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  จากข้อค้นพบพบว่าส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสารแจกฟรี (free Copy) คือส่ือ
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From the research finding, it affirms that due to the ‘free’ of charge, the 
short-lived print media of ‘free copy’ magazine are conveniently accessible to every 
readers, and nowadays there has been a rapid increase. After reading all the useful 
information in the ‘free copy’ magazine, most of the readers would dispose it away, 
resulting a not-so worthy way of using natural resources, and also reflecting the 
environmental issue.  

This research aims to explore the design process in which it could 
transform the use and the status of the ‘free copy’ magazine, as well as to extend 
the life-span and usage. In order to achieve this objective, this research applied and 
integrated the knowledge of the visual communication design together with the clay 
ceramic design discipline.  

The concept and communication design process which are presented in 
this research are the result of the qualitative research methods; from which the data 
were collected through the interviews of the related people and also through the 
observation of the target users’ behaviours, which provided the precise data that 
were very useful for the study.  

The results of the study led to a design approach of communicating 
through the concept of campaign, as to raise the awareness on the life-span and 
usage extension of such ‘free copy’ magazine. From the expert’s evaluation on the 
research result, there has been positive feedbacks and suggestive comments for 
further development. 
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
1.  ควำมส ำคัญและที่มำของปัญหำ 
 ในปัจจุบัน (2559) สถานการณ์ของส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสารเปล่ียนไป  
มีนิตยสารประเภทแจกฟรีเกิดขึ้นมากมาย หลากหลายหัว หลากหลายเนื้อหา และขยายตัวขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยสวนทางกับความซบเซาของภาพรวมธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์นิตยสารท่ัวไป  
 โฆษณาเองซึ่งเคยเป็นรายได้หลักของนิตยสารสารถูกดึงไปให้ส่ือดิจิตอลราว  600-800 
ล้านบาทต่อปี หรือลดลงประมาณ 10-15% ท้ังนี้ความนิยมในนิตยสารแบบเดิมท่ีลดลงไม่ได้มาจาก
คุณภาพของเนื้อหา แต่เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคเปล่ียนไป และบางส่วนก็ปรับตัวเองเป็น 
คอนเทนต์ออนไลน์แล้ว (มติชนรายวัน : 2559)   
 นิตยสารประเภทแจกฟรี (free copy) จึงกลายเป็นส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันรูปแบบใหม่ 
ท่ีเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างดี เพราะด้วยรูปแบบท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายและฟรี และสามารถหยิบ หรือรับ
แจกได้ตามจุดต่างๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้า ร้านกาแฟ เป็นต้น  
 ระยะเวลาในการวางแจกและรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทนี้ มีท้ัง รายวัน รายสัปดาห์ 
รายปักษ์ เมื่อผู้บริโภคได้อ่าน ได้ประโยชน์จากหน้าท่ีหลักในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของนิตยสาร
แจกฟรีแล้ว หรืออายุหมดลง ส่วนมากไม่ได้เก็บไว้ และท้ิง เพราะด้วยต้นความคิดของนิตยสาร
ประเภทแจกฟรี (free copy) เองในต่างประเทศก็ถูกท ามาเพื่อให้ท้ิง ซึ่งจะเห็นได้จากรูปแบบรูปเล่ม 
และคุณลักษณะท่ีเป็นอยู่   
 ผู้วิ จัยเห็นว่าเป็น ส่ิงท่ีน่าสนใจ ว่าจะมีกระบวนการทางการออกแบบมีวิธีไหนท่ี 
จะสามารถยืดอายุการใช้งานส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทดังกล่าว เพื่อช่วยชะลอปัญหาขยะท่ีเกิดจาก 
ส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันได้บ้าง โดยใช้กระบวนการทางการออกแบบมาเช่ือมโยงเพื่อเปล่ียนแปลงหน้าท่ีเดิม 
หรือเปล่ียนสถานะเดิม 
  การศึกษาและวิจัยนี้  จึงมุ่งเน้นศึกษาแนวทางการออกแบบเชิงบูรณาการ โดยน า
หลักการออกแบบนิเทศศิลปม์าเป็นการส่ือสารหลัก และกระบวนการในการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 
มาเป็นการส่ือสารรอง เพื่อสร้างกระบวนการและแนวทางในการยืดอายุส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภท
นิตยสารแจกฟรี เพื่อให้เกิดคุณค่าท่ีเพิ่มขึ้น และใช้ทรัพยาการของวัสดุประเภทกระดาษท่ีมีอยู่แล้วให้
คุ้มค่า จนถึงวาระหมดอายุ หลังจากหน้าท่ีหลักท่ีใช้ส่ือสารหมดลง 
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 โดยน ามาเช่ือมโยงกับความคิดสร้างสรรค์และแนวความคิดในการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ท่ี
ค านึงถึงส่ิงแวดล้อมนั้นจะต้องส่ือสารให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยอยู่ภายใต้หลักการต่างๆ เช่น 
ความเรียบง่าย (จ ากัดการใช้สี) การจัดวางตัวหนังสือ รวมถึงเทคนิคในการออกแบบ การเลือกใช้
ขนาดกระดาษ และ วิธีการเข้าเล่ม เป็นต้น  
 ท้ังนี้การศึกษาและวิจัยนี้ ยังได้น าเนื้อหาท่ีเช่ือมโยงในเรื่องส่ิงแวดล้อม มาใช้ในขั้นตอน
ของการส่ือสาร เพื่อใหช่้วยสร้างความเข้าใจประเด็นต่างๆ ในเรื่องส่ิงแวดล้อมเพิ่มข้ึน 
   
2. นิยำมศัพท์ 
 สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอำยุสั้น : เป็นส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีผลิตขึ้นเพื่อใช้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง  
มีอายุการใช้งานในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 นิตยสำรประเภทแจกฟรี (Free Copy) : ส่ือส่ิงพิมพ์ทางด้านวารสารศาสตร์ท่ีมี เนื้อหา
อันหลากหลายอยู่ในเล่มเดียวกัน มุ่งท้ังให้ความรู้(To Inform) ความบันเทิง (To Entertain) และเป็น
แนวทาง (To Guide) ต่อผู้อ่าน ซึ่งมีการก าหนดระยะเวลาการแจกท่ีแตกต่างกันท้ังแน่นอน เช่น 
รายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ เป็นต้น และไม่แน่นอน เช่น แจกฟรีในวาระโอกาสพิเศษต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้จัดท า 
 
3. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 3.1 ศึกษากระบวนการทางการออกแบบท่ีช่วยเปล่ียนหน้าท่ี หรือเปล่ียนสถานะ เพื่อ 
ยืดอายุให้กับนิตยสารประเภทแจกฟรี  
 3.2 ศึกษาปัญหาทางส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากงานออกแบบนิตยสารประเภทแจกฟรี 
 
4. สมมติฐำนของกำรศึกษำ 
 การเปล่ียนแปลงหน้าท่ี หรือเปล่ียนสถานะ ให้ ส่ือสิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสาร 
แจกฟรี สามารถช่วยยืดอายุให้กับส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสารแจกฟรีได้ 
 
5. ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 5.1 แนวทางการออกแบบเพื่อยืดอายุการใช้งาน 
 5.1.1 ศึกษาเรื่องของกระบวนการทางการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภท
นิตยสารแจกฟรี 
 5.1.2 ศึกษาวิธีการน าความคิดสร้างสรรค์ท่ีน าไปเปล่ียนแปลงหน้าท่ี 
 5.1.3 ศึกษาวิธีการน าความคิดสร้างสรรค์ท่ีน าไปเปล่ียนสถานะ 
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 5.2 ส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสารแจกฟรี 
 5.2.1 ศึกษาลักษณะเฉพาะของส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสารแจกฟรี 
 5.2.2 ศึกษาเรื่องของวัสดุท่ีน ามาใช้ในการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภท
นิตยสารแจกฟรี 
 5.2.3 ศึกษารูปแบบและวิธีการในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสาร 
แจกฟรี 
 5.2.4 ศึกษาเรื่องขยะท่ีเกิดหลังจากการใช้งานส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสาร
แจกฟรี 
 
6. ขั้นตอนกำรศึกษำ 
 6.1 เก็บ รวบรวม และศึกษาข้อมูล 
 6.1.1 ศึกษาเรื่องของกระบวนการทางการออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภท
นิตยสารแจกฟรี 
 6.1.2 ศึกษาวิธีการน าความคิดสร้างสรรค์ท่ีน าไปเปล่ียนแปลงหน้าท่ี 
 6.1.3 ศึกษาวิธีการน าความคิดสร้างสรรค์ท่ีน าไปเปล่ียนสถานะ 
 6.1.4 ศึกษาลักษณะเฉพาะของส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสารแจกฟรี 
 6.1.5 ศึกษาลักษณะ รูปแบบ วัสดุ ท่ีน ามาใช้ในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภท
นิตยสารแจกฟรี 
 6.1.6 ศึกษาข้ันตอนต่างๆ ในการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสารแจกฟรี 
 6.1.7 ศึกษาขยะท่ีเกิดหลังจากการใช้งานส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสารแจกฟรี 
 6.1.8 ศึกษาทฤษฎีทางด้านส่ิงแวดล้อมต่างๆ ท่ีสามารถประยุกต์ใช้ในงานส่ือส่ิงพิมพ์
อายุส้ันประเภทนิตยสารแจกฟรี 
 6.1.9 ศึกษาผลกระทบทางส่ิงแวดล้อม เรื่องของปริมาณขยะ และลดปริมาณขยะท่ี
เกิดจากส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสารแจกฟรี   
 6.1.10 ศึกษากลุ่มเป้าหมายหลักและรองท่ีใช้งานนิตยสารประเภทแจกฟรี 
 6.2 วิเคราะห์และตีความข้อมูล 
 6.3 สร้างผลงานออกแบบ 
 6.4 สร้างเครื่องมือเพื่อทดสอบผลการออกแบบ 
 6.5 สรุปผล วิเคราะห์ผล และประเมินจากผลทดสอบท่ีได้จากเครื่องมือวัดผล 
 6.6 ทดลองใช้ผลงานออกแบบ 
 6.7 เผยแพร่ผลงานออกแบบ 
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บทที่ 2 
  

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
ความรู้เบื้องต้นและความหมายของนิตยสารประเภทแจกฟรี 
 จากความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, วิกิพีเดีย สารานุกรม
เสรี และต าราของนักวิชาการหลายท่าน นิตยสารแจกฟรี คือ ส่ือส่ิงพิมพ์ทางด้านวารสารศาสตร์ท่ีมี 
เนื้อหาอันหลากหลายอยู่ในเล่มเดียวกันมุ่งท้ังให้ความรู้ (To Inform) ความบันเทิง (To Entertain) 
และเป็นแนวทาง (To Guide) ต่อผู้อ่านซึ่งมีการก าหนดระยะเวลาการแจกท่ีแตกต่างกันท้ังแน่นอน 
เช่น รายปักษ์ รายเดือน เป็นต้น และไม่แน่นอน  เช่น แจกฟรีในวาระโอกาสพิเศษต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้จัดท า โดยค านึงถึงความต้องการและรสนิยมการรับข้อมู ลข่าวสารของ
กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก 
 แนวคิดของนิตยสารจึงหมายรวมถึงแหล่งรวบรวมสาระเนื้อหาท่ีมีความหลากหลาย และ 
ทันสมัยประกอบด้วยงานเขียนประเภทต่างๆ ท้ังข่าว บทความ เรื่องส้ัน สารคดี คอลัมน์ประจ า และ
ข้อเขียนอื่น ท่ีก าลังได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้อ่านในช่วงเวลานั้นๆ รวมถึงภาพประกอบงานเขียนท่ีมี
ความสวยงาม และโฆษณารวมอยู่ในเล่มเดียวกันอย่างมีระบบ สามารถแบ่งได้อย่างกว้างๆ โดยจ าแนก
ตาม ลักษณะของเนื้อหา หรือตามความสนใจของผู้อ่าน เป็น 3 ประเภทหลักด้วยกัน คือ 
 1. นิตยสารแจกฟรีส าหรับผู้บริโภคท่ัวไป ได้แก่ นิตยสารท่ีน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม 
การ ด าเนินชีวิต รวมถึงแฟช่ันการแต่งกายเพื่อกลุ่มผู้อ่านท่ัวไปในสังคม  เช่น BK Magazine, 
happening, WOMAN PLUS, 247, DACO, a day BULLETIN, Hamburger, Giraffe, HIP, 
CityLife Chiang Mai, COMPASS, LIPS Love เป็นต้น 
 2. นิตยสารแจกฟรีเฉพาะทาง ได้แก่ นิตยสารท่ีน าเสนอเนื้อหาให้สาระความรู้ท่ีเจาะจง 
ในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น กีฬา เทคโนโลยี การแพทย์ รถ ภาพยนตร์ ท่องเท่ียว สุขภาพ กาแฟ ฯลฯ 
เช่น Hattrick, GMBIZ, DON’T Journal, WEEKEND, The Hollywood Reporter Thailand, BIG 
MAP, The Coffee Traveler เป็นต้น  
 3. นิตยสารแจกฟรีเชิงธุรกิจหรือประเภทสมาชิก ได้แก่ นิตยสารท่ีออกโดยหน่วยงาน
ราชการ องค์กร สถาบัน สมาคม ต่างๆ รวมไปถึงนิตยสารแจกฟรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ และสร้าง
ภาพลักษณ์ ให้กับองค์กร เช่น คิด, สะพรั่ง, หนีกรุง, M Scene, F3, Red Carpet Bulletin, TRADE 
POINT, I Travel, HideAway เป็นต้น 
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 ลักษณะของนิตยสารแจกฟรีในด้านเนื้อหานั้นมีหลายประเภทแต่โดยส่วนใหญ่ท่ีพบใน
ขณะนี้สามารถแยกแยะได้ตามเนื้อหา ตามเรื่องราวที่น าเสนอในเล่มเป็น 2 ลักษณะคือ 
 1. คุณลักษณะทางเนื้อหา รูปเล่ม หมายถึง รูปลักษณ์ของเนื้อหาท่ีอยู่ภายในเล่ม แบ่งได้
ดังนี้ 
 1.1 เนื้อหาท่ัวไป (General magazine) น าเสนอข้อมูลหลากหลายรูปแบบ อยู่ใน
เล่มเดียว โดยส่วนใหญ่มักจะน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต แฟช่ัน การแต่งกาย คอลัมน์แนะน าต่าง ๆ 
ท้ังอาหาร สถานท่ีท่องเท่ียว การใช้ชีวิต เป็นต้น 
 1.2 เนื้อหาเฉพาะเจาะจง (Specialized magazine) มักจะน าเสนอข้อมูลด้านใด
ด้านหนึ่งอย่างจ าเพาะท้ังเล่ม เช่น ท่องเท่ียว อาหารการกิน สุขภาพ ธุรกิจการลงทุน ภาพยนตร์
เทคโนโลยี กีฬา เป็นต้น  
 2. คุณลักษณะของรูปเล่ม หมายถึง รูปลักษณ์ของนิตยสารต้ังแต่ขนาด รูปร่าง การจัด
เนื้อหา ภาพ และการออกแบบท่ีสามารถบ่งช้ีถึงบุคลิกของนิตยสารแจกฟรีแต่ละฉบับ ท้ังนี้ขนาดของ
นิตยสารแจกฟรีจะสัมพันธ์กับความสะดวกในการพกพา เหมาะส าหรับการกางอ่านในสถานท่ีต่างๆ 
และมักยึดตามขนาดของกระดาษพิมพ์เพื่อสะดวกในด้านการผลิต และไม่ท าให้เหลือกระดาษ หรือตัด
กระดาษท้ิงไปมาก โดยจะพลมากมีอยู่ประมาณ 4 ขนาด ได้แก่ 
 2.1 ขนาด 16 หน้ายก หรือครึ่งกระดาษเอส่ี เหมาะกับหนังสือท่ีเป็นเล่ม เช่น พ็อค
เก็ต บุ๊ค เพื่อง่ายแก่การพกพา 
 2.2 ขนาด 8 หน้ายก หรือเรียกว่าขนาดมาตรฐาน 7.5 นิ้ว คูณ 10.25 นิ้ว เป็นขนาด
ท่ีใช้กระดาษพิมพ์มาตรฐานเพื่อถูกตัดเจียนน้อยท่ีสุด  สะดวกในการหยิบจับ สามารถวางบนช้ัน
หนังสือได้ดี และเอื้ออ านวยต่อการจัดหน้า 
 2.3 ขนาด 4 หน้ายก หรือขนาดใหญ่คือ 10.25 คูณ 15 นิ้ว ส่วนมากจะเป็นนิตยสาร
ท่ีต้องการให้ความส าคัญกับภาพประกอบ และเนื้อหาเท่าๆกัน 
 2.4 ขนาดแท็บลอยด์ (Tabloid) ซึ่งมีขนาดเดียวกับหนังสือพิมพ์เฉพาะทาง หรือ 
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ท่ัวไป  
 ปัจจุบันยังมีแนวโน้มขนาดของนิตยสารแจกฟรีจะแตกต่างกันมากขึ้น เพื่อสร้าง
เอกลักษณ์ และจุดเด่นเป็นของตัวเอง ส่วนจ านวนหน้าหรือความหนาของนิตยสารแจกฟรีจะสัมพันธ์
กับขนาดของนิตยสาร โดยค านึงถึงปริมาณเนื้อหา และโฆษณาในนิตยสารแต่ละฉบับ แต่เนื่องจากการ
จัดท านิตยสารแจกฟรีถือเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งท่ีมีการขายเนื้อท่ีโฆษณาด้วย  ดังนั้นความหนาของ
นิตยสารแจกฟรีแต่ละฉบับในขนาดเดียวกันอาจมีความหนาหรือจ านวนหน้าไม่เท่ากัน ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณโฆษณาท่ีได้ด้วย โดยส่วนใหญ่พบว่า มีจ านวนหน้าเฉล่ียอยู่ท่ี 26-64 หน้า นอกจากนี้การเข้า
เล่มของนิตยสารแจกฟรีมักเป็นแบบเย็บอก  (Saddle Binding) หรือมุงหลังคา (Saddle Stitch 
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Binding) เพื่อความสะดวกในการเปิดอ่าน  ออกแบบได้ง่าย และจัดหน้ากลางได้อย่างสวยงาม 
นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายน้อยอีกด้วย 
 3. คุณลักษณะของรูปแบบการพิมพ์ นิตยสารแจกฟรีในปัจจุบันนิยมจัดพิมพ์ในระบบ
ออฟเซตส่ีสีท้ังเล่ม เพื่อความสวยงามและเอื้ออ านวยต่อการขายพื้นท่ีโฆษณา เพราะองค์กร หน่วยงาน 
และบริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างๆ มักจะซื้อพื้นท่ีโฆษณาท่ีเป็นหน้าสีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่ตราและ
ภาพสินค้า ส าหรับการจัดพิมพ์นิตยสารท่ัวไปมักแบ่งได้  2 ประเภทหลักคือ กระดาษอาร์ตและ
กระดาษปอนด์ หรืออาจใช้กระดาษท้ังสองประเภทปะปนกันในเล่มเดียว ส่วนนิตยสารแจกฟรีใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่จะจัดพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์และกระดาษปรู๊ฟ ซึ่งจะใช้กระดาษประเภทเดียวกัน
ท้ังเล่ม เพื่อสะดวกในกระบวนการจัดพิมพ์ ประหยัดต้นทุนการผลิตและสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่
นิตยสาร 
 4. คุณลักษณะของเวลาในการวางแจกนิตยสารแจกฟรีมีก าหนดการออกท่ีแน่นอน  
มีความถ่ี การแจกฟรีท่ีหลากหลาย อาทิ รายปักษ์ รายเดือน รายสามเดือนเป็นต้น 
 นิตยสารแจกฟรีท่ีได้รับความนิยม และเห็นอยู่มากในขณะนี้โดยส่วนใหญ่จัดอยู่ใน
ประเภทนิตยสารส าหรับผู้บริโภคท่ัวไป น าเสนอเนื้อหาท่ีมีความหลากหลายเกี่ยวกับวิถีชีวิต แฟช่ัน 
การแต่งกาย และคอลัมน์แนะน าต่างๆเพื่อกลุ่มผู้อ่านท่ัวไปในสังคม เช่น 
 1. นิตยสาร Woman Plus เป็นนิตยสารผู้หญิงรายปักษ์ น าเสนอเนื้อหาในเรื่องของ
สังคม  ความงาม แฟช่ัน  สุขภาพ  การเงิน  ดนตรี หนังสือการผจญภัย  วัฒนธรรม  และอื่นๆ  
มีจุดมุ่งหมายคือให้ผู้อ่านได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความเป็นตัวของตัวเอง 
 2. นิตยสาร 247 Magazine เป็นนิตยสารท่ีน าเสนอเนื้อหาอันหลากหลายเพื่อตอบสนอง
วิธีชีวิตผู้คนในเมืองใหญ่ สมัย กระแสแฟช่ัน สุขภาพความงาม ศิลปะการท างาน อาหารการกิน 
ท่องเท่ียว ความบันเทิงท้ังภาพยนตร์ ดนตรี หนังสือ การตกแต่งบ้าน โดยมีจุดยืนเพื่อเป็นเพื่อนของ
ผู้อ่านในการใช้ชีวิต 24 ช่ัวโมง  
 3. นิตยสาร a day BULLETIN เป็นนิตยสารท่ีน าเสนอเนื้อหาเรื่องราวรอบตัวท่ีน่าสนใจ 
ทันเหตุการณ์ส าหรับคนเมือง ท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กีฬา บันเทิง และสัมภาษณ์บุคคลท่ี
น่าสนใจ รวมถึงวิถีชีวิตของคนเมืองในทุกๆ เรื่อง เช่น อาหารการกิน สถานท่ีท่องเท่ียว สุขภาพกาย
และใจการเงิน และธุรกิจ 
 
