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ชื่อโครงการ “ชีวิตในสะวนัน่า LIFE IN SAVANNAH”   

ผู้สร้างสรรค์ กรรณิการ์   เรืองเกตุ 

ภาควิชา               การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
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              อาจารย์ที่ปรึกษาล าดบัที่1  อาจารย์อนกุูล  บรูณประพฤกษ์ 

 อาจารย์ที่ปรึกษาล าดบัที่2  อาจารย์อินทิรา   ทพัวงศ์ 

 

          ทุ่งหญ้าสะวนัน่าในแอฟริกา เราจะพบกบัสตัว์นานาชนิดหลากหลายสายพนัธุ์อาศยัอยู่ มีทัง้สตัว์ผู้ล่าและ
ผู้ถกูลา่ซึ่งเป็นวิถีชีวิตและวฏัจกัรของสตัว์ แต่ในแต่ละวิถีชีวิตและความเป็นไปของสตัว์หลากหลายสายพนัธุ์นี ้เรา
จะพบกบัความต่ืนเต้น ความสนุกสนาน ความสวยงามที่เกิดขึน้ในทุ่งหญ้า จงึได้ยิบเอาวฏัของผู้ลา่และผู้ถกูลา่
มาใช้ในคอลเลคชัน่การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านเทคนิคโอริกามิ การพบักระดาษ การ
ถ่ายทอดเร่ืองราวของสตัว์ป่าผ่านเทคนิคการพบักระดาษท าให้เหมือนกบัว่าเราได้อ่านนิทานจากหนังสอืในวยั
เด็ก ท าให้มีความสนกุสนานมากขึน้ ซึง่แท้จริงแล้วเร่ืองราวของผู้ล่าและผู้ถกูลา่ในทุ่งหญ้าสะวนัน่านัน้อาจจะดู
ไม่สวยงามเท่าไหร่ แต่อยากจะสือ่และถ่ายทอดออกมาในอารมณ์ของความสนกุมากว่าความเศร้า จงึใช้โอริกามิ
เข้ามาเป็นตวัช่วยสือ่ ลดทอนความน่ากลวั แต่ยงัคงเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสตัว์นัน้ๆไว้ จึงออกมาเป็นคอลเล
คชัน่ออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
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ค าน า 

ศิลปะนิพนธ์ “ชีวิตในสะวนัน่า” ได้ถกูจัดท าขึน้มาจากเร่ืองราวความเป็นมาของสตัว์ต่างๆในสะวนัน่า 
โดยใช้เทคนิคการพบักระดาษในการสร้างผลงาน ในศิลปะนิพนธ์ฉบบันีไ้ด้รวบรวมและเรียบเรียงข้อมลูที่
เก่ียวข้อง ของสตัว์ต่างๆที่น ามาใช้เป็นแรงบัลดาลใจ และข้อมูลของเทคนิคการพับกระดาษที่มีความเป็นมา
ยาวนาน หากมีความผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี ้หวงัว่าหนงัสอืประกอบศิลปนิพนธ์เลม่นีจ้ะให้
ประโยชน์ ไม่มากก็น้อย 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

โครงการนีจ้ะไม่สามารถพฒันาได้ หากขาดอาจารย์ที่ปรึกษาทัง้สองท่านคือ อาจารย์อินทิรา   ทพัวงศ์
และอาจารย์อนกุูล  บรูณประพฤกษ์ ผู้คอยให้ค าปรึกษาทัง้แนวทางความคิด เทคนิค รูปแบบของงานเสก็ตซ์ที่ยงั
ไม่มีความลงตวั รวมถึงรูปเลม่หนงัสอื และคณาจารย์ที่คอยช่วยแนะน าแนวทาง ติชมผลงาน 

ขอขอบคณุ อาจารย์อินทิรา   ทพัวงศ์ ที่ให้ค าแนะน าเร่ืองงานสเก็ตซ์ แนวความคิดการออกแบบและค า
ติชมของอาจารย์ที่ได้ให้สติและน ามาแก้ไข 

ขอขอบคณุ อาจารย์อนกุูล  บรูณประพฤกษ์ ที่ให้ค าแนะน ารายงานรูปเลม่ จนเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบคณุ ครอบครัวที่คอยให้ความสนบัสนนุในการท างาน และคอยช่วยเหลอืจนกว่างานจะลลุว่ง 

ขอขอบคณุบคุคลท่านอื่นที่ไม่ได้เอ่ยนามไว้ ที่คอยให้ค าปรึกษาเมื่อข้าพเจ้าเกิดปัญหา อย่างที่ไม่
สามารถแก้ไขเองได้ สดุท้ายนี ้ขอขอบคุณทกุท่านที่ให้ความร่วมมือ และก าลงัใจดีๆจากทกุๆคน ทัง้ผู้ที่ได้ออก
นาม และไม่ได้ออกนาม โครงการนีจ้ะไม่ประสบความส าเร็จ หากขาดทกุท่าน ขอแสดงความขอบคุณมา ณ 
โอกาสนี ้
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สารบัญ 

หน้า 
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สารบัญภาพ                                                                                                                                              ซ 
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บทที่ 1  บทน า                                                                                              

  ที่มาและความส าคัญของโครงการ                                                                                1  

  วตัถปุระสงค์ของโครงการ                                                                                            1 

  ขอบเขตของการศกึษา                                                                                                 1           

  ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ                                                                                       2 

  เอกสารอ้างอิง และแหลง่ข้อมูล                                                                                     2 

บทที่ 2  เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง                                                                 

  1. ประวติัศาสตร์การพบักระดาษ                                                                   3 

2. การอ่านสญัลกัษณ์ของโอริกามิ                                                                                 7 

                            3. ประโยชน์ของการพบักระดาษ                                                                                  12 

                            4. ทุ่งหญ้าในสะวนัน่า                                                                                                 13 

                            5.สตัว์ที่มีความน่าสนใจในทุ่งหญ้าสะวนัน่า                                                                  14 
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หน้า 

บทที่ 3  การด าเนินงาน                                                                                                                       

  แนวความคิดและแรงบนัดาลใจ                                                                                   21 

  วิธีการด าเนินงาน                                                                                                       22  

ระยะเวลาการด าเนินงาน                                                                                            28 

วสัดอุปุกรณ์ในการท างาน                                                                                           28 

เทคนิค ขัน้ตอน และกระบวนการ                                                                                 29 

ชดุผ้าดิบ                                      32 

 

บทที่ 4  ผลการสร้างสรรค์                                                                                  

  ชดุส าเร็จ                                                                                                                    35 

 

บทที่ 5  สรุปและข้อเสนอแนะ 

  บทวิเคราะห์ผลการสร้างสรรค์                                                                                      38 

  อปุสรรคและการแก้ไขปัญหา                                                                                       38 

  บทสรุป                                                                                                                      39 

  ข้อเสนอแนะ                                                                                                               39 

บรรณานุกรม                                                                                                              40    

ประวัติผู้สร้างสรรค์                                                                                                       41 
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สารบัญภาพ 

หน้า 

ภาพประกอบที่ 1 ภาพของหนงัสอืแสดงวิธีพบักระดาษในสมยัก่อน                                                              4 

ภาพประกอบที่ 2 หนงัสอืที่แสดงการพบันกกระเรียน                                                                                   5 

ภาพประกอบที่ 3 อาจารย์ชาวญ่ีปุ่ นชื่อ อากิระ โยชิซาว่า                                                                             6 

ภาพประกอบที่ 4 แสดงวิธีการอ่านสญัลกัษณ์                                                                                            7 

ภาพประกอบที่ 5 แสดงวิธีการอ่านสญัลกัษณ์                                                                                            7 

ภาพประกอบที่ 6 แสดงวิธีการอ่านสญัลกัษณ์                                                                                            8 

ภาพประกอบที่ 7 แสดงวิธีการอ่านสญัลกัษณ์                                                                                            8 

ภาพประกอบที่ 8 แสดงวิธีการอ่านสญัลกัษณ์                                                                                            9 

ภาพประกอบที่ 9 แสดงวิธีการอ่านสญัลกัษณ์                                                                                            9 

ภาพประกอบที่ 10 แสดงวิธีการอ่านสญัลกัษณ์                                                                                        10 

ภาพประกอบที่ 11 แสดงวิธีการอ่านสญัลกัษณ์                                                                                        10 

ภาพประกอบที่ 12 แสดงวิธีการอ่านสญัลกัษณ์                                                                                        11 

ภาพประกอบที่ 13 การพบักระดาษเป็นม้าเปกาซสั                                                                                   12 

ภาพประกอบที่ 14 ทุ่งหญ้าในเขตสะวนัน่า                                                                                               13 

ภาพประกอบที่ 15 สงิโตแอฟริกา (ซ้าย) สงิโตเอเชีย (ขวา)                                                                        14 

ภาพประกอบที่ 16 เขตกระจายพนัธุ์ของสงิโตในแอฟริกา                                                                          15 

ภาพประกอบที่ 17 ยีราฟและลกูยีราฟ                                                                                                     16 

ภาพประกอบที่ 18 ฝงูกวาง                                                                                                                     17 

ภาพประกอบที่ 19 ม้าลายควากกา หรือม้าลายธรรมดา                                                                           18 
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สมุดกลาง
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
หน้า 

ภาพประกอบที่ 20 ช้างในแอฟริกา                                                                                                           19 

ภาพประกอบที่ 21 สนุขัจิง้จอกหูค้างคาว                                                                                                  20 

ภาพประกอบที่ 22 มู้ดบอร์ด                                                                                                                    21 

ภาพประกอบที่ 23 สเก็ตช์ครัง้ที่ 1                                                                                                          22 

ภาพประกอบที่ 24 สเก็ตช์ครัง้ที่ 1                                                                                                           23 

ภาพประกอบที่ 25 สเก็ตช์ครัง้ที่ 1                                                                                                           23 

