
ผลิตภัณฑ ์
งานประดิษฐ์ 

หน่วยการเรียนรู้ที ่๑ 

๑ รูปแบบการผลิตงานประดิษฐ ์
๒ 

ประเภทงานประดิษฐ ์

๓ 

หลักการประดิษฐ์ 
ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ 

๔ 

ขั้นตอนการประดิษฐ์ 
ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ 



        ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์เกิดจากฝีมือมนุษย์ 
สร้างสรรค์ขึ้นเนื่องจากความจ าเป็นในการด ารงชีวิต 
ซึ่งในเบื้องต้นประดิษฐ์ใช้ในครอบครัว เมื่อผลิต
ออกมามีจ านวนมากใช้ไม่หมดจึงน ามาจ าหน่ายและ
กลายเป็นอาชีพ การผลิตงานประดิษฐ์แต่เดิมเกิด
จากประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดในครอบครัว 
ต่อมาถ่ายทอดต่างครอบครัวและกระจายสู่ชุมชน 
อาศัยรูปแบบการผลิตต่าง ๆ กันโดยยึดธรรมชาติ
และเอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นต้นแบบ ต่อมา
มีการผสมผสานงานศิลปะเข้ามาจึงมีรูปแบบการ
ผลิตงานประดิษฐ์หลายรูปแบบ 



รูปแบบการผลิตงานประดิษฐ ์
๑ สาระการเรียนรู้เรื่องที่ 



               แนวคิดนี้ใช้ธรรมชาติเป็นแม่แบบ โดยน าของจริงมาเป็นต้นแบบตั้งแต่โครงสร้าง ขนาด 
สัดส่วน รูปทรง สี การผลิต งานลักษณะนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

การเลียนแบบจากของจริง ๑. 

๑. ต้องการรักษารูปแบบของธรรมชาติไว ้

๒. ไม่ต้องรอฤกดูกาล 

๓. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 

การสร้างงานประดิษฐ์ 



         ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ที่ลอกเลียนแบบจากธรรมชาติ เป็นต้นแบบการสร้างงานมีกระบวนการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

๑. แกะแบบ 

๒. ลอกแบบ 

๓. เลียนแบบ ๔. รีดกลีบดอก 

๕. ประกอบ
เข้าดอก 

การสร้างงานประดิษฐ์ 
การเลียนแบบจากของจริง ๑. 



สาระน่ารู ้
?? 

ดอกไม้ประดิษฐ์ 

๑. ดอกไม้ประดิษฐ์เลียนแบบธรรมชาติ คือ ดอกไม้
ประดิษฐ์ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีรูปร่าง ลักษณะ สีสัน 
เหมือนดอกไม้จริงทุกประการ 

๒. ดอกไม้ประดิษฐ์สร้างสรรค์หรือดอกไม้จาก
จินตนาการ คือ การประดิษฐ์ดอกไม้ผสมผสานเข้า
กับงานศิลปะ สร้างสรรค์ผลงานออกมาให้มีความ
สวยงาม แปลกตา ซึ่งอาจมีรูปร่างและสีสันไม่
เหมือนกับดอกไม้จริงเท่าใดนัก 

แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

ดอกไมป้ระดิษฐ์เลียนแบบธรรมชาติ 



๒.๑ การดัดแปลงจากงานประดิษฐ์เดิม  

คอนโดแมวจากลังกระดาษลดต้นทุนการผลิต 

      ปัจจัยส าคัญของการผลิตงานประดิษฐ์ที่ดัดแปลงจากงาน
ประดิษฐ์เดิมเป็นงานใหม่และเป็นที่ยอมรับประกอบด้วย 

๑
) 

คุณประโยชน์ที่มีคุณภาพดีกว่าหรอืมากกวา่เดิม 

๒) มีความแปลกใหม่หรือดูหรูหรากวา่เดิม และ
ราคาถูก 

๓) มีการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 

การสร้างงานประดิษฐ์ 
การสร้างสรรค์งานใหม่ ๒. 



