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บทคัดยอ 

 

การศึกษาพลาสติกเพ่ือออกแบบหนังสือภาพประกอบสําหรับเด็กปฐมวัยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสดง

ใหเห็นถึงเนื้อแทของพลาสติก สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติที่นับวันเร่ิมถูกทําลายจาก

กลุมคนบางกลุม ที่ละเลยตอการใสใจธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและส่ิงมีชีวิต 

จากการศึกษาหนังสือภาพประกอบ  และทดลองศึกษาเรียนรูโครงสรางทางกายภาพ ลักษณะผิว

ของพลาสติก  ทําใหผู จัดทํามีความเขาใจกลไกของพลาสติกและสรางสรรคเนื้อหาของหนังสือ

ภาพประกอบ  เพ่ือเปนส่ือกลางในการถายทอดเร่ืองราวใหกับผูอานไดตระหนักถึงผลดีและผลเสียของ

การใชพลาสติกมากย่ิงขึ้น โดยทําการสรางสรรคภาพประกอบตนฉบับที่สรางขึ้นจากพลาสติกตาม

ทิศทางของเนื้อหาที่เหมาะสมและนําไปพัฒนาดวยการทําสําเนาจากภาพตนฉบับเปนรูปแบบไฟลดิจิทัล

โดยใชโปรมแกรม Adobe Photoshop CS6 และ Adobe InDesign CS6 ในการรวบรวมและเผยแพร 

เพ่ือปลูกจิตสํานึกใหกับผูอานไดรูจักเนื้อแทของพลาสติกที่ตางออกไปจากเดิมและเรียนรูที่จะใชงาน

พลาสติกอยางรูคุณคา  

 

 

คําสําคัญ: เด็กปฐมวัย/พลาสติก/หนังสือภาพประกอบ 

  



 

 



 

กิตติกรรมประกาศ 

 

 จุลนิพนธนี้จัดทําขึ้นเพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาสตรบัญทิต 

สาขาวิชาแอนิเมชันและส่ือสรางสรรค จัดทําขึ้นเพ่ือมุงหวังที่จะแสดงใหเห็นอีกดานหนึ่งที่สวยงามของ

พลาสติกเพ่ือแสดงใหเห็นปญหาที่เกิดขึ้นของพลาสติกทุกวันนี้เกิดจากการตัดสินใจของมนุษยวาจะใช

พลาสติกอยางไร 

 จุลนิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยการใหคําปรึกษา แนะแนวทางทั้งกระบวนการคิด กระบวนการ

สรางสรรคตลอดจนการดูแลอยางดีย่ิงของอาจารยที่ปรึกษาภาสกร ธนานันท ในทุก ๆ ขั้นตอนตั้งแตเร่ิม

จนจบจุลนิพนธฉบับนี้ ทําใหงานของขาพเจามีความสมบูรณตามที่ไดคาดหวังไว ขาพเจาขอขอบพระคุณ

ความกรุณาอันอบอุนนี้เปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ ขอบพระคุณอาจารยไปรยา เกตุกูล ผูใหคําแนะนํา

เพ่ิมเติมในวันตรวจงานวันสุดทายจนเติมเต็มสวนที่ ยังขาดในงานของขาพเจาใหสมบูรณย่ิงขึ้น 

ขอบพระคุณอาจารยวิเชษฐ แสงดวงดี ผูคอยแนะแนวทางตาง ๆ และความหวังดีที่อาจารยไดมอบให 

ขาพเจาสัมผัสไดและรูสึกซาบซึ้งเปนอยางย่ิง ขอบพระคุณนางสิทธรัตน เลิศสินธพานนทมารดาของ

ขาพเจา ผูคอยดูแลอยางใกลชิด ผูที่คอยมอบกําลังใจอยางสุดกําลัง ผูที่มอบมื้ออาหารแสนอรอยเปน

กําลังกายใหขาพเจามีแรงสูตอจนสานตองานอยางราบร่ืน ขอบคุณนายวัชรพงษ สถิตสิงขร นายณัชพล 

พูลพุฒ ที่คอยเปนกําลังชวยเหลืออยางดีเสมอมา ขอบคุณนางสาวณัฐริกา จําปาเรือง สําหรับคําแนะนํา

ดานโปรแกรมที่ขาพเจาไมมีความรูมากอนจนสามารถจัดหนา และสงรานพิมพไดสําเร็จ ขอบคุณบท

เพลงมากมายที่สรางสุนทรียใหกับขาพเจาในยามที่หมนหมอง  

ดังนั้นความสําเร็จทั้งหลายที่เกิดขึ้นยอมเปนสวนหนึ่งของทุกทาน ทุกส่ิงที่กลาวมาเหลานี้ และ

คงไมเปนการเกินเลยไปนักหากจะกลาววาอีกสวนหนึ่งเปนของตัวขาพเจาที่ทํางานอยางหนัก ไมยอทอ

หมดแรงลงกลางทาง มุงมั่นทํางานวิจัยในคร้ังนี้จนสําเร็จจบลงไดดวยดีในที่สุด คุณคา และประโยชนของ

จุลนิพนธนี้ขาพเจาจึงขอมอบใหกับผูที่ไดอานทุกทาน 
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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

หลายปที่เราตางพ่ึงพาธรรมชาติเพ่ือการดํารงชีพจนกลายเปนสวนหนึ่งของกันและกัน จวบ

จนกระทั่งความพยายามดวยความหวังดีวาจะชวยชางปาไมใหสูญพันธจากการถูกลาเพ่ือนํางาไปทําลูก

บิลเลียดนั้นทําใหเกิดนวัตกรรมที่เปล่ียนแปลงโลกทั้งใบไปตลอดกาลขึ้นมาอยางพลาสติกขึ้น 

การถือกําเนิดของพลาสติกเมื่อหนึ่งรอยกวาปกอนอาจเรียกไดวาเปนจุดเร่ิมตนที่สวยงาม เมื่อลอง

ยอนไปถึงเหตุผลในการคิดคน ก็เพ่ือปกปองไมใหชางปาในแอฟริกาตองถูกลาจนสูญพันธเพียงเพ่ือนํางา

ของพวกเขาไปทําเปนลูกบิลเลียดกีฬายอดนิยมในชวงคริสตศตวรรษที่ 19 (กรมสงเสริมคุณภาพ

ส่ิงแวดลอม, 2561, หนา 17) และผลลัพธที่ไดก็เห็นไดอยางเปนที่ประจักษวาการสรางพลาสติกขึ้นมา

ทดแทนงาชางประสบความสําเร็จแคไหน เพราะชางปาแอฟริกาตัวเปน ๆ ยังคงอยูมาจนถึงปจจุบัน และ

เพราะคุณสมบัติอันพิเศษที่หาไมไดในวัสดุอ่ืน ๆ ของส่ิงนี้ทําใหพลาสติกสามารถประคองตัวเองจาก

เหตุผลในขางตนขึ้นมาสูการครอบครองตลาดในชีวิตประจําวันของมนุษยแทนที่วัสดุทางธรรมชาติได

อยางวองไว และขยายตัวไปอยางรวดเร็วในเวลาไมถึง 15 ป พรอม ๆ กับมหันตภัยที่กําลังคุกคามเรา

มากขึ้นทุกที จากการทิ้งขวางพลาสติกเพราะความมักงายและไรจิตสํานึกจนสงผลกระทบตอกันเปน

ทอดยาวดวยอายุการใชงานที่นอยนิด โดยที่ไมรู เลยวาตั้งแตการผลิตซึ่งตองใชกระบวนการทาง

อุตสาหกรรมน้ํามัน เช้ือเพลิงทําใหพลาสติกเปนอีกหนึ่งอยางที่ปลอยมลพิษขึ้นสูช้ันบรรยากาศเกิดภาวะ

โลกรอน และจากการใชเพียงแคคร้ังเดียวก็ทิ้งกันเกล่ือนกลาดบนทองถนนบนบกแลวถูกพัดลงแมน้ํา 

ไหลลงทะเลเกาะติดเปนแพขยะทําลายทัศนียภาพทองน้ําสีฟาอันงดงามจนหมดส้ินนั้น นักวิทยาศาสตร

ในโครงการโอเชียนคลีนอัพ (Ocean Cleanup) (กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม, 2561, หนา 36) ได

เผยวาขนาดของกองขยะที่ลอยรองอยูในมหาสมุทรมีขนาดใหญกวาประเทศฝร่ังเศสถึงสามเทาจนนา

กลัววาขยะจะมีมากกวาปลาในสักวันหนึ่ง ไมเพียงแตเทานั้นขยะพลาสติกไมวาจะช้ินเล็กหรือช้ินใหญ

ตางก็สงผลกระทบอันเลวรายตอสัตวใตทะเลทั้งหลายเพียงเพราะคิดวาพลาสติกที่อยูตรงหนานั้นเปน

อาหารของพวกเขา จากขอมูลของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางทะเล ชายฝงทะเล และปาชายเลนกลาววา 

เตาทะเล วาฬและโลมาตายดวยขยะพลาสติกหรือจากการประมงถึง 300 ตัวตอป เปนสวนคร่ึงตอคร่ึง
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เมื่อเทียบกับจํานวนอาหารที่ทานเขาไป ทุกอยางสงผลกระทบกระจายเปนเกลียวที่พันกันอยางตอเนื่อง 

อะไรคือปจจัยหลักของปญหาเหลานี้หากไมใชเพราะมนุษยยังคิดวาตนคือส่ิงมีชีวิตเดียวบนโลกแทนที่จะ

คิดกอนจะทิ้ง และดวยน้ํามือของเราที่ทิ้งขวางขยะพลาสติกอยางไมไยดี ทุกอยางยอมมีราคาที่ตองจาย

คืน คุมกันแลวใชหรือไมกับการแลกโลกทั้งใบหรือบานของตนกับพฤติกรรมมักงายซึ่งไมวาอยางไร 

สุดทายผลก็จะยอนกลับมาทําลายชีวิตของเรามากขึ้นทุกที 

การออกแบบหนังสือในคร้ังนี้จึงจัดทําขึ้นเพ่ือความมุงหวังใหเปนส่ือกลางในการปลูกฝงความ

ออนโยน มีจิตสํานึกที่ดีในการเห็นคุณคาของชีวิต ธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม รวมไปถึงการสรางความ

ตระหนักตอผูที่ไดอาน วาการกระทําตาง ๆ ที่เกิดขึ้นจนสรางผลกระทบที่ขยายเปนวงกวางมากขึ้น

เหมือนอยางทุกวันนี้ ไมใชเพราะขยะหรือพลาสติก แตอาจเร่ิมตนจากตัวเราที่ไมไดใสใจ 

วัตถุประสงค 

1.  เพ่ือศึกษาปญหาของขยะ และสามารถสะทอนใหเห็นถึงผลกระทบได 

2. เพ่ือใหเกิดการตระหนักถึงความสําคัญของส่ิงแวดลอม และรับรูวาพลาสติกนั้นไมใชตัวการ

ของปญหา แตขึ้นอยูกับการใสใจในการกระทํา 

3. เพ่ือสรางหนังสือที่สงผลตอการความรูสึกและพฤติกรรม ปลูกฝงศีลธรรม คุณธรรมและ

คุณคาของธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิตบนโลกใหกับเด็ก 

กลุมเปาหมาย 

1. เด็กวัยปฐมวัยตั้งแตอายุ 4-8 ขวบ ทั้งเพศหญิงและเพศชาย เนื่องจากชวงอายุที่กําหนด

เปนระยะที่ สําคัญที่ เด็กจะมีพัฒนาการการเรียนรูที่ดีที่ สุดและเปนพ้ืนฐานตอการ

พัฒนาการในชวงอื่น ๆ  เมื่อมีอายุ 4 ปจะมีการพัฒนาสติปญญาถึงรอยละ 50 เปอรเซ็นต 

และจนถึงชวงอายุ 8 ปจะเพ่ิมขึ้นอีกรอยละ 30 เปอรเซ็นต 

2. กลุมบุคคลผูที่สนใจเกี่ยวกับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม ส่ิงมีชีวิตและพลาสติก 

ขอบเขต   

1. ขอบเขตของแนวความคิด 
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ในการนําวัสดุเหลือใชอยางถุงพลาสติกมาสรางสรรคเปนงานภาพประกอบนั้น ผู จัดทํามี

แนวความคิดในการทํางานคร้ังนี้วานอกจากจะเปนการสรางความตระหนักและปลูกฝงจิตสํานึกที่ดีตอ

คุณคาของสรรพส่ิงรอบตัวเราผานเร่ืองราวที่ไดนํามาเสนอแลว ผูจัดทํายังมีอีกหนึ่งแนวความคิดวา

พลาสติกไมใชส่ิงที่เลวรายหรือเปนตัวทําลายอยางที่ในปจจุบันกําลังใหเปนแตขึ้นอยูกับเราตางหากที่เปน

จะเปนผูเลือกบทบาทใหกับส่ิง ๆ หนึ่งที่มีช่ือเรียกวา ‘พลาสติก’ ผูจัดทําจึงอยากสะทอนมุมมองของ

แนวความคิดนี้ใหเห็นวาพลาสติกก็สามารถสวยงามไดถาเราเลือกที่จะใสใจ 

2. ขอบเขตของรูปแบบ  

ในการจัดทําหนังสือภาพประกอบขนาด 8 x 8.5 นิ้ว จํานวน 3 เลม ประกอบไปดวย 

  2.1  หนังสือภาพประกอบเลมที่ 1 จํานวน   20 หนา 

 2.2  หนังสือภาพประกอบเลมที่ 2 จํานวน   18 หนา 

 2.3  หนังสือภาพประกอบเลมที่ 3 จํานวน   18  หนา 

 2.4 ปกหนา และปกหลัง     3 ชุด 

 2.5  บรรจุภัณฑใสหนังสือ     1 กลอง  

 3. ขอบเขตของวิธีการ  

วิธีการในการออกแบบนั้นไดใชวัสดุถุงพลาสติกเปนหลักในการทํางานเพ่ือสรางเนื้อเร่ืองเปน

ภาพประกอบตามเร่ืองราวที่ไดวางเอาไว 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 

