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บทคัดย่อ 

  เศษเหล็กท่ีเหลือจากการตัดทอนผ่านขบวนการเครื่องมืออุตสาหกรรมจากการจัดจ าหน่าย เป็นวัสดุเหลือ
ใช้ชนิดหนึ่งที่พบมากในอุตสาหกรรมโลหะ   วัสดุเศษเหล็กเหลือใช้เหล่านี้ มีทั้งที่เป็นปัญหาขยะอันตราย และการ
น ามาใช้ซ้ าโดยการเข้าสู่กระบวนการขายผ่านพ่อค้าคนกลางที่รับซื้อเศษเหล็ก น าไปหลอมด้วยความร้อนสูงเพื่อน า
กลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ  เนื่องจากทางร้านจัดจ าหน่ายส่วนใหญ่ไม่มีเครื่องจักรทางอุตสาหกรรมที่สามารถแปร
รูปน าเศษวัสดุเหล่านี้กลบัมาใช้ใหม่ได ้  กระบวนการการออกแบบผลิตภัณฑ์จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ ช่วยเพิ่มมูลค่า
ให้เศษเหล็ก ให้กับทางกลุ่มผู้จัดจ าหน่ายได้ และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้วัสดุที่มีอยู่ รวมทั้งวัสดุเหล็ก เป็น
วัสดุที่มีความแข็งแรง คงทน จึงเหมาะกับการน ามาออกแบบและผลิต จากกรณีศึกษาแนวทางการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เศษเหล็กเหลือใช้จากการจัดจ าหน่าย พบว่าการประยุกต์เศษเหล็กเหลือใช้ในการออกแบบ จะต้องเป็น
รูปทรงเรขาคณิต มีความเรียบง่าย ทันสมัย เนื่องจากเป็นรูปทรงเรขาคณิตเป็นรูปทรงที่ ง่ายต่อการผลิต 
ประหยัดเวลา ไม่มีความซับซ้อน ซึ่งต้องค านึงถึงกรอบแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ บทความนี้จึงเป็นอีกหนึ่ง
แนวทางส าหรับการประยุกต์ใช้เศษเหล็กเหลือใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสม   
ค าส าคัญ : เศษเหล็กเหลือใช้ / การจัดจ าหน่าย 
 

Abstract 
 Scrapped irons, which were left over from cutting and distributing, are one of the most 
material wastes found in metal industry. These materials were both as a hazardous waste and 
could be recycled through metal traders, with ultra-heat formed in different shapes. Due to, 
however, shortages of proper machines among local traders, production design process is 
another option for them to add value of their new product and reduce cost. Iron was a strong 
and durable material, suitable for design and reproduce. From this case study, researcher found 
that the new product has to be formed simple but in modern geometrical shape. Because the 
geometry shape, regard to production design method, is easy to make and save time. This article 
is, therefore, an alternative in applying the scrapped iron for the suitable use. 
Keywords: Scrapped iron / Distribution 
 
