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บทที ่1 

 บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  

สิ่งแวดลอม หมายถึง สิ่งตางๆ ท่ีอยูรอบตัวเรา ท้ังสิ่งท่ีมีชีวิต สิ่งไมมีชีวิต เห็นไดดวยตาเปลา และ

ไมสามารถเห็นไดดวยตาเปลา รวมท้ังสิ่งท่ีเกิดข้ึนโดยธรรมชาติ สิ่งท่ีมนุษยเปนผูสรางข้ึน สิ่งแวดลอมจะ

ประกอบดวยทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ และมนุษยสามารถนํามาใชประโยชนได 

เชน บรรยากาศ ดิน น้ํา ปาไม ทุงหญา สัตวปา แรธาตุ พลังงาน ในชีวิตประจําวันของแตละคนยอม

เก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติประเภทตางๆไดแก ดิน เปนวัตถุธรรมชาติท่ีปกคลุมผิวโลก เกิดจากการ

แปรสภาพหรือสลายตัวของหินแรธาตุ และอินทรียวัตถุผสมคลุกเคลากันตามธรรมชาติรวมกันเปนชั้น

บาง ๆ เม่ือมีน้ําและ อากาศท่ีเหมาะสมก็จะทําใหพืชเจริญเติบโตและยังชีพอยูได ทรัพยากรทาง

ธรรมชาติท่ีสําคัญอีกประเภทหนึ่ง คือ น้ํา สิ่งท่ีนํามาใชอุปโภค บริโภค ชําระลางรางกาย ใชในการ

เพาะปลูก การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคมนาคมทางน้ํา และการผลิตพลังงาน ทรัพยากรน้ํายัง

เปนทรัพยากรประเภทหนึ่งท่ีสามารถเกิดข้ึนทดแทนอยูตลอดเวลาเปนวัฎจักร (ณัฐพล ยะปะนันท, 

2560) 

ในปจจุบันสาเหตุการทําลายธรรมชาติกอใหเกิดภาวะโลกรอน หรือปรากฏการณเรือนกระจก 

จากการกระทําของมนุษย เชน การเผาไหมนํ้ามันเชื้อเพลิง เปนตน ทําใหปริมาณของคารบอนไดออกไซด

ลอยข้ึนไปรวมตัวกันในชั้นบรรยากาศ ซ่ึง กาซนี้ถารวมตัวในชั้นบรรยากาศแลว จะทําใหความรอนไม

สะทอนออกไปนอกโลก อุณหภูมิของโลก ก็จะเพ่ิมข้ึนสงผล ผลกระทบท่ีตามมาเชน นํ้าแข็งท่ีข้ัวโลก

ละลายเร็วข้ึน ทําใหระดับนํ้าทะเลเพ่ิมข้ึน ทําใหสิ่งมีชีวิตหลายชนิดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เชน 

การวางไขของปลาผิดฤดู แพลงคตอนพืช และ สาหรายเจริญเติบโตเร็วกวาปกติ จากการสํารวจพ้ืนท่ีปา

ในประเทศไทย โดยกรมปาไม ตั้งแตป พ.ศ. 2504-2543 พบวาปาถูก ทําลายปละ 1.50 ลานไร และป 

พ.ศ. 2543-2547 ลดลงเหลือปละ 0.37 ลานไร มีการปลูกเพ่ิมและ ฟนฟูปาเพียง 4.38 ลานไร ปจจุบัน

พ้ืนท่ีปาไมของประเทศไทยเหลืออยู 189,720 ตาราง กิโลเมตรพ้ืนท่ีประเทศไทยท้ังหมดเทากับ 

510,890 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 37.14 %  (World Bank, 2556) 

ดวยเหตุนี้ผูจัดทําไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของธรรมชาติ จึงมีแนวคิดการออกแบบกระเปาจาก

การใชลวดลายจากธรรมชาติเ พ่ือสรางความตระหนักใหกับธรรมชาติโดยใชโปรแกรม Adobe 

Photoshop CC 2015 ในการพัฒนาเพ่ือสรางผลิตภัณฑประเภทกระเปา 
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วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางลวดลายจากธรรมชาติ 

2. เพ่ือศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติท่ีเปนสวนประกอบในการออกแบบลวดลาย 

กลุมเปาหมาย 

 ชาย-หญิง และกลุมบุคคลท่ีชื่นชอบการแตงกาย ชวงอายุ 16-50 ป 

ขอบเขต 

 1. ขอบเขตทางดานเนื้อหา นําเสนอสาระหรือเนื้อแทของธรรมชาติในการออกแบบลวดลาย

เพ่ือใหกลุมเปาหมายไดเล็งเห็นถึงคุณคาของธรรมชาติมากข้ึน  

 2. ขอบเขตทางดานรูปแบบ นําเสนอลวดลายประดิษฐท่ีไดรับแรงบันดาลใจจากทรัพยากร

ทางธรรมชาติผานผลิตภัณฑประเภทกระเปาท่ีมีการผสมผสานลวดลายจากธรรมชาติและเศษผาเหลือใช 

 3. ขอบเขตทางดานเทคนิควิธีการ ใชโปรแกรม Adobe photoshop cc 2015 ในการพัฒนา

ลวดลาย พิมพลงวัสดุประเภทผา และใชลักษณะการปกผาในการตอและผสานกับวัสดุประเภทเศษผา 

ข้ันตอนการดําเนินงาน 

ในการจัดทํา การศึกษาธรรมชาติเพ่ือออกแบบลวดลายผลิตภัณฑประเภทกระเปา ผูจัดทําไดวาง

แผนการดําเนินงานไวดังนี้ 

1. คิดหัวขอโครงงานเพ่ือนําเสนออาจารยท่ีปรึกษา 

2. ศึกษาขอมูลจากธรรมชาติและการผลิดกระเปา 

3. ออกแบบลวดลายกระเปา 

4. พัฒนาในโปรแกรม Adobe Photoshop CC 2015  

5. ทําการพิมพลายลงบนผาและเย็บข้ึนทรงกระเปา  

6. สงใหอาจารยท่ีปรึกษาดูเปนระยะเพ่ือนํามาปรับแกไข 

7. ประเมินผลโครงการและสรุปผลโครงการ 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. กลุมเปาหมายไดเล็งเห็นคุณคาของธรรมชาติ 

 2. สรางผลิตภัณฑประเภทกระเปาท่ีสื่อถึงธรรมชาติ 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

แนวความคิด 

การออกแบบกระเปาในครั้งนี้เกิดข้ึนจากการนําวัสดุจากเศษผายีนสมาสรางสรรคผลงาน โดยมีการ

ออกแบบ ลวดลายผาท่ีมีแนวคิดจากธรรมชาติ เพ่ือเสนอสาระทางธรรมชาติผานผลิตภัณฑประเภท

กระเปา 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาธรรมชาติเพ่ือออกแบบลวดลายผลิตภัณฑประเภทกระเปา มีการศึกษาทฤษฎีท่ี

เก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนประโยชนในการดําเนินโครงงานและพัฒนาโครงงาน เพ่ือจะนํามาประยุกตใช

และเปนประโยชนในการดําเนินการดังตอไปนี้ 

 1. ธรรมชาติ 

 สิ่งแวดลอมมีท้ังสิ่งท่ีมีชีวิตและไมมีชีวิตเกิดจากการกระทําของมนุษยหรือมีอยูตามธรรมชาติ เชน 

อากาศ ดิน หิน แรธาตุ น้ํา หวย หนอง คลอง บึง ทะเลสาบ ทะเล มหาสมุทร พืชพรรณสัตวตาง ๆ ฯลฯ 

(ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ, 2560) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม แบงตามประเภทตางๆดังนี้  

1.1 ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใชแลวไมหมดสิ้น 

  1.1.1 ประเภทท่ีคงอยูตามสภาพเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เลย เชน พลังงาน 

จากดวงอาทิตย ลม อากาศ (ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ, 2560) 

 

รูปท่ี 2.1 พลังงานจากดวงอาทิตย 
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รูปท่ี 2.2 พลังงานจากลม 

