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แบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาสาหรับผู้พิการทางการเห็นระดับปฐมวัย จัดทาขึ้นโดยมีจุดประสงค์
หลักเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้พิการทางการเห็น ได้ ใช้ศึกษาเรียนรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิต ผ่านวิธีการรับรู้
โดยการสั ม ผั ส อั ก ษรเบรลล์ แ ละสื่ อ ภาพนู น คนตาบอดเพื่ อ ให้ เกิ ด การรั บ รู้ เรี ย นรู้ค วบคู่ ไปกั บ การ
จินตนาการ ความคิด และเสริมสร้างทักษะให้กับผู้พิการ เพื่อให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างพื้นฐานการ
เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
ผู้จัดทาจึงได้จัดทาหนังสือแบบฝึกทักษะเชาวน์ ปัญญาสาหรับผู้พิการทางการเห็นระดับ ปฐมวัย
เพื่อพัฒนาด้านทักษะการรับรู้ ของผู้พิการ โดยทาการจัดทาหนังสือ จานวน 4 เล่ม ประกอบไปด้วยชุด
Master จานวน 2 ชุด และชุด Brailon จานวน 2 ชุด จากโปรแกรม Adobe illustrator cc 2018 และ
โปรแกรม Adobe Photoshop CS6
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Abstract
Brain exercise project for preschool aged child who are visually impaired people
is created mainly to benefit unsighted people. Also, for them to use as geometry study
tool by touching braille and embossed image. Creator wants to create imagination and
knowledge along with enhance skills for people with disabilities, nevertheless, provide
advantages and strengthen readers’ mathematics skill.
Hence, organizer creates a brain exercise book to develop recognition skills for
preschool aged child who are visually impaired people by creating 4 books consist of 2
Master sets and 2 Brailon sets. The creator use Adobe Illustrator CC 2018 and Adobe
Photoshop CS6 to develop the project.
Keywords: Preschool aged child / Brain exercise / Geometry
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปัจจุบันควำมรู้เกี่ยวกับเรขำคณิตมีส่วนเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของมนุษย์เรำอย่ำง
มำก เรำใช้เรขำคณิตเพื่อทำควำมเข้ำใจหรืออธิบำยสิ่งต่ำง ๆ รอบตัว เช่น ใช้เรขำคณิตในกำรสำรวจ
ก่อสร้ำง เรขำคณิ ตยังช่วยพัฒ นำทักษะที่สำคัญ หลำยประกำร เช่น กำรคิด กำรใช้เหตุผล ซึ่งทักษะ
เหล่ำนี้เป็นพื้นฐำนของกำรเรียนรู้ และเชื่อมโยงควำมรู้ทำงคณิตศำสตร์ ควบคู่ไปกับแขนงอื่น ๆ
ด้ำนสื่อกำรสอนสำหรับผู้พิกำรทำงกำรมองเห็นมีจำนวนเพิ่มมำกขึ้ นไม่ว่ำจะเป็นหนังสือเรียนที่
เป็นอักษรเบรลล์ เทป แผ่นซีดี เพื่อกำรศึกษำโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อผู้พิกำรทำงกำรมองเห็น เป็นต้น
สิ่งเหล่ำนี้สำมำรถช่วยพัฒนำควำมสำมำรถของผู้พิกำรทำงกำรมองเห็นให้ใกล้เคียงกับคนปกติได้ อ้ำงอิง
จำกรำยงำนข้อมูลสถำนกำรณ์ด้ำนคนพิกำรในประเทศไทย โดย กรมส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพชีวิตคน
พิ ก ำร กระทรวงพั ฒ นำสั งคมและควำมมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (31 ธัน วำคม 2558) พบผู้ พิ ก ำรด้ ำนกำร
มองเห็ น คิดเป็ น ร้อยละ 10.81 (187,853 คน) 30 มีนำคม 2559. (ธีร์ธ วัช เจนวัช รรักษ์ , กรรมกำร
สถำบันคนตำบอดแห่งชำติเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ)
ด้ว ยจ ำนวนผู้ ป่ ว ย และผู้ ด้ อ ยโอกำสทำงกำรมองเห็ น ที่ เพิ่ มมำกขึ้ น เรำมองเห็ น ควำมส ำคั ญ
กำรศึกษำของผู้พิกำร จึงจัดทำ โครงกำรออกแบบ แบบฝึกทักษะเชำวน์ปัญญำสำหรับผู้พิกำรทำงกำร
เห็ น ระดับ ปฐมวัย มูล นิ ธิช่ว ยคนตำบอดแห่ งประเทศไทยในพระบรมรำชินูป ถัมภ์ รูปแบบตัวอักษร
เบรลล์(Braille code) และสื่อภำพนูน ซึ่งเป็นสื่อกำรเรียนรู้สำหรับผู้พิกำรทำงกำรมองเห็น เพื่อเป็น
ช่อ งทำงในกำรสื่ อ สำร และพั ฒ นำกำรทำงด้ ำนกำรเรีย นรู้ ทั ก ษะกำรรับ รู้ ด้ ว ยวิ ธีก ำรสั ม ผั ส ผ่ ำ น
กระบวนกำรคิดและจินตนำกำร เป็นพื้นฐำนของวิชำคณิตศำสตร์ เพื่อส่งเสริมทำงด้ำนพัฒนำกำรเรียนรู้
ให้แก่คนตำบอดหรือผู้บกพร่อง ทำงกำรมองเห็นและมอบโอกำสแก่ผู้พิกำรทำงกำรมองเห็น ได้มีโอกำส
ใช้งำนแบบฝึกทักษะเชำวน์ปัญญำ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้ำงพื้นฐำนกำรเรียนรู้วิชำคณิตศำสตร์
2. เพิ่มทักษะกำรรับรู้ของพิกำรด้วยวิธีกำรสัมผัส
3. ส่งเสริมทักษะกำรอ่ำน กระบวนกำรคิด และจินตนำกำรให้แก่ผู้พิกำรทำงกำรเห็น
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กลุ่มเป้ำหมำย
1. คนตำบอดและผู้พิกำรทำงกำรเห็นระดับปฐมวัย
2. ผู้ที่ต้องกำรศึกษำในเกี่ยวกับกำรรับรู้สื่อภำพนูนของคนตำบอดด้วยวิธีกำรสัมผัส
ขอบเขต
1. ออกแบบหนังสือแบบฝึกทักษะ Master
2. ออกแบบคู่มือเฉลยแบบฝึกทักษะ Master
3. หนังสือแบบฝึกทักษะสื่อภำพนูน (Brailon) สำหรับคนตำบอด
4. หนังสือคู่มือเฉลยแบบฝึกทักษะสื่อภำพนูน (Brailon) สำหรับคนตำบอด
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
ในกำรออกแบบ แบบฝึกทักษะเชำวน์ปัญญำสำหรับผู้พิกำรทำงกำรเห็นระดับปฐมวัย ผู้จัดทำได้
วำงแผนกำรดำเนินงำนไว้ดังนี้
1. ศึกษำข้อมูลโดยกำรเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยกำรสอบถำมผู้พิกำรทำงสำยตำและเจ้ำหน้ำที่
มูลนิธิคนตำบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชินูปถัมภ์
2. ศึกษำวิธีกำรรับรู้ กำรอ่ำนและควำมเข้ำใจของผู้พิกำร
3. ศึกษำกำรใช้อักษรเบรลล์
4. ศึกษำขั้นตอนและวิธีกำรทำสื่อภำพนูน
5. ศึกษำลักษณะโจทย์เชำว์ปัญญำและรูปร่ำงเรขำคณิต
6. ลงมือปฏิบัติงำนตำมขอบเขตที่กำหนดไว้
7. นำผลงำนที่ได้ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้ำหมำยและสรุปผล
นิยำมศัพท์เฉพำะ
เรขำคณิต คือ คณิตศำสตร์แขนงหนึ่งที่ว่ำด้วยกำรจำแนกประเภท สมบัติ และโครงสร้ำงของเซต
ของจุดที่เรียงกันอย่ำงมีระเบียบตำมกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้เป็นรูปทรงต่ำง ๆ เช่น เส้นตรง วงกลม รูป
สำมเหลี่ยม ระนำบ รูปกรวย
ปฐมวัย คือ วัยต้น วัยแรก วัยเด็ก วัยอนุบำล
เชำวน์ปัญญำ คือ ควำมสำมำรถทำงสติปัญญำ เข้ำใจ มีไหวพริบ มีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำ
มีควำมสำมำรถในกำรจำ ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวและอยู่รวมกับสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
1. เพิ่มโอกำสให้ผู้พิกำรทำงกำรเห็นได้ใช้งำนหนังสือเรียนในรูปแบบของสื่อภำพนูน
2. เสริมสร้ำงทักษะกำรรับรู้ จินตนำกำร และกระบวนกำรคิด ของผู้พิกำร
3. เพื่อเป็นประโยชน์ด้ำนศึกษำและเป็นแนวทำงสำหรับบุคคลทั่วไป ที่สนใจสื่อภำพนูนเพื่อ
คนตำบอด

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน
สิ่งที่มีลักษณะนูนและมีพื้นผิวสัมผัสที่สูงขึ้นมาจากเเนวระนาบสื่อภาพนูนเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารในเรื่องที่เราต้องการให้คนที่มีนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาได้รับรู้ถึงรูปร่าง ลักษณะ
โครงสร้าง และขอบเขต สิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นการพั ฒนาสื่อภาพนูนสาหรับ
นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา จึงเป็นการขจัดอุปสรรคให้มีโอกาสได้สัมผัสสื่อภาพนูนเพื่อให้มี
มโนภาพเกิดขึ้นขณะที่ได้สัมผัสแล้วนาไปประกอบการสร้างจินตนาการต่อไปอย่างมีหลักการและสื่อภาพ
นูนช่วยเสริมให้นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตามีความเข้าใจในเรื่องนั้นมากขึ้นสามารถเรียนรู้ได้
เท่าเทียมกับนักเรียนปกติ
แนวความคิด
โครงการออกแบบแบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาสาหรับผู้พิการทางการเห็นระดับปฐมวัย เพื่อเพิ่ม
โอกาสให้แก่ผู้พิการทางสายตาเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ ด้านการอ่าน การรับรู้ ได้เช่นคนปกติ
ทั่วไปและความเท่าเทียมด้านการสื่อสารผ่านอักษรเบรลล์ ผ่านการสัมผัสด้วยปลายนิ้วมือซึ่งเป็นระบบ
การเขียนการอ่านหนังสือสาหรับผู้พิการทางสายตาที่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการและตระหนักถึง
คุณ ประโยชน์ ของอั ก ษรสั ม ผั ส ชนิ ด นี้ วั ต ถุป ระสงค์ เพื่ อ ผู้ พิ ก ารทางสายตาให้ ได้ รับ ประโยชน์ อ ย่า ง
กว้างขวาง สะดวก และความเท่ าเทียมทางการรับรู้ด้านการสื่ อสารซึ่งเป็น ประโยชน์ แก่ผู้ พิการทาง
สายตา
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
การออกแบบโครงการออกแบบแบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาสาหรับผู้พิการทางการเห็นระดับ
ปฐมวัย มีการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาเป็นประโยชน์ในการดาเนินโครงงานและพัฒนาโครงงาน
เพื่อจะนามาประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์ในการดาเนินการดังต่อไปนี้
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ศึกษาการแทนตัวอักษร (อักษรเบรลล์)
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้และการสัมผัสของคนตาบอด
ศึกษาข้อมูล กริด (การจัดวาง)
ทฤษฎีเนื้อหาการจัดองค์ประกอบศิลป์
เทคนิค Thermoforming
ทฤษฎีตัวอักษร
ทฤษฎีสีและการรับรู้
Brailon Paper (สื่อภาพนูน)
อิทธิพลศิลปะยุค Bauhaus

1. ศึกษาการแทนตัวอักษร (อักษรเบรลล์)
1.1 อักษรเบรลล์
อักษรเบรลล์ คือ อักษรที่ใช้ในระบบการเรียนการสอนสาหรับคนตาบอด ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของ
จุดนูนเขียนลงบนกระดาษ โดยใช้ปลายนิ้วมือสัมผัสในการอ่าน อักษรเบรลล์สาหรับคนตาบอดนี้มีการ
คิดประดิษฐ์เป็น ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1824 โดยนักเรียนตาบอดชาวฝรั่งเศส ชื่อ หลุ ยส์ เบรลล์ (Louis
Braille)
หลุยส์ เบรลล์ เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม ค.ศ. 1809 ณ เมือง Coupvray ประเทศฝรั่งเศส หลุยส์
เบรลล์ตาบอดเพราะเกิดอุบัติเหตุเมื่ออายุ 3 ขวบ ตอนแรกเขาเรียนร่วมในโรงเรียนปกติ ต่อมาได้ไป
เรี ย นที่ ส ถาบั น คนตาบอดแห่ งชาติ ฝ รั่ งเศส เมื อ งปารีส และเป็ น ครูส อนหนั งสื อ ในเวลาต่ อ มา เขามี
ความรู้สึกสานึกว่า คนตาบอดหากไม่มีอักษรสาหรับบันทึกข้อความแล้วการศึกษาจะเป็นไปได้ไม่ดี เขามี
ความคิดมาจากนายทหารแห่งกองทัพบกฝรั่งเศสชื่อ กัปตันชาลส์ บาบิแอร์ ซึ่งได้นาวิธีการส่งข่าวสาร
ทางทหารในเวลากลางคืน มาให้ คนตาบอดลองใช้ดูระบบนี้ใช้รหั ส จุดขีด นูนลงบนกระดาษแข็ง ซึ่ง
เรียกว่า โซโนกราฟฟี่ (Sonography) แม้ระบบนี้ค่อนข้างจะยุ่งยากแต่ห ลุยส์ เบรลล์ เห็นคุณค่าของ
วิธีการนี้จึงได้นามาดัดแปลงให้เหมาะกับการสัมผัสด้วยปลายนิ้ว โดยให้มีจุดหกจุดเรียงกันเป็นสองแถว
ทางตั้งแถวด้านซ้ายเรียงจากบนลงล่างเรียกจุด 1, 2, 3 และทางตั้งแถวด้านขวาเรียงจากบนลงล่างเรียก
จุด 4, 5, 6 แล้วนาจุดต่าง ๆ นี้มาจัดกลุ่มกันเป็นรหัสได้ถึง 63 กลุ่ม และสามารถนาไปใช้แทนตัวอักษร
ห รื อ สั ญ ลั ก ษ ณ์ ใน วิ ช าค ณิ ต ศ าส ต ร์ วิ ท ย าศ าส ต ร์ ด น ต รี แ ล ะเค รื่ อ งห ม าย ต่ าง ๆ ได้
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หลุยส์ เบรลล์ ได้ประกาศวิธีการใช้อักษรสาหรับคนตาบอดในปี ค.ศ. 1824 เมื่อเขามีอายุได้ 15
ปี ต่อมานักเรียนตาบอดเกิดความกระตือรือร้นในโอกาสใหม่นี้มาก และคาว่า “เบรลล์” จึงถือว่าเป็น
อักษรสาหรับคนตาบอดซึ่งมาจากชื่อ “หลุยส์ เบรลล์” เพื่อเป็นการยกย่องให้กับผู้คิดประดิษฐ์ขึ้น หลุยส์
เบรลล์ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1852 เพียง 2 ปี ก่อนระบบการเขียนการอ่านหนังสือ
สาหรับคนตาบอดจะเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการ

ภาพที่ 2.1 อักษรเบรลล์ที่กาหนดใช้แทนพยัญชนะ
แหล่งที่มา : https://www.slri.or.th/th/index.php/applications--research-highlight/2014-0204-07-43-44.html
1.2 ความหมายของอักษรเบรลล์ (Braille)
อักษรเบรลล์ เป็นอักษรสาหรับคนตาบอด มีลักษณะเป็นจุดนูนเล็ก ๆ ใน 1 ช่องประกอบด้วย 6
ตาแหน่ ง ซึ่งน ามาจั ดเป็ น กลุ่มสลับกันไปมาเป็นรหั สแทนอักษรตาดีห รือสัญ ลั กษณ์ ทางคณิ ตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ ดนตรี ฯลฯ การเขียนใช้เครื่องมือเฉพาะเรียกว่าสเลท (Slate) และสไตตัส (Stylus) การ
พิมพ์ใช้เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ (Brailler)
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1.3 การกาเนิดอักษรเบรลล์ภาษาไทย
มีขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2482 โดยสุภาพสตรีอเมริกันตาบอด ชื่อ มิสเจนีวีฟ คอลฟิลด์ (Miss
Genevive Caufield) โดยได้ร่วมกับคณะคนไทยคิดอักษรเบรลล์ภาษาไทยขึ้น ซึ่งประยุกต์มาจากอักษร
เบรลล์ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงเป็นการเปิดศักราชแห่งการเรียนรู้หนังสือของคนตาบอดไทย
ต่อมาได้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ ในความดูแลของมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศ
ไทย มิส เจนี วีฟ คอลฟิ ล ด์ จึ งได้ ช่ว ยงานของมูล นิธิ ฯ ตลอดมาและถึงแก่ก รรมในปี พ.ศ. 2515 ใน
ประเทศไทย
2. ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้และการสัมผัสของคนตาบอด
2.1 การรับรู้ หมายถึง การรู้สึกสัมผัสที่ได้รับการตีความให้เกิดความหมายแล้ว เช่นในขณะนี้
เราอยู่ในภาวะการรู้สึก (Conscious) คือลืมตาตื่นอยู่ ในทันใดนั้น เรารู้สึกได้ยินเสียงดังปังมาแต่ไกล
(การรู้สึกสัมผัส-Sensation) แต่เราไม่รู้ความหมายคือไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรเราจึงยังไม่เกิดการรับรู้ แต่ครู่
ต่อมามีคนบอกว่าเป็นเสียงระเบิดของยางรถยนต์เราจึงเกิดการรู้ความหมายของการรู้สึกสัมผัสนั้ นดังนี้
เรียกว่าเราเกิดการรับรู้
2.2 การรับ รู้เป็ นพื้น ฐานการเรียนรู้ที่สาคัญของบุคคลเพราะการตอบสนองพฤติกรรมใด ๆ
จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อมของตนและความสามารถในการแปลความหมายของสภาพนั้น ๆ
ดังนั้น การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้และสิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจัยการ
รับรู้ประกอบด้วยประสาทสัมผัสและปัจจัยทางจิต คือความรู้เดิม ความต้องการและเจตคติเป็นต้น การ
รับรู้จะประกอบด้วยกระบวนการสามด้าน คือการรับสัมผัสการแปลความหมายและอารมณ์
2.3 การสัมผัสกับผู้พิการทางสายตา การสัมผัสด้วยนิ้วมือช่วยคนตาบอดหลายคนให้สามารถ
อ่านหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่จาเป็น สมัยนี้มีการจัดเตรียมหลายอย่างเพื่อคนตาบอด ทาให้สามารถ
เข้าถึงวิทยาการและความรู้ได้ง่ายกว่าสมัยก่อน และมีโอกาสเรียนรู้เรื่องต่างๆ รวมถึงเรื่องศาสนาด้วย
นอกจากสิ่งพิมพ์อักษรเบรลล์แล้วยังมีบันทึกเสียงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยคนตาบอด
และเครื่องมือเหล่ านี้ก็ช่วยคนตาบอดให้ สามารถอ่านคัมภีร์ไบเบิล และคู่มือเรียนคัมภีร์ไบเบิล ที่ผลิ ต
ออกมามากมายได้ แน่นอนว่าการใช้ชีวิตแบบมองไม่เห็นไม่ใช่เรื่ องง่ายแต่คนตาบอดแค่พิการทางสายตา
ไม่ได้พิการในการใช้ชีวิต การใช้ประสาทสัมผัสอื่นนอกจากดวงตาต่างก็เติมเต็มสิ่งที่ขาดไปได้ในชีวิตได้
เป็นอย่างดี
2.3.1 หู เสียงมีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตของคนตาบอดมาก เพราะสามารถช่วยให้คนตา
บอดจาแนกสิ่งรอบตัวได้ เช่น แยกแยะบุคคลจากเสียงพูด ช่วยในการทางานและเสพสิ่งบันเทิงต่าง ๆ ซึ่ง
แท้จริงแล้วคนตาบอดไม่ได้หูดีกว่าคนทั่วไป เพียงแค่ต้องใช้หูในชีวิตประจาวันมากกว่าจึงสังเกตสิ่งต่าง ๆ
ได้ละเอียดขึ้น เช่นบอกได้ว่าปุ่มหมายเลข 147 และ * บนโทรศัพท์มีเสียงเหมือนกัน เช่นเดียวกับ 2 5 8
0 และ 3 6 9 # และที่น่ าสนใจคือคนตาบอดสามารถทา Ecolation ได้ คือ เมื่อคนตาบอดต้องการรู้
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ตาแหน่งของวัตถุที่อยู่ใกล้ ๆ พวกเขาจะทาเสียงด้วยการ เดาะลิ้น ตบมือ หรืออื่น ๆ ตามความถนัดแล้ว
คอยฟังคลื่นเสียงที่กระทบกับวัตถุแล้วสะท้อนกลับมายังหูและสมองเพื่อหาตาแหน่งของสิ่งนั้นๆ
2.3.2 จมูก มีความสาคัญกับคนตาบอด เช่น เวลาเดินไปตามสถานที่ต่าง ๆ กลิ่นเฉพาะ
ของสถานที่นั้นจะช่วยบอกตาแหน่งและช่วยไม่ให้หลงทาง เช่น กลิ่นแอร์ แสดงว่ามีห้างสรรพสินค้าอยู่ไม่
ไกลและกลิ่นยังช่วยให้พวกเขาสามารถแยกแยะชนิดของอาหารได้ด้วย
2.3.3 สัมผัส คนตาบอดจาเป็นต้องใช้การสัมผัสอย่างมากในชีวิตประจาวันทั้งการเลือก
ซื้อของจาพวกเสื้อผ้า ผัก ผลไม้ หรือผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกันไปจนถึงแยกแยะจากวัสดุรูปทรงต่างๆ
2.3.4 ปาก บางครั้งที่คนตาบอดตกอยู่ในสถานการณ์ที่ช่วยเหลือตนเองลาบาก การเอ่ย
ปากถามคนอื่นจึงเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด
2.3.5 สมอง คนตาบอดมีทักษะความจาเหนือชั้นกว่า เพราะสมองด้านการมองเห็นมี
การปรับตัวนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในเยรูซาเลม พบว่าคนตาบอดมีทักษะในการจดจาตาแหน่งสิ่งของที่
วางไว้ได้เป็นอย่างดี เอฮุด โซฮารี นักชีววิทยาประสาทจากมหาวิทยาลัยฮีบรูว์ อธิบายว่า การที่คนตา
บอดสูญเสียการรับรู้ทางการมองเห็น ทาให้พวกเขารับรู้โลกผ่านประสบการณ์ที่มีการจัดเรียงลาดับเป็น
ช่วงชุดโซฮารีและคณะผู้วิจั ย ให้เหตุผลว่า เนื่องจากคนตาบอดใช้ยุทธศาสตร์ในการจดจาสิ่งของดังนั้น
ยิ่งฝึกก็ยิ่งเก่ง ทาให้คนตาบอดมีทักษะในการจดจาเหนือกว่างานอื่น
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3. ศึกษาข้อมูล กริด (การจัดวาง)
3.1 กริด ( Grid )
เส้นที่ใช้ในการทางานเพื่อกาหนดขอบเขตในการออกแบบงานและจัดองค์ประกอบต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นภาพหรือเนื้อหา ให้อยู่ในรูปแบบที่สวยงามตามต้องการ กริด จึงไม่ใช่สูตรสาเร็จที่ต้องปฎิบัติตาม
อย่ างเคร่ งครั ด แต่ ส ามารถปรั บ เปลี่ ย นรูป แบบได้ อ ย่ างยื ด หยุ่ น แต่ ห น้ าที่ ห ลั ก ของ กริด คื อใช้เป็ น
โครงสร้างคร่าว ๆ เพื่อแบ่งแยกเนื้อหาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ช่องต่างๆของกริดในหน้าออกแบบ
3.1.1 มาร์จิ้น/ช่องว่างรอบขอบกระดาษ (margins)
มาร์จิ้น คือ ช่องว่างที่อยู่ระหว่างขอบของพื้นที่ทางานซึ่งมีตัวอักษรหรือภาพปรากฏ
อยู่กับขอบของกระดาษทั้งสี่ด้าน ความกว้างจากขอบกระดาษของช่องว่ างนี้ไม่จาเป็นต้องเท่ากันทั้งสี่
ด้านแต่ควรเป็ น แบบแผนเดีย วกันทุก ๆ หน้ าในเล่ มเพื่อความต่อเนื่องมาร์จิ้นเป็ นจุดพักสายตา แต่
สามารถใช้เป็นที่ใส่เลขหน้า หัวเรื่อง คาอธิบายต่าง ๆ หรือบทความขยายสั้น ๆ และอาจใช้เป็นที่ดึงดูด
ความสนใจ
3.1.2 โมดูล/หน่วยกริด (Module/Grid Units)
โมดูลคือช่องที่เกิดจากการแบ่งหน้าออกแบบด้วยเส้นกริด ตามแนวตั้งและแนวนอน
ออกเป็นส่วนสาหรับกาหนดใช้เป็นพื้นที่ใส่ตัวอักษรหรือภาพ การแบ่งส่วนระหว่างโมดูลจะมีการเว้น
ช่องว่างไว้ไม่ให้โมดูลติดชิดกัน อนึ่งการใช้พื้นที่ในการวางตัวอักษรหรือภาพไม่จาเป็นต้องถูกจากัดอยู่
ภายในแต่ละโมดูล แต่สามารถกินพื้นที่หลาย ๆ โมดูล
3.1.3 อาล์ลีย์/ช่องว่างระหว่างโมดูล (Alleys)
อาล์ลีย์ คือ ช่องว่างระหว่างโมดูลที่ติดกัน ช่องว่างดังกล่าวอาจทอดยาวเป็นแนวตั้ง
หรือแนวนอน หรืออาจเป็นทั้งแนวตั้งและแนวนอนก็ได้ ช่องว่างนี้มีผู้เรียกอีกชื่อว่า “กัตเตอร์ (Gutter)”
อาล์ลีย์แต่ละแนวอาจมีความกว้างที่ต่างกันในหน้าหนึ่ง ๆ ก็ได้แล้วแต่ผู้ออกแบบ
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3.1.4 กัตเตอร์/ช่องว่างระหว่างหน้าตามแนวพับ (Gutters)
กัตเตอร์ คือช่องว่างระหว่างโมดูลของหน้าสองหน้าที่ต่อกันโดยมีแนวพับอยู่ตรงกลาง ใน
การออกแบบหน้าหนังสือ ให้ระวังอย่าให้ความกว้างของกัตเตอร์แคบเกินไปจนทาให้ข้อความตามแนว
สันหนังสือขาดหายหรืออ่านลาบาก คอลัมน์/แถวในแนวตั้ง (Columns) คอลัมน์คือโมดูลที่ต่อ ๆ กันใน
แนวตั้ง ซึ่งช่องว่างระหว่างคอลัมน์ก็คืออาล์ลีย์/กัตเตอร์นั่นเอง ในหน้าออกแบบหนึ่งหน้าสามารถแบ่ง
คอลัมน์ได้กี่แถวก็ได้ และความกว้างของแต่ละคอลัมน์ก็ไม่จาเป็นต้องเท่ากันแล้วแต่ผู้ออกแบบ
3.1.5 คอลัมน์/แถวในแนวตั้ง (Columns)
คอลัมน์ คือโมดูลที่ต่อ ๆ กันในแนวตั้ง ซึ่งช่องว่างระหว่างคอลัมน์ก็คืออาล์ ลีย์/กัตเตอร์
นั่นเอง ในหน้าออกแบบหนึ่งหน้าสามารถแบ่งคอลัมน์ได้กี่แถวก็ได้ และความกว้างของแต่ละคอลัมน์ก็ไม่
จาเป็นต้องเท่ากันแล้วแต่ผู้ออกแบบ
3.1.6 โรว์/แถวในแนวนอน (Rows)
โรว์คือโมดูลที่ต่อ ๆ กันในแนวนอนซึ่งต่างจากคอลัมน์ที่ต่อกันในแนวตั้ง และถูกแบ่งแยก
จากกันด้วยอาล์ลีย์/กัตเตอร์เช่นกัน
3.1.7 สเปเชียลโซน/พื้นที่ครอบคลุม (Spatial Zones)
สเปเชียวโซนคือกลุ่มของโมดูลที่ต่อติดกันทั้งแนวตั้งและแนวนอนทาให้เกิดพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้น
ถูกนาไปใช้ในการแสดงข้อมูลโดยใส่เป็นข้อความตัวอักษร หรือภาพก็ได้
3.1.8 โฟลว์ไลน์/แฮงไลน์/เส้นขวาง (Flowlines/Hanglines)
โฟลว์ไลน์คือเส้นแบ่งในแนวนอน ใช้เหนี่ยวนาสายตาจากส่วนหนึ่งไปอีกส่วนหนึ่ง หรือเป็น
ตัวคั่นเมื่อจบเรื่องราว/ภาพหนึ่งและกาลังขึ้นต้นเรื่องราว/ภาพอีกชุดหนึ่ง
3.1.9 มาร์คเกอร์/ตัวชี้ตาแหน่ง (Markers)
มาร์คเกอร์คือเครื่องหมายที่กาหนดตาแหน่งบริเวณไว้สาหรับใส่ข้อความสั้น ๆ ที่ระบุ
หมวดหมู่หัวเรื่องที่เปลี่ยนไปเรื่อย ๆ มักมีตาแหน่งเดียวในแต่ละหน้า
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ภาพที่ 2.2 ช่องต่าง ๆ ของกริดในหน้าออกแบบ
แหล่งที่มา : http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538976617
3.2 รูป แบบต่าง ๆ ของกริด (Grid types) รูปแบบพื้นฐาน ของกริดมีอยู่ 4 ประเภท รูปแบบ
พื้นฐานทั้งสี่แบบนี้สามารถนาไปพัฒนาสร้างแบบทั้งที่เรียบง่ายจนถึงแบบที่พลิกแพลงซับซ้อนขึ้น
3.2.1 เมนูสคริปต์กริด (Manuscript Grid) เป็นกริดที่มีโครงสร้างเรียบง่ายเป็นบล็อกใหญ่
บล็ อกเดี ย วหรื อ คอลั ม น์ เดี ย ว มี ชื่อ เรีย กอี ก ชื่ อ ว่า บล็ อกกริด (Block Grid) โดยทั่ ว ไป รูป แบบกริ ด
ประเภทนี้ ใช้กับ สิ่งพิมพ์ที่มีแต่เนื้อหาเป็นหลั ก เช่น หนังสือนวนิยาย ตารา จดหมายข่าว ฯลฯ แต่ก็
สามารถนาภาพมาวางประกอบ แม้จะเป็นรูปแบบที่เรียบง่ายแต่ก็สามารถปรับแต่งเลย์เอ้าท์ให้ดูน่าสนใจ
ได้ และไม่จาแจเมื่อเปิดหน้าต่อหน้า

