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13530471 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง : โครงการจัดท าหนังสือสอนท าสิ่งประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากของเก่าใกล้ตัวสไตล์วินเทจ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าหนังสือที่มีขั้นตอนการสอนท า
สิ่งประดิษฐ์จากของเก่าใกล้ตัวสไตล์วินเทจ เนื่องจากปัจจุบัน ของเก่ามักจะมีอยู่ให้เห็นแทบทุกที่ และ
มักจะเป็นของที่ไร้ค่าและไม่มีประโยชน์ จนในที่สุดกลายเป็นขยะ ซึ่งจากข้อมูลทางสถิติเรื่องมลพิษ
ของประเทศไทยพบว่าในปี 2555 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากชุมชนบ้านเรือน เกิดขึ้นประมาณ 
24.73 ล้านตัน และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น การน ากลับมาท าให้มีประโยชน์และใช้งานได้อีก 
จึงเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่ง 

ขั้นตอนของการผลิตหนังสือเล่มนี้ เริ่มจากการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิดเกี่ยวกับการคิด
เชิงสร้างสรรค์ หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ หลักการเขียน หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ หลักการ
ถ่ายภาพ และทฤษฎีสีและการใช้สี จากแหล่งข้อมูลทั้งหนังสือและอินเทอร์เน็ต รวมถึงการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการประดิษฐ์สิ่งของด้วยตนเอง เพ่ือน ามาวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงาน
ออกแบบและก าหนดธีมหนังสือ ก่อนจะลงมือประดิษฐ์สิ่งของ ถ่ายภาพประกอบ เขียนเนื้อหา น ามา
จัดหน้าและเข้าสู่กระบวนการตีพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มหนังสือ ขนาด 6 x 7.30 นิ้ว จ านวน 102 หน้า 
พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม 

จากนั้นน าไปประเมินผลโดยกลุ่มเป้าหมายทุกเพศโดยไม่จ ากัดอายุ และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการประดิษฐ์สิ่งของด้วยตนเอง สรุปผลประเมินทั่วไปอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมาก ภาพถ่ายมีความ
น่ารัก เหมาะกับงาน การออกแบบจัดหน้ากลมกลืนทั้งเล่ม แต่หากมีการน าชิ้นงานครั้งนี้ไปพัฒนาต่อ 
ควรเพ่ิมเติมในเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ ให้มีความหลากหลาย เพ่ิมรูปถ่ายขั้นตอนการท าให้ละเอียดมาก
ขึ้น แก้ไขเนื้อหา ลดทอนค าบรรยายและใช้หัวเรื่องที่กระชับ เพ่ือให้เนื้อหามีความน่าสนใจและ
สามารถดึงดูดผู้อ่านได้มากขึ้น 
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ประสบความส าเร็จได้ด้วยดี 

คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากจุลนิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา 
มารดา ครู อาจารย์ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจอย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

บ้านทุกหลัง มักมีของมีคุณค่าหรือเคยมีคุณค่าในอดีตที่เก็บไว้ไม่มากก็น้อย ของเหล่านั้น
เป็นเสมือนของแห่งความทรงจ า ที่อาจช ารุดหรือเก่าเกินที่จะสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก 
บางบ้านมีจ านวนเยอะจนไม่สามารถหาที่เก็บให้กับของเหล่านั้นได้ และมักเกิดความรู้สึกว่าการเก็บ
ของเหล่านั้นไว้เป็นการเปลืองพ้ืนที่ และไม่ได้ประโยชน์อะไร แต่หากจะน าของเหล่านั้นไปทิ้งก็เกิด
ความรู้สึกเสียดาย ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้เกิดการเพ่ิมข้ึนของจ านวนของเก่าที่ไม่ได้ใช้ภายในบ้าน 
จนในที่สุดก็เหมือนเป็นขยะท่ีไม่มีที่เก็บ แต่ก็ไม่ต้องการทิ้ง 

ปัจจุบันจึงมีการจัดท าและพิมพ์หนังสือประเภท DIY หรือหนังสือที่สอนเกี่ยวกับการท า
สิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเองออกมามากมายตามท้องตลาด ซึ่งภายในมีรูปภาพและขั้นตอนการท าอธิบาย
ประกอบอย่างชัดเจน เพ่ือให้ผู้อ่านสามารถท าตามได้ โดยหนังสือประเภทนี้มักมีเนื้อหาที่หลากหลาย 
เช่น การประดิษฐ์สิ่งของจากกระดาษเหลือใช้ หรือ การประดิษฐ์ชิ้นงานจากผ้าให้ออกมาเป็นเครื่อง
แต่งกายหลากหลายรูปแบบ เป็นต้น ซึ่งถือว่าหนังสือประเภท DIY นี้ มีประโยชน์และสามารถน าไป
ปฏิบัติตามได้จริง ทั้งยังจะเป็นการช่วยลดปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนบนโลกได้อีกด้วย 

จากข้อมูลพบว่า ชุมชนจัดเป็นแหล่งส าคัญหนึ่งที่ผลิตของเสียออกสู่สิ่งแวดล้อม  แม้ว่า
ของเสียจากชุมชนหรืออาคารบ้านเรือนจะไม่ใช่ของเสียที่เป็นอันตรายเมื่อเปรียบเทียบกับของเสียจาก
โรงงานอุตสาหกรรมหรือการเกษตรกรรม  แต่ถ้ามีปริมาณมากก็ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้  ของเสียจากชุมชนหรืออาคารบ้านเรือนนอกจากจะมีน้ าเสีย 
สิ่งปฏิกูล (อุจจาระและปัสสาวะ) แล้วยังมีขยะมูลฝอยอีกด้วย  ขยะจากบ้านเรือนเป็นของเสียที่อยู่ใน
สภาพของแข็งซึ่งอาจเป็นเศษกระดาษ เศษผ้า เศษอาหาร พลาสติก ภาชนะต่างๆ หรือเศษวัสดุเหลือ
ใช้ เป็นต้น (ศูนย์ข้อมูลพิษวิทยา 2556) 

โดยในปี 2555 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดจากชุมชนบ้านเรือน เกิดขึ้น
ประมาณ 24.73 ลานตัน เฉลี่ย 67,577ตันตอวัน และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาปัญหาขยะมูลฝอยของ
ประเทศไทยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องมาจากการเพ่ิมขึ้นของปริมาณขยะมูลฝอยทุกปี
ตามอัตราการเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน ในขณะเดียวกันปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกต้องเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ต่ า แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการ
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ก่อสร้างระบบก าจัดเพ่ิมข้ึน แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับปริมาณขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
ทุกปี (กรมควบคุมมลพิษ 2555) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาจึงเห็นความส าคัญของการน าของเก่าใกล้ตัวมาสร้างสรรค์
ใหม่ (Recreate) และดัดแปลงเป็นชิ้นงานชิ้นใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ทั้งยังเป็นการเพ่ิมคุณค่า
ให้กับสิ่งของเหล่านั้น เพ่ือเป็นการลดปัญหาการเพ่ิมข้ึนของจ านวนของเก่าภายในบ้านที่เกิดจากความ
ไม่อยากทิ้งของหลายๆ บ้านและยังเป็นการลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดจากการทิ้งขยะอีกด้วย ผู้
ศึกษาจึงคิดจัดท าหนังสือสอนท าสิ่งประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากของเก่าใกล้ตัวสไตล์วินเทจ โดย
มุ่งเน้นเพียง 3 ห้อง คือ ห้องนอน ห้องน้ า และห้องครัว ส าหรับกลุ่มผู้อ่านทุกเพศโดยไม่จ ากัดอายุ ซึ่ง
การจัดท าหนังสือเล่มนี้นอกจากจะเป็นการช่วยลดปริมาณของเก่าที่ไม่ได้ใช้ในบ้านแล้ว ยังเป็นการใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และช่วยเพ่ิมเสน่ห์ให้กับบ้านด้วยการท าของตกแต่งบ้านในสไตล์วินเทจ ทั้ง
ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของตกแต่งบ้าน ช่วยสร้างความเพลิดเพลิน และสีสันในการแต่งบ้านมาก
ยิ่งขึ้น 
                
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดท าหนังสือสอนท าสิ่งประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากของเก่าใกล้ตัวสไตล์วินเทจ 
โดยมุ่งเน้นเพียง 3 ห้อง คือ ห้องนอน ห้องน้ า และห้องครัว ส าหรับกลุ่มผู้อ่านทุกเพศโดยไม่จ ากัดอายุ 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้อ่านต่อการอ่านหนังสือสอนท าสิ่งประดิษฐ์ของ
ตกแต่งบ้านจากของเก่าใกล้ตัวสไตล์วินเทจ 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

ศึกษาและออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากของเก่าใกล้ตัว โดยจัดท าเป็นสิ่งประดิษฐ์
ที่ใช้ตกแต่งบ้านในสไตล์วินเทจ โดยมุ่งเน้นเพียง 3 ห้อง คือ ห้องนอน ห้องน้ า และห้องครัว แต่ละ
ห้องมีชิ้นงานประดิษฐ์ห้องละ 4 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 12 ชิ้น โดยชิ้นงานที่ประดิษฐ์จะให้ความสวยงามและ
ประโยชน์ที่สามารถใช้ได้จริงกับรูปแบบของห้องดังกล่าว มีรูปภาพประกอบและอธิบายขั้นตอนวิธีท า
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น แก่กลุ่มผู้อ่านทุกเพศโดยไม่จ ากัดอายุ 
 
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. เก็บรวมรวบข้อมูล เอกสาร หนังสือเพ่ือศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์
หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ หลักการเขียน หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ หลักการถ่ายภาพ และ
ทฤษฎีสีและการใช้สี  

2. ก าหนดแนวทางในการออกแบบและจัดหน้าหนังสือ 
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3. คิดค้น ออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากของเก่าใกล้ตัว โดยจัดท าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่
ใช้ตกแต่งบ้านสไตล์วินเทจ โดยมุ่งเน้นเพียง 3 ห้อง คือ ห้องนอน ห้องน้ า และห้องครัว และถ่ายภาพ
ตามล าดับขั้นตอน 

4. คัดเลือกภาพเพ่ือใช้ในการจัดท ารูปเล่ม 
5. เขียนอธิบายขั้นตอนวิธีในการประดิษฐ์ให้ชัดเจน 
6. น าเนื้อหาและแนวทางการออกแบบที่สรุปได้มาก าหนดโจทย์การออกแบบ (Design 

Brief) เพ่ือเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบจัดหน้า 
7. ท าต้นแบบร่าง โดยเรียงเนื้อหาใส่ดัมมี่ (Dummy) เพ่ือดูภาพรวมของหนังสือ 
8. ออกแบบจัดหน้า 
9. ตรวจทานความเรียบร้อย และแก้ไขข้อผิดพลาด 
10. น างานออกแบบจัดหน้าที่ได้รับการแก้ไขแล้วเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ และจัดท าเป็น

รูปเล่ม 
11. น าผลงานรูปเล่มที่เสร็จสมบรูณ์แล้วไปให้กลุ่มเป้าหมายประเมินผลความพึงพอใจ 
12. สรุปผลการศึกษา 

 
แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการชี้แจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางที่ 1-1     ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์         

ศึกษาและรวบรวมทฤษฎีและผลงานที่เก่ียวข้อง         

ก าหนดแนวทางออกแบบและสรุปภาพรวมหนังสือ         

ลงมือเขียนเนื้อหาบทความและถ่ายภาพ         

ด าเนินการด้านออกแบบจัดหน้า         
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ตาราง 1-1     ตารางแสดงแผนการด าเนินงาน (ต่อ) 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

เข้าสู่กระบวนการจัดท ารูปเล่ม         

ประเมินความพึงพอใจ         

สรุปผลการศึกษา         

จัดท าเอกสารจุลนิพนธ์         

 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

เพ่ือให้ได้หนังสือส าหรับกลุ่มผู้อ่านทุกเพศโดยไม่จ ากัดอายุ ซึ่งภายในประกอบไปด้วย
รูปภาพและขั้นตอนการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์จากของเก่าใกล้ตัว โดยจัดท าเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้
ตกแต่งบ้าน ชิ้นงานประดิษฐ์จะให้ความสวยงามและประโยชน์ที่สามารถใช้ได้จริงกับรูปแบบของห้อง
ดังกล่าว อันจะเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้อ่านเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตชิ้นงานประดิษฐ์ จาก
การน าของเก่าใกล้ตัวมาดัดแปลงเป็นงานประดิษฐ์ชิ้นใหม่ส าหรับตกแต่งบ้าน ในสไตล์วินเทจ ผู้อ่ าน
จะได้เทคนิคและขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์ต่างๆ รู้จักเลือกใช้วัสดุที่เก่าหรือไม่ได้ใช้แล้ว น ามาดัดแปลง
เป็นชิ้นงานใหม่ๆ อันจะเป็นการเพ่ิมคุณค่าให้กับของเก่าเหล่านั้น  ช่วยเพ่ิมสีสันและความเพลิดเพลิน
ในการตกแต่งบ้าน ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และช่วยลดโลกภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย 
 
นิยำมศัพท์ 

ของเก่าใกลัตัว ในจุลนิพนธ์นี้ หมายถึง ของทุกประเภทที่เคยเกิดการใช้งานในอดีตมา
ก่อน แต่ในปัจจุบันไม่ได้เกิดการน าเอามาใช้แล้ว หรืออาจะเป็นของที่เก็บไว้จนเก่าก็ได้ ตัวอย่างเช่น 
ผ้าเช็ดหน้าผืนเก่าของพ่อ เข็มขัดเก่า กางเกงเก่า เสื้อเก่า เป็นต้น  

วินเทจ หมายถึง การน าเอาของเก่าที่เคยนิยมโด่งดัง หรือเคยใช้มาแล้วกลับมาใช้อีกครั้ง
หนึ่ง จะได้ความรู้สึกคลาสสิกและมีเสน่ห์ หรืออาจน าสิ่งของใหม่ๆ มาทาสี หรือปรับปรุงให้ดูเก่าก็
สามารถท าได้ ซึ่งสิ่งของวินเทจที่ได้รับความนิยม จะเป็นสไตล์ที่เกิดขึ้นประมาณปี ค.ศ. 1920-1975 
(ธีระ จั่นพงษ์เพชร 2555 : 52) 
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วินเทจไม่มีรูปแบบตายตัว น่าจะเป็นการค้นพบกันของอดีตและปัจจุบันของช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่ง วินเทจคือการขุดคุ้ยความทรงจ าดีๆกลับมาใช้อีกครั้งเพ่ือระลึกถึงวันวานที่แสนหวาน และ
คือการทดลองใช้ชีวิตและมีประสบการณ์เฉกเช่นคนรุ่นก่อนเก่า เพ่ือสรรเสริญความรุ่งโรจน์ที่บรรพ
บุรุษได้หลงเหลือไว้ให้ (ภัทรสิริ อภิชิต 2552 : 3) 

งานประดิษฐ์ หมายถึง งานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สร้างหรือ
ประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย หรือเพ่ือความสวยงาม หรือประดับตกแต่งหรือเพ่ือ
ประโยชน์ใช้สอย (สุดสงวน สุนาคราช 2556) 

การสร้างสรรค์ เป็นเรื่องการใช้ความคิดและความสามารถในการออกแบบที่ไม่ซ้ าแบบ 
แต่อาศัยประสบการณ์จากการท างานและศึกษาผลงานดีเด่นต่างๆน ามาประยุกต์ให้มีความงาม 
เหมาะสมกับหน้าที่และสภาพภาวะเศรษฐกิจของสังคมนั้นๆ (พวงเพชร มงคลวิทย์ 2536 : 15) 

การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking) หมายถึง การขยายขอบเขตความคิดออกไป
จากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ สู่ความคิดใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อน เพ่ือค้นหาค าตอบที่ดีที่สุดให้กับ
ปัญหาที่เกิดข้ึน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 2545 : 14) 
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
ในการจัดท า “โครงการจัดท าหนังสือสอนท าสิ่งประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากของเก่าใกล้

ตัวสไตล์วินเทจ” นี้ เป็นการจัดท าหนังสือซึ่งมีเนื้อหาขั้นตอนการประดิษฐ์ และรูปภาพประกอบการ
ท าของตกแต่งบ้านด้วยวัสดุเหลือใช้ใกล้ตัวสไตล์วินเทจ โดยมุ่งเน้นเพียง 3 ห้อง คือ ห้องนอน ห้องน้ า 
และห้องครัว ซึ่งผู้ศึกษาได้น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
หนังสือดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
2. หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ 
3. หลักการเขียน 
4. หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ 
5. หลักการถ่ายภาพ 
6. ทฤษฎีสีและการใช้สี 
 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
   1.1 ความหมายของการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

การขยายขอบเขตความคิดออกไปจากกรอบความคิดเดิมที่มีอยู่ สู่ความคิดใหม่ๆที่ไม่เคย
มีก่อน เพ่ือค้นหาค าตอบที่ดีที่สุดให้กับปัญหาที่เกิดข้ึน 

การคิดเชิงสร้างสรรค์เปรียบเทียบเหมือนกับการที่เราถูกล้อมไปด้วยกองทัพข้าศึก แล้ว
เราหาทางออกไม่ได้หากใช้วิธีแก้ปัญหาแบบเดิมๆ เราจ าเป็นต้องฝ่าวงล้อมออกไป หรืออีกนัยหนึ่ง
เหมือนเป็นการกล้าแหวกม่านประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติ กล้าที่จะเดินไปบนเส้นทางใหม่ๆ ที่ไม่มีใครเคย
เดินมาก่อน ผลผลิตของการคิดเชิงสร้างสรรค์จะน าไปสู่การประดิษฐ์สิ่งแปลกใหม่ หรือการค้นพบวิธี
แก้ปัญหาในวิถีทางที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 2545 : 14-18) 

1.1.1 ล าดับขั้นของการคิดเชิงสร้างสรรค์ 
การคิดเชิงสร้างสรรค์เป็นการคิดที่มีลักษณะเป็นกระบวนการ (process) โดยทั่วไป การ

แก้ปัญหาโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ มักประกอบไปด้วยขั้นตอนส าคัญ 3 ขั้นตอน คือ 
- ขั้นที่หนึ่ง ขั้นก าหนดเป้าหมายการคิด 
การคิดสร้างสรรค์เป็นการคิดที่มีเป้าหมายการคิดชัดเจน ไม่ใช่การจินตนาการเรื่อยเปื่อย 
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อย่างไร้จุดหมาย ต้องเริ่มต้นด้วยการก าหนดวัตถุประสงค์ของปัญหาที่ต้องการแก้ไขด้วยการคิดเชิง
สร้างสรรค์ โดยการตั้งค าถามที่ชัดเจนเพื่อให้ได้รับค าตอบที่ตรงประเด็น กล่าวกันว่าการระบุปัญหาได้
ถูกต้อง เท่ากับการแก้ปัญหาไปได้มากกว่าครึ่งแล้ว 

- ขั้นที่สอง ขั้นการแสวงหาแนวคิดใหม่ 
เมื่อเราก าหนดค าถามที่ชัดเจน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการแล้ว ขั้นต่อไป

คือต้องพยายามคิดถึงวิธีการที่จะพาไปสู่วัตถุประสงค์ หรือคิดถึงค าตอบของค าถามให้ “มากที่สุด” 
เท่าที่จะคิดได้โดยยังไม่ต้องจ ากัดวงว่าจะสามารถท าได้ในทางปฏิบัติจริงมากน้อยเพียงใด แล้วบันทึก
ค าตอบเหล่านั้นลงในกระดาษ เพ่ือน ามาใคร่ครวญคิดในทางปฏิบัติต่อไป 

ขั้นนี้จึงเป็นขั้นการคิดหาวิธีการต่างๆ เพ่ือน าไปสู่ทางออกของปัญหาที่เกิดขึ้น โดยให้
ความส าคัญที่การหาแนวคิดที่แปลกใหม่ ออกนอกกรอบที่เป็นอยู่ โดยไม่ได้ด าเนินตามขั้นตอน ตาม
กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ตามปกติ เพ่ือกระตุ้นให้สามารถผลิตความคิดใหม่ๆ ทางเลือกใหม่ๆ จินตนาการ
แปลกๆ ออกมาให้มากที่สุด ขั้นตอนนี้เป็นลักษณะเด่นที่สุดของกระบวนการคิดสร้างสรรค์ 

ในขั้นแสวงหาแนวคิดนี้ เราคิดอะไรได้ให้คิดออกมาให้หมด อย่าเพ่ิงประเมินว่าดีหรือไม่ดี 
เราจะพบว่าศักยภาพการสร้างสรรค์ของเรามีอยู่อย่างมากทีเดียว เพียงแต่ไม่ถูกบังคับให้น าออกมาใช้
เท่านั้น 

- ขั้นที่สาม ขั้นการประเมินและคัดเลือกแนวคิด 
ความคิดสร้างสรรค์จะสามารถผลิตผลงานทางความคิดออกอย่างสมบูรณ์และไม่เป็น

เพียงจินตนาการเพ้อฝัน ต่อเมื่อความคิดใหม่ๆ แปลกแหวกแนวนั้นได้รับการน ามากลั่นกรองด้วย
ความคิดที่ต้องใช้เหตุผล กลั่นกรองลงมาจนเหลือแต่ความคิดที่จะสามารถน าไปสู่ภาคปฏิบัติจริงได้ 
ดังนั้นเมื่อเราได้ความคิดแปลกใหม่จ านวนที่คิดว่าเพียงพอแล้ว ต่อไปจะเป็นขั้นของการทบทวน
แนวคิดใหม่เหล่านั้น เพ่ือพิจารณาว่าใช้ได้จริงหรือไม่ เกิดปัญหาหรือไม่  สมเหตุสมผลหรือไม 
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกความคิดที่ใช้การได้เหมาะสมมาก
ที่สุด หรือท าการผสมผสานแนวคิดเหล่านั้นให้เหมาะสม หรือสังเคราะห์ส่วนที่ใช้การได้ของแต่ละ
แนวคิด ซึ่งในขั้นตอนนี้จะต้องใช้การคิดในมิติอ่ืนๆเข้ามาช่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคิดเชิงวิเคราะห์ 
การคิดเชิงสังเคราะห์ การคิดเชิงอนาคต การคิดเชิงบูรณาการ เป็นต้น 
    1.2 องค์ประกอบที่ช่วยเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ 

แม้ว่ามนุษย์จะมีสมองซีกขวาที่ท าหน้าที่ในการคิดสร้างสรรค์ แต่ไม่ได้หมายความว่าทุก
คนจะสามารถใช้สมองส่วนนี้ในการคิดสร้างสรรค์ได้เท่าเทียมกัน เพราะการที่คนแต่ละคนจะคิด
สร้างสรรค์ได้ดีหรือไม่หรือมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบส าคัญหลายประการ อันได้แก่  
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 2545 : 21-27) 
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1.2.1 องค์ประกอบด้านทัศนคติและบุคลิกลักษณะ 
เอกสารวิชาการหลายฉบับที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ได้เชื่อมโยง

ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์เข้ากับทัศนคติ (attitude) และบุคลิกภาพ (personality) ของ
บุคคลนั้น โดยเห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมาก คนที่รู้เพียงเทคนิควิธีการคิดสร้างสรรค์นั้น
อาจจะสามารถคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ในระดับหนึ่ง แต่หากทีทัศนคติและบุคลิกภาพที่สร้างสรรค์เหล่านี้
เป็นองค์ประกอบร่วมด้วย บุคคลนั้นจะสามารถคิดสร้างสรรค์ได้อย่างดีมาก 

1.2.2 องค์ประกอบด้านความสามารถทางสติปัญญา 
ความคิดสร้างสรรค์จัดว่าเป็นทักษะระดับสูง (high-level skill) ของความสามารถทาง

สติปัญญา ความสามารถเหล่านี้ ได้แก่ 
- ความสามารถในการก าหนดขอบเขตของปัญหา ผู้มีความคิดสร้างสรรค์จะไม่มอง

ปัญหาเดิมๆด้วยสายตาธรรมดา แต่มองด้วยมุมมองแบบใหม่เพ่ือท าให้เห็นทางแก้ปัญหาใหม่ๆที่
เหมาะสมกว่า โดยเริ่มต้นด้วยการให้นิยามหรือก าหนดขอบเขตของปัญหาที่ต้องการแก้ไขได้อย่าง
ชัดเจน จากนั้นจึงตั้งเป้าหมายเพื่อหาทางแก้ปัญหานั้นในแนวทางที่สร้างสรรค์กว่าเดิม 

- ความสามารถในการใช้จินตนาการ ในการพิจารณาปัญหา เพ่ือน าไปสู่ความคิด
สร้างสรรค์ การวาดภาพจินตนาการช่วยท าให้การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์เกิดได้ง่ายขึ้น  เช่น การที่ 
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) สามารถพัฒนาทฤษฎีสัมพันธภาพได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการวาด
ภาพว่าตนเองก าลังท่องเที่ยวไปบนล าแสงที่ยาวไกลล าแสงหนึ่ง 

- ความสามารถในการคัดเลือกอย่างมียุทธศาสตร์ เช่น ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ด้วยตนเอง ความสามารถในการมุ่งสู่หนทางการแก้ปัญหาที่มีศักยภาพ ความสามารถในการทิ้ง
ทางเลือกท่ีไม่เก่ียวข้อง ความสามารถในการร่วงรู้ว่าเวลาใดจะต้องใช้การคิดแบบใด เป็นต้น 

- ความสามารถในการประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ การที่เราจะได้ความคิดสร้างสรรค์ที่
ดีที่สุดนั้น เราควรจะมีความสามารถในการแยกแยะและคัดเลือกความคิดที่ดีและเหมาะสม ท่ามกลาง
ความคิดที่เป็นไปได้มากมาย โดยคัดเลือกเฉพาะความคิดที่มีความสอดคล้องกัน และน าความคิดนั้น
มาพิจารณาประเมินคุณค่าในล าดับต่อไป ความสามารถในการประเมินท าให้เกิดความก้าวหน้าในการ
แก้ปัญหา อันเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความปรารถนาที่จะให้ได้ค าตอบที่มีคุณภาพสูง เป็นสิ่งใหม่และมี
ความเหมาะสม 

1.2.3 องค์ประกอบด้านความรู้ 
ความรู้เป็นเหมือนดาบสองคม ที่มีผลกระทบต่อความคิดสร้างสรรค์ทั้งในมุมบวกและมุม

ลบ ในมุมบวก จากการวิจัยพบว่า ความรู้ที่สะสมมาเป็นเวลาหลายปีนั้นมีความส าคัญต่อการท าให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ คนที่มีความรู้มักจะคิดสร้างสรรค์ได้ดีกว่าคนที่ไม่มีความรู้ เพราะท าให้เข้าใจ
ธรรมชาติของปัญหาได้ดีกว่า ท าให้เราสามารถคิดงานที่มีคุณภาพ เพราะมีรากฐานของความรู้เกี่ยวกับ
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เรื่องนั้นรองรับ ท าให้คนรู้จักสังเกตและรู้จักฉวยโอกาสที่เกิดขึ้น เพ่ือน ามาเป็นต้นก าเนิดของความคิด 
อย่างไรก็ตาม ในทางตรงกันข้าม ความรู้กลับอาจเป็นตัวขัดขวางความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วย หากเกิด
การยึดติดในความรู้ที่มีอยู่มากเกินไป จนเป็นอุปสรรคท าให้ขาดความยืดหยุ่นในการคิดนอกกรอบ คิด
เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ  

1.2.4 องค์ประกอบด้านรูปแบบการคิด 
รูปแบบการคิดของแต่ละคน มีผลต่อการรับรู้และบุคลิกลักษณะของคนนั้นๆ รูปแบบการ

คิดจะช่วยให้เกิดการประยุกต์ความสามารถทางสติปัญญา  และความรู้ของคนๆหนึ่งในการแก้ปัญหา 
คนสองคนอาจจะมีระดับสติปัญญาเท่าเทียมกัน ต่างกันตรงที่เขามีรูปแบบการคิดอย่างไร งานวิจัย
หลายชิ้นบ่งบอกว่า รูปแบบการคิดของคนบางคนช่วยส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในขณะที่
รูปแบบการคิดของคนบางคนขัดขวางการคิดสร้างสรรค์ 

1.2.5 องค์ประกอบด้านแรงจูงใจ 
แรงจูงใจเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่กระตุ้นให้คนต้องการคิดสร้างสรรค์ แรงจูงใจที่กระตุ้น

จากภายในมีประโยชน์ต่อความคิดสร้างสรรค์ เช่น ความต้องการประสบความส าเร็จ ความต้องการสิ่ง
ใหม่ๆ การตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นเป็นต้น คนที่มีแรงกระตุ้นจากภายใน มักจะบอกว่าเขา
ท างานนี้เพราะ “สนุก” หรือไม่ก็ค้นพบว่ามัน “น่าสนใจ” และจะพึงพอใจเมื่องานที่ท านั้นประสบ
ความส าเร็จ ส่วนแรงกระตุ้นจากภายนอกจะมีลักษณะตรงกันข้าม คือการที่สิ่งแวดล้อมภายนอกเป็นผู้
ยื่นเสนอรางวัล ยกตัวอย่างเช่น เงิน ความก้าวหน้าในการท างาน การได้รับการยกย่อง (จากหัวหน้า,มี
ชื่อเสียง,ได้รับรางวัล) และอ านาจ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แรงจูงใจภายในและภายนอกที่ผสมผสานกัน
อย่างสมดุล จะช่วยให้การท างานด้านความคิดสร้างสรรค์บรรลุวัตถุประสงค์ได้เป็นอย่างดี 

1.2.6 องค์ประกอบด้านสภาพแวดล้อม 
การที่คนเราจะสามารถคิดสร้างสรรค์ได้มากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

ร่วมด้วยเป็นส าคัญ คนที่มีลักษณะสร้างสรรค์มักเป็นผู้ที่ได้รับการกระตุ้นและได้รับการส่งเสริม
สนับสนุนโดยการสร้างบรรยากาศที่ไม่มีการสร้างกรอบมาตรฐานเพ่ือบีบรัด อันได้แก่ สังคมที่ส่งเสริม
สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของประชาชน สังคมท่ีส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม สังคมที่มี
แบบอย่างคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ สังคมที่ให้รางวัลและสนับสนุนคนที่คิดแตกต่าง สังคมที่ส่งเสริม
การแข่งขันทางธุรกิจอย่างเสรี บริบทสังคมเช่นนี้ ย่อมส่งเสริมให้คนในสังคมนั้นมีความคิดสร้างสรรค์ 

ในทางตรงกันข้าม คนบางคนหรือกลุ่มคนในบางสังคมอาจเรียกได้ว่าเป็นคนที่ขาด
ความคิดสร้างสรรค์ เนื่องจากปัจจัยแวดล้อมด้านต่างๆ ที่หล่อหลอมให้พัฒนาการทางความคิด
สร้างสรรค์ของคนในสังคมนั้นๆหยุดชะงักลง เช่น สังคมที่ยึดมั่นการด าเนินชีวิตตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี สังคมที่มีลักษณะเผด็จการท าให้คนในสังคมไม่กล้าคิดนอกกรอบ สังคมที่ไม่เห็นคุณค่า
ความคิดสร้างสรรค์ ไม่ยอมรับความคิดที่คนๆหนึ่งได้สร้างสรรค์ขึ้น และสังคมที่ไม่มีการสอนทักษะ
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การคิดสร้างสรรค์ เช่น การเรียนการสอนที่เน้นการท่องจ า ไม่มีการสอนเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ 
โรงเรียนไม่มีบรรยากาศส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระ จึงท าให้ผู้เรียนเติบโตขึ้นอย่างขาดทักษะใน
การคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น บริบทแวดล้อมต่างๆเหล่านี้มีผลท าให้การพัฒนาความสามารถด้านการคิด
สร้างสรรค์หยุดชะงักลง 

องค์ประกอบเหล่านี้เป็นเงื่อนไขส าคัญที่จะก าหนดว่าเราแต่ละคนมีความสามารถในการ
คิดสร้างสรรค์ได้มากน้อยเพียงไร 
 
2. หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ 
    2.1 ความหมายของงานประดิษฐ์ 

งานประดิษฐ์ หมายถึง งานที่เกิดจากการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สร้างหรือ
ประดิษฐ์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย หรือเพ่ือความสวยงาม หรือประดับตกแต่งหรือเพ่ือ
ประโยชน์ใช้สอย (สุดสงวน สุนาคราช 2556) 

การสร้างงานประดิษฐ์ที่ดี จะต้องมีจุดมุ่งหมาย ต้องการประดิษฐ์อะไร เช่น ประดิษฐ์ของ
ใช้ก็ต้องน าไปใช้ได้ผลจริงๆ มีความแข็งแรงทนทาน สะดวกในการน าไปใช้ การประดิษฐ์ของเล่น ก็
ต้องคงทน สวยงาม น่าเล่น และเล่นได้ การประดิษฐ์ของประดับตกแต่งก็ต้องสามารถใช้ประดับ
ตกแต่งได้สวยงาม และน าไปตกแต่งได้จริงๆ  

ผลงานที่ดี จะต้องมีการออกแบบที่เหมาะสม มีความสวยงามให้ตรงกับจุดมุ่งหมาย 
ที่ก าหนดไว้ (พวงเพชร มงคลวิทย์ 2536 : 15) 
    2.2 โครงสร้างงานประดิษฐ์ 

งานประดิษฐ์จะไม่ยึดความคิดหรือรูปแบบในการประดิษฐ์ตายตัว เพราะเป็นเรื่องของ
ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบและการเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม ทั้งในด้านความงามและประโยชน์
ใช้สอย นอกจากนั้นการออกแบบที่ไม่ซ้ ารูปแบบเดิม จะช่วยพัฒนาและสร้างสรรค์สติปัญญา ให้มี
ความก้าวหน้าในการท างานยิ่งๆขึ้น (พวงเพชร มงคงวิทย์ 2536 : 11)           

โครงสร้างส าคัญๆของงานประดิษฐ์ คือ 
2.2.1 การออกแบบที่ไม่ซ้ าซาก 
2.2.2 การเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสม 
2.2.3 การทดลองปฏิบัติ 

    2.3 ประเภทและรูปแบบงานประดิษฐ์ 
งานประดิษฐ์ต่างๆสามารถเลือกท าได้ตามวัตถุประสงค์และประโยชน์ใช้สอย จึงได้แบ่ง

ประเภทของงานประดิษฐ์ตาม ดังนี้ (สุดสงวน สุนาคราช 2556) 
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2.3.1 งานประดิษฐ์ของประดับตกแต่ง เป็นงานประเภทเครื่องตกแต่ง ท าขึ้นเพ่ือความ
สวยงามและเป็นส่วนประดับ ใช้ในบ้านเรือน หรือน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านการใช้สอย เช่น กรอบ
รูป โคมไฟ เป็นต้น อาจเป็นการประดิษฐ์ชิ้นงานชิ้นใหม่ หรือตกแต่งชิ้นงานที่มีอยู่ให้เกิดความสวยงาม
ยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าไปใช้ประดับตกแต่ง ณ ที่ใดที่หนึ่ง ให้มีสภาพดีขึ้นหรือสวยงามขึ้น 
การประดิษฐ์ของประดับตกแต่งของไทย มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เช่น การประดิษฐ์พวงมาลัยคล้อง
คอ การประดิษฐ์เครื่องแขวนตกแต่งเพดาน หรือช่องลม เครื่องประดับประเภทเครื่องเงิน เครื่องทอง 
เช่น สร้อย ก าไล แหวน เป็นต้น 

2.3.2 งานประดิษฐ์ของใช้ เป็นชิ้นงานที่ท าขึ้นเพ่ืออ านวยความสะดวกสบาย เป็นเครื่อง
ทุ่นแรงในการด าเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพ เช่น แจกัน กระจาด ตะกร้า และเข่งเป็นต้น ซึ่งการ
ประดิษฐ์ของใช้นี้มีมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ เป็นภูมิปัญญาไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นวิถี
ของสังคมไทยในปัจจุบัน 

2.3.3 งานประดิษฐ์ของเล่น ส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนจากผู้ใหญ่มาสู่
ลูกหลานในบ้าน เช่น การประดิษฐ์ตุ๊กตา ว่าว เป็นต้น เพ่ือให้เด็กน าชิ้นงานไปท ากิจกรรมหรือ
ก่อให้เกิดความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ของเล่นเด็กในสมัยก่อนจะประดิษฐ์จากวัสดุที่มีอยู่ใกล้ตัวหรือ
วัสดุธรรมชาติ เช่น ม้าก้านกล้วย ท าจากก้านกล้วย ปลาตะเพียนท าจากใบลาน เป็นต้น 

2.3.4 งานประดิษฐ์ใช้ในงานพิธี การประดิษฐ์ในงานพิธีท าขึ้นเพ่ือใช้ในพิธีทางศาสนา 
ในช่วงโอกาสต่างๆและงานประเพณี เช่น งานลอยกระทง งานเข้าพรรษา การร้อยพวงมาลัยใช้ในงาน
แต่งงาน เป็นต้น 
    2.4 สิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า DIY 

2.4.1 ความหมายของ DIY 
DIY ย่อมาจาก Do It Yourself มีความหมายว่า ท าได้ด้วยตัวคุณเอง  
การท า DIY เป็นการประดิษฐ์ หยิบจับของที่มีอยู่แล้วมารวมประกอบร่างระบาย 

สีหรือตกแต่งอีกเล็กน้อยให้กลายเป็นของใช้เก๋ไก๋ประจ าบ้านชิ้นใหม่แบบที่มีชิ้นเดียวในโลก DIY เป็น
สิ่งที่ต้องเนรมิตจากฝีมือตัวเองเกือบทุกขั้นตอน และใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่าย จึงควรเป็นของอะไรที่ไม่
ซับซ้อนยุ่งยากเกินจนท้อแท้ไม่อยากลงมือท า 

DIY เป็นเรื่องง่ายที่ใครๆก็สามารถท าได้เอง ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมอุปกรณ์ ซึ่งหาได้ง่าย
และสะดวกจากข้าวของภายในบ้านตนเอง เช่น เสื้อยืดเก่า ผ้าขนหนูเหลือใช้ ถ้วยชาเก่าเก็บไม่เข้าชุด 
ไขควง เข็ม ด้าย กาว ปากกาเมจิก ฯลฯ หรือหากไม่มีที่บ้านก็สามารถหาซื้อจากร้านวัสดุอุปกรณ์ไม่
ใกล้ไม่ไกลจากบ้าน แล้วค่อยหาเวลาว่างลงมือท าตามขั้นตอนต่างๆ  

การท า DIY เป็นการใช้เวลาว่างได้คิดได้ลองจับโน่นผสมนี่ สนุกคิดและสนุกท าเปิดโอกาส 
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ให้เราได้ลิ้มลองประสบการณ์ใหม่ๆผ่านการทดลองน าเอาสิ่งที่คิดมาลงมือประดิษฐ์จนได้ของใช้แฮนด์
เมดน่าภูมิใจ (ศักดิ์ชัย ศรีวัฒนาปิติกุล 2556 : 18-20) 

2.4.2 ที่มาของการ DIY 
 “ท าได้ด้วยตัวคุณเอง” หรือที่ใช้ตัวย่อว่า ดีไอวาย (DIY) เกิดขึ้นในระหว่างทศวรรษที่ 

1950 เพ่ือแสดงถึงการท าของใช้เองในบ้าน ซึ่งเป็นวิธีการที่ได้รับความนิยมโดยเริ่มขึ้นจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา  

เมื่อสงครามสิ้นสุดลงโครงการบูรณะบ้านเรือนของประชาชนเกิดขึ้นทันทีทั่วทุกพ้ืนที่ใน
สหรัฐอเมริกา เป็นความฝันของเจ้าของบ้านในยามตื่นเพ่ือการต้อนรับผู้คน ประกอบกับสภาพ
เศรษฐกิจที่เฟ่ืองฟูและมีการจ้างงานกลับมาอย่างเต็มที่ในอเมริกา ท าให้ความฝันของพลเมืองที่จะได้
ประโยชน์จากหลักทรัพย์ใหม่ทางการเงินได้กลายเป็นความจริง 

ในช่วงของความวุ่นวายและความยุ่งเหยิงที่เกิดจากสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น ส าหรับ
ประชาชนทั่วไป หรือ อย่างเช่น อดีตทหารประจ าการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น  “บ้าน” หมายถึง 
สัญลักษณ์ของความปลอดภัย และความมั่นคง จึงท าให้เจ้าของบ้านทั้งหลายต่างพร้อมที่จะลบ
ร่องรอยต่างๆ ของบ้าน และทุ่มเทอย่างเต็มที่ในการบ ารุง “ปรับปรุง” บ้านของพวกเขา (Scott 
Oram 2010) 
 
3. หลักการเขียน 
    3.1 ความหมายของการเขียน 

การเขียน คือ การแสดงความรู้สึกนึกคิดและความต้องการออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
และจัดเป็นการสื่อสารที่เป็นหลักฐานส าคัญทางกฎหมาย ดังนั้น ผู้ส่งสารจึงควรระมัดระวังในการส่ง
สารไปยังผู้รับสาร เพราะผู้อ่านหรือ ผู้รับสารจะมีความรู้สึกตรงตามที่ผู้ส่งต้องการ และมีความ
ประทับใจกับผู้ส่งสารตั้งแต่เริ่มมองดู ด้วยเหตุนี้ ผู้เขียนควรระวังมารยาทในการเขียนให้มาก (ฟอง
จันทร์ สุขยิ่ง 2553 : 7) 
    3.2 ความหมายของการเขียนอธิบาย 

การเขียนอธิบาย คือ เขียนเชิงปฏิบัติที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือขยายความ ตีความ หรือแสดง
เนื้อหาความรู้ให้กระจ่าง รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อเท็จจริง และการให้เหตุผลต่างๆด้วย ซึ่งเป็นหัวใจ
ของนักวิชาการที่จะเสนอแนะ ชี้แจงเรื่องต่างๆให้เข้าใจเป็นเบื้องต้น ซึ่งบางรายสามารถน าไปทดลอง
ท าตามจนประสบความส าเร็จ  

ปัจจุบันมีการเขียนอธิบายเป็นเรื่อง เรียกกันเข้าใจง่ายๆว่า “คู่มือ” และหลายท่านที่เป็น
ผู้รู้ได้เขียนคู่มือแล้วน ามาชี้แจงทางวิทยุ โทรทัศน์ เช่น รายการเกี่ยวกับเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว์ 
การท าอาหาร ความรู้เฉพาะทางและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น (ฟองจันทร์ สุขยิ่ง 2553 : 20) 
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    3.3 หลักการเขียนอธิบาย 
การอธิบายชี้แจงสิ่งต่างๆมีดังนี้ (ฟองจันทร์ สุขยิ่ง 2553 : 21) 
3.3.1 เรื่อง เมื่อต้องการอธิบายเรื่องใดก็เขียนข้อมูลเฉพาะในเรื่องนั้นๆ เพ่ือความชัดเจน 

โดยไม่น าเรื่องอ่ืนมาปะปน 
3.3.2 แสดงความรู้ ความคิดเห็น เป็นการเขียนความรู้ ความคิดเห็นของตนเอง และถ้า

จะอ้างความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างเพ่ือให้เห็นถึงความคิดที่หลากหลาย ก็ควรหลอมความคิดเหล่านั้นให้
เป็นความคิดของผู้เขียนเองในตอนท้าย 

3.3.3 รู้และเข้าใจเรื่องดี ก่อนจะอธิบายเรื่องใดต้องรู้เรื่องอย่างละเอียด มีข้อมูลชัดเจน 
ถูกต้องแน่นอน และเข้าใจเรื่องแจ่มแจ้ง เพราะถ้าผู้เขียนไม่เข้าใจแจ่มแจ้ง จะไม่สามารถเขียนอธิบาย
ให้ผู้อ่านเข้าใจได้เช่นกัน 

3.3.4 ใช้ภาษาสุภาพ ควรใช้ภาษาที่สุภาพ เรียบเรียงประโยค และวรรคตอนให้
สละสลวยน่าอ่าน น่าสนใจ ต่อเนื่องเป็นล าดับเข้าใจง่าย และไม่วกวน  
    3.4 องค์ประกอบของการอธิบาย 

การอธิบายเป็นการสื่อความคิดแบบหนึ่ง มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจเรื่องที่อธิบาย  
ดังนั้น องค์ประกอบของการอธิบายจึงประกอบด้วย (ฟองจันทร์ สุขยิ่ง 2553 : 104-105) 

3.4.1 ความรู้ในเรื่องที่จะอธิบาย การที่จะท าให้ผู้อ่ืนเข้าใจเรื่องราวได้ ผู้อธิบายต้อง
เข้าใจเรื่องนั้นๆเป็นอย่างดี จึงจะสามารถอธิบายจุดส าคัญหรือแก่นของเรื่องที่อธิบายได้อย่างชัดเจน 
ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องแสวงหาความรู้ให้ครบถ้วนทั้งจากการฟังและการอ่าน 

3.4.2 ภาษา การอธิบายต้องใช้ภาษา หากขาดความสามารถทางภาษาก็จะอธิบายได้ไม่ดี 
ความสามารถทางภาษาอาจไม่ต้องสูงทัดเทียมนักภาษาศาสตร์ เพียงแต่รู้จักการเรียบเรียงประโยค รู้
ค าศัพท์ต่างๆ รู้จักใช้ค าเชื่อม ถ้าผู้อธิบายมีความสามารถทางภาษาจะท าให้อธิบายได้ผลดี 

3.4.3 ผู้รับสาร การสื่อสารต้องค านึงถึงผู้รับสาร ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันในเรื่องวัย 
ความรู้ อาชีพ ฐานะ และระดับความรู้ทางภาษา ผู้อธิบายต้องรู้จักวิเคราะห์ผู้รับสาร แล้วปรับ
กระบวนการอธิบายให้เหมาะกับผู้รับสาร จึงจะอธิบายได้ผลสัมฤทธิ์ตามต้องการ 

3.4.4 กลวิธีการอธิบาย กลวิธีการอธิบายมีหลายวิธี ผู้อธิบายจะเลือกใช้กลวิธีใดขึ้นอยู่
กับเนื้อหาที่จะอธิบาย กลวิธีในการอธิบายมีดังนี้  

- การอธิบายโดยการเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง เป็นวิธีการเขียนที่
เหมาะส าหรับการอธิบายสิ่งใหม่ๆ ที่ยังไม่คุ้นเคย อาจท าตารางประกอบค าอธิบายให้เห็นข้อดีและ
ข้อเสียชัดเจน เช่น การอธิบายความเหมือนและความแตกต่างของดอกอินทนิลและตะแบก  

- การอธิบายตามล าดับขั้นตอน เป็นการอธิบายกระบวนการท างาน หรือล าดับขั้นของ
เหตุผล เป็นการเขียนเรียงตามล าดับเป็นระยะๆ ไปอย่างเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องกัน และแสดงให้
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เห็นชัดว่าเพราะอะไรจึงเรียงล าดับก่อนหลัง โดยเขียนให้สัมพันธ์กัน ท าให้ไม่สับสนทั้งผู้เขียนและ
ผู้อ่าน ถ้ามีภาพ สถิติ แผนภูมิ แผนผังประกอบ จะท าให้การอธิบายชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น อธิบายการ
ประดิษฐ์เศษวัสดุ วิธีการประกอบอาหาร และข้ันตอนการท ากรอบรูปวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

- การอธิบายโดยการอุปมา เป็นกระบวนการอธิบายเชิงเปรียบเทียบอีกด้านหนึ่ง เช่น น้ า
ท าให้เรือลอยหรือจมได้ฉันใด อาหารก็ต่อชีวิตหรือตัดชีวิตเราได้ฉันนั้น เป็นต้น 

- การอธิบายโดยการใช้ตัวอย่างประกอบ เป็นการอธิบายโดยใช้ตัวอย่าง  
นิยมใช้กับการอธิบายวิธีการหรือหลักการ หรือความรู้ที่เข้าใจได้ยาก การเขียนอธิบายนี้จะพบค าว่า 
“ตัวอย่าง” “เช่น” ปรากฏอยู่เสมอ 

- การอธิบายโดยการแสดงสาเหตุและผลที่ได้ เป็นการเขียนชี้ชัดว่าอะไรเป็นต้นเหตุ 
อะไรเป็นผลที่เกิดข้ึน และจะมีความสัมพันธ์กันในลักษณะอย่างไร 

- การอธิบายโดยการให้ค านิยาม เป็นการเขียนอธิบายความหมายของค าศัพท์ เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจตรงกัน เช่น การเขียนนิยามศัพท์ในงานวิจัย หรือการให้ค าจ ากัดความในพจนานุกรม 
เป็นต้น มีข้อสังเกตการให้นิยามในการอธิบาย คือ ต้องเป็นการอธิบายตามความเป็นจริงเท่านั้น เช่น 
ดีท็อกซ์ ย่อมาจาก Detoxification หมายถึง การก าจัดพิษหรือท็อกซินออกจากร่างกาย 

สรุปได้ว่า การเขียนอธิบายชี้แจงเป็นการสื่อสารทางค าพูดที่ใช้มากที่สุดในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะการเขียนต าราวิชาการที่ต้องรู้หลักวิธีการก่อนออกไปปฏิบัติในชีวิตจริง ถ้าไม่เข้าใจ
ค าอธิบายแล้ว การปฏิบัติคงไม่เป็นผลส าเร็จ ทั้งยังท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตตนเองและผู้อ่ืน ดังนั้น 
การเขียนอธิบายชี้แจงต้องอาศัยการรู้จักใช้ค าที่ตรงกับความหมายอย่างถูกต้อง ใช้ภาษาเข้าใจได้ง่าย
ชัดเจน จึงจะสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
4. หลักการออกแบบส่ิงพิมพ์ 

4.1 องค์ประกอบของหนังสือ (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ 2542 : 41-44) 
4.1.1 ใบหุ้มปก (Book Jacket) เป็นกระดาษท่ีหุ้มอยู่นอกปกหนังสือ มิได้เย็บติดกับ 

เล่มหนังสือ แต่พับปลายมาด้านหลังของปกหน้าและปกหลัง 
จุดประสงค์ของการจัดให้มีใบหุ้มปกเพ่ือประโยชน์ ดังนี้ 
- ป้องกันหนังสือไม่ให้ช้ าหรือสกปรก ทั้งยังช่วยรักษาปกให้ใหม่อยู่เสมอ 
- เพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ให้คนเลือกซื้อหนังสือนั้น 
- บอกรายละเอียดต่างๆแก่ผู้อ่าน กระดาษหุ้มปกจะประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง บาง