ภาพประกอบที่ 26 สเก็ตช์ครัง้ที่ 2                                                                                                           24 

ภาพประกอบที่ 27 สเก็ตช์ครัง้ที่ 2                                                                                                           24 

ภาพประกอบที่ 28 สเก็ตช์ครัง้ที่ 2                                                                                                           25 

ภาพประกอบที่ 29 สเก็ตช์ครัง้ที่ 3                                                                                                           25 

ภาพประกอบที่ 30 สเก็ตช์ครัง้ที่ 4                                                                                                           26 

ภาพประกอบที่ 31 ตวัอย่างและสขีองผ้าที่น ามาใช้จริง                                                                              27 

ภาพประกอบที่ 32 ทดลองน าผ้ามาพบั                                                                                                    27 

ภาพประกอบที่ 33 จกัร และอปุกรณ์การตดัเย็บ                                                                                       28 

ภาพประกอบที่ 34 ผ้ากาวแข็ง                                                                                                                29 

ภาพประกอบที่ 35 ตดัริมผ้าที่ไม่ต้องการออก                                                                                           29 

ภาพประกอบที่ 36 ผ้าที่ตดัแล้วขนาด120x120 cm                                                                                  30 

ภาพประกอบที่ 37 ผ้าที่พบัเป็นรูปกวาง                                                                                                   30 

ภาพประกอบที่ 38 กวางขนาดต่างๆ                                                                                                        31 

ภาพประกอบที่ 39 การสร้างแพทเทินชุด                                                                                                  31 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 

หน้า 

ภาพประกอบที่ 40  ชดุผ้าดิบ                                                                                                                   32 

ภาพประกอบที่ 41  ชดุผ้าดิบ                                                                                                                   33 

ภาพประกอบที่ 42  ชดุผ้าดิบ                                                                                                                   34 
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บทที่ 1 

บทน า 

 

1. ที่มาและความส าคัญของโครงการ 

        ข้าพเจ้ามีความช่ืนชอบและสนใจในเร่ืองการพบักระดาษ และได้ท าการศกึษาค้นคว้าเทคนิคการพบัใน

รูปแบบต่างๆ เกิดเป็นแนวคิดที่จะน าการพบักระดาษมาต่อยอดเป็นเร่ืองราวการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย และได้

น ามาผสมผสานเร่ืองราวของเหลา่สตัว์ที่อาศยัในทุ่งหญ้าสะวนัน่า เข้ามาประยุกต์  จงึเกิดเป็นผลงานเคร่ืองแต่ง

กายที่เกิดจากเทคนิคการพบักระดาษ เป็นการออกแบบเคร่ืองแต่งกายที่ไม่เน้นการใช้งานจริง 

 

2. วัตถปุระสงค์ของโครงการ 

      2.1. เพื่อออกแบบผลงานเคร่ืองแต่งกายที่เป็น conceptual 

      2.2. เพื่อทดลองและสร้างสรรค์เทคนิคในรูปแบบใหม่ๆ 

    

3. ขอบเขตของการศึกษา 

      3.1. ศกึษาเทคนิคการพบักระดาษในรูปแบบต่างๆ 

      3.2. ศกึษาประเภทและเอกลกัษณ์ของสตัว์ที่อาศัยในเขตสะวันน่า เพื่อน ามาใช้ในการออกแบบ 

 

4. ขัน้ตอนการด าเนินงาน 

      4.1. ศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพื่อเลอืกหวัข้อ 

      4.2. สรุปข้อมูลและแนวคิดที่ใช้ 

      4.3. สร้างภาพรวมของคอลเลก็ชัน่  

      4.4. ออกแบบคอลเลก็ชัน่ 

   ส
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สมุดกลาง
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      4.5. ทดลองพบักระดาษ และปรับสเก็ตช์ 

      4.6. ท าชดุผ้าดิบ 

      4.7. ท าชดุจริง 

 

5. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

     5.1. ได้เรียนรู้แนวคิดในการสร้างผลงานและการต่อยอดแนวความคิด 

     5.2. ได้สร้างผลงานจากแนวความคิดของตนเอง 

 

6. เอกสารอ้างอิงและแหล่งข้อมูล 

     6.1. หนงัสอื 

     6.2. ข้อมลูจากอินเทอร์เน็ต 

     6.3. ข้อมลูและค าแนะน าจากผู้ เชี่ยวชาญ 
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บทที่ 2 

เอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

     ข้าพเจ้าได้เลอืกที่จะน าเทคนิคการพบักระดาษมาสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้รูปทรงของสตัว์ในทุ่งหญ้าสะวนั
น่าสร้างโครงของชดุ ข้อมลูที่เก่ียวข้องมีดงัต่อไปนี  ้

1.ประวติัศาสตร์การพบักระดาษ 

2.การอ่านสญัลกัษณ์ของโอริกามิ 

3.ประโยชน์ของการพบักระดาษ 

4. ลกัษณะที่อยู่อาศัยในทุ่งหญ้าสะวนัน่า 

5.สตัว์ที่มีความน่าสนใจในทุ่งหญ้าสะวนัน่า 

 

1.ประวัติศาสตร์การพับกระดาษ 

     เมื่อกลา่วถงึการพบักระดาษ หรือ โอริกามิ หรืออนัที่จริงแล้วเรียกว่า ‘โอริงามิ’  เรามกันกึถึงศิลปะการพบั

กระดาษของญ่ีปุ่ นที่พบัเป็นนก กบ เต่า คน สตัว์ สิง่ของสารพดัอย่าง หลายๆคนทราบมานานแล้วว่า ‘โอริ’ 

แปลว่า ‘พบั’ เชื่อมกบัค าว่า ‘คามิ’ ที่แปลว่า ‘กระดาษ’ จงึกลายเป็นการพบักระดาษ  ทางฝ่ังตะวนัตกก็มี

พฒันาการพบักระดาษมาอย่างยาวนานไม่แพ้ญ่ีปุ่ นเช่นกนั 

      การพบักระดาษทางฝ่ังยโุรปรุ่งเรืองมากในประเทศสเปน ว่ากันว่าได้รับมรดกมาจากพวกมัวร์ (Moore) ซึง่

เป็นอิสลามแถบแอฟริกาตอนเหนือที่เข้ามารุกรานสเปนในคริสต์ศตวรรษที่ 8 และเนื่องจากศาสนาอิสลามมี

บญัญัติห้ามสร้างศิลปะที่เป็นรูปสตัว์ การพบักระดาษของเขาจงึเป็นรูปทรงเรขาคณิตมากกว่า แบบพบักระดาษ

ชื่อ ‘ปาคาริต้า’ ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบดัง้เดิมและตกทอดมาถงึปัจจบุนั มีรูปร่างคล้ายนก 

      หลงัจากนัน้มีการค้นพบภาพวาดเรือกระดาษในหนงัสอืโบราณอายุราวคริสต์ศตวรรษที่ 16 และพบในบท

ละครอังกฤษในศตวรรษที่ 17 ล้วนเป็นหลกัฐานที่ไม่เป็นจริง จนมาถงึกลางศตวรรษที่ 19 มีหลกัสตูรระดบัชัน้

อนบุาลเกิดขึน้ในประเทศเยอรมนี และบรรจกุารพบักระดาษไว้ด้วยเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาจิตใจและ

ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กๆเป็นที่น่าเสียดายว่าคนสมัยต่อมา ไปเข้าใจผิดว่าการพบักระดาษมีขัน้ตอนตายตวั

และพบัตามๆกนัมา โดยที่ไม่ได้ออกแบบอะไรเพิ่มเติม ท าให้การพับกระดาษหายไปจากหลกัสตูรอนบุาลเยอรมนั

ในที่สดุ 
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ภาพประกอบที่ 1 ภาพของหนงัสอืแสดงวิธีพบักระดาษในสมยัก่อน 

ที่มา http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php 

 

      กลบัมาที่ฝ่ังตะวนัออกของโลก มีคนสนันิษฐานว่าการพบักระดาษน่าจะเร่ิมไม่นานนกัหลงัจากมีการคิดค้น

กระดาษขึน้โดยชาวจีนเมื่อประมาณ 2000 ปีก่อน แต่นกัโบราณคดีก็ไม่เคยขดุพบหลกัฐานแม้แต่ชิน้เดียว ค า

อ้างนีจ้งึดเูลือ่นลอยไป  อย่างไรก็ดีมีคนสงัเกตว่าคนจีนมกัจะพบักระดาษเงินกระดาษทองในพิธีที่มีอิทธิพลจาก

ลทัธิขงจ๊ือ ซึง่ลทัธิขงจ๊ือรุ่งเรืองมากในสมยัราชวงศ์ฮัน่ ก็เลยคาดเดาว่าการพบักระดาษในพิธีกรรมคงจะสบืทอด

มาจากสมัยฮัน่  แต่ก็ไม่มีหลกัฐานที่มีน า้หนกั พอ ได้แต่สนันิษฐานกนัไป แต่เป็นที่ค่อนข้างแน่นอนว่าคนจีนไม่ได้

พฒันาการพบักระดาษให้ไปไกลกว่าเดิมรูปแบบการพบัจงึไม่พ้นพิธีกรรมในศาลเจ้า และตามฮวงซุ้ยต่างๆ จาก

จีนก็ลามเข้าสูห่มู่เกาะญ่ีปุ่ นโดยพ่อค้าชาวจีนและเกาหลี  

      ในญ่ีปุ่ น มีการพบการพดูถึงผีเสือ้กระดาษในบทกลอนโบราณที่แต่งใน ค.ศ. 1680 แต่ไม่เห็นภาพวาด นกั

ประวติัศาสตร์สนันิษฐานว่าการพบักระดาษในยุคแรกๆคงไม่กว้างขวางมากเพราะกระดาษมีราคาแพง จะมีเลน่

