
 

 

 

 

รายงาน 

เรื่อง การจัดท าการพัฒนาชุดการเรียนการสอนออนไลน์  
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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 เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในปีการศึกษา 2563 นั้น 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยให้
สามารถน าส่ือและเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเรียนการสอน ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาและทบทวน
บทเรียนได้อย่างสะดวกและมีการปรับรูปแบบการจุดการศึกษาให้สอดคล้องรับกับสถานการณ์ 
สามารถน าไปใช้ในการศึกษาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน 

ดั งนั้ น วิท ย า ลั ย ศิลป หัตถกรรมกรุ ง เทพจึ งผ ลิต ส่ือก าร เรี ยนการสอน                             
วิชา ทฤษฎีเครื่องหนัง รหัสวิชา 20309-2002 เพื่อมุ่งหวังให้ นักเรียน นักศึกษา เยาวชน 
ประชาชนผู้สนใจได้ศึกษาและสามารถเป็นประโยชน์ในอนาคตต่อไป 
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บทสรปุผูบ้รหิาร 

การผลิตส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ภายใต้โครงการพัฒนาชุดการเรียนการสอน
ออนไลน์ (Online Course) รายวิชาทฤษฎีเครื่องหนัง รหัสวิชา 20309-2002 ช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และปกติมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนผู้สนใจได้ศึกษา ปฏิบัติและสามารถน าไปใช้ประกอบอาชีพได้ โดยการท าโครงการครั้ง
นี้อาศัยหลักการท างานเป็นทีม และเครือข่ายออนไลน์ในการผลิตส่ือการเรียนการสอนผ่านทาง
ดิจิตอลช่อง 53 ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพน่าเชื่อถือของข้อมูลจากคณะกรรมการกลาง 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีส่ือการสอนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยเพิ่มขึ้น 

ผลจากการผลิตส่ือวิชา ทฤษฎีเครื่องหนัง รหัสวิชา 20309-2002 ครั้งนี้เนื้อหา
ของรายวิชาอยู่ในระดับ B ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสามารถใช้ในการเผยแพร่สู่สาธารณชนได ้

 

                                                                            ฝ่ายวิชาการ 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิชา ทฤษฎีเครื่องหนัง  
รหัส 20309-2002 
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ใบวิเคราะห์เนื้อหา 

รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จุดประสงค์รายวิชา 
1. เข้าใจประวัติความเป็นมาของงานเครื่องหนังท้ังในและต่างประเทศ  
2. เข้าใจ ขั้นตอนและวิธีการของการฟอกหนังคุณสมบัติของหนังการเก็บรักษาหนังสัตว์การเลือกหนัง  วัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีใช้กบงานผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง   
3. มีความรู้เกี่ยวกบสุขภาพ ความปลอดภัยและข้อบังคับของหนังสัตว์  
4. ตระหนักและเห็นคุณค่างานศิลปะ มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีกิจนิสัยท่ีดีในการปฏิบัติงาน  
สมรรถนะรายวิชา 
1. เข้าใจประวัติความเป็นมาในงานเครื่องหนังตามหลักการ  
2. เข้าใจขั้นตอนและวิธีการฟอกหนังตามหลักการคุณสมบัติของหนัง การเก็บรักษาหนังสัตว์ การเลือกหนัง 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีใช้กับงานผลิตภัณฑ์ เครื่องหนังตามลักษณะงาน  
3. ประยุกต์และนําไปใช้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยคํานึงถึงทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
ค าอธิบายรายวิชา 

ศึกษาประวัติความเป็นมาของงานเครื่องหนังประเทศไทยและต่างประเทศต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
การฟอกหนัง คุณสมบัติของหนัง ประเภทต่าง ๆ การเก็บรักษาหนังสัตว์การเลือกหนัง วัสดุอุปกรณ์ แหล่งท่ีมา
ของวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ท่ีใช้กบงานผลิตภัณฑ์เครื่องหนังต่าง ๆ สุขภาพ ความปลอดภัย  
ข้อบังคับของหนังสัตว์สงวนและสัตว์ปุาคุ้มครอง 

 
ตารางวิเคราะห์เนื้อหา (ให้จัดท าเป็นข้อๆ) 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ 
- ศึกษาประวัติความเป็นมาของงานเครื่องหนัง 
- ศึกษาการฟอกหนัง,คุณสมบัติของหนัง 
- ศึกษาการเลือกหนัง 
- ศึกษา วัสดุ,อุปกรณ์,เครื่องมือเครื่องจักร 
- ศึกษาความปลอดภัยและข้อบังคับของหนังสัตว์  
สงวนและสัตว์ปุาคุ้มครอง 
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โครงการสอนออนไลน ์

(เฉพาะเนื้อหาภาคทฤษฎีเท่านั้น) 
รายวิชาทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เร่ืองที่ ชื่อเร่ือง ผู้สอน เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1 เรื่องแนะนํารายวิชาทฤษฎีเครื่องหนัง ครูรุ้งเพชร ยืนเพ็ง - Video การสอน 

2-4 ประวัติงานเครื่องหนงั ครูรุ้งเพชร ยืนเพ็ง - Video การสอน/- Power Point 
- ใบความรู้ประกอบการสอน 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

5 โครงสร้างของหนังสัตว ์ ครูรุ้งเพชร ยืนเพ็ง - Video การสอน/- Power Point 
- ใบความรู้ประกอบการสอน 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

6 การเก็บรักษาหนัง ครูรุ้งเพชร ยืนเพ็ง 

7-8 การฟอกหนัง ครูรุ้งเพชร ยืนเพ็ง 

9-10 คุณสมบัติของหนัง ครูรุ้งเพชร ยืนเพ็ง - Video การสอน/- Power Point 
- ใบความรู้ประกอบการสอน 
- ใบงาน 
- แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน 

11-12 วัสดุอุปกรณ์ ครูถาวร อินทานนท์ 
13 เครื่องมือเครื่องจักร ครูถาวร อินทานนท์ 

14-15 งานเครื่องหนัง ครูถาวร อินทานนท์ 

16 พระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ปุา/สรุป ครูรุ้งเพชร ยืนเพ็ง 

หมายเหตุ ผู้สอนอาจดําเนินการในลักษณะ Team Teaching ตามความถนันในแต่ละเนื้อหา 
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เรื่องที่ 2-4 

ชื่อเรื่อง ประวัติงานเครื่องหนัง 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 2-4 
ชื่อเร่ือง ประวัติงานเคร่ืองหนัง 

ข้อสอบก่อนเรียน  
ค าสั่ง 

ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบ จํานวน 10 ข้อ โดยเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1. ข้อใด ไม่ใช่ ความสําคัญและประโยชน์ของเครื่องหนังจากเหตุปัจจัยส่ี 
 ก. ยานพาหนะ   ข. อาหาร 
 ค. ยารักษาโรค  ง. ท่ีอยู่อาศัย 
2. ข้อใดเป็นประโยชน์ของเครื่องหนังในประเภท เครื่องประดับ 
 ก. กระเป๋าสะพาย ข. หมวก 
 ค. โคมไฟ  ง. พวงกญุแจ 
๓. ข้อใดเป็นประโยชน์ของเครื่องหนังในประเภท เครื่องตกแต่ง 
 ก. รองเท้าคัทชู  ข. เข็มขัด 
 ค. กรอบรูป  ง. ท่ีใส่เครื่องเขียน 
๔. ความเป็นมาของการใช้เครื่องหนังไม่ได้มีการบนัทึกไว้เฉพาะ แต่สามารถศึกษาค้นคว้าได้จากส่ิงใด 
 ก. เครื่องปั้นดินเผา ข. เครื่องมือเครื่องใช้ 
 ค. ขวานหิน  ง. ถูกทุกข้อ 
๕. มนุษย์ในยุคหินกลางได้ใช้ประโยชน์จากหนังสัตว์ง่ายๆในข้อใด 
 ก. ใช้ทําหลับคาเพื่อกันฝน  ข. ใช้ห่อหุ้มทารกเพื่อปูองกันความหนาว 
 ค. ใช้ทําเครื่องมือล่าสัตว์  ง. ใช้ทําภาชนะกันความร้อน  
๖. สมัยหินใหม่มีการนําหนังสัตว์มาใช้ประดิษฐ์ส่ิงใด 
 ก. นําหนังสัตว์มาเย็บเป็นกระโจมรูปกรวย 
 ข. นําหนังสัตว์มาทํารองเท้าปูองกันของมีคม 
 ค. นําหนังสัตว์มาทําเข็มขัดเพื่อเก็บอาวุธล่าสัตว์ 
 ง. นําหนังสัตว์มาทําเครื่องนุ่งห่มของมนุษย์เพื่อปอูงกันความหนาวเย็น 
๗. ในยุคโลหะมีการใช้หนังสัตว์มากขึ้นจากยุคก่อน ได้แก่ข้อใด 
 ก. ผ้าอ้อมทารก   ข. ผนังห้องนอน 
 ค. อานม้า   ง. หลังคา  
๘. สมัยอียิปต์โบราณ ใช้ประโยชน์จากหนังสัตว์ในการส่ือสารอย่างไร 
 ก. ใช้ท่อนไม้ท่ีมีเชือกหนังย้อมสีเป็นเส้นๆ 
 ข. ใช้เส้นเชือกหนังสัตว์ผูกเป็นปมต่างๆ  
 ค. ใช้หนังสัตว์เป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วทาสีสดใส 
 ง. ถูกท้ัง ก และ ข  
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๙. ชาวอียิปต์โบราณได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรไว้บนแผ่นมาราวกี่ปี 
 ก. 1,200 ปีก่อนคริสต์ศักราช  ข. 1,300 ปีก่อนคริสต์ศักราช 
 ค. 1,400 ปีก่อนคริสต์ศักราช  ง. 1,500 ปีก่อนคริสต์ศักราช 
10. สมัยอียิปต์โบราณ ได้มีการตีราคาของหนังเท่ากับส่ิงใด 
 ก. ทองคําและงาช้าง    ข. เกลือและข้าวสาร 
 ค. เนื้อและงาช้าง   ง. เพชรพลอย 
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ใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 2 
ชื่อเร่ือง ประวัติงานเคร่ืองหนัง สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

สมัยก่อนประวัติศาสตร์ 

 เนื่องจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์ยังไม่มีตัวอักษรใช้บันทึกเรื่อง ราวนักโบราณคดีจะศึกษาเรื่องราว
สมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยอาศัยหลักฐานทาง โบราณคดี  เช่น โครงกระดูกมนุษย์เครื่องมือเครื่องใช้อาวุธ
ต่างๆ เครื่องมือหิน เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับตลอดจนถ้ําเพิงพาภาพวาดท่ีมนุษย์อยู่อาศัยและวาดไว้ 
เป็นต้น และเนื่องจากสมัยก่อนประวัติศาสตร์มี อายุยาวนานมากนักโบราณคดีจึงต้องมีการแบ่งเป็นสมัยย่อย 
โดยใช้หลักเกณฑ์สําคัญ คือ ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการทําเครื่องมือเครื่องใช้เป็นหลักในการแบ่ง ซึ่ง
สามารถแบ่งออกเป็น 2 ยุคใหญ่ๆ คือ ยุคหินกับยุคโลหะ 

1.ยุคหิน (Stone Age) 

 เป็นยุคท่ีมนุษย์เริ่มรู้จักนําหินมาปรับใช้เป็นเครื่องมือ เครื่องใช้หรืออุปกรณ์และอาวุธนักโบราณคดี
กําหนดให้ยุคหินของมนุษย์สมัยก่อน ประวัติศาสตร์ (สากล) อยู่ระหว่าง 2.5 ล้านปี ถึงประมาณ 4,000 ปี 
มาแล้วแต่เนื่องจากส่ิงท่ีเหลือเป็นหลักฐานอยู่จนถึงปัจจุบันมีเพียงชนิด เดียวคือหิน ดังนั้นเราจึงเรียกยุคนี้ว่า
ยุคหิน ท้ังนี้ยุคหินตามพัฒนาการ เทคโนโลยีการทําเครื่องมือเครื่องใช้ยังแบ่งออกเป็น 3 ยุคย่อย คือ ยุคหิน
เก่า ยุคหินกลาง และยุคหินใหม่ ดังนี้ 

1.1 ยุคหินเก่า (Paleolithic Period หรือ Stone Age) 

 อยู่ระหว่าง 2,500,000-10,000 ปี มาแล้วมนุษย์ในยุคนี้อาศัยอยู่ในถ้ําหรือเพิงผายังไม่มีความคิด
สร้างท่ีอยู่ อาศัยโดยใช้วัสดุธรรมชาติหรือตั้งรกรากถาวรดํารงชีวิตด้วยการล่าสัตว์หาปลา และเก็บหาผลไม้ใน
ปุาเมื่ออาหารตามธรรมชาติ หมดก็อพยพไปหาแหล่งอาหารที่อื่นต่อไปมนุษย์ยุคหินเก่ารู้จักประดิษฐ์เครื่อง มือ
อย่างหยาบๆเครื่องมือท่ีใช้ท่ัวไปคือเครื่องมือหินกะเทาะท่ีมีลักษณะหยาบ ใหญ่หนากะเทาะ เพียงด้านเดียว
หรือสองด้านไม่มี การฝนให้เรียบมนุษย์ยุคหินเก่ารู้จักนําหนังสัตว์มาทําเป็นเครื่องนุ่งห่ม รู้จักใช้ไฟเพื่อให้ความ
อบอุ่นแก่ร่างกายให้แสงสว่างให้ความปลอดภัยและหุงหา อาหารมีการฝังศพทําพิธีกรรมเกี่ยวกับการตายและ
มี การนําเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธต่างๆของผู้ตายฝังไว้ในหลุมด้วยนอกจากนี้ มนุษย์ยุคหินเก่ายังรู้จัก
สร้างสรรค์งานศิลปะ ซึ่งพบภาพวาดตามผนังถ้ําท่ีใช้สีฝุุนสี ต่างๆได้แก่ สีดํา น้ําตาล ส้ม แดงอ่อนและเหลือง
ภาพที่วาดส่วนใหญ่เป็นภาพสัตว์ เช่น วัวกระทิง ม้าปุา กวางแดง เป็นต้น ภาพวาดท่ีมีช่ือเสียงของมนุษย์ยุค
หินเก่าอยู่ท่ีถ้ําลาสโกประเทศฝรั่งเศส 

1.2 ยุคหินกลาง (Mesolithic Period หรือ Middle Stone Age) 

 อยู่ระหว่าง10,000-6,000ปี มาแล้วมนุษย์ยุคนี้รู้จักทําเครื่องมือหินท่ีมี ความประณีตมากขึ้นด้วย
การกระเทาะผิวด้านใดด้านหนึ่งหรือท้ังสองด้านออกให้ เกิดความคมทําให้เครื่องมือหินในยุคนี้มี รูปทรงท่ี
เหมาะแก่การใช้งานมากขึ้นกว่าเดิมเครื่องมือยุคหินกลางท่ีพบมีท้ัง เครื่องมือสับ ตัด ขุด และทุบหลักฐาน
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เครื่องมือหินของมนุษย์ในยุคหินกลางพบในทวีปยุโรปและทวีป เอเชียโดยพบครั้งแรกในเวียดนาม เรียกว่า 
วัฒนธรรมฮัวบิเนียนจัดเป็นวัฒนธรรมยุคหินกลางของประเทศในเอเชียตะวันออก เฉียงใต้รวมท้ังประเทศไทย
ด้วย 

 

1.3 ยุคหินใหม่ (Neolithic Period หรือ New Stone Age) 

 อยู่ระหว่าง 6,000-4,000ปี มาแล้วมนุษย์ยุคนี้มี ความเจริญทางวัตถุมากกว่ายุคหินกลางรู้จัก
ควบคุมธรรมชาติ มากขึ้นรู้จักพัฒนาการทําเครื่องมือหินอย่างประณีตโดยมีการขัดฝนหินท้ังช้ิน ให้เป็นรูปร่าง
ลักษณะต่างๆเพื่อให้เครื่องมือมีประสิทธิภาพในการใช้สอยมาก ขึ้นกว่าเครื่องมือรุ่นก่อนหน้านี้เช่น มีดหินท่ี
สามารถตัดเฉือนได้แบบมีดโลหะมีการต่อด้ามยาวเพื่อใช้แผ่นหินลับคม เป็นเสียมขุดดินหรือต่อด้ามไม้สําหรับ
จับเป็นขวานหินสามารถป้ันหม้อดินและใช้ ไฟเผาสามารถทอผ้าจากเส้นใยพืชและทอเป็นเชือกทําเป็นแหหรือ
อวนจับปลาลักษณะ สําคัญอีกประการหนึ่งท่ีจําแนกมนุษย์ยุคหินใหม่ออกจากมนุษย์ยุคหินกลางก็คือ การท่ี
มนุษย์ยุคนี้รู้จักการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ในระดับท่ีซับซ้อนมาก ขึ้น เช่น มีการปลูกข้าวและพืชอื่นๆเช่นถั่ว 
ฟัก บวบ และเล้ียง สัตว์หลายชนิดมากขึ้น เช่น แพะ แกะ และวัว  ซึ่ งก็คง ท้ังไว้ ใช้งานและเป็น
อาหาร วัฒนธรรมยุคหินใหม่พบอยู่ท่ัวโลกแต่หลัก ฐานสําคัญท่ีมีลักษณะโดดเด่นคือการสร้างอนุสาวรีย์หิน 
(Megalithic) ท่ีมีช่ือเสียง คือ สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) ในประเทศอังกฤษสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเพื่อใช้
คํานวณเวลาทางดาราศาสตร์เพื่อ พิธีกรรมเพื่อบวงสรวงดวงอาทิตย์และเพื่อผลผลิตทางการเพาะปลูก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ยุคโลหะ (Metal Age) 

 เริ่มเมื่อประมาณ 4,000 ปี มาแล้วมนุษย์ยุคนี้มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอัน
แสดงถึงการพัฒนาความสามารถทางความคิดด้วยการมีความ สามารถนําโลหะมาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้
นั่นเองในระยะแรกของยุคโลหะจะพบ ว่าพวกเขารู้จักหลอมทองแดงและดี บุกซึ่งเป็นโลหะท่ีใช้อุณหภูมิ ไม่สูง
นักในการหลอมต่อมาจึงพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี ขึ้นมาจนสามารถหลอมเหล็กได้ซึ่งการหลอมเหล็กต้อง
ใช้อุณหภูมิสูงนักโบราณคดี จึงแบ่งยุคโลหะออกเป็น 2 ยุคตามความแตกต่างของระดับเทคโนโลยี และวัสดุท่ี
นํามาใช้ทําเครื่องมือเครื่องใช้ดังนี้  
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 2.1 ยุคส าริด (Bronze Age) 

  การเริ่มต้นของยุคสําริดในแต่ละภูมิ ภาคจะต่างกันไปแต่ส่วนใหญ่จะเริ่มระหว่างประมาณ4,000ปี 
มาแล้วในช่วงเวลานี้มนุษย์รู้จักนําทองแดงผสมกับดีบุกหลอมรวมกันกลายเป็นโลหะ ผสมท่ีเราเรียกว่า สําริด
มาใช้ทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธท่ีมี คุณภาพดี กว่าท่ีทําจากหินขัดมากการดํารงชีวิตของมนุษย์ยุคนี้ก็
เปล่ียนไปจากการเป็น ชุมชนเกษตรกรรมเล็กๆกลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ท่ีเราเรียกว่าชุมชนเมืองมี การ
จัดแบ่งความสัมพันธ์ของคนในสังคมตามความสัมพันธ์และความสามารถซึ่ง พัฒนาการนี้ทําให้สังคมมี ความ
มั่นคงและมีการส่ังสมอารยธรรมได้อย่างรวดเร็วกว่าท่ีผ่านมาแหล่ง อารยธรรมสําคัญท่ีมีพัฒนาการจากสังคม
สมัยหินใหม่สู่สมัยสําริดเช่น แหล่งอารยธรรมเมโสโปเตเมียในภูมิภาคเอเชีย -ตะวันตกแหล่งอารยธรรมลุ่ม
แม่น้ํา ไนล์ในประเทศอียิปต์แหล่งอารยธรรมลุ่มแม่น้ําสินธุในประเทศอินเดียและแหล่ง อารยธรรมลุ่มแม่น้ําฮ
วงโหวในประเทศจีนเป็นต้น 

2.2 ยุคเหล็ก (Iron Age) 

 เริ่มเมื่อประมาณ 3,200 ปี มาแล้วเป็นช่วงของการพัฒนาการทางเทคโนโลยี ท่ีต่อเนื่องจากยุคสําริด
หลังจากท่ีมนุษย์สามารถนําทองแดงมาผสมกับดีบุกและ หลอมเป็นโลหะผสมได้แล้วมนุษย์ก็ คิดค้นหาวิธี นํา
เหล็กซึ่งเป็นโลหะท่ีมี ความแข็งและทนทานกว่าสําริดมาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธด้วยการใช้ 
อุณหภูมิ ในการหลอมท่ีสูงกว่าการหลอมสําริดแล้วจึงตีโลหะเหล็กในขณะท่ียังร้อนอยู่ให้ เป็นรูปทรงท่ีต้องการ
เนื่องจากเหล็กใช้ทําเครื่องมือเครื่องใช้มี ความเหมาะสมกับงานการเกษตรที่ต้องใช้ความแข็งแรงมากกว่าสําริด
และมีความทน ทานกว่าด้วยจึงทําให้มนุษย์ยุคเหล็กสามารถทําการเกษตรได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้
เหล็กยังใช้ ทําอาวุธท่ีมี ความแข็งแกร่งและทนทานกว่าสําริดจึงทําให้ สังคมมนุษย์ยุคนี้ท่ีพัฒนาเข้าสู่ยุคเหล็ก
และเข้าสู่ความเป็นรัฐได้ด้วยการ มี กองทัพท่ีมีประสิทธิภาพกว่าสามารถปกปูองเขตแดนของตนเองได้ดีกว่า
ทําให้สังคม เมืองของตนมีความมั่นคงปลอดภัยและในท่ีสุดก็สามารถขยายอิทธิพลไปยังดินแดน อื่นๆได้ใน
เวลาต่อมา 

หมายเหตุ เนื้อหาในใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ (Content) จะต้องจัดทําขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับ
คลิปวีดีโอการสอน 
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ใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 3 
ชื่อเร่ือง ประวัติเคร่ืองหนังยุคประวัติศาสตร์ 

หน่วยที่ 3  ประวัติเคร่ืองหนังยุคประวัติศาสตร์ 
สมัยประวัติศาสตร์  เป็นยุคสมัยท่ีมนุษย์รู้จักการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้แล้ว  โดยได้มีการบันทึก

เรื่องราวเหตุการณ์ต่าง ๆ ในยุคสมัยนั้นเป็นลายลักษณ์อักษร  มักพบอยู่ตาม   ผนังถ้ํา แผ่นดินเหนียว  แผ่น
หิน ใบลาน และแผ่นโลหะ  ชุมชนของมนุษย์ในภูมิภาคต่างๆ ก้าวเข้าสู่สมัยประวัติศาสตร์  ในระยะเวลาไม่
เท่ากัน  เนื่องด้วยความสามารถของมนุษย์ในการสร้างสรรค์อารยธรรมความเจริญท่ีแตกต่างกัน  ดังนั้น สมัย
ประวัติศาสตร์ในทางสากล จึงแบ่งเป็น 3 ยุคย่อยๆ ดังนี้  ประวัติศาสตร์สมัยโบราณ  ประวัติศาสตร์สมัยกลาง 
และประวัติศาสตร์สมัยใหม่  ซึ่งมนุษย์ท่ียังอยู่ในโลกทุกวันนี้เป็น “มนุษย์สมัยใหม่” และปรากฏว่ามีเช้ือชาติ
ใหญ่ๆอยู่ 3 พวก เรียกรวมๆว่า “โฮโม เซเปียนส์” (Homo Sapiens) หมายถึง คนท่ีมีความคิด ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การศึกษาถึงลักษณะการใช้หนังสัตว์ยุคประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้  
1. สมัยอียิปต์โบราณ 
2. สมัยกรีก 
3. การใช้หนังสัตว์ในยุโรปสมัยเริ่มแรก 
4. อเมริกากับศิลปะการประดิษฐ์หนัง 
5. อินเดียนแดงกับศิลปะการประดิษฐ์หนัง 
6. เครื่องหนังไทยสมัยต่างๆ 

 
1.  สมัยอียิปต์โบราณ   
อียิปต์โบราณ ได้ถือกําเนิดขึ้นในราว 3200 ปีก่อนคริสตกาล โดยราชาแมงปุอง (Scorpion king)    

ผู้ครองนครธีส (This) ซึ่งต้ังอยู่บริเวณตอนกลางแห่งลุ่มน้ําไนล์ พระองค์ได้กรีฑาทัพเข้ายึดครองนครรัฐต่างๆ 
ในอียิปต์บนและต้ังตนเป็นฟาโรห์แห่งอาณาจักรอียิปต์ทางตอนบน ราชาแมงปุองปรารถนาจะรวมอียิปต์เข้า

มนุษย์ผิวขาว มนุษย์ผิวเหลือง มนุษย์ผิวดํา 
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ด้วยกันแต่พระองค์ส้ินพระชนม์เสียก่อน ต่อมาโอรสของพระองค์ นามว่า นาเมอร์ (Namer) ได้สานต่อ
นโยบายและกรีฑาทัพเข้าโจมตีอียิปต์ตอนล่าง ในท่ีสุดเมื่อถึงสมัยของฟาโรห์เมเนส (Menese) พระองค์
สามารถรวมท้ังสองอาณาจักรเข้าด้วยกันได้สําเร็จ และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นฟาโรห์พระองค์แรกของ
อียิปต์โดยต้ังเมืองหลวงท่ี เมมฟิส (Memphis) ซึ่งอยู่ตอนกลางของลุ่มน้ําไนล์  ฟาโรห์เมเนสเป็นฟาโรห์องค์
แรกแห่งราชวงศ์ท่ีหนึ่งของอียิปต์โบราณ ซึ่งยุคนี้เมืองหลวงของอียิปต์คือ นครเมมฟิส (Memphis) ซึ่งชาว
อียิปต์โบราณเช่ือกันว่า องค์ฟาโรห์คือร่างประทับของสุริยเทพ ท่ีลงมาปกครองมนุษย์  

เมื่อการเวลาล่วงเลยมาพร้อมกับการปรับปรุงสภาพของการพูด การเขียนขึ้นตามลําดับ ทําให้เกิด
วิธีการเขียนส่ิงแทนเป็นภาพขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเขียนภาพแสดงความหมายของชาวอินเดียนโบราณ ชาวอิน
คาโบราณ และชาวชีนาย  โดยเฉพาะการเขียนภาพความหมายของชาวอียิปต์โบราณนั้น ล้วนแสดงถึงลักษณะ
ของคําย่อจากการพูดท้ังส้ิน และต่อมาจึงมีการเขียนลงในกระดาษ แปไปรัส หรือ ปาปีรุส (Papyrus) โดย
พัฒนาให้มีรูปร่างท่ีง่ายและไกลจากภาพความหมายมากขึ้น ซึ่งในสมัยก่อนอาจใช้ท่อนไม้ท่ีมีเชือกหนังย้อมสี
เป็นเส้นๆ ผูกติดอยู่ตามความหมายท่ีเข้าใจกัน หรือเส้นเชือกหนังสัตว์ผูกเป็นปมต่างๆ บางครั้งใช้ก้อนกรวด
บรรจุในถุงหนังสัตว์ โดยเฉพาะลูกปัดท่ีบรรจุในถุงหนังสัตว์ ชาวอินเดียนอเมริกันแถบเหนือใช้มาก(วิทย์ พิณ
คันเงิน,2515:329,332)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การส่งข่าวสมัยต่อมา ได้เป็นเปล่ียนเป็นการขีดเขียน โดยชาวพื้นเมืองเดิมท่ีอยู่แถบเหนือของ
ประเทศจีน ชาวทิเบต ชาวเปรู แห่งราชอาณาจักรอินคาโบราณเป็นพวกท่ีใช้มาก่อน เช่น การส่งข่าวแจ้งข่าว 
หรือการบันทึกเรื่องราวต่างๆ ก็ทําเป็นเส้นตารางบนแผ่นหิน แผ่นหนัง ท่อนไม้ การเขียนได้มีการพัฒนาต่อมา
จนกลายเป็นบรรทัดฐานของตัวหนังสือท้ังหลายในโลก  

จากแผ่นหินที่จารึกทิ้งไว้โดยชาวอียิปต์โบราณ ทําให้ทราบว่าชาวอียิปต์โบราณรู้จักใช้หนังสัตว์มา
เป็นร้อยๆปีก่อนคริสต์ศักราช และเมื่อมีการเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เหตุการณ์ต่างๆได้ถูกบันทึกไว้บน
แผ่นหนัง ซึ่งมีมาต้ังแต่ 1,500 ปี ก่อนคริสต์ศักราช ตันฉบับของแผ่นหนังนั้นยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี 
และตีราคาค่าของหนังเท่ากับทองและงาช้าง โดยถือว่าแผ่นหนังเป็นของมีค่ามาก ควรค่าการถวายให้กษัตริย์
และเทพเจ้า แผ่นหนังท่ียังคงอยู่ในสภาพดีดีหลายแผนถูกค้นพบในสุสานเก่าแก่ของชาวอียิปต์ท่ีทราบกันดีว่ามี
อายุมากกว่า ๓,๐๐๐ ปีก่อนคริสต์ศักราชโดยเฉพาะรองเท้า “มอกกาซีน(Moccash)” ซึ่งเป็นรองเท้าท่ีมี
วีรกรรมวิธีแบบง่ายๆโดยหนังหน้า(Upper) จะห่อลงไปถึงด้านล่าง เป็นรองเท้าสําหรับใช้งานเล็กๆน้อยๆหรือ
งานเบาๆ เมื่อหนังสัตว์มีค่าเหมือนทองคํา ชาวอียิปต์ในสมัยบีบลิคาลใช้หนังสัตว์เป็นท่ีวางเท้า แต่เนื่องจาก
ราคาแพงและหายากมาก จึงมีแต่พระเจ้าฟาโรห์เท่านั้นท่ีสามารถหามาใช้ได้ 

