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คำนำ 

 
 
 

  เอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็นสื่อเสริมประกอบหลักสูตรทองถิ่น 
เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp รายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5     
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี อีกทั้งยังเป็นบทเรียนที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเองตามศักยภาพของแตล่ะบุคคล  
 หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp ช่วยให้ผู้สอนได้จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ 
ความรู้พร้อมทักษะปฏิบัติ ครูผู้สอนต้องจัดให้ผู้เรียนได้เข้าศึกษา ทำกิจกรรมทุกขั้นตอนตามที่กำหนด ทำให้
มีความจำเป็นต้องจัดทำเอกสารประกอบหลักสูตรท้องถิ่นฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้และ
จัดทำใบงาน ฝึกทักษะปฏิบัติ ทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ  
 ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ ่งว่า เอกสารประกอบการเรียนการสอนฉบับนี้  คงเป็นประโยชนกับ       
การเรียนการสอนกับผู้ที่สนใจศึกษาคนควาพอสมควร 

 
                                    หนึ่งฤทัย  พุทธแก้ว 
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สารบัญ 
              หน้า 
คำนำ 
สารบัญ  
คำชี้แจง 
หน่วยที่ 1 สำรวจข้อมูลพื้นฐาน (Research) 
         ความหมายและความเป็นมาของการออกแบบ 
         ใบงานที่ หน่วยที่ 1 
         แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 1 
หน่วยที่ 2 สร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) 
         ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
         ใบงานที่ หน่วยที่ 2 
         แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 2 
 หน่วยที่ 3 ร่วมมือกันออกแบบ (Together Design) 
         การวาดรูปร่างโมเดล 
         ใบงานที่ หน่วยที่ 3 
         แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 3 
หน่วยที่ 4 สร้างเรื่องราวงานไม้ (Product Design) 
         การตกแต่งโมเดล 
         ใบงานที่ หน่วยที่ 4 
         แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 4 
หน่วยที่ 5 ประชาสัมพันธ์สู่มวลชน (Public Relations) 
         การบันทึกการปฏิบัติงานและการประเมินผลการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ 
         ใบงานที่ หน่วยที่ 5 
         แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยที่ 5 
แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 
เอกสารอ้างอิง 
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คำชี้แจง 

 
1. อ่านคำชี้แจงให้ละเอียดเพื่อประโยชน์ ในการศึกษาบทเรียน 
2. พยายามศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมอย่างเต็มความสามารถเพราะเป็นกิจกรรม 
    ที่จะใช้เป็นพ้ืนฐานในการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ต่อไป 
3. นักเรียนต้องตั้งใจปฏิบัติงาน ไม่ก่อนกวนผู้อ่ืน และไม่ชักชวนเพื่อให้ออกนอกลู่นอกทาง 
4. นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ โดยการทำใบงาน และแบบทดสอบด้วยตนเอง 
    โดยไม่ดูเฉลย เพ่ือให้ได้รับความรู้ในเนื้อหาจริง ๆ  
5. สืบค้นเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ http://www.chr.ac.th/206/index.html และเว็บไซต์ 
    ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

1. อธิบายความรู้พื้นฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
2. สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานการออกแบบผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง 
3. อธิบายหลักการใช้เครื่องมือในการออกแบบผลิตภัณฑ์ อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ 
4. อธิบายและเลือกใช้เครื่องมือในการออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรม Sketchup   
    และวางแผนการปฏิบัติการสร้างชิ้นงานได้อย่างเหมาะสม 
5. สรุปประเมินผลและเผยแพร่ผลงาน การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้สวยด้วย Sketchup 
    ได้อย่างเหมาะสม 

 
 
 



78 

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยที่ 2  
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           จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 
 

1. บอกคุณค่าภูมิปัญญาไทยและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นได้ 
2. สามารถวิเคราะห์การออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ได้ 

3. บอกแนวคิดจากการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์จากไม้ได้ 
 
 
        สาระสำคัญ 
 
 
   การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่า โดยการนำวัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสม มีเรื ่องราวน่าสนใจ และมีประโยชน์ใช้สอย ผู้จัดต้องสืบค้นข้อมูลความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลายให้เพียงพอ ที่จะเกิดแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ให้เหมาะสม สวยงามและมี
คุณค่า 
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       ภูมปิัญญาท้องถิ่น 
 

ภูมิปัญญา ตรงกับศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Wisdom หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะความเชื่อ 
และศักยภาพในการแก้ปัญหาของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันอย่างไม่ขาดสายและเชื่อมโยงกัน
ทั้งระบบทุกสาขา 

 

ภูมิปัญญาไทย (Thai wisdom) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะและเทคนิค การตัดสินใจ
ผลิตผลงานของบุคคล อันเกิดจากการสะสมองค์ความรู้ทุกด้าน ที่ผ่านกระบวนการสืบทอดพัฒนาปรับปรุง 
และเลือกสรรมาแล้วเป็นอย่างดีสามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทย ได้อย่างเหมาะสมกับ   ยุค
สมัย 

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom ) หรือภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ชาวบ้าน
คิดข้ึนได้เองและนำมาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธีการ เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้านทั้งทางกว้างและทาง
ลึก ที่ชาวบ้านคิดเอง ทำเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการดำเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมกับ
ยุคสมัย ความเหมือนกันของภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ เป็นองค์ความรู้และเทคนิคที่นำมาใช้ใน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ ซึ่งได้สืบทอดและเชื่อมโยงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 
  

 ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากปู่ ย่า ตา ยาย ญาติพี่น้อง และ
ความเฉลียวฉลาดของแต่ละคน หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านในท้องถิ่นต่าง ๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นเรื่อง    การ
ทำมาหากิน เช่น การจับปลา การจับสัตว์ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า การทำเครื่องมือการเกษตร 

 

