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ผลการเรียนรู

• บอกความหมาย ความสําคัญ และคุณคา

ของงานประดิษฐได

• จําแนกประเภทของงานประดิษฐได

• อธิบายความหมายของการออกแบบได

• ศึกษาแบบ ดัดแปลงแบบ และออกแบบงานประดิษฐได

• นําหลักการเบื้องตนเกี่ยวกับงานประดิษฐไปใช

ในการสรางสรรคผลงานได

หนวยการเรียนรูที ่  ๑
หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับงานประดิษฐ

 งานประดิษฐ  เป นงานที่มีความเกี่ยวข อง

สัมพันธกับชีวิตประจําวันของคนไทยมาตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน งานประดิษฐมากมายเกิดขึ้นจาก

การดํารงชีวิต เชน การนําใบตองมาประดิษฐเปน

ภาชนะใสอาหารและขนม การปนถวยชามดวยดินเหนยีว

การที่จะสรางสรรคงานประดิษฐใหประสบผลสําเร็จ

ผูประดิษฐจะตองมีความรักในงาน มีความอดทน

ฝกปฏิบัติงานจนเกิดความชํานาญในงานนั้นๆ



ñ. ¤ÇÒÁËÁÒÂ ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ áÅÐËÅÑ¡¡ÒÃÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤�§Ò¹»ÃÐ´ÔÉ°�
 ในการสรางสรรคงานประดิษฐกอนที่จะลงมือสรางสรรคผลงาน นักเรียนจําเปนตองเรียนรูหลักการเบื้องตน

เกี่ยวกับงานประดิษฐเสียกอน ซึ่งเปนพื้นฐานที่จะชวยทําใหนักเรียนสามารถสรางสรรคงานตามที่ออกแบบไวได

 ๑.๑ ความหมายของงานประดิษฐ
 ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ไดใหคําจํากัดความของคําที่เกี่ยวของไว ดังนี้

งาน หมายถึง น. สิ่งหรือกิจกรรมที่ทํา เชน งานบวช งานปใหม

ประดิษฐ หมายถึง ก. ตั้งขึ้น, จัดทําขึ้น, คิดทําขึ้น, สรางขึ้น, แตงขึ้น ว. ที่จัดทําขึ้นใหเหมือนของจริง เชน 

ดอกไมประดิษฐ, ที่คิดทําขึ้นไมเหมือนธรรมชาติ เชน ลายประดิษฐ

 ดังนั้น งานประดิษฐ จึงหมายถึงสิ่งที่ทําขึ้น สรางขึ้น จัดทําขึ้นใหเหมือนของจริงหรือคิดทําขึ้นใหมไมเหมือน

ธรรมชาติ

 งานประดษิฐตามมาตรฐานการเรยีนรูกลุมการงานอาชพีและเทคโนโลยมีุงเนนงานประดษิฐทีเ่ปนเอกลักษณไทย

และงานประดิษฐทั่วไปเกี่ยวกับการประดิษฐของเลน ของใช และของประดับตกแตง เพื่อนําไปใชใหเกิดประโยชนกับ

การดํารงชีวิตและครอบครัว หรือเพื่อการอาชีพ รวมทั้งเพื่อเปนความรูพื้นฐานในการศึกษาตอ

 ๑.๒ ความสําคัญ คุณคา และประโยชนของงานประดิษฐ
 งานประดิษฐมีความสําคัญ คุณคา และประโยชน ดังตอไปนี้

 ๑) งานประดิษฐมีความสัมพันธและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันของคนไทย ตั้งแตสมัยโบราณมี

งานประดิษฐเกิดขึ้นมากมายจากชีวิตความเปนอยูเพื่อประโยชนการใชสอยและความสวยงาม เชน การประดิษฐ

ภาชนะใสขนมดวยใบตอง การปนถวยชามดวยดนิเหนยีว การปนตุกตาชาววังเปนของประดับตกแตงหรอืของเดก็เลน

ดวยวัสดุตางๆ การแกะสลักไมเพื่อทําบานประตู เปนตน

การประดิษฐภาชนะใสขนมดวยใบตองหรือใบไมตางๆ เปนงานประดิษฐที่เกิดขึ้นจากการดําเนินชีวิตประจําวันของคนไทย

๒



 ๒) งานประดษิฐมคีวามสมัพนัธเกีย่วของกบัขนบธรรมเนยีมประเพณีทางศาสนา เชน การประดษิฐ

ตกแตงเทียนพรรษาดวยใบตองและดอกไม การรอยมาลัยบูชาพระ การประดิษฐกระทงดวยใบตองในวันลอยกระทง 