 

กระดาษปาปีรุส และเครื่องเขียน 
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๒.  สมัยกรีก (Greek Period)  
 เมื่อประมาณ 800 ปีก่อนคริสต์ศักราช คําว่า “กรีก” เป็นคําเรียกชาวโรมันท่ีมีอารยะธรรม

เก่าแก่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีในพระคัมภีร์คริสต์ศาสนา มีการอ้างอิงมากมายเกี่ยวกับแผ่นหนังไว้เสมอ 
ในสมัยโรมันโบราณแผ่นหนังถูกนํามาใช้เป็นมาตรการทางการเงินของตนมาแล้วระยะเหนึ่ง เหมือนประเทศ
ต่างๆเกือบท่ัวโลก ท่ีใช้ทองคําเป็นมาตรการทางการเงิน  

 ปัจจุบันจากคําภาษาลาตินท่ีว่า “พีคัส (Pecus) ซึ่งมีความหมายว่า “หนังสัตว์ (Hide)” ใน
ภาษาอังกฤษการได้พัฒนาในระดับสูงขึ้น จากรูปแบบขดม้วนธรรมดาก็พัฒนาสู่ความงามอย่างมีฝีมือ ใน
วัฒนธรรมสายกรีก โรมัน และฮีบรู หรือ ฮิบรู หนังยังคงถูกใช้เป็นวัสดุในการทําม้วนหนังสือ  

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      โรมันสมัยซีซาร์ (Caesar) ได้ใช้หนังสัตว์เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวาง การฟอกหนังใน
สมัยนั้นพัฒนาไปอย่างมีคุณภาพ จากประวัติศาสตร์พบว่าอานม้าได้มีบทบาทสําคัญยิ่งต่ออัศวินและขุนพลใน
การทําสงครามเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นในสมัยซีซาร์ก็ยังได้ประดิษฐ์รองเท้าขึ้นใช้เพื่อแสดงตําแหน่งหน้าท่ี
ของนักรบและขุนนางอกีด้วย เช่น สมาชิกสภาสูงของโรมันสวมรองเท้าปลายงอนสีแดง ส่วนทหารของโรมันจะ

รองเท้าพระเจ้าฟาโรห์ 

ชาวฮิบรู 
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สวมหมวกซึ่งทําด้วยหนัง ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึง่ของเครื่องแบบ 
                        ในระหว่างศตวรรษที่ 13 มาร์โค โปโล (Marco Polo) นักเดินทางรอบโลกท่ีมีช่ือเสียง
จากเวนิส เมื่อเดินทางกลับจากประเทศจีน ได้เขียนบันทึกไว้ว่า “กุลไลข่าน (Kublai Khan)” ยอดนักรบแห่ง
มองไกล ผู้พิชิตดินแดนจีนได้หมดและได้ต้ังกรุงปักกิ่งเป็นเมืองหลวง ได้พักอยู่ในเต้นท์หนังและมีขนสัตว์ 
“เออร์บิน”คลุม ซึ่งชาวจีนในสมัยนั้นนิยมใช้หนังฟอกชนิดนิ่ม ตกแต่งด้วยสีฉูดฉาดทําเป็นเครื่องนุง่ห่มและท่ี
คลุมเตียง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
                       เครื่องนุ่งห่มท่ีใช้ในระหว่างศตวรรษท่ี 14 และ 15 มีท้ังเส้ือ กางเกงและรองเท้า ซึ่งมี
รูปร่างแปลกๆและพิสดาร ศิลปะการออกแบบและการตกแต่งได้เจริญก้าวหน้าไปมาก แม้ปกหนังสือก็ทําด้วย
หนังและสลักด้วยลวดลายอย่างสวยงาม ในระยะนี้ปรากฏว่าได้มีสมาคมการผลิตหนังเกิดขึ้น เพื่อให้การผลิต
สูงและในขณะเดียวกันได้เปิดการฝึกอบรม เยาวชนให้เกิดทักษะในงานช่างแขนงนี้ด้วย  
 
                        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           3. การใช้หนังสัตว์ในยุโรปสมัยเร่ิมแรก ก่อนการค้นพบทวีปอเมริกา ในแถบทวีปยุโรปรู้จักการใช้
หนังสัตว์เป็นอย่างดีแล้ว โดยได้ผลิตหนังสัตว์ออกมาสู่ตลาดจํานวนมาก และหนังได้ถูกใช้ประโยชน์อย่าง
กว้างขวางในสมัยกลาง มีผลให้อาชีพหนังได้รับความสนใจเป็นท่ีนิยมอย่างแพร่หลายของประชาชนจํานวน
มาก อาชีพช่างหนังมีความเจริญถึงขั้นมีการรวมตัวกันจัดต้ังสมาคมการค้าขึ้นในประเทศอังกฤษและฝรั่งเศส 

กุบไลข่าน กระโจมท่ีประทับ 

ปกหนังสือทําด้วยหนังสลักลวดลายสวยงาม 
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เพื่อรักษาผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนรักษามาตรฐานของหนังและคุณภาพด้านฝีมือ 
    ในสมัยกลาง  พวกช่างได้ใช้ทองคําบริสุทธิ์และเพชรพลอยตกแต่งลงบนหนัง เพื่อเป็น

เครื่องประดับร่างกาย การออกแบบลวดลายสมัยนั้นส่วนมากเป็นแบบเรขาคณิต คือ มีเส้นตรงและวงกลมเป็น
พื้น การประดิษฐ์หนังแบบนี้ถูกปิดเป็นความลับอยู่นานถึง 500 ปี โดยพ่อจะถ่ายทอดความรู้ไปให้ลูกหลาน
ของตนเท่านั้น บุคคลอื่นไม่มีโอกาสท่ีจะได้รับการถ่ายทอด แม้แต่จะนั่งดูการทํางานก็ไม่ได้ ปิดเป็นความลับ
อย่างแท้จริง 

    ในศตวรรษที่  8-15 สมัยท่ีอาหรับและมัวร์ มีชัยชนะเหนือยุโรปตอนใต้นั้นได้ทําให้ความเจริญ
ทางประดิษฐ์หนังแผ่ไปถึงสเปนด้วย โดยท่ัวไปชาวสเปนเป็นคนสวยและน่ารัก เส้ือผ้าท่ีใช้มีสีสันสวยงามสะดุด
ตา อารมณ์เบิกบาน ด้วยเหตุนี้จึงทําให้งานประดิษฐ์หนังเจริญขึ้นและก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เช่น อานม้า 
รองเท้าบู๊ท เข็มขัด เครื่องประดับ ส่ิงเหล่านี้ทําให้เกิดสินค้าออกไปท่ัวโลกและนําเงินเข้าประเทศมากมายในแต่
ละปี  

 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
4. อเมริกากับศิลปะประเภทหนัง ในตอนต้นศตวรรษที่ 15 ชาวสเปนได้ติดตามชาวโปรตุเกสไปทํามาหากินใน
อเมริกา (New World) และได้นําความรู้ในการประดิษฐ์หนังสือพร้อมท้ังนําเครื่องมือไปด้วย ผู้บุกเบิกรุ่นแรก
นี้ได้เห็นใบไม้ ดอกไม้อันอ่อนช้อยย่ารักแบบเมืองร้อน จึงเกิดความเสน่หาในดอกไม้และได้เกิดแรงบันดาลใจให้
เปล่ียนแปลงการออกแบบลวดลายจากลีกษณะเส้นตรงและวงกลม มาเป็นรูปดอกไม้ ใบไม้ท่ีสวยงาม ซึ่งการ
เปล่ียนแปลงได้เกิดขึ้นอย่างช้าๆด้วยวิธีการใหม่ๆ โดยใช้เครื่องมือตอกลงไปบนหนังท่ีออกแบบไว้ เพือ่ให้มองดู
สวยงาม มีภาพเด่นออกมาในลักษณะภาพนูนเป็นสามมิติ  
 ความเจริญขึ้นของศิลปะสมัยใหม่ ได้ทําให้ผู้สนใจงานประดิษฐ์มากขึ้นและเครื่องมือตอกหนัง
แบบแปลกๆถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้ในปี ค.ศ.1904 ได้มีช่างภาพถ่ายภาพของ Mr.Ed Jolly ซึ่งเป็นช่าง
ประดิษฐ์หนังคนแรกใน Glasgow.Kentucky ไว้ ในขณะนั้นท่ีห้องทํางานของเขาไม่มีเครื่องมือเครื่องจักร 
นอกจากเครื่องมือหยาบๆท่ีทําขึ้นด้วยตนเอง แต่ในขณะนั้นชาวเมืองท้ังหมดต้องอาศัย Mr.Jolly เพียงคน
เดียวเกี่ยวกับงานซ่อมหนัง ต่อมาจึงได้ต้ังร้านรองเท้าขึ้นโดยใช้ช่ือว่า WCity Shoe Service”  
 ในปลายศตวรรษที่ 19 นักเคมีชาวอเมริกันค้นพบว่า การฟอกหนังด้วยเกลือโครเมียมแตกต่าง
จากการฟอกหนังด้วยวิธีการแบบเก่าท่ีใช้เปลือกไม้ และจากการทดลองต่างๆพิสูจน์ให้เห็นว่า หนังท่ีฟอกด้วย
วิธีการใหม่นี้ ต้องผ่านการทําความสะอาดด้วยสบู่และน้ํามัน ดังนั้นวิธกีารฟอกหนงัท่ีทันสมัยด้วยเกลือ

ปกหนังสือทําด้วยหนังสลักลวดลายประดับทองคํา 



15 
 

โครเมียมจึงได้มีการพัฒนาขึ้นและในไม่ช้าก็เป็นวิธท่ีีใช้กันมากท่ีสุดในการผลิตหนังฟอก  
 

 ในสมัยเดียวกันนี้ นักประดิษฐ์ชาวอเมริกันได้ประดิษฐ์เครื่องจักรขึ้น ซึ่งทําให้วิธีการผลิตหนังฟอก
เปล่ียนแปลงไป นับต้ังแต่เครื่องจักรเข้ามามีบทบาทแทนการทําด้วยมือสินค้าท่ีผลิตได้เพิ่มจํานวนขึ้น 
ความสําคัญของเครื่องจักรอีกประการหนึ่งก็คือ สามารถผ่าแผ่นหนังให้บางได้ตามต้องการ ดังนั้นจึงทําให้ได้
แผ่นหนังเพิ่มข้ึนอย่างน้อยเป็นสองเท่าและมีเครื่องมืออื่นๆท่ีช่วยในการถอนขน ขูดเนื้อและทําความสะอาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. อินเดียนแดงกับศิลปะการประดิษฐ์หนัง ผู้เริ่มต้ังรกรากรุ่นแรกของอเมริกาได้พบว่า ชาว
อินเดียนแดงเจ้าของถิ่นเดิมหลายเผ่า มีความเช่ียวชาญในศิลปะอันเกี่ยวกับการประดิษฐ์หนังนี้อยู่มาก ส่ิงของ
ท่ีใช้หนังสัตว์ทําขึ้นมีเครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ท่ีปูนอนท่ีพักอาศัยและอื่นๆ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 

               วิธีฟอกหนังมีหลายอย่างแตกต่างกันไปตามอินเดียนแดงของแต่ละเผ่า เช่น เผ่าท่ีมีทักษะในศิลปะ
การทําหนังอย่างสูงคือ “เผ่านาวาโฮ (Navahos) มีความเช่ียวชาญทางทําลวดลาย ส่วน “เผ่าโคร(Crows)” มี
ความเช่ียวชาญทางฟอกหนัง ซึ่งส่วนมากใช้ผู้หญิงเป็นผู้ทํางานประเภทนี้ หนังสัตว์ที่ชาวอินเดียนแดงใช้และ
แนะนําใช้ชาวอเมริกันรุ่นบุกเบิกใช้ทําเป็นเครื่องนุ่งห่ม คือ “หนังกวาง”  
 

โรงฟอกหนงัโบราณ 

การแต่งกายและความเป็นอยู่ของชาวอินเดียน 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เนื้อหาในใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ (Content) จะต้องจัดทําขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับ
คลิปวีดีโอการสอน 

เผ่านาวาโฮ (Navahos) เผ่าโคร (Crows) 
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ใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 4 
ชื่อเร่ือง ประวัติงานเคร่ืองหนังของไทยยุคต่างๆ 

ประวัติเคร่ืองหนังไทย 
ยุคก่อนประวัติศาสตร์ในดินแดนไทย 
ยุคหินในประเทศไทย 
        1) ยุคหินเก่า (Old Stone Age - Paleolithic) มีอายุประมาณ 500,000-10,000 ปีมาแล้ว ใช้ครื่
องมือหินท่ีทําจากหินกรวดแม่น้ํา นํามากะเทาะอย่างหยาบ ๆ เพียงหน้าเดียว เพื่อนํามาใช้ในการดําเนินชีวิต มี
การอยู่รวมกันเป็นครอบครัวขนาดเล็ก เร่ร่อนตามฝูงสัตว์ พักอาศัยอยู่ในถ้ําหรือตามชะง่อนผา         

2) ยุคหินกลาง (Middle Stone Age) ประมาณ 10,000-6,000 ปี มาแล้ว ใช้เครื่องมือหินแบบฮัว
บินเนียน (Hoabinhian) คือ มีขนาดเล็กลงและใช้กับงานเฉพาะด้าน มีการทําเครื่องปั้นดินเผาแบบผิวเกล้ียง
ขัดมัน หรือมีลายเชือกทาบ วิถีการดําเนินชีวิตอยู่รวมเป็นกลุ่มใหญ่ขึ้น ยังไม่มีการตั้งถิ่นฐานท่ีแน่นอน เร่ร่อน
ไปตามแหล่งอาหาร มีการประกอบพิธีกรรมฝังศพ    

3) ยุคหินใหม่ (New Stone Age - Neolithic) ประมาณ 6,000-4,000 ปี มาแล้ว เครื่องมือหินมี
หลายแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์คือ ขวานหินขัด มีการทําเครื่องจักรสาน ทอผ้า สามารถทําเครื่องปั้นดินเผาท่ีมี
คุณภาพดีข้ึน มีเครื่องมือล่าสัตว์ เช่น เบ็ดตกปลาจากกระดูกสัตว์  ต้ังหลักแหล่งอยู่รวมเป็นกลุ่มใหญ่ ใกล้ 
แหล่งน้ํา มีการแลกเปล่ียนค้าขาย ชุมชนขยายตัวได้รวดเร็ว เป็นสังคมขนาดใหญ่มากขึ้น  
ยุคโลหะยุคโลหะในประเทศไทยป 
ระเทศไทย1) ยุคสําริด (Bronze Age) ประมาณ 4,000-2,500 ปี มาแล้ว มีการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้ 
เครื่องประดับ จากสําริด (ทองแดงผสมดีบุก) ภาชนะดินเผามีหลายรูปแบบ หลายขนาด ตกแต่งลวดลายลงสี
แดง ยังคงมีการใช้เครื่องมือหิน เครื่องท่ีทําจากเปลือกหอยและกระดูกสัตว์ อยู่รวมกันเป็นชุมชน ทําการ
เพาะปลูกได้เอง มีระบบการปกครอง มีพิธีกรรมความเช่ือ เช่น การฝังศพ 

2) ยุคเหล็ก (Iron Age) ประมาณ 2,500-1,500 ปี มาแล้ว มีการสร้างเครื่องมือเครื่องใช้และอาวุธ
ด้วยเหล็กท่ีมีความแข็งแรงมากกว่าสําริด มีการสร้างอาวุธ ทําให้มีการแผ่อํานาจไปครอบครองชุมชนอื่น อยู่
รวมกันเป็นเมือง มีการขุดคูน้ํา คันดินล้อมรอบ ระบอบการปกครองพัฒนาขึ้น มีการประกอบพิธกีรรมตาม
ความเช่ือ มีการค้าขายแลกเปล่ียนกับดินแดนห่างไกล โดยใช้เรือและเกวียน ในบางเมืองได้พัฒนาเป็น
อาณาจักร 

 เครื่องหนังไทยสมัยต่างๆ โดยท่ัวไปจากการสันนิษฐานว่าชาวไทยอพยพมาจากยูนานทางภาคใต้ของ
ประเทศจีน ฉะนั้นวัฒนธรรมต่างๆจึงน่าจะถูกคนไทยท่ีอพยพได้นํามาใช้และถือปฏิบัติสืบต่อกันเรื่อยๆมาโดย
จะกล่าวถึงในสมัย 3 สมัย ดังนี้  
  6.1 สมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1800 – พ.ศ.1893)  
  6.2 สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.1893 - พ.ศ.2310) 
  6.3 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-ปัจจุบัน) 
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สมัยสุโขทัย (พ.ศ. 1800 - พ.ศ.1893) ความเจริญของบ้านเมืองในสมัยนัน้ยังไมรุ่่งเรืองมากนักท้ัง
ในด้ายการศึกษา วัฒนธรรม ศิลปกรรมและหัตถกรรม การอุตสาหกรรมก็มีเฉพาะในครัวเรือน  ถึงแม้จะรู้จัก
การประดิษฐ์หนังสัตว์เป็นของใช้มาแล้วเป็นอย่างดี แต่การใช้เครื่องหนังท่ีมีอยู่ยังเป็นไปตามธรรมชาติ คือ ใช้
หนังตากแห้งมาประดิษฐ์เป็นของใช้ เช่น ใช้หนังเสือสําหรับรองปูนั่ง ใช้หนังวัวหรือหนังควายทํากลอง เชือก
หนัง รองเท้าสําหรับเดินทางแบบง่ายๆ นอกจากนั้นนักรบในสมัยนี้ยังใช้หนังสัตว์ทําเครื่องโล่ไว้ปูองกนัดาบ
และหอกในสนามรบอีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

6.2 สมัยกรุงศรีอยุธยา (พ.ศ.1893 - พ.ศ.2310) ได้มีการค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น 
มีท้ังชาติในเอเชียและในยุโรป งานศิลปหัตถกรรมมีการต่ืนตัวเจริญแต่เครื่องหนังยังทรงตัวเพราะยัง
ไม่รู้จักคุณค่าของหนังอย่างแท้จริง ยังคงเล้ียงสัตว์ด้วยการใช้งานและใช้เนื้อบริโภค การฟอกหนังก็มี
เฉพาะเบื้องต้นคุณภาพยังไม่ดีพอ มีลักษณะแข็งกระด้าง หนังท่ีนํามาใช้งานส่วนใหญ่ได้มาจากซาก
สัตว์ที่ตายแล้วไม่ได้มาขากสัตว์ที่เล้ียงไว้เพื่อใช้หนัง แต่ในสมัยนี้ได้มีการประดิษฐ์หนังใช้เป็นเครื่องละ
เล่นเรียกว่า “หนังตะลุง” ซึ่งเข้าใจว่ามาจากชะวาได้เข้ามามีบทบาทในสมัยนี้ด้วยโดยเฉพาะทาง
ภาคใต้ของประเทศไทย  

 

 

 

 

 

 

  

 ส่วนการใช้ประโยชน์จากหนังยังคงใกล้เคียงกับสมัยสุโขทัยโดยใช้หนังควายชนิดหนา
ประดิษฐ์เป็นโล่ และในการทําสงครามต้องเดินทางไกลๆ จึงมีการนําหนังมาทําเป็นรองเท้าเพื่อใช้ในการ
เดินทาง 

 6.4 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ.2325-ปัจจุบัน) ความเจริญทางด้านวัตถุดิบมีมากขึ้น 

การรบของกษัตริย์สมัยสุโขทัย 

หนังตะลุง 
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การค้าขายกับต่างประเทศ ความสัมพันธ์ทั้งทางการเมืองและวัฒนธรรมก็มีมากข้ึน ฉะนั้นวัฒนธรรมพร้อมด้วย
ความรู้ต่างๆ จึงเจริญมากขึ้นไปด้วย 

 งานประดิษฐ์เครื่องหนังซึ่งชาวอเมริกันและชาวยุโรปนําเข้ามามีมากมายหลายอย่าง ชาว
จีนในสมัยนั้นจึงได้ลอกเลียนแบบเครื่องหนังเหล่านั้น ทําให้กิจการด้านเครื่องหนังเจริญเติบโตขึ้นตามลําดับ 
ท้ังการฟอกหนังและการทําผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป เช่น รองเท้า กระเป๋าสตางค์ กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าถือสตรี 
เข็มขัดและอื่นๆ  

 ในสมัยนี้หนังสัตว์มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจของประเทศ เพราะมีการเล้ียงสัตว์ เช่น โค 
กระบือ เพื่อใช้แรงงานในการทํากสิกรรมโดยตรงอย่างกว้างขวาง มีการบริโภคเนื้อสัตว์เป็นอาหารประเภท
หนึ่ง และจากการที่มีหนังสัตว์จํานวนมากและเหลือพอท่ีจะส่งไปขายต่างประเทศ ทําให้มีรายได้เข้าประเทศท่ี
สําคัญทางหนึ่ง และจากการท่ีมีหนังสัตว์อยู่มากจึงได้มีการต้ังโรงงานฟอกหนังขึ้นใช้เองในประเทศไทย โดย
เริ่มทําเป็นอุตสาหกรรมอย่างจริงจังเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๖๐ โดนชาวตะวันตกเป็นครั้งแรกท่ีต้ังโรงงานท่ี
จังหวัดธนบุรี (ปัจจุบันคือกรุงเทพมหานคร) แต่กิจการไม่เจริญมากนักจึงต้องล้มเลิกกิจการไป ต่อมาในปี พ.ศ.
๒๕๐๒ ชาวจีนได้เป็นผู้เริ่มกิจการฟอกหนังขึ้นมาใหม่ท้ังในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี แต่ถูกรัฐบาลใน
สมัยนั้นให้ย้ายโรงงานท้ังหมดไปอยู่ท่ีจังหวัดสมุทรปราการและทางรัฐบาลได้ต้ังองค์การฟอกหนังขึ้นมาแห่ง
หนึ่งท่ีตําบลกล้วยน้ําไท จังหวัดพระนคร ปัจจุบันได้ยุบไปแล้ว 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เนื้อหาในใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ (Content) จะต้องจัดทําขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับ
คลิปวีดีโอการสอน 

องค์การฟอกหนัง 
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สื่อประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 2 
ชื่อเร่ือง ประวัติงานเคร่ืองหนังสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ 
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สื่อประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 3 
ชื่อเร่ือง ประวัติเคร่ืองหนังยุคประวัติศาสตร์ 
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สื่อประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 3 
ชื่อเร่ือง ประวัติเคร่ืองหนังของไทยในยุคต่างๆ 
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 ใบงานประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 2-4 
ชื่อเร่ือง ประวัติงานเคร่ืองหนัง 

ใบงานประกอบการสอนออนไลน์ 
ให้นักเรียนศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลของงานเครื่องหนัง ในยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์มา 

อย่างน้อย  5 บรรทัด เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมและเกิดความเข้าใจในขณะท่ีเรียน 
 

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

ให้นักเรียนศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลของงานเครื่องหนัง ในยุคสมัยประวัติศาสตร์มา 
อย่างน้อย  5 บรรทัด เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมและเกิดความเข้าใจในขณะท่ีเรียน 
 

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

ให้นักเรียนศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูลของงานเครื่องหนังไทย พร้อมท้ังยกตัวอย่างงานหนัง 
มาอย่างน้อย 5 บรรทัด เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมและเกิดความเข้าใจในขณะท่ีเรียน 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 

หลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 2-4 
ชื่อเร่ือง ประวัติงานเคร่ืองหนัง 

ข้อสอบหลังเรียน  
ค าสั่ง 

ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบ จํานวน 10 ข้อ โดยเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1. มนุษย์โครมันยอง ใช้ประโยชน์จากหนังสัตว์ทําส่ิงใด 
 ก. ภาชนะอาหาร   ข. เช้ือเพลิง 
 ค. มุงหลังคากระท่อม  ง. เครื่องประดับ 
๒. มนุษย์ผิวดําในทวีปแอฟริกากลางใช้วิธีการใดในการแล่หนังสัตว์ให้เรียบและบางลง 
 ก. ใช้กระดูกสัตว์ขูด  ข. ใช้เครื่องมือหินขูด 
 ค. ใช้การตากแดดนานๆ  ง. ใช้การตรึงและทาเกลือ 
๓. ในสมัยหินใหม่ มนุษย์ได้ประดิษฐ์เครื่องมือในข้อใดท่ีใช้ในการเย็บหนังสัตว์ 
 ก. หินแหลม   ข. เข้ียวงู 
 ค. กระดูกสัตว์   ง. ไม้ชนิดแข็ง  
๔. ชาวเอสกิโม นิยมใช้หนังสัตว์มาทําส่ิงใด 
 ก. หลังคาท่ีอยู่อาศัย  ข. ทานเป็นยารักษาโรค 
 ค. เครื่องมือในการตกปลา ง. เครื่องรางของขลัง 
๕. ในยุคโลหะ มีการส่ิงใดท่ีทําจากหนังสัตว์เพื่อประโยชน์ในการส่ือสารเป็นสัญญาณ 
 ก. โทน    ข. กระบอก 
 ค. กลอง    ง. ธนู  
6. เครื่องหนังในข้อใดท่ีถูกค้นพบในสุสานเก่าแก่ของชาวอียิปต์  
 ก. อานม้า   ข. รองเท้ามอกกาซีน 
 ค. สายธนู   ง. ถุงหนังสัตว ์
๗. โรมันในสมัยซีซาร์ได้ใช้หนังสัตว์ในการประดิษฐ์ส่ิงใดเพื่อบ่งบอกตําแหน่งหน้าท่ีของนักรบ 
 ก. สายธนู   ข. อานม้า 
 ค. รองเท้า   ง. โล่ 
๘. ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ได้มีวัฒนธรรมการประดิษฐ์หนังเป็นเครื่องละเล่นคือข้อใด 
 ก. มอญซ่อนผ้า   ข. หนังตะลุง 
 ค. เดินกะลา   ง. ละครนอก 
๙.  ในการทําสงครามของประวัติศาสตร์ นิยมใช้เครื่องหนังมาทําส่ิงใด 
 ก. รองเท้า   ข. โล่กําบัง 
 ค. เช้ือเพลิง   ง. เส้ือเกราะ  
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๑๐. โรงงานฟอกหนังแห่งแรกของไทย ต้ังอยู่ท่ีจังหวัดใด 
 ก. พระนครศรีอยุธยา  ข. สมุทรปราการ 
 ค. นนทบุรี   ง. กรุงเทพมหานคร  
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เรื่องที่ 5-7 

ชื่อเรื่อง โครงสร้างของหนังสัตว์/การเก็บรักษา
หนัง/การฟอกหนัง 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 5-7 
ชื่อเร่ือง โครงสร้างของหนังสัตว์/การเก็บรักษาหนัง/การฟอกหนัง 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
ค าสั่ง 

ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบ จํานวน 10 ข้อ โดยเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1.  สัตว์ขนาดใหญ่ ท่ีมีน้ําหนักหนังดิบมากกว่า 14 กิโลกรัม จัดอยู่ในหนังสัตวืประเภทใด ? 

ก.  ไฮด์  (Hide)                                      ข.  คิพ  (Kip)                               
ค.  สกิน (Skin)                                       ง.  บัฟ  (Buff) 

2.  โครงสร้างของหนังสัตว์ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?  
ก.  น้ํา เกลือ แร่ธาตุ และเลือด 
ข.  เกลือ โปรตีน แร่ธาตุ และเส้นใย 
ค.  น้ํา โปรตีน เกลือ และแร่ธาตุบางส่วน 
ง.  โปรตีน เกลือ น้ํา และเส้นใย 

3.  วิธีการฆ่าสัตว์ โดยท่ัวไปท่ีปฏิบัติกันมีอยู่กี่วิธี? 
ก.  2                ข.  3 
ค.  4                           ง.  5 

4.  หลักปฏิบัติท่ีดีในการฆ่าสัตว์  คือข้อใด ? 
 ก.  ให้สัตว์ได้พักผ่อนมีอิสระในการดื่มน้ํา 
 ข.  ให้สัตว์กินอาหารและน้ําด่ืมอย่างเต็มท่ี 
 ค.  ให้สัตว์เดินทางมาด้วยรถบรรทุกระยะไกล 
 ง.  ให้สัตว์มีความเหนื่อยล้าจากการเดิน 
5.  การตากหนังบนดินมีข้อเสียอย่างไร ? 

