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further development.
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำ
ในปั จ จุ บั น (2559) สถานการณ์ ข องสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อ ายุ สั้ น ประเภทนิ ต ยสารเปลี่ ย นไป
มีนิตยสารประเภทแจกฟรีเกิดขึ้นมากมาย หลากหลายหัว หลากหลายเนื้อหา และขยายตัวขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยสวนทางกับความซบเซาของภาพรวมธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารทั่วไป
โฆษณาเองซึ่งเคยเป็นรายได้หลักของนิตยสารสารถูกดึง ไปให้สื่อดิจิตอลราว 600-800
ล้านบาทต่อปี หรือลดลงประมาณ 10-15% ทั้งนี้ความนิยมในนิตยสารแบบเดิมที่ลดลงไม่ได้มาจาก
คุ ณ ภาพของเนื้ อ หา แต่ เพราะพฤติ ก รรมของผู้ บ ริ โภคเปลี่ ย นไป และบางส่ ว นก็ ป รับ ตั วเองเป็ น
คอนเทนต์ออนไลน์แล้ว (มติชนรายวัน : 2559)
นิ ต ยสารประเภทแจกฟรี (free copy) จึ ง กลายเป็ น สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อ ายุ สั้ น รู ป แบบใหม่
ที่เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้อย่างดี เพราะด้วยรูปแบบที่ไม่มีค่าใช้จ่ายและฟรี และสามารถหยิบ หรือรับ
แจกได้ตามจุดต่างๆ เช่น สถานีรถไฟฟ้า ร้านกาแฟ เป็นต้น
ระยะเวลาในการวางแจกและรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนี้ มีทั้ง รายวัน รายสัปดาห์
รายปักษ์ เมื่อผู้บริโภคได้อ่าน ได้ประโยชน์จากหน้าที่หลักในการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของนิตยสาร
แจกฟรี แล้ ว หรื ออายุ ห มดลง ส่ วนมากไม่ ไ ด้เก็บ ไว้ และทิ้ ง เพราะด้ วยต้น ความคิ ดของนิ ตยสาร
ประเภทแจกฟรี (free copy) เองในต่างประเทศก็ถูกทามาเพื่อให้ทิ้ง ซึ่งจะเห็นได้จากรูปแบบรูปเล่ม
และคุณลักษณะที่เป็นอยู่
ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ น่ า สนใจ ว่ า จะมี ก ระบวนการทางการออกแบบมี วิ ธี ไ หนที่
จะสามารถยืดอายุการใช้งานสื่อสิ่งพิมพ์ อายุสั้นประเภทดังกล่าว เพื่อช่วยชะลอปัญหาขยะที่เกิดจาก
สื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้นได้บ้าง โดยใช้กระบวนการทางการออกแบบมาเชื่อมโยงเพื่อเปลี่ยนแปลงหน้าที่เดิม
หรือเปลี่ยนสถานะเดิม
การศึ ก ษาและวิ จั ย นี้ จึ ง มุ่ ง เน้ น ศึ ก ษาแนวทางการออกแบบเชิ ง บู ร ณาการ โดยน า
หลักการออกแบบนิเทศศิลป์มาเป็นการสื่อสารหลัก และกระบวนการในการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา
มาเป็นการสื่อสารรอง เพื่อ สร้างกระบวนการและแนวทางในการยืดอายุ สื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้นประเภท
นิตยสารแจกฟรี เพื่อให้เกิดคุณค่าที่เพิ่มขึ้น และใช้ทรัพยาการของวัสดุประเภทกระดาษที่มีอยู่แล้วให้
คุ้มค่า จนถึงวาระหมดอายุ หลังจากหน้าที่หลักที่ใช้สื่อสารหมดลง
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โดยนามาเชื่อมโยงกับความคิดสร้างสรรค์และแนวความคิดในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่
คานึงถึงสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอยู่ภายใต้หลักการต่างๆ เช่น
ความเรียบง่าย (จากัดการใช้สี) การจัดวางตัวหนัง สือ รวมถึง เทคนิคในการออกแบบ การเลือกใช้
ขนาดกระดาษ และ วิธีการเข้าเล่ม เป็นต้น
ทั้งนี้การศึกษาและวิจัยนี้ ยังได้นาเนื้อหาที่เชื่อมโยงในเรื่องสิ่งแวดล้อม มาใช้ในขั้นตอน
ของการสื่อสาร เพื่อให้ช่วยสร้างความเข้าใจประเด็นต่างๆ ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
2. นิยำมศัพท์
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทอำยุสั้น : เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้นเพื่ อใช้ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
มีอายุการใช้งานในระยะเวลาที่กาหนด
นิตยสำรประเภทแจกฟรี (Free Copy) : สื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านวารสารศาสตร์ที่มี เนื้อหา
อันหลากหลายอยู่ในเล่มเดียวกัน มุ่งทั้งให้ความรู้(To Inform) ความบันเทิง (To Entertain) และเป็น
แนวทาง (To Guide) ต่ อผู้อ่าน ซึ่ง มีก ารกาหนดระยะเวลาการแจกที่ แตกต่างกันทั้ ง แน่ นอน เช่ น
รายวัน รายสัปดาห์ รายปักษ์ เป็น ต้น และไม่แน่นอน เช่น แจกฟรีในวาระโอกาสพิเศษต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ของผู้จัดทา
3. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
3.1 ศึกษากระบวนการทางการออกแบบที่ช่วยเปลี่ยนหน้าที่ หรือเปลี่ยนสถานะ เพื่อ
ยืดอายุให้กับนิตยสารประเภทแจกฟรี
3.2 ศึกษาปัญหาทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากงานออกแบบนิตยสารประเภทแจกฟรี
4. สมมติฐำนของกำรศึกษำ
การเปลี่ ย นแปลงหน้ าที่ หรือ เปลี่ย นสถานะ ให้ สื่ อสิ ง พิ ม พ์ อายุสั้ น ประเภทนิ ต ยสาร
แจกฟรี สามารถช่วยยืดอายุให้กับสื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้นประเภทนิตยสารแจกฟรีได้
5. ขอบเขตของกำรศึกษำ
5.1 แนวทางการออกแบบเพื่อยืดอายุการใช้งาน
5.1.1 ศึ กษาเรื่องของกระบวนการทางการออกแบบสื่อ สิ่ง พิ ม พ์ อ ายุสั้ น ประเภท
นิตยสารแจกฟรี
5.1.2 ศึกษาวิธีการนาความคิดสร้างสรรค์ที่นาไปเปลี่ยนแปลงหน้าที่
5.1.3 ศึกษาวิธีการนาความคิดสร้างสรรค์ที่นาไปเปลี่ยนสถานะ
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5.2 สื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้นประเภทนิตยสารแจกฟรี
5.2.1 ศึกษาลักษณะเฉพาะของสื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้นประเภทนิตยสารแจกฟรี
5.2.2 ศึ ก ษาเรื่อ งของวั ส ดุ ที่ น ามาใช้ ในการออกแบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อ ายุ สั้น ประเภท
นิตยสารแจกฟรี
5.2.3 ศึ ก ษารู ป แบบและวิ ธี ก ารในการผลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อ ายุ สั้ น ประเภทนิ ต ยสาร
แจกฟรี
5.2.4 ศึกษาเรื่องขยะที่เกิดหลังจากการใช้งานสื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้นประเภทนิตยสาร
แจกฟรี
6. ขั้นตอนกำรศึกษำ
6.1 เก็บ รวบรวม และศึกษาข้อมูล
6.1.1 ศึ กษาเรื่องของกระบวนการทางการออกแบบสื่อ สิ่ง พิ ม พ์ อ ายุสั้ น ประเภท
นิตยสารแจกฟรี
6.1.2 ศึกษาวิธีการนาความคิดสร้างสรรค์ที่นาไปเปลี่ยนแปลงหน้าที่
6.1.3 ศึกษาวิธีการนาความคิดสร้างสรรค์ที่นาไปเปลี่ยนสถานะ
6.1.4 ศึกษาลักษณะเฉพาะของสื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้นประเภทนิตยสารแจกฟรี
6.1.5 ศึกษาลักษณะ รูปแบบ วัสดุ ที่นามาใช้ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้นประเภท
นิตยสารแจกฟรี
6.1.6 ศึกษาขัน้ ตอนต่างๆ ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้นประเภทนิตยสารแจกฟรี
6.1.7 ศึกษาขยะที่เกิดหลังจากการใช้งานสื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้นประเภทนิตยสารแจกฟรี
6.1.8 ศึกษาทฤษฎีทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่สามารถประยุกต์ใช้ในงานสื่อสิ่งพิมพ์
อายุสั้นประเภทนิตยสารแจกฟรี
6.1.9 ศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เรื่องของปริมาณขยะ และลดปริมาณขยะที่
เกิดจากสื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้นประเภทนิตยสารแจกฟรี
6.1.10 ศึกษากลุ่มเป้าหมายหลักและรองที่ใช้งานนิตยสารประเภทแจกฟรี
6.2 วิเคราะห์และตีความข้อมูล
6.3 สร้างผลงานออกแบบ
6.4 สร้างเครื่องมือเพื่อทดสอบผลการออกแบบ
6.5 สรุปผล วิเคราะห์ผล และประเมินจากผลทดสอบที่ได้จากเครื่องมือวัดผล
6.6 ทดลองใช้ผลงานออกแบบ
6.7 เผยแพร่ผลงานออกแบบ

