
 

 

 

 

รายงาน 

เรื่อง การจัดท าการพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์  

(Online Course) มีรายวิชาดังนี้ 

วิชา  ทฤษฎีหัตถกรรม   รหัสวชิา 20309-2001 

แผนกวิชาอุตสาหกรรมเครื่องหนัง ปีการศึกษาที่ 1/2563 
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ค าน า 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทาง
กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีนโยบายเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างๆตาม
ระดับชั้นเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงปริญญาตรี โดยค านึงถึงความรู้และความปลอดภัย
ของชีวิตเป็นส าคัญ ทางส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงมอบหมายให้วิทยาลัย
ศิลปหัตถกรรมกรุงเทพตามค าส่ังที่ 800/2563 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 พัฒนาส่ือการ
เรียนการสอนออนไลน์ในลักษณะการถ่ายทอดผ่านทางทีวีดิจิตอล  53 กับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศ และบน Application Deep เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในปีการศึกษา 2563 นั้น 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยให้
สามารถน าส่ือและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาและทบทวน
บทเรียนได้อย่างสะดวกและมีการปรับรูปแบบการจุดการศึกษาให้สอดคล้องรับกับสถานการณ์ 
สามารถน าไปใช้ในการศึกษาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

ดังนั้นวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพจึงผลิตส่ือการเรียนการสอน วิชาทฤษฎี
หัตถกรรม รหัสวิชา 20309-2001 เพื่อมุ่งหวังให้ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ประชาชนผู้สนใจ
ได้ศึกษาและสามารถเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป 

 

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 
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บทสรปุผูบ้รหิาร 

การผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้โครงการพัฒนาชุดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (Online Course) รายวิชาทฤษฎีหัตถกรรม รหัสวิชา 20309-2001 ช่วงสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และปกติมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนผู้สนใจได้ศึกษา ปฏิบัติและสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ โดยการท าโครงการครั้ง
นี้อาศัยหลักการท างานเป็นทีม และเครือข่ายออนไลน์ในการผลิตส่ือการเรียนการสอนผ่านทาง
ดิจิตอลช่อง 53 ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน่าเชื่อถือของข้อมูลจากคณะกรรมการกลาง 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยเพิ่มขึ้น 

ผลจากการผลิตส่ือวิชาทฤษฎีหัตถกรรม รหัสวิชา 20309-2001 ครั้งนี้เนื้อหา
ของรายวิชาอยู่ในระดับ B ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถใช้ในการเผยแพร่สู่สาธารณชนได ้

 

                                                                            ฝ่ายวิชาการ 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 



 

 
 
 
 
 

วิชา ทฤษฎีหัตถกรรม  
รหัส 20309-2001 
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ใบวิเคราะห์เนื้อหา 

รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จุดประสงค์รายวิชา 
1. เขาใจเกี่ยวกบประวัติและวิวัฒนาการส าหรับงานหัตถกรรม  
2. เลือกใชวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับงานหัตถกรรม ประยุกต์ใชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยค านึงถึง ทรัพยากร
และส่ิงแวดลอม  
3. ตระหนักและเห็นคุณคางานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัต ิ 
 สมรรถนะรายวิชา 
1. เขาใจประวัติและวิวัฒนาการส าหรับงานหัตถกรรมตามหลักการ  
2. เลือกใชวัสดุ อุปกรณ์ ตามลักษณะงานหัตถกรรม  
3. ประยุกต์ใชตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยค านึงถึงทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาประวัติ ประเภท กระบวนการผลิต/วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ/ท่ีใชในการผลิตงานหัตถกรรมงาน  
พิมพ์ยอมงานหนังเครื่องปั้นดินเผางานไมไมไผ หวายเครื่องรักงานโลหะรูปพรรณและงานหลอ 
ตารางวิเคราะห์เนื้อหา (ให้จัดท าเป็นข้อๆ) 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
ศึกษาทฤษฎีหัตถกรรม 
-งานพิมพ์ย้อม 
-งานหนัง 
-งานเคร่ืองปั้นดินเผา 
-งานไม้ ไม้ไผ่ หวาย 
-งานเคร่ืองรัก 
-งานโลหะรูปพรรณ  
-งานหล่อ 
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โครงการสอนออนไลน ์

รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เร่ืองที่ ชื่อเร่ือง ผู้สอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1 เรื่องทฤษฎีหัตถกรรม แนะน า

งานหัตถกรรมท้ังสาขางาน 
ครูรุงเพชร ยืนเพ็ง - Power Point ,Video การสอน 

- ใบความรูประกอบการสอน 
-แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 

2-3 งานพิมพ์ยอม/มัดยอม ครูฐิติพันธ์ อุนกาศ - Power Point ,Video การสอน 
- ใบความรูประกอบการสอน 
- ใบงาน 
-แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 

4-5 งานหนัง/เครื่องมือ/เครื่องจักร ครูถาวร อินทานนท์ - Power Point ,Video การสอน 
- ใบความรูประกอบการสอน 
- ใบงาน 
-แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 

6-7 เครื่องปั้นดินเผา ครูรุงเพชร ยืนเพ็ง - Power Point ,Video การสอน 
- ใบความรูประกอบการสอน 
- ใบงาน 
-แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 

8-9 งานเครื่องรัก ครูภาคภูมิ พุมโพธิ์ทอง - Power Point ,Video การสอน 
- ใบความรูประกอบการสอน 
- ใบงาน 
-แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 

10-12 งานหวาย ครูรุงเพชร ยืนเพ็ง - Power Point ,Video การสอน 
- ใบความรูประกอบการสอน 
- ใบงาน 
-แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 

งานไม งานไมไผ ครูสรสรี สุประภา 

13-14 งานหลอ ครูภาคภูมิ พุมโพธิ์ทอง 
 
 
 

- Power Point ,Video การสอน 
- ใบความรูประกอบการสอน 
- ใบงาน 
-แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 
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15-16 งานโลหะรูปพรรณ/สรุป ครูรุงเพชร ยืนเพ็ง - Power Point ,Video การสอน 
- ใบความรูประกอบการสอน 
- ใบงาน 
-แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน 

หมายเหตุ ผูสอนอาจด าเนินการในลักษณะ Team Teaching ตามความถนันในแตละเนื้อหา 
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เรื่อง 1  
วิชาทฤษฎีหัตถกรรม 
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 สื่อประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 1 
ชื่อเร่ือง ทฤษฎีหัตถกรรม 
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เรื่องที่ 2-3 

ช่ือเรื่อง งานพิมพ์มัดยอม 
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 แบบทดสอบก่อนเรียน 
รายวิชา ทฤษฏีหัตถกรรม รหัส 20309-2001 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 2-3 
ชื่อเร่ือง งานพิมพ์มัดย้อม 

ค าสั่ง : .ให้นกัเรียนเลือกค าตอบข้อที่ถกูต้องที่สดุเพียงข้อเดียว 
1.การท าผามัดยอมเริ่มตนขึ้นในทวีปใด  

ก.เอเชีย 
ข.แอฟิกา 
ค.ยุโรป 
ง.อเมริกา 

 

2.ในทวีปอเมริกาเริ่มมีการมัดยอมจากชนชาติใด 
ก.โคลัมเบีย 
ข.เม็กซิโก 
ค.กัวเตมาลา 
ง.อเจนตินา 

 

3.หลังจากท่ีประเทศอินเดียไดมีการพัฒนาการมัดยอมใหดีขึ้น ไดแผวัฒนธรรมไปยังชาติใด 
ก.ญี่ปุุน 
ข.จีน 
ค.อินโดนีเชีย 
ง.ไทย 

 

4.ประเทศอินโดนีเชียไดรับวัฒนธรรมการมัดยอมมาจากชาติใด 
ก.ญี่ปุุน 
ข.จีน 
ค.อินโดนีเชีย 
ง.ไทย 

 

5.ผา แบงออกเป็นกี่ประเภท 
ก. 1 ประเภท 
ข. 2 ประเภท 
ค. 3 ประเภท 
ง. 4 ประเภท 
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6.ผา ท่ีท ามาจากเสนใยธรรมชาติ ไดมาจากอะไร 
ก. ฝูาย นุน ขนสัตว์ 
ข. พืชผัก ดอกไม ผลไม  
ค. หอย กอนหิน กิ่งไม 
ง. ใยกัญชา มูลสัตว์ กระดูก 

 

7.สียอมผา แบงออกเป็นกี่ประเภท 
ก. 1 ประเภท 
ข. 2 ประเภท 
ค. 3 ประเภท 
ง. 4 ประเภท 

 

8.สีแดง จากธรรมชาติ ไดจากอะไร 
ก. ดอกดาวเรือง 
ข. ดอกอัญชัญ 
ค. คล่ัง 
ง. แกนฝาง 

 

9.การมัดยอมหมายถึง 
ก. การท าใหผาเกิดรอย ลวดลายท่ีตองการ 
ข. การยอมสีผาเกาใหเป็นผาใหม 
ค. เทคนิคการถนอมผา 
ง. การออกแบบเส้ือผา 

 

10.โซเดียม ซิลิเกต คือ 
ก. น้ ายากันสีตก 
ข. น้ ายาซักผายอมสี 
ค. น้ ายาปรับผานุม 
ง. น้ ายารีดผาเรียบ 
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 ใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ 
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 

หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 2-3 
ชื่อเร่ือง งานพิมพ์-ย้อม 

งานพิมพ์-ย้อม 
ผ้ามัดย้อม           
              ผามัดยอม หมายถึง การท าใหผาเกิดรอยตางๆ โดยใชเทคนิคการท าลวดลายโดยการมัด การพับ 
การเย็บ และใชอุปกรณ์อื่นๆ ใหเป็นลวดลายตามท่ีตองการ 
          การท าผามัดยอมอาจเริ่มเกิดขึ้นโดยไมไดต้ังใจของคนในสมัยโบราณ โดยนักมนุษย์วิทยาสันนิษฐานวา 
อาจมีแนวความคิดมาจากการฟอกสีออกดวยแสงอาทิตย์โดยบังเอิญ ซึ่งหลักฐานความรูท่ีพอจะเช่ือถือไดแสดง
ใหเห็นวา ประเทศในยุคแรกๆท่ีมีการมัดยอมผาคือ อินเดีย จีน ญี่ปุุน อินโดนีเซีย และแอฟริกาท่ีมี
ความคุนเคยกับเทคนิคการใชสียอมท่ีมีอยูอยางอุดมสมบูรณ์ 
          ในประเทศอินเดียผามัดยอมเป็นท่ีรูจักกันในชนบทสมัยกอน ซึ่งพบหลักฐานจากเศษผาเมื่อ 5,000 ปี
กอน สะทอนใหเห็นถึงความรูและประสบการณ์ในการใชสียอม เชน สาหรี (Sari) เป็นตน 
          การมัดยอมนั้นจะมีหลายรูปแบบและเทคนิคความสวยงามท่ีแตกตางกันไปตามแตละประเทศ ซึ่งอาจ
ขึ้นอยูกับวัฒนธรรมของแตละชนชาติ ชวงเวลาในการคนพบ หรือสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเป็นวัตถุดิบในการทา
มัดยอม แตส่ิงท่ีเหมือนกันของผามัดยอมในทุกชนชาติและทุกๆวัฒนธรรมนั่นก็คือ การพยายามพัฒนาและ
สรางสรรค์ผลงานใหมๆใหสวยงามและเจริญรุงเรืองอยูเสมอ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้ังเดิมใหคงอยู
ตอไปในอนาคต 
รูปแบบของผ้ามัดย้อม 

การมัดยอม เป็นการมัด ผูก เย็บ หนีบ หรือเป็นการ “กันสี” ในสวนใดสวนหนึ่งของผาท่ีผูยอมไม
ตองการใหเกิดสีท่ีจะยอมในครั้งนั้นๆ โดยใชวัสดุตางๆ เชน เหรียญ เชือกปอ เชือกฟาง  ไมหนีบ ดายหรือ
ถุงพลาสติกมาเป็นวัสดุชวยในการกันสี รวมกับการมวน พับ จับจีบ ขย า หรือเย็บผา ซึ่งจะใหผลลัพธ์ของลายท่ี
แตกตางกนออกไป ท้ังนี้ขึ้นอยูกับกลวิธีในการออกแบบสี และการผสมผสานเทคนิคตางๆ เขาไวดวยกันของผู
ยอม โดยเรียกวาการสรางลวดลายดวยกรรมวิธีนี้วา “ผามัดยอม” 

มัดยอม (tie-dye) มีความหมายตรงตามตัวอักษร คือ น าผามามัดดวยวัสดุตางๆแลวน าไปยอมสี โดย
ใชวิธีการกันสีดวยวัสดุบางอยาง เชน ยางรัด เชือก หมุดปักผา ตัวหนีบกระดาษ หรือการเย็บ ซึ่งจะชวยกัน
ไมใหสีแทรกซึมลงไป การออกแบบ การกันสีขึ้นอยูกับวัสดุท่ีใช นอกนั้นผลการออกแบบยังขึ้นอยูกับปริมาณสี
ยอมและการแทรกซึมของสีในผืนผาท่ีมัดดวย การท าใหผาเกิดรอยดาง โดยใชเทคนิคการท าลวดลายโดยการ
มัด การพับ การเย็บ และอุปกรณ์อื่น ๆ ใหเป็นลวดลายตามท่ีตองการ การท าผามัดยอมอาจเริ่มเกิดขึ้นโดย
ไมไดต้ังใจ การฝึกหัดมัดยอมบนเนื้อผาไดเคยท ากันมาเกือบทุกสวนของโลก ประวัติการท าผามัดยอมไดเริ่มตน
ท ากันมาแลวในสมัยเอเชียโบราณแผขยายไปยังตอนกลางของทวีปอินเดียไปยังมาเลเซีย และขามไปยัง
แอฟริกา การทอผาท่ีมีมาแตโบราณนอกจากจะขุดพบในสมัยจีนโบราณแลว ยังมาจากพวกคาราวานใน
สมัยกอนรวมท้ังท่ีมาของการท าไหมก็เริ่มในยุคนี้ดวย 

ในทวีปอเมริกาเริ่มการมัดยอมจากชาวโคลัมเบียในยุคแรก เพื่อการท าวงกลม และส่ีเหล่ียม ดวยแบบ
สีงาย ๆ เป็นที่นิยมในเม็กซิโก กัวเตมาลา เปรูเดลิเวีย ปาลาไว และอาเจนตินา ในอเมริกาใตและชาวอินเดีย
แดง การท าผามัดยอมอาจไดรับการพัฒนาใหดีขึ้นในตอนตนสมัยของประเทศอินเดีย กอนท่ีจะมาถึงประเทศ
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ญี่ปุุน เส้ือผาของคนท่ัวไปแสดงใหเห็นถึงการเขียนภาพสีน้ าบนผนังและเพดานถาท่ี อจันตาเป็นแบบวงกลมสี
ขาวคลายกับจะท าใหเห็นเป็นเหมือนการท าหางวงกลม ซึ่งเป็นท่ีรูจักในอินเดียวาปรังใจหรือติดไดเพียงสวน
หนึ่ง การยอมสีเดียวกันแตผาคนละชนิด สีท่ีออกมาอาจไมเหมือนกัน และผาแตละชนิดจะดูดซึมสีไดไมเทากัน
ดวย ผามัดยอมท่ีมีในประเทศไทยและกัมพูชานั้นเป็นเครื่องแสดงใหเห็นวาการมัดยอมเริ่มตนมาจากสอง
ประเทศนี้แพรหลายเขาไปยังประเทศ อินโดนีเซีย วิธีการมัดยอมยังน าไปใชในการตกแตงผาไหมช้ันดีเพื่อใชท า
ผาคลุมไหล สไบ และโสรง ส าหรับชายหญิงของชาวชวาและบาหลี 

การมัดยอมในแตละประเทศแสดงใหเห็นถึงการออกแบบท่ีแตก ตางกันและลักษณะการใชสีซึ่งผูผลิต
สามารถวางแนวทางและรูปแบบของผาเพื่อ ผลิตออกไปท่ัวโลก ในระยะเวลาท่ีแตกตางกันตามรูปแบบของ
วัฒนธรรม  
ชนิดของผ้า 
ชนิดของผานั้นแบงออกเป็น 2 ประเภท 
           เสนใยธรรมชาติ คือเสนใยท่ีไดจากธรรมชาติ ซึ่งไดจากสวนตางๆของพืช ไดแก เสนใยจากเมล็ดเชน 
ฝูาย นุน เสนใยจากใบ เชน ใยสับปะรด เสนใยท่ีไดจากเปลือกผลไม เชน ลินิน ผาปอ ใยกัญชา และท่ีไดจาก
สัตว์ เชน ผาขนสัตว์ ผาไหม ซึ่งเสนใยท่ีไดจากขนสัตว์มีคุณสมบัติท่ัวไปคลายโปรตีน เมื่อเปียกน้ าความเหนียว
และความแข็งแรงจะลดลง ถาถูกแสงแดดเป็นเวลานานจะสลายตัวหรือกรอบ เสนใยธรรมชาติจะสามารถยอม
สีออกมาไดดีและตรงเกือบทุกสี 
           เสนใยสังเคราะห์ เป็นเสนใยประดิษฐ์ชนิดหนึ่งท่ีเป็นพอลิเมอร์ ไมใชเซลลู โลส คือผลิตขึ้นโดยใช
วัตถุดิบท่ีเป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ ซึ่งผลผลิตจากอุตสาหกรรมปิโตรเลียมท้ังหมด มนุษย์ท าเสนใยชนิดนี้ขึ้น
เพื่อทดแทนเสนใยธรรมชาติ เนื่องจากปัจจุบันเสนใยธรรมชาติลดนอยลงเรื่อยๆ ในดานของการยอมสีนั้น สีท่ี
ออกมาอาจไมเหมือนกัน และผาแตละชนิดจะดูดซึมสีไดไมเทากันดวย 
สีย้อม 
            สียอมธรรมชาติ เป็นสีท่ีใชกันในสมัยกอนประวัติศาสตร์ประมาณ 5,000 ปี เนื่องจากในสมัยนั้น
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติยังอุดมสมบูรณ์ จึงสามารถหาทรัพยากรตางๆ มาประยุกต์ใชในการท าสีโดยงาย โดย
สกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ ไมวาจะเป็นสีท่ีไดจากสวนตางๆของพืช เชน ตนไม เปลือก ราก แกน ใบและผล 
เป็นตน 
ตัวอยางสีท่ีไดจากธรรมชาติ 

-สีมวง ไดจากลูกหวา อัญชัน 
-สีคราม ไดจากรากและใบของตนครามน ามาผสมน้ าปูนขาวและน้ า และตนฮอม 
-สีชมพู ไดจากตนฝาง ตนมหากาฬ 
-สีเขียว ไดจากใบหูกวาง เปลือกตนมะริด เปลือกกะหูด 
-สีเขียวออน ไดจากเปลือกมะพราวออน ใบมะมวง เปลือกผลทับทิม 
-สีเหลือง ไดจากแกนขนุน ขม้ินชัน 
-สีเหลืองอมสม ไดจากดอกค าฝอย 
- สีสม ไดจากเปลือกและรากยอ 
-สีแดง ไดจากเปลือกยอ ดอกค าฝอย แกนฝาง ลูกค าแสด 
-สีน้ าตาลแก ไดจากเปลือกไมโกงกาง 
-สีด า ไดจากลูกมะเกลือ ลูกกระจาย ตนกะเม็ง ผลและเปลือกของสมอ 

          
 



28 
 

 สีรีแอ็คทีฟ เป็นสีเพนท์ผาบาติกชนิดผงละลายในน้ ารอนในอัตราสวนประมาณ สี 1 ชอนชา ตอน้ าครึ่งแกว 
ความเขมของสีขึ้นอยูกับการผสมน้ ามาก-นอย ใชระบายโดยตรงลงบนผาใยธรรมชาติเทานั้น เชน ฝูาย ลินิน 
ปุานมัสลิน ไหม สาลู เรยอง เมื่อสีแหงดีแลวตองใชน้ ายาโซเดียม ซิลิเกต เป็นตัวยึดใหสีติดผา กันสีตก โดยวิธี
จุมหรือทาใหท่ัวชิ้นงาน ถาสีสวนไหนท่ีไมติดโซเดียม ซิลิเกต สีจะตกหลุดไมติดผา และในขณะท่ีระบายสีลงผา 
ถาโดนน้ าสีจะดางเป็นดวงทันที 
          โซเดียม ซิลิเกต เป็นน้ ายากันสีตก มีลักษณะเหลวใส ขาวขุน คลายกาว แบงขายเป็นกิโล มีความ
เขมขนตางกันไป การใชงานจุมซิลิเกต ไมตองผสมน้ าใหเจือจาง ใหใชซิลิเกตเขมขน เพื่อใหสีติดผาไดดี ไมตก 
ไมเลอะจุมแลวบิดหมักไวประมาณ 2 ช่ัวโมง แลวจึงน าไปลางน้ าเอาสีตกคางออกหลายๆน้ า จนเห็นวาน้ าใสดี
ไมมีสีตกคาง ก็ท าความสะอาดดวยน้ าผงซักฟอก ลางออกใหหมด น าไปบิดตากแหงในท่ีรม แลวน าไปใชไดเลย 
รูปแบบของการออกแบบลายมัดย้อม 

อุปกรณ์ในการท าผามัดยอม 
1. ผา ผาท่ีใชในการมัดยอมเป็นผาท่ีทอจากเสนใยธรรมชาติ เชน ผาฝูาย ผาลินิน และผาไหม ซึ่ง

จะตองน าไปซักน้ าเปลา ตมในน้ าเดือด หรือแชแลวซักในน้ าสบูออนๆ กอนเพื่อช าระส่ิงสกปรกหรือเคมีท่ี
เคลือบบนผิวผาออกเสียกอน ผานั้นจึงจะสามารถน ามายอมแลวติดสีไดดี สวนผาท่ีทอจากเสนใยสังเคราะห์จะ
น ามายอมแลวไมไดสีท่ีดีนักเนื่องจากเสนใยไมดูดซับสี ยกเวนเสนใยสังเคราะห์จากเสนใยพืช เชน ผาเรยอน ซึ่ง
สามารถน ามายอมไดสีท่ีดี บางครั้งผูยอมอาจจะน าผาท่ีจะยอมไปท าการฟอกสีใหพื้นผาเป็นสีขาวท่ีสุด
เสียกอน  โดยการน าไปชุบในน้ ายาเคมีส าหรับฟอกสีผาเสียกอนก็ได 

2. ภาชนะท่ีใชในการมัดยอม ควรจะเป็นภาชนะท่ีมีขนาดใหญ ซึ่งสามารถจุมผาลงไปไดท้ังผืนท่ี
ตองการจะยอม อาจใชเป็นภาชนะโลหะเคลือบ สแตนเลส หรือพลาสติกตามแตวิธีของผูยอมวาจะใชการยอม
รอนหรือยอมเย็น 

3. วัสดุกันสี เชน เชือกตางๆ ดาย ยางวง ถุงพลาสติก ไมหนีบ ลูกปัด หมุดไม กอนกรวดหรือวัสดุ
อื่นๆ ตามแตการออกแบบลวดลายของผูยอม 

4. สีท่ีใชในการยอม มีท้ังสีทางเคมีท่ีมีขายท่ัวไปตาม 
5. อุปกรณ์อื่นๆ เชน กรรไกร เขม ท่ีเลาะดาย และถุงมือยาง เป็นตน 

การเตรียมตัวท าปฏิกิริยา 
ตัวท าปฏิกิริยาคือวัตถุดิบท่ีจะมาชวยเพิ่ม และเปล่ียนสีสันใหไดสีท่ีหลากหลายข้ึนจากเดิม ซึ่งแตละตัว

จะท าใหผาท่ียอมเปล่ียนเป็นสีตางๆ เชน เขมข้ึน จางลง หรือเปล่ียนเป็นสีอื่นๆ แตก็อยูในโทนสีเดิม ขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติของสารดังกลาว ดังนี้ 

1. น้ าดาง ไดจากการน าขี้เถาจากเตาไฟท่ีเผาไหมแลวประมาณ 1 -2 กิโลกรัม มาผสมใหละลายกับ
น้ าประมาณ 10 - 15 ลิตร ในภาชนะ เชน ถังน้ าหรือ แกลลอน แลวปลอยท้ิงไวใหตกตะกอน ประมาณ 1 -2 
วัน หลังจากนั้นคอยๆ เทกรองเอาน้ าท่ีใสๆ ท่ีไดจากการหมักขี้เถา มาเป็นน้ าหัวเช้ือ ซึ่งสามารถใสขวดแลวเก็บ
ไวไดนานเทาไหรก็ได น้ าดางขี้เถาท่ีดีจะตองใสและไมมีกล่ินเหม็น ปริมาณท่ีใชในแตละครั้ง น้ า 1 ถัง ใชน้ า
ดางประมาณ ครึ่งขวดลิตร เป็นตน 

2. น้ าปูนใส ไดจากการน าปูนขาวเค้ียวหมากขนาดเทาหัวแมมือ มา ละลายกบน้ า 1 ถัง(ประมาณ 
15 - 20 ลิตร) ท้ิงไวใหตกตะกอนรินเอาเฉพาะน้ าท่ีใสๆ เทานั้น น้ าปูนใสท่ีดีจะใส และไมมีกล่ิน 

3. น้ าสารสม ไดจากการน าสารสมท่ีเป็นกอนมาแกวงใหละลายกับน้ าแลวกรอง หรือตักเอาน้ าใชเลย
ก็ได น้ าสารสมจะใสและไมมีกล่ิน 
 
เทคนิคการมัดย้อม 
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เสาวนิตย์ กาญจนรัตน์ ( 2543) ไดเขียนวิจัยถึงหลักการส าคัญในการมัดยอมผาในงานวิจัยเรื่องการ
ออกแบบลวดลายหัตถกรรมผามัดยอมดวยสีเคมี หลักการส าคัญในการท ามัดยอมคือ สวนท่ีถูกมัดคือสวนท่ีไม
ตองการใหสีติด สวนท่ีเหลือหรือสวนท่ีไมไดมัดคือสวนท่ีตองการใหสีติด การมัดเป็นการกันสีไมใหสีติดนั่นเอง 
ลักษณะท่ีส าคัญของการมัดมีดังนี้ 

1. ความแนนของการมัดกรณีแรก มัดมากเกินไปจนไมเหลือพื้นท่ีใหสีแทรกซึมเขาไปไดเลย ผลท่ีไดก็
คือ ไดสีขาวของเนื้อผาเดิม อาจมีสียอมแทรกซึมเขามาไดเล็กนอย อยางนี้เกิดลายนอยกรณีท่ีสอง มัดนอย
เกินไป เหลือพื้นท่ีใหสียอมติดเกือบเต็มผืน อยางนี้ เกิดลายนอยเชนกน ท้ังผืนมีสียอมแตแทบไมมีลายเลยกรณี
ท่ีสาม มัดเหมือนกันแตมัดไมแนน อยางนี้เทากับไมไดมัดเพราะหากมัดไมแนนสีก็จะแทรกซึมผานเขาไปไดท่ัว
ท้ังผืน 

2. การใชอุปกรณ์ชวยในการหนีบผาแลวมัด เพื่อใหเกิดความแนน และเกิดลวดลายตามแมแบบท่ีใช
หนีบ ดังนั้นลายสวยเพียงใดขึ้นอยูกับการออกแบบแมแบบท่ีจะใชหนีบดวย 

3. ความสม่ าเสมอของสียอม สียอมท่ีติดผาจะสม่ าเสมอไดขึ้นอยูกับอุณหภูมิความรอนขณะน าผาลง
ยอม และการกลับผาไปมาการขย าผาเกือบตลอดเวลาของการยอมหนึ่งถึงหนึ่งช่ัวโมงครึ่งกอนท่ีจะแชผาไว 
การสร้างลวดลายผ้ามัดย้อม 

การคิด ประดิษฐ์ลายผา ขึ้นอยูกับจินตนาการและการสังเกตของแตละคน ซึ่งการมัดแตละครั้งหรือ
แตละคน  ลายผาท่ีไดจะไมเหมือนกัน แตก็สามารถปรับปรุง หรือออกแบบใหใกลเคียง หรือ คลายกัน
ได  ขึ้นอยูกับการสังเกตและพัฒนาการของแตละคนดวย ซึ่งการมัดลายแบบพื้นฐานอยางงายมี 4 แบบ ดังนี้ 

1. การพับแลวมัด กลาวคือ เป็นการพับผาเป็นรูปตางๆ แลวมัดดวยยางหรือ เชือก ผลท่ีไดจะได
ลวดลายท่ีมีลักษณะลายดานซายและลายดานขวาจะมีความใกลเคียงกัน แตจะมีสีออนดานหนึ่งและสีเขมดาน
หนึ่ง เนื่องจากวาหากดานใดโดนพับไวดานในสีก็จะซึมเขาไปนอย ผลท่ีไดก็คือจะมีสีจางกวานั่นเอง      

2. การหอแลวมัด กลาวคือ เป็นการใชผาหอวัตถุตางๆ ไวแลวมัดดวยยางหรือเชือก ลายท่ีเกิดขึ้นจะ
เป็นลายใหญหรือเล็กขึ้นอยูกับวัตถุท่ีน ามาใช และลักษณะของการมัด เชน การน าผามาหอกอนหินรูปทรง
แปลกๆ ท่ีมีขนาดไมใหญนัก แลวมัดไขวไปมา โดยเวนจังหวะของการมัดใหมีพื้นท่ีวางใหสีซึมเขาไปได อยางนี้
ก็จะมีลายเกิดข้ึนสวยงามแตกตางจากการมัดลักษณะวัตถุอื่นๆ ดวย 

3. การขย าแลวมัด กลาวคือ เป็นการขย าผาอยางไมต้ังใจแลวมัดดวยยางหรือเชือก ผลมี่ไดจะได
ลวดลายแบบอิสระ เรียกวาลายสวยแบบบังเอิญ ท าแบบนี้อีกก็ไมไดลายนี้อีกแลว เนื่องจากการขย าแตละครั้ง
เราไมสามารถควบคุมการทับซอนของผาได ฉะนั้นลายท่ีไดเป็นลายท่ีเกิดจากความบังเอิญจริงๆ เปรียบเทียบ
เหมือนกับการท่ีเราเห็นกอนเมฆ กอนเมฆแตละกอนจะมีลักษณะแตกตางกัน และเมื่อผานสักครูลายหรือ
ลักษณะของกอนเมฆก็จะเปล่ียนไป เราเรียกวาลายอิสระ หรือรูปรางรูปทรงอิสระนั่นเอง 

4. พับแลวหนีบ  กลาวคือ เป็นการพับผาเป็นรูปแบบตางๆ แลวเอาไมไอศกรีม หรือไมไผผาบางๆ 
หนีบไวทั้งสองขางเหมือนปิ้งปลา ตองมัดไมใหแนน ภาพที่ออกมาก็จะเป็นรูปตางๆ เชน รูปดอกไม รูปส่ีเหล่ียม 
เป็นตน 
การสร้างลวดลายบนผืนผ้าด้วยวิธีการกันสีย้อม มี 3 วิธี ได้แก่ 

1. มัดหมี ่
2. มัดยอม 
3. บาติก 
มัดหมี่ และมัดยอมเป็นช่ือคลายกันมาก ราชบัณทิตยสถาน (2546 :851 ,895) อธิบายวา มัด 

หมายถึง ผูกรัดเขาดวยกัน ผูกรัดใหแนน มัดหมี่ หมายถึงกรรมวิธีการทอผาอยางหนึ่ง เอาเชือกมัดดายหรือ
ไหมเป็นเปลาะๆตามลายแลวยอมสีเมื่อน าเสนดายเหลานั้นมาทอแลวจะไดลวดลายตางๆตามท่ีมัดไว เรียกผาท่ี
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ทอดวยกรรมวิธีเชนนี้วา ผามัดหมี่ สวนค าวา ยอม หมายถึง ชุบดวยสี อาบดวยสี หรือผา เป็น สีตาง ๆดวยการ
ชุบลงในน้ าสี ดังนั้น มัดหมี่กับมัดยอมจึงตางกันท่ีกรรมวิธี มัดหมี่เป็นการน าเสนใยมามัดแลวยอมสีแลวน าเสน
ใยมาทอเป็นผืนผาใหเกิดลวดลาย สวนมัดยอมเป็นการน าผาทอสีมามัดและยอมใหเกิดลาย ดวยกรรมวิธีเชนนี้
วา ผามัดหมี่ สวนค าวา ยอม หมายถึง ชุบดวยสี อาบดวยสี ท าใหไดไหม หรือผา เป็น สีตาง ๆ ดวยการชุบลง
ในน้ าสี ดังนั้น มัดหมี่กับมัดยอมจึงตางกันท่ีกรรมวิธี มัดหมี่เป็นการน าเสนใยมามัดแลวยอมสีแลวน าเสนใยมา
ทอเป็นผืนผาใหเกิดลวดลาย สวนมัดยอมเป็นการน าผาทอสีมามัดและยอมใหเกิดลาย 
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 สื่อประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฏีหัตถกรรม รหัส 20309-2001 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 2-3 
ชื่อเร่ือง งานพิมพ์มัดย้อม 
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 ใบงานประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฏีหัตถกรรม รหัส 20309-2001 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 2-3 
ชื่อเร่ือง งานพิมพ์มัดย้อม 

แบบฝึกหัดการท าผ้ามัดย้อม 
ค าสั่ง : ให้นักเรียนท าผ้ามัดย้อม โดยออกแบบลวดลายตามที่ต้องการ 
 
ขั้นตอนและวิธีการท า 
   วัสดุและอุปกรณ์ (เตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้) 

1.ผ้าหรือเสื้อยืดสีขาว  
2.ยางรัด 
3.ถุงมือยาง 
4.ถุงพลาสติก 
5.สีย้อมผ้า 
6.น้ าเปล่า 
7.น้ ายากันสีตก 
8.กะละมัง 
9.ตะแกรง 
 

1. น าเสื้อเปล่าหรือ ผ้า ไปซักเพือ่ทดสอบและลา้งแป้งที่ติดมากับผ้า และน าไปชุบน้ ายากันสีตก แล้วบิด
ให้แนน่ หมาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45 
 

 
 
2. กางเสื้อเปล่าหรือ ผ้า ใหเ้รียบตึง แล้วพับผ้าตามแบบที่เราต้องการ ใช้ยางรัดรัดให้แน่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. น าไปหยอดสี หรือย้อมสี บบีสีลงบนเสื้อ ดีไซน์ออกมาได้ตามใจ 
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4. น าเสื้อที่บบีสีลงไปแล้วใส่ถุงพลาสติก น าไปตากแดด ทิ้งไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง 
  
 
 
5.เม่ือครบก าหนดแล้ว ให้น าเสือ้มาซักในน้ าสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.เม่ือซักสี จนผ้าสะอาดและไม่มีสีตกแล้ว น าผ้าไปตาก เสร็จสิ้นกระบวนการ 
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 แบบทดสอบหลังเรียน 
รายวิชา ทฤษฏีหัตถกรรม รหัส 20309-2001 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 2-3 
ชื่อเร่ือง งานพิมพ์มัดย้อม 

ข้อสอบหลังเรียน  
ค าสั่ง 

ใหผูเรียนท าแบบทดสอบ จ านวน 10 ขอ โดยเลือกค าตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 
1.การท าผามัดยอมเริ่มตนขึ้นในทวีปใด  

ก.เอเชีย 
ข.แอฟิกา 
ค.ยุโรป 
ง.อเมริกา 

 
2.ในทวีปอเมริกาเริ่มมีการมัดยอมจากชนชาติใด 

ก.โคลัมเบีย 
ข.เม็กซิโก 
ค.กัวเตมาลา 
ง.อเจนตินา 

 
3.หลังจากท่ีประเทศอินเดียไดมีการพัฒนาการมัดยอมใหดีขึ้น ไดแผวัฒนธรรมไปยังชาติใด 

ก.ญี่ปุุน 
ข.จีน 
ค.อินโดนีเชีย 
ง.ไทย 

 
4.ประเทศอินโดนีเชียไดรับวัฒนธรรมการมัดยอมมาจากชาติใด 

ก.ญี่ปุุน 
ข.จีน 
ค.อินโดนีเชีย 
ง.ไทย 

 

5.ผา แบงออกเป็นกี่ประเภท 
ก. 1 ประเภท 
ข. 2 ประเภท 
ค. 3 ประเภท 
ง. 4 ประเภท 
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6.ผา ท่ีท ามาจากเสนใยธรรมชาติ ไดมาจากอะไร 
ก. ฝูาย นุน ขนสัตว์ 
ข. พืชผัก ดอกไม ผลไม  
ค. หอย กอนหิน กิ่งไม 
ง. ใยกัญชา มูลสัตว์ กระดูก 

 

7.สียอมผา แบงออกเป็นกี่ประเภท 
ก. 1 ประเภท 
ข. 2 ประเภท 
ค. 3 ประเภท 
ง. 4 ประเภท 

 

8.สีแดง จากธรรมชาติ ไดจากอะไร 
ก. ดอกดาวเรือง 
ข. ดอกอัญชัญ 
ค. คล่ัง 
ง. แกนฝาง 

 

9.การมัดยอมหมายถึง 
ก. การท าใหผาเกิดรอย ลวดลายท่ีตองการ 
ข. การยอมสีผาเกาใหเป็นผาใหม 
ค. เทคนิคการถนอมผา 
ง. การออกแบบเส้ือผา 

 

10.โซเดียม ซิลิเกต คือ 
ก. น้ ายากันสีตก 
ข. น้ ายาซักผายอมสี 
ค. น้ ายาปรับผานุม 
ง. น้ ายารีดผาเรียบ  
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เรื่องที่ 4-5  

งานหนัง เครื่องมือ เครื่องจักร 
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 แบบทดสอบก่อนเรียน 
รายวิชา ทฤษฏีหัตถกรรม รหัส 20309-2001 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 4-5 
ชื่อเร่ือง งานหนัง เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

แบบทดสอบก่อนเรียน 

ค าสั่ง : .ให้นกัเรียนเลือกค าตอบข้อที่ถกูต้องที่สดุเพียงข้อเดียว 
1.  การผลิตงานหนังโดยท่ัวไปควรเลือกใชหนังประเภทใดดีท่ีสุด 

ก.  หนังฟอก     ข.  หนังฟอกฝาด 
ค.  หนังฟอกโครม    ง.  หนังฟอกโครมทับฝาด 
 

2.  เพราะเหตุใดการมวนเก็บผืนหนังจะตองใหผิวของหนังเขาอยูดานใน 
 ก.  เพื่อไมใหหนังแตก 
 ข.  เพื่อปูองกันการขีดขวน   
 ค.  เพื่อความเรียบรอย 
 ง.  เพื่อความสวยงาม  
 
3.  น้ ายา DB 111  มีประโยชน์อยางไรในการผลิตงานหนัง 

ก.  ใชเช็ดกาว    ข.  ใชแชผาเคมี 
ค.  ใชส าหรับทาพื้นรองเทา   ง.  ใชส าหรับทากัดพื้นผิว 
 

4.  เหตุใดจึงตองใชน้ ายา  DB 555 ทากัดพื้นผิวของช้ินงาน 
 ก.  เพราะท าใหกาวติดแนน   ข.  ลดขั้นตอนการประกอบช้ินงาน 
 ค.  เพราะท าใหติดกาวไดดี   ง.  เพราะพื้นผิวชิ้นงานมีความมัน 
 
5.  สายวัดหรือเทปวัดท่ีน ามาใชในงานหนัง  ควรจะตองเลือกใชความยาวเทาไรจึงจะมีความเหมาะสมกับ

ช้ินงาน 
ก.  100  เซนติเมตร    ข.  120  เซนติเมตร 
ค.  140  เซนติเมตร    ง.  150  เซนติเมตร 
 

6.  เพราะเหตุใดการตัดแบบงานหนังจึงตองใชแผนยางรองตัด 
ก.  ท าใหรอยตัดเรียบและสวยงาม  ข.  ปูองกันไมใหใบมีดเสียคม 
ค.  ปูองกันการตัดผิดพลาด   ง.  ประหยัดใบมีดและแบบมีความเรียบรอย 

 
7.  การเก็บอุปกรณ์ช้ินเล็กควรปฏิบัติอยางไร ขอใดถูกตองท่ีสุด 
 ก.  เก็บไวในตู    ข.  เก็บไวบนโต฿ะปฏิบัติงานเพื่อสะดวกในการใช 
 ค.  เก็บใสกลองแลวใสไวในตูใหเรียบรอย ง.  เก็บไวในท่ีโลงโปรงเพื่อปูองกันสนิม 
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8.  การตัดแบบหรือตัดหนังฟอกโครม ควรเลือกใชเครื่องมือชนิดใด 
ก.  กรรไกร     ข.  คัตเตอร์ขนาดเล็ก  
ค.  คัตเตอร์ขนาดใหญ    ง.  มีดตัดหนัง 

 
9.  การเย็บช้ินงานท่ีมีลักษณะเรียบและไมหนามาก ควรเลือกใชจักรอุตสาหกรรมชนิดใด 
 ก.  จักรอุตสาหกรรม    ข.  จักรอุตสาหกรรมกระบอกต้ัง 
 ค.  จักรอุตสาหกรรมกระบอกนอน  ง.  จักรอุตสาหกรรมฐานเรียบ  
 
10.  อุปกรณ์ท่ีมีสวนผสมมาจากทินเนอร์  หลังจากการใชงานแลวควรเก็บรักษาอยางไร 
   ก.  เก็บไวในตู    ข.  เก็บไวบนโต฿ะท างาน 
   ค.  เก็บใหหางจากเปลวไฟหรือความรอนสูง ง.  เก็บใสกลองกระดาษแลวเก็บไวในตูใหมิดชิด 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1.  (เฉลย  ค.)     
2.  (เฉลย  ข.) 
3.  (เฉลย  ข.) 
4.  (เฉลย  ค.) 
5.  (เฉลย  ง.) 
6.  (เฉลย  ง.) 
7.  (เฉลย  ค.) 
8.  (เฉลย  ข.) 
9.  (เฉลย  ง.) 
10.  (เฉลย  ค.) 
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 ใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ 
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 4-5  
ชื่อเร่ือง งานหนัง – วัสดุอุปกรณ์ 

 งานหนัง 
 
หนังแท ถือก าเนิดข้ึนพรอมๆกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและยุคตางๆตามประวัติศาสตร์   หากพูด

ใหเขาใจกันงายๆก็คือ  หนังแทมาพรอมกับการเปล่ียนแปลงทางดานวัตถุและน ามาซึ่งความเจริญของยุคสมัย
เครื่องหนังหรือหนงัสัตว์ นั้นไดถูกน ามาผลิตเป็นของใช ของจ าเป็นในชีวิตประจ าวันมาต้ังแตยุคกอน
ประวัติศาสตร์ แตเดิมมนุษย์เราไดใชหนังสัตว์เป็นเครื่องนุงหม จากนั้นก็น ามาท าเป็นอุปกรณ์ปูองกันการตอสู 
น าท ามาเป็นพรม เป็นท่ีรองนอน ยกตัวอยางสาวชาวอียิปต์ ถือวาหนังขนสัตว์ เป็นเครื่องประดับอันเลอคา 
เสมือนเครื่องเพชร ช้ินงามในยุคปัจจุบันเลยหรืออยางทหารโรมัน ใชหนังสัตว์ในการท าเป็นเส้ือเกราะ รองเทา 
เข็มขัด เป็นตน  
  
 
 
 
 
 
 

จากบันทึกในประวัติศาสตร์ที่วาดวยเรื่องของหนังสัตว์  คงตองยอนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช 1300 
เลยคะ เพราะมีการคนพบเศษซากโบราณวัตถุท่ีท าจากหนังแทในประเทศอียิปต์ จากนั้นมาในทวีปยุโรป 
เอเชีย และอเมริกาเหนือ ไดริเริ่มน าหนังสัตว์มาข้ึนรูป สรางเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นโดยมีกรรมวิธีในการผลิตเฉพาะ
ของแตละทองท่ี เชน ชาวกรีกโบราณเริ่มใชหนังสัตว์เป็นเครื่องนุงหมในชวงปีพุทธศักราช 1200 และการใช
หนังสัตว์ไดแผขยายไปยังอาณาจักรโรมัน ตอมาในยุคกลาง ชาวจีนไดเรียนรูถึงกรรมวิธีในการน าหนังสัตว์มา
สรางเป็นผลิตภัณฑ์ในยุค นั้น ส าหรับในทวีปอเมริกาเหนือ ชาวอินเดียแดงเป็นผูริเริ่มการน าหนังสัตว์มาใช
กอนท่ีคนผิวขาวจะอพยพเขาทวีปอีก 

กรรมวิธีในการฟอกหนัง   ตามประวัติ แตเดิมนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ จากการริเริ่มการน าหนัง
สัตว์มาแปลเปล่ียนใหไดสภาพหนังท่ีสวยงามข้ึน ซึ่งกรรมวิธีแรกๆ ตามบันทึกของประวัติศาสตร์นั้น มีท้ังการ
รมควัน และการใชสีจากตนไมในการยอม รวมถึงกรรมวิธีในการดูแลใหหนังสัตว์มีความออนนุม โดยการแชใน
ไขมันสัตว์ ศิลปะการฟอกหนังตามประวัติศาสตร์ท่ีคนพบ เกิดและคิดคนขึ้นโดยชาวฮีบรู และจากนั้นไดมีการ
สืบทอดกรรมวิธีเชนนี้ จากรุนสูรุนและแผขยายมายังทวีปยุโรป กรรมวิธีในการฟอกหนังจึงไดรับการพัฒนาขึ้น
และไดกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อ การคาในชวงยุคกลาง จนกอใหเกิดการจดลิขสิทธิ์ในการกรรมวิธกีารฟอก
หนังขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงศตวรรษที่ 19 ประเภทหนังฟอกฝาดไดถือก าเนิดข้ึนอยางเป็นทางการ ซึ่ง
เป็นการฟอกหนังแบบธรรมชาติท่ีไดรับความนิยมมากในชวงนั้น ตอมาจึงไดมีวิธีการคิดคนโดยการใชสารเคมี
ในการฟอก ทดแทนการฟอกแบบธรรมชาติมากขึ้นเพราะวัตถุดิบจากธรรมชาติหาไดยากขึ้น  
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หนังท่ีผานการฟอกดวยสารเคมีอยางในปัจจุบันนี้ประมาณ 80% เป็นหนังท่ีน าไปผลิตเป็น ผลิตภัณฑ์
ท่ีใชการท่ัวไปอยางกระเปา แจ็คเก็ต รองเทา ฯลฯ ส าหรับหนังฟอกธรรมชาติยังคงมีอยูแตอาจจะเลือกใช
วัตถุดิบท่ีแตกตางกันไปตามพื้นท่ี/ทองถิ่นนั้นๆ  
การฟอกหนังแท้ จะแบ่งเป็น 2 แบบคือ 

