
 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

 

 เอกสารประกอบการเรียน การประดิษฐ

เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

และเทคโนโลย ี5 (งานประดิษฐ

จัดทําเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเขาใจการทํางาน เกิดความคิดสรางสรรค

สิ่งของเครื่องใชและใชประโยชนจากวัสดุเหลื

กระบวนการทํางานรวมกัน รูจักการแกปญหา การแสวงหาความรู มีคุณธรรม มีลักษณะที่ดีในการ

ทํางาน โดยเลมนี้เปนเล่มที 

 เอกสารประกอบการเรียน

แตก็มิไดเกิดจากเจตนาของผู

ยิ่ง ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารประกอบการเรียนเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูเรียนและผูที่สนใจ

ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติม ขอขอบคุณผูที่มีสวนเก่ียวของทุกทาน

ผูชํานาญการ และผูเชี่ยวชาญทั้งหลายไปปรับปรุง

ประโยชนตอนักเรียนตอไป

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

คํานาํ 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน การประดิษฐของใชจากวัสดุเหลือใช รายวิชาการงานอาชีพและ

เทคโนโลยี ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 โรงเรียนไมเรียงประชาสรรค เปนสวนหนึ่งของรายวิชาการงานอาชีพ

งานประดิษฐ) รหัสวิชา ง23101 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

จัดทําเพื่อสงเสริมใหนักเรียนเขาใจการทํางาน เกิดความคิดสรางสรรค สรางภูมิปญญาในการ

ใชประโยชนจากวัสดุเหลอืใชไดอยางคุมคา พรอมทั้งไดฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะ

กระบวนการทํางานรวมกัน รูจักการแกปญหา การแสวงหาความรู มีคุณธรรม มีลักษณะที่ดีในการ

เล่มที 1 เรือง ความรูเ้กยีวกบังานประดิษฐ ์

เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้ อาจมีขอบกพรองทางดานเนื้อหาสาระและการพิมพไปบาง 

แตก็มิไดเกิดจากเจตนาของผูจัดทํา ผูจัดทําขอนอมรับความบกพรองอันเกิดข้ึนดวยความเคารพอยาง

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารประกอบการเรียนเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูเรียนและผูที่สนใจ

มเติม ขอขอบคุณผูที่มีสวนเก่ียวของทุกทานและจะนําคําแนะนําจากทานผูรู 

และผูเชี่ยวชาญทั้งหลายไปปรับปรุงพัฒนาใหเอกสารประกอบการเรียน

ประโยชนตอนักเรียนตอไป 

ก 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

ของใชจากวัสดุเหลือใช รายวิชาการงานอาชีพและ

เปนสวนหนึ่งของรายวิชาการงานอาชีพ

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 

สรางภูมิปญญาในการสราง

ฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะ

กระบวนการทํางานรวมกัน รูจักการแกปญหา การแสวงหาความรู มีคุณธรรม มีลักษณะที่ดีในการ

อาจมีขอบกพรองทางดานเนื้อหาสาระและการพิมพไปบาง 

ขอนอมรับความบกพรองอันเกิดข้ึนดวยความเคารพอยาง

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารประกอบการเรียนเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูเรียนและผูที่สนใจ

และจะนําคําแนะนําจากทานผูรู 

เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้เกิด

ทวีพร จิตรา 



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

àÃ×èÍ§ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คํานํา 

สารบัญ 

สารบัญภาพ 

คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการเรียน

มาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด

จุดประสงคการเรียนรู 

สาระสําคัญ 

แบบทดสอบกอนเรียน 

ใบความรูที่ 1.1 

ใบงานท่ี 1.1 

ใบความรูที่ 1.2 

ใบงานท่ี 1.2 

ใบความรูที่ 1.3 

ใบงานท่ี 1.3 

แบบทดสอบหลังเรียน 

บรรณานุกรม 

ภาคผนวก 

เฉลยแบบทดสอบกอนเรียน

เฉลยใบงานที่ 1.1 

เฉลยใบงานที่ 1.2 

เฉลยใบงานที่ 1.3 

แบบทดสอบหลังเรียน 

ประวัติผูจัดทํา 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

สารบญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําแนะนําการใชเอกสารประกอบการเรียน 

ตัวชี้วัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบกอนเรียน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 
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เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี
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ภาพที่ 1.1 ตัวอยางงานประดิษฐ

ภาพที่ 1.2 งานประดิษฐดวยดอกไมสด

ภาพที่ 1.3 งานประดิษฐดวยใบตอง

ภาพที่ 1.4 งานแกะสลักพืชผักและผลไม

ภาพที่ 1.5 งานจักสาน 

ภาพที่ 1.6 งานปน 

ภาพที่ 1.7 งานประดิษฐดอกไมดวยกระดาษหรือผา

ภาพที่ 1.8 งานประดิษฐจากเศษวัสดุเหลือใช

ภาพที่ 1.9 งานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ
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สารบญัภาพ 

 

 

 

  

ตัวอยางงานประดิษฐ 

งานประดิษฐดวยดอกไมสด 

งานประดิษฐดวยใบตอง 

งานแกะสลักพืชผักและผลไม 

 

 

งานประดิษฐดอกไมดวยกระดาษหรือผา 

งานประดิษฐจากเศษวัสดุเหลือใช 

งานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาต ิ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

 Ë¹�Ò 

  8 

  12 

  13 

  13 

  14 

  14 

  15 

  15 

  16 



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

 

 

คําแนะนาํการใชเอกสารประกอบการเรียน

  

 ในการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน

งานอาชีพและเทคโนโลย ีชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

ดังนี้   

 1. เอกสารประกอบการเรียนเลมนี้ ประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด จุดประสงค 

การเรียนรู สาระสําคัญ แบบทดสอบกอนเรียน 

และเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 2. ทําแบบทดสอบกอนเรียน จํา

ของนักเรียน นําเสนอใหครูตรวจบันทึกคะแนน 

 3. ศึกษาใบความรูของเอกสาร จากนั้นทํา

 4. ทําแบบทดสอบหลังเรียน จํา

 5. ตรวจคําตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือทร

ดวยความซื่อสัตยสุจริต แลวบันทึกคะแนนที่ไดลงในแบบบันทึกคะแนน 

 6. นักเรียนทุกคนตองมีความสนใจใฝรู มุงมั่นอดทน รอบคอบ

รวมมือในการทํากิจกรรม 

 7. สงคนืเอกสารประกอบการเรียนนี้ตามกํา

ไมสูญหาย 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

คําแนะนาํการใชเอกสารประกอบการเรียน

 

ในการศึกษาเอกสารประกอบการเรียน การประดิษฐของใชจากวัสดุเหลือใช รายวิชาการ

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนไมเรียงประชาสรรค ควรปฏิบัติตามคํา

เอกสารประกอบการเรียนเลมนี้ ประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด จุดประสงค 

แบบทดสอบกอนเรียน ใบความรู ใบงาน แบบทดสอบหลังเรียน เฉลย

และเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  

แบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 10 ขอ ลงในกระดาษคําตอบ เพ่ือวัดความรูพื้นฐาน

เสนอใหครูตรวจบันทึกคะแนน  

ศึกษาใบความรูของเอกสาร จากนั้นทําใบงาน   

แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 10 ขอ ลงในกระดาษคําตอบ  

ตอบจากเฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือทราบความกาวหนาของนักเรียนเอง 

ดวยความซื่อสัตยสุจริต แลวบันทึกคะแนนที่ไดลงในแบบบันทึกคะแนน  

นักเรียนทุกคนตองมีความสนใจใฝรู มุงมั่นอดทน รอบคอบ มีความซื่อสัตย และใหความ

 

สงคืนเอกสารประกอบการเรียนนี้ตามกําหนดเวลาและรักษาใหอยูในสภาพเรียบรอย 

1 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

คําแนะนาํการใชเอกสารประกอบการเรียน 

การประดิษฐของใชจากวัสดุเหลือใช รายวิชาการ

ควรปฏิบัติตามคําแนะนํา 

เอกสารประกอบการเรียนเลมนี้ ประกอบดวย มาตรฐานการเรียนรู ตัวชี้วัด จุดประสงค 

แบบทดสอบหลังเรียน เฉลยใบงาน 

ตอบ เพ่ือวัดความรูพื้นฐาน

าบความกาวหนาของนักเรียนเอง 

มีความซื่อสัตย และใหความ

หนดเวลาและรักษาใหอยูในสภาพเรียบรอย  



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

 

 

 

 

สาระที 1 การดํารงชีวิตและครอบครวั

 

 

 

 

มาตรฐาน ง 1.1  เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน 

  ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา 

  ทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึก

  ในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว

 

 

 

  

 

 

 ง 1.1 ม.3/1  

 ง 1.1 ม.3/2  

 ง 1.1 ม.3/3 

  

 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วัด 

การดํารงชีวิตและครอบครวั 

เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน 

ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแกปญหา ทักษะการทํางานรวมกัน และ

ทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึก

ในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว

 ตวัชีวดั 

 อภิปรายข้ันตอนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 

 ใชทักษะในการทํางานรวมกันอยางมีคุณธรรม 

 อภิปรายการทํางานโดยใชทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน 

 ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 

2 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

เขาใจการทํางาน มีความคิดสรางสรรค มีทักษะกระบวนการทํางาน  

ทักษะการทํางานรวมกัน และ 

ทักษะการแสวงหาความรู มีคุณธรรม และลักษณะนิสัยในการทํางาน มีจิตสํานึก 

ในการใชพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม เพ่ือการดํารงชีวิตและครอบครัว 

อภิปรายการทํางานโดยใชทักษะการจัดการเพ่ือการประหยัดพลังงาน  



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

 

 

 

 

 บอกความหมาย ความเปนมา หลักการสรางสรรคงานประดิษฐ ความสําคัญของงาน

ประดิษฐ และประโยชนของงานประดิษฐได

 

 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของงานประดิษฐ พรอมทั้งจําแนกประเภทของงาน

ประดิษฐแตละชนิดไดอยางถูกตอง

 

 บอกความหมายและที่มาของการออกแบบงานประดิษฐ เขาใจหลักการออกแบบงาน

ประดิษฐ จุดมุงหมายของงานประดิษฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

จุดประสงคการเรียนรู 

 

บอกความหมาย ความเปนมา หลักการสรางสรรคงานประดิษฐ ความสําคัญของงาน

และประโยชนของงานประดิษฐได 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของงานประดิษฐ พรอมทั้งจําแนกประเภทของงาน

ประดิษฐแตละชนิดไดอยางถูกตอง 

บอกความหมายและที่มาของการออกแบบงานประดิษฐ เขาใจหลักการออกแบบงาน

ประดิษฐ จุดมุงหมายของงานประดิษฐ พรอมทั้งบอกคุณสมบัติของนักออกแบบที่ดีได

3 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

บอกความหมาย ความเปนมา หลักการสรางสรรคงานประดิษฐ ความสําคัญของงาน

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับประเภทของงานประดิษฐ พรอมทั้งจําแนกประเภทของงาน

บอกความหมายและที่มาของการออกแบบงานประดิษฐ เขาใจหลักการออกแบบงาน

พรอมทั้งบอกคุณสมบัติของนักออกแบบที่ดีได 



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

 

 

 

 

 งานประดิษฐ หมายถึง งานที่เกิดจากการใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือประดิษฐขึ้น

ตามวัตถุประสงคที่หลากหลาย หรือเพ่ือความสวยงาม หรือประดับตกแตงหรือเพ่ือประโยชนใชสอย 

งานประดิษฐมีความสัมพันธและเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของคนไทยตั้งแตสมัยโบราณ เก่ียวของกับ

ขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา

 

 

 ประเภทของงานประดิษฐ มี 

งานประดิษฐทั่วไป ซึ่งงานประดิษฐท่ีเปนเอกลักษณไ

งานประดิษฐดวยใบตอง งานแกะสลักพืชผักและผลไม งานจักสาน สวนงานประดิษฐท่ัวไป ไดแก 

งานปน งานประดิษฐดอกไมตนไมดวยกระดาษหรือผา งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช 

งานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ

 

 

 การออกแบบงานประดิษฐ เปนการสรางรูปลักษณของชิ้นงาน โดยอาศัยความคดิสรางสรรค

ความรูความเขาใจ ในหลักการออกแบบและนํามาใช ทําใหการออกแบบชิ้นงานนั้นมีคุณคาและ

นาสนใจอยางยิ่ง โดยการออกแบบ หมายถึง การทําตนแบบหรือการทําโครงสรางของชิ้นงานท่ี

ตองการประดิษฐ เพื่อใหไดผลงา

เหมาะสมสวยงาม 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

สาระสาํคัญ 

งานประดิษฐ หมายถึง งานที่เกิดจากการใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือประดิษฐขึ้น

ตามวัตถุประสงคที่หลากหลาย หรือเพ่ือความสวยงาม หรือประดับตกแตงหรือเพ่ือประโยชนใชสอย 

งานประดิษฐมีความสัมพันธและเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของคนไทยตั้งแตสมัยโบราณ เก่ียวของกับ

ขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา 

ประเภทของงานประดิษฐ มี 2 ประเภท ประกอบดวย งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย และ