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี (FREE COPY)  
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปิดรับนิตยสารแจกฟรี  คือ ด้านการเปล่ียนแปลง พัฒนา 
กระบวนการผลิต ได้แก่ การปรับเนื้อหาให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ด้านการตอบสนองความต้องการ
ของผู้อ่าน ได้แก่ ภาพถ่ายท่ีชัดเจน ด้านความมีเอกลักษณ์เนื้อหาดึงดูดใจ ด้านความสร้างสรรค์ โดย
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น าเสนอเรื่องจริง ด้านวัฒนธรรมแสดงออกถึงความเป็นไทย ด้านความสะดวกสบาย หาหยิบได้ง่าย 
และด้านการส่ือสารกับผู้อ่านได้อย่างชัดเจน  
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปิดรับนิตยสารแจกฟรี ได้แก่ หาหยิบได้ง่าย ภาพถ่าย ชัดเจน และ
เนื้อหาดึงดูดใจน่าอ่าน ส่วนปัจจัยท่ีอิทธิพลน้อยได้แก่ ติดต่อนิตยสารได้ง่าย ความคิดเห็นได้รับการ
ตอบรับจากบทบรรณาธิการ และมีการใช้ภาษาท้องถิ่นที่เข้าใจง่ายตามล าดับ  
 ประโยชน์นิตยสารแจกฟรีของผู้อ่าน ได้แก่ เพื่อผ่อนคลายจากการทางานเพื่อหาแหล่ง
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนาร้านค้าใหม่ๆ ให้กับคนรู้จัก และเพื่อครอบครองนิตยสารไว้
อ่านเพิ่มพูนความรู้ตนเอง  
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิตยสารแจกฟรีของผู้อ่าน คือ ควรมีขนาด A4 หนา ประมาณ 80 
หน้า แบบหน้าปกควรเปล่ียนไปทุกฉบับ พิมพ์สีแบบ 2 ภาษา (ไทย-อังกฤษ) ทุกหน้า ปกหน้า-หลัง
ควรเป็นกระดาษอาร์ตการ์ด ส่วนกระดาษเนื้อด้านในควรเป็นกระดาษปรู้ฟ ท้ังนี้เนื้อหาและ การ
น าเสนอควรทันสมัยและเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเคล่ือนไหวของวงการแฟช่ัน สุขภาพและความงาม 
 
การพิมพ์ และประเภทกระดาษพิมพ์ 
 บุญชัย วลีธรชีพสวัสด์ิ (2553: 11-33)  กล่าวว่าการระบุชนิดของกระดาษให้ถูกต้องเป็น
การท าให้เข้าใจตรงกันซึ่งเป็นส่ิงจ าเป็นในการส่ังซื้อกระดาษ รวมถึงเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการ
ส่ือสารกันระหว่างผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้งานกระดาษท่ีจะได้ระบุชนิดกระดาษให้ ได้ถูกต้องตรงกัน 
เนื่องจากกระดาษท่ีมีใช้งานในปัจจุบันมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันออกไป ท าให้ท้ังผู้ผลิตและผู้
เลือกใช้งานกระดาษต่างๆต้องก าหนดช่ือเรียกให้ตรงกัน  
 ธีระ ต้ังวิชาชาญ (2540:  171) แบ่งประเภทกระดาษออกเป็นหลายประเภทใหญ่ๆ ตาม
ลักษณะการใช้งาน ซึ่งได้แก่ กระดาษพิมพ์และเขียน กระดาษแข็ง และกระดาษลักษณะพิเศษ 
 1. กระดาษส าหรับพิมพ์ และเขียน (Printing and Writing Paper) คือกระดาษท่ีผลิต
ขึ้นเพื่อใช้เป็นวัสดุใช้พิมพ์ในระบบต่างๆ และใช้ในการเขียนเพื่อการส่ือสาร ควรมีสมบัติสามารถรับ
หมึกพิมพ์ได้ดีให้หมึกแห้งเร็ว เรียบ และความพรุนพอเหมาะให้หมึกซึมผ่านได้ มีความทึบแสง มีสี
ถูกต้องตามประเภทของงาน ยืดหยุ่นต่อแรงกดพิมพ์ ไม่ยืด หรือหดง่ายเมื่อรับหรือคายความช้ืนจาก
การพิมพ์ ส าหรับกระดาษท่ีใช้ส าหรับการเขียนต้องมีผิวหน้าสามารถรองรับการใช้งานได้ดี เช่น การ
ลบ การดูดซึมหมึก ซึ่งกระดาษพิมพ์ และเขียนแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามลักษณะการเคลือบผิว คือ 
 1.1 กระดาษเคลือบผิว (Created Paper) เป็นกระดาษท่ีมี ช้ันสารเคลือบผิว 
(Coating) ปกคุลมอยู่ส่วนบนผิวเย่ือของหน้ากระดาษ โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติให้มี
สภาพท่ีเหมาะสมกับการพิมพ์ เช่น ความเรียบ ความพรุน ความทึบแสง และความมันวาว การเคลือบ
ผิวสามารถท าได้กับกระดาษท่ีผลิตจากเยื่อเชิงกลและเย่ือเคมี วัสดุท่ีน ามาใช้เคลือบมีความส าคัญมาก
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ส าหรับการท ากระดาษให้มีสมบัติตามท่ีต้องการ วัสดุท่ีนิยมใช้เคลือบ ได้แก่ ผงแร่ ไททาเนียมได
ออกไซด์ ผงแร่แคลเซียมคาร์บอเนต และสารยึดติดกระดาษเคลือบผิวชนิดท่ีใช้กันแพร่หลาย คือ 
กระดาษอาร์ต (Art Paper) ซึ่งเป็นกระดาษท่ีมีผิวเรียบและมีความมันวาวสูงกว่ากระดาษไม่เคลือบผิว 
นิยมใช้พิมพ์เป็นหนังสือ นิตยสาร วารสาร ปกหนังสือ ปฏิ ทิน โปสเตอร์ แผ่นพับ บัตรอวยพร 
กระดาษอาร์ตส าหรับพิมพ์สิงพิมพ์ต่างๆ มีน้ าหนักมาตรฐานอยู่ระหว่าง 60-200 กรัมต่อตารางเมตร 
มีท้ังชนิดท่ีเคลือบด้านเดียว (One –Side Created, C1S) หรือสองด้าน (Two-Side Created, C2S)  
ซึ่งมีความสามารถเคลือบได้ท้ังเคลือบบาง เคลือบปานกลาง และเคลือบหนา ขึ้นกับน้ าหนักของสารใช้
เคลือบท่ีต่างระดับกัน นอกจากนี้ยังสามารถเคลือบกระดาษให้มีระดับความมันวาวแตกต่างกัน เช่น 
เคลือบด้าน (Matt Coating) เคลือบมันวาว (Glass Coating) เคลือบมันแก้ว (Cast Coating) 
 1.2 กระดาษไม่เคลือบผิว (Uncoated Paper) เป็นกระดาษท่ีไม่ผ่านการเคลืบผิว
ด้วยสารเคลือบ แต่มีการปรับปรุงผิวให้เรียบขึ้นโดยการฉาบ และการรีดผิวกระดาษ (Calendering) 
และถ้าต้องการปรับปรุงผิวให้ได้ใกล้เคียงกับกระดาษเคลือบผิว สามารถท าได้โดยน าไปผ่านการขัดผิว 
(Super-calendering) เพื่อปรับปรุงความเรียบผิวของกระดาษให้ดีขึ้น กระดาษไม่เคลือบผิวจึงมี
สภาพพิมพ์ได้ (Printability) และสภาพเดินกระดาษคล่อง (Runability) ด้อยกว่ากระดาษเคลือบผิว 
ความคมชัดของภาพพิมพ์จึงด้อยกว่าการพิมพ์บนกระดาษชนิดเคลือบผิว กระดาษไม่เคลือบผิวมีอยู่
ด้วยกันหลายชนิด ได้แก่ 
 1.2.1 กระดาษหนังสือพิมพ์ (Newsprint) หรือบางครั้งเรียก “กระดาษบรู๊ฟ” 
เป็นกระดาษท่ีใช้ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์ หนังสือแบบเรียน นิตยสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว ใบแทรก 
เป็นต้น กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นกระดาษท่ีไม่ขาวนัก เนื่องจากเป็นกระดาษท่ีผลิตจากเยื่อเชิงกลเป็น
หลัก จึงมีปริมาณลิกนินอยู่ในกระดาษมาก ท าให้เปล่ียนเป็นสีเหลืองน้ าตาลได้เมื่อเก็บไว้เป็นเวลานาน 
น้ าหนักพื้นฐานของกระดาษหนังสือพิมพ์อยู่ระหว่าง 45-50 กรัมต่อตารางเมตร 
 1 .2.2 กระดาษจาก เยื่ อ เชิงกล (Mechanical Printing Paper or Ground-
wood Containing Paper) เป็นกระดาษท่ีคล้ายคลึงกับกระดาษหนังสือพิมพ์ แต่มีปริมาณของเย่ือไม้
บดในกระดาษน้อยกว่าปริมาณเคมี ท าให้กระดาษมีความแข็งแรง  ขาวสว่าง คงทนกว่ากระดาษ
หนังสือพิมพ์ มีน้ าหนักพื้นฐานของกระดาษอยู่ระหว่าง 37-67 กรัมต่อตารางเมตร 
 1 .2.4 กระดาษปลอดไม้  (Woodfree Paper) หรือ “กระดาษปอนด์” เป็น
กระดาษไม่เคลือบผิว ผลิตจากเยื่อเคมีท้ังหมดไม่มีเย่ือเชิงกลผสมอยู่ จึงมีความแข็งแรงและสว่างขาว
มากกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์และกระดาษเยื่อเชิงกล กระดาษชนิดนี้เหมาะกับการพิมพ์ส่ิงพิมพ์ท่ัวไป
ท่ีมีคุณภาพสูงกว่าหนังสือพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสาร วารสาร หรือส่ิงพิมพ์อื่นๆ เนื่องจากมี
ความขาวซึ่งให้คุณภาพสีพิมพ์ท่ีดี มีน้ าหนักพื้นฐานของกระดาษอยู่ระหว่าง 60-135 กรัมต่อตาราง
เมตร 
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 1.2.4 กระดาษบอนด์ (Bond Paper) เดิมเป็นกระดาษท่ีใช้เพื่อพิมพ์เป็นธนบัตร 
ใบหุ้น ใบสัญญาซื้อขาย และเอกสารทางกฎหมายอื่น ในปัจจุบันน ามาใช้ท าเป็นส่ิงพิมพ์อื่นๆ เช่น 
แบบฟอร์มธุรกิจต่างๆ กระดาษพิมพ์หัวจดหมาย เป็นกระดาษท่ีผลิตจากเย่ือเคมีท่ีผ่านการฟอกเยื่อ
แล้ว โดยมีท้ังชนิดท่ีผลิตจากพืชยืนต้น และจากฝ้าย กระดาษบอนด์เป็นกระดาษท่ีมีความแข็งแรง
ทนทานโดยมีการใส่สารกันซึมเพื่อช่วยไม่ให้หมึกพิมพ์ และหมึกทีเขียนบนกระดาษซึมเข้าไปในเนื้อ
กระดาษมากเกินไป และมีการเติมสารเพิ่มความแข็งแรงผิวเข้าไปด้วยเพื่อช่วยให้ผิวหน้ากระดาษทน
การลบด้วยยางลบ และแรงท่ีเกิดขึ้นในระหว่างการพิมพ์ไ ด้มากขึ้นด้วยกระดาษบอนด์ท่ีใช้กันมี
น้ าหนักพื้นฐานของกระดาษอยู่ระหว่าง 35-105 กรัมต่อตารางเมตร 
 1.2.5 กระดาษพิมพ์น้ าหนักเบา (Light-Weight Printing Paper) ผลิตขึ้นเพื่อใช้
พิมพ์ส่ิงพิมพ์ท่ีมีจ านวนหน้ามากๆ เช่น พจนานุกรม สารานุกรม คู่มือ คัมภีร์ทางศาสนา เป็นต้น 
น้ าหนักพื้นฐานของกระดาษประเภทนี้จะอยู่ระหว่าง 25-59 กรัมต่อตารางเมตร 
 
กระบวนการผลิตกระดาษในปัจจุบัน 
 กระดาษใช้เป็นครั้งแรกในประเทศจีนเมื่อประมาณ 2 ,000 ปีท่ีผ่านมา กระดาษในยุค
แรกๆ ท าจากผ้าฝ้าย และเศษผ้าขี้ริ้วเก่าๆ แต่ปัจจุบันกระดาษส่วนใหญ่ท าจากเยื่อไม้  และอาศัย
เครื่องจักรในการผลิตหลักการของกระบวนการผลิตกระดาษในปัจจุบันไม่ได้เปล่ียนแปลงไปจากอดีต
มากนัก แต่มีการพัฒนาเพื่อผลิตกระดาษให้มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ 
 เริ่มจากเมื่อต้นไม้ถูกตัด ท่อนซุงจะถูกล าเลียงเข้ากระบวนการแยกเอาเปลือกนอกออก 
จากนั้นจึงผ่านเข้าเครื่องย่อยด้วยใบมีดตัดเนื้อให้มีขนาดเล็กก่อนท่ีจะถูกต้มกับน้ า  และสารเคมี 
(โซดาไฟ NaOH และโซเดียมซัลไฟด์ Na2S) เพื่อช่วยย่อยเนื้อไม้ในภาชนะภายใต้ความดัน และเวลาท่ี
เหมาะสม จนได้เยื่อไม้คุณภาพดี และจะถูกท าความสะอาด อาจมีการเติมสารฟอกสีในขั้นตอนนี้ 
จากนั้นจะถูกส่งเข้าเครื่องปั่นเพื่อท าการปั่นเย่ือให้ละเอียดเละเหมือนโคลน ในขั้นตอนนี้จะมีการเติม
สารเติมแต่งบางตัวเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเยื่อท่ีจะมาท ากระดาษ เช่น สีหรือสารเคลือบผิว จากนั้น
เย่ือจะถูกปั๊มเข้าไปในเครื่องจักรผลิตกระดาษ ซึ่งมีหน้าท่ีหลัก คือ กระจายเส้นใยให้เป็นเส้นสม่ าเสมอ
และแยกน้ าออกจากเย่ือกระดาษท่ีเครื่องจักรผลิตกระดาษ เย่ือกระดาษจะถูกจ่ายออกมาจากหัวฉีดลง
บนตะแกรง ซึ่งเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วอย่างต่อเนื่อง น้ าบางส่วนจะถูกระบายออกมาท าให้เยื่อกระดาษ
เกิดการยึดติดกันเป็นแผ่นบางๆ โรงงานจะน าน้ าส่วนท่ีถูกระบายออกมานี้กลับมาใช้ใหม่โดยกรองเอา
เย่ือกระดาษและสารเคมีท่ีปะปนอยู่กับน้ าออก แผ่นเย่ือกระดาษจะเคล่ือนท่ีผ่านลูกกล้ิงเพื่ออัดเยื่อให้
แน่น และบีบให้น้ าท่ีเหลือค้างอยู่ออกมา แผ่นกระดาษจะถูกท าให้แห้งโดยการเคล่ือนผ่านเข้าไปยัง
ลูกกล้ิงท่ีร้อนด้วยไอน้ าก่อนผ่านเข้าสู้ลูกกล้ิงชุดสุดท้ายท่ีท าด้วยเหล็ก เพื่อท าให้กระดาษมีผิวเรียบ
ยิ่งขึ้น แผ่นกระดาษท่ีผลิตได้ในขั้นตอนสุดท้ายนี้จะถูกเก็บเป็นม้วนขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีน้ าหนักถึง 25 
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ตัน หลังจากนั้นจะท าการตัดกระดาษและเก็บเป็นม้วนท่ีมีขนาดเล็กลง เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บ และ
ขนส่งต่อไปยังโรงงานผลิตภัณฑ์กระดาษต่างๆ 
 