ได้เฉพาะชนชัน้สงู และชนชัน้สงูก็มกัจะหวงวิชา จะสอนกนัรุ่นต่อรุ่นเป็นเคลด็วิชาประจ าตระกลูเท่านัน้ ดังนัน้

การพบักระดาษจึงถกูผกูขาดโดยกลุม่ชนชัน้สงูและซามไูร พวกซามไูรจะมีพิธีรีตองในแบบฉบบัของตวัเอง ถ้าไม่

พดูถงึคว้านท้อง (ฮาราคีรี) แล้วซามูไรยงัมีขนบธรรมเนียมในการห่อของขวญัเป็นแบบเฉพาะตัวอีกด้วย หนงัสอื

สอนการห่อของขวัญเลม่แรกชื่อ “ทสทึสมึิ โนะ คิ” (1764) แสดงวิธีการพบัของประดบัห่อของขวัญและวิธีการ

ห่อของขวญั แต่นกัพบักระดาษไม่ต่ืนเต้นกบัหนังสอืเลม่นีม้ากนกั เพราะมนัค่อนข้างน่าเบื่อ และยังมีกลิน่ของ 

“การพบักระดาษในพิธีกรรม” อยู่มาก 

http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php
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      ถงึ ค.ศ. 1797 หนงัสอืที่น่าต่ืนเต้นกว่าก็ถกูเขียนขึน้โดยพระญ่ีปุ่ นในสมัยเอโดะชื่อ กิโดะ โระโคะอนั หนงัสอื

เลม่นีม้ีช่ือว่า “เซ็มบาทสรุึ โอริคาตะ” หรือ “วิธีพบันกกระเรียนพนัตวั” ที่จริงแล้วไม่เก่ียวกบัการพบันกกระเรียน

หนึง่พนัตวั เนือ้หาในหนงัสอืบอกถึงวิธีพบันกกระเรียนหลายๆตวัจากกระดาษเพียงแผ่นเดียว แต่จะมีการตดั

กระดาษบ้าง ตามสมควรเท่านัน้ เนื่องจากหนงัสอืเลม่นีส้ร้างความแปลกใหม่ให้กบัวงการพบักระดาษมากกว่า

เลม่อื่นที่ผ่านมา คนในวงการพบักระดาษบางคนจงึยกย่องหนงัสอืเลม่นีใ้ห้เป็นหนงัสอืพบักระดาษเลม่แรกของ

โลก แต่เพื่อกนัคนแย้งว่าหนังสอืสอนห่อของขวัญเป็นเลม่แรกเราจึงตกลงเรียกว่า หนงัสอืวิธีพบันกกระเรียนพนั

ตวันีเ้ป็น “หนงัสอืพบักระดาษเชิงนนัทนาการเล่มแรกของโลก” 

 

 

ภาพประกอบที่ 2 หนงัสอืที่แสดงการพบันกกระเรียน 

ที่มา http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php 

 

      หลงัจากนัน้ก็ปรากฎมีแบบพบัแบบคลาสสกิอื่นๆอีก เช่น กบ เต่า หมวกซามไูร บอลลนู กลอ่งแบบง่ายๆ แล้ว

ก็พบัวนอยู่อย่างนี ้ การพบักระดาษในญ่ีปุ่ นก็เร่ิมนิ่งมาอีกเป็นร้อยปี จนกระทัง่ปรมาจารย์ชาวญ่ีปุ่ นชื่อ อากิระ โย

ชิซาว่า ออกมาโชว์ผลงานที่แหวกแนวคลาสสิก และท าให้นักพบักระดาษในญ่ีปุ่ นและนกัพบักระดาษทัว่โลกเร่ิมรู้

ว่าการพบักระดาษเป็นอะไรได้มากกว่าการพบันก และของน่าเบื่อที่พบัตามๆกนัมาเป็นร้อยปี 

http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php
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ภาพประกอบที่ 3 อาจารย์ชาวญ่ีปุ่ นชื่อ อากิระ โยชิซาว่า 

ที่มา http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php 

 

      ท่านได้เสยีชีวิตลงเมื่อปี 2005 โดยทิง้มรดกอนัมีค่าให้แก่นกัพบักระดาษทัว่โลกนัน่คือ สญัญลกัษณ์การพบั

กระดาษสากล ท่านมีความคิดว่าในการแลกเปลีย่นความคิดกบันักพบักระดาษทัว่โลกควรจะมีภาษา

สญัญลกัษณ์ที่เป็นสากลเพื่อใช้สือ่สารกนั แนวความคิดนีไ้ด้รับการตอบรับจากนักพบักระดาษระดบัแนวหน้าของ

โลกทัง้ในฝ่ังตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตกมาจนถงึทุกวนันี  ้

     การพบักระดาษในยคุสมยัใหม่ คือ การพบักระดาษที่ไม่ยดึติดกบัความเชื่อเก่าๆ และพร้อมที่จะรับ

แนวความคิดใหม่ๆ จนถงึขัน้ที่จะพบัเป็นอะไรก็ได้ตามใจนกึ มนัถือก าเนิดขึน้เมื่อประมาณ 30 ปีที่ผ่านมานี ้นกั

พบักระดาษเร่ิมรู้ว่าเขาไม่จ าเป็นต้องเร่ิมด้วยการพบัคร่ึงตามแบบฉบบัของโอริงามิแบบคลาสสกิอีกแล้ว การตัด

กระดาษและการใช้กาวติดก็ไม่จ าเป็น  ผลที่ได้คือโมเดลที่แปลกใหม่ ตระการตา และเหนือจินตนาการ มี

การศึกษาโอริงามิอย่างจริงจังทัง้ในเชิงคณิตศาสตร์ และวิศวกรรมกลศาสตร์ การพับกระดาษสามารถถอด

สมการพหนุาม อธิบายตรีโกณมิติ และหาค่ารากที่สองของจ านวนจริงได้ ทัง้ยงัใช้ในการพบัแผนที่ พบัถงุลม

นิรภัย บรรจบุะหมี่กึง่ส าเร็จรูป แม้กระทัง่เป็นต้นแบบให้กบัการพบัแผงเซลแสงอาทิตย์ของดาวเทียมที่สง่ขึน้ไปสู่

อวกาศ ทกุวนันีน้ักพบักระดาษบางคนได้คิดค้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบโอริงามิของพวกเขา จนเรา

สามารถพูดได้ว่าขอบเขตของโอริงามิไม่มีขีดจ ากดัอีกแล้ว 

http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php
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2. การอ่านสัญลักษณ์ของโอริกามิ 

1.1 Valley fold and Mountain fold 

    ถ้าจะสรุปสญัลกัษณ์โนโลกของโอริกามิให้เหลอืสองอย่าง สญัลกัษณ์ที่ส าคญัที่สดุก็คือ รอยพบัหบุเขา 

(Valley Fold) และรอยพบัภูเขา (Mountain Fold) เร่ิมกนัที่รอยพบัหบุเขาซึง่ง่ายที่สดุ 

 

ภาพประกอบที่ 4 แสดงวิธีการอ่านสญัลกัษณ์ 

ที่มา http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php 

      สงัเกตให้ดี รอยพบัหบุเขา เป็นรอยพบัตามธรรมชาติ เส้นประจะถกูห่อเข้าด้านในเมื่อพบัเสร็จแล้ว สว่นรอย

พบัภูเขานัน้ ก็คือพบักลบัไปด้านหลงั เมื่อพบัเสร็จแล้ว เส้นประ (ประ จดุ จดุ ประ) จะไม่อยู่ด้านใน แต่จะเห็นอยู่

ด้านนอก เป็นเหมือนยอดภูเขา หรือสนัเขานัน่เอง ดูรูปด้านลา่งประกอบ 

 

ภาพประกอบที่ 5 แสดงวิธีการอ่านสญัลกัษณ์ 

ที่มา http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php 

http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php
http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php
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      ขอแนะน าว่าอย่าไปจ าว่าพบัเข้าหาตัว หรือพบัออกจากตัว ฝึกให้คุ้นเคยกบัการท าให้กระดาษเรียบๆ

กลายเป็น  “หบุเขา” และ “ภูเขา”  จะดีกว่าเพราะต่อไปเราจะเจอรอยพบัสองอย่างนีใ้นขัน้ตอนเดียวกนั 

1.2 Inside-reverse fold และ Outside-reverse fold 

     Inside-reverse fold และ Outside-reverse fold เป็นเทคนิคที่พบบ่อยมากในการพบักระดาษ เทคนิคนีจ้ะ

ช่วยให้เราหกัปลายกระดาษไปในทิศทางที่ต้องการ  และท าให้ผลลพัธ์ออกมาสวยกว่าการพบัธรรมดาๆ สมมติว่า

เราก าลงัจะหักมมุกระดาษลงมาเพื่อเป็นหวันก ลองเทียบกนัดู 

แบบแรก ใช้วิธีพบัลงมา ธรรมดาๆ 

 

ภาพประกอบที่ 6 แสดงวิธีการอ่านสญัลกัษณ์ 

ที่มา http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php 

แบบที่สอง เราจะใช้ Inside-reverse fold ซึง่พิสดารขึน้  สงัเกตว่ามี ‚ร่อง‛ หรือ ‚หบุเขา‛ อยู่ทางซ้ายมือพอดี 

 

ภาพประกอบที่ 7 แสดงวิธีการอ่านสญัลกัษณ์ 

ที่มา http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php 

http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php
http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php
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       บางครัง้เราต้องการหักมมุกระดาษไปในทิศทางที่ Inside-reverse fold ไม่สามารถจะท าได้ เราสามารถเลีย่ง

ไปใช้ Outside-reverse fold ได้ วิธีท าคือคล้ายๆกบัการพลกิกลบัถงุเท้า หรือพลิกกลบัแขนเสือ้ ดรููปด้านลา่ง