ในการจัดทําผูจัดทําไดวางแผนการดําเนินงานไวดังนี ้

1. กําหนดหัวขอโครงการเพ่ือนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา  

2. ศึกษาคนควาเกี่ยวกับรูปแบบหนังสือ ชนิดและการใชวัสดุรีไซเคิล สถานการณของปญหา

ในปจจุบัน รวมถึงขอมูลพัฒนาการเรียนรูของวัยเด็กที่เหมาะสมตอการรับรู ขอมูลรูปแบบ

การดําเนินงานผานหนังสือ 
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3. รวบรวมขอมูลจากแหลงอางอิง นํามากําหนดแนวความคิดและวางแผนวิเคราะหการ

ออกแบบเพ่ือเปนแนวทางการสรางชิ้นงาน 

4. ทดลองและหาความเปนไปไดในการเลือกใชวัสดุรีไซเคิลมาสรางหนังสือ  

5. เขียนเนื้อเร่ืองประกอบภาพ 

6. สรางภาพตนแบบของภาพประกอบหนังสือตามโครงเร่ืองที่ไดวางเอาไว 

7. แกไขและปรับปรุงจนเสร็จครบสมบูรณ 

8. ปฏิบัติงานลงมือสรางช้ินงานจริงตามแผนโครงการ 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

1. ชวยสะทอนใหเห็นถึงปญหาของขยะ 

2. ไดรับรูถึงคุณคาของธรรมชาติไมวาจะมากหรือนอยก็ตาม ซึ่งจะสงผลใหมีการเรียนรู สราง

ความออนโยนตอส่ิงมีชีวิตและรักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม รวมทั้งไดเรียนรูที่จะใสใจมาก

ขึ้นและตระหนักวาพลาสติกนั้นไมใชตัวการของปญหา แตขึ้นอยูกับการเลือกที่จะกระทํา 

3. ปลูกฝงการอยูรวมกันและรูจักการรักษาหรือหวงแหนธรรมชาติ และส่ิงแวดลอมใหคงอยู



 

บทที่ 2 

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

แนวความคิด 

โครงการศึกษาพลาสติกเชิงสรางสรรคเพ่ือออกแบบหนังสือภาพประกอบเกิดขึ้นมาจาก

แนวความคิดหลักที่วา “พลาสติกนั้นไมใชตัวรายหรือเปนตัวการ” แตแทที่จริงแลวเปนเพราะกลุมคน

บางกลุมที่เห็นคุณคาในส่ิงรอบตัวนอยลงทุกที ไมวาเปนส่ิงมีชีวิต ธรรมชาติ หรือส่ิงแวดลอมก็ตาม ดังนั้น

ตัวของเราตางหากที่เปนผูเลือกบทบาทใหกับพลาสติกวาจะเปนอยางไร โครงการนี้จึงเปนสวนหนึ่งที่

ผูจัดทํามีความมุงหวังที่จะถายทอดใหเห็นไดวาพลาสติกเองก็มีดานที่งดงามซอนอยูหากเราเลือกใชใหถูก

วิธ ี

ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

ในการจัดทําหนังสือภาพประกอบจากพลาสติกนั้นผูจัดทําไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของดังตอไปนี้ 

1. ขอมูลของพลาสติก 

2.  ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบศิลปะ 

3. ขอมูลเกี่ยวกับระดับพัฒนาการการเรียนรูของเด็กเล็ก 

4. ขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการส่ือสาร 

5. หนังสือภาพและภาพประกอบ 

 

1. ขอมูลของพลาสติก 

กอนจะมาเปนถุงพลาสติกที่เราใชกันอยูทุกวันนี้ เมื่อหลายรอยปกอน ในชวงยุคกลางของศตวรรษ

ที่ 19 ที่มนุษยรูจักการใชประโยชนจากปฏิกิริยาเคมี เปนจุดเร่ิมตนของพลาสติกที่เกิดขึ้นจากการมี

บริษัทผลิตลูกบิลเลียดแหงหนึ่งซึ่งในขณะนั้นกําลังเปนกีฬาที่ไดรับความนิยมสูงเปนอยางมาก ประกาศ

จะใหเงินรางวัลราว 10,000 เหรียญสหรัฐแกผูที่สามารถคิดคนวิธีนําวัสดุอื่นใดก็ไดมาใชแทนงาชางซึ่งถูก

ลาจนชางปาแอฟริกาลดจํานวนลงอยางรวดเร็ว และเกือบสูญพันธุ ในขณะนั้นหลังจากการทดลองอยู

หลายป นายจอหน เวสลีย ไฮเอตต (John Wesley Hyatt) นักประดิษฐ และผูประกอบอุตสาหกรรม

ชาวอเมริกัน (The Editors of Encyclopaedia Britannica, n.d.) ไดทําการคิดคนปรับปรุงเซลลูโลส

วัสดุในทางธรรมชาติเพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากของมีคมบาดมือ ดวยความบังเอิญ ยาสมานแผลที่มี

https://www.britannica.com/editor/The-Editors-of-Encyclopaedia-Britannica/4419
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สารคอลอเดียนซึ่งทําจากไนโตรเซลลูโลสละลายอยูในอีเธอร และแอลกอฮอลเกิดหกลงบนโตะ เมื่อยา

แหงจึงกลายเปนแผนเหนียว ๆ ใหไฮเอตตทําการทดลองตอจนไดเปนเซลลูลอยด (Celluloid) สสารติด

ไฟไรสี ที่พอแหงแลวจะกลายเปนของแข็งที่ทนทานเหมาะกับการนํามาทําเปนวัสดุสําหรับลูกบิลเลียด 

รวมไปถึงการถือกําเกิดของพลาสติกกึ่งสังเคราะหชนิดแรกของโลกขึ้น 

หลังจากในคร้ังนั้นแมวาจะมีพลาสติกกึ่งสังเคราะหเกิดขึ้นเปนช้ินแรกของโลก แตเซลลูลอยด 

(Celluloid) เปนพลาสติกที่ติดไฟไดงายจนอาจเกิดการระเบิด จึงไมเปนที่นิยมในเวลาตอมา (แตปจจุบัน

เรายังพบเห็นไดในการนําเซลลูลอยดมาทําเปนลูกปงปอง) ทําใหพลาสติกถูกพัฒนาคิดคนตอไปโดยนัก

เคมี นักวิทยาศาสตรเกิดเปนพลาสติกชนิดใหม ๆ ขึ้นมากมาย เชน ไวนิล ไนลอน อะคริลิก ในชวงตน

ของทศวรรษที่ 1960 การพัฒนาอุตสาหกรรมมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทําใหอุตสาหกรรมพลาสติก

กลายเปนที่นิยมอยางรวดเร็ว ประกอบกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของพลาสติกที่มีความเหนียว น้ําหนักเบา 

ยืดหยุน กันน้ําไดดีซึ่งเปนคุณสมบัติที่หาไดยากในวัสดุประเภทอ่ืน ๆ มีราคาไมสูง จึงเปนแรงสงใหความ

ตองการพลาสติกมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นเพ่ือลดตนทุนวัสดุหลักในการผลิต พลาสติกถูกพัฒนามาอยางตอเนื่อง

จนแพรหลายไปทั่วโลก และกลายมาเปนสวนหนึ่งในชีวิตประจําวัน กอนจะมีการผลิต “ถุงพลาสติก” 

ขึ้นเปนคร้ังแรกในป 1965 โดยบริษัทแหงหนึ่งในประเทศสวีเดนแทนการใชถุงกระกระดาษ 

 

ภาพที่ 2.1 ลูกบิลเลียดที่ทําขึน้มาจากงาชาง 
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ภาพที่ 2.2 ลูกบิลเลียดที่ทําขึน้มาจากงาชาง 

 

ภาพที่ 2.3 จอหน เวสลีย ไฮเอตต (John Wesley Hyatt) นักประดิษฐ และ 

ผูประกอบอุตสาหกรรมชาวอเมริกัน 
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2. ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบศิลปะ 

ศิลปะแปลวา “ส่ิงที่มนุษยสรางขึ้น” (ราชบัณฑิตยสถาน, 2530) เพ่ือแสดงออกถึงความงาม 

อารมณความรูสึกรวมไปถึงส่ิงที่นึกคิด ทําใหศิลปะมีองคประกอบที่สําคัญจําแนกออกไดเปน 2 สวน คือ 

1.) ทัศนธาตุ และ 2.) เนื้อหา  

ทัศนธาตุ คือส่ิงที่มองเห็นไดดวยตาเปลา เกิดขึ้นจากการประสานกันของเสน จุด พ้ืนที่วางหรือ

น้ําหนัก เปนตน จึงทําใหสามารถส่ือใหเห็นถึงอารมณ เจตนารมณ ความรูสึกได ผู จัดทําจึงนํา

แนวความคิด ส่ิงที่ไดเรียนรู ศึกษาจากวัสดุจริง ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม และประสบการณมาเชื่อมโยงเขา

ดวยกันเพ่ือสรางภาพประกอบตาง ๆ ซึ่งในการสรางงานศิลปะ แนวความคิดหรืออารมณความรูสึกของ

ผูสรางถือเปนส่ิงสําคัญ เพราะจะเปนตัวกําหนดทิศทางของการทํางาน ทัศนธาตุจึงเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการตอมาเมื่อผูสรางสรรคไดแนวความคิดแลวนั่นเอง และทัศนธาตุที่ส่ือถึงความหมายตาง ๆ 

อารมณ ความรูสึกตามแนวเร่ืองหรือแนวคิด มีอยูดวยกันดังนี้ 

2.1 จุด (Point) เปนทัศนธาตุพ้ืนฐานที่เล็กที่สุด ไมมีมิติ ในธรรมชาติเราสามารถ

มองเห็นทัศนธาตุนี้ไดทุกที่เพราะจุดกระจายตัวอยูซ้ํา ๆ อยูทุกแหง เชน จุดจากหยดน้ํา จุดลายบนตัว

สัตว จุดคนเปนกลุมเมื่อมองจากมุมสูง เปนตน จุดมีความสัมพันธกับพ้ืนที่วาง ทําใหพ้ืนที่วางนั้นเกิด

ความหมาย ไมวาจะเปนเพียงจุดเดียว หลายจุด จุดที่ตอเนื่องกันเปนเสน หรือจุดที่เปนรูปราง รูปทรง

จากเสนที่สานตอกัน และจุดจัดเปนองคประกอบพ้ืนฐานของทัศนธาตุอื่น ๆ ดวย 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 ทัศนธาตปุระเภทจุดที่เกิดจากการถายภาพหยดน้ํา 
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2.2 เสน (Line) ตามหลักฐานทางประวัตศิาสตรตาง ๆ อยาง ภาพวาดบนผนังถ้ําบงช้ีวา

งานศิลปะช้ินแรก ๆ ของมนุษยเร่ิมตนมาจากการใชเสนเปนการสรางสรรคหรือแสดงออก เสนเกิดจาก

จุดหลายจุดเรียงตอเนื่องกันบนพ้ืนที่วางหรือวัสดุ สามารถสรางอารมณ ความคิดตามจินตนาการผาน

ลักษณะตาง ๆ ของเสน เชน เสนตรง เสนหยัก เสนโคง เสนประ เปนตน ซึ่งเสนเหลานี้สามารถสรางการ

เคล่ือนไหว สรางน้ําหนัก และเมื่อเสนบรรจบกันจึงกลายเปนรูปทรง 

 

 
ภาพที่ 2.5 ลักษณะของเสน  

 

 
 

ภาพที่ 2.6 ทัศนธาตปุระเภทเสนที่เกดิจากการสานเสน 
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2.3 น้ําหนักออนแก (Tone) คือความแตกตางกันของบริเวณที่มีแสงสวางกับบริเวณที่

เปนเงาซึ่งเกิดจากผิวของวัตถุแตละสวนไดรับแสงไมเทากันทําใหเรามองเห็นแสงที่ตกกระทบกับวัตถุ 

แสงที่สะทอนออกจากวัตถุ และสวนที่เงาตกทอดลงมา นอกจากนี้น้ําหนักออนแกยังสามารถเกิดไดจาก

คาของสีหนึ่งสีที่มีการระบายจนเกิดน้ําหนักสีที่แตกตางกันบนวัตถุ น้ําหนักยังสามารถถายทอดอารมณ

ความรูสึกจากการที่ประสานตัวอยูรวมกันไดดวย 

 

 

ภาพที่ 2.7 ทัศนธาตปุระเภทน้ําหนักออนแก 

2.4 พ้ืนที่วาง (Space) เปนส่ิงที่มีตามธรรมชาติ มีมิติพ้ืนที่กวางขวางหรือไรขอบเขตก็ได 

เปนชองวางรอบนอกหรือภายในของวัตถุ แตในทางศิลปะพ้ืนที่วาง คือ พ้ืนที่ที่ผูสรางสรรคกําหนดขึ้นมา

ตามขอบเขตหรือความตองการโดยใหมีความสัมพันธกับรูปทรงหรือทัศนธาตุสวนอื่น ๆ ทุกชนิด  

 

ภาพที่ 2.8 ทัศนธาตปุระเภทพ้ืนที่วาง 
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2.5 สี (Color) เปนส่ิงที่กระจายอยูโดยรอบอยูมากมายทุกแหงซึ่งเกิดจากแสงที่สอง

กระทบกับวัตถุแลวสะทอนคล่ืนแสงเขามาในตา ทําใหประสาทสัมผัสรับรูถึงสี สีมีอยูดวยกัน 2 ชนิด คือ 

1.) สีที่เปนแสง (Spectrum) เกิดจากการหักเหของแสง เชน สีรุง เปนตน 2.) สีที่เปนวัตถุ (Pigment) 

ไดแกสีที่มีอยูในธรรมชาติ สีของเนื้อวัตถุทั่วไป เชน สีของใบไม สีของสัตว การจะมองเห็นสีแตกตางกัน

อยางไรขึ้นอยูกับแสงที่ตกกระทบกับวัตถุ เนื่องจากในแสงนั้นมีสีตาง ๆ รวมกันอยูแลวทุกสี แลวเมื่อแสง

เหลานั้นสองกระทบลงบนวัตถุมีสี วัตถุนั้นจะดูดสีทั้งหมดของแสงไวแลวสะทอนออกมาใหเราเห็นเปนสี