งานประดิษฐทั่วไป ซึ่งงานประดิษฐท่ีเปนเอกลักษณไทย ไดแก งานประดิษฐดวยดอกไมสด 

งานประดิษฐดวยใบตอง งานแกะสลักพืชผักและผลไม งานจักสาน สวนงานประดิษฐท่ัวไป ไดแก 

งานปน งานประดิษฐดอกไมตนไมดวยกระดาษหรือผา งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช 

งานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ 

ระดิษฐ เปนการสรางรูปลักษณของชิ้นงาน โดยอาศัยความคดิสรางสรรค

ความรูความเขาใจ ในหลักการออกแบบและนํามาใช ทําใหการออกแบบชิ้นงานนั้นมีคุณคาและ

ารออกแบบ หมายถึง การทําตนแบบหรือการทําโครงสรางของชิ้นงานท่ี

ตองการประดิษฐ เพื่อใหไดผลงานสําเร็จตามที่มุงหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่นํามาใชให
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

งานประดิษฐ หมายถึง งานที่เกิดจากการใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือประดิษฐขึ้น

ตามวัตถุประสงคที่หลากหลาย หรือเพ่ือความสวยงาม หรือประดับตกแตงหรือเพ่ือประโยชนใชสอย 

งานประดิษฐมีความสัมพันธและเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของคนไทยตั้งแตสมัยโบราณ เก่ียวของกับ

ประเภท ประกอบดวย งานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย และ

ทย ไดแก งานประดิษฐดวยดอกไมสด  

งานประดิษฐดวยใบตอง งานแกะสลักพืชผักและผลไม งานจักสาน สวนงานประดิษฐท่ัวไป ไดแก  

งานปน งานประดิษฐดอกไมตนไมดวยกระดาษหรือผา งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช 

ระดิษฐ เปนการสรางรูปลักษณของชิ้นงาน โดยอาศัยความคดิสรางสรรค

ความรูความเขาใจ ในหลักการออกแบบและนํามาใช ทําใหการออกแบบชิ้นงานนั้นมีคุณคาและ

ารออกแบบ หมายถึง การทําตนแบบหรือการทําโครงสรางของชิ้นงานท่ี

นสําเร็จตามที่มุงหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่นํามาใชให



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

จํานวน 10 ขอ     

 

 

คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

 

1.  ขอใด ไมใช จุดมุงหมายของการประดิษฐ

 ก. ประดิษฐเพ่ือเปนของเลน

 ข. ประดิษฐเพ่ือความบันเทิง

 ค. ประดิษฐของตกแตงบาน

 ง. ประดิษฐเพ่ือเปนของใช

 

2. การออกแบบงานประดิษฐตางๆ 

 ก. ความผสมกลมกลืน

 ข. ความยากงายในการทํา

 ค. โครงสรางของงาน

 ง. เศษวัสดุที่ใช 

 

3. ในขณะท่ีประดิษฐชิ้น

 ก. ใชเศษวัสดุอยางประหยัด

 ข. ประดิษฐงานใหเหมือนของจริง

 ค. งานที่ประดิษฐตองใชไดอยางคุมคา

 ง. ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

แบบทดสอบก่อนเรียน 

 

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี5 รหัสวิชา ง23101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

เลมท่ี 1 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับงานประดิษฐ 

  รวม 10 คะแนน 

 

เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

จุดมุงหมายของการประดิษฐ 

ประดิษฐเพ่ือเปนของเลน 

เพ่ือความบันเทิง 

ประดิษฐของตกแตงบาน 

ประดิษฐเพ่ือเปนของใช 

การออกแบบงานประดิษฐตางๆ ควรยึดหลักการในขอใด 

ความผสมกลมกลืน 

ความยากงายในการทํา 

โครงสรางของงาน 

ชิ้นงาน ผูประดิษฐควรคํานึงถึงขอใดเปนสําคัญ 

ใชเศษวัสดุอยางประหยัด 

ประดิษฐงานใหเหมือนของจริง 

งานที่ประดิษฐตองใชไดอยางคุมคา 

ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

คะแนน (เวลา 10 นาที) 

  



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

4. งานประดิษฐที่นับเปนงานหัตถกรรมอยางหนึ่ง และนับเปนงานศิลปะประเภททัศนศิลป

 ไดดวย คืองานประดิษฐประเภทใด

 ก. งานปน 

 ข. งานจักสาน 

 ค. งานแกะสลักผักผลไม

 ง. งานประดิษฐดวยใบตอง

 

5. หลักการออกแบบงานประดิษฐ

 ก. ความสมดุลหรือความถวง

 ข. ความเปนหนวย 

 ค. ความสัมพันธทางศิลปะ

 ง. ความเปนท่ีตื่นตาตื่นใจ

 

6. ขอใดจัดเปนงานประดิษฐท่ีเปนเอกลักษณไทย

 ก. งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช

 ข. งานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ

 ค. งานประดิษฐดวยดอกไมสด

 ง. งานประดิษฐดอกไม ตนไมดวยกระดาษหรือผา

 

7. งานประดิษฐทีเ่ปนมรดกอันมีคุณคาสืบทอดกันมาชานานของไทย พบเห็นตามโรงแรม 

 การจัดโตะอาหาร รวมถึงรานอาหาร ภัตตาคารตางๆ 

 ก. งานแกะสลักพืชผักผลไม

 ข. งานปน 

 ค. งานประดิษฐดอกไม ตนไมดวยกระดาษหรือผา

 ง. งานจักสาน 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

เปนงานหัตถกรรมอยางหนึ่ง และนับเปนงานศิลปะประเภททัศนศิลป

คืองานประดิษฐประเภทใด 

งานแกะสลักผักผลไม 

งานประดิษฐดวยใบตอง 

หลักการออกแบบงานประดิษฐตอไปนี ้ยกเวนขอใด 

ความสมดุลหรือความถวง 

ความสัมพันธทางศิลปะ 

ตื่นตาตื่นใจ 

เปนงานประดิษฐท่ีเปนเอกลักษณไทย 

งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช 

งานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ 

งานประดิษฐดวยดอกไมสด 

งานประดิษฐดอกไม ตนไมดวยกระดาษหรือผา 

เปนมรดกอันมีคุณคาสืบทอดกันมาชานานของไทย พบเห็นตามโรงแรม 

การจัดโตะอาหาร รวมถึงรานอาหาร ภัตตาคารตางๆ คืองานประดิษฐประเภทใด

งานแกะสลักพืชผักผลไม 

งานประดิษฐดอกไม ตนไมดวยกระดาษหรือผา 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

เปนงานหัตถกรรมอยางหนึ่ง และนับเปนงานศิลปะประเภททัศนศิลป 

เปนมรดกอันมีคุณคาสืบทอดกันมาชานานของไทย พบเห็นตามโรงแรม  

ดิษฐประเภทใด 



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

8. เศษกระดาษ ลังกระดาษ เศษไม เศษผา เศษโฟม ขวดน้ํา พลาสติก

 งานประดิษฐประเภทใด

 ก. งานประดิษฐดอกไม ตนไมดวยกระดาษหรือผา

 ข. งานประดิษฐดวยใบตอง

 ค. งานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ

 ง. งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช

 

9. งานประดิษฐชิ้นใดเปนการเพิ่มคุณคาใหกับวัสดุทางธรรมชาติ

 ก. ที่ใสดินสอไมไอติม

 ข. โคมไฟจากกะลามะพราว

 ค. รูปชางจากดินน้ํามัน

 ง. ตะกราจากหนังสือ

 

10.  การออกแบบ หมายถึงขอใด

 ก. การทําตนแบบหรือการทําโครงสรางของชิ้นงานที่ตองการประดิษฐ เพ่ือใหไดผลงานสําเร็จ

 ตามที่มุงหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่นํามาใชใหเหมาะสมสวยงาม

 ข. การใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือประดิษฐข้ึนตามวัตถุประสงคท่ี

 หรือเพ่ือความสวยงาม หรือประดับตกแตงหรือเพ่ือประโยชนใชสอย

 ค. การศึกษาหลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการประดิษฐชิ้นงานโดยการ

 วิเคราะหดวยตนเองหรือศึกษาจากผูรู ผูเชี่ยวชาญ หรือจากสื่อตางๆ

 ง. การแขงขันเพ่ือผลิตผลงานใหมีความแปลกใหม เปนที่สนใจของผูบริโภค เหมาะสมกับ

 ประโยชนใชสอย  

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

เศษกระดาษ ลังกระดาษ เศษไม เศษผา เศษโฟม ขวดน้ํา พลาสติก นิยมนํา

งานประดิษฐประเภทใด 

งานประดิษฐดอกไม ตนไมดวยกระดาษหรือผา 

งานประดิษฐดวยใบตอง 

งานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ 

งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช 

งานประดิษฐชิ้นใดเปนการเพิ่มคุณคาใหกับวัสดุทางธรรมชาติ 

ที่ใสดินสอไมไอติม 

โคมไฟจากกะลามะพราว 

รูปชางจากดินน้ํามัน 

ตะกราจากหนังสือ 

การออกแบบ หมายถึงขอใด 

การทําตนแบบหรือการทําโครงสรางของชิ้นงานที่ตองการประดิษฐ เพ่ือใหไดผลงานสําเร็จ

ตามที่มุงหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่นํามาใชใหเหมาะสมสวยงาม 

การใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือประดิษฐข้ึนตามวัตถุประสงคท่ี

หรือเพ่ือความสวยงาม หรือประดับตกแตงหรือเพ่ือประโยชนใชสอย 

ศึกษาหลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการประดิษฐชิ้นงานโดยการ

วิเคราะหดวยตนเองหรือศึกษาจากผูรู ผูเชี่ยวชาญ หรือจากสื่อตางๆ 

การแขงขันเพ่ือผลิตผลงานใหมีความแปลกใหม เปนที่สนใจของผูบริโภค เหมาะสมกับ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

นิยมนํามาใชใน 

การทําตนแบบหรือการทําโครงสรางของชิ้นงานที่ตองการประดิษฐ เพ่ือใหไดผลงานสําเร็จ 

การใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือประดิษฐข้ึนตามวัตถุประสงคท่ีหลากหลาย  

ศึกษาหลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการประดิษฐชิ้นงานโดยการ 

การแขงขันเพ่ือผลิตผลงานใหมีความแปลกใหม เปนที่สนใจของผูบริโภค เหมาะสมกับ 



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§§Ò¹»ÃÐ ỐÉ°�

 

 งานประดิษฐ หมายถึง งานที่เกิดจากการใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือ

ประดิษฐขึ้นตามวัตถุประสงคที่หลากหลาย หรือเพ่ือความสวยงาม หรือประดับตกแตงหรือเพ่ือ

ประโยชนใชสอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ÇÒÁà»�¹ÁÒ¢Í§§Ò¹»ÃÐ ỐÉ°� 

 

 สิ่งประดิษฐเกิดข้ึนเพราะมนุษยเปนผูสรางผูพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแบบผลงาน

ดวยความคิดสรางสรรคท่ีมีอยูในแตละบุคคล มีวัตถุประสงคในการสรางสิ่งประดิษฐเพ่ือตอบสนอง 

ความตองการดานประโยชนใชสอย 

คนไทยตั้งแตสมัยโบราณ เกี่ยวของกับขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

ใบความรูที่  1.1 

ความรูเกีย่วกบังานประดิษฐ 

 

 

¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§§Ò¹»ÃÐ ỐÉ°� 

หมายถึง งานที่เกิดจากการใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือ

ประดิษฐขึ้นตามวัตถุประสงคที่หลากหลาย หรือเพ่ือความสวยงาม หรือประดับตกแตงหรือเพ่ือ

 

 

 

 

¤ÇÒÁà»�¹ÁÒ¢Í§§Ò¹»ÃÐ ỐÉ°�  

สิ่งประดิษฐเกิดข้ึนเพราะมนุษยเปนผูสรางผูพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแบบผลงาน

ดวยความคิดสรางสรรคท่ีมีอยูในแตละบุคคล มีวัตถุประสงคในการสรางสิ่งประดิษฐเพ่ือตอบสนอง 

ความตองการดานประโยชนใชสอย งานประดิษฐมีความสัมพันธและเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของ

คนไทยตั้งแตสมัยโบราณ เกี่ยวของกับขนบธรรมเนียมและประเพณีทางศาสนา 

ภาพที่ 1.1 ตัวอยางงานประดิษฐ

ที่มา : http://www.google.co.th
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

หมายถึง งานที่เกิดจากการใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือ

ประดิษฐขึ้นตามวัตถุประสงคที่หลากหลาย หรือเพ่ือความสวยงาม หรือประดับตกแตงหรือเพ่ือ

สิ่งประดิษฐเกิดข้ึนเพราะมนุษยเปนผูสรางผูพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงแบบผลงาน

ดวยความคิดสรางสรรคท่ีมีอยูในแตละบุคคล มีวัตถุประสงคในการสรางสิ่งประดิษฐเพ่ือตอบสนอง 

งานประดิษฐมีความสัมพันธและเก่ียวของกับชีวิตประจําวันของ

 

ตัวอยางงานประดิษฐ 

: http://www.google.co.th 



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

ËÅÑ¡¡ÒÃÊÃ�Ò§ÊÃÃ¤�§Ò¹»ÃÐ´ÔÉ°� 

 

 การสรางสรรคงานประดิษฐใหประดิษฐใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูเรียนตองมีความพึงพอใจ 

ในการทํางาน โดยยึดหลักการดังนี้

  หมั่นศึกษาหาความรูในงานที่ตนเองสนใจ โดยศึกษาจากผูเชี่ยวชาญการในชุมชนการ

โรงเรียน จากตัวอยางสิ่งประดิษฐที่สนใจ

  ศึกษาหลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในกา

วิเคราะหดวยตนเองหรือศึกษาจากผูรู

  ทดลองการปฏิบัติการประดิษฐ ผูเรียนตองศึกษาคนควาและทดลองปฏิบัติตามแนวคิด

ที่ไดสรางสรรคไว และมีการปรับปรุงแกไข ขอบกพรองจนสําเร็จเปนชิ้นงานประดิษฐท่ีพึงพอใจ

 

 

¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¢Í§§Ò¹»ÃÐ ỐÉ°�

  

 ในปจจุบันโลกของเราพัฒนาไปอยางรวดเร็วมาก พรอมกันนั้นโลกของเราก็เปลี่ยนแปลงไป

เชนกัน โลกรอนขึ้น เพราะมนุษยใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองไมคํานึงถึงวาทรัพยากรจะหมดหรือสูญ

หายไปจากโลกนี้ การคิดประดิษฐสิ่งของเหลือใชจากวัสดุเหลือใช เชน

ขวดแกว หรือวัสดุเหลือใชแลวตางๆ ที่อาจจะเปนขยะ 

ผลงานประดิษฐจากเศษวัสดุที่ยอยสลายยาก จากวัสดุเหลือใช

อยูทุกที่ ซึ่งนับวันปริมาณจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ

 ดังนั้นการประดิษฐ

ปริมาณขยะและนําของเหลือใชนี้มาใชหรือดัดแปลงใหเกิดประโยชนได โดยนํามาประดิษฐเปนของ

เลน ของประดับตกแตง และของใชตางๆ 

ตอการรักษาสิ่งแวดลอม แทนการทิ้งใหสูญเปลา ซึ่งจะมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมในชุ

ชวยลดการเกิดภาวะโลกรอน

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

ËÅÑ¡¡ÒÃÊÃ�Ò§ÊÃÃ¤�§Ò¹»ÃÐ´ÔÉ°�  

การสรางสรรคงานประดิษฐใหประดิษฐใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูเรียนตองมีความพึงพอใจ 

โดยยึดหลักการดังนี ้

หมั่นศึกษาหาความรูในงานที่ตนเองสนใจ โดยศึกษาจากผูเชี่ยวชาญการในชุมชนการ

โรงเรียน จากตัวอยางสิ่งประดิษฐที่สนใจ 

ศึกษาหลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการประดิษฐชิ้นงานโดยการ

ดวยตนเองหรือศึกษาจากผูรู ผูเชี่ยวชาญ หรือจากสื่อตางๆ เชน วารสาร หนังสือ เปนตน

ทดลองการปฏิบัติการประดิษฐ ผูเรียนตองศึกษาคนควาและทดลองปฏิบัติตามแนวคิด

ที่ไดสรางสรรคไว และมีการปรับปรุงแกไข ขอบกพรองจนสําเร็จเปนชิ้นงานประดิษฐท่ีพึงพอใจ

¤ÇÒÁÊíÒ¤Ñ¢Í§§Ò¹»ÃÐ ỐÉ°� 

ในปจจุบันโลกของเราพัฒนาไปอยางรวดเร็วมาก พรอมกันนั้นโลกของเราก็เปลี่ยนแปลงไป

เชนกัน โลกรอนขึ้น เพราะมนุษยใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองไมคํานึงถึงวาทรัพยากรจะหมดหรือสูญ

คิดประดิษฐสิ่งของเหลือใชจากวัสดุเหลือใช เชน กระปองเบียร ขวดพลา

ขวดแกว หรือวัสดุเหลือใชแลวตางๆ ที่อาจจะเปนขยะ มาทําเปนของที่นาสนใจข้ึนมา การสรางสรรค

ผลงานประดิษฐจากเศษวัสดุที่ยอยสลายยาก จากวัสดุเหลือใชตางๆ ซึ่งเปนของเหลือใชหรือขยะที่มี

อยูทุกที่ ซึ่งนับวันปริมาณจะเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ เปนการบูรณาการกับหลกัการเศรษฐกิจพอเพียง 

ดังนั้นการประดิษฐสิ่งของเครื่องใชจากเศษวัสดเุหลือใชแลวตางๆ จึงเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยลด

ปริมาณขยะและนําของเหลือใชนี้มาใชหรือดัดแปลงใหเกิดประโยชนได โดยนํามาประดิษฐเปนของ

เลน ของประดับตกแตง และของใชตางๆ เพ่ือเปนการสรางความรูความเขาใจและสรางจิตสํานึกที่ดี

ตอการรักษาสิ่งแวดลอม แทนการทิ้งใหสูญเปลา ซึ่งจะมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมในชุ

ชวยลดการเกิดภาวะโลกรอนไดอีกดวย 

9 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

การสรางสรรคงานประดิษฐใหประดิษฐใหประสบผลสําเร็จนั้น ผูเรียนตองมีความพึงพอใจ 

หมั่นศึกษาหาความรูในงานที่ตนเองสนใจ โดยศึกษาจากผูเชี่ยวชาญการในชุมชนการ

รประดิษฐชิ้นงานโดยการ

ๆ เชน วารสาร หนังสือ เปนตน 

ทดลองการปฏิบัติการประดิษฐ ผูเรียนตองศึกษาคนควาและทดลองปฏิบัติตามแนวคิด

ที่ไดสรางสรรคไว และมีการปรับปรุงแกไข ขอบกพรองจนสําเร็จเปนชิ้นงานประดิษฐท่ีพึงพอใจ 

ในปจจุบันโลกของเราพัฒนาไปอยางรวดเร็วมาก พรอมกันนั้นโลกของเราก็เปลี่ยนแปลงไป

เชนกัน โลกรอนขึ้น เพราะมนุษยใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองไมคํานึงถึงวาทรัพยากรจะหมดหรือสูญ

กระปองเบียร ขวดพลาสติก 

มาทําเปนของที่นาสนใจข้ึนมา การสรางสรรค

ซึ่งเปนของเหลือใชหรือขยะที่มี

กการเศรษฐกิจพอเพียง  

จึงเปนวิธีหนึ่งที่จะชวยลด

ปริมาณขยะและนําของเหลือใชนี้มาใชหรือดัดแปลงใหเกิดประโยชนได โดยนํามาประดิษฐเปนของ

เพ่ือเปนการสรางความรูความเขาใจและสรางจิตสํานึกที่ดี

ตอการรักษาสิ่งแวดลอม แทนการทิ้งใหสูญเปลา ซึ่งจะมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมในชุมชน และ



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี
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  ประหยัดคาใชจาย

  ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน

  ความเพลิดเพลิน

สามารถลดความเครียดได 

  เพ่ิมคุณคาของวัสดุ

สอยมากข้ึน 

  สรางความแปลกใหมที่มีอยูเดิม

ประโยชนมากขึ้น 

  ชิ้นงานตรงตามความตองการ

อยางถูกวิธีและถูกตอง 

  เปนของกํานัลแกผูอ่ืน

  อนุรักษศลิปวัฒนธรรมไทย

แขวนและอ่ืนๆ เปนตน 

  เพ่ิมรายไดใหแกตนเองและครอบครัว

ตองการของชีวิตไดมากขึ้น

  เกิดความภูมิใจในตนเอง

และสนใจแกผูพบเห็น 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี
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ประหยัดคาใชจาย หากสามารถประดิษฐชิ้นงานตามความตองการได

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน และไดสรางงานที่มีคณุภาพ 

ความเพลิดเพลิน ทําใหจิตใจจดจอตอชิ้นงานที่ทําและมีสมาธิที่ดีตอการทํางาน 

 

เพ่ิมคุณคาของวัสดุ เชน เศษวัสดุ วัสดุทองถ่ินและอื่นๆ ทําใหมีมูลคาและประโยชนใช

สรางความแปลกใหมที่มีอยูเดิม ทําใหไมซ้ําแบบเดิม มีการปรับปรุงและดัดแปลงใหเกิด

ตรงตามความตองการ เพราะเปนผูผลิตดวยตนเองและสามารถใชประโยชนได

เปนของกํานัลแกผูอ่ืน ทําใหเห็นคุณคาทางจิตใจทั้งผูใหและผูรับ 

อนุรักษศลิปวัฒนธรรมไทย เชน มาลัย กระทงใบตอง แกะสลักผักและผลไม เครื่อง

เพ่ิมรายไดใหแกตนเองและครอบครัว ทําใหความเปนอยูดีขึ้นและตอบสนองความ

ตองการของชีวิตไดมากขึ้น 

เกิดความภูมิใจในตนเอง ที่ประดิษฐชิ้นงานไดอยางมีคุณภาพ สวยงาม เปนที่
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

หากสามารถประดิษฐชิ้นงานตามความตองการได 

ทําใหจิตใจจดจอตอชิ้นงานที่ทําและมีสมาธิที่ดีตอการทํางาน 

ใหมีมูลคาและประโยชนใช

ทําใหไมซ้ําแบบเดิม มีการปรับปรุงและดัดแปลงใหเกิด

เพราะเปนผูผลิตดวยตนเองและสามารถใชประโยชนได

 

เชน มาลัย กระทงใบตอง แกะสลักผักและผลไม เครื่อง

ทําใหความเปนอยูดีขึ้นและตอบสนองความ

ไดอยางมีคุณภาพ สวยงาม เปนที่ชื่นชอบ



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

ใบงานที ่1.1 

 

 

คาํชีแ้จง :  ใหนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

ใหนักเรียนเขียนอธิบายจากหัวขอตอไปนี้ (10 คะแนน) 

¤ÇÒÁÃÙ�à¡ÕèÂÇ¡Ñº§Ò¹»ÃÐ ỐÉ°�

ความหมายของงานประดิษฐ 

 

 

 

หลักการสรางสรรคงานประดิษฐ 

 

 

 

ประโยชนของงานประดิษฐ 
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เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี
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  งานประดิษฐดวยดอกไมสด

  การประดิษฐดอกไมสดเปนมาลัย เครื่องแขวน เครื่องประดับตกแตงสถานที่ในงานพิธี

ตางๆ มักจะใชวิธีการกรอง การรอย การเย็บ การมัด เพ่ือใหเกิดเปนชิ้นงาน การกรอง คือ การเอา

บางสวนของดอกไมที่ไดจากการเฉือนเปนแวนๆ

เหลาแหลม หรือกานมะพราว 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     งานประดิษฐดวยใบตอง

  งานประดิษฐดอกไมใบตอง 

งานพิธีตางๆ ในสมัยกอนงานใบตองประดิ

กลวยและกาบกลวยมาประดิษฐเปนบายศรี กระทงดอกไม กระทงลอย พานพุม แจกันดอกไม ลวนมา

จากสิ่งที่สามารถสูญสลายไดเองตามธรรม

บทบาทในสังคมไทย แตงานประดิษฐจากใบตองเหลานี้ก็ยังไดรับการสืบทอด และสืบสานงานฝมือใน

แขนงนี้ใหคงอยูสืบไป 

ภาพที่ 1.2 งานประดิษฐดวยดอกไมสด

ที่มา : https://www.pinterest.com/pin/532409987182817113/?lp=true

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

ใบความรูที่  1.2 

ประเภทของงานประดิษฐ 
 

·Õèà»�¹àÍ¡ÅÑ¡É³�ä·Â 

งานประดิษฐดวยดอกไมสด 

การประดิษฐดอกไมสดเปนมาลัย เครื่องแขวน เครื่องประดับตกแตงสถานที่ในงานพิธี

มักจะใชวิธีการกรอง การรอย การเย็บ การมัด เพ่ือใหเกิดเปนชิ้นงาน การกรอง คือ การเอา

บางสวนของดอกไมที่ไดจากการเฉือนเปนแวนๆ หรือผากลางชิ้น แลวนํามาเสียบหรือรอยในไมไ

เหลาแหลม หรือกานมะพราว (ทางมะพราว) ซอนกัน 

งานประดิษฐดวยใบตอง 

งานประดิษฐดอกไมใบตอง เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของไท

ๆ ในสมัยกอนงานใบตองประดิษฐข้ึนโดยใชสวนประกอบของตางๆ ของตนกลวย เชน ใบ

กลวยและกาบกลวยมาประดิษฐเปนบายศรี กระทงดอกไม กระทงลอย พานพุม แจกันดอกไม ลวนมา

จากสิ่งที่สามารถสูญสลายไดเองตามธรรมชาติ แมวาในปจจุบันนี้ กระแสทางเทคโนโลยีเขามามี

บทบาทในสังคมไทย แตงานประดิษฐจากใบตองเหลานี้ก็ยังไดรับการสืบทอด และสืบสานงานฝมือใน

งานประดิษฐดวยดอกไมสด 

https://www.pinterest.com/pin/532409987182817113/?lp=true
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

การประดิษฐดอกไมสดเปนมาลัย เครื่องแขวน เครื่องประดับตกแตงสถานที่ในงานพิธี

มักจะใชวิธีการกรอง การรอย การเย็บ การมัด เพ่ือใหเกิดเปนชิ้นงาน การกรอง คือ การเอา