ประกอบ  ท าปากนกหักไปด้านขวามือ แต่ด้านขวามือไม่มี ‚ร่อง‛ เหมือนคราวที่แล้ว คราวนีจ้ะใช้ Outside-

reverse fold 

 

ภาพประกอบที่ 8 แสดงวิธีการอ่านสญัลกัษณ์  

ที่มา http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php 

1.3 Squash fold  

      ยงัไม่มีบัญญัติเป็นภาษาไทย  กระบวนการ Squash จะประกอบไปด้วย การแหวก การกด และการรีดให้
เรียบ  

 

ภาพประกอบที่ 9 แสดงวิธีการอ่านสญัลกัษณ์ 

ที่มา http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php 

http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php
http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php
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Squash fold อีกแบบ 
  

 
 

ภาพประกอบที่ 10 แสดงวิธีการอ่านสญัลกัษณ์ 
ที่มา http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php 

  
Squash fold ก็ใช้มากเช่นกนัในแบบพบัที่มีความยากระดบัปานกลางขึน้ไป ลองท าอีกสกัแบบ 

  

 
 

ภาพประกอบที่ 11 แสดงวิธีการอ่านสญัลกัษณ์ 
ที่มา http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php 

  
    ถ้าสงัเกตให้ดี เราสามารถท า Squash fold ได้ทกุที่ที่มี ‚ซอง‛ หรือ ‚หบุเขา‛ 

    เทคนิคต่อไปคือ Petal fold  ขอให้ก าลงัใจว่า หากเรารู้จกั  Valley fold, Mountain fold, Inside/Outside-
reverse fold, Squash fold และ Petal fold 

http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php
http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php
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1.4 Petal fold 
     Petal fold คือการท าปีกนกกระเรียน   

  

 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 12 แสดงวิธีการอ่านสญัลกัษณ์ 
ที่มา http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php 

http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php
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3.ประโยชน์ของการพับกระดาษ 

     โอริงามิไปใช้กบัผู้ ป่วยที่เป็นโรคความจ าสัน้ ซึง่สว่นใหญ่เป็นผู้สงูอาย ุเขาเรียกว่าโอริงามิบ าบัด  ดงันัน้โอริงา

มิช่วยคุณฝึกความคิดให้เป็นระบบและช่วยฝึกความจ า เหมาะส าหรับคนทกุเพศทุกวยัเลย  ไม่แต่เพียงเท่านัน้ โอ

ริงามิยงัช่วยผู้ ป่วยบางคนในด้านการฝึกใช้ประสาทและกล้ามเนือ้นิว้มืออีกด้วย   

      

 

ภาพประกอบที่ 13 การพบักระดาษเป็นม้าเปกาซัส 

ที่มา http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php 

 

     ประโยชน์ทางด้านความคิด คือสามารถสร้างความคิดที่เป็นระบบ พฒันาความจ า ฝึกทกัษะด้าน

คณิตศาสตร์  

เพิ่มพลงัจินตนาการ กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์  เพิ่มความสนใจที่จะศกึษาลกึซึง้ในด้านอื่นๆต่อไป เพิ่มพลงัและ

ประสทิธิภาพของสมาธิ 

     ประโยชน์ทางด้านอารมณ์ คือพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ ควบคมุอารมณ์ของเราได้ ได้รับความ

สนกุสนานเพลิดเพลนิ  รู้จกัอดทน เสริมสร้างความมัน่ใจ เคารพตนเอง 

 

http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php
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4. ลักษณะท่ีอยู่อาศัยในทุ่งหญ้าสะวันน่า 

 

 

      ทุ่งหญ้าแบบสะวนันาเขตร้อน (Tropical Savanna) เป็นบริเวณที่มีฤดหูนาวที่แห้งแล้ง และฤดรู้อนที่ฝนตก

ชกุ ทุ่งหญ้าแบบนีพ้บในบริเวณที่มีภูมิอากาศอบอุ่น  ทุ่งหญ้าสะวันนา มกัจะพบกระจายอยู่ใกล้กบัเส้นศนูย์สตูร 

ของทวีปแอฟริกา หรือ อเมริกาใต้ สะวนันา (Savanna) เป็นทุ่งหญ้าที่พบได้ในทวีปแอฟริกาและพบบ้างทาง

ตะวนัออกเฉียงใต้ของทวีป เอเชีย  ลกัษณะของภูมิอากาศร้อน ในฤดรู้อนมกัเกิดไฟป่า มีลกัษณะเป็นป่าไม้จนถงึ

ทุ่งหญ้า ที่มีต้นไม้กระจายอยู่ห่างๆ กนัทัง้นีเ้นื่องจากความชืน้ในฤดแูล้งไม่เพียงพอส าหรับการปกคลมุของต้นไม้

ให้เต็มพืน้ที่ ไม้บางชนิดเป็นพวกทนแล้ง (xerophyte) การที่มีเรือนยอดโปร่งท าให้ไม้พืน้ลา่งขึน้อยู่อย่างหนาแน่น 

โดยเฉพาะหญ้าชนิดต่างๆ  สตัว์ที่พบมีหลากหลาย เช่น ช้าง ม้าลาย สงิโตในแอฟริกา  

 

 

ภาพประกอบที่ 14 ทุ่งหญ้าในเขตสะวนัน่า 

ที่มา http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=3d029e0d69c67e38 

 

 

 

 

 

http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=3d029e0d69c67e38
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5.สัตว์ที่มีความน่าสนใจในทุ่งหญ้าสะวันน่า 

    1.สิงโต 

      มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Panthera leo 

      สงิโตเป็นเสอืขนาดใหญ่ ขนสัน้เกรียนสนี า้ตาลอ่อน บางตวัอาจมีสอีอกเทาเงิน หรือบางตวัก็มีสอีมแดง หรือ
ถงึน า้ตาลแดง ใบหน้ากว้าง ปากค่อนข้างยาว จมกูมักมีสดี าสนิท ม่านตาสเีหลอืงหรืออ าพนั รูม่านตากลม หสูัน้
กลม หลงัหดู า ขาหน้าใหญ่และแข็งแรงกว่าขาหลงั อุ้งตีนกว้าง หางค่อนข้างยาว ปลายหางเป็นพู่สดี า และมกัมี
สิง่คล้ายเดือยแข็งอยู่อนัหนึง่ซ่อนอยู่ภายในพู่หางด้วย 

      สงิโตเป็นสตัว์ตระกูลแมวที่มีความแตกต่างระหว่างเพศชดัเจนที่สดุ ตวัผู้มีแผงคอซึ่งเป็นขนยาวหนาขึน้
บริเวณรอบคอและหัวไหลอ่ย่างหนาแน่นจนกลบใบหมูิด ขนแผงคอสนี า้ตาลอ่อนจนถงึสดี า บางชนิดขนแผงคอ
ลามไปจนถงึท้อง แผงคอของสงิโตตวัผู้แต่ละพนัธุ์ต่างกนัมากในแต่ละพืน้ที่ พวกที่อยู่ตอนบนสดุและลา่งสดุของ
เขตกระจายพนัธุ์มีแผงคอใหญ่และดกมาก อาจลามไปถงึหลงัและใต้ท้อง ขนช่วยให้สงิโตมีขนาดใหญ่โตขึน้แต่ไม่
เพิ่มน า้หนกัให้มากนกั คาดว่ามีไว้เพื่อจ าแนกเพศและแสดงสถานะของวยั และเพื่ออวดตัวเมียถึงความแข็งแกร่ง
ห้าวหาญสมชาย และอาจมีประโยชน์ในการป้องกนัหวัและคอในระหว่างการต่อสู้ สงิโตตวัเมียมีขนาดเลก็กว่าตัว
ผู้มาก (20-50%) และไม่มีแผงคอ แผงคอของสงิโตมีลกัษณะต่างกันไปในแต่ละตวัด้วย นกัวิจยัในพืน้ที่ก็ใช้
ลกัษณะของแผงคอในการจ าแนกสงิโตแต่ละตวัจากระยะไกล และมีหลกัฐานว่าสงิโตก็ใช้รูปร่างของแผงคอใน
การจ าแนกสงิโตตวัผู้จากระยะไกลเช่นกนั 

ในสงิโตพนัธุ์เอเชีย (Panthera leo persica) แผงคอของตวัผู้มีไม่มากเท่าสงิโตแอฟริกา ตวัผู้กบัตวัเมีย
จงึค่อนข้างคล้ายกนั และมกัยงัมองเห็นหพู้นแผงคอออกมา เอกลกัษณ์อีกอย่างของสิงโตพนัธุ์เอเชียก็คือ มีรอย
ย่นของหนงัทอดยาวตลอดใต้ล าตวัซึ่งมกัไม่พบในสงิโตแอฟริกา 

  
 

ภาพประกอบที่ 15 สงิโตแอฟริกา (ซ้าย) สิงโตเอเชีย (ขวา) 

ที่มา http://www.verdantplanet.org/catsoftheworld/cat_lion.php 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://www.verdantplanet.org/catsoftheworld/cat_lion.php
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ภาพประกอบที่ 16 เขตกระจายพนัธุ์ของสงิโตในแอฟริกา 

ที่มา http://www.verdantplanet.org/catsoftheworld/cat_lion.php 

 

สงิโตอาศยัได้ในพืน้ที่หลายประเภท พืน้ที่ที่ชอบที่สดุคือทุ่งหญ้า สะวนันา ป่าเปิดและป่าละเมาะ แต่ก็ยัง
พบได้ในพืน้ที่ประเภทอื่นตัง้แต่กึง่ทะเลทรายและป่าทบึ ไม่พบในป่าทบึและกลางทะเลทรายซาฮารา และพบได้
ในระดบัความสงูตัง้แต่ระดบัน า้ทะเลจนถงึ 5,000 เมตรบนภูเขาในประเทศเคนยา 