ภาพที่ 2.3 เมนูสคริปต์กริด (Manuscript Grid)
แหล่งที่มา : http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538976617
3.2.2 คอลัมน์กริด (Column Grid) เป็นรูปแบบกริดที่มีคอลัมน์มากกว่าหนึ่งคอลัมน์ใน
หนึ่งหน้าของแบบ มักมีความสูงเกือบสุดขอบของชิ้นงาน ความกว้างของแต่ละคอลัมน์ไม่จาเป็นต้อง
เท่ากัน กริดในรูป แบบนี้ มักถูกนาไปใช้ในนิตยสาร แคตตาล็อก โบรชัวร์ การวางภาพในรูปแบบกริด
ประเภทนี้อาจจะจัดวางให้มีความกว้างเท่ากับหนึ่งคอลัมน์หรือมากกว่าก็ได้
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ภาพที่ 2.4 เมนูสคริปต์กริด (Manuscript Grid)
แหล่งที่มา : http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538976617
3.2.3 โมดูลาร์กริด (Modular Grid) เป็นรูปแบบกริดที่ประกอบด้วยโมดูลหลาย ๆ โมดูล
ซึ่งเกิดจากการตีเส้นตามแนวตั้งและแนวนอน หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือรูปแบบที่เกิดจากการแบ่งคอลัมน์
ในคอลัมน์กริดตามแนวนอนทาให้เกิดเป็นโมดูลย่อย โมดูลาร์กริดเป็นรูปแบบที่สามารถนาไปจัดเลย์
เอ้าท์ได้หลากหลาย สามารถประสมประสานภาพกับข้อความเป็นชุด ๆ จัดแบ่งเรื่องราวหลาย ๆ เรื่องมา
อยู่ในหน้าเดียวกัน จัดภาพประกอบพร้อมคาบรรยายหลาย ๆ ชุดในหนี่งหน้า เหมาะสาหรับสิ่งพิมพ์ที่
ต้องการรูปแบบที่ปรับเปลี่ยนง่ายเมื่อมีการจัดทาเป็นประจาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่น หนังสือพิมพ์ และ
ยังเหมาะกับงานพิมพ์ประเภทแคตตาล็อกสินค้าหรือบริการ แผ่นพิมพ์โฆษณาที่ต้องแสดงรายการสินค้า
เป็ น จานวนมาก เนื่ องจากโมดูล าร์กริดเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วยโมดูล ย่อย ๆ มีความอิสระในการ
ปรับแต่งเลย์เอ้าท์ได้สูง จึงมีการนามาใช้ในการออกแบบหน้าโบรชัวร์ แคตตาล็อก นิตยสารและหนังสือ
ประเภทต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน

ภาพที่ 2.5 โมดูลาร์กริด (Modular Grid)
แหล่งที่มา : http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538976617
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3.2.4 ไฮราซิ คั ล กริ ด (Hierarchical Grid) เป็ น รู ป แบบกริ ด ที่ มี โ ครงสร้ า งซั บ ซ้ อ น
ประกอบด้วยโมดูลได้ทั้งที่มีขนาดเท่ากันหรือแตกต่างกันมาจัดวางในหน้าเดียวกัน และอาจมีการเกยกัน
ของโมดูลบางชิ้น ไฮราซิคัลกริดเป็นรูปแบบที่ยากต่อการใช้งานในการที่จะทาให้เลย์เอ้าท์ที่ออกมาดูดี
และลงตัว มักใช้ต่อเมื่อไม่สามารถใช้กริดรูปแบบอื่น ส่วนหนึ่งที่เลือกใช้ เนื่องจากขององค์ประกอบต่าง
ๆ ของเลย์เอ้าท์มีความแตกต่างค่อนข้างมาก เช่น อัตราส่วนของด้านกว้างกับด้านยาวของภาพประกอบ
แต่ ล ะภาพมี ค วามแตกต่ า งกั น มาก ข้ อ แนะน าในการจั ด ท ารู ป แบบไฮราซิ คั ล กริ ด วิ ธี ห นึ่ ง คื อ น า
องค์ป ระกอบต่าง ๆ ของแบบทั้งหมด เช่น ภาพประกอบ เนื้อหา หั วเรื่ อง ฯลฯ มากองไว้ พิจารณา
ภาพรวม ค่อย ๆ ทดลองจัดวางโดยขยับปรับขนาดแต่ละองค์ประกอบจนดูแล้วลงตัว พอมีแนวเป็นหลัก
ในการสร้างกริดใช้ร่วมกันทั้งชุดหรือเล่มของงานพิมพ์ แล้วจึงลงมือทางาน รูปแบบกริดประเภทนี้มีใช้ใน
การออกแบบหน้าหนังสือ โปสเตอร์ และฉลากผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

ภาพที่ 2.6 ไฮราซิคัลกริด (Hierarchical Grid)
แหล่งที่มา : http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538976617
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4.

ทฤษฎีเนื้อหาการจัดองค์ประกอบศิลป์

4.1 ความหมายขององค์ประกอบศิลป์ องค์ประกอบของศิลปะหรือ (Composition) นั้นมาจาก
ภาษาละติน โดยคาว่า Post นั้นหมายถึง การจัดวาง และคาว่า Comp หมายถึง เข้าด้วยกัน ซึ่งเมื่อ
นามารวมกัน แล้วในทางศิลปะ Composition จึงหมายความถึง องค์ประกอบของศิลปะ การจะเกิด
องค์ประกอบศิลป์ได้นั้น ต้องเกิดจากการเอาส่วนประกอบของศิลปะ (Element of Art) มาสร้างสรรค์
งานศิลปะเข้าด้วยหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ (Principle of Art) จึงจะเป็นผลงานองค์ประกอบศิลป์
ความหมายขององค์ประกอบศิลป์นั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเอาไว้
4.2 ความสาคัญขององค์ประกอบศิลป์ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสาขาต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็ นสาขาวิจิตรศิลป์ห รือประยุกต์ศิล ป์ ผู้สร้างสรรค์นั้นต้องมีความรู้เบื้องต้นด้านศิลปะมาก่อน และ
ศึกษาถึงหลักการองค์ประกอบพื้นฐานองค์ประกอบที่สาคัญ การจัดวางองค์ประกอบเหล่านั้น รวมถึง
การกาหนดสี ในลักษณะต่าง ๆ เพิ่มเติมให้เกิดความเข้าใจเพื่อเวลาที่สร้างผลงานศิลปะ จะได้ผลงานที่มี
คุณค่า ความหมายและความงามเป็นที่น่าสนใจแก่ผู้พบเห็นหากสร้างสรรค์ผลงานโดยขาดองค์ประกอบ
ศิลป์ ผลงานนั้นอาจดูด้อยค่า หมดความหมายหรือไม่น่าสนใจไปเลยดังนั้น จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบ
ศิลป์นั้นมีความสาคัญอย่างมากในการสร้างงานศิลปะมีนักการศึ กษาด้านศิลปะหลายท่านได้ให้ทรรศนะ
ในด้านความสาคัญขององค์ประกอบศิลป์ที่มีต่อการสร้างงานศิลปะไว้
4.3 องค์ประกอบพื้นฐานด้านนามธรรมของศิลปะ
เป็นแนวคิดหรือจุดกาเนิดแรกที่ศิลปินใช้เป็นสิ่งกาหนดทิศทางในการสร้างสรรค์ก่อนที่จะมีการ
สร้างผลงานศิลปะ ประกอบด้วยเนื้อหากับเรื่องราว
4.3.1 เนื้ อ หาในทางศิ ล ปะ คื อ ความคิ ด ที่ เป็ น นามธรรมที่ แ สดงให้ เห็ น ได้ โ ดยผ่ า น
กระบวนการทางศิลปะ เช่น ศิลปินต้องการเขียนภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชนบทก็จะแสดงออกโดยการ
เขียนภาพทิวทัศน์ของชนบทหรือภาพวิถีชีวิตของคนในชนบทเป็นต้น
4.3.2 เรื่ อ งราวในทางศิ ล ปะ คื อ ส่ ว นที่ แ สดงความคิ ด ทั้ งหมดของศิ ล ปิ น ออกมาเป็ น
รูปธรรมด้วยกระบวนการทางศิลปะ เช่นศิลปินเขียนภาพชื่อชาวเขา ก็มักแสดงรูปเกี่ยวกับวิถีชีวิต หรือ
กิจกรรมส่วนหนึ่ งของชาวเขา นั่นคือเรื่องราวที่ปรากฏออกมาให้เห็ นประเภทของความสัมพันธ์ของ
เนื้อหากับเรื่องราวในงานทัศนศิลป์นั้น เนื้อหากับเรื่องราวจะมีความสัมพันธ์กัน น้อยหรือมาก หรืออาจ
ไม่สัมพันธ์กันเลย หรืออาจไม่มีเรื่องเลยก็เป็นไปได้ทั้งนั้นโดยขึ้นกับลักษณะของงานและเจตนา
4.4 องค์ประกอบพื้นฐานด้านรูปธรรมของศิลปะองค์ประกอบพื้นฐานด้านรูป ธรรมของศิลปะ คือ
สิ่งที่แสดงแนวคิดเกี่ยวกับเนื้อหาและเรื่องราวของศิลปินให้เห็นหรือรับรู้ผ่านผลงานศิลปะ ประกอบด้วย
เอกภาพ ดุลยภาพ และจุดเด่น
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4.4.1 เอกภาพหมายถึงการนาองค์ประกอบของศิลปะมาจัดเข้าด้ว ยกันให้แต่ละหน่วยมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน ประสานกลมกลืนเกิดเป็นผลรวมที่แบ่งแยกไม่ได้โดยถ่ายทอดเป็น
ผลงานศิลปะด้วยกระบวนการศิลปะ
4.4.2 ดุลยภาพ คือ การนาองค์ประกอบของศิลปะมาจัดเข้าด้วยกันให้เกิดความเท่ากัน
หรือสมดุล โดยมีเส้ นแกนสมมุติ 2 เส้นเป็นตัวกาหนดดุล ยภาพเส้ นแกนสมมุติจะทาหน้าที่แบ่ งภาพ
ออกเป็นด้านซ้ายและด้านขวา หรือด้านบนและด้านล่างเพื่อให้ผลงานศิลปะที่ปรากฏเกิดความสมดุลใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่นแบบซ้ายขวาเหมือนกันและแบบซ้าย ขวา ไม่เหมือนกัน
4.4.3 จุดเด่น คือ ส่วนที่สาคัญในภาพ มีความชัดเจนสะดุดตาเป็นแห่งแรกรับรู้ได้ด้วยการ
มองผลงานที่สาเร็จแล้วจุดเด่นจะมีลักษณะการมีอานาจ ตระหง่าน ชัดเจนกว่าส่วนอื่นทั้งหมดโดยเกิด
จากการเน้นให้เด่นในลักษณะใดลักษณะนึ่ง เช่น จุดเด่นที่มีความเด่นชัด หรือจุดเด่นที่แยกตัวออกไปให้
เด่น
5. เทคนิค Thermoforming
กรรมวิธีการผลิตประเภทอัดขึ้นรูปพลาสติกแผ่น (Thermoforming) เป็นกรรมวิธีซึ่งเพิ่งนามาใช้
ในกิจการอุตสาหกรรมเมื่อปี ค.ศ.1950 นี้เอง เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้มีหลายชนิดแตกต่างกันไป
แล้วแต่ชนิดการใช้งาน แต่มีหลักการเหมือนกันคือแผ่นเทอร์โมพลาสติกไปลนไฟให้ร้อนจนอ่านตัวแล้ว
นาไปอัดขึ้นรูป ทิ้งให้เย็น แผ่นพลาสติกจะคงรูปตามแม่แบบที่อัดได้ชิ้นงานตามต้องการ กรรมวิธีนี้การ
ผลิตประเภทนี้ใช้กับการผลิตชิ้นงานในจานวนไม่มากบางครั้งจะใช้กับงานออกแบบผลิตภัณฑ์ทดสอบ
(Injection Molding) จะต้องลงทุนทาแม่แบบเป็นจานวนมาก ใช้เวลาเตรียมการผลิตนานและบางครั้ง
ไม่มีเครื่องผลิตที่ใหญ่พอกับขนาดของชิ้นงาน ตัวอย่างเช่น การทาผนังด้านในของตู้เย็น เป็นต้น
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5.1 แบบอัดด้วยแม่แบบ (Mechanical Thermoforming)
5.1.1 ยึดแผ่นเทอร์โมพลาสติกติดยึดกับกรอบยึด (Frame or Yoke)
5.1.2 ลนแผ่นพลาสติกให้ร้อนอ่อนตัวด้วยอุณหภูมิประมาณ 275-400 องศาฟาเรนไฮท์
5.1.3 กดรอบซึ่งมีแผ่นพลาสติกที่อ่อนตัวลงไปบนแม่แบบ
5.1.4 ทิ้งไว้จนเย็นแข็งตัว จึงถอดชิ้นงานออกจากแม่แบบ

ภาพที่ 2.7 แบบอัดด้วยแม่แบบ (Mechanical Thermoforming)
https://packaging.oie.go.th/new/admin_control/file_technology/0236745198.pDf
5.2 แบบสูญญากาศ (Vacuum Thermoforming)
เป็นกรรมวิธีที่นาไปใช้มากที่สุด ระยะแรกได้ถูกนาไปใช้ผลิตแผนที่ทางการทหารซึ่งมีลักษณะนูน ต่อมา
จึงใช้ผลิต ผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นอย่างแพร่หลาย ดังนี้
5.2.1 ยึดแผ่นเทอร์โมพลาสติกติดกับกรอบ
5.2.2 รนแผ่นพลาสติกให้ร้อนจนอ่อนตัว
5.2.3 กดกรอบลงแนบกับแม่แบบ
5.2.4 ดูดอากาศออกจากช่องว่างระหว่างแผ่นพลาสติกกับแม่แบบ แผ่นพลาสติกที่อ่อนตัว
จะแนบสนิทกับแม่แบบ ปล่อยทิ้งไว้จนเย็นแข็งตัว
5.2.5 ถอดชิ้นงานออก
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ภาพที่ 2.8 แบบสูญญากาศ (Vacuum Thermoforming)
https://packaging.oie.go.th/new/admin_control/file_technology/0236745198.pdf
5.3 แบบอัดลม (Blow Thermoforming)
เป็นกรรมวิธีตรงกันข้ามกับสุญญากาศ คือ แทนที่จะดูดอากาศออก กลับอัดอากาศเข้าไป ดังนี้
5.3.1 ยึดแผ่นเทอร์โมพลาสติกติดกับกรอบ
5.3.2 ลนแผ่นพลาสติกให้ร้อนจนอ่อนตัว
5.3.3 กดรอบลงแนบกับแม่แบบ (ชนิดตัวเมีย)
5.3.4 อัดอากาศเข้าไป แผ่นพลาสติกซึ่งอ่อนตัวจะแนบสนิทกับแม่แบบ อัดอากาศต่อไป
จนชิ้นงานเย็นแข็งตัว
5.3.5 ถอดชิ้นงานออก
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ภาพที่ 2.9 แบบอัดลม (Blow Thermoforming)
https://packaging.oie.go.th/new/admin_control/file_technology/0236745198.pdf
ชนิดของพลาสติก เทอร์โมพลาสติกแผ่นทุกชนิดใช้ได้กับกรรมวิธีประเภทนี้ ที่นิยมใช้กันมากคือ
พอลาไตรีน เซลลูโลซิคและอะคริลิค พลาสติกแผ่นที่ใช้มักจะเป็นพลาสติกแผ่นที่ผ่านกรรมวิธีการผลิต
แบบรี ด (Extrusion) มากกว่ าแบบอื่น ทั้ งนี้ เพราะราคาถู ก และยืด ตั ว ได้ ดี ก ว่าชนิ ดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี
มากมาย เช่น ภาชนะบรรจุชนิดต่าง ๆ ป้ายชื่อร้าน ป้ายโฆษณา ผนังชั้นในของตู้เย็น เครื่องเล่น ฯลฯ
6. ทฤษฎีตัวอักษร
6.1 ตัว อัก ษรหรือ (FONT) นั ้น เป็น อีก หนึ ่ง องค์ป ระกอบที ่ม ีค วามส าคัญ มากต่อ งาน
ออกแบบเกือ บทุก ชนิด เพราะตัว อัก ษรจะใช้สื่อ ถึง ชื่อ แบรนด์นั้น ๆ รวมทั้ง รายละเอีย ดสิน ค้า
ข้อ มูล ต่า ง ๆ ของแบรนด์ ตัว อัก ษรสวยก็มีชัย ไปกว่า ครึ่ง นัก ออกแบบมือ ใหม่ห ลาย ๆ คนพลาด
ท่าเพราะตัว อักษรก็เยอะ บางทีอาจจะเลือกตัวอัก ษรไม่เหมาะกับงานที่เราออกแบบ อาจจะทาให้
ดูน้อยเกินไป หรือ เยอะจนเกินไป
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6.2 เทคนิคการใช้ตัวอักษร
6.2.1 ตัวอักษรไม่อัดเกินไป
ควรจะจัดตัว อักษรให้พ อดีไม่อึดอัด เกินไป เพราะจะทาให้อ่านง่ายสบายตา บางทีถ้า
ตัว อัก ษรรก หรือ อัด แน่น จนเกิน ไป ก็จ ะพาทาให้ค นไม่อ่า นเพราะรู้สึก ไม่ส บายตา เพราะฉะนั้น
ควรให้ความสาคัญต่อการจัดวางตัว อักษรให้ พอดี