นํามาเสียบหรือรอยในไมไผที่

เปนเอกลักษณทางวัฒนธรรมของไทยท่ีมีมาชานาน ใชใน

ๆ ของตนกลวย เชน ใบ

กลวยและกาบกลวยมาประดิษฐเปนบายศรี กระทงดอกไม กระทงลอย พานพุม แจกันดอกไม ลวนมา

ชาติ แมวาในปจจุบันนี้ กระแสทางเทคโนโลยีเขามามี

บทบาทในสังคมไทย แตงานประดิษฐจากใบตองเหลานี้ก็ยังไดรับการสืบทอด และสืบสานงานฝมือใน

https://www.pinterest.com/pin/532409987182817113/?lp=true 



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      งานแกะสลักพืชผักและผลไม

  การแกะสลัก เปนงานศิลปะแขนงหนึ่งท่ีเปนมรดกอันมีคุณคาสืบทอดกันมาชานาน

ของไทย พบเห็นตามโรงแรม การจัดโตะอาหาร รวมถึงรานอาหาร ภัตตาคารตางๆ โดยจะประดับ

ประดา ผัก ผลไม แกะสลักไวเพ่ือตกแตงใหเกิดความสวยงาม บางก็นํามาเปนสวนหนึ่ง

เครื่องใชบนโตะอาหาร สรางบรรยากาศท่ีนารื่นรมยใหกับม้ืออาหารมื้อนั้นไดเปนอยางดี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

งานแกะสลักพืชผักและผลไม 

การแกะสลัก เปนงานศิลปะแขนงหนึ่งท่ีเปนมรดกอันมีคุณคาสืบทอดกันมาชานาน

ของไทย พบเห็นตามโรงแรม การจัดโตะอาหาร รวมถึงรานอาหาร ภัตตาคารตางๆ โดยจะประดับ

ประดา ผัก ผลไม แกะสลักไวเพ่ือตกแตงใหเกิดความสวยงาม บางก็นํามาเปนสวนหนึ่ง

เครื่องใชบนโตะอาหาร สรางบรรยากาศท่ีนารื่นรมยใหกับม้ืออาหารมื้อนั้นไดเปนอยางดี

ภาพที่ 1.3 งานประดิษฐดวยใบตอง 

ที่มา : https://banana52.wordpress.com 

ภาพที่ 1.4 งานแกะสลักพืชผักและผลไม

ที่มา : https://sites.google.com/a/borkruwittaya.ac.th/

gruop0431/kaea-slak-phak-phl-
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

การแกะสลัก เปนงานศิลปะแขนงหนึ่งท่ีเปนมรดกอันมีคุณคาสืบทอดกันมาชานาน

ของไทย พบเห็นตามโรงแรม การจัดโตะอาหาร รวมถึงรานอาหาร ภัตตาคารตางๆ โดยจะประดับ

ประดา ผัก ผลไม แกะสลักไวเพ่ือตกแตงใหเกิดความสวยงาม บางก็นํามาเปนสวนหนึ่งของภาชนะ

เครื่องใชบนโตะอาหาร สรางบรรยากาศท่ีนารื่นรมยใหกับม้ืออาหารมื้อนั้นไดเปนอยางดี 

งานแกะสลักพืชผักและผลไม 

https://sites.google.com/a/borkruwittaya.ac.th/ 

-mi 



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

      งานจักสาน

  การจักสาน เปนงานหัตถกรรมอยางหนึ่ง และนับเปนงานศิลปะประเภททัศนศิลปได

ดวย การจักสานเปนการนําวั

ภาชนะอื่นๆ เชน ตะกรา เขง หรือของใชอ่ืนๆ เชน ลูกตะกรอ เปนตน
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  งานปน 

  การปนหมายถึงการนําเอาวัสดุที่มีเนื้อออน เชน ขี้ผึ้ง ดินเหนียว ดินน้ํามัน ที่สามารถ

เปลี่ยนรูปได มาผานกระบวนการในการเพ่ิมวัสดุใหเกิดเปนรูปทรงตามตองการ 

อุปกรณชนิดตางๆ ชวยในการสรางงานปน

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : 

ที่มา : http://supakittiwongsa.blogspot.com/2018/03/blog

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

งานจักสาน 

การจักสาน เปนงานหัตถกรรมอยางหนึ่ง และนับเปนงานศิลปะประเภททัศนศิลปได

ดวย การจักสานเปนการนําวัสดุขนาดเล็กและยาว มาขัดหรือสานกันจนเปนชิ้นงาน เชน เสื่อ หรือ

ภาชนะอื่นๆ เชน ตะกรา เขง หรือของใชอ่ืนๆ เชน ลูกตะกรอ เปนตน 

การปนหมายถึงการนําเอาวัสดุที่มีเนื้อออน เชน ขี้ผึ้ง ดินเหนียว ดินน้ํามัน ที่สามารถ

เปลี่ยนรูปได มาผานกระบวนการในการเพ่ิมวัสดุใหเกิดเปนรูปทรงตามตองการ 

อุปกรณชนิดตางๆ ชวยในการสรางงานปน 

ภาพที่ 1.5 งานจักสาน 

: https://www.kaidee.com/product-348377853

ภาพที่ 1.6 งานปน 

http://supakittiwongsa.blogspot.com/2018/03/blog-post_41.html
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

การจักสาน เปนงานหัตถกรรมอยางหนึ่ง และนับเปนงานศิลปะประเภททัศนศิลปได

กันจนเปนชิ้นงาน เชน เสื่อ หรือ

การปนหมายถึงการนําเอาวัสดุที่มีเนื้อออน เชน ขี้ผึ้ง ดินเหนียว ดินน้ํามัน ที่สามารถ

เปลี่ยนรูปได มาผานกระบวนการในการเพ่ิมวัสดุใหเกิดเปนรูปทรงตามตองการ โดยใชมือและวัสดุ

348377853 

post_41.html 



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

  งานประดิษฐดอกไม ตนไมดวยกระดาษหรือผา

  ดอกไมประดิษฐ หมายถึง 

ผลิตข้ึนมาจากแรงงานฝมือมนุษย เครื่องจักร หรืออุปกรณการผลิต โดยมีการใชวัตถุดิบการผลิตจาก

ธรรมชาติ หรือวัตถุดิบที่เกิดจากการสังเคราะหมาผลิตโดยผานขั้นตอนการประดิษฐ ดัดแปลง อบ 

ยอม เผา เคลือบสารเคม ีรวมท้ังทําการตกแตงตัดตอเติม เพ่ือกอใหเกิดความสวยงาม โดยดอกไมที่

ประดิษฐขึ้นมาอาจจะมีความเหมือนหรือไมเหมือนธรรมชาติก็ไดข้ึนกับวัตถุประสงคการใชงาน โดย

คุณสมบัติของดอกไมประดิษฐที่สําคัญคือ มีความคงทน งายตอการเคลื่อนยายและดูแลรักษา มีความ

สวยงาม สามารถนําไปใชในการประดับในโอกาสตางๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

  งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช

  เศษวัสดุเหลือใช 

เชน เศษกระดาษ ลังกระดาษ เศษไม ไห

วัสดุหรือวัสดุเหลือใชนํามาประดิษฐเปนสิ่งของเครื่องใชไดมากมาย เชน ที่

ชําระ ตะกราสานจากสมุดโทรศั

 

 

 

 

 

 

      ภาพที่ 1.7 งาน

ที่มา : http://somsiriwan5615066001007.blogspot.com/2014/02/blog

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

งานประดิษฐดอกไม ตนไมดวยกระดาษหรือผา 

ดอกไมประดิษฐ หมายถึง สิ่งประดิษฐขึ้นจากวัสดุมีลักษณะคลายรูปรางดอกไม ที่ถูก

ผลิตข้ึนมาจากแรงงานฝมือมนุษย เครื่องจักร หรืออุปกรณการผลิต โดยมีการใชวัตถุดิบการผลิตจาก

ธรรมชาติ หรือวัตถุดิบที่เกิดจากการสังเคราะหมาผลิตโดยผานขั้นตอนการประดิษฐ ดัดแปลง อบ 

รวมท้ังทําการตกแตงตัดตอเติม เพ่ือกอใหเกิดความสวยงาม โดยดอกไมที่

ประดิษฐขึ้นมาอาจจะมีความเหมือนหรือไมเหมือนธรรมชาติก็ไดข้ึนกับวัตถุประสงคการใชงาน โดย

คุณสมบัติของดอกไมประดิษฐที่สําคัญคือ มีความคงทน งายตอการเคลื่อนยายและดูแลรักษา มีความ

มารถนําไปใชในการประดับในโอกาสตางๆ 

งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช 

เศษวัสดุเหลือใช อาจเปนวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหที่เหลือจากการใชงานแลว 

เชน เศษกระดาษ ลังกระดาษ เศษไม ไหมพรม ดาย เศษผา เศษโฟม ขวดน้ํา พลาสติก เปน

มาประดิษฐเปนสิ่งของเครื่องใชไดมากมาย เชน ทีใ่สปากกาจากแกนกระดาษ

ากสมุดโทรศพัท ที่รองแกวจากเศษผา กระเปาจากถุงผงซักฟอก เปนตน

งานประดิษฐดอกไมดวยกระดาษหรือผา 

http://somsiriwan5615066001007.blogspot.com/2014/02/blog

ภาพที่ 1.8 งานประดิษฐจากเศษวัสดุเหลือใช

ที่มา : http://www.google.co.th
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

สิ่งประดิษฐขึ้นจากวัสดุมีลักษณะคลายรูปรางดอกไม ที่ถูก

ผลิตข้ึนมาจากแรงงานฝมือมนุษย เครื่องจักร หรืออุปกรณการผลิต โดยมีการใชวัตถุดิบการผลิตจาก

ธรรมชาติ หรือวัตถุดิบที่เกิดจากการสังเคราะหมาผลิตโดยผานขั้นตอนการประดิษฐ ดัดแปลง อบ 

รวมท้ังทําการตกแตงตัดตอเติม เพ่ือกอใหเกิดความสวยงาม โดยดอกไมที่

ประดิษฐขึ้นมาอาจจะมีความเหมือนหรือไมเหมือนธรรมชาติก็ไดข้ึนกับวัตถุประสงคการใชงาน โดย

คุณสมบัติของดอกไมประดิษฐที่สําคัญคือ มีความคงทน งายตอการเคลื่อนยายและดูแลรักษา มีความ

อาจเปนวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะหที่เหลือจากการใชงานแลว 

พลาสติก เปนตน เศษ

ใสปากกาจากแกนกระดาษ

าจากถุงผงซักฟอก เปนตน 

http://somsiriwan5615066001007.blogspot.com/2014/02/blog-post_16.html 

ประดิษฐจากเศษวัสดุเหลือใช 

: http://www.google.co.th 



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

  งานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ

  งานประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุ

วัสดุที่มีในธรรมชาตมิาประกอบกันเปนชิ้นงานตามความจําเปนในการใชสอย

ชีวิตประจําวัน ซึ่งมีมาตั้งแตสมัยโบราณ ที่บรรพบุรุษของเรารูจักประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชไมสอย

เพ่ือใชในการประกอบอาชีพ เปนเครื่องใชในครั

สวยงามนาอยู เปนของใชตามวัฒนธรรมประเพณีตางๆ ของเลนเด็ก ของกํานัล ของฝาก เปนตน และ

ในปจจุบันการประดิษฐของใช ของตกแตงจากวัสดุใน

ตนเองแลว ยงัสรางเปนอาชีพไดอีกดว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : http://www.naibann.com/blog/30

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

งานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ 

งานประดิษฐของใชของตกแตงจากวัสดุธรรมชาติ เปนชิ้นงานที่จัดทําขึ้นสรางขึ้น

มาประกอบกันเปนชิ้นงานตามความจําเปนในการใชสอย เพ่ือประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน ซึ่งมีมาตั้งแตสมัยโบราณ ที่บรรพบุรุษของเรารูจักประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชไมสอย

เพ่ือใชในการประกอบอาชีพ เปนเครื่องใชในครวัเรือน เปนสิ่งประดับตกแตงตามบานเรือนใหมีความ

สวยงามนาอยู เปนของใชตามวัฒนธรรมประเพณีตางๆ ของเลนเด็ก ของกํานัล ของฝาก เปนตน และ

ในปจจุบันการประดิษฐของใช ของตกแตงจากวัสดุในธรรมชาติ นอกจากเพ่ือประโยชนใชสอยขอ

งสรางเปนอาชีพไดอีกดวย 

ภาพที่ 1.9 งานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาต ิ

http://www.naibann.com/blog/30-ideas-bamboo-lamp/
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

ปนชิ้นงานที่จัดทําขึ้นสรางขึ้นโดย

เพ่ือประโยชนใน

ชีวิตประจําวัน ซึ่งมีมาตั้งแตสมัยโบราณ ที่บรรพบุรุษของเรารูจักประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชไมสอย

วเรือน เปนสิ่งประดับตกแตงตามบานเรือนใหมีความ

สวยงามนาอยู เปนของใชตามวัฒนธรรมประเพณีตางๆ ของเลนเด็ก ของกํานัล ของฝาก เปนตน และ

นอกจากเพ่ือประโยชนใชสอยของ

lamp/ 



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

ใบงานที ่1.2 

 

 

