่มีตอความรูสึกของมนุษย เชน 

   สีเขียว : ใหความรูสึก สดชื่นเบิกบาน เจริญเติบโต 

   สีแดง : ใหความรูสึก เรงเรา ตืน่เตน รุนแรง ดึงดูดความสนใจ 

   สีเหลือง : ใหความรูสึก ร่ืนเริง สวาง สดใส 

   สีฟา : ใหความรูสึก สวางสดใส สงบสุข 

   สีเทา : ใหความรูสึก สงบนิง่เฉย เกาแก 

   สีขาว : ใหความรูสึก ความวางเปลา บริสุทธิ์ สะอาด กวางขวาง ฯลฯ 
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   สีแบงออกเปน 3 ประเภท คือ  

   (1) สีที่เรามองเห็นตามธรรมชาติ (Naturalistic Color) เชน แสงของดวงอาทิตยที่

ใกลลับขอบฟา สีของดวงไฟ ปายนีออน 

   (2) สีของวัสดุ (Material Color or Real Color) คือ สีของวัสดุแท เชน สีของหินออน 

อิฐ เนื้อไม ซึ่งบางครั้งเราไมตองใชสีเคลือบผิวเนื้อแทของวัสดุนั้นๆ 

   (3) สีที่เกิดจากการใชเนื้อสีเทา (Hue or Scientific Color) เปนสีวิทยาศาสตร ใช

เพื่อใหไดสีตามความตองการ นอกจากจะทําใหวัสดุสวยงามแลวยังเพิ่มความคงทนแกวัสดุตางๆ อีกดวย 

  6. ลวดลาย (Pattern) 

   ลวดลายมีทั้งลวดลายจากธรรมชาติ และลวดลายที่คิดประดิษฐข้ึน เชน ลวดลาย

ของเนื้อไม ลวดลายของหนังสัตว ลวดลายของผา 

  7. ชวงระยะ (Space) 

   ชวงระยะ หมายถึง ระยะชองวาง 2 ประเภท คือ ชองวางของวัตถุ (Positive space) 

และชองวางรอบๆ ตัววัตถุ (Negative space) ที่สําคัญคือชองวางในตัวของวัตถุและชองวางรอบๆ ตัว

วัตถุจะตองมีความสัมพันธกันและทําใหผลิตภัณฑนั้นเดนชัดขึ้น หากจัดวางเนื้อที่ของรูปหรือส่ิงที่เปน

ชองวางไดถูกตอง 

   หลักในการออกแบบ (Principle of design) เปนการนําเอาองคประกอบของการออกแบบ

มาจัดโดยใหมีความรูสึกที่สัมพันธกัน ซึ่งไดแก ความกลมกลืนกัน (Harmony) จังหวะ (Rhythm) ความ

สมดุล (Balance) การเนน (Emphasis) สัดสวน (Proportion) เอกภาพ (Unity) และความแตกตางกัน 

(Contrast) 

   1. ความกลมกลนื (Harmony) 

    ความกลมกลืน คือ ความกลมกลืนที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งอาจจะทําให

เกิดผล 2 ประการคือ ถากลมกลืนมากเกินไปงานนั้นก็จะดูราบเรียบ ขาดจุดสนใจ ขาดเอกลักษณ 

ประการที่ 2 ถางานไมกลมกลืนกันจะทําใหรูสึกยุงเหยิง ซับซอน ขาดเอกลักษณเชนกัน ฉะนั้นยอมเปน

หนาที่โดยตรงของนักออกแบบที่จะตองวางเคาโครงความกลมกลืนกัน หรือขัดแยงกันเล็กนอย เพื่อทํา

ใหงานที่ออกแบบดีข้ึน ความกลมกลืนอาจจะเกิดขึ้นหลายลักษณะ เชน 

    (1) ความกลมกลืนในลักษณะของรูปแบบ คือ การสรางความกลมกลืนกันใหเดนชัด

ในแตละยุคสมัย ซึ่งบางทีเราเรียกวา “สไตล” (Style) เชน แบบหลุยส แบบญี่ปุน แบบไทย แบบจีน 

แบบสเปน เปนตน 
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    (2) ความกลมกลนืในลักษณะของเสน รูปราง รูปทรง เชน 

     - เสนลักษณะใกลเคียงกันจะกลมกลนืกนั เสนลักษณะตางกนัจะขัดกนั 

     - รูปรางและรูปทรง ลักษณะใกลเคียงกันจะกลมกลนืกนั 

     - รูปรางและรูปทรง ลักษณะตางกนัจะขัดแยงกนั 

    (3) ความกลมกลืนในลักษณะผิว (เรียบ ขรุขระ มัน หยาบ ดาน) ลวนใหความรูสึก

ทั้งนั้น จะทําใหกลมกลืนกัน หรือสัมพันธกันหรือขัดกันเล็กนอยเพื่อใหผลงานงดงามขึ้น 

    (4) ความกลมกลืนกันของสีและน้ําหนัก หมายถึง การกําหนดลักษณะของสี    

จะใหมีน้ําหนักแกออนอยางไร จึงจะทําใหกลมกลืนกัน การใชคูสีควรใชจํานวนเปอรเซ็นตเทาไร อยางไร 

เปนสัดสวนเทาไรจึงจะดูสวย 

    (5) ความกลมกลืนของความคิด หมายถึง ความกลมกลืนของเรื่องราว หรือลักษณะ 

ทั้งหมดของผลงาน ถึงแมจะสามารถใชองคประกอบของการออกแบบไดกลมกลืนขนาดไหนก็ตาม 

ถาเรื่องราวทั้งหมดเขากันไมได งานชิ้นนั้นอาจดูขัดตา ใหความรูสึกที่ผิดปกติ 

   2. จังหวะ (Rhythm) 

    จังหวะ คือ ส่ิงที่ปรากฏตอสายตาที่มีทั้งความเคลื่อนไหวและหยุดนิ่ง มีจังหวะใน

ตัวของมันเองกับส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ หรือเนื้อที่วาง จังหวะยอมมีความสําคัญที่จะทําใหเกิดความงามได 

และรวมถึงการวางของจังหวะสีใหเกิดการสอดคลองและสัมพันธกัน 

   3. ความสมดุล (Balance) 

    ความสมดุล หมายถึง ความรูสึกเทากันทั้ง 2 ดาน เชน รูปรางของมนุษยที่เทากัน

ทั้งซายและขวาตามหลักการออกแบบความสมดุลแบงออกเปน 3 แบบ คือ 

    (1) ความสมดุลแบบเทากันทุกประการทั้ง 2 ขาง (Symmetrical Balance) เปน

แบบที่ธรรมดาและงายที่สุด คือ มีแกนกลางแลวสวนที่ถัดออกไปเทากันทั้ง 2 ขางทุกประการ ไมวาจะ

เปนน้ําหนัก ปริมาตร สีสัน หรือใหความรูสึกประทับใจที่เทากัน 

    (2) ความสมดุลแบบสองขางไมเทากัน (Asymmetrical Balance) คือ การสมดุล

ที่มีแกนกลางแลวถัดออกไปทั้ง 2 ขางไมจําเปนตองเหมือนกัน แตดูแลวใหความรูสึกที่เทากัน เปนการ

จัดวางใหมีปริมาตรน้ําหนัก หรือสีสันที่ทําใหเกิดการสมดุลกัน เชน สมดุลดวยสี ผิว หรือแสงเงา เปนตน 

    (3) ความสมดุลแบบมีจุดหมุน (Radial Balance or Rotate Balance) คือ     

การสมดุลที่เร่ิมจากจุดศูนยกลางแลวกระจายออกไปโดยรอบ หรือกระจายออกไปใหเกิดความสมดุล

เฉพาะสวนในลักษณะตรงกันขาม 

    ตัวอยางพนักพิงของเกาอี ้3 แบบที่มีความสมดุลแตกตางกนั ดงัรูป 
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   4. การเนน (Emphasis) 

    การเนน คือ การแสดงจุดตาง ๆ ใหเห็นเดนชัดในเฟอรนิเจอรแตละชนิด อาจเนน

โดยใชสี รูปทรงการใชเสนที่ผิดแปลกไปจากเดิม หรือการใชวัสดุที่ตางชนิดกันเพื่อสรางจุดเดน 

   5. สัดสวน (Proportion) 

    สัดสวน คือ ความสัมพันธของขนาดกวาง ยาว สูง หรือมีปริมาตรที่สัมพันธกัน 

เชน เกาอี้ทํางานตองสัมพันธกับโตะทํางาน การที่จะใหสัดสวนของสิ่งตางๆ เปลี่ยนไปไดจะตองมี

ความรูเร่ือง สี เสน ชวงระยะ เชน เกาอี้สีเขมจะดูเล็กกวาเกาอ้ีที่มีสีออน เกาอ้ีที่ใชเสนนอนมากๆ จะทํา

ใหดูเตี้ยกวาปกติ การวางจังหวะของสิ่งตางๆ เปลี่ยนไปทําใหเกิดความเหมาะสมหรือไมเหมาะสมกับ

รูปแบบนั้นๆ เปนตน 

   6. เอกภาพ (Unity) 

    เอกภาพ คือ ความสัมพันธของสวนประกอบตางๆ คลองจองกันไดเปนอยางดี มี

ลักษณะที่สัมพันธกันในทุกๆ ดาน 

   7. ความแตกตางกัน (Contrast) 

    ความแตกตางกันเปนความรูสึกที่เกิดข้ึนเพื่อชวยใหมีการเคลื่อนไหวไมซ้ําซากเกินไป 

หรือเกิดความเบื่อหนายจําเจในการตกแตง เชน การจัดหองอาจมีเฟอรนิเจอรที่ไมเขากันอยู 1 ตัว ที่แตกตาง

จากตัวอื่นๆ ทําใหเกิดความรูสึกไมจําเจซ้ําซากจนเกินไป เปนตน 

    ความสัมพันธระหวางประโยชนใชสอยและรูปทรง 

    ความสัมพันธระหวางประโยชนใชสอยและรูปทรง (Relation Between Function 

and Form) ก็เปนปญหาอยูเสมอวาในการออกแบบนั้นจะยึดหลักอะไรกอนหลัง หรือควรจะไปพรอมๆ กัน 

จึงจะทําใหการออกแบบไดผลดี ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของนักออกแบบจะตัดสินเอาเองวา งานแตละชนิด

ตองการอะไรเปนสําคัญดังนี้ 

    1. งานที่ตองการประโยชนใชสอยเปนหลัก ไดแก งานทุกชนิดที่มุงไปยังประโยชน

ใชสอยมากกวาความสวยงามของรูปราง เชน ตองการออกแบบเกาอี้พักผอนใหมีความนุมสบาย 

ฉะนั้นการออกแบบจะยึดจุดนี้เปนหลัก สวนความงามนั้นจะบังเกิดขึ้นมากหรือนอยนั้นไมไดถือวาเปน

ส่ิงสําคัญ แตจะพยายามทําใหเกิดความงามและสอดคลองกับลักษณะใชสอยมากที่สุดเทาที่จะทําได 

    2. งานที่ตองการรูปรางเปนหลัก เพื่อออกแบบใหไดสวยแลวประโยชนจะไดมาก

หรือนอยหรือไมไดเลยไมนับวาเปนสิ่งสําคัญ งานประเภทนี้มักจะเปนงานศิลปะและงานฝมือ (Art and 

craft) เสียเปนสวนใหญ เชน ของตกแตงบาน รูปปนประติมากรรม เปนตน 
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    3. งานที่ตองการประโยชนใชสอยและรูปทรงพรอม ๆ กัน ในวงการออกแบบทุก

สาขามักจะมีการโตแยงกันเสมอวา รูปทรงตองมากอนประโยชนใชสอย (Function Follow Form) หรือ

ประโยชนใชสอยตองมากอน (Form Follow Function) นั้นตองแลวแตชนิดและความตองการที่จะ

แสดงออก และในงานออกแบบบางชนิดก็ตองการทั้งประโยชนใชสอยและรูปทรงไปพรอม ๆ กัน เพื่อสราง

ความกลมกลืนกันใหไดมากที่สุดดังคํากลาววา “รูปทรงและประโยชนใชสอยเสมือนหนึ่งเปนสิ่งเดียวกัน” 

(Form and Function are one) 
 
 หลักการออกแบบเฟอรนิเจอรใหทันสมัย 

 งานออกแบบที่ดูแลวใหความรูสึกวาทันสมัย (Modern Design) เขากับสมัยนิยม มีหลักใน

การพิจารณาดังนี้ 

 1. สามารถใชไดจริงๆ ตรงกับความจาํเปน (Need) ในชีวติประจําวนัของปจจุบนั 

 2. การออกแบบตรงกับความตองการอยางชัดแจงในชวงเวลานั้น 

 3. เกิดประโยชนในดานความกาวหนาทั้งทางศิลปะและประโยชนใชสอยไปพรอมๆ กัน 

 4. มีการใชวัสดุใหมหรือวัสดุรีไซเคิล เทคนิคใหม มีการพัฒนาใหดีข้ึนกวาที่เคยเห็นอยูตามปกติ 

สามารถเลือกใชวัสดุที่เหมาะสม 

 5. มีการพัฒนาดานรูปทรง พื้นผิว และสี ซึ่งเกิดมาจากความตองการโดยตรงที่สอดคลองที่

เหมาะสม วัสดุที่ใชและเทคนิคการผลิต 

 6. มีความชัดเจนในดานคุณภาพ (Qualities) และความงามของวัสดุที่ใช อยาทําใหวัสดุ

เหมือนวาเปนอยางอื่นที่ทําใหเกิดการเขาใจผิดตอวัสดุที่แทจริงนั้น ไมพยายามบดบังพื้นผิว ที่แทจริง

ของวัสดุ 

 7. ลักษณะงานสามารถบงบอกวิธีการใชอยางชัดเจน เชน ไมทําใหงานที่ผลิตในระบบ

อุตสาหกรรม  (Mass-Production) มีลักษณะเหมือนกับงานหัตถกรรม (Handicraft) 

 8. มีการใชวัสดุและกรรมวิธีการผลิตอยางกลมกลืนกันเปนที่นาพอใจ สรางความพึงพอใจ

แกผูพบเห็น 

 9. สามารถใชเครือ่งจักรในการผลิตอยางเหมาะสมและสะดวกสําหรับควบคุมการผลติ 

 10. สามารถสนองความตองการของผูบริโภคในวงกวาง 

 11. มีความแข็งแรงทนทาน โดยเลือกใชโครงสรางใหเหมาะสม คํานึงถึงความปลอดภัยขณะ

ใชงาน 

 12. มีความสะดวกสบายในการใชงาน (Ergonomics) คํานึงถึงสัดสวนที่เหมาะสมกับการใช

งาน ขนาด และขีดจํากัดของผูใช เชน เกาอี้ ตองมีขนาดสัดสวนที่เหมาะสมกับการใชงาน 
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 13. มีความสวยงามนาใช คือ ตองออกแบบใหผลิตภัณฑมีรูปราง ขนาด สีสัน สวยงามนาใช 
นอกจากนั้นนักออกแบบจะตองชวยยกระดับเกี่ยวกับรสนิยมในดานรูปราง ขนาด สีสัน แกผูใชใหดีข้ึน

 14. มีราคาพอสมควร นักออกแบบที่ดีตองรูจักกําหนดการใชวัสดุใหถูกตอง รวมทั้งกรรมวิธี
การผลิตที่เหมาะสม ผลิตไดงาย สะดวก ทั้งยังรวมไปถึงราคาของงานนั้นใหมีราคาเหมาะสมกับวัสดุ 
และสมควรตามความตองการของมนุษย 
 15. การขนสง การออกแบบจะตองคํานึงถึงการประหยัดคาขนสง ขนสงสะดวก กินเนื้อที่ใน

การขนสงหรือไม การขนสงทางบก ทางน้ําหรือทางอากาศตองทําการบรรจุหีบหออยางไรโดยไมทําให
เกิดการชํารุดเสียหาย ขนาดของรถตูบรรทุกสินคา หรือเนื้อที่ที่ใชในการขนสงมีขนาดกวาง ยาวเทาไร
 16. การซอมแซมงาย ตองทําการออกแบบใหสามารถแกไขไดและการสึกหรอต่ํา 
 นอกจากนี้แลวนักออกแบบจะตองแสดงออกถึงเอกลักษณเฉพาะตัวของนักออกแบบ ไมวา

จะเปนรูปแบบ สีสัน หรือเทคนิคที่นักออกแบบแตละคนจะพึงมี ซึ่งสิ่งนี้นับไดวาเปนเครื่องแสดงถึง
ความสามารถของนักออกแบบไดวามีฝมือหรือมีความสามารถระดับไหน (วรรณิภัค สหสมโชค. 2552: 16) 
 
การออกแบบตกแตงภายใน 
 หมายถงึ การออกแบบเครื่องเรือน การออกแบบและจัดวางเครื่องเรือนใหเหมาะสม กับเนื้อที่
ภายในหอง โดยกําหนดโครงสีและจัดวางสิ่งประดับตกแตง เพื่อใหไดประโยชนใชสอยและคุณคาทาง

ความงามอยางเตม็ที ่ รวมทัง้การตกแตงดวยภาพจติรกรรม ประตมิากรรม และงานศิลปะประยุกตอ่ืนๆ 
เชนพรมปพูืน้ เครื่องเคลือบดินเผา เหล็กดัด โคมไฟฟาและการใชพนัธไมมาประดับตกแตงภายในดวย  
(สังเขต  นาคไพจิต.  2530: 23) 
 
ลักษณะงานสําหรบัการตกแตง 
 โดยทั่วๆ ไปในการตกแตงจะคํานึงถึงวัตถุประสงคหลัก 2 ประการ คือ ประการแรก  เปนการ
ออกแบบตกแตงเพื่อตอบสนองทางรางกาย ไดแกการตอบสนองในดานความสะดวกสบายตอสรีระ

ของมนุษยในการใชสอย และประการที่สองเปนการออกแบบตกแตงเพื่อตอบสนองทางดานจิตใจ   
เพื่อผอนคลายความรูสึกที่ตึงเครียด จากการตรากตรําทํางานตลอดวันเปนการชวยใหเกิดความรูสึก 
สดชื่นแจมใส  ซึ่งทั้งสองประการนี้พอจําแนกออกไดตามลักษณะหนาที่ใชสอย และหนาที่การตกแตง

เปน  4  ประเภท  คือ 
 1. รูปภาพหรือภาพเขียนตกแตง หมายถึงรูปภาพทั่วๆ ไป เชน รูปจากสิ่งพิมพนิตยสาร วารสาร  
บัตรอวยพร ปฏิทิน หรือภาพพิมพ ภาพเขียนทางศิลปะ ไดแก ภาพเขียนสีน้ํา ภาพเขียนสีน้ํามัน หรือ
ภาพเขียนดินสอก็สามารถนํามาจัดสรางงานศิลปะเพื่อการตกแตงไดทั้งสิ้น ในการเลือกรูปภาพมาตกแตง

ควรคํานึงถึงลักษณะ รูปแบบ วิธีการ ซึ่งศิลปนสามารถแสดงออกไดอยางอิสระ เร่ืองราวของภาพที่จะ
นํามาตกแตงควรมีความเหมาะสมกับบรรยากาศที่จะตกแตงดวย 
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 2. ภาพปน แกะสลัก เพื่อการตกแตง ไดแก ลักษณะงานประติมากรรมที่ผลิตขึ้นดวยวิธีการ

ตางๆ กัน เชน ลวดลายแกะสลักประดับอาคาร บานประตู ลวดลายฉลุไมประกอบอาคาร งานปนหรือ

แกะสลัก  ดวยวัสดุตางๆ เปนรูปราง  เร่ืองราวที่สัมพันธกับอาคาร 

 3. เครื่องเรือนหรือครุภัณฑ  เปนหลักที่สําคัญในการตกแตงอยางยิ่ง ที่จะชวยทําใหการ

ออกแบบตกแตงสมบูรณ สามารถตอบสนองการใชงานไดตามวัตถุประสงค ในปจจุบันเครื่องเรือน

สําหรับตกแตงมีบทบาทมากและไดรับความนิยมสูง มีการใชวัสดุโครงสราง และวัสดุตกแตงหลายชนิด

ตามความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อตกแตงใหสวยงาม มัน่คง เชน ไม เหลก็ แสตนเลส  

อัลลอย อลูมิเนียม ไฟเบอรกลาส ฯลฯ เครื่องเรือนแตละประเภทจะไดรับการออกแบบและผลิตขึ้น  

เพื่อการใชงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงและมีความสวยงาม ตามรสนิยมและความตองการของผูบริโภค

ที่แตกตางกันไป ตัวอยางเครื่องเรือน ไดแก ชุดรับแขกสําหรับหองรับแขก โตะชุดรับประทานอาหาร

สําหรับหองอาหาร  เตียงนอน  ตูเสื้อผา  ตูโชว  รวมทั้งสุขภัณฑในหองน้ํา  เปนตน 

 4. ประเภทสิ่งบันเทิงและสิ่งประดับ ส่ิงบันเทิงและสิ่งประดับ เปนสิ่งจําเปนสําหรับความเปนอยู

ของคนในสมัยปจจุบันมากขึ้น เพราะชวยผอนคลายความตึงเครียดในชีวิตประจําวันที่ตองตอสูดิ้นรน

มากขึ้น ส่ิงบันเทิงไดแก วิทยุ เครื่องเลนแผนเสียง เครื่องขยายเสียงโทรทัศน วีดีทัศน ฯลฯ ส่ิงประดับ  

ไดแก โคมไฟประดับ พรมปูพื้น ผาคลุมโตะ เหลานี้เปนตน การตกแตงบานบางทีก็มีการจัดสวนหรือ 

มุมใดมุมหนึ่งสําหรับส่ิงบันเทิงขึ้นโดยเฉพาะ เชน หองฟงเพลงจะมีเครื่องเสียง หรือหองชมภาพยนตร

ภายในบาน (Home Theater) ที่กําลังเปนที่นิยมในปจจุบัน 
  
การออกแบบและการพฒันาผลิตภณัฑ 
 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเปนหนาที่โดยตรงของนักออกแบบผลิตภัณฑตางๆ ที่

รวมทั้งความพยายามในการคนคิดผลิตภัณฑใหมๆ หลายชนิด  เพื่อสนองความตองการของผูบริโภค  

ถึงแมวาบางครั้งการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑหลายชนิดไมไดเกิดขึ้นเพื่อสนองความตองการ

โดยตรงในปจจุบันของผูบริโภคก็ตาม  ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑเราจําเปนตองคํานึงถึง

ปจจัยหลายประการ  ซึ่งแตกตางกันไปตามลักษณะและความสลับซับซอนของสิ่งๆ นั้น เร่ิมตนตั้งแต

ระยะเวลาการคิด ประดิษฐผลิตภัณฑนั้นอาจจะใชระยะเวลานานหรือส้ันก็แลวแตชนิดของผลิตภัณฑ  

เชนการออกแบบและผลิตเครื่องบิน อาจจะใชระยะเวลานาน 10-15 ป รถยนต 1-2 ป หรือแฟชั่น

เกี่ยวกับเครื่องแตงกายอาจใชระยะเวลาเพียง 2-4 สัปดาหเทานั้น บางครั้งแบบที่ไดทําการออกแบบไว

อาจจะลาสมัยไปกอนที่จะทําการผลิตออกมาจําหนายก็ได เนื่องจากไดมีความคิดใหมที่ดีกวาเริ่ม

ซ้ําซอนขึ้นมาอีก  เปนตน 
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 ปญหาสําคัญในดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑคือ การกําหนดความสมดุลระหวาง

การใหผูบริโภคไดรับส่ิงของที่สนองความตองการของเขาทุกประการ หรือการเสนอผลิตภัณฑที่คิดวา

ผูบริโภคควรจะใช  แตอยางไรก็ตามในปจจุบันการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑนั้น หากมีคูแขงขัน

ในตลาด จําเปนจะตองยึดถือความตองการของผูบริโภคเปนหลัก ซึ่งสมัยกอนที่ผานมานั้นตลาดการ

แขงขันมีนอยจะออกแบบหรือผลิตอะไรขึ้นมาขายในสิ่งที่จําเปนตองใชกับในชีวิตประจําวันก็สามารถ

ขายไดเปนลักษณะบังคับผูบริโภค 

 ในกรณีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑตามความตองการของผูบริโภคทุกประการ  

อาจจะมีปญหาในการผลิตภัณฑหลายชนิดซึ่งลวนจะแตกตางกันมากนอยตามความตองการในแต

รสนิยมของผูบริโภค การลงทุนในการผลิตก็สูง แตหากเราไมคํานึงถึงผูบริโภคเลยและผลิตผลิตภัณฑ

เพียงอยางเดียว  การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑก็สามารถดําเนินไปไดโดยงาย  แตจะมีปญหาใน

ดานการขายผลิตภัณฑแกผูบริโภคซึ่งเขาอาจจะไมเลือกซื้อผลิตภัณฑนั้นก็ไดหากไมมีความจําเปนจริงๆ  

(สาคร  คันธโชติ. 2528: 1) 
 
ความหมายของการออกแบบ 
 กอนอื่นเราควรจะทราบถึงความหมายของการออกแบบกอนวาการออกแบบหมายถึงอะไร 

ซึ่งไดมีผูใหคํานิยามของคําวาการออกแบบตางๆ  กัน  ดังนี้ 

 การออกแบบหมายถึง การรูจักวางแผนจัดตั้งขั้นตอนและรูจักเลือกใชวัสดุแตละชนิดตาม

ความคิดสรางสรรค การสรางสรรคสิ่งใหมขึ้นมา เชน เราจะทําเกาอี้นั่งสักตัวจะตองวางแผนไวเปน

ขั้นตอน โดยเริ่มเลือกวัสดุที่จะใชทําเกาอี้จะใชวัสดุอะไรที่เหมาะสม วิธีการตอยึดนั้นจะใชกาว ตะปู  

นอต หรือใชขอตอแบบใด คํานวณใดสวนของการใชงานใหเหมาะสม ความแข็งแรงของเกาอี้นั่งมาก

นอยแคไหน สีสันที่จะใชควรที่จะใชสีอะไรที่จะทําใหเกาอี้มีความสวยงามและทนทานตอการใชงาน  

เปนตน 

 การออกแบบหมายถึง การปรับปรุงแบบ ผลงานหรือส่ิงตางๆ ที่มีอยูแลวใหเหมาะสม มีความ

ใหมเพิ่มขึ้น เชน เกาอี้นั่งเราทําขึ้นมาใชซึ่งเมื่อใชไปนานๆ ก็เกิดการเบื่อหนายในรูปทรงเราก็จัดการ

ปรับปรุงใหเปนรูปแบบใหสวยกวาเดิม แปลกกวาเดิม ทั้งนี้ความเหมาะสมความสะดวกสบายในการใช

งานยังเหมือนเดิมหรือดีกวาเดิม  เปนตน 

 การออกแบบหมายถึง การรวบรวมหรือการจัดองคประกอบทั้งที่เปน 2 มิติ และ 3 มิติเขา

ดวยกนัอยางมีหลักเกณฑ  การนาํองคประกอบของการออกแบบมาจดัรวมกันนั้น  ผูออกแบบจะตอง

คํานึงถึงประโยชนใชสอยและความงามอนัเปนคุณลกัษณะสําคัญของการออกแบบ  การออกแบบเปน

ศิลปะของมนษุยเนื่องจากเปนการสรางคานิยมทางความงามและสนองคุณประโยชนทางกายภาย

ใหแกมนษุย 
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 การออกแบบหมายถึง กระบวนการที่สนองความตองการในสิ่งใหมๆ ของมนุษยซึ่งสวนใหญ

เพื่อใหชีวิตอยูรอดและมีความสะดวกสบายเพิ่มข้ึน 

 ในการออกแบบนี้ถือวาเปนวิชาปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห  การสรางสรรคและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ เพื่อการผลิตที่เหมือนๆ กันเปนจํานวนมากใหไดรูปรางที่ถูกตองแนนอนกอนที่จะลงทุนใน

การผลิต นอกจากนี้เพื่อจัดวัสดุอุปกรณและเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการผลิต สามารถที่จะผลิต

ผลิตภัณฑไดในราคาพอสมควรที่ผูซื้อพอจะซื้อได (สาคร  คันธโชติ. 2528: 2) 

 ไมเคิล แอนดิว (Micheal Andrews) ไดมีแนวความคิดถึงการสรางสรรควา “เปนขบวนการ

ของประสบการณที่จําเปนของนักออกแบบ เพื่อชวยสงเสริมความสําเร็จในแตละคนการสรางสรรคจึง

เปนการแสดงออกที่มีลักษณะเฉพาะตัวเปนเอกลักษณของแตละคน” 

 วิคเตอร โลเวนฟลด (Viktor Lowenfeld) ไดกลาวถึงการสรางสรรควาเปนสัญชาติญาณของ

มนุษย “ซึ่งประชาชนสวนใหญมักจะมีมากนอยแตกตางกัน แตก็เปนสิ่งที่นาหวงแหนโดยทั่วไปการ

สรางสรรคเปนสัญชาติญาณการแกปญหาการแสดงออกถึงความสามารถที่จะคนควา และตรวจคน  

ถาปราศจากความคิดที่จะแสดงออกและสรางสรรคแลว มนุษยก็จะไมสามารถที่จะมีส่ิงใหมเพื่อการ

ดํารงชีพที่มั่นคงตอไป” การสรางสรรคจึงเปนออกถึงการแกปญหา ตั้งแตสิ่งเล็กจนถึงงานศิลปะที่

ตองการความงาม  และคุณคาทางสุนทรียภาพอยางสูง งานที่ตองการความงามความโดดเดน และมี

ลักษณะที่ตองการความแตกตางจากปกติก็ยิ่งตองการผูที่มีความสามารถพิเศษยิ่งขึ้น 
 
เครื่องเรือน 
 ครุภัณฑ มีชื่อเรียกเปนภาษาไทยหลายๆ อยางกลาวคือ เคหะภัณฑ เครื่องเรือน เครื่องใชใน

บาน เครื่องตกแตงบาน  แตคนทั่วๆ  ไปมักเรียกทับศัพทภาษาอังกฤษวา  เฟอรนิเจอร  (Furniture)แต