1.1.2 ประเภทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงได เชน ดิน น้ํา ลักษณะภูมิประเทศ ฯลฯ ถาใช

ไมถูกวิธีจะกอใหเกิดปญหาตามมา เชน การปลูกพืชชนิดเดียวกันซํ้า ๆ ในท่ีเดิม ยอมทําใหดินเสื่อม

คุณภาพ ไดผลผลิตนอยลงถาตองการใหดินมีคุณภาพดีตองใสปุยหรือปลูกพืชสลับและหมุนเวียน       

(ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ, 2560) 

 

รูปท่ี 2.3 ทรัพยากรดิน 
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รูปท่ี 2.4 แหลงน้ําจืด 

1.2  ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใชแลวหมดสิ้นไปไดแก  

   1.2.1 ประเภทท่ีใชแลวหมดไป แตสามารถรักษาใหคงสภาพเดิมไวได เชน ปาไม 

สัตวปา ประชากรโลก ความอุดมสมบูรณของดิน ทัศนียภาพอันงดงาม ฯลฯ ซ่ึงอาจทําใหเกิดข้ึนใหมได  

(ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ, 2560) 

 

รูปท่ี 2.5 ปาไม 
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รูปท่ี 2.6 สัตวปา 

  1.2.2 ประเภทท่ีไมอาจทําใหมีใหมได เชน คุณสมบัติธรรมชาติของดิน เผาพันธุ

ของมนุษยชาติ ไมพุม ตนไมใหญ ดอกไมปา สัตวบก สัตวน้ํา ฯลฯ (ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ, 2560) 

 

รูปท่ี 2.7 ตนไมใหญ 
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   1.2.3 ประเภทท่ีไมอาจรักษาไวได เม่ือใชแลวหมดไป แตยังสามารถนํามาแปร

สภาพให กลับเปนวัตถุเชนเดิม แลวนํากลับมาประดิษฐข้ึนใหม เชน โลหะตาง ๆ สังกะสี ทองแดง เงิน 

ทองคํา ฯลฯ (ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ, 2560) 

 

รูปท่ี 2.8 ทองคํา 

   1.2.4 ประเภทท่ีใชแลวหมดสิ้นไปนํากลับมาใชอีกไมได เชน ถานหิน น้ํามันกาด 

อโลหะสวนใหญ ฯลฯ ถูกนํามาใชเพียงครั้งเดียวก็เผาไหมหมดไป ไมสามารถนํามาใชใหมได (ดร.วิจิตร 

บุณยะโหตระ, 2560) 

 

รูปท่ี 2.9 ถานหิน 
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 2. การปกผา  

 การปกผาเปนงานศิลปะอยางหนึ่ง เปนงานตกแตงเครื่องแตงกายและเครื่องใชในบานตางๆ

เพ่ือใหมีคุณคาและความงดงามยิ่งข้ึน การปกผาเปนงานฝมือท่ีตองอาศัยความประณีตบรรจงการปกผา

นั้นมีวิธีการปกหลายรูปแบบแบงออกไดดังนี้ 

  2.1 เปนการเย็บผาสองชิ้นใหติดกัน โดยท่ีไมใหมองเห็นดาย ดังนั้นควรเลือกดายท่ีสี

ใกลเคียงกับผาท่ีสุด 

 

รูปท่ี 2.10 การสอยซอนดาย 

  2.2 การปกไหมใหเต็ม ตามแบบท่ีเราตองการเลย คือการวาดแบบข้ึนมากอน เชน เสื้อ 

หรือใบไมกลีบดอกไม จากนั้นก็ปกข้ึนลงใหไหมติดกันยากตรงท่ีกะระยะใหเรียบไหมไมซอนกันแลวก็ตรง

จุดท่ีวาดเหมือนการระบายสีใหกับรูปวาด แตแทนสีดวยไหมตางๆ 

 

รูปท่ี 2.11 ปกทึบ 
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  2.3 การเย็บแบบหลวมๆใหผาติดกันกอนจะเย็บจริง เปนการเย็บ เพ่ือความสะดวกเวน

ระยะหางมากๆเพ่ือจะไดดึงดายออกงายข้ึน เวลาเย็บเสร็จแลว หรือหากเย็บขอบท่ัวๆไป แตตองการ

ความแข็งแรง ก็สามารถเย็บใหถ่ีข้ึนได 

 

รูปท่ี 2.12 การเนา 

  2.4 เปนการเย็บขอบผา ใหผาสองชิ้นติดกัน คลายการเย็บแบบสอย แตจะเห็นดายเยอะ

กวาแลวก็เย็บงายกวา วิธีก็คือ ซอนปมไวในรอยพับของผาแลวก็ปกข้ึนมาตรงรอยพับของผาชิ้นเดิม ไม

ตองหางจากปมมากจากนั้นก็ปกใหผาชิ้นท่ีสองติดกับผาชิ้นแรกเวนระยะหางใหเทากันในแตละครั้ง แลว

เย็บใหชิดขอบท่ีสุด 

 

รูปท่ี 2.13 ตะเข็บเย็บ 
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2.5 เปนการเย็บท่ีนิยมมากเพราะงาย สวยงาม ใชไดกับหลายรูปแบบ แลวแข็งแรง 

วิธีการก็คือ ปกเข็มข้ึนมา แลวเวนระยะหางใหไดตามตองการ ยิ่งสั้น ก็จะยิ่งแนน จากนั้นก็ปก

ข้ึนมา โดยเวนระยะหางเทาเดิม ผาดานถูกก็จะมีชองวางระหวางดาย ปกลงไปตรงจุดเดิม เหมือน

เติมชองใหเต็ม จากนั้นปกข้ึนมาโดยเวนระยะหางเทาเดิมทําตามรูปแบบ จนจบงาน เราสามารถ

ใชวิธีการปกแบบนี้ไดเปนรูปตามท่ีตองการ 

 

รูปท่ี 2.14 การเย็บดนถอยหลัง 

3. การข้ึนรูปกระเปา  

คือ การนําเศษผาหรือวัสดุมาตัดตอเขาดวยกันใหไดรูปทรงกระเปาซ่ึงมีข้ันตอนในการทํากระเปา

ดั่งนี้ 

 3.1 กําหนดรูปแบบกระเปา วาดแบบรางกระเปาลงบนกระดาษรางเพ่ือใหไดรูปแบบท่ี

ตองการกําหนดสัดสวนและขนาดของกระเปาตามท่ีกําหนด 

 

รูปท่ี 2.15 ภาพการรางแบบกระเปา 
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 3.2 ทําการตัดผาเพ่ือนําไปใชงานในการตัดเย็บกระเปาในแตละชิ้นสวน 

 

รูปท่ี 2.16 นํามาวางกับผาเพ่ือตัดใหไดรูปรางตามแบบราง 

 3.3 ชิ้นสวนผาแตละชิ้นสวนเพ่ือนําไปประกอบข้ึนทรงรูปแบบกระเปา 

 

รูปท่ี 2.17 ตัดเย็บตัวแบบเพ่ือเตรียมการประกอบเขาชิ้นสวน 
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 3.4 รูปแบบกระเปาผาเม่ือเย็บเขาดวยกันในแตละชิ้นสวน  

 

รูปท่ี 2.18 การเย็บชิ้นสวนประกอบเขาเปนผลิตภัณฑกระเปาผา 

 4. วัสดุการสรางผลิตภัณฑประเภทกระเปา 

 การออกแบบผลิตภัณฑประเภทกระเปาเกิดข้ึนจากกระบวนการคิดของ มนุษย ท่ีเริ่มคิดคนหาสิ่ง

อํานวยความสะดวกในการใชสอยประโยชนจากกระเปาในชีวิตประจําวันเพ่ือใหเกิดความสะดวกสบาย

ยิ่งข้ึน จึงไดมีการออกแบบกระเปาในรูปแบบตางๆและการเลือกใชวัสดุใหเหมาะกับการใชงานในแตละ