คาํชีแ้จง :  ใหนักเรียนสังเกตภาพที่กําหนดให 

   เขียนอธิบาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของงานประดิษฐ

คุณลักษณะ

 

ประเภทของงานประดิษฐ

คุณลักษณะ

 

ประเภทของงานประดิษฐ

คุณลักษณะ

 

ประเภทของงานประดิษฐ

คุณลักษณะ

 

ประเภทของงานประดิษฐ

คุณลักษณะ

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

ยนสังเกตภาพที่กําหนดให แลวบอกประเภทของงานประดิษฐพรอมทั้ง

อธิบายคุณลักษณะ (10 คะแนน) 

»ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹»ÃÐ´ÔÉ°�

ประเภทของงานประดิษฐ 

ณลักษณะ 

 

ประเภทของงานประดิษฐ 

ณลักษณะ 

 

ประเภทของงานประดิษฐ 

ณลักษณะ 

 

ประเภทของงานประดิษฐ 

ณลักษณะ 

 

ประเภทของงานประดิษฐ 

ณลักษณะ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

ประดิษฐพรอมทั้ง 

»ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹»ÃÐ´ÔÉ°� 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

 

 

¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹»ÃÐ ỐÉ°�

 

 การออกแบบงานประดิษฐ เปนการสรางรูปลักษณของชิ้นงาน โดย

ความรูความเขาใจ ในหลักการออกแบบและนํามาใช ทําใหการออกแบบชิ้นงานนั้นมีคุณคาและ

นาสนใจอยางยิ่ง 

 การออกแบบ หมายถึง การทําตนแบบ

เพ่ือใหไดผลงานสําเร็จตามท่ีมุงหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่นํามาใชใหเหมาะสมสวยงาม

 

 

·ÕèÁÒ¢Í§¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹»ÃÐ ỐÉ°�
 

  การศกึษาแบบของงานที่ตนสนใจจากหนังสือ นิตยสารแลวทดลองปฏิบัติ

  การดัดแปลงแบบที่มีอยูเดิม หรือแบบตัวอยางโดยทําการศกึษาแบบ จนเกิดความ

เขาใจ จึงปฏิบัติการสรางแบบ โดยการนําเอาแนวความคดิหรือความคิดสรางสรรคของตนเองไป

ผสมผสานทําใหไดแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะไมเหมือนใคร

  การออกแบบดวยตนเองคือการออกแบบที่เกิดจากแนวคดิของต

ปฏิบัติสรางแบบจนไดแบบท่ีสวยงาม เหมาะสมตามความตองการ

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

ใบความรูที่  1.3 

การออกแบบงานประดษิฐ 

Ò¹»ÃÐ ỐÉ°� 

การออกแบบงานประดิษฐ เปนการสรางรูปลักษณของชิ้นงาน โดยอาศัยควา

ความรูความเขาใจ ในหลักการออกแบบและนํามาใช ทําใหการออกแบบชิ้นงานนั้นมีคุณคาและ

หมายถึง การทําตนแบบหรือการทําโครงสรางของชิ้นงานที่ตองการประดิษฐ 

เพ่ือใหไดผลงานสําเร็จตามท่ีมุงหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่นํามาใชใหเหมาะสมสวยงาม

·ÕèÁÒ¢Í§¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹»ÃÐ ỐÉ°� 

การศกึษาแบบของงานที่ตนสนใจจากหนังสือ นิตยสารแลวทดลองปฏิบัติ

ารดัดแปลงแบบที่มีอยูเดิม หรือแบบตัวอยางโดยทําการศกึษาแบบ จนเกิดความ

เขาใจ จึงปฏิบัติการสรางแบบ โดยการนําเอาแนวความคดิหรือความคิดสรางสรรคของตนเองไป

ผสมผสานทําใหไดแบบที่เปนเอกลักษณเฉพาะไมเหมือนใคร 

การออกแบบดวยตนเองคือการออกแบบที่เกิดจากแนวคดิของตนเองและทดลอง

ปฏิบัติสรางแบบจนไดแบบท่ีสวยงาม เหมาะสมตามความตองการ 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

อาศัยความคิดสรางสรรค

ความรูความเขาใจ ในหลักการออกแบบและนํามาใช ทําใหการออกแบบชิ้นงานนั้นมีคุณคาและ

หรือการทําโครงสรางของชิ้นงานที่ตองการประดิษฐ 

เพ่ือใหไดผลงานสําเร็จตามท่ีมุงหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่นํามาใชใหเหมาะสมสวยงาม 

การศกึษาแบบของงานที่ตนสนใจจากหนังสือ นิตยสารแลวทดลองปฏิบัติ 

ารดัดแปลงแบบที่มีอยูเดิม หรือแบบตัวอยางโดยทําการศกึษาแบบ จนเกิดความ

เขาใจ จึงปฏิบัติการสรางแบบ โดยการนําเอาแนวความคดิหรือความคิดสรางสรรคของตนเองไป

นเองและทดลอง



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

ËÅÑ¡¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹»ÃÐ ỐÉ°� 

 

 การออกแบบงานประดิษฐ

คือ จุด เสน รูปราง รูปทรงน้ํา

ดังนี้ 

  ความเปนหนวย 

อยูในหนวยงานเดียวกันเปนกลุมกอนหรือมีความสัมพันธกันทั้งหมดของงานนั้นๆ

สวนยอยลงไปตามลําดับ 

  ความสมดุลหรือความถวง 

ดูความสมดุลของงานความรูสึกทางสมดุลของงานนี้

เรื่องของความงามในสิ่งนั้นๆ ซึ่งมีหลักความสมดุล

   ความสมดุลในลักษณะเทากัน 

ซาย-ขวา บน-ลาง เปนตน ความสมดุลในลักษณะนี้ดูและเขาใจงาย

   ความสมดุลในลักษณะไมเทากัน 

ลักษณะสมดุลกันในตัวเองไมจําเปนจะตองเทากัน แตดูในดานความรูสึกแลวเกิดค

ลักษณะการสมดุลแบบนี้ผูออ

เปนความสมดุลที่เกิดในลักษณะที่แตกตางกันได เชน

(Shade) หรือดวยสี (Color

   จุดศูนยถวง 

จะตองใชงานการทรงตัว จําเปนที่ผูออกแบบ

ใหความรูสึกไมม่ันคงแข็งแรง ดังนั้น สิ่งใดท่ีต

สิ่งนี้ใหมาก ตัวอยางเชน เกาอี้จะตองตั้

จะตองมีน้ําหนักลงที่เทาทั้ง 

สวนหนึ่งจะลงท่ีหลังพิงฝา รูปปนคนในทาวิ่ง จุดศนูยถวงจะอ

ถูกตอง เรื่องของจุดศูนยถวง จึงหมายถึง การทรงตัวของวัตถุสิ่งของนั่นเอง

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

ËÅÑ¡¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹»ÃÐ ỐÉ°�  

การออกแบบงานประดิษฐมีหลักการพ้ืนฐานโดยอาศัยสวนประกอบขององคประกอบศิลป 

คือ จุด เสน รูปราง รูปทรงน้ําหนัก สี และพ้ืนผิว นํามาจัดวางเพ่ือใหเกิดความสวยงาม โดยมีหลักการ 

ความเปนหนวย (Unity) ในการออกแบบ ผูออกแบบจะตองคํานึงถึงงานทั้งหมดให

อยูในหนวยงานเดียวกันเปนกลุมกอนหรือมีความสัมพันธกันทั้งหมดของงานนั้นๆ

ความสมดุลหรือความถวง (Balancing) เปนหลักทั่วๆ ไปของงานศิลปะที่จะตอง

ดูความสมดุลของงานความรูสึกทางสมดุลของงานนี้ เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในสวนของความคิดใน

ในสิ่งนั้นๆ ซึ่งมีหลักความสมดุลอยู 3 ประการ คือ 

ความสมดุลในลักษณะเทากัน (Symmetry Balancing)

เปนตน ความสมดุลในลักษณะนี้ดูและเขาใจงาย 

ความสมดุลในลักษณะไมเทากัน (Non – Symmetry Balancing)

ลักษณะสมดุลกันในตัวเองไมจําเปนจะตองเทากัน แตดูในดานความรูสึกแลวเกิดค

แบบนี้ผูออกแบบจะตองมีการประลองดูใหแนใจในความรูสึกของผูพบเห็นดวย ซึ่ง

เปนความสมดุลที่เกิดในลักษณะที่แตกตางกันได เชน ใชความสมดุลดวยผิว (Texture) 

Color) 

จุดศูนยถวง (Gravity  Balance) การออกแบบใดๆ ที่เปนวัตถุสิ่งของและ

จําเปนที่ผูออกแบบจะตองคํานึงถึงจุดศูนยถวง ไดแก การไมโยกเอียง หรือ

ใหความรูสึกไมม่ันคงแข็งแรง ดังนั้น สิ่งใดท่ีตองการจุดศูนยถวงแลว ผูออกแบบ

สิ่งนี้ใหมาก ตัวอยางเชน เกาอี้จะตองตั้งตรง ยึดมั่นทั้งสี่ขาเทาๆ กัน การทรงตัวของคน ถายืน 

จะตองมีน้ําหนักลงที่เทาทั้ง 2 ขางเทาๆ กัน ถายืนเอียงหรือพิงฝา น้ําหนักตัวก็จะลงเทาขางหนึ่งและ

สวนหนึ่งจะลงท่ีหลังพิงฝา รูปปนคนในทาวิ่ง จุดศนูยถวงจะอยูท่ีใด ผูออกแบบจะตองรูและ

ถูกตอง เรื่องของจุดศูนยถวง จึงหมายถึง การทรงตัวของวัตถุสิ่งของนั่นเอง 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

มีหลักการพ้ืนฐานโดยอาศัยสวนประกอบขององคประกอบศิลป 

เพ่ือใหเกิดความสวยงาม โดยมีหลักการ 

ในการออกแบบ ผูออกแบบจะตองคํานึงถึงงานทั้งหมดให

อยูในหนวยงานเดียวกันเปนกลุมกอนหรือมีความสัมพันธกันทั้งหมดของงานนั้นๆ และพิจารณา

ไปของงานศิลปะที่จะตอง

ที่เกิดขึ้นในสวนของความคิดใน

Symmetry Balancing) คือ มีลักษณะเปน 

Symmetry Balancing) คือ มี

ลักษณะสมดุลกันในตัวเองไมจําเปนจะตองเทากัน แตดูในดานความรูสึกแลวเกิดความสมดุลกันในตัว 

กแบบจะตองมีการประลองดูใหแนใจในความรูสึกของผูพบเห็นดวย ซึ่ง

Texture) ดวยแสง-เงา 

ที่เปนวัตถุสิ่งของและ

จะตองคํานึงถึงจุดศูนยถวง ไดแก การไมโยกเอียง หรือ

องการจุดศูนยถวงแลว ผูออกแบบจะตองระมัดระวังใน

กัน การทรงตัวของคน ถายืน 2 ขาก็

ถายืนเอียงหรือพิงฝา น้ําหนักตัวก็จะลงเทาขางหนึ่งและ

ยูท่ีใด ผูออกแบบจะตองรูและวางรูปได



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

  ความสัมพันธทางศิลปะ 

จะตองพิจารณากันหลายข้ันตอนเพราะเปนเรื่องความรูสึกที่สัมพันธกัน

   การเนนหรือจุดสนใจ 

ผูออกแบบจะตองมีจุดเนนใหเกิดสิ่งท่ีประทับใจแกผูพบเห็นโดยมีขอบอกกลาว เปนความรูสึกรวมที่

เกิดขึ้นเองจากตัวของศิลปกรรมนั้นๆ ความรูสึกนี้ผูออกแบบจะตองพยายามใหเกิดขึ้นเหมือนกัน

   จุดสําคัญรอง 

ลงไปตามลําดับ ความรูสึกนี้ผูออกแบบจะตองพยายามใหเกิดขึ้นเหมือนกัน ซึ่งอาจจะเปนรองสวนที่ 

สวนที่ 2 ก็ได สวนนี้จะชวยใหเกิด

   จังหว

หรือความถีห่างในตัวมันเองก็ดี

การตกแตง แสงไฟ ลวดลายที่มีความสัมพันธกันในที่นั้น 

จะรูสึกในความงามนั่นเอง 

   ความตางกัน 

ซ้ําซากเกินไป หรือเกิดความเบื่อหนาย จําเจ ในการตกแตงก็เชนกัน ปจจุบันผูออกแบบมักจะหาทาง

ใหเกิดความรูสึกขัดกัน ตางกัน เชน การจัดชุดเ

การจัดเชนนี้ ผูพบเห็นจะเกิด

   ความกลมกลืน 

สวนรวมทั้งหมด แมจะมีบางอยางที่แตกตางกัน การใชสีท่ีตัดกัน

ความรูสึกสวนนอยนี้ไมทําใหสวนรวมเสียก็ถือวาเกิดความกลมกลืนกันในสวนรวม ความกลมกลืนใน

สวนรวมนี้ถาจะแยกก็ไดแก

ขนาด ผิว สี นั่นเอง  

 ดังนั้น สรุปไดวาหลักการออกแบบพ้ืนฐานทั่วไป 

เพ่ือใหเกิดสิ่งท่ีดีกวาในดานของประโยชนใชสอยและความสวยงาม นักออกแบบท่ีจะสรางผลงาน

ออกมา มีการแขงขันเพ่ือผลิตผลงานของตนใหมีความแปลกใหม เปนที่สนใจของผู

กับประโยชนใชสอย และมีรูปแบบอยูในความนิยมใชงานไดนานๆ หลักการออกแบบ มีหลักการตางๆ 

มากมายที่สามารถปฏิบัติตามไดตามหลักและวิธีการ

ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคผลงานประดิษฐที่ออกมาก็จะแปลกใหมไมซ้ําแบ

