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บทคดัย่อ 

 เนืBองจาการทาํโครงการ สืBอสิBงพิมพ ์AR นัPนมีจุดมุ่งหมายอยา่งหนึBงเพืBอใหผู้ค้นหนัมาสนใจใน

การอ่านหนังสือ มุ่งเน้นในการเสนอความสนุกสนาน พร้อมขอ้คิดทีBสามารถนํามาประยุกต์ใช้ใน

ชีวิตประจาํวนัได้เป็นอย่างดี โดยการสอดแทรกเทคโนโลยี AR เพืBอให้เกิดความมีมิติในการอ่าน

หนงัสือ 

คณะผูจ้ดัทาํจึงใชโ้ปรแกรม Paint Tool SAI 2.0 ในการออกแบบคาแรคเตอร์ ในส่วนการทาํ

โมเดลใชโ้ปรแกรม Autodesk Maya 2017 ในการทาํแอนิเมชัBน AR และตกแต่งระบายสีหนงัสือโดยใช้

โปรแกรม Adobe Photoshop CC  

 คณะผูจ้ดัทาํไดส้ร้างสืBอสิBงพิมพ ์AR เรืBอง ไม่รู้จกัพอ Never Enough ขึPนเพืBอใหท่้านผูอ่้านไดรั้บ

ความสนุกสนาน พร้อมขอ้คิดทีBสามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้จากการสาํรวจความพึง

พอใจของผูรั้บชม พบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากทีBสุด ค่าเฉลีBย 4.54 ค่า SD 0.10 
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กติตกิรรมประกาศ 

 

 กราบขอบพระคุณ ดร.สมศกัดิ2  รุ่งเรือง ผูอ้าํนวยการวิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถวิทยพ์ณิชยการทีE

ใหโ้อกาสในการศึกษาคณาจารยทุ์กท่านทีEไดก้รุณาใหค้วามรู้ ทีEทาํใหโ้ครงการของเราประสบความสาํ

เสร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

 โครงการเล่มนีN จะไม่สําเร็จลุล่วงไปไดถ้า้ขาดคาํแนะนาํจากอาจารยสิ์ริมาศ สุภาพ ทีEปรึกษา

หลกั และอาจารยจุ์ฑามาศ ถาวร อาจารยที์Eปรึกษาร่วม ทางคณะผูจ้ดัทาํรู้สึกซาบซึN งในความเอาใจใส่

ของอาจารยที์Eใหค้าํแนะนาํต่าง ๆ และบอกขอ้บกพร่องทีEจะตอ้งแกไ้ข 

 คณะผูจ้ ัดทาํขอขอบคุณ บิดา มารดา และ เพืEอน ๆ สมาชิกในกลุ่มทีEให้คาํปรึกษา ทีEคอย

ช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจมาโดยตลอด และทีEคอยใหก้าํลงัใจตลอดมา 

 

 

คณะผูจ้ดัทาํ 
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คาํนํา 

โครงการนี) เป็นส่วนหนึ2 งของวิชาโครงการ ตามหลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาชีพ (ปวส.) 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เป็นการนาํความรู้ที2ไดศึ้กษามาสร้างเป็นผลงานทางวิชาการ โดยคณะ

ผูจ้ดัทาํไดเ้ลือกที2ทาํโครงการประเภท สื2อสิ2งพิมพ ์AR 

สื2อสิ2งพิมพ ์AR เรื2 อง ไม่รู้จกัพอ เป็นหนังสือเพื2อความสนุกสนาน พร้อมสอดแทรกขอ้คิดที2

สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได ้โดยออกแบบรูปเล่ม ฉาก ตวัละคร รูปแบบหนงัสือ ให้

น่าสนใจ ผูอ่้านทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้ทุกเพศ ทุกวยั และยงัให้ประโยชน์แก่ผูอ่้านสร้างความผ่อน

คลายสนุกสนาน 

ดงันั)นคณะผูจ้ดัทาํสื2อสิ2งพิมพ ์AR เรื2อง ไม่รู้จกัพอ นี) จดัเป็นแบบอยา่งในส่วนหนึ2งในการช่วย

ส่งเสริมให้ผูอ่้านมีแนวคิดเกี2ยวกบัการพอใจในสิ2งที2ตนเองมีและมีสติทุกครั) งก่อนที2จะลงมือทาํสิ2งใด 

หากมีขอ้ผิดพลาดที2เกิดขึ)นจากการทาํเอกสารคู่มือโครงการฉบบันี) ทางคณะผูจ้ดัทาํขออภยัและจะ

พยายามปรับปรุงคู่มือการทาํโครงการใหดี้ยิ2งขึ)นต่อไป 

 

 

         คณะผูจ้ดัทาํ 



จ 

สารบัญ 

หนา้ 

หน้าอนุมัติ                                                                                                                                           ก 

บทคดัย่อ   ข 

กติติกรรมประกาศ      ค 

คาํนํา   ง 

สารบัญ   จ 

สารบัญรูป   ช 

สารบัญตาราง   ญ 

บทที< 1 บทนํา  

1.1       ความเป็นมาและความสาํคญัของโครงการ   1 

1.2       ประสงคโ์ครงการ   2 

1.3       ขอบเขตการศึกษา   2 

1.4       ประโยชน์ทีCคาดวา่จะไดรั้บ   2 

1.5       ขัGนตอนการดาํเนินงาน   2 

1.6       แผนการดาํเนินงาน (Gantt Chart)   3 

1.7       กลุ่มเป้าหมาย   4 

1.8       เครืCองมือ   4 

1.9       งบประมาณการดาํเนินงาน   4 

บทที< 2 กรณศึีกษาและงานวจัิยที<เกี<ยวข้อง 

2.1       ทฤษฎีทีCเกีCยวขอ้ง   6 

2.2       ศึกษาประโยชน์   84 

2.3       รูปแบบการนาํเสนอ   85 

2.4       กรณีศึกษา   85 

2.5       งานวจิยัทีCเกีCยวขอ้ง   86 

บทที< 3 วธีิการดาํเนินงาน 

3.1       ศึกษาขอ้มูลในการออกแบบ    88 

3.2       แนวคิดในการออกแบบ   88 

3.3       การออกแบบตวัละคร (Character design)    89 



ฉ 

สารบัญ(ต่อ)  

หนา้ 

3.4       การออกแบบโครงร่างตวัละคร (Sketch)  90 

3.5       การออกแบบโครงร่างหนงัสือก่อนทาํหนงัสือ  92 

3.6       ขัGนตอนการดาํเนินงาน  105 

บทที< 4 ผลการดาํเนินงานโครงงาน 

4.1       การทดสอบ  110 

4.2       ผลการทดสอบ   116 

4.3     การปรับปรุง  117 

บทที< 5 สรุปการทาํโครงการ  

5.1       ผลของการดาํเนินการ  118 

5.2       สรุปผลการดาํเนินงาน  118 

5.3       อภิปราย  118 

5.4       ปัญหาทีCพบจากการทาํโครงงาน                                                                                              119           

5.5       ขอ้เสนอแนะ  119 

5.6       สรุปแผนการดาํเนินงาน (Gantt Chart)  120 

5.7       สรุปงบประมาณการดาํเนินงาน  121 

บรรณานุกรม  122 

บรรณานุกรมรูป  124 

ภาคผนวก  125 

   - แบบประเมินหวัขอ้โครงการ (CG01)  

   - เสนออนุมติัโครงการ (CG02)  

   - เสนอทีCปรึกษาร่วมโครงการ (CG03)  

   - ขอสอบโครงการ (CG04)  

   - ใบบนัทึกรายงานความคืบหนา้ อาจารยที์Cปรึกษาหลกั และอาจารยที์Cปรึกษาร่วม (CG05) 

   - ใบบนัทึกการเขา้พบอาจารยที์Cปรึกษาโครงการ (CG06) 

   - ใบแบบฟอร์มอนุมติัขึGนสอบโครงการ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก (CG07) 

   - ขอ้มูลแบบประเมินความพึงพอใจ  

 ประวติัผู้จัดทาํโครงการ  126 



ช 
 

สารบัญรูป 

หนา้ 

รูปที+ 2.1 ภาพแสดงสดัส่วนใบหนา้แนวขวาง 37 

รูปที+ 2.2 ตวัอยา่งการใชง้าน AR  46 

รูปที+ 2.3 ตวัอยา่งการใชง้าน AR ในการเรียนการสอน  46 

รูปที+ 2.4 ตวัอยา่งการใชง้าน AR ดา้นโฆษณา 47 

รูปที+ 2.5 ตวัอยา่ง Drawn Animation  48 

รูปที+ 2.6 ตวัอยา่งการ์ตูนอนิเมชั+น  48 

รูปที+ 2.7 ตวัอยา่งการ์ตูนอนิเมชั+น 49 

รูปที+ 2.8 ตวัอยา่งการ์ตูนอนิเมชั+น 49 

รูปที+ 2.9 Character ทานตะวนั  52 

รูปที+ 2.10 ตวัอยา่งคาแรคเตอร์จากเรื+อง Kuroko no basuke ที+มีชื+อวา่ โมโมอิ ซทัสึกิ  53 

รูปที+ 2.11 Character ภุมเรศ 54 

รูปที+ 2.12 รัฐพงศ ์ธนะพฒัน์  (เคลลี+) 55 

รูปที+ 2.13 Character มธุการี 54 

รูปที+ 2.14 สิเรียม  ภกัดีดาํรงฤทธิR  (แอน) 57 

รูปที+ 2.15 โทนสีร้อน 59 

รูปที+ 2.16 โทนสีเยน็ 59 

รูปที+ 2.17 ตวัอยา่งการจดัหนา้สิ+งพิมพ ์ 62 

รูปที+ 2.18 รูปแบบการจดัหนา้ตามความนิยม 63 

รูปที+ 2.19 แบบช่องแถบซอ้น 64 

รูปที+ 2.20 แบบเขา้โคง้เงาทึบ 64 

รูปที+ 2.21 หนงัสือคาํกลอน 80 

รูปที+ 2.22 หนงัสือของเล่น 81 

รูปที+ 2.23 หนงัสือไร้คาํพดู 81 

รูปที+ 2.24 หนงัสือตวัอกัษร 82 

รูปที+ 2.25 หนงัสือนบัเลข 82 

รูปที+ 2.26 หนงัสือรวมความคิด 83 

รูปที+ 2.27 หนงัสือ 3 มิติ 83 



ซ 
 

สารบัญรูป(ต่อ) 

หนา้ 

รูปที+ 2.28 หนงัสือสารานุกรม 84 

รูปที+ 2.29 หนงัสือนิทาน เรื+อง กบเลือกนาย 85 

รูปที+ 3.30 โมโมอิ ซทัสึกิ 90 

รูปที+ 3.31 แบบร่างตวัละครโมโมอิ ซทัสึกิ 90 

รูปที+ 3.32 Character design ของ ทานตะวนั 91 

รูปที+ 3.33 แบบร่างที+ 1 92 

รูปที+ 3.35 แบบร่างที+ 3 93 

รูปที+ 3.36 แบบร่างที+ 4 93 

รูปที+ 3.37 แบบร่างที+ 5 94 

รูปที+ 3.38 แบบร่างที+ 6 94 

รูปที+ 3.39 แบบร่างที+ 7 95 

รูปที+ 3.40 แบบร่างที+ 8 95 

รูปที+ 3.41 แบบร่างที+ 9 96 

รูปที+ 3.34 แบบร่างที+ 10 96 

รูปที+ 3.43 แบบร่างที+ 11 97 

รูปที+ 3.44 แบบร่างที+ 12 97 

รูปที+ 3.45 แบบร่างที+ 13 98 

รูปที+ 3.46 แบบร่างที+ 14 98 

รูปที+ 3.47 แบบร่างที+ 15 99 

รูปที+ 3.48 แบบร่างที+ 16 99 

รูปที+ 3.49 แบบร่างที+ 17 100 

รูปที+ 3.50 แบบร่างที+ 18 100 

รูปที+ 3.51 แบบร่างที+ 19 101 

รูปที+ 3.52 แบบร่างที+ 20 101 

รูปที+ 3.53 แบบร่างที+ 21 102 

 



ฌ 
 

สารบัญรูป(ต่อ) 

หนา้ 

รูปที+ 3.54 แบบร่างที+ 22 102 

รูปที+ 3.55 แบบร่างที+ 23 103 

รูปที+ 3.56 แบบร่างที+ 24 103 

รูปที+ 3.57 แบบร่างที+ 25 104 

รูปที+ 3.58 แบบร่างที+ 26 104 

รูปที+ 3.59 ขัaนตอนการดราฟรูป 105 

รูปที+ 3.60 ขัaนตอนดราฟรูป 105 

รูปที+ 3.61 ขัaนตอนลงสี                                                                                                                        106 

รูปที+ 3.62 ขัaนตอนการใส่คาํ                                                                                                                106 

รูปที+ 3.63 ขัaนตอนการ Save งาน                                                                                                         107 

รูปที+ 3.64 ขัaนตอนปัa น 3D Model 107 

รูปที+ 3.65 ขัaนตอนการปัa น 3D Model 108 

รูปที+ 3.66 ขัaนตอนการลงสี Model 108 

รูปที+ 3.67 ขัaนตอนการลงสี Model 109 

รูปที+ 4.1 ภาพแบบประเมินความพึงพอใจ ใน Google Form 111 

รูปที+ 4.2 ภาพแบบประเมินความพึงพอใจ ใน Google Form (ต่อ) 112 

รูปที+ 4.3 ภาพแบบประเมินความพึงพอใจ ใน Google Form (ต่อ) 113 

รูปที+ 4.4 ภาพแบบประเมินความพึงพอใจ ใน Google Form (ต่อ) 114 

รูปที+ 4.5 ภาพแบบประเมินความพึงพอใจ ใน Google Form (ต่อ) 114 

 

 



ญ 
 

สารบัญตาราง 

หนา้ 

ตารางที+ 1.1 แผนการดาํเนินงาน (Gantt Chart) 3  

ตารางที+ 1.2 งบประมาณการดาํเนินงาน 4 

ตารางที+ 4.1 แบบฟอร์มการประเมิน 111 

ตารางที+ 4.2 แบบฟอร์มการประเมิน (ต่อ) 111 

ตารางที+ 4.3 แบบฟอร์มการประเมิน (ต่อ) 112 

ตารางที+ 4.4 ผลการทดสอบความพึงพอใจที+มีผลงาน                                                               116 

ตารางที+ 4.5 ผลการทดสอบความพึงพอใจที+มีผลงาน (ต่อ) 117 

ตารางที+ 4.6 ผลการทดสอบความพึงพอใจที+มีผลงาน (ต่อ) 117

ตารางที+ 5.1 สรุปแผนการดาํเนินงาน (Gantt Chart)  120

ตารางที+ 5.2 งบประมาณการดาํเนินงาน 121 

 



1 

 

บทที$ 1 

บทนํา 

 

1.1 ความเป็นมาและความสําคญัของโครงการ 

 ปัจจุบนัเทคโนโลยเีริ0มเขา้มามีบทบาทสาํคญัมากขึ:นในชีวิตประจาํวนั ไม่วา่จะเป็นเรื0องการ

เรียนหรือการทาํงาน ในการเรียนการสอนไดมี้การนาํเทคโนโลยเีขา้มามีบทบาทและมีส่วนร่วมซึ0 ง

ทาํใหก้ารเรียนการสอนไดก้า้วเขา้สู่การเรียนรู้แบบสมยัใหม่ ซึ0 งผูส้อนไม่ไดมี้หนา้ที0สอนอยา่งเดียว

แต่สามารถสร้างสื0อการเรียนการสอนให้ผูเ้รียนไดส้นุกและเขา้ใจในบทเรียน สามารถนาํสื0อการ

สอนกลบัไปทบทวนนอกเวลาเรียนได ้เป็นการเพิ0มองคค์วามรู้ต่าง ๆ ที0ผูเ้รียนไม่เคยไดรั้บ ให้ไดรู้้

ยิ0งขึ:น และหนึ0งในเทคโนโลยทีี0มาพร้อมกนันั:นก็คือ AR (Augmented Reality) เป็นเทคโนโลยทีี0นาํ

ภาพเสมือนในรูปแบบ 3 มิติ จาํลองเขา้สู่โลกจริงผ่านกลอ้งและการประมวลผลที0จะนาํวตัถุมาทบั

ซอ้นเขา้เป็นภาพเดียวกนั เราสามารถมองผา่นกลอ้งไดโ้ดยตรง  

ซึ0 งเทคโนโลยี AR นี:  สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิดหลกั ๆ คือ แบบ Marker-Based จะอยู่ใน

รูปแบบเครื0องหมาย สัญลกัษณ์ต่าง ๆ เราจะพบเห็นไดใ้นลกัษณะใบปลิวหรือโบรชวัร์ต่าง ๆ โดย

การ Scan ดว้ยกลอ้งจากตวั smartphone เพียงเท่านี:  เรากส็ามารถเห็นการแสดงภาพ 3 มิติไดใ้นทนัที 

แบบต่อมาคือ แบบ Location-Based โดยใน AR รูปแบบนี: เราไม่จาํเป็นตอ้ง ใช ้Smartphone ในการ 

สแกน (scan) เพื0อแสดงภาพ 3 มิติ เพราะในรูปแบบนี:จะใช ้GPS ซึ0 งมีอยูใ่น Smartphone อยูแ่ลว้ ใน

การนาํแสดงภาพ 3 มิติ เช่น เกมส์ยอดฮิตอยา่ง Pokemon Go  

ดงันั:น ทางคณะผูจ้ดัทาํจึงมีความสนใจในการนาํวิชาโครงการ มาจดัทาํเป็นสื0อสิ0งพิมพ ์AR 

ขึ:น ในรูปแบบสื0อการสอนแบบนิทาน ซึ0 งมุ่งเน้นในการเสนอความสนุกสนาน พร้อมขอ้คิดที0

สามารถนาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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1.2 ประสงค์โครงการ 

1.2.1 เพื0อสร้างสื0อสิ0งพิมพใ์หดู้มีความน่าสนใจ ทั:งผูอ่้านยงัไดรั้บความรู้พร้อมความ

สนุกมากยิ0งขึ:น 

1.2.2 เพื0อใหทุ้กคนรู้จกัเทคโนโลย ีAR มากขึ:น ซึ0 งจะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

1.2.3 เพื0อสร้างประสบการณ์ความแปลกใหม่ในการอ่านหนงัสือที0แตกต่างไปจากเดิม 

 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

1.3.1 จดัทาํสื0อสิ0งพิมพ ์AR   

1.3.2 สอดแทรกเนื:อหาคติสอนใจ  

1.3.3 ออกแบบหนงัสือจาํนวน 15 หนา้ 

1.3.4     มีการใชง้านควบคู่กบัแอพพลิเคชั0นบนอุปกรณ์ 

 

1.4 ประโยชน์ที$คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ใหผู้ค้นหนัมาสนใจการอ่านหนงัสือ 

1.4.2 ใหผู้อ่้านสามารถนาํความรู้ในเรื0องเทคโนโลย ีAR  มาปรับใชใ้นสื0อการสอนหรือ

การทาํงาน เพื0อใหง้านมีประสิทธิภาพมากยิ0งขึ:น 

1.4.3 ใหเ้ป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคต ซึ0 งเทคโนโลยจีะกา้วเขา้มามีบทบาทใน

ชีวติประจาํวนัของเรา 

 

1.5 ขัIนตอนการดาํเนินการ 
1.5.1 ศึกษาข้อมูลเบืIองต้น  

     - ศึกษาขอ้มูลเกี0ยวกบันิทานที0จะเอามาเป็นโครงเรื0อง 

     - ศึกษาเกี0ยวกบัเทคโนโลย ีAR และการจดัทาํหนงัสือ และตวัคาแรคเตอร์ 

 1.5.2  จัดทาํแบบร่าง  

 -  คิดเนื:อเรื0องและหวัขอ้ที0จะทาํการนาํเสนอ 

 -  ร่างโครงเรื0องและตวัละคร ฉาก และสตอรี0บอร์ด 

 -  ร่างโครงสร้างของหนงัสือ 

1.5.3 การวางแนวคดิ  

    -  ใหผู้อ่้านตระหนกัถึงความพอใจในสิ0งที0ตนมี 

    - ใหผู้อ่้านสามารถนาํขอ้คิดต่าง ๆ ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
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1.6 แผนการดาํเนินงาน (Gantt Chart)  

รายการ 
มถุินายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กนัยายน 62 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

เสนอหวัขอ้โครงการ 

รอบที0 1 (บทที01) 
   

 

            
25 มิถุนายน  -  

12 กรกฎาคม 62 

ประกาศผลหวัขอ้

โครงการ รอบที0 1 
    

 

            16 กรกฎาคม 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ  

รอบที0 2 (บทที01) 
     

 

          
17-19  

กรกฎาคม 62 

ประกาศผลหวัขอ้

โครงการ รอบที0 2 
      

 

         20  กรกฎาคม 62 

ส่งบทที0 2         
 

       
9 -16 

สิงหาคม 62 

ส่งบทที0 3           
 

     20-30 สิงหาคม 62 

สอบหวัขอ้โครงการ 

(บทที0 1-3) 
           

 

    3-7 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 70%              
 

  10-14 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 80%               
 

 14-28 กนัยายน 62 

รายการ 
พฤศจกิายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กมุภาพนัธ์ 63 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ส่งความคืบหนา้ 100% 

 

               
1-9 พฤศจิกายน 

62 เป็นตน้ไป 

สอบโปรแกรม  

 

               24 พฤศจิกายน 62 

ส่งบทที0 4      
 

           3-14  ธนัวาคม 62 

ส่งบทที0 5         
 

       14-21 มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่า

เขา้เล่ม 
         

 

      
22 มกราคม –  

15 กมุภาพนัธ์ 63 

ตารางที$ 1.1  แผนการดาํเนินงาน (Gantt Chart) 
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1.7 กลุ่มเป้าหมาย 

1.7.1  กลุ่มผูอ่้านอาย ุ10 ปีขึ:นไป 

 

1.8 เครื$องมือที$ใช้ 

   1.8.1 โปรแกรม Adobe After Effects CS6 ในการสร้างแอนิเมชั0น 2 มิติ  

1.8.2 โปรแกรม Paint Tool SAI 2.0 ในการออกแบบคาแรคเตอร์ 

1.8.5 โปรแกรม Adobe Photoshop ในการแต่งสี 

1.8.6 โปรแกรม Autodesk maya 2017 , 2019 ในการทาํแอนิเมชั0น AR 

     1.8.7 โปรแกรม Microsoft word 2010 ในการทาํเอกสาร 

     1.8.8 โปรแกรม PowerPoint 2010 ในการนาํเสนอ 

 

1.9 งบประมาณการดาํเนินงาน 

ลาํดบั รายการ  จํานวน ราคา 

1 ค่าปริ:น -          800    บาท 

2 ค่ากระดาษ รีม 400    บาท 

3 ค่าหมึก ขวด 500    บาท 

4 ค่าเขา้เล่ม ครั: ง          350     บาท 

รวมเป็นเงนิ          2,050  บาท 

 

ตารางที$ 1.2 งบประมาณการดาํเนินงาน 
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บทที$ 2 

กรณศึีกษาและงานวจิยัที$เกี$ยวข้อง 

 

จากการศึกษา เนื+อหาเกี/ยวกบัเรื/อง “ไม่รู้จกัพอ” พบวา่มีแนวคิดในการจดัทาํ ดงัต่อไปนี+  

2.1 ทฤษฎทีี$เกี$ยวข้อง 

2.1.1 แนวคิดพื+นฐานพฤติกรรมมนุษย ์

2.1.2 ค่านิยมในสงัคมไทยปัจจุบนั 

2.1.3 พฒันาการของมนุษย ์

       2.1.4 วยัรุ่นกบัศลัยกรรมความงาม 

       2.1.5 การศลัยกรรมใบหนา้ 

2.1.6 ความหมายของ AR 

2.1.7 ความหมายของแอนิเมชั/น 

2.1.8 คาแรคเตอร์ตวัละคร 

2.1.9 ทฤษฎีสี 

2.1.10 องคป์ระกอบการจดัรูปเล่มหนงัสือ 

2.1.11 ประเภทของกระดาษ 

2.1.12 โปรแกรมที/ใช ้

2.1.13 ทฤษฎีอา้งอิงโปรแกรมที/ใชใ้นการทาํ AR, QR Code 

2.1.14 นาํเสนอในรูปแบบหนงัสือนิทาน 

2.2  ศึกษาประโยชน์ 

2.3 รูปแบบการนําเสนอ 

2.4 กรณศึีกษา 

2.5 งานวจัิยที$เกี$ยวข้อง 
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2.1 ทฤษฎทีี$เกี$ยวข้อง 

       2.1.1 แนวคดิพืLนฐานพฤติกรรมมนุษย์ 

              1) ความหมายของพฤตกิรรม 

                 พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง ทุก ๆ สิ/งที/บุคคลทาํซึ/ งสามารถสังเกตไดโ้ดยตรง หรือ

อยูใ่นกระบวนการทางจิตใจ ซึ/ งไดแ้ก่ ความคิด ความรู้สึก และแรงขบัซึ/ งเป็นประสบการณ์ของแต่

ละบุคคลที/ไม่สามารถจะสงัเกตไดโ้ดยตรง (Allen and Santrock.1993:8) 

                 จากความหมายขา้งตน้นั+น พฤติกรรมของมนุษยมี์ความหมายครอบคลุมการแสดงออก

ทั+งทางดา้น ร่างกาย และจิตใจ ซึ/ งถา้เป็นการแสดงออกทางดา้นร่างกาย กจ็ะแสดงออกมาใหเ้ห็นได้

อยา่งชดัเจน เช่น เดิน วิ/ง นอน หรือ กระโดด เป็นตน้ แต่ถา้เป็นการแสดงออกที/อยูใ่นกระบวนการ

ของจิตใจ กจ็ะไม่แสดง ออกมาใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน ซบัซอ้นอยูภ่ายในจิตใจ เช่น ความคิด ความรู้สึก 

หรือแรงจูงใจ เป็นตน้ เมื/อไม่ สามารถสงัเกตเห็นไดโ้ดยตรงแลว้ กต็อ้งอาศยัการคาดเดาสรุปเอาจาก

การกระทาํต่าง ๆ ที/สามารถสงัเกตเห็นได ้

             2) ประเภทของพฤติกรรม 

                 พฤติกรรมมนุษยมี์ความซบัซอ้นที/ตอ้งศึกษาโดยละเอียด แต่อยา่งไรก็ตามนกัวิชาการได้

จาํแนก พฤติกรรมมนุษยที์/ เป็นสาระในการศึกษาออกเป็นประเภทต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์ในการ

จาํแนก 5 เกณฑ ์(กญุชรี คา้ขายและคณะ, 2545) ดงันี+  

                  2.1 เกณฑ์ในการใช้การสังเกต 

                       ในการใชก้ารสังเกตเป็นเกณฑ์ พฤติกรรมสามารถจาํแนกเป็น 2 ประเภท ประเภท

แรก คือ พฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) ซึ/ งปรากฏเห็นไดช้ดัเจนเช่นการหัวเราะยิ+มร้องไห้

เป็นตน้ ประเภทที/สอง คือ พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ซึ/ งไม่ปรากฏให้สามารถสังเกตได้

อยา่งชดัเจน เช่น ความคิด ความรู้สึก การเขา้ใจ ความจา เป็นตน้  พฤติกรรมภายนอกและพฤติกรรม

ภายในมีความสัมพนัธ์เกี/ยวขอ้งกนั กล่าวคือ พฤติกรรมภายนอก และพฤติกรรมภายในต่างก็เป็น

ตวักาํหนดซึ/ งกันและกัน เช่น ถ้าพฤติกรรมภายในโศกเศร้า ก็จะแสดง ออกมาเป็นพฤติกรรม

ภายนอกทางสีหนา้แววตาเศร้า ท่าทางเก็บกดเก็บตวั หรือร้องไห้ออกมาได ้ในทาํนอง เดียวกนั ถา้

พฤติกรรมภายนอกเกรี+ ยวกราด ตวาดแม่ไปโดยไม่ตั+งใจ กจ็ะส่งผลใหเ้กิดพฤติกรรมภายใน คือ รู้สึก

ผดิ และอาจคิดในทางร้ายวา่แม่ไม่รักตน 

                  2.2 เกณฑ์ด้านแหล่งกาํเนิดพฤตกิรรม 

                       ในการใช้แหล่งที/เกิดเป็นเกณฑ์ พฤติกรรมสามารถจาํแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

ประเภทแรก คือ พฤติกรรมวุฒิภาวะ(Maturity) ซึ/ งเป็นความพร้อมที/เกิดขึ+นโดยมีธรรมชาติเป็นตวั

กาํหนดให้เป็นไปตาม เผ่าพนัธ์ุ และวงจรของชีวิต มนุษยส์ามารถเกิดพฤติกรรมนั+นขึ+นมาไดด้ว้ย

ตนเอง ไม่ต้องผ่านประสบการณ์ หรือการฝึกฝน เช่น การคลาน การร้องไห้ การนอน เป็นต้น 
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ประเภทที/สอง  คือพฤติกรรมที/ เกิดจากการ  เรียน รู้  (Learned) ซึ/ งเป็นผลมาจากการได้รับ

ประสบการณ์และการฝึกฝน เช่น การวา่ยนา้ การขี/จกัรยาน การอ่านหนงัสือ เป็นตน้ 

                  2.3 เกณฑ์ด้านภาวะทางจิตของบุคคล 

                       ในการใชภ้าวะทางจิตของบุคคลเป็นเกณฑ ์พฤติกรรมสามารถจาํแนกเป็น 2 ประเภท 

ไดแ้ก่ ประเภทแรก คือ พฤติกรรมที/กระทาโดยรู้ตวั (Conscious) เป็นพฤติกรรมที/อยูใ่นระดบัจิตสา

นึก เช่น พูด วิ/ง เดิน เป็นตน้ ประเภทที/สอง พฤติกรรมที/กระทาโดยไม่รู้ตวั (Unconscious) เป็น

พฤติกรรมที/อยูใ่นระดบั จิตไร้สานึก หรือจิตใตส้านึก หรือเป็นพฤติกรรมที/ขาดสติสมัปชญัญะ เช่น 

ฝัน ละเมอ เป็นตน้ 

                  2.4 เกณฑ์ด้านการแสดงออกของอนิทรีย์ 

                       ในการใช้การแสดงออกของอินทรียเ์ป็นเกณฑ์ พฤติกรรมสามารถจาํแนกเป็น 2 

ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทแรก คือ พฤติกรรมทางกาย (Physical activity) เป็นพฤติกรรมที/แสดงออก

โดยใช้อวยัวะของ ร่างกายอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเคลื/อนไหวร่างกายดว้ยแขน หรือขา การ

ปรับเปลี/ยนอิริยาบถของ ร่างกายการพยกัหนา้การโคลงตวัเป็นตน้ประเภทที/สองพฤติกรรมทางจิต

(Psychological activity) เป็นพฤติกรรมที/อยูภ่ายใน เช่น ความคิด ความเขา้ใจ หรือการเกิดอารมณ์ 

เป็นตน้ 

                  2.5 เกณฑ์ด้านการทางานของระบบประสาท 

                       ในการใชก้ารทางานของระบบประสาทเป็นเกณฑ ์พฤติกรรมสามารถจาํแนกเป็น 2 

ประเภท ไดแ้ก่ ประเภทแรก คือ พฤติกรรมที/ควบคุมได ้(Voluntary) เป็นพฤติกรรมที/อยูใ่นความ

ควบคุมและสั/งการดว้ย สมอง จึงสามารถแสดงพฤติกรรมไดต้ามที/ตอ้งการ เช่น การพูดคุย การ

แกว่งแขนขา เป็นตน้ ประเภทที/ สอง พฤติกรรมที/ควบคุมไม่ได ้(Involuntary) เป็นการทางานของ

อินทรียที์/เป็นไปโดยอตัโนมติั เช่น ปฏิกิริยาสะทอ้น (สะอึก) สัญชาติญาณ (สะดุง้) และการทางาน

ของระบบอวยัวะภายใน เป็นตน้ 

                       จากสาระทั+งหมดที/นาํเสนอจะเห็นไดว้า่ พฤติกรรมครอบคลุมถึงการกระทาํทุกอยา่ง

ของมนุษยท์ั+งที/ ปรากฏชดัเจนและไม่ปรากฏชดัเจน ในอนัที/จะตอบสนองต่อสิ/งเร้าภายในและสิ/ง

เร้าภายนอก เพื/อให้เกิด ความสมดุลของระบบในร่างกายและจิตใจ ทาให้ตอบสนองความตอ้งการ

ของอินทรียไ์ดอ้ยา่งมี ประสิทธิภาพ ซึ/ งถือเป็นความสามารถในการปรับตวัและการจดัการกบัสภาพ

การต่าง ๆ ของมนุษย ์
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             3) องค์ประกอบของพฤตกิรรม 

                    พฤติกรรมของมนุษยน์ั+น แยกออกมาเป็นปัจจยัยอ่ย ๆ เรียกวา่องคป์ระกอบพฤติกรรม 

ไดแ้ก่ การรับรู้ การเรียนรู้ การคิด สติปัญญา เจตคติ อารมณ์และความเชื/อ  

                   3.1 การรับรู้ (Perception) 

                       การรับรู้ เป็นการแปลความหมายจากการสัมผสั โดยเริ/มตั+งแต่การมีสิ/งเร้ามากระทบ

กบัอวยัวะรับสมัผสัทั+งหา้และส่งกระแสประสาทไปยงัสมองเพื/อการแปลความ 

                   3.2 การเรียนรู้ (Learning) 

                       การเรียนรู้ เป็นการเปลี/ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลอยา่งค่อนขา้งถาวร อนัเป็นผล

มาจาก ประสบการณ์หรือการฝึกฝน มิใช่ผลจากการตอบสนองของสัญชาติญาณ อุบติัเหตุ หรือ

ความบงัเอิญ โดยกระบวนการเรียนรู้จะเป็นกระบวนการต่อเนื/องเชื/อมโยงจากการรับรู้ 

                   3.3 การคดิ (Thinking) 

                       การคิด เป็นกระบวนการของสมอง ในการสร้างสัญลกัษณ์ หรือภาพให้ปรากฏใน

สมอง เพื/อเป็น ตวัแทนของวตัถุ สิ/งของ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่าง ๆ ความสามารถในการคิด

นั+นมีความสมัพนัธ์ระดบั สติปัญญา แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ ดงันี+  

                       3.3.1 ความคิดรวบยอด (concept) เป็นลาดบัขั+นที/เกิดจากการทางานของสมอง ใน

การจดั กลุ่มหรือการสรุปรวมที/จะทาความเขา้ใจในสิ/งของ บุคคล เรื/องราว ประสบการณ์ ต่างๆที/ได้

รับรู้หรือต่อ ความคิดเห็น เพื/อใหเ้กิดความชดัเจน วา่คืออะไร 

                       3.3.2 จินตนาการ (imagination) เป็นการสร้างภาพขึ+นในสมองตามความนึกคิดของ

ตนเอง เป็นผลมาจากการสะสมการรับรู้จากประสบการที/ผา่นมา ผสมกบัความตอ้งการ ความสนใจ 

ความคาดหวงั อารมณ์และความรู้สึกของบุคคล การจิตนาการในสิ/งเดียวกนัของบุคคลแต่ละคนจะ

แตกต่างกนัออกไป 

                   3.4 สติปัญญา (Intelligence)  

                       สติปัญญา เป็นความสามารถในตัวบุคคล ที/จะทราบได้จากพฤติกรรมที/บุคคล

แสดงออก ระดบัของ สติปัญญาสังเกตไดจ้ากการแสดงออกที/มีความคล่องแคล่ว รวดเร็ว ความ

ถูกตอ้ง ความสามารถในการคิด การแกปั้ญหาและการปรับตวั การใชแ้บบทดสอบวดัสติปัญญาจะ

ทาใหท้ราบระดบัสติปัญญาชดัเจนขึ+น 
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                   3.5 เจตคต ิ(Attitude) 

                      เจตคติ เป็นความรู้สึกที/แสดงออกมาในทางบวกหรือทางลบ เช่น พอใจหรือไม่พอใจ 

เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย ชอบหรือไม่ชอบ ต่อบุคคล หรือสิ/ งหนึ/ งสิ/ งใด สภาวะนี+ เป็นแรงที/จะ

กาํหนดทิศทางของ พฤติกรรมของบุคคลต่อเหตุการณ์ สิ/งของ หรือบุคคลที/เกี/ยวขอ้ง 

                   3.6 อารมณ์ (Emotion) 

                       อารมณ์  เป็นสภาวะทางจิตใจ ที/ มีต่อสิ/ งเร้า ซึ/ งมีผลต่อร่างกาย และการแสดง

พฤติกรรมของบุคคล 

                   3.7 ความเชื$อ (Beliefs) 

                       ความเชื/อ เป็นการยอมรับนบัถือเชื/อมั/นในสิ/งใดสิ/งหนึ/ งที/อาจตั+งอยูน่บพื+นฐานของ

ความคิดเหตุผลที/  สามารถพิสูจน์ได้ หรืออาจตั+ งอยู่บนพื+นฐานของการยอมรับ ศรัทธา โดย

ปราศจากเหตุผลหรือการพิสูจน์ใด ๆ จึงเป็นปัจจยัหนึ/งที/ทาใหเ้กิดพฤติกรรม 

                        เราไม่อาจสังเกตความเชื/อไดโ้ดยตรง แต่จะสังเกตไดจ้ากพฤติกรรมที/บุคคลกระทา 

และสันนิษฐาน ว่าพฤติกรรมที/เกิดขึ+นนั+นเป็นผลมาจากความเชื/อ ความเชื/อไม่จาเป็นตอ้งมีเหตุผล

แต่เป็นการกาํหนดขึ+นจาก สิ/งที/บุคคลตอ้งการจะเชื/อในสิ/งใด เขาสามารถเชื/อในสิ/งใด เขาสามารถ

เชื/อในอะไร และเขาถูกวางเงื/อนไขใน สิ/งที/เชื/อมาอยา่งไร อีกประการหนึ/ งความเชื/อนั+นทาํให้เขา

ตอบสนองความตอ้งการพื+นฐานได ้(elfhs (ออนไลน์). (2017). สืบคน้จาก : www.elfhs.ssru.ac.th › 

chonlada › file.php › GEH2201_ (24 สิงหาคม 2562) 

  

         2.1.2 ค่านิยมในสังคมไทยปัจจุบัน 

                สภาพของสังคมไทยในปัจจุบนัไดเ้ปลี/ยนแปลงไปมาก ตามสภาพของสิ/งแวดลอ้มและ

กาลเวลา มีการติดต่อค้าขาย สัมพันธ์ทางการทูตกับทางประเทศ มีทุนให้ครูอาจารยไ์ปดูงาน

ต่างประเทศ การช่วยเหลือทางดา้นเทคโนโลยีแก่สถาบนัการศึกษา ทาํให้มีการพฒันาประเทศให้

เจริญรุ่งเรืองมากขึ+น  

                ดว้ยเหตุนี+ จึงทาํใหค่้านิยมตลอดจนประเพณีวฒันธรรมของสงัคมไทยเปลี/ยนแปลงไปตาม

สภาพของสงัคมไทยดว้ยดงันี+  

         1) ยดึถือในพระพุทธศาสนา  

             เช่นเดียวกบัในอดีต มีการศึกษาพระธรรมวินัยอย่างลึกซึ+ ง ตลอดจนมีการปรับปรุงแกไ้ข

กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัของสงฆ ์ประชาชนมีบทบาทตรวจสอบพฤติกรรมทางวินยัสงฆไ์ด ้เพื/อป้องกนั

ปัญหา การแสวงหาผลประโยชน์จากพทุธศาสนา 
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          2) เคารพเทดิทูนพระมหากษตัริย์ สังคมไทยต่างจากสังคมชาติอื$น  

            กษตัริยไ์ทยเปรียบเสมือนสมมติเทพ คอยดูแลทุกขสุ์ขของ ประชาชนทาํนุบาํรุงประเทศชาติ

ใหเ้จริญรุ่งเรื/องในทุกดา้น จึงเป็นศูนยร์วมจิตใจ 

         3) เชื$อในเรื$องของเหตุผล ความเป็นจริง และความถูกต้องมากขึLนกว่าในปัจจุบัน 

            สังคมไทยปลูกฝังให้คนไทยรู้จกัคิดใชปั้ญญามีเหตุผล มากขึ+นเช่น ไดอ้อกกฎหมายเพื/อให้

ความคุม้ครองเจา้ของความคิด ไม่ใครลอกเลียนแบบไดเ้รียกวา่ "ลิขสิทธิi ทางปัญญา" เป็นตน้  

         4) ค่านิยมในการให้ความรู้  

             การจะพาตนเองให้รอดจากปัญหาที/เกิดขึ+นในสังคมไดจ้าํเป็นตอ้งมีความรู้ความสามารถที/

โดดเด่นจึงเป็นสิ/งที/คนไทยในสงัคมปัจจุบนัตอ้งเสาะแสวงหา  

         5) นิยมรํ$ารวยและมีเกยีรติ  

             เพราะมีความเชื/อที/วา่เงินทอง สามารถบนัดาลความสุขตอบสนองความตอ้งการของคนได ้

ขณะเดียวกนักจ็ะมีชื/อเสียงเกียรติยศตามมา 

         6) มีความเชื$อมั$นตนเองสูง  

             เพื/อปลูกฝังให้เยาวชนไทยทุกคนกลา้ตดัสินใจและกลา้แสดงออกทางความคิดและการ

กระทาํ มีบุคลิกภาพเหมาะสมที/จะเป็นผูน้าํที/ดี  

         7) ชอบแก่งแยงชิงดชิีงเด่น  

             ลักษณะกลัวการเสียเปรียบ กลัวสู้เพื/อไม่ได้ เพื/อการอยู่รอดจึงต้องกระทาํการแย่งชิง 

แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง  

         8) นิยมการบริโภคของแพง 

             เลียนแบบอยา่งตะวนัตก รักความสะดวกสบาย ใชจ่้ายเกินตวัเป็นการนาํไปสู่ การมีหนี+ สิน

มากมาย  

         9) ต้องทาํงานแข่งกบัเวลา  

             ทุกวนันี+คนลน้งาน จึงตอ้งรู้จกักาํหนดเวลา การแบ่งแยกเวลาในการทาํงาน การเดินทางและ

การพกัผอ่นใหช้ดัเจน  

        10) ชอบอสิระ  

             ไม่ชอบอยูภ่ายใตอ้าํนาจใคร ไม่ชอบการมีเจา้นายหลายคน ในการทาํงานมกัประกอบอาชีพ

อิสระ เปิดกิจการเป็นของตนเอง  

         11) ต้องการสิทธิความเสมอภาคระหว่างหญิงชายเท่าเทยีมกนั  

              หญิงไทยในยคุปัจจุบนัจะมีความคล่องแคล่ว สามารถบริหารงานไดเ้ช่นเดียวกบัผูช้ายเป็น

ที/พึ/งของครอบครัวได ้ภรรยาจึงไม่ใชช้า้งเทา้หลงัต่อไป 
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          12) นิยมการทดลองอยู่ด้วยกนัก่อนแต่งงาน  

               ซึ/ งการเลียนแบบวฒันธรรมตะวนัตกที/มีความเจริญทางวตัถุมากกวา่ทางจิตใจ ผูใ้หญ่ควร

ทาํตน เป็นตวัอยา่งที/ดีแก่เยาวชน เหมาะสมกบัศีลธรรมจรรยา  

          13) นิยมภาษาต่างประเทศ  

               เพราะต้องใช้ในการติดต่อสื/ อสารทางธุรกิจและ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ ตําราหรือ

อินเตอร์เน็ตมีความจาํเป็น ตอ้งรู้ทางภาษาต่างประเทศ หากไม่มีก ็ยากต่อการศึกษาและนาํไปใช ้

                 ค่านิยมทั$วไปของสังคมไทย มีทั+งดีและไม่ดี ซึ/ งแลว้แต่ทศันคติของแต่ละกลุ่มบุคคลหรือ 

กลุ่มคนตามโอกาสหรือวาระต่าง ๆ หากสิ/งใดที/เราเห็นวา่ไม่ดีควรหลีกเลี/ยงไม่ปฏิบติั สิ/งใดเห็นวา่ดี

เป็นประโยชน์แก่สังคมเราก็ควรปฏิบติัเพื/อเสริมสร้างสังคมให้ดีขึ+น ค่านิยมทั/วไปของสังคมไทยมี

ดงันี+  

1. ความจงรักภกัดีต่อพระมหากษตัริย ์

2. เลื/อมใสศรัทธาในพระพทุธ 

3. นบัถือเงินตรา ยดึมั/นในเงินทองสิ/งของมากกวา่ความดี ใหค้วามยกยอ่งต่อผูมี้อาํนาจ  

4. ขาดระเบียบวนิยั เช่นคาํพดูที/วา่ "ทาํอะไรตามใจคือไทยแท"้  

5. เคารพผูอ้าวโุส ยกยอ่งผูมี้ความรู้ 

6. รักความสนุก ชอบความสบาย รักความอิสระ ไม่ชอบขดัใจใคร  

7. มีความกตญัjูรู้คุณ รักพวกพอ้ง มีความเอื+อเฟื+ อเพื/อแผ ่ 

8. ไม่ตรงต่อเวลา ชอบผดัผอ่นเลื/อนเวลา  

9. ขาดความอดทน ขาดความกระตือรือร้น เชื/อโชคลาง อยากรวย ชอบเล่นการพนนั  

10. ชอบงานพิธี สอดรู้สอดเห็น ลืมง่าย ชอบนบัญาติ  

11. ชอบโฆษณา ชอบของแจกของแถม เห็นใครดีกวา่ไม่ได ้ 

12. ชอบต่อรอง ชอบพดูหรือบอกเล่าเกินความจริง 

                   ค่านิยมสังคมเมือง 

1. ชอบหรูหรา ใชจ่้ายฟุ่มเฟือย  

2. นิยมสินคา้ Brand name จากต่างประเทศ  

3. ยกยอ่งผูมี้อาํนาจเงินทอง  

4. นิยมในเรื/องวตัถุ  

5. เห็นแก่ตวั มีการแข่งขนักนัมาก  

6. เชื/อในเรื/องหลกัการเหตุผล  

7. ชอบเสี/ยงโชค  

8. ร่วมงานหรือพิธีกรรมทางศาสนานอ้ย  
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9. ชีวติอยูก่บัเวลา แข่งขนักบัเวลา  

10. ขาดความมีระเบียบวนิยั  

11. ไม่ชอบเห็นใครเหนือกวา่ เห็นแก่ตวั 

                   ค่านิยมสังคมชนบท  

1. ประหยดั อดออม เศรษฐกิจพอเพียง  

2. นิยมภูมิปัญญาไทย สิ+นคา้ไทย  

3. ยกยอ่งคนดี ความมีนํ+าใจ  

4. นิยมเรื/องคุณงามความดี มีจริยธรรม  

5. เสียสละ เอื+อเฟื+ อเผื/อแผ ่เห็นแก่ส่วนรวม  

6. เชื/อโชคลาง ไสยศาสตร์  

7. ชอบเล่นการพนนั  

8. ชอบทาํบุญ ร่วมพิธีกรรมทางศาสนามาก  

9. ชีวติขึ+นอยูก่บัธรรมชาติ อาศยัธรรมชาติ  

10. พึ/งพาอาศยักนัและกนั  

11. มีความสนัโดษ พอใจในสิ/งที/มีอยู ่

                   ค่านิยมทางสงัคมมีส่วนร่วมส่งเสริมความเจริญกา้วหนา้แก่สงัคมได ้จึงควรปลูกฝังใหมี้

ขึ+นในสงัคม โดยค่านิยมพื+นฐานนั+น คณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติไดป้ระกาศใชเ้พื/อปลูกฝัง แก่

ประชาชนชาวไทยเมื/อวนัที/ 17 มีนาคม 2525 มีดงันี+   

1. การพึ/งพาตนเอง ขยนัมั/นเพียร และมีความรับผดิชอบ เพื/อใหก้ารดาํเนินชีวติเป็นไปอยา่งราบรื/น  

2. การประหยดัและอดออม ไม่วา่จะเป็นทรัพยสิ์นส่วนตวัหรือส่วนรวมกต็าม  

3. การมีระเบียบและเคารพกฎหมาย ควรปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด เพื/อความสงบสุขในสงัคม  

4. การปฏิบติัตามคุณธรรมของศาสนา คือ การทาํความดีละเวน้ความชั/ว  

5. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์โดยการแสดงออกด้วยการกระทาํ เช่น เสียภาษีให้รัฐ 

เคารพกฎหมายปฏิบติัตามหลกัของศาสนา เคารพเทิดทูนปกป้องสถาบนัพระมหากษตัริย ์ไม่ใหใ้คร

มาทาํลาย 

                ค่านิยมที$ควรแก้ไขในสังคมไทย  

                ค่านิยมของสังคมไทยนั+นไม่ใชว้่าจะก่อให้เกิดผลดีต่อสังคมทั+งหมดดงัที/ไดก้ล่าวมาแลว้ 

เพราะค่านิยมที/ไม่ควรยกย่องที/เกิดขึ+นในสังคมก็ยงัมีอยู่มาก ซึ/ งถา้คนในสังคมปฏิบติัยึดถือ ย่อม

ก่อใหเ้กิด ผลเสียต่อสงัคมนั+น ๆ ได ้ดงันั+น ค่านิยมดงักล่าวจึงเป็นสิ/งที/ควรแกไ้ข ซึ/ งมีดงันี+   

                  1. ใหค้วามสาํคญักบัวตัถุ หรือเงินตรายอ่มก่อใหเ้กิดผลเสียไดรั้บการดูถูกดูแคลน เป็นที/

รังเกลียดต่อสงัคม  
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                  2. ยดึถือในตวับุคคล ยกยอ่งผูมี้อาํนาจ มีเงิน  

                  3. รักพวกพอ้ง รักความสนุกสนาน ความสบาย  

                  4. รักความหรูหรา ฟุ่มเฟือย นิยมใชสิ้+นคา้แพง  

                  5. ไม่ตรงเวลา ขาดระเบียบวนิยั ขาดความกระตือรือร้นและความอดทน  

                  6. เชื/อเรื/องโชคลาง อาํนาจเหนือธรรมชาติ ชอบเล่นการพนนั  

                  7. ขาดความเคารพผูอ้าวโุส  

                  8. นบัถือวตัถุมากกวา่พระธรรม ทาํบุญเอาหนา้ หวงัความสุขในชาติหนา้  

                  9. นิยมตะวนัตกลืมภาษาไทย ซึ/ งเป็นภาษาของชาติ จนทาํใหภ้าษาไทยผดิเพี+ยน  

                10. พดูมากกวา่ทาํ หนา้ใหญ่ใจโต สอดรู้สอดเห็น เห็นใครดีไม่ได ้

                ค่านิยมเปลี/ยนแปลงตามกาลเวลาไดเ้ช่นเดียวกบัความเชื/อ ซึ/ งแตกต่างกนัไปตามสังคม

และวฒันธรรม ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม ในขณะที/ปฏิบัติอยู่ก็ควรจะระลึกไวว้่า สิ/ งใดดี สิ/ งใด

เหมาะสม ในสภาพสงัคม ปัจจุบนัเราจึงควรเลือกใหไ้ดว้า่ค่านิยมใดคือค่านิยมที/ดีและควรปฏิบติั ถา้

เด็กหรือเยาวชนในวนันี+ เป็นผูที้/มีคุณค่า มีปัญญา เป็นผูมี้คุณธรรมและสติปัญญาในทางที/ถูกตอ้ง

สงัคมไทยจะไดผู้ใ้หญ่ที/ดีในอนาคต ดงันั+น การอบรมเยาวชนใหเ้ป็นคนดีสามารถปฏิบติั ไดด้งันี+   

                    1. สถาบนัครอบครัวสามารถปลูกฝังค่านิยมที/ดีใหเ้ยาวชนได ้โดยพอ่แม่ ผูอ้บรมเลี+ยงดู

ตอ้งเป็นแบบอยา่งที/ดีใหก้บัลูกเพื/อใหเ้ขาเติบโตมาอยา่งมีคุณภาพทั+งร่างกายและจิตใจ  

                    2. สถาบนัการศึกษา ให้การอบรมสั/งสอนในดา้นความรู้ คิดเป็น ทาํเป็น มีคุณธรรม 

จริยธรรม โดยครูตอ้งเป็นแบบอยา่งที/ดีต่อศิษย ์เพื/อสร้างเขาใหเ้ป็นคนดี  

                    3. การปลูกฝังทั+ง 2 สถาบนั นอกจากจะอบรมสั/งสอนและเป็นแบบอยา่งที/ดีแลว้ ควร

ปลูกฝังใหเ้ยาวชนรู้จกัใชส้ติปัญญาในการแกไ้ขปัญหาดว้ยเหตุผลแห่งความถูกตอ้ง เพื/อใหเ้กิด

ความมั/นใจในการปฏิบติั ที/วา่สิ/ง ที/ตนไดป้ฏิบติันั+นเป็นสิ/งที/ดีถูกตอ้ง (digitalschool (ออนไลน)์. 