ประเภทของกระเปาแบงออกไดดังนี้ 

  4.1 ผาชนิดนี้เปนผาฝายผสมกับผาใยสังเคราะห มีความแข็งแรงทนทานเนื่องจากมีการ

เคลือบแวกซ ซ่ึงมีสวนผสมของข้ีผึ้งและพาราฟน  

 

รูปท่ี 2.19 กระเปาท่ีผลิตจากผาโพลีเอสเตอร 
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 4.2 เปนกระเปาท่ีผลิตจากผาใยสังเคราะห 100% ลักษณะกระเปาจะเรียบ เปนเงามัน 

และสามารถกันน้ําไดดี ทนความรอน ทนตอสารเคมีและท่ีสําคัญมีความสวยงามเปนธรรมชาติ เนื่องจาก

เปนใยสังเคราะห แตขอเสียของกระเปาผาใยสังเคราะห คือ เม่ือใชไปนานๆ อาจจะเกิดรอยยับบนผา 

 

รูปท่ี 2.20 กระเปาท่ีผลิตจากผาไนลอน 

 4.3 เปนผาท่ีมีความหนา มีหลายขนาด สีสันสดใส และมีสัมผัสท่ีนุม ผาแคนวาส นิยม

นํามาผลิตกระเปาเพราะมีความทนทานอาจจะไมเทากับผาประเภทอ่ืนๆ 

 

รูปท่ี 2.21 กระเปาท่ีผลิตจากผาแคนวาส 
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 4.4 กระเปาเปประเภทนี้นิยมมากสําหรับการนํามาใชทํากระเปาเดินทางแบบเปเพราะมี

น้ําหนักเบา ดูแลรักษา และดวยความท่ีน้ําหนักเบาจึงผอนแรงชวยลดอาการปวดหลังไดดี 

 

รูปท่ี 2.22 กระเปาจากผาท่ีใชทําเตนท 

 4.5 กระเปาหนังจะมีน้ําหนักท่ีคอนขางหนัก มีความทนทาน 

 

รูปท่ี 2.23 กระเปาท่ีทําจากหนัง  
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 5. ทฤษฎีองคประกอบศิลป 

การออกแบบควรคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ 

 5.1. เอกภาพ (Unity) คือ การแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธขององคประกอบในภาพท่ี

แสดงออกเปนหนึ่งอันเดียวกัน  

 

ภาพท่ี 2.24 ภาพท่ีแสดงเอกภาพ ผลงานของประหยัด พงษดํา เทคนิคภาพพิมพแกะไม 

  5.2 การเนน (Emphasis) การเนนเปนเรื่องจําเปนในการออกแบบ เพ่ือชวยเปนจุด

สนใจของภาพ การเนนอาจทําโดยใชขนาดความใกลไกลของวัสดุและความลึกของภาพหรือทัศนียวิทยา

(perspective) นอกจากนี้ก็ยังใชสี หรือระยะหางเพ่ือชวยในการเนน 

 

ภาพท่ี 2.25 ภาพแสดงการเนนใหเกิดจุดสนใจ 
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 5.3 ความสมดุล (Balance) การจัดภาพหรือการออกแบบเพ่ือใหเกิดความสมดุล ทําได 

2 ลักษณะคือ 

 5.3.1 สมดุลแบบเทากัน คือการวางภาพโดยใหเกิดท่ีวางเทากันท้ังสองดาน โดย

องคประกอบท้ัง 2 ดาน มีลักษณะเหมือนกัน 

 5.3.2 สมดุลแบบไมเทากันเปนความสมดุลท่ีเกิดจากการใหน้ําหนักทางสายตา 

สวนประกอบในภาพของท้ังสองดานซายและขวาของภาพไมจําเปนตองมีขนาดเหมือนกันและเทากัน

ดวยน้ําหนัก 

 

รูปท่ีท่ี 2.26 ภาพแสดงความสมดุลแบบเทากัน  

 

รูปท่ีท่ี 2.27 ภาพแสดงความ สมดุลแบบไมเทากัน 
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 5.4  รูปราง (Shapes) เสนท่ีแสดงพ้ืนท่ีโดยรอบของวัตถุ มีลักษณะเปน 2 มิติ 

 

รูปท่ี 2.28 รูปราง (Shapes) 

 5.5  ชองวาง (Space) การเวนท่ีวางรอบ ๆ ภาพจะชวยใหรูสึกผอนคลายและอีกนัย

หนึ่งยังสามารถแสดงความอึดอัดและความแนนในภาพได 

 

รูปท่ี 2.29 ภาพแสดงพ้ืนท่ีวาง 
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 5.6  เสน (Lines) การใชเสนจะชวยเชื่อมตอองคประกอบภายในภาพ และกําหนด

ทิศทางเพ่ือใหผูดูลําดับความคิดและเนื้อหาโดยการใชเสนจะชวยสื่อความหมายไดดังนี้ 

  5.6.1 เสนนอน ใหความรูสึกทางความกวาง สงบ ราบเรียบ นิ่ง ผอนคลาย 

 

รูปท่ี 2.30 ภาพแสดงเสนนอน 

  5.6.2 เสนเฉียง หรือ เสนทะแยงมุม ใหความรูสึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไมม่ันคง 

 

รูปท่ี 2.31 ภาพแสดงเสนเฉียงหรือเสนทแยงมุม 
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 5.6.3 เสนหยัก หรือ เสนซิกแซก แบบฟนปลา ใหความรูสึก เคลื่อนไหว อยางเปน 

จังหวะมีระเบียบ ไมราบเรียบ นากลัว อันตราย ขัดแยง ความรุนแรง 

 

รูปท่ี 2.32 เสนโคงแบบคลื่น 

  5.6.4 เสนโคงแบบกนหอย ใหความรูสึกเคลื่อนไหว คลี่คลาย หรือเติบโตในทิศทาง

ท่ี หมุนวน ถามองเขาไปจะเห็นพลังความเคลื่อนไหวท่ีไมสิ้นสุด 

 

รูปท่ี 2.33 เสนโคงแบบกนหอย 
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  5.6.5 เสนประ ใหความรูสึกท่ีไมตอเนื่อง ขาด หาย ไมชัดเจน ทําให เ กิด

ความเครียด 

 

รูปท่ี 2.34 เสนประ 

  5.7 ทฤษฎีเก่ียวกับสี 

 สี คือลักษณะของแสงท่ีปรากฏแกสายตาใหเห็นเปนสี ในทางศิลปะ สีคือ ทัศนธาตุอยางหนึ่งท่ี

เปนองคประกอบสําคัญของงานศิลปะและใชในการสรางงานศิลปะในทางวิทยาศาสตรใหคําจํากัดความ

ของสีวาเปนคลื่นแสงหรือความเขมของแสงท่ีสายตาสามารถมองเห็นโดยจะทําใหผลงานมีความสวยงาม 

ชวยสรางบรรยากาศ มีความสมจริง เดนนาสนใจมากข้ึน (สมภพ จงจิตตโพธา, 2560, หนา 4-10) 

  5.7.1 ระบบของสี CMYK เปนสีท่ีใชกับเครื่องพิมพ CMYK ยอมาจาก Cyan (ฟา) 

Magenta (แดงอมมวง) Yellow (เหลือง) Key (ดํา) ระบบสี CMYK นั้นเหมาะสําหรับงานพิมพ เชน 

หนังสือ โปรเตอร แผนพับ หรืองานไวนิลท่ัวไป (สมภพ จงจิตตโพธา, 2560, หนา 4-10) 

 

ภาพท่ี 2.35 สีท่ีใชกับเครื่องพิมพ CMYK 
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  5.7.2 ระบบสี RGB ระบบสี RGB ยอมาจาก red, green และ blue คือ กระบวน 

การผสมสีจากแมสี 3 สี คือสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน การใชสัดสวนของสี 3 สีนี้ตางกัน จะทําใหเกิดสี

ตาง ๆ ไดอีกมากมาย ซ่ึง RGB จะถูกนําไปใชกับสื่อท่ีใชระบบแสงแสดงภาพ เชน ทีว ีคอมพิวเตอร กลอง

ถายภาพ โปรเจคเตอร เปนตน 

 

