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แนวทางการออกแบบรูปทรง
โดยอิงวัสดุ

“Form follows material”

ในปัจจุบัน นักเขียนในวงการสถาปัตยกรรมและการออกแบบนิยมนำวลี “Form
follows function” มาเขียนในเชิงเปรียบเปรย เพื่อสื่อถึงประเด็นการออกแบบอื่นๆ
ที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบรูปทรง (form) เช่น Form follows fashion เปรียบเปรย
ถึงการที่นักออกแบบนำประเด็นด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ชอบซื้อสินค้าหรือ
บริการตามรูปแบบที่กำลังนิยมมาเป็นเงื่อนไขสำคัญในการคิด รูปทรง Form follows
delight เปรียบเปรยถึงการที่นักออกแบบนำประเด็นด้านความพอใจ ผู้บริโภคที่
ตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเพราะความงามหรือคุณค่าทางนามธรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่
ดา้นประโยชนใ์ชส้อย แตใ่นบรรดาวลเีปรยีบเปรยเหลา่นี ้   “Form follows material”
ซึ ่งหมายความถึงการที่นักออกแบบนำการวิเคราะห์คุณลักษณะของวัสดุมาเป็น
ประเด็นในการออกแบบรูปทรงนั้น ค่อนข้างได้รับความนิยมในการนำไปใช้ในการ
ทำงานออกแบบมากในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะกระแสของนวัตกรรมการออกแบบวัสดุ
ใหม่ (new materials) กำลังได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในหมู่นักออกแบบ
ทุกสาขา

อันที ่จริงผลงานออกแบบที ่เป็นไปตามแนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ
“Form follows material” นั้นมีมาตั้งแต่ในอดีต  แต่ส่วนใหญ่เกิดจากการค้นพบ
เทคนิคการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการขึ้นรูปใหม่ๆ ให้กับวัสดุดั้งเดิม เช่น
Thonet chair  ผลงานออกแบบของ Michael Thonet  ท่ีเกิดจากผลการคน้พบเทคนคิ
การดัดไม้จริงด้วยไอน้ำในช่วงประมาณปี คศ. 1830 โดยการนำท่อนไม้บีชเข้า
เครือ่งอดัความดนัไอนำ้ท่ีอุณหภูมิสูงกวา่ 100 องศา จนไมมี้ความยดืหยุน่สูง  จากนัน้
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นำไม้ออกมาจัดวางในแม่พิมพ์เหล็ก แล้วปล่อยให้ไม้ค่อยๆ แห้งตัวลงที่อุณหภูมิ
70 องศาเปน็เวลานาน 20 ชัว่โมง  จากนัน้นำทอ่นไมท่ี้ถูกดดัไดร้ปูทรงตามตอ้งการ
แล้วมาประกอบกันเป็นเก้าอี้ เก้าอี้ของ Thonet มีรูปทรงเพรียว  ดูทันสมัยและมี
น้ำหนักเบาต่างจากเก้าอี้ไม้อื่นๆ ที่ถูกผลิตในสมัยนั้นโดยสิ้นเชิง  ถือเป็นนวัตกรรม
การออกแบบเครื่องเรือนที่ดูเรียบง่าย  แต่มีความใหม่ไม่ซ้ำใครจนได้รับการยกย่อง
เป็นผู้นำการผลิตเครื่องเรือนสมัยใหม่ด้วยเทคนิคการผลิตกึ่งอุตสาหกรรมกึ่งงาน
ฝีมือ