1. การฟอกโครม ( Chrome ) เป็นวิธีการฟอกหนังท่ีเรียกไดวา ยอดนิยมท่ีสุด หากตีเป็น %  ก็
ประมาณ 80-90 % ของหนังท่ีผลิต จะใชวิธีการฟอกหนังแบบนี้  สาเหตุท่ีวิธีการฟอกหนังแบบนี้ไดรับความ
นิยมสูง เนื่องจากความรวดเร็วของการฟอก ซึ่งใชเวลานอยมากเพียง 1-3 วันก็จะไดหนังท่ีฟอกเสรจ็ พรอมจะ
เขาไปสูกระบวนการตอไปในทันที 

การฟอกแบบโครมนั้นมีขอดีคือ หนังจะสวยกวาการฟอกแบบธรรมชาติ สวนขอเสียท่ีเห็นไดชัดคือ 
เนื่องจากมีการใชสารเคมีในการชวยฟอก ดังนั้นจึงไมคอยจะเป็นมิตรตอส่ิงแวดลอมสักเทาไหร 
หนังชนิดนี้ก็มักจะเป็นหนงัฟอกส าเร็จท่ีมีขายกันท่ัว ๆ ไป เชน 

- หนังออย 
- หนังวัวอัดลายชาง 
- หนัง CCO 
- หนังนูบัค  
- หนังชามัวส์ 
- หนังนิ่ม 
- หนังเครซี่ฮอส 
2. การฟอกฝาด ( Vegetable Tanning) เป็นการฟอกโดยการใชสารที่มีอยูในธรรมชาติมาใชในการ

ฟอกหนัง โดยสารที่วานั้นคือ แทนนิน ( Tannin )  ซึ่งเป็นสารสกัดมาจากสวนตาง ๆ ของพืช โดยท่ีวิธีการ
ฟอกแบบนี้ไมคอยนิยมมากนัก เนื่องจากระยะเวลาท่ีใชในการฟอกท่ีนานมาก อาจจะใชเวลา 1-3 เดือนเลย
ทีเดียว กวาจะท าใหหนังมีคุณภาพดีและนุม ดังนัน้จึงท าใหหนังฟอกฝาดมีราคาท่ีแพงมาก แตขอดีของหนัง
ฟอกฝาดคือ เป็นการฟอกแบบไมใชสารเคมี เรียกงาย ๆ ฟอกธรรมชาติ ดังนั้น หนังฟอกฟาดจึงเป็นหนัง
คุณภาพสูงท่ีเป็นมิตรกับคนใชและส่ิงแวดลอมมาก หนังชนิดนี้ในการท ากระเปาหนังมากท่ีสุด ซึ่งจะเหมาะ
กับ กระเปาแฮนด์เมด ( handmade ) เพราะมีความสวยงามและสวยกวาหนังชนิดอื่นเมื่อน ามาผลิตกระเปา
แฮนด์เมด 
หนังแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ 

1. หนังแท 
2. หนังเทียมหรือหนังสังเคราะห์ 

1. หนังแท หมายถึง หนังท่ีไดจากสัตว์ตางๆ เชน หนังวัว หนงัจระเข หนังหมู หนังปลากระเบน หรอืจากสัตว์
ปุาอื่นๆ อีกมากมาย การน าหนังมาใชประโยชน์ แบงออกเป็น 2 พวก ไดแก 

1.1 หนังดิบ ไดจากหนังสัตว์ที่ตายแลว สามารถน ามาใชประโยชน์ไดโดยตรง เชน ท าหนังกลอง หนัง

https://marah5g.com/what-is-nubuck-leather/
https://marah5g.com/advantages-of-handmade-bags/
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ตะลุง เป็นตน 
1.2 หนังฟอก เป็นหนังดิบท่ีผานการฟอกแบบตางๆ เพื่อไมใหหนังเนาเปื่อย มีลักษณะออนนุม เรียบ 

สม่ าเสมอ สีสันสวยงาม มีความหนาตามตองการ ซึ่งกรรมวิธีการฟอกหนัง ก็จะแตกตางกันตามชนิดของสัตว์
แตละชนิด 

- หนังสัตว์ที่มีลวดลายสวยงาม เชน หนังจระเข  งู เสือ มาลาย 
- หนังสัตว์ที่มีขนสวยงาม เชน หมี สุนัขจ้ิงจอก 
- หนังสัตว์ทั่วๆ ไป เชน หนังวัว จะมีสีผิวไมสวยงาม ตองน ามาตกแตงและยอมสี 

หนังแทจะมีลักษณะพื้นฐานท่ีสังเกตไดงาย เชน มีกล่ินหนัง ผิวมีรูขุมขน ดานหลังเป็นขนสักหลาด ซึมซับน้ า 
หากอากาศเย็น เมื่อสัมผัสจะรูสึกอุน ขณะท่ีอากาศรอน เมื่อสัมผัสจะรูสึกเย็น ดูแลท าความสะอาดคอนขาง
ยาก ลายบนผิวเป็นธรรมชาติ ไมมีรอยตอลาย (Emboss repeat) การพัฒนาดานตางๆ ในอุตสาหกรรมการ
ฟอกหนังและการตกแตง (Finishing) เป็นปัจจัยท่ีท าใหลักษณะพื้นฐานของหนังเปล่ียนไปจนไมอาจจะใชเป็น
ตัวพิจารณาเพื่อบงบอกความเป็นหนังแทไดอีกตอไป ซึ่งการฟอกยอมในปัจจุบันมีความพยายามท่ีจะลดกล่ิน
หรือใหเจือจางท่ีสุด ดังนั้น หนังแทท่ีดีจึงมักไมมีกล่ิน มีการใช Water Repel lance เพื่อปูองกันไมใหน้ าเกาะ 
หนังท่ีมีฉนวนและถายเทอากาศไดนั้นจะเป็นเฉพาะหนังประเภท Full grain หรือ Corrected grain ท่ีผาน
การ Top coating หรือ Finishing บางๆ เทานั้น หนังแทสวนใหญมีผิวลาย หรือมีรอยยนของผิว (Grain 
Break) โดยปกติจะมีลักษณะเป็นธรรมชาติเหมือนผิวหนังของคน แตหนังแทบางชนิดท่ีเนื้อแนนหรอืแข็งท่ีเป็น
หนังคุณภาพดีก็จะไมมีรอยยนของ ผิวเหมือนหนังปกติท่ัวไป หนังแทจะมีขนาด (Shape/Size) แตละช้ินไม
แนนอนเพราะเป็นของธรรมชาติ และหนังแทจะไมติดไฟหรือถาติดก็จะดับไดเอง 
เราสามารถแบงประเภทของหนังแทออกเป็น 4 ประเภท ไดดังนี ้

1.1 Full grain 
เป็นหนังช้ันแรกที่มีลวดลายของหนังสัตว์ธรรมชาติอยู หลังจากผานกระบวนการฟอกหนงัแลวจะน ามาท าการ
ตกแตง โดยการพนเงาเนนลวดลายของตัวหนังขึ้นมาเอง หนังประเภทนี้เหมาะส าหรับน าไปผลิตเป็นหนังหนา
ของผลิตภัณฑ์เครื่องหนังตางๆ 

1.2 Split 
เป็นหนังท่ีอยูช้ันกลาง ซึ่งโครงสรางของเนื้อหนังยงัคงมีโครงสรางท่ีดี จึงน าไปผลิตเป็นหนัง Nubuck หรือ 
Suede และยังสามารถน าไปโค฿ตพียูเพื่อสรางลวดลายเทียมได หนังประเภทนี้เหมาะส าหรับน าไปใชเป็นหนัง
หนาในการผลิตเครื่องหนัง 

1.3 Lining 
เป็นหนังช้ันสุดทาย ซึ่งมีโครงสรางไมเหมาะส าหรับน าไปท าหนังหนา สวนใหญจะถูกน าไปท าซับในใน
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง 

1.4 Bonded leather 
เป็นเศษหนังท่ีถูกกักไวในขั้นตอนการตัดหนัง Full grain, Split และ Lining น าไปผสมกับกาวและน ามาท า
เป็นมวนหรือแผน หลังจากนั้นก็ผานการโค฿ตดวยพียู หนังประเภทนี้สามารถน าไปใชไดทุกสวนของผลิตภัณฑ์
เครื่องหนัง 
ขอดีของการใชหนังแท 

1. อายุการใชงานท่ีสูง หนังท่ีผลิตจากหนังสัตว์นั้นจะมีอายุการใชงานท่ีสูงมาก หากไดรับการดูแล
รักษาอยางถูกตองจะสามารถใชงานไดนานถึง 20 ปีเลยทีเดียว แตนั่นก็ขึ้นอยูกับการผลิตของตัวสินคาดวยวา
มีคุณภาพมากนอยแคไหน 

2. สวยและคลาสสิคตลอดกาล ปัจจุบันมีการตอยอดการใชหนังมาใชกันอยางมากมาย เชน กระเปา
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หนัง, รองเทา, เข็มขัด ซึ่งตรงนี้ตองยอมรับกันวา เครื่องหนังท่ีดีและมีคุณภาพนั้นจะมีความพิเศษคือ ยิ่งใชไป
ยิ่งมีความสวยงามมากขึ้นตามอายุการใชงาน 

3. มีสีใหเลือกใชเยอะเหมาะกับงานแฟช่ัน เนื่องจากหนังสัตว์สามารถน าไปยอมหรือพนสีได ดังนั้นจึง
มีสีใหเลือกมากมาย เหมาะส าหรับงานแฟช่ันทุกชนิดท่ีตองการสีท่ีสวยงามซึ่งจะเหมาะกับงานเครื่องหนัง
ประเภท กระเปา, รองเทา, เข็มขัด, โซฟาหนัง, เบาะรถยนต์ งานจ าพวกนี้นอกจากจะตองการความทนทาน
ของหนังแลว ยังตองการสีสันท่ีสวยถูกใจคนซื้ออีกดวย 
2. หนังเทียม หมายถึง สารสังเคราะห์ท่ีถน ามาท าใหมีลักษณะคลายหนังแท ซึ่งแบงออกเป็น 2 ชนิดคือ 

2.1 หนังเทียมประเภทเลียนแบบหนังแท  หมายถึง หนังเทียมท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อใชในลักษณะงาน
เชนเดียวกันกับหนังแท ซึ่งสวนมากจะพบในผลิตภัณฑ์ตางๆ เชน กระเปา เข็มขัด ฯลฯ ถาเป็นหนังแทจะมี
ราคาแพงมาก จึงจ าเป็นตองท าดวยหนังเทียมเพื่อใหไดราคาท่ีถูกกวา 

2.2 หนังเทียมประเภททดแทนหนังแท  หมายถึงหนังเทียมท่ีผลิตขึ้นมาเพื่อใชกับงาน ซึ่งถาใชหนัง
แทจะตองส้ินเปลืองมาก หรือปริมาณของหนังแทไมเพียงพอกับความตองการของทองตลาด 
ขอดีของหนังเทียม 

1. มีราคาถูกกวาหนังแท 
2. ทนแดด และความช้ืนมากกวาหนังแท 
3. มีพื้นผิวสม่ าเสมอ ไมเสียเศษ ไมตองเลือกต าแหนงท่ีจะตัดใชงาน 
4. ดูแลรักษางาย 

ขอเสียของหนังเทียม 
1. รับน้ าหนักไดไมเทาหนังแท 
2. ฉีกขาดงายกวาหนังแท 
3. มีความยืดหยุนนอยกวาหนังแท 

วิธีการท าความสะอาด 
- หนังแท - 
     หลักงายๆ คือ หลังจากใชกระเปาเสร็จรีบน ามาท าความสะอาดกอน ถายิ่งเปียกน้ าหรือช้ืน ยิ่งตองรีบ
น ามาท าความสะอาดกอนเก็บ ไมควรจะปลอยใหกระเปาท่ีเป็นหนังแทตองอยูกับความช้ืนนานๆ เพราะอาจจะ
ท าใหหนังแทเส่ือมได หรือถากลัวชื้นก็ใสเม็ดกันช้ืนซองเล็กๆ ไวในกระเปาก็จะชวยได จากนั้นใหใชผาหมาดๆ 
เช็ดท าความสะอาด พอสะอาดแลวใหใชผาแหงเช็ดใหแหงท่ีสุดเทาท่ีจะท าได จากนั้นใชน้ ายาเคลือบหนังทา
บางๆ ประมาณครึ่งช่ัวโมง น้ ายานี้จะมีหนาท่ีคลายตัวเคลือบกระเปา ทาแลวใหเช็ดออกอีกที และสุดทายการ
เก็บรักษานั้น ควรเก็บไวในท่ีท่ีไมมีความช้ืนมากนัก งายๆคือ การเก็บไวในตู จะแขวนหรือวางตามรูปทรงของ
กระเปาก็ได 
วิธีการเก็บรักษา 

1.ควรเก็บกระเปาไวในถุงผาส าหรับเก็บกระเปาโดยเฉพาะ เพราะถุงแบบนั้นจะมีขอดี คือ ลม
สามารถผานได พอประมาณกันฝุุนได 
  2.อยาเก็บกระเปาไวในถุงพลาสติก โดยเฉพาะกระเปาหนัง เพราะอากาศรอนจะท าใหกระเปาหนัง
กรอบ 
  3.ส่ิงท่ีควรระวัง คือ ถาวางกระเปาไวในตูเส้ือผา โดยไมใสถุง อากาศท่ีอับและรอน สามารถหลอม
ละลาย สีเคลือบตูใหมาติดบนหนังกระเปาได โดยเฉพาะหนังแกว โปรดเก็บใสถุงผากอน 
  4.ควรน ากระเปามารับออกซิเจนบาง น ากระเปาออกมาจากถุงผา ใหอากาศสัมผัสหนังบาง โดยต้ังไว
ในหอง ท่ีมีอากาศถายเทสะดวก ส่ิงส าคัญ คือ ใหวางในรมไมตองตากแดด 
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  5.ซื้อมาใหม ๆ ใชสเปรย์ หรือครีมรักษาหนัง ปูายทารักษาไวกอนใชงาน จะชวยใหกระเปาหนัง มี
คุณภาพดี ทนทานตอริ้วรอยยิ่งขึ้น 
  6.การรักษารูปทรงเป็นอีกหนึ่งอยางท่ีส าคัญ คือ การยัดไสกระเปาดวยกระดาษ จะชวยรักษารูปทรง
ได เพราะไมวาเก็บไวในลักษณะนอนหรือตั้ง ก็ท าไดสบาย ไมเป็นปัญหาตอรูปทรง 
วัสดุ อุปกรณ์   
         การปฏิบัติงานเครื่องหนังจ าเป็นจะตองรูจัก วัสดุ อุปกรณ์  ท่ีใชในการปฏิบัติงานวามีชนิดใดบางท่ีใชใน
งานกระเปา ซึ่งจะตองรูจักวิธีการใช การดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์  ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
รวมถึงรูจักใชใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน 

1. หนังแท้ 
หนังท่ีไดมาจากสัตว์ ต้ังแตสัตว์ที่มีขนาดเล็ก ไปถึงสัตว์ขนาดใหญ ซึ่งมีกระบวนการฟอกหนงัดวยกัน

อยู 2 ประเภท คือการฟอกฝาดกับฟอกโครม มีการตกแตงผิวและสี ตามลักษณะของการเลือกไปใชงาน  
1.1 การฟอกฟาด เป็นการฟอกโดยอาศัยสารละลายท่ีสกัดจากพืช ซึ่งเรียกวา แทนนิน และสวนใหญ

สารละลายเหลานี้ไดมาจากเปลือกไม ใบไมและเมล็ด เชน ตนโอ฿ก เซสนัท 
1.2 การฟอกโครม เป็นการน าหนังสัตว์ที่ลางปูนขาวเสร็จเรียบรอยแลวไปดอง โดยใชกรดและเกลือ

เพื่อปรับความเป็นกรด ดางใหมีความเหมาะสมกับความตองการ จากนั้นจึงเติมผงโครมหรือโครเมียมซัลเฟ
ตตามจ านวนท่ีก าหนด เพื่อใหหนังเปล่ียนสภาพจากหนังดิบเป็นหนังฟอก 

2. หนังเทียม 
มีลักษณะคลายหนังแท ท าขึ้นเพื่อทดแทนหนังแทท่ีมีราคาสูง ลักษณะของหนังเทียมมีใหเลือก

หลากหลายชนิด ดานผิวของวัสดุเคลือบผิว ท าเป็นสี มีลวดลายดานหลังจะท าเป็นผาทอลายท่ีกรุดานหลัง บาง
ชนิดท าเป็นสักหลาด หรือเป็นยางซึ่งหนังเทียมท่ีจ าแนกได 2ประเภท คือ 

2.1 หนังเทียมพียู หรือเรียกทั่วไปวา ผาพียู หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีไดจากการเคลือบโพลิยูริเทน ซึ่ง
เป็นสารสังเคราะห์ท่ีใชผสมในสารเคลือบ น ามาเคลือบลงบนผาท่ีมีการสานอยางแนนหนา 

2.2 หนังเทียมพีวีซี หรือเรียกท่ัวไปวา ผาพีวีซี เป็นสารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งท่ีเป็นผลพลอยไดจาก
อุตสาหกรรมทางเคมี มีลักษณะเหมือนพลาสติกประเภทหนึ่ง ยึดหยุน ทนทานและเป็นมันเงา น ามาเคลือบลง
บนผาท่ีมีการสานกันอยางโปรงๆ 

3. กาว 
เป็นสารสังเคราะห์ท่ีมีสวนผสมของสารเคมีตางๆ โดยท่ัวไปกาวที่ใชในงานเครื่องหนังจะมีลักษณะเป็น

ของเหลวหนืด สีเหลืองออน หรือของเหลวใส ใชส าหรับเช่ือมประสานวัสดุใหติดกันโดยน ามาทาวัสดุท่ีตองการ
ใหติดกันน ามาประกอบกัน 

4. ปากกาวาดหนัง 
มีลักษณะคลายปากกาลูกล่ืน ตางกันตรงท่ีหมึกจะเป็นสีเงินหรือสีตะกั่ว มีอยู  2 แบบ คือ แบบมีดาม

หุมกับแบบท่ีมีเฉพาะไสปากกา ลักษณะการน ามาใชงานเหมือนกันขึ้นอยูกับความนิยมของผูใช หาซื้อไดเฉพาะ
รานขายอุปกรณ์ทางดานเครื่องหนังเทานั้น 

5. กระดุม 
เป็นอุปกรณ์ส าคัญอยางหนี่งในการท าเครื่องหนัง มีอยู 2 ลักษณะ ลักษณะแรกคือกระดุมแบบ

ธรรมดาใชส าหรับปิด-เปิดของกระเปาขนาดตางๆ หรือใชยึดเข็มขัด จะมีอยู 2 ขนาดท่ีเรียกวา กระดุม VT2 
(ขนาดเล็ก) และ VT5 (ขนาดใหญ)  ประกอบดวยชิ้นสวน 2 ช้ิน เรียก กระดุมตัวผูและกระดุมตัวเมีย  
ลักษณะท่ีสองเป็นกระดุมแมเหล็ก ไมสามารถน าไปประดับตกแตงไดเพราะตัวกระดุมจะถูกซอนอยูดานใน 

6. ซิป 
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เป็นอุปกรณ์ปิด-เปิดอีกชนิดหนึ่งท่ีมีการน ามาใชในการท าเครื่องหนังมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์
กระเปา รองเทา เบาะและเบ็ดเตล็ดอื่นๆมีท้ังชนิดท่ีเป็นไนลอน พลาสติก และทองเหลืองมีความแข็งแรง ไม
แตกงาย  ประกอบไปดวยแถบผามีหลายแบบ หลายสี และหลายขนาด 

7. ด้าย 
เป็นดายท่ีมีขายในรานอุปกรณ์ของเครื่องหนัง มีหลายขนาด หลายเบอร์เชน เบอร์ 20,30,40 หรือ

ขึ้นอยูกับการเลือกใชตามความเหมาะสมของงานนั้นๆเชนงานกระเปา หรืองานรองเทา  เนื่องจากดานมีความ
เหนียวและคงทน 

8. มุดย้ า 
ท าดวยโลหะ ใชในการยึดติดใหแนน เมื่อตอกย้ าลงไปแลวจะไมสามารถแกะออกได มีจ านวน 2 ช้ิน

ใน1ชุด  คือสวนบนและสวนลาง มีหลายขนาดขี้นอยูกับการใชงาน ซึ่งลักษณะของมุดย้ ามี 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะหมุดย้ าท่ีมีหัวช้ินเดียว และลักษณะหมุดย้ าท่ีมีหัวท้ังสองช้ิน 

9. ตาไก่ 
สวนมากใชกับผลิตภัณฑ์รองเทา กระเปาชนิดหูรูดและเบ็ดเตล็ดอื่นๆมีอยู 3ลักษณะคือ 

- ลักษณะตาไกแบบตอกผา 
- ลักษณะตาไกแบบตอกมวน 
- ลักษณะตาไกแบบหมุนเกลียว 

 ตาไกมีหลายแบบ หลายสี มีรูปรางตางๆ ท้ังขนาดเล็ก ขนาดใหญ การเลือกตาไกจึงเลือกใหเหมาะสมกับ
ช้ินงานหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
 การปฏิบัติงานเครื่องหนังจ าเป็นจะตองรูจัก เครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใชในการปฏิบัติงานวามีชนิด
ใดบางท่ีใชในงานกระเปา ซึ่งจะตองรูจักวิธีการใช การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรใหมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ รวมถึงรูจักใชใหเหมาะสมกับลักษณะของงาน 

1. ค้อน 
คอนท่ีใชในงานหนัง มีรูปรางตางกนักับคอนอื่นๆ ซึ่งการออกแบบรูปคอนนั้นเพื่อประโยชน์โดยตรง

กับงาน  มีลักษณะหัวมนนูนและปลายคอนจะแบนตรง 
2. กรรไกร 
เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีมีความส าคัญและจ าเป็นในการปฏิบัติงานเครื่องหนัง ลักษณะของกรรไกรท่ี

น ามาใชในการตัดหนังไมเหมือนกรรไกรโดยท่ัวไป คือ ตรงมือจับจะมีลักษณะโคงงอเขาเพียงดานเดียว สวนอีก
หนึ่งขางจะเป็นลักษณะปลายปลอยเป็นหางยาวโคงงอขึ้นเล็กนอย เพื่อประโยชน์ในการตัดหนังท่ีมคีวามหนา 
เพราะนอกจากไมเจ็บมือแลว หางกรรไกรยังสามารถชวยในการผอนแรงได 

3. ตุ๊ดตู่ 
เหล็กเจาะรูกลม ภาษาชางเรียก ตุ฿ดตู  เป็นเครื่องมือท่ีมีลักษณะเป็นเหล็กแทงกลมยาวปลายแหลม

คมตรงกลางจะเป็นรูกลวง ใชส าหรับเจาะรู  ปลายดานท่ีมีรูจะคมและเรียวเล็กกวาปลายดามจับ เพื่อมี
ประสิทธิภาพในการเจาะหนังไดงาย  ขนาดของเครื่องมือมีหลายขนาดขึ้นอยูกับการน ามาใชงานและสามารถ
น ามาเจาะเป็นลวดลายได 

4. เหล็กตอกน า 
ท าจากโลหะ คือเหล็กชนิดแข็งและชุบด ามีความยาวใกลเคียงกับเหล็กเจาะรู โดยดามจับมีลักษณะ

กลม ปลายมนเล็กนอย สวนปลายอีกดานหนึ่งจะแบนเฉียง มีความคมเรียกวา ซี่ โดยมีต้ังแต 1 ซี่ ไปจนถึง 
10 ซี่ ส าหรับปลายแบนเฉียง เป็นการใชปลายแหลมแทรกลงไปบนหนัง หรือวัสดุท่ีตอกท าใหเป็นชองเล็กๆ
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ตามขนาดของซี่เครื่องมือ 
5. เหล็กดุนลาย 
มีลักษณะดามจับท าดวยไม มีโลหะรัดปลายไมท้ังสองขาง ส าหรับปลายดานหนึ่งเป็นโลหะกลมปลาย

มน สวนอีกดานหนึ่งเป็นโลหะกลมปลายแบนโคง 
6. ชุดตอกกระดุม 
เป็นเครื่องมือส าหรับตอกกระดุมยึดติดแนนกับหนัง มีการใชงานหลายแบบและขนาดตางๆกัน 

ประกอบดวยสวนท่ีเป็นตัวผู กับตัวเมีย  
7. บรรทัดเหล็ก 
เป็นอุปกรณ์ท่ีใชในการวัดหาความยาว ท าจากเหล็กกลาไรสนิม 
8. คัตเตอร์ 
ใชส าหรับในการตัดหนัง ตัดเสน หรือกรีดเป็นรอยพับ  
9. จักรฐานเรียบ 
เป็นจักรประเภทหนี่งท่ีใชเป็นหลัก ตองใชจักรเย็บลักษณะนี้เป็นพื้นฐานคือ จักรเย็บ   อุตสาหกรรม

ฐานเรียบท่ีมีสวนของหัวจักรและโรตารี่อยูในแทนเดียวกัน สวนของตัวโต฿ะจักรอยูในแนวพืน้ผิวเดียวกัน มี
ลักษณะเป็นชนิดเข็มเดียว ฝีเข็มตรง นิยมใชกันมากซึ่งการเย็บจักรผูใชควรรูวิธีแกไขในเบ้ืองตนกอน เชน 

 - ฝีเข็มกระโดด อาจเกิดจาก ใสเข็มไมเขาท่ี,เข็มคด,รอยดายไมถูกตองหรือการใชเข็มเล็กหรือ
วาเข็มโตกวาขนาดของดายท่ีเย็บ 
 - ดายขาด อาจเกิดจาก ท่ีบังคับดายบนตึงเกินไป,ดายมีคุณภาพต่ าหรือเส่ือมคุณภาพ,รูเข็ม
หรือแปูนรูเข็มมีความคมเกินไป,ดานท่ีใชบน-ลางผิดขนาดกัน 
 - เข็มหัก อาจเกิดจาก ดึงช้ินงานมาเกินไปขณะเย็บ,เข็มเล็กกวาดายมาก,ตีนผีไมไดระดับกับ
ชองเข็มหรือไมแนน,เย็บวัสดุท่ีแข็งและมีสัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เนื้อหาในใบความรูประกอบการสอนออนไลน์ (Content) จะตองจัดท าขึ้นใหม ใหสอดคลองกับ
คลิปวีดีโอการสอน 
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 สื่อประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฏีหัตถกรรม รหัส 20309-2001 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 4-5 
ชื่อเร่ือง งานหนัง เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
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 ใบงานประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 4-5 
ชื่อเร่ือง งานหนัง 

  
- ให้นักเรียนเขียนอธบิายรูปแบบและลักษณะการใช้ของจักรอุตสาหกรรมฐานเรียบและจักรอุตสาหกรรม
กระบอกต้ัง 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 แบบทดสอบหลังเรียน 

รายวิชา ทฤษฏีหัตถกรรม รหัส 20309-2001 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 4-5 
ชื่อเร่ือง งานหนัง เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

ข้อสอบหลังเรียน  
ค าสั่ง 

ใหผูเรียนท าแบบทดสอบ จ านวน 10 ขอ โดยเลือกค าตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 
1.  เทปกาวท่ีใชในงานหนังมีประโยชน์อยางไร  
 ก. ใชส าหรับลอกลาย   ข. ใชประกอบแบบวาดหนัง 
 ค. ใชประกอบช้ินงาน   ง. ใชพันหุนเพื่อการออกแบบรองเทา 
 
2. หนังฟอกฝาดมีลักษณะตามขอใด 
 ก. มีสีขาวนวล    ข. มีหลายสี 
 ค. ผิวเรียบ    ง. ผิวหนังมีสีน้ าตาลเขม 
 
3. ในปัจจุบันหนังฟอกโครมมีการซื้อขายในลักษณะอยางไร 
 ก. ตารางนิ้ว    ข. ตารางฟุต 
 ค. ตารางหลา    ง. ตารางเดซิเมตร 
 
4. หนังฟอกแบงออกเป็นกี่ประเภท 
 ก. 2 ประเภท    ข. 3 ประเภท 
 ค. 4 ประเภท    ง. 5 ประเภท 
 
5. การเย็บช้ินงานท่ีมีความหนา ควรใชเสนดายขนาดเบอร์ใดจึงจะมีความเหมาะสมกับช้ินงาน 
 ก. เบอร์ 1    ข. เบอร์ 8 

ค. เบอร์ 30    ง. เบอร์ 50 
 

6. ดายเบอร์ 30 เหมาะส าหรับการเย็บช้ินงานประเภทใดมากท่ีสุด 
  ก. ปลอกมีด    ข. ซองปืน 
  ค. กระเปา    ง.  เข็มขัด 
 
7. กาวขาวเหมาะส าหรับน ามาใชกับวัสดุประเภทใด 
  ก. หนังเทียม    ข. หนังแท 
  ค. หนังซับใน    ง. หนังฟอก 
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8. คัตเตอร์ท่ีมีขนาดใหญเหมาะส าหรับการตัดช้ินงานในลักษณะใด 
  ก. ตัดหนังบาง    ข. ตัดหนังหนา 
  ค. ตัดหนังซับใน    ง. ตัดพื้นในรองเทา 
 
9.  มีดเจียนหนังไมมีดามหรือมีดตรง เหมาะส าหรับการตัดช้ินงานในลักษณะใด 
  ก.  ตัดหนังหนา    ข.  ตัดพื้นรองเทา 
  ค.  ตัดหรือเจียนวัสดุบาง   ง.  ตัดขอบกระเปา 
 
10.  ถาตองการเย็บเขารูปกระเปาทรงแข็ง ควรเลือกใชจักรอุตสาหกรรมประเภทใด 
  ก.  จักรอุตสาหกรรม   ข.  จักรอุตสาหกรรมกระบอกต้ัง 
  ค.  จักรอุตสาหกรรมกระบอกนอน ง.  จักรอุตสาหกรรมฐานเรียบ  
 

    เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1.  (เฉลย  ง.)     
2.  (เฉลย  ก.) 
3.  (เฉลย  ง.) 
4.  (เฉลย  ก.) 
5.  (เฉลย  ก.) 
6.  (เฉลย  ค.) 
7.  (เฉลย  ก.) 
8.  (เฉลย  ข.) 
9.  (เฉลย  ค.) 
10.  (เฉลย  ข.) 
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เรื่องที่ 6-7  

เครื่องปั้นดินเผา 
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 แบบทดสอบหลังเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 

หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 6-7 
ชื่อเร่ือง  เคร่ืองปั้นดินเผา 

แบบทดสอบหลังเรียน 
วิชาทฤษฎีหัตถกรรม 

เร่ือง  เคร่ืองปั้นดินเผา 
ค าสั่ง 

ใหผูเรียนท าแบบทดสอบ จ านวน 10 ขอ โดยเลือกค าตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 
1.  เครื่องปั้นดินเผาบานเชียงสมัยกลาง นิยมท าภาชนะเป็นแบบใด  

ก.  ภาชนะเนื้อดินสีขาวนวล  ตกแตงดวยลายขูดขีด 
ข.  ภาชนะดินเผาสีด า  ตกแตงดวยลาย 
ค.  ภาชนะเป็นชนิดกนกลม  ตกแตงดวยลายสีแดง 
ง.  ภาชนะเป็นจาน  ตกแตงดวยน้ าดินสีแดง 

2. เครื่องปั้นดินเผาบุรีรัมย์  ไดรับอิทธิพลในการท ามาจากศิลปะใด 
ก.  อีสาน              ข.  เวียดนาม 

    ค.  เขมร                        ง.  พมา 
3. ในปัจจุบันหนังฟอกโครมมีการซื้อขายในลักษณะอยางไร 
 ก. ตารางนิ้ว    ข. ตารางฟุต 
 ค. ตารางหลา    ง. ตารางเดซิเมตร 
4. หนังฟอกแบงออกเป็นกี่ประเภท 
 ก. 2 ประเภท    ข. 3 ประเภท 
 ค. 4 ประเภท    ง. 5 ประเภท 
5. การเย็บช้ินงานท่ีมีความหนา ควรใชเสนดายขนาดเบอร์ใดจึงจะมีความเหมาะสมกับช้ินงาน 
 ก. เบอร์ 1    ข. เบอร์ 8 

ค. เบอร์ 30    ง. เบอร์ 50 
6. ดายเบอร์ 30 เหมาะส าหรับการเย็บช้ินงานประเภทใดมากท่ีสุด 
  ก. ปลอกมีด    ข. ซองปืน 
  ค. กระเปา    ง.  เข็มขัด 
7. กาวขาวเหมาะส าหรับน ามาใชกับวัสดุประเภทใด 
  ก. หนังเทียม    ข. หนังแท 
  ค. หนังซับใน    ง. หนังฟอก 
8. คัตเตอร์ท่ีมีขนาดใหญเหมาะส าหรับการตัดช้ินงานในลักษณะใด 
  ก. ตัดหนังบาง    ข. ตัดหนังหนา 
  ค. ตัดหนังซับใน    ง. ตัดพื้นในรองเทา 
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9.  มีดเจียนหนังไมมีดามหรือมีดตรง เหมาะส าหรับการตัดช้ินงานในลักษณะใด 
  ก.  ตัดหนังหนา    ข.  ตัดพื้นรองเทา 
  ค.  ตัดหรือเจียนวัสดุบาง   ง.  ตัดขอบกระเปา 
10.  ถาตองการเย็บเขารูปกระเปาทรงแข็ง ควรเลือกใชจักรอุตสาหกรรมประเภทใด 
  ก.  จักรอุตสาหกรรม   ข.  จักรอุตสาหกรรมกระบอกต้ัง 
  ค.  จักรอุตสาหกรรมกระบอกนอน ง.  จักรอุตสาหกรรมฐานเรียบ  
 

    เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
 
1.  (เฉลย  ข.)     
2.  (เฉลย  ข.) 
3.  (เฉลย  ก.) 
4.  (เฉลย  ค.) 
5.  (เฉลย  ง.) 
6.  (เฉลย  ข.) 
7.  (เฉลย  ก.) 
8.  (เฉลย  ก.) 
9.  (เฉลย  ข.) 
10.  (เฉลย  ข.) 
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 ใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ 
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 6-7 
ชื่ อ เ ร่ื อ ง  เ ค ร่ื อ งปั้ น ดิน เ ผา  และกรรม วิธี ก า รผลิ ตห รือการขึ้ น รูป
เคร่ืองปั้นดินเผา 

งานเครื่องปัน้ดนิเผา 
 

ประวัติความเป็นมาของเคร่ืองปั้นดินเผา 
             ศิลปะที่ถูกสรางขึ้นจากวัสดุท่ีเป็นดินเผานี้ไมวาจะสรางขึ้นเพื่อประโยชน์ใชสอยหรือเพื่อความ
สะดวกในการด ารงชีพดวยสภาพแวดลอมทางภูมิศาสตร์  จนถึงความเช่ือถือ   ศาสนา  และประเพณีก็ตาม   
ส่ิงเหลานี้เป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีท าใหมนุษย์ไดใชความคิด  การสังเกต  และรวบรวมเอาประสบการณ์ความคิด
สรางสรรค์ถายทอดออกมาเป็นงานศิลปะในรูปของดินเผาอยางท่ีปรากฏใหเห็นอยูจนทุกวันนี้ 
              ในประเทศไทยมีหลักฐานปรากฏใหเช่ือไดวามีการประดิษฐ์ศิลปะในรูปของดินเผามานานกวา  
10,000 ปี  จากการขุดคนพบและการศึกษาเศษดินเผาของนักโบราณคดี  สรุปวาเราสามารถพบเศษดินเผา
ในทุกรูปแบบไดท่ัวไปทุกหนทุกแหงท่ีจัดวาเป็นแหลงท่ีอยูอาศัยของมนุษย์ต้ังแตกอนสมัยประวัติศาสตร์จนถึง
สมัยปัจจุบัน  แสดงใหเห็นวามนุษย์มีความเป็นอยูใกลชิดกับเครื่องปั้นดินเผาตลอดมา 
            ในระยะแรก  มนุษย์เราจะเลือกสรรหาท่ีอยูอาศัยใกลดิน  น้ า  และมีแสงแดด  มนุษย์จึงมี
ประสบการณ์เกี่ยวของกับสามส่ิงเหลานี้อยูทุกวันจนกระท่ังตายไป  ประสบการณ์ท่ีมนุษย์เห็นอยูเสมอ  ก็คือ  
เห็นดินท่ีเปียกตามริมแหลงน้ า  เป็นรูปรอยเทาเวลาเหยียบย่ าเดินไป  ไดเห็นน้ าไหลเซาะดินพัง  ไดเห็นดินซึ่ง
มีความเหนียวไมเหมือนกัน  ไดเห็นดินออนตัวเมื่อเปียกน้ าเวลาฝนตก  ไดเห็นดินท่ีเปียกนั้นแหงเมื่อถูกแดด   
เห็นอยูนานวันหมุนเวียนกันซ้ าแลวซ้ าอีกจนมนุษย์สะสมประสบการณ์ตางๆ เหลานี้  และชักน าใหมนุษย์เกิด
ความคิดเอาดินมาปั้นเป็นรูปตางๆ  ตามจินตนาการของตนเอง  แลวตากใหแหงใชเป็นอุปกรณ์ใชสอย ( ยังไม
มีการเผา )  บางกลุมชนพบวามีการเอายางไมหรือน้ ามันจากสัตว์ทาบนภาชนะนั้นเพื่อใหสามารถใสน้ าเก็บไว
ไดท้ังยังท าใหภาชนะเหลานั้นมีความทนทานในการใชงานดีอีกดวย   ยุคตอมาความกาวหนาในการใชไฟ
เกิดขึ้นหรืออาจเนื่องมาจากเห็นภาชนะท่ีเอาไวใกลไฟแข็งแกรงเวลาถูกฝนก็ไมออนตัวละลายไป  จากจุดนี้เอง
คงเป็นส่ือน าใหมนุษย์รูจักเอาภาชนะดินนั้นไปเผาไฟใหแข็งแกรง  แทนการตากแดด  ในยุคแรกๆ  การท า
เครื่องปั้นดินเผานี้ไดเกิดขึ้นตามท่ีตาง ๆ  ในโลกหลายแหงนอกจากท่ีพบในประเทศไทย  และทุกแหงไดมีการ
พัฒนาขึ้นตามข้ันตอนเรื่อยมาจนเป็นงานหัตถกรรม  ท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงวิวัฒนาการของวัฒนธรรมของ
ชาตินั้นได 
            งานดินเผามีความสัมพันธ์กับชีวิตมนุษย์มากกวางานเครื่องเหล็กโดยเฉพาะในสมัยโบราณอยางนอย
ท่ีสุดจะตองมีหมอดินเผาอยูในบานอยางแนนอนทุกหลังคาเรือน 
            รูปแบบของเครื่องปั้นดินเผาในสมัยกอนประวัติศาสตร์นั้นมีรูปแบบงายๆ มีความคลายคลึงกัน
ทางดานเทคนิคการปั้นและการเผา  คือเผาไฟในอุณหภูมิต่ า  ในประเทศไทยพบท่ีบานเกา  จังหวัดกาญจนบุรี   
บานโคกเจริญ  จังหวัดลพบุรี             บานโคกพนมดี    จังหวัดชลบุรี     ถ้ าผี      จังหวัดแมฮองสอน       
และท่ีบานเชียง  จังหวัดอุดรธานี  เป็นตน 
            ในยุคหินเกามนุษย์อาศัยอยูในถ้ าและเพิงผา  หาเล้ียงชีพดวยการเก็บของปุาและลาสัตว์  ยังไมรูจัก
ใชเครื่องปั้นดินเผา   จนเขาสูชวงยุคหินกลางมนุษย์ไดมีการพัฒนาจนเริ่มรูจักใชไฟและท าเครื่องปั้นดินเผาเป็น
ครั้งแรก  ระยะเวลากาวมาจนเขาสูยุคหินใหมมนุษย์ยุคนี้มีความสามารถท าเครื่องปั้นดินเผาไดดี  มีผิวเรียบขัด



88 
 

มันเนื้อบางรูปทรงสวยงาม   แมกาลเวลาจะลวงเลยมาถึงยุคโลหะซึ่งมนุษย์จะรูจักใชโลหะมาหลอหลอมท า
เป็นเครื่องมือเครื่องใชแลวก็ตาม  แตมนุษย์เหลานั้นก็ยังคงท าและใชเครื่องปันดินเผาในชีวิตประจ าวันสืบตอ
กันมาและยังพบเห็นจนถึงปัจจุบัน 
 
            เครื่องปั้นดินเผาท่ีมีช่ือเสียงของไทยท าใหชาติตางๆ  รูจักประเทศไทยไปท่ัวโลก  ไดแก
เครื่องปั้นดินเผาลายเขียนสีสมัยกอนประวัติศาสตร์ที่บานเชียง  อ าเภอหนองหาน  จังหวัดอุดรธานี   ดวยมีคน
ในพื้นท่ีดังกลาวขุดพบเศษภาชนะดินเผามีลายเขียนสีจ านวนมากจากการขุดบอน้ า  หรือขุดหลุมฝังเสาบานจึง
ไดมีการตื่นตัวและเป็นท่ีสนใจของกรมศิลปากรในปี  พ.ศ.2506  จึงไดมีการส ารวจจนปี  พ.ศ.5209  จึงท า
การขุดคนทางโบราณคดีขึ้น  ผลจากการขุดคนท าใหไดทราบถึงอดีตท่ีมาของชุมชนโบราณแหงนี้  ตลอดจนได
ทราบถึงความเจริญกาวหนาทางดานเทคนิควิทยาการ  โดยเฉพาะภาชนะลายเขียนสีท่ีเป็นส่ิงแปลกสวยงาม
พิสดารไมเคยพบเห็นในท่ีใดมากอนเลย  แมจะมีการคนพบท่ีขอนแกน   หนองคาย   สกลนคร   เลย  และอีก
หลายจังหวัดโดยรอบๆ อุดรธานี  ก็ตาม  สวนรูปรางของภาชนะดินเผาก็มีรูปทรงแปลกโดยจ าแนกออกเป็น  
5  แบบใหญๆ  ไดแก   แบบกระถาง   แบบแจกัน   แบบพาน   แบบหมอกนกลม  แบบคนโทน้ ากนกลม  
เป็นตน  ส าหรับลวดลายมีท้ังภาพคนและสัตว์ที่เขียนลายดวยฝีมืออันช านาญและออนชอยมาก  
 
            หลังจากนั้นมาก็ไดแกเครื่องสังคโลกซึ่งเช่ือวามีจุดเริ่มตนอยูท่ีเมืองสวรรคโลก  จังหวัดสุโขทัย  และ
เมืองชะเลียง  ในบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ จ.สุโขทัย  ไดมีการท าต้ังแตกอนสมัยราชวงศ์พระรวง   
สันนิษฐานวาจีนคงเขามาท าเครื่องปั้นดินเผากอนและถายทอดวิธีการใหกับคนไทยตอมา   โดยสังเกตจาก
ลวดลายสีสันจะเป็นแบบศิลปะจีนตอนปลายราชวงศ์ซอง   โดยจีนเองไดอพยพหนีการรุกานจากศัตรูมาต้ัง
เมืองหลวงท่ีแมน้ าแยงซีเกียงและเลยมาทางใตเขาสูประเทศไทย  ประเทศเวียดนาม   ประเทศเขมร   สวนอีก
ทางหนึ่งท่ีเขามาในประไทยคือ  ใน พ.ศ.1837  สมัยพอขุนรามค าแหงมหาราช  ไดใหชางปั้นดินเผาชาวจีน
เขามาเป็นจ านวนมากท่ีสุโขทัย  และแพรกระจายข้ึนไปถึงเชียงรายโดงดังมากคือเครื่องปั้นดินเผาท่ีเวียง
กาหลงหรือท่ีเรียกกันวา  เตาเวียงกาหลง   เครื่องปั้นดินเผาแบบสังคโลกของไทยมีลักษณะเป็นการเคลือบ
ชนิดเคลือบทึบไมใชเคลือบใสแบบเซลาดอน  ท าใหฟิลิปปินส์  ญี่ปุุน  เอาไปศึกษาและเลียนแบบสังคโลกของ
ไทย 
 
เคร่ืองสังคโลก 
          เป็นภาชนะเครื่องเคลือบดินเผาท่ีไดมีการริเริ่มท ากันขึ้นในสมัยสุโขทัย   โดยไดรับการถายทอดเทคนิค
การท าตางๆ  จากจีน  เครื่องสังคโลกของสุโขทัยนี้  แบงออกไดเป็น  3  แหลงใหญ ๆ  คือ  

1. เครื่องถวยเมืองชะเลียง 
สันนิษฐานจากรูปแบบและเนื้อดินตลอดจนการเคลือบคาดวานาจะไดมีการท ากันมาต้ังแตสมัยสุโขทัย  