3Rs Society 
 จากการตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในแต่ละวัน และรวบรวมข้อมูลโดยกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม จะพบว่าในปี พ.ศ 2553 ประเทศไทยมี
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นต่อวันมากกว่า 41 ,000 ตัน และมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่
ส้ินสุด แสดงให้เห็นว่าปัญหาเรื่องขยะเป็นเรื่องใหญ่ เราสามารถหยุดหรือชะลอปัญหาขยะล้นโลกได้
ด้วยการป้องกัน และแก้ไขท่ีต้นเหตุของการเกิดขยะ ซึ่งก็เกิดจากมนุษย์ ดังนั้นต้องเริ่มจากการสร้าง 
ความเข้าใจ ถึงแนวคิด วิธีการ และขั้นตอนในการจัดการกับทรัพยากรท่ีมีอยู่รอบตัวเราเพื่อน าไปสู่
การสร้างจิตส านึก ความร่วมมือในการร่วมกันลดปริมาณขยะ น้ าเสีย และเปล่ียนส่ิงท่ีเรามองว่าเป็น 
“ขยะ” ให้กลายเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่า มีประโยชน์ขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยแนวคิด 3R ได้แก่ Reduce คือการลด
ปริมาณขยะจากการใช้ หรือการบริโภค เป็นการลดการใช้ทรัพยากรส้ินเปลือง เกินความจ าเป็น เช่น
วิธีง่ายๆ กินข้าวให้หมดจาน กินน้ าให้หมดแก้ว ใช้ผลิตภัณฑ์จนหมดอายุการใช้งาน น าถุงผ้าไปใช้ใน
การจ่ายตลาด สรุปคือใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 
ท่ีสุดใช้เท่าท่ีจ าเป็น Reuse คือการน าวัสดุ ส่ิงของเครื่องใช้ท่ียังไม่หมดหรือเส่ือมสภาพกลับมาใช้ซ้ า 
หรือซ่อมแซมจนมีสภาพท่ีดีขึ้น เพื่อท่ีจะน ากลับมาใช้ซ้ าได้ในสภาพเดิม จนกว่าจะหมดสภาพการใช้
งาน เป็นการใช้ทรัพยากรให้ คุ้มค่าท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ รวมถึงการไม่ใช้และไม่สนับสนุนการใช้
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ได้เพียงครั้งเดียวแล้วต้องท้ิง เช่นการให้กระดาษท่ีใช้ไปแล้วหน้าหนึ่ง แล้วน าอีกหน้านึง
ท าเป็นกระดาษโน๊ต และเมื่อใช้ครบท้ังสองด้านแล้วก็น าไปท าอย่างอื่นต่อไปเรื่อยๆ เช่นห่อของ  
เช็ดกระจก นอกจากนี้ เรายังสามารถ  “เลือกใช้” ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ซ้ าได้บ่อยครั้ง เช่นการซื้อของท่ี
สามารถ รีฟิล (Refill) ได้ การพกปิ่นโตไปซื้ออาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก และยังสามารถแยกเป็น
ส าหรับรับประทานอาหารได้ทันที โดยไม่ต้องเทลงในจานชามอีก  
 Recycle คือการน าทรัพยากร วัสดุ หรือช้ินส่วนท่ีสามารถแปรสภาพให้กลายเป็น
วัตถุดิบ เพื่อน าไปผลิตเป็นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หมุนเวียนให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างครบ
วงจร ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลง เช่น การน าเศษกระดาษมาผลิตเป็นกระดาษรีไซเคิล การน า
พลาสติกไปหลอมแล้วขึ้นรูปใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น กะละมังซักผ้า ภาชนะใส่ของ ถังขยะ ถุงด า 
หรือท่ีในต่างประเทศนิยมน าไปผลิตเป็นเก้าอี้นั่งในสวนสาธารณะ และเข่ือนชะลอความเร็วบนถนน 
(speed bump) เป็นต้น วิธีการรีไซเคิลท่ีพบบ่อย มักจะเป็นการแปลงสภาพวัสดุเดิมไปเป็นสินค้าใหม่
ท่ีมีคุณภาพลดลงกว่าเดิม หรือท่ีเรียกว่ากระบวนการ recycle กระบวนการรีไซเคิลมีสองประเภทคือ
แบบ Downcycling ซึ่งท าให้มูลค่าของสินค้าเหล่านั้นลดลง และท าให้วัสดุเหลือใช้ท่ีดูไร้ค่าเหล่านั้น 
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กลายมาเป็นวัสดุและสินค้าท่ีมีมูลค่าสูงขึ้น มีคุณค่ามากขึ้น และแปลกใหม่มีสไตล์มากยิ่งขึ้นด้วย
กระบวนการเรียกว่า  Upcycling 
 การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเป็นการแก้ปัญหาในภาพรวม คือ เน้นหนักไปใน
เรื่องการใช้พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาไหม้เช้ือเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดพลังงานหลัก
ท่ีเราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (ถ่านหิน น้ ามัน ฯลฯ) เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญท่ีน าไปสู่ภาวะโลกร้อน โดยจะเห็นได้จากการท่ีหลายประเทศ
เริ่มหันมาให้ความส าคัญอย่างจริงจังในการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียน เช่น การใช้
พลังงานชีวภาพ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ หรืออื่นๆ รวมถึงการออกแบบสินค้า โดยเฉพาะ
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ หรือรถยนต์ ให้ประหยัดพลังงานมากท่ีสุด 
 แต่นอกจากในเรื่องของพลังงานแล้ว การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวิธีการ 
reuse หรือ recycle นั้นเป็นอีกทางหนึ่งท่ีต้องท าไปพร้อมๆกัน เพื่อลดการใช้พลังงานให้ได้มากท่ีสุด 
และสามารถลงมือท าได้ทันที 
 ท าไมเราควรเลือก reuse ก่อน Recycle เป็นวัตถุดิบอีกครั้ง 
 การ Recycle หรือการแปลงสภาพ เช่น การน าพลาสติกมาผ่านการบดและหลอมเพื่อ
น ามากลับมาใช้ใหม่ ในภาพรวมนั้น การ Recycle ใช้พลังงานเพียง 1 ใน 4 ของพลังงานท่ีต้องใช้ใน
การผลิตสินค้าจากวัตถุ ดิบ ด้ังเดิม (Virgin Resources) อาจเป็น ตัวเลขท่ี ดี  แค่แท้ ท่ีจริงแล้ว 
กระบวนการ Recycle นั้นเริ่มต้ังแต่เมื่อเเราท้ิงขวดน้ าลงในถังขยะ และกว่าจะมาถึงกระบวนการท่ี
ออกมาเป็นขวดใบใหม่ เราต้องใช้พลังงานอีกมากมาย 
 การ Reuse หรือการน าของท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ี
ส าคัญ นอกเหนือจากการพยายามใช้ทรัพยากรต่างๆให้คุ้มค่ามากท่ีสุด เพื่อลดความจ าเป็นในการใช้
ทรัพยากรใหม่ลง และยังเป็นการลดปัญหาการท าลายขยะด้วยวิธีต่างๆด้วย เช่น การเผา การฝังกลบ 
ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมเป็นอย่างมาก และท่ีส าคัญ การ Reuseแทบไม่ต้องใช้พลังงานใน
การแปรสภาพเลย ดังนั้น เราจึงควรให้ความส าคัญและเลือกใช้วิธีการจัดการกับขยะด้วยการ Reuse 
ก่อนการ Recycle เพราะส่ิงท่ีเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมท าได้ทันที 
 
การรีไซเคิลกระดาษ 
 การรีไซเคิลกระดาษคือน าเอากระดาษเก่ามาผ่านกระบวนการแยกหมึกพิมพ์ แยกสีและ
สารเคมีต่างๆ เพื่อใช้ผลิตกระดาษใหม่แทนการใช้เยื่อไม้โดยตรง เรียกกระดาษท่ีผลิตได้ใหม่นี้ว่าการรี
ไซเคิลกระดาษ 
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กระดาษรีไซเคิล โดยมีข้ันตอนต่างๆดังนี้ 
 1. น ากระดาษท่ีใช้แล้วมาท าเป็นเย่ือกระดาษแทนท่ีจะเริ่มจากเยื่อไม้โดยตรง ชาวเมืองรี
ไซเคิลจะท าการแยกขยะท่ีเป็นกระดาษรวมกันไว้ในกล่องหรือถุงท่ีจัดเตรียมไว้เฉพาะและขายให้กับ
ศูนย์คัดแยกขยะ (Recycle Center) 
 2. ท่ีศูนย์คัดแยกขยะ กระดาษจะถูกมัดรวมกันไว้เพื่อจ าหน่ายให้กับโรงงานผลิตกระดาษ
รีไซเคิลอีกทีหนึ่ง การรีไซเคิลกระดาษท่ีใช้แล้วเพื่อน ามาผลิตกระดาษใหม่ เป็นกระบวนการท่ีค่อนข้าง
ซับซ้อน โดยเฉพาะจะต้องก าจัดหมึกพิมพ์และสีท่ีปนเป้ือนออกให้หมด  เพราะการเจือปนแม้เพียง
เล็กน้อย อาจท าให้กระดาษท่ีผลิตขึ้นมาใหม่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ไฟเบอร์หรือเส้นใยในเยื่อกระดาษจะ
ส้ันและน้อยลงในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตกระดาษรีไซเคิล กระดาษท่ีผลิตขึ้นมาใหม่โดย
วิธีการนี้จึงมักมีคุณภาพด้อยลง 
 3. ท่ีโรงงานผลิตกระดาษรีไซเคิล กระดาษเก่าจะถูกน าไปเก็บไว้ในโกดัง เมื่อต้องการน า
กระดาษเก่ามารีไซเคิลก็จะใช้รถยกกระดาษออกมา กระดาษจะถูกล าเลียงไปตามสายพานไปยัง
ภาชนะขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุน้ าและสารเคมี 
 4. ใบมีดขนาดใหญ่ท่ีอยู่ภายในจะท าการตัดแผ่นกระดาษให้มีขนาดเล็กลง มีการใช้ความ
ร้อนเพื่อท าให้กระดาษเป็นเยื่อหรือเส้นใยและกระจายตัวอยู่ในน้ า ตามด้วยขั้นตอนการท าความ
สะอาดอีกหลายขั้นตอนเพื่อก าจัดส่ิงเจือปนออก โดยเริ่มจากการเทผ่านตะแกรงเพื่อดักเศษวัสดุอื่นท่ี
ไม่ใช่เย่ือกระดาษ เช่น เศษพลาสติกหรือกาวออกไป 
 5. เยื่อกระดาษท่ีไหลผ่านช่องตะแกรงจะถูกกวนในภาชนะทรงกรวยขนาดใหญ่ ส่ิง
ปลอมปนขนาดเล็กท่ีมีน้ าหนักมาก เช่น ตัวเย็บกระดาษจะถูกเหวี่ยงและจมลงสู่ก้นภาชนะ ส่วนส่ิง
ปลอมปนที่มีน้ าหนักเบาจะถูกเหวี่ยงให้ลอยขึ้นมาอยู่ท่ีช้ันผิวและถูกตักท้ิงไป 
 6. จากนั้นเยื่อกระดาษจะถูกส่งผ่านมายังกระบวนการล้างเอาหมึกพิมพ์และกาวออกโดย
ใช้ฟองอากาศ ในขั้นตอนนี้จะมีการปั๊มอากาศและเติมสารเคมีท่ีมีสมบัติเหมือนสบู่เข้าไป สบู่จะท าให้
หมึกและกาวหลุดออกมาจากเย่ือกระดาษและติดไปกับฟองอากาศท่ีถูกเป่าเข้าไป ฟองอากาศจะท า
ให้หมึกและกาวลอยขึ้นสู่ด้านบนและถูกตักออกไป 
 7. เย่ือท่ีสะอาดจะถูกปั่นให้กระจายตัวในน้ าอย่างสม่ าเสมอ อาจมีการฟอกขาวโดนเติม
สารเคมี เพื่อให้เยื่อมีสีขาวขึ้น โรงงานก็จะได้เยื่อกระดาษท่ีมีคุณภาพเหมาะท่ีจะน ามาผลิตเป็น
แผ่นกระดาษ 
 8. เย่ือท่ีได้ในขั้นตอนนี้สามารถน ามาผลิตกระดาษได้เลย หรือน ามาผสมกับเยื่อใหม่ เพื่อ
เพิ่มความแข็งแรง จากนั้นจะมีการเติมน้ าเพื่อเจือจางเย่ือ โดยท าให้ส่วนผสมมีน้ าอยู่ประมาณ 99.5% 
ก่อนท่ีจะผ่านเขาไปยังเครื่องจักรผลิตกระดาษ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการท าแผ่นกระดาษท่ีมีความยาว
ต่อเนื่อง 
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 9. เมื่อกระดาษออกมาจากเครื่องจักรผลิตกระดาษแล้ว กระดาษจะถูกตัดและม้วนเพื่อ
ความสะดวกในการขนส่งไปยังโรงงานผลิตภัณฑ์จากกระดาษ เช่น โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์หรือหนังสือ 
โรงงานผลิตซองจดหมาย ถุงกระดาษ หรือกล่องกระดาษ 
 ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการกระจายเส้นใย การบดเยื่อ การล้างหมึกพิมพ์ ระบบ
การท าความสะอาดเย่ือ ท าให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถเพิ่มอัตราการใช้เยื่อรีไซเคิลในกระบวนการ
ผลิตมากขึ้น เป็นการลดปริมาณการใช้เย่ือใหม่ เพื่อการผลิตกระดาษลง โดยยังคงคุณภาพทัดเทียมกับ
กระดาษท่ีผลิตโดยตรงจากเยื่อใหม่ ตัวอย่างเช่น แต่เดิมการผลิตกระดาษลูกฟูกเคยใช้เย่ือใหม่ 100%  
ต่อมาได้มีการเติมเยื่อรีไซเคิลลงไปแทนเยื่อใหม่ 20-35% และปัจจุบันเราสามารถเติมเยื่อรีไซเคิล 
ถึง 70% 
 กระบวนการผลิตกระดาษอาจก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพาะกระดาษต้องผ่านกระบวนการ
ฟอกสี ซึ่งอาจท าให้สารฟอกขาวไหลลงสู่แม่น้ าก่อให้เกิดมลพิษได้ นอกจากนี้การผลิตกระดาษยังต้อง
ใช้น้ าและพลังงานปริมาณมหาศาล การน ากระดาษมารีไซเคิลใช้ใหม่แต่ละตันจะช่วยประหยัดต้นไมได้ 
17 ตัน และประหยัดน้ าได้ถึง 7,000 แกลลอน นอกจากนี้การผลิตกระดาษรีไซเคิลยังใช้พลังงานน้อย
กว่าการผลิตกระดาษใหม่ 30-50% เช่น การผลิตกระดาษใหม่ 1 แผ่น ใช้พลังงานประมาณ 17 วัตต์/
ช่ัวโมง ในขณะท่ีการผลิตกระดาษรีไซเคิล 1 แผ่น ใช้พลังงานเพียง 12 วัตต์/ช่ัวโมง เราจึงควร
พยายามรีไซเคิลกระดาษท่ีผ่านการใช้แล้ว ด้วยวิธีง่ายๆ เช่น ใช้ลวดหนีบกระดาษหรือลวดเย็บ
กระดาษออกให้หมดก่อนท่ีจะท้ิงรวมกันในกล่องหรือถุงท่ีเตรียมไว้ เพื่อขายหรือส่งเข้าศูนย์คัดแยก
ขยะโดยตรง กระดาษท่ีไม่เหมาะสมท่ีจะน ามารีไซเคิล คือ กระดาษท่ีเป็นเงาวาว กระดาษมันอาบข้ีผ้ึง 
หรือกระดาษท่ีเคลือบพลาสติก เนื่องจากความร้อนจะท าให้สารเคลือบกระดาษละลายแล้วไปอุดตัน
เครื่องจักร ท าให้เกิดความเสียหายได้ ต้องน าไปก าจัดโดยวิธีการเผาหรือฝังต่อไป หากเป็นไปได้เรา
ควรหลีกเล่ียงการใช้กระดาษดังกล่าว 
 กระดาษท่ีใช้แล้วสามารถน ามารีไซเคิลได้เพียง 4 -6 ครั้งเท่านั้น โดยครั้งแรกๆจะได้
กระดาษคุณภาพสูงเหมาะส าหรับใช้ท าสมุดเขียนหนังสือ เมื่อน ากลับมาใช้ในครั้งต่อไป คุณภาพของ
เย่ือจะลดลง เหมาะท่ีจะน าไปผลิตกระดาษทิชชูแทน หากผ่านการรีไซเคิลหลายครั้ง เส้นใยจะมีขนาด
ส้ันเกินไปและจะถูกล้างออกไปพร้อมกับน้ าระหว่างกระบวนการผลิต ทางโรงงานจึงต้องมีการเติมเยื่อ
กระดาษใหม่เข้าไปทดแทน โดยท่ัวไปกระดาษจะถูกรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีสมบัติ
คล้ายคลึงหรือต่ ากว่ากระดาษเดิม เช่น กล่องกระดาษลูกฟูกเก่าจะถูกน ามาผลิตเป็นกล่องกระดาษ
ลูกฟูกใหม่ 
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วิธีการท ากระดาษรีไซเคิล 
 พรพรรณ ไวทยางกูร (2559: 26) แนะวิธีท ากระดาษรีไซเคิลไว้ว่า  
 1.  น ากระดาษท่ีเหลือใช้  เช่น  กระดาษหนังสือพิมพ์  กระดาษเอกสารท่ีเหลือใช้ มา
คัดเลือกและแยกกระดาษท่ีเป็นชนิดเดียวกันไว้ด้วยกัน  ซึ่งจะสะดวกในการย่อยสลาย 
 2.  ตัดหรือฉีกกระดาษเป็นช้ินเล็กๆ  ประมาณ 2 – 3 นิ้ว  น าไปแช่ในกะละมังหรือถัง
น้ า  โดยใส่น้ าให้ท่วมกระดาษ  ประมาณ 3 – 5 วัน  เพื่อให้กระดาษนิ่มหรือจนเป่ือยยุ่ย 
 3.  เมื่อกระดาษนิ่มหรือเปื่อยยุ่ยดีแล้ว  ให้ช้อนเอาเศษกระดาษขึ้นมาใส่เครื่องปั่นน้ า
ผลไม้  เติมน้ าเล็กน้อยเพื่อให้การปั่นสะดวกขึ้น  ในขั้นตอนนี้สามารถเติมสีจากธรรมชาติตามความ
ต้องการเพื่อสร้างสีสันให้กระดาษสวยงาม  ปั่นจนละเอียดเป็นวุ้น 
 4.  น าเยื่อกระดาษท่ีปั่นแล้วใส่ลงในกะละมัง  ใส่น้ าตามความต้องการ  ถ้าต้องการ
กระดาษหนาให้ใส่น้ าน้อย  ถ้าต้องการกระดาษบางให้ใส่น้ ามาก  
 5.  กวนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน  แล้วน าเฟรมช้อนเย่ือกระดาษในกะละมัง  สังเกต
ความหนาบาง  ใช้แปรงเกล่ียลูบให้กระดาษมีความหนาเท่าๆ กัน  ท่ัวทั้งแผ่น  
 6.  น าเฟรมกระดาษไปผ่ึงแดดท้ิงไว้ประมาณ 1 – 2 วัน  กระดาษจะแห้งเป็นแผ่นคล้าย
กระดาษสา  สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้เลย   
 หรือ 
 1. แช่หนังสือพิมพ์เก่าค้างคืนไว้ เทน้ าท้ิงในวันรุ่งขึ้น  ท ากระดาษให้ยุ่ยจนเป็นเยื่อ
กระดาษเล็กๆ เทน้ าผสมลงไป (อย่าลืมท าความสะอาดเครื่องปั่น) หลังจากนั้นถ้าต้องการกระดาษสีให้
ผสมสีฝุ่นท่ีต้องการลงไปด้วย 
 2. ใส่เยื่อกระดาษลงในถังน้ า หรือชามอ่างอีกใบหนึ่ง เติมน้ าลงไปจ านวนเท่าๆกัน กวน
ผสมเข้าด้วยกัน ใช้ตะแกรงช้อนกระดาษ พยายามให้เย่ือกระดาษท้ังหมดกระจายบนตะแกรงอย่าง
สม่ าเสมอ 
 3. วางผ้าท่ีซับน้ าได้ดีบนพื้นท่ีเรียบ สะอาด คว่ าตะแกรงด้านท่ีมีเยื่อกระดาษลงบนผ้านั้น
อย่างรวดเร็วและระมัดระวัง กดลงอย่าแรงแล้วลอกตะแกรงขึ้นมา ปล่อยให้เยื่อกระดาษอยู่บนผ้านั้น 
วางผ้าอีกผืนหนึ่งทับข้างบน แล้วกดให้แน่น 
 4. ท าซ้ าเช่นเดียวกันนี้จนเย่ือกระดาษท่ีเหลือหมด เมื่อเสร็จแล้วใช้ถุงพลาสติกวางทับ
ด้านบนสุด แล้ววางของหนักๆทับอีกที 
 5. ปล่อยท้ิงไวรอจนเย่ือกระดาษกลายเป็นแผ่นแล้วค่อยๆลอกแผ่นกระดาษออก 
จากผ้าวางกระดาษเหล่านี้ไว้บนกระดาษหนังสือพิมพ์ จนกระท่ังแห้งสนิทจึงน ากระดาษไปใช้ได้ 
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วีธีการยืดอายุกระดาษจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ 
 เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากกระดาษได้สูงสุดได้หลายวิธี โดยจ าแนกออกเป็นลักษณะ
ของกระดาษท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 
 กระดาษหนังสือพิมพ์ สามารถไว้เป็นท่ีรองถังขยะ เพราะกระดาษหนังสือพิมพ์สามารถ 
ในการดับกล่ินดูดความช้ืนได้ดี น ากระดาษหนังสือพิมพ์สัก 1 แผ่นพับครึ่งวางรองก้นถุงขยะจะช่วยลด
กล่ินจากเศษอาหารในถังขยะ และช่วยเรื่องการรั่วซึมได้ สามารถรองพื้นช่องใส่ผักจะช่วยดูดกล่ิน 
และท าให้ช่องผักแห้งเสมอ  สามารถช าระล้างคราบไขมันท่ีหกพื้น บนเตาหรือเครื่องใช้ต่างๆ ก่อน
รอบหนึ่ง แล้วค่อยล้างท าความสะอาดด้วยน้ ายาอีกครั้ง จะช่วยประหยัดเวลา และปริมาณน้ ายาท า
ความสะอาด ชาวสวนนิยมน ากระดาษหนังสือพิมพ์เพื่อบ่มให้สุก และป้องกันแมลงกัดกิน 

