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   กิดากร  อินทลุะหาน: การออกแบบผลิตภัณฑทําผามัดยอมสําหรับเด็กอายุ 6-12  ป.  

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ: ผศ.ดร. รัฐไท พรเจริญ. 131 หนา. 

  

                การออกแบบผลิตภัณฑทําผามัดยอมสําหรับเด็กอายุ 6-12 ป โดยแบงออกเปนสองสวน 

คือ สวนของเตาทําความรอน  ประกอบดวย เตา หมอสําหรับใสน้ํา 4 ใบและหมอตะแกรง 2 ใบ สวนที่

สองคือสวนของอุปกรณสรางลวดลาย 15 ชิ้น โดยไดออกแบบใหงายตอการใชงาน คํานึงถึงความ

ปลอดภัยของเด็กเปนหลัก และเสริมพัฒนาการทางดานอารมณและสังคมใหกับเด็ก การทําผามัด

ยอมนี้เปนการทําขึ้นจากภูมิปญญาชาวบานที่ใชกันมาชานาน โดยกผูวิจัยใชวิธีการยอมแบบรอน ซึ่ง

วิธียอมรอนจะยอมผาไดหลากหลายชนิดกวาและใชเวลายอมที่นอยกวาการยอมเย็น ประโยชนจาก

การทําผามัดยอมก็มีอยูมาก ทั้งฝกสมาธิและชวยในเรื่องจินตนาการตอนท่ีเรากําลังมัดหรือผูกผา

เพ่ือใหลายออกมาตามที่เราตองการ รวมถึงยังเปนการอนุรักษภูมิปญญาชาวบาน รวมถึงการทําผา

มัดยอมนี้ยังเปนการไดเรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตรอีกดวย เชน ชนิดของผาหรือน้ําหนักของ

ผาที่ตางกันก็จะทําใหสีติดผาไดไมเทากัน หรือกระบวนการผสมสีตาง ๆ   

 จากการทดลองใชงานกับเด็กผูวิจัยพบวาเม่ือเด็กไดทดลองทําการมัดยอมดวยตัวเองทํา

ใหเด็กไดเรียนรูที่จะทําอะไรดวยตัวเอง เด็กเห็นคุณคาของของส่ิงเล็ก ๆ มากขึ้น รวมถึงเปนการเสริม

พัฒนาการทางดานอารมณและสังคมใหกับเด็ก การมัดยอมใหเด็กรวมทํางานกับเพ่ือน ๆ รวมถึง

คุณครูหรือผูปกครองที่คอยชวยอยูทําใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธและมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพ่ือน ๆ และ  

เด็ก ๆ ยังสามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันกับผูคนรอบตัวได การทํามัดยอมยังเปนการสราง

อารมณสุนทรี สรางความเพลินเพลินและทักษะทางดานศิลปะใหกับเด็ก รวมถึงทําใหเด็กรูจักมีความ

อดทนรอส่ิงตาง ๆ ทําใหสมาธิเด็กนิ่งข้ึนอีกดวย ขอเสนอแนะท่ีผูวิจัยตองการเสนอแนะคือผูที่จะ

ทําการศึกษาตอไป ควรหาขอมูลเก่ียวกับวิธีการมัดยอมดวยสีอยางอื่นที่ไมใชสีสังเคราะห อาจจะเปน

สียอมจากธรรมชาติแทน เนื่องจากเด็กอาจเผลอหรือเกิดเหตุการณไมคาดคิดแลวสีเขาตาหรือปากได 

ถาเปนสีจากธรรมชาติก็จะปลอดภัยกวาสีที่มาจากการสังเคราะห นอกจากนี้ยังเปนการใหความรูเด็ก

ไปในตัวเรื่องพันธุไมและสีที่ไดจากพันธุไมอีกดวย เปนการปลูกฝงใหเด็ก ๆ รักธรรมชาติไปในตัว 
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KEY WORDS: TIE DYE DESIGN / CHILD DEVELOPMENT     

 KIDAKORN  INTULAHAN: TIE DYE DESIGN FOR KIDS AGES 6-12 YEARS. 

INDEPENDENT STUDY ADVISOR:  ASST.PROF. RATTHAI PORNCHAROEN Ph.D. 131 pp. 

 
 Product design, tie-dye fabric for children aged 6-12 years , divided into two parts , 
consisting of microwave oven heating water pots to four leaves and pot rack , 2 is the second 
part of a pattern, 15 pieces of equipment . was designed to be easy to use. Regard to the 
safety of children as the main And enhance the social and emotional development of the 
children. Doing tie dye is made up of folk wisdom used for a long time . The research , by 
means of a thermal dye . Thermal dye method to dye fabrics and take diverse species than 
less dye staining cold Benefit from the tie- dye , it is very Both meditation and helps in the 
imagination when we were binding or tying boards to make this out as we want . To preserve 
the folk wisdom. The fabric is dyed to learn the scientific process as well as the type of fabric 
or the weight of the fabric makes it a different color fabrics are not equal. Or blending color Of 
the trial , the researchers found that when young children have been dying to try making my 
own children learn to do something by yourself. Kids appreciate the little things more. And 
encouraging them to develop emotionally and socially to children. Tie dye to work with 
children , including teachers or parents to assist their child in making human interaction and 
relationships with friends and kids can also be adapted for use in daily life with . people 
around them . The tie dye also creates aesthetic emotion . The enjoyment and skills in the 
arts to children. Including the children to have patience waiting for things to calm hyperactive 
children as well. Suggestion that the research suggests is the need to investigate further. 
Should find out about how to tie-dye with colors other than synthetic dyes. May be a natural 
dye instead. Because children may accidentally or unexpected happens, then the eyes or 
mouth. If the color of nature , it is safer than the color of the synthetic It also is to educate 
children in the colors of the trees and plants as well. Instill a love of nature in children 
 Product design, tie-dye fabric for children aged 6-12 years , divided into two parts , 
consisting of microwave oven heating water pots to four leaves and pot rack , 2 is the second 
part of a pattern, 15 pieces of equipment . was designed to be easy to use. Regard to the 
safety of children as the main And enhance the social and emotional development of the 
children. Doing tie dye is made up of folk wisdom used for a long time . The research , by 
means of a thermal dye . Thermal dye method to dye fabrics and take diverse species than 
less dye staining cold Benefit from the tie- dye , it is very Both meditation and helps in the 
imagination when we were binding or tying boards to make this out as we want . To preserve 
the folk wisdom. The fabric is dyed to learn the scientific process as well as the type of fabric 
or the weight of the fabric makes it a different color fabrics are not equal. Or blending color Of 
the trial , the researchers found that when young children have been dying to try making my 
own children learn to do something by yourself. Kids appreciate the little things more. And 
encouraging them to develop emotionally and socially to children. Tie dye to work with 
children , including teachers or parents to assist their child in making human interaction and 
relationships with friends and kids can also be adapted for use in daily life with . people 
around them . The tie dye also creates aesthetic emotion . The enjoyment and skills in the 
arts to children. Including the children to have patience waiting for things to calm hyperactive 
children as well. Suggestion that the research suggests is the need to investigate further. 
Should find out about how to tie-dye with colors other than synthetic dyes. May be a natural 
dye instead. Because children may accidentally or unexpected happens, then the eyes or 
mouth. If the color of nature , it is safer than the color of the synthetic It also is to educate 
children in the colors of the trees and plants as well. Instill a love of nature in children 
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ความรู ใหคําปรึกษาและคําแนะนําตลอดระยะเวลาท่ีศึกษา 
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มัณฑนศิลป มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกคนที่คอยใหคําแนะนํา ชวยเหลือและเปนกําลังใจใหกัน  

และกันมาโดยตลอด 

 ขอบคุณเด็ก ๆ และอาจารยโรงเรียนณดรุนรวมถึงเด็ก ๆ ที่ขาพเจาไดไปทําการทดสอบ

การใชงานท่ีใหความรวมมือและความชวยเหลือ ในการเก็บขอมูลและทําการทดสอบผลิตภัณฑ
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 ศิลปะการนําผามายอม ไมใชส่ิงแปลก หรือพึ่งจะคนพบนวัตกรรมใหมแตอยางใด การ

ทําผามัดยอมนี้เปนการทําข้ึนจากภูมิปญญาชาวบานที่ใชกันมาชานานเปนการถายทอดภูมิ

ปญญาจากรุนสูรุนสืบทอดตอกันมาจนเกิดเปนวัฒนธรรมชุมชน บางชุมชนยังคงสืบสานงานมัด

ยอมตอไป สมัยกอนชาวบานนิยมทําผามัดยอมใชกันในครัวเรือนแตสมัยนี้จะเนนไปทางทําขายใน

ระดับทองถิ่น ไปจนถึงระดับประเทศ โดยการทําผามัดยอมก็แบงออกเปนวิธีการยอมแบบรอนและ

ยอมแบบเย็น ซึ่งกระบวนการทําทั้งสองวิธีนี้ก็จะคลายคลึงกัน แตกตางกันที่กรรมวิธียอมรอนจะ

ยอมผาไดหลากหลายชนิดกวาและใชเวลายอมที่นอยกวาการยอมเย็น แตสีผาก็ตกไดงายกวาการ

ยอมเย็นดวย ประโยชนจากการทําผามัดยอมก็มีอยูมาก ทั้งฝกสมาธิและชวยในเร่ืองจินตนาการ

ตอนที่เรากําลังมัดหรือผูกผาเพื่อใหลายออกมาตามที่เราตองการ รวมถึงยังเปนการอนุรักษภูมิ

ปญญาชาวบาน รวมถึงการทําผามัดยอมนี้ยังเปนการไดเรียนรูกระบวนการทางวิทยาศาสตรอีก

ดวย เชน ชนิดของผาหรือน้ําหนักของผาที่ตางกันก็จะทําใหสีติดผาไดไมเทากัน หรือกระบวนการ

ผสมสีตางๆ ซึ่งโดยสวนมากแลวผามัดยอมนั้นจะเปนผูใหญที่เปนคนทําผามัดยอม เนื่องจาก

กรรมวิธีการทํานั้น  อาจเปนอันตรายตอเด็กเพราะเด็กๆนั้นยังไมคอยรูจักระมัดระวังตัวเทาที่ควร 

หรือถาเด็กทําอาจทําใหสีหกเลอะเทอะได ผูวิจัยจึงคิดอยากทําผามัดยอมสําหรับเด็กดวยเพื่อเพิ่ม

ความปลอดภัยในการใชงานและเสริมพัฒนาการทางดานอารมณและสังคมใหกับเด็ก โดยจะทํา

สําหรับเด็กอายุ 6-12 ป 

 เนื่องจากเด็กในวัย 6-12 ปนั้น เปนวัยที่ผูใหญควรใหความสําคัญ เพราะเด็กวัยนี้เปน

วัยที่มีพัฒนาการมาก โดยเฉพาะพัฒนาการทางดานอารมณและสังคม เด็กมีความพรอมมากข้ึน

เร่ิมเรียนรูอยางมีระบบและสนใจสิ่งแวดลอมมากข้ึน เด็ดในวัยนี้จะมีอารมณเขามาเกี่ยวของไมมี

ความอดทน เด็กจะชอบจับกลุมกับเพื่อนและเลนกับเพื่อน นับเปนการเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญ ถา

เราใหเด็กจับกลุมกับเพื่อนและเลนของเลนที่สามารถเรียนรูและเสริมพัฒนาการเด็กไปดวยไดก็จะ

เปนประโยชนตอตัวเด็กในอนาคต โดยกระบวนการทําผามัดยอมนี้เปนศิลปะชนิดหนึ่งที่สามารถ

เสริมพัฒนาการของเด็กทางดานตางๆ ได เชน การมัด ผูก หรือดึงเชือก เปนการชวยพัฒนา

กลามเนื้อมือของเด็กเพราะเด็กในระดับประถมศึกษา จะตองใชมือในการเขียนมากข้ึน การรอผา
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มัดยอมเมื่อจุมสีหรือรอใหผามัดยอมแหงตอนตาก ก็ทําใหเด็กรูจักอดทนรอมีความอดทนอดกล้ัน

ไดมากข้ึน เด็กสามารถเรียนรูหลักของสีไดจากการผสมสี เปนตน และเมื่อทําผามัดยอมเสร็จแลว

เด็กก็สามารถทําผาเหลานั้นไปใชในชีวิตประจําวันได เปนความภาคภูมิใจกับตัวเด็กดวย การ

ออกแบบนี้จะคํานึงถึงหลักสรีระของเด็กอายุ 6-12 ป และความปลอดภัยตอเด็ก โดยจะใชวิธีการ

ยอมรอนเพราะวิธีการยอมรอนจะทําใหผาติดสียอมไดดีกวาการยอมเย็นโดยการทําการมัดยอมนี้

จะตองมีผูปกครองหรือคุณครูคอยชวยเหลือเด็กอยูดวย รวมถึงออกแบบชุดอุปกรณใหงายตอการ

ใชงาน 
 
วัตถุประสงคการศึกษา 
 1. เพื่อออกแบบผลิตภัณฑสําหรับทําผามัดยอมสําหรับเด็กอายุ 6-12 ป 

 2. ออกแบบผลิตภัณฑสําหรับทําผามัดยอมที่เด็กสามารถเลนไดอยางปลอดภัย 

 3. เพื่อใหเด็กอายุ 6-12 ป ไดรูจักกรรมวิธีการทําผามัดยอม 

 4. เพื่อเสริมพัฒนาการทางดานอารมณและสังคมใหกับเด็ก 
 
ขอบเขตการศึกษา 
 เพื่อใหบรรลุเปาหมายในการวิจัยจึงไดวางขอบเขตไวดังนี้ 

 1. การศึกษาในคร้ังนี้จะออกแบบผลิตภัณฑสําหรับทําผามัดยอมสําหรับเด็กอายุ 6-

12 ป  โดยผลิตภัณฑสําหรับทําผามัดยอมนี้จะตองเอ้ืออํานวยใหเด็กเลนดวยกันโดยที่เด็กจะตอง

ไมแยงกันใชงาน และใชงานดวยกันอยางทั่วถึง โดยแบงออกเปนสองสวน  ดังนี้  

  1.1 ชุดอุปกรณสรางลวดลายสําหรับมัดยอม 

  1.2 เตาสําหรับยอมผา 

 2. การศึกษานี้จะทําการทดลองจากเด็กอายุ 6-12 ป  
 
ขั้นตอนของการศึกษา 
 1. หาขอมูลดานเอกสารเกี่ยวกับผามัดยอม และขอมูลดานพัฒนาการเด็กอายุ 6-12 ป 

 2. ทดลองทําผามัดยอมดวยตนเอง  

 3. ออกแบบและทดลองทําผลิตภัณฑสําหรับทําผามัดยอมสําหรับเด็กอายุ 6-12 ป 

โดยเนนเร่ืองความปลอดภัย 

 4. ทําแบบจําลอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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 5. นําแบบจําลองและวิธีการผลิตมาปรึกษาผูเชี่ยวชาญเพื่อสรุปแนวทางการออกแบบ

และผลิต 

 6. ทําการผลิตตนแบบผลิตภัณฑ 

 7. ทดลองใหเด็กอายุ 6-12 ปใช 

 
คําจํากัดความที่ใชในการศึกษา 
 ผลิตภัณฑสําหรับทําผามัดยอม โดยผลิตภัณฑสําหรับทําผามัดยอมนี้ประกอบดวย

เตาสําหรับใชตมน้ํา หมอสําหรับใสน้ําตม 4 ใบ และชุดอุปกรณสําหรับสรางลวดลาย 

 ผามัดยอม การยอมผาเพื่อใหเกิดลวดลายบนผืนผาดวยการมัดเพื่อกั้นสี แลวจึงนําไป

ยอมเรียกวา การมัดยอม 

 พัฒนาการเด็กวัยตอนกลาง เด็กวัยตอนกลางในการศึกษานี้คือเด็กชวงอายุ 6-12 ป 
 
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย  
 ประมาณ 5 เดือน  เร่ิมงานวิจัยต้ังแตเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2556 
 
แหลงขอมูล 
 1. แหลงขอมูลประเภทส่ือสิงพิมพตางๆ ทั้งหนังสือ เอกสารงานวิจัย ส่ือจากอินเตอรเน็ต 

 2. แหลงขอมูลประเภทบุคคล จากการสอบถาม สัมภาษณ ชาวบานและผูเชี่ยวชาญ 
 
อุปกรณที่ใชในการคนควา 
 ผูวิจัยมีการเลือกใชอุปกรณในการดําเนินงานคนควาตามความเหมาะสม ไดแก  

 1. กลองดิจิตอลและวิดีโอสําหรับบันทึกภาพเก็บขอมูล  

 2. เคร่ืองเขียน เชนสมุด ปากกา ดินสอเพื่อจดบันทึกการเก็บขอมูลตางๆ 

 3. คอมพิวเตอร เพื่อใชบันทึกขอมูลและวาดแบบราง 
 
การเสนอผลงาน 
 ทางผูวิจัยจะมีการนําเสนองานวิจัยดวยวิธีการตาง ๆ ไดแก  

 1. การจัดทํารูปเลมเอกสารการคนควาอิสระ 

 2. การนําเสนอผลงานและการวิจัยโดยใชโปรแกรมพาวเวอรพอยท  

 3. การนําเสนอผลงานดวยการจัดทําแบบจําลองและช้ินงานตนแบบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1. ไดผลงานการออกแบบผลิตภัณฑสําหรับทําผามัดยอมสําหรับเด็กอายุ 6-12 ป 

 2. ไดผลิตภัณฑสําหรับทําผามัดยอมที่เด็กสามารถเลนไดอยางปลอดภัย 

 3. ทําใหเด็กอายุ 6-12 ป ไดรูจักกรรมวิธีการทําผามัดยอมและเด็กไดใชเวลาวางให

เกิดประโยชน 

 4. เปนการชวยเสริมพัฒนาการดานอารมณและสังคม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 

 
 ผูวิจัยไดศึกษาและรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ โดยการศึกษาวิเคราะหเพื่อใชเปน

พื้นฐานในการสรางสรรคออกแบบผลงาน โดยแบงออกเปนขอมูลตาง ๆ ดังนี้ 

 1. ขอมูลเกี่ยวกับการทําผามัดยอม 

  1.1 ประวัติความเปนมาและความหมายของผามัดยอม 

  1.2 เทคนิควิธีการมัดยอม 

  1.3 โครงสรางของผา 

  1.4 ลวดลายมัดยอม 

 2. ขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กอายุ 6-12 ป 

2.1 พัฒนาการดานอารมณของเด็กวัยตอนกลาง (อายุ 6-12 ป)  

  2.2 พัฒนาการดานสังคมของเด็กวัยตอนกลาง (อายุ 6-12 ป)  

 3. ขอมูลที่เกี่ยวของกับการออกแบบ 

 4. กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 

 5. การออกแบบของเลนเด็กและความปลอดภัยในการเลน 

 6. สัดสวนของเด็กและการวัดขนาดรางกายของมนุษย 

 7. ประเภทของพลาสติกและกรรมวิธีการข้ึนรูป 

  7.1 ประเภทของพลาสติก 

  7.2 กรรมวิธีการผลิตชิ้นงานพลาสติก 

 8. หลักการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา (Induction Hob)  

 9. การเก็บขอมูลในคาบเรียนศิลปะของเด็กวัย 6-12 ป 

 10. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอมูลเกี่ยวกับการทําผามัดยอม 
 ประวัติความเปนมาและความหมายของผามัดยอม 
 ประวัติความเปนมาของผามัดยอม ผามัดยอมเร่ิมทํากันในสมัยเอเชียโบราณแผขยาย

ไปยังตอนกลางของทวีปอินเดียไปยังมาเลเซียและขามไปยังแอฟริกา ในทวีปอเมริกาใตเร่ิมมีการ

มัดยอมจากชาวโคลัมเบียในยุคแรกลักษณะการทําเปนวงกลมและสี่เหล่ียมดวยแบบสีงาย ๆ เปน

ที่นิยมใน เม็กซิโก กัวเตมาลา โบลิเวีย ปารากวัย และอาเจนตินา และชาวอินเดียแดง ก็ยึดอาชีพนี้

มากข้ึน ในเวลาตอมา เทคนิคในการทํางานในความคิดที่แตกตางกันออกไปตามยุคสมัย แตยังคง

มีความคลายคลึงกันอยู ผาถูกนําไปใชประโยชนแตกตางกัน เทคนิคการทํามัดยอมทุกแบบมาจาก

พื้นฐานอันเดียวกัน คือตองผูกผาเปนปม หอพับ และการเย็บ ซึ่งทําไดหลากหลายรูปแบบและอาจ

ใชดายเย็บผานผาชั้นเดียว หรือหลายช้ัน จนกระทั่งผาที่ถูกเย็บแนนจนเปนจีบหรือรอยยับ วิธีการ

เย็บอาจเย็บเปนวงกลม รูปไข เสนตรง ตามแบบ และอาจจะเย็บใหเปนลายขรุขระดวยก็ได (ยุพิน

ศรีสายทอง, 2544)  

 

 
 
ภาพที่ 1 แสดงภาพผามัดยอมของชาว Nigeria ในประเทศแอฟริกา 

ที่มา: Printed and Dyed textiles from Africa (2001)  
 
 ยุพิน  ศรีสายทอง (2544) ยังกลาวไวอีกวา ยังมีหลักฐานปรากฏวาการมัดยอมได

เกิดข้ึนในตอนตนราชวงศถังของจีน (ค.ศ.618-906) แถบเสฉวน (Szechwan) และยูนาน 

(Yunnan) ในจีนตอนใตและไดขุดพบเศษผาเกาแกบนทางสายไหม (Silk road) ซึ่งเปนเสนทาง

จาก จีนไปสูเปอรเซีย และพอคาจะลําเลียงสินคา ผามัดยอมและผาชนิดอ่ืน ๆ จากถิ่นหนึ่งไปสูอีก

ถิ่นหนึ่งบอย ๆ กรรมวิธีการยอมชนิดมัดยอมนี้ (วิชัย ไลละวิทยมงคล, ม.ป.ป.) ตอจากนั้นได

แพรหลายไปยังประเทศญ่ีปุนซึ่งเปนดินแดนแหงผาไหมที่สวยงาม มีราคาแพงมาก ซึ่งมาจากฝมือ
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การทําผามัดยอมของพวกขุนนางและพระ อันเปนที่รูจักการมัดยอมของญ่ีปุนวา “Shibori หรือ     

ชิโบริ” ดังแสดงในภาพที่ 2 จึงทําใหผาฝายเปน ที่รูจักกันมาเปนเวลาหลายรอยป ตอมา

อุตสาหกรรมไดเขามา มีบทบาทมากขึ้น จึงทําใหการมัดยอมผา กลายเปนอุตสาหกรรมภายใน

บาน ซึ่งปรากฏใหเห็นไมมากนัก แตการทํามัดยอม ไดรับการพัฒนาใหดีข้ึนในตอนตนสมัยของ

ประเทศอินเดีย กอนที่จะมาถึงประเทศญ่ีปุน เส้ือผาของคนทั่วไปแสดงใหเห็นการเขียนภาพสีบน

ผนังและเพดานถํ้าที่ อจันตา (Ajanta) ในศตวรรษที่ 6-7 มีลักษณะเปนวงกลมสีขาวคลายกับจะทํา

ใหเห็น เปนเหมือนการทําหวงวงกลม  ซึ่งเปนที่รูจักกันในอินเดียวา ปลักใจ (Plangi) วงกลมเหลานี้

มีขนาดแตกตางกัน วงกลมที่เล็ก ๆ นั้นทําข้ึนจากการที่ใชเล็บกดลงบนเนื้อผาที่เปยกหมาด ๆ หญิง

ที่มีเล็บยาวเปนพิเศษสามารถสรางวงกลมโดยใชเล็บกดทับเสนดายลงบนเนื้อผาแลวลากเสนทํา

วงกลมไดตามตองการ 

 นอกจากนี้ราว ค.ศ. 1960 หรือราว พ.ศ. 2503 การมัดยอมเปนที่นิยมกันมากในหมูคน

หนุมสาวในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูที่รับความเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ปจจุบันศิลปนได

เล็งเห็นวาพวกวงกลม จีบ และปม มีการใชอยางมาก ตัวอยางของเร่ืองมัดยอมพิสูจนใหเห็นวา 

แนวความคิดจากเร่ืองผานี้ไดนําไปใชกับศิลปะประเภทแขวนผนัง ประติมากรรม การตกแตง 

 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงภาพผามัดยอมของชาวญ่ีปุน เรียกวา ชิโบริ 

ที่มา: Sri Partners LLC (2009)  
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ภาพท่ี 3 แสดงภาพ Jimi Hendrix ผูนําเทรนดผามัดยอมยุค70s ในประเทศสหรัฐอเมริกา  

 ป 1969 

ที่มา: Monolurf (2009)  

 

 ตัวอยางการมัดยอมที่มีใหเห็นในประเทศไทยและกัมพูชา ดังแสดงในภาพที่ 4 และ 5 

นั้นเปนเครื่องแสดงใหเห็นวามีการมัดยอมใน 2 ประเทศนี้ และแพรหลายเขาไปยังประเทศ

อินโดนีเซีย มีการนําไปใชในการตกแตงผาไหมชั้นดี เพื่อใชทําผาคลุมไหล สไบ และโสรง 

 

 
 

ภาพที่ 4 แสดงผามัดยอมในประเทศไทย 

ที่มา: บุษราและคณะ (2546)  
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ภาพที่ 5 แสดงภาพผามัดยอมในประเทศกัมพูชา Resist tie-dyed plangi 

ที่มา: Gillian Green (2004)  

 

 คนึง (2544) กลาวไววา คนไทยมีความรูเร่ืองการทําผามัดยอมมาแตโบราณ แตการ

มัดยอมของคนไทย นิยมยอมเสนใยดวยการมัดแลวจึงนํามาทอเปนผืนเพื่อใหเปนลวดลายเรียกวา

ผาไหมมัดหมี่ หรือผามัดหมี่ คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนิยมนํามาใชเปนเคร่ืองนุงหม

เปนส่ิงเชิดหนาชูตาและฐานะของผูที่สวมใส สวนลวดลายนี้ยอมข้ึนกับความสามารถของ ผูมัด

และผูทอ ใหเกิดความวิจิตร สวยงาม เปนที่นิยมและแพรหลายในหมูคนไทยและชาวตางประเทศ 

ยุพินศรี (2544) กลาวเพิ่ม เติมอีกวา การมัดยอมในแตละประเทศ แสดงใหเห็นถึงการออกแบบที่