๒.๒ งานประดิษฐ์สร้างใหม ่

การสร้างจินตนาการโดยจัดสวนหย่อมจ๋ิวในขวดโหล 

      เป็นงานประดิษฐ์จากความคิดสร้างสรรค์ออกนอกกรอบ
ความเคยชิน ความหลากหลายของมุมมอง ผู้ที่ท างานใน
ลักษณะนี้จะมีเทคนิคการคิด ดังนี้ 
๑
) 

เป็นคนทันสมัย 

๒) ใจกว้างยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

๓) รู้จักพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

การสร้างงานประดิษฐ์ 
การสร้างสรรค์งานใหม่ ๒. 

๔) สร้างจินตนาการที่เกิดขึ้น 

๕) ตอบสนองความต้องการของความรู้สกึและอารมณ์ที่
เกิดขึ้น 



การสร้างงานประดิษฐ์ 
การสร้างสรรค์งานใหม่ ๒. 

๑. เกิดจากจินตนาการ เป็นความคิดฝันที่เกิดขึ้น แล้วน ามา
สร้างให้เป็นจริง 

การสร้างสรรค์งานใหม่เกิดขึ้นได้ ๒ ทาง คือ 

๒. เกิดจากการมคีวามรู้ แล้วน ามาพัฒนาเป็นความคิดใหม่ โดยการ
น าข้อมูลหรือความรู้เดิมมาผสมผสานกับประสบการณเ์ป็นความคิด
สร้างสรรค์ใหม่ ซึ่งเกิดจากความอยากรู้อยากเห็นสิ่งใหม่ ๆ 



สาระน่ารู ้
?? 

การคิดนอกกรอบ 

                การคิดนอกกรอบ หมายถึง การ
คิดอย่างแตกต่าง อย่างไม่เป็นไปตามแบบแผน 
หรือการคิดเพื่อสร้างมุมมองใหม่ ๆ ไม่จ ากัด
ความคิด ความรู้ หรือความคิดเห็น 



การสร้างงานประดิษฐ์ 
การสร้างสรรค์งานใหม่ ๒. 

องค์ประกอบการสร้างสรรค์งานใหม่
ประกอบด้วย 

หลักการสร้างสรรค์งานประดิษฐ์ 
มีดังน้ี 

๑. เป็นสิ่งใหม่ ไม่ได้ลอกเลียนแบบใคร 

๒. ใชง้านได้จริง ไม่ใช่จินตนาการเพ้อฝัน 

๓. มีความหมาย เป็นที่ยอมรับ ไม่ขัดกับวัฒนธรรม 

๑. หมั่นศึกษาหาความรู้ในงานที่ตนเองสนใจ 

๒. ศึกษาหลักการ วิธีการ หรือขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานในการประดิษฐ์ชิ้นงาน 

๓. ทดลองการปฏิบัติการประดิษฐ์ 



การสร้างงานประดิษฐ์ 
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ๓. 

๓.๑ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเดิม 

๓.๒ การจ าลองแบบ 

รูปแบบงานประดิษฐ์ 
ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

สามารถผลิตงานได้  
๒ แนวทาง ดังนี้ 



สาระน่ารู ้
?? 

ศิลปวัฒนธรรม 

                ศิ ลปวัฒนธรรม  หมายถึ ง  สิ่ ง ที่ ม นุ ษย์
สร้างสรรค์ขึ้นตามวิถีชีวิตของคนในสังคมเป็นแบบ
แผนการประพฤติปฏิบัติ และการแสดงออกซึ่งความรู้สึก
นึกคิดในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สมาชิกในสังคมเดียวกัน
สามารถเข้าใจ ซาบซึ้ง ยอมรับ และใช้ปฏิบัติร่วมกัน อัน
จะน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมนั้น ๆ 