  
         พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 พระองคทรงใชภูมิปัญญาสร้างคุณ    ประ
โยชนแกประเทศชาติและเหลาพสกนิกรมากมายเหลือคณานับ ทรงใชพระปรีชาสามารถแกไขวิกฤตการณทาง
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การเมืองภายในประเทศจนรอดพนภัยพิบัติหลายครั้ง  พระองคทรงมีพระปรีชาสามารถหลายด้านแม่แต่ด้าน
การเกษตร พระองคไดพระราชทานทฤษฎีใหมใหแกพสกนิกร ทั้งดานการเกษตรแบบสมดุลและยั่งยืน ฟนฟู
สภาพแวดลอม นําความสงบรมเย็นของประชาชนใหกลับคืนมาแนวพระราชดำริ "ทฤษฎีใหม" แบงออกเปน 3 
ขั้น โดยเริ่มจาก 

ขั้นตอนแรก ใหเกษตรกรรายยอย "มีพออยูพอกิน" เปนขั้นพื้นฐาน โดยการพัฒนาแหลงน้ำในไรนา 
ซึ่งเกษตรกรจําเปนที่จะตองไดรับความชวยเหลือจากหนวยราชการมูลนิธิและหนวยงานเอกชนรวมใจกัน
พัฒนาสังคมไทย 

 ในขั้นที่สอง เกษตรกรตองมีความเขาใจในการจัดการในไรนาของตน และมีการรวมกลุมในรูป
สหกรณ เพ่ือสรางประสิทธิภาพทางการผลิตและการตลาด การลดรายจ่ายด้านความเป็นอยู่ โดยทรงตระหนัก
ถึงบทบาทขององคกรเอกชน เมื่อกลุมเกษตรวิวัฒนมาข้ันที่ 2 แลว ก็จะมีศักยภาพ ในการพัฒนาไปสู่ขั้นที ่3 
 ขั้นที่ สาม ซึ่งจะมีอํานาจในการตอรองผลประโยชนกับสถาบันการเงิน คือ ธนาคารและองคกรที่เป
นเจาของแหล่งพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งในการผลิตโดยมีการแปรรูป ผลิตผล เชน โรงสี เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตผล และขณะเดียวกันมีการจัดตั้งรานคาสหกรณเพื่อลดคาใชจายในชีวิตประจําวัน อันเปนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของบุคคลในสังคม จะเห็นไดวามิไดทรงทอดทิ้งหลักของความสามัคคีในสังคม และการจัดตั้ง
สหกรณ ซึ่งทรงสนับสนุนใหกลุมเกษตรกรสรางอํานาจตอรองในระบบเศรษฐกิจ จึงจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีจึงจัด
ได้ว่าเป็นสังคมเกษตรที่พัฒนาแลว สมดังพระราชประสงคที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระสติปัญญาในการ
พัฒนาการเกษตรไทยตลอดระยะเวลาแหงการครองราชย 
 

 
           แหลง่เรียนรู้ภูมิปัญญา 
  
  

 แหล่งเร ียนรู  หมายถึง แหล่งขอมูลขาวสาร สารสนเทศ วิทยากร ภูมิป ัญญาชาวบ าน และ
ประสบการณ์อ่ืน ๆ ที่สงเสริมใหผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรูและเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม และ
ความสนใจในการแกปญหาของมนุษย์ 
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               ความหมายของภูมิปัญญาไทย 
 
 

ความหมายของภูมิปญญาไทย  จากการศึกษาความหมายที่ผู เชี่ยวชาญ นักวิชาการตาง ๆ   ซึ่ง
ครอบคลุมคําวาภูมิปญญาพื้นบาน ภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย ไดใหความหมายพอ
สรุปได ดังนี้ 

ภูม ิป ญญาพื ้นบ านหร ือภ ูม ิป ญญาชาวบ าน (Popular Wisdom) หมายถ ึง องค ความรู      
ความสามารถและประสบการณที่สั่งสมและสืบทอดกันมา อันเปนความสามารถและศักยภาพในเชิง แก้ปัญหา
การปรับตัวเรียนรูและสืบทอดไปสูคนรุนใหม เพื่อการดํารงอยูรอดของเผาพันธุ จึงตกทอด เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของธรรมชาติ เผาพันธุ หรือเปนวิธีของชาวบาน ( ยิ่งยง เทาประเสริฐ) 

ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง กระบวนทัศนของบุคคลที่มีตอตนเอง ตอโลกและสิ่งแวดลอม         ซ่ึง
กระบวนการดังกลาว จะมีรากฐานคําสอนทางศาสนา คติ จารีต ประเพณีที่ไดรับการถายทอดสั่งสอนและ
ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ปรับปรุงเขากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปแตละสมัย ทั้งนี้โดยมีเปาหมาย     เพ่ือ
ความสงบสุขในสวนที่เปนชุมชนและปจเจกบุคคล ซึ่งกระบวนทัศนที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น จําแนกได 3 
ลักษณะ คือ 

1.  ภูมิปญญาเก่ียวกับการจัดการความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรมชาติแวดลอม 
2.  ภูมิปญญาเก่ียวกับสังคมหรือการจัดความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย 
3.  ภูมิปญญาเกี ่ยวกับระบบการผลิตหรือประกอบอาชีพที ่มี ล ักษณะมุ งเนนระบบการผลิต  

เพ่ือตนเอง 
ภูมิปญญาไทย  หมายถึง องคความรูในดานตาง ๆ ของการดํารงชีวิตของคนไทยที่เกิดจากการ

สะสมประสบการณทั้งทางตรงและทางออม ประกอบกับแนวความคิดวิเคราะหในการแกปญหาตาง ๆ ของ
ตนเอง จนเกิดหลอมตัวเปนแนวคิดในการแกไขปญหาที่เปนลักษณะของตนเอง ที่สามารถพัฒนาความรูดังกล
าวมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับกาลสมัยในการแกปญหาของการดํารงชีวิต 
 ลักษณะของแหลงเรียนรูจัดได 3 ประเภท คือ 