เปนตน

 ๓) งานประดิษฐชวยใหเกิดความรกั ความ

สามคัคใีนหมูคณะ ในกรณีทีผู่ประดิษฐรวมกลุมกนัสราง

ชิ้นงาน นอกจากจะไดชิ้นงานตามตองการแลว ยังกอให

เกิดความรัก ความสามัคคี รูจักเอื้ออาทร รูจักเสียสละ 

รูจักการเปนผูนําและผูตามที่ดี อันเปนคุณคาที่จะชวย

สรางสรรคสังคมใหนาอยู

 ๔) งานประดิษฐชวยใหการทํางานของ

สมองและประสาทสัมผัสประสานสัมพันธกัน กลาวคือ

ทําใหผูประดิษฐเกิดการพัฒนาทางความคิด สติปญญา 

ความสามารถ รวมทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ดังนี้

การสรางสัมพันธภาพในการทํางานดวยการปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จะทําใหการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

การปฏิบัติและฝกฝนงานประดิษฐดวยตนเองหรือศึกษาจากผูรูจะชวยให
งานประดิษฐประสบผลสําเร็จและไดผลงานเปนที่นาพอใจ

 ๑. สงเสริมใหมีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน

 ๒. สงเสริมใหมีความมานะอดทน รักในการทํางาน และรูคุณคาของผลงาน

 ๓. สงเสริมใหมีความเชื่อมั่นในตนเอง รูคุณคาของตนเอง

 ๔. สงเสริมใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรคและการพัฒนาทางดานสติปญญา

 ๕. สงเสริมใหมีความสามารถในการพัฒนาฝมือ

 ๖. สงเสริมใหมีสมาธิและอารมณมั่นคง

 ๑.๓ หลักการสรางสรรคงานประดษิฐ
 การสรางสรรคงานประดิษฐใหประสบผลสําเร็จนั้น

ผูเรียนตองมีความพึงพอใจในการทํางาน โดยยึดหลักการ 

ดังนี้

 ๑) หมั่นศึกษาหาความรูในงานที่ตนเอง

สนใจ โดยศึกษาจากผูชํานาญการในชุมชนหรือทองถิ่น

นั้นๆ หรือศึกษาหาความรูจากโรงเรียนหรือสถาบันตางๆ 

รวมทั้งศึกษาตัวอยางจากสิ่งประดิษฐที่สนใจ

 ๒) ศึกษาหลักการ วิธีการ หรือข้ันตอน

การปฏิบัติงาน ในการประดิษฐชิ้นงานอาจเลียนแบบ

ชิ้นงานจากภาพหรือชิ้นงานจริง ซึ่งผู เรียนควรศึกษา

หลักการและวิธีการในการประดิษฐชิ้นงานนั้น โดยการ

วิเคราะหดวยตนเองหรือศึกษาจากผูรู ผูเชี่ยวชาญ หรือ

ศึกษาจากสื่อตางๆ เชน วารสาร หนังสือ เปนตน

๓



 ๓) ทดลองประดิษฐ  ในกรณีที่ผูเรียนตองการสรางสรรคงานประดิษฐขึ้นเองหรือท่ีเรียกกันวา “งาน

การแกะสลักพืชผักและผลไม เปนงานประดิษฐเพื่อความสวยงามหรือใชประดับตกแตงอาหารซึ่งสะทอนวิถีชีวิตคนไทยที่สืบทอดกันมาชานาน

การสรางสรรคงานประดิษฐประเภทนวัตกรรม ผูประดิษฐตองทดลองปฏิบัติ
บอยๆ เพื่อแกไขขอบกพรองจนสําเร็จเปนชิ้นงาน

ประดิษฐประเภทนวตักรรม” ผูเรยีนตองศึกษาคนควาและ

ทดลองปฏิบัติตามแนวคิดที่ไดสรางสรรคไว ซึ่งเปนการ

ลงมือทดลองทําในลักษณะลองผิดลองถูกและมีการ

ปรับปรุงแกไขขอบกพรองจนสําเร็จเปนชิ้นงานประดิษฐ

ที่พึงพอใจ

ò. »ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹»ÃÐ´ÔÉ°�
 งานประดษิฐมมีากมายหลากหลายรปูแบบ สามารถ

จัดแบงงานประดิษฐตามคุณคาของงานได ดังนี้

 ๒.๑ งานประดิษฐทีเ่ปนเอกลกัษณไทย 
 งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย หมายถึง งาน

