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ความเป็นมา 
ม้านั่ง: Stool เป็นรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ส าหรับการนั่งแบบแรกๆ ที่ปรากฏขึ้นในประวัติศาสตร์ของ

เฟอร์นิจอร์ ก่อนทีจ่ะมีการเพ่ิมชิ้นส่วนอ่ืนๆ เข้าไปเพื่อให้พิงหลังได้ - เก้าอ้ี (Crantz 1998) มนุษย์สร้างอารยธรรม
ขึ้นมาเพื่อแยกตัวตนออกจากสิ่งอื่น โดยเฉพาะสัตว์ สิ่งหนึ่งที่มนุษย์กระท าเพื่อการแยกตัวตนนั้นคือความต้องการ
ยกร่างกายของตนให้ห่างจากพ้ืนที่ชื้นและหนาวเย็น ด้วยการสร้างสิ่งที่เทียมท่ีนั่งขึ้นมาเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายพอ ๆ 
กับการงอเข่าและท่าตั้งตรง หลักฐานในเรื่องของการนั่ง (Seat)  หรืออีกนัยหนึ่งของ การยกร่างกายตนให้เหนือพ้ืน 
สามารถสืบค้นย้อนไปถึงอารายธรรมอันเก่าแก่ของจีน มีหลักฐานคือการค้นพบเบาะนั่งในสุสานโบราณของจีน ซึ่ง
ยังคงมีลักษณะไม่แตกต่างไปมากกับปัจจุบัน (de Dampierre 2006)   

ส าหรับการนั่งในอารยธรรมอื่นๆ โดยเฉพาะทางตะวันตก รูปแบบของการนั่งเป็นแบบยกสูงมีฐานรองรับ
ใต้ที่นั่ง เรียกว่า ม้านั่ง หรือ Stool และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยเพิ่มชิ้นส่วนเพื่อรองรับน ้าหนักของร่างกายเข้า
ไป เป็นขา เป็นพนักพิง (Backrest) ซ่ึงเรียกว่า เก้าอ้ี ในเวลาต่อมา  

Stool เป็นรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ส าหรับการนั่งรูปแบบแรกสุด มีความคล้ายคลึงกับเก้าอี้ มีที่นั่งเดี่ยว 
และไม่มีพนักพิงและที่วางแขน อาจจะมีขา หนึ่งหรือสองหรือสาม หรือมากกว่าจนถึง 5 ขา ก็ได้ Stoolหรือม้านั่ง 
จึงอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เก้าอี้แบบไม่มีพนัก หลักฐานเก่าแก่ของ Stool ตัวแรกๆนั้นสูญหายไปตามกาลเวลา 
แตท่ี่ปรากฏเป็นหลักฐานแสดงให้เห็นภาพของ Stool ในอดีต คือ ม้านั่งที่มีชื่อเรียกว่า Diphros ซ่ึงเป็นม้านั่ง 4 ขา 
ในสมัยกรีกโบราณ มีโครงสร้างของขาที่มองจากด้านหน้าเหมือนกับตัวอักษร X ที่มีที่นั่งอยู่ด้านบน ที่มีทั้งแบบ
ประกอบตายและพับได้ ซึ่งมีหลักฐานบันทึกไว้ทั้งภาพและข้อความ 

 
ภาพ โครงสร้างของเก้าอี้พับโบราณแบบ Diphros จากยุคสมัฤทธิ์ the Nordic Bronze Age of the 14th century B.C. 

ที่มาภาพ; Wikipedia 



Stool ถูกน ามาใช้เพ่ือบอกสถานะของสังคมมาตั้งแต่อดีต ในสมัยโรมัน เด็กและคนใช้มักจะเป็นคนนั่งบน
ม้านั่งหรือ Stool ในขณะที่เก้าอ้ี ซึ่งทั้งวางต าแหน่งของเก้าอี้หรือการประดับตกแต่งเก้าอี้ให้หรูหรามากขึ้นยังเป็น
สิ่งที่แสดงถึงความส าคัญของผู้นั่ง (Madhu, 2019) อย่างไรก็ตาม ในบางวัฒนธรรม Stool ก็มีความส าคัญมากกว่า 
เช่น ในแอฟริกา สมาชิกของผู้ปกครองจะนั่งบน Stool ขณะที่คนรอบข้างนั่งอยู่บนพื้น Stool ตัวอย่างของการให้
ความส าคัญของ Stool คือ ม้านั่งทองค าของ อาณาจักร Ashante ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของประเทศกานา (Hale, 
2013) 