ภาพที่ 2.10 การจัดวางตัวอักษร
แหล่งที่มา : https://www.design365days.com/Site/BlogDetail/222/8
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6.2.2 การเว้นบรรทัดให้ พอดี
บางทีห ลายคนอาจจะมองข้า มไป การเว้น บรรทัด ถ้า เว้น น้อ ยไปคนอ่า นก็จ ะรู้สึก อึด
อัด อ่า นยาก ถ้า เว้น บรรทัด เยอะเกิน ไป คนอ่า นก็จ ะต้อ งกวาดตาในการมองมากขึ้น ก็จ ะทาให้
รู้ส ึก ปวดตา ไม่น ่า อ่า น ดั้ง นั ้น เราต้อ งเว้น บรรทัด ให้พ อดี เพื่อ ความสวยงามขององค์ป ระกอบ
โดยรวม และยิ่งจะทาให้ ผู้ อ่านอ่านง่ายขึ้น

ภาพที่ 2.11 การเว้นบรรทัด
แหล่งที่มา : https://www.design365days.com/Site/BlogDetail/222/8-
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6.2.3 การปรับ ขนาด
ในการย่อ หรือ ปรับ ขนาดทุก ครั้ง อย่า ลืม กดปุ่ม SHIFT ทุก ครั้ง ถ้า คุณ ย่อ หรือ ปรับ
ขนาดตัว อักษร ถ้าสเกลผิดเพี้ย นงานของคุณ จะดูไม่เป็นมืออาชีพเลยทัน ที ไม่ใช่แ ต่ตัว อักษรอย่า ง
เดีย ว รวมถึง ตัว โลโก้ห รือ รูป ภาพ ถ้า ขนาดสเกลหรือ ขนาดเพี้ย น ลูก ค้า จะไม่ส นใจงานของคุณ
อย่างแน่นอน

ภาพที่ 2.12 การปรับขนาด
แหล่งที่มา : https://www.design365days.com/Site/BlogDetail/222/8-
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6.2.4 การใช้สี
การเลือ กใช้สีให้เหมาะสมกับ งานก็เป็น อีก หนึ่งสิ่ง ที่สาคัญ เพราะสีจ ะบ่ง บอกถึงโทน
อารมณ์ข องงานออกแบบนั้น ๆ ได้เ ป็น อย่า งดี เพราะฉะนั้น ควรคานึง ให้ดีว่า จะให้ง านออกแบบ
ของเราควรจะไปในโทนไหน

ภาพที่ 2.13 การใช้สี
แหล่งที่มา : https://www.design365days.com/Site/BlogDetail/222/8-
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6.2.5 เลื อก ตัวอักษร ให้ เหมาะ
ต้องรู้จักเลือกตัว อักษรให้เหมาะกับงาน เช่น ตัว หนังสือที่เป็นตัว เขียน(Calligraphy)
ไม่เหมาะกับ งานที่เป็ นข้อมูล อย่างพวก ID LINE หรือข้อมูลการติดต่ออื่น ๆ เพราะจะทาให้
อ่านยาก ตัว อัก ษร (Calligraphy) ส่ว นใหญ่จึง เหมาะกับ งานจาพวกโลโก้ เพราะว่า สวยเห็น และ
สะดุดตา

ภาพที่ 2.14 การเลือกใช้ตัวอักษร
แหล่งที่มา : https://www.design365days.com/Site/BlogDetail/222/8-
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6.2.6 ส่วนเกินข้อความ
หลายครั้ งกับงานที่มีเนื้อหายาว ๆ ก็จะมีข้อความส่วนเกิน ทั้ง ๆที่เราจัดดีแล้ว เราก็
ควรจะจั ดการ เอาส่วนที่เกินกับไปบรรทัดเดียวกันกับพวกพ้องที่มันจากมา เพราะจะทาให้เนื้อหา
ดูสวยงาม น่ าอ่าน ยิ่งขึ้น

ภาพที่ 2.15 ส่วนเกินข้อความ (1)
แหล่งที่มา : https://www.design365days.com/Site/BlogDetail/222/8-
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6.2.7 การรวมตัวอักษร
บางคนอาจจะปิ้ง เกิดไอเดียลองเอาตัว อักษรแต่ล ะแบบมาผสมรวมกันในข้อความ
จากที่คิดว่าสวยจะกลายเป็ นรก อ่านลาบากแทน

ภาพที่ 2.16 ส่วนเกินข้อความ (2)
แหล่งที่มา : https://www.design365days.com/Site/BlogDetail/222/8-

26

6.2.8 เลี่ยง effect
พยายามเลี่ย งหรื ออย่าใช้ effect ตามโปรแกรมต่าง ๆ เพราะมันอาจจะทาให้ งานเรา
ดูดรอปลง ให้ ใช้เป็น การเล่ นแสงเงาแทนจะดีกว่า

ภาพที่ 2.17 การเลี่ยง effect
แหล่งที่มา : https://www.design365days.com/Site/BlogDetail/222/8-
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7.ทฤษฎีสีและการรับรู้
7.1 สี (COLOUR) หมายถึง ลักษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอานาจ
ให้เกิดความเข้มของแสงที่อารมณ์และความรู้สึกได้ การที่ได้เห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยัง
สมองทาให้เกิดความรู้สึก ต่าง ๆตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื่น ร้อน ตื่นเต้น เศร้า สีมีความหมายอย่าง
มากเพราะศิ ล ปิ น ต้ อ งการใช้ สี เป็ น สื่ อ สร้ างความประทั บ ใจในผลงานของศิ ล ปะและสะท้ อ นความ
ประทับใจนั้นให้บังเกิดแก่ผู้ดูมนุษย์เกี่ยวข้องกับสีต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลาเพราะทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวนั้นล้วน
แต่มีสีสันแตกต่างกันมากมาย สีเป็นสิ่งที่ควรศึกษาเพื่อประโยชน์กับตนเองและ ผู้สร้างงานจิตรกรรม
เพราะ เรื่องราวของสีนั้นมีหลักวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรทาความเข้าใจวิทยาศาสตร์ ของสีจะบรรลุผล
สาเร็จในงานมากขึ้น ถ้าไม่เข้าใจเรื่องสีดีพอสมควร ถ้าได้ศึกษาเรื่องสีดีพอแล้ว งานศิลปะก็จะประสบ
ความสมบูรณ์เป็นอย่างยิ่ง
7.2 คาจากัดความของสี
7.2.1 แสงที่มีความถี่ของคลื่นในขนาดที่ตามนุษย์สามารถรับสัมผัสได้
7.2.2 แม่สีที่เป็นวัตถุ (PIGMENTARY PRIMARY) ประกอบด้วย แดง เหลือง น้าเงิน
7.2.3 สีที่เกิดจากการผสมของแม่สี
7.3 คุณลักษณะของสี
สีแท้ (HUE) คือ สีที่ยังไม่ถูกสีอื่นเข้าผสม เป็นลักษณะของสีแท้ที่มีความสะอาดสดใส เช่น แดง
เหลือง น้าเงิน
สีอ่อนหรือสีจาง (TINT) ใช้เรียกสีแท้ที่ถูกผสมด้วยสีขาว เช่น สีเทา สีชมพูสีแก่(SHADE)ใช้เรียกสี
แท้ที่ถูกผสมด้วยสีดา เช่น สีน้าตาล
7.4 ประวัติความเป็นมาของสี
7.4.1 มนุษย์เริ่มมีการใช้สีตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีทั้งการเขียนสีลงบนผนังถ้า ผนัง
หิ น บนพื้ น ผิ วเครื่ องปั้ น ดิน เผา และที่อื่ น ๆภาพเขียนสี บ นผนังถ้า (ROCK PAINTING) เริ่ม ท าตั้งแต่
สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในทวีปยุโรป โดยคนก่อนสมัยประวัติศาสตร์ในสมัยหินเก่าตอนปลาย ภาพเขียน
สีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้พบที่ประเทศฝรั่งเศสและประเทศสเปนในประเทศ ไทย กรมศิลปากรได้สารวจพบ
ภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์บนผนังถ้าและเพิงหินในที่ต่าง ๆ จะมีอายุระหว่าง 1500-4000 ปี
เป็นสมัยหินใหม่และยุคโลหะได้ค้นพบตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 ครั้งแรกพบบนผนังถ้าในอ่าวพังงา ต่อมาก็
ค้นพบอีกซึ่งมีอยู่ทั่วไป เช่น จังหวัดกาญจนบุรี อุทัยธานี เป็นต้นสีที่เขียนบนผนังถ้าส่วนใหญ่เป็นสีแดง
นอกนั้นจะมีสีส้ม สีเลือดหมู สีเหลือง สีน้าตาล และสีดาสีบนเครื่องปั้นดินเผา ได้ค้นพบการเขียนลาย
ครั้งแรกที่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี พ.ศ.2510 สีที่เขียนเป็นสีแดงเป็นรูปลายก้านขดจิตกรรมฝา
ผนังตามวัดต่าง ๆสมัยสุโขทัยและอยุธยามีหลักฐานว่า ใช้สีในการเขียนภาพหลายสี แต่ก็อยู่ในวงจากัด
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เพี ย ง 4 สี คื อ สี ด า สี ข าว สี ดิ น แดง และสี เหลื อ งในสมั ย โบราณนั้ น ช่ างเขี ยนจะเอาวัต ถุ ต่ าง ๆใน
ธรรมชาติมาใช้เป็นสีสาหรับเขียนภาพ เช่น ดินหรือหินขาวใช้ทาสีขาว สีดาก็เอามาจากเขม่าไฟ หรือจาก
ตัวหมึกจีน เป็นชาติแรกที่พยายามค้นคว้าเรื่องสีธรรมชาติได้มากกว่าชาติอื่น ๆ คือ ใช้หินนามาบดเป็นสี
ต่าง ๆ สีเหลืองนามาจากยางไม้ รงหรือรงทอง สีครามก็นามาจากต้นไม้ส่วนใหญ่แล้วการค้นคว้าเรื่องสีก็
เพื่อที่จะนามาใช้ ย้อมผ้าต่าง ๆ ไม่นิยมเขียนภาพเพราะจีนมีคติในการเขียนภาพเพียงสีเดียว คือ สีดา
โดยใช้หมึกจีนเขียน
7.5 สีสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทคือ
7.5.1 สีธรรมชาติ
7.5.2 สีที่มนุษย์สร้างขึ้น
สีธรรมชาติ เป็นสีที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ เช่น สีของแสงอาทิตย์ สีของท้องฟ้ายามเช้า เย็น
สีของรุ้งกินน้า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติ ตลอดจนสีของ ดอกไม้ ต้นไม้ พื้นดิน ท้องฟ้า น้าทะเล สี
ที่มนุษย์สร้างขึ้น หรือได้สังเคราะห์ขึ้น เช่น สีวิทยาศาสตร์ มนุษย์ได้ทดลองจากแสงต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้ า
นามาผสมโดยการทอแสงประสานกัน นามาใช้ประโยชน์ในด้านการละคร การจัดฉากเวที โทรทัศน์ การ
ตกแต่งสถานที่
7.6 การมองเห็นสีของมนุษย์
แสง (Light) เป็นจุดเริ่มต้นของการมองเห็น มีความสาคัญต่องานออกแบบทัศนศิลป์ เพราะถ้า
ปราศจากแสง ก็จะไม่เห็นภาพใด ๆ และถ้าไม่เห็นภาพ ก็ไม่มีศิลปะที่มองเห็นได้ (Visual Art) ผลของ
แสง จะทาให้มนุษย์ รับรู้สิ่งต่าง ๆ เช่น สี เส้น รูปร่าง รูปทรง น้าหนัก พื้นผิว อันเป็นส่วนประกอบของ
การ ออกแบบทัศนศิลป์ (Element of Art) และที่สาคัญที่สุด ก็คือ แสงเป็นแหล่งกาเนิดของสี ที่นาไปสู่
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมากมาย แสงและสี จะมีความสัมพั นธ์กันตลอดเวลาการศึกษาเรื่องสี ต้องศึกษาเรื่อง
แสง ประกอบด้วย
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ภาพที่ 2.18 รังสีและคลื่น
แหล่งที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm
- รังสีแกมม่า (Gamma Rays)
- รังสีเอกซ์ (X-Rays)
- แสงอุลตราไวโอเลต (Ultraviolet)
- แสงสีที่มองเห็นได้ (Visible Color)
- แสงอินฟราเรด (Infrared)
- คลื่นไมโครเวฟ (Microwave)
- คลื่นวิทยุ (Radio Frequency)
คลื่ น เหล่ านี้ เรี ย กรวมว่า Electromagnetic Spectrum โดยแต่ล ะคลื่ น จะมี ความยาวคลื่ น
ต่างกัน โดยคลื่นวิทยุมีความยาวที่สุด คือตั้งแต่ 1 มิลลิเมตร จนถึง หลายกิโลเมตร และรังสีแกมม่า มี
ความยาวน้อยที่สุดคือมีความยาวน้อยกว่า 0.1 นาโนมิเ ตอร์ (1/10,000,000,000 เมตร) ตาของมนุษย์
สามารถรับรู้ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า อยู่ในช่วงแคบ ๆ คือ ช่วงระหว่าง 780 - 380 นาโนมิเตอร (nm.)
ซึ่งช่วงนี้เรียกว่า ช่วงคลื่นที่มองเห็นได้ (Visible Spectrum / Visible Light) หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “แสง”
(Light)

