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รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน 
 
1. แนวคิด ท่ีมา และความส าคัญ 

 ไม้ เป็นวัสดุแข็งท่ีท าจากแก่นล าต้นของต้นไม ้ส่วนใหญ่เป็นไม้ยืนต้น โดยแบ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้
เต็ง ไม้แดง และไม้เนื้ออ่อน เช่น ไม้สัก ไม้ยางพารา โดยนิยามแล้วไม้ จะหมายถึงเนื้อเยื่อไซเล็มช้ันท่ี
สอง (Xylem) ของต้นไม้ แต่ในความเข้าใจไม้ อาจหมายรวมไปถึงวัสดุใดๆ ท่ีมีส่วนประกอบท ามาจากไม้ด้วย  
ไม้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ประโยชน์อย่างหนึ่งคือ ใช้เป็นเช้ือเพลิง เช่น ถ่านหรือฟืน บางครั้งก็ใช้
ในงานศิลปะ ท าเฟอร์นิเจอร์ ท าอาวุธ หรือเป็นวัสดุก่อสร้าง ไม้ยังคงเป็นส่วนประกอบส าคัญในการก่อสร้าง 
ต้ังแต่มนุษย์เริ่มสามารถสร้างบ้านท่ีอยู่อาศัย หรือเรือ โดยเรือแทบทุกล าในช่วงปี 80 ท ามาจากไม้แทบท้ังส้ิน 
ซึ่งในปัจจุบันบ้านหรือเรือที่ท าจากไม้ เริ่มมีจ านวนลดลง โดยปัจจุบันมีการน าวัสดุอื่นมาใช้ในการสร้างแทน แต่
ว่าไม้ยังคงมีส่วนส าคัญในด้านการเสริมโครงสร้าง หรือเป็นวัสดุเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสร้างหลังคา 
และของประดับนอกบ้าน ไม้ท่ีใช้ในงานก่อสร้างรู้จักกันในช่ือ ไม้แปรรูป 
ไม้โดยสภาพแล้ว ไม่เหมาะท่ีจะน ามาใช้ในการก่อสร้างโดยตรง เนื่องจากอาจจะมีการแตกหักในโครงสร้าง จึง
ต้องน าไปแปรรูปเป็นอย่างอื่นก่อน เช่น ไม้อัด,chipboard, engineered wood, hardboard, medium-
density fibreboard (MDF) , oriented strand board (OSB) เป็นต้น ไม้ดังกล่าวนี้ใช้ประโยชน์กันในวง
กว้าง อีกท้ังเย่ือไม้ยังเป็นส่วนประกอบส าคัญใการผลิตกระดาษอีกด้วย เซลลูโลส(cellulose) ท่ีอยู่ในไม้ยังใช้
การท าวัสดุสังเคราะห์ ซึ่งไม้ยังใช้ประโยชน์ในการท าอุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากการก่อสร้าง เช่น ใช้ท า
ตะเกียบ เครื่องดนตรี เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ 
 ไม้เกิดได้อย่างไร 
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 ต้นไม้ตามธรรมชาติ จะก่อตัวในแนวรัศมีซึ่งประกอบไปด้วย ไม้เนื้อเก่าท่ีเป็นส่วนท่ีตายแล้วและ เนื้อ
ไม้ส่วนท่ียังมีชีวิตท่ีเรียกว่า เนื่อเยื่อเจริญ ซึ่งมีอยู่ตามกิ่ง ยอด ราก ซึ่งถ้าน าไม้มาตัดตามขวางจะเห็นวง
ปี (growth rings) 
  