ที่เหมือนกันกับวัตถุ เพราะฉะนั้นส่ิงที่เห็นเปนสีดําก็คือแสงที่ถูกดูดกลืนไวแลวไมสะทอนสีใดออกมาเลย  

ในทางทฤษฎี สีทกุสีเกิดจากการผสมกันระหวางแมสี (Primary Colors) ที่ผสมขึ้นมาไมได 

คือ สีแดง เหลือง และน้ําเงิน ทั้งสามสีสามารถแบงเพ่ือเพ่ิมสีไดอีกเปนสีขั้นที่ 2 (Secondary Colors) 

เกิดจากนําแมสี (Primary Colors) มาผสมกันทีละคู จะไดสีเพ่ิมขึ้นอีกสามสีคือ สีสม เขียว และมวง ใน

สีขั้นที่ 3 (Tertiary Colors) เปนการนําแมสี (Primary Colures) มาผสมกับสีขั้นที่สอง (Secondary 

Colors) จะทําใหไดสีใหมเพ่ิมขึ้นอีก 6 สี คือสีมวงน้ําเงิน มวงแดง เขียวน้ําเงิน เขียวเหลือง สมเหลือง 

และสมแดง  

 

 
         สีขัน้ที่ 1        สีขั้นที่ 2        สีขั้นที่ 3 

 

ภาพที่ 2.9 ภาพแสดงขัน้สี 

 

แตในความเปนจริง มีสีจํานวนมากที่ไมสามารถใชแมสีผสมกันเพ่ือใหเกิดสีตามตองการได 

อีกปจจัยหนึ่งก็คือการผสมสีตั้งแต 2 สีขึ้นไปอาจทําใหสีที่ไดคอนขางขุนคลํ้า (องคประกอบศิลป, 2553, 

หนา 76) เพราะฉะนั้นแลวจึงมีสีที่ผลิตจากอุตสาหกรรม (Hue) ขึ้นมาหลากหลายประเภท เชน สีน้ํา สี

น้ํามัน สีอะคริลิก เปนตน 

วรรณะสี (Tone) ถาแบงวงจรสีออกเปน 2 สวนอยางละคร่ึงเปน สวนซาย และสวนขวาจะ

ไดสีสองวรรณะคือ สีวรรณะอุน (Warm Tone) และสีวรรณะเย็น (Cool Tone) ซึ่งจากการทดลอง



12 

 

อุณหภูมิของสีจะสามารถแสดงใหเห็นไดวาดานที่มีสีแดงปรากฏอยูจะมีอุณหภูมิสูงกวาดานที่มีสีน้ําเงิน 

นอกจากนั้นแลวในสวนของสีมวงกับสีเหลืองสองสีนี้เปนสีในวรรณะกลาง หมายถึงสีที่เมื่ออยูในกลุม

วรรณะอุนก็จะอุนหรือถาอยูในวรรณะเย็นก็จะเย็นดวยนั่นเอง 

 

 
 

ภาพที่ 2.10 ภาพแสดงสีวรรณะอุน (Warm Tone) และสีวรรณะเย็น (Cool Tone) 

 

คูสี (Complementary Colors) คือสีที่อยูตรงขามกันในวงจรสี เมื่อนํามาวางเรียงกันจะ

ตัดกันหรือขัดแยงกัน ผูสรางสรรคบางคนจึงมักใชคูสีแทนการใชสีดําเนื่องจากเมื่อนําคูสีมาผสมกันแลว

จะมีคาเปนสีกลาง (เปนสีที่ไดจากการนําทุกสีมาผสมดวยกันกลายเปนสีเทาแกหรือเกือบเปนสีดํา)  

 

 
 

ภาพที่ 2.11 ตัวอยางคูสีที่อยูตรงขาม 
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สีขางเคียง (Analog Colors) คือสีที่อยูใกลเคียงกันในวงจรสี เชน สีมวงกับสีมวงแดง การ

หางกันมากเทาไหรความกลมกลืนก็จะย่ิงนอยลง เกิดการขัดแยงหรือตัดกันเหมือนสีคูตรงขาม 

 

 
 

ภาพที่ 2.12 ตัวอยางสีขางเคียง 

 

สีจึงเปนทัศนธาตุที่มีบทบาทสําคัญอยางมากในงานสรางสรรคศิลปะเพราะสีมี

องคประกอบอ่ืน ๆ ของทัศนธาตุรวมอยูดวย เชน สีมีเสน (เปนเสนรอบนอกของบริเวณสี) มีน้ําหนัก มี

พ้ืนที่วาง เปนตน สียังสามารถแสดงอารมณความรูสึกไดดวยตนเองจึงมีอิทธิพลตอการมองเห็น สงผลตอ

อารมณความรูสึกไดลึกซึ้งโดยตรงกวาองคประกอบอื่น ๆ  

 

 
 

ภาพที่ 2.13 ตัวอยางการใชทศันธาตปุระเภทสี 
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2.6  พ้ืนผิว (Texture) คือลักษณะพ้ืนผิวของส่ิงตาง ๆ เมื่อมอง จับหรือสัมผัสแลวจะให

ความรูสึกหยาบ เนียน มัน ขรุขระ นุม ฯลฯ ดูแลวไมเบื่อตา พ้ืนผิวมีอยู 2 ลักษณะคือ  

2.6.1  ลักษณะพ้ืนผิวที่จับตองได จะอยูในธรรมชาติหรือเปนส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นมา

ก็ได เชน ผิวผลไม เส่ือ กระดาษทราย  

2.6.2  ลักษณะพ้ืนผิวเทียม คือลักษณะที่มองแลวเกิดความรูสึกไดวาหยาบ ขรุขระ 

นุม ทั้งที่จริงแลวเมื่อไดสัมผัส จับตองกลับเปนพ้ืนผิวเรียบ ๆ ตัวอยางพ้ืนผิวลักษณะนี้ไดแก ลวดลายตาง 

ๆ ที่สรางขึ้น เชน ลายไม ลายหิน  

 

ภาพที่ 2.14 ทัศนธาตุประเภทพ้ืนผิว 

 ทั้ง 6 องคประกอบของทัศนธาตุตาง ๆ สรางความหมาย และความสมบูรณขึ้นภายในช้ินงาน แม

จะแยกประเภทออกจากกันอยางชัดเจน แตเมื่ออยูในงานใดก็ตามแลวทัศนธาตุทั้งหมดจะทํางาน

เช่ือมโยงดวยกันทันที ไมวาผูสรางสรรคจะตั้งใจใชงานหรือไมก็ตาม ดังนั้นทฤษฎีนี้จึงเปนสวนหนึ่งที่มี

ความสําคัญในงานจุลนิพนธของผูจัดทํา 

เนื้อหา เปนส่ิงที่มองไมเห็นดวยตาเปลา หรือก็คือสวนที่เปนนามธรรมหรือความหมายของงานที่

แสดงออกมาผานทัศนธาตุทั้งหลาย ตองอาศัยการตีความ กล่ันกรอง 
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ทั้งทัศนธาตุ และเนื้อหาหรือความหมายที่กลาวมาขางตนนั้นเปนสองส่ิงที่มีความสัมพันธประสาน

เช่ือมตอกันเสมออยูภายในงาน เหมือนเปนสวนเสริมของกันและกันทําใหงานมีความสมบูรณมากย่ิงขึ้น 

3. ขอมูลเกี่ยวกับระดับพัฒนาการการเรียนรูของเด็กเล็ก 

3.1 พัฒนาการการเรียนรูของเด็กแตละชวงวัย 

ความหมายของการพัฒนาการ ในทางจิตวิทยา นักจิตวิทยาหลายคนไดใหคําจํากัดความ

อธิบายความหมายของคําวาพัฒนาการไวเปนตัวอยางดังนี้ 

เฮอรลอค (Hurlock; 1972) กลาววา พัฒนาการนั้นหมายถึงการเปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพ 

เปนการเปล่ียนแปลงที่แสดงถงึความเจริญกาวหนาอยางมีขั้นตอน 

ถวิล ธาราโภชน และศรันย ดําริสุข อธิบายวาพัฒนาการ หมายถึง กระบวนการ

เปล่ียนแปลงในดานตาง ๆ ของมนุษยอยางมีระเบียบแบบแผนอยางตอเนื่อง เปนการเปล่ียนแปลงใน

ทิศทางที่กาวหนาทางดานคุณภาพ ทั้งทางรางกาย อารมณและสมอง พรอมทั้งแนวทางที่เส่ือมถอย 

จากคํากลาวขางตนนี้ พัฒนาการ จึงหมายถึง การเปล่ียนแปลงอยางเปนขั้นเปนตอน มี

ระเบียบแบบแผนตอพฤติกรรมของมนุษยในดานตาง ๆ เชน อารมณ สังคม รางกาย สติปญญา โดยที่

การเปล่ียนแปลงนั้นจะเกิดขึ้นไดอยูตลอดเวลานับตั้งแตเกิดจนกระทั่งเสียชีวิตซึ่งพัฒนาการเหลานี้นั้น

สามารถเปล่ียนไปในทางดีหรือเส่ือมถอยไดอยูตลอดเวลาขึ้นอยูกับปจจัยของการเจริญเติบโต วุฒิภาวะ

และการเรียนรูของแตละบุคคล 

3.2 ความสําคัญและการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

ตามหลักสูตรของการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เด็กปฐมวัย คือ เด็กตั้งแตแรกเกิด

ถึง 5 ป โดยระบบประสาทและสมองของการเรียนรูจะเจริญเติบโตถึงขีดสุดในชวงระยะเวลาจากการ

เรียนรูส่ิงแวดลอมรอบตัว  

นักจิตวิทยาบางทานและหนังสือบางตําราไดกลาวไววา เด็กปฐมวัย คือ เด็กที่มีชวงอายุ

ตั้งแต 5 ถึง 8 ปแรกของชีวิต เด็กจะพรอมสําหรับการพัฒนาอยางเต็มที่เมื่อมองเห็น ไดยินและไดสัมผัส

ส่ิงตาง ๆ  และจากรายงานผลการวิจัยของ เบนจามิน เอส บลูม (Benjamin S. Bloom) ไดกลาววา เด็ก

ตั้งแตแรกเกิดจนถึงขวบปแรกจะพัฒนารอยละ 20 เมื่อมีอายุ 4 ป จะพัฒนาดานสติปญญาถึงรอย 50 

และจากชวงอายุ 4 ถึง 8 ป จะพัฒนาอีกรอยละ 30 รวมทั้งหมดเปนรอยละ 80 ซึ่งแสดงใหเห็นวา

สติปญญาของมนุษยมีการพัฒนามากที่สุดในชวงวัยแรกเด็ก 
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ดังนั้นพัฒนาการสําหรับเด็กปฐมวัย จึงหมายถึง การศึกษา การเปล่ียนแปลงทางดาน

รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมของเด็กตั้งแตเกิดจนถึงอายุ 8 ป ชวงระยะเวลานี้ถือเปนชวงที่สําคัญมาก

ที่สุดของชีวิต โดยเฉพาะในดานของสติปญญาซึ่งมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและรวดเร็วถึงรอยละ 80 

ประสบการณหรือการพัฒนาการใด ๆ ก็ตามในวัยนี้จะกลายเปนรากฐานตาง ๆ ตอบุคลิก จิตใจและ

ความสามารถที่สงผลตออนาคต การดําเนินชีวิตในระยะยาวจนถึงวาระสุดทาย 

4. ขอมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการส่ือสาร 

ในงานสรางสรรคการส่ือสารนับเปนเร่ืองหนึ่งที่สําคัญตอผูสรางงานซึ่งถือเปนผูถายทอดสาร

ออกไปผานตัวกลางหรือส่ือใหแกผูที่ไดรับสาร ผลของการรับสารจึงเปนส่ิงหนึ่งที่ประเมินไดวางานของผู

สรางสรรคนั้นสามารถบรรลุไดตามวัตถุประสงคหรือไม ผูจัดทําจึงนําทฤษฎีนี้มาเปนสวนหนึ่งในการ

สรางสรรคงาน เพราะลักษณะงานที่เปนหนังสือนับวาเปนการส่ือสารอีกรูปแบบหนึ่งที่ผูจัดทําตองการ

ถายทอดใหผูอานไดรับรูถึงแนวความคิดในการจัดทําโครงการนี้ไมวามากหรือนอยก็ตาม 

4.1 ความหมายของการส่ือสาร 

การส่ือสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการถายทอดขอมูลระหวางผูสงสารไป

ยังผูรับสารโดยอาศัยส่ือกลางเปนตัวถายทอด องคประกอบเบื้องตนมีผูสงสาร ผูรับสารและสาร ซึ่งทั้ง 3 

ส่ิงจะตอเนื่องกัน โดยที่สารเปนความหมายในรูปของนามธรรม จับตองไมไดแตรับรูไดจากการตีความ 

ทางจิตใจ และสมองหรือประสบการณของผูรับสาร เชน ความรูสึกนึกคิด ความตองการ เปนตน ไมใช

ตัวหนังสือหรือเอกสาร  

กระบวนการส่ือสารยังแบงออกเปนได 2 แบบคือ การส่ือสารทางเดียว และการส่ือสารสอง

ทาง ซึ่งในที่นี้ผูจัดทําขอยกตัวอยางกระบวนการส่ือสารแบบสองทางเนื่องจากกระบวนการนี้เปนการ

ส่ือสารที่สมบูรณเพราะมีขอมูลยอนกลับ (Feedback) มาหาผูสงสารตามแบบจําลองกระบวนการ

ส่ือสารตามแนวคิดของลาสเวลล (Lasswell Model)  มีสวนประกอบ 5 สวน คือ ผูสงสาร สาร ส่ือ ผูรับ

สาร และผลของการส่ือสาร 

 

ภาพที่ 2.15 แบบจําลองกระบวนการส่ือสารของลาสเวลล (Lasswell) 
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5. ภาพประกอบ (Illustration) 

ในอดีตภาพประกอบถูกเขียนขึ้นมาเพ่ือไวใชบันทึกเร่ืองราวในส่ิงที่พบเห็นจากในธรรมชาติ หรือ