ก.  หนังมีรอยกัดของแมลง   ข.  หนังมีการหดตัวและมีรอยเกลือ 
ค.  หนังมีการหดตัวและมีรอยย่นมาก  ง.  หนังมีรอยย่นมากและมีรอยแมลงกัด 

6.  การเก็บรักษาหนังโดยการจุ่มน้ํายาใช้เวลาในการจุ่มลงกี่นาที ? 
ก.  1 - 2  นาที                        ข.  2 – 3  นาที 
ค.  3 – 4 นาที                      ง.  4 – 5  นาที 

7.  ขั้นตอนแรกที่ทําให้หนังคืนตัว ก่อนนําไปฟอกคือข้อใด ? 
 ก.  ล้างน้ําปูน     ข.  ล้างผิวหนัง 
 ค.  การแช่เกลือ                              ง.  การแช่น้ํา 
 
8.  การขึงหนังกับกรอบไม้ ควรมีวิธีการตากหนงัอย่างไร ? 

ก.  ตากในท่ีร่ม    ข.  ตากกลางแสงแดด  
ค.  ตากตอนกลางวัน    ง.  ตากตอนกลางคืน 
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9.  ข้อใดคือหนังอาบน้ํายา ? 
 ก.  นําหนังไปหมักเกลือแช่ไว้ 2-3วัน แล้วนําไปตาก 
 ข.  นําน้ํายามาทาหนังเสร็จแล้วนําไปขึงบนไม้ 
 ค.  นําหนังไปแช่ในบ่อ 1 วัน แล้วนําไปตาก 
    ง.  นําหนังไปจุ่มน้ํายาแล้วนําไปตาก   
10.  หนังท่ีนิยมนํามาดองเพื่อเป็นสินค้าออก คือหนังชนิดใด ? 
   ก.  หนังแพะ    ข.  หนังแกะ 
   ค.  หนังหมู                                  ง.  หนังวัวช้ันใน 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1.  (เฉลย  ก.)     
2.  (เฉลย  ค.) 
3.  (เฉลย  ข.) 
4.  (เฉลย  ก.) 
5.  (เฉลย  ค.) 
6.  (เฉลย  ข.) 
7.  (เฉลย  ง.) 
8.  (เฉลย  ก.) 
9.  (เฉลย  ง.) 
10.  (เฉลย  ข.) 
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ใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ 
รายวิชา ผลิตภัณฑ์งานหนังด้วยวัสดุทดแทน (1-6-3) รหัส 20309-2005 

หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 5-7 
ชื่อเร่ือง โครงสร้างของหนังสัตว์/การเก็บรักษาหนัง/การฟอกหนัง 

โครงสร้างของหนังสัตว์ 
 หนังสัตว์เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นผลพลอยได้จากการฆ่าสัตว์ เพื่อจะนําเนื้อหามาประกอบเป็นอาหารจาก
โรงฆ่าสัตว์และโรงงานทําอาหารกระป๋องต่างๆ ประโยชน์ท่ีได้จากหนังสัตว์สมบูรณ์นั้น จะต้องคํานึงถึงพื้นฐาน
และวิธีการเบ้ืองต้นท่ีจะได้หนังสัตว์เหล่านี้มา ซึ่งก็คือการฆ่าสัตว์ การถลกหนังออกจากตัวสัตว์ การรักษาหนัง
ดิบให้พ้นจากการทําลายแบคทีเรีย แมลงหรือสัตว์ ซึ่งจะทําให้คุณภาพของหนังดิบท่ีได้มานั้นคุณภาพไม่ดี 
ความสําคัญอีกประการหนึ่งคือ การแยกประเภทของหนังสัตว์ การฟอก การใช้สารเคมี โดยหนังสัตว์ส่วนใหญ่
ท่ีนิยมนํามาฟอก ได้แก่ หนังวัว ควาย หมู แกะ แพะ จระเข้ นกกระจอกเทศ กระต่ายและสัตว์เล้ือยคลาน
ต่างๆ ซึ่งหนังสัตว์ต่างๆเหล่านี้จะถูกแยกประเภทออกเป็น ๓ ประเภท คือ 

1. ไฮด์ (Hide) หมายถึง หนังสัตว์ที่เป็นประเภทสัตว์ขนาดใหญ่ น้ําหนักหนังดิบมากกว่า 14 กิโลกรัม 
เช่น วัว ควาย ม้า เป็นต้น 

2. คิพ (Kip) หมายถึง หนังสัตว์ที่เป็นประเภทเดียวกับสัตว์ขนาดใหญ่แต่อ่อนวัยกว่า น้ําหนักหนังดิบ 
๗-๑๔ กิโลกรัม  

3. สกิน (Skin) หมายถึง หนังสัตว์ท่ีเป็นประเภทหนังสัตว์ขนาดเล็ก น้ําหนักหนังดิบน้อยกว่า ๗ 
กิโลกรัม เช่น ลูกวัว แกะ แพะ จิงโจ้ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังวัว หนังแกะ 

หนังจระเข้ 

หนังจิงโจ้ 
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โครงสร้างของหนังสัตว์ ประกอบไปด้วยน้ํา โปรตีน เกลือและแร่ธาตุบางจําพวก ส่วนสําคัญท่ีจะนําไปฟอก 
ได้แก่ จําพวกโปรตีนต่างๆ ซึ่งโครงสร้างของโปรตีนในหนังสัตว์ ประกอบด้วยเส้นเอ็นและใยต่างๆท่ีมี
ความสัมพันธ์ประสานกับอย่างหนาแน่น(Collagen) โครงสร้างดังกล่าวจะแตกต่างไปตามชนิดของสัตว์ และ
แม้แต่สัตว์ตัวเดียวกัน โครงสร้างในส่วนต่างๆของหนังก็จะแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งพอจะจําแนกได้เป็น ๓ ส่วน
ใหญ่ๆ ดังนี้ 

1.หนังกําพร้า (Epidermis) คือ หนังท่ีหุ้มอยู่ภายนอกสุด ความหนาของหนังช้ันนี้ โดยท่ัวไปประมาณ 
0.5 – 2 เปอร์เซ็นต์ ของความหนาของหนังสัตว์ ท้ังนี้แล้วแต่ชนิดของหนัง 

2.หนังแท้   (Dermis หรือ corium) คือหนังส่วนท่ีจะนําไปฟอกหรือหนังส่วนท่ีอยู่ใต้หนังกําพร้า  ซึ่ง
ประกอบไปด้วยเส้นใยประสาทกันอยู่เป็นจํานวนมาก และมีความสัมพันธ์กันอย่างหนาแน่น ความหนาของ
หนังแท้ ประมาณ 95-98 เปอร์เซ็นต์ ของความหนาของสัตว์ 

3.หนังช้ันล่างท่ีติดกับเนื้อ (Hypodermis) คือหนังส่วนท่ีอยู่ใต้สุด หนังส่วนนี้ประกอบไปด้วยไขมัน
ส่วนต่างๆ ซึ่งค่ันอยู่ระหว่างเนื้อกับหนังสัตว์ โดยเฉล่ียแล้วมีความหนาประมาณ 1-5 เปอร์เซ็นต์ ของความ
หนาท้ังหมด 

โครงสร้างของหนังสัตว์ที่กล่าวมานี้  เพื่อให้ทราบถึงลักษณะของหนังเท่านั้น เพราะความสําคัญในการปฏิบัติท่ี
จะได้หนังท่ีมีคุณภาพดีนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือสมมติฐานดังกล่าว คือ การฆ่าสัตว์ การหล่ังเลือดออกจากสัตว์ 
การถลอกหนัง และการเก็บรักษาหนังสัตว์ก่อนนําไปฟอก 
 
การฆ่าสัตว์โดยทั่วไปที่ปฏิบัติกันอยู่มีด้วยกัน 3 วิธีคือ 
     1. การเชือด เป็นการใช้มีดตัดหลอดลมหรือทางเดินของเส้นโลหิตใหญ่ 
     2. การยิงด้วยปืนสปริง  เป็นการใช้ปืนสปริงยิงเข้าจากช่วงเขาโดยกระสุนจะผ่านเข้าไปในกะโหลกศีรษะ
และทะลุถึงส่วนสมอง 
     3. การฆ่าโดยใช้กระแสไฟฟ้า 

นอกจาก 3 วิธีดังกล่าว ยังมีอีกหลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับความชํานาญของคนในแต่ละท้องถิ่น ประเพณี 
และศาสนา แต่ข้อสําคัญในการฆ่าสัตว์ท่ีควรระวังนั้นขึ้นอยู่กับสภาพของสัตว์  คือไม่ฆ่าในขณะท่ีสัตว์เหนื่อย
ล้า เช่น สัตว์เดินทางมาด้วยเท้าหรือรถไฟ รถบรรทุกระยะทางไกลๆ เพราะในขณะท่ีเหนื่อยล้า เลือดในตัวจะ
ฉีดแรง ความร้อนในตัวสัตว์สูง ผลลัพธ์ก็คือได้เนื้อคุณภาพต่ํา การถลกหนังออกลําบาก หนังท่ีได้ไม่ดีเท่าท่ีควร 
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หลักปฏิบัติท่ีดีคือให้สัตว์ได้พักผ่อน มีอิสระในการดื่มน้ําอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง โดยไม่ให้หรือให้อาหารกินบ้าง
เล็กน้อยแล้วจึงนําไปฆ่า และการฆ่าควรฆ่าให้ตายในครั้งเดียว เพื่อท่ีสัตว์จะได้ไม่ทรมาน หลังจากการฆ่า
ดังกล่าวแล้วควรปล่อยให้เลือดไหลออกให้หมดโดยไม่ให้เปื้อนตัวสัตว์ จากนั้นจึงย้ายซากสัตว์ให้ห่างจากกอง
เลือดพอสมควร โดยการย้ายซากสัตว์นั้น ต้องระวังและหลีกเล่ียงการลากกับพื้น (Dragging) 
 การหลั่งเลือดหรือการเอาเลือดออก (Bleeding)      เนื่องจากการฆ่าสัตว์วิธีอื่นๆ ท่ีไม่ใช่การเชือด
คอนั้น เมื่อสัตว์ตายแล้วจะต้องนํามาเชือดคอโดยต้องกะให้ตรงหลอดเลือด (Artery) และเส้นเลือด (Vein) 
พอดี จากนั้นการหล่ังเลือดจะทําโดยชักตัวสัตว์ให้ส่วนหัวห้อยลงหรือให้หัวสัตว์เอียงตามพื้นลาด ท้ังนี้แล้วแต่
ความสะดวก ข้อสําคัญ คือ เลือดท่ีไหลออกมาอย่าปล่อยท้ิงไว้โดยไม่มีประโยชน์เพราะเลือดเป็นอาหารของ
เป็ด ไก่ สุกร สุนัขได้ โดยนําเลือดสดๆผสมกับรํา นําไปตากแดดให้แห้งแล้วนําไปเล้ียงสัตว์ได้เป็นอย่างดี 

การถลกหนัง (Flaying or Skinning)       ควรกระทําทันทีเมื่อหล่ังเลือดออกจากสัตว์หมดแล้ว 
ต้องแน่ในว่าสัตว์ได้ตายสนิทแล้ว ข้อพิสูจน์ง่ายๆคือ การสัมผัสท่ีตาของสัตว์ หากตาสัตว์เมื่อสัมผัสแล้วไม่มี 
ปฏิกิริยาใดๆ ก็เช่ือได้ว่าสัตว์ได้ตายสนิท จึงลงมือถลกหนังได้ทันทีโดยวิธีการถลกหนัง ควรเริ่มกรีดหรือกระทํา
จากทางด้านหัวโดยใช้มีดกรีดเป็นเส้นตรงจากใต้เขาไปถึงรูจมูกท้ังสองข้าง จากนั้นจึงเริ่มกรีดจากคอส่วนล่าง 
ตรงไปตามช่องท้องกึ่งกลางลําตัวเป็นเส้นตรง ไปจนถึงขาท้ังส่ีข้าง ใช้มีดหั่นช่วงต่อระหว่างกีบกับขา ซึ่งอยู่สูง
กว่าจุดเริ่มต้นของเล็บเล็กน้อยเมื่อห่ันเสร็จแล้วใช้มีดกรีดจากรอยหั่นด้านในของขาหน้า ตรงไปยังรอยหั่นของ
ขาหน้าอีกข้างหนึ่ง เมื่อห่ันและกรีดเสร็จจึงเริ่มถลกหนังออกโดยการเปิดต้นขาก่อน กระทําเรื่อยลงไปถึงส่วน
ท้องและควรระมัดระวังคมมีด อาจไปปาดถูกส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังได้ จากนั้นชักขาหลังท้ังสองขึ้น (Hoist 
Faying) ให้สูงพอดี โดยให้ส่วนหัวของสัตว์ติดอยู่กับพื้น การถลกเริ่มจากส่วนหางลงมาส่วนหลัง ส่วนไหล่ คอ 
ตามลําดับ สุดท้ายรวมหนังท้ังหมดให้ไปกองอยู่ระหว่างช่วงเขาทางท้ายทอย ใช้มีดเปิดตรงแก้ม หัว และตัด
ออกเป็นเสร็จวิธี 

การเก็บรักษาหนัง (Curing  or  Preservation) 
 

หนังฟอกท่ีดี  ต้องได้จากวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพ  ดังนั้นจึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องหาวิธีการเก็บรักษา  ให้
หนังท่ีได้คงอยู่และมีคุณภาพดีเหมือนถลกออกมาจากซากสัตว์ใหม่ๆ  ประโยชน์ของการรักษาหนังสัตว์พอ
จําแนกออกได้เป็น 3 ข้อ ดังนี้ 
 1. เป็นการเก็บรักษาไม่ให้เกิดการเน่าเป่ือย ปราศจากส่ิงรบกวน เช่น แบคทีเรียและแมลง 
 2. สามารถเก็บไว้ได้นานก่อนนําไปฟอก  เช่น  การเก็บไว้เพื่อรอเข้ากระบวนการฟอก 
 3. เพื่อจัดส่งไปขายในต่างประเทศ 
 ตามปกติหนังดิบท่ีถลกออกมาจากซากสัตว์  จะมีความช้ืนประมาณ 2 ใน 3 ของน้ําหนักหนังหรื อ
ประมาณ  65  เปอร์เซ็นต์  จากความช้ืนดังกล่าว หากปล่อยท้ิงไว้จะทําให้เกิดแบคทีเรียได้ง่าย เพราะปัจจัย
ของการเกิดและการขยายตัวของแบคทีเรียข้ึนอยู่กับปัจจัย ดังนี้ 
 1) หนังมีความช้ืนพอเหมาะ 
 2) มีอาหารของแบคทีเรียอย่างสมบูรณ์ 
 3) ส่ิงแวดล้อมและอุณหภูมิท่ีเหมาะสม 
 จากปัจจัยดังกล่าว ในประเทศท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 10 C (60 F ) หนังจะเกิดการเน่าและส่งกล่ิน
เหม็นภายใน 3 – 4 วัน  แต่ในประเทศอากาศร้อนช้ืนอย่างประเทศไทยท่ีมีอุณหภูมิประมาณ 38 C (100 F 
) หนังจะส่งกล่ินและเริ่มเน่าในระยะเวลา 12 ช่ัวโมง  ดังนั้นการรักษาหนังดิบเพื่อไม่ให้เกิดการเน่าเสีย  จึงได้
มีการค้นคว้าทดลองท่ีจะหาวิธีการท่ีง่าย  สะดวก  ประหยัดและให้มีคุณภาพดี  ซึ่งวิธีการต่างๆพอสรุปได้ 4 
วิธี คือ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,2514:9-22) 
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     การเก็บรักษาโดยวิธีตากแห้ง (Air-Drying) 
     การเก็บรักษาโดยวิธีอาบน้ํายา (Arsenated Hide & Skin ) 
     การเก็บโดยวิธีหมักเกลือ ( Salt Curing) 
     การเก็บรักษาโดยวิธีดอง ( Pickling) 
 
1. การเก็บรักษาโดยวิธีตากแห้ง  วิธีนี้เหมาะสําหรับชนบทท่ีอยู่ห่างไกลจากโรงงานฟอกหนังและในท้องถิ่นท่ี
ขาดเกลือ เพราะหนังแห้งมีน้ําหนักเบา (ประมาณ 40 – 45 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักหนังดิบ) สะดวกแก่การ
ขนส่ง เหมาะสําหรับส่งไปขายต่างประเทศมีวิธีการทําอยู่ 4 วิธี คือ 
 1.1 การตากบนพื้นดิน  เป็นการปูหนังบนพื้นดินกลางแดด เพื่อให้หนังแห้ง ข้อเสียก็คือ เมื่อหนังแห้ง
แล้วจะมีการหดตัวและรอยย่นมาก 
 1.2 การขึงหรือตากในกรอบไม้   วิธีนี้ควรตากในร่ม ซึ่งอากาศผ่านได้สะดวก การขึงในกรอบไม้ไม่
ควรให้ตึงเกินไปและต้องให้แสงแดดในตอนเช้าและตอนบ่ายส่องถึงได้ 
 1.3 การตากโดยวิธีพาดบนราวหรือลวด เป็นการพาดหนังบนเชือกหรือลวดท่ีขึงไว้หรือราวไม้ท่ีทําไว้ 
 1.4 การตากแบบทําเป็นเต็นท์ 
นอกจากนี้ยังอาจตอกขึงบนพื้นดิน แต่ส่ิงสําคัญท่ีควรระวังในการตากหนัง คือ 
 1. หนังต้องมีความสะอาด ปราศจากเลือดและส่ิงสกปรก 
 2. การตากควรทําในท่ีร่ม ซึ่งมีอุณหภูมิของความร้อนไม่มากเกินไป 
 3. การตากท่ีทําให้หนังแห้งเร็วเกินไป ความช้ืนภายในของหนังอาจมีอยู่ ไม่สามารถระเหยผ่านส่วนท่ี
แห้งภายนอกได้ ความช้ืนท่ีมีอยู่ภายในจะทําให้หนังส่วนในเน่าแต่หากการตากแห้งช้าเกินไปโดยเฉพาะในฤดู
ฝน หนังจะเน่าก่อนท่ีจะแห้ง ดังนั้นการตากจะต้องอาศัยประสบการณ์และความชํานาญเป็นส่ิงสําคัญ 
2. การเก็บรักษาโดยวิธีอาบน้ ายา เป็นวิธีหนึ่งของการตากแห้ง  จึงมีผู้ริเริ่มโดยการนําหนังจุ่มในน้ํายาเพื่อกัน
แมลงและสัตว์ โดยการจุ่มลงในน้ํายา 2 – 3 นาที จึงนําไปตากให้แห้งหรือหนังแห้งแล้วนํามาจุ่มหรือพ่นยา
ก่อนท่ีจะเก็บไว้ในโกดัง แต่วิธีแรกนิยมใช้มากท่ีสุด ซึ่งเรียกว่า “หนังอาบน้ํายา” 
3. การเก็บรักษาโดยวิธีการหมักเกลือ  แบ่งออกได้ 3 วิธี คือ 
 3.1 หนังใส่เกลือหรือหนังหมักเกลือ  หลังจากท่ีทําความสะอาดหนังดิบแล้ว นําหนังปูบนแผงไม้ท่ี
เตรียมไว้สูงจากพื้นประมาร 6 – 7 เซนติเมตร โดยนําด้านท้องหงายขึ้นแล้วใช้เกลือโรยให้ท่ัว ปริมาณของ
เกลือท่ีใช้ 30 – 40 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนักหนังดิบ เช่น วัว ควาย และใช้ 40-50 เปอร์เซ็นต์ของน้ําหนัก
หนังประเภทแพะ แกะ ลูกวัว เมื่อโรยเสร็จให้พับส่วนริมของหนังเข้ามาเพื่อปูองกันไม่ให้เกลือหล่นออกจาก
หนังและนําหนังดิบมาวางทับหนังท่ีใส่เกลือแล้วซ้อนกันให้เป็นกองสูงขึ้นไป แต่อย่าให้สูงมากเพราะไม่สะดวก
ต่อการทํางานและไม่ปลอดภัยในการตรวจสอบ อาจจะทําให้เกิดการเน่าเปื่อยขึ้นได้ ปล่อยไว้ 2–3 วัน จึงมา
ตรวจดูทีละแผ่นว่าเกลือท่ีใช้พอหรือไม่ หากไม่พอต้องใส่เพิ่มอีก ซึ่งเรียกว่าใส่เกลือครั้งท่ี 2 เก็บไว้ประมาณ               
5–7 วัน จากนั้นจึงนําไปเก็บไว้ในโกดังหรือห้องเย็นเพื่อรอเข้ากระบวนการฟอก 
 3.2 หนังเค็มตากแห้ง วิธีการทําเหมือนหนังหมักเกลือในวิธีแรกแต่เมื่อใส่เกลือ ครั้งท่ีหนึ่งและเกลือ
ซึมเข้าไปในเนื้อหนังดีแล้ว นําไปผ่ึงแดดให้แห้ง โดยจะให้ถูกแสงแดดโดยตรง หรือจะผ่ึงในท่ีร่มอย่างเดียวกับ
การทําหนังตากแห้ง สําหรับวิธีนี้เหมาะสําหรับภูมิประเทศท่ีอากาศแห้ง แต่ในประเทศท่ีมีความช้ืนสูงจะทําให้
เกลือละลายกลายเป็นน้ําและไหลออกจากหนังสัตว์ก่อนท่ีเกลือจะซึมเข้าไปถึงช้ันในของหนัง จึงมีการผสมสาร
ท่ีเป็นตัวดูดความช้ืนจากอากาศกับเกลือ เพื่อปูองกันความช้ืนท่ีจะไปละลายเกลือ 
 3.3 หนังหมักเกลือโดยวิธีแช่น้ําเกลือ เมื่อถลกหนังออกจากซากสัตว์ ถากไขมันออก ล้างให้สะอาด 
นําไปแช่ในน้ําเกลือเข้มข้นท่ีเตรียมไว้ ระยะเวลาการแช่ขึ้นอยู่กับขนาดความหนาของหนังสัตว์ตั้งแต่ 12 – 48 
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ช่ัวโมง เมื่อนําหนังขึ้นจากบ่อแล้วใช้เกลือเม็ดเล็กๆ โรยบนผิวหนังด้านเนื้อ จากนั้นพับหรือกองเก็บไว้สามารถ
เก็บไว้ได้ถึง 30 วันหรือมากกว่าโดยไม่เสียหายหรือเน่าเปื่อย สําหรับข้อดีในการเก็บรักษาโดยวิธีแช่น้ําเกลือ 
คือ  
 1) การรักษาทําได้รวดเร็วกว่าวิธีอื่นและปราศจากการเน่าเป่ือย 
 2) ไม่เกิดรอยเม็ดเกลืออย่างใช้เกลือโรย 
 3) เวลาฟอกไม่ต้องล้าง นําไปแช่น้ําได้ทันที 
 4) เมื่อฟอกเสร็จมีคุณสมบัติอ่อนนุ่มดีกว่าการเก็บรักษาด้วยวิธีอื่น 
 

เกลือที่ใช้ในการเกบ็รกัษาหนังสตัว์ ( Salt and Denatured Salt ) 
ส่วนมากเส้นผ่าศูนย์กลางของเม็ดเกลือไม่เกิน 6 มิลลิเมตร เพราะเกลือเม็ดโตจะดูดน้ําได้ช้ากว่าเกลือเม็ดเล็ก 
และจะทําให้หนังมีตําหนิเกิดรอยเม็ดเกลือ แต่หากใช้เกลือปุนจะเป็นการยากสําหรับแหล่งท่ีมีความช้ืนสูง 
เพราะความช้ืนจะทําให้เกลือปุนจับกันรวมตัวเป็นก้อนโตๆ ซึ่งไม่เหมาะ เกลือท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการรักษา
หนังควรมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2–3 มิลลิเมตร 
4. การเก็บรักษาโดยวิธีการดอง วิธีนี้จะทําในโรงงานฟอกหนังบางประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย ท่ี
นิยมดองหนังแกะส่งเป็นสินค้าออก การดองนี้ต้องผ่านกรรมวิธีหลายข้ัน เช่น แช่น้ําปูน ขูดขน ถากพังผืด ล้าง
น้ําปูน ล้างผิว เป็นต้น จึงไม่เหมาะกับชนบทท่ีห่างไกลตลาดเคมีภัณฑ์และเครื่องมือไม่พร้อม การดองหนัง
สามารถเก็บไว้ได้นานต้ังแต่ 3 เดือนหรือมากกว่านั้น  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เนื้อหาในใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ (Content) จะต้องจัดทําขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับ
คลิปวีดีโอการสอน 



65 
 

 

สื่อประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 5-7 
ชื่อเร่ือง โครงสร้างของหนังสัตว์/การเก็บรักษาหนัง/การฟอกหนัง 
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ใบงานประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ผลิตภัณฑ์งานหนังด้วยวัสดุทดแทน (1-6-3) รหัส 20309-2005 

หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 5-6 
ชื่อเร่ือง โครงสร้างของหนังสัตว์และการักษาหนัง 

 
1. ให้นักเรียน นักศึกษาสืบค้นข้อมูล และหาความเหมาะสมของโครงสร้างหนังสัตว์ 

1.1 ไฮด์ (Hide)  
หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.2 คีม (kip) 
หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

1.3 สกิล (skin) 
หมายถึง…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. ให้นักเรียน นักศึกษาเขียนอธิบายวิธีการ การเก็บรักษาหนังโดยวิธีตากแห้ง (Air-Drying) พอสังเขป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 5-7 
ชื่อเร่ือง โครงสร้างของหนังสัตว์/การเก็บรักษาหนัง/การฟอกหนัง 

แบบทดสอบหลังเรียน 
วิชาทฤษฎีเคร่ืองหนัง 

เร่ือง  โครงสร้างของหนังสัตว์/การเก็บรักษาหนัง/การฟอกหนัง 
ค าสั่ง 

ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบ จํานวน 10 ข้อ โดยเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1.  การแยกประเภทของหนังสัตว์ที่ฟอกด้วยการใช้สารเคมี แยกได้กี่ประเภท คืออะไรบ้าง ?  

ก.  3 ประเภท คือ Hide,Kip,Skin 
ข.  3 ประเภท คือ Kip,Skin,Deep 
ค.  2 ประเภท คือ Skin,Hide 
ง.  2 ประเภท คือ Deep,Kip 

2. สัตว์ขนาดเล็กท่ีมีน้ําหนักหนังดิบน้อยกว่า 7 กิโลกรัม จัดอยู่ในหนังสัตว์ประเภทใด ?   
ก.  ไฮด์  (Hide)             ข.  คิพ  (Kip) 

    ค.  สกิน  (Skin)                       ง.  ดีพ  (Deep) 
3. โครงสร้างของหนังสัตว์ ส่วนใดท่ีนําไปฟอก ? 
 ก. หนังกําพร้า    ข. หนังแท้ 
 ค. หนังช้ันล่าง    ง. หนังติดกับเนื้อ 
4. การถลกหนังสัตว์ ควรกระทําในขั้นตอนใด ? 
 ก. จับตัวสัตว์ให้ส่วนหัวห้อยลงสักครู่ 
 ข. สังเกตท่ีตาสัตว์ว่าตายสนิทแล้ว 
 ค. ทันทีเมื่อเลือดออกจากตัวสัตว์หมดแล้ว 
 ง. ท้ิงไว้ 2 ช่ัวโมงให้เลือดออกจากตัวสัตว์ 
5. ประโยชน์ของการรักษาหนังสัตว์ คืออะไร ? 
 ก. เก็บไว้ให้โรงงานครั้งละมากๆ  ข. เก็บไว้ได้นานก่อนนําไปฟอก 

ค. ทําให้ราคาของหนังสัตว์สูงขึ้น  ง. ทําให้หนังสัตว์มีผิวที่สวยงาม 
6. ขนาดของเกลือท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดในการรักษาหนังสัตว์คือข้อใด ? 
  ก. 2 – 3 มิลลิเมตร   ข. 3 – 4 มิลลิเมตร 
  ค. 4 – 5 มิลลิเมตร   ง.  5 – 6 มิลลิเมตร 
7. วิธีการเก็บรักษาหนังท่ีนิยมทํากันอย่างกว้างขวางคือข้อใด ? 
  ก. วิธีดอง    ข. วิธีจุ่มน้ํายา 
  ค. วิธีอาบน้ํายา    ง. วิธีหมักเกลือ 
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8. เกลือท่ีมีคุณภาพที่ดีท่ีสุด ในการนํามารักษาหนังสัตว์คือเกลือชนิดใด ? 

  ก. เกลือชมพู    ข. เกลือสินเธาว์ 
  ค. เกลือโครเซอร์    ง. เกลือเฟลอร์เดอเซล 
9.  หนังดิบของวัวและควายใช้ปริมาณเกลือ ในการหมักกี่เปอร์เซ็นของน้ําหนักหนงั 
  ก.  10 – 20 เปอร์เซ็นต์   ข.  20 – 30 เปอร์เซ็นต์ 
  ค.  30 – 40 เปอร์เซ็นต์   ง.  40 – 50 เปอร์เซ็นต์  
10.  วิธีการเก็บรักษาหนังดิบใช้วิธีใด เมื่อฟอกเสร็จแล้วจะมีคุณสมบัติท่ีอ่อนนุ่ม 
  ก.  แช่น้ําเกลือ        ข.  ดองหนัง 
  ค.  หมักหนัง                            ง.  จุ่มน้ํายา  
 

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

ชื่อเรื่อง การฟอกหนัง/คุณลักษณะของหนัง 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 8-10 
ชื่อเร่ือง การฟอกหนัง/คุณสมบัติของหนัง 

 
ค าสั่ง 

ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบ จํานวน 10 ข้อ โดยเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1.  การฟอกหนังหมายถึงอะไร ? 