บทน า 
 ในประเทศไทยมีแหล่งผลิตเหล็กอยู่ทั่วๆไป เศษเหล็กส่วนใหญ่จะเป็นเศษเหล็กที่เหลือจากซากรถยนต์ 
ซากเครื่องจักร เศษเหล็กท่ีเหลือจากอุตสาหกรรมช้ินส่วนการขึ้นรูปยานยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ท าจากเหล็ก 
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เศษเหล็กที่เป็นของเสียในกระบวนการผลิตเหล็ก เช่น ปลายของเหล็กรีด เศษเหล็กที่เหลือจากการตัดทอนโดย
เครื่องมืออุตสาหกรรมตามร้านค้าเหลก็ท่ัวไป ส่งผลให้เศษเหล็กเริ่มมีปริมาณเพิ่มมากข้ึนเรื่อยๆ สภาพแวดล้อมเสื่อม
โทรม ไม่สามารถย่อยสลาย ก่อให้เกิดของเสียอันตราย และมีสารที่เป็นมลพิษ เศษเหล็กเหล่านี้มีวิธีก าจัด คือ ทิ้งเป็น
ขยะหรือผ่านการซื้อขายตามมาตรฐานเศษเหล็ก เพื่อน ามาคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการหลอมด้วยเตาหลอม จะได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นเหล็กแผ่น เหล็กเส้น เหล็กกล่อง เหล็กแป็ป เหล็กแบน สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ เพื่อ
น าไปใช้งานต่อไป (ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย, 2558) 
 จากกระบวนการจัดจ าหน่ายเหล็กนั้น ย่อมเกิดเศษเหล็กจ านวนมากโดยเฉพาะร้านจัดจ าหน่ายวัสดุค้า
เหล็กแบบขายปลีกจะมีการสั่งตัดวัสดุเหล็กตามความต้องการของลูกค้า ส่งผลกระทบท าให้เกิดเศษเหล็กเหลือใช้  
ซึ่งแต่ละร้านมีวิธีแก้ปัญหาแตกต่างกันออกไป ทั้งเก็บไว้และช่ังกิโลขาย หรือทิ้งให้เป็นขยะ และจากประเด็นปัญหา
เหล่านี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Design) เป็นแนวทางหนึ่งในการแสดงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจาก แนวทางอื่นๆ ที่เป็นรู้จักกันดี ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีสะอาด (Cleaner 
Technology ; CT) หรือวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment ; LCA) ซึ่งในประเทศไทยพบว่า 
ปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐ องค์กรอิสระและสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ที่มีโครงการศึกษาและการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้าน Eco Design มากขึ้น ตลอดจนการเผยแพร่ความรู้และสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม
สามารถน าแนวทาง Eco Design มาผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Product) (เครือข่ายการออกแบบเชิง
นิเวศเศรษฐกิจไทย, 2550)  

ดังนั้น กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาเศษ
เหล็กเหลือใช้เหล่านี้  ด้วยการออกแบบสร้างสรรค์ โดยไม่จ าเป็นต้องน าเศษเหล็กไปสู่กระบวนการหลอมด้วย
เครื่องจักรอุตสาหกรรมที่ต้องสูญเสียพลังงานทางอ้อมอีกต่อไป แต่สามารถต่อยอดและสร้างสรรค์เศษเหล็กเหลือใช้
จากท้ังกระบวนการอุตสาหกรรมและกระบวนการจัดจ าหน่ายไปสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้โดยตรง  
 
เนื้อหา 

ปัจจุบัน ความตื่นตัวต่อ “ภาวะโลกร้อน” คงไม่ใช่เป็นเพียงกระแสในสังคมอีกต่อไปเพราะปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของทุกชีวิต สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นผลจากการกระท าของมนุษย์ที่
ได้บั่นทอนธรรมชาติทั้งโดยรู้ตัวและไม่รู้ตัว วิลเลียม แม็คโดนาฟ สถาปนิกนักออกแบบและมิคาเอล บราวน์การ์ต 
นักวิทยาศาสตร์ กล่าวใน Cradle to Cradle Remaking the Way We Make Things ที่ท้ังสองได้แต่งขึ้นว่า เหตุที่
สภาวะแวดล้อมในการด ารงชีวิตไม่มีความปลอดภัย มีสาเหตุเนื่องจาก ผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตขึ้น มีการออกแบบที่ไม่
เหมาะสมไม่ค านึงถึงผลกระทบต่อผู้ใช้ ก่อให้เกิดมลพิษ ทั้งยังไม่ค านึงถึงการน ากลับไปแปรรูปวัสดุเพื่อใช้ใหม่ จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการวิจัยเพื่อออกแบบสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่และกระบวนการอุตสาหกรรมแบบใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหา
เหล่านั้น จ าต้องค านึงถึงเรื่องการออกแบบที่ไม่ก่อให้เกิดขยะ หรือของเสีย เช่นผลิตภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้โดย
ไม่เป็นพิษหรือน ากลับไปใช้ใหม่ได้ น้ าท้ิงจากโรงงานต้องถูกบ าบัดจนกลายเป็นน้ าดื่มได้ มีการจัดระบบขนส่งที่ดีเป็น
ต้นแนวคิดประสิทธิภาพเชิงนิเวศน์นี้ตั้งอยู่บนความสมดุล ของความแตกต่างอย่างหลากหลายระหว่างลัทธิความเช่ือ
จ านวนมากไม่ว่าจะเป็นความเสมอภาคทางด้าน เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ การออกแบบจึงต้องค านึงถึงต้นทุน
สุนทรียภาพ และประสิทธิภาพ การผลิตที่น าไปสู่ความยั่งยืนนี้ เรียกได้ว่าเป็นวิวัฒนาการของอุตสาหกรรม 
(Mcdonough & Braungart, 2003)  