ส่ิงรอบกาย สังเกตไดจากภาพวาดบนผนังถ้ําของมนุษยในสมัยกอนประวัติศาสตร ซึ่งมักถูกเขียนขึ้นจาก

สีที่มีอยูตามธรรมชาติใกลตัวนํามาวาดเปนรูปทรงตามแบบที่เห็น เพราะฉะนั้นภาพประกอบในชวงนี้จึง

เปนภาพที่มีลักษณะเปนสัญลักษณรูปคน สัตว เคร่ืองมือเคร่ืองไม ตนไม ไฟ ส่ือเปนความหมายแทนการ

ใชตัวอักษรที่ยังไมเกิดขึ้นเพ่ือบอกเลาวีถีการดําเนินชีวิต กิจกรรม การลาสัตวใหกับคนรุนถัดไปไดเขาใจ

ผานภาพวาดเหลานั้น 

   

ภาพที่ 2.16 ภาพวาดในถ้ํา กรอตเตโชเวต (Grotte Chauvet) ประเทศฝร่ังเศส 

ตอมาในยุคของประวัติศาสตร มนุษยมีวิวัฒนาการทั้งทางดานรางกาย จิตใจ และแนวความคิดที่

พัฒนาไปตามกาลเวลา ทําใหจินตนาการหรือเทคนิคที่ใชถายทอดเร่ืองราวเปล่ียนแปลงไป อาจซับซอน

มากขึ้นจากระบบของกระบวนการคิด วิเคราะห สังเคราะห ถิ่นอาศัย ความเช่ือความศรัทธาหรือ

ลักษณะการอยูเปนสังคมมากขึ้นกวาในยุคสมัยกอนประวัติศาสตร ผานรูปแบบการถายทอดงาน

ภาพประกอบใหม ๆ ซึ่งมีการเปล่ียนพัฒนาตามเชนกัน จนกระทั่งในยุคปจจุบันถึงแมรูปแบบการ

นําเสนอของภาพประกอบจะมีการหมุนเปล่ียนตลอดเวลาไปตามยุคสมัย และเวลา แตปฏิเสธไมไดวาส่ิง

สําคัญของภาพประกอบยังคงเหมือนเดิมกับการเปนส่ือกลางเพ่ือถายทอด บอกเลาเร่ืองราว อารมณของ

ผูสรางสรรคแกคนรับชมดวยรูปแบบที่แตกตางกันไป ไมวาจะในงานโฆษณา ส่ือส่ิงพิมพตาง ๆ มากมาย 

เห็นไดชัดคือหนังสือซึ่งภาพประกอบจะเปนตัวจูงใจผูบริโภคใหเกิดความสนใจ จินตนาการ อารมณรวม

ไปในเร่ืองที่ภาพกําลังทําหนาที่เปนตัวบรรยาย เหมือนคําพูดที่ใชไดเสมอวา “ภาพหนึ่งภาพแทนคําเปน

ลานคํา” 
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จากทรรศนะของบุคคลตาง ๆ ไดใหความหมายของภาพประกอบไวดังนี้ 

เซเวียร คอมาส (Xaviar Comas) ชางภาพชาวบาเซโลนา กลาววาหนังสือภาพคือสารที่สงผานไป

ยังผูอานเพ่ือใหพวกเขาสัมผัสถึงสาระเหลานั้นผานองคประกอบตาง ๆ หนังสือภาพที่ดีจะตองมีแนวคิดที่

ชัดเจนตอการนําเสนอ รวมไปถึงจํานวนภาพที่ตองใช รูปแบบการจัดเรียง วัสดุ และอ่ืน ๆ ทั้งหมดให

สอดคลองกัน 

เมเบน (Maeben) กลาวในเว็บออนไลนวา หนังสือภาพคือหนังสือที่ใชภาพในการส่ือสารเปน

สําคัญหรือไมมีตัวอักษรเลยก็ไดเพราะภาพเปนตัวดึงดูดความสนใจ ทําเร่ืองยากใหเปนเร่ืองงาย 

เอลิซาเบธ เคนเนดี้ (Elizabeth Kennedy) กลาวในเว็บไซต Thoughtco หัวขอ What Is a 

Picture Book? ไววา หนังสือภาพคือหนังสือสําหรับเด็กที่มีภาพเปนสวนสําคัญเทากันหรือมากกวา

ตัวหนังสือในการเลาเร่ือง 

จากความหมายของแหลงขอมูลตาง ๆ ที่นํามานั้นไดบอกความหมายที่ใกลเคียงกันเอาไวทําให

สามารถสรุปความหมายของภาพประกอบไดวา เปนภาพที่วาดประกอบขึ้นมาอยางมีจุดมุงหมายหรือ

ออกแบบขึ้นมาเพ่ือแสดงถึงการจินตนาการแทนในส่ิงที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปนตัวหนังสือให

เขาใจไดโดยงาย โดยที่รูปภาพประกอบนั้นยังคงเร่ืองราวใหสอดคลองกับเนื้อหาเชนเดิมไดอยู และชวย

สงเสริมใหเกิดความเขาใจที่กระจางชัดเจนและตรงกันทั้งผูส่ือสารและผูรับสาร นักวาดภาพประกอบ

มากมายไดใชวิธีในการส่ือสารเหลานี้แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับรูปแบบที่ถนัดของแตละคนที่จะ

เลือกสรรออกมาใชเพ่ือสงเสริมจินตนาการผานภาพประกอบ  

     

ภาพที่ 2.17 ผลงานภาพประกอบของอัลเบอโต มอทท (Alberto Montt) 
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ประเภทของภาพประกอบ อาจจําแนกประเภทของภาพประกอบไดเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ 

1. แบงตามงานภาพประกอบส่ิงพิมพ 

1.1 ภาพประกอบแบบภาพถาย เปนภาพประกอบที่เกิดจากการบันทึกฟลม มีทั้งที่เปน

สี และโทนขาว - ดํา สามารถถายทอดเร่ืองราวไดเหมือนจริง เปนธรรมชาติมีความละเอียดลอออยูใน

งาน ภาพประกอบในรูปแบบของภาพถายที่ดีควรรูจักการจัดวางภาพ การจัดแสงเงาซึ่งจะชวยเพ่ิม

คุณคา ความสมบูรณลงในผลงาน 

 

ภาพที่ 2.18 ตัวอยางภาพประกอบแบบภาพถายสีของคาลิน (Călin) 

 

  ภาพที่ 2.19 ตัวอยางภาพประกอบแบบภาพถายขาว - ดําของวิเวียน ไมเออร (Vivian Maier) 
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1.2 ภาพประกอบแบบภาพวาด เปนวิธีการใชภาพประกอบที่มาตั้งแตตอนตน และ

ยังคงไดรับความนิยมอยูในปจจุบันดวยเทคนิคที่การผสมผสานระหวางแบบเกา แบบใหม หากเทียบกับ

ภาพถายงานเขียนภาพประกอบนั้นจะมุงเนนไปที่อารมณ ความรูสึกที่จะถายทอดผานจากผลงาน

มากกวาความเหมือนจริงอยางที่ตาเห็น 

 

ภาพที่ 2.20 ตัวอยางภาพประกอบแบบภาพวาดโดยเฮคาลา (heikala) 

1.3 ภาพประกอบแบบภาพพิมพ เกิดจากการใชแมพิมพลักษณะตาง ๆ ซึ่งศิลปนเปน

ผูสรางขึ้นมาเองเชน แมพิมพไม แมพิมพโลหะ เพ่ือนํามาถายทอดลงบนวัสดุพ้ืนเรียบตามภาพตนแบบ

ทําใหภาพพิมพมีลักษณะเปน 2 มิติ แตความลึกที่ปรากฏเกิดจากตัวแมพิมพที่ใชหรือจากทัศนธาตุที่ผู

สรางสรรคนํามาใชในผลงานทําใหมีความรูสึกลึกขึ้นมา 

 

ภาพที่ 2.21 ตัวอยางภาพประกอบแบบภาพพิมพแกะไมโดย มณเฑียร ยางทอง 

mailto:heikalashop@gmail.com
http://exhibition.contestwar.com/taxonomy/term/2347
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1.4 ภาพประกอบแบบดิ จิทัล เกิดจากการสรางสรรค  ใช เทคนิคในโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

 

ภาพที่ 2.22 ตัวอยางภาพประกอบแบบดิจิทัลโดย ไอกาท ไอโตคู (Aykat Aydoglu) 

2. แบงตามลักษณะงานของภาพประกอบ 

2.1 ภาพประกอบแบบเสมือนจริง (Realistic Illustration) เปนภาพที่มีการถายทอด

ความเปนคน สัตว ส่ิงของในรายละเอียดใกลเคียงของจริงเหมือนตาเราเห็นมากที่สุด ในรูปแบบนี้จะ

นํามาใชงานตอเมื่อผูสรางสรรคผลงานตองการจะส่ือเนนเนื้อหา ใจความ ใหเกิดความชัดเจนตอผูรับชม

อยางรวดเร็ว  

 

ภาพที่ 2.23 ตัวอยางภาพประกอบเสมือนจริงดวยสีน้ํามันโดย โอมาร ออทิส (Omar Ortiz) 
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2.2 ภาพประกอบแบบนามธรรมธรรม (Abstract Illustration) งานภาพประกอบนี้

ดวยความเปนนามธรรมทําใหการส่ือสารตอผูรับชมนั้นอาจเปนไปไดยากหรือไมชัดเจนตรงตาม

เจตนารมณ แนวคิดผูสรางสรรคงาน ขึ้นอยูกับประสบการณที่ผูชมไดเรียนรูส่ังสมมา ความรูสึกนึกคิด ส่ิง

เหลานี้จะเปนปจจัยตอการตีความหมายในงานภาพประกอบประเภทนามธรรมโดยอาจอยูในรูปแบบ

ของภาพประกอบที่เปนกึ่งสัญลักษณหรือภาพสัญลักษณ  

 

ภาพที่ 2.24  ภาพประกอบแบบนามธรรมโดยลูคัส โกลดจีนอสกี (Łukasz Goledzinowski) 

2.3 ภาพประกอบแบบภาพการตูน (Cartoon Illustration) เปนภาพประกอบที่

สามารถเขาถึงผูรับชมไดดี ทุกเพศทุกวัย ดวยลักษณะของภาพประกอบที่เปนภาพแบบประดิษฐ ผู

สรางสรรคสามารถใสความคิด เนือ้หาไดอยางไรขีดจํากัด 

 

ภาพที่ 2.25 ภาพประกอบแบบการตนูโดยโทมัส เจมส (Thomas James)  

http://thomasjamesillustration.com/
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3. แบงตามลักษณะกลุมเปาหมายของงานภาพประกอบ 

3.1 ภาพประกอบหนังสือเด็ก ภาพประกอบในรูปแบบนี้จะเนนการสรางสรรคอยางไร

ขีดจํากัด มองดูงาย สวยงามเพ่ือการเสริมสรางจินตนาการจากการมองภาพซึ่งมีสัดสวนมากกวา

ตัวหนังสือ 

3.2 ภาพประกอบหนังสือสารคดี ภาพประกอบในงานสวนมากจะไดมาโดยวิธีการ

ถายภาพซึ่งสามารถถายทอดเร่ืองราวไดตรงความเปนจริงเหมือนกับที่ตาของเราเห็น เปนวิธีหนึ่งที่ตอง

อาศัยทักษะ ความชํานาญของผูสรางสรรคเพ่ือการส่ือสารทางอารมณเปนสําคัญ 

3.3 ภาพประกอบหนังสือวิชาการ ภาพประกอบจะถูกนํามาใชตามความเหมาะสม เปน

ทางการ และเชื่อมโยงกับเนื้อหาเพ่ือการส่ือสารออกมาไดอยางตรงจุด เนนความเขาใจที่ตรงกันระหวาง

ผูสรางสรรคกับผูอาน 

3.4 ภาพประกอบหนังสือนวนิยาย ภาพประกอบในงานนวนิยายหรือเร่ืองส้ันมักเปน

การสรางสรรคขึ้นมาอยางสอดคลองกับเนื้อเร่ืองหรือตัวละครเพ่ือประกอบจินตนาการของผูอานใหเปน

รูปรางที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้นสานอารมณไปกับเนื้อหาขางใน  

อิทธิผลที่ไดรับจากงานภาพประกอบ 

ตั้งแตในอดีตกอนประวัติศาสตรจะเร่ิมตนจวบจนถึงสมัยใหมในปจจุบัน ปฏิเสธไมไดวามี

ภาพประกอบสอดแทรกอยูในชีวิตประจําวันของเราอยูตลอดเวลาในรูปแบบของส่ือตาง ๆ โดยเฉพาะกับ

ส่ือส่ิงพิมพ โดยจากการศึกษาภาพประกอบที่ดีนั้นจะตองมีความงาม แนวความคิด เจตนารมณความ

สุนทรียของผูสรางสรรคอยูภายในผลงานซึ่งจะสรางอารมณ ความหมาย ความรูสึก จินตนาการที่เปน

อิสระตอผูที่รับชม รวมไปถึงการมีรายละเอียดที่ชัดเจนมากพอสําหรับนําเขาสูการกระบวนการถัดไป 

ในการสรางสรรคผลงานจุลนิพนธของผูจัดทํา สวนหนึ่งในแนวความคิดสําคัญของการทํางานคร้ัง

นี้มีอิทธิพลมาจาก ธีโอดอร ซูสส ไกเซิล หรือ ดร.ซูสส นามปากกานักเขียนการตูน (Cartoonist) ชาว

อเมริกันขวัญใจเด็ก ๆ ดวยงานเขียนที่เปนเอกลักษณโดดเดน มีลายเสนที่นารัก แปลกตาไมเหมือนใคร

ดวยตัวละครที่มีลักษณะยืดยาวไมสมสัดสวน แตมีเนื้อหาที่อานแลวสนุกสนาน ตลกขบขัน นอกจากนั้น 

ดร.ซูสส ยังเปนนักกวีผูสอดแทรกบทกวีคําคมที่มีสัมผัสสวยงาม คลองจองอานงาย และมีความหมายที่

สงผลลึกซึ้งตอผูอานอยางมากจนถูกนําไปไวในบทเรียนมหาวิทยาลัย  

จากคํากลาวของ ดร.ซูสส “อยารองไหใหกับส่ิงที่จบลงแลว แตจงย้ิมที่มันไดเกิดขึ้นแลวดีกวา” 