เล่มอาจมีชื่อผู้พิมพ์ปรากฏอยู่ด้วย 
ใบหุ้มปกมักจะพิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียว ส่วนด้านหลังที่แนบกับปกหนังสือนั้น มักไม่

พิมพ์ให้มีภาพหรือข้อความใดๆปรากฏอยู่ 
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4.1.2 ปก (Cover) หน้าที่ของปก คือ ป้องกันรักษาตัวหนังสือท้ังหมดและให้รายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องของหนังสือ ในกรณีที่ไม่มีใบหุ้มปก ปกท าหน้าที่เป็นสิ่งชักจูงใจให้คนซื้อหนังสือ ด้วย
ลักษณะการออกแบบปกจึงเน้นในเรื่องของความสวยงามมากเป็นพิเศษ ขณะเดียวกันก็จะพยายามสื่อ 
ความหมายของเนื้อหาภายในเล่มหนังสือด้วย 

ส่วนประกอบของหนังสือ ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้พิมพ์ โดยเลือกขนาด
ตัวอักษรให้ลดหลั่นกันตามล าดับ ส่วนที่เป็นสันปกก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน จะต้องมีชื่อเรื่องและ
ชื่อผู้แต่ง เพื่อจะสามารถจะมองเห็นข้อความดังกล่าวได้เมื่อน าหลังสือเรียงใส่ตู้แล้ว 

4.1.3 ใบผนึกปก (End paper) โดยปกติหากเป็นหนังสือปกแข็งจะมีกระดาษปิดผนึกติด
กับด้านในของปกหนังสืออีกแผ่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังปก โดยครึ่งหนึ่งของกระดาษผนึกด้านในปก 
ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งอาจจะปล่อยให้เป็นใบรองปก กระดาษที่น ามาใช้มักจะเป็นกระดาษที่มีความ
เหนียว เนื้อดี ใบผนึกปกและใบรองปกนี้จะท าหน้าที่ช่วยยึดปกให้แน่นกับตัวเล่มหนังสือ โดยอาจ
ปล่อยให้เป็นกระดาษว่างๆหรือออกแบบให้พิมพ์เป็นลวดลายสวยงามก็ได้ 

4.1.4 ใบรองปก (Fly-leaf) เป็นปลิวติดกับปก ท าหน้าที่ยึดเล่มหนังสือกับปกหนังสือ 
ส่วนใหญ่จะมใีบรองปกท้ังปกหน้าและปกหลัง 

4.1.5 ปกใน (Title page) มีหน้าที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเช่นเดียวกับปก 
ประกอบด้วยข้อความระบุ ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้พิมพ์ ท าให้อ่านได้รายละเอียดเหล่านี้ในกรณีที่
ปกหน้าฉีกขาดหรือหากห้องสมุดน าหนังสือไปท าปกใหม่ให้แข็งแรงขึ้น 

4.1.6 หน้าลิขสิทธิ์ (Copyright page) หมายถึง หน้าบ่งบอกแก่ผู้อ่านว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้ หนังสือนั้นได้จัดพิมพ์มาแล้วกี่ครั้ง เมื่อใดบ้าง นอกจากนี้หนังสือบางเล่มอาจให้
ข้อมูลส าหรับบัตรรายการห้องสมุดไว้ด้วย หน้าลิขสิทธิ์จะอยู่ด้านหลังของปกใน ในกรณีของปกใน
หลายแผ่น หน้านี้จะอยู่หลังปกในแผ่นหลังสุด 

4.1.7 หน้าอุทิศ (Dedication page) เป็นหน้าที่ของผู้แต่งระบุว่า อุทิศผลงานให้แก่ผู้ใด
ผู้หนึ่ง ซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวกันหรือหลายคน หรืออุทิศให้แก่สถาบันก็ได้ หน้าอุทิศนี้ใช้หน้าหนังสือ 1 
หน้า ถึงแม้ว่าจะพิมพ์ตัวหนังสือเพียงไม่กี่ค า ก็จะใช้เนื้อที่ทั้งหน้า และต้องอยู่ล าดับถัดจากหน้า
ลิขสิทธิ์ การออกแบบมักจัดให้ดูเป็นทางการน่าเคารพ มีลักษณะเป็นอนุสรณ์ให้แก่บุคคลหรือสถาบัน
ที่อุทิศให้ 

4.1.8 ค านิยม (Foreword) หมายถึง ค าที่บุคคลอ่ืนเขียนน าเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือ 
หรือผู้แต่ง ค านิยมนี้จะต้องอยู่ก่อนค าน าของผู้แต่ง ถ้ามีผู้เขียนค านิยมหลายคนจะต้องเรียงล าดับตาม
ความส าคัญของบุคคลที่เขียนค านิยม 

4.1.9 ค าน า (Preface) หมายถึง ข้อความที่ผู้แต่งเขียนขึ้น เพ่ืออธิบายให้ผู้อ่านทราบถึง
แรงบันดาลใจหรือสิ่งที่อยากให้ผู้อ่านทราบ ก่อนที่จะเริ่มอ่านเรื่อง อาจจะเป็นการขอบคุณผู้ที่
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เกี่ยวข้องหรือช่วยเหลือในการจัดพิมพ์ ถ้าเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสถาบัน อาจมีค าน าของสถาบัน 
ค าน าของบรรณาธิการหรือผู้จัดพิมพ์ แล้วจึงเป็นค าน าของผู้เขียน 

4.1.10 สารบัญ (Table of Contents) หมายถึง รายชื่อของบทและเรื่องเรียงตามล าดับ 
เพ่ือบอกแก่ผู้อ่านว่าในหนังสือเล่มนั้นประกอบด้วยบทและเรื่องใดบ้าง แต่ละเรื่องที่หน้าใด เพ่ือให้
ผู้อ่านเปิดหาได้สะดวก การออกแบบจึงควรให้สะดวกแก่การเปิดหาได้โดยง่าย มีลักษณะสบายตา 

4.1.11 สารบัญภาพ (Table of Illustrations) หนังสือยบางเล่มที่มีภาพเป็นส่วนส าคัญ
และมีภาพจ านวนมาก จ าเป็นต้องมีสารบัญภาพ เพ่ือให้ผู้อ่านพลิกดูได้สะดวก 

4.1.12 เนื้อเรื่อง (Contents) เป็นส่วนที่เป็นเนื้อหาส าคัญของหนังสือ ส าหรับส่วนเนื้อ
เรื่องนี้อาจแบ่งออกเป็นภาค (part) เป็นตอน (section) เป็นบท (chapter) หรือแบ่งเป็นข้อย่อยๆก็
ได้ อย่างไรก็ตาม ต้องค านึงถึงหลักการอ่านท่ีง่าย เพ่ือผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้โดยสะดวก 

4.1.13 ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนที่ไม่ใช่เนื้อหาโดยตรง แต่เป็นการอธิบาย
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง หนังสือบางเล่มจ าเป็นต้องมีค าชี้แจงประกอบในเนื้อหาของเรื่อง เพ่ือ
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องดีขึ้น ส่วนที่เป็นภาคผนวกนี้อาจจะเป็นระเบียบ กฎหมาย ค าอธิบายที่ต้องใช้
รายละเอียดมากเกินกว่าจะท าเป็นเชิงอรรถของท้ายหน้าได้ 

4.1.14 บรรณานุกรม (Bibliographies) หนังสือวิชาการจะต้องแจ้งถึงที่มาของเนื้อหาที่
ได้มีการอ้างอิงมาจากผลงานของบุคคลอ่ืน โดยระบุ ชื่อผู้แต่ง ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ 
เพ่ือให้ผู้อ่านทราบ นอกจากนั้น ยังเป็นประโยชน์ในการที่จะค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติมนอกเหนือจาก
เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือฉบับนั้นด้วย 

4.1.15 ดัชนี (Index) หมายถึง หน้าที่จัดเรียงหัวข้อส าคัญของเรื่องในหนังสือ ซึ่งส าคัญ 
บุคคล สถานที่หรือหัวข้อรายละเอียดที่ส าคัญของเนื้อหาในหนังสือนั้น โดยจัดเรียงตามล าดับอักษร 
แล้วบอกเลขหน้าให้รู้ว่าเรื่องนั้นๆ จะอ่านได้จากหน้าใดในหนังสือเล่มนั้น 
    4.2 องค์ประกอบมูลฐานของการออกแบบ (Element of Design)  

องค์ประกอบมูลฐานของการออกแบบ หมายถึง สิ่งซึ่งปรากฏแก่สายตารอบๆตัวโดย
ผู้ออกแบบสามารถน ามาประสมประสานให้เกิดเป็นผลงานการออกแบบ ดังนั้น ผู้ออกแบบจึง
จ าเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์ถึงคุณสมบัติและบทบาทขององค์ประกอบมูลฐานต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจ
อย่างแท้จริงในข้อดีและข้อจ ากัดต่างๆ เพ่ือจะได้น าข้อดีขององค์ประกอบมูลฐานมาใช้กับงาน
ออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพ และพยายามหลีกเลี่ยงข้อจ ากัดขององค์ประกอบมูลฐานเพ่ือมิให้
ท าลายหรือลดคุณค่าของงานออกแบบ องค์ประกอบมูลฐานที่ส าคัญ ได้แก่ (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ 2542 : 
136-147) 

4.2.1 จุด (Dot) 
จุดเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญส าหรับการออกแบบเพราะจุดเป็นต้นก าเนิดของเส้น 
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และน้ าหนักของภาพ ดังจะเห็นได้ว่า ในการพิมพ์ภาพโทนต่อเนื่อง (half tone) การเกิดน้ าหนักอ่อน
แก่ในภาพเป็นการใช้จุด ในบริเวณที่เป็นน้ าหนักอ่อน เกิดจากจุดหรือเม็ดสกรีนที่เล็กและห่าง ส่วนใน
บริเวณท่ีมีน้ าหนักเข้มจะประกอบด้วยจุดที่มีขนาดใหญ่และหนาแน่น 

จะเห็นได้ว่าจุดได้สร้างความงามในธรรมชาติให้เกิดขึ้นมากมาย อาทิ ลายจุดบนผิวหนัง
ของเสือดาว จุดบนปีกผีเสื้อ จุดบนใบไม้ จุดที่เกิดจากก้อนกรวด เม็ดทราย เป็นต้น การที่ผู้ออกแบบ
จะน าจุดมาใช้ในงานออกแบบสามารถใช้ได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 

- การวางต าแหน่งของจุดในลักษณะซ้ า นิยมใช้ในการออกแบบแนวนอน 
- การวางต าแหน่งของจุดในลักษณะเน้นช่องจังหวะ เป็นการจุดโดยการให้พักเป็นระยะ 
- การวางต าแหน่งของจุดเป็นกลุ่ม เป็นการท าให้จุดในงานออกแบบเกิดเอกภาพ 

สามารถกระท าได้ในลักษณะต่อไปนี้ 
ก. การวางจุดหลายขนาดไว้ด้วยกัน ลักษณะที่เหมือนกันของจุดจะท าให้เกิดเอกภาพ 
ข. การใช้จุดขนาดเดียวกัน แต่ใช้เส้นเชื่อมโยง เพ่ือท าให้จุดเกิดเอกภาพ  
ค. การวางจุดในกรอบภาพ โดยใช้จุดเป็นตัวเน้นและกรอบภาพเป็นตัวสร้างเอกภาพ 
4.2.2 เส้น (Line) 
เส้นเกิดจากการเดินทางหรือต่อเนื่องของจุดในลักษณะทิศทางเดียว ไม่เปะปะกระจัด

กระจาย 
เส้นในงานออกแบบประกอบด้วยเส้นหลักที่ส าคัญได้แก่ เส้นนอน เส้นตั้ง เส้นเฉียง เส้น

โค้ง เส้นซิกแซก และเส้นคลื่น เส้นหลักเหล่านี้ผู้ออกแบบจ าเป็นจะต้องศึกษาถึงคุณสมบัติในการสร้าง
ความรู้สึกต่อการรับรู้ของผู้ดู และน าอิทธิพลของเส้นหลักเหล่านี้มาใช้ให้เกิดผลดีในการออกแบบ 
โดยเฉพาะการน ามาใช้เป็นเส้นแกน (axis)  

- เส้นนอน (horizontal line) เป็นเส้นที่แสดงถึงความรู้สึกสงบนิ่งกว้างขวาง ผู้ออกแบบ
สามารถน าอิทธิพลของเส้นนอนมาใช้ในการแก้ปัญหาส าหรับการออกแบบเพ่ือให้เกิดผลตามความ
ต้องการได้ ตัวอย่างเช่น คนที่มีลักษณะผอมสูงถ้าใช้ลวดลายเสื้อผ้าที่เป็นเส้นนอน จะช่วยให้ผู้ดูเกิด
ความรู้สึกว่าอ้วนได้ ในการออกแบบที่ต้องการเน้นถึงความรู้สึกที่กว้างขวาง เช่น ทะเล จึงควรวาง
ภาพตามแนวนอนมากว่าแนวตั้ง 

- เส้นตั้ง (vertical line) เป็นเส้นที่แสดงถึงความสง่า ความมีระเบียบ ความแข็งแรง 
ผู้ออกแบบสามารถน าอิทธิพลของเส้นตั้งมาใช้ในการออกแบบ เพ่ือโน้มน้าวความรู้สึกของผู้ดูให้เกิด
ความรู้สึกดังกล่าว ตัวอย่างเช่น  ในการออกแบบอนุสาวรีย์ซึ่งต้องการแสดงถึงความมีเกียรติยศ เป็น
ต้น 

- เส้นเฉียง (diagonal line) เป็นเส้นที่แสดงความรู้สึกเคลื่อนไหว ความไม่แน่นอน และ
เกิดทิศทาง ดังนั้น ผู้ออกแบบย่อมสามารถใช้อิทธิพลจากเส้นเฉียงในงานออกแบบเพ่ือให้ผู้ดูเกิด

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



18 

 

ความรู้สึกดังกล่าวได้ ตัวอย่างเช่น ในการออกแบบตัวอักษรซึ่งต้องการแสดงถึงความรู้สึกรวดเร็ว ควร
ใช้ตัวอักษรในแนวเฉียงมากกว่าในแนวตั้งฉาก 

- เส้นโค้ง (curve line) เป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกอ่อนหวานนุ่มนวลซึ่งแสดงความอ่อนน้อม 
เศร้าโศก ผู้ออกแบบสามารถน าอิทธิพลของเส้นโค้งมาใช้เป็นแกนหลักในการออกแบบ เพ่ือโน้มน้าวผู้
ดูให้เกิดความรู้สึกดังกล่าวได้ ในลักษณะต่อไปนี้ 

ก. เส้นโค้งครึ่งวงกลม เป็นเส้นรอบรูปของคนที่ก าลังเศร้าโศกสิ้นหวังในชีวิต หรือเป็น
ภาพดวงอาทิตย์ก าลังลับขอบฟ้า จึงชักน าให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกเศร้าใจได้ 

ข. เส้นโค้ง ¼ ครึ่งวงกลม มาจากเส้นรอบรูปของคนที่ก าลังโค้งค านับหรือโค้งตัวไหว้ จึง
ก่อให้เกิดความนอบน้อมถ่อมตนแก่ผู้ดู 

ค. เส้นโค้ง 1/6 ของวงกลม มาจากลักษณะของต้นหญ้าที่ก าลังลู่ลม ก่อให้เกิดความรู้สึก
เริงร่า อ่อนหวานแก่ผู้ดู 

- เส้นซิกแซก (zigzag line) เป็นเส้นซึ่งแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวรุนแรง ไม่แน่นอน 
ผู้ออกแบบสามารถน าอิทธิพลของเส้นซิกแซกมาใช้ในการออกแบบเพื่อเสริมสร้างความรู้สึกแก่ผู้ดูได้ 

นอกจากนี้ การใช้เส้นซิกแซกยังสามารถสร้างความรู้สึกได้ว่าเป็นการแบ่งมิติหรือพ้ืนที่
ของเหตุการณ์ต่างๆในภาพได้ อย่างเช่น การใช้เส้นสินเทาในงานจิตรกรรมไทยจนเป็นสัญลักษณ์อย่าง
หนึ่งของงานศิลปกรรมไทย 

- เส้นคลื่น (wave line) เป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวช้าๆ นิ่มนวลและเป็นจังหวะ
แก่ผู้พบเห็น 

4.2.3 รูปร่างและรูปทรง (shape & form) 
รูปร่างและรูปทรง เกิดจากเส้นที่เดินทางครบวงจร ในการออกแบบมักจะกล่าวถึงรูปร่าง

และรูปทรงควบคู่กันไป แต่โดยข้อเท็จจริงแล้ว รูปร่างจะมี 2 มิติ ได้แก่ ความกว้างกับความยาวใน
ระนาบแบน เหมือนกับการฉายไฟไปที่วัตถุแล้วเกิดเป็นเงาตกทอดที่ฉาก ลักษณะของเงานั้นถือว่าเป็น
รูปร่าง อาจกล่าวได้ว่า ตัววัตถุคือรูปทรง ส่วนเงาของวัตถุเป็นรูปร่าง 

ทั้งรูปร่างและรูปทรงซึ่งเป็นองค์ประกอบมูลฐานในการออกแบบนั้นสามารถจ าแนกได้
เป็น 3 ประเภทได้แก่ 

- รูปเลขาคณิต เป็นรูปที่เกิดจากการสร้างขึ้นโดยใช้เครื่องมือเราขาคณิตได้แก่ รูปวงกลม 
วงรี สามเหลี่ยม สีเหลี่ยม ห้าเหลี่ยม เป็นต้น รูปในลักษณะนี้จะมีความแข็งกระด้าง ความมีระเบียบ 
จึงเหมาะส าหรับงานออกแบบ ซึ่งต้องการความแข็งแรงมีระเบียบเคร่งครัด เช่น งานที่เกี่ยวกับการ
ก่อสร้าง งานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

- รูปธรรมชาติ เป็นรูปที่เกิดจากการน าลักษณะความงามในธรรมชาติมาใช้ในการ
ออกแบบ รูปทรงในธรรมชาติที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบ ได้แก่ เปลวไฟ เปลือกหอย 
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ก้อนหิน คลื่น ใบไม้ เป็นต้น การน ารูปทรงในธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบกระท าได้โดยการ
ถ่ายภาพ การเขียนภาพแบบเหมือนจริง เป็นต้น 

- รูปอิสระ เป็นรูปที่ผู้ออกแบบใช้จินตนาการสร้างขึ้นด้วยมืออิสระโดยไม่ใช้เครื่องมือเข้า 
ช่วย อาจะเกิดจากการดัดแปลงรูปทรงเรขาคณิต หรือเป็นการดัดแปลงจากรูปทรงในธรรมชาติก็ได้ 

ในการออกแบบผู้ออกแบบควรเลือกใช้เพียงรูปใดรูปหนึ่งในแต่ละภาพหรือในพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ในภาพ ไม่ควรน ารูปต่างชนิดมาใช้ปะปนกัน เพราะจะท าให้เกิดความรู้สึกขัดแย้งในงานออกแบบ
ได้ 

4.2.4 แสงและเงา (light & shade) 
แสงและเงาเป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกต่อลักษณะ 3 มิติ ของรูปทรงได้ชัดเจน

ยิ่งขึ้น ในการออกแบบกราฟิก ซึ่งกระท าบนวัสดุ 2 มิติ ผู้ออกแบบสามารถใช้แสงเงาเพ่ือเน้นความลึก
หรือมิติที่สามได้ โดยธรรมชาติของแสงย่อมตกกระทบบนผิวของวัตถุไม่เท่ากัน ด้านที่ได้รับแสงจะมี
ความจ้า ส่วนด้านตรงกันข้ามจะมีน้ าหนักมืดลงตามล าดับ 

ในทางศิลปะ การให้แสงและเงาที่ถือว่ามีคุณค่าทางความงามมากที่สุดนั้น นิยมให้แสง
เข้ากระทบวัตถุทางด้านข้างท ามุมเฉียง 45 องศา มากกว่าต าแหน่งอื่น 

4.2.5 ช่องว่าง (space) 
ช่องว่าง หมายถึง การก าหนดช่องว่างในตัววัตถุหรือตัวรูป (positive space) และ

ช่องว่างรอบตัววัตถุหรือพ้ืน (negative space) การออกแบบในสมัยก่อนมักไม่ค านึงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างรูปแบบและพ้ืนเท่าใดนัก โดยที่ผู้ออกแบบจะมุ่งให้ความส าคัญแก่ตัวรูปเป็นส่วนใหญ่ แต่โดย
ที่งานออกแบบเป็นภาพรวมของพ้ืนที่ทั้งหมด ผู้ออกแบบที่ดีจึงควรพิจารณาถึงความสัมพันธ์ต่อเนื่อง
ระหว่างรูปและพ้ืนให้มีความเหมาะสมทัดเทียมกัน  

หลักในการสร้างความส าคัญระหว่างรูปและพ้ืนให้มีความทัดเทียมกันและมีความสัมพันธ์
กัน สามารถกระท าได้ดังนี้ 

- ก าหนดให้พ้ืนที่ของรูปและพ้ืนมีปริมาณใกล้เคียงกัน 
- หลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวรูปลอยอยู่กลางพ้ืน แต่ควรให้ตัวรูปตกชิดขอบภาพ เพ่ือมิให้บริเวณ

พ้ืนที่ล้อมรอบตัวรูป 
4.2.6 ลักษณะพ้ืนผิว (texture) 
ลักษณะพ้ืนผิว หมายถึง ความรู้สึกในการจ าแนกความเรียบหรือความขรุขระของผิววัตถุ

จากการสัมผัสทางสายตา ลักษณะพ้ืนผิวที่มีความแตกต่างกันย่อมเร้าให้ผู้ดูเกิดความสนใจ ความ
แปลกตา ไม่น่าเบื่อหน่าย ตัวอย่างเช่น ผนังอาคารที่มีลักษณะเรียบย่อมไม่สร้างความน่าสนใจแก่ผู้ ดู 
แต่สถาปนิกออกแบบโดยใช้พื้นผิวที่มีความแตกต่างกัน เช่น การใช้หินล้าง หินขัด การประดับหินกาบ
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บนผนัง การใช้ผิวคอนกรีตเปลือย ย่อมสร้างความน่าสนใจให้แก่ผู้ดูได้ดีกว่าการใช้ลักษณะพ้ืนผิวใน
งานกราฟิก สามารถกระท าได้ 2 ลักษณะ ดังนี้ 

- การใช้ลวดลายขูดขีดที่แตกต่างกันในแต่ละพ้ืนที่ของภาพ จะช่วยให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกที่
แตกต่างกันของพ้ืนผิวได้ 

- การใช้วัสดุ 3 มิติ เช่น ตัวอักษร สิ่งของ หรือวัสดุที่มีผิวหยาบ ติดลงบนภาพต้นฉบับ
แล้วน าไปถ่ายภาพ            
    4.3 หลักการออกแบบ 

จะเห็นได้ว่ามนุษย์ทุกคนย่อมรู้จักองค์ประกอบมูลฐาน ซึ่งได้แก่ เส้น สี แสงเงา รูปร่าง 
รูปทรง และลักษณะพ้ืนผิวเป็นอย่างดี แต่จะมีบางคนเท่านั้นที่สามารถจัดองค์ประกอบให้เกิดความ
งดงามลงตัวได้ ผู้ออกแบบจึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงหลักการ โดยการน าองค์ประกอบมูลฐานมารวมอยู่
ด้วยกันอย่างมีระบบประดุจการที่กวีน าค าต่างๆ อันเสมือนเป็นองค์ประกอบมูลฐานมาร้อยกรองโดยมี
ฉันทลักษณ์เป็นเครื่องก าหนด ซึ่งเปรียบได้กับหลักในการออกแบบนั่นเอง หลักการออกแบบทาง
ทัศนศิลป์มีดังนี้ (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ 2542 : 147-155) 

4.3.1 การสร้างจุดแห่งความสนใจ (Emphasis) 
การสร้างจุดแห่งความสนใจ (center of interest) ให้เกิดข้ึน ในงานออกแบบ  

โดยการก าหนดบริเวณใดบริเวณหนึ่งในภาพที่เหมาะสม ให้มีลักษณะพิเศษกว่าบริเวณอ่ืนเพ่ือใช้เป็น
เครื่องดึงดูดความสนใจแก่ผู้ดู งานออกแบบที่ขาดการเน้นจะไม่สามารถหยุดผู้ดูให้มีความสนใจต่องาน
ออกแบบได้ ตัวอย่างเช่น ในคืนเดือนมืดซึ่งมีแต่ดวงดาวกระจายเต็มท้องฟ้าย่อมไม่มีเสน่ห์ที่ชวนให้ผู้ดู
สนใจเหมือนกับท้องฟ้าในคืนเดือนหงาย ซึ่งมีดวงจันทร์เป็นจุดแห่งความสนใจ โดยมีหมู่ดาวและก้อน
เมฆเป็นองค์ประกอบรอง การเน้นจุดแห่งความสนใจสามารถกระท าได้หลายลักษณะดังนี้ 

- การเน้นที่ขนาดของจุดแห่งความสนใจ ผู้ออกแบบสามารถสร้างจุดแห่งความสนใจให้มี
ขนาดที่ใหญ่เป็นพิเศษกว่าองค์ประกอบบริเวณอ่ืนๆ 

- การเน้นรูปร่างของจุดแห่งความสนใจ ผู้ออกแบบควรสร้างรูปร่างของจุดแห่งความ
สนใจให้มีลักษณะที่แปลกกว่าบริเวณอ่ืน 