ประดิษฐทีต่กทอดกนัมาต้ังแตสมัยโบราณ สะทอนใหเหน็

ถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตแบบไทย เปนงานที่มีความประณีต มีความงาม มีคุณคาทางศิลปะ และบงบอก

เอกลักษณของชาติไทย ซ่ึงสวนใหญจะเปนงานที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันและสื่อความหมายถึงขนบธรรมเนียม

ประเพณีไทย รวมทั้งความเปนไทย

 งานประดิษฐประเภทนี้เปนมรดกไทยที่สืบทอดกันมาชานาน และสามารถฝกทําดวยตนเองได โดยการศึกษา

ขัน้ตอนการประดษิฐจากแบบในหนงัสอื นติยสาร หรอืฝกจากผูมคีวามรู มปีระสบการณในทองถิน่นัน้ๆ จนเกดิความ

ชํานาญ และสามารถนําไปประกอบอาชีพได 

๔



 งานประดิษฐดวยดอกไมสด 

 มีหลายชนิด หลายรูปแบบ เชน การรอยพวงมาลัย

การรอยตาขาย การรอยอบุะ การนาํมาประดับหรอืตกแตง 

เพื่อชวยใหเกิดความสวยงามของชิ้นงานประดิษฐ เปนตน 

ซึ่งงานประดิษฐประเภทนี้ผู สนใจสามารถศึกษาจากผูรู 

หรือศึกษาดวยตนเองจากหนังสือ นิตยสารตางๆ และฝก

ประดิษฐบอยๆ ก็จะเกิดความชํานาญจนสามารถนําไป

ประกอบอาชีพได

งานประดิษฐดวยใบตอง

 เปนงานประดิษฐทีค่นไทยในอดตีนยิมประดษิฐเพือ่ใช

ใสอาหาร ใชหอขนม ตลอดจนนํามาใชประดิษฐในงานพิธี

ตางๆ เชน ใชทํากระทงในประเพณีลอยกระทง ใชทําพาน

ในวันไหวครู ใชทําบายศรีในพิธีและวันสําคัญทางศาสนา 

เชน กระทงสลากภัต ถาดใบตองใสขนมถวายพระ เปนตน

งานแกะสลักพืชผักและผลไม

 เปนงานแกะหรือสลักลวดลายลงบนพืชผักหรือผลไม

ดวยการใชมดีเปนเครือ่งมอืในการแกะลวดลาย ซึง่สามารถ

นําผักและผลไมมาแกะสลักใหเกิดรูปแบบตางๆ ไดหลาย

ลักษณะ อาจเปนรูปดอกไม ใบไม แลวนํามาจัดเรียงหรือ

ประกอบตกแตงในถาดหรือพานใหสวยงาม เชน การ

แกะสลักฟกทองเปนภาชนะใสอาหาร การแกะสลักผักจิ้ม

นํ้าพริก การแกะสลักหยวกกลวยหรือเรียกวา “การแทง

หยวก” เปนตน

 งานแกะสลักไม

 เปนการแกะสลักลวดลายลงบนเนื้อไม โดยการใชส่ิว 

คอน เปนเครือ่งมอืทาํใหเกดิลวดลาย เชน การแกะสลกัไม

ทําเปนบานประตู การแกะสลักไมเปนภาพประดับฝาผนัง 

หรือเปนรูปลวดลายตางๆ เพือ่ใชในการตกแตงอาคาร บาน 

และสถานที่ตางๆ เปนตน โดยสวนมากตองอาศัยความ

ชํานาญหรือประสบการณในการฝกประดิษฐ ซึ่งจะชวยให

ผลงานมีคุณภาพมากขึ้น

 งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทยสามารถแบงประเภทไดหลากหลายประเภท ดังตัวอยางเชน
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งานปนดินเหนียวเปนงานประดิษฐที่พบไดตามทองถิ่นในแตละภาคของ
ประเทศไทย ซึ่งผูประดิษฐตองใชความชํานาญและประสบการณ ผลงานที่
ออกมาจึงจะสวยงาม

 งานปนจากดิน

 เปนชิ้นงานที่ไดจากการนําดินเหนียวหรือดินอื่นๆ 

มาทําใหเปนรูปหรอืชิน้งานทีต่องการ ไดแก งานเครือ่งปน

ดินเผา งานปนตุกตาชาววัง งานปนถวยชาม เปนตน 

งานประดิษฐประเภทนี้ถือเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ท่ีมีอยู ในทองถิ่นหรือตามภาคตางๆ ซึ่งถือวาเปน