การผลิตเฟอร์นิเจอร์โลหะในประเทศไทยเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2509 แต่ยังไม่ได้รับความสนใจในขณะนั้น
เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ยังนิยมใช้เฟอร์นิเจอร์ที่ท าจากไม้มากกว่า จนกระทั่งเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็งมีราคาแพง
ขึ้นท าให้มีผู้ให้ความสนใจและนิยมเฟอร์นิเจอร์เหล็กมากขึ้น เนื่องจากมีความคงทนถาวรและได้มีการออกแบบให้มี
ความเหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยมากขึ้น แต่ถึงกระนั้นก็ตามความนิยมในปัจจุบันก็ยังคงเป็นรองเฟอร์นิเจอร์ที่ท า
จากไม้ยางพารา ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็กในปัจจุบันมีท้ังหมด 10 ราย แบ่งเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ 4 ราย และรายย่อย 6 
ราย ซึ่งผู้ผลิตรายใหญ่ทั้ง 4 ราย มีก าลังการผลิตรวมกันถึงร้อยละ 83 ของก าลังการผลิตรวม ที่เหลือร้อยละ 17 จะ
เป็นก าลังการผลิตของผู้ผลติรายย่อย ซึ่งท าการผลิตไม่ครบทุกผลิตภัณฑ์ ปริมาณการผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็กส่วนใหญ่
เพื่อป้อนตลาดภายในประเทศโดยเฉพาะตลาดเครื่องใช้ส านักงานคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณการผลิตทั้งหมดที่
เหลือร้อยละ 20 เป็นการผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งการขยายตัวในด้านการส่งออกเฟอร์นิเจอร์เหล็กมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นทุก
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ปี แสดงให้เห็นความสามารถในการพัฒนารูปแบบ และผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ียอมรับในตลาดโลก (รัตนาภรณ์ วิทยเลิศ
พันธุ์, 2535) และปัจจุบันมีการน าเศษเหล็กเหลือใช้มาพัฒนาต่อยอดในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น 
ผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในบ้านจากเศษเหล็ก ของที่ระลึกจากเศษเหล็ก และผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากเศษเหล็ก     
เป็นต้น 

จากกรณีศึกษาร้านจัดจ าหน่ายเหล็กจ านวน 3 ร้าน ได้แก่ร้านเจ๊แดงค้าเหล็ก, ร้านชูจันทร์ค้าเหล็ก และ
ร้านมหาชัยค้าเหล็ก พบว่ามีเศษเหล็กเหลือใช้จากการจัดจ าหน่าย อันได้แก่ เศษเหล็กเหลือใช้จากกระบวนการตัด
โดยผ่านเครื่องมืออุตสาหกรรมประเภทการตัดด้วยไฟเบอร์และการตัดด้วยแก๊สเป่าลม เป็นต้น ท าให้เหลือเศษเหล็ก
จากกระบวนการจัดจ าหน่ายเหล่านี้เป็นจ านวนมาก รายละเอียดตามตารางดังต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1 ปริมาณเศษเหล็กเหลือใช้จากการจัดจ าหน่ายกรณีศึกษาจ านวน 3 ร้าน ภายในจังหวัดก าแพงเพชร 

รายการ คุณสมบัติ ขนาด ปริมาณ 
การชั่งกิโลขาย/เดือน 

 

เหล็กแป๊ปกลมที่เหลือ
จากการจัดจ าหน่าย 

ใหญ่ที่สุด 
หน้า 4 น้ิว 
เล็กท่ีสดุ 
หน้า 1 น้ิว 

    30 กก. ขึ้นไป 

 

เหล็กกล่องที่เหลือจาก
การจัดจ าหน่าย 

 

ใหญ่ที่สุด 
1.5 นิ้ว* 3 น้ิว* 10 
ซม. 
เล็กท่ีสดุ 
1.5 นิ้ว* 1 น้ิว* 5 
ซม. 
 