 กระดาษโบรชัวร์ แผ่นกระดาษน าเสนอข้อมูลสินค้าและโปรโมชัน ท่ีได้รับแจกมา
บ่อยครั้ง สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในบ้านได้ ดังนี้ รองขาตู้เย็น กระดาษโบรชัวร์ส่วนใหญ่เป็น
กระดาษอาบมันมีความเหนียวและทนทานเป็นพิเศษ เหมาะส าหรับรองขาตู้เย็นเฉพาะด้านหน้าให้สูง
กว่าด้านหลังประมาณ 1-2 ซม. ช่วยให้น้ าหนักประตูด้านหน้าตู้เย็นปิดได้ด้วย ตัดภาพด้านในน ามาท า
ตกแต่งห่อของขวัญ 
 กระดาษเอกสารส่วนมากจะมีขนาด A4 และ เป็นกระดาษท่ีพิมพ์เพียงหน้าเดียว เรา
สามารถใช้กระดาษอีกด้านเพื่อ ท าเป็นกระดาษโน้ต กระดาษวาดภาพ สามารถท าเป็นสมุดวาดภาพ
ให้เด็กๆ ได้ขีดเขียนเล่นอย่างสนุกสนาน และมื่อชึครบท้ังสองหน้าแล้ว เราสามารถบริจาคกระดาษท่ี
ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีได้ท่ี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพราะ
กระดาษหน้าท่ีสามยังเป็นของส าคัญต่อผู้พิการทางสายตา น าไปท าเป็นกระดาษสา โดยน าไปแช่น้ า
จนเป่ือยยุ่ย แล้วน าไปปั่นให้ละเอียดในเครื่องปั่นอาหาร น าออกมาผ่ึงในตะแกรงส่ีเหล่ียม อาจโรย
กลีบกุหลาบ ใบไม้ ใบหญ้า และเครื่องปรุงตามต้องการ น าผ้ามาวางทับ ท้ิงไว้จนแห้งค่อยลอกออก 
 กระดาษลังสามารถน ามาใช้ซ้ า หรือประยุกต์เป็นของใช้อื่นๆ ได้ เช่น น ามาใส่ของต่าง
ภานในบ้าน กล่องลังขนาดใหญ่มาดัดแปลงท าเป็นของเล่นช่ัวคราวเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก ๆ 
สามารน ามาท าเก้าอี้กระดาษ เฟอร์นิเจอร์ลดโลกร้อนแบบใหม่ท่ีสามารถน ากลับมารีไซเคิลได้ทุกส่วน  
วิธีการท าเครื่องเคลือบดินเผา 
 
วิธีการท าเคร่ืองเคลือบดินเผาแบ่งได้ตามขั้นตอนดังนี้ 
 1. การขึ้นรูป มีหลายวิธีดังนี้ 
  1.1 การขึ้นรูปโดยใช้แรงอัด การขึ้นรูปโดยวิธีการนี้ใช้แพร่หลายในการผลิตผลิตภัณฑ์
เซรามิกส์ชนิดพิเศษ แรงอัดจะอัดลงบนแบบ ซึ่งมีผงเนื้อดินปั้นแห้งๆ หรือความช้ืนเล็กน้อยอยู่ภายใน
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แบบ แบบท่ีใช้เป็นโลหะแข็งการขึ้นรูปโดย วิธีนี้มีหลายส่ิงหลายอย่างท่ีจะต้องค านึงถึง ขนาดและ
รูปร่างและการกระจายตัวของอนุภาคของเนื้อดินปั้น 
  1.2 การขึ้นรูปโดยวิธีการอัดเนื้อดินปั้นแห้งๆ ( Dry and Dust Pressing  ใช้กับการ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ท่ีใช้ในงานประยุกต์ท้ังทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า เป็นวิธีการอัด ผง
กลมๆ ของเนื้อดินปั้นแห้งภายในแบบโลหะด้วยแรงอัดท่ีสูง ความช้ืนภายในผงเนื้อดินปั้นไม่เกิน 4 % 
ผงเนื้อดินปั้นกลมๆ เคล่ือนท่ีได้อิสระแต่มีความเหนียวไม่ดีเท่าท่ีควรแต่เมื่อถูกแรงอัด  จะอัดตัวกันได้
หนาแน่นดี 
  1.3 การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โดยการหลอมเหลวแล้วเทลงแบบ การขึ้นรูปวิธีนี้จะใช้ใน
การท าให้ผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟมีความหนาแน่นสูงและทนทาน   ต่อการกัดกร่อนของขี้ถลุง โดยหลอม
เนื้อผลิตภัณฑ์ด้วยเตาไฟฟ้า แล้วเทลงในแบบโลหะหรือ แบบทราย แต่จะเกิดช่องว่าง ขึ้นในระหว่าง 
ปล่อย ให้ผลิตภัณฑ์เย็นตัวลง 
 2. การเผาเครื่องเคลือบดินเผา การเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ครั้งแรกเรียกว่าเผาดิบ โดย
เพิ่มอุณหภูมิของเตาเผา ให้สูงขึ้นอย่างช้าๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงรูปไม่แตกช ารุดผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ท่ี
ผ่านการเผาดิบแล้วบางชนิด น าไปใช้ได้โดยไม่ต้อง เคลือบ เช่น กระถางต้นไม้ อิฐ ไส้เครื่องกรองน้ า
แต่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะต้องเคลือบผิวเพื่อ ให้เกิดความสวยงาม มีความคงทนและป้องกันการเกิด 
 แหล่งวัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผามีอยู่หลายแห่ง  เช่น ดินขาวพบมาท่ีแถบ
ล าปาง  สุโขทัย  สวรรคโลก  ชลบุรี ดินเหนียวพบมาท่ีแถบปทุมธานี  นนทบุรี  ราชบุรี  นครราชสีมา 
ควอรตซ์พบมาท่ีแถบเชียงใหม่  ก าแพงเพชร  ลพบุรี  ปราจีนบุรี  จันทบุรี  ระยอง เฟลด์สปาร์ พบ
มากท่ีแถบเชียงใหม่  ชลบุรี  กาญจนบุรี  ราชบุรี  นครศรีธรรมราช 
 
ประเภทของผลิตภัณฑ์ และอุณหภูมิเตาเผา 
 
ตรารางท่ี 1  อธิบายอุณหภูมิ ท่ีมีผลต่อเนื้อดินท่ีเผาเสร็จแล้ว 
             ประเภทของผลิตภัณฑ์  อุณหภูมิเตาเผา  ( C ) 
1.  เนื้อทึบ พื้นผิวหยาบขรุขระ มีความพรุน ดูดความช้ืน  และน้ าซึมได้ 
2.  เนื้อหนาเนียนละเอียด ทึบแสง ผิวเป็นมัน น้ าซึมไม่ได้ 
3.  เนื้อบางแน่นเนียนละเอียด สีขาว ผิวเป็นมัน  เห็นโปร่งแสง 
น้ าซึมไม่ได้ 

1,000 – 1,180 
1,250 – 1,300 
1,300  ขึ้นไป 

ท่ีมา:  จารุวรรณ แพงมา, เคร่ืองปั้นดินเผา, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2559, เข้าถงึได้จากhttp://5402 
018.blogspot.com/p/blog-page_7419.html 
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 อิฐทนไฟ  ท าจากดินเหนียวท่ีมีปริมาณของอะลูมิเนียมออกไซด์สูง   อาจมีส่วนผสม 
ของแร่ โครไมท์แร่ไพโรฟิลไรท์  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถทนความร้อนได้สูง ( สูงกว่า 1482  C )  
มีความแข็งแรง เป็นฉนวนและทนทานต่อการกัดกร่อนใช้ท าเตาเผา เตาหลอมเหล็ก 
 สีของเครื่องปั้นดินเผานั้นท่ีเกิดจากส่วนผสมของโลหะออกไซด์ชนิดต่างๆ 
 
ตรารางท่ี 2 อธิบายแร่ธาตุท่ีมีผลต่อสีของดินท่ีเผาเสร็จแล้ว 
               ออกไซด์ของโลหะ         สีของเครื่องปั้นดินเผา 
โคบอลต์ 
โครเมียม 
เหล็ก 
ทองแดง 
แมงกานีส 
โครเมียมกับดีบุก 
พลวงกับตะกั่ว 

น้ าเงิน 
เขียวอมน้ าเหลือง-น้ าตาล 
น้ าตาลค่อนข้างแดง 
เขียวสด เขียวใบไม้ 
น้ าตาล 
ชมพู 
เหลือง 

ท่ีมา:  จารุวรรณ แพงมา, เคร่ืองปั้นดินเผา, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://54 
02 018.blogspot.com/p/blog-page_7419.html 
 
การโน้มน้าวใจ และการรณรงค์ (campaign) 
 การโน้มน้าวใจคือ กระบวนการส่ือสารท่ีมีผู้ส่งสารส่งข้อมูลให้ผู้รับ เพื่อให้ผู้รับข้อมูลมี
การเปล่ียนทัศนคติ และพฤติกรรมไปในทิศทางท่ีผู้ส่งสารอยากให้เป็น เช่น  ด้านการรับรู้หรือความ
ตระหนัก ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม มีหลายลักษณะ คือ 
 1. ผู้โน้มน้าวใจมีความต้ังใจท่ีจะมีอิทธิพลเหนือผู้ถูกโน้มน้าว 
 2. พยายามชักจูงผู้ถูกโน้มน้าวให้ยอมรับทางเลือกท่ีตนเสนอ 
 3. สร้างการเปล่ียนแปลงในความคิดเห็น ทัศนะคติ ค่านิยมความเช่ือ ของผู้ถูกโน้มน้าว 
 องค์ประกอบพื้นฐานในการโน้มน้าวใจ คือความเหมือนกัน หรือแตกต่างกันระหว่างผู้ส่ง
สารและผู้รับสาร, ความแตกต่างของเนื้อหาข่าวสาร สารแต่ละช้ินมีความโน้มน้าวใจไม่เหมือนกัน, 
ความแตกต่างของสารในด้านวิธีการเขียน การพูด การจัดเรียงสาร หรือลีลาในการพูด การเขียน เรา
สามารถสังเกตผลการโน้มน้าวใจได้โดย การเปล่ียนแปลงความรู้ และส านึก, การเปล่ียนแปลงใน
อารมณ์และความรู้สึก, การมีวิธีการตรวจสอบทางสรีระวิทยา และการเปล่ียนแปลงในทางพฤติกรรม 
 การรณรงค์ คือ สร้างก าลังเพื่ออุดมการณ์ท่ีท าให้คนท้ังหลาย ให้เกิดพลังอะไรสักอย่าง 
เช่น สัปดาห์รณรงค์เกี่ยวกับ.... ซึ่งเดิมทีเป็นศัพท์ทางทหาร การรรงค์นั้น หมายถึงกระบวนกาต่อเนื่อง



18 
 

ท่ีประกอบด้วยกิจกรรม หรือการด าเนินการท่ีออกแบบขึ้นเพื่อให้ได้มาซี่งผลลัพท์ท่ีคาดหวังในช่วง
ระยะเวลาท่ีก าหนด หรือคือการพยายามในการส่ือสารท่ีต่อเนื่องท่ีมีสาร (massage) มากกว่าหนึ่ง ซึ่ง
เป็นวัตถุประสงค์ของความพยายามของการส่ือสาร คือ การมีอิทธิพล ต่อ สังคม หรือ สาธารณะชน 
  กิจกรรมท่ีถูกวางไว้ล่วงหน้า ได้ออกแบบโดยผู้ท่ีต้องการการเปล่ียนแปลง เพื่อให้เกิด
การเปล่ียนแปลงเชิงพฤติกรรมของผู้รับสารในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้น าการเปล่ียนแปลงไม่ได้
หมายถึงบุคคลเพียงอย่างเดียวยังหมายถึงองค์กรด้วย 
 นัยส าคัญของการณรงค์ คือเพื่อความหมายต้องการให้ผู้รับสารเห็นคุณค่าหรืออประ
โยชน์ หรืออันตรายท่ีจะได้รับ เพื่อแสดงความคิดเห็นให้ผู้รับสารทราบถึงความส าคัญและความจ าเป็น
และสาเหตุท่ีต้องมีการเผยแพร่กระจายเรื่องราวนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนัก และความเข้าใจ
ต่อเรื่องนั้นๆ ต้องการดึงความสนใจ แสวงหาการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความเข้ามามีส่วนร่วมและเกิด
ความร่วมมือในกิจกรรมจากสาธารณชน หรือผู้รับสาร เช่น การหาเสียงเลือกตั้ง ,กรณีช่วยกันท าความ
สะอาด กทม.หลังเหตุการณ์ความรุนแรง ต้องการย้ าเตือน เพราะส่ือระยะส้ัน ต้องย้ าให้เกิดการระลึก
ได้ ความสนใจ เพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทัศนะคติ คือ ความรู้ + ความเข้าใจ+ ความเช่ือ โดยท้ัง
สามอย่างนี้ต้องท าเป็นกระบวนการ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนะคติ+พฤติกรรม เช่น KPI คือ 
ความรู้ ทัศนคติ ได้รู้ได้เห็น ความเคยชิน การยอมรับปฏิบัติตาม 
 