ภาพท่ี 2.36 ระบบส ีRGB ตามหลักการแสดงสีของเครื่องคอมพิวเตอร  

คุณคาเฉพาะของสี แตละสี ยอมจะเปนตัวแทน ของอารมณตาง ๆ ในวัตถุท่ีมีสีปรากฏข้ึนเม่ือ

สายตา ไดสัมผัสวัตถุไดเห็นความแตกตาง หลากหลายของสียอมเกิดความรูสึกตาง ๆข้ึน เชนตื่นเตน 

หนาวเย็น อบอุนออนหวาน นอกจากสีท่ีเกิดข้ึน แลวสียังเปนสัญลักษณแสดงถึงนามธรรม บางประการ

อีกดวย เชน ความสงบสุข ความสันติ การเคลื่อนไหว อันตราย (mindphp, 2560) 

 

ภาพท่ี 2.37 ความหมายของสี  
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 6 การพิมพ 

 6.1 เทคนิคการพิมพ ระบบออฟเซ็ต (Offset) 

เปนระบบท่ีนิยมใชกันมากท่ีสุด สมุดหนังสือ ใบปลิว โปสเตอร ใบเสร็จ เหมาะสําหรับงานพิมพ

ปริมาณมาก (นางสาวนภาพร อํ่ารอด, 2560) 

 

ภาพท่ี 2.38 เทคนิคการพิมพ ระบบออฟเซ็ต (Offset) 

 6.2 เทคนิคการพิมพ ระบบซิลคสกรีน (Silkscreen)  

 การปาดหมึกพิมพ ผานผาสกรีน ท่ียึดบนกรอบสี่เหลี่ยม ใหลงไปติดกับวัสดุท่ีจะพิมพ หาก

ตองการใหหมึกผานผาสกรีนออกมาเปนลวดลายใด ๆ ก็ทําใหรูผาเปดหรือปดในสวนท่ีตองการใหหมึก

ผานออกตามลวดลายนั้น ๆ การพิมพระบบนี้สามารถใชพิมพลงบนวัตถุ ไดแทบทุกชนิดไมวาจะเปนวัสดุ

แบน กลม เหลี่ยม หรือรูปทรงแปลก ๆ ท้ังหลาย การพิมพระบบนี้ใชการ ปาดหมึกพิมพผานผาสกรีนลง

ไปติดบนวัสดุท่ีพิมพไดมากและทึบกวาการพิมพระบบอ่ืน ๆ จึงทําใหภาพพิมพดูสดสวยและคงทน  

(สิริรัตน  พุทธพรจน, 2558) 
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ภาพท่ี 2.39 การพิมพซิลคสกีน 

 6.3 การพิมพดิจิทัล  

 เครื่องพิมพท่ีไดพัฒนาใหมีความคมชัดและใหมีความแพรหลายไมวาจะเปนเครื่องปริ้นทเตอรใช

ท่ัวไปหรือเปนเครื่องดิจิทัลขนาดใหญ เหมาะกับงานพิมพปริมาณนอย และสามารถสั่ง พิมพไดงาย  

(สมภพ จงจิตตโพธา, 2560, หนา 4-10) 

 

ภาพท่ี 2.40 การพิมพดิจิทัล 
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งานออกแบบท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาธรรมชาติเพ่ือออกแบบลวดลายผลิตภัณฑประเภทกระเปา มีการศึกษางานออกแบบท่ี

เก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนประโยชนในการดําเนินโครงงานและพัฒนาโครงงานดังตอไปนี้ 

 

รูปท่ี 2.41 ผลงานการออกแบบ ภาวิษา มีศรีนนท 

1. ผลงานของคุณ ภาวิษา มีศรีนนท ผลงานท่ีทําใหกับ OTOP ของชนเผาอาขา คุณภาวิษา มี

ศรีนนท ไดออกแบบใหม เปลี่ยนสี เปลี่ยนกราฟก โดยยึดสไตลดั้งเดิม พ้ืนฐานของลายคือการใช

เรขาคณิตมาผสมกันจึงเกิดเปนลวดลาย และดัดแปลงใหมีสีสันเพ่ือใหมันดูมีความทันสมัย จึงใชดอกบัว

ตองปกลงไปเปนรูปแบบเล็กๆ ท่ีบงบอกถึงตัวตนของชาวอาขา (เดือนเพ็ญ จุยประชา, 2560) 
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รูปท่ี 2.42 ผลงานการออกแบบ ภาวิษา มีศรีนนท 

2. ผลงานของคุณ ภาวิษา มีศรีนนท หมวกกะปเยาะห เปนหมวกในกลุม 3 จังหวัดชายแดน

ภาคใต หมวกกะปเยาะห ทําการเปลี่ยนหมวกใหเปนรูปแบบของกระเปา เปลี่ยนลวดลาย และ ดีไซน

ใหม ลวดลายไดรับแรงบันดาลใจมาจากลายดั้งเดิมของชุมชน มีกลิ่นอายของความเปนมุสลิม (เดือนเพ็ญ 

จุยประชา, 2560) 
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รูปท่ี 2.43 ผลงานการออกแบบ ภาวิษา มีศรีนนท 

3. ผลงานของคุณ ภาวิษา มีศรีนนท ผาทอลายน้ําไหล เปนเอกลักษณของจังหวัดนาน ไดนํา

ผายอมคราม เอาเศษผามาทําเปนชิ้นงาน วิธีการคือนํามาตัดตอ จึงนําผามาตัดตอเขากับวัสดุอ่ืน 

ออกแบบลวดลายมีความเปน เอกลักษณของจังหวัดนาน และมีกลุมแฟชั่นชาวญี่ปุนท้ังผูหญิงผูชายชอบ

งานประเภทนี้ ใชสียอมคราม จึงทําการออกแบบ ตัดตอผา ทํากระเปาออกมาราคาถูกลง จึงนําไป

วางขายในรานคา เพราะดูเปนงานธรรมชาติ และ ดูทันสมัย (เดือนเพ็ญ จุยประชา, 2560) สิ่งท่ีนาสนใจ

ในการนําผลงานของคุณ ภาวิษา มีศรีนนท นํามาเปนประโยชนในการดําเนินงาน คือ แนวคิดในการ

ออกแบบ โดยการดึงเอกลักษณของชิ้นงานในแตละงานชิ้นงานจากความเปนพ้ืนเมืองหรือความเปน

เอกลักษณในวัสดุนั้นมาปรับใชกับงานออกแบบหลายแขนงเขาดวยกันจนเกิดเปนจุดเดนของชิ้นงาน

ตางๆท่ีมีความลงตัวและไมลดคุณคาของวัสดุนั้นไปแมแตนอยทําใหมีความโดดเดนและมีความสวยงาม

และยังทํามูลคาเพ่ิมได 
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รูปท่ี 2.44 ผลงานการออกแบบ ชุดกิโมโน 

4. ผลงานคุณ ฟุคุมิ ชิมุระ เปนศิลปนแหงชาติ สาขาการยอมผา คุณฟุคุมิใชสีจากธรรมชาติใน

การยอมผาเก็บใบไมใบหญามาตมสีเพ่ือยอมเชื่อวาการยอมผาท่ีดีนั้นไมใชการยอมสีสันใหกลืนเหมือนกัน

หมด แตคือการท่ีมนุษยสามารถดึงเอาสีอันงดงามตามธรรมชาติของใบไมหรือดอกไมชิ้นนั้นๆ ออกมาได

ดีท่ีสุดคุณ (เกตุวดี Marumura, 2561) สิ่งท่ีนาสนใจในผลงานของคุณ ฟุคุมิ ชิมุระ ซ่ึงเปนประโยชนใน

การดําเนินงาน คือ แนวคิดในการทํางานและวิธีการใชธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการดึง

เอกลักษณของธรรมชาติมาสรางสรรคชิ้นงานในแตละครั้งนําผาทอท่ีผานการยอมสีจากธรรมชาติมาตัด

เย็บเปน ชุดกิมิโน ท่ีมีความพิเศษและเปนเอกลักษณของประเทศญี่ปุนจากความใสใจและความไมยอทอ