- การเน้นที่สีของจุดแห่งความสนใจ ผู้ออกแบบสามารถใช้สีในลักษณะตรงกันข้ามใน
บริเวณที่เป็นจุดแห่งความสนใจ ตัวอย่างเช่น ภาพส่วนใหญ่ใช้สีวรรณะเย็นประมาณ 80% ของพ้ืนที่ 
แต่ตรงบริเวณท่ีต้องการใช้เป็นจุดแห่งความสนใจอาจใช้สีวรรณะร้อน ประมาณ 20% ของพ้ืนที่ ซึ่งจะ
ท าให้บริเวณดังกล่าวเกิดความน่าสนใจได้ 

- การเน้นโดยน้ าหนักบริเวณจุดแห่งความสนใจ ผู้ออกแบบสามารถใช้น้ าหนักของภาพ
ส าหรับการเน้นจุดแห่งความสนใจได้ ตัวอย่างเช่น บริเวณพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีน้ าหนักอ่อน ควรเน้นจุด
แห่งความสนใจโดยใช้น้ าหนักเข้ม 
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- การเน้นโดยใช้เส้นชักน าสายตา เส้นชักน าสายตา ได้แก่ เส้นตามหลักทัศนียภาพ 
(Perspective) เช่น ทางเดิน แนวเสาไฟฟ้า แนวต้นไม้ ลูกศร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยเน้นให้ผู้ดูเกิด
ความสนใจบริเวณปลายเส้นชักน าสายตาได้ 

4.3.2 ความสมดุล (Balance) 
ในการจัดองค์ประกอบศิลป์ ความสมดุล หมายถึง การก าหนดและจัดวางองค์ประกอบ

มูลฐานให้มีน้ าหนักและขนาดในสัดส่วนที่เท่าๆกันทั้งสองข้าง งานออกแบบที่ขาดความสมดุลจะ
ก่อให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ม่ันคงแก่ผู้พบเห็น ภาพที่วางองค์ประกอบหนักไปทางซีกใดซีกหนึ่ง ผู้ดูจะเกิด
ความรู้สึกว่าภาพนั้นเอียงได้ 

การสร้างความสมดุลให้เกิดข้ึนในงานออกแบบ สามารถกระท าได้ 2 แบบ ได้แก่ 
- สมดุลแบบมาตรฐาน (symmetrical or formal balance) หมายถึง การจัดวางภาพ

โดยวางองค์ประกอบให้ซีกซ้ายและซีกขวามีลักษณะเหมือนกันทุกประการ ตัวอย่างเช่น ลักษณะ
ใบหน้าคน ลักษณะลายผีเสื้อ ลักษณะสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ ซึ่งเมื่อบางงานดังกล่าวออกเป็น 2 ซีก
จะมีองค์ประกอบที่เหมือนกันอย่างแท้จริง สมดุลในลักษณะนี้จะให้ความรู้สึกที่เคร่งครัดเป็นระเบียบ 
มีความน่าเคารพศรัทธาแก่ผู้พบเห็น ความสมดุลแบบสมมาตร บางครั้งก็เรียกว่า “สมดุลแท้” 

- สมดุลแบบอสมมาตร (asymmetrical or informal balance) เป็นการจัด
องค์ประกอบ เพ่ือให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกว่าองค์ประกอบในซีกซ้ายและขวามีปริมาณที่เท่าๆกัน แม้ว่า
ลักษณะที่แท้จริงจะไม่เหมือนกันก็ตาม สมดุลในลักษณะนี้จะให้ความรู้สึกที่เป็นอิสระไม่เคร่งครัด และ
ถ้าวางองค์ประกอบในทิศทางที่แย้งกันจะท าให้เกิดการเคลื่อนไหวในภาพ ความสมดุลแบบแสมมาตร 
บางครั้งเรียก “สมดุลในความรู้สึก” ซึ่งแตกต่างจากความสมดุลแท้ เป็นความสมดุลที่เกิดจาก
ความรู้สึกในการรับรู้จากภาพขององค์ประกอบต่างๆ 

- สมดุลรัศมี (radical) เป็นการจัดวางองค์ประกอบให้มีการกระจายหรือการรวมตัวที่จุด
ศูนย์กลาง นิยมใช้ในการออกแบบลวดลายต่างๆ เช่น ลายดาวเพดานและเครื่องหมายการค้า          

4.3.3 ความมีเอกภาพ (unity) 
การจัดวางองค์ประกอบให้มีการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยไม่แตกแยก กระจัด

กระจาย งานออกแบบที่ขาดเอกภาพจะท าให้ผู้ดูเกิดความรู้สึกแตกแยกและไม่น่าสนใจ การสร้าง
เอกภาพให้เกิดข้ึนกับงานออกแบบ สามารถที่จะกระท าได้หลายวิธี ดังนี้ 

- การน ารูปร่าง รูปทรง มาวางซ้อนทับเกี่ยวเนื่องกัน การซ้อนทับกันย่อมสร้างความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันให้เกิดขึ้นในภาพได้ 

- การใช้รูปร่าง รูปทรง ที่มีความกลมกลืนกัน ท าให้เกิดเอกภาพ เช่น การใช้รูปอิสระ
ทั้งหมด หรือรูปเรขาคณิตทั้งหมด โดยไม่ปะปนกันในแต่ละภาพ 

- การใช้พื้นรองรับภาพในลักษณะเดียวกัน แม้ว่าตัวภาพจะมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่ถ้า 
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ต้องการออกแบบให้เกิดเอกภาพอาจใช้พ้ืนรองรับภาพที่เหมือนกันจะท าให้เกิดเอกภาพได้ 
- การใช้เส้นชักน าสายตาสู่จุดเดียวกัน ลักษณะของเส้นชักน าสายตารวมที่สู่จุดเดียวกัน 

ย่อมท าให้ผู้ดูรู้สึกว่ามีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหรือเกิดเอกภาพได้ 
- การใช้เส้นโยงเพ่ือท าให้เกิดเอกภาพ องค์ประกอบซึ่งวางอยู่โดยกระจัดกระจาย 

ผู้ออกแบบสามารถท าให้เกิดการรวมตัวได้โดยการใช้เส้นโยงเพ่ือให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
- การใช้สีวรรณะเดียวกัน เพ่ือท าให้เกิดเอกภาพ แม้ว่างานออกแบบจะมีการใช้รูปร่างที่

ไม่กลมกลืนกัน แต่ถ้าผู้ออกแบบใช้โครงสีที่เป็นวรรณะเดียวกันในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาพก็จะช่วยให้
งานออกแบบนั้นเกิดเอกภาพได้ 

4.3.4 จังหวะ (rhythm) 
ลักษณะของจังหวะในการจัดภาพ ได้แก่ การวางองค์ประกอบมูลฐานให้มีระยะต าแหน่ง

ขององค์ประกอบเป็นช่วงๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้สึกเคลื่อนไหวต่อเนื่องและความมีทิศทางแก่ผู้ดู 
จังหวะในงานออกแบบแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ 

- จังหวะชนิดซ้ า เป็นการก าหนดให้องค์ประกอบที่เหมือนๆกัน มีช่วงระยะเท่าๆกัน โดย
ให้ความรู้สึกต่อเนื่อง นิยมใช้กับการออกแบบลวดลายที่มีลักษณะซ้ า เช่น การออกแบบลวดลายผ้า 
ลวดลายกระดาษปิดผนัง เป็นต้น 

- จังหวะชนิดช่วงระยะที่เป็นแบบแผนคงที่ เป็นการวางจังหวะให้มีจังหวะลดหลั่นเป็น
ช่วงระยะอย่างคงท่ี โดยจะให้ความรู้สึกสม่ าเสมอแก่ผู้ดู 

- จังหวะชนิดช่วงระยะไม่คงที่ เป็นการวางองค์ประกอบให้จังหวะที่อิสระไม่คงที่ โดยจะ
ให้ความรู้สึกท่ีเป็นการเคลื่อนไหวอย่างอิสระแก่ผู้ดู 

4.3.5 ความเรียบง่าย (simplicity) 
การวางองค์ประกอบในการจัดภาพ ควรเน้นที่ความเรียบง่ายไม่รกรุงรัง พบว่าความ

แตกต่างของงานออกแบบในสมัยโบราณกับงานออกแบบสมัยใหม่ ได้แก่ การใช้ความเรียบง่ายในการ
ออกแบบ โดยที่ในสมัยก่อนมนุษย์มีระยะเวลาในการพิจารณางานออกแบบมากกว่ามนุษย์ในปัจจุบัน 
ท าให้ผู้ออกแบบสมัยใหม่จ าเป็นจะต้องตัดทอนรายละเอียดของงานออกแบบ เพ่ือให้ง่ายต่อการรับรู้
ของผู้ดูและเหมาะสมกับสภาพความเปลี่ยนแปลงในสังคม 
    4.4 การจัดท าเลย์เอาท์ 

เลย์เอาท์มีหลายรูปแบบ ตั้งแต่เป็นการร่างแบบเพ่ือถ่ายทอดความคิดอย่างคร่าวๆไป
จนถึงขั้นที่เป็นแบบร่างที่ค่อนข้างมีรายละเอียดคล้ายสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์เสร็จจริง ซึ่งเลย์เอาท์ในแต่ละ
รูปแบบนี้จัดท าขึ้นด้วยวัตถุประสงค์และเพ่ือประโยชน์ที่แตกต่างกัน โดยมีล าดับขั้นตั้งแต่การจัดท า 
เลย์เอาท์ย่อขนาด หรือ ร่างหยาบย่อขนาด (thumbnail) ตามมาด้วย เลย์เอาท์หยาบ หรือ ร่างหยาบ 
(rough) ซึ่งมีรายละเอียดเพ่ิมมากขึ้น และสุดท้ายคือ เลย์เอาท์สมบูรณ์ (comprehensive) ซึ่งมี
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รายละเอียดเกือบคล้ายผลงานที่สมบูรณ์ ในบางครั้งก็อาจจะมีการท า ดัมมี่ (dummy) ส าหรับสิ่งพิมพ์
ที่เป็นรูปเล่มด้วย อย่างไรก็ตาม ล าดับขั้นตอนในการจัดท าเลย์เอาท์นี้ไม่ได้เป็นกฎตายตัวว่าจะต้อง
ปฏิบัติให้ครบถ้วนทุกข้ันตอนในทุกกรณี ความจ าเป็นในการจัดท าเลย์เอาท์ว่าจะต้องท าในรูปแบบของ
ขั้นตอนใดบ้างนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ที่ท างานร่วมกัน ได้แก่ นักออกแบบและบรรณาธิการ ผู้บริหารหรือผู้
เป็นเจ้าของสิ่งพิมพ์ว่าจะต้องการเลย์เอาท์ที่สมบูรณ์เพียงใด ทุกฝ่ายจึงจะเข้าใจได้ถึงรูปร่างหน้าตา
ของสิ่งพิมพ์นั้นว่าจะออกมาเป็นอย่างไรเมื่อสมบูรณ์ ส าหรับรายละเอียดของเลย์เอาตท์ในขั้นตอน
ต่างๆมีดังนี้ (อารยะ ศรีกัลยาณบุตร 2550 : 50-52) 

4.4.1 เลย์เอาท์ย่อขนาด หรือ ร่างหยาบย่อขนาด เป็นรูปแบบหรือขั้นตอนแรกของการ
จัดท าเลย์เอาท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดองค์ประกอบเพ่ือให้ได้ทางเลือก
มากที่สุด โดยเลย์เอาท์ขนาดเล็กนี้จะมีลักษณะเป็นการร่างด้วยดินสอหรือปากกาอย่างคร่าวๆ ใน
ขนาดประมาณ 1 : 8 หรือ 1 : 4 ของขนาดสิ่งพิมพ์จริง เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาความหลากหลาย
ในการปรับเปลี่ยนขนาดและต าแหน่งขององค์ประกอบ รวมทั้งใช้ในการพิจารณาด้วยว่าควรจะน า
องคป์ระกอบนั้นมาใช้หรือไม่ 

4.4.2 เลย์เอาท์หยาบ หรือ ร่างหยาบ เป็นพัฒนาการขั้นต่อไปของการจัดท าเลย์เอาท์ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปขนาด ต าแหน่งและสัดส่วนขององค์ประกอบต่างๆในเลย์เอาท์ว่ามี
ความสัมพันธ์อันดีต่อกันและกันและต่อพ้ืนที่หน้ากระดาษอย่างไรโดยเลย์เอาท์หยาบนี้จะมีลักษณะ
เป็นการร่างด้วยดินสอหรือปากกาและอาจจะมีการลงสีหรือเอาภาพมาตัดปะลงไปบนเลย์เอาท์อย่าง
หยาบๆ ในขนาดประมาณครึ่งหนึ่งหรือเท่ากับขนาดของสิ่งพิมพ์จริง เลย์เอาท์หยาบนี้มีประโยชน์ใน
การน าเสนอความคิดให้ฝ่ายต่างๆที่ท างานร่วมกันได้ให้ความเห็น และในบางกรณีอาจรวมไปถึง
ผู้บริหารหรือผู้เป็นเจ้าของสิ่งพิมพ์ด้วย 

4.4.3 เลย์เอาท์สมบูรณ์ เป็นพัฒนาการขั้นสุดท้ายของการจัดท าเลย์เอาท์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดขนาด ต าแหน่งและสัดส่วนที่แน่นอนขององค์ประกอบต่างๆในเลย์เอาท์ โดย
เลย์เอาท์สมบูรณ์นี้จะมีลักษณะเป็นการวาดหรือเป็นการพิมพ์แบบจากคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงสิ่งพิมพ์จริงมากที่สุด ส่วนประกอบที่เป็นข้อความขนาดใหญ่ควรจะเป็นข้อความจริงที่พิมพ์
ด้วยแบบตัวอักษรและขนาดตัวอักษรที่จะใช้จริง มักจะจัดท าในขนาดเท่ากับขนาดของสิ่งพิมพ์จริงเพ่ือ
ประโยชน์ในการน าเสนอความคิดให้ผู้บริหารหรือผู้เป็นเจ้าของสิ่งพิมพ์ที่ไม่คุ้นเคยกับการดูเลย์เอาท์
หยาบสามารถดูได้เข้าใจ 

4.4.4 ดัมม่ี เป็นแบบจ าลองที่เกือบเหมือนจริงของสิ่งพิมพ์ซึ่งมีหลายๆหน้า เช่น หนังสือ 
นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ การท าดัมมี่นี้อาจจะท าในขนาดที่เท่ากับสิ่งพิมพ์นั้นๆหรือในขนาดที่เล็ก
กว่าของจริงก็ได้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสิ่งพิมพ์ เช่น ดัมม่ีของหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คอาจจะท าเท่าขนาดของ
หนังสือ แต่ดัมมี่ของหนังสือภาพขนาดใหญ่ อาจจะท าเพียงเศษหนึ่งส่วนสี่เท่าหรือเล็กกว่านั้นก็ได้ การ
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จัดท าดัมมี่นี้จะช่วยในการด าเนินการได้ในหลายๆส่วน กล่าวคือ จะช่วยให้ได้ทราบถึงเนื้อที่ของส่วน
ต่างๆ เช่า ส่วนที่เป็นเนื้อที่โฆษณา และส่วนที่เป็นเนื้อเรื่อง นอกจากนี้ยังช่วยให้เห็นภาพรวมของ
สิ่งพิมพ์นั้นว่าเมื่อน าหน้าต่างๆมาเรียงกันตามล าดับแล้ว มีความต่อเนื่องดังที่ได้ตั้งใจไว้หรือไม่ การ
ท าดัมมี่ยังช่วยป้องกันการผิดพลาดต่างๆ ในขั้นการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียงหน้า 
    4.5 ระบบกริด 

ในการออกแบบสิ่งพิมพ์นั้น นักออกแบบจะสื่อสารแนวความคิดโดยการน าองค์ประกอบ
ต่างๆทั้งในส่วนขององค์ประกอบที่เป็นภาพ ส่วนที่เป็นตัวอักษร และส่วนที่เป็นองค์ประกอบทางการ
ออกแบบอื่นๆ มาจัดวางอยู่รวมกันในพ้ืนที่หน้ากระดาษโดยอาศัยหลักการทางการออกแบบเพ่ือให้ได้
เป็นผลลัพธ์ที่สวยงาม 

หากสิ่งพิมพ์ที่ท าการออกแบบเป็นสิ่งพิมพ์ที่มีหลายหน้า เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ หรือ
นิตยสาร นักออกแบบยังต้องมีภาระเพ่ิมเติมขึ้นจากการจัดวางองค์ประกอบในหน้ากระดาษแต่ละหน้า
ให้สวยงาม คือ ต้องพยายามในการควบคุมให้ภาพรวมของทุกๆหน้าเป็นไปอย่างต่อเนื่องหรือกลมกลืน
กัน เพื่อให้สิ่งพิมพ์ทั้งเล่มดูมีเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (อารยะ ศรีกัลยาณบุตร 2550 : 139) 

4.5.1 ส่วนประกอบในระบบกริด  
ในการน าระบบกริดมาใช้ในการออกแบบนั้น จะต้องท าความรู้จักกับส่วนประกอบต่างๆ

ของระบบกริดเสียก่อน โดยส่วนประกอบที่ส าคัญ มีดังนี้ (อารยะ ศรีกัลยาณบุตร 2550 : 141-143) 
- ยูนิตกริด (grid unit) คือ ส่วนประกอบที่เป็นพ้ืนที่ย่อยที่เกิดขึ้นจากเส้นในแนวตั้งและ

แนวนอนที่ตัดกันเป็นรูปสี่เหลี่ยม พ้ืนที่ย่อยเหล่านี้จะใช้ในการวางองค์ประกอบต่างๆ โดยในพ้ืนที่
หน้ากระดาษหนึ่งๆนั้นจะมียูนิตกริดจ านวนเท่าใดก็ได้และแต่ละยูนิตกริดจะมีขนาดเท่ากันหมดหรือ
แตกต่างกันก็ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 

- อัลลีย์ (alley) คือ ส่วนประกอบที่เป็นที่เว้นว่างระหว่างยูนิตกริดแต่ละยูนิตที่รวมกันอยู่
เป็นกลุ่ม ในการออกแบบกริดส่วนใหญ่นิยมมีอัลลีย์เพราะจะช่วยให้เกิดการอ่านได้ง่ายเมื่อวาง
ตัวอักษรลงไปในยูนิตที่อยู่ติดกัน คือ จะเกิดเป็นช่องว่างคั่นอยู่ระหว่างแต่ละคอลัมน์ อย่างไรก็ตาม ใน
สิ่งพิมพ์บางอย่างอาจจะไม่มีส่วนประกอบนี้ก็ได้ โดยที่เฉพาะสิ่ งพิมพ์ที่มีภาพประกอบมากๆหรือ
ภาพประกอบขนาดใหญ่โดยไม่มีส่วนที่เป็นข้อความนัก 

- ขอบว่าง หรือมาร์จิน (margin) คือส่วนประกอบที่เป็นที่เว้นว่างโดยรอบกลุ่มยูนิตกริด
ทั้งหมด โดยทั่วไปแล้วจะนิยมออกแบบยูนิตกริดให้อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม คลอบคลุมพ้ืนที่เกือบทั้ง
หน้ากระดาษ โดยเว้นของทั้ง 4 ด้านไว้เนื่องจากหากมีการวางองค์ประกอบลงไปในบริเวณของเหล่านี้
ก็อาจจะขาดหายไปในตอนที่ท าการเขียนขอบกระดาษได้ (ยกเว้นการใช้ภาพตัดตก) ซึ่งจะเป็นผลเสีย
ต่อการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากองค์ประกอบนั้นเป็นตัวอักษรข้อความ ดังนั้นจึงนิยมที่จะเว้นที่
ว่างไว้รอบๆของทั้ง 4 ด้านของกลุ่มยูนิตกริด 
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- กัตเตอร์ (gutter) คือมาร์จินในส่วนที่เป็นที่เว้นว่างระหว่างหน้าซ้ายและหน้าขวาของ
สิ่งพิมพ์ ซึ่งเหตุผลในการเว้นนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันกับการเว้นมาร์จิน เพราะหากไม่มีการเว้นแล้วจะท า
ให้เกิดปัญหาในการอ่านเมื่อน าเอาหน้าทั้งหมดของสิ่งพิมพ์นั้นมาเย็บเล่มเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งหากเป็นหนังสือท่ีมีความหนา การเว้นที่เว้นว่างในส่วนนี้ไว้จะช่วยให้นักออกแบบไม่ลืมว่าไม่ควรวาง
องค์ประกอบที่ส าคัญไว้ในบริเวณนี้ 

4.5.2 ประเภทระบบกริด 
ระบบกริดที่เป็นที่นิยมใช้กันในการออกแบบสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆแบ่งออกได้เป็น 4 

ประเภท ดังนี้  (อารยะ ศรีกัลยาณบุตร 2550 : 145)  
- เมนูสคริปต์ กริด (Manuscript Grid) เป็นระบบกริดที่มีโครงสร้างเรียบง่ายและ

ซับซ้อนน้อยที่สุดกว่าระบบกริดประเภทอ่ืนๆ การพิมพ์หนังสือในสมัยโบราณจะใช้ระบบกริดใน
ลักษณะนี้เป็นส่วนใหญ่ รูปแบบคือ ในหนึ่งหน้ากระดาษจะมียูนิตกริดสี่เหลี่ยม 1 ยูนิต โดยมีขนาด
ใหญ่เกือบเต็มหน้า และมีมาร์จินล้อมรอบ 

กริดประเภทนี้เหมาะส าหรับการพิมพ์สิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาข้อความจ านวนมากและมีขนาด
ยาวต่อเนื่องกัน และไม่มีภาพประกอบหลากหลายมากนัก เช่น หนังสือ 

- คอลัมน์ กริด (Column Grid) เป็นระบบกริดที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากกว่าเมนูสคริปต์ 
กริด รูปแบบคือ ในหนึ่งหน้ากระดาษจะมียูนิตกริดสี่เหลี่ยมมากกว่า 1 ยูนิต โดยแบ่งพ้ืนที่ด้วยเส้นทาง
ตั้งออกเป็นคอลัมน์คือ มีขนาดความสูงเกือบเต็มหน้า ขนาดความกว้างของแต่ละคอลัมน์จะเท่ากัน
หรือไม่เท่าก็ได้ มักมีอัลลีย์เป็นช่องเว้นว่างระหว่างคอลัมน์ และมีมาร์จินล้อมรอบ 

กริดประเภทนี้เหมาะส าหรับการพิมพ์เนื้อหาที่ไม่ต่อเนื่องกันยาวมากนัก และมีการจัด
วางภาพอยู่ด้วย เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ วารสาร  

- โมดูลาร์ กริด (Modular Grid) เป็นระบบกริดที่มีโครงสร้างซับซ้อนมากกว่าสอง
ประเภทแรก รูปแบบคือ ในหนึ่งหน้ากระดาษจะมียูนิตกริดสี่เหลี่ยมหลายยูนิต โดยแบ่งด้วยเส้นทั้ง
ทางตั้งและทางนอน มักมีอัลลีย์เป็นช่องเว้นว่างระหว่างยูนิต และมีมาร์จินล้อมรอบ 

กริดประเภทนี้เหมาะส าหรับการพิมพ์ข้อความและมีการจัดวางภาพอยู่ด้วยและเหมาะ
กับการใช้ในสิ่งพิมพ์ที่มีการออกเผยแพร่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ 
วารสาร 

- ไฮราชิเคิล กริด (Hierarchical Grid) เป็นระบบกริดที่มีโครงสร้างซับซ้อนและแปลก
เป็นพิเศษ ซึ่งได้รับการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จะน าเสนอเป็นเฉพาะกรณี รูปแบบคือ ใน
หนึ่งหน้ากระดาษจะมียูนิตกริดสี่เหลี่ยมมากกว่า 1 ยูนิต โดยแต่ละยูนิตมีขนาดเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็
ได้ จะมีอัลลีย์เป็นช่องเว้นว่างระหว่างยูนิตหรือวางซ้อนทับกันก็ได้ และจะมีหรือไม่มีมาร์จินล้อมรอบก็
ได้ 
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กริดประเภทนี้ เหมาะส าหรับการพิมพ์ข้อความและภาพอยู่ด้วย เช่น หนังสือที่มี
ภาพประกอบจ านวนมาก แคตตาล็อก หรือโปสเตอร์ 
                  
5. หลักการถ่ายภาพ 
    5.1 ความหมายของการถ่ายภาพ 

การถ่ายภาพมาจากภาษาอังกฤษว่า “Photography” มีรากศัพท์มาจากภาษากรีก  
2 ค า คือ “Phos” และ “Graphein” 

ค าว่า “Phos” หมายถึง แสงสว่าง และ “Graphein” หมายถึงการเขียน เมื่อรวมค าทั้ง
สองค าแล้วจึงมีความหมายว่า การเขียนด้วยแสงสว่าง 

การถ่ายภาพเป็นเรื่องที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตภาพ โดยอาศัยองค์ประกอบ
พ้ืนฐาน 3 ประการ ได้แก่ กล้องถ่ายภาพ วัสดุไวแสง และแสงสว่าง ฉะนั้นในการผลิตถ่ายภาพ 
จะต้องมีความรู้และทักษะการใช้กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ประกอบ ฟิล์ม กระดาษอัดภาพ น้ ายา
ชนิดต่างๆที่ใช้ในกระบวนการล้างฟิล์มและอัดขยายภาพ หลักการในการถ่ายภาพ รวมทั้งความรู้ด้าน
ศิลปะ แสง สี การจัดองค์ประกอบของภาพ เป็นต้น (สมาน เฉตระการ 2554 : 14) 
    5.2 การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย (Composition) 