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความรู้เบื้องต้นและความหมายของนิตยสารประเภทแจกฟรี
จากความหมายของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542, วิกิพีเดีย สารานุกรม
เสรี และตาราของนักวิชาการหลายท่าน นิตยสารแจกฟรี คือ สื่อสิ่งพิมพ์ทางด้านวารสารศาสตร์ที่มี
เนื้อหาอันหลากหลายอยู่ในเล่มเดียวกันมุ่งทั้งให้ความรู้ (To Inform) ความบันเทิง (To Entertain)
และเป็นแนวทาง (To Guide) ต่อผู้อ่านซึ่งมีการกาหนดระยะเวลาการแจกที่แตกต่างกันทั้งแน่นอน
เช่ น รายปั ก ษ์ รายเดื อ น เป็ น ต้ น และไม่ แ น่ น อน เช่ น แจกฟรี ในวาระโอกาสพิ เศษต่ า งๆ ตาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องผู้ จั ด ท า โดยค านึ ง ถึ ง ความต้ อ งการและรสนิ ย มการรั บ ข้ อ มู ลข่ า วสารของ
กลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก
แนวคิดของนิตยสารจึงหมายรวมถึงแหล่งรวบรวมสาระเนื้อหาที่มีความหลากหลาย และ
ทันสมัยประกอบด้วยงานเขียนประเภทต่างๆ ทั้งข่าว บทความ เรื่องสั้น สารคดี คอลัมน์ประจา และ
ข้อเขียนอื่น ที่กาลังได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้อ่านในช่วงเวลานั้นๆ รวมถึงภาพประกอบงานเขียนที่มี
ความสวยงาม และโฆษณารวมอยู่ในเล่มเดียวกันอย่างมีระบบ สามารถแบ่งได้อย่างกว้างๆ โดยจาแนก
ตาม ลักษณะของเนื้อหา หรือตามความสนใจของผู้อ่าน เป็น 3 ประเภทหลักด้วยกัน คือ
1. นิตยสารแจกฟรีสาหรับผู้บริโภคทั่วไป ได้แก่ นิตยสารที่นาเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม
การ ด าเนิ น ชี วิ ต รวมถึ ง แฟชั่ น การแต่ ง กายเพื่ อ กลุ่ ม ผู้ อ่ า นทั่ ว ไปในสั ง คม เช่ น BK Magazine,
happening, WOMAN PLUS, 247, DACO, a day BULLETIN, Hamburger, Giraffe, HIP,
CityLife Chiang Mai, COMPASS, LIPS Love เป็นต้น
2. นิตยสารแจกฟรีเฉพาะทาง ได้แก่ นิตยสารที่นาเสนอเนื้อหาให้สาระความรู้ที่เจาะจง
ในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น กีฬา เทคโนโลยี การแพทย์ รถ ภาพยนตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ กาแฟ ฯลฯ
เช่น Hattrick, GMBIZ, DON’T Journal, WEEKEND, The Hollywood Reporter Thailand, BIG
MAP, The Coffee Traveler เป็นต้น
3. นิตยสารแจกฟรีเชิง ธุรกิจหรือประเภทสมาชิก ได้แก่ นิตยสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ องค์กร สถาบัน สมาคม ต่างๆ รวมไปถึงนิตยสารแจกฟรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ และสร้าง
ภาพลักษณ์ ให้กับองค์กร เช่น คิด, สะพรั่ง, หนีกรุง, M Scene, F3, Red Carpet Bulletin, TRADE
POINT, I Travel, HideAway เป็นต้น
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ลักษณะของนิตยสารแจกฟรีในด้านเนื้อหานั้นมีหลายประเภทแต่โดยส่วนใหญ่ที่ พบใน
ขณะนี้สามารถแยกแยะได้ตามเนื้อหา ตามเรื่องราวที่นาเสนอในเล่มเป็น 2 ลักษณะคือ
1. คุณลักษณะทางเนื้อหา รูปเล่ม หมายถึง รูปลักษณ์ของเนื้อหาที่อยู่ภายในเล่ม แบ่งได้
ดังนี้
1.1 เนื้อ หาทั่วไป (General magazine) น าเสนอข้ อมูลหลากหลายรูปแบบ อยู่ใน
เล่มเดียว โดยส่วนใหญ่มักจะนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวิถีชีวิต แฟชั่น การแต่งกาย คอลัมน์แนะนาต่าง ๆ
ทั้งอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว การใช้ชีวิต เป็นต้น
1.2 เนื้ อ หาเฉพาะเจาะจง (Specialized magazine) มั กจะน าเสนอข้อ มู ล ด้ านใด
ด้านหนึ่ งอย่างจาเพาะทั้ งเล่ม เช่น ท่อ งเที่ ยว อาหารการกิน สุ ขภาพ ธุรกิจ การลงทุ น ภาพยนตร์
เทคโนโลยี กีฬา เป็นต้น
2. คุณลักษณะของรูปเล่ม หมายถึง รูปลักษณ์ของนิตยสารตั้งแต่ขนาด รูปร่าง การจัด
เนื้อหา ภาพ และการออกแบบที่สามารถบ่งชี้ถึงบุคลิกของนิตยสารแจกฟรีแต่ละฉบับ ทั้งนี้ขนาดของ
นิตยสารแจกฟรีจะสัมพันธ์กับความสะดวกในการพกพา เหมาะสาหรับการกางอ่านในสถานที่ต่างๆ
และมักยึดตามขนาดของกระดาษพิมพ์เพื่อสะดวกในด้านการผลิต และไม่ทาให้เหลือกระดาษ หรือตัด
กระดาษทิ้งไปมาก โดยจะพลมากมีอยู่ประมาณ 4 ขนาด ได้แก่
2.1 ขนาด 16 หน้ายก หรือครึ่งกระดาษเอสี่ เหมาะกับหนังสือที่เป็นเล่ม เช่น พ็อค
เก็ต บุ๊ค เพื่อง่ายแก่การพกพา
2.2 ขนาด 8 หน้ายก หรือเรียกว่าขนาดมาตรฐาน 7.5 นิ้ว คูณ 10.25 นิ้ว เป็นขนาด
ที่ใช้ก ระดาษพิ มพ์ ม าตรฐานเพื่ อถู กตั ดเจียนน้ อยที่ สุด สะดวกในการหยิบ จับ สามารถวางบนชั้ น
หนังสือได้ดี และเอื้ออานวยต่อการจัดหน้า
2.3 ขนาด 4 หน้ายก หรือขนาดใหญ่คือ 10.25 คูณ 15 นิ้ว ส่วนมากจะเป็นนิตยสาร
ที่ต้องการให้ความสาคัญกับภาพประกอบ และเนื้อหาเท่าๆกัน
2.4 ขนาดแท็ บลอยด์ (Tabloid) ซึ่ง มี ขนาดเดีย วกับ หนั งสื อพิ ม พ์ เฉพาะทาง หรื อ
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ทั่วไป
ปั จ จุ บั น ยั ง มี แ นวโน้ ม ขนาดของนิ ต ยสารแจกฟรี จ ะแตกต่ า งกั น มากขึ้ น เพื่ อ สร้ า ง
เอกลักษณ์ และจุดเด่นเป็นของตัวเอง ส่วนจานวนหน้าหรือความหนาของนิตยสารแจกฟรีจะสัมพันธ์
กับขนาดของนิตยสาร โดยคานึงถึงปริมาณเนื้อหา และโฆษณาในนิตยสารแต่ละฉบับ แต่เนื่องจากการ
จัดท านิต ยสารแจกฟรีถือเป็น ธุรกิจอย่างหนึ่ ง ที่ มีการขายเนื้ อที่ โฆษณาด้ วย ดั ง นั้น ความหนาของ
นิตยสารแจกฟรีแต่ละฉบับในขนาดเดียวกันอาจมีความหนาหรือจานวนหน้าไม่เ ท่ากัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ปริมาณโฆษณาที่ได้ด้วย โดยส่วนใหญ่พบว่า มีจานวนหน้าเฉลี่ยอยู่ที่ 26-64 หน้า นอกจากนี้การเข้า
เล่ ม ของนิ ต ยสารแจกฟรี มั ก เป็ น แบบเย็ บ อก (Saddle Binding) หรื อ มุ ง หลั ง คา (Saddle Stitch
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Binding) เพื่ อ ความสะดวกในการเปิ ด อ่ า น ออกแบบได้ ง่า ย และจั ด หน้ า กลางได้ อ ย่ า งสวยงาม
นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายน้อยอีกด้วย
3. คุณลักษณะของรูปแบบการพิมพ์ นิตยสารแจกฟรีในปัจจุบันนิยมจัดพิมพ์ในระบบ
ออฟเซตสี่สีทั้งเล่ม เพื่อความสวยงามและเอื้ออานวยต่อการขายพื้นที่โฆษณา เพราะองค์กร หน่วยงาน
และบริษัทผู้ผลิตสินค้าต่างๆ มักจะซื้อพื้นที่โฆษณาที่เป็นหน้าสีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตราและ
ภาพสิ น ค้ า สาหรับ การจัด พิ ม พ์ นิ ต ยสารทั่ ว ไปมั ก แบ่ ง ได้ 2 ประเภทหลั ก คือ กระดาษอาร์ต และ
กระดาษปอนด์ หรืออาจใช้กระดาษทั้งสองประเภทปะปนกันในเล่มเดียว ส่วนนิตยสารแจกฟรีใน
ปัจจุบันส่วนใหญ่จะจัดพิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์และกระดาษปรู๊ฟ ซึ่งจะใช้กระดาษประเภทเดียวกัน
ทั้ง เล่ ม เพื่ อสะดวกในกระบวนการจัดพิ ม พ์ ประหยัด ต้น ทุ น การผลิต และสร้างภาพลัก ษณ์ ที่ ดีแ ก่
นิตยสาร
4. คุ ณ ลั กษณะของเวลาในการวางแจกนิ ต ยสารแจกฟรีมี กาหนดการออกที่ แน่ น อน
มีความถี่ การแจกฟรีที่หลากหลาย อาทิ รายปักษ์ รายเดือน รายสามเดือนเป็นต้น
นิ ต ยสารแจกฟรี ที่ ได้ รั บ ความนิ ย ม และเห็ น อยู่ ม ากในขณะนี้ โดยส่ ว นใหญ่ จั ด อยู่ ใน
ประเภทนิตยสารสาหรับผู้บริโภคทั่วไป นาเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลายเกี่ยวกับวิถีชีวิต แฟชั่น
การแต่งกาย และคอลัมน์แนะนาต่างๆเพื่อกลุ่มผู้อ่านทั่วไปในสังคม เช่น
1. นิต ยสาร Woman Plus เป็ นนิ ตยสารผู้ หญิ ง รายปั กษ์ น าเสนอเนื้ อหาในเรื่องของ
สั ง คม ความงาม แฟชั่ น สุ ข ภาพ การเงิ น ดนตรี หนั ง สื อ การผจญภั ย วั ฒ นธรรม และอื่ น ๆ
มีจุดมุ่งหมายคือให้ผู้อ่านได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยความเป็นตัวของตัวเอง
2. นิตยสาร 247 Magazine เป็นนิตยสารที่นาเสนอเนื้อหาอันหลากหลายเพื่อตอบสนอง
วิธีชีวิต ผู้คนในเมือ งใหญ่ สมัย กระแสแฟชั่ น สุข ภาพความงาม ศิล ปะการท างาน อาหารการกิ น
ท่องเที่ยว ความบันเทิงทั้งภาพยนตร์ ดนตรี หนังสือ การตกแต่งบ้าน โดยมีจุดยืนเพื่อเป็นเพื่อนของ
ผู้อ่านในการใช้ชีวิต 24 ชั่วโมง
3. นิตยสาร a day BULLETIN เป็นนิตยสารที่นาเสนอเนื้อหาเรื่องราวรอบตัวที่น่าสนใจ
ทันเหตุการณ์สาหรับคนเมือง ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กีฬา บันเทิง และสัมภาษณ์บุคคลที่
น่าสนใจ รวมถึงวิถีชีวิตของคนเมืองในทุกๆ เรื่อง เช่น อาหารการกิน สถานที่ท่องเที่ยว สุขภาพกาย
และใจการเงิน และธุรกิจ
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี (FREE COPY)
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเปิ ด รั บ นิ ต ยสารแจกฟรี คื อ ด้ า นการเปลี่ ย นแปลง พั ฒ นา
กระบวนการผลิต ได้แก่ การปรับเนื้ อหาให้มีความเข้มข้นมากขึ้น ด้านการตอบสนองความต้องการ
ของผู้อ่าน ได้แก่ ภาพถ่ายที่ชัดเจน ด้านความมีเอกลักษณ์เนื้อหาดึงดูดใจ ด้านความสร้างสรรค์ โดย
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นาเสนอเรื่องจริง ด้านวัฒนธรรมแสดงออกถึงความเป็นไทย ด้านความสะดวกสบาย หาหยิบได้ง่าย
และด้านการสื่อสารกับผู้อ่านได้อย่างชัดเจน
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับนิตยสารแจกฟรี ได้แก่ หาหยิบได้ง่าย ภาพถ่าย ชัดเจน และ
เนื้อหาดึงดูดใจน่าอ่าน ส่วนปัจจัยที่อิทธิพลน้อยได้แก่ ติดต่อนิตยสารได้ง่าย ความคิดเห็นได้รับการ
ตอบรับจากบทบรรณาธิการ และมีการใช้ภาษาท้องถิ่นที่เข้าใจง่ายตามลาดับ
ประโยชน์นิตยสารแจกฟรีของผู้อ่าน ได้แก่ เพื่อผ่อนคลายจากการทางานเพื่อหาแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแนะนาร้านค้าใหม่ๆ ให้กับคนรู้จัก และเพื่อครอบครองนิตยสารไว้
อ่านเพิ่มพูนความรู้ตนเอง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับนิตยสารแจกฟรีของผู้อ่าน คือ ควรมีขนาด A4 หนา ประมาณ 80
หน้า แบบหน้าปกควรเปลี่ยนไปทุกฉบับ พิมพ์สีแบบ 2 ภาษา (ไทย-อัง กฤษ) ทุกหน้า ปกหน้า-หลัง
ควรเป็นกระดาษอาร์ตการ์ด ส่วนกระดาษเนื้อด้านในควรเป็นกระดาษปรู้ฟ ทั้ง นี้เนื้อหาและ การ
นาเสนอควรทันสมัยและเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของวงการแฟชั่น สุขภาพและความงาม
การพิมพ์ และประเภทกระดาษพิมพ์
บุญชัย วลีธรชีพสวัสดิ์ (2553: 11-33) กล่าวว่าการระบุชนิดของกระดาษให้ถูกต้องเป็น
การทาให้เข้าใจตรงกันซึ่งเป็นสิ่งจาเป็นในการสั่งซื้อกระดาษ รวมถึงเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการ
สื่อสารกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานกระดาษที่จะได้ระบุชนิดกระดาษให้ ได้ถูกต้องตรงกัน
เนื่องจากกระดาษที่มีใช้งานในปัจจุบันมีลักษณะและสมบัติแตกต่างกันออกไป ทาให้ทั้งผู้ผลิตและผู้
เลือกใช้งานกระดาษต่างๆต้องกาหนดชื่อเรียกให้ตรงกัน
ธีระ ตั้งวิชาชาญ (2540: 171) แบ่งประเภทกระดาษออกเป็นหลายประเภทใหญ่ๆ ตาม
ลักษณะการใช้งาน ซึ่งได้แก่ กระดาษพิมพ์และเขียน กระดาษแข็ง และกระดาษลักษณะพิเศษ
1. กระดาษสาหรับพิมพ์ และเขียน (Printing and Writing Paper) คือกระดาษที่ผลิต
ขึ้นเพื่อใช้เป็นวัสดุใช้พิมพ์ในระบบต่างๆ และใช้ในการเขียนเพื่อการสื่อสาร ควรมีสมบัติสามารถรับ
หมึกพิมพ์ได้ ดีให้หมึกแห้งเร็ว เรียบ และความพรุนพอเหมาะให้หมึกซึมผ่านได้ มีความทึบแสง มีสี
ถูกต้องตามประเภทของงาน ยืดหยุ่นต่อแรงกดพิมพ์ ไม่ ยืด หรือหดง่ายเมื่อรับหรือคายความชื้นจาก
การพิมพ์ สาหรับกระดาษที่ใช้สาหรับการเขียนต้องมีผิวหน้าสามารถรองรับการใช้งานได้ดี เช่น การ
ลบ การดูดซึมหมึก ซึ่งกระดาษพิมพ์ และเขียนแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามลักษณะการเคลือบผิว คือ
1.1 กระดาษเคลื อ บผิ ว (Created Paper) เป็ น กระดาษที่ มี ชั้ น สารเคลื อ บผิ ว
(Coating) ปกคุลมอยู่ส่วนบนผิวเยื่อของหน้ากระดาษ โดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติให้มี
สภาพที่เหมาะสมกับการพิมพ์ เช่น ความเรียบ ความพรุน ความทึบแสง และความมันวาว การเคลือบ
ผิวสามารถทาได้กับกระดาษที่ผลิตจากเยื่อเชิงกลและเยื่อเคมี วัสดุที่นามาใช้เคลือบมีความสาคัญมาก
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สาหรับ การทากระดาษให้ มีสมบั ติตามที่ต้องการ วัสดุที่ นิยมใช้เคลือบ ได้แก่ ผงแร่ ไททาเนี ยมได
ออกไซด์ ผงแร่แคลเซียมคาร์ บ อเนต และสารยึดติดกระดาษเคลือบผิวชนิดที่ ใช้กันแพร่ห ลาย คื อ
กระดาษอาร์ต (Art Paper) ซึ่งเป็นกระดาษที่มีผิวเรียบและมีความมันวาวสูงกว่ากระดาษไม่เคลือบผิว
นิ ย มใช้ พิ ม พ์ เป็ น หนั งสื อ นิ ต ยสาร วารสาร ปกหนั ง สื อ ปฏิ ทิ น โปสเตอร์ แผ่ น พั บ บั ต รอวยพร
กระดาษอาร์ตสาหรับพิมพ์ สิงพิมพ์ต่างๆ มีน้าหนักมาตรฐานอยู่ระหว่าง 60-200 กรัมต่อตารางเมตร
มีทั้งชนิดที่เคลือบด้านเดียว (One –Side Created, C1S) หรือสองด้าน (Two-Side Created, C2S)
ซึ่งมีความสามารถเคลือบได้ทั้งเคลือบบาง เคลือบปานกลาง และเคลือบหนา ขึ้นกับน้าหนักของสารใช้
เคลือบที่ต่างระดับกัน นอกจากนี้ยังสามารถเคลือบกระดาษให้มีระดับความมันวาวแตกต่างกัน เช่น
เคลือบด้าน (Matt Coating) เคลือบมันวาว (Glass Coating) เคลือบมันแก้ว (Cast Coating)
1.2 กระดาษไม่เคลือ บผิว (Uncoated Paper) เป็ นกระดาษที่ ไม่ผ่านการเคลืบผิ ว
ด้วยสารเคลือบ แต่มีการปรับปรุงผิวให้เรียบขึ้นโดยการฉาบ และการรีดผิวกระดาษ (Calendering)
และถ้าต้องการปรับปรุงผิวให้ได้ใกล้เคียงกับกระดาษเคลือบผิว สามารถทาได้โดยนาไปผ่านการขัดผิว
(Super-calendering) เพื่ อ ปรั บปรุง ความเรียบผิว ของกระดาษให้ดี ขึ้น กระดาษไม่ เคลือ บผิวจึ ง มี
สภาพพิมพ์ได้ (Printability) และสภาพเดินกระดาษคล่อง (Runability) ด้อยกว่ากระดาษเคลือบผิว
ความคมชัดของภาพพิมพ์จึงด้อยกว่าการพิมพ์บนกระดาษชนิดเคลือบผิว กระดาษไม่เคลือบผิวมีอยู่
ด้วยกันหลายชนิด ได้แก่
1.2.1 กระดาษหนัง สือพิ มพ์ (Newsprint) หรือบางครั้งเรียก “กระดาษบรู๊ฟ ”
เป็นกระดาษที่ใช้ในการพิมพ์หนังสือพิมพ์ หนังสือแบบเรียน นิตยสาร แผ่นพับ แผ่นปลิว ใบแทรก
เป็นต้น กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นกระดาษที่ไม่ขาวนัก เนื่องจากเป็นกระดาษที่ผลิตจากเยื่อเชิงกลเป็น
หลัก จึงมีปริมาณลิกนินอยู่ในกระดาษมาก ทาให้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองน้าตาลได้เมื่อเก็ บไว้เป็นเวลานาน
น้าหนักพื้นฐานของกระดาษหนังสือพิมพ์อยู่ระหว่าง 45-50 กรัมต่อตารางเมตร
1.2.2 กระดาษจากเยื่ อ เชิ ง กล (Mechanical Printing Paper or Groundwood Containing Paper) เป็นกระดาษที่คล้ายคลึงกับกระดาษหนังสือพิมพ์ แต่มีปริมาณของเยื่อไม้
บดในกระดาษน้อยกว่าปริมาณเคมี ท าให้กระดาษมี ความแข็ง แรง ขาวสว่าง คงทนกว่ากระดาษ
หนังสือพิมพ์ มีน้าหนักพื้นฐานของกระดาษอยู่ระหว่าง 37-67 กรัมต่อตารางเมตร
1.2.4 กระดาษปลอดไม้ (Woodfree Paper) หรื อ “กระดาษปอนด์ ” เป็ น
กระดาษไม่เคลือบผิว ผลิตจากเยื่อเคมีทั้งหมดไม่มีเยื่อเชิงกลผสมอยู่ จึงมีความแข็งแรงและสว่างขาว
มากกว่ากระดาษหนังสือพิมพ์และกระดาษเยื่อเชิงกล กระดาษชนิดนี้เหมาะกับการพิมพ์สิ่งพิมพ์ทั่วไป
ที่มีคุณภาพสูงกว่าหนังสือพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ นิตยสาร วารสาร หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ เนื่องจากมี
ความขาวซึ่งให้คุณภาพสีพิมพ์ที่ดี มีน้าหนักพื้นฐานของกระดาษอยู่ระหว่าง 60-135 กรัมต่อตาราง
เมตร
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1.2.4 กระดาษบอนด์ (Bond Paper) เดิมเป็นกระดาษที่ใช้เพื่อพิมพ์เป็นธนบัตร
ใบหุ้น ใบสัญ ญาซื้อขาย และเอกสารทางกฎหมายอื่น ในปัจจุบันนามาใช้ทาเป็นสิ่งพิมพ์อื่นๆ เช่น
แบบฟอร์มธุรกิจต่างๆ กระดาษพิมพ์หัวจดหมาย เป็นกระดาษที่ผลิตจากเยื่อเคมีที่ผ่านการฟอกเยื่อ
แล้ว โดยมีทั้งชนิดที่ผลิตจากพืชยืนต้น และจากฝ้าย กระดาษบอนด์เป็นกระดาษที่มีความแข็งแรง
ทนทานโดยมีการใส่สารกันซึมเพื่อช่วยไม่ให้หมึกพิมพ์ และหมึกทีเขียนบนกระดาษซึมเข้าไปในเนื้อ
กระดาษมากเกินไป และมีการเติมสารเพิ่มความแข็งแรงผิวเข้าไปด้วยเพื่อช่วยให้ผิวหน้ากระดาษทน
การลบด้วยยางลบ และแรงที่ เกิ ดขึ้ น ในระหว่า งการพิ ม พ์ ไ ด้ม ากขึ้ น ด้วยกระดาษบอนด์ที่ ใช้กั น มี
น้าหนักพื้นฐานของกระดาษอยู่ระหว่าง 35-105 กรัมต่อตารางเมตร
1.2.5 กระดาษพิมพ์น้าหนักเบา (Light-Weight Printing Paper) ผลิตขึ้นเพื่อใช้
พิมพ์ สิ่งพิมพ์ ที่มี จานวนหน้ามากๆ เช่น พจนานุ กรม สารานุกรม คู่ มือ คั มภีร์ทางศาสนา เป็ นต้ น
น้าหนักพื้นฐานของกระดาษประเภทนี้จะอยู่ระหว่าง 25-59 กรัมต่อตารางเมตร
กระบวนการผลิตกระดาษในปัจจุบัน
กระดาษใช้เป็นครั้งแรกในประเทศจีนเมื่อประมาณ 2,000 ปีที่ผ่านมา กระดาษในยุค
แรกๆ ทาจากผ้ าฝ้าย และเศษผ้าขี้ริ้วเก่าๆ แต่ปั จจุบันกระดาษส่วนใหญ่ ทาจากเยื่อไม้ และอาศั ย
เครื่องจักรในการผลิตหลักการของกระบวนการผลิตกระดาษในปัจจุบันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต
มากนัก แต่มีการพัฒนาเพื่อผลิตกระดาษให้มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ
เริ่มจากเมื่อต้นไม้ถูกตัด ท่อนซุงจะถูกลาเลียงเข้ากระบวนการแยกเอาเปลือกนอกออก
จากนั้ น จึงผ่ านเข้ าเครื่อ งย่อ ยด้ วยใบมีด ตั ดเนื้อ ให้ มีข นาดเล็ กก่ อ นที่ จ ะถู ก ต้ม กั บน้ า และสารเคมี
(โซดาไฟ NaOH และโซเดียมซัลไฟด์ Na2S) เพื่อช่วยย่อยเนื้อไม้ในภาชนะภายใต้ความดัน และเวลาที่
เหมาะสม จนได้เยื่อไม้คุณ ภาพดี และจะถูก ทาความสะอาด อาจมีการเติมสารฟอกสีในขั้นตอนนี้
จากนั้นจะถูกส่งเข้าเครื่องปั่นเพื่อทาการปั่นเยื่อให้ละเอียดเละเหมือนโคลน ในขั้นตอนนี้จะมีการเติม
สารเติมแต่งบางตัวเพื่อปรับปรุงคุณภาพของเยื่อที่จะมาทากระดาษ เช่น สีหรือ สารเคลือบผิว จากนั้น
เยื่อจะถูกปั๊มเข้าไปในเครื่องจักรผลิตกระดาษ ซึ่งมีหน้าที่หลัก คือ กระจายเส้นใยให้เป็นเส้นสม่าเสมอ
และแยกน้าออกจากเยื่อกระดาษที่เครื่องจักรผลิตกระดาษ เยื่อกระดาษจะถูกจ่ายออกมาจากหัวฉีดลง
บนตะแกรง ซึ่งเคลื่อนที่ด้วยความเร็วอย่างต่อเนื่อง น้าบางส่วนจะถูกระบายออกมาทาให้เยื่อกระดาษ
เกิดการยึดติดกันเป็นแผ่นบางๆ โรงงานจะนาน้าส่วนที่ถูกระบายออกมานี้กลับมาใช้ใหม่โดยกรองเอา
เยื่อกระดาษและสารเคมีที่ปะปนอยู่กับน้าออก แผ่นเยื่อกระดาษจะเคลื่อนที่ผ่านลูกกลิ้งเพื่ออัดเยื่อให้
แน่น และบีบให้น้าที่เหลือค้างอยู่ ออกมา แผ่นกระดาษจะถูกทาให้แห้งโดยการเคลื่อนผ่านเข้าไปยัง
ลูกกลิ้งที่ร้อนด้วยไอน้าก่อนผ่านเข้าสู้ลูกกลิ้ง ชุดสุดท้ายที่ทาด้วยเหล็ก เพื่อทาให้กระดาษมีผิวเรียบ
ยิ่งขึ้น แผ่นกระดาษที่ผลิตได้ในขั้นตอนสุดท้ายนี้จะถูกเก็บเป็นม้วนขนาดใหญ่ซึ่งอาจมีน้าหนักถึง 25
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ตัน หลังจากนั้นจะทาการตัดกระดาษและเก็บเป็นม้วนที่มีขนาดเล็กลง เพื่อสะดวกต่อการจัดเก็บ และ
ขนส่งต่อไปยังโรงงานผลิตภัณฑ์กระดาษต่างๆ
3Rs Society
จากการตรวจสอบปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน และรวบรวมข้อมูลโดยกรม
ควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จะพบว่าในปี พ.ศ 2553 ประเทศไทยมี
ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นต่อวันมากกว่า 41,000 ตัน และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆ ไม่
สิ้นสุด แสดงให้เห็นว่าปัญหาเรื่องขยะเป็นเรื่องใหญ่ เราสามารถหยุดหรือชะลอปัญ หาขยะล้นโลกได้
ด้วยการป้องกัน และแก้ไขที่ต้นเหตุของการเกิดขยะ ซึ่งก็เกิดจากมนุษย์ ดังนั้นต้องเริ่มจากการสร้าง
ความเข้าใจ ถึงแนวคิด วิธีการ และขั้นตอนในการจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัวเราเพื่อนาไปสู่
การสร้างจิตสานึก ความร่วมมือในการร่วมกันลดปริมาณขยะ น้าเสีย และเปลี่ยนสิ่งที่เรามองว่าเป็น
“ขยะ” ให้กลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีประโยชน์ขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยแนวคิด 3R ได้แก่ Reduce คือการลด
ปริมาณขยะจากการใช้ หรือการบริโภค เป็นการลดการใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง เกินความจาเป็น เช่น
วิธีง่ายๆ กินข้าวให้หมดจาน กินน้าให้หมดแก้ว ใช้ผลิตภัณฑ์จนหมดอายุการใช้งาน นาถุงผ้าไปใช้ใน
การจ่ ายตลาด สรุปคือใช้ ทรัพ ยากรธรรมชาติเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่สุดใช้เท่าที่จาเป็น Reuse คือการนาวัสดุ สิ่งของเครื่องใช้ที่ยังไม่หมดหรือเสื่อมสภาพกลับมาใช้ซ้า
หรือซ่อมแซมจนมีสภาพที่ดีขึ้น เพื่อที่จะนากลับมาใช้ซ้าได้ในสภาพเดิม จนกว่าจะหมดสภาพการใช้
งาน เป็ น การใช้ ท รั พ ยากรให้ คุ้ ม ค่ า ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท าได้ รวมถึ ง การไม่ ใช้ แ ละไม่ ส นั บ สนุ น การใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ได้เพียงครั้งเดียวแล้วต้องทิ้ง เช่นการให้กระดาษที่ใช้ไปแล้วหน้าหนึ่ง แล้วนาอีกหน้านึง
ทาเป็ น กระดาษโน๊ต และเมื่อ ใช้ ครบทั้ งสองด้ านแล้วก็ น าไปท าอย่า งอื่ น ต่อ ไปเรื่อ ยๆ เช่ นห่ อ ของ
เช็ดกระจก นอกจากนี้ เรายังสามารถ “เลือกใช้” ผลิตภัณ ฑ์ที่ใช้ซ้าได้บ่อยครั้ง เช่นการซื้อของที่
สามารถ รีฟิล (Refill) ได้ การพกปิ่นโตไปซื้ออาหารแทนการใช้ถุงพลาสติก และยังสามารถแยกเป็น
สาหรับรับประทานอาหารได้ทันที โดยไม่ต้องเทลงในจานชามอีก
Recycle คื อ การน าทรั พ ยากร วั ส ดุ หรื อ ชิ้ น ส่ ว นที่ ส ามารถแปรสภาพให้ ก ลายเป็ น
วัตถุดิบ เพื่อนาไปผลิตเป็นวัสดุหรือผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ หมุนเวียนให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างครบ
วงจร ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลง เช่น การนาเศษกระดาษมาผลิตเป็นกระดาษรีไซเคิล การนา
พลาสติกไปหลอมแล้วขึ้นรูปใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่น เช่น กะละมังซักผ้า ภาชนะใส่ของ ถังขยะ ถุงดา
หรือที่ในต่างประเทศนิยมนาไปผลิตเป็นเก้าอี้นั่งในสวนสาธารณะ และเขื่อนชะลอความเร็วบนถนน
(speed bump) เป็นต้น วิธีการรีไซเคิลที่พบบ่อย มักจะเป็นการแปลงสภาพวัสดุเดิมไปเป็นสินค้าใหม่
ที่มีคุณภาพลดลงกว่าเดิม หรือที่เรียกว่ากระบวนการ recycle กระบวนการรีไซเคิลมีสองประเภทคือ
แบบ Downcycling ซึ่งทาให้มูลค่าของสินค้าเหล่านั้นลดลง และทาให้วัสดุเหลือใช้ที่ดูไร้ค่าเหล่านั้น
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กลายมาเป็น วัสดุและสินค้าที่ มีมูลค่ าสู งขึ้น มีคุ ณ ค่ามากขึ้น และแปลกใหม่มี สไตล์ มากยิ่ง ขึ้นด้ วย
กระบวนการเรียกว่า Upcycling
การแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในปัจจุบันเป็นการแก้ปัญหาในภาพรวม คือ เน้นหนักไปใน
เรื่องการใช้พลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดพลังงานหลัก
ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบัน (ถ่านหิน น้ามัน ฯลฯ) เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุสาคัญที่นาไปสู่ภาวะโลกร้อน โดยจะเห็นได้จากการที่หลายประเทศ
เริ่มหันมาให้ความสาคัญ อย่างจริงจัง ในการใช้พ ลังงานสะอาดหรือพลัง งานหมุนเวียน เช่น การใช้
พลัง งานชีวภาพ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ หรืออื่นๆ รวมถึงการออกแบบสินค้า โดยเฉพาะ
เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ หรือรถยนต์ ให้ประหยัดพลังงานมากที่สุด
แต่นอกจากในเรื่องของพลังงานแล้ว การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยวิธีการ
reuse หรือ recycle นั้นเป็นอีกทางหนึ่งที่ต้องทาไปพร้อมๆกัน เพื่อลดการใช้พลังงานให้ได้มากที่สุด
และสามารถลงมือทาได้ทันที
ทาไมเราควรเลือก reuse ก่อน Recycle เป็นวัตถุดิบอีกครั้ง
การ Recycle หรือการแปลงสภาพ เช่น การนาพลาสติกมาผ่านการบดและหลอมเพื่อ
นามากลับมาใช้ใหม่ ในภาพรวมนั้น การ Recycle ใช้พลังงานเพียง 1 ใน 4 ของพลังงานที่ต้องใช้ใน
การผลิ ต สิ น ค้ า จากวั ต ถุ ดิ บ ดั้ ง เดิ ม (Virgin Resources) อาจเป็ น ตั ว เลขที่ ดี แค่ แ ท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว
กระบวนการ Recycle นั้นเริ่มตั้งแต่เมื่อเเราทิ้งขวดน้าลงในถังขยะ และกว่าจะมาถึงกระบวนการที่
ออกมาเป็นขวดใบใหม่ เราต้องใช้พลังงานอีกมากมาย
การ Reuse หรือการนาของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่
สาคัญ นอกเหนือจากการพยายามใช้ทรัพยากรต่างๆให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อลดความจาเป็นในการใช้
ทรัพยากรใหม่ลง และยังเป็นการลดปัญหาการทาลายขยะด้วยวิธีต่างๆด้วย เช่น การเผา การฝังกลบ
ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก และที่สาคัญ การ Reuseแทบไม่ต้องใช้พลังงานใน
การแปรสภาพเลย ดังนั้น เราจึงควรให้ความสาคัญและเลือกใช้วิธีการจัดการกับขยะด้วยการ Reuse
ก่อนการ Recycle เพราะสิ่งที่เราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทาได้ทันที
การรีไซเคิลกระดาษ
การรีไซเคิลกระดาษคือนาเอากระดาษเก่ามาผ่านกระบวนการแยกหมึกพิมพ์ แยกสีและ
สารเคมีต่างๆ เพื่อใช้ผลิตกระดาษใหม่แทนการใช้เยื่อไม้โดยตรง เรียกกระดาษที่ผลิตได้ใหม่นี้ว่าการรี
ไซเคิลกระดาษ
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กระดาษรีไซเคิล โดยมีขั้นตอนต่างๆดังนี้
1. นากระดาษที่ใช้แล้วมาทาเป็นเยื่อกระดาษแทนที่จะเริ่มจากเยื่อไม้โดยตรง ชาวเมืองรี
ไซเคิลจะทาการแยกขยะที่เป็นกระดาษรวมกันไว้ในกล่องหรือถุงที่จัดเตรียมไว้เฉพาะและขายให้กับ
ศูนย์คัดแยกขยะ (Recycle Center)
2. ที่ศูนย์คัดแยกขยะ กระดาษจะถูกมัดรวมกันไว้เพื่อจาหน่ายให้กับโรงงานผลิตกระดาษ
รีไซเคิลอีกทีหนึ่ง การรีไซเคิลกระดาษที่ใช้แล้วเพื่อนามาผลิตกระดาษใหม่ เป็นกระบวนการที่ค่อนข้าง
ซับซ้อน โดยเฉพาะจะต้องกาจัดหมึกพิมพ์และสีที่ปนเปื้อนออกให้หมด เพราะการเจือปนแม้เพียง
เล็กน้อย อาจทาให้กระดาษที่ผลิตขึ้นมาใหม่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ ไฟเบอร์หรือเส้นใยในเยื่อกระดาษจะ
สั้น และน้อยลงในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตกระดาษรีไซเคิล กระดาษที่ ผลิตขึ้นมาใหม่โดย
วิธีการนี้จึงมักมีคุณภาพด้อยลง
3. ที่โรงงานผลิตกระดาษรีไซเคิล กระดาษเก่าจะถูกนาไปเก็บไว้ในโกดัง เมื่อต้องการนา
กระดาษเก่ ามารีไซเคิลก็ จะใช้รถยกกระดาษออกมา กระดาษจะถูกล าเลี ยงไปตามสายพานไปยั ง
ภาชนะขนาดใหญ่ ซึ่งบรรจุน้าและสารเคมี
4. ใบมีดขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในจะทาการตัดแผ่นกระดาษให้มีขนาดเล็กลง มีการใช้ความ
ร้อนเพื่ อทาให้ กระดาษเป็น เยื่อหรือ เส้นใยและกระจายตัวอยู่ในน้า ตามด้ วยขั้นตอนการทาความ
สะอาดอีกหลายขั้นตอนเพื่อกาจัดสิ่งเจือปนออก โดยเริ่มจากการเทผ่านตะแกรงเพื่อดักเศษวัสดุอื่นที่
ไม่ใช่เยื่อกระดาษ เช่น เศษพลาสติกหรือกาวออกไป
5. เยื่ อกระดาษที่ ไหลผ่านช่อ งตะแกรงจะถูกกวนในภาชนะทรงกรวยขนาดใหญ่ สิ่ ง
ปลอมปนขนาดเล็กที่มีน้าหนักมาก เช่น ตัวเย็บกระดาษจะถูกเหวี่ยงและจมลงสู่ก้นภาชนะ ส่ วนสิ่ง
ปลอมปนที่มีน้าหนักเบาจะถูกเหวี่ยงให้ลอยขึ้นมาอยู่ที่ชั้นผิวและถูกตักทิ้งไป
6. จากนั้นเยื่อกระดาษจะถูกส่งผ่านมายังกระบวนการล้างเอาหมึกพิมพ์และกาวออกโดย
ใช้ฟองอากาศ ในขั้นตอนนี้จะมีการปั๊มอากาศและเติมสารเคมีที่มีสมบัติเหมือนสบู่เข้าไป สบู่จะทาให้
หมึกและกาวหลุดออกมาจากเยื่อกระดาษและติดไปกับฟองอากาศที่ถูกเป่าเข้าไป ฟองอากาศจะทา
ให้หมึกและกาวลอยขึ้นสู่ด้านบนและถูกตักออกไป
7. เยื่อที่สะอาดจะถูกปั่นให้กระจายตัวในน้าอย่างสม่าเสมอ อาจมีการฟอกขาวโดนเติม
สารเคมี เพื่ อ ให้เยื่อ มี สีข าวขึ้ น โรงงานก็ จ ะได้ เยื่ อกระดาษที่ มี คุ ณ ภาพเหมาะที่ จ ะน ามาผลิ ตเป็ น
แผ่นกระดาษ
8. เยื่อที่ได้ในขั้นตอนนี้สามารถนามาผลิตกระดาษได้เลย หรือนามาผสมกับเยื่อใหม่ เพื่อ
เพิ่มความแข็งแรง จากนั้นจะมีการเติมน้าเพื่อเจือจางเยื่อ โดยทาให้ส่วนผสมมีน้าอยู่ประมาณ 99.5%
ก่อนที่จะผ่านเขาไปยังเครื่องจักรผลิตกระดาษ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทาแผ่นกระดาษที่มีความยาว
ต่อเนื่อง
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9. เมื่อกระดาษออกมาจากเครื่องจักรผลิตกระดาษแล้ว กระดาษจะถูกตัดและม้วนเพื่อ
ความสะดวกในการขนส่งไปยังโรงงานผลิตภัณฑ์จากกระดาษ เช่น โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์หรือหนังสือ
โรงงานผลิตซองจดหมาย ถุงกระดาษ หรือกล่องกระดาษ
ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีการกระจายเส้นใย การบดเยื่อ การล้างหมึกพิมพ์ ระบบ
การทาความสะอาดเยื่อ ทาให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถเพิ่มอัตราการใช้เยื่อรีไซเคิลในกระบวนการ
ผลิตมากขึ้น เป็นการลดปริมาณการใช้เยื่อใหม่ เพื่อการผลิตกระดาษลง โดยยังคงคุณภาพทัดเทียมกับ
กระดาษที่ผลิตโดยตรงจากเยื่อใหม่ ตัวอย่างเช่น แต่เดิมการผลิตกระดาษลูกฟูกเคยใช้เยื่อใหม่ 100%
ต่อมาได้มีการเติมเยื่อรีไซเคิลลงไปแทนเยื่อใหม่ 20-35% และปัจจุบันเราสามารถเติมเยื่อรีไซเคิล
ถึง 70%
กระบวนการผลิตกระดาษอาจก่อให้เกิดมลพิษ โดยเฉพาะกระดาษต้องผ่านกระบวนการ
ฟอกสี ซึ่งอาจทาให้สารฟอกขาวไหลลงสู่แม่น้าก่อให้เกิดมลพิษได้ นอกจากนี้การผลิตกระดาษยังต้อง
ใช้น้าและพลังงานปริมาณมหาศาล การนากระดาษมารีไซเคิลใช้ใหม่แต่ละตันจะช่วยประหยัดต้นไมได้
17 ตัน และประหยัดน้าได้ถึง 7,000 แกลลอน นอกจากนี้การผลิตกระดาษรีไซเคิลยังใช้พลังงานน้อย
กว่าการผลิตกระดาษใหม่ 30-50% เช่น การผลิตกระดาษใหม่ 1 แผ่น ใช้พลังงานประมาณ 17 วัตต์/
ชั่ว โมง ในขณะที่ ก ารผลิ ต กระดาษรี ไ ซเคิ ล 1 แผ่ น ใช้ พ ลั ง งานเพี ย ง 12 วั ต ต์ /ชั่ว โมง เราจึ ง ควร
พยายามรี ไซเคิ ลกระดาษที่ ผ่ านการใช้ แ ล้ว ด้ วยวิธี ง่ายๆ เช่น ใช้ล วดหนี บ กระดาษหรื อลวดเย็ บ
กระดาษออกให้หมดก่อนที่จะทิ้งรวมกันในกล่องหรือถุงที่เตรียมไว้ เพื่อขายหรือส่งเข้าศูนย์คัดแยก
ขยะโดยตรง กระดาษที่ไม่เหมาะสมที่จะนามารีไซเคิล คือ กระดาษที่เป็นเงาวาว กระดาษมันอาบขี้ผึ้ง
หรือกระดาษที่เคลือบพลาสติก เนื่องจากความร้อนจะทาให้สารเคลือบกระดาษละลายแล้วไปอุดตัน
เครื่องจักร ทาให้เกิดความเสียหายได้ ต้องนาไปกาจัดโดยวิธีการเผาหรือฝังต่อไป หากเป็นไปได้เรา
ควรหลีกเลี่ยงการใช้กระดาษดังกล่าว
กระดาษที่ ใช้ แล้วสามารถน ามารีไ ซเคิ ลได้เพี ยง 4-6 ครั้ง เท่านั้ น โดยครั้ง แรกๆจะได้
กระดาษคุณภาพสูงเหมาะสาหรับใช้ทาสมุดเขียนหนังสือ เมื่อนากลับมาใช้ในครั้งต่อไป คุณภาพของ
เยื่อจะลดลง เหมาะที่จะนาไปผลิตกระดาษทิชชูแทน หากผ่านการรีไซเคิลหลายครั้ง เส้นใยจะมีขนาด
สั้นเกินไปและจะถูกล้างออกไปพร้อมกับน้าระหว่างกระบวนการผลิต ทางโรงงานจึงต้องมีการเติมเยื่อ
กระดาษใหม่ เข้ าไปทดแทน โดยทั่ ว ไปกระดาษจะถู ก รี ไ ซเคิ ล เพื่ อ ผลิ ต เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ส มบั ติ
คล้ายคลึงหรือต่ากว่ากระดาษเดิม เช่น กล่องกระดาษลูกฟูกเก่าจะถูกนามาผลิตเป็นกล่องกระดาษ
ลูกฟูกใหม่
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วิธีการทากระดาษรีไซเคิล
พรพรรณ ไวทยางกูร (2559: 26) แนะวิธีทากระดาษรีไซเคิลไว้ว่า
1. นากระดาษที่เหลือใช้ เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษเอกสารที่เหลือใช้ มา
คัดเลือกและแยกกระดาษที่เป็นชนิดเดียวกันไว้ด้วยกัน ซึ่งจะสะดวกในการย่อยสลาย
2. ตัดหรือฉีกกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆ ประมาณ 2 – 3 นิ้ว นาไปแช่ในกะละมังหรือถัง
น้า โดยใส่น้าให้ท่วมกระดาษ ประมาณ 3 – 5 วัน เพื่อให้กระดาษนิ่มหรือจนเปื่อยยุ่ย
3. เมื่อกระดาษนิ่มหรือเปื่อยยุ่ยดีแล้ว ให้ช้อนเอาเศษกระดาษขึ้นมาใส่เครื่องปั่นน้า
ผลไม้ เติมน้าเล็กน้อยเพื่อให้การปั่นสะดวกขึ้น ในขั้นตอนนี้สามารถเติมสีจากธรรมชาติตามความ
ต้องการเพื่อสร้างสีสันให้กระดาษสวยงาม ปั่นจนละเอียดเป็นวุ้น
4. น าเยื่ อกระดาษที่ปั่ น แล้ วใส่ล งในกะละมัง ใส่ น้าตามความต้ องการ ถ้ าต้อ งการ
กระดาษหนาให้ใส่น้าน้อย ถ้าต้องการกระดาษบางให้ใส่น้ามาก
5. กวนให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกัน แล้วนาเฟรมช้อนเยื่อกระดาษในกะละมัง สังเกต
ความหนาบาง ใช้แปรงเกลี่ยลูบให้กระดาษมีความหนาเท่าๆ กัน ทั่วทั้งแผ่น
6. นาเฟรมกระดาษไปผึ่งแดดทิ้งไว้ประมาณ 1 – 2 วัน กระดาษจะแห้งเป็นแผ่นคล้าย
กระดาษสา สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้เลย
หรือ
1. แช่ ห นั งสื อ พิ ม พ์ เก่ าค้ า งคื น ไว้ เทน้ าทิ้ ง ในวั น รุ่ง ขึ้ น ท ากระดาษให้ ยุ่ ย จนเป็ น เยื่ อ
กระดาษเล็กๆ เทน้าผสมลงไป (อย่าลืมทาความสะอาดเครื่องปั่น) หลังจากนั้นถ้าต้องการกระดาษสีให้
ผสมสีฝุ่นที่ต้องการลงไปด้วย
2. ใส่เยื่อกระดาษลงในถังน้า หรือชามอ่างอีกใบหนึ่ง เติมน้าลงไปจานวนเท่าๆกัน กวน
ผสมเข้าด้วยกัน ใช้ตะแกรงช้อนกระดาษ พยายามให้เยื่อกระดาษทั้งหมดกระจายบนตะแกรงอย่าง
สม่าเสมอ
3. วางผ้าที่ซับน้าได้ดีบนพื้นที่เรียบ สะอาด คว่าตะแกรงด้านที่มีเยื่อกระดาษลงบนผ้านั้น
อย่างรวดเร็วและระมัดระวัง กดลงอย่าแรงแล้วลอกตะแกรงขึ้นมา ปล่อยให้เยื่อกระดาษอยู่บนผ้านั้น
วางผ้าอีกผืนหนึ่งทับข้างบน แล้วกดให้แน่น
4. ทาซ้าเช่นเดียวกันนี้จนเยื่อกระดาษที่เหลือหมด เมื่อเสร็จแล้วใช้ถุงพลาสติกวางทับ
ด้านบนสุด แล้ววางของหนักๆทับอีกที
5. ปล่อยทิ้งไวรอจนเยื่อกระดาษกลายเป็นแผ่นแล้วค่อยๆลอกแผ่นกระดาษออก
จากผ้าวางกระดาษเหล่านี้ไว้บนกระดาษหนังสือพิมพ์ จนกระทั่งแห้งสนิทจึงนากระดาษไปใช้ได้
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วีธีการยืดอายุกระดาษจากสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ
เราจะสามารถใช้ประโยชน์จากกระดาษได้สูงสุดได้หลายวิธี โดยจาแนกออกเป็นลักษณะ
ของกระดาษที่แตกต่างกัน ดังนี้
กระดาษหนังสือพิมพ์ สามารถไว้เป็นที่รองถังขยะ เพราะกระดาษหนังสือพิมพ์สามารถ
ในการดับกลิ่นดูดความชื้นได้ดี นากระดาษหนังสือพิมพ์สัก 1 แผ่นพับครึ่งวางรองก้นถุงขยะจะช่วยลด
กลิ่นจากเศษอาหารในถังขยะ และช่วยเรื่องการรั่วซึมได้ สามารถรองพื้นช่องใส่ผัก จะช่วยดูดกลิ่น
และทาให้ช่องผักแห้งเสมอ สามารถชาระล้างคราบไขมันที่หกพื้น บนเตาหรือเครื่องใช้ต่างๆ ก่อน
รอบหนึ่ง แล้วค่อยล้างทาความสะอาดด้วยน้ายาอีกครั้ง จะช่วยประหยัดเวลา และปริมาณน้ายาทา
ความสะอาด ชาวสวนนิยมนากระดาษหนังสือพิมพ์เพื่อบ่มให้สุก และป้องกันแมลงกัดกิน
กระดาษโบรชั ว ร์ แผ่น กระดาษน าเสนอข้ อ มู ลสิ น ค้ า และโปรโมชั น ที่ ไ ด้ รับ แจกมา
บ่อ ยครั้ง สามารถน ามาใช้ป ระโยชน์ ในบ้ านได้ ดั ง นี้ รองขาตู้ เย็ น กระดาษโบรชั วร์ส่ว นใหญ่ เป็ น
กระดาษอาบมันมีความเหนียวและทนทานเป็นพิเศษ เหมาะสาหรับรองขาตู้เย็นเฉพาะด้านหน้าให้สูง
กว่าด้านหลังประมาณ 1-2 ซม. ช่วยให้น้าหนักประตูด้านหน้าตู้เย็นปิดได้ด้วย ตัดภาพด้านในนามาทา
ตกแต่งห่อของขวัญ
กระดาษเอกสารส่วนมากจะมี ขนาด A4 และ เป็นกระดาษที่พิมพ์เพียงหน้าเดียว เรา
สามารถใช้กระดาษอีกด้านเพื่อ ทาเป็นกระดาษโน้ต กระดาษวาดภาพ สามารถทาเป็นสมุดวาดภาพ
ให้เด็กๆ ได้ขีดเขียนเล่นอย่างสนุกสนาน และมื่อชึครบทั้งสองหน้าแล้ว เราสามารถบริจาคกระดาษที่
ใช้แล้วแต่ยังอยู่ในสภาพดีได้ที่ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพราะ
กระดาษหน้าที่สามยังเป็นของสาคัญ ต่อผู้พิการทางสายตา นาไปทาเป็นกระดาษสา โดยนาไปแช่น้า
จนเปื่อยยุ่ย แล้วนาไปปั่นให้ละเอียดในเครื่องปั่นอาหาร นาออกมาผึ่งในตะแกรงสี่เหลี่ยม อาจโรย
กลีบกุหลาบ ใบไม้ ใบหญ้า และเครื่องปรุงตามต้องการ นาผ้ามาวางทับ ทิ้งไว้จนแห้งค่อยลอกออก
กระดาษลังสามารถนามาใช้ซ้า หรือประยุกต์เป็นของใช้อื่นๆ ได้ เช่น นามาใส่ของต่าง
ภานในบ้าน กล่องลังขนาดใหญ่มาดัดแปลงทาเป็นของเล่นชั่วคราวเสริมสร้างจินตนาการของเด็ก ๆ
สามารนามาทาเก้าอี้กระดาษ เฟอร์นิเจอร์ลดโลกร้อนแบบใหม่ที่สามารถนากลับมารีไซเคิลได้ทุกส่วน
วิธีการทาเครื่องเคลือบดินเผา
วิธีการทาเครื่องเคลือบดินเผาแบ่งได้ตามขั้นตอนดังนี้
1. การขึ้นรูป มีหลายวิธีดังนี้
1.1 การขึ้นรูปโดยใช้แรงอัด การขึ้นรูปโดยวิธีการนี้ใช้แพร่หลายในการผลิตผลิตภัณฑ์
เซรามิกส์ชนิดพิเศษ แรงอัดจะอัดลงบนแบบ ซึ่งมีผงเนื้อดินปั้นแห้งๆ หรือความชื้นเล็กน้อยอยู่ภายใน
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แบบ แบบที่ใช้เป็นโลหะแข็งการขึ้นรูปโดย วิธีนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องคานึงถึง ขนาดและ
รูปร่างและการกระจายตัวของอนุภาคของเนื้อดินปั้น
1.2 การขึ้นรูปโดยวิธีการอัดเนื้อดินปั้นแห้งๆ ( Dry and Dust Pressing ใช้กับการ
ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่ใช้ในงานประยุกต์ทั้งทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า เป็นวิธีการอัด ผง
กลมๆ ของเนื้อดินปั้นแห้งภายในแบบโลหะด้วยแรงอัดที่สูง ความชื้นภายในผงเนื้อดินปั้นไม่เกิน 4 %
ผงเนื้อดินปั้นกลมๆ เคลื่อนที่ได้อิสระแต่มีความเหนียวไม่ดีเท่าที่ควรแต่เมื่อถูกแรงอัด จะอัดตัวกันได้
หนาแน่นดี
1.3 การขึ้นรูปผลิตภัณ ฑ์โดยการหลอมเหลวแล้วเทลงแบบ การขึ้นรูปวิธีนี้จะใช้ใน
การทาให้ผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟมีความหนาแน่นสูงและทนทาน ต่อการกัดกร่อนของขี้ถลุง โดยหลอม
เนื้อผลิตภัณฑ์ด้วยเตาไฟฟ้า แล้วเทลงในแบบโลหะหรือ แบบทราย แต่จะเกิดช่องว่าง ขึ้นในระหว่าง
ปล่อย ให้ผลิตภัณฑ์เย็นตัวลง
2. การเผาเครื่องเคลือบดินเผา การเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ครั้งแรกเรียกว่าเผาดิบ โดย
เพิ่มอุณหภูมิของเตาเผา ให้สูงขึ้นอย่างช้าๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงรูปไม่แตกชารุดผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ที่
ผ่านการเผาดิบแล้วบางชนิด นาไปใช้ได้โดยไม่ต้อง เคลือบ เช่น กระถางต้นไม้ อิฐ ไส้เครื่องกรองน้า
แต่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะต้องเคลือบผิวเพื่อ ให้เกิดความสวยงาม มีความคงทนและป้องกันการเกิด
แหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผามีอยู่หลายแห่ง เช่น ดินขาวพบมาที่แถบ
ลาปาง สุโขทัย สวรรคโลก ชลบุรี ดินเหนียวพบมาที่แถบปทุมธานี นนทบุรี ราชบุรี นครราชสีมา
ควอรตซ์พบมาที่แถบเชียงใหม่ กาแพงเพชร ลพบุรี ปราจีนบุรี จันทบุรี ระยอง เฟลด์สปาร์ พบ
มากที่แถบเชียงใหม่ ชลบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครศรีธรรมราช
ประเภทของผลิตภัณฑ์ และอุณหภูมิเตาเผา
ตรารางที่ 1 อธิบายอุณหภูมิ ที่มีผลต่อเนื้อดินที่เผาเสร็จแล้ว
ประเภทของผลิตภัณฑ์
อุณหภูมิเตาเผา ( C )
1. เนื้อทึบ พื้นผิวหยาบขรุขระ มีความพรุน ดูดความชื้น และน้าซึมได้ 1,000 – 1,180
2. เนื้อหนาเนียนละเอียด ทึบแสง ผิวเป็นมัน น้าซึมไม่ได้
1,250 – 1,300
3. เนื้อบางแน่นเนียนละเอียด สีขาว ผิวเป็นมัน เห็นโปร่งแสง
1,300 ขึ้นไป
น้าซึมไม่ได้
ที่มา: จารุวรรณ แพงมา, เครื่องปั้นดินเผา, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จากhttp://5402
018.blogspot.com/p/blog-page_7419.html
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อิฐทนไฟ ท าจากดิน เหนี ย วที่ มีป ริม าณของอะลูมิ เนี ยมออกไซด์สู ง อาจมี ส่ว นผสม
ของแร่ โครไมท์ แร่ไพโรฟิ ลไรท์ เป็น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ส ามารถทนความร้อ นได้สู ง ( สูง กว่า 1482 C )
มีความแข็งแรง เป็นฉนวนและทนทานต่อการกัดกร่อนใช้ทาเตาเผา เตาหลอมเหล็ก
สีของเครื่องปั้นดินเผานั้นที่เกิดจากส่วนผสมของโลหะออกไซด์ชนิดต่างๆ
ตรารางที่ 2 อธิบายแร่ธาตุที่มีผลต่อสีของดินที่เผาเสร็จแล้ว
ออกไซด์ของโลหะ
สีของเครื่องปั้นดินเผา
โคบอลต์
น้าเงิน
โครเมียม
เขียวอมน้าเหลือง-น้าตาล
เหล็ก
น้าตาลค่อนข้างแดง
ทองแดง
เขียวสด เขียวใบไม้
แมงกานีส
น้าตาล
โครเมียมกับดีบุก
ชมพู
พลวงกับตะกั่ว
เหลือง
ที่มา: จารุวรรณ แพงมา, เครื่องปั้นดินเผา, เข้าถึงเมื่อ 16 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้จาก http://54
02 018.blogspot.com/p/blog-page_7419.html
การโน้มน้าวใจ และการรณรงค์ (campaign)
การโน้มน้าวใจคือ กระบวนการสื่อสารที่มีผู้ส่งสารส่งข้อมูลให้ผู้รับ เพื่อให้ผู้รับข้อมูลมี
การเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมไปในทิศทางที่ผู้ส่งสารอยากให้เป็น เช่น ด้านการรับรู้หรือความ
ตระหนัก ด้านความรู้สึก ด้านพฤติกรรม มีหลายลักษณะ คือ
1. ผู้โน้มน้าวใจมีความตั้งใจที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้ถูกโน้มน้าว
2. พยายามชักจูงผู้ถูกโน้มน้าวให้ยอมรับทางเลือกที่ตนเสนอ
3. สร้างการเปลี่ยนแปลงในความคิดเห็น ทัศนะคติ ค่านิยมความเชื่อ ของผู้ถูกโน้มน้าว
องค์ประกอบพื้นฐานในการโน้มน้าวใจ คือความเหมือนกัน หรือแตกต่างกันระหว่างผู้ส่ง
สารและผู้รับสาร, ความแตกต่างของเนื้อหาข่าวสาร สารแต่ละชิ้นมีความโน้มน้าวใจไม่เหมือนกัน,
ความแตกต่างของสารในด้านวิธีการเขียน การพูด การจัดเรียงสาร หรือลีลาในการพูด การเขียน เรา
สามารถสังเกตผลการโน้มน้ าวใจได้โดย การเปลี่ย นแปลงความรู้ และสานึ ก , การเปลี่ยนแปลงใน
อารมณ์และความรู้สึก, การมีวิธีการตรวจสอบทางสรีระวิทยา และการเปลี่ยนแปลงในทางพฤติกรรม
การรณรงค์ คือ สร้างกาลังเพื่ออุดมการณ์ที่ทาให้คนทั้งหลาย ให้เกิดพลังอะไรสักอย่าง
เช่น สัปดาห์รณรงค์เกี่ยวกับ.... ซึ่งเดิมทีเป็นศัพท์ทางทหาร การรรงค์นั้น หมายถึงกระบวนกาต่อเนื่อง
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ที่ประกอบด้วยกิจกรรม หรือการดาเนินการที่ออกแบบขึ้นเพื่อให้ได้มาซี่งผลลัพท์ที่คาดหวังในช่วง
ระยะเวลาที่กาหนด หรือคือการพยายามในการสื่อสารที่ต่อเนื่องที่มีสาร (massage) มากกว่าหนึ่ง ซึ่ง
เป็นวัตถุประสงค์ของความพยายามของการสื่อสาร คือ การมีอิทธิพล ต่อ สังคม หรือ สาธารณะชน
กิจกรรมที่ถูกวางไว้ล่วงหน้า ได้ออกแบบโดยผู้ที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผู้รับสารในช่วงระยะเวลาที่กาหนด ผู้นาการเปลี่ยนแปลงไม่ไ ด้
หมายถึงบุคคลเพียงอย่างเดียวยังหมายถึงองค์กรด้วย
นัยสาคัญ ของการณรงค์ คือเพื่ อความหมายต้องการให้ผู้รับสารเห็นคุณ ค่าหรืออประ
โยชน์ หรืออันตรายที่จะได้รับ เพื่อแสดงความคิดเห็นให้ผู้รับสารทราบถึงความสาคัญและความจาเป็น
และสาเหตุที่ต้องมีการเผยแพร่กระจายเรื่องราวนั้น เพื่อให้เกิดความรู้ ความตระหนัก และความเข้าใจ
ต่อเรื่องนั้นๆ ต้องการดึงความสนใจ แสวงหาการสนับสนุนเพื่อให้เกิดความเข้ามามีส่วนร่วมและเกิด
ความร่วมมือในกิจกรรมจากสาธารณชน หรือผู้รับสาร เช่น การหาเสียงเลือกตั้ง ,กรณีช่วยกันทาความ
สะอาด กทม.หลังเหตุการณ์ความรุนแรง ต้องการย้าเตือน เพราะสื่อระยะสั้น ต้องย้าให้เกิดการระลึก
ได้ ความสนใจ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนะคติ คือ ความรู้ + ความเข้าใจ+ ความเชื่อ โดยทั้ง
สามอย่างนี้ต้องทาเป็นกระบวนการ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ทัศนะคติ+พฤติกรรม เช่น KPI คือ
ความรู้ ทัศนคติ ได้รู้ได้เห็น ความเคยชิน การยอมรับปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ของการณรงค์
วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการณรงค์ ที่ มี ผ ลต่ อ ผู้ รั บ สาร คื อ ให้ ไ ด้ ค วามรู้ – เข้ า ใจ อธิ บ าย
สังเคราะห์ และนาไปใช้ได้ หรือเบื้องต้นจาได้ สามารถอธิบายได้ สามารถพิจารณา สังเคราะห์ได้ หรือ
สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ชนิดของการรณรงค์ โดยปกติการรณรงค์ มี อยู่ 3 ประเภท คือ
1. การรณรงค์ทางการเมือง
2. การรณรงค์โฆษณาประชาสัมพันธ์
3. การรณรงค์เพื่ออุดมการณ์ คือ อยากเผยแพร่แนวคิดต่างๆ เช่น เศรษฐกิจพอเพียง
โดยเน้นให้คนเข้ามีส่วนร่วม ขั้นตอนที่นาไปสู่ความสาเร็จของการรณรงค์ คือจุดร่วมของการรณรงค์ทั้ง
3 แบบ คือ จะมีการเปลี่ยนแปลงและปรับให้เข้ากับประเด็นใหม่ที่เกิดขึ้น โดยจะไม่ใช้จังหวะ หรือย้า
อย่างเดียว คือไม่ใช้กลยุทธ์เดียวตลอดต้องมีหลายๆรูปแบบ
กลยุทธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมี 5 ขั้นตอน
1. ประกาศตัว (Identification)
2. สร้างความชอบธรรม (Legitimacy) หรือ ความถูกต้อง
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3. มีส่วนร่วม (Participation มีผู้การสนับสนุนอย่างเปิดตัว ผู้นาการรณรงค์พยายามดึง
คนที่ไม่มีส่วนร่วมเข้าร่วมด้วย
4. ขั้นตอนเข้าไปอยู่ในตลาด (Penetration) ถึง ขั้นนี้แสดงว่า มีผลิตภัณ ฑ์ มีแนวคิดมี
อุดมการณ์ได้มีส่วนแบ่ง หรือส่วนครองใจผู้รับสาร
5. ขั้นสาเร็จ (Distribution) เมื่อประสบความสาเร็จก็ต้องรักษาไว้
เพื่อให้การรณรงค์มีประสิทธิภาพต้องทาอย่างมีขั้นตอนดังนี้
1. การท าวิ จั ย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ของกลุ่ ม เป้ า หมายผู้ รับ สาร ประเด็ น ปั ญ หา หลั ก การ
เหตุผล ความคิดเห็น ทัศนะคติของกลุ่ มเป้าหมาย หาข้อมูลด้านแรงจูงใจพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย
ผู้บริโภค หรือผู้ใช้บริการ ทัศนะคติกลุ่มเป้าหมาย
2. การวางแผนการณรงค์ กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย (ทราบและเข้าใจ) กาหนด
Theme การรณรงค์ (คือที่ต้องการให้คนสนับสนุน) กาหนดกลุ่มเป้าหมาย (คือต้องการบรรลุเรื่ อง
อะไร เช่ น กลุ่ม เป้ าหมายหลั ก กลุ่ ม เป้ าหมายรอง คื อ ต้ อ งดู เจตนาว่าก าหนดว่าอย่ างไร) ก าหนด
ระยะเวลาการรณรงค์ (คือ ระยะที่หมายกาหนดการใช้ทรัพยากร เช่นงบประมาณ บุคลากร เพราะจะ
ทาให้เราประมาณการการใช้สื่อได้ เตรียมงบประมาณในการดาเนินการทรัพยากรอื่นๆ
3. การเลือกใช้สื่อ กาหนดชนิดของสื่อที่ต้องใช้ ความบ่อย/ความครอบคลุม ช่วงเวลาที่
ต้องการ กาหนดเนื้อหาและรูปแบบข่าวสาร กระชับ เข้าใจ จาจาง่าย ไม่ซับช้อน
4. นาแผนไปปฏิบัติ (Implementation) โดยกาหนดวันสิ้นสุดของการรณรงค์โดยผ่าน
สื่อที่ได้มีการเลือก หรือกาหนดไว้
5. ประเมิน ผลการรณรงค์และการท างานเพื่ อวัดประสิท ธิภาพ ประสิทธิผล ของการ
เผยแพร่ และการใช้สื่อ ทั้งนี้เพื่อจะได้นาผลจากการประเมินมาใช้เป็นประโยชน์และวางกลยุทธ์ต่อไป
การออกแบบ และการออกแบบสื่อสาร
การออกแบบ หมายถึง การสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อประโยชน์และความงามด้วยการนา
ทัศนธาตุท างศิลปะและ หลั กการจัด ส่วนประกอบของงานออกแบบมาใช้ รวมไปถึง การปรับปรุง
ของเดิมที่มีอยู่แล้วดัดแปลงให้เหมาะสมยิ่งขึ้นดังนั้น การสร้างสิ่ง ใดๆ ก็ตาม สิ่งแรกจะต้องเริ่มด้วย
การออกแบบ อาจจะออกแบบโดยการคิด หรือมีความคิดอยู่ในสมอง ซึ่งเป็นแนวคิดของผู้สร้างเพี ยง
คนเดีย ว และสามารถอธิบายให้ ค นอื่ น เข้าใจได้ ซึ่ง ก็เป็ นการออกแบบเหมื อนกัน แต่อ าจจะยัง ไม่
สมบูรณ์นัก การออกแบบที่ถูกต้องจะต้องสามารถให้มองเห็นแบบ อาจจะเป็นภาพหรือแบบจาลองที่มี
ขนาดสั ด ส่ ว นให้ ส ามารถมองเห็ น ผลงานที่ จ ะสร้ า งได้ ชั ด เจน เมื่ อ วิ เคราะห์ ถึ ง ความหมายและ
ความสาคัญของการออกแบบแล้ว อาจสรุปสาระสาคัญของการออกแบบว่าจะมีลักษณะดังนี้
1. ความสามารถในการปรับปรุงผลผลิตหรือผลงานที่มีอยู่เดิมให้แปลกใหม่มากขึ้น
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2. โครงสร้างของการออกแบบต้องคานึงถึง
2.1 ต้องสอดคล้องกับประโยชน์และหน้าที่ของการใช้สอย
2.2 มีความกลมกลืน มัสัดส่วนที่เหมาะสม มัลักษณะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
2.3 มีความงดงามของโครงสร้างกับวัสดุ
2.4 มีความเรียบง่าย แข็งแรง เด่นชัด ทั้งนี้ต้องมีจินตนาการในการจัดองค์ประกอบ
คุณค่า และความมุ่งหมายของการออกแบบ
3. ความสามารถในการวางแผนดาเนินการให้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้น ตั้งแต่การ
เลือกวัสดุตามคุณสมบัติให้สอดคล้องกับรูปแบบตามที่คิดสร้างสรรค์ไว้
4. การใช้ประสบการณ์ ความชานาญ และความรู้ การตอบสนองให้แก่ผู้บริโภคในด้าน
การนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์และรูปแบบมีความ งดงามตามประโยชน์ใช้สอย
5. เพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผลงานแต่ละยุคสมัยของศิลปะการออกแบบ
และแสดงศักยภาพความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละคนในการออกแบบ
แนวคิดในการออกแบบ
การสร้างสรรค์ผลงานของมนุษย์นั้น มีสิ่งต่างๆ ที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องทาให้เกิดแนวคิดใน
การออกแบบ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้ ธรรมชาติ ประสบการณ์ การนาความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ
หลักการออกแบบ
จุดมุ่งหมายของการออกแบบมุ่งเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก แต่ต้องคานึงถึงความงาม
ควบคู่ กัน ไปด้ วย เพื่ อ ให้ เกิ ด ความประทั บ ใจ (Form Follow Function) ดั ง นั้ น หลั กการที่ จะเป็ น
แนวทางสาหรับการออกแบบ เพื่อให้มีคุณค่าทางความงาม จะต้องพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้
1. โครงสร้างทั้งหมด
2. ความเป็นเอกภาพ (Unity)
3. ความสมดุล (Balance)
4. ความกลมกลืน (Harmony)
5. การเน้น (Emphasis)
6. ความขัดแย้ง (Contrast)
7. การซ้า (Repetition)
8. จังหวะ (Rhythm)
9 สัดส่วน (Proportion)
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ประเภทของงานออกแบบ
การออกแบบประยุกต์ศิลป์ (Applied Art) เป็นงานศิลปะที่มุ่งเน้นการนามาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจาวัน และยึดเอาประโยชน์ใช้สอยเป็นสาคัญ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
1. การออกแบบตกแต่ง (Decoration Design)
2. การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ (Commercial Design)
3. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
4. การออกแบบสื่อสาร (Communication Design)
ความหมายของนิเทศศิลป์
คาว่า นิเทศศิลป์ (Visual Communication Art) มาจากคา ในภาษาสันสกฤต จานวน
สองค ามาสมาสกั น คื อ นิ เทศ+ศิ ล ป์ หากจะแปลตามศั พ ท์ จากพจนานุ ก รม ก็ จ ะแปลได้ ดั ง นี้
นิเทศ (นิรเทศ,นิเทศ)น.คาแสดงคาจาแนกออก,ก.ชี้แจง,แสดง,จาแนก,นาเสนอ ศิลป์(ศิลปะ) น.ฝีมือ
ทางการช่าง ,การแสดงออกซึ่งอารมณ์ ให้ประจักษ์ ดังใจนึก เมื่อนามารวมกันก็อาจได้ความหมายดังนี้
นิ เทศศิ ล ป์ หมายถึ ง งานศิ ล ปะเพื่ อ การชี้ แ จงแสดง การน าเสนอให้ ป รากฎ ในรู ป แบบต่ า งๆ
ผ่ า นการมองเห็ น เป็ น ส าคั ญ เพื่ อ ให้ เ ข้ า ใจชั ด เจนขึ้ น ควรพิ จ ารณาจากรากศั พ ท์ เ ดิ ม มาจาก
ภาษาอั ง กฤษ คื อ Visual Communication Art Visual แปลว่ า การมองเห็ น Communication แปลว่ า การสื่ อ สาร มาจากค าว่ า Communis หรื อ Commones ซึ่ ง แปลว่ า ร่ ว มกั น หรื อ
เหมือนกัน นั่นคือ การสื่อสาร มุ่งที่จะให้ความคิด ความเข้าใจของผู้อื่น ให้เหมือนกับ ความคิด ความ
เข้ า ใจของเรา หรื อ ท าอย่ า งไรจึ งจะ เอาความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผู้ อื่ น ได้ โดยให้ มี ค วามรู้ สึ ก นึ ก คิ ด
เช่นเดียวกับเราได้เพราะ ธรรมชาติมนุษย์ได้รับ ข่าวสาร อย่างเดี ยวกันมา แต่จะมีความเข้าใจ และ
ความรู้สึกนึกคิด แตกต่างกันออกไป การสื่อสาร ที่ดีก็ต้องมีการวางแผน ในที่นี้ Communication
Art ก็อาจแปลได้ว่า ศิลปะ ที่ใช้ในการสื่อสารร่วมกัน ระหว่างบุคคลในสังคมโดยผ่านการมองเห็น เป็น
สาคัญ บุคคลที่รวมกันอยู่ ในสังคมย่อมต้องมีการติดต่อสื่อสาร กันตลอดเวลา ทาให้ทุกวันนี้ งานนิเทศ
ศิลป์ ได้เข้ามามีบทบาท ต่อชีวิตประจาวัน ในสังคมมากขึ้นและ หากดูขอบข่าย และโครงสร้าง ของ
งานนิเทศศิลป์แล้ว ก็จะเห็นชัดเจนว่า นิเทศศิลป์มีความสาคัญ ต่อการดาเนินชีวิตของผู้คนในสังคม
ปัจจุบัน นอกเหนือจากปัจจัยอื่นของชีวิต ที่มีอยู่เดิม
งานออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual Communication Art) นอกจาก จะเกี่ยวข้องกับการ
สื่อสารแล้ว ยังต้องเกี่ยวข้อง กับวิชาการสาขาต่าง ๆ อีกก็คือ จิตวิทยา ธุรกิจ เทคโนโลยี กระบวนการ
สร้างสรรค์ และศิลปะ ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. องค์ ป ระกอบของการออกแบบนิ เทศศิ ล ป์ จากโครงสร้ า งจะเห็ น ว่ า ศิ ล ปะ เป็ น
วิชาการสาขาหนึ่ง ของงาน ออกแบบนิเทศศิลป์ เป็นสาขาที่สาคัญที่จะ ขาดเสียมิได้ และศิลปะในที่นี้
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คือ ทัศนศิลป์ เพราะ นิเทศศิลป์เป็นการคิด และการสื่อสารด้วยภาพ จากจินตนาการ หรือจากภาพ
ภายในความคิด ออกมาสู่การรับรู้ของบุคคล ผู้รับสาร โดยผ่านทางจักษุประสาทเป็นสาคัญ และการ
สร้างงานศิลปะ จะเป็นการรวมเอาความคิดรวบยอด จากสาขาวิชาการอื่น ๆ ตามโครงสร้างดังกล่าว
มาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์ ดังเสนอโดยผัง ต่อไปนี้
2. โครงสร้ า งและขอบข่ า ยของนิ เทศศิ ล ป์ ดั ง กล่ า วแล้ ว ว่ า นิ เทศศิ ล ป์ เป็ น ศิ ล ปะที่
เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ทางการมองเห็น (Visual Communication) เพราะเป็นการสื่อสาร ไปยัง
ผู้รับสารด้วยภาพเป็นสาคัญ (Visual Image) แม้จะมี บางองค์ประกอบจะมีการสื่อสารทางเสียง มา
ประกอบก็ต าม แต่ สื่อหลักก็ยั งเป็น การสื่อสารด้วยภาพ โดยเสียงเป็ นตั วเสริมให้ ภ าพนั้ นสมบู รณ์
ขึ้น ทั้งนี้เพราะการรับรู้ของ มนุษย์เรานั้น รับรู้จาก จักษุประสาทมากที่สุด (รับรู้ทางตา 83% หู11%)
งานออกแบบนิเทศศิลป์สามารถจาแนกออก ตามสื่อที่ปรากฏ เช่น งานออกแบบนิเทศ
ศิลป์ปรากฎตามสื่อการพิมพ์ หมายถึงงานขั้นสุดท้าย ที่เป็น ตัวสื่อสาร ถึงผู้ รับ ผ่านกระบวนการ
พิมพ์ ออกมา เช่น หนังสือพิมพ์ (Newspaper) นิตยสาร (Magazine) วารสาร (Periodical) หนังสือ
(Book) ภาพโฆษณา (Poster) เครื่ อ งหมายและการค้ า (Trademark & Logo) ตราสั ญ ลั ก ษณ์
(Logo) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) สิ่งพิมพ์ทั่วไป (General printed matter)
การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อนามาใช้ในงานออกแบบ
ณั ฐ ญา สิ ง ห์ ท อง (2554: 104) กล่ าวว่ า การสร้า งแนวความคิ ด ในการออกแบบสื่ อ
สิ่ง พิมพ์ ที่คานึงถึงสิ่งแวดล้อมนั้นจะต้องสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอยู่ภายใต้หลักการ
ต่างๆ เช่น ความเรียบง่าย(จากัดการใช้สี) การจัดวางตัวหนังสือ การใช้ภาพที่น่าสนใจ การสร้างความ
แตกต่าง การเลือกเทคนิคในการออกแบบ การเลือกใช้ขนาดกระดาษ และ วิธีการเข้าเล่ม
งานออกแบบที่สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้แนวความคิดที่คานึงถึงสิ่ง แวดล้อมนั้นมีมากมาย
เนื่องจากกระแส และสภาวะที่โลกร้อนขึ้นเรื่อยๆอย่างทุกวัน นี้ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวม และเลื อกงาน
ออกแบบที่คานึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม ที่มีสามองค์ประกอบ คือ กระดาษการพิมพ์ ดิน
และความคิดสร้างสรรค์ ดังนี้
1. Tree Book Tree ผลิ ตโดยส านั ก พิ มพ์ Pequeno ประเทศอาร์เจนติ น่ า หนั ง สื อ ที่
ปลูกฝังแนวคิดการปลูกป่าด้วยเนื้อหาในหนังสือ และ วิธีการนาไปใช้ต่อ เพื่อทาให้เกิดประสบการณ์
การจดจา ที่จะเกิดขึ้นจากการสัมผัส เรื่องราวดัดแปลงจากเรื่องจริง เรื่อง ‘คุณพ่อฉันในป่าใหญ่’ (My
Father Was In the Jungle) เป็นเรื่องของคุณพ่อพาลูกชายไปเที่ยวป่าที่เต็มไปด้วยป่าไม้เขียวชะอุ่ ม
แถบเอกวาดอร์ ได้ ก ล่ า วถึ ง ชี วิ ต สมบู ร ณ์ ข องการพึ่ ง พากั น และกั น ระหว่ า งมนุ ษ ย์ และป่ า ไม้
ภาพประกอบโดย Gusti และ Anne Decis Tree Book Tree หนั ง สื อ เล่ ม นี้ มี เป้ า หมายเพื่ อ ปลู ก
จิตสานึก และสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้ตะหนักถึงความสาคัญ และรักษาพื้นที่สีเขียวรอบๆ ตัว
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หนั ง สือ เล่ ม นี้ ผลิ ต ด้ว ยเทคนิ ค พิ เศษ กระดาษที่ ใช้ผ่ านการฟอกที่ ป ราศจากกรด พิ ม พ์ ด้ วยหมึ ก สี
ธรรมชาติ เข้าเล่มด้วยเทคนิคเย็บกี่ และได้แทรกเมล็ดพันธุ์ต้น Jacaranda ลงในผิวกระดาษ