ภาษาราชการและภาษาวิชาการมักจะเรียกวา ครุภัณฑ หมายถึง เครื่องตกแตงบานพักอาศัยหรืออาคาร 

มีประโยชนใชสอยมีความสะดวกสบายในการใช เครื่อนเรือนเปนผลิตภัณฑประเภทอุปโภค  เชน  โตะ

อาหาร  โตะทํางาน  ตูเสื้อผา  ตูลําโพง  เกาอี้  เตียงนอน หิ้งพระ  ชั้นวางของ  เปนตน 
 
ความเปนมาของการออกแบบเครื่องเรือน 
 การออกแบบผลิตภัณฑงานไมไมวาจะเปนสิ่งที่ใชภายใน หรือภายนอกสิ่งสําคัญที่อยูการ

ออกแบบ กวาจะหาวิธีและหลักการในการออกแบบจนสามารถนําไปสูการปฏิบัติการที่แทจริงไดนั้น

มนุษยเราตองเวลาในการคนควา และทดลองอยูเปนเวลานาน จนพบวาในการออกแบบนั้นจะตอง

คํานึงถึงประโยชนใชสอยเพื่อสนองความตองการของผูใชงานเปนสําคัญ ส่ิงที่ตามมาอีกขอหนึ่ง ก็คือ  

คุณภาพ ความแข็งแรงทนทานในการใชสอยซึ่งในสวนนี้ก็ไปเกี่ยวของกับการเลือกใชวัสดุ กับแรงที่มา

กระทําของน้ําหนักบรรทุก (Load) ถึงแมวาจะมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑแตก็ยังมีปจจัยอ่ืนๆ  
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ที่มีผลตอความแข็งแรงในการจับยึด เชน ความสามารถในการจับยึดของ ตะปู ตะปูเกลียว และวัสดุยึด

ชนิดอื่นๆ อีกมากมาย ส่ิงสําคัญอยางยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือ ความสวยงาม ซึ่งผูออกแบบมิอาจลืม  

สิ่งนี้ได เพราะผลิตภัณฑที่ออกแบบมาอาจขายแลวไมมีผูสนใจซื้อเพราะขาดความสวยงามนั่นเอง    

ในสวนนี้ผูออกแบบจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคํานึงถึงองคประกอบของการออกแบบ และนําเอา

องคประกอบมาจัดใหสวยงามดวยหลักการออกแบบอีกใหสวยงามอีกทีหนึ่ง  การศึกษาถึงประวัติ

ความเปนมาของเครื่องเรือน จึงเปนสิ่งสําคัญเพื่อศึกษาถึงการออกแบบที่ผานมาในอดีต อันไปสูการ

พัฒนาแนวคิดประยุกตใชกับการออกแบบในปจจุบัน ดังนั้นผูที่สนใจดานนี้ควรที่จะศึกษา ผลงานของ

นักออกแบบในอดีตที่ผานมาในยุคตางๆ จะไดเห็นสิ่งที่มีอิทธิพลตอการออกแบบ ในแตละยุคสมัยที่ได

อาศัยทั้งอิทธิพลเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาลัทธิศาสนา ตามถิ่นที่อยูอาศัย ตามลักษณะภูมิประเทศ  

ตามขนบธรรมเนียมประเพณีและอันสุดทายคือ ตามยุคสมัยนิยมที่ทําใหการออกแบบเปลี่ยนแปลงไป  

(สาคร  คันธโชติ. 2528: 3) 
 
การออกแบบเครื่องเรือน 
 1. การออกแบบเครื่องเรือน (Furniture  Design) ก็คือการใหหลักวิชาการออกแบบเขามา

ประยุกตกับเครื่องมือเครื่องจักร วัสดุอุปกรณและกระบวนการผลิตใหไดเครื่องเรือนที่เหมาะสม และ

ถูกใจผูใชนั่นเอง ในงานศิลปะดุลยภาพอาจจะเกิดขึ้นจากการมองเห็นจากรูปทรงลักษณะ เชน เครื่อง

เรือน ซึ่งมีรูปรางสองขางเหมือนกัน  หรือดุลยภาพที่เกิดจากความรูสึกก็ได เชน ความรูสึกก็ได เชน 

ความรูสึกที่เกิดจากสีดําหรือสีเขม รูสึกหนักกวาสีขาว หรือสีที่ออนกวา นอกจากนั้นดุลยภาพอาจจะ

เกิดขึ้นตามแนวนอนหรือแนวตั้งก็ไดกลาวคือ การทรงตัวอยูไดพอดีของงานศิลปะที่มีองคประกอบที่

ยาวตอเนื่องไปตามแนวนอน เชน เตียงนอน หรืองานศิลปะที่มีองคประกอบสูงขึ้นไปตามแนวตั้ง เชน ตู

เก็บของตามแนวตั้ง ความสมดุลที่ใชในการออกแบบเครื่องเรือนมีดังนี้  คือ 

  1.1  ดุลยภาพที่เหมือนกันทั้งสองขาง (Formal or Symmetrical  Balance) ดุลยภาพ

ชนิดนี้จะแลเห็นไดงายๆ ในธรรมชาติ เชน ใบหนาของมนุษยมีลักษณะทางซายทางขวาเหมือนกันทั้ง

สองขาง  ดุลยภาพลักษณะนี้ชวยใหเกิดความรูสึกเครงขรึมและความเที่ยงตรง เครื่องเรือนของอาคาร

ราชการสวนใหญมักจะมีดุลยภาพแบบนี้เชน เครื่องเรือนที่ใชภายในศาล ดุลยภาพแบบสองขาง

เหมือนกันนั้นจะแลเห็นไดทั่วไปตามลักษณะของเกาอี้ 

  1.2  ดุลยภาพที่ไมเหมือนกันทั้งสองขาง (Informal or Asymmertrical Balance) ดุลย

ภาพชนิดนี้มีหลายแบบดังนี้ 
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   1.2.1 ดุลยภาพที่ทั้งสองขางมีลักษณะไมเหมือนกัน แตมีน้ําหนักเทากัน เชน คนใช

ไมคาบหาบของที่มีรูปรางไมเหมือนกันแตมีน้ําหนักเทากัน ถาเขาหาบตอนกลางของคาบก็จะอยูใน

สภาพที่สมดุลได 

   1.2.2 ดุลยภาพที่ทั้งสองขางมีรูปทรงสัดสวน และน้ําหนักไมเทากันทั้งสองขาง ถายก

ตอนกลางคาน ความไมสมดุลจะเกิดขึ้น ฉะนั้นจําตองเลื่อนไปยกขางใดขางหนึ่งเพื่อใหเกิดความสมดุล 

   1.2.3 ดุลยภาพที่ทั้งสองขางมีสีไมเหมือนกัน ดุลยภาพชนิดนี้  สิ่งที่มีสีสดใสตอง

ใหขนาดเล็กกวาสิ่งที่มีสีสงบ เพราะสีที่สดใส เชน แดง สม ใหเนื้อที่และน้ําหนักมากกวาสีที่สงบ 

   1.2.4 ดุลยภาพที่ทั้งสองขางมีพื้นผิวไมเหมือนกัน ดุลยภาพชนิดนี้ส่ิงที่มีพื้นผิวขรุขระ

ตองขนาดเล็กกวาสิ่งที่มีผิวเรียบ เพราะพื้นผิวที่ขรุขระใหความมั่นคง และน้ําหนักมากกวาที่มีพื้นผิวเรียบ 

 2. สวนสัด  (Proportion)  การไดสวนกันของรูปลักษณะ  เครื่องเรือนที่มีสวนสัดดี จะชวยให

สวนประกอบลักษณะและรูปทรงมีความสัมพันธกลมกลืนกันอยางเหมาะสมงดงาม เชน สวนสัดที่ดี

ของมนุษย หมายถึง การมีรูปรางและขนาดศรีษะ มือ แขน ลําตัว เทา ไดสวนสัมพันธกัน โดยไมใชสวนใด

สวนหนึ่งของรางกายมีรูปรางและขนาดเล็กหรือใหญจนเกินงาม 

 กฎของสวนสัด  ไมสามารถจํากัดใหเปนเลขลงตัวแนนอน  เปนหนาที่ของผูออกแบบตองกําหนด  

และพิจารณาเอาเองวาขนาดใดจึงจะแลดูงาม และการที่จะเปนผูพิจารณาไดดีถูกตองนั้นอาจจะศึกษา

ไดจากผลงานที่ทําไปแลวและจดจําเปนบทเรียน  เชนการศึกษาการใชรูปสีเหลี่ยมในงานศิลปะแขนง

อ่ืนๆ ที่งดงาม  สวนใหญจะใชสวนสัดของรูปส่ีเหลี่ยม  2:3  3:4  5:8  ในการจัดสวนสัดสิ่งที่คํานึงคือ 

 1. ทําอยางไรจึงจะจัดสัดสวนใหเกิดความสนใจได 

 2. ทําอยางไรจึงจะสรางขนาดและรูปทรงทีง่ดงาม 

 3. ทําอยางไรจึงจะใหขนาดตางๆ เหลานี้สัมพันธเปนหมวดหมู 

 ในการดําเนินงานจําเปนตองจัด ชองวาง  เนื้อที่  รูปราง  ขนาด  ใหมีความสัมพันธกันและอยู

ในมาตราสวนเดียวกัน 
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ตาราง 2 แสดงตัวเลขอัตราสวนระหวางมติิของสวนตาง ๆ ของรางกายตอความสงูยืนและ 

 มิติวิกฤต 

 

หมายเลข มิติสวนตาง ๆ ของรางกาย อัตราสวน 
ความสงูยนื

ต่ําสุด 
เฉล่ีย สูงสุด 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

ความสงูยนื 

ความสงูระดับตา 

ความสงูระดับไหล 

ความสงูระดับมือ 

ความสงูเอื้อมมือข้ึน 

ความสงูนัง่ 

ความสงูระดับตา 

ความสงูระดับที่นัง่ถงึระดับไหล 

ความสงูจากทีน่ั่งถึงศอก 

ความสงูจากพื้นถึงตอนบนขาออน 

ความสงูจากพื้นถึงตอนบนของเขา 

ความสงูจากพื้นถึงขาออนตอนลาง 

ระยะจากหนาทองถงึเขา 

ระยะจากกนถงึระดับนองตอนบน 

ระยะจากกนถงึเขา 

ความยาวของขาเหยยีดตรง 

ความกวางของทีน่ั่ง 

ระยะเอื้อมแขนไปขางหนา 

ความกวางกางแขน 

ความกวางของศอก 

ความกวางของไหล 

1.00 

0933 

0.827 

0.437 

1.255 

0.523 

0.460 

0.354 

0.143 

0.082 

0.303 

0.218 

0.223 

0.254 

0.329 

0.626 

0.226 

0.491 

1.022 

0.262 

0.253 

148.30 

138.36 

122.64 

64.80 

186.11 

77.56 

68.21 

52.49 

21.20 

12.16 

44.93 

32.32 

33.07 

37.66 

48.79 

92.83 

33.51 

72.81 

151.56 

38.85 

37.51 

160.60 

149.63 

132.81 

70.18 

201.55 

83.99 

73.87 

56.85 

22.96 

13.16 

48.66 

35.01 

35.81 

40.79 

52.83 

100.53 

36.29 

78.85 

164.13 

42.07 

40.63 

173.27 

161.66 

143.29 

75.71 

217.45 

90.62 

79.70 

61.33 

24.77 

14.20 

52.50 

37.77 

38.63 

44.01 

57.00 

108.46 

39.15 

85.07 

177.08 

45.37 

43.83 

 

ที่มา:  เอกสารฝายวิจยัการกอสราง  เลมที่ 1  สถานบนัวจิัยวทิยาศาสตร 
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 3. ความกลมกลืน (Harmony) คือความประสานกลมกลืนกันของสวนมูลฐานของการออกแบบ

ที่ใชในงานศิลปะนั้น ความกลมกลืนอาจจะทําไดหลายประการ เชน ใชรูปราง ลักษณะกลมกลืนกัน 

  การที่จะทําใหเกิดความกลมกลืนนั้น อาจทําไดโดยการทําใหซ้ําๆ กัน หรือคลายคลึงกัน  

(Rekpetition) เชน ใชสิ่งที่มีรูปลักษณะเหมือนๆ กัน มีรูปรางภายนอกเหมือนกัน ใหความรูสึกดาน

เดียวกัน เปนตน 

  ความประสานกันหรือกลมกลืนกัน เปนวิธีการจัดอยางหนึ่งใหเกิดความงามและความ

ประสานที่งดงามนั้นตองจัดใหพอเหมาะ คือ ไมประสานกลมกลืนกันมากหรือนอยเกินไป เพราะถา

มากเกินไปอาจจะแลดูไมนาสนใจ หรือเบื่อหนายไดงาย แตถานอยเกินไปก็จะแลดูขัดตา วิธีที่ดีคือให

สวนรวมหรือสวนใหญกลมกลืนกัน และมีความตัดกันสมสวนนอยก็จะแลดูงดงามไดเชนกัน 

  หลักของการกลมกลืนประสานกนั 

  3.1 ความกลมกลืนที่มีขนาดเทากันหรือใกลเคียงกัน เชน ความกลมกลืนของลวดลายไทย  

ที่มีลวดลาย ขนาด และจังหวะเทากัน  เปนตน ความกลมกลืนของรูปทรง และรูปลักษณะแบบเดียวกนั  

จะแลเห็นไดอยางงายๆ คือ ความกลมกลืนของรูปทรงและรูปลักษณะที่ประกอบขึ้นเปนเครื่องเรือน  

เปนรูปทรงที่มีพื้นฐานมาจากสี่เหลี่ยมเหมือนกัน 

  ความกลมกลืนของรูปทรงและลักษณะมีความสําคัญมาก  ซึ่งถาใชผิดแลวจะแลดูขัดตา

ทันที รูปลักษณะของตูรูปส่ีเหลี่ยม ถาบานตูเปนรูปสามาเหลี่ยม หรือวงกลมแลว รูปลักษณะของตูนั้น

จะดูขาดความประสานกลมกลืนกับรูปทรงเดิมที่เปนรูปส่ีเหลี่ยมทันที 

  3.2 ความกลมกลืนของเสน คือ การใชเสนหรือลากเสนใหมีทิศทางตามกัน เชน เสนของ

เครื่องเรือนมีความประสานกลมกลืนกับกรอบหนาตางของบาน นอกจากนั้นความกลมกลืนของรูปราง

ที่มีลักษณะไปทิศทางเดียวกัน เชน รูปส่ีเหลี่ยมผืนผาที่จัดวางขนาดกัน ก็เปนความกลมกลืนที่งดงาม

และใชมากในการออกแบบเชนกัน 

  3.3 ความกลมกลืนของพื้นผิว คือ การใชผิวของวัตถุที่มีลักษณะเหมอืนกนัหรอืใกลเคยีงกนั

มาประกอบกันเขา ความกลมกลืนของพื้นผิว อาจจะทําไดโดยใชวัตถุอยางเดียวแตทําพื้นผิวใหเรียบ  

ขรุขระหรือเปนลวดลาย ใหมีลักษณะกลมกลืนกัน หรืออาจจะใหวัตถุหลายๆ อยางมาประกอบกันเขา

โดยจัดพื้นผิวใหสัมพันธกลมกลืนกันก็ได 

  3.4 ความกลมกลืนของสี คือ การใชสีใหแลดูประสานกลมกลืนกัน ไมเปนคูปฏิปกษกัน  

เชน ใชสีที่อยูในวรรณะเดียวกัน  หรือสีที่อยูใกลเคียงกัน 
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  3.5 ความกลมกลืนในดานความคิด คือ ความกลมกลืนของความคิดในดานการออกแบบ  

เพราะแบบแตละสมัย แตละชาติไมเหมือนกัน เชน ลวดลายเครื่องตกแตงในสมัยโบราณไมเขาหรือ

เหมาะกับแบบสมัยใหม ฉะนั้น ผูออกแบบจึงจําตองคิดสรางสรรคงานใหเปนลักษณะแบบอยางเดียวกัน  

ถาเปนแบบไทย  สวนประกอบอื่นๆ  ก็ตองเขากับแบบไทย 

 4. การตัดกันแสดงความแตกตาง (Contast) คือ การจัดสรางมาตรฐานของการออกแบบ

ไมใหซ้ําซากกัน เชน มีรูปราง สี แตกตางกันออกไป ความแตกตางขอนี้ตรงขามกับความกลมกลืน  

และมีคุณคาในงานศิลปะมากเชนเดียวกัน  เพราะสามารถใชแกส่ิงที่กลมกลืนกันมากๆ จนเกิดความ

เบื่อหนายใหแลดูนาสนใจขึ้นได ความแตกตางจึงเปนผลที่กอใหเกิดความพักผอนแกสมองและความรูสึก  

ซึ่งอาจจะสังเกตไดจากธรรมชาติทั่วไป เชน แลเห็นภูเขาสูง  แลวแลเห็นที่ราบลุมกวางใหญ หรือแลเห็น

แสงไฟที่รอนแรงแลวแลเห็นน้ําที่สงบเงียบ 

  หลักของความแตกตางในการออกแบบ 

  ในการออกแบบความแตกตางนํามาใชไดเกือบทุกแหง แตตองใชใหเหมาะสมจงึดูงดงาม 

  4.1 ความแตกตางในเนื้อที่ ความแตกตางควรใชแกความกลมกลืนและใชในปริมาณที่ 

ไมมากเกินไป หลักการนี้ถาจะเปรียบเปนเนื้อที่กันแลว ควรจะใชความแตกตางประมาณ 20 สวน     

เราอาจจะสังเกตความงามนี้ไดจากธรรมชาติ 

  4.2 ความแตกตางในเรื่องของเสนและเนื้อที่ เสนในที่นี้หมายถึงเสนขอบเขตของวัตถุและ

เสนรอบของลวดลาย ความแตกตางของเรื่องเสนนี้ที่สําคัญที่สุดคือ ความแตกตางในเรื่องทิศทาง  เชน  

ทางตั้ง ทางนอน และเสนซึ่งไมขนานกัน เชน เครื่องเรือนที่ยาวขนานไปกับหองและมีเสนลวดลายของ

เบาะตัดตามแนวตั้ง  ทําใหเห็นความแตกตางชัดเจนขึ้น 

 5. ชวงจังหวะ  (Rhythm) หมายถึง การเคลื่อนไหวที่มีจังหวะของเสน แสง และเงา  รูปลักษณะ

และรูปทรงชวงจังหวะอาจจะสังเกตไดจากการตอเนื่องกันของชวงจังหวะที่ในธรรมชาติ เชน การเคลื่อนไหว

ของคลื่นในทองทะเลที่โคงขึ้นลงมากนอยเปนจังหวะตอเนื่องกันไมขาดระยะ การเคลื่อนไหวของคลื่น

ในทองทะเลที่โคงขึ้นลงมากนอยเปนจังหวะตอเนื่องกันไมขาดระยะ การเคลื่อนไหวของคลื่นที่โคงขึ้น

และลงคือ ชวงจังหวะที่มีอยูในธรรมชาติ 

  ลักษณะของการตอเนื่องกันของชวงจงัหวะในศิลปะ จะเหน็ไดจากการเตนรํา การเคลื่อนไหว

ของเทา แขน เขากับจังหวะของดนตรี จะแลดูเปนจังหวะที่เหมาะเจาะ  ซึง่ถาไมมีชวงจงัหวะที่ดีแลวจะ

แลดูแข็งกระดาง หมดความงามไป นอกจากนัน้ลีลาของเสนที่โคงขึ้นลงประสานกนังายๆ ของลายไทย  

ก็เปนตัวอยางชวงจงัหวะที่ดเีชนกนั 
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  ความสาํคัญของชวงจังหวะที่มีตองานศิลปะ 

  5.1 วางระเบียบ จังหวะในการจัดเสน สี แสง และเงา เพื่อใหแลดูงดงามและงายตอ

ความเขาใจ 

  5.2 ชวงจังหวะที่ดีจะชวยสรางความสนใจ เพิ่มความมีชีวิตชีวา และบางครั้งสามารถให

แลเห็นวามีการเคลื่อนไหว  และแสดงอารมณ 

  5.3 ชวงจังหวะที่ซ้ําๆ กัน จะทําใหเกิดความกลมกลืน เชน การวางเครื่องประดับภายใน

หองซ้ําๆ กันอยางมีระเบียบ จะแลดูเรียบรอยกลมกลืน 

 6. การเนนใหเกิดจุดเดน  (Emphasis) คือการเนนองคประกอบที่สําคัญของศิลปะใหมี

ความเดนแจมชัดกวาสวนประกอบอื่นๆ การเนนนี้จะสามารถสังเกตไดในงานออกแบบทั่วไป เชน    

การตกแตงเพื่อเนนทางเขาของอาคารใหแลเห็นเดนเปนพิเศษ  สําหรับการออกแบบเครื่องเรือนแลว  

จะเนนใหเกิดจุดเดนในสวนที่มีหนาที่สําคัญของเครื่องเรือนนั้นใหเกิดความเปนเดนขึ้นเชน การเนนที่

กระจกเงาของโตะเครื่องแตงกาย 

  วิธีการเนนนัน้  อาจจะทาํไดหลายวิธ ี คือ 

  6.1 การเนนโดยการใชสีใหเดนเปนพิเศษ คือ ใชเสนตรงบริเวณ หรือสวนประกอบที่

ใกลเคียงกลมกลืนกัน  หรือใชสีบริเวณที่ตองการเนนใหเดนกวาธรรมดา 

  6.2 การเนนโดยใชเสน รูปราง และขนาดใหตัดกัน เปนการเนนดวยการใชสวนประกอบ

มูลฐานของศิลปะ สงเสริมใหเกิดจุดเดน คือ ใชเสนสวนใหญพาสายตาไปยังจุดเดน ใชรูปรางลักษณะ

ใหสงเสริมไปยังจุดเดน  หรือใหขนาดของจุดเดนใหญเปนพิเศษกวาสวนรอบๆ 

  6.3 การเนนโดยการตกแตง คือ การตกแตงบริเวณ หรือสวนที่เนนนั้นใหงดงามเปนพิเศษ  

เชน  เนนและตกแตงเปนพิเศษที่บริเวณที่เปนจุดเดนของเครื่องเรือน 

  6.4 การเนนโดยการวางชองวาง (Space) ใหเหมาะสม คือ การจัดคูที่วางรอบๆ ส่ิงที่เนน

นั้นใหเรียบไมสับสนแลดูเห็นไดงายๆ ตัวอยางที่แลเห็นในชีวิตประจําวัน คือ บุคคลที่ยืนอยูหนาพุมไมที่

มีกิ่งกานยุงเหยิง จะแลดูยากและไมงามตาเทากับออกมายืนอยูในที่ๆ มีทองฟาใสสะอาดเปนพื้นอยู

ดานหนา  การออกแบบเครื่องเรือนก็เชนเดียวกันตองออกแบบอยาใหแนนทึบเกินไป 

   การเนนใหเกิดจุดเดนควรเนนใหเหมาะสมกับจุดประสงค การเนนนั้นควรเขาใจไดงายๆ  

ไมยุงยากจนเกินไปและแลดูงดงาม นอกจากนั้นผูออกแบบตองคิดกอนวาจะเนนมากนอยเทาใด และ

จะวางจุดสําคัญ  ณ  ที่ใด  จึงจะเกิดความงาม 
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4.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับพัฒนาการการเรียนรูของเด็ก 
 4.1 ความหมายของการเรยีนรู 
  ในชวงอายุของเด็กตั้งแตแรกเกิดจนถึงหกขวบเปนชวงชีวิตที่สําคัญที่สุดเพราะเปนชวง

พื้นฐานความรู ความเขาใจ  ความนึกคิดและความรูสึกตางๆ ดังนั้นการจัดประสบการณใหเด็กปฐมวัย

ควรตระหนักถึงธรรมชาติและความตองการของเด็ก  มุงใหเด็กไดพัฒนาความสามารถในทุกดาน

เพื่อใหเด็กเกิดการเรียนรูส่ิงตางๆ ดวยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสม 

  นักจิตวทิยาและนักการศึกษาไดใหความหมายของการเรียนรูไวดังนี ้

  สุรางค  โควตระกูล (2533: 135) ไดกลาวถึงความหมายของการเรียนรูวา การเรียนรู

หมายถึง การเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเปนผลตอเนื่องมาจากประสบการณที่คนเรามีปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอม  

หรือจากการฝกหัด 

  พัชรี สวนแกว (2536: 40) ไดใหความหมายของการเรียนรูไววา การเรียนรู หมายถึง  

การเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงพฤติกรรมเพื่อตอบสนองสถานการณที่ไดรับการเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อมี

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สังเกตได องคประกอบที่จะกอใหเกิดการเรียนรู ไดแก วุฒิภาวะและความ

พรอมซ่ึงเปนการเปลี่ยนแปลงทางดานรางกายและความสามารถที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

  ไพบูลย  เทวรักษ  (2540: 10) กลาววา การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

เนื่องมาจากประสบการณหรือ  การฝกหัด  และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงนั้นมีลักษณะคอนขางถาวร 

  ออชูเบล (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2545: 19; อางอิงจาก  Ausubel. 1978) กลาววา การเรียนรู

หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากประสบการณ ถาการไดรับประสบการณนั้นมี  

การกระตุนและจูงในที่ดีจะทําใหการรับขอมูลหรือประสบการณนั้นสรางความงอกงามในความรูความ

เขาใจมากยิ่งขึ้นและจําไดนาน หากขอมูลใหมที่ไดรับมีความสัมพันธ และเชื่อมตอกับขอมูลเกา หรือ

ประสบการณเดิมที่มีอยูจะทําใหเกิดการเรียนรูอยางรวดเร็วและตอเนื่องจากความหมายของการเรียนรู

สรุปไดวา  การเรียนรูเกิดจากเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมจากเดิมที่มีผลมาจากประสบการณการมี

ปฏิสัมพันธกับส่ิงแวดลอมหรือการฝกฝนสูพฤติกรรมใหมที่คอนขางถาวร 
 
 4.2 การเรยีนรูของเด็กปฐมวยั 
  นักการศึกษาไดกลาวถึงการเรียนรูของเด็กปฐมวัยไวดงันี ้

  ทิศนา แขมมณี และคนอื่นๆ (2536: 133-135) กลาวถึง การเรียนรูของเด็กกอนประถมศึกษา

วา 

  1. การจัดประสบการณเรียนรูใหเด็กควรใหสัมพันธกับระดับพัฒนาการของเด็กโดย

เร่ิมตนจากพัฒนาการขั้นที่เด็กเปนอยู  และกระตุนสงเสริมใหเด็กพัฒนาไปสูข้ันที่สูงขึ้น 
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  2. การเรียนรูเกิดขึ้นไดทุกแหงไมใชเฉพาะในหองเรียน  เด็กเรียนรูจากประสบการณตางๆ 

ในชีวิต  จากการมีปฏิสัมพันธกับครอบครัวและสิ่งแวดลอมรอบตัว 

  3. เด็กเรียนรูจากประสบการณในชีวิตประจําวันและจากการสอนอยางเปนทางการ  

การจัดการศึกษาสําหรับเด็กจึงตองเปดโอกาสใหเด็กไดมีประสบการณและวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย 

  4. เด็กปฐมวัยมีการเรียนรูทั้งที่ผานทางการรับรูของประสาทสัมผัสและที่สรางสรรคข้ึน

เองภายในตัว การใหเด็กไดเลนสิ่งของจากธรรมชาติและเลนทามกลางธรรมชาติ จะชวยใหเด็กเกิดการ

เรียนรูดังกลาวไดดี 

  5. การจัดประสบการณที่ผูเรียนคุนเคย  หรือ  ประสบการณที่ใกลตัวไปหาประสบการณ  

ที่ไกลตัว  จะชวยใหเด็กขยายการเรียนรูไปอยางมีความหมาย 

  6. การเรียนรูโดยการสังเกตหรือการเลียนแบบจากตัวแบบ (Modelling) เปนกระบวนการ

เรียนรูทางธรรมชาติซึ่งมีผลตอการเรียนรูและการกระทําของเด็ก การมีตัวแปรที่ดีจึงจําเปนมาก 

  7. การเลนเปนประสบการณหลักที่สงเสริมพัฒนาการทุกดานของเด็กปฐมวัย  จึงจําเปนตอง

เปดโอกาสใหเด็กเลน  จัดเวลา  ส่ิงแวดลอม  และกิจกรรมใหเด็กไดเรียนรูจากการเลน 

  8. การสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูกระบวนการเรียนรูตางๆ จะชวยสงเสริมใหเด็กสามารถ

พัฒนาตนเองไปตามศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง เนื่องจากกระบวนการเรียนรูเปนเครื่องมือสําคัญ

ในการแสวงหาความรู 

  9. ส่ือเปนปจจัยสําคัญที่ชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูจึงควรนําสื่อที่หลากหลายทั้งที่เปน 

ส่ือธรรมชาติ ส่ือที่เปนวัฒนาธรรมพื้นฐาน และส่ือที่ผลิตขึ้นตามจุดประสงคการเรียนรู มาชวยในการ

พัฒนาการเรียนรูของเด็ก 

  10. การเรียนรูควรเปดโอกาสใหเด็กเปนผูริเร่ิมการเรียนรู นําการเรียนรูและคนพบการเรียนรู

ดวยตนเอง 

  พัชรี  สวนแกว (2536: 46-48) กลาววา เดก็ปฐมวยัมีวธิกีารเรียนรูโดยผานสิง่ตางๆ ดังนี ้

  1. เด็กเรียนรูโดยผานความตองการของเด็กเอง  การที่บุคคลจะเรียนรูในสิ่งใดไดดีก็ตอเมื่อ

บุคคลมีความตองการในสิ่งนั้นๆ เนื่องจากเด็กปฐมวัยมีความตองการที่แตกตางกันไปจากบุคคลวัยอื่น  