ทําใหไดขอคิดในการนําไปปรับใชและตอยอดในการสรางสรรคผลงาน  
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รูปท่ี 2.45 ผลงานการออกแบบ กระเปาสตางค 

5. ผลงานคุณ ฟุคุมิ ชิมุระ จากการนําผาทอท่ีผานการยอมสีจากธรรมชาติมาสรางสรรค

ผลงานท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตัวจึงทํากระเปาสตางคท่ีมีสีท่ีมีความพิเศษท่ีไดจากธรรมชาติอยางแทจริง

นํามาประยุกตใชผสมผสานกับยุคสมัยใหมจึงเกิดเปนชิ้นงานท่ีมีความลงตัวและเปนท่ีนาสนใจอยางมาก 



 
 

บทที ่3 

 การออกแบบและพัฒนา 

การศึกษาขอมูลเบื้องตน 

 ศึกษาขอมูลจากบุคคลท่ีมีชื่อเสียงทางดานการออกแบบในประเทศไทยและตางประเทศเพ่ือเปน

แนวทางในการดําเนินงาน จากนั้นคนควาหาขอมูลท่ีเก่ียวของกับแนวทางของผูจัดทําคือการออกแบบ

กระเปาผาท่ีมีแนวความคิดจากธรรมชาติและวัสดุจากผายีนสใหเกิดงานสรางสรรค จึงได ทําการลงพ้ืนท่ี

เพ่ือหาวัสดุอุปกรณในการทํางานและทําการเก็บขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือศึกษาลายละเอียดของลวดลายใน

ธรรมชาติใหมากข้ึน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1 ศึกษาแนวทางการทํางานจากหนังสือท่ีเก่ียวกับการออกแบบ 

2.  ศึกษาจากผลงานท่ีเก่ียวของกับการออกแบบลวดลายผา 

3. ศึกษาข้ันตอนและทดลองการเย็บผาเบื้องตน  

4. ศึกษาทฤษฎีเก่ียวกับสีและการออกแบบ หรือ ทฤษฎีองคประกอบศิลป เพ่ือนําไปใช

ประโยชนในงานสรางสรรค 

การออกแบบและพัฒนากระเปา 

1. การออกแบบลวดลาย 

 จากการรวบรวมขอมูลท่ีสําคัญครบแลวนั้น จึงเริ่มออกแบบลวดลายกระเปา ท่ีไดแนวความคิด

จากธรรมชาติ แบงออกเปน 4 รูปแบบ ดิน น้ํา ลม ไฟ เพ่ือใหเห็นถึงเนื้อแทของธรรมชาติในการ

ออกแบบลวดลาย ทําการออกแบบรูปทรงกระเปา 3 ขนาด เล็ก กลาง ใหญ และ ออกแบบตรา

สัญลักษณ  

 



30 

 

  1.1 ภาพรางโดยไดรับแรงบันดาลใจจากน้ํา 

 

ภาพท่ี 3.1 ภาพรางโดยไดรับแรงบันดาลใจจากน้ํา 

ภาพรางลายน้ํา แบบท่ี 1 ไดแรงบันดาลใจจากคลื่นท่ีกระทบกันในตอนกลางคืน โดยใชรูปแบบ

ของเสนโคงในการออกแบบลวดลายธาตุน้ํา 

 

ภาพท่ี 3.2 ภาพรางโดยไดรับแรงบันดาลใจจากน้ํา 

ภาพรางลายน้ํา แบบท่ี 2 โดยการวาดเสนโคงท่ีมีความถ่ีเพ่ิมมากข้ึนใหเกิดการตัดกันของเสนท่ี

เพ่ิมมากข้ึน 
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ภาพท่ี 3.3 ภาพรางโดยไดรับแรงบันดาลใจจากน้ํา 

ภาพรางลายน้ํา แบบท่ี 3 วาดเสนโคงและเสนตรงท่ีมีความถ่ีมากข้ึนใหเกิดการทับซอนและการ

ตัดของเสน 

 1.2 ภาพรางโดยไดรับแรงบันดาลใจจากดิน 

 

ภาพท่ี 3.4 ภาพรางโดยไดรับแรงบันดาลใจจากดิน 

 ภาพรางลายดิน แบบท่ี 1 ไดแรงบันดาลใจจากลายไมท่ีมีลายแตกท่ีเปนลวดลายท่ีเกิดข้ึนจาก

ธรรมชาติท่ีผานเวลานาน โดยใชรูปแบบของเสนวาดในการออกแบบลวดลาย 
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ภาพท่ี 3.5 ภาพรางโดยไดรับแรงบันดาลใจจากดิน 

ภาพรางลายดิน แบบท่ี 2 มีการปรับรูปแบบของเสนท่ีมีความถ่ีข้ึนพ่ือใหสื่อถึงความเปนธรรมชาติ

ท่ีชัดเจนมากข้ึน 

 

ภาพท่ี 3.6 ภาพรางโดยไดรับแรงบันดาลใจจากดิน 

ภาพรางลายดิน แบบท่ี 3 ทําการปรับเสนวาดใหมีขนาดเล็กและใหญสลับกันเพ่ือความเปน

ธรรมชาติท่ีดูสมจริงมากข้ึน 
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  1.3 ภาพรางโดยไดรับแรงบันดาลใจจากลม 

 

ภาพท่ี 3.7 ภาพรางโดยไดรับแรงบันดาลใจจากลม 

ภาพรางลายลม แบบท่ี 1 ท่ีไดแรงบันดาลใจจากใบไมท่ีลวงหลนลงมาทับกันบนพ้ืนจึงทําการวาด

ลวดลายใบไมใหเกิดการทับซอนกันของเสนท่ีมีน้ําหนักท่ีแตกตางกัน 

 

ภาพท่ี 3.8 ภาพรางโดยไดรับแรงบันดาลใจจากลม 

ภาพรางลายลม แบบท่ี 2 ทําการวาดเสนท่ีมีขนาดท่ีแตกตางกันเพ่ือเพ่ิมความเปนเอกลักษณของ

ธรรมชาติท่ีสื่อใหรูสึกท่ีมากข้ึน 
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ภาพท่ี 3.9 ภาพรางโดยไดรับแรงบันดาลใจจากลม 

ภาพรางลายลม แบบท่ี 3 ทําการแบงน้ําหนักของเสนวาดใหมีความแตกตางกันเพ่ือสื่อถึงความ

เปนธรรมชาติใหรูสึกไดมากข้ึน 

 1.4 ภาพรางโดยไดรับแรงบันดาลใจจากลม 

 

ภาพท่ี 3.10 ภาพรางโดยไดรับแรงบันดาลใจจากไฟ 

ภาพรางลายไฟ แบบท่ี 1 ไดรับแรงบันดาลใจจากพระอาทิตยท่ีข้ึนในตอนเชาท่ี สองแสงลงมา

กระทบตนไม จึงทําการวาดเสนท่ีมีการตัดกันของเสนวาดเพ่ือใหความรูสึกท่ีสื่อถึงธรรมชาติใหมากข้ึน 
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ภาพท่ี 3.11 ภาพรางโดยไดรับแรงบันดาลใจจากไฟ 

ภาพรางลายไฟ แบบท่ี 2 วาดเสนท่ีมีขนาดท่ีแตกตางกันใหน้ําหนักของเสนท่ีมีการไลระดับจาก

เขมไปออน 

 

ภาพท่ี 3.12 ภาพรางโดยไดรับแรงบันดาลใจจากไฟ 

 ภาพรางลายไฟ แบบท่ี 3 ทําการเพ่ิมเสนใหมีความถ่ีข้ึนและน้ําหนักของเสนท่ีตัดกันโดยไมกําหนด

ทิศทางใหความอิสระในการเดินของเสนวาดท่ีมากข้ึนเพ่ือใหเขาถึงความเปนธรรมชาติท่ีมากข้ึน 
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 2. ออกแบบรูปแบบทรงกระเปา 

 กระเปาท้ัง 4 รูปแบบเกิดข้ึนจากแนวความคิดท่ีนําผาท่ีออกแบบจากลวดลายจากธรรมชาติมาตัด