แตกตางกันและลักษณะการใหสี ซึ่งผูผลิตสามารถวางแนวทางและรูปแบบของผาเพื่อผลิตออกไป

ทั่วโลก ในระยะเวลาที่แตกตางกันตามรูปแบบของวัฒนธรรม 

 ความหมายของมัดยอมและผามัดยอมนั้น มีผูที่ใหนิยามความหมายไวมากมาย ดังนี้ 

Norma H. and other (1988) ไดอธิบายความหมายของคําวา Tie-Dye ไววา Tie-Dye เปนหนึ่งใน

กระบวนการยอมผาที่ไมตองการใหสีติดบริเวณที่ถูกสีกั้นไว เปนกระบวนการทําดวยมือซึ่งนําเสน

ใยหรือผืนผามาหอหุมและมัดดวยเชือกหรือดาย เมื่อผาหรือเสนใยถูกยอมและลางออกจะเหลือแต

สวนที่ไมไดยอมแสดงอยู 

 The Little Oxford Dictionary (1996) ไดใหความหมายของคําวา Tie-Dye ไววา 

วิธีการสรางลวดลายดวยการมัดเพื่อกั้นสีบนสวนตาง ๆ ของผา 

 Garment & Textitle Dictionary (1997) ไดใหความหมายของคําวา Tie dyeing ไววา 

รูปแบบของการกั้นสีแบบหนึ่ง ส่ิงที่นํามายอมจะถูกมัด หรือทําใหเปนปม รวมถึงการพับผาแบบ

ตาง ๆ เขากับตัวกั้นสี เพื่อทําใหเกิดลวดลายบนผืนผา 
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 Yoshiko Iwamoto Wada (1999) กลาวไววา ชิโบริ (Shibori) เปนภาษาญ่ีปุน เปนการ

เย็บผาใหเกิดเปนรูปกอนนําไปยอม โดยมีรากศัพทมาจาก Shiboru ซึ่งแปลวา การบิด บีบ รีด คํา

วา ชิโบริ (Shibori) มีความหมายเดียวกับ tie-and-dye  

 Dictionary of Fashion (2003) และพจนานุกรมประกอบภาพคําศัพทแฟช่ัน พรสนอง 

วงศสิงหทอง (2549) ไดใหความหมายของคําวา Tie-dye ไววา วิธียอมผา ข้ันแรกเปนการยอมสี

พื้น จากนั้นจึงใชเชือกผูกแนนรอบรอยฟูของผา แลวจุมลงในสีที่สอง เพื่อใหเกิดลวดลายสองสี 

แลวทําซ้ําเพื่อใหไดสีเพิ่ม ลวดลายที่ไดจะเปนวงท่ีมีชายเปนเหมือนขนนกหรือขอบสีกลมกลืนกัน 

เทคนิคมีตนกําเนิดจากประเทศอินโดนีเซีย และเปนที่นิยมเมื่อชวงป 1920 สวนใหญใชทํา

ผาพันคอ ร้ือฟนกลับมาใชกับ บลูยีนส ที-เชิ้ต ชุด และขนสัตว เมื่อชวงป 1960 

 The Hippie Dictionary (2004) ไดใหความหมายของคําวา Tie-dye ไววา 

กระบวนการสรางสรรคการยอมอยางหนึ่งที่สุมลายบนเส้ือผาดวยการผูกดวยเชือกรอบ ๆ ผา ตรง

สวนที่ถูกแบงของผาจะเปนบริเวณที่ไมตองการใหยอม 

 งานวิเคราะหวิจัยเคมีส่ิงทอ (2521) กลาวไววา Tie-dye เปนการทําลวดลายใหเกิดข้ึน

บนผาที่เปนแบบ Resist dyeing มีหลักเกณฑในการทําคลายคลึงกับการทําผาปาเตะ (Batik) 

สวนวิธีการจะยากหรืองายข้ึนอยูกับลวดลายที่ตองการ 

 นวลแข (2542) อธิบายไววา การมัดและยอม (Tie and dye) เปนการทําลวดลายผา

ดวยมือเชนเดียวกัน อาจทําในขณะที่เปนผาแลวก็ไดโดยมัดดายหรือผาที่ไมตองการใหติดสีไวให

แนนตามแบบที่ตองการ แลวนําไปยอมทั้งชิ้นหรือทั้งผืน ตัวอยางผาที่ผลิตโดยการมัดดายแลว 

 คนึง (2544) อธิบายไววา Tie-dye หรือมัดยอม เปนการทําลวดลายบนผืนผา โดยการ

ผูกมัดผา เพื่อมิใหน้ําสีซึมเขาไปในบริเวณที่มัดไว เพื่อใหเปนลวดลายที่ตองการ สวนลวดลายที่

ตองการใหวิจิตรสวยงามมากนอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับเทคนิคและการผูกมัดดวยวัสดุซึ่งปองกัน

ไมใหสียอมซึมผานเขาไปได และคงเหลือเนื้อผาใหติดสีน้ํายอมใหเปนสีสลับกับขาว และยังอธิบาย

อีกวาการทําผามัดยอมหรือ Tie-dye มีหลักเกณฑการทําคลายคลึงกับผาปาเตะ (Batik) สวน

ความยากงายนั้น ข้ึนอยูกับลวดลายที่ตองการ  

 คนึง (2544) อธิบายเพิ่มเติมไวอีกวา การทําผามัดยอม จะทําลวดลายไดกี่สีไดในผา

ผืนเดียวกัน ในกรณีที่ตองการทําลวดลายหลาย ๆ สี ภายหลังที่ไดยอมสีแรกเสร็จแลว ใหนํามามัด

ซ้ํา เพื่อเก็บสีแรกไวโดยการมัดปดสวนที่ตองการไว จากนั้นจึงนําไปยอมสีตอไป ทําเชนนี้เร่ือยไป

จนกวาจะไดสีและลายที่ตองการ การมัดยอมโดยการเลนสีใหเปนสีออนสีแกในผืนเดียวกัน ในการ

ยอมอาจทําไดโดยการเร่ิมจากสีออนไปจนถึงสีเขมจัด การยอมลักษณะนี้จะไดสีเปนสามตอน 
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 จากที่กลาวมาขางตน การนําเอาเทคนิควิธีการมัดตาง ๆ มาผสมผสานกันจนเกิดเปน

ลวดลายบนผานั้น มาจากการผสมผสานเทคนิควิธีการมัดยอมตาง ๆ เขาไวดวยกัน เชน มัด พับ 

เย็บ เนา ขยํา มวน พัน ซึ่งแตละคนอาจมีการนําวัสดุตาง ๆ ใกลตัวหรือจากธรรมชาติมาใสใน

ข้ันตอนการมัด เพื่อใหเกิดลวดลายตามจินตนาการของผูมัด ซึ่งแตละประเทศแตละพื้นที่ก็จะมีการ

ออกแบบและการใชสีที่ตางกันไปตามแตประเทศและวัฒนธรรมของตน แตเทคนิควิธีการมัดนั้นก็

ยังคงคลายคลึงกันอยูดี  
 เทคนิควิธีการมัดยอม 
 ผามัดยอมมีกรรมวิธีการกันสีดวยการมัด แลวนําไปยอมสี สวนที่ถูกมัดจะไมดูดสี ทํา

ใหเกิดลวดลายตาง ๆ วัสดุที่ใชมัดไดแกเชือกฟาง ปอ ลวด ไนลอน ยางยืด พลาสติก และการ

รวมทั้งการเย็บและการหนีบดวย โดยทั่วไปแลวกอนการมัดจะตองพับผาตามแบบที่ออกไว แต

อยางไรก็ตามมีการใชวิธีการผูกและมัดผาโดยมวน ขยุม รวบผาเขาหากัน และการจับจีบ แลวใช

เชือกมัดหรือยางรัด หรือใชวิธีมัดโดยตรง นอกจากนี้ยังใชอุปกรณหรือของเหลือใชตองการทิ้งมา 

เปนสวนประกอบในการมัดเชนการใชผาหอ การประกบดวยวัสดุบางอยาง การเอาผาใสใน

อุปกรณ ซึ่งแบบที่เปนหลักที่ทําใหเกิดลวดลายตาง ๆ ไดแกลวดลายตลอดผืนผา ลายวงกลม 

แบบรูปเหล่ียม ลายแบบเปนแถบหรือเปนทางยาว ๆ แบบตะเข็บจาการเย็บ (ยุพินศรี, 2548)  

 จากที่ไดทําการศึกษาเทคนิค วิธีการมัดยอมคือการใชยาง เชือก ฟาง ดาย และหรือมี

การนําวัสดุ- อุปกรณอื่น ๆ มาชวยในกระบวนการมัดยอม เพื่อทําใหเกิดลวดลายตาง ๆ ตามที่ผู

ยอมตองการ ซึ่งในแตละเทคนิควิธีการยอมนั้น ยังสามารถแยกออกมาไดอีกหลายวิธีการ  

 โดยเสาวนิตย กาญจนรัตน (2543) ไดทดลองเทคนิคในการทําผามัดยอมดวยวิธีการ 

3 วิธีการ ดังนี้    
 1. การพับแลวมัด  
  คือ เปนการพับผาเปนรูปตาง ๆ แลวมัดดวยยางหรือเชือก ผลที่ไดจะไดลวดลายที่

มีลักษณะลายดานซายและลายดานขวาจะมีความใกลเตียงกัน แตจะมีสีออนดานหนึ่งและสีเขม

ดานหนึ่ง เนื่องจากวาหากดานใดโดนพับไวดานในสีก็จะซึมเขาไปนอย ผลที่ไดก็คือจะมีสีจางกวา

นั่นเอง 
 2. การขยําแลวมัด  
  คือ เปนการขยําผาอยางไมตั้งใจแลวมัดดวยยางหรือเชือก ผลที่ไดจะไดลวดลาย

แบบอิสระ เรียกวาลายสวยแบบบังเอิญทําแบบนี้อีกก็ไมไดลายนี้อีกแลวเนื่องจากการขยําแตละ

ครั้งเราไมสามารถควบคุมการทับซอนของผาไดฉะนั้นลายที่ไดเปนลายที่เกิดจากความบังเอิญ 

จริง ๆ เปรียบเทียบเหมือนกับการที่เราเห็นกอนเมฆ กอนเมฆแตละกอนจะมีลักษณะแตกตางกัน 
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และเมื่อผานสักครูลายหรือลักษณะของกอนเมฆก็จะเปลี่ยนไปเราเรียกวาลายอิสระ หรือรูปราง

รูปทรงอิสระนั่นเอง 
 3. การหอแลวมัด  
  คือ เปนการใชผาหอวัตถุตาง ๆ ไวแลวมัดดวยยางหรือเชือก ลายที่เกิดข้ึนจะเปน

ลายใหญหรือเล็กข้ึนอยูกับวัตถุที่นํามาใช และลักษณะของการมัด เชน การนําผามาหอกอนหิน

รูปทรงแปลก ๆ ที่มีขนาดไมใหญนัก แลวมัดไขวไปมา โดยเวนจังหวะของการมัดใหมีพื้นที่วางใหสี

ซึมเขาไปได อยางนี้ก็จะมีลายเกิดข้ึนสวยงามแตกตางจากการมัดลักษณะวัตถุอ่ืน ๆ ดวย  

 ความแนนของการมัด  

 กรณีแรกมัดมากเกินไปจนไมเหลือพื้นที่ใหสีแทรกซึมเขาไปไดเลย ผลที่ไดก็คือ ไดสีขาว

ของเนื้อผาเดิม อาจมีสียอมแทรกซึมเขามาไดเล็กนอย อยางนี้เกิดลายนอย 

 กรณีที่สองมัดนอยเกินไป เหลือพื้นที่ใหสียอมติดเกือบเต็มผืน อยางนี้เกิดลายนอย

เชนกัน ทั้งผืนมีสียอมแตแทบไมมีลายเลย กรณีที่สาม มัดเหมือนกันแตมัดไมแนน อยางนี้เทากับ

ไมไดมัดเพราะหากมัดไมแนนสีก็จะแทรกซึมผานเขาไปไดทั่วทั้งผืน 

 การใชอุปกรณชวยในการหนีบผาแลวมัด เพื่อใหเกิดความแนน และเกิดลวดลายตาม

แมแบบที่ใชหนีบ ดังนั้นลายสวยเพียงใดข้ึนอยูกับการออกแบบแมแบบที่จะใชหนีบดวย 

 ความสม่ําเสมอของสียอม สียอมที่ติดผาจะสม่ําเสมอไดข้ึนอยูกับอุณหภูมิความรอน

ขณะนําผาลงยอม และการกลับผาไปมาการขยําผาเกือบตลอดเวลาของการยอมหนึ่งถึงหนึ่ง

ชั่วโมงครึ่งกอนที่จะแชผาไว 

 การใชสียอมผาไดลอน (Dylon) แบงเปนการใชสียอมแบบรอนและเย็นดังรูป 
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ภาพที่ 6 แสดงภาพวิธีการยอมรอน 

ที่มา: http://vorabhasd.co.th/Col_MPD.htm (2555)  

 

 
 

ภาพที่ 7 แสดงภาพวิธีการยอมเย็น 

ที่มา: http://vorabhasd.co.th/Col_CWD.htm (2555)  

http://vorabhasd.co.th/Col_MPD.htm�
http://vorabhasd.co.th/Col_CWD.htm�
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 โครงสรางของผา 
 โครงสรางของฝายใยฝายเปนหนึ่งในใยเซลลูโลสธรรมชาติที่มีอยู สวนประกอบทาง

เคมีของใยเซลลูโลสประกอบดวยกลุมแอนไฮโดรกลูโคสจํานวนมากมาจับกลุมตอกันเปนโซยาว

หรือเปนโมเลกุลใหญ ซึ่งกลูโคสแตละหนวยนั้นประกอบดวยคารบอน 44.4 เปอรเซ็นต ไฮโดรเจน 

1.2 เปอรเซ็นต และ ออกซิเจน 49.4 เปอรเซ็นต (นวลแข, 2542)  

 ตามนิยามแลว เสนใยหมายถึงวัสดุหรือสารใด ๆ ทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย

สรางข้ึน ที่มีอัตราสวนระหวางความยาวตอเสนผานศูนยกลางเทากับหรือมากกวา 100 สามารถ

ข้ึนรูปเปนผาได และตองเปนองคประกอบที่เล็กที่สุดของผา ไมสามารถแยกยอยในเชิงกลไดอีก 
 1. ประเภทของเสนใย 
  เราสามารถแยกประเภทของเสนใยไดหลายแบบขึ้นอยูกับลักษณะการแบง ในที่นี้

เราแบงตามแหลงกําเนิดของเสนใยซ่ึงจะแบงไดเปนสองประเภทใหญ ๆ คือ เสนใยธรรมชาติและ

เสนใยประดิษฐ ในกลุมของเสนใยธรรมชาติก็ยังแบงยอยไดอีกเปนเสนใยที่มาจากพืช จากสัตว 

และจากแร สวนเสนใยประดิษฐสามารถแยกเปนเสนใยที่ประดิษฐจากธรรมชาติ เสนใยสังเคราะห 

และเสนใยที่ประดิษฐจากวัสดุอ่ืน ๆ  

  1.1 เสนใยธรรมชาติ (Natural fibers) เสนใยพืช เชน ฝาย ลินิน ปอ รามี ปาน นุน 

เสนใยสัตว เชน ขนสัตว (wool) ไหม (silk) ผม (hair) แร เชน แรใยหิน (asbestos)  

  1.2 เสนใยประดิษฐ (Man-made fibers) ประดิษฐจากธรรมชาติ เชน เรยอน อะซิ

เทต ไตรอะซีเทต เสนใยสังเคราะห เชน โอเลฟนส โพลีเอสเทอร โพลีอรามิด ไนลอน แรและเหล็ก 

เชน โลหะ แกว เซรามิก กราไฟต 
 2. สมบัติของเสนใย 
  สมบัติของเสนใยมีผลโดยตรงตอสมบัติของผาที่ทําข้ึนจากเสนใยนั้น ๆ ผาที่ทําจาก

เสนใยที่แข็งแรงก็จะมีความแข็งแรงทนทานดวย หรือเสนใยที่สามารถดูดซับน้ําไดดีจะสงผลใหผา

สามารถดูดซับน้ําและความช้ืนไดดี เหมาะสําหรับการนําไปใชในสวนที่มีการสัมผัสกับผิวและดูด

ซับน้ํา เชน ผาเช็ดตัว ผาออม เปนตน 

  ดังนั้นการที่เราเขาใจสมบัติของเสนใย จะชวยทําใหสามารถทํานายสมบัติของผาที่

มีเสนใยนั้น ๆ เปนองคประกอบ รวมไปถึงผลิตภัณฑสุดทายได ซึ่งจะชวยใหสามารถเลือกชนิดของ

ผลิตภัณฑในเบ้ืองตน ไดถูกตองตามความตองการ ของการนําไปใชงาน โดยการคาดเดาจาก

องคประกอบที่แจงไวในปายสินคา 

  ความแตกตางของเสนใยขึ้นอยูกับโครงสรางทางกายภาพ องคประกอบทางเคมี 

และการเรียงตัวของโมเลกุล ซึ่งสวนผสมและความแตกตางในปจจัยทั้งสามนี้ ทําใหเสนใยมี
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สมบัติที่หลากหลายและแตกตางกัน ซึ่งสมบัติของเสนใยก็จะมีผลตอสมบัติของผาหรือผลิตภัณฑ

ที่ผลิตจากเสนใยนั้น ทั้งในสวนที่เปนที่ตองการและไมตองการตอการนําไปใชงาน ยกตัวอยาง

เชน ในเสนใยที่สามารถดูดซับน้ําไดนอย จะสงผลใหผาที่ทําจากเสนใยชนิดนี้มีสมบัติดังนี้ 

 1. เกิดไฟฟาสถิตย (Static build-up) บนเนื้อผาไดงาย ทําใหผาลีบติดตัว 

 2. ผาแหงเร็ว เนื่องจากมีปริมาณน้ําที่ดูดซับนอยและไมมีพันธะ (bond) ระหวาง

เสนใยและ โมเลกุลของน้ํา 

 3. ยอมติดสียาก เนื่องจากการยอมสีสวนใหญอาศัยน้ําเปนตัวกลางพาโมเลกุล

ของสีเขาไปในเนื้อผา ผาที่ไมดูดซับน้ําจึงติดสียอมไดยากกวา 

 4. สวมใสสบายนอยกวา เนื่องจากการเหงื่อที่อยูบนผิวถูกดูดซับนอยทําใหรูสึก    

เปยกช้ืน 

 5. คงรูปไดขณะเปยก (หรือขณะซัก) และผายับนอย ทั้งนี้เนื่องจากปริมาณน้ําที่

ถูกดูดซับมีนอย และไมเกิดพันธะระหวางเสนใย และโมเลกุลของน้ํา ที ่จะทําใหโครงสราง

เปล่ียนแปลงไป 

  ตอไปเรามาดูปจจัยทั้งสามที่มีผลตอสมบัติของเสนใย คือ โครงสรางทางกายภาพ 

องคประกอบทางเคมี และการจัดเรียงตัวของโมเลกุล 

 

 
 
ภาพที่ 8 แสดงภาพรูปรางหนาตัดขวางของเสนใย 

ที่มา: หนวยปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาส่ิงทอ สวทช (2555)  

http://www.mtec.or.th/laboratory/textiles/images/stories/fiber_01max.jpg�
http://www.mtec.or.th/laboratory/textiles/images/stories/fiber_01max.jpg�
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 ลวดลายมัดยอม 
 ลวดลายที่นํามามัดยอมนั้น จากที่ไดทําการศึกษาคนควาจากเอกสารหรือขอมูลตาม

หนังสือตาง ๆ สวนใหญลายผามีพื้นฐานลวดลายมาจากธรรมชาติ เรขาคณิต และลวดลายอิสระ 

ประพาฬภรณ (2552) กลาวไววา ผูผลิตผามัดยอมมักนิยมต้ังช่ือเรียกลายเปนคู บางลวดลายตั้ง

ชื่อเรียกจากลายที่ปรากฏ บางก็ต้ังชื่อเรียกจากรูปแบบของผาที่ถูกมัดเรียบรอยแลว และใน

บางคร้ังก็ต้ังชื่อเรียกจากช่ือผูคิดลายนั้น แตจะไมนิยมเรียกจากรูปทรงของลวดลายพื้นฐาน และ

การผสมของลายที่เกิดจากผูมัดคน จัดวางลงบนผา เปนแตเปนตามเอกสารที่ไดศึกษาเทคนิค

วิธีการมัดยอมนั้น จะมีการต้ังช่ือตามรูปทรง ของลวดลายพื้นฐาน เรียกตามที่ออกมาจาก

จินตนาการของผูมัด และในบางคร้ัง ก็ถูกเรียกตามลวดลาย ที่ปรากฏ 

 ลวดลายเรขาคณิต เชน ลายร้ิว ลายสรอยคอ ลายเชิง ลายรูปหัวใจ ลายขาวตมมัด 

ลายแซนวิช ลายขาวหลามตัด ดังภาพที่ 9  
 

 
 
ภาพที่ 9 แสดงภาพลวดลายเรขาคณิต  

ที่มา: กลุมผลิตภัณฑผามัดยอม คุณวิชัย ชีพนุรัตน ตําบลสวนแตง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 

(2552)  
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 ลวดลายธรรมชาติ ลายหนอน ลายหนอนร้ิว ลายดอก ลายดอกคู ลาย 3 ดอกเรียง ลาย

จระเข ลายใบโพธ์ิ (ลายหนอไม) ดังในภาพที่ 10 

 

 
 

ภาพที่ 10 แสดงภาพลวดลายธรรมชาติ  

ที่มา: กลุมอาชีพผลิตผามัดยอมมัดกัด คุณสุมินตรา เผาพันธุ ตําบลกระจัน อําเภออูทอง  

จังหวัดสุพรรณบุรี (2552)  
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ขอมูลเกี่ยวกับพัฒนาการเด็กอายุ 6-12 ป 
 เด็กวัย 6-12 ขวบ เปนวัยที่มีพัฒนาการสําคัญมาก เปน “วัยสงบ ราบเรียบ” ที่อยู

ระหวาง “วัยยุงยาก” ของเด็กวัยกอนเขาเรียน กับ “วัยบาคล่ัง” ของวัยรุน เปนวัยที่มีความพรอม

มากข้ึน เด็กเร่ิมเรียนรูอยางมีระบบและสนใจส่ิงแวดลอมมากข้ึน และกวางขวางเทาเดิม นับเปน

การเปลี่ยนแปลงคร้ังสําคัญเพราะเด็กเร่ิมออกสูสังคมนอกบาน ตองปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอม

ใหมมีแรงจูงใจใฝสัมพันธที่ทําใหเด็กอยากรวมกลุมกับเพื่อนรุนราวคราวเดียวกัน นักจิตวิทยากลุม

จิตวิเคราะห (Psychoanalysis) เรียกวัยนี้วา “วัยที่สนใจอวัยวะเพศ” (Phallic Stage) กับ “วัยกอน

เขาสูวัยรุน” (Latency Stage) ซึ่งรวมอยูในชวงอายุ 6-12 ขวบ เด็กจะสนใจเร่ืองเพศ วัยเด็ก

ตอนกลางนี้เร่ิมจากฟนน้ํานมหัก และส้ินสุดลงท่ีฟนแทข้ึน ดังนั้นจึงเรียกวัยนี้วา “วัยฟนน้ํานม

หลุด” (Age of the Loose of Tooth) เปนชวงเวลาที่ความเพอฝนของเด็กเร่ิมเขาสูความจริง  

 เด็กวัยนี้เปนวัยที่ยากแกการเขาใจ เหตุผลที่เด็กวัยนี้ยากแกการเขาใจ คือ 

 1. เด็กวัยนี้ชอบจับกลุมเพื่อนรุนราวคราวเดียวกัน โดยไมสนใจพอแม 

 2. เด็กยกยองเพื่อนรวมชั้นมากกวาพอแมและผูใหญ เพราะเด็กวัยนี้มักจะคิดวา

ผูใหญเปนคนเจาเลห หลอกลวงและโกหก 

 3. บางทีเด็กก็กาวราว บางทีก็เงียบเรียบรอยตอผูใหญ เด็กจะจับกลุมกับเพื่อนอยาง

เหนียวแนน และเปนกลุมที่ล้ีลับ แมกลุมจะรวมตัวกันไดไมนาน แตจะมีคําปฎิญาณ และคํา

สัญญาที่เขียนดวยเลือดหรือหมึกสีแดง 

 ลักษณะการเลนของเด็กวัย 6-12 ขวบ การเลนของเด็กเปนกิจกรรมที่กอใหเกิดความ

สนุกสนานโดยไมคํานึงถึงผลตอบแทน การเลนจึงเกิดจากความสมัครใจ ลักษณะการเลนของเด็ก

มีลักษณะ ดังนี้ 

 1. การเลนเปนการระบายพลังที่เหลือ เพราะเด็กไมตองทํางานหนักไมตองใชสมอง  

2. การเลนเปนการหาความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 3. เด็กเลนเลียนแบบพฤติกรรมของผูใหญ เชน เลนตุกตา โดยสมมติใหตุกตาเปนลูก

ตนเองเปนแม หรือการเลนหุงขาว ตมแกง เปนตน 

 4. การเลนของเด็กวัยนี้มักแสดงออกถึงความรูสึก ประสบการณอารมณตาง ๆ เชน

ความคับของใจ ความโกรธ ความสงสัย ความตองการ ฯลฯ ลักษณะการเลนทั่ว ๆ ไป จะเลนเปน

กลุมใหญ 

 ลักษณะการเลนโดยทั่วไป เด็กจะเลนอยางไรข้ึนอยูกับวัยถาวัยตางกัน การเลนก็

ตางกันออกไป ดังนี้ 
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 1. การเลนที่เปนไปตามธรรมชาติ เปนการเลนที่ไมมีกฎเกณฑมักเลนคนเดียวมากกวา

การเลนเปนกลุม เด็กจะเลนตามใจตนเอง เม่ือเบ่ือก็เลิกไปมักเปนการเลนของเด็กวัยกอนเขาเรียน 

เชน การเลนตุกตา แมวาตุกตาจะไมมีความหมายสําหรับเขา แตเด็กจะสํารวจตุกตาโดยดึงทิ้งออก

จากกัน แลวนํามาประกอบใหม แตกลามเนื้อยังไมแข็งแรงพอ เด็กวัยนี้จึงมักทําส่ิงตาง ๆ เสียหาย 