จึงมีวิธีการเรียนรูโดยผานความตองการดังนี้ 

   1.1 เด็กตองการยอมรับและไดรับความสนใจ  เนื่องจากธรรมชาติของเด็กมีลักษณะที่

เรียกวา ยึดตนเองเปนศูนยกลาง การตอบสนองความตองการของเด็ก การใหความสนใจตลอดจนการ

ใหคําชมเชยหรือการแสดงกิริยารักใครพอใจ ชื่นชม จะทําใหเด็กมีความมั่นใจ เด็กจะมีความพยายาม

ทําในสิ่งที่ไดรับการยกยองจากผูใหญ 
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   1.2 เด็กตองการตอบสนองเพื่อการอยูรอดของชีวิต นอกจากการดูแลทางดานจิตใจ

ซึ่งไดแก การใหความรัก ความปลอดภัย การปกปองคุมครอง การใหอิสรภาพ การใหคําแนะนําที่ดี และ

การตักเตือนในทางที่ถูกที่ควรแลว เด็กยังคงตองการสิ่งที่จําเปนตอรางกาย อันไดแก การตอบสนอง

เมื่อหิว กระหายเมื่อไมสบาย 

   1.3 เด็กตองการแสดงความสามารถในขวบปแรกของชีวิต เด็กตองการที่จะแสดง

และทดลอง ความสามารถตางๆ ของตน  ดังนั้น  พอแมผูเลี้ยงดูจะตองเปดโอกาสใหเด็ก ไดทําสิ่งตางๆ 

ที่เด็กตอง และสามารถจะทําได ดวยการพยายามจัดกิจกรรมที่สนับสนุนและทาทายความสามารถแต

ละอยาง 

   1.4 เด็กตองการจะเหมือนบุคคลที่เขารัก การที่เด็กทําตามบุคคลตางๆ ในบางครั้ง

นําไปสูการเรียนรูได เชน การพยายามที่จะจัดโตะอาหารเลียนแบบการทํางานของแม การใชคอนตอก

ตะปูเลียนแบบการทํางานของพอ  ฯลฯ  เปนสิ่งที่จะนําไปสูการเรียนรูของเด็กไดทั้งสิ้น 

  2. เด็กเรียนรูโดยผานความสนใจที่มีตอส่ิงตางๆ เนื่องจากบุคคลจะเรียนรูส่ิงใดตอเมื่อ

บุคคลมีความสนใจในสิ่งนั้นๆ ซึ่งเด็กปฐมวัยจะมีวิธีการเรียนรูโดยผานความสนใจดังนี้ 

   2.1 เด็กมีความสนใจตอส่ิงตางๆ ที่อยูแวดลอมตนเอง ซึ่งเปนธรรมชาติของเด็กอยูแลว  

โดยเฉพาะถาหากสิ่งของหรือวัตถุนาสนใจ สะดุดตาเราความสนใจใหเด็กเขาใกลและตองการจะศึกษา 

   2.2 เด็กมีความสนใจในประสบการณหลายๆ อยางที่จัดให เชน การหาวัสดุเครื่องใช

และของเลนที่เหมาะสมกับวัยใหเด็กไดเลน การหาหนังสือที่มีคุณคาใหลูกไดอานหรอืดูรูปภาพ การพาลกู

ไปเที่ยวในสถานที่นาสนใจตางๆ เชน  สวนสัตว  วนอุทยาน  อุทยานประวัติศาสตร  พิพิธภัณฑตางๆ 

   2.3 เด็กมีความสนใจในคําถามที่กระตุนใหเด็กคิดหาคําตอบ การตอบคําถามของ

เด็กเปนสิ่งที่พึงกระทํา จะทําใหเด็กไดรูจักสังเกตและหาขอเสนอหรือขอคําตอบตางๆ มาตอบคําถาม

เหลานั้น  อันจะนําไปสูการเรียนรูของเด็กไดอีกทางหนึ่ง 

   2.4 เด็กมีความสนใจในคําอธิบายและขอเสนอแนะ ดวยเหตุที่เด็กยังมีประสบการณ

นอยการทํากิจกรรมบางอยางหรือเปดโอกาสใหเด็กไดคนหาคําตอบดวยตนเองเปนสิ่งที่ดี แตในบางครั้ง

หากเด็กทดลองแลวหลายครั้งแลวยังไมประสบความสําเร็จ การแนะนําใหคําอธิบายบางจากผูใหญ  

จะทําใหเด็กเกิดการเรียนรูและทําสิ่งตางๆ ไดดีข้ึน 

   2.5 เด็กมีความสนใจในเกมที่มีรางวัล ซึ่งจะชวยทําใหเด็กมีสมาธิในการตั้งใจเรียนรู

มากขึ้นแตผูที่เกี่ยวของจะตองคํานึงความเหมาะสมในการสนับสนุนใหเด็กไปรวมเลนเกมดังกลาว  

เพราะอาจจะทําใหเด็กมีนิสัยกาวราว  เพราะมุงหวังแตชัยชนะเพื่อรางวัลก็ได 
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  3. เด็กเรียนโดยผานการลงมือปฏิบัติและการเลน ดวยเหตุที่เด็กปฐมวัยอยูในชวงที่

กําลังซุกซนไมอยูนิ่งเฉย ดังนั้น การที่เด็กไดลงมือกระทํากิจกรรมตางๆ รวมทั้งการเลน ก็เปนวิธีหนึ่งที่

ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูได  ซึ่งแบงออกเปน 

   3.1 เด็กเรียนรูจากการกระทําซ้ําๆ หรือเลียนแบบ  เชน การตอภาพัดตอในครั้งแรก

เด็กอาจจะทําดวยความยุงยากและเสียเวลามากในการคนหาชิ้นสวนที่เหมาะสมแตถาทําซ้ําๆ กับเด็ก

จะทําไดรวดเร็วขึ้น  และสามารถนําไปสูการเลนการตัดตอที่ยากขึ้นได 

   3.2 เด็กเรียนรูจากการสํารวจ สัมผัส คนควา เปรียบเทียบ และหาความสัมพันธของ

ส่ิงๆ เชนการเลนเครื่องเลนตางๆ เด็กจะเกิดความเขาใจและสามารถสังเกตเปรียบเทียบไดดวยการลง

มือเลนดวยตนเอง 

   3.3 เด็กเรียนรูจากการไดลงมือปฏิบัติ การที่เด็กไดมีประสบการณในการแกปญหา

จะนําไปสูการแกปญหาอื่นๆ ในภายหนาโดยเด็กจะทบทวนประสบการณที่ผานมาเพื่อนํามาสูการ

แกปญหาเฉพาะหนา 

  4. เด็กเรียนรูโดยผานสิ่งที่ตนเองไดรับถาเปนประสบการณที่เด็กพึงพอใจ ก็จะชวยสงเสริม

ใหเกิดการเรียนรูและเด็กจะทําในสิ่งนั้นอีก แตถาเปนสิ่งที่ไมนาพึงพอใจเด็กจะหลีกเลี่ยงสิ่งเหลานั้น

และไมทําตอไปอีก 

  5. เด็กเรียนรูโดยผานความพรอมที่จะเรียน ความพรอมมีความสัมพันธกับการฝกหัด  

ถาเราฝกหัดเมื่อเด็กพรอม ยอมทําใหเกิดผลดีตอการเรียนรูของเด็ก การจัดกิจกรรมตางๆ ใหเด็กได

ปฏิบัติหรือไดสัมผัสจะชวยใหเด็กเกิดความพรอมไดเร็วขึ้น ไมควรบังคับใหเด็กทําสิ่งตางๆ ที่เด็กยัง

ไมไดหรือยังไมพรอม  เพราะจะทําใหเด็กเกิดความรูสึกคับของใจและเกิดภาวะเครียดทางอารมณได 

   5.1 การเตรียมและจัดหาประสบการณตางๆ ใหเด็กจะชวยใหเด็กมีความพรอมที่จะ

เรียนรูส่ิงตางดวยการใหเด็กไดรับรู ไดดู ไดสัมผัสกับส่ิงนั้นๆ 

   5.2 เด็จจะมีความพรอมในการเรียนสิ่งที่มากขึ้น และแตกตางไปจากเดิมอีกเล็กนอย

หากเด็กไดรับความสําเร็จจากการเรียนรูมาบางแลว 

  สุจินดา ขจรรุงศิลป (2542: 121 – 124) กลาววา การจัดสภาพการเรียนรูที่สงเสริม

พัฒนาการในเด็ก คือ การเรียนรูจากการปฏิบัติจริงหรือกระทํากิจกรรมตางๆ โดยตัวผูเรียนเอง การเรียนรู

ในลักษณะนี้กอใหเกิดปฏิสัมพันธกับวัตถุ ส่ิงของ คน ความคิด เหตุการณหรือสถานการณตางๆ ซึ่งกอใหเกิด

โครงสรางทางสติปญญาที่เปนพื้นฐานของการเขาสูพัฒนาการในขั้นตอนตอไปเด็กจะเรียนรูแนวคิด

รูปแบบของความคิดตลอดจนการสรางสรรคสัญลักษณในตัวเด็กเอง อันนําไปสูความเขาใจถึงสิ่งที่เปน

นามธรรมที่อยูรอบตัว 
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  กุลยา ตันติผลาชีวะ (2545: 23) กลาววา เด็กปฐมวัยเปนวัยแหงธรรมชาติการเรียนรู  

เด็กสามารถสังเกต และสะสมประสบการณการเรียนรูดวยตนเอง ถามีวิธีการสอนที่ถูกตองสอดคลอง

กับวัยวุฒิภาวะของเด็กดวยแลว เด็กจะเรียนรูและพัฒนาสติปญญาไดรวดเร็วยิ่งขึ้น เด็กปฐมวัยเรียนรู

ไดจากการสัมผัสการเห็นตัวแบบ การซึมซับประสบการณโดยเฉพาะจากการทํางาน คือการเลนของ

เด็กซึ่งการสอนและฝกที่ถูกตองจะเปนตัวเสริมพัฒนาการของเด็กไดเต็มศักยภาพ 

  ดังนั้นกลาวไดวา การเรียนรูของเด็กปฐมวัยเกิดจากการที่เด็กสนใจสิ่งตางๆ รอบตัว  ไมวา

จะเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิต ซึ่งเด็กจะเรียนรูโดยการลงมือกระทํากับสิ่งตางๆ โดยผานการเลน เกิด

จากการกระทําซ้ําๆ การเลียนแบบ การสํารวจคนควา สัมผัส เปรียบเทียบ และหาความสัมพันธของ  

ส่ิงตางๆ ดวยตนเอง  นอกจากนี้ความพรอมของเด็กจะทําใหการเรียนรูประสบผลสําเร็จได จําเปนตอง

ใชส่ือวัสดุอุปกรณที่จะชวยใหเด็กเรียนรูไดดียิ่งขึ้น 
 
 4.3 พัฒนาการทางรางกาย ของเด็กอาย ุ3-5ป 
  พัฒนาการดานรางกายของเด็กวัยนี้เปนไปอยาง รวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องความสูงและ

น้ําหนัก การเพิ่มของ น้ําหนักเกิดจากการเจริญเติบโตของกระดูกและกลามเนื้อ ในตอนตนของวัยนี้ 

สัดสวนของรางกายเปลี่ยนแปลงใกลเคียงกับผูใหญมากขึ้น ทําใหสามารถกลามเนื้อในการเคลื่อนไหว

ดีข้ึน เด็กจึงชอบวิ่ง กระโดด ไมหยุดนิ่ง การหยิบจับและการชวยเหลือตนเอง สามารถควบคุมและ

บังคับการทรงตัวไดดี ทําใหเด็กวัยนี้ พรอมที่จะทํากิจกรรมเกี่ยวกับการออกกําลัง การเลนกลางแจง 

การใชมือก็มีความละเอียดขึ้น เด็กสามารถแตงตัวเองได หวี ผม แปรงฟนไดเอง และสามารถชวย

ทํางานเล็กๆ นอยๆ ได  เราจะเห็นวาเด็กในวัยนี้มีการพัฒนาดานกลามเนื้อมัดใหญและกลามเนื้อมัด

เล็กดังนี้ 

  กลามเนื้อมัดใหญ 

  - ยืนขาเดยีวไดนานขึ้น 

  - ปนปายบันไดและเครื่องเลนกลางแจง 

  - เดินลงบนัไดแบบสลับขา 

  - วิ่งหลบหลกีสิง่กีดขวางได 

  - ถีบจักรยาน 3 ลอได 

  - วิ่งไปเตะลูกบอลไดโดยไมตองหยุดเลง็ 
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  กลามเนื้อมัดเล็ก 

  - วาดรูปส่ีเหลีย่มตามแบบได 

  - วาดรูปคนที่มสีวนตางๆได 3 สวน 

  - รอยลูกปดขนาดเล็กได 

  - เลียนแบบการทําสะพานได 

  - ตัดกระดาษกรอบรูปได 

  เด็กจะเริ่มเปนตัวของตัวเองโดยไมตองใหผูใหญเฝาในการเลน ใชพลังงานไปกับการเลน 

จะรูสึกดีที่ไดแสดงออกในสิ่งที่ตนตองการ เต็มใจลองของใหมและสิ่งแปลกใหม (อุษา  บุญเพ็ญ. 2552: 

ออนไลน) 
  
 4.4 พฤติกรรมของเด็กอาย ุ3-5 ป 
  ชอบต้ังคําถาม  เด็กในวัยนี้มีพัฒนาการทางภาษาคอนขางมาก  สามารถเลาเรื่องเปน

ประโยคยาวๆได  รองเพลงงายๆได   ทําใหมักชอบตั้งคําถาม   ชางคิด  ชางสงสัยในสิ่งตางๆ 

  เริ่มชวยเหลือตนเองได  เชน รับประทานอาหาร  แตงตัว  ทํากิจวัตรประจําวันตางๆ 

ดวยตนเอง   และยังชอบชวยผูใหญทํางานเล็กๆนอยๆ เราควรสงเสริมใหเด็กเกิดความภูมิใจดวยการ

ชื่นชมในสิ่งที่เด็กทํา  และใหไดลองทําสิ่งใหมๆดวยตนเอง 

  เลนกับเพื่อน มักจะเลนอยูในกลุมเพื่อน 2-3 คน ทําใหไดเรียนรูเงื่อนไขทางสังคมใหมๆ

ที่นอกเหนือไปจากที่บาน  เร่ิมบอกความแตกตางระหวางเพศได  Piaget นักจิตวิทยากลุมที่เนนความรู

ความเขาใจ (Cognitive) กลาววา เด็ก 3-5 ขวบ เรียนรูพฤติกรรมทางสังคมจากเพื่อนในโรงเรียน

อนุบาลหรือเพื่อนบานวัยเดียวกัน แตเด็กวัยนี้ยังเขาใจถึงความถูกตองและความผิดไมลึกซึ้ง 

  มีจินตนาการ เด็กวัยนี้ชอบของเลนที่ใชความคิด หากไดเลนจินตนาการ  หรือแสดง

บทบาทสมมุติจะเลนไดเร่ือยๆ เชน พอแม ครู ตํารวจ ซึ่งเด็กมักจะเลนบทบาทสมมติเปนบุคคลที่มี

อํานาจในสายตาเด็ก การเลนบทบาทสมมติเปนสิ่งที่เราควรสงเสริมเพราะชวยใหเด็กไดมีจินตนาการ และ

เปนการปลดปลอย  บางครั้งเวลาที่ใหเด็กเลาเรื่องอาจเปนเรื่องจริงปนเรื่องสมมุติ พอแมและผูปกครอง

ควรตองระวังไมใหกลายเปนติดนิสัยโกหก โดยไมควรใชวิธีดุวาดวยถอยคํารุนแรง แตอาจใชวิธีการทํา

ใหเด็กรูวากําลังพูดเรื่องโกหก เชน 

  คุณแม – ใครทําน้ําหก 

  หนูเลก็- พี่แดงทําคะ 

  คุณแม - พี่แดงไปโรงเรียนแลว จะ หนูไปเอาผามาเช็ด วนัหลงัตองอยาวิง่เวลาถือแกวน้าํ

นะจะลกู 
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  เจาอารมณ  เด็กในวัยนี้มักแสดงอารมณออกมาอยางเปดเผย เชน โมโห  ไมพอใจมัก

แสดงอาการกระทืบเทา อิจฉาอะไรโดยไมมีสาเหตุ และกลัวอะไรอยางสุดขีด อาจเกิดจากสัญชาตญาณ

หรือระดับสติปญญาที่เพิ่มมากขึ้น  ทําใหรูวาสิ่งใดมีอันตราย 

 ในดานพฤติกรรมนั้นผูใหญควรเขาใจวาเด็กในวัยนี้มีจินตนาการสูง  และกําลังอยูในชวงของ

การเรียนรูสังคมที่นอกเหนือไปจากที่บาน  ทําใหการแสดงออกของพฤติกรรมอาจไมเหมาะสม  แต

จะตองแยกตัวเด็กออกจากพฤติกรรมของเขา เชน จะตองบอกวา “ครูรักหนู แตครูไมชอบในส่ิงที่หนูทํา 

หนูทําแจกันแตกเปนสิ่งที่ไมดี มันทําใหเกิดอันตราย” แตถามันเปนอุบัติเหตุก็ตองอธิบายใหฟงวา ไม

เปนไรมันเปนเพียงอุบัติเหตุ คราวหนาหนูควรทําอยางนี้ และที่สําคัญครูควรตองระวัง ปองกันอุบัติเหตุ

ที่อาจเกิดขึ้น ควรใหเด็กคิดถึงสิ่งที่เขาควรทําได สําหรับวัยนี้และจะตองชมเชยเมื่อเด็กทําได ซึ่งจะเปน

การเสริมสรางการเห็นคุณคาในตนเอง รวมทั้งเรื่องความคิด การตัดสินใจ การสรางทัศนคติที่ดี ทําให

เด็กรูสึกวาตนเองมีคุณคาและมีความสามารถที่จะทําได (อุษา  บุญเพ็ญ. 2552: ออนไลน) 

 
 4.5 งานวจิัยที่เกีย่วของกับการเรียนรูของเด็ก 
  งานวจิัยในประเทศ 
  จุฬารัตน  อินนุพัฒน  (2543: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางการพูด

ของเด็กปฐมวัยที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนมุมบล็อก  ที่มีอายุระหวาง 5 - 6 ป โดยเปรียบเทียบ

ระหวางกลุมที่ไดรับการจัดประสบการณการเลนมุมบล็อกแบบเต็มรูปแบบกับกลุมที่ไดรับ 

 

5.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเลน 
 5.1 ความหมายของการเลน 
  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตสถาน ไดใหความหมายของการเลน ไววา “เลน” หมายถึง  

ทําเพื่อสนุกหรือผอนอารมณ  สาละวนหรือหมกมุนอยูกับสิ่งใดๆ ดวยความเพลิดเพลินเปนเฉพาะ  

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน. 2525: 743) นักการศึกษามองวาการเลนเปนวิธีการหรือสือ่ทีท่าํให

ผูเรียนเกิดการเรียนรู  และมักใชการเลนในการเรียนการสอนของเด็กกอนวยัเรยีน ดงันัน้จงึมคีาํกลาวไววา 

การเลน คือ “การเรียนรูของเด็ก” และเปนสิ่งสําคัญมากสําหรับเด็กกอนวัยเรียน การเลนไมไดทําให

เสียเวลาโดยเปลาประโยชน  แตการเลนจะเปนการเรียนและชวยใหเด็กไดรับความสนุกสนาน

เพลิดเพลินคลายอารมณ การเลนยังชวยใหเด็กเรียนเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเอง และส่ิงแวดลอม การเลน

เปนธรรมชาติของเด็ก แตบางครั้งผูใหญมองไมเห็นความสําคัญของการเลน คุณคาของการเลนมี

ประโยชนมาก (วราภรณ  รักวิจัย. 2533: 123) 
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  การเลนเปนประบวนการเรียนรูของเด็กเพื่อกอใหเกิดการเรียนรู การคนควา การทดลอง

และการสํารวจสิ่งตางๆ เพื่อสรางประสบการณใหแกตนเอง  และเพื่อชวยในการพัฒนาการเจริญเติบโต

ทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม ใหเปนผูที่สามารถอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ฉวีวรรณ กินาวงศ  

(2533: 112) กลาววา การเลนของเด็ก หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทําใดๆ ที่ใหความสนุกสนาน  

และเพลิดเพลินแกเด็ก โดยที่เด็กไมไดคํานึงผลของกิจกรรมหรือการกระทํานั้นๆ การเลนมีความหมาย

สําคัญมากสําหรับเด็ก เพราะการเลนเกิดจากการสมัครใจของเด็กเองไมมีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น  

ลักษณะและประเภทของการเลนแตละอยางยอมแตกตางกันออกไปตามวัยและความตองการของเด็ก  

การเลนแตกตางจากการทํางาน เพราะวาการทํางานนั้นตองการทําใหสําเร็จ เด็กสามารถแยกการเลน

กับการทํางานได เปนตนวา เด็กรูวาการทํางานนั้นไดแก การชวยพอแมทํางานบานหรือการเรียน

หนังสือ เปนการทําใหเกิดประโยชนมากกวาการเลน  ทั้งยังรูดวยวาการทํางานยากกวาการเลนเพราะ

การทํางานตองใหความสนใจกับงานและตองการผลประโยชนจากงานนั้น  (สุชา  จันทนเอม. 2543: 81) 

  จากที่กลาวมาขางตนพอสรุปไดวา การเลน หมายถึง กิจกรรม หรือการกระทําใดๆ ของ

เด็กที่ใหเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยที่เกิดจากความสมัครใจ ทําดวยความรูสึกมีอิสระไมมีการ

บังคับใด  และผลที่ไดรับจากการเลนยังเปนการสงเสริมพัฒนาการทุกๆ  ดานของเด็ก 
 
 5.2 ความสาํคัญของการเลน 
  การเลน  เปนการเรียนรูของเด็กชวยใหเด็กสามารถพัฒนาการเรียนรูทุกๆ ดาน เกดิความ

เจริญงอกงามทั้งดานรางกาย อารมณ สังคม สติปญญา และคุณธรรมจริยธรรม  เปนกิจกรรมสําหรับเด็ก

ที่มีความสําคัญเปนอยางมาก  ดังสุภาษิตของชาวตะวันตกกลาววา  “All work and no play makes  

Jack a dull boy” (ฉวีวรรณ  กินาวงศ. 2533: 112)  ซึ่งมีความหมายวา การที่เด็กทํางานแตอยางเดียว

โดยปราศจากการเลนจะทําใหเด็กโงเขลาเบาปญญา สุภาษิตบทนี้แสดงใหเห็นถึงคุณคาและประโยชน

ของการเลนของเด็ก  ซึ่งการเลนของเด็กมีประโยชนและความสําคัญดังตอไปนี้  

 1. การเลนชวยสงเสริมพัฒนาการ เชน การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม เพื่อนฝูง การ

สรางมิตร การใชกลามเนื้อสวนตางๆ การใชภาษา การกระตุนและสงเสริมจินตนาการและความคิด

สรางสรรคของเด็ก 

  2. การเลนของเด็ก คือ วิธีทางการศึกษา การเลนจัดเปนการศึกษาของเด็ก เพราะขณะที่

เด็กเลนเด็กจะไดสัมผัสจากประสบการณตรงเกิดกระบวนการเรียนรู  โดยธรรมชาติ 

  3. การเลนของเด็ก คือ การแสดงออกเพื่อสนองความตองการ การเลนเปนการระบาย

อารมณและความตองการตางๆ ของเด็กอันเปนการผอนคลายไมใหเด็กเกิดความตึงเครียด 
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  4. การเลนของเด็ก คือ การฝกฝนมารยาทที่ดีของเด็ก การเลนทําใหเด็กรูจักผิดรูจักถูก  

รูจักการแพชนะ  รูจักความหมายของความยุติธรรม ความซื่อสัตย ความเสียสละ และความอดทน 

  คุณคาและประโยชนของการเลนชวยพัฒนา ผอนคลาย และสนองตอบความตองการ

ทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา คลอดจนการเรียนรูทางดานจริยธรรม และชวยใหเด็กไดรับ

ความสนุกสนาน (วราภรณ  รัวิจัย. 2533: 124) การเลนของเด็กมีทั้งการเลนกลางแจงและการเลนในรม  

เด็กทุกคนจะเลนทุกอยางที่เขาพอใจ ถาผูใหญคอยชี้แนะใหเขารูจักเลนควบคุมดูแลอยางใกลชิด    

การเลนนั้นก็จะเปนประโยชนกับเด็กและเด็กจะปลอดภัยไมมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น การเลนจึงมีบทบาทและ

อิทธิพลตอการพัฒนาการดานตางๆ สําหรับเด็กมาก นอกจากนั้น การเลนของเด็กยังเปนสิ่งจําเปนที่จะ

ชวยใหกลามเนื้อสวนตางๆ ของรางกายเจริญเติบโต ชวยใหเด็กรูสึกสบาย ราเริง แจมใส นับวาเปนการ

ออกกําลังกายที่ดียิ่ง การเลนชวยใหเด็กเขาใจสิ่งอื่นๆ ดีข้ึน ชวยใหเด็กรูจักปรับตัวเขากับส่ิงแวดลอม

นับเปนการทดลองของเด็กไปในตัวซึ่งจะชวยใหเด็กแยกไดวาอะไรเปนความจริง  และอะไรเปนความ

นึกฝนอีกดวย ถาเด็กไมไดเลนรวมกับเพื่อนๆ วัยเดียวกันเลย จะทําใหเด็กเปนคนเห็นแกตัว ไมรูจักการ

เอื้อเฟอเผื่อแผกัน มักจะคอยเอาแตใจตนเอง นอกจากนี้ประโยชนของการเลนยังเปนการสรางมติรภาพ

ในระหวางเพื่อนฝูงเด็ก  และชวยใหเด็กรูจักการแกปญหาในการสรางมิตรภาพซึ่งกันและกันอีกดวย  

(สุชา  จันทนเอม. 2543: 81-82) ดังนั้น การเลนของเด็กยังจัดไดวาเปนการศึกษาอยางหนึ่ง เด็กเล็กที่

เลนตุกตาจะเรียนรูรูปรางลักษณะ และสวนตางๆ ของตุกตาตลอดถึงสี และสิ่งที่ใชประดิษฐตุกตา เมื่อ

เด็กโตขึ้นเด็กไดพัฒนาลักษณะตางๆ จากการเลนนั้นๆ การที่เด็กรูจักสํารวจเครื่องยนตกลไกเล็กๆ  

รูจักหัดรวบรวมของใช เด็กยังไดรับความสนุกสนานไปในตัวดวย ส่ิงที่สําคัญอีกอยางก็คือ การเลนชวย

ใหเด็กรูจักตนเองดีข้ึน  นั่นคือ  รูวาตนเองชอบอะไร  มีความสามารถทางไหน  เพียงใด 

  การเลนจัดเปนการแสดงออกอยางหนึ่งของเด็ก เพราะเด็กจะไดระบายอารมณและ

ความตองการตางๆ อันเปนการผอนคลายไมใหเกิดความตึงเครียดเมื่อเด็กมีความตองการ เชน เด็ก

ตองการไดส่ิงใดสิ่งหนึ่งแตไมไดรับ เด็กก็จะสมมติวาไดรับโดยการเลน เปนการชดเชยสิ่งที่เด็กขาดไป  

ดังนั้นการเลนจึงเปนสิ่งบรรเทาความตึงเครียดในชีวิตประจําวันของเด็ก เปนสิ่งที่ชวยใหเด็กรูจัก

วางแผนทําสิ่งตางๆ และชวยใหเด็กรูจักแกปญหาที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ผูใหญจะคนพบวาเด็กของตน

ตองการสิ่งใดหรือขาดสิ่งใดบางจากการเลน ส่ิงที่สําคัญที่สุด คือ การเลนเปนการฝกฝนมารยาทของ

เด็กไดอยางดียิ่ง เด็กจะรูจักผิด รูจัการกระทําที่ถูกจากการเลน รูจักความยุติธรรม รูแพรูชนะ รูจักการ

ใหการรับ รูจักการซื่อสัตยตอตนเอง และผูอ่ืน รูจักการควบคุมตนเอง และฝกใหเปนคนรูจักความอดทน

อีกดวย  ซึ่งสิ่งเหลานี้เด็กจะไดรับจากการฝกฝนจากการเลนรวมกับเพื่อนๆ  ทั้งสิ้น 
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  มณีรัตน สุกโชติรัตน (2537: 9-17) ไดกลาวถึงประโยชนของการเลนเพื่อสงเสริมพัฒนาการ

ทางดานสติปญญา โดยสรุปไดวา การเลนก็เพื่อความเพลิดเพลินของเด็ก และทําใหเด็กไดสรางสม

ประสบการณและฝกความสามารถในการรับรู  เสริมสรางความคิดในดานตางๆ  ไดแก 

  1. การรับรู หมายถึง ความสามารถที่จะถายทอดสิ่งเราไปสูสมอง และแปลความหมาย

ไดอยางถูกตองแมนยํา การรับรูตองผานประสาทสัมผัส ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน สัมผัสและการเปดโอกาส

ใหเด็กไดเลน ทําใหเด็กไดพัฒนาความรูดานตางๆ ใหแมนยําขึ้น  ไดแก 

   1.1 การรับรูเกี่ยวกับขนาด  (Size) คือ การที่เด็กมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับขนาด

ของวัตถุ โดยการมองเห็นความสัมพันธของขนาดวัตถุของเลนประเภทบล็อกจะชวยใหเด็กมพีฒันาการ

ดานนี้ดีข้ึน 

   1.2 การรับรูเกี่ยวกับรูปราง (Shape) เด็กจะรูจักรูปรางแบบงายๆ ประเภทสี่เหลี่ยม  

วงกลม สามเหลี่ยม เมื่ออายุได  2 ขวบ และสามารถตอภาพจิ๊กซอวอยางงายๆ ได ดังนั้น ของเลน

ประเภทที่ใหเด็กเรียนรูเกี่ยวกับรูปทรง  จะชวยใหเด็กมีพัฒนาการดานนี้ดีข้ึน 

   1.3 การรับรูเกี่ยวกับสี  (Colour) เด็กจะเริ่มเรียนรูเรื่องสีตั้งแตเริ่มมองเห็นแตไม