อาจจัดอยูในสมัยอิทธิพลลพบุรีได  ท้ังนี้เพาระลักษณะรูปแบบ  เนื่อดิน  และการเคลือบจะมีลักษณะ
เหมือนกับเครื่องปั้นดินเผาแบบวัฒนธรรมลพบุรีมาก   อีกท้ังยังมีลักษณะเครื่องปั้นดินเผาท่ีพบในเมืองศรีสัช
นาลัย  ซึ่งเดิมเมืองศรีสัชนาลัยนี้  มีช่ือเรียกวา  เมืองชะเลียง  ดังนั้น  จึงไดต้ังช่ือเรียกเครื่องปั้นดินเผาชุดนี้วา  
“เครื่องถวยชามชะเลียง”  สืบตอกันมา ลักษณะเดนชองเครื่องถวยชามเมืองชะเลียง  คือ  จะมีเนื้อหยาบ  
เห็นน้ าเคลือบเป็นสีน้ าตาลไหมเคลือบไมตลอด  ไมติดถึงกัน  ผลิตภัณฑ์ท่ีปั้นสวนมากเป็น  ประเภทกระปุก  
ไห  ขวด  ตลอดจนรูปคนและสัตว์  เนื้อภาชนะจึงจัดอยูในประเภทสโตนแวร์ ( Stone  Ware ) 

2. เคร่ืองถ้วยเมืองสุโขทัย 
สวนมากเป็นฝีมือของชางชาวจีนเป็นผูผลิต  ผลิตภัณฑ์สวนมากไดแก  เครื่องถวย   ชาม   โถ  และ
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ภาชนะใชสอยอื่น ๆ  การเขียนลวดลายนิยมใชลายสีด า  หรือน้ าตาลเขียนบนพื้นขาว   ลายท่ีใชไดแก  ลาย
สังข์  ลายจักร  ฯลฯ  นอกจากนี้ยังมีการผลิตวัสดุท่ีท าจากดินเผาซึ่งใชเป็นเครื่องประกอบตกแตงศิลปะ
สถาปัตยกรรม  เชน  กระเบ้ือง  เชิงชาย  ตัวสิงห์  ตัวนาค  ตัวปักษา  หัวนาค  ฯลฯ  เป็นตน 

3. เคร่ืองถ้วยสวรคโลก 
มีการผลิตขึ้นที่เมืองสวรรคโลก  บริเวณบานเกาะนอย  เป็นแหลงใหญ   เมืองสวรรคโลกนี้  คือ เมือง

ศรีสัชนาลัยเดิม    เครื่องปั้นดินเผาเคลือบท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของเครื่องถวยสวรรคโลก  คือ  การผลิตแบบเซ
ลาดอน   ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีเนื้อเคลือบดวยไฟสูงท่ีใหสีงดงามมาก  เชน  สีเขียว  สีเขียวปนเทา  สีเขียวปน
น้ าตาล  สีเทาปนเหลือง  และสีฟูาปนเขียว  เป็นตน  เนื้อละเอียดใสจัดอยูในประเภทปอร์สเลน ( Porcelain )   
เครื่องสังคโลกท่ีสวรรคโลกนี้  สามารถแบงสี  และการเคลือบออกไดอีก  ดังนี้ 

3.1 เซลาดอน  นิยมเรียกวา  เครื่องเคลือบเขียวไขกา  สวนมากท าเป็นภาชนะ  เชน  ถวย  จาน  
ชาม  โดยเทคนิคการขูดลาย  แลวจึงเคลือบทับ 

3.2 แบบผลิตภัณฑ์ท่ีใชการเขียนลวดลาย  ( Printed  Ware )  ไดแก  ภาชนะจ าพวกตลับกลึงมีฝา
ปิด  จานชามขนาดใหญ  โถทรงกลม  บัวตูม  เป็นตน 
 
ประเภทของเคร่ืองปั้นดินเผา 

การแบงผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาโดยท่ัวๆ ไปมีหลายชนิด  แตท่ีส าคัญพอจะแบงออกไดเป็น  3  
ชนิด  โดยแบงตามลักษณะของเนื้อดิน และอุณหภูมิท่ีใชเผา  คือ 

1.      ผลิตภัณฑ์ชนิดเอิทเทนแวร์  ( Earthen  ware ) 
2.      ผลิตภัณฑ์ชนิดสโตนแวร์ ( Stone  ware ) 
3.      ผลิตภัณฑ์ชนิดปอร์สเลน ( Porcelain )  
 

1. ผลิตภัณฑ์ประเภทเอิทเทนแวร์ ( Earthen  ware ) 
นับวาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีนิยมท ากันโดยท่ัวไปเป็นสวนใหญและสวนมาก  เผาในอุณหภูมิต่ า ( 1,050 – 

1,100   C  )  Cone  01 – 04   ลักษณะโดยท่ัวไปเป็นผลิตภัณฑ์คอนขางหนา  เนื้อหยาบ  มีความพรุนตัว
คอนขางมาก  สีของเนื้อผลิตภัณฑ์สวนมากสีน้ าตาลออน  สีเทาออน 

สีเหลืองออน  เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดท่ีเคลือบและไมเคลือบ  เวลาเคาะมีเสียงทึบๆ ไมกังวาลเหมือน
ผลิตภัณฑ์อื่น 

เนื้อดินปั้นสวนมากเตรียมมาจากดินเหนียวธรรมดาท่ัวไป  สวนมากนิยมใชดินในทองถิ่น  ดินเมื่อยัง
ไมไดเผามักจะมีสีน้ าตาลเขม  สีเทาแก  ดินเหนียวที่กลาวเมื่อน าไปป้ันผสมกับดินเช้ือ ( Grog ) ชวยท าใหมี
ความพรุนตัว  ชวยไมใหผลิตภัณฑ์แตกเสียหายไดงาย  ดินเหนียวที่วานี้มีอยูโดยท่ัวไป  เรียกกันวาดินแดง ( 
Red  clay ) หรือ Surface  clay  ลักษณะท่ีส าคัญสวนมากเนื้อดินละเอียด  แหงชา  แตมีความเหนียวดี ( 
Plasticity ) เมื่อน าไปเผาแลวจะใหสีน้ าตาลออน  เหมาะแกการท่ีจะน าไปข้ึนรูปทรงตางๆ ไดดี  เชน การขึ้น
รูปแบบอิสระ  แบบขด  แบบแผน  แบบขึ้นรูปดวยแปูนหมุน  แบบวิธีกดพิมพ์  และแบบวิธีรีดดิน เป็นอิฐ
โปรงก็มี  เป็นตน  สวนมากดินท่ีกลาวถึงประเภทนี้มีเปอร์เซนต์ของเหล็ก ( Iron ) สูง  ไมนิยมน าไปผสมท า
ผลิตภัณฑ์ชนิดสีขาว  

      เนื้อดินชนิดเอิทเทนแวร์ท่ีใชปั้นผลิตภัณฑ์ขนาดใหญๆ นิยมใชผสมทราย  หรือดินเช้ือ  ชวยท า
ใหการขึ้นรูปทรงตัวไดดี  เมื่อน าไปเผาเนื้อดินมีความแข็งแกรงดี  และชวยควบคุมการหดตัวของดินไดดี
พอสมควร  มีประโยชน์ชวยใหผลิตภัณฑ์ไมแตก และบิดเบ้ียวไดงาย 

      ปัจจุบันความคิดเกี่ยวกับการท าผลิตภัณฑ์ชนิดเอิทเทนแวร์ชนิดสีขาว                 ( White  
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ware ) นิยมใหมีสวนผสมของหินควอตซ์ ( Flint ) ชวยใหมีความแข็งแกรงในเนื้อของผลิตภัณฑ์ และประเภท
ของหินฟันมา ( Feldspar )  ชวยผสมท าใหลดจุดสุกตัวต่ าลงผสมในสัดสวนท่ีเหมาะสมและขอส าคัญจะตองมี
ความเหนียวพอในการขึ้นรูป   ผลิตภัณฑ์ชนิดเอิทเทนแวร์ชนิดสีขาว  เตรียมไดจากวัตถุดิบท่ีเป็นดินขาว  มี
ลักษณะท่ีส าคัญ  เนื้อดินแนน  ทึบแสง  มีความพรุนตัวพอประมาณ  ไดแก  ผลิตภัณฑ์ประเภทจาม  ชาม  
ภาชนะ เครื่องใช  เครื่องประดับตางๆ มีการเคลือบขาว  สีตางๆ มากมาย  สวนผลิตภัณฑ์เอิทเทนแวร์ชนิดท่ี
ใชวัตถุดิบดินแดงท่ัวไป  ไดแก  ผลิตภัณฑ์ประเภท  หมอดิน  กระถางกลวยไม  กระถางดินเผา  คนโฑน้ า  
และประเภทอิฐท่ีใชในการกอสราง   ( Terracotta )  เป็นตน  

 
2. ผลิตภัณฑ์ประเภทสโตนแวร์ ( Stone  ware ) 

ผลิตภัณฑ์ประเภทสโตนแวร์  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ท่ีเผาถึงจุดสุกตัว ( Vitreous  ware )  สวนมากสี
เนื้อดินเกิดจากสีตามธรรมชาติของดิน  เชน  สีเทา  สีน้ าตาล  เผาในอุณหภูมิคอนขางสูง 1,190 – 1,390  
C    Cone 6 – 14  การท่ีเรียกวา  สโตนแวร์  เนื่องจากผลิตภัณฑ์ประเภทนี้เนื้อหยาบ  เนื้อแนนและมีความ
แข็งแกรงมาก  น้ าและของเหลวไมสามารถไหลซึมผานได 

เนื้อดินปั้นแบบสโตนแวร์  มีลักษณะคลายเอิทเทนแวร์  แตวาเผาในอุณหภูมิสูง  เคาะมีเสียงดัง
กังวาลกวา  วัตถุดิบท่ีใชตองมีความทนไฟสูง และมีความเหนียว  สีของวัตถุดิบเมื่อเผาแลวจะเป็นสีอะไรกไ็ด
ไมส าคัญ  แตมีความแข็งแกรง  ผลิตภัณฑ์สโตนแวร์ชนิดท่ีเตรียมดินจากธรรมชาติมาปั้นโดยตรงก็มี เชน  
ผลิตภัณฑ์โองราชบุรี  ศิลาดอนเชียงใหม  เป็นตน  และชนิดท่ีเตรียมในหองปฏิบัติการเองก็มี 

ผลิตภัณฑ์สโตนแวร์  นิยมท าภาชนะใสอาหาร  จาน  ชาม  ถวยกาแฟ  เหยือกน้ า  แจกัน  ท่ีเข่ียบุบรี่  
เครื่องประดับ  นอกจากนี้ยังนิยมท าภาชนะบรรจุประเภทพวก กรด  ดาง  เป็นภาชนะคอนขางหนา  เนื้อแนน  
ทึบแสง  มีลักษณะเนื้อหยาบ ( Texture ) มีความแข็งแรงทนทานไดดีมาก 

 
3. ผลิตภัณฑ์ประเภทปอร์สเลน ( Porcelain  ware )   

ผลิตภัณฑ์ประเภทปอร์สเลน  เป็นผลิตภัณฑ์เตรียมข้ึนเป็นพิเศษ  เนื้อดินสีขาวเผาถึงจุดสุกตัว ( 
Vitreous  ware ) ส่ิงท่ีส าคัญคือ  โปรงแสง ( Translucent )   เผาในอุณหภูมิต้ังแต  1,250  องศาเซลเซียส 
ขึ้นไป ( Cone 9 )  สวนผสมของเนื้อดินประกอบดวยหินควอตซ์  หินฟันมา  ดินเคาลิน ( Kaolin )  ดิน
เหนียวขาว ( Ball    clay )  และวัตถุอื่นๆ อีกตามสวนท่ีเหมาะสม  เมื่อน าไปเผาไฟแลวมีความแข็งแกรงมี
ลักษณะเหมือนแกว ( Glass )  

เนื่องจากดินปั้นประเภทปอร์สเลน  มีความเหนียวนอยจึงน าไปข้ึนรูปดวยวิธีหลอ  ( Casting )  และ
วิธีขึ้นรูปดวยใบมีด ( Jigger ) เป็นสวนใหญ  สวนวิธีขึ้นรูปแบบแปูนหมุน ไมนิยมท ากัน เนื่องจากความเหนียว
นอยโดยเฉพาะการเตรียมเนื้อดิน ( Body )  มีกระบวนการหลายข้ันตอน นับต้ังแตการลางดิน  การผสม  การ
บด  การแยกเหล็กออกจากดิน  จนกระท่ังเป็นเนื้อดินท่ีใชการได  ผลิตภัณฑ็ปอร์สเลนสีขาว  เนื้อละเอียดเมื่อ
เผาไฟแลวมีความแข็งแกรง  โปรงแสง  และไมหนามากนัก  ชาวจีนเป็นชาติแรกที่คนพบการท าปอร์สเลนขึ้น
ในโลก 

ผลิตภัณฑ์ชนิดปอร์สเลน  แบงตามอุณหภูมิในการเผา  คือ แบบ Soft  porcdlain  เผาในอุณหภูมิ
ประมาณ  1,210 – 1,285  องศาเซลเซียส  ( Cone 7 – 11 ) นิยมน าไปท าภาชนะใสอาหาร ( Table  
ware ) และงานประเภททางดานศิลป ( Art  ware )   สวนประเภท  Hard  porcelain  เผาในอุณหภูมิสูง
กวาประมาณ 1,310 – 1,431  องศาเซลเซียส ( Cone 12 – 15 ) มีความแข็งแกรงเป็นพิเศษ  นิยมน าไป
ท าผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องมือ  เครื่องฉนวนไฟฟาู  อุปกรณ์ไฟฟูา  เชน  หัวเทียนเครื่องยนต์  ภาชนะทดลอง
ทางเคมี  เชน  ถวยครูซิเบิล  เบซิน     ( Basin )  เป็นตน 
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ผลิตภัณฑ์ทางปอร์สเลนท่ีมีช่ือเสียงของโลกและอยูในความนิยมของประชาชนท่ัวโลก  คือ 
1. ของญี่ปุุน  ไดแก  บริษัทนอริตาเก ( Noritake )  และ โอกุระแวร์ ( Okura  ware )     
2. ของฝรั่งเศส ไดแก แซพแวร์ ( Sevre  ware ) 
3. ของเยอรมัน  ดแก  ไมแซ็นแวร์ ( Meissen  ware )  และ โรเซ็นเติล ( Rosenthal ) 
4. ของอังกฤษ  ไดแก  เว็ดวูด ( Wedgwood ) 
5.      ของอเมริกา  ไดแก  ลีน฿อกแวร์ ( Lenox  ware ) 
 
 ผลิตภัณฑ์ชนิดท่ีเรียกวา  โบนไชนา ( Bone  China ) จัดอยูในประเภทปอร์สเลนชนิดหนึ่ง  เป็น

ผลิตภัณฑ์ปอร์สเลนท่ีเนื้อดินมีความละเอียดและมีความโปรงแสงมาก  ท าจากวัตถุดิบประเภทเดียวกับ
ผลิตภัณฑ์ปอร์สเลน  แตจะตองมีเถากระดูกผสมอยูดวย  ถามองอยางผิวเผินจะรูสึกวา  โบนไชนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความบอบบางมาก  แตความเป็นจริงผลิตภัณฑ์ประเภทนี้มีความแข็งแกรงดี  ท้ังๆ ท่ีเผาท่ี
อุณหภูมิต่ ากวาผลิตภัณฑ์ปอร์สเลน 

โบนไชนา  ท าขึ้นครั้งแรกในประเทศ อังกฤษ  โดย  Josiah  Spode  ในปี  ค.ศ. 1794  เป็นท่ีนิยม
แพรหลายท่ังไป  ในปัจจุบันโรงงานหลายแหงท้ังในอังกฤษ  สวีเดน  รัสฌวีย  และอเมริกา  ผลิตเครื่องถวย
ชาม  และชุดน้ าชา  กาแฟ โดยใชเนื้อดินปั้นโบนไชนา  ส าหรับประเทศทางตะวันออก  เชน  ญี่ปุุน  จีน  ได
ท าการผลิตโบนไชนา เชนกัน  นอกจากผลิตภัณฑ์ดังกลาวแลว  ยังท าเป็นพวกเครื่องประดับ และเครื่อง
ตกแตง  สินคาพวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นสีขาวชั้นสูง  ราคาจึงคอนขางแพงเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ชนิด
อื่นๆ  วัตถุดิบท่ีใชท าเครื่องปั้นดินเผาชนิดโบนไชนาท่ีส าคัญคือ  เถากระดูก  มากท่ีสุด ซึ่งชวยใหเกิดการโปรง
แสง  

 
หลักการพิจารณาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ท่ีดี  พอเป็นแนวทางส าหรับผูใชโดยท่ัวไป  ตามธรรมดาคนเราในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา  มักจะมองในรูปทรง  สีสันกอนอื่นใด  สวนราคาอยูในอันดับรอง  ในดาน
คุณภาพเกือบจะไมสนใจเอาเสียเลย  ผูซื้อมักจะประสบปัญหาเสมอเมื่อซื้อมาแลวน าไปใชก็เกิดรั่วซึมข้ึนมาใน
ภายหลัง  เมื่อน าไปเป็นภาชนะใสอาหารก็อาจจะเป็นพิษภัยได  ในฐานะท่ีเราเป็นผูบริโภคสมควรอยางยิ่งท่ี
ควรระมัดระวงัในเรื่องนี้ใหมากมิฉะนั้นอาจเป็นอันตรายแกตัวเราและบุคคลอื่นได  โดยเฉพาะในเรื่องคุณภาพ
ของผลิตภัณฑ์ท่ีเราไมสามารถตรวจสอบดวยตาเปลาได  แตก็พอมีวิธีการตรวจสอบไดโดยคราวๆ พอเป็น
เครื่องพิสูจน์  คือ 

1. ผลิตภัณฑ์ท่ีท าขึ้นจ าหนายในทองตลาดทุกวันนี้  เรามักจะพบวามีท้ังชนิดเผาในอุณหภูมิต่ าและ
อุณหภูมิสูง  ผลิตภัณฑ์ท่ีเผาอุณหภูมิต่ านั้นเมื่อเคาะฟังเสียงดู  เสียงมักดังทึบๆ  แสดงใหเห็นวาเผาไมถึงจุดสุก
ตัว  น้ าและของเหลวมักไหลซึมผานได  ไมควรน ามาเป็นภาชนะใสอาหาร  ถาผลิตภัณฑ์ท่ีเผาในอุณหภูมิสูง
แลว  เคาะฟังเสียงจะดังกังวาลแสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑ์นั้นเผาถึงจุดสุกตัว  น้ าและของเหลวไมสามารถไหล
ซึมผานได 

2. การพิสูจน์การทดสอบดวยการใชน้ าหมึกหยดลงบนภาชนะท้ิงไวสักครูหนึ่งแลวใชผาหรือกระดาษ
นุมๆ เช็ด ถาเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเผาถึงจุดสุกตัว เราจะสังเกตไดทันทีวาจะสะอาดเหมือนเดิม  แตถาเผาไมถึงจุด
สุกตัวน้ าหมึกจะซึมติดแนนลางไมออก  วิธีนี้รานคาท่ีจ าหนายอาจจะไมยอมใหทดลองก็ได 

3. ใชของแข็งขีด  เชน  มีดหรือตะปูโดยเลือกขีดท่ีกนภาชนะถาขีดไมเป็นรอย  ก็แสดงวาผลิตภัณฑ์
ชนิดนี้เผาถึงจุดสุกตัวเชนเดียวกัน  แตถาขีดมีรอยก็แสดงวาเผาไมถึงจุดสุกตัว  และไมควรน ามาเป็นภาชนะใส
อาหาร 
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เร่ืองที่ 7 
ชื่อเร่ือง กรรมวิธีการผลิตหรือการข้ึนรูปเคร่ืองปั้นดินเผา 
 

กรรมวิธีการผลิตหรือการข้ึนรูปเคร่ืองปั้นดินเผา  นับวามีความจ าเป็นและส าคัญอยางยิ่ง  ผูผลิต
จะตองมีความช านาญ  มีความรูความเขาใจตลอดจนเทคนิคตางๆ อยางพอเพียง  แตละแบบ  แตละชนิด  
รวมไปถึงอุปกรณ์และเครื่องมือตางๆ ท่ีชวยในการผลิต  ซึ่งมีอยูหลายวิธีดวยกัน  คือ 

1. วิธีขึ้นรูปแบบวิธีกด  ( Press  method ) 
2. วิธีขึ้นรูปแบบรีด  ( Extrusion  method ) 
3. วิธีขึ้นรูปทรงตางๆ  ( Shaping  method ) 
4. วิธีขึ้นรูปดวยวิธีหลอ  ( Casting  method )  
 

1. วิธีขึ้นรูปด้วยวิธีกด  ( Press  method ) 
การผลิตดวยวิธีนี้ตองอาศัยเครื่องมือท่ีมีแรงกด  ดัน  อัด  และน้ าหนักมาก ไดแก  เครื่องกด

ออโตเมติก  ไฮโดรลิค  มีท้ังชนิดอัตโนมัติ  และแบบ ธรรมดาท่ีใชก าลังคนชวยอัดก็มี  โดยเฉพาะวัตถุดิบท่ี
เตรียมน ามาใชในการผลิตมีลักษณะเป็นผงหรือเป็นฝุุน ( Dry  press  or  Semi - wet  press )  ซึง่
อัตราสวนของน้ าท่ีใชผสมอยูราวประมาณ  5 – 16 % ( ไมสามารถนวดเป็นกอนได )  ตองอาศัยแรงอัดจึงจะ
เกาะเป็นรูปได  แมพิมพ์จะตองสรางดวยเหล็กแข็ง  การออกแบบผลิตภัณฑ์ชนิดนี้ตองเป็นแทงตัน  เป็น
เหล่ียม  ไมมีสวนเวาและสวนโคงมาก จะท าใหถอดพิมพ์ไมออก  ผลิตภัณฑ์สวนใหญ ไดแก  กระเบ้ืองฝาผนัง  
การเบ้ืองปูพื้น  อุปกรณ์ไฟฟูา  กระเบ้ืองมุงหลังคา  กระเบ้ืองโมเสส  ประเภทอิฐตางๆ  เชน  อิฐประดับหรือ  
ตกแตง   อาจจะเคลือบสีสันใหสวยงาม  กรรมวิธีการผลิตแบบนี้นิยมใชในวงงานอุตสาหกรรม  สามารถผลิต
ไดปริมาณมากๆ  และมีมาตรฐาน  การลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือคอนขางสูง 
2. การข้ึนรูปด้วยวิธีรีดดิน  ( Extrusion  method ) 

ดินท่ีน ามาใชมีลักษณะเป็นกอนกลม และไมแข็งมากนัก  วิธีเตรียมดินโดยผานเครื่องอัดดิน ( Filter  
Press ) หรืออางเกรอะดิน  แลวน าไปเขาเครื่องรีดดินตามรูปแบบท่ีตองการ  เชน  เป็นแทงโปรง  เป็นทอ
ขนาดตางๆ  กลม  เหล่ียม  ตามหัวแบบ  เครื่องรีดดินโดยท่ัวไปมี  2  แบบ 

1.  แบบท่ีใชความดันของลมอัดในการรีดดิน ( Piston  Extrusion ) เนื้อดินท่ีตองมีความละเอียด
มาก  สวนใหญนิยมใชผลิตทอรอยสาย  อุปกรณ์ไฟฟูา  ตางๆ เป็นตน 

 2.  แบบสวาน ( Augers ) แตเป็นเครื่องมือรีดดินขนาดใหญใชในวงงานอุตสาหกรรม  สามารถผลิต
ไดในปริมาณมาก  ความเร็วรอบประมาณ  20 – 25  รอบตอนาที ( R.P.M. ) เชน อิฐทนไฟชนิดเนื้อดินมี
ความเหนียวมาก  การผลิตอิฐโปรง ท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมในการกอสราง  
3. วิธีขึ้นรูปทรงต่างๆ ( Shaping  method  ) หมายถึง  การขึ้นรูปโดยวิธีใชมือ ( Hand  Forming ) และ
เป็นท่ีนิยมใชสวนใหญในโรงเรียน  ไดแบงวิธีการขึ้นรูปหลายวิธีดวยกัน  คือ  

3.1 การขึ้นรูปแบบอิสระ  ( Free  form  method ) 
3.2 การขึ้นรูปแบบแผน  ( Slab  method ) 
3.3 การขึ้นรูปแบบขด  ( Coil  method ) 
3.4 การขึ้นรูปแบบแปูนหมุน  ( Throwing  method ) 
3.5 การขึ้นรูปแบบใบมีด  ( Jigger  method ) 
3.6 การขึ้นรูปแบบใชพิมพ์กด  ( Hand  press  method ) 
3.1 การขึ้นรูปแบบอิสระ  ( Free  form  method ) การขึ้นรูปแบบอิสระเป็นแบบท่ีงายและ



93 
 

สะดวกมากเหมาะสมอยางยิ่ง วิธีหรือหลักการเบ้ืองตนในการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาจะเป็นการเปิดโอกาสให
สรางสรรค์ผลงานตามท่ีตนเองถนัด โดยอาศัยเครื่องมือเพียงเล็กนอย วิธีขึ้นรูปแบบอิสระมีอยู 2วิธีดวยกัน คือ 

 
ก. เมื่อนวดดินไดท่ีแลว  ท าดินเป็นกอนกลมมีขนาดโตตามความเหมาะสมแลวใชหัวแมมือบีบดินกด

ดินใหเป็นรูปทรงตามตองการ และพยายามปั้นใหไดความหนาใกลเคียงกันแลวใชเครื่องมือขูดตกแตงให
เรียบรอย  สวนไหนจะท าเป็นหูจับหรือสวนประกอบอื่นๆ ควรรอใหดินหมาดเสียกอน  เพราะจะชวยใหการ
ทรงตัวไดดี  เสร็จแลวปลอยใหแหงตามหลักวิธีการ  แลวจึงตกแตงใหเรียบรอย 

ข.  น าดินท่ีนวดไดท่ีแลวโดยท าเป็นกอนกลม เหล่ียม  รูปทรงกระบอกตามท่ีเห็นสวยงาม แลวใช
เครื่องมือขุดเจาะใหกลวงมีความหนาใกลเคียงกัน ปลอยใหแหงแลวตกแตงใหเรียบรอย  ควรแนะน าใหรูจัก
การท าขาหรือกน  เพื่อสะดวกเวลาน าไปเคลือบ จะชวยใหผลิตภัณฑ์ไมติดกับช้ันวาง  ท าใหผลิตภัณฑ์มีความ
เรียบรอย  สวยงามดีขึ้น 

3.2  การขึ้นรูปทรงแบบแผน ( Slab  method )  การขึ้นรูปทรงแบบแผน  เหมาะส าหรับผลิตภัณฑ์
ท่ีออกแบบมีลักษณะเป็นเหล่ียมหรือรูปทรงแปลกๆ  วิธีท า  ในขั้นแรกใชเครื่องมือลูกกล้ิงรีดดินใหเป็นแผน    
บนแผนปูนปลาสเตอร์หรือแผนไมอัดท่ีมีผาใบหุม  ความหนาของแผนท่ีรีดข้ึนอยูกับภาชนะท่ีจะท า  แลวใช
เครื่องมือตัดดินตามรูปแบบท่ีตองการ  แลวน าไปประกอบกันเขา โดยรอใหดินหมาดๆ เสียกอน  ใชน้ าลสิป
เป็นตัวประสานรอยตอ ในขณะท่ีขึ้นรูปทรงดินอาจจะยังไมทรงตัวดี  ควรใชเศษดินค้ ายันรอใหทรงตัวไดดี
เสียกอนจึงคอยน าออก  โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ท่ีมีรูปทรงเป็นเหล่ียมหรือกลม  เวลาผ่ึงใหแหงควรคว่ าไวบน
แผนปูนพลาสเตอร์  เพื่อปูองกันการบิดเบ้ียว แตถาภาชนะมีฝาควรประกบกัน ถาแยกออกจากกันแลว  เมื่อ
ดินหดตัวท าใหบิดเบี้ยวไดงาย 

3.3 การขึ้นรูปแบบขด ( Coil  method )  การขึ้นรูปแบบนี้เป็นท่ีนิยมแพรหลายเขนกัน  สามารถ
ขึ้นรูปต้ังแตช้ินงานขนาดเล็ก จนถึงโองน้ าขนาดใหญ  มนุษย์เราไดรูจักวิธีท าแบบนี้กันมานานแลว  วิธีขึ้นรูปใน
ขัน้แรก  ทุบดิน บีบดินใหเป็นแผน  ใชเครื่องมือตัดใหเป็นแผนกลมหรือส่ีเหล่ียมตามตองการ แลวคลึงดินให
เป็นเสนกลมยาว  มีขนาดเล็กหรือโตตามความเหมาะสมของภาชนะท่ีปั้น  น าไปขดบนแผนท่ีเตรียมไว  โดยใช
น้ าสลิป ( น้ าดิน ) ประสานรอยตอใชมือบีบหรือกดดินใหเขากันแนนสนิท  ท าเชนนี้เรื่อยไปจนสูงพอกับความ
ตองการ  แลวแตงผิวใหเรียบรอยแลวปลอยใหแหง  ถาเป็นภาชนะขนาดใหญควรปลอยใหแหงอยางชาๆ 
มิฉะนั้นจะแตกราวไดงาย ในการขึ้นรูปทรงกลม จะเป็นแจกันหรือภาชนะตางๆ ควรแนะน าใหรูจักวธิีการสราง
แบบ   ( Template )  เป็นเครื่องมือชวยตรวจสอบใหรูปทรงกลมตามตองการ  ในขั้นแรกควรออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และรูปทรงโดยการใชกระดาษแข็งหรือแผนโลหะบางๆ ใชมีดหรือกรรไกรตัดตามรูปแบบท่ีได
ออกแบบไว ก็จะไดแบบ ( Template ) ตามตองการ  แลวน าไปใชประกอบในการปั้น 

3.4 การขึ้นรูปแบบแปูนหมุน  ( Throwing  method )  การขึ้นรูปดวยแปูนหมุน เป็นการขึ้น
รูปแบบทรงกลมโดยอาศัยเครื่องมือแปูนหมุน  ในสมัยโบราณเป็นชนิดแปูนหมุนใชแรงคนถีบ  แตตอมาได
วิวัฒนาการใชก าลังไฟฟูา  มีท้ังชนิดแบบยืน  แบบนั่ง  ความเร็วท่ีใช 2 – 3  จังหวะ  ความเร็วรอบของแปูน
หมุนท่ีเป็นมาตรฐานประมาณ  80  รอบตอนาที  โดยเฉพาะดินท่ีน ามาปั้นตองเป็นดินชนิดท่ีมีความเหนียวจึง
จะชวยใหการขึ้นรูปไดผลดี  การขนรูปแบบแปูนหมุนตองอาศัยการฝึกฝนและทักษะพอสมควร  จึงจะสามารถ
ขึ้นรูปไดดี 

3.5  การขึ้นรูปแบบใชใบมีด   ( Jigger )  การขึ้นรูปแบบใบมีด  เปน็การผลิตแบบมาตรฐานและ
สามารถผลิตไดจ านวนมาก  รวดเร็ว  สวนใหญไดแก  จาน  ชาม  ถวย  วิธีผลิต ตองอาศัยพิมพ์  และใบมีด
ตามลักษณะรูปรางของผลิตภัณฑ์  กรรมวิธีการผลิตอาศัยแปูนหมุนท่ีมีความเร็วสูง ( 120  รอบ ตอนาที ) มี
แขนส าหรับใบใบมีด  พิมพ์ที่เป็นแบบท าดวยปูนพลาสเตอร์  มีท้ังแบบภายนอก ( Outside )  เชน  ประเภท  



94 
 

จาน  แบบภายใน ( Inside )  เชน  ประเภท  ถวย  เป็นตน  ใบมีดสรางดวยเหล็กแข็ง  ใชขูดดินตามรูปราง
ของพิมพ์  วิธีการขึ้นรูปถาเป็นการขึ้นรูปแบบภายนอก  เตรียมดินเป็นแผนแลวอัดไปบนแบบพิมพ์  เมื่อเวลา
หมนุใบมีดจะท าหนาท่ีขูดไปตามรูปรางของแบบพิมพ์ 

วิธีการขึ้นรูปแบบภายใน  เตรียมดินเป็นกอนกลม  แลวอัดลงไปในแบบพิมพ์ที่เตรียมไวใชใบมีดกดลง
ไปในแบบในขณะท่ีหมุนดินจะถูกอัดตามแบบ  ก็จะไดถวยตามตองการ 

ในการขึ้นรูปแบบจิกเกอร์ควรใชน้ าเขาชวยในการท าดวย  เพราะจะชวยท าใหผิวของดิดเรียบรอยดี  
พิมพ์ที่ใชในการผลิตแบบใบมีด ควรมีหลายพิมพ์และจ านวนมากเพียงพอ  และพิมพ์ควรแหงสนิท  แมพิมพ์ท่ี
ใชในการผลิตพิมพ์สรางดวยปูนพลาสเตอร์ เชนเดียวกัน  เวนแตวาแมพิมพ์ไมตองการใหดูดน้ า ทาดวยแลค
เกอร์หรือแชลแลคเพื่อชวยในการผลิตพิมพ์ไดรวดเร็วขึ้น  

3.6    การขึ้นรูปแบบใชพิมพ์กด  ( Hand  Pressing ) การขึ้นรูปแบบพิมพ์กด  ชนิดใชมือกดตอง
อาศัยพิมพ์ชนิดท่ีท าดวยปูนพลาสเตอร์แบบช้ินเดียวหรือสองช้ิน  ดินท่ีน ามาใชในการกดพิมพ์  ตองนวดใหเป็น
แผนและใชเครื่องมือตัดตามรูปรางของแบบท่ีจะพิมพ์  แลวน าไปกดในพิมพ์ปลอยท้ิงไวใหแหงก็จะไดแบบ
พิมพ์ตามตองการ 

พิมพ์ชนิดสองช้ิน  ใชวิธีเดียวกันแตเมื่อดินรอนออกจากแบบเรียบรอยแลวน าไปประกอบเขาดวนกัน
โดยใชสลิปเป็นตัวประสาน  ก็จะไดรูปทรงตามตองการ  พิมพ์ที่ใชในการกดพิมพ์ควรตากใหแหงสนิท  จะชวย
ใหสะดวกในการกดพิมพ์  การท าความสะอาดพิมพ์ควรใชฟองน้ าเช็ด  หามน ามีดหรือเครื่องมือขูดออก  
เพราะจะท าใหแมพิมพ์เป็นรอยเสียหายไดงาย  

4.  วิธีขึ้นรูปแบบวิธีหลอ่  ( Casting ) การหลอสลิปแตกตางกวาท่ีกลาวมาแลวในหลายวิธี  ซึ่งตอง
อาศัยพิมพ์ซึ่งท าดวยปูนพลาสเตอร์เป็นหลัก และเป็นตัวดูดน้ าในสลิปใหแหงและคงรูปตามพิมพ์  การผลิตดวย
วิธีหลดสลิปนี้สามารถผลิตงานเหมือนกัน  เทากัน  แบบพิมพ์ชิ้นหนึ่งๆ ในวันหนึ่งอาจผลิตไดไมมากนัก  
เนื่องจากพิมพ์มีความช้ืนมากจากการหลอน้ าสลิป  การหลอสลิปในระยะแรกๆ  อัตราการดูดซึมน้ าไดรวดเร็ว  
แตในระยะหลังอัตราการดูดน้ าจะชาลงตามล าดับ 

การหลอสลิปท่ีนิยมท ากันมี  2  วิธี  คือ 
1. การหลอสลิปแบบกลวง  ( Drain  Casting )  หมายถึง  การหลอเมื่อไดความหนาพอสมควรของ

ผลิตภัณฑ์  ก็เทน้ าดินออกจากพิมพ์  เทคนิคในการเทสลิปตองคอยๆ เทและคว่ าไวจนหมดสลิปในแบบ  
มิฉะนั้นจะท าใหผิวภายในขรุขระ  พิมพ์ที่ใชอาจจะเป็นพิมพ์ชิ้นเดียวหรือหลายๆ ช้ินก็ได   

2. การหลอสลิปแบบตัน  ( Solid  Casting )  หมายถึง  การหลอสลิปลงในพิมพ์ใหเป็นแทงตัน  ขอ
แตกตางกันก็คือ  จะตองท าแบบพิมพ์ไมเหมือนกันกับแบบกลวง  พิมพ์แบบนี้จ ากัดความหนาของผลิตภัณฑ์ได  
นิยมใชในการหลอจานเปล  เครื่องสุขภัณฑ์ตางๆ  พิมพ์ที่ใชในการหลอสลิป  ควรตากใหแหงสนิทจะชวยใน
การดูดซึมน้ าไดดี  ผลิตภัณฑ์ท่ีจะน าออกจากแบบพิมพ์  ขอท่ีสังเกตท่ีปากพิมพ์ดินจะรอนออกโดยรอบ  แลว
ใชคอนยางเคาะเบาๆ ก็จะชวยใหผลิตภัณฑ์รอนออกไดดี 
เคร่ืองมือที่จ าเป็นในการท าเคร่ืองปั้นดินเผา  ควรมีดังนี้  คือ 

1. เครื่องมือปั้น  1  ชุด  ประกอบดวยเครื่องมือตาง ๆ ดังนี้ 
1.1 เครื่องมือตกแตงผิว  ท าดวยไม  ปลายท้ังสองขางมีลักษณะแบน  กลม แหลม  และชนิดขรุขระก็

มี  มีประโยชน์ใชส าหรับตกแตงผิวใหเรียบและขรุขระตามตองการ  เครื่องมือชนิดนี้ท าขึ้นใชเองก็ได  โดยมี
ขนาดความยาวประมาณ  6  นิ้ว 

1.2 เครื่องขูดดิน  ดามท าดวยไม  ตอนปลายท้ังสองขางใชลวดโคงเป็นวงรีและอีกดานหนึ่งมีลักษณะ
ปลายตัด  มีหลายขนาดใชส าหรับขูดดิน  แตงผิว  ขูดความหนาของผลิตภัณฑ์ใหสม่ าเสมอกัน  และแตงผิวให
เรียบตามตองการ 
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1.3 เครื่องมือขูดดินมีคม  ท าดวยโลหะบาง ๆ ส าหรับขูดผิว  แตงผิว  ใหมีรูปทรงตามตองการ  
ตลอดจนแตงกนผลิตภัณฑ์ใหเรียบ  

2. เครื่องมือตกแตงผลิตภัณฑ์  ท าดวยเหล็กเป็นแปูนกลมหมุนไดรอบตัว  เสนผาศูนย์กลางประมาณ  
12  นิ้ว สูง  6  นิ้ว  ฐานกลมรับน้ าหนักได  มีประโยชน์ใชตกแตงผลิตภัณฑ์  ตีเสนรอบวงและใชในการ
ตกแตงดวยสี  หรือใชในการขึ้นรูปตาง ๆ ขอแนะน าในการเลือกซื้อเครื่องมือประเภทนี้  ควรมีน้ าหนัก
พอสมควร  มีความคลองตัวที่แกนควรมีลูกปืน  ท าใหหมุนไดคลองตัว  เครื่องมือชนิดนี้ตองระวังอยาใหเป็น
สนิม  เมื่อใชแลวควรท าความสะอาดใหเรียบรอย  

3. แผนปูนปลาสเตอร์  ใชประโยชน์เวลาขึ้นรูปตาง ๆ รองผลิตภัณฑ์ขณะท่ีปั้น  ชวยท าใหแหงเร็ว  
ท าไดโดยหลอปูนปลาสเตอร์ในถาดพลาสติกกลม  ความหนาประมาณ  1  นิ้ว  สวนเสนผาศูนย์กลางแลงแต
ความตองการ  เป็นเครื่องมือท่ีใชเป็นประจ าในการท าเครื่องปั้นดินเผา 

4. ตูเก็บผลิตภัณฑ์  ควรออกแบบเป็นตูไมทึบ  ภายในมีหลายช้ัน  ความสูงของช้ันไมควรเทากัน  
ภายในกรุดวยฟอร์ไมกา  เพื่อปูองกันไมใหความช้ืนระเหยเร็ว  มีประโยชน์ใชเก็บผลิตภัณฑ์ท่ีปั้นยังไมเสร็จ  
ถาไมมีอาจใชผาคลุมหรือถุงพลาสติกคลุมก็ได  ตูเก็บผลิตภัณฑ์นี้อาจเก็บดินส าหรับไวปั้นในคราวตอไปได  
ชวยใหหองปฏิบัติงานเรียบรอย 

5. อางปูนปลาสเตอร์  มีประโยชน์  ใชส าหรับเกรอะดิน  มีความจ าเป็นมากส าหรับโรงเรียน  ขนาด
ของอางปูนควรออกแบบใหสามารถยกได  ความหนาของอางประมาณ  2  นิ้ว  เพื่อปูองกันการกระแทกแรง 
ๆ และดูดน้ าไดดี  

6. โต฿ะนวดดิน  ควรออกแบบใหใชงานไดหลายอยาง  เชน  ช้ันบนใชนวดดิน  ช้ันลางเก็บดิน  โต฿ะ
นวดดินท่ีดีควรแบงท่ีนวดเป็นสองตอน  คือ  นวดบนปูนปลาสเตอร์  และนวดบนไม  และควรมีลวดขึงส าหรับ
ตัดดินตรวจสอบดินใชไดหรือไม  

7. โต฿ะปฏิบัติงาน  ควรเป็นโต฿ะขนาดใหญ  ควรปูดวยฟอร์ไมกากันน้ าซึมและสามารถท าความสะอาด
ไดงาย  โต฿ะควรมีล้ินชักและตูเก็บผลงาน  

8. ถังและอางน้ า  ควรมีหลายขนาด  ใชแชดิน  เก็บดิน  ใสน้ าเคลือบ  ลางเครื่องมือและควรเป็นถัง
พลาสติก  ไมเป็นสนิมถามีฝาปิดดวยยิ่งดี เพราะวัตถุดิบบางอยางตองการเก็บมิดชิดไมใหน้ าระเหยได  

 
9. ขวดเก็บน้ าเคลือบ  มีไวส าหรับใสน้ าเคลือบ  และควรเป็นขวดท่ีมีฝาปิดเรียบรอยกันน้ าระเหยได  

เพราะน้ าเคลือบบางชนิดเมื่อเติมน้ าไดท่ีแลวก็ไมตองการเติมน้ าอีก  หรือมีหลายชนิดหลายสี  การเก็บควรเก็บ
ใหมีระเบียบและควรมีปูายบอกวาสีอะไร  เผาอุณหภูมิเทาไร  เป็นตน 

10. พูกัน  มีประโยชน์ส าหรับตกแตงผลิตภัณฑ์  เขียนลวดลายตาง ๆ โดยใชสีประเภทใตเคลือบ  
หรือ  บนเคลือบ  ควรมีหลายขนาดต้ังแตเบอร์ 0 – 12  ควรเลือกพูกันชนิดอุมน้ าไดดี 

11. โกรงบด  มีประโยชน์ส าหรับบดน้ าเคลือบ  ท าดวยปอร์สเลนเผาไฟสูงและแข็งมาก  ขนาด
เสนผาศูนย์กลาง  10 – 12 นิ้ว  ใชบดน้ าเคลือบตาง ๆ 

12. ตะแกรงรอน  ใชประโยชน์ส าหรับกรองน้ าเคลือบและเนื้อดิน  ควรมีเบอร์ขนาดตาง ๆ 50 – 
80  และ 120  

13. เครื่องช่ัง  ใชประโยชน์ส าหรับช่ังวัตถุดิบและอ฿อกไซด์ตาง ๆ ของน้ าเคลือบควรใชช่ังแบบ  
Balance  และช่ังไดประมาณ  2  กิโลกรัม  

14. เตา  ท่ีใชมีหลายแบบหลายชนิดหลายขนาด  เชน  เตาฟืน  เตาไฟฟูา  เตาน้ ามัน ( ถาใชเตาฟืน
เตาน้ ามันตองมีจอดวย )  

15. ขาวางผลิตภัณฑ์  ใชประโยชน์ส าหรับวางผลิตภัณฑ์เวลาเคลือบ 
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การเตรียมเนื้อดิน  หมายถึง  การผสมดินเขาดวยกัน  โดยการผสมดินกับวัตถุดิบอยางอื่น  โดยมี

เปูาหมายท่ีแนนอนท่ีจะท าผลิตภัณฑ์ชนิดใด  ท้ังนี้เพื่อท่ีจะใหเนื้อดินมีคุณสมบัติท่ีถูกตองและมีคุณภาพที่ดี  
ตามความตองการ        

วัตถุดิบท่ีพบในธรรมชาติโดยท่ัวไปมีหลายชนิด  วัตถุดิบบางชนิดมีความเหมาะสมท่ีจะผลิตผลิตภัณฑ์
ชนิดใดชนิดหนึ่งก็ได  โดยท่ีไมตองผสมกับวัตถุดิบชนิดอื่นใหส้ินเปลือง  ซึ่งขอเท็จจริงดังกลาวนับวาเป็นความ
เหมาะสมโดยธรรมชาติหรือโดยบังเอิญ 

แตถาน าดินไปผสมกับวัตถุดิบอยางอื่นหรือเนื้อดินท่ีแตกตางกันดังกลาว  เพื่อตองการปรับปรุง
คุณภาพของเนื้อดินใหมีคุณสมบัติดีขึ้น  เชน  การควบคุมการหดตัวของดิน ( Shrinkage )  การเพิ่มความ
เหนียวในเนื้อดิน ( Plasticity )    ตองการผลิตภัณฑ์ชนิดสีขาว  ( White  ware  bodies )  ตองการความ
โปรงแสง ( Translucent )  ตองการผลิตภัณฑ์เนื้อหยาบหรือเนื้อละเอียด  หรือผลิตภัณฑ์ชนิดท่ีทนตอการ
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วประเภทภาชนะต้ังไฟ ( Thermal  proporties ) เหลานี้เป็นตน จะตองมีการเตรียม
และทดสอบเนื้อดินทุกครั้ง  เพื่อความเหมาะสมดังกลาว 

 
วัตถุประสงค์การเตรียมเนื้อดิน 
โดยธรรมดาแลวในทางปฏิบัติ  เราถือกันวาเป็นส่ิงจ าเป็นและส าคัญอยางยิ่ง  การเตรียมดิน  การขึ้น