 การใช้ไม้ในการท าเฟอร์นิเจอร ์
ไม้ท่ีน ามาท าเฟอร์นิเจอร์มีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศของดินแดนนั้นๆ ไม้สักคือไม้ชนิดหนึ่งท่ีคนไทยนิยม
น ามาท าเฟอร์นิเจอร์ เพราะมีความแข็งแรง แมลงหรือตัวท าลายไม้ไม่นิยมเข้ามายุ่งเกี่ยวกับไม้สัก ไม้สักมีขนาด
ใหญ่พอเหมาะ ไม่ว่าไม้ขนาดใหญ่ก็สามารถท าเป็นโครงสร้างบ้าน หรือไม้ขนาดเล็กก็น ามาท าเป็นเฟอร์นิเจอร์
ในบ้าน และไม้สักถือเป็นไม้มีคุณค่าในสังคมไทยจนถึงปัจจุบัน 
ต้ังแต่ประเทศไทยมีกฎหมายปิดปุาห้ามตัดไม้สงวน ดังนั้น ไม้ยางพาราจึงเริ่มมีบทบาทในการท าเฟอร์นิเจอร์ 
เนื่องด้วย ราคาไม้พารามีต้นทุนน้อยมากในอดีต (หลังจากกรีดน้ ายางหมดแล้วก็เผาเป็นถ่านหรือฟืน) 
นอกจากนี้มีคุณสมบัติอื่นๆ เช่น มีความแข็งแรง เป็นไม้ล าต้นตรง มีตาไม้ไม่มากเกินไป และมีก าลังการ
เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งสภาพภูมิประเทศและอากาศร้อนช้ืนของประเทศไทย มีความเหมาะสมในการปลูก 
 
 ไม้ท่ีใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ 

1. ไม้สัก เป็นไม้เนื้อแข็ง มีคุณสมบัติทนทานต่อการใช้งานในทุกสภาพอากาศ ท่ีส าคัญคือ ราไม่ข้ึน
และปลวกไม่กิน   นิยมใช้เป็นโครงสร้างบ้านไทย ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์ รวมท้ังตกแต่งภายในและภายนอก แต่
ไม้สักเป็นรอยง่าย จึงควรหลีกเล่ียงการใช้ส่วนท่ีต้องเจอกับการขูดขีดต่าง ๆ 
 

2. ไม้มะค่า เป็นไม้เนื้อแข็ง มีความแข็งแรงทนทาน มีสีออกเหลืองอ่อนและเหลืองอมชมพู อีกท้ังยังมี
ลวดลายสวยงาม   เหมาะส าหรับท าพื้น ฝูาเพดาน วงกบประตูหน้าต่าง และเฟอร์นิเจอร์ 
 

3. ไม้แดง เป็นไม้เนื้อแข็ง มีความแข็งแรงมาก เนื้อไม้มีสีแดง และจะแดงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อถูกท้ิงไว้นาน 
นิยมใช้ท าเฟอร์นิเจอร์  ส่วนโครงสร้าง ไปจนถึงบัวและค้ิวที่ท่ีต้องการโชว์ความงามของไม้ แต่ไม่นิยมใช้ท าวง
กบและบานประตู เพราะไม้ชนิดนี้หด และขยายตัวง่ายจะท าให้วงกบโก่งเสียรูป 
 

4. ไม้ตะแบก เป็นไม้เนื้อปานกลาง มีลวดลายคล้ายไม้สัก จึงนิยมใช้มาท าเฟอร์นิเจอร์  
 

5. ไม้เต็ง   เป็นไม้เนื้อแข็ง มีหลายชนิด ซึ่งจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไม่มากนักตามแหล่งจากท่ีมา 
จากประเทศต่าง ๆ มีราคาไม่แพง นิยมใช้กับเฟอร์นิเจอร์และงานตกแต่งท่ีต้องโชว์เนื้อไม้ เช่น บัว ค้ิว คาน แต่
ไม่นิยมท าวงกบและบานประตู เพราะเป็นไม้ท่ีหด และขยายตัวได้ง่าย 
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ประเภทของเฟอร์นิเจอร์ไม้ 
  หากเราจะแบ่งประเภทของเฟอร์นิเจอร์ไม้ตามวัสดุท่ีใช้ท าแล้ว เราสามารถ แบ่งออกได้เป็น 3 
ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1. เฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากไม้จริง (Solid wood furniture)  
2. เฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากไม้อัด หรือ Veneer (Ply wood furniture or Veneer wood furniture)  
3. เฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากไม้สังเคราะห์ (Synthetic wood furniture)  
เฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากไม้จริง (Solid wood Furniture) หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตขึ้นจากไม้ท่ีตัดจาก

