
๓

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓

การประดิษฐ์ของใช้หรือของตกแต่งบ้าน



สาระการเรียนรู้

ความหมายและประโยชน์ของงานประดิษฐ์

วัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์

เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับงานประดิษฐ์

การประดิษฐ์ของใช้หรือของตกแต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้



ความหมายของงานประดิษฐ์

หมายถึง งานที่ เกิดจากการใช้
ความคิดสร้ างสรรค์ของแต่ละ
บุคคลหรือการสร้างผลงานเพื่อใช้
ประโยชน์ตามลักษณะของผลงาน
นั้น ผลงานที่เกิดจากการประดิษฐ์
เรียกว่า “สิ่งประดิษฐ”์



ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ของตกแต่งบ้าน

น าวัสดุเหลือใช้ในบ้านมา
สร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์

๑

ช่วยประหยัดรายจ่าย
ในครอบครัวและใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์๒

ใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่ง
และใช้สอยในบ้าน

๓
เกิดความภาคภูมิใจ

ในตนเองและครอบครัว

๔



ประโยชน์ของงานประดิษฐ์ของตกแต่งบ้าน

ช่วยให้สมาชิกได้ประกอบ
กิจกรรมร่วมกัน เกิดความรัก 

ความสามัคคี ๕

ส่งเสริมให้รู้จักใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม๖

ฝึกให้เกิดลักษณะนิสัยอันพึง
ประสงค์ เช่น ขยัน ประหยัด

๗ ช่วยลดปริมาณขยะ ส่งผลถึง
ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และ

ภาวะโลกร้อนได้มาก

๘



วัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์

วัสดุธรรมชาติ

วัสดุบางชนิดมีความเปราะบาง ควร
น ามาดัดแปลงหรือเสริมความแข็งแรง
ก่อนน าไปใช้ประโยชน์ เช่น ดิน ก้าน
กล้วย กะลามะพร้าว ใบยางพารา 
เปลือกข้าวโพด 



วัสดุที่ใช้ในงานประดิษฐ์

วัสดุสังเคราะห์

ได้แก่  กระดาษ ผ้า  เชือก
ไนลอน พลาสติก กระป๋อง
น้ าอัดลม ลวด เป็นต้น



เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับงานประดิษฐ์

การเลือกเครื่องมือเครื่องใช้เป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยให้ประหยัดเวลา แรงงาน 
ค่าใช้จ่าย ซึ่งส่งผลให้ผลงานมีคุณภาพ ควรเลือกใช้เครื่องมือที่แข็งแรงทนทาน 
ปลอดภัยในการใช้งาน ก่อนลงมือใช้เครื่องมือควรศึกษาวิธีการใช้และตรวจ
สภาพของเครื่องมือไม่ให้ช ารุดก่อนน ามาใช้



เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับงานประดิษฐ์

แนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น มีดังนี้

๑. เมื่อใช้อุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรท าความสะอาดก่อนน าไปจัดเก็บ

๒. จัดเก็บให้เข้าที่ทุกครั้ง เพื่อหยิบใช้อุปกรณ์ในครั้งต่อไปได้อย่างสะดวก
และช่วยให้อยู่ในสภาพดี มีอายุการใช้งานนานขึ้น

๓. หลังใช้เครื่องมือที่เป็นไม้ ควรเช็ดให้สะอาดและผึ่งให้แห้งสนิทก่อนเก็บ



เครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับงานประดิษฐ์

๔. เมื่ อ ใช้ เครื่ อง ใช้ ไฟฟ้ าต้องพันสายไฟให้ เ รี ยบร้อยก่อนน า ไปเก็บ 
ไม่ควรพันสายไฟขณะที่เครื่องไฟฟ้ายังร้อนอยู่

๕. เครื่องมือที่ท าจากเหล็ก ควรเช็ดให้สะอาดและทาน้ ามันกันสนิมก่อนเก็บ

๖. ควรหากล่องเก็บวัสดุชิ้นเล็กๆ ให้เรียบร้อย แล้วเขียนชื่อก ากับหน้ากล่อง

๗. หากเครื่องมือช ารุด ควรซ่อมแซมให้มีสภาพพร้อมใช้งานก่อนน าไปเก็บ



การประดิษฐ์ของใช้หรือของตกเเต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้

ก่อนจะลงมือประดิษฐ์ชิ้นงาน ควรพิจารณ
ว่ า จ ะ น า ม า ใ ช้ ที่ ไ ห น  อ ย่ า ง ไ ร 
มีความทนทานหรือไม่ งบประมาณเท่าใด 
การประดิษฐ์ของใช้หรือของตกแต่งบ้าน 
โดยใช้วัสดุเหลือนับว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด 
โดยเลือกวิธีการสร้างสิ่งประดิษฐ์ว่าต้องการ
ในลักษณะใด



การประดิษฐ์ของใช้หรือของตกเเต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้

คือ การน าสิ่งของเครื่องใช้ที่ยังใช้ได้อยู่มา
ใช้ซ้ าจนกว่าจะหมดอายุ เพื่อลดการใช้
พลังงานในการผลิต เช่น น า ขวดแชมพู
เดิมมาใส่แชมพูชนิดเติม น าขวดสวยๆ มา
ใช้แทนแจกัน