ภาพที่ 2.19 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มนุษย์มองเห็นได้
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แหล่งที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm
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7.7 แสงที่มนุษย์มองเห็นได้นี้ มองเห็น เป็น แสง สีขาว (Light White) ซึ่งที่จริงแล้ว แสงสีขาวนี้
ประกอบไปด้วยสี จานวน 7 สี โดยการค้นพบของ เซอร์ ไอแซค นัวตัน ในปี ค.ศ. 1661

ภาพที่ 2.20 เซอร์ ไอแซค นัวตัน และภาพจาลองแสงอาทิตย์ส่องแท่งแก้ว Prism
แหล่งที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm
โดย เซอร์ ไอแซค นัวตัน พบว่า แสงอาทิตย์มีสี ต่าง ๆ รวมกันอยู่ เมื่อให้แสงอาทิตย์ส่องผ่านแท่ง
แก้ว รูปสามเหลี่ยม (Prism) แสงที่ผ่าน ออกมาอีกด้านหนึ่ง จะมี 7 สี ดังที่เห็นในสีรุ้งกินน้า เซอร์ ไอ
แซค นัวตัน จึงได้กาหนดชื่อไว้ดังนี้ Red, Yellow, Orange, Green, Blue, Indego, Violet หรือเรียก
เป็นชื่อย่อว่า ROY G BIV
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ภาพที่ 2.21 การเกิดรุ้งกินน้า
แหล่งที่มา : http://www.rmutphysics.com/charud/naturemystery/colour/colour.htm
7.8 แสงที่มองเห็น เป็นสีต่าง ๆนี้เกิดจากความยาวคลื่นและความถี่ที่ต่างกันโดยความยาวคลื่น
( Wavelenght) เป็ น ตั ว ก าหนด สี (Hue) และ Amplitude เป็ น ตั ว ก าหนดความสว่ า งของสี
(Brightness) ความยาวคลื่น ของสีที่ที่มองเห็นมีดังนี้
แสงสีม่วง (Violet) 380 - 450 nm.
แสงสีน้าเงิน (Blue) 450 - 490 nm.
แสงสีเขียว (Green) 490 - 560 nm.
แสงสีเหลือง (Yellow) 560 - 590 nm.
แสงสีส้ม (Orange) 590 - 630 nm.
แสงสีแดง (Red) 630 - 780 nm.
7.9 วรรณะของสี
7.9.1 วรรณะเย็น (cold tone) สีที่อยู่แถบขวาทั้งหมด เหลืองเขียว/เขียว/เขียวน้าเงิน/น้า
เงิน/นาเงินม่วง/ม่วง เป็นกลุ่มสีที่ทาให้เกิดความรู้สึกสดชื่น เย็นสบาย
7.9.2 วรรณะร้อน (warm tone) สีที่อยู่แถบซ้ายทั้งหมด ม่วงแดง/แดง/แดงส้ม/ส้ม/ส้ม
เหลือง/เหลือง เป็นกลุ่มสีที่ทาให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น ร้อนแรง สนุกสนาน

7.9.3 วรรณะกลาง ที่สามารถอยู่ได้ทั้งโทนร้อนและเย็น คือสี เหลือง / ม่วง ยกตัวอย่าง
เช่น ถ้านาสีเหลืองไปลงสีในภาพของพระอาทิตย์ จะรู้สึกร้อน แต่ถ้านาสีเหลืองมาระบายใบไม้ก็จะรู้สึก
เย็นสบายได้
7.9.4 สี ก ลาง (muddy colors) เป็ น สี ที่ เข้ าได้ กับ ทุ ก สี น้ าตาล/ขาว/เทา/ด า สามารถ
นาไปลดความรุนแรงของสีอื่นหรือสามารถทาให้งานดูเด่นขึ้นได้อีกด้วย
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ภาพที่ 2.22 วรรณะของสี
แหล่งที่มา : http://piyadacolortheory.blogspot.com/2014/01/tone-of-color.htmll

7.10 สีกับความรู้สึก
7.10.1 แดง ให้ ค วามรู้ สึ ก ร้ อ น รุ น แรง กระตุ้ น ท้ า ทาย เคลื่ อ นไหว ตื่ น เต้ น เร้ า ใจ
ทะเยอทะยาน โกรธ มีพลัง ความมั่งคั่ง ความรัก ความสาคัญ สัญญาณอันตราย
7.10.2 ส้ม ร้อน อบอุ่น สดใจ มีชีวิตชีวา ตื่นเต้น ร่าเริง ฉูดฉาด อาหาร ความเป็นวัยรุ่น
คึกคะนอง
7.10.3 เหลือง สดใส สะดุดตาโดดเด่น ร่าเริง สดชื่นเบิกบาน สนุกสนาน ชีวิตใหม่ สดใหม่
สุกสว่าง แผ่กระจาย อานาจบารมี
7.10.4 ม่วง มีเสน่ ห์ น่าติดตาม เร้นลับ ซ่อนเร้น มีอานาจ มีพ ลังแฝง ความเศร้า ความ
สับสน ความผิดหวัง ความสงบ สูงศักดิ์ หรูหรามีระดับ ความคิดสร้างสรรค์
7.10.5 น้าเงิน สุขุม ภูมิฐาน สุ ภาพ หนักแน่น เคร่งขรึม สงบ เอาการเอางาน ละเอียด
รอบคอบ สง่า มีศักดิ์ศรี สูงศักดิ์ มีฐานะ เป็นระเบียบถ่อมตน จงรักภักดี
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7.10.6 เขียว ผ่อนคลาย ธรรมชาติ สงบ เงียบ ร่มรื่น ร่มเย็น พักผ่อน ปลอดภัย ปกติ สุม
สุขุมเยือกเย็น
7.10.7 ดา ภูมิฐาน หรูหรามีระดับ สง่า ร่วมสมัย เป็นทางการ ความโกรธ โศกเศร้า ความ
กลัว
7.10.8 เทา เศร้า อาลัย ท้อแท้ ลึกลับ หดหู่ น่าเบื่อ ความชรา ความสงบ เงียบ สุภ าพ
สุขุม ถ่อม
7.10.9 ขาว บริสุทธิ์ สะอาด ไร้เดียงสา สดใส เบาบาง อ่อนโยน เปิดเผยการเกิดความรัก
ความหวัง ความจริง เมตตา ความศรัทธา ความเคารพนับถือ นอบน้อม ความดีงาม
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8. Brailon Paper (สื่อภาพนูน)
8.1 สื่อภาพนูนคือสิ่งที่มีลักษณะนูนและมีพื้นผิวสัมผัสที่สูงขึ้นมาจากเเนวระนาบสื่อภาพนูนเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารในเรื่องที่เราต้องการให้คนที่มีนักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตาได้รับรู้ถึง
รูปร่าง ลักษณะ โครงสร้าง และขอบเขตสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นการพัฒนาสื่อภาพ
นูนสาหรับ นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตา จึงเป็นการขจัดอุปสรรคให้มีโอกาสได้สัมผัสสื่อภาพนูน
เพื่อให้มีมโนภาพเกิดขึ้นขณะที่ได้สัมผัสแล้วนาไปประกอบการสร้างจินตนาการต่อไปอย่างมีหลักการ
และสื่อภาพนูนช่วยเสริมให้นักเรียนผู้มีความบกพร่องทางสายตามีความเข้าใจในเรื่องนั้นมากขึ้นสามารถ
เรียนรู้ได้เท่าเทียมกับนักเรียนปกติ

ภาพที่ 2.23 สื่อภาพนูนสาหรับคนตาบอด (1)
แหล่งที่มา : http://www.blind.or.th/centre/intoProduct/1/?id=70

8.2 กระดาษเบรลล่ อน (Brailon Paper) เป็นวัส ดุที่นาเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี
ความทนทาน และมีอายุ การใช้งานนานนับ 10 ปี ลักษณะเป็นกระดาษพลาสติกใส ถูกนามาใช้สื่ อ
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สาหรับผู้พิการเพื่อพัฒนาด้านการศึกษา ทักษะการสัมผัส และการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์
และการจินตนาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรับรู้ของผู้พิการ

ภาพที่ 2.24 สื่อภาพนูนสาหรับคนตาบอด (2)
แหล่งที่มา : http://www.blind.or.th/centre/intoProduct/1/?id=70

9.อิทธิพลศิลปะยุค Bauhaus
โรงเรียน Bauhaus มีจุดเริ่มต้นจาก Walter Gropius สถาปนิกชาวเยอรมัน ซึ่งเขาเป็นสถาปนิก
ที่ มี ชีวิต ช่ ว งต้ น เหมื อนคนทั่ ว ๆ ไป เรียบง่าย โดยท างานเป็ น สถาปนิ กตามบริษั ท ต่ าง ๆ เก็ บ เกี่ ย ว
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ประสบการณ์ ไปเรื่ อย ๆ และเคยเป็ น ทหารในช่ ว งสงครามโลกครั้งที่ 1 แต่ เขามี ป ระสบการณ์ เคย
ออกแบบ facade อาคารที่ เชื่อกั นว่าเป็ น การออกแบบสมัยใหม่ในยุค นั้น ร่วมกับ เพื่ อนที่ ชื่อ Adolf
Meyer (ตอนหลังมีบทบาทมากใน Bauhaus) ซึ่งขณะนั้นทั้งสองคนเป็นสถาปนิกในบริษัทของ Peter
Behrens โดย facade อาคารที่พูดถึงนี้คือ "the Fagus Factory"
The Fagus Factory เป็ น โรงงานอุ ต สาหกรรมผลิ ต โรงเท้ า ที่ มี ก รอบอาคาร (facade) เป็ น
กระจกเกือบเท่าความสูงของอาคาร อาจพูดได้ว่าเป็นผนังกระจกที่มีขนาดใหญ่มาก มีขอบกั้นกระจก
ด้านบนและด้านล่างเท่านั้น ซึ่งการออกแบบในลักษณะนี้ทาให้หน้าตาของอาคารเหมือนกล่อง (cube)
ที่มีความใส เกิดความรู้สึกระหว่างพื้น ที่ภายในและพื้นที่ภายนอกไม่แยกออกจากกันอีกต่อไป ตัวอาคาร
เห็นเส้นแนวตั้งและแนวนอนในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน
อาชีพสถาปนิกของ Gropius ถูกหยุดชะงักอยู่ช่วงหนึ่ง (4ปี) เนื่องจากเหตุการณ์สงครามโลกครั้ง
ที่ 1 โดย Gropius ถูกเกณฑ์ให้เป็นทหารสู้รบในสงครามและเกือบเอาชีวิตไม่รอด แต่เมื่อสงครามโลก
สิ้นสุดลง เขาก็ได้รับรางวัล "Iron Cross" นั่นทาให้ชีวิตของ Gropius ดีขึ้นมาก อาชีพสถาปนิกของเขา
ก้าวหน้ าอย่ างรวดเร็ว และเป็ น ความโชคดีของเขาด้วยก็ได้ เมื่อ Henry van de Velde จิตรกรและ
สถาปนิกชาวเบลเยียมกาลังจะเกษียณจากตาแหน่งอาจารย์ที่ the Grand-Ducal Saxon School of
Arts and Crafts (ชื่อเก่าก่อนถูกเปลี่ยนเป็นเบาเฮ้าส์) เขาเลยได้พูดคุยกับ Gropius ให้มาดารงตาแหน่ง
แทน เป็นการเข้ามาสู่วงการการศึกษาครั้งแรกของ Gropius และทาให้เขาเป็นคนมีชื่อเสียง
Bauhaus สร้ างเสร็ จ สมบู รณ์ ในปี 1926 โดยหลั งจากที่ อ าคารเสร็จ สมบู รณ์ Bauhaus เริ่ม มี
ชื่อเสียงทันที และเป็นที่พูดถึงมากในยุโรป มีผู้คนมาถ่ายรูปอาคารเป็นจานวนมาก รวมทั้งสื่อต่างๆ อาจ
เป็นเพราะว่าในยุคนั้นยังไม่มีการออกแบบอาคารที่มีหลังคาแบน (flat slab) และผนังกระจกที่มีขนาด
ใหญ่มาก่อน ทาให้ Bauhaus ในยุตเฟื่องฟูถูกใช้จัดกิจกรรมหลายอย่างรวมถึงเรื่องของการเมือง ความ
ทรงจ าของคนในสมัย นั้ น คือแสงไฟที่ ส ะท้ อนออกมาจากผนังกระจกในยามค่ าคืน สามารถมองเห็ น
กิจกรรมภายในที่มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา ถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกของโรงเรียน อาจมองไม่ออก
ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร
Bauhaus Styles
อะไรที่เรียกว่า Bauhaus Styles ถ้าเราดูจากงานออกแบบหรือศิลปินในลัทธินี้ คือ การออกแบบ
ที่ เรี ย บง่ าย ชั ด เจน ตรงไปตรงมา จากที่ เราเห็ น จากงานลั ท ธิ เบาเฮ้ า ส์ คื อ การใช้ สี ที่ เป็ น สี พื้ น ฐาน
อย่างเช่น สีแดง สีเหลือง และสีน้าเงินพร้อมกับการใช้รูปทรงเรขาคณิตที่ไม่มีความซับซ้อนใด ๆ
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ภาพที่ 2.25 ศิลปะแบบเบาเฮ้าส์ โดย Piet Mondrian
แหล่งที่มา : https://baiplu-httpwwwbloggercom.blogspot.com/2015/08/bauhaus.html

เบาเฮ้าส์ มีวัตถุ ป ระสงค์ว่า งานออกแบบทุ กอย่ างจะต้อ งมีค วามเรียบง่าย และตั วผลิ ต ภัณ ฑ์
สามารถออกแบบได้ง่ายเช่นกัน โดยปราศจากการตกแต่ง และลดทอนองค์ประกอบต่างๆออกไป เหลือ
แต่ส่วนที่สาคัญของงาน ทาให้การออกแบบของเบาเฮ้าส์ใช้ได้กับทุกประเทศ โดยไม่ขัดแย้งกับวัฒนธรรม
หลักการออกแบบของที่นี่อีกอย่างคือ การเผยให้เห็นวัสดุที่แท้จริง ซื่อสัตย์ต่อวัสดุที่ใช้ อย่างเช่นในการ
ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้หรือโต๊ะ ขาเก้าอี้โชว์ผิววัสดุที่ทาจากเหล็กได้อย่างชัดเจน โดยไม่ต้องมีอะไร
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มาหุ้ ม หรื อ ถ้าเป็ น ไม้ ก็ เห็ น ว่าเป็ น เนื้ อ ไม้ นั่ น เอง จิ ต วิญ ญาณของเบาเฮ้ าส์ คื อ ศิล ปะที่ ดี และการ
ออกแบบที่ดี โดยหลักการ 2 อย่างนี้ได้กลายเป็นหลักการทางสากลที่ใช้กันทั่วโลก