แนวคิดเรื่องสถานะทางสังคมที่แสดงผ่านเก้าอี้นี้ยังคงด าเนินต่อไปจนถึงประมาณปี ค.ศ. 1800 จนการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมเกิดขึ้น ความก้าวหน้าในการผลิตซ ้าจ านวนมาก (Mass Production) การตลาดขยายตัวสอด
รับกับจ านวนและความต้องการบริโภคของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น รูปแบบและการใช้งานของม้านั่งและเก้าอี้จึง
ปรับเปลี่ยน หลังจากนั้น Stool ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในร้านอาหาร ผับ และบาร์ (Madhu, 2019) 
จากม้านั่งที่ใช้ตามร้าน (Bar Stool) โดยทั่วไปท าจากไม้และไม่มีพนักพิง-ตามลักษณะเฉพาะของม้านั่ง เมื่อรูปแบบ
การด าเนินชีวิตปรับเปลี่ยนไปและเทคโนโลยีการผลิตก้าวหน้าขึ้น รูปแบบของ Bar Stool ก็หลากหลายมากขึ้น ทั้ง
รูปแบบ วัสดุ และหน้าที่การใช้สอย โดยเฉพาะในช่วงปี 1950-1960 เป็นช่วงที่ Bar Stool ได้ปรับเปลี่ยนรูปร่าง 
ขนาดและรูปแบบ (Style) อย่างแท้จริง เมื ่อเวลาผ่านไป จากสถานประกอบการด้านอาหารก็ถูกกรองเข้าสู่
บรรยากาศของที่อยู่อาศัย และทั้ง Stool หรือ Bar Stool จึงเริ่มกระจายสู่บ้าน ไม่ว่าจะในห้องครัวหรือห้องนั่งเล่น 
ก็ตาม (Madhu, 2019) 

 
ส่วนประกอบของ Bar Stool 

 
ภาพ ชื่อและส่วนประกอบของ Bar Stool 

 



รูปแบบพื้นฐานของ Bar Stool  โดยทั่วไปแล้วจะสร้างข้ึนจากไม้ มีลักษณะแคบและสูง มีส่วนประกอบไม่
มากชิ้นและรูปแบบของแต่ละชิ้นส่วนไม่ซับซ้อน ซึ่งจ าแนกได้ดังนี้ 

ที่นั่ง-Seat ที่นั่งจะยึดติดไว้กับพนังหรือฐานเพื่อยึดเข้ากับขา ที่นั่งจะมีรูปแบบแตกต่างกันไปตามการ
ออกแบบ โดยทั่วไปของ Bar Stool จะมีลักษณะแบน 

พนัง-Base ส่วนประกอบส าคัญที่ยึดขาเข้ากับที่นั่ง โดยพนังจะยึดติดเข้ากับที่นั่งก่อนเพื่อน าไปประกอบ
เข้ากับขา ในบางรูปแบบของ Bar Stool อาจไม่มีชิ้นส่วนนี้ก็ได้ โดยยึดที่นั่งเข้ากับขาโดยตรง 

ขา-Stem/Leg มีลักษณะเป็นแท่งยาวเชื่อมต่อเข้าด้านใต้ของที่นั ่ง ขนาดของความยาวขึ้นกับความ
ต้องการในการใช้งาน โดยปกติความสูงของ Bar Stool จะอยู่ที่ 24” ส าหรับใช้นั่งทั่วไป และความสูง 29” ส าหรับ
นั่งกับเคาน์เตอร์ ขาของ Stool มีได้ตั้งแต่ 1-5ขา 

รัดขา-Stretcher ท าหน้าที่ยึดขาแต่ละอันเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อความมั่นคงของเก้าอี้  ซึ่งเก้าอี้จะมีหรือไม่มี
รัดขานี้ก็ได้ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างที่ออกแบบ 

พักขา-Footrest ท าหน้าที่แบบ รัดขา แต่เมื่อความสูงของ Bar Stool เป็น 29” ขึ้นไป แต่เพื่อความ
สะดวกและมั่นคงในการนั่ง จึงท าหน้าที่พักเท้าอีกหน้าที่หนึ่ง 

รูปแบบ 
ทุกวันนี้ Stool ถูกออกแบบและผลิตขึ้นหลากหลายวัสดุ ตั้งแต่ไม้ เหล็ก พลาสติก หรืองานหล่อโลหะ

ต่างๆ และ วัสดุหุ้มเบาะนั่งท าจากวัสดุใดก็ได้ รวมถึงหนังและก ามะหยี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบและระดับของความ
หรูหรา นอกจากนี้ยังมีรูปแบบที่สามารถปรับความสูงได้ ซึ่งหมายความว่าไม่เพียงแต่เหมาะกับผู้ที่มีขนาดต่างกัน 
แต่ยังสามารถน าไปใช้งานได้ตามความต้องการอ่ืนๆ ไดเ้มื่อจ าเป็น  