การสร้างภาพถ่ายให้สวยงามและมีคุณค่านั้น นอกจากการให้ภาพถ่ายได้รับแสงพอดี 
สีสันสวยงาม มีความคมชัดแล้ว มีเรื่องราวในการสื่อความหมาย การจัดองค์ประกอบต่างๆในภาพ 
การเลือกมุมถ่ายที่เหมาะสม ตลอดจนในภาพมีเนื้อหาที่น่าสนใจ สามารถดึงดูด โน้มน้าวจิตใจ ของผู้ดู
ให้เกิดอารมณ์และความรู้สึกคล้อยตามนั้นถือได้ว่ามีความสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง 

การสร้างภาพถ่ายมีความเหมือนกันกับการวาดภาพของจิตรกร ซึ่งเริ่มจากกระดาษที่ว่าง
เปล่า สร้างสรรค์แนวความคิด จัดหาเรื่องราว วางต าแหน่งขององค์ประกอบภาพต่างๆให้เหมาะสม 
ให้เกิดภาพท่ีสวยงาม นักถ่ายภาพที่ดีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือต้องเป็นผู้ที่มีแนวความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถค้นหา และมองให้เห็นสิ่งที่น่าสนใจในธรรมชาติแวดล้อม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งต่างๆ
ประกอบกัน ให้มีบรรยากาศเกิดความรู้สึกประทับใจให้ได้ (สมาน เฉตระการ 2554 : 71-75) 

การประกอบภาพโดยทั่วๆ ไป ควรค านึงถึงหลักการทางศิลปะดังต่อไปนี้ 
5.2.1 องค์ประกอบของภาพ 
ในการสร้างภาพถ่ายขึ้นมาแต่ละภาพ ที่จะให้ทั้งเรื่องราว ความรู้สึก ความสวยงาม มี

คุณค่านั้น ย่อมต้องมีสิ่งต่างๆที่ปรากฏอยู่ในภาพ นั่นคือองค์ประกอบ องค์ประกอบของภาพในแต่ละ
ภาพจะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปในหลายรูปแบบ เช่น 

- รูปทรง (Form) 
ภาพที่ให้รูปทรงจะมีมิติ คือ กว้าง ยาว ลึก ได้แก่ ทรงสีเหลี่ยม ทรงสามเหลี่ยม ทรงกลม 
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ทรงกระบอก ฯลฯ เช่น ภาพถ่ายอาคาร ตึก วัด ผลไม้ วัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเป็นต้น สิ่งเหล่านี้
ต้องประกอบด้วยรูปทรงที่เด่นชัด โดยจัดทิศทางของแสง เลือกมุมในการถ่ายภาพให้เหมาะสม เพ่ือให้
ได้ภาพที่สวยงามมีแสงเงา มีมิติ 

- รูปร่าง (Shape) 
ได้แก่ภาพที่เน้นเฉพาะรูปร่างขององค์ประกอบ ไม่แสดงในรายละเอียด เช่นภาพถ่าย

ย้อนแสงให้มองเห็นรูปร่างลักษณะของวัตถุเป็นภาพเงาด า (Silhouette) เช่น แนวไม้ ต้นตาล เกวียน 
คน ลวดลายต่างๆ เป็นต้น 

- น้ าหนักสี (Tone)  
วัตถุสิ่งของต่างๆที่มีในธรรมชาติ จะมีน้ าหนักสี มีค่าของความสว่าง และความเข็มไม่

เหมือนกัน และถ้าวัตถุสิ่งของต่างๆเหล่านั้นได้รับแสงเงาท่ีต่างกัน น้ าหนักสีของวัตถุสิ่งของเหล่านั้นจะ
มีค่าความสว่างความเข้มที่แตกต่างกันไปอีกด้วย  

น้ าหนักของสีที่แตกต่างกันจะให้ความลึกของภาพท าให้ภาพมีมิติ เช่น ภาพภูเขาที่
สลับซับซ้อน วัตถุท่ีอยู่ใกล้จะมีสีเข้ม ส่วนวัตถุท่ีอยู่ไกลออกไป สีจะอ่อนจางลงไปตามล าดับ 

ลักษณะของน้ าหนักสีของภาพที่มีความสว่างขาวเป็นส่วนใหญ่ เรียกภาพนั้นว่าภาพไฮคีย์ 
(High key) ให้ความรู้สึกอ่อนหวาน นุ่มนวล ส่วนภาพที่มีบริเวณส่วนใหญ่เข้ม มีเงาและมืด เรียกว่า
ภาพ โลว์คีย์ (Low key) ให้ความรู้สึกเข้มแข็ง ก าย า บึกบึน และลึกลับ 

- ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) 
ลักษณะของพ้ืนผิวเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของการสร้างภาพ ลักษณะพ้ืนผิวของวัตถุ

มีอยู่มากมายหลายชนิด ให้ความงดงาม และความรู้สึกเร้าอารมณ์ที่แตกต่างกัน เช่น ผิวของแก้วหรือ
กระจกที่มันเรียบ ผิวของพ้ืนทราย ผิวของหินที่ขรุขระ ผิวของลายไม้ ผิวของเหล็กที่ถูกสนิมกัดกร่อน 
ผิวของริ้วรอยเหี่ยวย่นของใบหน้าคนชรา ฯลฯ การรู้จักเลือกลักษณะพ้ืนผิวประกอบภาพให้เหมาะสม 
เลือกทิศทางของแสง สี เรื่องราวและมุมมองที่ถูกต้อจะท าให้ภาพถ่ายดูน่าสนใจขึ้นได้ 

- รูปแบบ (Pattern) 
ได้แก่การจัดองคป์ระกอบของภาพที่มีลักษณะซ้ าๆกันของวัตถุ อาจแสดงในลักษณะของ

ขนาด เส้น รูปร่าง ลักษณะพ้ืนผิว ฯลฯ จะช่วยให้ภาพมีความงดงามและแปลกตา 
- เส้น (Line) 
เส้นเป็นส่วนประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย สามารถ

บอกลักษณะโครงสร้างของภาพ เป็นตัวน าสายตาไปสู่จุ ดเด่น หรือจุดสนใจ สามารถเชื่อมโยง
องค์ประกอบต่างๆในภาพ ท าให้เกิดความเป็นเอกภาพและการเคลื่อนไหว ลักษณะของเส้นต่างๆที่ใช้
ในการจัดองค์ประกอบของภาพ เช่น เส้นตรงหรือเส้นแนวตั้งแสดงถึงความสง่าและภาคภูมิ เส้นขวาง
หรือเส้นแนวนอนแสดงถึงความสงบนิ่ง เส้นเฉียงหรือเส้นทแยงมุม จะให้ความรู้สึกถึงความเคลื่อนไหว  
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เส้นโค้งและเส้นคดเคี้ยวให้ความรู้สึกอ่อนช้อย นิ่มนวล 
5.2.2 การสร้างความสมดุลของภาพ (Balance) 
การจัดวางต าแหน่งต่างๆขององค์ประกอบในภาพถ่ายต้องให้เกิดความสมดุล ซึ่งมีอยู่ 2 

ลักษณะ คือ 
- ความสมดุลที่สองข้างเท่ากัน (Formal or Symmetry balance)  
ได้แก่ การจัดประกอบภาพให้องค์ประกอบที่มีขนาด รูปทรง และน้ าหนักสีทั้งสองข้างทั้ง

ซ้ายและขวาเท่ากัน ไม่หนักไปทางด้านใดด้านหนึ่ง 
- ความสมดุลที่สองข้างไม่เท่ากัน (Informal or Asymmetry balance) 
ภาพประเภทนี้จะมีองค์ประกอบของภาพ เช่น ขนาด รูปทรง และน้ าหนักสี ทั้งสองข้าง

ซ้ายขวาไม่เหมือนกัน แต่เมื่อประกอบเป็นภาพถ่ายแล้ว จะให้ความรู้สึกเกิดความสมดุลของภาพได้ 
5.2.3 การใช้กรอบเพื่อเน้นภาพให้เด่นชัด (Frame) 
การประกอบภาพโดยการเพ่ิมกรอบให้เป็นฉากหน้าของภาพ จะช่วยสร้างความเด่น 

สะดุดตา ท าให้ภาพภายในกรอบ มีความเด่นน่าสนใจขึ้น เช่น ช่องประตู หน้าต่าง รั้ว กิ่งไม้ ฯลฯ และ
ควรให้กรอบภาพเหล่านี้มีน้ าหนัก ความเข้มของภาพให้มากกว่าภาพเรื่องราวที่อยู่ภายใน 

5.2.4 ฉากหน้าและฉากหลังของภาพ (Foreground and background) 
การถ่ายภาพวิวทิวทัศน์ การจัดให้มีฉากหน้า และฉากหลังให้พอเหมาะจะช่วยสร้างให้

เกิดความงดงามในภาพถ่ายได้มาก แต่ถ้าไม่รู้จักเลือกทั้งฉากหน้าและฉากหลังให้เหมาะสม อาจท าให้
ความงดงามของภาพเสียไปได้เหมือนกัน เช่น การถ่ายภาพหญิงสาว มีฉากหลังเป็นต้นไม้ เสาไฟ ป่า
ละเมาะ ถ้าเลือกมุมถ่ายไม่ดีแล้วศีรษะของแบบอาจไม่กิ่งไม้ หรือเสาไฟ โผล่ขึ้นมาข้างหลังก็ได้ ท าให้
ภาพที่ได้ขาดความเหมาะสมไปอย่างน่าเสียดาย หากเลี่ยงมุมถ่ายไม่ได้ควรใช้การเปลี่ยนเลนส์
ถ่ายภาพให้เป็นเลนส์เทเลโฟโต้ หรือปรับช่องรับแสงให้กว้างขึ้นเพ่ือให้ภาพมีความชัดเฉพาะตัวแบบ 
ส่วนฉากหลังให้มีลักษณะละลายหรือเบลอ 

การเพ่ิมองค์ประกอบของภาพบางอย่างไว้ที่ฉากหน้าของภาพ เช่น โขดหิน กิ่งไม้ ยอด
หญ้า ดอกไม้ ฯลฯ จะช่วยให้ภาพเกิดความสมดุล มีมิติเป็นการสร้างความลึกให้เกิดขึ้นในภาพได้อีก
ด้วย 

5.2.5 การเน้นจุดสนใจ (Point of interest) 
การถ่ายภาพแต่ละภาพ ควรมีจุดเด่นซึ่งเป็นจุดแห่งความสนใจ และไม่ควรให้มีมากกว่า 

1 แห่ง แต่ถ้าจ าเป็นต้องมีหลายจุด ก็ควรให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องสอดคล้องส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
เพ่ือให้ภาพมีเอกภาพ (Unity) มีความหมายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

การวางต าแหน่งจุดแห่งความสนใจของภาพถ่ายนั้น ในวงการศิลปะไม่นิยมวางไว้
ศูนย์กลางของภาพ เพราะจะท าให้เกิดความรู้สึกสงบนิ่งจืดตา ไม่น่าสนใจแต่ก็ยังสามารถพบเห็นได้อยู่ 
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เสมอ ในกรณีต้องการเน้นภาพอย่างจงใจ เช่น ภาพโฆษณา ภาพลวดลาย เป็นต้น 
การวางต าแหน่งจุดแห่งความสนใจนั้นนิยมใช้กฎ 3 ส่วน (Rule of third) เป็นแนวทาง

ในการสร้างภาพ ได้แก่ การแบ่งเนื้อที่ของภาพตามแนวนอนและแนวตั้ง ออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆกัน จุด 
4 จุด ซึ่งเป็นจุดตัดของเส้นต่างๆ จะเป็นบริเวณต าแหน่งที่วางจุดแห่งความสนใจที่ส าคัญ 
    5.3 การให้แสงในการถ่ายภาพ 

ส่วนประกอบที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการถ่ายภาพคือ แหล่งแสงและทิศทางของแสงถ้า
ไม่มีแสงสว่างก็ถ่ายภาพไม่ได้ ในวิชาการถ่ายภาพซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า Photography ก็มี
ความหมายว่าการเขียนด้วยแสงสว่าง (Light writing) และถึงแม้จะมีแสงสว่างเพียงพอที่จะถ่ายได้ 
การรู้จักเลือกใช้ชนิดของแสง ตลอดจนการก าหนดทิศทางของแสงได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้ว ก็จะ
สามารถสร้างสรรค์ความงามให้กับภาพถ่ายได้สวยงามยิ่งข้ึน (สมาน เฉตระการ 2554 : 76) 

แหล่งแสงที่ให้ผลต่อการถ่ายภาพโดยทั่วๆ ไปนั้นมีอยู่ 2 ประเภท คือ 
5.3.1 แสงธรรมชาติ (Natural light) 
ได้แก่แสงสว่างจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์ นับว่าเป็นแหล่งก าเนิดแสงที่ให้ทั้งความ

สว่างและสีสันถูกต้อง สวยงามตามธรรมชาติที่สุดในการถ่ายภาพ 
5.3.2 แสงประดิษฐ์ (Artificial light) 
ได้แก่แสงสว่างจากหลอดไฟทุกชนิด ตลอดจนแสงที่เกิดจากสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้น เช่น 
- แสงจากหลอดแฟลชอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic flash) 
- แสงจากหลอดไฟโฟโต้ฟลัด (Photo flood light) 
- แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent light) 
- แสงอื่นๆ เช่น แสงไฟจากตะเกียง เทียนไข เป็นต้น 

    5.4 เทคนิคการถ่ายภาพหุ่นนิ่ง (Still Life) 
การถ่ายภาพหุ่นนิ่ง หมายถึง การถ่ายภาพวัตถุสิ่งของต่างๆ เช่น แจกันดอกไม้ ถ้วยชาม 

ช้อนส้อม ขวดเหล้า เบียร์ แก้ว บุหรี่ น้ าหอม เสื้อผ้า รองเท้า ผัก ผลไม้ อาหาร ฯลฯ จุดมุ่งหมายส่วน
ใหญ่ก็เพ่ือน าภาพไปจัดท าสื่อในการโฆษณา เช่น ท าปก หนังสือ วารสาร โปสเตอร์ หรือสิ่งพิมพ์อ่ืนๆ 

การฝึกถ่ายภาพหุ่นนิ่ง จะช่วยให้เราได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆในการถ่ายภาพได้เป็นอย่างดี 
ทั้งนี้เพราะวัตถุสิ่งของต่างๆที่น ามาถ่ายภาพจะอยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหว เราสามารถทดลองจั ดภาพได้
หลายๆแบบตามต้องการ ส่วนการให้แสงก็ท าได้ในหลายลักษณะ อาจใช้แสงธรรมชาติ แต่ส่วนใหญ่
มักใช้แสงไฟประดิษฐ์ เพราะสามารถควบคุมทิศทางตลอดจนปริมาณของแสงสว่างได้ตามความ
เหมาะสม (สมาน เฉตระการ 2554 : 106) 
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6. ทฤษฎีสีและการใช้สี 
ตามปกติแล้วมนุษย์จะมองเห็นสีของสิ่งต่างๆ ทั้งสีของสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ

สีของสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งอยู่ล้อมรอบตัวเราตลอดเวลา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ มนุษย์ตกอยู่
ท่ามกลางวงล้อมของสี ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อความรู้สึกของผู้พบเห็น ด้วยเหตุผลดังกล่าวผลิตภัณฑ์
ต่างๆอันเนื่องมาจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงได้รับการแต่งเติมให้
มีสีสันเหมาะสมสวยงามตามจุดม่งหมายและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (โกสุม สายใจ 2540 : 3) 
    6.1 คุณสมบัติของสีต่อการให้ความรู้สึกแตกต่างกัน (โกสุม สายใจ 2540 : 50-51) 

6.1.1 สีกับความรู้สึกเก่ียวกับขนาด 
สีอ่อนมักจะท าให้รู้สึกว่ากว้างใหญ่ขึ้น ในขณะที่สีเข้มหรือสีมืดจะท าให้ดูแล้รู้สึกแคบหรือ

เล็กลงแต่ดูมีน้ าหนักมากว่าสีอ่อน 
6.1.2 สีกับความรู้สึกเก่ียวกับความสะอาด 
สีผสมขาวหรือสีนวลๆจะให้ความรู้สึกสะอาดตา น่าใช้ น่าจับต้อง มากกว่าสีแท้ 

หรือสีเข้มๆ และภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีเดียวจะดูสะอาดตากว่าภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีหลาย
สี 

6.1.3 สีกับความรู้สึกเก่ียวกับพลัง 
สีแท้เป็นสีที่ยังมิได้ผสมกับสีอ่ืนๆ จะให้พลังสดใสแข็งแรงมากกว่าสีที่ถูกผสมแล้ว 

เช่น สีแดงจะดูมีพลังมากกว่าสีชมพู (แดงผสมขาว) และสีน้ าตาล (แดงผสมด า) นอกจากนี้สีที่ให้
ความรู้สึกร้อนแรง เช่น สีแดง ส้ม ม่วงแดง จะให้พลังมากกว่าสีที่ให้ความรู้สึกเย็น เช่น สีน้ าเงิน สี
เขียว และสีม่วงคราม เป็นต้น ส่วนสีที่ผสมด าจะให้ความรู้สึกว่ามีมวลหรือมีน้ าหนักมากกว่าสีที่ ผสม
ด้วยขาว 

6.1.4 สีกับความรู้สึกเก่ียวกับความเคลื่อนไหว 
ความเคลื่อนไหวของสีแต่ละสี รับรู้ได้ด้วยตาและจิต โดยการมองผิวหน้าของแต่ละสีที่

เปล่งประกายออกมาในลักษณะของความสั่นสะเทือนของสี (Vibration) แคนเดนสกี้ จิตรกรในกลุ่ม
นามธรรม (Abstract Art) ได้ก าหนดการเคลื่อนไหวของสี ดังนี้ 

สีน้ าเงิน สงบ มั่นคง มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวภายในตัวเอง 
สีเหลือง สดใส ชัดเจน มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวสู่ภายนอก 
สีเขียว สดใจ ร่มเย็น มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวเข้าสู่กึ่งกลาง 
นอกจากนี้เขายังได้สรุปต่อไปอีกว่า กลุ่มสีร้อน เช่น แดง ส้ม ม่วงแดง เคลื่อนไหวได้

ดีกว่ากลุ่มสีเย็น เช่น น้ าเงินเขียว ม่วงน้ าเงิน 
6.1.5 สีกับความรู้สึกเก่ียวกับระยะใกล้ไกล 
สีแต่ละสีให้ความรู้สึกเก่ียวกับระยะใกล้ไกลต่างกันเมื่อน าสีแท้มาระบายในโครงงานเดียว 
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กัน สีแท้ที่ยังมิได้ผ่านการผสมสีใดๆ จะให้ความรู้สึกทางด้านระยะแตกต่างกันโดยแบ่งออกเป็น 3 
ระยะคือ 

ระยะหน้า (Fore Ground) เหลือง ส้ม แดง 
ระยะกลาง (Middle Ground) ส้มแดง เขียว น้ าเงิน 
ระยะหลังสุด (Back Ground) ม่วง ม่วงน้ าเงิน 
นอกจากนี้สีแต่ละสียังให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปอีก เช่น สีแดง รุนแรง ตื่นเต้น 

แข็งแกร่งมีพลัง ร้อนระอุ เห็นชัดเจน กระตุ้นประสาทและดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็น บางครั้งแสดง
ถึงพลังอ านาจเมื่อน ามาใช้ร่วมกับสีทอง 

สีเหลือง เบิกบาน สว่างสดใส มั่งค่ังสมบรูณ์ กระตุ้นสายตา ไวต่อการมองเห็นของมนุษย์
และเม่ืออยู่ใกล้ๆกับสีอื่น จะเปล่งพลังข่มสีเหล่านั้น 

สีน้ าเงิน เรียบร้อย สงบ อ้างว้าง แต่มั่นคง ถ้าใช่ในปริมาณมากจะท าให้รู้สึกเงียบสงบ 
วังเวง 

สีเขียว สงบ ร่มเย็น มีชีวิตชีวา ถ้าใช้ปริมาณมากท าให้รู้สึกอุดมสมบรูณ์และช่วยให้
ประสาทตาและกล้ามเนื้อผ่อนคลายจากความตึงเครียด 

สีส้ม เร่งเร้า แสบตา กระวนกระวาย โดดเด่น อยู่แนวหน้า 
สีม่วง สงบ ภาคภูมิ ถ้าใช้ในปริมาณมากๆและผสมให้อ่อนลงจะท าให้รู้สึกซึมเศร้า เหงา 

ผิดหวัง เวิ้งว้างและลึกลับน่ากลัว 
สีขาว สะอาดตา บริสุทธิ์ แต่ถ้าใช้ปริมาณมากท าให้รู้สึกจืดชืด จ าเจ เบื่อหน่าย 
สีด า มืดมิด ลึกลับ เศร้าหมอง น่าเกรงกลัว ความตาย เมื่อใช้กับสีอ่ืนๆ จะส่งให้สีอ่ืน

เด่นชัดขึ้น 
สีเทา ธรรมดา เรียบร้อย แก่ชรา แต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าจะให้ความรู้สึกสง่างามเข้ากับทุกสีได้ 
สีชมพู, สีกลีบกุหลาบ แสดงความอ่อนหวานนุ่มนวลและเป็นสัญลักษณ์ของความรัก 
สีน้ าตาล หนักแน่นมั่นคง ถ้าใช้ปริมาณมากหรือเป็นสีส่วนรวมของภาพท าให้รู้สึกแห้ง

แล้ง หงอยเหงา 
    6.2 การใช้สีตามหลักการใช้สีของระบบสีสามเหลี่ยม (Color Triangle System) 

ระบบนี้คิดขึ้นโดย โจเซฟ อัลเบอร์ (Josef Albers) และสวอล ซิลแมน (Sewell 
Sillman) โดยก าหนดว่าสีที่เราพบเห็นจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1. สีที่ปรากฏจากแสงที่ส่องกระทบ
โดยตรง เช่น สีแดง สีน้ าเงิน สีเหลือง ส้ม เขียว ม่วง 2. สีที่ปรากฏจากแสงสะท้อนของแต่ละสี เช่น สี
โคลน อันเนื่องจากการผสมของสีตรงกันข้าม 3 คู ่

สีทั้งสองกลุ่มนี้เมื่อใช้ในโครงงานเดียวกัน สีกลุ่มที่ 2 จะส่งเสริมให้สีกลุ่มที่ 1 แสดงพลัง
ได้อย่างเต็มที ่(โกสุม สายใจ 2540 : 78-95)   
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การใช้สีตามหลักการใช้สี แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ๆดังนี ้
6.2.1 การใช้สีเพ่ือให้แต่ละสีประสานกลมกลืนกัน 
ตามปกติแล้ว ความกลมกลืนเป็นความพอดี หรือความพึงพอใจในการจัดส่วนประกอบ

ต่างๆทางศิลปะ เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว และสี เป็นต้น 
การสร้างความกลมกลืนของสี โดยปกติแล้วจะพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสี

หนึ่งกับสีอื่นๆ โดยมีความเชื่อว่า “สีจะอยู่โดดเดี่ยวหรือแยกออกไปจากกลุ่มมิได้” ถ้าจะลงสีใดสีหนึ่ง
ไปในภาพจะต้องนึกถึงความสัมพันธ์กับสีอ่ืนๆในภาพนั้นด้วย เราสามารถสร้างเกณฑ์หลักๆที่เกี่ยวกับ
ความกลมกลืนของสีได้ดังต่อไปนี้ 

- การใช้สีกลมกลืนด้วยค่าน้ าหนังของสี สีเดียว (Total Value Harmony) 
การใช้สีกลมกลืนด้วยค่าน้ าหนักของสี สีเดียว หมายถึง การท าให้สี สีเดียวมีค่าหลาย

น้ าหนักโดยการผสมขาวให้มีน้ าหนักอ่อนลงเป็นสีนวลและผสมสีด า ให้มีน้ าหนักเข้มขึ้นเป็นสีคล้ าเพ่ือ
จะได้น าไปใช้ได้หลายน้ าหนัก 

- การสร้างความกลมกลืน โดยใช้สีใกล้เคียง (Sympel harmony) 
เป็นการใช้สีที่วางอยู่ใกล้เคียงกันในวงจรสี เช่น แดง แสด ส้ม เป็นต้น 
- การสร้างความกลมกลืนโดยใช้สีคู่ผสม (Two Colors and Mixing) 
สีคู่ผสมหมายถึง สีคู่ใดคู่หนึ่งผสมกันแล้วได้สีที่สาม ซึ่งมีส่วนผสมของสีทั้งสอง เช่น สีแดง

ผสมกับสีเหลือง จะได้สีส้ม เมื่อใช้สีทั้งสามในโครงงานเดียวกัน จะได้สีที่กลมกลืน 
- การสร้างความกลมกลืน โดยใช้สีในลักษณะสภาพสีส่วนรวม (Tonality of Color) 
สภาพสีส่วนรวมหมายถึง สีของวัตถุ สิ่งของ หรือภาพเขียน ที่มีสีส่วนรวมหรือสีส่วนใหญ่

ของภาพออกสีใดสีหนึ่ง แม้ว่าในส่วนละเอียดของภาพจะมีสีอื่นๆปนอยู่ด้วย 
- การสร้างความกลมกลืนโดยใช้วรรณะของสี (Tone of Colors) 
ในวงจรสีจะมีทั้งหมด 12 สี ถ้าแบ่งออกเป็นสองส่วน จะได้ส่วนละ 6 สี และถ้าไม่นับสี