(Don't cry because it's over, Smile because it happened) หรือคําพูดจากตัวละครในภาพยนต

แอนิเมชันเร่ืองเดอะ โรแลกซ (The Lorax) ซึ่ง ดร.ซูสส ไดแฝงบทกวี และคําคมสะทอนผานบทตัวละคร

ไววา “ตนไมเอียงไปทางไหนก็ลมไปทางนั้น  นายจงระวังจะเอียงไปทางไหนด ีๆ แลวกัน” (A tree falls 
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the way it leans. Be careful which way you lean.) หมายถึงอะไรที่ไมพอดี ไมสมดุลจงระวังเอาไว 

อีกประโยคหนึ่งซึ่งกลาวไวเปนบทสรุปกอนจบเร่ืองวา “ถาหากโลกนี้ไมมีคนอยางคุณที่รักอะไรมากมาย

แลว มันก็จะไมมีอะไรดีขึ้น ไมมี” (UNLESS someone like you cares a whole awful lot, nothing 

is going to get better. It’s not) 

แตละบทกวีที่ยกตัวอยางในขางตนจะแสดงใหเห็นถึงทัศนคติตอการดําเนินชีวิต การเห็นคุณคา

ของตนเองในเชิงบวกของ ดร.ซูสส อยูเสมอไดไปอยางดี แตกอนจะผันตัวมาเปนนักเขียนการตูนแบบนี้

ไดไมใชเร่ืองงายเพราะมีเร่ืองทาทายมากมายเขามาทักทายในชีวิต ดร.ซูสสเกิดวันที่ 2 มีนาคม 1904 ใน

สปริงฟลดรัฐแมสซาชูเซตสในชวงของยุคสงครามกอนจะเสียชีวิตลงดวยโรคมะเร็งในวัน 24 กันยายน 

1991 ที่ลอสแองเจลิส แตถึงจะเกิดในยุคสงครามกระนั้นก็ยังสามารถมีรอยย้ิม อารมณขันตั้งแตเล็ก 

กอนที่จะตัดสินใจเขียนหนังสือสําหรับเด็กเพราะตองการทําใหโลกเปนสถานที่ ๆ ดีขึ้นสําหรับผูอื่น ดวย

การทําใหการอาน เขียน และเรียนรูเปนเร่ืองของความสุขสันต เขาทํางานเปนนักเขียนการตูนและ

นักเขียนตลกใหกับนิตยสารตาง ๆ และนําเสนอภาพประกอบสําหรับแคมเปญโฆษณา ตอมาภายใต

นามปากกา ดร.ซูสสมีผลงานหนังสือกวามากมาย ที่ทุกคนรูจักกันดีคือผลงานการตูนเร่ือง อีฟ ไอ แรน 

เดอะ ซู ในป 1950 ที่ยังจดจํากันไดถึงทุกวันนี้ หรือ ในรุนถัดมาอาจรูจักผลงานของเขาผานภาพยนตร

อยางเร่ือง ฮาว เดอะ กรินช สโตล คริสมาสต (How the Grinch stole Christmas) ที่ถูกนํามาสราง

เปนภาพยนตรในป 2000 กอนจะรีเมคเขาฉายในโรงภาพยนตรอีกคร้ังเมื่อปลายป 2561 และการตูน

แอนิเมชันจากหนังสือเร่ือง เดอะ โลแรกซ (The Lorax) ในป 2012  

เมื่อผูจัดทําไดอาน และชมผลงาน “เดอะ โรเล็กซ” (The Lorax) ทั้งในฉบับหนังสือและการตูน

แอนิเมชันของดร.ซูสส ทําใหผูจัดทําไดแงคิดที่ดี ๆ มีความรูสึกรวมไปกับงานที่แฝงเต็มไปดวยความคิด

มากมายซึ่งถายทอดออกมาผานรูปแบบที่เรียบงาย เขาถึงไดทุกวัยตามลายเสนของนามปากกา ดร.ซูสส 

ไมวาจะเปนความงาม คุณคาของชีวิต ธรรมชาติกับความสัมพันธที่เชื่อมโยงโดยตรงกับมนุษย ความกลา

หาญตอเจตนารมณที่สงตอมา ส่ิงเหลานี้ทําใหเกิดเปนคําถามตอตนเองถึงแงคิดที่ไดรับจากการช่ืนชม

ผลงาน และสามารถเปนแรงบันดาลใจในการสรางแนวความคิดงานนิพนธของผูจัดทําในที่สุด 

   

ภาพที่ 2.26 หนังสือภาพประกอบ และภาพยนตรแอนิเมชันเร่ืองเดอะ โรเล็กซ (The Lorax) 
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วีดคาร พานธิโค (Wiebke Pandikow) ศิลปนนักออกแบบเคร่ืองประดับประเทศเยอรมนีทาง

ตะวันออกเฉียงเหนือ การเติบโตขึ้นมาทามกลางธรรมชาติที่ปกคลุมเต็มไปดวยเนินเขาปาไมกลายเปน

แรงบันดาลใจของเธอตั้งแตอายุยังนอย และเปนสาเหตุใหตัดสินใจเขาเรียนในวิชาออกแบบหัตกรรมงาน

ฝมือเพ่ือมุงเขาสูการเปนนักออกแบบเคร่ืองประดับอยางเต็มตัว ในป 2014 วีดคาร พานธิโค (Wiebke 

Pandikow) เร่ิมตนทํางานออกแบบกับถุงพลาสติกโดยที่ยังไมแพรหลายในเชิงสรางสรรค และเปน

สัญลักษณความเลินเลอของมนุษย สังคมที่ไมใสใจ แตส่ิงนี้กลับนาสนใจสําหรับเธอ และมากพอที่จะทํา

ใหตัดสินใจสรางสรรคงานขึ้นมาเพ่ือใหนึกถึงธรรมชาติที่เราทิ้งเอาไวเบื้องหลังจากโครงสราง และพ้ืนผิว

ของพลาสติกตามแนวคิดของตนที่วา “สําหรับคนทั่วไปพลาสติกอาจไมลํ้าคา แตสําหรับฉันพลาสติก

กลับสวยงามอยางไมนาเ ช่ือ” ( In our culture, plastics are commonplace, invaluable yet 

insignificant. For me they bear the possibility of beauty.) 

ดวยลักษณะของงานสรางสรรคเคร่ืองประดับจากพลาสติกที่ถูกเปล่ียนใหมีความสวยงามอยางใน

ธรรมชาติเปนแนวทางใหมที่มีความโดดเดน ซึ่งตองอาศัยทักษะฝมือเฉพาะตัว ทําใหงานของ วีดคาร 

พานธิโค (Wiebke Pandikow) ดูสะดุดตาไมเหมือนใคร มีแนวคิดสะทอนใหเห็นอยางชัดเจนจากตัว

ช้ินงาน อิทธิผลที่ผูจัดทําไดรับมาคือรูปแบบวิธีการทํางานกับพลาสติกเพราะสนใจเร่ืองของเนื้อผิว

พลาสติก รูปทรงที่แตกตางกันยามมวน ยามคล่ีซึ่งทําใหไดเนื้อผิวที่ไมเหมือนกันทั้งส้ิน รวมไปถึงเร่ืองการ

ทํางานที่ละเอียดลออ สรางงานช้ินเล็กช้ินนอยสานกันจนเปนช้ินงานที่มีรายละเอียดสมบูรณ ถายทอด

ความงามของพลาสติกอีกรูปแบบหนึ่งในเชิงตรงขามกับความจริงระหวางธรรมชาติและพลาสติก ทําให

ช้ินงานเต็มเปยมไปดวยพลัง กลมกลืนอยางลงตัว จึงปฏิเสธไมไดวา วีดคาร พานธิโค (Wiebke 

Pandikow) มีอิทธิพลผลกับงานของผูจัดทําอยางย่ิง 

 

ภาพที่ 2.27 Wiebke Pandikow Jewelry artist 

https://www.youtube.com/channel/UCzDRWGmpgmOD1YIYDvkE-UQ
https://www.youtube.com/channel/UCzDRWGmpgmOD1YIYDvkE-UQ
https://www.youtube.com/channel/UCzDRWGmpgmOD1YIYDvkE-UQ
https://www.youtube.com/channel/UCzDRWGmpgmOD1YIYDvkE-UQ
https://www.youtube.com/channel/UCzDRWGmpgmOD1YIYDvkE-UQ
https://www.youtube.com/channel/UCzDRWGmpgmOD1YIYDvkE-UQ
https://www.youtube.com/channel/UCzDRWGmpgmOD1YIYDvkE-UQ
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      ภาพที่ 2.28 Wiebke Pandikow , Fallopia , 2015 , Recycle plastic bag and wood 

 

ภาพที่ 2.29 Wiebke Pandikow , Growth , 2016 , Recycle plastic bag and wood 

https://www.youtube.com/channel/UCzDRWGmpgmOD1YIYDvkE-UQ
https://www.youtube.com/channel/UCzDRWGmpgmOD1YIYDvkE-UQ
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ภาพที่ 2.30 Wiebke Pandikow , Perfoliata , 2016 , Recycle plastic bag and wood 

https://www.youtube.com/channel/UCzDRWGmpgmOD1YIYDvkE-UQ


 

บทที่ 3 

การออกแบบและพัฒนา 

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 

งานวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นในเชิงสร้างสรรค์ การสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นจึงเริ่มนับตั้งแต่ประสบการณ์ที่
อยู่รอบข้างที่ผ่านมาในแต่ละช่วงเวลาของตนประกอบกับแนวคิด ก่อนจะเข้าสู่กระบวนการของ
การศึกษาข้อมูลเชิงลึกของพลาสติกเพื่อค้นหาที่มาตั้งแต่เริ่มจนถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน รวมไปถึงการ
เดินทางไปยังสถานที่จริงเพื่อลงรายละเอียดมากขึ้น การศึกษาวัสดุจริงที่เป็นสิ่งของเหลือใช้ และ
ถุงพลาสติกต่าง ๆ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อแสวงหาความเป็นไปได้ในการออกแบบ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

เอกสารข้อมูลต่าง ๆ ผู้จัดท าเริ่มต้นจากการเก็บรวบรวมข้อมูลของพลาสติกท าให้เกิด
แนวความคิดหลักในการท างานเชิงสร้างสรรค์ครั้งนี้ขึ้น แล้วจึงศึกษาจากวัสดุจริง ๆ เช่น ถุงพลาสติก 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมเพื่อเก็บบันทึกเป็นข้อมูลโดยตรง ต่อมาจึงเป็นการเก็บข้อมูลผลงานต่าง ๆ ของ
ศิลปินที่ท างานศิลปะด้วยพลาสติก เพื่อน าอิทธิพลเหล่านั้นมาเป็นบรรทัดฐานในการทดลองและสร้าง
ชิ้นงานด้วยพลาสติก รวมไปถึงการเก็บข้อมูลพัฒนาการของเด็ก ข้อมูลในการออกแบบหนังสือ
ภาพประกอบ ฯ ซึ่งเป็นข้อมูลเอื้อประโยชน์ต่อการท างาน  

ออกแบบและพัฒนา 

 ในการออกแบบชิ้นงานเชิงสร้างสรรค์ด้วยพลาสติก ผู้จัดท าได้น าสิ่งที่ได้ศึกษาเบื้องต้นร่วมกับ
อิทธิพล เทคนิควิธีการต่าง ๆ จากศิลปินผู้สร้างงานด้วยพลาสติก น ามาวิเคราะห์ - สังเคราะห์ และ
ทดลองกับวัสดุจริง ๆ เพื่อเขียนเรื่องราว ค้นหากระบวนการสร้างภาพร่างต้นแบบ (Sketch) ต่าง ๆ 
อย่าง ตัวละคร (Character) ,โครงสี ที่เหมาะกับลักษณะของงานในรูปแบบหนังสือ และสอดคล้องกับ
เนื้อหา แนวความคิด วัตถุประสงค์ของผู้จัดท าโดยการใช้พลาสติกเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยขั้นตอนดังนี้   

 1. เนื้อเรื่อง  เป็นการน าเสนอเนื้อเรื่องจากสิ่งที่ได้ศึกษา จากจุดนี้น ามาล าดับเป็นเรื่องราว
ของหนังสือทั้งสามเล่ม โดยภายในเล่มแรกเริ่มต้นจากช่วงเวลาที่ธรรมชาติของทะเลยังงดงาม ก่อนจะ
แปรเปลี่ยนไปเมื่อมนุษย์น าพลาสติกมาทิ้งลงสู่ท้องทะเล เหลือเพียงภาพความสวยงามที่กลายเป็นความ
ทรงจ าในวันวานของผู้ใหญ่ผู้ที่เติบโตขึ้นมาโดยท าเพียงแค่เฝ้ามอง ในเล่มที่สองจะบอกเล่าถึงการ
เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเรามีพลาสติกเข้ามาเป็นส่วนที่ส าคัญมากขึ้นอย่างการมี “ต้นไม้พลาสติก” บอกถึง
ความหมายของความงดงามที่ยังมีอยู่ในพลาสติก สื่อถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากพลาสติกจะไม่มีทวีความ
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รุนแรงขึ้นเลย หากเราใส่ใจหรือคิดก่อนที่จะใช้ คิดก่อนที่จะทิ้ง สุดท้ายคือเล่มที่สามเป็นเรื่องราวของ
กาลเวลาที่ล่วงเลยมานานจนไม่มีธรรมชาติอีกแล้ว เหลือเพียงแค่สิ่งที่จ าลองขึ้นมาจากพลาสติก ขยะที่
เราทิ้งแต่ต้องน ากลับมาทดแทนสิ่งที่สูญเสียไปกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งผู้มีความฝันอยากจะสัมผัสธรรมชาติ
ในนิทานก่อนนอนที่ชื่นชอบสักครั้ง ความฝันสื่อถึงความว่างเปล่า จะเป็นเพียงแค่ภาพฝันลม ๆ แล้ง ๆ 
หากไม่ท าอะไรหรือจะเป็นฝันที่ได้รับการเติมเต็มถ้ามีคนเริ่มต้นที่จะใส่ใจ  