สงิโตเคยพบได้ทั่วทัง้ทวีปแอฟริกา ในยโุรปทางตะวนัออกเฉียงใต้ ตะวนัออกกลาง จนถึงทางตอนเหนือ
ของอินเดีย ในปัจจบุนัพืน้ที่กระจายพนัธุ์หดเล็กลงไปมาก เหลอืเพียงในพืน้ที่กึง่ซาฮาราในทวีปแอฟริกา ฐานที่
มัน่ส าคญัอยู่ในพืน้ที่อนรัุกษ์หลายแห่งในแอฟริกาตะวนัออก และสว่นในเอเชียเหลอืเพียงแห่งเดียวคือป่าเกียร์ใน
ประเทศอินเดีย คาดว่ามีอยู่ประมาณ 290-350 ตวั 
 

 

 

 

 

 

http://www.verdantplanet.org/catsoftheworld/cat_lion.php
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2.ยีราฟ 

ชื่อสามัญ GIRAFFE  
ชื่อวิทยาศาสตร์ Giraffa camelopardalis 

ลักษณะโดยทั่วไป เป็นสตัว์ที่ที่มีขนาดสงูที่สดุ คือมีล าคอยาวมาก มีเขาทัง้ตวัผู้และตัวเมีย เขามีขนปกคลมุอยู่ 
หนงัมีขนสัน้สนี า้ตาล มีลายขาวแปลกตา ปากและลิน้ยาว ใช้ริมฝีปากและลิน้ม้วนวนจบัใบไม้ได้  มีเต้านม 4 เต้า 

ถิ่นอาศัย พบเฉพาะในทวีปแอฟริกา แถบทุ่งหญ้าสะวนันา ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาร่า  
 
การด ารงชีวิต ชอบอาศยัอยู่ในทุ่งกว้างรวมกนัเป็นฝูง และหากินร่วมกบัสตัว์อื่นพวกม้าลาย  นกกระจอกเทศ 
โดยยีราฟจะคอยระวังภัยให้ ตวัผู้มีการต่อสู้กนัเพื่อแย่งชิงตวัเมียในช่วงฤดูผสมพนัธุ์  ศตัรูส าคญัของยีราฟคือเสอื
ดาวและสงิโต ซึง่ยีราฟป้องกันตวัโดยใช้หัวเหวี่ยงและใช้เท้าเตะ 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 17 ยีราฟและลกูยีราฟ 

ที่มา http://animal-of-the-world.blogspot.com/2009/08/blog-post_1260.html 

 

 

http://animal-of-the-world.blogspot.com/2009/08/blog-post_1260.html
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3.กวาง  

      เป็นสตัว์ป่าชนิดหนึง่ มีลกัษณะของการระวงัภัยสงูมากจงึมีอาการต่ืนตวัและระมัดระวังภัยจนเป็นนิสยัอยู่
ตลอดเวลา มีการหากินโดยอาจจะเป็นพวกที่ชอบหากินและอยู่เด่ียว ๆ หรืออยู่เป็นกลุ่มเป็นฝงูหรืออยู่เด่ียวบ้าง
เป็นบางครัง้ก็มี ขนาดตวัของกวางจะมีตัง้แต่ตวัเล็กเท่า ๆ กบัลกูแกะไปจนถงึขนาดใหญ่เท่าม้า สามารถอยู่ได้ใน
ภูมิอากาศเขตหนาว หรือเขตอากาศอบอุ่น ไปจนถึงเขตร้อนชืน้ 

 

ภาพประกอบที่ 18 ฝงูกวาง 

ที่มา http://www.thaifeed.net/animal/deer/deer-4.html 

ทัง้นีโ้ดยแยกออกเป็นชนิดต่าง ๆ ตามภูมิอากาศที่อยู่อาศัยเช่น กวางแดง กวางวาปิติ และกวางดาว อยู่ในเขต
ภูมิอากาศอบอุ่น กวางเรนเดียร์ กวางมซู อยู่ในเขตภูมิอากาศเขตหนาว และกวางม้า กวางรูซ่า เนือ้ทราย อยู่ใน
ภูมิอากาศร้อนชืน้ เป็นต้น 

ลักษณะพิเศษของกวาง เนื่องจากกวางโดยเฉพาะอย่างย่ิงตวัผู้ เป็นสตัว์ที่สามารถผลดัเปลีย่นเขาได้ทุกปี 
กลา่วคือเมื่อใกล้ถึงฤดูผสมพนัธุ์จะมีการสร้างเขาอ่อน (VELVET ANTLER) ซึง่ก็คือโครงสร้างของมวลคล้าย
กระดกูอ่อนที่ยงัมีเลอืดไปหลอ่เลีย้งอยู่ตลอดเวลาได้ และน าเอาแร่ธาต ุฮอร์โมน วิตามิน และโภชนะต่าง ๆ ขึน้
ไปสูเ่ขาอ่อนนีอ้ยู่เร่ือย ๆ โดยมีหนงัเต็มไปด้วยขนสัน้ละเอียดและหนาแน่นมองดคูล้ายผ้าก ามะหย่ีห่อหุ้มอยู่โดย
ตลอดเต็มตา 

 
 
 
 

http://www.thaifeed.net/animal/deer/deer-4.html
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4. ม้าลาย 
     ม้าลาย (Zebra) เป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม กีบคี่ จดัอยู่ในสกลุม้า ชอบอาศยัอยู่ตามที่ราบโลง่ที่เป็นหญ้า ชอบ
อยู่รวมกนัเป็นฝงู ฝงูหนึง่มีหลายร้อยตวัจนถงึเป็นพนัก็มี โดยจะเล็มหญ้าหากินร่วมกบัสตัว์อื่นในทุ่งกว้าง เช่น 
นกกระจอกเทศ ยีราฟ แอนตีโลป และสตัว์กีบชนิดอื่นๆ ม้าลายมกัจะมีนกกินแมลงจบัเกาะอยู่บนหลงั เพื่อช่วย
ระวงัภัยและกินพวกแมลงที่มารบกวน และมีนกกระจอกเทศและยีราฟคอยช่วยเป็นป้อมยามคอยเตือนภัยและ
ระวงัภัยให้ เพราะม้าลายสายตาไม่ค่อยดี แต่จมกูและหไูวมาก ฟันคม ม้าลายเร่ิมผสมพนัธุ์ได้เมื่อมีอายปุระมาณ 
2 ปี ตัง้ท้องนานประมาณ 345-390 วนั ออกลกูครัง้ละ 1 ตวั ลกูม้าลายแรกเกิดจะมีขนปกุปุยและมีแถบสนี า้ตาล
สลบัขาว มีอายยืุนประมาณ 25-30 ปี 
 

\ 
 

ภาพประกอบที่ 19 ม้าลายควากกา หรือม้าลายธรรมดา 
ที่มา http://www.triphathara.com/view.php?id=784 

 
      ม้าลายควากกา หรือ ม้าลายธรรมดา หรือ ม้าลายเบอร์เชลล์ เป็นม้าลายส่วนมากที่กระจายตวัอยู่ทัว่ไป จาก
ตอนใต้ของประเทศเอธิโอเปียตลอดจนฝ่ังตะวนัออกของทวีปแอฟริกา ไกลจนถึงตอนใต้ของประเทศแองโกลา
และทางตะวนัออกของประเทศแอฟริกาใต้ ม้าลายควากกาถูกคกุคามโดยมนษุย์โดยการลา่เอาเนือ้และหนงั และ
การบกุรุกถ่ินอาศัย ม้าลายควากกาเป็นม้าขนาดกลาง ล าตวัหนา ขาสัน้ เมื่อเต็มที่สงู 1.4 ม.จรดไหล ่ยาว 2.3 ม.
หนกัประมาณ 220-322 กก.เพศผู้หนักกว่าเพศเมีย 10% 

      ม้าลายควากกาก็เหมือนกบัม้าลายทัว่ไปคือมีลายขาวสลบัด า และแต่ละตวัจะมีลายไม่เหมือนกนั ปากเป็นสี
ด า ลายบริเวณล าตวัเป็นล าตวัสว่นหน้า และกลายเป็นแนวนอนบริเวณก้น หาง และขา ประชากรในด้านเหนือมี
ลายแคบและชัดเจน ประชากรด้านใต้มีลาดลายหลากหลายแต่ลายจะจางบริเวณขา ก้น และหาง ประชากรด้าน
ใต้มีสนี า้ตาลอ่อนๆอยู่ระหว่างสดี าและขาวด้วยเหมือนกนัซึง่จะไม่มีในประชากรด้านเหนือ จากการทดลองใน
สวนสตัว์น็อกซ์วิลล์ โดยจบัม้าลายมาโกนขนพบว่าผิวหนงัข้างใต้นัน้เป็นสดี าไม่ใช่สขีาวอย่างที่เคยคิดกนั ชนิด

http://www.triphathara.com/view.php?id=784
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ย่อยที่จ าแนกเป็นชนิดแรกคือควากกาซึง่สญูพนัธุ์ไปแล้ว ควากกามีก้นและหางเป็นสนี า้ตาล (เพราะควากกาถูก
จ าแนกครัง้แรกเป็น E. quagga ดงันัน้ชื่อวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องของม้าลายธรรมดาส่วนมากจงึเป็น E. quagga 
burchelli) มีการกลายพนัธุ์มากมายของขนม้าลายไม่ว่าเป็นขาวขาวเกือบทัง้หมดหรือสดี าเกือบทัง้หมด มีการ
พบม้าลายเผือกในป่าของยอดเขาเคนยา 