เหลืองและสีม่วงก็จะเหลือส่วนละ 5 สี เป็นสีที่มีประกายไปทางสีแดง ซึ่งเรียกว่า กลุ่มหรือวรรณะสี
ร้อนหรือสีอุ่น (Warm Tone) และสีที่มีประกายไปทางสีน้ าเงิน เรียกว่า วรรณะสีเย็น (Cool Tone) 

- การสร้างความกลมกลืนโดยใช้สีในลักษณะสีเอกรงค์ (Monochrome) 
เป็นการสร้างงานโดยใช้สีเดียว สีโทนสีเดียว เพื่อให้มองดูแล้วกลมกลืนกันเป็นสิ่งเดียวกัน

หรือเป็นกลุ่มเดียวกัน  
- การกลับค่าของสี (Discord) 
ในหลักการสีหมายถึง การสร้างความแตกต่างหรือความขัดแย้งที่เหมาะสม ได้จังหวะ 

ส่งเสริมให้มีสีสันน่าดูขึ้น 
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6.2.2 การใช้สีให้ประสานส่งเสริมกัน 
หลักการใช่สีมีวิธีการใช้สีให้ประสานและส่งเสริมกัน ดังต่อไปนี้ 
- การใช้สีเพ่ือส่งเสริมให้เกิดพลังสีเด่น (Intensity) 
เป็นการใช้สีให้เกิดการส่งเสริมกันระหว่างสีของส่วนรวมหรือสีของพ้ืนกับสีของส่วนเด่น 

โดยให้สีของส่วนเด่นปรากฏเด่นชัดขึ้นหรือเปล่งพลังของสีออกมาอย่างเต็มที ่
- การใช้สีตรงกันข้ามให้ประสานส่งเสริมกัน (Complementary Colors) 
สีตรงกันข้ามหมายถึงสีที่อยู่ในต าแหน่งที่ตรงกันข้ามกันในวงจรสี ซึ่งมีท้ังหมด 6 คู่ ได้แก่  
สีเหลือง ตรงกันข้ามกับ สีม่วง 
สีแดง ตรงกันข้ามกับ สีเขียว 
สีน้ าเงิน ตรงกันข้ามกับ สีส้ม 
สีเขียวเหลือง ตรงกันข้ามกับ สีม่วงแดง 
สีส้มเหลือง ตรงกันข้ามกับ สีม่วงน้ าเงิน 
สีส้มแดง ตรงกันข้ามกับ สีเขียวน้ าเงิน 
- การใช้สีสมดุล (Symmetrical Coloring) 
เป็นการใช้สีโดยแบ่งภาพออกเป็นสองส่วน ซ้าย-ขวา หรือส่วนบน-ล่าง โดยให้เกิดความ

สมดุลในทั้งสองด้าน 
- การใช้สีเป็นคู่ 
ส่วนใหญ่จะใช้เพียง 2 สี หรือใช้สีคู่ใดคู่หนึ่ง ซึ่งอาจจะตัดกันหรือใกล้เคียงกันก็ได้ 
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บทที่  3 

การเก็บข้อมูล 
 

โครงการจัดท าหนังสือสอนท าสิ่งประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากของเก่าใกล้ตัวสไตล์วินเทจ 
เป็นการจัดท าหนังสือที่มีเนื้อหาขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์สิ่งของเพ่ือใช้ส าหรับการตกแต่งบ้าน ที่มีทั้ง
ความสวยงามและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงกับรูปแบบของห้องต่างๆ โดยวัสดุที่ใช้ท าคือของเก่าใกล้
ตัวที่หาได้ไม่ยาก ซึ่งของเหล่านั้นเป็นของที่เคยเกิดการใช้งานในอดีตมาก่อน แต่ในปัจจุบันไม่ได้เกิด
การน าเอามาใช้แล้ว หรืออาจะเป็นของที่เก็บไว้จนเก่าก็ได้ ตัวอย่างเช่น ผ้าเช็ดหน้าผืนเก่าของพ่อ เข็ม
ขัดเก่า กางเกงเก่า เสื้อเก่า เป็นต้น เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการเพ่ิมคุณค่า
ให้กับของเก่าเหล่านั้น สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกโดยไม่จ าเป็นต้องน าไปทิ้ง ทั้งยังเป็นการช่วยให้
ผู้อ่านเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สิ่งของได้เอง โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

1. แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้จากการศึกษาข้อมูล บทความ ทฤษฎี แนวความคิด
เกี่ยวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ หลักการเขียน หลักการออกแบบ
สิ่งพิมพ์ หลักการถ่ายภาพ และทฤษฎีสีและการใช้สี 

2. ข้อมูลประเภทคลิปวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตและจากหนังสือ ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการประดิษฐ์
สร้างสรรค์สิ่งของด้วยตนเอง 

3. แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล เป็นการสัมภาษณ์และสอบถามเกี่ยวกับแนวคิด เทคนิค
และขั้นตอนการประดิษฐ์สิ่งของด้วยตนเอง เพ่ือน ามาผลิตผลงานให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด โดย
พิจารณาเลือกสัมภาษณ์จากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ มีความคิดสร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์ในการประดิษฐ์
สิ่งของโดยเฉพาะ 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ศึกษาค้นคว้า รวบรวมจากข้อมูลเอกสาร หนังสือ รวมถึงข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ต 
น ามาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าหนังสือ 

2. เก็บข้อมูลจากการสร้างชิ้นงานประดิษฐ์และภาพถ่ายขั้นตอนวิธีการประดิษฐ์ที่ผู้ศึกษา
ได้ทดลอง และจัดท าข้ึน เพ่ือใช้ประกอบการเขียนเนื้อหาภายในเล่ม 

3. เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทบุคคลโดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการประดิษฐ์สิ่ง
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ของด้วยตนเอง เพ่ือน ามาผลิตผลงานให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยจะมีแนวค าถามที่ใช้สัมภาษณ์
ดังนี้ 

- แนวคิดในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 
- การเลือกใช้วัสดุ ในการสร้างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งของ 
- เทคนิคในการประดิษฐ์สิ่งของ 
- ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์สิ่งของ 
- การเขียนและการถ่ายภาพประกอบอย่างไรให้ผู้อ่านเข้าใจและท าตามได้ง่าย 

 
กลุ่มตัวอย่าง 

โครงการจัดท าหนังสือสอนท าสิ่งประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากของเก่าใกล้ตัวสไตล์วินเทจ 
ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่ให้สัมภาษณ์ คือ ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในการประดิษฐ์สิ่งของด้วยตนเอง 
และเคยมีผลงานการเขียนขั้นตอนการประดิษฐ์มาก่อน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

1. นางสาว อรพรรณ วัจนะเสถียรกุล (DIY Columnist นิตยสาร My Home) 
2. นางสาว พิมพ์วรีย์ กิตติสารกุล (DIY Columnist นิตยสาร My Home) 
3. นาย ณฤต เลิศอุตสาหกูล (DIY Artist / DIY Designer / DIY Columnist / DIY Mc) 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด เพ่ือเป็นการไม่ปิดกั้นจ ากัดในค าตอบ
และเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถตอบได้อย่างเต็มที่ เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
รวมทั้งยังสามารถเปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์ได้โต้ตอบผู้ให้สัมภาษณ์ด้วย ซึ่งการตั้งประเด็นค าถามจะมี
ลักษณะเดียวกันทุกคนที่คัดเลือกมาสัมภาษณ์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร หนังสือ หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากบทความและ
จากเว็บไซต์ต่างๆ และคลิปวิดีโอขั้นตอนการประดิษฐ์ มาสรุปแล้วใช้เป็นเนื้อหาภายในรูปเล่มหนังสือ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และน าแนวคิด เทคนิคต่างๆ ที่ได้จาก
การสัมภาษณ์น ามาสร้างผลงานให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 

3. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามที่ให้กับกลุ่มเป้าหมายทุก
เพศโดยไม่จ ากัดอายุ  และผู้ เกี่ยวข้อง โดยใช้ค าถามปลายเปิดและวิ ธีการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Analysis) วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติ ด้วยวิธี Descriptive หา
ความถี่ (Frequency) แล้ววิเคราะห์หาค่าทางสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใช้แปลความหมาย
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ข้อมูลต่างๆ ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณได้ก าหนดให้ใช้ค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิร์ธ (Likert’s five rating scale) ซึ่งมีเกณฑ์ของการให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2531 : 114 - 115) 

พึงพอใจมากที่สุด = 5 คะแนน 
พึงพอใจมาก = 4 คะแนน 
พึงพอใจปานกลาง = 3 คะแนน 
พึงพอใจน้อย = 2 คะแนน 
พึงพอใจน้อยที่สุด = 1 คะแนน 
แล้วน าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดเป็น 5 ช่วง เพ่ือแปลความหมายระดับ

ค่าเฉลี่ยความต้องการดังนี้ 
พึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 
พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 
พึงพอใจปานกลาง ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 
พึงพอใจน้อย ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 
พึงพอใจน้อยที่สุด ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 
โดยมีประเด็นที่ใช้ในการประเมินดังนี้ 
1) ด้านเนื้อหาและภาพถ่าย 
2) ด้านการออกแบบ 
3) ด้านภาพรวมของหนังสือ 

 
วิธีการออกแบบ 

1. น าเนื้อหาและแนวทางการออกแบบที่สรุปได้ มาก าหนดโจทย์การออกแบบ (Design 
Brief) เพ่ือตีกรอบความคิด ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการออกแบบจัดหน้า 

2. ท าต้นแบบร่าง โดยเรียงเนื้อหาใส่ดัมมี่ (Dummy) เพ่ือดูภาพรวมของหนังสือ 
3. จัดท าเลย์เอาต์ (Layout) 
4. น างานออกแบบ (Artwork) ที่ได้เข้าสู่กระบวนการพิมพ์ และจัดท ารูปเล่ม 

 
การประเมินผล 

จัดท าแบบสอบถามในรูปแบบตารางความพึงพอใจ ประกอบกับค าถามปลายเปิด ให้กับ
กลุ่มผู้อ่านทุกเพศโดยไม่จ ากัดอายุ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการประดิษฐ์สิ่งของด้วยตนเอง โดยแบ่งเป็น 
ส่วนของข้อมูลทั่วไปและข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ ให้ประเมินด้านเนื้อหา ภาพถ่ายและการออกแบบน า 
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มาสรุปผล เพ่ือน ามาปรับปรุงและพัฒนางานในโอกาสต่อไปให้เกิดความสมบูรณ์ท่ีสุด 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง โครงการจัดท าหนังสือสอนท าสิ่งประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากของเก่า
ใกล้ตัวสไตล์วินเทจ จากการศึกษารวบรวมความรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูลสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านการประดิษฐ์สิ่งของด้วยตนเองและเคยมีผลงานการเขียนขั้นตอนการประดิษฐ์สิ่งของมาก่อน 
ได้ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1    วิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2    วิเคราะห์เนื้อหาจากการทดลองประดิษฐ์ชิ้นงาน 
ตอนที่ 3    วิเคราะห์งานออกแบบ 

 
ตอนที่ 1 วิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ 
1. คุณอรพรรณ วัจนะสเถียรกุล (Freelance DIY Columnist / DIY Designer / DIY Artist) 
และ คุณพิมพ์วรีย์ กิตตสารกุล (Freelance DIY Columnist / DIY Designer / DIY Artist) 

พ่ีอรหรือ อรพรรณ วัจนะเสถียรกุล และพ่ีฝนหรือ พิมพ์วรีย์ กิตติสารกุล ท างานเป็นฟรี
แลนซ์ให้กับนิตยสาร My home นิตยสารที่เกี่ยวกับบ้าน โดยพ่ีทั้ง 2 คน มีหน้าที่เขียนคอลัมน์
เกี่ยวกับการ DIY ของต่างๆ 

พ่ีอรจบการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และได้มาท างานให้กับ My home เมื่อมิถุนายนปี 2555 
ปัจจุบันเธอยังเป็นพิธีกรในช่วง DIY ที่มีชื่อ ‘ท าด้วยมือ’ ในรายการ บ้านและสวน fineday อีกด้วย 

ส่วนพ่ีฝน จบคณะสถาปัตยกรรมเช่นกัน สาขาดีไซน์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง
ตอนนี้พี่ฝนจะเขียนเฉพาะเรื่อง DIY เพียงอย่างเดียว และนอกจากจะท าให้กับมายโฮมแล้ว พ่ีฝนยังท า
ให้ส านักพิมพ์บ้านและสวนด้วย 

ได้ทราบประวัติคร่าวๆ ของพ่ีทั้ง 2 คนแล้ว เราก็ถามไปถึงจุดเริ่มต้นในการหันมาชื่นชอบ
การประดิษฐ์ของด้วยตัวเอง พ่ีอรบอกว่า เธอเรียนมาด้านนี้ ด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ ก็เลยท าให้ต้อง
คิดออกแบบของไปเรื่อยๆ ตลอดเวลา พ่ีอรเรียนหลายอย่าง ทั้งไม้ เหล็ก เซรามิกส์ ผ้า ท าให้ของเต็ม
ห้อง ก็เลยเอาของเหล่านั้นมาเล่นเป็นของอย่างอ่ืน ซึ่งแตกต่างกับพี่ฝนที่ไม่ได้เรียนมาทางด้านนี้ 

“พ่ีฝนไม่ได้เรียนทางนี้มา พ่ีเรียนสั่งตัด แต่ตอนนั้นทางเว็บ My home เขาก าลังจะเปิด 
เลยต้องการคนให้มาลองท าดู พ่ีก็ท าไม่เป็นนะ แต่เขาบอกว่าให้หัดท า ลองท าดู แต่พอท าไปท ามาก็
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ชอบ” พ่ีฝนเริ่มเล่าย้อนไปถึงอดีตด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มและเป็นกันเอง 
ไอเดียในการประดิษฐ์ของชั้นหนึ่งพ่ีฝนบอกว่าจะต้องมีโจทย์ก่อน และดูว่าแต่ละเดือนมี

คอนเซ็ปอะไร แต่พ่ีฝนบอกว่าบางทีเธอก็ปิ๊งขึ้นมาได้เลยว่าอยากท าอะไร หรือไม่ก็ต้องไปหาเรฟเฟอร์
เรนซ์มาก่อน พ่ีอรพูดเสริมต่อว่า บางทีมันก็เป็นของที่คิดขึ้นมาใหม่ว่าอยากท าของอันนี้ หรือบางทีมัน
เป็นการแก้ปัญหา เมื่อเจอปัญหานี้แล้วจะท าของอะไรเพ่ือมาแก้ปัญหานี้ หรือไม่มันมีของประเภทนี้
อยู่แล้วแต่การใช้งานหรือรูปแบบการท ามันยาก ก็เอามาสร้างใหม่หรือพลิกแพลง พ่ีอรบอกว่าเพราะ
พวกเธอท าหนังสือบ้านๆ ให้คนที่เขาต้องท าเองที่บ้าน ก็เลยต้องหาของมาช่วยเขา 

ส าหรับการเลือกใช้ของที่จะน ามาประดิษฐ์ พ่ีฝนเล่าว่าตอนแรกๆเธอก็ไม่ค่อยมีความรู้
ด้านนี้ เพราะต้องหัดท าใหม่หมด แต่พอได้ไปเดินดูของเยอะๆ หลังๆ มาก็ท าให้รู้เองว่าท าอันนี้น่าจะ
ใช้วัสดุแบบนี้ พ่ีฝนแนะน าว่าต้องดูเยอะๆ ดูในที่นี้หมายถึงดูในท้องตลาดด้วย เพราะบางทีการที่เรา
อยากท าเหมือนฝรั่งแต่เราก็ไม่ได้มีวัสดุอุปกรณ์แบบเขา ฉะนั้นต้องออกไปดูที่มีในตลาดเราก่อนแล้วก็
ค่อยเอามาดัดแปลง เธอยังพูดติดตลกอีกว่า บางอย่างเราอาจจะท าออกมาได้ประหลาดกว่าของฝรั่ง
ด้วยซ้ าไป ส าหรับพ่ีอร เธอบอกว่าบางทีก็จะเป็นของเหลือ พวก reuse เนื่องจากมีกระแสอยู่ท าให้
ต้องไปอิงกระแสบ้าง หรือบางทีท่ีเธอไปเจอของ เจอวัสดุอยากท าก่อนที่จะเป็นของ ก็ค่อยมาคิดของที
หลัง 

 “ต้องใช้หลักการออกแบบ หลักการทางศิลปะเข้ามาช่วยด้วย เช่น การเลือกสีที่ท าให้
มันดูโดดเด่นน่าสนใจขึ้นมา และหลักๆ ก็ต้องเป็นวัสดุที่ผู้อ่านสามารถหาซื้อเองได้ ไม่ต้องค้นหามาก 
หรือว่าถ้าจ าเป็นต้องเป็นแหล่งจริงๆ เราก็ต้องบอกแหล่งด้วย” พ่ีฝน บอกถึงเทคนิคง่ายๆ ที่จะ
ประดิษฐ์ของให้ออกมาดีและใช้ได้จริง 

ปัญหาส าหรับคนที่เริ่มต้นท า DIY ใหม่ๆ มักจะลังเลหรือไม่รู้ว่าควรจะเลือกน าเสนอ
วิธีการหรือขั้นตอนไหนบ้าง ซึ่งทางที่ดีที่พ่ีฝนแนะน าคือ การลองท ามันขึ้นมาก่อน ส่วนพ่ีอรก็เสริม
อย่างน่าสนใจอีกว่า บางสเต็ปที่เราเข้าใจแต่คนอ่านเวลาเขาดูขั้นตอน เขาจะท าสเต็ปบายสเต็ป 
เพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่ามันง่าย เราเข้าใจ แต่จริงๆ แล้วคนอ่านไม่เข้าใจ เราก็ต้องพยายามยืดมันออก 
แล้วหันไปถามคนข้างเคียงว่าเข้าใจแบบเราไหม ซึ่งบางอันเราก็ยืดบางอันเราก็หด             

ส าหรับเรื่องการเขียนพ่ีฝนแนะน าว่าควรต้องสเกตมาก่อนว่าคอลัมน์นี้กะไว้กี่หน้า หน้า
เปิดจะมีอะไร แล้วหน้าต่อไปจะมีอะไร เหมือนเป็นการวางเลย์เอาต์ไว้คร่าวๆ เธอบอกว่ากว่าจะ
มาเป็นเลย์เอาต์ได้ต้องผ่านการลองท ามาก่อน แล้วจึงค่อยมาจัดใส่ ว่าต้องการใช้พ้ืนที่เท่าไหร่ ต้องการ
อธิบายขั้นตอนไหนบ้าง ในเรื่องภาพประกอบนั้นพี่อรบอกว่า เราต้องบอกช่างภาพว่าอันนี้ขอซูมหน่อย
เพราะต้องการให้เห็นดีเทล เช่น ตัวน็อต ตัวไม้ หรือการท าเดือยส าหรับเชื่อม ถ้าหากเป็นภาพที่เห็น
แต่แผ่นไม้ บางทีคนอ่านก็อาจจะนึกไม่ออกได้ หรือบางทีก็อาจจะมีดีเทลของภาพอีก เช่น ทาสีเสร็จก็
อาจจะเพ่ิมภาพที่ทาเสร็จแล้วเข้าไปอีก 
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ความน่ารักและความเป็นกันเองของพ่ีอรและพ่ีฝน ท าให้การพูดคุยกันครั้งนี้เป็นไปด้วยดี 
อาจจะเพราะอายุที่ไม่ห่างกันมากนัก ท าให้ไม่เกิดอาการเกร็งหรือความอึดอัด แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆ 
ในการพูดคุย แต่ก็ท าให้เราได้ความรู้ดีๆ กลับมาหลายอย่าง ท้ายที่สุดพ่ีๆยังให้ค าแนะน าดีๆอีกว่า 

 “ผู้ชายก็ท างานผู้หญิงได้ ผู้หญิงก็ท างานผู้ชายได้” พ่ีอร สาวที่มีใบหน้าจิ้มลิ้มพูดด้วยน า
เสียงที่จริงจังและหมายความเช่นนั้นจริง เธอบอกว่าอย่าไปคิดว่าจะไม่สวย ท าออกมาแล้วยังไงก็สวย 
มันเป็นงานของเรา มันเป็นงานแฮนด์เมด 

ส าหรับพ่ีฝน เธอบอกว่า “ถ้ามันเพอร์เฟคมันจะไม่ใช่งาน DIY มันจะเป็นงานที่ปั๊ม
ออกมาจากอุตสาหกรรม มันเป็นการท างานที่ต้องการความมั่นใจว่าตัวเองท าได้ ถ้าเริ่มคิดว่าตัวเองท า
ได้มันจะท าได้ ต้องลองท าให้มันเสร็จสักชิ้นนึงแล้วมันจะภูมิใจ แล้วผ่านที่จุดที่แบบ ‘เห่ย ท าได้ป่าว
วะ’ ไปเลย มันจะเป็นของที่มีชิ้นเดียวในโลกแล้วน่าภูมิใจมาก มีคุณค่าทางจิตใจ” 
 
2. คุณณฤต เลิศอุตสาหกุล (DIY Artist / DIY Designer / DIY Columnist / DIY Mc) 

งานฝีมือก็ใช่ว่าผู้ชายจะท าไม่ได้  พ่ีเต้าหู้  หรือ  ณฤต  เลิศอุตสาหกูล  ก็เป็นหนึ่งในผู้ชายที่
ชื่นชอบการท า DIY และท าได้ดีอีกด้วย  พ่ีเต้าหู้จบการศึกษาจากคณะมัณฑนศิลป์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  และผ่านการท างานเกี่ยวกับการประดิดประดอยสิ่งของต่างๆ มาอย่างช่ าชอง  ไม่ว่าจะเป็น
พิธีกรช่วง DIY หลากหลายรายการ  และได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนท างานศิลปะ  นอกจากนี้ยังมี
ผลงานหนังสือเป็นของตัวเอง  ที่ได้รับการตีพิมพ์ 2 เล่ม ได้แก่ สอนตกแต่งห้องด้วยตนเอง  และสอน
ตกแต่งสวนด้วยตัวเอง  ปัจจุบันยังเป็นอาจารย์ประจ า  ภาควิชา  ออกแบบตกแต่งภายใน คณะ
มัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และอาจารย์พิเศษ ภาควิชา ออกแบบตกแต่งภายใน  มหาวิทยาลัย
รังสิตอีกด้วย  

การเริ่มชื่นชอบการประดิษฐ์ของพ่ีเต้าหู้  เกิดขึ้นตั้งแต่เด็กๆ   เพราะที่บ้านมีของเล่นและ
กล่องอุปการณ์ต่างๆ ท าให้ชอบที่จะหยิบจับของมาท าโน่นมาท านี ่ แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นพ่ีเต้าหู้บอก
ว่าได้มาจากหลายๆ อย่างรอบๆ ตัว เพราะด้วยความท่ีเขาเป็นคนช่างสังเกตและคิดดัดแปลงอยู่บ่อยๆ 
ก็เลยเกิดการประดิษฐ์  โดยท าให้ของที่ไม่มีประโยชน์น ามาดัดแปลงใหม่ให้กลับมามีประโยชน์ได้อีก
ครั้ง ซึ่งแรงบันดาลใจเหล่านั้น  บางทีก็ได้จากดูจากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตแล้วเอาแนวคิดทั้งหมดมา
ดัดแปลงใช้ให้เหมาะกับวัสดุที่เป็นโจทย์ในแต่ละครั้ง 

พูดถึงแนวคิดในการประดิษฐ์  พ่ีเต้าหู้บอกว่า  จะคิดจากการวิเคราะห์ตัววัสดุว่ามีความ
คล้ายคลึงกับอะไร และสามารถดัดแปลงไปใช้งานอะไรได้บ้าง  นั่นท าให้เขาต้องคิดอะไรนอกกรอบอยู่
เสมอ  การเลือกของที่จะมาประดิษฐ์ก็ต้องมองที่คุณสมบัติของมัน  ว่ามันมีคุณสมบัติอะไรที่น่าสนใจ 
และตอบโจทย์การใช้งานของเราได้ไหม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคา หรือความสวยงาม 

เรื่องข้ันตอนที่น าเสนอ พ่ีเต้าหู้แนะน าว่าควรน าเสนอด้วยขั้นตอนและวิธีที่เรียบง่าย เข้า 
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ใจง่าย  ท าตามได้ง่าย  ควรใช้วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป  ไม่ซับซ้อนจนคนท าตามไม่ได้  และเปิดโอกาสให้คน
ออกแบบและท าในแบบของเขาเองได้  ซึ่งนั่นเป็นหลักการสอนง่ายๆของพ่ีเต้าหู้   ภาพประกอบก็เป็น
เรื่องที่ส าคัญอย่างหนึ่ง  แม้จะมีค าอธิบายแล้ว  แต่ถ้าภาพขั้นตอนดูแล้วไม่เข้าใจ  ก็อาจท าให้การ
ประดิษฐ์ของชิ้นนั้นไม่ประสบผลส าเร็จได้   พ่ีเต้าหู้บอกว่าภาพประกอบต้องเป็นภาพที่เข้าใจง่าย
ชัดเจน ถ้างง ก็ควรมีภาพประกอบขั้นตอนที่เป็นกราฟิกด้วย เพ่ือช่วยให้เข้าใจง่ายข้ึน  