ภาพที่ 2.26 ลักษณะการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
แหล่งที่มา : https://baiplu-httpwwwbloggercom.blogspot.com/2015/08/bauhaus.html
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ภาพที่ 2.27 การออกแบบโปสเตอร์
แหล่งที่มา : https://baiplu-httpwwwbloggercom.blogspot.com/2015/08/bauhaus.html
งานออกแบบในสมัย ที่ เบาเฮ้าส์ รุ่งเรือ งนั้ น เติ บ โตรวดเร็ว มาก เยอรมัน ได้ กลายเป็ นผู้ น าด้ าน
อุตสาหกรรมการออกแบบ และสถาปัตยกรรม เรียกว่าเป็นการปฏิวัติงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะด้าน
กราฟิกและเฟอร์นิเจอร์จะเห็นชัดเจนมากที่สุด ส่วนงานศิลปะและสถาปัตยกรรมจะเกี่ยวเนื่องกันตลอด
นั่นคือ สร้างแรงบันดาลใจให้กันและกัน มันเหมือนเป็นวัฏจักรการออกแบบที่วนเป็นวงกลม พัฒนาไป
จนถึงจุดสูงสุดแล้ววนกลับมาเริ่มต้นที่เดิมใหม่นั่นคือเบาเฮ้าส์เริ่มแย่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อนาซี
ได้เป็นผู้นาในเยอรมัน เบาเฮ้าส์ก็ได้รับผลกระทบจากสงครามนี้ด้วย อาคารโดนระเบิดบางส่วน อาจารย์
และนักเรียนทุกคนถูกไล่ออกจากอาคาร ไม่มีใครอยู่ที่นั่นอีก อาคารจึงถูกปล่อยทิ้งร้างไว้ โดยเฉพาะ
บริเวณอพาร์ตเมนต์ ส่วน Gropius ได้ไปอยู่อเมริกาและเสียชีวิตที่นั่น และทาให้อเมริกาได้รับอิทธิพล
สถาปัตยกรรมและศิลปะแบบเบาเฮ้าส์มากที่สุ ด แต่ในปี 1976 ได้มีการปรับปรุงดูแลเบาเฮ้าส์อีกครั้ง
และทาการจัดนิทรรศการขึ้น ที่สาคัญองค์กรยูเนสโกได้ให้เบาเฮ้าส์เป็นมรดกสาคัญของโลก
เบาเฮ้าส์ในปัจจุบั นมีหลงเหลือให้เห็นแบบจาง ๆ หมายความว่า ไม่ชัดเจนนักว่าเป็นแบบเบา
เฮ้าส์หรือเปล่า บางครั้งเรานามาพูดถึงแต่เพียงทฤษฏี และแรงบันดาลใจมันไม่ได้หายไป เรื่องราวของ
เบาเฮ้าส์ถูกน ามาพูดอยู่ห ลายครั้ง นั่นคือความยิ่งใหญ่ของโรงเรียนแห่ งนี้ ผู้ เขียนยังเคยคิดว่าไม่แน่
เรื่องราวแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้งก็ได้ ที่มีคนคิดถึงเรื่องการศึกษาที่สร้างคนที่สร้างผลงานให้คนรุ่น
หลัง ๆได้ศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
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การออกแบบแบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาสาหรับผู้พิการทางการเห็ นระดับปฐมวัย มีการศึกษา
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นประโยชน์ในการดาเนินโครงงานและพัฒ นาโครงงาน เพื่อจะนามา
ประยุกต์ใช้และเป็นประโยชน์ในการดาเนินการดังต่อไปนี้

ภาพที่ 2.28 ภาพการเล่นและทดสอบชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษ
แหล่งที่มา : https://repository.rmutr.ac.th/bitstream/handle/123456789/612/1002-0521binno2017_RMUTR.pdf
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หัวข้อวิจัย การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับ
เด็กผูท้ ี่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
ผู้ดาเนินการวิจัย ประชม ทางทอง เสาวลักษณ์ บุญโพธิ์อภิชาต อัศวิน ไทรสาคร
หน่วยงาน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ จังหวัด นครปฐม
ปี พ.ศ. 2560
งานวิจัยฉบับนี้มีความต้องการที่จะพัฒนาเสริมสร้างทักษะทางภาษาอังกฤษสาหรับเด็กผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการมองเห็น ก็คือ กลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้
คือ 1.ศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ ลักษณะการเรียนภาษาอังกฤษสาหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เห็นเพื่อนามาเป็นแนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของงานวิจัย 2.ออกแบบและพัฒนาสื่อรูปแบบของ
ของเล่ น ในการเรี ย นรู้ เพื่ อเสริ ม สร้างทั กษะทางภาษาอั งกฤษส าหรับ เด็ กที่ มี ค วามบกพร่องทางการ
มองเห็ น ในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษา 3. สร้า งชุ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สื่ อ การเรีย นรู้เพื่ อ เสริม ส ร้า งทั ก ษะทาง
ภาษาอั งกฤษส าหรั บ เด็ ก ผู้ มี ค วามบกพร่ อ งทางการมองเห็ น และน าความรู้ ท างภาษาอั งกฤษจาก
ผลงานวิจัยนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างมีคุณภาพ ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ทาการศึกษารวบรวมข้อมูลที่
เกี่ย วข้องกับ พฤติกรรมการเรีย นรู้ และข้อมู ล อุปกรณ์ ที่ช่ว ยเสริมสร้างพั ฒ นาการทางภาษาอังกฤษ
สาหรับ เด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น ของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาจากข้อมูล ที่ได้ศึกษามา
ดังกล่าวจึงได้รูปแบบของผลงานวิจัยและนามาออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะทาง
ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นโดยทาการผลิต พร้อมไปทาบททดสอบหา
ความพึงพอใจจากกลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องทางการเห็น และนามาสรุปผลโดยใช้หลักการทางสถิติเพื่อ
ประมวลผลซึ่งงานเกณฑ์มีความพึงพอใจในระดับดี
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ภาพที่ 2.29 ผลงานออกแบบภาพสัญลักษณ์
แหล่งที่มา :
http://webportal.pkru.ac.th/data_journals/d296b96486d86cbb31b1d273246ca8c5/1a5ce
7ff69c58893ab79dd832d322c73.pdf

ภาพที่ 2.30 ผลงานออกภาพสัญลักษณ์ควบคู่กับการใช้อักษรเบรลล์
แหล่งที่มา :
http://webportal.pkru.ac.th/data_journals/d296b96486d86cbb31b1d273246ca8c5/1a5ce
7ff69c58893ab79dd832d322c73.pdf
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ภาพที่ 2.31 ผลงานออกแบบ QR Code ผสมภาพสัญลักษณ์
แหล่งที่มา :
http://webportal.pkru.ac.th/data_journals/d296b96486d86cbb31b1d273246ca8c5/1a5ce
7ff69c58893ab79dd832d322c73.pdf

ภาพที่ 2.32 ผลงานออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ป้ายพลิก
แหล่งที่มา :
http://webportal.pkru.ac.th/data_journals/d296b96486d86cbb31b1d273246ca8c5/1a5ce
7ff69c58893ab79dd832d322c73.pdf
หัวข้อวิจัย การออกแบบสื่อนิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตาในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ

45

ผู้ดาเนินการวิจัย สมัชชา อภิสิทธิ์สุขสันติ วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน อนุชา แพ่งเกษร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2559
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบสื่อนิทรรศการเพื่อผู้พิการทางสายตา
ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพฯ โดยมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเขต บางกอกน้อย แห่งที่ 2 (บ้านข้าวเม่า) เป็น
พื้นที่ศึกษา การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง คุณภาพ ประชากรในการวิจัยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้รู้
กลุ่มผู้ปฏิบัติและกลุ่ม ผู้เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการ
ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้พิการทางสายตาและผู้ พิการทางสายตา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสัมภาษณ์
โดยใช้ ค าถามแบบเปิ ด และแบบสั งเกตโดยการวิเคราะห์ ข้ อมู ล แบบสามเส้ าเพื่ อ ให้ ได้ แ นวทางการ
ออกแบบและนาผลงานออกแบบให้กลุ่มประชากรประเมิน ผลงานอีกครั้ง ผลการวิจัยพบว่า
1) วั ต ถุ ท างศิ ล ปะ (Object) ในการออกแบบสื่ อ นิ ท รรศการ ส าหรั บ ผู้ พิ ก ารทางสายตา
ประกอบด้วย
1.1) การออกแบบภาพสั ญ ลั ก ษณ์ (Pictogram) โดยการใช้ ภ าพที่ ล อกเลี ย นมาจาก
ธรรมชาติ ลดทอนรายละเอียด ใช้เส้น และภาพด้านในการออกแบบ จะช่วยให้ มีการรับรู้ ได้ ง่าย
1.2) สื่อปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ชนิดป้ายพลิก สามารถเติมเต็มประสบการณ์จากการ
อ่านเพียงได้ดี
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ภาพที่ 2.33 โมเดลการสื่อความรู้จากนิทรรศการให้กับคนพิการทางการเห็น
แหล่งที่มา : file:///C:/Users/Administrator/Downloads/144129-Article-Text-384163-1-1020180905-1.pdf

หัวข้อวิจัย การศึกษาแนวทางการใช้สื่อประกอบนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยเพื่อถ่ายทอดความรู้
จากนิทรรศการให้กับคนพิการทางการเห็น
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ผู้ดาเนินการวิจัย รองศาสตราจารย์ทักษิณา พิพิธกุล
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ปี พ.ศ. 2561
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการใช้สื่อประกอบนิทรรศการ
ทัศนศิลป์ร่วมสมัยสาหรับคนพิการทางการเห็น และ 2) นาเสนอแนวทางการใช้สื่อประกอบนิทรรศการ
ทัศนศิลป์ร่วมสมัยให้กับพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ร่วมสมัยในประเทศไทยในการถ่ายทอดความรู้ให้กับคน
พิการทางการเห็นโดยมีวิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสาร การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญงานด้าน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละผู้ เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง คื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะ หอศิ ล ป์ ร่ ว มสมั ย งาน
นิทรรศการในประเทศไทยและต่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับคนพิการทางการเห็นผลการวิจัยพบว่า
การสื่อความรู้จากนิทรรศการให้กับคนพิการทางการเห็นต้องใช้สื่อประกอบนิทรรศการผ่านการรับรู้ทาง
ประสาทสัมผัสด้านอื่นที่เพิ่มเติมจากการเห็น อาทิ 1) สื่อทางการสัมผัสซึ่งเป็นช่องทางการรับรู้ที่พื้นฐาน
ที่สุดและมีการเสื่อมสมรรถนะยากที่สุด สื่อทางการสัมผัสเป็นสื่อที่ทาให้คนพิการทางการเห็นเห็นภาพ
ของวัตถุชัดเจนที่สุดโดยเฉพาะการสัมผัสวัตถุขนาดเท่าจริง 2) สื่อ ทางการได้ยินเป็นการรับรู้ข้อมูลจาก
อุปกรณ์สื่อเสียงในรูปแบบต่าง ๆ 3) สื่อทางการได้กลิ่นเป็นการ รับรู้สภาพธรรมชาติของวัตถุ พื้นที่และ
สภาพแวดล้อม 4) สื่อทางการเห็น (สาหรับคนเห็นเลือนราง) เป็นการใช้สื่อในรูปแบบที่มีความคล้ายคลึง
กับสื่อสาหรับคนมองเห็น หากแต่ต้องมีการทาให้ตัวอักษร และข้อมูลภาพมีขนาดใหญ่และชัดเจน และ
5) สื่อกิจกรรมเป็นสื่อที่สามารถใช้สื่อหลากหลายรูปแบบเข้ามาประกอบกัน การใช้สื่อเหล่านี้ร่วมกันจะ
สามารถช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ในด้านต่าง ๆ และช่วยให้คนพิการทางการเห็นสามารถประมวลผล
เกิดเป็นข้อมูลหรือภาพในใจขึ้นมาได้
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ภาพที่ 2.34 ภาพจาลองแผนที่ของคนตาบอดเปรียบเทียบกับแผนที่ของคนตาดี
แหล่งที่มา :
http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5708031157_6484_4787.pdf
หัวข้อวิจัย ผัสสะ กับ การใช้ชีวิตของคนตาบอด
ผู้ดาเนินการวิจัย นางสาวสรัญญา เตรัตน์
หน่วยงาน สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2559
การใช้ผัสสะและประสบการณ์ทางผัสสะในการดาเนินชีวิตประจาวันของผู้พิการทางสายตาเป็น
คาถามวิจัยหลักของงานวิจัยและใช้แนวคิดสังคมวิทยาผัสสะเป็นกรอบในการวิเคราะห์ ข้อมูล การศึกษา
ครั้งนี้ ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และการทากิจกรรมร่วมกับผู้ พิการทางสายตาที่ปัจจุบัน ประกอบอาชีพ ใน
องค์กรของรัฐ เอกชน หรือประกอบอาชีพส่วนตัว จานวน 15 คน จากการศึกษา พบว่า ผู้พิการทาง
สายตาฝึกฝนผัสสะต่าง ๆ หมายรวมถึง เสียง สัมผัส และกลิ่น จนกระทั่งเกิดความชานาญและมีความ
ละเอีย ดในการรับ รู้ ทาความเข้าใจ และเรียนรู้โลกทางสั งคม การเรียนรู้ผ่ านผัสสะ นาไปสู่ การสร้าง
เทคนิคการใช้ผัสสะ การให้ความหมายต่อสิ่งรอบตัวและสร้างประสบการณ์ทางผัสสะที่เปรียบเสมือน
คลังความรู้ในการดาเนินชีวิต นอกจากนี้งานศึกษาครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า โลกทางสังคมประกอบด้วยโลกของ
คนตาดีและ โลกของคนตาบอดที่ปะทะและซ้อนทับกัน การฝึกฝนผัสสะในการดาเนินชี วิตของผู้พิการ
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ทางสายตา มิใช่เพียงการเอาตัวรอดในโลกทางสังคมเท่านั้นแต่ในทุกกิจกรรมเต็มไปด้วยต่อรองกับภาพ
เหมารวมในเชิงลบที่สั งคมสร้างให้ แก่ผู้ พิการทางสายตา ดังนั้น ผัส สะและเรือนร่างของผู้ พิการทาง
สายตาจึงเป็น พื้นที่ทางสังคมที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของผู้พิการทางสายตาและความสาคัญของผัสสะ
ต่าง ๆ ในการเรียนรู้โลกทางสังคม