ประเภทงานประดิษฐ์ 
๒ สาระการเรียนรู้เรื่องที่ 



             งานประดิษฐ์ เป็นสิ่ งที่ มนุษย์
สร้ างสรรค์ขึ้ นมา เพื่ อ ใช้ประโยชน์ ใน
ชีวิตประจ าวัน มีทั้งงานที่สืบทอดต่อกันมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษและงานที่สร้างสรรค์ขึ้น
ใหม่ โดยใช้วัสดุต่าง ๆ กัน เช่น เศษวัสดุ
เหลือใช้ วัสดุจากธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 



งานประดิษฐ์แบ่งตามวิธีการสร้างสรรค์และวัสดุที่ใช้ 

ประเภทเย็บปักถักร้อย ๑. มี ๒ ประเภท คือ 

ประเภทเย็บปะและปัก     
   ประกอบด้วยวัสดุ  ๒ ชิ้น 
ชิ้นที่หนึ่ งเป็นระนาบรองรับ
วัสดุที่ ใช้ ได้แก่ ผ้า กระดาษ 
หนัง วัสดุอีกชิ้นเป็นเส้น ได้แก่ 
เส้นด้ายหรือแผ่น เช่น เศษผ้า
ม า เ ย็ บ ป ะ แ ล ะ ปั ก ใ ห้ เ กิ ด
ลวดลายบนพื้นระนาบ 

๑. ประเภทถักและร้อย 
เป็นการประดิษฐ์ที่ท าให้เกิดรูปทรง
ด้วยวัสดุในตัวเอง โดยใช้เข็มถักหรือ
มือถักให้เป็นแผ่นหรือเป็นเส้นหนา 
ส่วนการร้อย วัสดุที่ ใช้จะมีรูตรง
กลาง ออกแบบ เลือกสี ท าลวดลาย 
ประดิษฐ์เป็นเครื่อง ประดับต่าง ๆ 
เช่น สร้อยคอ สร้อยข้อมือ 
 

๒. 



สาระน่ารู ้
?? 

การปักเลื่อม 

การปักเลื่อม โดยทั่วไป มี ๒ วิธี คือ 
๑. การปักเลื่อมโดยใช้ลูกปัดกลมเป็นเกสร วิธีนี้นิยมใช้ปักลายที่ต้องการปักเลื่อมห่างกัน

ไม่ซ้อนกัน วิธีปักจะใช้ด้ายร้อยผ่านเลื่อมและคล้องกับลูกปัด ซึ่งลูกปัดจะเป็นตัวยึดให้
เลื่อมติดกับผ้าอีกทีหนึ่ง 

๒. การปักเลื่อมแบบเดินเส้น ใช้กับการปักเป็นลายเส้น ซึ่งสามารถปักเดินเส้นแบบให้
เหลื่อมซ้อนกัน หรือแบบที่ต่อกันโดยไม่ซ้อนทับก็ได้ 



การปักด้วยมุกและเลื่อม การเย็บปะ 

ก าไลลูกปัด งานถักด้วยไหมพรม 



งานประดิษฐ์แบ่งตามวิธีการสร้างสรรค์และวัสดุที่ใช้ 

ประเภททอและสาน ๒. 

        เ ป็ นศิ ลปะประดิ ษฐ์ ที่ มี คุณค่ าทา ง
ประโยชน์ใช้สอย โดยใช้วัสดุประเภท ด้าย ไหม 
เชือก กก หวาย มาขัดระหว่างเส้นยืนกับเส้น
นอนให้เกิดเป็นความกว้าง ความยาว และความ
หนา เกิดเป็นรูปทรง เช่น ตะกร้า การทอจะใช้
อุปกรณ์ที่ เรียกว่า หูกหรือกี่  เป็นเครื่องมือ
ส าหรับทอ ความสวยงามเกิดจากการออกแบบ
ลายสลับด้วยสีของเส้นด้าย การทอผ้าพ้ืนบ้าน 



สาระน่ารู ้
?? 