ก.  การนําหนังดิบแช่น้ําปูนขาว                     
ข.  การทําหนังดิบไม่ให้เน่าเป่ือย                               
ค.  การนําหนังดิบแช่ในสารเคมี                     
ง.  การนําหนังดิบไปย้อมสี 

2.  การวัดขนาดของหนังสัตว์ โดยท่ัวไปใช้หน่วยวัดแบบใด ?  
ก.  ตารางฟุต                                          ข.  ตารางนิ้ว 
ค.  ตารางนิ้ว ตารางฟุต                              ง.  ตารางฟุต ตารางเซนติเมตร 

3.  ในการฟอกฟาดใช้วัตถุดิบชนิดใดในการฟอกหนัง? 
ก.  ขี้เถ้า                        ข.  ปูนขาว 
ค.  เปลือกไม้โอ๊ก                       ง.  เกลือโซเดียม 

4.  ในการฟอกโครม จะเติมสารชนิดใดเพื่อให้ทําปฏิกิริยากับหนัง ? 
 ก.  โซดาไฟ 
 ข.  โซเดียม 
 ค.  โซเดียมคลอไรด์ 
 ง.  โครเมียมซัลเฟต 
5.  การฟอกโครมแบบใช้ถังหมุนหนังจะแช่อยู่ในถังกี่ช่ัวโมง ? 

ก.  10 – 12 ช่ัวโมง       ข.  12 – 24 ช่ัวโมง 
ค.  24 – 36 ช่ัวโมง                ง.  24 – 48 ช่ัวโมง 

6.  การทาสีหนังนิยมทาสีหนังประเภทใด ? 
ก.  หนังท่ีมีความนิ่ม                        ข.  หนังฟอกฝาด 
ค.  หนังฟอกโครม                      ง.  หนังฟอกฝาด หนังฟอกโครม 

7.  หนังชนิดใดท่ีนิยมนํามาทําลวดลายด้วยวิธีการต่างๆและลงสีได้ ? 
 ก.  หนังวัวฟอกโครม     ข.  หนังวัวฟอกฝาด 
 ค.  หนังท่ีมีความนิ่ม                              ง.  หนังฟอกท่ีมีผิวเรียบ 
8.  ช้ันของหนังส่วนท่ีเท่าไหร่ เหมาะสําหรับนําไปทําเป็นซับในมากท่ีสุด ? 

ก.  ช้ันท่ี  1        ข.  ชันท่ี  2  
ค.  ช้ันท่ี  3        ง.  ช้ันท่ี  4 
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9.  หนังชนิดใดท่ีนิยมนํามาทําเป็นถุงมือหนัง ? 
 ก.  หนังลูกแกะ                                        ข.  หนังลูกควาย  
 ค.  หนังลูกหมู                                         ง.  หนังท่ีมีความนิ่ม       
10.  สาเหตุใดท่ีทําให้หนังเทียมเส่ือมสภาพเร็ว ? 
   ก.  ความร้อน    ข.  ความเย็น 
   ค.  ห้องอับช้ืน                                  ง.  การใช้งาน 
 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1.  (เฉลย  ข.)     
2.  (เฉลย  ง.) 
3.  (เฉลย  ค.) 
4.  (เฉลย  ง.) 
5.  (เฉลย  ง.) 
6.  (เฉลย  ค.) 
7.  (เฉลย  ข.) 
8.  (เฉลย  ข.) 
9.  (เฉลย  ก.) 
10.  (เฉลย  ก.) 
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ใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ 
รายวิชา ผลิตภัณฑ์งานหนังด้วยวัสดุทดแทน (1-6-3) รหัส 20309-2005 

หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 7-10 
ชื่อเร่ือง การฟอกหนัง และคุณสมบัติของหนัง 

 
ใบความรูป้ระกอบการสอนออนไลน์ 

การเตรียมหนังก่อนการฟอกและการฟอกหนัง 
หนังสัตว์ท่ีส่งไปยังโรงงานฟอกหนังจะมีลักษณะต่างๆกัน จากวิธีการเก็บรักษา เช่น หนังสัตว์ท่ี

ชําแหละออกมาจากตัวสัตว์ใหม่ๆ หนังหมักเกลือ หนังหมักเกลือตากแห้ง หนังตากแห้ง หนังอาบน้ํายาตาก
แห้ง หนังต่างๆ เหล่านี้เมื่อส่งถึงโรงงานฟอกหนังจะต้องแยกประเภท ชนิดและขนาดของหนัง เพื่อนําไปแช่น้ํา 
(Soaking) ให้หนังคืนตัวและอ่อนนุ่มจึงนําไปฟอก 

จุดประสงค์ของการนําหนังสัตว์ไปแช่น้ําคือ 
1. เพื่อทําความสะอาดหนัง (ล้างส่ิงสกปรก เลือด และเกลือท่ีทําในช่วงการเก็บรักษาหนัง) 
2. เพื่อให้หนังนิ่มและพองตัว คืนสู่สภาพเหมือนกับท่ีถลกออกมาจากตัวสัตว์ใหม่ๆ 
3. เพื่อให้ดูดซับสารเคมีต่างๆได้รวดเร็วขึ้น 
การแช่น้ําให้หนังนิ่มและพองตัว ขึ้นอยู่กับเวลา วิธีการ และสภาพของหนังสัตว์ท่ีจะแช่  ส่ิงสําคัญท่ี

ควรระมัดระวัง คือการทําลายของแบคทีเรีย ท่ีจะทําให้หนังเน่าในขณะท่ีทําการแช่ ซึ่งการแช่ท่ีถูกวิธีจะต้อง
แยกหนังสัตว์ออกเป็นแต่ละชนิด สภาพและขนาดของหนัง 
การแยกประเภทของหนัง 
     ต้องแยกตามวิธีการเก็บรักษา เช่น วิธีแช่หนังดิบ วิธีแช่หนังหมักเกลือ หรือหนังเค็ม วิธีแช่หนังตากแห้ง 
และหนังเค็มตากแห้ง เพราะต้องมีการเติมสารเคมี ปริมาณน้ําท่ีใช้และระยะเวลาในการแช่ต่างกัน การแช่หนัง
ให้คืนตัวจะต้องทําอย่างรอบคอบ หากหนังดิบเกิดการเน่าเสียต้ังแต่ขณะแช่น้ําจะส่งผลต่อหนังท่ีฟอกออกมามี
คุณภาพต่ํา จึงมีการคิดค้นวิธีการท่ีประหยัดและทําให้หนังมีคุณภาพดี โดยการใช้เครื่องจักรและปรับอุณหภูมิ
ของน้ําท่ีแช่ และใช้เคมีภัณฑ์ผสมน้ําในการแช่หนัง 

ขั้นตอนต่อมา คือการกําจัดขน (สําหรับหนังประเภทท่ีไม่ต้องการใช่ขน) เพื่อเปิดรูขุมขนให้เส้นใยของ
หนังได้ทําปฏิกิริยากับสารเคมีในขั้นการฟอกหนัง รวมถึงการแต่งขอบหรือริมแผ่นหนัง และการปรับความ
สม่ําเสมอของแผ่นหนัง 

ขั้นตอนการกําจัดขน เริ่มหลังจากนําหนังไปแช่น้ําล้างส่ิงสกปรกออกและปล่อยให้หนังคืนตัวตาม
ธรรมชาติในหมุน จากนั้นใส่สารเคมีโซเดียมซัลไฟล์ ปูนขาว และโซดาไฟ ลงปั่นในถังหมุน จะช่วยให้ขนหลุด
เร็วขึ้นหลังจากนําหนังท่ีขนหลุดออกจากถังหมุนแล้ว จึงใช้เครื่องจักรช่วยในการถากเนื้อ พังพืด ไขมัน ท่ีติด
ออกอยู่ให้หมด และอาจนํามาขูดด้วยมีดอีกครั้งเพื่อความเรียบร้อย หนังแต่ละผืนจะถูกวางบนคานและตัดเศษ
ท่ีไม่ต้องการออก เศษหนังท่ีถูกเฉือนออกสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการทํากาว ปุ๋ย อาหารสัตว์ และอื่นๆ 
จากนั้นนําหนังไปปรับความหนา และนําเข้าเครื่องผ่าหนังออกเป็นช้ันๆ (Splitting Machine) โดยผืนหนังจะ
ถูกบังคับให้เล่ือนไปตามลูกกล้ิง เครื่องจะผ่าแยกอย่างละเอียดถูกต้องต่างกันไม่ถึง 1/500 นิ้ว การผ่าแยก
เป็น 
ช้ันๆเพื่อให้ได้ความหนาของหนังท่ีเหมาะสมกับงานท่ีจะทําเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระเป๋า รองเท้า เบาะ เส้ือ 
การแยกช้ันหนังอาจแยกเป็น 
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       หนังช้ันผิวบน (Grain Side) 
       หนังช้ันกลาง (Deep Buff) 
       หนังท้อง (Flesh Side) 
       หนังท้อง ช้ันล่างสุด (Slap) 

หนังช้ันผิวบนจะมีคุณภาพดีท่ีสุด และลดหล่ันกันมา โดยหนังท้องส่วนใหญ่จะนําไปทําซับใน
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากนั้นนําไปล้างน้ําปูนและสารเคมีออกด้วยน้ําสะอาด ซึ่งสภาพของผืนหนังมีความพร้อมท่ีจะ
นําไปฟอกตามกระบวนการต่างๆได้ เพราะไม่มีเนื้อและขนติดอยู่ คงเหลือแต่สารเคมีมาแทนท่ี รูขุมขนของ
หนังได้ขยายตัวและไฟเบอร์ของหนังเตรียมพร้อมท่ีจะทําปฏิกิริยากับสารเคมีท่ีใช้ในการฟอกให้ซึมผ่านเข้าไป
ได้ 

คุณสมบัติของหนังสว่นต่างๆของหนังสัตว ์
 จากประวัติศาสตร์เริ่มแรกของมนุษย์  ได้นําหนังสัตว์มาใช้ในการปูองกันเท้าและร่างกายของตนเอง  
โดยใช้ติดต่อกันมานานหลายศตวรรษ  ในปัจจุบันนี้หนังสัตว์ยังคงเป็นวัสดุท่ีรู้จักกันดีท่ีสุดในการนํามาทําเป็น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์   ซึ่ ง ห นั ง สั ต ว์ ต่ า ง ๆ เ ห ล่ า นั้ น ไ ด้ ม า จ า ก สั ต ว์ ป ร ะ เ ภ ท  4 เ ท้ า
เช่น  วัว  ควาย  แพะ  แกะ  หมู  กวาง  กระต่าย  ม้า  ช้าง  ตุ๊กแก  ตะกวด  จระเข้   สัตว์ 2 
เท้า  เช่น  นกกระจอกเทศ  ไก่งวง  คางคก  สัตว์เล้ือยคลาน เช่นงู  สัตว์น้ํา  เช่น  ปลา  ปลาไหล  ปลา
กระเบน  ปลาฉลาม  ปลานิล  ปลากะพง 
 หนังที่ฟอกส่วนใหญ่จะมีอยู่ 2 ประเภท คือประเภทฟอกฝาด และประเภทฟอกโครม   ส่วนหนังท่ี
นํามาใช้ในการฟอก ข้ึนอยู่กับความต้องการของผู้บริโภค แต่ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทหนังวัว  หนังควาย  หนัง
หมู  หนังแกะและอื่นๆโดยนําท่ีนําไปฟอกจะแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือเป็นหนังท้ังตัวท่ีถลกออกมาจากซากสัตว์ 
และอีกลักษณะหนึ่งคือ มีการตัดแบ่งเป็น 2 ส่วนตามความยาวกึ่งกลางหลัง ท้ังนี้แล้วแต่ความต้องการของผู้
ส่ังทําหรือตามความต้องการของตลาดในการนําไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ 
 ส่วนต่างๆของหนัง จะแบ่งออกตามลักษณะรูปร่างสัตว์ซึ่งการตัดหนังส่วนต่างๆ ในการนําไปใช้งาน
หรือทําเป็นผลิตภัณฑ์จึงมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะงานรองเท้าเพราะมีผลต่อการสวมใส่ สําหรับงาน
ประเภทอื่นๆก็มีผลเช่นกันในการท่ีจะทําผลิตภัณฑ์ออกมาให้สวยงามมีคุณภาพซึ่งการแบ่งส่วนต่างๆของหนัง
จะแบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ 

1. ส่วนคอ (Neck) 
2. ส่วนไหล่ (Shoulder) 
3. ส่วนหลัง (Back) 
4. ส่วนท้อง (Belly) 
5. ส่วนขา (Shank) 

ส่วนต่างๆของพื้นหลังท้ัง 5 ส่วนนี้สามารถแบ่งตามคุณภาพของหนังในแต่ละผืนเพื่อประโยชน์ในการ
นําไปใช้งานได้ 4 ระดับ โดยเริ่มจากส่วนท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและรองลงไปดังนี้ 

1. ส่วนกลางหลังหรือส่วนล าตัว โดยเริ่มจากส่วนไหล่ลงมาถึงสะโพก เป็นหนังส่วนท่ีดีมี
คุณภาพดีท่ีสุด มีความยืดน้อย ผิวเรียบละเอียด 

2. ส่วนหลังค่อยมาทางด้านท้อง เป็นหนังส่วนท่ีมีคุณภาพดีรองลงมา มีความยืดมากกว่าใน
ส่วนกลางหลังและผิวเรียบละเอียดน้อยกว่า 

3. ส่วนไหล่ไปถึงส่วนคอ คุณภาพของหนังจะมีความยืดหยุ่นน้อย ผิวหยาบและแข็ง 
4. ส่วนท้องและส่วนขา คุณภาพของหนังจะมีความยืดมาก ผิวย่นเป็นรอยเส้น 

ส าหรับลักษณะการยืดของหนังสัตว์ โดยท่ัวไปจะมีความยืดมากทางด้านข้างตาม 
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ความกว้างของตัวสัตว์ คือ จากส่วนท้องด้านหนึ่งผ่านกลางหลังไปยังส่วนท้องอีกด้านหนึ่ง ส่วนด้านตามความ
ยาวของตัวสัตว์ คือ จากส่วนหัวถึงหาง จะมีความยืดอยู่บ้างแต่ไม่มาก 

จากท่ีกล่าวมาเป็นกระบวนการหลังจากการฟอกหนังแล้ว แต่ส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อ 
ส่วนต่างๆของหนังสัตว์ ต้ังแต่เริ่มแรกก่อนการฟอกมีหลายสาเหตุเช่นเดียวกันโดยแบ่งเป็นข้อเสียของหนังสัตว์
ได้ 2 ลักษณะคือ 

1. ขณะท่ีสัตว์มีชีวิตอยู่ 
2. ขณะท่ีสัตว์ไปแล้ว 

  ข้อเสียของสัตว์ขณะท่ีมีชีวิตอยู่  ได้แก่ อายุมาก เป็นโรค มีรอยขีดข่วน มีแผลเป็นถูกแมลง
เจาะกัด มีเห็บและเหา คุณสมบัติไม่ดี มีรอยตีตราเครื่องหมาย 
  ข้อเสียของสัตว์ที่ตายแล้ว อันเกิดจากมนุษย์และสัตว์ คือ ชําแหละไม่ดี รักษาไม่ดีเกิด
แบคทีเรียรบกวน แมลงและสัตว์ทําลาย 
  ดังนั้นการระมัดระวังและการปูองกันต้ังแต่ขณะสัตว์มีชีวิตอยู่ถึงขณะท่ีสัตว์ตายแล้วผ่าน
กระบวนการต่างๆ จึงนับว่าจําเป็นและสําคัญต่อส่วนต่างๆของหนังสัตว์เช่นกัน 
  นอกจากท่ีกล่าวมาท้ังหมด แล้วช้ันต่างๆของหนังในแต่ละผืนท่ีมีการผ่าออกในขั้นตอนของ
กระบวนการฟอกก็มีผลต่อการนําไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ เพราะถึงแม้จะมีส่วนต่างๆของหนังสัตว์เช่นเดียวกัน แต่
การผ่าแบ่งเป็นช้ันๆ ทําให้คุณภาพในช้ันรองๆลงไปมีคุณภาพด้อยกว่าส่วนต่างๆของผิวหนังช้ันแรกโดยรวม ซึ่ง
จะขอแบ่งออกเป็น 3 ช้ันเพื่อเห็นความแตกต่างดังนี้ 
 หนังชั้นที่ 1 คือหนังท่ีติดกับผิว เป็นหนังท่ีมีคุณภาพดี ผิวเรียบ อ่อนนุ่ม แต่มีความเหนียวฉีกขาดยาก 
นํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ได้คุณภาพดี 
 หนังชั้นที่ 2 คือหนังช้ันล่างลงไปจากช้ันท่ี 1 ความอ่อนนุ่มจะน้อย มีความยืด ฉีกขาดค่อนข้างง่าย 
ส่วนมากนําไปทําเป็นซับในหรือผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ต้องการความคงทนแข็งแรงมากนัก 
 หนังชั้นที่ 3 คือหนังท่ีอยู่ช้ันล่างลงไปติดกับเนื้อเป็นหนังท่ีมีคุณภาพต่ํา มีความเหนียวไม่มาก ฉีกขาด
ง่าย ลักษณะเนื้อหยาบ แข็งกระด้าง ราคาค่อนข้างถูก ส่วนมากนําไปทําเป็นซับใน 
ลักษณะของหนังแต่ละประเภท 
 การจัดแบ่งลักษณะหรือชนิดของหนัง โดยส่วนใหญ่จะคํานึงถึงความสําคัญของการนําไปใช้เป็นหลัก 
โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ 
 ประเภทท่ี 1 ได้แก่  หนังวัว  หนังแกะ หนังแพะ  หนังควาย  หนังสัตว์เล้ือยคลาน 
 ประเภทท่ี 2 ได้แก่  หนังหมู  หนังปลา  หนังสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา 
 ประเภทท่ี 3 ได้แก่  หนังเทียม  หรือวัสดุเทียมหนังท่ีไม่ใช่หนังสัตว์ 
ส าหรับหนังในประเภทที่ 1 เป็นหนังท่ีมีความสําคัญมากในการนํามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยมีการจัดแบ่ง
ลักษณะย่อยในสัตว์แต่ละประเภทดังนี้ 
  1. หนังวัว  มีการจัดแบ่งตามอายุคือ 
  1.1  หนังลูกวัวแรกเกิด 
  1.2 หนังลูกวัว 
  1.3 หนังวัวหนุ่ม 
  1.4 หนังวัวตัวผู้ –หนังวัวตัวเมีย 
 
 2. หนังแกะ หนังแพะ มีการจัดแบ่งเป็น 3 ลักษณะคือ 
  2.1  หนังลูกแพะ 
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  2.2  หนังแพะ 
  2.3  หนังแกะ 
 3. หนังสัตว์เลื้อยคลาน มีการจัดแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ 
  3.1  หนังจระเข้ 
  3.2 หนังงู 
  3.3 หนังตะกวด 
 การวัดขนาดของหนังสัตว์ ใน 2 ข้อแรก มีการวัดเป็นตารางฟุตกับตารางเซนติเมตร แต่สําหรับข้อ 
3 หนังสัตว์เล้ือยคลานจะวัดขนาดของหนังสัตว์ในลักษณะดังนี้ 

1. หนังจระเข้เล็กและหนังตะกวด จะวัดขนาดความกว้างของลําตัวเป็นนิ้ว 
2. หนังจระเข้กลางและจระเข้ใหญ่ จะวัดขนาดตามความยาวของลําตัวโดยจระเข้ใหญ่จะวัดเป็นฟุต 

ส่วนจระเข้กลางจะวัดเป็นนิ้ว 
3. หนังงู จะวัดขนาดตามความยาวของลําตัวเป็นนิ้ว 

ลักษณะของหนังฟอกประเภทต่างๆที่ควรทราบ สามารถแบ่งออกทั่วๆไปได้ 10 ประเภทดังนี้ 
1. หนังขน  ทําจากหนังวัว ควาย แพะ แกะฯลฯ กรรมวิธีการฟอกแบบติดขน  ฟอกฝาดหรือแบบผสม 
2. หนังใช้ในอุตสาหกรรม  ทําจากหนังแพะ  แกะ  วัว  ควาย  กรรมวิธีแบบการฟอกโครม ฟอกฝาด

หรือแบบผสม ใช้ทําหนังอานจักรยาน  หนังสายพาน  หนังอุดรูรั่ว  
3. หนังซับใน  ทําจากหนังวัว  ควาย  แพะ  แกะ  หมู  กรรมวิธีแบบฟอกโครม  ฟอกฝาดหรือแบบ

ผสม  ผ่าให้บาง ใช้ได้ท้ังหนังผิวหรือหนังกลับ (หนังช้ันรองจากหนังผิว) 
4. หนังถุงมือ ทําจากหนังลูกแพะ ลูกแกะ  ลูกวัว  สุนัข  กรรมวิธีแบบการฟอกโครมหรือแบบผสม หนัง

ต้องนิ่ม มีความยืดหยุ่นตัวดี ใช้ได้ท้ังหนังผิวและหนังกลับ 
5. หนังท ากระเป๋า ทําจากหนังวัว  ควาย  แพะ  แกะ  กรรมวิธีแบบการฟอกโครม  ฟอกฝาดหรือแบบ

ผสม ใช้ได้ท้ังผิวหรือหนังกลับ การทําสีมีหลายแบบตามแฟช่ัน 
6. หนังท าเฟอร์นิเจอร์  ทําจากหนังวัว  ควาย  ลูกวัว  แพะ  แกะ  กรรมวิธีแบบการฟอกโครม  ฟอก

ฝาดหรือแบบผสม หนังจะต้องนิ่มและสีเคลือบผิวต้องทนต่อการขัดสี ใช้หุ้มเบาะรถยนต์หรือ
เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ 

7. หนังท าเสื้อ ทําจากหนังวัว  ควาย  แพะ  แกะ  ใช้ได้ท้ังหนังผิว หนังกลับหรือหนังกลับฟอกติดขน 
กรรมวิธีแบบการฟอกโครม หรือแบบผสม  หนังจะต้องนิ่มและนํามาตัดเย็บเส้ือได้ 

8. หนังหน้ารองเท้า ทําจากหนังวัว  ควาย  แพะ  แกะ  กรรมวิธีแบบการฟอกโครมหรือแบบผสม ทําสี
แบบต่างๆ การทําผิวใช้วิธีแบบอัดลาย  แบบมันวาว  แบบผิวย่น ผิวกํามะหยี่  หนังกลับ  หนังกันน้ํา  

9. หนังพื้นรองเท้า  ทําจากหนังวัว  หนังควายชนิดหนา กรรมวิธีแบบการฟอกโครมหรือฟอกฝาด หนัง
ต้องมีความยืดหยุ่นดี 

10. หนังฟอกประเภทต่างๆ  เช่น  หนังหุ้มขอบหนังสือ หนังชามัวร์  ซึ่งทําจากหนังแพะ  แกะ  ผ่าบาง  
ใช้เช็ดเล็นส์หรือกระจก  และหนังหุ้มกล้องถ่ายรูป เป็นต้น 

คุณสมบัติและลักษณะของหนังเทียม 
 วิวัฒนาการของมนุษย์เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ทําให้ ส่ิงแปลกใหม่เกิดขึ้นอยู่ เสมอและในทาง
วิทยาศาสตร์ก็เช่นกัน ได้เจริญก้าวหน้าไปมาก จึงได้มีผู้คิดค้นผลิตวัสดุท่ีมีคุณสมบัติคล้ายกับหนังแท้ขึ้นมา
ทดแทน เพราะหนังแท้นับวันจะลดน้อยลงท้ังในส่วนของการเจริญเติบโตท่ีไม่ทันกับความต้องการของผู้ใช้ การ
ถูกรณรงค์จากกลุ่มและองค์กรต่างๆ ในการอนุรักษ์สัตว์ อีกท้ังหนังสัตว์มีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ จึงทําให้ต้องมีการ
ประดิษฐ์คิดค้นวัสดุขึ้นมาทดแทน 
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 “หนังเทียมหรือผ้าเทียมหนัง (Synthetic/Artificial or Imitation Leather)” ท่ีเห็นกันเป็นแผ่น
หรือเป็นม้วน มีให้เลือกมากมายหลายชนิด มีคุณสมบัติคล้ายกับหนังสัตว์จริง มีความอ่อนตัว พับงอ รับแรงดึง
ได้ดี ฉีกขาดยาก มีความยืดมากตามความกว้างของหน้าผ้า ไม่สกปรกง่าย หรือหากสกปรกสามารถทําความ
สะอาดได้ง่าย ไม่เปียกช้ืนและขึ้นรา ราคาไม่แพง แต่มีระยะเวลาในการใช้งาน ส่วนความคงทน อาจขึ้นอยู่กับ
ส่วนผสมของวัตถุดิบ แผ่นวัสดุเสริมแรง ลักษณะการใช้งานและการบํารุงรักษา เพราะความร้อนและแสงแดด  
เป็นส่ิงท่ีทําให้หนังเทียมเส่ือมสภาพเร็ว จึงไม่ควรนําผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากหนังเทียมไปไว้ในห้องท่ีอบและร้อน 
หากเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม่ควรนําไปใช้ภายนอก แม้ว่าหนังเทียมจะสกปรกยากหรือทําความสะอาดง่ายก็ตาม แต่
กับหมึกของปากกาลูกล่ืน ปากกาเมจิก  น้ํายาทาเล็บ ส่ิงเหล่านี้หนังเทียมสามารถรับรอยเป้ือนได้เป็นอย่างดี
และขจัดออกยากมาก หากมีรอยเป้ือนคราบสกปรกสามารถชําระล้างด้วยน้ําสะอาดผสมผงขัดและผงซักฟอก 
หรือจะใช้น้ํายาสําหรับขัดหนังโดยเฉพาะ ประการสําคัญอีกอย่างก็คือควรให้อยู่ห่างจากไฟเพราะหนงัเทียมติด
ไฟและเกิดการเผาไหม้ได้ง่าย 
 หนังเทียมที่ผลิตขายในปัจจุบัน และนํามาใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวางเพราะนอกจากคุณสมบัติ
ต่างๆ หนังเทียมยังสามารถทําพื้นผิวได้หลากหลายลักษณะ ท้ังผิวเรียบ ผิวด้าน ผิวเงามัน ผิวสะท้อนแสง และ
ยังเลียนแบบลักษณะของผิวหนังสัตว์ต่างๆ โดยปัจจุบันนี้ทําได้เหมือนกับหนังแท้มาก ซึ่งเมื่อนํามาทําเป็น
ผลิตภัณฑ์แล้วหลายชนิดไม่สามารถแยกความสามารถแยกความแตกต่างได้ 
 ลักษณะของหนังเทียม  โดยท่ัวไปด้านบนหรือด้านผิวของวัสดุเคลือบผิวและทําเป็นสี ลวดลาย หรือ
เลียนแบบหนังสัตว์ แต่หากพลิกดูด้านหลังจะเห็นเป็นแผ่นผ้าทอ โปร่งบ้าง ทึบบ้าง  แล้วแต่ลักษณะการ
นําไปใช้งาน การจําแนกคุณภาพของหนังเทียมอาศัยการจําแนกตามระดับคุณภาพของผ้าท่ีกรุด้านหลัง 
โดยท่ัวไปผ้าท่ีกรุด้านหลังจะเป็นผ้าทอเป็นลายขัด ลายสอง ผ้าถัก  และบางชนิดเป็นสักหลาด ยาง ซึ่งพอ
จําแนกลักษณะของหนังเทียม ได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ หนังเทียมโพลิยูริเทน หรือ หนังเทียมพีย ู
และหนังเทียมโพลิไวนิลคลอไรด์ หรือหนังเทียมพีวีซ ี

1. หนังเทียมพียู  หรือเรียกท่ัวไปว่า ผ้าพียู  หมายถึง  ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการเคลือบโพลิยูริเทน  
ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ท่ีใช้ผสมในสารเคลือบ นํามาเคลือบลงบนผ้าท่ีมีการสานอย่างแน่นหนาเป็นวัสดุรองพื้น
เสริมแรง ทําให้ไม่เปลืองกาว แต่เมื่อนํามาเผาไหม้เป็นผงขี้เถ้า มีหน้ากว้าง 36 และ 54 นิ้ว 

หนังเทียมพียู แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามชนิดของผ้าท่ีเป็นวัสดุรองพื้นเสริมแรง ดังนี้ 
(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,2532 : 2) 

ประเภท วัสดุรองพื้นเสริมแรง 
1 ผ้าทอลายสอง 
2 ผ้าทอลายขัด 
3 ผ้าถัก 
4 ผ้าไม่ทอ 

2. หนังเทียมพีวีซี  หรือเรียกท่ัวไปว่า “ผ้าพีวีซี” เป็นสารสงเคราะห์ชนิดหนึ่งท่ีเป็นผลพลอยได้
จากอุตสาหกรรมทางเคมี มีลักษณะเหมือนพลาสติกประเภทหนึ่งยืดหยุ่น ทนทานและเป็นเงามัน นํามา
เคลือบลงบนผ้าท่ีมีการสานกันอย่างโปร่งๆเป็นวัสดุรองพื้นเสริมแรง ทําให้ทากาวส้ินเปลืองมากกว่าผ้าพียู 
และกาวติดได้ไม่ดี แต่เมื่อนํามาเผาไฟจะไหม้ติดกัน เป็นก้อนเหมือนการเผาพลาสติก มีหน้ากว้าง 54 นิ้ว 
ลักษณะเป็นม้วน การซื้อขายคิดเป็นจํานวนหลา เหมาะสําหรับนํามาใช้บุหรือหุ้มเฟอร์นิเจอร์ส่วนประกอบ
ภายในรถยนต์ ผนังอาคาร เพดาน ลิฟต์ และอื่นๆ 
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หนังเทียมพีวีซี แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามชนิดของผ้าซึ่งเป็นวัสดุรองพื้นเสริมแรง ดังนี้ 

(สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม,2530 : 2) 
ประเภท วัสดุรองพื้นเสริมแรง 

1 ผ้าทอลายสอง 
2 ผ้าทอลายขัด 
3 ผ้าถักห่วงยืด 
4 ผ้าถักช้ันเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ เนื้อหาในใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ (Content) จะต้องจัดทําขึ้นใหม่ ให้สอดคล้องกับ
คลิปวีดีโอการสอน 
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สื่อประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 7-8 
ชื่อเร่ือง การฟอกหนัง 
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ใบงานประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ผลิตภัณฑ์งานหนังด้วยวัสดุทดแทน (1-6-3) รหัส 20309-2005 

หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 7-10 
ชื่อเร่ือง การฟอกหนังและคุณสมบัติของหนัง 

1.  ให้นักเรียน นักศึกษาเขียนอธิบายกรรมวิธีในการฟอกหนัง ฟอกฝาด และการฟอกหนังแบบโครม 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
2. ให้นักเรียน นักศึกษาเขียนยกตัวอย่างของคุณลักษณะของหนังแต่ละประเภทว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

ในการเลือกใช้มาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างน้อย 5 ประเภท 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 8-10 
ชื่อเร่ือง การฟอกหนัง/คุณลักษณะของหนัง 

แบบทดสอบหลังเรียน 
ค าสั่ง 

ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบ จํานวน 10 ข้อ โดยเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1.  การแยกประเภทของหนังสัตว์ที่ฟอกด้วยการใช้สารเคมี แยกได้กี่ประเภท คืออะไรบ้าง ?  

