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13530511 : สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
เรื่อง : โครงการจัดท าหนังสือประกอบภาพการปลูกผักทานได้เพ่ือการตกแต่ง (Homegrown) 
 

จุลนิพนธ์ฉบับนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดท าหนังสือแนะน าการปลูกผักทานได้เพ่ือ
การตกแต่ง ที่มุ่งเน้นการปลูกผักสวนครัวเพ่ือตกแต่งตามบริเวณต่าง ๆ ภายในที่อยู่อาศัยที่มีพ้ืนที่
จ ากัด  ซึ่งมีความเหมาะสมในการปลูกและการเจริญเติบโตของผักสวนครัว โดยสร้างสรรค์ในรูปแบบ
ต่าง ๆ รวมไปถึงการน าผักสวนครัวที่ปลูกแล้วจนสามารถเก็บเกี่ยวมารับประทานได้มาตกแต่งต่อใน
โต๊ะและจานอาหาร เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจให้เมนูผักทั้งหลาย ซึ่งนอกจากจะได้ได้เทคนิคการปลูกผัก
สวนครัวเพ่ือการตกแต่งแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักออร์แกนิคที่ราคาค่อนข้างสูง มั่นใจ
ได้ในความปลอดภัยจริง ๆ เป็นทั้งแหล่งผลิตอาหาร แหล่งสุขภาพ และท่ีพักสายตา 

ขั้นตอนของการผลิตหนังสือเล่มนี้ เริ่มจากศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหลักการออกแบบ
ตกแต่งภายใน หลักการปลูกพืชผัก หลักการเขียน หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ หลักการถ่ายภาพ และ
ทฤษฎีสีและการใช้สี โดยเก็บข้อมูลจากหนังสือและสื่อประเภทต่าง ๆ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
พืชผักและการตกแต่ง รวมทั้งหมด 3 คน เป็นการสัมภาษณ์และสอบถามเกี่ยวกับการปลูกผักในพ้ืนที่
จ ากัด การเลือกวัสดุปลูก วิธีการปลูกและดูแลพืชผัก เทคนิคและแนวคิดใหม่ ๆ ในการปลูกพืชผัก 
จากนั้นก็ถ่ายรูปสวนผักในรูปแบบต่าง ๆ เรียบเรียงและเขียนเนื้อหา น ามาออกแบบจัดท าเป็นหนังสือ
ขนาด 8 x 6.5 นิ้ว จ านวน 80 หน้า ปกแข็ง 160 แกรม เนื้อในกระดาษอาร์ตด้าน 130 แกรม พิมพ์ 4 
สีทั้งเล่ม  

จากนั้นน ารูปเล่มผลงานไปให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นคนรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชผักและการจัดสวน ทั้งหมด 45 คน เป็นผู้ประเมินผลงานในด้านเนื้อหาและการ
ออกแบบ ส าหรับแบบประเมินนั้น เป็นแบบสอบถามตารางความพึงพอใจประกอบกับค าถาม
ปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ประเมินแสดงความคิดเห็นติชมและเสนอแนะ โดยผลการประเมินเฉลี่ยแล้ว อยู่ใน
ระดับ “พึงพอใจมากที่สุด” มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.44 โดยมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.58 
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บทที่  1 

บทน ำ 
 
ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

“You are what you eat” เจ้ากินอะไร เจ้าก็เป็นอย่างนั้น ประโยคสุดคลาสสิคที่               
ฮิปโปเครติส บิดาของวงการการแพทย์กล่าวไว้เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว เพื่อเตือนใจพฤติกรรมการ
รับประทานอาหารของคนในทุกยุคทุกสมัย มาจนถึงในปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่หัน
มาให้ความส าคัญกับสุขภาพอนามัยกันเป็นอย่างมาก จากส านักข่าวไทย ที่ระบุผลส ารวจว่าประชากร
ใน กทม.อายุ 18 ปีข้ึนไป พบคนส่วนใหญ่ให้ความสนใจอาหารออร์แกนิคมากข้ึน เนื่องจากเห็นว่ามี
คุณค่าทางอาหาร โดยเฉพาะอาหารออร์แกนิคประเภทผักและผลไม้ 

โดยผลวิจัยเชิงส ารวจเรื่อง "ออร์แกนิคไลฟ์ในสไตล์ของคนกรุง" จากศูนย์วิจัยเอแบค
นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ (SIMBA) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-
มิถุนายน 2556 กรณีศึกษาตัวอย่างที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 650 
ตัวอย่าง พบว่าถึงร้อยละ 86.9 รับประทานอาหารออร์แกนิค โดยร้อยละ 42.8 ระบุทานเป็นบางครั้ง 
ร้อยละ 21.7 ระบุทุกวันหรือเป็นประจ า และร้อยละ 35.5 ระบุนาน ๆ ครั้ง นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง
เกินครึ่งหรือร้อยละ 56.3 ระบุมีความเข้าใจว่าอาหารออร์แกนิคเป็นอาหารที่ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนเจือ
ปนและปลอดภัยกับร่างกาย ส าหรับสาเหตุที่ท าให้หันมารับประทานอาหารชนิดนี้ 3 อันดับแรก 
พบว่าร้อยละ 69.8 ระบุคุณค่าทางอาหารครบถ้วน ร้อยละ 55.2 เพื่อสุขภาพของตนเองและคนใน
ครอบครัว และร้อยละ 28.3 มีรสชาติอาหารที่อร่อย  ซึ่งอาหารที่ซื้อบ่อยคือผัก ผลไม้ 

     จากผลส ารวจข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าอาหารออร์แกนิคก าลังเป็นที่นิยมและเป็นตัวเลือก
หนึ่งในการดูแลรักษาสุขภาพ แต่กระนั้น อาหารทางเลือกนี้ ยังมีข้อเสียอยู่ตรงราคาจ าหน่ายที่
ค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น ราคาผักออร์แกนิคมาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร กิโลกรัมละ 100 บาท 
เมื่อเทียบกับราคาผักกินใบทั่วไปตามทอ้งตลาด ราคาไม่เกินกิโลกรัมละ 40 บาท ท าให้หลายคนหันมา
ปลูกผักเพื่อรับประทานเองเป็นผักสวนครัวขนาดเล็กที่ปลูกไว้ให้พอรับประทานในบ้าน 

     ความต้องบริโภคผักออร์แกนิคหรือผักปลอดสารพิษเป็นที่ต้องการของประชาชน               
อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะประชาชนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง ซึ่งมีความต้องการบริโภค
ผักออร์แกนิคสูงและต้องการพื้นที่ในการปลูกผัก ด้วยสภาพพื้นที่อันจ ากัดในเขตเมือง ตามบ้านเรือน 
ทาวน์เฮาส์ อพาร์ทเมนท์ คอนโดมิเนียม ฯลฯ 

นอกจากความต้องการปลูกผักในพื้นที่อันจ ากัดแล้ว เลยน ามาสู่การปลูกผักสวนครัวเพื่อ
เป็นไม้ประดับบ้าน ประดับที่อยู่อาศัย ที่เพิ่มความพิเศษกว่าไม้ประดับอื่น ๆ คือสามารถทานได้ ให้
ประโยชน์เพิ่มเติมในเรื่องของความสวยงาม ความเพลิดเพลิน และเพิ่มบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ 
 ดังที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ศึกษาเห็นความส าคัญของการปลูกผักสวนครัวเพื่อรับประทานเอง
ในรูปแบบของผักออรแ์กนิคหรอืเกษตรอินทรีย์ ที่ท าให้มั่นใจได้เลยว่าเราจะได้บริโภคผักที่สะอาดและ
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ปลอดสารพิษ รวมถึงปรับเปลีย่นการปลูกผักสวนครัวแบบธรรมดาและจ าเจในพื้นที่อันจ ากัด ให้อยู่ใน
รูปของการตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับพื้นที่นั้น ๆ เพิ่มความเพลิดเพลินให้กับผู้เพาะปลูก เพิ่ม
ประโยชน์จากแค่ผักที่ทานได้ไปสู่การตกแต่ง 

     จึงอยากน าเสนอเรื่องราวของการปลูกผักทานได้เพื่อการตกแต่ง ที่มุ่งเน้นการปลูกผัก
สวนครัวเพื่อตกแต่งตามบริเวณต่าง ๆ  ภายในบ้าน ที่มีความเหมาะสมในการปลูกและการเจริญเติบโต
ของผักสวนครัว รวมไปถึงการน าผักสวนครัวที่ปลูกแล้วจนสามารถเก็บมารับประทานได้มาตกแต่งต่อ
ในโต๊ะและจานอาหาร เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้เมนูผกัทั้งหลายมาน าเสนอในรูปแบบหนังสือแก่ผู้อ่าน 
ซึ่งนอกจากจะได้ได้เทคนิคการปลูกผักสวนครัวเพื่อการตกแต่งแล้ว ยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ผักออร์แกนิคที่ราคาค่อนข้างสูง มาลงมือปลูกเองด้วยต้นทุนที่น้อย แต่ได้ทั้งผลผลิตที่ยั่งยืน ได้คุณค่า
ครบถ้วนและมั่นใจได้ในความปลอดภัยจริง ๆ  เป็นทั้งแหล่งผลิตอาหาร แหล่งสุขภาพ และที่พักสายตา 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาเรื่องราวการปลูกผักสวนครัวเพื่อการตกแต่งภายในบ้าน 
2. เพื่อจัดท าหนังสือประกอบภาพการปลูกผักทานได้เพื่อการตกแต่งให้เหมาะกับกลุ่ม

ผู้อ่านรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป 
 
ลักษณะและขอบเขตของโครงกำรจุลนิพนธ์ 

1. ศึกษาและออกแบบสร้างสรรค์การปลูกผักกินได้เพื่อการตกแต่งในรปูแบบต่าง ๆ  โดย
มุ่งเน้นการปลูกผักสวนครัวเพื่อตกแต่งพื้นที่ภายในบ้าน เน้นผักสวนครัวที่บริโภคประจ า มีรากไม่หยั่ง
ลึก ทนร่มได้ เช่น กะเพรา โหระพา สะระแหน่ ต้นหอม ผักชี ผักบุ้งจีน ผักกาดกวางตุ้ง ผักกาดหอม           
ปูเล่ พริก มะเขือเทศ ต าลึง เป็นต้น ที่มีความเหมาะสมในการปลูกและการเจริญเติบโตของผักสวน
ครัว  

2. มุ่งเน้นศึกษาการจัดท าเนื้อหาและภาพประกอบ เพื่อน าเสนอในรูปแบบหนังสือ 
ส าหรับกลุ่มผู้อ่านอายุ 18 ปีข้ึนไป ที่อาศัยอยู่ในบ้าน ทาวส์เฮาส์ คอนโดมิเนียม หรือที่อยู่อาศัยที่มี
พื้นที่จ ากัดในการปลูกผัก 
  
ขั้นตอนกำรศึกษำ 

1. เก็บรวมรวบข้อมูล เอกสาร หนังสือเพื่อศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับผักสวนครัว การปลูก
ผักสวนครัว การตกแต่งบ้าน หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ ถ่ายภาพวัตถุ จัดองค์ประกอบภาพ ทฤษฎีสี
และการใช้สี 

2. ตั้งประเด็นค าถาม ก าหนดแนวทางในการจัดท าเนื้อหาส าหรับหนังสือ 
3. สัมภาษณ์และเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญเรื่องผักสวนครัวและการตกแต่ง

ภายใน  
4. วิเคราะห์และสรุปเนื้อหา เพื่อเรียบเรียงเป็นงานเขียน 
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5. ทดลอง ออกแบบสร้างสรรค์การปลูกผักกินได้เพื่อการตกแต่ง โดยมุ่งเน้นการตกแต่ง
ภายในบ้าน ตามบริเวณที่เหมาะสมกับการปลูกและการเจริญเติบโตของผักสวนครัวแต่ละชนิด และ
ถ่ายภาพตามล าดับข้ันตอน รวมถึงจดบันทึกข้ันตอนในการสร้างสรรค์อย่างละเอียด 

6. คัดเลือกภาพถ่ายและน าไปตกแต่ง เพื่อใช้ในการจัดท ารูปเล่มต่อไป 
7. น าเนื้อหาและแนวทางการออกแบบที่สรุปได้มาก าหนดโจทย์การออกแบบ (Design 

Brief) เพื่อเข้าสู่ข้ันตอนการออกแบบจัดหน้า 
8. ท าต้นแบบร่าง โดยเรียงเนื้อหาใส่ดัมมี่ (Dummy) เพื่อดูภาพรวมของหนังสือ 
9. ออกแบบจัดหน้าหนังสือ 
10. จัดพิมพ์ร่าง เพื่อดูความสมบูรณ์ของการออกแบบและพิสูจน์อักษรเพื่อตรวจสอบ

ความถูกต้องของตัวสะกด 
11. น างานออกแบบจัดหน้าเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ และจัดท าเป็นรูปเล่ม 
12. น าผลงานรูปเล่มที่เสร็จสมบรูณ์แล้วไปให้กลุ่มเป้าหมายประเมินผลความพึงพอใจ 
13. สรุปผลการศึกษา 

 
แผนกำรด ำเนินงำน 

ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงข้ันตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง 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. 

  ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนพินธ์         

  ก าหนดแนวทางในการจัดท าเนื้อหาส าหรบัหนงัสือ         

  เก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้เช่ียวชาญ         

  วิเคราะห์และสรปุเนื้อหา เพื่อเรียบเรียงเป็นงานเขียน         

  ทดลอง สร้างสรรค์งานและถ่ายภาพ         

  ด าเนินการด้านออกแบบจัดหน้า         

  เข้าสู่กระบวนการจัดท ารปูเล่ม         

  ประเมินความพงึพอใจ         

  สรปุผลการศึกษา         

  จัดท าเอกสารจุลนิพนธ์         
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ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
เพื่อให้ผู้อ่านสามารถน าเทคนิคการปลูกผักสวนครัวกินได้เพื่อการตกแต่งไปใช้ได้จริงใน

พื้นที่ของตนเอง และเกิดไอเดียต่อยอดในการปลูกผักสวนครัวในรูปแบบอื่นในที่อยู่อาศัย ซึ่งจะท าให้
เกิดองค์ความรู้และมุมมองใหม่ในการปลูกผักสวนครัวด้วยตนเอง ให้เกิดความเพลิดเพลินในการ
เพาะปลูก และได้ประโยชน์จริงทั้งการปลูกผักสวนครัวเพื่อรับประทานและส าหรับการตกแต่งภายใน
บริเวณบ้าน ลดค่าใช้จ่ายจากการซื้อผักออร์แกนิคหรือผักปลอดสารพิษมารับประทาน และได้
รับประทานผักสวนครัวที่มั่นใจได้ในความสะอาดและปลอดภัย 
 
นิยำมศัพท์ 

ผักปลอดสำรพิษ  หมายถึง ผักที่ปลูกขึ้นมาโดยทุกกระบวนการไม่แตะต้องสารเคมีชนิด
ใด ๆ โดยสิ้นเชิง ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธ์ุ การเตรียมดินปลูก การดูแลรักษาและการเก็บเกี่ยว                 
( เมฆ จันทร์ประยูร 2541 : 12) 

ผักออร์แกนิค (เกษตรอินทรีย์) ในจุลนิพนธ์นี้หมายถึง ผักที่ไม่ใช้สารสังเคราะห์ใด ๆ ใน
การปลูก โตข้ึนมาด้วยธาตุอาหารจากธรรมชาติล้วน ๆ ปลูกบนดินบ้าน ๆ ที่ปลอดสารเคมี ใช้ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยคอกจากธรรมชาติในการปลูก เป็นการสร้างอาหารแบบ Back to Nature ธรรมชาติล้วน ๆ 
100% ส่วนประกอบทุกอย่างนั้นจึงบริสุทธ์ิผุดผ่อง  

ผักสวนครัว หมายถึง ผักที่ปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือที่ว่างต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปลูกไว้ส าหรับรับประทานเองภายในครอบครัว การปลูกผักสวนครัวไว้รับประทาน จะท าให้ผู้ปลูก
ได้รับประทานผักสดที่อุดมด้วยวิตามินและเกลือแร่ มีความปลอดภัยจากสารเคมี ลดรายจ่ายใน
ครัวเรือน และที่ส าคัญท าให้สมาชิกในครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกันในการปลูกผักเพื่อเกิดสัมพันธ์ที่ดี
ภายในครอบครัว (มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย 2544) 

กำรปลูกผักกินได้เพ่ือกำรตกแต่ง  ในจุลนิพนธ์นี้หมายถึง การปลูกผักสวนครัวที่
สามารถรับประทานได้ โดยมุ่งเน้นการปลูกที่ออกแบบสร้างสรรค์ให้สามารถตกแต่งตามบริเวณต่าง ๆ 
ภายในบ้าน ให้เหมาะสมกับการจริญเติบโตของผักแต่ละชนิด ทั้งกินได้ และชวนให้มองเป็นไม้ประดับ  
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บทที่  2 

ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการจัดท า “โครงการจัดท าหนังสือประกอบภาพการปลูกผักทานได้เพื่อการตกแต่ง” 
นี้ เป็นการจัดท าหนังสือซึ่งมีเนื้อหาข้อมูล เทคนิควิธีการปลูกผักและรูปภาพประกอบ ที่มุ่งเน้นการ
ปลูกผักสวนครัวเพื่อตกแต่งตามบริเวณต่าง ๆ ภายในบ้าน ผู้ศึกษาได้น าแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
มาศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าหนังสือดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1    หลักการออกแบบตกแต่งภายใน 
ตอนที่ 2    ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ 
ตอนที่ 3    หลักการปลูกพืชผัก 
ตอนที่ 4    หลักการถ่ายภาพ 
ตอนที่ 5    หลักการเขียน 
ตอนที่ 6    หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ 
ตอนที่ 7    ทฤษฎีสีและการใช้สี 

 
ตอนท่ี 1    หลักการออกแบบตกแต่งภายใน 

1. มัณฑณศิลป์ (Decorative Art) หมายถึงศิลปะในการออกแบบตกแต่งภายในและ
ภายนอกอาคารหรืองานสถาปัตยกรรมให้มีความสวยงามควบคู่ไปกับประโยชน์ใช้สอย  
 ลักษณะของการออกแบบอาจเป็นการคิดสร้างสรรค์งานข้ึนมาใหม่ทั้งหมด หรือดัดแปลง
ปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีข้ึน โดยค านึงถึงระบบการท างาน ความสะดวก ประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัย รวมทั้งการประหยัดในการผลิตอันเป็นคุณสมบัติในแง่การใช้สอย นอกจากนี้ ยังต้อง
ค านึงถึงรูปร่างความสวยงามอีกด้วย 
 ส าหรับการออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) ก็คือการออกแบบเพื่อจัดและ
ตกแต่งภายในอาคารสถานที่ ตั้งแต่การวางผังเครื่องเรือน การพิจารณาเลือกรูปแบบ (Style) ของ
เครื่องเรือน การเลือกวัสดุตกแต่ง การก าหนดสีและแสงจนถึงข้ันสุดท้าย คือ การเลือกสิ่งตกแต่งเพื่อ
ความสวยงาม เช่น รูปภาพ ต้นไม้ ฯลฯ (วัฒนะ จูฑะวิภาต 2548 : 15) 

2. วัตถุประสงค์ของการตกแต่งภายในมีหลักส าคัญ 2 ประการ คือ 
 1) เพื่อให้การด ารงชีวิตภายในบ้านสะดวกสบายทั้งกายและใจ 
    2) เพื่อแสดงออกถึงความงามและรสนิยมของผูเ้ป็นเจ้าของ 
3. หลักในการออกแบบ สิ่งที่ควรทราบเบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบ คือ เส้น รูปร่าง 

รูปทรง ลักษณะผิว ลวดลาย สี และช่วงระยะ 
  3.1 เส้น (Line) คือสิ่งส าคัญที่สุดส าหรับการออกแบบเพราะรูปร่างต่าง ๆ ล้วนเกิด
จากการน าเส้นมาประกอบเข้าด้วยกัน เส้นแบ่งได้หลายชนิดดังนี้ 
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- เส้นตั้ง ให้ความรู้สึกสูงสง่า เช่น โบสถ์ วิหาร หรืออาคารที่มีเสาสูงใหญ่หลาย
ต้นท าให้ดูแข็งแรง น่าเกรงขาม 

      - เส้นนอน ให้ความรู้สึกเงียบสงบ ราบเรียบ ห้องที่ใช้เส้นนอนมาก ๆ จะท าให้ดู
ไม่เร้าใจ โดดเดี่ยว เฉ่ือยชา 

- เส้นเฉียง ท าให้รู้สึกไม่อยู่น่ิง ว่องไว เปลี่ยนแปลง มักใช้ตกแต่งฝาผนังเพื่อเพิม่
จุดเด่น 

 - เส้นหยัก หรือเส้นฟันปลา ให้ความรู้สึกสับสน วุ่นวาย แต่ก็สามารถน าไปใช้
สร้างให้เกิดความรู้สึกประหลาดใจและน่าสงสัยได้ เส้นหยักยังเป็นเส้นที่สามารถชักน าสายตาได้ง่าย
อีกด้วย 

 - เส้นโค้ง สร้างความนุ่มนวลและความกลมกลืน ห้องที่มีเส้นตั้งและเส้นนอน
มาก ๆ จะให้ความรู้สึกกระด้าง ซึ่งสามารถลดความกระด้างลงด้วยการใช้เส้นโค้ง 
 3.2 รูปร่าง (Shape) เกิดจากการน าเส้นตรงและเส้นโค้งมาประกอบกันจนเป็นรูป 
รูปร่างประกอบด้วยด้าน 2 ด้าน คือ ด้านกว้างและด้านยาว เรียกว่ารูป 2 มิติ รูปร่างมีเฉพาะพื้น
ผิวหน้าของรูปเท่านั้น ไม่มีส่วนลึกหรือส่วนหนา รูปร่างมีลักษณะแตกต่างกันออกไปแบ่งได้เป็น 3 
ประเภท ดังนี้ 

- รูปร่างตามธรรมชาติ (Organic Shape) คือรูปร่างทีเ่กิดข้ึนตามธรรมชาติ 
- รูปร่างเรขาคณิต (Geometric Shape) คือรูปร่างทีป่ระกอบด้วยเส้นตรง

และเส้นโค้ง เช่น รปูสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลีย่ม ครึ่งวงกลม วงกลม วงรี ฯลฯ 
- รูปร่างอิสระ (Free Shape) คือรูปร่างต่าง ๆ นอกเหนือจากรูปร่างตาม

ธรรมชาติและรูปร่างเรขาคณิต 
 3.3 รูปทรง  (Form) หมายถึงโครงสร้างของสิ่งต่าง ๆ ประกอบด้วยด้าน 3 ด้าน คือ 
ด้านกว้าง ด้านยาว ด้านหนา เรียกว่ารูป 3 มิติ รูปทรงสามารถวัดขนาดและปริมาตรได้ รูปทรงแบ่งได้ 
3 ประเภท ดังนี้ 

 - รูปทรงธรรมชาติ (Organic Form) ได้แก่รูปทรงที่เหมือนวัตถุจริงใน
ธรรมชาติ สามารถยึดเป็นแบบอย่างได้ เช่น รูปทรงของนกยูง ผีเสื้อ สิงโต ฯลฯ 

 - รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) ได้แก่รูปทรงสี่เหลี่ยมหรือรูปทรง
เหลี่ยมอื่น ๆ รูปทรงกลม รูปทรงรี และรูปทรงเรขาคณิตอื่น ๆ 

      - รูปทรงอิสระ (Free Form) ได้แก่รูปทรงอื่น ๆ ที่ไม่เข้าข่ายรูปทรงทั้งสอง
ประเภทข้างต้น 
  งานตกแต่งภายในนิยมใส่รูปทรงทั้งสามประเภท เพื่อประกอบกันเป็นรูปแบบเครื่อง
เรือนต่าง ๆ หมอนอิง โคมไฟ ฯลฯ โดยต้องใช้รูปทรงทั้งสามสัดส่วนที่เหมาะสม หากใช้มากเกินไปจะ
ขาดจุดเด่นและดูลายตา ซับซ้อน ยุ่งเหยิง 
 3.4 พ้ืนผิว (Texture) ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันออกไป การตกแต่งภายในจึงควร
ค านึงถึงพื้นผิวของวัสดุที่ใช้ เช่น กระจกให้ความรู้สึกใหม่ ทันสมัย ผิวขรุขระที่เสาท าให้รู้สึกหยาบ 
แข็งแรง ผิวเรียบของเพดานให้ความรู้สึกสบาย ฯลฯ นอกจากนี้ พื้นผิวยังมีส่วนท าให้ค่าของสีอ่อนแก่
เพี้ยนไปจากความจริงได้ รวมทั้งมีผลในการดูลักษาความสะอาดด้วย 
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 3.5 ลวดลาย (Pattern) ในแต่ละสิ่งล้วนแตกต่างกันมากมาย มีทั้งลวดลายที่เกิด
จากธรรมชาติ เช่น ลายไม้ ลายจากสัตว์ ฯลฯ และลายที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดข้ึน เช่น ลวดลายบนผ้า 
บนกระดาษปิดผนัง ฯลฯ ห้องที่มีลวดลายน้อยเกินไปจะดูไม่น่าสนใจ แต่ถ้ามีมากเกินไปก็จะดูสับสน
วุ่นวาย 
 3.6 สี (Color) เป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญมากส าหรับการออกแบบตกแต่ง
ภายใน เพราะนอกจากจะสร้างความสวยงามแล้วยังก่อให้เกิดความรู้สึกได้มากมายหลากหลาย ข้ึนอยู่
กับสถานที่และสีที่ใช้ 
  การออกแบบที่ดีจึงข้ึนอยู่กับการแสดงออกถึงรูปร่างที่ดีและการจัดวางในต าแหน่งที่
เหมาะสม ผู้ออกแบบต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องเรือนกับขนาดของห้องและกิจกรรม
ภายในห้องนั้นเพื่อจัดวางเครื่องเรือนให้เกิดความสวยงาม ได้รับประโยชน์ใช้สอยเต็มที่ และสอดคล้อง
กับสภาพความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัย 
 
ตอนท่ี 2    หลักการทางศิลปะ (Principles of Art) 
 ทฤษฎีองค์ประกอบศิลปะเกี่ยวกับองค์ประกอบหลักหรอืหลกัการทางศิลปะ (Principles 
of Art) (ฉัตรชัย อรรถปักษ์ 2548) 
 2.1 การซ้้า (Repetition) 
 การซ้ า คือ องค์ประกอบที่มีลักษณะเดียวกันตั้งแต่ 2 หน่วย จัดวางอยู่ในที่ว่างที่ค่ัน
ระหว่างกลางขององค์ประกอบ ท าให้เกิดเป็นรูปแบบของการซ้ า เช่น เส้น รูปร่าง รูปทรง ฯลฯ 
สามารถพบเห็นการซ้ าของวัตถุได้ทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นในเมือง หรือในป่าตามธรรมชาติ 
 การท าซ้ า ท าให้เกิดความน่ามอง แต่ต้องระวังเรื่องการจัดวางต าแหน่ง อย่าให้ไป
แย่งจุดเด่นของภาพส่วนอื่น ซึ่งการซ้ าจ าแนกออกได้ 4 รูปแบบ คือ 
 - การซ้้าแบบเหมือนกัน คือ การซ้ าของน้ าหนัก ขนาด หรือองค์ประกอบที่มี
ลักษณะเดียวกันเรียงต่อเนื่องกัน 
 - การซ้้าแบบลดหลั่น คือ การซ้ าของน้ าหนักขององค์ประกอบที่ต่างกัน เรียงจาก
มากไปน้อยหรือน้อยไปมาก 
 - การซ้้าแบบเป็นจังหวะ คือ การซ้ าของชุดองค์ประกอบที่มีลักษณะเหมือนกัน
จัดเรียงอย่างต่อเนื่องกัน โดยหนึ่งชุดขององค์ประกอบที่ซ้ าจะมีองค์ประกอบย่อยที่มีน้ าหนัก ขนาด 
หรือลักษณะที่แตกต่างกันวางสลับอยู่ 
 - การซ้้าแบบไม่เป็นจังหวะ คือ การท าซ้ าขององค์ประกอบอย่างอิสระ โดยไม่มี
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ 
 2.2 จังหวะ (Rhythm) 
   จังหวะ คือ การซ้ ากันขององค์ประกอบอย่างมีระเบียบและต่อเนื่องกันตั้งแต่ 2 
หน่วย จัดวางอยู่บนพื้นที่ว่าง การเว้นระยะห่างหรือการซ้ าอย่างเป็นระเบียบและเกิดลวดลาย ท าให้มี
ชีวิตชีวา ความกลมกลืน จังหวะแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ 
  - จังหวะเกิดจากการต่อเน่ือง (Continuous Rhythm) การเคลื่อนไหวของ
องค์ประกอบพื้นฐานที่เหมือนกันโดยจัดเรียงอย่างต่อเนื่อง 
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 -  จังหวะแบบสลับ (Aternation Rhythm) เป็นจังหวะขององค์ประกอบพื้นฐานที่
จัดเรียงสลับกันอย่างเป็นระเบียบตั้งแต่ 2 หน่วยข้ึนไป โดยมีที่ว่างค่ันกลางระหว่างองค์ประกอบ 
 - จังหวะแบบต่อเน่ืองก้าวหน้าหรือจังหวะแบบแปร (Progressive Rhythm) เป็น
จังหวะขององค์ประกอบพื้นฐานที่ค่อย ๆ เปลี่ยนแปลงรูปแบบทีละน้อย เช่น จากใหญ่ไปกลาง 
จนกระทั่งถึงเล็ก หรือจากสีเข้มไล่ไปจนกระทั่งสีอ่อน เป็นต้น 
 2.3 ลวดลาย (Pattern) 
 ลวดลาย คือ การน าองค์ประกอบพื้นฐานมาจัดวางต าแหน่งซ้ ากันอย่างป็นจังหวะ 
ท าให้เกิดความกลมกลืนและมีเอกภาพ เกิดรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของงาน เช่น ลายไหม 
ลายผ้าทอ ลายที่อยู่บนเครื่องปั้นต่าง ๆ เป็นต้น 
 โดยส่วนใหญ่ลวดลายถูกน ามาใช้ประโยชน์กับงานศิลปะประเภทศิลปะประยุกต์ 
เช่น งานศิลปหัตถกรรม งานมัณฑณศิลป์ เพราะมีความต้องการในการตกแต่งผลิตภัณฑ์เพือ่เพิม่มูลค่า
ของสิ่งของเครื่องใช้ โดยเน้นประโยชน์การใช้งานมากกว่าที่จะใช้ประโยชน์ในเชิงของทัศนศิลป์ ซึ่งเน้น
ประโยชน์ด้านการมองเห็น แต่ก็ใช่ว่าในชีวิตประจ าวันของเราจะไม่สามารถหาลวดลายมาถ่ายทอดให้
เกิดเป็นผลงานได้ บางครั้งเราอาจต้องประยุกต์ใช้มุมมองเพื่อค้นหามากกว่าปกติเท่าน้ันเอง 
 2.4 การลดหลั่นหรือการแปรเปลี่ยน (Gradation) 
 การลดหลั่นหรือการแปรเปลี่ยน คือ การจัดล าดับขององค์ประกอบพื้นฐานทาง
ศิลปะให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การกระจายหรือการลดหลั่นไปตามล าดับ มีความต่อเนื่องของจังหวะ 
การซ้ า หรือการแปรเปลี่ยนจากสภาพหนึ่งไปอีกสภาพหนึ่ง 
 การลดหลั่นหรือการแปรเปลี่ยนในงานทัศนศิลป์ให้ความรู้สึกและปฏิกิริยาด้าน
จิตวิทยาในการมองเห็น เช่น รูปทรงที่มีการแปรเปลี่ยนของขนาดและทิศทางท าให้เกิดมิติด้านลึกเชิง
ทัศนียภาพ (Linear Perspective) การแปรเปลี่ยนของสีจากวรรณะร้อนไปวรรณะเย็น และการ
แปรเปลี่ยนจากสีเข้มไปยังสีอ่อนท าให้เกิดมิติด้านลึกของบรรยากาศ (Aerial Perspective) 
 การแปรเปลี่ยนเป็นจุดก าเนิดของการเคลื่อนไหว เพื่อน าสายตาไปยังจุดสนใจของ
ภาพ 
 2.5 ทิศทางและการเคลื่อนไหว (Direction and Movement) 
 ทิศทางและการเคลื่อนไหว คือ ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหว ที่เกิดจากองค์ประกอบ
ในการชักน าสายตาให้เกิดการเคลื่อนไหวไปตามทิศทางที่ผู้สร้างสรรค์ก าหนดข้ึน 
 ในการจัดองค์ประกอบที่ดีเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ดูเป็นเอกภาพ ควรปล่อยที่ว่างที่ดู
สัมพันธ์กับทิศทางการเคลื่อนไหวขององค์ประกอบ จะท าให้ดูกลมกลืน การวางต าแหน่งที่ว่างหลวม ๆ  
ท าให้ดูแล้วไม่อึดอัด มีความน่าสนใจ 
 2.6 ความกลมกลืน (Harmony) 
 ความกลมกลืน คือ การรวมกันขององค์ประกอบพื้นฐานที่มีความคล้ายคลึงกันเพียง
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง โดยจัดวางอย่างสัมพันธ์กัน ได้แก่ จุด เส้น รูปร่ าง รูปทรง สี 
ลักษณะผิว และน้ าหนัก เพื่อให้ผลงานมีความป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีเอกภาพ ดูแล้วไม่มีความ
ขัดแย้งหรือขัดสายตา ลักษณะของความกลมกลืนแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ  
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 - ความกลมกลืนขององค์ประกอบพื้นฐานท่ีคล้ายคลึงกัน คือ ความกลมกลืนจาก
องค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะที่คล้ายกัน เช่น เส้น สี รูปทรง มาจัดวางให้สอดคล้องกัน 
 - ความกลมกลืนตามธรรมชาติหรือประโยชน์ใช้สอย ความกลมกลืนของวัตถุที่อยู่
ในสภาพแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ด้านความงามหรือการใช้งานตามธรรมชาติ 