สามารถแยกแยะสีได เด็กจะเริ่มรูจักชื่อสีเมื่ออายุ 3 ขวบข้ึนไป ของเลนที่มีสีสันสดๆ ประเภทแมสีและ

ประเภทที่มีสีไมหลากหลายมากเกินไป  จะชวยใหเด็กเรียนรูเร่ืองสีไดดี 

   1.4 การรับรูเกี่ยวกับเนื้อวัตถุ (Texture) เด็กอายุ 1-3  ขวบมักชอบสํารวจสิ่งตางๆ  

ดวยมือ  เด็กจะไดเรียนรูเนื้อวัตถุวาแข็งหรือนิ่ม  หยาบ  ปุกปุยจากการไดสัมผัสของเลน 

   1.5 การรับรูเกี่ยวกับน้ําหนัก (Weight) การยกและการหยิบจับของเลนทําใหเด็กได

เรียนรูเร่ืองน้ําหนัก 

  2. ความคิดรวบยอด หรือมโนทัศน ในสถานการณการเลนตางๆ โดยเฉพาะการเลนที่

พอแมมีโอกาสจัดสิ่งแวดลอมให หรือแนะนําการเลน ทําใหเด็กเกิดความคิดรวบยอดที่ถูกตองได เชน  

ความคิดรวบยอดทางอาชีพจากการเลนบทบาทสมมติเปนบุคคลในอาชีพตางๆ ความคิดรวบยอดทาง

คณิตศาสตรจากการเลนขายของ เด็กไดเรียนรูเร่ืองเงินตรา การทอน ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเวลา  

เชน  การดูเวลา  การรูจักอายุ  เปนตน 

  3. การเสริมสรางความนึกคิด และความคิดสรางสรรค เด็กจะแสดงความนึกคิดผาน

การเลน ทั้งในรูปสัญลักษณและภาษา การเลนจึงเปนการเสริมสรางความนึกคิด และความคิดสรางสรรค 

ซึ่งเปนกุญแจสูการพัฒนาดานสติปญญา การพัฒนาทางสติปญญาจะเพิ่มข้ึนถาเด็กมีประสบการณ

การเลนมากขึ้น โดยเฉพาะการเลนอิสระ จะชวยใหเด็กไดพิจารณาบุคลิกภาพของตน มีความเชื่อมั่น 

และมีความเปนตัวของตัวเอง 
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  การเลนมีประโยชน มีบทบาทและอิทธิพลอยางมากตอการเจริญเติบโตทางรางกาย  

จิตใจ อารมณ และสังคมของเด็กทั้งนี้เพราะการเลนเปนวิธีการ หรือทางที่จะสรางเสริมประสบการณ

ใหกับตนเองเพื่อเรียนรู และรับรูส่ิงแวดลอมซ่ึงไมมีใครสอนเขาได และการเลนเปนวิธีการ หรือทางที่

เด็กจะชวยใหตนเองสามารถปรับตัว และเปลี่ยนแปลงความคิด ความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม  

เพื่อใหตรงกับความเปนจริงรอบๆ ตัว  (เลขา  ปยะอัจฉริยะ. 2524: 19-21) 

  จากการศึกษาเอกสาร พบวาการเลนของเด็กมีประโยชนและความสําคัญมากมาย อาทิ

เชน การเลนของเด็ก คือ วิธีทางการศึกษา การเลนจัดเปนการศึกษาของเด็ก เพราะขณะที่เด็กเลนเด็ก

จะไดสัมผัสจากประสบการณตรงเกิดกระบวนการเรียนรู  โดยธรรมชาติ สงเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ดาน  

เชน การฝกฝนมารยาทที่ดีของเด็ก การปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอม เพื่อนฝูง การสรางมิตร การใช

กลามเนื้อสวนตางๆ การใชภาษา การกระตุน และสงเสริมจินตนาการและความคิดสรางสรรคของเด

กการเลนเปนการระบายอารมณและความตองการตางๆ  ของเด็กอันเปนการผอนคลายไมใหเด็กเกิด

ความตึงเครียด 
 
 5.3 พฤติกรรมการเลนของเดก็ 
  การเลนของเด็กที่มีลักษณะคลายกับการทํางานในชีวิตวัยเด็กซึ่งชวยในการพัฒนาผอนคลาย

และตอบสนองตอความตองการของเด็กทั้งทางรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ทําใหเกิด    

การเรียนรูอยางมีความหมายและคุณคา วราภรณ  รักวิจัย (2533: 130-131) ไดแบงพฤติกรรมการเลน  

ดังนี้ 

  1. การเลนกลางแจง (Physical Play) เปนการเลนเพื่อออกกําลังกายและฝกทักษะการ

ทํางานของกลามเนื้อและประสาทที่ควบคุมการเคลื่อนไหวตางๆ การเลนชนิดนี้จะทําใหเด็กแข็งแรง

และมีสุขภาพสมบูรณ เชน การวิ่ง การกระโด การปนปาย การวายน้ํา 

  2. การเลนแบบสัมผัส (Manipulative Play) เปนการเลนที่ใชมือสัมผัสแตะตอง ฝกให

เด็กไดใชมือกับตาใหสัมพันธกัน เชน การเลนน้ํา เลนทราย บล็อก ภาพตัดตอ  โดมิโน 

  3. การเลนแบบสรางสรรค (Creative Play) เปนการเลนที่เสริมสรางความนึกคิดจินตนาการ

ในการสรางสรรค การประดิษฐส่ิงตางๆ เชน การวาดรูป การตัดกระดาษ การปน การประดิษฐเศษวัตถุ 

  4. การเลนเพื่อสรางมโนภาพ (Imagination Play) เปนการเลนที่คิดคํานึงถึงสิ่งแวดลอม  

การเลียนแบบ บทบาทสมมติ เชน การเลนบทบาทพอแม หมอ ครู ตํารวจ หรือการเลนหมอขาวหมอแกง  

การเลนแบบนี้จะเปนการชวยผอนคลายความรูสึกโกรธ  และความรูสึกกลัวของเด็กไดมาก 

  ซัททัน  สมิทธ (วราลี  โกศัย. 2540: 19-21; อางอิงจาก Sutton Smith. 1972) ไดแยก

พฤติกรรมการเลนออกเปน  4  แบบ  ดังนี้ 
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  1. การเลียนแบบ (Imitation) เปนการสะทอนใหผูอ่ืนเห็นและทราบถึงการรับรูส่ิงแวดลอม

ตางๆ ของผูเลน ในดานที่เกี่ยวกับตัวผูเลนหรืเด็ก การเลนเลียนแบบชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูส่ิงรอบตัว

ตางๆ ที่ไดรับรูผานประสาทสัมผัส แตยังไมอาจจะเขาใจหรือรูความหมายไดในทันทีที่รับรู (Perceived  

Unknown) ในการเลนเลียนแบบ เด็กจะผสมผสานกลมกลืนหรือปรุงแตงสิ่งที่ไดรับรูใหมใหสอดคลอง

เขากับส่ิงที่เด็กเลียนแบบ ส่ิงที่เด็กคุนเคยแลว (Cognized known) จะเห็นไดจากการที่เด็กมักเลน

เลียนแบบสิ่งที่ตนคุนเคยกอนจะเห็นวาสําคัญ แตสถานการณหรือส่ิงที่เด็กนํามาเลนจะแตกตางกันไป  

แลวแตภูมิหลังของเด็กแตละคน 

  2. การสํารวจ  (Exploration)  ความสนใจ  ความสงสัย  และความกระตือรือรนใครรูใน

ส่ิงรอบตัวตางๆ เปนคุณสมบัติประจําตัวของเด็กโดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะ  3-6 ป  เปนรากฐานของ

การเลนแบบสํารวจหากผูใหญรูจักสนับสนุนการเลนใหถูกวิธีแลว คุณสมบัติประจําวัยนี้จะไดรับการ

พัฒนาและมีติดตัวเด็กตอไปเร่ือยๆ ทั้งจะทําใหการเลนของเด็กเปนสิ่งที่มีคา ในการเลนสํารวจเด็กจะ

ไดใชประสาทรับความรูสึกของเขามากกวาเพียงการสัมผัสจับตองหรือดูเฉยๆ เด็กจะจับ ไขของเลน  

กลิ้งไปมา ลองดม ลองดูดดู ฟงวามีเสียงมาจาสวนใดของการเลน แลวคนหาตนเหตุที่มาของเสียงดวย

การแกะของเลนออกมาดู  ซึ่งบางครั้งอาจทําใหของเสียแตเด็กจะเรียนรูวาตนเองสามารถทําใหส่ิงและ

สถานการณตางๆ เกิดหรือเปล่ียนแปลงได ความไวของประสาทรับความรูสึกจะเกิดหรือพัฒนาตาม

ประสบการณใหมของการเลนสํารวจอยูเสมอ การเลนสํารวจนี้จะเปนพฤติกรรมขั้นที่จะนําเด็กไปสูการ

คนพบและการแกปญหาสิ่งหรือสถานการณที่เด็กไมเคยเรียนรูและมีประสบการณมากอน 

  3. การทดสอบ (Testing) ในการเลนแบบทดสอบเด็กจะอาศัยความรูใหมที่ไดจากการ

สํารวจและความรูเดิมจากประสบการณที่คุนเคยเปนรากฐานสิ่งที่ไดสํารวจศึกษามาแลวจะเปนอปุกรณที

เด็กนํามาเลนเพื่อทดสอบดูวา คุณสมบัติของของเลน และวิธีการที่วางไวจะเปนไปตามที่เขาคิดหรือไม 

อยางไร เชน ถาเอาแทงไมส่ีเหลี่ยมมาตั้งเปนรูปตางๆ จะเปนรูปอะไรบาง และจะตั้งไดสูงมากๆ ตามที่คิด

ที่ตองการหรือไม เปนตน กอนการทดสอบ เด็กจึงควรมีโอกาสที่จะเรียนรูเกี่ยวกับวัตถุหรือสถานการณ

ที่เลนกอน โดยการเลนสํารวจและเลียนแบบ ในกรณีที่แบบทดสอบไมไดผลตามที่คาดไว ปญหาที่

ตามมาก็คือ การที่จะแกไขอยางไรเกี่ยวกับวิธีการเลน เชน  พิจารณาแกไขจังหวะ และลักษณะของการ

วางแทงไมตอๆ กัน ที่ทําใหมีการทรงตัวดี  เมื่ออยูตอๆ กันสูงๆ หรือศึกษาใหมเกี่ยวกับคุณสมบัติของ

ของเลนนั้นๆ เชน พิจารณาถึงรูปราง ขนาด ความหมาย ความละเอียดของแทงไมที่ใหผลดีตอการทรง

ตัว เมื่อถูกนํามาตั้งเปนรูปตางๆ ที่สูงมากๆ เปนตน ถาการทดสอบเปนไปในรูปของการเลนแลวความ

เปนไปไดอาจจะสูงมาก ที่เด็กจะไมลมเลิกการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น และมีความอดทนสนใจเปนพิเศษ

ที่จะทํางานใหประสบความสําเร็จ ทั้งนี้เพราะในการเลนเด็กไมตองแขงกับใครนอกจากับตัวของเขาเอง  

หรือถาจะแขงกับผูอ่ืนก็เพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลิน ความลมเหลวผิดพลาดที่เกิดขึ้นไมไดเปน
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เครื่องแสดงวาตัวเขาไมมีความสามารถ  เพราะเขามีอิสระที่จะทดลอง คนควา และทดสอบใหมไดเสมอ  

คุณคาของการเลนทดสอบที่เดนชัดคือ สงเสริมพัฒนาการการรูจักคิดอยางมีเหตุผล เหตุและผลจะได

จากการสรุปจากปรากฏการณที่เกิดจากการทดสอบ และผูเลนจะไดมีโอกาสเรียนรูเกี่ยวกับตนเองและ

เรียนรูที่จะชวยตนเองดวย 

  4. การสราง (Construction) หมายถึง การที่ผูเลนสรางความสัมพันธระหวางตนเองกับ

ส่ิงแวดลอมในลักษณะตางๆ เชน การจัดทําของเลน โดยการเอากานกลวยมาหักสวนบนลงแตกตางทํา

เปนหัวแลวใชข่ีเลน การสรางสถานการณการเลนโดยการสรางเรื่องและเลนตามเรื่อง การวางกฎเกณฑ

การเลน  โดยกําหนดตัวผูเลนใหมหรือเปลี่ยนแปลงจากของเดิมเปนตน การเลนแบบนี้เร่ิมตนจากการที่

เด็กสามารถแยกสิ่งแวดลอมเหมือนนั้นได (Differentiation  Process) และโดยไมรูตัวเด็กจะเริ่มใช

อารมณ และความคิดเห็นนั้นของเขาออกมาเปนการกระทําซึ่งเด็กเองสามารถควบคุมได การเลนสรางนี้

จะสะทอนใหเห็นถึงความสามารถของเด็กในการเก็บรวบรวมอารมณความคิด และเหตุผลใหมา

สัมพันธกันในรูปรวมใหม  เพื่อกอนใหเกิดความคิดและประสบการณใหมๆ ในดานสรางสรรค  

(Creative  Imagination) เพื่อใหความหมายของการกระทําหรือการเลนสรางประสบความสําเร็จผูเลน

หรือเด็กจึงตองใชความรูความสามารถอื่นๆ เชน การแปลความหมายของความคิดเห็นและความรูสึก

ของตนเองออกมาในรูปของสัญลักษณ (Symbolic Representation) ดังตัวอยางโดยการสรางสมมติ

ใหกาบกลวยเปนมา การสื่อความหมายของการเลนใหผูอื่นเกิดความเขาใจได  โดยการใชคําพูด  

ภาษาพูด (Verbal)  และกริยา ทาทาง สีหนา (Non-Verbal)  ดังตัวอยางการเลนเลียนแบบพอแมลูก

และหมอหรือการเลนสรางเรื่องตามความคิดคํานึง 

  แมตเตอรสัน (Matterson. 1977: 42-45) ไดจัดพฤติกรรมการเลนเปน 4 พฤติกรรมดงันี ้

  1. การเลนสํารวจ (Exploring  Play) เปนกิจกรรมแรกในการเลนของเด็ก โดยเด็กจะทํา

การสํารวจวัตถุส่ิงของของเลนที่อยูรอบตัวดวยการใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 การสํารวจของเลนหรือส่ิงของ

อาจเกิดซ้ําไปซ้ํามาหลายครั้ง และแตละครั้งเด็กจะมีมุมมองที่ตางกันออกไป จนกวาเด็กจะสามารถ

สรางความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงนั้นได 

  2. การเลนสรางสรรค (Creative Play) จะเปนการเลนที่อยูบนพื้นฐานของการเลนสํารวจ 

และทักษะพัฒนาการ เด็กจะนําเอาวัตถุส่ิงของที่เขาคนพบและนํามาใชโดยการอาศัยทักษะที่เขาไดมี

การพัฒนาแลว  เพื่อชวยในการสรางสรรคส่ิงของตามแบบฉบับของเด็กเอง 

  3. การเลนจินตนาการ (Imagination Play) จะเปนการเลนที่เกี่ยวโยงกับการเลนแบบ

สรางสรรค  โดยเด็กจะแสดงการเลนออกมาในรูปแบบการเลนแบบสมมติ เชน กําลังทําอาหาร เด็กจะ

แสดงบทบาทสมมติเปนแมครัวซึ่งสิ่งนี้จะสะทอนใหเห็นถึงการเลียนแบบจาสภาพแวดลอมรอบๆ ตัวเด็ก 
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  4. การเลนผจญภัย (Adventure  Play) เปนการเลนที่ชวยใหเด็กไดออกกําลังกายและ

เพิ่มทักษะการเคลื่อนไหว  ชวยใหการใชกลามเนื้อและอวัยวะตางๆ สัมพันธกันไดดีข้ึน 

  เฮนดริกซ  (Hendrick. 1994: 44)  ไดแบงพฤตกิรรมการเลนของเด็กเปน  3 แบบดังนี ้

  1. การเลนตามลําพัง  เด็กจะทําการเลนของเลนที่มีความแตกตางจากคนอื่นโดยลําพัง  

ถึงแมวาเด็กจะอยูใกลกับเด็กคนอื่น แตไมปรากฏการสนทนาแทนคําพูดเลย เด็กมุงมั่นที่ที่จะเลนกิจกรรม

โดยมีตนเองเปนศูนยกลาง 

  2. การเลนเคียงขางเพื่อน เด็กจะเลนอยางอิสระทามกลางเด็กคนอื่นๆ  โดยเลนของเลน

ที่มีความคลายคลึงกับของเลนของเด็กอื่นที่เลนอยู 

  3. การเลนแบบกลุมสามารถจําแนกเปน 

   3.1 การเลนที่มีลักษณะแบบรวมกลุม เด็กจะเลนกับเด็กอื่นโดยทําตามการเลนของ

กลุมเปนสําคัญ  แตสวนใหญเปนการเลนที่ไมมีการกําหนดจํานวนผูเลนหรือมีกฎขอบังคับที่ชัดเจน 

   3.2 การเลนที่มีลักษณะแบบรวมมือ จะเปนการเลนภายในกลุมที่มีการกําหนด

เปาหมายในการเลนอยางชัดเจน  เชน  การเลนเกมที่มีกติกากําหนด  เปนตน 
 
 5.4 พัฒนาการดานตางๆ กับการเลน 
  การเลนเปนประสบการณสําคัญสําหรับการเรียนรูของเด็กปฐมวัยทั้งทางตรงและทางออม  

ขณะเลนเด็กไดคิดไดกระทํา ไดสัมผัสและสนุกสนานกับการเลน พิอาเจท (Piaget) ใหความหมาย  

การเลนวาเปนงานของเด็ก เปนงานแหงการเรียนรูเขาใจ และพัฒนาปญญา เด็กจะซึมซับความรูและ

พฤติกรรมตางๆ จากการเลน การคิดของเด็กเกิดจากการคนรื้อ (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2545: 24-25)  

เด็กใชความรูที่คนพบจากการคนร้ือมาสรางความรูใหมดวยการเปรียบเทียบสารสนเทศ  หรือขอมูลที่

ไดรับใหมจากความรูเกาที่มีอยุเพื่อการปฏิเสธ ยืนยัน ขยายความ หรือกระจายความคิดที่มีอยูขยาย

เปนการเรียนรูเพิ่มเติม (กลุยา  ตันติผลาชีวะ. 2545: 24-25; อางอิงจาก Spodek; & Saracho. 1995: 

92) การเลนมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอพัฒนาการของเด็กในภาพรวมทั้งดานรางกาย  จิตใจ สังคม  และ

สติปญญา ชีวิตของคนนั้นมีการปรับตัวอยูเสมอทั้งดานรางกายและความคิดความเขาใน เพื่อใหเกิด

ความสมดุล ซึ่งในการปรับตัวนั้นตองอาศัยกระบวนการพื้นฐานสองอยาง ซึ่งทํางานตอเนื่องกันมา

สนับสนุน (นิรมล  ชยุตสาหกิจ. 2527: 3) พัฒนาการทางการคิดของ พิอาเจท (Piaget)  ยึดแนวศึกษา

ตามพัฒนาการทางสติปญญา  4  ประการ  ดังนี้ 

  1. ข้ันตางๆ ของพัฒนาการของรางกายยอมกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสติปญญา

และการคิด 
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  2. พัฒนาการโครงสรางทางสติปญญาและการคิดเปนผลของการปฏิสัมพันธ(Interaction) 

ระหวางบุคคลกับส่ิงแวดลอม 

  3. โครงสรางทางสติปญญา และการคิดนั้นพัฒนามาจากการกระทํา (Action) ของบุคคล

ตอส่ิงแวดลอมในทฤษฎีของ  พิอาเจท  กิจกรรมทางสติปญญา  และการคดิพฒันามาจากกลไกการสมัผัส  

การเคลื่อนไหวและการกระทําไปสูกิจกรรมที่ตองใชสัญลักษณและภาษา 

  4. ทิศทางของพัฒนาการในการปะทะสังสรรคระหวางบุคคลกับส่ิงแวดลอมนั้นจะมุง

ไปสูระดับสมดุลที่สูงขึ้น  มีการปรับแตง (Adaptation) ในระดับที่ซับซอนมากขึ้น คือ ปรับทั้งตัวบุคคล

และส่ิงแวดลอมใหเขาหาซึ่งกันและกัน (ประสาท  อิศรปรีดา. 2532: 121; อางอิงจาก Piaget. n.d.) 

  วิธีการสงเสริมกิจกรรมการเลนดวยของเลนสําหรับเด็กปฐมวัย (วราภรณ  รักวิจัย. 2533: 

146-147) มีดังนี้ 

  1. จัดสภาพแวดลอม อุปกรณของเลนและเวลาที่ใชเพื่อการเลนใหกับเด็กอยางอิสรเสรี 

  2. เวลาเลือกซื้ออุปกรณของเลน ควรจะพิจารณาถึงความปลอดภัยมากที่สุดและควรที่

จะคํานึงถึงความเหมาะสมกับอายุของเด็ก 

  3. เวลาที่เด็กเลน  ควรคอยอํานวยชวยเหลือใหคําแนะนาํการเลนเมื่อเดก็ตองการ 

  4. เวลาเด็กเลน  ควรใหความเปนอิสระและนานตามความตองการและความสนใจของเดก็ 

  5. การเลนของเดก็ควรเปนการแสดงออกอยางเสรีและสนกุสนานเพลิดเพลิน 

  6. การจัดการของเลนและการเลนตองมีความเหมาะสมกับความเขาใจของเด็ก  เพื่อให

เด็กประสบความสําเร็จในการเลนและกระหายที่จะเลนตอไป 

  7. จํานวนของของเลนไมจําเปนตองมีมากขึ้น เพราะถามีมากเกินไปจะทําใหเด็กเลือก

ไมถูก  เกิดความสับสน 

  8. ไมควรจะคาดหวงัในการเลนของเด็กวาจะตองเลนไดดบีรรลุตามจุดมุงหมายทีว่างไว 

  การเลนของเด็กจะมีประสิทธิภาพและเกิดคุณคาตอเด็กมานอยเพียงใดนั้น การจัดเตรียม

วัสดุอุปกรณในการเลน  หรือของเลนเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง จึงใครขอกลาวถึงลักษณะของของเลนที่

เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ดังนี้ (ชมรมวิทยาศาสตรสุขภาพเพื่อพัฒนาเด็ก. ม.ป.ป.: 115-

117) 

  ของเลนสําหรับเด็กแรกเกิด – 1 เดือน ควรเปนของเลนที่แขวนใหมองเห็น เกิดการเคลื่อนไหว

หรือหมุนเพื่อใหเด็กเกิดการเคลื่อนไหวการใชสายตา ส่ิงที่แขวนและเคลื่อนไหวและมีเสียงดนตรีจะชวย

ใหเด็กเกิดการพัฒนาดานการเคลื่อนไหวลูกตา มือ และเทา 
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  ของเลนสําหรับเด็กระยะ 1–4 เดือน ควรเปนเครื่องเลนที่ทําใหเกิดเสียงดนตรีแขวนและ

หมุนได เด็กจะมองและฟงเพื่อหาแหลงที่มาของของเลน จะทําใหเกิดการพัฒนาทางประสาทตาและ

ประสาทสัมผัส โดยมีของเลนที่มีลักษณะใชมือจับถือไดงาย เขยาแลวเกิดเสียง เมื่อเด็กเอาเขาปากแลว

ไมกอใหเกิดอันตราย 

  ของเลนสําหรับเด็กแรกเกิด 4–8 เดือน ควรเปนเครื่องเลนที่สามารถใชมือจับและตี  

หรือเขยา การเขยาจะยังใหเกิดเสียง จะชวยใหเกิดพัฒนาการทางกลามเนื้อ ขอมือ เทา เครื่องเลนที่มี

ลักษณะยืดหยุนตางๆ กันสวนในชวยอายุ 7-8 เดือน  เด็กเริ่มนั่งได  นั่งเลนในอางน้ํา  และสามารถหา

ของเลนที่ลอยน้ําได  เชน  ตุกตารูปสัตวที่ลอยน้ําได 

  ของเลนสําหรับเด็กแรกเกิด  8-12 เดือน การเปนของเลนที่มีการไขลานใหเคลื่อนไหว  

ทําใหเกิดเสียง มีเสียงเพลง ทําใหเด็กประกอบการเตนเปนจังหวะ เด็กจะชอบเตนตามจังหวะเสียง จะ

ทําใหเกิดการพัฒนากลามเนื้อตะโพกและลําตัว 

  ของเลนสําหรับเด็กแรกเกิด 12–18 เดือน  ควรเปนของเลนมีลักษณะลากจูง  ลูกบอลที่

เบาๆ สําหรับใหเด็กจับโยนและใชเทาแตะได จะทําใหเกิดการพัฒนากลามเนื้อขา ฝามือ มือ และแขน 

 ของเลนสําหรับเด็ก  18–24 เดือน  ระยะนี้เด็กจะรูจักแยกลักษณะรูปราง ลักษณะสี ความ

แตกตางในดานขนาดและความสูง สามารถที่จะจําสัญลักษณรูปสัตว ดอกไม และแมลง ระยะนี้สามารถ

ที่จะสอนใหเด็กไดรูจักจํา เพราะเปนชวงระยะของวัยเลียนแบบ หากจะใชคําภาษาอังกฤษเรียกควบคู

ไปกับภาษาไทย จะเปนการฝกความจําของเด็กในระยะนี้ดวย 

  ของเลนสําหรับเด็ก 2–4 ป เด็กในวัยนี้หากไดรับการฟงเทปนิทานหรือเสียงเพลงประกอบการ

เลานิทานจะเปนชวงระยะที่เหมาะสมสําหรับการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ผูปกครองจึงจะตองรูจักเลา

นิทานใหเด็กๆ ฟง หรือจัดหาเทปนิทานเปดใหเด็กฟง จะชวยสรางจินตนาการสําหรับเด็กเปนอยางมาก  

เปนระยะโอกาสของการสรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใหเกิดขึ้นในตัวเด็ก เด็กผูชายจะชอบกระโดดโลดเคน  

ถีบจักรยานสามลอ และเตะฟุตบอลขนาดเล็ก ในชวงระยะนี้ควรไดพาเด็กไปเลนสวนสุขภาพ และ

สนามเด็กเลนเปนประจํา  สัปดาหละ 1–2 คร้ัง 

  ของเลนสําหรับเด็ก ชวงระยะ  3–4 ป ควรหาของเลนประเภทตัวตอ  แทงบล็อกจัดเรียง

อักษร  จะชวยใหเกิดพัฒนาการทางดานสติปญญา 

  ของเลนสําหรับเด็ก 4–5 ป เด็กจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นควรหาของเลนสําหรับ

การตอทอนไมหลายรูปแบบมากขึ้น ชอบปนปาย กระโด การพาไปสนามเด็กเลนกระโดดจากที่สูงลง

หลุมทราย หอยโหนเด็กจะชอบสังเกต ควรหาจัดหาดินเหนียวหรือดินน้ํามันเพื่อสําหรับปนสตัวรูปตางๆ 

การเลนลูกบิดของบล็อกตางๆ ที่ยากขึ้นจะชวยพัฒนาการทางดานสติปญญาเพิ่มมากขึ้น เด็กในวัยนี้
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จะมีความสังเกตมาก ควรจัดหารูปทรงทางเรขาคณิต ฝกใหมีการสังเกตขนาดและรูปทรงตางๆ เพื่อให

จดจํารูปทรงเรขาคณิต  การตัดภาพจะชวยฝกเด็กใหเกิดการใชนิ้ว  เปนการพัฒนากลามเนื้อ  ขอนิ้วมือ 

  ของเลนสําหรับเด็ก 6–7 ป เด็กจะชอบขี่จักรยานสองลอหรือสามลอ เปนการฝกการทรงตัว  

ความเชื่อมั่นและความกลา การเลนบัตรไพที่มีรูปสัตว ดอกไม ผลไม จะชวยฝกใหเด็กรูจักจดจาํและฝก

ความจําไปดวย ควรจัดเตรียมกระดานเพื่อใหเด็กรูจักขีดเขียน การกระโดดเชือกจะชวยพัฒนากลามเนื้อขา

ใหกับเด็ก การเลนเกมลิงชิงบอลจะชวยพัฒนากลามเนื้อขา ในวัยนี้ควรจัดหาภาพสี หนังสือประกอบภาพ  

คํา วลี หรือประโยค เด็กจะชอบฟงเรื่องราวตางๆ และชอบดูภาพสีตางๆ กัน เพื่อใหเกิดจินตนาการ  

และจินตนาการจะชวยสรางเซลลสมองใหเจริญเติบโตไดดี 

  วราภรณ  รักวิจัย (2533: 131-136) ไดกลาวถึง ของเลนเด็กที่เหมาะสมกับพัฒนาการ

ของแตละวัย  ดังนี้ 

  เด็กวัยทารก ไดแก ของเลนนิ่มๆ ที่กอดได ของเลนออนๆ ที่มีเสียงเมื่อถูกบีบ ของเลน

พลาสติกที่เด็กเขยาแลวมีเสียง ของเลนพลาสติกใหเด็กใชฝกการกัดการเคี้ยว ของเลนประเภทไขลาน  

ลูกเขยากลมๆ  ขางในมีเสียงกรุงกริ่ง  ลูกบอลทําดวยผาสําลีหรือผาลื่นๆ  วัสดุเปนพวงที่ใชแขวนที่แปล 

  เด็กวัย  1–3 ขวบ ไดแก ของลากจูง  ตุกตาเล็กๆ  ชิงชาทั้งในรมและกลางแจง บันได

สําหรับปนและกระดานลื่น ไมกระดก เครื่องเลนสําหรับเลนทราย บล็อกขนาดกวางประมาณ 5- 6 ชิ้น  

โครงไมสําหรับปนปาย รถเลนตางๆ เครื่องบิน รถไฟ รถบรรทุก หนังสือนิทาน หนังสือภาพตางๆพลาสติก

สรางสรรค  ของเลนที่ทําใหเกิดเสียง  ลูกบอลผา  ตุกตายาง  ภาพตัดตอ  เลนน้ํา  เลนทราย 