(2017). สืบคน้จาก https://bit.ly/2nwYOtw (24 สิงหาคม 2562) 

 

          2.1.3 พฒันาการของมนุษย์ 

            1) การเจริญเติบโตและพฒันาการของมนุษย์ในวยัต่าง ๆ 

               1.1 วยัทารก 

                       1.1.1 พฒันาการดา้นร่างกาย 

                                  ในระยะแรกคลอดทารกจะมีนํ+ าหนักตวัลดลง แต่เมื/อปรับตวัไดดี้ขึ+นนํ+ าหนักจะ

เพิ/มขึ+นอยา่งรวดเร็วในระยะแรกเกิดถึง 6 เดือน หลงัจาก 6 เดือนไปแลว้อตัราการเพิ/มของนํ+าหนกัจะ

ลดลง ความสูงจะเพิ/มขึ+นเรื/อยๆ การเคลื/อนไหวของทารกในระยะแรกคลอด ทารกจะไม่สามารถ

ควบคุมการเคลื/อนไหวของกลา้มเนื+อได ้การเคลื/อนไหวเป็นไปในลกัษณะปฏิกิริยาสะทอ้น เช่น 

การดูด การกางนิ+วเทา้เมื/อถูกลูบเทา้เบา ๆ การผวาเมื/อไดย้นิเสียงดงัๆ เป็นตน้ ปฏิกิริยาสะทอ้นนี+ จะ
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หายไปเมื/อทารกอายปุระมาณ 6 เดือน เนื/องจากกลา้มเนื+อส่วนต่าง ๆ เริ/มพฒันาสมบูรณ์แขง็แรงขึ+น 

โดยการพฒันาของกลา้มเนื+อจะเริ/มจากศีรษะ ลาํตวั แขนขา และนิ+วตามลาํดบั สัดส่วนและขนาด

ร่างกายส่วนต่างๆของทารก ในระยะแรกเกิด จะเป็นลกัษณะศีรษะโต กว่าลาํตวั เมื/ออายุได  ้1 ปี 

ศีรษะกบัลาํตวัจะมีขนาดเท่ากนั จนกระทั/งอาย ุ5 ปี ลาํตวัจึงจะโตกว่าศีรษะ การทาํงานของอวยัวะ

ต่าง ๆ จะเริ/มพฒันาขึ+นเรื/อย ๆ หลงัจากการคลอดออกมา เช่น การทาํงานของต่อมเหงื/อ เพื/อช่วยปรับ

อุณหภูมิของร่างกาย ประสาทสัมผสัต่าง ๆ ไดแ้ก่ การรู้รส การไดก้ลิ/น การไดย้ิน และการเห็น จะ

พฒันาขึ+นจนช่วยใหเ้ดก็แยกแยะสิ/งต่าง ๆ ไดดี้ขึ+นเป็นลาํดบั ระบบยอ่ยอาหารพฒันาดีขึ+น โดยทารก

จะเริ/มกินอาหารที/มีความขน้ และ แขง็ขึ+นเรื/อย ๆ จนสามารถกินอาหารไดเ้หมือนผูใ้หญ่ 

                       1.1.2 พฒันาการทางอารมณ์ 

                                  ในระยะแรกคลอดทารกจะมีอาการตื/นเตน้ ไม่แจ่มใสและชื/นบานสลบักนัไป ซึ/ ง

แยกไดล้าํบาก ต่อมาอารมณ์จะค่อย ๆ พฒันาขึ+นตามวฒิุภาวะและการเรียนรู้อาการที/แสดงออกทาง

อารมณ์ของทารกวยันี+  ทาํใหเ้ห็นไดว้า่ทารกวยันี+อารมณ์โกรธ กลวั อิจฉาริษยา อยากรู้อยากเห็น ดีใจ 

และรัก เช่น การส่งเสียงร้องเมื/อไม่พอใจ การถอยหนีหรือการร้องเมื/อเห็นคนแปลกหน้า การ

เรียกร้องความสนใจเมื/อผูใ้หญ่ใหค้วามสนใจนอ้งที/เกิดใหม่หรือคนอื/น ๆ มากกวา่ตนเอง การรื+อคน้

สิ/งของต่าง ๆ การหวัเราะโอบกอดพอ่แม่หรือคนที/คุน้เคยเป็นตน้ 

                       1.1.3 พฒันาการทางสงัคม 

                                   หลงัจากที/ทารกคลอดได ้2-3 สัปดาห์ จะเริ/มมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงที/คุน้หู 

เช่น เสียงของแม่หรือคนเลี+ยง พออายไุด ้6 เดือน ทารกจะเริ/มแยกคนที/คุน้เคยกบัคนที/แปลกหนา้ได ้

การไดรั้บการเลี+ยงดูที/อบอุ่น ค่อยเป็นค่อยไปและไดรั้บความสนุกสนานไปดว้ยจะทาํใหมี้ปฏิกิริยาที/

ดีกบัคนแปลกหนา้ 

                       1.1.4  พฒันาการทางสติปัญญา 

                                   พฒันาการทางสติปัญญาของทารกมีความสมัพนัธ์กบัคุณภาพของประสาทสมัผสั

กบัการรับรู้และการเคลื/อนไหว เพราะกลไกเหล่านี+ทาํให้ทารกสามารถรับรู้รู้และตอบสนองต่อสิ/ง

เร้าต่าง ๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น ความสมบูรณ์ของอวยัวะที/เกี/ยวขอ้งกบัการไดย้นิ ทาํให้ทารกสามารถ

เปล่งเสียงไดถู้กตอ้งและนาํไปสู่การพฒันาการทางการพูด การจดจาํและรู้ความหมายของคาํต่าง ๆ 

ไดม้ากยิ/งขึ+น 

                                วยัทารกเป็นวยัที/ เจริญเติบโตจนเห็นการเปลี/ยนแปลงได้อย่างชัดเจน ทั+ งด้าน

ร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา ทารกจะสามารถปรับตวัเขา้กบับุคคลและสภาพแวดลอ้มรอบ 

ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็วแต่ทารกยงัช่วยเหลือตนเองไม่ได ้จึงตอ้งการการดูแลเอาใจใส่ดว้ยความรัก ความ

นุ่มนวล อ่อนโยนจากผูเ้ลี+ ยงดูทารกที/ไดรั้บความรักความอบอุ่นเพียงพอ จะเรียนรู้สิ/งแวดลอ้มได้
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อยา่งรวดเร็ว มีทศันคติที/ดีต่อบุคคลทั/ว ๆไป ซึ/ งเป็นรากฐานที/สาํคญัของการมีบุคลิกภาพที/ดีในช่วง

วยัต่อ ๆ ไป 

                 1.2 วยัเดก็ 

                     1.2.1 วยัเดก็ตอนตน้หรือวยัก่อนเขา้เรียน 

                                 1. พฒันาการทางร่างกาย    วยันี+อตัราการเจริญเติบโตลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั สดัส่วน

ของร่างกายจะเปลี/ยนจากลกัษณะของทารกอยา่งเห็นไดช้ดั ส่วนแขนและขาจะยาวออกไป ศีรษะจะ

ไดข้นาดกบัลาํตวั ไหล่กวา้ง มือและเทา้ใหญ่ขึ+น โครงกระดูกแขง็ขึ+น กลา้มเนื+อเติบโตและแขง็แรง

ขึ+น ในตอนปลายในการเคลื/อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไดดี้ขึ+น เช่น รู้จกักินขา้ว แต่งตวั ใส่

รองเทา้และอาบนํ+ า หวีผมไดเ้อง ในระยะ 3-4 ปี จะเริ/มเดินไดอ้ยา่งมั/นคง ต่อจากนั+นก็จะสนใจการ

วิ/ง กระโดด ห้อยโหน ในระยะนี+ จึงสามารถหดัถีบจกัรยานสามลอ้ กระโดดเชือกและการฝึกการรํา

ไดแ้ลว้เป็นตน้ 

            2. พฒันาการทางอารมณ์  เด็กวยันี+ มกัจะเป็นคนเจา้อารมณ์ หงุดหงิดโมโหง่าย 

โมโหร้ายอยา่งไม่มีเหตุผล มกัขดัขืนและดื+อรั+นต่อพ่อแม่อยูเ่สมอ เมื/อเด็กไดค้บคา้สมาคมกบัเพื/อน 

ๆ อาการดงักล่าวจะค่อย ๆ หายไป นอกจากนั+นยงัขึ+นอยูก่บัอารมณ์เลี+ยงดูของพ่อแม่เป็นสําคญัอีก

ดว้ย เด็กวยันี+มกัแสดงอาการโกรธดว้ยการร้องไห้ ทุบตีสิ/งกีดขวาง ทิ+งตวัลงนอน ถา้รู้สึกตวัก็จะวิ/ง

หนี หลบซ่อนตวั เดก็บางคนที/มีนอ้งใหม่อาจอิจฉานอ้งกจ็ะแสดงออกคลา้ยๆ กบัเวลาเดก็โกรธหรือ

อาจมีพฤติกรรมถอยกลบัไปเหมือนตอนยงัเล็กอยู ่เช่น ปัสสาวะรดที/นอน เป็นตน้ ลกัษณะเด่นอีก

อยา่งของเด็กวยันี+  คือ เด็กมกัจะตั+งคาํถามเกี/ยวกบัสิ/งต่าง ๆ และมีคาํถามต่อเนื/องไปเรื/อย ๆ ซึ/ งเป็น

ลกัษณะที/แสดงใหเ้ห็นถึงความฉลาดของเดก็วยันี+  นอกจากนี+ เดก็ไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ

อย่างสมํ/าเสมอจะเป็นเด็กอารมณ์ดี ร่าเริงแจ่มใส หัวเราะและยิ+มง่าย และมกัแสดงความรักอย่าง

เปิดเผยดว้ยการโอบกอด 

                             3. พฒันาการดา้นสังคม    เด็กวยันี+ เริ/มรู้จกัคบเพื/อนและเล่นกบัเพื/อนไดดี้ขึ+น เด็ก

เริ/มรู้จกักากรปรับตวัให้เขา้กบัเพื/อนๆ ซึ/ งจะแสดงออกโดยการให้ความร่วมมือ การยอมรับฟัง การ

แสดงความเป็นผูน้าํ เด็กจะเริ/มรู้จกัการแข่งขนัเมื/ออายุประมาณ 4-5 ปี เป็นตน้ไป โดยเฉพาะการ

แข่งขนัระหว่างกลุ่ม เด็กที/มีพี/นอ้งหลายคนมกัจะทะเลาะเบาะแวง้กนั สาเหตุมกัมาจาการแยง่ของ

เล่นและลกัษณะดงักล่าวจะค่อย ๆ หายไปเมื/อเด็กเติบโตขึ+น ความกลา้แสดงออกทางการคบเพื/อน

หรือการพูดจาของเด็กขึ+ นอยู่กับการเลี+ ยงดูทางครอบครัวมาก  นั/นคือ  ถ้าภายในครอบครัวมี

ความสัมพนัธ์ที/ดีต่อกนั เด็กมกัจะรู้สึกกลา้และมีความมั/นคงในการเขา้สังคมนอกบ้าน เป็นตน้ 

นอกจากนั+น เดก็วยันี+ ยงัชอบรวมกลุ่มกบัเพศเดียวกนั และมกัเปลี/ยนเพื/อนเล่นไปเรื/อย ๆ 

                            4. พฒันาการทางสติปัญญา  ในวยันี+ เด็กจะรู้คาํศพัท์ใหม่ ๆ เพิ/มขึ+นมากและเขา้ใจ

ความหมายของคาํเหล่านั+นไดดี้ เด็กจะแสดงความฉลาดของตนเองออกมาโดยการพูดโตต้อบกบัผู ้
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ใกล้ชิด ซึ/ งเรื/ องที/พูดก็มักจะเป็นเรื/ องของตนเองและคนที/เข้าไปเกี/ยวข้องกับตน เด็กวยันี+ จะมี

ความจาํดีและในช่วงปลายวยัถา้ไดรั้บการฝึกหัดให้อ่านและเขียนหนงัสือ เด็กก็สามารถจะทาํไดดี้

ดว้ย 

               1.3 วยัเข้าเรียน 

                      1.3.1  พฒันาการทางร่างกาย ในช่วงวยันี+ อตัราการเจริญเติบโตจะลดนอ้ยลงเลก็นอ้ย แต่

ยงัเป็นไปอยา่งสมํ/าเสมอ ร่างกายของเดก็จะขยายออกทางส่วนสูงมากกวา่ส่วนกวา้ง ลาํตวัแบน แขน

ยาวออก อวยัวะยอ่ยอาหารและระบบหมุนเวียนของเลือดเจริญเกือบเต็มที/ แต่หัวใจยงัเจริญชา้กว่า

อวยัวะเหล่านั+น มีฟันแทขึ้+นแทนฟันนํ+ านมเพิ/มขึ+นเรื/ อย ๆ ฟันหน้ามกัขึ+นก่อนฟันกรามโผล่พน้

เหงือกขึ+นมาเพื/อเป็นตวักนัใหฟั้นหนา้ซี/อื/น ๆ ขึ+นถูกตอ้งตามตาํแหน่งของมนั สมองมีนํ+าหนกัสูงสุด 

มีกระดูกขอ้มือ 6-7 ชิ+น ยงัไม่เจริญเตม็ที/ ลกัษณะของตายงัไม่เจริญสูงสุด สายตายงัเป็นสายตายาวอยู ่

การเคลื/อนไหวประสานกนัไม่ดีเต็มที/ เพราะพฒันาการของกลา้มเนื+อไม่เท่ากนั กลา้มเนื+อตาของ

เด็กหญิงมกัจะพฒันาไดเ้ร็วกวา่เด็กชาย เด็กวยันี+ มีพลงัมากจึงไม่อยูนิ่/ง ชอบทาํกิจกรรมและชอบทาํ

อยา่งรวดเร็ว ไม่ค่อยมีความระมดัระวงัมากนกั ทาํให้ประสบอุบติัเหตุบ่อย ๆ ต่อมาเมื/อเด็กอายอุยู่

ในช่วง 9-10 ปี การเจริญเติบโตจะมีฟันเขี+ ยวที/  1 และเขี+ ยวที/  2 ขึ+น เมื/อเด็กมีอายุ 10 ปีขึ+นไป การ

เจริญเติบโตจะเป็นไปอยา่งรวดเร็วทั+งส่วนสูงและนํ+าหนกั เดก็หญิงจะโตกวา่เดก็ชาย ทั+งดา้นร่างกาย

และวุฒิภาวะ ประมาณ 1-2 ปี โดยพบว่าเด็กหญิงจะปรากฏลกัษณะเพศขั+นที/สองขึ+นเรื/อย ๆ ไดแ้ก่ 

ตะโพกผายออก ทรวงอกเจริญเติบโตและเปลี/ยนแปลงไป จึงมกัทาํอะไรงุ่มง่าม เกง้กา้ง นอกจากนี+

เด็กหญิงจะเริ/มมีประจาํเดือนระหว่างอายปุระมาณ 11-12 ปี ส่วนเด็กชายไหล่กวา้งขึ+น มือและเทา้

ใหญ่ขึ+น เริ/มมีการหลั/งอสุจิระหวา่งอาย ุ12-16 ปี ซึ/ งเป็นการแสดงวา่วฒิุภาวะทางเพศเริ/มเจริญเตม็ที/ 

                     1.3.2 พฒันาการทางอารมณ์  เด็กวยันี+ จะมีการเปลี/ยนแปลงทางอารมณ์มาก เพราะเด็กจะ

ปรับตวัจากสภาพแวดลอ้มเดิมที/บา้นไปสู่สภาพแวดลอ้มใหม่ที/โรงเรียน อารมณ์กลวัจะเปลี/ยนไป

จากการกลวัสิ/งที/ไม่มีตวัตน สัตว ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ มากลวัสิ/งที/เกิดขึ+นไดจ้ริง เช่น กลวั

ความอดอยาก กลวัไม่มีเพื/อน กลวัเรียนไม่ดี เป็นตน้ นอกจากนี+  เด็กวยันี+ ยงัตอ้งการเป็นที/หนึ/ งหรือ

เป็นคนแรก ตอ้งการแสดงตนให้เป็นที/ชื/นชมของหมู่คณะ เด็กวยันี+ จะมีสาํนึกว่าการอยูร่่วมกบัคน

อื/นเดือดร้อนและรู้จกัเห็นอกเห็นใจคนอื/น ในช่วงปลายของวยันี+  คือช่วงอายปุระมาณ 10-12 ปี เด็ก

จะเปลี/ยนวิธีแสดงอารมณ์โกรธจากการต่อสู้เป็นการโตต้อบดว้ยคาํพูด สิ/งที/เด็กวยันี+ กลวัมากที/สุด

คือ กลวัการไม่เป็นที/ยอมรับของกลุ่ม ไม่ตอ้งการเด่นหรือดอ้ยกวา่คนอื/น เด็กจะมีการเปลี/ยนแปลง

ทางความรู้สึกเร็วและง่าย จนบางครั+ งทาํให้รู้สึกขดัแยง้ทางอารมณ์ขึ+น ในระยะการเปลี/ยนแปลง 

ความกลวัจะค่อยเปลี/ยนเป็นความกงัวลในเรื/องรูปร่างของตน อยากเป็นคนแข็งแรงและสวยงาม 

กงัวลวา่จะเกิดอนัตรายกบัตนเองและครอบครัวเป็นตน้ 
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                     1.3.3 พฒันาการดา้นสังคม   เมื/อเด็กเริ/มตน้ไปโรงเรียน อาจมีปัญหาในการคบเพื/อนบา้ง 

ทั+งนี+ ขึ+นอยูก่บัประสบการณ์ของเด็ก แต่เมื/อไดอ้ยูร่่วมและเล่นกีฬากบัเพื/อน ๆ เด็กจะค่อย ๆ ยอมรับ

ฟังและยอมทาํตามความคิดของคนอื/น เดก็ชายจะชอบกิจกรรมที/ไดเ้คลื/อนไหวทั+งตวั ส่วนเดก็หญิง

จะชอบกิจกรรมที/ไม่ค่อยใชก้าํลงั ในระยะตอนปลายของวยันี+  เดก็จะใหค้วามสาํคญักบักลุ่มมาก จะ

รู้จกัเป็นเจา้ของและซื/อสตัยต่์อกลุ่ม เลือกคบเพื/อนที/มีอารมณ์คลา้ยคลึงกนัและตอ้งการเพื/อนที/ไวใ้จ

ได ้ชอบเล่นกบัเพื/อนเป็นหมู่มากกว่าเล่นกบัวตัถุ เด็กชายชอบเล่นกีฬาที/ใชก้ลา้มเนื+อและกีฬาที/มี

กฎเกณฑ ์เดก็หญิงชอบเล่นอยูก่บัเพื/อนสนิท 2-3 คน และเนื/องจากเดก็หญิงมีการเจริญเติบโตเร็วกวา่

เดก็ชาย จึงเริ/มสนใจเพื/อนต่างเพศเร็วกวา่ รู้จกัแต่งตวัมากขึ+นและสนใจเรื/องราวของเดก็ชาย 

                   1.3.4 พฒันาการทางสติปัญญา  ในระหว่างวยั 7 ปี  พฒันาการทางภาษาของเด็กเจริญเร็ว

ขึ+นรวดเร็ว  รู้คาํศพัทเ์พิ/มมากขึ+น  ใชภ้าษาพูดแสดงความคิดความรู้สึกไดอ้ยา่งดี ความรู้สึกทางดา้น

จริยธรรมเริ/มพฒันาการในระยะนี+    มีความรับผิดชอบไดบ้า้งแลว้  เริ/มสนใจสิ/งถูกสิ/งผิด  สนใจ

เรื/องราวต่าง ๆ แต่ยงัมีมีความเขา้ใจลึกซึ+ งถึงความจริงอาจหยบิสิ/งของของผูอื้/นมาโดยไม่ไดต้ั+งใจจะ

ขโมยมาก็ได ้ เมื/อพน้ระยะนี+ เด็กจะมีประสบการณ์ใหม่เพิ/มขึ+นเนื/องจากมีสิ/งย ั/วยใุห้มีกิจกรรมทาง

สมองหลายประการ  เช่น ภาพยนตร์  วิทยุ  โทรทศัน์  และภาพการ์ตูน  เป็นตน้  ซึ/ งกลายเป็นส่วน

สําคญัของเด็กวยั  8 ปี  เมื/ออายุย่างเขา้ปีที/  เด็กจะชอบการอ่านมาก  โดยเฉพาะเรื/องเกี/ยวกบัสัตว ์ 

เรื/องเด็ก  เรื/องการผจญภยัและตลกขบขนั  วยันี+ เขา้ใจเรื/องเวลาดีขึ+น  สามารถเขา้ใจความสัมพนัธ์ 

ระหวา่งเวลากบักิจวตัรประจาํวนัได ้ เช่น รู้เวลากินอาหาร  รู้เวลาโรงเรียนเขา้ รู้เวลานอน แต่มีความ

รับผดิชอบที/จะนอนเองหรือตื/นเอง  เขา้ใจการประหยดั เช่น  เกบ็เงินค่าขนมที/ตนเองอยากได ้ ความ

สนใจของเดก็จะเปลี/ยนแปลงไปตามวยัไดเ้ช่นเดียวกบัความสามารถดา้นอื/น ๆ เดก็วยันี+ จะสนใจสิ/ง

แปลก ๆ ใหม่ ๆ ที/มีสีสันสะดุดตา  สนใจสัตวเ์ลี+ ยง  ภาพระบายสี  ในช่วงปลายของเด็กวยันี+ เด็กจะ

เปลี/ยนความสนใจเป็นเรื/องเกี/ยวกบัการผจญภยั  วิทยาศาสตร์ เรื/องที/เกิดขึ+นจริงและเรื/องของเด็กวยั

เดียวกนั  พฒันาการทางสติปัญญาที/เห็นไดช้ดัคือ  จินตนาการสูงขึ+น  เพราะไดรั้บรากฐานจากการ

อ่าน   มีความคิดริเริ/มสร้างสรรค ์ คิดที/จะทาํและประดิษฐสิ์/งต่าง ๆ ทั+งที/เป็นงานอดิเรกและกิจกรรม

ในชั+นเรียน 

                     สิ/ งสําคัญอีกประการหนึ/ งคือเด็กวยันี+ จะก้าวเข้าสู่การเป็นผูใ้หญ่ในอนาคต   ดังนั+ น

นอกจากบรรยากาศที/ดีในครอบครัวแลว้  โรงเรียนก็มีความสาํคญัไม่นอ้ยไปกว่ากนั  ถา้เด็กเริ/มเขา้

โรงเรียนดว้ยท่าทีหรือทศันคติที/ดี  รักโรงเรียน  รักครู  เด็กก็จะรักการเรียนและมกัจะเรียนหนงัสือ

ไดดี้  พ่อแม่จึงควรสร้างทศันคติที/ดีต่อโรงเรียนและครูให้แก่เด็กตั+งแต่ก่อนพาลูกไปเขา้โรงเรียน

และครูก็ควรเขา้ใจความรู้สึกของเด็กแต่ละคนและจดับรรยากาศในโรงเรียนให้เด็กเกิดความรู้สึก

อบอุ่น  มีความปลอดภยัมากที/สุด 
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                1.4 วยัรุ่น 

                       1.4.1 พฒันาการดา้นร่างกาย  วยัรุ่นจะมีอตัราการเจริญเติบโตของร่างกายอยา่งรวดเร็ว

มาก อวยัวะเพศทั+งภายนอกและภายในเจริญเติบโตเกือบเตม็ที/แลว้ มีการเจริญเติบโตและพฒันาเขา้

สู่วฒิุภาวะทางเพศคือมีความพร้อมที/จะเป็นพ่อเป็นแม่คนไดแ้ลว้ ทั+งนี+  เพราะต่อมไร้ท่อต่าง ๆ ผลิต

ฮอร์โมนซึ/ งทาํใหร่้างกายเจริญเติบโต โดยเฉพาะส่วนสูงจะเห็นการเปลี/ยนแปลงไดอ้ยา่งชดัเจน ใน

ตอนตน้ ๆ เดก็หญิงจะมีพฒันาการเร็วกวา่เดก็ชายและจะเท่ากนัเมื/ออายยุา่งเขา้ช่วงปลาย ๆ ลกัษณะ

ทางเพศภายนอกปรากฏให้เห็นชดัเจนขึ+น คือในเพศหญิงจะมีเตา้นมขยายใหญ่ เอวคอดลง สะโพก

ผาย มีขนที/อวยัวะเพศ มีประจาํเดือนครั+ งแรก ในเพศชายเสียงห้าวขึ+น ไหล่ขยายกวา้ง มีกลา้มเนื+อ

เป็นมดั ๆ ปรากฏใหเ้ห็น อณัฑะสามารถผลิตอสุจิไดแ้ลว้ 

                        1.4.2 พฒันาการทางร่างกาย วยัรุ่นเป็นช่วงที/มีอารมณ์รุนแรงและแปรเปลี/ยนไดง่้าย เช่น 

ในขณะที/มีอารมณ์ร่าเริงอยู่ จู่ ๆ ก็อาจซึมเศร้าหรือหงุดหงิด โกรธง่ายเมื/อถูกขดัใจ และมกัแสดง

อาการกา้วร้าว โดยปกติวยันี+ เป็นวยัที/ร่าเริงและจะทาํกิจกรรมต่าง ๆ ที/ตนเองสนใจดว้ยความสุข ถา้

เมื/อใดไม่มีอิสระที/จะทาํอะไรไดต้ามใจกม็กัเกิดความรู้สึกเบื/อหน่าย เดก็วยัรุ่น จะมีความคิดเป็นของ

ตนเอง และรู้สึกวา่ตนเองโตเป็นผูใ้หญ่แลว้จึงอยากทาํอะไรตามความตอ้งการของตนเอง ทาํให้มกั

เกิดความขดัแยง้กบัผูอื้/นไดบ่้อย ๆ 

                        1.4.3 พฒันาการทางสังคม ในช่วงวยัรุ่นนี+  เด็กมกัจะชอบแยกตวัอยูต่ามลาํพงัเมื/ออยูใ่น

ครอบครัวเพราะตอ้งการความอิสระส่วนสังคมภายนอกเด็กจะมีเพื/อนทั+งสองเพศและกลุ่มเพื/อนจะ

เล็กลง การคบเพื/อนของวยัรุ่นจะมีเหตุผลมากขึ+น ชอบทาํตวัเลียนแบบบุคคลอื/นที/ตนเองชื/นชอบ 

เช่น การแต่งกายตามอยา่งดาราหรือนกัร้องที/ตนชอบ บางครั+ งชอบทาํตวัแปลก ๆ เพื/อเรียกร้องความ

สนใจ เมื/อเขา้สู่ช่วงปลายของวยัจะเริ/มตอ้งการความตวัของตวัเองมากขึ+น อิทธิพลของกลุ่มเพื/อนจะ

น้อยลง รู้จกัควบคุมดพฤติกรรมของตนเองและเริ/มมีพฤติกรรมที/แสดงให้ผูอื้/นเห็นว่าตนเองเป็น

ผูใ้หญ่มากขึ+น เช่น ดื/มเหลา้ เที/ยวกลางคืน คบเพื/อนต่างเพศ เป็นตน้ 

                      1.4.4 พฒันาการทางสติปัญญา วยัรุ่นเป็นวยัที/มีความคิดเป็นนามธรรมมากขึ+น รู้จกั

สังเกตและปรับปรุงขอ้บกพร่องของตนเอง ตอ้งการทาํอะไรดว้ยตนเองเพื/อหาประสบการณ์ สนใจ

เรียนรู้สิ/งใหม่ๆ กลา้ที/จะลองถูกลองผิด จึงทาํใหมี้การพฒันาทางดา้นสติปัญญากวา้งมากขึ+น เพราะ

เด็กไดล้งมือทาํเอง ไดพ้บกบัปัญหาและวิธีการแกปั้ญหาดว้ยตนเอง และถา้ทาํสําเร็จเด็กก็จะรู้สึก

ภาคภูมิใจ วยันี+ เดก็จะมีเหตุผลมากขึ+น สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแสดงความรู้สึกของตนเองให้

ผูอื้/นเขา้ใจ รู้จกัสงัเกตความคิดและความรู้สึกของผูอื้/นที/มีต่อตนเอง 
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               1.5 วยัผู้ใหญ่ 

                       ช่วงอาย ุ๒๐ – ๖๐ ในช่วงตน้ของวยัจะมีพฒันาการทางดา้นร่างกายอยา่งเตม็ที/แต่ในช่วง

ทา้ยของวยั หรือที/เรียกว่า วยัทอง ร่างกาย จะเริ/มเสื/อมสภาพลง ในวยัผูใ้หญ่ จะมีกระบวนการคิดที/

ซับซ้อนมากขึ+น เริ/มรู้จกัคิดไตร่ตรองมากขึ+น คนในวยันี+ มีบทบาทหน้าที/ของพ่อแม่ ทาํให้มีความ

รับผดิชอบมากขึ+นและเมื/อถึงช่วงทา้ยของวยั อาจกงัวลกบัความไม่เที/ยงแทข้องชีวติได ้จนทาํใหเ้กิด

ความแปรปรวนทางอารมณ์ 

                          1.5.1 วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ 

                                      พฒันาการทางร่างกาย  บุคคลในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้มีการพฒันาทางร่างกายอยา่ง

เต็มที/ทั+งเพศหญิงและเพศชาย ร่างกายสมบูรณ์ มีการพฒันาความสูงมาจากวยัรุ่นและจะมีความสูง

ที/สุดในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้นี+  รวมทั+งกลา้มเนื+อและเนื+อเยื/อไขมนั มีการพฒันาอยา่งเต็มที/เช่นกนั เมื/อ

เพศชายอายุประมาณ  20 ปี ไหล่จะกวา้ง มีการเพิ/มขนาดของต้นแขนและมีความแข็งแรงของ

กล้ามเนื+ อมากขึ+ น  ในเพศหญิงเต้านมและสะโพกมีการเจริญเต็มที/  ในวยันี+ ร่างกายจะมีพลัง 

คล่องแคล่วว่องไว การรับรู้ต่าง ๆ จะมีความสมบูรณ์เต็มที/ เช่น สายตา การไดย้ิน ความสามารถใน

การดมกลิ/น การลิ+มรส จนกระทั/งเขา้สู่วยักลางคนความสามารถต่าง ๆ เหล่านี+จะลดลง 

                          1.5.2 พฒันาการดา้นอารมณ์ วยัผูใ้หญ่จะมีการควบคุมอารมณ์ไดดี้ขึ+น มีความมั/นคง

ทางจิตใจดีกวา่วยัรุ่น คาํนึงถึงความรู้สึกของผูอื้/น รู้สึกยอมรับผูอื้/นไดดี้ขึ+น มีพฒันาการดา้นอารมณ์

รัก (LOVE) ไดใ้นหลายรูปแบบ เช่น รักแรกพบ (INFATUATION) หรือรักแบบโรแมนติก (ROMANTIC 

LOVE) ในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้นี+ จะมีความรู้สึกแตกต่างจากในวยัรุ่น โดยจะมีความรู้สึกที/จะปรารถนา

ใชชี้วติคู่ดว้ยกนั (STERNBERG, 1985 CITED IN PAPALIA AND OLDS, 1995) มีการใชก้ลไกทางจิตชนิด

ฝันกลางวนั (FANTACY) การเกบ็กด (IMPULSIVENESS) นอ้ยลง แต่จะใชก้ารตอบสนองดว้ยเหตุผลทั+ง

กบัตนเองและผูอื้/นมากขึ+น (ทิพยภ์า เชษฐเ์ชาวลิต, 2541) 

                              1.5.3 พฒันาการดา้นสงัคม ทฤษฎีพฒันาบุคลิกภาพของอิริคสนั วยัผูใ้หญ่ตอนตน้อยู่

ในขั+นพฒันาการขั+นที/ 6 คือความใกลชิ้ดสนิทสนมหรือการแยกตวั (INTIMACY AND SOLIDARITY VS. 

ISOLATION) สงัคมของบุคคลวยันี+ คือ เพื/อนรัก คู่ครอง บุคคลจะพฒันาความรัก ความผกูพนั แสวงหา

มิตรภาพที/สนิทสนม หากสามารถสร้างมิตรภาพไดม้ั/นคง จะเป็นผูใ้หญ่ที/มีความสมัพนัธ์กนัอยา่งไว้

เนื+อเชื/อใจและนบัถือซึ/ งกนัและกนั ตรงขา้มกบัผูใ้หญ่ที/ไม่สามารถสร้างความสนิทสนมจริงจงักบัผู ้

หนึ/ งผูใ้ดได้จะมีความรู้สึกอ้างวา้งเดียวดาย  (ISOLATION) หรือเป็นคนที/หลงรักเฉพาะตนเอง 

(NARCISSISM)  วยันี+ จะให้ความสําคญักบักลุ่มเพื/อนร่วมวยัลดลง จาํนวนสมาชิกในกลุ่มเพื/อนจะ

ลดลง แต่สมัพนัธภาพในเพื/อนที/ใกลชิ้ดหรือเพื/อนรักยงัคงอยูแ่ละจะมีความผกูพนักนัมากกวา่ความ

ผูกพนัในลกัษณะของคู่รักและพบว่ามกัเป็นในเพื/อนเพศเดียวกนั (PAPALIA AND OLDS, 1995) การ
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สัมพนัธ์กบับุคคลในครอบครัวจะเพิ/มขึ+น เนื/องจากเป็นวยัที/เริ/มใชชี้วิตครอบครัวกบัคู่ของตนเอง 

และเกิดการปรับตวักบับทบาทใหม่ 

                          1.5.4 พัฒนาการทางสติปัญญา พัฒนาการทางความคิดตามแนวคิดของเพียเจท ์

(PIAGET’ S THEORY) (PAPALIA AND OLDS, 1995) กล่าวว่าว ัยผู ้ใหญ่ มีพัฒนาการทางความคิด

สติปัญญาอยูใ่นระดบั FORMAL OPERATIONS ซึ/ งเป็นขั+นสูงที/สุดของพฒันาการ มีความสามารถทาง

สติปัญญาสมบูรณ์ที/สุดคือคุณภาพของความคิดจะเป็นระบบ มีความสัมพนัธ์กนัและมีความคิด

รูปแบบนามธรรม (ABSTRACT LOGIC) ผูใ้หญ่จะมีความคิดเปิดกวา้ง ยืดหยุน่มากขึ+น และรู้จกัจดจาํ

ประสบการณ์ที/ไดเ้รียนรู้ ทาํให้สามารถปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ต่าง ๆ ไดดี้ และไดมี้ผูส้ํารวจ

ศึกษาหลายคนที/เห็นวา่ความคิดของผูใ้หญ่ นอกจากจะเป็นความคิดในการแกไ้ขปัญหาดงัที/เพียเจท์

กล่าวไวแ้ลว้ ยงัมีลกัษณะของความคิดสร้างสรรคแ์ละคน้หาปัญหาดว้ย (พรรณทิพย ์ศิริวรรณบุศย,์ 

2530 อ้างถึงในทิพย์ภา  เชษฐ์ เชาวลิต , 2541) จึงมีผู ้วิจารณ์อย่างมากว่าอาจจะอยู่ในระดับ 

POSTFORMAL THOUGHT มากกวา่ ทาํใหมี้ผูเ้ชื/อวา่แนวคิดของเพียเจทไ์ม่น่าจะเป็นที/ยอมรับอีกต่อไป 

(ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2538 ) 

                       2) การปรับตวักบับทบาทใหม่ 

                             2.1 ชีวติการทาํงาน  

                                   เมื/ อ เข้าสู่ ว ัยผู ้ใหญ่ตอนต้น บุคคลส่วนใหญ่จะอยู่ใน ช่วงของการศึกษา

ระดบัอุดมศึกษา หรือใกลที้/จะสาํเร็จการศึกษา จะมีการวางแผนในการเลือกอาชีพ ประกอบอาชีพที/

ตนมีความรัก ความพึงพอใจในงาน และการไดพิ้จารณาแลว้ว่ามีความเหมาะสมกบัตนเอง ยอ่มทาํ

ให้ชีวิตการทาํงานมีความสุข มีความพร้อมที/จะปรับตวักบัเพื/อนร่วมงาน และพร้อมที/จะเผชิญ

ปัญหาและการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

                             2.2 ชีวติคู่ ในวยัรุ่น 

                                        เริ/มตน้การมีสมัพนัธภาพกบัเพื/อนต่างเพศจนพฒันามาเป็นความรักในวยัผูใ้หญ่ 

หรือบางคนเริ/มตน้มีความสนใจเรื/องความรักอยา่งจริงจงั สร้างสัมพนัธภาพกบัคนต่างเพศรูปแบบ

ถาวรในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ โดยมีลกัษณะคิดที/อยากจะใชชี้วิตร่วมกนั อยากที/จะสร้างครอบครัวใหม่ 

เมื/อบุคคลสองคนตกลงใจใช้ชีวิตร่วมกันจึงต้องมีการปรับตัวกับบทบาทใหม่ที/ เกิดขึ+น ได้แก่ 

บทบาทของการเป็นสามีหรือภรรยา มีความรับผิดชอบในบทบาทใหม่ที/ตนไดรั้บ โดยการเป็นสามี

ที/ดี ภรรยาที/ดี มีความรักความเอาใจใส่ซึ/ งกนัและกนั มีความอดทน ร่วมกนัประคบัประคองชีวิตคู่ 

รวมทั+งให้การดูแลครอบครัวเดิมของแต่ละคน ในระยะแรกของการใชชี้วิตคู่อาจตอ้งมีการปรับตวั

อยา่งมากจนกระทั/งปรับตวัไดดี้ ชีวิตคู่ก็จะมีความสุขและจะส่งเสริมให้ชีวิตในดา้นอื/นมีความสุข

ดว้ย 
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                             2.3 บทบาทการเป็นบิดามารดา  

                                     ผูใ้หญ่ตอนตน้มีความปรารถนาที/จะเป็นผูมี้ความสามารถในการปกป้อง ดูแลผูที้/

อ่อนแอกวา่ เมื/อมีชีวิตคู่จึงมีความตอ้งการที/จะมีบุตรเพื/อทาํหนา้ที/ดงักล่าวประกอบความตอ้งการที/

จะมีทายาท เมื/อมีบุตรชีวิตครอบครัวจะต้องมีการปรับเปลี/ยนบทบาทอีกครั+ งโดยการเพิ/มเติม

บทบาทของการเป็นบิดามารดาโดยเฉพาะในผูห้ญิงที/ เมื/อแต่งงานแลว้แยกครอบครัวออกจาก

ครอบครัวเดิมของตน หรือการเป็นครอบครัวเดี/ยวภายหลงัการแต่งงาน การทาํงานนอกบา้นกบัการ

เพิ/มหนา้ที/ของการเป็นมารดาอาจทาํใหป้ระสบกบัความยากลาํบากในการปรับตวัในระยะแรก สามี

จึงจาํเป็นตอ้งมีบทบาทในการเป็นผูช่้วยมารดาในการเลี+ ยงดูบุตร การมีบุตรนี+ ทาํให้ทั+ งสามีและ

ภรรยาไดมี้การเรียนรู้ถึงความรักอีกชนิดหนึ/งคือความรักที/มีแต่การใหโ้ดยไม่หวงัสิ/งใดตอบแทน 

                              2.4 ชีวติโสด  

                                     ในสงัคมปัจจุบนัพบวา่มีคนจาํนวนไม่นอ้ยมีความสุขกบัชีวติโสดซึ/งอาจมีสาเหตุ

มาจากการอุทิศเวลาให้กบังาน มีความภาคภูมิใจในตนเองอยา่งมาก ไม่ตอ้งการที/จะมีชีวิตคู่ หรือมี

ทศันคติที/ไม่ดีต่อการมีชีวิตคู่ คนโสดตอ้งมีการปรับตวัเช่นกนัเนื/องจากกลุ่มเพื/อนสนิทตั+งแต่ใน

วยัรุ่น เพื/อนร่วมงานมกัมีครอบครัว คนโสดจึงตอ้งหาเพื/อนใหม่ที/เป็นโสดเช่นเดียวกนั ตอ้งมีการ

ปรับตวักบัเพื/อนใหม่ หรือเลี+ ยงสัตวเ์ลี+ ยงเพื/อเป็นเพื/อนและตอบสนองความตอ้งการที/จะปกป้อง 

ดูแลผูที้/อ่อนแอกวา่นั/นเอง 

                      3) ปัญหาที$พบในวยัผู้ใหญ่ตอนต้น 

                            ปัญหาที/พบในวยันี+ คือปัญหาสุขภาพ  เนื/ องมาจากลักษณะการดํารงชีวิต  (THE 

LIFESTYLE) เช่น การสูบบุหรี/  การดื/มเหล้า การรับประทานอาหารไขมันสูง ไม่มีกากใยอาหาร 

วิธีการจดัการกบัความเครียดที/ไม่เหมาะสมและการตดัสินปัญหาดว้ยการใช้อาวุธ สิ/งเหล่านี+ บั/น

ทอนสุขภาพเป็นอยา่งมาก และนาํไปสู่โรคที/เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ เช่น โรคถุงลมโป่งพอง โรค

กล้ามเนื+ อหัวใจขาดเลือด โรคมะเร็ง รวมทั+ งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ การใช้อาวุธปืน เป็นต้น 

(PAPALIA AND OLDS, 1995) ประกอบกบัในวยันี+ มีการปรับบทบาทใหม่อยา่งมาก ปัญหาที/เกิดขึ+นจึง

เป็นปัญหาที/เกิดจากการไม่สามารถปรับเขา้สู่บทบาทใหม่ เช่น มีปัญหาในการทาํงาน มีปัญหากบั

เพื/อนร่วมงาน - การเปลี/ยนงาน การผิดหวงัในความรัก การสิ+นสุดการหมั+น - การสมรส ความ

ผดิหวงัจากการแทง้บุตร ความผดิหวงัเกี/ยวกบัเพศของบุตร เป็นตน้ 

                              3.1 วยักลางคน 

                                     วยักลางคน (MIDDLE AGE หรือ MIDDLE ADULTHOOD) คือช่วงอาย ุ40 – 60 ปี เป็น

ช่วงระยะเวลาที/ยาวนาน ในการกาํหนดบุคคลเขา้สู่วยักลางคนนั+น มกัจะพิจารณาสถานการณ์ที/

เกิดขึ+นในช่วงอายเุหล่านี+มากกวา่จะพิจารณาจากอายปุกติจริง ๆ (ทิพยภ์า เชษฐเ์ชาวลิต, 2541) 
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                                     พฒันาการทางร่างกาย  ในวยักลางคนนี+  ทั+งเพศชายและเพศหญิงร่างกายจะเริ/มมี

ความเสื/อมถอยในเกือบทุกระบบของร่างกาย ผวิหนงัจะเริ/มเหี/ยวยน่ หยาบ ไม่เต่งตึง ผมเริ/มร่วงและ

มีสีขาว นํ+ าหนกัตวัเพิ/มขึ+นจากการสะสมไขมนัใตผ้ิวหนงัมากขึ+น ระบบสัมผสั ไดแ้ก่ ความสามารถ

ในการมองเห็นเปลี/ยนแปลงส่วนใหญ่สายตาจะยาวขึ+น บางคนจะมีอาการหูตึงเนื/องจากความเสื/อม

ของเซลล ์การลิ+มรสและการไดก้ลิ/นเปลี/ยนแปลงไป อวยัวะภายในร่างกาย เช่น ผนงัเส้นเลือด หวัใจ 

ปอด ไต และสมอง มีความเสื/อมลงเช่นกนั ( ศรีเรือน แก้วกงัวาล, 2538 ; ทิพยภ์า เชษฐ์เชาวลิต, 

2541) 

                       4) พฒันาการทางอารมณ์  

                            ในบุคคลที/ประสบกบัความสําเร็จในชีวิตการทาํงานจะมีอารมณ์มั/นคง รู้จกัการให้

อภยั ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน มีความพึงพอใจในชีวิตที/ผา่นมา ลกัษณะบุคลิกภาพค่อนขา้งคงที/ 

บางคนจะมีอารมณ์เศร้าจากการที/บุตรเริ/มมีครอบครัวใหม่ การสูญเสียบุคคลอนัเป็นที/รัก เช่น บิดา 

มารดา หรือคู่สมรส หรือผดิหวงัจากบุตร เป็นตน้ 

                       5) พฒันาการทางสังคม  

                            ทฤษฎีพฒันาบุคลิกภาพของอิริคสัน วยักลางคนอยู่ในขั+นพฒันาการขั+นที/ 7 คือการ

บํารุงส่งเสริมผู ้อื/นหรือการพะวงเฉพาะตน  (GENERATIVITY VS. SELF ABSORPTION) บุคคลที/ มี

พฒันาการอยา่งสมบูรณ์ในวยันี+  จะแบ่งปัน เผื/อแผ่ เอื+ออาทรต่อบุคคลอื/นๆ โดยเฉพาะกบับุคคลที/

เยาวว์ยักวา่ สร้างสรรคผ์ลงานใหม่ ก่อใหเ้กิดความปลาบปลื+มใจ เห็นคุณค่าของตนเอง 

                             สังคมของบุคคลในวยักลางคนส่วนใหญ่คือที/ทาํงานและบา้น กลุ่มเพื/อนที/สําคญั 

ได้แก่ เพื/อนร่วมงาน หรือเพื/อนบ้านใกลเ้คียง ความสัมพนัธ์ในครอบครัวเป็นในลกัษณะเฝ้าดู

ความสาํเร็จในการศึกษา และความกา้วหนา้ในหนา้ที/การทาํงานของบุตร ในบุคคลที/เป็นโสดกลุ่ม

เพื/อนที/สาํคญัคือเพื/อนสนิทที/ผกูพนัตั+งแต่ในวยัรุ่นหรือวยัผูใ้หญ่ตอนตน้ ระยะปลายของวยันี+  ส่วน

ใหญ่เขา้สู่วยัใกลเ้กษียณอายกุารทาํงาน บางคนสามารถปรับตวัไดดี้ บางคนไม่สามารถปรับตวัได ้

รู้สึกทอ้แท ้รู้สึกตวัเองดอ้ยคุณค่า อาจมีอาการซึมเศร้า (LEFRANGOIS, 1996) 

                      6) พฒันาการทางสติปัญญา  

                            ในระยะวยักลางคนนี+จะมีพฒันาการทางสติปัญญาใกลเ้คียงกบัในวยัผูใ้หญ่ตอนตน้มี

ความคิดเป็นเหตุผล รู้จกัคิดแบบประสานขอ้ขดัแยง้และความแตกต่าง จะสามารถรับรู้สิ/งที/เป็นขอ้

ขดัแยง้ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความอดทนและมีความสามารถในการจดัการกบัขอ้ขดัแยง้นั+น ๆ 