เสมอ 

 2. การเลนแบบสมมติ โดยมากเด็กที่ปรับตัวไมคอยไดมักเลนสมมติมากกวาเด็กที่

ปรับตัวไดดี การเลนสมมติจึง สะทอนใหเห็นถึงจิตใจ อารมณ และความตองการ ตลอดจนถึง

วัฒนธรรมของสังคม ที่เด็กอาศัยอยู เชน เด็กที่พอแมเกลียดชังไมตองการตน จะสมมติตุกตาเปน

พอแม แลวแสดงอา การกาวราวทําลายตุกตานั้นเพื่อระบายความคับแคนใจ สําหรับเด็กที่ชอบ

เปนตํารวจและตองการเปนตํารวจก็จะสมมติตัวเองเปนตํารวจถือปนตอสูกับผูราย ฯลฯ การเลน

สมมติมักเลนเกี่ยวกับชีวิตในบาน การเดินทาง การสมมติตัวเองเปนบุคคลตาง ๆ ในนวนิยาย ใน

โทรทัศนและภาพยนตร 

 3. การเลนสมมติมีประโยชนมาก เปนการฝกใหเด็กคิดอยางเสรีเกี่ยวกับส่ิงที่เปนจริง

ทั้งหลาย เพราะเด็กขาดประสบการณและการเลนสมมติยังชวยใหเด็กไดผอนคลายความตึง

เครียดไดดวย การเลนสมมติเปนการคิดฝนของเด็ก ถาเด็กเพอฝนมากเกินไป จะทําใหเด็กหลุด

ออกไป จากโลกของความเปนจริงและจะทําใหเกิดความสับสนระหวาง “ขอเท็จจริง” (Facts) กับ 

“ความเพอฝน” (Fantasy) ผูใหญควรคอย ๆ ใหเหตุผล แตมิใชขัดขวางหรือหามปราม 

 4. การเลนแบบสรางสรรค เชน การเอาไมมาประกอบเปนรูปตาง ๆ การวาดภาพตาง 

ๆ การวาดเปนการแสดงออกซึ่งอารมณ ความตองการและสิ่งที่เด็กคิดในขณะนั้น เด็กวัย 5-8 

ขวบ จะวาดรูปคนที่เปนเพศเดียวกับตนมากกวาเด็กวัย 11 ขวบ เพราะเด็กวัย 11 ขวบ เริ่มแยก

เพศไดแลว 

 ดังนั้น การจะเขาใจตองสังเกตจากการเลน แตโดยปกติแลวผูใหญมักไมสนใจการ

เลนของเด็ก เพราะถือวาเปนเรื่องไรสาระ และถือวาวัยเด็กก็ชอบเลนเปนธรรมดา เด็กมักจะเลน

ในลักษณะของการระบายอารมณความตองการลับหลังผูใหญ เชน เลนผัวเมีย เปนทหาร ตํารวจ 

และการเลนที่แสดงออกซึ่งความไมพอใจตาง ๆ  

 สุรางค โควตระกูล (2548) กลาวไวเกี่ยวกับพัฒนาการทางดานอารมณ และสังคม

ของเด็กอายุ 6-12 ป วา แมวาเด็กวัยประถมศึกษาจะเรียนรูการควบคุมอารมณ แตผูใหญควรจะ

คํานึงถึง ความแตกตางกันมากเด็กบางคนยังมีความกลัวสัตวเชน งู แมวาจะ เปนงูที่ไมมี

พิษ กลัวความมืด กลัวที่สูง กลัวฟาผา ฟารอง แตสิ่งที่เด็กวัยนี้กลัวที่สุดก็คือกลัววาจะถูกลอ
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เพราะความแตกตางกับเพื่อนนอกจากความกลัว เด็กวัยนี้ยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการเรียน 

กลัววาจะสอบไมไดจะถูกทําโทษ หรือกลัววาเพื่อนจะไมชอบ ถาเด็กมีความวิตกกังวลมาก

อาจจะแสดงพฤติกรรมที่แตกตางกัน บางคนอาจจะซึม ไมตั้งใจเรียน นอนหลับในหองเรียน บาง

คนอาจแสดงออกโดยการไมหยุดนิ่ง มีอารมณเปลี่ยนแปลงงาย หรือแสดงพฤติกรรมที่ทําความ

แปลกใจใหแกคนอื่น เด็กวัยนี้เวลาที่มีอารมณโกรธอาจจะมีการตอสูกันทางรางกาย หรืออาจจะ

ดวยวาจาโดยการลอหรือต้ังสมญา พูดจาถากถาง ขู หรือบางครั้งอาจจะไมพูดกับคนที่ทาํใหโกรธ

การแสดงออกอารมณโกรธจะแตกตางกันในหมู เด็กหญิงและเด็กชาย เด็กหญิงอาจจะตองให

เวลาโกรธ การชวยเด็กที่แสดงความโกรธโดยการทํารายผูอื่นควรจะใชการอธิบายใหเด็กเขาใจ

พฤติกรรม ที่แสดงไมเปนที ่ยอมรับของสังคม และควรจะหาตัวอยาง แบบเพื ่อนรวมวัย ที่มี

พฤติกรรมดีที่เด็กจะเลียนแบบไดนอกจากนี้ ครูควรพยายามใหแรงเสริมเวลาเด็กสามารถระงับ

ความโกรธได การลงโทษเด็กโ ดยเฉพาะการตีหรือการลงโทษใหเจ็บกาย จะเปนการสงเสริมให

เด็กแสดงพฤติกรรมกาวราวเวลาโกรธมากข้ึน 

 นอกจากอารมณตาง ๆ ดังกลาว เด็กวัยนี้เปนวัยที่เต็มไปดวยความราเริงปติเบิก

บาน เด็กจะสนุกในการเลน จากการที่ประสบความสําเร็จในกิจกรรมที่ทํา ทั้งทางดานการเรียน

และในการเลนเกมตาง ๆ ขอสําคัญที่สุด เด็กจะตองประสบความสําเร็จ รูวาตนมีสมรรถภาพ 

 สําหรับพัฒนาการดานสังคม เด็กวัยนี้จะมีสังคมพิเศษเฉพาะของเด็ก เด็กมักจะ

รวมกลุมตามเพศ การเลนเกมตาง ๆ ก็มักจะแบงตามเพศ เพื่อนจะมีความสําคัญและมีอิทธิพล

ตอพฤติกรรม ทัศนคติ และคานิยมของเด็กวัยนี้ เด็กที่สามารถปรับตัวใหเขากับเพื่อน ๆ ในวัยนี้

จะไมมีปญหาในการปรับตัวเวลาที่เปนผูใหญ สําหรับเด็กที่มีปญหาควรจะไดรับการชวยเหลือ

จากครู การใชสังคมมติจะชวยครูใหทราบวา ใครเปนคนที่เพื่อนรักหรือชอบมากและใครบางที่

เพื่อนไมชอบ เด็กที่ถูก ทุกคนไมยอมรับเปนเพื่อนมักจะมีปญหาดานความประพฤติ ซึ่งจําเปน

จะตองไดรับการแกไขการชวยเหลือของครูจึงจําเปนมาก 

 เด็กวัยประถมศึกษาเปนวัยที่เร่ิมที่จะใชเวลาสวนมากอยูกับเพื่อน และเริ่มเรียนรูที่จะ

ใหความรวมมือ รูจักใหและรับ เด็กจะใชเวลากับเพื่อนรวมวัยมากขึ้น เพื่อนรวมวัย เปน Social 

Agent ที ่สําคัญ เด ็กจะเลียนแบบพฤติกรรมตาง ๆ จากเพื ่อน เพื ่อนเปนผู ให แรง

เสริม ขณะเดียวกันจะเปนผูประเมินพฤติกรรมใหคําติชม ดังนั้น ปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนจึง

สําคัญมาก เด็กบางคนอาจจะมีปญหาไมมีเพื่อน ครูควรจะพยายามหาทางชวย โดยพยายามหา

สาเหตุวา อะไรเปนเหตุที่ ทําใหเพื่อน ไมยอมรับและพยายามหาทางแกไข นอกจากนี้การมีเพื่อน

สนิทก็สําคัญสําหรับเด็กวัยนี้ จากการวิจัยพบวาวัยเด็กประถมศึกษา เปนวัยที่มีความสุข ความ
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พึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตนตรงขามกับเด็กวัยรุน ซึ่งไมมีความพึงพอใจในวัยของตน วัยรุนบาง

คนอยากจะกลับไปอยูในวัยเด็กประถมฯเพราะเปนวัยที่มีความสุข บางคนอยากจะเปนผูใหญเร็ว

ขึ้น และเมื่อถามผูใหญวาวัยไหนเปนวัยที่มีความสุขที่สุด สวนมากจะบงวาวัยเด็ก ประถมศึกษา 

ผูใหญบางคนยังสามารถเลาเหตุการณ และประสบการณ ที่เกิดข้ึนในวัยนั้นไดเปนอยางดี ดังนั้น

จึงไมเปนการยาก ที่ครูจะชวยเด็กวัยนี้ใหมีความสุข 
 พัฒนาการของวัยเด็กระยะกลาง (อายุ 6 –12 ป)  

1. เรียนรูที่จะใชทักษะทางรางกายที่จําเปนสําหรับการเลนเกมตาง ๆ  

2. สรางทัศนคติที่ดีตอตนเองในฐานะเปนมนุษย 
3. เรียนรูในการปรับตัวใหเขากับเพื่อนรวมวัย 

4. เรียนรูบทบาททางสังคมที่เหมาะสมสําหรับเพศชายและเพศหญิง 
5. พัฒนาทักษะพื้นฐานในการอาน การเขียน และการคิดคํานวณ 

6. พัฒนาความคิดรวบยอดที่จําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน 

7. พัฒนามาตรฐานจริยธรรม มโนธรรม และคานิยม 

8. มีความอิสระ สามารถที่จะทําอะไรดวยตนเอง 

9. พัฒนาทัศนคติตอสังคมและสถาบันสังคม 

 โดย นางสาวเบญจรัตน และคณะ (2552) กลาวไวเกี่ยวกับเด็กอายุ 6-12 ป วา เด็ก

วัยเรียนนี้เปนวัยแหงการเตรียมพรอมทั้งดานรางกาย อารมณ สังคมและสติปญญา ถาเด็กไดรับ

สิ่งแวดลอมที ่ชวยสงเสริมพัฒนาการของเด็กทุก ๆ ดาน เด็กก็จะสามารถปรับตัวใหเขากับ

ประสบการณใหมหรือสิ ่งแวด ลอมใหมไดอยางราบรื่น เด็กในวัยนี ้จะมีการเรียนรูเพิ ่มขึ ้น 

เนื ่องจากเปนว ัยที ่เข าโรงเร ียน  เด ็กจะเริ ่มเร ียนรู ในสิ ่งที ่อยู ใกล ต ัวก อนแลวจ ึงค อยเป น

ประสบการณไปหาสิ่งแวดลอมที่อยูไกลตัวออกไปสําหรับเด็กที่เริ่มเขาเรียน จะสามารถเรียนรูได

ดี ถาทางโรงเรียนไดจัดสิ่งแวดลอม โดยปลอยใหเด็กไดมีการเคลื่อนไหว และเขารวมในกิจกรรม

ตาง ๆ อยู เสมอ ซึ ่งจะ เปนการเพิ ่มหรือเสริมพัฒนาการทางปญญาของเด็กเปนอยางมาก 

เนื่องจากส่ิงตาง ๆ จะเปนส่ิงที่ชวยหรือกอใหเกิด ความอยากรูอยากเห็น อยากทดลอง คนควาส่ิง

เหลานี้ของเด็ก ไดแก ภาพยนตร โทรทัศน ภาพการตูน สิ่งดังกลาวนี้มี อิทธิพลอยางมากตอการ

พัฒนาการของเด็ก ในดานอารมณ ภาษาและสติปญญา เด็กวัยเรียนนี้วุฒิภาวะทุกดานกําลัง

งอกงามเกือบเต็มที่ ทํา ใหเด็กมีความสามารถเพิ่มขึ้นอีกหลายดาน เปนเพราะเด็กไดเรียนรู

กวางขวางข้ึนในชวงนี้ ทําใหเด็กสามารถที่จะคิดและแกปญหาตาง ๆ ดวยตัวของตัวเอง  
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 เด็กในวัยนี้จะเร่ิมเรียนรูโลกกวางมากขึ้น ชอบความตื่นเตน พึงพอใจในสิ่งแปลกใหม 

จะหันเหไปสูการเรียนรูส่ิงตาง ๆ จากส่ิงแวดลอมนอกบาน เชน เรียนรูเกี่ยวกับเพื่อน ครู การเรียน 

การเลนกับเพื่อน (Freud : Psychoanalytic Theory, Latency stage) เด็กจะใฝเรียนรูและ

พยายามกระทําสิ่งตาง ๆ เพื่อใหเห็นวาเขาสามารถทําไดหรือประสบความสําเร็จอยากใหผูอื่น

ยอมรับในความสามารถของตนเอง (Erikson : ทฤษฎีจิตสังคม ขั้นที่ 4) ดังนั้น พอแมควรชวยให

เด็กไดเกิด ความรูสึกวาเขามีดี มีความ สามารถ โดยการสนับสนุนใหเด็กไดทําในสิ่งที่เขาชอบ 

อยางสุดความสามารถ หาจุดดี-จุดเดนของตัวเด็กเพื ่อชมเชย เปนการบมเพาะความรูสึก 

ขยันหมั่นเพียรใหเกิดข้ึน เพราะความสามารถจริงของเด็กที่ปฏิบัติไดนั้น ยังตองไดรับการสงเสริม

และชวยเหลือจากผูใหญและสังคมในการชวยใหเด็กมีศักยภาพสูงสุดที่เปนไปได (Vygotsky : 

Cultural-Historical Theory , Zone of Proximal Development) แตถาไมไดรับการสงเสริม หรือ

ได ร ับการส ง เสร ิมที ่มากเก ินความสามารถของเด ็ก  เด ็กจะรู ส ึกว าต ัว เองด อยค า  ไม มี

ความสามารถ 

 พอแมควรทําความเขาใจวาเด็กในวัยนี้มีความรูความเขาใจในสิ่งตาง ๆ รอบตัวมาก

ข้ึน สามารถคิดหาเหตุผล แกปญหาอยางเปนระบบ และสามารถเขาใจกฎเกณฑตาง ๆ ไดก็จริง 

แตก็มีขอจํากัดวาความรูความเขาใจเหลานี้ก็จะตองอยูในรูปธรรม เชน การสอนใหเด็กทาํความดี 

(นามธรรม) พอแมจะตองยกตัวอยางใหอยูในรูปของพฤติกรรมที่เด็กสามารถปฏิบัติได เชน การ

ตั้งใจเรียน เชื่อฟงคําสั่งสอนของผูใหญ เปนการทําความดี (Piaget : Constructivist Theory, 

Concrete operational stage)  

 ทักษะการเรียนรู ของเด็กวัยนี ้จะเปนลักษณะการใชกลามเนื ้อมัดเล็ก คือ การ

ประสานกันระหวางมือกับสายตา เชน การตอบล็อก การเขียนหนังสือ จะเห็นไดวาเด็กวัยนี้เปน

วัยที่มี การเปลี่ยน แปลงสิ่งแวดลอมจากบานสูโรงเรียน ดังนั้น ทักษะการเขาสังคมในกลุมเพื่อน 

และทักษะทางภาษาเปนเรื่องที่สําคัญเปนอยางยิ่ง กระบวนการพัฒนาตาง ๆ จะเปนในลักษณะ

ของกระบวนการทางสังคมเขามาหลอหลอมในตัวเด็ก เพราะวัยเด็กตอนปลายไมตองการเลน

ตามลําพัง ที่บานหรือทําสิ่งตาง ๆ รวมกับสมาชิก ของครอบครัวอีกตอไป เพื่อนจึงเปนบุคคล

อันดับแรก ๆ ที่เด็กจะเลือกปฏิบัติตาม ทั้งดานการแตงกาย ความคิด และพฤติกรรม เมื่อเกิด

ความขัดแยงขึ้นระหวางพอแมกับเพื ่อนเด็กมักจะทําตามและใหความสําคัญกับกลุมเพื ่อน

มากกวา ซึ่งทําใหเด็กเกิดการเรียนรูทักษะการเขาสังคมหลายอยางที่เปนประโยชน เชน เด็กจะ

เรียนรูถึงการยอมรับและ มีความรับผิดชอบ การมีน้ําใจนักกีฬา และการมีพฤติกรรมที่สังคม

ยอมรับ เพื่อเปนรากฐานในการเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตอไป 
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 พัฒนาการดานอารมณของเด็กวัยตอนกลาง (อายุ 6-12 ป)  
 เด็กวัยนี้ทําอะไรมักจะมีอารมณเขามาเกี่ยวของ ไมมีความอดทน ขาดความสามารถ

ในการทําตามความตองการของผูอื่น ถือตนเองเปนศูนยกลาง วัย 6 ขวบ จะมีอารมณกลัวและ

วิตกกังวล คือ กลัวความมืด ฟารอง ฟาแลบ หมด และความเจ็บปวด และมีความวิตกกังวลวา

พอแมจะไมรัก รูสึกอิจฉานองที่เกิดใหม กลัวความแตกแยกในครอบครัว กลัวความเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดข้ึน เชน เมื่อเด็กออกจากบานไปเด็กกลัววาเมื่อกลับมาแลวจะไมพบใคร นอกจากนี้เด็กจะมี

ความละอายเมื่อทําผิด เด็กวัยนี้ชอบหนีและโหกเพราะกลัวถูกลงโทษ และไมรูจักรักษาสัญญา

เพราะขาดความอดทน มักอยากไดสิ่งตาง ๆ มาเปนของตนแตไมรูจักเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เมื่อไดมา

แลวก็เก็บรักษาไมเปน มักจะทิ้งขวาง เด็กวัย 7 ขวบ จะชอบเลาเร่ืองเพอฝนยังแสดงออกซ่ึงความ

กาวราวตอบางสิ่งบางอยางที่เด็กแสดงออกไมไดโดยตรงและมักเลาเรื่องตาง ๆ เกินจริงเสมอ 

เชน “ฉันเห็นคนอวนเทาบาน” “ฉันรักเธอเทาฟา” การเลาเรื่องเพอฝนนอกจากจะแสดงใหเห็น

จินตนาการแลวยังแสดงใหเห็นความตองการความใหญโต แข็งแรง มีอํานาจและความมีอิสระ

เนื่องจากเด็กวัยนี้มีความกลัวความลมเหลวจากการตอสู กลัวการไมยอมรับจากเพื่อน ซึ่งอีริกสัน 

(Erikson) เรียกพัฒนาการวัยนี้วา “พัฒนาการความอยากเดน หรือความรูสึกดอย (Industry VS. 

Inferiority) ถาเด็กทําอะไร แลวประสบความสําเร็จจะรูสึกมั่นใจ แตถาลมเหลวจะรูสึกมีปมดอย 

เมื ่อมีความกดดันหรือมีความตึงเครียด เด็กจะแสดงอารมณออกทางสีหนาจนเห็นไดชัด 

โดยเฉพาะเมื่อถูกบังคับใหทํางานที่ตนไมชอบ หรือเมื่อพอแมเปรียบเทียบเด็กกับผูอื่น ทําใหเกิด

การตอตานและทาทายได เด็กวัย 9 ขวบ จะวิตกกังวลเกี่ยวกับไฝฝา ผมหยิก ผมเหยียด เพราะ

ขัดกับสิ่งที่เขาตองการจะเปน เด็กวัยนี้อยากจะเปนพระเอก นางเอก หรือดารา หรือผูที่เดนใน

สังคม วัย 10-12 ขวบ จะเร่ิมวิตกเกี่ยวกับเร่ืองเพศ เพราะเด็กโตพอที่จะหาคําตอบไดวา ทาํไมคน

จึงตองมีความผูกพันเกี่ยวของกัน เด็กจะสนใจปญหาทางเพศมากกวาเรื่องอื่น ๆ และตองการ

ความรักในการพัฒนาและเจริบเติบโต 
 พัฒนาการดานสังคมของเด็กวัยตอนกลาง (อายุ 6-12 ป)  
 เนื่องจากเด็กวัย 6-12 ขวบจะมีอิสระและ รับผิดชอบนอยกวาวัยรุนและวัยอื่น ๆ เด็ก

วัยนี้อยากเติบโตเปนวัยรุน ทําอะไรก็จะเลียนแบบวัยรุน ถาพอแมคาดหวังใหเด็กวัยนี้ ทําตามที่

พอแมตอง การหรือใหเด็กรับผิดชอบงานหนักในเวลาจํากัด เด็กก็จะหนีไปอยูกับเพื่อน เขากลุม

เพื่อนและใชเวลาอยูกับกลุมเพื่อนมากที่สุด ประกอบกับเด็กวัยนี้ตองการเปนสมาชิกของกลุม 

แกงและสมาคมของเพื่อนรุนราวคราวเดียวกันมาก เด็กจะเลนเปนกลุมใหญ และเปลี่ยนหัวหนา

กลุมบอย ๆ การเลนจะเปนแบบเพอฝนมากกวาการเลนแบบแขงขัน เชน “เลนตํารวจจับผูราย” 

การที่เด็กเขากลุมเพื่อนเพราะเด็กตอง การใหเพื่อนยอมรับเด็กตองการใหเพื่อนยอมรับ เด็กจึง
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พยายามทําตามกฎเกณฑของกลุม เด็กจะซื่อสัตยตอกลุม ทําตามคําแนะนําของกลุมได ถาเด็ก

คนใดถูกเนรเทศออกจากกลุมก็จะกลายเปนคนเงียบขรึม เก็บตัว เด็กวัยนี ้เด็กผู ชายและ

เด็กผูหญิงจะ ไมเลนรวมกันเปนอันขาด การอยูในกลุมเพื่อนทําใหเด็กเรียนรูคําวา “พวกเรา” (In-

group) และ “พวกเขา” (Out-group) การเปนผูนํา การเปนผูตามที่ดี เรียนรูกฎของสังคมโดยไม

รูตัว นอกจากนี้ทําใหเด็กเรียนรูวิถีชีวิต และมาตรฐานของสังคมดวย ทําใหเด็กมีประสบการณ

ทางสังคมมากขึ้น ทําใหสามารถควบคุมอารมณไดดีขึ้น เมื่ออยูในโรงเรียนเด็กยอมรับกฎเกณฑ

ของโรงเรียน ไดมากข้ึน ดานการติดตอสัมพันธกับครู เด็กเร่ิมเลียนแบบการแตงกาย กิริยาทาทาง

ของครู เอาใจครู โดยการทํางานใหเพราะรูวาครูมิใชตัวแทน ของพอแมอีกตอไป เด็กอาจจะคิดวา

ครูเปนอะไรของเขาก็ได เชน เปนเพื่อน เปนพี่ ฯลฯ บอยครั้งที่เด็กคิดวาครูคือเพื่อนที่เขาใจเขา

มากที่สุด บางทีเด็กเรียกรองความสนใจจากครูโดยชวยเหลือครูทํางาน แตบางครั้งก็เรียกรอง

ความสนใจทางลบ เชน ผิวปาก ขวางปาสิ่งของ ฯลฯ เด็กวัยนี้เริ่มมองเห็นความแตกตางระหวาง

โลกของเด็กและโลกของผูใหญ ถาเด็กรูวาผูใหญใชอํานาจกับตน เด็กจะตอตาน ดื้อดึงแตจะเชื่อ

เพื่อนมากกวาผูใหญ 

 กลาวโดยสรุปวา เด็กวัย 6-12 ขวบ ยังมีประสบการณนอย จึงมีปญหาในการปรับตัว

มาก บางครั้งเด็กก็สามารถแกปญหาได แตบางครั้งก็แกปญหาไมได จึงพยายามหลีกหนีปญหา

โดยใช “กลวิธีปองกันตนเอง” (Defense mechanism) ปญหาดังกลาวเปนสภาพการณที่

กอใหเกิดภาวการณที่เปนปญหาทางจิตใจดังนี้ 

 ความวิตกกังวล (Anxiety) เปนความรูสึกที่ฝงลึกอยูภายใน และเปนความขัดแยงที่

เกิดขึ้นโดยไมรูตัว เชน เด็กที่โกรธพอแม แตก็เชื่อวาความโกรธตอพอแมเปนสิ่งไมดี จึงเก็บกด

อารมณนั้นไว เมื่อเก็บไวนาน ๆ เด็กจะหาทางแสดงความโกรธกับคนอื่น ๆ เพื่อลดความวิตก

กังวล 

 ความของคับใจ (Frustration) จะเกิดข้ึนเมื่อเด็กถูกขัดขวางไมใหไปถึงเปาหมาย โดย

ปกติเด็กจะแสดงอารมณออกอยางเสรี เมื่อมีคนมาขัดขวางความตองการ เด็กจะหาทางเอาชนะ

ดวยการแสดงอารมณที ่ร ุนแรงออกมา ถาหากยังไมไดดังใจอีกหลายครั้งหลายหน เด็กจะ

กลายเปนคนแยกตัวและหนีสังคมไปก็ได 

 ความขัดแยงในใจ (Conflict) เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้น จะทําใหเด็กตัดสินใจไมได 

เชน เด็กตองการที่จะไปกินอาหารกับลุง แตก็ไมตองการฟงเสียง ปาบน จึงไมสามารถตัดสินใจได

วาจะทําอยางไร ความขัดแยงในใจจะเกิดข้ึนใน 3 ลักษณะ 
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 1. ความขัดแยงในใจเกิดเมื่อมีบุคคลมีความพอใจของ 2 อยางในเวลาเดียวกัน เชน 

เด็กตองการไปเรียนหนังสือ แตไมอยากจากพอแมไป 

 2. ความขัดแยงในใจเกิดเมื่อพบกับส่ิงที่ไมพึงปรารถนา 2 อยางในเวลาเดียวกัน และ

ยอมรับสภาพนั้นไมได เมื่อเด็กเผชิญปญหาเชนนี้ เด็กจะหาทางหนี ถาหนีไมพนจะเกิดความของ

คับใจ  

 3. ความขัดแยงในใจเกิดขึ้นเมื ่อพบกับสิ่งที ่นาพอใจและไมนาพอใจในจุดหมาย

เดียวกัน เชน เด็กกลัวในเรื่องเพศ และคิดวาเปนเรื่องลามก แตในขณะเดียวกันเขาก็มีความ

ตองการทางเพศ 

 เม่ือเด็กเผชิญปญหาดังกลาว เด็กจะเกิดความของคับใจ และหาทางปรับตัวโดยใช

กลวิธีปองกันตัวตาง ๆ ดังนี้ 

 1. การถอยหนี (Withdrawal) เปนวิธีการขจัดความของคับใจไดดี วิธีหนึ่ง เชน เด็กที่พอ

แมบังคับใหเลนเปยโน เด็กอาจจะหนีเขาปาไปกับลูกหมาก็ได เปนการปฏิเสธที่จะพบกับปญหา วิธี