ภาพที่ 1 หนังสือเรื่อง Mi Papa estuvo en la selva
ที่มา: กรองแก้ว สุขวาณิชวิชัย, Tree Book Tree หนังสือปลูกได้อ่านจบกลบลงดินเป็นต้นไม้ใหญ่,
เข้าถึงเมื่อ 5 เมษายน 2559, เข้าถึงจาก http://www.creativemove.com/creative/tree-booktree
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2. ถุ ง ปุ๋ ย ของบริ ษั ท Bio Farm ท าขึ้ น จากการน าเอาปุ๋ ย ออร์ แ กนิ ก มาผสมรวมกั บ
กระดาษ จากนั้นก็นาไปผ่านการขั้นตอนการทากระดาษจนได้วัสดุที่นามาใช้บรรจุปุ๋ยแทนการใช้ถุงปุ๋ย
พลาสติกแบบเก่า และใช้หมึกปลอดสารพิษมาพิมพ์รายละเอียดบนถุง และเนื่องจากวัสดุที่ที่ใช้บรรจุ
ปุ๋ยทาให้เมื่อเราใช้ปุ๋ยหมดเราสามารถฉีกถุงเป็นเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อทาเป็นปุ๋ยใส่ลงดินได้ด้วย ผลิตภัณฑ์
นี้สามารถเพิ่มยอดขายได้ถึง 27%