ดงันั+นจึงมีความเขา้ใจเรื/องการเมือง เล่นการเมือง รู้จกัจดัการกบัระบบระเบียบของสังคมและรู้จกั

จดัการกบัเรื/องความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งมีวฒิุภาวะ (ศรีเรือน แกว้กงัวาล, 2538 ) 
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                      7) การปรับตัวกบัการเปลี$ยนแปลง 

                            7.1 วกิฤติชีวติครอบครัว 

                                   ปัญหาการหยา่ร้าง เมื/อเกิดวิกฤติชีวิตครอบครัวและไม่สามารถแกปั้ญหาไดม้กัจะ

มีการหยา่ร้างตามมา การหยา่ร้างเป็นภาวะเครียดระดบัสูงมาก และเป็นเรื/องของความสูญเสียอยา่ง

รุนแรงถึงขั+นเป็นภาวะวกิฤตทางอารมณ์ (ฉววีรรณ สตัยธรรม, 2532) ในครอบครัวที/ไม่มีบุตรปัญหา

จากการหยา่ร้างอาจไม่เกิดขึ+นเลย หรือเกิดขึ+นนอ้ยมากอาจเป็นปัญหาเกี/ยวกบัการเงิน การหยา่ร้าง

ของครอบครัวที/มีบุตรมกัจะพบปัญหาผูที้/จะดูแลบุตรต่อไป บุตรอาจเป็นที/ตอ้งการของทั+งบิดา

มารดา กรณีนี+ จะมีการตกลงกนัไม่ไดเ้นื/องจากความตอ้งการที/จะเลี+ยงดูบุตรของทั+งบิดามารดา บุตร

ที/บิดาและมารดาไม่ตอ้งการจะมีปัญหาตกลงกนัไม่ไดเ้ช่นกนั สาํหรับบุตรที/เป็นที/ตอ้งการของฝ่าย

ใดฝ่ายหนึ/งจะสามารถตกลงกนัได ้อยา่งไรก็ตามปัญหาที/เกิดขึ+นคือความรู้สึกของเด็กที/บิดามารดา

แยกจากกนั การมีครอบครัวใหม่ที/ขาดบิดาหรือมารดา และอาจเป็นครอบครัวใหม่ที/มีบุคคลอื/นทาํ

หนา้ที/บทบาทแทนบิดาหรือมารดาของตน จะส่งผลกระทบต่อจิตใจของเดก็อยา่งมา 

                            7.2 วยัหมดประจําเดือน ( MENOPAUSE ) 

                                   ผูห้ญิงในวยัหมดประจาํเดือนจะมีการเปลี/ยนแปลงทางดา้นร่างกายอนัเนื/องมาจาก

การเปลี/ยนแปลงของระดบัของฮอร์โมนในร่างกาย อาการที/พบไดบ่้อยคือผิวหนงับริเวณลาํตวัและ

ใบหน้าแดง ปวดศีรษะ เนื/องมาจากเส้นเลือดที/ผิวหนังขยายตวั อ่อนเพลีย เจ็บตามขอ้ต่าง ๆ หัว

ใจเตน้แรง เป็นตน้ และอาจมีสาเหตุจากความวิตกกงัวลเรื/องกลวัสามีจะทอดทิ+ง ไม่มีความสุขทาง

เพศ  จึงพบว่ามีการเปลี/ ยนแปลงทางอารมณ์ ร่วมด้วย  ที/ พบได้บ่อยคือโรคเศร้าในวัยต่อ 

(INVOLUTIONAL MELANCHOLIA) (ทิพย์ภา  เชษฐ์ เชาวลิต , 2541) มีอาการเจ้าอารมณ์  อารมณ์

เปลี/ยนแปลงง่าย หงุดหงิด ตื/นเตน้ ตกใจง่าย 

                            7.3 วยัเปลี$ยนชีวติในเพศชาย (MALE MENOPAUSE) 

                      เพศชาย เมื/ออายุประมาณ  45 - 50 ปี  จะมีอาการเช่นเดียวกับผูห้ญิง เช่น  รู้สึก

หงุดหงิด โกรธง่าย ฉุนเฉียว คิดเลก็คิดนอ้ย เนื/องจากฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนลดจาํนวนลง ทาํให้

สมรรถภาพทางเพศของชายค่อย  ๆ  ลดลงด้วย  ส่งผลให้มีความกลัวว่าตนเองกําลังจะหมด

สมรรถภาพทางเพศ กลวัความสามารถทางเพศจะลดลง เกิดเป็นความกงัวลเกี/ยวกบัตนเอง เช่น อว้น 

หน้าทอ้งใหญ่ ผมบางลง เหนื/อยง่าย หมดแรงเร็ว ปวดเมื/อยกลา้มเนื+อ เป็นตน้ (สุชา จนัทน์เอม, 

2536) บางรายจะสามารถปรับตวัและยอมรับกบัการเปลี/ยนแปลงได ้ในบางรายจะแสวงหายาต่าง ๆ 

เช่น ไวอากร้า เพื/อใหเ้พิ/มความมั/นใจใหก้บัตนเอง 

                            7.4  การเตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุ 

                                   เมื/อเขา้สู่ในระยะปลายของวยักลางคน ใกลเ้กษียณอายกุารทาํงาน บุคคลจะเริ/มเขา้

สู่วยัผูสู้งอาย ุในบางคนแมอ้ายุตามปีปฏิทินจะเขา้สู่วยัผูสู้งอายุแลว้ แต่ดว้ยการดูแลร่างกายที/ดีมา
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ตั+งแต่ในวยัรุ่น วยัผูใ้หญ่ตอนตน้ และวยักลางคน จะทาํให้การเปลี/ยนแปลงดา้นความเสื/อมของ

ร่างกายปรากฏให้เห็นน้อยมาก หรือล่าช้าออกไปอีกหลายปี  ด้านจิตใจก็เช่นกัน  บางคนยงัดู

กระฉบักระเฉง สดชื/นอยูเ่สมอ ดงันั+นจึงควรมีการเตรียมตวัทั+งทางดา้นร่างกายและจิตใจเพื/อเขา้สู่วยั

ผูสู้งอายอุยา่งมีคุณภาพต่อไป 

                                      การเตรียมตวัเป็นผูสู้งอาย ุควรปฏิบติัตนดงันี+  

                                      7.4.1 สุขภาพกาย 

                                                 การออกกาํลงักาย การออกกาํลงักายอยา่งเหมาะสมกบัภาวะสุขภาพ และ

เหมาะสมกบัภาวะการมีโรคประจาํตวั เช่น โยคะ การวิ/งเหยาะ ฯลฯ การออกกาํลงักายเป็นประจาํอยู่

เสมอจะทาํให้กลา้มเนื+อมีการทาํงานยืดหยุน่ตวัอยูเ่สมอ กลา้มเนื+อหัวใจแข็งแรงขึ+น ถา้ไม่ไดอ้อก

กาํลงักายทาํใหก้ลา้มเนื+อลีบ เกิดการอ่อนแรงของกลา้มเนื+อ 

การพกัผอ่น การพกัผอ่นอยา่งเตม็ที/และมีคุณภาพคือ การนอนหลบัอยา่งเพียงพอ เหมาะสมกบัความ

ตอ้งการของร่างกาย 

เฝ้าระวงัปัญหาสุขภาพหรือเอาใจใส่สังเกตอาการผิดปกติของโรคประจาํตวัปฏิบติัตามคาํแนะนาํ

ของแพทย ์

                                      7.4.2 สุขภาพจิต 

                                            มีความเขา้ใจและมีการเตรียมจิตใจเพื/อยอมรับความเปลี/ยนแปลงที/จะ

เกิดขึ+นในชีวิต มีการเตรียมเรื/องการเงิน ค่าใชจ่้ายต่าง ๆ เรื/องที/อยูอ่าศยั และการใชชี้วิตต่อไปในวยั

ผูสู้งอาย ุรู้จกัการทาํจิตใจให้เป็นสุข ปล่อยวางในเรื/องที/ตนเองไม่สามารถจดัการไดอี้กต่อไป เช่น 

การดาํเนินชีวิตของบุตรหลาน เขา้ร่วมกิจกรรมของการเตรียมพร้อมในการเขา้สู่วยัผูสู้งอายตุ่าง ๆ 

เช่น เขา้ฟังบรรยายพิเศษเรื/อง การเตรียมตวัเขา้สู่วยัเกษียณอาย ุเขา้ร่วมโครงการวยัทอง เป็นตน้ 

                    1.6 วยัสูงอายุ 

                           1.6.1 การเปลี/ยนแปลงทางดา้นร่างกาย  เซลลต่์างๆเริ/มตายและมีเซลลใ์หม่เกิดทดแทน

ไดน้อ้ยและเชื/องชา้ ร่างกายสึกหรอ บุคลิกภาพเสีย เช่น หลงัโกง ผมหงอก ฟันหลุดร่วง ตาฝ้าฟาง หู

ตึง ผวิหนงัเหี/ยวยน่ กลา้มเนื+อหยอ่นยาน บางรายมือ 

เทา้สั/น การทรงตวัไม่ดี ถา้มีการเจ็บป่วยจะรักษาลาํบากกว่าวยัอื/น แมห้ายจากโรคแลว้ ถึงจะบาํรุง

อยา่งไร กเ็จริญไดไ้ม่เหมือนเดิม 

                          1.6.2 การเปลี/ยนแปลงทางดา้นอารมณ์ บุคคลวยันี+มกัจะชอบบ่น อารมณ์ไม่คงที/ โกรธ

ง่าย แต่บางรายใจดี ทั+งนี+ ขึ+นอยู่กบั สิ/ งแวดลอ้ม สังคม และประสบการณ์ที/ผ่านมา และขึ+นอยู่กบั

สภาพเศรษฐกิจในครอบครัวดว้ย ความพอใจของคนวยัชราเป็นจาํนวนมากเกิดจากมิตรภาพและ

การไดมี้โอกาสช่วยเหลือ การบริจาคเงินเพื/อสาธารณะกศุลต่าง ๆ 
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                           1.6.3 การเปลี/ยนแปลงทางดา้นสงัคม  บุคคลวยันี+ ส่วนใหญ่จะสนใจเรื/องวดั ธรรมะธมั

โม ใจบุญสุนทาน บางรายสละเพศเขา้สู่บรรพชิตอีกครั+ ง อย่างไรก็ตาม บางรายสิ/งแวดลอ้มและ

เศรษฐกิจบงัคบัใหไ้ม่สามารถทาํตามที/ใจปรารถนาได ้ตอ้งหา 

เลี+ยงชีพหรือไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูเ้ลี+ยงดูเดก็เลก็ ๆ จึงกลายเป็นที/พึ/งและเพื/อนเล่นของลูกหลาน 

มีความสุขและเพลิดเพลินไปกบัลูกหลานตวัเลก็ ๆ 

                            1.6.4 พฒันาการทางดา้นสติปัญญา  บุคคลวยันี+มกัจะมีความคิดอ่านที/ดี สุขมุรอบคอบ 

แต่ขาดความคิดริเริ/ม มกัยดึถือหลกัเกณฑที์/ตนเองเชื/อ หลงลืมง่าย ความจาํเลอะเลือน ทาํให้

ความสามารถในการเรียนรู้สิ/งใหม่ๆ เป็นไปไดย้ากมากวยัชรา เป็นวยัที/ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายค่อย 

ๆ เสื/อมลงไปตามเวลา สมองเริ/มเสื/อมโทรมอวยัวะต่าง ๆ ทาํงานอยา่งไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ 

กลา้มเนื+ออ่อนเหลวและถูกแทนที/ดว้ยไขมนั ความแขง็แรง กาํลงัวงัชาลดนอ้ยถอยลง แต่ในดา้น

ความสามารถทางดา้นจิตใจอาจจะมีการพฒันาขึ+นเรื/อย ๆ เช่น มีความสุขมุ รอบคอบขึ+น จิตใจเยอืก

เยน็ ดงันั+น ถา้หากลูกหลานเขา้ใจถึงพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนวยัชรา และปฏิบติัต่อคนชราอยา่ง

เหมาะสม กจ็ะช่วยใหค้นชรารู้สึกวา่ตนเองยงัมีคุณค่าอยูแ่ละผลที/จะคืนกลบัสู่ลูกหลานคือ การมีที/

พึ/งทางใจที/อบอุ่นและจริงใจ สาํหรับคนวยัชราเองกค็วรจะศึกษาหาแนวทางปฏิบติัใหเ้หมาะสมกบั

วยัชราของตนเอง เช่น การหากิจกรรมที/สอดคลอ้งกบัชีวติบางรายสิ/งแวดลอ้ม (sites.google 

(ออนไลน)์. (2016). สืบคน้จาก : https://sites.google.com/site/ann5481136701/bth-thi2phathnakar-

khxng-mnusy-tam-way/2-1kar-ceriy-teibto-laea-phathnakar-khxng-mnusy-ni-way-tang (24 

สิงหาคม 2562) 

   

          2.1.4 วยัรุ่นกบัศัลยกรรมความงาม 

                 ความสวยความงามเป็นเรื/องจาํเป็นโดยเฉพาะกบัเพศหญิง ซึ/ งเป็นเพศที/รักสวยรักงาม

เป็นพิเศษตามธรรมชาติอยูแ่ลว้ แน่นอนวา่หากมีรูปร่างหนา้ตาที/สามารถสร้างความประทบัใจใหแ้ก่

ผูพ้บเห็นได ้ความมั/นใจกย็อ่มเกิดขึ+นและสิ/งที/ตามมากย็อ่มส่งผลดีไปดว้ย อยา่งนอ้ยที/สุดกเ็ป็นการ

เสริมสร้างกาํลงัใจตามหลกัจิตวิทยาทั/ว ๆ ไป ความประทบัใจครั+ งแรกย่อมทาํให้ผูพ้บเห็นเขา้มา

อยา่งเป็นมิตร มีความคิดดา้นบวกกบัเราไดดี้กวา่ เรื/องรูปร่างหนา้ตาเป็นส่วนสาํคญัอยา่งหนึ/งในการ

มองหรือตดัสินคนของปุถุชนอยูบ่า้งไม่มากน้อย  ในกรณีที/คนสองคนมีพฤติกรรมในสิ/งเดียวกนั 

กบัคนหนึ/ งเราอาจจะพร้อมที/จะตาํหนิเขาขณะที/อีกคนเราพร้อมจะให้อภยัในความที/ยงัไม่ประสา 

ปัจจยัเหล่านี+ ลว้นถูกแสดงออกมาจากความอคติภายใน ซึ/ งเราเองอาจจะไม่มีวนัรู้ตวัว่ามีความรู้สึก

เหล่านี+ เจือปนอยูม่ากนอ้ยเพียงใดจากการรับรู้ทางประสาทสัมผสัทั+ง 5 ไม่ว่าจะเป็น หู ตา จมูก ลิ+น 

กาย ใจ ที/สามารถทาํใหปุ้ถุชนคนธรรมดาโนม้เอียงได ้ คนเราไม่สามารถเลือกเกิดไดแ้ละมีสิทธิi ไม่

พออกพอใจกบัใบหน้าหรือรูปร่างของตนไดเ้ช่นกนั ซึ/ งเทคโนโลยีทางการแพทยใ์นปัจจุบนั ก็

สามารถที/จะเนรมิตให้ดูดีขึ+นไดจ้ากการทาํศลัยกรรมเพื/อเสริมความงาม  ศลัยกรรมเสริมความงาม
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ไดก้ลายเป็นเรื/องปกติที/ใครๆก็ทาํกนั  ยิ/งในประเทศเกาหลีที/ถูกจดัให้เป็นเมืองแห่งศลัยกรรมดว้ย

แลว้ การทาํศลัยกรรมแทบจะกลายเป็นเรื/องที/จาํเป็นตอ้งกระทาํ ความสวยความดูดีสามารถเนรมิต

ไดภ้ายในพริบตา ในยุคที/กระแสวฒันธรรมจากแดนกิมจิไหลบ่าไปทั/วทุกสารทิศ โดยเฉพาะใน

ประเทศแถบเอเชียที/พากนัเจริญรอยตาม  ประเทศไทยเองก็เช่นกนั ที/กระแสศลัยกรรมมาแรงเอา

มากๆ ทั+งในกลุ่มบุคคลที/มีชื/อเสียง ดารา นกัร้อง และบรรดาหนุ่มสาว ทั+งหลายที/ต่างมีเป้าหมายที/

จะทาํใหต้วัเองดูดีขึ+น โดยการอาศยัศลัยกรรมเสริมความงาม 

                      ปัจจุบนัศลัยกรรมเสริมความงามไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมาก ศลัยกรรมเสริมความ

งามยงัเป็นปรากฏการณ์ที/ไดรั้บความสนใจอยา่งสูงทั+งในวงการแพทย ์จิตวิทยา และสังคมวิทยา วา่

เพราะเหตุใดศลัยกรรม เสริมความงามจึงมีกระแสความนิยมสูงมากในช่วง 2 - 3 ทศวรรษที/ผา่นมา 

จากผลงานวิทยานิพนธ์เรื/ อง "อิทธิพลของความนิยมความสมบูรณ์แบบต่อเจตคติในการทํา 

ศลัยกรรมเสริมความงาม โดยมีการนําเสนอตนเองด้วยความสมบูรณ์แบบและการซึมซับจาก

วฒันธรรม สังคมเป็นตวัแปรส่งผา่น" โดย อ.กมลกานต ์จีนชา้ง สาขาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา 

จุฬาฯ ซึ/ งไดรั้บรางวลัผลงานวิจยัดีเด่นประเภทนิสิตมหาบณัฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปี 

2554 เป็นงานวิจยั เชิงประยุกต์ที/ศึกษาถึงสาเหตุการเลือกใชศ้ลัยกรรมเสริมความงามเป็นวิธีการ

ปรับปรุงรูปลกัษณ์ของผูห้ญิงไทย เนื/องจากในช่วงเวลา 10 ปีที/ผา่นมาการทาํศลัยกรรมเสริมความ

งามเป็นที/นิยมมากขึ+นในหลายประเทศ และเป็นเรื/องที/ใกลต้วัเราทั+งเพศหญิงและเพศชาย จากการ

ศึกษาวิจยัทางจิตวิทยาพบว่าปัจจยัสําคญัที/ทาํให้ศลัยกรรมเสริมความงามไดรั้บความนิยมเพิ/มขึ+น

เนื/องจากความไม่พึงพอใจในรูปลกัษณ์ของตนเอง จึงตอ้งการจะเปลี/ยนแปลงให้รูปร่างหนา้ตาดูดี

ยิ/งขึ+น หลายคนมกัจะหมกมุ่นกบัเรื/องความงามและรูปร่างหนา้ตาเป็นสาํคญั ทั+งนี+ผูที้/มีลกัษณะวตัถุ

นิยมสูงและมีแนวโน้มในการมองร่างกายเป็นเสมือนวตัถุ การทาํร่างกายให้ดูดีโดดเด่นดว้ยการ

ทาํศลัยกรรม ทาํให้ตนเองรู้สึกว่ามีคุณค่าและความภาคภูมิใจ นอกจากนี+ ปัจจยัทางสังคม ไดแ้ก่ 

กระแสสังคมยุคปัจจุบนัที/นิยมชมชอบดารานักแสดง ที/มีหน้าตาสวยงาม และยอมรับว่าผ่านการ

ทาํศลัยกรรมเสริมความงามมาแลว้ ทาํให้คนบางกลุ่ม เช่น วยัรุ่นยอมรับค่านิยมในเรื/อง ความสวย

เหมือนดารา และมองว่าการทาํศลัยกรรมไม่ใช่เรื/องเสียหายแต่อยา่งใด แต่กลบัช่วยทาํให้ประสบ

ความสาํเร็จในหนา้ที/การงาน ปัจจุบนักลุ่มคนที/ทาํศลัยกรรมเสริมความงามจึงไม่ใช่เฉพาะกลุ่มผูสู้ง

วยัเท่านั+น 

                       สมาคมศัลยกรรมเสริมความงามนานาชาติ  เผยผลสํารวจความนิยมในการ

ทาํศลัยกรรม พบประเทศไทยทาํศลัยกรรมมากเป็นอนัดบัที/ 20 ของโลก โดยผลงานวิจยัดีเด่นของ

อาจารยจุ์ฬาฯพบวา่ นิสิตนกัศึกษาเสริมจมูกมากที/สุด เพราะไม่พึงพอใจในรูปร่างหนา้ตาของตวัเอง 

                      สมาคมศัลยกรรมเสริมความ  งามนานาชาติ  เปิดเผยผลสํารวจแนวโน้มการ

ทาํศลัยกรรมใน 25 ประเทศ พบวา่ ประเทศที/ทาํศลัยกรรมมากที/สุด คือ สหรัฐอเมริกา รองลงมา คือ 
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บราซิล จีน อินเดีย ส่วนไทยอยูอ่นัดบัที/ 20 ของโลก ทั+งนี+  ธุรกิจศลัยกรรมในประเทศไทย มีมูลค่า

สูงถึง 14,000 ลา้นบาท และมีอตัราการเติบโตเฉลี/ยร้อยละ 10 ต่อปี 

                   ทั+งนี+  ก่อนหน้านั+น ไดมี้ผลงานวิจยัดีเด่นเรื/อง “อิทธิพลของความนิยมความสมบูรณ์

แบบต่อเจตคติในการทาํศลัยกรรมเสริมความงาม โดยมีการนาํเสนอตนเองดว้ยความสมบูรณ์แบบ

และการซึมซบัจากวฒันธรรมสงัคมเป็นตวัแปรส่งผา่น” ของน.ส.กมลกานต ์จีนชา้ง อาจารยป์ระจาํ

สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ซึ/ งไดใ้ช้กลุ่มตวัอย่างจากนิสิต

นกัศึกษามหาวิทยาลยัของรัฐ 4 แห่ง และเอกชน 4 แห่ง รวม 635 คน แบ่งเป็นภาครัฐ 375 คน และ

เอกชน 260 คน พบว่า นิสิตนกัศึกษามีการทาํจมูกมากที/สุด รองลงมาเป็นการยิงเลเซอร์ลบริ+วรอย 

ทาํตา เสริมหนา้อก และผา่ตดัแกไ้ขรูปหนา้  

                   จากการวจิยัพบวา่ ปัจจยัสาํคญัที/ทาํใหศ้ลัยกรรมเสริมความงามไดรั้บความนิยม เกิดจาก

ความไม่พึงพอใจในรูปลกัษณ์ของตนเอง  จึงตอ้งการจะเปลี/ยนแปลงให้รูปร่างหน้าตาดูดียิ/งขึ+น 

หลายคนมกัจะหมกมุ่นกบัเรื/องความงามและรูปร่างหนา้ตาเป็นสาํคญั เป็นคนมีลกัษณะวตัถุนิยมสูง 

และมีแนวโน้มในการมองร่างกายเป็นเสมือนวัตถุ  การทําร่างกายให้ดูดีโดดเด่นด้วยการ

ทาํศลัยกรรม ทาํใหต้นเองรู้สึกวา่มีคุณค่าและความภาคภูมิใจ 

                   ในปัจจุบนัการทาํศลัยกรรมถือเป็นอีกหนึ/ งเรื/องที/กาํลงัไดรั้บความนิยมจากคนจาํนวน

มาก ไม่เฉพาะในหมู่สาว ๆ ที/อยากจะสวยขึ+นเท่านั+น แต่ในหมู่หนุ่ม ๆ ก็เช่นกนั ดว้ยค่านิยมและ

ทศันคติต่อการศลัยกรรมที/เปลี/ยนแปลงไป ทาํใหค้นในยคุนี+ตดัสินใจเดินเขา้คลินิกศลัยกรรมไดง่้าย

ขึ+น จึงไม่แปลกที/แต่ละวนั คลินิกศลัยกรรมจะมีสาว ๆ เขา้มาใชบ้ริการอยา่งมากมาย 

                   สิ/งที/ทาํให้การทาํศลัยกรรมกลายเป็นที/นิยมในทุกวนันี+  เห็นจะเป็นเพราะเทคโนโลยี

ทางการแพทยที์/ก้าวหน้าขึ+น ทาํให้การทาํศลัยกรรมมีความปลอดภยัมากขึ+นเมื/อเทียบกับอดีต 

ค่านิยมการ "เสริมแลว้สวย" จึงค่อย ๆ เกิดขึ+น และขยายวงกวา้งมากขึ+น จากในอดีตที/นิยมทาํกนัใน

หมู่คนวยัทาํงาน ปัจจุบนัการทาํศลัยกรรมเริ/มเป็นที/นิยมในหมู่นิสิตนกัศึกษาวยัมหาวิทยาลยั หรือ

แมแ้ต่ในวยัมธัยมกเ็ริ/มพบเห็นไดม้ากขึ+นแลว้ และมีวี/แวววา่จะกลายเป็นที/นิยมมากขึ+นเรื/อย ๆ 

                   แรงจูงใจสาํคญัที/ทาํใหว้ยัรุ่นไทยหนัมาทาํศลัยกรรมกนัอยา่งแพร่หลายในทุกวนันี+  นั/น

คือ การที/พวกเขามองเห็นตวัอยา่งมากมายในสังคม  มองเห็นบุคคลรอบขา้งที/ผา่นการทาํศลัยกรรม

แลว้สวยขึ+น ดูดีขึ+น โดยเฉพาะอยา่งยิ/งในวงการบนัเทิง ถือเป็นตวัอยา่งที/สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน

ที/สุด เพราะเป็นวงการสาธารณะและเป็นวงการที/ผูค้นให้ความสนใจอยู่ทุกวนั ซึ/ งเมื/อมีข่าวดารา

หลาย ๆ คนสวยดว้ยแพทย ์และดาราเหล่านั+นก็ไดย้อมรับวา่การทาํศลัยกรรมทาํใหพ้วกเธอสวยขึ+น

และมั/นใจในตวัเองมากขึ+นจริงแลว้ กย็ิ/งทาํใหว้ยัรุ่นไทยมีความมั/นใจในการทาํศลัยกรรมมากขึ+นไป

อีก   และยิ/งไปกว่านั+น ในยุคที/เกาหลีมีอิทธิพลกบัวยัรุ่นไทยอย่างทุกวนันี+  จึงไม่ใช่แค่ดาราไทย

เท่านั+น แต่ดาราเกาหลีกมี็อิทธิพลต่อการตดัสินใจทาํศลัยกรรมของวยัรุ่นไทยไม่นอ้ยไปกวา่กนั และ
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ดูเหมือนจะไดรั้บความสนใจมากกว่าดาราไทยเสียอีก จะเห็นไดจ้ากการเผยแพร่รูปถ่ายของดารา 

เกาหลีก่อนและหลงัทาํศลัยกรรมไปตามหน้าเวบ็ต่าง ๆ หรือ ฟอร์เวิร์ดเมล์  โดยรูปถ่ายดงักล่าว

แสดงให้เห็นวา่ การศลัยกรรมนั+นสามารถเปลี/ยนคนหนา้ตาธรรมดา ๆ ให้กลายเป็นตุ๊กตาบาร์บี+ได้

อยา่งมหศัจรรย ์ และจากปัจจยัดงักล่าว ทาํให้วยัรุ่นไทยจาํนวนไม่นอ้ย บินลดัฟ้าไปเนรมิตหนา้ตา

ตวัเองถึงประเทศเกาหลี ดว้ยความตอ้งการอยากเปลี/ยนแปลงหนา้ตาของตวัเองใหก้ลายเป็นหนา้ตา

อยา่งสาวเกาหลีที/กาํลงัเป็นที/นิยมในขณะนี+  ถึงขั+นมีการจดัทวัร์ศลัยกรรมขึ+นมาเลยทีเดียว 

                   ศลัยกรรมเป็นศาสตร์แขนงหนึ/ งในวิชาทางการแพทย ์ไม่ไดถู้กจาํกดัความให้อยูที่/การ

ผา่ตดัเปลี/ยนแปลงรูปร่างหนา้ตาใหดู้ดีขึ+นมาเท่านั+น  ความหมายของศลัยกรรมจริง ๆ คือ การผา่ตดั

นั+นเอง แต่เมื/อพูดถึงคาํว่า ศลัยกรรม แลว้คาํนี+ กลบัสื/อออกมาในลกัษณะของการผ่าตดั เพื/อเสริม

ความงามมากกวา่ ในขณะที/คาํวา่ผา่ตดักลบัใชเ้นน้หนกัไปในทางของการรักษา วิชาทางการแพทย์

แขนงนี+ เนน้ไปที/การผ่าตดัเพื/อช่วยชีวิตคน รวมถึงการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที/กาํลงัจะ

พิกลพิการใหก้ลบัใชง้านไดดี้ดั/งเดิม 

                   มนุษยเ์ริ/มเรียนรู้เกี/ยวกบัการผ่าตดัหรือศลัยกรรมมาก่อนคริสตกาล ในยคุของโรมนัมี

ศลัยแพทยชื์/อดงัอยา่ง ออเลียส คอร์เนเลียส เซลซสั ส่วนกรีกกมี็ศลัยแพทยฝี์มือดีอยา่ง พอลออฟเอจี

นา และเชื/อกนัว่า กษตัริยข์องโรมนัอยา่งจูเลียส ซีซาร์ คือบุคคลแรกที/ประสูติโดย การผ่าตดัหรือ

ศลัยกรรมในช่วงตน้ของความรู้ทางการแพทยใ์นแขนงนี+  ประสบกบัปัญหาต่าง ๆ มากมายไม่วา่ จะ

เป็นเรื/องของความเจ็บปวดที/ผูเ้ขา้รับการรักษาจะไดรั้บ เพราะยงัไม่มีการใชย้าชาหรือยาสลบก่อน

จะลงมือผ่าตดั หรือปัญหาการติดเชื+อที/จะเกิดขึ+นหลงัจากการผ่าตดั จนทาํให้เกิดเป็นหนองอกัเสบ 

และบางรายอาจจะลุกลามจนถึงขั+นเสียชีวิต เพราะการติดเชื+อไปเลยก็ได ้ แต่ปัญหาต่าง ๆ ของการ

ศัลยกรรมได้รับการแก้ไขเรื/ อยมาจนปัจจุบัน  ศัลยกรรมได้กลายเป็นศาสตร์ที/สําคัญในทาง

การแพทย ์และมีความจาํเป็นอยา่งยิ/งในการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ และรักษาชีวิตของคนไข ้ กลวิธีที/

ทาํใหผู้ป่้วยสลบก่อนที/จะเขา้รับการผา่ตดัมีมาตั+งแต่ปี ค.ศ. 1800 โดยนกัวทิยาศาสตร์ชาวองักฤษชื/อ 

เซอร์ ฮมัเฟรย ์เดวี (Sir Humphrey Davy) ไดใ้ช ้ไนทรัสออกไซด์ เพื/อทาํให้ผูป่้วยสลบก่อนเขา้รับ

การผ่าตดั แต่ในขณะนั+นการทาํให้ผูป่้วยสลบก่อนการผ่าตดั ยงัไม่แพร่หลายมากนกั  แต่ภายหลงั

เริ/มเป็นที/ยอมรับมากขึ+น เพราะสามารถลดอาการเจ็บปวดของผูรั้บการผ่าตดัได ้และช่วยให้การ

ผา่ตดัสามารถดาํเนินการไปไดด้ว้ยดี มีการทดลองใชย้าสลบหลาย ๆ ขนาน ทั+งการนาํอีเทอร์มาทาํ

เป็นยาสลบ  การนาํเอาคลอโรฟอร์มมาช่วยในการคลอดบุตร เรื/องยาสลบที/ใชใ้นการผ่าตดัมีการ

พฒันามาเรื/อยจนกระทั/งแยกเป็นสาขาวญิสญัญีแพทยที์/วา่ดว้ยการวางยาสลบผูป่้วยโดยเฉพาะ 

                   ส่วนปัญหาการติดเชื+อภายหลงัการผ่าตดั ก็ถูกแกปั้ญหาลงเช่นกนัในครั+ งแรกนั+น อิก

นาซ ฟิลิปป์ เซมเมลไวสส์ (Ignaz Philipp Semmelweiss) แพทยช์าวฮงัการี เสนอแนะใหล้า้งมือและ

อุปกรณ์ในการผ่าตดัรวม ทั+งการเอาใส่ใจดูแลเรื/องความสะอาดในขณะผ่าตดั ซึ/ งช่วยลดอาการติด
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เชื+อหลงัการผ่าตดัลงไดม้าก แต่ในขณะนั+นยงัไม่มีใครรู้ว่าตน้เหตุที/แทจ้ริงของการติดเชื+อมาจาก

เชื+อจุลินทรีย ์จนกระทั/ง หลุยส์ ปาสเตอร์(Louis Pasteur)สามารถพิสูจน์ไดใ้นภายหลงัว่า แทที้/จริง

แลว้จุลินทรีย ์ ทาํให้เกิดการอกัเสบ  การคน้พบของหลุยส์ ปาสเตอร์นี+ เองที/ทาํให้การแกปั้ญหา

เกี/ยวกบัการติดเชื+อภายหลงัการผ่าตดัลดลงไดอ้ยา่งมากในยคุต่อมาการผ่า จนศพัท์ทางการแพทย์

เรียกวธีิการคลอดแบบนี+วา่ Caesarean Section 

                   สาํหรับประเทศไทยการผา่ตดัเกิดขึ+นครั+ งแรกในตน้กรุงรัตนโกสินทร์ เมื/อหมอบรัดเลย ์

มิชชันนารีชาวอเมริกนั  ไดผ้่าตดัเอาฝีขนาดใหญ่เหนือคิ+วซ้ายของชายชาวพระนครที/มีลกัษณะ

เหมือนกอ้นเนื+อขนาดใหญ่ในวนัที/ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2378 โดยการผา่ตดัในครั+ งนั+นไม่ไดใ้ชย้าสลบ

แต่อยา่งใดแต่การผา่ตดักส็ามารถลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

                   ศลัยกรรมตกแต่งซึ/ งกาํลงัไดรั้บความนิยมอย่างสูงในขณะนี+  เป็นศาสตร์ย่อยของการ

ศลัยกรรมในความหมายทั/วไปซึ/ งสามารถแบ่งศลัยกรรมตกแต่งออกไดเ้ป็นสองลกัษณะดว้ยกนั

ขึ+นอยูก่บัวตัถุประสงคใ์นการทาํศลัยกรรมเป็นหลกัใหญ่ 

                  1. ศลัยกรรมเสริมสร้าง ( Reconstructive Surgery ) 

                     เป็นการศลัยกรรมเพื/อเป้าหมายในการรักษา ปรับปรุง ส่วนที/ผิดปรกติของร่างกายไม่

ว่าจะเป็นเพราะความผิดปรกติที/ติดตวัมาตั+งแต่ครั+ งยงัถือกาํเนิดหรือความผิดปรกติที/เกิดขึ+นใน

ภายหลงัทั+งจากอุบติัเหตุและเหตุจาํเป็นอย่างอื/น  ศลัยกรรมประเภทนี+ มุ่งเน้นไปในทางการรักษา 

หรือฟื+ นฟูส่วนที/ร่างกายเกิดผิดปรกติไป  เช่น การผา่ตดัโรคปากแหวง่ เพดานโหว ่ที/ผูป่้วยบางราย

เป็นโรคดงักล่าวมาแต่กาํเนิด หรือการผ่าตดัอวยัวะที/พิการ อย่างเช่นอาการ ผนังหัวใจรั/ว หัวใจ

พิการ การตดั หลอดเลือดตีบ เป็นตน้ โดยตอ้งการให้อาการผิดปรกติของอวยัวะในร่างกายกลบัใช้

งานไดเ้ป็นปรกติอยา่งเดิม 

                  2. ศลัยกรรมความงาม ( Aesthetic Surgery ) 

                      ศลัยกรรมประเภทนี+  มีเป้าหมายหลกัในการเสริมความงามโดยเฉพาะ ซึ/ งกาํลงัเป็นที/

นิยมและกลายเป็นกระแสในหมู่คนหนุ่มคนสาวและวฒันธรรมเกาหลี หลายๆคนเก็บหอมรอมริบ

เพื/อหวงัว่าสักวนัจะมีรูปร่างใบหน้าที/สวยงาม ชวนมอง บางรายตั+งเป้าว่าจะบินไปเปลี/ยนโฉมถึง

ดินแดนกิมจิอนัถูกขนานนามวา่เป็นเมืองแห่งศลัยกรรม 

                      ในระยะแรกของการศลัยกรรมความงามในเมืองไทยนั+นเน้นไปที/การแกไ้ขเยียวยา

ความบกพร่องของร่างกายเพื/อให้สามารถดาํรงชีวิตต่อไปไดใ้นสังคมอยา่งปรกติสุข ก่อนที/จะเริ/ม

เป็นที/นิยมในหมู่คนกลางคืนและเปลี/ยนไปตามยคุสมยั จนในปัจจุบนัค่านิยมในการทาํศลัยกรรม

เริ/มแพร่หลายในกลุ่มคนทั/วไปทั+งในพนกังานบริษทั และ กลุ่มนิสิตนกัศึกษา โดยอวยัวะซึ/ งเป็นที/

นิยมในการทาํศลัยกรรมความงามในปัจจุบนันั+น มกัเนน้ไปที/การ ลบรอยแผลเป็น รักษาผวิจากรอย
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สิว ทาํหนา้ใส กรีดตาสองชั+น เสริมจมูก เสริมคาง ตดักรามทาํหนา้เรียว เสริมหนา้อก  ฉีดปากอวบ

อิ/มหรือผา่ตดัปากบาง  

                       วิทยาความกา้วหนา้ในทางดา้นศลัยกรรมเพื/อความงามของไทยนั+น ถือไดว้า่จดัอยูใ่น

ระดบัแถวหน้าเลยทีเดียว เมื/อเร็วๆนี+ มีข่าวปรากฏทางหน้าหนังสือพิมพ์ว่าแท้จริงแลว้ วิชาการ

ศลัยกรรมเพื/อความงามของไทยนั+น กา้วหนา้กวา่ประเทศเกาหลีมากกวา่ 30 ปี  จึงไม่น่าแปลกใจที/

ในแต่ละปีจะมีชาวต่างชาติมุ่งหน้ามาเมืองไทย โดยมีเป้าหมายหลกัในการทาํศลัยกรรมความงาม  

ดว้ยค่าแรงที/ถูกกวา่และฝีมืออยูใ่นระดบัที/เชื/อถือได ้เป็นสองเหตุผลที/ทาํใหค้นต่างชาติที/เดินทางเขา้

มาทาํศลัยกรรมในเมืองไทย เช่นเดียวกบัสถานบริการเกี/ยวกบัศลัยกรรมในเมืองไทยที/ผุดขึ+นราว

ดอกเห็ด 

                        ในขณะที/ขอ้มูลการสํารวจความคิดเห็นของคนไทยต่อวงการศลัยกรรมจากกลุ่ม

ตวัอย่างที/เป็นวยัรุ่นอายุตั+ งแต่ 10-25 คน จาํนวน 5,000 คน พบว่าร้อยละ 57.7 สนใจอยากทาํศลั

กรรม โดยพบว่ากลุ่มที/สนใจมากที/สุดอยูใ่นช่วงอาย ุ18-22 ปี มากถึงร้อยละ 68.88 และเชื/อมั/นใน

ความปลอดภยัต่อการทาํศลัยกรรมร้อยละ 59.82 ส่วนจุดที/วยัรุ่นสนใจอยากทาํมากที/สุดคือ เสริม

จมูก ร้อยละ 59.25 ทาํตาสองชั+นร้อยละ 46.82 ผ่าตดัปากร้อยละ 10.12 เสริมคางร้อยละ 2.31 ตดั

กรามร้อยละ 2.31 และเสริมหนา้อกร้อยละ 1.73 ขอ้มูลขา้งตน้นี+ ให้เห็นว่าคนไทยนิยมทาํศลักรรม

ความงามมีอายนุอ้ยลงและเพิ/มจาํนวนมากขึ+นเรื/อย ๆ 

                     1) ศัลยกรรมวยัทนี 

                        ศลัยกรรมไม่ใช่เรื/องของคนมีอายอีุกต่อไป เพราะตอนนี+ เทรนดส์วยดว้ยแพทยก์าํลงั

ไดรั้บความนิยมในหมู่วยัรุ่นไทยโดยเฉพาะระดบัอุดมศึกษา แรงจูงใจในการทาํศลัยกรรมมาจาก

ธรรมชาติของวยัรุ่นที/รักสวยรักงาม ดารานักร้อง จึงกลา้ที/จะเปลี/ยนแปลง เพื/อรูปลกัษณ์ที/ดีขึ+น 

ประกอบกบักระแสเกาหลีฟีเวอร์ ที/กาํลงัระบาดหนกัอยูใ่นบา้นเรายามนี+  ช่วยนาํให้การศลัยกรรม

กลายเป็นเรื/องธรรมดา  

                   2) 7 จุดศัลยกรรมยอดฮิต     

                      นอกจากสาว ๆ จะนิยมทาํศลัยกรรมแลว้ ตอนนี+ตวัเลขการทาํศลัยกรรมในวยัรุ่นชายก็

มีแนวโนม้สูงขึ+นเรื/อย ๆ ส่วนใหญ่ผูช้ายนิยมทาํหนา้ใส ลบรอยแผลเป็นจากสิว โดย 7 อนัดบัแรกที/

เดก็วยัรุ่นนิยมทาํศลัยกรรมกนัมากที/สุดคือ 

                        1. ลบรอยแผลเป็น รักษาผวิจากรอยสิว ทาํหนา้ใส  

                        2. กรีดตาสองชั+น  

                        3. เสริมจมูก 

                        4. เสริมคาง 

                        5. ตดักรามทาํหนา้เรียว 
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                        6. ฉีดปากอวบอิ/ม หรือผา่ตดัปากบาง 

                        7. เสริมหนา้อก 

                   3) วยัรุ่นทาํศัลยกรรมได้หรือไม่ 

                       คาํตอบคือ "ทาํได้" อย่าเพิ/งประหลาดใจ ที/ เป็นเช่นนี+ เพราะจากสถิติวยัรุ่นที/นิยม

ทาํศลัยกรรมส่วนใหญ่มีอายอุยู ่17 - 18 ปีขึ+นไป ซึ/ งถือเป็นช่วงที/เจริญเติบโตเตม็ที/ และมีพฒันาการ

ทางร่างกายใกลเ้คียงกบัวยัผูใ้หญ่ การทาํศลัยกรรมจึงไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการเจริญเติบโตเลย 

แต่ถึงกระนั+ น นพ.กมล วฒันไกร เลขาธิการสมาคมศัลยแพทยต์กแต่งแห่งประเทศไทย และ

ผูอ้าํนวยการกองศลัยกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช ไดใ้หค้าํแนะนาํไวว้า่   "วยัรุ่นเป็นวยัที/มีความสดใส

สวยงามตามธรรมชาติ ซึ/ งไม่สามารถเรียกคืนกลบัมาไดเ้มื/อผา่นช่วงวยันี+ ไป วยัรุ่นจึงควรพอใจกบั

ความงามนี+  ไม่รีบร้อนทาํศลัยกรรมตามกระแส ควรรอใหโ้ตเตม็ที/และมีวฒิุภาวะเพียงพอ จะไดไ้ม่

เสียใจภายหลงัหากเขา้สู่วยัผูใ้หญ่และไม่พอใจกบัสิ/งที/ตนมีและเป็นอยู ่เมื/อนั+นค่อยมาทาํศลัยกรรม

กย็งัไม่สาย"  

                        สําหรับวยัรุ่นที/อายุตํ/ากว่า 20 การทาํศลัยกรรมจะตอ้งได้รับการยินยอมเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากผูป้กครอง มิฉะนั+นแพทยไ์ม่อาจผา่ตดัใหไ้ด ้เนื/องจากผิดบญัญติัแพทยส์ภา ดงันั+น

ก่อนจะทาํศลัยกรรมจึงควรปรึกษาผูป้กครองขอความเห็นชอบก่อน และตอ้งเผื/อใจไวส้ักนิดหาก

แพทยล์งความเห็นวา่ไม่ควรทาํ เนื/องจากคนไขไ้ม่มีปัญหากบัส่วนที/คิดจะศลัยกรรม ทาํไปกไ็ม่เกิด

ประโยชน์แต่ประการใด 

                   4) ศัลยกรรมทาํชีวติเปลี$ยนไป 

                       การทาํศลัยกรรมเปรียบเหมือนการนาํสิ/งแปลกปลอมเขา้สู่ร่างกาย เพื/อความสวยงาม

ภายนอกและความสุขทางใจ แต่สิ/งที/เลี/ยงไม่ไดแ้น่นอนคือไลฟ์สไตลที์/ตอ้งเปลี/ยนไป จากเคยเล่น

กีฬาผาดโผนหรือใชชี้วติกลางแจง้อาจตอ้งหลีกเลี/ยง โดยเฉพาะคนที/เสริมจมูก และควรหมั/นสงัเกต

บริเวณที/ผา่นการศลัยกรรมเสมอวา่มีสิ/งผิดปกติเกิดขึ+นหรือไม่ เช่น จมูกเบี+ยว ปลายจมูกใส อนัอาจ

เกิดจากการเสริมจมูกโด่งเกินไปทาํใหซิ้ลิโคนดนัปลายจมูก ทิ+งไวน้านอาจเกิดแผลติดเชื+อลุกลามได ้ 

อีกหนึ/ งประเด็นเกี/ยวกบัการศลัยกรรมที/เคยไดย้ินกนับา้งคือ การศลัยกรรมเสริมกระดูกเพื/อเพิ/ม

ความสูงในคนที/ไม่พอใจในความสูงของตน ซึ/ งแพทยไ์ม่แนะนาํเพราะมีขั+นตอนยุง่ยาก ใชเ้วลานาน

มาก ที/สาํคญัการมีบาดแผลขนาดใหญ่จากการผา่ตดัที/ตน้ขาไม่คุม้กบัความสูงที/เพิ/มขึ+นไม่เกิน 1 นิ+ว 

การศลัยกรรมแบบนี+ เหมาะสาํหรับผูพิ้การแต่กาํเนิดหรือจากอุบติัเหตุที/ทาํให้ขาทั+งสองขา้งยาวไม่

เท่ากนัมากกวา่                                       

                      5) วยัรุ่นไทยเกนิครึ$ง สนใจการทาํศัลยกรรมความงาม 

                        ผลสํารวจเด็กดีโพลพบว่า ปัจจุบนั ศลัยกรรมความงามไม่เพียงไดรั้บความสนใจ

แพร่หลายและเตม็ไปดว้ยขอ้มูลข่าวสาร ที/เชื/อถือได ้ทาํให้การทาํศลัยกรรมความงามไม่ใช่เรื/องน่า
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กลวัอย่างเมื/อก่อนเท่านั+น แต่ยงัพบขอ้มูลที/น่าสนใจกว่าคือ เยาวชนไทยสนใจทาํศลัยกรรมความ

งามมากถึง 57.77% หมายถึงกลุ่มคนที/สนใจและเริ/มทาํศลัยกรรมความงามมีอายเุฉลี/ยลดลง หรือ

หมายถึงคนที/มีอายนุอ้ยเริ/มสนใจทาํศลัยกรรมมากขึ+นนั/นเอง?โดยจากการ สาํรวจแยกตามช่วงอายุ

พบว่า เยาวชนไทยช่วงอาย ุ18-22 ปี เป็นกลุ่มที/สนใจทาํศลัยกรรมความมากที/สุดถึง 68.88%   เมื/อ

สอบถามเกี/ยวกบัความปลอดภยัในการทาํศลัยกรรมพบว่า เยาวชน 59.82% ให้ความไวว้างใจใน

ความปลอดภยัจากการศลัยกรรมความงามนั/นหมายความว่า ปัจจุบนัวยัรุ่นมีทศันคติที/ดีต่อการ

ศลัยกรรมเสริมความงามมากขึ+นทั+งในดา้นของการให้การยอมรับต่อตวัผูท้าํศลัยกรรมความงาม 

และความเชื/อถือในตวัศลัยแพทยอี์กอีกดว้ย 

                      6) จมูก เป็นอวยัวะที$นิยมศัลยกรรมความงามมากที$สุด 

                        ปัจจุบนั อวยัวะชิ+นเลก็แต่โดดเด่นที/สุดในใบหนา้อยา่งจมูกกลบัไดรั้บความนิยมใน

การทาํศลัยกรรมมากที/สุดโดยพบวา่ ในกลุ่มเยาวชนที/เคยทาํศลัยกรรมเสริมความงามนั+น มีเยาวชน

ที/เคยทาํศลัยกรรมจมูกแลว้ถึง 59.25% รองลงไปคือการลบรอยแผลเป็น รักษาผิวหรือทาํหน้าใส 

46.82% ขณะที/อวยัวะที/เคยไดรั้บความนิยมและตกเป็นข่าวดงัจากผลขา้งเคียงของการ ศลัยกรรม

ในช่วงหนึ/ งอยา่งการเสริมหน้าอกมีเพียง 1.73% เท่านั+น  แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบนัแมท้ศันคติของ

วยัรุ่นต่อการทาํศลัยกรรมความงามจะมีแนวโนม้ที/ดีและไดรั้บความสนใจมากขึ+น แต่การตดัสินใจ

ทาํหรือไม่ทาํนั+น ก็ยงัขึ+นอยูก่บัค่านิยมของสังคมว่า ตอ้งสวย ตอ้งดูดี จึงจะไดรั้บความสนใจ ดงัที/

สังเกตไดจ้ากการสํารวจเหตุผลของการตดัสินใจทาํศลัยกรรม ความงาม ที/พบว่า "เยาวชนไทย 

81.82% ตดัสินใจทาํศลัยกรรมความเพราะตอ้งการใหต้นเองดูดีขึ+น"  

                      7) วยัรุ่นไทยเกือบครึ$ง "อยากทาํ" แต่ยงัหวั$น "ผลกระทบ"                                                                                                               

                          แมว้า่วยัรุ่นส่วนใหญ่จะใหค้วามสนใจในการทาํศลัยกรรมความงาม โดยเชื/อถือใน

มาตรฐานและความปลอดภยั แต่อยา่งไรกดี็ ยงัมีวยัรุ่นอีกเกือบครึ/ งที/สนใจทาํศลัยกรรมความงามแต่