การค้นพบเทคนิคไม้อัดดัด (molded plywood) โดยบริษัทผู้ผลิตไม้อัดสัญชาติ
อเมริกันระหว่างการผลิตสินค้าให้กับกองทัพเรืออเมริกันในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2
ทำใหเ้กิดเครือ่งเรอืนทีมี่รปูทรงใหมเ่ชน่  “Ant chair”  ออกแบบโดย Arne  Jacobson
นักออกแบบชาวสแกนดเินเวยีน ในป ีค.ศ. 1952   เชน่เดยีวกบัการคน้พบวสัดุใหม่
ที่มีส่วนผสมของพลาสติกและไฟเบอร์กลาสในช่วงทศวรรษที่ 1950 เครื่องเรือน
ชิน้แรกทีผ่ลติโดยใชว้สัดนุี ้คอื  Shell chair ออกแบบโดย  Charles Eames  ซึง่ถือเปน็
ต้นแบบของเครื่องเรือนช่วง Mid century modern   จะเห็นได้ว่า วัสดุและเทคนิค
การผลิตใหม่ทั้งสองประเภทนี้  ทำให้สามารถขึ้นรูปที่นั่งและพนักพิงของเก้าอี้ให้เป็น
ชิ้นเดียวกันที่รองรับสรีระของผู้นั่งได้พอดีโดยไม่มีรอยต่อของวัสดุ และได้เก้าอี้ที่มี
คณุลกัษณะเฉพาะตัว คอื เบา ทนทานและเกบ็ซอ้นกนัได ้  ซึง่ตา่งจากเกา้อีท่ี้ถูกผลติ
ในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น

ภาพที่ 1:  Vienna Caf� chair no. 14  ออกแบบโดย  Michael Thonet
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จะเห็นได้ว่า ลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นของรูปทรงเก้าอี้ทั้งสามตัวที่กล่าวข้างต้น
เป็นผลมาจากการใช้วัสดุหรือเทคโนโลยีที่คิดค้นใหม่ทั้งสิ้น และนักออกแบบไม่ได้
นำวัสดุมาเป็นปิดทับโครงสร้าง แต่ใช้เป็นโครงสร้างหลักและเป็นพื้นผิวของงาน
ออกแบบนั ้นเลย  ผลงานออกแบบทั ้งสามชิ ้นนี ้นอกจากมีรูปทรงสวยงามที ่มี
ความใหม่ไม่ซ้ำใคร(novelty) แล้ว  ยังมีอัตตลักษณ์ (Identity) ของผลงานที่ผู้คน
จดจำได้ง่ายด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุ  รูปทรง  และแรงกระทำ

ความเชื่อมโยงระหว่างวัสดุและรูปทรงนั้นขึ้นอยู่กับแรงกระทำจากภายนอกที่วัสดุนั้น
สามารถรบัได ้หรอืกลา่วในอกีนยัหนึง่ คอื การพฒันารปูทรงสำหรบังานออกแบบนัน้
ขึ้นอยู่กับว่า  วัสดุที่เลือกใช้ทนต่อแรงกระทำจากภายนอกประเภทใดได้บ้าง และใน
ปริมาณเท่าใด  และมีควรใช้เทคนิคการขึ้นรูปด้วยวิธีใดที่จะทำให้สามารถคงรูปทรง
ไว้ได้  ไม่เสียหาย เพ่ือจะไดผ้ลงานออกแบบตามทีไ่ด้จินตนาการไว ้  ดังตัวอยา่งแสดง
การเปรียบเทียบผลงานออกแบบเก้าอี้ที่ใช้วัสดุไม้ เซรามิค โลหะ พลาสติก และผ้า
ต่อไปนี้

ภาพที่ 2:  Ant chair ออกแบบโดย  Arne Jacobson ภาพที่ 3:  Shell chair  ออกแบบโดย Charles Eames
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ภาพที่ 4:  เก้าอี้  Out  of Habit  ทำจากเซรามิค  ออกแบบโดย Kirstin Romer, 2005

ภาพที่ 5:  เก้าอี้ Schizzo chair  ทำจากไม้ดัดไอน้ำ ออกแบบโดย Ron Arad (เพื่อบริษัท  Vitra) ,1995

เซรามิคมีคุณสมบัติที่ทนต่อแรงกดเพียงอย่างเดียว จึงต้องมีฐานที่มั่นคงรองรับระนาบที่นั่ง  แต่เนื่องจากเซรามิคมี
เทคนิคการขึ้นรูปที่หลากหลาย จึงสามารถออกแบบรูปทรงที่มั่นคงให้ดูสละสลวยและมีรายละเอียดได้มากขึ้น