       20 กก. ขึ้นไป 

 
 

เหล็กแผ่นท่ีเหลือจาก
การจัดจ าหน่าย 

ใหญ่ที่สุด 
5 ซม. *30 ซม. * 

50.8 มม. 
เล็กท่ีสดุ 
1 ซม. *10 ซม.* 1 

มม. 

       150 กก. ขึ้นไป 

 
 

เหล็กแบนที่เหลือกจาก
การจัดจ าหน่าย 

ใหญ่ที่สุด 

4 น้ิว*10 ซม.*1 ซม. 
เล็กท่ีสดุ 

 1 นิ้ว*5 ซม.*1 มม. 

        100 กก. ขึ้นไป 

  

 
 

เหล็กฉากที่เหลือจาก
การจัดจ าหน่าย 

ใหญ่ที่สุด 
3 น้ิว* 3 น้ิว* 10 ซม. 
เล็กท่ีสดุ 
1 นิ้ว* 1 น้ิว* 5 ซม. 

   20 กก. ขึ้นไป 
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 จากข้อมูลตามตารางที่ 1 แสดงให้เห็นถึงปริมาณเศษเหล็กในแตล่ะเดือนท่ีได้จากการตดัโดยผ่านเครื่องมือ
ทางอุตสาหกรรม มีด้วยกัน 5 ประเภทดังนี้ เศษเหล็กแผ่น, เศษเหลก็แป๊ป, เศษเหล็กกล่อง, เศษเหล็กแบน และเศษ
เหล็กฉาก จากตารางจะเห็นได้ว่าปริมาณเศษเหล็กในแต่เดือนเศษเหล็กที่เหลือมากท่ีสดุคือ เศษเหล็กแผ่น และเศษ
เหล็กท่ีเหลือน้อยสดุในแต่ละเดือนคือ เศษเหล็กกล่องและเศษเหล็กฉาก สาเหตเุนื่องจากทางร้านจัดจ าหน่ายได้ท า
การตัดตามความต้องการของลูกคา้ เนื่องลูกค้าน าเหล็กไปใช้ในทางเกษตรกรรม ซึ่งต้องการความพอดใีนการน าไปใช้ 
จึงท าให้เหลือเศษจากการ  

ในอดีตที่ผ่านมา การออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์นั้น จะมุ่งเน้นการออกแบบ ผลิตภัณฑ์เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ผลิตเป็นส าคัญ  โดยเน้นพิจารณาต้นทุน หน้าที่ ความสวยงาม และความ
ปลอดภัยเป็นหลัก แต่เนื่องจากแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่ ผลิตภัณฑ์แบบยั่งยืน ท าให้มุมมองการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปสู่แนวคิดที่มีการพิจารณาด้านอื่นๆ มากขึ้น นั่นคือการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม 
และจริยธรรมเพิ่มเติมขึ้นมา ท าให้การออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ขยายไปสู่แนวคิด Eco Design โดยแนวคิดด้านการ
ออกแบบเชิงนิเวศ เศรษฐกิจนั้น ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่แต่อย่างใด เพราะถูกน ามาพิจารณาครั้งแรกในปี 1980 ในการ 
ประชุม World Conversation Strategy ประเด็นขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปสู่แนวคิดผลิตภัณฑ์แบบ
ยั่งยืน เกิดจากแนวคิดในการบริโภคและการผลติที่เปลีย่นแปลงไปตลอดจนการเปลีย่นแปลงทางด้านเทคโนโลยี และ
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางเศรษฐศาสตร์และสังคม (มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ MTEC, ม.ป.ป.) 