  1.  แหลงเรียนรูที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เชน อุทยานแหงชาติ สวนพฤกษชาติ ภูเขา แม่น้ำ ทะเล 
น้ำพุรอน ปรากฏการทางธรรมชาติ เชน ฝนตก แดดออก น้ำทวมความแหงแลง 

  2.  แหลงเรียนรูที่จัดขึ้นหรือสรางขึ้น ซึ่งมีในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา เพื่อใช เปนแหล่ง
ศึกษาหาความรูไดสะดวกและรวดเร็ว 
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  3.  แหลงเรียนรูที่เปนทรัพยากรบุคคล ไดแก ครู ผูปกครอง พอแม พระภิกษุสงฆ ตลอดจนผูรู 
ผเูชี่ยวชาญในอาชีพแขนงตาง ๆ ที่มีอยูในชุมชน รวมทั้งสถานที่ประกอบการรานคา หนวยงานหรือองคกร   ต
าง ๆ ในทองถิ่น 
 

    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่ความรู้ จัดนิทรรศการ 
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ความเป็นมาและความสำคัญของแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 โลกปจจุบันเปนโลกแหงขอมูลขาวสารที่แพรหลายทั่วถึงกันไดอยางรวดเร็ว ไรอาณาเขตขวางกั้น 
สภาพดังกลาวมีสวนกระทบถึงวิถีชีวิตของผูคนพลเมืองโดยทั่วไป เพราะเปนสภาพที่เอ้ืออํานวยในการรับและถ
ายโยงเอาศาสตรหรือภูมิปญญาตะวันตกเขามา ในการพัฒนาประเทศและพัฒนาผลผลิต ตลอดจนการดําเนิน
ชีวิตอยางมิไดมีการปรับปนกับภูมิปญญาไทย ที่มีความเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นที่เปนทุนเดิมอยูแลว ทําให
ชุมชนชนบทประสบปญหาดังที่กลาววาชุมชนลมสลาย อันมีผลรวมไปถึงความทรุดโทรมของสิ่งแวดลอมอยู่
อย่างกว้างขวาง การพยายามใชกลไกลทางการศึกษาจากเงื่อนไขที่เปด โอกาสใหมีการพัฒนาหลักสูตร ตาม
ความตองการ ของทองถิ่น เป็นช่องทางในการประยุกตเอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีจุดเด่น ที่สามารถพิสูจน์
ตัวเองในการในการยืนหยัดอยูรอดได้ ทามกลางกระแส การลมสลายของชุมชนและการทรุดโทรมของสิ่งแวดล
อมดังกลาว มาสูหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูในแนวทางของการคิดปฏิบัติจริงจากการประยุกตปรับปรุง
ภูมิปญญาชาวบานหรือภูมิปญญาไทยกับปญญาสากล เพื่อให้ผู้เรียนค้นพบคุณค่าภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นที่
เหมาะสมกับว ิถ ีช ีว ิตของชุมชน และสามารถประยุกต ใช ไดอย างไมมีท ี ่ส ิ ้นส ุด น ํามาซึ ่งด ุลยภาพ 
ที่สงบสันติสุขของบุคคล ชุมชนและชาติ 
 
 

           ความสำคัญของแหล่งเรียนรู้ 

 
1. เปนแหลงเสริมสรางจินตนาการและความคิดริเริ่มสรางสรรค 
2. เปนแหลงศึกษาตามอัธยาศัย 
3. เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต 
4. เปนแหลงสรางความรู ความคิด วิชาการและประสบการณ 
5. เปนแหลงปลูกฝงคานิยมรักการอานและแหลงศึกษาคนควาแสวงหาความรูดวยตนเอง 
6. เปนแหลงสรางความคิดเกิดอาชีพใหมสูความเปนสากล 
7. เปนแหลงเสริมประสบการณตรง 
8. เปนแหลงสงเสริมมิตรภาพความสัมพันธระหวางคนในชุมชน หรือผูเปนภูมิปญญาทองถิ่น 
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การสรางความสมดุลระหวางคนในสังคมและธรรมชาติไดอยางยั่งยืน ภูมิปญญาไทยมีความเดนชัด
ในเรื่องของการยอมรับนับถือ และใหความสําคัญแกคน สังคมและธรรมชาติอยางยิ่ง มีเครื่องชี้ที่แสดงใหเห็น
ไดอยางชัดเจนมากมาย เชน ประเพณีไทย 12 เดือนตลอดทั้งป ลวนเคารพคุณคา ของธรรมชาติ ไดแก 
ประเพณีสงกรานต ประเพณีลอยกระทง เปนตน ประเพณีสงกรานตเปนประเพณี ที่ทําในฤดูรอนซึ่งมีอากาศร
อนทําใหตองการความเย็น จึงมีการรดน้ำดําหัว ทําความสะอาดบานเรือนและธรรมชาติสิ่งแวดลอม มีการแห
นางสงกรานตการทํานายฝนวาจะตกมากหรือนอยในแตละป สวนประเพณีลอยกระทง คุณคาอยูที่การบูชา
ระล ึกถ ึงบ ุญคุณของน้ำ ท ี ่หล อเล ี ้ยงช ีว ิตของคน พืชและสัตว  ให ได ใช ทั ้งบร ิโภคและอุปโภค ใน 
วันลอยกระทง คนจึงทําความสะอาดแมน้ำ ลําธาร บูชาแม่น้ำจากตัวอยางขางตน ลวนเปนความสัมพันธระหว
างคนกับสังคมและธรรมชาติทั้งสิ้น ในการรักษาปาไม  ตนน้ำ ลําธาร ไดประยุกตใหมีประเพณีการบวชปา ให
คนเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ยังความอุดมสมบูรณแกตนน้ำ ลําธาร ใหฟนสภาพกลับคืน
มาไดมาก อาชีพการเกษตรเปนอาชีพหลักของคนไทยที่คํานึงถึงความสมดุล ทําแตนอยพออยูพอกินแบบ 
"เฮ็ดอยูเฮ็ดกิน" ของพอทองดี นันทะ เมื่อเหลือกินก็แจกญาติพ่ีนอง เพ่ือนบาน บานใกลเรือนเคียง นอกจากนี้ 
ยังนําไปแลกเปลี่ยนกับสิ่งของอยางอื่นที่ตนไมมี เมื่อเหลือใชจริง ๆ จึงจะนําไปขาย อาจกลาวไดวา เปนการ
เกษตรแบบ "กิน-แจก-แลก-ขาย" ทําใหคนในสังคมไดชวยเหลือเกื้อกูล แบงปนกัน เคารพรักนับถือเปนญาติกัน
ท ั ้ ง ห มู บ า น  จ ึ ง อ ยู ร ว ม ก ั น อ ย า ง ส ง บ ส ุ ข  ม ี ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ ก ั น อ ย า ง แ น บ แ น น 
ธรรมชาติไมถูกทําลายไปมากนัก เนื่องจากทําพออยูพอกิน ไมโลภมากและไมทําลายทุกอยางผิดกับในปจจุบัน 
ถือเปนภูมิปญญาที่สรางความสมดุลระหวางคน สังคม และธรรมชาติ 