การทอผ้า 

              การทอผ้า ต้องอาศัยฝีมือ ความรู้ ความช านาญของผู้ทอเป็นอย่างมาก การ
ทอผ้าถือเป็นงานศิลปะที่มีอยู่เพียงชิ้นเดียวในโลก เพราะความสามารถในการทอของผู้
ทอแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน การสอดกระสวย ความแรงในการตีกระทบหรือการฟัดที่
ท าให้เกิดสีเข้มอ่อนที่แตกต่างกัน การเรียงเส้นด้ายให้ตรงลายจะแสดงถึงความคมชัด
และความช านาญของผู้ทอแต่ละคน อากาศ อุณหภูมิ หรือแม้แต่อารมณ์ความรู้สึกของ
ผู้ทอ สิ่งเหล่านี้มีผลกับความสวยงามของผ้าผืนนั้น ๆ จึงท าให้ผ้าทอมือแต่ละผืนที่ทอมี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีเพียงผืนเดียวในโลกเท่านั้น 



งานประดิษฐ์แบ่งตามวิธีการสร้างสรรค์และวัสดุที่ใช้ 

ประเภทปั้นและแกะสลกั ๓. แบ่งเป็น 

งานปั้น 
       เป็นงานสร้างสรรค์ที่มี
ความประณีตบรรจงในการท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. งานแกะสลัก 
 
 
 

 
 
 

    หมายถึง การแกะสลักและการ
ฉลุ ใ ห้ เป็ นลวดลายลงบน วั สดุ
เนื้ออ่อนหรือพืชผักและผลไม้ 

๒. 



งานประดิษฐ์แบ่งตามวิธีการสร้างสรรค์และวัสดุที่ใช้ 

ประเภทเขียนลวดลาย ๔. 

    คือ การใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการเขียนให้เกิด
ลวดลาย มีทั้งที่เลียนแบบจากธรรมชาติ และ
ลวดลายที่ประดิษฐ์ใหม่ด้วยดินสอ พู่กัน และสี
ต่าง ๆ ลวดลายที่เขียนนอกจากการเขียนให้เกิด
ลายตามต้องการแล้ว ยังสามารถใช้วิธีอื่น ๆ ได้
อีก เช่น การพิมพ์ การขีด การขูด การเขียน
ลวดลายนี้ ใช้ตกแต่งเสื้อผ้า สิ่ งของต่าง ๆ 
ภาชนะแก้วเคลือบกระดาษ ไม้ การเขียนลวดลาย 



งานประดิษฐ์แบ่งตามวิธีการสร้างสรรค์และวัสดุที่ใช้ 

ประเภทดอกไม ้๕. งานประดิษฐ์กลุ่มนี้แบ่งออกได้ ๒ ประเภท คือ 

ใช้วัสดุจากธรรมชาติ 
     
 
 
 
งานประดิษฐ์ประเภทนี้ใช้ดอกไม้สด 
ใบไม้ น ามาตกแต่งโดยวิธีการร้อย 
การกรอง การเย็บแบบการปักแจกัน 
นิยมใช้ในงานพิธีส าคัญต่าง ๆ จึงมี
รูปแบบของการประดิษฐ์แตกต่างกัน 

๑. ใช้วัสดุสังเคราะห ์
 
 

 
 
 
 
 

    ประดิษฐ์ เลียนแบบดอกไม้จาก
ธรรมชาติ ซึ่งมีความคงทนถาวรกว่า
และสีสันสวยงามใกล้เคียงธรรมชาติ 
วัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ ได้แก่ ผ้า กระดาษ 
พลาสติก ๒. 



งานประดิษฐ์แบ่งตามวิธีการสร้างสรรค์และวัสดุที่ใช้ 

ประเภทวัสดุเหลือใช้ ๖. 