  เด็กวัย 3–5 ขวบ ไดแก หนังสือภาพ นิทาน ชุดเสื้อผาของผูใหญที่ไมใชของเลนที่มี

รูปทรงเรขาคณิต ดินน้ํามัน แปง หรือดินเหนียว บานตุกตา ตุกตาหุน บล็อกขนาดตางๆ ของใชภายใน

บานจําลอง ภาพตัดตอ  (8–20 ชิ้น) วัสดุสําหรับใชในการวาดภาพ  ระบายสี เครื่องเลนสนาม ของเลน

พลาสติกสรางสรรค ของเลนจําลองตางๆ ทราบและอุปกรณสําหรับเลนทราย น้ําและอุปกรณสําหรับ

เลนน้ํา  ตุกตาสัตวรูปตางๆ  ลูกปด  เชือกสําหรับกระโดด 

  เด็กวัย  6–12 ขวบ  ไดแก  อุปกรณสําหรับวาดภาพและระบายสี  เครื่องเลนชางไม  

เครื่องทําสวนทรายและอุปกรณสําหรับเลนทราย  เครื่องเลนสนาม  ไมบล็อก  บานตุกตาพรอมทั้ง

อุปกรณ  ส่ิงของจําลอง จักรยาน สัตวเล้ียง เชือกสําหรับกระโดด ฟุตบอล ของเลนที่เปนเครื่องยนต

กลไก นิทาน บัตรภาพบัตรคํา เกมจับคู  ตุกตาหุนตางๆ หุนยนต  เกมโดมิโน  ดินเหนียว  ดินน้ํามันหรือ

แปง  การตอภาพเหมือน  การเลนรูปสัตวตางๆ  ของเลนทางวิทยาศาสตร 
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  ถาการเลนของเด็กไดรับการเติมเต็มและสนับสนุนสงเสริมจากผูปกครองแลว ความงอกงาม

ทางดานสติปญญา อารมณ และสังคม ก็จะไดรับการพัฒนาไปพรอมๆ กับพัฒนาการทางดานรางกาย 

มีสุขภาพพลานามัยและสภาพจิตใจที่ดี  อันจะมีผลตอการผลิตผูใหญที่ดีมีคุณภาพตอไปในอนาคต 

  จากการศึกษาเอกสารพบวาการเลนมีสวนสําคัญอยางยิ่งตอพัฒนาการของเด็กในภาพรวม

ทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคม และสติปญญา ชีวิตของคนนั้นมีการปรับตัวอยูเสมอทั้งดานรางกายและ

ความคิด ความเขาใจ เพื่อใหเกิดความสมดุล การเลนเปนประสบการณสําคัญสําหรับปรับตัว และการ

เรียนรูของเด็กปฐมวัยขณะเลนเด็กไดคิด ไดกระทํา ไดสัมผัสและสนุกสนานกับการเลน  การเลนเปนงาน

แหงการเรียนรู  เขาใจ  และพัฒนาปญญา  เด็กจะซึมซับความรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตางๆ จาก

การเลน 
  
 5.5 แนวคิดและทฤษฎทีี่เกีย่วของกบัการเลน 
  แนวคิดที่เกี่ยวของกับการเลน นักจิตวิทยาหลายคนใหแนวคิดเกี่ยวกับการเลนของเด็ก 

ไวมากมายซึ่งลวนแตใหความสําคัญตอการเลนของเด็กทั้งสิ้น  นักจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสคนสําคัญ  คือ  

พิอาเจท (Jean  Piaget) ไดแสดงความคิดไววา การเลนทําใหเด็กเปนสวนหนึ่งของสิ่งแวดลอมอยาง

เต็มที่  นักจิตวิทยาชื่อสคารฟ  (Scarfe) ใหแนวคิดวา การเลนของเด็กคือ วิธีการคนพบโลกใหม เปน

การทดลองใหเด็กสรางความสัมพันธระหวางตนเองกับโลกโดยรอบ การเลนทําใหเด็กเรียนรูวิธีเรียน  

ชวยใหเด็กสามารถปรับตนเองกับโลกโดยรอบกับส่ิงแวดลอมใหมๆ กับการเรียน การทํางาน และฝก

ทักษะที่จําเปนกับชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลนทําใหเด็กเกิดความมั่นใจ และคนพบความชอบ  

ความถนัด ความเปนตนเองทีละนอย  (ฉวีวรรณ  กินาวงศ. 2533: 113) 

  พิอาเจท  เห็นวาการเลนเปนสวนสําคัญของวิวัฒนาการทางดานสติปญญา การเลนเปน

การกระทําและเปนการคิดที่เจาตัวพอใจและเปนกิจกรรมที่ตนเปนผูกําหนดเองเสีมากกวา ไดรับอิทธิพล

จากสิ่งแวดลอมการเลนของเด็กจะพัฒนาตามลําดับข้ันทางสติปญญาของเด็กเปนไปเปนลําดับตอเนือ่งกนั

ไมสลับซับซอน เมื่อพัฒนาการขั้นตนสมบูรณก็จะเกิดการพัฒนาขั้นตอๆ ไป พัฒนาการขั้นหนึ่งๆ  

(นิรมล  ชยุตสาหกิจ. 2527: 14) แสดงใหเห็นถึงแบบแผนของการจัดหมวดหมูทางความคิดในชวง

ระยะเวลาหนึ่งๆ โครงสรางของสติปญญาในพัฒนาการแตละขั้นนั้นมีโครงสรางและมีลักษณะของ

พฤติกรรมที่แสดงออกแตกตางกัน ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของพิอาเจท (Piaget’s Theory of  

Intellectual Development) เปนทฤษฎีพัฒนาการทางสติปญญาของเด็กตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งถึง

วัยพัฒนาการทางสติปญญาอยางสมบูรณ เด็กจะเรียนรูสิ่งตางๆ รอบตัว โดยอาศัยขบวนการทาง

สติปญญาของเด็กตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งถึงวัยพัฒนาทางสติปญญาอยางสมบูรณ  เด็กจะเรียนรูส่ิง

ตางๆ รอบตัวโดยอาศัยขบวนการทํางานที่สําคัญของโครงสรางทางสติปญญา  คือ  ขบวนการปรับเขา
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สูโครงสราง (Assimilation)  และขบวนการปรับขยายโครงสราง (Accommodation) ประสาท อิศรปรีดา 

(2532: 121–122) กลาวถึงความหมายของขบวนการปรับเขาสูโครงสรางวาเปนการรับขอมูลภายนอก

นําเขามาปรับใหเขากับความรูเดิมที่มีอยูแลว  สวนขบวนการปรับขยายโครงสราง เปนการปรับปรุงของ

โครงสรางของความรูเดิมเพื่อจะรับความรูใหมๆ พีอาเจท ไดแบงลําดับข้ันของพัฒนาการทางสติปญญา

ออกเปน 4 ข้ัน (พรรณี  ช.เจนจิต. 2528: 87- 91)  ซึ่งกําหนดอายุโดยประมาณของแตละขั้นไดดังนี้ 

  1. ข้ันประสาทรับรูและการเคลื่อนไหว  (Sensory – motor  Stage) ข้ันนี้เร่ิมตั้งแตแรกเกิด

จนถึง 2 ป พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ข้ึนอยูกับการเคลื่อนไหวเปนสวนใหญ เชน การไขวควา การเคลื่อนไหว  

การมอง การดูด ในวันนี้เด็กแสดงใหเห็นวามีสติปญญาดวยการกระทํา เด็กสามารถแกปญหาได  

แมวาจะไมสามารถอธิบายไดดวยคําพูด เด็กจะตองมีโอกาสที่จะปะทะกับส่ิงแวดลอมดวยตนเอง ซึ่ง

ถือวาเปนสิ่งจําเปนสําหรับพัฒนาการดานสติปญญาและความคิด ในขั้นนี้ความคิดความเขาใจของ

เด็กจะกาวหนาอยางรวดเร็ว เชน สามารถประสานงานระหวางกลามเนื้อมือและตา เด็กในวัยนี้มักจะ

ทําอะไรซ้ําบอยๆ เปนการเลียนแบบ พยายามแกปญหาดวยการลองผิดลองถูก เมื่อส้ินสุดระยะนี้เด็ก

จะมีการแสดงออกของพฤติกรรมอยางมีจุดหมายและสามารถแกปญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการตางๆ  

เพื่อใหไดส่ิงที่ตองการ แตกิจกรรมทางการคิดของเด็กวัยนี้สวนใหญยังคงอยูเฉพาะสิ่งที่สามารถสัมผัสได

เทานั้น 

  2. ข้ันกอนปฏิบัติการคิด (Preoperational Stage) ข้ันนี้เร่ิมตั้งแตอายุ  2–7 ป ซึ่งแบง

ออกเปนขั้นยอยอีก 2 ข้ัน คือ ข้ันกอนคิดสังกัป (Preconceptual  Thought) เปนขั้นพัฒนาการของเด็ก

อายุ 2–4 ป  เปนชวงที่เด็กเริ่มมีเหตุผลเบื้องตน  สามารถจะโยงความสัมพันธระหวางเหตุการณ  2 เหตุการณ

หรือมากกวามาเปนเหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน  แตเหตุผลของเด็กวัยนี้ยังมีขอบเขตจํากัดอยูเพราะ

เด็กยังยึดตนเองเปนศูนยกลาง คือ ถือความคิดตนเองเปนใหญ และมองไมเห็นเหตุผลของคนอื่น  

ความคิดและเหตุผลของเด็กวัยนี้จึงไมถูกตองกับหลักความจริง นอกจากนี้ความเขาใจตอส่ิงตางๆ ยัง

อยูในระดับเบื้องตน เชน เขาใจวาเด็กหญิง 2 คนชื่อเหมือนกันจะมีทุกอยางเหมือนกันหมด แสดงวา

ความคิดรวบยอดของเด็กวัยนี้ยังไมพัฒนาเต็มที่ แตพัฒนาการภาษาของเด็กเจริญรวดเร็วมาก และขั้น

การคิดแบบสหัชญาณ  (Intuitive Thought)  เปนขั้นพัฒนาการของเด็กอายุ  4–7 ป ข้ันนี้เด็กจะเกิด

ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงตางๆ รอบตัวดีข้ึนรูจักแยกประเภทและแยกชิ้นสวนของวัตถุ เขาใจความหมาย

ของจํานวนเลข  เร่ิมมีพัฒนาการเกี่ยวกับการอนุรักษแตไมแจมชัดนัก สามารถแกปญหาเฉพาะหนาได

โดยไมคิดเตรียมลวงหนาไวกอน รูจักใชความรูในสิ่งหนึ่งไปใชอธิบาย หรือแกปญหาอีกสิ่งหนึ่งและ

สามารถใหเหตุผลทั่วๆ ไป มาสรุปแกปญหาโดยไมคิดวิเคราะหอยางถี่ถวนเสียกอน  การคิดหาเหตุผล

ของเด็กขึ้นอยูกับส่ิงที่เขารับรูหรือสัมผัสจากภายนอก 
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  3. ข้ันการปฏิบัติการคิดดานรูปธรรม (Concrete Operational Stage) ข้ันนี้จะเริ่มจาก

อายุ 11–15 ป ในขั้นนี้พัฒนาการทางสติปญญาและความคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจากขอมูลที่มีอยู  

สามารถที่จะคิดแบบนักวิทยาศาสตร สามารถที่จะตั้งสมมติฐานและทฤษฎีและเห็นวาความเปนจริงที่

เห็นดวย การรับรูที่สําคัญเทากับความคิดกับส่ิงที่อาจจะเปนไปได เด็กวัยนี้มีความคิดนอกเหนือไปกวา

ส่ิงปจจุบันสนใจที่จะสรางทฤษฎีเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอยางและมีความพอใจที่จะคิดพิจารณาเกี่ยวกับส่ิงที่

ไมมีตัวตนหรือส่ิงที่เปนนามธรรม 

  พัฒนาการทางการรูคิดของเด็กในชวงอายุ  6 ขวบแรกของชีวิต ซึ่งพีอาเจท ไดศึกษาไว

เปนประสบการณสําคัญที่เด็กควรไดรับการสงเสริมมี  6  ข้ัน  ดังนี้ 

  1. ข้ันรูความแตกตาง (Absolute Differences) เด็กเริ่มรับรูในความแตกตางของสิ่งของ

ที่มองเห็น 

  2. ขั้นรูสิ่งตรงกันขาม (Opposition) ขั้นนี้เด็กรูวาของตางๆ มีลักษณะตรงกันขามเปน  

2  ดาน  เชน  มี - ไมมี  เล็ก - ใหญ  เปนตน 

  3. ข้ันรูหลายระดับ  (Discrete  Degree)  เด็กเริ่มรูจักคิดเกี่ยวกับลักษณะที่อยูตรงกลาง

ระหวางปลายสุดสองปลาย  เชน  มาก  ปานกลาง  นอย 

  4. ข้ันเปลี่ยนแปลงตอเนื่อง (Variation) เด็กสามารถเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ

ส่ิงตางๆ เชน  บอกถึงความเจริญเติบโตของตนไม 

  5. ขั้นรูผลของการกระทํา (Function) ในขั้นนี้เด็กจะเขาใจถึงความสัมพันธของการ

เปลี่ยนแปลง 

  6. ขั้นการทดแทนอยางลงตัว (Exact Compensation) เด็กจะรูวาการทําใหของสิ่งหนึ่ง

เปลี่ยนแปลงยอมมีผลตออีกสิ่งหนึ่งอยางทัดเทียมกัน 

  ทิศทางของปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับส่ิงแวดลอมมุงไปสูระดับสมดุลที่สูง ดังนั้นขั้น

พัฒนาการที่กลาวมานี้เปนความสามารถที่ปรากฏ และพัฒนาขึ้นตามลําดับในขณะที่เด็กเลนหรือเลน

กับเพื่อน หากมีโอกาสเลนสิ่งตางๆ ดวยกิจกรรมที่เหมาะสมจะชวยใหเด็กพัฒนาดานการรูคิดอยาง

เต็มที่  (ฉันทนา  ภาคบงกช. 2541: 13-20; อางอิงจาก  Forman; & Hill. n.d.) 

  สุชา  จันทนเอม  (2543: 83) ไดรวบรวมทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการเลน  ดังนี ้

  1. การเลนเปนการระบายพลังงานที่เหลือ เนื่องจากในวัยเด็กไมตองคิดเรื่องตางๆ มาก  

ไมตองวิตกในเรื่องการงาน เด็กมีพลังงานเหลืออยูมาก ดังนั้น การเลนจึงเปนการระบายพลังงาน

ที่เหลืออยูในตัวเด็กเปนไปตามธรรมชาติ  เพื่อเขาจะไดเจริญเติบโตตอไป 
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  2. การเลนเปนการหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน  เด็กๆ มักจะใชชีวิตในวันหนึ่งๆ ดวย

การเลนอยางสนุกสนาน การเลนจึงเปนการพักผอนหยอนใจของเด็ก ทําใหรูสึกสดชื่นเบิกบาน ไมรูสึก

เหน็ดเหนื่อยเชนกับการทํางาน  ถึงแมจะตองออกแรงเหมือนๆ  กัน 

  3. การเลนเปนการเลียนแบบบรรพบุรุษ เด็กมักจะเลนอะไรตามอยางพอแมหรือผูใหญ

ที่เด็กเคยเห็นมา เชน เด็กผูหญิงชอบเลนตุกตาหรือหุงขาว ทั้งนี้เพราะเห็นแมหรือผูหญิงชอบเลี้ยงเด็ก

และหุงขาว  ซึ่งเปนประหนึ่งการเตรียมกิจกรรมสําหรับอนาคต 

  4. การเลนเปนการชดเชยสิ่งที่ขาดไป เด็กบางคนไมสมหวังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะ

แสดงออกมาโดยการเลน เชน เด็กผูหญิงบางคนอยากมีนองอุมแตไมมี ก็จะหาตุกตามาเลนเปนนอง  

เอามาอุม อาบน้ํา ปอนขาว ฯลฯ สวนเด็กผูชายบางคนอยากเปนทหาร แตตัวเปนไมได ก็จะสมมติให

ตุกตาเปนทหาร  ตัวเองทําหนาที่ออกคําสั่งบังคับบัญชาตามแบบทหาร 
 
 5.6 งานวจิัยเกี่ยวของกบัการเลน 
  งานวิจยัตางประเทศ 

  เยอรเคส (ทวีพร  ณ นคร. 2533: 43; อางอิงจาก Yerkes. 1982: 8) ไดศึกษาผลของ 

การเลนในสนามที่สงผลตอทักษะการเห็นและการเคลื่อนไหวของเด็ก พบวาเด็กที่เลนในสนามมีความ

สนุกสนาน  มีจินตนาการ  และมีทักษะการเห็นการเคลื่อนไหว  ไดดีกวาเด็กที่ไมไดเลน 

  มัวร (ทวีพร ณ นคร. 2533: 33; อางอิงจาก Moors. 1986: 152) ไดศึกษาความสามารถ

ในการเรียนรูและการเขารวมสังคมของเด็ก โดยใชการเลน 4 แบบ คือ การเลนโดยการสมมติ การเลน

สรรคสราง การเลนละคร และเกมการเลนโดยมีกติกา จะเกิดขึ้นบอยมากเชนกันเมื่อเด็กถูกใหเขารวม

ในสังคม และพบวาการเลนทั้ง 4 แบบมีสวนสัมพันธกับอายุ 

  มิสเทรสตา-แฮมสตั้น (Mistretta-Hampston. 1997: Abstract)  ไดศึกษาความเชื่อและ

แนวปฏิบัติของผูปกครองที่มีตอพัฒนาการดานการรับรู พบวา การเลนมีความสําคัญตอพัฒนาการ

ดานการรับรูโดยเฉพาะทักษะ-แรงจูงใจ ไดแก ความสนใจของเด็ก ความชอบในกิจกรรมที่เสริมสราง

การรับรู  และลักษณะของแตละบุคคล  ไดแก  ความกระหายใครรู  ความมานะอดทน 

  แพง (Pang. 1997: Abstract) ไดศึกษาความหมายของการเลนเชิงจิตวิทยา ธรรมชาติ

และประสบการณของการเลนในผูใหญ พบวา การเลนมีความซับซอนและเปนการแสดงออกเชิงจิตวิทยา

ที่สามารถนําพาบุคคลไปสูการคนพบและความงอกงามอยางมีความหมาย ความคิดสรางสรรคและ

การปรับเปลี่ยน รวมทั้งการเสริมสรางประสบการณอันหลากหลายที่เชื่อมโยงสัมพันธระหวางตัวตนกับ

ส่ิงแวดลอม 
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  นิวแลนด (Newland. 1998: Abstract) ไดศึกษาการเลนของเด็กเพื่อศึกษาความสัมพันธ

ระหวางการแบงปนของเลนกับการเลนทางภาษาและการเลนทางสัญลักษณ ผลการศึกษาพบวา

ความสามารถทางสติปญญาของเด็กเกี่ยวของกับพัฒนาการดานภาษา และการเลน (วีณา ประชากูล.  

2547: 18) 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินงานวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องวิจัยและพัฒนาเฟอรนิเจอรเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบ เปนการศึกษา

รูปแบบและประโยขนใชสอยทั้งในดานการใชงาน สี วัสดุ การประหยัดพื้นที่ใชสอยใหเหมาะสม ความ

ปลอดภัยใหกับเด็ก ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตอไปนี้ 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3. ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล 

 4. การวิเคราะหขอมูล 
 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กําหนดกลุมตัวอยางโดยใชวิธ ีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

จากหองทํากิจกรรมของโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็ก 

  ประชากร คือ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เครื่องเรือนเก็บของเลนเด็ก ในสถานรับ

เลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลตางๆในเขตกรุงเทพมหานคร 

  กลุมตัวอยาง คือ รูปแบบเครื่องเรือน โตะ เกาอี้ ตู ชั้นเก็บของทั้งไมและโลหะ ในโรงเรียน 

อนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเลือกอยางเจาะจงจํานวน 20 แบบ  

เพื่อนํามาวิจัยและพัฒนาเปนรูปแบบเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กจนผลิตเปนชิ้นงานที่สมบูรณจํานวน  

1 ชุด 
 

2. การสราเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ  

ประกอบการศึกษาวิจัยแบบสํารวจ และแบบประเมิน 

  ข้ันตอนการสรางเครื่องมือ มีดังนี้ 

  2.1 ศึกษาเอกสารตํารางานวิจัยที่เกี่ยวของกับเด็กปฐมวัยการพัฒนาการของเด็ก 

พฤติกรรมการเลนของเด็กวัย 3-5 ป และวิธีการสรางเครื่องมือเพื่อเปนความรูพื้นฐานอันเปนแนวทาง 

ในการสรางเครื่องมือตามขอบเขตเนื้อหา 

  2.2 สรางแบบประเมินตามกรอบแนวคิดที่กําหนดไวโดยแบบประเมินและสํารวจ       

จํานวน 2 ชุดคือ   
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   แบบประเมินชุดที่ 1  เปนแบบประเมินรูปแบบและการใชงานเพื่อการวิจัยสําหรับ 

ครูพ่ีเล้ียง ไดแก ครูพ่ีเล้ียงเด็กในโรงเรียนอนุบาลหรือสถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัยท่ีมีประสบการณการสอน  

5 ปข้ึนไป เชน ครูใหญ เปนตน ในประเด็นดังนี ้  

    ตอนที่ 1 แบบประเมินรูปแบบและการใชงานเพ่ืองานวิจัยที่เกี่ยวกับครูพ่ีเล้ียง 

ในสถานรับเลี้ยงเด็กหรือโรงเรียนอนุบาลในเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบดวยเพศ อายุ 

    ตอนที่ 2 แบบประเมินรูปแบบเครื่องเรือนที่มีอยูในโรงเรียนอนุบาลหรือ 

สถานรับเล้ียงเด็กปฐมวัยในดาน รูปแบบ วัสดุ และการจัดเก็บ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน (Rating Scale) 

ของ ลิเคอร (Likert) 5 ระดับ คือเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

    ตอนที่ 3  แบบประเมินเกี่ยวกับขอมูลการใชเครื่องเรือนของพี่เลี้ยงเด็กใน  

เร่ืองความเห็นที่ที่คิดวาเครื่องเรือนเก็บของเลนของเด็กควรเปนอยางไร  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวน 

(Rating Scale) ของ ลิเคอร (Likert) 5 ระดับ คือเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย 

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ขอคําถามมีจํานวน 12 ขอ 

    ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะเพิ่มเติมมี ลักษณะเปน 

แบบสอบถามแบบปลายเปด (Open  Questionnaire) 

   แบบประเมินชุดที่ 2 เปนแบบสัมภาษณความคิดเห็นเพื่องานวิจัยของครูพี่เลี้ยง 

โดยการลงพื้นที่ในการสํารวจและสัมภาษณโดยการบันทึกวีดีโอในสถานที่จริงถึงปญหาที่เกิดและ

วิธีการแกไขเพื่อนําขอมูลที่ไดมาทําการพัฒนาในการดําเนินการวิจัยและการออกแบบการผลิตชิ้นงาน

จริงในประเด็นดังตอไปนี้ 

   1. ความคิดเห็นเกียวกับเครื่องเรือนเก็บของเลนที่มีอยูในสถานศึกษา 

   2. ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนและเก็บของเลนเด็ก 

   3. ปญหาและวิธีแกไข 

    1.3.1 การสรางแบบประเมิน ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบประเมินความคิดเห็น 

ดานรูปแบบและการใชงานของเคร่ืองเรือนเก็บของเลนแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป ในดาน 

รูปแบบความสวยงาม ประโยชนใชสอย ความเหมาะสมกับสถานที่ การปรับเปลี่ยนรูปทรง การใชงาน  

ความปลอดภัย  โดยใหผูเชี่ยวชาญ (นักออกแบบ นักวิจัย)  เปนผูประเมินในประเด็น ดังนี้ 

      ตอนท่ี 1  แบบประเมินรูปแบบและการใชงานของเคร่ืองเรือนเก็บ 

ของเลนแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3 - 5 ป 

      -  ดานรูปแบบ 

      -  วัสดุ 

      -  การจัดเก็บ 
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      ตอนที่  2   ขอ เสนอแนะ เพิ่ ม เติ มมี ลั กษณะเปนแบบสอบถาม 

แบบปลายเปด (Open  Questionnaire) 
 

3. ศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล 
 วิธีการสํารวจและรวบรวมขอมูล คือ การรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับเฟอรนิเจอรเก็บของ

เลนเด็กตางๆ ในสถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล ผูวิจัยไดทําการรวบรวมขอมูลตางๆ จากการ

คนควา ตํารา เอกสาร และสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ 

  3.1 การศึกษาเชิงเอกสาร 

    ผูวิจัยไดทําการศึกษาเชิงเอกสารจากหนังสือตางๆ เอกสารทางวิชาการ ตลอดจน 

วิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับการวิจัย ทั้งทางดานการจัดรูปแบบและเนื้อหาที่เปนประโยชนแลวนํามา  

รวบรวมสรุปจัดลําดับความสําคัญเปนหมวดหมู แยกความสําคัญเพื่อใชเปนเอกสาร อางอิง และเปน 

แนวทางในการศึกษาตอไป 

  3.2 การศึกษาจากการสัมภาษณ 

    จากการศึกษาในการสัมภาษณผูที่เกี่ยวของ (พี่เลี้ยงเด็ก) กับเฟอรนิเจอรในสวน

ของรูปแบบ, การใชงาน, ความปลอดภัย พฤติกรรมการเลนของเด็ก ในโรงเรียนอนุบาล, สถานรับเลี้ยง

เด็กและไดนําขอมูลและนํามารวบรวมเพื่อนําเปนกรณีศึกษาและพัฒนาในขั้นตอไป 

  3.3 แหลงที่มาของขอมูล   

   3.3.1 ขอมูลจากหนงัสืออางองิ  ตาํรา  และเอกสาร หองสมุดกลาง 

    - หอสมุด มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

    - หอสมุดจุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

    - หอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัราชภัฎสวนสนุันทา 

    - หอสมุดมหาวทิยาลยัเชียงใหม 

    - หองสมุดกรมสงเสริมการสงออก 

    - หองสมุดมหาวิทยาลัยศิลปากร 

    - หองสมดุ  TCDC [EMPORIUM] 

   3.3.2   ขอมูลจากสถานที ่

    1. สถานรับเลีย้งเด็กปฐมวยักรมแพทยทหารเรือ 

     : ขอมูลภาพถายและสัมภาษณ ครูพี่เลี้ยง ครูจุลาวัลย มานะมุติ 

    2. โรงเรียนเกื้อวทิยา 

     : ขอมูลภาพถายและสัมภาษณ ครูพี่เลี้ยง ครูธอรลักษ ศรีเมือง 
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    3. โรงเรียนจรวยพรวิทยา 

     : ขอมูลภาพถายและสัมภาษณ ครูพี่เลี้ยง ครูจรวยพร ยงพนัธกุล 

    4. โรงเรียนแมพระประจักษ 

     :ขอมูลภาพถายและสัมภาษณ ครูพี่เลี้ยง ครูหทัยรัตน  เปรมคราธรู 

    5. สถานรับเลีย้งเด็กอนุบาลบานแสนสุข 1 

    6. สถานรับเลีย้งเด็กอนุบาลบานแสนสุข 2 

    7. สถานรับเลีย้งเด็กอนุบาลบานแสนสุข 3 

     : ขอมูลภาพถายและสัมภาษณ ครูพี่เลี้ยง ครูสมัย ศรีนงคราญ 

    8. โรงเรียนอนุบาลโรจนจิราภา 

     : ขอมูลภาพถาย 

    9. โรงเรียนอนุบาลเสริมสุธี 

     : ขอมูลภาพถายและสัมภาษณ ครูใหญ  อัมพร  จตุรชาติ 
 

4. การจัดทําและวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราหขอมูลคร้ังนี้ผูวิจัยวิเคราะหจากแบบประเมินความคิดเห็นดานรูปแบบ และการ 

ใชงานของเครื่องเรือนเก็บของเลนแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป ในดานรูปแบบ 

ความสวยงาม ประโยชนใชสอย ความเหมาะสมกับสถานที่ การปรับเปล่ียนรูปทรง การใชงาน  

ความปลอดภัย โดยรวบรวมคะแนนจากแบบประเมินที่ผูเชี่ยวชาญไดใหตะแนนและ ความคิดเห็น 

โดยกําหนดเกณฑและการแปรผล ซึ่งกําหนดคาคะแนน (Weight) แบงออกเปน 4 ระดับ ในชุดที่ 2  

ตอนที่ 1 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

 เกณฑการใหคะแนน  มีความหมายของระดับการปฏิบัติดังนี้ 

  5 หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง 

                 4 หมายถึง  เห็นดวย 

   3 หมายถึง  ไมแนใจ 

   2 หมายถึง  ไมเห็นดวย  

   1 หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
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5.  วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 ผูวิจัยไดนําขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย และการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ทําการวิเคราะห 

ขอมูลตามจุดมุงหมายและประเด็นท่ีไดกําหนดไวในขอบเขตของเนื้อหาตามข้ันตอนดังน้ี  

  1. นําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร งานวิจัย แบบสอบถามมาทําการจัดระบบขอมูล 

  2. ทําการบันทึกขอมูลจากแบบประเมินและการสัมภาษณ โดยวิเคราะหเปนรายขอ 

เฉพาะดาน แลวรวบรวมนําเสนอในรูปแบบตาราง ซ่ึงวิเคราะหเปนคาคะแนน (Weight) สังเคราะหขอมูล   

นําผลวิเคราะหขอมูลมากําหนดรูปแบบในการออกแบบและพัฒนา เคร่ืองเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอด 

ประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป 

  3. เสก็ตแบบราง  (Sketch Design) 

  4. พัฒนาแบบและแกไขจากคาํแนะนําของกลุมตัวอยาง 

  5. นําเสนองานเขียนแบบ 3 มติิ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร    

  6. ทําหุนจาํลองสําหรับทดสอบรูปราง  (Scale Model) 