 
 

             เปลีย่นแปลงปรับปรุงได้ตามยุคสมัย 
  

   แม้วากาลเวลาจะผ่านไป ความรูสมัยใหมจะหลั่งไหลเขามามาก แตภูมิปญญาไทยก็สามารถ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับยุคสมัย เชน การรูจักนําเครื่องยนตมาติดตั้งกับเรือใสใบพัดเปนหางเสือทําใหเรือ
สามารถแลนไดเร็วขึ้น เรียกวาเรือหางยาว การรูจักทําการเกษตรแบบผสมผสาน สามารถพลิกฟนคืนธรรมชาติ
ใหอุดมสมบูรณแทนสภาพเดิมที่ถูกทําลายไป การรูจักออมเงิน สะสมทุนใหสมาชิกกูยืมปลดเปลื้องหนี้สิน และ
จัดสวัสดิการแกสมาชิก จนชุมชนมีความม่ันคง เขมแข็ง สามารถชวยตนเองไดหลายรอยหมูบานทั่วประเทศ เช
นกลุมออมทรัพยคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราชจัดในรูปกองทุนหมุนเวียนของชุมชน จนสามารถช่วยตนเองได ้
เมื่อปาถูกทําลายเพราะถูกตัดโคนเพื่อปลูกพืชแบบเดี่ยวตามภูมิปญญาสมัยใหมที่หวังร่ำรวยแตในที่สุดก็
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ขาดทุนและมีหนี้สิน สภาพแวดลอมสูญเสียเกิดความแหงแลง คนไทยจึงคิดปลูกปาที่กินได มีพืชสวน พืชปา ไม
ผลพ ื ชสม ุน ไพรซ ึ ่ ง ส ามารถม ี ก ิ นตลอดช ี ว ิ ต เ ร ี ยกว า  " วน เกษตร "  บางพ ื ้ นท ี ่ เ ม ื ่ อป าช ุมชน 
ถูกทําลาย คนในชุมชนก็รวมตัวกันเปนกลุมรักษาปา รวมกันสรางระเบียบกฎเกณฑกันเอง ใหทุกคนถือปฏิบัติ
ได สามารถรักษาปาไดอยางสมบูรณดังเดิม 
  เมื่อปะการังธรรมชาติถูกทําลาย ปลาไมมีที่อยูอาศัย ประชาชนสามารถสราง "อูหยัม" ขึ้นเปน   
ปะการังเทียม ใหปลาอาศัยวางไขและแพรพันธุ ใหเจริญเติบโตมีจํานวนมาก ดังเดิมไดถือเปนการใช 
ภูมิปญญาปรับปรุงประยุกตใชไดตามยุคสมัย 
 

 
 
 
 

 

          ลักษณะของภมูปิัญญาไทย 
 
 

ลักษณะของภูมิปญญาไทย มีดังนี้ 
1. ภูมิปญญาไทยมีลักษณะเปนทั้งความรู ทักษะ ความเชื่อ และพฤติกรรม 
2. ภูมิปญญาไทยแสดงถึงความสัมพันธระหวางคนกับคน คนกับธรรมชาติ 
3. สิ่งแวดลอมและคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ 
4. ภูมิปญญาไทยเปนองครวมหรือกิจกรรมทุกอยางในวิถีชีวิตของคน 
5. ภูมิปญญาไทยเปนเรื่องของการแกปญหา การจัดการ การปรับตัว และการเรียนรู   

เพ่ือความอยูรอดของบุคคล ชุมชน และสังคม 
6. ภูมิปญญาไทยเปนพื้นฐานสําคัญในการมองชีวิต เปนพื้นฐานความรูในเรื่องตาง ๆ 
7. ภูมิปญญาไทยมีลักษณะเฉพาะ หรือมีเอกลักษณในตัวเอง 
8. ภูมิปญญาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการปรับสมดุลในพัฒนาการทางสังคม 

การใช้ภูมิปัญญาของไทย ประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ในครัวเรือน 
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          การจัดแบง่สาขาภูมิปัญญาไทย 
 
 

จากการศึกษาพบวา มีการกําหนดสาขาภูมิปญญาไทยไวอยางหลากหลาย ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
และหลักเกณฑตาง ๆ ที่หนวยงาน องคกร และนักวิชาการแตละทานนํามากําหนดในภาพรวมภูมิปญญาไทย
สามารถแบงไดเปน 10 สาขา ดังนี้ 

1. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองคความรูทักษะและเทคนิค 
ดานการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคาดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพึ่งพาตนเองในภาวการณ
ตาง ๆ ไดเชน การทําการเกษตรแบบผสมผสานสวนเกษตร เกษตรธรรมชาติไรนาสวนผสม และสวนผสมผสาน 
การแกปญหาการเกษตรดานการตลาด การแกปญหาดานการผลิต การแกปญหาโรคและแมลง และการรูจัก
ปรับใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร เปนตน 

2. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในการ 
แปรรูปผลิตผล เพื่อชะลอการนําเขาตลาดเพื่อแกปญหาการบริโภคอยางปลอดภัย ประหยัด และเปนธรรม 

การใช้ภูมิปัญญาของไทย ประดิษฐ์ของเล่น ของใช้ในครัวเรือน 
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อันเปนกระบวนการที่ทําใหชุมชนทองถิ่น สามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได ตลอดทั้งการผลิตและการจําหน
ายผลิตผลทางหัตถกรรม เชน การรวมกลุมของกลุมโรงงานยางพารา กลุมโรงสี กลุมหัตถกรรม เปนตน 

3. สาขาการแพทยแผนไทย หมายถึง ความสามรถในการจัดการปองกันและรักษาสุขภาพ ของคน
ในชุมชน โดยเนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได้ เชน การนวดแผนโบราณ การ
ดูแลและรักษาสุขภาพแผนโบราณไทย เป็นต้น 

4. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง ความสามรถเกี่ยวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม ทั ้งการอนุรักษ  การพัฒนา และการใชประโยชนจากคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน เชน การทําแนวปะการังเทียม การอนุรักษปา 
ชายเลน การจัดการปาตนน้ำและปาชุมชน เปนตน 

5. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการ ดานการสะสมและ
บริการกองทุน และธุรกิจในชุมชนทั้งที่เปนเงินตราและโภคทรัพย เพื่อ สงเสริมชีวิตความเปนอยู ของสมาชิก
ในชุมชน เชน การจัดการเรื่องกองทุนของชุมชน ในรูปของสหกรณออมทรัพยและธนาคาร หมูบาน เปนตน 

6. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิต  ของ
คนใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม เชน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลของ
ชุมชน การจัดระบบสวัสดิการบริการในชุมชน การจัดระบบสิ่งแวดลอมในชุมชน  เป็นต้น 

7. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางดานศิลปะสาขาตาง ๆ เชน 
จิตรกรรม ปะติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลปคีตศิลปศิลปะมวยไทย เปนตน 

8. สาขาการจัดการองคกร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดําเนินงานขององคกร
ชุมชนตาง ๆ ใหสามารถพัฒนา และบริหารองคกรของตนเองไดตามบทบาท และหนาที่ขององคกร เชน  
การจัดการองคกรของกลุ่มแม่บ้าน กลมุออมทรัพยกลมุประมงพ้ืนบาน เปนตน 

9. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับดานภาษาต่าง ๆ  
ทั้งภาษาถิ่น ภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใชภาษาถิ่นของท้องถิ่นต่าง ๆ  ตลอดทั้งดานวรรณกรรม ทุก
ประเภท เชน การจัดทําสารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟนฟูการเรียนการสอนภาษาถ่ิน
ของทองถิ่นตาง ๆ เปนตน 

10. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกตและปรับใชหลักธรรมคําสอน 
ทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณคา ใหเหมาะสมตอการประพฤติปฏิบัติ ใหบังเกิดผลดี  
ตอบุคคลและสิ ่งแวดลอม เชน การถายทอดหลักธรรมทางศาสนา การบวชปา การประยุกตประเพณี  
บุญประทายข้าว เป็นต้น  
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  ลักษณะความสัมพันธของภูมิปญญาไทย 
 

 

ภูมิปญญาไทยสามารถสะทอนออกมาใน 3 ลักษณะที่สัมพันธใกลชิดกัน คือ 
1.  ความสัมพันธอยางใกลชิดกันระหวางคนกับโลก สิ่งแวดลอม สัตว พืช และธรรมชาติ 
2.  ความสัมพันธของคนกับคนอ่ืน ๆ ที่อยูรวมกันในสังคม หรือในชุมชน 
3.  ความสัมพันธกันระหวางคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหนือธรรมชาติตลอดทั้งสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสได

ทั้งหลาย 
ทั้ง 3 ลักษณะนี้คือ สามมิติของเรื่องเดียวกัน หมายถึง ชีวิตชุมชนสะทอนออกมาถึงภูมิปัญญาในการ

ดำเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพเหมือนสามมุมของรูปสามาเหลี่ยม ภูมิปญญาจึงเปนรากฐานในการดําเนินชีวิตของ
คนไทย ซึ่งสามารถแสดงใหเห็นไดอยางชัดเจน 

 
 
 
 
 

 

การใช้ภูมิปัญญาของไทย ประดิษฐ์ของตกแต่ง ของใช้ในครัวเรือน 
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     การบันทึกภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 
การจดบันทึกภูมิปญญาทองถิ่น เปนการถายทอดความรูที่เปนรูปธรรม ผานกระบวนการเรียนรู 

มีการจัดเก็บบันทึกขอมูลอยางเปนระบบ และสามารถนําขอมูลไปใชประโยชนได จึงตองมีการกําหนดขั้นตอน
การบริหารการจัดเก็บ บันทึก และใชประโยชนภูมิปญญาทองถิ่น ดังนี้ 

1. จัดทําทะเบียนภูมิปญญาทองถิ่น โดยการสํารวจ จัดเก็บ รวบรวม รายชื่อภูมิปัญญามท้องถิ่น 
ที่มีอยู่ในจังหวัด พรอมทั้งจัดแบงประเภทภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเปนฐานขอมูลในการดําเนินงานและตอง
ปรับปรุงฐานขอมูลเปนประจํา เพ่ือใหไดขอมูลที่เปนปจจุบัน 