   ความกลมกลืนตามธรรมชาติ เช่นสิ่งมีชีวิต วัตถุสิ่งของที่มีสีสัน รูปทรงคล้ายคลึง
กันที่อยู่ด้วยกัน ไม่ท าให้ เกิดการขัดแย้ง มองแล้วไม่สะดุดตา เกิดเป็นความกลมกลืนไปกับ
สภาพแวดล้อม 

   ความกลมกลืนตามประโยชน์การใช้สอย เช่น การออกแบบของตกแต่งอาคาร 
ห้องพักอาศัยให้ดูนุ่มนวลด้วยสีสัน เฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ที่เข้าชุดกัน ท าให้เกิดความสวยงาม สบายตา 
กลมกลืนไปกับทุกส่วนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง 
 2.7 การตัดกัน (Contrast) 
 การตัดกัน คือ การน าองค์ประกอบพื้นฐานที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันมาประกอบไว้
ด้วยกัน ท าให้เกิดความแตกต่าง ความขัดแย้ง เช่น ความสว่างกับความมืด ขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ ซึ่ง
ความแตกต่างมีตั้งแต่ระดับเล็กน้อยไปจนถึงระดับทีไ่ม่สามารถท าให้เกิดเป็นผลงานที่กลมกลนืได้ หรือ
เกิดความแตกต่างอย่างสิ้นเชิง การตัดกันจ าเป็นต้องน าองค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะมาใช้พิจารณา
อย่างเหมาะสม เกิดเป็นความเด่นในผลงานและเป็นจุดรวมความน่าสนใจของงาน (Focal Point) ซึ่ง
เป็นจุดที่ต้องการจะสื่อให้เห็นในภาพนั้น ความตัดกันที่เหมาะสมยังช่วยลดความน่าเบื่อของความ
กลมกลืนได้อีกด้วย 

การใช้องค์ประกอบพื้นฐานศิลปะเพื่อสร้างการตัดกันสามารถสร้างได้หลายลักษณะ 
เช่น  

 - การตัดกันของเส้น (Contrast of Line)  
 - การตดักันของรูปร่างและรูปทรง (Contrast of Shape and Form) 
 - การตัดกันของทิศทางและการเคลื่อนที่ (Contrast of Direction)  
 - การตัดกันของขนาด (Contrast of Value) 
 - การตัดกันของสี (Contrast of Color) 
 - การตัดกันของแสง (Contrast of Light) 

 2.8 ดุลยภาพ (Balance) 
 ดุลยภาพหรือความสมดุล คือ การจัดองค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะให้เกิดความ
สมดุลหรือเท่ากันของน้ าหนัก ในทางทัศนศิลป์เป็นการใช้หลักการใช้สมดุลโดยการมองเห็น (Visual 
Balance) หรือความเท่ากันของน้ าหนักตามความรู้สึก (Sensible Equilibrium) แต่ถ้าเป็นความ
สมดุลของน้ าหนักจริงของวัตถุที่วัดได้ด้วยตาช่ังจะเรียกว่า ความสมดุลของน้ าหนักจริงเชิงกายภาพ 
(Physical Weight) 
 เส้นแกนสมมติ (Axis) เป็นแกนที่สามารถมองเห็นได้แต่ในจินตนาการ ใช้ส าหรับ
ระหว่างกึ่งกลางและวางต าแหน่งขององค์ประกอบได้ด้านซ้ายขวา หรือบนล่าง ซึ่งท าให้เกิดความ
สมดุลในทางทัศนศิลป์โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
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1) เส้นสมมติแบบแนวตั้ง (Vertical Axis) คือ เส้นแกนสมมติที่แบ่งพื้นที่ออกเป็น
สองส่วนในแนวตั้ง เพื่อวางองค์ประกอบไว้ด้านซ้ายหรือขวา 

2) เส้นสมมติแบบแนวนอน (Horizontal Axis) คือ เส้นแกนสมมติที่แบ่งพื้นที่
ออกเป็นสองส่วนในแนวนอน เพื่อวางองค์ประกอบไว้ด้านบนหรือล่าง 
 ความสมดุลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) ดุลยภาพแบบสมมาตร (Symmetrical Balance/Formal Balance) หรือ
เรียกว่าความสมดุลแบบสองข้างเท่ากัน โดยการจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะระหว่างแกนสมมติทั้ง
สองด้านให้เท่ากัน เหมือนกับการส่องกระจก ก็จะเกิดแนวสะท้อนที่เท่ากัน (Mirror Image) เป็น
สมดุลที่ให้ความรู้สึกมั่นคง หยุดนิ่ง (Static) ลักษณะขององค์ประกอบที่ใกล้เคียงกันหรือเกือบ
เหมือนกันเรียกว่า     ดุลยภาพที่เกือบเหมือนกัน (Approximate Symmetrical Balance) ซึ่งจัดให้
เป็นความสมดุลแบบสมมาตรเช่นเดียวกัน 

2) ดุลยภาพแบบไม่สมมาตร (Asymmetrical Balance/Formal Balance) 
หรือเรียกว่าความสมดุลแบบสองข้างไม่เท่ากัน โดยการจัดวางองค์ประกอบทางศิลปะได้อย่างอิสระ 
แต่งยังต้องค านึงรูปร่างและรูปทรงในการสร้างสมดุลระหว่างเส้นแกน เมื่อมองภาพโดยรวมแล้วให้
ความรู้สึกสมดุล เคลื่อนไหว (Dynamic) มีอิสระ ทรงพลัง โดยส่วนใหญ่เราจะพบความสมดุลแบบ
สองข้างไม่เท่ากันตามธรรมชาติ และการถ่ายภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นความสมดุลลักษณะนี้ 
 2.9 เอกภาพ (Unity) 
 เอกภาพ (Unity) คือ การจัดองค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะให้เกิดเรื่องราว เนื้อหา 
รูปแบบ แนวคิด ให้มีความสัมพันธ์เช่ือมโยงซึ่งกันและกัน เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน ความกลมกลืน 
ความเป็นระเบียบ ความสมดุล และมีจุดเด่น โดยไม่สามารถให้องค์ประกอบใดแยกออกจากกันได้ 
 เอกภาพจากความเป็นหนึ่งเดียวกันหรือความเป็นระเบียบ คือ ความเป็นหนึ่งของ
ภาพรวมของผลงาน มีการรวมตัวขององค์ประกอบพื้นฐานที่ไม่หลากหลาย รวมไปถึงมีรูปแบบของ
การน าเสนอของผลงานเป็นแนวทางเดียวกัน 
 เอกภาพจากความกลมกลืนขององค์ประกอบพื้นฐาน คือ ความกลมกลืนจากการจัด
องค์ประกอบพื้นฐานที่มีความคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกัน เมื่อมองภาพของภาพแล้วไม่มีองค์ประกอบใด
โดดเดนออกมา ท าให้เอกภาพของผลงาน 
 เอกภาพจากดุลยภาพ คือ การจัดองค์ประกอบพื้นฐานโดยใช้หลักการดุลยภาพ เช่น 
การใช้สี ลวดลาย การถ่วง น้ าหนัก เพื่อสร้างให้ภาพเกิดดุลยภาพ 
 เอกภาพจากการรวมตัวกันของรูปทรงให้เกิดจุดเด่น คือ การจัดองค์ประกอบของ
รูปทรงให้เกิดการรวมตัวเป็นจุดสนใจของภาพให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งมีวิธีรวมกลุ่มได้ 2 วิธี คือ 
การสัมผัส (Touching) และการซ้อน (Overlapping) 
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ตอนท่ี 3    หลักการปลูกพืชผัก 
 1 ค้าน้า 
    การผลิตพืชผักให้ได้คุณภาพดีและมีผลผลิตสูง นอกจากพิจารณาถึงสถานที่ปลูก 
สภาพดิน การเตรียมดิน ใส่ปุ๋ย และการเลือกพันธ์ุปลูกที่ดีแล้ว การพิจารณาถึงวิธีการปลูก ช่วง
ฤดูกาลปลูก และอายุเก็บเกี่ยวก็นับว่ามีส่วนส าคัญในการผลิตพืชผักให้ได้รับผลส าเร็จทั้งนี้เพราะ
พืชผักแต่ละชนิดการปลูกไม่เหมือนกัน พืชผักส่วนใหญ่จะปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง รองลงมาคือการย้าย
กล้าปลูก ส่วนวิธีการปลูกโดยใช้ส่วนของพืชนั้นจะใช้กับพืชผักทีต่ิดเมลด็น้อย หรือเมล็ดมีความงอกต่ า
และสามารถใช้ส่วนของพืชขยายพันธ์ุได้ง่าย เช่น มันเทศ กสิกรจะเลือกการปลูกแบบใด มีหลักการใน
การพิจารณาหลายประการได้แก่ ขนาดสวนผัก สวนผักขนาดเล็กมักใช้ย้ายกล้าปลกู เพราะสามารถใช้
พื้นที่ทุกส่วนให้ได้ประโยชน์สูงสุด ส่วนสวนผักการค้าขนาดใหญ่มักใช้วิธีการหว่านโดยตรงในแปลง 
ลักษณะนิสัยของพืชผักแต่ละชนิดก็เป็นตัวก าหนดวิธีการปลูก เช่น อัตราการเจริญของรากใหม่ ถ้า
พืชผักที่มีการงอกใหม่ได้เร็ว เช่น กะหล่ าและผักกาดต่าง ๆ พริก มะเขือ นิยมปลูกโดยการเพาะเมล็ด
และย้ายกล้าปลูก ส าหรับผักที่งอกรากข้ึนมาใหม่ช้าได้แก่ ข้าวโพดหวาน ถ่ัวต่างๆ แตงต่างๆ จะปลูก
ด้วยเมล็ดโดยตรง พืชผักที่บริโภคส่วนราก เช่น ผักกาดหัว แครอท ต้องปลูกโดยหยอดเมล็ดเพียง
อย่างเดียว เพราะการย้ายกล้าจะท าให้การเจริญและพัฒนาของรากหยุดชะงัก หรือท าให้การลงหัว
ผิดปกติ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงคุณสมบัติอื่น ๆ ประกอบด้วย ได้แก่ อายุเก็บเกี่ยว ขนาดของ
เมล็ด อัตราการงอกและเจริญเติบโตของกล้า ราคาเมล็ดพันธ์ุและแรงงาน (รศ. สมภพ ฐิตะวสันต์ 
2537 : 160) 
 2 วิธีการปลูก 
 พืชผักแต่ละชนิดมีส่วนซึ่งน าไปขยายพันธ์ุเมื่อปลูกได้แตกต่างกัน ซึ่งพอจะแบ่งได้เป็น 
3 วิธี คือ 
 2.1 การปลูกผักโดยอาศัยส่วนต่างๆ ของต้นพืช (vegetative parts) ต้นพืช
ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ ราก (Root) ล าต้น (Stem) ใบ (Leaf) ทั้ง 3 ชนิดนี้รวมเรียกว่า 
Vegetative parts ซึ่งสามารถน าไปใช้ปลูกได้โดยอาศัยการขยายพันธ์ุแบบต่าง ๆ เช่น การตัดช า 
(Cutting) การตอน (Air Layering) การทับกิ่ง (Layering) การแยกหน่อหรือการแยกกอ การปลูกโดย
อาศัยส่วนต่างๆของพืชนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 

1) ราก (Root) สามารถน ามาปลูกได้โดยการตัดช า เนื่องจากมีการสะสมอาหารใน
รากและมีตา ไม่รู้ที่อยู่ เช่น มันเทศ 

2) ล้าต้นและส่วนของล้าต้น (Stem) สามารถน ามาปลูกได้โดยการตัดช า การตอน 
การทับกิ่ง สามารถแบ่งย่อยออกได้ ดังนี้ 

- ใช้ส่วนของล าต้นแท้จริง (True Stem) ซึ่งสามารถน าไปขยายพันธ์ุโดยวิธี
ดังกล่าวแล้วน ามาลงปลูกในแปลง เช่น มันเทศ 

- ใช้ส่วนของล าต้นและรากพิเศษ (Special Stem and Root) ส่วนต่าง ๆ เหล่าน้ี 
เป็นส่วนที่เปลี่ยนไปจากพืชปกติ เพื่อเป็นที่เก็บสะสมอาหาร พืชผักพันธ์ุต่าง ๆ  ดังกล่าวนี้จัดอยู่ในพวก
ไม้เนื้ออ่อนถาวร (Herbaceous Perennial) ซึ่งพืชพวกนี้ยอดจะแห้งตายเมื่อสิ้นฤดูของการ
เจริญเติบโตแต่ละครั้ง แต่ต้นแท้จริงจะยังมีชีวิตอยู่ได้ ซึ่งมีช่ือเรียกต่าง ๆ กัน ดังนี้ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



12 
 

ก. หัวกาบใบ (Bulbs) เป็นพันธ์ุพืชประเภทใบเลี้ยงเดี่ยว ซึ่งส่วนต่าง ๆ ของต้น
ตามปกติถูกเปลี่ยนไปเปน็ที่เกบ็สะสมอาหารและส่วนที่ใช้สบืพันธ์ุเปน็หัวที่อยู่ในระดับผวิดินหรอืใต้ดิน 
หัวประกอบด้วยล าต้นที่สั้นและอวบ (Fleshy) ซึ่งมักจะหงายตั้งข้ึนที่ปลายยอด (Apex) จะเป็นจุด
เจริญหรือจดุที่ให้ก าเนิดดอก ถูกห่อหุ้มด้วยกาบใบที่หนาและอวบสด สามารถขยายพันธ์ุได้ด้วยวิธีบาก 
(Scoring) วิธีเจาะ (Coring) วิธีคว้าน (Scooping) และแยกหัวกาบใบ ได้แก่หอมหัวใหญ่ หอมแบ่ง 
หอมแดง 
  ข. หัวปล้อง (Corms) หรือที่เรียกว่า “เหง้า” คือ ส่วนโคนของต้นที่พองโตซึ่ง
ห่อหุ้มด้วยกาบ (Scale) ที่มีลักษณะคล้ายใบ หรือจะพูดอีกทางหนึ่งก็คือต้นที่มีข้อและปล้อง คล้ายวง
แหวนคาดอยู่โดยรอบ ท าหน้าที่สะสมอาหาร สามารถขยายพันธ์ุได้ด้วยไหล (Cormel) ที่ติดอยู่กับหัว
ของล าต้นและหัวเล็กที่อยู่ใต้ฐานหัวใหญ่ ได้แก่ เผือก 
 ค. หัวตา (Tubers) คือ ส่วนยอดที่อ้วนสั้นของต้นที่อยู่ใต้ระดับผิวดิน การที่ต้น
เปลี่ยนไปจนมีลักษณะอ้วนสั้นเช่นน้ี เพราะเกิดการสะสมอาหาร สามารถขยายพันธ์ุได้ด้วยวิธีแบ่งหัว
เป็นช้ินเล็ก ๆ ให้มีตาติดอยู่ ได้แก่ มันฝรั่ง 
 ง. แง่ง (Rhizome) คือล าต้นที่เจริญอยู่ในแนวระดับซึ่งอาจจะอยู่ใต้ผิวดิน หรือ
เจริญอยู่เหนือผิวดิน มีข้อ ปล้อง และเปลือกห่อหุ้มตา ซึ่งตานี้จะงอกออกเป็นหน่อและรากจะแตก
จากข้อหรือระหว่างข้อ สามารถขยายพันธ์ุได้ด้วยวิธีการแยกแง่ง ได้แก่ ขิง ข่า 
 2.2 การปลูกด้วยเมล็ดโดยตรง (Direct Seeding) เป็นวิธีที่ใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไปในที่
ที่ไม่มีปัญหาเรื่องน้ าและศัตรูพืชมากนัก วิธีนี้มีข้อดี คือ สามารถท าให้พืชผักเจริญเติบโตได้ดีใน
สภาพแวดล้อมธรรมชาติตั้งแต่เริ่มงอก ท าให้การเจริญเติบโตไม่ต้องหยุดชะงักเหมือนการย้ายปลูก
และเปลืองแรงงานน้อยกว่า มีด้วยกัน 3 วิธี คือ 

1) การหว่านเมล็ด (Broadcasting or Soving) นิยมใช้กับพืชผักกินใบที่มีอายสุัน้ 
โตเร็ว มีระยะการปลูกถี่ เมล็ดหาได้ง่าย ราคาถูก เช่น ผักบุ้ง ข้ึนฉ่าย ผักกาดกวางตุ้ง ผักชี กสิกรจะ
น าเมล็ดห่อผ้าและแช่น้ าไว้หนึ่งคืน ก่อนที่ท าการหว่าน 

2) การหว่านเมล็ดแล้วถอนแยก (Broadcasting and Thinning) เป็นวิธีการที่
นิยมมากในแหล่งปลูกพืชผักภาคกลาง พืชผักที่นิยมปลูกโดยวิธีนี้ ได้แก่ คะน้า ผักกาดขาว ผักกาด
เขียวปลี ผักกาดหอม ผักกาดหัว หลังจากหว่านเมล็ดแล้วประมาณ 2 อาทิตย์ กสิกรจะท าการถอน
แยกต้นกล้า เพื่อจัดระยะปลูกให้เหมาะสม 

3) การปลูกโดยหยอดเป็นหลุม (Drill method) นิยมใช้กับพืชผักที่มีเมล็ดขนาด
ใหญ่ ซึ่งต้นกล้าแข็งแรงและเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ถ่ัวต่าง ๆ แตงต่าง ๆ 
บวบ มะระ โดยเตรียมหลุมให้มีระยะปลูกที่เหมาะสม หลังจากงอกแล้วก็มีการถอนแยกให้เหลือ
จ านวนต้นตามที่ต้องการ 

2.3 การปลูกโดยวิธีย้ายกล้า (Transpanting) 
       กล้าผัก (Vegetable seedling) คือ พืชต้นอ่อนที่มีใบจริง 2-3 ใบ หรือสูง 5-
10 ซม. หรือมีอายุ 21-30 วัน ทั้งนี้แล้วแต่ชนิดของพืชผัก ซึ่งบางชนิดมีอายุมากกว่านี้ ได้แก่ พริก 
มะเขือ หอมหัวใหญ่ มีอายุ 45 วัน หน่อไม้ฝรั่งมีอายุ 4-6 เดือน 
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ข้อดีของการปลูกพืชผักด้วยกล้า 
- สามารถก าหนดระยะเวลาปลูกได้ตามต้องการ 
- พืชผักที่ปลูกด้วยกล้ามีเวลาอยู่ในแปลงปลูกน้อย มีโอกาสในการเตรียมและ

ปรับปรุงดินให้ดีข้ึนได้เต็มที่หรือปลูกพืชอื่นได้อีกในช่วงการเพาะกล้า 
- มีเวลาดูได้ทั่วถึงและใช้เวลาน้อย เพราะการเพาะกล้าใช้พื้นที่ไม่มาก ขณะที่

กล้ายังเล็กอยู่ต้องบ ารุงรักษาอย่างมาก หากกล้าเสียหายจะท าให้เสียเวลาปลูกพืชผัก เสียค่าใช้จ่ายใน
การเตรียมดิน ถ้ากล้าแข็งแรงดี ปลูกถูกวิธี พืชผักจะรอดตายมากและทุ่นเวลาในการปลูกซ่อม 

- ทุ่นเวลาและค่าใช้จ่ายในการถอนแยก 
- ประหยัดเมล็ดพันธ์ุ เนื่องจากเมล็ดพันธ์ุที่งอกแล้วสามารถปลูกได้ทุกต้น เว้น

แต่ต้นกล้าอ่อนแอ หากต้นกล้าที่ข้ึนเบียดแน่น เราสามารถย้ายกล้าออกช าในภาชนะหรือแปลงเมื่อ
กล้าอาย ุ7-10 วัน ท าให้กล้าที่เหลือในแปลงเพาะไม่เบียดแน่น ซึ่งจะเจริญเติบโตได้เต็มที่และมีโรค
รบกวนน้อย 
 การเพาะกล้าพืชผัก สามารถท าได้ 2 แบบ ดังนี้ 
 1. การเพาะในภาชนะ ภาชนะที่ใช้เพาะนั้นแล้วแต่ชนิดของพืชผัก อาจใช้ลังไม้ 
กระทง กระบะ พลาสติก ถ้วยกระดาษ หรืออื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติของภาชนะเพาะ ได้แก่ น้ าหนักเบา 
ไม่ผุง่าย หาง่าย ราคาถูกและขนาดพอเหมาะ 

การเพาะกล้าในภาชนะเหมาะกับ 
1) งานที่ต้องการต้นกล้าในจ านวนที่ไม่มากนัก 
2) งานที่ต้องการความละเอียดประณีต ซึ่งเมล็ดพันธ์ุมีราคาแพง หายาก 
3) เมล็ดพันธ์ุพืชผักที่ใช้วัสดุอย่างอื่นเป็นเครื่องเพาะ (medium) นอกจากดิน 

เช่น ทราย ปุยมะพร้าว อาหารวุ้น 
4) การเพาะที่ต้องใช้เรือนโรง เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย 
วัสดุที่ใช้เพาะข้ึนอยู่กับชนิดของพืชผัก อาจใช้ดิน ดินผสมปุ๋ยหมัก (1:1) ดินผสม

ปุ๋ยคอก (3:1) ดินผสมทรายปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก (1:1:2) ทรายผสมปุยมะพร้าว (1:1) ทรายผสมปุย
มะพร้าว ปุ๋ยคอก (1:1:1) หรือสูตรวัสดุผสมอื่นๆ ที่มีคุณสมบัติของวัสดุเพาะที่ดีดังนี้ 

1) โปร่ง อากาศถ่ายเทได้ดี 
2) ระบายน้ าได้ดี 
3) อุ้มน้ าพอสมควร 
4) อาหารเพียงพอตลอดอายุกล้า 
5) น้ าหนักเบาสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
6) ปราศจากโรค แมลงและสารพิษ 
2) การเพาะในแปลง 
การเพาะกล้าในแปลงเหมาะกับ 
1) ต้องการกล้าจ านวนมาก 
2) เมล็ดพันธ์ุหาง่าย ราคาถูก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



14 
 

3) ไม่ต้องการความละเอียดประณีตมากนัก เป็นกล้าที่เลี้ยงดูง่ายและมักใช้ดิน
ผสมปุ๋ยคอกเป็นวัสดุเพาะ 

การเลือกท่ีและเตรียมแปลงเพาะ 
1) เลือกที่ที่ดินอุดมสมบูรณ์ หากไม่เคยปลูกพืชผักอื่นมาก่อนยิ่งดี และได้รับ

แสงแดดตลอดวัน 
2) ไม่เป็นที่สะสมโรคและแมลง 
3) ท าการก าจัดวัชพืชให้หมด เมื่อ เพาะแล้วท าการก าจัด วัชพืชจะ

กระทบกระเทือนต้นกล้าท าให้ชะงักชะงันได้ง่าย 
4) การเตรียมดินต้องละเอียดและโปร่ง โดยใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักผสม หากดิน

หยาบ เวลาหว่านเมล็ด เมล็ดจะลงระหว่างซอกดิน ดินจะกลบเมล็ดลึกซึ่งท าให้เมล็ดงอกยาก ก่อน
หว่านเมล็ดรดน้ าให้ดินละลายปิดซอกดิน หรือน าดินละเอียดจากที่อื่นหว่านปิดหน้าแปลงเพาะหนา
ประมาณ 2-3 นิ้ว การเตรียมดินแปลงเพาะ ถ้าดินล่างหยาบจะช่วยให้ดินโปร่ง 

5) วางแนวแปลงเพาะให้อยู่แนวทิศเหนือ-ใต้ 
6) หากเป็นที่เก่าจ าเป็นต้องใช้เป็นแปลงเพาะ จะต้องฆ่าเช้ือโรคในดิน 