 2. การทดลอง  หลังจากที่ได้โครงเรื่อหลักของทั้งสามเล่มแล้วจะเป็นการทดลองเพื่อหาความ
เป็นไปได้ในการน าพลาสติกหรือสิ่งของเหลือใช้มาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานก่อนน าไปท าในรูปเล่มหนังสือ 
โดยการทดลองมีดังนี้ 

2.1 การทดลองครั้งที่ 1 

น าสิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ เช่น เศษผ้า เศษถุงพลาสติก แฟ้มพลาสติกเหลือใช้ แผ่นล้างจาน
ไม่ใช้แล้วมาประกบติดกันด้วยการสร้างเป็นภาพประกอบชิ้นหนึ่งขึ้นมา แต่เมื่อแล้วเสร็จ ผลจากการ
ทดลองที่ได้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนัก เนื่องจากภาพประกอบที่สร้างขาดความเป็นเอกภาพ จากการใช้วัสดุ
ที่มากจนเกินไปท าให้ชิ้นงานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน การประกอบเชื่อมต่อกันท าได้แต่ไม่สนิทด้วย
เนื้อของวัสดุท าให้ดึงออกได้ง่าย ไม่แข็งแรง 

 

ภาพที่ 3.1 ภาพประกอบด้วยส่ิงของเหลือใช้ 
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2.2 การทดลองครั้งที่ 2 

เหมือนการทดลองแรก แต่ลดการใช้วัสดุในการออกแบบน้อยลง เหลือแค่เศษของผ้า 
พลาสติก และกระดาษเท่านั้นซึ่งผลที่ได้คือยังขาดความเป็นเอกภาพเหมือนเดิม ภาพประกอบยังคงไม่ไป
ในทิศทางเดียวกัน  

 

ภาพที่ 3.2 ภาพประกอบด้วยเศษผ้า กระดาษและเศษพลาสติก 

2.3 การทดลองครั้งที่ 3 

เป็นการทดลองที่ลดการใช้วัสดุในการออกแบบเหลือแค่ 2 วัสดุคือ กระดาษกับหลอด
พลาสติก น ากระดาษที่เหลือใช้มาพ่นสีเป็นพื้นรองรับ และใช้กระดาษอีกแผ่นมากรีดท าเป็นรูปทรงของ
ดอกไม้ที่น าหลอดพลาสติกมารีดจนอ่อนตัวลงแล้วจึงท าการดัดทรงให้เป็นก้านใบไม้ ติดกาวทับลงบน
กระดาษชิ้นแรก ให้สีแสดงขึ้นมาผ่านช่องว่างที่ตัดไว้เป็นรูปร่าง อีกวิธีหนึ่งคือใช้วัสดุจากเศษเชือก
พลาสติกมาตัดเป็นรูปร่างต่าง ๆ เพื่อสร้างเป็นภาพประกอบแบบทิวทัศน์ (Location) กับเศษผ้าเหลือทิ้ง
จากโรงงาน คัดมาสามสีส าหรับท าเป็นพื้น ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แปะติดให้เสมือนเป็นพื้นดินในภาพประกอบ 

ผลที่ได้จากการทดลอง ชิ้นงานที่ผู้จัดท าสร้างมีความงามเกิดขึ้นอยู่เฉพาะแต่ละจุดท าให้
ภายในภาพประกอบยังคงไม่มีความเป็นเอกภาพหรือไม่ไปมีทิศทางเดียวกันอยู่ เหมือนเป็นการพยายาม
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ที่มากเกินไปจนไม่สามารถดึงเอาแก่นของวัสดุแต่ละอย่างชิ้นขึ้นมาได้ ไม่แข็งแรง ดึงออกได้ง่ายท าให้ยัง
ไม่เหมาะสมกับลักษณะงานของผู้จัดท า 

 

ภาพที่ 3.3 ภาพประกอบด้วยกระดาษและเศษพลาสติกจากหลอด 

 

 ภาพที่ 3.4 ภาพประกอบจากเศษเชือกพลาสติกและเศษผ้าจากโรงงาน  
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2.4 การทดลองครั้งที่ 4 

จาก 3 การทดลองแรกที่เห็นได้ชัดว่างานยังขาดความเป็นเอกภาพ ชิ้นงานไม่ไปในทิศทาง
เดียวกันจึงเป็นสาเหตุให้การทดลองครั้งที่ 4 นี้ ผู้จัดท าเลือกวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเพียงชิ้นเดียว
เพื่อน ามาต่อยอดเป็นภาพประกอบต่อไป ซึ่งวัสดุที่เลือกใช้นั้นคือพลาสติก เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีขั้นตอน
ในการท าที่ใกล้เคียงเหมาะกับงานหนังสือมากที่สุด โดยการใช้ความร้อนจากเตารีดเป็นกาวประสาน
ระหว่างพลาสติกเข้าไว้ด้วยกัน ซ้อนทับเป็นชั้น (Layer) ให้ได้ภาพตามที่ต้องการ ผลออกมาคือชิ้นงาน
เริ่มมีความเป็นเอกภาพมากขึ้น มีวิธีการจัดการ แต่ปัญหาคือความหนาของพลาสติก เมื่อประกบกันไป
เรื่อย ๆ จะท าให้แต่ละหน้านั้นมีความหนา ท าให้เวลารวมเล่มหนังสือนั้นแต่ละหน้าจะบานออก ไม่
สามารถประกบกันได้อย่างสมบูรณ์เหมือนอย่างหนังสือทั่วไปตามร้านจัดจ าหน่าย 

   

ภาพที่ 3.5 ภาพประกอบจากพลาสติก 

 3. ร่างต้นแบบ  (Sketch Design) เมื่อได้รูปแบบการท างานที่จะสามารน าไปพัฒนาต่อยอด
ได้แล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการร่างและออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ภาย ในเล่มหนังสือซึ่งแบ่งการ
ออกแบบขั้นตอนนี้ได้ดังนี้ 

3.1 ออกแบบตัวละคร (Character Design) 
ตามเนื้อเรื่องที่ได้วางโครงเอาไว้จะมีตัวละครหลักทั้งสิ้น 3 แบบนั่นคือ หญิงสาว เด็กชาย 

และต้นไม้ ซึ่งตัวละครที่เป็นคนนั้น ในช่วงแรกจะลงรายละเอียดต่าง ๆ ของหน้า หู ตา จมูก รวมไปถึง
เครื่องแต่งการตามปกติโดยใช้ขวดน้ าพลาสติกเป็นต้นแบบ ท าให้พบว่าการออกแบบครั้งนี้ยังไม่เหมาะ
กับรูปแบบการท างานที่ได้มาจากการทดลองครั้งที่ 4 เนื่องจากวัสดุในการท าเป็นพลาสติกท าให้ควบคุม
การท างานได้ยากกว่าการเขียนด้วยมือ รวมไปถึงโครงสร้างของภาพร่างที่ยังไม่สมดุลสมสัดส่วนที่
สวยงามของมนุษย์ ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนให้เป็นเพียงการใช้เส้นรอบนอก (Outline) เท่านั้นโดยมี
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จุดมุ่งหมายให้ดูง่าย สามารถมองออกว่าตัวละครที่ออกแบบนั้นเป็นเพศใด ช่วงอายุไหน ส าหรับการ
ออกแบบตัวละครที่เป็นต้นไม้จะอาศัยโครงสร้างที่ดูง่ายเหมือนของการออกแบบคน เพียงแต่ใส่
รายละเอียดลงไปอย่าง เส้นประ เส้นโค้งตามโครงโดยรอบ เพื่อเพิ่มองค์ประกอบให้ดูสมบูรณ์ 

 

 
 

ภาพที่ 3.6 ภาพร่างตัวละคร 
 

 
 

ภาพที่ 3.7 ภาพตัวละครแบบสมบูรณ์ในเล่มที ่1 
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ภาพที่ 3.8 ภาพตัวละครแบบสมบูรณ์ในเล่มที ่2 
 

 
 

ภาพที่ 3.9 ภาพตัวละครแบบสมบูรณ์ในเล่มที ่3 
 

3.2 ออกแบบโครงสีของเรื่องจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงตามจ านวนเล่มดังนี้ 

เล่ม 1 มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติในทะเล การออกแบบจึงเน้นเรื่องราวความสวยงาม
ของทะเล บนผิวทะเล ใต้ท้องทะเลที่มีสัตว์น้ าอาศัยอยู่ด้วยกัน โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากบทเพลง “โอ้ 
ทะเลแสนงาม” มาเล่าเป็นภาพของท้องทะเลในแบบต่าง ๆ และจากเนื้อเรื่องที่ทะเลยังสดใสเพราะ
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มนุษย์ยังไม่น าพลาสติกเข้ามาสร้างปัญหา ท าให้เลือกใช้โทนสีแบบสีเดียว (Mono tone) โดยการไล่ค่า
น้ าหนักของสีฟ้าเพื่อสร้างบรรยากาศแสดงความสดใสของทะเล และหลีกเลี่ยงการใช้สีฟ้าเพียงสีเดียว 
เพื่อให้การไล่ระดับสีมีความสมบูรณ์ลงตัว  

เล่ม 2 โทนของเรื่องต่างจากในเล่มแรกผู้จัดท าจึงเปลี่ยนมาใช้สีเป็นสีม่วงออกไปทางโทน
อุ่นเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของการที่มีพลาสติกเข้ามาเป็นต้นไม้ เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ 
โดยสีม่วงซึ่งใช้เป็นสีหลักนั้นน ามาจากเสื้อกันฝนพลาสติกที่ใช้แล้ว น ามาผสมกับถุงพลาสติกใบอื่น ๆ 
เพื่อหาความเข้ากันได้ไปพร้อม ๆ กัน 

เล่ม 3 ด้วยเนื้อเรื่องที่เล่าถึงเมืองไร้ธรรมชาติ โทนสีในเล่มนี้จึงใช้สีเขียวเป็นหลักผสมกับสี
น้ าเงินเข้ม (จากถุงขยะพลาสติกสีด าและถุงพลาสติกสีฟ้ารีดทับกันจนเป็นเนื้อเดียว) แสดงความหม่น
ของธรรมชาติ และความสดใสที่หายไปแล้วหรือถูกท าลายลงจากในเล่มแรก 

   

ภาพที่ 3.10 ภาพโทนสีที่ใช้ เรียงตามล ากับจากซ้ายไปขาว (เล่มที่ 1 , เล่มที่ 2 , เล่มที่ 3) 

4. ขั้นตอนการสร้างภาพประกอบด้วยพลาสติก  

4.1  วัสดุอุปกรณ์ มีดังนี้ 

4.1.1 แผ่นกระดาน 

 4.1.2 ถุงพลาสติกหลายสี จ าแนกไว้เป็นหมวด ๆ  

 4.1.3 กระดาษไข 

 4.1.4  กระดาษชานอ้อยแบบบางตัดเป็นแผ่นขนาด 8 x 17 นิ้ว 
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 4.1.5 เตารีด 

 4.1.6 แผ่นรองตัด 

 4.1.7 ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด 

 4.1.8 ปากกาเมจิก 

 4.1.9 ที่กรีดกระดาษ และใบมีดขนาดต่าง ๆ  

 4.1.10 บัดกรี 

 4.1.11 สเปรย์กาว 

  

ภาพที่ 3.11 อุปกรณ์ที่ใช้ในการท าชิ้นงาน  

4.2 การเตรียมระดับไฟเตารีด 

ระดับไฟเตารีดเป็นเรื่องหนึ่งที่ส าคัญต่อการท างานกับแผ่นพลาสติก เนื่องจากพลาสติกมี
ปฏิกิริยาไวต่อการความร้อนท าให้เกิดการหดตัวหากใช้ระดับไฟไม่เหมาะสม ซึ่งความร้อนแต่ละระดับ
ของเตารีดจะส่งผลแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความหนา - บางของแผ่นพลาสติก 

ไฟระดับ A เป็นระดับไฟอ่อนเหมาะส าหรับพลาสติกบาง ๆ มาประกบเข้าด้วยกันเพราะ
ความบางจะท าให้เชื่อมติดกันง่าย ไม่หดตัวมากท าให้มีขนาดเท่ากับตอนที่ตัดออกมาแต่แรก ลักษณะ
เนื้อผิว (Texture) เกิดขึ้นชัด แต่ใช้เวลานาน หากต้องการไล่สียังคงมองเห็นความต่างของระดับ ไม่เรียบ
เนียน  

ไฟระดับ B  เป็นระดับไฟปานกลางที่ผู้จัดท าใช้ในการท างานมากที่สุด เพราะได้ทั้งเนื้อผิว 
ทั้งความเนียนของการต่อสี และกินเวลาน้อยกว่าไฟในระดับอ่อนเพื่อเชื่อมพลาสติกแต่ละแผ่น แต่การ
หดตัวจะมีมากกว่าดังนั้นจึงต้องระมัดระวังไม่รีดทับนานจนเกินไป 
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ไฟระดับ C  เป็นระดับไฟแรงที่สุดที่ผู้จัดท าใช้ส าหรับรีดทับพลาสติกที่มีความหนามาก 
วิธีนี้จะช่วยประหยัดเวลา การต่อสีพลาสติกแต่ละแผ่นรวมตัวกันได้ดี และติดกันเร็ว แต่การหดตัวของ
พลาสติกจะมีมากท าให้การควบคุมให้ตรงตามภาพร่างท าได้ยากยิ่งขึ้น เนื้อผิวที่ได้จะแตกต่างกับ 2 
ระดับแรกตรงที่จะเรียบเนียนติดไปด้วยกันเกิดเป็นพื้นผิวแบบใหม่ หากไม่ระวังหรือรีดนานเกินไปเพียง
นิดเดียวงานจะเสียหาย 

 

ภาพที่ 3.12 ตัวอย่างการต่อสีพลาสติกด้วยไฟระดับ B 

 