บทที่ 3
การออกแบบและพัฒนา
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น
ผู้จัดทาลงพื้นที่สอบถามข้อมูลกับผู้พิการทางการเห็นและได้ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
รับรู้ ผ่านวิธีการสัมผัส และได้รับความรู้เพิ่มเติมจากทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ ในด้านของการใช้สื่อสัมผัสอักษรเบรลล์และสื่อภาพนูนสาหรับผู้พิการทางด้านการ
มองเห็น พบว่าการเรียนรู้ด้านการศึกษาของคนตาบอดจะสามารถรับรู้ได้โดยจินตนาการจากการสัมผัส
ดังนั้นทางผู้จัดทาจึงได้จัดทาในรูปแบบหนังสือแบบฝึกทักษะเชาว์ปัญญาสาหรับเด็กปฐมวัย เพื่อ
ส่งเสริมด้านทักษะการเรียนรู้ของคนตาบอดและเพื่อประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตของผู้พิการ
การเก็บรวบรวมข้อมูล
เก็บรวบรวมข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแนวทางและการออกแบบผลงาน เช่น ศึกษา
การรับรู้ของผู้พิการ ลักษณะการอ่าน ศึกษาการใช้อักษรเบรลล์ การสัมผัสและการใช้เครื่องพิมพ์อักษร
เบรลล์ (Brailler)
ออกแบบและพัฒนา
1. จากที่รวบรวมข้อมูล ที่สาคัญ ครบถ้วนแล้วได้ทาการออกแบบแบบฝึกทักษะ โดยโจทย์ที่
อาจารย์ที่มูลนิธิแนะนาคือ ต้องเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนมากเกินไปและโจทย์ที่ใช้ในการออกแบบแบบฝึก
ทักษะไม่ยากจนเกินไป เนื่องจากมีผลต่อการรับรู้และการเข้าใจของผู้พิการ จึงเริ่มออกแบบแบบฝึ ก
ทักษะเชาว์ปัญญาเพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมกับการใช้งานต่อผู้พิการมากที่สุด ด้วยโปรแกรม Adobe
Illustrator CS6 และโปรแกรม Adobe Photoshop CS6
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ภาพที่ 3.1 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 1 (1)
การออกแบบหน้าปกในครั้งที่ 1 ออกแบบโดยคานึงถึงความเรียบง่าย โดยการจัดวางรูปเรขาคณิต
ในส่วนล่างของการออกแบบและลักษณะการจัดวางในส่วนของข้อมูลและเนื้อหาไม่ซับซ้อน เนื่องจากจะ
ทาให้ผู้พิการเกิดความสับสนและมีผลต่อการรับรู้ของผู้พิการ
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ภาพที่ 3.2 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 1 (2)
การออกแบบในส่วนของหน้าอธิบายเรขาคณิต ในครั้งที่ 1 คานึงถึงความชัดเจนของเนื้อหาและ
ขนาดความยาวของจุดนูนอักษรเบรลล์เมื่อทาการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ ขนาดความยาวของ
อักษรเบรลล์ต้องมีความพอดีและมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของกลุ่มเป้าหมาย
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ภาพที่ 3.3 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 1 (3)
การออกแบบหน้าอธิบายชนิดต่าง ๆ ของรูปเรขาคณิต ในครั้งที่ 1 ออกแบบลักษณะของรูปภาพ
เรขาคณิตและอธิบายลักษณะของเรขาคณิตชนิดต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานเกิดการสัมผัส รับรู้และสามารถ
เข้าใจในลักษะรูปทรงเรขาคณิตชนิดต่าง ๆ ได้
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ภาพที่ 3.4 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 1 (4)
การออกแบบโจทย์ในครั้งที่ 1 ออกแบบโดยคานึงถึงการจัดวางที่ไม่ซับซ้อน เนื้อหาของโจทย์
สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยได้ทาการออกแบบโจทย์ข้อละ 1 หน้าและทาการออกแบบขนาดรูปเรขาคณิต
ที่ใหญ่ เพื่อง่ายต่อการสัมผัส เกิดจินตนาการและรับรู้
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ภาพที่ 3.5 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 1 (5)
การออกแบบโจทย์ในครั้งที่ 1 ออกแบบโดยคานึงถึงการจัดวางที่ไม่ซับซ้อน เนื้อหาของโจทย์
สามารถเข้าใจได้ง่าย โดยได้ทาการออกแบบโจทย์ข้อละ 1 หน้าและทาการออกแบบขนาดรูปเรขาคณิต
ที่ใหญ่ เพื่อง่ายต่อการสัมผัส เกิดจินตนาการและรับรู้

2. จากรูปแบบที่ได้ออกแบบไป ยังไม่ตรงโจทย์ตามจุดประสงค์ที่ต้องการ เนื่องจากสีสันที่เรียบ
ง่ายเกินไป จึงได้มีการปรับและพัฒนาชิ้นงาน ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 , Adobe
Photoshop CS6
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ภาพที่ 3.6 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 2 (1)
การออกแบบหน้าปกในครั้งที่ 2 ออกแบบโดยการเพิ่มสีสันเข้าใปในชิ้นงานเพื่อให้เกิดความ
สวยงาม และมีการจัดวางรูปแบบข้อมูลที่ไม่ติดหรือชิดกันมากเกินไป เนื่องจากมีผลต่อการรับรู้ของผู้
พิการ
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ภาพที่ 3.7 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 2 (2)
การออกแบบหน้าอธิบายเรขาคณิต ในครั้งที่ 2 คานึงถึงความชัดเจนของเนื้อหาและขนาดความ
ยาวของจุ ดนู น อักษรเบรลล์ เมื่อทาการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ ขนาดความยาวของอักษร
เบรลล์ ต้องมีความพอดีและมีเนื้ อหาที่เหมาะสมกับวัยของกลุ่มเป้าหมายและเพิ่มสีสั นลงในชิ้นงาน
เพือ่ ให้เกิดความสวยงาม
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ภาพที่ 3.8 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 2 (3)
การออกแบบหน้าอธิบายเรขาคณิตในครั้งที่ 2 คานึงถึงรูปแบบการจัดวางที่ไม่ซับซ้อน เนื้อหาใน
ส่วนของการอธิบาย ง่ายต่อการสัมผัสการรับรู้ของผู้พิการและเพิ่มสีสันเข้าไปในชิ้นงานเพื่อให้เกิดความ
สวยงาม
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ภาพที่ 3.9 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 2 (4)
การออกแบบโจทย์ในครั้งที่ 2 เพิ่มสีสันเข้าไปในชิ้นงาน ลักษณะการจัดวางรูปแบบที่ห่างไม่ชิดกัน
และไม่ติดกันมากเกินไป โดยได้ทาการออกแบบโจทย์ข้อละ 1 หน้า เพื่อให้เกิดการเข้าใจและการรับรู้ที่
ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ภาพที่ 3.10 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 2 (5)
การออกแบบโจทย์ในครั้งที่ 2 เพิ่มสีสันเข้าไปในชิ้นงาน ลักษณะการจัดวางรูปแบบที่ห่างไม่ชิดกัน
และไม่ติดกันมากเกินไป โดยได้ทาการออกแบบโจทย์ข้อละ 1 หน้า เพื่อให้เกิดการเข้าใจและการรับรู้ที่
ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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3. หลังจากได้พัฒนาหนังสือแบบฝึกทักษะครั้งที่ 2 เสร็จสิ้นได้รับคาแนะนาเพิ่มเติมในเรื่องของ
การปรับสีสันให้มีความสวยงามมากขึ้นและการจัดวางรูปแบบของข้อมูลใหม่และลักษณะของโจทย์
เนื่องจากมีผลต่อการรับรู้และการเข้าใจของผู้พิการ จึงได้มีการพัฒนาแก้ไขชิ้นงาน ด้วยโปรแกรม
Adobe Illustrator CS6 ,Adobe Photoshop CS6

ภาพที่ 3.11 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 3 (1)
การออกแบบหน้าปกในครั้งที่ 3 ออกแบบโดยคานึงถึงความเรียบง่าย การวางตาแหน่งเนื้อหา ไม่
ซับซ้อน สามารถเข้าใจและรับรู้ได้ง่าย และปรับในเรื่องโทนสีที่มีความสด เพื่อให้เกิดความสวยงาม
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ภาพที่ 3.12 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 3 (2)
การออกแบบหน้าอธิบายเชาว์ปัญญาในครั้งที่ 3 คานึงถึงความชัดเจนของเนื้อหาและขนาดความ
ยาวของจุ ดนู น อักษรเบรลล์ เมื่อทาการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ ขนาดความยาวของอักษร
เบรลล์ ต้องมีความพอดีและมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของกลุ่ มเป้าหมาย และใช้สีที่เรียบง่ายในการ
ออกแบบ
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ภาพที่ 3.13 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 3 (3)
การออกแบบโจทย์ในครั้งที่ 3 ได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศ
ไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้ลดจานวนเรขาคณิตลง เนื่องจากในส่วนอธิบายเรขาคณิตที่มากเกินไปมี
ผลทาให้ผู้พิการสับสนได้ จึงได้ลดจานวนอธิบายเรขาคณิตลงเหลือ วงกลม วงรี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้า
เหลี่ยม และมีการปรับโทนสีโดยใช้สีที่เรียบง่าย สีสันชัดเจน สีสันไม่มากจนเกินไป
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ภาพที่ 3.14 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 3 (4)
การออกแบบโจทย์ในครั้งที่ 3 มีการปรับใช้โทนสีที่เรียบง่าย สีสันไม่เยอะจนเกินไปและได้รับ
คาแนะน าจากอาจารย์ ที่ มู ล นิ ธิคนตาบอด ให้ แก้ ไขในส่ ว นของโจทย์ 1 หน้ าต่อ จานวนโจทย์ 3 ข้ อ
เนื่องจากการสัมผัสการอ่านของคนตาบอดจะสัมผัสจากด้านซ้ายไล่มาทางขวา ในการจัดรูปแบบโจทย์
จานวน 1 ข้อต่อบรรทัด จะส่งผลให้ผู้พิการสามารถสัมผัส รับรู้ได้ดี และเข้าใจได้ง่ายขึ้น ในส่วนของ
โจทย์หัวข้อคาถามใช้ตัวเลขและช้อยของคาตอบใช้เป็นพยัญชนะเพื่อให้เกิดความแตกต่างในส่วนของตัว
โจทย์และคาตอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภ าพสูงสุดในชิ้นงานและการรับรู้ของผู้ พิการสามารถรับรู้และ
เข้าใจได้ดขี ึ้น
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ภาพที่ 3.15 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 3 (5)
การออกแบบโจทย์ในครั้งที่ 3 มีการปรับใช้โทนสีที่เรียบง่าย สีสันไม่เยอะจนเกินไปและได้รับ
คาแนะน าจากอาจารย์ ที่ มู ล นิ ธิคนตาบอด ให้ แก้ ไขในส่ ว นของโจทย์ 1 หน้ าต่อ จานวนโจทย์ 3 ข้ อ
เนื่องจากการสัมผัสการอ่านของคนตาบอดจะสัมผัสจากด้านซ้ายไล่มาทางขวา ในการจัดรูปแบบโจทย์
จานวน 1 ข้อต่อบรรทัดจะส่งผลให้ผู้พิการสามารถสัมผัส รับรู้ได้ดี และเข้าใจได้ง่ายขึ้น ในส่วนของ
โจทย์หัวข้อคาถามใช้ตัวเลขและช้อยของคาตอบใช้เป็นพยัญชนะเพื่อให้เกิดความแตกต่า งในส่วนของตัว
โจทย์และคาตอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภ าพสูงสุดในชิ้นงานและการรับรู้ของผู้ พิการสามารถรับรู้และ
เข้าใจได้ดีขึ้น
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4. หลังจากได้พัฒนาหนังสือแบบฝึกทักษะครั้งที่ 3 เสร็จสิ้นได้รับคาแนะนาเพิ่มเติมโดยมีการ
แนะนาให้ปรับแก้ในส่วนของข้อมูลและการจัดวางใหม่บางส่วนเนื่องจากมีผลต่อการเข้าใจและการรับรู้
ของผู้พิการ และคาแนะนาเพิ่มเติมในเรื่องการของการใช้สีสันที่เหมาะสม ด้วยโปรแกรม Adobe
Illustrator CS6 , Adobe Photoshop CS6

ภาพที่ 3.16 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 4 (1)
การออกแบบหน้าปกในครั้งที่ 4 ออกแบบโดยคานึงถึงความเรียบง่ายสัมผัสแล้วเข้าใจง่ายด้วย
รู ป แบบที่ ไม่ ซั บ ซ้ อ น มี ก ารปรั บ ใช้ โทนสี ที่ ตั ด กั น ท าให้ งานเกิ ด ความสวยงามและดู ทั น สมั ย ขึ้ น และ
เหมาะสมกับวัยของกลุ่มเป้าหมาย
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ภาพที่ 3.17 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 4 (2)
การออกแบบหน้าอธิบ ายเชาว์ปัญญาในครั้งที่ 4 คานึงถึงความชัดเจนและความเหมะสมของ
เนื้อหาและขนาดความยาวของจุดนูนอักษรเบรลล์เมื่อทาการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์ ขนาด
ความยาวของอักษรเบรลล์ต้องมีความพอดีและมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับวัยของกลุ่มเป้าหมาย มีการปรับ
ใช้โทนสีที่ตัดกันทาให้งานเกิดความสวยงาม ดูทันสมัยขึ้นและเหมาะสมกับวัยของกลุ่มเป้าหมาย
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ภาพที่ 3.18 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 4 (3)
การออกแบบหน้าอธิบายเรขาคณิต ในครั้งที่ 4 ได้จัดวางรูปแบบในส่วนอธิบายรายละเอียดให้มี
ความสวยงาม ชัดเจน ไม่ซับซ้อน มีการปรับใช้เนื้อหาที่เหมาะสมและไม่มากจนเกินไป เนื่องจากการรับรู้
ของคนตาบอดสามารถรับรู้จากการสัมผัสรูปทรงเรขาคณิตได้ดีกว่าเนื้อหาที่ใช้ในการอธิบาย

69

ภาพที่ 3.19 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 4 (4)
การออกแบบโจทย์ ในครั้งที่ 4 ออกแบบโดยคานึงถึงการใช้งานของผู้พิการ มีการปรับใช้โทนสีที่
เหมาะสมกับวัยของกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบในการจัดองค์ประกอบของงานที่ไม่ซับซ้อน มีการแบ่งช้อยส์
ของคาตอบเป็นข้อที่ชัดเจน ทาให้ผู้พิการสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น
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ภาพที่ 3.20 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 4 (5)
การออกแบบโจทย์ในครั้งที่ 4 ออกแบบโดยคานึงถึงการใช้งานของผู้พิการ มีการปรับใช้โทนสีที่
เหมาะสมกับวัยของกลุ่มเป้าหมาย รูปแบบในการจัดองค์ประกอบของงานที่ไม่ซับซ้อน มีการแบ่งช้อย
ของคาตอบเป็นข้อที่ชัดเจน ทาให้ผู้พิการสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น
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5. หลั งจากได้พัฒ นาหนังสือแบบฝึกทักษะครั้งที่ 4 เสร็จสิ้นได้รับคาแนะนาเพิ่มเติมโดยมีการ
แนะน าให้ป รับ แก้ ในเรื่องสี โดยมีการปรับใช้โทสีที่มีความสด ชัดเจน เหมาะสมกับวัยเด็ก เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ ตามเป้าหมายของชิ้นงาน ด้วยโปรแกรม Adobe Illustrator CS6 , Adobe Photoshop
CS6