รูป  การเผาดิบและเผาเคลือบ  ตลอดจนการตกแตงดวยสี  ตามล าดับ  ผูผลิตจะตองวางหลักการอันแนนอน
วาจะท าผลิตภัณฑ์ประเภทใด  ชนิดใด  และปรับปรุงคุณสมบัติอยางไร  จึงจะเหมาะสม  วัตถุประสงค์ในการ
เตรียมเนื้อดินมีหลักเกณฑ์ดังตอไปนี้ 

1. เพื่อตองการปรับปรุงสีของเนื้อดิน 
2. เพื่อตองการใหเนื้อดินมีความเหนียวมากขึ้น  หรือตองการความเหนียวไมมากนัก  เชน  การขึ้นรูป

ดวยแปูนหมุนตองการเนื้อดินท่ีมีความเหนียวมาก เป็นตน 
3. เพื่อตองการควบคุมการหดตัวของเนื้อดิน  เพื่อไมใหแตกราวและบิดงอ 
4. เพื่อตองการลดอุณหภูมิของเนื้อผลิตภัณฑ์ไมใหสูงมากนัก  ท าใหประหยัดคาใชจาย  
( คาเช้ือเพลิง ) 
5 .เพื่อตองการใหเนื้อดินมีความเหมาะสมกับน้ าเคลือบ  ซึ่งจะใหเคลือบไมราน  

เนื้อดินปั้นชนิดต่าง ๆ      
การเตรียมเนื้อดินปั้น  มีมากมายหลายชนิด  บางชนิดตองเผาในอุณหภูมิสูง  แตบางชนิดเผาใน

อุณหภูมิไมสูงมากนัก  การก าหนดคุณสมบัติท่ีส าคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ  การเตรียมดินชนิดตาง ๆ 
ตามตองการ  เชน 

เนื้อดินชนิดเอิทเท่นแวร์    ( Earthen  Ware )  
            เนื้อดินเอิทเทนแวร์  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเผาในอุณหภูมิไมสูงมากนัก  อุณหภูมิไมสูงมากนัก  

อุณหภูมิไมเกิน  1,190  องศาเซลเซียส  cone 6  เนื้อดินจะมีความพรุนตัวบาง  ใชดินเหนียวธรรมดาท่ีพบ
ท่ัวไปผสมทรายหรือดินเช้ือบาง  เพื่อแกไขปัญหาการแตกราว              ดินชนิดนี้ขึ้นรูปดวยแปูนหมุน ( 
Throwing ) นับวาเหมาะสมดี  ดินชนิดนี้สวนมากมีเปอร์เซนต์ของเหล็กสูง  มักจะเป็นสีแดง  สีน้ าตาลออน
หรือเขม  และมีความทนไฟไมสูงมากนัก 

      การเตรียมดินปั้นชนิดเอิทเทนแวร์  ตามธรรมดาพวกท่ีท าเครื่องปั้นดินเผามักนิยมใชดินใน
ทองถิ่นของตนเอง  เพราะสะดวกในการน ามาผลิต  ลดตนทุนคาใชจายไดดี  ส่ิงท่ีจ าเป็นท่ีควรทดสอบในขั้น
แรก  คือการทดสอบการหดตัวของดิน  การดูดซึมน้ า  ตลอดจนความเหนียวซึ่งเป็นการชวยใหผูผลิตทราบ
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อุณหภูมิท่ีเหมาะสมในการท าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ   
 วิธีการปรับปรุงเนื้อดิน  ควรมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1. ถาดินท่ีน ามาผลิตมีความทนไฟสูง  ซึ่งจะท าใหเนื้อดินมีความแข็งแกรงไมเพียงพอ  ควรเติม

วัตถุดิบประเภทท่ีชวยหลอมละลายลงไปบาง ( Flux )  เชน  เหล็กออกไซด์ , ทัลค์ ( Talc )  ,หรือ  ฟริต ( Frit 
)  เพื่อแกปัญหาดังกลาวได 

2. ถาเป็นหินชนิดท่ีมีจุดหลอมตัวต่ า  ผลิตภัณฑ์สวนมากจะมีรูปบิดเบ้ียว  งอโคง  ท าใหเสียรูปทรงไม
นาใช  ควรเติมวัตถุดิบชนิดท่ีมีความทนไฟสูงขึ้น  เชน  ดินขาว ( Kaolin ),  ดินสโตนแวร์ ( Stone  ware ) , 
หินฟรินท์ ( Frint )  ดินเช้ือ ( Grog ),  และประเภทดินทนไฟ 

3. ถาดินมีความเหนียวมาก  การหดตัวของดินจะมีมากเชนกัน  ท าใหมีการแตกราวมาก  ควรเติม
วัตถุดิบประเภทท่ีไมมีความเหนียว  เชน  ดินขาว        ( Kaolin ),  หินแกว ( Frint )  , ดินเช้ือ 

4. ถาดินไมเหนียว  ยากแกการขึ้นรูปทรง  ควรเติมวัตถุดิบท่ีมีความเหนียว เชน ดินบอลเคลย์ ( Ball  
clay ),ดินเบนโทไนท์( Bentonite ) 

5. ถาสีของเนื้อดินไมเหมาะหรือเป็นท่ีพอใจ  วิธีแกไข  อาจเติมประเภทออกไซด์  มากหรือนอยจะท า
ใหเกิดสีตาง ๆ ตามความตองการ 

การปรับปรุงสวนผสมของเนื้อดิน  จะเป็นการชวยใหการปรับปรุงคุณภาพของเนื้อดินใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น  การเตรียมเนื้อดินปั้นถึงแมจะไมใชดินแดง ( Red  clay )  ก็อาจใชดินชนิดอื่นก็ได 

  
เนื้อดินปั้นชนิดสโตนแวร์      ( Stone  ware ) 
เป็นเนื้อดินท่ีเผาถึงจุดสุกตัว ( Vitreous )  สวนใหญเป็นสีเทาออน  สีเทาเขม  สีน้ าตาล  อุณหภูมิท่ี

ใชในการเผาประมาณ  1,190 – 1,390  องศาเซลเซียส ( cone  6 -  14 )   มีคุณลักษณะแข็งแกรงเป็น
พิเศษ  น้ าและของเหลวไหลซึมผานไมได  เนื้อดินชนิดสโตนแวร์เผาไฟสูงมาก  เนื้อดินมีความเหนียวดีมาก
และคอนขางหยาบ  วัตถุดิบสวนใหญด้ังเดิมใชดินตามแหลงธรรมชาติ  มักเป็นสีคอนขางแดง   

การเตรียมเนื้อดินปั้นผลิตภัณฑ์สโตนแวร์  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเผาไฟในอุณหภูมิคอนขางสูง  มีผูนิยม
เตรียมขึ้นเอง และนิยมใชหินฟันมา( Feldspar )  เป็นสวนผสมชวยใหเกิดหลอมละลาย ( Flux )  และชวยให
ชวงการเผายาวไดดี  บางชนิดเนื้อดินใชดินเช้ือ ( Grog )ผสมลงไปบาง  ถาไมมีดินประเภทสโตนแวร์เคลย์
สามารถใชสวนผสมของเนื้อดินโดยใชดิน  Kaolin   ดินบอลเคลย์  หินฟันมา  หินแกว  และออกไซด์ของเหล็ก  
ซึ่งท าใหเกิดสีน้ าตาลเหมือนธรรมชาติ เนื้อดินสโตนแวร์ดูดน้ าประมาณ  3 % เป็นอยางมาก  ฉะนั้นของเหลว
ไมสามารถไหลซึมผานไดเลย 

เนื้อดินปั้นปอร์สเลน     ( Porcelain )  
เป็นเนื้อดินปั้นที่เผาถึงจุดสุกตัว ( Vitrious  ware )  เหมือนผลิตภัณฑ์สโตนแวร์  แตเนื้อดินละเอียด

กวา  สีขาว  มีความโปรงแสง            ( Translucent )  เผาในอุณหภูมิ  1,250  องศาเซลเซียสขึ้นไป 
(cone 9 )  เนื้อดินสวนใหญประกอบดวย  ดินขาว            ( Kaolin  or  white  clay ) ,  หินฟนัมา ( 
Feldspar ) ,  หินแกว ( Flint )  และดินเหนียวขาว ( Ball  clay )  ผสมกันตามสัดสวน 

การเตรียมเนื้อดินคอนขางยุงยาก  มีกระบวนการหลายข้ันหลายตอน  และโดยเฉพาะดินขาว ( 
Kaolin )  ไมคอยมีความเหนียว  ซึ่งจ าเป็นจะตองหาดินชนิดอื่นเขาชวยผสมดวย  การท าผลิตภัณฑ์สวนใหญ
ใชวิธีหลอในพิมพ์ ( Casting ) 

สวนผสมของเนื้อดินปอร์สเลนโดยประมาณท่ัว ๆ ไป   จะใชดิน 5 สวน  หินฟันมาประมาณ 3 สวน  
หินแกวประมาณ  2  สวน  แลวน ามาผสมบดเขาดวยกัน  จากรายการสวนผสมดังกลาว  จะเห็นไดวา  เนื้อ
ดินนั้นจะประกอบดวยดินขาว ( Kaolin )  กับดินบอลเคลย์ ( Ball  clay )  ซึ่งจะชวยใหผลิตภัณฑ์มีสีขาว  
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และมีความเหนียวพอขึ้นรูปได  หลักการส าคัญอยูท่ีวา  ดินท่ีน ามานั้นตองลางและบดใหละเอียดเสียกอน  
โดยผานเครื่องแยกเหล็ก  เนื่องจากดินขาวบางแหลงมีเปอร์เซนต์ของเหล็กสูง  จะท าใหสีไมคอยขาวนัก  ถา
สวนผสมของเนื้อดินมีความเหนียวไมพอ  ควรเพิ่มดินบอลเคลย์ผสมลงไป  เนื้อดินปอร์สเลนถาเติมประเภท  
Whiting  หรือหินโดโลไมท์ ( Dolomit ) ประมาณ 1 – 2 %  จะชวยลดอุณหภูมิลงไดบาง 

การน าผลิตภัณฑ์ชนิดปอร์สเลนไปเผาไฟ  ในลักษณะท่ีเป็นการเผาแบบ  Oxidation  เนื้อดินมักจะ
เป็นสีครีม ไมขาวมากนัก  แตถาเป็นการเผาแบบ  Reduction  เหล็กท่ีมีอยูในเนื้อดินบาง  จะท าใหเนื้อดิน
เกิดเป็นสีขาวนวลเนื้อดินปอร์สเลน  สวนใหญนิยมน าไปหลอในพิมพ์ หรือขึ้นรูปดวยใบมีด ( Jigger )  การขึ้น
รูปดวยวิธีแปูนหมุน  จะตองผสมเนื้อดินใหเหนียวมากขึ้นอีกโดยเพิ่มดินเบนโทไนท์  

เนื้อดินชนิดโอเว่นพรู๊ฟ     ( Oven  proof  Bodies )  
            เป็นเนื้อดินท่ีเตรียมขึ้นเป็นพิเศษ  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับภาชนะการหุงตมโดยตรง  

วัตถุประสงค์เพื่อน าไปต้ังไฟใหอาหารรอนอยูตลอดเวลา  โดยเฉพาะเนื้อดินชนิดนี้ตองไมแตก  เมื่อถูกความ
รอนหรือตั้งไฟหรือเมื่อกระทบกับความเย็นโดยทันทีก็ไมเป็นไร  สวนใหญเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดเอิทเทนแวร์  
หรือชนิดสโตนแวร์  ก็ได  หลักใหญหรือขอส าคัญผลิตภัณฑ์นั้นจะไมแตกเมื่อถูกความรอน  การเตรียมเนื้อดิน
จะตองใหมีความพรุนตัว ( Porous  ware ) หรือเผาไมถึงจุดสุกตัว ( Non  vitreous )  หรือเผาไฟไมถึง  เนื้อ
ดินสวนใหญจะไมแข็ง  สวนใหญจะเคลือบเฉพาะแตภายใน  สวนภายนอกจะไมมีการเคลือบ 

            สวนเนื้อดินแบบสโตนแวร์  นิยมไมถึงจุดสุกตัว  แตถาเผาไฟเกินเนื้อดินจะแข็งมากและจะ
แตกงายเมื่อถูกความรอน  เนื้อดินโอเวนพรูฟประกอบดวย หินแกว ( Flint ) คอนขางสูง  เพราะตัวซิลิกาจะ
ขยายตัวในอุณหภูมิ  573  องศาเซลเซียส  ซึ่งเป็นเหตุผลอันหนึ่งท่ีชวยใหผลิตภัณฑ์ไมแตก  แตถาเนื้อดินมีซิ
ลิกานอยจะท าใหผลิตภัณฑ์แตกงายได การเคลือบผลิตภัณฑ์ชนิดนี้มักนิยมเคลือบคอนขางหนา  และเคลือบ
เฉพาะภายในจะชวยปูองกันการแตกราวไดดี 

เนื้อดินปั้นชนิดแปน้หมุน      ( Throwing  clay )            
            เนื้อดินท่ีใชส าหรับข้ึนรูปดวยแปูนหมุนจะตองมีความเหนียว  จึงจะขึ้นรูปได  แตดินท่ีมี

ความเหนียวมากมักจะหดตัวมาก  ตองระวังมากเวลาตากผลิตภัณฑ์หรือเผาผลิตภัณฑ์ตองใหเป็นไปอยางชา ๆ
หลักการเตรียมดินส าหรับข้ึนรูปดวยแปูนหมุน  ควรใชวัสดุอื่นผสมดวย  เชน  หินแกว  หินฟันมา  แตตองใหมี
ความเหนียวพอดี  แตถาใหเหนียวมากไปก็อาจท าใหผลิตภัณฑ์แตกงายเชนกัน ควรเพิ่มวัสดุประเภทเป็นสาร
ใหละลาย ( Flux ) ในเวลาเผาผลิตภัณฑ์  เชน  หินฟันมา  ทัลค์  หรือฟริต  หรือประเภทดินเหนียว ( Red  
clay ) , ดินเช้ือ ( Grog )  จะชวยใหการทรงตัวไดดี  ขนาดของดินเช้ือประมาณ  80  mesh   ผสมลงไปใน
เนื้อดินปั้น  ประมาณ  8 – 10 %  สวนความเหนียวเติมเบนโทไนท์ประมาณ  2 %  ถาเติมมากไปจะท าให
แตกไดงาย เชนกัน 

เนื้อดินชนิดหล่อแบบ     ( Casting  clay )  
            เนื้อดินส าหรับหลอท่ีดีนั้น  จะตองมีลักษณะน้ าสลิบ ( น้ าดิน )ไหลเป็นสาย        ( Fluid  ,  

suspension )  ดินนั้นจะตองไมตกตะกอนงายในขณะท่ีท าการหลอ  โดยเฉพาะพิมพ์ที่ท าดวยปูนพลาสเตอร์
ตองแหงสนิท  และเนื้อดินไมหดตัวมากนัก  ตามธรรมดาการผสมดินกับน้ าเทานั้นไมถือวาเป็นสลิบ  ( น้ าดิน )  
ท่ีดี  น้ าสลิบท่ีดีจะขึ้นอยูกับจ านวนท่ีพอเหมาะ  เนื้อดินจะลอยตัวไดดี  แตถาใสน้ ามากจนเกินไปดินนั้นจะ
เหลวมาก  เมื่อเทลงแบบพิมพ์จะท าใหการหลอชา  ดินตกตะกอน  โอกาสแตกมีมากขึ้น 

            การเตรียมน้ าสลิบจ าเป็นจะตองจ ากัดจ านวนน้ าแคไหนจึงจะเหมาะสม  เพื่อใหดินนั้น
ลอยตัวไดดีเรียกวาเกิด Deflocculation  ในทางปฏิบัติท่ีจ าท าใหเกิด  Deflocculation  โดยใชน้ าผสมแต
นอยแลวใชโซเดียมซิลิเกตและโซดาแอส  จะท าใหกิดการลอยตัวขึ้น ปริมาณน้ าท่ีเหมาะสมในการเตรียมสลิบ
โดยประมาณ  35 – 50 %  ในดิน  100  สวนแลวเติมสารโซเดียมซิลิเกตลงไป  2 – 3 หยด  จะท าใหเกิด
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การลอยตัวไดดี ประเภทดินท่ีไมมีลักษณะการเกิด  Defuccution  จะเตรียมสลิบไมได  เชน  ประเภทดิน
เหนียวทั่วไป  ( Surface  clay )  ซึ่งยากแกการเตรียมสลิบ  แตถาเป็นดินประเภท Kaolin  บอลเคลย์  ดิน
ประเภทนี้ลอยตัวไดดี เหมาะแกการเตรียมสลิบอยางยิ่ง 

เนื้อดินชนิดขึ้นรูปด้วยใบมีดและพิมพ์กด ( Bodies  for  Jigger  and  Press ) 
            เนื้อดินท่ีเตรียมส าหรับการขึ้นรูปดวยใบมีด  ควรเตรียมเนื้อดินชนิดท่ีมีความเหนียวพอปาน

กลาง  เพราะจะชวยท าใหแหงเร็วและทรงตัวไดดี  เหมาะแกการเอาออกจากพิมพ์ไดรวดเร็วดวยวิธีขึ้นรูปดวย
ใบมีด  ใชดินกดลงบนพิมพ์พลาสเตอร์แลวกลึงดวยใบมีดส าเร็จรูป  ถาปลอยใหเนื้อดินแหงชาเกินไป  อาจท า
ใหรูปทรงบิดเบ้ียวเสียหายไดและเสียเวลาในการผลิต  และไมเหมาะกับการขึ้นรูปแบบนี้  สวนเนื้อดินส าหรับ
กดพิมพ์  ควรเตรียมเนื้อดินใหมีความเหนียวกวาการขึ้นรูปดวยใบมีดเล็กนอย  เนื้อดินควรเตรียมใหเนื้อดิน
คอนขางนุม  เหมาะแกการใชมือกดพิมพ์  สะดวกในการปฏิบัติงาน 
 
ดินที่น ามาใช้ในการปัน้เคร่ืองปั้นดินเผา 
1. ดินขาว 
           เป็นดินท่ีนิยมใชท าเครื่องปั้นดินเผา และเครื่องเคลือบกันมาก เกือบทุกชนิด 
ดินขาวที่พบในประเทศไทย มีอยู 2 ชนิดดวยกัน คือ ดินขาว ท่ีน ามาใชท าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได ซึ่ง
เรียกกันวา ดินเกาลิน (KAOLIN) และดินขาวที่ชาวบานเรียกกันท่ัวไปวา ดินสอพอง ซึ่งไมสามารถจะน ามาใช
ท าเครื่องปั้นดินเผาได 
            ดินขาวที่เรียกวา ดินเกาลิน นั้น เมื่อผสมน้ าแลวจะมีความเหนียวพอท่ีจะขึ้นรูปดินได สามารถทนไฟ
ไดถึง 1800 องศาเซลเซียส และเมื่อเผาในอุณหภูมิประมาณ 800 องศาเซลเซียส ก็จะแกรงแข็งตัวคงรูปอยู
ได แตดินสอพองจะแตกยุยในอุณหภูมิพอๆ กัน 
แหลงดินขาวที่ใชท าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบท่ัวๆ ไปนั้น มีตามทองถิ่นตางๆ คือ 
         ดินขาวบริเวณเขาปางคา ต าบลบางสา อ าเภอแจหม จังหวัดล าปาง 
เป็นดินขาวที่เกิดจากการผุกรอนสลายตัวของหินฟันมา ลักษณะท่ัวไปจะเป็นดินกอนแข็ง สีขาวเหลือง เมื่อลาง
แลวจะสามารถทนความรอนไดประมาณ 1621 องศาเซลเซียส โรงงานอุตสาหกรรมเซรามิคส์นิยมใชกัน
มาแลวไมนอยกวา 25 ปี มีปริมาณแหลงส ารองมากกวา 5 ลานตัน 
การน าเอาดินขาวจากบริเวณเขาปางคา มีอยู 2 รปูแบบ คือ ชนิดดินดิบ ซึ่งเมื่อขุดตักแลวสามารถน าเอาไป
ใชไดเลย และ ดินลาง ซึ่งตองผานกระบวนการลาง เพื่อเอาแรธาตุตางๆ ท่ีเป็นเม็ดหยาบๆ ออกไปซักช้ันหนึ่ง
กอน 
            ดินลางแบงออกเป็น 3 ชนิด คือ 
หยาบ เป็นดินลางท่ีหยาบท่ีสุด แตก็เป็นชนิดท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด ถึงประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ของดินลาง
ท้ังหมด นิยมเอาไปท ากระเบ้ืองท่ัวไป 
ละเอียด เป็นดินลางท่ีละเอียดพอประมาณ เป็นที่นิยมของโรงงานผลิตเครื่องถวยชามมาก 
ละเอียดมาก เป็นดินลางท่ีละเอียดท่ีสุด นิยมใชกันมากในโรงงานผลิตเครื่องสุขภัณฑ์ 
         ดินขาวที่ภูเขาในบริเวณบานนาไร ต าบลแมถอด อ าเภอเถิ่น จังหวัดล าปาง จะมีสีขาว สามารถทนไฟได
สูงถึงประมาณ 1300 องศาเซลเซียส 
         ดินขาวในเขตอ าเภอสบปราบ จังหวัดล าปาง เป็นดินขาวที่มีความเหนียวมากกวาปรกติ สามารถใชปั้น
ขึ้นรูปไดดี จนบางครั้งก็เรียกกันวา ดินเหนียวขาว มีสีขาวเหลือง 
         ดินขาวในเขตแมทาน อ าเภอแมทะ จังหวัดล าปาง เป็นดินเหนียวขาวเชนเดียวกับท่ีอ าเภอสบปราบ มีสี
ขาวเหลืองเชนกัน เมื่อลางดินแลวสามารถทนไฟไดสูงประมาณ 1600 องศาซลเซียส จัดวาเป็นดินขาวที่
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เหมาะท่ีจะใชผสมกับดินชนิดอื่น เพื่อท าผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผามาก เพราะมีความเหนียวดี และยังเหมาะท่ี
จะน าไปผสมกับวัสดุอื่น เพื่ท าวัสดุทนไฟ เชน หีบดิน และอิฐทนไฟดวย 

นอกจากท่ีกลาวมานี้แลว จังหวัดล าปางยังพบแหลงดินขาวในท่ีอื่นๆ อีก คือในเขตอ าเภองาว ละ
อ าเภอวังเหนือ 
          ดินขาวในเขตอ าเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย  พบอยูในบริเวณท่ีราบเชิงเขา กระจัดกระจายท่ัวไป 
เป็นบริเวณกวาง 
         ดินขาวบริเวณต าบลผาจุก บานเหลา และบานงิ้วงาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  เนื้อดินสีขาว แต
เนื้อมักจะยุยงาย มีความเหนียวนอย เมื่อน าไปลางแลวสามารถทนไฟไดประมาณ 1300 องศาเซลเซียส 
         ดินขาวบานวังยาง อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  เนื้อดินมีความขาวคอนขางสูง แตมักจะไมนิยม
น าไปใชในอุตสาหกรรมเซรามิคส์มากนัก เพราะมีจุดหลอมตัวต่ าประมาณ 1200 องศาเซลเซียส และจะมีสี
ออกคล้ าเป็นสีเทาๆ ภายหลังการเผา แตขณะเดียวกันก็ไดเปรียบท่ีอื่นๆ อยูบาง ตรงท่ีลางแลวไดเนื้อดินมาก 
และมีความขาวสูงกวาแหลงอื่นๆ 
         ดินขาวในเขตอ าเภบานไร จังหวัดอุทัยธานี  เป็นดินขาวที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกันกับดินขาวที่อ าเภอแจ
หม จังหวัดล าปาง แตยังไมมีการท ากันอยางจริงจัง 
 
2. ดินขาวเหนียว 
          คือดินขาวที่เกิดจาการผุกรอนของหิน ท่ีถูกน้ าฝน หรือลมพัดพาไปทับถมกัน จนเป็นแหลงดินอีกครั้ง
หนึ่ง แหลงดินชนิดนี้จึงมักจะเกิดอยูตามท่ีราบใกลชายทะเล 
          ลักษณะท่ัวไปของเนื้อดินจะมีความละเอียดและความเหนียว จึงนิยมใชผสมกับวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อชวย
ใหเกิดความเหนียว ซึ่งจะท าใหงายตอการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องเคลือบ 
แหลงส าคัญท่ีพบก็คือ อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี และท่ีต าบลโคกไมลาย อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 
          แหลงดินขาวที่ส าคัญและใหญท่ีสุดในภาคใต คือดินขาวในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึ่งคาดวาจะ
มีดินขาวส ารองประมาณ 20 ลานตัน 
           นอกจากท่ีกลาวมาท้ังหมดแลว ยังมีแหลงดินขาวตามทองถิ่นตางๆ อีกมากมายหลายแหง ตามา
รายงานการส ารวจของกรมทรัพยากรธรณีพบวา มีแหลงดินขาวเพิ่มเติมในเขตอ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 
อ าเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา  อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี (มีลักษณะดินคลายอ าเภอบานไร 
จังหวัดอุทัยธานี)  อ าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  กิ่งอ าเภอหนองหญาปลอง จังหวัดเพชรบุรี   
อ าเภอยี่งอ อ าเภอระแงะ และอ าเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง   อ าเภอปลายพระ
ยา จังหวัดกระบี่  อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
http://vipaporn226.blogspot.com/p/blog-page_18.html 

หัตถกรรมเคร่ืองปั้นดินเผา เกาะเกร็ด : นนทบุรี 
ความเป็นมา 
 มนุษย์รูจักประดิษฐ์ภาชนะเครื่องปั้นดินเผาและน ามาใชในชีวิตประจ าวันต้ังแตยุคกอนประวัติศาสตร์ จาก
การส ารวจแหลงโบราณคดีในประเทศไทย พบแหลงเตาเผาท่ีมีอายุราวพุทธ-ศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ กระจัด
กระจายอยูในหลายพื้นท่ี รวมท้ังมีการคนพบเครื่องปั้นดินเผามากมายหลายชนิด ท้ังท่ีผลิตจากแหลงเตาเผาใน
ราชอาณาจักรไทยและท่ีผลิตจากแหลงเตาเผาตางประเทศ เครื่องปั้นดินเผาเหลานี้ผลิตและตกแตงดวยเทคนิค
และลวดลายท่ีแตกตางกันออกไปตามความสามารถของชางและวัตถุดิบในแตละทองถิ่น 
  ในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในวงการอุตสาหกรรมเป็นอยางมากไมวาจะเป็นอุตสาหกรรมใด 
แตการท าเครื่องปั้นดินเผาในปัจจุบันนี้ไดมีโดยเฉพาะรูปแบบท่ีพัฒนาไปตามเทคโนโลยีสมัยใหมท าใหเราทราบ
เรื่องราวและประวัติเครื่องปั้นดินเผาในปัจจุบันเทานั้น ดังนั้นจึงจ าเป็นอยางยิ่งท่ีจะตองศึกษาคนควาประวัติ

http://vipaporn226.blogspot.com/p/blog-page_18.html
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ความเป็นมาของเครื่องปั้นดินเผาต้ังแตอดีตจนถึงปัจจุบันตอไป 
เกาะเกร็ดต้ังอยูอ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี แตเดิมเกาะเกร็ดเป็นแหลมท่ียื่นไปตามความโคงของแมน้ า
เจาพระยา มีช่ือวาบานแหลม ในสมัยอยุธยาสมเด็จพระเจาอยูหัวทายสระโปรดเกลาฯ ใหขุดคลองลัดเกร็ดข้ึน
เพื่อเป็นทางลัดจากปากเกร็ดไปบรรจบกับแมน้ าเจาพระยาบริเวณวัดปากอาว (วัดปรมัยยิกาวาส) และวัด
สนามไชย ดวยความแรงของกระแสน้ า ท าใหล าคลองกวางขึ้นจนบริเวณเกาะเกร็ดกลายเป็นเกาะดังท่ีเห็นอยู
ในปัจจุบัน 
        เกาะเกร็ดเป็นยานชุมชนท่ีมีความเจริญมาต้ังแตสมัยอยุธยาตอนปลาย เนื่องจากเป็นเสนทางผานสูกรุง
ศรีอยุธยา มีฐานะเป็นชุมทางการคา และเป็นท่ีต้ังดานตรวจเรือตางๆ จนไดช่ือวาบานปากดาน (คือบริเวณลัด
เกร็ดตอนใต) ชาวบานท่ีอาศัยอยูบนเกาะเกร็ดสวนใหญเป็นคนเช้ือสายมอญท่ีอพยพมาในรัชสมัยสมเด็จพระ
เจาตากสินมหาราช และในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย 

 เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดมีช่ือเสียงของจังหวัดนนทบุรีในปัจจุบันนั้นเป็นผลงานการสรรค์สรางของ
ชางพื้นบานชาวไทยรามัญ หรือคนไทยเช้ือสายมอญท่ีอพยพเขามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารขององค์
พระมหากษัตริย์ไทยต้ังแตครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ตอนตน ชาวไทยรามัญเหลานี้มี
ความช านาญในการปั้นถายทอดสืบตอกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ประเภท รูปทรง ลวดลาย และกรรมวิธี
การผลิตเครื่องปั้นดินเผาของแตละแหง จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกตางกันตามถ่ินท่ีต้ังชุมชน โดยชาวไทย
รามัญท่ีอาศัยอยูในต าบลบางตะนาวศรี หรือต าบลสวนใหญในปัจจุบันนั้นจะนิยมปั้นหมอแกง เตาหุงขาว เตา
ขนมครกจากขนมครก และของใชในครัวเรือน สวนชาวไทยรามัญท่ีอาศัยอยูบริเวณเกาะเกร็ดและทองท่ี
อ าเภอปากเกร็ดนิยมปั้นเครื่องปั้นทั่วๆไป เชน โอง อาง กระถาง และครก นอกจากนี้ ยังนิยมปั้นเครื่องปั้นที่มี
ลวดลายสวยงามโดยเฉพาะโองน้ า หมอน้ า และหมอขาวแช ซึ่งในอดีตเครื่องปั้นประเภทนี้จะท าขึ้นในโอกาส
พิเศษเทานั้น เชน ท าใหแกผูมีพระคุณ เพื่อเป็นท่ีระลึกหรือท าถวายพระ โดยปั้นเป็นหมอน้ าด่ืมและหมอ
น้ ามนต์ มีการประดิษฐ์คิดคนลวดลายและแกะสลักลงบนเครื่องปั้นอยางงดงาม หรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวา 
“หมอน้ าลายวิจิตร” หมอน้ าลายวิจิตรนี้เป็นงานศิลปะพื้นบานท่ีเชิดหนาชูตาจังหวัดเป็นอยางมาก กระท่ัง
ราชการไดน ามาเป็นตราประจ าจังหวัดนนทบุรีดวย 
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 สื่อประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฏีหัตถกรรม รหัส 20309-2001 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 6-7  
ชื่อเร่ือง เคร่ืองปั้นดินเผา 
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 ใบงานประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 

หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 6-7 
ชื่อเร่ือง เคร่ืองปั้นดินเผา 

 
       ให้นักเรียนอธบิายวิธีขึ้นรูปของเคร่ืองปั้นดินเผาทั้ง 4 วิธี มีวิธีการอย่างไรบ้าง? 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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 แบบทดสอบหลังเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 

หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 6-7 
ชื่อเร่ือง เคร่ืองปั้นดินเผา 

แบบทดสอบหลังเรียน 
ค าสั่ง 

ใหผูเรียนท าแบบทดสอบ จ านวน 10 ขอ โดยเลือกค าตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 
1.  เครื่องปั้นดินเผาบานเชียงสมัยกลาง นิยมท าภาชนะเป็นแบบใด  

ก.  ภาชนะเนื้อดินสีขาวนวล  ตกแตงดวยลายขูดขีด 
ข.  ภาชนะดินเผาสีด า  ตกแตงดวยลายเชือกทาบ 
ค.  ภาชนะเป็นชนิดกนกลม  ตกแตงดวยลายสีแดง 
ง.  ภาชนะเป็นจาน  ตกแตงดวยน้ าดินสีแดง 

2. เครื่องปั้นดินเผาบุรีรัมย์  ไดรับอิทธิพลในการท ามาจากศิลปะใด 
ก.  อีสาน              ข.  เวียดนาม 

    ค.  เขมร                        ง.  พมา 
3. เครื่องปั้นดินเผาสุโขทัยมีแหลงเตาเผาอยูริมฝ่ังแมน้ ายม มีการผลิตเครื่องถวยเป็นลักษณะแบบใด 
    ก. เคลือบดวยน้ าดินสีแดง            ข. การเขียนลายสีด าใตเคลือบ 
    ค. เคลือบดวยสีน้ าตาลปั้นเป็นรูปสัตว์           ง. เคลือบสีขาว สีน้ าตาล และสีเขียว 
4. เครื่องปั้นดินเผาเวียงกาหลง นิยมท าลวดลายเป็นลักษณะแบบใด 
 ก. ลายปลาคู และลายพันธุ์พฤกษษ     

ข. ลายกลีบดอกไม และลายใบไม 
 ค. ลายเชือกทาบ และลายขูดขีด    

ง. ลายขูดขีด และลายกานขด 
5. ดินขาวที่นืยมน ามาท าเครื่องเคลือบเรียกวาดินอะไร 
    ก. ดินฟันมา  ข. ดินเกาลิน 

ค. ดินดิบ               ง. ดินลาง 
6. ดินขาว เมื่อข้ึนรูปดินแลวน าไปเผาสามารถทนไฟไดถุงกี่องศาเซลเซียส 
  ก. 1,200 องศาเซลเซียส   ข. 1,500 องศาเซลเซียส 
  ค. 1,800 องศาเซลเซียส   ง.  2,000 องศาเซลเซียส 
 
7. ขอใดเป็นการขึ้นรูปเครื่องปั้นดินเผาแบบวิธีหลอ 
 ก. อาศัยเครื่องมือท่ีมีแรงกดดันอัดลงในแมพิมพ์     
    ข. ใหดินผานเครื่องอัดดินเขาเครื่องรีดดินตามรูปแบบ 
 ค. การขึ้นรูปทรงของเครื่องปั้นดินเผา โดยใชเครื่องมือหรือแปูนหมุน     
    ง. อาศัยแมพิมพ์ท่ีท าดวยปูนพลาสเตอร์ในการดูดน้ าในสลิปใหแหง 
8. กรมศิลปากรไดจัดต้ังพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ “บานเชียง”ใน พ.ศ.ใด 
 ก. 2508            ข. 2509 
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 ค. 2010           ง. 2511 
9.  โบราณวัตถุของวัฒนธรรมบานเชียงท่ีพบมากท่ีสุดคืออะไร 
 ก.  ภาชนะดินเผา    ข.  เครื่องประดับ 
 ค.  ขวานส าริด              ง.  โครงกระดูกมนุษย ์
10.  ลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดนิยมท าลวดลายลักษณะใด 
 ก.  ลายดอกไม ใบไม              
    ข.  ลายปลาคู ลายพฤกษา 
 ค.  ลายขูดขีด ลงสีแดงและสีด า            
    ง.  ลายดอกไมกลม ลายบัวคว่ าบัวหงาย  
 

    เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1.  (เฉลย  ก.)     
2.  (เฉลย  ค.) 
3.  (เฉลย  ง.) 
4.  (เฉลย  ข.) 
5.  (เฉลย  ข.) 
6.  (เฉลย  ค.) 
7.  (เฉลย  ง.) 
8.  (เฉลย  ค.) 
9.  (เฉลย  ก.) 
10.  (เฉลย  ง.) 
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เร่ืองท่ี 8-9 

ชื่อเรื่อง เครื่องรัก 
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 แบบทดสอบก่อนเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 8-9 
ชื่อเร่ือง เคร่ืองรัก 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

ค าสั่ง 
ใหผูเรียนท าแบบทดสอบ จ านวน 10 ขอ โดยเลือกค าตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. สีของยางรักท่ีใชในการลงรักปิดทองคือสี ? 
 ก.สีขาว       
 ข.สีเหลือง 
 ค.สีสม 
 ง.สีด า 

2.  ขอใดไมใชช่ือสายพันธุ์ของตนรัก ? 
 ก.รักหลวง 
 ข.รักหมู 
 ค.รักปุา 
 ง.รักยาง 
3. แผนทองค าเปลวที่นิยมใชในการลงรักปิดทอง มีขนาดมาตรฐานอยูท่ีเทาไหร ? 
 ก. 2.5 x 2.5 เซนติเมตร 
 ข. 3   x  3   เซนติเมตร 
  ค. 3.5 x 3.5 เซนติเมตร 
 ง. 4    x 4   เซนติเมตร 
4. ขอใดกลาวไดถูกตองเกี่ยวกับทองค าเปลวและทองวิทยาศาสตร์ ? 
 ก. ทองค าเปลวราคาถูกกวาทองวิทยาศาสตร์ 
 ข. ทองค าเปลวไมทนทานเทาทองวิทยาศาสตร์ 
  ค. ทองวิทยาศาสตร์ไมมีสวนผสมของทองค า 
 ง. ทองวิทยาศาสตร์ใชแทนทองค าเปลวได 
5. หรดาลท ามาจากอะไร มีประโยชน์อยางไร ? 
 ก. แรหรดาล ใชส าหรับเขียนลาย 
 ข. ตนหรดาล ใชส าหรับรองพื้น 
  ค. ดินหรดาล ใชผสมน้ าเพื่อลดความเค็ม 
 ง. ยางหรดาล ใชผสมเพื่อเพิ่มความเหนียว 
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6. พูกันเบอร์ศูนย์พิเศษหมายถึง ? 
 ก. พูกันกลมขนาดเล็กขนแปรงส้ันกวาปกติ  
 ข. พูกันกลมขนาดเล็กขนแปรงยาวกวาปกติ   
 ค. พูกันกลมขนาดกลางท าจากขนสัตว์  
 ง.  พูกันกลมขนาดกลางท าจากขนสังเคราะห์ 
7. กระดาษไข ใชส าหรับ ? 
 ก. รางภาพและลอกลายลงบนวัตถุท่ีตองการ  
 ข. ปูองกันมือสัมผัสพื้นผิวขณะเขียน  
 ค. ฝึกเขียนลายบนกระดาษกอนลงมือจริง  
 ง.  ปิดทับลงบนแผนทองกอนลางดวยน้ า 
8. การปรุลายหมายถึง ? 
 ก. การตัดเสนตามลายเสนท่ีรางไวดวยพูกัน  
 ข. การออกแบบลายโดยการรางภาพ  
 ค. การใชเข็มเจาะรูขนาดเล็กตามเสนราง   
 ง.  การลอกลายเสนจากตนแบบ 
9. สีเฟล็ก สามารถใชเป็นวัสดุทดแทนส่ิงใด ? 
 ก. สมปุอย  
 ข. หรดาล  
 ค. กาวกระถิน  
 ง.  ยางรัก 
10. ลายรดน้ า ไมนิยม เขียนในเรื่องราวใด? 
 ก. สัตว์พิมพ์พาน  
 ข. รามเกียรต์ิ  
 ค. เหตุการณ์ปัจจุบัน  
 ง.  พุทธประวัติ 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1.  (เฉลย  ง.)     
2.  (เฉลย  ง.) 
3.  (เฉลย  ข.) 
4.  (เฉลย  ค.) 
5.  (เฉลย  ก.) 
6.  (เฉลย  ข.) 
7.  (เฉลย  ก.) 
8.  (เฉลย  ค.) 
9.  (เฉลย  ง.) 
10.  (เฉลย  ค.) 
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 ใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ 
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 8-9 
ชื่อเร่ือง งานเคร่ืองรัก 

เร่ืองที่ 8-9 
ชื่อเร่ือง งานเคร่ืองรัก 

งานเครื่องรกั 
งานเครื่องรักเป็นงานชางฝีมือด้ังเดิมประเภทหนึ่งของไทยซึ่งตองอาศัย “ยางรัก” หรือ “รักน้ า

เกล้ียง” เป็นวัตถุดิบปัจจัยส าคัญส าหรับประกอบการสรางสรรค์งานแตละประเภทดวยการตกแตงในรูปลักษณ์
และองค์ประกอบของงานแตละชนิดเป็นไปในลักษณะประณีตศิลป มัณฑณศิลปและวิตรศิลป งานเครื่องรัก
ดังกลาวไดแก งานปิดทองทึบ งานปิดทองลองชาด งานปิดทองลองกระจกงานปิดทองลายฉลุ งานปิดทองลา
รดน้ า งานปิดทองเขียนสีลายก ามะลอ งานเครื่องเขิน (Laquer wares) งานประดับกระจก และงานประดับ
มุกแกมเบ้ือ เป็นตน ผลงานชางดังกลาวเป็นส่ิงท่ีแสดงออกถึงเอกลักษณ์ประจ าชาติท่ีสรางสรรค์ขึ้นมาดวย
ความประณีตบรรจงภายใตขนบธรรมเนียมและประเพณีอันแฝงไวดวยแนวคิดและบงบอกถึง ภูมิปัญญาของ
คนไทยท่ีไดรับการส่ังสมและสืบทอดกันลงมานานนับหลายรอยปี 

 

งานเครื่องรักตางๆ ท่ีสรางสรรค์ขึ้นมาแตละแขนงมีความประณีตละเอียดออนตามอัตลักษณ์ของงาน
ชางตางๆ เหมือนลักษณะนิสัยของคนไทย ดังจะพบในรูปแบบของงานศิลปกรรมตางๆ ในแนวจารีตประเพณีท่ี
เกี่ยวเนื่องในบวรพุทธศาสนาหรือในสถาบันพระมหากษัตริย์ ดังนั้นจะกลาวไดวางานเครื่องรักของไทยสวน
ใหญจะถูกสรางสรรค์ขึ้นเพื่อเชิดชูพุทธศาสนาดังเชนงานลงรักปิดทองพระพุทธรูปพระประธานในโบสถ์วิหาร
ตลอดจนงานประดับกระจกปราสาทราชวังท่ัวไป หรืองานประดับตกแตงทางดานงานสถาปัตยกรรมของไทย
ไมวาจะเป็นประกอบอาคารตางๆ อาทิ ชอฟูา ใบระกา หางหงส์ นาคสะดุง เครื่องล ายอง ตลอดจนบุษบกหรือ
แทนฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูปในพระอุโบสถหรือพระวิหารในพุทธศาสนาท่ัวไป และงานเครื่องรัก
ดังกลาวยังเป็นการถนอมยืดอายุของช้ินงานตางๆ ใหเกิดความคงทนดวยเพราะ "ยางรัก" “มีคุณสมบัติเป็น
ฉนวนกันความช้ืนและความรอนไมใหท าลายเนื้อไมหรือปูน ตลอดจนโลหะอันเป็นโครงสรางตางๆ ของงาน
สถาปัตยกรรมและปฏิมากรรมใหมีอายุยืนยาวไดหลายรอยปี และมีจุดมุงหมายตอผูคนในสังคมไทยกอใหเกิด
แรงศรัทธาเล่ือมใสในพุทธศาสนาเป็นส าคัญและเชิดชูยิ่งในสถาบันพระมหากษัตริย์ สืบเนื่องกันลงมาจากอดีต
ต้ั ง แ ต ส มั ย สุ โ ข ทั ย  อ ยุ ธ ย า  ธ น บุ รี  แ ล ะ รั ต น โ ก สิ น ท ร์ สื บ เ นื่ อ ง กั น ม า เ กื อ บ  ๗ ๕ ๐  ปี 
ดังนั้นงานเครื่องรักของไทย ถือเป็นงานชางฝีมือด้ังเดิมท่ีมีแบบแผนขนบจารีตซึ่งเป็นการแสดงออกของงาน
ศิลปกรรมของชาติไทยอยางดียิ่ง ประกอบกับยุคสังคมไทยในปัจจุบันเริ่มมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมัย 
งานชางฝีมือด้ังเดิมหลายแขนงเริ่มสูญหายไปขาดคนสืบทอด นายชางผูมีความรูความช านาญมีอายุมากขึ้น
ประกอบกับขาดหนวยงานหรือองค์กรตางๆ เขามาชวยเหลือและสืบทอด เป็นท่ีนาเสียดายยิ่งนักท่ีจะเห็นงาน
ชางแขนงนี้จะตองเส่ียงตอการสูญหายและถูกขโมยลิขสิทธิ์ไปเป็นของชาติอื่น ฉะนั้นจึงสมควรอยางยิ่งท่ีจะ
ผดุงรักษาไวในสวนหนึ่งของมรดกของชาติไทยสืบไวใหเยาวชนคนรุนใหมไดเล็งเห็นและตระหนักถึงคุณคาของ
งานชางแขนงนี้ใหอยูคูสังคมไทยสืบไปตราบนานเทานาน 

ค าวา “ช่างรัก” เป็นค าเรียกชางประเภทหนึ่ง ซึ่งอาศัย “รัก” เป็นวัตถุปัจจัยส าคัญ ส าหรับประกอบ
งาน ศิลปกรรม เนื่องดวยการตกแตง ท่ีลักษณะของงานเป็นไปในลักษณะประณีตศิลป หรือ มัณฑนศิลป เป็น
ตน 
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รัก หรือ ยางรัก มีคุณลักษณะเป็นยางเหนียว สามารถเกาะจับพื้นของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง ท่ีประสงค์จะทา หรือ ถม
ทับ หรือ เคลือบผิวไดดี มีคุณสมบัติท่ีท าใหผิวพื้นซึ่งทา หรือ เคลือบรัก เป็นผิวมันภายหลังรักแหงสนิท มี
คุณภาพคงทนตอ ความรอน ความช้ืน กรด หรือ ดางออนๆ และ ยังเป็นวัสดุท่ีใชเช่ือมสมุก หรือ สีเขาดวยกัน 
เช่ือมระหวางผิวพื้นกับวัสดุ ส าหรับตกแตง เชน กระจกสี เปลือกหอย และ ยังใชผสมสีเขาดวยกัน มาแต
โบราณกาล งานศิลปกรรมท่ีประกอบดวยรัก ลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามท่ีกลาวมานี้ เรียกวา “เคร่ือง
รัก” หรือ “งานเคร่ืองรัก” 