ตอเขาดวยกันกับเศษผายีนสเพ่ือออกแบบรูปทรงกระเปาดวยกัน 3 ขนาด เกิดข้ึนจากการสํารวจจาก

บุคคลท่ีใชกระเปาในชีวิตประจําวันจึงคิดคนกระเปาท่ีใชงานท่ีสามารถอํานวยความสะดวกในการใชงาน

ท่ีแตกตางกันแบงออก 3 ขนาด ดังนี้  

ขนาดเล็ก    กวาง 10 เซนติเมตร ยาว  7   เซนติเมตร  กระเปาถือขนาดเล็กเหมาะกับการจายตลาด 

ขนาดกลาง  กวาง 13 เซนติเมตร ยาว 10  เซนติเมตร  กระเปาขนาดกลางเหมาะกับการใสหนังสือ 

ขนาดใหญ   กวาง 16 เซนติเมตร ยาว 13  เซนติเมตร  กระเปาขนาดใหญเหมาะกับการใชงาน 

  2.1 รูปแบบกระเปา ลายน้ํา 

 

ภาพท่ี 3.13 ภาพรางแบบกระเปาโดยไดรับแรงบันดาลใจจาก น้ํา 3 แบบ 

รูปภาพรางโดยไดรับแรงบันดาลใจจากน้ําเกิดจากแนวคิดการออกแบบดวยการจัดวางลายผามุม

เฉียง 45 องศา และมีการใชผายีนสเปนสวนประกอบหลักในการทํากระเปาในแตละขนาดใชดายเย็บ

เปนลวดลายประกอบเขากับผายีนสใหเกิดความสวยงามจึงทําการตกแตงเพ่ิมเติมดวยการทําใหเกิด

รองรอยการขาดของผาใหเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของรูปแบบกระเปาลายน้ํา 
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 2.2 รูปแบบกระเปา ลายดิน 

 

ภาพท่ี 3.14 ภาพรางแบบกระเปาโดยไดรับแรงบันดาลใจจาก ดิน 3 แบบ 

รูปภาพรางแบบกระเปาโดยไดรับแรงบันดาลใจจากดินมีแนวคิดการออกแบบจากการ

ตีความหมายของดินใหเกิดเปนรูปแบบกระเปาท่ีมีการนําวัสดุจากผาแคนวาส ท่ีมี สีคลายกับสีของดินจึง

เหมาะกับการนํามาเปนสวนประกอบในการทํากระเปาและทําการแตงเติมดวยการเย็บดายตามลวดลาย

ของกระเปาเพ่ือใหเกิดความสวยงาม 

 2.3 รูปแบบกระเปา ลายลม 

 

ภาพท่ี 3.15 ภาพรางแบบกระเปาโดยไดรับแรงบันดาลใจจาก ลม 3 แบบ 

รูปภาพรางแบบกระเปาโดยไดรับแรงบันดาลใจจากลมเกิดจากแนวคิดการออกแบบท่ีนําวัสดุเศษ

ผาหลากหลายชนิดมาประกอบเขาดวยกันเพ่ือใหไดรูปแบบกระเปาท่ีมีความนาสนใจและทําการตกแตง

ดวยการเย็บดายตามลวดลายของกระเปาใหเกิดความสวยงามเพ่ิมความเปนเอกลักษณของกระเปาดวย

การทําใหเศษผาเกิดรอยขาด 
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2.4 รูปแบบกระเปา ลายไฟ 

 

ภาพท่ี 3.16 ภาพรางแบบกระเปาโดยไดรับแรงบันดาลใจจาก ไฟ 3 แบบ 

รูปภาพรางแบบกระเปาโดยไดรับแรงบันดาลใจจากไฟเกิดจากแนวคิดการออกแบบจากธรรมชาติ

จากการตีความหมายของไฟ จึงมีแนวคิดท่ีวาจะนําเศษผายีนสมาตัดใหเปนรูปทรงลักษณะเปลวไฟแลว

นํามาตัดเย็บเขากับตัวกระเปาเพ่ือสงเสริมใหเกิดความนาสนใจยิ่งข้ึน 

 3. การพัฒนาลวดลาย 

 3.1 การออกแบบโดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop 2015 จากรูปแบบท่ีได

ออกแบบไวจึงเริ่มทําการนําทฤษฎีสี และ องคประกอบศิลป นํามาใชออกแบบลวดลายจากธรรมชาติใน

โปรแกรม Adobe Photoshop 2015 



39 

 

 

ภาพท่ี 3.17 ภาพหนาจอ Adobe Photoshop 2015    

จากการพัฒนานําทฤษฎีสีมาปรับใชเลือกสีเทาดําเพ่ือสะทอนถึงเวลาในตอนกลางคืนเพ่ือทําให

ลายเสนดูมีความซับซอนไรทิศทางใหเกิดความโดดเดนมากข้ึนไมกลืนสีกันจนเกินไป 

 

ภาพท่ี 3.18 ภาพหนาจอ Adobe Photoshop 2015    

จากการพัฒนานําทฤษฎีสีมาปรับใชกับรูปแบบลวดลายดินโดยเลือกใชสีครีมท่ีใหความรูสึกถึง

ความอบอุนความมีชีวิตท่ีสื่อถึงธรรมชาติท่ีมากข้ึนในสวนของเสนวาดลายไมเลอืกใชสีน้ําตาลเขมเพ่ือให

ลายเสนเกิดความโดนเดนและชัดเจนยิ่งข้ึนใหความรูสึกถึงดินท่ีมีชีวิต 
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ภาพท่ี 3.19 ภาพหนาจอ Adobe Photoshop 2015    

จากการพัฒนานําทฤษฎีสีมาปรับใชเลือกใชสีท่ีมีความสดใสใหความรูสึกถึงความรมเย็นเบาสบาย

เพ่ือสงเสริมถึงความเปนธรรมชาติใหมากท่ีสุดจึงเลือกใช สีเขียว,สีครีม,สีมวงออน เปนสวนประกอบใน

งานออกแบบ 

 

ภาพท่ี 3.20 ภาพหนาจอ Adobe Photoshop 2015    

 จากการพัฒนานําทฤษฎีสีมาปรับใชเลือกใชสีท่ีสื่อถึงความอบอุนจึงเลือกใช สีสม,สีแดง เพ่ือให

เขากับรูปแบบของธรรมชาติลายไฟท่ีมากข้ึนเพ่ือสื่อถึงแสงพระอาทิตยในยามเชาท่ีสองแสงไปท่ีตนไมท่ี

กําลังรับแสงแดดในยามเชารูปแบบของเสนวาดมีขนาดความหนาและความบางท่ีเปนสวนสําคัญ 
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 4. ข้ันตอนการทํากระเปา 

  4.1 เม่ือไดรูปทรงกระเปาท่ีชัดเจนแลวทําการนําผามาทําการจัดวาง รูปแบบกระเปา

และ ลวดลายผาท่ีออกแบบ 

 

ภาพท่ี 3.21 ผายีนสท่ีนํามาใช 

นําผายีนสมาทําการตัดเปนชิ้นสวนตามท่ีตองการเพ่ือนําไปทําในการตอผาในข้ันตอนตอไป 

 

ภาพท่ี 3.22 จัดวางรูปแบบผาเพ่ือทําการตอผาเขาดวยกัน 

นําผายีนสท่ีไดทําการตัดเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยแลวนํามาจัดวางตามรูปแบบท่ีตองการจะนําไปเย็บ 
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ภาพท่ี 3.23 จัดวางรูปแบบผาบนกระเปา 

นําเศษผายีนสและลายผามาทําการวางบนรูปแบบกระเปาจริงเพ่ือใหรูสัดสวนของกระเปาและ

การจัดวางรูปแบบเพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาดในข้ันตอนตอไป 

 

ภาพท่ี 3.24 นําผามาตัดขนาดกระเปาตามท่ีกําหนด 

นําผาท่ีไดเทียบกับรูปแบบกระเปาเพ่ือใหไดสัดสวนท่ีตรงกับรูปแบบกระเปาจริงเพ่ือใหไดขนาดท่ี