เอกลักษณของแตละทองถิ่นนั้นๆ

 ๒.๒ งานประดิษฐทั่วไป 
 งานประดิษฐทั่วไป หมายถึง งานประดิษฐที่เกิด

จากแนวความคดิหรือความคิดสรางสรรคทีมุ่งสรางสรรค

ผลงาน โดยมจีดุมุงหมายอยางใดอยางหนึง่ เชน ประดษิฐ

เพื่อเปนของใช ประดิษฐเพ่ือรณรงคลดการท้ิงขยะและ

สิ่งปฏิกูล ประดิษฐเพื่อเปนของเลน ประดิษฐเพื่อการคา 

ประดิษฐเพื่อเปนของตกแตงบาน เปนตน  โดยสามารถ

จัดแบงประเภทตามชนิดของวัสดุที่นํามาประดิษฐและ

ลักษณะการนําไปใชงานได ดังตัวอยางเชน

งานจักสาน

 เปนงานท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษต้ังแตสมัย

โบราณ ซึ่งสวนมากจะประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ เชน 

หวาย ไมไผ ใบลาน กก กระจูด เปนตน งานประดิษฐ

ประเภทจักสานนี้บรรพบุรุษของไทยไดแนวคิดจาก

การสรางรังของนกและนํามาประดิษฐดัดแปลง เพื่อ

ประโยชนใชสอยในชีวิตประจําวัน เชน การประดิษฐ

เครื่องใช ไมวาจะเปนมูลี่ หมวก งอบ กระดง กระจาด 

กระบุง เปนตน  การประดิษฐเครื่องดักสัตว เชน กระชัง 

ลอบ ไซ ของ เปนตน  และการประดิษฐเครื่องเลน

เชน ตะกรอ ปลาตะเพียน นก ตั๊กแตน เปนตน

งานจักสานในแตละทองถิ่นจะไมเหมือนกันขึ้นอยู

กบัวฒันธรรม ประโยชนใชสอย และวสัดุในทองถิน่นัน้ๆ
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 งานปนจากวัสดุตางๆ

 เปนงานประดิษฐดวยฝมือ สามารถทําไดจากวัสดุ

หลายชนิด ในปจจุบันนิยมทํากันมาก เชน ปนดอกไม

จากแปงขาวเหนียว ปนขนมไทยจิ๋ว ปนตุกตาชาววัง

จากดินเหนียว เปนตน

 งานประดิษฐจากกระดาษและผา

 เปนงานประดิษฐท่ีทําไดงาย สามารถทําไดทั้งใน

ครัวเรือนและทําเปนงานอุตสาหกรรม มีลักษณะหลาย

รูปแบบ เชน ประดิษฐดอกไมจากกระดาษเพื่อใชเปน

ของประดับตกแตงบาน ใชเปนของท่ีระลึก ขอดีของ

งานประดิษฐประเภทนี้คือ มีความทนทาน มีอายุการ

ใชงานยาวนานกวาดอกไมหรือตนไมที่มีตามธรรมชาติ 

และมีความสวยงามใกลเคียงกัน เปนตน

งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช

 เปนงานประดิษฐที่เกิดจากความคิดสรางสรรค

ของผูประดิษฐ งานประดิษฐประเภทนี้มีมากมายหลาย

รูปแบบ เชน การนําถุงพลาสติกที่ใชแลวมาทําเปน

ดอกไม การนาํกระดาษสมดุโทรศพัทมาสานเปนของใช

ตางๆ เปนตน

งานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ

 เปนงานประดิษฐที่เกิดจากแนวความคิดในการนํา

วัสดุธรรมชาติที่มีในทองถิ่นมาประดิษฐหรือดัดแปลง 

เพื่อใหสามารถนํามาใชประโยชนได เชน การทําแจกัน 

ทําวาว ทําของใชจากไมไผ การทําโตะ เกาอี้จากหวาย 

การทาํดอกไมจากโครงใบยางพารา การทาํเคร่ืองแขวน

จากเปลือกหอย การนําผักตบชวามาประดิษฐเปน

กระเปาและเครื่องใช เปนตน
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วัสดุธรรมชาติ หมายถึง วัสดุที่เกิดขึ้นเอง