นี้เปนวิธีการปรับตัวทางบวก ดังนั้นถาเด็กถูกครูบังคับใหทําส่ิงที่เด็กไมชอบเด็กจะหนีโรงเรียนก็ได 

 2. การลืม (Forgotten) เปนวิธีการแกปญหาที่ยาก ๆ ดังนั้น ครูจึงไมควรแปลกใจวา

ทําไมเด็กบางคนจึงเปนคนข้ีลืม 

 3. การบิดเบือนความจริง (Denial) หรือการไมยอมรับความจริงที่เกิดข้ึน เม่ือเด็กพบ

ปญหาที่ทําใหเกิดความปวดราว เด็กจะไมยอมรับวาส่ิงนั้นเกิดข้ึนกับตนเอง เชน เด็กที่พอแมไมรัก 

เด็กจะไมยอมรับวาพอแมไมรักตนแตจะพยายามคุยกลบเกล่ือนความจริงวาพอแมดีกับตนสารพัด 

 4. การซัดโทษคนอ่ืน (Projection) เพื่อแกความผิดของตนเอง เด็กจะอางวาเปน

ความผิดของผูอ่ืน เชน เด็กที่เดินไปชนเพื่อนลมลงก็กลาวโทษวาเพื่อนยืนเกะกะขวางทาง 

 5. การกลบเกล่ือนความรูสึก (Reaction Formation) เปนการแสดงความรูสึกที่ตรงกัน

ขามกับความเปนจริง หรือความตองการในสวนลึกของจิตใจอาจเปนการกลบเกลื่อนความรูสึกไม

มั่นคงปลอดภัยก็ได เชน เด็กที่กาวราวเกเรชอบวางโตและรังแกผูอ่ืนเสมอ มักจะเปนเด็กที่มี

ความรูสึกไมมั่นคงปลอดภัยพอแมเกลียดชังและไมตองการ 

 6. การระบายอารมณผิดที่ (Displacement) เนื่องจากการเก็บกดอารมณไว เพราะไม

สามารถแสดงออกตอบุคคลนั้น ๆ ได จึงเปลี่ยนเปาหมายไปสูที่อ่ืน ตัวอยางเชน เมื่อเด็กถูกครูตี 

เด็กไมสามารถแสดงอารมณโกรธโตตอบตอครูได เมื่อกลับไปถึงบานเด็กจะระบายอารมณโดยการ

เตะถีบประตู หรือระบายอารมณกับพอแมซึ่งมีอันตรายนอยกวา หรือเด็กโกรธกับแมก็มาระบาย

อารมณกับเพื่อน เปนตน 
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 7. การทดแทน (Sublimation) หมายถึง การทดแทนความตองการที่ไมสามารถ

แสดงออกไดโดยตรง แรงผลักดันนี้จะถูกเก็บไวใตจิตสํานึกแตจะแสดงพฤติกรรมออกมาใน

ลักษณะที่สังคมยอมรับ เชน คนที่มีนิสัยกาวราว เกเร ก็แสดงออกโดยการเลนกีฬา ฟุตบอล เปน

นักบวช เปนหมอผาตัด ฯลฯ  

 8. การเลียนแบบ (Identification) หมายถึง การรับเอาแบบอยางของคนอื่นมาเปน

ของตน เด็กชอบการเลียนแบบเพื่อใหเปนที่ยอมรับ และมักจะทําตามบุคคลที่ตนนิยมชมชอบ 

พฤติกรรมอีกแบบหนึ่งคือ การอวดอางวารูจัก คนโนนคนนี้ อวดอางบารมีของผูอื่นเพื่อใหเห็น

อิทธิพลของตน พฤติกรรมที่เห็นไดชัดอีกอยาง เชน รานอาหารถาตองการจะใหขายดีก็ตองติด

ปายวา “เชลลชวนชิม” โดยอางบารมีของผูมีอิทธิพลในดานการชิมรสอาหารวาเปนเลิศมา

โฆษณา 

 9. การกาวราวรุกราน (Aggression) เกิดข้ึนเมื่อเด็กถูกขัดใจ หรือพบกับสถานการณ

ที่ทําใหเกิดความตึงเครียด เด็กอาจแสดงความโกรธออกมา ดวยการกาวราวรุกราน เชน เม่ือถูกครู

บังคับใหทํางาน เด็กจะระบายความโกรธดวยการเตะถีบส่ิงของหรือบุคคลที่อยูใกล ๆ  

 10. การเก็บกด (Repression) เม่ือเด็กบางคนถูกใชงานหรือถูกบังคับมากเกินไป เด็ก

จะไมกลาแสดงความไมพอใจเพราะเกรงกลัวอํานาจของพอแมหรือครู เด็กจึงเก็บอารมณนั้นไว แต

ถาเก็บกดไวนาน ๆ จะทําใหเด็กมีอาการทางโรคประสาทได 

 11. การยอนกลับไปเปนเด็ก (Regression) เม่ือเด็กเผชิญปญหาที่หนัก และแกปญหา

ไมได เด็กไมอยากรับผิดชอบปญหานั้น จึงมีพฤติกรรมถอยกลับไปเปนเด็กอีก คือ จะรองไห 

กระทืบเทา ฯลฯ 

 12. ฝนกลางวัน (Day Dreaming) เม่ือเด็กประสบอุปสรรคและมีความของคับใจอยู

เปนนิจ เด็กจะพยายามสรางมโนภาพข้ึนมาในลักษณะที่ตรงกันขามกับความเปนจริง เพื่อลด

ความตึงเครียดและเพื่อสนองความตองการเชน การที่พอแมยากจนไมมีส่ิงของที่ดี ๆ ตามที่ใจ

ปรารถนา เด็กจึงนั่งฝนและ จินตนาการถึงบานสวย ๆ ของเลนดี ๆ ที่เด็กไมสามารถจะมีได 

 ถาเด็กใชกลวิธีการปองกันตัวเองดังกลาว แลวไดรับความสําเร็จ เด็กก็หายของคับใจ 

แตถาใชแลวไมประสบผลสําเร็จ เด็กจะหาทางออกเพื่อลดความของคับใจตอไป พฤติกรรมในข้ันนี้

จะออกมาในของโรคประสาท (Neurotic) เชนย้ําคิดย้ําคิด หรือเด็กที่ทําผิดรุนแรงแลวไมกลารับผิด 

หรือไมสามารถสารภาพผิดกับใครได เด็กจะเก็บกดเอาความผิดไว กลายเปนความหวาดระแวง

ความกวาดกลัว (Phobia) และความวิตกกังวลอยางรุนแรง (สุรางค โควตระกูล, 2544)  



 27 

ขอมูลที่เกี่ยวของกับการออกแบบ 
 การออกแบบผลิตภัณฑ (Product design) คือ การออกแบบส่ิงของเคร่ืองใช เพื่อ

นํามาใชสอยในชีวิตประจําวัน โดยเนนการผลิตจํานวนมาก ในรูปสินคา เพื่อใหผานไปยังผูบริโภค 

(Consumer) ในวงกวาง โดยที่รูปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑจะเปนปจจัยสําคัญ ชักจูง

ผูบริโภคใหเกิดความกระหายที่จะจายเงินซอผลิตภัณฑนั้นในการออกแบบผลิตภัณฑ ควรมีความ

เขาใจและ มีความชัดเจนในเร่ืองตอไปนี้ 

 ความสําคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ คือ การแกปญหาซ่ึงเปนสวนชวยในการ

พัฒนารูปแบบตาง ๆ ของผลิตภัณฑ หรือสินคารอบ ๆ ตัวเรา การแกปญหายอม ตองมีรากฐาน

ของความชอบและความพึงพอใจ ตลอดจนความตองการความอํานวยความสะดวกสบายของ

มนุษยจึงถือวาการออกแบบนั้นประสบความสําเร็จไดรวมทั้งประโยชนใชสอยที่ตองสอดคลองกับ

ความสะดวก สบาย ถือเปนปจจัยแรกที่นักออกแบบตองคํานึงถึง ประโยชนใชสอยมผีลตอลักษณะ 

ของรูปทรง ขนาด น้ําหนัก วัสดุ การใชงานและวิธีการผลิตทางอุตสาหกรรม (Mass production)  

หลักการออกแบบผลิตภัณฑ 

 วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ (Industrial Design) เร่ิมเปดสอนใน ประเทศอุตสาหกรรม

อยางจริงจัง ในสมัยสงครามโลกคร้ังที่ 2 ไดมีหนังสือเกี่ยวกับวิชานี้ พิมพคร้ังแรกเมื่อป ค.ศ.1940 

ปจจุบันการออกแบบผลิตภัณฑ มีบทบาทมากข้ึน จะสังเกตไดจากสินคาแตละ ชนิดไดออกแบบให

มีความงาม ความนาสนใจ โดดเดน สะดุดตาทั้งสีสันและความนาใช ทําใหเกิดความสนใจตอผูพบ

เห็น ซึ่งนักออกแบบไดใชความรูทางศิลปะ สรางสรรคชิ้นงานโดยคํานึงถึงประโยชนใชสอย ตนทุน

การผลิต มีความสวยงามดึงดูดความสนใจ และมีความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 

ตลอดจนความเปนอยูในชีวิตประจําวันของผูบริโภคเปนหลัก แตการสรางสรรคชิ้นงานจาก

จินตนาการ จะตองมีพื้นฐานดานความงาม และความเขาใจในงานศิลปะอยางชัดเจน สามารถ

สรางงาน เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคหรือผูใชใหมากที่สุด ไดแก การเลือกวัสดุให

เหมาะสมกับผลิตภัณฑ และมีประโยชนใชสอยที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย นอกจากนั้นยังตอง

คํานึงถึงความแข็งแรง ทนทานและปลอดภัย 
 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ ตองคํานึงถึงหลักการในการออกแบบดังนี้ 
 1. หนาที่ใชสอย (Function) นักออกแบบจะตองมีจุดประสงคอยางชัดเจนที่จะนํา

หนาที่และประโยชนใชสอย การอํานวยความสะดวกเพื่อตอบสนองความตองการของผูใช หรือ

ผูบริโภคใหมากที่สุด โดยสอดคลองกับรูปแบบของผลิตภัณฑ ทั้งนี้ตองคํานึงถึงองคประกอบอ่ืน

ไดแก ความปลอดภัย การบํารุงรักษา งายตอการเคล่ือนยาย ประหยัดพื้นที่ ตลอดจนมีราคาที่

เหมาะสม 



 28 

 2. ความปลอดภัย (Safety) ตองมีการศึกษาขอมูล มีการทดสอบ มีการประเมินผล มี

แนวทางการแกปญหากอนที่จะผลิตงานสูทองตลาด เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชหรือ

ผูบริโภค เชน การเลือกวัสดุ ตองพิจารณาศึกษาหาขอมูลของวัสดุ เชน มีการปนเปอนของสารเคมี 

หรือสารพิษอ่ืนหรือไมกอนการออกแบบหรือรูปทรงของผลิตภัณฑจะตองไมมีสวนที่แหลมคม หรือ

มีเส้ียน หรือระคายเคืองตอการสัมผัส เปนตน 

 3. รูปทรงหรือโครงสราง (Construction) รูปทรงของผลิตภัณฑตองมีความแข็งแรง นกั

ออกแบบตองศึกษาชนิดของวัสดุ คุณภาพ คุณลักษณะพิเศษ ของวัสดุแตละชนิด กอนนําไปใชใน

การออกแบบใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑ เชน ผลิตภัณฑที่ทําจากไม ความแข็งอยูที่รูปทรง ขนาด 

ความสวยงาม วิธีการประกอบ ชนิดของวัสดุ วัสดุที่นํามาประกอบหรือตัวเช่ือม เชน กาว เปนตน 

 4. ความสะดวกสบายในการใช (Ergonomics) การออกแบบผลิตภัณฑจะเอ้ืออํานวย

ความสะดวกสบายในการใชผลิตภัณฑ มีความเขาใจตอผลิตภัณฑ ใชงาย ความสะดวกสบาย 

ตองมีความ สัมพันธ กลมกลืนกันของ ขนาดความกวาง ยาว หรือขีดจํากัดของอวัยวะตาง ๆ ของ

ผูใชผลิตภัณฑ เชน เกาอี้ตองมีขนาดที่มีความสูงพอเหมาะ นั่งสบาย เปนตน 

 5. ความสวยงามนาใช (Aesthetics or sales appeal) ผลิตภัณฑที่ไดรับการ

ออกแบบควรมีรูปราง ขนาด สีสันสวยงาม นาใช ดึงดูดความสนใจชวนใหซื้อ การออกแบบ

ผลิตภัณฑที่ดีตองสามารถ ตอบสนองความตองการของผูบริโภค หรือผูซื้อทั้งทางดานรูปแบบ 

สไตล รูปทรง ที่มีลักษณะเปนเอกลักษณของผูผลิต รูปรางที่บงบอกถึงการใชงานวาเหมาะสมกับ

งานประเภทใด แนว ความคิดในการออกแบบควรมีความผสมผสานกันระหวางรูปแบบ ประโยชน

ใชสอย รวมถึงวัสดุที่เปนพื้นฐานในการออกแบบ ซึ่งข้ึนอยูกับสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ตลอดจน

รสนิยมของผูบริโภคแตละกลุมเปาหมาย 

 6. ราคา (Cost) ราคาจะถูกกําหนดจากมูลคาของสินคานั้น ราคาที่จะประสบ

ความสําเร็จจะตองเปนราคาที่ไดรับการยอมรับจากผูบริโภค ดังนั้น นักออกแบบตองรูจักเลือกใช

ชนิดของ วัสดุ (materials) และกรรมวิธีการผลิต (Processes) ที่เหมาะสมเพื่อใหงายตอการผลิต

ไดรวดเร็ว และมีราคาพอสมควรตามความตองการของตลาด 

 7. การซอมแซมงาย (Ease of maintenance) ควรออกแบบใหมีการซอมแซมไดงาย 

ไมยุงยากเมื่อเกิดการชํารุด 

 สิ่งที่ตองคํานึงถึงในข้ันตอนการออกแบบและกระบวนการผลิต จะตองหาวิธีทําให

ตนทุนการผลิตตํ่า ควรมีการวางแผนและดําเนินการผลิตใหรอบคอบ รวมถึงศึกษาความตองการ

ของตลาดเปาหมาย การเลือกวัสดุ กรรมวิธีในการผลิต ตลอดจนแหลงในการวางขายสินคา 
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 องคประกอบและการออกแบบผลิตภัณฑ 
 งานออกแบบที่ดีคือ การแสดงออกถึงคุณสมบัติพิเศษของมนุษยที่จะสรางสรรคงาน

โดยใชประสบการณ ความสามารถที่จะรวบรวมและปรับปรุงส่ิงตาง ๆ ใหดีข้ึนเพื่อตอบสนอง 

ความตองการของผูบริโภคใหไดเปนอยางดี การศึกษาดาน การออกแบบจะ ขาดความเขาใจเร่ือง

องคประกอบ และโครงสรางของงานออกแบบไมได เพราะส่ิงเหลานี้จะเสริมสราง ใหสามารถ

ออกแบบได เหมาะสมนาดู งดงาม และมีความกลมกลืน เปนที่นาสนใจและพึงพอใจตอผูพบเห็น 

องคประกอบของการออกแบบประกอบดวย 

 1. จุด (Point, Dot) เปนองคประกอบศิลปอันดับแรกที่นํามาใชในการออกแบบ เปน

สวนประกอบที่เล็กที่สุด แตมีความสําคัญเพราะ จะถูกนํามาใชในการออกแบบทุกชนิด ถึงแมวา

จุดจะไมมีทั้งความกวางและความยาว แตเมื่อนําจุดมาเรียงตอกันตามตําแหนงที่เหมาะสมซํ้า ๆ 

กันจะทําใหปรากฏเปนเสน เปนรูปราง มีผิวสัมผัสตอไปถึงการออกแบบที่นาต่ืนเตน การนําจุดมา

ใชในการออกแบบเพื่อใหเกิดความสวยงามนั้นข้ึนอยูกับการจัดวางจุดใหเหมาะสมและมี

ความสัมพันธกับองคประกอบอ่ืน ๆ เชน การพิจารณาชองระยะและขนาดดวยการใชจุดในการ

ออกแบบ ลวดลาย ลายผาโดยใชรวมกับสี พื้นที่วาง และการกําหนดขนาด เปนตน 

 2. เสน (Line) ความหมายของเสนคือ การนําจุดมาเรียงตอกัน หรือหมายถึงจุด

หลายๆ จุดที่เคล่ือนไหวในพ้ืนที่วาง หรือบริเวณวางบนระนาบผิวของส่ิงตาง ๆ และท้ิงรองรอยไวให

เห็นได เสนอาจเกิดจากการกระทําอยางอ่ืน เชน รอยกรีดของมีด หรือของมีคม รอยพูกัน การขีด

เขียนดวย ปากกา ดินสอ เสนเปนองคประกอบที่สามารถนํามาสรางเปนรูปราง รูปทรงที่แสดงใน

งานศิลปะทุกประเภท เสนแตละเสนมีลักษณะและใหความหมายที่แตกตางกัน เชน เสนตรง ให

ความรูสึกสงบ มั่นคง เสนโคง ใหความรูสึกนุมนวล ออนหวาน สวยงาม เสนเฉียงหรือเสนทแยง ให

ความรูสึกเคลื่อนไหว แสดงความเราได เสนในลักษณะตาง ๆ เมื่อนํามาประกอบกัน ชวยทําใหเปน

รูปรางและ ลวดลายได เชน ลายไทย ใชเสนโคง เสนตรงที่แสดงมิติของผลิตภัณฑ ใชกับงานเขียน

แบบเพื่อการผลิตรูปราง รูปทรงที่แสดงถึงความสวยงาม ทันสมัยของผลิตภัณฑทุก ๆ ชนิด 

 3. รูปราง รูปทรง (Shape & Form) รูปรางและรูปทรงเกิดจากการลากเสนที่ครบวงจร

ในการออกแบบมักจะพูดควบคูกัน แตจะมีความแตกตางกันที่รูปราง จะมี 2 มิติ และรูปทรง จะมี 

3 มิติ เหมือนกับการฉายไฟไปที่วัตถุแลวเกิดมาตกทอดไปที่พื้นหรือฉาก ลักษณะที่ปรากฏถือวา

เปนรูปราง เพราะมีความกวางกับความยาวในระนาบแบน สวนวัตถุถือวาเปนรูปทรง 3 มิติ คือมี

ความกวาง ความยาวและความลึกทั้งรูปรางและรูปทรงถือเปนองคประกอบในการออกแบบ 

จําแนกไดเปน 3 ประเภท 
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  3.1 รูปเรขาคณิต เปนรูปที่เกิดจากการสรางดวยเคร่ืองมือ ไดแก รูปวงกลม วงรี 

สามเหลี่ยม ส่ีเหล่ียม หลาย ๆ เหล่ียม รูปรางในลักษณะนี้จะมีความแข็งกระดาง ความมีระเบียบ 

เหมาะกับงานออกแบบที่ตองการความแข็งแรง เครงครัด ระบบการผลิตที่แมนยํา เชน งาน

กอสราง โครงสราง 

  3.2 รูปธรรมชาติ เปนรูปที่เกิดจากการนําความงาม ในธรรมชาติมาใชใน การออก 

แบบ ไดแก คน สัตว พืช มาสรางแรงบันดาลใจใหกับ นักออกแบบ วิธีการนํารูปราง รูปทรงจาก

ธรรมชาติ มาใชในงานออกแบบอาจนํามาใชโดยตรงดวย การถายภาพหรือดัดแปลงใหมีสวน

คลายดวยการวาดเสน ระบายสีใหเหมือนจริงหรือรางภาพ แตเพียงลายเสนภายนอก งาน

ออกแบบที่ ใชรูปทรงธรรมชาติ อาจเปนของใชทั่วไป เคร่ืองประดับตกแตงรางกาย ตกแตงอาคาร 

ฯลฯ    

  3.3 รูปอิสระ เปนรูปรางที่ไมแนนอนหรือเปนรูปราง รูปทรงที่นักออกแบบใช

จินตนาการสรางข้ึนอยางอิสระโดยการคิดคํานึง หรือแมแตการดัดแปลงรูปราง รูปทรงจาก

ธรรมชาติมาใชในการออกแบบ นักออกแบบควรเลือกรูปรางหนึ่ง เชน เลือกรูปรางจากธรรมชาติก็

ไมควรนํารูปรางอ่ืนมาใช เพราะจะเกิดการขัดแยงกัน 

  งานออกแบบผลิตภัณฑตองนํารูปราง รูปทรงตาง ๆ มาเปนแรงบันดาลใจในการ

ออกแบบ เชน ผลิตภัณฑของเลนสําหรับเด็กเล็ก จะใชรูปราง หรืออาจเรียกวารูปแบบที่งาย ๆ 

เหมาะกับกลุมเปาหมายคือ เด็กเปนรูปรางรูปทรงที่ไมสลับซับซอน หรือรูปราง รูปทรงจาก

ธรรมชาติมาใชในการออกแบบ เชน รูปรางของผลไม การตูน หรือถาเปนผลิตภัณฑเคร่ืองประดับ

ตกแตง เคร่ืองเรือนก็จะใชรูปราง รูปทรงที่มีความกลมกลืนกันของเสนสาย และขนาดที่เหมาะสม

กับผูใช การออกแบบผลิตภัณฑจําเปนตองคํานึงถึงการใชรูปราง รูปทรงเพื่อใหเกิดความสวยงาม 

ตลอดจนความพึงพอใจของผูพบเห็นที่เปนทั้งกลุมเปาหมาย และไมใชกลุมเปาหมาย 

 4. ที่วาง, ชองวาง (Space) หมายถึง  ระยะหรือพื้นที่ที่อยูระหวาง หรืออยูลอมรอบ

สวนที่เปนรูปรางหรือรูปทรงทั้งในแนวระนาบและแนวลึกของภาพ ที่วางหรือชองวาง เปน

องคประกอบที่มองไมเห็นเปนพื้นที่ที่เหลือจากรูปราง อาจกลาวไดวารูปรางสามารถรับรูไดดวยการ

มอง ที่วางรับรูและรูสึกความหมายตามพจนานุกรม หมายถึง 

  4.1 ระยะระหวางวัตถุต้ังแต 2 อันข้ึนไป 

  4.2 ระยะระหวางขอบเขตของบริเวณตาง ๆ  

  4.3 พื้นที่หรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่แยกตัวออกจากบริเวณโดยรอบ ส่ิงที่

ลอมรอบวัตถุตาง ๆ ที่วางสามารถนําไปใชประโยชนทางการออกแบบ 
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  4.4 ใชเปนพื้นที่สําหรับสรางความสัมพันธระหวางองคประกอบทางการออกแบบ 

พบในงานออกแบบผลิตภัณฑทุกชนิด 

  4.5 ทําใหองคประกอบทางการออกแบบเดนชัดข้ึน งานโครงสราง สถาปตยกรรม 

  4.6 ใชเปนพื้นที่แสดงความสัมพันธระหวางภาพกับพื้นภาพ ใชกับงานออกแบบ

ทางการพิมพงานออกแบบที่ตองการความสัมพันธของที่วางอยางมาก ไดแก งานออกแบบกราฟก 

สถาปตยกรรม ตกแตงภายใน ออกแบบลวดลาย ลายผา งานออกแบบผลิตภัณฑ 

 5. ผิวสัมผัส (Texture) ลักษณะผิวภายนอกของวัตถุเปนส่ิงแรกที่เรามองเห็น นับเปน

การสัมผัสไดดวยตาวาผิวของวัตถุนั้นมีผิวหยาบ ขรุขระ ละเอียด ผิวมัน ผิวดาน ซึ่งจะชักนําไปสู

ความรูสึกตาง ๆ ของผูพบเห็น เชน ผิวหยาบ ขรุขระ ใหความรูสึกไมนาสัมผัส แตถาผิวเรียบมัน ให

ความรูสึกวาวัตถุนั้นมีคุณคา การออกแบบพื้นผิวนอกจากจะใหเหมาะสมกับหนาที่ใชสอยแลวยัง

ตองคํานึงถึงความสวยงาม ใหสัมพันธกับรูปราง รูปทรง เพราะความงามมีผลตอจิตใจของผูพบ

เห็น การออกแบบผลิตภัณฑใหความสําคัญกับการเลือกผิวสัมผัสของวัสดุ เปนตัวกําหนดมูลคา

ของผลิตภัณฑ เชน การเลือกใชวัสดุสีทอง แสดงถึงความหรูหราของผลิตภัณฑ ทําใหดูมีคุณคา

และมีราคา 

 6. สี (Color) เปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของงานศิลปะและเปนองคประกอบที่

มีอิทธิพลตอความรูสึก อารมณ และจิตใจไดมากกวาองคประกอบอ่ืน ๆ ในชีวิตของมนุษยความ

เกี่ยวของสัมพันธกับสีตาง ๆ อยางแยกไมออก โดยที่สีจะใหประโยชนในดานตาง ๆ เชน 

  1.  ใชจําแนกส่ิงตาง ๆ เพื่อใหเห็นชัดเจน 

  2. ใชในการจัดองคประกอบเพื่อใหเกิดความสวยงาม กลมกลืน เชน การออกแบบ

ของใชในครัวเรือน เคร่ืองประดับ เส้ือผา เคร่ืองแตงกาย การจัดตกแตงบาน ฯลฯ 

  3. ใชในการจัดกลุม คณะ ดวยการใชสีตาง ๆ  

  4. ใชในการสื่อความหมาย เปนสัญลักษณหรือใชบอกเลาเร่ืองราว 

  5. ใชในการสรางสรรคศิลปะ เพื่อใหเกิดความสวยงาม บรรยายภาพใหสมจริง และ

นาสนใจ 

  6. เปนองคประกอบในการมองเห็นส่ิงตาง ๆ ของมนุษย 

  7. ทางดานความแข็งแรง 

  สีออน  ทําใหเกิดความรูสึกแข็งแรงมาก 

  สีเขม  ทําใหเกิดความรูสึกบอบบางกวา 
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  สีกอใหเกิดความสวยงาม และชวยดึงดูดความสนใจตอผูบริโภค เกิดความสะดุด

ตาตอผูพบเห็น บงบอกถึงความหมายและประโยชนใชสอยของผลิตภัณฑนั้น ๆ การกําหนด

ความหมายดวยสีเปนการใชงานที่นอกเหนือจากการใชสีเพื่อการตกแตง แตเปนการกําหนดของ

นักออกแบบและความนิยมของสภาวะตลาดในปจจุบัน 

 
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 ความหมายของศิลปะ 
 ศิลปะ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2530 หมายถึง ผลแหงความคิด