 “รัก” เป็นช่ือยางไมชนิดหนึ่ง เป็นวัสดุท่ีไดจาก “ต้นรัก” [lac tree (ภาษาพฤกษศาสตร์ 
; melanorrhoea usitata)] คือ ตนไมยืนตนขนาดยอม การน ายางรักจากตนรักมาใช ท าดวยการกรีด หรือ 
สับดวยมีดท่ีล าตนรัก ใหเป็นรอยยาวๆ ยางรักจะไหลออกมาตามรอยท่ีกรีด หรือสับนั้น น าภาชนะเขารองรับ
น้ ายางรักเป็นคราวๆ เก็บรวบรวมไว ใชงานตามขนาดท่ีตองการ ยางรักนี้บางแหงเรียกวา “น้ า
เกลี้ยง” หรือ “รักน้ าเกลี้ยง” ก็มี “รัก หรือ ยางรัก” แตละชนิดท่ีชางรัก ใชประกอบงานเครื่องรัก มี
คุณลักษณะดังนี้ 

 
รักดิบ คือ ยางรักสด ท่ีไดจากการกรีด หรือ สับจากตนรัก ลักษณะเป็นของเหลวสีขาว เมื่อท้ิงไวสัก

ระยะหนึง่จะ เปล่ียนเป็นสีน้ าตาล และ จะกลายเป็นสีน้ าตาลไหม รักดิบนี้จะตองผานการกรองใหปราศจากส่ิง
สกปรกปะปน และ จะตองไดรับการขับน้ าท่ีเจืออยูตามธรรมชาติในยาง ใหระเหยออกตามสมควรกอน จึง
น าไปใชประกอบงานเครื่องรัก 

 
รักน้ าเกลี้ยง คือ รักดิบท่ีผานการกรอง และ ไดรบัการขับน้ าเรียบรอยแลว เป็นน้ ายางรักบริสุทธิ์ จึง

เรียกวา "รักน้ าเกล้ียง" เป็นวัสดุพื้นฐาน ในการประกอบงานเครื่องรักชนิดตางๆ เชน ผสมสมุก ถมพื้นทาผิว 
 
รักสมุก คือ รักน้ าเกล้ียงผสมกับ “สมุก” มีลักษณะเป็นของเหลวคอนขางขน ใชส าหรับอุดแนวทางลง

พื้น และ ถมพื้น 
 
รักเกลี่ย คือ รักน้ าเกล้ียงผสมกับสมุกถานใบตองแหงปุน บางทีเรียกวา “สมุกดิบ” ใชเฉพาะงาน อุดรู

ยารอง ยาแนวบนพื้นกอนทารัก ส าหรับปิดทองค าเปลว 
 
รักเช็ด คือ รักน้ าเกล้ียง น ามาเค่ียวบนไฟออนๆ เพื่อไลน้ าใหระเหยออกมากท่ีสุด จนไดเนื้อรักขน 

และเหนียว จัด ส าหรับใชแตะ ทา หรือ เช็ดลงบนพื้นแตบางๆ เพื่อปิดทองค าเปลว หรือ ท าชักเงาผิวหนางาน
เครื่องรัก 

 
รักใส คือ รักน้ าเกล้ียงท่ีผานกรรมวิธีสกัดใหสีออนจาง และเนื้อโปรงใสกวารักน้ าเกล้ียง ส าหรับใช

ผสม สีตางๆ ใหเป็นรักสี 
รัก แตละชนิดดังท่ีไดแนะท าใหทราบนี้ ลวนมีท่ีมาจาก “รักดิบ” อยูดวยกันท้ังส้ิน รัก แตละชนิดจะมีคุณภาพ 
มากหรือนอยก็ดี น ามาประกอบงานเครื่องรักแลวจะไดงานท่ีดี มีความคงทนถาวรเพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับ
คุณสมบัติ พื้นฐานของรักดิบ ท่ีชางรักรูจักเลือกรักดิบ ท่ีมีคุณภาพดีมาใช 
 

งานชางลงรักปิดทองค าเปลว หรือ อยางท่ีคนสวนมากเรียกส้ันๆ วา “ลงรักปิดทอง” คือ 
กระบวนการตกแตงผิวภายนอก ของศิลปวัตถุ หรือ องค์ประกอบส าหรับงานสถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี 
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ดวยการลงรัก หรือ ทายางรัก แลวปิดดวยทองค าเปลวทับ ท าใหผิวของศิลปวัตถุ หรือ องค์ประกอบส าหรับ
งานสถาปัตยกรรมบางส่ิง เป็นสีทองค าเหลืองอราม และ เป็นมันวาวเหมือนหนึ่งวาท าดวยทองค า อันเป็น
ความเช่ือโดยขนบนิยมในสังคมไทยมาแตโบราณกาล 
งานชางลงรักปิดทองค าเปลว ไดท าการท่ีเป็นงานปิดทองเป็น 4 ลักษณะงานดวยกัน คือ 

1. งานลงรักปิดทองทึบ 
2. งานลงรักปิดทองลองชาด 
3. งานลงรักปิดทองลองกระจก 
4. งานลงรักปิดทองลายฉลุ 

 
1. งานลงรักปิดทองทึบ 

งานลงรักปิดทองทึบ หมายถึง การปิดทองค าเปลวลงบนงานศิลปวัตถุตางๆ ซึ่งสรางขึ้นดวย ดินเผา 
ปูนปั้น ไมแกะสลัก หรือ โลหะหลอ เพื่อใหผิวภายนอกของศิลปวัตถุนั้นๆ เป็นผิวทองค า และเรียบเกล้ียงท่ัวไป 
ตัวอยางเชน พระพุทธรูปปิดทองเป็นพระปฏิมาประธาน เป็นตน 
 
2. งานลงรักปิดทองลองชาด 

งานลงรักปิดทองลองชาด หมายถึง การปิดทองค าเปลว ลงบนงานศิลปวัตถุประเภทตางๆ เชน ปูน
ปั้น ไมแกะสลัก ซึ่งมักแสดงออกในลักษณะลวดลายตกแตงครุภัณฑ์ ยานพาหนะ หรือ องค์ประกอบ
สถาปัตยกรรมแบบไทยประเพณี ซึ่งในสวนท่ีเป็นลวดลายก็ดี รูปภาพแทรกระหวางลวดลายก็ดี จะไดรับการ
ปิดทองค าเปลว ซึ่งด าเนินการดวยวิธีการปิดทองทึบ แตจะมีลักษณะตางกันตรงท่ีมีการ “ลองชาด” ซึ่งเป็น
ลักษณะเฉพาะของงานนี ้ ค าวา “ลองชาด” นี้มาแตค าวา “ลอง” ค าหนึ่งกับ “ชาด” อีกค า
หนึ่ง “ลอง” หมายถึง รอยลึกต่ าลงไประหวางผิว พื้นปรกติ ในกรณีนี้ หมายถึง ลองท่ีไดรับการขุดควักลงไป 
ใหต่ าอยูระหวางชองไฟของลวดลาย หรือ พื้นหลังท่ีดูเหมือนต่ าลงไปในงานปั้นปูน เนนลวดลายใหนูนสูงขึ้น
จากพื้นหลังนั้น สวนค าวา “ชาด” หมายถึง วัตถุสีแดงชนิดหนึ่ง ใชท าเป็นสีส าหรับเขียน หรือ ระบายค าวา 
“ลองชาด” ในลักษณะของงานปิดทองลองชาด อาจมีความหมายเป็นทั้งค านาม และค ากิริยา ดังนี้ 
งานลงรักปิดทองลองชาดนี้ ท าขึ้นดวยความประสงค์ใหสีแดงท่ีใชทาลง หรือ ถมลงในสวนท่ีเป็นลองระหวาง
ลวดลาย หรือชองไฟระหวางส่ิงท่ีท าขึ้น ในลักษณะงานปูนปั้น งานไมหรือหนิแกะสลัก ดูเดนเห็นกระจะขึ้น
จากพื้นท่ี เป็นลองลึกต่ า หรือ พื้นท่ีรองรับอยูเบ้ืองหลังนั้นนั่นเอง 
อนึ่ง การใชสีชาด หรือ สีแดงชาดทาลง หรือถมลงในลองนี้ เป็นไปตามขนบนิยมและประเพณีนิยมวา “สี
แดง” เป็นสีท่ีมีความหมายถึง ความสวาง ความสุกใส ควรใชควบคูกับสีทอง ซึ่งหมายถึง ความรุงเรืองจึงเรียก
กันวา “ลงรักปิดทองลองชาด” หรือเรียกส้ันๆ วา “ลองชาด” 
 
3. งานลงรักปิดทองรองกระจก 
งานลงรักปิดทองรองกระจก หมายถึง การลงรักลงบนงานศิลปวัตถุตางๆ ประเภทท่ีท าขึ้นดวย ปูนปั้น ไม
แกะสลัก ดินเผา แลวปิดทองค าเปลวทับ ลักษณะคลายกันกับงานลงรักปิดทองทึบ แตจะมีลักษณะเฉพาะ 
ของงานนี้ อยูท่ีมีการ “รองกระจก” เพิ่มข้ึนมา 
“รองกระจก” คือ การใชกระจกสีตางๆ แผนบาง รูปส่ีเหล่ียม น ามาตัดยอย เป็นช้ินเล็กรูปรางตางๆ ตาม
ประสงค์ ใหเหมาะแกงาน และพื้นท่ีน ามาติดลงในพื้นรอง ระหวางลวดลาย หรือ ในชองไฟของส่ิงท่ีไดปิดทอง
ขึ้นในที่นั่น 
ความประสงค์ “รองกระจก” ก็เป็นไปเชนเดียวกับการปิดทองรองชาด คือ อาศัยกระจกท่ีเป็นวัตถุมีสี และ
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ความมันวาว ถมปิดลงในรอง เพื่อหนุน หรือ ขับลวดลาย หรือ ส่ิงท่ีปิดทองซึ่งนูนขึน้จากพื้นหลัง ใหเป็นที่ดู
เดนชัด เห็นกระจะ ตานั่นเอง 
 
4. งานลงรักปิดทองลายฉลุ 
งานลงรักปิดทองลายฉลุ หมายถึง งานตกแตงลักษณะหนึ่ง ท าขึ้นดวยการลงรักแลวปิดทองค าเปลวใหเป็นลวด 
ลายแบบตางๆ โดยอาศัยแบบลายฉลุ เป็นเครื่องก าหนด ใหเกิดเป็นลวดลายเชนนั้น 
งานลงรักปิดทองลายฉลุนี้ พึงหาตัวอยางดูไดตามเพดาน ทองขื่อ ฝูาเฉลียง ไขรา ฝาผนังในพระอุโบสถ พระ
วิหาร หอพระธรรม พระมณฑป เป็นตน ลักษณะท่ัวไปมักเป็นลวดลายหยอม เชน ลายดาว ลายดอกจอก ลาย
ดาวรังแตน ลายดอกไมรวง หรือ ท าเป็นลวดลายติดตอ เชน ลายกานแยงดอกใน ลายกรวยเชิง ลายเกลียว ก็มี
ลักษณะของลวดลายเป็นสีทองบนพื้นสีแดงบาง สีคราม และสีเขียวบาง ลวดลายแบบนี้มีลักษณะเป็นตัวขาด
จากกัน ไมตอเนื่องกันดัง เชนลายเขียน ท้ังนี้เนื่องจากมี “ขื่อ” ท าขึ้นในแบบลายฉลุเป็นเครื่องกั้นลาย แตละ
ตัวใหขาดกัน 
 

งานลงรักปิดทองลายฉลุ และ วิธีการลงรักปิดทองลายฉลุนี้ เป็นมาดวยการแกปัญหาทางการชาง ใน
การท า ลวดลายตกแตงตามท่ีสูงๆ เป็นตน ฝูาเพดาน ทองขื่อ หรือฝูาปีกนก ฯลฯ ซึ่งเป็นพื้นท่ีดาดอยูเหนือ
ศีรษะ เป็นต าแหนง ท่ียาก และล าบากแกการแหงนหนาขึ้นเขียนลวดลายท่ีประณีต และละเอียด จึงไดใชวิธี
ท าแบบลวดลายข้ึนบนกระดาษบาง หนังแพะบาง แลวฉลุตัวลายใหขาดเป็นชองๆ ตามรูปแบบลายนั้น ขึ้นไว
บนพื้นกระดาษนั้น เมื่อจะท าลวดลาย ก็เอาน้ ายาขึ้นไปทาพื้น ตรงท่ีจะท าใหเป็นลวดลาย แลวเอาแบบ
ลวดลายปะติดเขาตรงท่ีตองการใหติดแนน จึงเอาทองค าเปลวปิดลงตรงชองท่ีเจาะ ท าเป็นตัวลายบนแบบนั้น
ใหท่ัว พอทองจับติดพื้นดี แลวจึงแกะแบบถอนออกจากพื้น ตามแบบลายฉลุท่ีไดท าขึ้นเป็นแบบนั้น แบบลาย
ฉลุนี้อาจใชท าลวดลายตอเนื่องกันไปไดไมจ ากัดลวดลาย และวิธีท าใหเกิดเป็นลวดลาย ลักษณะเชนนี้จึง
เรียกวา งานลงรักปิดทองฉลุลาย 
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 สื่อประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฏีหัตถกรรม รหัส 20309-2001 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 
เร่ืองที่ 8-9  
ชื่อเร่ือง งานเคร่ืองรัก 
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 ใบงานประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 8-9 
ชื่อเร่ือง งานเคร่ืองรัก 

ใบงาน วิชาทฤษฏีหัตถกรรม (งานเครื่องรัก) 
1. ใหนักเรียนบอกช่ือวัสดุอุปกรณ์ท่ีส าคัญท่ีใชในงานลงรักปิดทองมาอยางนอย 5 ช่ือ 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
  
                    ตัวอยางค าตอบ  
  ทองค าเปลว  
  ยางรัก 
  หรดาล 
  กาวกระถิน 
  ฝักสมปุอย 
  พูกัน 
  สะพานรองมือ 
  กระดาษไข 
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ใบงาน วิชาทฤษฏีหัตถกรรม (งานเครื่องรัก) 
2. ใหนักเรียนบอกประโยชน์ของการเรียนวิชาทฤษฏีหัตถกรรม (งานเครื่องรัก) 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 ตัวอยางค าตอบ  
 2.1 ไดความรูเกี่ยวกับงานเครื่องรัก ลายรดน้ า และเทคนิคลงรักปิดทอง 
 2.2 เห็นคุณคาของงานเครื่องรัก การลงรักปิดทอง อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ 
 2.3 สามารถน าความรูท่ีไดไปประยุกต์ใชกับการเรียนในรายวิชาอื่นๆ ได 
           เชน การท ากระเปาหนัง รวมกับการลงรักปิดทอง เป็นตน 
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ใบงาน วิชาทฤษฏีหัตถกรรม (งานเครื่องรัก) 
3. ถานักเรียนตองน าเทคนิคในการลงรักปิดทองไปใชกับการท าผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง  
นักเรียนจะประยกุต์ใชกับผลิตภัณฑ์เครื่องหนังชนดิใด เพราะเหตุใด 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 ตัวอยางค าตอบ  
 ประยุกต์ใชกับการท ากระเปา เพราะสามารถเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ์ไดมาก 
 โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทกระเปาของสุภาพสตรี 
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 แบบทดสอบหลังเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 8-9 
ชื่อเร่ือง เคร่ืองรัก 

ค าสั่ง 
ใหผูเรียนท าแบบทดสอบ จ านวน 10 ขอ โดยเลือกค าตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1. วัสดุในขอใดมีสีด า? 
 ก.หรดาล 
 ข.สมปุอย 
 ค.กาวกระถิน 
 ง.ยางรัก 

2.  ยางรักท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดคือยางรักชนิดใด ? 
 ก.รักหลวง 
 ข.รักหมู 
 ค.รักปุา 
 ง.รักยาง 
3. แผนทองค าเปลวที่นิยมใชในการลงรักปิดทอง มีขนาดมาตรฐานอยูท่ีเทาไหร ? 
 ก. 2.5 x 2.5 เซนติเมตร 
 ข. 3   x  3   เซนติเมตร 
  ค. 3.5 x 3.5 เซนติเมตร 
 ง. 4    x 4   เซนติเมตร 
4. ขอใดกลาวไดไมถูกตองเกี่ยวกับทองค าเปลวและทองวิทยาศาสตร์ ? 
 ก. ทองค าเปลวราคาแพงกวาทองวิทยาศาสตร์ 
 ข. ทองค าเปลวทนทานกวาทองวิทยาศาสตร์ 
  ค. ทองวิทยาศาสตร์ไมมีสวนผสมของทองค า 
 ง. ทองวิทยาศาสตร์ใชแทนทองค าเปลวได 
5. วัสดุท่ีใชส าหรับเขียนลายคือ ? 
 ก. แรหรดาล   
 ข. ตนหรดาล  
 ค. ดินหรดาล  
 ง. ยางหรดาล 
 
6.พูกันกลมขนาดเล็กขนแปรงยาวกวาปกติ หมายถึง ? 
 ก. พูกันกลม เบอร์ 0   
 ข. พูกันกลม เบอร์ 0 พิเศษ 
 ค. พูกันแบน เบอร์ 0   
 ง.  พูกันแบน เบอร์ 0 พิเศษ 
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7. วัสดุท่ีใชลอกลายลงบนวัตถุท่ีตองการ ? 
 ก. กระดาษไข  
 ข. กระดาษเทาขาว 
 ค. กระดาษชานออย  
 ง.  กระดาษลูกฟูก 
8.การใชเข็มเจาะรูขนาดเล็กตามเสนราง หมายถึง ? 
 ก. การลอกลาย  
 ข. การตัดเสน  
 ค. การปรุลาย  
 ง.  การรางเสน 
9. วัสดุขอใดสามารถใชทดแทนยางรักได? 
 ก. ยางมะเด่ือ  
 ข. หรดาล  
 ค. กาวกระถิน  
 ง. สีเฟล็ก 
10. ลายรดน้ า ท่ีวัดบึงทองหลาง เขียนในเรื่องราวใด? 
 ก. สัตว์พิมพ์พาน  
 ข. รามเกียรต์ิ  
 ค. วิถีชาวบาน  
 ง.  พุทธประวัติ 

 
    เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

1.  (เฉลย  ง.)     
2.  (เฉลย  ก.) 
3.  (เฉลย  ข.) 
4.  (เฉลย  ง.) 
5.  (เฉลย  ก.) 
6.  (เฉลย  ข.) 
7.  (เฉลย  ก.) 
8.  (เฉลย  ค.) 
9.  (เฉลย  ง.) 
10.  (เฉลย  ค.) 
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เรื่องที่ 10-12 

ชื่อเรื่อง งานไม ไมไผ หวาย 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 10-12 
ชื่อเร่ือง งานไม้ ไม่ไผ่ หวาย 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน 

ค าสั่ง 
ใหผูเรียนท าแบบทดสอบ จ านวน 10 ขอ โดยเลือกค าตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 

1.  ขอใดคือประเภทของงานชางไมครุภัณฑ์ 
ก.  การกอสรางอาคาร การอานแบบ แยกวัสดุรายการ                                                    
ข.  การท าแบบหลอโลหะ ช้ินสวนของเครื่องยนต์ 
ค.  การเขียนแบบ การอานแบบเครื่องเรือน                                                     
ง.  การท าลวดลายตางๆบนไม 

2.  ขอใดคือประเภทของไมเนื้อออน  
ก.  ไมมะเกลือ ไมแดง ไมสน 
ข.  ไมสัก ไมตะแบก ไมประดู 
ค.  ไมแดง ไมชิงชัน ไมตะเคียน 
ง.  ไมยาง ไมฉ าฉา ไมโมก 

3.  ไมเนื้อออน นิยมน ามาท าเป็นเครื่องเรือนประเภทใด 
ก.  เครื่องเรือนท่ีมีราคาถูก              
ข.  เครื่องเรือนประเภท ตู โต฿ะ 
ค.  สรางบานเรือน หรือกอสราง                        
ง.  เครื่องมือกสิกรรม 

4.  ประเภทของไมไผแบงไดเป็นกี่กลุม 
 ก.  2                        ข.  3 
 ค.  4                               ง.  5 
5.  ไมไผชนิดใดนิยมปลูกเพื่อน าหนอมาเป็นอาหาร 

ก.  ไผตง                   ข.  ไผเกรียบ 
ค.  ไผงาชาง      ง.  ไผขาวหอม 

6.  ไมไผชนิดใดนิยมน ามาใชในการผลิตเป็นกระดาษ 
ก.  ไผเล้ียง                             ข.  ไผปุา 
ค.  ไผหวาน                  ง.  ไผโป 
 

7.  ไมไผชนิดใดนิยมน ามาท าเป็นเครื่องจักสาน 
 ก.  ไผหก              ข.  ไผบาง 
 ค.  ไผตงด า                                          ง.  ไผสีสุก 
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8.  การปลูกหวายท่ีนิยมมากท่ีสุดคือปลูกดวยวิธีใด 
ก.  ปลุกดวยเมล็ด    ข.  ปลุกดวยเหงา  
ค.  ปลูกดวยหนอ    ง.  ปลุกดวยตนกลา 

9.  คุณสมบัติของหวายในการน ามาจักสานคือขอใด 
 ก.  เนื้อเหนียว แข็งแรง ยืดหยุนได                      
    ข.  เนื้อบาง เหนียว มีรสขม 
 ค.  เนื้อละเอียด เสนยาว ยืดหยุนได                               
    ง.  เนื้อหยาบ แข็ง เสนเรียวเล็ก 
10.  หวายชนิดใด นิยมน ามาท าเป็นเฟอร์นิเจอร์ 
   ก.  หวายกาหลง    
      ข.  หวายหางหนู 
   ค.  หวายตะคาทอง  
      ง.  หวายขม 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1.  (เฉลย  ค.)     
2.  (เฉลย  ง.) 
3.  (เฉลย  ก.) 
4.  (เฉลย  ข.) 
5.  (เฉลย  ก.) 
6.  (เฉลย  ข.) 
7.  (เฉลย  ง.) 
8.  (เฉลย  ก.) 
9.  (เฉลย  ก.) 
10.  (เฉลย  ค.) 
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ใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ 
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 10-12 
ชื่อเร่ือง งานหวาย งานไม้ และงานไม้ไผ่ 

 
งานหวาย 

 
       หวาย (อังกฤษ: Rattan palm) เป็นพืชท่ีอยูในเผาหวาย (Calameae) พบท่ัวไปในเขตรอนของทวีป
แอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต และออสตราเลเชีย ท่ัวโลกมีหวายเกือบ 600 ชนิด เฉพาะในประเทศไทย 
มีหวายเกือบ 60 ชนิด เชน หวายโคก หวายดง หวายน้ าผ้ึง เป็นตน 
 
ลักษณะโดยท่ัวไปของหวายเป็นพันธุ์ไมเล้ือยหรือไมรอเล้ือยตระกูลปาล์ม ล าเถาชอบพันเกาะตนไมใหญ มีกาบ
หุมตน และมีหนามแหลม มีความเหนียว ใบเป็นรูปขนนกเล็กๆ ใบยอยนั้นเรียวยาว มีสีเขียวสด กานใบหนึ่งๆ 
มีใบยอยราว 60 - 80 คู ออกดอกเป็นชอ สีขาวปนเหลือง ผลคอนขางกลม เปลือกเป็นเกล็ด ลูกออนเปลือกสี
เขียว เนื้อสีขาว ผลแกเปลือกสีเหลือง เปลือกลอน เนื้อแข็ง รสเปรี้ยวอมฝาด 
การใชประโยชน์ 
หวาย (อังกฤษ: Rattan palm;[1]) เป็นพืชท่ีอยูในเผาหวาย (Calameae) พบท่ัวไปในเขตรอนของทวีป
แอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต และออสตราเลเชีย ท่ัวโลกมีหวายเกือบ 600 ชนิด เฉพาะในประเทศไทย 
มีหวายเกือบ 60 ชนิด เชน หวายโคก หวายดง หวายน้ าผ้ึง เป็นตน 
 
ลักษณะโดยท่ัวไปของหวายเป็นพันธุ์ไมเล้ือยหรือไมรอเล้ือยตระกูลปาล์ม ล าเถาชอบพันเกาะตนไมใหญ มีกาบ
หุมตน และมีหนามแหลม มีความเหนียว ใบเป็นรูปขนนกเล็กๆ ใบยอยนั้นเรียวยาว มีสีเขียวสด กานใบหนึ่งๆ 
มีใบยอยราว 60 - 80 คู ออกดอกเป็นชอ สีขาวปนเหลือง ผลคอนขางกลม เปลือกเป็นเกล็ด ลูกออนเปลือกสี
เขียว เนื้อสีขาว ผลแกเปลือกสีเหลือง เปลือกลอน เนื้อแข็ง รสเปรี้ยวอมฝาด 
การใชประโยชน์ 
หวายเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญชนิดหนึ่งของประเทศในเขตรอน โดยเฉพาะประเทศไทย ในจังหวัดสกลนคร
และขอนแกน มีการปลูกหวายเชิงการคา นิยมน าสวนล าตนท่ีสูงและมีความยืดหยุนมากเป็นพิเศษมาสานเป็น
ตะกรอ เครื่องเรือน ลูกหวายออนใชกินเป็นผักจ้ิมน้ าพริก แกะเปลือกออกแลวน าไปท าสมต า หนอหวายใช
ท าอาหาร เชน แกงออม ซุบหนอหวาย ย า ขาวเกรียบและหวายทอดกรอบ หวายบางชนิดในผลมีเรซินสีแดง
เรียกเลือดมังกร ซึ่งใชเป็นยาในสมัยโบราณและใชยอมสีไวโอลิน [3] ในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย ใชหนอหวาย
เป็นอาหารเชนกัน 
ท่ีมา https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2 
 
        หวาย เป็นพืชใบเล้ียงเด่ียวพบในปุาเขตรอน เป็นช่ือรวมเรียกพวกปาล์มเล้ือย (Climbing palm) และ
ปีนปุายเกาะไปตามตนไมอื่นๆ  แบงเป็น 2 กลุม ไดแก หวายล าเด่ียว และหวายท่ีแตกหนอเป็นกอ ในประเทศ
ไทยพบหวายถึง 6 สกุล คิดเป็นครึ่งหนึ่งของสกุลหวายท่ีมีอยูในโลก และมีมากกวา 60 ชนิด แพรกระจัด
กระจายอยูท่ัวทุกภาคของประเทศ  ล าตนเป็นเถาเนื้อแข็ง  มีกาบหุมล าตนสีเขียว  ทุกสวนของเถาและกานใบ 
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มีหนาม  ใบเป็นใบประกอบ  ผลออนสีเขียว เมื่อแกสีเหลืองหรือสีไขไก 
หวาย (Calamas sp.)เป็นพืชตระกูลปาล์มท่ีเป็นเถาเล้ือยและมีหนาม  มีล าตนเล้ือยไปตามดินหรือเกาะไป
ตามตนไมชนิดอื่น ส าหรับในประเทศไทยพบวามีหวายประมาณ 60 ชนิด 6 สกุล ขึ้นกระจัดกระจายตาม
ภูมิภาคตางๆของประเทศ หวายเป็นผลิตผลจากปุาท่ีมีความส าคัญรองมาจากไมใชสอย สวนใหญใชประโยชน์
ในการท าเฟอร์นิเจอร์ ปัจจุบันหวายจึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ กอใหเกิดการสรางงานกับชาวชนบท ในการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ นอกจากผลิตเพื่อเป็นการคาภายในประเทศแลว ยังสามารถสงออกเป็นรายไดแกประเทศปี
ละมากๆ และมีแนวโนมสงออกมากขึ้นทุกปี แตเนื่องจากหวายท่ีใชเป็นผลิตผลจากปุาธรรมชาติจึงท าให
ปริมาณการตัดหวายจากปุามาใชเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว และมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกินก าลังการผลิตของปุา 
เกิดการขาดแคลนเสนหวาย จนมีการส่ังน าเขาจากตางประเทศเป็นจ านวนมาก  จึงเป็นเหตุท่ีจะตองมี
การศึกษาฟื้นฟู และพัฒนาการปลูกหวายใหมีการขยายพันธุ์เพียงพอกับความตองการท่ีเพิ่มจ านวนอยาง
รวดเร็วในปัจจุบัน รวมท้ังตองมีการศึกษาถึงการแปรรูปวัตถุดิบหวายเพื่อเพิ่มมูลคาของหวาย อันจะเป็นการ
สรางรายไดอีกทางหนึ่งใหกับเกษตรกรผูท่ีปลูกหวายในชุมชนไดอีกดวย   
 
สภาพนิเวศ : พบไดในปุาท่ัวไป เชน ปุาเบญจพรรณ ปุาดิบแลง หรือปุาดิบช้ืน 
การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด 
สถานภาพในชุมชนปางมะโอ 
การใช้ประโยชน์ :  น าหนอออน หรือท่ีเรียกกันวา “หางหวาย” มาเผาเพื่อใหความขมลดลง แกะเปลือกออก
แลวน าสวนท่ีอยูขางในมาประกอบอาหาร เชน แกงหรือผัดกับเนื้อหมู สวนเถาท่ีแกแลวน ามาท าเป็นเครื่องจัก
สานหรือเฟอร์นิเจอร์ 
แหล่งที่พบ : พบท่ัวไปตามปุารอบชุมชน บางครัวเรือนน ามาปลูกในสวนรอบบานหรือพื้นท่ีเกษตร ในชุมชน
ปางมะโอพบหวาย 3 ชนิด ไดแก  
- หวายขมหรือหวายหนามด า เป็นหวายท่ีน าเขามาปลูกในชุมชน ใชประกอบอาหารหวาย 
- ไสไก พบท่ัวไปในปุาธรรมชาติ สวนใหญใชเป็นเครื่องจักสาน 
- หวายหก พบตามปุาธรรมชาติ แตคอนขางหายาก ใชประกอบอาหาร  
https://www.youtube.com/watch?v=nFbPCXh6RLI 
 
หวาย (Rattan) เป็นไมปุาในพืชตระกูลปาล์มนิยมน ามาใชประโยชน์ในหลายดานโดยเฉพาะในการ จักสาน
เครื่องใชตางๆ รวมถึงการน าหนอหวายมาปรุงอาหารซึ่งใหรสชาตอรอยเหมือนหนอไมท่ัวไป 
 
ใน ทางการคามีการใชค าเรียกหวาย 2 ค า คือ Cane หมายถึง หวายท่ีมีล าตนขนาดเสนผาศูนย์กลางมากกวา 
2 เซนติเมตร และ Rattan หมายถึง หวายท่ีมีล าตนขนาดเสนผาศูนย์กลางเล็กกวา 2 เซนติเมตร 
 
หวายจัด เป็นไมท่ีมีความส าคัญทางงานหัตถกรรมตางๆ เนื่องจากหวายมีเนื้อเหนียว แข็งแรง และยืดหยุนได
ดีกวาไมไผหรือไมจักสานชนิดอื่นๆ สามารถจักเป็นเสนหรือแผนบางไดงาย โคงงอไดดี นอกจากนั้น ยอดออน 
และหนอหวายยังนิยมน ามารับประทาน และปรุงเป็นอาหารไดหลายอยาง 
หวาย เป็นพืชตระกูลปาล์ม ท่ัวโลกมีมากวา 14 สกุล และมากกวา  600 ชนิด พบแพรกระจายบริเวณท่ีมี
ความช้ืนสูง มีฝนตกชุก พบไดในหลายประเทศในแถบเอเชีย และพื้นท่ีใกลเสนศูนย์สูตรตั้งแตประเทศไทย 
พมา ลาว มาเลเชีย เวียดนาม มาเลเชีย อินโดนีเชีย อินเดีย ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย และตามหมูเกาะ
บริเวณใกลเสนศูนย์สูตร ในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตพบประมาณ 9 สกุล มีมากกวา 310 ชนิด 
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และพบในประทศไทยประมาณ 6 สกุล ประมาณ 50 ชนิด 
 
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ 
พืชในสกุลหวายทุกชนิดมีลักษณะล าตนปีนปุาย มีท้ังล าตนเด่ียวหรือเป็นกอ ซึ่งหวายตนเด่ียวเมื่อตัดล าตนแลง
จะไมแตกตนใหม สวนหวายกอสามารถทยอยตัดได และมีการแตกตนใหมท่ีตาใกลซอกใบบริเวณโคนตน ขอท่ี 
2-3 หวายบางชนิด เชน Calamus trachycoleus หนอท่ีแตกใหมจะพัฒนาเป็นไหลยาวไดมากกวา 3 เมตร 
1. ราก 
รากหวายมีระบบรากแขนง และรากฝอย ท่ีแตกรากแขนงออกในแนวราบ และแนวดิ่ง แตมักเจริญเป็นราก
แขนงในแนวราบใกลผิวดิน และสานกันแนน อาจแพรไกลไดถึง 5-8 เมตร รอบล าตน 
 
2. ล าตน 
ล าตนหวายมีลักษณะกลม แตบางชนิดมีรูปทรงสามเหล่ียม ขนาดล าตนเล็กจนถึงใหญ ขนาดต้ังแต 15 
มิลลิเมตร จนถึง 10 เซนติเมตร ถูกหอหุมดวยกาบใบหรือกาบหุมล า ล าตนสูงไดมากกวา 2 เมตร บริเวณโคน
ตนใหญ และเรียวเล็กลงเรื่อยๆจนถึงปลาย ล าตนเป็นปลอง มีขอ ตนออนมีสีขาวครีม ใชน าประกอบอาหาร มี
รสฝาด และขมเล็กนอย เมื่อแกจะเปล่ียนเป็นสีเขียว และมีเสนใยเหนียวแข็ง บางชนิดมีมือเกาะ แทงออก
บริเวณสวนขอของล าตน สวนยอดออนนิยมน ามาปรุงเป็นอาหารไดเชนกัน 
3. ใบ 
ใบหวายประกอบดวย 3 สวน คือ กาบใบ (leaf sheath) กานใบ (rachis) และใบ (leaflet) แทงออกบริเวณ 
• กาบใบหรือกาบหุมล า จะแทงออกบริเวณขอ หุมสลับทับเหล่ียมกันตลอดล าตนตอนบน เมื่อแกจะหลุดรวง
ท้ิงรอยแผลตามขอ กาบหุมล านี้จะเป็นสวนโคนของใบ และเป็นสวนท่ีมีหนามเกิดในลักษณะแตกตางกันตาม
พันธุ์ ท้ังขนาด สี และการเรียงตัว ซึ่งชวยในการจ าแนกชนิดหวายได แตหวายบางชนิดอาจไมมีหนามบริเวณ
กาบใบ สวนบริเวณดานในบริเวณตอนบนของโคนกาบใบจะมีเยื่อบางๆท่ีเรียกวา ocrea ซึ่งจะผุกรอนเมื่อใบ
แก และรวง บางชนิดจะมี ocrea ท่ีเดนชัดจากการพองโตออกมาใหเห็น 
 
• กานใบ ลักษณะกานใบ และหนามท่ีเกิดจะแตกตางกันตามพันธุ์แตละชนิด บางชนิดบริเวณกาบหุมล าบริเวณ
ดานลางของโคนกาบใบท่ีเป็น ocrea จะพองโตเป็นสันนูน  เรียกวา เขา (knee) ท่ีเช่ือวาท าหนาท่ีจัดเรียงตัว
ใบหวายจากแนวดิ่งมาสูแนวราบ 
• ทางใบ หรือกานใบยอย ท่ีเริ่มมีใบยอยแทงออกดานซาย-ขวา มีลักษณะโคงลงดานลางบริเวณสวนปลาย ทาง
ใบดานบนมีสีเขียวเขมกวาทางใบดานลาง และเกิดหนามรูปเล็บเหยี่ยวตลอดแนว มักพบหนามในดานลาง 
สวนดานบนพบหนามในบางสายพันธุ์ และบางพันธุ์อาจพบหนามบริเวณดานขางของทางใบดวย 
 
• ใบยอย มีลักษณะแตกตางกันตามสายพันธุ์ อาจเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน หรือรูปยาวรี หรือรูปรี มี
ลักษณะโคงลงดานลางบริเวณปลายใบ ขอบใบหยัก เรียงตัวหลายแบบในแตละพันธุ์ เชน แบบตรงขามกัน 
แบบเยื้อง และแบบสลับ 
 
• มือเกาะ หรืออวัยวะปีนปุาย เป็นสวนท่ีใชส าหรับปีนปุายเพื่ออิงล าตนใหเล้ือย และเติบโตส าหรับรับแสง พบ
เจริญออกในหวายท่ีโตเต็มท่ี ไมพบในระยะกลา มี 2 รูปแบบ คือ 
– มือเกาะท่ีเกิดบริเวณสวนปลายของทางใบ เรียกวา cirrus มีความยาวประมาณ 2-3 เมตร บริเวณดานลางมี
หนามรูปเล็บเหยี่ยว 
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– มือเกาะท่ีเกิดบนล าตนบริเวณบริเวณเดีียวกับชอดอก เรียกวา flagellum มีความยาวประมาณ 1-5 เมตร 
มีหนามรูปเล็บเหยี่ยวกระจายตลอดความยาว 
 
4. ดอก และชอดอก 
หวายออกดอกเป็นชอเหมือนพืชในตะกูลปาล์มทุกชนิด ชอดอกมีลักษณะเป็นพวงสีขาว ชอดอกท่ีแทงออกใหม
จะมีปลีหุม เมื่อดอกแกปลีจะคล่ีออก มองเห็นลูกหวายเป็นตุมสีขาวนวลภายใน ภายในชอดอกอาจมีท้ังดอก
เพศผู และดอกเพศเมีย แตหวายสวนมากจะมีดอกเพศผู และเพศเมียอยูคนละตนกัน 
 
ลักษณะดอกของหวายมี 2 แบบ คือ Hapaxanthic ออกดอกเป็นชอบริเวณยอดล าหวาย และ Pleonanthic 
ออกดอกเป็นชอบริเวณขอของล าตน ท้ังนี้ ดอกในชอจะสุกไมพรอมกัน 
5. ผล และเมล็ด 
ผลหวายมีลักษณะเป็นเกล็ดเรียงซอนกันในทิศปลายผลมาฐานผล แตผลหวายบางชนิดจะมีลักษณะเกร็ดแบบ
หนามคลายผลระก า สีของเปลือกผลมีหลายสีตามชนิดหวาย ผลออนจะมีสีเขียวออน และเขียวเขมเมื่อแก 
และเมื่อสุกจะเปล้ียนเป็นไดหลายสี เชน สีเหลือง สีแดง และสีขาว แตกตางกันตามสายพันธุ์ เมื่อสุกจัดจะมีสี
คล้ าด า ขนาดผลมีต้ังแตเทาเมล็ดขาวโพดจนถึงเทาลูกพุดทราหรือเทาหัวแมมือ และเปลือกผลเมื่อสุกสามารถ
รับประทานได เนื้อมีรสหวาน สวนดานในเป็นเมล็ด อาจมีเมล็ดเดียวหรือบางพันธุ์มีได 2-3 เมล็ด/ผล ลักษณะ
เมล็ดคอนขางกลม  และแบนรี 
 
ชนิดหวายในไทย 
1. หวายลิง เป็นหวายเล้ือย ยาวไดมากกวา 3 เมตร ท่ีชอบขึ้นตามชายทะเล ล าหวย หนองบึง เป็นชนิดท่ีไมมี
หนาม ใบคลายใบผักปราบ นิยมน ามาจักตอก 
 
2. หวายโปรง เป็นหวายท่ีมีขนาดพอๆกับไผรวก นิยมน ามาจักสานเครื่องหัตถกรรม ขาวของเครื่องใชตางๆ 
ผลมีขนาดประมาณลูกพุดทราหรือเมล็ดบัวหลวง เปลือกเมล็ดแข็งเป็นเกร็ด เมื่อสุกผลมีสีเหลือง ดอกใช
รับประทานได 
 
3. หวายพรวน เป็นหวายท่ีมีขนาดล าตนใหญท่ีสุด ขนาดประมาณเทาขอมือ พบมากในจังหวัดตรัง พังงา และ
ภูเก็ต เนื้อหวายมีความเหนียว และทนทาน นิยมน ามาท าเชือก ลามชาง ลามวัว รวมถึงนิยมใชท าเฟอร์นิเจอร์
ตางๆ เชน โต฿ะ เกาอี้ เตียงนอน และฝูาผนังบาน เนื่องจากสามารถจักเป็นแผนขนาดใหญไดดี 
 
4. หวายขม เป็นหวายท่ีมีขนาดประมาณหัวแมมือ ใบเล็กยาวคลายใบระก า เนื้อเปราะงาย ไมทนทาน ไมนิยม
น ามาจักสาน แตหนอ และยอดใชรับประทานได มีรสขมเล็กนอย เมล็ดหวายมีขนาดเล็กประมาณเทาเมล็ด
ขาวโพด เปลือกเมล็ดเป็นเกล็ดสีขาว นิยมใชท ายา 
 
5. หวายน้ า เป็นหวายท่ีมีขนาดล าตนประมาณนิ้วกอย ชอบข้ึนบริเวณท่ีชุม น้ าทวมขัง เนื้อหวายมีความ
เหนียวทน นิยมน ามาจักสานขาวของเครื่องใชตางๆ เชน ตะกรา ถาดใสอาหาร หมวก เป็นตน 
6. หวายตะคาทอง เป็นหวายเล้ือย ยาวไดมากกวา 6 เมตร ล าตนขนาดเทาหัวแมมือ ท่ีชอบข้ึนบริเวณท่ีชุม 
และน้ าทวมขัง เนื้อหวายเหนียว ทนทาน นิยมใชจักสานงานหัตถกรรมทุกชนิด เมล็ดใชท ายา พบมากใน
จังหวัดภาคใต 
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7. หวายชุมพร เป็นหวายขนาดเล็กกวานิ้วกอย เนื้อหวายหยาบเหนียวมาก นิยมใชจักตอก ท าเชือก และจัก
สานงานหัตถกรรม 
 
8. หวายชะอัง เป็นหวายขนาดเล็ก เนื้อหวายเนียว ทนทาน นิยมใชท าเชือก ท าตอก และเครื่องจักสาน พบ
มากในภาคใต โดยเฉพาะต าบลนาชะอัง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
 
9. หวายสะเดา และหวายสมิง เป็นหวายท่ีพบในภาคตะวันออก 
 
10. ชนิดหวายท่ีเรียกในช่ืออื่นๆ เชน หวายข้ีเส้ียน หวายงวย หวายเดาใหญ หวายขอด า หวายข้ีผ้ึง หวายแดง 
หวายกาหลง หวายข้ีไก หวายชาง หวายพังกา หวายผิวเบาะ หวายแดง หวายเจียน หวายหัวตัด หวายพุน 
หวายข้ีบาง หวายนางนวล หวายหางหนู หวายนั่ง หวายโคก และหวายดง เป็นตน 
 