2. จ ัดทีมงานบันทึกภูมิป ัญญาท้องถิ ่น เพื ่อสร างการมีส วนรวมในการจัดเก็บและบันทึก 
ภูมิปญญาทองถิ่น พรอมทั้งใหไดขอมูลที่ครบถวนถูกตอง ทีมงานควรประกอบดวยปราชญชาวบาน นักวิชาการ
พัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนากร โดยคุณลักษณะของบุคคลที่เปนทีมงาน คือ 

 2.1 มีความสนใจ ใหความสําคัญรวมกันในการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทองถิ่น ใหดํารงอยู 
  2.2 มีความคิดริ่เริ่มสรางสรรคคนควาขอมูลที่เก่ียวของและช่างสังเกต 
  2.3 มีความอยากรู อยากเห็น สามารถสรางประเด็นคําถามอยางสรางสรรคเพื่อใหการสอบถาม

ข้อมูลเปนไปดวยความราบรื่น เพ่ือใหไดขอมูลที่หลากหลายครบถวน 
 2.4 มีความอดทน วิริยะ อุตสาหะ และออนนอม ถอมตน 
 2.5  มีความสามารถในการสังเคราะหและสรุปผลขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  2.6  มีความสามารถในการเขียนเพ่ือนําเสนอขอมูลใหนาสนใจ และงายตอการเรียนรู 
3. คัดเลือกภูมิปญญาทองถิ่น ที่จะบันทึกใหคํานึงถึง ความโดดเดนเปนเอกลักษณของแตละชุมชน 

เปนภูมิปญญาที่ใกลจะสูญหาย เปนภูมิปญญาที่นํามาผลิตเปนสินคา OTOP ที่มีคุณภาพมาตรฐาน ระดับ3-5 
ดาว เปนตน 

4. วางแผนปฏิบัติการบันทึกภูมิปญญาทองถิ ่น เพื ่อเปนกรอบทิศทางในการทํางานรวมกัน 
แผนปฏิบัติการที่ดีตองระบุกิจกรรม ชวงเวลาการดําเนินงานเริ่มตน และสิ้นสุดในแตละกิจกรรม วิธีการ  

พรอมทั้งระบุผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมดวย 
5. จ ัดทําเครื่องม ือการบันทึกภูม ิป ญญาทองถิ ่น ต องมีการกําหนดโครงร างหรือร ูปแบบ 

การนําเสนอขอมูลองคความรูรวมกันระหวางทีมงาน และปรึกษาผูทรงคุณวุฒิในการจัดทําแบบสัมภาษณ หรือ
แบบสอบถามสําหรับเปนเครื ่องมือในการจัดเก็บขอมูลจากผู รู ในภูมิปญญาทองถิ ่นนั ้น ๆ พรอมทั้ง 
มีการทดสอบเครื่องมือและสรางความเขาใจรวมกันในทีมงานกอนที่จะจัดเก็บเปนขอมูลจริงในพ้ืนที่ 
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6.  จัดเก็บขอมูลตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด 
7.  กลั่นกรองและทบทวนขอมูล เพ่ือใหองคความรู้ภูมิปญญาทองถิ่น ที่จัดเก็บเสร็จเรียบรอยแลว มี

ความถูกตองครบถวน กอนที่จะบันทึกและเผยแพรหรือนําไปใชประโยชนอื่นใด จึงมีความจําเปนที่จะตอง
ตรวจสอบขอมูลกอนทุกครั้ง โดยใหทีมงาน ผูรูผูผลิต ผูประกอบการ เจาของภูมิปญญาอาน หรือจัดเวที 
เติมเต็มขอมูลอีกครั้ง 

8.  บันทึกและเผยแพรขอมูล เพื่อนําไปใชประโยชนในรูปแบบตาง ๆ เชน เอกสารรูปเลม แผนพับ 
เว็บไซต จัดเวทีเรียนรู เปนตน เพื่อใหเกิดการเรียนรู ความภาคภูมิใจ หวงแหนในภูมิปญญาทองถิ่น เปนชอง
ทางการสร้างอาชีพ ทั้งยังเปนชองทางหนึ่งในการสงเสริมการตลาดใหแกผูผลิต ผูประกอบการ OTOP อีกทาง
หนึ่ง 

 

 
 
 

           
          การจัดกระบวนการเรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

1. แหล่งเรียนรูในหลักสูตรทองถิ่น เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 
    การเรียนการสอนหลักสูตรทองถิ่น เรื ่องงานไม้สวยด้วย SketchUp เป็นกระบวนการสื่อสาร 

ความรู้ประสบการณ ทักษะความคิดเห็น ตลอดจนเจตคติซึ ่งอาจทําได หลายวิธี และอาจใช เครื ่องมือ
ประกอบการสอนตาง ๆ อีกมากมาย โดยมีการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนมีทั้งความรู 
คุณธรรมจริยธรรม คานิยมที่พึงประสงคและสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคม ไดโดยปกติสุข โดยการพัฒนา
ศักยภาพ ความสามารถของผูเรียนอยางเต็มที่ เพื่อใหมีนิสัยใฝรู ใฝเรียน แสวงหาความรู้ไดดวยตนเอง การนํา
แหล่งเรียนรูในชุมชนทองถิ่น ตลอดจนวิทยากรทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น มาใชประโยชนในการจัดกระบวนการ