 
 หลักการปลูกพืชผักสวนครัวในกรณีท่ีไม่มีดิน 
 การปลูกผักรูปแบบนี้ เหมาะสมกับผู้ที่อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียม อพารท์เม้นท์หรือแมนช่ัน
จนกระทั่งอยู่แฟลต และชุมชนแออัด ซึ่งที่อยู่อาศัยเหล่าน้ีมีพื้นที่จ ากัด รูปแบบที่อยู่อาศัยแบบนี้ไม่มี
บริเวณที่เป็นดินส าหรับเพาะปลูก นอกจากบางแห่งที่อาจจะมีพื้นที่ที่ระเบียงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
ลักษณะการปลูกต้องเน้นการท าสวนครัวที่ไม่ต้องอาศัยการปลูกลงดินหรือเรียกว่าสวนครัวลอยฟ้า 
หรือสวนครัวในกระถางที่ปลกูบนดาดฟ้าส าหรับผู้ที่อยู่ตึกแถว (สวนผักรักษ์ไทย ธนาคารกสิกร 2542) 
 สวนครัวอากาศหรือสวนครัวลอยฟ้า รูปแบบสวนครัวที่เหมาะส าหรับครอบครัวที่มีพื้นที่
จ ากัด เน้นการปลูกในภาชนะแขวนตามจุดหรือมุมต่าง ๆ ตามความเหมาะสมโดยภาชนะแขวนที่ใช้
อาจใช้กาบมะพร้าว กระถาง หรือเปลือกไม้ก็ได้ หรือการปลูกผักในภาชนะห้อยแขวนเป็นช้ัน ๆ สวน
ครัวรูปแบบนี้เน้นการประหยัดเนื้อที่ หรือการใช้เนื้อที่น้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งยังใช้เป็น
สวนครัวประดับที่ดูสวยงามอีกด้วย สวนครัวอากาศนี้อาจมีผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในการ
บริโภคในแต่ละวัน แต่ประโยชน์ทางอ้อมที่ได้ คือ การสร้างจิตส านึกในการรักและใกล้ชิดธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
 หลักส าคัญของการปลูกผักสวนครัวลอยฟ้าก็คือ สวนครัวอากาศควรแขวนสูงประมาณ 150 
เซนติเมตรจากพื้นดิน เครื่องปลูกอาจท าข้ึนจากกาบมะพร้าวหรือเอามะพร้าวที่เอากะลาออกแล้วใช้
ลวดตากผ้าร้อยรัดไว้ แล้วใส่เครื่องปลูก อาจใช้แกลอนน้ ามันเครื่องผ่าซีก หรือกระถางดินเผาที่มีขาย
ตามท้องตลาดเพื่อใช้ปลูกกล้วยไม้ก็ได้ ผักที่เลือกมาปลกูเปน็ผักที่หยั่งรากตื้น หรือต้องเป็นผักที่รากไม่
ลึกเกิน 10 เซนติเมตร ได้แก่ ผักบุ้งจีน กวางตุ้ง ผักกาดหอม ตั้งโอ๋ ปวยเล้ง หอมแบ่ง (ต้นหอม) ผักชี 
ข้ึนฉ่าย ผักโขมจีน กุยช่าย ผักชีฝรั่ง บัวบก สะระแหน่ แมงลัก โหระพา กะเพรา พริกขี้หนู ตะไคร้และ
ชะพลู นอกจากนี้ควรเป็นผักที่ชอบอากาศเย็น เนื่องจากอุณหภูมิที่พืชผักเหล่านี้ได้รับนั้นจะต่ ากว่า
พาชผักที่ปลูกบนผิวดิน และภาชนะที่แขวนห้อยในอากาศที่มีลมพัดโกรก และมีการถ่ายเทความร้อน
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รอบตัวได้ดี และบางครั้งผู้ปลูกอาจจะปลูกอยู่ในห้องปรับอากาศ ดังนั้นผักที่ปลูกในสวนครัวลอยฟ้า
อาจเป็นผักนอกฤดูได้ เช่น ปวยเล้ง ตั้งโอ๋ พริกยักษ์ เป็นต้น ข้อควรระวัง คือ ความช้ืนของเครื่องปลูก
ในภาชนะที่แขวนห้อยจะระเหยออกไปได้รวดเร็วมาก ดังนั้นจึงควรหมั่นรดน้ าอย่างน้อยวันละ 2 เวลา 
 นอกจากปลูกในลักษณะของสวนครัวลอยฟ้าแล้ว อาจมีการประยุกต์ด้วยการปลูกพืชผักสวน
ครัวในภาชนะที่ใช้ประดับอาคารซึ่งโดยปกติต้นไม้ในอาคารนั้นจะได้รับแสงสว่างน้อย ดังนั้นจึงควร
เลือกผักที่ทนร่มได้ดี ผักเหล่านี้ได้แก่ ข้ึนฉ่าย ผักชี ชะพลู บัวบก ผักชีฝรั่ง ผักกาดหอม ขิง ข่า  
กระชาย เป็นต้น ส่วนผู้ที่อยู่ตึกแถวอาจประยุกต์การท าสวนครัวดาดฟ้า หรือการท าสวนครัวบน
ดาดฟ้าหลังคาตึก ซึ่งน าเอาลักษณะของการท าสวนครัวลอยฟ้ามาผสมกับการปลูกผักสวนครัวใน
กระถางหรือภาชนะอย่างอื่น ๆ แต่ปลูกไว้บนดาดฟ้าหลังคาตึก ซึ่งได้รับแดดตลอดวัน เช่นเดียวกับ
การปลูกผักสวนครัวบนดิน และอาจใช้เป็นมุมนั่งเล่นได้ในยามเย็นหรือยามว่าง ถ้ามีการจัดตกแต่งให้
สวยงามก็กลายเป็นทั้งสวนครัว และสวนหย่อมประจ าบ้านไปเลยทีเดียว 
 ส าหรับวิธีการปลูกผักสวนครัวแบ่งออกเป็น การเพาะเมล็ดด้วยการหว่านแล้วถอนแยก 
หรือหยอดเป็นแถวแล้วถอนแยก อีกวิธีคือ การปักช าด้วยต้นหรือหัว ข้ันตอนที่ส าคัญคือการดูแลรักษา 
การให้น้ าต้องมีการให้น้ าอย่างเพียงพอและควรให้น้ าในช่วงเช้าและเย็น ไม่ควรรดน้ าตอนแดดจัด และ
รดน้ าพอชุ่มเท่านั้น ส่วนการให้ปุ๋ยน้ันแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ใส่รองพื้นเมื่อเวลาเตรียมดินในการ
ปลูก การใส่ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก คลุกดินให้ทั่วก่อนปลูก เพื่อปรับโครงสร้างดินให้โปร่งและ
ร่วนซุย นอกจากนั้นยังช่วยในการอุ้มน้ า และรักษาความช้ืนของดินให้เหมาะสมกับความเจริญเติบโต
ของพืช ส่วนการให้ปุ๋ยอีกระยะหนึ่ง คือ การใส่ปุ๋ยบ ารุง โดยการใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์แบ่งการใส่ออกเปน็ 
2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อย้ายกล้าไปปลูก และครั้งที่สองห่างจากครั้งแรก 2-3 สัปดาห์ การใส่ต้องโรยบาง ๆ 
อย่าให้ปุ๋ยอยู่ชิดต้น เนื่องจากจะท าให้ผักตายได้ เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วต้องพรวนดินและรดน้ าทันที 
 ในส่วนของการป้องกันและก าจัดศัรูพืช ควรบ ารุงรักษาต้นพืชให้แข็งแรง โดยการหมั่นก าจัด
วัชพืช ให้น้ าอย่างเพียงพอและใส่ปุ๋ยตามก าหนดท าให้ผักแข็งแรงทนต่อโรคและแมลง แต่หากมีการ
ระบาด ควรใช้สารธรรมชาติในการก าจัด เช่น การระบาดของหนอนต่าง ๆ เริ่มจากการใช้มือจับออก 
ใช้พริกไทยป่นผสมน้ าฉีดพ่น ใช้น้ าค้ันจากใบหรือเมล็ดสะเดา ถ้าเป็นพวกเพลี้ยให้ใช้น้ ายาล้างจาน 15 
ซีซีผสมน้ า 20 ลิตร ฉีดพ่นใบเวลาเย็น ถ้าเป็นมด หอย และทากให้ใช้ปูนขาวโรยบาง ๆ ลงบริเวณ
พื้นดิน 
 การเก็บเกี่ยวผักควรเก็บในเวลาเช้าจะท าให้ได้ผัดสดรสดี และหากยังไม่ใช้นั้นมี ข้อแนะน าว่า
ให้เก็บผักใส่ตู้เย็นโดยใช้กระดาษห่อผัก ซึ่งจะท าให้เก็บผักไว้ได้นานและผักที่ เก็บไว้ไม่ช้ าด้วย เมื่อจะ
น ามารับประทานจึงค่อยล้างเพื่อไม่ให้ผักเน่าเสียเร็ว ส าหรับผักกินใบหลายชนิดการแบ่งเก็บผักที่สด
อ่อนหรือโตได้ขนาดแล้ว โดยยังคงเหลือล าต้นและรากไว้ไม่ถอนข้ึนทั้งต้น รากหรือต้นที่เหลืออยู่จะ
สามารถงอกให้ผลผลิตได้หลายครั้ง 
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ตอนท่ี 4    หลักการถ่ายภาพ 
การจัดองค์ประกอบภาพ (Composition) (สุรพงษ์ บัวเจริญ 2554 : 258-302) 
ทฤษฎีองค์ประกอบทางศิลปะเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะ (Element of 

Art) และหลักการทางศิลปะ (Principles of Art) เป็นแนวทางหนึ่งเพื่อการมองวัตถุที่จะน ามา
สร้างสรรค์ภาพ แม้ว่าหลักการที่กล่าวมาข้างต้นจะมีทฤษฎีมากมายในการน าไปใช้งาน แต่ใช่ว่าทุกสิ่ง
จะท าให้ได้ภาพที่มีคุณค่าทางศิลปะได้อย่างสมบูรณ์ แม้ว่านักถ่ายภาพจะมีความช านาญในการ
ควบคุมกล้องจนได้ภาพที่มีความคมชัด มีปริมาณแสงที่เหมาะสม ตลอดจนเนื้อหาที่น่าสนใจ เกิดพลัง
ดึงดูดและสวยงามแล้ว ภาพถ่ายจะมีความสมบูรณ์ได้ต้องมีหลัการจัดองค์ประกอบภาพที่สวยงามด้วย 
การมีองค์ประกอบพื้นฐานที่สวยงาม แต่ถ้าไม่รู้จักการจัดวางต าแหน่งที่เหมาะสม องค์ประกอบ
พื้นฐานที่ว่าสวยอยู่แล้วก็อาจจะเป็นตัวท าลายความสวยงามของภาพรวมในภาพถ่ายได้ในที่สุด การ
จัดองค์ประกอบมีความส าคัญมากส าหรับงานประเภท 2 มิติ ที่อยู่บนพื้นราบ ซึ่งการถ่ายภาพก็เป็น
งานประเภทเดียวกัน การจัดองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 5 หัวข้อ ดังนี้ 
 4.1 ส่วนประกอบภาพ (The Image Components) 

4.2 การก าหนดจุดเด่นของภาพ (Dominance) 
4.3 การเน้น (Emphasis) 
4.4 รูปแบบการจัดภาพ (Type of Composing) 
4.5 การเลือกฉากหน้าและฉากหลัง (Choosing Foreground and Background) 
4.1 ส่วนประกอบภาพ (The Image Components) หลักทั่วไปในการสร้างงาน 

ส่วนประกอบภาพแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
- ส่วนประธาน (Principal) คือ จุดสนใจหลักที่อยู่ในภาพ สามารถจัดวางอยู่ที่

ต าแหน่งใดของภาพก็ได้ เช่น ฉากหน้า (Foreground) ฉากกลาง (Middle-ground) ฉากหลัง 
(Background) โดยที่เมื่อจัดวางต าแหน่งแล้วสามารถรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นจุดสนใจหลักที่ต้องการ
น าเสนอ 

- ส่วนรองประธาน (Subordination) คือ ส่วนประกอบที่ท าหน้าที่เสริมให้ส่วน
ประธานเกิดความส าคัญ มีการเช่ือมโยงเพื่อเติมเต็มเรื่องราวหรือเหตุการณ์โดยรวมที่ปรากฎอยู่ใน
ภาพ ท าให้มีความสมบูรณ์ แต่ถ้าส่วนของรองประธานไม่มีฉากหลังหรือรายละเอียดสนับสนุน อาจท า
ให้ส่วนประธานไม่มีความน่าสนใจของเรื่องราว ขาดการเช่ือมโยงได้เนเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงต้อง
ค านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประธานและรองประธานด้วยทุกครั้งที่มีการจัดองค์ประกอบภาพ 

4.2 การก้าหนดจุดเด่นของภาพ (Dominance) 
จุดเด่นหรือจุดสนใจ (Point of Interest) คือ ส่วนที่มีความโดดเด่นสะดุดตามากที่สุด 

และเป็นจุดศูนย์รวมความคิดของภาพ (Central Idea) ซึ่งเป็นจุดที่มีพลังอ านาจในการดึงดูดสายตา
มากกว่าส่วนอื่น ในการสร้างจุดเด่นไม่ควรสรา้งให้มรีายละเอียดมากกว่าหนึ่งจุด หรือมีองค์ประกอบที่
ยุ่งเหยิงเกินไปเพราะจะท าให้ไม่เกิดความเป็นเอกภาพของผลงาน รวมทั้งหลีกเลี่ยงฉากหน้าและฉาก
หลังที่มีสิ่งของไม่พึงประสงค์เข้ามาอยู่ในภาพ เพราะสิ่งของเหล่านั้นก็จะมาเป็นตัวแย่งความสนใจ
ออกไปจากจุดเด่นได้เหมือนกัน 
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การวางต าแหน่งของจุดเด่น แม้ว่าจะก าหนดการจัดวางภาพแบบแนวตั้งหรือแนวนอน
แล้ว แต่บางครั้งยังไม่ใช่จุดที่ท าให้เกิดจดุเด่นอย่างแท้จรงิ โดยหลักการที่ดีควรวางต าแหน่งของจุดเด่น
ให้เยื้องหรือใกล้เคียงกับต าแหน่งกลางของภาพ ซึ่งก็มีทฤษฎีการจัดวางต าแหน่งเขียนเอาไว้อีก
มากมาย ซึ่งที่พบเห็นกันบ่อยที่สุดคือ 

กฎ 3 ส่วน (Rule of Third) การวางต าแหน่งภาพในสัดส่วน 2 : 3 ทั้งแนวตั้งและ
แนวนอนโดยให้จุดสนใจอยู่บริเวณแนวเส้นแบ่งพื้นที่ 

จุดตัด 9 ช่อง วิธีนี้เกิดจากการแบ่งพื้นที่แต่ละด้านออกเป็น 3 ส่วนเท่ากัน ทั้งแนวตั้ง
และแนวนอน โดยลากเส้นจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งท าให้เกิดจุดตัด 4 จุด จุดตัดที่เกิดจากเส้นแนว
ตั้งและแนวนอนนั้นเรียกว่า Sweet Spots ซึ่งแต่ละจุดที่เกิดข้ึนคือต าแหน่งที่เหมาะสมในการวาง
ต าแหน่งของจุดเด่นหลักการนี้สามารถน าไปใช้จัดองค์ประกอบภาพได้ทั้งภาพแนวตั้งและแนวนอน ใน
การก าหนดจุดเด่นสามารถวางต าแหน่งให้ใกล้เคียงหรือวางทับจุดใดจุดหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งจุดก็ได้
ตามความต้องการในการน าเสนองาน โดยปกตินิยมวางจุดเด่นให้เยื้องจากจุดกลางของภาพตาม
ต าแหน่งที่ก าหนดไว้ หรืออาจจะให้มีบางส่วนของจุดเด่นวางทับจุดกึ่ งกลางของภาพได้ตามความ
เหมาะสมของขนาดตัวแบบ 

แม้ว่าจะมีการแบ่งต าแหน่งไว้ที่จุดตัดแต่ละจุดอย่างชัดเจนแล้ว แต่ระดับของความโดด
เด่นที่เกิดข้ึนแต่ละต าแหน่งก็ยังไม่เท่ากัน ถ้าแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ช่องเท่ากัน ความน่าสนใจของ
จุดเด่นที่เกิดข้ึนเมื่อมองภาพจะเกิดระดับแตกต่างกัน ดังนี้ 

พื้นที่ A คือ ต าแหน่งของจุดเด่นที่มีความน่าสนใจมากที่สุด มีระดับความน่าสนใจของ
จุดเด่นอยู่ที่ 41% 

พื้นที่ B คือ ต าแหน่งของจุดเด่นที่มีระดับความน่าสนใจของจุดเด่นอยู่ที่ 25% 
พื้นที่ C คือ ต าแหน่งของจุดเด่นที่มีระดับความน่าสนใจของจุดเด่นอยู่ที่ 20% 
พื้นที่ D คือ ต าแหน่งของจุดเด่นที่มีความน่าสนใจน้อยที่สุด มีระดับความน่าสนใจของ

จุดเด่นอยู่ที่ 14% 
แท้จริงแล้ว ทฤษฎี 3 ส่วนและจุดตัด 9 ช่อง ไม่ใช่สิ่งที่เป็นต้นก าเนิดของหลักการที่เรา

น ามาใช้ในงานศิลปะอย่างเช่นทุกวันน้ี เพราะจุดตัดน้ันมีต้นก าเนิดมาจากทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่ถูก
ค้นพบโดยนักคณิตศาสตร์ ช่ือ ปีทาโกรัส (Pythagoras) จากนั้นนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกผู้นี้ได้น า
หลักการไปประยุกต์ใช้ในการสร้างงานทางสถาปัตยกรรมและผลงานทางศิลปะ จนกลายเป็นทฤษฎีที่
เรียกว่า Golden Mean ซึ่งเป็นระบบสัดส่วนที่ดีในการรับรู้ด้านจิตวิทยาด้วยการมองเห็น และเป็น
ระบบประสาทสัมผัสที่ใกล้เคียงธรรมชาติการมองเห็นของมนุษย์  

Golden Mean คือ ระบบสัดส่วน 1:1:6180339887499… ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มีการ
ทดลองแล้วว่าได้รับการตอบสนองที่ดีต่อการมองเห็นของมนุษย์ โดยเลขนี้มีที่มาจากอนุกรมทาง
คณิตศาสตร์ Fibonacci(S[n] = S[n-1]+S[n-2]) คือ 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,…infinity ถ้าเรา
น าตัวเลขที่อยู่ใกล้กันมาหารกันจะได้ตัวเลขใหม่ออกมา  

เมื่อจับคู่ค านวณไปเรื่อย ๆ จะได้ผลลัพธ์เข้าใกล้ค่า Phi = 1.6180339887499… ซึ่งใน
ระบบ กฎ 3 ส่วนเป็นระบบ 2 : 3 ซึ่ง 3/2 =1.5 ได้ค่าใกล้เคียงกับระบบของ Golden Mean 
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เช่นเดียวกัน เมื่อน าค่าสัดส่วน 1:1.6180339887499… มาแบ่งเป็นพื้นที่ในสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ละด้าน
ทั้งสี่ด้าน จะเกิดการตัดกันของเส้นตรง เกิดเป็นจุดตัด 9 ช่องเหมือนกัน 

นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีอื่นเกี่ยวกับหลักการ Golden Mean อีก 2 ชนิด คือ  
Golden Spiral เกิดจากการแบ่งภาพทีละ 1:1.1618 ของด้านยาว แล้วลากเส้นโค้งผ่าน

จุดตัดท าให้เกิดเป็นรูปร่างแบบหมุนวน (Spiral) ซึ่งจะหมุนวนไปเรื่อย ๆ จนไปถึงต าแหน่งที่เรียกว่า
จุดสนใจบริเวณดังกล่าวก็ยังใกล้เคียงกับทฤษฎีกฎ 3 ส่วนเช่นเดียวกัน 

Golden Triangle เกิดจากการแบ่งพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าให้เป็นสามเหลี่ยมคล้ายเท่า ๆ 
กัน 3 อัน ตัวอย่างในภาพเกิดจากการลากเส้นแกนจากมุมซ้ายบนลงมามุมล่างขวาข้ึนมาหนึ่งเส้น 
จากนั้นลากเส้นตรงจากมุมขวาบนลงมาจากต าแหน่ง 1:1.1618 ของด้านขวา จะเกิดจุดที่เส้นแกน ที่
ต าแหน่งนี้คือ ต าแหน่งจุดสนใจในภาพ 

เมื่อน าภาพที่เกิดจากทฤษฎี Golden Spiral กับ Golden Triangle มาซ้อนทับกับ 
ปรากฎว่าที่ต าแหน่งจุดสนใจก็ยังเป็นต าแหน่งที่ใกล้เคียงกัน 

จากต้นก าเนิดของทฤษฎี Golden Mean ท าให้แตกทฤษฎีออกมาได้อีกหลายทฤษฎี แต่
ส าหรับนักถ่ายภาพแล้ว ทฤษฎีที่ง่ายต่อการน า ไปใช้งานมากที่สุดคือ ทฤษฎีกฎ 3 ส่วนที่ ถูก
ประยุกต์ใช้งานมาเพราะไม่ต้องค านวณให้เกิดความยุ่งยากขณะใช้งาน ขอเพียงให้เข้าใจวิธีการแบ่ง
สัดส่วนพื้นที่ 2 ใน 3 ภายในช่องมองเห็น ก็สามารถสร้างสรรค์ผลงานให้ชวนมองได้แล้ว 

การเลือกใช้ขนาดของจุดเด่น ในการก าหนดจุดสนใจ นอกจากจะต้องค านึงถึงการ
ก าหนดส่วนประธาน ส่วนรองประธาน การจัดวางภาพ การจัดวางต าแหน่ง ดังที่กล่าวไว้ ยังมีอีกสิ่ง
หนึ่งที่ต้องค านึงถึงอีกก็คือ การเลือกใช้ขนาดของจุดเด่นให้เหมาะสม โดยให้สัมผัสกับพื้นที่ว่าง 
บางครั้งถ้าจุดเด่นมีขนาดเล็กไปก็ต้องเติมเรื่องราวบนพื้นที่ว่างสว่นที่เหลือใหส้มบูรณ์ บางครั้งจุดเด่นมี
ขนาดใหญ่เกินไปก็อาจจะมุ่งเน้นการแสดงออกทางอารมณ์บนใบหน้า เป็นต้น การก าหนดขนาดไม่มี
กฎที่แน่นอน แต่ข้ึนอยู่กับผู้สร้างสรรค์ผลงานว่า มีความต้องการที่จะสื่อสารและน าเสนอให้ผู้ชมมอง
ภาพในทิศทางใด 
 3. การเน้น (Emphasis) 
         การเน้น คือ การกระท าเพื่อสร้างให้เกิดความโดดเด่นข้ึนมาเป็นจุดสนใจมากที่สุดของ
ภาพ ในงานทัศนศิลป์จ าเป็นต้องมีจุดประธานเป็นจุดสนใจที่โดดเด่นกว่าอีกจุดหนึ่งเสมอ เพราะถ้า
ส่วนประธานกลมกลืนไปกับองค์ประกอบอื่นที่อยู่ในงาน จะท าให้เกิดความกลมกลืนมากเกินไป งาน
นั้นก็จะไม่มีความน่าสนใจ โดยทั่วไปจะต้องมีจุดเด่นเพียงหนึ่งเท่านั้น แต่ถ้ามีมากกว่า 1 จุดจะเกิดการ
ข่มกัน ท าให้เรื่องราวไม่เป็นเอกภาพ ดังนั้นส่วนที่ถูกเน้นข้ึนมาจะต้องเป็นส่วนที่ช่วยให้ผลงานมีความ
สมบูรณ์อย่างลงตัว 
 การเน้นจุดสนใจเพื่อสร้างผลงานให้มีความโดดเด่น มีความงามอย่างลงตัวสามารถท าได้ 
6 วิธี คือ 

 1) การเน้นด้วยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกัน (Emphasis by Contrast) คือ การ
ใช้องค์ประกอบที่มีความแตกต่าง ขัดแย้งกับส่วนอื่น ท าให้เกิดเป็นจุดสนใจ โดยที่จุดสนใจนั้นไม่ถูก
ท าลายภาพรวมของเรื่องราวที่ปรากฎอยู่ในภาพจนขาดความกลมกลืนหรือเอกภาพ 
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 2) การเน้นด้วยขนาด (Emphasis by Shape) คือการเน้นด้วยความใหญ่หรือ
เล็กของรูปร่าง รูปทรง ซึ่งโดยทั่วไปขนาดที่มีความใหญ่จะมีพลังดึงดูดสายตามากกว่าขนาดเล็ก 

 3) การเน้นด้วยการแยกตัวออกไป (Emphasis by isolation) การรวมกลุ่ม
มักจะท าให้เกิดความกลมกลืน แต่เมื่อใดที่เราแยกองค์ประกอบใดออกจากการรวมกลุ่ม จะท าให้เกิด
ความโดดเด่นเป็นจุดสนใจที่มีความส าคัญของเรื่องราวโดยรวมขึ้นมา เพราะสิ่งที่แยกตัวออกมามีพลัง
ดึงดูดสายตาให้มองไปยังจุดน้ัน ซึ่งการแยกตัวออกมานั้น ไม่จ าเป็นว่าจะต้องมีองค์ประกอบที่แตกต่าง
ของรูปลักษณะ แต่เป็นความแตกต่างที่เกิดจากการจัดวางต าแหน่งที่ช่วยในการดึงสายตา 

 4) การเน้นด้วยการจัดวางต้าแหน่ง (Emphasis by Placement) คือ การเน้น
โดยการจัดวางต าแหน่งในบริเวณที่เหมาะสม เมื่อจัดวางแล้วต้องไม่มีองค์ประกอบอื่นมาแย่งความ
น่าสนใจบริเวณนั้นให้เกิดความสับสน ซึ่งการเน้นแบบนี้ท าได้โดยการน าองค์ประกอบพื้นฐานทาง
ศิลปะมาจัดวาง 

 5) การเน้นด้วยจุดลับสายตา (Emphasis by Vanishing Point) จุดลับสายตา 
(Vanishing Point) คือ จุดจุดหนึ่งบนเส้นระดับสายตาที่บอกต าแหน่งส่วนที่อยู่ใกล้ที่สุดของภาพ โดย
มีการเช่ือมโยงไปยังจุดสนใจด้วยเส้นที่เกิดข้ึนจริงหรือเส้นเชิงนัย 

 6) การเน้นด้วยกรอบ (Emphasis by Framing) คือ เทคนิคการสร้างกรอบ
ให้กับจุดสนใจของภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช้ีน าให้เกิดการดึงดูดสายตาไปยังจุดสนใจของภาพ นัก
ถ่ายภาพสามารถค้นหากรอบภาพได้จากสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว เช่น กรอบประตู หน้าต่าง พุ่มไม้ 
ต้นไม้ ร่มไม้ เงาไม้ เส้น รูปร่าง หรือวัตถุใด ๆ ก็ตามที่สามารถวางครอบไปยังจุดสนใจของภาพแล้ว
เกิดการน าสายตา ซึ่งกรอบภาพควรมีน้ าหนักมากกว่าจุดสนใจของภาพเพื่อสร้างให้เกิดความ
เปรียบเทียบต่างที่ชัดเจน และไม่ควรเด่นจนแย่งความส าคัญของจุดสนใจของภาพ เพราะอาจจะท าให้
การสื่อความหมายผิดไป 

 4. รูปแบบการจัดภาพ (Type of Composing) 
 รูปของการจัดภาพมีหลายแบบ ซึ่งแต่ละแบบให้ความรู้สึกในการมองที่แตกต่างกัน 

ลักษณะของการน าเสนอข้ึนอยู่กับผู้สร้างสรรค์ แต่ควรเลือกการน ามาใช้ให้เหมาะสม 
 การจัดวางภาพสามารถวางได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน โดยให้พิจารณาร่วมกั น

ระหว่างขนาดและที่ว่างว่าสัมพันธ์กันอย่างไร เช่น กรณีที่โครงสร้างโดยรวมของวัตถุมีความสูง การ
วางต าแหน่งภาพแนวตั้งจะดูสวยงามกว่าแนวนอน เป็นต้น 

 การจัดภาพรูปแบบแนวนอน เป็นการจัดรูปแบบภาพที่เน้นการน าเสนอให้แผ่ขยาย
ไปตามแนวยาว ประกอบไปด้วยเส้นนอนเป็นหลัก ให้ความรู้สึกสงบนิ่ง ผ่อนคลายเน้นจุดเด่นที่มี
รูปร่าง รูปทรง โดยรวมเป็นแนวนอน มีรายละเอียดส่วนใหญ่อยู่ด้านยาวของภาพ 

 นอกจากนี้การจัดภาพรูปแบบแนวนอนยังช่วยให้สามารถเห็นรายละเอียดของสิ่งที่
อยู่ในภาพได้อย่างชัดเจน แต่ให้ระวังเมื่อภาพสิ่งทีเ่ป็นระนาบโดยเฉพาะเส้นจะต้องมีการแบ่งพื้นที่ให้ดี 
โดยทั่วไปจะแบ่ง 1 ใน 1 ส่วน และแบบกฎ 3 ส่วน หรือแบ่ง 1 ใน 3 ของภาพ 

  การจัดภาพรูปแบบแนวตั้ง เป็นการจัดรูปแบบภาพที่เน้นการน าเสนอให้เกิด
ความรู้สึกสูงตระหง่าน มั่นคง แข็งแรง ประกอบด้วยเส้นแนวตั้ง เน้นรูปร่าง รูปทรงโดยรวมเป็น
แนวตั้ง มีรายละเอียดส่วนใหญ่อยู่ทางด้านสูงของภาพ 
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 นอกจากนี้การจัดภาพรูปแบบแนวตั้งยังช่วยให้เห็นมุมมองที่ตื่นเต้นสะดุดตา แต่ก็
ควรรักษาระนาบของภาพไว้เ ช่นเดียวกั น กรณีถ่ายภาพสิ่ งก่อสร้างจะต้อ งรักษาทัศนมิติ 
(Perspective) ให้ตั้งฉากอยู่เสมอเพื่อความสวยงาม โดยทั่วไปการถ่ายภาพแนวตั้งนิยมใช้ในงาน
นิตยสาร เพราะ ช่วยให้จัดวางรูปแบบได้ง่าย 

 การจัดวางต าแหน่งของจุดเด่นแบบแนวตั้งที่สัมพันธ์กับพื้นที่ว่าง โดยวางเยื้องจาก
ต าแหน่งกลางภาพมาทางขวาเล็กน้อย ต าแหน่งของใบหน้าอยู่ที่จุดตัดตามกฎสามส่วนหรือการแบ่ง
พื้นที่สามส่วน และช่วยสร้างความกลมกลืนของสภาพแวดล้อมด้วยสี ท าให้ดูแล้วสบายตา 

 การจัดภาพรูปแบบซ้ า เป็นการจัดรูปแบบภาพที่ เน้นจั งหวะที่ ซ้ ากันของ
องค์ประกอบ 

 การจัดรูปแบบการน าสายตา เป็นการจัดรูปแบบภาพให้มีจุดน าสายตาเข้าไปหา
จุดเด่น 

 การจัดภาพรูปแบบการกระจายเป็นรัศมี เป็นการจัดแบบมีการกระจายออกจาก
ศูนย์กลาง ท าให้รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง การกระจาย การแผ่อ านาจที่ทรงพลัง 