ตามธรรมชาติ และเรานํามาใชประโยชนโดยไมไดมีการ

เปลี่ยนแปลงไปจากสภาพเดิมมากนัก แตบางครั้งก็มีการ

เปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม เพื่อเพิ่มคุณคาทั้งในดาน

ความงาม ความคงทน สีสัน และการนําไปใชงาน ซึ่งวัสดุ

ที่ไดมาจากธรรมชาติมีอยูมากมายหลายชนิด แตละชนิด

สามารถนํามาประดิษฐเปนสิ่งของเครื่องใชตางๆ มากมาย 

 การรู  จักนําวัสดุธรรมชาติท่ีมีอยู  ในแตละ

ทองถิน่มาใชในงานประดษิฐจะทาํใหผลติภณัฑนัน้มีคุณคา 

และคงความงามแตกตางกันไปตามวัสดุธรรมชาติของ

ทองถิ่นนั้นๆ  นอกจากนี้ ยังเปนการรักษาเอกลักษณไทย

อีกทางหนึ่งดวย วัสดุธรรมชาติท่ีสามารถพบเห็นใน

ชีวิตประจําวันและนํามาใชในงานประดิษฐ  ไดแก

 ๑. ไม เชน ไมไผ ไมฉําฉา หวาย เปนตน

  ๒. หนังสัตว เชน หนังกระบือ หนังจระเข

หนังวัว หนังสัตวชนิดอื่นๆ เปนตน

   ๓. ผา เชน ผาฝาย ผาไหม ผาที่ทอจากใย

ธรรมชาติชนิดอื่นๆ เปนตน

   ๔. ดิน ทราย และวัสดุชนิดอื่นๆ ที่ปนดวย

ดิน แลวหลอมดวยทรายจึงกลายเปนแกว

   ๕. ผักตบชวา กก กระดาษ และวัสดุที่ใช

ถักทอหรือจักสานชนิดอื่นๆ

  ตัวอยางงานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ

เชน กระดาษสา ผลติภัณฑจากตนกระสาหรอืปอสา

ซึ่งเปนพืชเสนใยตระกูลปอ เปนไมพุมขนาดกลาง 

ชอบขึ้นตามที่ช้ืนแฉะ ริมแมน้ําลําคลอง มีใบใหญ

เทาฝามือคลายรูปไข ปลายแหลม ขอบใบเวาเปน

๓ แฉก เปลือกใชเปนวัตถุดิบในการทํากระดาษสา กระดาษสาสามารถนําไปยอมสีทําผลิตภัณฑประเภทของใช

ของประดับตกแตง งานหัตถกรรมพื้นบาน หรือสินคาพื้นเมือง จําหนายแกนักทองเที่ยว ซึ่งผลิตภัณฑที่ไดรับ

ความนิยม ไดแก รมกระดาษสา พัดประดับผนัง กลองบรรจุภัณฑ บัตรอวยพร และดอกไมประดิษฐ

เสริมสาระ วัสดุจากธรรมชาติที่นํามาใชในงานประดิษฐ
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 การออกแบบงานประดษิฐ เปนการสรางรปูลักษณของชิน้งาน โดยอาศัยความคิดสรางสรรค ความรู ความเขาใจ

ในการถักนิตติ้ง ผูประดิษฐมือใหมตองถักตามตนแบบจากหนังสือหรือ
นิตยสารตางๆ จนชํานาญเสียกอน จึงคอยดัดแปลงแบบที่เปนเอกลักษณ
เฉพาะของตนเอง

และศิลปะในหลักการออกแบบและนํามาใช ทําใหการ

ออกแบบชิ้นงานมีคุณคาและนาสนใจยิ่งขึ้น

 ๓.๑ ความหมาย
 การออกแบบ หมายถึง การทําตนแบบ การทํา

แผนผังของแบบ หรือการทําโครงสรางของชิ้นงานที่

ตองการประดิษฐ เพื่อใหไดผลงานสําเร็จตามที่มุงหวัง 

โดยการเลอืกวสัด ุเลอืกส ีท่ีนาํมาใชใหเหมาะสม สวยงาม 

ตามรูปแบบนั้นๆ เชน การออกแบบแจกันดอกไม การ

ออกแบบตุกตา การออกแบบเครือ่งประดบั การออกแบบ

กรอบรูป เปนตน

 ๓.๒ ที่มา
 การออกแบบงานประดิษฐมีที่มา ดังนี้

 ๑) การศกึษาแบบ หมายถงึ การศึกษาแบบของงานทีต่นเองสนใจจากตนแบบในหนงัสือ นิตยสาร หรอื