วัตถุประสงค์ของการณรงค ์
 วัตถุประสงค์ของการณรงค์ ท่ีมีผลต่อผู้รับสาร คือ ให้ได้ความรู้  – เข้าใจ อธิบาย 
สังเคราะห์ และน าไปใช้ได้ หรือเบ้ืองต้นจ าได้ สามารถอธิบายได้ สามารถพิจารณา สังเคราะห์ได้ หรือ
สามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรม 
 ชนิดของการรณรงค์ โดยปกติการรณรงค์ มี อยู่ 3 ประเภท คือ 
 1. การรณรงค์ทางการเมือง 
 2. การรณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์ 
 3. การรณรงค์เพื่ออุดมการณ์ คือ อยากเผยแพร่แนวคิดต่างๆ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง 
โดยเน้นใหค้นเข้ามีส่วนร่วม ขั้นตอนท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการรณรงค์ คือจุดร่วมของการรณรงค์ท้ัง 
3 แบบ คือ จะมีการเปล่ียนแปลงและปรับให้เข้ากับประเด็นใหม่ท่ีเกิดขึ้น โดยจะไม่ใช้จังหวะ หรือย้ า
อย่างเดียว คือไม่ใช้กลยุทธ์เดียวตลอดต้องมีหลายๆรูปแบบ 
 กลยุทธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมี 5 ขั้นตอน 
 1. ประกาศตัว (Identification) 
 2. สร้างความชอบธรรม (Legitimacy) หรือ ความถูกต้อง 
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 3. มีส่วนร่วม (Participation มีผู้การสนับสนุนอย่างเปิดตัว ผู้น าการรณรงค์พยายามดึง
คนท่ีไม่มีส่วนร่วมเข้าร่วมด้วย 
 4. ขั้นตอนเข้าไปอยู่ในตลาด (Penetration) ถึงขั้นนี้แสดงว่า มีผลิตภัณฑ์ มีแนวคิดมี
อุดมการณ์ได้มีส่วนแบ่ง หรือส่วนครองใจผู้รับสาร 
 5. ขั้นส าเร็จ (Distribution) เมื่อประสบความส าเร็จก็ต้องรักษาไว้ 
 เพื่อให้การรณรงค์มีประสิทธิภาพต้องท าอย่างมีข้ันตอนดังนี้  
 1. การท าวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร ประเด็นปัญหา หลักการ 
เหตุผล ความคิดเห็น ทัศนะคติของกลุ่มเป้าหมาย หาข้อมูลด้านแรงจูงใจพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการ ทัศนะคติกลุ่มเป้าหมาย 
 2. การวางแผนการณรงค์ ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (ทราบและเข้าใจ) ก าหนด 
Theme การรณรงค์ (คือท่ีต้องการให้คนสนับสนุน) ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (คือต้องการบรรลุเรื่อง
อะไร เช่นกลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรอง คือต้องดูเจตนาว่าก าหนดว่าอย่างไร)  ก าหนด
ระยะเวลาการรณรงค์ (คือ ระยะท่ีหมายก าหนดการใช้ทรัพยากร เช่นงบประมาณ บุคลากร เพราะจะ
ท าให้เราประมาณการการใช้ส่ือได้ เตรียมงบประมาณในการด าเนินการทรัพยากรอื่นๆ 
 3. การเลือกใช้ส่ือ ก าหนดชนิดของส่ือท่ีต้องใช้ ความบ่อย/ความครอบคลุม ช่วงเวลาท่ี
ต้องการ ก าหนดเนื้อหาและรูปแบบข่าวสาร กระชับ เข้าใจ จ าจ าง่าย ไม่ซับช้อน  
 4. น าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) โดยก าหนดวันส้ินสุดของการรณรงค์โดยผ่าน
ส่ือท่ีได้มีการเลือก หรือก าหนดไว้ 
 5. ประเมินผลการรณรงค์และการท างานเพื่อวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ของการ
เผยแพร่ และการใช้ส่ือ ท้ังนี้เพื่อจะได้น าผลจากการประเมินมาใช้เป็นประโยชน์และวางกลยุทธ์ต่อไป 
 
การออกแบบ และการออกแบบสื่อสาร 
 การออกแบบ หมายถึง การสร้างสรรค์ส่ิงใหม่เพื่อประโยชน์และความงามด้วยการน า
ทัศนธาตุทางศิลปะและ หลักการจัดส่วนประกอบของงานออกแบบมาใช้ รวมไปถึงการปรับปรุง
ของเดิมท่ีมีอยู่แล้วดัดแปลงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นดังนั้น การสร้างส่ิงใดๆ ก็ตาม ส่ิงแรกจะต้องเริ่มด้วย 
การออกแบบ อาจจะออกแบบโดยการคิด หรือมีความคิดอยู่ในสมอง ซึ่งเป็นแนวคิดของผู้สร้างเพียง
คนเดียว และสามารถอธิบายให้คนอื่นเข้าใจได้ ซึ่งก็เป็นการออกแบบเหมือนกันแต่อาจจะยังไม่
สมบูรณ์นัก การออกแบบท่ีถูกต้องจะต้องสามารถให้มองเห็นแบบ อาจจะเป็นภาพหรือแบบจ าลองท่ีมี
ขนาดสัดส่วนให้สามารถมองเห็นผลงานท่ีจะสร้างได้ชัดเจน เมื่อวิเคราะห์ถึงความหมายและ
ความส าคัญของการออกแบบแล้ว อาจสรุปสาระส าคัญของการออกแบบว่าจะมีลักษณะดังนี้ 
 1. ความสามารถในการปรับปรุงผลผลิตหรือผลงานท่ีมีอยู่เดิมให้แปลกใหม่มากขึ้น 
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 2. โครงสร้างของการออกแบบต้องค านึงถึง 
  2.1 ต้องสอดคล้องกับประโยชน์และหน้าท่ีของการใช้สอย 
  2.2 มีความกลมกลืน มัสัดส่วนท่ีเหมาะสม มัลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
  2.3 มีความงดงามของโครงสร้างกับวัสดุ 
  2.4 มีความเรียบง่าย แข็งแรง เด่นชัด ท้ังนี้ต้องมีจินตนาการในการจัดองค์ประกอบ 
คุณค่า และความมุ่งหมายของการออกแบบ   
 3. ความสามารถในการวางแผนด าเนินการให้ตรงกับวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดขึ้น ต้ังแต่การ
เลือกวัสดุตามคุณสมบัติให้สอดคล้องกับรูปแบบตามท่ีคิดสร้างสรรค์ไว้ 
 4. การใช้ประสบการณ์ ความช านาญ และความรู้ การตอบสนองให้แก่ผู้บริโภคในด้าน
การน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์และรูปแบบมีความ งดงามตามประโยชน์ใช้สอย  
 5. เพื่อให้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงของผลงานแต่ละยุคสมัยของศิลปะการออกแบบ 
และแสดงศักยภาพความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนในการออกแบบ 
 
แนวคิดในการออกแบบ 
 การสร้างสรรค์ผลงานของมนุษย์นั้น มีส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นส่วนเกี่ยวข้องท าให้เกิดแนวคิดใน
การออกแบบ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้ ธรรมชาติ ประสบการณ์ การน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ 
 
หลักการออกแบบ 
 จุดมุ่งหมายของการออกแบบมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก แต่ต้องค านึงถึงความงาม
ควบคู่กันไปด้วย เพื่อให้เกิดความประทับใจ (Form Follow Function) ดังนั้นหลักการท่ีจะเป็น
แนวทางส าหรับการออกแบบ เพื่อให้มีคุณค่าทางความงาม จะต้องพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
 1. โครงสร้างท้ังหมด 
 2. ความเป็นเอกภาพ (Unity) 
 3. ความสมดุล (Balance) 
 4. ความกลมกลืน (Harmony) 
 5. การเน้น (Emphasis) 
 6. ความขัดแย้ง (Contrast) 
 7. การซ้ า (Repetition) 
 8. จังหวะ (Rhythm) 
 9 สัดส่วน (Proportion) 
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ประเภทของงานออกแบบ 
 การออกแบบประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) เป็นงานศิลปะท่ีมุ่งเน้นการน ามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ าวัน และยึดเอาประโยชน์ใช้สอยเป็นส าคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 
 1. การออกแบบตกแต่ง (Decoration Design) 
 2. การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ (Commercial Design) 
 3. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) 
 4. การออกแบบส่ือสาร (Communication Design) 
 
ความหมายของนิเทศศิลป์ 
 ค าว่า นิเทศศิลป์ (Visual Communication Art) มาจากค า ในภาษาสันสกฤต จ านวน
สองค ามาสมาสกัน  คือ นิเทศ+ศิลป์ หากจะแปลตามศัพท์ จากพจนานุกรม ก็จะแปลได้ดังนี้ 
นิเทศ (นิรเทศ,นิเทศ)น.ค าแสดงค าจ าแนกออก,ก.ช้ีแจง,แสดง,จ าแนก,น าเสนอ ศิลป์(ศิลปะ) น.ฝีมือ
ทางการช่าง ,การแสดงออกซึ่งอารมณ์ ให้ประจักษ์ ดังใจนึก เมื่อน ามารวมกันก็อาจได้ความหมายดังนี้ 
นิเทศศิลป์ หมายถึง งานศิลปะเพื่อการช้ีแจงแสดง  การน าเสนอให้ปรากฎ ในรูปแบบต่างๆ   
ผ่านการมองเห็น เป็นส าคัญ เพื่ อ ให้ เข้าใจชัดเจนขึ้ นควรพิ จารณาจากรากศัพท์เดิมมาจาก

ภาษาอั งกฤษ  คือ  Visual Communication Art Visual แปลว่า การมองเห็น  Communica-
tion แปลว่า การส่ือสาร มาจากค าว่า Communis หรือ Commones ซึ่งแปลว่า ร่วมกัน หรือ
เหมือนกัน นั่นคือ การส่ือสาร มุ่งท่ีจะให้ความคิด ความเข้าใจของผู้อื่น ให้เหมือนกับ ความคิด ความ
เข้าใจของเรา หรือท าอย่างไรจึงจะ เอาความรู้สึกนึกคิด  ของผู้อื่น ได้โดยให้มีความรู้สึกนึกคิด 
เช่นเดียวกับเราได้เพราะ ธรรมชาติมนุษย์ได้รับ ข่าวสาร อย่างเดียวกันมา แต่จะมีความเข้าใจ และ
ความรู้สึกนึกคิด แตกต่างกันออกไป การส่ือสาร ท่ีดีก็ต้องมีการวางแผน  ในท่ีนี้ Communication 
Art ก็อาจแปลได้ว่า ศิลปะ ท่ีใช้ในการส่ือสารร่วมกัน ระหว่างบุคคลในสังคมโดยผ่านการมองเห็น เป็น
ส าคัญ บุคคลท่ีรวมกันอยู่ ในสังคมย่อมต้องมีการติดต่อส่ือสาร กันตลอดเวลา ท าให้ทุกวันนี้ งานนิเทศ
ศิลป์ ได้เข้ามามีบทบาท ต่อชีวิตประจ าวัน ในสังคมมากขึ้นและ หากดูขอบข่าย และโครงสร้าง ของ
งานนิเทศศิลป์แล้ว ก็จะเห็นชัดเจนว่า นิเทศศิลป์มีความส าคัญ ต่อการด าเนินชีวิตของผู้คนในสังคม
ปัจจุบัน นอกเหนือจากปัจจัยอื่นของชีวิต ท่ีมีอยู่เดิม 
 งานออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Art) นอกจาก จะเกี่ยวข้องกับการ
ส่ือสารแล้ว ยังต้องเกี่ยวข้อง กับวิชาการสาขาต่าง ๆ อีกก็คือ จิตวิทยา ธุรกิจ เทคโนโลยี กระบวนการ
สร้างสรรค์ และศิลปะ ดังโครงสร้างต่อไปนี้ 
 1. องค์ประกอบของการออกแบบนิเทศศิลป์ จากโครงสร้างจะเห็นว่า ศิลปะ เป็น
วิชาการสาขาหนึ่ง ของงาน ออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นสาขาท่ีส าคัญท่ีจะ ขาดเสียมิได้ และศิลปะในท่ีนี้ 
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คือ ทัศนศิลป์ เพราะ นิเทศศิลป์เป็นการคิด และการส่ือสารด้วยภาพ จากจินตนาการ หรือจากภาพ
ภายในความคิด ออกมาสู่การรับรู้ของบุคคล ผู้รับสาร โดยผ่านทางจักษุประสาทเป็นส าคัญ และการ
สร้างงานศิลปะ จะเป็นการรวมเอาความคิดรวบยอด จากสาขาวิชาการอื่น ๆ ตามโครงสร้างดังกล่าว
มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ ดังเสนอโดยผัง ต่อไปนี้ 
 2. โครงสร้างและขอบข่ายของนิเทศศิลป์ดังกล่าวแล้วว่า นิเทศศิลป์ เป็นศิลปะท่ี
เกี่ยวข้องกับการส่ือสาร ทางการมองเห็น (Visual Communication) เพราะเป็นการส่ือสาร ไปยัง
ผู้รับสารด้วยภาพเป็นส าคัญ (Visual Image) แม้จะมี บางองค์ประกอบจะมีการส่ือสารทางเสียง มา
ประกอบก็ตาม แต่ส่ือหลักก็ยังเป็นการส่ือสารด้วยภาพ โดยเสียงเป็นตัวเสริมให้ภาพนั้นสมบูรณ์
ขึ้น ท้ังนี้เพราะการรับรู้ของ มนุษย์เรานั้น รับรู้จาก จักษุประสาทมากท่ีสุด (รับรู้ทางตา 83% หู11%) 
 งานออกแบบนิเทศศิลป์สามารถจ าแนกออก ตามส่ือท่ีปรากฏ เช่น งานออกแบบนิเทศ

ศิลป์ปรากฎตามส่ือการพิมพ์ หมายถึงงานขั้นสุดท้าย ท่ีเป็น ตัวส่ือสาร ถึงผู้รับ ผ่านกระบวนการ
พิมพ์ ออกมา เช่น หนังสือพิมพ์ (Newspaper) นิตยสาร (Magazine) วารสาร (Periodical) หนังสือ 
(Book) ภาพโฆษณา (Poster) เครื่องหมายและการค้า (Trademark & Logo) ตราสัญ ลักษณ์ 
(Logo) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) ส่ิงพิมพ์ท่ัวไป (General printed matter) 
 
การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อน ามาใช้ในงานออกแบบ 
 ณัฐญา สิงห์ทอง (2554: 104) กล่าวว่า การสร้างแนวความคิดในการออกแบบ ส่ือ
ส่ิงพิมพ์ท่ีค านึงถึงส่ิงแวดล้อมนั้นจะต้องส่ือสารให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยอยู่ภายใต้หลักการ
ต่างๆ เช่น ความเรียบง่าย(จ ากัดการใช้สี) การจัดวางตัวหนังสือ การใช้ภาพท่ีน่าสนใจ การสร้างความ
แตกต่าง การเลือกเทคนิคในการออกแบบ การเลือกใช้ขนาดกระดาษ และ วิธีการเข้าเล่ม 
 งานออกแบบท่ีสร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวความคิดท่ีค านึงถึงส่ิงแวดล้อมนั้นมีมากมาย
เนื่องจากกระแส และสภาวะท่ีโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆอย่างทุกวันนี้ ท้ังนี้ผู้วิจัยได้รวบรวม และเลือกงาน
ออกแบบท่ีค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นกับส่ิงแวดล้อม ท่ีมีสามองค์ประกอบ คือ กระดาษการพิมพ์ ดิน 
และความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้ 
 1. Tree Book Tree ผลิตโดยส านักพิมพ์ Pequeno ประเทศอาร์เจนติน่า หนังสือท่ี
ปลูกฝังแนวคิดการปลูกป่าด้วยเนื้อหาในหนังสือ และ วิธีการน าไปใช้ต่อ เพื่อท าให้เกิดประสบการณ์
การจดจ า ท่ีจะเกิดขึ้นจากการสัมผัส เรื่องราวดัดแปลงจากเรื่องจริง เรื่อง ‘คุณพ่อฉันในป่าใหญ่’ (My 
Father Was In the Jungle) เป็นเรื่องของคุณพ่อพาลูกชายไปเท่ียวป่าท่ีเต็มไปด้วยป่าไม้เขียวชะอุ่ม
แถบเอกวาดอร์ ได้กล่าวถึงชีวิตสมบูรณ์ของการพึ่ งพากันและกันระหว่างมนุษย์  และป่าไม้ 
ภาพประกอบโดย Gusti และ Anne Decis Tree Book Tree หนังสือเล่มนี้มีเป้าหมายเพื่อปลูก
จิตส านึก และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้ตะหนักถึงความส าคัญ และรักษาพื้นท่ีสีเขียวรอบๆ ตัว 
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หนังสือเล่มนี้ผลิตด้วยเทคนิคพิเศษ กระดาษท่ีใช้ผ่านการฟอกท่ีปราศจากกรด พิมพ์ด้ วยหมึกสี
ธรรมชาติ เข้าเล่มด้วยเทคนิคเย็บกี่ และได้แทรกเมล็ดพันธุ์ต้น Jacaranda ลงในผิวกระดาษ 
  

 

 

 
 