5. การเลือกฉากหน้าและฉากหลัง (Choosing Foreground and Background)               
การถ่ายภาพควรก าหนดฉากหน้าและฉากหลังให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้โดดเด่นจนแย่งความน่าสนใจ
ของสิ่งที่ต้องการน าเสนอ นอกจากนี้ฉากหน้าหรือฉากหลังยังมีส่วนช่วยสร้างให้ภาพถ่ายเกิดมิติที่
สวยงามมากขึ้นเทคนิคหนึ่งในการจดัองค์ประกอบภาพคือ เทอคนิคเลเยอร์ (Layer) โดยการแบ่งพื้นที่
ออกเป็นส่วน ๆ  ให้เกิดมิติเชิงลึกที่ไม่เทา่กัน แบ่งออกเป็นส่วนของฉากหน้า (Foreground) ส่วนกลาง 
(Middle-ground) และฉากหลัง (Background) ในการถ่ายภาพบางครั้งก็ไม่จ าเป็นต้องมี
ส่วนประกอบของเลเยอร์ครบทั้งสามส่วน ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ในขณะถ่ายภาพ 
 เทคนิคการสร้างสรรค์มุมมอง 
 ในการถ่ายภาพ มุมมองเป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงาน แม้ทฤษฎีจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการได้มาซึ่งภาพถ่ายที่สวยงาม แต่ถ้าปราศจากมุมมองที่แปลกตา ภาพถ่ายนั้นก็อาจจะดูธรรมดา
เกินไป ในการถ่ายภาพจึงจ าเป็นต้องใช้ทฤษฎีร่วมกับจนิตนาการของผูส้ร้างสรรค์ผลงาน โดยทั่วไปเรา
มักถ่ายภาพในระดับเดียวกับสายตา อาจจะหันซ้ายบ้าง หันขวาบ้าง แต่ก็เป็นสิ่งที่เราพบเห็นกันอยู่
เป็นประจ าจนชินตา เราจึงควรค้นหาสิ่งแปลกใหม่ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานออกมาบ้าง 
 การสร้างสรรค์มุมมองนั้นอาจจะเกิดจากประสบการณ์ ความเคยชิน การนึกสนุก หรือ
เทคนิคเฉพาะตัว สิ่งเหล่าน้ีไม่มีหลักการตายตัว ไม่มีทฤษฎีก าหนดว่าสร้างสรรค์ข้ึนมาแล้วจะดีหรือไม่
ดี เพราะการบอกว่าดีหรือไม่ดีข้ึนอยู่กับผลงานที่ออกมาด้วย ว่าความแปลกตาที่เราสร้างข้ึนมานั้นมี
องค์ประกอบโดยรวมที่เหมาะสมหรือไม่ สิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนจากการ
ถ่ายภาพที่มักใช้อยู่บ่อย ๆ การมองหา ค้นหาวัตถุ เส้น ลวดลาย ความมันวาว น้ า ป้าย สัญลักษณ์ต่าง 
ๆ หรืออีกมากมาย ทุกที่ที่เราเดินผ่านไปมีสิ่งเหล่าน้ีปรากฎอยู่ บางครั้งการถ่ายภาพยังเกิดข้ึนจากการ
รอบางสิ่งบางอย่าง การรออย่างเดียวไม่เกิดภาพ แต่ถ้าระหว่างที่รออยู่นั้นเราคิดและน าความคิดมา
ทดลองถ่ายภาพจริง เราก็อาจจะค้นพบความสนุกจากการถ่ายภาพให้เกิดประโยชน์ได้ (สุรพงษ์ บัว-
เจริญ 2554 : 304-345) 
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 1) การถ่ายภาพมุมเสย (Low Angle Viewpoint) หรือเรียกว่า มุมมองของหนอน 
(Worm’s Eye View) คือ การถ่ายภาพที่ระดับต่ ากว่าสายตา โดยกล้องอยู่ต่ ากว่าตัวแบบหรือวัตถุที่
เราต้องการถ่าย เช่น การถ่ายภาพตึกสูง สามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยการย่อตัวให้อยู่ในระดับต่ ามาก ๆ 
หรือใช้วิธีวางกล้อกงไว้กับพื้นให้มุมข้ึนมายังตัวแบบหรือวัตถุ ส าหรับการวางกล้องท ามุมเสยข้ึนอยู่กับ
การกะระยะของผู้ถ่าย ให้ทดลองถ่ายใหม่และกะระยะให้เคยชินจะช่วยให้กะจงัหวะการถ่ายได้แม่นย า
มากขึ้น 
 2) การถ่ายภาพมุมกด (High Angle Viewpoint) หรือเรียกว่า มุมมองของนก 
(Bird’s Eye View) คือ การถ่ายภาพที่ระดับสูงกว่าระดับสายตา โดยกล้องอยู่สูงกว่าตัวแบบหรือวัตถุ
ที่ต้องการถ่าย ท าให้มุมของกล้องกดลงยังตัวแบบหรือวัตถุ สามารถสร้างสรรค์ได้โดยการยกตัวให้สูง 
การยืนอยู่บนที่สูง หรือชูกล้องเหนือตัวแบบหรือวัตถุที่เราต้องการถ่าย การชูกล้องถ่ายบางครั้งอาจ
ไม่ได้มุมที่เราต้องการ ให้ทดลองถ่ายใหม่และกะระยะให้เคยชินจะช่วยให้กะจังหวะการถ่ายได้แม่นย า
มากขึ้น 
 3) การปรับมุมมองด้วยการเอียงกล้อง (Tilt Angle) คือ การถ่ายภาพด้วยการเอียง
กล้อง เพื่อจัดองค์ประกอบให้เกิดทิศทางที่ไม่ใช่แนวระนาบปกติของการมองเห็น การเอียงกล้องช่วย
ให้เกิดทิศทาง ความแปลกตา ความสนุก สามารถใช้วิธีนี้ได้ทั้งเลนส์มุมกว้างและเลนส์เทเล การเอียง
กล้องควรสัมพันธ์กับทิศทางของตัวแบบหรือวัตถุ จะช่วยให้เกิดความกลมกลืนในการน าเสนอผลงาน 
 4) การสร้างมิติจากโฟกัสท่ีระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล (Dimension by 
Focusing) ในการถ่ายภาพเป็นการแสดงผลงานออกมาในเชิง 2 มิติ การก าหนดระยะโฟกัสจึงเป็น
การสร้างภาพให้เกิดมิติลวงตา ท าให้ผู้เข้าชมผลงานสามารถรับรู้ระยะที่แท้จริงภายในภาพถ่ายได้ 

การโฟกัสที่ระยะใกล้ คือ การน าเสนอเรื่องราวของตัวแบบหรือวัตถุที่อยู่ต าแหน่งใกล้
ที่สุดของภาพ เพื่อเน้นให้เกิดความโดดเด่น มีความชัดเจนในการน าเสนอ สามารถถ่ายภาพโดย
ควบคุมการเปิดรูรับแสงให้กว้าง เพื่อควบคุมความชัดอยู่ที่ตัวแบบหรือวัตถุที่ต้องการน าเสนอ 

การโฟกัสที่ระยะกลาง คือ การน าเสนอเรื่องราวของตัวแบบหรือวัตถุที่มีจุดสนใจอยู่
ต าแหน่งกลางภาพ ท าให้ส่วนที่ใกล้ที่สุดหรือไกลที่สุดของภาพเป็นเพียงส่วนประกอบของเรื่องราวที่
เกิดข้ึนภายในภาพ ช่วยให้เกิดระยะลวงเป็น 3 มิติได้ สามารถถ่ายภาพโดยควบคุมการเปิดรูรับแสงให้
กว้าง เพื่อควบคุมความชัดอยู่ที่ตัวแบบหรือวัตถุที่ต้องการน าเสนอ 

การโฟกัสที่ระยะไกล คือ การน าเสนอเรื่องราวของตัวแบบหรือวัตถุที่มีจุดสนใจอยู่ใน
ต าแหน่งไกลที่สุดของภาพ เป็นการเน้นให้เกิดระยะลวงเหมือนการถ่ายภาพด้วยระยะกลาง สามารถ
ถ่ายภาพโดยควบคุมการเปิดรูรับแสงให้กว้าง เพื่อควบคุมความ ชัดอยู่ที่ตัวแบบหรือวัตถุที่ต้องการ
น าเสนอ 

การควบคุมระยะความชัดให้ควบคุมระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล คือการน าเสนอ
เรื่องราวของตัวแบบหรือวัตถุให้มีความชัดของภาพครอบคลุมไปทั่วทั้งภาพ ภาพรวมทั้งหมดจะเกิด
ความชัดเจน ซึ่งต้องการเน้นความส าคัญของทุกองค์ประกอบที่อยู่ในภาพ สามารถถ่ายภาพโดยการ
เปิดรูรับแสงให้แคบ เพื่อควบคุมความชัดให้ครอบคลุมระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกล 
 5) การสร้างความโดดเด่นด้วยการเบลอ (Making Blur) คือการเน้ความคมชัดของ
วัตถุเพื่อสร้างจุดสนใจให้เกิดความโดดเด่นที่สุดของภาพ อาจเป็นการเน้นเพื่อความสวยงาม เน้นเพื่อ
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แยกตัวออกจากส่วนประกอบของภาพที่ไม่ต้องการน าเสนอ เน้นด้วยการจัดองค์ประกอบให้แน่น
เพื่อให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก โดยปล่อยองค์ประกอบอื่นปราศจากรายละเอียดหรือเห็นไม่ชัดเจน 
 6) การสร้างภาพจากการสะท้อนพ้ืนผิว (Reflection/Mirror) คือ การน าคุณสมบัติ
การสะท้อนผิวของวัตถุมาช่วยสร้างสรรค์ภาพถ่ายให้เกิดความแปลกตา การสร้างภาพลักษณะนี้
จ าเป็นต้องใช้ฟิลเตอร์ C-PL เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพจากการสะท้อนได้ดีข้ึน เพราะฟิลเตอร์ C-PL จะ
ช่วยตัดแสงสะท้อนต่าง ๆ ท าให้ปรากฎรูปร่างที่ชัดเจนมากข้ึน 
 7) การสร้างลักษณะเด่นโดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ (Impact of Symbol) คือ การ
ถ่ายภาพโดยน าสัญลักษณ์ ป้าย ตัวหนังสือหรืออื่น ๆ เข้ามาจัดองค์ประกอบ เพื่อสร้างลักษณะเด่น
ให้กับเหตุการณ์ที่ปรากฏอยู่ในภาพ หรือเพื่ออ้างอิงการบันทึกความทรงจ าอันแสนประทับใจของ
สถานที่ที่มีการเดินทางไป 
 8) การสร้างสรรค์ภาพถ่ายจากน้้า (Impact of Water) คือ การถ่ายทอดลวดลาย 
ความรุนแรง ความนุ่มนวล การหยุดนิ่งของน้ า ซึ่งอาจเกิดจากการเคลื่อนไหว แรงกระเพื่อมที่เกิดจาก
การกระท าต่อผิวน้ าโดยตรงหรือสร้างขึ้น รวมไปถึงการใช้เทคนิคถ่ายภาพเพื่อให้เกิดความแปลกตา 
 9) การสร้างภาพแปลกโดยการเปลี่ยนทางยาวโฟกัสของเลนส์ (Zoom Effect) 
การเคลื่อนที่หน้ากล้องหรือเปลี่ยนทางยาวโฟกัสของเลนส์ให้เข้าออกขณะที่ม่านชัตเตอร์ยังไม่ปิด 
เรียกว่าการระเบิดซูม หรืออาจสร้างสรรค์ได้ด้วยวิธีการส่ายกล้องซ้ายขวา หรือข้ึนลง เพื่อให้ผลของ
ภาพที่แปลกตาการสร้างภาพแนวนี้ควรใช้ขาตั้งกล้องเพื่อช่วยรักษาระนาบของกล้องให้อยู่ต าแหน่ง
เดิมตลอดเวลา ขาต้ังกล้องยังช่วยให้ภาพเกิดความคมชัดได้ด้วย 
 
ตอนท่ี 5    หลักการเขียน 

ความหมายของการเขียน 
 การเขียนเป็นการสื่อสารด้วยตัวอักษรเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก 
ประสบการณ์ ข่าวสารและจินตนาการจากผู้เขียนไปสู่ผู้อ่าน 
 ทักษะการเขียนนับเป็นทักษะที่เปน็ทั้งศิลป์และศาสตร์ กล่าวคือ การเขียนต้องใช้ภาษาที่
งดงาม ประณีต สามารถสื่อได้ทั้งอารมณ์ ความรู้ ความคิด จึงต้องใช้ศิลปะในการเขียน ส่วนที่กล่าวว่า
เป็นศาสตร์ เพราะการเขียนทุกชนิดต้องประกอบด้วยความรู้ หลักการและวิธีการ แต่อย่างไรก็ตาม 
การเขียนก็เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนได้ (จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, บาหยัน อิ่มส าราญ 2548 : 181-191)
 จุดมุ่งหมายของการเขียน 
 การเขียนจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือไม่นั้น สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่ผู้เขียนจะต้อง
ค านึงถึง คือ จุดมุ่งหมายในการเขียน ซึ่งสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
 1. การเขียนเพ่ือเล่าเรื่อง 
     การเขียนเพื่อเล่าเรื่อง คือ การน าเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เป็นล าดับอยู่แล้วมา
ถ่ายทอดเป็นข้อ ๆ อาจเป็นเรื่องราวที่ผู้เขียนประสบเองหรือเป็นเรื่องราวที่เกิดข้ึนกับบุคคลใดบุคคล
หนึ่งหรือเกิดข้ึนในสังคมโดยทั่วไป การเขียนเพื่อเล่าเรื่องส่วนใหญ่เป็นการเขียนเล่าประวัติ เล่า
เหตุการณ์หรือประสบการณ์ต่าง ๆ โดยอาจน ามาเขียนในรูปแบบการเขียนประเภทต่าง ๆ เช่น การ
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เขียนสารคดีและการเขียนข่าว เป็นต้น สิ่งส าคัญส าหรับการเขียนเล่าเรื่อง คือ จะต้องค านึงถึงความ
ถูกต้องตามความเป็นจริงและต้องเล่าเรื่องไปตามล าดับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน 
 2. การเขียนเพ่ืออธิบาย 
  การเขียนเพื่ออธิบาย คือ การเขียนเพื่อช้ีแจง อธิบาย เช่น อธิบายวิธีใช้ วิธีท า 
ข้ันตอนการท า โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจและปฏิบัตติตามได้ เช่น อธิบายวิธีใช้
เครื่องมือ ข้ันตอนการปรุงอาหาร ข้ันตอนการต่อกิ่ง ติดตาต้นไม้ การดูแลรักษาเครื่องใช้ในบ้านหรือ
อธิบายเปรียบเทียบของสองสิ่ง เป็นต้น การเขียนเพื่ออธิบายต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษา ต้องใช้
ภาษาที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย และเป็นไปตามล าดับข้ันตอน 
 3. การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น 
  การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น เป็นการเขียนเพื่อวิเคราะห์ วิจารณ์ แนะน า หรือ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นการแสดงความคิดเห็นอย่างเดียวหรือมี
ข้อเสนอแนะประกอบด้วย โดยต้องค านึงถึงพื้นฐานของข้อเท็จจริง อีกทั้งต้องมีหลักเกณฑ์และมี
เหตุผล ตัวอย่างการเขียนแสดงความคิดเห็น เช่น บทความ การเขียนบทวิจารณ์ และการเขียนบท
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ เป็นต้น 
 4. การเขียนเพ่ือสร้างจินตนาการ 
  การเขียนเพื่อสร้างจินตนาการเป็นการเขียนที่ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายที่จะให้ผู้อ่านมี
อารมณ์คล้อยตามและเกิดจินตนาการเห็นภาพตามที่ผู้เขียนต้องการ การใช้ถ้อยค าภาษาในงานเขียน
ลักษณะนี้ ต้องใช้ถ้อยค าภาษาที่ประณีต งดงาม สามารถสื่ออารมณ์และความรู้สึกให้เกิดแก่ผู้อ่านได้ 
ซึ่งในบางครั้งก็ต้องใช้ถ้อยค าที่มีความหมายแฝง มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ หรือมีความหมายเชิง
เปรียบเทียบ เพื่อช่วยสร้างจินตนาการให้เกิดแก่ผู้อ่าน การเขียนตามจุดมุ่งหมายนี้จะปรากฎในการ
เขียนประเภทบันเทิงคดีเป็นส่วนใหญ่ 
 5. การเขียนเพ่ือโน้มน้าวใจ 
  การเขียนเพื่อโน้มน้าวใจเป็นการเขียนที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์ที่จะชักจูง โน้มน้าวใจให้
ผู้อ่านยอมรับในสิ่งที่ผู้เขียนเสนอ เช่น การเขียนโฆษณา การเขียนค าขวัญ การใช้ภาษาในงานเขียน
ประเภทนี้ต้องใช้ภาษาที่สั้น กระชับ รัดกุม สะดุดตา สะดุดใจผู้อ่าน อาจเล่นค า เล่นส านวน เพื่อให้
เกิดความคล้องจองท าให้ผู้อ่านจดจ าได้ในเวลาอันรวดเร็ว 
 6. การเขียนเพ่ือล้อเลียนเสียดสี 
  การเขียนเพื่อล้อเลียนเสียดสีเป็นการเขียนที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์ที่จะต าหนิสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง อาจเป็นบุคคล เหตุการณ์หรือสถานการณ์ แต่เป็นการต าหนิอย่างนุ่มนวล ท านองติเพื่อก่อ การ
เขียนลักษณะนี้ต้องไม่มีลักษณะการกล่าวร้ายหรือมุ่งท าลาย การใช้ภาษาในงานเขียนประเภทนี้ต้อง
สุภาพ นุ่มนวล อาจแทรกอารมณ์ขันท านองยั่วล้อด้วยถ้อยค าหรือด้วยเรื่องราว 
 7. การเขียนเพ่ือกิจธุระ 
  การเขียนเพื่อกิจธุระ คือ การเขียนที่ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง การ
เขียนชนิดนี้จะมีรูปแบบการเขียนและลักษณะการใช้ภาษาที่แตกต่างกันไปตามประเภทของงานเขียน 
เช่น การเขียนหนังสือราชการ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนโทรเลข และการเขียนประกาศแจ้ง
ความ เป็นต้น 
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 การเขียนให้บรรลุวัตถุปะสงค์นั้น นอกจากผู้เขียนจะต้องก าหนดจุดมุ่งหมายในการ
เขียนที่แน่นอน และเลือกรูปแบบการเขียนที่เหมาะสมแล้ว ผู้เขียนต้องค านึงถึงปัจจัยอื่น ๆ อีกหลาย
ประการที่จะช่วยให้งานเขียนเป็นงานเขียนที่ดีมีคุณภาพ เช่น การเลือกใช้ถ้อยค า การใช้โวหาร 
ส านวนภาษาและระดับภาษา เป็นต้น 

ขั้นตอนการเขียน 
เมื่อผู้เขียนต้องการจะเขียนประเภทใด ไม่ว่าจะป็นเรียงความ บทความ สารคดี การ

เขียนรายงานทางราชการ ฯลฯ ผู้เขียนจะต้องด าเนินการตามขั้นตอนในการเขียน ดังนี้ 
1.  การเลือกเรื่อง 

 การเลือกเรื่อง เป็นข้ันตอนแรกของการเขียน กรณีที่ผู้เขียนต้องเขียนตามหัวข้อเรื่อง
ที่มีผู้ก าหนดก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการเลือกเรื่องที่ถึงจะเขียน แต่กรณีที่ผู้เขียนต้องเลือกเรื่องที่จะเขียน
เอง ผู้เขียนต้องค านึงถึงวิธีการเลือกเรื่องในการเขียนดังต่อไปนี้ 

 - ควรเลือกเรื่องที่ตนมีความรู้หรือมีประสบการณ์อยู่บ้างแล้ว ถ้าคิดว่ายังไม่มีความรู้
พอหรือไม่แม่นย า ควรหาความรู้เพิ่มเติม 
  - ควรเลือกเรื่องที่ผู้เขียนสนใจ บางครั้งผู้เขียนอาจมีความรู้หลายอย่างที่สามารถ
เขียนเรื่องใดก็ได้ แต่ก็ควรเลือกเรื่องที่ตนสนใจและถนัดที่สุด เพราะจะท าให้การเขียนส าเร็จด้วยดี 
  - ควรเลือกเรื่องที่ไม่มีผู้ใดเขียนกันอย่างแพร่หลาย หากเป็นไปได้ควรเลือกเรื่องที่
แปลกและใหม่หรือเรื่องที่มีรสชาติ เพราะจะท าให้เรื่องน่าสนใจน่าติดตาม แต่ผู้เขียนก็ควรค านึงด้วย
ว่าเรื่องที่แปลกใหม่นี้มีแหล่งอ้างอิงทั้งประเภทหนังสือและบุคคลเพียงพอหรือไม่ 
  - ควรเลือกเรื่องให้เหมาะกับกาลเวลาด้วย เช่น การเขียนบทความต้องพิจารณา
เขียนเรื่องที่ทันสมัยก าลังเป็นที่สนใจของผู้คนในสังคม ส่วนการเขียนเรียงความเนื้อหาที่น ามาเขียนไม่
จ าเป็นต้องเลือกเขียนเรื่องที่มีผู้คนสนใจในขณะนั้นก็ได้ 
  - ควรเลือกเรื่องให้เหมาะสมกับผู้อ่าน ผู้ เขียนจะต้องศึกษารายละเอียดของผู้อ่าน
เกี่ยวกับเพศ วัย ความรู้ ความสนใจ เพื่อจะได้เลือกเขียนเรื่องให้เหมาะสมต่อไป 

2.  การก้าหนดขอบเขตและจุดมุ่งหมายในการเขียน 
  เมื่อผู้เขียนเลือกเรื่องที่จะเขียน และมีข้อมูลพอที่จะเขียนแล้ว ก็ยังไม่ควรลงมือเขียน
ทันที ผู้เขียนควรจ ากัดขอบเขตเนื้อหาที่จะเขียนให้เหมาะสมกับเวลา จ านวนหน้า ผู้อ่าน และข้อมูล 
หากมีเวลาเขียนน้อยหรือมีจ านวนหน้าจ ากัด ก็ควรก าหนดขอบเขตของเรื่องให้แคบ ถ้าไม่จ ากัด
จ านวนหน้า หรือมีเวลาเขียนยาวนาน ก็ก าหนดขอบเขตของเรื่องให้กว้างได้ นอกจากนี้อาจต้องจ ากัด
ขอบเขตของเรื่องตามปริมาณข้อมูลที่มีด้วย กล่าวคือ ถ้าเป็นเรื่องแปลกใหม่ยังไม่ค่อยมีการศึกษา
ค้นคว้า หรือยังไม่มีการเผยแพร่ทั่วไป ก็ควรลดขอบเขตของเรื่องให้แคบเข้า 
 เมื่อก าหนดขอบเขตของเรื่องแล้ว ก็ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ในการเขียนให้ชัดเจน
ว่า มีจุดมุ่งหมายในการเขียนอย่างไร เช่น ต้องการเขียนเพื่อเล่าเรื่องเหตุการณ์หรือประสบการณ์ 
ต้องการเขียนเพื่ออธิบายวิธีท า หรือแนะน าการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรืออธิบายความเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
หรือต้องการเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์ ต้องการเขียนเพื่อชักจูง โน้มน้าว ปลุกใจให้
ปฏิบัติตาม หรือต้องการเขียนเพื่อสร้างจินตนาการ เมื่อก าหนดจุดมุ่งหมายได้แล้วก็เริ่มข้ันตอนการ
เขียน 
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 ถ้าผู้เขียนก าหนดขอบเขตของเรื่องได้เหมาะสม ก็จะม าให้เนื้อหามีน้ าหนักและเรื่อง
ที่เขียนก็ดูมีคุณค่าน่าอ่านด้วย 

 3.  การเขียนโครงเรื่อง 
  การเขียนโครงเรื่องนับเป็นข้ันตอนการเขียนที่ส าคัญข้ันตอนหนึ่ง แม้ว่าเรื่องที่เขียน
จะแปลกใหม่ แต่เนื้อหาไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความไม่เป็นล าดับต่อเนื่อง เขียนไม่ตรงกับช่ือเรื่อง 
หรือได้เนื้อความไม่ครบถ้วนก็ไม่ท าให้เรื่องน่าสนใจไปได้ การเขียนโครงเรื่องจึงเป็นข้ันตอนที่ผู้เขียน
งานทุกประเภทจะละเลยไม่ได้ 
  การเขียนโครงเรื่อง หมายถึง การวางและการจัดล าดับเค้าโครงอันเป็นความคิด
ส าคัญของเรื่องที่จะเขียน การเขียนโครงเรื่องไว้อย่างดีจะเป็นแนวทางในการเขียน ท าให้งานเขียน
สมบูรณ์และมีคุณภาพ 
  ประเภทของโครงเรื่องมี 2 ประเภท คือ 
  - โครงเรื่องประเภทหัวข้อ โครงเรื่องประเภทนี้ผู้เขียนจะเสนอประเด็นความคิด 
เป็นหัวข้อด้วยค าหรือวลีสั้น ๆ เพื่อเป็นการก าหนดประเด็นความคิดที่จะเขียนอย่างกว้าง ๆ ถ้าโครง
เรื่องมีหัวข้อรองและหัวข้อย่อยด้วยก็ควรจัดล าดับหัวข้อลดหลั่นกันมาด้วยตัวเลข เพราะจะท าให้เห็น
ล าดับความส าคัญของเนื้อหาได้ชัดเจนและเป็นระบบดี โครงเรื่องประเภทนี้เป็นที่นิยมกันมาก เพราะ
สะดวกและรวดเร็ว เหมาะแก่การเขียนที่ไม่เป็นวิชาการ เช่น บทความทั่วไป อย่างไรก็ตามเมื่อลงมือ
เขียนจริง ๆ ผู้เขียนยังไม่สามารถเขียนขยายความได้ทันที จะต้องเรียบเรียงความคิดให้เป็นประโยคอีก
ครั้ง 
  - โครงเรื่องประเภทประโยค โครงเรื่องประเภทนี้ผู้เขียนจะเสนอประเด็นความคิด
เป็นรูปประโยคที่สมบูรณ์ โครงเรื่องประเภทนี้เหมาะแก่การเขียนที่เป็นวิชาการ เช่น รายงานทาง
วิชาการ เรียงความ และบทความวิชาการ เป็นต้น โครงเรื่องประเภทประโยคนี้แม้จะยุ่งยากและใช้
เวลากว่าประเภทแรก แต่จะเป็นโครงเรื่องที่มีความชัดเจนกว่า และสามารถเขียนขยายความได้ทันที 
โครงเรื่องที่เขียนเป็นประโยคแล้วนี้ ก็คือประโยคใจความส าคัญของแต่ละย่อหน้านั่นเอง 
  วิธีการเขียนโครงเรื่องอาจท าได้ 2 วิธี คือ 
  - โครงเรื่องท่ีสร้างจากความคิดย่อย วิธีนี้มีข้ันตอนการเขียนดังนี้ 
  ก) ขั้นตอนการรวบรวมความคิด ข้ันตอนนี้เป็นการรวบรวมความคิดของ
ผู้เขียน ผู้เขียนจะต้องคิดพิจารณาเป็นเบื้องต้นก่อนว่า เรื่องที่จะเขียนนี้ควรมีเนื้อหาอะไรบ้าง เมื่อคิด
ได้ก็จดไว้ทุกประเด็นโดยไม่ต้องค านึงว่าเนื้อหาจะต่อเนื่อง หรือตรงกับเรื่องที่จะเขียนหรือไม่ ข้ันตอน
นี้ยังไม่ผ่านการกลั่นกรองเนื้อหาสาระและการล าดับเรื่องราว ความคิดของเรื่องที่จะเขียนนี้อาจได้มา
จากความรู้หรือประสบการณ์เดิม การเขียนโครงเรื่องประเภทนี้ เหมาะแก่ผู้เขียนที่ยังไม่มีความรู้ใน
เรื่องที่จะเขียนอย่างกระจ่างชัด 
  ข) ขั้นการจัดกลุ่มความคิด เมื่อได้รวบรวมความคิดจนได้ประเด็นเกี่ยวกับเรื่อง
ที่จะเขียนหลากหลายแล้ว ก็คัดเลือกเฉพาะประเด็นทีเ่กีย่วกับเรือ่งที่จะเขียน ส่วนเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องก็
ตัดทิ้งไป จากนั้นน าประเด็นที่เกี่ยวข้องมาจัดกลุ่ม ประเด็นใดที่มีความคิดหรือเนื้อหาคล้ายคลึงกันก็
จัดรวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน แล้วก าหนดหัวข้อใหญ่ให้ครอบคลุมเนื้อหาแต่ละกลุ่มอย่างชัดเจน เมื่อจัด
กลุ่มเรียบร้อยแล้วก็จะได้โครงเรื่องที่ประกอบด้วยหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อย 
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 ค) ขั้นการจัดล้าดับความคิด เมื่อจัดความคิดให้เป็นหมวดหมูแ่ล้ว ความคิดต่าง 
ๆ อาจยังสับสน ควรน ากลุ่มความคิดต่าง ๆ ทั้งในระดับหัวข้อใหญ่และหัวข้อย่อยมาจัดล าดับอีกครั้ง
หนึ่งตามเรื่องราว ตามเหตุและผล ตามเวลา ตามล าดับก่อนหลัง ตามล าดับความส าคัญ ตามทิศทาง 
ตามสถานที่ ตามล าดับใกล้ไกลและตามล าดับจากส่วนย่อยสู่ส่วนใหญ่ การเรียงล าดับความคิดให้เป็น
ระเบียบนี้ท าให้ข้อเขียนชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 ง) ขั้นทบทวนความคิดและปรับปรุงโครงเรื่องให้สมบูรณ์ เมื่อผู้เขียนล าดับ
ความคิดแล้ว ก็ควรพิจารณาทบทวนว่าโครงเรื่องเดิมที่เขียนไว้มีประเด็นความคิดครบถ้วนหรือยัง
เพียงพอหรือไม่ ถ้ายังก็เพิ่มเติม หรือเสริมความคิดให้ครบถ้วน ซึ่งอาจกระท าได้ในระดับหัวข้อใหญ่
และหัวข้อย่อย 
 - โครงเรื่องท่ีสร้างจากความคิดหลัก วิธีนี้มีข้ันตอนการเขียนดังนี้ 
 ก) ขั้นการก้าหนดความคิดหลัก การสร้างโครงเรื่องวิธีนี้ ผู้เขียนจะต้องคิด
พิจารณาอย่างรอบคอบว่าเรือ่งทีจ่ะเขียนควรมีความคิดหลกัที่เป็นเนื้อหาส าคัญอะไรบ้าง แล้วรวบรวม
ความคิดหลักไว้เป็นข้อ ๆ การเขียนโครงเรื่องประเภทนี้เหมาะกับผู้เขียนที่มีความรู้เรื่องที่จะเขียนเป็น
อย่างดีแล้ว 
  ข) ขั้นการขยายความคิดหลัก เมื่อได้ก าหนดความคิดหลักในข้ันตอนแรกแล้ว 
อาจจะเห็นว่าความคิดหลักนั้นยังไม่ให้รายละเอียดของเรื่อง ผู้เขียนอาจขยายเพิ่มเติมความคิดย่อยให้
มากขึ้นเพื่อจะได้โครงเรื่องที่สมบูรณ์ ทั้งนี้ไม่จ าเป็นต้องขยายความคิดหลักทุกหัวข้อก็ได้ 
 ค) ขั้นการจัดล้าดับความคิด เมื่อได้ก าหนดความคิดหลักและขยายความคิด
หลักเรียบร้อยแล้ว ผู้เขียนควรจัดระดับความคิดทั้งหมดให้เป็นล าดับตามวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวในข้อ 
ก) - ค) เพื่อให้เนื้อหาต่อเนื่องกัน 
 ง) ขั้นทบทวนความคิดและการปรับปรุงโครงเรื่องให้สมบูรณ์ เมื่อผู้เขียนสร้าง
โครงเรื่องตามล าดับจนเสร็จสิ้นแล้ว ก็ควรพิจารณาทบทวนโครงเรื่องอีกครั้งหนึ่งว่ามีเนื้อหาสมบูรณ์
และมีเค้าโครงเป็นล าดับต่อเนื่องหรือยัง ถ้าพิจารณาเห็นว่าโครงเรื่องสมบูรณ์แล้วก็สามารถขยายโครง
เรื่องเป็นประโยคได้ 
  โครงเรื่องที่วางไว้แล้วนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ เพราะผู้เขียนอาจพบ
ปัญหาเรื่องการค้นคว้าหาข้อมูล เช่น ข้อมูลไม่เพียงพอหรือไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ผู้เขียนจึง
อาจพิจารณาปรับโครงเรื่องในการเขียนได้ตามความเหมาะสม 
 4.  การแสวงหาความและการรวบรวมความรู้ 
  การเขียนเรื่องต่าง ๆ ผู้เขียนควรมีความรู้และความคิดที่กว้างขวาง เมื่อผู้เขียนเขียน
โครงเรื่องเรยีบรอ้ยแล้ว ก็ควรเริ่มต้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อจะได้เขียนเรื่องได้สมบรูณ์และทันสมัย การ
ค้นคว้าหาข้อเท็จจริง หลักฐานและรายละเอียดต่าง ๆ ผู้เขียนสามารถหาได้จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ 
ดังนี ้
 4.1 การค้นคว้าจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ หนังสืออ้างอิง เอกสารต่าง ๆ ผู้เขียน
 สามารถค้นคว้าได้จากหอสมุดแห่งชาติ ห้องสมุดสถาบันต่าง ๆ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หนังสือเหล่าน้ีนับเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ส าคัญ 
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 4.2 การค้นคว้าจากหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารและจุลสาร สิ่งตีพิมพ์เหล่านี้จะ
ให้ข้อมูลที่ทันสมัยและทันโลกกว่าหนังสือ เพราะผลิตสู่ตลาดเป็นประจ าทุกวัน ทุกสัปดาห์และทุก
เดือน 
 4.3 การสัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้เช่ียวชาญ หรือผู้เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์นับเป็นวิธีที่รวดเร็ว
และได้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุด นับเป็นวิธีการหาข้อมูลที่นิยมใช้มากในยุคแห่งโลกสื่อสารปัจจุบัน 
 4.4 การสนทนากับบุคคลทั่วไปเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น วิธีนี้จะท า
ให้ผู้เขียนมีความคิดที่กว้างไกล และช่วยพัฒนาความคิด และระบบความคิดของผู้เขียนด้วย 
 4.5 การบันทึกเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ ที่พบเห็น วิธีนี้เป็นวิธีที่ผู้เขียนสร้าง
แหล่งข้อมูลข้ึนมาเอง 
 4.6 การเก็บข้อมูลจากสถานที่จริง การได้รายละเอียดจากแหล่งข้อมูลจริงจะท าให้
ได้เนื้อหาและหลักฐานที่เป็นจริงและเช่ือถือได้ นับเป็นแหล่งข้อมูลที่มีค่า 
  4.7 ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วีดิทัศน์ ไมโครฟิล์ม 
ภาพยนตร์ ฯลฯ โดยเฉพาะปัจจุบันเทคโนโลยีและระบบสื่อสารต่าง ๆ ก้าวหน้าทันสมัยและรวดเร็ว 
ผู้เขียนอาจค้นคว้าหาข้อมูลได้จากเครื่องมือระบบใหม่ได้ เช่น อินเทอร์เน็ต และมัลติมีเดีย เป็นต้น 
เมื่อต้องการจะรวบรวมความรู้ที่ค้นคว้าได้ ผู้เขียนควรบันทึกข้อมูลนั้นอย่างมีระบบ เพื่อจะได้ใช้
ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดและไม่สูญหาย 
 5.  การเรียบเรียงเรื่อง 
 เมื่อได้โครงเรื่องที่แน่นอนและค้นคว้าหาข้อมูลรวมทั้งรายละเอียดได้เพียงพอแล้ว 
ผู้เขียนก็ลงมือเรียบเรียงเนื้อหาตามโครงเรื่องที่วางไว้ ถ้าเขียนโครงเรื่องได้สมบูรณ์ดี เรื่องราวที่เรียบ
เรียงก็จะเป็นอนัหนึ่งอันเดียวกันมีสาระครบถ้วน อย่างไรก็ตามหากผู้เขียนเขียนโครงเรื่องเป็นประโยค
ไว้ก่อน ก็จะสามารถขยายความเป็นย่อหน้าได้อย่างรวดเร็วเพราะประโยคส าเร็จรูปแล้วนั้นส่วนใหญ่ก็
คือประโยคใจความส าคัญในย่อหน้านั่นเอง 
 การเขียนเรื่องต่าง ๆ ผู้เขียนจะต้องพิจารณาด้วยว่าจะใช้โวหารประเภทใดในการ
เขียน การเขียนเรื่องแต่ละย่อหน้าหรือแต่ละเรื่องนั้นผู้เขียนอาจใช้โวหารได้มากกว่าหนึ่งประเภท แต่
ทั้งนี้ต้องเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อเรื่องด้วย เนื้อหาของเรื่องจะประกอบด้วยข้อมูลความรู้ ที่เป็น
ข้อเท็จจริง ข้อคิด ความคิดเห็น ความรู้สึก หลักฐาน อ้างอิง สถิติตัวเลข ตัวอย่าง อุทาหรณ์ และอาจ
แทรกส านวนไทย สุภาษิต ค าพังเพย เพื่อให้เรื่องน่าสนใจและท าให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องนั้นได้เร็วข้ึน 
 ในการเขียนเรียบเรียงเรื่องนั้น ผู้เขียนยังต้องค านึงถึงระดับภาษาที่ใช้ในการเขียน
ด้วยว่าเรื่องประเภทใดควรจะใช้ภาษาใด เพื่อจะได้ส่งสารไปยังผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ผู้เขียนยังต้องค านึงถึงเรื่องของการใช้ค า การสร้างประโยค และการใช้โวหารดังได้กล่าว
มาแล้วด้วย 
 6.  การตรวจทานแก้ไข 
 ข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนสุดท้ายที่ผู้เขียนจะละเลยไม่ปฏิบัติไม่ได้ แม้ว่าผู้เขียนจะเขียน
เรื่องราวตามขั้นตอนรวมทั้งได้มีการเขียนโครงเรื่องได้อย่างดีก่อนลงมือเขียนแล้วก็ตาม ผู้เขียนก็ควร
ทบทวนอีกครั้งว่าเรื่องที่เขียนทั้งเรื่องสมบูรณ์ กลมกลืน ต่อเนื่องกันดีหรือไม่  นับตั้งแต่ช่ือเรื่อง 
พิจารณาว่าช่ือเรื่องเหมาะสมและครอบคลุมเนื้อหาของเรื่องทั้งหมดหรือไม่ พิจารณาองค์ประกอบทั้ง 
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3 ส่วนของงานเขียนว่าแต่ละส่วนได้ท าหน้าที่สื่อสารความคิดของผู้เขียนได้ครบถ้วนตามต้องการหรือ
ยัง รวมทั้งพิจารณาตรวจทานการใช้ถ้อยค าภาษาให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเหมาะสมกับประเภทงานเขียน
ด้วย หากพบข้อบกพร่องก็ควรแก้ไขเปลี่ยนแปลง การตรวจทานแก้ไขมีส่วนท าให้งานเขียนสมบูรณ์ได้
อย่างแน่นอน 
 