ยงักงัวลต่อผลกระทบ และผลขา้งเคียงที/ตามมา โดยมีวยัรุ่นถึง 41.42%?ที/ยงัไม่สนใจทาํศลัยกรรม

ความงามเพราะกลวัอนัตราย ขณะที/ มีเพียงส่วนนอ้ยที/ให้เหตุผลของการไม่ทาํศลัยกรรมความงาม

วา่กลวัไม่เป็นที/ยอมรับในสังคม  นั/นแสดงให้เห็นวา่ ความไม่มั/นใจในความปลอดภยัรวมถึงการที/

สังคมไม่ยอมรับดงักล่าว อาจเป็นผลมาจากข่าวผลขา้งเคียงและผลกระทบจากการทาํศลัยกรรม

ความงามที/ถูกนาํ เสนอออกมาเป็นระยะ เช่น ข่าวการเสพติดศลัยกรรม ข่าวการฉีดสารบางอยา่งเขา้

ร่างกายโดยไม่ถูกตอ้งตามหลกัการแพทย ์ข่าวผลกระทบต่าง ๆ จากการศลัยกรรมผิดกฎหมาย 

หรือไม่ไดม้าตรฐานและความปลอดภยั รวมถึงการไม่มีกฎหมายบงัคบัเกี/ยวกบัการทาํศลัยกรรม

กระทั/งก่อให้เกิดคดีความ หลากหลายตามมา รวมถึงกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ผูที้/ทาํศลัยกรรม

ความงามวา่ทาํแลว้ดีหรือไม่ดี 

 



33 

 

                      8) "ผู้เชี$ยวชาญ" มีความเห็นว่าอย่างไร 

                         จากผลการสาํรวจของเด็กดีโพลชี+  ให้เห็นว่า เยาวชนไทยส่วนใหญ่มีค่านิยมว่าการ

ทาํศลัยกรรมเสริมความงามทาํใหดู้ดี ช่วยเสริมความมั/นใจ และอาจมีผลต่อหนา้ที/การงาน โดยมกัมี

ตน้แบบจากศิลปินดาราที/ชื/นชอบ ซึ/ งส่วนมากเชื/อถือในศลัยแพทยที์/มีความเชี/ยวชาญหรือมีชื/อเสียง 

จากการหาขอ้มูลดว้ยตนเองและผา่นการแนะนาํจากผูอื้/น ทั+งนี+  บางคนยงัไดรั้บความเห็นชอบและ

ความยนิยอมจากผูป้กครองอีกดว้ย  ดา้นผูเ้ชี/ยวชาญดา้นศลัยกรรมตกแต่งใหค้วามเห็นเกี/ยวกบัเรื/อง

นี+  นายแพทย ์กรีชาติ พรสินศิริรักษ ์ผูอ้าํนวยการแผนกศลัยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลยนัฮี กล่าวถึง

ผลการสาํรวจจาก เดก็ดีโพลวา่ แนวโนม้อายขุองเยาวชนที/เริ/มทาํศลัยกรรมเสริมความงามลดลง แต่

ไม่ใช่อายุน้อย ๆ จะมาทาํกันมาก เพียงแต่มีปริมาณที/มากกว่าเดิมเพราะพ่อแม่ยอมรับมากขึ+น 

ปัจจุบนั นี+ วยัรุ่นเป็นวยัที/สนใจเรื/องบุคลิกภาพ หนา้ตา โดยเพศชายก็เริ/มทาํศลัยกรรมมากขึ+น เช่น 

การทาํตา ทาํจมูก เหตุผลที/ตดัสินใจทาํศลัยกรรมกเ็พราะอยากสวย บางคน อาย ุ13-14 แม่กพ็ามาทาํ 

เพราะอยากให้ลูกเขา้วงการ หรือเด็กเขาตอ้งไปทาํงานตอ้งใชห้นา้ตา โดยส่วนใหญ่ก็จะมีตน้แบบ 

เอารูปดารายอดนิยมมาวาง ซึ/ งทาํไดไ้ม่ไดแ้ค่ไหนกดู็รูปจมูกเขา   ดา้นมาตรฐานนั+น อนัดบัแรกตอ้ง

คํานึงถึงความปลอดภัยและความสะอาด  ขึ+ นอยู่ที/ ว่าทําที/ ไหน  คลีนิคบางที/อาจไม่เหมือน

โรงพยาบาลในเรื/องอุปกรณ์ ความเอาใจใส่ ถา้เป็นระดบัประหยดัทาํผา่ตดัใหญ่ ๆ กอ็นัตราย  ใจจริง

ไม่อยากใหว้ยัรุ่นทาํอะไร อยากใหส้นใจเรื/องเรียนหนงัสือ ถา้ เรียนจบแลว้ตอ้งทาํงาน อยากมีบุคลิก

ดี ถ้าไม่เดือดร้อนค่อยทาํก็ได้ วยัรุ่นก็แค่รักษาสิวก็พอแล้ว อยากให้สนใจเรื/ องการเรียน เรื/ อง

ครอบครัวบา้ง ความงามกเ็ป็นส่วนหนึ/ง ที/สาํคญัอยา่ไปฉีดอะไรเขา้ไป อยา่คิดวา่เอาง่ายไวก่้อน บาง

ทีฉีดเขา้ อยากจะแกที้หลงั มนัเป็นความเสียหายถาวร มนัแกไ้ม่ได ้

                   9) วยัรุ่นเชื$อ "หมอเก่ง" และศัลยกรรมความงามทาํให้ "ดูดขีึLน"                                                                                                                                                                                        

                       จากการสอบถามความคิดเห็นของวยัรุ่นที/ทาํศลัยกรรมความงามแลว้พบว่า ก่อน

ตดัสินใจทาํศลัยกรรมความงามได้มีการคน้ควา้ขอ้มูลและสอบถามผูรู้้จนแน่ใจ โดยยอมรับว่า

ตดัสินใจทาํเพราะเชื/อวา่จะช่วยเสริมบุคลิก ทาํใหต้นเองดูดีขึ+น ทั+งนี+ ไดมี้การปรึกษาผูป้กครองก่อน 

ส่วนผลที/ออกมาหลงัจากทาํศลัยกรรมความงามแลว้ โดยรวมมีความพอใจ แต่หากจะให้แนะนาํ

ผูอื้/นต่อ คงใหเ้พียงขอ้มูลประกอบการตดัสินใจ แต่จะไม่ชี+นาํ ดา้นวยัรุ่นที/ไม่ไดท้าํศลัยกรรมและไม่

คิดจะทาํใหค้วามเห็นวา่กลวัเจบ็ และกงัวลวา่ผลออกมาไม่ดีอยา่งที/คิด แต่ทั+งนี+กเ็ชื/อวา่ สมยันี+แพทย์

มีความชาํนาญและน่าเชื/อถือมากขึ+น                                                           

                   10) มี "ตัวอย่าง" จึงอยากทาํ หรือไม่อยากทาํตาม "ตัวอย่าง"                                                                                                          

                        อยา่งไรก็ดี ความคิดเห็นของเยาวชนไทยที/เขา้มาทาํการสํารวจโพลครั+ งนี+  มีทั+งเห็น

ดว้ยและไม่เห็นดว้ยกบัการทาํศลัยกรรมเสริมความงาม ซึ/ งผูที้/เห็นดว้ยยอมรับว่า การทาํศลัยกรรม

เสริมความงามแทบจะถือว่าเป็นเรื/องปกติในสังคมปัจจุบนั อีกทั+งให้ความสําคญักบัใบหน้าเป็น



34 

 

หลกั โดยเลือกทาํศลักรรมที/ใบหนา้ก่อน รวมถึงผิวพรรณก็เป็นสิ/งสาํคญัไม่แพก้นั โดยกลุ่มที/เห็น

ดว้ยใหค้วามเชื/อถือในความปลอดภยัจากการทาํศลัยกรรมเสริมความ งาม โดยบางส่วนมีตวัอยา่งมา

จากการทาํศลัยกรรมเสริมความงามของศิลปินดาราที/ทาํแลว้ดูดีขึ+น คนที/ไม่เห็นดว้ยนั+น กงัวลถึง

อนัตรายเป็นหลกั เพราะ มีตวัอยา่งจากผูเ้สียหายที/ไดรั้บผลกระทบจากการทาํศลัยกรรมความงาม 

ดงัที/ไดก้ล่าวไปแลว้ อีกทั+งยงัมองว่าไม่มีความจาํเป็น และยงัเป็นความสิ+นเปลือง เนื/องจากไม่มี

ความจาํเป็นในการใชรู้ปร่างหนา้ตาในการประกอบอาชีพเหมือน ศิลปินดารา ทั+ง นี+ ศิลปินดาราต่าง

ก็มีความโดดเด่นอยูแ่ลว้ จึงยากที/จะเลียนแบบ อีกทั+งการทาํศลัยกรรมความงามนั+น ยงัตอ้งคาํนึงถึง

โครงสร้างร่างกายเป็นหลกัอีกดว้ยอยา่ง ไรก็ดี จากผลสาํรวจดงักล่าวประกอบกบัความคิดเห็นจาก

ผูเ้กี/ยวขอ้งยืนยนัไดว้่า แมท้ศันคติของเยาวชนไทยต่อการทาํศลัยกรรมจะเปลี/ยนแปลงไปและมี

แนวโนม้วา่ เริ/มทาํกนัมากขึ+น แต่ดา้นแพทยก์ไ็ม่ละทิ+งเรื/องของมาตรฐานและความปลอดภยั ส่วนผู ้

ที/สนใจจะทาํก็มีการค้นควา้ข้อมูลประกอบเพิ/มขึ+น อีกทั+ งส่วนมากยงัอยู่ในความยินยอมของ

ผูป้กครอง ดงันั+น สิ/งที/น่ากงัวลในลาํดบัต่อไปคงไม่ใช่เรื/องของผลกระทบจากการทาํศลัยกรรม

เสริมความงาม แต่เป็นค่านิยมของสังคมปัจจุบนัวา่ คนที/ดูดี หนา้ตาดี เท่านั+นที/จะไดรั้บการยอมรับ 

ซึ/ งผูเ้กี/ยวขอ้งควรใหค้วามสาํคญัและดูแลอยา่งใกลชิ้ด 

                     11) ปัญหาเรื$อง"การเสพติดศัลยกรรม"   

                         อาการของผูที้/ รู้สึกไม่พอใจกับรูปร่างหน้าตาของตัวเองสักที และต้องการการ

ศลัยกรรมเพื/อปรับเปลี/ยนแกไ้ขให้ไดอ้ยา่งใจอยูไ่ม่รู้จบ สาเหตุของอาการนี+ โดยส่วนใหญ่มาจาก

อาการ บีบีดี  หรือ "บอดี+  ดิสมอร์ฟิก ดิสออร์เดอร์"(Body dysmorphic disorder, BBD) หรืออาการที/

ผูป่้วยมีความหมกมุ่นเกี/ยวกบัร่างกายของตวัเองมากเกินไป และเกิดความไม่พึงพอใจในตนเอง 

นาํมาซึ/ งการแกไ้ขปัญหา (ที/ตวัเองคิดวา่มี) ดว้ยการศลัยกรรม ซึ/ งในจาํนวนผูที้/เขา้รับการศลัยกรรม 

มีจาํนวนไม่น้อยที/มีอาการบีบีดี ฉะนั+นก่อนการศลัยกรรม ศลัยแพทยที์/ดีจะตอ้งพูดคุยซักถามเพื/อ

ตรวจสอบสภาพจิตใจและโอกาสที/ผูเ้ขา้รับการศลัยกรรมจะมีอาการบีบีดีดว้ย มีความเสี/ยงสูงว่า

ผูป่้วยที/มีอาการบีบีดีจะทาํศลัยกรรมซํ+ าแลว้ซํ+ าอีกไดใ้นอนาคต  นอกจากความผิดปกติดว้ยอาการบี

บีดี สาเหตุอื/น ๆ ที/ทาํให้ผูป่้วยเขา้รับการศลัยกรรมครั+ งแลว้ครั+ งเล่าจนเสพติดการศลัยกรรม ยงั

เนื/องมาจากการใชก้ารศลัยกรรมเพื/อแกปั้ญหาที/ไม่ตรงจุด โดยปัญหาเหล่านั+น ไดแ้ก่ 

                       1. เขา้ใจว่าการศลัยกรรมจะปรับหรือแกไ้ขความไม่พึงพอใจในร่างกาย  ตนเองได้

ย ั/งยืน ความจริงแลว้คือ ไม่ว่าการศลัยกรรมชนิดใด ๆ ลว้นมีอายุของมนั และย่อมเปลี/ยนแปลง

สภาพไปทีละนอ้ยตามวยัที/ล่วงไป ผลหลงัการศลัยกรรมสามารถใหค้วามพึงพอใจไดใ้นระยะหนึ/ง 

แต่ไม่สามารถคงอยูเ่ช่นนั+นไดต้ลอด และสิ/งนี+ เองที/นาํมาซึ/งการเขา้รับการศลัยกรรม 

ซํ+ าแลว้ซํ+ าอีกเพื/อรักษาสภาพนั+นเอาไวต้ลอดไป        
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                       2. เขา้ใจว่าการศลัยกรรมสามารถเยียวยาปัญหาในชีวิตไดห้ลายครั+ งที/การศลัยกรรม

ถูกดึงไปเกี/ยวขอ้งเชื/อมโยงกบัเรื/องของความเครียดที/เกิดขึ+นในชีวิต บางคนทาํศลัยกรรมเพื/อใหห้า

งานทาํง่ายขึ+น อยากเป็นที/ยอมรับจากคนอื/น ๆ บา้งทาํเพื/อรักษาเยยีวยาจิตใจหลงัจากตกงานหรือวา่

อกหัก และคิดว่ารูปร่างหน้าตาของตวัเองเป็นหนึ/ งในเหตุผลที/ทาํให้ถูกละทิ+ง ซึ/ งความเป็นจริง

จุดประสงคข์องการศลัยกรรมนั+นคือการแกไ้ขรูปลกัษณ์ที/ปรากฏแต่ภายนอก ไม่สามารถช่วยแกไ้ข

ปัญหาที/เกิดขึ+นกบัชีวติไดอ้ยา่งลึกซึ+ งหรือจริงจงั                                                                                                                                                                                                                                                                  

                       3. ทาํเพราะมนัดูดีเมื/ออยูใ่นทีวี หลาย ๆ คนเลือกจะทาํศลัยกรรมตามดารานกัร้องที/

เห็นในทีวี เพราะเห็นว่าพวกเธอเหล่านั+นทาํออกมาแลว้สวยและดูดี แมที้/จริงแลว้มนัอาจไม่ไดเ้ขา้

กบัพื+นฐานโครงสร้างใบหนา้หรือวา่ร่างกายของตนเลย นาํมาซึ/ งการศลัยกรรมซํ+ าแลว้ซํ+ าอีก จนกวา่

จะเหมือนอยา่งไอดอลตอ้งการ  

                        อย่างไรก็ ดี  ในการศัลยกรรมบางประเภทก็ต้องการให้ผู ้ป่ วยกลับไปผ่าน

กระบวนการทางศลัยกรรมอีก แต่จะเป็นกระบวนการที/ไม่จาํเป็นตอ้งผา่ตดัหรือแค่การผา่ตดัขนาด

เล็ก เพื/อรักษาผลที/ไดใ้ห้อยู่ในสภาพที/น่าพึงพอใจต่อไป โดยแพทยจ์ะเป็นผูแ้นะนาํกบัผูป่้วยเอง

โดยตรง และในกรณีเช่นนี+ ไม่ถือเป็นการเสพติดศลัยกรรม ไม่วา่จะอยา่งไร การศลัยกรรมก็คือการ

ปรับปรุงรูปลกัษณ์ทางกายภาพ ซึ/ งเป็นสิ/งที/ปรากฏแก่สายตา แมจ้ะปฏิเสธไม่ไดว้่ามนันาํมาซึ/ งผล

พลอยไดใ้นแง่บวกหลาย ๆ ประการ ทั+งเขา้สงัคมไดง่้ายขึ+น ผูค้นใหค้วามสนใจ เป็นที/ยอมรับ จึงทาํ

ให้รู้สึกอยากศลัยกรรมให้ดียิ/งขึ+นไปอีก แต่ทุกอยา่งลว้นตอ้งมีความพอดี และจุดประสงคแ์ต่เดิม

ของการศลัยกรรมก็ลิมิตอยูที่/เพียงเรื/องรูปกายภายนอกเท่านั+น ไม่อาจใชเ้พื/อรักษาสถานะซึ/ งเป็นที/

ยอมรับจากคนทั/วไปไวไ้ดต้ราบเนิ/นนาน อีกทั+งการศลัยกรรมบางประเภทกมี็ผลขา้งเคียง หรือบา้งก็

อาจไม่ไดผ้ลตรงตามที/ตอ้งการ ก่อนการตดัสินใจทาํศลัยกรรมใด ๆ นอกจากตอ้งสํารวจคน้ควา้

ขอ้มูลให้ไดม้ากและละเอียดชดัเจนที/สุดแลว้ ก็ตอ้งสํารวจถึงความพร้อม ความเขม้แข็งของจิตใจ 

และความเขา้ใจถึงจุดประสงค์ที/แทจ้ริงของการศลัยกรรมดว้ย แต่การเนรมิตความงามดว้ยการ

ทาํศัลยกรรมนั+ น อาจจะไม่ได้ดั/งใจในทุกคนและทุกคราวไป บ่อยครั+ งที/ เราเห็นข่าวตามหน้า

หนงัสือพิมพห์รือสื/ออื/น ๆ พบวา่หลายรายการทาํศลัยกรรมไม่ไดท้าํใหชี้วิตดีขึ+นแต่ในทางกลบักนั

กลบัส่งผลเสียต่าง ๆมากมาย  อาจจะถึงขั+นทาํให้เสียโฉมไปเลยก็ ในขณะที/ศลัยแพทยเ์องก็ไม่

สามารถรับรองได้100% ในแง่ของความปลอดภัยและผลกระทบที/อาจจะได้รับหลังการ

ทาํศลัยกรรมเสริมความงาม ดงันั+นการจะตดัสินใจทาํศลัยกรรมจึงจาํเป็นตอ้งพิจารณาอยา่งถว้นถี/ 

ก่อนจะมีการตดัสินใจอะไรลงไป ไม่ว่าจะเป็นเพศใดวยัใด  ยิ/งในหมู่วยัรุ่นที/ตอ้งการทาํศลัยกรรม

เพื/อเสริมความงามดว้ยแลว้กลบัตอ้งคิดให้หนกักว่าคนในวยัอื/น ๆ เพราะตามธรรมชาติของคนใน

วยันี+ เป็นวยัที/สดใสและสวยงามอยูแ่ลว้ บางครั+ งแมแ้ต่เครื/องสาํอางหากใชไ้ม่ถูกไม่ควรก็อาจจะทาํ

ให้วยัสดใสกลายเป็นหมองลงไปดว้ยซํ+ า มากกว่าที/จะสร้างความสวยงามให้แก่เจา้ของ แต่การใช้
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เครื/องสําอาง การแต่งหน้าแต่งตา เมื/อสร้างความไม่พอใจก็สามารถลบออกและแต่งใหม่ได ้แต่

สาํหรับศลัยกรรมแลว้หากตดัสินใจทาํลงไปการแกก้ลบัมาใหค้งเดิมนั+นนบัเป็นเรื/องที/ยาก และแทบ

จะเป็นไปไม่ไดใ้นกรณีที/ทาํใหดี้ดั/งเดิม 

                        ปัญหาที/มีตามมาอีกประการคือการใชว้สัดุที/แปลกปลอมต่อร่างกายนั+นแน่นอนว่า

มนัให้ความแข็งแรงมากกว่าเนื+อหนงัจริง ๆ แต่ในระยะยาวแลว้ความคงทนของมนัก็อาจจะสร้าง

ปัญหาได ้เพราะวสัดุหลายชนิดที/เอามาสร้างมาเสริมเป็นอวยัวะเทียมนั+น มีการยอ่ยสลายที/ยากกวา่

เนื+อหนงัของมนุษย ์เมื/อวยัล่วงเลยร่างกายอาจจะเตม็ไปดว้ยรอยเหี/ยวยน่ตามวนัเวลา แต่อวยัวะส่วน

ที/ ผ่านการศัลยกรรมอาจจะดูผิดรูปผิดวัยจนสร้างความขัดหูขัดตาอยู่ได้บ้างเหมือนกัน                                                                                                            

การทาํศลัยกรรมอาจจะตอ้งทาํใหผู้ท้าํศลัยกรรมตอ้งใชค้วามระมดัระวงัในการใชชี้วิตมากขึ+น หาก

ไม่อยากจะประสบกบัปัญหา ความไม่ระมดัระวงัพออาจจะทาํให้อวยัวะส่วนที/ผ่านการศลัยกรรม

บิดเบี+ยวผิดรูปไปจากเดิมได ้เช่น ปากเบี+ยว จมูกยบุ หรือในบางครั+ งจมูกที/เสริมจนโด่งเกินไป อาจ

ทาํใหซิ้ลิโคนดนัปลายจมูกจนอาจจะเกิดเป็นบาดแผลและติดเชื+อลุกลามได ้

                        ดงันั+นการตดัสินใจจะทาํศลัยกรรมจึงตอ้งอาศยัความละเอียดรอบคอบพอสมควร มี

การศึกษาขอ้มูลที/ดีแตอ้งชั/งใจระหวา่งความคาดหวงักบัผลที/อาจจะตามมา ไม่ผดิที/คนเราจะสร้าง

ความมั/นใจใหต้วัเองโดยการทาํศลัยกรรมเสริมความงาม แต่ผลที/ไดรั้บอาจจะไม่ตรงใจนั+นหมายถึง

การสูญเสียทั+งเวลาเงินทองและบางครั+ งอาจจะตอ้งอาศยัการเยยีวยาเป็นแรมปี การทาํนั+นง่ายแต่การ

แกไ้ขใหก้ลบัมาเป็นอยา่งเดิมนั+นยากกวา่มากมายหลายเท่านกั (sd-group1(ออนไลน)์. (2013). สืบคน้

จาก : http://sd-group1.blogspot.com/2013/01/53241943.html (24 สิงหาคม 2562) 

 

          2.1.5 การศัลยกรรมใบหน้า 

                1) ศัลยกรรม   

                    เป็นการเพิ/มความสวยงาม สร้างความมั/นใจ และเป็นที/นิยมอย่างมากในทั/วโลก ไม่

เฉพาะแต่ผูห้ญิง แมก้ระทั/งผูช้ายกผ็า่นการทาํศลัยกรรมเช่นกนั การที/หลายคนพยายามทาํใหห้นา้ตา

ของตวัเองดูดีขึ+นดว้ยเครื/องสําอาง อาจช่วยไดใ้นระดบัหนึ/ ง แต่แทจ้ริงแลว้ปัญหาเรื/องโครงสร้าง

รูปทรง ร่องรอยพบัของผิว  ความหยอ่นคลอ้ยของผิวหนงั จุดบกพร่องเหล่านี+ ตอ้งอาศยัการผ่าตดั

เพื/อแกไ้ข  ปรับแต่งขอ้ดอ้ยให้เด่นขึ+น และสวยงามตามเทรนด์  ซึ/ งที/เรียกติดปากกนัว่า “สวยดว้ย

แพทย”์ (Bangkok Hospital Pataya (ออนไลน์). (2016). สืบคน้จาก : https://bit.ly/2Ze5i1C   

(17 สิงหาคม 2562) 

                   การทาํศลัยกรรมตกแต่งใบหนา้ สามารถช่วยแกไ้ข รูปหนา้ และสัดส่วน (Proportions) 

ให้เขา้สู่สมดุล (Balance) พร้อมกบัตกแต่งเพิ/มมิติของ หน้าผาก จมูก โหนกแก้ม กราม คาง ให้

สวยงามมีเสน่ห์น่ามองมากยิ/งขึ+น การพิจารณาสัดส่วนของใบหน้า (Facial Proportions) โดยแบ่ง
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ใบหนา้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนเท่า ๆ กนัตั+งแต่ไรผมถึงปลายคางและแบ่งใบหนา้จากขอบใบหนา้

ดา้นซา้ยถึงขอบใบหนา้ดา้นขวา ออกเป็น 5 ส่วนเท่า ๆ กนั 

                 การแบ่งใบหนา้จากไรผมถึงปลายคาง ออกเป็น 3 ส่วน เท่า ๆ กนัดงันี+  

                 1. ส่วนบน ( Upper Part ) เริ/มตั+งแต่แนวเส้นระดบัไรผมถึงแนวเส้นหวา่งคิ+ว 

                 2. ส่วนกลาง ( Middle part ) เริ/มตั+งแต่แนวเส้นระดบัหวา่งคิ+วถึงแนวเส้นปลายจมูก 

                 3. ส่วนล่าง (Lower Part) เริ/มตั+งแต่แนวเส้นปลายจมูกถึงแนวเส้นปลายคาง 

 

         

             

  

 

 

     ปัจจุบนัผูค้นหนัมาทาํศลัยกรรมเพื/อความสวยความงามกนัมากขึ+นจนเกือบกลายเป็น

เรื/องที/พบเห็นไดต้ามปกติ และยงัมีแนวโนม้ความนิยมสูงขึ+นเรื/อย ๆ ทวา่การทาํศลัยกรรมกมี็ความ

เสี/ยงที/อาจเกิดขึ+นไดม้ากมาย เช่น เกิดแผลเป็น ผลลพัธ์ที/ไดไ้ม่เป็นที/พอใจ มีเลือดคั/ง หรืออาจ

รุนแรงถึงขั+นอวยัวะบางส่วนเสียหาย เป็นตน้ ดงันั+น ก่อนตดัสินใจเขา้รับการผา่ตดัศลัยกรรมเพื/อ

ปรับเปลี/ยนรูปโฉม ควรศึกษาขอ้มูลเกี/ยวกบัความเสี/ยงและภาวะแทรกซอ้นที/อาจเกิดขึ+นจากการ

ทาํศลัยกรรมดว้ย 

               2) ความเสี$ยงและภาวะแทรกซ้อนที$พบบ่อยจากการทาํศัลยกรรม  

                 การทาํศลัยกรรมหรือการผา่ตดัทุกชนิดลว้นมีความเสี/ยง โดยเฉพาะผูที้/มีประวติัป่วยเป็น

โรคหลอดเลือด โรคปอด โรคเบาหวาน และโรคอว้น อาจเสี/ยงเกิดภาวะแทรกซอ้นอยา่งปอดบวม 

โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะหวัใจวาย และภาวะลิ/มเลือดอุดตนัในขาหรือปอดจากการทาํศลัยกรรม

สูงกว่าคนทั/วไป นอกจากนี+  การสูบบุหรี/ก็อาจเพิ/มความเสี/ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ และอาจทาํ

ใหแ้ผลหลงัการผา่ตดัหายชา้ลงดว้ย โดยภาวะแทรกซอ้นที/พบไดบ่้อยจากการทาํศลัยกรรม มีดงันี+  

                    2.1 การตดิเชืLอ  

                        แมก้ารดูแลตนเองอยา่งดีหลงัศลัยกรรมจะช่วยลดความเสี/ยงต่อการติดเชื+อได ้แต่การ

ติดเชื+อก็เป็น 1 ในภาวะแทรกซ้อนที/พบไดบ่้อยจากการทาํศลัยกรรมพลาสติก โดย 2-4 เปอร์เซ็นต์

ของผูที้/ศลัยกรรมเสริมหนา้อกมกัเกิดเนื+อเยื/ออกัเสบจากการติดเชื+อแบคทีเรีย หากเชื+อแพร่กระจายก็

อาจส่งผลเสียอยา่งร้ายแรงได ้บางรายจึงจาํเป็นตอ้งไดรั้บการฉีดยาปฏิชีวนะเขา้เส้นเลือดเพื/อรักษา

ภาวะติดเชื+อดว้ย 

รูปที$ 2.1 ภาพแสดงสดัส่วนใบหนา้แนวขวาง 
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                    2.2 แผลเป็น  

                        แมว้า่การทาํศลัยกรรมจะช่วยเสริมบุคลิกภาพใหดี้ขึ+น แต่รอยแผลเป็นจากการผา่ตดั

อาจเป็นปัญหากวนใจได ้โดยเฉพาะแผลเป็นที/มีลกัษณะนูนและแดง ซึ/ งผูที้/เขา้รับการผ่าตดัเสริม

หนา้อกจาํนวน 2-5 เปอร์เซ็นตม์กัเผชิญกบัปัญหานี+  

                    2.3 ความไม่พอใจส่วนบุคคล  

                        คนส่วนใหญ่อาจพึงพอใจกับผลลัพธ์ที/ ได้จากการศัลยกรรม  แต่ผู ้ที/ ผ่านการ

ศลัยกรรมบางรายอาจไม่พอใจกบัรูปร่างหนา้ตาของตนเองหลงัเขา้รับการผา่ตดั โดยผูที้/ผา่ตดัเสริม

หน้าอกบางรายอาจประสบปัญหาหน้าอก 2 ข้างไม่เท่ากัน หรือหน้าอกผิดรูป และบางรายที/

ศลัยกรรมเสริมความงามบนใบหนา้กอ็าจไม่พอใจกบัลกัษณะใบหนา้หลงัการผา่ตดั 

                    2.4 ภาวะแทรกซ้อนจากยาชาหรือยาสลบ  

                        แพทยอ์าจใหย้าเพื/อระงบัความเจบ็ปวดของผูป่้วยในขณะผา่ตดัดว้ยการใชย้าชาหรือ

ยาสลบ ซึ/ งอาจทาํใหเ้กิดภาวะแทรกซอ้นตามมาได ้เช่น ผูป่้วยอาจมีอาการสับสน มึนงง และตวัสั/น

หลงัฟื+ นจากการใชย้าสลบ อาจเกิดการติดเชื+อที/ปอด เป็นโรคหลอดเลือดสมอง โรคหวัใจ และอาจมี

อาการป่วยรุนแรงจนถึงแก่ชีวติได ้เป็นตน้ 

                    2.5 มีเลือดคั$ง (Hematoma)  

                        การทาํศลัยกรรมนั+นอาจทาํให้เลือดออกจาํนวนมากจนคั/งเป็นกอ้นนูนแข็งและมี

ขนาดใหญ่ ซึ/ งพบไดม้ากในผูที้/ทาํศลัยกรรมยกกระชบัใบหนา้และศลัยกรรมเสริมหนา้อก แต่การ

ทาํศลัยกรรมทุกชนิดลว้นเสี/ยงต่อการเกิดภาวะนี+ ได ้ซึ/ งการรักษาอาจตอ้งใชว้ิธีการผา่ตดัเพื/อระบาย

เลือดออก 

                    2.6 เส้นประสาทเกดิความเสียหาย หลงัการทาํศัลยกรรม  

                        อาจรู้สึกชาและเจ็บแปลบได ้ซึ/ งอาจมีสาเหตุมาจากเส้นประสาทถูกทาํลาย ผูห้ญิง

ส่วนใหญ่ที/ทาํศลัยกรรมเสริมหนา้อกมกัเผชิญภาวะเส้นประสาทรับความรู้สึกเปลี/ยนแปลงไป โดย 

15 เปอร์เซ็นต์ของผูที้/เสริมหน้าอกพบปัญหาอาการไร้ความรู้สึกอย่างถาวรขณะถูกสัมผสับริเวณ

หวันม 

                    2.7 อวยัวะบางส่วนได้รับความเสียหาย  

                        การดูดไขมนัอาจทาํใหอ้วยัวะภายในไดรั้บบาดเจบ็ เนื/องจากแพทยต์อ้งใชเ้ครื/องมือ

และอุปกรณ์สอดเข้าไปในร่างกาย โดยผูป่้วยที/มีอาการบาดเจ็บจากการศลัยกรรมในลกัษณะ

ดงักล่าวอาจตอ้งเขา้รับการผ่าตดัเพิ/มเติม โดยเฉพาะอยา่งยิ/ง การเจาะผิวหนงัเพื/อสอดเครื/องมือเขา้

ไปในร่างกายอาจเป็นอนัตรายร้ายแรงจนถึงขั+นเสียชีวติได ้
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                    2.8 ภาวะหลอดเลือดดาํอุดตัน  

                        เป็นภาวะที/เกลด็เลือดจบัตวักนัเป็นลิ/มในหลอดเลือดดาํซึ/ งมกัเกิดขึ+นบริเวณขา หาก

ลิ/มเลือดแยกออกจากกนัแลว้ไหลไปยงัปอดจะส่งผลใหเ้กิดภาวะลิ/มเลือดอุดตนัในปอด แมว้า่ภาวะ

ดงักล่าวจะพบไดไ้ม่บ่อยนกั แต่หากเกิดขึ+นกอ็าจเป็นอนัตรายร้ายแรงจนถึงขั+นเสียชีวติไดเ้ช่นกนั 

                    2.9 นํLาคั$งใต้ผวิ 

                        เกิดจากนํ+ าเหลืองคั/งอยูบ่ริเวณผิวหนงัที/ไดรั้บการผา่ตดั ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บและ

บวมคลา้ยแผลพุพองขนาดใหญ่ ซึ/ งภาวะแทรกซ้อนนี+ สามารถเกิดขึ+นไดก้บัการทาํศลัยกรรมทุก

ชนิด และพบไดม้ากที/สุดในผูท้าํศลัยกรรมยกกระชบัหนา้ทอ้งซึ/ งอาจเกิดการติดเชื+อ โดยแพทยอ์าจ

รักษาดว้ยการใชเ้ขม็เจาะนํ+าเหลืองออก แต่อาการดงักล่าวกส็ามารถกลบัมาเกิดซํ+ าไดอี้ก 

                    2.10 การเสียเลือด 

                        ที/ทาํศลัยกรรมมกัสูญเสียเลือดในขณะผา่ตดัและอาจมีเลือดออกภายในร่างกายหลงั

การผา่ตดั แต่หากเสียเลือดในปริมาณมากกอ็าจทาํใหค้วามดนัเลือดตํ/าและอาจทาํใหเ้สียชีวติได ้

                        ทั+งนี+  หากพบวา่ตนเองมีอาการปวด บวม มีของเหลวไหลออกจากแผล หรือมีอาการ

ขา้งเคียงอื/น ๆ ขณะอยู่ในช่วงพกัฟื+ นหลงัการทาํศลัยกรรม ควรรีบไปพบแพทยแ์ละรับการตรวจ

รักษาทนัที เพื/อป้องกนัการเจบ็ป่วยที/เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและชีวติ 

              3) ก่อนตัดสินใจทาํศัลยกรรม  

                สําหรับผูที้/ต้องการทาํศลัยกรรม ควรใช้เวลาศึกษาขอ้มูลและทาํความเขา้ใจเกี/ยวกับ

ประเภทของศลัยกรรมที/ตนสนใจ ขั+นตอนการทาํศลัยกรรม รายละเอียดดา้นมาตรฐานวิชาชีพของ

แพทยผ์ูท้าํศลัยกรรมและมาตรฐานของสถานเสริมความงามนั+น ๆ รวมถึงความเสี/ยงที/อาจเกิดขึ+น

จากการทาํศลัยกรรมแต่ละชนิด และควรปรึกษาแพทยเ์พื/อพูดคุยถึงความกงัวลใจ ขอ้สงสัยเกี/ยวกบั

การทาํศลัยกรรม และผลลพัธ์ที/ตนคาดหวงัก่อนตดัสินใจทาํศลัยกรรม เพื/อเตรียมความพร้อมรับมือ

และลดความเสี/ยงต่าง ๆ  ที/อาจเกิดขึ+น  

(Pobpad (ออนไลน์). (2016). สืบคน้จาก : https://bit.ly/2RLL6g0  (17 สิงหาคม 2562) 

              4) วธีิเลือกคลนิิกเสริมความงามหรือคลนิิกศัลยกรรมให้ปลอดภัย  

                การเสริมความงามเป็นสิ/งที/อยูคู่่กบัคนรักสวยรักงามอยา่งแยกจากกนัไม่ออก จึงเป็นเหตุ

ทาํใหธุ้รกิจดา้นความงามเติบโตขึ+นอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั โดยมีสถานเสริมความงามใหเ้ลือกอยา่ง

มากมาย ซึ/ งมีทั+งแบบคุณภาพสูงและคุณภาพตํ/าหรือที/เรียกว่าคลินิกเถื/อน เรามาดูกนัว่าวิธีเลือก

คลินิกเสริมความงามหรือคลินิกศลัยกรรมให้ปลอดภยั ใชบ้ริการแลว้จะไดรั้บความพึงพอใจอยา่ง

สูงสุดนั+นควรพิจารณาอยา่งไร 
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                   4.1 มีราคาที$พอเหมาะ  

                         ราคาควรสมเหตุสมผลไม่สูงหรือตํ/าจนเกินไปจากราคาที/อื/น เพราะราคามกัเป็นสิ/ง

แรก ๆ ที/ผูใ้ชบ้ริการคาํนึงเพื/อเขา้รับการบริการ ซึ/ งควรตอ้งหาเปรียบเทียบกนัหลาย ๆ แห่ง รวมทั+ง

ขอ้มูลรายละเอียดในการศลัยกรรมความงาม หากเป็นคลินิกที/ไดม้าตรฐานรับรองความปลอดภยั 

การใชต้วัยาและวสัดุเหล่านี+ มกัจะสั/งจากบริษทัตวัแทนจาํหน่ายที/ถูกตอ้งตามกฎหมาย ทาํให้ราคา

ในแต่ละที/ไม่ไดแ้ตกต่างกนัมาก อาจจะแตกต่างกนับา้งในดา้นความชาํนาญของแพทยที์/ให้บริการ 

ลกัษณะการใหบ้ริการ และความมีชื/อเสียงหรือความนิยมของคลินิกนั+นๆ มากกวา่แต่ถา้ไดใ้นราคา

ที/ถูกจนเกินไป นั/นเป็นเพราะตวัยาที/ใหบ้ริการอาจจะไม่ใช่ของแท ้100 %  อีกทั+งการใชบ้ริการกบัผู ้

ที/ให้บริการนอกสถานที/ก็อาจไม่ใช่ผูช้าํนาญอยา่งแทจ้ริง หากเกิดอนัตรายหรือมีผลขา้งเคียงหลงั

การใชบ้ริการไปแลว้ การเรียกร้องค่าเสียหายที/เกิดขึ+นคงทาํไดย้าก ดงันั+นราคาจึงเป็นตวัชี+วดัไดส่้วน

หนึ/งของการเลือกใชบ้ริการ 

                   4.2 มีแพทย์ที$ชํานาญและได้รับการรับรอง 

                         แพทยที์/ให้บริการจะตอ้งมีใบประกอบวิชาชีพอย่างถูกตอ้ง กล่าวไดว้่าศลัยแพทย์

ผูเ้ชี/ยวชาญนบัเป็นหัวใจหลกั เพราะหากไม่มีความชาํนาญก็อาจจะต่อการทาํให้การศลัยกรรมนั+น

ออกมาไดส้วยงามตรงใจผูเ้ขา้รับบริการ หรืออาจเกิดความผิดพลาดบางอย่างจนเป็นอนัตรายได ้

เพราะฉะนั+นการไดรั้บความนิยมของแพทยจึ์งเป็นขอ้หนึ/ งที/ไม่ควรมองขา้ม สําหรับประวติัและ

ผลงานของแพทยที์/ตอ้งการทราบ  ก็สามารถหาขอ้มูลไดที้/รายชื/อแพทยส์ภาก็จะทาํให้ทราบถึง

คุณสมบติัของแพทยไ์ด ้

                   4.3 คลนิิกต้องได้มาตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุข  

                         คลินิกเสริมความงามที/ให้บริการจะต้องมีเครื/ องมือพื+นฐานทางการแพทยแ์ละ

อุปกรณ์พร้อมสาํหรับกรณีฉุกเฉิน อยา่งเช่นเครื/องวดัความดนัโลหิตและเครื/องตรวจสอบคลื/นหวัใจ

หรืออุปกรณ์กูชี้พ เพื/อเป็นการดูแลความปลอดภยัเบื+องตน้ รวมทั+งจะตอ้งผ่านการตรวจสอบจาก

กระทรวงสาธารณสุข    ซึ/ งทางคลินิกตอ้งนําเอกสารรับรองนี+ ติดไวใ้นบริเวณที/ลูกคา้สามารถ

มองเห็นไดช้ดัเจนอีกดว้ย เพื/อยนืยนัวา่คลินิกไดม้าตรฐานอยา่งแน่นอนและเป็นการเพิ/มความมั/นใจ

ใหก้บัลูกคา้ 

                   4.4 สถานที$สะอาด  

                        สาํหรับขอ้นี+ เป็นภาพลกัษณ์ภายนอกที/เราสามารถตรวจสอบเบื+องตน้อยา่งง่าย ๆ เป็น

การบอกหรือสื/อว่าให้ความสําคญักับการทาํงาน การใส่ใจและดูแลรายละเอียดหรืออุปกรณ์ที/

ใหบ้ริการกมี็ความเป็นไปไดว้า่จะสะอาด น่าเขา้ใชบ้ริการดว้ยเช่นกนั 
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                   4.5 ให้คาํแนะนําอย่างละเอยีดและมีความเชี$ยวชาญ  

                         คลินิกที/มีมาตรฐานอยา่งถูกตอ้งมกัจะใหค้าํแนะนาํไดล้ะเอียด รอบรู้ ครอบคลุมทุก

ขอ้มูล รวมทั+งรายละเอียดของตวัยาที/ใชว้่าเป็นของแท ้นาํมาจากที/ใด ผลิตมาจากอะไร และผลดี

ผลเสีย ซึ/ งเป็นปกติที/ทางแพทยห์รือเจา้หนา้ที/จะยินดีตอบทุกขอ้สงสัย เพื/อให้ลูกคา้มั/นใจที/สุดจน

ตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ ดงันั+นก่อนเขา้รับบริการกอ็ยา่ละเลยที/จะสอบถามรายละเอียด และไม่ควรเขา้

รับบริการจากคลินิกที/ไม่ใหข้อ้มูลหรือมีขอ้มูลใหก้บัลูกคา้นอ้ย เพราะอาจหมายถึงการใชต้วัยาที/ไม่

แทแ้ละไม่ปลอดภยัได ้ซึ/ งการคน้หาวา่ตวัยาที/ใชไ้ดม้าตรฐานหรือไม่นั+น กส็ามารถหาขอ้มูลเพิ/มเติม

ตามสื/อหรืออินเทอร์เน็ตทั/วไปไดอี้กดว้ย 

                   4.6 มีข้อตกลงหลงัการใช้บริการ  

             คลินิกเสริมความงามควรมีการระบุขอ้ตกลงหรือเงื/อนไขที/เป็นประโยชน์กบัลูกคา้ 

กรณีถา้เกิดความผดิพลาดหลงัเขา้รับการใชบ้ริการ อยา่งเช่นการรับผดิชอบและการดูแลต่าง ๆ ขอ้นี+

ควรอยูใ่นเงื/อนไขที/รับไดโ้ดยไม่เอาเปรียบผูใ้ชบ้ริการจนเกินไป ผูเ้ขา้รับการบริการเสริมความงาม

ควรตอ้งหารายละเอียดในดา้นอื/น ๆ ประกอบดว้ย เช่น รีวิวความเห็นของผูใ้ชใ้นดา้นลบ ทั+งทางตวั

แพทยห์รือสถานที/ให้บริการนั+นว่าเคยไดรั้บการร้องเรียนดว้ยหรือไม่ เพื/อการตดัสินใจว่าเขา้ใช้

บริการแลว้จะปลอดภยัไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลงั 

(HONESTDOCS (ออนไลน์). (2019). สืบคน้จาก : https://bit.ly/2Zd6oe7 (17 สิงหาคม 2562) 

               5) การดูแลตัวเองหลงัทาํศัลยกรรม 

                   5.1 การประคบเยน็ (Cold compression) 

                  การประคบเย็น คือ การประคบด้วยความเย็นจัด ซึ/ งการประคบเย็นควรเริ/ มทาํ

หลงัจากที/ทาํการ ศลัยกรรม มาทนัที เพราะความเยน็จากการประคบเยน็จะเขา้ไปทาํให้เส้นเลือดที/

บริเวณดงักล่าวเกิดการหดตวั และเลือดมีการแข็งตวัทาํให้ไหลชา้ลด จึงสามารถช่วยลดการไหล

ของเลือดที/บริเวณที/เกิดแผล และยงัช่วยลดอาการบวมเนื/องจากเลือดไหลไปยงับริเวณแผลไดน้อ้ย 

จึงทาํให้อาการอกัเสบของเม็ดเลือดแดงและเม็ดเลือดขาวเกิดขึ+นน้อยลงนั/นเอง ผิวหนังที/บริเวณ

ดงักล่าวจึงมีอาการบวมน้อย สามารถฟื+ นตวัไดเ้ร็ว การศลัยกรรมที/เกิดขึ+นก็จะไดรู้ปทรงตามที/

ตอ้งการ วิธีการประคบเยน็ เริ/ มจากนําอุปกรณ์ให้ความเยน็ เช่น ผา้มาห่อนํ+ าแข็ง เยน็ (Hot cold 

pack) กระเป๋านํ+ าเยน็ ผา้เยน็ เป็นตน้ นาํอุปกรณ์มาประคบที/บริเวณทาํศลัยกรรม เช่น คาง แกม้ จมูก 

เตา้นม เป็นตน้ การประคบเยน็ควรประคบในช่วง 3 วนัแรกหรือจนอาการบวมเริ/มลดลง โดยใหท้าํ

การประคบวนัละ 4 ครั+ ง ครั+ งละ 10-20 นาที และในระหวา่งที/ทาํการประคบเยน็ถา้อุณหภูมิของเริ/ม

อุ่นขึ+นก็ควรทาํการเปลี/ยนให้มีความเยน็คงที/ในการประคบเยน็ เพื/อความเยน็จะไดค้งที/และไดผ้ล

เตม็ที/ 
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             5.2 การประคบร้อน (Warm compression)  

                   การประคบร้อน คือ การประคบดว้ยอุณหภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสแต่ไม่เกิน 

45 องสาเซลเซียส เพราะจะทาํให้ผิวเกิดการระคายเคืองหรือเป็นแผลผุพองได ้การประคบร้อนจะ

ประคบหลงัจากทาํ ศลัยกรรม ประมาณ 4-5 วนัหรือหลงัจากทาํการประคบเยน็แลว้จนแผลและ

บริเวณทาํการศลัยกรรมมีอาการบวมน้อยลง ความร้อนจากการประคบร้อนจะเขา้ไปทาํการขยาย

หลอดเลือดส่งผลใหเ้ลือดสามารถหมุนเวยีนไดดี้ขึ+น ช่วยคลายกลา้มเนื+อ เส้นประสาทและเนื+อเยื/อที/

บริเวณทาํการศลัยกรรม เมื/อเส้นเลือดมีการขยายตวัเลือดจึงสามารถนาํสารอาหารและออกซิเจนเขา้

ไปหล่อเลี+ยงเนื+อเยื/อที/บริเวณแผล ทาํใหเ้นื+อเยื/อที/มีการซ่อมแซมตวัเองไดเ้ร็วขึ+น แผลจึงหายกลบัเขา้

สู่สภาวะปกติไดเ้ร็วขึ+น เริ/มจากการเตรียมอุปกรณ์ประคบร้อน เช่น ถุงนํ+ าร้อน กระเป๋านํ+ าร้อน เป็น

ตน้ นาํไปประคบที/บริเวณทาํศลัยกรรมควรทาํวนัละ 2-3 รอบ โดยประคบรอบละประมาณ 20 นาที

ต่อครั+ ง โดยแบ่งประคบเป็นครั+ ง ๆ ละ 5 – 10 นาที อยา่ทาํการประคบร้อนต่อเนื/อง 20 นาที เพราะ

ความร้อนจะทาํใหผ้วิหนงัเกิดผพุองได ้

             5.3 รับประทานอาหารอ่อน 

                  อาหารสาํหรับผูที้/ทาํการ ศลัยกรรม ควรเลือกรับประทานอาหารที/มีรสชาติอ่อนไม่

เผ็ด   ไม่เค็มหรือหวานจดั และควรเลือกรับประทานอาหารที/ไม่ตอ้งทาํการเคลื/อนไหวอวยัวะ

ภายในปากมาก เช่น ตม้จืด โจ๊ก ขา้วตม้ นํ+ าซุป เป็นตน้ เพื/อป้องกนัการสั/นสะเทือนที/เกิดขึ+นใน

ขณะที/ทาํการเคี+ ยวหรือการกระทบกนัของฟันจะทาํให้บาดแผลที/เกิดขึ+นแรงสะเทือนจนเกิดการ

อกัเสบ หรืออาหารรสจดัโดยเฉพาะรสเผด็จดัจะทาํให้แผลเกิดความร้อนจากรสเผด็จะกระตุน้การ

ไหลเวียนของเลือด ทาํให้แผลจากการผ่าตดัมีโอกาสที/จะบวมมากขึ+น ซึ/ งผูที้/ทาํการศลัยกรรมคาง 

ปาก จมูกที/มีการเปิดแผลภายในปากจะตอ้งระมดัระวงัเป็นพิเศษอีกดว้ย เพราะแผลในปากมีโอกาส

ที/จะติดเชื+อไดม้าก เนื/องจากมีความชื+นและตอ้งสมัผสักบันํ+าลาย อาหารอยูต่ลอดเวลานั/นเอง   

             5.4 นอนให้หัวสูง 

                   ท่านอนที/เหมาะสมกบัผูที้/เขา้รับการ ศลัยกรรม ที/บริเวณส่วนบนของร่างกาย เช่น 

ใบหนา้ คาง คิ+ว เตา้นม เป็นตน้ ควรนอนใหศี้รษะสูงกวา่ส่วนของลาํตวัหรือจะนั/งหลบักดี็ เนื/องจาก

การนอนให้ศีรษะสูงกว่าลาํตวัเป็นทาํให้เลือดมีการสูบฉีดขึ+นไปยงับริเวณที/ทาํการศลัยกรรมได้