ภาพที่ 2 ถุงปุ๋ยของบริษัท Bio Farm
ที่มา: Sudaporn Jiranukornsakul, Good Paper Project, เข้าถึงเมือ่ 5 เมษายน 2559, เข้าถึงได้
จาก http://www.crea tivemove.com/creative/good-paper-project/
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3. Water Is Life องค์ ก รรณรงค์ เรื่อ งน้ าสะอาด มองเห็ น ถึ ง ปั ญ หาของคนที่ ไ ม่ มี น้ า
สะอาดดื่ม และ 3.4 ล้านคนต้องเสียชีวิตจากโรคระบาดที่เกิดจากแหล่ง น้าที่ไม่สะอาด จึงร่วมมือกับ
บริษัท DDB จออกแบบ และ พิพ ม์ Drinkable หรือหนังสือดื่มได้ ซึ่ง ให้ความรู้เกี่ยวกับ การรักษา
แหล่งน้าสะอาด มลพิษทางน้า และความปลอดภัยของน้าดื่มน้าใช้ ซึ่มีความพิเศษคือในแต่ละหน้าของ
หนังสือสามารถใช้เป็นแผ่นกรองน้าได้ด้วย โดยกระดาษเคลือบ Silver Nanoparticle ซึ่งสามารถ
กาจัดแบคทีเรียทั้ง อหิวาต์ (cholera), อีโคไล (E. coli) และไทฟอยด์ (typhoid) ที่อยู่ในน้า พัฒนา
โดย เทเรซ่ า ดันโควิช จากมหาวิท ยาลัยเวอร์จิ เนีย น้าที่ผ่ านการกรองจาก Drinkable จะมีค วาม
สะอาดเทียบเท่าน้าประปาดื่มได้ในสหรัฐอเมริกากระดาษ 1 แผ่น สามารถกรองน้าสะอาดได้นาน 30
วัน ทั้งเล่มสามารถใช้กรองน้าสะอาดได้ถึง 4 ปี