สรางสรรค ของมนุษยที่แสดงออกมาในรูปลักษณตาง ๆ ใหปรากฏ ซึ่งสุนทรียภาพ ความ

ประทับใจ หรือความสะเทือนอารมณ ความอัจฉริยภาพ พุทธิปญญา ประสบการณ รสนิยม และ

ทักษะของแตละคน เพื่อความพอใจ ความร่ืนรมย ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีหรือ ความเช่ือ

ทางศาสนา 

 ศิลปะ คือ การถายทอดความรูสึก ศิลปะเปนวิธีส่ือสารความรูสึกระหวางมนุษย

ดวยกัน  (เรโอ ตอลสตอย : Leo Tolstoi)  

 ศิลปะ เกิดจากความเมาหรือความเพลิน ชวยใหเราไดรับความเพลิดเพลินในชีวิต ดวย

เหตุนี้ โลกที่นาเกลียดจึงเปลี่ยนแปลงไปเปนโลกที่นารักเพราะศิลปะ (ไดโอนิซุส : Dionisus)  

 ศิลปะ ไดแก  ส่ิงที่มนุษยสรางข้ึน ในเมื่อธรรมชาติไมสามารถอํานวยให (หลวงวิจิตร

วาทการ)  

 ศิลปะ หมายถึง  งานอันเปนความพากเพียรของมนุษย ซึ่งตองใชความพยายามดวย

มือและดวยความคิด (ศาสตราจารยศิลป พีระศรี)  

 ทําไมตองเรียนศิลปะ : กลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาให

ผูเรียนมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมี

คุณคา ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดาน รางกาย จิตใจ 

สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการนําไปสูการพัฒนาส่ิงแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความ

เชื่อมั่นในตนเอง อันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอหรือประกอบอาชีพได 

 เรียนรูอะไรในศิลปะ : กลุมสาระการเรียนรูศิลปะมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรู

ความเขาใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซ้ึงในคุณคาของศิลปะ เปดโอกาสใหผูเรียน

แสดงออกอยางอิสระ ในศิลปะแขนงตาง ๆ ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ  
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 1. ทัศนศิลป  
  มีความรูความเขาใจองคประกอบศิลป ทัศนธาตุ สรางและนําเสนอผลงานทาง

ทัศนศิลปจากจินตนาการโดยสามารถใชอุปกรณที่เหมาะสมรวมทั้งสามารถใชเทคนิควิธีการของ

ศิลปนในการสรางงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษ วิจารณ คุณคางานทัศนศิลป เขา

ใจความ สัมพันธงานทัศนศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็นคุณคางานศิลปะที่เปนมรดกทาง

วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภู มิปญญาไทยและสากล รองเพลง และเลนดนตรี ในรูปแบบตาง ๆ 

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเสียงดนตรี แสดงความรูสึกที่มีตอดนตรีในเชิงสุนทรียะ เขาใจ

ความสัมพันธระหวางดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรมและเหตุการณในประวัติศาสตร 
 2. นาฏศิลป  
  มีความรูความเขาใจองคประกอบนาฏศิลป แสดงออกทางนาฏศิลปอยางสราง 

สรรค ใชศัพทเบ้ืองตนทางนาฏศิลป วิเคราะห วิพากษ วิจารณคุณคาทางนาฏศิลป ถายทอด

ความรูสึก ความคิดอยางอิสระ สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตาง ๆ ประยุกตใชนาฏศิลปใน

ชีวิตประจําวัน เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลปกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม เห็นคุณคาของ

นาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

  บทความ “เด็กกับศิลปะ”จากเว็บไซต Oknation (2554) ไดกลาวถึงศิลปะกับ

พัฒนาการ ของเด็กไววา 

 

 วัยเด็กเปนวัยท่ีเปยมลนไปดวยจินตนาการ เด็ก ๆ สามารถเลนขายของโดยใช 

ดอกไม ใบไมมาทําอาหาร ใชกอนหินมาแทนเงิน รูปภาพท่ีดูเปนเสนยุง ๆ รก ๆ ในสายตา

ของผูใหญ สําหรับเด็ก ๆ แลวมันอาจจะเปน ตนไม ดอกไม รถไฟ ผีเส้ือ เด็ก ๆ ชอบใชการ

วาดรูป แทนการบอกเลาถึงเร่ืองราว ประสบการณท่ีเกิดข้ึน และการท่ีเด็ก สามารถ

ถายทอด ความคิด ความรูสึกออกมาไดสําเร็จน้ัน เปนการชวยใหเด็กไดระบายความคับ

ของใจท่ีเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันและยัง เปนบอเกิดแหงความสุขในใจอีกดวย 

 เด็กเล็กในวัยตํ่ากวา 3 ป เปนวัยท่ีเร่ิมเรียนรูการใชวัสดุ อุปกรณตาง ๆ ทันทีท่ีจับ

ดินสอได หนู ๆ ก็จะเริ่มขีดเขียนลงไปในทุกท่ี การวาดของเด็กในวัยน้ียังเปน

ลักษณะ scribbling หรือเปนเสนขีดเข่ียยุง ๆ ซึ่งไมไดแสดงถึงส่ิงใดโดยเฉพาะ แตเปน

ความพยายามของเด็ก ในการทํา ความ คุนเคยกับดินสอ ฝกควบคุมดินสอ และ น้ิวมือ

ของตนเอง กิจกรรมท่ีจะชวยเสริมทักษะในเด็กวัยน้ีจึงควรเปน กิจกรรมท่ีไดใชมือ เชน การ

ปนดิน เลนของเลนท่ีไดจับโนนผสมน่ี เมื่อการควบคุมมือดีขึ้น เด็กก็จะเร่ิมวาดเสนตรง ๆ 

ได และ เมื่อเขาวัย 3 ขวบ เด็กก็จะวาดวงกลมวงแรกในชีวิตได ถาถูกถามวาวาดรูปอะไร 
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เด็กก็มักจะตอบวาวาดรูปคน รูปคนของเด็กวัยน้ี จะวาดข้ึนจากรูปวงกลม แลว มีเสนรัศมี

ออกมารอบ ๆ แทนแขน ขา เสนผม จนเมื่อ เด็กสามารถ ควบคุมกลามเนื้อมือไดคลองข้ึน

ในวัย 5-7ขวบ ก็จะเริ่มมีการใชสัญลักษณ ตาง ๆ มากขึ้น เด็กจะเร่ิมชอบวาดรูปวัตถุ

ส่ิงของท่ีอยูรอบ ๆ ตัวท่ีคุนเคยมากข้ึน ส่ิงท่ีเขาวาดอาจจะ ไมเหมือนวัตถุส่ิงน้ัน แตเปน

ภาพ ตามความคิดรวบยอดเกี่ยวกับส่ิงน้ัน ท่ีอยูในใจเด็ก จนเมื่อถึงวัยประถมปลาย เด็ก

สามารถมองเห็นมิติของวัตถุตาง ๆ ในโลกมากข้ึน รูจักความสัมพันธของเสนและท่ีวาง 

เด็กจะเปรียบเทียบภาพท่ีวาดกับวัตถุท่ีใชเปนแบบมากข้ึน การวาดรูปก็จะเร่ิมมีความ

เหมือนจริงมากขึ้น ในวัยน้ีเด็กก็จะเริ่มพัฒนาทักษะการวาดรูปมากข้ึน อยากเรียนรูเทคนิค

การวาดแบบตาง ๆ และ ตองการคําแนะนําในการแกปญหามากข้ึน 

 เด็กแตละคนจะมีพัฒนาการและการแสดงออกทางศิลปะท่ีแตกตางกัน ขึ้นอยูกับ

สภาพ แวดลอมธรรมชาติ และ จังหวะการเติบโตพัฒนาการเด็กไมไดวาดในส่ิงท่ีเขาเห็น

แต เขาวาดสิ่งตาง ในแบบท่ีเขารูจัก การทํางานศิลปะจึงเปน ท้ังการพัฒนาความคิด

สรางสรรค และเปน ความเพลิด เพลินสําหรับเด็กท่ีไดสรางสรรคส่ิงตาง ๆ ตามจินตนาการ 

และความงดงามภายในใจ 

 

 การออกแบบของเลนเด็กและความปลอดภัยในการเลน 
 ของเลนเปนส่ิงที่เด็ก ๆ ทุกวัยตองการเพราะนอกจากสนุกสนานแลวยังเปนการเรียนรู 

การสรางจินตนาการและความคิดสรางสรรค การพัฒนาทางรางกาย อารมณ และจิตใจ การอยู

รวมกันในสังคม การออกแบบของเลนสําหรับเด็กจึงตองใหเหมาะสมกับวัยของเด็กที่สามารถ

เรียนรูของเลนนั้น ๆ ซึ่งสามารถแบงวัยของเด็กไดดังนี้ 

 ชวงแรกเกิดจนถึง 6 เดือน เด็กชวงแรกเกิดยังไมสามารถใชมือจับของเลนได เด็กจะ

สนุกกับการสํารวจส่ิงที่อยูรอบ ๆ ตัวดวยประสาทสัมผัสทางตาและหู ของเลนจึงควรเปนประเภทที่

มีเสียงและมีสีมันสดใส เม่ือเด็กเร่ิมจับส่ิงของไดของเลนจะเปนประเภทท่ีมีผิวลวดลายและ

ปลอดภัยเมื่อเขาปาก 

 ชวงอายุ 6 เดือนถึง 1 ป เด็กในวัยนี้เม่ือนั่งไดจะชอบใชมือจับของเลนฟาดกับพื้น โยน 

ตอเปนชั้น ๆ สวมเขาและถอดออกเปดและปด และเมื่อเด็กเร่ิมคลานหรือเดินก็จะสนุกกับของเลน

ที่เคล่ือนที่ไปเด็กได  

 ชวงอายุ 1 ป- 2 ป เด็กวัยนี้เปนนักสํารวจดวยความอยากรูอยากเห็นและสงสัย เด็กเร่ิม

เดินเตาะแตะได เด็กจึงตองการของเลนที่ตองใชความสามารถทางรางกายตนเองเชน การเดิน การ

ปนปาย การข่ี และการผลัก และของเลนที่กระตุนใหทดลองและใชมือเลน 
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 ชวงอายุ 2 ป- 3 ป เด็กจะชอบทดสอบความสามารถของรางกายตนเองเชน การ

กระโดด การปนปาย การขวาง ดังนั้นของเลนจึงเปนพวกที่ตองใชพลังรางกาย เด็กมีการใชมือและ

นิ้วไดดีจึงสนุกกับของเลนประเภทศิลปะพื้นฐาน งานฝมือ หุนกระบอก กลองตาง ๆ และปริศนา

อยางงาย เด็กเร่ิมเลนของเลนที่ใชจินตนาการ 

 ชวงอายุ 3 ป- 6 ป เด็กวัยกอนเขาโรงเรียนหรือเรียนอนุบาลจะเลนดวยกันอยางสนุก

และจะมีจินตนาการสูง ชอบแสดงเปนผูใหญและสนุกกับการแตงตัวที่จะทําใหจิตนการเปนจริง 

เด็กในชวงนี้จะมีของเลนโปรดของตัวเอง และเด็กก็ยังสนุกกับงานศิลปะและงานฝมือ ที่สรางสรรค

ดวยมือ 

 ชวงอายุ 6 ป- 9 ป เด็กในวัยเรียนชอบเลนของเลนที่ตองใชกลวิธีและความชํานาญเชน 

เกมกระดาน ลูกแกว วาว เด็กวัยนี้สนุกกับการสํารวจความแตกตางในโลกของผูใหญ ชอบแฟช่ัน 

เด็กจะเสาะหาขอมูลและประสบการณใหม ๆ จากการเลนและสนุกกับวิทยาศาสตร งานฝมือ และ

ชุดมายาก 

 ชวงอายุ 9 ป- 12 ป เด็กชวงนี้จะพัฒนางาน อดิเรกและส่ิงที่สนใจในระยะยาวข้ึน และ

สนุกกับงานฝมือ ชุดแบบจําลอง ชุดมายากล ชุดกอสราง ชุดทอลองวิทยาศาสตร และจิ๊กซอวที่

ซับซอนมากขึ้น เด็กยังสนใจในการระบายสี การแกะสลัก การปนเซรามิก และโครงสรางศิลปะ   

อ่ืน ๆ  

 

การออกแบบของเลนเด็กและความปลอดภัย 

 นอกจากออกแบบใหเหมาะสมกับวัยของเด็กแลว ส่ิงที่สําคัญที่สุดในการออกแบบคือ

ความปลอดภัยของของเลน อันตรายที่เกิดจากของเลนมีต้ังแต ขนาดของช้ินสวน รูปลักษณวัสดุที่

ใชทําของเลน วัสดุเคลือบผิว หรือแมแตบรรจุภัณฑที่ใชหอหุมของเลนก็สามารถเปนอันตรายแก

เด็กได อันตรายจากของเลนที่เกิดกับเด็กไดมีดังตอไปนี้ 

 1. อันตรายจากการหายใจไมออก (choking hazard) ของเลนเด็กที่ประกอบไปดวย

ชิ้นสวนขนาดเล็กที่สามารถใสเขาปากได สามารถเขาไปติดที่ลําคอเด็กทําใหหายใจไมออก 

 2. อันตรายจากการรัด (strangulation hazard) ของเลนที่มีเชือกคาดหรือยางยืดที่

ยาวพอ สามารถรัดคอเด็ก ทําใหหายใจไมออกได 

 3. อันตรายจากเสียงดัง (loud toy) ของเลนที่มีเสียงดังเกินไปจะเปนอันตรายตอแกวหู

ของเด็กไดตามมาตรฐาน มอก. 685เลม 1 ระบุวาเสียงที่ตอเนื่องนานเกิน 1 วินาทีตองมีระดับเสียง
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ไมเกิน 75 เดซิเบลเอสําหรับเด็กอายุไมเกิน 18 เดือน และไมเกิน 85เดซิเบลเอสําหรับเด็กอายุ

เกิน 18 เดือน 

 4. อันตรายจากสารพิษ (toxic toy) ของเลนที่ทําจากวัสดุหรือสารเคลือบที่เปนพษิหรือ

มีสวนประกอบของสารเคมีที่เปนพิษ จะทําใหเด็กไดรับอันตรายากพิษเหลานั้นดวย เชนน้ํายาทา

เล็บที่มีสาร dibutyl phthalate หรือ xylene 

 5. อันตรายจากรูปลักษณ ของเลนที่มีขอบคมหรือปลายแหลมสามารถบาดหนัง   

หรือทิ่มแทงตาได เนื่องจากของเลนสามารถกอใหเกิดอันตรายได ดังนั้นจึงมีกฎขอบังคับดาน  

ความปลอดภัยสําหรับของเลน ตัวอยางของกฎขอบังคับของ U.S. Consumer Product Safety 

Commission ไดแบงตามอายุของเด็กดังนี้ 

 สําหรับเด็กทุกวัย 

 1. ของเลนที่ใชไฟฟาจะตองไมเส่ียงกับการช็อตและความรอน 

 2. ปริมาณตะกั่วในสีตองไมเกินที่มาตรฐานกําหนด 

 3. ไมมีสารเปนพิษในเนื้อและที่ผิวของเลน 

 สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 3 ป 

 1. ตองไมแตกเมื่อใชงานในสภาพปรกติและไมปรกติ 

2. ไมมีชิ้นสวนเล็ก ๆ ที่สามารถติดคอเด็กได 

 3. เสนผานศูนยกลางของลูกบอลตองไมตํ่ากวา 1.75 นิ้ว 

 สําหรับเด็กอายุระหวาง 3 ปถึง 6 ป 

 1. ของเลนหรือเกมสที่มีชิ้นสวนเล็ก ๆ จะตองติดฉลากเตือนการติดคอได โดยเฉพาะ

ลูกบอลหรือลูกแกวที่มีเสนผานศูนยกลางนอยกวา 1.75 นิ้ว 

 สําหรับเด็กอายุตํ่ากวา 8 ป 

 1. ของเลนไฟฟาจะตองไมมีสวนกําเนิดความรอน 

2. จะตองไมมีสวนแหลม 

 3. จะตองไมมีของคม 
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 ปริมาณโลหะหนักในสารละลายที่สกัดไดจากสี สารเคลือบ วัสดุขีดเขียน พลาสติก 

กระดาษและกระดาษแข็ง ดังนี้ 

 
  โลหะหนัก เกณฑที่กําหนดสูงสุด (มิลลิกรัมตอกิโลกรัม)  
  พลวง 60 

  สารหน ู 25 

  แบเรียม 1000 

  แคดเมียม 75 

  โครเมียม 60 

  ตะกั่ว 90 

  ปรอท 60 

  ซิลิเนียม 500 

 

 ผูผลิตตองปฏิบัติตามกฎระเบียบมาตรฐานของเลนเพื่อความปลอดภัยของเด็กแลว     

ผูปกตรองก็มีสวนชวยเสริมดานความปลอดภัยใหกับเด็กไดเชนกันโดยปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. เลือกของเลนที่สนใจและเหมาะสมแกวัยและความสามารถในการเลนของเด็ก 

 2. เลือกของเลนที่ออกแบบดีและมีคุณภาพ 

 3. อยาซ้ือของเลนที่มีชิ้นสวนขนาดเล็กใหกับเด็กที่อายุตํ่ากวา 3 ป 

 4. อานคูมือการเลนและคําเตือนดานความปลอดภัยตาง ๆ ใหเด็กเขา 

 5. อยาซ้ือของเลนสําหรับเด็กโตกวาใหเลน 

 6. ทิ้งภาชนะบรรจุของเลนกอนที่จะใหเด็กเลน 

 7. หมั่นตรวจของเลนเปนระยะ ถาของเลนเสียใหรีบซอมหรือทิ้ง 

 8. ควรมีผูใหญเผาดูขณะเด็กเลน 

 9. เก็บของเลนในที่เก็บใหเรียบรอย 
 
สัดสวนของเด็กและกรวัดขนาดรางกายของมนุษย 
 การจะออกแบบผลิตภัณฑตาง ๆ นั้นส่ิงที่ผูออกแบบ ตองคํานึงถึง เปนอันดับตน ๆ คือ 

ผลิตภัณฑนั้นตองอํานวยความสะดวกแกผูใชสอยมากที่สุด โดยจะตอง ใหสอดคลอง กับอวัยวะ

สวนตาง ๆ ของผูใช ดังนั้นการออกแบบสิ่งใชสอยตาง ๆ ระยะการใชงานหรือสัดสวนทั้งหลายจึงมี

ความสําคัญและจําเปนอยางมาก เพื่อใหการใชงานผลิตภัณฑนั้น ๆ เปน ไปอยางสะดวกสบาย 
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และถนัดตอผูใชงาน การเปรียบเทียบสัดสวนตาง ๆ ของมนุษยนี้เปรียบเทียบโดยใชความยาว 

ศีรษะ ใบหนา หรือเทา ซึ่งในสมัยหลัง ๆ ความยาวเหลานี้ไดถูกแบงและ ถูกเปรียบเทียบใหมี

ความสัมพันธเกี่ยวเนื่อง ซึ่งกันและกันจนไดกลายเปนมาตรฐานที่เราใชกันอยูทกุวนันี ้นัน้คือ ระบบ

ฟุตและหลา การคนพบของ DURER นับเปนอีกระบบหนึ่งที่ถือไดวามีมาตรฐานเชนกันโดยเร่ิมตน

ที่ความสูงทั้งหมดของรางการคนเราแลวแบงออก เปนสัดสวนยอยดังนี้ 

 

 1/2H  =  ความสูงคร่ึงบนของรางกายจากดานขาหรือขาหนีบข้ึนไปถึงศีรษะสวนบน 

 1/4H  =  ความยาวของขาวัดจากขอเทาเขาหรือระยะจากคางถึงสะดือ (หนาทอง)  

 1/6H  =  ความยาวของเทา 

 1/8H  =  ความยาวจากหนาผากถึงคางหรือระยะระหวางหัวนมทั้งสองขาง 

  1/10H  =  ความสูงและความกวางของหนา (รวมหูดวย) หรือความยาวของมือจาก

ขอมือถึงปลายนิ้ว 

 1/12H  =  ความลึกของหัว เร่ิมวัดจากปลายจมูก    

 เปนตน 

 โดยการแบงสวนยอยนี้แบงละเอียดจนถึง 1/40H 
 
 การวัดขนาดรางกายของมนุษย 
 การนําขนาดของรางกายมนุษยมาใชในการออกแบบ ในข้ันแรกจะตองทําความคุนเคย

กับระยะและสัดสวนตาง ๆ ของรางกาย ซึ่งจะเปนพื้นฐานไปสู ขนาด ระยะ และเนื้อที่ใชสอย

สําหรับอิริยาบถหรือทาทางการเคลื่อนไหวอ่ืน ๆ ที่จําเปนในชีวิตประจําวัน หรือการใชงานอ่ืน ๆ 

ของมนุษยตอสภาพแวดลอม ตัวเลขที่ใชไดจากการเปรียบเทียบจากมาตรฐานและสถิติอ่ืน ๆ ที่ได

รวบรวมดังกลาวมาขางตน เพื่อใหไดคาที่ตรงกันหรือใกลเคียงความจริงมากที่สุด สามารถนําไปใช

ในการออกแบบได (หนวยวัดระยะกําหนดเปนหนวยมิลลิลิตร เพื่อใหไดตัวเลขที่ละเอียดและ

หลีกเล่ียงทศนิยม)  
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ภาพที่ 11  แสดงภาพประกอบการแสดงตําแหนงการวัดสัดสวนรางกายเด็กไทย 

 (ชาย-หญิง) (อายุ 6-12 ป)  

ที่มา: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2544)  
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ภาพที่ 12 แสดงภาพประกอบการแสดงตําแหนงการวัดสัดสวนรางกายเด็กไทย  

  (ชาย-หญิง) (อายุ 6-12 ป)  

ที่มา: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2544)  
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ภาพที่ 13  แสดงภาพประกอบการแสดงตําแหนงการวัดสัดสวนรางกายเด็กไทย  

 (ชาย-หญิง) (อายุ 6-12 ป)  

ที่มา: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2544)  
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ภาพที่ 14  แสดงภาพประกอบการแสดงตําแหนงการวัดสัดสวนรางกายเด็กไทย  

  (ชาย-หญิง) (อายุ 6-12 ป)  

ที่มา: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2544) 
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 ภาพที่ 15 แสดงภาพประกอบการแสดงตําแหนงการวัดสัดสวนรางกายเด็กไทย  

 (ชาย-หญิง) (อายุ 6-12 ป)  

ที่มา: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2544)  
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ตารางที่ 1 แสดงความสูงและน้ําหนักของเด็กหญิงไทยอายุ 6-12 ป โดยมีคาเฉลี่ยและ 

 คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 

ความสงู (ซม.) น้ําหนัก (กก.) 
อายุ (ป) 

MEAN SD MEAN SD 

6 114.6 5.6 20.8 4.5 

7 120.9 7.0 24.0 6.6 

8 124.8 6.7 25.0 5.5 

9 132.6 6.9 30.8 7.9 

10 138.0 7.0 34.2 9.1 

11 145.0 7.8 38.8 10.4 

12 148.8 6.1 41.4 8.8 

 

ที่มา: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2544)  

 

 การสํารวจรางกายเด็กหญิงไทย อายุ 6-12 ป ทั่วประเทศ จํานวน 2,288 คน ปการ

สํารวจ 2543 - 2544 สรุปเฉพาะคาเฉลี่ย โดยมีหนวยเปนเซนติเมตร ดังนี้ 

 

ตารางที่ 2 แสดงผลการสํารวจรางกายเด็กหญิงไทย อายุ 6-12 ป  

 
อายุ (ป) โดยคาเฉลี่ย (MEAN) ลําดับ/สัดสวน 

(ซม.) 6 7 8 9 10 11 12 

1 
ยาวสวนโคงก่ึงกลางระหวางคิ้ว- 

ทายทอย 
31.8 31.9 32.0 32.4 32.5 32.8 32.8 

2 
ยา วส ว น โ ค ง แน วสมมาต ร ขอ ง

กะโหลกศีรษะ 
35.1 35.1 35.3 35.7 35.9 36.1 35.9 

3 รอบศีรษะ 50.0 50.8 51.0 51.8 52.5 53.1 53.1 

4 รอบคอ 29.8 30.6 31.3 32.6 33.8 34.9 35.4 

 
 



 45 

ตารางที่ 2 แสดงผลการสํารวจรางกายเด็กหญิงไทย อายุ 6-12 ป (ตอ) 

 

อายุ (ป) โดยคาเฉลี่ย (MEAN) ลําดับ/สัดสวน 
(ซม.) 6 7 8 9 10 11 12 

5 รอบตนคอ 25.8 26.4 26.6 27.8 28.6 29.4 29.9 

6 รอบเนินอก 57.2 59.2 60.1 65.2 67.5 70.3 72.1 

7 รอบอก 56.4 $58.9 59.0 64.9 67.8 70.3 72.1 

8 รอบใตอก 53.9 55.8 55.8 60.5 62.1 64.5 65.6 

9 รอบเอว 52.2 54.0 53.8 58.2 60.2 61.7 62.2 

10 -        

11 รอบหนาทอง 57.2 59.8 59.9 65.6 68.7 71.6 73.4 

12 รองสะโพก 61.2 64.2 65.1 71.2 74.1 78.4 80.8 

13 รอบโคนขา 38.3 40.2 40.8 44.8 46.6 49.4 50.1 

14 รอบตนขา 36.8 38.7 39.2 43.0 44.7 47.0 48.3 

15 รอบนองสวนที่ใหญที่สุด 23.8 25.1 25.7 27.6 29.2 30.3 30.7 

16 ยาวปุมคอหนายอดถัน 12.5 12.8 13.1 14.3 15.2 16.5 17.2 

17 ยาวปุมคอหนาเอว 23.4 24.4 24.8 26.3 27.4 28.1 28.5 

18 ยาวบาหนา 24.0 24.8 25.2 26.5 27.0 27.5 27.8 

19 ยาวจุดยอดถันขวาซาย 13.3 14.0 13.9 1.2 15.7 16.6 17.1 

20 ยาวจุดยอดถันใตฐานเตา 3.6 3.7 3.6 3.8 4.1 4.7 5.2 

21 ยาวโคงใตฐานเตา 14.2 15.4 14.8 14.9 15.1 16.1 16.5 

22 ยาวรอบวงแขนใน 24.7 25.8 26.4 28.5 29.9 31.1 32.0 

23 รอบตนแขน 18.8 19.8 19.9 21.8 22.6 23.7 24.1 

24 รอบแขนใหญใน 16.7 17.3 17.4 18.7 19.2 19.9 20.4 

25 รอบขอมือ 11.8 12.1 12.2 13.0 13.4 13.9 14.0 

26 ยาวจุดคอดานขางจุดปลายไหล 8.1 8.6 8.7 9.1 9.6 10.4 10.4 

27 ยาวจุดปลายไหลตนแขน (ขณะงอ)  7.3 7.5 7.7 8.4 8.7 8.9 9.2 

28 ยาวจุดปลายไหลขอศอก  (ขณะงอ)  23.1 24.6 25.6 27.4 28.7 30.2 31.1 

29 ยาวจุดปลายไหลขอมือ (ขณะงอ)  38.8 41.7 43.0 46.4 48.8 51.5 53.2 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการสํารวจรางกายเด็กหญิงไทย อายุ 6-12 ป  (ตอ) 

