
กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ) 
ช้ันประถมศึกษาปที่ 4

เอกสารประกอบการสอนเอกสารประกอบการสอนเอกสารประกอบการสอนเอกสารประกอบการสอนเอกสารประกอบการสอนเอกสารประกอบการสอนเอกสารประกอบการสอนเอกสารประกอบการสอน                         
ชุด ชุด ““ยางพารายางพารา” ” พชืมหัศจรรยถ่ินใตพชืมหัศจรรยถ่ินใต

      ““ยางพารายางพารา””สูงานประดิษฐสูงานประดิษฐ
เลมเลม11111111

เรียบเรียงโดยเรียบเรียงโดยเรียบเรียงโดยเรียบเรียงโดยเรียบเรียงโดยเรียบเรียงโดยเรียบเรียงโดยเรียบเรียงโดย
นางเกศินี รัชชะ
ตําแหนง ครู วทิยฐานะ ชํานาญการ
โรงเรียนบานทาขนอน อําเภอคีรีรฐันิคม จังหวัดสุราษฎรธานี
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎรธานี เขต 2 
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คํานาํคํานาํคํานาํคํานาํคํานาํคํานาํคํานาํคํานาํ
เอกสารประกอบการสอนเล่มน้ีอยู่ในชุด  “ยางพารา”  พืชมหัศจรรย์ถ่ินใต้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  (งานประดิษฐ์) ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4  

ผู้จัดทําได้จัดทําเอกสารประกอบการสอนชุดน้ีขึ้นมาเน่ืองจากโรงเรียนบ้านท่าขนอนตัง้อยู่

ในพ้ืนท่ีๆ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติ  หลากหลายด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จึงมีความคิดท่ีจะนําทรัพยากรท่ีมีอยู่มากมายในท้องถิ่น มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

วิชางานประดิษฐ์เพ่ือให้นกัเรียนเกิดองค์ความรู้ท่ีย่ังยืน มีทักษะกระบวนการทํางานร่วมกับ   

ผู้อ่ืน และสามารถนําไปประกอบอาชีพในอนาคตได้

ยางพารา   เป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของท้องถิ่นของภาคใต้ ส่วนประกอบของยาง

พาราแต่ละส่วนสามารถนํามาประดิษฐ์เป็นของเล่น  ของใช้    และของประดบัตกแต่งได้ 

ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของแต่ละคน   ผลงานท่ีประดิษฐ์มีความสวยงามคล้ายธรรม

กก

ชาติ ได้รับความนิยมในท้องตลาด    ใช้ต้นทุนในการผลิตต่ํา    สามารถสร้างรายได้อย่าง

น่าพึงพอใจแก่ผู้ผลิตช้ินงานประดิษฐ์

ผู้จัดทําได้ค้นคว้าหาความรู้   รวบรวมข้อมูล   และจัดทําเอกสารประกอบการสอน

ชุดน้ีขึ้นมาหวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารประกอบการสอนชุดน้ีจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียน

และผู้ท่ีสนใจได้เป็นอย่างดี     ขอขอบคุณ ผอ.สรรเพชญ สารสิทธ์ิ ผู้อํานวยการโรงเรียน

บ้านท่าขนอน  คุณครูเบญจวรรณ   ยวนเกิด    ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนวัดประสพ 

คุณครูสมพร  แสงแก้ว ครูชํานาญการพิเศษ   โรงเรียนบ้านแสนสุข      คุณครูเพ็ญทิพย์ 

เมฆะจํารูญ   ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดท่าไทร     คุณครูอาภรณ์ศรี   ศรีตังนันท์     

ครูชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดท่าไทร   คุณครูจิดาภา  พัฒนศรี  ครูชํานาญการพิเศษ   

โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย    และคุณเมธา  รัชชะ นายช่างศิลป์ 6 ว เทศบาลตําบลท่าขนอน  

ท่ีให้การดูแลเร่ืองการออกแบบและจัดรูปเล่มเอกสาร   รวมท้ังผู้เช่ียวชาญทุกท่านท่ีได้ให้