     คือ การน าวัสดุเหลือใช้มาออกแบบใช้กับ
งานประดิษฐ์ไม่จ ากัดว่าต้องเป็นวัสดุประเภทใด 
สามารถใช้ได้ทุกชนิด อยู่ที่ความสามารถในการ
ออกแบบของผู้ผลิตที่จะท าให้เกิดผลงานที่มี
คุณค่าและประโยชน์ใช้สอย เช่น น ากระป๋อง
เครื่องดื่มมาท าดอกไม้ น าเศษผ้าเย็บต่อเป็นผ้า
เช็ดเท้า ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว เป็นต้น 

ผ้าเช็ดเท้าจากเศษผ้า 



งานประดิษฐ์
แบ่งตาม
ประโยชน ์
ใชส้อย 

๑. ประเภทของเล่น 
เช่น รถลาก ตุ๊กตา พับกระดาษ
เป็นรูปสัตว์ 

๒. ประเภทของใช้หรือเครื่องใช ้
เช่น หมอนอิง กระเป๋าผ้า กล่อง
ใสเ่ครื่องประดับภาชนะต่าง ๆ 

๓. ประเภทประดับตกแต่ง 
เช่น กรอบรูป นาฬิกา ลวดลาย บน
กระจก โคมไฟ ซึ่งงานประดับ
ตกแต่งบางชนิด สามารถน ามาท า
เป็นของที่ระลึกเนื่องในโอกาสต่าง 
ๆ ได้ เช่น บ้านทรงไทยจ าลอง 
ดอกไม้จากดิน 

๔. ประเภทของขวัญ  
ของที่ระลึก 
เช่น บ้านทรงไทยจ าลอง 
 ดอกไม้ จากดิน 



หลักการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ 
๓ สาระการเรียนรู้เรื่องที่ 



๑. ศึกษารายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะประดิษฐ์ให้เข้าใจ 

๒. วางแผนการท างาน ๓. การจัดเตรียมวัสดุ 
อุปกรณ ์

๔. ลงมือปฏิบัติงานตาม 
ขั้นตอนที่วางแผนไว ้

ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
รูปแบบต่าง ๆ ของงานและเลือก
ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
ความรู้ความสามารถของตนเอง 
และเป็นสิ่ งที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได ้

ก าหนดขั้นตอนการท างานให้
สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา 
แรงงาน ค่าใช้จ่ายและออกแบบ
รายละเอียดวิธีการประดิษฐ์ไว้ให ้
ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน 

ที่ จ ะ ใ ช้ ใ น ก า ร ป ร ะ ดิ ษ ฐ์
ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ไว้ ให้
ครบถ้วนและใช้ให้เหมาะสมกับ
ที่ ได้ ออกแบบไว้  โดยทั่ ว ไป
เลือกใช้วัสดุที่มีอยู่ ในท้องถิ่น 
หรือวัสดุที่มีอยู่ในบ้านซึ่งหาง่าย 
มีราคาถูก 

ขณะที่ท าการประดิษฐ์ เมื่อเกิด
ปัญหา ไม่ ค ว รท้ อ ถอย  คว ร
ป รึ ก ษ า ค รู ห รื อ ผู้ ที่ มี ค ว า ม 
สามารถ และควรพยายามตั้งใจ
ปฏิบัติงานต่อไปจนกว่างาน 
จะส าเร็จ 

            การท างานประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ เพื่อให้ไดผ้ลงานตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
ควรยึดหลักการประดิษฐ์ดังต่อไปนี ้



ขั้นตอนการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ 
๔ สาระการเรียนรู้เรื่องที่ 



ขั้นตอนการออกแบบ 

ผลิตภัณฑ ์
งานประดิษฐ ์

๑. 

วิเคราะห์วัตถุประสงค์ 
ของผลิตภัณฑ ์

ขั้นตอนการเลือกวัสดุ อุปกรณ์ ๒. 