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

ามสัมพันธทางศิลปะ (Relativity of Arts) ในเรื่องของศิลปะนั้

หลายข้ันตอนเพราะเปนเรื่องความรูสึกที่สัมพันธกัน อันไดแก

การเนนหรือจุดสนใจ (Emphasis or Centre of Interest)

มีจุดเนนใหเกิดสิ่งท่ีประทับใจแกผูพบเห็นโดยมีขอบอกกลาว เปนความรูสึกรวมที่

เกิดขึ้นเองจากตัวของศิลปกรรมนั้นๆ ความรูสึกนี้ผูออกแบบจะตองพยายามใหเกิดขึ้นเหมือนกัน

จุดสําคัญรอง (Subordinate) คงคลายกับจุดเนนนั่นเอง แตมีความสําคัญรอง

ลงไปตามลําดับ ความรูสึกนี้ผูออกแบบจะตองพยายามใหเกิดขึ้นเหมือนกัน ซึ่งอาจจะเปนรองสวนที่ 

ก็ได สวนนี้จะชวยใหเกิดความลดหลัน่ทางผลงานที่แสดงผูออกแบบจะตอง

จังหวะ (Rhythm) โดยทั่วๆ ไป สิ่งที่สัมพันธกันในสิ่งนั้นๆ

หางในตัวมันเองก็ด ีหรือสิ่งแวดลอมท่ีสัมพันธอยูก็ด ีจะเปนเสน สี เงา หรือชวงจังหวะของ

ารตกแตง แสงไฟ ลวดลายที่มีความสัมพันธกันในที่นั้น จะเปนความรูสึกของผูพบเห็น

 

ความตางกัน (Contrast) เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นเพ่ือชวยให

เกิดความเบื่อหนาย จําเจ ในการตกแตงก็เชนกัน ปจจุบันผูออกแบบมักจะหาทาง

ใหเกิดความรูสึกขัดกัน ตางกัน เชน การจัดชุดเกาอี้สมัยใหม ก็มีเกาอ้ีสมัยรัชกาลที่ 

เห็นจะเกิดความรูสึกแตกตางกัน ทําใหเกิดความรูสึก ไมซ้ําซาก มีรสชาติแตกตางออกไป

ความกลมกลืน (Harmonies) ความกลมกลืนในท่ีนี้หมายถึง พิจารณาใน

แมจะมีบางอยางที่แตกตางกัน การใชสีท่ีตัดกัน หรือการใชผิวใชเสนที่ขัดกัน

ความรูสึกสวนนอยนี้ไมทําใหสวนรวมเสียก็ถือวาเกิดความกลมกลืนกันในสวนรวม ความกลมกลืนใน

สวนรวมนี้ถาจะแยกก็ไดแก ความเนนไปในสวนมูลฐานทางศิลปะ อันไดแก เสน แสงเงา รูปทรง 

ดังนั้น สรุปไดวาหลักการออกแบบพ้ืนฐานทั่วไป (Principles of design) 

สิ่งท่ีดีกวาในดานของประโยชนใชสอยและความสวยงาม นักออกแบบท่ีจะสรางผลงาน

ออกมา มีการแขงขันเพ่ือผลิตผลงานของตนใหมีความแปลกใหม เปนที่สนใจของผู

กับประโยชนใชสอย และมีรูปแบบอยูในความนิยมใชงานไดนานๆ หลักการออกแบบ มีหลักการตางๆ 

มากมายที่สามารถปฏิบัติตามไดตามหลักและวิธีการ หากผูประดิษฐนําความรูเก่ียวกับรูปทรงมา

ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคผลงานประดิษฐที่ออกมาก็จะแปลกใหมไมซ้ําแบ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

ในเรื่องของศิลปะนั้น เปนสิ่งที่

อันไดแก 

or Centre of Interest) งานดานศิลปะ 

มีจุดเนนใหเกิดสิ่งท่ีประทับใจแกผูพบเห็นโดยมีขอบอกกลาว เปนความรูสึกรวมที่

เกิดขึ้นเองจากตัวของศิลปกรรมนั้นๆ ความรูสึกนี้ผูออกแบบจะตองพยายามใหเกิดขึ้นเหมือนกัน 

คงคลายกับจุดเนนนั่นเอง แตมีความสําคัญรอง

ลงไปตามลําดับ ความรูสึกนี้ผูออกแบบจะตองพยายามใหเกิดขึ้นเหมือนกัน ซึ่งอาจจะเปนรองสวนที่ 1  

นทางผลงานที่แสดงผูออกแบบจะตองคํานึงถึงสิ่งนี้ดวย 

ไป สิ่งที่สัมพันธกันในสิ่งนั้นๆ ยอมมีจังหวะระยะ

เปนเสน สี เงา หรือชวงจังหวะของ

ผูพบเห็นหรือผูออกแบบ

กิดขึ้นเพ่ือชวยใหมีการเคลื่อนไหวไม

เกิดความเบื่อหนาย จําเจ ในการตกแตงก็เชนกัน ปจจุบันผูออกแบบมักจะหาทาง

กาอี้สมัยใหม ก็มีเกาอ้ีสมัยรัชกาลที่ 5 อยูดวย 1 ตัว 

ไมซ้ําซาก มีรสชาติแตกตางออกไป 

ความกลมกลืนในท่ีนี้หมายถึง พิจารณาใน

หรือการใชผิวใชเสนที่ขัดกัน 

ความรูสึกสวนนอยนี้ไมทําใหสวนรวมเสียก็ถือวาเกิดความกลมกลืนกันในสวนรวม ความกลมกลืนใน

ความเนนไปในสวนมูลฐานทางศิลปะ อันไดแก เสน แสงเงา รูปทรง 

Principles of design) มีจุดมุงหมาย

สิ่งท่ีดีกวาในดานของประโยชนใชสอยและความสวยงาม นักออกแบบท่ีจะสรางผลงาน

ออกมา มีการแขงขันเพ่ือผลิตผลงานของตนใหมีความแปลกใหม เปนที่สนใจของผูบริโภค เหมาะสม

กับประโยชนใชสอย และมีรูปแบบอยูในความนิยมใชงานไดนานๆ หลักการออกแบบ มีหลักการตางๆ 

ากผูประดิษฐนําความรูเก่ียวกับรูปทรงมา

ผสมผสานกับความคิดสรางสรรคผลงานประดิษฐที่ออกมาก็จะแปลกใหมไมซ้ําแบบใคร 



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี
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  เปนผูมีประสบการณสูง และหลักการตาง

ประสบการณจริงในชีวิต 

  ศึกษาความตองการของมนุษย การออกแบบที่ดีตองมาจากประสบการณจริงหรือความ

เปนจริงโดยจะตองสนองตอความตองการของมนุษยในแตละยุคสมัยได

  มีความรูจริง เขาใจเรื่องวัสดุชนิดตาง

  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ตัวเองและมีเอกลักษณเฉพาะตัว

  ตองถายทอดความคิดของตนเองออกมา

 คุณสมบัติของนักออกแบบที่ดีวาจะตองมีความสามารถ 

และมีความคิดสรางสรรคเปนตัวของตัวเ

ความสําเร็จตามจุดมุงหมาย

 

 

¨Ø´ÁØ�§ËÁÒÂ¢Í§§Ò¹»ÃÐ ỐÉ°�

  

  ประดิษฐเพ่ือเปนของเลน

  ประดิษฐเพ่ือเปนของใช

  ประดิษฐของตกแตงบาน

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¹Ñ¡ÍÍ¡áºº·Õè Ṍ 

มีประสบการณสูง และหลักการตางๆ ที่จะนํามาใชในการออกแบบ ควรไดมาจาก

ศึกษาความตองการของมนุษย การออกแบบที่ดีตองมาจากประสบการณจริงหรือความ

เปนจริงโดยจะตองสนองตอความตองการของมนุษยในแตละยุคสมัยได 

จริง เขาใจเรื่องวัสดุชนิดตางๆ และกระบวนการทํางานเปนอยางดี

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีทักษะในการออกแบบ สรางผลงานดวยความสามารถของ

ตัวเองและมีเอกลักษณเฉพาะตัว 

ตองถายทอดความคิดของตนเองออกมาในรูปของหุนจําลองเพ่ือใหผูอื่นสามารถเขาใจได 

คุณสมบัติของนักออกแบบที่ดีวาจะตองมีความสามารถ เปนผูใฝรู มีทักษะในการออกแบบ

และมีความคดิสรางสรรคเปนตัวของตัวเอง มีลักษณะนิสัยที่ชวยใหการออกแบบมีคุ

ความสําเร็จตามจุดมุงหมาย 

¨Ø´ÁØ�§ËÁÒÂ¢Í§§Ò¹»ÃÐ ỐÉ°� 

  

ประดิษฐเพ่ือเปนของเลน  

ประดิษฐเพ่ือเปนของใช  

ประดิษฐของตกแตงบาน 
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ๆ ที่จะนํามาใชในการออกแบบ ควรไดมาจาก

ศึกษาความตองการของมนุษย การออกแบบที่ดีตองมาจากประสบการณจริงหรือความ

ๆ และกระบวนการทํางานเปนอยางดี 

สรางผลงานดวยความสามารถของ

หุนจําลองเพ่ือใหผูอื่นสามารถเขาใจได  

เปนผูใฝรู มีทักษะในการออกแบบ

ออกแบบมีคุณภาพและประสบ



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

ใบงานที ่1.3 

 

 

คาํชีแ้จง :  ใหนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การออกแบบงานประดิษฐ ตองคํานึงถึงหลักการสําคัญใดบาง จงอธิบาย

 

 

 

 

 

 

 

 

2. คุณลักษณะของนักออกแบบที่ดี ตองเปนอยางไร

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

ใหนักเรียนตอบคาํถามตอไปนี ้(10 คะแนน) 

¡ÒÃÍÍ¡áºº§Ò¹»ÃÐ ỐÉ°�

การออกแบบงานประดิษฐ ตองคํานึงถึงหลักการสําคัญใดบาง จงอธิบาย

 

 

 

 

 

 

 

คุณลักษณะของนักออกแบบที่ดี ตองเปนอยางไร 
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§Ò¹»ÃÐ ỐÉ°� 

การออกแบบงานประดิษฐ ตองคํานึงถึงหลักการสําคัญใดบาง จงอธิบาย 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

จํานวน 10 ขอ     

 

 

คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว

 

1. ในขณะท่ีประดิษฐชิ้นงาน 

 ก. ใชเศษวัสดุอยางประหยัด

 ข. ประดิษฐงานใหเหมือนของจริง

 ค. งานที่ประดิษฐตองใชไดอยางคุมคา

 ง. ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

 

2.  ขอใด ไมใช จุดมุงหมายของการประดิษฐ

 ก. ประดิษฐเพ่ือเปนของเลน

 ข. ประดิษฐเพ่ือความบันเทิง

 ค. ประดิษฐของตกแตงบาน

 ง. ประดิษฐเพ่ือเปนของใช

 

3. การออกแบบงานประดิษฐตางๆ ควรยึดหลักการในขอใด

 ก. ความผสมกลมกลืน

 ข. ความยากงายในการทํา

 ค. โครงสรางของงาน

 ง. เศษวัสดุที่ใช 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

แบบทดสอบหลงัเรียน 

 

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี5 รหัสวิชา ง23101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

เลมท่ี 1 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับงานประดิษฐ 

  รวม 10 คะแนน 

 

เลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 

ในขณะท่ีประดิษฐชิ้นงาน ผูประดิษฐควรคํานึงถึงขอใดเปนสําคัญ 

ใชเศษวัสดุอยางประหยัด 

ประดิษฐงานใหเหมือนของจริง 

งานที่ประดิษฐตองใชไดอยางคุมคา 

ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 

จุดมุงหมายของการประดิษฐ 

ประดิษฐเพ่ือเปนของเลน 

เพ่ือความบันเทิง 

ประดิษฐของตกแตงบาน 

ประดิษฐเพ่ือเปนของใช 

การออกแบบงานประดิษฐตางๆ ควรยึดหลักการในขอใด 

ความผสมกลมกลืน 

ความยากงายในการทํา 

โครงสรางของงาน 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

คะแนน (เวลา 10 นาที) 

  



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

4. ขอใดจัดเปนงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย

 ก. งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช

 ข. งานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ

 ค. งานประดิษฐดวยดอกไมสด

 ง. งานประดิษฐดอกไม ตนไมดวยกระดาษหรือผา

 

5. งานประดิษฐทีเ่ปนมรดกอันมีคุณคาสืบทอดกันมาชานานของไทย พบเห็นตามโรงแรม 

 การจัดโตะอาหาร รวมถึงรานอาหาร

 ก. งานแกะสลักพืชผักผลไม

 ข. งานปน 

 ค. งานประดิษฐดอกไม ตนไมดวยกระดาษหรือผา

 ง. งานจักสาน 

 