  7. ทําผลิตภัณท (Prototypes) ของเคร่ืองเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับ 

เด็กวัย 3-5 ป 

  8. ผูเชี่ยวชาญ (นักออกแบบ อาจารยผูทรงคุณวุฒินานการออกแบบ)  ประเมินคณุภาพ 

เครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป 

  9. ทําการเผยแพรงานวิจัย 
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แผนผังวธิีการดําเนนิการวิจยั 

(RESEARCH AND DEVELOPMENT DIAGRAM) 

 

 

 

  

 

 

         

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

           ศ ึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

         สรุปผลจากการวิเคราะหขอมูล 
    กําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง 

     สรางเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือ 

        เก็บรวบรวมขอมูล  และทําการ 

          สรุปผลจากการวิเคราะหขอมูล 

         ออกแบบและเขียนราง (Sketch Design) 

 ทําหุนจําลองทดสอบรูปรางและการใชงาน (Sketch Models) 

             ปรับปรุงและพัฒนาใหดีขึ้น  

          เขียนแบบ 3 มิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

        ปรับปรุงและพัฒนาดานรูปแบบ สีสัน  

       ผลิตภัณท (Prototypes) 

        ประเมินคุณภาพ 

        สรุปผลงานวิจัย 

       เผยแพรผลงานวิจัย 

แบบสอบถาม สัมภาษณ ประเมิน 

แบบสอบถาม สัมภาษณ ประเมิน 

แบบสอบถาม สัมภาษณ ประเมิน 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยและพัฒนาคร้ังน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพ่ือการศึกษา 

และพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป เพื่อใหไดประโยชน 

ในการใชงานที่มากยิ่งขึ้นมีความเหมาะสมกับสถานที่ ปลูกฝงนิสัยความมีระเบียบ วินัยใหแกเด็ก 

และยังสามารถเปนแนวทางในพัฒนาการผลิตเครื่องเรือนสําหรับเด็กและในดานของการเรียนการสอน 

ไดทําการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยาง 9 โรงเรียน จํานวน 9 คน แบงเปน 2 กลุม คือ โรงเรียนอาน

เขียนและโรงเรียนเตรียมความพรอม 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดเสนอขอมูลเปน 6 ตอนตามลาํดับดังนี ้

 ตอนที ่ 1 แบบสํารวจและประเมินรูปแบบการใชงานเพือ่งานวิจยั (ครูพี่เลี้ยง, บุคคลทั่วไป)

 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณความเหน็เพื่อการวิจัย (ครูพี่เลี้ยงและครูอนุบาล) 

 ตอนที่ 3 แบบประเมินรูปแบบและการใชงานเพื่องานวิจยั (ครูพี่เลี้ยง, ผูเชี่ยวชาญทาง 

พัฒนาการเด็ก) 

 ตอนที่ 4 การพัฒนารูปแบบเคร่ืองเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป 

 ตอนที่ 5 แบบประเมินความคิดเห็นดานรปูแบบและความพงึพอใจในการใชงานเพือ่การวิจัย 

(Porduct Test) (ครูพี่เลีย้ง, ผูเชี่ยวชาญทางพัฒนาการเด็ก) 

 ตอนที่ 6 การประความคิดเห็นดานคุณภาพและความพึงพอใจในเครื่องเรือนเก็บของเลน 

เด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป โดยผูเชี่ยวชาญ (นักออกแบบ ผูเชี่ยวชาญทางดานพัฒนาการ 

ของเลนเด็ก อาจารยผูเชีย่วชาญ ครูพี่เลีย้งและครูอนุบาล) 
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 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจและประเมินรูปแบบการใชงานเพื่องานวิจยั 

(ครูพี่เลี้ยง, บคุคลทั่วไป) 

 

ตาราง 3  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน ( S.D)ความคิดเห็นดานรปูแบบของ

 เครื่องเรือนที่มอียูในสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล  

 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ 5  

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

รูปแบบ           

ระดับความสวยงาม 3.60 0.55 2.00 1.00 3.20 0.84 2.40 0.89 2.60 0.55 

การเสริมสรางทักษะใน

การเรียนรู 

3.60 0.55 1.80 0.84 2.80 0.84 2.80 1.10 2.60 0.55 

การปรับเปล่ียนรูปทรงใน

การใชสอย 

2.80 0.84 1.80 0.84 2.60 0.55 2.80 1.10 2.60 0.55 

ความแปลกใหมนาสนใจ 2.60 0.55 2.00 0.71 2.60 0.55 2.40 0.89 2.60 0.55 

วัสดุ           

ระดับความคงทนถาวร 3.80 0.84 2.40 0.55 2.80 0.84 3.20 0.84 3.20 0.84 

ระดับความปลอดภัยใน

การใชงาน 

4.40 0.55 2.20 0.84 3.25 0.96 3.20 0.84 3.00 0.71 

การจัดเก็บ           

ความสามารถในการเก็บ

ของเลน 

4.20 0.45 2.40 0.55 3.00 0.71 3.40 0.55 3.00 0.71 

การประหยัดพื้นที่ใชสอย 4.40 0.55 2.40 0.55 3.20 0.84 3.20 0.84 2.80 0.45 

ระดับความปลอดภัยใน

ของเลนที่เก็บ 

4.20 0.45 2.60 0.55 3.20 0.84 3.00 0.71 3.20 0.45 

ความสะดวกสบายในการ

ใชงาน 

4.20 0.45 2.40 0.55 3.60 0.55 3.20 0.84 3.20 0.45 

ความปลอดภัยในของเลน

ที่เก็บ 

4.00 0.71 2.60 0.55 3.60 0.55 3.00 0.71 2.80 0.45 

รวม 3.80 0.14 2.24 0.17 3.08 0.16 2.96 0.16 2.87 0.13 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

รูปแบบที่ 6 รูปแบบที่ 7 รูปแบบที่ 8 รูปแบบที่ 9 รูปแบบที่ 10  

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

รูปแบบ           

ระดับความสวยงาม 2.80 1.30 3.20 0.84 2.80 0.45 3.20 0.84 3.00 0.00 

การเสริมสรางทักษะใน

การเรียนรู 

3.60 0.89 3.00 0.00 3.00 0.71 2.80 0.45 3.20 0.45 

การปรับเปล่ียนรูปทรงใน

การใชสอย 

3.00 0.71 3.40 0.55 3.00 0.71 2.80 0.45 3.40 0.55 

ความแปลใหมนาสนใจ 2.80 0.45 3.00 0.00 2.80 0.45 2.80 0.45 3.00 0.00 

วัสดุ           

ระดับความคงทนถาวร 3.60 0.89 3.20 0.45 3.20 0.84 4.20 0.45 3.40 0.55 

ระดับความปลอดภัยใน

การใชงาน 

3.20 0.84 3.40 0.55 3.00 0.71 3.60 0.89 3.40 0.55 

การจัดเก็บ           

ความสามารถในการเก็บ

ของเลน 

3.20 0.84 3.20 0.84 3.20 0.45 3.80 0.84 3.40 0.55 

การประหยัดพื้นที่ใชสอย 3.20 0.84 3.20 0.84 3.40 0.55 3.20 0.84 3.40 0.55 

ระดับความปลอดภัยใน

ของเลนที่เก็บ 

2.80 0.84 3.20 0.84 3.20 0.45 3.60 0.55 3.40 0.55 

ความสะดวกสบายในการ

ใชงาน 

3.20 0.84 3.40 0.89 3.40 0.55 3.00 0.71 3.60 0.55 

ความปลอดภัยในของเลน

ที่เก็บ 

2.80 0.84 3.40 0.89 3.40 0.55 3.20 0.84 3.40 0.55 

รวม 3.11 0.20 3.24 0.34 3.13 0.14 3.29 0.19 3.33 0.22 
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ตาราง 3  (ตอ) 
 

รูปแบบที่ 11 รูปแบบที่ 12 รูปแบบที่ 13 รูปแบบที่ 14 รูปแบบที่ 15  

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

รูปแบบ           

ระดับความสวยงาม 2.40 0.89 3.40 0.55 2.80 0.45 3.20 0.84 3.80 0.45 

การเสริมสรางทักษะใน

การเรียนรู 

2.80 0.45 3.00 0.71 3.00 0.00 3.20 0.84 3.40 0.55 

การปรับเปล่ียนรูปทรงใน

การใชสอย 

2.80 0.45 2.80 0.45 3.00 0.00 3.00 0.71 3.20 0.45 

ความแปลใหมนาสนใจ 2.60 0.55 3.40 0.89 2.60 0.55 3.00 0.71 3.40 0.55 

วัสดุ           

ระดับความคงทนถาวร 2.80 0.84 3.20 0.84 3.00 0.71 3.00 0.71 3.80 0.45 

ระดับความปลอดภัยใน

การใชงาน 

3.00 1.22 2.60 0.55 3.00 0.71 3.40 1.14 3.60 0.55 

การจัดเก็บ           

ความสามารถในการเก็บ

ของเลน 

2.80 0.45 3.00 0.00 3.00 0.71 3.20 0.84 4.00 0.71 

การประหยัดพื้นที่ใชสอย 3.20 0.84 3.00 0.00 2.80 0.45 3.40 0.89 3.40 1.14 

ระดับความปลอดภัยใน

ของเลนที่เก็บ 

2.80 1.10 3.20 0.45 3.00 0.71 3.20 1.10 3.80 0.84 

ความสะดวกสบายในการ

ใชงาน 

2.80 1.10 3.00 0.71 3.00 0.71 3.40 1.14 3.80 1.10 

ความปลอดภัยในของเลน

ที่เก็บ 

3.00 0.71 3.00 0.71 3.00 0.71 3.40 1.14 3.60 1.14 

รวม 2.82 0.28 3.05 0.30 2.93 0.28 3.22 0.18 3.62 0.29 

 

 

 

 

 
 



 93 

ตาราง 3  (ตอ) 
 

รูปแบบที่ 16 รูปแบบที่ 17 รูปแบบที่ 18 รูปแบบที่ 19 รูปแบบที่ 20  

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

รูปแบบ           

ระดับความสวยงาม 2.80 1.10 2.60 0.55 3.60 0.55 3.00 0.00 3.40 1.14 

การเสริมสรางทักษะใน

การเรียนรู 

3.00 0.71 2.80 0.45 3.20 0.45 3.00 0.00 3.60 0.89 

การปรับเปล่ียนรูปทรงใน

การใชสอย 

2.80 0.45 3.00 1.00 3.20 0.84 3.20 0.45 3.40 0.89 

ความแปลใหมนาสนใจ 3.00 0.71 2.80 1.10 3.00 0.71 3.00 0.00 3.60 0.89 

วัสดุ           

ระดับความคงทนถาวร 3.40 0.55 2.60 0.55 3.80 0.45 3.60 0.55 4.00 0.71 

ระดับความปลอดภัยใน

การใชงาน 

3.60 0.89 3.00 0.71 3.60 0.89 3.80 0.84 3.80 0.84 

การจัดเก็บ           

ความสามารถในการเก็บ

ของเลน 

3.60 0.89 3.40 0.89 3.60 0.55 3.80 0.84 4.00 0.71 

การประหยัดพื้นที่ใชสอย 3.40 1.14 3.60 0.55 3.40 0.55 3.60 0.89 4.00 0.71 

ระดับความปลอดภัยใน

ของเลนที่เก็บ 

3.60 1.14 3.60 0.55 3.60 0.89 3.80 0.84 3.80 0.84 

ความสะดวกสบายในการ

ใชงาน 

3.40 1.14 3.20 0.84 3.80 0.84 3.60 0.89 3.80 0.84 

ความปลอดภัยในของ

เลนที่เก็บ 

3.40 1.14 3.40 1.14 3.40 0.55 3.80 0.84 3.80 0.84 

รวม 3.27 0.26 3.09 0.25 3.47 0.18 3.47 0.39 3.75 0.15 

 

 จากตาราง 3 พบวา รูปแบบเครื่องเรือนที่ครูผูเลี้ยงและบุคคลทั่วไปใหความสนใจมากที่สุด

ตามลําดับ คือ รูปแบบที่ 1 ( X  = 3.80) เน่ืองจากเปนรูปแบบท่ีทนทานแข็งแรงเพราะผลิตปูน ติดกับฝาผนัง 

และเปนอันตรายตอเด็กนอยที่สุด รูปแบบที่ 20 ( X  = 3.75)  รูปแบบที่ 15 ( X  = 3.62) ตามลําดับ 

และรูปแบบท่ี 2 ( X  = 2.24) ไดรับความสนใจนอยท่ีสุดเพราะเปนเพียงลังกระดาษไมมีความเหมาะสมกับการ 

ใชงานเทาที่ควรและไมมีความปลอดภัยของของเลนที่เก็บจึงไดรับความสนใจนอยที่สุด ตามลําดับ 
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ตาราง 4   แสดงผลสรุปคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคดิเห็นดาน

 รูปแบบของเครื่องเรือนที่มีอยูในสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล โดยสรุปตาม รูปแบบ 

 วัสดุและการจดัเก็บ 
 

ความคิดเหน็ 
 

X  S.D. 
แปลผล 

รูปแบบ    

ระดับความสวยงาม 2.99 0.46 ไมแนใจ 

การเสริมสรางทักษะในการเรียนรู 3.01 0.41 ไมแนใจ 

การปรับเปลี่ยนรูปทรงในการใชสอย 2.93 0.36 ไมแนใจ 

ความแปลใหมนาสนใจ 2.85 0.37 ไมแนใจ 

วัสดุ    

ระดับความคงทนถาวร 3.31 0.47 ไมแนใจ 

ระดับความปลอดภัยในการใชงาน 3.30 0.47 ไมแนใจ 

การจัดเก็บ    

ความสามารถในการเก็บของเลน 3.36 0.45 ไมแนใจ 

การประหยัดพื้นที่ใชสอย 3.31 0.42 ไมแนใจ 

ระดับความปลอดภัยในของเลนที่เกบ็ 3.34 0.41 ไมแนใจ 

ความสะดวกสบายในการใชงาน 3.35 0.41 ไมแนใจ 

    

รวม 3.19 0.35 ไมแนใจ 

 

 จากตาราง 4 พบวา ผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นตอรูปแบบของเครื่องเรือนโดยรวม   

อยูในระดับไมแนใจ ( X  = 3.19) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับไมแนใจทุกขอ ตามลําดับ

ดังนี้ ความสามารถในการเก็บของเลน ( X  = 3.36) ความสะดวกสบายในการใชงาน ( X  = 3.35) 

ระดับความปลอดภัยในของเลนที่เก็บ ( X  = 3.34) 
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 ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณความเหน็เพื่อการวิจัย (ครูพี่เลี้ยงและครูอนุบาล) 

 ความคิดเหน็เกี่ยวกับเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กที่มีอยุในสถานศกึษา 

 จากการสัมภาษณความคิดเห็นของครูพ่ีเล้ียงเด็กและครูอนุบาลเก่ียวกับเคร่ืองเรือนเก็บของเลนเด็ก

พบวาตองการใหเครื่องเรือนเหลานั้นมีสีสันโดดเดนสะดุดตา นาใชสอยมีลักษณะไมตองสูงมาก 

เด็กสามารถมีสวนรวมในการนําออกมาใชหรือเก็บเองไดตามหลักสูตรการศึกษาในเด็กปฐมวัย ป 2546 

ที่มุงเนนใหเด็กเลนและทํากิจกรรมตางๆ ปลอดภัยตอการใชงาน ไมมีมุมหรือคม ผิวลื่นมัน เช็ดลาง 

ทําความสะอาดไดโดยงาย ไมควรมีกระจก หรือ สวนประกอบชิ้นเล็กๆ ที่อาจจะ เปนอันตรายตอเด็กได 

มีความแข็งแรงทนทานตอแรงกระแทก ภาชนะบรรจุควรมีความใสงายตอ การมองเห็นของเลน หรือ 

อุปกรณที่ตองการได และดวยสภาพหองเรียนหรือหองกิจกรรมที่แตกตางกันจึงตองการประหยัด 

พื้นที่ใชสอยดวย สามารถดัดแปลงหรือเปลี่ยนรูปทรงเพื่อทํากิจกรรมได แบบหัดอานเขียนเพื่อพัฒนา 

ทางดานการเรียน 

 1. ความคิดเหน็เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนและการเก็บของเลนเดก็ 

  เด็กบางคนไมคอยรูจักวิธีการเลน เลนรุนแรง บางคร้ังขวางปาของเลนครู ตองคอยตักเตือน 

เมื่อเลนเสร็จแลวตองคอยบอกใหเก็บของเลน ถาไมเตือนก็จะทิ้งเกลื่อนกลาดเด็กๆ บางคนไมคอย 

มีความกระตือรือรนในการเก็บของเลนใหเปนระเบียบ พฤติกรรมการเก็บของเลนของเด็กเปนสิ่งที่ 

ครูควรสงเสริมใหแกเด็ก เพื่อเปนการปลูกฝงระเบียบวินัยในตัวเด็ก 

 2. ปญหาและวิธแีกไข 

 ควรจะมีส่ิงท่ีทําใหเด็กเกิดแรงจูงใจในการเก็บของเลนเขาท่ีใหเปนระเบียบนอกเหนือจากคําส่ัง 

สอนของคุณครูที่ตองควบคูกันไป และชี้ใหเห็นถึงขอเสียในการไมเก็บของเลน เชน ถาของเลนหาย 

หรือชํารุด ก็จะไมมีใหเด็กๆ เลนในครั้งตอไป 
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ตาราง 5  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน ( S.D)ขอมูลความคิดเหน็การใชเครื่อง

 เรือนของพี่เลีย้งเด็ก 
 

ระดับความคดิเห็น 
 

X  S.D. 
แปลผล 

1. มีรูปรางแปลกตานาสนใจ 4.60 0.55 เห็นดวยอยางยิ่ง 

2. มีสีสันทีโ่ดดเดนนาใชสอย มองเหน็ไดชัดเจน 4.60 0.55 เห็นดวยอยางยิ่ง 

3. มีสีที่ไมเปนอนัตรายตอเด็ก 4.80 0.45 เห็นดวยอยางยิ่ง 

4. เพียงพอตอการเก็บของเลน 4.80 0.45 เห็นดวยอยางยิ่ง 

5. สามารถเก็บและนําออกมาใชไดสะดวก 4.80 0.45 เห็นดวยอยางยิ่ง 

6. เด็กสามารถเก็บของเลนไดเอง 4.60 0.55 เห็นดวยอยางยิ่ง 

7. สามารถแยกประเภทของเลนได 4.80 0.45 เห็นดวยอยางยิ่ง 

8. ความเปนระเบียบเรียบรอย 4.80 0.45 เห็นดวยอยางยิ่ง 

9. ความสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงในการใชสอยได 4.60 0.55 เห็นดวยอยางยิ่ง 

10. ความสามารถในการทํากิจกรรมอื่นไดดวย 4.20 0.45 เห็นดวย 

11. ราคาถูก 3.80 0.84 เห็นดวย 

12. ระดับความคงทนถาวร 4.60 0.55 เห็นดวยอยางยิ่ง 

รวม 4.58 0.11 เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

 จากตาราง 5 พบวา รูปแบบที่ครูพี่เลี้ยงและครูอนุบาลตอบแบบประเมินนั้นตองการรูปแบบ

ของเครื่องเรือนมากที่สุด คือ มีสีที่ไมเปนอันตรายตอเด็ก เพียงพอตอการเก็บของเลน สามารถเก็บและ

นําออกมาใชไดสะดวก สามารถแยกประเภทของเลนได ความเปนระเบียบเรียบรอย ( X  = 4.80) และ

ราคาถูก ( X  = 3.80) ตามลําดับ 
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 ตอนที่ 3  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการประเมินรูปแบบ (Sketch Design) และการใชงาน

เพื่องานวิจัย (ครูพี่เลี้ยง,ผูเชี่ยวชาญทางพัฒนาการเด็ก) 

 

ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบีย่งเบนมาตรฐาน ( S.D)ความคิดเห็นดานรปูแบบของ

 เครื่องเรือน (Sketch Design) ทั้ง 5 รูปแบบ 

 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่ 2 รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ 4 รูปแบบที่ 5  

X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

รูปแบบ           

ระดับความสวยงาม 4.40 0.55 4.80 0.45 4.40 0.55 4.40 0.55 3.60 0.55 

การเสริมสรางทักษะในการ

เรียนรู 

4.00 0.71 4.40 0.55 4.00 0.71 4.20 0.45 4.00 0.71 

การปรับเปล่ียนรูปทรงใน

การใชสอย 

3.60 1.14 4.60 0.55 4.20 0.84 3.80 0.45 3.80 0.84 

ความแปลใหมนาสนใจ 4.20 0.84 4.60 0.55 4.60 0.55 4.60 0.55 3.80 0.84 

วัสดุ           

ระดับความคงทนถาวร 3.80 0.84 4.40 0.55 4.20 0.84 3.80 1.10 4.00 1.22 

ระดับความปลอดภัยในการ

ใชงาน 

3.60 0.55 4.20 0.84 3.80 0.84 4.00 1.00 4.00 1.22 

การจัดเก็บ           

ความสามารถในการเก็บ

ของเลน 

3.80 0.84 4.80 0.45 4.20 0.45 3.80 0.84 3.60 1.14 

การประหยัดพื้นที่ใชสอย 4.20 1.30 4.20 1.30 4.60 0.55 4.60 0.55 4.00 1.00 

ระดับความปลอดภัยในของ

เลนที่เก็บ 

3.60 1.14 4.40 0.89 4.20 0.84 3.80 0.45 3.40 0.89 

ความสะดวกสบายในการ

ใชงาน 

3.80 1.10 4.40 0.55 4.20 0.84 4.00 0.00 3.60 0.89 

รวม 3.90 0.90 4.48 0.67 4.24 0.70 4.10 0.59 3.78 0.93 
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 จากตาราง 6 พบวา รูปแบบเครื่องเรือนที่ครูผูเลี้ยงใหความสนใจมากที่สุดตามลําดับ คือ 

รูปแบบที่ 2 ( X  = 4.48) รูปแบบที่ 3 ( X  = 4.24) รูปแบบที่ 4 ( X  = 4.10) รูปแบบที่ 1 ( X  = 3.90) 

และ 5 ( X  = 3.78) ตามลําดับ 

 

ตาราง  7  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D)ความคิดเหน็ดานรูปแบบของ

 เครื่องเรือน โดยรวม ทั้ง 5 รูปแบบ 
 

ความคิดเหน็ 
 

X  S.D. 
แปลผล 

รูปแบบ    

ระดับความสวยงาม 4.32 0.44 เห็นดวย 

การเสริมสรางทักษะในการเรียนรู 4.12 0.18 เห็นดวย 

การปรับเปลี่ยนรูปทรงในการใชสอย 4.00 0.40 เห็นดวย 

ความแปลใหมนาสนใจ 4.36 0.36 เห็นดวย 

วัสดุ    

ระดับความคงทนถาวร 4.04 0.26 เห็นดวย 

ระดับความปลอดภัยในการใชงาน 3.92 0.23 เห็นดวย 

การจัดเก็บ    

ความสามารถในการเก็บของเลน 4.04 0.48 เห็นดวย 

การประหยัดพื้นที่ใชสอย 4.32 0.27 เห็นดวย 

ระดับความปลอดภัยในของเลนที่เกบ็ 3.88 0.41 เห็นดวย 

ความสะดวกสบายในการใชงาน 4.00 0.32 เห็นดวย 

รวม 4.10 0.28 เห็นดวย 

 
 จากตาราง  7 พบวา ผูตอบแบบประเมนิมีความคิดเหน็ตอรูปแบบของเครื่องเรือนทัง้ 5 รูปแบบ 

โดยรวม อยูในระดับเหน็ดวย ( X  = 4.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับเห็นดวยทกุขอ 

ตามลําดับ ดังนี้ ความแปลใหมนาสนใจ ( X  = 3.36) ระดับความสวยงาม การประหยัดพืน้ที่ใชสอย

คาเฉลี่ย ( X  = 4.32) และการเสริมสรางทกัษะในการเรียนรูคาเฉลี่ย ( X  = 4.12)  
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 จากตาราง 6 ซึ่งเปนผลวิเคราะหขอมูลจากการประเมินรูปแบบ (Sketch Design) ทั้ง 5 แบบ 

พบวาแบบรางเสก็ตท่ีครูพ่ีเล้ียงและครูอนุบาลใหความสนใจมากท่ีสุดคือแบบรางเสก็ตท่ี 2 โดยมีคาเฉลี่ย 

( X  = 4.48) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D = 0.67) เนื่องจากแบบรางที่ 2 นั้น ตอบสนอง 

ความตองการในการใชงานไดมากที่สุดในเรื่องของความสวยงามและความสามารถใน การจัดเก็บ 

ของเลนมีคาเฉล่ีย ( X  = 4.80) สูงเปนอันดับ 1 ดวยกันโดยรองลงมาเปนความสามารถในการปรับเปล่ียน 

รูปทรงและความแปลกใหมนาสนใจ ( X  = 4.60) มีคะแนนเปนอันดับสอง และระดับความคงทนถาวร 

ตามลําดับ 

 จากตาราง 7 จะเห็นวาความคิดเห็นในดานรูปแบบโดยรวมทั้ง 5 รูปแบบซึ่งประกอบดวย  

ความคิดเห็นดานรูปแบบ ดานวัสดุ การจัดเก็บ แปลผลไดวา เห็นดวยทั้งหมด จากคา X = 4.10  และ 

S.D = 0.28 โดยเปนคะแนนรวมทั้งหมดแปลผลไดวา เห็นดวยโดยผูตอบแบบสอบถามให ความสนใจ 

ในเรื่องความแปลกใหมนาสนใจเปนอันดับหนึ่งโดยคาเฉลี่ย ( X  = 4.36) ตามดวยความสวยงาม 

เปนอันดับ 2 คาเฉลี่ย ( X  = 4.32 ) 

 ตอนที ่4  การพัฒนารูปแบบเคร่ืองเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป 

 จากการศึกษาขอมูลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของรวมทั้งการสรางเครื่องมือ (แบบสอบถาม 

แบบสาํรวจ) ไดนํามาสรุปผลการวิเคราะหขอมูล เพ่ือใชเปนข้ันตอนในการออกแบบและพัฒนาเคร่ืองเรือน 

เก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป โดยไดมีการนําเสนอ แบบรางตางๆ จํานวน    

5 แบบ ที่สรุปและสังเคราะหจากขอมูลทั้งหมด รวมทั้งหุนจําลองในการทํา (Product Test) ตอประธาน 

และกรมการควบคุมปริญญานิพนธจนพัฒนาจนถึงแบบสมบูรณซึ่ง มีลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 1. การนําเสนอแบบราง (Sketch Design) ซ่ึงมีแนวคิดในการออกแบบเคร่ืองเรือนเก็บของ เลน 

เด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป เปนแบบสมัยใหมทั ้งหมดและเพื ่อที ่จะตอบสนอง 

ในทุกความตองการของการใชงานใหไดมากที่สุด 
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Sketch Design 1 

 
ภาพประกอบ  1  แบบรางที ่1 (Sketch Design) เครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบ 

 สําหรับเด็กวัย 3-5 ป 
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Sketch Design 1  (3D Design) 
 

 
 
(Transform Table) 

 
 

 
 
ภาพประกอบ 2  แบบรางที่ 1 (3D Design) เครื่องเรือนเก็บของเลนเดก็แบบถอดประกอบ 

 สําหรับเด็กวัย 3-5 ป 
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Sketch Design 2 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 แบบรางที ่2 (Sketch , 3D Design) เครื่องเรือนเก็บของเลนเดก็แบบถอดประกอบ 

 สําหรับเด็กวัย 3-5 ป 
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Sketch Design 3 
 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 4 แบบรางที ่3 (Sketch , 3D Design) เครื่องเรือนเก็บของเลนเดก็แบบถอดประกอบ 

 สําหรับเด็กวัย 3-5 ป 
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Sketch Design 4 
 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 แบบรางที ่4 (Sketch , 3D Design) เครื่องเรือนเก็บของเลนเดก็แบบถอดประกอบ 

 สําหรับเด็กวัย 3-5 ป 
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Sketch Design 5 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 6 แบบรางที ่5 (Sketch , 3D Design) เครื่องเรือนเก็บของเลนเดก็แบบถอดประกอบ 

 สําหรับเด็กวัย 3-5 ป 
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 ผูวิจัยมีเกณทการวิเคราะหรูปแบบและการเลือกแบบรางสเก็ตเพื่อนําไปสูกระบวนการพัฒนา

แบบจริง โดยการใชหลัการวิเคราะหในเร่ืองของความเหมาะสมกับสถานที่ ความสวยงามประโยชนใชสอย  

การปรับเปล่ียนรูปทรงการใชงาน ความปลอดภัย และใหเด็กนักเรียนมีสวนรวมกับการใชงาน เพ่ือปลูกฝง 

ใหเด็กมีความเปนระเบียบวนิัย ดงันี ้

 แบบรางที่ 1 (Sketch Design 1) เปนเครื่องเรือนแบบแขวนเพราะผลิตจากผาและโครงลวด 

สามารถนําออกมาใชงานไดโดยงายงาย เพราะสามารถถอดออกและยกแขวน สีสันสดใสสวยงสมมี 

ทั้งหมด 3 ชั้นจํานวน 12 ชอง เพียงพอตอการเก็บของเลน ชองใสของ 12 ชองนั้นสามารถถอดเก็บ 

เมื่อไมใชงาน ตัวโครงไมสามารถปรับเปลี่ยนรูปรางเปนโตะทํากิจกรรมได 

 แบบรางที่ 1 มีขอเสียดังนี้ ขนาดของแบบที่ 1 นั้น มีความสูงซึ่งมากกวาเด็กคอนขางมาก จึง

ทําใหเด็กไมสามารถมีสวนรวมในการใชงานไดนอย ชองใสของเมื่อนําไปแขวนไวใชงานของเลนชิ้นที่ 

ไมใหญนักอาจจะตกหลนไดเพราะไมมีฝาที่ปดมิดชิดตะขอที่เกี่ยวในแตละชองเมื่อนําออกมาใชงาน 