ก.  3 ประเภท คือ Hide,Kip,Skin 
ข.  3 ประเภท คือ Kip,Skin,Deep 
ค.  2 ประเภท คือ Skin,Hide 
ง.  2 ประเภท คือ Deep,Kip 

2. สัตว์ขนาดเล็กท่ีมีน้ําหนักหนังดิบน้อยกว่า 7 กิโลกรัม จัดอยู่ในหนังสัตว์ประเภทใด ?   
ก.  ไฮด์  (Hide)             ข.  คิพ  (Kip) 

    ค.  สกิน  (Skin)                       ง.  ดีพ  (Deep) 
3. โครงสร้างของหนังสัตว์ ส่วนใดท่ีนําไปฟอก ? 
 ก. หนังกําพร้า    ข. หนังแท้ 
 ค. หนังช้ันล่าง    ง. หนังติดกับเนื้อ 
4. การถลกหนังสัตว์ ควรกระทําในขั้นตอนใด ? 
 ก. จับตัวสัตว์ให้ส่วนหัวห้อยลงสักครู่ 
 ข. สังเกตท่ีตาสัตว์ว่าตายสนิทแล้ว 
 ค. ทันทีเมื่อเลือดออกจากตัวสัตว์หมดแล้ว 
 ง. ท้ิงไว้ 2 ช่ัวโมงให้เลือดออกจากตัวสัตว์ 
5. ประโยชน์ของการรักษาหนังสัตว์ คืออะไร ? 
 ก. เก็บไว้ให้โรงงานครั้งละมากๆ  ข. เก็บไว้ได้นานก่อนนําไปฟอก 

ค. ทําให้ราคาของหนังสัตว์สูงขึ้น  ง. ทําให้หนังสัตว์มีผิวที่สวยงาม 
6. ขนาดของเกลือท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดในการรักษาหนังสัตว์คือข้อใด ? 
  ก. 2 – 3 มิลลิเมตร   ข. 3 – 4 มิลลิเมตร 
  ค. 4 – 5 มิลลิเมตร   ง.  5 – 6 มิลลิเมตร 
7. วิธีการเก็บรักษาหนังท่ีนิยมทํากันอย่างกว้างขวางคือข้อใด ? 
  ก. วิธีดอง    ข. วิธีจุ่มน้ํายา 
  ค. วิธีอาบน้ํายา    ง. วิธีหมักเกลือ 
 
8. เกลือท่ีมีคุณภาพที่ดีท่ีสุด ในการนํามารักษาหนังสัตว์คือเกลือชนิดใด ? 

  ก. เกลือชมพู    ข. เกลือสินเธาว์ 
  ค. เกลือโครเซอร์    ง. เกลือเฟลอร์เดอเซล 
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9.  หนังดิบของวัวและควายใช้ปริมาณเกลือ ในการหมักกี่เปอร์เซ็นของน้ําหนักหนัง 
  ก.  10 – 20 เปอร์เซ็นต์   ข.  20 – 30 เปอร์เซ็นต์ 
  ค.  30 – 40 เปอร์เซ็นต์   ง.  40 – 50 เปอร์เซ็นต์  
10.  วิธีการเก็บรักษาหนังดิบใช้วิธีใด เมื่อฟอกเสร็จแล้วจะมีคุณสมบัติท่ีอ่อนนุ่ม 
  ก.  แช่น้ําเกลือ        ข.  ดองหนัง 
  ค.  หมักหนัง                            ง.  จุ่มน้ํายา  
 

    เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1.  (เฉลย  ก.)     
2.  (เฉลย  ค.) 
3.  (เฉลย  ข.) 
4.  (เฉลย  ค.) 
5.  (เฉลย  ข.) 
6.  (เฉลย  ก.) 
7.  (เฉลย  ง.) 
8.  (เฉลย  ข.) 
9.  (เฉลย  ค.) 
10.  (เฉลย  ก.) 
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เรื่องที่ 11-12 

ชื่อเรื่อง งานวัสดุ-อุปกรณ ์
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 11-12 
ชื่อเร่ือง งานวัสดุ-อุปกรณ์ 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
ค าสั่ง 

ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบ จํานวน 10 ข้อ โดยเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1.  น้ํายา DB111 มีประโยชน์อย่างไรในการผลิตงานหนัง  

ก.  ใช้เช็ดกาว                                         ข.  ใช้แช่ผ้าเคมี 
ค.  ใช้สําหรับทาพื้นรองเท้า                         ง.  ใช้สําหรับทากัดพื้นผิว 

2. เหตุใดจึงต้องใช้น้ํายา DB555 ทากัดพื้นผิวของช้ินงาน 
ก.  ทําให้กาวติดแน่น             ข.  ลดขั้นตอนการประกอบช้ินงาน 

    ค.  ทําให้กาวติดได้ดี                       ง.  พื้นผิวชิ้นงานมีความมัน 
3. สายวัดหรือเทปวัดท่ีนํามาใช้ในงานหนัง ควรเลือกใช้ความยาวเท่าไร จึงจะมีความเหมาะสมกับช้ินงาน 
    ก. 100 เซนติเมตร               ข. 120 เซนติเมตร 
    ค. 140 เซนติเมตร                 ง. 150 เซนติเมตร 
4. ข้อใดคือวิธีที่ถูกต้องท่ีสุดในการเก็บอุปกรณ์ช้ินเล็ก 
    ก. เก็บไว้ในตู้               
 ข. เก็บใส่กล่อง แล้วใส่ไว้ในตู้ให้เรียบร้อย 
    ค. เก็บไว้ในท่ีโล่งโปร่ง เพื่อปูองกันสนิม 
    ง. เก็บไว้บนโต๊ะปฎิบัติงาน เพื่อสะดวกในการใช้ 
5. อุปกรณ์ท่ีมีส่วนผสมมาจากทินเนอร์ หลังจากใช้งานแล้วควรเก็บรักษาอย่างไร 
    ก. เก็บไว้ในตู้     
    ข. เก็บไว้บนโต๊ะทํางาน 
    ค. เก็บให้ห่างจากเปลวไฟหรือความร้อนสูง     
    ง. เก็บใส่กล่องกระดาษ แล้วเก็บไว้ในตู้ให้มิดชิด 
6. หนังฟอกแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 
 ก. 2 ประเภท              ข. 3 ประเภท 
 ค. 4 ประเภท          ง.  5 ประเภท 
7. ปากกาวาดหนังมีลักษณะอย่างไร 
 ก. หมึกซึมสีน้ําเงิน        ข. หมึกลูกล่ืนสีขาว 
 ค. หมึกสีขาวสีเหลือง               ง. หมึกสีเงินหรือสีตะกั่ว 
8. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเปิด-ปิด ของตัวผลิตภัณฑ์ 
 ก. ซิป               ข. ตาไก่ 
 ค. กระดุม              ง. กระดุมแม่เหล็ก 
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9.  ด้ายท่ีนํามาเย็บผลิตภัณฑ์ในงานกระเป๋านิยมใช้เบอร์อะไรมากท่ีสุด 
 ก.  20              ข.  30 
 ค.  40                              ง.  50 
10.  การผลิตงานหนังโดยท่ัวไปควรเลือกใช้หนังประเภทใดดีท่ีสุด 
 ก.  หนังฟอก               ข.  หนังฟอกฟาด 
 ค.  หนังฟอกโครม                             ง.  หนังฟอกโครมทับฟาด  
 

    เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1.  (เฉลย  ข.)     
2.  (เฉลย  ค.) 
3.  (เฉลย  ง.) 
4.  (เฉลย  ข.) 
5.  (เฉลย  ค.) 
6.  (เฉลย  ก.) 
7.  (เฉลย  ง.) 
8.  (เฉลย  ข.) 
9.  (เฉลย  ข.) 
10.  (เฉลย  ค.) 
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ใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 11-12  
ชื่อเร่ือง วัสดุ-อุปกรณ์ 

วัสดุ-อุปกรณ์  
การปฏิบัติงานเครื่องหนังจําเป็นจะต้องรู้จัก วัสดุ อุปกรณ์  ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานว่ามีชนิดใดบ้างท่ีใช้

ในงานกระเป๋า ซึ่งจะต้องรู้จักวิธีการใช้ การดูแลรักษาวัสดุ อุปกรณ์  ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
รวมถึงรู้จักใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

1. หนังแท้ 
หนังท่ีได้มาจากสัตว์ ต้ังแต่สัตว์ที่มีขนาดเล็ก ไปถึงสัตว์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีกระบวนการฟอกหนงัด้วยกัน

อยู่ 2 ประเภท คือการฟอกฝาดกับฟอกโครม มีการตกแต่งผิวและสี ตามลักษณะของการเลือกไปใช้งาน  
1.1 การฟอกฟาด เป็นการฟอกโดยอาศัยสารละลายท่ีสกัดจากพืช ซึ่งเรียกว่า แทนนิน และส่วนใหญ่

สารละลายเหล่านี้ได้มาจากเปลือกไม้ ใบไม้และเมล็ด เช่น ต้นโอ๊ก เซสนัท 
1.2 การฟอกโครม เป็นการนําหนังสัตว์ที่ล้างปูนขาวเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดอง โดยใช้กรดและเกลือ

เพื่อปรับความเป็นกรด ด่างให้มีความเหมาะสมกับความต้องการ จากนั้นจึงเติมผงโครมหรือโครเมียมซัลเฟ
ตตามจํานวนท่ีกําหนด เพื่อให้หนังเปล่ียนสภาพจากหนังดิบเป็นหนังฟอก 

2. หนังเทียม 
มีลักษณะคล้ายหนังแท้ ทําขึ้นเพื่อทดแทนหนังแท้ท่ีมีราคาสูง ลักษณะของหนังเทียมมีให้เลือก

หลากหลายชนิด ด้านผิวของวัสดุเคลือบผิว ทําเป็นสี มีลวดลายด้านหลังจะทําเป็นผ้าทอลายท่ีกรุด้านหลัง บาง
ชนิดทําเป็นสักหลาด หรือเป็นยางซึ่งหนังเทียมท่ีจําแนกได้ 2ประเภท คือ 

2.1 หนังเทียมพียู หรือเรียกทั่วไปว่า ผ้าพียู หมายถึง ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการเคลือบโพลิยูริเทน ซึ่ง
เป็นสารสังเคราะห์ท่ีใช้ผสมในสารเคลือบ นํามาเคลือบลงบนผ้าท่ีมีการสานอย่างแน่นหนา 

2.2 หนังเทียมพีวีซี หรือเรียกท่ัวไปว่า ผ้าพีวีซี เป็นสารสังเคราะห์ชนิดหนึ่งท่ีเป็นผลพลอยได้จาก
อุตสาหกรรมทางเคมี มีลักษณะเหมือนพลาสติกประเภทหนึ่ง ยึดหยุ่น ทนทานและเป็นมันเงา นํามาเคลือบลง
บนผ้าท่ีมีการสานกันอย่างโปร่งๆ 

3. หนังซับใน 
ซับใน  คือวัสดุท่ีนํามาประกอบอยู่ด้านในของหนังหน้ารองเท้า  หรือด้านในของกระเป๋า  เพื่อให้

ช้ินงานมีความเรียบร้อยแข็งแรงทนทาน  ซับในท่ีนํามาประกอบในหนังหน้ารองเท้าได้  เช่น  หนังแท้  หนัง
เทียม  ผ้าดิบ  ผ้าสักหลาด  หรือกํามะหยี่  เป็นต้น     
 ท้ังนี้วัสดุท่ีนํามาทําเป็นซับในนั้นจะมีคุณภาพและลักษณะของหนังท่ีแตกต่างกันออกไปดังต่อไปนี ้ 

ซับในหนังแท้  มีลักษณะเหนียวนุ่มแข็งแรงทนทาน  มีราคาค่อนข้างสูงเหมาะแก่การนํามาใช้ในงาน
รองเท้า  มีหลายสีหลายชนิด  เช่น  หนังวัว  หนังหมู  และหนังแกะ  เป็นต้น 

ซับในหนังเทียม  มีลักษณะเหมือนกับหนังสังเคราะห์ท่ัวไป มีความเหนียวและทนทานพอสมควร  
ราคาค่อนข้างถูกมีหลายสีหลายชนิดให้เลือก  เหมาะกับงานหนังท่ีราคาค่อนข้างถูกหรือผู้ผลิตอาจจะมีทุนน้อย  
ในปัจจุบันจึงนิยมนําซับในหนังเทียมมาประกอบเป็นซับในกระเป๋า รองเท้า เป็นต้น 
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4. กาว 
เป็นสารสังเคราะห์ท่ีมีส่วนผสมของสารเคมีต่างๆ โดยท่ัวไปกาวที่ใช้ในงานเครื่องหนังจะมีลักษณะเป็น

ของเหลวหนืด สีเหลืองอ่อน หรือของเหลวใส ใช้สําหรับเช่ือมประสานวัสดุให้ติดกันโดยนํามาทาวัสดุท่ีต้องการ
ให้ติดกันนํามาประกอบกัน 

กาว คือสารธรรมชาติหรือสารสังเคราะห์ ท่ีใช้เช่ือมประสานวัสดุให้ติดกันโดยนํากาวมาทาวัสดุท้ัง 2 
ช้ิน ท่ีต้องการติด และนํามาประกอบกันเพื่อสามารถรับแรงดึงเมื่อนํามาติดกัน กาวมี 2 ประเภทด้วยกัน ดังนี ้

(1) กาวธรรมชาติ เช่น กาวหนังสัตว์ กาวกระดูกสัตว์  กาวพืชหรือกาวแปูง เป็นต้น  
(2) กาวสังเคราะห์ เช่น กาวอีพอกซีเรซิ่น กาวโพล่ี-แอซิเตท อีมัลช่ัน หรือรู้จักกันในนามของกาว “ลา

เท็กซ์” และกาวยาง เป็นต้น  
กาวชนิดท่ีนํามาใช้ในการทําผลิตภัณฑ์เครื่องหนังอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นประเภทของกาวสังเคราะห์

และอยู่ในชนิดของกาวยาง 
 กาวยางมีหลายชนิด สามารถเตรียมได้จากยางธรรมชาติ เช่น ยางพาราและยางสังเคราะห์ กาวชนิดนี้
มีความหนืดเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพาราท่ียังไม่นํามาอบให้แห้งและยางพาราธรรมดาแล้ว จะเกิด
การติดแน่นในตัวของยางเองเมื่อใช้แรงกดเพียงเล็กน้อย 
 จุดเด่นของกาวยาง คือ มีความยืดหยุ่นมากในช้ันกาว ทําให้สามารถดูดแรงต่างๆท่ีเกิดขึ้นโดย
ปราศจากการแตกหักในช้ันกาว แต่ยาวยางชนิดนี้ไม่สามารถรับแรงท่ีเกิดขึ้นอย่างรุนแรงได้  กาวยางหลาย
ชนิดมีความต้านทานต่อเปลวไฟ น้ํามันและสารเคมีชนิดอื่นๆ การแข็งตัวของกาวยางจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อ
สารละลายของกาวระเหยไปหมด และวัสดุท่ีติดกันด้วยกาวต้องการแรงอัดเพียงเล็กน้อย เนื่องจากคุณสมบัติ
ข้อนี้จึงมีช่ือเรียกกันว่า “อิมแพค” หรือ “คอนแทคแอดฮีสีบ” ปัจจุบันได้มีการพัฒนากาวชนิดท่ีแข็งตัวโดยใช้
ความร้อนทําให้ผลิตภัณฑ์ท่ีทาด้วยกาวชนิดนี้มีความทนทาน และต้านทานต่ออุณหภูมิท่ีสูงๆได้ รูปลักษณะ
ของกาวเป็นของเหลวจะเป็นของเหลวมีสีต่างๆกัน ใช้ประโยชน์โดยการทาภายในมีความต่อต้านต่อแดดและ
ฝนปานกลาง มีความต้านทานต่อการทําลายของแมลงและเช้ือรา มีความต้านทานต่อเปลวไฟ อายุของกาวท่ี
อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส หากเก็บในท่ีมิดชิดจะเก็บได้ไม่น้อยกว่า 12 เดือน ปริมาณกาวท่ีใช้อยู่ขึ้นอยู่กับ
ความเข้มข้นของเนื้อกาว และอุณหภูมิในการแข็งตัวของกาวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของห้อง แต่ระยะเวลาประกอบ
วัสดุท่ีทากาวใน 20 องศาเซลเซียส จะอยู่ท่ีประมาณ 20 นาที 
 กาวท่ีนิยมนํามาใช้ในงานหนัง แบ่งออกเป็น  3  ชนิดด้วยกัน  คือ  กาวเหลือง   กาวขาว  
และซังกาว   
 นอกจากคุณสมบัติต่างๆของกาวสังเคราะห์ท่ีกล่าวแล้ว หากจะเปรียบเทียบเฉพาะชนิดของกาวท่ีจะ
นํามาใช้ในการทาและติดช้ินส่วนต่างๆของเครื่องหนัง ในส่วนของการนําไปปฏิบัติงานแล้ว จะมีอยู่ 2 ลักษณะ
ด้วยกันคือ  
 1. กาวท่ีใช้สําหรับทาติดซับใน พับริมหรืออื่นๆท่ีไม่ต้องการ ความแข็งแรงทนทานมากเพราะต้อง
จะต้องนําไปเย็บประกอบอีกครั้ง กาวชนิดนี้ได้แก่ กาวในหรือท่ีรู้จักกันในช่ือ “ซังกาว” ซึ่งมีส่วนผสมของ
ยางพาราดิบกับน้ํามันเบนซิน ลักษณะของกาวจะเป็นของเหลวหนืดสีน้ําตาลอ่อน เมื่อติดแล้วลอกออกได้ไม่
ยาก กาวที่แห้งแล้วเนื้อกาวจะนิ่ม สามารถเช็ดกาวออกได้ง่ายและระเหยช้า 
 2. กาวท่ีใช้สําหรับทาประกอบรูปหรืออื่นๆ ท่ีต้องการความแข็งแรงทนทานมากขึ้น เพราะงานบาง
ลักษณะเมื่อทากาวชนิดนี้แล้วไม่ต้องนําไปเย็บประกอบอีกก็ได้ หรือสามารถทาติดพื้นรองเท้าและใช้ได้ทันที 
กาวชนิดนี้ได้แก่ “กาวนอก” หรือท่ีรู้จักกันในช่ือของ “กาวเหลือง หรือกาวขาว” ซึ่งมีส่วนผสมของานเคมี 
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ต่างๆ ลักษณะของกาวจะเป็นของเหลวหนืดสีเหลืองอ่อน และยังมีกาวพีวซีี ซึ่งใช้ในการยึดติดหนังเทียมชนิด
ต่างๆ พื้นพีวีซี พียู และวัสดุสังเคราะห์บางชนิด ลักษณะของกาวจะเป็นของเหลวหนืดใส เมื่อติดแล้วลอกออก
ได้ยาก กาวที่แห้งแล้วเนื้อกาวจะแข็ง เช็ดกาวออกได้ยากและระเหยได้เร็ว 
 5. แปรงทากาว 

ใช้สําหรับทากาวบนแผ่นหนังทุกชนิด  มีลักษณะเป็นด้ามแบน ด้ามแปรงทําด้วยไม้เนื้ออ่อน  เมื่อซื้อ
แปรงทากาวมาใช้ใหม่ๆ  ถ้าขนแปรงยาวมากเกินไปให้ตัดออกพอประมาณ เพื่อความสะดวกในขณะใช้งาน 
 ส่วนแปรงทากาวบางรุ่นก่อนจะใช้งาน ต้องใช้มีดเหลาปลายแปรง  เพื่อให้ขนแปรงยื่นออกมาแล้วตัด
ตกแต่งขนแปรง  เพื่อให้พร้อมท่ีจะใช้งานต่อไป 

6. ปากกาคาร์บอน (ปากกาวาดหนัง) 
มีลักษณะคล้ายปากกาลูกล่ืน ต่างกันตรงท่ีหมึกจะเป็นสีเงินหรือสีตะกั่ว มีอยู่  2 แบบ คือ แบบมีด้าม

หุ้มกับแบบท่ีมีเฉพาะไส้ปากกา ลักษณะการนํามาใช้งานเหมือนกันขึ้นอยู่กับความนิยมของผู้ใช้ หาซื้อได้เฉพาะ
ร้านขายอุปกรณ์ทางด้านเครื่องหนังเท่านั้น 

คุณสมบัติของปากกาคาร์บอน เหมาะสําหรับการวาดหนังฟอกโครมและหนังเทียม โดยเฉพาะหนังท่ีมี
สีเข้ม  การวาดไม่ต้องกดแรงเพราะน้ําหมึกติดง่าย หากกดแรงมากหนังจะเป็นรอย เส้นท่ีวาดจะใหญ่ หมึกติด
มากเกินไปอาจจะเย้ิมทําให้เปรอะเป้ือน และหากต้องการลบเส้นออกจะลบออกยากหรือลบแล้วยังมีรอยให้
เห็น สําหรับการลบรอยเส้นของปากกาคาร์บอน สามารถใช้ยางลบดินสอลบได้และหากลบออกไม่หมดสําหรับ
หนังฟอกโครมและหนังเทียมท่ีมีผิวมัน สามารถใช้ผ้า ฟองน้ําหรือสําลีชุปน้ํามันจักรเพียงเล็กน้อย เช็ดถูให้ออก
ได้ 

7. กระดุม 
เป็นอุปกรณ์สําคัญอย่างหนึ่งในการทําเครื่องหนัง โดยท่ัวไปจะมีอยู่ 2 ลักษณะ  
(1) กระดุมแบบท่ีมีหัวหรือกระดุมแบบธรรมดา มีจําหน่ายและใช้กันอยู่ท่ัวไป มีอยู่หลายขนาดและ

หลายแบบ เช่น กระดุม VT2 (ขนาดเล็ก) และ VT5 (ขนาดใหญ่)  กระดุมผ้าใบ หรือกระดุมหัวลาย 
คุณสมบัติ ทําด้วยโลหะ ใช้ในการ เปิด-ปิด มีจํานวน 4 ช้ิน ใน 1 ชุด  หัวกระดุมท่ีมองเห็นทําเป็นสี

ต่างๆให้สวยงาม เช่น สีดํา สีน้ําตาล สีเงิน สีทอง สีเหลือง สีชมพู สีแดง สีฟูา สีขาว สีรมดํา หัวกระดุมบาง
แบบจะทําเป็นรูปต่างๆ เช่น รูปใบไม้ รูปสัตว์ รูปอักษร กระดุมต่างๆเหล่านี้ นอกจากช่วยในการเปิด-ปิด เพื่อ
ประโยชน์ใช้สอย ยังช่วยในการเป็นเครื่องประดับตกแต่งได้อีกด้วย ในแต่ละชุดจะมี 4 ช้ิน โดยแบ่งเรียกเป็น 
2 ส่วน คือ ส่วนของฝากระดุม(กระดุมตัวเมีย) กับส่วนตรงข้าม(กระดุมตัวผู้) 

(2) กระดุมแบบท่ีไม่มีหัวหรือกระดุมแม่เหล็ก ท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไปมี 3 ขนาด  
คุณสมบัติ ทําด้วยโลหะ ช้ินส่วนท่ีเป็นหลุมจะเป็นแม่เหล็ก มีจํานวน 4 ช้ิน ใน 1 ชุด มีสีทอง สีเงิน สี

รมดํา ใช้ในการปิดเปิดเท่านั้น ไม่สามารถนําไปประดับตกแต่งได้เพราะตัวกระดุมจะถูกซ่อนอยู่ด้านใน 
ด้านหลังของตัวกระดุมจะเป็นโลหะแบนยื่นออกมา 2 ข้าง  

กระดุมแม่เหล็ก มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แล้วแต่การเลือกใช้ แต่ละชุดประกอบด้วย
ส่วนของกระดุมตัวผู้ 1 ช้ิน (ตัวกระดุมมีปุุมยื่นออกมา) กระดุมตัวเมีย 1 ช้ิน (ตัวกระดุมเป็นหลุม) และแปูนสํา
หนับขาของกระดุมตัวผู้กับขาของกระดุมตัวเมียยึดอย่างละ 1 ช้ิน 

8. ซิป 
เป็นอุปกรณ์ปิด-เปิดอีกชนิดหนึ่งท่ีมีการนํามาใช้ในการทําเครื่องหนังมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์

กระเป๋า รองเท้า เบาะและเบ็ดเตล็ดอื่นๆ  
คุณสมบัติ ฟันซิปท่ีนํามาใช้ในการทําเครื่องหนังมีท้ังชนิดท่ีเป็นไนลอน พลาสติก และทองเหลืองมี

ความแข็งแรง ไม่แตกง่าย แถบผ้าของซิปอ่อนไหวไปตามช้ินส่วนท่ีเย็บ มีมากมายหลายแบบ หลายขนาด 
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หลายสีและขนาดความยาวต่างๆกัน  
ส่วนประกอบของซิป ประกอบไปด้วย แถบผ้า ปั้มหัว หัวซิป ฟันซิปและปั้มท้าย หรือตัวกั้นหางซิป มี

ท้ังชนิดท่ีใส่หัวซิป สําเร็จรูป และชนิดท่ีเป็นซิปเส้นยาวนํามาตัดและใส่หัวซิปเอง 
9. ด้าย 
ด้าย ท่ีนํามาใช้สําหรับการเย็บในงานหนังมีหลายชนิด  ได้แก่  ด้ายฝูาย  ด้ายไนล่อน  และด้ายจาก

เส้นใยต่างๆ  ด้ายมีหลายสี  หลายขนาด เช่น เบอร์ 1,6,8,20,30  เป็นต้น 
การใช้งานของด้ายเบอร์ต่างๆมีดังนี้ 
ด้ายเบอร์  1  ใช้สําหรับการเย็บ  พื้นรองเท้า  ปลอกมีด  และซองปืน 

 ด้ายเบอร์  6,8  ใช้สําหรับการเย็บโชว์ตะเข็บของเส้นด้าย  เพื่อให้เกิดลวดลายในงานต่างๆ  เช่น  
รองเท้า  กระเป๋า  และเข็มขัด  เป็นต้น 
 ด้ายเบอร์  20,30  ใช้สําหรับการเย็บในงานเครื่องหนังท่ัวไป นิยมนํามาใช้ในการเย็บผลิตภัณฑ์
เครื่องหนังมากท่ีสุด 

10. หมุดย้ า 
เป็นอุปกรณ์สําคัญอย่างหนึ่งท่ีใช้กันอย่างแพร่หลายในการทํางานเครื่องหนัง ซึ่งมีอยู ่2 ลักษณะ 
(1.) ลักษณะหมุดย้ําท่ีมีหัวช้ินเดียว  ท่ีมีจําหน่ายและใช้กันอยู่ท่ัวไป จะมีอยู่ 2 ขนาด คือขนาดเล็ก

กับขนาดใหญ่ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นหมุดย้ําขนาดใดก็ตาม จะมีคุณสมบัติและวิธีการใช้ดังนี้ 
ทําด้วยโลหะ ใช้ในการยึดติดให้แน่น มีจํานวน 2 ช้ินใน1ชุด  ประกอบด้วยชิ้นที่เป็นส่วนหัวและมี

หลุมอยู่ด้านใน กับช้ินแปูนหรือช้ินฐานท่ีเรียกว่าขาหมุดย้ําโดยทําเป็นส่วนท่ียื่นออกมา 
หมุดย้ําท่ีมีหัวช้ินเดียวนี้หากเป็นขนาดเล็กจะมีขาหมุดย้ําชนิดเดียว คือ ขาส้ันแต่หากเป็นหมุดย้ํา