ประโยชน์ของหวาย 
1. ล าตนน ามาจักสานเป็นเฟอร์นิเจอร์ เชน โต฿ะ มานั่ง เตียงนอน เป็นตน มักใชหวายขนาดใหญ เชน หวาย
โปุง หวายก าพวน หวายขอด า หวายตะคาทอง เป็นตน 
2. ใชจักสานเป็นเครื่องเรือน เครื่องใช เชน ถาด ตะกรา หมวก เป็นตน มักใชหวายขนาดเล็กท่ีเหนียว และโคง
งอไดดี เชน หวายกาหลง หวายหอม หวายดง หวายข้ีบาง หวายพุน เป็นตน 
3. ใชจักสานเป็นวัสดุกอสราง เชน ฝูา ผนัง หนาตาง เป็นตน มักใชหวายขนาดใหญ 
4. ล าตนแกจักหรือกรีดเป็นเสน แลวตากแหง น ามาใชท าเป็นเชือกคลองชาง คลองโค หรือท าเป็นเชือกรัด
ของ 
5. ยอดออน ดอกออน หนอออน น ามาปรุงอาหารไดหลายเมนู อาทิ แกงออม แกงหวาย แกงจืด รวมถึงลวก
เป็นผักจ้ิมน้ าพริก เชน หวายโคก หวายดง หวายหางหนู หวายนั่ง หวายขม เป็นตน 
6. ราก ใบ แกน/เนื้อไม ดอก และผล น ามาใชเป็นยาสมุนไพร ใชไดในหวายทุกชนิด ไดแก รักษาไข ลดพิษ
จากสัตว์ตอย ใชขับพยาธิ แกอาการชัก แกเป็นลม แกหอบหืด ชวยขับปัสสาวะ รักษาโรคทองรวง ทองเสีย 
และชวยเจริญอาหาร 
7. ใชปลูกเพื่อเป็นไมประดับ โดยปลูกแซมเป็นไมระดับกลางในสวน 
https://puechkaset.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2/หวายเป็นพืช
ใบเล้ียงเด่ียวพบในปุาเขตรอน เป็นช่ือรวมเรียกพวกปาล์มเล้ือย (Climbing palm) และปีนปุายเกาะไปตาม
ตนไมอื่นๆ  แบงเป็น 2 กลุม ไดแก หวายล าเด่ียว และหวายท่ีแตกหนอเป็นกอ ในประเทศไทยพบหวายถึง 6 
สกุล คิดเป็นครึ่งหนึ่งของสกุลหวายท่ีมีอยูในโลก และมีมากกวา 60 ชนิด แพรกระจัดกระจายอยูท่ัวทุกภาค
ของประเทศ  ล าตนเป็นเถาเนื้อแข็ง  มีกาบหุมล าตนสีเขียว  ทุกสวนของเถาและกานใบ มีหนาม  ใบเป็นใบ
ประกอบ  ผลออนสีเขียว เมื่อแกสีเหลืองหรือสีไขไก 
หวาย (Calamas sp.)เป็นพืชตระกูลปาล์มท่ีเป็นเถาเล้ือยและมีหนาม  มีล าตนเล้ือยไปตามดินหรือเกาะไป
ตามตนไมชนิดอื่น ส าหรับในประเทศไทยพบวามีหวายประมาณ 60 ชนิด 6 สกุล ขึ้นกระจัดกระจายตาม
ภูมิภาคตางๆของประเทศ หวายเป็นผลิตผลจากปุาท่ีมีความส าคัญรองมาจากไมใชสอย สวนใหญใชประโยชน์
ในการท าเฟอร์นิเจอร์ ปัจจุบันหวายจึงเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ กอใหเกิดการสรางงานกับชาวชนบท ในการ
ผลิตเฟอร์นิเจอร์ นอกจากผลิตเพื่อเป็นการคาภายในประเทศแลว ยังสามารถสงออกเป็นรายไดแกประเทศ 
ปีละมากๆ และมีแนวโนมสงออกมากขึ้นทุกปี แตเนื่องจากหวายท่ีใชเป็นผลิตผลจากปุาธรรมชาติจึงท าให
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ปริมาณการตัดหวายจากปุามาใชเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็ว และมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกินก าลังการผลิตของปุา 
เกิดการขาดแคลนเสนหวาย จนมีการส่ังน าเขาจากตางประเทศเป็นจ านวนมาก  จึงเป็นเหตุท่ีจะตองมี
การศึกษาฟื้นฟู และพัฒนาการปลูกหวายใหมีการขยายพันธุ์เพียงพอกับความตองการท่ีเพิ่มจ านวนอยาง
รวดเร็วในปัจจุบัน รวมท้ังตองมีการศึกษาถึงการแปรรูปวัตถุดิบหวายเพื่อเพิ่มมูลคาของหวาย อันจะเป็นการ
สรางรายไดอีกทางหนึ่งใหกับเกษตรกรผูท่ีปลูกหวายในชุมชนไดอีกดวย  
สภาพนิเวศ : พบไดในปุาท่ัวไป เชน ปุาเบญจพรรณ ปุาดิบแลง หรือปุาดิบช้ืน 
การขยายพันธุ ์: เพาะเมล็ด 
สถานภาพในชุมชนปางมะโอ 
การใชประโยชน์ :  น าหนอออน หรือท่ีเรียกกันวา “หางหวาย” มาเผาเพื่อใหความขมลดลง แกะเปลือกออก
แลวน าสวนท่ีอยูขางในมาประกอบอาหาร เชน แกงหรือผัดกับเนื้อหมู สวนเถาท่ีแกแลวน ามาท าเป็นเครื่องจัก
สานหรือเฟอร์นิเจอร์ 
แหลงท่ีพบ : พบท่ัวไปตามปุารอบชุมชน บางครัวเรือนน ามาปลูกในสวนรอบบานหรือพื้นท่ีเกษตร ในชุมชน
ปางมะโอพบหวาย 3 ชนิด ไดแก  
- หวายขมหรือหวายหนามด า เป็นหวายท่ีน าเขามาปลูกในชุมชน ใชประกอบอาหารหวาย 
- ไสไก พบท่ัวไปในปุาธรรมชาติ สวนใหญใชเป็นเครื่องจักสาน 
- หวายหก พบตามปุาธรรมชาติ แตคอนขางหายาก ใชประกอบอาหาร  
 
https://www.youtube.com/watch?v=nFbPCXh6RLI 
 
หวาย (Rattan) เป็นไมปุาในพืชตระกูลปาล์มนิยมน ามาใชประโยชน์ในหลายดานโดยเฉพาะในการ จักสาน
เครื่องใชตางๆ รวมถึงการน าหนอหวายมาปรุงอาหารซึ่งใหรสชาตอรอยเหมือนหนอไมท่ัวไป 
 
ใน ทางการคามีการใชค าเรียกหวาย 2 ค า คือ Cane หมายถึง หวายท่ีมีล าตนขนาดเสนผาศูนย์กลางมากกวา 
2 เซนติเมตร และ Rattan หมายถึง หวายท่ีมีล าตนขนาดเสนผาศูนย์กลางเล็กกวา 2 เซนติเมตร 
 
หวายจัด เป็นไมท่ีมีความส าคัญทางงานหัตถกรรมตางๆ เนื่องจากหวายมีเนื้อเหนียว แข็งแรง และยืดหยุนได
ดีกวาไมไผหรือไมจักสานชนิดอื่นๆ สามารถจักเป็นเสนหรือแผนบางไดงาย โคงงอไดดี นอกจากนั้น ยอดออน 
และหนอหวายยังนิยมน ามารับประทาน และปรุงเป็นอาหารไดหลายอยาง 
หวาย เป็นพืชตระกูลปาล์ม ท่ัวโลกมีมากวา 14 สกุล และมากกวา  600 ชนิด พบแพรกระจายบริเวณท่ีมี
ความช้ืนสูง มีฝนตกชุก พบไดในหลายประเทศในแถบเอเชีย และพื้นท่ีใกลเสนศูนย์สูตรตั้งแตประเทศไทย 
พมา ลาว มาเลเชีย เวียดนาม มาเลเชีย อินโดนีเชีย อินเดีย ทางตอนเหนือของออสเตรเลีย และตามหมูเกาะ
บริเวณใกลเสนศูนย์สูตร ในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใตพบประมาณ 9 สกุล มีมากกวา 310 ชนิด 
และพบในประทศไทยประมาณ 6 สกุล ประมาณ 50 ชนิด 
 
ลกัษณะทางพฤกษศาสตร์ 
พืชในสกุลหวายทุกชนิดมีลักษณะล าตนปีนปุาย มีท้ังล าตนเด่ียวหรือเป็นกอ ซึ่งหวายตนเด่ียวเมื่อตัดล าตนแลง
จะไมแตกตนใหม สวนหวายกอสามารถทยอยตัดได และมีการแตกตนใหมท่ีตาใกลซอกใบบริเวณโคนตน ขอท่ี 
2-3 หวายบางชนิด เชน Calamus trachycoleus หนอท่ีแตกใหมจะพัฒนาเป็นไหลยาวไดมากกวา 3 เมตร 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nFbPCXh6RLI
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1. ราก 
รากหวายมีระบบรากแขนง และรากฝอย ท่ีแตกรากแขนงออกในแนวราบ และแนวดิ่ง แตมักเจริญเป็นราก
แขนงในแนวราบใกลผิวดิน และสานกันแนน อาจแพรไกลไดถึง 5-8 เมตร รอบล าตน 
2. ล าตน 
ล าตนหวายมีลักษณะกลม แตบางชนิดมีรูปทรงสามเหล่ียม ขนาดล าตนเล็กจนถึงใหญ ขนาดต้ังแต 15 
มิลลิเมตร จนถึง 10 เซนติเมตร ถูกหอหุมดวยกาบใบหรือกาบหุมล า ล าตนสูงไดมากกวา 2 เมตร บริเวณโคน
ตนใหญ และเรียวเล็กลงเรื่อยๆจนถึงปลาย ล าตนเป็นปลอง มีขอ ตนออนมีสีขาวครีม ใชน าประกอบอาหาร มี
รสฝาด และขมเล็กนอย เมื่อแกจะเปล่ียนเป็นสีเขียว และมีเสนใยเหนียวแข็ง บางชนิดมีมือเกาะ แทงออก
บริเวณสวนขอของล าตน สวนยอดออนนิยมน ามาปรุงเป็นอาหารไดเชนกัน 
3. ใบ 
ใบหวายประกอบดวย 3 สวน คือ กาบใบ (leaf sheath) กานใบ (rachis) และใบ (leaflet) แทงออกบริเวณ 
• กาบใบหรือกาบหุมล า จะแทงออกบริเวณขอ หุมสลับทับเหล่ียมกันตลอดล าตนตอนบน เมื่อแกจะหลุดรวง
ท้ิงรอยแผลตามขอ กาบหุมล านี้จะเป็นสวนโคนของใบ และเป็นสวนท่ีมีหนามเกิดในลักษณะแตกตางกันตาม
พันธุ์ ท้ังขนาด สี และการเรียงตัว ซึ่งชวยในการจ าแนกชนิดหวายได แตหวายบางชนิดอาจไมมีหนามบริเวณ
กาบใบ สวนบริเวณดานในบริเวณตอนบนของโคนกาบใบจะมีเยื่อบางๆท่ีเรียกวา ocrea ซึ่งจะผุกรอนเมื่อใบ
แก และรวง บางชนิดจะมี ocrea ท่ีเดนชัดจากการพองโตออกมาใหเห็น 
 
• กานใบ ลักษณะกานใบ และหนามท่ีเกิดจะแตกตางกันตามพันธุ์แตละชนิด บางชนิดบริเวณกาบหุมล าบริเวณ
ดานลางของโคนกาบใบท่ีเป็น ocrea จะพองโตเป็นสันนูน  เรียกวา เขา (knee) ท่ีเช่ือวาท าหนาท่ีจัดเรียงตัว
ใบหวายจากแนวดิ่งมาสูแนวราบ 
• ทางใบ หรือกานใบยอย ท่ีเริ่มมีใบยอยแทงออกดานซาย-ขวา มีลักษณะโคงลงดานลางบริเวณสวนปลาย ทาง
ใบดานบนมีสีเขียวเขมกวาทางใบดานลาง และเกิดหนามรูปเล็บเหยี่ยวตลอดแนว มักพบหนามในดานลาง 
สวนดานบนพบหนามในบางสายพันธุ์ และบางพันธุ์อาจพบหนามบริเวณดานขางของทางใบดวย 
 
• ใบยอย มีลักษณะแตกตางกันตามสายพันธุ์ อาจเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน หรือรูปยาวรี หรือรูปรี มี
ลักษณะโคงลงดานลางบริเวณปลายใบ ขอบใบหยัก เรียงตัวหลายแบบในแตละพันธุ์ เชน แบบตรงขามกัน 
แบบเยื้อง และแบบสลับ 
 
• มือเกาะ หรืออวัยวะปีนปุาย เป็นสวนท่ีใชส าหรับปีนปุายเพื่ออิงล าตนใหเล้ือย และเติบโตส าหรับรับแสง พบ
เจริญออกในหวายท่ีโตเต็มท่ี ไมพบในระยะกลา มี 2 รูปแบบ คือ 
– มือเกาะท่ีเกิดบริเวณสวนปลายของทางใบ เรียกวา cirrus มีความยาวประมาณ 2-3 เมตร บริเวณดานลางมี
หนามรูปเล็บเหยี่ยว 
– มือเกาะท่ีเกิดบนล าตนบริเวณบริเวณเดีียวกับชอดอก เรียกวา flagellum มีความยาวประมาณ 1-5 เมตร 
มีหนามรูปเล็บเหยี่ยวกระจายตลอดความยาว 
 
4. ดอก และชอดอก 
หวายออกดอกเป็นชอเหมือนพืชในตะกูลปาล์มทุกชนิด ชอดอกมีลักษณะเป็นพวงสีขาว ชอดอกท่ีแทงออกใหม
จะมีปลีหุม เมื่อดอกแกปลีจะคล่ีออก มองเห็นลูกหวายเป็นตุมสีขาวนวลภายใน ภายในชอดอกอาจมีท้ังดอก
เพศผู และดอกเพศเมีย แตหวายสวนมากจะมีดอกเพศผู และเพศเมียอยูคนละตนกัน 
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ลักษณะดอกของหวายมี 2 แบบ คือ Hapaxanthic ออกดอกเป็นชอบริเวณยอดล าหวาย และ 
Pleonanthic ออกดอกเป็นชอบริเวณขอของล าตน ท้ังนี้ ดอกในชอจะสุกไมพรอมกัน 
5. ผล และเมล็ด 
ผลหวายมีลักษณะเป็นเกล็ดเรียงซอนกันในทิศปลายผลมาฐานผล แตผลหวายบางชนิดจะมีลักษณะเกร็ดแบบ
หนามคลายผลระก า สีของเปลือกผลมีหลายสีตามชนิดหวาย ผลออนจะมีสีเขียวออน และเขียวเขมเมื่อแก 
และเมื่อสุกจะเปล้ียนเป็นไดหลายสี เชน สีเหลือง สีแดง และสีขาว แตกตางกันตามสายพันธุ์ เมื่อสุกจัดจะมีสี
คล้ าด า ขนาดผลมีต้ังแตเทาเมล็ดขาวโพดจนถึงเทาลูกพุดทราหรือเทาหัวแมมือ และเปลือกผลเมื่อสุกสามารถ
รับประทานได เนื้อมีรสหวาน สวนดานในเป็นเมล็ด อาจมีเมล็ดเดียวหรือบางพันธุ์มีได 2-3 เมล็ด/ผล ลักษณะ
เมล็ดคอนขางกลม  และแบนรี 
 
ชนิดหวายในไทย 
1. หวายลิง เป็นหวายเล้ือย ยาวไดมากกวา 3 เมตร ท่ีชอบขึ้นตามชายทะเล ล าหวย หนองบึง เป็นชนิดท่ีไมมี
หนาม ใบคลายใบผักปราบ นิยมน ามาจักตอก 
 
2. หวายโปรง เป็นหวายท่ีมีขนาดพอๆกับไผรวก นิยมน ามาจักสานเครื่องหัตถกรรม ขาวของเครื่องใชตางๆ 
ผลมีขนาดประมาณลูกพุดทราหรือเมล็ดบัวหลวง เปลือกเมล็ดแข็งเป็นเกร็ด เมื่อสุกผลมีสีเหลือง ดอกใช
รับประทานได 
 
3. หวายพรวน เป็นหวายท่ีมีขนาดล าตนใหญท่ีสุด ขนาดประมาณเทาขอมือ พบมากในจังหวัดตรัง พังงา และ
ภูเก็ต เนื้อหวายมีความเหนียว และทนทาน นิยมน ามาท าเชือก ลามชาง ลามวัว รวมถึงนิยมใชท าเฟอร์นิเจอร์
ตางๆ เชน โต฿ะ เกาอี้ เตียงนอน และฝูาผนังบาน เนื่องจากสามารถจักเป็นแผนขนาดใหญไดดี 
 
4. หวายขม เป็นหวายท่ีมีขนาดประมาณหัวแมมือ ใบเล็กยาวคลายใบระก า เนื้อเปราะงาย ไมทนทาน ไมนิยม
น ามาจักสาน แตหนอ และยอดใชรับประทานได มีรสขมเล็กนอย เมล็ดหวายมีขนาดเล็กประมาณเทาเมล็ด
ขาวโพด เปลือกเมล็ดเป็นเกล็ดสีขาว นิยมใชท ายา 
 
5. หวายน้ า เป็นหวายท่ีมีขนาดล าตนประมาณนิ้วกอย ชอบข้ึนบริเวณท่ีชุม น้ าทวมขัง เนื้อหวายมีความ
เหนียวทน นิยมน ามาจักสานขาวของเครื่องใชตางๆ เชน ตะกรา ถาดใสอาหาร หมวก เป็นตน 
6. หวายตะคาทอง เป็นหวายเล้ือย ยาวไดมากกวา 6 เมตร ล าตนขนาดเทาหัวแมมือ ท่ีชอบข้ึนบริเวณท่ีชุม 
และน้ าทวมขัง เนื้อหวายเหนียว ทนทาน นิยมใชจักสานงานหัตถกรรมทุกชนิด เมล็ดใชท ายา พบมากใน
จังหวัดภาคใต 
 
7. หวายชุมพร เป็นหวายขนาดเล็กกวานิ้วกอย เนื้อหวายหยาบเหนียวมาก นิยมใชจักตอก ท าเชือก และจัก
สานงานหัตถกรรม 
 
8. หวายชะอัง เป็นหวายขนาดเล็ก เนื้อหวายเนียว ทนทาน นิยมใชท าเชือก ท าตอก และเครื่องจักสาน พบ
มากในภาคใต โดยเฉพาะต าบลนาชะอัง อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
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9. หวายสะเดา และหวายสมิง เป็นหวายท่ีพบในภาคตะวันออก 
 
10. ชนิดหวายท่ีเรียกในช่ืออื่นๆ เชน หวายข้ีเส้ียน หวายงวย หวายเดาใหญ หวายขอด า หวายข้ีผ้ึง หวายแดง 
หวายกาหลง หวายข้ีไก หวายชาง หวายพังกา หวายผิวเบาะ หวายแดง หวายเจียน หวายหัวตัด หวายพุน 
หวายข้ีบาง หวายนางนวล หวายหางหนู หวายนั่ง หวายโคก และหวายดง เป็นตน 
 
ประโยชน์ของหวาย 
1. ล าตนน ามาจักสานเป็นเฟอร์นิเจอร์ เชน โต฿ะ มานั่ง เตียงนอน เป็นตน มักใชหวายขนาดใหญ เชน หวาย
โปุง หวายก าพวน หวายขอด า หวายตะคาทอง เป็นตน 
2. ใชจักสานเป็นเครื่องเรือน เครื่องใช เชน ถาด ตะกรา หมวก เป็นตน มักใชหวายขนาดเล็กท่ีเหนียว และโคง
งอไดดี เชน หวายกาหลง หวายหอม หวายดง หวายข้ีบาง หวายพุน เป็นตน 
3. ใชจักสานเป็นวัสดุกอสราง เชน ฝูา ผนัง หนาตาง เป็นตน มักใชหวายขนาดใหญ 
4. ล าตนแกจักหรือกรีดเป็นเสน แลวตากแหง น ามาใชท าเป็นเชือกคลองชาง คลองโค หรือท าเป็นเชือกรัด
ของ 
5. ยอดออน ดอกออน หนอออน น ามาปรุงอาหารไดหลายเมนู อาทิ แกงออม แกงหวาย แกงจืด รวมถึงลวก
เป็นผักจ้ิมน้ าพริก เชน หวายโคก หวายดง หวายหางหนู หวายนั่ง หวายขม เป็นตน 
6. ราก ใบ แกน/เนื้อไม ดอก และผล น ามาใชเป็นยาสมุนไพร ใชไดในหวายทุกชนิด ไดแก รักษาไข ลดพิษ
จากสัตว์ตอย ใชขับพยาธิ แกอาการชัก แกเป็นลม แกหอบหืด ชวยขับปัสสาวะ รักษาโรคทองรวง ทองเสีย 
และชวยเจริญอาหาร 
 
7. ใชปลูกเพื่อเป็นไมประดับ โดยปลูกแซมเป็นไมระดับกลางในสวน 
https://puechkaset.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A2/ 
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งานไม ้

 
  ค าวา ชางไม มิไดหมายความแตเพียงวาท าการเล่ือยไม ไสกบ หรือตอกตะปูเป็น หากกินความลึกซึ้ง
ถึงผูท่ีมีความถนัด ความสามารถ และมีทักษะในการทางานชางไม มีความรูเกี่ยวกับชนิด คุณสมบัติของไม ใช
เครื่องมือชางไมไดอยางถูกตอง ปลอดภัย และทางานมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควรตองมีความรูเกี่ยวกับ 
อุปกรณ์ เครื่องใชและวัสดุอื่นๆท่ีจะตองใชรวมกับไมอีกดวย เชน กระจก บานพับ กุญแจ ฯลฯ  
ลักษณะของงานอาชีพนี้คือ การปฏิบัติเกี่ยวกับงานชางไมท่ัวๆไป เชน การตัด เล่ือย ไส ปรับ ตอกตะปู ทากาว 
ทาโครง ทารูปรางการกอสราง ติดต้ัง ประกอบโครงสราง ทาโครงไมช่ัวคราว ซอมแซมและดัดแปลงสวนตางๆ
ท่ีเป็นไม บุฝา มุงหลังคา ทาเครื่องเรือน เครื่องใช เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ การท างานของชางไม ถาพิจารณาตาม
ลักษณะงานขางตนแลว จะเห็นวาตองทางานในสถานท่ีและลักษณะตางๆกัน เชน ทาบนที่สูง ทาในอาคาร
และนอกอาคาร ดังนั้น ผูท่ีจะทางานประเภทนี้ จึงควรอาศัยคุณสมบัติหลายๆประการ เชน เป็นคนอดทน 
แข็งแรง สุขภาพดี ทางานปราณีต และแมนยา 
 
 ประเภทของงานช่างไม้  
พอจะจ าแนกตามลักษณะงานไดดังนี้  

ก. ชางไมปลูกสราง เรียนหนักไปทางการกอสรางอาคาร การอานแบบ การแยกวัสดุรายการและ
อุปกรณ์ ตลอดจนขั้นในการดาเนินงาน งานประเภทนี้ไมปราณีตเรียบรอยนัก แตตองมีความเขาใจลักษณะ
ของงาน  

ข. ชางไมครุภัณฑ์ เรียนเกี่ยวกับการเขียนแบบและอานแบบครุภัณฑ์ แบบเครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ 
การแตงไม เขาเดือย การตอไม เพลาะไม เจาะไม การใชและเลือกใชอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมซึ่งใชรวมกับไม เชน 
กุญแจ บานพับ บานเล่ือน บานกระจก  

ค. ชางไมแบบ เรียนเกี่ยวกับการทาแบบหลอโลหะ ช้ินสวนของเครื่องยนต์ ชางไมประเภทนี้ตองเป็น
คนละเอียด และทางานปราณีตเรียบรอย เขาใจเรื่องการหดตัวขยายตัวของวัสดุแตละชนิด เขาใจแบบอยาง
ถองแทจึงจะทางานไดดี  

ง. ชางไมแกะสลัก ทาลวดลายตางๆบนไม เรียนการวาดเขียน วาดลวดลายตางๆได รูจักใชเครื่องมือ
ในการแกะสลัก 
ลักษณะและธรรมชาติของไม้  

ตนไมทุกชนิดท่ีเราพบเห็นลาตนใหญโต มีกิ่งกานสาขามากมายนั้น เมื่อเกิดขึ้นใหมๆเป็นเพียงตนเล็กๆ
ท่ีออนนุม กอนจะเจริญงอกงามแตกกิ่งกานสาขาออกไป เป็นลาตนใหญๆก็ใชเวลาหลายสิบปี การเติบโตของ
ตนไมจะเติบโตขึ้นโดยมีเนื้องอกเพิ่มขึ้นโดยรอบลาตนออนท่ีเกิดมาแต เดิมเป็นช้ันๆ หรืองอกเป็นวงซอนกัน
ออกไปเรื่อยๆ ในปีหนึ่งๆตนไมจะมีโอกาสโตขึ้นไดช่ัวฤดูหนึ่ง เทานั้น ส้ินฤดูแลวไมจะไมเจริญเติบโตตอไปอีก 
ดังนั้น เมื่อเราตัดตนไมออกเป็นแวน จะเห็นรอยเป็นวงๆซอนกันอยูมากมาย ชิดกันบาง หางกันบาง วงเหลานี้
คือรอยท่ีแสดงการขยายตัวโตข้ึนในฤดูหนึ่งๆในปีหนึ่งๆ ไมจะโตมากนอยเพียงใด สังเกตไดจากวงปี คือถาโต
เร็ววงจะซอนกันหางๆ แตถาโตชาวงจะซอนกันชิดมาก ไมท่ีมีการเจริญเติบโตสม่ าเสมอนั้น จะมีความแข็งแรง
ดีกวาไมท่ีโตเร็วกวาธรรมดา เพราะไมท่ีโตเร็วกวานั้นเนื้อจะออน ไมแข็งแรง แตถาไมโตชา เนื้อไมมักแข็งแรง
มาก เปราะ และหักงาย บางครั้งเราสามารถคาดคะเนอายุของตนไมไดจากการนับวงเหลานี้ คือ ถือวาในปี
หนึ่งตนไมจะงอกออกไปไดเพียงวงเดียวเทานั้น แตก็ไมสม่ าเสมอและแนนอนนัก เพียงแตเป็นการคาดคะเน
คราวๆเทานั้น 
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การจ าแนกประเภทของไม้  
ไมจ าแนกแบงเป็นไมเนื้อออน (softwood) ซึ่งปกติจะเป็นไมใบแคบและไมเนื้อแข็ง (hardwood) ซึ่ง

เป็นไมจากตนไมใบกวางอยางไรก็ตามในปัจจุบัน เพื่อใหเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงแยกประเภทของไมตาม
หนังสือของกรมปุาไมท่ี กส.0702/6679 ลงวันท่ี 3 พฤษภาคม 2517 ดังนี้คือ ใหแบงไมออกเป็น 3 
ประเภท โดยถือเอาคาความแข็งแรงในการดัดของไมแข็งและความทนทานตามธรรมชาติของไม นั้นๆ เป็น
เกณฑ์ตามตาราง ดังนี้ 

ไม้เต็ง เป็นตนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญ ขึ้นเป็นหมูตามปุาแดดท่ัวไปยกเวนภาคใตลักษณะเนื้อไม
เป็นสีนาตาลออน เมื่อแรกตัดท้ิงไวนานจะเป็นสีนาตาลแกแกมแดง เส้ียนสับสน เนื้อหยาบแตสม่ าเสมอแข็ง
เหนียวแข็งแรงและทนทานมากแหงแลวเล่ือยไสกบตกแตง ไดยาก นาหนักโดยเฉล่ียประมาณ 1,040 
กิโลกรัม ตอลูกบาศก์เมตร ใชทาหมอนรางรถไฟเครื่องมือกสิกรรมโครงสรางอาคาร เชน ตง คาน วงกบ ประตู
หนาตาง โครงหลังคา เสา 

ไม้รัง เป็นตนไมขนาดกลางถึงขนาดใหญ ขึ้นเป็นหมูตามในปุาแดดท่ัวไป ลักษณะเนื้อไมมีสีนาตาลอม
เหลือง เส้ียนสับสน เนื้อหยาบแตสม่ าเสมอ แข็ง หนัก แข็งแรง และทนทานมาก เล่ือยไสกบตกแตงคอนขาง
ยากเมื่อแหงจะมีลักษณะคุณสมบัติคลายไมเต็งจึงใน บางครั้งเรียกวาไมเต็งรังนาหนักโดยเฉล่ียประมาณ 800 
กิโลกรัมตอลูกบาศก์เมตร ใชทาเสาและโครงสรางอาคารตางๆ ทาหมอนรางรถไฟ ทาเครื่องมือกสิกรรม 

ไม้แดง เป็นตนไมขนาดใหญ ขึ้นทั่วไปในปุาเบญจพรรณแลงและช้ืน ลักษณะของเนื้อไมมีสีแดงเรื่อๆ 
หรือ สีนาตาลอมแดง เส้ียนเป็นลูกคล่ืนหรือสับสน เนื้อละเอียดพอประมาณ แข็ง เหนียวแข็งแรงและทนทาน 
เล่ือยใสกบแตงไดเรียบรอยขัดชักเงาไดดีนาหนักโดยเฉล่ียประมาณ 960 กิโลกรัมตอลูกบาศก์เมตรไมนี้นิยม
ในการกอสรางในสวนท่ีไมใชโครงสราง เชน พื้น วงกบประตูหนาตาง ทาเกวียน ทาเรือหนอนรางรถไฟ เครื่อง
เรือน เครื่องมือกสิกรรม ดานเครื่องมือ คันช่ัง ไมแดงนี้ปลวกหรือเพรียงจะไมคอยรบกวน และเป็นไมท่ี
ตานทานไฟในตัวดวย ไม แดง เป็นไมท่ีมีความแข็งมาก ทาใหเวลาเกิดความช้ืนหรือรอน และขยายตัว จะดัน
จนกาแพงแตกได (กรณีเป็นพื้น) หรือ หากไปตีชิด ทาฝูาเพดาน (ชายคา) ดานนอกบาน ก็จะดันจน เครื่อง
หลังคา มีปัญหางาย ตางกับไมสักหรือมะคา ท่ีออน/แข็ง แตยืดหดตัวนอยกวาครับ ยิ่งถาเป็น ตะเคียนทองแท 
(ตองมีรอยมอดปุา) การยืดหดคอนขางนอยมาก 

ไม้ตะเคียนทอง เป็นตนไมใหญและสูงมากขึ้นเป็นหมูตามปุาดิบช้ืนท่ัวไป ลักษณะเนื้อไมมีสี เหลือง
หมนสีนาตาลอมเหลืองมักมีเสนสีขาวหรือเทาขาวผานเสมอ สีท่ีผานนี้เป็นทอนามันหรือยาง เส้ียนมักสับสน
เนื้อละเอียดปานกลางแข็ง เหนียว ทนทาน ทนปลวกไดดี เมื่อนาไปเล่ือย ใสกบตกแตงและชักเงาไดดีมากนา
หนักโดยเฉล่ีย 750 กิโลกรัมตอลูกบาศก์เมตร ใชในการกอสรางอาคาร ไมหมอนรางรถไฟ ไมชนิดนีน้ิยมใชทา
เรือมาก และยังใชการไดดีทุกอยางท่ีตองการความแข็งแรง เหนียวและทนทาน 

ไม้ตะแบก เป็นตนไมสูงใหญตอนโคนมีลักษณะเป็นพู ข้ึนในปุาเบญจพรรณช้ืนและแลงท่ัวไป ลักษณะ
เนื้อไมสีเทาจนถึงสีนาตาลอมเทา เส้ียนตรงหรือเกือบตรง เนื้อละเอียดปานกลาง เป็นมัน แข็งเหนียว แข็งแรง
ทนทานดีถาใชในรมไมตากแดดตกฝนใชทาเสาบาน ทาเรือ แพ เกวียน เครื่องกสิกรรม ไมตะแบกชนิดลายใช
ทาเครื่องเรือนไดสวยงามมาก ใชทาดามมีด ไมถือ กรอบรูป ดามปืน เป็นตน 

ไม้สัก เป็นไมท่ีขึ้นอยูในปุาเบญจพรรณ ลักษณะเนื้อไม เนื้อไมมีสีเหลืองทอง นานเขากลายเป็นสีนา
ตาลหรือนาตาลแก มีกล่ินหอม มีนามันในตัว และมีเสนสีแกแทรก เส้ียนตรง เนื้อหยาบไมสม่ าเสมอ แข็งแรง
ทนทานพอประมาณ กร าแดดกราฝน ไมผุงาย หดตัวนอย ไมมีการบิดตัวหรือแตกราว มอด ปลวกและตัวโรค
ไมคอยรบกวน เมื่อเล่ือยออกจะเห็นตัวไมชัดเจน เล่ือยผาไสกบตกแตงไดงาย เป็นไมท่ีผ่ึงไดแหงเร็ว  
เป็นท่ีนิยมมากในการทาเครื่องเรือนทาบานประตูหนาตาง ทาเรือ แกะสลักตางๆ ไมสักเป็นไมท่ีเป็นสินคาขา
ออกและเป็นท่ีนิยมของชาวตางประเทศมาก ไมสักท่ีใหญท่ีสุดในโลกปัจจุบันนี้ขึ้นอยูท่ีบานปางเกลือ ต าบลนา
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ไคร อาเภอนาปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ มีความสูง 51 เมตร วัดรอบตนได 10.58 เมตร ใชคนกางแขนโอบรอบ
ตนไดไมนอยกวา 8 คน กรมปุาไมไดประมาณอายุตนสักนี้ไวไมนอยกวา 1,500 ปี 

ไม้ประดู่ เป็นไมตนสูงใหญ ขึ้นในเบญจพรรณช้ืนและ แลงท่ัวไปเวนแตทางภาคใต มีชุกชุมทาง
ภาคเหนือและภาคอีสาน ลักษณะเนื้อไมสีแดงอมเหลืองถึงสีแดงอยางสี อิฐแก สีเสนเส้ียนแกกวาสีพื้นบางทีมี
ลวดลาย สวยงามมาก เส้ียนสับสนเป็นริ้ว เนื้อละเอียดปานกลาง แข็งและทนทาน ไสกบตบแตงไดดีและชักเงา
ไดดีน้ าหนักโดยเฉล่ีย 800 กิโลกรัมตอลูกบาศก์เมตร ใชในการกอสราง ท าเกวียนเรื่องเรือนท่ีสวยงามทาจาก
ปุุมประดูทาดามเครื่องมือและส่ิงอื่นๆ ท่ีตองการความแข็งแรงทนทาน ในประเทศจีนและญี่ปุุนนิยมใชทา
เครื่องเรือนกันมาก ไม ประดู สวนใหญคือ ประดูแดง หรือ ประดูเหลือง ความแข็งใกลเคียงกับไมแดง แตยืด
หดนอยกวา (ถามจากชางไม และชางท าวงกบมาหลายราย) แตคนไมคอยชอบ เพราะ สีบางครั้งออกเป็นจาๆ 
(ไมสวยเหมือนมะคา) แตก็ไมเรียบรอย เหมือน ไมแดง ตอนแรกๆ ก็เลยไมเป็นท่ีนิยมกัน 

งานไม เป็นงานท่ีตองใชทักษะ และมีความรอบรูเกี่ยวกับ ชนิด คุณสมบัติของไม ใชเครื่องมือชาง ไม
ไดอยางถูกตอง ปลอดภัย และทางานมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จาเป็นตองมีความรู เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช
และวัสดุอื่นๆท่ีจะตองใชรวมกับไมอีกดวย เชน กระจก บานพับ กุญแจ เป็นตน งานชางไม สามารถแบง
ออกเป็น ชางไมปลูกสราง ชางไมครุภัณฑ์ ชางไมแบบ และชางไมแกะสลัก ผูท่ีจะท างานเกี่ยวกับชางไมจะตอง
รูเกี่ยวกับธรรมชาติของไมแตละชนิด ลักษณะการเจริญเติบโต วิธีการในการโคนตนไม การแปรรูปไม และการ
ผ่ึงไมใหแหงเพื่อปูองกันการหดตัวหลังจากนาไปใช ไมท่ีนามาใชอาจมีต าหนิ ซึ่งอาจเกิดจาก ธรรมชาติ เชน 
เส้ียนตางๆ เกิดจากตาไม การสูญเสียความช้ืน รวมท้ังการใชเครื่องมือกลในการตกแตงไม การวัดและการ
ออกแบบ เป็นส่ิงจาเป็นสาหรับงานไม เพราะชวยลดการสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้นโดยไมจาเป็น วัสดุงานไมมีหลาย
อยาง เชน ไมแปรรูป ไมอัด กระเบ้ืองแผนเรียบ เซลโลกรีต เป็นตน เครื่องมือท่ีใชในงานชางไมมีหลายประเภท 
เชน เครื่องมือตัด เครื่องมือเจาะ เครื่องมือไสไม การตอไม คือการทาใหไมยาวขึ้น หรือการเอาไมมาเช่ือมกัน 
โดยวางไปในทางเดียวกัน  
การเช่ือมนั้นจะตองไมทาใหบังเกิดมุมข้ึน  
การ เสริมไม คือ การเอาไมมาวางทาบกันเขาใหหนาขึ้น  
การเพลาะไม คือ การเอาไมมาวางเรียงกันเขาทาใหกวางออกไป  
การเขาไม คือการนาเอาไมมาชนกันเขา ทาใหเกิดมีมุมในระหวางกันขึน้ ซึ่งอาจเป็นมุมฉาก หรือไมเป็นมุมฉาก
ก็ได 
 
เคร่ืองมือ-อุปกรณ์ในงานไม้  

งานไมเป็นงานท่ีทาใหเกิดรูปรางความสวยงามได ขึ้นอยูกับการปฏิบัติงานอยางถูกตองเป็นวิชาหนึ่งท่ี
ทุกคนสามารถศึกษาเรียนรูได ไมเป็นวัสดุท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดงายตามท่ีตองการ ดังนั้นการปฏิบัติงานได
อยางถูกวิธี ถูกทักษะ ก็ยอมทาใหเกิดประโยชน์ไดมาก หลักปฏิบัติงานไมประการหนึง่ก็คือ ตองเขาใจเรื่อง
เกี่ยวกับเครื่องมือ-อุปกรณ์ตาง ๆ ในงานไม ไมวาจะเป็นวิธีการใชการบารุงรักษา ในบทนี้จะอธิบายถึง
เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวของกับงานไม ดังนี้ 
 
เคร่ืองมือวัดและก าหนดขนาด  

1) ไมบรรทัด (Rules) คือ ไมบรรทัดท่ีมีทองเหลืองเคลือบปลาย ทองเหลืองจะทาหนาท่ีปูองกันความ
เสียหายท่ีอาจเกิดกับไมบรรทัด ไมบรรทัดโดยท่ัวไปจะมีความยาว 1 ฟุต (12”)  

2) ไมบรรทัดพับ (Zigzag rule) ใชวัดเครื่องมือท่ีมีความยาวมาก ๆ เพื่อใหเกิดความแนนอนและไม
ผิดพลาด ไมบรรทัดประเภทนี้มีท้ังท่ีบอกหนวยเป็นนิ้ว และบอกหนวยเป็นเมตร  



193 
 

3) ตลับเมตร (Push-pull) คือ แผนเหล็กท่ีมวนอยูในกลองสามารถดึงออกได มีขอท่ีปลายไวสาหรับ
เกี่ยวขอบของช้ินงาน สามารถวัดโคงหรือคดไดตามอุปกรณ์ท่ีจะวัด ใชในการวัดเพียงอยางเดียว  

4) ไมฉาก (Squares) ใชทดสอบและวัดเครื่องมืออุปกรณ์ ใบ และดามท่ีจับจะทามุมชนกัน (90 
องศา) หนาท่ีของไมฉาก คือ . ใชทดสอบผิวหนาของไม .ใชตรวจสอบผิวหนากับขอบช้ินไมวาไดฉากหรือไม  

5. ปากกาโคง (Calipers) ลักษณะเป็นขาโคงสองขาง ดานปลายจะหมุนไปมาได ใชวัด
เสนผาศูนย์กลางภายนอก (Outside diameter) ของช้ินงาน 
อุปกรณ์สาหรับก าหนดขนาด  

1. ดินสอ ใชก าหนดขนาดของช้ินงาน ดินสอท่ีใชไมควรจะดามากเพราะจะเขาไปในฝังในเนื้อไม ทา
ใหมองเห็น และช้ินงานไมสวยงาม  

2. ใบมีดส้ัน (Short bladed knife หรือ sloyd knife) ทาเครื่องหมายไดชัดแนนอนแมนยา สามารถ
ตัดหรือเหลาไม หรือใชเล่ือยตามเสน  

3. มีดคัตเตอร์ (Utility knife) มีดามจับ การใชตองก าหนดเสนไวบนสวนของช้ินงาน แลวใชใบมีดคัต
เตอร์ตัดตามรอยท่ีก าหนดนั้นเพื่อปูองกันการลบหายบนชิ้นงาน 

4. ขอขีดไม (Marking gauge) ใชในการทาเสนขนานกับขอบช้ินงานหรือผิวหนาช้ินงานโดยเฉพาะ
ช้ินงานท่ียาว 6” หรือนอยกวา  

5. เหล็กขูด (Scratch awl) ใชก าหนดจุดกึ่งกลางของรูเจาะท่ีเป็นกระดานไมหรือกระดาษแข็งหรือ
ก าหนดจุดนาเพื่อใสหวงแขวนภาพ โดยหมุนเกลียวเขาไปในเนื้อไม 
เคร่ืองมือในการตัดไม้  

เครื่องมือในการตัดไม (Cutting tools) หมายถึง เล่ือย เพราะเล่ือยเป็นเครื่องมือท่ีใชตัดไมมีฟันเป็น
เหล็กและมีความคม เล่ือยมีหลายชนิดแลวแตการใชงาน งานท่ีไมตองการความละเอียดมากจะใชเล่ือยท่ีมีฟัน
หยาบสวนงานท่ีตองการความละเอียด จะใชเล่ือยฟันละเอียด การใชเล่ือยจึงตองเลือกใชใหถูกตอง การใช
เล่ือยท างานไมในโรงงาน มีส่ิงประกอบการท างาน คือ  

1. โต฿ะท างาน (Workbench) ทาจากไมหรือเหล็กประกอบกัน โต฿ะทางานจะออกแบบเพื่อทางานได
คนเดียวหรือสองคน แตบางทีอาจดัดแปลงเพื่อใชท างานไดถึง 4 คน ก็มี  

2. ปากกาจับไม (Wood vise) มีแคลมปสาหรับจับไมท่ีต้ังประกอบติดกับโต฿ะท างานไม ใชจับช้ินไม
เพื่อเล่ือยหรือทางานอื่น ๆ 
เคร่ืองมือที่ใช้ตอก  

เครื่องมือท่ีใชตอก (Briving tools) จะแบงออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้  
1. คอนหงอน (Claw hammer) คอนชนิดนี้เหมาะกับชางไมโดยเฉพาะ เหล็กหนาคอนท่ีใชตอกตะปู

จะโคงนูนออกมาเล็กนอย เวลาตอกตะปูหนาคอนจะไมฝังเขาเนื้อไมเป็นรอยบุบมีหงอนอยูท่ีหัวมีรอง เพื่อถอน
ตะปูไดสะดวก ท่ีดามจะเป็นไมและกลึงเป็นสวนเวาเพื่อสะดวกในการจับหรือปฏิบัติงาน ขนาดของคอนจะ
บอกเป็นปอนด์หรือออนซ์ คอนท่ีดีควรใหหนาคอนสะอาดปราศจากไขมัน ยาง หรือกาว ไมเชนนั้นการตอก
ตะปูจะทาใหตะปูงอไดงาย  

2. คอนไม (Mallet) เป็นคอนท่ีทาจากไมเนื้อแข็ง มีความยืดหยุนดีกวาเหล็ก ใชกับงานส่ิวเจาะไม (ไม
ควรใชคอนเหล็กตอกเพราะดามส่ิวจะแตก) ลักษณะของคอนไมท่ีสวนหัวและดามจับจะเป็นไมท่ีกลึงกลมเป็น
ส่ีเหล่ียม ขนาดโดยท่ัวไปท่ีเหมาะสมจะมีเสนผาศูนย์กลางของหัวคอน 3 นิ้ว และยาว 5 นิ้ว  

3. ไขควง (Screw drivers) ไขควงมีใบยาวขนาดต้ังแต 2 นิ้วถึง 18 นิ้ว ไขควรท่ีดีใบเช่ือมจะติดไป
ถึงดามจับตอนใน เพื่อปูองกันไมใหดามหมุนตามในขณะท่ีขันแรง ๆ ไขควงแบบใบยาวจะมีกาลังดีกวาใบส้ัน 
ตอนปลายของใบควรจะแบนและไดฉาก และหนาไมเกินรองตะปูควงท่ีจะไข มิฉะนั้นจะทาใหรองตะปูเสีย 



194 
 

นอกจากนั้นยังมไีขควงท่ีชวยใหทางานงายข้ึนอีก เรียกวา ไขควงอัตโนมัติ (Automatic screw driver) การทา
งานเพียงกดดามลง ใบไขควงจะทางานเอง จึงไมตองออกแรงมาก 
เคร่ืองมือไสไม้  

เครื่องมือไสไม (Planer tool) ในงานชางไมไดแก กบ (Planers) กบถือเป็นเครื่องมือส าคัญและขาด
ไมไดสาหรับชางไม เนื่องจากกบเป็นเครื่องมือท่ีใชแตงผิวไมใหเรียบไดขนาดตามความตองการ ตัวกบอาจทา
ดวยไมหรือดวยเหล็ก ดังนั้นกบท่ีใชกันแบงออกไดเป็น 2 ประเภท คือ 

- กบไม  
- กบเหล็ก  

 
1. กบไม มีสวนประกอบดังนี้  
- ตัวกบ ทาจากไมเนื้อแข็งท่ีไมยืดหรือหดตัวเร็ว ไมท่ีนิยมใชกันคือ ไมชิงชัน หรือไมประดู ไมแดง 

หรือไมพยุง ขนาดความยาว 16” หนาประมาณ 2 ½” มีรองเจาะดานหลังเอียง 45 องศาเหลือเนื้อไมตอน
ริม ¼” ความกวางของรองจากริมหลังถึงริมหนา 1 ¾” –2” และท่ีดานหลังเจาะรูเป็นวงกลมหรือวงรี ขนาด
ประมาณ ¾” ไวใสดามจับ  

- ใบกบ ทาจากเหล็กกวาง 1 ¾” หนาประมาณ 3/16” ยาวประมาณ 6 ½” มีคมท่ีสวนลางเพื่อใช
ขูดไมใหเรียบ เป็นสวนท่ีส าคัญท่ีสุดของกล  

- เหล็กประกับใบ หรือเหล็กประกับกบ อยูระหวางใบกบและล้ินติดกับใบกบ โดยมีน็อตสกรูยึดติด
เหล็กประกันใบนี้ ขนาด 1/8” x 1 ¾” x 4” มีหนาท่ีเสริมกาลังตอนปลายของใบกบไมใหออนหรือบิดใน
เวลาท่ีทาการไส และควบคุมการกินของไม เพื่อไมใหไมยอน  

- ล่ิม เป็นแผนไมชนิดเดียวกับไมท่ีทาตัวกบคลายหัวขวานแตบางกวา ใชตอกอัดเขารองเวลาใสในกบ 
เพื่อใหใบกบแนน  

- กานหรือมือจับยาวประมาณ 9”-10” รูปวงกลมหรือวงรีชวยใหจับกบไดเหมาะมือ 
2. กบเหล็ก โดยท่ัวไปแตกตางกับกบไม การใชงานงายกวากบไม ผลงานท่ีออกจากการใช พบวากบ

เหล็กมีประสิทธิภาพดีกวา ใหผลท่ีแนนอน และเรียบรอยกวากบไม การประกอบและการปรับก็งายกวา แตใน
เมืองไทยไมคอยนิยมใช จึงทาใหไมคุนกับการใชกบเหล็ก ซึ่งดูจะซับซอน ยุงยาก 
ชนิดของกบ  

1. กบลางยาว ขนาดโดยท่ัวไป 2” x 2 ½” x18” มุมเอียงของใบกบประมาณ 45”-50” ใชสาหรับ
ไสไมใหเรียบและตรงระยะยาว ๆ หรือใชลางแนวไสใหเรียบข้ึน  

2. กบลางกลางและส้ัน มีขนาดส้ันกวากบลางยาว คือมีขนาด 12” (สาหรับกบลางกลาง) และมี
ขนาด 6” (สาหรับกบลางส้ัน) สวนประกอบอื่น ๆ คลายกับกบลางยาวทุกอยาง ใชไสไมท่ีมีความยาวไมมาก
นักใหเป็นเสนตรง  