ไดมาตรฐานตอการใชงาน 
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ภาพท่ี 3.25 นําเศษผามาตอเปนผืนตามขนาดท่ีกําหนด 

นําเศษผามาเย็บเขาดวยกันตามรูปแบบท่ีวางไวเพ่ือใหไดผาตามท่ีกําหนดไว 

 

ภาพท่ี 3.26 นําเศษผามาตอเปนผืนตามท่ีออกแบบไว 

หลังจากผานการเย็บผาเขาดวยกันแลวจึงไดหนาตาออกมาเปนผืนผาขนาดใหญท่ีมีการนําผายีนส

และผาท่ีทําการออกแบบเขาดวยกัน 
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ภาพท่ี 3.27 เย็บผาตามลวดลายท่ีออกแบบ 

ทําการตกแตงผาใหเกิดรองรอยขาดใหดูเหมือนผานการใชงานมาแลวเพ่ือใหเขากับรูปแบบท่ี

กําหนดไวและทําการเย็บดายตามลวดลายของผาเพ่ือเพ่ิมความโดดเดนใหกับผา 

 

ภาพท่ี 3.28 เม่ือไดผาตามท่ีออกแบบแลวจึงทําการเย็บข้ึนแบบกระเปา 

เม่ือทําการตกแตงผาตามท่ีกําหนดเรียบรอยแลวนั้นจึงทําการใหชางเย็บผาข้ึนรูปทรงกระเปาตาม

ขนาดท่ีกําหนดในแตละรูปแบบ 
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ภาพท่ี 3.29 รูปแบบกระเปาท้ัง 2 แบบท่ีผานการข้ึนทรงแลว 

ผลงานการออกแบบกระเปาท้ัง 2 แบบ ท่ีผานการข้ึนทรงรูปแบบกระเปาแลวนั้นเปนตัวตนแบบในการ

นําไปพัฒนาและตอยอดในการทํากระเปาในครั้งตอไป 

 



 
 

บทที ่4 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

1. กระเปาแตละรูปแบบนั้นมีการเลือกใชวัสดุท่ีแตกกันในการทํากระเปาซ่ึงนําเศษผา

หลากหลายชนิดมาผสมผสานในการสรางสรรคชิ้นงานท่ีมีรูปแบบเฉพาะตัวและข้ันตอนท่ีแตกตางกัน

ออกไปซ่ึงทําใหกระเปานั้นมีความแปลกใหมและแตกตางจากกระเปาท่ัวไป 

1.1 กระเปาโดยไดแรงบันดาลใจจากดิน 

 

ภาพท่ี 4.1 กระเปาโดยไดแรงบันดาลใจจากดิน ขนาดใบเล็ก  

 

ภาพท่ี 4.2 กระเปาโดยไดแรงบันดาลใจจากดิน ขนาดใบกลาง  
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ภาพท่ี 4.3 กระเปาโดยไดแรงบันดาลใจจากดิน ขนาดใบใหญ 

รูปแบบกระเปามาจากแนวความคิดจากดินท่ีแสดงถึงความมีชีวิตจึงทําการเดินดายเย็บตาม

ลวดลายใหเกิดความโดดเดนข้ึนดวยดาย สีชมพู และ สีขาว ทําใหผาเกิดรอยขาดใหเหมือนเปนการซอน

ลวดลายท่ีอยูในสวนของผามีดวยกันท้ังหมด 3 แบบ ดวยกัน 

1.2 กระเปาโดยไดแรงบันดาลใจจากน้ํา 

 

ภาพท่ี 4.4 กระเปาโดยไดแรงบันดาลใจจากน้ํา ขนาดใบเล็ก 
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ภาพท่ี 4.5 กระเปาโดยไดแรงบันดาลใจจากน้ํา ขนาดใบกลาง  

 

ภาพท่ี 4.6 กระเปาโดยไดแรงบันดาลใจจากน้ํา ขนาดใบใหญ 

รูปแบบกระเปาลายน้ํามีแนวความคิดจากน้ําลึกในเวลากลางคืนซ่ึงมีการจัดวางลวดลายในแนว

ตรงและนําผามาเย็บกับผายีนสเพ่ือใหเกิดความโดดเดนของลายผาละมีการเย็บดาย สีขาว และ สีกรม 

ของตัวกระเปาท้ัง 3 แบบ ดวยกัน 
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 1.3 กระเปาโดยไดแรงบันดาลใจจากลม 

 

ภาพท่ี 4.7 กระเปาโดยไดแรงบันดาลใจจากลม ขนาดใบเล็ก  

 

ภาพท่ี 4.8 กระเปาโดยไดแรงบันดาลใจจากลม ขนาดใบกลาง  
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ภาพท่ี 4.9 กระเปาโดยไดแรงบันดาลใจจากลม ขนาดใบใหญ 

รูปแบบกระเปาลายลม มีแนวความคิดจากลมเบาสบายซ่ึงมีการใชผายีนสท่ีนําไปกัดสีใหเกิดสีท่ี

แปลกใหมมาทําการเย็บกับลวดลายของกระเปาใชดาย สีเขียวเย็บลวดลายเพ่ิมเติมใหเกิดความโดดเดน

ยิ่งข้ึนของตัวกระเปาท้ัง 3 แบบ ดวยกัน 

 1.4 กระเปาโดยไดแรงบันดาลใจจากไฟ 

 

ภาพท่ี 4.10 กระเปาโดยไดแรงบันดาลใจจากไฟ ขนาดใบเล็ก  
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ภาพท่ี 4.11 กระเปาโดยไดแรงบันดาลใจจากไฟ ขนาดใบกลาง  

 

ภาพท่ี 4.12 กระเปาโดยไดแรงบันดาลใจจากไฟ ขนาดใบใหญ 

รูปแบบกระเปาไฟ มีแนวความคิดจากแสงพระอาทิตยในยามเชาซ่ึงมีการใชผายีนสท่ีนําไปกัดสี

และตัดใหเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยมาติดกับตัวผาซํ้าๆกันใหท่ัวกระเปาและนํามาเย็บลวดลายดวยดาย สีสม 

ใหเกิดความโดดเดนของกระเปาท้ัง 3 แบบ ดวยกัน 
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2. การถายแบบกระเปาซ่ึงใชในการถายภาพกระเปารวมกับธรรมชาติ และ นางแบบ เพ่ือ

ดึงดูดความนาสนใจและความเขากันไดระหวางกระเปากับธรรมชาติเพ่ือสงเสริมความเปนเอกลักษณ

ของกระเปาใหไดมากท่ีสุด 

 

ภาพท่ี 4.13 ภาพถายแบบกระเปาและธรรมชาติ 

 

ภาพท่ี 4.14 ภาพถายแบบกระเปาและธรรมชาติ 
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ภาพท่ี 4.15 ภาพถายกระเปาและนางแบบ 

 

ภาพท่ี 4.16 ภาพถายกระเปาและนางแบบ 



 
 

บทที ่5 

สรุปผลงานดําเนินงานและขอเสนอแนะ 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 จากการดําเนินผลงานท้ังหมดสําเร็จลุลวงแลว ผูจัดทําไดนําผลงานท้ังหมดไปเสนอกับ อาจารยท่ี

ปรึกษาเพ่ือ พิจารณาหาจุดบกพรอง ของกระเปา ท้ัง 12 ใบ และปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของ

อาจารยท่ีปรึกษา ผลงานชิ้นนี้ผูจัดทําพัฒนาผลงานโดยเริ่มจากการศึกษาสิ่งท่ีนาสนใจ ทําการเก็บ

รวบรวมขอมูล และ ศึกษาทฤษฎี ท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาโครงงาน ทําใหเกิดแนวความคิดท่ีจะ

ออกแบบลวดลายกระเปาจากธรรมชาติ โดยเริ่มหาจุดท่ีแตกตางจากกระเปาท่ัวไปในทองตลาด เพ่ือ

