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3 งานประดิษฐตามลักษณะของวัสดุทใี่ ช
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1. งานประดิษฐจากวัสดุธรรมชาติ เป็นการนําวัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุหลัก หรือเป็น
วัสดุตกแต่งในการประดิษฐ์ ได้แก่ ต้นกล้วย ใบตอง ใบไม้ ดอกไม้สด กก ฟางข้าว ใบยางพารา
กะลามะพร้าว
2. งานประดิษฐจากวัสดุสงั เคราะห เป็นวัสดุที่สร้างขึน้ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จาก
สารเคมี เพื่อความสะดวกในการนํามาใช้ขึ้นรูป เพื่อความคงทนและดูแลรักษาง่าย ข้อเสียคือเมื่อ
เลิกใช้งานแล้วจะเป็นขยะที่กําจัดได้ยาก ควรแก้ไขโดยการนํากลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ พลาสติก ผ้า
แก้ว โลหะ
3. งานประดิษฐจากเศษวัสดุ หมายถึง วัสดุที่เหลือจากการนําวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์มา
ใช้ประดิษฐ์ชิ้นงานแล้วมีเศษชิ้นส่วนเล็กๆ ไม่สามารถใช้ผลิตชิ้นงานนั้นๆ ได้อีก หรือ ของเก่าเสื่อม
คุณภาพ หรือเสียแล้ว สามารถนํามาดัดแปลงเป็นของใหม่ใช้ต่อไปได้ เช่น กล่องนม ขวดนม
กล่องผงซักฟอก ขวดพลาสติก

ภาพที่ 1.1 งานประดิษฐ์รูปแบบต่างๆ
ที่มา : http://bantutor.circlecamp.com/index.php [2557, เมษายน 5]
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ประโยชนของงานประดิษฐ

1

เป็ น การสื บ สานและอนุ รั ก ษ์ วั ฒ นธรรม ประเพณี อั น ดี ง ามของไทยให้ ค งอยู่ ใ น
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เป็นการส่งเสริมการฝึกทักษะการคิด การใช้อวัยวะต่างๆ ของร่างกายให้เกิดการใช้
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เป็นการประหยัดรายจ่ายในการจัดหาของขวัญ ของชําร่วย ของที่ระลึกในโอกาส
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เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนให้ดีขึ้น หากได้รับการสนับสนุนด้านความรู้และ
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สังคมไทยต่อไป
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งานจนชํานาญ เป็นผลให้ผู้ประดิษฐ์ได้ฝึกการวางแผน และการทํางานร่วมกับผู้อื่น ทั้ง
สมาชิกในครอบครัวและเพื่อนร่วมงาน นอกจากนั้นยังได้รับความเพลิดเพลิน เป็นการฝึก
สมาธิไม่ฟุ้งซ่าน
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ต่างๆ เพราะการประดิษฐ์ชิ้นงานเพื่อมอบให้แก่บุคคลอื่นๆ เป็นการแสดงน้ําใจ สร้างความ
ประทับใจต่อผู้รับมากกว่าการซื้อ และยังทําให้ผู้รับเห็นคุณค่าของชิ้นนั้นมากยิ่งขึ้นด้วย
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สร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้ประดิษฐ์ มีสมาธิในการทํางาน มีสติรอบคอบและ
ช่วยให้ทํางานด้วยความประณีต
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เงินทุนให้สามารถประกอบเป็นอาชีพได้
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การประดิษฐของใช
ของตกแตงจากวัสดุทองถิน่
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หมายถึง วัสดุที่มีในท้องถิ่น สามารถนํามาผลิตหรือประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่างๆ ที่
นําไปใช้ประโยชน์ได้ เป็นที่ยอมรับในพื้นที่นั้นๆ แต่การไปมาหาสู่ เดินทางค้าขาย แลกเปลี่ยน
สินค้ากัน ทําให้เกิดการกระจายตัวของสินค้าและวัสดุท้องถิ่นให้แพร่หลายไปยังภูมิภาคต่างๆ จึง
พบว่า วัสดุท้องถิ่นจะคล้ายกันในหลายพื้นที่ วัสดุท้องถิ่นจึงมักเป็นวัสดุที่มีมาก หาง่าย ราคาถูก
เป็นสําคัญ

ความสําคัญของงานผลิตภัณฑ
จากวัสดุทอ งถิน่

งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิน่ มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของ
มนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะเป็นสิ่งที่จําเป็นเบื้องต้นที่สําคัญที่สุด 2 ประการ คือ

1

เป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ได้แก่ การประดิษฐ์ขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวก
ด้านสังคม

w.