5.ช้างแอฟริกา 

ชื่อทั่วไป  ช้างแอฟริกา  
ลักษณะทั่วไป  ปัจจบุนัช้างสกลุโลโซดอนตา มีชนิดเดียว คือ ช้างแอฟริกา แต่มี 2 สายพนัธุ์ คือ bush elephant มี
รูปร่างสงูใหญ่ก าย า ชอบอาศยัอยู่ในทุ่งหญ้า และ forest elephant มีขนาดเล็กกว่า อาศยัอยู่ในป่าตอนกลางของทวีป 
โดยทัว่ไป ช้างแอฟริกาจะมีขนาดใหญ่กว่าช้างเอเชีย ความสงูถงึไหลร่าว 3 เมตร หนกัมากกว่า 5 ตนั บางตวัอาจ
ถงึ 6.5 ตนั หลงัแอ่น ก้นลาดเทไปทางหาง หวัเลก็แต่ใบหใูหญ่กว่าช้างเอเชียมาก ใช้โบกเพื่อระบายความร้อนออกจาก
เส้นโลหิตฝอยที่มีระบบมากมายในแผ่นใบหู  
ถิ่นท่ีอยู่และการกระจาย  ช้างแอฟริกาอาศัยอยู่ทัง้บนภูเขาและที่ราบต ่า ทัง้บริเวณที่เป็นแนวหินและป่าทบึ สามารถ
ข้ามล าธาร ว่ายน า้หรือปืนภูเขาสงูได้ดี ชอบอาบน า้ คลกุโคลนหรือคลกุดินหรือทราย ชอบใช้งวงพ่นดินหรือทรายไปทัว่
ตวั ชอบอยู่ในป่าโปร่ง ไม่กลวัแสงแดด ค่อนข้างด ุแต่ปกติจะไม่ท าร้ายคน ยกเว้นได้รับบาดเจ็บ อาศยัอยู่ทัว่ไปในทาง
ตอนใต้ของทะเลทรายสะฮารา หรือในแอฟริกากลาง เช่น แถบทะเลสาบชาด (chad) สมยัโบราณ ชาวอียิปต์มี
ความสามารถในการจบัช้าง และพวกคาร์เธจ เคยใช้เป็นช้างศกึในสงครามปิวนิค (Punic war) สว่นพวกโรมนัเคยซือ้ไป
ใช้เลน่ละครสตัว์ แต่ภายหลงันิยมใช้ช้างเอเชียมากกว่า เพราะฉลาดและฝึกได้ง่ายกว่า 
 

 

ภาพประกอบที่ 20 ช้างในแอฟริกา 

ที่มา http://www.travelthaimagazine.com 

http://www.travelthaimagazine.com/
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6. สุนัขจิง้จอกหูค้างคาว 

      ลกัษณะ : เป็นหมาจิง้จอกขนาดเลก็ อปุนิสยัไม่ดรุ้าย มีความยาวตัง้แต่หวัจรดปลายหางประมาณ 55 

เซนติเมตร น า้หนักเต็มที่ประมาณ 3-5 กิโลกรัม มีล าตัวสนี า้ตาลเทา ยกเว้นขาทัง้ 4 ข้าง, สว่นหน้าของใบหน้า, 

ปลายหาง และใบหเูป็นสีด า ลกัษณะเด่นคือ ใบหทูี่ยาวถงึ 13 เซนติเมตร รูปร่างคล้ายหคู้างคาวอนัเป็นที่มาของ

ชื่อใบหขูองจิง้จอกชนิดนีจ้ะเป็นที่รวมของเส้นเลอืดต่าง ๆ ซึง่ช่วยระบายความร้อน และท าให้มีประสาทการรับฟัง

อย่างดีเย่ียม จนสามารถฟังได้แม้กระทัง่เสยีงคลานของแมลง 

 

 

ภาพประกอบที่ 21 สนุขัจิง้จอกหูค้างคาว 

ที่มา http://www.komkid.com 

 

ถ่ินอาศยั : อาศยัอยู่ในทุ่งหญ้าสะวนันาแถบตอนใต้ของทวีปแอฟริกาและแอฟริกาตะวนัออก  

อปุนิสยั : ชอบอยู่รวมกนัเป็นฝูงเลก็ ๆ ประมาณ 2-6 ตวั อาศยัในโพรงดิน มีนิสยัออกหากินในเวลากลางคืน สว่น

ในฤดหูนาวจะเปลีย่นเป็นหากินในเวลากลางวนั พวกจิง้จอกหคู้างคาวจะกินแมลงจ าพวกปลวกเป็นอาหารหลกั

และสตัว์ฟันแทะ รวมถงึผลไม้บางชนิด พวกจิง้จอกจะโตเต็มวัยเมื่ออายไุด้ 7-9 เดือน จบัคู่ผสมพนัธุ์ในฤดหูนาว 

ออกลกูครัง้ละ 2-5 ตวั แม่จิง้จอกหคู้างคาวจะเลีย้งลกูนานราว 15 สปัดาห์ ศตัรูตามธรรมชาติของพวกมนั ได้แก่ 

เหยี่ยวขนาดใหญ่ งเูหลอืมและเสอืดาว 

 

 

http://www.komkid.com/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%82%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AB%E0%B8%B9%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A7-bat-eared/
http://www.komkid.com/wp-content/uploads/2012/06/bat-eared22.jpg
http://www.komkid.com/wp-content/uploads/2012/06/bat-eared33.jpg
http://www.komkid.com/wp-content/uploads/2012/06/bat-eared22.jpg
http://www.komkid.com/wp-content/uploads/2012/06/bat-eared33.jpg
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     จากที่ได้รวบรวมข้อมลู และท าการศกึษาถงึลกัษณะของสตัว์แต่ละชนิดที่อาศยัอยู่ในทุ่งหญ้าสะวนัน่าแล้ว ท า

ให้พบว่าในทุ่งหญ้าสะวนัน่านัน้มีทัง้สตัว์ที่เป็นผู้ลา่และผู้ถกูล่า สตัว์ที่เป็นผู้ล่า และผู้ถกูลา่นัน้ต่างมีเอกลกัษณ์

เฉพาะตวั และมีเสน่ห์แตกต่างกนัออกไป และสตัว์ที่ข้าพเจ้าได้เลอืกมาท างานสร้างสรรค์  ได้แก่ 

1.สงิโต เพราะมีลกัษณะของผู้น าความเป็นเจ้าป่า และรูปร่างที่ดูสง่า 

2.ม้าลาย เพราะเป็นสตัว์ที่วิ่งเร็ว รูปร่างสนัทดั และมีลวดลายที่โดดเด่น   

3.ยีราฟ เพราะมีรูปร่างที่เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ คือมีล าคอที่ยาว และลวดลายที่สะดดุตา  

4.กวาง เพราะเป็นสตัว์ที่มีรูปร่างกะทัดรัด เขาของมนัมีความสวยงามและแปลกตา 

5.ช้าง เพราะเป็นสตัว์ที่มีรูปร่างใหญ่โต แต่ก็แสดงถงึความมีอ านาจ พลงั ความย่ิงใหญ่ 

6.สนขุจิง้จอก เพราะแสดงถงึความปราดเปรียว เจ้าเลห์่ และแฝงด้วยความน่ารัก 

     ทัง้หมดที่กลา่วมานีเ้ป็นแค่ลกัษณะบางส่วนของสตัว์ในทุ่งหญ้าสะวนัน่า ซึง่จะเลอืกเฉพาะที่มีเอกลกัษณ์

ชดัเจน มาใช้ในการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย  ในการใช้เทคนิคโอริกามินัน้ลกัษณะเด่น และความชัดเจนของสตัว์

ก็เป็นสิง่จ าเป็น ในการออกแบบด้วยเช่นกนั  

     สว่นสทีี่ได้เลอืกมาใช้คือ สเีทาอ่อน น า้ตาลอ่อน ครีม แต่เมื่อมีการปรับเปลีย่นสเก็ตช์สทีี่ได้มีการน ามาใช้จริงๆ

คือ สเีทาอ่อน และสีครีม ซึ่งสเีทาอ่อนจะแทนสตัว์ผู้ลา่ที่มีความดดุัน มีพลงั สว่นสคีรีมแทนสตัว์ผู้ถูกลา่ที่มีความ

อ่อนแอกว่า 
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บทที่ 3  

การด าเนินงาน  

1.แนวความคิดและแรงบันดาลใจ 

         ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากสตัว์และสิง่ชีวิตในทุ่งหญ้าสะวนัน่า ผสมผสานเทคนิคการพบักระดาษโอริกามิ 
จงึได้มีการใช้เทคนิคถ่ายทอดออกมาเป็นเคร่ืองแต่งกายที่ไม่เน้นการใช้งานจริง 

 

 
ภาพประกอบที่ 22 มู้ดบอร์ด 

ที่มา ภาพถ่ายจากผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 09/06/2556 
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2.วิธีการด าเนินงาน 

     1. เร่ิมสเก็ตช์และปรับให้ได้สเก็ตช์ที่ดีที่สดุ 

สเก็ตช์ครัง้ที่ 1 

     เป็นการน าเอาลกัษณะของสตัว์ สแีละลวดลายของสตัว์ มารวมกนั มีเทคนิคการพบักระดาษเลก็น้อย มีการ
น าเอาลวดลายเข้ามาใช้กบัชุดเป็นสว่นใหญ่ แต่ที่คิดไว้คือ การน าผ้าไปพิมพ์ลายของสตัว์นัน้ๆ แล้วน ามาพบัเป็น
ชดุอีกที พบัให้ลายทบัซ้อนกนัไปเลย แต่ก็ยงัคงมองออกว่าชุดไหนมาจากสตัว์อะไร 

 

 
ภาพประกอบที่ 23 สเก็ตช์ครัง้ที่ 1 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 10/06/2556 
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ภาพประกอบที่ 24 สเก็ตช์ครัง้ที่ 1 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 10/06/2556 

 
ภาพประกอบที่ 25 สเก็ตช์ครัง้ที่ 1 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 10/06/2556 