ไม้มีคุณสมบัติที ่ทนแรงกระทำได้ดีทุก
ประเภท และมีเทคโนโลยีการขึ ้นรูปที ่
หลากหลาย จึงสามารถนำมาออกแบบ
รูปทรงที่ดูเคลื่อนไหว (dynamic) ได้ใน
ระดับหนึ่ง
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ภาพที่ 6:  เก้าอี้ After Spring  ทำจาก polished bronze  ออกแบบโดย Ron Arad  และ ภาพที่ 7 : เก้าอี้ Miss Lacy ทำจาก stainless steel
ออกแบบโดย Philippe Starck (เพื่อบริษัท Driade), 2007

โลหะมีคุณสมบัติที่ทนต่อแรงกระทำทุกประเภทได้ดีและมีเทคโนโลยีการขึ้นรูปที่หลากหลายเหมือนไม้  จึงสามารถนำมาออกแบบเป็น
รูปทรงทั้งที่ดูมั่นคงและเคลื่อนไหว  มีรายละเอียดที่พิถิพิถันและเรียบร้อย

ภาพที่ 8:  เก้าอี้ Panton chair ทำจากพลาสติกประเภท Polypropelene  ออกแบบโดย Verner Panton, 1960 และ
ภาพที่ 9:  เก้าอี้ Victoria Ghost ออกแบบโดย Philippe Starck, 2005

พลาสติกมีคุณสมบัติที่ทนต่อแรงกระทำทุกประเภทได้ดีและมีเทคโนโลยีการขึ้นรูปที่ได้รับการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศอิตาลี จึงสามารถนำมาออกแบบเป็นรูปทรงทั้งที่ดูมั่นคงและเคลื่อนไหว
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จะเห็นได้ว่า ความเป็นไปได้ของการนำวัสดุมาข้ึนรูปให้เป็นรูปทรงตามจินตนาการ
ของนักออกแบบน้ันมีข้อจำกัดอยู่ท่ีคุณสมบัติการรับแรงของวัสดุน้ันๆ โดยนักออกแบบ
ต้องคำนวณและทดลองว่า วัสดุในรูปทรงนั้นๆ จะรับแรงกระทำประเภทต่างๆ
เช่น แรงที่เกิดจากน้ำหนักของคนเมื่อนั่งบนวัสดุที่ขึ้นรูปเป็นแผ่นที่นั่งของเก้าอี้
และจะตอ้งปรบัปรงุรูปทรงอยา่งไร และนีค่อืความหมายของคำวา่ “Form follows
material  นัน่เอง

ข้ันตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการใช้แนวทางการออกแบบรูปทรง
โดยอิงวัสดุ “Form follows material”

ลักษณะเด่นของแนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ “Form follows material”
เน้นที่การสืบค้นและ วิเคราะห์ข้อมูลวัสดุ  ก่อนที่จะนำข้อมูลนั้นมาทดลองและ
สังเคราะห์เป็นผลงานออกแบบ นิยมใช้กับการออกแบบโดยใชวั้สดุใหม่ซ่ึงมีคุณลักษณะ
ของวัสดุที่ซับซ้อนและหลากหลาย  จึงจำเป็นที่นักออกแบบต้องศึกษาและทำความ
เข้าใจข้อได้เปรียบและข้อจำกัดของวัสดุเหล่านั้นอย่างถ่องแท้ ก่อนจะเริ่มขั้นตอน
การออกแบบ  สามารถสรุปขั้นตอนการออกแบบตามแผนภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 10:  ที่นั่งแบบแขวนทำจากเชือกและผ้าฝ้าย

ผ้ามีคุณสมบัติที่ทนต่อแรงดึงได้สูงมาก จึงสามารถ
ออกแบบรูปทรงอิสระ (free form) โดยการใช้
ประกอบกับวัสดุประเภทอื่น
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รายละเอียดอธิบายแต่ละขั้นตอนการออกแบบ พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาการ
ออกแบบเก้าอี้

1. การอธบิายโจทยโ์ดยสงัเขป (project brief)  โดยทัว่ไปผูป้ระกอบการจะกำหนด
ความต้องการเบื ้องต้นอย่างคร่าวๆ  เช่น  ชนิดและหมวดของผลิตภัณฑ์
ภาพลักษณ์ของตราสินค้า เงื่อนไขทางการตลาด ความสามารถและข้อจำกัด
ในการผลิต เป็นต้น