จากแหลงที่มาอื่นๆ แลวทดลองปฏิบัติตามแบบนั้น

 ๒) การดดัแปลงแบบ หมายถงึ การปรับแบบทีมี่อยูเดิมหรือแบบตัวอยาง โดยทาํการศึกษาแบบจนเกดิ

ความเขาใจจงึสรางแบบโดยการนาํเอาแนวความคดิหรอืความคดิสรางสรรคของตนเองไปผสมผสาน ทาํใหไดแบบที่

เปนเอกลักษณเฉพาะไมเหมือนใคร

 ๓) การออกแบบดวยตนเอง หมายถึง การออกแบบชิ้นงานที่เกิดจากแนวความคิดของตนเอง และ

ทดลองปฏิบัติสรางแบบจนไดแบบที่สวยงาม เหมาะสมตามความตองการ

แบบ หมายถงึ ผลงานจากการออกแบบ เปนส่ิงทีเ่กดิจากความคดิ

สรางสรรคและฝมือของนักออกแบบ แบบมีอยูหลายลักษณะ เชน  ภาพ

วาดลายเสน ภาพระบายสี ภาพถาย แบบรางที่มีรายละเอียด และแบบ

จําลองหรือของจริง ซึ่งเปนแบบอีกประเภทหนึ่งที่ใชแสดงรายละเอียด

ของงานไดชัดเจนกวาภาพตางๆ เนื่องจากมีลักษณะเปน ๓ มิติ ทําให

สามารถเขาใจในผลงานไดดีกวา  นอกจากนี้ แบบจําลองบางประเภท

ยังใชงานไดเหมือนของจริงอีกดวย จึงสามารถใชในการทดลองและ

ทดสอบการทํางาน เพื่อหาขอบกพรองได

เกร็ดนารู แบบของงานประดิษฐ
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 ๓.๓ หลักการออกแบบ
 การออกแบบ เปนความรูพื้นฐานที่ผูออกแบบควรคํานึงถึง เพื่อนําความรูที่ไดไปปรับใชกับการออกแบบ

เพราะเสนแตละเสนมีลักษณะและอิทธิพลตอความรูสึกตางกัน การนําเสนตางๆ มาใชในการออกแบบ ผูออกแบบ

ควรคํานึงถึงลักษณะของเสน ดังนี้

หากผูประดษิฐนาํความรูเก่ียวกบัรปูทรงมาผสมผสานกบัความคดิสรางสรรค 
ผลงานประดิษฐที่ออกมาก็จะแปลกใหมไมซ้ําแบบใคร

งานประดิษฐของตนเองใหเกิดความสวยงาม เหมาะสม 

โดยนาํไปผสมผสานกบัความคดิสรางสรรค ความตองการ 

รวมทั้งจุดมุงหมายของผูประดิษฐเปนสําคัญ ความรู

พื้นฐานที่ผูออกแบบงานประดิษฐควรคํานึงถึง มีดังนี้

 ๑) ความรูเร่ืองรูปรางและรูปทรงของ

ชิน้งาน โดยรูปรางเปนเสนรอบนอกของวัตถหุรือรปูแบบ

ของชิ้นงานที่สามารถสื่อความหมายถึงความกวาง 

ความยาว สวนรูปทรงเปนลักษณะของชิน้งานทีอ่อกแบบ

สามารถส่ือความหมายถึงความกวาง ความยาว และ

ความหนา

 ๒) ความรู เรื่องเสน การใชเสนในการ

ออกแบบงานประดษิฐจะชวยใหเกดิความรูสกึทีแ่ตกตางกนั 

เสนแนวตั้งหรือเสนแนวด่ิง ใหความรูสึก

แข็งแรง มั่นคง ใหทิศทางในทางตั้ง

เสนโคง ใหความรูสึกออนโยน นิ่มนวล 

ออนไหว

เสนนอนหรือเสนขนาน ใหความรูสึก

เวิ้งวาง ราบเรียบ ใหทิศทางในทางกวาง

เสนคด ใหความรูสกึวาเคลือ่นไหว ไมหยดุน่ิง

ไมขัดแยง

เสนเฉียงหรือเสนทแยง ใหความรูสึกวา

เคลื่อนไหว ไมคงที่ เอนเอียง ไมแนนอน

เสนหัก ใหความรูสึกวาเคลื่อนไหว   

ตื่นเตน อันตราย

ลักษณะเสนทําใหเกิดอารมณความรูสึก

๑๐
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