 

อายุ (ป) โดยคาเฉลี่ย (MEAN) ลําดับ/สัดสวน 
(ซม.) 6 7 8 9 10 11 12 

30 ยาวขอศอกขอมือ 16.8 17.7 18.2 1.7 20.8 21.8 22.4 

31 ยาวเอว-เขา (ดานขาง)  40.1 42.6 44.4 47.7 50.0 53.0 54.0 

32 ยาวเอว-ขอเทาเล็กสุด (ดานขาง)  62.5 66.6 69.5 75.0 79.1 83.5 85.3 

33 ยาวเอว-พ้ืน (ดานขาง)  70.6 5.3 78.3 84.3 88.5 93.0 95.2 

34 ปุมคอหลัง-ยอดถันขวา 22.3 22.9 23.6 24.8 26.7 28.4 29.3 

35 ปุมคอหลัง – เอวหนาขวา 35.1 36.4 37.0 39.1 40.8 42.2 42.7 

 

ที่มา: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2544)  
 
 ผลการสํารวจรางกายเด็กชายไทย อายุ 6-12 ป ทั่วประเทศ จํานวน 2,233 คน ปการ

สํารวจ 2543 - 2544 สรุปเฉพาะคาเฉลี่ย โดยมีหนวยเปนเซนติเมตร ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3 แสดงผลการสํารวจรางกายเด็กชายไทย อายุ 6-12 ป 

 

อายุ (ป) โดยคาเฉลี่ย (MEAN) ลําดับ/สัดสวน 
(ซม.) 6 7 8 9 10 11 12 

1 
ยาวสวนโคงก่ึงกลางระหวาง 

คิ้ว -ทายทอย 
31.5 31.7 31.7 32.1 32.2 32.4 32.2 

2 
ยาวสวนโคงแนวสมมาตรของ 

กะโหลกศีรษะ 
34.7 34.8 34.8 35.2 35.5 35.6 35.4 

3 รอบศีรษะ 50.5 51.0 51.4 51.5 51.8 52.5 52.6 

4 รอบคอ 30.4 31.0 32.2 32.6 33.2 34.6 35.6 

5 รอบตนคอ 26.4 27.0 27.9 28.3 28.9 30.0 30.5 

6 รอบเนินอก 59.2 60.8 64.0 65.8 37.5 71.5 73.1 

7 รอบอก 58.2 59.8 63.1 64.4 66.1 70.1 71.6 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการสํารวจรางกายเด็กชายไทย อายุ 6-12 ป (ตอ) 

 

อายุ (ป) โดยคาเฉลี่ย (MEAN) ลําดับ/สัดสวน 
(ซม.) 6 7 8 9 10 11 12 

8 -        

9 รอบเอว 54.8 55.8 59.6 60.5 61.8 65.5 65.6 

10 รอบใตเอว 56.0 56.8 61.4 62.2 63.5 67.4 67.4 

11 รอบหนาทอง 58.7 60.0 64.6 65.5 67.3 71.4 71.7 

12 รองสะโพก 61.3 63.3 67.7 69.5 71.2 75.8 77.0 

13 รอบโคนขา 38.6 39.2 42.4 44.2 45.2 47.7 48.5 

14 รอบตนขา 36.1 36.9 40.0 42.0 42.8 45.1 46.1 

15 รอบนองสวนทีใ่หญที่สุด 24.3 25.0 26.8 27.7 28.6 30.3 31.1 

16 -        

17 ยาวปุมคอหนาเอว 24.5 25.0 26.2 26.9 27.1 28.6 29.5 

18 ยาวบาหนา 24.8 25.5 26.6 27.5 27.8 29.0 29.9 

22 ยาวรอบวงแขนใน 25.9 26.1 28.2 29.0 30.0 31.7 32.8 

23 รอบตนแขน 19.2 19.8 21.4 21.7 22.3 23.9 24.5 

24 รอบแขนใหญสุด 17.2 17.4 18.5 18.9 19.2 20.4 20.9 

25 รอบขอมือ 12.2 12.4 12.9 13.3 13.5 14.2 14.4 

26 ยาวจุดคอดานขาง-จุดปลายไหล 8.0 8.2 8.6 8.9 9.2 9.9 10.2 

27 ยาวจุดปลายไหล-ตนแขน (ขณะงอ) 7.5 7.8 8.2 8.5 8.7 9.2 9.2 

28 ยาวจุดปลายไหล-ขอศอก (ขณะงอ) 23.2 24.2 25.7 26.6 27.6 29.2 30.0 

29 ยาวจุดปลายไหล-ขอมือ (ขณะงอ) 39.3 41.3 43.6 45.2 47.1 50.0 51.6 

30 ยาวขอศอก - ขอมือ 16.9 17.8 18.8 19.7 20.2 21.6 22.5 

31 ยาวเอว – เขา (ดานขาง) 39.3 41.5 44.1 46.3 47.4 50.6 52.5 

32 ยาวเอว-ขอเทาเล็กสุด (ดานขาง) 62.0 65.8 70.1 73.1 75.8 80.5 84.0 

33 ยาวเอว-พ้ืน (ดานขาง) 69.8 73.7 78.3 81.8 84.7 90.2 93.7 

34 -        

35 -        
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ตารางที่ 3 แสดงผลการสํารวจรางกายเด็กชายไทย อายุ 6-12 ป (ตอ) 

 

อายุ (ป) โดยคาเฉลี่ย (MEAN) ลําดับ/สัดสวน 
(ซม.) 6 7 8 9 10 11 12 

36 ปุมคอหลัง-เอวหลัง 26.8 27.8 29.1 29.2 30.3 32.3 33.0 

37 ปุมคอหลัง - พ้ืน 95.2 100.6 106.8 110.3 113.9 122.0 125.5 

38 ยาวไหล (จุดปลายไหลขวา -ซาย) 28.9 30.0 31.4 32.2 32.8 34.9 36.0 

39 ยาวบาหลัง 25.5 26.9 27.9 28.6 29.6 30.8 31.3 

40 ความกวางอก 19.0 19.8 20.7 21.3 22.0 23.3 23.8 

41 -        

42 ความกวางเอว 17.6 18.1 19.6 19.9 20.6 21.8 21.8 

43 ความกวางหนาทอง 19.8 20.3 21.8 22.3 22.8 24.5 24.8 

44 ความกวางตะโพก 20.7 21.6 23.1 23.7 24.4 26.1 26.6 

45 ความกวางตนขา 9.2 9.6 10.2 10.7 11.1 12.0 12.2 

46 ความกวางระดับขอศอก 29.4 30.2 32.1 33.2 33.9 35.9 36.4 

47 ความหนาอก 14.6 14.7 15.5 15.7 16.3 16.9 17.1 

48 -        

49 ความหนาเอว 14.0 14.2 15.1 15.4 15.7 16.6 16.4 

50 ความหนาหนาทอง 14.9 15.3 16.4 16.8 17.1 18.3 18.3 

51 ความหนาสะโพก 14.4 15.0 16.2 16.6 17.0 17.0 18.2 

52 ความหนาแกมกน 10.1 10.7 11.5 12.1 12.4 13.0 13.2 

53 ระยะหางปุมคอหนา-หลัง 8.0 8.2 8.7 8.8 9.0 9.3 9.5 

54 ระยะหางจุดคอดานขาง 10.0 10.4 10.8 11.0 11.2 11.8 12.2 

55 ระยะหางรักแรหลัง 21.2 22.0 23.2 23.9 24.8 26.3 26.7 

56 ระยะหางรักแรหนา 18.9 19.5 21.1 21.4 22.0 23.6 23.9 

57 -        

58 ความสูง 115.9 121.2 127.2 131.6 135.3 143.3 148.1 

59 ความสูงตา 104.4 109.6 115.5 119.9 1213.5 131.4 136.1 

60 ความสูงปุมไหล 91.2 95.8 101.3 105.4 108.6 115.9 120.0 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการสํารวจรางกายเด็กชายไทย อายุ 6-12 ป (ตอ) 

 

อายุ (ป) โดยคาเฉลี่ย (MEAN) ลําดับ/สัดสวน 
(ซม.) 6 7 8 9 10 11 12 

61 ความสูงอก 82.5 86.8 91.6 65.6 98.3 105.0 108.7 

62 -        

63 ความสูงเอว 69.6 73.7 78.2 81.4 84.3 89.7 93.3 

64 ความสูงใตเอว 67.1 71.0 75.3 78.6 81.4 86.4 90.4 

65 ความสูงสะดือ 66.6 70.1 74.5 77.7 86.0 86.0 89.4 

66 -        

67 -        

68 ความสูงเอวหลัง 69.3 73.3 77.2 81.0 83.8 89.5 93.0 

69 ความสูงขอศอก (ขณะงอ) 68.0 71.9 75.8 79.3 81.9 86.7 90.4 

70 ความสูงนองใหญสุด 22.8 24.0 25.5 26.7 27.6 29.8 30.9 

71 ความสูงใตเปา 50.0 5 3.3 55.9 58.8 61.1 65.5 68.7 

72 ยาวเปาหนา 25.2 26.2 27.8 28.4 29.1 30.1 31.8 

73 ความยาวเปาหลัง 22.7 24.2 25.6 27.3 27.2 29.9 30.5 

74 ความสูงระดับพ้ืนที่นั่ง-ศีรษะ 63.3 65.3 68.3 69.7 71.0 74.4 76.2 

75 ความสูงระดับพ้ืนที่นั่ง-ปุมคอหลัง 42.5 44.4 46.8 47.7 48.8 51.6 53.5 

76 ความสูงระดับพ้ืนที่นั่ง-ตา 51.6 53.7 56.4 57.9 59.1 62.2 64.4 

77 ความสูงระดับพ้ืนที่นั่ง-ปุมไหล 38.7 40.3 42.2 43.5 44.4 46.8 48.2 

78 ความสูงระดับพ้ืนที่นั่ง-ขอศอกขณะงอ 15.5 16.3 16.8 17.1 17.3 17.8 18.2 

79 ความสูงระดับระดับพ้ืนที่นั่ง-ตนขา 9.9 10.0 11.1 11.3 11.6 12.4 12.6 

80 ความสูงจากพ้ืน-ตอนบนของเขา 36.8 38.4 40.5 42.5 43.8 46.7 48.4 

81 ความสูงหนาแขง 29.4 31.0 32.7 34.0 35.3 37.6 39.0 

82 ความสูงพ้ืนที่นั่ง 30.4 31.4 32.9 34.2 35.4 37.7 39.0 

83 ระยะหางปุมไหล(ขณะนั่ง) 23.8 24.9 25.8 26.8 27.4 29.3 30.2 

84 
ระยะหางขอศอกขณะงอ-จุดก่ึงกลาง

กําปน 
21.8 23.2 24.3 25.0 26.1 27.9 28.8 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการสํารวจรางกายเด็กชายไทย อายุ 6-12 ป (ตอ) 

 

อายุ (ป) โดยคาเฉลี่ย (MEAN) ลําดับ/สัดสวน 
(ซม.) 6 7 8 9 10 11 12 

85 ระยะหางขอศอกขณะงอ-ปลายนิ้วมือ 30.4 32.2 33.6 35.1 36.2 38.4 40.2 

86 ความยาวศีรษะ 17.0 17.2 17.3 17.1 17.4 17.6 17.5 

87 ความกวางศีรษะ 13.1 13.2 13.3 13.5 13.5 13.7 13.9 

88 ความกวางไหล (ขณะนั่ง) 28.6 29.6 31.4 32.2 33.1 35.2 36.0 

89 ความกวางสะโพก (ขณะนั่ง) 30.5 31.0 32.8 33.7 34.1 36.5 37.0 

90 ความกวางขอศอกขวา-ซาย 23.5 24.0 26.1 26.4 27.0 29.0 29.1 

91 
ความกวางขอศอกขวา-ซาย ( 

กางขอศอกใน) 
58.9 61.9 64.8 67.3 69.6 74.2 76.8 

92 ระยะหางเอือ้มหยิบดานหนา 49.9 52.1 55.0 56.9 58.8 62.3 64.2 

93 ความหนาหนาทอง (ขณะนั่ง) 15.3 15.3 16.4 17.0 17.0 18.1 18.0 

ระยะหางเสนสัมผัสกน-หัวเขา 39.5 41.2 44.0 45.8 47.4 50.8 52.1 

ระยะหางเสนสัมผัสกน-ขอพับที่หัวเขา 33.7 35.0 37.6 38.9 40.1 43.1 44.0 

ระยะหางเสนสัมผัสกน-ระดับนอง

ตอนบน 
30.1 31.3 33.5 34.9 36.0 38.8 39.3 

ระยะหางหนาทอง-หัวเขา 23.8 25.0 27.0 28.7 29.3 32.3 33.4 

ยาวเอว-ที่นั่ง 17.9 19.0 19.8 20.4 20.9 21.5 22.4 

ความยาวรอบมือ 18.2 18.8 19.5 20.1 20.6 21.4 22.5 

ความยาวรอบฝามือ 15.0 15.4 16.2 16.4 16.8 17.6 18.3 

ความยาวนิ้วหวัแมมือ 4.6 4.7 5.1 5.2 5.5 5.7 6.0 

ความยาวนิ้วชี ้ 5.2 5.4 5.7 5.9 6.2 6.5 6.7 

ความยาวนิ้วกลาง 5.8 6.1 6.4 6.6 6.9 7.2 7.5 

ความยาวนิ้วนาง 5.3 5.6 5.8 6.0 6.3 6.6 6.9 

ความนาวนิ้วกอย 4.1 4.3 4.5 4.7 4.9 5.2 5.4 

-        
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ตารางที่ 3 แสดงผลการสํารวจรางกายเด็กชายไทย อายุ 6-12 ป (ตอ) 

 

อายุ (ป) โดยคาเฉลี่ย (MEAN) ลําดับ/สัดสวน 
(ซม.) 6 7 8 9 10 11 12 

-        

ความยาวฝามอื 13.5 14.2 14.9 15.2 15.7 16.6 17.2 

ระยะหางนิว้ชี-้งามนิ้วหวัแมมือ 8.1 8.6 8.9 9.2 9.5 10.0 10.5 

ความกวางนิ้วชี้ (ขอนิ้วที ่2) 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 

ความกวางนิ้วชี้ (ขอนิ้วที ่3) 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 

ความกวางฝามือ 5.6 5.8 6.0 6.2 6.3 6.7 7.0 

รอบเทาตอนปุมโคนหัวแมเทา 18.1 18.6 19.4 20.2 20.7 21.7 22.6 

114 ความกวางสนเทา 4.5 4.6 4.8 5.1 5.1 5.1 5.5 

115 เสนรอบเอวของเทา 18.1 18.6 19.5 20.1 20.6 21.7 22.5 

116 รอบสนเทา-หลังเทา 30.6 31.6 33.3 34.2 35.2 37.6 38.6 

117 รอบเสนเทา-ขอเทา 24.0 24.6 26.3 27.1 28.0 29.6 30.5 

118 รอบขอเทา 16.4 16.7 17.7 18.1 18.7 19.7 20.0 

119 ความยาวระหวางจุดรับน้ําหนัก 7.5 8.2 8.4 8.8 9.1 9.9 10.2 

120 ความสูงสนเทา 4.1 4.1 4.3 4.5 4.6 5.0 5.2 

121 ความสูงใตตาตุม 4.0 4.1 4.3 4.6 4.6 4.9 5.2 

122 ความสูงอุงเทา 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 

123 ความยาวเทา 18.1 18.9 19.9 20.6 21.2 22.5 23.2 

124 ความยาวสนเทา-นิ้วที่ส้ันที่สุด 15.2 15.8 16.7 17.2 17.7 18.6 19.2 

125 ความยาวเทาสวนที่กวางที่สุดของเทา 13.3 13.8 14.6 15.0 15.4 16.5 16.9 

126 ความยาวเทาจุดที่พับของเทาดานบน 14.4 14.9 15.6 16.1 16.6 17.6 18.1 

127 ความยาวเทาจุดที่พับของเทาดานลาง 12.6 13.0 13.8 14.2 14.6 15.6 15.8 

128 -        

129 -        

130 ความลาดไหล 18.2 17.6 17.6 18.5 18.1 18.5 19.3 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการสํารวจรางกายเด็กชายไทย อายุ 6-12 ป (ตอ) 

 

อายุ (ป) โดยคาเฉลี่ย (MEAN) ลําดับ/สัดสวน 
(ซม.) 6 7 8 9 10 11 12 

131 
ระยะหางเสนสัมผัสแผนหลัง-ปุม 

ไหลขวา 
7.3 7.3 8.0 7.9 8.3 8.3 9.3 

132 น้ําหนัก 22.1 23.9 28.3 30.8 33.3 39.1 42.1 

 

ที่มา: สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2544)  
 
ประเภทของพลาสติกและกรรมวิธีการผลิต 
 ประเภทของพลาสติก 
 จากขอมูลของเว็บไซต ampack (2556) ไดแบงประเภทของพลาสติกวาจะแบงตาม

ลักษณะ ของการถูกความรอนได 2 ประเภท คือ 

 1. เทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) หรือเรซิน เปนพลาสติกที่ใชกันแพรหลายที่สุด 

ไดรับความรอนจะออนตัว และเมื่อเย็นลงจะแข็งตัว สามารถเปล่ียนรูปได พลาสติกประเภทน้ี

โครงสรางโมเลกุลเปนโซตรงยาว มีการเช่ือมตอระหวางโซพอลิเมอรนอย มาก จึงสามารถ

หลอมเหลว หรือเมื่อผานการอัดแรงมากจะไมทําลายโครงสรางเดิม ตัวอยาง พอลิเอทิลีน พอลิโพ

รพิลีน พอลิสไตรีน มีสมบัติพิเศษคือ เมื่อหลอมแลวสามารถนํามาข้ึนรูปกลับมาใชใหมได ชนิดของ

พลาสติกใน ตระกูลเทอรโมพลาสติก ไดแก 

  1.1 โพลิเอทิลีน (Polyethylene: PE) เปนพลาสติกที่ไอน้ําซึมผานไดเล็กนอย แต

อากาศผานเขาออกได มีลักษณะขุนและทนความรอนไดพอควร เปนพลาสติกที่นํามาใชมากที่สุด

ในอุตสาหกรรม เชน ทอน้ํา ถัง ถุง ขวด แทนรองรับสินคา 

  1.2 โพลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP) เปนพลาสติกที่ไอน้ําซึมผานไดเล็กนอย 

แข็งกวาโพลิเอทิลีนทนตอสารไขมันและความรอนสูงใชทําแผนพลาสติถุงพลาสติกบรรจุอาหารที่

ทนรอน หลอดดูดพลาสติก เปนตน 

  1.3 โพลิสไตรีน (Polystyrene: PS) มีลักษณะโปรงใส เปราะ ทนตอกรดและดาง 

ไอน้ําและอากาศซึมผานไดพอควร ใชทําช้ินสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองใช

สํานักงาน เปนตน 

http://www.ampack.co.th/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99�
http://www.ampack.co.th/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://www.ampack.co.th/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99�
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  1.4 SAN (styrene-acrylonitrile) เปนพลาสติกโปรงใส ใชผลิตชิ้นสวน 

เคร่ืองใชไฟฟา ชิ้นสวนยานยนต เปนตน 

  1.5 ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) สมบัติคลายโพลิสไตรีน แตทน

สารเคมีดีกวา เหนียวกวา โปรงแสง ใชผลิตถวย ถาด เปนตน 

  1.6 โพลิไวนิลคลอไรด (Polyvinylchloride: PVC) ไอน้ําและอากาศซึมผานได

พอควร แตปองกันไขมันไดดีมีลักษณะใส ใชทําขวดบรรจุน้ํามันและไขมันปรุงอาหาร ขวดบรรจุ

เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล เชน ไวน เบียร ใชทําแผนพลาสติก หอเนยแข็ง ทําแผนแลมิเนตชั้นในของ

ถุงพลาสติก 

  1.7 ไนลอน (Nylon) เปนพลาสติกที่มีความเหนียวมาก คงทนตอการเพิ่มอุณหภูมิ 

ทําแผนแลมิเนตสําหรับทําถุงพลาสติกบรรจุอาหารแบบสุญญากาศ 

  1.8 โพลิเอทิลีน เทอรฟะธาเลต (Terylene: polyethylene terephthalate) เหนียว

มากโปรงใส ราคาแพง ใชทําแผนฟลมบาง ๆ บรรจุอาหาร 

  1.9 โพลิคารบอเนต (Polycarbonate: PC) มีลักษณะโปรงใส แข็ง ทนแรงยึดและ

แรงกระแทกไดดี ทนความรอนสูง ทนกรด แตไมทนดาง เปนรอยหรือคราบอาหาร จับยาก ใชทํา

ถวย จาน ชาม ขวดนมเด็ก และขวดบรรจุอาหารเด็ก 

 2. เทอรโมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic) เปนพลาสติกที่มีสมบัติพิเศษ 

คือทนทานตอการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิและทนปฏิกิริยาเคมีไดดี เกิดคราบและรอยเปอนไดยาก 

คงรูปหลังการผานความรอนหรือแรงดันเพียงคร้ังเดียว เมื่อเย็นลงจะแข็งมาก ทนความรอนและ

ความดัน ไมออนตัวและเปล่ียนรูปรางไมได แตถาอุณหภูมิสูงก็จะแตกและไหมเปนข้ีเถาสีดํา 

พลาสติกประเภทน้ีโมเลกุลจะเชื่อมโยงกันเปนรางแหจับกันแนน แรงยึดเหนี่ยวระหวางโมเลกุล

แข็งแรงมาก จึงไมสามารถนํามาหลอมเหลวได กลาวคือ เกิดการเช่ือมตอขามไปมาระหวางสายโซ

ของโมเลกุลของโพลิเมอร (cross linking among polymer chains) เหตุนี้หลังจาก พลาสติกเย็น

จนแข็งตัวแลว จะไมสามารถทําใหออนไดอีกโดยใชความรอน หากแตจะสลายตัวทันทีที่อุณหภูมิ

สูงถึงระดับ การทําพลาสติกชนิดนี้ใหเปนรูปลักษณะตาง ๆ ตองใชความรอนสูง และโดยมาก

ตองการแรงอัดดวย เทอรโมเซตติงพลาสติก ไดแก 

  2.1 เมลามีน ฟอรมาลดีไฮด (melamine formaldehyde) มีสมบัติทางเคมีทน

แรงดันได 7,000-135,000 ปอนดตอตารางนิ้ว ทนแรงอัดได 25,000-50,000 ปอนดตอตารางนิ้ว 

ทนแรงกระแทกได 0.25-0.35 ทนทานตอการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ทนความรอนไดถึง 140 องศา

เซลเซียส และทนปฏิกิริยาเคมีไดดี เกิดคราบและรอยเปอนยาก เมลามีนใชทําภาชนะบรรจุอาหาร

http://www.ampack.co.th/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B9%8C�
http://www.ampack.co.th/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99�
http://www.ampack.co.th/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9F%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%95&action=edit&redlink=1�
http://www.ampack.co.th/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95&action=edit&redlink=1�
http://www.ampack.co.th/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99_%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
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หลายชนิด และนิยมใชกันมาก มีทั้งที่เปนสีเรียบและลวดลายสวยงาม ขอเสียคือ น้ําสมสายชูจะ

ซึมเขาเนื้อพลาสติกไดงาย ทําใหเกิดรอยดาง แตไมมีพิษภัยเพราะไมมีปฏิกิริยากับพลาสติก 

  2.2 ฟนอลฟอรมาดีไฮต (phenol-formaldehyde) มีความตานทานตอตัวทํา

ละลายสารละลายเกลือและน้ํามัน แตพลาสติกอาจพองบวมไดเนื่องจากน้ําหรือแอลกอฮอล

พลาสติกชนิดนี้ใชทําฝาจุกขวดและหมอ 

  2.3 อีพ็อกซี (epoxy) ใชเคลือบผิวของอุปกรณภายในบานเรือน และทอเก็บกาซ 

ใชในการเช่ือมสวนประกอบโลหะ แกว และเซรามิก ใชในการหลออุปกรณที่ทําจากโลหะและ

เคลือบผิวอุปกรณ ใชใสในสวนประกอบของอุปกรณไฟฟา เสนใยของทอ และทอความดัน ใช

เคลือบผิวของพื้นและผนัง ใชเปนวัสดุของแผนกําบังนิวตรอน ซีเมนต และปูนขาว ใชเคลือบผิว

ถนน เพื่อกันล่ืน ใชทําโฟมแข็ง ใชเปนสารในการทําสีของแกว 

  2.4 โพลิเอสเตอร (polyester) กลุมของโพลิเมอรที่มีหมูเอสเทอร (-O•CO-) ใน

หนวยซํ้าเปนโพลิเมอรที่นํามาใชงานไดหลากหลาย เชน ใชทําพลาสติกสําหรับเคลือบผิว ขวดน้ํา 

เสนใย ฟลมและยาง เปนตน ตัวอยางโพลิเมอรในกลุมนี้ เชน โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต โพลิบิวทิลีน

เทเรฟทาเลต และโพลิเมอรผลึกเหลวบางชนิด 

  2.5 ยูรีเทน (urethane) ชื่อเรียกทั่วไปของเอทิลคารบาเมต มีสูตรทางเคมีคือ 

NH2COOC2H5 

  2.6 โพลิยูรีเทน (polyurethane) โพลิเมอรประกอบดวยหมูยูรีเทน (–NH•CO•O-) 

เตรียมจากปฏิกิริยาระหวางไดไอโชยาเนต (di-isocyanates) กับไดออล (diols) หรือไทรออล 

(triols) ที่เหมาะสม ใชเปนกาว และนํ้ามันขัดเงาพลาสติกและยาง ชื่อยอคือ PU 

 
 กรรมวิธีการผลิตชิ้นงานพลาสติก 
 เว็บไซต TPA (2556) ไดระบุกรรมวิธีการผลิตชิ้นงานพลาสติกวามี 8 กรรมวิธี