ภาพท่ี 1 หนังสือเรื่อง Mi Papa estuvo en la selva 
ท่ีมา: กรองแก้ว สุขวาณิชวิชัย, Tree Book Tree หนังสือปลูกได้อ่านจบกลบลงดินเปน็ต้นไม้ใหญ่, 
เข้าถึงเมื่อ 5 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก http://www.creativemove.com/creative/tree-book-
tree 
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 2. ถุงปุ๋ยของบริษัท Bio Farm ท าขึ้นจากการน าเอาปุ๋ยออร์แกนิกมาผสมรวมกับ
กระดาษ จากนั้นก็น าไปผ่านการขั้นตอนการท ากระดาษจนได้วัสดุท่ีน ามาใช้บรรจุปุ๋ยแทนการใช้ถุงปุ๋ย
พลาสติกแบบเก่า และใช้หมึกปลอดสารพิษมาพิมพ์รายละเอียดบนถุง และเนื่องจากวัสดุท่ีท่ีใช้บรรจุ
ปุ๋ยท าให้เมื่อเราใช้ปุ๋ยหมดเราสามารถฉีกถุงเป็นเป็นช้ินเล็กๆ เพื่อท าเป็นปุ๋ยใส่ลงดินได้ด้วย ผลิตภัณฑ์
นี้สามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง 27% 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2  ถุงปุ๋ยของบริษัท Bio Farm 
ท่ีมา: Sudaporn Jiranukornsakul, Good Paper Project, เข้าถึงเมือ่ 5 เมษายน 2559, เข้าถึงได้
จาก http://www.crea tivemove.com/creative/good-paper-project/  
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 3. Water Is Life องค์กรรณรงค์เรื่องน้ าสะอาด มองเห็นถึงปัญหาของคนท่ีไม่มีน้ า
สะอาดด่ืม และ 3.4 ล้านคนต้องเสียชีวิตจากโรคระบาดท่ีเกิดจากแหล่งน้ าท่ีไม่สะอาด จึงร่วมมือกับ
บริษัท DDB จออกแบบ และ พิพม์  Drinkable หรือหนังสือด่ืมได้ ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
แหล่งน้ าสะอาด มลพิษทางน้ า และความปลอดภัยของน้ าด่ืมน้ าใช้ ซึ่มีความพิเศษคือในแต่ละหน้าของ
หนังสือสามารถใช้เป็นแผ่นกรองน้ าได้ด้วย  โดยกระดาษเคลือบ Silver Nanoparticle ซึ่งสามารถ
ก าจัดแบคทีเรียท้ัง อหิวาต์ (cholera),  อีโคไล (E. coli) และไทฟอยด์ (typhoid) ท่ีอยู่ในน้ า พัฒนา
โดย เทเรซ่า ดันโควิช จากมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย น้ าท่ีผ่านการกรองจาก Drinkable จะมีความ
สะอาดเทียบเท่าน้ าประปาด่ืมได้ในสหรัฐอเมริกากระดาษ 1 แผ่น สามารถกรองน้ าสะอาดได้นาน 30 
วัน ท้ังเล่มสามารถใช้กรองน้ าสะอาดได้ถึง 4 ปี 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพขั้นตอนการผลิต Drinkable book 
ท่ีมา:  จงจิตร โสมาบุตร, Drinkable Book หนังสืออ่านได้-ด่ืมได้!, เข้าถึงเมื่อ 5 เมษายน 2559, 
เข้าถึงได้จาก http://www.creativemove.com/creative/drinkable-book/ 
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 4. บริษัทผู้ผลิตพริ้นเตอร์ Epson จากญี่ปุ่นพัฒนาเครื่องรีไซเคิลกระดาษส าหรับออฟฟิศ
เครื่องแรกของโลกท่ีมีช่ือว่า PaperLab เป็นเครื่องท่ีท าให้กระดาษพิมพ์แล้วแต่ไม่ใช้ให้กลับมากลาย
กระดาษขาวแผ่นใหม่ การท างานนั้นสามารถท าได้ 14 แผ่นต่อ 1 นาทีหรือ 6,270 แผ่นใน 8 ช่ัวโมง 
PaperLab จะหั่นกระดาษเป็นช้ินเล็กๆ ท าให้กลายเป็นเย่ือกระดาษ แล้วเครื่องจะท าการ binding 
และ forming กระดาษขึ้นใหม่ด้วยแรงดัน โดยไม่ต้องใช้น้ าในกระบวนการรีไซเคิลแต่อย่างใดท าให้
ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและไม่ท าให้เกิดมลพิษอีกด้วย 
 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ภาพการอธิบายการท างานของเครื่อง PaperLab 
ท่ีมา:  หนึ่งฤทัย, ‘PaperLab’ เคร่ืองรีไซเคิลกระดาษในออฟฟิศได้กระดาใหม่ ภายใน 1 นาที!, 
เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2559 เข้าถึงได้จาก http://www.creativemove.com/creative/paperlab/ 
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 5. Jasna Sokolovic และ Noel O’Connell สองนักออกแบบได้แรงบันดาลใจจาก
กระเบ้ืองโบราณของโปรตุเกส และน ามาออกแบบผลงานช้ินนี้ โดยผลิตจากการน าเศษกระดาษจาก
เครื่องท าลายเอกสารมาเป็นวัตถุดิบ โดยใช้กระบวนการผลิตด้วยวิธีท่ีใกล้เคียงกับการผลิตกระเบ้ือง
เซรามิค คือ Dry Process วัตถุดิบท้ัง hard materials และ soft materials ถูกผสม พร้อมอัดเข้า
แม่พิมพ์ทรง 6 เหล่ียมจนได้ความหนาท่ีต้องการ และเริ่มเข้าสู่กระบวนการอัดและดูดความช้ืนออก
จากส่วนผสม ผลลัพธ์ท่ีได้คือช้ินส่วนวอลเปเปอร์ทรง 6 เหล่ียม หนา 20 มิลลิเมตร โดยคุณสมบัติ
อย่างความแข็งแรงและทนทานนั้นไม่ได้แตกต่างจากกระเบื้อง แถมยังให้คุณสมบัติในการดูดซับเสียง
เพิ่มเข้ามาอีกด้วย 
 

 

 
 

ภาพท่ี 5 ภาพอธิบายการท าผลิตกระเบ้ืองกระดาษ 
ท่ีมา :  ครีเอทีฟมูฟ, แปลงเศษขยะเป็นวอลเปเปอร์ดีไซน์เก๋, เข้าถึงเมื่อ 9 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้
จาก http://www.creativemove.com/creative/ dear-human/  
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บทที่ 3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

 งานวิจัยศึกษาการออกแบบเพื่อยืดอายุส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสารแจกฟรี 
มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษา กระบวนการออกแบบท่ีจะช่วยการเปล่ียนแปลงหน้าท่ี หรือสถานะ 
เพื่อยืดอายุให้กับส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสารแจกฟรี โดยมีระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
หลัก โดยมีเก็บข้อมูลจากประเภทเอกสาร และส่ือส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ และเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถาม การเข้าพบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์การท างานในด้านบรรณาธิการ
ส่ิงพิมพ์ นักออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ นักส่ิงแวดล้อม นักออกแบบ รวมถึงการเก็บข้อมูลแบบเข้าร่วม 
การสังเกต เพื่อศึกษาพฤติกรรมจากผู้ใช้งาน และสภาพแวดล้อมจริง  

  
1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 ลักษณะของข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
 1.1 ข้อมูลประเภทเอกสาร และส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเนื้อหาท่ีต้องศึกษา ออกเป็น 
2 ส่วน ดังนี้ 

 1.1.1 ทฤษฎีทางการผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ ความหมายของส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทแจกฟรี 
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องส่ิงแวดล้อม รวมถึงข้อมูลท่ีได้รับจากการร่วมฟังบรรยาย 

 1.1.2 ทฤษฎีออกแบบเพื่อส่ิงแวดล้อม โดยศึกษาแนวทางการออกแบบเพื่อ
ส่ิงแวดล้อม การออกแบบท่ียั่งยืน การออกแบบการส่ือสารในเชิงเลขนศิลป์ 
 1.2 ข้อมูลประเภทบุคคล เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบ ค้นหาแนวคิดและประเด็น
ต่างๆ ท่ีสามารถน ามาคิดเห็น เนื้อหาเฉพาะทาง ปัญหาท่ีแท้จริงแนวคิด วิธีการในการใช้ส่ือสาร ของ
กลุ่มบุคคลในสาขาต่างๆ ในบทบาท บรรณาธิการส่ิอส่ิงพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรี  นักส่ิงแวดล้อม 
นักออกแบบเพื่อส่ิงแวดล้อม นักออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ ครีเอทีฟ เจ้าของธุรกิจรีไซเคิล 
 1.3 ข้อมูลประเภทสอบถาม เพื่อค้นหาบริบทของการใช้งานและพฤติกรรมในการใช้งาน
ส่ือส่ิงพิมพ์ ประเภทนิตยสารแจกฟรี 
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1.4 ข้อมูลประเภทแบบสังเกต เพื่อการพบเห็นพฤติกรรมการรับ การอ่าน การท้ิงของส่ือ
ส่ิงพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรี 
  
2. วิธีการรวบรวมข้อมูล 

 2.1 ข้อมูลประเภทเอกสาร และส่ิงพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวิธีการศึกษา 2 วิธี ดังนี้  
 2.1.1 ศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

และหนังสือ เอกสารทางวิชาการ 
 2.1.2 สืบค้นข้อมูลจากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ โดยการใช้ระบบสืบค้นข้อมูล (Search 

Engine) ในเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อค้นหางานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และส่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องท่ีต้องการ
จะศึกษาค้นคว้า  

 2.2 ข้อมูลประเภทบุคคล โดยการสัมภาษณ์กับกลุ่มคนท่ีมีบทบาทในเรื่องนี้ รวม 4  
กลุ่ม ดังนี้ 

 2.2.1 ผู้เช่ียวชาญด้านบรรณาธิการส่ือส่ิงส่ิงพิมพ์  
 2.2.1.1 ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหาร นิตยสารอะเดย์  และ 
นักส่ิงแวดล้อม 
 2.2.1.2 จักรพันธุ์ ขวัญมงคล บรรณาธิการบริหารนิตยสารแจกฟรี ฮอลล่ีวู้ด 
 รีพอร์ตเตอร์ 

 2.2.2 ผู้เช่ียวชาญด้านการออกแบบส่ือส่ิงส่ิงพิมพ์ 
 2.2.2.1 ทรงพล จ่ันลา นักออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ 
 2.2.2.2 ณัฐจรัส เองมหัสสกุล นักออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์และผู้ก่อต้ัง Studio 
dialouge 

 2.2.3 ผู้เช่ียวชาญด้านส่ิงแวดล้อม 
 2.2.3.1 ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการวัสดุ (Scrap Lab) 

 2.2.4 ผู้เช่ียวชาญด้านธุรกิจรีไซเค้ิล  
 2.2.3.1 พงษ์ภัทร เจริญพงศ์ เจ้าของธุรกิจเฟรนไชล์ วงษ์พาณิชย์ 

   
  
 2.3 ข้อมูลประเภทสอบถาม โดยรวบรวมจาก ทดลองกลุ่มผู้ใช้งานหลัก ผู้มีประสบการณ์ 
พฤติกรรมในการรับนิตยสารแจกฟรี 
 2.4 ข้อมูลประเภทสังเกต เพื่อค้นหาพฤติกรรมการรับ การอ่าน การท้ิงของส่ือส่ิงพิมพ์
อายุส้ันประเภทแจกฟรี 
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3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวแปรท่ีต้องการวิเคราะห์ 
และประเด็นท่ีต้องการศึกษา ดังนี้ 

 3.1. แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านบรรณาธิการ ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ท่ีมีข้อมูล
เน้นเนื้อหาท่ีเกี่ยวกับทิศทาง การสร้างเนื้อหาของนิตยสารประเภทแจกฟรี  รวมถึงท่ีมาของ 
ปัญหาต่างๆ 

 3.2 แบบสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทางด้านการออกแบบ จะใช้ค าถามท่ีประกอบด้วยค าถาม
ปลายปิด และค าถามปลายเปิด ทางด้านการออกแบบเพื่ อให้ ผู้ เช่ียวชาญได้มี โอกาสเสนอ 
แนะความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ได้  

 3.3 แบบสอบถาม ส าหรับกลุ่มผู้ใช้งานผู้มีประสบการณ์ พฤติกรรมในการรับนิตยสาร 
แจกฟรีเพื่อน ามาวิเคราะห์ และรวมรวบข้อเท็จจริงของปัญหา 

 3.4 แบบสังเกต ส าหรับกลุ่มผู้ใช้งานจริง และได้พบเห็นพฤติกรรมในการใช้งานจริง 
รวมถึงบริบทจริงๆ 

 
4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

 น าข้อมูลจากกระบวนท้ังหมดมาด าเนินการวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัยต่างๆ เพื่อค้นหา
กระบวนการออกแบบ และแนวทางในการออกแบบ ท่ีจะช่วยการเปล่ียนแปลงหน้าท่ี หรือสถานะ  
เพื่อยืดอายุให้กับส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสารแจกฟรีได้ 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  
 การศึกษาวิจัยเพื่อ "การออกแบบเพื่อยืดอายุการใช้งานให้กับส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภท
นิตยสารแจกฟรี" ท่ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษากระบวนการออกแบบท่ีจะช่วยการเปล่ียนแปลง 
หน้าท่ี หรือสถานะเพื่อยืดอายุให้กับส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสารแจกฟรี 
 ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ได้มาจากข้อสรุปของการด าเนินงานตามระเบียบวิธีวิจัยต่างๆ
ในบทท่ี 3 จากการท าแบบสอบถามความคิดเห็น, จากการสัมภาษณ์แบบบุคคลและการสังเกต รวมถึง
น ามาเช่ือมโยงกับการบูรณาการของศาสตร์ท่ีน ามาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือการออกแบบนิเทศศิลป์และ
การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อให้เกิดปลายทางและทิศทางร่วมกัน 
 การน าเสนอผลงานการออกแบบแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือน าเสนอครั้งท่ี 1, น าเสนอครั้ง 
ท่ี 2 ท่ีปรับปรุงเพิ่มเติมจากน าเสนอในขั้นท่ี 1 และแบบร่างท่ี 3 เพื่อแสดงข้อสรุปในงานวิจัยดังนั้นใน
การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ มีรายละเอียดเป็น 4 ส่วนดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 สรุปผลการศึกษาในระเบียบวิธีวิจัยเพื่อหาแนวทางการออกแบบ 
 โดยศึกษาและสรุปจากระเบียบวิธีวิจัยในขั้นตอนต่างๆ เพื่อมองหาเรื่องของบริบท 
พฤติกรรม รูปแบบ แนวทางท่ีสามารถออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสารแจกฟรีได้ 
 1. การทดสอบผ่านแบบสอบถาม ผลท่ีได้รับคือ บริบทของการใช้งานและพฤติกรรมใน
การใช้งานส่ือส่ิงพิมพ์ ประเภทนิตยสารแจกฟรี หลักๆ คือเรื่องของพฤติกรรมการอ่าน จ านวนการ
ผลิตท่ีก าลังจะมากขึ้น  แต่จ านวนคนอ่านเฉพาะก ลุ่ม และเน้นอ่าน ในอุปกรณ์ ส่ือการทาง
อิเล็คทรอนิกส์มากขึ้น รวมถึงรูปแบบในการแจกฟรีท่ีท าให้คุณค่าในตัวเองไม่ชัดเจน 
 2. การทดสอบผ่านแบบสัมภาษณ์ ผลท่ีได้รับคือ ความคิดเห็น ข้อมูลและเนื้อหา 
ปัญหาท่ีแท้จริง รวมถึงแนวคิดและวิธีการในการใช้ส่ือสาร จากผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานในด้านท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย ได้แก่ ทรงกลด บางยี่ขัน  บรรณาธิการและนักส่ือสารเพื่อ
ส่ิงแวดล้อม,จักรพันธุ์ ขวัญมงคล บรรณาธิการส่ือส่ิงส่ิงพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรี, ดร . สิงห์ 
อินทรชูโต นักออกแบบเพื่อส่ิงแวดล้อม, ทรงพล จ่ันลา นักออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์, ณัฐจรัส เองมหัสสกุล 
นักออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ , พงษ์ภัทร เจริญพงศ์  เจ้าของธุรกิจรีไซเคิลแฟรนไชส์  วงษ์พาณิชย์
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ทรงกลด บางยี่ขัน จักรพันธุ์ ขวัญมงคล ทรงพล จ่ันลา 
 
 
 

  

ณัฐจรัส เองมหัสสกุล ดร. สิงห์ อินทรชูโต พงษ์ภัทร เจริญพงศ์ 
 
ภาพท่ี 6  แสดงภาพผู้เช่ียวชาญท่ีผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ 
 