ค านึงถึงความเหมาะสมกับงาน 
ความปลอดภัย คุ้มค่า และงบประมาณ 

ขั้นตอนการประดิษฐ์ 
ผลิตภัณฑ์ 

๓. 

สร้างแบบ เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
ลงมือปฏิบัต ิ

ขั้นตอนการประเมินผล ๔. 
ตรวจสอบชิ้นงานว่ามีคุณภาพ
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และ
ปรับปรุงข้อบกพร่องของ
ชิ้นงาน 



การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ประเภทของเล่น 

       ของเล่นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและช่วยเสริมสร้าง
พัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้กับผู้เล่นได้ ใน
การประดิษฐ์ของเล่นส าหรับเด็กต้องดู
วัตถุประสงค์ว่าต้องการส่งเสริมพัฒนาการ
ทางด้านใด เช่น 

๓. ส่งเสริม
การได้ยิน 

๒. ส่งเสริม
พัฒนาการ
ทางสายตา 

๑. ส่งเสริม
พัฒนาทักษะ
การใช้มือ 



การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ประเภทของเล่น 

             การประดิษฐ์ของเล่นจึง
ต้องสร้างความหลากหลายในการ
เล่น สามารถเล่นได้หลายแบบไม่
ซ้ าซากจ าเจ จึ งต้องค านึ งถึ งสิ่ ง
ต่อไปนี ้

๔. บรรจุ
ภัณฑ์ของ

เล่น 

๒. ความ
ปลอดภัย 

๑. ความ
แตกต่าง

ระหว่างวัย  

๓. วัสด ุ
ท่ีน ามา

ประดิษฐ์ไม่มี
สารพิษ 



สาระน่ารู ้
?? 

การประดิษฐ์ของเล่น 

                  จากวัสดุรอบตัวเด็กหรือวัสดุจากธรรมชาติจะส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ช่วยพัฒนา
บุคลิกภาพ ท าให้กล้าคิด กล้าท ากล้าแสดงออก เป็นพื้นฐานให้เด็กรัก
การท างาน เพราะการลงมือปฏิบัติท าให้เด็กเกิดความเคยชิน ซึ่งเป็น
กระบวนการที่ต่อเนื่องท าให้เด็กรักการท างาน เกิดความพากเพียร ผล
ของความส าเร็จในการท างานท า ให้เกิดความภูมิใจที่ได้รับความส าเร็จ
อยู่เสมอท าให้เกิดความมั่นใจในการท างาน มีความรู้สึกที่ดีต่อผู้อื่น และ
สิ่งแวดล้อมรอบข้าง 



๑.ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน ์

๒.ได้ท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก เป็นการลด
ช่องว่างระหว่างวัย 

๓. เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและใช้วัสดุให้
เหมาะสม 

๔. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของเล่นราคาแพง 

ประโยชน์ของการประดิษฐ์ของเล่น 

๕. สร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้ประดิษฐ์ 



งานประดิษฐ์ประเภทประดับตกแต่ง 
       งานประดิษฐ์ประเภทประดับตกแต่งสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้สอยได้ ๒ ประเภท คือ 

 สิ่งที่จะน ามาตกแต่งบ้านมีหลาย
อย่างขึ้นอยู่กับผู้ตกแต่งว่าจะเห็นถึงคุณค่า
และความงาม 

๑. ประเภทเครื่องประดับตกแต่งบ้าน  



งานประดิษฐ์ประเภทประดับตกแต่ง 
ประเภทเครื่องประดับตกแต่งบ้าน  ๑. 