ต้นไม้ออกมาเป็นชิ้น แล้วน ามาประกอบกันขึ้นเป็นเฟอร์นิเจอร์ เฟอร์นิเจอร์ชนิดนี้จัดว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์
ประเภทแรกของโลก เนื่องจากมีกรรมวิธีการผลิตท่ีง่ายและไม่ซับซ้อนอย่างไร ก็ดี ในปัจจุบันไม้ท่ีจะน ามาท า
เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง แบบด้ังเดิม กลับมีน้อยและขนาดเล็กลง ดังนั้น เราจึงน าไม้ช้ินเล็กมาเรียงต่อกัน และ
อัดให้แน่น เพื่อใช้แทนไม้แผ่นใหญ่ แล้วผ่านเทคโนโลยีการตกแต่งผิว ท่ีทันสมัยท่ีมีการไสขัดแต่งหน้าไม้ให้
เรียบสนิท  

ในปัจจุบัน เฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ ได้รับความนิยมลดน้อยลงเรื่อยๆ อันเนื่องมาจากเป็น การใช้ไม้ซึ่ง
เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างส้ินเปลือง และหากใช้กับไม้ท่ีมีราคาแพงแล้ว เฟอร์นิเจอร์จะมีราคาสูงมากจน
เกินกว่า ก าลังซื้อของคนท่ัวไป ดังนั้นไม้ท่ีนิยมน ามาท าเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ ได้แก่ ไม้สนทุกประเภท ไม้
ยางพารา และไม้ท่ีมีราคาถูกทุกชนิด เป็นต้น 

นอกจากนี้ เฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากไม้ประเภทนี้ มักจะมีรูปแบบท่ีเรียบง่าย ไม่ซับซ้อน และจ ากัดรูปแบบ
การผลิตเนื่องจากกระบวนการผลิตท่ียุ่งยาก และส้ินเปลือง หากมีรูปแบบท่ีซับซ้อน ผู้ผลิตมักจะท าด้วยมือ 
(Handcraft) และจ ากัดจ านวนท่ีผลิตอีกด้วย 

เฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากไม้อัด หรือ Veneer (Plywood furniture or Veneer wood furniture) 
หมายถึง เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตขึ้นจากไม้ท่ีผ่านการแปรรูปเป็นไม้อัดหรือ Veneer แล้วน ามาติดต้ังบนแผ่นไม้หรือ
โครงไม้อีกช้ันหนึ่ง ก่อนจะน ามาประกอบ หรือติดต้ังจนเป็นเฟอร์นิเจอร์ โดยท่ัวไป คนส่วนใหญ่ มักจะคิดว่า 
เฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากไม้อัด หรือ Veneer จะมีความแข็งแรงน้อยกว่า ความสวยงามด้อยกว่าและราคาถูกกว่า
เฟอร์นิเจอร์ไม้จริง 

ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว เฟอร์นิเจอร์ท่ีผลิตขึ้นจากไม้อัดหรือ Veneer ท่ีได้มาตราฐานการผลิตท่ีดี 
และถูกต้องแล้วจะมีความแข็งแรงมากกว่า และมีราคาท่ีแพงกว่า เฟอร์นิเจอร์ไม้จริงรวมท้ังเฟอร์นิเจอร์ท่ีท า
จากไม้อัดหรือ Veneer นี้ยังมีผิวหน้าหรือลวดลาย ท่ีสวยงามกว่าและสร้างสรรค์รูปแบบได้งดงามมากกว่า 
และหลากหลายกว่าเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงอีกด้วย กระบวนการผลิต Veneer จะเริ่มจากการตัดลอกเยื่อไม้
ออกเป็นแผ่นบางๆ รอบล าต้นของไม้ จากนั้นจะน าเอา Veneer ดังกล่าว มาผ่านกระบวนการเคมีเพื่อเพิ่ม
คุณสมบัติบางชนิด แล้วน ามาตัดออกเป็นแผ่นตามขนาดท่ีต้องการ หากจะน าเอา Veneer ดังกล่าวมาท าเป็น
ไม้อัดเราจะต้องน า Veneer ของไม้ท่ีมีราคาถูกมา เรียงสลับแนวลายไม้กันไปมาให้ได้ความหนาตามต้องการ 
เพื่อเป็นฐานล่าง และน าเอา Veneer ของไม้ท่ีต้องการมาวางทับบนช้ันบนสุด 

จากนั้น จะน าไปผ่านการอัดด้วยความร้อน (Hot Press) เพื่อท าให้ไม้อัดเป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งจาก
กระบวนการนี้จะท าให้แผ่นไม้อัดมีความหนาแน่นท่ีสูงกว่าไม้จริง และไม้สังเคราะห์ประเภทอื่นๆ (ท่ีจะกล่าวถึง
ในข้อต่อไป) ละเรามักจะเรียกไม้อัดนั้น ตามชนิดของ Veneerช้ันบนสุด เช่น ไม้อัดบีช ไม้อัดเมเปิลไม้อัดสัก
เป็นต้น ดังนั้นเราจะพบว่ากระบวนการผลิตไม้อัดท่ีผ่านการอัดด้วยความร้อนและแรง ดันนั้น นอกจากจะท าให้
ความหนาแน่นของเนื้อไม้สูงกว่าไม้จริง (Solid) เป็นอย่างมากแล้ว ลวดลายบนผิวหน้าท่ีเป็นแผ่นใหญ่และ
ต่อเนื่องของ Veneer ยังให้ความสวยงามกว่าไม้จริงอีกด้วย รวมทั้งหากจะใส่ลวดลายแล้วเราอาจจะน าเอา ตัด



ลายไม้ต่างชนิดหรือต่างสีมาเรียงเป็นลวดลายต่างๆตามต้องการแล้วน ามา อัดผ่านความร้อน ก็จะได้ไม้อัดท่ีมี
ลายสวยงามมาก ซึ่งในปัจจุบันเรามักเรียก ไม้อัดประเภทนี้ว่า “ไม้อัดประสาน”  