ตอนท่ี 6    หลักการออกแบบสิ่งพิมพ์ 
      องค์ประกอบของหนังสือ (สุรสิทธ์ิ วิทยารัฐ 2542 : 41-44) 
 1. ใบหุ้มปก (Book Jacket) เป็นกระดาษที่หุ้มอยู่นอกปกหนังสือ มิได้เย็บติดกับเล่ม
หนังสือ แต่พับปลายมาด้านหลังของปกหน้าและปกหลัง จุดประสงค์ของการจัดให้มีใบหุ้มปกเพื่อ
ประโยชน์ ดังนี้ 

 - ป้องกันหนังสือไม่ให้ช้ าหรือสกปรก ทั้งยังช่วยรักษาปกให้ใหม่อยู่เสมอ 
                 - เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน ให้คนเลือกซื้อหนังสือนั้น 
                 - บอกรายละเอียดต่าง ๆ แก่ผู้อ่าน กระดาษหุ้มปกจะประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือผู้
แต่ง บางเล่มอาจมีช่ือผู้พิมพ์ปรากฏอยู่ด้วย 
                 ใบหุ้มปกมักจะพิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียว ส่วนด้านหลังที่แนบกับปกหนังสือนั้น 
มักไม่พิมพ์ให้มีภาพหรือข้อความใด ๆ ปรากฏอยู่ 
 2. ปก (Cover) หน้าที่ของปก คือ ป้องกันรักษาตัวหนังสือทั้งหมดและให้รายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องของหนังสือ ในกรณีที่ไม่มีใบหุ้มปก ปกติท าหน้าที่เป็นสิ่งชักจูงใจให้คนซื้อหนังสือด้วย
ลกัษณะการออกแบบปกจึงเน้นในเรื่องของความสวยงามมากเป็นพิเศษ ขณะเดียวกันก็พยายามสื่อ
ความหมายของเนื้อหาภายในเล่มหนังสือด้วย 
 ส่วนประกอบของหนังสือ ประกอบด้วย ช่ือเรื่อง ช่ือผู้แต่ง ช่ือผู้พิมพ์ โดยเลือกขนาด
ตัวอักษรให้ลดหลั่นกันตามล าดับ ส่วนที่เป็นสันปกก็มีความส าคัญเช่นเดียวกัน จะต้องมีช่ือเรื่องและ
ช่ือผู้แต่ง เพื่อจะสามารถจะมองเห็นข้อความดังกล่าวได้เมื่อน าหนังสือเรียงใส่ตู้แล้ว 
 3. ใบผนึกปก (End paper) โดยปกติหากเป็นหนังสือปกแข็งจะมีกระดาษปิดผนึกติด
กับด้านในของปกหนังสืออกีแผ่นทัง้ด้านหน้าและด้านหลังปก โดยครึ่งหนึ่งของกระดาษผนึกด้านในปก 
ส่วนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งอาจจะปล่อยให้เป็นใบรองปก กระดาษที่น ามาใช้มักจะเป็นกระดาษที่มีความ
เหนียว เนื้อดี ใบผนึกปกและใบรองปกนี้จะท าหน้าที่ช่วยยึดปกให้แน่นกับตัวเล่มหนังสือ โดยอาจ
ปล่อยให้เป็นกระดาษว่างๆหรือออกแบบให้พิมพ์เป็นลวดลายสวยงามก็ได้ 
 4. ใบรองปก (Fly-leaf) เป็นปลิวติดกับปก ท าหน้าที่ยึดเล่มหนังสือกับปกหนังสือ ส่วน
ใหญ่จะมีใบรองปกทั้งปกหน้าและปกหลัง 
 5. ปกใน (Title page) มีหน้าที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเช่นเดียวกับปก 
ประกอบด้วยข้อความระบุ ช่ือหนังสือ ช่ือผู้แต่ง ช่ือผู้พิมพ์ ท าให้อ่านได้รายละเอียดเหล่านี้ในกรณีที่
ปกหน้าฉีกขาดหรือหากห้องสมุดน าหนังสือไปท าปกใหม่ให้แข็งแรงข้ึน 
 6. หน้าลิขสิทธิ์ (Copyright page) หมายถึง หน้าบ่งบอกแก่ผู้อ่านว่าผู้ใดเป็นเจ้าของ
ลิขสิทธ์ิหนังสือเล่มนี้ หนังสือนั้นได้จัดพิมพ์มาแล้วกี่ครั้ง เมื่อใดบ้าง นอกจากนี้หนังสือบางเล่มอาจให้
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ข้อมูลส าหรับบัตรรายการห้องสมุดไว้ด้วย หน้าลิขสิทธ์ิจะอยู่ด้านหลังของปกใน ในกรณีของปกใน
หลายแผ่น หน้านี้จะอยู่หลังปกในแผ่นหลังสุด 
 7. หน้าอุทิศ (Dedication page) เป็นหน้าที่ของผู้แต่งระบุว่า อุทิศผลงานให้แก่ผู้ใดผู้
หนึ่ง ซึ่งอาจเป็นบุคคลเดียวกันหรือหลายคน หรืออุทิศให้แก่สถาบันก็ได้ หน้าอุทิศนี้ใช้หน้าหนังสือ 1 
หน้า ถึงแม้ว่าจะพิมพ์ตัวหนังสือเพียงไม่กี่ค า ก็จะใช้เนื้อที่ ทั้งหน้า และต้องอยู่ล าดับถัดจากหน้า
ลิขสิทธ์ิ การออกแบบมักจัดให้ดูเป็นทางการน่าเคารพ มีลักษณะเป็นอนุสรณ์ให้แก่บุคคลหรือสถาบัน
ที่อุทิศให้ 
 8. ค้านิยม (Foreword) หมายถึง ค าที่บุคคลอื่นเขียนน าเกี่ยวกับเนื้อหาในหนังสือ หรือ
ผู้แต่ง ค านิยมนี้จะต้องอยู่ก่อนค าน าของผู้แต่ง ถ้ามีผู้เขียนค านิยมหลายคนจะต้องเรียงล าดับตาม
ความส าคัญของบุคคลที่เขียนค านิยม 
 9. ค้าน้า (Preface) หมายถึง ข้อความที่ผู้แต่งเขียนข้ึน เพื่ออธิบายให้ผู้อ่านทราบถึง
แรงบันดาลใจหรือสิ่งที่อยากให้ผู้อ่านทราบ ก่อนที่จะเริ่มอ่านเรื่อง อาจจะเป็นการขอบคุณผู้ที่
เกี่ยวข้องหรือช่วยเหลือในการจัดพิมพ์ ถ้าเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยสถาบัน อาจมีค าน าของสถาบัน 
ค าน าของบรรณาธิการหรือผู้จัดพิมพ์ แล้วจึงเป็นค าน าของผู้เขียน 
 10. สารบัญ (Table of Contents) หมายถึง รายช่ือของบทและเรื่องเรียงตามล าดับ
เพื่อบอกแก่ผู้อ่านว่าในหนังสือเล่มนั้นประกอบด้วยบทและเรื่องใดบ้าง แต่ละเรื่องที่หน้าใด เพื่อให้
ผู้อ่านเปิดหาได้สะดวก การออกแบบจึงควรให้สะดวกแก่การเปิดหาได้โดยง่าย มีลักษณะสบายตา 
 11. สารบัญภาพ (Table of Illustrations) หนังสือบางเล่มที่มีภาพเป็นส่วนส าคัญ
และมีภาพจ านวนมาก จ าเป็นต้องมีสารบัญภาพ เพื่อให้ผู้อ่านพลิกดูได้สะดวก 
 12. เน้ือเรื่อง (Contents) เป็นส่วนที่เป็นเนื้อหาส าคัญของหนังสือ ส าหรับส่วนเนื้อ
เรื่องนี้อาจแบ่งออกเปน็ภาค (Part) เป็นตอน (Section) เป็นบท (Chapter) หรือแบ่งเป็นข้อย่อย ๆ ก็
ได้ อย่างไรก็ตาม ต้องค านึงถึงหลักการอ่านที่ง่าย เพื่อผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้โดยสะดวก 
 13. ภาคผนวก (Appendix) เป็นส่วนที่ไม่ใช่เนื้อหาโดยตรง แต่ เป็นการอธิบาย
เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง หนังสือบางเล่มจ าเป็นต้องมีค าช้ีแจงประกอบในเนื้อหาของเรื่อง เพื่อ
ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องดีข้ึน ส่วนที่เป็นภาคผนวกนี้อาจจะเป็นระเบียบ กฎหมาย ค าอธิบายที่ต้องใช้
รายละเอียดมากเกินกว่าจะท าเป็นเชิงอรรถของท้ายหน้าได ้
 14. บรรณานุกรม (Bibliographies) หนังสือวิชาการจะต้องแจ้งถึงที่มาของเนื้อหาที่
ได้มีการอ้างอิงมาจากผลงานของบุคคลอื่น โดยระบุ ช่ือผู้แต่ง ช่ือหนังสือ สถานที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ 
เพื่อให้ผู้อ่านทราบ นอกจากนั้น ยังเป็นประโยชน์ในการที่จะค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมนอกเหนือจาก
เนื้อหาที่ปรากฏอยู่ในหนังสือฉบับนั้นด้วย 
 15. ดัชนี (Index) หมายถึง หน้าที่จัดเรียงหัวข้อส าคัญของเรื่องในหนังสือ ซึ่งส าคัญ 
บุคคล สถานที่หรือหัวข้อรายละเอียดที่ส าคัญของเนื้อหาในหนังสือนั้น โดยจัดเรียงตามล าดับอักษร 
แล้วบอกเลขหน้าให้รู้ว่าเรื่องนั้น ๆ จะอ่านได้จากหน้าใดในหนังสือเล่มนั้น 
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ตอนท่ี 7    ทฤษฎีสีและการใช้สี 
 ตามปกติแล้วมนุษย์จะมองเหน็สีของสิง่ต่าง ๆ ทั้งสีของสิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและ
สีของสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึน ซึ่งอยู่ล้อมรอบตัวเราตลอดเวลา หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ มนุษย์ตกอยู่
ท่ามกลางวงล้อมของสี ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงต่อความรู้สึกของผู้พบเห็น ด้วยเหตุผลดังกล่าวผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ อันเนื่องมาจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงได้รับการแต่งเติม
ให้มีสีสันเหมาะสมสวยงามตามจุดม่งหมายและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม (โกสุม สายใจ 2540 : 3)
 คุณสมบัติของสีต่อการให้ความรู้สึกแตกต่างกัน (โกสุม สายใจ 2540 : 50-51) 

1. สีกับความรู้สึกเก่ียวกับขนาด สีอ่อนมักจะท าให้รู้สึกว่ากว้างใหญ่ข้ึน ในขณะที่สีเข้ม
หรือสีมืดจะท าให้ดูแล้รู้สึกแคบหรือเล็กลงแต่ดูมีน้ าหนักมากว่าสีอ่อน 
 2. สีกับความรู้สึกเก่ียวกับความสะอาด สีผสมขาวหรือสีนวล ๆ จะให้ความรู้สึกสะอาด
ตา น่าใช้ น่าจับต้อง มากกว่าสีแท้หรือสีเข้ม ๆ และภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีเดียวจะดูสะอาดตาก
ว่าภาชนะหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้สีหลายสี 
 3. สีกับความรู้สึกเกี่ยวกับพลัง สีแท้เป็นสีที่ยังมิได้ผสมกับสีอื่น ๆ จะให้พลังสดใส
แข็งแรงมากกว่าสีที่ถูกผสมแล้ว เช่น สีแดงจะดูมีพลังมากกว่าสีชมพู (แดงผสมขาว) และสีน้ าตาล 
(แดงผสมด า) นอกจากนี้สีที่ให้ความรู้สึกร้อนแรง เช่น สีแดง ส้ม ม่วงแดง จะให้พลังมากกว่าสีที่ให้
ความรู้สึกเย็น เช่น สีน้ าเงิน สีเขียว และสีม่วงคราม เป็นต้น ส่วนสีที่ผสมด าจะให้ความรู้สึกว่ามีมวล
หรือมีน้ าหนักมากกว่าสีที่ผสมด้วยขาว 
 4. สีกับความรู้สึกเก่ียวกับความเคลื่อนไหว ความเคลื่อนไหวของสีแต่ละสี รับรู้ได้ด้วย
ตาและจิต โดยการมองผิวหน้าของแต่ละสทีี่เปลง่ประกายออกมาในลักษณะของความสั่นสะเทือนของ
สี (Vibration) แคนเดนสกี้ จิตรกรในกลุ่มนามธรรม (Abstract Art) ได้ก าหนดการเคลื่อนไหวของสี 
ดังนี ้
 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 
 5. สีกับความรู้สึกเกี่ยวกับระยะใกล้ไกล สีแต่ละสีให้ความรู้สึกเกี่ยวกับระยะใกล้ไกล
ต่างกัน เมื่อน าสีแท้มาระบายในโครงงานเดียวกัน สีแท้ที่ยังมิได้ผ่านการผสมสีใด ๆ จะให้ความรู้สึก
ทางด้านระยะแตกต่างกันโดยแบ่งออกเป็น 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 
บางครั้งแสดงถึงพลังอ านาจเมื่อน ามาใช้ร่วมกับสีทอง 
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  สีเหลือง เบิกบาน สว่างสดใส มั่งค่ังสมบรูณ์ กระตุ้นสายตา ไวต่อการมองเห็นของ
มนุษย์และเมื่ออยู่ใกล้ ๆ กับสีอื่น จะเปล่งพลังข่มสีเหล่าน้ัน 
  สีน้ าเงิน เรียบร้อย สงบ อ้างว้าง แต่มั่นคง ถ้าใช้ในปริมาณมากจะท าให้รู้สึกเงียบ
สงบ วังเวง 
  สีเขียว สงบ ร่มเย็น มีชีวิตชีวา ถ้าใช้ปริมาณมากท าให้รู้สึกอุดมสมบูรณ์และช่วยให้
ประสาทตาและกล้ามเนื้อผ่อนคลายจากความตึงเครียด 
  สีส้ม เร่งเร้า แสบตา กระวนกระวาย โดดเด่น อยู่แนวหน้า 
  สีม่วง สงบ ภาคภูมิ ถ้าใช้ในปริมาณมาก ๆ และผสมให้อ่อนลงจะท าให้รู้สึกซึมเศร้า 
เหงา ผิดหวัง เว้ิงว้างและลึกลับน่ากลัว 
  สีขาว สะอาดตา บริสุทธ์ิ แต่ถ้าใช้ปริมาณมากท าให้รู้สึกจืดชืด จ าเจ เบื่อหน่าย 
  สีด า มืดมิด ลึกลับ เศร้าหมอง น่าเกรงกลัว ความตาย เมื่อใช้กับสีอื่น ๆ จะส่งให้สี
อื่นเด่นชัดข้ึน 
  สีเทา ธรรมดา เรียบร้อย แก่ชรา แต่ถ้าเป็นเสื้อผ้าจะให้ความรู้สึกสง่างามเข้ากับทุก
สีได ้
  สีชมพู, สีกลีบกุหลาบ แสดงความอ่อนหวานนุ่มนวลและเป็นสัญลักษณ์ของความรัก 
  สีน้ าตาล หนักแน่นมั่นคง ถ้าใช้ปริมาณมากหรือเป็นสีส่วนรวมของภาพท าให้รู้สึก
แห้งแล้ง หงอยเหงา 
 การใช้สีตามหลักการใช้สีของระบบสีสามเหลี่ยม (Color Triangle System) ระบบ
นี้คิดข้ึนโดย โจเซฟ อัลเบอร์ (Josef Albers) และสวอล ซิลแมน (Sewell Sillman) โดยก าหนดว่าสี
ที่เราพบเห็นจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 
 1. สีที่ปรากฏจากแสงที่ส่องกระทบโดยตรง เช่น สีแดง สีน้ าเงิน สีเหลือง ส้ม เขียว ม่วง 
 2. สีที่ปรากฏจากแสงสะท้อนของแต่ละสี เช่น สีโคลน อันเนื่องจากการผสมของสีตรงกนั
ข้าม 3 คู่ 
 สีทั้งสองกลุ่มนี้เมื่อใช้ในโครงงานเดียวกัน สีกลุ่มที่ 2 จะส่งเสริมให้สีกลุ่มที่ 1 แสดงพลัง
ได้อย่างเต็มที่ (โกสุม สายใจ 2540 : 78-95)   
 การใช้สีตามหลักการใช้สี แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นใหญ่ๆดังนี้ 
 1. การใช้สีเพ่ือให้แต่ละสีประสานกลมกลืนกัน ตามปกติแล้ว ความกลมกลืนเป็นความ
พอดี หรือความพึงพอใจในการจัดส่วนประกอบต่าง ๆ ทางศิลปะ เช่น เส้น รูปร่าง พื้นผิว และสี เป็น
ต้น 
 การสร้างความกลมกลืนของสี โดยปกติแล้วจะพิจารณาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสี
หนึ่งกับสีอื่น ๆ  โดยมีความเช่ือว่า “สีจะอยู่โดดเดี่ยวหรือแยกออกไปจากกลุ่มมิได้” ถ้าจะลงสีใดสีหนึ่ง
ไปในภาพจะต้องนึกถึงความสัมพันธ์กับสีอื่น ๆ ในภาพนั้นด้วย เราสามารถสร้างเกณฑ์หลัก ๆ ที่
เกี่ยวกับความกลมกลืนของสีได้ดังต่อไปนี้ 
 1.1 การใช้สีกลมกลืนด้วยค่าน้้าหนังของสี สีเดียว (Total Value Harmony) 
การใช้สีกลมกลืนด้วยค่าน้ าหนักของสี สีเดียว หมายถึง การท าให้สี สีเดียวมีค่าหลายน้ าหนักโดยการ
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ผสมขาวให้มีน้ าหนักอ่อนลงเป็นสีนวลและผสมสีด า ให้มีน้ าหนักเข้มขึ้นเป็นสีคล้ าเพื่อจะได้น าไปใช้ได้
หลายน้ าหนัก 
 1.2 การสร้างความกลมกลืน โดยใช้สีใกล้เคียง (Sympel harmony) เป็นการใช้
สีที่วางอยู่ใกล้เคียงกันในวงจรสี เช่น แดง แสด ส้ม เป็นต้น 
 1.3 การสร้างความกลมกลืนโดยใช้สีคู่ผสม (Two Colors And Mixing) สี
คู่ผสมหมายถึง สีคู่ใดคู่หนึ่งผสมกันแล้วได้สีที่สาม ซึ่งมีส่วนผสมของสีทั้งสอง เช่น สีแดงผสมกับสี
เหลือง จะได้สีส้ม เมื่อใช้สีทั้งสามในโครงงานเดียวกัน จะได้สีที่กลมกลืน 
 1.4 การสร้างความกลมกลืน โดยใช้สีในลักษณะสภาพสีส่วนรวม (Tonality of 
Color) สภาพสีส่วนรวมหมายถึง สีของวัตถุ สิ่งของ หรือภาพเขียน ที่มีสีส่วนรวมหรือสีส่วนใหญ่ของ
ภาพออกสีใดสีหนึ่ง แม้ว่าในส่วนละเอียดของภาพจะมีสีอื่น ๆ ปนอยู่ด้วย 
 1.5 การสร้างความกลมกลืนโดยใช้วรรณะของสี (Tone of Colors) ในวงจรสี
จะมีทั้งหมด 12 สี ถ้าแบ่งออกเป็นสองส่วน จะได้ส่วนละ 6 สี และถ้าไม่นับสีเหลืองและสีม่วงก็จะ
เหลือส่วนละ 5 สี เป็นสีที่มีประกายไปทางสีแดง ซึ่งเรียกว่า กลุ่มหรือวรรณะสีร้อนหรือสีอุ่น (Warm 
Tone) และสีที่มีประกายไปทางสีน้ าเงิน เรียกว่า วรรณะสีเย็น (Cool Tone) 
 1.6 การสร้างความกลมกลืนโดยใช้สีในลักษณะสีเอกรงค์ (Monochrome) เป็น
การสร้างงานโดยใช้สีเดียว สีโทนสีเดียว เพื่อให้มองดูแล้วกลมกลืนกันเป็นสิ่งเดียวกันหรือเป็นกลุ่ม
เดียวกัน  
 1.7 การกลับค่าของสี (Discord) ในหลักการสีหมายถึง การสร้างความแตกต่าง
หรือความขัดแย้งที่เหมาะสม ได้จังหวะ ส่งเสริมให้มีสีสันน่าดูข้ึน 
 2.  การใช้สีให้ประสานส่งเสริมกัน 
 หลักการใช่สีมีวิธีการใช้สีให้ประสานและส่งเสริมกัน ดังต่อไปนี้ 
 2.1 การใช้สีเพ่ือส่งเสริมให้เกิดพลังสีเด่น (Intensity) เป็นการใช้สีให้เกิดการ
ส่งเสริมกันระหว่างสีของส่วนรวมหรือสีของพื้นกับสีของส่วนเด่น โดยให้สีของส่วนเด่นปรากฏเด่นชัด
ข้ึนหรือเปล่งพลังของสีออกมาอย่างเต็มที่ 
 2.2 การใช้สีตรงกันข้ามให้ประสานส่งเสริมกัน (Complementary Colors)                  
สีตรงกันข้ามหมายถึงสีที่อยู่ในต าแหน่งที่ตรงกันข้ามกันในวงจรสี ซึ่งมีทั้งหมด 6 คู่ ได้แก่  
  สีเหลือง ตรงกันข้ามกับ สีม่วง 
  สีแดง ตรงกันข้ามกับ สีเขียว 
 สีน้ าเงิน ตรงกันข้ามกับ สีส้ม 
 สีเขียวเหลือง ตรงกันข้ามกับ สีม่วงแดง 
 สีส้มเหลือง ตรงกันข้ามกับ สีม่วงน้ าเงิน 
 สีส้มแดง ตรงกันข้ามกับ สีเขียวน้ าเงิน 
 2.3 การใช้สีสมดุล (Symmetrical Coloring) เป็นการใช้สีโดยแบ่งภาพออกเป็น
สองส่วน ซ้าย-ขวา หรือส่วนบน-ล่าง โดยให้เกิดความสมดุลในทั้งสองด้าน 
 2.4 การใชส้ีเป็นคู่ ส่วนใหญจ่ะใช้เพียง 2 สี หรือใช้สีคู่ใดคู่หนึ่ง ซึ่งอาจจะตัดกัน
หรือใกล้เคียงกันก็ได ้
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บทที่  3 