ดังตอไปนี้ 

1. การข้ึนรูปรอน (Thermoforming)  

2. การอัดข้ึนรูป และ อัดฉีดข้ึนรูป (Compression and transfer molding)  

3. แมพิมพเหวี่ยง และ การซินเตอรร่ิง (Rotation molding and Sintering)  

4. กระบวนการรีด (Extrution)  

5. กระบวนการผลิตที่มีพื้นฐานจากการรีด (Extrusion based process)  

6. กระบวนการฉีดพลาสติก (Injection molding)  

http://www.ampack.co.th/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%AE%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://www.ampack.co.th/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1�
http://www.ampack.co.th/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://www.ampack.co.th/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://www.ampack.co.th/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
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7. กระบวนการเปาพลาสติก (Blow molding)  

8. กระบวนการฉีดโฟม (Plastic foam molding)  

 แตทางผูวิจัยจะเลือกคนควากรรมวิธีการผลิตที่เกี่ยวของกับการผลิตชิ้นงานใน

โครงการวิจัยนี้เทานั้นซึ่งมีดังตอไปนี้ 

 1. การอัดข้ึนรูป และอัดฉีดข้ึนรูป (Compression and transfer molding) เปนกรรมวิธี

การข้ึนรูปพลาสติก ที่ใชกับพลาสติก ประเภทเทอรโมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic) 

และ เว็บไซต panyathaiplastic (2556) ก็ไดอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการนี้ไววาการผลิตชิ้นงาน

จากพลาสติกประเภทเทอรโมเซตต้ิง ใชกรรมวิธีอัดพลาสติก มาต้ังแตเร่ิมแรกทีเดียว และก็ยังเปน

กรรมวิธีที่ใชไดดีอยูในปจจุบัน และ หลังจากนั้น ไดมีการพัฒนางาน อัดฉีดพลาสติก (Transfer 

Moulding) ข้ึนมาใชสําหรับช้ินงานที่มีรูปทรงยาก ๆ ที่ไมเหมาะ กับการใชกรรมวิธีอัดพลาสติก  

  1.1 งานอัด (Compression Moulding) หมายถึง การทํางานโดยเติมพลาสติกลง

ในแบบเปดแลวใชความดันอัดปดแมแบบพรอมทั้งใหความรอนใหพลาสติกไหลเขาไปแทนที่

ชองวางรูปทรงของ ชิ้นงาน  

  1.2 งานอัดฉีด (Transfer Moulding) ตางกับงานอัด (Compression Moulding) 

คือจะ ไมเติมพลาสติกลงในแมแบบเปด แตจะใชลูกสูบอัดพลาสติกใหเขาไปในแมแบบปดการ

เตรียมพลาสติกเพื่อเขากระบวนการผลิตช้ินงาน 

  พลาสติกที่ผลิตออกมาจําหนายสวนมากจะอยูในรูปผง เปนเม็ด หรือเหลวเปนแปง

เปยกซ่ึงถาอยูในสภาพนี้สามารถนําเขากระบวนการผลิตโดยงานอัดและอัดฉีดไดดี แตถาตองการ

ผสมสารปรับปรุงคุณภาพจะตองเขากระบวนการเตรียมวัสดุกอน ซึ่งสามารถแบงได 2 กรรมวิธี

คือ กรรมวิธีหลอมเหลว และกรรมวิธีผสมโดยเติมของเหลว 
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ภาพที่ 16 แสดงภาพข้ันตอนการทํางานกอนเขาเคร่ืองผลิต 

ที่มา : http://www.panyathaiplastic.com 

 

 

 

ภาพที่ 17 แสดงภาพเคร่ืองอัดแบบอัตโนมัติ 

ที่มา : http://www.panyathaiplastic.com 
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 เคร่ืองอัดแบบอัตโนมัติที่ใชในการอัดชิ้นงานทรงแบน 

 1. เคร่ืองใหความรอนพลาสติกแบบไฮฟรีเควนซี 

 2. เคร่ืองมือวัดและควบคุอุณหภูมิ 

 3. ปมไฮดรอลิค 

 4. หัวเปาลมอัดเพื่อทําความสะอาดแมพิมพ 

 5. ฮีทเตอร 

 6. สปริง 

 การทําใหเปนกอนกอนการอัด 

 

 

 
ภาพที่ 18 แสดงภาพการเติมพลาสติกลงใน Die อัดดวยแทงอัดตัวบน เล่ือนแทงอัดตัวลางข้ึน 

 อัด ดันกอนพลาสติกที่อัดแลวออกผลักช้ินงานลงพรอมทั้งเติมพลาสติกใหม 

ที่มา : http://www.panyathaiplastic.com 
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ภาพที่ 19 แสดงภาพเคร่ืองหลอมพลาสติกสําหรับแทนอัดกึ่งอัตโนมัติ 

ที่มา : http://www.panyathaiplastic.com 

 

 

 

 
ภาพที่ 20 แสดงภาพการใชเคร่ืองหลอมพลาสติกสําหรับแทนอัตโนมัติ 

ที่มา : http://www.panyathaiplastic.com 
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ภาพที่ 21 แสดงภาพแผนภูมิแสดงข้ันตอนการทํางานอัดต้ังแตตนจนจบรอบเวลาการทํางาน 

ที่มา : http://www.panyathaiplastic.com 

 
 งานอัดฉีด (Transfer Moulding)  
 งานอัดฉีดเปนการพัฒนางานอัดใหเปนการผลิตแบบอัตโนมัติ โดยสารพลาสติกจะยัง

ไมถูกใสไปในแมพิมพโดยตรง พลาสติกจะถูกทําใหรอนในกระบอกสูบกอนที่จะถูกสงไปยัง

แมพิมพขอแตกตางของงานอัด และงานอัดฉีด อยูตรงท่ีโครงสรางของแมพิมพ โดยแมพิมพของ

งานอัดฉีดจะตองมีหองอัดซ่ึงจะเช่ือมกับคาวิต้ี (Cavity) แมพิมพดวยรูฉีด เคร่ืองอัดฉีดโดยทั่ว ๆ 

ไป จะทํางานดวยระบบไฮดรอลิค 
 เคร่ืองอัดฉีด แบงออกตามลักษณะการทํางาน 3 ชนิด คือ 

 1. แบบลูกสูบอยูขางบน 

 2. แบบลูกสูบอยูขางลาง 

 3.  แบบฉีดเขา 
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ภาพที่ 22 แสดงภาพข้ันตอนการอัดฉีดแบบลูกสูบอยูขางบน 

ที่มา : http://www.panyathaiplastic.com 

 

 

 

 
ภาพที่ 23 แสดงภาพข้ันตอนการอัดฉีดแบบลูกสูบอยูขางลาง 

ที่มา : http://www.panyathaiplastic.com 
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 a.  แมพิมพชุดบน  f.  อินเสิรทตัวลาง 

 b.  ฮีทเตอร  g. ฮีทเตอร 

 c.  เพลานํา  h. แมพิมพชุดลาง 

 d.  รองวัสดุสวนเกิน  i. แผนกระทุง 

 e.  อินเสิรทตัวบน 
 

 

ภาพที่ 24 แสดงภาพข้ันตอนการอัดฉีดแบบฉีดเขา 

ที่มา : http://www.panyathaiplastic.com 
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 กระบวนการฉีดพลาสติก (Injection molding)  
 ขอมูลจากเว็บไซต mold.net46 (2556) ไดอธิบายกระบวรการฉีดพลาสติกไววา การ

แปรรูปพลาสติกโดยวิธีการฉีดนั้น จะทําจากสารพลาสติกที่เปนเม็ดหรือเปนผง ซึ่งอาจจะเปน เทอร

โมพลาสติก เทอรโมเซตต้ิง หรืออีลาสโตเมอร ก็ได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับสวนประกอบของเคร่ืองฉีดที่จะ

ดัดแปลงใหเหมาะสมกับพลาสติกชนิดตาง ๆ สําหรับเทอรโมพลาสติก นั้นเมื่อไดรับความรอนจะ

ออนตัวและเหลวแลวฉีดอัดลงในแมพิมพโดยแรงดันไฮดรอลิค สามารถนําไปแปรรูปไดหลายคร้ัง 

ตามทองตลาด จะมีทั้งเปนสีธรรมชาติของพลาสติกเองและแบบผสมสี พรอมทั้งเติมสารผสมหรือ

สารนํารองที่แตกตางกันก็อยูที่โครงสรางของพลาสติกนั่นเองสวนเทอรโมเซตต้ิง เมื่อไดรับความ

รอนแลวจะแข็งตัวละไมสามารถนําไปหลอมใหเหลวไดอีกและราคาเคร่ืองฉีดชนิดนี้ราคาจะสูงกวา

เคร่ืองฉีดแบบเทอรโมพลาสติก 
 เครื่องฉีดพลาสติก (Injection Moulding Machine)  
 ในการทํางานฉีดพลาสติก โดยเฉพาะอยางยิ่งเทอรโมพลาสติกนั้น มีบริษัทที่ผลิต

เคร่ืองฉีดออกมาจํานวนมากมายหลายแบบ ซึ่งไมสามารถนําเอาแตละแบบมาแสดงในท่ีนี้ไดหมด

ในหลักการแลวเคร่ืองฉีดพลาสติกทั้งหลายจะแตกตางกันเฉพาะรูปแบบ วัสดุที่ใช ระบบสงกําลัง 

สวนจุดมุงหมายในการนํามาใชงานนั้นจะคลายคลึงกันมาก เคร่ืองฉีดพลาสติกแบงตามลักษณะ

ของทิศทางการฉีดได รูปแบบดูภาพประกอบดานลาง 

 แบบ A เปนแบบทํางานตามแนวนอนพลาสติกไหลเขาแบบเปนเสนตรงตามแนวนอน 

ต้ังฉากกับระนาบของแมพิมพโดยชุดฉีดและหนวยเปด-ปดแบบ อยูในทิศทางเดียวกัน แบบนี้จะ

เปนแบบที่นิยมใชกันมากที่สุด 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 25 แสดงภาพเคร่ืองฉีดพลาสติกแบบ A  

ที่มา : http://mold.net46.net 

http://mold.net46.net/�
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 แบบ B เปนแบบหัวฉีดอยูในแนวต้ังแตพลาสติกไหลเขาแมพิมพในแนวนอน โดย

พลาสติกเหลวที่ออกจากกระบอกสูบในแนวด่ิง แลวจะเปลี่ยนทิศทางไป 90 องศา ไปอยูใน

แนวนอนและไหลเขาแบบในแนวต้ังฉากกับระนาบของแมแบบเชนเดียวกับแบบ สวนแบบ B นั้น

เปนการออกแบบพิเศษในกรณีที่การทํางานสภาพปกติไมสะดวกหรือเหมาะกับโรงงานที่มีพื้นที่

จํากัด 

 

 

 

 

 

 

  
 
ภาพที่ 26 แสดงภาพเคร่ืองฉีดพลาสติกแบบ B  

ที่มา : http://mold.net46.net 

 

 แบบ C เปนแบบทํางานในแนวด่ิง โดยพลาสติกเหลวจะถูกฉีดลงในแนวด่ิงเขาใน

แมแบบในแนวต้ังฉากกับระนาบเปดปดแบบ 

 

  

  

 

 

 

 

 
 
ภาพที่ 27  แสดงภาพเคร่ืองฉีดพลาสติกแบบ C  

ที่มา : http://mold.net46.net 

http://mold.net46.net/�
http://mold.net46.net/�
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 แบบ D เปนแบบหัวฉีดอยูในแนวด่ิง พลาสติกไหลเขาแบบในแนวต้ังฉากกับทิศทาง

เปดปดแบบหรืออยูในแนวเดียวกับระนาบของแมแบบเคร่ืองฉีดแนวด่ิงแบบCและ D โดยปกติจะ

ออกแบบไวสําหรับการฉีดหุมชิ้นสวนที่เปนโลหะ เชน ดามมีด ดามไขควง ฯลฯ เปนตน 

  

  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 28 แสดงภาพเคร่ืองฉีดพลาสติกแบบ D  

ที่มา : http://mold.net46.net 

 

 เคร่ืองฉีดพลาสติกแบบตาง ๆ โดยทั่วไปจะประกอบดวยสวนสําคัญอยู 3 สวน คือ ชุด

ฉีด ชุดปดเปดแมพิมพ และฐานเคร่ือง 

 
 

 
 

 

ภาพที ่29 แสดงภาพสวนตาง ๆ ของเคร่ืองฉีดพลาสติก 

ที่มา : http://mold.net46.net 

http://mold.net46.net/�
http://mold.net46.net/�
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 หลักการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา (Induction Hob)  
  ขอมูลจากเว็บไซต physicsacsp6217 (2556) ไดอธิบายหลักการทํางานของเตา

แมเหล็กไฟฟาเอาไววา เตาเหนี่ยวนํา ไฟฟา หรือเตาแมเหล็กไฟฟา อาศัยความรอนจากการ

เหนี่ยวนําไฟฟา ที่ภาชนะที่เหนี่ยวนําไฟฟาได เชน เหล็ก หรือเหล็กสเตนเลสบางชนิด อุปกรณที่ไม

เหนี่ยวนําแมเหล็ก จะไมสามารถทําใหเกิดความรอนได เชนอลูมิเนียม แกว เซรามิค หรือเหล็ก

สเตนเลสหลายชนิด เตาแมเหล็ก ไฟฟา ใหพลังงานความรอนไดรวดเร็วกวาเตาแบบธรรมดา และ

สูญเสียพลังงานนอยกวา เชน ไมมีความรอนที่แผไปในอากาศ เหมือนเตาความรอนทั่ว ๆ ไป แต

พลังงานนั้นจะถายทอดไปที่ตัวภาชนะโดยตรง ที่สําคัญคือความเส่ียง หรืออันตรายจากการไหม 

ลุกติดไฟ ยังลดลง เพราะเตาไดความรอนจริง ๆ จากตัวภาชนะอีกที 

 

 
 

ภาพที่ 30 แสดงภาพสวนตาง ๆ ในการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา 

ที่มา : http://www.electron.rmutphysics.com 

 

 พลังงานความรอนเกิดข้ึน มีตนกําเนิดจากกระแสไฟฟาที่ไปสรางสนามแมเหล็ก ที่เตา

แมเหล็ก ไฟฟา ขนาดกระแสไฟฟานี้จึงแปรผันตามความรอนที่เกิดที่ตัวภาชนะ ตามหลักการ

เปล่ียนรูปของพลังงาน ฉะนั้นการควบคุมความรอนจึงสามารถทําได โดยควบคุมขนาด

กระแสไฟฟา ที่ผานไปที่ขดลวดเหนี่ยวนําไฟฟา โดยเพ่ิมหรือลดความตานทานในวงจร อีกทั้ง

ตรวจจับขนาดกระแสไฟฟา ที่ลดตํ่าลงกรณียกภาชนะออก เพื่อปดเตา โดยอัตโนมัติ 
 

http://www.electron.rmutphysics.com/�
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 ความประหยัดพลังงาน 
 แมวา เตาแมเหล็กไฟฟา มีราคาแพงกวาเตาขดลวดความรอนไฟฟาทั่ว ๆ ไป แต

พลังงานที่ใชในการทําความรอนนั้น ใชเพียงแคคร่ึงเดียว โดยเฉพาะประสิทธิภาพในการนําพา

ความรอนนั้นมีสูงถึง 84% (จากการทดลองของ US Dept of energy) เทียบประสิทธิภาพเพียง 

40-50% ของเตาแกสความรอน และเตาขดลวดความรอน เนื่องความรอนที่เสียไปที่อากาศรอบ ๆ 

โดยไมไดใชงาน 

 

 
 

ภาพที ่31 แสดงภาพกลไกตาง ๆ ของเตาไฟฟาทัว่ไป 
 
 การสรางความรอน ความรอนเกิดข้ึนไดจากสาเหตุ 2 สวน คือ 

 สวนแรกจาก magnetic hysteresis ความแมเหล็กที่เปล่ียนไปมาจากไฟฟา

กระแสสลับนั้น ไดเปล่ียนเปนพลังงานความรอน ที่กนภาชนะหุงตม ขนาดของความรอนแปรผัน

โดยตรงกับพี้นที่ของ hysteresis loop พลังงานความรอนสวนนี้มีสัดสวนประมาณ 7% หรือนอย

กวาจากความรอนที่เกิดทั้งหมด 

 สวนที่สอง หรือสวนหลักของความรอน เกิดจากกระแสไฟฟาที่เกิดข้ึน มีชื่อวา eddy 

current ที่เกิดที่กนภาชนะ eddy current เกิดข้ึนเมื่อมีการเคลื่อนที่ผานไปมาระหวางแผนโลหะที่

เหนียวนําแมเหล็กได กับสนามแมเหล็ก จากกฎมือขวาในทางฟสิกค (แรง, สนามแมเหล็ก, 

กระแสไฟฟา) ขนาดของ eddy current เม่ือลดตํ่าลงเปน 37% จากคาเร่ิมตน ขนาดนี้เราเรียกวา 

skin depth หาก skin depth มีคาเปน ¼ ของความหนาของกนภาชนะ eddy current นี้จะถูก

เปล่ียนสภาพเปนความรอนทั้งหมด (เกือบ 97%) ที่ ฐานกนภาชนะ ซึ่งความรอนที่เกิดนี้ จะถูก

ถายทอดไปยังอาหารเกือบหมด มีสวนนอยมาก ๆ ที่ถายไปยังเตา สาเหตุหลัก ๆ ที่ภาชนะ

อลูมิเนียม ไมสามารถใชได เพราะ skin depth ของอลูมิเนียมมีคาสูงประมาณ 12 mm ซึ่งจะตอง

มีภาชนะหนาประมาณ 48 mm เพื่อทําใหเกิดความรอนได 
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 หลักการพื้นฐานของเตาแมเหล็กไฟฟา 
 การทํางานของเตาเหนี่ยวใชการสรางแหลงจายไฟความถี่สูง (โดยทั่วไปใชความ ถี่

ในชวง 20-50kHz) แลวปอนใหขดลวดเหนี่ยวนําซ่ึงติดต้ังอยูใกลกับตําแหนง ที่จะวางภาชนะ (ที่มี

เหล็กเปนองคประกอบ, ทดสอบไดโดยนําแมเหล็กมาดูดดู) โดยขดลวดเหนี่ยวนํานี้จะทําหนาที่เปน

เสมือนขดปฐมภูมิของหมอแปลง สนามแมเเหล็ก (เสนแรงแมเหล็ก) ความถี่สูงนี้จะตัดผานหรือพุง

ผานภาชนะ ซึ่งเปนตัวนําไฟฟา (ทําหนาที่เปนเสมือนขดทุติยภูมิของหมอแปลง) ทําใหเกิด แรง

เคล่ือนเหนี่ยวนําและมีกระแสทีเกิดจากการเหนี่ยวนํา eddy current (กระแสเอ็ดด้ี) ข้ึน กระแสน้ี

จะไหลวนที่กนของภาชนะผานความตานทานของเนื้อโลหะที่เปนภาชนะทํา ใหเกิดความรอนข้ึน

ตามสมการ I^2 x R สาเหตุที่ตองใชความถี่สูงก็เนื่องจากอัตราการเปล่ียนแปลงของเสนแรงหรือ 

ฟลักซแมเหล็กมีคาสูงกวาทําใหแรงเคล่ือนเหนี่ยวนําที่เกิดข้ึนที่ภาชนะมีคาสูงและกระแสเอ็ดดีก็

สามารถไหลไดมากข้ึน และการที่ภาชนะที่ใชตองมีเหล็กเปนองคประกอบก็เนื่องจากเหล็กมีคา

ความซึมซาบ (Permeability) แมเหล็กสูง ความหนาแนนของเสนแรงแมเหล็กที่ผานเนื้อเหล็กจึงสูง 

(โดยที่ไมตองใช กระแสเพื่อสรางสนามแมเหล็กสูงมาก)  

 

 
 

ภาพที่ 32 แสดงภาพวงจรของเตาแมเหล็กไฟฟา 

 

http://3.bp.blogspot.com/_JpLlIfKdHG0/S_ZmbmgQ7eI/AAAAAAAAAZ8/N_2-WOAL-7U/s1600/fcef22bbaf4ba32f.jpg�
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การเก็บขอมูลในคาบเรียนศิลปะของเด็กวัย 6-12 ป  
 ผูวิจัยไดไปเก็บขอมูลเกี่ยวกับเด็กวัย 6-12 ป ที่โรงเรียนณดรุนในคาบเรียนวิชาศิลปะ 

โดยไดเก็บขอมูลทางดานพฤติกรรมเด็กและขอคําแนะนําจากคุณครูผูสอน โดยสรุปขอมูลไดดังนี้ 

 จากการสอบถามครูผูสอนคือคุณครูสิรินญา นิ่มนวล หรือคุณครูมด ครูผูสอนวิชาศิลปะ ไดให

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเด็กวา เด็กจะแบงออกเปนชวงประถมตนคือชวงอายุ 6-8 ปและชวงประถม

ปลายคือชวงอายุ 9-12 ป โดยเด็กชวงประถมตนจะมีสมาธิหรือความอดทนนอยกวาเด็กชวง

ประถมปลาย เด็กจะมีความสนใจในชวงเวลาส้ัน ๆ และตองใหครูผูสอนคอยดูแลอยางใกลชดิเวลา

ที่มีการทํางานประดิษฐ สวนเด็กชวงประถมปลายเนื่องจากเด็กเร่ิมมีความคิดสรางสรรค กลาคิด

กลาทํา มีความอดทนมากกวาเด็กในวัยประถมตน คุณครูสามารถปลอยใหเด็กทํางานไดดวย

ตนเองได แตคุณครูบอกวาในบางกิจกรรมครูก็ตองคอยดูแลเด็กอยูหาง ๆ ดวย  

 
 

 
 

 

ภาพที่ 33 แสดงภาพการประดิษฐโมบายในวิชาศิลปะ 
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ภาพที่ 34  แสดงภาพการประดิษฐโมบายในวิชาศิลปะ 
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ภาพที่ 35 แสดงภาพบรรยากาศในหองเรียนวิชาศิลปะ 
 
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 เสาวนิตย กาญจนรัตน  (2544)  ไดทําการวิจัยเร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑหัตถกรรม

ผามัดยอมดวยสีธรรมชาติและสีเคมี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบลวดลายผามัดยอม และแปร

รูปผลิตภัณฑหัตถกรรมผามัดยอมดวยสีธรรมชาติและสีเคมี ใหมีคุณคาความงามและมีความ

เหมาะสมตอประโยชนการใชสอยมากข้ึน และเพื่อทดลองทําใหเกิดสีดวยวัตถุดิบในเขตพื้นที่

จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยแบงออกมาเปน 4 หัวขอ 

ดังนี้ 

 1. การออกแบบการมัดยอมดวยสีธรรมชาติและสีเคมี แบงเปน 3 วิธี คือ การจับผา

แลวมัดโดยไมมีอุปกรณอ่ืนทําใหแนน การพับผาแลวใชอุปกรณชวยหนีบใหแนน การนําผามาหอ

วัสดุแลวมัดใหแนน 

 2. รูปแบบของลวดลาย แบงเปน 2 ประเภทคือ ลายเรขาคณิต เชน วงกลม ส่ีเหล่ียม 

สามเหล่ียม วงรี เปนตน และลายรูปอิสระ เปนลักษณะของลายที่เกิดข้ึนโดยบังเอิญมากกวาเกิด

จากการควบคุม 
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 3. การแปรรูปผลิตภัณฑหัตถกรรมผามัดยอม ผลิตภัณฑหัตถกรรมผามัดยอมดวยสี

ธรรมชาติและสีเคมี มีความคงทนของสีพอ ๆ กัน ดังนั้นการนําผายอมไปแปรรูปจึงทําไดเหมือนกัน

ทุกประการ 

 4. การทดลองใหเกิดสีดวยวัตถุดิบในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพบวา การนํา

วัตถุดิบในแตละพื้นที่มาใชจะใหความเขมของสีตางกัน นอกจากนั้นแตละพื้นที่ก็มีสีเปนเอกลักษณ

เฉพาะตนอีกดวย  

 ประพาฬภรณ ธีรมงคล (2552)  ไดทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบ

เทคนิควิธีการมัดยอมเพ่ือพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑผามัดยอม ซึ่งการวิจัยคร้ังนี้วัตถุประสงคเพื่อ

เปรียบเทียบความคมชัดของลวดลายที่ใชเทคนิคการมัดยอม ดวยการพับ การมัด และการเย็บ 

(เนา) และเพื่อเปรียบเทียบผลการยอมของ ฝาย ลินิน เรยอน กับลวดลายกลุมเรขาคณิต และกลุม

ลวดลายธรรมชาติ โดยใหผูเชี่ยวชาญ 15 ทาน ประเมินความเหมาะสม ดวยการเลือกแบบเจาะจง 

(Connoisseurship modle) แลวนําของมูลมาวิเคราะหดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป โดย

ผลการวิจัยพบวา เทคนิคการมัดยอมที่มีความเหมาะสมกับการผลิตเชิงอุตสาหกรรม พบวา 

เทคนิคการมัดเปนเทคนิคที่เหมาะสมที่สุด รองมาเปนเทคนิคการพับ และการเย็บ (เนา)  
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บทที ่3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 ออกแบบผลิตภัณฑสําหรับทําผามัดยอมเพื่อเสริมพัฒนาการดานอารมณและสังคม

ของเด็กอายุ 6-12 ป  ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมีวิธีการวิจัยดังตอไปนี้ 
 
การคนควาขอมูล 
 1. คนควาขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบจากส่ิงพิมพตาง ๆ เชน หนังสือ บทความ ส่ือ