อย่างไร ก็ดี ข้อบกพร่องท่ีส าคัญของไม้อัด คือกระบวนการน าไม้อัดมาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ โดยหาก
ไม่ได้รับการออกแบบ และผลิตท่ีดีพอ ช้ินงานนั้นๆ มักจะมีความแข็งแรงไม่มากนักและมีความต าหนิ ท่ีผิวหน้า 
เช่นจากรอยตะปู หรือรอยขีดข่วน ท าให้ช้ินงานนั้นด้อยคุณค่าลง อย่างน่าเสียดาย ดังจะพบเห็นได้จากช้ินงาน
ของผู้รับเหมาส่วนใหญ่ท่ีขาดความระมัดระวังในการท างาน และบ่อยครั้งท่ีผู้รับเหมา ต้องการเอาเปรียบลูกค้า
โดยการลดวัสดุโครงภายในลงท าให้งานเฟอร์นิเจอร์ ในบ้านเราไม่ได้มาตรฐานและขาดความสวยงามไปอย่าง
น่าเสียดาย ในต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแล้ว จะมีความต้องการเฟอร์นิเจอร์ ท่ีผลิตขึ้นจาก 
Veneer เป็นอย่างมาก (ต่างประเทศ ไม่นิยมเฟอร์นิเจอร์ ท่ีผลิตจากไม้อัดด้วยเหตุผลข้างต้น) เฟอร์นิเจอร์ท่ี
ผลิตขึ้นจาก Veneer มักจะน าไปอัดลงบนแผ่น MDF Board (Veneer on MDF Board) หรือ Solid ท่ีท า
จากไม้สนหรือไม้ท่ีมีราคาถูกกว่า (Veneer on Solid) เพื่อให้มีความรู้สึกคล้าย ไม้จริง แล้วจึงน าไปผลิตเป็น
เฟอร์นิเจอร์ ส าหรับบ้านเราแล้ว การผลิตเฟอร์นิเจอร์ ด้วยเทคนิคเช่นเดียวกับในต่างประเทศยังมีน้อย หรือ
แทบไม่มีเลย เนื่องจากมี ความยุ่งยากในการผลิตมากกว่าและใช้เครื่องมือท่ีทันสมัยและมีราคาแพงกว่า การ
ท างานด้วยไม้อัด อย่างไรก็ดี บริษัท บาริโอ จ ากัด ของเราได้รวบรวมเอาเทคโนโลยีการผลิตท้ังหมดมา
ประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น เทคนิคการผลิตแบบ เฟอร์นิเจอร์ไม้อัดบนโครงไม้เนื้อแข็ง , 
Veneer on MDF Board และ Veneer on Solid ซึ่งเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งของเรา 

เฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากไม้สังเคราะห์ (Synthetic wood furniture) ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ท่ีท าขึ้นจากวัสดุ 
สังเคราะห์จากไม้ โดยผ่านกระบวนการทางเคมี หลายข้ันตอน แล้วจึงน ามาขึ้นรูปเป็นแผ่นเช่น MDF Board, 
Particle Board เป็นต้น แผ่น MDF Board หรือช่ือเต็มว่า Medium Density Fiber Board (แผ่นเส้นใยข้ึน
รูปความหนาแน่นปานกลาง) เป็นผลผลิตท่ีได้มาจากอ้อย หรือพืชล้มลุกท่ีมี Cellulose มากแล้วน ามาผ่าน
กระบวน การเคมี จนสลาย ตัวเป็นเส้นใย Fiber ซึ่งเมื่อน ามา ผ่านกรรมวิธีการผลิตท่ีคล้ายกับ กระบวนการ
ผลิตกระดาษ และอัดขึ้นรูป จะท าให้ได้แผ่นไม้ท่ีมีความแข็งแรงปานกลาง อย่างไรก็ดีแผ่น MDF ข้อด้อยท่ี
ส าคัญคือจะบวมเมื่อโดนน้ า หรือ ความช้ืน เนื่องจากมีกรรมวิธีการผลิต เช่นเดียวกับกระดาษนั่นเอง แผ่น 
Particle Board หมายถึงแผ่นไม้ท่ีผ่าน การขึ้นรูปโดยการน าเศษไม้ช้ินเล็กๆ (Particles) มาผสมลงในกาวชนิด
พิเศษและอัดขึ้นรูปจนได้แผ่นไม้ ท่ีมีความแข็งแรงปานกลาง ซึ่งแผ่น Particle Board นี้ ก็มีจุดด้อยท่ีส าคัญคือ 
ความหนาแน่น น้อย เนื่องจากเนื้อวัสดุส่วนใหญ่เป็นกาวท่ี แข็งตัว ดังนั้น เมื่อน าไปใช้งานในการผลิต 
เฟอร์นิเจอร์ท่ีต้องการการยึดเกาะหรือติดต้ัง อุปกรณ์ จะมีความทนทานต่อการใช้งานต่ า ท าให้เฟอร์นิเจอร์ท่ี
ท าจากวัสดุประเภทนี้ มีอายุการใช้งานต่ าไปด้วย  