3. กบผิว ลักษณะจะคลายกับกบลาง คือ มีความยาวใกลเคียงกัน แตท่ีแตกตางกันคือมุมของใบกบ
จะเอียงประมาณ 50 – 60 องศา และกบผิวจะไมมีฝาประกับกบ มีแตล่ิมไมเทานั้น กบผิวใชตอจากการใชกบ
ลาง เพื่อไสไมใหเรียบมากยิ่งขึ้น 
 
การดูแลรักษางานไม้ 
  "ไม" เป็นวัสดุธรรมชาติท่ีอยูใกลชิดกับมนุษย์มาชานานน าไมมาใชประโยชน์ในการปลูกสรางท่ีอยู
อาศัย ไมวาจะท าเป็นบานท้ังหลังหรือเป็นสวนประกอบตางๆในการตกแตง แตดวยความเป็นธรรมชาติของ
ไม ท าใหตองดูแลรักษาเนื้อไมเพื่อชวยยืดอายุการใชงานดวย วิธีดูแลไมในสวนตางๆมีดังนี ้
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ก. ประตูหนาตาง โครงสรางไมนอกบาน 
การปูองกัน : ปกปูองผิวไมจากความช้ืนและแสงแดดดวยการทาสีน้ ามัน สีน้ าพลาสติกส าหรับงานไม

โดยเฉพาะ หรือใชสียอมไม (Wood Stain) ซึ่งทาแลวซึมเขาเนื้อไม จึงโปรงแสงเห็นลายไม ใชงายเพียงเตรียม
พื้นผิวใหสะอาดและแหงสนิทก็ทาทับหนาไดทันที ซึ่งสีเหลานี้จะมีความทนทานตอน้ าและแสงแดดมากกวา
น้ ายาเคลือบผิวชนิดท่ีเป็นฟิล์มใส เชน พอลิยูรีเทนหรือแล็กเกอร์ เราขอแนะน าใหปูองกันปลวกและมอดดวย
การใชน้ ายาปูองกันแมลงกินไม ทาใหท่ัวกอนจะทาสี ถาจะลงมือท าเองใหพึงระวังวาน้ ายาชนิดนี้เป็นยาฆา
แมลง ตองสวมถุงมือ ใสหนากาก ท างานอยูเหนือลม และควรปฏิบัติตามค าแนะน าขางกระปอง หรือจะให
ปลอดภัยท่ีสุดก็คือจางมืออาชีพเขามาวางระบบปูองกันและก าจัดปลวกเสียเลย 
การดูแลรักษา : ไมนอกบานแมจะอยูในท่ีรม ก็ยังตองเผชิญกับสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา การหด 
บิด และโกงตัวเป็นเรื่องปกติ ตัวอยางท่ีเห็นงายท่ีสุดคือบานหนาตางไม ท่ีเริ่มเปิดปิดไมสะดวก สีก็ลอก
ลอน สามารถแกไขไดโดยขัดสีท่ีเสียหายออกใหถึงเนื้อไม และไสผิวใหเรียบ กอนลงสีใหม การทาสียอมไม
จะตองทา 2-3 ช้ัน แตละช้ันควรท้ิงระยะใหแหงตัวอยางนอย 6 ช่ัวโมง 

ข. ระเบียง ชาน และไมท่ีอยูกลางแจง 
การปูองกัน : ไมท่ีน ามาใชท าพื้นทางเดิน ระเบียง หรือสวนท่ีตองตากแดดตากฝน อาทิ ซุม

ประตู เรือนเพาะช า หรือเฟอร์นิเจอร์ไมในสวน ควรเลือกใชไมเนื้อแข็ง เชน ไมสัก ไมแดง หรือไมเต็ง เพราะมี
ความแข็งแกรง แมลงกินไมไมคอยชอบและควรทาสียอมไมเพื่อชวยลดการดูดซับและสูญเสียความช้ืนในเนื้อ
ไม ซึ่งในตลาดตอนนี้มีสียอมไมบางชนิดท่ีผสมน้ ายากันปลวกดวย จึงนาจะเป็นทางเลือกท่ีดีส าหรับไม
กลางแจง แมสีสันอาจมีใหเลือกไมมากเทาสียอมไมท่ัวไป แตท่ีแนๆคือทนทานกวาพอลิยูรีเทน ท่ีแมจะดูมัน
วาวแตทนแดดไดไมนาน ควรตีเวนรองพื้นระเบียงหางกันเล็กนอย เพื่อใหน้ าไหลลงดานลางไดสะดวก ส าหรับ
โครงสรางไม เชน ซุมไมเล้ือย หรือเฟอร์นิเจอร์ในสวนก็สามารถทาสีน้ ามันทับได เพราะมีความทนทานสูง สีสัน
สวยงาม แตไมเหมาะส าหรับทาพื้น เพราะจะล่ืนเวลาเปียก 
การดูแลรักษา : ไมกลางแจงตางๆจะตองมีการขัดผิวและทาดวยสียอมพื้นระแนงไม (Deck Stain) หรือ สียอม
ไมส าหรับไมนอกบาน (Exterior Wood Stain) ทุก 3 ปี เพื่อชวยยืดอายุการใชงาน  

ค. พื้น บันได และไมในบาน 
การปูองกัน : ไมในบานอาจไมตองตอสูกับฝนและแสงแดดมากนัก แตจะมีปัญหาเรื่องรอยขีดขวนจาก

การใชงานมากกวา น้ ายาเคลือบผิวชนิดฟิล์มเป็นทางเลือกท่ีเป็นที่นิยม เพราะดูแลท าความสะอาดงาย ให
ความมันวาว หรือดานตามความตองการ โดยท่ัวไปโพลิยูรีเทนจะทนทานกวา ไมเหลืองขุนงายเทาแลค
เกอร์ ความช้ืนจากใตพื้นไมก็เป็นอีกสาเหตุท่ีท าใหเกิดความเสียหาย (โกง) กอนปูพื้นไม ควรรอใหปูนแหงสนิท
เสียกอน (อยาไปเรงใหชางท างานเร็วเกินไป) สวนปัญหาปลวกปูองกันไดดวยการทาน้ ายาปูองกันแมลงกินไม
ใหท่ัว กอนจะเคลือบดวยโพลิยูรีเทน 
การดูแลรักษา : การท าความสะอาดไมท่ีเคลือบผิวดวยฟิล์มนั้นงายมาก แคใชผาชุบน้ าเช็ดถูก็เพียงพอ
แลว เพราะฟิล์มท่ีเคลือบจะชวยรักษาความช้ืนในเนื้อไมไดดีอยูแลว แตหากถึงเวลาหมดสภาพ หลุดลอนหรือ
เป็นรอยมากๆ อยาทาน้ ายาเคลือบผิวทับไปเฉยๆ เพราะนอกจากจะดูไมดีเทาไรแลว อีกไมนานก็จะลอกอีก 
ควรขัดออกใหหมดกอน แลวเคลือบใหมจึงจะดีท่ีสุด 
 
 

ง. เฟอร์นิเจอร์ไม 
การปูองกัน : การขัดเคลือบผิวจะชวยปกปูองเนื้อไมไมใหสูญเสียหรือดูดซับความช้ืนมากเกินไป การ

ยืดหดก็จะลดนอยลง แลคเกอร์ เคลือบผิวก็จะใหความเงางาม แตถาไมชอบใหดูเป็นฟิล์มเคลือบก็ใชน้ ามัน
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บ ารุงรักษาผิว เชน Teak Oil หรือ Oil Stain ท่ีเหมือนเป็นโลช่ันส าหรับไม แตตองทาเป็นระยะๆ 
(ทุก 3 เดือน) 
การดูแลรักษา : ส าหรับเฟอร์นิเจอร์ใหมใชผานุมๆชุบน้ าผสมสบูจางๆเช็ดก็เพียงพอ (อยาใชน้ ามาก เพราะจะ
ท าใหผิวเป็นรอยดาง) แตก็มีผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไมออกมาขายดวย ท้ังแบบสเปรย์และแบบ
ครีม ซึ่งใชงาย มีกล่ินหอม ท้ังยังบ ารุงผิวไมไปพรอมกับการท าความสะอาด แตอยาใชน้ ายาท่ีมีสวนผสมของ
แอมโมเนียหรือแอลกอฮอลล์กับไมเด็ดขาด ส าหรับเฟอร์นิเจอร์ไมเกาท่ีตองการดูแลเป็นพิเศษใหเช็ดดวยผา
แหงหรือปัดฝุุนจะดีกวา โดยท่ัวไปควรหลีกเล่ียงจุดวางท่ีมีแดดแรงๆ เพราะจะท าลายสีของไม หลังจากท า
ความสะอาดแลวใหลงน้ ามันบ ารุงผิวอีกที 
Tip: คราบสกปรกจากน้ า (หลังจากวางแกวน้ าบนโต฿ะไมนานๆ) ก็เป็นปัญหากวนใจ วิธีแกไขคือ เช็ดน้ าใหแหง
สนิท จากนั้นใชผาสะอาดแตะมายองเนสถูลงบนรอยนั้น รอยดางเป็นดวงๆจะจางไป และถาเนื้อไมมีรอยขีด
ขวน ใหลองใชยาขัดรองเทาสีใกลเคียงกับเฟอร์นิเจอร์ทาลงบนรอยนั้น 
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งานไม้ไผ่ 

 
การแบ่งประเภทของไผ่ได้เป็น 3กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้คือ 

1.พันธุ์ไผท่ีใชประโยชน์ในการ อุปโภค-บริโภค 
2.พันธุ์ไผท่ีหลากหลายสี เชน ด า เหลือง ทอง แดง มวง ชมพู 
3.พันธุ์ไผท่ีสวยงามแปลกตา เชนไผน้ าเตา น้ าเตาลาย-ทอง 

การจ าแนกสายพันธุ์ไผ่ทีพ่บในเมืองไทย 
1.สกุลอะรันดินาเรีย มีอยู2ชนิดคือ ไผโจด และไผเพ็ก (หญาเพ็ก) ไผโจด พบมากในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ล าตนมีสีเขียวอมเทามีความสูงประมาณ5เมตร ปลองคอนขางส้ัน 10-20 ซม. มี
เสนผาศูนย์กลางประมาณ7-10 มม. ไมมีหนามหนอมีสีเทาแกมเหลือง ล าตนใชท าดามไมกวาด จุดเดนคือ
เหงามีลักษณะเดนแปลกตา จึงนิยมมาท าเครื่องประดับภายในบาน อาจปลูกเป็นแนวรั้วและปลูกเป็นไผ
ประดับในบริเวณบาน หนอใชรับประทานไดไผเพ็กหรือหญาเพ็ก ไผชนิดนี้พบไดในไทย เวียดนามและกัมพูชา 
สวนในประเทศไทยพบมากทางอีสาน เจริญไดดีในเขตแหงแลง จึงเกิดไฟไหมปุาไผชนิดนี้อยูเป็นประจ า ล าตน
สูงไมเกิน3เมตร มีเสนผาศูนย์กลาง 5-7 มม.ขนาดของปลองมีความยาว20-30 ซม. ขึ้นรวมเป็นกอ นิยมเอา
มาท าแผงตากสาหรายทะเล 

2.สกุลแบมบูซา แบงออกได 11ชนิด คือ ไผบง ไผปุา(ไผหนาม) ไผล ามะลอก ไผเหลือง(ไผจีน) ไผ
หอบ(ไผหอม) ไผเล้ียง ไผสีสุก ไผบงหวาน ไผคันรม(ไผเปร็ง) ไผด า(ไผตาด า) และไผน้ าเตา ไผบง พบไดท่ัวไป
ตามปุาดงดิบ เป็นไผขนาดใหญ เสนผาศูนย์กลางของปลอง6-10ซม. ความยาวปลอง 20-30ซม. สูงประมาณ
9-12เมตร ล าตนนิยมใชท าเส่ือล าแพนและเย่ือกระดาษหนอออนนิยมมารับประทาน แมจะมีรสขมอยูบาง 
ไผปุา หรือไผหนาม พบไดทุกภูมิภาคของประเทศ ตนออนมีสีเขียวเขม เมื่อแกจัดมีสีเขียวอมเหลือง เป็นไผ
ขนาดใหญ มีหนามคมและขนมาก เสนผาศูนย์กลางของปลอง 10-15 เซนติเมตร ล าตนใชท านั่งรานในการ
กอสรางหรือทาสีอาคาร และท าเครื่องจักสานอื่น หนอใชรับประทานได ไผล ามะลอก พบไดในทุกภูมิภาคของ
ประเทศ แตในภาคใตจะพบนอยกวาภาคอื่น ล าตนมีสีเขียวเขม ไมมีหนาม ขอเรียบ กิ่งกานและใบเกิดท่ี
บริเวณล าตน สูงจากพื้นดิน 6-7 เมตร เสนผาศูนย์กลาง 7-10 เซนติเมตร สูงเฉล่ีย 10-15 เมตร ล าตน
คอนขางไมอัดแนน นิยมน ามาใชท านั่งรานในการกอสราง ท าเสาโปฺะ เฟอร์นิเจอร์ และงานจักสารท่ีไมตองการ
ความประณีต หนอใชรับประทานได ไผเหลือง หรือ ไผจีน ไผชนิดนี้สันนิษฐานวาน าเขาจากประเทศจีน จึงไม
พบท่ัวไป ล าตนมีสีเหลือง มีลายเสนเป็นแถบสีเขียว พากตามความยาวของปลอง ผิวเกล้ียง มี
เสนผาศูนย์กลาง 5-10 เซนติเมตร ความยาวปลองประมาณ 20-25 เซนติเมตร ความสูงเฉล่ีย 10-15 เมตร 
หนอมีสีเหลืองออน นิยมน ามาปลูกเป็นไมประดับ เนื่องจากล าตนมีสีสวยงาม หนอใชบริโภคไดแตไมเป็นท่ี
นิยม ไผหอบ หรือ ไผหอม พบมากท่ีจังหวัดเชียงราย ล าตนสูงประมาณ 10 เมตร มีเสนผาศูนย์กลางของ
ปลอง 7.5-15 เซนติเมตร และยาว 40 เซนติเมตร ใบมีขน เมื่อสัมผัสผิวหนังจะรูสึกระคายเคืองและคัน ล า
ตนใชประโยชน์ไดนอย หนอมีรสขม จึงไมมีการน ามารับประทาน ไผเล้ียง พบมากในภาคกลาง ล าตนมีสีเขียว
สด เป็นไผขนาดเล็ก ปลองมีเสนผาศูนย์กลาง 2-3 เซนติเมตร และยาว 20-25 เซนติเมตร ล าตนไมมีหนาม 
นิยมใชท าคันเบ็ดและสวนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ล าตนแข็งแรง เนื้อตนเกือบไมมีชองวางภายใน บางแหง
นิยมปลูกเป็นไมประดับ หนอรับประทานได แตไมนิยมรับประทาน ไผสีสุก พบไดท่ัวไป แตพบมากในบริเวณ
ภาคกลางของประเทศ เป็นไผชนิดท่ีสูงใหญ ล าตนสีเขียวสด หนอสีเทาอมเขียว ปลองมีเสนผาศูนย์กลาง 7-
10เซนติเมตร ยาว 10-30 เซนติเมตร บริเวณขอมีกิ่งคลายหนามหนอมีขนาดใหญ มีขนสีน้ าตาล น้ าหนัก
หนอประมาณ 3-4 กิโลกรัม ไผชนิดนี้มีเนื้อหนาแข็งแรง ทนทานและเหนียว จึงนิยมน าไปใชประโยชน์
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มากกวาไผชนิดอื่นๆ ไมวาจะท าเครื่องจักสาร เฟอร์นิเจอร์ นั่งรานในการกอสราง และนอกจากนี้สวนโคนของ
ล าตนยังนิยมใชท าไมคานส าหรับหาบหามไดดีมาก ไผบงหวาน พบไดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบมาก
ท่ีสุดท่ีจังหวัดเลย ล าตนออนมีสีเขียวใบไม เมื่อแกมีสีเขียวเขม เสนผาศูนย์กลางของปลอง 5-8เซนติเมตร 
สูง 5-10 เมตร มีหนอสีเขียว น้ าหนักประมาณครึ่งกิโลกรัม ล าตนนิยมน ามาท าดอกมัดส่ิงของ ท าไมค้ ายัน 
บันไดและเครื่องจักสาน หนอมีรสหวานหอมอรอย นิยมน ามาประกอบอาหารไดหลากชนิด ไผคันรม หรือ ไผ
เปร็ง พบมากท่ีจังหวัดปราจีนบุรี ตราด และระยอง ล าตนออนมีสีเขียวใบไม เมื่อแกจัดสีเขียวเขม 
เสนผาศูนย์กลางของปลอง 3-5 เซนติเมตร ตนสูง 8-10 เมตร หนอมีสีเขียวอมเทา แตเลือกหนอจะมีสีแดง 
ล าตนมีเนื้อหนา จึงนิยมน ามาท าบันไดโปฺะ และหลักของการเล้ียงหอยแมลงภู ไผด า หรือ ไผตาด า พบมากใน
ปุาทึบ แถบจังหวัดกาญจนบุรี และจันทบุรี ตนมีสีเขียวคล้ าเกือบเป็นสีด า ไมมีหนาม เสนผาศูนย์กลางของ
ปลอง 7-10 เซนติเมตร และยาว 30-40 เซนติเมตร สูง 10-12 เมตร มีเนื้อหนา นิยมน าล าตนไปใชท า
นั่งรานกอสรางและเครื่องจักสานตางๆ หนอใชรับประทานได 
ไผน้ าเตา พบไดท่ัวไป เป็นไผท่ีมีปลองส้ัน ล ามีสีเขียว อาจมีแถบสีเหลือตามปลอง และจะโปุงออกตอนกลาง
ปลองและตอนกลางของกิ่ง ปลองมีเสนผาศูนย์ลาง 4-8 เซนติเมตร สูง 3-4 เมตร แขนงแตกออกจากตนท่ีสูง
จากระดับพื้นดินประมาณ 1.5 เมตร หนอมีสีเหลือง ไผชนิดนี้เช่ือวาน าเขาจากประเทศจีน ไผน้ าเตาสวนใหญ
นิยมปลูกเป็นไมประดับในบริเวณบานหรือปลูกในกระถางไวโชว ์

3. สกุลเซฟาลอสทาคียัม มี 2 ชนิด คือ ไผขาวหลาม ไผเฮียะ หรือไผเหียะ 
ไผขาวหลาม พบมากบริเวณตอนเหนือของจังหวัดกาญจนบุรีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางสวน มีปลอง
ยาว 30 เซนติเมตร เสนผาศูนย์กลางของล าไผเฉล่ีย 5-7.5 เซนติเมตร ล าไผมีสีเขียวอมเทา มีความสูงเฉล่ีย
ระหวาง 7-8 เมตร หนอมีขนาดใหญ กาบน้ าสีหมากสุก ตนไผนิยมน ามาท ากระบอกขาวหลาม หนอ
รับประทานไดแตไมเป็นท่ีนิยม ไผเฮียะ หรือ ไผเหียะ ล าไผมีเสนผาศูนย์ลาง 5-10 เซนติเมตร ปลองยาว 50-
70 เซนติเมตร ขอเรียบ มีกิ่งเพียงเล็กนอย เนื้อหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร มีความสูง 10-18 เมตร ล า
ตนน าไปท าโครงสรางบานเรือนและเครื่องจักสานตางๆ หนอรับประทานไดแตไมเป็นท่ีนิยมกัน 

4. สกุลเดนโดรคาลัส ไดแก ไผชาง หรือไผนวลหรือไผปลอง ไผหก หรือไผนวลใหญ ไผเปฺาะ หรือไผ
เปราะ ไผตง ไผซาง หรือ ไผนวล หรือ ไผปลอง พบในปุาดิบท่ัวไป ล าตนมีสีเขียวนวล ปลองยาว 50-
70 เซนติเมตร มีเสนผาศูนย์กลาง 3-12 เซนติเมตร ล าตนสูง 8-10 เมตร ไมมีหนาม หนอมีสีน้ าตาลปนสม
และมีขนสีน้ าตาล ไผชนิดนี้เนื้อออนและเหนียว สามารถจักดอกเป็นเสนเล็กๆได จึงน ายมน ามาใชท าเครื่องจัก
สานท่ีตองการรายละเอียดสูง หนอรับประทานได ไผซางหรือไผนวล พบมากท่ีภาคเหนือ และภาคกลางของ
ประเทศ ล าตนใชท านั่งรานกอสราง ท าเครื่องจักสาน และเย่ือกระดาษ หนอใชรับประทานได ไผหก หรือ ไผ
นวลใหญ พบมากในภาคเหนือและจังหวัดกาญจนบุรี ไผชนิดนี้ล าตนมีสีเขียวอมเทา และมี
เสนผาศูนย์กลาง 15-20 เซนติเมตร ปลองมีความยาว 40-50 เซนติเมตร ล าตนสูงประมาณ 10-15 เมตร 
ล าผน ายมน ามาท าเผ่ือกระดาษ และเครื่องจักสานตางๆ หนอใชรับประทานไดแมมีรสเขมอยูบาง ไผ
เปฺาะ หรือ ไผเปราะ พบท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ล าตนมีสีเขียว มีเสนผาศูนย์กลาง 10-
20 เซนติเมตร เนื้อแข็งเปราะ ขอเรียบ ปลองยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ล าตนสูงถึง 30 เมตร หนอมี
ขนาดใกลเคียงกับล าผและมีสีเหลืองอมขาว ไผชนิดนี้นิยมน ามาท ากระบอกขาวหลาม ไมนิยมน ามาท าเครื่อง
จักสาน เนื่องจากมีเนื้อแข็งและเปราะ ไผตง มีมากในจังหวัดปราจีนบุรี ไผตงเป็นไผขนาดใหญ ล าตนมี
เสนผาศูนย์กลางประมาณ 6-15 เซนติเมตร ปลองยาว 20 เซนติเมตร ปลองยาว 20 เซนติเมตร ไมมีหนาม 
โคนตนมีลายสีขาวสลับเทา ล าตนมีขนส้ันๆขึ้นอยู หนอมีน้ าหนักประมาณ 3-10 กิโลกรัม ไผตงแบงออกเป็น
ไผตงเขียว ไผตงด า ไผตงหมอ และไผตงหนู เนื้อไมนิยมน ามาใชท าเครื่องจักสานและไมจ้ิมฟัน หนอนิยมน ามา
ปรุงอาหารไดหลากชนิด 
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5. สกุลไดโนเคลา ไดแก ไผลาน หรือไผเล้ือย 
ไผลาน หรือ ไผเล้ือย พบมากในภาคใตของประเทศ ล าตนมีลักษณะคลายเถาวัลย์เล้ือยหรือพาดไปตามตนไมท่ี
อยูใกลเคียง ล าตนมีสีเขียว เสนผาศูนย์กลางองตนไผประมาณ 1 เซนติเมตร เนื้อบาง ใบและล าตนมีขนสี
น้ าตาลเป็นจ านวนมาก ปลองยาว 10 -20 เซนติเมตร ไผชนิดนี้นิยมน าไปใชเป็นสวนประกอบสมุนไพรรักษา
โรค 

6. สกุลจิกแอนโทเคลา ไดแก ไผมัน หรือไผเปาะ ไผไร ไผไลลอ ไผแนะ หรือไผคาย ไผผาก ไผคายด า 
ไผบงคาย ไผมัน หรือ ไผเปาะ พบมากในภาคใตของประเทศ ล าไผสีเขียวมัน ไมมีหนาม เสนผาศูนย์กลาง
เฉล่ีย 8-10 เซนติเมตร ปลองยาว 30-40 เซนติเมตร ทรงกอโปรง ล าตนสูง 10 -15 เมตร หนอมีสีน้ าตาล
แก มีน้ าหนักเฉล่ีย 3-4 กิโลกรัม ล าไผใชท าสวนประกอบโครง สรางบานเรือนและเครื่องจักรสานตางๆ หนอ
ใชรับประทานได ไผไร พบไดทุกภาคของประเทศ ล าตนมีสีเขียวปนเทา ผิดสาก แตไมมีหนาม มีขนท่ัวล าตน 
เป็นไผขนาดเล็ก มีเสนผาศูนย์กลางของล าตนเพียง 1.5-2.5เซนติเมตร ปลองยาว 30 เซนติเมตร การแตก
กอหนาแนนมาก นิยมน ามาใชค้ ายัน หรือท าเสาหลักในการเกษตรบางชนิด ไผไลลอ ล าตนสีเขียวออน พบ
มากท่ีภาคเหนือ ขณะแทงกิ่งผลิใบ ตนไผกาบจะหลุดออกมาหมด มีเสนผานศูนย์กลางของล าตน 3-
8 เซนติเมตร และมีปลองยาว 14-50 เซนติเมตร ล าไผนิยมน ามาท ารั้วบาน คอกสัตว์ และท าเครื่องเรือนไดดี 
หนอใชรับประทานได แตไมเป็นท่ีนิยมกัน ไผแนะ หรือ ไผคาย พบมากในปุาดิบภาคใต มีล าตนสีเขียว เสน
ผานศูนย์กลางประมาณ 2-3 เซนติเมตร ปลองยาว 30-35 เซนติเมตร มีความสูงเพียง 3-4 เมตร หนอมีสี
เหลือง ล าไผใชท าเฟอร์นิเจอร์ หนอใชรับประทานได ไผตากวาง พบในปุาดิบภาคใต ผิวล าตนเกล้ียง สีเขียวอม
เหลือง มีเสนผานศูนย์กลางของล าไผ 4-6 เซนติเมตร ปลองยาว 30-40 เซนติเมตร สูงประมาณ 5 เมตร ล า
ตนใชท าเฟอร์นิเจอร์ หนอใชรับประทานได ไผผาก พบมากท่ีภาคใตและจังหวัดกาญจนบุรี มีล าตนสีเขียว ไมมี
หนาม ไผชนิดนี้เป็นไผขนาดใหญ มีเสนผานศูนย์กลางของล าไผ 10-13 เซนติเมตร มีหนอขนาดใหญ มี
น้ าหนัก 2-3 กิโลกรัม ล าไผท าเขงใสถานเพื่อจ าหนาย เครื่องใชในครัวและเย่ือกระดาษ หนอมีรสขม กอน
น ามาประกอบอาหารตองตมในน้ ารอนและเทท้ิง 1-2 ครั้ง ก็ใชได 
ไผคายด า พบท่ีจังหวัดกาญจนบุรีและระนอง ล าตนมีสีเขียวเขม ปลองหาง ขอใหญ ไมมีหนาม เป็นไผท่ีมีล า
ตนสูงใหญ เสนผานศูนย์กลางของล าไผประมาณ 7-10 เซนติเมตร หนอมีสีเขียว ไผชนิดนี้ใชประโยชน์ไดนอย 
ไมเหมาะน ามาใชประโยชน์ เนื่องจากเนื้อไผเปราะหักงาย หนอมีรสขม จ าไมนิยมน ามาประกอบอาหาร 
ไผบงคาย พบมาท่ีจังหวังเชียงราย ล าตนมีสีเขียวออน ขอปลองมี 2 ช้ัน ช้ันลางเรียบ สวนช้ันบนมีปมราก ขอ
ตอมีสีเขียวหมน เสนผานศูนย์กลางของล าไผ 5-8 เซนติเมตร และยาว 40-50 เซนติเมตร ล าตนสูง
ประมาณ 10-13 เมตร ล าตนใชท าเครื่องจักสานไดดี หนอไมนิยมน ามาประกอบอาหารเนื่องจากมรีสชาติดี 

7. สกุลมีโลแคนนา ไผสกุลนี้มีเพียงชนิดเดียวคือ ไผเกรียบ พบในปุาทึบท่ัวไป เป็นไผมีล าตนขนาด
ใหญ เสนผานศูนย์กลาง 8-15 เซนติเมตร ปลองยาว 50-120 เซนติเมตร เนื้อหนาเฉล่ียครึ่งเซนติเมตร ขอ
เรียบ แขนงเล็ก ตนสูง 10-15 เมตร หนอมีขนาดใหญ สีเขียวกาบสีเหลืองอมสม บริเวณขอมีสีแดง ไผชนิดนี้
น ามาใชประโยชน์ไดนอย สวนใหญปลูกไวประดับสวน 

8.สกุลนีโอฮูซัว พบเพียงชนิดเดียวคือ ไผหลอด พบท่ีจังหวัดตราด ล าตนสีเขียวเป็นมัน ไผชนิดนี้เป็น
ไผขนาดมีขนาดเล็ก ปลองยาว 10-15 เซนติเมตร มีความสูงเพียง 4 เมตร หนอมีขนาดเล็ก สีเทาในอดีตนิยม
น ามาท าหลอดดาย แตเนื่องจากมีการน าสารสังเคราะห์มาใชทดแทน ปัจจุบันจึงไมมีการน ามาท าหลอดดายอีก 

9. สกุลซูโดซาซา พบมาในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีเพียงชนิดเดียว แตยังไมมีการศึกษาในรายละเอียด 
10. สกุลไซโซสตาคียัม ม ี3 ชนิด คือ ไผโป และไผเฮียะ พบมากท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และ

จังหวัดตรัง แตยังไมมีการศึกษาในรายละเอียด 
11.สกุลเทียโนสตาคียัม มี 2 ชนิด คือ ไผเฮียะเครือ และไผบงเล้ือย พบท่ีจังหวัดแมฮองสอน และ
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จังหวัดใกลเคียง ยังไมมีการศึกษาในรายละเอียด 
12. กสุลไธโซสตาซัส มี 2 ชนิด คือ ไผรวก พบมากท่ีจังหวัดกาญจนบุรี เป็นไผท่ีมีล าตนขนาดเล็ก มี

เสนผานศูนย์กลาง 2-7 เซนติเมตร สูงประมาณ 5-10เมตร แตกกอเป็นพุมแนนพอประมาณ ล าตนนิยมท า
วัสดุกอสราง ไมค้ ายันตนไมและใชท าเย่ือกระดาษ หนอใชรับประทานได สวนใหญเก็บถนอมดวยวิธีท าหนอไม
ปีบ และไผรวกด า พบมากในภาคเหนือ ล าตนมีสีเขียวเขม ผิวเรียบเป็นมัน มีเสนผานศูนย์กลาง 4-
7 เซนติเมตร ปลองยาว 23-30 เซนติเมตร ล าตนสูง 10-15 เมตร เนื่องจากล าตนมีเนื้อไมแข็งแรง ทนทาน 
จึงนิยมน ามาท าโครงรมกระดาษและพัด เครื่องประดับอื่นๆ และเฟอร์นิเจอร์ หนอรับประทานได แตไมนิยม 
ประโยชน์ของไผ่ 
           ไมไผ เป็นไมท่ีขึ้นงายและเติบโตเร็ว ข้ึนไดดีในทุกสภาวะอากาศด ารงอยูไดในพื้นดินทุกชนิด ท่ีส าคัญ
คือ ไผเป็นพันธุ์ไมท่ีอ านวยประโยชน์หลายประการ ท้ังประโยชน์ทางตรงและทางออม และเป็นพืชท่ีล าตนกิ่งมี
ลักษณะแปลกสวยงาม ไผเป็นไมท่ีตายยาก ถาไผออกดอกเมื่อใดจึงจะตาย แตก็ยากมากและนานมากท่ีไผจะ
ออกดอก ไมไผมีประโยชน์มากกับคนเราคนเราสามารถน าไมไผมาสรางบานท่ีอยูอาศัย  และท าเครื่องจักสาน
อื่นๆอีกมากมายส าหรับไมไผนั้นใชไดทุกสวนต้ังแต หนอ ล าตน ใบ ราก เย่ือไผ ขุยไผ มีประโยชน์ใชสอยใน
ชีวิตประจ าวัน  ในปัจจุบันเราสามารถน าไมไผมาจักรสานท าเป็นอาชีพหารายไดใหแกครอบครัว และยังเป็น
งานท่ีเราสงออกไปขายอยูนอกประเทศส าหรับคนไทยเราแลว งานท่ีใชฝีมือถือวาเป็นงานท่ีประณีตระเอียด
และสวยงามมาก 
1.  ดานการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
     –   ปูองกันการพงัทลายของดินตามริมฝ่ัง 
     –   ชวยเป็นแนวปูองกันลมพายุ 
     –   ชะลอความเร็วของกระแสน้ าปุาเมื่อฤดูน้ าหลากกันภาวะน้ าทวมฉับพลัน 
     –   ใหความรมรื่น 
     –   ใชประดับสวน จัดแตงเป็นมุมพักผอนหยอนใจในบานเรือน 
2.  ประโยชน์จากลักษณะทางฟิสิกส์ 
      จาก ความแข็งแรง ความเหนียว การยืดหด ความโคงงอ และการสปริงตัว ซึ่งเป็นคุณลักษณะประจ าตัว
ของไมไผ เราสามารถน ามันมาใชเป็นวัสดุเสริมในงานคอนกรีต และเป็นสวนตางๆ ของการสรางท่ีอยูอาศัย
แบบประหยัดไดเป็นอยางดีอีกดวย 
3.  ประโยชน์จากลักษณะทางเคมีของไมไผ 
     – เนื้อไผใชบดเป็นเย่ือกระดาษ 
     – เสนไยใชท าไหมเทียม 
     – เนื้อไผบางชนิดสามารถสกัดท ายารักษาโรคได 
     – ใชในงานอุตสาหกรรมนานาชนิด 
4  การใชไมไผในผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและอุสาหกรรม แบงออกได  ดังนี ้ผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากเสนตอก 
ไดแก กระจาด  กระบุง  กระดง  กระเชาผลไม  ตะกราจายตลาด  ชะลอม  ตะกราใสขยะ  กระเปาถือ
สตรี   เขงใสขยะ  เครื่องมือจับสัตว์น้ า เชน ของใสปลา  ลอบ  ไซ ฯลฯ  ผลิตภัณฑ์จากล าตน และกิ่งของไม
ไผ  ไดแก  เกาอี้  โต฿ะ  ช้ันวางหนังสือ  ท าดามไมกวาด ไมเทา คันเบ็ด ราวตากผา โครงสรางบานสวนตางๆ 
ท าแคร นั่งรานกอสราง  ทอสงน้ า   รางน้ า  ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไมไผ ไดแก  ถาดใสขนม   ทัพพี
ไม    ตะเกียบ    ไมเสียบอาหาร  กรอบรูป  ไมกานธูป ไมพาย ไมเกาหลัง เครื่องดนตรี พื้นบาน ไมบรรทัด 
ผลิตภัณฑ์ท่ีไดจากไผซีกไดแก  โครงโคมกระดาษ   โครงพัด  โครงรม  ลูกระนาด 
คันธนู  พื้นมานั่ง  แผงตากปลา  สุมปลา  สุมไก  
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5. ประโยชน์ทางดานการบริโภค เชน การน าหนอไมไผมาท าเป็นอาหาร ไมวาจะเป็นซุบ แกง ตม หรือน ามา
ดองจ้ิมน้ าพริก 
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สื่อประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฏีหัตถกรรม รหัส 20309-2001 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 
เร่ืองที่ 10-12 
ชื่อเร่ือง  งานหวาย งานไม้ และงานไม้ไผ่ 



203 
 



204 
 



205 
 



206 
 



207 
 



208 
 



209 
 



210 
 



211 
 



212 
 



213 
 



214 
 



215 
 



216 
 



217 
 



218 
 



219 
 



220 
 



221 
 



222 
 



223 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



224 
 

 



225 
 



226 
 



227 
 



228 
 



229 
 



230 
 



231 
 



232 
 



233 
 



234 
 



235 
 



236 
 



237 
 



238 
 



239 
 



240 
 



241 
 



242 
 



243 
 



244 
 



245 
 



246 
 



247 
 



248 
 



249 
 



250 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



251 
 



252 
 



253 
 



254 
 



255 
 



256 
 



257 
 



258 
 



259 
 



260 
 



261 
 



262 
 

 
 

 



263 
 

 

ใบงานประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 10-12 
ชื่อเร่ือง งานไม้ ไม้ไผ่ หวาย 

   
ใบงาน วิชาทฤษฏีหัตถกรรม (งานไม้ ไม้ไผ่ หวาย) 
ข้อ 1 ให้นักเรียนเขียนอธบิายลักษณะและคุณสมบัติของไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง และไม้เนือ้แกร่ง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 10-12 
ชื่อเร่ือง งานไม้ ไม่ไผ่ หวาย 

 
ค าสั่ง 

ใหผูเรียนท าแบบทดสอบ จ านวน 10 ขอ โดยเลือกค าตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 
1.  ขอใดคือประเภทของงานชางไมปลูกสราง 

ก.  การกอสรางอาคาร การอานแบบ แยกวัสดุรายการ                                                    
ข.  การท าแบบหลอโลหะ ช้ินสวนของเครื่องยนต์ 
ค.  การเขียนแบบ การอานแบบเครื่องเรือน                                                     
ง.  การท าลวดลายตางๆบนไม 

2.  ขอใดคือประเภทของไมเนื้อแข็ง  
ก.  ไมมะเกลือ ไมแดง ไมสน 
ข.  ไมสัก ไมตะแบก ไมประดู 
ค.  ไมแดง ไมชิงชัน ไมตะเคียน 
ง.  ไมยาง ไมฉ าฉา ไมโมก 

3.  ขอใดคือคุณสมบัติของไมสัก 
ก.  เนื้อไมมีสีแดงเรื่อๆ เนื้อละเอียด              
ข.  เนื้อไมมีสีเหลืองหมน เหนียว ทนทาน 
ค.  เนื้อไมมีสีเทาจนถึงสีน้ าตาล แข็ง เหนียว                        
ง.  เนื้อไมมีสีเหลืองทอง มีกล่ินหอม 

4.  ไมประเภทใดนิยมน ามาสรางบานและเครื่องเรือน 
 ก.  ไมเนื้อออน และไมเนื้อแข็ง    
    ข.  ไมเนื้อแข็ง และไมเนื้อแกรง 
 ค.  ไมเนื้อแกรง และไมเนื้อละเอียด                         
    ง.  ไมเนื้อละเอียด และไมเนื้อหยาบ 
5.  ไมไผชนิดใดนิยมปลูกเป็นไมประดับตกแตงบาน 

ก.  ไผรวกด า            ข.  ไผซางนวล 
ค.  ไผน้ าเตา      ง.  ไผล ามะลอก 

6.  ไมไผชนิดใดนิยมน ามาท าในอุตสาหกรรมหนอไมกระปอง 
ก.  ไผรวก ไผเล้ียง                           ข.  ไผเปฺาะ ไผบง 
ค.  ไผซางหมน ไผซางหวาน       ง.  ไผตง ไผหก 

7.  ขอใดคืออายุของตนกลาท่ีเหมาะส าหรับในการปลูกลงแปลง 
 ก.  15 – 20 วัน             ข.  20 – 30 วัน 
 ค.  1 เดือน                                            ง.  1 – 2 เดือน 
 



265 
 

8.  หวายชนิดใดนิยมน ามาท าเป็นเครื่องเรือน 
ก.  หวายตะคาทอง    ข.  หวายกาหลง 
ค.  หวายขอด า    ง.  หวายหางหนู 

9.  หวายชนิดใดนิยมน ายอดออน ดอกออนมาปรุงอาหาร 
 ก.  หวายดง                                   ข.  หวายพุน 
 ค.  หวายโปุง                                           ง.  หวายหอม  
10.  หวายชนิดใดนิยมปลูกในจังหวัดพังงาและภูเก็ตมากท่ีสุด 
   ก.  หวายโปรง    
      ข.  หวายขม 
   ค.  หวายพรวน  
      ง.  หวายน้ า 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1.  (เฉลย  ก.)     
2.  (เฉลย  ข.) 
3.  (เฉลย  ง.) 
4.  (เฉลย  ข.) 
5.  (เฉลย  ค.) 
6.  (เฉลย  ง.) 
7.  (เฉลย  ง.) 
8.  (เฉลย  ข.) 
9.  (เฉลย  ก.) 
10.  (เฉลย  ค.) 
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เรื่องที่ 13-14 
ชื่อเรื่อง งานหลอ 
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 แบบทดสอบก่อนเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 13-14 
ชื่อเร่ือง งานหล่อ 

 
แบบทดสอบก่อนเรียน 
วิชาทฤษฎีหัตถกรรม 

เร่ือง  งานหล่อ 
ค าสั่ง 

ใหผูเรียนท าแบบทดสอบ จ านวน 10 ขอ โดยเลือกค าตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 
1. เป็นรูปท่ีนูนขึ้นมาจากพื้นหรือมีพื้นหลังรองรับ มองเห็นไดชัดเจนเพียงดานเดียว คือดานหนา มีความสูง

จากพื้นไมถึงครึ่งหนึง่ของรูป (ขอความดังกลาวหมายถึง) 
 ก.ประติมากรรมนูน 
 ข.ประติมากรรมนูนต่ า 
 ค.ประติมากรรมนูนสูง 
 ง.ประติมากรรมลอยตัว 
2.  จากภาพขอใดคือประติมากรรมนูนต่ า ? 
ก.                                                            ข.  
 
                           
 
 
ค.                                  ง.   
 
 
 
 
 
 
3. พิพิธภัณฑ์ชางเอราวัณ จัดเป็นงานประติมากรรมประเภทใด 

ก.ประติมากรรมนูน 
 ข.ประติมากรรมนูนต่ า 
 ค.ประติมากรรมนูนสูง 
 ง.ประติมากรรมลอยตัว 
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4. ค าวาปฏิมากรรมหมายถึง ? 
 ก. งานปั้นที่มีลายไทยเป็นสวนประกอบ 
 ข. งานปั้นที่ใชความประณีตเป็นพิเศษ  
 ค. งานปั้นที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา 
 ง. งานปั้นที่เกี่ยวกับบุคคลล าคัญ 
5. สวนท่ีลอกแบบรูปนอกของพื้นผิวรูปตนแบบ เรียกวา ? 

ก. แมพิมพ์                                           ข. รูปหลอ 
 ค. การหลอ                                     ง. การถอดพิมพ์ 

6. วัสดุจับตัวกันเป็นของแข็ง มีความเหมือนกับรูปตนแบบ แตเป็นผลงานอีกช้ินหนึ่ง เราเรียกผลงานใหมวา ? 
ก. แมพิมพ์                                           ข. รูปหลอ 

 ค. การหลอ                                     ง. การถอดพิมพ์ 
7. วัสดุในขอใดท่ีนิยมใชในการท าแมพิมพ์ ? 
 ก. ดินน้ ามัน  
 ข. ดินเหนียว  
 ค. ปูนซีเมนต์  
 ง.  ปูนพลาสเตอร์ 
8. น้ ายางพารา เหมาะสมกับการท างานลักษณะใด ? 