นอกเหนือจากรูปแบบทั่วไปแล้ว ยังมี Stool หลากหลายสไตล์ที่สามารถเลือกใช้ตามความต้องการ
ออกแบบ ที่สามารถพบเห็นได้อาจมีดังนี้ (Pham, 2021) 

Swivel Stool 

 
ภาพ Swivel Stool ที่มาภาพ; https://vauntdesign.com/products/louis-adjustable-bar-stool 



เช่นเดียวกับเก้าอี้ส านักงาน การจัดที่นั่งที่ไม่เพียงแต่ปรับความสูงได้ แต่ยังช่วยให้หมุนได้ 360 องศา 
เหมาะอย่างยิ่งที่จะใช้ในห้องครัวแบบเปิดโล่ง ห้องรับประทานอาหาร ห้องนั่งเล่น ซึ่งสมาชิกในครอบครัวอาจ
กระจายไปในทิศทางต่างๆ 

Salon Stool 

 
ภาพ Salon Stool ที่มาภาพ; https://chairsthatgive.com/products/dream-in-reality-fosco-9920-salon-stool 

 

เห็นได้ชัดว่า การที่มีล้อเลื่อนเช่นนี้ อาจไม่ได้ออกแบบมาส าหรับสภาพแวดล้อมในร้านอาหารหรือบาร์ แต่
เดิมได้รับการออกแบบเพื่อแก้ไขปัญหาในการใช้งานส าหรับความต้องการเคลื่อนที่ไปมาระหว่างช่องว่างในห้อง 
ด้วยเหตุนี้ Stool ที่มีล้อจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมส าหรับร้านบริการต่างๆ เช่น ร้านเสริมสวย 

Adjustable and Counter Stool 

 
ภาพ Adjustable and Counter Stool ที่มาภาพ; https://www.jysk.ca/ulstrup-bar-stool-black.html 



Stool แบบปรับได้เหมาะส าหรับการใช้งานในสถานที่ต่างๆ ในเวลาที่ต่างกันและบนโต๊ะที่มีความสูง
ต่างกัน เช่น ช่วงเวลาที่ต้องการใช้ร่วมกับเคาน์เตอร์ หรือใช้กับโต๊ะท างานหรือโต๊ะอาหาร สิ่งที่น่าสนใจคือ Stool 
รูปแบบนี้มักพบในการจัดวางในบ้านมากกว่าในเชิงพาณิชย์ เนื่องจากการใช้คันโยกเพื่อปรับระดับอย่างต่อเนื่อง
อาจท าให้คุณภาพลดลงอย่างรวดเร็ว ท าใหอ้ายุการใช้งานลดลง 

Backrest Bar Stool 

 
ภาพ Backrest Bar Stool ที่มาภาพ; https://www.jysk.ca/ulstrup-bar-stool-black.html 

 
Stool รูปแบบนี้เป็นที่นิยมมากขึ้น ช่วยเพิ่มความสบายให้กับผู้ใช้งาน พนักพิงใน Stool นี้มีสองประเภท

หลัก อย่างแรกคือมีพนักพิงขนาดใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เพื่อความสะดวกสบายเป็นหลัก อาจมีที่วางแขน เพิ่ม ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับลักษณะของเก้าอ้ีพนักพิงสูง ข้อเสียคือการมพีนักพิงหมายความว่าตัวเก้าอ้ีใช้พ้ืนที่มากขึ้นและอาจยุ่งยาก
กว่า เพื่อปรับแก้ไขต่อปัญหานี้ จึงมี Stool แบบพนักพิงหลังขนาดเล็ก ซึ่งให้ความมั่นคงมากกว่า Stool แบบไม่มี
พนักพิง แต่ยังคงมีขนาดกะทัดรัด 

สรุป 
ไม่ว่า Stool จะถูกออกแบบมาให้มีรูปแบบใด หรือจะผลิตขึ้นจากวัสดุใดๆ ก็ตาม สิ่งส าคัญที่สุดคือการ

ตอบสนองต่อการใช้งานและความปลอดภัย เนื่องจากรูปแบบอันมีลักษณะเฉพาะที่แคบและสูง ซึ่งจะส่งผลต่อเรื่อง
ความมั่นคง (Stability) ขณะใช้งาน ดังนั้น ถึงแม้ว่าชิ้นส่วนและการประกอบจะไม่ซับซ้อน แต่นักออกแบบพึง
ระมัดระวังในเรื่องของขนาดและสัดส่วนที่ส่งผลต่อการใช้งานและความมั่นคงให้มากในการออกแบบ Stool 
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