ขนาดใหญ่จะมีขาหมุดย้ําอยู่ 2 ชนิด คือ ท้ังขาส้ันและขายาว เพื่อช่วยในการยึดติดกับช้ินงานท่ีมีความหนา
มาก การติดยึดจะให้หัวของหมุดย้ําอยู่ด้านนอกของช้ินงาน 

(2.) ลักษณะหมุดย้ําท่ีมีหัวท้ัง 2 ช้ิน ท่ีมีจําหน่ายและใช้กันอยู่ท่ัวไป จะมีอยู่เพียงขนาดเดียว คือ 
ขนาดใหญ่ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ 

ทําด้วยโลหะ ใช้ในการยึดติดให้แน่นมีจํานวน  2 ช้ิน ใน 1 ชุด ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นหัวของหมุด
ท้ัง 2 ช้ิน เพียงแต่ช้ินหนึ่งจะมีหลุมอยู่ด้านในกับอีกช้ินจะเป็นส่วนท่ียื่นออกมาเหมือนขาหมุดย้ําในแบบแรก 
หมุดย้ําลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะทําเป็นสีทอง สีเงิน ไม่หลากหลายสีเหมือนหมุดย้ําในแบบแรก หมุดย้ําท่ีมีหัวท้ัง 
2 ช้ิน นี้นอกจากจะช่วยในการยึดติดให้แน่นเพื่อประโยชน์ใช้สอยแล้ว ยังช่วยในการเป็นเครื่องประดับตกแต่ง
ให้สวยงามได้อีกด้วย เนื่องจากตะเป็นเป็นหัวของหมุดท้ัง 2 ด้าน และท่ีมีจําหน่ายส่วนมากจะเป็นชนิดขาส้ัน 

คือส่วนบนและส่วนล่าง มีหลายขนาดขี้นอยู่กับการใช้งาน ซึ่งลักษณะของมุดย้ํามี 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะ และลักษณะหมุดย้ําท่ีมีหัวท้ังสองช้ินเมื่อตอกย้ําลงไปแล้วจะไม่สามารถแกะออกได้ 

11. ตาไก่ 
ส่วนมากใช้กับผลิตภัณฑ์รองเท้า กระเป๋าชนิดหูรูดและเบ็ดเตล็ดอื่นๆมีอยู่ 3ลักษณะคือ 
(1) ลักษณะตาไก่แบบตอกผ่า ทําด้วยโลหะใช้ในการยึดติดกับรูของช้ินงานเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและ

สวยงาม มีเพียงช้ินเดียว ด้านหน้าของตาไก่มีท้ังแบบเรียบและเป็นลายเส้น มีหลายสี เช่น สีดํา สีน้ําตาล สีเงิน 
สีทอง สีเหลือง สีชมพู สีแดง ส่วนด้านในท่ียื่นออกมาเป็นรูกลวง ตาไก่เหล่านี้ยังช่วยในการเป็นเครื่องประดับ
ตกแต่งได้อีกด้วย 

(2) ลักษณะตาไก่แบบตอกม้วน  ท่ีมีจําหน่ายและใช้กันอยู่ท่ัวไปจะมีอยู่หลายขนาด แต่ส่วนใหญ่จะ
เป็นขนาดกลางขึ้นไปถึงขนาดใหญ่ ทําด้วยโลหะมีท้ังชนิดท่ีเป็นเหล็กและอะลูมิเนียมใช้ในการยึดติดกับรูของ
ช้ินงาน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและสวยงาม ตาไก่ชนิดนี้มีความแน่นหนากว่าตาไก่แบบผ่า จะทําเป็นแบบ
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เรียบๆ ส่วนใหญ่จะมีสีทอง สีรมดํา และสีของอะลูมิเนียม มีจํานวน 2 ช้ิน ใน 1 ชุด คือ นอกจากตัวของตาไก่
แล้วยังมีแหวนอีก 1  

(3) ลักษณะตาไก่แบบหมุนเกลียว เป็นตาไก่ขนากใหญ่ใช้เฉพาะกับงานกระเป๋าสะพายชนิดหูรูด ทํา
ด้วยโลหะ ใช้ในการยึดติดกับรูของช้ินงานด้วยวิธีหมุนเกลียว รูปร่างของตาไก่เป็นแบบเรียบๆ ผิวมันเงา มีท้ังสี
ทอง สีเงิน มี 2 ช้ินใน 1 ชุด โดยลักษณะเหมือนนอต เพียงแต่ตรงกลางเป็นรูกลวงเหมือนตาไก่อื่นๆ ตาไก่
แบบหมุนเกลียวนี้ราคาค่อนข้างสูง แต่สามารถใช้เป็นเครื่องประดับตกแต่งไปในตัวของผลิตภัณฑ์ได้ด้วย 

12. น้ ายา DB 555 
เป็นน้ํายาท่ีนํามาใช้สําหรับการกัดพื้นผิวของวัสดุต่างๆ  เพื่อให้ความมันของพื้นผิวออกไป  เช่น  หนัง

เทียม  พีวีซี  พียูและพลาสติก  เป็นต้น   
 ใช้กาวทาบริเวณท่ีทากัดพื้นผิวไว้แล้วจะทําให้กาวยึดติดแน่นมากขึ้น  น้ํายาชนิดนี้ควรใช้ด้วยความ
ระมัดระวงั  อย่าให้น้ํายาถูกนิ้วมือเพราะน้ํายาจะกัดผิวหนังทําให้ผิวหนังเกิดการระคายเคืองได้   
 ดังนั้นในการใช้งานก็จะต้องใช้อุปกรณ์ในการทาท่ีมีด้าม   
 13. เทปกาว 

มีประโยชน์ในงานหนงัหลายอย่าง เช่น ใช้ในการสร้างแบบในงานรองเท้า ใช้ยึดแบบในการลอกลาย 
ใช้ประกอบยึดช้ินส่วนของแบบงานหนัง เทปกาวมีหลายขนาดสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสม   
 การใช้เทปกาวในงานรองเท้า คือนําเทปกาวมาพันกับหุ่นรองเท้าเพื่อสร้างแบบจากหุ่นรองเท้า  
จากนั้นนําแบบท่ีได้ไปตัดแบบและแยกแบบ 
 14. สายวัด 

สายวัดหรือเทปวัด  เป็นอุปกรณ์จําเป็นที่นํามาใช้ในงานหนงั ใช้สําหรับวัดสัดส่วนของหุ่นรองเท้าใน
การออกแบบรองเท้า  หรือวัดกําหนดสัดส่วนต่างๆ ของช้ินงาน เพื่อใช้ในงานการออกแบบ  ตัดแบบ 
 ดังนั้นสายจึงมีความจําเป็นในงานหนัง ใช้สายวัดสัดส่วนต่างๆท่ีมีความโค้ง  เว้า  นูน  เป็นต้น 
 15. บรรทัดเหล็ก 
 เป็นอุปกรณ์ท่ีนํามาใช้สําหรับ  การวัด  การลากเส้น  รองการกรีดหรือใช้ทาบเพื่อตัดแบบท่ีเป็น
เส้นตรง   
 ขนาดของบรรทัดเหล็กท่ีเหมาะกับการใช้งานรองเท้าขึ้นอยู่กับช้ินงานนั้นๆ  คือ  ขนาดความยาว  12  
นิ้ว  หรือ  30  เซ็นติเมตร  ในกรณีท่ีจําเป็นจะต้องตัดหนังเส้นยาว  หรือตัดหนังช้ินใหญ่ก็ควรใช้บรรทัดเหล็ก
ท่ีมีความยาวประมาณ  24  นิ้ว  หรือ  60  นิ้ว   
 16. แผ่นยางรองตัด 

ใช้สําหรับรองตัดแบบกระดาษและรองตัดหนัง  มีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีมีคุณสมบัติพิเศษคือ  
เมื่อใช้คัตเตอร์กรีดลงไปในเนื้อยาง  แล้วดึงคัตเตอร์ออก  เนื้อของแผ่นยางก็สามารถบีบกลับคืนตัวได้   
 แผ่นยางรองตัดใช้สําหรับการรองตัด  และรองกรีดเท่านั้น  ไม่ควรนํามารองทากาวหรือรองการเจาะ
ทุกชนิด  เพราะจะทําให้เกิดชํารุดและเสียหายได้ง่าย   
 17. เขียงรองตอก 
 ใช้สําหรับงานในลักษณะต่างๆ  เช่น  รองเจาะ  รองตอก  รองตัดหนัง  และรองปั้มตัดหนังของ
เครื่องจักรใหญ่  มีท้ังชนิดหนาและชนิดบาง  มีขนาดเล็กและขนาดใหญ่  มีน้ําหนักมาก  สามารถใช้งานได้  2  
ด้าน   
 การใช้งานเหมาะสําหรับการรองตัดหรือรองกรีด  และรองตอกของเครื่องมือต่างๆ  เช่น  ตุ๊ดตู่  เหล็ก
เจาะรูปต่างๆ  เป็นต้น    
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สื่อประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เรื่องที่ 11-12 
ช่ือเรื่อง วัสดุอุปกรณ ์
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ใบงานประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 11-12 
ชื่อเร่ือง วัสดุอุปกรณ์ 

   
ให้นักเรียนเขียนอธิบายวิธีการใช้คัตเตอร์ตัดชิ้นงานในลักษณะต่างๆ 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
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............................................................................................................................. .............................. 
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............................................................................................................................. .............................. 
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........................................................................................................................................................... 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 11-12 
ชื่อเร่ือง งานวัสดุ-อุปกรณ์ 

แบบทดสอบหลังเรียน 
ค าสั่ง 

ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบ จํานวน 10 ข้อ โดยเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1.  หนังวัวฟอกฟาด มีลักษณะของหนังอย่างไร  

ก.  ผิวเรียบ                                            ข.  มีหลายสี 
ค.  มีสีขาวนวล                                        ง.  มีสีน้ําตาลเข้ม 

2. หนังฟอกโครมในปัจจุบันมีการซื้อขายในลักษณะใด 
ก.  ตารางนิ้ว                       ข.  ตารางฟุต 

    ค.  ตารางหลา                       ง.  ตารางเดซิเมตร 
3. เพราะเหตุใด การม้วนเก็บผืนหนังจะต้องให้ผิวของหนังเข้าอยู่ด้านใน 
    ก. เพื่อไม่ให้หนังแตก               ข. เพื่อปูองกันการขีดข่วน 
    ค. เพื่อความเรียบร้อย              ง. เพื่อความสวยงาม 
4. การเย็บช้ินงานท่ีมีความหนา ควรใช้เส้นด้ายขนาดเบอร์ใด จึงจะมีความเหมาะสมกับช้ินงาน 
    ก. เบอร์ 1                     ข. เบอร์ 8 
    ค. เบอร์ 30                      ง. เบอร์ 50 
5. เพราะเหตุใดการตัดแบบงานหนังจึงต้องใช้แผ่นยางรองตัด 
    ก. ปูองกันการตัดผิดพลาด     
    ข. ปูองกันไม่ให้ใบมีดเสียคม 
    ค. ทําให้รอยตัดเรียบและสวยงาม     
    ง. ประหยัดใบมีดและแบบมีความเรียบร้อย 
6. กาวขาวเหมาะสําหรับนํามาใช้กับวัสดุประเภทใด 
 ก. หนังเทียม              ข. หนังแท้ 
 ค. หนังซับใน          ง.  หนังฟอก 
7. เทปกาวที่ใช้ในงานหนังมีประโยชน์อย่างไร 
 ก. ใช้สําหรับลอกลาย     ข. ใช้ประกอบแบบวาดหนัง 
 ค. ใช้ประกอบช้ินงาน              ง. ใช้ฟันหุ่นเพื่อการออกแบบรองเท้า 
8. ด้ายเบอร์ 30 เหมาะสําหรับการเย็บช้ินงานประเภทใดมากท่ีสุด 
 ก. ปลอกมีด               ข. ซองปืน 
 ค. กระเป๋า              ง. เข็มขัด 
9.  การทากาวประกอบซับในหนังหน้ารองเท้าหรือสําหรับงานพับริม นิยมใช้กาวชนิดใด 
 ก.  กาวขาว              ข.  ซังกาว 
 ค.  กาวเหลือง                      ง.  กาวธรรมชาติ 
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10.  อุปกรณ์ชนิดใดสามารถนํามาทําเป็นเครื่องประดับตกแต่งในผลิตภัณฑ์ได้ 
 ก.  หมุดย้ํา                         ข.  กระดุมแม่เหล็ก 
 ค.  กระดุมปิด-เปิด                             ง.  ตัวยัดปลายสาย  
 

    เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1.  (เฉลย  ค.)     
2.  (เฉลย  ง.) 
3.  (เฉลย  ข.) 
4.  (เฉลย  ก.) 
5.  (เฉลย  ง.) 
6.  (เฉลย  ก.) 
7.  (เฉลย  ง.) 
8.  (เฉลย  ค.) 
9.  (เฉลย  ข.) 
10.  (เฉลย  ก.) 
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เรื่องที่ 13-14  
ชื่อเรื่อง งานเครือ่งมือ-เครื่องจักร 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 13-14 
ชื่อเร่ือง งานเคร่ืองมือ-เคร่ืองจักร 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
ค าสั่ง 

ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบ จํานวน 10 ข้อ โดยเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1.  น้ํายา DB111 มีประโยชน์อย่างไรในการผลิตงานหนัง  

ก.  ใช้เช็ดกาว                                         ข.  ใช้แช่ผ้าเคมี 
ค.  ใช้สําหรับทาพื้นรองเท้า                         ง.  ใช้สําหรับทากัดพื้นผิว 

2. เหตุใดจึงต้องใช้น้ํายา DB555 ทากัดพื้นผิวของช้ินงาน 
ก.  ทําให้กาวติดแน่น             ข.  ลดขั้นตอนการประกอบช้ินงาน 

    ค.  ทําให้กาวติดได้ดี                       ง.  พื้นผิวชิ้นงานมีความมัน 
3. สายวัดหรือเทปวัดท่ีนํามาใช้ในงานหนัง ควรเลือกใช้ความยาวเท่าไร จึงจะมีความเหมาะสมกับช้ินงาน 
    ก. 100 เซนติเมตร               ข. 120 เซนติเมตร 
    ค. 140 เซนติเมตร                 ง. 150 เซนติเมตร 
4. ข้อใดคือวิธีที่ถูกต้องท่ีสุดในการเก็บอุปกรณ์ช้ินเล็ก 
    ก. เก็บไว้ในตู้               
 ข. เก็บใส่กล่อง แล้วใส่ไว้ในตู้ให้เรียบร้อย 
    ค. เก็บไว้ในท่ีโล่งโปร่ง เพื่อปูองกันสนิม 
    ง. เก็บไว้บนโต๊ะปฎิบัติงาน เพื่อสะดวกในการใช้ 
5. อุปกรณ์ท่ีมีส่วนผสมมาจากทินเนอร์ หลังจากใช้งานแล้วควรเก็บรักษาอย่างไร 
    ก. เก็บไว้ในตู้     
    ข. เก็บไว้บนโต๊ะทํางาน 
    ค. เก็บให้ห่างจากเปลวไฟหรือความร้อนสูง     
    ง. เก็บใส่กล่องกระดาษ แล้วเก็บไว้ในตู้ให้มิดชิด 
6. หนังฟอกแบ่งออกเป็นกี่ประเภท 
 ก. 2 ประเภท              ข. 3 ประเภท 
 ค. 4 ประเภท          ง.  5 ประเภท 
7. ปากกาวาดหนังมีลักษณะอย่างไร 
 ก. หมึกซึมสีน้ําเงิน        ข. หมึกลูกล่ืนสีขาว 
 ค. หมึกสีขาวสีเหลือง               ง. หมึกสีเงินหรือสีตะกั่ว 
8. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ท่ีใช้ในการเปิด-ปิด ของตัวผลิตภัณฑ์ 
 ก. ซิป               ข. ตาไก่ 
 ค. กระดุม              ง. กระดุมแม่เหล็ก 
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9.  ด้ายท่ีนํามาเย็บผลิตภัณฑ์ในงานกระเป๋านิมยมใช้เบอร์อะไรมากท่ีสุด 
 ก.  20              ข.  30 
 ค.  40                              ง.  50 
10.  การผลิตงานหนังโดยท่ัวไปควรเลือกใช้หนังประเภทใดดีท่ีสุด 
 ก.  หนังฟอก               ข.  หนังฟอกฟาด 
 ค.  หนังฟอกโครม                             ง.  หนังฟอกโครมทับฟาด  
 

    เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1.  (เฉลย  ค.)     
2.  (เฉลย  ข.) 
3.  (เฉลย  ก.) 
4.  (เฉลย  ง.) 
5.  (เฉลย  ก.) 
6.  (เฉลย  ก.) 
7.  (เฉลย  ก.) 
8.  (เฉลย  ค.) 
9.  (เฉลย  ข.) 
10.  (เฉลย  ข.) 
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ใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 13-14  
ชื่อเร่ือง งานเคร่ืองมือ-เคร่ืองจักร 

หน่วยที่ 13-14 
งานเคร่ืองมือ-เคร่ืองจักร 

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 
 การปฏิบัติงานเครื่องหนังจําเป็นจะต้องรู้จัก เครื่องมือ เครื่องจักรท่ีใช้ในการปฏิบัติงานว่ามีชนิด
ใดบ้างท่ีใช้ในงานหนัง ซึ่งจะต้องรู้จักวิธีการใช้ การดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมถึงรู้จักใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของงาน 

1. กรรไกร 
เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งท่ีมีความสําคัญและจําเป็นในการปฏิบัติงานเครื่องหนัง ลักษณะของกรรไกรท่ี

นํามาใช้ในการตัดหนังไม่เหมือนกรรไกรโดยท่ัวไป คือ กรรไกรตัดหนังจะมีส่วนท่ีโค้งงอเข้าเพียงด้านเดียว ส่วน
ด้านท่ีเหลือจะปล่อยเป็นหางยาวขึ้นไป เพื่อประโยชน์ในการตัดหนังท่ีมีความหนา เพราะนอกจากไม่เจ็บมือ
แล้ว หางกรรไกรยังสามารถช่วยในการผ่อนแรงได้ 

กรรไกรมีความเหมาะสมในการนํามาตัดวัสดุต่างๆ เช่น หนังฟอกโครม หนังเทียม หนังฟอกฟาดท่ีมี
ความหนาไม่มาก (ไม่ควรหนาเกิน 1.5 มิลลิเมตร) และไม่แข็ง เป็นต้น ลักษณะของช้ินงานท่ีตัด คือ ส่วนท่ีมี
ลักษณะโค้ง เว้า เส้นตรงท่ีไม่ยาวมาก และการตัดหรือแบ่งหนังให้ขาดออกจากกัน ก่อนท่ีจะมาตัดเก็บ
รายละเอียด ซึ่งมีความสะดวกโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆ มาช่วยในการรองตัด 

2. มีดเจียนหนัง 
ท่ีนิยมใช้ในปัจจุบันมี  2  ชนิดคือ  ชนิดมีด้าม  และชนิดไม่มีด้าม (มีดตรง)  แต่ละชนิดมีลักษณะการ

ใช้งานท่ีแตกต่างกันดังนี้ 
 มีดชนิดมีด้าม  เหมาะสําหรับในการตัดช้ินงานท่ีค่อนข้างหนา  เช่น  พื้นรองเท้า  พื้นโฟมและพื้นหนัง  
เป็นต้น 

มีดชนิดไม่มีด้าม(มีดตรง)  เหมาะสําหรับการตัดและเจียนช้ินงานท่ีค่อนข้างบาง  เช่น  ตัดพื้นใน (ซับ
ในพื้น)  ใช้เจียนริมหนัง  ใช้เจียนริมผ้าเคมี  หรือตัดวัสดุอย่างอื่นท่ีบาง เป็นต้น 

3. ค้อน 
ค้อนท่ีใช้ในงานหนัง มีรูปร่างต่างกนักับค้อนอื่นๆ ซึ่งการออกแบบรูปค้อนนั้นเพื่อประโยชน์โดยตรง

กับงาน  มีลักษณะหัวมนนูนและปลายค้อนจะแบนตรง 
ค้อน มีประโยชน์กับงานหนงัคือ  ใช้สําหรับทุบหรือตอกเพื่อประกอบช้ินส่วนต่างๆ  ค้อนท่ีใช้ในงาน

หนังนัน้มีลักษณะหัวค้อนกลมนูน  ส่วนหางค้อนจะแบนยาวไม่เหมือนกับค้อนของงานช่างอื่นๆ 
ค้อนขนาดเล็ก ใช้สําหรับงานช้ินเล็ก  และงานเบา  การตอกพับริมหนัง  

 ค้อนขนาดกลาง  ใช้ในการตอกหรือทุบเพื่อการเจาะรู  ของเหล็กเจาะท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มาก 
   ค้อนขนาดใหญ่  ใช้สําหรับในงานช้ินใหญ่ท่ีค่อนข้างหนัก  เช่น  ใช้ในการตอกวัสดุท่ีหนา  หรือทุบ
สําหรับการประกอบพื้นรองเท้า 
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4. คีมปากนกแก้ว 
คีม มีหลายขนาดด้วยกัน  และมีความสําคัญในงานหนังคือ  ใช้สําหรับดึงหนังหน้าขึ้นหุ่นรองเท้า  ใช้

ถอนตะปูในงานซ่อมรองเท้าและใช้ในงานเครื่องหนังต่างๆ ได้ 
 ควรมีการขัดแต่งปากของคีมก่อนการใช้งาน  เพื่อไม่ให้คีมมีความคม  อาจทําให้งานเสียหายได้ 

5. ตุ๊ดตู่ 
เหล็กเจาะรูกลม ภาษาช่างเรียก ตุ๊ดตู่  เป็นเครื่องมือท่ีมีลักษณะเป็นเหล็กแท่งกลมยาวปลายแหลม

คมตรงกลางจะเป็นรูกลวง ใช้สําหรับเจาะรู  ปลายด้านท่ีมีรูจะคมและเรียวเล็กกว่าปลายด้ามจับ เพื่อมี
ประสิทธิภาพในการเจาะหนังได้ง่าย  ขนาดของเครื่องมือมีหลายขนาดขึ้นอยู่กับการนํามาใช้งานและสามารถ
นํามาเจาะเป็นลวดลายได้ ลักษณะของเครื่องมือทําจากโลหะ คือ เหล็กชนิดแข็งและชุบสี มีท้ังสีดําและสี
บรอนซ์ มีให้เลือกหลายขนาด โดยเป็นแท่งกลมยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร สูงขึ้นไปจากรูเจาะประมาณ 
1 ใน 3 ของตัวเครื่องมือมีช่องกลวงยาวโดยเจียนท่ีตัวด้ามออกด้านหนึ่ง เพื่อเป็นสําหรับให้เศษหนังหรือวัสดุ
อื่นท่ีถูกเจาะหลุดออก  โดยช่องนี้มีขนาดแตกต่างกันไปตามขนาดของเครื่องมือต่อจากช่องกลวงจะเป็นเหล็กท่ี
มีความทึบตันปลายมนเล็กน้อย และท่ีตัวด้ามจับจะมีหมายเลขบอกขนาดของรูเจาะไว้ 

6. เหล็กตอกน า 
ทําจากโลหะ คือเหล็กชนิดแข็งและชุบดํามีความยาวใกล้เคียงกับเหล็กเจาะรูกลม เป็นการใช้ปลาย

แหลมแทรกลงไปบนหนัง หรือวัสดุท่ีตอกทําให้เป็นช่องเล็กๆตามขนาดของซี่เครื่องมือ โดยด้ามจับมีลักษณะ
กลม ปลายมนเล็กน้อย ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะแบนเฉียง มีความคมเรียกว่า ซี่ โดยมีต้ังแต่ 1 ซี่ ไปจนถึง 
10 ซี่ สําหรับปลายแบนเฉียงนี้มีอยู่ 2 ลักษณะคือ บางแท่งคมของซี่จะเฉียงไปทางซ้าย บางแท่งจะเฉียงไป
ทางขวา ยกเว้นชนิดซี่เดียวที่ปลายแบนตรง ถึงแม้ว่าปลายเฉียงของเครื่องมือจะมีผลกับการปฏิบัติงาน แต่
ไม่ได้ทําให้ช้ินงานเสียหายแต่อย่างใด ผู้ปฏิบัติสามารถเลือกใช้ได้ท้ังสองแบบ หน้าท่ีของเครื่องมือนี้มี 2 อย่าง
คือ ตอกนําเพื่อการถักริมและตอกนําเพื่อการเย็บด้วยเข็มขอ 

7. เหล็กดุนลาย 
เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่ง ท่ีใช้ในงานหัตถกรรมเครื่องหนัง มีคุณสมบัติในการทําลวดลายบนหนังให้

ชัดเจน สวยงามโดยเฉพาะกับหนังวัวฟอกฝาด มีลักษณะด้ามจับทําด้วยไม้ มีโลหะรัดปลายไม้ท้ังสองข้าง 
สําหรับปลายด้านหนึ่งเป็นโลหะกลมปลายมน ส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นโลหะกลมปลายแบนโค้ง 

8. ชุดตอกกระดุม 
เป็นเครื่องมือสําหรับตอกกระดุมยึดติดแน่นกับหนัง มีการใช้งานหลายแบบและขนาดต่างๆกัน 

ประกอบด้วยส่วนท่ีเป็นตัวผู้ กับตัวเมีย  
9. คัตเตอร์ 
เป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการตัดอีกชนิดหนึ่ง ท่ีมีความสําคัญและจําเป็นในการปฏิบัติงานเครื่องหนัง 

ลักษณะของคัตเตอร์ ท่ีจะนํามาใช้จะมีใบมีดอยู่ 2 แบบ คือใบมีดแบบ 30 องศา กับใบมีดแบบ 45 องศา ซึ่ง
ใบมีดท้ัง 2 แบบ จะมีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สําหรับด้ามจับ ควรหาซื้อชนิดท่ีบังคับใบมีดไม่ให้เล่ือนไป
มาได้ เพื่อสะดวกในการใช้งาน เพราะในขณะกรีดหรือตัดใบมีดอาจจะเล่ือนไปมาทําให้ช้ินงานเสียหายและเกิด
อันตรายได้ ตัวด้ามควรเลือกชนิดท่ีแข็งแรง โดยเฉพาะตรงปลายท่ีใบมีดเล่ือนเข้า-ออกต้องให้แข็งแรง มิฉะนั้น
จะมีผลต่อการตัดและอาจเกิดอันตรายได้ 

ลักษณะการจับและการเลือกใช้ ในการปฏิบัติงานจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะงานท่ีทํา เช่น 
การตัดแบบ การตัดหนัง เป็นต้น การใช้คัตเตอร์ต้องมีอุปกรณ์อื่นมาประกอบด้วย เช่น บรรทัดเหล็ก แผ่นรอง
ตัด เป็นต้น  
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10. เข็มขอ 
เป็นเครื่องมือท่ีช่วยในการเย็บช้ินส่วนเย็บประกอบรูป และเย็บให้เป็นลวดลายเพื่อความสวยงามและ

คงทน มีสวนประกอบสําคัญอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นไม้และส่วนท่ีเป็นโลหะ ส่วนท่ีเป็นไม้จะเป็นด้ามจับกลึง
เป็นรูปทรงกลมยาวเรียว  ส่วนท่ีเป็นโลหะเป็นส่วนของแท่งเข็มซึ่งทําจากเหล็กเป็นเส้นตรงยึดเข้าไปในตัวไม้ 
ส่วนท่ียื่นออกมามีความยาวประมาณ 4.5 เซนติเมตร จากปลายแหลมลงมาเป็นรอยบากเว้าเข้าไปสําหรับ
เกี่ยวด้าย มีอยู่ 3 ขนาด ตามขนาดของตัวด้ามเช่นกัน ขนาดของเข็มขอเล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 1-2 
มิลลิเมตร ขนาดกลางมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 2-3 มิลลิเมตร และขนาดใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ประมาณ 3-4 มิลลิเมตร 

11. เคร่ืองเจียน 
เป็นเครื่องท่ีใช้สําหรับงานเครื่องหนังโดยเฉพาะ หรือบางแห่งเรียกว่า เครื่องปอกหนัง  เพราะแต่เดิม

ต้องใช้เครื่องมือคือมีดท่ีมีความคมมากในการช่วยทํางาน ซึ่งทําได้ช้าและไม่รวดเร็ว การเจียนคือการเฉือนให้
ได้รูปตามท่ีต้องการเพราะหนังสัตว์ที่นํามาใช้การทําผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง เช่น รองเท้า กระเป๋า เข็มขัด หรือ
เบ็ดเตล็ดอื่นๆ บางส่วนต้องนํามาทําให้บางเพื่อความเหมาะสมในการพับ การต่อทาบ การเย็บและง่ายต่อการ
ประกอบรูปของผลิตภัณฑ์ ทําให้เกิดความสวยงาม ซึ่งการเจียนนั้นทําโดยเฉือนหรือตัดด้านในของผิววัสดุโดย
ให้ผิวคงอยู่ ส่วนเศษหรือช้ินส่วนด้านในจะถูกท้ิงลงมาใต้เครื่อง 

12. จักรอุตสาหกรรมแบบฐานเรียบ 
เป็นจักรประเภทหนึ่งท่ีใช้เป็นหลัก ต้องใช้จักรเย็บลักษณะนี้เป็นพื้นฐานคือ จักรเย็บ   อุตสาหกรรม