นอ้ยลง จึงสามารถช่วยลดอาการบวมให้นอ้ยลงได ้แต่ถา้นอนราบกบัพื+นเลือดจะไหลเขา้สู่บริเวณ

ศีรษะมากขึ+น ทาํใหแ้ผลมีอาการบวมมากขึ+น 

             5.5 งดเครื$องดื$มแอลกอฮอล์ 

                   แอลกอฮอลจ์ะเขา้ไปกระตุน้การไหลเวียนของเลือดไปทั/วร่างกาย ซึ/ งทาํให้เลือด

ไหลเขา้สู่บริเวณแผลของการ ศลัยกรรม ทาํใหเ้กิดการบวมเพิ/มขึ+น ดงันั+นหลงัจากทาํศลัยกรรมควร

งดดื/มเครื/องดื/มที/มีส่วนผสมของแอลกอฮอลจ์นกวา่จะแผลจะหายบวมและปากแผลปิดสนิท 
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             5.6 งดสูบบุหรี$ 

                  สาํหรับคนที/สูบบุหรี/ เป็นประจาํอยูแ่ลว้ ควรงดสูบบุหรี/หลงัการทาํ ศลัยกรรม อยา่ง

น้อย  7 วนั เพราะในบุหรี/ มีสารนิโคติน ( Nicotine ) ที/สามารถซึมผ่านทางเนื+อเยื/อผิวหนังเขา้สู่

ภายในร่างกายและออกฤทธิi ต่อระบบประสาท โดยสารนิโคตินจะทาํการกระตุน้ตวัรับสารสื/อ

ประสาทแอเซทิลโคลีนแบบนิโคตินิก ( Nicotinic acetylcholine receptors ) ให้มีการหลั/งของ

ฮอร์โมนอะดรีนาลีน ( Adrenaline ) ในปริมาณที/สูงขึ+น ซึ/ งฮอร์โมนอะดรีนาลีนจะเขา้ไปกระตุน้

การทาํงานของหวัใจทาํใหห้วัใจมีอตัราการเตน้สูงขึ+น จึงทาํใหเ้ลือดเกิดการไหลเวยีนไปยงับริเวณที/

ทาํการศลัยกรรม ส่งผลใหเ้กิดอาการบวมและมีความเสี/ยงในการอกัเสบมากขึ+นจากสารพิษที/อยูใ่น

บุหรี/ อีกดว้ย 

             5.7 ล้างแผลแต่พอด ี

                  แผลที/เกิดขึ+นจากการผา่ตดัเพื/อทาํ ศลัยกรรม ความลา้งดว้ยนํ+ าเกลือและเช็ดแผลให้

แห้งสนิท แลว้ทาดว้ยยาเบตาดีนหรือยาทาแผลที/แพทยจ่์ายยามาให้ ห้ามให้แผลเปียกหรือโดนนํ+ า

เป็นเวลานานจนกวา่แผลจะแห้งสนิทแลว้ เพราะถา้นํ+ าโดนแผลจะทาํให้เนื+อเยื/อรอบ ๆ บริเวณปาก

แผลเกิดการเปื/ อยยุย่และตาย โดยเฉพาะอยา่งยิ/งถา้นํ+ าที/โดนแผลมีเชื+อโรคหรือสิ/งสกปรกปนเปื+ อน

อยู ่เชื+อโรคจะเขา้ไปทาํจบัตวักบัเซลลผ์ิวหนงัทาํใหเ้ซลลผ์ิวหนงัไดรั้บออกซิเจนและสารอาหารได้

นอ้ย ส่งผลให้กระบวนการสร้างคอลลาเจน (Collagen) ที/ทาํให้แผลเกิดการประสาทตวัชา้จึงทาํให้

แผลหายชา้ และมีความเสี/ยงในการติดเชื+อในกระแสเลือดหากเชื+อโรคมีการแพร่กระจายเขา้สู่เส้น

เลือดซึ/งอาจเป็นอนัตรายต่อชีวติ   

             5.8 ทานยาตามกาํหนด 

                 หลงัจากที/ทาํการ ศลัยกรรม แพทยจ์ะใหย้ารับประทานเพื/อลดอาการอกัเสบ ลดบวม

แก่ผูเ้ขา้รับการศลัยกรรม ดงันั+นให้ผูท้าํศลัยกรรมรับประทานยาตามที/แพทยก์าํหนดมาจนหมด 

เพราะการรับประทานยาตามกาํหนดจะช่วยให้แผลหายเร็ว และลดความเสี/ยงในการเกิดอาการ

แทรกซ้อน ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื+อ อาการบวม การต่อตา้นสิ/งแลปกปลอมของร่างกาย หรือการ

เคลื/อนของวสัดุที/ใส่เขา้ไป ทาํใหผ้ลการศลัยกรรมออกมาสวยตรงตามความตอ้งการของคนไข ้และ

ควรไปตามนัดที/แพทยก์าํหนดมาทุกครั+ ง เพื/อที/แพทยจ์ะไดติ้ดตามผลการศลัยกรรม หรือเมื/อเกิด

ความผดปกติ เช่น แผลบวมมาก มีหนอง หรือวสัดุเคลื/อนที/จากตาํแหน่งที/ตอ้งการ ควรรีบไปพบ

แพทยใ์นทนัที เพื/อใหแ้พทยท์าํการแกไ้ขและรักษา อยา่ทาํการแกไ้ขดว้ยตนเองหรือหาซื+อยากินเอง

อยา่งเด็ดขาด (Amprohealth (ออนไลน์). (2017). สืบคน้จาก : https://bit.ly/2KXOjYa (17 สิงหาคม 

2562) 
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                     การทาํศลัยกรรมตกแต่งใบหนา้ สามารถช่วยแกไ้ข รูปหนา้ และสดัส่วน (Proportions) 

ให้เขา้สู่สมดุล (Balance) พร้อมกบัตกแต่งเพิ/มมิติของ หน้าผาก จมูก โหนกแก้ม กราม คาง ให้

สวยงามมีเสน่ห์น่ามองมากยิ/งขึ+น เป็นการเพิ/มความสวยงาม สร้างความมั/นใจ และเป็นที/นิยมอยา่ง

มากในทั/วโลก ไม่เฉพาะแต่ผูห้ญิง แมก้ระทั/งผูช้ายก็ผ่านการทาํศลัยกรรมเช่นกนั การที/หลายคน

พยายามทาํให้หน้าตาของตวัเองดูดีขึ+นดว้ยเครื/องสําอาง อาจช่วยไดใ้นระดบัหนึ/ ง แต่แทจ้ริงแลว้

ปัญหาเรื/องโครงสร้างรูปทรง ร่องรอยพบัของผวิ  ความหยอ่นคลอ้ยของผวิหนงั จุดบกพร่องเหล่านี+

ต้องอาศัยการผ่าตัดเพื/อแก้ไข  ปรับแต่งข้อด้อยให้เด่นขึ+ น  และสวยงามตามเทรนด์  แต่การ

ทาํศลัยกรรมก็มีความเสี/ยงที/อาจเกิดขึ+นไดม้ากมาย เช่น เกิดแผลเป็น ผลลพัธ์ที/ไดไ้ม่เป็นที/พอใจ มี

เลือดคั/ง หรืออาจรุนแรงถึงขั+นอวยัวะบางส่วนเสียหาย ดังนั+ น ก่อนตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัด

ศลัยกรรมเพื/อปรับเปลี/ยนรูปโฉม ควรศึกษาขอ้มูลเกี/ยวกบัความเสี/ยงและภาวะแทรกซ้อนที/อาจ

เกิดขึ+น เช่น การเลือกคลินิกเสริมความงามหรือคลินิกศลัยกรรมใหป้ลอดภยั, มีแพทยที์/ชาํนาญและ

ไดรั้บการรับรอง, คลินิกไดม้าตรฐานตามกระทรวงสาธารณสุข เป็นตน้ 

                     การดูแลตวัเองหลงัจากการทาํศลัยกรรมที/ถูกตอ้งสามารถช่วยใหแ้ผลที/เกิดขึ+นหลงัการ

ทาํศลัยกรรมหายเร็วขึ+นและผลการศลัยกรรมออกมาสวยตามที/ตอ้งการและช่วยลดความเสี/ยงใน

การติดเชื+อ เกิดการอกัเสบ แผลฉีกขาดหรือเกิดรอยแผลเป็นที/สังเกตเห็นชดัเจน แต่ถา้ทาํการดูแล

ตนเองหลงัจากการทาํศลัยกรรมไม่ถูกตอ้งเหมาะสมแลว้ยอ่มทาํให้มีความเสี/ยงในการเกิดอาการ

แทรกซอ้นขึ+นหลงัจากการทาํศลัยกรรมได ้ซึ/ งถา้เกิดขึ+นเพียงเลก็นอ้ยยอ่มส่งผลเพียงแค่ทาํใหแ้ผลที/

เกิดขึ+นหายชา้ตอ้งอาศยัเวลาในการผกัฟื+ นนานขึ+น แต่ถา้ผิดพลาดอยา่งมากอาการแทรกซ้อนหลงั

การทําศัลยกรรมย่อมมีความรุนแรงถึงขนาดต้องทําการศัลยกรรมซํ+ าอีกครั+ งเพื/อตกแต่งหรือ

ปรับปรุงการศลัยกรรมให้ดีขึ+นหรืออาจร้ายแรงถึงขึ+นเสียชีวิตก็เป็นได ้ดงันั+นการดูแลตวัเองหลงั

การศลัยกรรมจึงมีความสาํคญัมาก 

 

          2.1.6 ความหมายของ AR 

                  1) ความเป็นมาของ AR 

                    เทคโนโลยีนี+ ได้ถูกพฒันามาตั+ งแต่ปี ค.ศ. 2004 จดัเป็นแขนงหนึ/ งของงานวิจยัด้าน

วิทยาการคอมพิวเตอร์ ว่าดว้ยการเพิ/มภาพเสมือนของโมเดลสามมิติที/สร้างจากคอมพิวเตอร์ลงไป

ในภาพที/ถ่ายมาจากกลอ้งวิดีโอ กลอ้งเวบ็แคม หรือกลอ้งในโทรศพัทมื์อถือ แบบเฟรมต่อเฟรมดว้ย

เทคนิคทางดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิก แต่ดว้ยขอ้จาํกดัทางเทคโนโลยจึีงมีการใชไ้ม่แพร่หลายเท่าไหร่  

แต่ปัจจุบนัเทคโนโลยมืีอถือ และการสื/อสารขอ้มูลไร้สาย รวมทั+งการประมวลต่าง ๆ มีความรวดเร็ว

ขึ+ นและมีราคาถูก  จึงทําให้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน  และแทบเล็ต  ทําให้เทคโนโลยีที/อยู่แต่ใน

หอ้งทดลอง กลบักลายมาเป็นแอพที/สามารถดาวน์โหลดมาใชง้านกนัง่าย ๆ ไปแลว้  โดยในช่วง 2-3 
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ปีมานี+  AR เป็นเรื/ องที/ถูกกล่าวถึงอยู่เป็นระยะ แม้จะไม่ฮอตฮิตเหมือนแอพตวัอื/น ๆ ก็ตาม  แต่

อนาคตยงัไปไดอี้กไกล  ทั+ง VR และ AR สามารถนาํมาประยกุตใ์ชง้านไดก้วา้งขวางหลากหลาย ทั+ง

ดา้น อุตสาหกรรม การทหาร การแพทย ์การตลาด การบนัเทิง การสื/อสาร และ การศึกษา 

                 2) Augmented Reality 

                     AR เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที/ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real) เขา้กบัโลกเสมือน 

(Virtual) โดยผา่นอุปกรณ์ทางดา้นฮาร์ดแวร์รวมกบัการใชซ้อฟตแ์วร์ต่าง ๆ ทาํใหส้ามารถมองเห็น

ภาพที/มีลกัษณะเป็นวตัถุ (Object) แสดงผลในจอภาพกลายเป็นวตัถุ 3 มิติ ลอยอยูเ่หนือพื+นผวิจริง มี

การแสดงผลที/แสดงวตัถุมีการเคลื/อนไหว ดูมีมิติมีความตื/นเตน้เร้าใจ โดยสามารถนาํรูปแบบใหม่

ของการนาํเสนอสินคา้ลอยออกมานอกจอคอมพิวเตอร์ ซึ/ งเป็นการนาํเสนอรูปแบบใหม่ในโลก

สังคมออนไลน์หรือการตลาดออนไลน์อีกทางหนึ/ง วา่กนัวา่ นี/จะเป็นการเปลี/ยนแปลงโฉมหนา้สื/อ

ยุคใหม่ พอๆ กบัเมื/อครั+ งเกิดอินเทอร์เน็ตขึ+นในโลกก็ว่าได ้หากเปรียบสื/อต่าง ๆ เสมือน “กล่อง” 

แล้ว AR คือการเด้งออกมาสู่โลกใหม่ภายนอกกล่องที/สร้างความตื/นเต้นเร้าใจ ในรูปแบบ 

Interactive Media โดยแทจ้ริง 

                  เทคโนโลยีเสมือนจริงนี+  มีหลกัการทาํงานโดยสามารถแบ่งประเภทตามส่วนวิเคราะห์

ภาพ (Image Analysis) เป็น  2  ประเภท ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ภาพโดยอาศยั Marker เป็นหลกัในการ

ทาํงาน (Marker based AR)   และการวิเคราะห์ภาพโดยใชล้กัษณะต่าง ๆ ที/อยูใ่นภาพมาวิเคราะห์ 

(Marker-less based AR) หลกัการของเทคโนโลยเีสมือนจริง ประกอบดว้ย 

                  2.1 Marker หรือ Markup  

                        เป็นเครื/องหมายหรือสญัลกัษณ์ หรือรูปภาพที/กาํหนดไวเ้ป็นตวัเปรียบเทียบ กบัสิ/งที/

เกบ็ไวใ้นฐานขอ้มูล (Marker Database) 

                  2.2 กล้องวดิโีอ เวบ็แคมกล้องโทรศัพท์มือถือหรือตวัจับ Sensor อื$น ๆ 

                        เพื/อทาํการการวิเคราะห์ภาพ (Image Analysis) และวิเคราะห์จาก marker ประเภท

อื/นๆ ที/กาํหนดไว ้โดยระบบจะทาํการคาํนวณค่าตาํแหน่งเชิง 3 มิติ (Pose Estimation) ของ Marker 

เทียบกบักลอ้ง 

                  2.3 ส่วนการแสดงผลภาพ 

                        จอภาพคอมพิวเตอร์ หรือจอภาพโทรศพัทมื์อถือ หรืออื/น ๆ                   

                  2.4 ซอฟต์แวร์หรือส่วนประมวลผลเพื$อสร้างภาพหรือวตัถุแบบสามมิติ 

                         กระบวนการสร้างภาพสองมิติจากโมเดล 3 มิติ (3D Rendering) เป็นการเพิ/มขอ้มูล

เขา้ไปในภาพโดยใชค่้าตาํแหน่งเชิง 3 มิติที/คาํนวณไดจ้นไดภ้าพหรือขอ้มูลซอ้นทบัไปบนภาพจริง  
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                  3) พืLนฐานหลกัของ AR 

                    ใชห้ลกัการของการตรวจจบัการเคลื/อนไหว (Motion Detection) การตรวจจบัการเตน้

หรือการเคาะ (Beat Detection) การจดจาํเสียง (Voice Recognize) และการประมวลผลภาพ (Image 

Processing) โดยนอกจากการตรวจจบัการเคลื/อนไหวผ่าน Motion Detect  แล้ว การตอบสนอง

บางอยา่งของระบบผา่นสื/อนั+น  ตอ้งมีการตรวจจบัเสียงของผูใ้ชแ้ละประมวลผลดว้ยหลกัการ Beat  

Detection เพื/อให้เกิดจงัหวะในการสร้างทางเลือกแก่ระบบ เช่น เสียงในการสั/งให้ตวั  Interactive 

Media ทาํงาน 

                     ทั+งนี+ การสั/งการดว้ยเสียงจดัวา่เป็น  AR  และในส่วนของการประมวลผลภาพนั+น เป็น

ส่วนเสริม เพราะเน้นไปที/การทาํงานของปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent: AI) ในการสื/อ

อารมณ์กบัผูใ้ชบ้ริการผ่านสีและรูปภาพ  เทคโนโลยี AR นี+ จะสามารถทาํให้ผูใ้ชเ้ห็นภาพเสมือน

จริงไดร้อบ โดยไม่จาํเป็นจะตอ้งเดินทางไปสถานที/จริง 

(คลงัความรู้ Scimath (ออนไลน์). (2018). สืบคน้จาก https://bit.ly/2Gt4YmK (17 สิงหาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 2.2 ตวัอยา่งการใชง้าน AR  

รูปที$ 2.3 ตวัอยา่งการใชง้าน AR ในการเรียนการสอน 
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                  4) ประโยชน์ของ เทคโนโลย ีAR (Augmented Reality) 

            4.1 ด้านธุรกจิและการขาย  

                  เริ/มหันมาใช ้Augmented Reality เพื/อนาํเสนอสินคา้เพื/อสร้างความน่าสนใจให้กบั

ลูกคา้ โดยมีการประยุกต์เขา้กบั Smart phone เพื/อให้ลูกคา้สามารถสแกนรูปถ่ายของสินคา้และ

แสดงขอ้มูลของสินคา้เพิ/มเติมในรูปแบบวิดีโอ และสื/อ 3 มิติ หรือใชเ้พื/อจาํลองการใชง้านสินคา้ 

นั+น ๆ เช่น จาํลองการสวมใส่เสื+อผา้ หรือเครื/องประดบั เป็นตน้ 

            4.2 ด้านการแพทย์ 

                  มีการนาํประยกุตใ์ชใ้นการผ่าตดัเพื/อแสดงขอ้มูลอวยัวะของคนไขแ้บบ Real-time  

เช่นการจาํลองภาพเอกซเรยที์/ไดจ้ากการทาํ Ultrasound เพื/อจาํลองตาํแหน่งของเนื+องอกภายใน

ร่างกายของคนไข ้

            4.3 ด้านการศึกษา 

                 ครูผูส้อนมีการนาํมาประยกุตใ์ชใ้นห้องเรียน เพื/อสร้างบรรยากาศในการเรียนให้น่า

ตื/นเตน้ และแปลกใหม่ ทาํใหผู้เ้รียนเกิดการสนใจเรียนรู้ 

            5) โปรแกรมที$ใช้ในการสร้าง AR แอพพลเิคชั$น 

            5.1 โปรแกรม Maya 3D ใชใ้นการสร้างโมเดล 3 มิติ 

            5.2 โปรแกรม Vuforia ใชใ้นการสร้าง Database 

            5.3 โปรแกรม Unity 3D ใชใ้นการสร้างแอพพลิเคชั/น 

                   5.4 โปรแกรม Android Studio ใชใ้นการ Build ไฟล ์.apk สาํหรับติดตั+งบนอุปกรณ์

ระบบปฏิบติัการ Android (Sites (ออนไลน์). (2018). สืบคน้จาก : https://bit.ly/2GpwgJA  (17 

สิงหาคม 2562) 

รูปที$ 2.4 ตวัอยา่งการใชง้าน AR ดา้นโฆษณา 
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        2.1.7 ความหมายของแอนิเมชั$น 

                   1) แอนิเมชัน (Animation) หมายถึง กระบวนการที/เฟรมแต่ละเฟรมของภาพยนตร์ ถูก

ผลิตขึ+นต่างหากจาก กนัทีละเฟรม แลว้นาํมาร้อยเรียงเขา้ดว้ยกนั โดยการฉายต่อเนื/องกนั ไม่วา่จาก

วิธีการ ใชค้อมพิวเตอร์กราฟิก ถ่ายภาพรูปวาด หรือ หรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจาํลองที/ค่อย ๆ 

ขยบัเมื/อนาํภาพดงักล่าวมาฉาย ดว้ยความเร็ว ตั+งแต่ 16 เฟรมต่อวินาที ขึ+นไป เราจะเห็นเหมือนว่า

ภาพดงักล่าวเคลื/อนไหวไดต่้อเนื/องกนั ทั+งนี+ เนื/องจาก การเห็นภาพติดตาในทาง คอมพิวเตอร์ การ

จดัเก็บภาพแบบอนิเมชนัที/ใชก้นัอย่างแพร่หลายในอินเทอร์เน็ต ไดแ้ก่เก็บในรูปแบบ GIF MNG 

SVG และ แฟลช 

 2) ชนิดของแอนิเมชั$น 

                   2.1 Drawn Animation คือ แอนิเมชั/นที/เกิดจากการวาดภาพหลาย ๆ พนัภาพ  แต่การ

ฉายภาพเหล่านั+ นผ่านกล้องอาจใช้เวลาไม่กี/นาที  เป็นกระบวนการที/ ใช้สําหรับการสร้าง

ภาพเคลื/อนไหวภาพยนตร์มากที/สุด และเป็นการสร้างชิ+นงานแอนิเมชั/นดว้ยภาพวาดซึ/งจะมีการวาด

ภาพลงบนกระดาษก่อนเพื/อสร้างภาพลวงตาของการเคลื/อนไหว แต่ละรูปวาดจะแตกต่างกัน

เลก็นอ้ย หลายพนัภาพและฉายภาพเหล่านั+นผา่นกลอ้งบนัทึกภาพ หรือกลอ้งวดีิโอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

 

 

รูปที$ 2.6 ตวัอยา่งการ์ตูนอนิเมชั/น 

 

รูปที$ 2.5 ตวัอยา่ง Drawn Animation 
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                   2.2 Stop Motion หรือเรียกว่า Model Animation เป็นการถ่ายภาพแต่ละขณะของ

หุ่นจาํลองที/ค่อยๆขยบั อาจจะเป็นของเล่น หรืออาจจะสร้างตวัละครจาก Plasticine วสัดุที/คลา้ยกบั

ดินนํ+ ามนัโดยโมเดลที/สร้างขึ+นมาสามารถใชไ้ดอี้กหลายครั+ ง และยงัสามารถผลิตไดห้ลายตวั  ทาํให้

สามารถถ่ายทาํไดห้ลายฉากในเวลาเดียวกนั  แต่การทาํ Stop Motion นั+น ตอ้งอาศยัเวลาและความ

ทุ่มเทมาก เช่น การผลิตภาพยนตร์เรื/อง James and the Giant Peach สามารถผลิตได ้10 วินาทีต่อวนั

เท่านั+น วธีินี+ เป็นงานที/ตอ้งอาศยัความอดทนมาก 

 

 

 

 

          

 

 

                   2.3. Computer Animation  ปัจจุบนัมีซอฟทที์/สามารถช่วยให้การทาํแอนิเมชั/นง่ายขึ+น 

เช่น โปรแกรม Maya, Macromedia และ 3D Studio Max เป็นตน้ วิธีนี+ เป็นวิธีที/ประหยดัเวลาการ

ผลิตและประหยดัตน้ทุนเป็นอยา่งมาก เช่น ภาพยนตร์เรื/อง Toy Story ใชแ้อนิเมเตอร์เพียง 110 คน

เท่านั+น  (kanlayanee (ออนไลน์). (2017). สืบคน้จาก https://bit.ly/1EQxl3c (17 สิงหาคม 2562) 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

รูปที$ 2.7 ตวัอยา่งการ์ตูนอนิเมชั/น 

 

รูปที$ 2.8 ตวัอยา่งการ์ตูนอนิเมชั/น 
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         3) องค์ประกอบสําคญัของแอนิเมชั$น 

            3.1 Squash and Stretch  

                 วตัถุต่าง ๆ ลว้นมีความยดืหยุน่ไม่วา่จะเป็นผวิหนงั หรือลูกบอล การกระดอนของลูก

บอลนั+นจะมีการยืดหดตวัเมื/อกระทบกบัพื+น ดงันั+นจึงนาํหลกัการเดียวกนัมาใช้ในการสร้างการ

เคลื/อนไหวที/สมจริงอา้งอิงตามแบบของวตัถุที/ควรจะเป็น 

            3.2 Anticipation 

                  เป็นการสร้างลาํดบัการเคลื/อนไหวโดยคาํนึงถึงความสมจริงเป็นหลกั อยา่งเช่นนกั

เตน้ที/กระโดดลงมาจากเวทีจะตอ้งยอ่เข่าก่อนเสมอ หรือนกักอลฟ์ก่อนจะตีลูกดา้นหนา้ตอ้งสวิงไม้

ไปดา้นหลงัก่อนเสมอ ซึ/ งทุกอยา่งลว้นอา้งอิงจากการเคลื/อนไหวทางกายภาพของมนุษยใ์นชีวติจร   

            3.3 Staging 

                  หลกัการนี+ คลา้ยกบัการแสดงละครในโรงละครทั/วไป วตัถุประสงค์คือการสร้าง

ความสนใจให้กบัผูช้ม ดงันั+นควรกาํหนดว่าจะให้อะไรสําคญัสุดในการแสดงในฉากนั+น ๆ การ

นาํไปใชส้ามารถทาํไดห้ลากวธีิ ยกตวัอยา่งเช่นจดัตวัละครใหอ้ยูใ่นฉากพร้อมกบัใส่ไฟ และแสงเงา

ในมุมที/เหมาะสม จุดประสงคคื์อการรักษาสิ/งที/ตอ้งโฟกสั หลีกเลี/ยงรายละเอียดที/ไม่จาํเป็นใหม้าก

ที/สุด 

            3.4 Straight Ahead Action and Pose to Pose 

                  หลกัการสร้างการเคลื/อนไหวของแอนิเมชั/นมีอยูส่องชนิดหลกั ๆ โดยจะประกอบ

ไปดว้ย Straight Ahead Action เหมาะสาํหรับวตัถุทั/วไปที/ไม่ใช่สิ/งมีชีวิต โดยจะเป็นการสร้างแบบ

ทีละเฟรมตั+งแต่ตน้จนจบเฟรม สาํหรับ Pose to Pose สาํหรับสร้างการเคลื/อนไหวของสิ/งมีชีวติอยา่ง

สัตว ์หรือมนุษย ์เป็นวิธีที/นิยมใชก้นัอย่างแพร่หลายในปัจจุบนัเพราะมีความสะดวกในการสร้าง

และปรับแต่งไดง่้าย 

            3.5 Follow Through and Overlapping Action 

                  เป็นสองสิ/งที/จะช่วยสร้างความสมจริงให้กบัการเคลื/อนไหวของวตัถุต่างๆ โดย

อา้งอิงตามกฎของฟิสิกส์ และแรงเฉื/อย Follow Through หมายความว่าเมื/อตวัละครหยุดเดินการ

เคลื/อนไหวจะไม่หยดุทนัที จะมีแรงมากระทาํใหเ้กิดความเคลื/อนไหวเลก็นอ้ยของร่างกายเพื/อแสดง

ถึงการรักษาความสมดุลของร่างกาย 

            3.6 Overlapping Action  

                  แนวโนม้ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายที/จะเคลื/อนที/ในอตัราส่วนที/ต่างกนั อยา่งเช่น

ร่างกายมนุษยมี์ลาํตวัเป็นแกนกลาง ประกอบดว้ยแขน ขา หวัและผม ทั+งผมจะเคลื/อนไหวตามการ

เคลื/อนที/ของลาํตวั 
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            3.7 Slow In and Slow Out 

                  การเคลื/อนไหวของร่างกายมนุษยแ์ละวตัถุอื/น ๆ ส่วนใหญ่ตอ้งการเวลาในการเร่ง

และชะลอตวั สําหรับเหตุผลนี+ จะทาํให้ภาพเคลื/อนไหวจะดูสมจริงมากขึ+น หากมีวตัถุอยู่ใกลก้บั

จุดเริ/มตน้และจุดสิ+นสุดของการกระทาํ โดยเนน้แรงกระทาํในช่วงตน้ เบาลงในช่วงกลาง และเบา

สุดในช่วงสุดทา้ยของเฟรม 

            3.8 Arc 

                  การเค ลื/ อน ที/ ตามธรรมชาติ ส่วนใหญ่ จะมีวิ ถี โค้ง  และหลักในการส ร้าง

ภาพเคลื/อนไหวควรเป็นไปตามหลกัการนี+ โดยทาํตาม “Arc” เพื/อสร้างการเคลื/อนไหวที/ดูสมจริง

ให้กับวตัถุ (cizgiliblog (ออนไลน์). (2018). สืบค้นจาก :  https://bit.ly/2mVOISz / (17 สิงหาคม 

2562) 
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2.1.8 คาแรคเตอร์ตวัละคร 

 

 รูปที$ 2.9 Character ทานตะวนั 
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ชื/อตวัละคร : ทานตะวนั 

เพศ : หญิง 

บุคลิก : เป็นสาวสวย มีความมั/นใจ หลงตวัเอง รักสวยรักงาม ชอบอิจฉาคนที/สวยกวา่ 

กรุ๊ปเลือด : AB 

ความสูง : 170 ซม. 

นํ+าหนกั : 57 กก. 

สิ/งที/ชอบ : การแต่งตวั การแต่งหนา้ การดูแลตวัเอง 

    ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบตัวละครมาจากตัวการ์ตูนจากเรื/ อง Kuroko no 

basuke ที/มีชื/อว่า โมโมอิ ซัทสึกิ เธอเป็นสาวสวยหน้าอกแตงโมที/ชายหนุ่มต่างหมายปอง เป็น

ผูห้ญิงที/มีความมั/นใจในตนเอง ซึ/ งมีความคลา้ยคลึงกบัตวัละครหลกัของบทนิทานเรื/องนี+  ทางคณะ

ผูจ้ดัทาํจึงไดดึ้งความงดงาม และความมั/นใจของ โมโมอิ ซัทสึกิ มาใช้ในการออกแบบตวัละคร 

ทานตะวนั และเพิ/มความดุร้าย และบุคลิกดา้นลบ เขา้ไปในดวงตาและท่าทางการแสดงออกของตวั

ละคร เพื/อใหเ้หมาะสมกบับทนิทานเรื/องนี+มากขึ+น 

 
รูปที$ 2.10 ตวัอยา่งคาแรคเตอร์จากเรื/อง Kuroko no basuke ที/มีชื/อวา่ โมโมอิ ซทัสึกิ 

อ้างองิมาจาก : kurokonobasuke.wikia.com 
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รูปที$ 2.11 Character ภุมเรศ 
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ชื/อตวัละคร : ภุมเรศ 

บทบาท : พอ่ของทานตะวนั 

เพศ : ชาย 

บุคลิก : พดูนอ้ยเคร่งครึม มีความเป็นนกัธุรกิจ มีเหตุผลในการกระทาํและการพดูเสมอ 

กรุ๊ปเลือด : AB 

ความสูง : 187 ซม. 

นํ+าหนกั : 70 กก. 

  ไดรั้บแรงบนัดาลใจในการออกแบบตวัละครมาจาก นายรัฐพงศ ์ธนะพฒัน์ หรือ คุณเคลลี/ 

โดยดึงเอาลกัษณะที/ดูเป็นชายสมบูรณ์แบบ มาดนักธุรกิจ มีความมั/นใจในแววตาและการพูด 

เหมาะสมที/จะเป็นพอ่ของทานในบทนิทานที/ทางคณะผูจ้ดัทาํหวงัไว ้

 

 

 

รูปที$ 2.12 รัฐพงศ ์ธนะพฒัน์  (เคลลี/) 

 
อ้างองิมาจาก : https://bit.ly/2NwP0uB  
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รูปที$ 2.13 Character มธุการี 
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ชื/อตวัละคร : มธุการี 

บทบาท : แม่ของทานตะวนั 

เพศ : หญิง 

บุคลิก : สวย สง่า กลา้หาญ ดุดนั  

กรุ๊ปเลือด : o 

ความสูง : 167 ซม. 

นํ+าหนกั : 52 กก. 

  ไดรั้บแรงบนัดาลใจในการออกแบบตวัละครมาจาก  นางสิเรียม  ภกัดีดาํรงฤทธิi   หรือ คุณ

แอน  โดยดึงเอาลกัษณะที/ดูเป็นสาวมีอายุที/สวย และมั/นใจในตนเอง  มีความดุดนัและรุนแรงใน

แววตา เป็นผูห้ญิงที/เก่งและเพียบพร้อม  เหมาะสมที/จะเป็นแม่ของทานในบทนิทานที/ทางคณะ

ผูจ้ดัทาํหวงัไว ้

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

รูปที$ 2.14 สิเรียม  ภกัดีดาํรงฤทธิi  (แอน) 

อ้างองิมาจาก : https://bit.ly/2ziNq7e  

 

 



58 

 

        2.1.9 ทฤษฎสีี  

           ลกัษณะกระทบต่อสายตาให้เห็นเป็นสีมีผลถึงจิตวิทยา คือมีอาํนาจให้เกิดความเขม้ของ

แสงที/อารมณ์และความรู้สึกได ้การที/ไดเ้ห็นสีจากสายตาสายตาจะส่งความรู้สึกไปยงัสมองทาํให้

เกิดความรู้สึก ต่าง ๆ ตามอิทธิพลของสี เช่น สดชื/น ร้อน ตื/นเตน้ เศร้า สีมีความหมายอย่างมาก

เพราะศิลปินต้องการใช้สีเป็นสื/อสร้างความประทับใจในผลงานของศิลปะและสะท้อนความ

ประทบัใจนั+นใหบ้งัเกิดแก่ผูดู้มนุษยเ์กี/ยวขอ้งกบัสีต่าง ๆ อยูต่ลอดเวลาเพราะทุกสิ/งที/อยูร่อบตวันั+น

ลว้นแต่มีสีสันแตกต่างกนัมากมาย สีเป็นสิ/งที/ควรศึกษาเพื/อประโยชน์กบัตนเองและ ผูส้ร้างงาน

จิตรกรรมเพราะ เรื/องราวองสีนั+นมีหลกัวิชาเป็นวิทยาศาสตร์จึงควรทาํความเขา้ใจวิทยาศาสตร์ ของ

สีจะบรรลุผลสาํเร็จในงานมากขึ+น ถา้ไม่เขา้ใจเรื/องสีดีพอสมควร ถา้ไดศึ้กษาเรื/องสีดีพอแลว้ งาน

ศิลปะกจ็ะประสบความสมบูรณ์เป็นอยา่งยิ/ง 

                 1) ทฤษฎสีีมี 3 ขัLน 

                      ทฤษฎีสีขั+นที/ 1 คือ แม่สี ไดแ้ก่ สีแดง   สีเหลือง  สีนํ+าเงิน 

                       ทฤษฎีสีขั+นที/ 2 คือ สีที/เกิดจากสีขั+นที/ 1 หรือแม่สีผสมกนัในอตัราส่วนที/เท่ากนั 

จะทาํให ้เกิดสีใหม่ 3 สี ไดแ้ก่   

                           สีแดง ผสมกบัสีเหลือง  ไดสี้ ส้ม 

                           สีแดง ผสมกบัสีนํ+าเงิน  ไดสี้ม่วง 

                           สีเหลือง ผสมกบัสีนํ+าเงิน  ไดสี้เขียว  

                       ทฤษฎีสีขั+นที/ 3 คือ สีที/เกิดจากสีขั+นที/ 1 ผสมกบัสีขั+นที/ 2 ในอตัราส่วนที/เท่ากนั 

จะไดสี้อื/น ๆ อีก 6  สี คือ 

                          สีแดง ผสมกบัสีส้ม  ไดสี้ ส้มแดง 

                          สีแดง ผสมกบัสีม่วง  ไดสี้ม่วงแดง 

                          สีเหลือง ผสมกบัสีเขียว ไดสี้เขียวเหลือง 

                          สีนํ+าเงิน ผสมกบัสีเขียว  ไดสี้เขียวนํ+าเงิน 

                          สีนํ+าเงิน ผสมกบัสีม่วง  ไดสี้ม่วงนํ+าเงิน 

                          สีเหลือง ผสมกบัสีส้ม ไดสี้ส้มเหลือง  

                         โทนของสี  กลุ่มสีที/ปรากฏแลว้ใหค้วามรู้สึกที/แตกต่างกนัมีอยู ่2 โทน 

            สีโทนร้อน หมายถึง ชุดสีที/ประกอบดว้ย สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีแดง และสีม่วง

แดง สีวรรณะร้อนให้ความรู้สึกตื/นตา มีพลงั อบอุ่น สนุกสนาน และดึงดูดความสนใจไดดี้ โครงสี

ร้อนนี+ สภาพโดยรวมจะมีความกลมกลืนของสีมากควรมีสีเยน็มาประกอบบา้งทาํให้ภาพมีความ

น่าสนใจมากขึ+น 
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           สีโทนเยน็ หมายถึง ชุดสีที/ประกอบดว้ยสีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวนํ+ าเงิน สีนํ+ าเงิน และ

สีม่วงนํ+ าเงิน  โครงสีเย็นให้ความรู้สึกสุภาพ  สงบ  ลึกลับ  เยือกเย็น  ในทางจิตวิทยาสีเย็นมี

ความสัมพนัธ์กบัความรู้สึกหดหู่ เศร้า โครงสีเยน็ควรมีสีร้อนแทรกบา้งจะทาํให้ผลงานดูน่าสนใจ

มากขึ+น 

 

 

 

 

                       2) ความรู้สึกเกี$ยวกบัสีในเชิงจิตวทิยา        

                             2.1 สีแดง ให้ความรู้สึกร้อน  รุนแรง กระตุน้ ทา้ทาย  เคลื/อนไหว  ตื/นเตน้ เร้าใจ  

มีพลงั ความอุดมสมบูรณ์ ความมั/งคั/ง  ความรัก ความสาํคญั  อนัตราย 

                             2.2 สีส้ม ให้ความรู้สึก ร้อน  ความอบอุ่น ความสดใส  มีชีวิตชีวา  วยัรุ่น  ความ

คึกคะนอง การปลดปล่อย  ความเปรี+ ยว  การระวงั 

                             2.3 สีเหลือง ใหค้วามรู้สึกแจ่มใส  ความสดใส  ความร่าเริง  ความเบิกบานสดชื/น 

ชีวติใหม่  ความสด  ใหม่  ความสุกสวา่ง  การแผก่ระจาย  อาํนาจบารมี 

                             2.4 สีเขียว  ใหค้วามรู้สึก สงบ  เงียบ  ร่มรื/น  ร่มเยน็  การพกัผอ่น  การผอ่นคลาย 

ธรรมชาติ  ความปลอดภยั  ปกติ  ความสุข  ความสุขมุ  เยอืกเยน็ 

                             2.5 สีนํLาเงิน  ให้ความรู้สึกสงบ  สุขุม  สุภาพ  หนักแน่น  เคร่งขรึม  เอาการเอา

งาน ละเอียด  รอบคอบ  สง่างาม  มีศกัดิi ศรี  สูงศกัดิi   เป็นระเบียบถ่อมตน 

                             2.6 สีม่วง ให้ความรู้สึก มีเสน่ห์  น่าติดตาม  เร้นลบั  ซ่อนเร้น  มีอาํนาจ  มีพลงั

แฝงอยู ่ความรัก  ความเศร้า  ความผดิหวงั  ความสงบ  ความสูงศกัดิi  

                             2.7 สีฟ้า ให้ความรู้สึก ปลอดโปร่งโล่ง  กวา้ง  เบา  โปร่งใส สะอาด ปลอดภยั  

ความสวา่ง ลมหายใจ ความเป็นอิสระเสรีภาพ การช่วยเหลือ แบ่งปัน 

                             2.8 สีขาว ให้ความรู้สึก บริสุทธิi   สะอาด สดใส เบาบาง อ่อนโยน  เปิดเผย การ

เกิด  ความรัก ความหวงั  ความจริง  ความเมตตา ความศรัทธา  ความดีงาม 

รูปที$ 2.15 โทนสีร้อน 

รูปที$ 2.16 โทนสีเยน็ 



60 

 

                             2.9 สีดํา ให้ความรู้สึก มืด สกปรก ลึกลบั  ความสิ+นหวงั  จุดจบ ความตาย ความ

ชั/ว ความลบั ทารุณ โหดร้าย ความเศร้า หนกัแน่น เขม้เขง็ อดทน มีพลงั 

                          2.10 สีชมพู ใหค้วามรู้สึก อบอุ่น  อ่อนโยน  นุ่มนวล  อ่อนหวาน  ความรัก  เอาใจ

ใส่  วยัรุ่น หนุ่มสาว  ความน่ารัก ความสดใส 

                             2.11 สีเทา ใหค้วามรู้สึก เศร้า  อาลยั  ทอ้แท ้  ความลึกลบั  ความหดหู่  ความชรา  

ความสงบ ความเงียบ  สุภาพ  สุขมุ  ถ่อมตน 

                             2.12 สีทอง  ให้ความรู้สึก  ความหรูหรา  มีราคา  สูงค่า  สิ/ งสําคัญ   ความ

เจริญรุ่งเรือง ความสุข  ความมั/งคั/ง  ความรํ/ารวย  การแผก่ระจาย 

(namjenjira (ออนไลน์). (2018). สืบคน้จาก : https://bit.ly/2L4i8JO (17 สิงหาคม 2562) 

                       3) การใช้สีพืLนหลงั 

                                3.1 สีสามารถชกันาํสายตา ผูอ่้านไปยงัทุกบริเวณของหน้าหนงัสือ ผูอ่้านจะมี

การเชื/อมโยง ความรู้สึก กบับริเวณของสีในรูปแบบที/คาดหวงัได ้การเลือกเฉดสี และตาํแหน่งของ

สีอยา่งรอบคอบ ในสามารถนาํทางใหผู้อ่้านติดตามเนื+อหาในบริเวณต่าง ๆ ที/เรากาํหนดไวไ้ด ้

                              3.2 สีช่วยเชื/อมโยงบริเวณ ที/ไดรั้บการออกแบบเขา้ดว้ยกนั ผูอ่้านจะมีความรู้สึก

ว่าบริเวณที/มีสีเดียวกนัจะมีความสําคญัเท่ากนั วิธีการเชื/อมโยงแบบนี+ ช่วยจดักลุ่มของขอ้มูลที/มี

ความสมัพนัธ์อยา่งไม่เด่นชดัเขา้ดว้ยกนัได ้

                                3.3 สีสามารถนาํไปในการแบ่งบริเวณต่าง ๆ ออกจากกนั ทาํนองเดียวกบัการ

เชื/อมโยงบริเวณที/มีสีเหมือนกันเขา้ด้วยกัน แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการแบ่งแยกบริเวณที/มีสี

ต่างกนัออกจากกนั 

                                3.4 สีสามารถใชใ้นการดึงดูด ความสนใจของผูอ่้าน สายตาผูอ่้านมกัจะมองไป

ยงัสี ที/มีลกัษณะเด่น หรือผิดปกติเสมอ การออกแบบเวบ็ไซต์ดว้ยการเลือกสีอย่างรอบคอบ ไม่

เพียงแต่จะกระตุน้ความสนใจของผูอ่้านเพียงเท่านั+น แต่ยงัหน่วงเหนี/ยวให้พวกเราอ่านหนงัสือได้

นานยิ/งขึ+น 

                                3.5 สีสามารถสร้างอารมณ์  โดยรวมของหนังสือ  และกระตุ้นความรู้สึก

ตอบสนองของผูช้มได ้นอกเหนือจากความรู้สึกที/ไดรั้บจากสีตามหลกัจิตวิทยาแลว้ ผูช้มยงัอาจมี

อารมณ์และความรู้สึกสมัพนัธ์กบัสีบางสี หรือบางกลุ่มเป็นพิเศษ 

                                3.6 สีช่วยสร้างระเบียบ ใหก้บัขอ้ความต่าง ๆ เช่น การใชสี้แยกส่วนระหวา่งหวั

เรื/อง กบัตวัเรื/อง หรือ การสร้างความแตกต่าง ใหก้บัขอ้ความบางส่วน โดยใชสี้แดง สาํหรับคาํเตือน 

หรือใชสี้เทา สาํหรับสิ/งที/เป็นทางเลือก  

(sites (ออนไลน์). (2018). สืบคน้จาก : https://sites.google.com/site/yuwatida44/kar-chi-si-phun-

hlang (17 สิงหาคม 2562) 
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   2.1.10 องค์ประกอบการจัดรูปเล่มหนังสือ 

                   1) การออกแบบหนังสือ 

                    สิ/ งที/ต้องกําหนดและวางแผนก่อนการออกแบบหนังสือก่อนจะทําการออกแบบ

หนงัสือนั+น มีเรื/องที/จะตอ้งกาํหนดและวางแผนเฉพาะในส่วนที/เกี/ยวขอ้งกบัการออกแบบ ดงันี+  

                        1.1 ศึกษาและท่าความเข้าใจหนังสือ 

                              ก่อนที/จะทาํการออกแบบ นกัออกแบบจะตอ้งพยายามหาขอ้มูลจากผูเ้ขียนหรือ

สาํนกัพิมพถึ์งวตัถุประสงคใ์นการเขียนหรือจดัทาํหนงัสือ และตอ้งทราบถึงลกัษณะของผูอ่้านที/เป็น

กลุ่มเป้าหมายวา่เจตนาจะมุ่งที/ใครเป็นหลกัและคนกลุ่มนี+ มีพฤติกรรมและความชอบไม่ชอบอยา่งไร 

นอกจากนี+ยงัตอ้งทราบใหช้ดัเจนวา่ผูเ้ขียนมีความคิดหลกัหรือแนวคิดเบื+องหลงัของหนงัสืออยา่งไร 

รวมทั+งเป็นหนงัสือประเภทใดและควร จะมีบุคลิกภาพแบบไหน 

                        1.2 กาํหนดขนาดและรูปแบบของหนังสือ 

                              เมื/อเทียบกบัหนงัสือพิมพแ์ละนิตยสารแลว้ หนงัสือสามารถจดัทาํไดห้ลายขนาด

และหลายรูปแบบมากกว่า ซึ/ งในการเลือกขนาดและรูปแบบ  ที/ เหมาะสมนี+ จะต้องดูจาก

วตัถุประสงค์และประเภทของหนังสือ เป็นหลกั ส่วนใหญ่แลว้ จะตอ้งพยายามเลือกขนาดที/ตดั

กระดาษไดโ้ดยเหลือเศษ น้อยเพื/อเป็นการประหยดักระดาษเพื/อลดตน้ทุนนอกจากในกรณีที/เป็น 

หนงัสือที/ ระลึกราคาแพงและตอ้งการรูปแบบที/แปลกแตกต่างไปจากปกติ 

                        1.3 แบบและขนาดตัวอกัษร ปกติแล้วตัวอกัษรที$ใช้ในหนังสือหนึ$งเล่ม 

                              จะไม่มีความหลากหลายมากนกัแต่อาจมีความแตกต่างกนัระหว่างตวัที/เป็นหัว

เรื/องหรือพาดหัว กบัตวัที/เป็นเนื+อเรื/องเท่านั+น อยา่งไรก็ตามในเรื/องขนาดของตวัเนื+อเรื/อง จะตอ้ง

พิจารณาใชใ้นขนาดที/เหมาะสมกบัผูอ่้านที/เป็นกลุ่มเป้าหมาย หากเป็นผูมี้อายมุากหรือเด็ก อาจจะ 

ตอ้งเลือกตวัอกัษรที/มีขนาดใหญ่กวา่ตวัอกัษรที/ใช ้สาหรับ วนัรุ่นหรือผูใ้หญ่ทั/วไป 

                        1.4 แบบและจํานวนภาพประกอบ 

                             ภาพประกอบเป็นอีกตวัแปรหนึ/ งที/ควรนํามาพิจารณา ว่าตอ้งการจะนําเสนอ

ภาพประกอบเป็นสี/สีหรือขาวดา จาํนวนอยา่งละกี/รูป ซึ/ งแบบและจาํนวนภาพประกอบนี+จะไปมีผล

ต่อการเลือกชนิดกระดาษ ระบบการพิมพ ์และตน้ทุนในการผลิต 

                        1.5 องค์ประกอบและการจัดวางองค์ประกอบในการออกแบบหนังสือ 

                             ที/จริงแลว้การออกแบบหนงัสือก็มีหลกัการเหมือนกบัการออกแบบสื/อสิ/งพิมพ์

อื/น ซึ/ งไดก้ล่าวถึงไปแลว้ อยา่งไรกต็ามหนงัสือมี ส่วนประกอบที/แตกต่างกบัจากสื/อสิ/งพิมพอื์/น ทา

ให้มีรายละเอียดเพิ/มเติมในการออกแบบส่วนประกอบที/สําคญั คือ ปกหน้าของหนังสือ ซึ/ งเป็น

หน้าที/สําคญัที/สุดเช่นเดียวกบัหน้าแรกของหนังสือพิมพ์และปกหน้าของนิตยสาร โดยปกหน้า

จะต้องทาหน้าที/  ดึงดูดความสนใจของผูพ้บเห็นให้อยากจะหยิบขึ+ นมาดูจากชั+ นหนังสือ ใน
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ขณะเดียวกนัปกหน้าของหนังสือก็จะตอ้งทาหน้าที/สื/อสาร ให้เห็นถึงความคิดเบื+องหลงัรวมทั+ง

บุคลิกลักษณะของเนื+ อเรื/ องภายในหนังสือด้วย เพื/อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทั+ งสองส่วนนี+ นัก

ออกแบบ จะตอ้งทาํการออกแบบส่วนต่าง ๆ ในปกหนา้ของหนงัสือดงันี+  

                                  1.5.1 ตราสญัลกัษณ์ของสาํนกัพิมพ ์

                                  1.5.2 ขอ้ความประกอบปกหนา้ 

                                  1.5.3 ชื/อหนงัสือ 

                                  1.5.4 ชื/อผูแ้ต่งหรือผูแ้ปล 

                                  1.5.5 ภาพประกอบปกหนา้ 

(sites (ออนไลน์). (2018). สืบคน้จาก https://sites.google.com/site/hlakkarxxkbaebsingphimph/06-

kar-xxkbaeb-hnangsux (17 สิงหาคม 2562) 