ภาพที่ 3 ภาพขั้นตอนการผลิต Drinkable book
ที่มา: จงจิตร โสมาบุตร, Drinkable Book หนังสืออ่านได้-ดื่มได้!, เข้าถึงเมื่อ 5 เมษายน 2559,
เข้าถึงได้จาก http://www.creativemove.com/creative/drinkable-book/
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4. บริษัทผู้ผลิตพริ้นเตอร์ Epson จากญี่ปุ่นพัฒนาเครื่องรีไซเคิลกระดาษสาหรับออฟฟิศ
เครื่องแรกของโลกที่มีชื่อว่า PaperLab เป็นเครื่องที่ทาให้กระดาษพิมพ์แล้วแต่ไม่ใช้ให้กลับมากลาย
กระดาษขาวแผ่นใหม่ การทางานนั้นสามารถทาได้ 14 แผ่นต่อ 1 นาทีหรือ 6,270 แผ่นใน 8 ชั่วโมง
PaperLab จะหั่นกระดาษเป็นชิ้นเล็กๆ ทาให้กลายเป็นเยื่อกระดาษ แล้วเครื่องจะทาการ binding
และ forming กระดาษขึ้นใหม่ด้วยแรงดัน โดยไม่ต้องใช้น้าในกระบวนการรีไซเคิลแต่อย่างใดทาให้
ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและไม่ทาให้เกิดมลพิษอีกด้วย