การใช้ภูมิปัญญาของไทย สร้างศิลปะหัตถกรรม 
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เรียนการสอน จึงเปนวิถีทางหนึ่งที่จะชวยใหการะบวนการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายไดตามที่ตองการ การ
นําภูมิปญญาชาวบาน แหลงเรียนรู มาใชในหลักสูตรการเรียนเปนกิจกรรมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความเชื่อที่วา ภู
มิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงเรียนรูเปนชุดความรูในชุมชนที่มีการใชเพื่อการดําเนินวิถีชีวิตที่
ไดผลมาในอดีต สามารถดํารงความสันติสุข แกบุคคล ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนความมีดุลยภาพอยูรวม
กับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางผสมกลมกลืน เปนกระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ไดเนนการมีสวนรวมของ
ชุมชน โดยเฉพาะปราชญชาวบานที่เปนผูเชื่อมโยงชุดความรูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่นรวมกับสถานศึกษาเขาสู
หลักสูตร และกระบวนการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในแตละทองถิ่น 
 
     2.  วิธีการใชแหลงเรียนรูในรายวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
           วิธีการใชแหลงเรียนรู คือ การนําผูเรียนไปสูแหลงเรียนรูตาง ๆ ทั้งในบริเวณโรงเรียนและนอก
บริเวณโรงเรียน เพื ่อให เกิดความรูและประสบการณจริง และสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยยึดหลักดังนี้ 
       2.1  การใชแหลงเรียนรูตาง ๆ ตองเริ่มจากแหลงเรียนรูที่อยูใกลตัว เชน 
    -  การสํารวจขอมูลผลิตภัณฑ์งานไม้ภายในโรงเรียน 
    -  การวิเคราะหแนวคิดจากผลิตภัณฑ์งานไม้เรือนจำกลางกำแพงเพชร 
    -  การศึกษาแหลงเรียนรูรานจําหนายผลิตภัณฑ์งานไม้ในทองถิ่น 
    -  การศึกษาผลิตภัณฑ์งานไม้ ในทองถิ่น 
   2.2  การใชแหลงเรียนรูเพื่อฝึกปฏิบัติทดลอง ศึกษาเพื่อใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง เชน พื้นที่
ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ สำหรับนักเรียนใชปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นกลุ่ม  
  3. การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการเรียนรู  การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาสู่การเรียนการสอน 
เปนการนําคตินิยม ความเชื่อ หรือหลักการพื้นฐานที่เกิดจากการสั่งสมหรือสืบทอดกันมา ของงานช่างไม้  
ไม่ว่าจะเป็นของตกแต่งบ้านเรือน หรือสิ ่งของเครื่องใช้ที ่ผลิตจากไม้ชนิดต่าง ๆ เพื ่อให เกิดคุณคาด้าน 
การอนุรักษภูมิปญญาไทย  
  4. ลักษณะภูมิปญญาทองถิ ่นที ่สามารถนํามาประยุกต ใชในการออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้  
มี 3 ลักษณะ คือ 

    4.1  คน 
    4.2  แนวคิดชาวบาน 
    4.3  ผลงานชาวบาน 
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      การนําภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอน สามารถดําเนินการได 2 วิธี คือ 
        1)  การเชิญภูมิปญญาทองถิ่นมารวมการจัดการเรียนรูในโรงเรียน 
        2)  การนํานักเรียนไปยังแหลงเรียนรูหรือสถานประกอบการของภูมิปญญาทองถิ่น 
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หลักสูตรท้องถิ่น ใบงานที่ 2.1 
เเรื่อง การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์งานไม้ 

ในโรงเรียน 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 20 นาที 

เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 
ชื่อผู้สอน 

นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว 
 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม และให้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

1.  เลือกผลิตภัณฑ์งานไม้ในบริเวณโรงเรียนที่นักเรียนชอบแล้ววิเคราะห์ผลิตภัณฑ์งานไม้ ดังต่อไปนี้   
    1.1 สำรวจรายชื่อผลิตภัณฑ์งานไม้ที่พบในโรงเรียน 
    1.2 สังเกตขนาดของผลิตภัณฑ์งานไม้ จุดเด่นของชิ้นงาน สถานที่ที่พบแล้วบันทึกลงในตาราง 
2. วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์งานไม้ในโรงเรียนตามตัวอย่างในใบงาน 
3. ตัวแทนกลุ่มออกไปนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยใช้เวลากลุ่มละ 2 นาที 
 

ลำดับที่ ชื่อผลิตภัณฑ์ ขนาด จุดเด่นของช้ินงาน สถานที่ท่ีพบ 
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ตัวอย่างการเรียนรู้จากผลิตภัณฑ์งานไม้ในโรงเรียนชากังราววิทยา 

 

 

 

 
 

1.  แนวคิดการออกแบบ 
    ต้องการใช้วางสิ่งของ เช่น กระถางต้นไม้ ชั้นวาง
หนังสือ  
2. โครงสร้าง 
    ชั้นวางสูง 80 เซนติเมตร กว้าง 50 เซนติเมตร 
จำนวน 3 ชั้น มีขอบกั้นสิ่งของตก ขนาดขอบสูง 5 
เซนติเมตร 
3. วัสดุที่ใช้ในการสร้าง 
    วัสดุสร้างจากไม้ ให้ลวดลายแบบธรรมชาติเนื้อไม้ 
ทาน้ำยาเคลือบสีผิวเพ่ือความคงทน 
4. สรุปรายละเอียด 
    ชั้นวางสิ่งของเครื่องใช้ เช่น วางกระถางต้นไม้ วาง
หนังสือ วางแก้วน้ำ วางตุ๊กตาห้องธนาคารโรงเรียน  
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การเรียนรู้จากผลิตภัณฑ์งานไม้ในโรงเรียนชากังราววิทยา 

 

 
 
 

ภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 

1.  แนวคิดการออกแบบ 
..............................................................................      
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
2. โครงสร้าง 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
3. วัสดุที่ใช้ในการสร้าง 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
4. สรุปรายละเอียด 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

 
ภาพประกอบ 
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หลักสูตรท้องถิ่น ใบงานที่ 2.2 
เรื่อง การสืบค้นข้อมูลงานไม้ 