ภาพที่ 3.13 เนื้อผิวพลาสติกที่ได้จากการรีดด้วยไฟระดับ C 

5. การวิเคราะห์รูปทรงตามหลักทัศนธาตุ 

ผู้จัดท าได้น าหลักทัศนธาตุมาเข้ามาประกอบในชิ้นงานเพื่อสื่ออารมณ์ให้ภาพประกอบ
พลาสติกเกิดความสมบูรณ์ สามารถสะท้อนลักษณะพิเศษเฉพาะของตัววัสดุเองเนื่องจากในระยะ
แรกเริ่มของการสร้างชิ้นงานนั้น ภาพประกอบจะมีลักษณะที่เกิดจากขย าพลาสติกให้ยับจนเกิดรอยทับ
กันไปมาแล้วรีดทับให้เรียบติดกับตัวกระดาษชานอ้อนด้วยไฟที่แรงเพื่อให้พลาสติกกับตัวฐานยึดติดกัน 
ไม่หลุดโดยง่าย โดยทัศนธาตุที่ผู้จัดท าได้เลือกมาใช้งานสร้างสรรค์ผลงานมีดังนี้ 
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5.1 รูปทรง (Form) 
เป็นตัวละครหลักหรือตัวละครรองในงานที่เลือกใช้สื่อความหมายในแต่ละฉากแต่ละเล่ม 

เช่น ตัวละครสัตว์ป่าที่มีทั้งต้นไม้เล็กใหญ่สลับกันรายล้อม บอกถึงการอาศัยอยู่ในป่าลึกซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าอาณาเขตของธรรมชาติถูกรุกล้ า เป็นต้น ซึ่งออกแบบจะท าให้เห็นและเข้าใจว่าคืออะไรจากเส้นรอบ
นอก (Outline) แล้วจึงน ามีดที่ใช้ส าหรับงานกรีดกระดาษ ค่อย ๆ ตัดแผ่นพลาสติกออกมาเป็นรูปร่างที่
วางเอาไว้ 

 

 
 

ภาพที่ 3.14 ภาพกรีดถุงพลาสติกที่รีดแล้วเปน็รูปทรงตามที่ต้องการด้วยใบมดี 
 

 
 

ภาพที่ 3.15 ตัวอย่างการใช้รูปทรงในภาพประกอบ 
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5.2 เส้น (Line)  

เส้นเป็นพื้นฐานของโครงสร้าง สามารถแสดงความรู้สึกได้อย่างหลายหลายตามลักษณะที่มี
มากมายตั้งแต่ เส้นตรง ,โค้งคล้ายลูกคลื่น ,หยัก , ซิกแซ็ก ไปจนถึงน้ าหนักที่ไม่สม่ าเสมอกันก็แสดง
อารมณ์ที่แตกต่างออกไป โดยในผลงานผู้จัดท าเลือกใช้เส้นที่มีลักษณะโค้งมากกว่าเส้นตรงเพราะเส้นโค้ง
จะให้ความรู้สึก อิสระ นิ่มนวล ดูเคลื่อนไหวมากกว่าเส้นตรง 

 

 
 

ภาพที่ 3.16 การใช้เส้นในงานภาพประกอบ 

5.3 จุด (Point) 

จุดเป็นสิ่งที่เล็กที่สุดที่กระจายอยู่ซ้ า ๆ ในธรรมชาติ ในสิ่งข้าง ๆ รอบตัวเราเสมอ เป็นทัศน
ธาตุแรกที่เป็นองค์ประกอบของทัศนธาตุอื่น ๆ สัมพันธ์กับพื้นที่ว่างโดยการสร้างความหมายให้กับพื้นที่
ว่างได้ ในชิ้นงานผู้จัดท าจึงน าทัศนธาตุจุดมาสร้างเป็นสิ่งต่าง ๆ เช่น จุดสุกใสของดวงดาว ฟองอากาศใต้
ท้องทะเล โดยมีความเล็ก - ใหญ่ ความหนา - บางไม่เท่ากัน  

 

 
 

ภาพที่ 3.17 การใช้จุดในงานภาพประกอบ 
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5.4 น้ าหนัก (Tone) 

เป็นความอ่อนแกของบริเวณที่ถูกแสงว่าง และบริเวณที่เป็นเงา หรือความอ่อน - แก่ของสี 
ๆ หนึ่ง ผู้จัดท าน าหลักนี้มาใส่ในงานภาพประกอบ ตัวอย่างเช่น การไล่สีแสดงระดับน้ าตื้นน้ าลึกด้วยการ
รีดแผ่นพลาสติกซ้อนทับกันให้เกิดความอ่อนแก่ การสร้างระยะไกล ระยะลึก หรือกับฟองอากาศใต้ทะเล
ที่เจาะรูตัวพลาสติกให้ทะลุเห็นเนื้อผิวสีขาวนวล ๆ ของกระดาษชานอ้อย เพิ่มค่าความสว่างในงานที่มีค่า
ของความมืดแล้ว 

   

ภาพที่ 3.18 ภาพแสดงค่าน้ าหนักในภาพประกอบ 

5.5 พื้นผิว (Texture) 

พลาสติกที่ถูกความร้อน เมื่อจับจะรู้สึกได้ถึงความเรียบ หยาบ ขรุขระ หนา - บาง ซึ่งเป็น
ลักษณะพิเศษเฉพาะของถุงพลาสติกซึ่งท าให้เกิดความรู้สึกทั้งจากการมอง และสัมผัส ไม่เบื่อตา 

 

ภาพที่ 3.19 ภาพประกอบตอนตน้ที่เนน้ให้เกิดรอยยับของพลาสติก พื้นผิวแบบเรียบ 
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ภาพที่ 3.20 ภาพประกอบพืน้ผิวหยาบ 

6. ขั้นตอนการใช้โปรแกรมกับงานภาพประกอบ 

6.1  การท างานภาพประกอบกับโปรมแกรม Adobe Photoshop CS6 

เมื่อท าภาพประกอบพลาสติกครบทุกแผ่นตามที่วางไว้แล้ว ขั้นตอนนี้คือการน าเอา
ภาพประกอบทั้งหมดเข้าเครื่องแสกนเพื่อแปลงเป็นไฟล์ดิจิทัลมาจัดท าเป็นรูปเล่มหนังสือต่อไป โดยการ
แสกนนั้นแม้ว่าจะสะดวกเนื่องจากได้ภาพที่เหมือนจริง เห็นเนื้อผิวของพลาสติก แต่ในเรื่องของสีนั้นเป็น
สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ ดังนั้นเมื่อได้ไฟล์มาผู้จัดท าจึงน าไปปรับค่าสีกับโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 
เพื่อให้ไฟล์สแกนภาพประกอบตรงของจริงมากที่สุด  

  

ภาพที่ 3.21 ภาพก่อน และหลังปรับสีในโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 เรียงจากซ้ายไปขวา 
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6.2  การท างานภาพประกอบกับโปรมแกรม Adobe InDesign CS6 

ขั้นตอนต่อมาเมื่อปรับค่าสีให้ตรงตามความต้องการทั้งหมดแล้วคือการใส่เนื้อหา โดย
ผู้จัดท าใช้โปรแกรม Adobe InDesign CS6 ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับจัดเรียงหน้าหนังสือโดยเฉพาะ มา
จัดหน้าของหนังสือทั้ง 3 เล่มพร้อมกับใส่เนื้อหาไปด้วยในคราวเดียวกัน เพื่อความสะดวกในการส่งไฟล์
ให้ร้านพิมพ์ โดยแต่ละหน้าจัดวางเป็นหน้าคู่เนื่องด้วยรูปแบบการเย็บของหนังสือที่เป็นแบบปกแข็ง ใน
เนื้อหานั้นผู้จัดท าได้ท าไว้ 2 ภาษา คือภาษาไทยและภาษาอังกฤษซึ่งจากการศึกษา และเก็บรวบรวม
ข้อมูลตัวอักษรที่เหมาะกับการอธิบายหรือเล่าเรื่อง ส่วนใหญ่ที่นิยมมีอยู่ด้วยกัน 2 ประเภท คือ 
Angsana New และ Sarabun ผู้จัดท าเลือกใช้ Th Sarabun New เนื่องจากเป็นตัวอักษรที่อ่านได้ง่าย 
มีความบางท าให้รู้สึกสบายตากว่าตัวอักษรในรูปแบบ Angsana New ซึ่งมีความหนามากกว่า 

 

ภาพที่ 3.22 การจัดเรียงหน้าและใส่เนื้อเรื่องในโปรแกรม Adobe InDesign 
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ภาพที่ 3.23 ภาพประกอบในโปรแกรมเมื่อจัดวางเนื้อเรื่องลงไป 

 

ภาพที่ 3.24 ภาพหน้าปกในโปรแกรมเมื่อจัดวางชื่อเรื่องและเรื่องย่อ 



 

บทที่ 4 

การสรางสรรคและพัฒนาผลงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน การพัฒนางานเปนส่ิงที่สําคัญ เร่ิมแรกตองอาศัยจากการศึกษาเพ่ือเปน

ขอมูลในเบื้องตนกอนจะนํามาคนควาทดลองจนไดรูปแบบที่เหมาะสมเปนของตนเอง ตอจากนั้นจึงเปน

การทํางานอยางตอเนื่อง เนื่องจากความสม่ําเสมอจะนํามาซึ่งการเรียนรูที่ทําใหคนพบวิธีใหม ๆ  เก็บ

เกี่ยวเปนประสบการณซึ่งจะสรางความคุนเคยกับงาน รูวาตองแกไขปญหาอยางไรเมื่อมีขอผิดพลาด

เกิดขึ้นระหวางปฏิบัติงาน ส่ิงเหลานี้จะเปนตัวกําหนดทิศทางในการพัฒนางานอยางเปนระบบ และ

มองเห็นไดวาการพัฒนางานเหลานั้นอยูในรูปแบบที่เหมาะสมแลวหรือไม ดังนั้นในชวงระยะเวลาของ

การปฏิบัติงานผูจัดทาํจึงสามารถแบงไดดังนี ้

1. การพัฒนาผลงาน เลมที่ 1 

  1.1 ระยะที่ 1  

ดานเทคนิค ในระยะแรกเปนชวงของการทดลอง และเรียนรูเพ่ิมมากขึ้นของผูจัดทํา จึง

ทําใหมีการลองผิดลองถูก สรางความเขาใจกับเทคนิคอยูหลายคร้ังอยางคอนขางใชเวลากวาจะได

รูปแบบที่เหมาะสม และสามารถนําไปตอยอดแผนตอไป  

ดานเนื้อหา เปนระยะเร่ิมแรกของเนื้อเร่ือง ผลงานในระยะนี้จึงเปนเร่ืองราวที่เกี่ยวกับ

ธรรมชาติของทองทะเลที่งดงามเต็มไปดวยสีสันของชีวิตในตอนที่ยังไมมีกลุมคนนําพลาสติกเขามาบอน

ทําลายทัศนียภาพที่สวยงามเหลานี้โดยใชเนื้อเพลง “โอทะเลแสนงาม” ในการนํามาบรรยายเปน

ภาพประกอบแตละแผน 

1.2 ระยะที่ 2 

ดานเทคนิค เร่ิมไดรูปแบบที่เหมาะสมเพราะมีความเขาใจกับเนื้อวัสดุของพลาสติก และ

ระดับไฟของเตารีดจึงสามารถกําหนดทิศทางหรือการใสรายละเอียดของงานภาพประกอบไดอยาง

แนนอนมากขึ้น 

ดานเนื้อหา มีการเปล่ียนแปลงจากการสรางภาพประกอบขึ้นมาดวยเนื้อเพลง มาเปน

การใชเพลงเพ่ือเปนแรงบันดาลใจ เนื่องจากการสรางเนื้อหาจากเพลงอยางในระยะที ่1 เหมือนเปนการ

ตีกรอบความคิดของการสรางประกอบใหอยูแคในเนื้อเพลงเทานั้น นอกจากนี้อาจทําใหการเลาเร่ืองมี

ความแตกตางจากหนังสืออีกสองเลม จากการเลาเร่ืองดวยเนื้อเพลงที่มีแคในเลมที่ 1 เลมเดียว  

 



45 

 

1.3 ระยะที่ 3 

ดานเทคนิค ในระยะที่สามนี้จะเปนการนําเทคนิคตาง ๆ ที่เรียนรูมาปรับปรุงแกไข

ภาพประกอบที่ยังไมสมบูรณใหมีน้ําหนักหรือความสวยงามเทากับภาพประกอบอ่ืน ๆ ในเลม และ

ออกแบบภาพปกของหนังสือเลมที่ 1 โดยใหความสอดคลองกับภาพเนื้อเร่ืองขางใน  

ดานเนื้อหา “Past of the sea” ทะเลในวันวานเปนชื่อเร่ืองที่มีภาพประกอบเปนหญิงสาว

กําลังหลับตาเหมือนคอย ๆ ปลอยตัวเองดําดิ่งลงใตน้ํา หมายถึงการจมอยูในความทรงจําที่สวยงามกวา

ความจริงจึงตองหลับตาเพ่ือนึกภาพเหลานั้นขึ้นมา และจากแนวคิดนี้ผูจัดทําจึงเลือกใชฟอนต Sweet 

Hipster เปนฟอนตประเภท Script ในการทําหนาปกซึ่งเขียนเลียนแบบจากลายมือทําใหแตละตัวมี

จังหวะน้ําหนักความหนา - บางไมเทากัน ใหความรูเปนอิสระ มีสวนโคงใหความรูสึกเหมือนคล่ืนน้ําซึ่ง

เปนภาพประกอบหลักของเลมที่ 1 

 

ภาพที่ 4.1 ภาพผลงานในเลมที่ 1 ปกหนาและปกหลัง 
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ภาพที่ 4.2 ภาพผลงานในเลมที่ 1 หนา 1-2 

 

ภาพที่ 4.3 ภาพผลงานในเลมที่ 1 หนา 3-4 
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ภาพที่ 4.4 ภาพผลงานในเลมที่ 1 หนา 5-6 

 

ภาพที่ 4.5 ภาพผลงานในเลมที่ 1 หนา 7-8 
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ภาพที่ 4.6 ภาพผลงานในเลมที่ 1 หนา 9-10 

 

ภาพที่ 4.7 ภาพผลงานในเลมที่ 1 หนา 11-12 
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ภาพที่ 4.8 ภาพผลงานในเลมที่ 1 หนา 13-14 

 

ภาพที่ 4.9 ภาพผลงานในเลมที่ 1 หนา 15-16 
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ภาพที่ 4.10 ภาพผลงานในเลมที่ 1 หนา 17-18 