การใช้ซ  า (Reuse)



การประดิษฐ์ของใช้หรือของตกเเต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้

คือ การแปรรูปของใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ 
หรือเรียกว่า “รีไซเคิล” เช่น กระดาษ 
กระจก ถือเป็นการลดขยะ ลดมลพิษ
ให้กับสภาพแวดล้อม และลดการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติโดยสิ้นเปลือง

การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)



การประดิษฐ์ของใช้หรือของตกเเต่งบ้านจากวัสดุเหลือใช้

คือ การซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ต่อไปได้ เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานขึ้น 
เช่น การตกแต่งปิดรอยช ารุดให้ดูสวยงาม
ด้วยการทาสี ติดสติกเกอร์ เป็นต้น

การซ่อมแซม (Repair)



กระบวนการท างานประดิษฐ์

๑. ขั นการออกแบบ ควรค านึงถึง
วัตถุประสงค์ว่าต้องการน าไปใช้
ประโยชน์อะไรและอย่างไร

๒ .  ขั น ก า ร เ ลื อ ก วั ส ดุ  ค ว ร
พิจารณาเลือกใช้วัสดุที่มีในบ้าน
เป็นล าดับแรกที่เหมาะสม

๓. ขั นการประดิษฐ์ เริ่มตั้งแต่การ
เตรียมวัสดุ เครื่องมือ ศึกษาวิธีการ
ท าแล้วมาสร้างสรรค์ชิ้นงาน

๔. ขั นการประเมินผล ตรวจสอบว่า
ผลงานมีคุณภาพ สามารถใช้งานตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่



การประดิษฐ์กระปุกลูกกวาด

วัสดุและอุปกรณ์

๑. เศษกระดาษต่างๆ

๒. ขวดน้ าอัดลมพลาสติก ๑ ใบ

๓. เข็มกลัดซ่อนปลายตัวใหญ่

๔. กาวลาเท็กซ์

๕. ลูกปัดที่มีขนาดและสีต่าง ๆ กัน

๖. ไม้จิ้มฟัน

๗. กรรไกรตัดกระดาษหรือคัตเตอร์



การประดิษฐ์กระปุกลูกกวาด

วิธีการท า

๑.ลากเส้นสามเหลี่ยม
กว้าง ๑ นิ้ว ยาว ๖ นิ้ว 

สลับหัวท้าย

๒. ตัดกระดาษแยกเป็น
ชิ้นสามเหลี่ยม

๓.น ากระดาษแต่ละชิ้นมาม้วน
โดยใช้ไม้จิ้มฟันเป็นแกน ทา

กาวบางๆ ขณะม้วน



การประดิษฐ์กระปุกลูกกวาด

วิธีการท า

๔. ผึ่งม้วนกระดาษให้กาว
แห้งสนิท ก่อนดึงออกจากไม้

จิ้มฟัน

๕. ตัดขวดพลาสติก
ให้มีความสูงตามต้องการ

๖. น าลูกปัดมาร้อยใส่เข็มกลัด 
แล้วน าติดรอบขวดพลาสติกที่

เตรียมไว้



การประดิษฐ์กระเป๋าสุดซ่า

วัสดุและอุปกรณ์

๑. กระป๋องน ้าอัดลม ๑๕ ใบ

๒. เสื้อยืดตัวเก่า ๑ ตัว

๓. ท่อนไม้ ๒ อัน

๔. ที่เจาะตาไก่

๕. ไหมพรม

๖. กรรไกรตัดสังกะสี

๗. กรรไกรตัดด้าย

๘. กระดาษสร้างแบบ

๙. เข็มถักโครเชต์

๑๐. โซ่หนา ๒ ซม. ยาว ๒๐ ซม.



การประดิษฐ์กระเป๋าสุดซ่า

วิธีการท า

๑. ออกแบบ ก าหนดต าแหน่ง
จัดวางแผ่นกระป๋องน้ าอัดลม

๒. ตัดกระป๋องน้ าอัดลมให้คลี่ออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
แล้วน ามาตัดเท่าขนาดตามต้องการ ใช้ที่เจาะตาไก่เจาะ

เป็นรูโดยรอบ



การประดิษฐ์กระเป๋าสุดซ่า

วิธีการท า

๓. น าแผ่นกระป๋องมาถักโคร
เชต์โดยรอบ มีความกว้างตาม

ต้องการ

๔. ตัดเสื้อยืดให้มีขนาด
เท่ากับแบบ แล้วเย็บชายเสื้อ

ติดกัน

๕. น าแผ่นกระป๋องที่ถักแล้วมา
ถักสานเชื่อมต่อเป็นแผ่น

เดียวกัน



การประดิษฐ์กระเป๋าสุดซ่า

วิธีการท า

๖. พลิกตะเข็บเสื้อยืดเข้าหาส่วน
ที่เป็นกระเป๋า ถักโครเชต์เกีย่วให้เสือ้ยืดยึด

ติดกับปากกระเป๋า

๗. ท าส่วนหูกระเป๋า
โดยใช้วัสดุที่เตรียมไว้