การเกบ็ข้อมูล 
 

โครงการจัดท าหนังสือจัดท าหนังสือเพื่อน าเสนอเรื่องราวการปลูกผักกินได้เพื่อการ
ตกแต่ง โดยมุ่งเน้นการปลูกผักสวนครัวเพื่อตกแต่งภายในบ้าน  มีความเหมาะสมในการปลูกและการ
เจริญเติบโตของผักสวนครัว รวมไปถึงการน าผักสวนครัวที่ปลูกแล้วจนสามารถเก็บมารับประทาน
ได้มาตกแต่งต่อในโต๊ะและจานอาหาร เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้เมนูผักทั้งหลายมาน าเสนอในรูปแบบ
หนังสือแก่ผู้อ่าน ซึ่งนอกจากจะได้เทคนิคการปลูกผักสวนครัวเพื่อการตกแต่งแล้ว ยังเป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในการซื้อผักออร์แกนิคที่ราคาค่อนข้างสูง มาลงมือปลูกเองด้วยต้นทุนที่น้อยแต่ได้ทั้งผลผลิต
ที่ยั่งยืน คุณค่าครบถ้วนและมั่นใจได้ในความปลอดภัยจริง ๆ เป็นทั้งแหล่งผลิตอาหาร แหล่งสุขภาพ 
และที่พักสายตา โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 
              1. แหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร ได้จากการศึกษาข้อมูล บทความ ทฤษฎี แนวความคิด
เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งภายใน  ทฤษฎีองค์ประกอบศิลป์ หลักการปลกูพืชผัก หลักการออกแบบ
สิ่งพิมพ์ หลักการถ่ายภาพ และทฤษฎีสีและการใช้สี 
              2. ข้อมูลจากหนังสือ เทคนิค และรูปภาพรวมถึงคลิปวิดีโอจากอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับ
วิธีการปลูกผักสวนครัวภายในบ้านในรูปแบบต่าง ๆ 
              3. แหล่งข้อมูลประเภทบุคคล เป็นการสัมภาษณ์และสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล แนวคิด 
เทคนิคและข้ันตอนการปลูกผักสวนครัวภายในบ้าน ในกระถาง เพื่อน ามาผลิตผลงานให้มี ความ
สมบูรณ์มากที่สุด โดยพิจารณาเลือกสัมภาษณ์จากผู้ที่มีความเช่ียวชาญเกี่ยวกับพืชผักและการตกแต่ง 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
              1. ศึกษาค้นคว้า รวบรวมจากข้อมูลเอกสาร หนังสือ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต 
น ามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าหนังสือ 
              2. เก็บข้อมูลจากการทดลองปลูกและถ่ายภาพเทคนิค ข้ันตอนการปลูกผักสวนครัว เพื่อ
ใช้ประกอบการเขียนเนื้อหาภายในเล่ม 
              3. เก็บรวบรวมข้อมูลประเภทบุคคล โดยการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านพืชผัก เพื่อน ามา
ผลิตผลงานให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยจะมีแนวค าถามที่ใช้สัมภาษณ์ดังนี้ 
                  - การปลูกพืชผักในพื้นที่จ ากัด 
  - การปลูกพืชผักในกระถาง 
  - การออกแบบจัดสวนพืชผัก 
               - การเลือกใช้วัสดุปลูก 
              - ข้ันตอนและวิธีการปลูกพืชผัก 
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               - เทคนิคในการปลูกพืชผักและแนวคิดใหม่ ๆ 
           
กลุ่มตัวอย่าง 
                โครงการจัดท าหนังสอืการปลกูผกัทานได้เพื่อการตกแต่ง ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่ให้
สัมภาษณ์ คือ ต้องเป็นผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับพืชผักและการจัดสวน และเคยมีผลงานด้านนี้มาก่อน                         
ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

1.  อาจารย์ ดร. ปริยานุช จุลกะ 
 (อาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
        ความเช่ียวชาญ สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก) 
               2.  นายอิสรา สอนสาสตร์ 
      (กองบรรณาธิการฝ่ายไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน นิตยสาร My home) 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล  
              ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นลักษณะค าถามปลายเปิด เพื่อเป็นการไม่ปิดกั้นจ ากัดในค าตอบและ
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบสามารถตอบได้อย่างเต็มที่ เพื่อให้ได้ค าตอบที่ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
รวมทั้งยังสามารถเปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์ได้โต้ตอบผู้ให้สัมภาษณ์ด้วย ซึ่งการตั้งประเด็นค าถามจะมี
ลักษณะเดียวกันทุกคนที่คัดเลือกมาสัมภาษณ์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. วิเคราะห์รวบรวมจากข้อมูลเอกสาร หนังสือ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต 
น ามาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าหนังสือ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลบุคคลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และน าแนวคิด เทคนิคต่าง ๆ ที่ได้จาก
การสัมภาษณ์น ามาสร้างผลงานให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 

3. วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามที่ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มี
ความสนใจในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเอง แต่มีพื้นที่จ ากัด โดยเป็นคนรุ่นใหม่อายุ 18 ปีข้ึนไป 
โดยใช้ค าถามปลายเปิดและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) วิเคราะห์ผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติ ด้วยวิธี Descriptive หาค่าความถ่ี (Frequency) แล้ววิเคราะห์หา
ค่าทางสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (Mean) เพื่อใช้แปลความหมายข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งการวิจัยเชิงปริมาณได้
ก าหนดให้ใช้ค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคิรธ์ 
(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 
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       แล้วน าคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดแบ่งเป็น 5 ช่วง เพื่อแปลความหมายระดับ
ค่าเฉลี่ยความต้องการ ดังนี้ 
                 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) เพื่อตีกรอบความคิด ก่อนที่จะเข้าสู่ข้ันตอนการออกแบบจัดหน้า 

2. ท าต้นแบบร่าง โดยเรียงเนื้อหาใส่ดัมมี่ (Dummy) เพื่อดูภาพรวมของหนังสือ 
3. จัดท าเลย์เอาท์ (Layout) 
4. น างานออกแบบ (Artwork) ที่ได้เข้าสู่กระบวนการพิมพ์และจัดท ารูปเล่ม 

 
การประเมินผล  
 จัดท าแบบสอบถามในรูปแบบตารางความพึงพอใจ ประกอบกับค าถามปลายเปิด ให้กับ
กลุ่มเป้าหมายที่ความสนใจในการปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเอง แต่มีพื้นที่จ ากัด โดยเป็นคนรุ่นใหม่
อายุ 18 ปีข้ึนไป รวมถึงผู้เช่ียวชาญที่เกี่ยวข้องกับการท าหนังสือและผู้เช่ียวชาญด้านพืชผักและการ
ตกแต่ง โดยแบ่งเป็นส่วนของข้อมูลทั่วไปและข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ประเมินด้านเนื้อหา 
ภาพถ่ายและการออกแบบ น ามาสรุปผล เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนางานในโอกาสต่อไปให้เกิด
ความสมบูรณ์ที่สุด 
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บทที่  4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง โครงการจัดท าหนังสือประกอบภาพการปลูกผักทานได้เพื่อการตกแต่ง 
จากการศึกษารวบรวมความรู้ และเก็บรวบรวมข้อมูลสมัภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญเกี่ยวกับพืชผักและการ
ตกแต่งและเคยมีผลงานด้านการตกแต่งจัดสวนมาก่อน ได้ผลการศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1    วิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ 
ตอนที่ 2    วิเคราะห์เนื้อหาจากการทดลองปลูกผักและการตกแต่งในพื้นที่จ ากัด 
ตอนที่ 3    วิเคราะห์งานออกแบบ 

 
ตอนท่ี 1    วิเคราะห์เน้ือหาจากการสัมภาษณ์ 

คุณอิสรา สอนสาสตร์ (กองบรรณาธิการ ฝ่ายไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน
นิตยสาร my home) 
              ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 คุณอิสรา สอนสาสตร์หรือพี่ยูท างานเป็นกองบรรณาธิการฝ่ายไม้ดอกไม้ประดับและการ
จัดสวน นิตยสาร My home นิตยสารเกี่ยวกับการตกแต่งบ้าน โดยก่อนหน้านี้เคยท างานกอง
บรรณาธิการของนิตยสารบ้านและสวน นิตยสารเกี่ยวกับบ้านและการตกแต่งสวนมาก่อน 
               พี่ยู จบการศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง เคยคว้ารางวัลยอดเยี่ยมรับโล่พระราชทาน จากการจัดสวน “ต้นพอเพียงจิต” ใน
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจ าปี 2554 
 เมื่อถามถึงเทคนิคการจัดสวนผักจากพี่ยู พี่ยูบอกว่า เรามีวิธีการคือ นอกจากจะเอาผัก
อย่างเดียวมาจัดสวน ก็มีการน าเอาไม้ใบหรือไม้ดอกเข้ามาปะปนในการจัดสวนผักได้ด้วย เพราะ
ดอกไม้และผักมีนิสัยคล้ายกัน ผักก็ชอบแดดส่วนดอกไม้ก็ชอบแดดเหมือนกัน ตัวดอกไม้เองก็จะเรียก
พวกแมลงที่มีประโยชน์ที่จะมาท าลายแมลงหรือหนอนที่จะมากัดกินผักได้ด้วย  
  “ผักปลูกบนแปลงเฉย ๆ  อาจไม่สวย เพราะฉะนั้นเราสามารถน าผักมาปลูกรวมกับไม้ใบ
มีสีและไม้ดอกเข้าด้วยกันได้ มันก็เป็นการดีไซน์อีกแบบหนึ่ง ซึ่งในการจัดสวนจะแบ่งระดับออกเป็นไม้
คลุมดิน ไม้พุ่ม เล็ก กลางใหญ่ ซึ่งเราก็สามารถเลือกจัดเชป เช่น อยากให้สูงเอาไว้ข้างหลัง พวกตะไคร้ 
ใบเตย มาอีกระดับนึงก็เป็นระดับพุ่ม เช่น พริก โหระพา กะเพรา เล็กลงมาหน่อยก็เป็นผักชีลาว ผักชี
ฝรั่ง เราก็จะมีการเล่นเรื่องลวดลายของใบ  ใบแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกัน การจัดวาง สีของใบ เช่น 
เรดโอ๊ค ผักสลัด เราก็เอามาใช้ได้ แล้วผักพวกนี้ก็ไม่ใช่เพียงแต่จัดลงพื้น เราสามารถดัดแปลงเป็นสวน
แนวตั้ง สวนกระถางได้อีกด้วย ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือก ที่เราอาจใส่ไอเดียลงไปเช่น พี่เอากระสอบ
ป่าน มาเย็บเป็นถุงสวมกระถาง ติดป้ายเขียนลงไป ตกแต่งด้วยของน่ารัก ๆ หรือตกแต่งด้วยกระป๋อง
นมทาสี เพราะฉะนั้นมันไม่ได้มีข้อจ ากัดเลยว่าเรามีพื้นที่แคบ” นี่ก็เป็นอีกไอเดียดี ๆ จากพี่ยู ที่มี
ประโยชน์มากและสามารถเอามาปรับใช้กับงานได้จริง 
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 พี่ยูยังให้ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับการปลูกและดูแลต้นผักอีกว่า จริง  ๆ แล้วผักเป็นพืชที่
ต้องการแสงแดดมากพอสมควร ถ้าปลูกไว้ในอาคารเราต้องแน่ใจว่าผักเราต้องได้รับแสงแดดเพียงพอ 
แต่ถ้าไม่ได้รับแสงแดดเลยหรือโดนแค่ครึ่งวันผักก็จะไม่แข็งแรง แคระแกร็น ในกรณีที่แดดเยอะเกินใบ 
เราปลูกแล้วเรารู้สึกว่าใบมันไหม้หรือแห้งเกิน ก็ต้องใช้วิธีการพรางแสง อาจใช้แสลนบาง  ๆ หรือผ้า
ขาวบางช่วยลดภาวะความร้อนที่มีมากเกินไป ให้น้ ามากกว่าปกตินิดนึง อยู่ที่ว่าตัวผักที่เราปลูกใช้ปลูก
เพื่อเป็นการตกแต่งบนโต๊ะหรือใช้เพื่อการบริโภคในครัวเรือน ถ้าตกแต่งเฉย ๆ โรสแมรี่ก็สามารถ
น ามาใช้ได้ แต่ถ้าเราจะปลูกเพื่อบริโภค ตัวดินก็เป็นปัจจัยส าคัญ เราต้องดูว่าตัวดินที่เราซื้อมีเม็ดดิน
ผสมมั้ย มีส่วนผสมของใบก้ามปูรึเปล่า เพราะธาตุอาหารเหล่านี้เป็นส่วนผสมที่ผักต้องการ แล้วดินก็
ต้องเป็นดินร่วนเพราะระบายน้ าได้ดี  
 “ผักมีช่วงอายุไม่ยาวมาก เช่น เดือนนึงเราก็สามารถรับประทานได้ เพราะฉะนั้น
นอกจากประโยชน์ของการตกแต่งแล้ว เราก็สามารถเปลี่ยนสวนของเราได้ทุกเดือน ปลูกผักสลับ
หมุนเวียน เพราะเรารู้ไทม์ไลน์ของมันว่า ต้นนี้ถ้าปลูกจะข้ึนเดือนไหน เก็บเกี่ยวเดือนไหน เราก็
สามารถปลูกต้นอื่นในเวลาทีไล่เลี่ย สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป มันก็สนุกดีนะ” เป็นอีกข้อมูลพื้นฐาน 
ที่สร้างสีสันให้กับการตกแต่งที่พี่ยูแนะน า 
 ก่อนจบการสัมภาษณ์พี่ยูก็ได้ทิ้งทา้ยไว้ว่า “คนปลูกต้นไม้ หลัก ๆ แล้วคือเราไม่รู้หรอกว่า
ต้นนี้เป็นยังไงชอบอะไร แต่ว่าเราใช้วิธีสังเกต พอเรารู้ว่ามันไม่เหมือนเดิม ใบมันไหม้ มันเหี่ยว เราก็จะ
รู้ได้ทันทีว่ามันป่วย มันเหมือนเป็นประสบการณ์ทีเ่ราค่อย ๆ หาค าตอบเอง แล้วเราจะรู้ บางทีหนังสือ
บอกสิ่งพื้นฐานที่มีอยู่ แต่บางครั้งอาการของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เราต้องใช้วิธีการสังเกต ใช้เวลากับ
มัน” 
 
 อาจารย์ดร.ปริยานุช จุลกะ (อาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ความเชี่ยวชาญ สรีรวิทยาการผลิตพืชผัก) 
              ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
               อาจารย์ดร.ปริยานุช จุลกะ อาจารย์ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ซึ่งมีความเช่ียวชาญด้านสรีรวิทยาการผลิตพืชผัก 
               วิชาที่อาจารย์สอนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปลูกผักสวนครัว และในวิชาของ
อาจารย์ก็มีกิจกรรมให้นักศึกษาปลูกผักในรูปแบบต่าง  ๆ รวมถึงปลูกผักในรูปแบบใหม่ ๆ เช่น น าผัก
มาปลูกในตะกร้า ซึ่งก็ได้ผลผลิตที่ดี เป็นไอเดียแรกที่อาจารย์ภูมิใจน าเสนอเมื่อเริ่มเกริ่นถึงเรื่องราว
ของหนังสือที่ตั้งใจจะท าให้อาจารย์ััง 
 เมื่อถามถึงเกณฑ์การแยกประเภทของพืชผักสวนครัวว่าควรใช้เกณฑ์แบบไหนในการ
จ าแนก ก็ได้เกณฑ์มาอยู่หลายประเภท แต่ให้ใช้พืชผักอายุสั้นเป็นหลัก เพราะปลูกง่ายและสามารถให้
ผลผลิตไว้รับประทานในครัวเรือนได้เรื่อย ๆ 
 “การจ าแนกประเภทของผักมีอยู่หลายเกณฑ์ แล้วแต่เราจะเลือกใช้ตามความเหมาะสม 
จะเป็นลักษณะทางพฤกษศาสตร์ จ าแนกตามวิธีการปลูก ตามส่วนที่ใช้บริโภค จ าแนกตามฤดูกาล มัน
มีหลายเกณฑ์อยู่ที่ว่าเราจะน าเสนอแบบไหน แต่ถ้าถามถึงเรื่องผักที่จะน าไปปลูกในกระถาง แนะน า
ให้ปลูกผักที่มีระบบรากต้ืน เช่น ผักชี ต้นหอม คะน้า ผักบุ้งจีน ผักกาดหอม สะระแหน่ หรือที่มีราก
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หยั่งลึกปานกลาง อย่างพวกโหระพา สะระแหน่ กะเพรา ก็ยังสามารถน าลงปลูกในกระถางได้ เมื่อ
เลือกผักที่จะปลกูได้แล้ว ก็ต้องดูระยะเวลาการเจรญิเติบโต เวลาเก็บเกี่ยว และความต้องการแสงแดด
และน้ าของผักแต่ละนิดด้วย จะได้น ามาจับกลุ่มกันถูก” 
 อาจารย์ยังให้ข้อมูลอีกว่าการเลือกวัสดุปลูกก็เป็นสิ่งส าคัญ ต้องเลือกวัสดุปลูกที่อุ้มน้ าได้
ดี เลือกดินที่มีส่วนผลมของขุยมะพร้าวหรือปุ๋ยหมัก ในช่วงของการเพาะเมล็ดอาจใช้พีทมอสเป็นวัสดุ
ปลูกในการเพาะ และเตรียมอุปกรณ์วางแผนการปลูกไว้ด้วย  
 “ดินที่เหมาะส าหรับน ามาปลูกผัก คือ ดินที่มีสาวนผสมของดินร่วน ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
และแกลบด าหรือขุยมะพร้าว ส่วนผสมเหล่าน้ีจะท าให้ผักเจริญงอกงามและได้ผลผลิตที่ดี ส่วนดินที่
นิยมใช้ส าหรับเพาะเมล็ดคือ พีทมอส เป็นดินเนื้อละเอียด มีธาตุอาหารสูง สะอาด และอุ้มน้ าได้ดี 
แถมปราศจากสารเคมีเจือปนจึงเหมาะส าหรับน ามาเพาะกล้า” 
 นอกจากค าแนะน าจากการสัมภาษณ์อาจารย์ก็ยังได้แนะน าหนังสือให้อีกหลายเล่ม ซึ่ง
น่าสนใจ และมีประโยชน์ต่อการน าไปใช้ผลิตผลงานมาก 
 

ตอนท่ี 2    วิเคราะห์เน้ือหาจากการทดลองประดิษฐ์ชิ้นงาน 
               จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสารและหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการปลูกผักสวนครัวเพื่อ
การตกแต่งภายในบ้าน รวมถึงข้อมูลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ ผู้จัดท าได้น ามาวิเคราะห์ ทดลอง และ
ท าการปลูกผักในพื้นที่จ ากัด โดยสรุปเป็นกรอบในการปลูกผักกินได้เพื่อการตกแต่ง ดังนี้ 
               1. ผักสวนครัวที่เลือกปลูกเพื่อบริโภคและตกแต่งภายในบ้าน จะเป็นพืชผักอายุสั้น หยั่ง
รากไม่ลึก ท าให้สามารถปลูกผักสลับหมุนเวียน เปลี่ยนการตกแต่งสวนได้เรื่อย ๆ ทุกเดือน และมีผัก
ให้ได้บริโภคตลอด เช่น ผักกาดกวางตุ้ง มีอายุเก็บเกี่ยว 30 – 45 วัน ผักบุ้งจีน มีอายุเก็บเกี่ยว 15 – 
20 วัน ผักประเภทผักสลัด ผักกาดหอม เรดโอ๊ค มีอายุเก็บเกี่ยว 40 – 50 วัน เป็นต้น ซึ่งผักเหล่านี้
สามารถปลูกได้จริงจากการทดลองปลูกของผู้จัดท า ซึ่งเพียงแต่ต้องการแสงแดดที่เพียงพอต่อการ
เจริญเติบโตอย่างเต็มที่ 
                                                                 

 
 

ภาพที่ 4-1    ตัวอย่างอายุเก็บเกี่ยวของผักสวนครัวอายุสั้น 
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               2. การเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับปลูก ใช้วัสดุอุปกรณ์พื้นฐานที่มีอยู่ตามครัวเรือน 
และสามารถหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด  
               3. ข้ันตอนต่าง ๆ ในการปลูกตั้งแต่การเพาะเมล็ดหรือการขยายพันธ์ุ 
 เป็นข้ันตอนและเทคนิคพื้นฐานที่สามารถท าได้ง่ายแม้จะลงมือปลูกด้วยตนเองคนเดียว แต่จะเพิ่ม
ไอเดียเพื่อให้เกิดความสร้างสรรค์ในแต่ละข้ันตอน  
               4. การปลูกผักเพื่อการตกแต่งในพื้นที่จ ากัด จะอยู่ในรูปแบบของสวนกระถาง สวนแขวน 
และสวนแนวตั้ง เพื่อประหยัดพื้นที่ใช้สอยและเพิ่มความสวยงาม 
               5. ส าหรับเทคนิคที่ใช้ในการตกแต่งสวนผักในรูปแบบต่าง ๆ จะใช้ในรูปแบบที่มีขายและ
หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาด นอกจากนั้นยังเพิ่มไอเดียการท าอุปกรณ์เอง เช่น จากของเหลือใช้ น ามา
ดัดแปลงและตกแต่ง หรือใช้เครื่องมือช่างที่มีอยู่ในบ้าน โดยเป็นเทคนิคง่าย ๆ ที่ผู้อ่านสามารถท าตาม
และน าไปใช้ได้จริง  
 
ตอนท่ี 3    วิเคราะห์งานออกแบบ 
                ในโครงการจัดท าหนังสือประกอบภาพการปลูกผักทานได้เพื่อการตกแต่งนี้ ได้เลือก
จัดท าหนังสือที่มีรูปเล่มขนาด 8 X 6.5 นิ้ว เนื่องจากมีขนาดที่เหมาะสมกับช้ินงานที่จะผลิตข้ึน 
ผู้จัดท าจึงน ามาใช้ประกอบในการจัดท าหนังสือ 
                จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิเคราะห์ส่วนเนื้อหาและการออกแบบ จะน ามาเป็น
กรอบในการจัดท าหนังสือข้ึน โดยมีโจทย์การออกแบบ (Design Brief) ดังนี้ 
                1.  ชื่อและชนิดของผลงานออกแบบ 
                     ออกแบบหนังสือประกอบภาพการปลูกผักทานได้เพื่อการตกแต่ง 
                      ในช่ือหนังสือ HOMEGROWN 
                2.  ลักษณะเน้ือหา 
                     จัดท าหนังสือประกอบภาพเพื่อน าเสนอเรื่องราวการปลูกผักกินได้เพื่อการตกแต่ง 
น าเสนอวิธีการเตรียมการปลูก ข้ันตอนการปลูก เทคนิคและไอเดียการปลูกผักสวนครัวเพื่อการ
ตกแต่งในพื้นที่ที่มีจ ากัดในรูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้อ่านสามารถน าไปปฏิบัติตามได้จริงไม่ยาก และมี
ภาพประกอบอย่างชัดเจนและแบ่งเนื้อหาไปเป็นล าดับเพื่อให้เข้าใจง่ายข้ึน  
 3.  กลุ่มเป้าหมาย 
                    กลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุ 18 ปีข้ึนไป ที่มีความสนใจในการปลูกผกัไว้เพื่อทานและตกแตง่ 
               4.  วัตถุประสงค์ 
                     จัดท าหนังสือเพื่อน าเสนอเรื่องราวการปลูกผักทานได้เพื่อการตกแต่ง โดยมุ่งเน้น
การปลูกผักสวนครัวเพื่อตกแต่งภายในบ้าน 
                5.  ความคิดรวบยอด/แนวความคิด 
                     “ผักสายตา” ปลูกผักเพื่อพักสายตา การปลูกผักสวนครัวกินได้เพื่อการตกแต่ง 
ส าหรับที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่จ ากัด 
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                6.  เหตุผลสนับสนุนความคิด 
          นอกจากความต้องการปลูกผักในพื้นที่อันจ ากัดของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพในเขต

เมือง เลยน ามาสู่การปลูกผักสวนครัวเพื่อเป็นไม้ประดับบ้าน ประดับที่อยู่อาศัย ที่เพิ่มความพิเศษกว่า
ไม้ประดับอื่น ๆ คือสามารถทานได้ ให้ประโยชน์เพิ่มเติมในเรื่องของความสวยงาม ความเพลิดเพลิน 
และเพิ่มบรรยากาศความเป็นธรรมชาติ และการปลูกผักรับประทานเอง ท าให้มั่นใจได้เลยว่าเราจะได้
บริโภคผักที่สะอาดและปลอดสารพิษแน่นอน 
                7.  Mood & Tone 
                     ก าหนดให้งานมีดีไซน์ที่ดูเรียบง่าย เลือกใช้โทนสีพาสเทล เทา เขียว ม่วง น้ าตาล 
ส้ม ขาว ครีม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4-2    โทนสีที่ใช้ในงาน คือ สีพาสเทล 
   
 หลักจากวิเคราะห์ข้อมูลด้านเนื้อหาและการออกแบบแล้ว จะน าข้อมูลเหล่านี้มาศึกษา
และจัดท าข้ึนเป็นหนังสือ โดยมีการก าหนดขนาดและรูปแบบหนังสือดังนี้ 
 ขนาดรูปเล่ม  8 X 6.5 นิ้ว 
                จ านวน  80  
                ปก ปกแข็ง 160 แกรม เคลือบด้าน 
                พิมพ์  4 ส ี
                หน้าใน  กระดาษอาร์ตด้าน  130 แกรม 
           การเข้าเล่ม  ไสกาว 
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        6.5”  
 
 
 
 
 
 
         

      8” 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 4-3    ขนาดรูปเล่มหนังสือ 
 
 
 
 

   ส
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บทที่  5 

การผลิตชิน้งาน 
 

วิธีการออกแบบ 
               1. น ำผลกำรวิเครำะห์ที่ได้ทั้งหมดมำวำงแนวทำงในกำรออกแบบ โดยกำรจัดเรียงเนื้อหำ
ใส่ดัมมี่เพื่อดูภำพรวมของเล่ม เป็นแนวทำงในกำรจัดวำงเลย์เอำท์ต่อไป 

ภำพต่อไปนี้เป็นกำรแสดงกำรจัดวำงหน้ำหลักภำยในหนังสือ 
 

ภำพที่ 5-1    กำรวำงดัมมี่ของหนังสือ 
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ภำพที่ 5-2    กำรวำงดัมมี่ของหนังสือ (1) 
 

กำรวำงดัมมี่ของหนังสือจะแบ่งเป็นหัวข้อใหญ่ ๆ ทั้งหมด 3 หัวข้อ ในหน้ำเปิดแต่ละ
หัวข้อจะมีลักษณะเหมือนกันคือปูภำพเต็มสองหน้ำที่สอดคล้องกับเนื้อหำในหัวข้อนั้น ส่วนเนื้อหำใน
แต่ละตอนมีต ำแหน่งของรูปภำพ ค ำอธิบำยและเนื้อหำไม่เหมือนกัน โดยค่ันแต่ละหัวข้อด้วยค ำคมที่
เกี่ยวข้องกับผักหนึ่งประโยควำงไว้กลำงพื้นขำวหน้ำคู่เพื่อพักสำยตำ ในส่วนหลักจะอยู่ในหัวข้อที่สอง
เป็นส่วนของไอเดียกำรตกแต่งสวนครัวในพื้นที่จ ำกัด จะมีแยกย่อยไปอีกเป็นตอน ๆ มีหน้ำเปิดที่มี
ภำพประกอบอยู่ด้ำนขวำ ด้ำนซ้ำยเป็นช่ือตอนนั้น แต่ละตอนจะมีทั้งหมด 4 หน้ำ ซึ่งวำงรูป 
ค ำอธิบำยและเนื้อหำไม่เหมือนกันอีกเช่นกัน หลังจำกวำงดัมมี่คร่ำว ๆ ตลอดทั้งเล่มแล้ว จะน ำไปสู่
ข้ันตอนกำรจัดวำงเลย์เอำท์ต่อไป 
  2. วำงเลย์เอำท์และอำร์ตเวิร์ค จัดหน้ำให้เหมือนกับที่ออกแบบดัมมี่ไว้ให้เข้ำกับแนวคิด
ของงำน ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะใช้ mood & tone แบบเรียบง่ำย จึงเลือกใช้กำรจัดหน้ำด้วยกำรวำงรูป
กับฟอนท์แบบไม่หวือหวำมำกนัก แต่เน้นกำรวำงรูปหรือกำรใช้ฟอนต์ให้มีลูกเล่นไม่จืดชืดจนเกินไป 
และใช้สีเป็นตัวช่วยเพิ่มสีสัน เช่น หน้ำเปิดในแต่ละตอนของหัวข้อที่สองเรื่องกำรตกแต่ง หน้ำด้ำนซ้ำย
ที่เป็นช่ือตอนจะมีพื้นหลงัเป็นสเีดียว ซึ่งเป็นสีที่คลุมโทนกบัรูปภำพประกอบด้ำนซ้ำยของหนังสือ และ
เน้นรูปประกอบมำกกว่ำ เพรำะรูปบำงรูปสื่อควำมหมำยได้ในตัวมำกกว่ำตัวออักษรเป็นรอ้ยเปน็พันค ำ 
ซึ่งกำรออกแบบที่ดีจะช่วยให้ผู้อ่ำนเกิดควำมประทับใจ 
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จัดวำงเลย์เอำท์โดยน ำภำพจริงที่ถ่ำยจำกกำรตกแต่งสวนครัวในพื้นที่จ ำกัด ประกอบกับ
เนื้อหำน ำมำจัดวำงเลย์เอำท์ โดยจัดวำงในต ำแหน่งที่เหมำะสม ได้ผลงำนกำรออกแบบดังนี้ 
 
แนวคิดในการออกแบบปกหน้าและปกหลัง 

ในกำรออกแบบปกหน้ำ ใช้รูปผู้หญิงใส่ผ้ำกันเปื้อนถือช้อนปลูกกับฝักบัวรดน้ ำอุปกรณ์
พื้นฐำนในกำรท ำสวน เพรำะต้องกำรสื่อว่ำกำรท ำสวนผักในบ้ำนไม่ใช่เรื่องยำก ทุกคนสำมำรถท ำเอง
ได้แม้จะเป็นผู้หญิงอยำกให้ลองเริ่มลงมือท ำดูก่อน ส่วนปกหลังต้องกำรให้ดูเรียบง่ำยก็เลยใส่ช่ือ
หนังสือกับค ำโปรยสั้น ๆ หนึ่งประโยคที่ช่วยอธิบำยเรื่องรำวในหนังสือเล่มนี้ “ปลูกผักกินได้ ในพื้นที่
เล็ก”' และรูปไอคอนเล็ก ๆ หนึ่งรูปในต ำแหน่งกลำงของปกหลัง 
 

ภำพที่ 5-3    กำรวำงเลยเ์อำทป์กหน้ำ (ขวำ) และปกหลงั (ซ้ำย) 
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แนวคิดในการออกแบบหน้าค าน า 
              ในกำรออกแบบหน้ำค ำน ำ เน้นกำรออกแบบที่เรียบง่ำยใส่ข้อควำมตรงกลำง บนรูปภำพ
พื้นหลังสีเขียวที่จะสื่อถึงและเช่ือมโยงเข้ำสู่เรื่องผัก 
 

 
ภำพที่ 5-4    กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำค ำน ำ 
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แนวคิดในการออกแบบหน้าสารบัญ 
ในหน้ำสำรบัญมี 3 หัวข้อหลักของหนังสือก ำกับอยู่ทำงมุมบนซ้ำย ส่วนของรูปภำพ

ประกอบออกแบบเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส 3 ขนำดคละกันพร้อมเลขหน้ำและหัวข้อก ำกับที่รูป ด้ำนขวำมี
รูปเล็ก ๆ หลำยรูป ด้ำนซ้ำยจึงปล่อยให้เป็นหน้ำขำวไม่ใส่รูปอะไรเพรำะอยำกให้ดูสมดุล ไม่ดูอึดอัด
เกินไป 
 

 
ภำพที่ 5-5    กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำสำรบัญ 
 
แนวคิดในการออกแบบหน้าเน้ือหา 

กำรจัดวำงเลย์เอำท์ในส่วนแรกเป็นข้อมูลพื้นฐำนเบื้องต้นเกี่ยวกับผัก มีกำรใช้อินโฟ -
กรำฟิกประกอบข้อมูลสร้ำงควำมน่ำสนใจในกำรอ่ำน ไม่ให้น่ำเบื่อ ส่วนของภำพเปิดของในแต่ละตอน
จะเป็นกำรปูภำพเต็ม 2 หน้ำทั้งเล่ม แต่เนื้อหำในแต่ละตอนมีต ำแหน่งของรูปภำพ ค ำอธิบำยและ
เนื้อหำไม่เหมือนกัน จะเลือกวำงตำมควำมเหมำะสมของรูป หรือใช้เรื่องรำวในภำพเองมำเป็นลูกเล่น
ในกำรวำงภำพและเนื้อหำ 

ส่วนที่เหมือนกันอีกประกำรหนึ่ง คือหน้ำเปิดในหัวข้อที่สองที่เกี่ยวกับกำรตกแต่งซึ่งเป็น
เนื้อหำหลัก แต่อีก 4 หน้ำที่เป็นเนื้อหำก็มีต ำแหน่งของรูปภำพ ค ำอธิบำยและเนื้อหำไม่เหมือนกันอีก
เช่นกัน กำรวำงในรูปแบบที่ต่ำงกันอยำกให้ผู้อ่ำนรู้สึกว่ำไม่น่ำเบื่อ ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
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ภำพที่ 5-6    กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำข้อมูลเบื้องต้น 
 
 
 

ภำพที่ 5-7    กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำข้อมูลเบื้องต้น (1) 
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ภำพที่ 5-8    กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำเปิดของตอนที่ 1 
 
 
 
 

ภำพที่ 5-9    กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำเปิดของตอนที่ 1 
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ภำพที่ 5-10    กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำค่ันระหว่ำงตอนเพื่อพักสำยตำ 

 
 

 
 

 

ภำพที่ 5-11    กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำเนื้อหำตอนที่ 2 
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ภำพที่ 5-12    กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำเนื้อหำตอนที่ 2 (1) 

 
 
 

 
ภำพที่ 5-13    กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำเนื้อหำตอนที่ 2 (2) 
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ภำพที่ 5-14    กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำเนื้อหำตอนที่ 2 (3) 
 
 
 

 
ภำพที่ 5-15    กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำเนื้อหำตอนที่ 2 (4) 
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ภำพที่ 5-16    กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำเนื้อหำตอนที่ 2 (5) 
 
 
 

 
ภำพที่ 5-17    กำรวำงเลย์เอำท์ในหน้ำเนื้อหำตอนที่ 3 
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รายงานผลจากแบบประเมิน 
กำรประเมินผล ได้น ำผลงำนที่จัดท ำเป็นเล่มสมบูรณ์ให้กับผู้เช่ียวชำญที่เกี่ยวข้องกับกำร             

ท ำหนังสือ และผู้เ ช่ียวชำญด้ำนด้ำนพืชผักและกำรจัดสวน รวมกันจ ำนวน 5 คน และให้กับ
กลุ่มเป้ำหมำยจ ำนวน 40 คน รวมเป็น 45 คน เป็นผู้ประเมินผลงำนในด้ำนเนื้อหำและกำรออกแบบ 
โดยเป็นแบบสอบถำมตำรำงควำมพึงพอใจด้วยวิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Analysis) 
ประกอบกับค ำถำมปลำยเปิดให้ผู้ประเมินแสดงควำมคิดเห็นติชมและเสนอแนะ เพื่อน ำมำปรับปรุง
และพัฒนำงำนในโอกำสต่อไป 

โดยมีประเด็นที่ใช้ในกำรประเมินดังนี้ 
1. ด้ำนเนื้อหำและภำพถ่ำย 
2. ด้ำนกำรออกแบบ 
3. ด้ำนภำพรวมของหนังสือ 

 
1. ควำมพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหำและภำพถ่ำย 
ตำรำงที่ 5-1    ตำรำงสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหำและภำพถ่ำย จ ำนวน 45 คน 

ควำมพึงพอใจที่มีต่อ
เน้ือหำและภำพถ่ำย 

มำกที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

รวม 
ค่ำ 

เฉลี่ย 
(X) 

ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(SD) 
เน้ือหำในแต่ละตอนมี
ควำมน่ำสนใจ 

18 
(40%) 

25 
(55.56%) 

2 
(4.44%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

45 
(100%) 

4.75 0.43 

ปริมำณเน้ือหำมีควำม
เหมำะสมเพียงพอต่อ 
ควำมต้องกำร 

10 
(22.22%) 

27 
(60%) 

8 
(17.78%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

45 
(100%) 

4.04 0.63 

ภำพถ่ำยแต่ละ
ขั้นตอนมี 
ควำมสวยงำม 
และดูเข้ำใจง่ำย 

34 
(75.56%) 

11 
(24.44%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

45 
(100%) 

4.75 0.43 

เน้ือหำในแต่ละตอน
เข้ำใจง่ำยและน ำไป
ปฎิบัติตำมได้จริง 

20 
(44.44%) 

24 
(53.33%) 

1 
(2.22%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

45 
(100%) 

4.42 0.54 

 
โดยสรุปค่ำเฉลี่ยได้ดังนี้ 
 1.1 เนื้อหำในแต่ละตอนมีควำมน่ำสนใจ ระดับพึงพอใจมำกที่สุด  (X = 4.75,                        
SD = 0.43)  
 1.2 ปริมำณเนื้อหำเหมำะสมเพียงพอต่อควำมต้องกำร ระดับพึงพอใจมำก (X = 4.04,                
SD = 0.63) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 1.3 ภำพถ่ำยแต่ละข้ันตอนมีควำมสวยงำมและดูเข้ำใจง่ำย ระดับพึงพอใจมำกที่สุด                        
(X = 4.75, SD = 0.43)  
 1.4 เนื้อหำในแต่ละตอนเข้ำใจง่ำยและน ำไปปฎิบัติตำมได้จริง ระดับพึงพอใจมำก                         
(X = 4.42, SD = 0.54)  
 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้ำนเนื้อหำและภำพถ่ำย 
 - ท ำได้น่ำสนใจ อ่ำนแล้วอยำกท ำตำม 

- อยำกให้ท ำผักหลำย ๆ ชนิด ท ำเพิ่มมำกขึ้น เพรำะอยำกดูอีก 
- ควรรวบรวมเนื้อหำให้เป็นหมวดหมู่ชัดเจนกว่ำน้ี เนื้อหำในบำงบทควรให้รำยละเอียด

มำกกว่ำน้ี เช่น วิธีกำรปลูกผักแต่ละชนิด เพื่อให้ผู้อ่ำนท ำตำมได้ง่ำย 
- พัฒนำกำรเขียนให้ชวนน่ำอ่ำนมำกกว่ำ เช่นกำรเลือกใช้ค ำที่ดึงดูด 
- อยำกให้หน้ำอำหำรมีเพิม่อีกสองสำมเมนู เพื่อเพิ่มอรรถรสลงไปอีก ภำพต้นไม้อำจเพิ่ม

คนไปในภำพอีกก็ได้จะได้ดูไม่เหงำ เห็นบำงรูปมีติดนิด ๆ  อีกภำพที่อยำกเห็นคือสวนหรือสถำนที่จดัใน
มุมกว้ำง ๆ หน่อย กำรถ่ำยเจำะมำกเกินไป 

- น่ำรักน่ำสนใจหำกใครชอบเรื่องนี้ต้องดู 

 

2. ควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรออกแบบ 
ตำรำงที่ 5-2    ตำรำงสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อกำรออกแบบ จ ำนวน 45 คน 

ควำมพึงพอใจที่
มีต่อเน้ือหำและ

ออกแบบ 

มำกที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำนกลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

รวม 
ค่ำ 

เฉลี่ย 
(X) 

ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(SD) 
กำรจัด
องค์ประกอบ
ภำพและ
เน้ือหำมึควำม
สวยงำมน่ำสนใจ 

34 
(75.56%) 

11 
(24.44%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

45 
(100%) 

4.75 0.43 

สำมำรถล ำดับ
เน้ือหำได้ดีไม่
สะดุด 

17 
(37.78%) 

25 
(55.56%) 

3 
(6.67%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

45 
(100%) 

4.31 0.59 

ตัวอักษรมีขนำด
พอเหมำะ 

20 
(44.44%) 

19 
(42.22%) 

6 
(13.33%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

45 
(100%) 

4.31 0.70 

กำรออกแบบปก
มีควำมน่ำสนใจ 
ดึงดูดให้อยำก
อ่ำนเน้ือหำ
ภำยในเล่ม 

28 
(62.22%) 

14 
(31.11%) 

2 
(4.44%) 

1 
(2.22%) 

0 
(0%) 

45 
(100%) 

4.53 0.69 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โดยสรุปค่ำเฉลี่ยได้ดังนี้ 
2.1 กำรจัดองค์ประกอบภำพและเนื้อหำมีควำมสวยงำมน่ำสนใจ ระดับพึงพอใจมำก

ที่สุด (X = 4.75, SD = 0.43) 
2.2 สำมำรถล ำดับกำรอ่ำนข้ันตอนกำรวำดลำยตำมได้ง่ำย ระดับพึงพอใจมำก  (X = 

4.31, SD = 0.59)  
2.3 ตัวอักษรมีขนำดพอเหมำะ ระดับพึงพอใจมำก (X = 4.31, SD = 0.59) 
2.4 กำรออกแบบปกมีควำมน่ำสนใจ ดึงดูดให้อยำกอ่ำนเนื้อหำภำยในเล่ม  ระดับพึง

พอใจมำก (X = 4.31, SD = 0.59) 
 

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้ำนกำรออกแบบ 
 - บำงหน้ำช่องไฟไม่เท่ำกัน ส่วนภำพถ่ำยสวยแล้ว จัดวำงองค์ประกอบได้ดีมำก สวยงำม 
ถ้ำมีโอกำสอยำกให้เพิ่มเนื้อหำในส่วนของกำรตกแต่งเพิ่ม แนะน ำกำรเอำไปตกแต่งในห้องต่ำง ๆ มำก
ข้ึน 
 - มีองค์ประกอบในกำรจัดหน้ำบำงอันท ำให้รูส้กึติด ๆ  ขัด ๆ เช่น กรอบ เส้น ไม่สมดุลกัน 
เลยท ำให้สะดุดตำเวลำอ่ำน รูปสวยแต่โทนสีรูปดูเข้มไปหน่อยส ำหรับโทนสีหนังสือ 
  - อยำกให้ปกสว่ำงกว่ำน้ีอีก 

 

3. ควำมพึงพอใจที่มีต่อภำพรวมของหนังสือ 
ตำรำงที่ 5-3    ตำรำงสรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจที่มีต่อภำพรวมของหนังสือ จ ำนวน 45 คน 

 
 
 
 
 

ควำมพึงพอใจ
ที่มีต่อเน้ือหำ
และออกแบบ 

มำกที่สุด 
(5) 

มำก 
(4) 

ปำน
กลำง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

รวม 
ค่ำ 

เฉลี่ย 
(X) 

ค่ำ
เบี่ยงเบน
มำตรฐำน 

(SD) 
ภำพรวมของ
หนังสือมีควำม
น่ำสนใจ 

22 
(48.89%) 

21 
(46.67%) 

2 
(4.44%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

45 
(100%) 

4.44 0.58 

ให้ประโยชน์แก่
ผู้อ่ำน 

28 
(62.22%) 

17 
(37.78%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

45 
(100%) 

4.62 0.49 

น ำไปปฏิบัติ
ตำมและต่อ
ยอดได้ 

22 
(48.89%) 

20 
(44.44%) 

3 
(6.67%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

45 
(100%) 

4.42 0.62 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โดยสรุปค่ำเฉลี่ยได้ดังนี้ 
3.1 ภำพรวมของหนังสือมีควำมน่ำสนใจ ระดับพึงพอใจมำก (X = 4.44, SD = 0.58) 
3.2 ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่ำน ระดับพึงพอใจมำกที่สุด (X = 4.62, SD = 0.49) 
3.3 น ำไปปฏิบัติตำมและต่อยอดได้ ระดับพึงพอใจมำก (X = 4.42, SD = 0.62) 

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะในด้ำนภำพรวม 

- อำจเป็นหนังสือที่มีผู้อ่ำนเฉพำะกลุ่ม แต่ด้วยกำรถ่ำยภำพที่มีควำมน่ำสนใจท ำให้กลุ่ม
ผู้อ่ำนกว้ำงขึ้น 

- มีบำงส่วนตรงกำรตกแต่งกระถำงด้วยลูกไม้ คิดว่ำถ้ำท ำจริง ๆ ลูกไม้จะเปื้อนไม่สวย
หรือเปล่ำ แต่โดยรวมถือว่ำภำพสวย สร้ำงสรรค์มำก ท ำให้วัยรุ่นอยำกลองท ำตำม 

- ในภำพรวมถือว่ำเป็นหนังสือที่ดี มีประโยชน์ต่อผู้อ่ำน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
บทที่  6 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
จุลนิพนธ์ฉบับนี้ ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับการปลูกผักทานได้เพื่อการตกแต่ง โดยมุ่งเน้น

การปลูกผักสวนครัวเพื่อตกแต่งภายในที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่อันจ ากัด พร้อมภาพถ่ายประกอบ เพื่อผลิต
เป็นหนังสือโดยใช้ช่ือว่า “HOMEGROWN” 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

จากการจัดท าหนังสือสอนการปลูกผักทานได้เพื่อการตกแต่ง ได้มีการศึกษาแนวคิด
เกี่ยวกับหลักการออกแบบตกแต่งภายใน หลักการปลูกพืชผัก หลักการเขียน หลักการออกแบบ
สิ่งพิมพ์ หลักการถ่ายภาพ และทฤษฎีสีและการใช้สี โดยเก็บข้อมูลจากหนังสือและสื่อประเภทต่าง ๆ 
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกับพืชผักและการตกแต่ง รวมทั้งหมด 3 คน เป็นการสัมภาษณ์และ
สอบถามเกี่ยวกับการปลูกผักในพื้นที่จ ากัด ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการย้ายผักมาปลูกในกระถาง การ
เลือกวัสดุปลูก วิธีการปลูกและดูแลพืชผัก ระยะเวลาการเก็บเกี่ยว การออกแบบจัดสวนพืชผัก 
เทคนิคและแนวคิดใหม่ ในการปลูกพืชผัก จากนั้นก็ถ่ายรูปสวนผักในรูปแบบต่าง ๆ เรียบเรียงและ
เขียนเนื้อหา น ามาออกแบบจัดท าเป็นหนังสือขนาด 8 x 6.5 นิ้ว จ านวน 80 หน้า ปกแข็ง 160 แกรม 
เนื้อในกระดาษอาร์ตด้าน 130 แกรม พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม และน ารูปเล่มผลงานไปให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
กลุ่มคนรุ่นใหม่ อายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป และผู้เช่ียวชาญด้านพืชผักและการจดัสวน ทั้งหมด 45 คน เป็น
ผู้ประเมินผลงานในด้านเนื้อหาและการออกแบบ ส าหรับแบบประเมินนั้น เป็นแบบสอบถามตาราง
ความพึงพอใจประกอบกับค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผู้ประเมินแสดงความคิดเห็นติชมและเสนอแนะ  
 
อภิปรายผล 

สิ่งที่ได้จากการด าเนินงาน คือ ได้ความรู้และแนวความคิดเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวน
ครัวด้วยตัวเองในพื้นที่ที่มีอยู่จ ากัด รวมไปถึงข้ันตอนในการถ่ายภาพ และการเขียนอธิบายจาก
ผู้เช่ียวชาญด้านพืชผักสวนครัวและการตกแต่ง ได้เรียนรู้ในแต่ละข้ันตอนตั้งแต่การเตรียมการก่อนลง
มือปลูกผัก การปลูก การจัดและการตกแต่งสวนผักในรูปแบบต่าง ๆ การเฝ้าดูการเจริญเติบโตและ
การดูแลรักษา ไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต นอกจากนี้ยังได้ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าจากหนังสือ
ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชผักและการตกแต่งด้วย ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และแนวคิดดี ๆ ในการจัด
สวนผัก และการถ่ายภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งได้รับความรู้เรื่องรายละเอียดของการจัดท ารูปเล่มจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการทุกท่าน  

ปัญหาที่พบในการด าเนินงาน คือ ข้อจ ากัดของพื้นที่ในการเลือกปลูกพืชผักสวนครัวทาน
ได้เพื่อการตกแต่ง เพราะผักต่างจากต้นไม้ทั่วไปคือไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในทุกที่ ต้องเป็นบริเวณที่
มีแสงแดดเพียงพออย่างน้อย 6 ช่ัวโมงต่อวัน ไม่เช่นน้ันผักก็จะเจริญเติบโตไม่สมบูรณ์ ให้ผลผลิตที่ไม่              
งอกงาม และเกณฑ์การแยกประเภทของผักเพื่อมาน าเสนอต่อผู้อ่านก็เป็นอีกปัญหาหนึ่ง เนื่องจาก
เกณฑ์การแยกประเภทของผักมีหลายเกณฑ์  
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ส าหรับเรื่องการถ่ายภาพประกอบ ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ผู้ศึกษาต้องประสบตลอดการ
ท างาน เนื่องด้วยการถ่ายรูปในแต่ละรูปแบบของสวนผัก ผู้ศึกษาต้องใช้แสงธรรมชาติในการถ่ายภาพ 
บางวันที่ไม่มีแสงหรือถ่ายภาพในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม เช่น แดดแรงเกินไป ก็จะท าให้ภาพต้นผัก
และต้นไม้ที่ออกมาไม่สวยงาม ที่ส าคัญผักมีระยะเวลาในการเจริญเติบโต ต้องมีการเตรียมการตั้งแต่
ก่อนปลูก เมื่อลงมือปลูกไปแล้วจากนั้นก็ต้องรอระยะเวลาการเจริญเติบโต หากดูแลไม่ดีการจะ
กลับไปปลูกใหม่จะท าให้เสียเวลาอย่างมาก จึงต้องมีการวางแผนไว้ก่อนอย่างรอบคอบ  เพื่อให้
ภาพรวมทั้งหมดออกมาดูดีที่สุดเท่าที่จะท าได้ 

ในเรื่องการจัดวางเลย์เอาท์ก็เป็นปัญหาเช่นกัน เนื่องจากเนื้อหาที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับ
การเกษตร หลายคนอาจจะคิดว่าเชย เมื่อต้องการให้ผู้อ่านไม่รูส้ึกเบื่อกับการอ่านหนังสอืเล่มนี้ จึงต้อง
จัดวางเลย์เอาท์ที่สามารถดึงดูดผู้อ่านได้ โดยใช้ภาพดึงดูดความสนใจเป็นส่วนใหญ่ แม้จะวางแบบ
เรียบง่าย แต่ก็มีการเลือกสีรวมถึงลูกเล่นการวางฟอนต์ในการช่วยดึงดูดความสนใจผู้อ่าน ส่วนการจัด
หน้าให้ออกมาดูดีก็ต้องหาแรงบันดาลใจจากการอ่านหนังสือ ดูนิตยสารและงานต่างประเทศหลาย ๆ 
เล่ม เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถน ามาใส่ในงานของผู้ศึกษาเองได้ 

ส าหรับผลการประเมินในภาพรวม ส่วนมากมีความพึงพอใจในระดับ พึงพอใจมากที่สุด 
ซึ่งหลังจากที่ผู้อ่านได้อ่านหนังสือแล้วก็คิดอยากปลูกผักไว้ทานเอง เพราะคิดว่าได้ทั้งความสวยงาม
และสามารถน าไปรับประทานได้ ได้ผักปลอดสารพิษที่มีประโยชน์และจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

หากมีการน าช้ินงานไปพัฒนาต่อ ควรเพิ่มรายละเอียดเนื้อหาเรื่องของผักชนิดต่าง ๆ 
ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา รวมถึงระยะเวลาการเจริญเติบโตให้มากข้ึน ผู้อ่านจะได้เข้าใจและ
สามารถน าไปปฏิบัติตามได้จริงโดยง่าย เพิ่มพื้นที่การตกแต่งให้มากข้ึน ให้มีหลากหลายมุม และเพิ่ม
เมนูอาหารที่เป็นผลผลิตหลังจากเก็บเกี่ยวพืชผักที่ปลูก เพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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แบบประเมินความพึงพอใจที่มีตอ่หนังสอื “Homegrown” 
การปลูกผกัทานได้เพือ่การตกแต่ง 
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แบบประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อหนังสือมีต่อหนังสือ “Homegrown” การปลูกผักทานได้เพ่ือ
การตกแต่ง 
1. ข้อมูลท่ัวไป 
เพศ:   หญิง  ชาย 

อายุ: ……… ปี  
2. ความพึงพอใจท่ีมีต่อด้านเน้ือหาและภาพถ่าย 

2.1 เนื้อหาในแต่ละตอนมีความน่าสนใจ 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
2.2 ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการ 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
2.3 ภาพถ่ายแต่ละข้ันตอนมีความสวยงามและดูเข้าใจง่าย 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
2.4 เนื้อหาในแต่ละตอนเข้าใจง่ายและน าไปปฏิบัติตามได้จริง 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 

3.  ความพึงพอใจท่ีมีต่อการออกแบบ 
3.1 การจัดองค์ประกอบภาพและเนื้อหามีความสวยงามน่าสนใจ 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
3.2 สามารถล าดับเนื้อหาได้ดีไม่สะดุด 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
3.3 ตัวอักษรมีขนาดพอเหมาะ 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
3.4 การออกแบบปกมีความน่าสนใจ ดึงดูดให้อยากอ่านเนื้อหาภายในเล่ม 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 

4. ความพึงพอใจท่ีมีต่อภาพรวมของหนังสือ 
4.1 ภาพรวมของหนังสือมีความน่าสนใจ 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
4.2 ให้ประโยชน์แก่ผู้อ่าน 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
4.3 น าไปปฏิบัติตามและต่อยอดได้ 
         มากที่สุด      มาก      ปานกลาง      น้อย      น้อยที่สุด 
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5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
5.1 คุณคิดว่ามีจุดที่ควรจะเพิ่มเติม หรือแก้ไขหรือไม่ อย่างไร เกี่ยวกับเนื้อหาและภาพถ่ายในเล่ม 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
5.2 เมื่ออ่านแล้วคุณคิดอยากจะปลูกผักทานได้ไว้ตกแต่งหรือไม่ เพราะเหตุใด 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
5.3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
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growing
plants

เราจะได้เรียนรู้
เราจะรู้จักดูแลเอาใจใส่
เราจะช่างสังเกต
เราจะเห็นการเติบโต
เราจะได้เก็บเกี่ยว
เราจะปรุงอาหาร
เราจะรับประทาน
เราจะแบ่งปัน
เราจะรู้สึกดี
และเราจะภูมิใจ

When we
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ในวนัทีห่ลายคนหนัมาใสใ่จสุขภาพ การกนินับเป็น
เรื่องแรกๆ ที่ถูกให้ความส�าคัญ และผักก็เป็น                           
ตัวเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดย
เฉพาะผักออแกนิค ที่เรารู้จักและคุ้นหูกันดีในนาม
ผักปลอดสารพิษ แต่ด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง การ
หนัมาปลกูผกัไวท้านเองจงึกลายเป็นเรือ่งท่ีน่าสนใจ
ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ ไม่แปลกที่ช่วงนีเ้ราจะ
ไดย้นิทัง้ช่ือสวนผกัคนเมอืง สวนครวัลอยฟ้า ฯลฯ

การปลูกผักอาจดู เ ป็นเรื่องยุ่งยากส�าหรับ              
หลายคน แต่ที่จริงการปลูกผักไม่ใช่เรื่องยาก          
ขนาดนัน้ เราไมจ่�าเป็นตอ้งมีทีด่นิหรอืพืน้ทีม่ากมาย 
คนที่อาศยัอยู่ในเมือง คอนโดหรืออพาร์ทเมนต์ที่มี
พืน้ที่จ�ากดั กส็ามารถปลกูผกัได ้ยา้ยจากแปลงดนิ
มาปลกูในกระถาง ดดัแปลงเป็นสวนผกัแนวตัง้ ปลกู
ที่ระเบียงห้องหรือแม้แต่ท่ีว่างบริเวณหน้าต่าง                     
ชัน้วางของ เป็นการเพิม่พืน้ท่ีสีเขียว ใช้เป็นไม้ประดับ 
และที่พเิศษไปกวา่ไมป้ระดบัอืน่ๆ คอืสามารถทานได้
แถมมัน่ใจในความสดสะอาดไ้ด้เต็มร้อย

และในที่นีเ้ราจะแนะน�าการปลูกผักกินได้ในพืน้ท่ี
เลก็ ทีค่ณุสามารถทดลองท�าได ้และจะรูว้า่การปลกู
ผักไม่ใช่เรื่องยากจริงๆ
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พืชผักสวนครัว คือพืชที่ปลูก
ไว้ในที่ว่างบริเวณที่อยู่อาศยั โดย
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ปลกูรบัประทาน
เองภายในครอบครวั ช่วยลดคา่ใช้
จ่าย และมั่นใจได้ในความสะอาด
และปลอดสารพิษ

ตำมลักษณะ
พฤกษศำสตร์
(Family)

ผักสวนครัว
kitchen�garden

ได้แก่ ผักชี ขึน้ฉ่าย ผักบุ้งควร
น�าเมล็ดแช่น�า้ก่อนปลูก ถ้าเมล็ด
ลอยให้ทิ ้งไปและน�าเมล็ดที่จมน� ้า              
มาเพาะ

ตระกูลผักชีและตระกูลผักบุ้ง

5
L

ได้แก่ พริกขี้หนู พริกชี้ฟ้า 
มะเขอืเปราะ มะเขอืยาว มะเขอืพวง 
มะเขือเทศ ผักตระกูลนีค้วรมีการ
เพาะกล้าก่อนย้ายปลูกในแปลง

ตระกูลพริก - มะเขือ

E
JJ

T
B

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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a b c d e g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x 
y z 1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x 
y z 1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x 
y z 1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x 
y z 1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x 
y z 1 2 3 4 5 6 7 8

a b c d e g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x 
y z 1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x 
y z 1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x 
y z 1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x 
y z 1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x 
y z 1 2 3 4 5 6 7 8

B

ได้แก่ โหระพา กะเพรา แมงลัก
และผักชีฝรั่ง ผักตระกูลนี้เจริญ
เติบโตง่าย ขยายพันธุ์ง่าย อยู่ใน
แดดร�าไรได ้และสามารถขยายพนัธุ์
ได้ด้วยการปักช� าหรือตอนกิง่

ตระกูลโหระพำ กะเพรำ

2
41

ได้แก่ คะน้า กวางตุ้ง ผักกาด
ขาว ผักกาดหัว กะหล�่าดอก 
กะหล�า่ปลี และบรอกโคล ีผกัตระกลู
นีม้ีเมล็ดค่อนข้างเล็ก บางชนิดมี
ราคาแพงมาก เพราะส่วนใหญต่อ้ง
สัง่เมล็ดมาจากต่างประเทศ

ได้แก่ แตงกวา แตงโม แตงโม 
ฟักทอง บวบ น� ้า เต้า มะระ 
ถั่วฝักยาว ถั่วแขก และถั่วอื่น     
ผักต่าง ๆ เหล่านีม้ีเมล็ดค่อนข้าง
ใหญ่ งอกเร็ว เช่นผักประเภทเลือ้ย
ถ้าจะปลูกให้ได้ผลดีและดูแลรักษา
ง่ายควรท�าค้าง

ตระกูลแตงและตระกูลถั่ว ตระกูลกะหล�่ำและผักกำด

G
Y

XU
W

V

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ปลูกผักกินได้
ในกระถาง

กินได้
สวยด้วย0 !

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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PHYSICAL
มนุษย์ควรบริโภคผักวันละ 200 กรัม

เพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินและแร่ธาตุ

อย่างเพียงพอ

สวนครัวกินได้ส�าหรับคนที่มีพื้นที่จ�ากัด 
ย้ายผักจากแปลงปลูกมาลงในกระถาง 
ซึ่งมีข้อดีอยู่หลายประการ

เตรียมการปลูก

เลือกท�ำเลปลูก ควรเป็นบริเวณที่โดนแสงตลอด
ทั้งวันหรืออย่างต�่า 6 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงด้านที่
เป็นเงาบังจากตึกข้างเคียง

เลือกชนิดผัก ผักที่เหมาะน�ามาปลูกเป็นสวนครัว
กระถาง คือผักที่เราบริโภคเป็นประจ�าทุกวัน             
และเป็นผักที่มีระบบรากตื้น หากเลือกจากความ
สวยงามก็เลือกผักที่มีเท็กซ์เจอร์ของใบ ลวดลาย 
สีสัน หรือพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นหอม ทนร่มได้

เลือกรูปแบบสวนครัว เลือกรูปแบบการปลูกให้
เหมาะกับขนาดและท�าเลพื้นที่ ว่าจะใช้กระถางตั้ง
พื้น กระถางตั้งโต๊ะ หรือกระถางแขวน

ประหยัดพืน้ที่

สามารถเคลื่อนย้าย ปรับเปลี่ยนต�าแหน่ง

สะดวกต่อการดูแลรักษา เก็บเกี่ยว

น�าไปตกแต่ง จัดสวน ให้ความสวยงาม

สวนครัวกระถำง

PLANTS
FOR 
POT

POLL
“ออร์แกนิคไลฟ์ในสไตล์ของคนกรุง”
จากศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทาง
สังคม การจัดการและธุรกิจ (SIMBA)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชญั

86.9% รับประทานอาหารออร์แกนิค

42.8% ทานเป็นบางครั้ง

21.7% ทานทุกวันหรือเป็นประจำ�

36.5% นานๆครั้ง

สาเหตุที่ทานอาหารประเภทนี้

ร้อยละ 69.8 คุณค่าทางอาหารครบถ้วน

ร้อยละ 55.2 เพื่อสุขภาพของตัวเองและ 

            ครอบครัว

ร้อยละ 28.3 มีรสชาติอาหารที่อร่อย

การปลูกพืช
ต้องอาศัย
ดิน เป็นแหล่งของธาตุอาหารและ
น�า้ของพืช ดินต้องร่วนซุย มีส่วน
ผสมของปุ๋ยคอก แกลบด�าหรือขุย
มะพร้าว

น�า้ เป็นปัจจัยส�าคัญที่สุด เป็นตัว
ท�าละลายธาตุอาหารในดิน แต่ต้อง
ให้ตามความเหมาะสมขอบผัก               
แต่ละชนิด

แสงแดด 

มีความส�าคัญโดยตรงในการ
สังเคราะห์ มีอิทธิพลต่อการงอก
ของเมล็ด การออกดอก

จิตใจ ต้นผักจะเจริญเติบโตได้
ต้องอาศยัความดูแลเอาใจใส่           
ของผู้ปลูก จิตใจจึงเป็นปัจจัยที่
ส�าคัญยิง่

; :

!
9

R

F

%

18+

“Don’t judge each day by the harvest you reap 

but by the seeds that you plant.” 