6. งานประดิษฐที่นับเปนงานหัตถกรรมอยางหนึ่ง และนับเปนงานศิลปะประเภททัศนศิลป

 ไดดวย คืองานประดิษฐประเภทใด

 ก. งานปน 

 ข. งานจักสาน 

 ค. งานแกะสลักผักผลไม

 ง. งานประดิษฐดวยใบตอง

 

7. หลักการออกแบบงานประดิษฐตอไปนี้ ยกเวนขอใด

 ก. ความสมดุลหรือความถวง

 ข. ความเปนหนวย 

 ค. ความสัมพันธทางศิลปะ

 ง. ความเปนที่ตื่นตาตื่นใจ

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

ขอใดจัดเปนงานประดิษฐที่เปนเอกลักษณไทย 

งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช 

งานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ 

งานประดิษฐดวยดอกไมสด 

งานประดิษฐดอกไม ตนไมดวยกระดาษหรือผา 

เปนมรดกอันมีคุณคาสืบทอดกันมาชานานของไทย พบเห็นตามโรงแรม 

การจัดโตะอาหาร รวมถึงรานอาหาร ภัตตาคารตางๆ คืองานประดิษฐประเภทใด

งานแกะสลักพืชผักผลไม 

งานประดิษฐดอกไม ตนไมดวยกระดาษหรือผา 

เปนงานหัตถกรรมอยางหนึ่ง และนับเปนงานศิลปะประเภททัศนศิลป

คืองานประดิษฐประเภทใด 

งานแกะสลักผักผลไม 

งานประดิษฐดวยใบตอง 

หลักการออกแบบงานประดิษฐตอไปนี้ ยกเวนขอใด 

ความสมดุลหรือความถวง 

ความสัมพันธทางศิลปะ 

ความเปนที่ตื่นตาตื่นใจ 
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เปนมรดกอันมีคุณคาสืบทอดกันมาชานานของไทย พบเห็นตามโรงแรม  

คืองานประดิษฐประเภทใด 

เปนงานหัตถกรรมอยางหนึ่ง และนับเปนงานศิลปะประเภททัศนศิลป 
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8. งานประดิษฐชิ้นใดเปนการเพิ่มคุณคา

 ก. ที่ใสดินสอไมไอติม

 ข. โคมไฟจากกะลามะพราว

 ค. รูปชางจากดินน้ํามัน

 ง. ตะกราจากหนังสือ

 

9.  การออกแบบ หมายถึงขอใด

 ก. การทําตนแบบหรือการทําโครงสรางของชิ้นงานที่ตองการประดิษฐ เพ่ือใหไดผลงานสําเร็จ

 ตามที่มุงหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่นํามาใชใหเหมาะสมสวยงาม

 ข. การใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือประดิษฐข้ึนตามวัตถุประสงคท่ีหลากหลาย 

 หรือเพ่ือความสวยงาม หรือประดับตกแตงหรือเพ่ือประโยชนใชสอย

 ค. การศึกษาหลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการ

 วิเคราะหดวยตนเองหรือศึกษาจากผูรู ผูเชี่ยวชาญ หรือจากสื่อตางๆ

 ง. การแขงขันเพ่ือผลิตผลงานใหมีความแปลกใหม เปนที่สนใจของผูบริโภค เหมาะสมกับ

 ประโยชนใชสอย  

 

10. เศษกระดาษ ลังกระดาษ เศษไม เศษผา เศษโฟม ขวดน้ํา พลาสติก

 งานประดิษฐประเภทใด

 ก. งานประดิษฐดอกไม ตนไมดวยกระดาษหรือผา

 ข. งานประดิษฐดวยใบตอง

 ค. งานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ

 ง. งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช
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งานประดิษฐชิ้นใดเปนการเพิ่มคุณคาใหกับวัสดุทางธรรมชาติ 

ที่ใสดินสอไมไอติม 

โคมไฟจากกะลามะพราว 

รูปชางจากดินน้ํามัน 

ตะกราจากหนังสือ 

การออกแบบ หมายถึงขอใด 

การทําตนแบบหรือการทําโครงสรางของชิ้นงานที่ตองการประดิษฐ เพ่ือใหไดผลงานสําเร็จ

โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่นํามาใชใหเหมาะสมสวยงาม 

การใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือประดิษฐข้ึนตามวัตถุประสงคท่ีหลากหลาย 

หรือเพ่ือความสวยงาม หรือประดับตกแตงหรือเพ่ือประโยชนใชสอย 

ศึกษาหลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการประดิษฐชิ้นงานโดยการ

วิเคราะหดวยตนเองหรือศึกษาจากผูรู ผูเชี่ยวชาญ หรือจากสื่อตางๆ 

การแขงขันเพ่ือผลิตผลงานใหมีความแปลกใหม เปนที่สนใจของผูบริโภค เหมาะสมกับ

เศษกระดาษ ลังกระดาษ เศษไม เศษผา เศษโฟม ขวดน้ํา พลาสติก นิยมนํามาใชใน

งานประดิษฐประเภทใด 

งานประดิษฐดอกไม ตนไมดวยกระดาษหรือผา 

งานประดิษฐดวยใบตอง 

งานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ 

งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช 
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การทําตนแบบหรือการทําโครงสรางของชิ้นงานที่ตองการประดิษฐ เพ่ือใหไดผลงานสําเร็จ 

การใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือประดิษฐข้ึนตามวัตถุประสงคท่ีหลากหลาย  

ประดิษฐชิ้นงานโดยการ 

การแขงขันเพ่ือผลิตผลงานใหมีความแปลกใหม เปนที่สนใจของผูบริโภค เหมาะสมกับ 

นิยมนํามาใชใน 
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กระทรวงศึกษาธิการ. (255

 กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย

งานแกะสลักพืชผักและผลไม

 borkruwittaya.ac.th/gruop0431/kaea

 11 ตุลาคม 2560

งานจักสาน. (ออนไลน). เขาถึงไดจาก 

 (วันที่คนขอมูล : 11 

งานประดิษฐจากวัสดธุรรมชาติ

 30-ideas-bamboo

งานประดิษฐจากเศษวัสดุเหลือใช

 (วันที่คนขอมูล : 13 

งานประดิษฐดวยดอกไมสด

 532409987182817113/?lp=true

งานประดิษฐดอกไมดวยกระดาษหรือผา

 5615066001007.blogspot.com/2014/02/blog

 13 ตุลาคม 2560

งานประดิษฐดวยใบตอง. 

 (วันที่คนขอมูล : 11 

งานปน. (ออนไลน). เขาถึงไดจาก 

 post_41.html. (

ตัวอยางงานประดิษฐ. (ออนไลน

 10 ตุลาคม 2560
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2553). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. 

งานแกะสลักพืชผักและผลไม. (ออนไลน). เขาถึงไดจาก https://sites.google.com/a/

borkruwittaya.ac.th/gruop0431/kaea-slak-phak-phl-mi. (วันที่คนขอมูล 

2560). 

เขาถึงไดจาก https://www.kaidee.com/product-

: 11 ตุลาคม 2560). 

ธรรมชาต.ิ (ออนไลน). เขาถึงไดจาก http://www.naibann.com/blog/

bamboo-lamp/. (วันที่คนขอมูล : 13 ตุลาคม 2560). 

งานประดิษฐจากเศษวัสดุเหลือใช. (ออนไลน). เขาถึงไดจาก http://www.google.co.th. 

: 13 ตุลาคม 2560). 

งานประดิษฐดวยดอกไมสด. (ออนไลน). เขาถึงไดจาก https://www.pinterest.com/p

532409987182817113/?lp=true. (วันที่คนขอมูล : 10 ตุลาคม 2560

งานประดิษฐดอกไมดวยกระดาษหรือผา. (ออนไลน). เขาถึงไดจาก http://somsiriwan

5615066001007.blogspot.com/2014/02/blog-post_16.html

2560). 

. (ออนไลน). เขาถึงไดจาก https://banana52.wordpress.com

: 11 ตุลาคม 2560). 

เขาถึงไดจาก http://supakittiwongsa.blogspot.com/2018/03/blog

. (วันที่คนขอมูล : 13 ตุลาคม 2560). 

ออนไลน). เขาถึงไดจาก http://www.google.co.th. (

2560). 
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หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551.  

https://sites.google.com/a/  

วันที่คนขอมูล :  

-348377853.  

http://www.naibann.com/blog/ 

http://www.google.co.th.  

https://www.pinterest.com/pin/  

2560). 

http://somsiriwan  

post_16.html. (วันที่คนขอมูล :  

https://banana52.wordpress.com.  

http://supakittiwongsa.blogspot.com/2018/03/blog- 

http://www.google.co.th. (วันที่คนขอมูล :  
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ปยวีร จุติพงษรักษา. (2557

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 เอมพันธ จํากัด. 

ภาวศุทธิ ดวงหอม. (มปป.) 

 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 จํากัด. 

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา 

 (2551). ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู

 เทคโนโลยี. กรุงเทพฯ 

อรุณี ลิมศริ ิและคณะ. (มปป

 เลม 1. กรุงเทพฯ 
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2557). หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน งานประดิษฐ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย.ี กรุงเทพฯ : บริษัท สํานักพิมพ

 

.) หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานประดิษฐ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลย.ี กรุงเทพฯ : บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น 

วิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรู

กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด

มปป.) หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม

กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพวัฒนาพานิช จํากัด. 
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ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  

บริษัท สํานักพิมพ 

หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม งานประดิษฐ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3  

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น  

กระทรวงศึกษาธิการ.  

ตัวชี้วัด และสาระการเรียนรูแกนกลาง กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ 

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 

หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐาน การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3  



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

ภาคผนวก 
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รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

ขอ 

1. ข. ประดิษฐเพ่ือความบันเทิง

2. ก. ความผสมกลมกลืน

3. ง. ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

4. ข. งานจักสาน 

5. ง. ความเปนที่ตื่นตาตื่นใจ

6. ค. งานประดิษฐดวยดอกไมสด

7. ก. งานแกะสลักพืชผักผลไม

8. ง. งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช

9. ข. โคมไฟจากกะลามะพราว

10. ก. การทําตนแบบหรือการทําโครงสรางของชิ้นงานที่ตองการประดิษฐ เพ่ือใหไดผลงานสําเร็จ

ตามที่มุงหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่นํามาใชใหเหมาะสมสวยงาม
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เฉลย 

 

แบบทดสอบกอนเรยีน 

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี5 รหัสวิชา ง23101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

เลมท่ี 1 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับงานประดิษฐ 

คําตอบ 

เพ่ือความบันเทิง 

ความผสมกลมกลืน 

ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 

ตื่นตาตื่นใจ 

งานประดิษฐดวยดอกไมสด 

งานแกะสลักพืชผักผลไม 

งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช 

โคมไฟจากกะลามะพราว 

การทําตนแบบหรือการทําโครงสรางของชิ้นงานที่ตองการประดิษฐ เพ่ือใหไดผลงานสําเร็จ

ตามที่มุงหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่นํามาใชใหเหมาะสมสวยงาม
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ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

การทําตนแบบหรือการทําโครงสรางของชิ้นงานที่ตองการประดิษฐ เพ่ือใหไดผลงานสําเร็จ 

ตามที่มุงหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่นํามาใชใหเหมาะสมสวยงาม 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

ใบงานที ่1.1 

 

 

คาํชีแ้จง :  ใหนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            คือ งานที่เกิดจากการใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือประดิษฐข้ึน

    ตามวัตถุประสงคที่หลากหลายหรือเพ่ือความสวยงาม หรือประดับตกแตงหรือเพ่ือ

    ประโยชนใชสอย 

             1. หมั่นศึกษาหาความรูในงานท่ีตนเองสนใจ

             2. ศึกษาหลักการ วิธีการ 

    3. ทดลองการปฏิบัติการประดิษฐและปรับปรุงแกไขขอบกพรองจนสําเร็จเปนชิ้นงาน

             ประหยัดคาใชจาย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ความเพลิดเพลิน

     เพ่ิมคุณคาของวัสดุ สรางความแปลกใหมที่มีอยูเดิม ชิ้นงานตรงความตองการ

    เปนของกํานัลใหผูอื่น อนุรักษศิลปวัฒนธรรม เพ่ิมรายได เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

ใหนักเรียนเขียนอธิบายจากหัวขอตอไปนี้ (10 คะแนน)  

¤ÇÒÁÃÙ�à¡ÕèÂÇ¡Ñº§Ò¹»ÃÐ ỐÉ°�

ความหมายของงานประดิษฐ 

คือ งานที่เกิดจากการใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือประดิษฐข้ึน

ตามวัตถุประสงคที่หลากหลายหรือเพ่ือความสวยงาม หรือประดับตกแตงหรือเพ่ือ

 

หลักการสรางสรรคงานประดิษฐ 

หมั่นศึกษาหาความรูในงานท่ีตนเองสนใจ 

ศึกษาหลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประดิษฐชิ้นงาน

ทดลองการปฏิบัติการประดิษฐและปรับปรุงแกไขขอบกพรองจนสําเร็จเปนชิ้นงาน

ประโยชนของงานประดิษฐ 

ประหยัดคาใชจาย ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ความเพลิดเพลิน 

เพ่ิมคุณคาของวัสดุ สรางความแปลกใหมที่มีอยูเดิม ชิ้นงานตรงความตองการ

เปนของกํานัลใหผูอื่น อนุรักษศิลปวัฒนธรรม เพ่ิมรายได เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
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คือ งานที่เกิดจากการใชความคิดสรางสรรคของมนุษยสรางหรือประดิษฐข้ึน  