นํามาปรับเปลี่ยนภาพลักษณเดิมใหดีข้ึน ใหผูคนไดตระหนักถึงผลเสียท่ีมีตอธรรมชาติใหมากข้ึน จึงเริ่ม

ศึกษาวัสดุจากเศษผา และข้ันตอนการทํากระเปาอยางละเอียด 

 ผูจัดทําเริ่มดําเนินการในการออกแบบลวดลายดวยโปรแกรม Adobe Photoshop 2015 จํานวน 

4 รูปแบบ ประกอบดวย ดิน, น้ํา, ลม และ ไฟ โดยแตละรูปแบบของธาตุท้ัง 4 มีความหมายท่ีแตกตาง

กันออกไปดังนี้ ธาตุดิน สื่อถึงจุดเริ่มตนของสิ่งมีชีวิตทางธรรมชาติกอกําเนิดชีวิตและใหแรธาตุตอตนไม

ในผืนปา ธาตุน้ํา สื่อถึงความสําคัญของสายน้ําท่ีหลอเลี้ยงทุกชีวิตบนผืนโลก ธาตุลม สื่อถึงแหลงพลังงาน

ชวีิตลมหายใจของทุกสรรพสิ่ง และสุดทาย ธาตุไฟ สื่อความหมายแทนความอบอุนของธรรมชาติ ไออุน

จากแสงอาทิตย และพลังงานของสิ่งมีชีวิต โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหผูคนไดเขาถึงธรรมชาติ และสามารถ

สื่อความหมายของตัวผลิตภัณฑในแตละรูปแบบไดงายมากข้ึน ทําใหผูคนสัมผัสถึงความสวยงามทาง

ธรรมชาติผานชิ้นงานท่ีแสดงออกถึงธาตุท้ัง 4 สอดคลองกับตัวชิ้นงานท่ีทําจากวัสดุเหลือใช เอาใจใสเรื่อง

ของธรรมชาติจุดประกายแนวความคิดในการรักษาธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม นอกจากนั้นผูจัดทําไดทํา

การออกแบบ ตราสัญลักษณ เพ่ือแสดงถึงความเปนตัวตนของผูจัดทําเองท่ีมีใจมุงเนนท่ีจะสรางสรรค

ชิ้นงานจากวัสดุเหลือใช เพ่ือเปนหนึ่งแรงบัลดาลใจท่ีจะชวยลดความสิ้นเปลืองในการใชทรัพยากรทาง

ธรรมชาติ และรักษาธรรมชาติใหคงไวยาวนาน  
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ปญหาและอุปสรรค 

1. ใชเวลาเก็บรวบรวมขอมูลคอนขางนานทําใหใชระยะเวลาในการทํางานมากข้ึนกวาท่ี

วางแผนไว  

2. ในสวนของการทํางานมีการทดลองการเย็บผา และไมเปนอยางท่ีวางแผนไวทําใหชิ้นงาน

เกิดความคลาดเคลื่อน ตองมีการแกไขใหมอยูหลายครั้ง สงผลใหมีระยะเวลาในการทํางาน

ถูกยืดเวลาออกไปนอกแผนงานท่ีวางไว 

3. ผูจัดทําไดพบปญหาในข้ันตอนทดลองข้ึนรูปผลิตภัณฑ โดยผลลัพธนั้นไมเปนไปอยางท่ีคิด 

หลังจากข้ึนรูปผลิตภัณฑมีความผิดเพ้ียนไปจากตนแบบท่ีไดกําหนดไว ทําใหตองสูญเสีย

วัสดุในการข้ึนชิ้นงานบางสวนไป 

ขอเสนอแนะ 

1. ปรับปรุงแกไขในสวนของการเย็บของดายใหมีความถ่ีข้ึนและไมท้ิงระยะหางจนเกินไป 

2. เก็บความเรียบรอยของชิ้นงานในจุดเล็กๆบางสวนใหมีความสมบูรณแบบมากข้ึน 

3. ปรับปรุงในสวนของการเย็บเพ่ือใหผลิตภัณฑมีความแข็งแรงข้ึน 

4. ใหเวลากับชิ้นงานมากข้ึน เพ่ือผลลัพธท่ีดีข้ึนของชิ้นงาน 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก. 

การออกแบบและพฒันา 

ออกแบบตราสัญลักษณ 

1. ออกแบบตราสัญลักษณ มีการศึกษาขอมูลตางๆในการคิดคนในการออกแบบตรา

สัญลักษณ จึงนึกข้ึนไดวาการจัดทําโครงการในครั้งนี้คือการแสดงถึงสิ่งท่ีเปนตัวตนของเราใหไดมากท่ีสุด

จึงใชชื่อในการออกแบบตราสัญลักษณ โดยใชอักษรภาษาไทยมาประยุกตในการออกแบบจึงเริ่มทําการ 

ออแบบตราสัญลักษณ ในรูปแบบตางๆ และ ทําการออกแบบในโปรแกรม Adobe Photoshop  

 

ภาพท่ี ก.1 ภาพรางตราสัญลักษณ  

 จากการออกแบบตราสัญลักษณทําการจัดวางตัวอักษรในรูปแบบแนวตั้งและแนวนอนเพ่ือหา

ความเหมาะสมในการจัดวางรูปแบบตราสัญลักษณ  
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ภาพท่ี ก.2 ภาพรางตราสัญลักษณ  

จากการออกแบบตราสัญลักษณ ในรูปแบบท่ี 1 ทําการจัดวางองคประกอบในการวางตัวอักษร

และมีการปรับขนาดตัวอักษรใหมีขนาดใหญและเล็กเพ่ือใหเพ่ิมความเดนของตราสัญลักษณ 

 

ภาพท่ี ก.3 ภาพรางตราสัญลักษณ 

จากการออกแบบตราสัญลักษณ ในรูปแบบท่ี 2 ทําการปรับในสวนของตัวอักษรหรือทําการ

ประยุกตตัวอักษรข้ึน ดวยการใสเสนเพ่ิมเพ่ือสื่อความหมายของการใชดายในการเย็บผาท่ีเปนสวนสําคัญ

ในการทํากระเปา 



59 

 

พัฒนาปายตราสัญลักษณ 

1. การออกแบบตราสัญลักษณ ซ่ึงมีการออกแบบจากชื่อจริงของผูจัดทําโครงการเพ่ือเปน

เอกลักษณถึงความเปนตัวตนจึงมีการออกแบบท่ีเรียบงายใชตัวอักษรภาษาไทยท่ีมีการประยุกตในการ

ออกแบบท่ีเปนตัวตนของผูจัดทําใหมากท่ีสุดและสอดคลองกับโครงการท่ีไมซับซอนมากจนเกินไป 

 

ภาพท่ี ก.4 ตราสัญลักษณ 

2. การออกแบบปายตราสัญลักษณ ซ่ึงมีการศึกษาการออกแบบจากปายตราสัญลักษณ ตางๆ

มาทําการปรับใชและใสแนวความคิดเขาไปถึงลายละเอียดในการออกแบบกระเปาในแตละใบซ่ึงทําให

เขาใจไดงายข้ึน 
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ภาพท่ี ก.5 ปายตราสัญลักษณ ดิน 

 

ภาพท่ี ก.6 ปายตราสัญลักษณ น้ํา 
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ภาพท่ี ก.7 ปายตราสัญลักษณ ลม 

 

ภาพท่ี ก.8 ปายตราสัญลักษณ ไฟ 

 



 

ประวัติผูจัดทํา 

 

รหัสนักศึกษา 5806400023 

ชื่อ-นามสกุล นายภูภัทรภณ ดวงมาลา 

ท่ีอยู 77/7 หมู7 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม 

กรุงเทพมหานคร 10160 

เบอรโทรศัพท 083-084-7951 

E-Mail champleon1994@gmail.com 

ระดับมัธยมศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีหมูบานครู 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม 

mailto:champleon1994@gmail.com

	01_cov.pdf
	02_com
	02_abs
	03_ack
	04_tbc
	05_ch1
	05_ch2
	05_ch3
	05_ch4
	05_ch5
	06_ref
	07_app
	08_vit