และจากการสังเกต และสัมภาษณ์ ของทางร้านจัดจ าหน่ายวัสดุเหล็ก กรณีศึกษาจ านวน 3 ร้าน ภายใน
จังหวัดก าแพงเพชร ได้แก่ ร้านเจ๊แดงค้าเหล็ก, ร้านชูจันทร์ค้าเหล็ก และร้านมหาชัยค้าเหล็ก  พบว่า ร้านจัด
จ าหน่ายเศษเหล็กมีความเห็นสอดคล้องต่อแนวทางการพัฒนาต่อยอดเศษเหล็กเหลือใช้เป็นผลิตภัณฑ์ มีความเห็น
ต่อแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษเหลือเหลือใช้ว่า สมควรที่รูปร่าง รูปทรงของผลิตภัณฑ์เป็นรูปทรง
เรขาคณิต เรียบง่าย ทันสมัย เนื่องจากเป็นรูปทรงท่ีง่ายต่อการผลิต ประหยัดเวลา ไม่มีความซับซ้อน  และต้องการ
น าเศษเหล็กท่ีเหลือจากการจัดจ าหน่ายมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารออกมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์
ที่ผู้ใช้ไม่ควรสัมผัสโดยตรงเป็นเวลานาน เช่น ผลิตภัณฑ์ของใช้ประดับตกแต่งภายในบ้าน โคมไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงการ
สัมผัส  เนื่องจากเหล็กอาจมีความคม และอันตราย ต่อการสัมผัสได้ เป็นอีกหนึ่งความเสี่ยงที่ผู้ออกแบบต้องมีความ
ระมัดระวัง และการออกแบบจะต้องมีความโดดเด่นในเรื่องของเศษเหล็กที่น ามาใช้งานได้จริง มีความคงทน และ
ตอบสนองประโยชน์ใช้สอยได้ดี วัสดุที่ใช้อาจสามารถผสมผสานกับวัสดุอื่นๆในการออกแบบได้ เพื่อความสวยงาม 
และที่ขาดไม่ได้ก็คือระยะเวลาในการผลิต ซึ่งควรใช้ระยะเวลาสั้น กระบวนการผลิตไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการผลิต เพื่อ
เพิ่มมูลค่าให้เศษเหล็ก ให้กับทางกลุ่มผู้จัดจ าหน่ายได้ และยังช่วยลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้วัสดุที่มีอยู่ รวมทั้งวัสดุ
เหล็ก เป็นวัสดุที่มีความแข็งแรง คงทน จึงเหมาะกับการน ามาออกแบบและผลิต  จากกรณีศึกษาการสังเกต และ
สัมภาษณ์ เป็นอีกแนวทางในการประยุกต์ใช้วัสดุเศษเหล็กเหลือใช้ในการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ตามความคิด
สร้างสรรค์ของผู้ออกแบบ 
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ภาพที่ 1 Idea Sketch ผลิตภัณฑ์ของตกแต่งภายในบ้าน 
 

สรุป 
 จากกรณีศึกษาการสัมภาษณ์ร้านจัดจ าหน่ายวัสดุค้าเหล็กจ านวน 3 ร้าน มีเศษเหล็กเหลือใช้จ านวนมาก
จากการตัดทอน เพื่อจ าหน่ายตามความต้องการของลูกค้าจึงควรมีการออกแบบและผลิตในรูปแบบของผลิตภัณฑ์
โคมไฟ ดังที่ต่อวงศ์ ปุ้ยพันธวงศ์ (2553) กล่าวว่า กรรมวิธีการออกแบบจ าเป็นต้องค านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้      
ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากกรณีศึกษาข้างต้น ดังน้ี 

1. ด้านการใช้รูปทรงและรูปลักษณ์ มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ควรออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์ที่มี
รูปทรงความแปลกออกไป คือมีลวดลายที่จัดเรียงกันสวยงามและสมดุล จากที่เคยเห็น มีความโดดเด่นเป็นพิเศษใน
ด้านการดีไซน์เศษเหล็กเพื่อให้สะดุดตาผู้ซื้อและช่วยในการตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น หรือการน าเอารูปทรงที่เราพบเห็นใน
ชีวิตประจ าวันมาเป็นแนวทางในการออกแบบรูปทรงและการน าเสนอในรูปทรงใหม่ๆโดยการตัดทอนและเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม ใช้รูปร่าง รูปทรงของผลิตภัณฑ์ในรูปทรงเรขาคณิตเนื่องจากเศษเหล็กมีมีลักษณะ เป็นมุม และ
เหลี่ยมจากการตัดโดยเครื่องมืออุตสาหกรรม เรียบง่าย โมเดิร์น  