ตามวัตถุประสงคที่หลากหลายหรือเพ่ือความสวยงาม หรือประดับตกแตงหรือเพ่ือ  

  

  

หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประดิษฐชิ้นงาน  

ทดลองการปฏิบัติการประดิษฐและปรับปรุงแกไขขอบกพรองจนสําเร็จเปนชิ้นงาน  

  

เพ่ิมคุณคาของวัสดุ สรางความแปลกใหมที่มีอยูเดิม ชิ้นงานตรงความตองการ  

เปนของกํานัลใหผูอื่น อนุรักษศิลปวัฒนธรรม เพ่ิมรายได เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง  



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

ใบงานที ่1.2 

 

 

คาํชีแ้จง :  ใหนักเรียนสังเกตภาพที่กําหนดให 

   เขียนอธิบาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทของงานประดิษฐ

คุณลักษณะ

 ตามความจําเปนในการใชสอย เชน กะลามะพราว กระบอกไม

 

ประเภทของงานประดิษฐ

คุณลักษณะ

 สิ่งประดิษฐเลียนแบบธรรมชาติ เพ่ือใหเกิดความสวยงาม

ประเภทของงานประดิษฐ

คุณลักษณะ

 ยาวมาขัดหรือสานกันจนเปนชิ้นงาน เชน เสื่อ ตะกรา ลูกตะกรอ

ประเภทของงานประดิษฐ

คุณลักษณะ

 โดยการนําผักและผลไมมาแกะสลักเปนรูปตางๆ

ประเภทของงานประดิษฐ

คุณลักษณะ

 เปนสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน เศษโฟม เศษกระดาษ เศษไม เศษ

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

ใหนักเรียนสังเกตภาพที่กําหนดให แลวบอกประเภทของงานประดิษฐพรอมทั้ง

อธิบายคุณลักษณะ (10 คะแนน) 

»ÃÐàÀ·¢Í§§Ò¹»ÃÐ´ÔÉ°�

ประเภทของงานประดิษฐ   งานประดิษฐจากวัสดธุรรมชาติ

ณลักษณะ  เปนการนําเอาวัสดุทีม่ีในธรรมชาติมาประกอบกันเปนชิ้นงาน

ตามความจําเปนในการใชสอย เชน กะลามะพราว กระบอกไม

 

ประเภทของงานประดิษฐ   งานประดิษฐดอกไมตนไมดวยกระดาษ

ณลักษณะ  เปนการนําเอาวัตถุดิบที่เกิดจากการสังเคราะหมา

สิ่งประดิษฐเลียนแบบธรรมชาติ เพ่ือใหเกิดความสวยงาม

ประเภทของงานประดิษฐ   งานจักสาน 

ณลักษณะ  เปนงานหัตถกรรมอยางหนึ่ง โดยการนําเอาวัสดุขนาดเล็กและ

ยาวมาขัดหรือสานกันจนเปนชิ้นงาน เชน เสื่อ ตะกรา ลูกตะกรอ

ประเภทของงานประดิษฐ   งานแกะสลักพืชผักและผลไม

ณลักษณะ  เปนงานศิลปะแขนงหนึ่งที่เปนมรดกอันมีคุณคาของไทย

โดยการนําผักและผลไมมาแกะสลักเปนรูปตางๆ ตกแตงใหเกิดความสวยงาม

ประเภทของงานประดิษฐ   งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุ

ณลักษณะ  เปนการนําเอาเศษวัสดุที่เหลือจากการใชงานแลวมาประดิษฐ

เปนสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน เศษโฟม เศษกระดาษ เศษไม เศษ
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แลวบอกประเภทของงานประดิษฐพรอมทั้ง 
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ธรรมชาติ  

มีในธรรมชาติมาประกอบกันเปนชิ้นงาน  

ตามความจําเปนในการใชสอย เชน กะลามะพราว กระบอกไมไผ เปลือกหอย

  

งานประดิษฐดอกไมตนไมดวยกระดาษหรือผา  

เปนการนําเอาวัตถุดิบที่เกิดจากการสังเคราะหมาผลิตเปน  

สิ่งประดิษฐเลียนแบบธรรมชาติ เพ่ือใหเกิดความสวยงาม เชน ดอกไม ตนไม  

  

โดยการนําเอาวัสดุขนาดเล็กและ  

ยาวมาขัดหรือสานกันจนเปนชิ้นงาน เชน เสื่อ ตะกรา ลูกตะกรอ  

งานแกะสลักพืชผักและผลไม  

เปนงานศิลปะแขนงหนึ่งที่เปนมรดกอันมีคุณคาของไทย  

ตกแตงใหเกิดความสวยงาม  

งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช  

เปนการนําเอาเศษวัสดุที่เหลือจากการใชงานแลวมาประดิษฐ  

เปนสิ่งของเครื่องใชตางๆ เชน เศษโฟม เศษกระดาษ เศษไม เศษผา   



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

ใบงานที ่1.3 

 

 

คาํชีแ้จง :  ใหนักเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การออกแบบงานประดิษฐ ตองคํานึงถึงหลักการสําคัญใดบาง จงอธิบาย

   - ความเปนหนวย โดยในการออกแบบผูออกแบบจะตองคํานึงถึงงานทั้งหมดใหอยูใน

   หนวยงานเดียวกันหรือมีความสัมพันธกันทั้งหมด แลวคอยพิจารณาสวนยอยลงไปตามลําดับ

   - ความสมดุลหรือความถวง

  ในสิ่งนั้นๆ เชน ลักษณะเทากัน ลักษณะไมเทากัน และจุดศูนยถวง 

   - ความสัมพันธทางศิลปะ

  จุดสําคัญรอง จังหวะ ความตางกัน และความกลมกลืน

 

 

2. คุณลักษณะของนักออกแบบที่ดี 

   1. เปนผูมีประสบการณสูงและมีหลักการตางๆ ที่จะนํามาใชในการออกแบบ

   2. สามารถศึกษาความตองการของมนุษย สนองตอความตองการของมนุษยได

   3. มีความรูและเขาใจเรื่องวัสดุชนิดตางๆ และกระบวนการทํางานเปนอยางดี

   4. มีความคิดริเริ่มสรางสรรค

   5. สามารถถายทอดความคิดของตนเองออกมาในรูปหุนจําลอง เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจได

 

 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

ใหนักเรียนตอบคาํถามตอไปนี ้(10 คะแนน) 
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การออกแบบงานประดิษฐ ตองคํานึงถึงหลักการสําคัญใดบาง จงอธิบาย

โดยในการออกแบบผูออกแบบจะตองคํานึงถึงงานทั้งหมดใหอยูใน

หนวยงานเดียวกันหรือมีความสัมพันธกันทั้งหมด แลวคอยพิจารณาสวนยอยลงไปตามลําดับ

ความสมดุลหรือความถวง เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในสวนของความคิดในเรื่องของความงาม

ในสิ่งนั้นๆ เชน ลักษณะเทากัน ลักษณะไมเทากัน และจุดศูนยถวง  

ความสัมพันธทางศิลปะ เปนเรื่องของความรูสึกที่สัมพันธกัน เชน การเนนหรือจุดสนใจ

จุดสําคัญรอง จังหวะ ความตางกัน และความกลมกลืน 

 

คุณลักษณะของนักออกแบบที่ดี ตองเปนอยางไร 

เปนผูมีประสบการณสูงและมีหลักการตางๆ ที่จะนํามาใชในการออกแบบ

สามารถศึกษาความตองการของมนุษย สนองตอความตองการของมนุษยได

มีความรูและเขาใจเรื่องวัสดุชนิดตางๆ และกระบวนการทํางานเปนอยางดี

างสรรค 

สามารถถายทอดความคิดของตนเองออกมาในรูปหุนจําลอง เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจได
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การออกแบบงานประดิษฐ ตองคํานึงถึงหลักการสําคัญใดบาง จงอธิบาย 

โดยในการออกแบบผูออกแบบจะตองคํานึงถึงงานทั้งหมดใหอยูใน  

หนวยงานเดียวกันหรือมีความสัมพันธกันทั้งหมด แลวคอยพิจารณาสวนยอยลงไปตามลําดับ  

เปนความรูสึกที่เกิดขึ้นในสวนของความคิดในเรื่องของความงาม  

  

เปนเรื่องของความรูสึกที่สัมพันธกัน เชน การเนนหรือจุดสนใจ  

  

  

เปนผูมีประสบการณสูงและมีหลักการตางๆ ที่จะนํามาใชในการออกแบบ  

สามารถศึกษาความตองการของมนุษย สนองตอความตองการของมนุษยได  

มีความรูและเขาใจเรื่องวัสดุชนิดตางๆ และกระบวนการทํางานเปนอยางดี  

  

สามารถถายทอดความคิดของตนเองออกมาในรูปหุนจําลอง เพ่ือใหผูอ่ืนเขาใจได  

  

  



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

 

ขอ 

1. ง. ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน

2. ข. ประดิษฐเพ่ือความบันเทิง

3. ก. ความผสมกลมกลืน

4. ค. งานประดิษฐดวยดอกไมสด

5. ก. งานแกะสลักพืชผักผลไม

6. ข. งานจักสาน 

7. ง. ความเปนที่ตื่นตาตื่นใจ

8. ข. โคมไฟจากกะลามะพราว

9. ก. การทําตนแบบหรือการทําโครงสรางของชิ้นงานที่ตองการประดิษฐ เพ่ือใหไดผลงานสําเร็จ

ตามที่มุงหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่นํามาใชใหเหมาะสมสวยงาม

10. ง. งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

 

เฉลย 

 

แบบทดสอบหลังเรยีน 

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลย ี5 รหัสวิชา ง23101 ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 

เลมท่ี 1 เรื่อง ความรูเกี่ยวกับงานประดิษฐ 

คําตอบ 

ความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน 

เพ่ือความบันเทิง 

ความผสมกลมกลืน 

งานประดิษฐดวยดอกไมสด 

งานแกะสลักพืชผักผลไม 

ตื่นตาตื่นใจ 

โคมไฟจากกะลามะพราว 

การทําตนแบบหรือการทําโครงสรางของชิ้นงานที่ตองการประดิษฐ เพ่ือใหไดผลงานสําเร็จ

ตามที่มุงหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่นํามาใชใหเหมาะสมสวยงาม

งานประดิษฐจากเศษวัสดุหรือวัสดุเหลือใช 
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

การทําตนแบบหรือการทําโครงสรางของชิ้นงานที่ตองการประดิษฐ เพ่ือใหไดผลงานสําเร็จ 

ตามที่มุงหวัง โดยการเลือกวัสดุ เลือกสี ที่นํามาใชใหเหมาะสมสวยงาม 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี

 

 

 ช่ือ – นามสกลุ 

 วัน เดอืน ป เกิด 

 ท่ีอยูปจจบัุน  

   

 ทีอ่ยูตามทะเบียนบาน

   

 ตาํแหนงหนาทีก่ารงานปจจุบนั

 สถานทีทํ่างานปจจุบัน

   

   

 

 ประวตักิารศกึษา 

 ป พ.ศ. 2522  จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 

 ป พ.ศ. 2525  จบชั้นมัธยมศึกษา

 ป พ.ศ. 2528  จบ

 ป พ.ศ. 2531  จบ

 ป พ.ศ. 2548  จบ

   จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช

 

 เริม่รับราชการ 

 ประวตักิารทาํงาน 

 ป พ.ศ. 2553 - 2560 

 ป พ.ศ. 2560 - ปจจุบัน

เอกสารประกอบการเรียน เล่มท ี1 เรอืง ความรู้ เกยีวกบังานประดษิฐ์ 

ทวีพร จิตรา : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี

 

»ÃÐÇÑµÔ¼Ù� Ñ̈´·íÒ 

 นายทวีพร จิตรา 

 28 เมษายน 2510 

 310/1 หมูที่ 2 ตําบลฉวาง อําเภอฉวาง

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150 

ทีอ่ยูตามทะเบียนบาน 310/1 หมูที่ 2 ตําบลฉวาง อําเภอฉวาง 

 จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150 

ตาํแหนงหนาทีก่ารงานปจจุบนั ครู วิทยฐานะ ครูชํานาญการ 

สถานทีทํ่างานปจจุบัน โรงเรียนไมเรียงประชาสรรค เลขที่ 

 ตําบลไมเรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 80260 

จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จากโรงเรียนวัดมะนาวหวาน

จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากโรงเรียนชางกลางประชานุกูล

จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากโรงเรียนจรัญพิชากรอาชีวศกึษา

จบระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

จบระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศิ

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 

  2 เมษายน 2553 

 

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร

ปจจุบัน  โรงเรียนไมเรียงประชาสรรค  
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชันมัธยมศกึษาปีท ี3 

ตําบลฉวาง อําเภอฉวาง  

ตําบลฉวาง อําเภอฉวาง  

โรงเรียนไมเรียงประชาสรรค เลขที่ 168 หมูที่ 1 

ตําบลไมเรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  

วัดมะนาวหวาน  

ชางกลางประชานุกูล 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากโรงเรียนจรัญพิชากรอาชีวศกึษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 

ระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมศลิป  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองนาสาร  