คําแนะนําในการผลิตเอกสารชุดน้ี  ให้มีความถูกต้องสวยงามและสมบูรณ์แบบ

นางเกศินี    รัชชะ
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                            จุดประสงค์การเรียนรู้

1. บอกความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์ได้ 

ความรูพืน้ฐานเรือ่งความรูพืน้ฐานเรือ่งความรูพืน้ฐานเรือ่งความรูพืน้ฐานเรือ่งความรูพืน้ฐานเรือ่งความรูพืน้ฐานเรือ่งความรูพืน้ฐานเรือ่งความรูพืน้ฐานเรือ่ง
““““““““งานประดษิฐงานประดษิฐงานประดษิฐงานประดษิฐงานประดษิฐงานประดษิฐงานประดษิฐงานประดษิฐ””””””””

11

1. บอกความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์ได้ 
2. บอกประโยชน์ของงานประดิษฐ์ได้
3. สามารถจําแนกงานประดิษฐ์แต่ละประเภทได้
4. บอกความหมายและความสําคัญของวัสดุท้องถิ่นได้ 
5. อธิบายหลักในการจําหน่ายผลงานประดิษฐ์ได้

                                สาระการเรียนรู้
            

1. ความหมายและประเภทของงานประดิษฐ์
2. ประโยชน์ของงานประดิษฐ์
3. ประเภทของงานประดษิฐ์
4. ความหมายและความสําคัญของวัสดุท้องถิ่น   
5. หลักในการจําหน่ายผลงานประดิษฐ์
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งานประดษิฐงานประดษิฐงานประดษิฐงานประดษิฐงานประดษิฐงานประดษิฐงานประดษิฐงานประดษิฐ

งานประดิษฐ์   เป็นผลงานท่ีเกิดจากการประดิษฐ์ตามกระบวนการสร้าง ทํา ผลิต 
ประกอบเป็นช้ินงาน อย่างมีจุดหมายเพ่ือประโยชน์ใช้สอยด้านต่างๆ เช่น เพ่ือการประดับตกแต่ง 
ทําเป็นของเล่น ของใช้และอ่ืนๆ (ปิยวีร  จุติพงษ์รักษา. 2553 : 2)

งานประดิษฐ์เป็นงานท่ีเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ท่ีสร้างหรือประดิษฐ์
ขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆ   เช่น  นําไปใช้สอย  นําไปประดับตกแต่ง  ผลิตเป็นสินค้าพ้ืนเมืองเพ่ือ
จําหน่ายหรือมีหลายวัตถุประสงค์รวมกัน  โดยสร้างสรรค์ไปในทางท่ีดีขึ้น  ซึ่งงานประดิษฐ์ท่ีสร้าง
ขึ้นน้ันอาจทําเหมือนของจริง  หรือริเร่ิมประดิษฐ์ขึ้นใหม่ให้มีรูปร่างลักษณะท่ีแตกต่างไปจากของ
เดิม (อรุณี  ลิมสิริ สุดารัตน์  อุ่นเมือง และสกุนา  หนูแก้ว. ม.ป.ป. : 46)

ความหมายความหมายความหมายความหมายความหมายความหมายความหมายความหมาย

2222

ประเภทของงานประดษิฐประเภทของงานประดษิฐประเภทของงานประดษิฐประเภทของงานประดษิฐประเภทของงานประดษิฐประเภทของงานประดษิฐประเภทของงานประดษิฐประเภทของงานประดษิฐ

งานประดิษฐ์เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ซึ่งใช้วัสดุต่างๆ กัน   นํามาใช้ใน
ชีวิตประจําวันตามวัตถุประสงค์ของงานประดิษฐ์น้ันๆ     ซึ่งผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์ส่วนใหญ่มัก
คํานึงถึงประโยชน์ใช้สอย     อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ในสังคม (ปิยวีร  จุติพงษ์รักษา. 2553 : 9)