2. ด้านการใช้หน้าท่ีประโยชน์ใช้สอย การให้ความส าคัญกับประโยชน์ใช้สอยหรือการใช้งานของผลิตภัณฑ์
เป็นหลัก ส าหรับแนวทางนี้วิธีการออกแบบที่นักออกแบบมักน ามาใช้ เช่น การเพิ่มหน้าที่ประโยชน์ใช้สอยให้
สามารถท าหน้าที่ได้มากขึ้น หรือการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ควรใช้ 
เศษเหล็กที่เหลือจากการจัดจ าหน่ายมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในอาคารออกมาในรูปแบบของโคมไฟ เพื่อ
หลีกเลี่ยงการสัมผัส  เนื่องจากเหล็กมีความคม และอันตราย ต่อการสัมผัส ต้องมีความโดดเด่นในเรื่องของเศษเหล็ก
ที่น ามาใช้ และตอบสนองประโยชน์ใช้สอยสูงสุด สามารถใช้งานได้จริง การใช้งานคงทน 
 3. ด้านการใช้วัสดุ การเอาวัสดุชนิดต่างๆมาผสมผสานกัน ซึ่งการน าเอาวัสดุที่หลากหลายมาลองปรับใช้ก็
จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ท าให้เกิดความหลากหลายของความคิดได้มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ควรใช้วัสดุผสมได้
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เพื่อเพิ่มความสวยงามและมีโครงสร้างที่แข็งแรง รวมทั้งระยะเวลาในการผลิต ควรใช้ระยะ เวลาสั้น เพื่อค านึงถึง
เครื่องมือท่ีใช้ในการผลิตที่มีอยู่ และกระบวนการผลิตไม่สับซ้อน และยังเพิ่มมูลค่าให้เศษเหล็ก ให้กับทางร้าน และ
ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตเพราะใช้วัสดุที่มีอยู่ รวมทั้งเหล็กมีความแข็งแรง คงทน จึงเหมาะกับการน ามาออกแบบ
และผลิต  

 ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า เศษเหล็กเหลือใช้จากการจัดจ าหน่ายมีหลากหลายรูปแบบ และมีจ านวน
มากมายมหาศาลจากกระบวนการทางอุตสาหกรรม รวมทั้งในโรงงานอุตสาหกรรมอีกหลายแห่งที่พบเศษเหล็กเหลือ
ทิ้งจะถูกคัดแยกออกมา บ้างก็เป็นขยะ บ้างก็น ามารีไซเคิล  แต่กระบวนการน าเศษวัสดุเหล่านี้น ามาแปรรูปโดยไม่
ต้องหลอมละลายใหม่ หรือก็คือการน ากระบวนการทางด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมมาประยุกต์ใช้ 
อาจยังไม่แพร่หลายเท่าท่ีควร หากมีการตระหนักถึงการใช้กระบวนการในการออกแบบมาประยุกต์กับวัสดุเศษเหล็ก
เหลือใช้เหล่านี้  เศษเหล็กเหล่านี้ก็จะไม่ใช่ขยะอีกต่อไป การใช้ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้างสรรค์
ผลงานจากเศษเหล็กในรูปแบบต่างๆนั้น มากขึ้น โดยผ่านกระบวนการที่ใช้เครื่องมือที่ไม่จ าเป็นต้องผ่านการหลอม
ด้วยความร้อนซึ่งจะช่วยลดการเกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมทางอ้อมได้ จึงท าให้เศษเหล็กเหล่านี้ เป็นผลงานที่ต่อยอด
และพัฒนารวมทั้งช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหล็กเหลือใช้ สู่ตลาดการค้า อย่างแพร่หลายก็อาจจะเป็นได้ 
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