ข้อสรุปความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญมี ดังนี้ 
 ทรงกลด บางยี่ขัน  บรรณาธิการและนัก ส่ือสารเพื่อ ส่ิงแวดล้อมกล่าวว่า “เรื่อง
ส่ิงแวดล้อมยังคงเป็นเรื่องท้าทาย และเป็นเรื่องท่ีต้องการการส่ือสาร ท้ังในเรื่องของเนื้อหาท่ีดี และ
การออกแบบท่ีดี” 
 จักรพันธุ์ ขวัญมงคล บรรณาธิการส่ือส่ิงส่ิงพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรีกล่าวว่า “ถ้าส่ิง
ท่ีผมท าเป็นประโยชน์ต่อได้ ผมสนใจมาก เช่นไปให้คนอื่นอ่านต่อ น าเอามารวมเล่มใหม่ หรือไปแจก
ให้มหาวิทยาลัยต่างจังหวัด หรือห้องสมุด ดีกว่าท่ีจะปล่อยให้ถูกท้ิง หรือถูกอ่านแค่ช่วงส้ันๆ” 
 ดร. สิงห์ อินทรชูโต นักออกแบบเพื่อส่ิงแวดล้อม กล่าวว่า  " เพราะในกระบวนการ 
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เศษวัสดุ กระดาษถือเป็นเศษวัสดุท่ีกลับไปสู่กระบวนการเดิมได้ง่าย และน ากลับมาใช้ซ้ าได้ เหมือน
เคยมีชีวิต สุดท้ายแล้วคือการน ากลับมาท าให้มันมีชีวิต แต่ผมคิดว่า ถ้าก่อนจะถึงตรงนั้น หาหน้าท่ีให้
มันน าไปใช้ต่อได้ย่อมเป็นเรื่องดี” 
 ทรงพล จ่ันลา นักออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ กล่าวว่า การออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ทุกวันนี้ต้องมีวิธี
คิดหลายๆ อย่างเปล่ียนไปจากเดิม รูปสวย เนื้อหาดี อาจจะไม่ใช่ประเด็นหลักแล้ว ท่ีท าให้
กลุ่มเป้าหมายสนใจ แต่ต้องมีกลยุทธ์อะไรสักอย่าง หรือท างานร่วมกับอย่างอื่น หาความเช่ือมโยงเพื่อ
สร้างคุณค่าในตัวมันเอง” 
 ณัฐจรัส เองมหัสสกุล นักออกแบบส่ือส่ิงพิมพ์ กล่าวว่า“ควรมีการส่ือสารท่ีเป็นระบบ 
และการจะให้ตระหนักก่อนน าเอาไปท้ิงอาจเป็นเรื่องยาก ซึ่งถ้ามองเห็นเป็นวัสดุตัวนึงท่ีส่ือสารได้ 
น่าจะดีกว่า โดยความเป็นจริงแล้ว เราเปล่ียนพฤติกรรมไม่ได้ เราบังคับให้เก็บไม่ได้ บังคับให้ท้ิงก็ไม่ได้ 
เราต้องมีวิธีมาจัดการปัญหาหลังจากนั้น ดังนั้นการท าให้เห็นคุณค่า เป็นประเด็นการส่ือสารท่ีควรใช้
ในงานออกแบบช้ินนี้”  
 พงษ์ภัทร เจริญพงศ์ เจ้าของธุรกิจรีไซเคิลแฟรนไชส์ วงษ์พาณิชย์ กล่าวว่าต่างประเทศ
อาจจะมองเป็นปัญหา แต่ส าหรับประเทศไทยขยะหรือวัสดุเหลือใช้ส่ิงพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรี
คือรายได้”  
 จากการทดสอบผ่านแบบสังเกต ผลท่ีได้รับคือ การพบเห็นพฤติกรรมการอ่าน และการ
ท้ิงของส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรีของกลุ่มผู้บริโภค ในอัตราส่วนร้อยละ 40% ต้ังใจรับและ
หยิบ รวมถึงอ่านแล้วน ากลับ และอีกร้อยละ 60% คือรับหรือหยิบมาอ่านแล้วไม่ได้น ากลับ และท้ิงไว้ 
เช่นวางไว้บนโต๊ะ ในร้านกาแฟ และท้ิงไว้บนสถานีรถไฟฟ้าลอยฟ้ารวมถึงใต้ดิน ตามเก้าอี้หรือถังขยะ
บ้าง โดยท่ีบางเล่มถูกท้ิงท้ังท่ียังไม่ได้เปิดอ่าน 
 

 
 

ภาพท่ี 7  แสดงตัวอย่าง การพบเห็นพฤติกรรมการใช้งานของส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรี 
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ภาพท่ี 8  แสดงตัวอย่าง พฤติกรรมการอ่านของผู้บริโภคส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรี 
 



35 

 

 

ส่วนที่ 2 น าบทวิเคราะห์เพื่อสรุปแนวทางและรูปแบบการออกแบบ 
1. ก าหนดแนวคิดหลักในการออกแบบและการส่ือสาร (CONCEPT DESIGN) ผู้วิจัยได้

สังเคราะห์ข้อมูลท่ีศึกษามาในข้างต้น และน ามาเช่ือมโยงกับแนวคิดหลัก (CONCEPT DESIGN) ใน
การออกแบบและการส่ือสาร ให้เช่ือมโยงกับวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยคือ การออกแบบเพื่อยืด
อายุการใช้งานให้กับส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสารแจกฟรี และมีจุดมุ่งหมายของการศึกษา
กระบวนการออกแบบท่ีจะช่วยการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีหรือสถานะเพื่อยืดอายุให้กับส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ัน
นิตยสารแจกฟรี  

ซึ่งได้แนวความคิด (CONCEPT DESIGN) มาคือการต่อลมหายใจให้กลับมามีชีวิต อยู่
ภายใต้ค าว่า RELIFE  

และจากข้อมูลท่ีศึกษา มีหลักการทางส่ิงแวดล้อมท่ีส่ือสารไว้แล้ว คือเรื่อง 4R ซึ่งเป็น
ระบบความคิดหลักในการพูดเรื่องส่ิงแวดล้อม ท่ีปรากฏอยู่   ได้แก่ RETHINK REDUCE REUSE 
RECYCLE โดยได้น าแนวความคิดนี้ มาเพิ่มเติม มีแนวความคิดท่ีสอดคล้องกับการส่ือสารเรื่องการยืด
อายุ หรือต่อลมหายใจให้กลับมามีชีวิต ซึ่งก าหนดขึ้นเป็น 5R  คือ RELIFE 
 

 
  
ภาพท่ี 9  สรุปแนวความคิดในการออกแบบ (concept design) Relife 
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 2. เมื่อผู้วิจัยได้แนวทางการออกแบบแล้ว ผู้วิจัยจึงก าหนดและเช่ือมโยงการ ส่ือสาร
แนวความคิด RELIFE ให้สัมพันธ์กับเครื่องมือท่ีน ามาใช้ออกแบบร่วมกันในผลงานช้ินนี้ คือการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ และการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา 
 

 
 
ภาพท่ี 10  สรุปความเช่ือมโยงแนวความคิดของเครื่องมือในการส่ือสารผ่านงานออกแบบนิเทศศิลป์

และเครื่องเคลือบดินเผา 
 
น าเสนอผลงานการออกแบบขั้นที่ 1 
 ขั้นตอนหลังจากเสนอแนวความคิด คือการน ามาข้อมูลท่ีศึกษามาวิเคราะห์เรื่องของ
รูปแบบการส่ือสาร ท่ีจะน ามาใช้การส่ือสารแนวความนี้ และก าหนดช้ินงาน 
 โดยเลือกใช้การส่ือสารผ่านรูปแบบแคมเปญ ตามท่ีได้จากข้อสรุปในการศึกษาข้างต้น 
และสร้างเนื้อหาและวัตถุประสงค์หลักของแคมเปญคือการยืดอายุการใช้งานให้กับนิตยสารแจกฟรี
โดยให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความรับผิดชอบท่ีจะน านิตยสารแจกฟรีท่ีอ่านแล้วหรือท่ีได้รับไปส่งต่อให้
เกิดบางส่ิงบางอย่าง อาทิ การ Reuse การ Recycle เป็นต้น แทนท่ีจะปล่อยวางท้ิงไว้ให้กลายเป็น
ขยะอีกช้ินบนโลก ภายใต้แคมเปญช่ือ Relife ท่ีเป็นปลายทางของการสะท้อนในการกลับไปมีชีวิตได้ 
โดยมีเนื้อหาของแคมเปญดังนี้ 
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1. เนื้อหาท่ีใช้ในแคมเปญ Relife แคมเปญส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีชวนให้ทุกคนมา “มอง” 
ส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันนี้ แต่ละเล่มท่ีเราหยิบ เราท้ิง ก็เหมือนเราตัดต้นไม้ให้หายไปจากโลกทีละต้น Relife 
ขอเป็นอีกแรงขับเคล่ือน ท่ีช่วยให้ทุกคนตระหนัก และรวมใจกันช่วยต่ออายุให้กับส่ือกระดาษ โดยน า
นิตยสารแจกฟรีท่ีอ่านแล้วไปใช้งานต่อด้วยวิธีต่าง ๆ ส่งต่อให้เกิดประโยชน์บางส่ิงบางอย่าง และ
เครื่องมือส าคัญของ Relife คือน าเสนอผ่านรูปแบบของนิตยสารแจกฟรี และเพิ่มเติมความคิด
สร้างสรรค์ในเรื่องของภาษาโดยใช้ค าว่า (Tree copy) เพื่อกระตุ้นและสร้างการรับรู้ใหม่ในการรับรู้
เดิมเล่า 

2. รูปแบบของส่ือท่ีใช้ในแคมเปญ Relife (Tree copy) คือนิตยสารแจกฟรีท่ีสามารถ
น าไปฝังกลบ เริ่มจากอ่าน Relife (Tree copy) เพื่อรับสารวัตถุประสงค์โครงการ รวมถึงเพื่อให้
ตระหนักในการรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีคุณรับ ฉีกแล้วน าไปฝังกลบ เมื่อรับทราบข้อมูลแล้วเพื่อไม่ให้ Tree 
Copy เล่มนี้กลายเป็นขยะ และเริ่มเข้าสู่กระบวนการ Relife ด้วยการนับไปฝังกลบลงดินเพื่อปลูก
และเกิดเป็นต้นกล้า  
 เมื่อฝังกลบแล้ว มีการน ากระบวนการทางเครื่องเคลือบดินเผาเข้ามาเช่ือมโยงโดย 
การสร้างรูปแบบการส่ือสารรอง ในการน ามาท าเป็นสัญลักษณ์ของแคมเปญ คือป้ายบอกของต้นไม้
และรับรู้ว่าต้นไม้นี้มาจากแคมเปญ Relife และช้ินงานของเครื่องเคลือบดินเผานี้ มีการผสมกระดาษ 
รีไซเคิลไว้ด้วยเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเปล่ียนแปลงสถานะให้กับการยืดอายุได้  

3. รายละเอียดงานออกแบบ 
3.1 ช่ือและสัญลักษณ์ของแคมเปญ 
3.2 ส่ือส่ิงพิมพ์ประชาสัมพันธ์ประเภทนิตยสารแจกฟรีภายใต้ช่ือ Relife (Tree 

copy) ท่ีเนื้อกระดาษมีส่วนของผสมเมล็ดพันธุ์เพื่อน าไปใช้ในขั้นตอนการฝังกลบ 
3.3 ป้ายช่ือต้นไม้ ท่ีใช้เทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา โดยท าจากเนื้อดินเทอราคอตต้า 

ผสมเยื่อกระดาษรีไซเคิลขึ้นรูป 
 

ชื่อและสัญลักษณ์ของแคมเปญ 
 ส่วนของงานออกแบบสัญลักษณ์ของแคมเปญ Relife คือการน าแนวคิดมาขยายความ 
และแสดงหมาย จึงใช้เป็นรูปแบบของตัวอักษรผสมสัญลักษณ์ เพื่อสร้างการรับรู้รวมถึงจดจ าช่ือ 
ของแคมเปญ และในส่วนของตัวอักษร I (ไอ) มีการออกแบบให้คว่ าลง และเพิ่มเส้นเว้า ให้มีลักษณะ
เหมือนการน าเมล็ดพันธุ์ลงดิน แทนความหมายและส่ือสารถึงการกลับไปมีชีวิต โดยมีการพัฒนาแบบ
ร่างในแบบต่าง ๆ ดังนี้  
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ภาพท่ี 11  แสดงตัวอย่างภาพร่างงานออกแบบสัญลักษณ์ของแคมเปญ Relife แบบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 12  แสดงตัวอย่างภาพร่างงานออกแบบสัญลักษณ์ของแคมเปญ Relife แบบท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 13  แสดงตัวอย่างภาพร่างงานออกแบบสัญลักษณ์ของแคมเปญ Relife แบบท่ี 3 
  

 สรุปรูปแบบสัญ ลักษณ์ของแคมเปญ Relife ท่ีน ามาใช้ จากความเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเห็นว่าเหมาะสมและส่ือสาร คือแบบท่ี 3 
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สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธป์ระเภทนิตยสารแจกฟรีภายใต้ชื่อ Relife (Tree copy) 
ขั้นตอนในการออกแบบกระบวนการนี้ส่ิงท่ีต้องทดลองคือการท าวัสดุกระดาษมีส่วนของ

ผสมเมล็ดพันธุ์เพื่อน าไปใช้ในขั้นตอนการฝังกลบ โดยได้น ากระดาษท่ีมีส่วนประกอบของกระดาษใช้
แล้ว มาปั่นรวมกับเยื่อกระดาษใหม่ในอัตราส่วน 60/40 แล้วน ามาผสมเมล็ดพันธุ์ไป 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 14  แสดงตัวอย่างภาพการท ากระดาษ ท่ีมาจากการรีไซเคิลเยื่อกระดาษเก่า เพื่อน ามาใช้ใน
กระบวนการออกแบบ 
 

 
 
ภาพท่ี 15  แสดงตัวอย่างภาพการท ากระดาษ ท่ีมาจากการรีไซเคิลเยื่อกระดาษเก่า เพื่อน ามาใช้ใน
กระบวนการออกแบบ 
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ภาพท่ี 16  แสดงตัวอย่างภาพการท ากระดาษ ท่ีมาจากการรีไซเคิลเย่ือกระดาษเก่า เพื่อน ามาใช้ใน
กระบวนการออกแบบ 

 

 
 
ภาพท่ี 17  แสดงตัวอย่างภาพการท ากระดาษ ใส่เมล็ดพันธุ์ 
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เมื่อผู้วิจัยได้ทดลองกระบวนการสร้างวัสดุประเภทกระดาษผสมเมล็ดพันธุ์ ในการ
น ามาใช้เป็นส่วนประกอบในงานการออกแบบช้ินงานได้ ขั้นต่อมาคือด าเนินการในออกแบบรูปเล่ม
และจัดวางเนื้อหา  

โดยรูปแบบในการออกแบบได้น ากระบวนการทางส่ิงแวดล้อมเข้ามาเป็นตัวก าหนด
รูปแบบ ท้ังเรื่องขนาด สี และการพิมพ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม รวมถึงเนื้อหาหลักท่ีใช้ส่ือสารในเล่มร
คือเรื่องท่ีให้ความรู้ทางส่ิงแวดล้อม โดยน าเสนอผ่านหลักการของ 4R เพื่อให้กระบวนการต่างๆ ใน
การยืดอายุของส่ือส่ิงพิมพ์ ผ่านวิธีการและตัวอย่างต่างๆ และในส่วนท้ายของเล่มคือการเช่ือมโยงเข้า
กับ Relife เพื่ออธิบายถึงเนื้อหาและใจความส าคัญของส่ิงท่ีแคมเปญนี้ต้องการส่ือ และเมื่ออ่านแล้ว
สามารถน าไปปลูกได้ โดยไม่เหลือขยะเพื่อให้ตอบสนองกระบวนการสุดท้ายคือการน าไปปลูก  

 

 
 
ภาพท่ี 18  แสดงตัวอย่างภาพผลงานท่ีออกแบบ 1 ในส่วนของปก 



42 

 

 

 
 
ภาพท่ี 19  แสดงตัวอย่างภาพผลงานท่ีออกแบบ 2 ในส่วนของเนื้อหาด้านในเล่ม 
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ภาพท่ี 20  แสดงตัวอย่างภาพผลงานท่ีออกแบบ 3  ในส่วนของเนื้อหาด้านในเล่ม 
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ป้ายชื่อต้นไม้ ที่ใช้เทคนิคเคร่ืองเคลือบดินเผา  
 ในขั้นตอนผู้วิจัยได้ทดลองกระบวนการสร้างกระบวนการเครื่องเคลือบดินเผา โดยท า
จากเนื้อดินเทอราคอตต้า ผสมเยื่อกระดาษรีไซเคิลขึ้นรูปในสัดส่วนต่าง ๆ  ได้แก่ 50/50 (คือดิน 50 
กระดาษรีไซเคิล 50) 60/40, 70/30 เป็นต้น 

โดยรูปแบบในการออกแบบคือการขึ้นรูปด้วย ดินแผ่นและน ามากดแม่พิมพ์เพื่อสร้าง
รูปทรงในการน าไปใช้งาน รวมถึงใส่ลวดลายของสัญลักษณ์แคมเปญลงไปด้วยการปั๊ม  

 

 

 
 

ภาพท่ี 21  แสดงตัวอย่างดินท่ีผสมกับเยื่อกระดาษรีไซเคิล 
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ภาพท่ี 22  แสดงตัวอย่างการขึ้นรูปแบบแผ่น และกดแม่พิมพ์เป็นรูปทรง 
 

ส่วนของงานเครื่องเคลือบดินเผาในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้น าแนวคิดเชิงส่ิงแวดล้อมเข้ามาผนวก 
โดยรบกวนเรื่องพลังงานให้น้อย คือเผาดิบครั้งเดียว และไม่เคลือบพื้นผิวของช้ินงาน และในขั้นตอน
การน าช้ินงานเครื่องเคลือบดินเผา เข้าเตา ใช้อุณหภูมิในการเผาอยู่ท่ี 1,020 องศาเซลเซียส 

 

 
 
ภาพท่ี 23  แสดงตัวอย่างงานออกแบบท่ีเผาเสร็จแล้ว 
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ภาพท่ี 24 แสดงตัวอย่างภาพผลงานออกแบบรูปเล่ม Relife  
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น าเสนอผลงานการออกแบบขั้นที่ 2 
 ส่วนนี้คือส่วนน าเสนอผลงานในขั้นท่ี 2 โดยปรับปรุงผลการด าเนินงานจากค าแนะน า
ของผู้เช่ียวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้เพิ่มกระบวนการทางส่ือสารเพิ่มเติมเพื่อสร้างระบบในการ
ท างานท่ีมากขึ้น ถึงการแสดงวิธีการน าไปใช้ และเพิ่มเติมกระบวนการของแคมเปญให้ครบและเป็น
รูปธรรม และปรับรูปแบบของส่วนกราฟิก รวมถึงแผ่นป้ายเครื่องเคลือบดินเผาด้วย 
 1. ส่วนของเนื้อหาท่ีอธิบายถึงวัตถุประสงค์ของแคมเปญ ได้เพิ่มเติมในส่วนจุด 'รับ' free 
copy เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงาน หรือผู้ท่ีต้องการน าไปใช้ประโยชน์ต่อ โดยแบ่งเป็น 3 วิธีการ คือ 
1.REREAD ส่งต่อ free copy เล่มท่ีคุณชอบอ่านให้กับโรงเรียนและเด็กๆ ท่ีอยู่ชายแดนของการอ่าน 
2.REAPPLY ส่งต่อ Free Copy เล่มท่ีคุณอ่านแล้ว ให้กับผู้พิการทางสายตาท่ีต้องการใช้กระดาษ
หน้าท่ี 3 3.REPAPER ส่งต่อ Free Copy เล่มท่ีคุณอ่านแล้ว เข้าสู่กระบวนการ Recycle เพื่อน าไป
ผลิตเป็นกระดาษแผ่นใหม่อีกครั้ง และในกระบวนการของเครื่องเคลือบดินเผานั้นกน็ ามาเช่ือมโยงด้วย
การส่ือสารเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน 
 2. ได้เพิ่มเติมในส่วนของการกระตุ้นกลุ่มผู้บริโภคหรือกลยุทธ์ โดยผู้วิจัยได้เพิ่มรูปแบบ
การส่ือสารเพิ่มการมีส่วนร่วมของแคมเปญ คือการเพิ่มผลตอบรับให้กับกลุ่มผู้บริโภคท่ีเข้าร่วม
แคมเปญ โดยท่ีผู้เข้าร่วมหรือรับวัตถุประสงค์ของแคมเปญแล้วได้รับของตอบแทน เช่น กระถางต้นไม้ 
และจากรองแก้วน้ า ท่ีท าจากเครื่องเคลือบดินเผาผสมกระดาษรีไซเคิล เป็นต้น 
 