ภาพที่ 3.21 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 5 (1)
การออกแบบหน้ าปกในครั้ งที่ 5 มี ก ารปรับ ใช้ โทนสี ที่ มี ค วามสดและชั ด เจนมากขึ้ น เพื่ อ ให้
เหมาะสมกับวัยของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยสีสันที่สดใส ซึ่งสีที่ใช้จะมีผลต่อผู้พิการที่สามารถมองเห็นได้เลือน
รางที่มีความสามารถในการรับรู้เรื่องสีได้บ้างและยังช่วยเรื่องของการจินตนาการของผู้พิการได้ดีมากขึ้น
โดยใช้สีหลักที่ใช้ในการออกแบบคือสี แดง เหลือง น้าเงิน เขียว และม่วง
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ภาพที่ 3.22 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 5 (2)
การออกแบบหน้าอธิบายเชาวน์ปัญญาในครั้งที่ 5 มีการแก้ไขในส่วนของข้อมูลและเนื้อหาที่ใช้ใน
การอธิบาย ให้มีความชัดเจน และตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น มีการปรับใช้โทนสีที่มีความสด ชัดเจน
มากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับวัยของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยสีสันที่สดใส ซึ่งสีที่ใช้จะมีผลต่อผู้พิการที่สามารถ
มองเห็นได้เลือนรางที่มีความสามารถในการรับรู้เรื่องสีได้บ้างและยังช่วยเรื่องของการจินตนาการของผู้
พิการได้ดมี ากขึ้น โดยใช้สีหลักที่ใช้ในการออกแบบคือสี แดง เหลือง น้าเงิน เขียว และม่วง
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ภาพที่ 3.23 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 5 (3)
การออกแบบหน้าอธิบายเรขาคณิตในครั้งที่ 5 มีการลดขนาดของตัวอักษรแก้ไขและปรับรูปแบบ
การจัดวางขององค์ประกอบให้มีความสวยงาม ไม่ซับซ้อนมีการปรับใช้โทนสีที่มีความสด ชัดเจนมากขึ้น
เพื่อให้เหมาะสมกับวัยของกลุ่มเป้าหมาย ด้วยสีสันที่สดใส ซึ่งสีที่ใช้จะมีผลต่อผู้พิการที่สามารถมองเห็น
ได้เลือนรางที่มีความสามารถในการรับรู้เรื่องสีได้บ้างและยังช่วยเรื่องของการจินตนาการของผู้พิการได้ดี
มากขึ้น โดยใช้สีหลักที่ใช้ในการออกแบบคือสี แดง เหลือง น้าเงิน เขียว และม่วง
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ภาพที่ 3.24 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 5 (4)
การออกแบบโจทย์ในครั้งที่ 5 ออกแบบโดยคานึงถึงการใช้งานของผู้ พิการ รูปแบบในการจัด
องค์ประกอบของงานที่ไม่ซับซ้อน มีการแบ่งช้อยของคาตอบเป็นข้อที่ชัดเจน ทาให้ผู้พิการสามารถรับรู้
และเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น มีการปรับใช้สีด้วยสีสันที่สดใส ซึ่งสีที่ใช้จะมีผลต่อผู้พิการที่สามารถมองเห็นได้
เลือนรางที่มีความสามารถในการรับรู้เรื่ องสีได้บ้างและยังช่วยเรื่องของการจินตนาการของผู้พิการได้ดี
มากขึ้น โดยใช้สีหลักที่ใช้ในการออกแบบคือสี แดง เหลือง น้าเงิน เขียว และม่วง
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ภาพที่ 3.25 การออกแบบฝึกทักษะ ครั้งที่ 5 (5)
การออกแบบโจทย์ในครั้งที่ 5 ออกแบบโดยคานึงถึงการใช้งานของผู้ พิการ รูปแบบในการจัด
องค์ประกอบของงานที่ไม่ซับซ้อน มีการแบ่งช้อยของคาตอบเป็นข้อที่ชัดเจน ทาให้ผู้พิการสามารถรับรู้
และเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น มีการปรับใช้สีด้วยสีสันที่สดใส ซึ่งสีที่ใช้จะมีผลต่อผู้พิการที่สามารถมองเห็นได้
เลือนรางที่มีความสามารถในการรับรู้เรื่องสีได้บ้างและยังช่วยเรื่องของการจินตนาการของผู้พิการได้ดี
มากขึ้น โดยใช้สีหลักที่ใช้ในการออกแบบคือสี แดง เหลือง น้าเงิน เขียว และม่วง

บทที่ 4
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1.

ชุดแบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาสาหรับผู้พิการทางการเห็นระดับปฐมวัย
1.1 การออกแบบแบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาสาหรับผู้พิการทางการเห็นในชุดต้นฉบับ

ภาพที่ 4.1 แบบฝึกทักษะ ส่วนหน้าปกและอธิบาย
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1.2 การออกในส่วนของโจทย์แบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาสาหรับผู้พิการทางการเห็นใน
ชุดต้นฉบับ

ภาพที่ 4.2 แบบฝึกทักษะ ส่วนโจทย์

1.3 การออกแบบชุดคู่มือเฉลยแบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาสาหรับผู้พิการทางการเห็นใน
ชุดต้นฉบับ
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ภาพที่ 4.3 คู่มือเฉลย แบบฝึกทักษะ

2. การออกแบบชุดเทียบอักษรเบรลล์ แบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาสาหรับผู้พิการทางการเห็นระดับ
ปฐมวัย
2.1 การออกแบบชุดเทียบอักษรเบรลล์ แบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาสาหรับผู้พิการทางการเห็น
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ภาพที่ 4.4 ชุดเทียบอักษรเบรลล์ แบบฝึกทักษะ ส่วนหน้าปกและหน้าอธิบาย
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2.2 การออกแบบชุดเทียบอักษรเบรลล์ ในส่วนของโจทย์แบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาสาหรับผู้
พิการทางการเห็น

ภาพที่ 4.5 ชุดเทียบอักษรเบรลล์ แบบฝึกทักษะ ส่วนโจทย์

2.3 การออกแบบชุดเทียบอักษรเบรลล์ ชุดคู่มือเฉลยแบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาสาหรับผู้
พิการทางการเห็น
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ภาพที่ 4.6 ชุดเทียบอักษรเบรลล์ ชุดคู่มือเฉลยแบบฝึกทักษะ

3. ตรวจสอบผลงานเพื่อรับคาแนะนาจาก อาจารย์สุจิตรา ติกวัฒนานนท์ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อพัฒนาชิ้นงานและศึกษาวิธีการใช้งานเครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์
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ภาพที่ 4.7 ตรวจสอบผลงาน (1)
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ภาพที่ 4.8 ศึกษาวิธีการใช้เครื่อง Brailler (1)
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ภาพที่ 4.9 ศึกษาวิธีการใช้เครื่อง Brailler (2)

4. ปรับแก้ข้อผิดพลาดและตรวจสอบคาผิดของอักษรเบรลล์จากอาจารย์ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอด เพื่อ
ทาการพิมพ์อักษรเบรลล์ลงในชิ้นงานจริง
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ภาพที่ 4.10 ตรวจอักษรเบรลล์
และตรวจสอบความถูกต้องโดย อาจารย์ศิริณี อักษรมี

5. พิมพ์อักษรเบรลล์ลงในชิ้นงาน ทาสื่อภาพนูน ตรวจสอบคาผิดจากอาจารย์และคนตาบอดที่มูลนิธิ
ช่วยคนตาบอดจากนั้นทาการแก้ไขเพื่อให้เกิดเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์
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ภาพที่ 4.11 การพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยเครื่อง Brailler
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ภาพที่ 4.12 การพิมพ์อักษรเบรลล์ด้วยเครื่อง Brailler
และตรวจสอบความถูกต้องโดย อาจารย์อัญชนีกร คุ้มภัย
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ภาพที่ 4.13 ต้นฉบับหนังสือแบบฝึกทักษะเชาว์ปัญญาหน้าปก

ภาพที่ 4.14 ต้นฉบับหนังสือแบบฝึกทักษะเชาว์ปัญญาหน้าคาอธิบายรูปเรขาคณิต
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ภาพที่ 4.15 ต้นฉบับโจทย์ชุดที่ 1 หนังสือแบบฝึกทักษะเชาว์ปัญญา

ภาพที่ 4.16 ต้นฉบับโจทย์ชุดที่ 2 หนังสือแบบฝึกทักษะเชาว์ปัญญา
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ภาพที่ 4.17 ต้นฉบับโจทย์ชุดที่ 3 หนังสือแบบฝึกทักษะเชาว์ปัญญา

ภาพที่ 4.18 ต้นฉบับหนังสือแบบฝึกทักษะเชาว์ปัญญาและคู่มือเฉลย
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5.1 ขั้ น ตอนของการเข้ า เล่ ม ใช้ เป็ น สั น กระดู ก งู เนื่ อ งจากในการท าสื่ อ ภาพนู น การอั ด แผ่ น
พลาสติกด้วยความร้อนเทคนิค Thermoforming จาเป็นที่จะต้องมีการถอดสันของชุดต้นฉบับออกเพื่อ
ทาการพิมพ์ซ้า เทคนิค Thermoforming สามารถอัดแผ่นพลาสติกด้วยความร้อนได้เพียงครั้งละหน้า
ซึง่ การเข้าเล่มหนังสือแบบแบบอื่นอาจมีผลต่อการอัดรูปพลาสติกเนื่องจากจะทาให้ชิ้นงานในชุดต้นฉบับ
เกิดความเสียหายและชารุดได้
6. การอัดแผ่นพลาสติกด้วยความร้อนด้วยเครื่อง Thermoforming เพื่อทาสื่อภาพนูนสาหรับคนตา
บอดในรูปแบบของ Brailon

ภาพที่ 4.19 การทาสื่อภาพนูนสาหรับคนตาบอด (1)
6.1 เปิดเครื่องอัด Thermoforming ปล่อยเครื่องทิ้งไว้จนได้อุณหภูมิที่ต้องการ แล้ววางชุดแบบ
ฝึกทักษะชุดต้นฉบับลงบนเครื่องอัด Thermoforming จากนั้นวางแผ่นพลาสติก(brailon) ซ้อนทับบน
ชุดแบบฝึกทักษะต้นฉบับและจัดแผ่นพลาสติกที่ต้องการขึ้นรูปให้พอดีกับชุดต้นฉบับ
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ภาพที่ 4.20 การทาสื่อภาพนูนสาหรับคนตาบอด (2)
6.2 เมื่อวางแบบฝึกทักษะชุดต้นฉบับและแผ่นพลาสติก (brailon) เท่ากันแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
ดึงตัว ล็ อคของเครื่ องอัด Thermoform ลงมาล็ อคเพื่อไม่ให้ กระดาษและแผ่น พลาสติก (brailon) ที่
ต้องการขึ้น รูปเกิดการขยับหรือเคลื่อนที่ จากนั้นเลื่อนถาดอบเข้าหาตัว และกดปุ่มเพื่อทาการขึ้นรูป
พลาสติกโดยใช้เวลาในการอบแผ่นละประมาณ 10-15 วินาที อาจน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้ขึ้นอยู่ที่
ความพอใจของผู้ใช้งาน ซึ่งหากอบหรือใช้เวลาในการอบมากจนเกินไปจะส่งผลให้พลาสติก (brailon) ที่
อัดอยู่นั้นเกิดการชารุดหรือเสียหายได้

93

ภาพที่ 4.21 การทาสื่อภาพนูนสาหรับคนตาบอด (3)
6.3 หลังจากอบแผ่นพลาสติก (brailon) ตามระยะเวลาที่กาหนดแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือเลื่อนถาด
ออกจากตัวเพื่อตรวจสอบความคมชัดและความสวยงามของแผ่นพลาสติก (brailon) ที่ทาการอัดขึ้นรูป
แล้วจนเป็นที่พอใจ
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ภาพที่ 4.22. การทาสื่อภาพนูนสาหรับคนตาบอด (4)
6.4 เมื่ออัดพลาสติก (brailon) จนเป็นที่พอใจแล้วกดสวิตซ์เพื่อปิดเครื่องอบแล้วยกตัวล็อคขึ้น
จากนั้นนาชุดต้นฉบับและแผ่นพลาสติก (brailon) ที่เพิ่งอัดเสร็จออกจากเครื่องแล้วทิ้งไว้จนหายร้อน
เพื่ อ ท าการลอกแผ่ น พลาสติ ก (brailon) ออกจากชุ ด ต้ น ฉบั บ เพื่ อ ให้ ได้ ชิ้ น งานที่ ส มบู ร ณ์ แ ละมี
ประสิทธิภาพที่สุด
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ภาพที่ 4.23 หน้าปกหนังสือแบบฝึกทักษะเชาว์ปัญญา
หลังจากเข้าเครื่องอัด Thermoforming

ภาพที่ 4.24 หน้าของโจทย์หนังสือแบบฝึกทักษะเชาว์ปัญญา
หลังจากเข้าเครื่องอัด Thermoforming (1)
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ภาพที่ 4.25 หน้าโจทย์หนังสือแบบฝึกทักษะเชาว์ปัญญา
หลังจากเข้าเครื่องอัด Thermoforming (2)

ภาพที่ 4.26 หน้าปกหนังสือแบบฝึกทักษะเชาว์ปัญญาและคู่มือเฉลย (Brailon)

บทที่ 5
สรุปผลงานดาเนินงานและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการดาเนินงาน
จากการเริ่มต้นจากการศึกษาสิ่งที่สนใจลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบมูลข้อมูล และได้มองเห็นความสาคัญ
ของการศึกษาของคนตาบอดจึง ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นประโยชน์กับโครงงานและสอบถาม
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผู้พิการ ศึกษาเครื่องมือการใช้งานเครื่องมือในการพิมพ์อักษรเบรลล์และศึกษา
อักษรเบรลล์ในเบื้องต้น โดยได้รับคาแนะนาจากอาจารย์ที่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่ งประเทศไทยในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ จากนั้นจึงวางแผนการดาเนินงานและลาดับความสาคัญของชิ้นงานเพื่อให้โครงงาน
บรรลุผลตามเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กาหนดและเกิดประโยชน์สูงสุด
การวิเคราะห์โจทย์ที่ได้รับจากทางมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ที่เราได้ลงพื้นสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่ก่อนจะเริ่มออกแบบได้รับคาแนะนาให้จัดทาหนังสือแบบ
ฝึกทักษะเชาว์ปัญญาระดับปฐมวัย วิชาคณิตศาสตร์เรขาคณิตซึ่งเป็นหนังสือใช้สาหรับการเรียนการสอน
ของผู้พิการ จึงได้เริ่มออกแบบชิ้นงานและได้รับคาแนะนาเพิ่มเติมจากอาจารย์ที่ปรึกษาปรับแก้ในเรื่อง
ของสี การจัดวางรูปแบบ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่เหมาะสมกับการรับรู้ของผู้พิการที่สุดด้วยโปรแกรม Adobe
illustrator Adobe Photoshop CS6 โ ด ย มี ก า ร ใช้ Font CloudLoop-Regular CloudSoftLightBold และ Font SOV_braille เพื่อใช้ในการเทียบอักษรเบรลล์ เมื่อทาการออกแบบและทาการ
แก้ไขเสร็จสิ้น จึงปริ้นแบบฝึกทักษะที่ได้ออกแบบเรียบร้อยแล้วเพื่อนามาพิมพ์อักษรเบรลล์และทาสื่อ
ภาพนูนให้แก่ผู้พิการ หลังจากพิมพ์อักษรเบรลล์ลงในชิ้นงานแบบฝึกทักษะเรียบร้อย ได้ ตรวจสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดของงานจากนั้น ได้ทาสื่อภาพนูน ด้วยเทคโนโลยี Thermoforming คือ การนาแผ่ น
พลาสติกไปอัดด้วยความร้อน เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้สาหรับคนตาบอดโดยการรับรู้ด้วยวิธีการสัมผัส
จินตนาการ ควบคู่ไปกับกระบวนความคิด จากนั้นได้ทดสอบการใช้งานของแบบฝึ กทักษะจากคนตา
บอด เพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนดและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้พิการทางการเห็น
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ปัญหาและอุปสรรค
1.
2.
3.
4.
5.

การออกแบบชิ้นงานมีผลต่อการเข้าใจ และการรับรู้ด้วยวิธีการสัมผัสของผู้พิการ
ข้อมูลที่ใช้อธิบายในหน้าต่าง ๆ หรือในส่วนของโจทย์ต้องถูกต้อง สัมผัสแล้วสามารถเข้าใจ
ได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
ในการพิมพ์อักษรเบรลล์หากพิมพ์ผิดจะทาให้ชิ้นงานมีตาหนิ แก้ไขได้ยากหรืออาจเสียหาย
ได้
การใช้ font เที ย บอั ก ษรเบรลล์ มี บ างพยั ญ ชนะไม่ ต รงกั บ พยั ญ ชนะที่ เราได้ ท าการ
ออกแบบ
การทาสื่อภาพนูน หากใช้ในอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปจะทาให้ชิ้นงานเกิดการชารุดเสียหายได้

ข้อเสนอแนะ
1.
2.

ข้อมูลในส่วนของอักษรเบรลล์จุดนูนของอักษรเบรลล์ต้องนูนชัด เพื่อการสัมผัสที่ง่ายแก่
การเข้าใจของผู้พิการ
การทาสื่อภาพนูน ใช้อุณหภูมิและเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้งานมีความสวยงามนูนชัดและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
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