                    2) การจัดหน้าสื$อสิ$งพมิพ์ 

                      การจดัหนา้สื/อสิ/งพิมพ ์เป็นการกาํหนดจดัวางตาํแหน่งของขอ้ความและรูปภาพใหอ้ยู่

ในตาํแหน่งที/เหมาะสมตามรูปแบบของการจดัหนา้สื/อสิ/งพิมพ ์

                        2.1 รูปแบบการจัดหน้าสื$อสิ$งพมิพ์ 

                             2.1.1 รูปแบบการจดัหนา้แบบแบ่งออกเป็นส่วน คือ การแบ่งหนา้ออกเป็น 4 ส่วน

โดยใชเ้ส้นตามรอยพบัครึ/ งตามแนวนอนและแนวตั+งแต่ละส่วนมีจุดสาํคญัในตวัเอง ให้ดา้นซึ/ งอยู่

ตรงขา้มกนัตามเส้นทแยงมุมมีความสมดุล 

 

                              2.1.2 รูปแบบการจดัหน้าแบบสมดุล เป็นการจดัส่วนประกอบในหน้ากระดาษ 

เช่น หัวเรื/องภาพลอ้มกรอบ เนื+อเรื/องจะให้อยู่ในตาํแหน่งสมดุล เป็นตน้ ซึ/ งสามารถแบ่งออกได้

ดงันี+   1. รูปแบบสมรูป คือ การสมดุลแบบซา้ยขวาเท่ากนั 2.รูปแบบอสมรูป คือ การสมดุลแบบซา้ย

และขวาไม่เท่ากนั       

รูปที$ 2.17 ตวัอยา่งการจดัหนา้สิ/งพิมพ ์
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                              2.1.3 รูปแบบการจดัหนา้ตามแนวนอน (Horizontal) คือ การวางหวัเรื/องหลาย ๆ 

คอลมัน์ตามขวางของหนา้กระดาษเนื+อหาส่วนใหญ่จะจดัเป็นคอลมัน์สั+น ๆ เขา้กนัภายใตห้วัเรื/อง 

                              2.1.4 รูปแบบการจดัหน้าตามแนวติ/ง (Vertical) หรือตามความยาวของคอลมัน์

เนื+อหาเรียงตามเป็นความยาวของคอลมัน์ภายใตห้วัขอ้นั+น ๆ  

                        2.2 รูปแบบการจัดหน้าตามความนิยม 

                              2.2.1..แบบมอนเตรียม (Mondrian) มีจุดเด่นที/ มีการนํารูปทรงเลขาคณิตมา

ประกอบใหเ้ป็นสดัส่วน นิยมใชรู้ปทรงเนื+อที/แบบสี/เหลี/ยมผนืผา้ 

                              2.2.3..แบบการเนน้ภาพ (Picture window Layout) เป็นแบบที/นิยมใชก้นัมากโดย

มีจุดเด่นอยูที่/ภาพเพราะเป็นการใชภ้าพที/มีขนาดใหญ่เพียงภาพเดียวโดยกินเนื+อที/เกือบทั+งหมดและ

มีขอ้ความเกือบเลก็นอ้ยอยูเ่บื+องล่างซึ/งคลา้ยกบัการจอ้งมองไปที/หนา้ต่างและมองบนภาพ 

 

                            2.2.4..แบบเนื+อกรอบภาพ เป็นการนาํส่วนประกอบต่าง ๆ วางไวภ้าพใตก้รอบ

ภาพเพื/อใหรู้้วา่เป็นเรื/องราวของชิ+นงาน 

                            2.2.5..แบบตวัอกัษรใหญ่ (Big Type Layout) จดัหนา้โดยนาํภาพที/ผูอ่้านสงสยั

เพื/อจะไดแ้สวงหาคาํตอบเกี/ยวกบัสิ/งที/เสนอ 

                              2.2.6..แบบละครสัตว์ (Circus Layout) เป็นการจัดวางหน้าสิ/ งพิมพ์ตามที/

ผูอ้อกแบบเห็นว่ามีความสวยงามด้วยการบรรจุสิ/ งต่าง ๆ เข้าด้วยกันโดยวางกระจัดกระจาย

ระเกะระกะเหมือนละครสตัวที์/มีสตัวห์ลายชนิดอยูด่ว้ย 

                              2.2.7..แบบช่องแถบซ้อน (Multipanel Layout) เป็นการวางหนังสือการ์ตูนที/

แบ่งเป็นช่องๆ และมีขอ้ความแทรกไวใ้ตภ้าพหรือแจง้เรื/องราวอยา่งต่อเนื/อง 

 

 

 

รูปที$ 2.18 รูปแบบการจดัหนา้ตามความนิยม 
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                              2.2.8 แบบเขา้โคง้เงาทึบ (Silhouette Layout) การจดัหนา้โดยการคาํนึงถึงเงาเคา้

โครงของภาพวตัถุที/ตอ้งนาํมาวางบนงานพิมพโ์ดยมีส่วนประกอบอื/น ๆ เป็นองคป์ระกอบ 

 

                  รูปแบบของสื/อสิ/งพิมพใ์นปัจจุบนัมีหลากหลายเพื/อให้ผูใ้ชแ้ละผูอ่้านสามารถเลือกได้

ตามความตอ้งการสื/อสิ/งพิมพแ์ต่ละชนิดมีความน่าสนใจดึงดูดใจที/แตกต่างกนั ขึ+นอยู่กบัรูปแบบ

การออกแบบให้เหมาะสมกบัการใชง้านบางชนิดมีรูปแบบเป็นเล่มขนาดใหญ่ เล่มขนาดเล็กเป็น

แบบใบเดียวมีความแตกต่างกนัในการเลือกใช้วตัถุในการผลิต เช่น ผลิตจากกระดาษ พลาสติก 

โลหะ ยางเป็นตน้ 

                  การจดัรูปแบบตวัอกัษรและการพิมพ ์มีความสาํคญัต่อการจดัการสื/อสิ/งพิมพเ์พราะสื/อ

สิ/ งพิมพ์แต่ละประเภทมีการใช้พิมพ์และตวัอกัษรที/แตกต่างกันได้แก่ ลกัษณะตวัอกัษร ขนาด

ตวัอกัษร ตาํแหน่งตวัอกัษร การจดัตาํแหน่งขอ้ความ ผูผ้ลิตสื/อสิ/งพิมพค์วรพิจารณาตวัอกัษรให้มี

ความเหมาะสม นอกจากใหค้วามสาํคญัตวัอกัษรและตวัพิมพแ์ลว้ในการจดัหนา้สื/อสิ/งพิมพก์เ็ป็นสิ/ง

ที/ทาํให้สิ/งพิมพมี์ความแตกต่างกนั และดึงดูดใจผูอ่้านไดห้ลากหลายกลุ่ม รูปแบบการจดัหน้าสื/อ

สิ/งพิมพมี์หลายรูปแบบเพื/อใหผู้ผ้ลิตไดเ้ลือกใชเ้หมาะสมกบังาน ไดแ้ก่ รูปแบบการจดัหนา้ออกเป็น

ส่วนการจดัหน้าแบบสมดุลรูปแบบสมดุล รูปแบบอสมรูปการจดัหน้าตามความนิยมมอนเดรียม 

รูปที$ 2.29 แบบช่องแถบซอ้น 

รูปที$ 2.20 แบบเขา้โคง้เงาทึบ 

รูปที$ 2.19 แบบช่องแถบซอ้น 
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แบบการเนน้ภาพ แบบเนน้กรอบภาพ แบบตวัอกัษรใหญ่ แบบละครสัตว ์แบบช่องแถบซอ้น แบบ

เคา้ 

                  โครงเงาทึบการจดัหนา้ตามแนวนอน การจดัหนา้ตามแนวดิ/ง ผูผ้ลิตสื/อสิ/งพิมพส์ามารถ

นาํความรู้ ความเขา้ใจในการจดัรูปแบบและจดัหนา้สื/อสิ/งพิมพม์าใชผ้ลิตสื/อสิ/งพิมพไ์ดต้รง

วตัถุประสงคแ์ละคุณภาพ (sites (ออนไลน์). (2016). สืบคน้จาก : 

https://sites.google.com/site/pongnuntipisek/2-kar-cadkar-hna-sux-sing-phimph (17 สิงหาคม 

2562) 

 

        2.1.11 ประเภทของกระดาษ 

        1) กระดาษมคีวามสําคญัอย่างไร 

              ของใช้ในชีวิตประจําว ันที/ อยู่รอบ  ๆ  ตัวเรา เช่น  หนังสือที/ เรากําลังอ่านอยู่นี+  

หนงัสือพิมพ ์ถุงใส่ขนม กล่องใส่ของ ธนบตัร กระดาษเช็ดหนา้เช็ดปาก ตัxวรถเมล ์ตลอดจนแผ่น

ป้ายโฆษณาที/ติดอยูต่ามสถานที/ทั/วไป ลว้นแลว้แต่ทาํดว้ยกระดาษทั+งสิ+น  

              มนุษยเ์ริ/มรู้จกัวิธีทาํกระดาษเมื/อประมาณ 2,000 กว่าปีมาแลว้ในประเทศจีน โดยเอา

ฟางมาแช่นํ+ าทิ+งไว ้ครั+นฟางเปื/ อยดีแลว้นาํไปตีจนและจึงกรองเยื/อที/ไดอ้อก เอาไปลา้งใหส้ะอาดอีก

ครั+ งก็จะไดเ้ยื/อกระดาษ วิธีทาํกระดาษให้เป็นแผ่นในสมยันั+น ทาํโดยเอาเยื/อกระดาษที/ลา้งสะอาด

แลว้มาละลายนํ+ าอีกครั+ งหนึ/ งในถงัไม ้นํ+ าที/ใชผ้สมตอ้งมากประมาณ 10-15 เท่าของเนื+อเยื/อ แลว้ใช้

ตะแกรงไมไ้ผ่ตาถี/ช้อนลงไปในถงั เนื+อเยื/อจะติดตะแกรง พอหมาดดีแลว้ลอกเยื/อกระดาษที/ติด

ตะแกรงเป็นแผ่นออกไปตากแดดจนแห้ง กระดาษจะหนาหรือบางขึ+นอยู่กบัความขน้ของเยื/อ ถา้

ตอ้งการกระดาษหนาก็ผสมเยื/อใหข้น้ กระดาษที/ไดมี้สีนํ+ าตาลเพราะทาํจากฟาง จึงเรียกวา่ กระดาษ

ฟาง ต่อมามีการใช้ผา้ขี+ ริ+ วหรือเศษผา้แช่ กบันํ+ าด่างที/ไดจ้ากขี+ เถา้แลว้ตีจนเละเช่น เดียวกบัวิธีทาํ

กระดาษฟาง แต่กระดาษที/ไดมี้สีเทา และเนื+อละเอียดกวา่กระดาษฟางมาก  

                1.1 วธีิทาํกระดาษ 

                      เคล็ดลบัวิธีทาํกระดาษได้ตกทอดไปยงัทวีปยุโรป ประเทศองักฤษได้รู้จกัทาํ

กระดาษใชเ้มื/อ พ.ศ. 1852 ในสมยันั+น กรรมวิธีทาํกระดาษส่วนใหญ่ยงัทาํดว้ยมือ ต่อมาใน พ.ศ. 

2342 จึงมีชาวฝรั/งเศสผูห้นึ/ งชื/อ นิโคลาส โรแบร์ต (Nicolas Robert) ไดป้ระดิษฐ์เครื/องทาํกระดาษ

ขึ+นมา โดยทาํเป็นเครื/องมือแบบง่าย ๆ และแผน่กระดาษที/ไดย้งัตอ้งนาํไปตากใหแ้หง้ดว้ยการผึ/งลม

ในหอ้ง  

                1.2 วสัดุที$ใช้ทาํกระดาษ 

                      เศษผา้ ฟาง ปอ หญ้า ไม้ ไม้ไผ่ และชานอ้อย เช่น โรงงานกระดาษ จังหวดั

กาญจนบุรี ใชไ้มไ้ผเ่ป็นวตัถุดิบสาํคญั โรงงานกระดาษบางปะอิน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ใชฟ้าง
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ขา้ว โรงงานเยื/อกระดาษ ที/จงัหวดัขอนแก่น ใชป้อเป็นวตัถุดิบ เนื/องจากเป็นวตัถุดิบที/หาไดง่้าย ใน

แถบนั+น ๆ ส่วนโรงงานทาํกระดาษที/ใช้ไมเ้ป็นวตัถุดิบยงัไม่มี แต่มีโครงการจะตั+งโรงงานผลิต

กระดาษหนงัสือพิมพโ์ดยใชไ้มจ้ากป่าสนทาง ภาคเหนือในอนาคต  

                1.3 องค์ประกอบในกระดาษ                  

                     กระดาษประกอบไปดว้ยเนื+อเยื/อชิ+นเลก็ ๆ รวมเป็นเนื+อเดียวกนักระดาษบางชนิด

จะแลเห็นเนื+อเยื/อเหล่านี+ชดัเจนมาก เช่น กระดาษสาที/ใชท้าํตวัวา่วและกระดาษถุงสีนํ+ าตาล เป็นตน้ 

ไมทุ้กชนิดใชท้าํเยื/อกระดาษได ้แต่มีอยูเ่พียงไม่กี/ชนิดที/เหมาะสาํหรับอุตสาหกรรมกระดาษ ไมที้/

เหมาะสาํหรับอุตสาหกรรมกระดาษจะตอ้งให้เยื/อเหนียว ยาว มียางนอ้ย เพราะยางไมท้าํให้เปลือง

สารเคมีเมื/อต้มเยื/อ และยงัทาํให้กระดาษขาดง่ายขณะทาํเป็นแผ่นต้องเป็นไม้ที/ขยายพนัธ์ุง่าย 

เจริญเติบโตเร็ว ให้ปริมาณไมต่้อเนื+อที/สูงและไม่มีคุณค่าในการทาํ เครื/องเรือน  ไมที้/มีคุณสมบติั

ดงักล่าวมกัจะเป็นไมเ้นื+ออ่อน เช่น ไมส้น ไมป้ระเภทสนมีอยูห่ลายชนิด ตามลกัษณะของใบ ทาง

ภาคเหนือของประเทศไทย ที/จงัหวดัเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ไดท้ดลองปลูกสนชนิดต่าง ๆ 

เพื/อใชใ้นอุตสาหกรรมกระดาษ ผลปรากฏว่าสนหลายชนิดสามารถปลูกขึ+นในประเทศไทย และ

เจริญเติบโตเร็วกวา่ในต่างประเทศ ไมเ้นื+ออ่อนบางชนิดที/มีขึ+นอยูท่ ั/วไปในประเทศ เช่น ตน้นุ่น งิ+ว 

กา้มปู กส็ามารถใชท้าํกระดาษได ้ ประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย เช่น ประเทศพม่า อินเดีย ปากีสถาน จีน 

ต่างกใ็ชไ้มไ้ผเ่ป็นวตัถุดิบทั+งสิ+น เนื/องจากไมไ้ผขึ่+นเองตามธรรมชาติ แต่ปริมาณไมไ้ผที่/ไดต่้อเนื+อที/

นอ้ยกวา่ไมช้นิดอื/น ๆ จึงยงัไม่เหมาะสาํหรับอุตสาหกรรมกระดาษขนาดใหญ่  ฟางและชานออ้ยให้

เยื/อกระดาษสั+นและไม่เหนียวจึงเหมาะที/จะใชท้าํ กระดาษคุณภาพตํ/า เช่น กระดาษหนงัสือพิมพ ์แต่

ถา้จะใชเ้ยื/อที/ไดจ้ากฟางหรือชานออ้ยทาํกระดาษคุณภาพดี เช่น กระดาษสมุด ตอ้งผสมเยื/อยาวที/ได้

จากไมส้นหรือไมไ้ผล่งไปประมาณร้อยละ 30-50  ไมที้/ใชท้าํกระดาษ เมื/อขนส่งมาถึงโรงงาน จะถูก

ปอกเปลือกออกหรืออาจจะลอกเปลือกออกทนัทีดว้ย เครื/องจกัรหรือมือหลงัการโค่น การลอก

เปลือกทาํไดห้ลายวิธีดว้ยกนั เช่น ใส่ท่อนไมที้/ตดัสั+นลงไปในถงัใหญ่ที/หมุนในแนวระดบั ไมจ้ะถู

กนัเองจนเปลือกหลุด หรืออาจใชน้ํ+ าที/มีความดนัสูงระหว่าง 1,500-2,500 ปอนด์ตารางนิ+ว ฉีดบน

ท่อนซุง แรงดนัของนํ+ าทาํให้เปลือกไมห้ลุดออกได ้เปลือกไมจ้ะถูกนาํไปใชเ้ป็นเชื+อเพลิงต่อไปใน

โรงงานทาํกระดาษนั/นเอง จากนี+ ท่อนซุงที/ปราศจากเปลือกแลว้จะถูกนําไปทาํให้กลายเป็นเยื/อ

กระดาษต่อไป กรรมวธีิทาํเยื/อกระดาษมีอยู ่2 วธีิคือ  

            1. กรรมวิธีบด ท่อนซุงที/ปอกเปลือกแลว้ จะถูกนาํป้อนเขา้ไปฝนกบัโม่หิน โดยมีนํ+ าฉีด

เพื/อใหโ้ม่หินเยน็ลง และหาเยื/อกระดาษออกไปทาํกระดาษต่อไป  

            2. กรรมวิธีทางเคมี ท่อนซุงจะถูกทาํให้เป็นเยื/อกระดาษโดยสารเคมี เยื/อกระดาษที/ได้

จากวิธีนี+ จะมีสีขาวกวา่ แต่จะมีราคาแพงกวา่กระดาษที/ทาํดว้ยกรรมวิธีบด ท่อนซุงจะถูกหั/นเป็นชิ+น
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เลก็ ๆ แลว้ผา่นไปยงัหมอ้ยอ่ยไม ้เศษไมจ้ะถูกตม้กบัสารเคมีนาน 6-24 ชั/วโมง จึงจะไดเ้ยื/อกระดาษ

ที/จะทาํเป็นกระดาษต่อไป  

            สารเคมีสําคญั ๆ ที/ใชต้ม้ มีอยู่ 3 ประเภท ดงันั+น เยื/อกระดาษที/ไดจึ้งมี 3 ประเภทตาม

ชนิดของสารเคมีที/ใช ้คือ เยื/อกระดาษโซดา (soda pulp) ใชส้ารละลายด่างแก่ หรือโซดาแผดเผา 

(caustic soda) เยื/อกระดาษซัลไฟด์ (sulfide pulp) ใชแ้คลเซียมไบซัลเฟต (calcium bisulfate) และ

เยื/อกระดาษ  ซัลเฟต (sulfate pulp) ใช้โซเดียมซัลเฟต (sodium sulfate) รวมกับโซดาแผดเผา 

โซเดียมซัลไฟด์ (sodium sulfide) และโซเดียมคาร์บอเนต (sodium carbonate) สารเคมีแต่ละชนิด

ทาํให้เยื/อกระดาษมีคุณสมบติัต่าง ๆ กนั เช่น เยื/อกระดาษโซดาจะอ่อนนุ่มและขาวสะอาดเหมาะที/

จะใชท้าํกระดาษสมุดหนงัสือ และหนงัสือพิมพ ์เยื/อกระดาษซลัไฟดจ์ะเหนียวกวา่ เหมาะที/จะใชท้าํ

กระดาษที/เหนียวขึ+น ส่วนเยื/อกระดาษซลัเฟตนั+นเหนียวมาก และยงัฟอกสีใหข้าวไดย้าก จึงเหมาะที/

จะใชท้าํกระดาษสีนํ+ าตาล ใชห่้อของ บางทีเราเรียกว่า กระดาษคราฟต ์(kraft paper คาํว่า kraft ใน

ภาษาเยอรมนัแปลว่า ความแขง็แรง) กระดาษชนิดนี+ เริ/มผลิตในประเทศเยอรมนัจึงไดชื้/อมาจนทุก

วนันี+   

            เยื/อกระดาษที/ได้จะมีสีนํ+ าตาลอ่อนหรือสีนํ+ าตาลแก่ แล้วแต่กรรมวิธีที/ผลิตเยื/อ ถ้า

ต้องการเยื/อสีขาวสําหรับกระดาษสมุดหรือกระดาษพิมพ์จะต้องผ่านการฟอกสี ด้วยสารเคมี 

สารเคมีที/นิยมใชฟ้อกสีกระดาษ ไดแ้ก่ ก๊าซคลอรีน ผงฟอกสี คลอรีนไดออกไซด์ เป็นตน้ เมื/อได้

เยื/อกระดาษมาแลว้ นาํไปทาํเป็นแผน่กระดาษโดยเอาเยื/อกระดาษมากวน กบันํ+าใหเ้ขา้กนัในถงัใหญ่ 

ใส่ส่วนผสมอื/น ๆ เช่น ผสมสีทาํใหก้ระดาษมีสีต่าง ๆ กนั ผสมแป้งหรือยางไม ้บางชนิดทาํใหห้มึก

ไม่ซึมเวลาพิมพ ์เป็นตน้ จากนั+นจะถูกผา่นไปบนตะแกรงลวด ซึ/ งทาํเป็นสายพานเกลี/ยให้เป็นแผน่

กวา้ง นํ+ าจะถูกดูดซึมออก เกิดเป็นแผน่กระดาษเปียก ๆ จากนั+นจึงนาํไปผา่นลูกกลิ+งเพื/อทาํให้เรียบ 

แลว้นาํไปผา่นลูกกลิ+งอีกเป็นจาํนวนมาก เพื/อให้นํ+ าในกระดาษระเหยจนแห้งและในที/สุดกระดาษ

จะมีผวิเรียบ มนั แลว้จึงมว้นเขา้เป็นมว้นใหญ่พร้อมที/จะนาํไปใชไ้ดต่้อไป  

            วิวฒันาการของการผลิตกระดาษ และความตอ้งการใช้กระดาษในปัจจุบนั ทาํให้เราใช้

กระดาษเพิ/มมากขึ+น นอกจากทาํกระดาษสมุดและหนงัสือธรรมดาแลว้ เรายงัทาํกระดาษแข็ง ทาํ

ประตู ฝากั+นหอ้ง ท่อระบายนํ+า หรือแมก้ระทั/งกางเกงชั+นในชนิดใชแ้ลว้ทิ+ง ไม่ตอ้งซกั ในอนาคตเรา

อาจมีผลิตผลอื/น ๆ ที/ทําด้วยกระดาษเพิ/มขึ+ นอีกมาก  (blogspot (ออนไลน์). (2016). สืบค้นจาก : 

https://bit.ly/2lRb3Ri (17สิงหาคม2562) 

                    2) กระดาษที$ใช้ในโรงพมิพ์ 

                         ความเขา้ใจในเรื/องกระดาษที/ใชใ้นโรงพิมพ ์จะช่วยใหท่้านสามารถเลือกกระดาษได้

เหมาะสมกบัลกัษณะการใชง้าน ความสวยงาม และราคาของงานพิมพ ์เรื/องที/ควรรู้จกั ไดแ้ก่ 
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                       2.1 ชนิดของกระดาษ 

                             กระดาษที/นิยมใชใ้นงานพิมพท์ั/วไป ไดแ้ก่ 

                             2.1.1 กระดาษอาร์ต 

                                   กระดาษชนิดนี+ เนื+ อจะแน่น  ผิวเรียบ  เหมาะสําหรับงานพิมพ์สี/ สี  เช่น 

โปสเตอร์ โบรชวัร์ ปกวารสาร ฯลฯ กระดาษชนิดนี+ ราคาค่อนขา้งสูง คุณภาพกระดาษกแ็ตกต่างกนั

ไปแลว้แต่มาตรฐานของผูผ้ลิตดว้ย มีใหเ้ลือกหลายแบบ ไดแ้ก่ 

                                   1. กระดาษอาร์ตมนั  

                                      - เนื+อกระดาษเรียบ เป็นมนัเงา พิมพง์านไดใ้กลเ้คียงกบัสีจริง สามารถ

เคลือบเงาไดดี้  

                                      - ความหนาของกระดาษมีดงันี+  85 แกรม, 90 แกรม, 100 แกรม, 105  

แกรม, 120 แกรม , 130 แกรม, 140 แกรม, 160 แกรม 

                                   2. กระดาษอาร์ตดา้น  

                                      - เนื+อกระดาษเรียบ แต่เนื+อไม่มนั พิมพง์านสีจะซีดลงเลก็นอ้ย แต่ดูหรู  

                                        - ความหนาของกระดาษมีดงันี+  คือ 85 แกรม, 90 แกรม, 100 แกรม, 105 

แกรม, 120 แกรม , 130 แกรม, 140 แกรม, 160 แกรม 

                                   3. กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หนา้  

                                        - เป็นกระดาษอาร์ตที/หนาตั+งแต่ 190 แกรมขึ+นไป เหมาะสาํหรับพิมพง์าน

โปสเตอร์ โปสการ์ด ปกหนงัสือ หรืองานต่าง ๆ ที/ตอ้งการความหนา 

                                   4. กระดาษอาร์ตการ์ด 1 หนา้  

                                        - เป็นกระดาษอาร์ตที/มีความแกร่งกว่ากระดาษ อาร์ตการ์ด 2 หน้า หนา

ตั+งแต่ 190 แกรมขึ+นไป เหมาะสาํหรับพิมพง์านที/ตอ้งการพิมพแ์ค่หนา้เดียว เช่น กล่องบรรจุสินคา้

ต่าง ๆ โปสเตอร์ โปสการ์ด ปกหนงัสือ เป็นตน้ 

                             2.1.2 กระดาษปอนด ์ 

                                 เป็นกระดาษเนื+อเรียบสีขาว นิยมใชพิ้มพง์านสีเดียว หรือพิมพสี์/ สีก็ไดแ้ต่ไม่

สวยเท่ากระดาษอาร์ต สามารถเขียนไดง่้ายกว่าทั+ งปากกาและดินสอ เหมาะสําหรับพิมพ์เนื+อใน

หนงัสือ กระดาษหวัจดหมาย ฯลฯ ความหนากระดาษที/นิยมใชพิ้มพห์นงัสืออยูที่/ 70-100 แกรม 

                             2.1.3 กระดาษปรู๊ฟ 

                                 กระดาษปรู๊ฟ มีเนื+อกระดาษหยาบ สีนํ+ าตาล หรือขาวหม่น ฉีกขาดง่าย ราคาถูก

ที/สุด เหมาะสาํหรับพิมพง์านจาํนวนมาก ๆ เช่น หนงัสือพิมพ ์

                             2.1.4 กระดาษแบงก ์
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                                   กระดาษแบงกเ์ป็นกระดาษบาง ๆ มกัจะมีสี เช่น สีชมพ ูสีฟ้า นิยมใชพิ้มพบิ์ล

ต่าง ๆ หรือใบปลิว ความหนาประมาณ 55 แกรม ขึ+นไป 

                             2.1.5 กระดาษแอร์เมล ์เนื+อกระดาษบางประมาณ 38 แกรม สาํหรับพิมพบิ์ล 

                        2.2 ความหนาของกระดาษ 

                          การวดัความหนาของกระดาษทาํ ไดย้าก เพราะกระดาษแต่ละแผน่บางมาก ดงันั+น

แทนที/จะวดัจากความหนาโดยตรง ก็ใชว้ิธีชั/งนํ+ าหนกัของกระดาษแทน โดยอาศยัขอ้เท็จจริงที/ว่า 

กระดาษหนาย่อมมีนํ+ าหนักมากกว่ากระดาษบาง โดยพิจารณาจากนํ+ าหนักของกระดาษขนาด 1 

ตารางเมตร ในหน่วยวดัเป็น แกรม (gsm: gram per square-metre) กระดาษชนิดเดียวกนั 120 แกรม

จึงหนากวา่กระดาษ 80 แกรม 

ควรเลือกใชก้ระดาษกี/แกรมจึงเหมาะสม 

                              การเลือกความหนาของกระดาษตอ้งพิจารณาตามงานที/เอาไปใช ้เช่นถา้ใชท้าํปก

ก็ตอ้งใชก้ระดาษหนา แต่ถา้เป็นใบเสร็จมีหลายชั+นเมื/อเขียนแลว้ตอ้งการให้ทะลุถึงชั+นล่าง อยา่งนี+

กระดาษกต็อ้งบาง ตวัอยา่งที/นิยมใช ้ไดแ้ก่  

- ใบเสร็จ  และสิ/ งพิมพ์ที/ ต้องมีสําเนา  นิยมใช้กระดาษประมาณ  40-50 

 แกรม 

- กระดาษหวัจดหมาย หนา้เนื+อในของหนงัสือ นิตยสาร เนื+อในของสมุด  นิยม 

ใชก้ระดาษประมาณ 70-80 แกรม 

- โบรชวัร์สี/สี หนา้สี/สีของนิตยสาร โปสเตอร์  นิยมใชก้ระดาษประมาณ 120 – 

160   แกรม 

- ปกหนังสือ นิตยสาร สมุด แฟ้มนาํเสนองาน กล่องสินคา้  นิยมใชก้ระดาษ

ประมาณ 300 แกรมขึ+นไป 

                        2.3 ขนาดของกระดาษ 

                           การออกแบบงานโดยไม่ทราบขนาด กระดาษนั+น ทาํใหต้น้ทุนในการพิมพง์านนั+น

สูงขึ+น เพราะว่ากระดาษจะไม่สามารถตดัให้ลงตวัได ้และจะเป็นเศษทิ+งไปอยา่งน่าเสียดาย ขนาด

ของกระดาษในที/นี+หมายถึง กระดาษแผน่ใหญ่ ที/ตดัมาจากมว้นแลว้ซึ/งมีขนาดต่าง ๆ ดงันี+  

                            2.1.1 กระดาษปอนด,์ อาร์ตมนั, อาร์ตดา้น, ปรู๊ฟ โดยทั/วไปมีอยู ่3 ขนาดคือ 

                                       24 นิ+ว x 35 นิ+ว 

                                       25 นิ+ว x 36 นิ+ว 

                                       31 นิ+ว x 43 นิ+ว 

                            2.1.2 กระดาษอาร์ตการ์ด 2 หนา้, อาร์ตการ์ด 1 หนา้ โดยทั/วไปมีอยู ่2 ขนาดคือ 

                                       25 นิ+ว x 36 นิ+ว 
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                                       31 นิ+ว x 43 นิ+ว 

                            2.1.3 กระดาษกล่องแป้ง (หลงัขาว, หลงัเทา) โดยทั/วไปมีอยู ่2 ขนาดคือ 

                                       31 นิ+ว x 43 นิ+ว 

                                       35 นิ+ว x 43 นิ+ว 

                            2.1.4 กระดาษเคมี (กอ็ปปี+ ในตวั) ที/นิยมมีอยู ่1 ขนาดคือ 

                                        24 X 36 นิ+ว 

                            2.1.5 กระดาษแบงกสี์ โดยทั/วไปมีอยูข่นาดเดียวคือ 

                                        31 นิ+ว x 43 นิ+ว 

(blogspot (ออนไลน์). (2016). สืบคน้จาก  https://bit.ly/2mZxC6w (17 สิงหาคม 2562) 

 

        2.1.12 โปรแกรมที$เกี$ยวข้อง 

     After Effect คืออะไร 

     เป็นโปรแกรมที/ใส่ Effect ใหก้บั ภาพยนตร์ ในขั+นตอนการตดัต่อ ไฟลที์/นาํเขา้มาใชใ้น

โปรแกรมนี+ ได้เกือบทุกชนิดได้ทั+ งภาพนิ/งภาพเคลื/อนไหว ไฟล์เสียง ยิ/งถ้าเป็นการทํามาจาก

โปรแกรม 3d แลว้มาทาํต่อที/ After Effect จะทาํให้งานสมบูรณ์ยิ/งขึ+น โดยที/สามารถจะนําไฟล์

ทั+งหลายเหล่านี+มาใชง้านร่วมกนั เพื/อใหไ้ดง้านที/เป็นภาพเคลื/อนไหวชิ+นใหม่ออกมาจากโปรแกรม 

After Effects อยา่งสมบูรณ์ 

	 โปรแกรม After Effect เป็นโปรแกรมสําหรับงานทางดา้น Video Compost  หรืองาน

ซ้อนภาพวีดีโอ รวมถึงงานทางดา้นการตกแต่ง หรือเพิ/มเติม Effect พิเศษให้กบัภาพ โปรแกรม 

After Effect  ก็ คื อ  โปรแกรม  Photoshop  เพี ยงแ ต่ เป ลี/ ยนจากการทํางานภาพ นิ/ งม าเป็น

ภาพเคลื/อนไหว ผูที้/มีพื+นทางด้านการใช้งานโปรแกรม Photoshop มาก่อน ก็จะสามารถใช้งาน

โปรแกรม After Effect ไดง่้ายมากขึ+น โดยใชโ้ปรแกรม Adobe After Effect ซึ/ งเป็นโปรแกรมยอด

นิยมทางดา้น Motion Graphic ใชใ้นธุรกิจการตดัต่อภาพยนตร์ งานโทรทศัน์ การสร้าง Project การ

ใช ้Transition , Effect และ Plug in ต่าง ๆ ในการทาํงาน การตดัต่องาน Motion Graphic เช่น การ

บนัทึกเสียง , การทาํเสียงพากย ์, การใส่ดนตรีประกอบ นอกจากนี+ ยงัมีเทคนิคพิเศษต่าง ๆ เช่น การ

ทาํตวัอกัษรใหเ้คลื/อนไหว , การซอ้นภาพ ร่วมกบัโปรแกรมยอดนิยมต่าง ๆ 

                       โปรแกรม  After  Effects  เป็นโปรแกรมที/นิยมใชใ้นการทาํงานดา้น Motion   graphic 

และ Visual ที/เหมาะสาํหรับนาํมาใชใ้นงาน  Presentation , Multimedia , งานโฆษณา  และรวมไป

ถึงการทาํ  Special – Effect  ต่าง ๆ ให้กบังานภาพยนตร์ โดยเครื/องมือที/ใชแ้ละลกัษณะการใชง้าน

โดยทั/วไปในโปรแกรมนั+น  ก็จะคลา้ยกบัโปรแกรมอื/น ๆ ในตระกูล  Adobe  ดงันั+นในการเริ/มตน้
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ใชง้าน After  Effects กจ็ะง่ายขึ+น ถา้ผูใ้ชเ้คยไดใ้ชโ้ปรแกรมของ Adobe เช่น Photoshop , Illustrator 

หรือ Premiere มาก่อน 

ตัวอย่างผลงานด้วยโปรแกรม  After Effects  

โทรทศัน์ 

เห็นไดป้ระจาํทุกวนักบัรายการทีวีเกือบทุกรายการ ละคร ข่าว และโฆษณาที/เราไดดู้กนัอยู่

ทุกวนัลว้นแต่มีการใช้ภาพกราฟิกเคลื/อนไหวและ ตกแต่งภาพ Video กนัทั+งนั+น ซึ/ งส่วนใหญ่ก็

มกัจะถูกสร้างดว้ยโปรแกรม After  Effects เป็นเสียส่วนใหญ่ 

ภาพยนตร์ 

Special Effects ที/ตระการตาต่าง ๆ ที/เห็นในหนังภาพยนตร์ ฉากบู๊แอ็คชนัระเบิดเถิดเทิง

และเหนือจินตนาการสะใจคนดูกบัเทคนิคการตกแต่ง ต่าง ๆ ที/ทาํให้ภาพยนตร์นั+นดูสวยงามเสีย

เหลือเกิน กส็ามารถสร้างขึ+นไดด้ว้ยโปรแกรม After  Effects 

Internet 

ในเว็บไซด์ต่าง ๆ ที/ มีการนําภาพกราฟิกเคลื/อนไหวมาใช้ ถ้าสังเกตดี ๆ ก็จะเห็นว่า

ภาพเคลื/อนไหวที/เราเห็นกันนั+นถึงแม้จะสร้างขึ+นมาด้วย โปรแกรม Multimedia ยอดนิยม เป็น

โปรแกรม Macromedia Flash เป็นเสียส่วนใหญ่  แต่ก็จะเห็นวา่มีการนาํกราฟิกเคลื/อนไหวมาสร้าง

ขึ+ นมาจากโปรแกรม flash นั+ นมาตกแต่งใส่  Effects ให้กับภาพกราฟิกเคลื/อนไหวนั+ น ๆ ด้วย

โปรแกรม After  Effects ซึ/ งทาํให้งานที/ดูธรรมดา ในตอนแรกกลบัมีชีวิตชีวามีชาติตระกูลและ

น่าสนใจขึ+นมาทนัตา หรือถา้ดูดีอยูแ่ลว้กจ็ะยิ/งดูดีเขา้ไปใหญ่ 

Animation        

              งานการ์ตูนแอนิเมชั/นต่าง ๆ ที/เราเห็นกนัในบางฉากหรือบางตอนที/สร้าง Special  Effects 

งาม ๆ มันส์  ๆ เร้าใจเด็กเล็กจนถึงผู ้ใหญ่วยัโจ๋ ก็สามารถทําได้ด้วยโปรแกรม After  Effects 

เช่นเดียวกบังานภาพยนตร์ นอกจากนี+การเคลื/อนไหวของตวัการ์ตูน (ในรูปแบบ 2 มิติ) กส็ามารถทาํ

ไดเ้หมือนกนั   สืบคน้จาก http://returnwind.exteen.com/20110713/after-effects (17สิงหาคม2562) 

 Adobe Photoshop  

 มกัเรียกสั+น ๆ วา่ โฟโตชอป เป็นโปรแกรมประยกุตที์/มีความสามารถในการจดัการแกไ้ข

และตกแต่งรูปภาพ (photo editing and retouching) แบบแรสเตอร์ ผลิตโดยบริษทัอะโดบีซิสเตม็ ซึ/ ง

ผลิตโปรแกรมดา้นการพิมพอี์กหลายตวัที/ไดรั้บความนิยม เช่น Illustrator และ InDesign ปัจจุบนั

โปรแกรมโฟโตชอปไดพ้ฒันามาถึงรุ่น CC (Creative Cloud) 

ตกแต่งภาพ 
โปรแกรมโฟโตชอปเป็นโปรแกรมที/ มีความสามารถใช้ได้หลายรอบในการจัดการ

ไฟลข์อ้มูลรูปภาพที/มีประสิทธิภาพ การทาํงานกบัไฟลข์อ้มูลรูปภาพของโฟโตชอปนั+น ส่วนใหญ่
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จะทาํงานกบัไฟล์ขอ้มูลรูปภาพที/จดัเก็บขอ้มูลรูปภาพแบบ Raster โฟโตชอปสามารถใช้ในการ

ตกแต่งภาพไดห้ลากหลาย เช่น ลบตาแดง, ลบรอยแตกของภาพ, ปรับแกสี้, เพิ/มสีและแสง หรือการ

ใส่เอฟเฟกต์ให้กบัรูป เช่น ทาํภาพสีซีเปีย, การทาํภาพโมเซค, การสร้างภาพพาโนรามาจากภาพ

หลายภาพต่อกนั นอกจากนี+ยงัใชไ้ดใ้นการตดัต่อภาพ และการซอ้นฉากหลงัเขา้กบัภาพ 

โฟโตชอปสามารถทาํงานกับระบบสี RGB, CMYK, Lab และ Grayscale และสามารถ

จดัการกบัไฟลรู์ปภาพที/สาํคญัได ้เช่น ไฟลน์ามสกลุ JPG, GIF, PNG, TIF, TGA โดยไฟลที์/โฟโตช

อปจดัเกบ็ในรูปแบบเฉพาะของตวัโปรแกรมเอง จะใชน้ามสกุลของไฟลว์า่ PSD จะสามารถจดัเกบ็

คุณลกัษณะพิเศษของไฟล์ที/เป็นของโฟโตชอป เช่น เลเยอร์, ชนัแนล, โหมดสี รวมทั+งสไลด์ ได้

ครบถว้น 

คุณสมบัติพืLนฐานของโปรแกรม 

  โปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมในตระกูล Adobe ที/ใช้สําหรับตกแต่งภาพถ่ายและ

ภาพกราฟิก ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ไม่วา่จะเป็นงานดา้นสิ/งพิมพ ์นิตยสาร และงานดา้นมลัติมีเดีย 

อีกทั+งยงัสามารถ retouching ตกแต่งภาพและการสร้างภาพ ซึ/ งกาํลงัเป็นที/มนิยมสูงมากในขณะนี+  

เราสามารถใช้โปรแกรม Photoshop ในการตกแต่งภาพ การใส่ Effect ต่าง ๆให้กับภาพ และ

ตวัหนังสือ การทาํภาพขาวดาํ การทาํภาพถ่ายเป็นภาพเขียน การนาํภาพมารวมกนั การ Retouch 

ตกแต่งภาพต่าง  

   สามารถเรียนรู้วิธีการใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop นี+ ไดด้ว้ยตวัเอง  สามารถที/จะทาํการ

แกไ้ขภาพ ตกแต่งภาพ ซอ้นภาพในรูปแบบต่าง ๆ ไดอ้ยา่งง่ายดาย และสิ/งที/ขาดไม่ไดก้็คือ การใส่

ขอ้ความประกอบลงในภาพดว้ย  และเนื/องดว้ย Adobe Photoshop มีการพฒันาโปรแกรมมาอยา่ง

ต่อเนื/อง แต่ที/สาํคญั เมื/อเรียนรู้การใชค้าํสั/งในเวอร์ชั/นเก่า ก็ยงัคงสามารถนาํไปประยกุตใ์ชก้บัเวอร์

ชั/นใหม่ ๆ ไดด้ว้ย 

ความสามารถพืLนฐานของ Adobe photoshop 

  1. ตกแต่งหรือแกไ้ขรูปภาพได ้

  2. ตดัต่อภาพบางส่วน หรือที/เรียกวา่ crop ภาพ 

  3. เปลี/ยนแปลงสีของภาพ จากสีหนึ/งเป็นอีกสีหนึ/งได ้

  4. สามารถลากเส้น แบบฟรีสไตล ์หรือใส่รูปภาพ สี/ เหลี/ยม วงกลม หรือสร้างภาพไดอ้ยา่ง

อิสระ 

  5. มีการแบ่งชั+นของภาพเป็น Layer สามารถเคลื/อนยา้ยภาพไดเ้ป็นอิสระต่อกนั 

  6. การทาํ cloning ภาพ หรือการทาํภาพซํ+ าในรูปภาพเดียวกนั 

  7. เพิ/มเติมขอ้ความ ใส่ effect ของขอ้ความได ้
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  8. Brush หรือแปรงทาสี ที/สามารถเลือกรูปแบบสาํเร็จรูปในการสร้างภาพไดแ้ละอื/น ๆ อีก

มากมาย 

 

ส่วนประกอบของโปรแกรม 

  1. เมนูของโปรแกรม Application menu หรือ Menu bar ประกอบด้วย 

      1.1 File หมายถึง รวมคาํสั/งที/ใช้จดัการกบัไฟล์รูปภาพ เช่น สร้างไฟล์ใหม่, เปิด, ปิด, 

บนัทึกไฟล,์ นาํเขา้ไฟล,์ ส่งออกไฟล ์และอื/น ๆ ที/เกี/ยวกบัไฟล ์

      1.2 Edit หมายถึง รวมคําสั/งที/ ใช้สําหรับแก้ไขภาพ  และปรับแต่งการทํางานของ

โปรแกรมเบื+องตน้ เช่น ก๊อปปี+ , วาง, ยกเลิกคาํสั/ง, แกไ้ขเครื/องมือ และอื/น ๆ 

      1.3 Image หมายถึง รวมคาํสั/งที/ใช้ปรับแต่งภาพ เช่น สี, แสง, ขนาดของภาพ (image 

size), ขนาดของเอกสาร (canvas), โหมดสีของภาพ, หมุนภาพ และอื/น ๆ 

      1.4 Layer หมายถึง รวมคาํสั/งที/ใช้จดัการกบัเลเยอร์ ทั+งการสร้างเลเยอร์, แปลงเลเยอร์ 

และการจดัการกบัเลเยอร์ในดา้นต่าง ๆ 

      1.5 select  รวม  คําสั/งเกี/ ยวกับการเลือกวัตถุหรือพื+นที/บนรูปภาพ  (Selection) เพื/อ

นาํไปใชง้านร่วมกบัคาํสั/งอื/น ๆ เช่น เลือกเพื/อเปลี/ยนสี, ลบ หรือใชเ้อฟเฟ็กตต่์าง ๆ กบัรูปภาพ 

      1.6 Filter เป็นคาํสั/งการเล่น Effects ต่าง ๆ สาํหรับรูปภาพและวตัถุ 

      1.7 View เป็นคาํสั/งเกี/ยวกบัมุมมองของภาพและวตัถุในลกัษณะต่าง ๆ เช่น การขยาย

ภาพและยอ่ภาพใหดู้เลก็ 

      1.8 Window  เป็นส่วนคาํสั/งในการเลือกใชอุ้ปกรณ์เสริมต่าง ๆที/จาํเป็นในการใชส้ร้าง 

Effects ต่าง ๆ 

      1.9 Help เป็นคาํสั/งเพื/อแนะนําเกี/ยวกับการใช้โปรแกรมฯและจะมีลายละเอียดของ

โปรแกรมอยูใ่นนั+น 

  2. เมนูของพืLนที$ทาํงาน Panel menu 

     Panel (พาเนล) เป็นวินโดวย์อ่ย ๆ ที/ใชเ้ลือกรายละเอียด หรือคาํสั/งควบคุมการทาํงานต่าง 

ๆ ของโปรแกรม ใน Photoshop มีพาเนลอยูเ่ป็นจาํนวนมาก เช่น พาเนล Color ใชส้ําหรับเลือกสี , 

พาเนล Layers ใช้สําหรับจดัการกบัเลเยอร์ และพาเนล Info ใช้แสดงค่าสีตรงตาํแหน่งที/ชี+ เมาส์ 

รวมถึงขนาด/ตาํแหน่งของพื+นที/ที/เลือกไว ้

  3. พืLนที$ทาํงาน Stage หรือ Panel 

      เป็นพื+นที/วา่งสาํหรับแสดงงานที/กาํลงัทาํอยู ่
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  4. เครื$องมือที$ใช้งาน Tools panel หรือ Tools box 

      Tool Panel (ทูลพาเนล) หรือ กล่องเครื/องมือ จะประกอบไปดว้ยเครื/องมือต่าง ๆ ที/ใชใ้น

การวาด ตกแต่ง และแกไ้ขภาพ เครื/องมือเหล่านี+ มีจาํนวนมาก ดงันั+นจึงมีการรวมเครื/องมือที/ทาํ

หนา้ที/คลา้ย ๆ กนัไวใ้นปุ่มเดียวกนั โดยจะมีลกัษณะรูปสามเหลี/ยมอยูบ่ริเวณมุมดา้นล่างดงัภาพ 2 

เพื/อบอกใหรู้้วา่ในปุ่มนี+ยงัมีเครื/องมืออื/นอยูด่ว้ย 

  5. สิ$งที$ควบคุมเครื$องมือที$ใช้งาน Tools control menu หรือ Option bar 

      Option Bar (ออปชั/นบาร์) เป็นส่วนที/ใชป้รับแต่งค่าการทาํงานของเครื/องมือต่าง ๆ โดย

รายละเอียดในออปชั/นบาร์จะเปลี/ยนไปตามเครื/องมือที/เราเลือกจากทูลบ็อกซ์ในขณะนั+น เช่น เมื/อ

เราเลือกเครื/องมือ Brush (พู่กนั) บนออปชั/นบาร์จะปรากฏออปชั/นที/ใชใ้นการกาํหนดขนาด และ

ลกัษณะหวัแปรง, โหมดในการระบายความโปร่งใสของสี และอตัราการไหลของสี เป็นตน้     

สืบคน้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/อะโดบี_โฟโตชอป (17สิงหาคม2562)          

AutoDesk Maya โปรแกรมทาํแอนิเมชั$น 3D 

              Maya โปรแกรม AutoDesk Maya เป็น โปรแกรมทาํแอนิเมชั$น 3 มิติ (3D) ชั+นสูง ที/หนงัแอ

นิเมชั/น ต่าง ๆ นิยมใชส้ร้างกนั นิยมนาํไปใชส้ร้างการ์ตูน Animation 3 มิติ เรียกไดว้า่ใครเป็นนี/ถือ

ว่าเทพเลยทีเดียว โปรแกรม Autodesk Maya ใช้เทคโนโลยีในการแสดงผลสมจริง โดดเด่นกว่า 

โปรแกรมทาํแอนิเมชั/น 3 มิติในตลาดซอฟตแ์วร์ตอนนี+  โดยโปรแกรมทาํแอนิเมชั/นนี+ เป็นโปรแกรม

รูปแบบ Open Architecture คือ งานทั+งหมดที/คุณไดส้ร้างสรรคน์ั+นสามารถแปลงเป็น Script ต่าง ๆ 

ได้ รวมถึงยงัมี API ที/รองรับทั+ ง Maya Embedded Language (MEL), Python และภาษาอื/น ๆ ได้

นั/นเอง 

              การใชง้านโปรแกรมทาํแอนิเมชั/น สร้างการ์ตูน Animation นี+ รองรับมาตรฐานต่าง ๆ ดา้น

งานกราฟิก 3 มิติทุกประเภท เช่น 3D Visual Effects, Computer Graphics และเครื/ องมือในการ 

สร้างการ์ตูน Animation ราวกบัว่ามีทีมงานสร้างหนงัแอนิเมชั/น 3 มิติอยูใ่กล ้ๆ ตวั ดว้ยโปรแกรม 

AutoDesk Maya คุณสามารถจะสร้างผลงานทีวี, พัฒนาเกม และงานออกแบบต่าง ๆ ได้อย่าง

รวดเร็ว 

              กลุ่มเป้าหมายของการใชง้านโปรแกรม AutoDesk Maya นี+  คือ ผูใ้ชง้านทุกประเภทตั+งแต่ผู ้

เริ/มตน้ จนไปถึงระดบั Professional เลยทีเดียว ภายในโปรแกรมมีวดีีสอนการใชง้านโปรแกรมอยา่ง

ครบถว้นทุกฟีเจอร์ เช่น การใช ้Keyframe, เลือกองคป์ระกอบเฉพาะส่วน และพรีวิวการ Rendering 