ตัวอย่าง : บริษัท Dietiker ผู้ผลิตเครื่องเรือนสำนักงานรายใหญ่ของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ ต้องการขยายตลาดเครื่องเรือนประเภทบุนวม (upholstery
furniture) โดยต้องการผลงานออกแบบเก้าอี ้ประเภทนั่งพักผ่อน (lounge
seating) ท่ีใช้งานได้ท้ังในบ้านและสำนักงาน โดยให้ออกแบบภายใต้ประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีการผลิตของบริษัท แต่สามารถนำวัสดุใหม่ที่เปิดตัวในตลาด
มาใช้ในการออกแบบ

ภาพที่ 11:  แผนภาพแสดงขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการออกแบบรูปทรงโดยอิงวัสดุ “Form
follows material”
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2. สำรวจศักยภาพของวัสดุและกระบวนการผลิต (explore potential of materials
and processes)  เป็นขั้นตอนการสำรวจ  วิเคราะห์วัสดุและกรรมวิธีการผลิต
ที่เหมาะสมและมีแนวโน้มที่จะนำมาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบ โดยทั่วไป
ผู้ผลิตวัสดุจะอธิบายคุณลักษณะของวัสดุออกเป็น 2 ประเภท คือ คุณลักษณะ
ทางด้านเทคนิค (technical attribute)  ซึ่งเป็นมิติทางด้านวิศวกรรมและด้าน
วัสดุศาสตร์ (material sciences) ที่อธิบายถึงคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุ
ท่ีมีผลตอ่การใชง้าน  เชน่ นำ้หนกั  การทนไฟ การทนตอ่รงัสีและเคม ีการทนตอ่
การขูดขีด และคุณลักษณะทางประสาทสัมผัส (sensorial attribute) ซึ่งเป็น
มิติทางด้านความงามและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างวัสดุกับมนุษย์  ที่อธิบายถึง
คุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่มีผลต่อประสาทสัมผัสทั้งห้า เช่น ลักษณะ
พื้นผิว ความโปร่งแสง ความมันเงา การดูดซับเสียง เป็นต้น รูปทรงที่สวยงาม
ของผลิตภัณฑ์นั้นเกิดได้จากทั้งตัววัสดุ และจากกระบวนการผลิตที่ใช้ในการ
ข้ึนรปู (shaping) การยดึ (joining) และการตกแตง่พืน้ผวิ (surfacing)

ภาพที่ 12-15:  ตัวอย่างเครื่องเรือนที่ผลิตโดยบริษัท Dietiker และ ตราสินค้าของบริษัท
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ภาพที่ 16:  ตัวอย่างรายละเอียดของวัสดุพลาสติกประเภทโพลียูเรเทน (PUR) ของบริษัท Bayer ผู้ผลิตวัสดุพลาสติก
(polymer) รายใหญ่ของประเทศเยอรมัน

ภาพที่ 17:  ตัวอย่างรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่แสดงคุณลักษณะต่างๆ ของวัสดุ
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3. กำหนดคุณลักษณะ (identification) กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์
ที่ต้องการ นักออกแบบจะต้องกำหนดรายละเอียดของคุณลักษณะของที่นั่งนั้น
ให้สามารถจินตนาการเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน

3.1 แนวความคดิเบือ้งตน้ (configuration of concept)  กำหนดแนวความคดิ
เบื ้องต้น โดยคำนึงถึงเป้าหมายทางการตลาด  กลุ่มเป้าหมายและ
คุณลักษณะที่ละเอียดขึ้น

ตวัอยา่ง : ออกแบบทีน่ัง่สำหรบัคนหนุม่สาวทีท่ำงานในสำนกังานกึง่บา้น
(home office) เป็นกลุม่เป้าหมายหลกั เป็นท่ีน่ังท่ีมีความยดืหยุน่สามารถ
รองรับท่านั่งของแต่ละคน (individual posture) ได้พอดี เพื่อให้เกิด
ความสบายสูงสุด