ภาพที่ 4 ภาพการอธิบายการทางานของเครื่อง PaperLab
ที่มา: หนึ่งฤทัย, ‘PaperLab’ เครื่องรีไซเคิลกระดาษในออฟฟิศได้กระดาใหม่ ภายใน 1 นาที!,
เข้าถึงเมื่อ 3 มีนาคม 2559 เข้าถึงได้จาก http://www.creativemove.com/creative/paperlab/
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5. Jasna Sokolovic และ Noel O’Connell สองนั ก ออกแบบได้ แ รงบั น ดาลใจจาก
กระเบื้องโบราณของโปรตุเกส และนามาออกแบบผลงานชิ้นนี้ โดยผลิตจากการนาเศษกระดาษจาก
เครื่องทาลายเอกสารมาเป็น วัตถุดิบ โดยใช้กระบวนการผลิตด้วยวิธีที่ใกล้เคียงกับการผลิตกระเบื้อง
เซรามิค คือ Dry Process วัตถุดิบทั้ง hard materials และ soft materials ถูกผสม พร้อมอัดเข้า
แม่พิมพ์ทรง 6 เหลี่ยมจนได้ความหนาที่ต้องการ และเริ่มเข้าสู่กระบวนการอัดและดูดความชื้นออก
จากส่วนผสม ผลลัพธ์ที่ได้คือชิ้นส่วนวอลเปเปอร์ทรง 6 เหลี่ยม หนา 20 มิลลิเมตร โดยคุณสมบัติ
อย่างความแข็งแรงและทนทานนั้นไม่ได้แตกต่างจากกระเบื้อง แถมยังให้คุณสมบัติในการดูดซับเสียง
เพิ่มเข้ามาอีกด้วย

ภาพที่ 5 ภาพอธิบายการทาผลิตกระเบื้องกระดาษ
ที่มา : ครีเอทีฟมูฟ, แปลงเศษขยะเป็นวอลเปเปอร์ดีไซน์เก๋, เข้าถึงเมื่อ 9 มีนาคม 2559, เข้าถึงได้
จาก http://www.creativemove.com/creative/ dear-human/

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวิจัย
งานวิ จั ย ศึ ก ษาการออกแบบเพื่ อ ยื ด อายุ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อ ายุ สั้ น ประเภทนิ ต ยสารแจกฟรี
มีจุดมุ่ งหมายเพื่ อการศึ กษา กระบวนการออกแบบที่ จะช่วยการเปลี่ยนแปลงหน้ าที่ หรือ สถานะ
เพื่อยืดอายุให้กับสื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้นประเภทนิตยสารแจกฟรี โดยมีระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
หลั ก โดยมี เก็ บ ข้ อ มู ล จากประเภทเอกสาร และสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และเก็ บ ข้ อ มู ล จาก
แบบสอบถาม การเข้าพบสัม ภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญที่มี ป ระสบการณ์ ก ารท างานในด้า นบรรณาธิการ
สิ่งพิ ม พ์ นั กออกแบบสื่ อสิ่งพิ มพ์ นัก สิ่ง แวดล้อ ม นั กออกแบบ รวมถึง การเก็บ ข้อมู ลแบบเข้าร่วม
การสังเกต เพื่อศึกษาพฤติกรรมจากผู้ใช้งาน และสภาพแวดล้อมจริง
1. แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
ลักษณะของข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
1.1 ข้อมูลประเภทเอกสาร และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเนื้อหาที่ต้องศึกษา ออกเป็ น
2 ส่วน ดังนี้
1.1.1 ทฤษฎีทางการผลิตสื่อสิ่ง พิมพ์ ความหมายของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทแจกฟรี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากการร่วมฟังบรรยาย
1.1.2 ทฤษฎี อ อกแบบเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยศึ ก ษาแนวทางการออกแบบเพื่ อ
สิ่งแวดล้อม การออกแบบที่ยั่งยืน การออกแบบการสื่อสารในเชิงเลขนศิลป์
1.2 ข้อมูลประเภทบุคคล เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบ ค้นหาแนวคิดและประเด็น
ต่างๆ ที่สามารถนามาคิดเห็น เนื้อหาเฉพาะทาง ปัญหาที่แท้จริงแนวคิด วิธีการในการใช้สื่อสาร ของ
กลุ่มบุคคลในสาขาต่างๆ ในบทบาท บรรณาธิการสิ่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรี นักสิ่งแวดล้อม
นักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ครีเอทีฟ เจ้าของธุรกิจรีไซเคิล
1.3 ข้อมูลประเภทสอบถาม เพื่อค้นหาบริบทของการใช้งานและพฤติกรรมในการใช้งาน
สื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทนิตยสารแจกฟรี
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1.4 ข้อมูลประเภทแบบสังเกต เพื่อการพบเห็นพฤติกรรมการรับ การอ่าน การทิ้งของสื่อ
สิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรี
2. วิธีการรวบรวมข้อมูล
2.1 ข้อมูลประเภทเอกสาร และสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวิธีการศึกษา 2 วิธี ดังนี้
2.1.1 ศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากห้องสมุดของมหาวิ ทยาลัยต่างๆ
และหนังสือ เอกสารทางวิชาการ
2.1.2 สืบ ค้นข้ อมูล จากสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ โดยการใช้ระบบสื บค้น ข้อ มูล (Search
Engine) ในเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และส่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องที่ต้องการ
จะศึกษาค้นคว้า
2.2 ข้ อมู ล ประเภทบุ คคล โดยการสั ม ภาษณ์ กับ กลุ่ ม คนที่ มี บ ทบาทในเรื่อ งนี้ รวม 4
กลุ่ม ดังนี้
2.2.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณาธิการสื่อสิ่งสิ่งพิมพ์
2.2.1.1 ทรงกลด บางยี่ ขั น บรรณาธิ ก ารบริ ห าร นิ ต ยสารอะเดย์ และ
นักสิ่งแวดล้อม
2.2.1.2 จักรพันธุ์ ขวัญมงคล บรรณาธิการบริหารนิตยสารแจกฟรี ฮอลลี่วู้ด
รีพอร์ตเตอร์
2.2.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบสื่อสิ่งสิ่งพิมพ์
2.2.2.1 ทรงพล จั่นลา นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
2.2.2.2 ณั ฐจรัส เองมหัสสกุล นั กออกแบบสื่อสิ่ง พิม พ์ และผู้ก่อ ตั้ง Studio
dialouge
2.2.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
2.2.3.1 ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์ปฎิบัติการวัสดุ (Scrap Lab)
2.2.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจรีไซเคิ้ล
2.2.3.1 พงษ์ภัทร เจริญพงศ์ เจ้าของธุรกิจเฟรนไชล์ วงษ์พาณิชย์

2.3 ข้อมูลประเภทสอบถาม โดยรวบรวมจาก ทดลองกลุ่มผู้ใช้งานหลัก ผู้มีประสบการณ์
พฤติกรรมในการรับนิตยสารแจกฟรี
2.4 ข้อมูลประเภทสังเกต เพื่อค้นหาพฤติกรรมการรับ การอ่าน การทิ้งของสื่อสิ่งพิมพ์
อายุสั้นประเภทแจกฟรี
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ซึ่งขึ้นอยู่กับตัวแปรที่ต้องการวิเคราะห์
และประเด็นที่ต้องการศึกษา ดังนี้
3.1. แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านบรรณาธิการ ประกอบด้วยแบบสัมภาษณ์ที่มีข้อมูล
เน้ น เนื้ อ หาที่ เกี่ ย วกั บ ทิ ศ ทาง การสร้ า งเนื้ อ หาของนิ ต ยสารประเภทแจกฟรี รวมถึ ง ที่ ม าของ
ปัญหาต่างๆ
3.2 แบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ จะใช้คาถามที่ประกอบด้วยคาถาม
ปลายปิ ด และค าถามปลายเปิ ด ทางด้ า นการออกแบบเพื่ อ ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญได้ มี โ อกาสเสนอ
แนะความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ได้
3.3 แบบสอบถาม สาหรับกลุ่มผู้ใช้งานผู้มีประสบการณ์ พฤติกรรมในการรับนิตยสาร
แจกฟรีเพื่อนามาวิเคราะห์ และรวมรวบข้อเท็จจริงของปัญหา
3.4 แบบสังเกต ส าหรับ กลุ่ ม ผู้ใช้ งานจริง และได้ พบเห็ นพฤติ กรรมในการใช้ง านจริง
รวมถึงบริบทจริงๆ
4. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลจากกระบวนทั้งหมดมาดาเนินการวิเคราะห์ตามระเบียบวิธีวิจัยต่างๆ เพื่อค้นหา
กระบวนการออกแบบ และแนวทางในการออกแบบ ที่จะช่วยการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ หรือสถานะ
เพื่อยืดอายุให้กับสื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้นประเภทนิตยสารแจกฟรีได้

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาวิจัยเพื่อ "การออกแบบเพื่อยืดอายุการใช้งานให้กับสื่อสิ่งพิ มพ์อายุสั้นประเภท
นิต ยสารแจกฟรี" ที่มี จุดมุ่ งหมายเพื่ อ การศึก ษากระบวนการออกแบบที่จ ะช่วยการเปลี่ย นแปลง
หน้าที่ หรือสถานะเพื่อยืดอายุให้กับสื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้นประเภทนิตยสารแจกฟรี
ในส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ได้มาจากข้อสรุปของการดาเนินงานตามระเบียบวิธีวิจัยต่างๆ
ในบทที่ 3 จากการทาแบบสอบถามความคิดเห็น, จากการสัมภาษณ์แบบบุคคลและการสังเกต รวมถึง
นามาเชื่อมโยงกับการบูรณาการของศาสตร์ที่นามาใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ คือการออกแบบนิเทศศิลป์และ
การออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา เพื่อให้เกิดปลายทางและทิศทางร่วมกัน
การนาเสนอผลงานการออกแบบแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือนาเสนอครั้งที่ 1, นาเสนอครั้ง
ที่ 2 ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมจากนาเสนอในขั้นที่ 1 และแบบร่างที่ 3 เพื่อแสดงข้อสรุปในงานวิจัยดังนั้นใน
การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาในครั้งนี้ มีรายละเอียดเป็น 4 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 สรุปผลการศึกษาในระเบียบวิธีวิจัยเพื่อหาแนวทางการออกแบบ
โดยศึ ก ษาและสรุ ป จากระเบี ยบวิธี วิจั ย ในขั้น ตอนต่ า งๆ เพื่ อ มองหาเรื่ อ งของบริบ ท
พฤติกรรม รูปแบบ แนวทางที่สามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้นประเภทนิตยสารแจกฟรีได้
1. การทดสอบผ่านแบบสอบถาม ผลที่ได้รับคือ บริบทของการใช้งานและพฤติกรรมใน
การใช้งานสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทนิตยสารแจกฟรี หลักๆ คือเรื่องของพฤติกรรมการอ่าน จานวนการ
ผลิ ต ที่ ก าลั ง จะมากขึ้ น แต่ จ านวนคนอ่ า นเฉพาะกลุ่ ม และเน้ น อ่ า น ในอุ ป กรณ์ สื่ อ การทาง
อิเล็คทรอนิกส์มากขึ้น รวมถึงรูปแบบในการแจกฟรีที่ทาให้คุณค่าในตัวเองไม่ชัดเจน
2. การทดสอบผ่ า นแบบสั ม ภาษณ์ ผลที่ ไ ด้ รั บ คื อ ความคิ ด เห็ น ข้ อ มู ล และเนื้ อ หา
ปัญ หาที่ แท้จ ริง รวมถึ งแนวคิดและวิธีก ารในการใช้สื่อ สาร จากผู้เชี่ ยวชาญที่มี ประสบการณ์ ก าร
ทางานในด้ านที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ งานวิจั ย ได้แ ก่ ทรงกลด บางยี่ ขัน บรรณาธิก ารและนัก สื่ อสารเพื่ อ
สิ่งแวดล้อม,จัก รพัน ธุ์ ขวัญ มงคล บรรณาธิก ารสื่ อสิ่ง สิ่ง พิมพ์ ประเภทนิ ตยสารแจกฟรี, ดร . สิง ห์
อินทรชูโต นักออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม, ทรงพล จั่นลา นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์, ณัฐจรัส เองมหัสสกุล
นั ก ออกแบบสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ , พงษ์ ภั ท ร เจริ ญ พงศ์ เจ้ า ของธุ ร กิ จ รี ไ ซเคิ ล แฟรนไชส์ วงษ์ พ าณิ ช ย์
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ทรงกลด บางยี่ขัน

จักรพันธุ์ ขวัญมงคล

ทรงพล จั่นลา

ณัฐจรัส เองมหัสสกุล

ดร. สิงห์ อินทรชูโต

พงษ์ภัทร เจริญพงศ์

ภาพที่ 6 แสดงภาพผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์
ข้อสรุปความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญมี ดังนี้
ทรงกลด บางยี่ ขั น บรรณาธิ ก ารและนั ก สื่ อ สารเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มกล่ า วว่ า “เรื่ อ ง
สิ่งแวดล้อมยังคงเป็นเรื่องท้าทาย และเป็นเรื่องที่ต้องการการสื่อสาร ทั้งในเรื่องของเนื้อหาที่ดี และ
การออกแบบที่ด”ี
จักรพันธุ์ ขวัญมงคล บรรณาธิการสื่อสิ่งสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรีกล่าวว่า “ถ้าสิ่ง
ที่ผมทาเป็นประโยชน์ต่อได้ ผมสนใจมาก เช่นไปให้คนอื่นอ่านต่อ นาเอามารวมเล่มใหม่ หรือไปแจก
ให้มหาวิทยาลัยต่างจังหวัด หรือห้องสมุด ดีกว่าที่จะปล่อยให้ถูกทิ้ง หรือถูกอ่านแค่ช่วงสั้นๆ”
ดร. สิ งห์ อิ น ทรชู โต นั ก ออกแบบเพื่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม กล่ า วว่ า " เพราะในกระบวนการ
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เศษวัสดุ กระดาษถือเป็นเศษวัสดุที่กลับไปสู่กระบวนการเดิมได้ง่าย และนากลับมาใช้ซ้าได้ เหมือน
เคยมีชีวิต สุดท้ายแล้วคือการนากลับมาทาให้มันมีชีวิต แต่ผมคิดว่า ถ้าก่อนจะถึงตรงนั้น หาหน้าที่ให้
มันนาไปใช้ต่อได้ย่อมเป็นเรื่องดี”
ทรงพล จั่นลา นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ กล่าวว่า การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกวันนี้ต้องมีวิธี
คิ ด หลายๆ อย่ า งเปลี่ ย นไปจากเดิ ม รู ป สวย เนื้ อ หาดี อาจจะไม่ ใช่ ป ระเด็ น หลั ก แล้ ว ที่ ท าให้
กลุ่มเป้าหมายสนใจ แต่ต้องมีกลยุทธ์อะไรสักอย่าง หรือทางานร่วมกับอย่างอื่น หาความเชื่อมโยงเพื่อ
สร้างคุณค่าในตัวมันเอง”
ณัฐจรัส เองมหัสสกุล นักออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ กล่าวว่า“ควรมีการสื่อสารที่เป็น ระบบ
และการจะให้ตระหนักก่อนนาเอาไปทิ้ง อาจเป็นเรื่องยาก ซึ่ง ถ้ามองเห็นเป็นวัสดุตัวนึง ที่สื่อสารได้
น่าจะดีกว่า โดยความเป็นจริงแล้ว เราเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้ เราบังคับให้เก็บไม่ได้ บังคับให้ทิ้งก็ไม่ได้
เราต้องมีวิธีมาจัดการปัญหาหลังจากนั้น ดังนั้นการทาให้เห็นคุณค่า เป็นประเด็นการสื่อสารที่ควรใช้
ในงานออกแบบชิ้นนี้”
พงษ์ภัทร เจริญพงศ์ เจ้าของธุรกิจรีไซเคิลแฟรนไชส์ วงษ์พาณิชย์ กล่าวว่าต่างประเทศ
อาจจะมองเป็นปัญหา แต่สาหรับประเทศไทยขยะหรือวัสดุเหลือใช้สิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรี
คือรายได้”
จากการทดสอบผ่านแบบสังเกต ผลที่ได้รับคือ การพบเห็นพฤติกรรมการอ่าน และการ
ทิ้งของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรีของกลุ่ม ผู้บริโภค ในอัตราส่วนร้อยละ 40% ตั้งใจรับและ
หยิบ รวมถึงอ่านแล้วนากลับ และอีกร้อยละ 60% คือรับหรือหยิบมาอ่านแล้วไม่ได้นากลับ และทิ้งไว้
เช่นวางไว้บนโต๊ะ ในร้านกาแฟ และทิ้งไว้บนสถานีรถไฟฟ้าลอยฟ้ารวมถึงใต้ดิน ตามเก้าอี้หรือถังขยะ
บ้าง โดยที่บางเล่มถูกทิ้งทั้งที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน

ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่าง การพบเห็นพฤติกรรมการใช้งานของสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรี
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ภาพที่ 8 แสดงตัวอย่าง พฤติกรรมการอ่านของผู้บริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรี
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ส่วนที่ 2 นาบทวิเคราะห์เพื่อสรุปแนวทางและรูปแบบการออกแบบ
1. กาหนดแนวคิดหลักในการออกแบบและการสื่อสาร (CONCEPT DESIGN) ผู้วิจัยได้
สังเคราะห์ข้อมูลที่ศึกษามาในข้างต้น และนามาเชื่อมโยงกับ แนวคิดหลัก (CONCEPT DESIGN) ใน
การออกแบบและการสื่อสาร ให้เชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยคือ การออกแบบเพื่อยืด
อายุการใช้งานให้กับ สื่อสิ่งพิมพ์ อายุสั้น ประเภทนิตยสารแจกฟรี และมีจุดมุ่ง หมายของการศึกษา
กระบวนการออกแบบที่จะช่วยการเปลี่ยนแปลงหน้าที่หรือสถานะเพื่อยืดอายุให้กับสื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้น
นิตยสารแจกฟรี
ซึ่งได้แนวความคิด (CONCEPT DESIGN) มาคือการต่อ ลมหายใจให้กลับ มามีชีวิต อยู่
ภายใต้คาว่า RELIFE
และจากข้อมูลที่ศึกษา มีหลักการทางสิ่ง แวดล้อมที่สื่อสารไว้แล้ว คือเรื่อง 4R ซึ่ง เป็น
ระบบความคิ ด หลั ก ในการพู ด เรื่ อ งสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ป รากฏอยู่ ได้ แ ก่ RETHINK REDUCE REUSE
RECYCLE โดยได้นาแนวความคิดนี้ มาเพิ่มเติม มีแนวความคิดที่สอดคล้องกับการสื่อสารเรื่องการยืด
อายุ หรือต่อลมหายใจให้กลับมามีชีวิต ซึ่งกาหนดขึ้นเป็น 5R คือ RELIFE

ภาพที่ 9 สรุปแนวความคิดในการออกแบบ (concept design) Relife
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2. เมื่ อผู้ วิจัย ได้แ นวทางการออกแบบแล้ ว ผู้ วิจัย จึง ก าหนดและเชื่อ มโยงการสื่อ สาร
แนวความคิ ด RELIFE ให้ สั ม พั น ธ์ กั บ เครื่ อ งมื อ ที่ น ามาใช้ อ อกแบบร่ ว มกั น ในผลงานชิ้ น นี้ คื อ การ
ออกแบบนิเทศศิลป์ และการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา

ภาพที่ 10 สรุปความเชื่อมโยงแนวความคิดของเครื่องมือในการสื่อสารผ่านงานออกแบบนิเทศศิลป์
และเครื่องเคลือบดินเผา
นาเสนอผลงานการออกแบบขั้นที่ 1
ขั้นตอนหลังจากเสนอแนวความคิด คือ การนามาข้อมูลที่ศึกษามาวิเคราะห์เรื่องของ
รูปแบบการสื่อสาร ที่จะนามาใช้การสื่อสารแนวความนี้ และกาหนดชิ้นงาน
โดยเลือกใช้การสื่อสารผ่านรูปแบบแคมเปญ ตามที่ได้จากข้อสรุปในการศึกษาข้างต้น
และสร้างเนื้อหาและวัตถุประสงค์หลักของแคมเปญคือการยืดอายุการใช้งานให้กับนิตยสารแจกฟรี
โดยให้ผู้บริโภคตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะนานิตยสารแจกฟรีที่อ่านแล้วหรือที่ได้รับไปส่งต่อให้
เกิดบางสิ่งบางอย่าง อาทิ การ Reuse การ Recycle เป็นต้น แทนที่จะปล่อยวางทิ้งไว้ให้กลายเป็น
ขยะอีกชิ้นบนโลก ภายใต้แคมเปญชื่อ Relife ที่เป็นปลายทางของการสะท้อนในการกลับไปมีชีวิตได้
โดยมีเนื้อหาของแคมเปญดังนี้
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1. เนื้อหาที่ใช้ในแคมเปญ Relife แคมเปญสื่อประชาสัมพันธ์ที่ชวนให้ทุกคนมา “มอง”
สื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้นนี้ แต่ละเล่มที่เราหยิบ เราทิ้ง ก็เหมือนเราตัดต้นไม้ให้หายไปจากโลกทีละต้น Relife
ขอเป็นอีกแรงขับเคลื่อน ที่ช่วยให้ทุกคนตระหนัก และรวมใจกันช่วยต่ออายุให้กับสื่อกระดาษ โดยนา
นิตยสารแจกฟรีที่อ่านแล้ว ไปใช้งานต่อด้วยวิธีต่าง ๆ ส่ง ต่อให้เกิดประโยชน์ บางสิ่งบางอย่าง และ
เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ของ Relife คื อ น าเสนอผ่ านรูป แบบของนิ ต ยสารแจกฟรี และเพิ่ ม เติ ม ความคิ ด
สร้างสรรค์ในเรื่องของภาษาโดยใช้คาว่า (Tree copy) เพื่อกระตุ้นและสร้างการรับรู้ใหม่ในการรับรู้
เดิมเล่า
2. รูปแบบของสื่อที่ใช้ในแคมเปญ Relife (Tree copy) คือนิตยสารแจกฟรีที่สามารถ
นาไปฝั งกลบ เริ่ม จากอ่ าน Relife (Tree copy) เพื่ อ รับ สารวัต ถุป ระสงค์ โครงการ รวมถึ ง เพื่ อ ให้
ตระหนักในการรับผิดชอบต่อสิ่งที่คุณรับ ฉีกแล้วนาไปฝังกลบ เมื่อรับทราบข้อมูลแล้วเพื่อไม่ให้ Tree
Copy เล่มนี้กลายเป็นขยะ และเริ่มเข้าสู่กระบวนการ Relife ด้วยการนับไปฝังกลบลงดินเพื่อปลูก
และเกิดเป็นต้นกล้า
เมื่ อ ฝั ง กลบแล้ ว มี ก ารน ากระบวนการทางเครื่ อ งเคลื อ บดิ น เผาเข้ า มาเชื่ อ มโยงโดย
การสร้างรูปแบบการสื่อสารรอง ในการนามาทาเป็นสัญลักษณ์ของแคมเปญ คือป้ายบอกของต้นไม้
และรับรู้ว่าต้นไม้นี้มาจากแคมเปญ Relife และชิ้นงานของเครื่องเคลือบดินเผานี้ มีการผสมกระดาษ
รีไซเคิลไว้ด้วยเพื่อเป็นการแสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงสถานะให้กับการยืดอายุได้
3. รายละเอียดงานออกแบบ
3.1 ชื่อและสัญลักษณ์ของแคมเปญ
3.2 สื่อ สิ่ งพิ ม พ์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ป ระเภทนิ ต ยสารแจกฟรีภ ายใต้ ชื่อ Relife (Tree
copy) ที่เนื้อกระดาษมีส่วนของผสมเมล็ดพันธุ์เพื่อนาไปใช้ในขั้นตอนการฝังกลบ
3.3 ป้ายชื่อต้นไม้ ที่ใช้เทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา โดยทาจากเนื้อดินเทอราคอตต้า
ผสมเยื่อกระดาษรีไซเคิลขึ้นรูป
ชื่อและสัญลักษณ์ของแคมเปญ
ส่วนของงานออกแบบสัญลักษณ์ของแคมเปญ Relife คือการนาแนวคิดมาขยายความ
และแสดงหมาย จึงใช้เป็น รูปแบบของตัวอักษรผสมสัญ ลัก ษณ์ เพื่ อสร้างการรับ รู้รวมถึงจดจาชื่ อ
ของแคมเปญ และในส่วนของตัวอักษร I (ไอ) มีการออกแบบให้คว่าลง และเพิ่มเส้นเว้า ให้มีลักษณะ
เหมือนการนาเมล็ดพันธุ์ลงดิน แทนความหมายและสื่อสารถึงการกลับไปมีชีวิต โดยมีการพัฒนาแบบ
ร่างในแบบต่าง ๆ ดังนี้
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ภาพที่ 11 แสดงตัวอย่างภาพร่างงานออกแบบสัญลักษณ์ของแคมเปญ Relife แบบที่ 1

ภาพที่ 12 แสดงตัวอย่างภาพร่างงานออกแบบสัญลักษณ์ของแคมเปญ Relife แบบที่ 2

ภาพที่ 13 แสดงตัวอย่างภาพร่างงานออกแบบสัญลักษณ์ของแคมเปญ Relife แบบที่ 3
สรุ ป รู ป แบบสั ญ ลั ก ษณ์ ข องแคมเปญ Relife ที่ น ามาใช้ จากความเห็ น ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เห็นว่าเหมาะสมและสื่อสาร คือแบบที่ 3
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สื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ประเภทนิตยสารแจกฟรีภายใต้ชื่อ Relife (Tree copy)
ขั้นตอนในการออกแบบกระบวนการนี้สิ่งที่ต้องทดลองคือการทาวัสดุกระดาษมีส่วนของ
ผสมเมล็ดพันธุ์เพื่อนาไปใช้ในขั้นตอนการฝังกลบ โดยได้นากระดาษที่มีส่วนประกอบของกระดาษใช้
แล้ว มาปั่นรวมกับเยื่อกระดาษใหม่ในอัตราส่วน 60/40 แล้วนามาผสมเมล็ดพันธุ์ไป

ภาพที่ 14 แสดงตัวอย่างภาพการทากระดาษ ที่มาจากการรีไซเคิลเยื่อกระดาษเก่า เพื่อนามาใช้ใน
กระบวนการออกแบบ

ภาพที่ 15 แสดงตัวอย่างภาพการทากระดาษ ที่มาจากการรีไซเคิลเยื่อกระดาษเก่า เพื่อนามาใช้ใน
กระบวนการออกแบบ
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ภาพที่ 16 แสดงตัวอย่างภาพการทากระดาษ ที่มาจากการรีไซเคิลเยื่อกระดาษเก่า เพื่อนามาใช้ใน
กระบวนการออกแบบ

ภาพที่ 17 แสดงตัวอย่างภาพการทากระดาษ ใส่เมล็ดพันธุ์
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เมื่ อ ผู้ วิจั ย ได้ ท ดลองกระบวนการสร้ างวั ส ดุ ป ระเภทกระดาษผสมเมล็ ด พั น ธุ์ ในการ
นามาใช้เป็นส่วนประกอบในงานการออกแบบชิ้นงานได้ ขั้น ต่อมาคือดาเนินการในออกแบบรูปเล่ม
และจัดวางเนื้อหา
โดยรูปแบบในการออกแบบได้ นากระบวนการทางสิ่ง แวดล้อ มเข้ ามาเป็ นตั วกาหนด
รูปแบบ ทั้งเรื่องขนาด สี และการพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเนื้อหาหลักที่ใช้สื่อสารในเล่มร
คือเรื่องที่ให้ความรู้ทางสิ่งแวดล้อม โดยนาเสนอผ่านหลักการของ 4R เพื่อให้กระบวนการต่างๆ ใน
การยืดอายุของสื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านวิธีการและตัวอย่างต่างๆ และในส่วนท้ายของเล่มคือการเชื่อมโยงเข้า
กับ Relife เพื่ออธิบายถึงเนื้อหาและใจความสาคัญของสิ่งที่แคมเปญนี้ต้องการสื่อ และเมื่ออ่านแล้ว
สามารถนาไปปลูกได้ โดยไม่เหลือขยะเพื่อให้ตอบสนองกระบวนการสุดท้ายคือการนาไปปลูก

ภาพที่ 18 แสดงตัวอย่างภาพผลงานที่ออกแบบ 1 ในส่วนของปก
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ภาพที่ 19 แสดงตัวอย่างภาพผลงานที่ออกแบบ 2 ในส่วนของเนื้อหาด้านในเล่ม
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ภาพที่ 20 แสดงตัวอย่างภาพผลงานที่ออกแบบ 3 ในส่วนของเนื้อหาด้านในเล่ม
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ป้ายชื่อต้นไม้ ที่ใช้เทคนิคเครื่องเคลือบดินเผา
ในขั้นตอนผู้วิจัยได้ทดลองกระบวนการสร้างกระบวนการเครื่องเคลือบดินเผา โดยทา
จากเนื้อดินเทอราคอตต้า ผสมเยื่อกระดาษรีไซเคิลขึ้นรูปในสัดส่วนต่าง ๆ ได้แก่ 50/50 (คือดิน 50
กระดาษรีไซเคิล 50) 60/40, 70/30 เป็นต้น
โดยรูปแบบในการออกแบบคือการขึ้นรูปด้วย ดินแผ่นและนามากดแม่พิมพ์เพื่อสร้าง
รูปทรงในการนาไปใช้งาน รวมถึงใส่ลวดลายของสัญลักษณ์แคมเปญลงไปด้วยการปั๊ม

ภาพที่ 21 แสดงตัวอย่างดินที่ผสมกับเยื่อกระดาษรีไซเคิล
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ภาพที่ 22 แสดงตัวอย่างการขึ้นรูปแบบแผ่น และกดแม่พิมพ์เป็นรูปทรง
ส่วนของงานเครื่องเคลือบดินเผาในส่วนนี้ ผู้วิจัยได้นาแนวคิดเชิงสิ่งแวดล้อมเข้ามาผนวก
โดยรบกวนเรื่องพลังงานให้น้อย คือเผาดิบครั้งเดียว และไม่เคลือบพื้นผิวของชิ้นงาน และในขั้นตอน
การนาชิ้นงานเครื่องเคลือบดินเผา เข้าเตา ใช้อุณหภูมิในการเผาอยู่ที่ 1,020 องศาเซลเซียส

ภาพที่ 23 แสดงตัวอย่างงานออกแบบที่เผาเสร็จแล้ว
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ภาพที่ 24 แสดงตัวอย่างภาพผลงานออกแบบรูปเล่ม Relife

47
นาเสนอผลงานการออกแบบขั้นที่ 2
ส่วนนี้คือส่วนนาเสนอผลงานในขั้นที่ 2 โดยปรับปรุงผลการดาเนินงานจากคาแนะนา
ของผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้เพิ่มกระบวนการทางสื่อสารเพิ่มเติมเพื่อสร้างระบบในการ
ทางานที่มากขึ้น ถึงการแสดงวิธีการนาไปใช้ และเพิ่มเติมกระบวนการของแคมเปญให้ครบและเป็น
รูปธรรม และปรับรูปแบบของส่วนกราฟิก รวมถึงแผ่นป้ายเครื่องเคลือบดินเผาด้วย
1. ส่วนของเนื้อหาที่อธิบายถึงวัตถุประสงค์ของแคมเปญ ได้เพิ่มเติมในส่วนจุด 'รับ' free
copy เพื่ อส่งต่อให้กับหน่วยงาน หรือผู้ที่ต้องการนาไปใช้ ประโยชน์ต่อ โดยแบ่ง เป็น 3 วิธีการ คือ
1.REREAD ส่งต่อ free copy เล่มที่คุณชอบอ่านให้กับโรงเรียนและเด็กๆ ที่อยู่ชายแดนของการอ่าน
2.REAPPLY ส่งต่ อ Free Copy เล่ม ที่ คุณ อ่านแล้ ว ให้ กับ ผู้ พิก ารทางสายตาที่ ต้ องการใช้ กระดาษ
หน้าที่ 3 3.REPAPER ส่งต่อ Free Copy เล่มที่คุณอ่านแล้ว เข้าสู่กระบวนการ Recycle เพื่อนาไป
ผลิตเป็นกระดาษแผ่นใหม่อีกครั้ง และในกระบวนการของเครื่องเคลือบดินเผานั้น ก็นามาเชื่อมโยงด้วย
การสื่อสารเพิ่มเติมด้วยเช่นกัน
2. ได้เพิ่มเติมในส่วนของการกระตุ้นกลุ่มผู้บริโภคหรือกลยุทธ์ โดยผู้วิจัยได้เพิ่มรูปแบบ
การสื่ อ สารเพิ่ ม การมีส่ ว นร่ว มของแคมเปญ คื อ การเพิ่ ม ผลตอบรับ ให้ กั บ กลุ่ ม ผู้ บ ริโภคที่ เข้า ร่ว ม
แคมเปญ โดยที่ผู้เข้าร่วมหรือรับวัตถุประสงค์ของแคมเปญแล้วได้รับของตอบแทน เช่น กระถางต้นไม้
และจากรองแก้วน้า ที่ทาจากเครื่องเคลือบดินเผาผสมกระดาษรีไซเคิล เป็นต้น