แลวอาจจะเปนอันตรายตอเด็กได 

 แบบรางที่ 2 (Sketch Design 2) แบบรางสเก็ตช้ินท่ี 2 น้ี ลักษณะเปนชองส่ีเหล่ียม เปนเคสใส  

2 ชิ้น แตละชิ้นมี 6 ชองสําหรับใสกลอง 12 ชิ้น กลองทําหนาที่ใสของเลนของเด็กหลังจากการเลนและ 

ในระหวางการทํากิจกรรมตางๆ เมื่อนําของเลนออกมาเลนแลวกลองนั้นยังสามารถทํา หนาที่เกาอ้ีนั่ง 

และทํากิจกรรมตางๆ ของเด็กในหองกิจกรรมได 1 ชุดซึ่งประกอบดวย 2 เคสใสและ 2 กลอง นั้น 

สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงการจัดวางใหเหมาะสมกับสถานที่ รูปทรง ไมเปนอันตราย ตอเนื่องจาก 

เปนกลองสี่เหลี่ยมไมมีมุมและคมเด็กสามารถมีสวนรวมในการใชงานโดยสามารถนําออกมาใชดวยตน

เองความสูงโดยรวมไมสูงมากเด็กสามารถยื่นมือข้ึนไปหยิบกลองไดมีสีสันสวยงาม เหมาะสมกับเด็กๆ 

 แบบรางที่ 2 มีขอเสียอยูตรงที่ระบบเปดปดเปดทางเดียวอาจจะทับมือเด็กไดในกรณีที่ 

ฝากลองปดลงมาเองหรือในตอนท่ีกลองอยูบนตัวเคสเม่ือเปดฝาออกเด็กอาจจะว่ิงชนและไดรับอันตราย 

เนื่องจากเปนฝาเปดตามแนวขัดแยงงกับการเคลื่อนไหว 

 แบบรางที่ 3 (Sketch Design 3) เปนเคร่ืองเรือนเก็บของเลนท่ีมีรูปทรงสีสันสมัยใหมโดยใชฟอรม 

สามเหลี่ยมแบบซอนมาออกแบบ โดยแตละชิ้นจะบุบหนังโดยดานในเปนโครงไมมีฝาเปดปดพรอม 

ชองใสของในทุกชิ ้น เมื ่อนํามาประกอบกันสามารถทํากิจกรรมและนั่งไดมีพลาสติกใสที่ตัวฝา 

สําหรับหาของเลนหรืออุปกรณที่ตองการกอนนําออกมาใชงาน มีสีสันสวยงามเหมาะสําหรับเด็ก 

สามารถเปรับเปลี่ยนรูปทรงใชงานตามความเหมาะสมของสถานที่ 
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 แบบรางที่ 3 มีขอเสียคือในเรื่องของความสูงที่เมื่อตอเรียงกันแลวจะมีความสูงมากเกินไป  

ใน 1 ชุดประกอบดวย 4 ชิ้น และชิ้นเนื่องจากประกอบดวยโครงไมและบุบหนังเทียมโดยรอบจะมี 

น้ําหนักมากเมื่อเก็บของเลนลงไปดวยแลวจะทําใหมีน้ําหนักเพิ่มข้ึนไมสะดวกตอการเก็บในการตอเรียง

เก็บและอาจลมเปนอันตรายตอเดกได 

 แบบรางที่ 4 (Sketch Design 4) เปนรูปแบบเครื่องเรือนที่ผลิตจากไมเปนรูปทรงสมัยใหม 

โดยมีแผนไมประกบเขากัน 1 ชองประกอบดวยแผนไม 6 ช้ิน แผนไมมีรูสําหรับใสของทุกดานใน ดานบน 

และดานลาง 3 ช้ิน 1 ตัวประกอบดวย 2 ชองในการใชงานจะต้ังตรงและกดลงพับเก็บหลังจากการใชงาน 

โดยมีตะขายเชือก ดานขางสําหรับมองเห็นสิ่งของดานในแตละชองจะมีระบบขอตอในการยืด 

และพับเก็บ เด็กสามารถมีสวนรวมในการเก็บของเลนได มีสีสันสวยงามเหมาะสําหรับเด็ก 

 แบบรางที่ 4 ขอเสียในเรื่องของความปลอดภัยในการใชงานเนื่องจากรูปทรงและชิ้นสวนที่ 

ประกอบเขานั้นอาจจะชํารุดไดโดยงายและเกิดอันตรายตอเด็กที่อยูใกลในการพับลงเก็บอาจทับมือ 

ของเด็กที่ไมไดระวัง ในกรณีที่ของเลนเล็กมากๆ อาจะรวงหลนออกจากที่เก็บไดเนื่องจากดานขาง 

ประกอบดวยตาขาย  

 แบบรางที่ 5 (Sketch Design 5) เปนเครื่องเรือนเก็บของเลนที่ยึดหลักความเรียบงายในการ 

ออกแบบเพราะเปนรูปทรงที่แตสามารถประกอบเขากันไดมากเหมือนตัวตอ แตละชิ้นจะประกอบดวย 

แผนไมและขาที่ถอดได 2 ชิ้น และขาสีแดงที่เปนแกนกลางดึงออกและพับเก็บได สามารถตอกัน 

เทาที่ตองการหรือตามความเหมาะสมกับขนาดของหองกิจกรรมได สามารถทํากิจกรรมและเปน 

เฟอรนิเจอรได โดยเปนโตะเรียนและชั้นวางของไปในตัว เด็กสามารถมีสวนรวมในการนําออกมาใชงาน 

 แบบรางที่ 5 มีขอเสียในเรื่องของการถอดประกอบเพราะขาที่สามารถถอดออกไดนั้นเด็กอาจ 

จะทําไปเลนแลวทําใหเกิดอันตรายไดในเรื่องของการใชงานเมื่อวางของบนชั้นแลวอาจจะรวงหลนได 

เนื่องจากไมมีฝาปดมิดชิด ความแข็งแรงมีนอยเพราะวาไดถูกประกอบกันขึ้นแตละชั้นในระหวางการ 

ทํากิจกรรมอาจะกระแทกโดนทําลมลงมาไดโดยงาย 

 จากการเก็บขอมูลและผลสรุปจากแบบประเมิน แบบสัมภาษณ แบบรางที่ 2 มีผลคะแนน 

มากที่สุดเปนอันดับ 1 เนื่องจากตอบสนองไดตามที่การวิจัยครั้งนี้ตองการคือ ในเรื่องความเหมาะสม

กับสถานที่ ความสวยงาม ประโยชนใชสอย การปรับเปลี่ยนรูปทรงการใชงาน ความปลอดภัยและให 

เด็กนักเรียนมีสวนรวมกับการใชงานเพื่อปลูกฝงความมีความเปนระเบียบวินัยใหกับเด็ก 

 ผูวิจัยจึงไดเลือกแบบรางที่ 2 มาทําการพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบ 

สําหรับเด็กวัย 3-5 ป โดยพัฒนาในเร่ืองของรูปแบบ สีสัน ตัวหนังสือสําหรับหัดอานเขียน การมีสวนรวม 

ในการใชเครื่องเรือนของเด็กเพื่อที่จะปลูกฝงนิสัยความมีระเบียบวินัยไปดวยในตัวเองรูปทรงที่มีความ

ปลอดภัย ระบบเปดปดที่ปลอดภัยมากขึ้นเกิดอันตรายตอเด็กนอยลง 
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 1. การพัฒนาจากแบบราง (Sketch Design) จากแบบที่มีคะแนนคาเฉลี่ยมากที่สุด ซึ่งก็คือ 

แบบที่ 2 มาพัฒนาตอใหมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีก 3 รูปแบบดังตอไปนี้ 

 

การพัฒนารูปแบบ (Development) แบบที่ 2.2 

         
 
 
 

         
 

ภาพประกอบ 7 แบบรางที ่2.2 ( 3D Design) เครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบ 

 สําหรับเด็กวัย 3-5 ป 
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 จากแบบรางสเก็ตที่ 2.2 ซึ่งพัฒนามาจากแบบรางสเก็ตที่ 2 ไดพัฒนารูปแบบสํญลักษณ 

แบบหัดอานเขียนโดยเพิ่มคําศัพทงายๆ สําหรับเด็กเพื่อหัดอานและเขียนหลังจากเลนของเลนเสร็จ 

และเก็บเขาท่ีเรียบรอยหรือในขณะท่ีทํากิจกรรมเด็กๆจะเห็นตัวอักษรอยางสมํ่าเสมอจนเกิดความเคยชิน 

 ในสวนของความปลอดภัยไดพัฒนาระบบเปดปดใหมีความปลอดภัยมากขึ้นโดยเปลี่ยน 

จากการเปดลงดานลางเปนการเปดซายและขวาแทนเพื่อเพิ่มความปลอดภัย และในสวนฝากลอง 

มีการเพิ่มฝาชั้นที่ 2 เปนอะคลิลิคใสอยูตรงกลางเพื่อประโยชนในการเปดหาของเลนหรืออุปกรณ 

ที่ตองการไดโดยไมตองยกลงมากอนในกลองใสของชั้นบนและชั้นลาง 

 

การพัฒนารูปแบบ (Development) แบบที่ 2.3    

     
ภาพประกอบ 8 แบบรางที ่2.3 ( 3D Design) เครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบ 

 สําหรับเด็กวัย 3-5 ป 

 

 จากแบบรางสเก็ตที่ 2.3 ซึ่งพัฒนามาจากแบบรางสเก็ตที่ 2.2 ไดเพิ ่มฟงคชั ่นการปรับ 

เปลี่ยนรูปทรงการใชงานใหเหมาะสมกับสถานที่ยิ ่งขึ้นโดยใชหลักการถอดประกอบ โดยตัวกลอง 

ชั้นบนสามารถถอดออกไดโดยมีเหล็กนอต 4 ตัว รับตัวกลองในการถอดประกอบ 
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การพัฒนารูปแบบ (Development) แบบที่ 2.4 

 

 
 
ภาพประกอบ 9 แบบรางที ่2.4 ( 3D Design) รูปแบบอานเขยีน A-Z พรอมคําศัพท 

 สําหรับเด็กฝกอานเขียน 

 

 
 

ภาพประกอบ 10 แบบรางที ่2.4 ( 3D Design) กลองเก็บของเลนสามารถนั่งและทํากจิกรรมได 
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ภาพประกอบ 11 แบบรางที ่2.4 ( 3D esign) กลองเก็บของเลนดานลางใสของเลนทีม่ีน้ําหนักและมีลอ 

 สําหรับเลื่อนนาํออกมาใชงาน 
 

            

    
 
ภาพประกอบ 12 แบบรางที ่2.4 ( 3D Design) กลอง 2 ชั้นบนสามารถเปดดูของเลนกอนใชงาน 

 และถอดประกอบได 
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ภาพประกอบ 13 แบบรางที ่2.4 ( 3D Design) สามารถถอดประกอบหรือแยกชิ้น 

 เพื่อการประหยัดพื้นที่ใชสอย 

 

 

                                 
 

       
 
ภาพประกอบ 14 แบบรางที ่2.4 ( 3D Design) ภาพแสดงกลองเก็บของเลนและการใชงาน (ชั้นลาง) 
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 จากแบบรางสเก็ตที่ 2.4 ซึ่งพัฒนามาจากแบบรางสเก็ตที่ 2.3 และเปนแบบที่ผูวิจัยพัฒนา 

และเลือกนํามาผลิตขึ้นจริง โดยการถอดประกอบโดยใชเหล็ก4 ตัวเปนตัวยึดนั้น อาจจะเปนอันตราย 

ไดเด็กอาจจะเอาเหล็กไปเลนเนื่องจากเปนอุปกรณชิ้นเล็กจึงไมเหมาะสม ผูวิจัยจึงปรับเปลี่ยนตัวเคส 

ใสใหสามารถลอคดวยตัวเองและสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงไดหลากหลายมากกวและเพื่อใหเด็ก 

ไดมีสวนรวมในการใชงานมากขึ้น ในกลองสวนลางจึงไดเพิ่มลอสําหรับเด็กในการเลื่อนออกมาใช 

ไดงายขึ้นและใชไดในกรณีที่ของเลนมีน้ําหนักมากโดยไมตองออกแรงยกดังเชน รูปภาพประกอบ 11 

ในกรณีที่ความกวางของพื้นที่ในหองกิจกรรมไมมากนักก็สามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงใหเหมาะสมกับ 

ขนาดของหองได ดังรูปภาพประกอบ 13 

 1. ข้ันตอนการนําแบบที่ปรับปรุงแลวหลังจากไดรับคําแนะนําจากประธาน กรรมการ 

ควบคุมปริญญานิพนธ ผูเชี่ยวชาญทางดานพัฒนาการเด็ก ไปสรางหุนจําลองขนาดเทาจริงสําหรับ 

ทดสอบรูปรางและการใชงาน เพ่ือศึกษารายละเอียดของรูปทรงและการใชงาน ขนาดของเครื่องเรือน 

เก็บของเลนเด็กท่ีเหมาะสมกับผูใชและใหกลุมตัวอยางคือโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเล้ียงเด็กทดลอง 

ใชงาน และเก็บขอมูลเพื่อพัฒนาปรับปรุงแกไขเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอด ประกอบสําหรับ 

เด็กวัย 3-5 ปจนเสร็จสมบูรณ 

 2. นําเสนอภาพสามมิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรพรอมภาพแสดงรายละเอียดดังรูป 

ภาพประกอบ 9 – ภาพประกอบ 25 สรางผลิตภัณท (Prototype) ของเคร่ืองเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอด 

ประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป 

 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นดานรูปแบบและความพึงพอใจ

ในการใชงานเพื่อการวิจัย  (Product Test) 
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ตาราง 8   แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)ขอมูลความคิดเห็นดานรูปแบบ

 และความพึงพอใจในการใชงาน เพื่อการวิจัย (Product Test) 
 

ระดับความคดิเห็น 
 

X  S.D. 
แปลผล 

1. รูปแบบของเครื่องเรือน    

   1.1 ระดับความสงูเหมาะแกการใชงาน 3.80 1.10 ดี 

   1.2 การเสริมสรางทักษะในการเรียนรู 4.20 0.45 ดี 

   1.3 การปรับเปลี่ยนรูปทรงในการใชสอย 4.40 0.55 ดี 

   1.4 ความแปลกใหมนาสนใจ 4.40 0.55 ดี 

   1.5 ขนาดผลิตภัณฑเหมาะสมกับสถานที ่ 4.20 0.45 ดี 

2. ดานความปลอดภัย    

   2.1 รูปแบบไมกอใหเกิดอนัตรายแกเด็ก 4.80 0.45 ดีมาก 

   2.2 ระดับความปลอดภัยในการใชงาน 4.60 0.55 ดีมาก 

3. การจัดเกบ็    

   3.1 ความสามารถในการเก็บของเลน 4.60 0.55 ดีมาก 

   3.2 การประหยัดพืน้ที่ใชสอย 4.60 0.55 ดีมาก 

   3.3 ระดับความปลอดภัยในของเลนที่เก็บ 4.60 0.55 ดีมาก 

   3.4 ความสะดวกสบายในการใชงาน 4.60 0.55 ดีมาก 

รวม 4.44 0.18 ดี 

 
 จากตาราง 8  พบวาครูพ่ีเล้ียงและครูอนุบาลแสดงความคิดเห็นในแบบประเมินมีความคิดเห็น

ดานรูปแบบและความพึงพอใจในการใชงาน (Product Test) โดยรวมอยูในระดับดี ( X  = 4.44) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นและความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก 6 ขอ ดังนี้ รูปแบบไม

กอใหเกิดอันตรายแกเด็ก ( X  = 4.80) ระดับความปลอดภัยในการใชงานความสามารถในการเก็บ

ของเลน การประหยัดพื้นที่ใชสอย ระดับความปลอดภัยในของเลนที่เก็บและความสะดวกสบายในการ

ใชงาน ( X  = 4.60)  ตามลําดับ 

 3. นําเสนอภาพสามมิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร พรอมภาพแสดงรายละเอียดดังรูป 

ภาพประกอบ 9 – ภาพประกอบ 25 
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ภาพประกอบ 15 (3D Design) ภาพแสดงรายละเอียดเคสใสชั้นบน 

 

 
ภาพประกอบ 16 (3D Design) ภาพแสดงรายละเอียดเคสใสชั้นลาง 
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ภาพประกอบ 17 (3D Design) ภาพแสดงรายละเอียดของตัวกลองใสของชั้นบน 

 

 
 

ภาพประกอบ 18 (3D Design) ภาพแสดงรายละเอียดของตัวกลองใสของชั้นลาง 
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ภาพประกอบ 19 (3D Design) ภาพแสดงรายละเอียดฝากลองชัน้นอกและชั้นใน 

 

 
 

ภาพประกอบ 20 (3D Design) ภาพแสดงรายละเอียดลอเลื่อนสําหรับกลองแถวลาง 
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ภาพประกอบ 21 (3D Design) ภาพแสดงรายละเอียดขนาดของเครือ่งเรือนเก็บของเลนเดก็ 

 แบบถอดประกอบสําหรับเดก็วัย 3-5 ป 
 

 
ภาพประกอบ 22 (3D Design) ภาพแสดงรายละเอียดการปรับเปลี่ยนรูปทรงของเครื่องเรือนเก็บ 

 ของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป 
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ภาพประกอบ 23 ภาพแสดงผลิตภัณท (Prototype) ของเครื่องเรือนเกบ็ของเลนเด็กแบบถอดประกอบ 

 สําหรับเด็กวัย 3-5 ป 

 

          
 

ภาพประกอบ 24 ภาพแสดงผลิตภัณท (Prototype) ของเครื่องเรือนเกบ็ของเลนเด็กแบบถอดประกอบ 

 สําหรับเด็กวัย 3-5 ป 
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ภาพประกอบ 25 ภาพแสดงผลิตภัณท (Prototype) ของเครื่องเรือนเกบ็ของเลนเด็กแบบถอดประกอบ 

 สําหรับเด็กวัย 3-5 ป 

 
 ตอนที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจความคิดเห็นดานรูปแบบและความพงึพอใจใน

การใชงานของเคร่ืองเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป เพื่อการวิจัย (Prototype) 
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ตาราง  9  แสดงคาเฉลี่ย ( X ) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D)ขอมูลความคิดเห็น 

 ดานรูปแบบและความพึงพอใจในการใชงานจริง ( Prototype ) 

 

ระดับความคดิเห็น 
 

X  S.D. 
แปลผล 

1. รูปแบบของเครื่องเรือน    

   1.1 ระดับความสงูเหมาะแกการใชงาน 4.60 0.55 ดีมาก 

   1.2 การเสริมสรางทักษะในการเรียนรู 4.80 0.45 ดีมาก 

   1.3 การปรับเปลี่ยนรูปทรงในการใชสอย 4.60 0.45 ดีมาก 

   1.4 ความแปลกใหมนาสนใจ 4.60 0.45 ดีมาก 

   1.5 ขนาดผลิตภัณฑเหมาะสมกับสถานที ่ 4.60 0.45 ดีมาก 

2. ดานความปลอดภัย    

   2.1 รูปแบบไมกอใหเกิดอนัตรายแกเด็ก 5.00 0.00 ดีมาก 

   2.2 ระดับความปลอดภัยในการใชงาน 4.80 0.45 ดีมาก 

3. การจัดเกบ็    

   3.1 ความสามารถในการเก็บของเลน 4.80 0.45 ดีมาก 

   3.2 การประหยัดพืน้ที่ใชสอย 4.80 0.45 ดีมาก 

   3.3 ระดับความปลอดภัยในของเลนที่เก็บ 5.00 0.00 ดีมาก 

   3.4 ความสะดวกสบายในการใชงาน 4.80 0.45 ดีมาก 

รวม 4.76 0.20 ดีมาก 

 
 จากตาราง 9 พบวาผลแบบประเมินมีความคิดเห็นดานรูปแบบและความพึงพอใจในการใช

งานจริง โดยรวมอยูในระดับดีมาก ( X  = 4.76) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวามีความคิดเห็นและ

ความพึงพอใจอยูในระดับดีมากทุกขอ ดังนี้ รูปแบบไมกอใหเกิดอันตรายแกเด็ก ระดับความปลอดภัย

ในของเลนที่เก็บ ( X  = 5.00) การเสริมสรางทักษะในการเรียนรู ระดับความปลอดภัยในการใชงาน 

ความสามารถในการเก็บของเลน การประหยัดพื้นที่ใชสอย และความสะดวกสบายในการใชงาน      

( X  = 4.80)   

 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปราย  และขอเสนอแนะ 

 

 วิจัยและพัฒนาเคร่ืองเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป เปน การวิจัย 

และพัฒนา (Research and Development) ประกอบดวยความมุงหมายของการวิจัยวิธีการ ดําเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุมตัวอยาง  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และ 

ขอเสนอแนะ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาปญหาและพัฒนาชุดเครื่องเรือนเก็บของเลนเดก็ 

  1.1 ความเหมาะสมกับสถานที่  

  1.2 ความสวยงาม 

  1.3 ประโยชนใชสอย 

  1.4 การปรับเปลี่ยนรูปทรงการใชงาน 

  1.5 ความปลอดภยั 

 2. เพื่อศึกษาหลกัการออกแบบการถอดประกอบ (KNOCK DOWN) มาใชในการออกแบบ

ใหเกิดความสะดวกสบาย ในการใชงานและการจัดเก็บ 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ เปนแบบสํารวจประเมินที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น 

จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ คําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ อาจารยที่ปรึกษามีจํานวน  

3 ชุด และแบบประเมินความคิดเห็นทางดาน คุณภาพและความพึงพอใจในเคร่ืองเรือนเก็บของเลน เด็ก 

แบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ปจํานวน 2 ชุด ดังนี้ 

 1. แบบสํารวจและประเมิน 

  แบบสํารวจและประเมินชุดที ่1  แบบสํารวจและประเมินรูปแบบและการใชงาน 

  แบบสํารวจและประเมินชุดที ่2  แบบสัมภาษณความเหน็เพื่อการวิจัย 

  แบบสํารวจและประเมินชุดที ่ 3  แบบประเมินรูปแบบและการใชงาน 

 2. แบบประเมินรูปแบบและการใชงาน 
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  แบบประเมินรูปแบบและการใชงานชุดที่ 1 (Product test) ความคิดเห็นดานคุณภาพ 

และความพึงพอใจเคร่ืองเรือนเก็บของลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป โดยให ผูเช่ียวชาญ 

จํานวน 5 คน ซึ่งไดแก ครูพี่เลี้ยง ครูอนุบาลที่มีประสบการณ 5 ปข้ึนไป เปนผูประเมินในดานหนาที่ 

ประโยชนใชสอย ดานรูปแบบและความสวยงามดานความสะดวกสบายในการใชงาน การประหยัดพ้ืนท่ี  

ดานวัสดุและความปลอดภัย 

  แบบประเมินรูปแบบและการใชงานชุดที่ 2 (prototype) ความคิดเห็นดานคุณภาพ 

และความพึงพอใจเคร่ืองเรือนเก็บของลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป โดยใหผูเช่ียวชาญ  

จํานวน 10 คน ซึ่งไดแก ครูพี่เล้ียง ครูอนุบาลที่มีประสบการณ 5 ปข้ึนไป นักออกแบบ และผูเชี่ยวชาญ 

ทางดานพัฒนาการเด็ก  เปนผูประเมินในดานหนาที่ประโยชนใชสอย ดานรูปแบบและความสวยงาม  

ดานความสะดวกสบายในการใชงาน  การประหยัดพื้นที่ ดานวัสดุและความปลอดภัย 
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 ในการวิเคราะหขอมูลคร้ังน้ี ผูวิจัยไดใชการคํานวณวิเคราะหผลขอมูลจากโปรแกรม คอมพิวเตอร 

สําเร็จรูป (SPSS) วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก คาเฉลี่ย และ 

คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยและพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป 

ผลการวิจยัแบงออกเปน 3 ข้ันตอนดังนี ้
 ขั้นตอนการวเิคราะหขอมลูจากกลุมตวัอยาง 
 โรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตกรุงเทพมหานครนัน้ไดแบงเปน 2 แบบ หลักสูตร 

โรงเรียนอานเขียนและโรงเรียนเตรียมความพรอมซ่ึงในแตละแหงน้ันก็จะมีหองกิจกรรม สําหรับเด็กทํากิจกรรม 

ในชั่วโมงกจิกรรม เชน เลนของเลน อานหนังสือ หรือทาํกิจกรรมเขาจงัหวะและในหองกิจกรรม ก็จะม ี

เครื่องเรือนตางๆ ที่เอาไวเก็บของเลนหลังเลิกเลนหรือทํากิจกรรมซึ่งพบวา เครื่องเรือนเก็บของเลน 

เปนเร่ืองท่ีทางแตละโรงเรียนใหความสนใจไมมากนักเน่ืองจากเอาไวเก็บของเทาน้ันบางช้ินอาจทําอันตราย 

ตอเด็กไดในการณีของวัสดุเองเชน เปนสนิมหรือเครื่องเรือนนั้น ไมแข็งแรง หรือมีขอบมีคม บางชิ้น 

เปนกลองกระจกซึ่งอาจแตกไดทุกเวลาซึ่งจากตาราง 5 พบวา คาเฉลี่ยในเรื่องของความปลอดภัย 

กับเด็กจะมากที่สุดเปนอันดับหนึ่ง โดย ( X  = 4.80) ขนาดไม เหมาะสมกับด็ก เด็กไมสามารถหยิบ 

ของเลนเองไดตามตองการและไมมีความแปลกใหมหรือรูปแบบ ท่ีนาสนใจ ซ่ึงจากตาราง 4 ในการประเมิน 
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เคร่ืองเรือนท่ีมีอยูในสถานศึกษาเร่ืองความแปลกใหม จะไดรับคาเฉล่ียนอยท่ีสุด ( X  = 2.85) เน่ืองจาก 

เครื่องเรือนที่มีอยูในสถานศึกษาบางชิ้นนั้น เปนเพียงสิ่งของที่เหลือใชนํามาเก็บใสไวเทา นั้น เชน 

ลังกระดาษ ตูปลา โหลพลาสติก จากขอมูลของพี่เลี้ยงเด็กและครูอนุบาลที่มีประสบการณ 5 ปข้ึนไป 

จากทั้งโรงเรียนเตรียม ความพรอมและโรงเรียนอานเขียนในการสัมภาษณเกี่ยวกับ พฤติกรรมการ 

เลนของและการเก็บของเลนของเด็ก พบวาสวนใหญแลว พฤติกรรมการเลนของเด็ก เม่ืออยูกับครอบครัว แลว  

บุคคลรอบตัวจะดูแล เอาใจใสชวยเหลือเด็กหมดทุกอยางเด็ก จึงไมคอยไดรับการฝกในเร่ืองของการเก็บ 

ของเขาที่จากครอบครัวเทาที่ควร ในการเลนของเด็กเด็กจะชอบของเลนเปนชิ้นๆ ตอเปนรูปตางๆ 

ตามจินตนาการ แตไมควรเปนชิ้นเลกเกินไปเนื่องจากเด็กอาจนําเขาปากได 

 ทางดานรูปแบบของเครื่องเรือนเก็บของเลนระดับความคิดห็นของผูเชี่ยวชาญทางดาน 

พัฒนาการเด็กและครูพี่เลี้ยงมีความคิดเห็นตอขอมูลทางดานรูปแบบในภาพรวมในระดับเห็นดวยกัน 

ทั้งหมด คือ เครื ่องเรือนเก็บของเลนนั้นควรมี ความสวยงาม การเสริมสรางทักษะในการเรียนรู        

การปรับเปลี่ยนรูปทรงในการใชสอย ความแปลกใหมนาสนใจ มีความคงทนถาวร ความปลอดภัยใน

การใชงาน ความสามารถในการเก็บของเลน การประหยัดพื้นที่ใชสอย ระดับความปลอดภัยในของเลน

ที่เก็บ ความสะดวกสบายในการใชงาน 
 ขั้นตอนการพัฒนารูปแบบเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบ 
 สําหรบัเด็กวยั 3-5 ป 
 ผลจากการศึกษาขอมูล เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของรวมทั้งเครื่องมือที่ใชในครั้งนี้ซึ่ง 

ไดแกแบบสํารวจสัมภาษณและแบบประเมิน ทั้ง 3 ชุดนํามาวิเคราะหสรุปขอมูลเพื่อนําไปสังเคราะห 

ในขั้นตอนการออกแบบ วิจัยและพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย  

3-5 ป โดยมีข้ันตอนการนําเสนอแบบรางๆ และหุนจําลอง ตอประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ 

โดยผูวิจัยมีเกณทการวิเคราะหรูปแบบและการเลือกแบบรางสเก็ตเพื่อนําไปสูกระบวนการพัฒนา 

แบบจริง โดยการใชหลัการวิเคราะหในเรื่องของ ความเหมาะสมกับสถานที่ ความสวยงาม ประโยชน 

ใชสอย  การปรับเปลี่ยนรูปทรงการใชงาน  ความปลอดภัยและใหเด็กนักเรียนมีสวนรวมกับการใชงาน 

เพื่อปลูกฝงใหเด็กมีความเปนระเบียบวินัยโดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 1. การนําเสนอแบบราง (Sketch Design) ซึ่งผูวิจัยไดเลือกแบบที่ตอบสนองความตองการ 

ท้ังหมด (แบบรางท่ี 2.4) ไดแก ความเหมาะสมกับสถานที่ ความสวยงาม ประโยชนใชสอยการปรับเปล่ียน 

รูปทรงการใชงาน ความปลอดภัยและใหเด็กนักเรียนมีสวนรวมกับการใชงาน โดยพัฒนามาจาก 

แบบราง 2 - 2.3  ใชไม MDF ในการผลิตภายในกลองมีฝา 2 ชั้น เปดปดซาย และขวาเปนการฝก 

ใหเด็กรูจักการใชประตูหรือหนาตางที่เปดทางซายและขวา ฝาชั้นในมีแผนอะคลีลิคใส สําหรับมองเห็น 