ทางอินเตอรเน็ต เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของตาง ๆ  

 2. หาขอมูลเร่ืองวิธีและอุปกรณการทําผามัดยอมแบบตาง ๆ  

 3. หาขอมูลเร่ืองสรีระของเด็กและพฤติกรรมของเด็กโดยการสังเกตและสอบถามครู 

หรือผูใกลชิดกับเด็ก 

 4. หาขอมูลเกี่ยวกับเตาไฟฟา ระบบวงจรของเตาไฟฟา กรรมวิธีการข้ึนรูปและวัตถุดิบ

ที่เหมาะสม 

 
การวิเคราะหขอมูลเพื่อหาแนวทางการออกแบบ 
 1. วิเคราะหขอมูลเร่ืองวิธีการยอม 

  1.1 วิเคราะหเปรียบเทียบขอแตกตางระหวางกรรมวิธียอมรอนและกรรมวิธียอม

เย็นเพื่อจะนํามาเปนขอมูลในการออกแบบอุปกรณยอมผาไดอยางเหมาะสม 

  1.2 วิเคราะหวิธีการมัดยอมแบบตาง ๆ วาแตละวิธีทําอยางไรและทําใหเกิด

ลวดลายแบบใดบาง 

 2. วิเคราะหขอมูลภาคเอกสารเร่ืองสรีระของเด็กและธรรมชาติของพฤติกรรมเด็กในวยั 

6-12 ป และวิเคราะหพฤติกรรมเด็กในการเรียนคาบศิลปะจากการไปสังเกตแบบมีสวนรวมใน

หองเรียนศิลปะในโรงเรียน 

 3. วิเคราะหขอมูลในเร่ืองศิลปะที่มีความเกี่ยวของกับพัฒนาการของเด็กในวัยตาง ๆ  

 4. วิเคราะหขอมูลการออกแบบอุปกรณในการทําการมัดยอมโดยแบงเปน 

  4.1 วิเคราะหขอมูลดานวัสดุและกรรมวิธีที่ใชในการผลิต 

  4.2 วิเคราะหขอมูลดานหลักการทํางานของเตาแมเหล็กไฟฟา 
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  4.3 วิเคราะหขอมูลดานรูปทรงและสีสันที่เหมาะสมกับความสนใจของเด็ก 

  4.3 วิเคราะหขอมูลดานความปลอดภัยในการออกแบบของใชสําหรับเด็ก 

 5. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการทดลองวัสดุและเทคนิควิธีการตาง ๆ เพื่อหาวัสดุและ

วิธีการที่เหมาะสมในการใชงานจริงซึงผูวิจัยไดทําการทดลองตามหัวขอตอไปนี้ 

  5.1 ทดลองยอมผาดวยวิธีการตาง ๆ  

  5.2 ทดลองวัสดุที่นํามาใชทําอุปกรณทดลองยอมเพื่อหาวัสดุที่เหมาะสมในการใช

ทําอุปกรณยอมผา 

  5.3 ทดลองใหเด็กวัย 6-12 ปใชงานอุปกรณยอมตาง ๆ ในเบ้ืองตนกอนการ

ออกแบบ เพื่อหาขอดีของเสียในการใชงานโดยอยูในความควบคุมของผูวิจัยเพื่อความปลอดภัย 

 6. นําขอมูลที่ไดมาสรุปเปนแนวทางการออกแบบ 

 
ขั้นตอนการออกแบบและพัฒนาแบบ 
 1. ทําแบบรางครั้งที่ 1 และแบบจําลองซ่ึงออกแบบโดยใชขอมูลที่จากข้ันตอนการ

วิเคราะหขอมูลเปนเกณฑในการออกแบบและนํามาปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเพื่อ

พัฒนาแบบ 

 2. ทําแบบรางคร้ังที่ 2 โดยพัฒนาและแกไขจากคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและการ

วิเคราะหขอดีขอเสียของแบบรางครั้งที่ 1 โดยคํานึงถึงในดานความสวยงาม ความสะดวกในการใช

งาน และความปลอดภัยเปนหลัก 

 3. ทําแบบรางครั้งที่ 2 มาทําแบบจําลองโดยใชวัสดุอ่ืน เพื่อศึกษา ทดลองการใชงาน

เบ้ืองตนและบันทึกผลและวิเคราะหขอมูลโดยคํานึงถึงในดานความสวยงาม ความสะดวกในการ

ใชงาน ประสิทธิภาพในการใชงาน และความปลอดภัยเปนหลักแลวนํามาปรึกษาผูเช่ียวชาญดาน

การออกแบบเพื่อพัฒนาแบบ 

 4. แบบรางคร้ังที่ 3 และแบบจําลองโดยแกปญหาและพัฒนาจากแบบรางคร้ังที่ 2 

โดยใชวัสดุจริงหรือวัสดุใกลเคียงเพื่อศึกษา ทดลองการใชงานดวยตนเองและใหเด็กในกลุม

ตัวอยางอายุ 6-12 ปทดลองการใชงานดวยและบันทึกผลและวิเคราะหขอมูลโดยคํานึงถึงในดาน

ความสวยงาม ความสะดวกในการใชงาน ประสิทธิภาพในการใชงาน และความปลอดภัยเปนหลัก

แลวนํามาปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบเพื่อพัฒนาแบบ 

 5. สรุปแบบเพื่อการผลิตและจัดทําตนแบบ 
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ทดสอบตนแบบ 
 ทดสอบตนแบบโดยนําใหเด็กในกลุมตัวอยางอายุ 6-12 ปทดลองการใชงานดวยและ

บันทึกผลและวิเคราะหขอมูล โดยคํานึงถึงในดานความสวยงาม ความสะดวก ในการใชงาน 

ประสิทธิภาพในการใชงาน และความสนใจของเด็กที่มีตออุปกรณยอมและข้ันตอนตาง ๆ ในการ

ทํากิจกรรมยอมผา เพื่อสังเกตการใชงานและสรุปผลการใชงานและขอเสนอแนะในการวิจัย 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูลและการออกแบบ 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลเพื่อสรางผลงานการออกแบบ โดยทําการวิเคราะหขอมูลภาคเอกสาร

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอมูลที่ไดจากการไปเก็บขอมูลจากผูที่ใกลชิดกับเด็ก ดังนี้ 
 การวิเคราะหแนวทางในการออกแบบ 
 1. รูปทรง แนวทางในการออกแบบผูวิจัยไดใชหลักการออกแบบผลิตภัณฑ (ดูบทที่ 2 

หนา) โดยผูวิจัยไดคํานึงถึงเร่ืองความปลอดภัยและความสะดวกสบายในการใชงานเปนหลัก

เนื่องจากผลิตภัณฑนี้ตองใชงานกับเด็กชวงอายุ 6-12 ป ผูวิจัยจึงออกแบบผลิตภัณฑโดยใชรูปทรง

ที่เรียบงายมีวงกลมเปนองคประกอบหลัก มุมขอบของผลิตภัณฑก็ทําใหมีลักษณะกลมมนจะไดไม

เปนอันตรายตอเด็กเพราะบางคร้ังเด็กอาจยังไมมีความระมัดระวังเทากับผูใหญแลวเผลอไปโดนได 

ถาเปนการออกแบบลักษณะนี้ก็จะชวยไมใหเกิดการบาดเจ็บได  

 2. สี ผูวิจัยใชสีโทนพาสเทลกับผลิตภัณฑเพื่อใหเขากับเด็ก ๆ ในชวงวัยนี้ และพยายาม

คุมโทนสีไมใหออกมาหวานหรือเขมจนเกินไป เพราะถาสีออกมาในโทนหวานจนเกินไปเด็กผูชายก็จะ

ไมกลาเลน หรือถาสีของผลิตภัณฑออกมาในโทนสีเขมจนเกินไปเด็กผูหญิงก็จะกลาเลน  

 3. ลักษณะการใชงาน ผูวิจัยไดออกแบบใหผลิตภัณฑใชงานงายไมซับซอน

จนเกินไป วิธีการใชงานมัดยอมหลักคือการมัด โดยใชกับผาขาวบางผืนเล็ก ๆ และอุปกรณสราง

ลวดลายที่มีขนาดเล็กกวาปกติเล็กนอยตามหลักสรีระเด็ก (ดูบทที่ 2 หนา 29) เพื่อใหงายตอการใช

งานของเด็กและใหเด็กจับไดถนัดมือ 

 4. การวิเคราะหพฤติกรรมของเด็ก  พฤติกรรมของเด็กจากการที่ผูวิจัยไดนํา

ผลิตภัณฑไปใหเด็กไดทดสอบนั้นแบงออกเปน ดังนี้ 

  4.1 เด็กชวงอายุ 6-8 ป หรือเด็กชวงประถมตน เด็ก ๆ มีความต่ืนเตนเมื่อเห็น

อุปกรณตาง ๆ ในชวงแรกมากแตพอถึงชวงระยะหนึ่งที่ตองรอใหสีซึมเขาไปในเนื้อผาเด็ก ๆ วัยนี้ก็

เร่ิม ไมคอยมีสมาธิที่จะทําตอโดยผูวิจัยไดคอยใหความชวยเหลือและแนะนําอยูตลอดเนื่องจาก

เด็กวัยนี้ยังเขาใจอะไรไดไมมาก  

  4.2 เด็กชวงอายุ 9-12 ป หรือเด็กชวงประถมปลาย เด็ก ๆ มีความต่ืนเตน

เหมือนกับเด็กชวงประถมตนเด็กวัยนี้เขาใจอะไรไดรวดเร็วเมื่อผูวิจัยบอกวิธีการทําเด็ก ๆ สวนใหญ
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ก็สามารถทําตามไปดวยได เด็กในวัยนี้มีสมาธิและความอดทนรอมากมากกวาในวัยประถมตน 

ต่ืนเตนและกระตือรือรนที่จะไดเห็นผลงานการมัดยอมของตัวเอง เมื่อไดผลงานมาแลวเด็ก ๆ ดู

ภูมิใจกับผลงานของตน 
 
การตรวจผลงาน 
 การนําเสนอผลงานครั้งที่ 1 แบบราง 
 ในการนําเสนอผลงานครั้งนี้ เปนการนําเสนอผลงานดวยแบบราง 2 มิติ แบงออกเปน 

2 สวน คือ สวนของเตาทําความรอนและสวนของอุปกรณสรางลวดลาย โดยแนวทางในการ

ออกแบบผูวิจัยไดนําหลักการออกแบบผลิตภัณฑและรูปทรง (ดูบทที่ 2 หนาที่ 28) ซึ่งมีแนวทางใน

การออกแบบดังตอไปนี้ 

 แนวทางการออกแบบที่ 1 ไดแรงบันดาลใจจากสิ่งของรอบตัวของเราที่พอเห็นแลว

ทําใหนึกถึงเด็ก เนนรูปทรงที่เหมือนของเลนเพื่อดึงดูดใจเด็ก นาสนใจและมีสีสันที่สดใส โดย

แนวทางการออกแบบที่ 1 ดีไซนแรกนี้เปนการออกแบบเลียนแบบเคกปอนด โดยในสวนของเตาทํา

ความรอนที่จะใชในการตมน้ําสําหรับแชผามัดยอมนั้นออกแบบเปนเหมือนชิ้นเคกที่ถูกตัดเปนรูป

สามเหล่ียม และฝาปดเตาก็ทําเปนรูปทรงสีเหล่ียมเลียนแบบกลองของขวัญ  

 

 
 

ภาพที่ 36 แสดงภาพแนวทางการออกแบบที่ 1 Design 1 
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 แนวทางการออกแบบที่ 1 ดีไซนที่ 2 เปนการออกแบบเลียนแบบรูปทรงของดินสอซ่ึง

เปนอุปกรณที่เด็ก ๆ ในวัย 6-12 ปตองใชอยูเปนประจํา 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 37 แสดงภาพแนวทางการออกแบบที่ 1 Design 2 
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 แนวทางการออกแบบที่ 2 Geometric Form  
 แนวคิดนี้ไดแรงบันดาลใจจากรูปทรงเรขาคณิต รวมถึงไดแรงบันดาลใจมาจากรูปทรง

ของรังผ้ึงลักษณะของรังผ้ึงที่นํามาศึกษาและวิเคราะหพบวาลักษณะหกเหล่ียมที่เรียงตอกันเปน

ลักษณะเดนของรังผ้ึง 

 

 

 

ภาพที่ 38  แสดงภาพแนวทางการออกแบบที่ 1 Design 1-2 
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 แนวทางการออกแบบที่ 3  
 การออกแบบในสวนของอุปกรณสรางลวดลาย โดยดีไซนแรกผูวิจัยไดเลียนแบบการ

ทํางานของสะดึงดึงผามาใช โดยจะเปลี่ยนเปนรูปรางงาย ๆ ที่เด็กเห็นครั้งเดียวก็สามารถรับรู

และเขาใจวาเปนอะไร เชน รูปปลา แมว พระจันทร เปนตน ซึ่งเปนการฝกการสังเกตของเด็ก ๆ 

ไปในตัววาเด็กรับรูไดไหมวารูปรางตาง ๆ เหลานี้เปนรูปรางของอะไร ดีไซนที่ 2 ผูออกแบบโดยใช

วิธีการอัดผาสําหรับที่จะทํามัดยอมลงใสลงไปในกระบอก ซึ่งกระบอกแตละอันก็จะฉลุลายเปน

แพทเทิรนลายรูปทรงเรขาคณิตนารัก ๆ เชน ส่ีเหล่ียม วงกลม สามเหล่ียม เปนตน 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 39 แสดงภาพแนวทางการออกแบบที่ 3 Design 1 
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 ภาพที่ 40 แสดงภาพแนวทางการออกแบบที่ 3 Design 2 
 
 สรุปผลการนําเสนอผลงานครั้งที่ 1  
 ผูวิจัยเนนการออกแบบรูปทรงแตละแบบฟอรมยังไมนาสนใจพอ สวนมากจะจะเปน

ทรงเหล่ียมซ่ึงถาทํามัดยอมตะกอนสีอาจไปกองรวมกันอยูในสวนที่เปนเหล่ียมมุมของหมอได 

รวมถึงข้ันตอนการทําความสะอาดอาจทําไดลําบาก 
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 การนําเสนอผลงานครั้งที่ 2 แบบจําลอง 3 มิติ 
 จากการนําเสนอผลงานครั้งที่ 1 ผูวิจัยไดปรึกษาไดนําความเห็นจากผูเชี่ยวชาญมา

สรุปและพัฒนาเปนแนวคิดในการนําเสนอผลงานคร้ังที่ 2 โดยนําเสนอผลงานดวยแบบจําลอง 3 

มิติ พรอมกับการใหเด็กลองทดสอบ โดยแบงออกเปนสวนของเตาทําความรอนและสวนของ

อุปกรณสรางลวดลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 41 แสดงภาพแรงบันดาลใจและแนวคิดในการออกแบบ 
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ภาพที่ 42 แสดงภาพแบบราง 2 มิติ สวนของเตาทําความรอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 43 แสดงภาพช้ินงานตนแบบ 1  
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 ภาพที่ 44 แสดงภาพช้ินงานตนแบบ 2 

 

 
 

 
 

 

ภาพที่ 45 แสดงภาพผลการใชงาน 
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ภาพที่ 46 แสดงภาพผลการใชงานอุปกรณสรางลวดลาย 
 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 47 แสดงภาพผลการทดสอบอุปกรณสรางลาย 
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ภาพที่ 48 แสดงภาพผลการทดสอบอุปกรณสราง 
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 การนําเสนอผลงานครั้งที่ 3  
 การพัฒนาแบบรางและผลิตชิ้นงานตัวอยางในครั้งนี้จากการขอคําแนะนําจาก

ผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบผูวิจัยไดเลือกนําเอาแบบรางในครั้งที่นําเสนอในคร้ังที่นําเสนอในการ

ตรวจความคืบหนาคร้ังที่ 2 มาประยุกตและใชแนวคิดการออกแบบจากของเลนเด็กและสัดสวน

ของเด็ก (ดูบทที่ 2 หนา 37) โดยออกแบบใหเหมาะสมกับวัยของเด็ก ส่ิงที่สําคัญที่สุดในการ

ออกแบบคือความปลอดภัย รวมถึงสีสันที่เหมาะกับเด็ก 
 พัฒนาแบบรางในการตรวจความคืบหนาครั้งที่ 3  
 ภาพถายช้ินงานและลักษณะการจัดวาง 

 

 
 
ภาพที่ 49 แสดงภาพการจัดวางเตา 
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ภาพที่ 50 แสดงภาพการจัดวางเตา 



 88 

 

 
 
ภาพที่ 51 แสดงภาพอุปกรณสรางลวดลายวิธีการใชงานและดามจับใชในการคนสี 
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ภาพที่ 52 แสดงภาพอุปกรณสรางลวดลายวิธีการใชงาน 
 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 53 แสดงภาพอุปกรณสรางลวดลายวิธีการใชงาน 
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โทนสีที่เลือกใช  
 การเลือโทนสีนั้น  ผูวิจัยเลือกใชสีโทนพาสเทลและสีไมธรรมชาติ เนื่องจากเปนงานที่

ใชกับเด็กจึงใชสีโทนพาสเทลใหดูออนโยน เหมาะกับการใชงานกับเด็ก 

 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 54 แสดงภาพโทนสีที่ใชในงานออกแบบ 
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การทดลองใชงานกับเด็ก 
 

 

 

 
 

 

ภาพที่ 55 แสดงภาพการจัดวางผลิตภัณฑและข้ันตอนการผสมสี 
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ภาพที่ 56 แสดงภาพเด็ก ๆ กําลังชวยกันมัดยอมโดยใชอุปกรณสําหรับสรางลวดลาย 
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ภาพที่ 57 แสดงภาพข้ันตอนการมัดยอมและรอใหสีซึมเขาสูเนื้อผา 
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ภาพที่ 58 แสดงภาพการนําผาที่มัดยอมไดที่แลวไปแชในน้ําเย็นเพื่อใหสีที่เปนสีสวนเกินออก 
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ภาพที่ 59 แสดงภาพผลจากการทํามัดยอมที่ได 
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กรรมวิธีการผลิต 
 กรรมวิธีการผลิตสวนของอุปกรณสรางลวดลาย 
 
 

 

 
 

 

ภาพที่ 60 แสดงภาพกรรมวิธีการผลิตสวนของอุปกรณสรางลวดลาย 
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ภาพที่ 61 แสดงภาพกรรมวิธีการผลิตสวนของอุปกรณสรางลวดลาย 
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ภาพที่ 62 แสดงภาพกรรมวิธีการผลิตสวนของอุปกรณสรางลวดลาย 
 
 
 กรรมวิธีการผลิตสวนของเตา 
 สวนของเตานั้นผูวิจัยใชกระบวนการข้ึนรูปไฟเบอรกลาสในการสรางชิ้นสวนฝาครอบ

สวนบนและลาง ซื้อเตาไฟฟาสําเร็จรูปมาแยกสวนแลวประกอบเขาดวยกัน  
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ภาพที่ 63  แสดงภาพกรรมวิธีการผลิตสวนของโมเดลตนแบบเตาทําความรอน  

 

 โดยเร่ิมจากการตัดแผนอลูมิเนียมตามขนาดที่ตองการแลวนําแผนอลูมิเนียมมาพับ

ขอบเพื่อข้ึนรูปเตา จัดทรงแผนอลูมิเนียมใหเขาที่เรียบรอยแลวจึงติดแผนพลาสติก นําโครงที่ไดไป

ข้ึนขึงในเครื่องแลวสังเกตความรอนของเคร่ือง 

1 2 

3 4 

5 6 
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ภาพที่ 64  แสดงภาพกรรมวิธีการทาไฟเบอรกลาส 

 

 
 
ภาพที่ 65  แสดงภาพกรรมวิธีการผลิตสวนของโมเดลตนแบบเตาทําความรอน 
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ภาพที ่66  แสดงภาพกลองสําหรับเก็บอุปกรณสรางลวดลายเปนล้ินชักสามารถถอดออกมาได 
 

 

 

 

 

ภาพที ่67 แสดงภาพการติดต้ังกลองสําหรับเก็บอุปกรณสรางลวดลาย 
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ภาพที ่68 แสดงภาพขนาดดานขางของกลองสําหรับเก็บอุปกรณสรางลวดลาย 

 

 
 

ภาพที ่69 แสดงภาพขนาดดานหนาของกลองสําหรับเก็บอุปกรณสรางลวดลาย 

ตัวกลองทําจากพลาสติกPP 

ฉีดเปนรูปตามแบบ 

มือจับกลมมนทํา 

จากไมยางพาราตามแบบ 
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ภาพที ่70  แสดงภาพขนาดบนขางของกลองสําหรับเก็บอุปกรณสรางลวดลาย 
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บทที่ 5 
สรุปอภิปรายและขอเสนอแนะของงานวิจัย 

 

 การออกแบบผลิตภัณฑทําผามัดยอมสําหรับเด็กอายุ 6-12 ป โดยออกแบบผลงานให

เหมาะสมกับสรีระของเด็กคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลักและงายตอการใชงานของเด็ก สามารถ

สรุปผลไดเปนหัวขอดังตอไปนี้ 

1. สรุปผลการออกแบบ 

2. อภิปรายผลการวิจัย 

3. ขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการออกแบบ 
 จากการศึกษาการออกแบบผลิตภัณฑทําผามัดยอมสําหรับเด็กอายุ 6-12 ป ในคร้ังนี้

ไดผลงานสําเร็จความมุงหมายและวัตถุประสงคการศึกษา คือ 

 1. ไดสรางผลิตภัณฑทําผามัดยอมสําหรับเด็กอายุ 6-12 ป ประกอบดวย สวนของเตา

ทําความรอนและสวนของอุปกรณสรางลวดลายโดยเนนความปลอดภัย มีสีสันที่เหมาะกับเด็ก

ในชวงวัยนี้ และการออกแบบอุปกรณที่งายตอการใชงานเปนหลัก 

 2. เด็กไดรูจักกรรมวิธีการมัดยอม ทดลองทําการมัดยอมดวยตัวเองทําใหเด็กไดเรียนรู

ที่จะทําอะไรดวยตัวเอง ทําใหเด็กเห็นคุณคาของของส่ิงเล็ก ๆ เปนการเสริมพัฒนาการทางดาน

อารมณและสังคมใหกับเด็ก การมัดยอมใหเด็กรวมทํางานกับเพื่อน ๆ รวมถึงคุณครูหรือผูปกครอง

ที่คอยชวยอยูทําใหเด็กไดมีปฏิสัมพันธและมนุษยสัมพันธที่ดีกับเพื่อน ๆ และเด็ก ๆ ยังสามารถ

นํามาปรับใชในชีวิตประจําวันกับผูคนรอบตัวได รวมถึงการทํามัดยอมยังเปนการสรางอารมณ

สุนทรี สรางความเพลินเพลินและทักษะทางดานศิลปะใหกับเด็ก รวมถึงทําใหเด็กรูจักมีความ

อดทนรอส่ิงตาง ๆ ทําใหสมาธิเด็กนิ่งข้ึนอีกดวย 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ปญหาที่ผูวิจัยพบ คือ เด็กอายุ 6-7 ป จะซนมากเปนพิเศษ คอยหยิบจับอุปกรณ  

เพราะอยากรูอยากเห็น และมีสมาธิในการทํางานที่ส้ันกวาเด็กในชวงอายุอ่ืน การแกไขของผูวิจัย 

คือ ในระหวางการทดลองผูวิจัยตองคอยบอกและคอย ๆ พูดอธิบายใหเด็ก ๆ ในชวงอายุนี้มากกวา

เด็กในชวงอายุอ่ืน รวมถึงตองคอยดูแลและชวยเด็กจับอุปกรณบางช้ินอยางใกลชิด 
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 ชิ้นงานในสวนของหมอสแตนเลสที่เปนตะแกรงสําหรับยกผามัดยอมจากหมอน้ํารอน

ไปวางไวที่หมอน้ําเย็นผูวิจัยหาชางที่จะทําไดยากเพราะมีขนาดที่ผิดไปจากทองตลาดและชางไมมี

เคร่ืองมือที่พรอม การแกปญหาคือผูวิจัยตองไปหาตะแกรงที่มีวางขายอยูทั่วไปตามทองตลาดมา

ดัดแปลงเพื่อใชแทนแบบที่ออกแบบ 

 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะจากผูวิจัย 
 สําหรับผูที่สนใจศึกษาหรือออกแบบผลิตภัณฑทําผามัดยอมสําหรับเด็กอายุ 6-12 ป 

อาจทําการศึกษาวิธีการมัดยอมดวยสีอยางอ่ืนที่ไมใชสีสังเคราะห เปนสียอมจากธรรมชาติแทน

เชน ผลมะเกลือใหสีเทาหรือดํา เปลือกเพกาใหสีเขียว เปลือกของมังคุดใหสีชมพูหรือสม แกนฝาง

ใหสีโทนแดงและชมพู เปนตน เนื่องจากเด็กอาจเผลอหรือเกิดเหตุการณไมคาดคิดแลวสีเขาตา 

หรือปากได ถาเปนสีจากธรรมชาติก็จะปลอดภัยกวาสีที่มาจากการสังเคราะห นอกจากนี้ยังเปน

การใหความรูเด็กไปในตัวเร่ืองพันธุไมและสีที่ไดจากพันธุไมอีกดวย เปนการปลูกฝงใหเด็ก ๆ รัก

ธรรมชาติไปดวย 
 ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ 
 ควรมีการเพิ่มความงามในการออกแบบมากกวานี้ เพราะงานดูแข็งไป สีที่ใชยังไมคอย

ส่ือถึงเด็กเทาที่ควรควรใชสีที่สดใสมากกวานี้ โดยผูวิจัยไดทําการปรับปรุงและแกไขแบบใหม (ดู

ภาคผนวก ค.)  
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แบบเพื่อการผลิต 
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ภาพที่ 75 แสดงภาพดานบนและดานขางของเตาทําความรอน 
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ภาพที่ 76 แสดงภาพดานบนและดานขางของหมอตมสี 

 

 
 

ภาพที่ 77 แสดงภาพดานบนและดานขางของตะแกรงสําหรับชอนอุปกรณสรางลวดลาย 
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ภาพที่ 78 แสดงภาพดานบน ดานขางและภาพตัดของอุปกรณสรางลวดลายแบบที่ 1 
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ภาพที่ 79  แสดงภาพดานบน ดานขางและภาพตัดของอุปกรณสรางลวดลายแบบที่ 2 
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ภาพที่ 80 แสดงภาพดานบน ดานขางและภาพตัดของอุปกรณสรางลวดลายแบบที่ 3 
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ภาพที่ 81 แสดงภาพดานบน ดานขางและภาพตัดของอุปกรณสรางลวดลายแบบที่ 4 
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ภาพที่ 82  แสดงภาพดานบน ดานขางและภาพตัดของอุปกรณสรางลวดลายแบบที่ 5 
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ภาพที่ 83  แสดงภาพดานขางและภาพตัดของอุปกรณสรางลวดลายแบบที่ 6 
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ภาพที่ 84  แสดงภาพดานบน ดานขางและภาพตัดของอุปกรณสรางลวดลายแบบที่ 7 
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ภาพที ่85 แสดงภาพดานบน ดานขางและภาพตัดของอุปกรณสรางลวดลายแบบที่ 8 
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ภาคผนวก ค 
แนวทางการออกแบบเพิม่เติม 
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ภาพที ่86   แสดงภาพสวนของเตาทาํความรอน 
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ภาพที ่87   แสดงภาพสวนของเตาทาํความรอน 
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