 

ภาพที่ 4.11 ภาพผลงานในเลมที่ 1 หนา 19-20 
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2. การพัฒนาผลงาน เลมที่ 2 

2.1  ระยะที่ 1 

ดานเทคนิค  หลังจากผานการสรางช้ินงานในชวงระยะแรกมา ผู จัดทํามีแนวทาง

ดําเนินงานที่ชัดเจนมาย่ิงขึ้น ทําใหใชเวลานอยลงกวาตอนแรก ไมวาจะเปนเทคนิคการผสมสี การไล

ระดับสีของถุงพลาสติกที่มีความเนียนมากขึ้น รูวาตองใชความรอนของเตารีดที่ระดับใดจึงไดรูปทรงที่

สวยงามดูสมบูรณ ในสวนของการสรางรายละเอียดตาง ๆ ในงาน เชน ลายบนลําตนของไมจะใชเทคนิค

การซอนสีพลาสติกทําใหลายไมในภาพประกอบดูมีมิติมากย่ิงขึ้น สําหรับพ้ืนหลัง (Background) ได

พัฒนามาใชเทคนิคการซอนไลระดับสีดวยรูปแบบการตัดโดยไมใหเปนแนวตรงจนเกินไปเพ่ือสราง

ความรูสึกอิสระ เรียนรูที่จะสรางคาน้ําหนักเงาโดยการผสมสีถุงพลาสติกใหไดคาความเขมแทนการใช

ถุงพลาสติกสีดําเพียงอยางเดียวซึ่งจะทําใหงานดูโดดเกินไป 

ดานเนื้อหา ในสวนของระยะที่สองนี้ แนวทางของเร่ืองจะเลาตอจากภายหลังที่พลาสติก

เขามามีบทบาทมากขึ้นจากเนื้อเร่ืองในชวงแรกทําใหสถานที่เปล่ียนไปอยูในปาซึ่งมี “ตนไมพลาสติก” 

เขามาอยูเปนสวนหนึ่งของธรรมชาติแสดงใหเห็นถึงการเปล่ียน และเปนการบอกเลาถึงความแตกตางแต

เหมือนกันระหวางธรรมชาติ และพลาสติก แตกตางเพราะตนไมพลาสติกยังคงเหมือนเดิมในยามที่ตนไม

ธรรมชาติเปล่ียนแปลง รวงโรยไปตามฤดูกาล เหมือนกันตรงที่ความงามในธรรมชาติก็ไมตางกับส่ิงงดงาม

ที่อยูภายในของพลาสติก 

2.2 ระยะที่ 2 

ดานเทคนิค เทคนิคในระยะนี้จะเปนการทํารายละเอียด รวมไปกับการเลือกใชสีใหมีสีสัน

ย่ิงขึ้นจากการเลือกใชสีของพลาสติกเขามาผสมโดยไมหลุดออกจากโทนสีหลักของเลมที่ 2 เพ่ือทําให

ภาพมีความสมบูรณย่ิงขึ้น 

ดานเนื้อหา ระยะที่สองนี้จะเปนการออกแบบหนาปกของหนังสือ “There is Beauty 

inside of me” ความงามยังคงอยูในตัวฉัน ผูจัดทําตั้งซื่อเร่ืองใหตรงกับประเด็กหลักของเร่ืองที่ตองการ

ใหเห็นถึงความงามที่มีอยูในพลาสติก โทนสีที่ใชเปนโทนเขมแสดงใหเห็นถึงขางในปาลึกที่ยังเปน

ธรรมชาติ โดยมีเงาสีมวงสะทอนออกจากแตละตนซึ่งเปนสีของตนไมพลาสติก เปรียบเทียบใหเห็นวาทั้ง

สองอยางถึงจะแตกตางกันอยางไรก็ยังคงเปนตนไมเหมือนกันอยู โดยฟอนตที่ใชผูจัดทําเลือกคือ Sweet 

water เปนฟอนตประเภทเดียวกับหนังสือเลมแรกในการออกแบบปก ดวยความที่มีสวนโคงบนเสนตรง

ซึ่งใหความรูสึกที่แข็งแรง มั่นคงเชนเดียวกับลําตนไมที่มีความโคงงอตามรูปแบบของธรรมชาต ิ
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ภาพที่ 4.12 ภาพผลงานในเลมที่ 2 ปกหนา และปกหลัง 

 
 

ภาพที่ 4.13 ภาพผลงานในเลมที่ 2 หนา 1-2 
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ภาพที่ 4.14 ภาพผลงานในเลมที่ 2 หนา 3-4 

 

ภาพที่ 4.15 ภาพผลงานในเลมที่ 2 หนา 5-6 
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ภาพที่ 4.16 ภาพผลงานในเลมที่ 2 หนา 7-8 

 

ภาพที่ 4.17 ภาพผลงานในเลมที่ 2 หนา 9-10 
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ภาพที่ 4.18 ภาพผลงานในเลมที่ 2 หนา 11-12 

 

ภาพที่ 4.19 ภาพผลงานในเลมที่ 2 หนา 13-14 
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ภาพที่ 4.20 ภาพผลงานในเลมที่ 2 หนา 15-16 

 

ภาพที่ 4.21 ภาพผลงานในเลมที่ 2 หนา 17-18 
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3. การพัฒนาผลงาน เลมที่ 3 

 3.1 ระยะที ่1 

ดานเทคนิค ผูจัดทํานําเทคนิคของเลมที่ 2 ในระยะแรกเขามาชวยในการหาสีที่จะ

สามารถเขากันไดกับโทนสีที่กําหนดไวในคร้ังแรกเพ่ือกําหนดทิศทางการทํางาน 

ดานเนื้อหา ในชวงนี้จะบอกผลของเนื้อเร่ืองในระยะแรก และระยะที่สองที่ทําให

ธรรมชาติในเมือง ๆ หนึ่งหายไปดวยการกระทําที่ลืมใสใจมากขึ้นเร่ือย ๆ จนกระทั่งพลาสติกที่ทิ้งไวถูก

นํากลับมาแทนที่ธรรมชาติ มีการเปรียบเทียบความฝนวาเหมือนกับดอกไมที่ตองใชเวลารอคอยกวาจะ

เห็นผล ตัวละคร 2 วัยในเร่ืองส่ือถึงเวลาที่ลวงเลยมา คนแกคือผูที่ยังอยูเพ่ือมาเลาเร่ืองตอใหคนรุนหลัง

ไดฟง และไดฝน ดังนั้นฝนของเด็กหนุมที่อยากจะเห็นธรรมชาติจริง ๆ จะเปนจริงหรือไมก็ได หากไมมี

คนเร่ิมก็จะไมมีอะไรเกิดขึ้น ความฝนที่เปรียบไววาเหมือนกับดอกไมจึงหมายถึงตรงนี้ เพราะดอกไมจะ

ผลิบานไดตองลดน้ํา ฝนจะเปนจริงไดเด็กนอยตองลงมือทํา 

3.2 ระยะที ่2 

ดานเทคนิค ในชวงระยะเวลานี้  เปนชวงเวลาที่ ผู จัดทําสามารถนําส่ิงที่ ได เ รียนรู  

ประสบการณจากการแกไขปญหา ขอผิดพลาดตาง ๆ ที่ทํางานตอเนื่องมาอยางสม่ําเสมอจากชวง

ระยะแรก และชวงระยะที่สองมาปรับปรุง พัฒนาตอยอดในชวงระยะที่สามนี้ทําใหช้ินงานมีความ

สมบูรณมากย่ิงขึ้น รวมถึงการไดพบเทคนิคใหม ๆ ที่สามารถนํามาใชในงานภาพประกอบพลาสติกได

อยางหลากหลายรวมกับวิธีเทคนิคเกา สงผลใหช้ินงานของผูจัดทํามีรายละเอียดที่สมบูรณย่ิงขึ้น 

สอดคลองกับวัตถุประสงค แนวความคิด รูปแบบการนําเสนอเปนรูปเลมหนังสือตามความมุงหวังที่ตั้งไว 

ดานเนื้อหา ในการออกแบบหนาปก “Light of the boy” แสงของเด็กหนุม ผูจัดทําตั้ง

ชื่อในเลมนี้ใหสอดคลองกับปกที่มีแสงดาวตกมาจากฟากฟา ซึ่งตามความเชื่อของดาวตกหากขอพรจะทํา

ใหสมปรารถนาที่มีอยูในตัวของเด็กหนุมตัวละครหลักในเลมสามที่ฝนจะเห็นธรรมชาติจริง ๆ อยางแรง

กลาแมจะริบหร่ีก็ตามในเมืองที่ไรธรรมชาติ การเลือกใชฟอนตผูจัดทํานํา Summer Font ซึ่งเปน

ประเภท San Serif หรือฟอนตไมมีหาง ใหความรูสึกเรียบงาย ทันสมัย เพราะมีการเอยถึงเร่ืองของเวลา

ที่ลวงเลยมานั่นเอง 
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ภาพที่ 4.22 ภาพผลงานเลมที่ 3 ปกหนา และปกหลัง 

 

ภาพที่ 4.23 ภาพผลงานในเลมที่ 3 หนา 1-2 
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ภาพที่ 4.24 ภาพผลงานในเลมที่ 3 หนา 3-4 

 

ภาพที่ 4.25 ภาพผลงานในเลมที่ 3 หนา 5-6 
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ภาพที่ 4.26 ภาพผลงานในเลมที่ 3 หนา 7-8 

 

ภาพที่ 4.27 ภาพผลงานในเลมที่ 3 หนา 9-10 
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ภาพที่ 4.28 ภาพผลงานในเลมที่ 3 หนา 11-12 

 

ภาพที่ 4.29 ภาพผลงานในเลมที่ 3 หนา 13-14 
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ภาพที่ 4.30 ภาพผลงานในเลมที่ 3 หนา 15-16 

 

ภาพที่ 4.31 ภาพผลงานในเลมที่ 3 หนา 17-18 
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ภาพผลงานที่สมบูรณ 

 

ภาพที่ 4.32 ภาพหนังสือทั้งสามเลมเมื่อจัดพิมพเสร็จ 

 

ภาพที่ 4.33 ภาพหนังสือทั้งสามเลมเมื่อจัดพิมพเสร็จ 
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ภาพที่ 4.34 ภาพกลองบรรจุภัณฑหนังสือ



 

บทที่ 5 

สรุปผลการดําเนินและขอเสนอแนะ 

สรุปผลดําเนินงาน 

 จากแนวคิดที่วา พลาสติกไมใชตัวการแตอาจเปนเพราะเรา ผูที่เปนคนเลือกบทบาทใหกับ

พลาสติก และเห็นคุณคาชีวิต ธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมนอยลงทุกที นํามาสูการทดลองโครงการวิจัย

การศึกษาพลาสติกเพ่ืออกแบบหนังสือภาพประกอบสําหรับเด็กปฐมวัยในคร้ังนี้จากพลาสติก ในการ

ทํางานในรูปแบบของหนังสือ 3 เลม 3 เร่ืองราว ซึ่งหนังสือเปรียบเสมือนของคูกันกับเหลาเด็ก ๆ วัย

เรียนรูที่เปนกลุมเปาหมายหลักของผูจัดทํา ดวยความมุงหวังวาหนังสือที่มีภาพประกอบจากพลาสติกทั้ง 

3 ฉบับนี้จะเผยใหเห็นถึงความงามที่ซุกซอนอยูภายในของพลาสติกที่ใคร ๆ ตางก็มองวาไมดีทั้งที่จริง

แลวมีมุมนี้อยู หากเราทุกคนเลือกใชพลาสติกเหลานี้อยางรูคุณคา 

 การดําเนินงานในระยะแรกยังคงอยูในขั้นของการทดลองดวยเพราะปจจัยตาง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะ

การดําเนินงาน จากการรีดทับเพียงใหเห็นรอบยับของพลาสติก กลายมาเปนการสรางภาพประกอบดวย

พลาสติกที่ซอนทับกันเพ่ือสรางเปนบรรยากาศที่มีพ้ืนผิวเปนเอกลักษณของพลาสติกเอง ตัวละครจะ

แสดงสีสันหลายชั้นของพลาสติกที่ผสมกันผานการรีด และการใชองคประกอบทางทัศนธาตุเขามาพัฒนา

ชวยเติมแตงรายละเอียดตาง ๆ จนภาพประกอบเสร็จสมบูรณ  

 ในทายที่สุดคือการนําภาพประกอบเหลานั้นพิมพเปนเลมหนังสือ จากสัมผัสของพลาสติกที่ผาน

ปลายนิ้วมือกลายมาเปนการสัมผัสจากดวงตา ที่ซึ่งพ้ืนผิวของพลาสติกยังคงปรากฏใหเห็นบน

หนากระดาษธรรมดา ๆ ของหนังสือเพ่ือใหผูอานไดรูสึกแปลกใจ กอนที่จะไดเขาใจแลวไดลองเปล่ียนมุม

ที่จะมองใหม วาส่ิงที่ตนกําลังมองอยูนั้นคือพลาสติกที่สามารถจะงดงามไดเชนกันนั่นเอง 

ปญหาและอุปสรรค 

1. การใชพลาสติกในการทําภาพประกอบ ดวยเนื้อของวัสดุทําใหการติดกับแกนกระดาษที่ใช

เปนฐานรองงานประกบกันไดไมสนิท 

2. ในการจัดทําเปนรูปเลม หนังสือไมสามารถถายทอดรายละเอียดของพ้ืนผิวไดเทากับ

ภาพประกอบของจริง 

3. สีในรูปแบบไฟลดิจิทัลไมตรงกับภาพประกอบที่ทําจากวัสดุจริง 

4. ตองเร่ิมตนทํางานใหมเมื่อเทคนิคเกิดขอผิดพลาด ทําใหไมสามารถทําตามชวงเวลาที่

วางแผนเอาไวได 
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ขอเสนอแนะ 

1. ตอยอดดวยการทําเปนภาพประกอบแบบเคล่ือนไหว (Animation)  

2. สรางสรรคดวยพลาสติกจริง ๆ เพ่ือใหชิ้นงานเกิดประโยชนในการใชงานจริงสูงสุด
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