- Robert Louis Stevenson -

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การปลูกผักสวนครัวในกระถาง
เพื่อรับประทานและตกแต่ง
นอกจากจะเลือกผักที่เรารับประทาน
เป็นประจ�าและมีระบบรากตื้นแล้ว

การเลือกปลูกผักอายุสั้นก็เหมาะเป็นอย่างยิ่ง
เพราะได้ทานผักเร็ว แถมยังได้เปลี่ยนรูปแบบสวน
ไม่ให้ซ�้ากันในทุกครั้งที่มีการเก็บเกี่ยว

ดังนั้นการเลือกปลูกผักที่มีช่วงการเจริญเติบโต
หรืออายุเก็บเกี่ยวที่ไล่เลี่ยกันก็จะให้ประโยชน์กับเรามากขึ้นไปอีก

ผักอำยุสั้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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DfD
DDD

DDD

j

25

1อำยุเก็บเกี่ยว
ผักสวนครัว

อำยุสั้น
(นับเป็นวันหลังปลูก)

พริก
60 - 75

สลัด
40 - 50

ขึ้นฉ่ำย
60 - 70

ผักชี
45 - 60

โหระพำ
45 - 50

ผักชีฝรั่ง
60

กวำงตุ้ง
30 - 45

ผักบุ้งจีน
15 - 20   ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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CHAPTER 01
--------------

Prepare
เตรียมการปลูก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัสดุอุปกรณ์
เบื้องต้น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กร
รไก

ร 
: s

cis
so

rs

บัวรดน้ำ  : watering can

ช้อนปลูก : trowel

คราดเล็ก : small harrow

พลั่วเล็ก : small shovel

ไม
้ปล

าย
แห

ลม
 : 

po
in

t-
tip

 s
tic

k

ป้า
ยป

ักช
ื่อ 

: l
ab

el

เสียมเล็ก : small spade

ถุง
มือ

ทำ 
สว

น 
: g

ar
de

n 
glo

ve

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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พีทมอสเป็นวัสดุที่นิยมน�ามา
เพาะกล้า เนื่องจากมีเนือ้ละเอียด
อุ้มน�า้ได้ดี มีธาตุอาหารเพียงพอ
สะอาด ปราศจากสารเคมีเจือปน
มีค่า pH ต�า่ หรือมีความเป็นกรดสูง 
ท�าให้ปลอดเชือ้ เพราะเชือ้ไม่สามารถเจริญเติบโต

PEAT MOSS
พีทมอส

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ดินที่เหมาะส�าหรับปลูกผัก คือ ดินก้ามปู
หรือดินที่มีส่วนผสมของดินร่วน

ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และแกลบด�า
หรือขุยมะพร้าวอย่างละ 1 ส่วน

ส่วนผสมเหล่านีจ้ะท�าให้ผัก
เจริญงอกงามและให้ผลิตผลที่ดี

SOIL
ดินปลูก

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมุดกลาง
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การปลูกด้วยเมล็ด

การย้ายกล้า

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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วัสดุอุปกรณ์
ส�าหรับการเพาะเมล็ด

กระถางหรือภาชนะส�าหรับเพาะ

เมล็ดพันธุ์พืช

พีทมอส

พลั่วขนาดเล็ก

ไม้ปลายแหลม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การปลูกด้วยเมล็ด

การขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดเป็นวิธีการที่ง่ายและเป็นที่นิยมมากที่สุด
ข้อดีคือท�าให้พืชผักเจริญเติบโตไดดีในสภาพแวดล้อมธรรมชาติตัง้แต่เริม่งอก
โดยการปลูกด้วยเมล็ดแบ่งออกเป็น 2 วิธี

1. การหว่านเมล็ด   : นิยมใช้กับพืชกินใบอายุสัน้ โตไว
           มีระยะการปลูกถี่ หาเมล็ดพันธุ์ได้ง่าย เช่น ผักบุ้ง ขึน้ฉ่าย
   ก่อนหว่านควรห่อผ้าแช่น�า้ไว้หนึ่งคืน

2. การหว่านเมล็ดแล้วถอนแยก : ส�าหรับพืชผักที่ต้องการระยะปลูกที่เหมาะสม
     หรือกับผักที่มีเมล็ดขนาดใหญ่ หลังจากหว่าน
                 2 อาทิตย์ ต้องท�าการถอนแยกต้นกล้า                
                             พืชผักที่นิยมปลูกด้วยวิธีนี ้เช่น คะน้า
                      ผักกาดขาว ผักกาดหอม

น�าพีทมอสใส่กระถางหรือ
ภาชนะที่เตรียมไว้ส�าหรับเพาะเมล็ด

ขุดหลุมลึกประมาณ 0.5 ซม.
แล้วหยอดเมล็ดพันธุ์ผักลงในหลุม
หลุมละ 2-3 เมล็ด

กลบเมล็ดให้เรียบร้อย
หมัน่รดน�า้สม�า่เสมอ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



เมล็ดพันธุ์ผัก
การขยายพันธุ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



การเก็บรักษาเมล็ด

การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ผัก
ที่เหลือหลังจากเปิดซองแล้ว
ให้ย้ายเมล็ดมาเก็บไว้
ในถุงซิปล็อคเก็บไว้ในตู้เย็น

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สมุดกลาง



29

 การปักช�า
การปักช� าเป็นการขยายพันธุ์ผักอย่างหนึ่ง 

โดยการใช้ส่วนของล�าต้นและกิง่ นิยมใช้กับผัก
สวนครัวประเภท โหระพา กะเพรา สะระแหน่ 
แมงลกั เป็นตน้ วธีิการคือตัดกิง่ให้มีความยาว
ประมาณ 5-10 เซนตเิมตร เวลาตดักิง่ให้ตัดเป็น
แนวเฉียง เพราะการตัดเป็นแนวเฉียงจะช่วยให้
กิ่งดูดน�า้ได้ดีขึ้น เด็ดยอดและใบออกจากกิ่ง 
เสรจ็แลว้กิง่ไปปักลงดนิ หมัน่รดน�า้ กิง่กจ็ะแตก
ราก แตกยอดออกใบ เป็นต้นผักใหม่ขึน้มา

ถ้าหากไม่ปักกิ่งลงดินก็สามารถหาขวดแก้ว 
หรือขวดโหลใสมาใส่น�า้ แล้วน�ากิง่ที่ตัดไปแช่ไว้ 
กลายเป็นของตกแตง่โตะ๊เพิม่อกีหนึ่งชิน้ วางบน
โต๊ะหรือริมหน้าต่าง ต้องให้โดนแสงบ้าง วิธีนีไ้ม่
เสยีเวลารดน�า้เลย แตก่ต็อ้งอยา่ลมืเตมิน�า้ เมือ่
กิ่งออกรากเยอะแล้วก็สามารถย้ายไปปลูกลง
ดินได้เช่นกัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



30

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



31

การแยกหน่อหรือหัว
การแยกหน่อหรือหัวเป็นวิธีขยายพันธุ์ที่ 

นิยมกันมาก เพราะสามารถท�าได้ง่ายและ
รวดเร็ว แถมท�าให้ผักไม่กลายพันธุ์ ผักสวน
ครวัท่ีใช้วธีินีข้ยายพันธุ ์เช่น กระเทียม หัวหอม 
ขิง ข่า เป็นต้น

วิธีการคือ เลือกหัวที่ดูแข็งแรงไม่เล็กหรือไม่
โตเกินไป มาปลูกในภาชนะหรือแปลงปลูกที่
เตรียมไว้ อาจจะเป็นวัสดุเหลือใช้ใกล้ตัวอย่าง
แผ

งไข่ก็ได้ ภาชนะปลูกที่แปลกตาไปอีกแบบ  
จากนั้นให้ ใ ช้ดินกลบ ไม่ต้องกดแน่นมาก                
เพราะพืชจะได้แทงหน่อได้ง่าย หมั่นรดน� ้า
สม�า่เสมอ
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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GARDENING

IS CHEAPER

THAN THERAPY,

AND

YOU GET 

TOMATOES!

-Author unknown-
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สมุดกลาง
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Plant to Pot
จับผักใส่กระถาง
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ปลูกผักในกระถางเป็นไอเดียที่ดีและเหมาะที่สุด
ส�าหรับคนที่มีพืน้ที่ไม่เพียงพอที่จะท�าแปลงปลูกผัก 
เป็นการช่วยประหยัดพืน้ที่ การปลูกผักในกระถาง
ท�าให้เราสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย จัดวางและปรับ
เปลี่่ยนต�าแหน่งในพืน้ที่อันจ�ากัด รวมไปถึงสะดวก
ต่อการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวต้นผักเมื่อโตแล้ว     
ที่ส�าคัญเราสามารถใช้กระถางมาเป็นลูกเล่นในการ
ตกแต่งได้อีกด้วย ทัง้กินได้ ให้ความเพลิดเพลิน              
ให้ความสวยงาม

เราสามารถเลือกกระถางส�าหรับปลูกผักให้เหมาะ
กับพืน้ที่ในการจัดวาง ซ่ึงกระถางที่เราพบเห็นกัน
ทัว่ไปจะมีอยู่สามประเภท คือ

กระถางตัง้พื้น กระถางนี้เหมาะกับต้นผักที่มี     
ทรงสงู หรอืล�าตน้ใหญ ่ตอ้งการระยะหา่งในการปลกู
และเจริญเติบโต

กระถางตัง้โต๊ะ กระถางนีเ้หมาะกับต้นผักพุ่มเล็ก 
หรือผักที่อยู่ในช่วงเพาะเมล็ดและรอย้ายกล้า

กระถางแขวน กระถางนี้เหมาะส�าหรับต้นผัก     
รากตืน้ ทีไ่มม่คีวามสงูมากหรอืเป็นพชืใบเลือ้ย เวลา
น�าไปแขวนจะดูสวยงาม

ส่วนชนิดของกระถางนั้นก็ ขึ้นอยู่กับความ               
เหมาะสมและความชอบส่วนตัวของผู้ปลูก จะใช้
กระถางดนิเผาหรอืกระถางพลาสตกิ กม็ทีัง้ขอ้ดแีละ
ข้อเสียที่แตกต่างกันออกไป

กระถางดนิเผา ถา่ยเทอากาศไดด้ ีรกัษาอุณหภมูิ
ได้ดีในฤดูร้อน และไม่เสียรูปทรงง่าย แต่ก็มีน�า้หนัก
มาก แตกเสยีหายงา่ย เม่ือใช้ไปนานๆ จะมีตะไครเ่กาะ

กระถางพลาสติก น�า้หนักเบา สะดวกในการเก็บ
รักษาและท�าความสะอาด เก็บความชื้นได้ดี                   
แต่อากาศถ่ายเทได้ไม่สะดวก ในฤดูร้อนอุณหภูมิ
กระถางจะสูง อาจเป็นอันตรายต่อต้นผัก เมื่อใช้ไป
นานๆ จะกรอบและแตกหักง่าย

T
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กระถางเรียงแถว
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ตามหลักการจัดสวน มีการแบ่งระดับของ
พืชเป็นไม้คลุมดิน ไม้พุ่มเล็ก กลางและใหญ่
เราสามารถเลือกวิธีนีม้าใช้กับผักได้เช่นกัน 
ผักต้นสูงอย่างตะไคร้ ใบเตย ก็อยู่ด้านหลัง 
ถัดมาอีกระดับเป็นโหระพา กะเพรา พริก 
ส่วนด้านหน้าสุด อาจเป็นสะระแหน่หรือ 
ผักชีฝรัง่ ไล่ระดับสูงต�า่ลงมา

กระถางเรียงแถว
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บริเวณทางเดินเล็กๆ ชิดตัวบ้านหรือก�าแพงบ้าน 
สามารถท�าเป็นสวนครวัสมุนไพรไลร่ะดบัได้ ้เลอืกตน้
ที่สูง เช่น ตะไคร้วางไว้หลังสุด เวลาเราไปเดินเลือก
ซื้อตะไคร้ตามร้านขายต้นไม้ เราจะพบตะไคร้อยู่ 2 
ประเภท คือ ตะไคร้ส�าหรับแกงหรือเอามาปรุงอาหาร
ได้นัน่เอง ส่วนอีกประเภทคือตะไคร้หอมซ่ึงทานไม่ได้
แต่สามารถน�ามาใช้ไล่ยุงได้ ผู้ปลูกสามารถเลือกมา
ปลูกตามประโยชน์ใช้สอย ไล่มาอีกระดับเป็นใบเตย      

ซ่ึงหากดแูลดีๆ  อาจมกีารไตร่ะดบัไปอยู่ระดบัเดยีวกบั
ตะไคร้ได้เลย แซมด้วยกะเพรา โหระพา ซ่ึงเป็นผักที่
มีดอก ช่วยท�าให้สวนสมุนไพรสีเขียวมีสีสันขึน้มาได้ 
สว่นพุ่มเลก็อยา่งสะระแหนก่ว็างไวห้นา้สดุ นอกจาก
การไล่ระดับต้นผักแล้ว เรายังสามารถเพ่ิมความ       
น่ารกัและเพิม่ความมีชีวติชีวาให้พืน้ท่ีสวนสมุนไพรนี้
ได้ด้วยการวางตุ๊กตาสัตว์ตัวเล็กไว้ตามมุมต่างๆ

สวนสมุนไพรไล่ระดับ
HERB GARDEN
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สมุดกลาง
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พริกขีห้นู

Bird Chilli

ล�าต้นตัง้ตรง สูงได้ประมาณ 
1-1.25 ฟุต มีดอกเดี่ยวขนาด
เล็กสีขาวหรือม่วง มีสารต้าน
แบคทเีรยีและอนมูุลอิสระ นยิม
ขยายพนัธุด์ว้ยการเพาะเมลด็

ใบเตย

Pandanus Palm

พืชใบเลี้ยงเดี่ยวแตกเป็นกอ      
ใบเรียวปลายแหลม ขยายพันธุ์
ด้วยหัวหรือเหง้าใต้ดิน ต้นและ
รากใช้เป็นยาขับปัสสาวะ ใบ น�า
ไปท�าเป็นน�า้มีรสเย็นสบายช่วย
บ�ารุงหัวใจให้ชุ่มช่ืน   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ใบผักหลากสี

plant to pot

V A R I C O L O U R E D
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ผักสวนครัวก็เหมือนกับต้นไม้ทั่วไป มีทัง้สีสันและ
ลวดลาย เราสามารถเลือกผสมผสานต้นผักหลากสี  
หลายลวดลายมาจดัวางไวใ้หก้ลมกลนื เพิม่สสีนัใหส้วน
ครัวธรรมดาน่ามองขึน้

ยกตัวอย่างผักประเภทสลัด ที่เราสามารถน�าสีของ
มันมาเป็นลกูเลน่ได้ กรนีโอค๊กบัผกักาดหอมสีเขียวออ่น 
ตัดกับเรดโอ๊คสีเขียวปนม่วง ปลูกลงกระถางสลับสีกัน
ในชัน้วางคนละชัน้ นอกจากนัน้เรายังใช้เรื่องของสีและ
ลวดลายกบัการเลอืกไมใ้บมสีหีรอืไมม้ดีอกมาปลกูรวม
กบัผกัไดด้ว้ย ไมจ่�าเป็นทีเ่ราจะปลกูผกัแลว้ตอ้งปลกูแต่
ผักเพียงอย่างเดียว

ส่วนพืน้ท่ีปลูกอาจใช้บริเวณท่ีว่างด้านหน้า หรือ
ข้างบ้าน ระเบียง ที่มีแสงแดดเพียงพอแต่ไม่ต้องโดน
แดดจัดเป็นเวลานาน การเพิ่มพืน้ที่สวนครัวเหมือน
การเพิ่มพืน้ท่ีกิจกรรมภายในที่พักอาศยั นอกจาก
เรื่องของการน�าผักที่ปลูกมารับประทานได้ เราก็ยังได้
ประโยชน์จากต้นไม้และต้นผักในหลายๆด้าน ทัง้ความ
เพลดิเพลนิและความสวยงาม เพิม่มุมพกัผอ่นในบา้น
ได้อีกหนึ่งมุม
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ผักประเภทผักสลัดหรือผักกาดหอม เป็นผักที่ชอบ
อากาศเย็น อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 10-24 
องศาเซลเซียส หากในสภาพอุณหภูมิที่สูงอาจท�าให้
การเจรญิเตบิโตทางใบลดลง แตเ่รากส็ามารถแกปั้ญหา
นีไ้ด้โดยการพรางแสง เพื่อลดภาวะความร้อนที่มีมาก
เกินไป อาจใช้แสลนหรือผ้าขาวบางช่วย  

การปลกูผกัประเภทผกัสลดันยิมปลกูแบบเพาะเมลด็ 
กอ่นน�าไปเพาะใหน้�าเมลด็หอ่ดว้ยผา้บางๆ แลว้น�าไปชุบ
น�า้บดินดิหนอ่ย จากนัน้ใสก่ลอ่งพลาสตกิเขา้ตูเ้ยน็ 3-4 
วัน รากจะเริม่ขึน้เป็นจุดเล็กๆ สีขาว ก็น�ามาลงแปลง
เพาะได้ เมื่อเริม่มีใบจริง 2-3 ใบก็ย้ายไปลงแปลงปลูก 
รับประกันว่าอีกหนึ่งเดือนก็เริม่เห็นผลผลิต ระวังอย่า
ปลูกในหลุมใหญ่หรือลึกเกินไป เพราะจะท�าให้น�า้ขัง 
ระบายน�า้และอากาศได้ยาก อาจท�าให้รากเกิดการเน่า
เสียหาย เพราะฉะนัน้การให้น�า้ผักประเภทสลัดก็เช่นกัน 
ควรให้อย่างสม�า่เสมอและเพียงพออย่าให้มากเกินไป

อายุเกบ็เกีย่วในบา้นเรานัน้ให้เลอืกเกบ็ขณะใบยงัออ่น
อยู่ ใบกรอบ ไม่เหนียว อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 40-60 
วนั หลกีเลีย่งการเกบ็เกีย่วตอนเปียก ควรเกบ็ตอนบา่ย
หรือค�า่ ในฤดูฝน เก็บเกี่ยวก่อนผักสลัดโตเต็มที่ 2-3 
วัน เพราะจะท�าให้เน่าง่าย

ผักประเภทผักสลัด มีแอนติออกซิแดนท์หลายชนิด 
ช่วยในการป้องกันและต่อต้านมะเร็งได้ เป็นแหล่งรวม
คลอโรฟิลล์และวิตามิน เค เหมาะส�าหรับผู้ที่ต้องการ
ลดน�า้หนักเพราะมีแคลอรี่ต�่า ช่วยบ�ารุงโลหิต แก้
อาการท้องผูก นิยมทานกนัสดๆ โดยเฉพาะในสลดัหรอื
ทานกับย�า น�ามาตกแต่งจานอาหาร ถ้าทานรวมกับ
แครอทและผกัขมจะช่วยบ�ารุงสีของเส้นผมให้สวยงาม

หมั่นดูแลรักษา
WHEN WE GROW UP

ผักสลัด

Lettuce

พืชล�าต้นอวบสัน้ ช่วงข้อถี่
ใบเจริญจากข้อเป็นกลุ่ม         
รูปร่างและสีแตกต่างกัน           

ขึน้อยู่กับสายพันธุ์ 
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สะระแหน่

Kitchen Mint

ไม้ เลื ้อยคลุมดิน ปลูกง่าย 
งอกงามได้รวดเร็ว ใช้ปรุง
อาหารประเภทย�า ลาบ พล่า 

ใช้และสกัดน�า้มันหอมระเหย

ปลูกผักสวนครัวไว้ใกล้ไม้ใกล้มือ ให้หยิบจับน�ามา
ปรุงอาหารได้สะดวก ด้วยการยกสวนครัวกระถางมา
วางไวบ้รเิวณอา่งลา้งจาน แลว้หยบิกระถางดนิเผามา
ตกแต่งด้วยลูกไม้ลวดลายต่างๆ เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่
เราสามารถท�าใหมุ้มสวนครัวธรรมดา ดมูีชีวิตชีวาขึน้
มาไดล้กูไมท้ีน่�ามาใช้กอ็าจจะมาจากเศษผา้ทีเ่หลอื หรอื
หากอยากได้ลูกไม้ลายสวยๆ ถ้ามีเวลาหน่อยก็ไปเดิน
หาได้ที่ส�าเพ็งหรือพาหุรัด มีให้เลือก
เยอะมาก ขายเป็นเมตรราคาตัง้แต่ 
10 บาท บางร้านก็กองไว้เป็นกอง
ใหญ่ให้เราไปรือ้ไปค้นเลือกเองได้แบบ
เต็มที่

สวนครวัลกูไมใ้กลม้อืเหมาะกบัผกั
ทีน่�ามาปรุงอาหารและไมต่อ้งการแสง
มาก เพราะสามารถหยบิจบังา่ย เด็ด
จากต้น ล้างและน�ามาใช้ได้เลยทันที 
เช่น ผักชีไทย ผักชีฝรัง่ สะระแหน่     
ขึ้นฉ่าย หรือจะน�าต้นกล้าท่ีเพิ่งย้ายกล้ามาลงใน
กระถางลูกไม้ อยู่ใกล้ไม้ใกล้มือจะได้ดูแลได้สะดวก แต่
กต็อ้งระวงัเรือ่งการไดร้บัแสงแดดที่เพยีงพอดว้ย โดย
เริม่จากการรู้จักสังเกตถ้าได้แสงแดดเยอะเกินไปใบก็จะ
ไหม้และแห้ง ก็ให้ใช้วิธีการพรางแสงด้วยแสลนหรือผ้า
ขาวบาง แต่ถ้าแสงแดดไม่เพียงพอต้นกล้าก็จะเจริญ
เติบโตไม่สมบูรณ์ ใบเหลือง แคระแกร็น

ผผ0

ลูกไม้ใกล้มืิอ หยิบง่ายใช้สะดวก

Lace Pot on Sink

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54

ผผz
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ผ้าลูกไม้

หรือริบบิน้ลูกไม้

กรรไกร

กาว

กระถาง

ตัดเก็บปลายให้เรียบร้อย

ออกไอเดียการจัดวาง

ได้ตามถนัด

, <

<

,

ติดกาวกับตัวกระถาง

แล้วพันลูกไม้รอบกระถาง
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ผักสลับดอกไม้
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ผักสวนครัวก็เหมือนต้นไม้ทั่วไป มีทัง้สีสันและ
ลวดลาย เราสามารถเลอืกผสมผสานตน้ผกักบัตน้ไม้ 
ดอกไม้ มาจัดวางให้กลมกลืน เพิม่สีสันให้สวนครัว

ระเบียงห้องเป็นอีกบริเวณหนึ่งที่สามารถท�าสวน
ครัวได้ส�าหรับคนที่อยู่ตามอพาร์ตเมนท์หรือ
คอนโดมิเนียม แต่ระเบียงที่ว่าต้องได้รับแสงแดด      
อย่างน้อย 6 ชัว่โมงหรือครึ่งวัน เพื่อเพียงพอต่อ
การเจรญิเตบิโตของตน้ผัก ถา้ภายในบรเิวณระเบยีง
มกีอ๊กน�า้กย็ิง่ดใีหญ ่เพราะน�า้เป็นปัจจัยส�าคญัในการ

ปลูกผัก และการปลูกผักในกระถางบริเวณระเบียง           
จะสูญเสียน�า้ได้งา่ยกวา่ผกัท่ีปลกูในแปลงดิน ท่ีดินใน
แปลงปลูกจะช่วยกักเก็บน�า้ไว้

นอกจากผกัจะชอบน�า้แลว้ผกักช็อบแสงแดดด้วย
ดอกไม้ก็เช่นกันเป็นพืชที่ชอบแสงแดด ด้วยนิสัยที่
คล้ายคลึงกัน เราจึงน�าดอกไม้มาจัดแซมปะปนกับ
สวนครัวเพื่อเป็นการเพิม่สีสันได้ และดอกไม้เองก็จะ
เป็นตัวเรียกแมลงที่มีประโยชน์มาท�าลายแมลงและ
หนอนที่จะมากัดกินต้นผัก

สวนผักสลับดอกไม้ที่ระเบียง
VEGE & FLOWERS GARDEN 

ON TERRACE
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ผักบุ้งจีน
Morning glory
ผักใบเขียว มีวิตามินเอ ช่วยบ�ารุงสายตา มีแคลเซียม
และเบต้า-แคโรทีน มากกว่าผักบุ้งไทย
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ผักคะน้า
Collards
ผักใบเขียวบริโภคส่วนของใบและล�าต้น ปลูกได้ตลอด 
ทัง้ปี มีสารเบต้า-แคโรทีน ช่วยลดความเสี่ยงต่อการ
เกิดมะเร็ง ทานมากท้องอืด

พริกแฟนซี
Chilli peppers
พริกแฟนซี ว่ากันว่าน�าเข้ามาจากอังกฤษ มีรสเผ็ด
เหมือนพริกทัว่ไป เม็ดอ่อนสีขาว ม่วง เหลือง ส้ม สุก
จัดจะเป็นสีแดง
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สวนกระปอง

C A N   D O   I T

V
plant to pot
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กระถำงจำกวัสดุเหลือใช้

นอกจากกระถางดนิเผาและกระถางพลาสตกิสวยๆ 
ที่เราหาซือ้ไดต้ามรา้นคา้ทัว่ไป ยงัมอีกีหลายไอเดยีที่จะ
ท�าให้เราได้ใช้กระถางแบบใหม่ๆ เริ่มจากการมองไป
รอบๆตัว รอบๆบ้าน เราจะพบกับวัสดุเหลือใช้หรือทัง้
ที่ไม่เหลือใช้แต่ตัง้ใจน�ามาเป็นวัสดุท�ากระถาง เช่น 
กะละมังใบเก่า กะลามะพร้าว ขวดพลาสติก ตะกร้า
หวาย หรือแม้แต่เปลือกไข่กับแผงไข่

กระป๋องเป็นอีกวัสดุหนึ่งที่หาได้ง่าย และด้วยความ
คงทนจึงเป็นวัสดุที่ถูกหยิบมาดัดแปลงเป็นกระถาง
หลายรูปแบบ เติมนิดแต่งหน่อย หรือจะใช้แบบไม่ต้อง
ดัดแปลงเลย มาอยา่งไรใช้อยา่งนัน้กใ็ห้ความคลาสสิค
ไปอกีแบบ แตต่อ้งอยา่ลมืเจาะรูท่ีกน้กระป๋องเพือ่ระบาย
น�า้และอากาศด้วย

กระป๋อง + MT tape

ใช้ MT tape มาพันตกแต่ง
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กระป๋อง (ปลาทูน่า) + ไม้หนีบ

ใช้ตัวหนีบไม้ติดรอบกระป๋อง

กระป๋อง + เชือก

ใช้เชือกพันรอบกระป๋อง
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CHAPTER 03
--------------

Decorate dish
ตกแต่งจานผัก
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L E T T U C E

w
T  A  b  l  e

GREEN OAK | RED OAK | TUNA | MAYONNAISE 

สลัดผัก

ผักสลัดกรีนโอ๊ค | ผักสลัดเรดโอ๊ค | ทูน่ามายองเนส 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



71

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



72

VEGETABLE  JUICE

ผv
P A N D A N

น�้ำวุ้นมะพร้ำวใบเตย

ใบเตย | วุ้นมะพร้าว
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LET FOOD

BE YOUR MEDICINE

AND

MEDICINE

BE YOUR FOOD

-Hippocrates-

.   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ขอบคุณที่ท�าให้เราเติบโตไปพร้อมกับต้นผักและหนังสือเล่มนี้
หวังว่าทุกคนจะลองปลูกผักกินเองกันดูสักครัง้

ขอบคุณข้อมูลจาก
อาจารย์ ดร. ปริยานุช จุลกะ
พี่ยู my home
คุณยายสมบูรณ์

ขอบคุณอุปกรณ์ จากเค้ก และหม่อน
ขอบคุณทุกเจ้าของสถานที่
study room
สวนสาธารณะธนบุรี
ห้องเพิส ห้องต้นน�า้ sonoma

ขอบคุณตอฮา ในทุกความมีน�า้ใจและทุกการช่วยเหลือ
ขอบคุณน�า้กับแจส ส�าหรับมือสวยในหนังสือ
ขอบคุณ a.apple เพื่อนและรุ่นพี่ JR

ขอบคุณแม่ ที่ท�าให้จีรู้ว่าควรท�าอะไร เพื่อใคร

ขอบคุณอาจารย์ฐาที่ปรึกษา อาจารย์ต้น อาจารย์ปรัช
อาจารย์หรัง่ อาจารย์ป๊อบ คณะกรรมการตรวจจุลฯ
ส�าหรับทุกค�าปรึกษาและค�าแนะน�า

รู้สึกดีทุกครัง้ที่ได้ปลูกผัก

ขอบคุณความมีน�า้ใจ และความช่วยเหลือของทุกคน
ที่ท�าให้ต้นผักและหนังสือเล่มนีเ้ติบโต
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Home grown
มณีเนตร ทนันชัย

จุลนิพนธ์นีเ้ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556
ลิขสิทธิ�ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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a b c d e g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x 
y z 1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x 
y z 1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x 
y z 1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x 
y z 1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x 
y z 1 2 3 4 5 6 7 8
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ปลูกผักกินได้ ในพืน้ที่เล็ก

Home grownHome grownHome grown

A

GIJKL
CEB

UVWXYZ1234
MNOPQRST

5A6B7C8EGIJK
LMNOPQRSTUV12

X1Y2Z   3456
78ABC   EGZ!
IKL   MOPQ
STUV   RY
XZ!13   3456
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