ฐานเรียบท่ีมีส่วนของหัวจักรและโรตารี่อยู่ในแท่นเดียวกัน ส่วนของตัวโต๊ะจักรอยู่ในแนวพืน้ผิวเดียวกัน มี
ลักษณะเป็นชนิดเข็มเดียว ฝีเข็มตรง นิยมใช้กันมากซึ่งการเย็บจักรผู้ใช้ควรรู้วิธีแก้ไขในเบ้ืองต้นก่อน เช่น 

 - ฝีเข็มกระโดด อาจเกิดจาก ใส่เข็มไม่เข้าท่ี,เข็มคด,ร้อยด้ายไม่ถูกต้องหรือการใช้เข็มเล็ก
หรือว่าเข็มโตกว่าขนาดของด้ายท่ีเย็บ 
 - ด้ายขาด อาจเกิดจาก ท่ีบังคับด้ายบนตึงเกินไป,ด้ายมีคุณภาพต่ําหรือเส่ือมคุณภาพ,รูเข็ม
หรือแปูนรูเข็มมีความคมเกินไป,ด้านท่ีใช้บน-ล่างผิดขนาดกัน 
 - เข็มหัก อาจเกิดจาก ดึงช้ินงานมาเกินไปขณะเย็บ,เข็มเล็กกว่าด้ายมาก,ตีนผีไม่ได้ระดับกับ
ช่องเข็มหรือไม่แน่น,เย็บวัสดุท่ีแข็งและมีสัน 

13. จักรอุตสาหกรรมแบบกระบอกต้ัง   
ใช้ในการเย็บช้ินงานท่ีมีลักษณะโค้ง เว้า  หรือ  เข้ารูปทรงต่างๆได้  เช่น  เย็บเข้ารูปกระเป๋า  หรือ

งานรองเท้า 
14.จักรอุตสาหกรรมแบบกระบอกนอน  
ใช้ในการเย็บช้ินงานท่ีมีลักษณะโค้ง เว้า  หรือ  เข้ารูปทรงกระบอกต่างๆได้  เช่น  เย็บเข้ารูปก้น

กระเป๋า  เย็บเข้ารูปต่างๆได้ตามลักษณะงาน   
15. เคร่ืองปั๊มตัด  
ใช้ในการปั๊มตัดช้ินงานหนังต่างๆได้ทุกประเภท  เช่น  กระเป๋า  รองเท้า 

ลักษณะการใช้งานมีปุุมกดสําหรับการปั๊มตัด สามารถตัดช้ินงานได้รวดเร็ว  เหมาะสําหรับใช้ในงาน
อุตสาหกรรม    
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สื่อประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เรื่องที่ 13-14 
ช่ือเรื่อง เครื่องมือ – เครื่องจกัร 
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ใบงานประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 13 - 14 
ชื่อเร่ือง เคร่ืองมือ-เคร่ืองจักร 

   
ให้นักเรียนเขียนอธิบายวิธีการลับมีดตัดหนัง ตามขั้นตอนโดยละเอียด 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 11-12 
ชื่อเร่ือง งานวัสดุ-อุปกรณ์ 

แบบทดสอบหลังเรียน 
ค าสั่ง 

ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบ จํานวน 10 ข้อ โดยเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1.  หนังวัวฟอกฟาด มีลักษณะของหนังอย่างไร  

ก.  ผิวเรียบ                                            ข.  มีหลายสี 
ค.  มีสีขาวนวล                                        ง.  มีสีน้ําตาลเข้ม 

2. หนังฟอกโครมในปัจจุบันมีการซื้อขายในลักษณะใด 
ก.  ตารางนิ้ว                       ข.  ตารางฟุต 

    ค.  ตารางหลา                       ง.  ตารางเดซิเมตร 
3. เพราะเหตุใด การม้วนเก็บผืนหนังจะต้องให้ผิวของหนังเข้าอยู่ด้านใน 
    ก. เพื่อไม่ให้หนังแตก               ข. เพื่อปูองกันการขีดข่วน 
    ค. เพื่อความเรียบร้อย              ง. เพื่อความสวยงาม 
4. การเย็บช้ินงานท่ีมีความหนา ควรใช้เส้นด้ายขนาดเบอร์ใด จึงจะมีความเหมาะสมกับช้ินงาน 
    ก. เบอร์ 1                     ข. เบอร์ 8 
    ค. เบอร์ 30                      ง. เบอร์ 50 
5. เพราะเหตุใดการตัดแบบงานหนังจึงต้องใช้แผ่นยางรองตัด 
    ก. ปูองกันการตัดผิดพลาด     
    ข. ปูองกันไม่ให้ใบมีดเสียคม 
    ค. ทําให้รอยตัดเรียบและสวยงาม     
    ง. ประหยัดใบมีดและแบบมีความเรียบร้อย 
6. กาวขาวเหมาะสําหรับนํามาใช้กับวัสดุประเภทใด 
 ก. หนังเทียม              ข. หนังแท้ 
 ค. หนังซับใน          ง.  หนังฟอก 
7. เทปกาวที่ใช้ในงานหนังมีประโยชน์อย่างไร 
 ก. ใช้สําหรับลอกลาย     ข. ใช้ประกอบแบบวาดหนัง 
 ค. ใช้ประกอบช้ินงาน              ง. ใช้ฟันหุ่นเพื่อการออกแบบรองเท้า 
8. ด้ายเบอร์ 30 เหมาะสําหรับการเย็บช้ินงานประเภทใดมากท่ีสุด 
 ก. ปลอกมีด               ข. ซองปืน 
 ค. กระเป๋า              ง. เข็มขัด 
9.  การทากาวประกอบซับในหนังหน้ารองเท้าหรือสําหรับงานพับริม นิยมใช้กาวชนิดใด 
 ก.  กาวขาว              ข.  ซังกาว 
 ค.  กาวเหลือง                      ง.  กาวธรรมชาติ 
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10.  อุปกรณ์ชนิดใดสามารถนํามาทําเป็นเครื่องประดับตกแต่งในผลิตภัณฑ์ได้ 
 ก.  หมุดย้ํา                         ข.  กระดุมแม่เหล็ก 
 ค.  กระดุมปิด-เปิด                             ง.  ตัวยัดปลายสาย  
 

    เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน 
1.  (เฉลย  ค.)     
2.  (เฉลย  ง.) 
3.  (เฉลย  ข.) 
4.  (เฉลย  ก.) 
5.  (เฉลย  ง.) 
6.  (เฉลย  ก.) 
7.  (เฉลย  ง.) 
8.  (เฉลย  ค.) 
9.  (เฉลย  ข.) 
10.  (เฉลย  ก.) 
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เรื่องที่ 15-16 ชื่อเรือ่ง งานหนัง  

และพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ปุา 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 15-16 
ชื่อเร่ือง งานหนัง และพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า 

แบบทดสอบก่อนเรียน 
ค าสั่ง 

ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบ จํานวน 10 ข้อ โดยเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1.  งานหนังแบ่งออกเป็นกี่ประเภท  

ก.  3 ประเภท                                         ข.  4 ประเภท 
ค.  5 ประเภท                                         ง.  6 ประเภท 

2. นักออกแบบจัดทํา Mood board เพื่ออะไร 
ก.  การออกแบบให้เข้ากับเทคโนโลยีในปัจจุบัน              
ข.  การออกแบบช้ินงานให้ตรงกับความต้องการของสังคม 

    ค.  การถ่ายทอดแนวความคิดของนักออกแบบเพียงฝุายเดียว                        
    ง.  การถ่ายทอดแนวความคิดคอนเซ็ปต์เพื่อส่ือสารให้กับลูกค้า 
3. ข้อใดเป็นการกําหนดสัดส่วนของการผลิตงานกระเป๋า 
    ก. การวาดรูปของงานกระเป๋าตามท่ีต้องการ                
    ข. การกําหนดความกว้าง ความยาว ของช้ินหนังช้ันหลัง 
    ค. การตัดแบบช้ินส่วนต่างๆและใช้กระดาษทรายขัดแต่ง                  
    ง. การกําหนดช้ินส่วนของแบบลงหุ่นโดยวาดตามท่ีกําหนด 
4. การผลิตกระเป๋า รองเท้า นิยมเลือกใช้หนังประเภทใดมากท่ีสุด 
    ก. หนังฟอก                                          ข. หนังฟอกฝาด 
    ค. หนังฟอกโครม                                    ง. หนังฟอกโครมทับฝาด 
5. การเก็บรักษาผืนหนังไม่ให้มีรอยขีดข่วนต้องทําอย่างไร 
    ก. ม้วนเก็บผืนหนังโดยให้ผิวของหนังเข้าอยู่ด้านใน     
    ข. ม้วนเก็บผืนหนังโดยให้ผิวด้านล่างอยู่ด้านใน 
    ค. ม้วนเก็บผืนหนังโดยให้ผิวหนังอยู่ด้านนอก     
    ง. ม้วนเก็บอย่างไรก็ได้ตามสะดวกของการจัดเก็บ 
6. การเย็บช้ินงานกระเป๋าและรองเท้าท่ีมีลักษณะไม่หนามากควรเลือกใช้จักรอุตสาหกรรมชนิดใด 
 ก. จักรอุตสาหกรรม               
    ข. จักรอุตสาหกรรมฐานเรียบ 
 ค. จักรอุตสาหกรรมกระบอกต้ัง           
    ง.  จักรอุตสาหกรรมกระบอกนอน 
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7. ข้อใดเป็นการตรวจสอบคุณภาพของกระบวนการผลิต 
 ก. การตรวจสอบวัตถุดิบท่ีนํามาใช้ในการผลิต         
    ข. การตรวจสอบขั้นตอนการผลิตต่างๆให้มีคุณภาพ 
 ค. การตรวจสอบช้ินงานท่ีผลิตออกมาให้มีคุณภาพ                
    ง. การตรวจสอบช้ินงานท่ีบรรจุลงในกล่องให้เรียบร้อย 
8. การประมาณราคาของผลิตภัณฑ์คืออะไร 
 ก. การคํานวณราคาค่าแรงในการผลิตสินค้า                
    ข. การคํานวณราคาวัตถุดิบของวัสดุหนังและซับใน 
 ค. การคํานวณราคาต้นทุนการผลิตของตัวผลิตภัณฑ์               
    ง. การคํานวณราคาและกําไรของการผลิตตัวผลิตภัณฑ์ 
9.  การอนุรักษ์สัตว์ปุาในประเทศไทยมีมาต้ังแต่สมัยใด 
 ก.  สุโขทัย              ข.  อยุธยาตอนต้น 
 ค.  อยุธยาตอนปลาย              ง.  รัตนโกสินทร์ 
10.  การสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุาได้ให้ความหมายของคําว่าสัตว์ปุาสงวนคือข้อใด 
 ก.  สัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นสัตว์บก สัตว์น้ํา สัตว์ปีก                
    ข.  สัตว์ปุาท่ีหายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ 
 ค.  สัตว์ปุาท่ีกฎกระทรวงกําหนดให้เป็นสัตว์ปุาคุ้มครอง                              
    ง.  สัตว์ปุาท่ีนํามาเล้ียงไว้ด้วยการขยายพันธุ์สัตว์ปุา  
 

    เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1.  (เฉลย  ข.)     
2.  (เฉลย  ง.) 
3.  (เฉลย  ข.) 
4.  (เฉลย  ค.) 
5.  (เฉลย  ก.) 
6.  (เฉลย  ข.) 
7.  (เฉลย  ข.) 
8.  (เฉลย  ค.) 
9.  (เฉลย  ก.) 
10.  (เฉลย  ข.) 
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ใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 15-16 
ชื่อเร่ือง งานหนัง และพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า 

 
งานหนัง 

งานหนัง คือ ผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งท่ีทําจากหนัง อาจจะเป็นหนังแท้ หนังเทียม  หรือหนังสังเคราะห์ก็
ได้  โดยการนําวัสดุมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น กระเป๋า  รองเท้า  เบาะ  เข็มขัด  หมวก  เครื่องประดับ 
เป็นต้น   

ดังนั้นผู้เรียนจะต้องศึกษาให้มีความรู้ เข้าใจในลักษณะงานหนังแต่ละประเภท  ตลอดจนกระบวนการ
ออกแบบและผลิต  ซึ่งมีลักษณะต่างๆดังต่อไปนี้ 

 

งานหนังแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ   
1.งานกระเป๋า   มีรูปแบบท่ีหลากหลาย  เช่น  กระเป๋าสตางค์  กระเป๋าธนบัตร  กระเป๋าสะพาย  

และ กระเป๋าเดินทาง   
รูปทรงกระเป๋าทรงอ่อน                               รูปทรงกระเป๋าทรงแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
2. งานรองเท้า มีหลากหลายรูปแบบ  เช่น  รองเท้าแตะ รองเท้าสวม รองเท้าผูกเชือก รองเท้าหุ้มข้อ   

รองเท้าบู๊ท  
รูปแบบรองเท้าแตะ                                       รูปแบบรองเท้าสวม/คัทชู 
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รูปแบบรองเท้าผูกเชือก                                         รูปแบบรองเท้าบู๊ท 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. งานเบาะ  เช่น  เบาะรองนั่ง  เบาะเก้าอี้  เบาะรถยนต์  เบาะเครื่องบิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. งานเบ็ดเตล็ด เช่น พวงกุญแจ อุปกรณ์สัตว์เล้ียง เข็มขัด หมวก อุปกรณ์   ตกแต่งบ้าน 
 
 
 
 
 
 
 

 งานหนังแต่ละประเภทมีกระบวนการผลิตท่ีหลากหลาย ผู้เรียนจึงควรต้องศึกษาให้มีความรู้และเข้าใจ 
ก่อนท่ีจะผลิตช้ินงานจริง 

กระบวนการผลิต 
การเตรียมวัตถุดิบ  คือ การจัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆจากท้องตลาด เพื่อนํามาใช้ในการออกแบบ  และ

ผลิตช้ินงาน     
 หนังแท้ เช่น หนังวัว หนังควาย หนังแพะ หนงัแกะ   
 หนังเทียม เช่น พีวีซี พียู ผ้าต่างๆ 
 หนังซับใน เช่น ซับในหนังแท้ หนังเทียม   
 ด้าย เช่น ด้ายฝูาย ด้ายเทียน 
 พื้นรองเท้า เช่น พื้นยาง พื้นโฟม พืน้ไม ้
 อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ เช่น หัวเข็มขัด กระดุม และหมุดตกแต่ง 

Mood board 
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Mood board คือ กระดานแห่งอารมณ์ ท่ีถ่ายทอดจากความคิดของนักออกแบบ เป็นการส่ือสาร
ระหว่างนักออกแบบกับลูกค้า เป็นการแสดงถึงแนวทางการออกแบบ คอนเซ็ปต์ แนวคิด อารมณ์ความรู้สึก 
แสง สี ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 
 หลังจากทํา Mood board เสร็จแล้ว  นักออกแบบจะต้องวาดออกแบบรูปแบบช้ินงานท่ีต้องการตาม
ความคิดสร้างสรรค์  เพื่อให้ผลงานท่ีผลิตออกมามีความสวยงาม และมีคุณภาพ 
 
 

 
 
 

 
 

การออกแบบ / Sketch design 
 
 

 
 
 
 
  
การผลิตกระเป๋า  มี 7 ขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 

1. วาดก าหนดรูปแบบ คือ การวาดรูปแบบกระเป๋าท่ีต้องการผลิต 
 2. ก าหนดสัดส่วน คือ การกําหนดช้ินส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ เช่น ช้ินหน้า ช้ินหลัง ช้ินยืดข้าง โดย
กําหนดความกว้าง ความยาว ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบ 

3. แยกแบบ คือ การแยกแบบช้ินส่วนต่างๆ เช่น ช้ินหน้า ช้ินหลัง ช้ินยืดข้าง ก่อนจะทําการตัดแบบ 
 4. ตัดแบบ คือ การตัดแบบช้ินส่วนต่างๆ เช่น ช้ินหน้า ช้ินหลัง ช้ินยืดข้าง จากนั้นใช้กระดาษทราย
ขัดแต่งให้เรียบร้อย 
 5. วาดหนัง ตัดหนัง คือ การนําแบบมาวาดลงบนหนัง ตามแบบท่ีกําหนด การวาดหนังควรวาดช้ิน
ใหญ่ก่อน ตามด้วยชิ้นเล็ก และต้องคํานึงถึงความประหยัดด้วย  จากนั้นใช้กรรไกรหรือคัตเตอร์ตัดหนังให้ได้
ตามแบบท่ีกําหนดไว้ 
 6. เย็บประกอบ คือ การนําช้ินส่วนต่างๆของกระเป๋า เช่น  ช้ินหน้า  ช้ินหลัง ช้ินยืดข้าง มาทากาว
แล้วประกอบ จากนั้นนําหนังท่ีประกอบเสร็จแล้วไปเย็บตามขั้นตอน 

7. ตกแต่งชิ้นงาน คือการตกแต่งช้ินงานสําเร็จรูป ให้ช้ินงานมีความเรียบร้อยสวยงาม เช่น  การทาสี 
ทาขอบ ขัดเคลือบสี 

การผลิตรองเท้า  มี 9 ขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 
1. วาดก าหนดรูปแบบ คือ การวาดออกแบบรูปแบบรองเท้าท่ีต้องการผลิต 

 2. พันหุ่น และวัดก าหนดสัดส่วน คือ การใช้เทปกาวมาพันกับหุ่นรองเท้า  และวัดกําหนดสัดส่วน
บนหุ่นรองเท้า ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบ 
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3. วาดรูปแบบบนหุ่นรองเท้า  คือ  การวาดช้ินส่วนของแบบลงบนหุ่นรองเท้า  โดยใช้ดินสอวาดให้
สวยงามตามแบบท่ีกําหนด  

4. ตัดแบบ  คือ  การใช้คัตเตอร์ตัดแบบช้ินส่วนต่างๆของแบบ  ออกจากหุ่นรองเท้า 
 5. แยกแบบ  คือ  การแยกช้ินส่วนของแบบ  จากนั้นใช้คัตเตอร์ตัดแบบตามรูปแบบท่ีกําหนด  

6. วาดหนัง ตัดหนัง  คือ  การนําช้ินส่วนของแบบมาวาดลงบนหนัง  จากนั้นใช้คัตเตอร์หรือกรรไกร
ตัดหนังให้ได้ตามแบบ  
 7. เย็บประกอบหนังหน้ารองเท้า  คือ  การนําช้ินส่วนของหนงัมาทากาวประกอบ  จากนั้นนําไปเย็บ
ตามข้ันตอน   

8. ขึ้นหุ่นหรือขึ้นรูป  คือ  การนําหนังหน้ารองเท้ามาดึงขึ้นหุ่นตามข้ันตอน  โดยใช้คีมดึงหนังให้ตึง
และเรียบตามรูปทรงของหุ่นรองเท้า   
 9. ประกอบพื้น และขัดตกแต่งชิ้นงาน  คือ  การนําพื้นรองเท้ามาทากาวแล้วประกอบเข้าด้วยกัน  
จากนั้นขัดตกแต่งให้สวยงามและเรียบร้อย   
 

การผลิตเบาะ  มี 8 ขั้นตอนที่ส าคัญดังนี้ 
1. วาดก าหนดรูปแบบ  คือ การวาดออกแบบรูปแบบเบาะท่ีต้องการผลิต 

 2. วัดก าหนดสัดส่วน คือ การวัดกําหนดสัดส่วนของเบาะให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบท่ีจะผลิต 

3. แยกแบบ  คือ  การแยกแบบช้ินส่วนของเบาะ  เช่น  ช้ินหน้า ช้ินข้าง  และช้ินหลัง   

 4. ตัดแบบ  คือ  การตัดแบบช้ินส่วนของเบาะ โดยใช้คัตเตอร์ตัดแบบท่ีแยกไว้  ให้ถูกต้องสวยงาม
ตามรูปแบบท่ีกําหนด  

 5. วาดหนัง ตัดหนัง  คือ  การนําช้ินส่วนของแบบมาวาดลงบนหนัง  จากนั้นใช้คัตเตอร์หรือกรรไกร
ตัดหนังให้ได้ตามแบบ  

6. เย็บประกอบชิ้นส่วน  คือ  การนําช้ินส่วนของเบาะมาเย็บตามข้ันตอนโดยใช้จักรอุตสาหกรรม 
7. ขึ้นรูป  คือ  การนําหนังท่ีเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว  มาดึงขึ้นรูปตามลักษณะงานต่างๆ เช่น  เบาะ

รองนัง่  เบาะเก้าอี้  เบาะรถยนต์  
 8. ตกแต่งชิ้นงาน  คือ การขัดเคลือบเบาะด้วยน้ํายาต่างๆ เพื่อให้เกิดความเงางาม    

การผลิตงานเบ็ดเตล็ด  มี 9 ขั้นตอนดังนี้ 
1. วาดก าหนดรูปแบบ  คือ การวาดรูปแบบช้ินงานท่ีต้องการผลิต 

 2. ก าหนดสัดส่วน คือ การกําหนดช้ินส่วนต่างๆ เช่น ช้ินหน้า ช้ินหลัง โดยกําหนดความกว้าง ความ
ยาว ให้มีความเหมาะสมกับรูปแบบ 

3. แยกแบบ  คือ การแยกแบบช้ินส่วนต่างๆ เช่น ช้ินหน้า ช้ินหลัง ช้ินยืดข้าง ก่อนจะทําการตัดแบบ 
 4. ตัดแบบ  คือ การตัดแบบช้ินส่วนต่างๆ เช่น ช้ินหน้า ช้ินหลัง ช้ินยืดข้าง จากนั้นใช้กระดาษทราย
ขัดแต่งแบบให้เรียบร้อย 
 5. วาดหนัง ตัดหนัง  คือ การนําแบบมาวาดลงบนหนัง โดยคํานึงถึงความประหยัด  จากนั้นใช้
กรรไกรหรือคัตเตอร์ตัดหนังให้ได้ตามแบบท่ีกําหนด 
 6. ท าลวดลายบนหนัง  คือ  การทําลวดลายลงบนหนัง โดยใช้เหล็กตอกลวดลายตามข้ันตอน  
เพื่อให้เกิดความสวยงาม 
 7. ลงสี  คือ  การนําสีย้อมหนังมาลงตามลวดลายท่ีทําลวดลายไว้  ให้เกิดสวยงามตามต้องการ 
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8. ประกอบ และถักริม  คือ  การนําช้ินส่วนของหนังมาทากาวประกอบ จากนั้นใช้หนังเส้นมาถักริม
ขอบหนังตามแบบต่างๆ  เช่น  ถักริมช้ันเดียว  หรือ ถักริมสองช้ัน 
 9. ตกแต่งชิ้นงาน คือ  การตกแต่งช้ินงานสําเร็จรูป ให้มีความเรียบร้อยสวยงาม เช่น  การทาสี ทา
ขอบ ขัดเคลือบสี  เป็นต้น 

การตรวจสอบคุณภาพ 
แบ่งออกเป็น  3 ส่วน ดังนี ้
 1. ตรวจสอบวัสดุดิบ เช่น หนัง ซับใน วัตถุดิบต่างๆ ท่ีนํามาใช้ในการผลิต  
 2. ตรวจสอบกระบวนการผลิต คือ ตรวจสอบข้ันตอนการผลิตต่างๆ ให้ถูกต้องและมีคุณภาพ 
 3. ตรวจสอบช้ินงานสําเร็จรูป คือ ตรวจสอบช้ินงานท่ีผลิตออกมา จะต้องมีคุณภาพ ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า 
 

การประมาณราคาผลิตภัณฑ์ 
คือ การนําผลิตภัณฑ์มาคิดคํานวณราคาต้นทุนการผลิต โดยการคิดจากค่าวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ 

ท่ีนํามาใช้ในการผลิตช้ินงาน       
 งานกระเป๋า คิดราคาต้นทุนจาก  วัสดุหนังแท้  หนังเทียม ซับใน กระดุม  
หัวเข็มขัด  กาว  ด้าย  และอะไหล่อื่นๆ  เป็นต้น 
 งานรองเท้า คิดราคาต้นทุนจาก  วัสดุหนังแท้  หนังเทียม  ซับใน  กาว  ด้าย  พื้นใน  พื้นนอก น้ํายา
เคมี  เป็นต้น 
 ดังนั้นผู้ผลิตช้ินงานจึงต้องมีความรู้และเข้าใจในการคิดราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์  ก่อนจะจัดจําหน่าย
ให้กับลูกค้าต่อไป 
 
บทสรุป 

งานหนัง คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีทํามาจากหนัง  อาจจะทํามาจากหนังแท้  หนังเทียม  มีกระบวนการผลิตท่ี
สําคัญ  โดยเริ่มจากการหาวัตถุดิบท่ีต้องการนํามาใช้ในการผลิตช้ินงาน  ออกแบบดีไซน์  วาดรูปแบบ  ตัด
แบบ  วาดหนัง  ตัดหนัง  เย็บประกอบเข้ารูป  ตกแต่งช้ินงาน  ตรวจสอบคุณภาพ  และการประราคา
ผลิตภัณฑ์  ก่อนนําส่งต่อไปยังผู้บริโภคต่อไป     
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ใบความรู้ประกอบการสอนออนไลน์ 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 15-16 
ชื่อเร่ือง งานหนัง และพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า 

การอนุรกัษ์สตัวป์่า 
(Wildlife conservation) 

การอนุรักษ์สัตว์ปุาในประเทศไทย ได้มีการดําเนินการมานานแล้ว  ต้ังแต่ในสมัยกรุงสุโขทัย  ท่ีมีการ
จัดต้ังเขตไว้เป็นท่ีล่าสัตว์ของเจ้านาย    และ ขุนนางช้ันสูง ทําให้การล่าในพื้นท่ีดังกล่าวลดความรุนแรงลง ซึ่ง
แตกต่างจากพื้นท่ีอื่นท่ีราษฎรมีความอิสระในการล่าสัตว์ปุาท่ีมีอยู่อย่างชุกชุม การควบคุม การล่าเริ่มเป็น
รูปธรรมต้ังแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ท่ีพระองค์ทรงโปรดการล่าช้าง โดยเฉพาะในพื้นท่ีรอบเมือง
ลพบุรี (ละโว้) จึงได้ทรงออกกฎในการล่าช้างขึ้นบังคับใช้ในรัชสมัยของพระองค์มีการบันทึกว่าในพระนครมี
ช้างอาศัยอยู่ถึง 20,000 เชือก หลังจากนั้นในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรง
ตราพระราชบัญญัติสําหรับรักษาช้างปุา ร.ศ. ๑๑๙  (พ.ศ. 2443)  ขึ้นบังคับใช้ เนื่องจากการลด จํานวนของ
ช้างลง ในทุกหัวเมือง กฎหมายฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อควบคุมการจับช้าง 