 “อย่าคิดว่าเราไม่ได้เรียนศิลปะเก่ง  ท าอะไรแปลกใหม่ไม่ได้  อยากจะบอกว่าทุกคนมี
ความสามารถหลากหลาย  ขอให้ค้นหาให้เจอและน ามาใช้  ในแบบตัวเอง  ไม่ต้องลอกใคร  เราอาจ
เรียนรู้ในตอนแรกและดัดแปลงในแนวตัวเอง  ลองผสมความชอบ  หลายๆ อย่างในงาน  จะท าให้เป็น
ตัวเราที่ใหม่ไม่ซ้ าใคร  เช่น  เอา  DIY  แนวตกแต่งบ้าน  ผสมกับ  DIY  แนวแฟชั่นก็กลายเป็นแบบหนึ่ง 
หรือจับคู่อะไรที่ไม่น่าเก่ียวกัน ให้กลายเป็นเรื่องใหม ่อย่าง อาหาร กับ แฟชั่น สวนกับ รถยนต์  ดอกไม้
กับขยะ  ต้องคิดนอกกรอบเยอะๆ” ได้ฟังค าแนะน าของพ่ีเต้าหู้   หนุ่มที่ชื่นชอบการ  DIY แล้วนึก
อยากจะประดิษฐ์อะไรขึ้นมาเลยทีเดียว 

ส าหรับพี่เต้าหู้นั้น อาจจะเรียกได้ว่าแทบจะทั้งชีวิตของเขาได้อยู่และคลุกคลีกับเรื่องของ
การ DIY มาตลอด ท าให้เขารู้ถึงข้อดีของมัน  เขาบอกว่าการ  DIY  เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งเพราะมันช่วย
ให้เรามีจินตนาการ มีความคิดริเริ่ม  เพ่ือไปคิดอะไรใหม่ที่ไม่ได้จบแค่ท าของ  มันต่อยอดไปได้ไกลมาก 
ทั้งการดูแลสุขภาพ การสร้างบ้าน ออกแบบท าสวน ออกแบบชีวิต ซ่ึง DIYครอบคลุมหมด เพราะ  DIY 
ย่อมาจาก Do it yourself เป็นการท าอะไรได้ด้วยตัวเอง พ่ึงพาตัวเองได้นั่นเอง 
 
ตอนที่ 2 วิเคราะห์เนื้อหาจากการทดลองประดิษฐ์ชิ้นงาน 

จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหลักการออกแบบ
สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ รวมถึงข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่านเกี่ยวกับแนวคิดการ
ประดิษฐ์สิ่งของด้วยตนเอง ผู้จัดท าได้น ามาวิเคราะห์ คิดค้น และท าการทดลองประดิษฐ์ชิ้นงานจาก
ของเก่าใกล้ตัว โดยสรุปเป็นกรอบในการประดิษฐ์ชิ้นงาน ดังนี้ 

1. วัสดุหลักที่ใช้ท างานประดิษฐ์ จะใช้เป็นของเก่าใกล้ตัว เช่น กรอบรูปเก่า กางเกงเก่า 
โต๊ะเก่า ขวดแก้วเก่าจากขวดแยม ขวดโหลต่างๆ ขวดน้ าดื่มพลาสติก กระดุมเก่า ถาดเก่า กล่อง
กระดาษลัง ฯลฯ เนื่องจากของเก่าเหล่านี้เป็นของที่สามารถหาได้ง่ายภายในบ้าน เพราะเป็นของที่อยู่
รอบๆ ตัว และของเก่าเหล่านี้ก็ยังสามารถน ามาดัดแปลงหรือประดิษฐ์เป็นชิ้นงานชิ้นใหม่ๆ ได้
หลากหลายรูปแบบ 

2. วัสดุที่ใช้ตกแต่งชิ้นงานประดิษฐ์ เลือกใช้เป็นผ้าที่มีลวดลายต่างๆ เช่น เศษผ้าลูกไม้ 
เศษผ้าลายดอก ถุงเท้าคู่เก่า ผ้าเช็ดหน้าผืนเก่า ฯลฯ เป็นต้น เพราะผ้าเหล่านี้มีสีสันอยู่ในตัวเอง 
สามารถน ามาตกแต่งให้เกิดความสวยงามได้ง่าย 
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3. ชิ้นงานที่จะประดิษฐ์ จะมีความหลากหลาย และจะมีทั้งสิ่งที่สามารถใช้ประโยชน์ได้
ในชีวิตประจ าวันและประดิษฐ์ขึ้นส าหรับการตกแต่ง เพ่ือให้ความสวยงามแก่บ้าน และเป็นสิ่งที่เหมาะ
แก่กลุ่มเป้าหมายที่ไม่จ ากัดอายุ 

4. การตกแต่งชิ้นงานประดิษฐ์ ใช้สีโทนปานกลาง ไม่เข้มจนเกินไป สีที่ใช้หรือลวดลาย
บนชิ้นงานที่เกิดจากการตกแต่ง จะเป็นไปในลักษณะที่สื่อถึงความเป็นวินเทจ เช่น ลายดอก ผ้าลูกไม้ 
ที่มีโทนสีอ่อน และลวดลายที่หวานเหมาะกับความเป็นวินเทจ 

5. ส าหรับเทคนิคที่ใช้ออกแบบตกแต่งชิ้นงานประดิษฐ์ มีทั้งการตัดแปะผ้าและการเย็บ
ในแบบง่ายๆ เนื่องจากของที่น ามาประดิษฐ์เป็นของเก่า จึงอาจมีลวดลายหรือสีสันที่ดูเก่าหรือดูรกตา
จนเกินไป ผู้จัดท าจึงเลือกใช้วิธีการตัดแปะผ้าที่มีลวดลายต่างๆ ที่ให้ความสวยงามทับลงไป เพราะเป็น
วิธีการที่สามารถท าได้ง่าย ผู้อ่านสามารถท าตามได้ 
 
ตอนที ่3 วิเคราะห์งานออกแบบ 

ในโครงการจัดท าหนังสือสอนท าสิ่งประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากของเก่าใกล้ตัวสไตล์วิน
เทจงานนี้ ได้เลือกจัดท าหนังสือที่มีรูปเล่มขนาด 6 x 7.30 นิ้ว เนื่องจากมีขนาดที่เหมาะสมกับชิ้นงาน
ที่จะผลิตขึ้น ด้วยขนาดกะทัดรัด พกพาได้สะดวก ผู้จัดท าจึงน ามาใช้ประกอบในการจัดท าหนังสือ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิเคราะห์ส่วนเนื้อหาและการออกแบบ จะน ามาเป็นกรอบ
ในการจัดท าหนังสือข้ึน โดยมีโจทย์การออกแบบ (Design Brief) ดังนี้ 

1. ชื่อและชนิดของผลงานออกแบบ 
ออกแบบหนังสือสอนท าสิ่งประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากของเก่าใกล้ตัวสไตล์วินเทจ                    

ชื่อหนังสือว่า DIY Vintage style 
2. ลักษณะเนื้อหา 
เนื้อหายภายในเล่มจะเป็นงานเขียนที่อธิบายถึงวิธีการประดิษฐ์ของตกแต่งบ้าน ซึ่งท า

มากจากของเก่าใกล้ตัว ที่ผู้อ่านสามารถหาวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นได้ไม่ยาก ทั้งนี้ผู้อ่านสามารถท าตาม
และน าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน โดยมีภาพประกอบวิธีการประดิษฐ์และอธิบายขั้นตอนเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจมากยิ่งข้ึน สิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดจะแยกออกเป็น 3 ห้อง คือ ห้องนอน ห้องครัว และห้องน้ า 
โดยแต่ละห้องจะมีสิ่งประดิษฐ์ห้องละ 4 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 12 ชิ้น 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มผู้อ่านทุกเพศโดยไม่จ ากัดอายุ ที่มีความชื่นชอบในการประดิษฐ์สิ่งของต่างๆ 
4. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้กลุ่มผู้อ่านสามารถน าของเก่าที่ไม่ได้เกิดการใช้แล้ว น ากลับมาดัดแปลง ประดิษฐ์

เป็นชิ้นงานชิ้นใหม่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ เป็นการเพ่ิมมูลค่าและคุณค่าให้กับของเก่าเหล่านั้นมาก
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ยิ่งขึ้น โดยที่ไม่ต้องน าไปทิ้ง และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดจากการน าของเก่าไปทิ้ง อันเป็น
เหตุไปสู่ภาวะโลกร้อน 

5. ความคิดรวบยอด/แนวความคิด 
เพ่ิมคุณค่าให้ของเก่าใกล้ตัว กับการประดิษฐ์ของแต่งบ้านแบบง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง 
6. เหตุผลสนับสนุนความคิด 
เนื่องจากของเก่ามักจะอยู่รอบๆ ตัวเรา แต่ไม่ค่อยมีใครให้ความสนใจหรือเห็นคุณค่าของ

สิ่งเหล่านั้นมากนัก ของเก่าเหล่านี้มักจะเกิดจากการไม่ได้ใช้แล้วหรือเก็บจนเก่า เมื่อถึงเวลาคัดของ
หรือเก็บกวาดบ้าน ของเหล่านี้จึงเป็นตัวเลือกแรกท่ีมักจะลงไปอยู่ในถังขยะ แต่การน าของเหล่านั้นมา
ดัดแปลงและประดิษฐ์เป็นชิ้นงานใหม่ที่สามารถใช้งานได้อีกครั้งจึงเป็นทางเลือกที่ ดีส าหรับการลด
ปริมาณของเก่าภายในบ้านและช่วยลดโลกร้อนได้อีกทางด้วย โดยการน ามาประยุกต์กับการประดิษฐ์
ของใช้ด้วยตนเอง (Do It Yourself หรือ DIY) 

7. Mood & Tone 
ก าหนดให้งานมีดีไซน์ที่ดู เรียบง่าย แต่มีรูปแบบและกลิ่นอายของวินเทจ เพ่ือให้

สอดคล้องกับเนื้อหาที่น าของเก่ามาประดิษฐ์ในสไตล์วินเทจ จึงจะเลือกใช้โทนสี น้ าตาล ชมพู เขียว 
เหลือง ขาว ครีม และอ่ืนๆ 

หลักจากวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหาและการออกแบบแล้ว จะน าข้อมูลเหล่านี้มาศึกษา
และจัดท าข้ึนเป็นหนังสือ โดยมีการก าหนดขนาดและรูปแบบหนังสือดังนี้ 

ขนาดรูปเล่ม            6 x 7.30 นิ้ว 
จ านวน  102  
ปก            ปกอ่อน อาร์ตด้าน 300 แกรม 
พิมพ์  4 สี 
หน้าใน  กระดาษ Green Ocean 70 แกรม 
การเข้าเล่ม            ไสกาว 
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บทที่  5 

การผลิตชิ้นงาน 

วิธีการออกแบบ 
1. น ำผลกำรวิเครำะห์ที่ได้ทั้งหมดมำวำงแนวทำงในกำรออกแบบ โดยกำรจัดเรียงเนื้อหำ

ใส่ดัมมี่เพ่ือดูภำพรวมของเล่ม เป็นแนวทำงในกำรจัดวำงเลย์เอำท์ต่อไป 
ภำพต่อไปนี้เป็นกำรแสดงกำรจัดวำงหน้ำหลักภำยในหนังสือ 

ภำพที่ 5-1 กำรวำงดัมมี่ของหนังสือ 
 

กำรวำงดัมมี่ของหนังสือในหน้ำเนื้อหำวิธีท ำ DIY ของทั้ง 12 ชิ้น ในหน้ำเปิดจะมีลักษณะ
เหมือนกันคือ ภำพของที่เสร็จสมบูรณ์และชื่อสิ่งของจะอยู่หน้ำซ้ำยมือ ส่วนหน้ำขวำจะเป็นกำรเขียน
อธิบำยของสิ่งของนั้นๆ ส ำหรับหน้ำอุปกรณ์ หน้ำซ้ำยจะเป็นรูปรวมอุปกรณ์และหน้ำขวำจะเป็นชื่อ
ของอุปกรณแ์ต่ละชิ้น ส่วนในหน้ำวิธีกำรประดิษฐ์ ต ำแหน่งของรูปและค ำอธิบำยจะเหมือนกันหมดทั้ง
เล่ม หลังจำกกวำงดัมมี่คร่ำวๆ ตลอดทั้งเล่มแล้ว จะน ำไปสู่ขั้นตอนกำรจัดวำงเลย์ เอำท์ต่อไป

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 

 

2. วำงเลย์เอำท์และอำร์ตเวิร์ค จัดหน้ำให้เหมือนกับที่ออกแบบดัมมี่ไว้ให้เข้ำกับแนวคิด
ของงำน ซึ่งหนังสือเล่มนี้เน้นกำรประดิษฐ์สิ่งของจำกของเก่ำใกล้ตัวให้ออกมำในสไตล์วินเทจ  จึง
เลือกใช้กำรตกแต่งลวดลำยต่ำงๆไปในแนววินเทจ เช่น ลำยดอก หรือลำยลูกไม้ เนื้อหำก็เป็นขั้นตอน
กำรประดิษฐ์ที่มีควำมยำวไม่มำก เน้นรูปประกอบแต่ละขั้นตอนมำกกว่ำ จะช่วยให้ง่ำยต่อกำรอ่ำนท ำ
ควำมเข้ำใจ ซึ่งกำรออกแบบที่ดีจะช่วยให้ผู้อ่ำนเกิดควำมประทับใจ 

จัดวำงเลย์เอำท์โดยน ำภำพจริงที่ถ่ำยจำกขั้นตอนกำรประดิษฐ์สิ่งของ ประกอบกับ
เนื้อหำน ำมำจัดวำงเลย์เอำท์ โดยจัดวำงในต ำแหน่งที่เหมำะสม ได้ผลงำนกำรออกแบบดังนี้ 
 
ปกหน้ำและปกหลัง 

ภำพที่ 5-2 กำรวำงเลย์เอำท์ปกหน้ำและปกหลัง 
 
แนวคิดในการออกแบบปกหน้าและปกหลัง 

ในกำรออกแบบปกหน้ำ ได้มีกำรปูรูปเต็มของงำนบำงชิ้นที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว และวำง
ตกแต่งด้วยกระดุม ผ้ำเช็ดหน้ำ และผ้ำลูกไม้ โดยวำงให้ดูไม่ตั้งใจนักเนื่องจำกต้องกำรให้ดูเป็นงำน
ฝีมือ ที่ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมำกเกินไป ส่วนปกหลังต้องกำรให้ดูเรียบง่ำยแต่ก็แฝงควำมวินเทจเข้ำ
ไปด้วยกำรปูรูปผ้ำลำยลูกไม้ และเพ่ิมกระดุมลำยดอกไม้ที่ไดคัทออกมำตำมรูปทรง วำงที่ต ำแหน่งตรง
กลำงของปกหลัง 
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หน้ำค ำน ำ 

ภำพที่ 5-3 กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำค ำน ำ 
 
แนวคิดในการออกแบบหน้าค าน า 

ในกำรออกแบบหน้ำค ำน ำ เน้นกำรออกแบบที่เรียบง่ำยแต่แฝงด้วยลูกเล่นเล็กๆ น้อยๆ 
จำกกำรไดคัทตำมรูปทรงของกระดุม ดอกไม้ และเชอร์รี่ เพื่อตกแต่งที่มุมของกระดำษทั้งสองด้ำนและ
มีเส้นประเพ่ือเพ่ิมควำมน่ำรักและหวำนๆในสไตล์วินเทจ โดยสีทั้งหมดที่ใช้ในสองหน้ำนี้จะใช่สีโทน
อ่อนโดยเลือกใช้สีชมพูที่เส้นประและบริเวณค ำน ำ ส่วนตัวหนังสือใช้สีน้ ำตำลแทนสีด ำเพ่ือให้ดู สบำย
ตำ นุ่มนวลและดูอ่อนหวำน 
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หน้ำสำรบัญ 

ภำพที่ 5-4 กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำสำรบัญ 
 
แนวคิดในการออกแบบหน้าสารบัญ 

ในหน้ำสำรบัญออกแบบโดยกำรปูรูปเต็มที่หน้ำซ้ำย ซึ่งเป็นรูปที่ถ่ำยอุปกรณ์ของกำรท ำ 
DIY ชิ้นหนึ่ง แต่เน้นไปที่บรรยำกำศของภำพมำกกว่ำกำรเน้นควำมหมำยของภำพ โดยปูรูปเต็มเพ่ือ
ต้องกำรให้พักสำยตำ ส่วนหน้ำขวำเป็นสำรบัญที่มี 4 หัวข้อใหญ่ ซึ่งวำงตัวหนังสือเพียงอย่ำงเดียวไม่มี
กำรตกแต่งใดๆเพ่ือให้สมดุลกับหน้ำซ้ำยและไม่ดูเยอะจนเกินไป 
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ตัวอย่ำงเลย์เอำท์ของเนื้อหำภำยในเล่ม 

ภำพที่ 5-5 กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำคั่นก่อนเข้ำสู่หน้ำเนื้อหำบทสัมภำษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 5-6 กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำบทสัมภำษณ์แรก 
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ภำพที่ 5-7 กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำบทสัมภำษณ์ท่ีสอง 
 
 

ภำพที่ 5-8 กำรวำงเลย์เอำท์กำรท ำ DIY ในหน้ำเปิดของห้องนอน 
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ภำพที่ 5-9 กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำเปิดกำรท ำ DIY ของชิ้นที่ 1 
 
 

ภำพที่ 5-10 กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำอุปกรณ์ 
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ภำพที่ 5-11 กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำ How to และภำพส ำเร็จ 

 

 

ภำพที่ 5-12 กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำเปิดกำรท ำ DIY ของชิ้นที่ 2 
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ภำพที่ 5-13 กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำอุปกรณ์ 

 

 

ภำพที่ 5-14 กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำ How to และภำพส ำเร็จ 
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แนวคิดในการออกแบบหน้าเนื้อหา 

จำกภำพตัวอย่ำงจะเห็นว่ำ กำรจัดวำงเลย์เอำท์ของภำพเปิดของห้องและภำพเปิดของ
ชิ้นงำนส ำเร็จจะอยู่ที่ด้ำนซ้ำย และใช้แบบนี้ตลอดทั้งเล่ม ส่วนในหน้ำอุปกรณ์จะมีภำพรวมอุปกรณ์อยู่
ที่ด้ำนซ้ำย ส่วนด้ำนขวำจะเป็นชื่อของแต่ละอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกำรประดิษฐ์ของชิ้นนั้น เพ่ือให้ผู้อ่ำน
ได้เตรียมอุปกรณ์ก่อนจะลงมือประดิษฐ์ตำมขั้นตอนในหน้ำต่อไป ซึ่งในแต่ละหน้ำก็จะมีกำรตกแต่งที่
แตกต่ำงกันไป 

ส ำหรับกำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำเนื้อหำขั้นตอนกำรท ำ DIY ต ำแหน่งของภำพประกอบ
และขั้นตอนกำรประดิษฐ์จะเหมือนกันทั้งหมด และมีตัวเลขในแต่ละขั้นตอนระบุไว้ชัดเจน และเพ่ือ
เพ่ิมควำมน่ำสนใจของเลย์เอำท์ในแต่ละหน้ำ จึงมีกำรตกแต่งต่ำงๆ ที่แตกต่ำงกันไปตำมแต่ละหน้ำ 
เพ่ือให้กำรอ่ำนไม่น่ำเบื่อ 

3. ผลิตออกเป็นรูปเล่ม เมื่อท ำกำรจัดวำงเลย์เอำท์และอำร์ตเวิร์คเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย
แล้ว จะเข้ำสู่กระบวนกำรผลิต ซึ่งขั้นตอนนี้ผู้จัดท ำต้องตรวจงำนให้ถูกต้องในส่วนของเนื้อหำและ
ภำพถ่ำยก่อนเข้ำโรงพิมพ์ 

ส่วนกำรพิมพ์ผู้จัดท ำเลือกใช้ระบบดิจิทัล (Digital Printing) แทนกำรจัดพิมพ์ในระบบ
ออฟเซท (Offset) ที่ใช้ในกำรพิมพ์หนังสือโดยทั่วไป เนื่องจำกปริมำณกำรพิมพ์ที่น้อยและมีค่ำใช้จ่ำย
น้อยกว่ำ ซึ่งหนังสือของผู้จัดท ำ มีค่ำใช้จ่ำยในกำรพิมพ์เล่มละ 600 บำท 
 
รายงานผลจากแบบประเมิน 

กำรประเมิน ได้น ำผลงำนที่จัดท ำเป็นเล่มสมบูรณ์ให้กับผู้เชี่ยวชำญที่เกี่ยวข้องกับกำรท ำ
หนังสือ และผู้เชี่ยวชำญด้ำน DIY รวมกันจ ำนวน 5 คน และให้กับกลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 20 คน รวม
เป็น 25 คน เป็นผู้ประเมินผลงำนในด้ำนเนื้อหำและกำรออกแบบ โดยเป็นแบบสอบถำมตำรำงควำม
พึงพอใจด้วยวิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Analysis) ประกอบกับค ำถำมปลำยเปิดให้ผู้
ประเมินแสดงควำมคิดเห็นติชมและเสนอแนะ เพ่ือน ำมำปรับปรุงและพัฒนำงำนในโอกำสต่อไป 

โดยมีประเด็นที่ใช้ในกำรประเมินดังนี้ 
1. ด้ำนเนื้อหำและภำพถ่ำย 
2. ด้ำนกำรออกแบบ 
3. ด้ำนภำพรวมของหนังสือ 
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1. ควำมพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหำและภำพถ่ำย 
ตำรำงที ่5-1    ตำรำงสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหำและภำพถ่ำย จ ำนวน 25 คน 

ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหา
และภาพถ่าย 

มากที่สุด 
   (5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

รวม ค่าเฉลี่ย 

สิ่ งประดิษฐ์ที่ สอนมีควำม
น่ำสนใจ 

12 
(48%) 

13 
(52%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.48 

ป ริ ม ำ ณ เ นื้ อ ห ำ มี ค ว ำ ม
เหมำะสมเพียงพอต่อควำม
ต้องกำร 

8 
(32%) 

14 
(56%) 

3 
(12%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.2 

ภำพถ่ำยแต่ละขั้นตอนมีควำม
สวยงำมและดูเข้ำใจง่ำย 

14 
(56%) 

9 
(36%) 

2 
(8%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.48 

ขั้นตอนกำรประดิษฐ์เขียนได้
ชัดเจนและสำมำรถท ำตำมได้
ด้วยตนเอง 

14 
(56%) 

11 
(44%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.56 

โดยสรุปค่ำเฉลี่ยได้ดังนี้ 
1.1 สิ่งประดิษฐ์ที่สอนมีควำมน่ำสนใจ = 4.48 หรือ พึงพอใจมำก 
1.2 ปริมำณเนื้อหำมีควำมเหมำะสมเพียงพอต่อควำมต้องกำร = 4.2 หรือ พึงพอใจมำก 
1.3 ภำพถ่ำยแต่ละขั้นตอนมีควำมสวยงำมและดูเข้ำใจง่ำย = 4.48 หรือ พึงพอใจมำก 
1.4 ขั้นตอนกำรประดิษฐ์เขียนได้ชัดเจนและสำมำรถท ำตำมได้ด้วยตนเอง = 4.56 หรือ 

พึงพอใจมำกที่สุด 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้ำนเนื้อหำและภำพถ่ำย 
ควำมคิดเห็น 
- กรำฟิกและภำพถ่ำยดึงดูดให้น่ำสนใจดี 
- ภำพถ่ำยมีควำมน่ำรักเหมำะกับงำน 
- เนื้อหำดี อ่ำนง่ำย อ่ำนแล้วสนุก อยำกท ำตำม 
- ภำพถ่ำยสวย งำนดูเข้ำถึงง่ำยเพรำะไม่ใช่บ้ำนที่สวยเกินไป 
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ข้อเสนอแนะ 
- ควรแก้ไขเรื่องเนื้อหำ ลดทอนค ำบรรยำย ใช้หัวเรื่องกระชับดึงดูดควำมสนใจ 
- อยำกให้ถ่ำยภำพขั้นตอนตอนท ำละเอียดกว่ำนี้ 
- ภำพมืดไปนิด ควรสว่ำงกว่ำนี้เพื่อจะได้ดูสดใส 
- ควรเพิ่มเติมสิ่งของที่ประดิษฐ์ DIY หลำยๆ แบบ เพิ่มรูปประกอบ เพิ่มแนวคิดต่อยอด 

เช่น วัสดุชิ้นหนึ่งอำจท ำได้หลำยอย่ำง 
 
2. ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรออกแบบ 
ตำรำงที่ 5-2    ตำรำงสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรออกแบบ จ ำนวน 25 คน 

ความพึงพอใจที่มีต่อการ
ออกแบบ 

มากที่สุด 
   (5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

รวม ค่าเฉลี่ย 

กำรจัดองค์ประกอบภำพและ
เนื้อหำมีควำมสวยงำม
น่ำสนใจ 

15 
(60%) 

10 
(40%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.6 

ส ำ ม ำ ร ถ ล ำ ดั บ ก ำ ร อ่ ำ น
ขั้นตอนกำรประดิษฐ์ตำมได้
ง่ำย ไม่สะดุด 

12 
(48%) 

12 
(48%) 