เป็นตน้ 

ข้อดขีองโปรแกรม Maya 3D  

              1. สร้างโมเดล 3 มิติ และอนิเมชั/น 3 มิติไดง่้าย และรวดเร็ว 

              2. แกไ้ข หรือปรับรูปแบบของชิ+นงานไดง่้าย ไม่ซบัซอ้น 
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              3. มีเครื/องมือที/หลากหลาย และเหมาะสมกบัการทาํงาน 

              4. สามารถรองรับการใชง้านร่วมกบัโปรแกรมอื/น ๆ ไดม้าก 

สืบคน้จาก https://bit.ly/2IyVpRG  (17สิงหาคม2562)          

 

              Paint Tool SAI คือ อะไร	
          โปรแกรม Paint Tool SAI  (อ่านว่า เพน้ - ทู - ซาย) เป็นโปรแกรมวาดภาพกร์ตูน ที/สร้าง

จากทีมผูพ้ฒันา โปรแกรมจากแดนอาทิตยอุ์ทยั หรือจาก ประเทศญี/ปุ่น (Japan) มีประวติัการพฒันา

มาอยา่งยาวนาน ตั+งแต่ปี ค.ศ. 1996 

              ความสามารถของโปรแกรม Paint Tool SAI	
              1. รองรับการฝึกวาดภาพดว้ยปากการูปแบบต่าง ๆ 

              2. วาดรูป วาดภาพไดเ้หมือนจริงดว้ยเครื/องมือตกแต่งที/ครบครันและยงัมีคุณสมบติัของ 

โปรแกรม แต่งรูปอีกดว้ย 

              3. ดว้ย 16 Bits ARGB Channels ทาํใหสี้สีนของรูปที/วาดออกมาเหมือนจริงมากที/สุด 

             ความสามารถของโปรแกรม Paint Tool SAI 

-       หนา้ตาของโปรแกรม PanitTool SAI  

-       ใชง้านไดง่้าย และมีคาํแนะนาํคอยช่วยเหลือ 

-       รองรับเทคโนโลย ีIntel MMX 

สืบคน้จาก https://bit.ly/2lPbWtz  (17สิงหาคม2562)          

 

 2.1.13 ทฤษฎอ้ีางองิโปรแกรมที$ใช้ในการทาํ AR, QR Code 

           การสร้าง AR โดยแอพลเิคชั$น HP Reveal 

     HP Reveal เป็นแอพลิเคชั/นที/ใชใ้นการสร้างสื/อในโลกแห่งความจริงเสมือน เหมาะกบั

อุปกรณ์ที/ใชร้ะบบปฏิบติัการ iOS และ Android  HP Reveal  จะเป็นตวักลางสาํหรับเชื/อมโยงโลก

ของความจริง และความจริงเสมือนเขา้ดว้ยกนั โดยแสดงผลออกมาในรูปแบบสื/อปฏิสัมพนัธ์ ที/

มองเห็น เป็นภาพนิ/ง ภาพเคลื/อนไหว เสียง 

    Augmented Reality หรือ AR คือเทคโนโลยีที/ผสมผสานเอาโลกแห่งความจริงเขา้กบั

โลกเสมือนโดยผา่นอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กลอ้งถ่ายภาพ เขม็ทิศ GPS และในปัจจุบนัเทคโนโลยต่ีาง

ไดพ้ฒันาขึ+นอย่างรวดเร็ว มีจาํนวนผูใ้ช้สมาร์ทโฟนเพิ/มขึ+น จึงมีการสร้างแอพพลิเคชั/นตวัหนึ/ ง

ขึ+นมาเพื/อให้สามารถสร้าง AR ไดด้ว้ยตนเอง เพียงแค่มีแอพ มีกลอ้งที/สารถถ่ายภาพ และอดัวิดีโอ

ไดแ้อพพลิเคชั/นตวันี+ มีชื/อวา่ HP Reveal 
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             วธีิการสร้างและใชง้าน	

1. อุปกรณ์ที/จาํเป็นตอ้งมีคือ เครื/องมือที/ใชร้ะบบ iOS และ Android 

2. ดาวน์โหลดแอพลิเคชั/นที/ App store, Play store 

3. เขา้ใชง้าน app หาภาพที/ตอ้งการจะสร้าง แลว้คลิกถ่ายภาพ 

4. เลือกรูปแบบภาพ ที/จะใส่เขา้ไปในสื/อ 

5. ตกแต่งจดัวาง ตวัแบบ วา่จะวางตรงไหน สามารถเคลื/อนยา้ย ขยายได ้

6. จากนั+น Save ไฟล ์พร้อมตั+งชื/อ 

7. ทดลองการใชง้าน โดยนาํภาพที/เราถ่ายตอนแรก แลว้นาํตวัสแกนของแอพมาสแกน  
สืบคน้จาก https://bit.ly/30wp1H3  (17สิงหาคม2562)          

 

        2.1.14 นําเสนอในรูปแบบหนังสือนิทาน 

               1) ความหมายและความสําคญัของนิทาน 

                      ความหมายของนิทาน มีหน่วยงาน และนกัวิชาการหลายท่าน ไดก้ล่าวถึงความหมาย

ของนิทานไวไ้ด ้ดงันี+  

                           1.1 เกษลดา มานะจุติและ อภิญญา มนูญศิลป์ (2544 : 1) ได้ให้ความหมายของ

นิทานว่า หมายถึง เรื/องเล่าต่อกนั มาโดยใชว้าจาหรือเล่าโดยแสดงภาพประกอบ หรือการเล่าโดย

วสัดุอุปกรณ์ ใชป้ระเภทต่าง ๆ ประกอบกไ็ดเ้ช่น หนงัสือภาพ หุ่นหรือการใชค้นแสดงบทบาทลีลา

เป็นไปตามเนื+อเรื/องของนิทานนั+น ๆ แต่เดิมมานิทานถูกเล่าสู่กนัและกนัดว้ยปากสืบกนัมาเพื/อ เป็น

เครื/องบนัเทิงใจในยามว่าง และเพื/อถ่ายทอดความเชื/อความศรัทธาเลื/อมใสในสิ/งศกัดิi สิทธิi ที/เป็นที/

ยดึถือของคนแต่ละกลุ่ม 

                           1.2 วิไล มาศจรัส (2545 : 12) ไดก้ล่าวถึงความหมายของนิทานวา่ นิทาน หมายถึง 

เรื/องที/เล่ากนัมา เช่นนิทานอีสป นิทานชาดก ในทางคติชนวิทยา ถือว่า นิทานเป็นเรื/องเล่าสืบสาน

ต่อๆ กนัมา ถือเป็นมรดกทางวฒันธรรมอยา่งงหนึ/งในหลายอยา่งของมนุษยเ์ป็นสิ/งที/มีความหมาย มี

คุณค่าซึ/ งนิทานนั+นจะมีทั+งนิทานเล่าปากเปล่า จดจากนั มาแบบมุขปาฐะและนิทานที/มีการเขียนการ

บันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  ราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  2542(2546 : 588) ได้ระบุ

ความหมายของนิทานไวว้า่นิทาน หมายถึงเรื/องที/เล่ากนัมา เช่น นิทานชาดก นิทานอีสป 

                           1.3 เกริก ยุน้พนัธ์ (2547 : 8) ไดใ้ห้ความหมายของนิทานไวว้า่หมายถึง เรื/องราวที/

เล่าสืบต่อกนัมาตั+งแต่สมยัโบราณ เป็นการผูกเรื/องขึ+น เพื/อให้ผูฟั้งเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

และสอดแทรกคติสอนใจลงไป 

                           1.4 ประคอง นิมมานเหมินทร์ (2550 : 9)ไดใ้ห้ความหมายของนิทานว่า หมายถึง 

เรื/องที/เล่ากนัต่อ ๆ มาจากคนรุ่นหนึ/งสู่คนอีกรุ่นหนึ/งโดยไม่ทราบวา่ ใครเป็นผูแ้ต่ง เช่น นิทานเรื/อง
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สังขท์องปลาบู่ทอง หรือโสนนอ้ยเรือนงาม มีการเล่าสู่กนัฟังจากปู่ยา่ตายายของเรา พ่อแม่ของเรา

รวมทั+งตวัเราเอง ไปจนถึงลูกหลานเหลนโหลนของเรา เป็นทอดๆ กนัไปรุ่นแลว้รุ่นเล่า บางครั+ งก็

แพร่กระจายจากท้องถิ/นหนึ/ งไปสู่อีกท้องถิ/นหนึ/ ง เช่น นิทานเรื/ องสังข์ทองอาจมีหลายสํานวน 

แลว้แต่ความทรงจา ความเชื/อ อารมณ์ของผูเ้ล่าและวฒันธรรมในแต่ละทอ้งถิ/นจากความหมายของ

นิทานดงักล่าว 

              2) ความสําคญัของนิทาน 

                  นิทานเป็น สิ/งที/สาํคญัต่อชีวิตเด็ก ช่วยให้เด็กมีความสุขให้แง่คิดและคติสอนใจการจดั

ประสบการณ์ให้เด็กโดยใชนิ้ทานเป็นสิ/งจา เป็นเพราะการเล่านิทาน สามารถใชเ้ป็นเครื/องมือใน

การพฒันาและเตรียมความพร้อมใหก้บัเดก็ ไดมี้นกัวิชาการกล่าวถึงความสาํคญัของนิทานไวห้ลาย

ท่านดงัต่อไปนี+  เกริก ยุน้พนัธ์ (2547 : 55 - 56)ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของการเล่านิทาน ดงันี+  

                        1. เดก็ ๆ หรือผูฟั้งจะเกิดความรู้สึกอบอุ่นและใกลชิ้ด เป็นกนัเองกบัผูเ้ล่า 

                          2. เด็ก ๆ หรือผูฟั้งจะเกิดความรู้สึกร่วมในขณะฟังทาํให้เขาเกิดความเพลิดเพลิน

ผอ่นคลายและสดชื/นแจ่มใส 

                          3. เด็ก ๆ หรือผูฟั้งจะมีสมาธิหรือความตั+ งใจที/มีระยะเวลานานขึ+นหรือยาวขึ+น 

โดยเฉพาะผูเ้ล่าที/มีความสามารถในการตรึงให้ผูฟั้งหรือกเด็ก ๆ ใจจดจ่ออยูก่บัเรื/องราวที/ผูเ้ล่าเล่า

เรื/องที/มีขนาดยาว 

                          4. เด็ก ๆ หรือผูฟั้งจะถูกกล่อมเกลาด้วยนิทานที/มีเนื+ อหาส่งเสริมคุณธรรมและ

จริยธรรม ทาํใหเ้ดก็ ๆ และผูฟั้งเขา้ใจในความดีและความงามยิ/งขึ+น 

                          5. นิทานจะทา ให้เด็ก ๆ หรือผูฟั้งมีความละเอียดอ่อน รู้จกัการรับและการให้มอง

โลกในแง่ดี 

                        6. นิทานจะทาํใหเ้ดก็ ๆ หรือผูฟั้งใชก้ระบวนการคิดในการพิจารณาแกปั้ญหาได ้

                          7. นิทานสามารถสร้างความกลา้ให้กบัเด็ก ๆ หรือผูฟั้งโดยการแสดงออกที/ผ่าน

กระบวนการคิดที/มีประสิทธิภาพ 

                         8. เด็ก  ๆ  ผู ้ฟั งจะได้ความ รู้ ที/ เป็นประโยชน์และสามารถประยุกต์ใช้กับ

ชีวติประจาํวนัได ้

                        9. นิทานช่วยสร้างเสริมจินตนาการที/กวา้งไกลไร้ขอบเขตใหก้บัเดก็หรือผูฟั้ง 

                        10. นิทานสามารถช่วยใหเ้ด็ก ๆ และผูฟั้งไดรู้้จกัการใชภ้าษาที/ถูกตอ้ง การออกเสียง 

การกระดกลิ+นตวั ร เรือ และ ล สิงไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นธรรมชาติ 

วเิชียร เกษประทุม (2550 : 9-10)ไดก้ล่าวถึงความสาํคญัของนิทานวามี/ คุณค่าและมีประโยชน์ ดงันี+  

                         1.นิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน เป็นการผ่อนคลายความเครียดและช่วยให้

เวลาผา่นไปอยา่งไม่น่าเบื/อหน่าย 
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                         2. นิทานช่วยกระชบัความสัมพนัธ์ในครอบครัวเด็กบางคนอาจมองผูใ้หญ่ว่าเป็น

บุคคลที/ขี+ บ่นชอบดุด่า น่าเบื/อหน่วยหรือน่าเกรงขาม แต่ถา้ผูใ้หญ่มีเวลาเล่านิทานให้เด็กฟังบา้ง 

นิทานที/สนุกๆ กจ็ะช่วยใหเ้ดก็อยากอยูใ่กลชิ้ดผูใ้หญ่ความเกรงกลวัหรือเบื/อหน่ายผูใ้หญ่ลง 17 

                       3. นิทานใหก้ารศึกษาและเสริมสร้างจินตนาการ 

                         4. นิทานให้ขอ้คิดและคติเตือนใจ ช่วยปลูกฝังคุณธรรมต่าง ๆ ที/สังคมพึงประสงค์

ใหแ้ก่ผูฟั้งเช่น ใหซื้/อสตัวใ์หเ้ชื/อผูใ้หญ่ ใหพ้ดูจาไพเราะอ่อนหวาน ใหมี้ความเอื+อเผื/อเผื/อแผใ่หข้ยนั

ขนัแขง็ เป็นตน้ 

                         5. นิทานช่วยสะทอ้นให้เห็นสภาพของสังคมในอดีตในหลายๆดา้น เช่น ลกัษณะ

ของสังคมวิถีชีวิตของประชาชนในสังคมตลอดจนประเพณีค่านิยมและความเชื/อเป็นตน้สาํนกังาน

เลขาธิการสภาการศึกษา (2550 : 11-16) ไดร้ะบุถึงความสาํคญั ของนิทานว่านิทานเป็นสิ/งที/สาํคญั 

ต่อชีวติทั+งและผูใ้หญ่ เพราะนอกจากนิทาน จะช่วยใหเ้ดก็  ๆ มีความสุขสนุกหรรษาแลว้ ยงัเป็นโลก

แห่งจินตนาการที/สมบูรณ์แบบที/คอยช่วยถกัทอสายใยความรักความฝัน สานสัมพนัธ์อนัอบอุ่น 

ความละมุนละไมในกลุ่มสมาชิกของครอบครัว อีกทั+งนิทานยงัใหแ้ง่คิดคติสอนใจ และปรัชญาชีวติ

อนัลาํ ลึกแก่เดก็ 

              3) นิทานมีความสําคญัต่อพฒันาการของเดก็ 

                   1. ช่วยพฒันาเด็กทางดา้นลกัษณะชีวิต เด็กไดเ้รียนรู้ถึงลกัษณะชีวิตที/ดีผ่านนิทานที/

ปรารถนาใหเ้ดก็มีพฤติกรรมที/ดีเช่น มีคุณธรรมจริยธรรม มีความกลา้หาญ มีความยติุธรรม 

                  2. การพฒันาเดก็ดา้นบุคลิกภาพ บุคลิกภาพเป็นองคป์ระกอบที/มีอยูม่ากในนิทานซึ/งเดก็

จะไดรั้บรู้ถึงบุคลิกภาพที/ดีที/จะช่วยให้อยู่ในสังคมไดอ้ย่างดีเช่น ความเชื/อมั/นการรักษาตนความ

สุภาพอ่อนนอ้ม ความมีมารยาทที/ดีความเป็นผูน้าํ 

                  3. การพฒันาเดก็ดา้นความรู้และสติปัญญา 

                  4. การพฒันาเดก็ในดา้นทกัษะและความสามารถ 

                   5. การพฒันาเด็กในดา้นสุขภาพ นิทานเป็นกระบวนการหนึ/งที/กาํหนดบทบาท ในดา้น

สุขภาพให้เกิดแก่เด็ก เพราะเมื/อเด็ก ไดอ่้านหรือ ฟังนิทานแลว้จะก่อให้เกิด การเรียนรู้ในการที/จะ

รักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตของตน 

นอกจากนี+  บวรงามศิริ ไดก้ล่าวถึงความสาํคญั ที/ไดจ้ากการเล่านิทานวา่ 

                     1. ส่งเสริมพฒันาการและการเรียนรู้ของเดก็ 

                     2. ใหรู้้จกัคาํ เรียกชื/อสิ/งของต่าง ๆ จากรูปภาพในนิทาน 

                     3. เปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดแ้สดงออก พฒันาความคิด จินตนาการ 

                     4. ใหค้วามรู้สึกที/ดีต่อเดก็ 
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                     5. มีความตลกขบขนัให้ความสนุกสนาน ช่วยแกปั้ญหาให้กบัตวัเด็กเมื/อเปรียบเทียบ 

ตนเองกบัตวัละคร 

              4) ประเภทของนิทาน 

                  4.1 1 ประเภทเทพนิยายหรือปรัมปรา (Fairy tale) เป็นเรื/องเกี/ยวกบัเทวดา นางฟ้า เรื/อง

มหัศจรรยเ์หนือธรรมชาติ เป็นความฝันและจินตนาการของผูแ้ต่ง เรียกหลายอย่างเช่น นิทาน

มหัศจรรย ์นิทาน บรรพบุรุษ เรื/องราวมกัเกี/ยวขอ้งกบัราชสํานัก เจา้หญิง เจา้ชาย มีแม่มด มียกัษ ์

สัตวป์ระหลาด ตวัละครที/ดีจะเป็นฝ่ายชนะ เช่น เรื/องพระอภยัมณี คาวี สังขท์อง พระสุธนมโนห์รา 

ฯลฯ 

                  4.1.2 ประเภทชีวิตจริง (Novella) เป็นเรื/องที/ดาํเนินอยู่ในโลกของความจริง มีการบ่ง

สถานที/และตวัละครชัดเจน อาจมีปาฏิหาริยอิ์ทธิฤทธิi แต่เป็นไปในลกัษณะที/เป็นไปได ้โดยใช้

สถานที/ เวลา ตวัละครที/มา จากความจริง เช่น ขนุชา้งขนุแผน พระอภยัมณี (บางส่วนที/มาจากชีวิต

จริงของผูแ้ต่ง) พระลอ พระรถเมรี พระร่วง ไกรทอง เป็นตน้ 

                  4.1.3 ประเภทวีรบุรุษ (Hero tale) เป็นเรื/องที/มีหลายตอนขนาดยาว อาจคลา้ยชีวิตจริง

หรือจินตนาการ เป็นเรื/องเล่าที/กล่าวถึงวีรบุรุษที/ตอ้งผจญภยัที/มีลกัษณะเหนือมนุษย ์เช่น เรื/อง เฮอร์

คิวลิส เซซีอุ สและเพอร์ซีอุสของกรีก เป็นตน้ 

                  4.1.4 ประเภทนิทานประจําถิ$น (Sage) มกัเป็นเรื/องแปลกพิสดารซึ/ งเชื/อว่า เคยเกิดขึ+น

จริง ณ สถานที/ใดสถานที/หนึ/ ง บ่งบอกสถานที/และตวัละครชดัเจน อาจมาจากประวติัศาสตร์ อาจ

เป็นไปไดท้ั+งมนุษย ์สตัว ์เทวดา ผ ีเช่น เรื/อง พระยาพาน พระร่วง เจา้แม่สร้อยดอกหมาก ตาม่องล่าย 

ทา้วปาจิตกบันางอรพิม เป็นตน้ 

                  4.1.5 ประเภทเล่าอธิบายเหตุ (Explanatory tale) เป็นเรื/องอธิบายกาํเนิด ความเป็นมา

ของสิ/งที/เกิดขึ+นในธรรมชาติ กาํเนิดของสัตวว์่าเหตุใดจึงมีรูปร่างลกัษณะ ต่าง ๆ กาํเนิดของพืช 

มนุษย ์ดวงดาวต่าง ๆ เป็น ตน้ เช่น ทาํไมจระเขจึ้งไม่มีลิ+น กาํเนิด ดาวลูกไก่ กาํเนิดจนัทรคราส เป็น

ตน้ 

                  4.1.6 ประเภทเทพปกรณมัหรือเทวปกรณ์ (Myth) เป็นเรื/องอธิบายถึงกาํเนิดของจกัรวาล 

มนุษย ์สัตว ์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น ลม ฝน กลางวนั กลางคืน ฟ้าร้อง ฟ้าผา่ แสดงถึงความ

เชื/อทางศาสนา มี เรื/องของเทพที/เรารู้จกักนัดี เช่น เมขลา รามสูร เป็นตน้ 

                  4.1.7 ประเภทสัตว์ (Animal tale) เป็นเรื/องที/มีสตัวเ์ป็นตวัเอก โดยจะแสดงใหเ้ห็นความ

ฉลาดและความโง่เขลาของสัตว์ โดยเจตนาจะมุ่งสอนจริยธรรมหรือคติธรรม ซึ/ งจดัเป็นเรื/ อง

ประเภทใหค้ติสอนใจ เช่น นิทานอีสป และปัญจะตนัตระ 

                  4.1.8  ประเภทมุขตลก (Merry tale) เป็นเรื/องขนาดสั+นอาจเป็นเรื/องเกี/ยวกบัมนุษย ์หรือ

สัตว ์จุดสําคญัของเรื/องอยู่ที/ความไม่น่าเป็นไปได ้ซึ/ งเกี/ยวขอ้งกบัความโง่ ความฉลาด การใชก้ล
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ลวง การแข่งขนั การ ปลอมแปลง ความเกียจคร้าน เรื/องเพศ การโม ้คนหูหนวก นกับวช พระกบัชี 

ลูกเขยกบัแม่ยาย ศรีธนญชยั กระต่ายกบัเต่า เป็นตน้ 

                  4.1.9  ประเภทศาสนา (Religious tale) เป็นเรื/องเกี/ยวกบัศาสนา เช่น เรื/ องเล่าเกี/ยวกบั

พระเยซู นกับุญ พระพทุธเจา้ พระสาวก ซึ/ งไม่มีในพระไตรปิฎกอยูห่ลายเรื/อง ซึ/ งทรรศนะของผูเ้ล่า

มกัถือวา่เป็นเรื/องจริง 

                  4.1.10 ประเภทเรื$องผี เป็นเรื$องเกี$ยวกับผีต่าง ๆ ซึ/ งไม่ปรากฏชัดว่ามาจากไหน เกิด

อย่างไร เช่น ผีบา้บอ้งและผีปกกะโหลง้ของไทยภาคเหนือ หรือผีที/เป็นคนตายแลว้มาหลอกดว้ย

รูปร่างวธีิการต่าง ๆ มีผกีอง กอย ฯลฯ 

                  4.1.11 ประเภทเข้าแบบ (Formular tale) เป็นเรื/ องที/มีโครงเรื/ องสําคญัเล่าเพื/อความ

สนุกสนานของผูเ้ล่า และผูฟั้งอาจมีการเล่นเกม แบ่งเป็นนิทานลูกโซ่ เช่นเรื/องตากบัยายปลูกถั/ว

ปลูกงาใหห้ลานเฝ้า นิทาน หลอกผูฟั้ง นิทานไม่รู้จบ เช่นเกี/ยวการนบัจะเล่าเรื/อยไปแต่เปลี/ยนตวัเลข 

(thaigoodview (ออนไลน์). (2016). สืบคน้จาก : https://bit.ly/2n0H4Gs(  17 สิงหาคม 2562) 

              5) ประเภทของหนังสือภาพ 

                        หนงัสือภาพ คือ หนงัสือที/เป็นคาํบรรยายและ ซึ/ งตวัอกัษรและภาพจะช่วยส่งเสริม

ซึ/ งกันและกันในการเล่าเรื/ อง โดยพื+นฐานแลว้หนังสือภาพเหมาะสําหรับเด็กในวยัเริ/ มหัดอ่าน

หนงัสือ พอ่แม่ควรเปิดหนงัสือใหเ้ดก็ดูภาพแลว้คอยอ่านคาํบรรยายใหเ้ดก็ฟังกจ็ะเป็นการฝึกทกัษะ

การอ่านและจินตนาการ หากไดอ่้านหนงัสือภาพที/ดีๆ หนงัสือเหล่านั+นกจ็ะประทบัใจเดก็ไปจนโต 

                       5.1 Mother Goose Rhymes (หนังสือคาํกลอน) 

                            หนังสือภาพรวบรวมบทกวีสําหรับเด็ก ทั+ งบทร้องเล่น เพลงกล่อมเด็ก ซึ/ งใน

บางครั+ งอาจไม่มีความหมายจริงจงั แต่มีคาํคลอ้งจอง มีสมัผสั ใหเ้ดก็ ๆ ร้องเล่นตามได ้มีการใชภ้าพ 

สวย ๆ มาประกอบเนื+อหา เพื/อให้เด็กรู้สึกสนุกสนานและชื/นชอบ เช่น Twinkle twinkle little star 

หรือ แมงมุมลายตวันั+นเป็นตน้ 

 

 

 

 

 

                       5.2 Baby books / First books / Toys books (หนังสือของเล่น) 

                            หนงัสือขนาดเลก็ที/เหมาะกบัมือเด็กเลก็ ๆ เพราะเป็นหนงัสือสาํหรับเด็กเลก็มาก 

ๆ คือ 0-2 ขวบ โดยจะเนน้ภาพประกอบสีสนัสดใส ไม่เนน้เนื+อเรื/อง บางเล่มอาจจะมีรูปแบบหรือ 

รูปที$ 2.21 หนงัสือคาํกลอน 
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กลไกพิเศษให้เด็กดึง หยิบ ติด ได้เหมือนของเล่น มกัจะทาํจากวสัดุที/ทนทาน เช่น หนังสือผา้ 

หนงัสือโฟม เนื/องจากเดก็ในวยันี+ ยงักะนํ+ าหนกัมือไม่เป็นและชอบเอาของเขา้ปาก ดงันั+นควรดูใหดี้

วา่ใชสี้หรือวสัดุที/เป็นแบบ non-toxic (ไม่มีสารเคมีเป็นพิษ) เพื/อไม่ใหเ้กิดอนัตรายกบัเดก็ 

                         5.3 Wordless Picture Books (หนังสือไร้คาํพูด) 

                            หนงัสือภาพที/ใชภ้าพสื/อสารอยา่งเดียว ไม่มีคาํบรรยายหรือมีคาํบรรยายนอ้ยมาก 

เนื/องจากภาพในหนงัสือสามารถเล่าไดอ้ยา่งชดัเจนดว้ยตวัเอง จนไม่จาํเป็นตอ้งใชค้าํบรรยายใด ๆ 

ถือว่าเป็นหนงัสือที/เหมาะกบัคนทุกวยั ตั+งแต่เด็กเล็กมากจนถึงผูใ้หญ่ เป็นหนงัสือที/ไม่มีอุปสรรค

ทางดา้นภาษาแก่ผูอ่้านแมแ้ต่นอ้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         5.4 Alphabet Books (หนังสือตัวอกัษร) 

                            หนงัสือภาพประเภทสอนตวัอกัษร เพิ/มการเรียนรู้ดา้นภาษาโดยใชภ้าพและคาํ ทั+ง

จดจาํสัญลกัษณ์หรือแบบของอกัษรแต่ละตวั พร้อมความหมาย เมื/อเด็กเห็นทั+งหมดพร้อมกนัก็จะ

ช่วยสร้างกระบวนการจดจาํคาํแบบองคร์วมไดดี้ขึ+น ทาํให้เด็กไดพ้ฒันาทกัษะทางดา้นภาษาและ

ศิลปะไปพร้อมกนั เพราะมีความสวยงามของภาพประกอบดว้ย 

 

 

รูปที$ 2.23 หนงัสือไร้คาํพดู 

รูปที$ 2.22 หนงัสือของเล่น 
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                        5.5 Counting Books (หนังสือนับเลข) 

                             หนงัสือภาพที/มุ่งสอนทกัษะทางคณิตศาสตร์อยา่งง่ายให้กบัเด็ก เช่น การนบัเลข 

การบวก ลบ จาํนวนต่าง ๆ เป็นตน้ อาจมีหรือไม่มีเรื/องราวก็ได ้เพื/อใหเ้ด็กไดเ้รียนรู้เกี/ยวกบัตวัเลข 

ผา่นภาพประกอบที/สวยงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           5.6 Concept Books (หนังสือรวมความคดิ) 

                             หนังสือที/นําเสนอความคิดรวบยอดเกี/ ยวกับสิ/ งต่าง ๆ  เนื+ อหาหนังสือทุก

รายละเอียดตั+งแต่ปกหนา้จรดปกหลงั รูปเล่มของหนงัสือตอ้งเขา้กนั เช่น หนงัสือเป็นรูปทรงมะม่วง 

เนื+อหาภายในทุกหนา้กต็อ้งเกี/ยวกบัมะม่วง เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

รูปที$ 2.24 หนงัสือตวัอกัษร 

รูปที$ 2.25 หนงัสือนบัเลข 
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                           5.7 Easy to Read Books (หนังสือเว้นพยางค์) 

                              หนงัสือภาพที/มีเรื/องราวง่าย ๆ มีภาพประกอบช่วยเล่าเรื/อง จาํนวนคาํแต่ละหนา้

มีไม่กี/ประโยคเพื/อให้เด็กในวยัที/เพิ/งหัดอ่าน สามารถอ่านแต่ละหน้าจบไดโ้ดยไม่รู้สึกว่ายาวหรือ

ยากจนเกินไป บางครั+ งอาจมีการแบ่งคาํเป็นพยางค์ๆ  เพื/อให้อ่านง่าย เช่น “วนั นี+  อากาศ ดี คุณ ชา้ง 

จึง ไป เดิน เล่น” 

                           5.8 Pop-Up Books (หนังสือ 3 มิติ) 

                              หนังสือภาพสามมิติ คือ หนังสือภาพที/มีเทคนิคพิเศษ ทั+งใช้กลไกกระดาษให้

ภาพเป็น 3 มิติ ใชก้ารกดปุ่มให้เกิดเสียงเพลง มีแสง หรือมีวสัดุนุ่ม ๆ ให้เด็กลูบ มีอะไรที/น่าสนใจ

เกินกว่าระนาบแบนราบของกระดาษธรรมดา เพื/อให้เด็ก ๆ มีปฏิสัมพนัธ์กบัหนังสือ และสร้าง

ความน่าตื/นตาตื/นใจ ดงันั+นหนังสือประเภทนี+ ภาพและเทคนิคจะเด่นมาก จึงเหมาะสําหรับการ

นาํเสนอเนื+อหาที/มีขอ้มูลไม่ยาวนกั 

 

                            

 

 

 

                           5.9 Picture Story Books (หนังสือภาพมีเรื$องราว) 

                              หนงัสือภาพที/มีเรื/องราวซบัซอ้น ใชท้ั+งภาพและคาํเอื+อใหเ้กิดการตีความไดห้ลาย

มิติ สาํหรับเด็กอาจเขา้ใจความหมายในระดบัผิวเผิน แต่ผูใ้หญ่ที/อ่านหนงัสืออาจสื/อความหมายได้

ลึกกว่า หนงัสือภาพประเภทนี+ มีเรื/องราวหลากหลาย ความยากง่ายของ ภาพและเนื+อหาไม่มีกรอบ

หรือขอบเขตจาํกดั 

 

รูปที$ 2.26 หนงัสือรวมความคิด 

รูปที$ 2.27 หนงัสือ 3 มิติ 
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                           5.10 Informational books (หนังสือสารานุกรม) 

                               หนังสือภาพที/ เน้นการให้ความรู้ ข้อมูล  ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง โดยใช้

ภาพประกอบนาํเสนอเนื+อหาในสัดส่วนที/ใกลเ้คียงกบัคาํบรรยาย เหมาะสําหรับให้เด็กโตอ่านเอง

เพื/อเสริมประสบการณ์ เพราะเด็กจะไดรั้บความรู้อยา่งถูกตอ้งและ เพลิดเพลินกบัภาพดว้ย ถา้เด็ก

เลก็กใ็หดู้ภาพได ้โดยมีผูใ้หญ่คอยอธิบายรูปและเนื+อหาใหฟั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

(parentsone (ออนไลน์). (2018). สืบคน้จาก : https://bit.ly/2lrnLWA (17สิงหาคม2562) 

 

           2.2 ศึกษาประโยชน์ 

      สภาพของสังคมไทยในปัจจุบนัไดเ้ปลี/ยนแปลงไปมาก ตามสภาพของสิ/งแวดลอ้มและ

กาลเวลา ยกตวัอยา่งเช่น มีความเชื/อที/วา่เงินทอง สามารถบนัดาลความสุขตอบสนองความตอ้งการ

ของคนได ้ขณะเดียวกนัก็จะมีชื/อเสียงเกียรติยศตามมา, ชอบแก่งแยงชิงดีชิงเด่น ลกัษณะกลวัการ

เสียเปรียบ กลวัสู้เพื/อไม่ได ้เพื/อการอยูร่อดจึงตอ้งกระทาํการแยง่ชิง แสวงหาผลประโยชน์ใหต้นเอง

, นิยมการบริโภคของแพง เลียนแบบอย่างตะวนัตก รักความสะดวกสบาย ใชจ่้ายเกินตวัเป็นการ

นาํไปสู่ การมีหนี+ สินมากมาย 

      ค่านิยมทั/วไปของสังคมไทย มีทั+งดีและไม่ดี ซึ/ งแลว้แต่ทศันคติของแต่ละกลุ่มบุคคล

หรือ กลุ่มคนตามโอกาสหรือวาระต่าง ๆ หากสิ/งใดที/เราเห็นว่าไม่ดีควรหลีกเลี/ยงไม่ปฏิบติั สิ/งใด

เห็นวา่ดีเป็นประโยชน์แก่สงัคมเรากค็วรปฏิบติัเพื/อเสริมสร้างสงัคมใหดี้ขึ+น 

                     1. ไดป้ระโยชน์ในเรื/องของการดูแลรักษาหลงัการศลัยกรรม   

                     2. ศึกษาพฤติกรรมและนิสยัของมนุษย ์วา่มีความตอ้งการเป็นเช่นไร   

                     3. ช่วยแกไ้ขปัญหาและพฤติกรรมของมนุษยที์/มีนิสัยไม่รู้จกัพอใจในสิ/งที/ตนมี โดยการ

สอดแทรกขอ้คิดไปในเนื+อเรื/อง 

 

รูปที$ 2.28 หนงัสือสารานุกรม 
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            2.3 รูปแบบการนําเสนอ 

                    เสนอรูปแบบงานด้วยการนําเทคโนโลยเีออาร์ (AR : Virtual Reality)   

  โลกความเป็นจริงเสมือนและเทคโนโลย ีในยคุที/อินเทอร์เน็ตเชื/อมอุปกรณ์เขา้ดว้ยกนั  

เพื/อสนองรูปแบบชีวิตของคนยุคดิจิตอลในยุคที/เทคโนโลยีและนวตักรรม ให้ทนัสมยัและทาํให้

บุคคลที/ไดท้าํการชมสื/อสิ/งพิมพส์มยัใหม่ลงในหนังสือ AR ผสมผสานกบั วิดีโอมลัติมีเดียที/ทาง

คณะผูจ้ดัทาํไดส้ร้างขึ+น 

 

           2.4 กรณศึีกษา 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ในการทาํโครงการครั+ งนี+ทางคณะผูจ้ดัทาํ ไดอ้า้งอิงเนื+อหามาจากนิทาน เรื/อง กบเลือกนาย 

โดยมีเนื+อหาเกี/ยวกบัเรื/องของฝงูกบที/อยากไดเ้จา้นายมาปกป้องดูแล แต่กบฝงูนี+ขอไม่รู้จกัพอไม่จกั

สิ+น ในที/สุดก็ไดน้กกระสาที/ชอบกินกบมาเป็นเจา้นายความตอ้งการไม่รู้จกัจบสิ+น ย่อมนาํความ

เดือดร้อนมาให ้โดยทางคณะผูจ้ดัทาํไดด้ดัแปลงเนื+อหาขา้งตน้  

 

 

 

รูปที$ 2.29 หนงัสือนิทาน เรื/อง กบเลือกนาย 
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            2.5 งานวจัิยที$เกี$ยวข้อง 

                (มงคล เอี/ยมวงศรี, 2557) กล่าวว่า เพื/อศึกษาค่านิยมคนไทยในปัจจุบนัซึ/ งค่านิยมเป็น

ความคิดความเชื/อร่วมกนัของสังคมในเรื/องใดเรื/องหนึ/ง มีโอกาสเปลี/ยนแปลงไดต้ามกาลเวลาและ

สภาพแวดลอ้มที/เปลี/ยนแปลงไปที/สะทอ้นภาพความเชื/อของคน ณ ช่วงเวลาหนึ/งการสาํรวจค่านิยม

ของคนไทยจึงเป็นการสะทอ้นความคิดความเชื/อของคนและสภาพแวดลอ้มในสังคมนั+นหลาย

องค์กรไดมี้การสํารวจความคิดเห็นและทศันคติของคนไทยในประเด็นต่าง ๆ เพื/อศึกษาถึงการ

เปลี/ยนแปลงของค่านิยมของคนในสังคมซึ/ งจะมีประโยชน์ในการทาํความเขา้ใจถึงวิถีชีวิตและการ

ให้คุณค่าของคนในสังคมนั+นผลการสาํรวจส่วนใหญ่พบวา่ค่านิยมของคนในสังคมไทยในปัจจุบนั

ไดเ้ปลี/ยนแปลงไปอย่างมากซึ/ งมีผลต่อการพฒันาประเทศชาติเป็นอย่างยิ/งประเด็นที/พบจากการ

สาํรวจของสวนดุสิตโพลมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตโดยสาํรวจประชาชนจากทุกสาขาอาชีพทั/ว

ประเทศในประเด็นค่านิยมความซื/อสัตยข์องคนไทยพบว่าร้อยละ 54.33 เห็นว่ามีค่านิยมความ

ซื/อสตัยน์อ้ยลงเพราะค่านิยมของสงัคมเปลี/ยนไปลุ่มหลงบูชาวตัถุนิยมมากขึ+นรองลงมาร้อยละ 30.6 

เห็นว่าเพราะสังคมเสื/ อมโทรมมีค่านิยมที/ เลวให้เห็นมากมายโดยเฉพาะในแวดวงการเมือง

นอกจากนี+ ยงัสาํรวจเกี/ยวกบัสาเหตุที/ทาํให้ค่านิยมความซื/อสัตยข์องคนไทยลดลงส่วนใหญ่ร้อยละ 

34.42 เห็นวา่เป็นเพราะความเห็นแก่ตวัความละโมบกิเลสตณัหามีมากขึ+นคนรุ่นใหม่ขาดการปลูกฝัง

แต่เด็กรองลงมาร้อยละ 24.04 เห็นว่าเพราะขาดแบบอยา่งที/ดีซึ/ งผลการสาํรวจของสวนดุสิตโพลมี

ความใกลเ้คียงกบัรายงานของคนไทยมอนิเตอร์ 2557: เสียงยาวชนไทยที/พบว่าปัจจุบนัเยาวชน

จาํนวนมากมีพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชนัมากขึ+นเห็นไดจ้ากร้อยละ 40 ของเยาวชนกลุ่มตวัอยา่ง

เคยทุจริตโดยให้เพื/อลอกขอ้สอบ / ลอกขอ้สอบเพื/อนร้อยละ 63 เคยเซ็นชื/อเขา้เรียนแทนเพื/อนให้

เพื/อนเซ็นชื/อเขา้เรียนให้นอกจากนี+ มีการสํารวจต่อถึงพฤติกรรมที/มองว่าไม่ผิดมากหรือไม่ผิดเลย

ของเยาวชนพบวา่ร้อยละ 75 เห็นวา่การให้เพื/อนลอกขอ้สอบ / ลอกขอ้สอบเพื/อนเป็นการกระทาํที/

ไม่ผิดมากหรือไม่ผิดเลยรองลงมาร้อยละ 73 เห็นว่าการเซ็นชื/อเขา้เรียนแทนเพื/อนให้เพื/อนเซ็นชื/อ

เขา้เรียนให้เป็นการกระทาํที/ไม่ผิดมากหรือไม่ผิดเลยนอกจากนี+ ประเด็นที/สําคญัที/ส่งผลต่อการ

พฒันาประเทศไทยคือปัญหาการทุจริตคอร์รัปชนัซึ/ งมีการสาํรวจความคิดเห็นต่อการทุจริตคอร์รัป

ชันซึ/ งสะท้อนค่านิยมต่อการทุจริตคอร์รัปชันของคนในสังคมซึ/ งผลการสํารวจต่าง ๆ พบว่า

สาํนกัวิจยัเอแบคโพลมหาวิทยาลยัอสัสัมชญัไดท้าํการสาํรวจเปรียบเทียบค่านิยมยอมรับการทุจริต

ถา้ตนเองไดป้ระโยชน์เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกนัตั+งแต่ปี 2554-2556 ผลสาํรวจระบุประชาชนเกินร้อย

ละ 60 รับไดถ้า้รัฐบาลคอร์รัปชนัแต่ตวัเองไดป้ระโยชน์เป็นการสะทอ้นค่านิยมการยอมรับการโกง

และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตวัของคนในสังคมไทยยงัปรากฏให้เห็นอยูค่่อนขา้งสูงอีกประเด็น

หนึ/ งที/มีการสาํรวจโดยบริษทัเอน็ไวโรเซล (ประเทศไทย) ที/ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเพื/อตอ้งการ

ทราบค่านิยมของคนไทยในปี 2554 โดยพบพฤติกรรมที/เปลี/ยนแปลงไป 8 ประการ ไดแ้ก่ 1) รวย
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ลดัเป็นค่านิยมที/จะไม่ยอมอดทนตอ้งการรวยทางลดั 2) งามภายนอกค่านิยมที/ไม่ค่อยเห็นคุณค่าของ

ความงามภายใน 3) ช่วยเหลือตวัเองอยูก่บัสงัคมออนไลน์มากขึ+น 4) ไม่ผกูมดัจะรักอิสระมากขึ+นไม่

ชอบถูกบงัคบั 5) เปิดเผยชดัเจนอยา่ปิดบงั  6) วฒันธรรมเดียวกนั 7) มาตรฐานสูงและ 8) ซื+อนอ้ยแต่

ไดเ้ยอะค่านิยมเหล่านี+ สะทอ้นความคิดของคนในสังคมไทยซึ/ งจะส่งผลต่อการพฒันาสังคมและ

ประเทศชาติ  

dspace (ออนไลน์ ). (2016). สืบค้นจาก  : dspace.bu.ac.th › bitstream › mongkhon.iamw.pdf ( 8 

กนัยายน 2562 ) 
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บทที$ 3 

วธีิการดาํเนินงาน 

 

          3.1 ศึกษาข้อมูลในการออกแบบ  

     งานสื& อสิ& งพิมพ์ได้จัดทําโครงการเรื& อง ไม่รู้จักพอ ได้ทําการศึกษาจาก งานวิจัยที&

เกี&ยวขอ้งต่าง ๆ ตัCงแต่การออกแบบหนงัสือ ทฤษฏีสี จิตวิทยาต่าง ๆ เกี&ยวกบัการใชชี้วิตของวยัรุ่น

รวมถึงการสอดแทรกขอ้คิดที&มีอยู่ภายในเนืCอเรื&องของหนังสือเล่มนีC และยงัมี การนาํ เทคโนโลยี

สมัยใหม่มาผสมผสานกับหนังสือเล่มนีC โดยใช้ระบบ  Augmented Reality หรือ  AR คือสื& อ

เทคโนโลยเีสมือนจริงเป็นที&นิยมในปัจจุบนั 

        จากที&ไดศึ้กษาเรื&องราวความรู้และประโยชน์ที&ไดจ้ากสังคมวยัรุ่นในปัจจุบนั ทาํให้เกิด

ความรู้สึกว่า การใชชี้วิตในสังคมของวยัรุ่นในแต่ละวนันัCนมกัจะมีเรื&องอะไร ๆ ให้ทาํอยูเ่สมอ ซึ& ง

รวมถึงการติฉินนินทาในหมู่ของวยัรุ่น หรือการไม่พอใจในสิ&งที&ตนมี ทางผูจ้ดัจึงคิดว่าจะทาํเป็น

ตวัอย่างเรื&องราวที&มีอยู่ในสังคมวยัรุ่น มาถ่ายทอดเป็นรูปแบบหนังสือนิทาน ซึ& งในเนืCอเรื&องของ

หนงัสือนัCนกล่าวถึง การจบักลุ่มของวยัรุ่น การรักสวยรักงาม โดยเนืCอเรื&องจะกล่าวถึง “ทานตะวนั” 

ที&กาํลงัรู้สึกไม่พอใจกบัชีวิตของเขาเพราะวา่เคา้อยากจะสวยมากกวา่คนอื&น โดยที&เขาก็มีหนา้ตาที&ดี

อยูแ่ลว้ แต่ดว้ยคาํนินทาของเพื&อนที&เอาเขาเอาไปเปรียบเทียบกบัดาราทาํให้เขารู้สึกว่าตวัเองยงัดูดี

ไม่พอ ถูกมองวา่ไม่สวย นัCนทาํใหท้านตะวนัตดัสินใจที&จะเริ&มศลัยกรรมตวัเอง แต่เรื&องที&ไม่คาดฝัน

ก็เกิดขึCน เมื&อทานเริ&มเสพติดการทาํศลัยกรรม ทาํใหเ้ขาตอ้งหาเงินมาเพิ&ม แต่การที&เขาหาเงินมา เขา

หามาดว้ยวิธีที&ไม่ถูกตอ้ง ทาํให้ชีวิตของเขาเปลี&ยนไปตลอดกาล ทางคณะผูจ้ดัทาํจึงไดท้าํงานสื&อ

สิ&งพิมพ ์ออกมาใหผู้อ่้านทุกคนได ้รับรู้ถึงการพอใจในสิ&งที&ตนมี รวมถึงการคาํพดูนินทาต่าง ๆ ของ

เพื&อน ๆ ที&อาจจะส่งผลกระทบต่อคนอื&นได ้ 

 

          3.2 แนวคดิในการออกแบบ 

                    งานสื&อสิ& งพิมพ์จะนําเสนอในรูปแบบ หนังสือภาพในเนืCอเรื& อง ไม่รู้จกัพอ ได้การ

ออกแบบตวัแรคเตอร์และอา้งอิงตวัละครคาแรคเตอร์มาจากบุคคลจริง การ์ตูนอนิเมชั&น มาดดัแปลง

แต่งเติมให้ ตวัละครคาแรคเตอร์ออกมาให้เขา้กบัเรื&องและดาํเนินเรื&องให้งานสื&อสิ&งพิมพอ์อกมาสาํ

เสร็จรุล่วง และนาํเสนอออกมาให้ผูที้&มีความสนใจในงานสื&อสิ&งพิมพไ์ดเ้ขา้มารับชมผลงานที&ทาง

คณะผูจ้ดัทาํไดต้ัCงเป้าหมายไว ้
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                        3.2.1 แนวคดิในการนําเสนอ 

           เพื&อเป็นเรื&องราวที&บอกเล่าเกี&ยวกบัวยัรุ่น ที&ใชชี้วิตอยูใ่นสังคมที&มีเพื&อนที&ดีและ

ไม่ดีปะปนกนัไป และคาํนินทาเหล่านัCนทาํใหท้านรู้สึกทอ้แทสิ้Cนหวงัในรูปลกัษณ์ของเธอ จึงทาํให้

เธอตดัสินใจทาํในสิ&งที&ไม่ดี เรื&องนีC จะสอนใหมี้ความรู้จกัพอดี ไม่ทาํอะไรเกินตวั และรู้จกัสิ&งที&ควร

หรือไม่ควร ซึ& งขอ้คิดในเรื&องนีCสามารถมาถ่ายทอดความคิดใหก้บักลุ่มเป้าหมายอายปุระมาณ 10 ปี

ขึC นไปที&ทําสื& อสิ& งพิมพ์ในรูปแบบหนังสือที&นําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาอย่าง AR หรือ

โปรแกรมภาพเสมือนที&เขา้มาช่วยสื&อสารใหผู้ค้นไดรั้บรู้ในรูปแบบหนงัสือเทคโนโลย ีAR 

 3.2.2 ขอบเขตการออกแบบ 

         จากกลุ่มเป้าหมาย ที&ใชใ้นการออกแบบงานสื&อสิ&งพิมพ ์เพื&อเผยแพร่ความรู้

ให้กบักลุ่มเป้าหมายให้ไดม้ากที&สุด รวมถึงไดค้วามบนัเทิงและขอ้คิดให้มีความรู้จกัพอดี ไม่ทาํ

อะไรเกินตวั และรู้จกัสิ&งที&ควรหรือไม่ควร  

     1. ลกัษณะภาพที&ใชจ้ะแสดงออกถึงความมืดมน แต่แอบแฝงไปดว้ยความสดใส  

                          2. เรื&องเนืCอจะเนน้ถึงการถ่ายทอดขอ้คิดในการปลูกฝังใหม้องโลกในแง่ดี และยงัให้

ความน่าสนใจความน่าตื&นเตน้ในรูปแบบหนงัสือนิทานภาพเสมือนจริง 

 

          3.3 การออกแบบตวัละคร (Character design)  

     การออกแบบตวัละคร Character design ของงานจะมีตวัละครหลกั ๆ อยู ่1 ตวั ซึ& งเราใช้

จุดเด่นของโครงเรื&องในการสร้างตวัละครออกมาให้เหมาะสมกบัเนืCอเรื& องไดเ้ป็นอย่างดี ทาํให้

ลกัษณะของตวั Character ออกมาในรูปแบบที&สามารถใช้ร่วมกบัตวังานได้เป็นอย่างดี ส่วนตวั

ประกอบจะไม่มีลกัษณะเด่นไปมากกวา่ตวัละครที&ดาํเนินเนืCอเรื&องจึงไม่มี Character ที&ตายตวั 

                  3.3.1 การอ้างองิ (Reference) ทาน 

          ขัCนตอนการออกแบบตวัละคร Character นัCนตอ้งมีการอา้งอิงจากตวัละครตน้แบบ

อยา่งเช่น โมโมอิ ซทัซึกิ ที&มีรูปแบบเป็นหญิงสาววยัรุ่นที&มีใบหนา้อนัโดดเด่นในเรื&องของความงาม