2.1 เศรษฐกิจ การนําวัสดุในท้องถิ่นมาดัดแปลง สร้างสรรค์ เพื่อสร้างสิ่งใช้สอยสนอง
ความต้องการในครอบครัวของตนเอง จากนั้นขยายไปยังครอบครัวอื่นและสังคมส่งผล
ให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึน้ การผลิตระดับครัวเรือนพัฒนาเป็นระดับอุตสาหกรรม
2.2 วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น เป็นการแสดงเอกลักษณ์ ลักษณะเฉพาะใน
การดําเนินชีวิตที่มีขั้นตอน มีระบบ มีความงามทั้งในด้านสิ่งประดิษฐ์และด้านสุนทรีย
ภาพ เช่น กระติบข้าวของชาวเหนือ
2.3 ด้านอาชีพ การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น เป็นงานที่สามารถประกอบ
เป็นอาชีพอิสระที่อาศัยฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก ลงทุนน้อย ผลงานสวยงาม 6
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สบายในการใช้ชีวิตประจําวัน เช่น การนําดินเหนียวมาปั้นเป็นถ้วย ชาม หม้อ ไห
ใส่อาหาร
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ความสําคัญของงานผลิตภัณฑ
จากวัสดุทอ งถิน่
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งานผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิน่ มีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของ
มนุษย์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะเป็นสิ่งที่จําเป็นเบื้องต้นที่สําคัญที่สุด 2 ประการ คือ

ด้านการใช้ชีวิตประจําวัน ได้แก่ การประดิษฐ์ขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกสบายใน
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การใช้ชีวิตประจําวัน เช่น การนําดินเหนียวมาปั้นเป็นถ้วย ชาม หม้อ ไหใส่อาหาร

ด้านสังคม
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.1 เศรษฐกิจ การนําวัสดุในท้องถิ่นมาดัดแปลง สร้างสรรค์ เพื่อสร้างสิ่งใช้สอยสนอง
ความต้องการในครอบครัวของตนเอง จากนั้นขยายไปยังครอบครัวอื่น และสังคม ส่งผล
ให้ครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึน้ การผลิตระดับครัวเรือนพัฒนาเป็นระดับอุตสาหกรรม
2.2 วัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น เป็นการแสดงเอกลักษณ์ ลักษณะเฉพาะใน
การดําเนินชีวิตที่มีขั้นตอน มีระบบ มีความงามทั้งในด้านสิ่งประดิษฐ์และด้านสุนทรีย
ภาพ เช่น กระติบข้าวของชาวเหนือ
2.3 ด้านอาชีพ การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุท้องถิ่น เป็นงานที่สามารถประกอบเป็น
อาชีพอิสระที่อาศัยฝีมือ ความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก ลงทุนน้อย ผลงานสวยงาม