1 
(4%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.44 

ตัวอักษรมีขนำดพอเหมำะ 10 
(40%) 

12 
(48%) 

3 
(12%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.28 

กำ รออกแบ บปกมี ค ว ำ ม
น่ำสนใจ ดึงดูดให้อยำกอ่ำน
เนื้อหำภำยในเล่ม 

13 
(52%) 

12 
(48%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.52 

โดยสรุปค่ำเฉลี่ยได้ดังนี้ 
2.1 กำรจัดองค์ประกอบภำพและเนื้อหำมีควำมสวยงำมน่ำสนใจ = 4.6 หรือ พึงพอใจ

มำกที่สุด 
2.2 สำมำรถล ำดับกำรอ่ำนขั้นตอนกำรประดิษฐ์ตำมได้ง่ำย ไม่สะดุด = 4.44 หรือ พึง

พอใจมำก 
2.3 ตัวอักษรมีขนำดพอเหมำะ = 4.28 หรือ พึงพอใจมำก 
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2.4 กำรออกแบบปกมีควำมน่ำสนใจ ดึงดูดให้อยำกอ่ำนเนื้อหำภำยในเล่ม = 4.52 หรือ 
พึงพอใจมำกที่สุด 
 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้ำนกำรออกแบบ 

ควำมคิดเห็น 
- กำรออกแบบจัดหน้ำมีควำมเหมำะสม กลมกลืนทั้งเล่ม 
- กำรออกแบบปกสวยงำม สีสันสดใส ดูแล้วสบำยตำ 
- ออกแบบน่ำรัก คลุมโทนวินเทจได้ดี 
- กำรออกแบบท ำให้น่ำติดตำมตลอดท้ังเล่ม 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรมีรูปภำพสวยๆ เยอะกว่ำนี้ 
- ควรเปลี่ยนฟอนต์เพรำะยังดูไม่เข้ำกัน โทนของแต่ละหน้ำยังดูไม่สอดคล้องกัน 
- ในหน้ำเปิดของแต่ละห้อง เช่น ห้องน้ ำ อำจใช้ภำพพ้ืนหลังประกอบที่เกี่ยวข้องกับของ

ใช้ในห้องน้ ำมำกกว่ำ 
- บ้ำงหน้ำที่มีดีไซน์ไม่เหมือนกัน ท ำให้ดูขัดกันเอง 

 
3. ควำมพึงพอใจที่มีต่อภำพรวมของหนังสือ 
ตำรำงที่ 5-3    ตำรำงสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อภำพรวมของหนังสือ จ ำนวน 25 คน 

ความพึงพอใจที่มีต่อ
ภาพรวมของหนังสือ 

มากที่สุด 
   (5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

รวม ค่าเฉลี่ย 

ภำพรวมของหนังสือมีควำม
น่ำสนใจ 

15 
(60%) 

10 
(40%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.6 

ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่ำน 13 
(52%) 

12 
(48%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.52 

น ำไปต่อยอดควำมคิด
สร้ำงสรรค์ท่ีจะประดิษฐ์
สิ่งของด้วยตนเองต่อไปได้ 

12 
(48%) 

12 
(48%) 

1 
(4%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

25 
(100%) 

4.44 
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โดยสรุปค่ำเฉลี่ยได้ดังนี้ 
3.1 ภำพรวมของหนังสือมีควำมน่ำสนใจ = 4.6 หรือ พึงพอใจมำกท่ีสุด 
3.2 ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่ำน = 4.52 หรือ พึงพอใจมำกท่ีสุด 
3.3 น ำไปต่อยอดควำมคิดสร้ำงสรรค์ท่ีจะประดิษฐ์สิ่งของด้วยตนเองต่อไปได้ = 4.44 

หรือ พึงพอใจมำก 
 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้ำนภำพรวมของหนังสือ 

ควำมคิดเห็น 
- หนังสือพวกนี้ต้องเน้นกำรออกแบบจัดหน้ำที่สวยเลิศ เพรำะไม่เช่นนั้นคนจะไม่ซื้อเก็บ 

เนื่องจำกอ่ำนในร้ำนก็จบได้รวดเร็ว แต่ภำพรวมน่ำรัก สร้ำงสรรค์ 
- ควรเพิ่มภำพให้มำกกว่ำนี้ จะท ำให้ผู้อ่ำนท ำตำมได้อย่ำงง่ำยดำย 
- วิธีกำรในเล่มเป็นกำรอธิบำยที่ละเอียดดีมำก 
ข้อเสนอแนะ 
- ควรมี illustrate เพ่ือเพ่ิมสีสันให้น่ำสนใจ ชวนอ่ำนชวนติดตำม นอกจำกนี้อำจท ำเป็น

เล่มของกำรท ำ DIY ในแบบอ่ืนๆ เช่น ถ้ำต้องจัดงำนปำร์ตี้ที่บ้ำน จะตบแต่งบ้ำนอย่ำงไรจำกวัสดุเหลือ
ใช้ให้เป็นงำนปำร์ตี้โดยไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย 

- หนังสือควรจะมีเล่มใหญ่กว่ำนี้ และควรท ำเป็นปกแข็งเพรำะหนังสือจะต้องถูกใช้งำน
บ่อยครั้ง 
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บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการเขียนขั้นตอนการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จาก
ของเก่าใกล้ตัวสไตล์วินเทจพร้อมรูปประกอบ โดยน าเสนอขั้นตอนการประดิษฐ์สิ่งของที่ท าจากของ
เก่าใกล้ตัวทั้งหมด 12 ชิ้น พร้อมภาพถ่ายในแต่ละขั้นตอนเพ่ือเสริมความเข้าใจ เพ่ือผลิตเป็นหนังสือ
โดยใช้ชื่อว่า “DIY Vintage style” 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการจัดท าหนังสือสอนท าสิ่งประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากของเก่าใกล้ตัวสไตล์วินเทจ 
ได้มีการศึกษาเก่ียวกับ แนวคิดเก่ียวกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ หลักการออกแบบงานประดิษฐ์ หลักการ
เขียน หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ หลักการถ่ายภาพ และทฤษฎีสีและการใช้สี  โดยเก็บข้อมูลจาก
หนังสือและสื่อประเภทต่างๆ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งของด้วยตนเอง
รวมทั้งหมด 3 คน เป็นการสัมภาษณ์และสอบถามเกี่ยวกับแนวคิดเทคนิค และขั้นตอนการประดิษฐ์
สิ่งของด้วยตนเอง รวมถึงได้ทดลองคิดค้นและลงมือประดิษฐ์สิ่งของที่ท าจากของเก่าใกล้ตัวในรูปแบบ
ต่างๆ โดยวัสดุที่เลือกใช้มีหลากหลาย เช่น กล่องกระดาษเก่า เศษผ้า กระดุมเก่า ฯลฯ และใช้โทนสี
อ่อนและลวดลายดอกไม้ หรือผ้าลูกไม้ในการตกแต่งชิ้นงานประดิษฐ์เพ่ือให้ครอบคลุมความเป็นวิน
เทจ และเพ่ือให้ชิ้นงานดูสวยงาม หวานๆ เหมาะกับผู้หญิง จากนั้นก็ถ่ายรูปขั้นตอนการประดิษฐ์ 
เขียนเนื้อหา น ามาออกแบบจัดท าเป็นหนังสือขนาด 6 x 7.30 นิ้ว จ านวน 102 หน้า ปกอ่อน เนื้อใน
กระดาษ Green Ocean 70 แกรม พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม และน ารูปเล่มผลงานไปให้กลุ่มผู้อ่านทุกเพศโดย
ไม่จ ากัดอายุ และผู้เชี่ยวชาญด้าน DIY ทั้งหมด 25 คน เป็นผู้ประเมินผลงานในด้านเนื้อหาและการ
ออกแบบ ซึ่งแบบประเมินนั้น เป็นแบบสอบถามตารางความพึงพอใจประกอบกับค าถามปลายเปิด
เพ่ือให้ผู้ประเมินแสดงความคิดเห็นติชมและเสนอแนะ โดยผลการประเมินเฉลี่ยแล้ว อยู่ในระดับ “พึง
พอใจมาก” 
 
อภิปรายผล 

สิ่งที่ได้จากการด าเนินงาน คือ ได้ความรู้และเทคนิคในการประดิษฐ์ชิ้นงาน รวมไปถึง
ขั้นตอนในการถ่ายภาพ และการเขียนอธิบายจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประดิษฐ์สิ่งของด้วยตนเอง ได้รู้
ถึงรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนในการประดิษฐ์ชิ้นงานให้ได้ออกมาชิ้นหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้ความรู้
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จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยตนเอง ท า
ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และไอเดียดีๆ ในการจัดวางเลย์เอาท์ และการถ่ายภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
ได้รับความรู้เรื่องรายละเอียดของการจัดท ารูปเล่มจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกท่าน  

ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน คือ ข้อจ ากัดของการเลือกใช้สิ่งประดิษฐ์ที่ต้องเป็นของเก่า 
ท าให้ต้องใช้ความคิดในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ออกมา ให้มีผลลัพธ์ที่ออกมาดูแล้วสวยงามและสามารถ
ใช้ได้จริง ถึงแม้จะต้องใช้ของเก่า และอีกปัญหาหนึ่ง คือ การคิดและประดิษฐ์ชิ้นงานให้ออกมาได้ 14 
ชิ้น ซึ่งเป็นจ านวนไม่น้อย ท าให้ยากต่อการคิดว่าจะประดิษฐ์อะไร ซึ่งผู้ศึกษาก็เสียเวลาในการคิดที่จะ
ประดิษฐ์ชิ้นงานออกมาแต่ละชิ้นไปค่อนข้างมาก 

ส าหรับเรื่องการถ่ายภาพประกอบ ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ศึกษาต้องประสบตลอดการ
ท างาน เนื่องด้วยการถ่ายรูปขั้นตอนของการประดิษฐ์ชิ้นงาน รูปชิ้ นงานที่เสร็จสมบูรณ์บางรูป 
ตลอดไปถึงการถ่ายภาพรวมของอุปกรณ์ ผู้ศึกษาต้องใช้แสงธรรมชาติในการถ่ายภาพและถ่ายด้าน
นอก บางวันที่ไม่มีแสงก็ท าให้ไม่สามารถถ่ายได้ ท าให้ต้องเสียเวลาในการรอแสงถ่ายภาพหลายครั้ง
เช่นกัน และส าหรับภาพชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ ที่จะต้องน าไปถ่ายตามห้องต่างๆ ก็เป็นเรื่องยากอยู่
เหมือนกันที่จะท าให้ภาพรวมออกมาดูดี จึงจ าเป็นต้องใช้เวลาในการคิด การเตรียมอุปกรณ์อ่ืนๆมา
ตกแต่ง และการจัดวางสิ่งของ ให้ภาพรวมทั้งหมดออกมาดูดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

ในเรื่องการจัดวางเลย์เอาท์ก็เป็นปัญหาเช่นกัน เนื่องจากต้องการให้ผู้อ่านไม่รู้สึกเบื่อกับ
การอ่านหนังสือเล่มนี้ จึงต้องใส่รายละเอียดหรือการตกแต่งเพ่ิมเติมที่สามารถดึงดูดผู้อ่านได้ โดยการ
ไดคัทภาพน่ารักๆ มาประกอบ ซึ่งส่วนนี้ก็ต้องใช้เวลาในการถ่ายและการไดคัทอยู่พอสมควร ส่วนการ
จัดหน้าให้ออกมาดูดีก็ต้องหาแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือหลายเล่ม เพ่ือให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ท่ีสามารถน ามาใส่ในงานของผู้ศึกษาเองได้ 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม ส่วนมากมีความพึงพอใจในเกณฑ์ “มาก” การ
ออกแบบสวยงาม สีสันสดใส คลุมโทนได้ดี กราฟิกและภาพถ่ายดึงดูดให้น่าสนใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
               ถ้ามีการน าชิ้นงานไปพัฒนาต่อ อาจจะต้องปรับสีของภาพให้ดูสว่างมากยิ่งขึ้น เพ่ิม
สิ่งประดิษฐ์ให้มากขึ้น ลดขนาดตัวอักษรที่หน้าปกให้เล็กลง เพ่ิมภาพถ่ายของขั้นตอนการประดิษฐ์ให้
ละเอียดมากกว่านี้ เพ่ือที่ผู้อ่านจะได้เกิดความเข้าใจในการประดิษฐ์มากกว่าเดิม และเพ่ิมเติมวัสดุที่ใช้
ในการประดิษฐ์ให้หลายหลายขึ้น เพ่ือไม่ให้ผู้อ่านรู้สึกเบื่อ และท าให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 
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แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหนังสือสอนท าสิ่งประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านจากของเก่าใกล้ตัว
สไตล์วินเทจ 
 
1. ข้อมูลทั่วไป 
 
เพศ :         หญิง         ชาย 
อายุ :         ต ่ากว่า 20 ปี           20-25 ปี              25-30 ปี          มากกว่า 30 ปี 
การศึกษา :           มัธยม           ปริญญาตรี           ปรญิญาโท 
                         ปวช.           ปวส.                  อื นๆ. (โปรดระบุ)............................... 
คุณมีความสนใจในการท่า DIY ประดิษฐ์สิ งของด้วยตนเองหรือไม่ :  
                        สนใจ           เฉยๆ                   ไมส่นใจ 
 
2. ความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาและภาพถ่าย 
   2.1 สิ งประดิษฐ์ที สอนมีความน่าสนใจ 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
   2.2 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการ 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
   2.3 ภาพถ่ายแต่ละขั้นตอนมีความสวยงามและดูเข้าใจง่าย 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
   2.4 ขั้นตอนการประดิษฐ์เขียนได้ชัดเจนและสามารถท่าตามได้ด้วยตนเอง 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
 
3. ความพึงพอใจที่มีต่อการออกแบบ 
   3.1 การจัดองค์ประกอบภาพและเนื้อหามีความสวยงามน่าสนใจ 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
   3.2 สามารถล่าดับการอ่านขั้นตอนการประดิษฐ์ตามได้ง่าย ไม่สะดุด 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
   3.3 ตัวอักษรมีขนาดพอเหมาะ 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
   3.4 การออกแบบปกมีความน่าสนใจ ดึงดูดให้อยากอ่านเนื้อหาภายในเล่ม 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
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4. ความพึงพอใจที่มีต่อภาพรวมของหนังสือ 
   4.1 ภาพรวมของหนังสือมีความน่าสนใจ 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
   4.2 ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
   4.3 น่าไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ที จะประดิษฐ์สิ งของด้วยตนเองต่อไปได้ 
              มากที สุด          มาก          ปานกลาง        น้อย          น้อยที สุด 
 
5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
   5.1 คุณคิดว่ามีจุดที ควรจะเพิ มเติม หรือแก้ไขหรือไม่ อย่างไร เกี ยวกับเนื้อหาและภาพถ่ายในเล่ม 
   ............................................................................................................................. ............................... 
   ............................................................................................................................. ............................... 
   ............................................................................................................................. ............................... 
   5.2 คุณคิดว่าด้านการออกแบบมีจุดที ควรเพิ มเติม หรือแก้ไขหรือไม่ อย่างไร 
   ............................................................................................................................................... ............. 
   ............................................................................................................................. ............................... 
   ............................................................................................. ............................................................... 
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DIY Vintage style
พรไพลิน นธีิทิพย์

พิมพ์ครั้งแรก : มกราคม 2557 กรุงเทพมหานคร

จ�านวน 102 หน้า

ที่ปรึกษา

อาจารย์วัยวัฒน์ สายทุ้ม

คณะที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภนิตย์ วงศ์ทางสวัสดิ์

อาจารย์ปฏิมา กลิ่นส่ง

อาจารย์สรนัยน์ นนท์ปิยสกุล

อาจารย์ศิวนนท์ ไชยช่อฟ้า
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ตัว เพราะด้วยความที่เขาเป็นคนช่างสังเกตและคิดดัดแปลงอยู่บ่อยๆ ก็เลย

เกิดการประดิษฐ์ โดยท�าให้ของที่ไม่มีประโยชน์กลับมามีประโยชน์ได้อีกครั้ง 

ซึ่งแรงบันดาลใจเหล่านั้น บางทีก็ได้จากดูจากหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตแล้ว

เอาแนวคิดทั้งหมดมาดัดแปลงใช้ให้เหมาะกับวัสดุที่เป็นโจทย์ในแต่ละครั้ง

พูดถึงแนวคิดในการประดิษฐ์ พี่เต้าหู ้บอกว่า จะคิดจากการ

วิเคราะห์ตัววัสดุว่ามีความคล้ายคลึงกับอะไร และสามารถดัดแปลงไปใช้งาน

อะไรได้บ้าง นั่นท�าให้เขาต้องคิดอะไรนอกกรอบอยู่เสมอ การเลือกของที่จะ

มาประดิษฐ์ก็ต้องมองที่คุณสมบัติของมัน ว่ามันมีคุณสมบัติอะไรที่น่าสนใจ 

และตอบโจทย์การใช้งานของเราได้ไหม ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคา หรือความ

สวยงาม

เรื่องขั้นตอนที่น�าเสนอ พี่เต้าหู้แนะน�าว่าควรน�าเสนอด้วยขั้นตอน

และวิธีที่เรียบง่าย เข้าใจง่าย ท�าตามได้ง่าย ควรใช้วัสดุอุปกรณ์ทั่วไป ไม่ซับ

ซ้อนจนคนท�าตามไม่ได้ และเปิดโอกาสให้คนออกแบบและท�าในแบบของเขา

เองได้ ซึ่งนั่นเป็นหลักการสอนง่ายๆ ของพี่เต้าหู้ ภาพประกอบก็เป็นเรื่องที่

ส�าคัญอย่างหนึ่ง แม้จะมีค�าอธิบายแล้ว แต่ถ้าภาพขั้นตอนดูแล้วไม่เข้าใจ ก็
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ห้องนอน

เมื่อพูดถึง 'ห้องนอน' ใครหลายๆ คนก็ต้องนึกถึงการพักผ่อนหย่อน

ใจ ความสบายท้ังกายและใจ แม้ห้องนอนที่มีไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ หาก

เป็นห้องของเราเอง ที่มีสิ่งของที่คุ้นเคย ไม่ว่าจะเป็น หมอน ผ้าห่ม เสื้อผ้า 

สิ่งของต่างๆ มันก็ท�าให้เรามีความสุขและก่อเกิดความรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาได้ 

และยังท�าให้เรารู้สึกปลอดภัยอย่างไม่น่าสงสัยอีกด้วย

ห้องนอนยังถอืเป็นอกีห้องหนึง่ทีค่นส่วนใหญ่มกัใช้เวลาส่วนมากใน

การคลุกคลอียูใ่นนัน้ เป็นห้องแห่งความเป็นส่วนตวัทีจ่ะท�าอะไรกไ็ด้ บ้างก็

เป็นห้องดหูนงั บ้างกเ็ป็นห้องท�างาน และบ้างกเ็ป็นห้องทานอาหารไปในตัว

DIY ในห้องนี้จะท�าให้เราได้กลับไปย้อนคิดถึงอดีต ผ่านสิ่งของ ทั้ง

ของประดับตกแต่ง และของใช้สอย เช่น กรอบรูปจากผ้าเช็ดหน้าลายดอก

ผนืเก่า หรอืกระดมุทีก่ลายร่างเป็นแจกนักระดุมเก๋ๆ ฯลฯ เป็นการเพ่ิมสีสัน

ให้กับห้องนอน และสร้างความประทับใจแก่เจ้าของห้องเอง
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ขวดพลาสติกเก่าที่มาจากขวดน�้าดื่ม เมื่อใช้กันเสร็จ

แล้วเราก็มักจะเห็นมันนอนอยู่ในถังขยะเสมอ แถบจะไม่มี

ใครท่ีน�ากลับมาใช้ประโยชน์อะไรอีก แต่ส�าหรับบางบ้านก็

อาจจะมีประโยชน์อยู่สักหน่อย หากเขาน�าไปขายให้กับซา

เล้งรับซื้อของเก่า ก็อาจจะได้เงินมาอยู่บ้างในหลักสิบ

Useful bottles ดูจากชื่อแล้วก็คงจะเดาได้ไม่ยาก 

ขวดเก่าที่ดัดแปลงมาเป็นของใช้ส�าหรับใส่อุปกรณ์เครื่อง

เขียนบนโต๊ะท�างาน ช่วยจัดระเบียบพื้นที่และหยิบของใช้

สอยได้ง่ายขึ้น ขวดเก่าที่ดูเหมือนจะไม่มีคุณค่าและไม่มีคุณ

ประโยชน์อะไรกส็ามารถท�าให้โต๊ะท�างานของเราดดูแีละเป็น

ระเบียบเรียบร้อยได้ไม่น้อยทีเดียว
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ห้องน�้า

ห้องน�้าเป็นห้องที่ปลดปล่อยความทุกข์ของเราได้เป็นอย่างดี และยังเป็น

ห้องที่สามารถสร้างความสุขให้กับเราได้อีกด้วย หลายคนใช้เวลาในห้องน�้าเป็น

เวลานาน บางคนอาจหลายชั่วโมงเลยทีเดียว เคยสงสัยไหมว่าท�าไมพวกเขาถึง

เข้าไปท�าอะไรกันเป็นเวลานานสองนาน หรืออาจะเป็นเพราะมันไม่ได้เป็นเพียง

การเข้าห้องน�า้เพยีงอย่างเดยีว ส�าหรบับางคนทีม่โีอกาสได้เข้าห้องน�า้ในตอนเช้า

ก็จะใช้มันเป็นท่ีท่ีท�าสมาธิอีกท่ีหนึ่ง เพราะเป็นช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองมาก

ที่สุด และอีกหลายๆ คน ห้องน�้าก็ยังถือเป็นห้องร้องเพลงชั้นเยี่ยม ที่สามารถ

เพลิดเพลินหรือท�าอะไรประหลาดๆ ได้อย่างไม่ต้องอายสายตาใคร

DIY ในห้องนี้จะช่วยให้ความเพลิดเพลินที่มีอยู่ เพิ่มมากยึ่งขึ้นไปอีก กับ 

ฺBottle light ขวดโหลเก่าๆ จากขวดแยม มาเสกให้เป็นที่ใส่เทียนเก๋ไก๋เพิ่ม

บรรยากาศให้กบัห้องน�า้ หรอืจะเป็น Magic box ทีแ่ปลงร่างจากกล่องกระดาษ

ลังเก่ามาเป็นตัวช่วยจัดเก็บผ้าเช็ดตัว หยิบใช้สอยง่าย ฯลฯ รับรองว่าของแต่ละ

ชิ้นจะท�าให้ความสุขในการใช้ห้องน�้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่รู้ตัว
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 หลายๆ คนคงเคยรู้สึกว่าการเข้าห้องน�้าที่ไหนๆ ก็คงไม่ดีเท่าบ้าน

เราเอง บางคนเมื่อถึงเวลาปวดหนักปวดเบาแต่ยังอยู่ในระดับที่ทนไหว ก็

เลอืกทีจ่ะอดกลัน้เพือ่กลบัไปเข้าห้องน�า้ทีบ้่านตัวเอง เพราะด้วยความคุน้

เคยหรือความสะดวกสบายที่มี ท�าให้เราได้ปลดปล่อยเต็มที่ จะหยิบจับ

อะไรก็คุ้นมือ 

กิจวัตรประจ�าวันอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในห้องน�้าเช้าเย็นอย่างหลีก

เล่ียงไม่ได้คงจะเป็นการอาบน�า้ ซึง่ส�าหรบัใครหลายคนกอ็าจจะเป็นความ

สุขอย่างหนึ่งก็ว่าได้ เพราะเป็นเวลาที่จะท�าให้ร่ายกายสดชื่น ช�าระล้าง

ร่างกายทีต่อ้งฝ่าฟันฝุน่ควันมาตลอดวนั แตบ่างครั้งที่เรารู้สกึเหนือ่ย และ

อยากจะรีบอาบน�้านอนเสียให้ทันที ก็มักจะท�าให้ลืมหยิบนี่หยิบนู่นอยู่

ตลอดเวลา

แต่ Magic box ที่ดัดแปลงเล็กๆ น้อยๆ มาจากกล่องกระดาษลัง

ธรรมดา กับกระดาษเหลือใช้อีกไม่กี่แผ่น ก็กลายเป็นกล่องอเนกประสงค์

ได้ทันที มีหูหิ้วให้ยกไปวางตรงไหนก็ท�าได้สะดวกสบาย จะใส่ผ้าเช็ดตัว

หรือเสื้อผ้าก็ได้ ต่อไปนี้ก็ไม่ต้องออกมาหยิบของกลางคันอีกแล้วล่ะ
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1.   ตดัเศษผ้าสขีาวให้เป็นเส้นยาวๆ

ขนาด 2 ซม. แล้วทากาวพบั 3 ทบ

2.  ตดัผ้าเป็นสามเหลีย่มชิน้เลก็

ไว้หลายๆ ชิน้ความสงู 1.50 ซม. 

แล้วน�าผ้าสขีาวเส้นยาวมาแปะ

ทับด้านบน แล้วน�าไปแปะ

ตกแต่งทีข่วดโหลขวดท่ี 1

3.  ตดัผ้าลกูไม้ความยาว 7 ซม. แปะ

ที่ขวดที่ 2 และตัดผ้าลายดอก 

ความยาว 4 ซม. แปะทบัผ้าลกูไม้อกี

ท ีโดยเว้นจากช่วงบน 2.5 ซม. เพือ่ให้

เหน็ลวดลายของผ้าลกูไม้
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