๑.
๑ 

ประเภทที่ใช้ประดับตกแต่งเพียงอย่างเดียว 

(๑) งานหัตถกรรม เช่น งานแกะสลัก งาน
ฝีมือประเภทสิ่งของ งานเครื่องแขวน 
งานแกะหรือฉลุ งานเครื่องปั้นดินเผาที่
ผลิตด้วยมือมีรูปแบบต่าง ๆ ส าหรับ
ประดับตกแต่งสถานที่  

(๒) สิ่งที่ได้จากธรรมชาติ เช่น ดอกไม้สด พันธุ์ไม้
ประดับ หินปะการัง เปลือกหอย งานประดิษฐ์
ที่ได้ จากสิ่งเหล่านี้จะถูกออกแบบประดิษฐ์ให้
เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น กรอบรูปจาก
เปลือกหอย ถุงเครื่องหอม 



งานประดิษฐ์ประเภทประดับตกแต่ง 
ประเภทเครื่องประดับตกแต่งบ้าน  ๑. 

๑.๒ ประเภทเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องประดับ 

          งานประดิษฐ์ประเภทนี้แบ่งตามต าแหน่งการใช้งานได้ดังนี้ 
(๑) สิ่งห้อยแขวนหรือประดับผนัง ได้แก่ เครื่องแขวนผนัง ประเภทที่มีถุงหรือซองส าหรับเสียบและใส่

ของ กรอบรูป นาฬิกา 
(๒) สิ่งห้อยแขวนหรือติดเพดาน ได้แก่ โคมไฟ 
(๓) ของตั้งโต๊ะ ได้แก่ ที่วางทับกระดาษ ที่ใส่กระดาษเช็ดหน้า แจกันดอกไม้ 
(๔) ของตั้งพื้น ได้แก่ ตะกร้าทิ้งผง กระถางต้นไม้ โอ่งน้ าล้น 



งานประดิษฐ์ประเภทประดับตกแต่ง 

 งานประดิษฐ์ที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
เน้นคุณค่าของความงาม สร้างจุดเด่น ส่งเสริมความงาม
ของเครื่องแต่งกาย จึงต้องการความประณีต การออกแบบ
ที่เหมาะสมกับเครื่องแต่งกายทั้งรูปแบบ โครงสร้าง สี ต้อง
อาศัยความรู้ ทักษะการประดิษฐ์ที่เชี่ยวชาญ งานประดิษฐ์
เครื่องประดับตกแต่งเครื่องแต่งกาย เช่น ดอกไม้ประดิษฐ์
ติดเสื้อ สร้อย ลูกปัด เข็มกลัด ต่างห ู

๒. ประเภทเครื่องประดับตกแต่งเครื่องแต่งกาย 



     หลักการการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
มีดังนี้ ศึกษารายละเอียดของงาน วางแผนการ
ท างาน จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  และลงมือ
ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ ขั้นตอน การ
ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ ประกอบด้วย 
ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการเลือกวัสดุ 
อุปกรณ์ ขั้นตอนการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ และ
ขั้นตอนการประเมินผล 

หลักการและขั้นตอนการประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ ์

มีรูปแบบการสร้างงานหลายแบบ ดังน้ี 
๑. การเลียนแบบจากของจริง โดยใช้ธรรมชาติ

เป็นแม่แบบ 
๒. การสร้างสรรค์งานใหม่ มีแนวทางการผลิต 

๒ แบบ คือ การดัดแปลงจากงานประดิษฐเ์ดิม
และการสร้างงานใหม่ ดังนั้นการสร้างงานใหม่
เกิดได้จากจินตนาการ และเกิดจากการมี
ความรู้ 

๓. การอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรม มีแนวทางการ
ผลิตงาน ๒ แนวทาง คือ การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมเดิม และการจ าลองแบบ 

หากแบ่งตามวิธีการสร้างสรรค์และวัสดุ
ที่ใช้ ได้แก ่
 ประเภทเย็บปักถักร้อย  
 ประเภททอและสาน 
 ประเภทปั้นและแกะสลัก 
  ประเภทเขียนลวดลาย 
 ประเภทดอกไม้ 
  ประเภทวัสดุเหลือใช้ 

ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์  

ประเภทของงานประดิษฐ์ 

ผลิตภัณฑ์ 
งานประดิษฐ ์