นอกจากนี้ แผ่นไม้ท่ีอยู่ใน ตระกูลเดียว กับแผ่น Particle Board ได้แก่ แผ่น Chip Board ก็จะมี
คุณสมบัติคล้ายกัน แต่มีวิธีการ ผลิตความแข็งแรงและความทนทานท่ีต่างกันออก ไปเพียงเล็กน้อย และ
เนื่องจาก เฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากวัสดุสังเคราะห์นี้ มีอายุการใช้งานท่ีส้ันกว่า เฟอร์นิเจอร์ ท้ังสองประเภทแรก
เฟอร์นิเจอร์ท่ีท าจากวัสดุ ประเภทนี้จึงมักจะมีราคาถูกกว่าด้วย อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยต้นทุนการผลิตท่ีต่ า และ
สามารถผลิตได้ ในปริมาณมากรวมทั้งสามารถควบคุมคุณภาพได้ง่าย จึงนิยมท่ีจะน ามาผลิตเป็น เฟอร์นิเจอร์
ระบบ Mass Production เช่น เฟอร์นิเจอร์ Knock down ชนิดต่างๆ ท่ีพบเห็นท่ัวไปในท้องตลาด เป็นต้น 
อย่างไรก็ดี จากการศึกษาพบว่า ใน ปัจจุบันเรามีการน าเอาแผ่น MDF Board มาใช้ ในเฟอร์นิเจอร์มากขึ้น
เรื่อยๆ เนื่องจากมีต้น ทุนท่ีถูกกว่าไม้อัด และมีความแข็งแรงมาก กว่าแผ่น Particle Board แต่เนื่องด้วย
ข้อด้อยท่ีส าคัญของ MDF Board ท่ีไม่ทนทานต่อน้ า จึงต้องมีกรรมวิธีท่ีจะปกปูองแผ่นไม้สังเคราะห์ ชนิดนี้
จากความช้ืนโดยวิธี การท่ีดีและนิยมมากวิธีหนึ่ง คือการปิดผิวด้วยแผ่นพลาสติกลามิเนต หรือ Veneer ไม้ก็ได้ 



(Veneer on MDF Board) ซึ่งหากต้องการให้ได้ผลดีท่ีสุด แผ่น MDF นี้จะต้องถูกปิดด้วย Veneer หรือ 
พลาสติกลามิเนตจนครบทุกด้าน (รวมท้ังด้านขอบ) หรืออย่างน้อยท่ีสุด คือปิดให้ครบด้านท่ีมีโอกาส สัมผัสกับ
ความช้ืน และด้วย ข้อจ ากัดของ กรรมวิธีการผลิตท่ียุ่งยากและซับซ้อน ท าให้รูปแบบการผลิตเฟอร์นิเจอร์ จาก
วัสดุสังเคราะห์นี้ มีข้อจ ากัดมากมายดังจะเห็น ได้จากการที่ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์Knock Down ใน ท้องตลาด
บ้านเรามักจะมีรูปร่างและหน้าตาท่ีคล้ายกัน เป็นส่วนใหญ่ 
 

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ 
2. เพื่อพัฒนาทักษะความคิดริเริ่มในการออกแบบผลิตภัณฑ์อันจะเป็นรากฐานท่ีส าคัญยิ่งต่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรมออกแบบ 
3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถ

เกิดประโยชน์ในการน าไปใช้ต่อไป 
4. เพื่อสร้างเวทีการแข่งขันและสร้างความสนใจส าหรับเยาวชนที่มีความสามารถด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์ 
5. เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลายซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง  
 

3. หลักการและทฤษฎี 
จากการศึกษาการท างานจริงในวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ นั้นท าให้เราได้ความรู้ ความเข้าใจในการ

ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากขึ้นและยังท าให้เรารู้จักใช้ประโยชน์จากส่ิงของท่ีเหลือใช้ซึ่งในปัจจุบันนั้น
สามารถพบเห็นส่ิงเหล่านั้นได้เรื่อยๆ ท าให้มีความนิยมมากขึ้นในการค้นคว้าข้อมูล จากส่ิงของมากไม่ท่ีไม่มีใคร
เห็นค่า ก็ได้มีคนเล็งเห็นและน ามาพัฒนามากขึ้น นั้นจึงมีความแพร่หลายในความทันสมัยของวัยรุ่นและมีผู้ใช้
โปรแกรมนี้มากขึ้นในวงการบันเทิง  ต่างๆ 
 
 
 
 
4. ค านิยามศัพท์เฉพาะ 
 

ไม้สังเคราะห์ (WPC) คือ วัสดุทดแทนไม้ท่ีเกิดจากการน าเอาส่วนผสมของผงไม้ , ขี้เล่ือยไม้ หรือ
เส้นใยไม้ กับโพลิเมอร์พลาสติก ผสมเข้าด้วยกันแล้วผ่านกระบวนการผลิตและขึ้นรูปด้วยเทคนิคการขึ้นรูปของ 
พลาสติก ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์  

 
 
ประเภทของไม้สังเคราะห์  
ถ้าแบ่งตามลักษณะของรูปร่างก็สามารถแบ่งได้เป็น แบบกลวงและแบบตัน แต่ถ้าหากจะแบ่งประเภท

ของไม้สังเคราะห์ตามโพลิเมอร์พลาสติกท่ีใช้เป็นส่วน ผสม ก็สามามารถแบ่งได้ดังนี้  



 
1. ไม้สังเคราะห์ (WPC) ท่ีมีส่วนผสมของ PE (Polyethylene) กับผงไม ้
2. ไม้สังเคราะห์ (WPC) ท่ีมีส่วนผสมของ PP (Polypropylene) กับผงไม ้
3. ไม้สังเคราะห์ (WPC) ท่ีมีส่วนผสมของ PVC (Polyvinyl chloride) กับผงไม ้
 
คุณสมบัติเด่นของไม้สังเคราะห์  

- เหมือนไม้จริง  
- มีความแข็งแรงกว่าพลาสติก  
- ทนทานต่อแสง UV  
- ทนปลวก แมลงท่ีเป็นศัตรูของไม้  
- ปรับแต่งได้ทุกความต้องการ  
- ขึ้นรูปช้ินงานได้รวดเร็ว  
- ไม่ซึมน้ า  
- และทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ  
- ราคาก็ต่ ากว่าไม้จริง  
 

ไม้สังเคราะห์ หรือ wood plastic composite สามารถน ามาประกอบและประยุกต์การใช้งานอย่าง
ไม่จ ากัด อาทิเช่น งานไม้พื้น งานศาลา งานระแนง งานฝูา งานประตู และรั้ว งานหลังคา และงานตกแต่ง
ต่างๆ อีกมากมาย  

ส่วนข้อเสียของ ไม้สังเคราะห์ก็มีครับโดยเฉพาะทางเชิงกลเช่น ค่าความแข็งแรงดึง เปอร์เซ็นต์การยืด 
ณ จุดขาด ความแข็งแรงกระแทก โมดุลัส สมบัติการโค้งงอ จะลดลง ตลอดจนอายุการใช้งานก็น้อยกว่าไม้ปกติ
ด้วย 

 
 
 
 
 
5. ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ระยะที่ 1 
1. ประชุมปรึกษาหารือ เสนอความคิดเห็น และคัดเลือกเรื่องท่ีจะท าโครงงาน 
2. แบ่งหน้าท่ีของสมาชิกในกลุ่มและหาข้อมูลในการด าเนินงาน 
3. รวบรวมข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาค้นคว้า น ามาวิเคราะห์และเลือกใช้ส่วนท่ีส าคัญ  
4. เขียนเค้าโครงงาน 
5. น าโครงร่างของโครงงานไปปรึกษาและขอค าแนะน าจากอาจารย์ 
6. น าข้อเสนอแนะจากอาจารย์มาปรับปรุงโครงงานให้ดีขึ้น 