ภาพที่ 25 แสดงตัวอย่างภาพผลงานรูปเล่มที่ออกแบบ และปรับรูปแบบของงานส่วนกราฟิก (1)
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ภาพที่ 26 แสดงตัวอย่างภาพผลงานรูปเล่มที่ออกแบบ และปรับรูปแบบของงานส่วนกราฟิก (2)
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ภาพที่ 27 แสดงตัวอย่างภาพผลงานรูปเล่มที่ออกแบบและปรับรูปแบบของงานส่วนกราฟิก

ภาพที่ 28 แสดงตัวอย่างภาพผลงานรูปเล่มที่ออกแบบ และปรับรูปแบบของงานส่วนกราฟิก
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ภาพที่ 29 แสดงตัวอย่างงานออกแบบที่เผาเสร็จแล้ว

ภาพที่ 30 แสดงตัวอย่างงานออกแบบที่เผาเสร็จแล้ว และลงสีบริเวณตราสัญลักษณ์
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ภาพที่ 31 แสดงตัวอย่างภาพผลงานออกแบบรูปเล่ม Relife ที่แนบป้ายชื่อเครื่องเคลือบดินเผา

ภาพที่ 32 แสดงตัวอย่างภาพประกอบขั้นตอนในการนาไปปลูก

52
ส่วนของเนื้อหาที่เพิ่มเติมในส่วนจุด 'รับ' free copy เพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงาน หรือผู้ที่
ต้องการนาไปใช้ประโยชน์ต่อ โดยแบ่งเป็น 3 วิธีการ คือ 1.REREAD ส่งต่อ free copy เล่มที่คุณชอบ
อ่านให้กับโรงเรียนและเด็กๆ ที่อยู่ชายแดนของการอ่าน 2.REAPPLY ส่งต่อ Free Copy เล่มที่คุณ
อ่านแล้ว ให้กับผู้พิการทางสายตาที่ต้องการใช้กระดาษหน้าที่ 3 3.REPAPER ส่งต่อ Free Copy โดย
มีเนื้อหาที่อธิบายดังนี้
อยากชวนคุ ณ มาร่ ว มอยู่ ในแคมเปญ RELIFE เพี ย งหยิ บ Free (Tree Copy) RELIFE
และนาไปปลูก เพื่อร่วมปลูกต้นไม้ต้นใหม่ให้โลก หรือเมื่ออ่านนิตยสารแจกฟรีเสร็จแล้วหย่อนลงใน
Dropbox ตามจุดร้านกาแฟ และสถานีรถไฟฟ้ า ให้ ถ่ายรูปลงในเฟสบุ๊ค ส์ หรือ อินสตาแกรมของ
ตัวเอง พร้อมใส่แฮชแทก Hashtag #PleaseRELIFE ก็จะได้รับที่รองแก้ว หรือกระถางต้นไม้ดินเผา ที่
มีส่ วนผสมของกระดาษรีไซเคิ้ ล จากนิ ต ยสารแจกฟรีไ ปครอง โดยสามารถรั บ ได้ ที่ ส ถานี รถไฟฟ้ า
หมอชิต, สยาม และศาลาแดง รวมถึงร้านกาแฟที่เข้าร่วมแคมเปญ
การออกแบบได้เลือกใช้กล่องลูกฟูกชนิดที่มีส่วนผสมของกระดาษรีไซเคิลอยู่และเลือกใช้
วิธีพิ ม พ์ โดยคานึ งในเรื่อ งสิ่ งแวดล้อ ม คื อ ใช้ สี เพี ย ง 1 การใช้ ง านคื อ เลื อกหย่ อ น หรือ ม้ วนไว้ ตาม
ตาแหน่งที่ปรากฏอยู่บนกล่อง

ภาพที่ 33 แสดงตัวอย่างภาพร่างกล่องรับบริจาคนิตยสารแจกฟรี
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ภาพที่ 34 แสดงตัวอย่างกล่องรับบริจาคนิตยสารแจกฟรี (1)

ภาพที่ 35 แสดงตัวอย่างกล่องรับบริจาคนิตยสารแจกฟรี (2)
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สาหรับการออกแบบการกระตุ้นกลุ่มผู้บริโภคหรือกลยุทธ์คือ กระถางสาหรับแจก และ
จากรองแก้วน้า ที่ทาจากเครื่องเคลือบดินเผาผสมกระดาษรีไซเคิล นั้น ในขั้นตอนผู้วิจัยได้ท ดลอง
กระบวนการสร้างกระบวนการเครื่องเคลือบดินเผา โดยทาจากเนื้อดินเทอราคอตต้า ผสมเยื่อกระดาษ
รีไซเคิ ลขึ้ นรูป ในสัด ส่วนต่ าง ๆ ได้ แก่ 60/40 การขึ้ น รูป ด้วยดิน แผ่น น ามากดแม่ พิม พ์ เพื่ อ สร้า ง
รูปทรงและขึ้นรปด้วยแป้นหมุน

ภาพที่ 36 แสดงตัวอย่างการขึ้นรูปดินแบบแป้นหมุน

55

ภาพที่ 37 แสดงตัวอย่างภาพผลงานกระถางที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน

ภาพที่ 38 แสดงตัวอย่างภาพผลงานกระถางที่ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน
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ภาพที่ 39 แสดงตัวอย่างภาพผลงานที่ออกแบบ

ภาพที่ 40 แสดงตัวอย่างภาพผลงานที่ออกแบบที่รองแก้วภายใต้แคมเปญ Relife
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ภาพที่ 41 แสดงตัวอย่างภาพผลงานที่ออกแบบ
นาเสนอผลงานการออกแบบขั้นที่ 3 เพื่อแสดงข้อสรุปในงานวิจัย
ในส่วนท้ายของการวิจัยนี้ ได้นาความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญมีการทดลอง
เพื่อปรับปรุงชิ้นงานเพิ่มเติมจากข้อสรุปสุดท้ายในเรื่องการนาไปปลูกได้ง่ายขึ้น โดยปรับรูปแบบของ
กระบวนการเครื่องเคลือบดินเผาที่นามาใช้ให้เหลือเพียงการขึ้นรูปดินผสมเหยื่อกระดาษให้เป็นแผ่น
และผ่านกระบวนการแสงแดดแทนการเผา เพื่อให้กลับคืนสู่สถานะที่สามารถสูญสลายได้ทั้งหมด
ขั้นตอนที่ศึกษาเพิ่มเติมคือการทดลองการอัดขึ้นรูปดินแผ่นกระดาษโดยใช้แม่พิมพ์ที่เป็น
บล็อค ที่เป็นแผ่นคล้ายกระดาษและมีรูปทรงที่บางยืดหยุ่น พร้อมใส่เมล็ดพันธุ์ลงไป หลังจากนั้นนาไป
ตากแดด เพื่อให้แรงตึงผิวแห้งและสามารถ นามาเป็นส่วนประกอบในการทารูปเล่มได้
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ภาพที่ 42 แสดงตัวอย่างการขึ้นรูปแบบแผ่น ด้วยดินผสมกระดาษรีไซเคิล และเมล็ดพันธุ์
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ภาพที่ 43 แสดงตัวอย่างการตากดินผสมกระดาษรีไซเคิล และเมล็ดพันธุ์เพื่อให้แห้ง
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ภาพที่ 44 แสดงตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่อยู่บนดินผสมกระดาษรีไซเคิล

61

ภาพที่ 45 แสดงตัวอย่างรูปเล่มที่บรรจุแผ่นดินผสมเมล็ดพันธุ์
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ภาพที่ 46 แสดงตัวอย่างเลย์เอาท์ของเนื้อหาในเล่ม 1

ภาพที่ 47 แสดงตัวอย่างเลย์เอาท์ของเนื้อหาในเล่ม 2
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ภาพที่ 48 แสดงตัวอย่างรูปเล่ม 1

ภาพที่ 49 แสดงตัวอย่างรูปเล่ม 2
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ภาพที่ 50 แสดงตัวอย่างรูปเล่มที่ปรากฏบริเวณที่เจาะรูไว้

ภาพที่ 51 แสดงตัวอย่างรูปเล่มที่ปรากฏวิธีการใช้งานไว้

65

ภาพที่ 52 แสดงตัวอย่างรูปเล่มที่ปรากฏวิธีการใช้งานไว้
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ภาพที่ 53 แสดงตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่อยู่บนดินผสมกระดาษรีไซเคิล ที่กาลังงอก

บทที่ 5
สรุปการวัดผลงานและข้อเสนอแนะ
การวิจั ย เรื่ อง การออกแบบเพื่ อ ยืด อายุ ก ารใช้ ง านให้ กั บ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อ ายุ สั้ น ประเภท
นิตยสารแจกฟรี ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเข้าใจและสื่อสารในเรื่องการเปลี่ยนแปลงหน้าที่
หรือ สถานะเพื่ อยื ดอายุ ให้ กับ สื่อสิ่ ง พิม พ์ อายุ สั้น ประเภทนิ ตยสารแจกฟรี โดยมี ความมุ่ ง หมายให้
สามารถนาผลงานในชุดนี้ไปต่อยอดสร้างแคมเปญนี้ได้จริง ในภาคหน้า
วิธีวัดผลการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษากระบวนการเปลี่ยนแปลงหน้าที่หรือสถานะเพื่อยืดอายุ
ให้กับสื่อสิ่งพิมพ์อายุสั้นประเภทนิตยสารแจกฟรี โดยมีขั้นตอนศึกษาจากข้อมูลเอกสาร แบบสอบถาม
บุคคล และแบบสังเกต รวมถึงมีการนาผลงานไปทดสอบกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสื่อสาร
ประเภทแคมเปญ เพื่ อ ประเมิ น และพิ จ ารณาในหั ว ข้ อ ต่ า งๆ ซึ่ ง แนวทางการประเมิ น ผลงาน
ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ
1. ส่วนของกระบวนการศึกษา การวิเคราะห์ ข้อมูลอย่างมีระบบ, รูปแบบของแนวคิดสู่
กระบวนการสร้างสรรค์, รูปแบบของงานสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ส่วนของเนื้อหา รูปแบบของงานสัมพันธ์กับแนวคิด , รูปแบบของงานสามารถสื่อสาร
กับกลุ่มเป้าหมายได้, แสดงออก ทางการยืดอายุสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารแจกฟรีได้ห รือไม่, สร้าง
ความเปลี่ยนแปลง, สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้จริงหรือไม่
3. ส่วนของความคิดสร้างสรรค์ รูปแบบของงานมีความคิดสร้างสรรค์, ภาพรวมของงาน
ออกแบบมีความน่าสนใจหรือไม่
4. ส่วนของความคิดทางสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดแนวคิดทางสิ่งแวดล้อม, ช่วยลดผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมหรือไม่
5. ส่วนของวัสดุที่นามาใช้ในการออกแบบ เรื่องความเหมาะสม, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หรือไม่
ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผลงาน
ในขั้นตอนนี้ได้พัฒนางานออกแบบจากที่ได้รับคาแนะนาจากทางคณะกรรมการในการ
ตรวจครั้งที่ 2 แล้ว และได้จัดทาการนาเสนอผลงานให้กับผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 คนดังนี้
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1. คุ ณ ประสิ ท ธิ์ วิ ท ยสั ม ฤทธ์ ต าแหน่ ง Creative Director บริ ษั ท ชู ใ จ ก ะ
กัลยาณมิตร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกากับความคิดสร้างสรรค์ ที่มีประสบการณ์ในการทาแคมเปญเพื่อ
สังคมมากว่า 10 ปี
2. คุณ จริยา เสนพงศ์ ผู้ประสานงานรณรงค์ด้านพลัง งาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ สังกัดหน่วยงาน มูลนิธิกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน ที่มีประสบการณ์ในการทาแคมเปญ และเป็นนักเคลื่อนไหว เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง
ในสังคมและสิ่งแวดล้อมมากว่า 15 ปี
3. คุณทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริ หารนิตยสารอะเดย์ นักเขียน นักเคลื่อนไหว
ทางสิ่งแวดล้อม และนั กจัด กิจกรรมเพื่ อสิ่ งแวดล้อ ม ที่มี ประสบการณ์ ในการสร้างเนื้อ หาและท า
แคมเปญ ในวงการสื่อสิ่งพิมพ์และธุรกิจเพื่อสังคม มากว่า 15 ปี
4. คุณรัชดา หนองบัว ผู้ก่อตั้งโรงงานผลิตเซรามิค แฟมิลี่เคลย์ จากัด และผู้ก่อตั้งสตูดิโอ
ดินแปลงร่าง สร้างสรรค์ งานเซรามิคและสอนการทาเซรามิคแก่บุ คคลทั่วไป ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เครื่องเคลือบดินเผา ที่มีประสบการณ์และความเข้าใจในการสร้างกระบวนการทางเครื่องเคลือบดิน
เผามากว่า 20 ปี
สรุปผลการวิจัยและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชีย่ วชาญทั้ง 4 ท่าน เห็นสมควรว่า
1. ส่วนของกระบวนการศึกษานั้นผ่าน การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบดี รูปแบบของ
แนวคิดสู่กระบวนการสร้างสรรค์ดี รูปแบบของงานสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์ของโครงการดี
2. ส่วนของเนื้อหาและรูปแบบของงานสัมพันธ์กับแนวคิดดี รูปแบบของงานสามารถ
สื่อ สารกับ กลุ่ม เป้ าหมายได้ ดี แสดงออกทางการยืด อายุสื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ ป ระเภทนิ ต ยสารแจกฟรีไ ด้ ดี
สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ดี และควรสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดได้ในระดับที่สูงกว่านี้
3. ส่วนของความคิดสร้างสรรค์นั้นน่าสนใจและมีรูปแบบของงานมีความคิดสร้างสรรค์ดี
และภาพรวมของงานออกแบบมีความน่าสนใจ
4. ส่วนของความคิดทางสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถถ่ายทอดแนวคิดทางสิ่งแวดล้อม, ช่วยลด
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมได้
5. ส่วนของวัสดุที่นามาใช้ในการออกแบบนั้นมีความเป็นไปได้และมีความเหมาะสม ที่จะ
นามาช่วยสื่อสาร
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ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ท่าน
1. จากคาแนะของ คุ ณ ประสิท ธิ์ วิท ยสั มฤทธิ์ Creative Director บริษั ท ชู ใจ กะ
กัลยาณมิตร คือ “อาจจะเพิ่มเติมการสื่อสารมิติอื่น ๆ เพื่อให้ไอเดียมีป ระสิท ธิภ าพได้ เช่น คิด ถึง
วิธีการแจก ทาเป็น Ambient เพื่อเสริมความเข้าใจใน Touch Point เช่น BTS, MRT ถ้าเติมการ
สื่อสารเหล่านี้เข้าไปน่าจะดีขึ้น”
2. จากคาแนะของ คุณ จริยา เสนพงศ์ ผู้ป ระสานงานรณรงค์ ด้านพลัง งาน และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สังกัดหน่วยงงาน มูลนิธิกรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ “ควรปรับ
รูปแบบเครื่องมื อในการสื่อสารให้ แตกต่างขึ้น เพื่ อกระตุ้ นกลุ่มเป้าหมายเดิมที่คุ้น เคยกับ รูปแบบ
Free Copy แบบเดิม”
3. จากคาแนะของ ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิก ารบริหารนิตยสารอะเดย์ นักเขีย น
นัก เคลื่อ นไหวทางสิ่งแวดล้อ ม และนั ก จัด กิจ กรรมเพื่ อ สิ่ง แวดล้ อ ม คือ “ควรปรับ สร้ างเรื่อ งการ
จัดการนี้ให้เกิดภาพรวมที่เป็นจริงและศึกษาเรื่องการนาไปใช้ ในให้หลากหลายขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์
หลัก ถูกปลูกฝังจริงๆ
4. จากคาแนะนาของคุณรัชดา หนองบัว ผู้ก่อตั้งโรงงานผลิตเซรามิค แฟมิลี่เคลย์ จากัด
และผู้ก่อตั้งสตูดิโอดินแปลงร่าง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องเคลือบดินเผา คือ “แนวคิดของที่มาของ
ชิ้นงานมีที่มาที่ดี ควรไปพัฒนาต่อให้เป็นรูปธรรม รวมถึงในทางเครื่องเคลือบดินเผา ควรทดลองเพิ่ม
เพื่อสร้างสูตรดินผสมเยื่อกระดาษรีไซเคิ ลที่ตายตัว และหาผลลัพธ์ที่มากกว่าเรื่องน้าหนักของเครื่อง
เคลือบดินเผาที่เบาลง เมื่อดินถูกผสมกระดาษ ควรทดลองเพิ่มในวิธีอื่นๆ เพื่อหาเทคนิคในการขึ้นรูปที่
เหมาะสมที่สุดให้กับรูปแบบเครื่องเคลือบดินเผาที่นาดินและกระดาษมารวมกัน
สุ ด ท้ ายการวิ จั ย เรื่ อ ง การออกแบบเพื่ อ ยื ด อายุ ก ารใช้ ง านให้ กั บ สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ อ ายุ สั้ น
ประเภทนิ ต ยสารแจกฟรี มี ค วามมุ่ ง หมายให้ ส ามารถน าผลงานในชุ ด นี้ ไปพั ฒ นาและต่ อ ยอด
สร้างผลงานในรูปแบบนี้ขึ้นจริง ในภาคหน้า
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ภาพที่ 54 แสดงตัวอย่างรูปแบบฟอร์มและคาถามจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบ
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ภาพที่ 55 แสดงตัวอย่างแบบประเมินการเก็บข้อมูลแบบสังเกต
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นักออกแบบอิสระ
สาเร็จการศึกษาปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิต สาขาการศิลปะการออกแบบ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
จูเนียร์กราฟิกดีไซน์เนอร์ บริษัท วี ทู อาร์ สตาร์ ดัสท์
บรรณาธิการศิลปกรรม นิตยสาร อะเดย์
กราฟิกดีไซน์เนอร์ นิตยสาร อาร์ต โฟร์ ดี
ซีเนียร์กราฟิกดีไซน์เนอร์ บริษัท จีเอ็มเอ็มไทยฮับ จากัด
นักออกแบบอิสระ