 
 
ภาพท่ี 25  แสดงตัวอย่างภาพผลงานรูปเล่มท่ีออกแบบ และปรับรูปแบบของงานส่วนกราฟิก (1)  
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ภาพท่ี 26  แสดงตัวอย่างภาพผลงานรูปเล่มท่ีออกแบบ และปรับรูปแบบของงานส่วนกราฟิก (2) 
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ภาพท่ี 27  แสดงตัวอย่างภาพผลงานรูปเล่มท่ีออกแบบและปรับรูปแบบของงานส่วนกราฟิก  
 

 
 
ภาพท่ี 28  แสดงตัวอย่างภาพผลงานรูปเล่มท่ีออกแบบ และปรับรูปแบบของงานส่วนกราฟิก  
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ภาพท่ี 29  แสดงตัวอย่างงานออกแบบท่ีเผาเสร็จแล้ว 
  

 
 
ภาพท่ี 30  แสดงตัวอย่างงานออกแบบท่ีเผาเสร็จแล้ว และลงสีบริเวณตราสัญลักษณ์ 
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ภาพท่ี 31  แสดงตัวอย่างภาพผลงานออกแบบรูปเล่ม Relife ท่ีแนบป้ายช่ือเครื่องเคลือบดินเผา 
 
 

 
 
ภาพท่ี 32  แสดงตัวอย่างภาพประกอบข้ันตอนในการน าไปปลูก 
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ส่วนของเนื้อหาท่ีเพิ่มเติมในส่วนจุด 'รับ' free copy เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงาน หรือผู้ท่ี
ต้องการน าไปใช้ประโยชน์ต่อ โดยแบ่งเป็น 3 วิธีการ คือ 1.REREAD ส่งต่อ free copy เล่มท่ีคุณชอบ
อ่านให้กับโรงเรียนและเด็กๆ ท่ีอยู่ชายแดนของการอ่าน 2.REAPPLY ส่งต่อ Free Copy เล่มท่ีคุณ
อ่านแล้ว ให้กับผู้พิการทางสายตาท่ีต้องการใช้กระดาษหน้าท่ี 3 3.REPAPER ส่งต่อ Free Copy โดย
มีเนื้อหาท่ีอธิบายดังนี้ 

อยากชวนคุณมาร่วมอยู่ในแคมเปญ RELIFE เพียงหยิบ Free (Tree Copy) RELIFE 
และน าไปปลูก เพื่อร่วมปลูกต้นไม้ต้นใหม่ให้โลก หรือเมื่ออ่านนิตยสารแจกฟรีเสร็จแล้วหย่อนลงใน 
Dropbox ตามจุดร้านกาแฟ และสถานีรถไฟฟ้า ให้ถ่ายรูปลงในเฟสบุ๊คส์ หรือ อินสตาแกรมของ
ตัวเอง พร้อมใส่แฮชแทก Hashtag #PleaseRELIFE ก็จะได้รับท่ีรองแก้ว หรือกระถางต้นไม้ดินเผา ท่ี
มีส่วนผสมของกระดาษรีไซเค้ิลจากนิตยสารแจกฟรีไปครอง โดยสามารถรับได้ท่ีสถานีรถไฟฟ้า  
หมอชิต, สยาม และศาลาแดง รวมถึงร้านกาแฟท่ีเข้าร่วมแคมเปญ 

การออกแบบได้เลือกใช้กล่องลูกฟูกชนิดท่ีมีส่วนผสมของกระดาษรีไซเคิลอยู่และเลือกใช้
วิธีพิมพ์โดยค านึงในเรื่องส่ิงแวดล้อม คือใช้สีเพียง 1 การใช้งานคือเลือกหย่อน หรือม้วนไว้ตาม
ต าแหน่งท่ีปรากฏอยู่บนกล่อง  
 
 

 
 
ภาพท่ี 33  แสดงตัวอย่างภาพร่างกล่องรับบริจาคนิตยสารแจกฟรี 
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ภาพท่ี 34  แสดงตัวอย่างกล่องรับบริจาคนิตยสารแจกฟรี (1)  
 

 
 

ภาพท่ี 35  แสดงตัวอย่างกล่องรับบริจาคนิตยสารแจกฟรี (2) 
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ส าหรับการออกแบบการกระตุ้นกลุ่มผู้บริโภคหรือกลยุทธ์คือกระถางส าหรับแจก และ
จากรองแก้วน้ า ท่ีท าจากเครื่องเคลือบดินเผาผสมกระดาษรีไซเคิลนั้น ในขั้นตอนผู้วิจัยได้ทดลอง
กระบวนการสร้างกระบวนการเครื่องเคลือบดินเผา โดยท าจากเนื้อดินเทอราคอตต้า ผสมเย่ือกระดาษ
รีไซเคิลขึ้นรูปในสัดส่วนต่าง ๆ  ได้แก่  60/40 การขึ้นรูปด้วยดินแผ่นน ามากดแม่พิมพ์เพื่อสร้าง
รูปทรงและขึ้นรปด้วยแป้นหมุน  

 

 
ภาพท่ี 36 แสดงตัวอย่างการขึ้นรูปดินแบบแป้นหมุน 
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ภาพท่ี 37  แสดงตัวอย่างภาพผลงานกระถางท่ีขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 
 

 
 
ภาพท่ี 38  แสดงตัวอย่างภาพผลงานกระถางท่ีขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 
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ภาพท่ี 39  แสดงตัวอย่างภาพผลงานท่ีออกแบบ  
 

 
ภาพท่ี 40  แสดงตัวอย่างภาพผลงานท่ีออกแบบท่ีรองแก้วภายใต้แคมเปญ Relife 
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ภาพท่ี 41  แสดงตัวอย่างภาพผลงานท่ีออกแบบ  
 
น าเสนอผลงานการออกแบบขั้นที่ 3 เพื่อแสดงข้อสรุปในงานวิจัย 
 ในส่วนท้ายของการวิจัยนี้ ได้น าความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญมีการทดลอง
เพื่อปรับปรุงช้ินงานเพิ่มเติมจากข้อสรุปสุดท้ายในเรื่องการน าไปปลูกได้ง่ายขึ้น โดยปรับรูปแบบของ
กระบวนการเครื่องเคลือบดินเผาท่ีน ามาใช้ให้เหลือเพียงการขึ้นรูปดินผสมเหยื่อกระดาษให้เป็นแผ่น 
และผ่านกระบวนการแสงแดดแทนการเผา เพื่อให้กลับคืนสู่สถานะท่ีสามารถสูญสลายได้ท้ังหมด  
 ขั้นตอนท่ีศึกษาเพิ่มเติมคือการทดลองการอัดขึ้นรูปดินแผ่นกระดาษโดยใช้แม่พิมพ์ท่ีเป็น
บล็อค ท่ีเป็นแผ่นคล้ายกระดาษและมีรูปทรงท่ีบางยืดหยุ่น พร้อมใส่เมล็ดพันธุ์ลงไป หลังจากนั้นน าไป
ตากแดด เพื่อให้แรงตึงผิวแห้งและสามารถ น ามาเป็นส่วนประกอบในการท ารูปเล่มได้ 
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ภาพท่ี 42 แสดงตัวอย่างการขึ้นรูปแบบแผ่น ด้วยดินผสมกระดาษรีไซเคิล และเมล็ดพันธุ์ 
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ภาพท่ี 43  แสดงตัวอย่างการตากดินผสมกระดาษรีไซเคิล และเมล็ดพันธุ์เพื่อให้แห้ง 
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ภาพท่ี 44 แสดงตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่อยู่บนดินผสมกระดาษรีไซเคิล 
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ภาพท่ี 45  แสดงตัวอย่างรูปเล่มท่ีบรรจุแผ่นดินผสมเมล็ดพันธุ์ 
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ภาพท่ี 46  แสดงตัวอย่างเลย์เอาท์ของเนื้อหาในเล่ม 1 

 
ภาพท่ี 47  แสดงตัวอย่างเลย์เอาท์ของเนื้อหาในเล่ม 2 
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ภาพท่ี 48 แสดงตัวอย่างรูปเล่ม 1 
 

 
ภาพท่ี 49 แสดงตัวอย่างรูปเล่ม 2 
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ภาพท่ี 50 แสดงตัวอย่างรูปเล่มท่ีปรากฏบริเวณท่ีเจาะรูไว้  
 

 
ภาพท่ี 51 แสดงตัวอย่างรูปเล่มท่ีปรากฏวิธีการใช้งานไว้ 
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ภาพท่ี 52 แสดงตัวอย่างรูปเล่มท่ีปรากฏวิธีการใช้งานไว้ 
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ภาพท่ี 53 แสดงตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่อยู่บนดินผสมกระดาษรีไซเคิล ท่ีก าลังงอก 
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บทที่ 5 
 

สรุปการวัดผลงานและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง การออกแบบเพื่อยืดอายุการใช้งานให้กับส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภท
นิตยสารแจกฟรี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเข้าใจและส่ือสารในเรื่องการเปล่ียนแปลงหน้าท่ี
หรือสถานะเพื่อยืดอายุให้กับส่ือส่ิงพิมพ์อายุ ส้ันประเภทนิตยสารแจกฟรี โดยมีความมุ่งหมายให้
สามารถน าผลงานในชุดนี้ไปต่อยอดสร้างแคมเปญนี้ได้จริง ในภาคหน้า 
 
วิธีวัดผลการวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการเปล่ียนแปลงหน้าท่ีหรือสถานะเพื่อยืดอายุ
ให้กับส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ันประเภทนิตยสารแจกฟรี โดยมีขั้นตอนศึกษาจากข้อมูลเอกสาร แบบสอบถาม
บุคคล และแบบสังเกต รวมถึงมีการน าผลงานไปทดสอบกับกลุ่มผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางในการส่ือสาร
ประเภทแคมเปญ  เพื่อประเมิน และพิจารณาในหัวข้อต่างๆ ซึ่งแนวทางการประเมินผลงาน
ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ 

1. ส่วนของกระบวนการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบ, รูปแบบของแนวคิดสู่
กระบวนการสร้างสรรค์, รูปแบบของงานสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. ส่วนของเนื้อหา รูปแบบของงานสัมพันธ์กับแนวคิด, รูปแบบของงานสามารถส่ือสาร
กับกลุ่มเป้าหมายได้, แสดงออก ทางการยืดอายุส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรีได้หรือไม่, สร้าง
ความเปล่ียนแปลง, สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้จริงหรือไม่ 

3. ส่วนของความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบของงานมีความคิดสร้างสรรค์, ภาพรวมของงาน
ออกแบบมีความน่าสนใจหรือไม่ 

4. ส่วนของความคิดทางส่ิงแวดล้อม ถ่ายทอดแนวคิดทางส่ิงแวดล้อม, ช่วยลดผลกระทบ
ทางส่ิงแวดล้อมหรือไม่   

5. ส่วนของวัสดุท่ีน ามาใช้ในการออกแบบ เรื่องความเหมาะสม, เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม
หรือไม่ 
 
ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผลงาน 

ในขั้นตอนนี้ได้พัฒนางานออกแบบจากท่ีได้รับค าแนะน าจากทางคณะกรรมการในการ
ตรวจครั้งท่ี 2 แล้ว และได้จัดท าการน าเสนอผลงานให้กับผู้เช่ียวชาญท้ัง 4 คนดังนี้ 
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1 . คุณ  ประ สิท ธิ์  วิ ทย สัมฤทธ์  ต าแหน่ ง Creative Director  บริษั ท  ชู ใจ  กะ 
กัลยาณมิตร ผู้เช่ียวชาญทางด้านก ากับความคิดสร้างสรรค์ ท่ีมีประสบการณ์ในการท าแคมเปญเพื่อ
สังคมมากว่า 10 ปี 

2. คุณจริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงาน และการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สังกัดหน่วยงาน มูลนิธิกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เช่ียวชาญทางด้านส่ิงแวดล้อม
และพลังงาน ท่ีมีประสบการณ์ในการท าแคมเปญ และเป็นนักเคล่ือนไหว เพื่อสร้างความเปล่ียนแปลง
ในสังคมและส่ิงแวดล้อมมากว่า 15 ปี 

3. คุณทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหารนิตยสารอะเดย์ นักเขียน นักเคล่ือนไหว
ทางส่ิงแวดล้อม และนักจัดกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อม ท่ีมีประสบการณ์ในการสร้างเนื้อหาและท า
แคมเปญ ในวงการส่ือส่ิงพิมพ์และธุรกิจเพื่อสังคม มากว่า 15 ปี 

4. คุณรัชดา หนองบัว ผู้ก่อต้ังโรงงานผลิตเซรามิค แฟมิล่ีเคลย์ จ ากัด และผู้ก่อตั้งสตูดิโอ
ดินแปลงร่าง สร้างสรรค์งานเซรามิคและสอนการท าเซรามิคแก่บุคคลท่ัวไป ผู้เช่ียวชาญทางด้าน
เครื่องเคลือบดินเผา ท่ีมีประสบการณ์และความเข้าใจในการสร้างกระบวนการทางเครื่องเคลือบดิน
เผามากว่า 20 ปี   
 
สรุปผลการวิจัยและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
 ผู้เช่ียวชาญท้ัง 4 ท่าน เห็นสมควรว่า  

1. ส่วนของกระบวนการศึกษานั้นผ่าน การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบดี รูปแบบของ
แนวคิดสู่กระบวนการสร้างสรรค์ดี รูปแบบของงานสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของโครงการดี 

2. ส่วนของเนื้อหาและรูปแบบของงานสัมพันธ์กับแนวคิดดี รูปแบบของงานสามารถ
ส่ือสารกับกลุ่มเป้าหมายได้ดี แสดงออกทางการยืดอายุส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรีได้ดี 
สามารถสร้างความเปล่ียนแปลงได้ดี และควรสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดได้ในระดับท่ีสูงกว่านี้  

3. ส่วนของความคิดสร้างสรรค์นั้นน่าสนใจและมีรูปแบบของงานมีความคิดสร้างสรรค์ดี 
และภาพรวมของงานออกแบบมีความน่าสนใจ 

4. ส่วนของความคิดทางส่ิงแวดล้อมนั้นสามารถถ่ายทอดแนวคิดทางส่ิงแวดล้อม, ช่วยลด
ผลกระทบทางส่ิงแวดล้อมได้   

5. ส่วนของวัสดุท่ีน ามาใช้ในการออกแบบนั้นมีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสม ท่ีจะ
น ามาช่วยส่ือสาร 
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ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่าน  
1. จากค าแนะของ คุณ ประสิทธิ์ วิทยสัมฤทธิ์ Creative Director บริษัท ชูใจ กะ 

กัลยาณมิตร คือ “อาจจะเพิ่มเติมการส่ือสารมิติอื่น ๆ เพื่อให้ไอเดียมีประสิทธิภาพได้ เช่น คิดถึง
วิธีการแจก ท าเป็น Ambient เพื่อเสริมความเข้าใจใน Touch Point เช่น BTS, MRT ถ้าเติมการ
ส่ือสารเหล่านี้เข้าไปน่าจะดีขึ้น” 

2. จากค าแนะของ คุณจริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลังงาน และการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังกัดหน่วยงงาน มูลนิธิกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ “ควรปรับ
รูปแบบเครื่องมือในการส่ือสารให้แตกต่างขึ้น เพื่อกระตุ้นกลุ่มเป้าหมายเดิมท่ีคุ้นเคยกับ รูปแบบ 
Free Copy แบบเดิม” 

3. จากค าแนะของ ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหารนิตยสารอะเดย์ นักเขียน  
นักเคล่ือนไหวทางส่ิงแวดล้อม และนักจัดกิจกรรมเพื่อส่ิงแวดล้อม คือ “ควรปรับสร้างเรื่องการ 
จัดการนี้ให้เกิดภาพรวมท่ีเป็นจริงและศึกษาเรื่องการน าไปใช้ ในให้หลากหลายขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์
หลัก ถูกปลูกฝังจริงๆ 

4. จากค าแนะน าของคุณรัชดา หนองบัว ผู้ก่อต้ังโรงงานผลิตเซรามิค แฟมิล่ีเคลย์ จ ากัด 
และผู้ก่อต้ังสตูดิโอดินแปลงร่าง ผู้เช่ียวชาญทางด้านเครื่องเคลือบดินเผา คือ “แนวคิดของท่ีมาของ
ช้ินงานมีท่ีมาท่ีดี ควรไปพัฒนาต่อให้เป็นรูปธรรม รวมถึงในทางเครื่องเคลือบดินเผา ควรทดลองเพิ่ม
เพื่อสร้างสูตรดินผสมเยื่อกระดาษรีไซเคิลท่ีตายตัว และหาผลลัพธ์ท่ีมากกว่าเรื่องน้ าหนักของเครื่อง
เคลือบดินเผาท่ีเบาลง เมื่อดินถูกผสมกระดาษ ควรทดลองเพิ่มในวิธีอื่นๆ เพื่อหาเทคนิคในการขึ้นรูปท่ี
เหมาะสมท่ีสุดให้กับรูปแบบเครื่องเคลือบดินเผาท่ีน าดินและกระดาษมารวมกัน 

สุดท้ายการวิจัยเรื่อง การออกแบบเพื่อยืดอายุการใช้งานให้กับส่ือส่ิงพิมพ์อายุส้ัน
ประเภทนิตยสารแจกฟรี มีความมุ่งหมายให้สามารถน าผลงานในชุดนี้ ไปพัฒนาและต่อยอด 
สร้างผลงานในรูปแบบนี้ขึ้นจริง ในภาคหน้า 
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ภาพท่ี 54  แสดงตัวอย่างรูปแบบฟอร์มและค าถามจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบ 
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