มาเป็นการอา้งอิง โดยจะดึงลกัษณะเด่นของ โมโมอิ ซทัซึกิ ไม่วา่จะเป็นใบหนา้ ผม รูปร่าง ออกมา

และทาํการดดัแปลงหรือแต่งเติมตวัละครในการ Design ตวัละครออกมาทาน 
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          3.4 การออกแบบโครงร่าง ตวัละคร ทาน 

                3.4.1 โครงร่าง ตัวละครที$เป็นรูปแบบร่าง  

                       1.โครงร่าง ตวัละครที&เป็นแบบร่าง ของ โมโมอิ ซทัสึกิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

                3.4.2 โครงร่าง ตัวละครที$เป็นรูปแบบร่าง  

รูปที$ 3.30 โมโมอิ ซทัสึกิ 

อ้างองิมาจาก : kurokonobasuke.wikia.com 

รูปที$ 3.31 แบบร่างตวัละครโมโมอิ ซทัสึกิ 
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                   1. Character design ของ ทานตะวนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          3.5 การ ออกแบบโครงร่าง

รูปที$ 3.32 Character design ของ ทานตะวนั 
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หนังสือก่อนทาํหนังสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หนา้ที& 1 เป็นวธีิการสอนใชห้นงัสือ AR 

    รูปที$ 3.33 แบบร่างที& 1 

   รูปที$ 3.34 แบบร่างที& 2 

  หนา้ปกของหนงัสือมีตวัละครหลกั และรายละเอียดที&บอกเล่าเรื&องราวต่าง ๆ 
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       รูปที$ 3.36 แบบร่างที& 4 

หนา้ที& 3 แนะนาํตวัละคร 

  หนา้ที& 2 แนะนาํตวัละคร 
       รูปที$ 3.35 แบบร่างที& 3 
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    รูปที$ 3.37 แบบร่างที& 5 

       รูปที$ 3.38 แบบร่างที& 6 

หนา้ที& 5 ทานไดรั้บความสนใจอยา่งมากโดยเฉพาะเพศตรงขา้มเป็นพิเศษ 

  หนา้ที& 4 เป็นฉากเปิดตวัทาน ที&เปิดเรียนและกาํลงัจบักลุ่มนินทาคุยกนัเรื&องตอนที&ปิดเทอม 
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    รูปที$ 3.39 แบบร่างที& 7 

   หนา้ที& 6 แต่ทานกลบัไม่สนใจ แต่กลบัคอยริษยาคนรอบขา้ง ที&ถูกชมเสมอ 

 รูปที$ 3.40 แบบร่างที& 8 

    หนา้ที& 7 ทานมกัเดินทางไปศลัยกรรมอยูเ่สมอ เพื&อที&จะทาํใหต้วัเองสวยกวา่คนอื&นเสมอ 
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        รูปที$ 3.42 แบบร่างที& 10 

   หนา้ที& 9 โดยเมื&อทาํเสร็จ ทานมกัจะกลบัมาดว้ยใบหนา้ที&ใหม่ ๆ อยูเ่สมอ 

  รูปที$ 3.41 แบบร่างที& 9 

            หนา้ที& 8 โดยการทาํศลัยกรรมแต่ละครัC ง ทานมกัจะเดินทางไปทาํที&ต่างประเทศอยูเ่สมอ 
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       รูปที$ 3.43 แบบร่างที& 11 

    รูปที$ 3.44 แบบร่างที& 12 

  หนา้ที& 11 เพื&อนของทานเริ&มเป็นห่วงกบัการทาํศลัยกรรมจนบ่อยเกินไป 

 

 

             หนา้ที& 10 แต่ดว้ยความที&เธอมกัจะชอบทาํศลัยกรรมอยู ่ทาํให้ตอ้งใชจ่้ายเป็นจาํนวนมาก จน

ทาํใหพ้อ่แม่เธอไม่พอใจอยูบ่่อยครัC ง 
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             รูปที$ 3.46 แบบร่างที& 14 

              หนา้ที& 13 ผูค้นเริ&มจบักลุ่มนินทาเกี&ยวกบัพฤติกรรมการทาํศลัยกรรมของเธอที&มากเกินไป 

 

      รูปที$ 3.45 แบบร่างที& 13 

         หนา้ที& 12 แต่ทานไม่ไดส้นใจคาํเตือนของเพื&อนเลย จนกระทั&งวนัหนึ& งเธอพบวา่ใบหนา้ของ

เธอดูแปลกไป 
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           รูปที$ 3.47 แบบร่างที& 15 

           รูปที$ 3.48 แบบร่างที& 16 

               หนา้ที& 15 ทานรับรู้ถึงความแตกต่างระหวา่งการพดูถึงกบัการนินทา เมื&อหมดหนทาง ทานจึง      

ไดต้ดัสินใจทาํสิ&งที&ผดิลงไป 

 

           หนา้ที& 14 ทานเขา้ไปขอเงินพ่อเพื&อที&จะไปแกใ้บหนา้ที&ผิดปกติ แต่พ่อเขาไม่สามารถให้

เงินได ้เนื&องจากเหตุผลทางการเงินและปัญหาธุรกิจ 
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          รูปที$ 3.49 แบบร่างที& 17 

               หนา้ที& 16 ทานไดแ้อบเขา้ไปในหอ้งทาํงานของพ่อ แลว้หยบิเงินมาไดส่้วนหนึ&ง แต่ก็ไม่มาก

พอที&จะไปทาํศลัยกรรมที&ต่างประเทศได ้

 

          รูปที$ 3.50 แบบร่างที& 18 

           หนา้ที& 17 ทานจึงจาํใจหาร้านศลัยกรรมในไทย ที&ราคาไม่แพงมาก และสามารถที&จะแกปั้ญหา

ใบหนา้เธอได ้โดยอา้งพอ่แม่วา่ยมืเงินเพื&อนมาทาํ 
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         รูปที$ 3.51 แบบร่างที& 19 

                หนา้ที& 18 ผา่นมา 2 เดือน ทานกลบัมากบัการแกห้นา้ใหม่ที&ดูดีมากกวา่เดิม 

  

          รูปที$ 3.52 แบบร่างที& 20 

               หนา้ที& 19 ผลจากการกระทาํของทาน ส่งผลให้บริษทัของพ่อเขามีปัญหา เพราะเงินนัCนเป็น

ส่วนหนึ&งที&ตอ้งใชใ้นการลงทุนต่อ  
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          รูปที$ 3.53 แบบร่างที& 21 

               หนา้ที& 20 ทาํให้ผูถื้อหุ้นต่างหมดความไวใจในความปลอดภยัของบริษทั ต่างถอนตวักนัจน

หมด และที&สาํคญัพอ่ของทานรู้วา่หวัขโมยคือใคร 

 

 

 

  

          รูปที$ 3.54 แบบร่างที& 22 

               หนา้ที& 21 ทานเกิดปากเสียงกบัพอ่และแม่ เหตุเพราะพอ่แม่ของทานรู้วา่เธอคือขโมย 
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          รูปที$ 3.55 แบบร่างที& 23 

               หนา้ที& 22 เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึCน เนื&องจากร้านที&ทานไปทาํศลัยกรรม ไม่มีมาตรฐานจึง

ทาํใหซิ้ลิโคนไหลออกมา 

 

 

 

  

          รูปที$ 3.56 แบบร่างที& 24 

               หนา้ที& 23 ทาํใหพ้อ่และแม่ รวมถึงทานตกใจเป็นอยา่งมาก 
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   3.6 ขัQนตอนการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

          รูปที$ 3.57 แบบร่างที& 25 

               หนา้ที& 24 ทานไดร้้องไหเ้สียใจเป็นอยา่งมากกบัเรื&องทัCงหมดที&เกิดขึCน 

 

 

 

  

          รูปที$ 3.58 แบบร่างที& 26 

               หนา้ที& 25 ทานนั&งร้องไหเ้สียใจอยูที่&โรงพยาบาล จบเรื&อง 
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          รูปที$ 3.59 ขัCนตอนการดราฟรูป 

 
          ใชโ้ปรแกรม Paint Tool Sai Ver.2 ใชเ้ครื&องมือ Pencil ขนาด 20 Pixel หรือตามความเหมาะสม 

ตดัเส้นตามเส้นร่างใหเ้รียบร้อย 

 

 

 

  

          รูปที$ 3.60 ขัCนตอนดราฟรูป 
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          รูปที$ 3.62 ขัCนตอนการใส่คาํ

บรรยาย 

 

 

 

         ใชโ้ปรแกรม Adobe Photoshop ในการใส่คาํบรรยาย โดยเลือกเครื&องมือ Horizontal Type Tool 

เลือก Font>Superspace Light แลว้เพิ&มขอ้ความ 

 

 

 

  

          รูปที$ 3.61 ขัCนตอนลงสี 

 

 

         สร้างเลเยอร์ใหม่ขึCนมาใตเ้ลเยอร์ที&ตดัเส้น แลว้เลือกสีที&ตอ้งการจากแผงวงจรสี ลงไปเรื&อยๆจน

เตม็พืCนที& 

 

 

 

  

          รูปที$ 3.63 ขัCนตอนการ Save งาน 

บรรยาย 
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            เลือก File>Project Window>Accept จากนัCน เลือก File>Set Project เลือกโฟลเดอร์ชื&องานที&

เซฟ แลว้กด Set  

และ File>Save Scene As 

 

 

 

  

          รูปที$ 3.64 ขัCนตอนปัC น 3D Model 

งาน 

บรรยาย 

 

 

 

         ใชโ้ปรแกรม MAYA 2017 สร้าง Polygon Cube ขึCนมาหนึ&งชิCน แลว้เลือกเครื&องมือ Scale Tool 

เพื&อขยายวตัถุ 

และ File>Save Scene As 

 

 

 

  

          รูปที$ 3.65 ขัCนตอนการปัC น 3D Model 

Model 

งาน 

บรรยาย 

         กด Mesh Tools>Insert Edge Loop สร้างเส้นขึCนมาบน Polygon แลว้คลิกขวาเลือก Vertex เพื&อ

ขยบัจุดใหก้ลายเป็นรูปร่างตวัละคร 

และ File>Save Scene As 
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          รูปที$ 3.67 ขัCนตอนการลงสี Model 

 

 

Model 

งาน 

             เลือกสีที&ตอ้งการที& Color 

 

 

 

  

          รูปที$ 3.66 ขัCนตอนการลงสี Model  

 

Model 

งาน 

บรรยาย 

 

 

 

         คลิกขวาคา้งเลือก Assign New Material>Lambert และ File>Save Scene As 
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บทที$ 4 

ผลการดาํเนินงานโครงงาน 

หลงัจากเสร็จสิ-นการดาํเนินงาน สื2อสิ2 งพิมพ์ AR   เรื2 อง ไม่รู้จกัพอ ไดมี้การปรับเปลี2ยน

แกไ้ข เพิ2มฉากแสดง AR จากคาํแนะนําอาจารยที์2ปรึกษา โดยไดเ้พิ2มบางฉากขึ-นมาเพื2อให้ผูช้ม

ไดรั้บชมและไดอ้รรถรสมากขึ-น ทั-งนี-  เพื2อให้ผูเ้ขา้รับชมไดรั้บความรู้จากผลงานชิ-นนี-  ซึ2 งภายหลงั

ไดมี้การทาํแบบประเมินเพื2อสอบถามถึงความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับชม รับขอ้เสนอแนะต่าง ๆ ที2

อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผูจ้ดัทาํ โดยมีผลการประเมินดงัต่อไปนี-  

4.1 การทดสอบ 

ผูจ้ดัทาํไดส้ร้างแบบฟอร์ม “แบบประเมินความพึงพอใจที2มีต่อโครงการ สื2อสิ2งพิมพ ์AR 
เรื2อง ไม่รู้จกัพอ” ใน Google Form เพื2อให้ผูเ้ขา้ชมเขา้ถึงไดง่้าย ซึ2 งเป็นแบบประเมินที2ผูค้นทั2วไป 

ทุกเพศทุกวยั สามารถเขา้มาทาํแบบประเมินนี-ได ้  
4.1.1 การทดสอบความพงึพอใจ 

 มีผูเ้ขา้ร่วมทดสอบและทาํการประเมินจาํนวน 5 คน ซึ2 งเป็นบุคคลทั2วไป โดยใชเ้ครื2องมือ

แบบสอบถามในการประเมินมีทั-งหมด 3 ตอน ประกอบดว้ย ตอนที2 1 เป็นขอ้มูลส่วนตวัของผูเ้ขา้

รับการประเมิน ตอนที2 2 แบบประเมินตอนที2 2 เป็นการประเมินความพึงพอใจ ตอนที2 3 ตอนที2 3 

ขอ้เสนอแนะ 

แบบประเมินความพงึพอใจที$มีต่อสื$อสิ$งพมิพ์ AR เรื$อง ไม่รู้จักพอ 

คาํชีHแจง แบบประเมินความพึงพอใจที2มีต่อสื2อสิ2งพิมพ ์AR เรื2อง ไม่รู้จกัพอ แบ่งเป็น 3 ตอน  

ตอนที$ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ประเมิน 

คาํชีHแจง กรุณากรอกขอ้มูลส่วนตวัของท่านใหค้รบ 

เพศ                            ชาย                หญิง 

ระดบัการศึกษา          อนุบาล          ประถม         มธัยมศึกษาตอนตน้          มธัยมตอนปลาย 

                                   ปวช.              ปวส.            ปริญญาตรี                        ปริญญาโท 

อาย ุ                            8-12               13-18 

                                   19-22             23 ขึ-นไป 
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ตอนที$ 2 ข้อคาํถามเกี$ยวกบัสื$อสิ$งพมิพ์ AR เรื$อง ไม่รู้จักพอ 
คําชีHแจง ทาํเครื2องหมาย        ลงในช่องว่างทางดา้นขวาที2ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน โดยเกณฑ์

  การประเมินแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงันี-  

   5 หมายถึง อยูใ่นระดบัมากที2สุด 

   4 หมายถึง อยูใ่นระดบัมาก 

   3 หมายถึง อยูใ่นระดบัปานกลาง 

   2 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ย 

   1 หมายถึง อยูใ่นระดบันอ้ยที2สุด 

ด้านเนืHอหา 
 

หัวข้อประเมนิ 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. ความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ของเนื-อหา      

2. ความชดัเจนในการอธิบายเนื-อหา      

3. การเรียบเรียงเนื-อหาที2เขา้ใจไดง่้าย      

4. เนื-อหาสอดคลอ้งคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงงาน      

5. เนื-อหามีสาระและประโยชน์ สามารถนาํไปประยกุตใ์ช้

งานไดใ้นชีวติประจาํวนั 

     

 

ตารางที$ 4.1 แบบฟอร์มการประเมิน 

ด้านการนําเสนอ 
 

หัวข้อประเมนิ 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. มีความชดัเจนของภาพ และตวัอกัษร      

2. มีการใช่ภาษาถูกตอ้งเหมาะสม      

3. ความน่าสนใจและเทคนิคที2ใชใ้นชิ-นงาน      

4. การจดัวางองคป์ระกอบที2เหมาะสม      

 
ตารางที$ 4.2 แบบฟอร์มการประเมิน (ต่อ) 
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ด้านวตัถุประสงค์ 
 

หัวข้อประเมนิ 
ระดบัความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1.สื2อสิ2งพิมพมี์ความน่าสนใจ และไดรั้บความรู้พร้อม

ความสนุกมากยิ2งขึ-น 

     

2.เพื2อใหรู้้จกัเทคโนโลย ีAR มากขึ-น ซึ2 งจะเป็นประโยชน์

ต่อไปในอนาคต 

     

3.เป็นการสร้างประสบการณ์ความแปลกใหม่ในการอ่าน

หนงัสือที2แตกต่างไปจากเดิม 

     

 

ตารางที$ 4.3 แบบฟอร์มการประเมิน (ต่อ) 

ตอนที$ 3 ข้อเสนอแนะ เป็นคําถามปลายเปิดให้ผู้เข้าการรับประเมินให้คําแนะนําจากการรับชมสื$อ

สิ$งพมิพ์ AR เรื$อง ไม่รู้จักพอ 

-  ควรเพิ2มลูกเล่นอีกนิด 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 4.1 ภาพแบบประเมินความพึงพอใจ ใน Google Form 
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รูปที$ 4.2 ภาพแบบประเมินความพึงพอใจ ใน Google Form (ต่อ) 
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รูปที$ 4.3 ภาพแบบประเมินความพึงพอใจ ใน Google Form (ต่อ) 

 

รูปที$ 4.3 ภาพแบบประเมินความพึงพอใจ ใน Google Form (ต่อ) 
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รูปที$ 4.4 ภาพแบบประเมินความพึงพอใจ ใน Google Form (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที$ 4.5 ภาพแบบประเมินความพึงพอใจ ใน Google Form (ต่อ)
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4.2 ผลการทดสอบ 

  ผลจากการประประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับชม สื2อสิ2งพิมพ ์AR เรื2อง ไม่รู้จกัพอ 

พบวา่กลุ่มเป้าหมายที2กาํหนดไว ้มีความพึงพอใจในระดบัที2 มาก ตามระดบัความพึงพอใจและ

เกณฑว์ดัผลดงัต่อไปนี-   

 1.00 – 1.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบั  นอ้ยที2สุด 

 1.50 – 2.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบั  นอ้ย 

 2.50 – 3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบั  ปานกลาง 

 3.50 – 4.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบั  มาก 

 4.50 – 5.00  หมายถึง  มีความพึงพอใจ อยูใ่นระดบั  มากที2สุด 

ด้านเนืHอหา 
 
 

หัวข้อประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ (ร้อยละ) 

 

ค่าเฉลี$ย 

 

S.D 

 

ระดบัความพงึพอใจ 

1. ความถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ของเนื-อหา 4.50 0.45 มากที2สุด 

2. ความชดัเจนในการอธิบายเนื-อหา 4.50 0.45 มากที2สุด 

3. การเรียบเรียงเนื-อหาที2เขา้ใจไดง่้าย 4.75 0.45 มากที2สุด 

4. เนื-อหาสอดคลอ้งคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงงาน 4.50 0.55 มากที2สุด 

5. เนื-อหามีสาระและประโยชน์ สามารถนาํไป

ประยกุตใ์ชง้านไดใ้นชีวติประจาํวนั 

4.56 0.55 มาก 

รวม 4.56 0.04 มากที2สุด 

 

ตารางที$ 4.4 ผลการทดสอบความพึงพอใจที2มีผลงาน  
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ด้านการนําเสนอ 

 
 

หัวข้อประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ (ร้อยละ) 

 

ค่าเฉลี$ย 

 

S.D 

 

ระดบัความพงึพอใจ 

1. มีความชดัเจนของภาพ และตวัอกัษร 4.75 0.46 มาก 

2. มีการใช่ภาษาถูกตอ้งเหมาะสม 4.50 0.53 มากที2สุด 

3. ความน่าสนใจและเทคนิคที2ใชใ้นชิ-นงาน 4.38 0.52 มาก 

4. การดาํเนินเรื2องอยา่งต่อเนื2องเหมาะสมกบัเวลา 4.63 0.52 มากที2สุด 

5. การจดัวางองคป์ระกอบที2เหมาะสม 4.50 0.53 มากที2สุด 

รวม 4.55 0.03 มากที2สุด 

 

ตารางที$ 4.5 ผลการทดสอบความพึงพอใจที2มีผลงาน (ต่อ) 

ด้านวตัถุประสงค์ 
 
 

หัวข้อประเมนิ 

ระดบัความพงึพอใจ (ร้อยละ) 

 

ค่าเฉลี$ย 

 

S.D 

 

ระดบัความพงึพอใจ 

1. สร้างสื2อสิ2งพิมพใ์หดู้มีความน่าสนใจ ทั-งผูอ่้านยงั

ไดรั้บความรู้พร้อมความสนุกมากยิ2งขึ-น 

4.50 0.53 มากที2สุด 

2. เพื2อใหทุ้กคนรู้จกัเทคโนโลย ีAR มากขึ-น ซึ2 งจะเป็น

ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

4.50 0.76 มากที2สุด 

3. สร้างประสบการณ์ความแปลกใหม่ในการอ่าน

หนงัสือที2แตกต่างไปจากเดิม 

4.50 0.76 มากที2สุด 

รวม 4.50 0.13 มากที2สุด 

รวมทัHงหมด 4.54 0.10 มากที2สุด 

 

ตารางที$ 4.6 ผลการทดสอบความพึงพอใจที2มีผลงาน (ต่อ) 

4.3 การปรับปรุง 

       - แกไ้ขเรื2องการเพิ2มตวัโมเดล AR ใหม้ากขึ-น เพื2อความหลากหลายอารมณ์ในการรับชม 
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บทที$ 5 

สรุปผลการทาํโครงการ 

 

5.1 ผลของการดาํเนินการ 

การดาํเนินการโครงการ สื.อสิ.งพิมพ ์AR เรื.อง ไม่รู้จกัพอ เริ.มตั:งแต่การเสนอโครงการต่อ

คณะกรรมการพิจารณา คณะกรรมการไดท้าํการอนุมติั เขียนบทภาพและไดเ้ริ.มทาํการออกแบบ

คาแรคเตอร์คน ดราฟรูป ลงสี ใส่ขอ้ความ นาํภาพมาทาํเป็นสื.อ AR และผา่นการแกไ้ขจนเสร็จเป็น

สื.อสิ.งพิมพ ์AR เรื.อง ไม่รู้จกัพอ อยา่งสมบูรณ์เพื.อเป็นสื.อสิ.งพิมพ ์AR ที.ให้ผูช้มไดรั้บแนวคิดในที.

นาํมาประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนั และไดรั้บความสนุกสนานในการอ่านเพิ.มยิ.งขึ:น 

  

5.2   สรุปผลการดาํเนินงาน 

5.1.1 ไดส้ร้างสื.อสิ.งพิมพใ์ห้ดูมีความน่าสนใจ ทั:งผูอ่้านยงัไดรั้บความรู้พร้อมความสนุกมาก

ยิ.งขึ:น 

5.1.2 ผูที้.ศึกษาไดรู้้จกัหนงัสือ AR มากขึ:น 

5.1.3 ไดส้ร้างประสบการณ์ความแปลกใหม่ในการอ่านหนงัสือที.แตกต่างไปจากเดิม 

 

5.3 อภิปรายผล 

 จากการดาํเนินโครงการสื.อสิ.งพิมพ ์AR เรื.อง ไม่รู้จกัพอ ผูจ้ดัทาํไดน้าํสื.อสิ.งพิมพ ์AR เรื.อง 

ไม่รู้จกัพอ มาพฒันาทกัษะการสร้างและออกแบบสื.อสิ.งพิมพ์ AR ให้ผูที้.รับชมไดรั้บประโยชน์  

              ในดา้นการทาํสื.อสิ.งพิมพ ์AR ประเภทสื.อสิ.งพิมพเ์รื.อง ไม่รู้จกัพอ มีการใชโ้ปรแกรม Paint 

Tool SAI ในการออกแบบคาแรคเตอร์ ใชโ้ปรแกรม Autodesk Maya 2017 ในการทาํแอนิเมชั.น AR 

เพื.อเป็นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ การนําความรู้ที.ได้จากการศึกษาการออกแบบ

คาแรคเตอร์มาใช ้ 

จากการที.ผูช้มได้อ่านสื.อสิ. งพิมพ์ AR ผลการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการ

ประเมินพบว่ามีค่า SD เท่ากบั 0.10 และค่าเฉลี.ย เท่ากบั 4.54 ซึ. งอยู่ในระดบั มากที.สุด ตรงตาม

วตัถุประสงคข์องโครงการ  
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5.4 ปัญหาที$พบจากการทาํโครงงาน 

5.4.1 ผดิพลาดทางดา้นเอกสารบ่อยครั: ง 

5.4.2 มีปัญหาทางดา้นโปรแกรมและเครื.องคอมพิวเตอร์ 

5.4.3 เกิดปัญหาทางดา้นการอพัโหลดตวัโมเดล 3D  

      

5.5 ข้อเสนอแนะ 

จากการทาํโครงการสื.อสิ. งพิมพ์ AR ประเภทสื.อสิ. งพิมพ์ เรื. อง ไม่รู้จกัพอ  ผูจ้ดัทาํได้ศึกษา

กระบวนการทาํและพฒันาทักษะด้านสื.อสิ. งพิมพ์ AR แต่ยงัมีบางส่วนที.หากได้รับการพฒันา

เพิ.มเติมจะทาํใหสื้.อสิ.งพิมพ ์AR มีความสมบูรณ์มากขึ:น 

5.5.1 ข้อเสนอทั$วไป 

     1) ตวัละครโมเดลมีสีสนันอ้ยเกินไป 

     2) หนา้ใส่ AR ยงัไม่สมบูรณ์ 

5.5.2 ข้อเสนอแนะทางเทคนิค 

     1) ใส่สีเขา้ไปในตวัโมเดลเพิ.ม  

     2)  เพิ.มหนา้ AR ใหดู้มีลูกเล่นเพิ.มขึ:น  
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5.6 สรุปแผนการดาํเนินงาน (Gantt Chart) 

 

รายการ 
มถุินายน 62 กรกฎาคม 62 สิงหาคม 62 กนัยายน 62 

ระยะเวลา 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

เสนอหวัขอ้โครงการ 

รอบที. 1 (บทที.1) 
                26-30 มิถุนายน 62 

ประกาศผลหวัขอ้

โครงการ รอบที. 1 
                 6 กรกฎาคม 62 

เสนอหวัขอ้โครงการ  

รอบที. 2 (บทที.1) 
                

11-13  

กรกฎาคม 62 

ประกาศผลหวัขอ้

โครงการ รอบที. 2 
                17  กรกฎาคม 62 

ส่งบทที. 2       
 

         
11-23  

กรกฎาคม 62 

ส่งบทที. 3           
 

     
26 ก.ค. – 

20 ส.ค. 62 

สอบหวัขอ้โครงการ 

(บทที. 1-3) 
            

 
   4-8 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 70%                 11-15 กนัยายน 62 

ส่งความคืบหนา้ 80%                 18-29 กนัยายน 62 

รายการ 
พฤศจกิายน 62 ธันวาคม 62 มกราคม 63 กมุภาพนัธ์ 63 

หมายเหตุ 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ส่งความคืบหนา้ 100%                 
1-3 พฤศจิกายน 

62 เป็นตน้ไป 

สอบโปรแกรม                  
11 พฤศจิกายน 

2562 

ส่งบทที. 4                  1-15  ธนัวาคม 62 

ส่งบทที. 5                 15-19 มกราคม 63 

ส่งรูปเล่ม ซีดี และค่า

เขา้เล่ม 
         

 
      

22 มกราคม –  

20 กมุภาพนัธ์ 

2563 

ตารางที$ 5.1 สรุปแผนการดาํเนินงาน(Gantt Chart)  
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5.7 สรุปงบประมาณการดาํเนินงาน 

ลาํดบั รายการ จํานวน ราคา 

1 ค่าปริ:น -  800 บาท 

2 ค่ากระดาษ 2 รีม 400 บาท  

3 ค่าหมึก 3 ขวด 500 บาท 

4 ค่าเขา้เล่มโครงการ 1 เล่ม 200 บาท 

5 ค่าปริ:นแผน่ซีดี 1 แผน่ 50 บาท 

6 ค่าเยบ็เล่มหนงัสือ AR 1 เล่ม 800 บาท 

รวมเป็นเงนิ    2,750      บาท 

 

ตารางที$ 5.2 งบประมาณการดาํเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

บรรณานุกรม 

ชยัมงคล ศรีสุวไิล. (2559). ประโยชน์ของ QR Code. คน้ขอ้มูล 17 สิงหาคม 2562, จาก http://wow. 

                        in.th/rF4f   

ทศันีย ์นอ้ยเลิศ. (2559). ปัญหาเรื7อง “การเสพตดิศัลยกรรม”. คน้ขอ้มูล 24  สิงหาคม 2562, จาก 

                        http://sd-group1.blogspot.com/2013/01/53241943.html 

นุชนภา อุปลี. (2559). ชนิดของกระดาษ. คน้ขอ้มูล 17 สิงหาคม 2562, จาก https://bit.ly/2mZxC6w 

บริษทั สุพรีมพริAนท ์จาํกดั. (2561). องค์ประกอบและการจัดวางองค์ประกอบในการออกแบบหนังสือ.  

                        คน้ขอ้มูล 17  สิงหาคม 2562, จาก https://sites.google.com/site/hlakkarxxkbaebsing            

                        phimph/06-kar-xxkbaeb-hnangsux                               

พนูศกัดิD  สกักทตัติยกลุ. (2559). ประเภทของนิทาน. คน้ขอ้มูล 17  สิงหาคม 2562, จาก https://bit.ly/                  

                        2n0H4Gs        

มงคล เอีFยมวงศรี. (2559). ค่านิยมคนไทย. คน้ขอ้มูล 8  กนัยายน 2562, จาก http://dspace.bu.ac.th › 

                        bitstream › mongkhon.iamw.pdf 

รจนา ระจินดา. (2560). ค่านิยมที7ควรแก้ไขในสังคมไทย. คน้ขอ้มูล 24  สิงหาคม 2562, จาก http:// 

                        bit.ly/2nwYOtw 

วรัญญา บวัแกว้. (2560). องค์ประกอบของพฤตกิรรม. คน้ขอ้มูล 24  สิงหาคม 2562, จาก http://www. 

                        digitalschool.club/digitalschool/thai2_4_1/thai5_2/page2.php 

สถาบนัส่งเสริมการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ. (2561).  

                        พืNนฐานหลกัของ AR. คน้ขอ้มูล 24  สิงหาคม 2562, จาก https://bit.ly/2Gt4YmK 

วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2559). ส่วนประกอบของโปรแกรม. คน้ขอ้มูล 17  สิงหาคม 2562, จาก	
                        https://th.wikipedia.org/wiki/อะโดบี_โฟโตชอป 

 



123 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 

เจนจิราภรณ์ นามโคตร. (2559). การปรับตัวกบัการเปลี7ยนแปลง. คน้ขอ้มูล 24  สิงหาคม 2562, จาก 

                        https://sites.google.com/site/ann5481136701/bth-thi2phathnakar-khxng-mnusy-        

                        tam-way/2-1kar-ceriy-teibto-laea-phathnakar-khxng-mnusy-ni-way-tang 

Bangkok Hospital Pataya. (2559). ศัลยกรรม. คน้ขอ้มูล 24  สิงหาคม 2562, จาก https://bit.ly/2Ze5i1 

Kanlayanee (นามแฝง). (2560). ชนิดของอะนิเมชั7น. คน้ขอ้มูล 17  สิงหาคม 2562, จาก http://bit.ly/ 

                       1EQxl3c 

Namjenjira (นามแฝง). (2561). ความรู้สึกเกี7ยวกบัสีในเชิงจิตวทิยา. คน้ขอ้มูล 17  สิงหาคม 2562, จาก  

                        https://namjenjira.weebly.com/362636393656362936263636365635913614  

                        3636361736143660.html  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126 

 

ประวตัคิณะผู้จดัทาํ 

 

ชื#อ – สกลุ  นางสาวญาณิศา  จนัทร์มา 

รหสันกัศึกษา  40256 

วนั / เดือน / ปี เกิด 14 กรกฎาคม 2543 

ประวติัการศึกษา ปัจจุบันกําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชัHนสูง (ปวส.) ที#วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถ

วทิยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562  

ที#อยู ่ 140 ซ.รามคาํแหง 134 ถ.รามคาํแหง เขตสะพาน

สูง แขวงสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 

เบอร์โทรศพัท ์ 092-746-1189 

   Facebook  Sora Sora 

   Line   - 

 

 

ชื#อ – สกลุ  นายอดิศร  ศิริเวช 

รหสันกัศึกษา  40257 

วนั / เดือน / ปี เกิด 31 กรกฎาคม 2542 

ประวติัการศึกษา ปัจจุบันกําลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชัHนสูง (ปวส.) ที#วิทยาลยัเทคโนโลยอีรรถ

วทิยพ์ณิชยการ ปีการศึกษา 2562  

ที#อยู ่ 324/18 อาคารชุดบา้นเอืHออาทรสุวรรณภูมิ 2 ตึก 

110 หมู่ 7 ซ.พลูเจริญ ถ.บางนา-ตราดกม.16 ต.

บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 

เบอร์โทรศพัท ์ 095-792-8561 

   Facebook  Adisorn Siriwate 

   Line   riewbell 
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ภาคผนวก 

- แบบประเมินหวัขอ้โครงการ (CG01) 

- เสนออนุมติัโครงการ (CG02) 

- เสนอที:ปรึกษาร่วมโครงการ (CG03) 

- ขอสอบโครงการ (CG04) 

- ใบบนัทึกรายงานความคืบหนา้ อาจารยที์:ปรึกษาหลกั และอาจารยที์:ปรึกษาร่วม (CG05) 

- ใบบนัทึกการเขา้พบอาจารยที์:ปรึกษาโครงการ (CG06) 

- ใบแบบฟอร์มอนุมติัขึFนสอบโครงการ สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิก (CG07) 

- ขอ้มูลแบบประเมินความพึงพอใจ 

 



                          แบบประเมินหวัขอ้โครงการ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก CG 01 

 

แบบประเมินหัวข้อโครงการ 

      วนัที7 21  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  

ประเภทโครงการ     สื<อสิ<งพิมพ ์AR 

ชื7อโครงการ                ไม่รู้จกัพอ 

สมาชิกคนที7 1        นางสาวญาณิศา   จนัทร์มา 

สมาชิกคนที7 2        นายอดิศร   ศิริเวช 

ส่วนที7 1  รายการประเมิน 

คะแนนเตม็หัวข้อละ 4  คะแนน คะแนนเต็ม 20 คะแนน  ประกอบด้วย 

1. ความเหมาะสมของหวัขอ้     2. ความเหมาะสมของเนืIอหาที<มีความสมัพนัธ์กบัหวัขอ้ 

3. ความเหมาะสมของแนวคิด   4. ประโยชน์ที<รับจากโครงการ 

5. ขอบเขตของโครงการ 

*** เกณฑ์การประเมนิที7มรีะดบัคะแนนตัIง 16 ขึIนไป จะได้รับการอนุมตัใินการจดัทาํโครงการ  

*** กรณทีี7ไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมนิให้นักศึกษาทาํการนําเสนอหัวข้อโครงการในครัIงต่อไป 

รายการ 20 คะแนน 

1. ความเหมาะสมของหวัขอ้  

2. ความเหมาะสมของเนืIอหาที<มีความสมัพนัธ์กบัหวัขอ้  

3. ความเหมาะสมของแนวคิด  

4. ประโยชน์ที<รับจากโครงการ  

5. ขอบเขตของโครงการ  

รวม  
 

                                                                                                                     ผา่น                     ไม่ผา่น       

ส่วนที7 2 ความคดิเห็นของกรรมการ 

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................... 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

     ลงชื<อ ........................................                                                          ลงชื<อ ........................................                             

     คณะกรรมการ                                                                          คณะกรรมการ               

     ลงชื<อ ........................................                                                          ลงชื<อ ........................................                                          

                คณะกรรมการ                                                                          คณะกรรมการ 

         



 

 

 
CG.02 

ขอเสนอหัวข้อโครงการ 
 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

วนัที: 21 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

เรื:อง  ขอเสนออนุมติัทาํโครงการ 

เรียน ประธานกรรมการพิจารณาอนุมติัทาํโครงการ 

ขา้พเจา้  1.   นางสาวญาณิศา จนัทร์มา รหสันกัศึกษา  40256  ระดบั ปวส. 2/14 

 2.   นายอดิศร                          ศิริเวช           รหสันกัศึกษา  40257  ระดบั ปวส. 2/14 

 

 มีความประสงคท์าํโครงการ  ประเภท สื:อสิ:งพิมพ ์AR 

ชื:อโครงการภาษาไทย   ไม่รู้จกัพอ 

ชื:อโครงการภาษาองักฤษ   Never enough 

โดยมี อาจารยที์:ปรึกษาหลกั  คือ อาจารยสิ์ริมาศ  สุภาพ 

พร้อมนีSไดแ้นบเอกสารประกอบการขอเสนอโครงการ บทที: 1 จาํนวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื:อโปรดพิจารณาอนุมติั 
 

                                           ลายมือชื:อ................................................นกัศึกษา 

                                                 (นางสาวญาณิศา  จนัทร์มา) 

                                                                                                                    หวัหนา้กลุ่มโครงการ 
 

            ผา่น                     ไม่ผา่น         

ความคิดเห็นคณะกรรมการ .................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................ 
           

              ลงชื:อ ........................................                                                          ลงชื:อ ........................................                             

      คณะกรรมการ                                                                                      คณะกรรมการ 



 

  

 
CG. 0301 

เสนออาจารย์ที,ปรึกษาร่วมโครงการ 
 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

วนัที: 1  เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 

เรื:อง  ขอเรียนเชิญอาจารยเ์ป็นที:ปรึกษาร่วมโครงการ 

เรียน อาจารย ์จุฑามาศ   ถาวร  

ขา้พเจา้  1.   นางสาวญาณิศา จนัทร์มา  รหสันกัศึกษา  40256  ระดบั ปวส. 2/14 

 2.   นายอดิศร         ศิริเวช  รหสันกัศึกษา  40257  ระดบั ปวส. 2/14 

 

 มีความประสงคจ์ะขอเรียนเชิญ อาจารย ์จุฑามาศ   ถาวร มาเป็นที:ปรึกษาร่วมโครงการของกลุ่มขา้พเจา้ 

ซึ: งไดจ้ดัทาํโครงการประเภท หนงัสือ AR   ชื:อโครงการภาษาไทย “ ไม่รู้จกัพอ ”  

พร้อมนีUไดแ้นบเอกสารประกอบการเสนอหวัขอ้โครงการมาดว้ย  

 

 จึงเรียนมาเพื:อโปรดพิจารณาอนุมติั 

 

ลายมือชื:อ................................................นกัศึกษา              ลายมือชื:อ................................................นกัศึกษา 

                  (นางสาวญาณิศา  จนัทร์มา)                                                      (นายอดิศร  ศิริเวช) 

 
 

 

             

 

 

 

            ลายมือชื:อ................................................อาจารยที์:ปรึกษาร่วม 

                                                                      (อาจารย ์จุฑามาศ   ถาวร) 

 

  



 

  

…เป็นปกติของมนุษยเ์งินเดือน ที:ตอ้งทาํงานและรอเงินเดือน จึงทาํให ้“กลว้ย”  เลือกที:จะทาํงานฟรีแลนซ์ 

รับจา้งออกแบบงานทั:วไป รับจา้งวาดภาพ ถ่ายภาพ เป็นตน้ กลว้ยเลือกที:จะรับงานมากมาย เพราะเคา้ถือคติวา่ “ 

ไม่เลือกงาน ไม่ยากจน ”  จึงทาํใหก้ลว้ยมีรายไดเ้ขา้มาพอสมควร แรก ๆ กลว้ยกรั็บจา้งวาดงานทั:วไป กลว้ยไม่

หยดุเพียงแค่วาดรูปเท่านัUน กลว้ยเลือกที:จะรับงานเสริมต่าง ๆ เพื:อที:จะมีรายไดเ้พิ:มขึUน เพราะ กลว้ยเป็นเสาหลกั

ของบา้น ตอ้งส่งเสียเลีUยงนอ้งและพอ่แม่ กลว้ยตอ้งส่งเงินไปใหทุ้กเดือน กลว้ยจึงตอ้งขยนัและหมั:นหางานมา

เรื:อย ๆ กลว้ยมีรุ่นพี:ที:เคยเรียนดว้ยกนัสมยัมหาลยั “พี:องุ่น” คอยหางานใหก้บั กลว้ยในบางครัU ง พอนาน ๆ เขา้ 

กลว้ยรับงานจนไม่มีเวลาพกัผอ่น กลว้ยจึงไปปรึกษากบัพี:องุ่น พี:องุ่นจึงนดักลว้ยออกมาคุย  

 

บทสนทนา 

พี:องุ่น : กลว้ย! พี:มีโปรเจค็ใหญ่ เงินดีมาก แต่ลูกคา้อยากไดง้านด่วน  
กลว้ย : อะไรหรอพี:? เออพี:! แต่พี:ช่วงนีUผมไม่ค่อยมีเวลาพกัผอ่น พี:พอมีเทคนิคบอกผมไดม้ัUย? 

พี:องุ่น : มนัเป็นของบริษทัแนวหนา้ของประเทศ ลูกคา้อยากไดบ้ลา ๆ …ถา้เสร็จงานนีU ค่าตอบแทนพี:บอกเลย 
7 หลกั เฮอ้... พี:กไ็ม่อยากจะแนะนาํเราหรอกนะ แต่ในเมื:อนอ้งขอ เดี]ยวพี:เอาของดีมาให ้

กลว้ย : ไดพี้: ๆ ผมรับ วา่แต่ของดีที:พี:วา่ คือไรหรอครับ 
พี:องุ่น : รอดู... 
 
กลว้ยกลบัมาบา้น 
กลว้ย : (กลว้ยกาํลงันั:งทาํงานเก่า)  
พี:องุ่น : (ส่งโปรเจค็) เฮย้ เอานีUไปรายละเอียดงานที:ลูกคา้บอก 
กลว้ย : เฮย้พี: มาไวจงั ช่วงนีUผมยงัเคลียร์งานไม่เสร็จเลย ผมอยากไดข้องดีที:พี:บอกไวแ้ลว้ครับ 
พี:องุ่น : ได!้ เดี]ยวพี:เอาไปให ้
 
พี:องุ่นมาหากลว้ยที:บา้น 
พี:องุ่น : ก๊อก ก๊อก ก๊อก  
กลว้ย : (กลว้ยเปิดประตูเจอหนา้พี:องุ่น) อา้ว!? พี: มาเร็วจงั 
พี:องุ่น : อ่ะนีU  ของดีที:พี:วา่ (ยนืยาใหก้ลว้ย) 
กลว้ย : มนัใชย้งัไงอ่ะพี: 
พี:องุ่น : (พี:องุ่นอธิบายวธีิใช)้ 
 
 
 



 

  

กลว้ยนั:งทาํงาน 
กลว้ย : (กลว้ยรู้สึกเพลียในการทาํงาน)  
กลว้ย : (เดินไปหยบิยาที:พี:องุ่นใหเ้อามาใช)้ 
กลว้ย : (วาดภาพกาํลงัใชย้า) 
กลว้ย : (รู้สึกมีแรงทนัที) 
กลว้ย : (รู้สึกมีแรงทนัที) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
CG. 04 

ขอสอบโครงการ 
 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

วนัที:  17  เดือนกนัยายน พ.ศ. 2562 

เรื:อง  ขอสอบโครงการ  

เรียน คณะกรรมการพิจารณาการสอบป้องกนัโครงการ 

ขา้พเจา้  1.   นางสาวญาณิศา จนัทร์มา  รหสันกัศึกษา  40256  ระดบั ปวส. 2/14 

 2.   นายอดิศร         ศิริเวช     รหสันกัศึกษา  40257  ระดบั ปวส. 2/14 

 

 มีความประสงคท์าํโครงการ  ประเภท สื:อสิ:งพิมพ ์AR 

ชื:อภาษาไทย ไม่รู้จกัพอ 

ชื:อภาษาองักฤษ Never enough 

โดยมี อาจารยที์:ปรึกษาหลกั คือ     อาจารยสิ์ริมาศ  สุภาพ 

 อาจารยที์:ปรึกษาร่วม   คือ     อาจารยจุ์ฑามาศ   ถาวร 

 

พร้อมนีQไดแ้นบเอกสารประกอบการขอสอบโครงการ 

 þ   ผลงานโปรเจค        จาํนวน 1 ชุด 

 þ   เอกสารโครงการ (เอกสารบทที: 1-3)     จาํนวน 1 ชุด 

 จึงเรียนมาเพื:อโปรดพิจารณาอนุมติั 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     

                                                                                              ลายมือชื:อ................................................นกัศึกษา 

                                                 (นางสาวญาณิศา  จนัทร์มา) 

                                                                                                                     หวัหนา้กลุ่มโครงการ 



 

 

 

 

 

CG. 05 

ใบบันทกึรายงานความคืบหน้า อาจารย์ที6ปรึกษาหลกั และอาจารย์ที6ปรึกษาร่วม 

โครงการ   ไม่รู้จกัพอ 

Never enough 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ที6ปรึกษาหลกัโครงการ อาจารยสิ์ริมาศ  สุภาพ 

ที6ปรึกษาร่วมโครงการ อาจารยจุ์ฑามาศ   ถาวร 

ลาํดบั รายการ วนั/เดือน/ปี อาจารย์ที6ปรึกษาหลกั อาจารย์ที6ปรึกษาร่วม 

ภาคเรียนที> 1/2560 

1 เสนอหวัขอ้โครงการ รอบที> 1 ....../....../......   

2 ส่งเอกสารบทที> 1  ....../....../......   

3 ส่งเอกสารบทที> 2  ....../....../......   

4 ส่งเอกสารบทที> 3  ....../....../......   

5 ส่งเอกสาร และ PowerPoint เพื>อการ

นาํเสนอ เอกสารบทที> 1 - 3 
....../....../...... 

  

ภาคเรียนที> 2/2560 

6 ส่งคืบหนา้โปรแกรมโครงการ 70% ....../....../......   

7 ส่งคืบหนา้โปรแกรมโครงากร 80% ....../....../......   

8 ส่งคืบหนา้โปรแกรมโครงการ 100% ....../....../......   

9 ส่งเอกสาร และโปรแกรมโครงการ 

เพื>อการนาํเสนอ โปรแกรมโครงการ 
....../....../...... 

  

10 ส่งโปรแกรมโครงการ 

 ที>แกไ้ขแลว้ (ถ้ามี) 

....../....../......   

11 ส่งเอกสารบทที> 4 ....../....../......   

12 ส่งเอกสารบทที> 5 ....../....../......   

13 ส่งเอกสารรูปเล่ม ฉบบัสมบูรณ์ ....../....../......   

14 ส่งซีดี ....../....../......   

15 ชาํระค่าเขา้เล่ม ....../....../......   



 

 

 



 

 

 
CG. 06 

  ใบบันทกึการเข้าพบอาจารย์ที3ปรึกษา 

สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

แผน่ที= 1 

 

ขา้พเจา้  1.   นางสาวญาณิศา จนัทร์มา  รหสันกัศึกษา  40256  ระดบั ปวส. 2/14 

 2.   นายอดิศร                          ศิริเวช  รหสันกัศึกษา  40257  ระดบั ปวส. 2/14 

4.   นางสาวคอมพิวเตอร์        บริหารธุรกิจ  รหสันกัศึกษา  520002  ระดบั ปวช. 3/xx 

โครงการประเภท สื=อสิ=งพิมพ ์AR 

เรื=อง  ไม่รู้จกัพอ 

อาจารยที์=ปรึกษาหลกั อาจารยสิ์ริมาศ  สุภาพ 

อาจารยที์=ปรึกษาร่วม   อาจารยจุ์ฑามาศ   ถาวร 

ครัQ งที= วนัที= หวัขอ้การเขา้พบ ลายเซ็น หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 

 

CG. 07  

 

 

แบบฟอร์อนุมตัขิึ/นสอบโครงการ 

แบบขออนุมติัสอบโครงการ สาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ 

 วนัที>................เดือน.........................พ.ศ...................  

เรื>อง ขอสอบโครงการ 

เรียน ประธานกรรมการ ที>ปรึกษาโครงการ 

ขา้พเจา้    1.   นางสาวญาณิศา  จนัทร์มา  รหสันกัศึกษา  40256  ระดบั ปวส. 2/14 

 2.   นายอดิศร                   ศิริเวช  รหสันกัศึกษา  40257  ระดบั ปวส. 2/14 

 ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอสอบโครงการเรื>อง  ไม่รู้จกัพอ 

ชื>อภาษาองักฤษ  Never enough 

ซึ> งไดท้าํโครงการเสร็จเรียบร้อยแลว้โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที>ปรึกษาโครงการ 

1. ....................................................................... ประธานกรรมการ ลงนาม…………..………………………………. 

2. ............................................................................  กรรมการ      ลงนาม....................................................................  

และกาํหนดสอบโครงการ ในวนัที>…………………………………………….เวลา…………………..น. คณะผูจ้ดัทาํขอ  

รับรองว่าโครงการและบทความวิชาการนีV เป็นผลงานของคณะผูจ้ดัทาํ หากวิทยาลยัไดรั้บการ ร้องเรียนจากเจา้ของผลงาน 

หรือภายหลงัไดต้รวจสอบ พบวา่ เป็นเอกสารที>ลอกเลียนจากเอกสารของผูอื้>น หรือจากแห่งใด แห่งหนึ>ง หรือรวมถึงการให้

ผูอื้>นจดั ทาํ ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม คณะผูจ้ดัทาํยอมที>จะให้วิทยาลยัเพิกถอน โครงการของคณะผูจ้ดัทาํ และ

คณะผูจ้ดัทาํ ยนิยอมรับผดิชอบแต่เพียงผูเ้ดียวโดยไม่ขอทกัทว้งแต่ประการใด จึงเรียนมาเพื>อโปรดดาํ เนินการต่อไป 

(ลงชื>อ)......................................................นกัศึกษา 

(........................................................) 

ความเห็นประธานกรรมที>ปรึกษาโครงการ ความเห็นของอาจารยที์>ปรึกษาร่วมโครงการ 

เรียน ประธานสาขาวชิาคอมพวิเตอร์กราฟิก 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

………………………………… 

( นางสาวสิริมาศ  สุภาพ ) 

ประธานสาขาวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก 

วนัที>………./……/……… 

เรียน อาจารยที์>ปรึกษาร่วมโครงการ 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

 

………………………………… 

( อาจารยจุ์ฑามาศ   ถาวร ) 

อาจารยที์>ปรึกษาร่วม 

วนัที>………./……/……… 
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