แต่สเก็ตช์ยงัไม่เกิดความชัดเจน ยงัมีความซบัซ้อน และดูยาก ดูคลมุเครือกบัการใช้ลาย และรูปทรงที่ไม่เข้ากนั 
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สเก็ตช์ครัง้ที่ 2 

     สเก็ตช์ครัง้นีอ้อกแบบให้ชุดดูสามารถใสไ่ด้จริง มีการใช้ลายพิมพ์ และเลอืกลกัษณะของสตัว์ที่น ามาใช้ให้
ชดัเจนมากย่ิงขึน้ ปรับให้ชดุมีความหลากหลาย  

 

ภาพประกอบที่ 26 สเก็ตช์ครัง้ที่ 2 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 30/06/2556 

 

ภาพประกอบที่ 27 สเก็ตช์ครัง้ที่ 2 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 30/06/2556 
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ภาพประกอบที่ 28 สเก็ตช์ครัง้ที่ 2 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 30/06/2556 

สเก็ตช์ครัง้ที่2นีม้ีความชัดเจนมากขึน้กว่าคราวก่อน แต่รูปแบบของชดุยงัดนู่าเบื่อ และบางชดุก็ดคูล้ายกนั 

สเก็ตช์ครัง้ที่ 3 

 

ภาพประกอบที่ 29 สเก็ตช์ครัง้ที่ 3 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 15/07/2556 

สเก็ตช์ครัง้ที่3 ได้มีการเลอืกชุดแล้ว และปรับเปลี่ยนรูปทรงในบางชดุเท่านัน้ 
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สเก็ตช์ครัง้ที่ 4 

     เนื่องจากการสเก็ตช์กบัการพบัให้ออกมาเป็นชดุจริงๆนัน้ ท าได้ยาก จงึเปลี่ยนการสเก็ตช์จากการวาดด้วยมือ 
เป็นการพบักระดาษในลกัษณะของสตัว์ขึน้มาจริงๆ แต่มีการปรับบางสว่นที่ท าให้ใสไ่ด้ มีการซ้อนเลเยอร์ และ
ปรับเปลีย่นสตัว์บางชนิดที่พบัออกมาแล้วดไูม่สวย ไม่เหมาะสม 

 

 

ภาพประกอบที่ 30 สเก็ตช์ครัง้ที่ 4 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 01/12/2556 
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2. เลอืกวสัดุผ้าให้ได้ตรงความต้องการมากที่สดุ มีการเลอืกผ้าตวัอื่นๆมาเปรียบเทียบกนัก่อน แล้วค่อยตัดสนิใจ
เลอืกผ้าที่ให้ความรู้สกึเหมือนกระดาษ และไม่มนัเงามาก 

 

ภาพประกอบที่ 31 ตวัอย่างและสขีองผ้าที่น ามาใช้จริง 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 01/2557 

3. เร่ิมทดลองเทคนิคว่าผ้าชนิดไหนน ามาพบัได้หรือไม่ ได้สหีลงัจากการพบัตรงความต้องการหรือไม่ 

 

ภาพประกอบที่ 32 ทดลองน าผ้ามาพบั 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 02/2557 
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     4. เมื่อทดลองเรียบร้อยแล้วเปรียบเทียบชนิดของผ้าว่าผ้าชนิดไหนดีที่สดุ แล้วจงึน าผ้าชนิดนัน้มาใช้ 

     5. เร่ิมการตดัเย็บ และประกอบสว่นต่างๆ 

 

3.ระยะเวลาการด าเนินงาน 

     1 ภาคการศกึษา 

4.วัสดุอุปกรณ์ในการท างาน 

     1.อปุกรณ์การตดัเย็บ กรรไกร เข็ม ด้าย จักร กาว 

     2.ผ้าสทีี่ต้องการใช้ 

     3.ผ้ากาวแข็ง 

 

 

ภาพประกอบที่ 33 จกัร และอปุกรณ์การตดัเย็บ 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 12/2556 
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ภาพประกอบที่ 34  ผ้ากาวแข็ง 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 12/2556 

5.เทคนิค ขัน้ตอน และกระบวนการ 

     1.เทคนิคการพบัผ้าให้เป็นรูปกวาง 

       เร่ิมจากน าผ้าไปรีดอดักบัผ้ากาวให้แข็ง แล้วน ามาตัดริมผ้าออกให้ขอบเท่ากนัทกุๆด้านและเป็นมุมฉาก 

 

ภาพประกอบที่ 35 ตดัริมผ้าที่ไม่ต้องการออก 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 12/2556 
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       2.ตดัผ้าให้เป็นผืนสีเ่หลี่ยมจตรัุส ขนาด120x120 cmส าหรับท าตวัใหญ่ 

 

ภาพประกอบที่ 36 ผ้าที่ตดัแล้วขนาด120x120 cm 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 12/2556 

      

      3.เย็บประกบผ้าอีกชิน้เพื่อไม่ให้เห็นผ้ากาว 

      4.น าผ้าที่ตดัและเย็บประกบแล้ว มาพบัในแบบโอริกามิรูปกวาง 

  

ภาพประกอบที่ 37 ผ้าที่พบัเป็นรูปกวาง 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 12/2556 
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      5.พบัหลายๆขนาดก่อนจะน าไปประกอบ 

         ขนาดของผ้าที่ตดั ได้แก่ 120x120 cm  100x100 cm  40x40 cm 

 

ภาพประกอบที่ 38 กวางขนาดต่างๆ 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 12/2556 

     6.ขัน้ตอนการสร้างแพทเทิน  

 

ภาพประกอบที่ 39 การสร้างแพทเทินชุด 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 01/03/2557 
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6.ชุดผ้าดิบ 

ชดุผ้าดิบ 1 ได้แรงบนัดาลใจจากกวาง 

 

   
 

ภาพประกอบที่ 40  ชดุผ้าดิบ 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่05/08/2556 

 

ชดุผ้าดิบ 1 ได้รับแรงบนัดาลใจมาจากกวาง ในชุดจะมีกวางตวัใหญ่2ตวั และมีกวางตวัเลก็ๆหลายๆตัวรายล้อม 
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ชดุผ้าดิบ 2 ได้รับแรงบนัดาลใจจาก สนุขัจิง้จอก 

 

       
 

ภาพประกอบที่ 41 ชดุผ้าดิบ 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่05/08/2556 

 

ชดุผ้าดิบ 2 ได้รับแรงบนัดาลใจจาก สนุขัจิง้จอก โดยตวัเสือ้จะท าเป็นสว่นหวั และด้านหน้าของสนุขัจิง้จอก สว่น
กางเกงจะแทนเป็นขาของสนุขัจิง้จอกแทน 
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ชดุผ้าดิบ 3 ได้รับแรงบนัดาลใจจากเสอื 

 

   
 

ภาพประกอบที่ 42 ชดุผ้าดิบ 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่05/08/2556 

 

ชดุผ้าดิบ 3 ได้รับแรงบนัดาลใจจากเสอื ตวัเสือ้ที่เป็นเหมือนเดรสได้พบัหน้าของเสอืและน ามาต่อซ้อนกนัเป็น เล
เยอร์ 3เลเยอร์ ใสก่บักระโปรงทรงตรง 
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บทที่ 4 

ผลการสร้างสรรค์ 

1.ชุดส าเร็จ 

 ครัง้ที่1 

                             
 

ภาพประกอบที่ 43 ชดุส าเร็จครัง้ที่1 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 16/09/2556 

 

      ชดุส าเร็จครัง้ที่1 หลงัจากมีการทดลองท าเทคนิคโอริกามิกบัผ้าดิบ และผ้าชนิดอื่นๆ ชดุนีไ้ด้รับแรงบนัดาลใจ
จากกวาง ซึง่ด้านบนจะเป็นกวางตวัใหญ่สองตวั และรายล้อมด้วยกวางตัวเลก็ๆนบัสบิตวั 
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ครัง้ที่2 

 

ภาพประกอบที่ 44 ชดุส าเร็จครัง้ที่2 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 27/01/2557 

 

     ชดุส าเร็จครัง้ที่2 หลงัจากมีการปรับเปลี่ยนจากครัง้แรก  และมีการเปลีย่นผ้าที่ใช้ 

ชดุด้านซ้ายได้แรงบนัดาลใจจากม้า ตัวเสือ้ตรงไหลจ่ะเป็นหวัม้าสองข้าง ใสก่บักางเกงขาสัน้ 

ชดุกลางได้แรงบนัดาลใจจากกระทิง พบัเป็นกระทิงทัง้ตวั เป็นชดุเดรส 

ชดุขวาได้แรงบนัดาลใจจากเสอื พบัเป็นหน้าของเสอืต่อเลเยอร์สามหน้าเป็นเดรส 
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ครัง้ที่3 

 

 

ภาพประกอบที่ 45 ชดุส าเร็จครัง้ที่3 

ที่มา ภาพถ่ายโดยผู้สร้างสรรค์ วนัที่ 03/03/2557 

 

     ชดุส าเร็จครัง้ที่3 มีการเปลีย่นสีผ้าของแต่ละชดุ ซึ่ง ใช้ผ้าสเีทาแทนสตัว์ผู้ล่า และผ้าสีครีมแทนสตัว์ผู้ถกูลา่ 

ชดุที่1 ได้แรงบนัดาลใจจากม้า มีการปรับจากครัง้ที่2ปรับจากกางเกงเป็นกระโปรง 

ชดุที่2 ได้แรงบนัดาลใจจากกระทิง มีการปรับช่วงคอของชดุให้สวมใสง่่ายขึน้ 

ชดุที่3 ได้แรงบนัดาลใจจากกวาง เป็นชดุเดรสที่มีกวางสองตวัอยู่ด้านหน้า 

ชดุที่4 ได้แรงบนัดาลใจจากเสอื มีการปรับสีผ้าที่ใช้เป็นสเีทาแต่ยังคงเป็นเดรสอยู่ 

ชดุที่5 ได้แรงบนัดาลใจจากลงิ ใช้โครงร่างของลิงมาเป็นโครงร่างของชดุ  

ชดุที่6 ได้แรงบนัดาลใจจากสนุขัจิงจอก ด้านบนของตวัเสือ้จะเป็นลกัษณะของใบหน้าสนุขัจิง้จอก 
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บทที่5 