3.2 มาตราส่วน (scale) กำหนดขนาด สัดส่วนของผลิตภัณฑ์

ตวัอยา่ง : เก้าอีค้วรมสัีดส่วนโดยประมาณ คอื ระนาบทีน่ัง่กวา้ง 70 ซม.
ลึก  55-60 ซม. ความสงูของเกา้อี ้37.5-40 ซม. และพนกัพงิสูง 40-
50 ซม. ทั้งนี้ควรมีการทดลองขึ้นต้นแบบ ขนาดเท่าจริงเพื่อหาสัดส่วน
การนั่งที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง

3.3 ประโยชน์ใช้สอย (functionality) วิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอยเพื่อกำหนด
คุณลักษณะทางด้านเทคนิคและสรีระศาสตร์ที่เป็นรูปธรรม

ตัวอย่าง : ประโยชน์ใช้สอยลำดับแรกของการนั่ง คือ ความสบายในการ
นั่ง (comfort) ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การนั่งสบาย (function
comfort) และความรูสึ้กวา่นา่สบาย (conceptual comfort)  และเนือ่งจาก
ความหลากหลายด้านสรีระและท่านั่งของกลุ่มเป้าหมาย จึงสรุปเป็น
แนวความคิดด้านประโยชน์ใช้สอยของเก้าอี้ตัวนี้ คือ สามารถเข้ากับ
ท่านัง่ท่ีมีความ เฉพาะตวัของผูน้ัง่ (fits to individual posture)  โดยเกา้อี้
ควรมีองค์ประกอบต่อไปนี้ มีโครงสร้างที่ยืดหยุ่น มีพื้นผิวหรือวัสดุคลุม
ที่กระตุ้นประสาทสัมผัสของผู้นั่งให้รู้สึกสบาย มีรูปทรงที่มองแล้วรู้สึกว่า
น่าจะนั่งสบายและให้ความรู้สีกเป็นอิสระที่จะปรับท่านั่ง (freedom of
movement)

3.4 บุคลิก (personality) วิเคราะห์และสรุปความหมายทางนามธรรมหรือ
บุคลิกของผลิตภัณฑ์ที ่ต้องการให้ผู ้ใช้รับรู ้ เพื ่อที ่จะได้นำมาสื่อสาร
ผ่านการออกแบบรูปทรง โดยทั่วไปต้องพิจารณาลักษณะการใช้ชีวิต
และความพึงพอใจของผู้ใช้ และอัตตลักษณ์ของตราสินค้าของผลิตภํณฑ์
นัน้ๆ ด้วย
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ตัวอย่าง : แนวความคิดในการออกแบบเก้าอี้ “Comfort is flexibility”
โดยผู้ใช้ควรรับรู้ได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะที่สรุปเป็นคำ หรือ
วลีหลัก (keywords) ดังนี้ informal, freedom of movement, hybrid
upholstery, modern lines

4. การสรา้งภาพตามแนวความคดิ (concept visualization)  ข้ันตอนการสเกต็ช์
หรอืนำภาพตวัอยา่งขององคป์ระกอบในการออกแบบ ตัวอยา่งวสัดุ พืน้ผวิ โครงสี
ที่สามารถสื่อถึงคุณลักษณะเฉพาะในข้อ 3  รวมทั้งภาพบรรยากาศของสภาพ
แวดล้อมที่ผลิตภัณฑ์จะถูกนำไปใช้ แล้วทดลองผสมผสานองค์ประกอบต่างๆ
เหล่านั้นให้เป็นจินตนาการเชิงรูปธรรมเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์  โดยมาจัด
รวมกันในรูปแบบของ mood board