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีตราพระราชบัญญัติสําหรับรักษาช้างปุา 
พุทธศักราช  2464  ขึ้นทดแทนของเดิม โดยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว  ในปี  พ.ศ. 2503 
และ ในปีเดียวกันนี้  ได้มีการตราพระราชบัญญัติสงวน และคุ้มครองสัตว์ปุาขึ้นเพื่อให้ ครอบคลุมการอนุรักษ์
สัตว์ปุามากชนิดยิ่งขึ้น กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้มาเป็นเวลา 32 ปี จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ปุาใน   ปี  พ.ศ. 2535  โดยได้เพิ่มสาระสําคัญทางด้านการเพาะเล้ียง และ  การสวนสัตว์
สาธารณะ ในส่วนของการจัดต้ังองค์กรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรง เกี่ยวกับ สัตว์ปุานั้น ก่อกําเนิดข้ึนหลังจาก
ท่ีมีการตั้งกรมปุาไม้ 56 ปี คือในปี   พ.ศ. 2495  ได้มีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม     
โดยโอนกรมปุาไม้ไปสังกัดกระทรวงเกษตร และ  ได้เพิ่มแผนกพฤกษศาสตร์  และสัตวศาสตร์ ข้ึนในกอง
ค้นคว้า มีหน้าท่ีสํารวจ วิจัยตัวอย่างสัตว์ปุา ตลอดท้ังแมลงต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับปุาไม้เป็นหลัก ในปี พ.ศ. 2504 
ได้มีการจัดต้ังหมวดคุ้มครองสัตว์ปุา สังกัดกองบํารุง ขึ้นมารองรับภารกิจตาม พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์
ปุา  ในปี พ.ศ.2503  ในการปรับปรุงระบบบริหารราชการตามคําส่ังคณะปฏิวัติฉบับท่ี 282  ลงวันท่ี 24 
พฤศจิกายน พ.ศ.2515  หมวดคุ้มครองสัตว์ปุา ยังสังกัดกองบํารุงอยู่เหมือนเดิม  หลังจากนั้นอีก 3 ปี  ได้มี
การแบ่งส่วนราชการกรมปุาไม้ใหม่   โดยได้มีการเพิ่มกองอนรุักษ์ สัตว์ปุา ขึ้นมารับผิดชอบภารกิจด้านการ
อนุรักษ์สัตว์ปุาโดยตรง   หลังจากนั้นเป็นต้นมา   องค์กรท่ีรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์สัตว์ปุาได้เติบโตขึ้น 
ตามลําดับ  จนปี  พ.ศ. 2545  จึงยกฐานะเป็นสํานักอนุรักษ์สัตว์ปุา ในสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปุา
และพันธุ์พืช  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม  ตามราชการบริหารแผ่นดินในปัจจุบัน 
ความส าคัญของสัตว์ป่า 
            พวกเราทุกคนคงไม่มีใครปฏิเสธว่าส่ิงแวดล้อมตามธรรมชาติมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของ
คนเราท้ังทางตรงและทางอ้อม ถ้าหากพวกเราไม่ช่วยกันพิทักษ์รักษาส่ิงแวดล้อมเอาไว้ ตัวเราเองหรือลูกหลาน
ของเราก็จะต้องประสบเคราะห์กรรมจากภาวะท่ีส่ิงแวดล้อมเลวร้ายลงเรื่อยๆ ทรัพยากรทางธรรมชาติ
โดยเฉพาะปุาไม้มีปริมาณลดลงเรื่อยๆ เพราะฝีมือมนุษย์และ ส่ิงท่ีจะหมดไปด้วยก็คือสัตว์ปุาท่ีอยู่ในปุาดงพง
ไพร มีวัฏจักรที่หมุนเวียนชีวิตของตนเองโดยต้องอาศัยวงจรธรรมชาติของปุาไม้ซึ่งนับวันจะมีจํานวนพื้นท่ีลด
น้อยลงตลอดเวลา 
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ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.2535 ได้แบ่งสัตว์ปุาไว้ 2 ประเภทคือ สัตว์ปุาสงวนและ
สัตว์ปุาคุ้มครอง ซึ่งมีสัตว์ชื่ออะไรบ้างเราจะไม่ขอกล่าวถึง เพราะคิดว่าพวกเราคงทราบดีว่าสัตว์ประเภทใดเป็น
สัตว์ปุา แต่เราต้องการให้ท่านได้รับทราบว่าความสําคัญของสัตว์ปุาว่ามีอย่างไร 
            สัตว์ปุาอํานวยประโยชน์นานาประการตอ่มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ มากมาย ส่วนใหญ่จะ
เป็นทางอ้อมมากกว่าทางตรง จึงทําให้พวกเรามองไม่ค่อยเห็นคุณค่าของสัตว์ปุาเท่าท่ีควรเมื่อเทียบกับ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ เช่น ปุาไม้ ลําน้ํา และแร่ธาตุเป็นต้น สัตว์ปุามีคุณค่าท้ังด้านเศรษฐกิจ การเป็น
อาหาร เครื่องยาสมุนไพร การนํามาเป็นเครื่องใช้ การนํามาเล้ียงเพื่อนันทนาการ และการพักผ่อนหย่อนใจ 
การนํามาสําหรับการทดสอบ การวิเคราะห์วิจัยทางการแพทย์ การเป็นตัวควบคุมส่ิงมีชีวิตอื่น ๆ ในธรรมชาติ 
เช่น ค้างคาวกินแมลง นกฮูก และงูกินหนู นกกินหนอน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ปุามีคุณค่าต่อทรัพยากร
ปุาไม้หลายประการ เช่น ทําลายศัตรูของปุาไม้ ช่วยผสมเกษรดอกไม้ในปุา ช่วยในการกระจายเมล็ดพันธ์พืชไม้
ในปุา และสัตว์ปุาช่วยทําให้ดินในปุาอุดมสมบูรณ์ดังนั้น  
            จะเห็นกันแล้วว่ามนุษย์เรามองเห็นความสําคัญของสัตว์ปุาท่ีมีต่อทรัพยากรธรรมชาติมากมายหลาย
ประการด้วยกัน แต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งท่ีพยายามหาประโยชน์จากการไล่ล่าหรือฆ่าสัตว์ปุา ดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว 
พวกเราจึงต้องช่วยกันปลุกจิตสํานึกของคนใกล้ชิดและลูกหลานให้เห็นความสําคัญของเรื่องนี้ และช่วยกัน
ต่อต้านการใช้ประโยชน์จากสัตว์ปุาในทางท่ีผิด แล้วชีวิตสัตว์ปุาจะได้รับการคุ้มครอง เพื่อโลกท่ีสดใสใน
อนาคตภายหน้า 
 
เร่ือง ห้ามซ้ือ-ขายสัตว์ป่า ซากของสัตว์ป่า และผลิตภัณฑ์ที่ท าจากซากของสัตว์ป่า 

ด้วยปรากฏว่า มีการลักลอบจําหน่ายสัตว์ปุา ซากของสัตว์ปุา และผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากซาก 
ของสัตว์ปุาตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.2535 อยู่เสมอ บริเวณตลาดนัด ศูนย์การค้า 
สถานท่ีค้าสัตว์เล้ียง และร้านอาหารปุาเป็นต้น ได้แก่ นกขุนทอง นกปรอดหัวโขน นกกะรางคอดํา นกโพระดก 
แมวดาว นางอาย ผีเส้ือบางชนิด เขาเก้ง เขากวาง หรือกระเป๋า รองเท้าท่ีทําจากซากของหนังตะกวด งูเหลือม 
งูหลาม งูจงอาง เป็นต้น 
       กรมปุาไม้พิจารณาแล้วขอเรียนว่า สัตว์ปุาส่วนใหญ่ท่ีพบในประเทศไทยเป็นสัตว์ปุาคุ้มครองตาม
กฎหมาย การซื้อ การขายสัตว์ปุา ซากของสัตว์ปุา และผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากซากของสัตว์ปุา อาจเป็นความผิด
ตามกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 
       1. มาตรา 19 : การครอบครองสัตว์ปุาสงวน สัตว์ปุาคุ้มครอง ซากของสัตว์ปุาสงวน และ 
ซากของสัตว์ปุาคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ 
       2. มาตรา 20 : การค้าสัตว์ปุาสงวน สัตว์ปุาคุ้มครอง ซากของสัตว์ปุาสงวน และซากของ 
สัตว์ปุาคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากซากของสัตว์ปุา โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษ จําคุกไม่เกิน 4 
ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
       3. มาตรา 23 : การนําเข้า-ส่งออกสัตว์ปุาคุ้มครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษ 
จําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
       4. มาตรา 55 : การช่วยซ่อนเร้น ช่วยจําหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา หรือ  
รับไว้โดยประการใดๆ ซึ่งสัตว์ปุาหรือซากของสัตว์ปุาอันได้มาโดยมิชอบตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 



179 
 

https://sites.google.com/site/adecmju2s606/home/bth-lngthos-thang-kdhmay 
 
 

วัตถุประสงค์ของพรบ. 
เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุาได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ทําให้บทบัญญัติบาง

ประการและมาตรการต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ในกฎหมายไม่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน จึง
จําเป็นต้องกําหนดให้มีมาตรการในการควบคุมการครอบครอง การค้า การนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านซึ่งสัตว์
ปุา ซากสัตว์ปุา และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ปุา ตลอดจนการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยกําหนดสัตว์ปุาเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ สัตว์ปุาสงวน สัตว์ปุาคุ้มครอง สัตว์ปุาคุ้มครองท่ีเพาะพันธุ์
ได้ และสัตว์ปุาควบคุม โดยกําหนดสัตว์ปุาเพิ่มเติมอีก ๔ ชนิดเป็นสัตว์ปุาสงวน ได้แก่ วาฬบรูด้า 
(Balaenoptera edeni) วาฬโอมูระ (Balaenoptera omurai) เต่ามะเฟือง (Dermochelys coriacea) และ
ปลาฉลามวาฬ (Rhincodon typus) กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ปุา การครอบครองสัตว์ปุา 
การนําเข้า ส่งออก หรือนําผ่านซึ่งสัตว์ปุา ซากสัตว์ปุา และผลิตภัณฑ์จากซากสัตว์ปุา และด่านตรวจสัตว์ปุา 
การดําเนินกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ปุา และการค้าสัตว์ปุา การดําเนินการต่อสัตว์ปุาอันตรายและซากสัตว์ปุา
อันตราย กําหนดหลักเกณฑ์การประกอบกิจการสวนสัตว์ รวมท้ังกําหนดให้มีคณะกรรมการสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ปุา ทําหน้าท่ีให้ความเห็นชอบการกําหนดพื้นท่ีเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาหรือเขตห้ามล่าสัตว์ปุา 
เสนอแนะนโยบายและมาตรการในการอนุรักษ์สัตว์ปุาและทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการ
ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามท่ีกฎหมายกําหนด  นอกจากนี้ กําหนดให้มีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา 
โดยหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาอาจจัดทําโครงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติได้ และสามารถเก็บเงิน
ค่าบริการหรือเงินค่าตอบแทนสําหรับการให้บริการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาได้ กําหนดเขตห้ามล่าสัตว์ปุาและ
พื้นท่ีควบคุมเพื่อการจัดการสัตว์ รวมท้ังกําหนดการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ กําหนด
หน้าท่ีและอํานาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ในกรณีฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกําหนดให้มีโทษท้ังทางแพ่ง ทาง
อาญา และเหตุเพิ่มโทษสําหรับการกระทําความผิดท่ีก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างรุนแรง ตลอดจนกําหนดบทเฉพาะกาลสําหรับการดําเนินการในวาระเริ่มแรก
ด้วยแล้ว โดยประโยชน์ท่ีประชาชนจะได้รับจากร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ การมีหลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา โดยนําแนวทางในการบริหารจัดการพื้นท่ีและทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา หรือเขตห้ามล่าสัตว์
ปุา ภายใต้แผนการอนุรักษ์และคุ้มครองพื้นท่ีเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา และแผนแม่บทการบริหารจัดการการ
อนุรักษ์สัตว์ปุา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุาและเขตห้ามล่าสัตว์ปุา เป็นกลไกสําคัญในการขับเคล่ือน และทําให้เกิด
ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุล หรือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ปุา การเพาะขยายพันธุ์สัตว์ปุา หรือแหล่งศึกษาธรรมชาติของประชาชน ควบคู่ไป
กับการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบํารุงรักษาไว้ซึง่พื้นท่ีอันสมบูรณ์ด้วยสัตว์ปุา ทรัพยากรปุาไม้ 
ทรัพยากรธรรมชาติอื่น  ระบบนิเวศท่ีเหมาะสมแก่การเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ปุา และความหลากหลาย
ทางชีวภาพได้อย่างสมดุลและยั่งยืน  นอกจากนี้ พระราชบัญญัตินี้ยงัเป็นการดําเนินการท่ีสอดคล้องและเป็น
การปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกอีกด้วย 
การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
ปัจจุบันนี้ มีการลักลอบจําหน่ายสัตว์ปุา ซากสัตว์ปุาและผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากซากสัตว์ปุาอยู่เสมอ ๆ บริเวณ
ตลาดนัด ศูนย์การค้า สถานท่ีค้าสัตว์เล้ียง และร้านอาหารปุา ท่ีพบเห็นกันเป็นประจํา ได้แก่ นกขุนทอง นก
ปรอดหัวโขน นกกะรางคอดํา แมวดาว นางอาย ผีเส้ือบางชนิด เขาเก้ง เขากวาง หรือกระเป๋า รองเท้าท่ีทํา
จากซากของหนังตะกวด งูเหลือม งูหลาม งูจงอาง เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย นําเข้า ส่งออกส่ิง
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ดังกล่าว เป็นการทําผิดกฎหมายเกี่ยวกับการสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา ผู้กระทําผิดอาจจะได้รับโทษตาม
กฎหมาย จึงมีข่าวการจับกุมผู้กระทําความผิดให้เห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ซึ่งคนเหล่านั้นมีท้ังพวก
ต้ังใจกระทําผิด และพวกท่ีรู้เท่าไม่ถึงการณ์ซึ่งมักจะเป็นผู้ซื้อ 
 
สรุปย่อสาระสําคัญของ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองปุา พ.ศ.2535 คําจํากัดความ และการกระทําท่ี
เป็นข้อห้ามต่างๆ ตามกฎหมาย 
 
สัตว์ปุา หมายความว่า สัตว์ทุกชนิด ไม่ว่าสัตว์บก สัตว์น้ํา สัตว์ปีก แมลง หรือแมง ซึ่งโดยสภาพธรรมชาติย่อม
เกิดและดํารงชีวิตอยู่ในปุาหรือในน้ํา และให้หมายความรวมถึงไข่ของสัตว์ปุาเหล่านั้นด้วย แต่ไม่หมายความ
รวมถึงสัตว์พาหนะท่ีได้จดทะเบียนทําต๋ัวรูปพรรณ ตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะ และสัตว์พาหนะท่ีได้มา
จากการสืบพันธุ์ของสัตว์พาหนะดังกล่าว 
 
สัตว์ปุาสงวน หมายถึง สัตว์ปุาท่ีหายากตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัตินี้ คือ นกเจ้าฟูาหญิงสิรินธร , แรด , 
กระซ  ู่, กูปรีหรือโคไพร , ควายปุา , ละองหรือละมั่ง , สมันหรือเนื้อสมัน , เลียงผาหรือเยืองหรือกูราํหรือโครํา 
, กวางผา , นกแต้วแร้วท้องดํา ,นกกระเรียน , แมวลายหินอ่อน , สมเสร็จ , เก้งหม้อ , พะยูนหรือหมูน้ํา และ
สัตว์ที่จะกําหนดเพิ่ม 
 
สัตว์ปุาคุ้มครอง หมายถึง สัตว์ปุาท่ีกฎกระทรวงกําหนดให้เป็นสัตว์ปุาคุ้มครอง เช่น ช้างปุา , ชะนี , ไก่ฟูา , 
นกขุนทอง , เสือดาว , เสือโคร่ง , หมีดํา ฯลฯ สัตว์ปุาใดจะเป็นสัตว์ปุาคุ้มครองต้องดูตามบัญชีสัตว์ปุาคุ้มครอง
ในกฎกระทรวง 
 
ล่า หมายความว่า เก็บ ดัก จับ ยิง ฆ่า หรือทําอันตรายแก่สัตว์ปุาท่ีเจ้าของและอยู่อย่างเป็นอิสระ รวมถึงการ
ล่าไล่ การต้อน การเรียก หรือการล่อเพื่อการกระทําดังกล่าวด้วย 
 
ซากของสัตว์ปุา หมายความว่า ร่างกายหรือส่วนของร่างของสัตว์ปุาท่ีตายแล้ว หรือเนื้อของสัตว์ปุา ไม่ว่าจะได้
ปิ้ง ย่าง รม ตากแห้ง หมัก หรือทําเพื่อไม่ให้เน่าเป่ือย ไม่ว่าจะชําแหละ แยกออก หรืออยู่ในร่างของสัตว์นั้น 
และรวมถึง เขา หนัง กระดูก ฟัน งา ขนาย นอ เกล็ด เล็บ กระดอง เปลือก หรือส่วนต่างๆ ท่ีแยกออกจากร่าง
ของสัตว์ปุาไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว 
 
เพาะพันธุ์ หมายความว่า ขยายพันธุ์สัตว์ปุาท่ีนํามาเล้ียงไว้ด้วยการขยายพันธุ์สัตว์ปุา และรวมถึงขยายพันธุ์
สัตว์ปุาด้วยวิธีผสมเทียม หรือย้ายฝากตัวอ่อนด้วย 
 
ค้า หมายความว่า ซื้อ ขาย แลกเปล่ียน จําหน่าย จ่าย แจก หรือโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อประโยชน์ทางการค้า 
รวมถึง มีหรือแสดงไว้เพื่อขายด้วย 
 
การล่าสัตว์ปุา ห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ปุาสงวนหรือ สัตว์ปุาคุ้มครอง เว้นแต่เป็นการกระทําโดย
ทางราชการเพื่อประโยชน์ในการสํารวจ การศึกษาและการวิจัยทางวิชาการ การคุ้มครองสัตว์ปุา การ
เพาะพันธุ์ ซึ่งต้องได้รับอนญุาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมปุาไม้ 
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ผู้ใดล่าสัตว์ปุาโดยฝุาฝืนต่อกฎหมายนี้ด้วยความจําเป็น ผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ ถ้าเป็นการทําเพื่อ ให้ตนเองและ
ผู้อื่นพ้นจากอันตราย หรือเพื่อเป็นการรักษาทรัพย์สินของตนหรือผู้อื่น โดยการล่านั้นได้กระทําพอสมควรแก่
เหตุ และกรณีเป็นสัตว์ปุาสงวนหรือสัตว์ปุาคุ้มครอง ต้องมิได้นําสัตว์ปุาหรือซากสัตว์เคล่ือนท่ี และได้แจ้งเหตุ 
ให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีทราบทันที ให้สัตว์ปุาหรือซากของสัตว์ปุาท่ีถูกล่าตามวรรคหนึ่งตกเป็นของแผ่นดิน 
 
การเพาะพันธุ์สัตว์ปุา ห้ามมิให้ผู้ใดเพาะพันธุ์สัตว์ปุาสงวนและสัตว์ปุาคุ้มครอง ยกเว้น เป็นการเพาะพันธุ์สัตว์
ปุาคุ้มครองบางชนิดท่ีได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธุ์จากอธิบดี หรือเป็นการเพาะพันธุ์สัตว์ปุาสงวน หรือสัตว์ปุา
คุ้มครองของผู้ได้รับใบอนุญาตในกิจการสวนสัตว์สาธารณะ ซึ่งได้รับอนุญาตจากอธิบดีให้เพาะพันธุ์สัตว์ปุา
สงวนหรือสัตว์ปุาคุ้มครองท่ีอยู่ในการครอบครอง 
 
การครอบครองสัตว์ปุา หรือซากของสัตว์ปุา ห้ามมิให้ผู้ใดครอบครองสัตว์ปุาสงวน สัตว์ปุาคุ้มครอง ซากสัตว์
ปุาสงวน หรือซากสัตว์ปุาคุ้มครอง เว้นแต่จะเป็นสัตว์ปุาคุ้มครองชนิดท่ีกําหนดให้เพาะพันธุ์ได้ตามกฎหมาย ท่ี
ได้มาจากการเพาะพันธุ์หรือซากของสัตว์ปุาดังกล่าว และต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
 
แต่ท้ังนี้ไม่รวมถึง การครอบครองสัตว์ปุาคุ้มครองของผู้ได้รับใบอนุญาตเพาะพันธุ์ หรือได้มาจากการเพาะพันธุ์ 
หรือซากของสัตว์ปุาดังกล่าว หรือการครอบครองสัตว์ปุาสงวน สัตว์ปุาคุ้มครองหรือซากของสัตว์ปุาดังกล่าว 
ของผู้รับใบอนุญาตให้จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะ 
 
การค้าสัตว์หรือซากของสัตว์ปุา และผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากซากของสัตว์ปุาห้ามมิให้ผู้ใดค้าสัตว์ปุาสงวน สัตว์ปุา
คุ้มครอง ซากของสัตว์ปุาสงวน ซากของสัตว์ปุาคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากซากของสัตว์ปุาดังกล่าว 
ยกเว้นเป็นการค้าสัตว์ปุาคุ้มครองชนิดท่ีได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ปุาท่ีได้มาจากการเพาะพันธุ์ และ
ได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
 
บทก าหนดโทษตามลักษณะของความผิด 
 
1.โทษจําคุกไม่เกินส่ีปี หรือปรับไม่เกินส่ีหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ สําหรับความผิดดังต่อไปนี้ 
 
1.1 ล่า หรือพยายามล่าสัตว์ปุาสงวนหรือสัตว์ปุาคุ้มครอง โดยท่ีไม่เป็นข้อยกเว้น 
 
1.2 มีสัตว์ปุาสงวน สัตว์ปุาคุ้มครอง ซากของสัตว์ปุาสงวน หรือสัตว์ปุาคุ้มครองไว้ในครอบครอง ยกเว้น เป็น
สัตว์ปุาชนิดท่ีได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้ตามกฎหมาย 
 
1.3 ค้าสัตว์ปุาสงวน สัตว์ปุาคุ้มครอง ซากของสัตว์ปุาสงวน หรือสัตว์ปุาคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากซาก
ของสัตว์ปุาดังกล่าว ยกเว้น เป็นสัตว์ปุาชนิดท่ีได้รับอนุญาตให้เพาะพันธุ์ได้ตามกฎหมายนําเข้าหรือส่งออกสัตว์
ปุา หรือซากของสัตว์ปุา หรือนําผ่านสัตว์ปุาสงวน สัตว์ปุาคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ปุาดังกล่าว โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากอธิบดี 
 
2.โทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ สําหรับความผิดดังต่อไปนี้ 
2.1 เพาะพันธุ์สัตว์ปุาสงวนหรือสัตว์ปุาคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 
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2.2 นําเข้าหรือส่งออกสัตว์ปุาสงวน สัตว์ปุาคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ปุาดังกล่าว โดยมิใช่กรณีการนําเข้า
หรือส่งออกสัตว์ปุาคุ้มครองท่ีได้มาจากการเพาะพันธุ์ และได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
 
2.3 จัดต้ังและดําเนินกิจการสวนสัตว์สาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี 
 
3. โทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึง่หมืน่บาท สําหรับความผิดดังต่อไปนี้ มีไว้ในครอบครอง สัตว์ปุา
คุ้มครองท่ีได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือซากของสัตว์ปุาท่ีได้มาจากการเพาะพันธุ์ โดยไม่ได้รับอนญุาต 
 
4. โทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ สําหรับความผิดดังต่อไปนี้ ทํา
การค้าสัตว์ปุาคุ้มครองท่ีได้มาจากการเพาะพันธุ์ ซากของสัตว์ปุาท่ีได้มาจากการเพาะพันธุ์ หรือผลิตภัณฑ์ท่ีทํา
จากซากสัตว์ดังกล่าวโดยมิได้รับอนุญาต 
 
5. โทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึง่หมืน่บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ สําหรับความผิดดังต่อไปนี้ 
 
5.1 เก็บ ทําอันตราย มีรังของสัตว์ปุาสงวนหรือสัตว์ปุาคุ้มครองไว้ในครอบครอง 
 
5.2 ยิงสัตว์นอกเวลาอาทิตย์ตกและพระอาทิตย์ข้ึน 
 
5.3 ล่าสัตว์ปุาสัตว์ปุาสงวนหรือสัตว์ปุาคุ้มครองหรือสัตว์ปุาอื่นๆ หรือเก็บ หรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ปุา 
ในบริเวณวัดหรือในบริเวณสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
 
6. โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท สําหรับความผิดดังต่อไปนี้ นําสัตว์ปุาคุ้มครอง หรือซากของสัตว์ปุาคุ้มครอง
เคล่ือนท่ีเพื่อการค้า โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากอธิบดี นําสัตว์ปุาสงวน สัตว์ปุาคุ้มครอง หรือซากสัตว์ปุา
ดังกล่าวเคล่ือนท่ีผ่านด่านตรวจสัตว์ปุา โดยไม่แจ้งหรือแสดงใบอนุญาตต่อเจ้าหน้าท่ีประจําด่านตรวจสัตว์ปุา 
 
7. โทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ สําหรับความผิดดังต่อไปนี้ ล่าสัตว์ปุา
ใดๆ เก็บหรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ปุา ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา 
 
8. โทษจําคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ สําหรับความผิดดังต่อไปนี้ 
 
8.1 ยึดถือ ครอบครองท่ีดิน ปลูกสร้างส่ิงใด แผ้วถาง ทําลายต้นไม้ พรรณพืช ฯลฯ ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา 
 
8.2 ล่าสัตว์ เก็บรัง ยึดถือครอบครองท่ีดิน ทําลายต้นไม้ พันธุ์พืช ฯลฯ ในเขตกําหนดห้ามล่าสัตว์ปุา 
 
9.โทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมืน่บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ สําหรับความผิดดังต่อไปนี้ "ช่วย
ซ่อนเร้น ช่วยจําหน่าย ช่วยพาเอาไปเสีย ซื้อ รับจํานํา หรือรับสัตว์ปุาหรือซากของสัตว์ปุาท่ีได้มาจากการ
กระทําความผิดตามกฎหมายนี้" 
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10. กรณีนิติบุคคลเป็นผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ กรรมการผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นต้อง
รับโทษตามความผิดนั้นๆ ด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทํานั้นตน มิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยนิยอมด้วย 
 
บัญชีสัตว์ป่าสงวน 
 
1. นกเจ้าฟูาหญิงสิรินธร 2. แรด 3. กระซู่ 4. กูปรีหรือโคไพร 5. ควายปุา 6. ละองหรือละมั่ง 7. สมันหรือ
เนื้อสมัน 8. เลียงผาหรือเยืองหรือกูรําหรือโครํา 9. กวางผา 10. นกแต้วแร้วท้องดํา 11. นกกระเรียน 12. 
แมวลายหินอ่อน 13. สมเสร็จ 14. เก้งหมอ้ 15. พะยูนหรือหมูน้ํา 
 

http://www.thailaws.com/aboutthailaw/knowledge_63.htm     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thailaws.com/aboutthailaw/knowledge_63.htm
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 สื่อประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 15-16 
ชื่อเร่ือง งานหนัง และพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า 
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สื่อประกอบการสอนออนไลน ์
 

สื่อประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เรื่องที่ 16 
ช่ือเรื่อง อนุรักษ์สัตวป์่า 
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 ใบงานประกอบการสอนออนไลน ์
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 15-16 
ชื่อเร่ือง งานหนัง และพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า 

   
ให้นักเรียนเขียนอธิบายลักษณะรูปแบบกระเป๋าทรงแข็ง 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................................... 
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 แบบทดสอบหลังเรียน 
รายวิชา ทฤษฎีเคร่ืองหนัง (2-0-2) รหัส 20309-2002 
หลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2562 

เร่ืองที่ 15-16 
ชื่อเร่ือง งานหนัง และพระราชบัญญัติสงวนคุ้มครองสัตว์ป่า 

แบบทดสอบหลังเรียน 
ค าสั่ง 

ให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบ จํานวน 10 ข้อ โดยเลือกคําตอบท่ีถูกต้องท่ีสุดเพียงข้อเดียว 
1.  พวงกุญแจ เข็มขัด หมวก จัดอยู่ในงานหนังประเภทใด  

ก.  งานกระเป๋า                                       ข.  งานรองเท้า 
ค.  งานเบาะ                                          ง.  งานเบ็ดเตล็ด 

2. ข้อใดคือกระบวนการผลิตในงานเครื่องหนัง 
ก.  การจัดเตรียมวัตถุดิบต่างๆ เพื่อนํามาออกแบบและผลิต                        
ข.  การจัดเตรียมหนังจากกระบวนการฟอกสู่โรงงาน 

    ค.  การจัดเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าสู่การบรรจุภัณฑ์                        
    ง.  การจัดเตรียมพื้นท่ีในการผลิตโรงงาน 
3. ข้อใดเป็นการวัดกําหนดสัดส่วนของงานรองเท้า 
    ก. การวาดแบบออกแบบรองเท้าตามรูปแบบท่ีกําหนด                
    ข. การพันหุ่นด้วยเทปกาวและกําหนดขนาดลงบนหุ่นรองเท้า 
    ค. การวาดช้ินส่วนของแบบลงบนหุ่นรองเท้าโดยใช้ดินสอ               
    ง. การใช้คัตเตอร์ตัดแบบช้ินส่วนต่างๆออกจากหุ่นรองเท้า 
4. งานเบ็ดเตล็ดท่ีทําลวดลายลงบนหนังโดยใช้เหล็กตอกลาย นิยมใช้หนังประเภทใด 
    ก. หนังฟอกโครมทับฝาด              ข. หนังฟอกโครม 
    ค. หนังฟอกฝาด                     ง. หนังฟอก 
5. ในงานหนังควรเลือกใช้เครื่องมือชนิดใดท่ีเหมาะกับการตัดแบบ 
    ก. กรรไกร                     ข. คัตเตอร์ขนาดเล็ก 
    ค. คัตเตอร์ขนาดใหญ่                     ง. มีดตัดหนัง 
6. การเย็บประกอบรูปทรงของกระเป๋าทรงแข็ง ควรเลือกใช้จักรอุตสาหกรรมชนิดใด 
 ก. จักรอุตสาหกรรม       ข. จักรอุตสาหกรรมฐานเรียบ 
 ค. จักรอุตสาหกรรมกระบอกต้ัง  ง.  จักรอุตสาหกรรมกระบอกหนอน 
7. ข้อใดเป็นการตรวจสอบคุณภาพของช้ินงานสําเร็จรูป 
 ก. การตรวจสอบวัตถุดิบท่ีนํามาใช้ในการผลิต      
    ข. การตรวจสอบขั้นตอนการผลิตต่างๆให้มีคุณภาพ 
 ค. การตรวจสอบช้ินงานท่ีผลิตออกมาให้มีคุณภาพ               
    ง. การตรวจสอบช้ินงานท่ีบรรจุลงในกล่องให้เรียบร้อย 
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8. ข้อใดเป็นการประมาณราคาผลิตภัณฑ์งานรองเท้า 
 ก. คิดราคาต้นทุนจากวัสดุหนังแท้ ซับใน กาว ด้าย พื้นใน พื้นนอก น้ํายาเคมี   
    ข. คิดราคาต้นทุนจากวัสดุหนังแท้ ซับใน กระดุม กาว ซิป หัวเข็มขัด 
 ค. คิดราคาต้นทุนจากวัสดุหนังเทียม เส้นกุ้นกันน้าํ ฟองน้ําโปร่ง กาว            
    ง. คิดราคาต้นทุนจากวัสดุหนังแท้ ฟองน้ําอัด กาว ด้าย 
9.  พ.ศ.2443 มีพระราชบัญญัติขึ้นบังคับใช้ เพื่อควบคุมการจับสัตว์ชนิดใด 
 ก.  ม้า              ข.  ช้าง 
 ค.  วัว                       ง.  ควายปุา 
10.  ข้อใดคือพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุาท่ีใช้ในปัจจุบัน 
 ก.  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.2535                          
    ข.  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2546 
 ค.  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.2556                              
    ง.  พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ปุา พ.ศ.2562  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