 
 



ระยะที่ 2  ด าเนินการท าโครงงาน โดยมีกิจกรรม ดังนี ้
1. หาอุปกรณ์เพื่อท างานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์  
2. เริ่มลงมือท าการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ 
วิธีท าผลิตภัณฑ์ One by One 
 
1. เตรียมเครื่องมือท่ีจะใช้ในการท า 

 
 
2. น าไม้มาไสกับกบ  

 
 
3.น าไม้มาตัดให้เป็นโครงแล้วใช้ตะปูตอกให้เข้ารูปทรงเพื่อยึดไว้ 

 



 
 
4. ท าโครงส่วนท่ีจะน ามาเป็นโต๊ะ 

 
 
5.น าส่วนท้ังสองมาติดกัน 

 
 
 
 
 
 
 



6. ขึ้นโครงส่วนอื่นให้เรียบร้อยเพื่อรอท่ีจะประกอบ 
 

 
 
7. เมื่อน ามาขึ้นโครงจะได้รูปร่างดังกล่าว 

 
 

   



 
 
 
3. น าเสนอโครงงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. แผนปฏิบัติงาน 
 

แผนปฏิบัติงาน การศึกษาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ช้ินงานออกแบบ 
ช่ือโครงงาน One by One 
ประจ าปีการศึกษา 2555 

ระยะเวลา
ในการ

ด าเนินงาน 

โครงงาน / กิจกรรม รายละเอียด /การด าเนินงาน วัน / เดือน / 
ปี 

ผู้รับผิดชอบ 

ธันวาคม 
2555 

วางแผนการประดิษฐ์ รวมอภิปรายในช้ันเรียน เสนอความคิด
ของแต่ละคน แล้วร่วมกันเสนอความ
คิดเห็น บันทึกการอภิปรายเก็บไว้เพื่อ
เป็นแนวทางแนะแนวการท างานต่อไป 

วันแรกของ
การเปิดเทอม 

สมาชิกในกลุ่ม 

เก็บเงินในการท างาน เก็บค่าเงินคนละ 100 เป็นกองกลาง 
แล้วจดบัญชีบันทึกเงินท่ีใช้ไป 

สัปดาห์ท่ีสอง นางสาวรชยา 

มกราคม 
2555 

เดินทางไปท างาน เริ่มการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ สัปดาห์แรก สมาชิกในกลุ่ม 
รวบรวมข้อมูลท่ีได้
น าเสนอในรูปแบบ
รายงานให้เรียบร้อย 

เริ่มแบ่งหน้าท่ีในการรับผิดชอบหลังจาก
จบการปฏิบัติจริง 

สัปดาห์ท่ีสอง สมาชิกในกลุ่ม 

 
 

7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1.นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ใกล้ตัวให้เกิดประโยชน์และเกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

2. นักเรียนเกิดทักษะในการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น 
3. นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้

ภายในกิจกรรม 
4. นักเรียนได้ฝึกกระบวนการ คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาเป็น แล้วน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน

ได้ 
5. นักเรียนมีความช านาญในการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ระหว่างคิดค้นงานและลงมือท า 
6. นักเรียนสามารถน าวัสดุท่ีมีอยู่ในธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้  
7. เป็นการส่งเสริมและแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียนไว้ใช้ในอนาคตต่อไป 
8. สามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนระหว่างเรียน 
9. นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนกลุ่มสาระวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ 
 
 
 



8. เอกสารอ้างอิง 

http://topicstock.pantip.com/ 
http://production.pcru.ac.th 
http://www.technologyudru.com 
www.thaigoodview.com 
th.wikipedia.org 

 

http://topicstock.pantip.com/
http://production.pcru.ac.th/
http://www.technologyudru.com/
http://www.thaigoodview.com/