1. งานประดิษฐ์ตามประโยชน์ใช้สอย
2. งานประดิษฐ์ตามคุณค่าของงานประดิษฐ์
3. งานประดิษฐ์ตามลักษณะของวัสดุท่ีใช้ 
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                งานประดษิฐตามประโยชนใชสอยงานประดษิฐตามประโยชนใชสอยงานประดษิฐตามประโยชนใชสอยงานประดษิฐตามประโยชนใชสอยงานประดษิฐตามประโยชนใชสอยงานประดษิฐตามประโยชนใชสอยงานประดษิฐตามประโยชนใชสอยงานประดษิฐตามประโยชนใชสอย

1....ของใช ของใช ของใช ของใช หมายถึง ช้ินงานท่ีถูกประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการใช้งานในบ้านเรือน อาจประดิษฐ์
จากวัสดุท่ีหลากหลาย ได้แก่ วัสดุธรรมชาติ วัสดุสังเคราะห์  และเศษวัสดุ เป็นต้น
2 ....ของเลนของเลนของเลนของเลน หมายถึง ช้ินงานท่ีถูกประดิษฐ์เพ่ือประโยชน์ในการเล่น ให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลินและในปัจจุบันผู้ประดิษฐ์  ได้คิดค้นให้ของเล่นมีประโยชน์ด้านส่งเสริมพัฒนาการทาง
ด้านความคิดให้มากขึ้นด้วย  
3....ของประดับตกแตง ของประดับตกแตง ของประดับตกแตง ของประดับตกแตง หมายถึง ช้ินงานท่ีถูกประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการตกแต่งสถานท่ี หรือ
ร่างกายมนุษย์ หรือ ประกอบกับส่ิงอ่ืนๆ ให้สวยงามมากย่ิงขึ้น  ได้แก่   ภาพวาด    แจกันดอกไม้ 
สร้อย แหวน

11

2233

                งานประดษิฐตามคณุคาของงานประดษิฐงานประดษิฐตามคณุคาของงานประดษิฐงานประดษิฐตามคณุคาของงานประดษิฐงานประดษิฐตามคณุคาของงานประดษิฐงานประดษิฐตามคณุคาของงานประดษิฐงานประดษิฐตามคณุคาของงานประดษิฐงานประดษิฐตามคณุคาของงานประดษิฐงานประดษิฐตามคณุคาของงานประดษิฐ

1111....งานประดิษฐเชิงอนุรักษไทย งานประดิษฐเชิงอนุรักษไทย งานประดิษฐเชิงอนุรักษไทย งานประดิษฐเชิงอนุรักษไทย เป็นงานประดิษฐ์ท่ีช่วยสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย โบราณให้
คงอยู่ส่วนใหญ่เป็นงานประดิษฐ์ท่ีมีหลักฐานปรากฏในประวัติศาสตร์ ท่ีค้นพบตามแหล่งอารยธรรม
ท้องถิ่นน้ัน  โดยประดิษฐ์จากวัสดุชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน   แต่ท่ีสําคัญคือรักษารูปแบบให้คง
เดิมเป็นสําคัญ  เช่น ต้นเทียนพรรษา  กระทงลอยใบตอง  การห่ออาหารด้วยใบตอง  
2222....งานประดิษฐตามสมัยนิยมงานประดิษฐตามสมัยนิยมงานประดิษฐตามสมัยนิยมงานประดิษฐตามสมัยนิยม เป็นงานประดิษฐ์ท่ีมีรูปแบบเปล่ียนไปตามยุคสมัย   ความต้องการ
ของผู้ใช้ โดยเน้นความเป็นสากลนิยม  ความประณีต  อาจไม่จําเป็นมากนัก  ส่วนใหญ่เป็นงาน
ประดิษฐ์กึ่งอุตสาหกรรม  หมายถึง  ผลิตเป็นจํานวนมาก  ใช้เคร่ืองจักรช่วยผลิตในบางขั้นตอนและ
ใช้มือคนประดิษฐ์ร่วมด้วย  ได้แก่  อุตสาหกรรมดอกไม้ประดิษฐ์  การประดิษฐ์ตุ๊กตาผ้ายืดของ
ชาวบ้าน จังหวัดราชบุรี 
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