สรุปผลการสร้างสรรค์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

1.บทวิเคราะห์ผลการสร้างสรรค์ 

      หลงัจากที่ได้ศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัชีวิตความเป็นอยู่ของสตัว์ในทุ่งหญ้าสะวนัน่า ในแอฟริกา เราจะพบกบัสตัว์
นานาชนิดหลากหลายสายพนัธุ์อาศัยอยู่ มีทัง้สตัว์ผู้ล่าและผู้ถกูลา่ซึง่เป็นวิถีชีวิตและวฏัจักรของสตัว์ แต่ในแต่ละ
วิถีชีวิตและความเป็นไปของสตัว์หลากหลายสายพนัธุ์นี ้เราจะพบกบัความต่ืนเต้น  ความสนกุสนาน  ความ
สวยงามที่เกิดขึน้ในทุ่งหญ้า  จงึได้ยิบเอาวฏัของผู้ล่าและผู้ถกูลา่มาใช้ในคอลเลคชัน่การออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
ถ่ายทอดเร่ืองราวผ่านเทคนิคโอริกามิ การพบักระดาษ  การถ่ายทอดเร่ืองราวของสตัว์ป่าผ่านเทคนิคการพบั
กระดาษท าให้เหมือนกบัว่าเราได้อ่านนิทานจากหนงัสอืในวัยเด็ก ท าให้มีความสนกุสนานมากขึน้  ซึง่แท้จริงแล้ว
เร่ืองราวของผู้ลา่และผู้ถกูลา่ในทุ่งหญ้าสะวนัน่านัน้อาจจะดไูม่สวยงามเท่าไหร่ แต่อยากจะสือ่และถ่ายทอด
ออกมาในอารมณ์ของความสนกุมากว่าความเศร้า จงึใช้โอริกามิเข้ามาเป็นตวัช่วยสือ่ ลดทอนความน่ากลวั แต่
ยงัคงเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของสตัว์นัน้ๆไว้ จงึออกมาเป็นคอลเลคชั่นการออกแบบเคร่ืองแต่งกาย ซึง่ไม่เน้นการใช้
งานจริง 

2.อุปสรรคและการแก้ไขปัญหา 

    1.อปุสรรคในเร่ืองของสเก็ตช์ 

ในตอนแรกที่ท าการสเก็ตช์นัน้ยังใช้ไม่ได้คือ การสเก็ตช์กบัสิง่ที่เราจะพบันัน้ไม่อาจเป็นไปไม่ได้ จงึต้องมีการ
เปลีย่นสเก็ตช์ ที่สดุท้ายน าเอาการพบัมาท าเป็นสเก็ตช์เสยีเลย ซึง่ความเป็นไปได้ที่จะท าได้ก็มากกว่า  

     2.อปุสรรคในเร่ืองการเลอืกผ้า 

ผ้าที่ใช้ต้องมีความรู้สกึว่าดดีูเพื่อที่จะท าให้คอลเลคชัน่เราดูสวยขึน้  แต่ผ้าที่ดดีูนัน้เวลาเอาไปรีดอดักบัผ้ากาว
เผ่ือท าให้แข็งไม่สามารถรีดได้ เหมือนกบัว่าผ้ามีการหดตวักบัความร้อนรีดไปเกิดมีฟองอากาศขึน้มาท าให้ผ้าไม่
เรียบสวย จงึต้องเปลีย่นไปใช้ผ้าตวัอื่น แทน ซึง่ถึงแม้จะลดต้นทนุได้เยอะ แต่ไม่ค่อยตอบสนองความต้องการ
เท่าไหร่ แต่มนัก็ดีที่สดุเท่าที่มี 

     3.อปุสรรคการพบัให้เรียบ 

ผ้าที่เอาไปรีดอดัผ้ากาวนัน้มีความแข็งมากเวลพบัให้เป็นตัวๆจงึยาก พบัไปแล้วถึงคอยใช้เตารีดรีดตลอดก็ไม่

เรียบเป็นสนัเหมือนกระดาษ ยงัคงหนาและบวมท าให้ชุดดพูองๆไม่สวย  เลยในไปเข้าเคร่ืองให้ความร้อนในการ

พิมพ์ผ้าเพื่อที่จะอดัผ้าให้เรียบ แต่พออดัออกมาแล้วเรียบได้ดังต้องการ แต่สิง่ที่ตามมาคือกาวที่เราใช้ติดเชื่อม  
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เพื่อไม่ให้หลดุจากกนั เมื่อเจอความร้อนจึงซมึขึน้มาเลอะผ้า ท าให้มีรอยด่างบนผิวผ้า เลยต้องเปลีย่นกาวแล้วท า
ชดุใหม่ 

     4.อปุสรรคในการขนย้าย 

ชดุแต่ละชดุมีความหนาและหนักมากในการขนย้ายแต่ละชิน้จงึท าได้ยากล าบาก เวลาเอาไปอัดความร้อน หรือ
สง่งาน ล าบากมาก ดังนัน้ก็ต้องขนใส่รถตลอดเพื่อไม่ให้ชดุเลอะและขาด   

     5.อปุสรรคในการตดัเย็บ 

เนื่องด้วยชุดมีความหนามาก ทัง้ตัวผ้าและผ้ากาว จงึไม่สามารถเย็บด้วยจักรและมือได้ จงึเปลีย่นเป็นการใช้กาว
ช่วยตอนแรกใช้กาวเทียนในการติดประกอบชดุในสว่นที่พบั แต่พอมีปัญหาว่าเวลาไปอดัความร้อนแล้วมนัซมึ 
เลยต้องเปลีย่นมาใช้กาวติดผ้าโดยเฉพาะแทน แต่สว่นที่เป็นกระโปรงหรือกางเกงที่สามารถเย็บด้วยจกัรได้ก็จะ
ใช้จกัร เพราะจะท าให้งานมีความละเอียดมากกว่า 

 

3.บทสรุป 

     ชดุจริงที่ส าเร็จออกมาอาจจะไม่ค่อยเป็นไปอย่างที่คิดไว้ในตอนแรกเท่าไหร่ แต่ก็พอใจกบัผลงานที่พยายาม
ท าให้ดีที่สดุ และรู้สกึภูมิใจกบัผลงานสร้างสรรค์ครัง้นีม้าก ถงึจะเหนื่อยแต่ก็มีความสขุที่ได้ท า  

     ในการงานแต่ละสิ่งให้ส าเร็จผ่านไปได้ด้วยดีนัน้ สิ่งแรกคือความขยนั ความขยนัจะเป็นแรงผลกัดนัให้เรา
ท างานได้ส าเร็จลลุว่ง อย่างที่สองความอดทน เราต้องมีความอดทนกบัสิง่ที่เราท า ถ้าเราไม่อดทนสิ่งนัน้ก็จะไม่
ส าเร็จ อย่างที่สามความรับผิดชอบ ถ้าเราขาดสิง่นีไ้ปงานที่ท าออกมาก็ไม่เป็นชิน้เป็นอนัอย่างแน่นอน  

     ในการท าศิลปะนิพนธ์ครัง้นี ้ได้สอนหลายสิ่งหลายอย่างให้กบัเรา ไม่ใช่แค่ผลงานที่ออกมาเท่านัน้ แต่ยงัช่วย
หลอ่หลอมให้เติบโตในการงานขึน้ด้วย ถงึแม้ว่าการท างานในครัง้นีจ้ะพบข้อผิดพลาดมากมายแต่ก็สามารถผ่าน
ไปได้ด้วยดีตลอดมา ผลงานที่ได้ท าออกมาก็ถือว่าเป็นน่าพอใจ สิง่ที่พลาดไปก็จะได้เก็บเอาไว้เป็นบทเรียนที่ดี 

 

4.ข้อเสนอแนะ 

    ถ้ามีโอกาสก็อยากจะพฒันาโอริกามิในรูปแบบอื่นๆที่มีความน่าสนในและสามารถสวมใส ่เน้นการใช้งานได้จริง

ด้วย เพราะยังมีความหลงใหลในศิลปะการพบักระดาษอยู่อีกไม่น้อย 
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บรรณานุกรม 
    
เว็บไซต์ 
 
“การพบักระดาษ”    http://www.origami-resource-center.com/chinese-zodiac.html 
 
“คลบัโอริกามิ”    http://en.origami-club.com/ 
 
“คลบัโอริกามิของไทย”   http://www.thaiorigami-club.net46.net/ou.php 

“สตัว์ป่าสะวนัน่า”  http://www.verdantplanet.org/catsoftheworld/cat_lion.php 
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ประวัติผู้สร้างสรรค์ 

ชื่อ น.ส. กรรณิการ์   เรืองเกตุ 

รหสันักศกึษา 04530252 

เกิดวนัที่ 19 ตลุาคม 2534 

วฒุิการศึกษา  

จบการศกึษาระดบัชัน้อนบุาลจากโรงเรียนสเุหร่าคลองเก้า 

จบการศกึษาระดบัประถมศึกษาตอนต้นและปลายจากโรงเรียนสเุหร่าคลองเก้า 

จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาต้อนต้นและปลายจากโรงเรียนนวมินทราชินทูิศ สตรีวิทยา๒ 

ประวติัการท างานที่ผ่านมา 

ปี 2554-สง่ผลงานประกวดของทางสปาย 

ปี 2554-สง่ผลงานออกแบบชดุแต่งกายประจ าชาติ 

 

 