ภาพที่ 1.2 งานประดิษฐ์จากวัสดุในท้องถิ่น
ที่มา : http://bantutor.circlecamp.com/index.php [2557, เมษายน 5]
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การจัดจําหนาย
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ผลงานประดิษฐ
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การจัดจําหน่ายผลงานประดิษฐ์ หมายถึง การดําเนินการเพื่อนําผลผลิตที่ได้จาก
การประดิษฐ์ไปดําเนินการขายเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเงิน โดยหวังผลกําไรจากการขาย
(เพ็ญพร ประมวลสุข และคณะ. (ม.ป.ป.) : 79)
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หลักในการจําหนาย
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ในการจัดจําหน่ายผลงานประดิษฐ์เป็นการทําเพื่อมุ่งหวังผลกําไร ดังนั้น ผู้จําหน่ายควรหา
วิธีการให้ผู้ซื้อประทับใจในสินค้า ดังนี้
1. ให้บริการข้อมูลการผลิตอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน
2. การบรรจุภัณฑ์สวยงามและน่าสนใจ
3. คุณภาพของผลผลิตตรงตามฉลากสินค้า และตรงตามโฆษณา
4. สินค้ามีจําหน่ายหลายแห่ง สะดวกต่อการซื้อหา
5. รูปร่าง รูปทรงสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ เช่น สะดวกสบายต่อการ
ใช้ ทนทาน ดูแลรักษาง่าย เป็นต้น
6. ดําเนินการส่งสินค้าแก่ผู้สั่งซื้ออย่างตรงเวลา
7. มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการเสียภาษีและรักษาสิ่งแวดล้อม
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ประโยชนของการจัดจําหนาย
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เมื่อผลิตชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องนําชิ้นงานนั้นไปจําหน่าย เพื่อเป็นการสร้าง
รายได้ ซึ่งการจัดจําหน่ายผลผลิต มีประโยชน์ ดังนี้
1. ทําให้เกิดธุรกิจตลาดจําหน่ายสินค้า
2. ทําให้ผู้บริโภคสะดวกในการเลือกซื้อผลผลิตตามที่ต้องการ
3. ทําให้เกิดการพัฒนาผลผลิต เพราะสินค้าแต่ละชนิดมีผู้ผลิตหลายราย ดังนัน้
ทําให้เกิดภาวะการแข่งขันกันทั้งในด้านผลผลิตและราคา
4. ทําให้เกิดสัมพันธภาพระหว่างผู้ซื้อและผูข้ าย
5. ช่วยให้คนมีงานทําเพิ่มขึ้นและมีรายได้สําหรับใช้ในการดํารงชีวิต
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แบบฝกหัดทบทวนที1
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ใหนักเรียนทําเครื่องหมาย x หนาคําตอบที่ถูกตองที่สุด
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6. วัสดุในข้อใดไม่สามารถนํามาประดิษฐ์เป็นแจกันได้
ก. ขวดน้ําเปล่า
ข. ขวดนมเปรี้ยว
ค. กระบอกไม้ไผ่
ง. กะลามะพร้าว
7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของงานประดิษฐ์
ก. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ข. สิ้นเปลืองวัสดุที่จะนํามาประดิษฐ์
ค. สร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว
ง. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อของขวัญ
8. วัสดุในท้องถิ่น หมายถึง
ก. วัสดุที่มีอยู่ในธรรมชาติ
ข. วัสดุที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่น
ค. สิ่งของที่นําไปจําหน่ายไม่ได้
ง. สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วในแต่ละหมู่บ้าน
9. ข้อใดคือวัสดุในท้องถิ่นภาคใต้
ก. ต้นกก
ข. รังไหม
ค. ผักตบชวา
ง. ลูกยางพารา
10. ข้อใดคือการจําหน่ายผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์
ก. เกมซื้อขนมเค้กให้เพื่อน
ข. เก้าประดิษฐ์แจกันไว้ใส่ดอกไม้
ค. แก้วนําผลงานประดิษฐ์ให้เพื่อนในวันปีใหม่
ง. กิจลงประกาศขายดอกไม้เกล็ดปลาใน
อินเทอร์เน็ต
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1. ข้อใดคือความหมายของงานประดิษฐ์ที่ถูกต้อง
ที่สุด
ก. การเพิ่มคุณค่าให้แก่ชิ้นงาน
ข. การประดิษฐ์จากของเหลือใช้
ค. การนําของในท้องถิ่นมาประดิษฐ์ตกแต่ง
ง. การใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างชิ้นงาน
2. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของงานประดิษฐ์
ก. งานประดิษฐ์ตามประโยชน์ใช้สอย
ข. งานประดิษฐ์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค. งานประดิษฐ์ตามลักษณะของวัสดุที่ใช้
ง. งานประดิษฐ์ตามคุณค่าของงานประดิษฐ์
3. สร้อยคอ ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อประโยชน์ในข้อใด
ก. เพื่อใช้สอย
ข. เพื่อเป็นของเล่น
ค. เพื่อประดับตกแต่ง
ง. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
4. วัสดุในข้อใดแตกต่างไปจากพวก
ก. ใบตอง
ข. ใบยางพารา
ค. ขวดพลาสติก
ง. เปลือกข้าวโพด
5. เกล็ดปลา เป็นวัสดุในงานประดิษฐ์สิ่งใด
ก. แหวน
ข. แจกัน
ค. ดอกไม้
ง. ของเล่น
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1. บอกความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์ได้
2. บอกประโยชน์ของงานประดิษฐ์ได้
3. สามารถจําแนกงานประดิษฐ์แต่ละประเภทได้
4. บอกความหมายและความสําคัญของวัสดุท้องถิ่นได้
5. อธิบายหลักในการจําหน่ายผลงานประดิษฐ์ได้

k.
c

จุดประสงค

คําชีแ้ จง

แต่ละกลุ่มอ่านและปฏิบัตติ ามใบมอบหมายงานที่ 1

ขอกําหนด

ww

w.

kr

1. นักเรียนเลือกประธาน รองประธาน และเลขาของกลุ่ม
2. แต่ละกลุ่มเขียนร่วมกันทําชิ้นงานต่อไปนี้
- ชิ้นงานที่ 1 เรื่อง พื้นฐานงานประดิษฐ์ (10 คะแนน)
- ชิ้นงานที่ 2 เรื่อง ประเภทของงานประดิษฐ์ (10 คะแนน)
- ชิ้นงานที่ 3 เรื่อง วัสดุในท้องถิ่นของฉัน (10 คะแนน)
- ชิ้นงานที่ 4 เรื่อง งานประดิษฐ์ จากวัสดุในท้องถิ่นของฉัน (10 คะแนน)
3. บันทึกผลลงในแบบรายงานการปฏิบัติงาน และนําส่งพร้อมผลงาน
4. ตัวแทนนําเสนอผลงานกลุ่มหน้าชั้นเรียน
5. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกัน
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