ภาพที่ 18:  ตัวอย่างภาพแสดงลักษณะทางรูปธรรมเบื้องต้นของเก้าอี้
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5. การเลอืกใชวั้สดุ (materialization)  ข้ันตอนนีเ้ป็นการเริม่ข้ันตอนการผสมผสาน
ความรู้ทางเทคนิคเข้ากับการออกแบบผลิตภัณฑ์ แล้วสังเคราะห์เป็นงานสเก็ตช์
รูปทรงในลักษณะต่างๆ การสังเคราะห์นี ้เป็นผลจากการวิเคราะห์วัสดุและ
กรรมวิธีการผลิตที่ได้ค้นคว้ามาในข้อ 2 และความสามารถในการรับแรงและ
ทนต่อแรงกระทำจากภายนอกแล้ว ยังเป็นผลจากการวิเคราะห์ประเด็น
การออกแบบอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่
ผลิตภัณฑ์จะถูกนำไปใช้ การประหยัดพลังงานและวัตถุดิบ และอายุการใช้งาน
ที่เหมาะสม เป็นต้น หากรูปทรงใดสามารถสื่อถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่
กำหนดไว้ในข้อ 3 ได้ ก็นับว่าเป็นรูปทรงที่มีแนวโน้มให้นักออกแบบสามารถ
นำไปพัฒนางานเป็นออกแบบต่อไปได้

ตัวอย่าง : ภาพสเก็ตช์รูปทรงของเก้าอี้ และตารางแสดงการทดลองนำวัสดุ
และกรรมวิธีการผลิต มาสังเคราะห์เป็นงานออกแบบ กลุ่มภาพทางซ้ายมือ
เป็นภาพสเก็ตช์ของเก้าอี้ที่เกิดจากการทดลองจับคู่วัสดุและกระบวนการผลิต
ประเภทต่างๆ ตามตารางทางด้านขวามือเข้าด้วยกัน

ภาพที่ 19-22:  ตัวอย่างภาพการทดลองออกแบบรูปทรงเก้าอี้ที่สัมพันธ์กับคุณสมบัติของวัสดุ
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6. การทำตน้แบบ (prototyping)  การทดลองขึน้ผลติภณัฑต์น้แบบ  โดยการใชว้สัดุ
และเทคนิคการผลิตที่เหมาะสมที่ได้สรุปในข้อ 5

สรุป

ปัจจุบันมีนวัตกรรมของวัสดุใหม่ที่เกิดจากการผสมผสานความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเกิดขึ้นมากมาย วัสดุเหล่านี้มีคุณลักษณะทางกายภาพที่หลากหลาย
และสามารถปฏิสัมพันธ์กับประสาทสัมผัสของมนุษย์ได้ ด้วยกระแสและคุณลักษณะ
ดังกล่าวนี ้ทำให้นักออกแบบสามารถสร้างสรรค์รูปทรงและรายละเอียดของงาน
ออกแบบให้น่าสนใจมากขึ้น ภาพฝันของนักออกแบบจะเป็นจริงไม่ได้เลย ถ้าไม่มี
วัสดุและกรรมวิธีการผลิตที่เหมาะสมอำนวยให้ แนวทางการออกแบบรูปทรงโดย

The appropriate material and structure of the chair:
The legs which are the main structure have 2 possibilities. The more economical material is stainless steel which gives flexibility
when users sit on the chair and is also easy to maintenance. The second possibility is carbon fiber. The price is higher, but it can
provide more flexibility.
The seat is made of metal truss structure which can provide the rigid flexibility. This structure is covered by polyurethane foam, then
white lining fabric and face fabric as the outer layer. The face fabric is comprised of cotton and spandex yarns which can provide
flexibility and air flow.

ภาพที่ 23: ตัวอย่าง Prototyping และ product specification ของเก้าอี้ “Liberty” ที่ใช้แนวความคิดในการออกแบบ “Comfort is flexibility”
ออกแบบโดย Akiko Oji, Minju Lee และ นัททนี  เนียมทรัพย์
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อิงวัสดุ “Form follows material” เป็นการเสนอแนะให้นักออกแบบทำความเข้าใจ
ศักยภาพของวัสดุอย่างถ่องแท้ก่อนเริ ่มสร้างสรรค์งานออกแบบ จากนั้นนำวัสดุ
และกรรมวิธีการผลิตที่มีความเป็นไปได้มาวิเคราะห์และทดลองเพื่อที่จะเลือกวัสดุ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวความคิดในการออกแบบของตน
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