ก. ท าแมพิมพ์ส าหรับผลงานปั้นทั่วไป  
 ข. ท าตนแบบผลงานปั้น  
 ค. ท าแมพิมพ์หลอแบบผลงานขนาดเล็ก  
 ง.  ท ารูปหลอผลงานปั้นขนาดเล็ก 
9. ขอดีของดินน้ ามันคือ ? 
 ก. มีราคาถูก  
 ข. เหมาะกับผลงานขนาดใหญ  
 ค. แหงเร็วกวาดินธรรมชาติ  
 ง.  ใชงานสะดวกกวา 
10. ประติมากร หมายถึง ? 
 ก. ผลงานปั้น  
 ข. กระบวนการปั้น  
 ค. ผูสรางผลงานปั้น  
 ง.  อุปกรณ์ท่ีใชในงานปั้น 
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เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 

วิชาทฤษฎีหัตถกรรม 
เร่ือง  งานหล่อ 

1.  (เฉลย  ข.)     
2.  (เฉลย  ก.) 
3.  (เฉลย  ง.) 
4.  (เฉลย  ค.) 
5.  (เฉลย  ก.) 
6.  (เฉลย  ข.) 
7.  (เฉลย  ง.) 
8.  (เฉลย  ค.) 
9.  (เฉลย  ง.) 
10.  (เฉลย  ค.) 
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 ใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ 
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 13-14  
ชื่อเร่ือง งานหล่อ 

หน่วยที่ 13-14 
งานหล่อ 

ชางหลอ เป็นชางสรางศิลปกรรมประเภทวิจิตรศิลป งานของชางหลอ เป็นงานท่ีเกี่ยวเนื่องกัน กับงาน
ปั้น ชางหลอจ านวนไมนอย มักเป็นผูท่ีมีความสามารถในการปั้นอยูดวย หรือไมก็เป็นท้ังชางปั้น และชางหลอ
อยูในคน เดียวกัน ท้ังนี้เนื่องดวยงานปั้น ท่ีเป็นประติมากรรมแบบไทยประเพณี เป็นตนวา พระพุทธปฏิมากร 
เทวปฏิมากร รูปฉลองพระองค์ พระมหากษัตริย์ ฯลฯ เมื่อจะท าเป็นรูปอยางโลหะหลอ ก็จะตองจัดการปั้นหุน
รูปนั้นๆ ข้ึนเสียกอน ดวยขี้ผ้ึง แลวจึงท าการเปล่ียนสภาพรูปหุนนั้น แปรไปเป็นรูปโลหะหลอ ซึ่งกระบวนการ
แตละขึ้นตอน ของงานประเภทนี้ ยอมมีความสัมพันธ์แกกันและกันทุกขั้นตอน ดังนี้ ชางหลอจึงมักเป็นชางปั้น
อยูในตัวเป็นขนบนิยม เชนนี้มาแตโบราณ 

งานหลอ ท่ีเป็นงานของชางในจ าพวกชางสิบหมูนี้ หมายถึงการสรางงานประติมากรรม หรือ รูปปฎิมา
กรรม ใหมีข้ึนดวยการหลอมโลหะ ใหละลายเป็นของเหลว แลวเทกรอกเขาไปในแมพิมพ์ท่ีได จัดท าขึ้น บังคับ
ใหโลหะเหลวขังอยูในนั้น เมื่อโลหะคลายความรอน และ คืนตัวแข็งดังเดิม ก็จะเป็นรูปทรงตามแมพิมพ์นั้น 
บังคับใหเป็นไป พอแกะ หรือ ท าลายแมพิมพ์ออกหมด ก็จะไดรูปโลหะหลอ ตามรูปตนแบบ หรือ รูปหุนท่ีได
ท าขึ้นเป็นแบบกอนท่ีจะถายถอนท าแมพิมพ์ หรือ ท าแมพิมพ์ขึ้นหุมหุนนั้น 

งานชางหลอ หรือ งานหลอโลหะ ดวยวิธี และกระบวนการท่ีเป็นขนบนิยมอยางโบราณวิธี มีช่ือเรียก
โดยเฉพาะวา วิธีหลอโลหะอยางสูญขี้ผ้ึง (Lost Wax Process) เป็นวิธีหลอโลหะวิธีหนึ่ง 
งานของชางหลอโลหะ มักแบงงานเป็น ๒ ตอนดวยกัน คือ การขึ้นหุนตอนหนึ่ง กับการหลอโลหะอีกตอนหนึ่ง 

การหลอ คือการน าเอาวัสดุท่ีเป็นของเหลวเทลงไปในแมพิมพ์ ใหวัสดุเหลวนั้นเกาะยึดผิวดานในของ
แมพิมพ์ใหท่ัว เมื่อวัสดุนั้นจับตัวกันเป็นของแข็ง แกะแมพิมพ์ออก รูปท่ีปรากฏใหเห็นจะมีความเหมือนกับรูป
ตนแบบ แตเป็นผลงานอีกช้ินหนึ่ง เราเรียกผลงานใหมวา “รูปหลอ” 

แมพิมพ์ คือสวนท่ีถอดแบบออกมาจากรูปตนแบบ  ซึ่งอาจจะเป็นวัสดุธรรมชาติ เชน พืช สัตว์ และ
ผลงานท่ีมนุษย์สรางขึ้นในรูปแบบ 3 มิติ ไดแก รูปปั้น รูปกะสลัก เป็นตน โดยการน าเอาวัสดุท่ีมีลักษณะเป็น
ของเหลวหุมรูปตนแบบ เมื่อวัสดุนั้นแข็งตัวจึงน าเอารูปตนแบบออก ก็จะไดสวนท่ีลอกแบบรูปนอกของพื้นผิว
รูปตนแบบ ท่ีเรียกกันวา  “แมพิมพ์” 

การหลอ เป็นกระบวนการตอเนื่องจากการปั้นรูปเพื่อตองการใหรูปป้ันท่ีสรางสรรค์ขึ้นมานั้นเป็นวัสดุ
ท่ีคงทนแข็งแรงกวาเดิม หรือการท าแมพิมพ์แลวหลอใหรูปป้ันนั้นมีจ านวนมาก ๆ โดยมีรูปแบบเหมือนกัน ใน
งานประติมากรรมท่ีตองการความคงทน ตองท าแมพิมพ์ดวยวัสดุท่ีแข็งแรง แลวหลอดวยโลหะชนิดตาง ๆ 
สวนการหลอในขั้นพื้นฐานเริ่มแรก ควรท าแมพิมพ์และหลอดวยวัสดุท่ีหาไดงาย และมีราคาไมแพงนัก ไดแก 
การหลอดวยปูนปลาสเตอร์ 

 
ปูนปลาสเตอร์ (อังกฤษ: Plaster หรือ Plaster of Paris) คือปูนท่ีใชท าประโยชน์หลาย

อยางเชน วัสดุกอสราง และไดมีการคนพบมากวา 9,000 ปีแลว โดยไดมีการคนพบท่ีคาบสมุทรอนาโตเลีย
และซีเรีย แตท่ีเรารูจักกันดีก็คือการน ามาเป็นวัสดุกอสรางในการท าพีระมิดของชาวอียิปต์ เมื่อประมาณ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
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5,000 ปี โดยมีการบันทึกถึงขั้นตอนการผลิต (น า gypsum มาเผาแลวบดใหเป็นผง และน าไปผสมกับน้ าเมื่อ
ตองการใชงาน) ใชเป็นวัสดุเช่ือมตอระหวางกอนหินแตละกอนในการสรางพีระมิด และไดถูกใชงานมาเรื่อยๆ 
ตามหนาประวัติศาสตร์อันยาวนานของวงการกอสราง จนกระท่ังในชวงศตวรรษท่ี 20 ปูนปลาสเตอร์เริ่มท่ีจะ
น ามาใชอยางกวางขวางนอกอุตสาหกรรมกอสราง อาทิเชน การน ามาใชในอุตสาหกรรมเซรามิก (สุขภัณฑ์, 
เครื่องใชบนโต฿ะอาหาร, เครื่องประดับ), ในวงการทันตกรรม, การหลอโลหะ, เครื่องประดับ, เครื่องมือ
การแพทย,์ เครื่องส าอางและอีกหลายๆ คุณสมบัติหลักท่ีท าใหนิยมใชงานก็คือความสามารถท่ีจะแข็งตัวไดรูป
ตามแมพิมพ์ท่ีใช โดยท่ีมีการเปล่ียนแปลงขนาดเพียงเล็กนอยเทานั้น 

ปูนปลาสเตอร์ หรือท่ีเรียกทางเคมีวา Calcium sulfate hemihydrates ไดมาจากการน าแรยิบซั่ม 
(Gypsum) ซึ่งมีอยูท่ัวไปในธรรมชาติมาใหความรอน (ประมาณ 150 °C) เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลง
โครงสรางทางเคมีดังสมการ 

พลังงาน + CaSO4·2 H2O → CaSO4 . 1/2 H2O + 1.5 H2O 
และเมื่อน าไปผสมน้ าเพื่อใชงานก็จะเกิดปฏิกิริยายอนกลับดังนี้ 
CaSO4·1/2 H2O + 1.5 H2O → CaSO4· 2 H2O + พลังงาน 
โดยจะปลดปลอยพลังงานออกมาในรูปของพลังงานความรอน 
ในกระบวนการผลิตปูนปลาสเตอร์ จะไดปูนปลาสเตอร์ออกมา 2 ชนิดคือ Beta (β) plaster และ 

Alpha (α) plaster ซึ่งจะใหคุณสมบัติท่ีแตกตางกันไปท้ังในเรื่องของความแข็งแรง และการดูดซึม/คายน้ า
ของตัวปูนปลาสเตอร์เอง ในการผลิตเพื่อออกมาจ าหนาย ทางผูผลิตเองจะมีการผสมระหวางปูนท้ังสองชนิดนี้
ในอัตราสวนตางๆ กัน รวมถึงอาจมีสารเคมีบางอยางผสมรวมไปดวยเพื่อใหไดปูนปลาสเตอร์ ท่ีมีคุณสมบัติตรง
ตามความตองการใชงานแตละชนิด อาทิเชน ปูนปลาสเตอร์ส าหรับการท า Case mould จะตองมีการ
แข็งแรง ทนตอการขยายตัวไดดี และไมตองการคุณสมบัติในการดูด/คายน้ า ปูนปลาสเตอร์ส าหรับท าแมพิมพ์
งานหลอน้ าดิน ตองการคุณสมบัติท่ีดีของการดูด/คายน้ า แตไมตองการเรื่องความแข็งแรงมากนัก และ ปูน
ปลาสเตอร์ส าหรับท าแมพิมพ์งาน Ram press ตองการความทนทางตอแรงอัดสูง เป็นตน 
 
ชนิดปูนปลาสเตอร์ตามลักษณะผลึกทางเคมี 

1. แอลฟาปลาสเตอร์ (Alpha Plaster)  แอลฟาปลาสเตอร์ หรือปูนปลาสเตอร์หิน หรือปูนปลาสเตอร์
ซีเมนต์ มีช่ือทางเคมี แอลฟาแคลเซียมซัลเฟตเฮมิไฮเดรต ซึ่งผลิตไดจากการน าแรยิปซัมมาผานการใหความ
รอนท่ีอุณหภูมิประมาณ 120 องศาเซลเซียส ภายใตสภาวะท่ีมีความช้ืนหรือมีแรงดันไอน้ า 
ปูนปลาสเตอร์ชนิดนี้ มักผลิตออกมาใหมีสีฟูาหรือสีเขียว เนื้อปูนเป็นผงท่ีมีความละเอียดสูง ดูดน้ าต่ า ตองการ
น้ าในการผสมนอย ท าใหเนื้อผลิตภัณฑ์มีความพรุนนอย ผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรงสูง ไมแตกหักงาย แตจะมี
น้ าหนักมากกวาปูนชนิดท่ีสอง และมีราคาท่ีสูงกวา โดยผลิตภัณฑ์ท่ีใชปูนชนิดนี้เป็นวัตถุดิบในการผลิต อาทิ 
กระเบ้ืองหลังคา และแมพิมพ์ในงานอุตสาหกรรม 
        2. เบตาปลาสเตอร์ (Beta Plaster)  เบตาปลาสเตอร์ หรือปูนปลาสเตอร์ธรรมดา มีช่ือทางเคมี เบตา
แคลเซียมซัลเฟตเฮมิไฮเดรต เชนเดียวกับชนิดแรก ซึ่งผลิตไดจากการน าแรยิปซัมมาเผาหรือผานการใหความ
รอนภายใตสภาวะแหงหรือไมมีไอน้ า ซึ่งจะเผาต้ังแตระดับอุณหภูมิ 128 องศาเซลเซียส ถึง 163 องศา
เซลเซียส  ปูนปลาสเตอร์ชนิดนี้ มีลักษณะเป็นผงสีขาว ราคาท่ีจ าหนายจะถูกกวาปูนชนิดแรก เนื่องจาก 
ผลิตภัณฑ์จะมีความพรุนสูง ดูดซึมน้ าไดมาก และตองการน้ าในการผสมมากกวาปูนปลาสเตอร์ชนิดแรกถึง 2-
3 เทา ท าใหมีความความแข็งแรงต่ า แตกหักงาย จึงเหมาะส าหรับใชท าแมพิมพ์ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ท่ี
ใชปูนชนิดนี้ อาทิ ปูนปั้นตุ฿กกระตาหรือรูปป้ันตางๆ 
ชนิดปูนปลาสเตอร์ตามลักษณะการใชงาน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A
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1.Tablaware เป็นปูนปลาสเตอร์ส าหรับท าเพื่อขึ้นรูปในอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใชครัวเรือน อาทิ 

ถวย จาน ชามหรือแกวน้ าในลักษณะตางๆ 
2.Sanitary เป็นปูนปลาสเตอร์ท่ีใชในอุตสาหกรรมผลิตสุขภัณฑ์ชนิดตางๆ สามารถใหผลิตภัณฑ์ท่ีมี

ความแข็งแรงสูง และมีอายุการใชงานยาวนาน 
3. Giftware เป็นปูนปลาสเตอร์ท่ีใชในงานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ภายใตแรงดันปานกลาง (Medium 

Pressure) และผลิตภัณฑ์ภายใตแรงกด (Ram press) 
4.Profin เป็นปูนปลาสเตอร์ท่ีใชส าหรับฉาบรอยตอแผนยิปซั่ม ฉาบปิดหัวสกรู ฉาบรอยปุผนัง หรือ

งานซอมแซมพื้นผนังตางๆ วึ่งเหมาะส าหรับงานภายในอาคารที่มีมีโอกาสสัมผัสน้ า 
5.Proplaster เป็นปูนปลาสเตอร์ท่ีมีเนื้อปูนละเอียดสูง เหมาะส าหรับฉาบทับหนาไฟเบอร์ยิปซั่ม เพื่อ

เพิ่มความแข็งแรง และใหมีเนื้อกลมกลืนกับแผนยิปซั่ม 
 
คุณสมบัติของปูนปลาสเตอร์ที่ดี 

1. เนื้อปูนเป็นผงละเอียด ไมจับตัวเป็นกอน 
2. เนื้อปูนปลาสเตอร์เมื่อผสมน้ าจะตองมีการถายความรอนออกมา 
3. เป็นปูนที่ตองใชน้ าในการผสมนอย แตเนื้อปูเหลว และไหลล่ืนดี 
4. สามารถอุมน้ าในเนื้อปูนใหไวไดนานตลอดชวงกอนท่ีจะท างานเสร็จ ไมใชเนื้อปูนแหงเร็วในขณะท่ี

งานยังไมเสร็จ 
5. เมื่อเนื้อปูนแหงหรือแข็งตัว เนื้อปูนควรมีการขยายตัวนอยหรือคงท่ีใหมากท่ีสุด 
6. เนื้อปูนปลาสเตอร์มีการแข็งตัวในเวลาท่ีพอเหมาะ ไมเร็ว หรือชาเกินไป ซึ่งปกติใชเวลาแข็งตัว

ประมาณ 5-10 นาที 
7. เนื้อปูนปลาสเตอร์ไมท าปฏิกิริยากับแมพิมพ์ท่ีรุนแรงหรือท าใหแมพิมพ์เส่ือมตัวเร็วเกิน 

 
การผสมปูนปลาสเตอร์ 

1. การผสมดวยมือเป็นวิธีผสมปูนปลาสเตอร์ท่ีใชเนื้อปูนไมมาก ซึ่งมักใชในงานประดิษฐ์หรือขึ้นรูป
ผลิตภัณฑ์เพียงไมกี่ช้ินงาน และมีขนาดของช้ินงานท่ีไมใหญหรือมีน้ าหนักมากจนเกินไป อาทิ การขึ้นรูปตุ฿กก
ระตา หรือ งานปูนปั้นขนาดเล็กตาง ๆ 

2. การผสมดวยเครื่องติดใบพัดเป็นวิธีการผสมปูนปลาสเตอร์ในถังผสมท่ีติดใบพัดส าหรับกวนผสมปูน
กับน้ า ซึ่งมักใชในงานท่ีมีการขึ้นรูปหรือประดิษฐ์ช้ินงานขนาดใหญ โดยพัดพัดกวนจะวิ่งดวยความเร็วรอบต่ า 
เพื่อปูองกันฟองอากาศแทรกตัวในเนื้อปูน และบางครั้งอาจตองใชการกวนดวยมือตอเพื่อไลฟองอากาศออกให
หมดกอนน ามาใชงาน 

3.การผสมดวยเครื่องกวนสุญญากาศเป็นการผสมปูนปลาสเตอร์ในถังกวนขนาดใหญท่ีมักใชงานใน
ระดับอุตสาหกรรมหรือการผลิตช้ินงานจ านวนมากหรือมีขนาดใหญ โดยการกวนจะเกิดขึ้นภายใตสภาวะท่ีไร
อากาศดวยเครื่องดูดอากาศออกขณะกวนผสม ท าใหเนื้อปูนท่ีไดไมมีฟองอากาศแทรกตัวในเนื้อปูน ซึ่งท าให
ท าเนื้อปูนมีความละเอียด และมีคุณภาพสูง 
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ประโยชน์ปูนปลาสเตอร์ 

1. ใชส าหรับผลิตแมพิมพ์ในงานอุตสาหกรรม 
2. ใชขึ้นรูปช้ินงานหัตถกรรมตางๆ ตุ฿กกระตา และรูปป้ันตางๆ 
3. ใชขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ครัวเรือน อาทิ ถวย โถ จาน ชาม 
4. ใชขึ้นรูปเครื่องใชสุขภัณฑ์ตางๆ อาทิ ถังน้ า โถชักโครก 
5. ใชขึ้นรูปในงานทันตกรรม 
6. ใชขึ้นรูปผลิตแผนกระเบ้ืองมุงหลังคา 
7. ใชฉาบ ปุปิดผนัง รอยตอ รอยแตกหรือใชฉาบปิดตกแตงงานกอสรางตาง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เนื้อหาในใบความรูประกอบการสอนออนไลน์ (Content) จะตองจัดท าขึ้นใหม ใหสอดคลองกับ
คลิปวีดีโอการสอน 
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 สื่อประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 

หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 13-14 
ชื่อเร่ือง งานหล่อ 
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 ใบงานประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 13-14 
ชื่อเร่ือง งานหล่อ 

   
ใบงาน วิชาทฤษฏีหัตถกรรม (การหล่อ) 
ข้อ 1 ให้นักเรียนยกตัวอย่างผลงานประติมากรรมประเภท นูนต่ า นูนสูง และลอยตัวมาอย่างนอ้ย 
ประเภทละ 1 ภาพ ตามตัวอย่าง 
 
                                                  
 
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผลงาน เหรียญรักพ่อ
ประติมากรรมนูนต่่า  

ชื่อผลงานพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
ประติมากรรมลอยตัว 

ชื่อผลงาน ทหารเปรโตเรี่ยน
ประติมากรรมนูนสูง  
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ข้อ 2 ให้นักเรียนบอกชื่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างงานประติมากรรม มาอย่างน้อย 5 อย่าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เฉลย 
1 ไม้ปั้น 
2 ไม้แต่ง 
3 แท่นปั้นลอยตัว 
4 แท่นปั้นนนูสูงและนูนต่ า 
5 ดินน้ ามัน 
6 ดินเหนียวธรรมชาติ 
7 ใยมะพร้าว 
8 น้ ายางพารา 
9 ปูนพลาสเตอร์ 
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ข้อ 3 ให้นักเรียนออกแบบผลงานประติมากรรมลอยตัวขนาดเล็ก เพื่อน าไปท าแม่พิมพ์ยางพารา  
ตามตัวอย่าง 
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 แบบทดสอบหลังเรียนเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 13-14 
ชื่อเร่ือง งานหล่อ 

ค าสั่ง 
ให้ผู้เรียนท่าแบบทดสอบ จ่านวน 10 ข้อ โดยเลือกค่าตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

2. เป็นรูปท่ีนูนขึ้นมาจากพื้นหรือมีพื้นหลังรองรับ มองเห็นได้ชัดเจนเพียงด้านเดียว คือด้านหน้า มีความสูง
จากพื้นต้ังแต่ครึ่งหนึ่งของรูปจรงิขึ้นไป ท่าให้เห็นลวดลายท่ีลึก ชัดเจน (ข้อความดังกล่าวหมายถึง) 

 ก.ประติมากรรมนูน 
 ข.ประติมากรรมนูนต่่า 
 ค.ประติมากรรมนูนสูง 
 ง.ประติมากรรมลอยตัว 
2.  จากภาพข้อใดคือประติมากรรมนูนสูง ? 
   ก.                                                           ข.  
 
                           
 
 
   ค.                        ง.   
 
 
 
 
 
 
3.                             จากภาพ จัดเป็นงานประติมากรรมประเภทใด 

 
 
 
 
 
ก.ประติมากรรมนูน 

 ข.ประติมากรรมนูนต่่า 
 ค.ประติมากรรมนูนสูง 
 ง.ประติมากรรมลอยตัว 
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4. ข้อใดหมายถึง งานปั้นที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ? 
 ก. ประติมากรรม  
 ข. ประติมากร  
 ค. ปฏิมากรรม 
 ง. ปฏิมากร 
5.แม่พิมพ์ หมายถึง ? 
 ก. ส่วนท่ีลอกแบบรูปนอกของพื้นผิวรูปต้นแบบ  ข. ส่วนท่ีได้จากการหล่อแบบ 
  ค. ต้นแบบของผลงานปั้น                      ง. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปั้น 
6.ในงานประติมากรรม รูปหล่อ หมายถึง ? 
 ก. วัสดุท่ีใช้เป็นต้นแบบในงานปั้น 
 ข. วัสดุท่ีมีความเหมือนกับรูปต้นแบบ   
 ค. วัสดุท่ีใช้ส่าหรับหล่อผลงาน  
 ง. วัสดุท่ีน่ามาใช้ในการสร้างแบบ 
7. ปูนพลาสเตอร์ นิยมใช้ในกระบวนการใด ? 
 ก. การสร้างแม่พิมพ์  
 ข. การหล่อแบบ 
 ค. การท่ารูปหล่อ 
 ง.  ถูกทุกข้อ 
8. วัสดุในข้อใดเหมาะกับการท่าแม่พิมพ์หล่อแบบผลงานขนาดเล็ก ? 

 ก. ปูนพลาสเตอร์  
 ข. ดินเหนียวธรรมชาติ  
 ค. น้่ายางพารา 

 ง.  ดินน้่ามัน 
9. ข้อดีของดินธรรมชาติคือ ? 
 ก. ใช้งานได้สะดวก  
 ข. เหมาะกับผลงานขนาดใหญ่  
 ค. แห้งเร็วกว่าดินน้่ามัน  
 ง.  เก็บรายละเอียดได้ง่ายกว่า 
10. ประติมากรรม หมายถึง ? 
 ก. ผู้สร้างผลงานปั้น  
 ข. กระบวนการปั้น  
 ค. ผลงานปั้น   
 ง.  อุปกรณ์ท่ีใช้ในงานปั้น 
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เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 

 
1.  (เฉลย  ค.)     
2.  (เฉลย  ข.) 
3.  (เฉลย  ง.) 
4.  (เฉลย  ค.) 
5.  (เฉลย  ก.) 
6.  (เฉลย  ข.) 
7.  (เฉลย  ง.) 
8.  (เฉลย  ค.) 
9.  (เฉลย  ข.) 
10.  (เฉลย  ค.) 
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เรื่องที่ 15-16 
ชื่อเรื่อง โลหะรูปพรรณ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 15-16  
ชื่อเร่ือง งานโลหะรูปพรรณ 

 
ค าสั่ง 

ใหผูเรียนท าแบบทดสอบ จ านวน 10 ขอ โดยเลือกค าตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 
1.  วัสดุท่ีใชในงานโลหะ แบงเป็นกี่ประเภท 

ก.  2                                                    ข.  3 
ค.  4                                                    ง.  5 

2.  วัสดุใชงานในงานโลหะคือขอใด  
ก.  วัสดุท่ีมีความแตกตางกันตามลักษณะของงาน 
ข.  วัสดุท่ีชวยในการผลิต เมื่อเสร็จส้ินกระบวนการ 
ค.  วัสดุท่ีใชในงานจริง ผลิตตามรูปแบบการใชงาน 
ง.  วัสดุท่ีท าใหวัสดุงานท างานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  ขอใดคือชนิดของโลหะจ าพวกเหล็ก 
ก.  อะลูมิเนียม             ข.  สินแรเหล็ก 
ค.  ทองเหลือง                       ง.  ตะกั่ว 

4.  ขอใดไมใชคุณสมบัติของอโลหะ 
 ก.  ผิวขัดมันเป็นวาว       ข.  เคาะไมมีเสียงดัง 
 ค.  จุดหลอมเหลวต่ า      ง.  น าความรอนและไฟฟูาไมดี 
5.  เหล็กชนิดใด ท่ีไมสามารถน ามาตีใหเป็นรูปตางๆได 

ก.  เหล็กเหนียว    ข.  เหล็กผสม 
ค.  เหล็กหลอ      ง.  เหล็กแผน 

6.  เหล็กผสมกับธาตุอะไร ท าใหเหล็กไมเกิดสนิม เหนียว และแข็งขึ้น 
ก.  นิเกิ้ล                             ข.  ทองแดง 
ค.  แมงกานีส                  ง.  โครเมียม 

7.  ขอใดไมใชรูปแบบของเครื่องประดับสมัยสุโขทัย 
 ก.  เครื่องประดับของกษัตริย์ เทวดา     
    ข.  เครื่องประดับของขุนนาง 
 ค.  เครื่องประดับของสามัญชน  
    ง.  เครื่องประดับของเทวรูป 
8.  ขอใดไมใชโลหะมีคาท่ีนิยมน ามาผลิตเป็นโลหะหลัก 

ก.  ทองค า     ข.  เงิน  
ค.  พาลาเดียม    ง.  แพลทินัม 
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9.  วัสดุเคมีชนิดใด ท่ีน ามาชวยสนับสนุนในกระบวนการผลิตเครื่องประดับ 
 ก.  ขี้ผ้ึง                     ข.  ดินน้ ามัน 
 ค.  น้ ามันเบนซิน                              ง.  กรดไนตริก  
10.  ขอใดไมใชเทคนิคพื้นฐานของงานขึ้นรูปพรรณโลหะ 
   ก.  การรีดแทง รีดแผน    
      ข.  การหลอม การเช่ือมบัดกรี 
   ค.  การดึงชักเป็นแผน  
      ง.  การดึงชักเป็นเสนลวด 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1.  (เฉลย  ก.)     
2.  (เฉลย  ค.) 
3.  (เฉลย  ข.) 
4.  (เฉลย  ก.) 
5.  (เฉลย  ค.) 
6.  (เฉลย  ง.) 
7.  (เฉลย  ข.) 
8.  (เฉลย  ค.) 
9.  (เฉลย  ง.) 
10.  (เฉลย  ค.) 
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ใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ 
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 

หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 15-16  
ชื่อเร่ือง งานโลหะรูปพรรณ 

หน่วยที่ 15-16 
งานโลหะรูปพรรณ 

 
โลหะ คือวัสดุท่ีไดจากการถลุงจากสินแรตางๆท่ีเกิดโดยธรรมชาติ มีการจัดเรียงอะตอมเป็นระเบียบ

กวาอโลหะ โลหะยังแบงออกเป็น  
โลหะที่เป็นเหล็ก (Ferrous Metal) โลหะจ าพวกเหล็กมีอยูหลายชนิด ซึ่งมีคุณภาพและลักษณะแตกตางกัน
ออกไปตามลักษณะงานท่ีใช มีท้ังแบบหลอส าเร็จรูป และชนิดท่ีน ามาท าเป็นรูปรางทีหลัง เชน กระบอกสูบ 
เหล็กเสน เหล็กแผน และเหล็กผสม เป็นตน โลหะจ าพวกเหล็ก เป็นวัสดุท่ีส าคัญท่ีสุด เราสามารถท าเหล็กให
เป็นช้ินสวนตางๆดวยการหลอ ตี กลึง ฯลฯ เหล็กมีท่ีใชมากและเป็นโลหะท่ีมีราคาถูกกวาโลหะอื่นๆ เครื่องมือ
เครื่องใชตลอดจนเครื่องจักรกลและเครื่องทุนแรงตางๆ สวนมากท าจากเหล็ก เหล็กเหลานี้มีคุณภาพแตกตาง
กันตามชนิดของมัน ซึ่งพอจะแยกโลหะจ าพวกเหล็กออกไดดังนี้ 
 

เหล็กเหนียว ลักษณะของเหล็กเหนียวนี้สามารถตีใหเป็นรูปตางๆได ผิวเรียบ ละเอียด สีน้ าเงินปน
เทา  
เหล็กหลอ เป็นเหล็กท่ีเปราะไมสามารถตีใหเป็นรูปตางๆได ผิวหยาบ สีเทาหรือเทาคล้ า 
โลหะท่ีไมใชเหล็ก ( Non ferrous metal) มีท้ังชนิดหนักและเบา ชนิดหนักไดแก บรอนซ์ ดีบุก สังกะสี 
ทองแดง ทองเหลือง และโลหะผสม โลหะชนิดเบาไดแก อลูมิเนียม ไฮโดรนาเลียม โลหะผสมแมกนีเซียม ฯลฯ 
การแบงโลหะหนักหรือโลหะเบายึดถือความหนาแนนเป็นเกณฑ์ ถาความหนาแนนมากกวา 4 ก.ก./ดม.3 ถือ
วาเป็นโลหะหนัก เชน ทองแดงสังกะสี ดีบุก ตะกั่ว สวนโลหะเบาจะมีความหนาแนนนอยกวา  4 ก.ก./ดม.3 
เชน อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ไทเทเนียม 
อโลหะ คือวัสดุท่ีไดจากธรรมชาติ หรือไดจากการสังเคราะห์ขึ้นมา เชน พลาสติก ปูนซีเมนต์ แกว ไม ยาง 
น้ ามัน มีคุณสมบัติตางจากโลหะ การเรียงตัวของอะตอมไมเป็นระเบียบ วัสดุพวกนี้บางชนิดมีอยูในธรรมชาติ
นอย ราคาจึงแพงกวาเหล็ก อโลหะสามารถแยกออกไดเป็น 2 ชนิด ไดแก  
- วัสดุสังเคราะห์ เชน แกว พลาสติก กระเบ้ือง ผ กระดาษ เป็นตน  
- วัสดุธรรมชาติ เชน ไม หนังสัตว์ ยาง ใยหิน เป็นตน 

ในการศึกษาเกี่ยวกับงานชางโลหะนั้น ผูศึกษาจะตองทราบถึงวัสดุท่ีใชในงานโลหะ ซึ่งมีท้ังวัสดุใชงาน 
และวัสดุชวยงาน และวัสดุท้ัง 2 ชนิดนั้น ก็ยังแบงออกเป็น โลหะ และอโลหะ ซึ่งมีคุณสมบัติท่ีแตกตางกัน  
โลหะ คือวัสดุท่ีไดจากการถลุงจากสินแรตางๆท่ีเกิดโดยธรรมชาติ มีการจัดเรียงอะตอมเป็นระเบียบกวาอโลหะ 
โลหะยังแบงออกเป็น  

อโลหะ คอวัสดุท่ีไดจากธรรมชาติ หรือไดจากการสังเคราะห์ข้ึนมา เชน พลาสติก ปูนซีเมนต์ แกว ไม 
ยาง น้ ามัน มีคุณสมบัติตางจากโลหะ การเรียงตัวของอะตอมไมเป็นระเบียบ วัสดุพวกนี้บางชนิดมีอยูใน
ธรรมชาตินอย จึงมีราคาแพง  
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เหล็กกลา (steel) หมายถึงเหล็กท่ีมีสวนผสมของธาตุอื่นๆ เชน ถาน โครเมียม ทองแดง วานาเดียม 
แมงกานีส โมลิบดินัม ซิลิกอน ทังสะเตน นิเกิ้ล เป็นตน เชน เหล็กกลาชนิดไมเกิดสนิม (Stainless steel) ก็มี
สวนผสมของโครเมียม 18 % และเนื้อเหล็ก 74 % เป็นตน เหล็กกลาทุกชนิดมีคุณสมบัติแตกตางกันสุด
แลวแตวาเหล็กจะผสมกับธาตุอะไร  

การวางผัง หมายถึง การก าหนดหรือการวางโครงงานท่ีจะท าใหงานเป็นไปตามวัตถุ-ประสงค์ โดยมี
เปูาหมายหรือมีก าหนดกฏเกณฑ์  

การวัด คือ การหาระยะหรือขนาดเพื่อตองการทราบหนวยของงาน  
การบัดกรี คือ การตอโลหะเขาดวยกัน ในการบัดกรีนั้น จะตองประกอบดวย ตะกั่วบัดกรี หัวแรง

บัดกรี และ น้ ายาประสาน  
การเช่ือม เป็นกระบวนการอยางหนึ่งท่ีท าใหโลหะหลอมตัวติดกัน หรือละลายตอเขาดวยกัน ซึ่ง

กรรมวิธีในการเช่ือมนั้น แบงเป็น 1) การเช่ือมไฟฟูา ซึ่งเครื่องเช่ือมไฟฟูามีท้ังแบบท่ีใชไฟกระแสตรง และแบบ
ท่ีใชไฟกระแสสลับ 2) การเช่ือมแก฿ส แก฿สท่ีใชในการเช่ือมไดแก แก฿สออกซิเจน และ อะเซทิลีน 

 
งานโลหะเป็นงานชางท่ีตองอาศัยทักษะและกระบวนการทางชางในการใชเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์ 

ความละเอียดในการสรางหรือผลิตและปรับปรุงช้ินงานท่ีท าดวยโลหะตางๆ ดวยการเช่ือม การหลอ การกลึง 
การเคาะขึ้นรูป หรือท าใหไดช้ินงานท่ีมีคุณภาพ งานโลหะสามารถจ าแนกตามลักษณะของงานได 6 ประเภท 
ดังนี้ 
    Øง าน โลหะแผน  เช น  แผนมุ ง ห ลั งคา  เฟอร์ นิ เ จอร์ ต า งๆ  ตู เ ก็ บของ  โ ต฿ ะท า ง าน  เป็ นต น  
   Øง า น เ ค า ะ ขึ้ น รู ป โ ล ห ะ  เ ช น  ง า น ตั ว ถั ว ร ถ ย น ต์  ตั ว ถั ง ร ถ จั ก ร ย า น ย น ต์  เ ป็ น ต น  
    Øงานเหล็กดัดขึ้นรูป เชน งานเหล็กดัดท่ัวไป เหล็กดัดประตูหนาตาง โครงหลังคา เป็นตน 
    Øง าน เ ช่ื อม โลหะ  เ ช น  ง าน เ ช่ื อม โลหะด ว ย ไฟฟู า  ง าน เ ช่ื อ โ ลหะด ว ยแก฿ ส  เป็ น ต น  
    Øงานหลอโลหะ เชน แมพิมพ์งานตางๆ ช้ินสวนเครื่องจักร เครื่องมือเครื่องใชตางๆ เป็นตน  
    Øงานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม เชน โครงเฝูาเพดาน วงกบประตูหนาตาง มุงลวด เป็นตน 
 
งานออกแบบรูปพรรณของโลหะ  

การออกแบบโลหะรูปพรรณ หมายถึง การวางแผนลวงหนา ของเสนสี ลวดลาย ความแตกตาง 
ทิศทาง ความสมดุลและความกลมกลืมของลักษณะผิว เป็นตน เพื่อใหเกิดเป็นรูปทรงท่ีมีความแปลกใหมตรง
ตามความตองการของกลุมคนสวนใหญ เพราะฉะนั้นนักออกแบบโลหะรูปพรรณจึงตองเป็นบุคคลท่ีมีความคิด
สรางสรรค์ และตองมีความต่ืนตัวอยูตลอดเวลา 

ลักษณะของการออกแบบโลหะรูปพรรณ เดิมทีนั้นเป็นการท าออกมาเพื่อใชในการยกยองศาสนาและ
ชนช้ันการปกครองเป็นหลัก ซึ่งลักษณะของงานสวนใหญจะถูกผลิตจากแรงงานมือโดยตรง ลวดลายจึงถูกท า
ขึ้นอยางบรรจง มีความงดงามมาก ซึ่งความตองการของผูบริโภคก็ไมไดมากนัก ท าใหไมตองเรงท า แตในเวลา
ตอมาสังคมเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้น เทคโนโลยีเจริญมากขึ้น เกิดการปรั บเปล่ียนทางสังคมมากมาย ท าใหนัก
ออกแบบเริ่มหันมาสรางสรรค์งานเพื่อความตองการสวนใหญของสังคมมากยิ่งขึ้น 

 
เคร่ืองประดับ 

ส าหรับความหมายโดยท่ัวไปของเครื่องประดับ หมายถึง ส่ิงของหรือวัตถุท่ีถูกน ามาใชส าหรับตกแตง
รางกายหรืออวัยวะ เพื่อใหเกิดความสวยงาม หรืออาจจะน ามาใชเพื่อชวยเพิ่มความนาเช่ือถือทางสถานภาพ
สังคม โดยเครื่องประดับในแตละทองท่ี ก็จะมีเอกลักษณ์ท่ีแตกตางกันออกไป ท้ังรูปราง และวัสดุท่ีใชท า ซึ่งจะ
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อาศัยปัจจัยพื้นฐานทางความเช่ือ ศิลปวัฒนธรรม และรสนิยมของแตละพื้นท่ีหรือประเทศนั้นๆ 
แตในเชิงพาณิชย์ เครื่องประดับ หมายถึง ส่ิงของหรือวัตถุท่ีถูกบุคคลคนใดบุคคลคนหนึ่งผลิตขึ้นมาเพื่อ
จ าหนายใหแกผูอื่น เพื่อน าไปใชตกแตงรางกาย เครื่องประดับกลุมนี้จึงมักจะถูกสรางจากวัสดุท่ีมีมูลคา หรือมี
รูปลักษณ์ซึ่งก าลังเป็นท่ีนิยมในชวงนั้น และมักจะถูกผลิตออกมาในปริมาณมาก โดยระบบอุตสาหกรรมเพื่อให
สามารถจ าหนายไดในปริมาณท่ีมากขึ้น ซึ่งหลักในการสรางสรรค์เครื่องประดับแตละช้ิน จะแตกตางไปจาก
กลุมอื่นๆ คือ จะตองมีการส ารวจความตองการ และรูปแบบท่ีก าลังเป็นท่ีนิยมของผูบริโภคในชวงเวลานั้น 
รวมไปถึงความสะดวกสบายในการใชงานดวย 
 
ข้อควรค านึงถึงในการออกแบบงานโลหะ 

- รูปทรงและความเรียบงาย 
- รักษาคุณสมบัติของโลหะใหคงไว 
- รูปแบบควรมีความสรางสรรค์ 
 

ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ในการออกแบบ 
หลักเกณฑ์ของการออกแบบนั้นมีมานานต้ังแตมีการเริ่มสรางงานศิลปะขึ้น เพื่อใชส าหรับยึดเป็น

พื้นฐานของผลงาน สวนทฤษฎีการออกแบบนั้นก็ไมมีความตายตัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวางมาตรฐานใหกับ
งานศิลป โดยมาตรฐานก็ไดมาจากนักออกแบบรุนเกาๆ ท่ีไดสรางไวใหกอนแลว ส าหรับงานออกแบบท่ีตอง
เกี่ยวของกับความตองการของมนุษย์ จะตองเกิดขึ้นจากหนาท่ีของจุดมุงหมายท่ีไดวางไว ซึ่งจุดมุงหมายก็คือ 
เปูาหมายในการสรางช้ินงานนั้นๆ ใหออกมาตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว ดังนั้นในการออกแบบลักษณะของ
ช้ินงานจึงมุงไปท่ีมีความมุงหมายในการท่ีจะน าไปเป็นหลัก ความมุงหมายท่ีจะน าไปมีอยู 2 ประการ ดังนี้ 

1.เพื่อสรางความสวยงาม 2.เพื่อประโยชน์ในการใชสอย 
ซึ่งการออกแบบงานแตละช้ิน นักออกแบบจะตองพิจารณาวามีความมุงหมายเพื่อความสวยงามหรือ

การใชสอยเป็นส าคัญ 
กระบวนการออกแบบ 

การคิด โดยใหคิดวาจะท าช้ินงานอะไรออกมา เพื่อใหตอบสนองความตองการของผูบริโภค 
หาขอมูลและวางแผนในการออกแบบ คือการคิดแบบหรือรูปรางเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับประโยชน์ท่ีจะ
น ามาใชสอย โดยจะเหมาะกับส่ิงแวดลอมและสังคม ซึ่งหากกลาวโดยรวมก็คือ ใหทุกองค์ประกอบของผลงาน
มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 

จัดล าดับข้ันตอนในการท างาน คือ การล าดับการออกแบบกอนหลัง ดวยการรางแบบและวัสดุท่ีตอง
ใชในการผลิต 

การแกปัญหา หลังจากการรางแบบและท าหุนจ าลองแลว ในบางครั้งอาจเกิดปัญหาท่ีสงผลใหผลงาน
ไมสมบูรณ์ดังท่ีต้ังเปูาไว นักออกแบบตองเตรียมวิธีแกปัญหาไวเผ่ือแบบท่ีลงจริงดวย เพื่อใหงานท่ีออกมามี
ปัญหานอยที่สุด 
 
ประโยชน์และการใช้งานของโลหะ 

ปัจจุบันนี้ มีโลหะหลายสิบชนิดท่ีน ามาใชเป็นประโยชน์ในอุตสาหกรรม เพื่อท าเป็นเครื่องใชสอยตางๆ 
ช้ินสวนของเครื่องจักรกล เครื่องอ านวยความสะดวกตางๆ โลหะท่ีพบมากในชีวิตประจ าวันไดแก เหล็ก 
อะลูมิเนียม เงิน ทองแดง นิกเกิล โครเมียม ฯลฯ โลหะท่ีใชสวนใหญใชท้ังในรูปท่ีเป็นโลหะชนิดเดียวบริสุทธิ์ 
เชน ทองแดงใชท าสายไฟ อะลูมิเนียมใชท าภาชนะในครัวเรือน เพราะไมขึ้นสนิมงาย และในรูปท่ีเป็นโลหะ
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ผสม เชน ทองเหลือง สัมฤทธิ์ เหล็กกลาผสม เป็นตน มีการคนควาหาโลหะ หรือโลหะผสมท่ีมีคุณสมบัติเดน
เฉพาะมากขึ้น เชน โลหะท่ีมีน้ าหนักเบาและมีความแข็งแรงสูงเพื่อใชกับอากาศยาน หรือโลหะท่ีทนความรอน
สูง ทนตอการสึกกรอน (abrasion) วิวัฒนาการของโลหะตองใชเทคโนโลยีสูงทางดานโลหะกรรม 
(metallurgy) ถึงแมวาในปัจจุบันนี้จะมีวัตถุอื่น เชน พอลีเมอร์ (polymer) เขามาใชประโยชน์แทนโลหะ แต
โลหะยังมีความส าคัญตอไปอีก โดยเฉพาะเหล็กเทคโนโลยีทางดานโลหะกรรมก าลังไดรับการพัฒนาอยางเรง
รีบ โลหะท่ีใชในอุตสาหกรรมแบงกวางๆ ออกเป็น ๒ ประเภทคือ โลหะท่ีเป็นเหล็ก (ferrous metals) และ
โลหะท่ีไมใชเหล็ก (non-ferrous metals) เหล็กเป็นโลหะท่ีใชมากท่ีสุดประมาณรอยละ ๙๖ ของโลหะท่ีใช
ประโยชน์ในโลก และยังไมมีแนวโนมท่ีจะลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เนื้อหาในใบความรูประกอบการสอนออนไลน์ (Content) จะตองจัดท าขึ้นใหม ใหสอดคลองกับ
คลิปวีดีโอการสอน 
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สื่อประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฏีหัตถกรรม รหัส 20309-2001 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 
เร่ืองที่ 13  
ชื่อเร่ือง โลหะรูปพรรณ 
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ใบงานประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 15-16 
ชื่อเร่ือง งานโลหะรูปพรรณ 

   
ใบงาน วิชาทฤษฏีหัตถกรรม (งานไม ไมไผ หวาย) 
ขอ 1 ใหนักเรียนเขียนอธิบายความหมายพรอมท้ังยกตัวอยางงานของโลหะ และอโลหะ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีหัตถกรรม (2-0-2) รหัส 20309-2001 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 15-16 
ชื่อเร่ือง โลหะรูปพรรณ 

แบบทดสอบหลังเรียน 
ค าสั่ง 

ใหผูเรียนท าแบบทดสอบ จ านวน 10 ขอ โดยเลือกค าตอบท่ีถูกตองท่ีสุดเพียงขอเดียว 
1.  วัสดุท่ีใชในงานโลหะ หมายถึงอะไร 

ก.  โลหะท่ีมีความแตกตางกันตามกระบวนการผลิต                                                     
ข.  โลหะท่ีมีรูปทรงตางๆ มีคุณสมบัติตามชนิดของโลหะนั้นๆ 
ค.  โลหะท่ีมีการขึ้นรูปผลิตไดตามรูปแบบของการใชงานจริง                                                     
ง.  โลหะท่ีมีการหลอมการขึ้นรูปช้ินงานตามรูปแบบท่ีก าหนด 

2.  ขอใดคือชนิดของโลหะเบา  
ก.  ดีบุก                                                ข.  ตะกั่ว 
ค.  ทองแดง                                            ง.  อะลูมิเนียม 

3.  ขอใดไมใชคุณลักษณะของโลหะ 
ก.  จุดหลอมเหลวสูง             ข.  ผิวหยาบไมมันวาว     
ค.  น าความรอนและไฟฟูาได                      ง.  ทนตอการทุบตีหรือขึ้นรูปได 

4.  โลหะคืออะไร 
 ก.  วัสดุท่ีตีใหเป็นรูปรางตางๆได ผิวเรียบและละเอียด        
    ข.  วัสดุท่ีไดจากธรรมชาติหรือไดจากสารสังเคราะห์ข้ึนมา 
 ค.  วัสดุท่ีไดจากการถลุงจากสินแรตางๆท่ีเกิดโดยธรรมชาติ       
    ง.  วัสดุท่ีไดจากการหลอรูปส าเร็จท่ีมีลักษณะตางกัน 
5.  อโลหะ คืออะไร 

ก.  วัสดุท่ีตีใหเป็นรูปรางตางๆได ผิวเรียบและละเอียด     
ข.  วัสดุท่ีไดจากธรรมชาติหรือไดจากสารสังเคราะห์ข้ึนมา 
ค.  วัสดุท่ีไดจากการหลอรูปส าเร็จท่ีมีลักษณะตางกัน       
ง.  วัสดุท่ีไดจากการถลุงจากสินแรตางๆท่ีเกิดโดยธรรมชาติ 

6.  สมัยโบราณนิยมน าโลหะชนิดใดท่ีมีคามากท่ีสุดน ามาท าเป็นเครื่องประดับ 
ก.  ทองค า                             ข.  เหล็ก 
ค.  ส าริด                    ง.  นิเกิ้ล 

7.  ขอใดไมใชรูปแบบของเครื่องประดับสมัยอยุธยา 
 ก.  เครื่องประดับของกษัตริย์ มเหสี     
    ข.  เครื่องประดับของราชวงศ์ และขุนนาง 
 ค.  เครื่องประดับของสามัญชน  
    ง.  เครื่องประดับของเทวรูป 
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8.  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จัดสรางขึ้นในสมัยใด 
 ก.  สมัยสุโขทัย           ข.  สมัยอยุธยาตอนตน 
 ค.  สมัยอยุธยาตอนปลาย                            ง.  สมัยรัตนโกสินทร์ 
9. กรรมวิธีในการตอก,ดุนในงานโลหะรูปพรรณตองใชเครื่องมืออุปกรณ์ชนิดใด 

ก.  คอน,ส่ิว     ข.  คีม,กรรไกร  
ค.  ตะไบ,แปูนดึง    ง.  คอน,กรรไกร 

10.  ขอใดไมใชเทคนิคส าคัญในการขึ้นรูปดวยโลหะ 
   ก.  การจัดเรียงช้ินสวนเช่ือมประกอบ    
      ข.  การท าลวดสปริง แผนสปริง 
   ค.  การดัดรูปทรงบิดกานใบ  
      ง.  การเคาะตีขึ้นเป็นรูป 
 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1.  (เฉลย  ข.)     
2.  (เฉลย  ง.) 
3.  (เฉลย  ข.) 
4.  (เฉลย  ค.) 
5.  (เฉลย  ข.) 
6.  (เฉลย  ก.) 
7.  (เฉลย  ง.) 
8.  (เฉลย  ง.) 
9.  (เฉลย  ก.) 
10.  (เฉลย  ข.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