ในท้องถิ่น 

ใช้เวลาปฏิบัติงาน 10 นาที 

เรื่อง งานไม้สวยด้วย SketchUp 
ชื่อผู้สอน 

นางหนึ่งฤทัย พุทธแก้ว 
 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม ตามกลุ่มปฏิบัติงานเดิม และให้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 

        1. แบ่งหน้าที่ให้สมาชิกกลุ่มไปสืบค้นข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ ที่ผลิตจากวัสดุชนิดต่าง ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง 
           กับงานไม้ที่พบในใบงานที่ 2.1 และสามารถนำมาใช้ออกแบบผลิตภัณฑ์งานไม้ เพื่อให้เกิดคุณค่าตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ จากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอินเทอร์เน็ต     
        2.  นำความรู้ที่ได้จากการสืบค้นไปสร้างผังความคิด 
        3.  ตัวแทนกลุ่มออกไปนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน โดยใช้เวลากลุ่มละ 2 นาท ี

สรุปผลการสืบค้นข้อมูล 

ลำดับที ่ ช่ือผลิตภณัฑ์ ในใบงานท่ี 2.2 
วัสดุในท้องถิ่นที่ใช้ผลิต

แทนได ้
คุณประโยชน์ที่ได้รับจากงานไม ้

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    

8    
9    
10    
11    
12    

13    
14    

15    

ผังความคิด 
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ผลิตภัณฑ์สำหรับ

ในร่ม 

 การสืบค้นข้อมูลงานไม้ในท้องถิ่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลุ่มที่............................ 
สมาชิก 1..................................................................................................ประธาน 
 2....................................................................................................รองประธาน 
 3....................................................................................................เลขานุการ 
 4..................................................................................................... 

5..................................................................................................... 
6...................................................................................................... 

 7..................................................................................................... 
 8..................................................................................................... 
 

ผลิตภัณฑ์สำหรับ

กลางแจ้ง 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ช่ือหน่วย สร้างแรงบันดาลใจ 

 

คำชี้แจง  แบบทดสอบมีจำนวน 10 ข้อ 10 คะแนน ใช้เวลาทำแบบทดสอบ 20 นาที 

คำสั่ง  จงเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวแล้วกากบาทลงในกระดาษคำตอบ 
 

1. การออกแบบผลิตภัณฑ์จากการศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความสำคัญหรือไม่ 
ก. สำคัญ เพราะเป็นการอนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ข. สำคัญ เพราะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรม 
ค. ไม่สำคัญ เพราะทุกอย่างสามารถสร้างใหม่ได้ 
ง. ไม่สำคัญ เพราะ คนยุคใหม่เข้ามาแทนยุคก็หายไปเอง 

2. จากการศึกษาดูงาน ช่างงานไม้ มีการร่างแบบชิ้นงานที่ใด 
ก. ร่างแบบบนกระดาษ 
ข. ร่างแบบบนเนื้อไม้ 
ค. ร่างแบบบนผนัง 
ง. ถูกทุกข้อ 

3. จากการศึกษาดูงาน ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นที่นิยมที่ลูกค้าสั่งทำคือสิ่งใด 
ก. โต๊ะรับประทานอาหาร 
ข. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 
ค. เตียงนอน 
ง. ตู้เสื้อผ้า 

4. ผลิตภัณฑ์จากไม้ ไม้ชนิดไหนที่ลูกค้านิยมมากที่สุด 
ก. ไม้สัก 
ข. ไม้รวม 
ค. ไม้ตะแบก 
ง. ไม้มะค่า 

5. อายุของไม้ ที่นิยมมาทำผลิตภัณฑ์ต้องมีอายุเท่าไหร่ขึ้นไป 
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ก. 5 ปีขึ้นไป 
ข. 10 ปีขึ้นไป 
ค. 15 ปีขึ้นไป 
ง. 20 ปีขึ้นไป 

6. เพราะเหตุใด จึงนิยมไม้ท่ีมีอายุมากมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์ 
ก. เพราะไม้อ่อนแตกง่าย 
ข. เพราะไม้อ่อนไม่มีแก่นของไม้ 
ค. เพราะไม้อ่อนลายในตัว 
ง. ถูกทุกข้อ 

7. จากการศึกษาที่เรือนจำกลางกำแพงเพชร ช่างไม้ส่วนใหญ่อายุประมาณกี่ปี 
ก. ต่ำกว่า 20 ปี 
ข. สูงกว่า 20 ปี 
ค. ต่ำกว่า 30 ปี 
ง. สูงกว่า 30 ปี 

8. หน่วยงานใดท่ีมาให้ความรู้กับผู้ต้องขังเกี่ยวกับงานไม้ 
ก. วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร 
ข. วิทยาลัยอาชีวเทคนิคกำแพงเพชร 
ค. วิทยาลัยพาณิชยการกำแพงเพชร 
ง. พัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร 

9. ในการลงสีให้กับผลิตภัณฑ์งานไม้ นิยมลงสีกี่รอบ ถึงจะได้สีสวยงาม 
ก. 1 รอบเท่านั้น 
ข. 2-3 รอบ 
ค. 4-5 รอบ 
ง. 5-6 รอบ 

10. ผลิตภัณฑ์งานไม้ส่วนใหญ่นิยมนำไปขายท่ีไหน 
ก. งานนิทรรศการท่ีกรุงเทพ 
ข. งานประจำปีจังหวัดกำแพงเพชร 
ค. งานสภากาชาดจังหวัด 
ง. ถูกทุกข้อ 
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กระดาษคำตอบ 

 

ชื่อ .......................................................สกุล ..............................................ชั้น ม. ........... ...เลขที่ ............ 

 

 

 

 

 

 

คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

  

 

ข้อ ก ข ค ง ข้อ ก ข ค ง 

1     11     

2     12     

3     13     

4     14     

5     15     

6     16     

7     17     

8     18     

9     19     

10     20     
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