ของท่ีตองการดานในกลอง ฝาช้ันนอกมีอักษร A – Z เปนแบบฝกหัดอานเขียน และมีคําศัพทสําหรับเด็ก  
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มีสีสันสดใสเหมาะสมกับเด็ก  กลองดานลาง (สีแดง  ตัวอักษร H – M  กลองสีน้ําเงิน ตัวอักษร N - S) 

มีลอเลื่อนสําหรับใสของเลนที่มีน้ําหนักโดยการใชงานนั้นสามารถ เลื่อนแทนการยกได กลองชั้นลาง 

และบนสมารถถอดประกอบปรับปล่ียนรูปทรงการใชงานได โดยมีเดือยกลมยื่นออกมารับตัวกลอง 

 2. นําแบบรางที ่2.4 มาพัฒนาใหมีรายละเอยีดชัดเจนยิง่ขึน้  

 3. นําแบบรางที่พัฒนาปรับปรุงแกไขแลวหลังจากไดรับคําแนะนําจากประธานกรรมการ 

ควบคุมปริญญานิพนธอาจารยผูเชี่ยวชาญผูเชี่ยวชาญทางดานพัฒนาการของเด็ก ไปสรางหุนจําลอง 

(Scale Model) เพื่อศึกษารายละเอียดของ ขนาดสัดสวนการใชงาน ของเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็ก 

แบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป  และใหกลุมตัวอยางทําการทดลอง 

 4. นําผลสรุปจากแบบประเมิน (Product Test) มาทําการปรับปรุงแกไขเครื่องเรือนเก็บ 

ของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ปจนเสร็จสมบูรณ 

 5. นําเสนองานเขียนแบบ 3 มิติ ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสรางผลิตภัณท (Prototype) 

ของเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป 
 ขั้นตอนการประเมินความคิดเห็นดานคุณภาพและความพึงพอใจในเครื่องเรือน 
ของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป 
 การประเมินความคิดเห็นทางดานคุณภาพและความพึงพอใจในเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็ก 

แบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป โดยผูเช่ียวชาญ ไดแก นักออกแบบ ผูเช่ียวชาญทางพัฒนาการ เด็ก 

โดยครูพ่ีเล้ียง ครูอนุบาลท่ีมีประสบการณ 5 ปข้ึนไปเปนผูทําแบบประเมิน จํานวน 5 คน มีคาเฉล่ียทุกดาน 

เทากับ 4.76 มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก โดยคะแนนเฉล่ียอันดับหน่ึงไดแก ระดบัความปลอดภยัใน

ของเลนที่เก็บ รูปแบบไมกอใหเกิดอันตรายแกเด็ก เทากับ 5.0 รองลงมา คือ การเสริมสรางทักษะใน

การเรียนรู ระดับความปลอดภัยในการใชงานความสามารถในการเก็บของเลน ความสะดวกสบายใน

การใชงาน เทากับ 4.80 ระดับความสูงเหมาะแกการใชงาน การปรับเปลี่ยนรูปทรงในการใชสอย ความ

แปลกใหมนาสนใจ ขนาดผลิตภัณฑเหมาะสมกับสถานที่ เทากับ 4.6 ทุกดานมีผลการประเมิน 

เทากับดีมาก 
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อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยพบวา สถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาลตางนั้นไมมีเครื่องเรือนเก็บของ

เลนเด็กที่ตอบสนองประโยชนใชสอยที่คุมคา และไมเหมาะสมกับเด็กนักเรียน บางแหงไมไดใหความ

สนใจกับส่ือสงเสริมทักษะการเลนเหลานั้นเทาที่ควร และ เพื่อพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนสําหรับ

เด็กใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในดานตาง เชน ประโยชนใชสอยที่เพิ่มมากขึ้น รูปแบบแปลกใหม

นาสนใจ เหมาะสมกับสถานที่  ปลูกฝงความมีระเบียบวินัยใหมีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ แหงภูมิ

ปญญาและการเรียนรูแกเด็ก นอกเหนือจากการเรียนภาควิชาการ โดยรวบรวมขอมูลจากผลสํารวจ

จากสถานที่จริง โดยรอยละ 80 ยังไมมีการไมมีอุปกรณการเก็บที่เหมาะสมรอยละ 90 ไมสามารถใช

งานจากเครื่องเรือนเก็บของเลนนั้น จึงทําใหเกิดรอยละ 60 ส้ินเปลืองพื้นที่ในการจัดเก็บ และรูปแบบที่

ไมนาสนใจตอการใชงานโดยเล็งเห็นในการออกแบบเครื่องเรือนเก็บของเลนที่สามารถใชสอยประโยชน

ใหไดหลากหลาย โดยสามารถนํามาทํากิจกรรมในขณะที่ใชงานได  จากกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ 

คือ รูปแบบเครื่องเรือน โดยสุมแบบเจาะจงจํานวน 20  แบบ  ไดรับการวิเคราะห รูปแบบ การใชงาน

เปนแบบรางจํานวน 5 แบบและวิเคราะหผลจาก รูปแบบ การใชงาน  จากผูเชี่ยวชายจํานวน 5 ทาน 

 โดยสรุปเปนแบบประเมินมาตรฐานเดียวกัน โดยสรุปประเด็นจากเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็ก

แบบถอดประกอบ สําหรับเด็ก วัย 3-5 ปเพื่อตอบสนองความตองการที่หลากหลายและเปนประโยชน

ใหไดมากที่สุด เพื่อเปนแนวทางทั้งในดานการใชงานและการออกแบบผลิตภัณฑ การสงเสริมการผลิต

หรือการเรียนการสอนและตองการใหเครื่องเรือนเหลานั้นมีสีสันโดดเดนสะดุดตา นาใชสอยมีลักษณะ 

ไมตองสูงมากเด็กสามารถมีสวนรวมในการนําออกมาใชหรือเก็บเองไดตามหลักสูตรการศึกษาใน   

เด็ก ปฐมวัย ป 2546 ที่มุงเนนใหเด็กเลนและทํากิจกรรมตางๆ ปลอดภัยตอการใชงาน ไมมีมุมหรือคม 

ผิวลื่นมัน เช็ดลางทําความสะอาดไดโดยงาย ไมควรมีกระจก หรือสวนประกอบชิ้นเล็กๆ ที่อาจจะ     

เปนอันตรายตอเด็กได มีความแข็งแรงทนทานตอแรงกระแทกภาชนะบรรจุควรมีความใส งายตอ 

การมองเห็นของเลน หรืออุปกรณที่ตองการได และดวยสภาพหองเรียนหรือหองกิจกรรมที่ แตกตางกัน 

จึงตองการการประหยัดพื้นที่ใชสอยดวย สามารถดัดแปลงหรือเปลี่ยนรูปทรง เพื่อทํากิจกรรมได 

โดยขนาดของเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป  มีขนาดโดยรวม เทากับ 

2.10 เมตร ซึ่งขนาดของหองทํากิจกรรม มีขนาดเฉลี่ย 5 x  7 เมตร และทางดานรูปแบบของเครื่องเรือน 

ครูพี่เลี้ยงและครูอนุบาลมีความเห็นดวยเปนอยางยิ่งไปในทิศทางเดียวกัน และเครื่องเรือนควร 

มีตัวอักษรและรูปภาพเพื่อใหเดกหัดอานและเขียนจดจํา เพื่อพัฒนาทางดานการเรียน 
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 ผูวิจัยไดทําการออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนเดกแบบถอดประกอบสําหรับ 

เด็กวัย 3-5 ป โดยคํานึงถึงคุณสมบัติตางๆ ความเหมาะสมกับสถานที่ ความสวยงาม ประโยชนใชสอย 

การปรับเปลี่ยนรูปทรงการใชงาน ความปลอดภัย และใหเด็กนักเรียนมีสวนรวมกับการใชงาน 

มีสีสันสะดุดตานาใชงาน เด็กนักเรียนอยากเขามามีสวนรวมในการใชงานเนื่องจากมีสีอยู ใน 

วรรณะรอน  และวรรณะเย็น ทําใหเด็กรู สึก กระปรี้กระเปรา และผอนคลายไปในเวลาเดียวกัน 

และใชสีเปนตัวบังคับใหเด็กเก็บกลองหลังจากการใชงานโดยที่กลองที่สีเหมือนกันกับเคศที่ใสก็จะอยู 

ดวยกัน ตัวอักษรก็จะเปนตัวท่ีทําใหเด็กนักเรียนวางกลองถูกดาน ฝาเปดซายและขวาสําหรับใหเด็กคุนเคย 

กับการเปดบานประตูหรือหนาตางและยังสามารถมองของเลนหรืออุปกรณืที่อยูดานในกอนนําออกมา

ในกรณีที่ยังอยูบนชั้น ฝาชั้นนอกมีอักษร A – Z เปนแบบฝกหัดอานเขียนและมีคําศัพทสําหรับเด็ก  

มีสีสันสดใสเหมาะสมกับเด็ก กลองดานลาง (สีแดง  ตัวอักษร H – M กลองสีน้ําเงิน ตัวอักษร N - S)  

มีลอเลื่อนสําหรับใสของเลนที่มีน้ําหนักโดยการใชงานนั้นสามารถเลื่อนแทนการยกได กลองชั้นลาง 

และบนสมารถถอดประกอบปรับปล่ียนรูปทรงการใชงานไดโดยมีเดือยกลมย่ืนออกมารับตัวกลองสําหรับ 

ในบางพื้นที่ที่มีนอยหรือแคบ กลองที่นําของเลนออกมาใชงานแลวนํามานั่งหรือทํากิจกรรมได 

 และจาการประเมินความคิดเห็นดานคุณภาพและความพึงพอใจในเคร่ืองเรือนเก็บของเลนเด็ก 

แบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3- 5 ป โดยผูเช่ียวชาญทางดานพัฒนาการเด็ก โดยครูพ่ีเล้ียง ครูอนุบาล 

ที่มีประสบการณ 5 ปขึ ้นไปมีคาเฉลี่ยทุกดานเทากับ 4.76 มีผลการประเมินอยูในระดับดีมาก 

ตอบสนองความตองการของครูพี่เลี้ยงและเด็กได 

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะสาํหรับการนาํผลวิจัยไปใช 
 จากผลการวิจัยพบวาโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร 
ไมคอยไดใหความสําคัญกับเครื่องเรือนเก็บของเลนสักเทาไหรนักเด็กนักเรียนจึงไมคอยใสใจกับ 
การเก็บของเขาที่นัก และสวนหนึ่งก็มาจากครอบครัวคอยดูแลเอาใจใสคอยชวยเหลือจนเกินไป 
เด็กเลยขาดการฝกฝนการเก็บของเขาที่อยางตอเนื่องจนติดเปนนิสัย ผูปกครองและครูพี่เลี้ยงจึง 
เปนสวนสําคัญตอการพัฒนาเด็กในสวนนี้นอกเหนือจากเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบ

สําหรับเด็กวัย 3-5 ป 
 ขอเสนอแนะสาํหรับการทาํวจิัยครั้งตอไป 
 1. เนื่องจากการวิจัยและพัฒนาครั้งนี้เปนการศึกษาเฉพาะหลักการถอดประกอบเทานั้น 
ควรจะมีหลักการอ่ืนๆในการออกแบบซ่ึงอาจจะไดรูปแบบและการตอบสนองความตองการที่ครบถวน 
มากขึ้น อาจจะใชกับสถานที่อ่ืนในโรงเรียนนอกเหนือจากหองกิจกรรมได  
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แบบสํารวจและประเมิน 
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 แบบสํารวจและประเมิน 

แบบสํารวจและประเมินชุดที ่ 1   แบบสํารวจและประเมนิรูปแบบและการใชงาน 

แบบสํารวจและประเมินชุดที ่ 2   แบบสัมภาษณความเหน็เพื่อการวิจยั 

แบบสํารวจและประเมินชุดที ่ 3   แบบประเมินรูปแบบและการใชงาน  

          

แบบประเมินรูปแบบและการใชงาน  

แบบประเมินรูปแบบและการใชงานชุดที่ 1  แบบประเมนิความคิดเหน็ดานรูปแบบ                     

        และความพึงพอใจในการใชงานเพื่อการ          

        วิจัย  (Prorduct  Test) 

แบบประเมินรูปแบบและการใชงานชุดที่ 2  แบบประเมนิความคิดเหน็ดานรูปแบบและ 

ความพึงพอใจในการใชงานเพื่อการวิจัย    

(Prototype) 
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แบบสํารวจและประเมนิรูปแบบการใชงานเพื่องานวจิัย (ชุดที่ 1 : ครูพี่เล้ียง,บุคคลทั่วไป) 

เรื่อง  วิจัยและพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป 
โดย  นาย  อาทิตย  เปลงขํา 

นิสิตปริญญาโท  สาขา  นวัตกรรมการออกแบบ  มาหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับ

เด็กวัย 3-5 ป  ในโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อใชหลักการถอดประกอบ (Knock Down) มาใชใน
การออกแบบเครื่องเรือนเพื่อเพิ่มประโยชนในการประหยัดพื้นที่การใชสอยปลูกฝงนิสัย ความมีระเบียบวินัย
ใหแกเด็ก

 
คําช้ีแจง  แบบประเมินแบงเปน  4  ตอน มีดังนี้ 
 ตอนที่ 1   แบบประเมินเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2   แบบประเมินเกี่ยวกับขอมูลดานรูปแบบของเครื่องเรือน 

ขอความกรุณาใหทานพิจารณา และโปรดใสเครื่องหมาย  /    ในชองระดับปฎิบัติของขอมูลตามความ
เปนจริงในแตละขอคําถาม  และใชการกําหนดคาคะแนน (Weight) แบงออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการ
ใหคะแนน  ซึ่งมีความหมายของระดับการปฎิบัติดังนี้ 
    5 หมายถึง   เห็นดวยอยางยิ่ง 
    4 หมายถึง  เห็นดวย 
    3 หมายถึง  ไมแนใจ 
    2 หมายถึง  ไมเห็นดวย 
    1 หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 
 

ตอนที่ 3   แบบประเมินเกี่ยวกับขอมูลการใชเครื่องเรือนของพี่เลี้ยงเด็ก 
 ขอความกรุณาใหทานพิจารณา และโปรดใสเครื่องหมาย  /  ในชองระดับปฎิบัติของขอมูลตามความ
เปนจริงในแตละขอคําถาม  และใชการกาํหนดคาคะแนน (Weight) แบงออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการ
ใหคะแนน  ซึ่งมีความหมายของระดับการปฎิบัติดังนี้ 
    5 หมายถึง   เปนประจํา 
    4 หมายถึง  คอนขางบอย  
    3 หมายถึง  ปานกลาง 
    2 หมายถึง  นอย 
    1 หมายถึง  ไมเคยเลย 
 ตอนที่ 4  ขอเสนอแนะ  ทานสามารถตอบไดอยางอิสระ  (Open End)  ในตอนทายของแบบสอบถาม 
เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาและการวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินนี้จะเก็บไวเปนความลับ  เพื่อใชในการศึกษาเทานั้น  ผูวิจัยขอขอบคุณทุก
ทาน  ที่ไดใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม  และใหขอมูลตางๆที่เปนประโยชนตอการศึกษาและวิจัย
ดังกลาว ณ โอกาสนี้ 
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ตอนที่ 1 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชอง (  ) หนาขอความที่ตรงกับขอมูลความเปนจริงของทาน
มากที่สุด 

1.  เพศ 

(    )  ชาย  (    )  หญิง 

2.  อายุ 

(    )  20-30  (    ) 30-40  (    ) 40-50  (    )  50-60 

 

 

     ระดับความคิดเห็น รูปแบบเครื่องเรือนที่มีอยูในโรงเรียน  

5 4 3 2 1 

รูปแบบ      

ระดับความสวยงาม      
การเสริมสรางทักษะในการเรียนรู      
การปรับเปลี่ยนรุปทรงในการใชสอย      
ความแปลกใหมนาสนใจ      
      
วัสด ุ      

ระดับความคงทนถาวร      
ระดับความปลอดภัยในการใชงาน      
      
การจัดเก็บ      

ความสามารถในการเก็บของเลน      
การประหยัดพื้นท่ีใชสอย      
ระดับความปลอดภัยในของเลนท่ีเก็บ      

ความสะดวกสบายในการใชงาน      
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลการใชเครื่องเรือนของพี่เล้ียงเดก็ 
 

          ระดับความคิดเห็น ทานคิดวาเครือ่งเรือนเก็บของเลนเด็กควรเปนอยางไร 

  5   4    3    2   1 

1. มีรูปแบบแปลกตานาสนใจ      

2. มีสีสันที่ดูโดดเดนนาใชสอย มองเห็นไดชัดเจน      

3. มีสีที่ไมเปนอนัตรายตอเดก็      

4. เพียงพอตอการเก็บของเลน      

5. สามารถเก็บและนําออกมาใชไดสะดวก      

6. เด็กสามารถเกบ็ของเลนไดเอง      

7. สามารถแยกประเภทของเลนได      

8. ความเปนระเบียบเรียบรอย      

9. ความสามารถปรับเปลี่ยนรูปทรงในการใชสอยได      

10. ความสามารถในทํากจิกรรมอื่นไดดวย      

11. ราคาถูก      

12. ระกับความคงทนถาวร      
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ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณความเหน็เพื่อการวิจยั (ชุดที่ 2 : ครูพี่เล้ียงและครูอนุบาล) 
เรื่อง  วิจัยและพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป 

โดย  นาย  อาทิตย  เปลงขํา 
นิสิตปริญญาโท  สาขา  นวัตกรรมการออกแบบ  มาหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับ
เด็กวัย 3-5 ป  เพื่อใชหลักการถอดประกอบ (Knock Down) ในระบบคอลแลปซิเบิ้ล (Collapsible)มาใชในการ
ออกแบบเครื่องเรือนเพื่อเพิ่มประโยชนในการประหยัดพื้นที่การใชสอยและสงเสริมการเรียนรูใหแกเด็กและ
ปลูกฝงนิสัย ความมีระเบียบวินัยใหแกเด็ก

 
คําชี้แจง  แบบสัมภาษณ แบงเปน 3 ขอดังนี้ 

1. ความคิดเหน็เกี่ยวกับเครื่องเรือนเก็บของเลนที่มีอยูในสถานศึกษา 

2. ความคิดเหน็เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนและการเก็บของเลนของเด็ก 

3. ปญหาและวิธีการแกไข 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 138 

แบบสัมภาษณความเหน็เพื่อการวิจยั (ชุดที่ 2 : พี่เลี้ยงเดก็และครูอนุบาล) 
1. ความคิดเหน็เกี่ยวกับเครื่องเรือนเก็บของเลนที่มีอยูในสถานศึกษา 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
2. ความคิดเหน็เกี่ยวกับพฤติกรรมการเลนและการเก็บของเลนของเด็ก 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
3. ปญหาและวิธีการแกไข 

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
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แบบประเมินรูปแบบและการใชงานเพื่องานวิจยั (ชุดที่ 3 :ครูพี่เล้ียง,ผูเชี่ยวชาญทางพฒันาการเดก็) 
เรื่อง  วิจัยและพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป 

โดย  นาย  อาทิตย  เปลงขํา 
นิสิตปริญญาโท  สาขา  นวัตกรรมการออกแบบ  มาหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับ
เด็กวัย 3-5 ป  ในโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็ก เพื่อใชหลักการถอดประกอบ (Knock Down) มาใชใน
การออกแบบเครื่องเรือนเพื่อเพิ่มประโยชนในการประหยัดพื้นที่การใชสอยและปลูกฝงนิสัย ความมีระเบียบวินัย
ใหแกเด็ก

 
คําช้ีแจง  แบบประเมินแบงเปน  2  ตอน มีดังนี้ 
 ตอนที่ 1   แบบประเมินเกี่ยวกับรูปแบบเครื่องเรือน 

ขอความกรุณาใหทานพิจารณา และโปรดใสเครื่องหมาย  /    ในชองระดับปฎิบัติของขอมูลตามความ
เปนจริงในแตละขอคําถาม  และใชการกําหนดคาคะแนน (Weight) แบงออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการ
ใหคะแนน  ซึ่งมีความหมายของระดับการปฎิบัติดังนี้ 
    5 หมายถึง   เห็นดวยอยางยิ่ง 
    4 หมายถึง  เห็นดวย 
    3 หมายถึง  ไมแนใจ 
    2 หมายถึง  ไมเห็นดวย 
    1 หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 
 
 ตอนที่ 2   ขอเสนอแนะเพิ่มเจิม ทานสามารถตอบไดอยางอิสระ  (Open End)  ในตอนทายของ
แบบสอบถาม เพื่อเปนประโยชนตอการศึกษาและการวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินนี้จะเก็บไวเปนความลับ  เพื่อใชในการศึกษาเทานั้น  ผูวิจัยขอขอบคุณทุก
ทาน  ที่ไดใหความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม  และใหขอมูลตางๆที่เปนประโยชนตอการศึกษาและวิจัย
ดังกลาว ณ โอกาสนี้ 

ตอนที่ 1 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชอง (  ) หนาขอความที่ตรงกับขอมูลความเปนจริงของทาน
มากที่สุด 
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     ระดับความคิดเห็น รูปแบบเครื่องเรือน 
1. 

 

5 4 3 2 1 

รูปแบบ      

ระดับความสวยงาม      

การเสริมสรางทักษะในการเรียนรู      

การปรับเปลี่ยนรูปทรงในการใช
สอย 

     

ความแปลกใหมนาสนใจ      

      
วัสด ุ      

ระดับความคงทนถาวร      

ระดับความปลอดภัยในการใชงาน      

      

การจัดเก็บ      

ความสามารถในการเก็บของเลน      

การประหยัดพื้นท่ีใชสอย      

ระดับความปลอดภัยในของเลนท่ี
เก็บ 

     

ความสะดวกสบายในการใชงาน      
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แบบประเมินความคิดเห็นดานรูปแบบและความพึงพอใจในการใชงานเพื่อการวิจัย (Product Test) 
  วิจัยและพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป 

โดย  นาย  อาทิตย  เปลงขํา 
นิสิตปริญญาโท  สาขา  นวัตกรรมการออกแบบ  มาหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนเดก็แบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป  
เพื่อใชหลักการถอดประกอบ (Knock Down) ในระบบคอลแลปซิเบิ้ล (Collapsible)มาใชในการออกแบบเครื่องเรือนเพื่อเพิ่ม
ประโยชนในการประหยัดพื้นที่การใชสอยและสงเสริมการเรียนรูใหแกเด็กและปลูกฝงนิสัย ความมีระเบียบวินยัใหแกเด็ก

 
คําชี้แจง  แบบประเมินแบงเปน 2 ตอน มีดังนี้ 

ตอนที่ 1    การประเมินความเห็นเห็นดานรูปแบบและความพึงพอใจในการใชงานของเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบ
ถอดประกอบ 
สําหรับเด็ก วัย 3-5 ป  5 ดาน มีดังนี้ 

ความเหมาะสมกับสถานที่  
ความสวยงาม 
ประโยชนใชสอย 
การปรับเปลี่ยนรูปทรงการใชงาน 
ความปลอดภัย 

ขอความกรุณาใหทานพิจารณา และโปรดใสเคร่ืองหมาย  /    ในชองระดับปฎิบัติของขอมูลตามความเปนจริงในแตละขอ
คําถาม  และใชการกําหนดคาคะแนน (Weight) แบงออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ซึ่งมีความหมายของระดับ
การปฎิบัติดังนี้ 

  5 หมายถึง  ผลการประเมินในระดับดีมาก 
  4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี 
  3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับพอใช 
  2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง 
  1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใชได 
ตอนที่ 2   ขอเสนอแนะเพิ่มเจิม ทานสามารถตอบไดอยางอิสระ  (Open End)  ในตอนทายของแบบสอบถาม เพื่อเปน

ประโยชนตอการศึกษาและการวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินนี้จะเก็บไวเปนความลับ  เพื่อใชในการศึกษาเทานั้น  ผูวิจัยขอขอบคณุทุกทาน  ที่ไดใหความ
อนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม  และใหขอมูลตางๆที่เปนประโยชนตอการศึกษาและวิจัยดังกลาว ณ โอกาสนี้ 
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ตอนที่ 1  การประเมินความเห็นเห็นดานรูปแบบและความพึงพอใจในการใชงานของเครื่องเรือนเก็บ
ของเลนเด็ก 
แบบถอดประกอบสําหรับเด็ก วัย 3-5 ป 
 
 

ระดับความคิดเห็น  
 

รายการที่ประเมิน 5 4 3 2 1 

1. รูปแบบของเครื่องเรือน      

1.1 ระดับความสูงเหมาะแกการใชงาน      

1.2 การเสริมสรางทักษะในการเรียนรู      

1.2 การปรับเปลี่ยนรุปทรงในการใชสอย      

1.4 ความแปลกใหมนาสนใจ      

1.5 ขนาดของผลิตภัณทเหมาะสมกับสถานที่      

2. ดานความปลอดภัย      

2.1 รูปแบบไมกอใหเกิดอันตรายแกเด็ก      

2.2 ระดับความปลอดภัยในการใชงาน      

      

3. การจัดเก็บ      

3.1 ความสามารถในการเก็บของเลน      

3.2 การประหยัดพื้นที่ใชสอย      

3.3 ระดับความปลอดภัยในของเลนท่ีเก็บ      

3.4 ความสะดวกสบายในการใชงาน      
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ตอนที่ 2  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 
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แบบประเมินความคิดเห็นดานรูปแบบและความพึงพอใจในการใชงานเพื่อการวิจัย (Prototype) 
  วิจัยและพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป 

โดย  นาย  อาทิตย  เปลงขํา 
นิสิตปริญญาโท  สาขา  นวัตกรรมการออกแบบ  มาหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องเรือนเก็บของเลนเดก็แบบถอดประกอบสําหรับเด็กวัย 3-5 ป  
เพื่อใชหลักการถอดประกอบ (Knock Down) ในระบบคอลแลปซิเบิ้ล (Collapsible)มาใชในการออกแบบเครื่องเรือนเพื่อเพิ่ม
ประโยชนในการประหยัดพื้นที่การใชสอยและสงเสริมการเรียนรูใหแกเด็กและปลูกฝงนิสัย ความมีระเบียบวินยัใหแกเด็ก

 
คําชี้แจง  แบบประเมินแบงเปน 2 ตอน มีดังนี้ 

ตอนที่ 1    การประเมินความเห็นเห็นดานรูปแบบและความพึงพอใจในการใชงานของเครื่องเรือนเก็บของเลนเด็กแบบ
ถอดประกอบ 
สําหรับเด็ก วัย 3-5 ป  5 ดาน มีดังนี้ 

ความเหมาะสมกับสถานที่  
ความสวยงาม 
ประโยชนใชสอย 
การปรับเปลี่ยนรูปทรงการใชงาน 
ความปลอดภัย 

ขอความกรุณาใหทานพิจารณา และโปรดใสเคร่ืองหมาย  /    ในชองระดับปฎิบัติของขอมูลตามความเปนจริงในแตละขอ
คําถาม  และใชการกําหนดคาคะแนน (Weight) แบงออกเปน 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน  ซึ่งมีความหมายของระดับ
การปฎิบัติดังนี้ 

  5 หมายถึง  ผลการประเมินในระดับดีมาก 
  4 หมายถึง ผลการประเมินในระดับดี 
  3 หมายถึง ผลการประเมินในระดับพอใช 
  2 หมายถึง ผลการประเมินในระดับควรปรับปรุง 
  1 หมายถึง ผลการประเมินในระดับใชได 
ตอนที่ 2   ขอเสนอแนะเพิ่มเจิม ทานสามารถตอบไดอยางอิสระ  (Open End)  ในตอนทายของแบบสอบถาม เพื่อเปน

ประโยชนตอการศึกษาและการวิจัยในครั้งนี้ 
 ขอมูลที่ไดจากแบบประเมินนี้จะเก็บไวเปนความลับ  เพื่อใชในการศึกษาเทานั้น  ผูวิจัยขอขอบคณุทุกทาน  ที่ไดใหความ
อนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม  และใหขอมูลตางๆที่เปนประโยชนตอการศึกษาและวิจัยดังกลาว ณ โอกาสนี้ 
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ตอนที่ 1  การประเมินความเห็นเห็นดานรูปแบบและความพึงพอใจในการใชงานของเครื่องเรือนเก็บ
ของเลนเด็ก 
แบบถอดประกอบสําหรับเด็ก วัย 3-5 ป 
 
 

ระดับความคิดเห็น  
 

รายการที่ประเมิน 5 4 3 2 1 

1. รูปแบบของเครื่องเรือน      

1.1 ระดับความสูงเหมาะแกการใชงาน      

1.2 การเสริมสรางทักษะในการเรียนรู      

1.2 การปรับเปลี่ยนรุปทรงในการใชสอย      

1.4 ความแปลกใหมนาสนใจ      

1.5 ขนาดของผลิตภัณทเหมาะสมกับสถานที่      

2. ดานความปลอดภัย      

2.1 รูปแบบไมกอใหเกิดอันตรายแกเด็ก      

2.2 ระดับความปลอดภัยในการใชงาน      

      

3. การจัดเก็บ      

3.1 ความสามารถในการเก็บของเลน      

3.2 การประหยัดพื้นที่ใชสอย      

3.3 ระดับความปลอดภัยในของเลนท่ีเก็บ      

3.4 ความสะดวกสบายในการใชงาน      
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ตอนที่ 2  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
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ภาคผนวก ข 
เอกสารเชิญผูเชี่ยวชาญในการควบคุมปริญญานพินธ 
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ภาคผนวก ค 
แบบแสดงภาพสัญลักษณและตวัอักษรที่ใชในการอานเขยีน 
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แบบที่ 1 

 

 
 

 

แบบที่ 2 
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แบบที่ 3 

 
 

แบบที่ 4 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอยางภาพเครื่องเรือนที่มอียูในโรงเรยีนและสถานรับเลี้ยงเด็กอนุบาลในปจจุบัน 
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